
నృత్యాక్షరి నృత్ారూపకం త్ో వెలి్లవిరిసిన ట ంటెక్స్100వ నెల నెలా త్ెలుగు వెనెెల 
సాహిత్ా సదసస్  
 
శ్ర ీకృష్ణ  దేవరాయల వారి నోటి వ ెంట జాలువారిన అమృత చినుకులు "తెలుగదేల యనన.." అనన ఆటవ లది 
పద్యెం తెలుగు భాష్ను సరవోననత శిఖరాలకు చేరిచెంది.  మన కర్తవయెం అెంతా ఆ శిఖరాగ ీస్ాా నాన్నన జాగతీతగా 
కాపాడుకోవడమే అనన లక్ష్యెంగా ఉతతర్ టెకసస్ తెలుగు సెంఘెం (టాెంటెక్సస), సెంసాను పాార్ెంభెంచిన 
నాటినుెండి 30 సెంవతసరాలుగా విశేష్ కృషి చేసుత నానర్ు. తెలుగు భాష్కు, స్ాహితీ వేతతలకు పతాేయకెంగా ఒక 
వేదిక ఉెండాలి అనన అవసర్ెం గురితెంచి, "న ల న లా తెలుగు వ ననల" అనే కార్యకీమాన్నన పపాెంచెంలో 
మరెకకడా లేన్న విధెంగా ‘100 న లలు’ న్నరాటెంకెంగా న్నర్ోహిసతత , శన్నవార్ెం, నవెంబర్ 21, 2015 న 
డాలస్ నగర్ెంలో "100 వ స్ాహితయ సద్సుస" మహో తసవాన్నన కనునల పెండువగా జర్ుపుకొనానర్ు. ఈ 
కార్యకమీెం ముఖయ అతిధి, కళా ర్తన శ్రీ కే వి సతయనారాయణ గార్ు, విశిష్ఠ  అతిధి శ్ర ీవి యన్ ఆదితయ 
గార్ు, టాెంటెక్సస కార్యవర్గెం, పాలకమెండలి సభ్ుయలు, స్ాహితయవేదిక సభ్ుయలు, స్ాహితీ వేతతల జయయతి పజాోలన 
తో పాార్ెంభ్మ ైనది. టాెంటెక్సస అధయక్షులు డా. ఊరిమెండి నర్సిెంహరెడిి  మాటాా డుతూ 100 న లల కరతీెం 
మొద్ల ైన ఈ స్ాహితీ స్ౌర్భ్ెం దిన దిన పవార్ధమానెం అవడెం మన తెలుగు జాతి ఐకయతకు న్నద్ర్శనెం అని, 
తెలుగు భాషాభమానులు తోటకూర్ పసా్ాద్, పులిగెండా విశోనాథెం, రావు కలోల, యమ్ వి 
ఎల్ పసా్ాద్, మరియు డా. పుద్తర్ జగదీశోర్న్ 2007 లో పాార్ెంభెంచిన ఈ స్ాహితీ యజాా న్నకర పమాుఖ 
స్ాహితీవేతత  వెంగూరి చిటెెన్ రాు 'న ల న లా తెలుగు వ న నల' అన్న నామకర్ణెం చేస్ార్న్న గుర్ుత  చేస్ార్ు.  
 
శ్రమీతి చావలి మెంు హేమమాలిన్న సమర్పణలో గుర్ు పర్ెంపర్ డాన్స అెండ్ మూయజిక్స సతకల్ బాల 
బాలికలు జొననవితతత ల గార్ు ర్చిెంచిన 'జయ జయ మనోజా జనన్న' గీతాన్నన మధుర్ెంగా ఆలపిెంచి తెలుగు 
తలాి వ ైభ్వాన్నన గొపపగా వివరిెంచార్ు. తెలుగు స్ాహితయ వేదిక సమనోయకర్త ద్ెండ వ ెంకట్ పాార్ెంభోపనాయసెం 
చేసతత  మన స్ాహితీ సెంపద్ను కాపాడుకోవడాన్నకర, స్ాహితీ పెండితతలను గౌర్విెంచడాన్నకర పయాతనెం ఒక 
ఎతతయితే, వీటిన్న భావితరాలకు అెందిెంచడెం అెంతే ముఖయమన్న, ఈ సెంవతసెంలో ఇెంతవర్కు దాదాపు 40 
మెంది బాల బాలికలు పాలగగ న్న తమ స్ాహితయ పతాిభ్ను పదా్రిశెంచిన తీర్ును కళా్కదిినటలా  వివరిెంచార్ు. మన 
భాష్, స్ాహితయెం విరాజిలేా ెంద్ుకు చేయి చేయి కలిపి అెంద్ర్ెం కృషి చేదాి మన్న పిలుపున్నచాచర్ు. దొడా ర్మణ 
పో తనను మెంచిన తెలుగు తనముననదా అెంటూ, వారి శిష్య బృెంద్ెంచే పో తన భావతెంలోన్న పదాయలను 
రాగయుకతెంగా పఠిెంచి, సభ్లోన్న వారి అెంద్రిచేత మనననలు ప ెందార్ు. శ్రమీతి కె బి లక్ష్ిి "పేర్డీ 



సతరీడు" జలసతతెాం ర్ుకరిణీ నాథ శాసిత  ిగారి గురిెంచి మాటాా డుతూ, ఆయనకు జార్ుక్స శాసిత , ర్ుకాకయి 
లాెంటి ఎనోన కలెం పేర్ుా  ఉెండేవన్న, సెంసకృత, తెలుగు భాష్లోా  గొపప పెండితతడు 
అన్న, కవితోెం, వచనెం రెెండిెంటి మీదా సమస్ాా యిలో పేర్డీలు రాసి స్ాహితీ దిగధెంతతల గుెండెలోా  గుబులు పు
టిెెంచిన ఘనుడు అన్న, శ్ర ీశ్ర ీమప్పసా్ాా నెం కవితా సెంపుటికర చలెం గారి చేత ముెంద్ుమాట రాయిెంచడెంలో 
ఆయన కృషిన్న కొన్నయాడార్ు.  జొననవితతత ల గార్ు ర్చిెంచిన 'చకకర్ కలిపిన కమిన్న తీయన్న' 
గేయాన్నన శ్రమీతి ఓెంకారి న్నఖిత అతయెంత ర్మయెంగా ఆలపిెంచి తెలుగు భాష్లోన్న తీయద్నాన్నన ర్ుచి 
చతపిెంచార్ు. డా. పుద్తర్ జగదీశోర్న్ 'చాటల పద్య వ ైభ్వాలు' గురిెంచి మాటాా డుతూ "శ్రనీాథుడే కాక ఎెంతో 
మెంది చకకటి చాటల పదాయలు రాస్ార్న్న, చాటల పదాయలలో అెంతరీానెంగా చుర్ుకుకమన్నపిెంచే అరాధ లు ఎెంతో 
ప్సయ పధాానెంగా, అర్ధవెంతెంగా ఉెంటాయి" అన్న వివరిెంచార్ు. కోట పభాాకర్ 'తెలుగు పదాన్నకర జనిదినెం' 
అెంటూ చేసిన గాతెాం మన భాష్ పుటలె కను గుర్ుత  చేసిెంది. వెంగూరి ఫౌెండేష్న్ అఫ్ అమ రికా చారిటబుల్ 
సెంసా అధయక్షులు వెంగూరి చిటెెన్ రాు గార్ు “తెలుగులో పేర్డీలు...పేర్డీల లో ప్సయెం, అపప్సయెం...” 
గురించి మాటాా డుతూ పేర్డీ అెంటే వికటానుకర్ణ అరా్ెం అన్న, దాన్నకర ఒక మాతృక అవసర్ెం అన్న, ఆ మాతృకన్న 
అడిెం పెటలె కున్న, అెంద్ులోన్న వసుత వుకీ ర్చనా పది్తికీ మధయ సమనోయాన్నన భ్గనెం చేసి ప్సయెం 
సృషిెెంచడెం, వయెంగాస్ాత ా లు సెంధిెంచడెం పేర్డీలో జరిగే పన్న అన్న వివరిెంచార్ు. అలనాటి నననయ గారి పదాయల 
నుెంచి, శ్రశీ్ర ీగారి విపావ కవితలు, ద్ెండకాలు, స్ోత తాాలు, ఈ నాటి సిన్నమా పాటల దాకా పేర్డీ కర గురి కాన్న 
ర్చనా పకారయీ లేనే లేద్ు అన్న అనానర్ు.  శ్రమీతి వ ెంపటి హేమ ర్చిెంచిన 'కలికర కథలు' అనే 50 కథల 
సమగ ీసెంపుటి వెంగూరి ఫౌెండేష్న్ అఫ్ అమ రికా 59 వ పచాుర్ణ గా ఈ పతాిషాె తికమ ైన సద్సుసలో 
ఆవిష్కరిెంచబడినది. వేముల ల న్నన్ మప్కవి శ్ర ీశ్ర ీగార్ు ర్చిెంచిన మప్పసా్ాా నెం నుెండి 'కవితా ఓ కవితా' 
కవితను తన సర్ో శకుత లూ కేెందీకారిెంచి గుీకక తిపుపకోకుెండా, అక్ష్ర్ెం ప లుా  పో కుెండా, ప్వ 
భావాలతో చేసిన కవితా గానాన్నకర అెంద్ర్ూ పర్వశుల ై, మప్కవి శ్రీ శ్ర ీకర నీరాజనాలు అరిపెంచార్ు. మనబడి 
విదాయర్ుధ లు 'మా తెలుగు కవులకు జయప్ర్' ఎెంతో ర్మయెంగా ఆలపిెంచి కవులకు వెంద్నాలు 
అరిపెంచార్ు. మద్ుి కూరి విజయ చెంద్పా్స్ 'కవితా పఠనెం, కవితా గానెం' గురిెంచి పాసెంగిసతత  కవిత 
ఎపుపడత లో లోపల చదివేది కాద్ు, బయటకు చదివినపుపడే ఆ భాషా స్ౌెంద్రాయన్నన గహీిెంచగలము 
అన్న ఎనోన విలువ ైన విష్యాలను చెపాపర్ు. బాల బాలికలకు తెలుగు విద్యను అెందిెంచే 'మనబడి' కార్య 
న్నరాోహకులు రాయవర్ెం భాసకర్ 'పిలాలలో మన స్ాహితయెం పెై ఆసకరత రేకెతిత ెంచడెం' గురిెంచి మాటాా డుతూ 
‘ఆశయెం ఉననతమ ైతే అెంద్రికర ఆద్ర్శెం అవుతతెంది’ అన్న పలికార్ు.   
 



అధ్యక్షులు డా. ఊరిమిండి నరస ింహా రెడిి  మాట్లా డుతూ, సింవతసర ప్రధ్మారధింలో నిరదేశించిన "ప్రగతి ప్ధ్ములో 
ప్ది సూత్రా లు" ఒక్కొక్ొట్ి క్రమింగా క్ారయరూప్ిం దాలచడిం, వాటిన్న నెరవేరచడిం చాల సింత్ోషింగా 
వ ిందనాారు. నెల నెలా త్ెలుగు వెనెాల "100వ సదససస" లో ఎెంతో మెంది పాలగగ న్న, భాషాభమానాన్నన 
చాటిచెపాపర్న్న కొన్నయాడార్ు. 
 
విశిషె్ అతిధి శ్ర ీవి యస్ ఆదితయ గార్ు 'చలన చిత ాస్ాహితయెం లో మార్ుపలు' గురిెంచి మాటాా డుతూ "కొతత  
సిన్నమాలు వస్ాత యి, మార్తాయి, కాన్న స్ాహితయెం ఎపపటికీ న్నలిచి ఉెంటలెంది" అనానర్ు.  ర్చయితలు 
సిన్నమాకు ఏది కావాలో అదే ఇస్ాత ర్ు, వారిచేత మెంచి ర్చనలు చేయిెంచుకోవడెం ద్ర్శకుల భాద్యత అెంటూ, 
మనసెంతా నువేో, భ ైర్వదీోపెం సిన్నమాలనుెండి కొన్నన భాష్కు ఉపయుకతమ ైన సన్ననవేశాలు 
గుర్ుత చేసుకొనానర్ు. వేటూరి సుెంద్ర్ రామమూరిత గారితో తమ అనుభ్ెంధెం గుర్ుత చేసుకొెంటూ ‘అటలవెంటి 
గొపప ర్చయితలు లేన్న లోటల సిరివ ననల సీతారామశాసిత  ిగారి వలన కొెంతవర్కు తగిగెంది అన్న, తెలుగు సినీ 
ర్చయితలు అెంద్ర్ూ చకకటి ర్చనలు చేయగలర్ు, వారికర అటలవెంటి సిన్నమాలను అెందిెంచే భాద్యత 
ద్ర్శకులపెై ఉెంద’ి అన్న గుర్ుత చేశార్ు.  ఈరవు 'డిజిటల్ ర్ెంగెం' లో స్ాధిెంచిన అభవృదిధ  చతసేత , సతె డియోలు 
లేకునాన కూడా ఔతాసహికులు చకకన్న లఘు చితాాలను డిజిటల్ కెమ రా స్ాయెంతో న్నరిిెంచి తమ సతాత  
చాటలకోవచుచ అనానర్ు. స్ాహితయ వేదిక సభ్ుయరాలు శ్రీమతి అటూా రి సోర్ణ 100వ సద్సుస ఉతసవెం 
సెంద్ర్భెంగా ర్ూప కలపన చేసిన "కలెం" శ్ర ీవి యన్ ఆదితయ గార్ు ఆవిష్కరిెంచార్ు.    
 
డా. రాళ్ళబెండి కవితా పాస్ాద్ గార్ు ర్చిెంచిన మాతృ భాషా ద్ృశయ స్ౌెంద్ర్య నృతయ ర్ూపకెం "నృతాయక్ష్రి", 
ముఖయ అతిధి, కళా ర్తన శ్రీ కే వి సతయనారాయణ గారి నృతయ ద్ర్శకతోెం లో అమ రికాలో మొటెమొద్టి 
స్ారిగా పాద్రిశెంచబడినది.  ఈ అక్ష్ర్ యజాెం చతసిన పాతి ఒకకరి మనసు ఫలకాలపెై చెర్గన్న ముద్ ా
వేసిెంది. నృతయెం మహేశోర్ సోర్ూపెం.అక్ష్ర్ెం పర్బహాి సోర్ూపెం. నృతయక్ష్రి ఈ రెెండు సోర్ూపాల సమేిళ్న
మ్.స్ాెంపదాాయకెంగా నాయకర నాయకులతో కధాతికముగా స్ాగే ఎనోన నృతయ ర్ూపకములు చతస్ాము, కా
నీ నృతాయక్ష్రి వినుతనమ ైనది. శబధతమకమ ైన పపాెంచములో అక్ష్ర్ములుఎలా ఉధభవిెంచినవొ, వాటి పరిణా
మమును శాసీతయి నృతయముతో పదా్రిసెంచడమే ఈ నృతయక్ష్రి.పర్మ శివున్న తాెండవెం తర్ువాత అయన డ
మర్ుకములో మో్రగిెంచిన శబి వినాయసమే అక్ష్ర్ములు. అవి మన మాతృ భాష్కు పాాణనాడులు. మన మాతృ
 భాష్ గొపపతనాన్నన కళ్ళకు కటిెనటలా  ఈ నృతయక్ష్రి లో పదా్రిసెంచిన తీర్ు మెంతెాంముగుి లనుచేసిెంది. 
భ్ువనవిజయ సభ్లో శ్ర ీకృష్ణ  దేవరాయలకు పెది్నామాతతయలు అక్ష్ర్ అవిరాావము గూరిచ వివరిెంచినశ ైలి, కెై
లాసము లో శివపార్ోతతల ఆనెంద్తాెండవెం తర్ువాత నెందీశోర్ుడు కోరికమేర్కు శివుడు 14 స్ార్ుా  డమర్ు



కెంమో్రగిెంచినెంత అక్ష్ర్ములు ఏవిధెంగా సృషిెెంచబడినవి, ఈ అక్ష్ర్ములు అచుచలు, హలుా లు గా ఏ విధెంగా 
ర్ూపాoతర్ము చెెందినవో, వాటి విశిషె్త ఎమటో నృతయర్ుపాకములో పదా్రిసెంచిన విధానెం 
సెంభ్మాాశచరాయలకు గురి చేసిెంది. శ్ర ీకే వి సతయనారాయణ గారి ఆధోర్యెం లో దాదాపు 50 మెంది స్ాా న్నక 
చినానర్ులు, పెది్లు ఐద్ు రవులలోనే శిక్ష్ణ తీసుకొన్న అద్ుభతెంగా పదా్ర్శన ఇవోడెం ఎెంతో పశాెంసనీయెం. 
నృతాయక్ష్రి లో పాలగగ నన పతాి కళాకార్ున్నకర  శ్ర ీకే వి సతయనారాయణ గార్ు పశాెంస్ా పతాాలు, గుర్ువులకు 
సతాకర్ెం చేస్ార్ు. 
  
శ్రమీతి అటూా రి సోర్ణ సభా పాాెంగణాన్నన అలెంకర్ణ చేసిన తీర్ు, పలాకర, అన్నన అెంశాలను మెంచి ఆలోచనతో 
కూర్ుప చేసిన పూర్ో స్ాహితయ కార్యకమీ చాయా చితాాలు అెంద్రిన్న ఆకటలె కునానయి. 100వ స్ాహితయ 
సద్సుస సెంద్ర్భెంగా న్నర్ోహిెంచిన వాయసర్చన, అెంతా తెలుగు మయెం, కరోజ్, ఫో టో కవిత పో టీలలో 
విజేతలకు పశాెంస్ా పతాాలు అెంద్చేస్ార్ు. సమనవయ క్రత  దిండ వెింక్ట్ మాట్లా డుతూ 100 నెలలు ఒక్ 
యజ్ఞ ింలా 'నెల నెలా త్ెలుగు వెనెాల' క్ారయక్రిం నిరాట్ింక్ింగా సాగడానిక్ి క్ారక్ుల ైన 
సభ్ుయలక్ు, క్ారయక్రత లక్ు, భలషాభిమానసలక్ు, సాహితీ ప్ రయులక్ు, పో శక్దాతలక్ు ధ్నయవాదాలు తె్లిపారు. 
నృతాయక్ష్రి ర్ూపకెం విజయవెంతెం కావడాన్నకర సప్య సహకారాలు అెందిెంచిన కూచిపూడి నృతయ గుర్ువులు 
శ్రమీతి శ్రలీత సతరి, శ్రమీతి పద్ి స్ ెంటి, డా. కలవగుెంట సుధ, శ్రమీతి చావలి మెంు హేమమాలిన్న, శ్రమీతి 
ర్ూప బెంద్, శ్రమీతి యడాపాటి శ్రదీేవి గారా్కు ధయనయవాదాలు. ప్రత్యయక్ ప్రసార మాధ్యమాల ైన దయశీ 
పాా జ్ా, రదడియో ఖసష  మరియు ప్రసార మాధ్యమాల ైన ట్ీవీ9, ట్ీవీ5, ఐనా టీవీ, సీవీఆర్ ట్ీవీలక్ు క్ృతఙ్ఞ త్ా 
ప్ూరవక్ అభివిందనములు త్ెలియజ్దసారు.  
 


