
“పద్యం న ంచి వచన కవిత్వం దాకా“   
ఘనంగా ముగిసని ట ంటకె్స్ 127వ నలె నెలా తెలుగు వనెెెల సాహతి్య సద్స ్ 

ఫిబ్రవర ి18, 2018 డాలస్, టెక్స్ 

 

ఉత్తర టెక్స్ తలెుగు సంఘం (ట ంటకె్స్) సాహతి్య వదేిక సమరిపంచ  "నలె నెలా తెలుగు వనెెె ల" సాహిత్య సద్స ్ 
ఆదవిారం, ఫిబ్రవర ి18 న సాహతి్య వేదకి సమనవయకరత శీ్ర వీరెపు చినసత్యం అధ్యక్షత్న ఘనంగా నిరవహించబ్డ ంది. 
పరవాసంలో నిరాటంకంగా 127 నెలలు పాటు ఉత్తమ సాహతిీవతే్తల నడుమ సాహతి్య సద్స ్లు నిరవహించటం ఈ సంసథ  
యొకక విశషేం. భ షాభిమాన లు, సాహతి్య ప్ిరయులు, అధిక సంఖ్యలో ఆసక్తతతో ఈ సమావేశానిక్త విచ్చే సి జయపరద్ం 
చ్చసారు. 
 

క్ారయకీమంలో ముంద్ గా కుమారి చామకూర క్రీిత దాశరధ ిగారు రచించిన “ఎవరయాయ నీ వెవరయయ” అన ేచకకని పరా రధన 

గీత్ంతో  క్ారయకీమం పరా రంభం అయ్యంద ి.  త్ద్ పర ి శీ్ర బ్సాబ్త్తతన శీ్రనివాస లు మాట ా డుత్ూ  మహమమద్ ఖ్దీర్ బ్ బ్ు 
రచించిన  “ద్రాా మిటట కథలు” పుసతక పరచియం చేసారు.  మత్సామరసయమ ేపరధానముగా ఈ కథలలో మహమమద్ ఖ్దరీ్ 

బ్ బ్ు నెలూా రుయాసలో రచించ్ారని, మహమమద్ ఖ్దరీ్ కు ఖ్దీర్ బ్ బ్ు అన ేప్ేరు ఎలావచిేందో  వివరించ్ారు. మీసాల 

స బ్బరాజు గారు  ఖ్దరీ్ బ్ బ్ు అని నామకరణం చ్చయడం , అత్నిక్త పాటలు ఇషటం క్ానీ పాడచ అవక్ాశం రాక పడచ త్పన 

కూలంకుషంగా వివరించ్ారు. ఖ్సాబ్ గలా్లలో సేమియా ముగుా  అన ేకథలో సేమియా త్యారు చ్చస ేమిషన్,  దానిని 

వంత్ుల వారగీా అంద్రూ పంచ క్ోవడం గురించి,  నెలూా రులో జరగి ేరొటెటల పండుగ గురించి, అకకడ   మహమమదయీుల 

జీవన విధానం గురించి తలెియాలంట ేఖ్దీర్ బ్ బ్ు గార ికథలు త్పపక చద్వమని చ్ెపాపరు.  
 

చినాెరులు వేముల సాహిత్త,   సింధ్ూర ,  నందమిండలం  సాహిత్య , సాహిత్త , శంకరం బ్ డ  స ంద్రాచ్ార ిగారు 
రచించిన  “మాతలెుగు త్లాిక్త మలలా పూద్ండ” గీతానిె ముద్ ు  ముద్ ు గా  గానం చ్చస ితలెుగు భ ష మీద్ అభిమానానిె 

ఘనంగా చ్ాటుక్ొనాెరు. శీ్ర దొడా రమణ మాట ా డుత్ూ “శీ్ర కృషణ  వచనామృత్ం”  అన ేపుసతక్ానిె పరిచయం 
చ్చశారు.  పరస త త్ం సంఘంలో త్రిగిపో త్ునెద ిశాంత్త, ఈ వరతమాన క్ాలంలో,  పరస త త్ పరిసిథత్ులలో మనకు అత్యంత్ 

అవసరమ ైనద ిశాంత్త అని, 700 పద్య గద్య శలా క్ాలతో నిండిన ఈ పుస్త కిం  ,పరస త త్ క్ాలానిక్త ఎంతో అవసరమ ైన పుసతకం 
అని తెలిపారు. శీ్ర పుద్ూర్ జగదీశవరన్ , తాన  రచించిన శత్కం నించి ఒక పద్యాని, శీ్ర చంద్రహాస్ మద్ ు కూర ి పరసది్ధ  
పాటల రచయ్త్ క్ొసరాజు సినీ సాహిత్ాిం గురించి , ఆయన మరపురాని పాటల గురించి మాట ా డారు .  1938లో 
విడుద్లలైన “ర ైత్ు బిడడ” సినిమా, క్ొసరాజు గారు పాటలు రాసని మొటట మొద్ట ిసినిమా అని  తెలియచ్చసారు. 
“నందామయా గురుడ నందామయా”, “శివశివ మూరితవి గణనాథా” పాటలు అత్యంత్ పరా ముఖ్యమ నైవి అని,  రోజులు 
మారాయ్ సినిమాలో 7 పాటలు రాసారు,  ఏరువాక సాగరో పాట రాశారు ఈనాటిక్త తలెుగు మనస ్లో నిలిచి పో వడం 



ఆయన గొపపద్నమ ేఅని తెలిపారు.  “ప్ెద్ు  మన షులు” లో “నంద్మయా గురుడ నందామయా” అన ేపాట చకకగా 
పాడ  అలరించ్ారు.  
 

డా. ఊరిమిండ  నరసింహ ర డ డ  - మన తెలుగు సిర ిసంపద్లు శ్రరి్షకన, నాన డ  , జాతీయాలు , పొ డువు కథలు 
గురించి  పరశెలు  అడ గ ిసభికులలో ఆసక్తత రేక్ త్తత ంచ్ారు.  చ్ాపక్తీంద్ నీరు, చ కకలు చూస ికుకకలు మొరిగనిటుా  , 

చ ట ట ల స రభి , ఇంక్ా ఎననె  సామ త్లు వాట ిఅరాధ లు వివరంిచ్ారు. శీ్ర వేముల లలనిన్ – “శివ సాహిత్యంలో క్ొనిె 

సంగీహణలు” అన ేఅంశంప్ె ైమాట ా డుత్ూ, బ్ెజజమహాదచవి శివుని త్లాిగా ఉంట ేఆవిడ అన రాగం ఎలా ఉండచదో  ఫాలుకరకి్త 
సో మనాథ డు వివరించినటుా  క్ొనిె ఉదాహారణలతో తెలిపారు. “శివ శివ భరణం” అని శాీ వయంగా గానం చ్చశారు. ఆధ్ నిక 

కవులలో సిరవినెెెల సీతారామశాసిత  ి“ఆద ిభిక్షువు వాని ఏద ిక్ోరదే”ి అన ేపాటలో శివత్తావనిె ఎంత్ చకకగా 
వివరించ్ారో గానయుకతంగా వివరించ్ారు.  స దాు ల అశలక తచజ రచించిన నటరాజు పూజ చ్చస ేఅన ేపాటకు జాతీయ 

అవారుడ  వసేత  ఎంతో బ్ గుండచద ిఅని గురుత  చ్చస క్ొనాెరు.  
 

శీ్రమతి అటలా ర ిస్వర్ణ   క్ొనిె ఛాయాచితరా లు చూప్ించి వాటదిావరా సామ త్ల పూరణం చ్చయ్ంచడం, ఎంతో ఆసక్తత 
కలిగించింద.ి తెలుగు భ వకవిత్వం ని ఆంగాంలో “లిరకిల్ పొయ్టరర” అంట రు, తలెుగు భ షా దనినత్్వం ఎపుపడు జరుపు 
క్ొంట రు, భరత్ుని భ రయ ప్ేరు ఏమిట,ి ఇలా  ఎననె ఆసక్తతకరమ ైన విషయాలతో క్తవజ్ నిరవహించ్ారు.  
పాలకమండలి అధపిత్త చంద్ర కనెెగంట ిముఖ్ా అతిథి శీ్ర హెచ్చార్కె న సభకు పరచియం చ్చశారు.   
“పద్యం న ంచి వచన కవిత్వం దాక”మారుప ఎలా సంభవించిందో  అన ేఅంశం మీద్ పరసంగించ్ారు.  కరూెలు జిలాా  గని 

అన ేచినె పలలా టలరు లో , కనీస వసత్ులు లేని చ్ోట జనిమంచిన త్నకు , ఊరిక్త ఉనె ఒక్ ేఒకక రేడ యో 

ద్గార  పదాయలు వింటల , వాటపి్ె ైఆసక్తత ప్ెంచ కునె సంఘటనలు వివరించ్ారు.  చినెత్నం న ండ  త్నకు ససీ పదాయలు 
అంట ేఇషటం అని , తాన  కూడా క్ొనిె పదాయలు రాశాన  అని తెలియచ్చసారు.  త్ద్ పర ివచన పద్యం  ప్ెైన నె ఆసక్తతతో , 
వచన కవిత్వం వెపైు పయనించ్ాన  అని తెలియచ్చసారు. గురజాడ వెంకట అపాపరావు వచన కవితావనిక్త ఆద్ యడు అని , 

ముతాయల సరాలు లో 14 మాత్రలు ఉంట యని ,  మాత్ర ఛంద్స ్లో  స లభ గాీ హయంగా ఉంటుంద ిఅని , వాట ిఅంద్మ ే

వేరు అని క్ొనిె పదాయలు చదవిి వినిప్ించ్ారు.  తెలుగు ఛంద్స ్లో ర ండు మ టుా  దగిిన ఛంద్స ్ ఏదెనైా ఉంద ిఅంట ే

అద ిముతాయల సరాలు అని తెలిపారు. పద్యం సరళంగా ఉంట ేఅంద్ంగా ఉంటుంద ిఅని త్తరుపత్త వెంకట కవులు రాసని 

పదాయలు ఎంతో స లభంగా ఉంట య్ ఉదాహారణలతో తెలిపారు.  సేవచఛ అంట ేకటుట బ్ టుా  న ండ  విముక్తత అని, కృషణ  శాసిత  
త్రావత్ అంత్బ్ గా సేవచఛన  అందపిుచ ేక్ొనెవాడు ఇసామయ్ల్ అని తెలిపారు. ఈ సంద్రభముగా ఇసామయ్ల్ రాసని 

పదాయలు క్ొనిె ఉద్హరించ్ారు. సేవచేకు ఉనె పరమిిత్ులు అరధం చ్చస కునెవాడు ఆధ్ నికుడు.  పట ట భి ఫిడచల్ 

రాగాలు త్పపకుండా చద్వాలి అని గురుత  చ్చశారు. ఆయన రాసిన పదాయలు చకకగా చదవిి వినిప్ించ్ారు. వచన పదాయల 

గొపపత్నం ఫిడచల్ రాగాలలో ఎంత్ చకకగా రాసారో వివరించ్ారు.  
 



హెచ్ాేర క గారిని  ట ంటకె్స్ సాహిత్ా వేదిక సభుయలు ,  అధ్యక్షురాలు శీ్రమత్త శ్రలం కృషణవణే,ి ఉత్తరాధ్యక్షుడు వీరెపు 
చినసత్యం, పాలకమండలి సభుయలు  శాలువా, జాా ప్ిక ఇచిే  ఘనంగా సత్కరించ్ారు. హెచ్ాేర క గారు త్నన  ఎంతో 
ఆద్రించి, చకకట ిఆత్తధ్యం అందించిన  ట ంటెక్స్ క్ారయవరాా నిక్త కృత్జాత్లు తెలియజేశారు.  ట ంటెక్స్ అధ్యక్షురాలు 
శీ్రమత్త కృషణవేణ ిశ్రలం గారు మాట ా డుత్ూ మారు మూల పలలా టలరు లో జనిమంచి , కవిగా , జరెలిస్ట గా ఎనలేని సేవ 

చ్చసని  హెచ్ాేర క గార ిసేవలన  ఎంతో క్ొనియాడారు. సమనవయకరత వీరెపు చినసత్యం సాహిత్యం మీద్ ప్ేరమ, 

మాత్ృభ ష మీద్ మమక్ారంతో విచ్చే సని భ షాభిమాన లకు, సాహితీప్ిరయులకు కృత్జాత్లు తెలిపారు. పరతచయక పరసార 

మాధ్యమాలలైన   టరవీ 5, మన టి.వి,టి.ఎన్.ఐ, ఏక్స నజర్ లకు కృత్ఙా్తాపూరవక అభివంద్నములు తెలియజేసారు.     
క్ారయకీమంలోని ఛాయాచితరా లన  ఈ లంక్ లో చూడవచ ేన . 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/127th-NNNTV-Sahitya-Vedika-

02182018/ 

 ట ంటకె్స్ 127 వ  నలె నలెా తలెుగు వెనెె ల సద్స ్ గురించి సాహతి్య వదేకి బ్ృంద్ సభుయడు శీ్ర జలసూత్రం చంద్రశేఖ్ర్ 

సమరిపంచిన నివదేిక. 

 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/127th-NNNTV-Sahitya-Vedika-02182018/
https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/127th-NNNTV-Sahitya-Vedika-02182018/

