
వినూత్న  సాంస్క ృతిక  కార్య క్కమాలతో అలరాంచిన టాంటెక్స్  దీపావళి వేడుకలు 

 

            మనకు ఎన్నో  పండుగలు ఉన్నో  దీపావళి పండుగ మాత్రం ఎంతో త్పత్యే కమైనది, తెలుగు 

రాష్ట్రాలలోనే కాదు , త్పపంచం నలుమూలలా కాంతి నంపే దీపాల రంగవల్ల ి

దీపావళి.  ఈ  ఉతా్స హం  అమెరికా సంయుక త రాష్ట్రాలలో ఇంకా ఎకుు వగా కనపిస్తంది.. అమెరికా తెలుగు 

సంసు ృతిక రాజధానగా పేరందిన డలిాస్ నగరంలో, తెలుగు త్పజల గుండె చప్పు డు , తెలుగుదన్ననకి 

మారృక అయిన టంటెక్సా  వారి దీపావళి వేడుకలు  సని నక మార్తతమా చరిి  ఆడిటోరియంలో  శనవారం 

ర్తజున కన్నో ల పండుగగా జరిగాయి. ఈ దీపావళి సంబరాలన్న టెకాా స్  రాష్ట్్ంా 

న్నండే  కాక  ఎన్నో   వేల  మైళ్ళు   త్పయాణంచి , త్పకు  రారాలన్నండి వచిి న తెలుగు వారు , ఆదే ంరం 

ఎంతో ఉలిాసంగా, బంధుమిత్ులతో,  ఆత్మీ యులతో  ఘనంగా జరుప్పకున్నో రు. 

త్పాంగణమంత్స ఎపిక్స ఈవంటా్స  వారు త్పత్యే కంగా ఏరాు టు చేసిన అందమైన అలంకరణతో 

ముసత బై,  అతిధులకు, త్పేక్షకులకు ఆహా్వ నం పల్లకింది. టంటెక్సా  సంసు ృతిక బృంద సమనా యకర త 

పదీ శ్ర ీతోట ఈ కారే త్కమానకి వాే ఖే్య రగా  రన సహజ సిదదమైన స్మధుర వాే ఖే్య నం తో, స్నో ర 

హ్వసే ంతో, త్పేక్షకులన్న మంత్రముగుులన్న చేశారు.   సని నక కకాకారులు త్పదరిిం ంచిన శాష్ట్ీతయ నృతే్స లు, 

సినమా డానా్న లు, పాటలు త్పేక్షకులన్న ఆకటాుకున్నో యి. పసందైన వందు, కళకళలాడుునో  

అంగళు తో ఆవరణ అంత్స పండుగ వాత్సవరణం నెలకంది.  

త్పార ున్న గీరంతో మొదలైన కారే త్కమాలు,  సంత్పదాయ  కీర తనలతో , నృత్సే లతో , మెడలీ 

పాటలతో, ఎంతో హురరుగా సగాయి.  త్పేక్షకులు ఎప్పు డెప్పు డా అన ఎదురుచూసిన రరుణం రానే 

వచిి ంది, బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాల్లటీ షో దాా రా ఎంతో త్పాచురే ం పందిన హరిత్యజ, ధనరాజ్ 

లన్న ,  తెలుగు రాప్ పాటలతో పేరు తెచుి కనో  రేపర్  ర్తల్ రైడ లన్న ఒకు సరిగా చూసిన 

త్పేక్షకులు  చాలా సేపటివరకు రమ కరత్సళ ధా న్నలతో, కేరింరలతో చినో  పాటి స్న్నమీ సృష్ంాచారు. 

వారు కూడా అంచన్నలకు ఏమీ రగ గకుండా చకు న హ్వసే  న్నటికలతో, పంచ్ డైలాగులతో, వపరీరంగా 

నవా ంచారు. హరిత్యజ గారిన  అమెరికా చిన్నో రులు ఎంతో మంది కల్లసి, ఆత్మీ యంగా హుతకన, ఎంతో 

త్పేమ కనపరిచారు. ఆవడ ఈ  అభిమాన్ననకి చల్లంచి,  డలిాస్ కు టంటెక్సా  కు మనసరా కృరజఞరలు 

చెపాు రు. ర్తల్ రైడ అయిత్య సేజాీన్నండి త్కిందకు దిగి, త్పతి ఒకు  చిన్నో రిన కల్లసి వారితో రాప్ డాన్సా  

చేశారు, ముఖ్ే ముగా ‘పరంగ్’ అనే పాటన్న త్పేక్షకులు  కోరిక మేరకు రండు సరిు పాడారు. ధనరాజ్ 

గారు అ న్నండి అః వరకు ఒకోు   అక్షరమే వాడి  త్పేమికుల మధే  సంభా్ణన్న హ్వసే వంరంగా చేసిన 

సిు ట్స త్పశంసలు అందుకంది.   

 

అటు రరువార ,  సేజాీమీద ఒకు సరిగా కకటిు కముీ కన్నో యి , ఏంజరిగిందో అన్నకనే లోగా ఒకోు  

దీపం వలగడం, రంగురంగుల దీపాల కాంులలో 50 కి పైగా కకాకారులు చేసిన త్పదరిం న డలిాస్ 

కకాకారుల త్పతిభకు త్సరాు ణం. రేడియం కాంులతో నజంగానే పటస్లు కాలుస్తన్నో రా అనేంర 

ఆహి్వదంగా సగిన ఈ త్పదరిం న అశే్ నీరాజన్నలు అందుకంది .  అందమైన భామలు  “వచిి ండే - మెల ి

మెలగిా వచిి ండే”  అన చేసిన నృత్సే లు, సంత్పదాయానో  మరువకుండా చేసిన కూచిపూడి నృత్సే లు 

సమపాళు లో మేళవంచి చకు న అన్నభూతి అందించాయి.   
 

కారే త్కమంలో  సంసని అధే క్షులు ఉపు లపాటి కృరారడి ిమాటిడుతూ తెలుగు సంసు ృత్మ 

సంత్పదాయలకు పటంా కటి,ా  రరాలు మారిన్న  తెరమరుగు కాకుండా రక్షణ ఛత్రంలా నలబడటo, 

తెలుగు భా్న్న రక్షంచుకోవడం,వేా పిత  చేయడం, భావరరాలకు అందించడమే టంటెక్సా  లకే్ష మన 



వలడిించారు. కరతగా భారర దేశాన్నో ంచి వచిే  వారే కాక, అమెరికా లోన ఇరర రాష్ట్రాలన్నండి వచిే  

తెలుగు వారి సంఖ్ే  బాగా పెరుగుునో  నేపథే్ ంలో మన టంటెక్సా  సంసని ఎంతో అభివృదిు సధంచే 

అవకాశం ఉంది అన తెల్లపారు. మరియు ఈ దీపావళి అందరి జీవత్సలలో కరత వలుగులు నంపాలన,  

కరాలు తొలంగించాలన ఆకాక్షంచారు.  

వచిి న వారికి ్త్డషోపేర  తెలుగు భోజనంతో పాటు  అందుబాటు ధరలలో  న్నణే మైన ధరలకు 

వష్ట్సత భరణాలు, ఇంకా ఎన్నో  ఉపయోగ కరమైన సాళి్ళ టంటెక్సా  వాళ్ళు  ఏరు రిచారు. కమీ న  వందుతో 

పాటు చకు న సంసు ృతిక కారే త్కమాలు,వచిే సిన అందరిన అలరించాయి.   దీపావళి వేడుకల 

త్పాంగణమంత్స చకు టి సంత్పదాయ దుస్తలతో వచిే సిన పిలలిు, పెదదలతో  పండుగ వాత్సవరణం 

నెలకనో ది. 

ఈ దీపావళి కారే త్కమ త్పెజంటింగ్ పో్కులు TPAD సంసనికు మరియు కారే త్కమ పో్కులైన 

రమణారడి ిత్కి్పాాటి గారికి, డా.రాఘవేంత్ద త్పసద్ గారికి, ఆరీ చరణ్ రడి ిగారికి, అపాు రావు  యారగిడ ి

గారికి, సత్మష్ మండువ గారికి , రామారావు ముళు పూడి గారికి  ా ఞ పికలు త్పధానం చేసి టంటెక్సా  సంసని 

అధే క్షులు మరియు కారే వర గ సభ్యే లు, రమ కృరఙ్ఞరలు తెల్లయచేసరు .     

అతిథుల సనీ్న న కారే త్కమంలో ఉరతర టెకాా స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సా ) అధే క్షులు 

ఉపు లపాటి కృరారడి ిమరియు కారే వర గ బృందం, పాలకమండల్ల అధపతి ర్తడద రామకృ్ ారడి ిమరియు 

బృందం పాల్గగ న ప్ప్ు  గుచి ం మరియు  ా ఞ పికలతో త్పేక్షకుల కరత్సళ ధా న్నల మధే  సనీ్న నంచారు. 

చివరగా కారే త్కమ సమనా యకర త పారో పల్ల ిఉమామహేష్ వందన సమరు ణ చేస్తత  సహ్వయం 

అందించిన సంసనిలకు, సా చఛ ంద సేవకులకు, పో్కదారలకు త్పత్యే క కృరజఞరలు తెల్లపారు. అర ురాత్తి 

కావస్తన్నో  , చివరివరకు ఉండి  టంటెక్సా  దీపావళి సంబరాలకు ఇంర ఘన వజయం చేకూరిి న 

త్పేక్షకులకు  అధే క్షులు ఉపు లపాటి కృరారడి ిగారు పేరు పేరున్న కృరజఞరలు తెల్లపారు .  

త్పత్యే క త్పసర మాధే మాలైన ఫన్స ఏసియా మరియు త్పసర మాధే మాలైన టీవీ9, టీవీ5, టి.ఎన్స.ఐ,  

, తెలుగు టైమ్సా   లకు  కృరఙ్ఞత్స పూరా క అభివందనములు తెల్లయజేశారు . ఎంతో కృష్, సమయం 

వచిి ంచిన టంటెక్సా  కారే వర గ సభ్యే లకు మరియు వవధ కమిటీ సభ్యే లకు, సా చఛ ంద కారే కర తలకు 

త్పత్యే క అభినందనలు తెల్లపారు. భారత్మయ ాత్మయ గీరం ఆలపించడంతో, ఆహి్వదంగా గడిచిన ఈ 

కారే త్కమానకి తెర పడినది. 

 

పైన వవరించిన కారే త్కమాల ఛాయాచిత్త్సలన్న ఈ త్కింద పందుపరచిన లంకెలో చూడవచుి న్న. 

https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Deepavali-Vedukalu-2017/ 

టంటెకా్స  దీపావళి వేడుకల గురించి జలస్తత్రం చంత్దశేఖ్ర్ సమరిు ంచిన పత్తికా నవేదిక. 

https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Deepavali-Vedukalu-2017/

