
తరతరాల రచయితల పాత్తలతో రంజిలి్లన టంటెక్స్  సాహితయ  వేదిక 

ఆగస్ట ్21, 2016 డాలస్ట, టెక్స స్ట 

ఉత్తర టెక్స స్ట తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) సాహిత్య  వేదిక్ ఆధ్వ రయ ంలో "నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల" సాహిత్య  సదస్సస  ఆదివారం, ఆగస్ట ్21వ 

తేదీన దేశీపా్లజా టీవీ స్టూ్యోలలో సాహిత్య  వేదిక్ సమనవ యక్ర త బిళ్ళ  ప్రవీణ్ అధ్య క్షత్న నిరవ హించబయోంది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 109 నెలల 

ప్లటు సాహితీ వేత్తల నడుమ సాహిత్య  సదస్సస లు నిరవ హించటం ఈ సంసథ విశేషం. డాలస్ట లోని భాషాభిమానులు, సాహితీ ప్ియులు ఈ సమావేశానికి 

విచ్చే సి, జయప్రదం చ్చసారు.  కారయ ప్క్మంలో మందుగా స్టసాథ నిక్ సంగీత్ అధ్యయ రకులు స్టశీ మమి సావ ి గారు మరియు వారి శిషయ బ ందం రది మంది ిలలాు 

తెలుగుదనం ఉట్టర్డే వస్తసతధ్యరణతో ‘విఘ్నె శ్వ ర స్ట త ప్త్ం’ మరియు ‘వందేభారత్మాత్రం‘ గేయాలను రాగ భావయుక్ తంగా చక్క గా ఆలించారు.    

త్రువాత్స్టసాహిత్య వేదిక్ సభ్యయ లు బసాబితన స్టశీ మనివాస్సలు, తాను ' మోటరు బైకు మీద మెకిస కో ప్రయాణం ' పై ప్వాసిన వాయ సం లో మొదట్ట భాగానిె  

సభకి రరిచయం చ్చసారు.  బైకు మీద దూర ప్రయాణాలకి కావలసిన సామాప్ి, తీస్సకోవలసిన జాప్గత్తలు, సనె్న హాలు వివరంగా తెలియచ్చూత  ప్రయాణంపై 

ఉత్సస క్త్ పంచి, త్దురరి భాగం మళ్ళళ  వేదిక్లో అంటూ సశేషం అన్నె రు.   

సాహిత్య వేదిక్ సభ్యయ లు డా. క్లవగుంట స్సధ్ ఆంప్ధ్న్నటయ ం, పేరిణి శివతాండవం వంట్ట క్ళ్లను వెలికితీసి ప్రతేయ క్ స్టసాథ నం క్లిప ంచిన డా. 

నటరాజ రామప్కిషణ గారి "ఆంప్ధ్న్నటయ ం - ఆలయ న తాయ లు" రచన్న సంక్లన్ననిె  సభకు రరిచయం చ్చసారు.  రామరప  గుయోలో శిలాప ల భంిమల 

ఆధ్యరం గా పుట్టన్ది ఆంప్ధ్న్నటయ ం అనీ, ఇది కేవలం ఆలయ సాంప్రదాయం గా ఉండేదని, దేవదాసీలు మాప్త్మే ఆలయం లో వివిధ్ స్టసాథన్నలలో ఒక్ 

రదది  ప్రకారం చ్చసే న త్య ం అనీ, కాలప్క్మేణా స్తసీత పురుషులు రాజాసాథన్నలలో చ్చూత  అందరూ చ్చసే క్ళ్గా మారిందనీ వివరించారు. 

సాహితాయ భిమాని వేమల లెనిన్ గారు బాలయ ం పై మహాక్వులు త్మ భావాలను ఎలా తెలిప్లరో వింనంయో అంటూ స్టశీ మ స్టశీ మ, దాశ్రథి, గోరేట్ట వెంక్నె ల 

రచలను దరువుతో వినిించిన వైనం అందరినీ ఆక్ట్ుకుంది.  భారత్దేశ్ం నుంయో విచ్చే సిన డా. క్మలాదేవి త్మ సీవ య క్విత్ "నదిని నేను " 

వినిించారు.  'చంప్దలత్ ' గారి రచనలో నదికి ఆనక్ట ్క్టడ్ం అవసరమా, క్యోతే ఎక్క డ క్ట్లి, దానివల ావచ్చే  లాభాలు నష్ాలు, రరాయ వరణం మీద 

ఉండే ప్రభావాలు ఏమిట్ట వంట్ట అంశాలనిె ట్టని ద ష్టల్ో పట్ట ్రరిశీలన చ్చసి ప్వాసిన రచన అని అటువంట్ట రచనలు క్లకాలం గురుతంయోపోతాయని 

"ద శాయ  ద శ్య ం" నవలను రరిచయం చ్చసారు. 

ఈస్టన్నట్టస్ట109వస్టసాహిత్య స్టసదస్సస కిస్టమఖ్య స్టఅిథిగాస్టవిచ్చే సినస్టడా.చిప్రావూరి శాయ ం (మెయోకో శాయ ం) గారినిస్టస్టరరిచయంస్టచ్చూత స్టసమనవ యక్ర త బిళ్ళ  

ప్రవీణ్స్టవేదిక్స్టమీదకుస్టఆహావ నించగా,స్టస్టస్టసాథ నిక్స్టసినీస్టనిరాా త్స్టమరియుస్టదరశ కుడుస్టహరిచరణ్స్టప్రసాద్స్టగారుస్టస్టమెయోకో శాయ ంస్టగారికిస్టపుషప గుచే ంస్టఅందచ్చసారు.స్ట  

మఖ్య స్టఅిథి డా.చిప్రావూరి శాయ ం (మెయోకో శాయ ం) గారు “ఆలోచన్నలోచనలాో నే చదివిన ప్లప్త్లూ వాకాయ లు" అనే అంశ్ం మీద ప్రసంించారు. 

మారుత్సనె  మానవ సంబంధ్యలతో మనతో చివరి వరకూ మిిలేవి స్ట పరకాలు అనుభూత్సలే క్దా, నే చదివిన రచనలలో న్నకు త్రచుగా గురుతకువచే్చ  

కొనిె  ప్లప్త్లూ వాకాయ లు మీతో రంచుకుంటను అంటూ మొదలైన ప్రసంగం గంటనె ర ప్లటు ఆసకి తక్రంగా సాి అందరినీ ఆక్ట్ుకుంది. ఒక్ రచన 

ప్రజలకు గురుతంయోపోవడానికి కారణం రచయిత్ శ్కే త కానీ, క్థా వస్సతవు కాదని, క్విత్కి నిజం ఖ్నిజం కాదేమో కానీ, క్థకు మాప్త్ం నిజం ఖ్నిజం అని తాను 

నమా తానని చెప్లప రు. బుచిే బాబు, కొకు, చాో, స్టశీ మప్లద, రావిశాస్తసిత, ప్లలగుమిా  రదా రాజు, పురాణం సీత్, కొమ్మా రి వేణుగోప్లల్ రావ్, రత్ంజలి శాస్తసిత, 

మళ్ళ పూయో వెంక్ట రమణ, క్వన శ్రా , భరాగో, ిలక్స, ఆరుప్ద, వస్సంధ్ర, మలాాది వెంక్ట ప్కిషణమ్మరిత, నిడదవోలు మాలి, ప్ిపుర మొదలైనవారి 



రచనలలోనుంయో త్నకు నచిే న ప్లప్త్లూ, కొనిె  వాకాయ లు సభతో రంచుకుని, వీరందరి నుంచి మనం ఏమైన్న నేరుే కోగలమా, మన ప్రయాణం స్సగమం 

చ్చస్సకోగలమా అనేది ఆలోచించవలసిన విషయాలు అంటూ త్మ ప్రసంగానిె  మించారు. 

బసాబితన స్టశీ మనివాస్సలుస్టఆధ్వ రయ ంలోస్ట,స్టఈస్ట కారయ ప్క్మంలో మఖ్య  అిథి ప్రసంగానెి  ఉత్తర టెక్స స్ట తెలుగు సంఘం నిరవ హిస్సతనె  "టంటెక్సస  

త్రంిణి"  టోరిస్టరేయోల కారయ ప్క్మంలో ప్రత్య క్ష ప్రసారం చ్చసారు. 

మఖ్య స్టఅిథి డా.చిప్రావూరి శాయ ం (మెయోకో శాయ ం) గారినిస్టఉత్తర టెక్స స్ట తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస )  అధ్య క్షులుస్టజొనె లగడడస్టస్సప్బహా ణయ ంస్ట

మరియుస్టఉత్తరాధ్య క్షులుస్టఉరప లప్లట్టస్టక్ షాణరెయోడ శాలువతోస్టమరియుస్టకారయ ప్క్మస్టసమనవ యక్ర తస్టబిళ్ళ స్టప్రవీణ్స్టమరియుస్టసాహిత్య స్టవేదిక్స్టబ ందస్టసభ్యయ లుస్ట 

స్టజాప ిక్ తోస్టఘనంగాస్టసత్క రించారు. ఈస్టకారయ ప్క్మంలోస్టత్క్షణస్టపూరావ ధ్య క్షులుస్టడా.స్టఊరిమింయోస్టనరసింహారెయోడ, కోశాధికారిస్టదండస్టవెంక్ట్, మరియుస్టసాహిత్య స్ట

వేదిక్స్టబ ందస్టసభ్యయ లుస్టడా.స్టక్లవగుంటస్టస్సధ్, అటాూరిస్టసవ ర ణ, బసాబితన స్టశీ మనివాస్సలుస్టత్దిత్రులుస్టప్లలొ్గనె్న రు.స్టస్టతెలుగుస్టసాహిత్య స్టవేదిక్స్టసమనవ యక్ర తస్ట

బిళ్ళ స్టప్రవీణ్స్టప్రతేయ క్స్టప్రసారస్టమాధ్య మాలైనస్టదేశీస్టపా్లజా, రేయోలస్టఖుష్టస్టమరియుస్టప్రసారస్టమాధ్య మాలైనస్టట్ట.ఎన్.ఐస్టలకుస్టక్ త్ఙ్పతాస్టపూరవ క్స్టఅభివందనమలుస్ట

తెలియజేసారు.స్ట 

 

కారయ ప్క్మంలోని ఛాయాచిప్తాలను ఈ లంకెలో చూడవచుే ను. 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/109th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/ 

టంటెక్సస స్ట109 వ నెలస్టనెలాస్టతెలుగుస్టవెనెె లస్టసదస్సస స్టగురించి అటాూరిస్టసవ ర ణస్టసమరిప ంచినస్టనివేదిక్. 
 


