
“సాహతి్యం ప ై సో షల్ మీడియా ప్రభావం “   

ఘనంగా ముగసిని టాంటకె్స్ 126వ నెల నలెా తలెుగు వనెెెల సాహిత్య సదసస్ 

జనవరి 21, 2018 డాలస్, టకె్్స్.  

ఉత్తర టెక్్స్ తలెుగు సంఘం (టాంటకె్స్) సాహతి్య వదేిక్ సమరిపంచస "నెల నలెా తలెుగు వెనెె ల" సాహతి్య సదసస్ 
ఆదవిారం, జనవరి 21 న సాహతి్య వదేిక్ సమనవయక్రత శీ్ర వీరెప్ు చినసత్యం అధ్యక్షత్న ఘనంగా నిరవహించబడింది. 
ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 126 నెలలుపాటు ఉత్తమ సాహతిీవతే్తల నడుమ సాహతి్య సదసస్లు నిరవహించటం ఈ సంసథ  
యొక్క విశేషం. భాషాభిమానసలు, సాహతి్య పిరయులు, అధిక్ సంఖ్యలో ఆసక్తతతో ఈ సమావశేానిక్త విచ్చేసి జయప్రదం 
చ్చసారు. 
 
క్ారయకీ్మంలో ముందసగా శీ్రమతి సావతి శిష్యులు చినాెరి శ్రలంశెటటి  శీ్రవలి్ల, రాక్ం దరిిత్, గాల్ల దపీిత  మృదసమధ్సరంగా పరా రథనా 
గీతానిె ఆలపించ్ారు.  డా. ఊరిమండి నరసింహారడెిి  "మన తెలుగు సరిసింప్దలు" శ్రరిిక్న జాతీయాలు,నసడకి్ారాలు, 
సామెత్లు, పొ డుప్ుక్థలు గురుత చ్చసతత  క్ారయకీ్మంలో పరరక్షక్ులనస క్ూడా పాలగొ నేటుి  చ్చస ి ఎంతో ఆసక్తతక్రంగా 
క్ారయకీ్మానిె ముందసక్ు నడిపారు.  చినాెరులు వమేుల సాహతిీపిరయ, వమేుల సింధ్తర, త్డుముక్ోక్ుండా, 
చతడక్ుండా "జయతి జయతి" మరియు " జయ జయ పిరయ  భారత్" గతీాలనస చక్కగా పాడి ప్రశంసలు 
అందసక్ునాెరు.   
 
శీ్ర వమేుల లెనిన్ "గురీం జాషువా" క్ొనిె ప్దాయలనస ఒక్ శ్రరిిక్గా ప్రతినెలా ప్రిచయం చ్చయాలని ఉందని తెల్లయచ్చసతత , 

త్నదెనై వాగాా టటతో "రాజు జీవించ్ె రాతి విగీహములందస, ససక్వి జీవించ్ె ప్రజల నాలుక్లందస" వంటట ఉదాహరణలనస 
సభతో ప్ంచసక్ునాెరు.  శీ్ర మదసు క్ూరి చందరహాస్ గత్ంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసని శీ్రమతి బలూి రి ఉమాదచవి రచించిన 
"శీ్ర రామ దతత్ శత్క్ం" ప్ుసతక్ ప్రిచయం చ్చసారు.  ప్ుసతక్ం ముందసమాట చదసవుత్ూ ఎననె విషయాలు 
తెలుససక్ునాెనస అని, వాయుదచవుడ ిఅంశగా రచయితిర ఆంజనయేుడు, భీముడు మరయిు మదావచ్ారుయడు ముగుొ ర ి
ప ై క్ల్లపి 115 ప్దాయలు ఈ శత్క్ంలో వరా సారు అని ఎంతో ఆసక్తతక్రంగా ప్రచియం చ్చసారు.  శీ్ర క్నెెగంటట చందర సవవయ 
క్విత్ "ఒక్ప్ుపడు" మరియు సవవయ క్థ "యుదుం" చదవిి వినిపించ్ారు.   
 

ముఖ్య అతిథగిా విచ్చేసని ప్రముఖ్ రచయితిర శీ్రమతి క్రీ విజయ "సాహిత్యం ప ై సో షల్ మీడియ ప్రభావం" అనే 
అంశంప  ైప్రసంగించ్ారు.  సపందన, అభిపరా యం వరేు వరేు అంటూ, నాటట ప్తిరక్లలో సపందన శ్రరిిక్న వారాల త్రబడి 
ఉత్తర ప్రత్ుయత్తరాల దావరా ఎలా సపందచి్చవారో ఉదాహరణలతో గురుత చ్చసారు.  నటేట సో షల్ మీడియా లో సపందన, 

విమరశ లు అప్ుపడప్ుపడత వళె్ళే రెలైు బండి అయితచ , క్ామంెటి బండ ిమాత్రం పాస ంజరు టెైనిైలా వళె్తత నే ఉంటాయి 
అనాెరు.  అందమెైన తలెుగుభాష రచనలో అందంగా ఒదసగుత్ుంది, అదచ మాటలోి  చ్ెపరత  తచల్లపో త్ుంద ిఅంటూ 
ఉదాహరణలు చ్ెపాపరు.   నాటట నతేి సాహిత్య పో క్డలప  ైఆసక్తతక్రంగా ప్రసంగించ్ారు. 
   
ముఖ్య అతిథనిి సాహిత్య వదేిక్ ప్ూరవ సమనవయక్రత సింగిరడెిి  శారద ప్ుషపగుచఛముతో సత్కరించి సభక్ు ప్రచియం 
చ్చయగా, ప్రసంగానంత్రం ఉత్తర టకె్్స్ తలెుగు సంఘం త్క్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు ఉప్పలపాటట క్ృషాా రడెిి  మరయిు 



పాలక్మండల్ల సభుయలు క్నెె గంటి చందర దసశశలువా, మరయిు సాహతి్యవేదకి్ బృంద సభుయలు జాా పిక్తో సత్కరించ్ారు.  
ఉత్తర టకె్్స్ తలెుగు సంఘం (టాంటెక్స్) అధ్యక్షులు శ్రలం క్తీషావణేి, త్క్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు ఉప్పలపాటట క్ృషాా రడెిి , 
ఉత్తరాధ్యక్షుడు వీరెప్ు చినసత్యం, ఉపాధ్యక్షుడు క్ోడతరు క్తీషాా రడెిి , క్ారయదరిశ మండిగ శీ్రలక్ష్ిి, పాలక్మందల్ల సభుయలు 
క్నెె గంటట చందర, క్ారయవరొ సభుయలు పాలేటట లక్ష్ిి, బండారు సతిష్, పారెప్లి్ల ఉమామహషే్, మరయిు సాహతి్య వేదకి్ 
బృందం సభ్యులు డా. కలవగుంట సుధ, మాడ దయాకర్, అటూి రి సవరా ఈక్ారయకీ్మంలో పాలగొ నాెరు.   
 

ఉత్తర టెక్్స్ తలెుగు సంఘం (టాంటకె్స్) అధ్యక్షులు శ్రలం క్తీషావణేి మాటాి డుత్ూ ఈ సంవత్్రంలో తాము చ్చబటటి  అనిె 
క్ారయకీ్మాలక్ు సహక్రించి జయప్రదం చ్చయవలసిందిగా క్ోరారు.  సాహిత్య వదేిక్ ప్ూరవ సమనవయక్రత సింగరిడెిి  శారద 
గత్ సంవత్్రమంతా క్ారయకీ్మానిక్త విచ్చే సని సహక్రించిన అందరిక్ీ క్ృత్ఙా్త్లు తలె్లయజసేతత , ముందస ముందసక్ూడా 
మంచి అతిథసలనస వదేకి్క్ు ప్రచియం చ్చసర బాధ్యత్ సాహతిీపిరయులందరదిీ అని అనాెరు.  సమనవయక్రత వీరెప్ు 
చినసత్యం సాహతి్యం మీద పరరమ, మాత్ృభాష మీద మమక్ారంతో విచ్చే సని భాషాభిమానసలక్ు, సాహతిీపిరయులక్ు 
క్ృత్జాత్లు తలె్లపారు. ప్రతచయక్ ప్రసార మాధ్యమాలెైన   టీవీ 5, టట.ఎన్.ఐ, ఏక్స నజర్ లక్ు క్ృత్ఙా్తాప్ూరవక్ 
అభివందనములు తలె్లయజేసారు.     
 

క్ారయకీ్మంలోని ఛాయాచితరా లనస ఈ లంక్ెలో చతడవచసేనస. 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/126th-NNNTV-Sahitya-Vedika-01212018/ 

టాంటకె్స్ 126 వ నెల నలెా తలెుగు వనెెెల సదసస్ గురించి సాహతి్య వదేిక్ బ ుంద సభ్యురాలు అటూి ర ిసవరా గారు 
సమరిపంచిన నివదేకి్. 

 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/126th-NNNTV-Sahitya-Vedika-01212018/

