శాస్త్ర ీయ సంగీతంలో సాహితయం: ట ంటెక్స్ “నెల నెలా తెలుగు వెనెెల” వేదికపై ప్ర ముఖుల విశలేషణ
డాలస్/ఫో ర్టువర్త్ , టెక్సస్:
ప్రతి నెల తెలుగు సాహిత్య సేవలో భాగంగా ఉత్్ ర్ టెక్సస్ తెలుగు సంఘం నిర్వహించే “నెల నెలా తెలుగు వెనెెల” 91 వ కార్యక్రమం
ఆదివార్ం ఫిబ్రవరి 15, 2015 ఇరివంగ్ నగర్ంలోని దేశి ప్ాాజా సట
ు డియో లో సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్ర్్ దండ వెంక్ట్ అధ్యక్షత్న ఎంతో
ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల అక్సాాత్త
్ గా ప్ర్మప్దించిన డాలస్ వాస్ వయయలు శ్రరమతి ప్ూసర్ా ఉషారాణి ఆత్ాక్ు శాంతి
చేక్ూరాలని సభ నిమిషముప్ాటు మౌనం ప్ాటంచి శ్రదద ాంజలి ఘటంచార్ట. టెక్సస్ రాషు ంర లో మొటు మొదట సారిగా "నెల నెలా తెలుగు
వెనెల" కార్యక్రమం అంత్రాాలం దావరా దేశి ప్ాాజా (డి.పి. టీవి) వారి సహకార్ంతో ప్రత్యక్ష ప్రసార్ం కావడంతో ఒక్క డాలస్ నగర్ంలో
మాత్రమే కాక్ుండా, టెక్సస్ రాషు ంర , ఇంకా ప్రప్ంచ నలు మూలల న ండి విశేష సంఖ్యలో తెలుగు పేరక్షక్ులు ఈ కార్యక్రమానిె చటడడం
చెప్యుకోదగగ విశేషం. వివరాలలోకి వెళితే సాంప్రదాయ బ్దధ మైన ప్ారర్ధన గీత్ం "చినాెరి ప్ాప్ాయి"తో డాలస్ చినాెర్టలు బిలాా శేయ
ర , తెలక్ల
ప్లిా శిరయ , స ంకిరెడిి అవని , వడా మనాెట శేవత్ , తోటక్ూర్ పరరతిక్ , వాసక్ర్ా శిరయ మధ్ ర్ంగా గానం చేయడంతో కార్యక్రమం
ప్ారర్ంభమైంది. త్ద ప్రి శ్రర అంప్శ్యయ నవీన్ ర్చించిన "అంప్శ్యయ " అనే ప్యస్ క్ము గురించి బ్సాబ్తి్ న శ్రరనివాస లు వివరిస్ ట, ఆ
ప్యస్ క్ం నవీన్ గారి ఇంట పేర్టలా మార్డానిె ప్రస్ ావించార్ట. వేల సంవత్సరాల కిత్
ర ం సంసకృత్ం లో భర్త్ముని వార్ట ర్చించిన
"నాటయశాస్ రం" ప్యస్ కానిె శ్రర ప్ో నంగి శ్రరరామ అప్ాురావయ తెనిగించిన విషయాలన , అప్ుట భార్త్ ప్రధాన మంతిర శ్రర జవహర్త లాల్
నెహు ర చేత్తల మీద గా వార్ట కందర సాహిత్య అకాడెమీ అవార్టి అంద కొనడం గురించి శ్రరమతి క్లవగుంట స ధ్ ఆహరత్తలక్ు వివరించార్ట.
ఆ త్ర్టవాత్ సాహిత్య వేదిక్ బ్ృంద సభుయరాలు సింగిరెడిి శార్ద ఒక్ చక్కట సరవయ క్విత్న చదివి వినిపించార్ట. అటు పిమాట ద ంతి
శోభారాణి గార్ట “నిగమ నిగమాంత్ వరిిత్” అనే ఒక్ అనెమాచార్య కీర్్న ప్ాడి ఆహ్వవనిత్తలక్ు వినిపించార్ట. వచన క్విత్వం గురించి
ప్రస్ ావిసట
్ శ్రర దేవర్కొండ బ్ాలగంగాధ్ర్త తిలక్ ర్చించిన "అమృత్ం క్ురిసిన రాతిర ", మహ్వక్వి శ్రర శ్రర గారి మహ్వప్రసా ానం న ండి కొనిె ప్రముఖ్
ప్దాయలన జలసటత్రం చందరశేఖ్ర్త త్న చక్కట వాకాాత్తర్యం ప్రదరిిసట
్ చదివి ఆహ్వవనిత్తలన ఆనంద ప్రిచార్ట.
అటు పిమాట, సభక్ు శ్రరమతి ప్ూర్ి నెహు ర గార్ట ఈనాట ముఖ్య అతిథి ప్రభల శ్రరనివాస్ గారి సంగీత్ం, సాహిత్యం మరియు నాటక్
ర్ంగాలలో వయనె ప్రతిభన తెలుప్యత్ూ, ఆయన బ్హరముఖ్ ప్రజా ాశాలి ప్రిచయం చేస్ ట వేదిక్ పైకి ఆహ్వవనించగా , శ్రరమతి జుజార
రాజశ్వరి ప్యషుగుచాంతో ప్రసంగక్ర్్ క్ు సావగత్ం ప్లికార్ట. సంగీతానికి సాహితాయనికి విడదీయలేని సంబ్ంధ్ం ఉందనేది జగమరిగిన
సత్యం, అయితే సాహిత్యం వెంట సంగీత్ం ప్ర్టగిడుత్తందా? లేక్ సంగీత్ప్య నది మలుప్యలోా సాహిత్యం సేద తీర్టత్తందా? అనే విషయం
క్ూలంక్షంగా చరిాంచి ఆహరత్తలచేత్ జయ జయ ధావనాలు అంద కొనాెర్ట ముఖ్య అతిధి శ్రర ప్రభల శ్రరనివాస్. ముఖ్య అతిధి శ్రర ప్రభల
శ్రరనివాస్ త్మక స ంత్ మైన అద భత్ గాత్రంతో, తాయగరాజు- అనెమయయలే దిగివచాారా అనెంత్ రీతిలో కీర్్నలు గానం చేసార్ట. మొదటగా
ప్ నెైె పిళ్ళై గార్ట రాసిన “ర్ంగ నాథ డే , అంతా ర్ంగ నాథ డే , అంత్ ర్ంగ నాథ డే” అనే కీర్్నతో కార్యక్రమం ప్ారర్ంభంచార్ట. అంద లో
ఉండే ప్దాల గమాత్త
్ "అంతా ", "అంత్ః" అనే మాటలన అర్వ క్వి అయినా ఎంత్ చక్కగా ఉప్యోగించ కొనాెర్ట , తెలుగు భాషపై
త్మిళల, మలయాళీ, క్నెడ ప్రజలక్ు ఎంత్ పేరమ ఉందో సో దాహర్ణముగ వివరించార్ట. మన అనెమయయ , తాయగరాజు క్ృత్తలు వార్ట
నిత్యం గానం చేస్ ార్ని వారికి వందనాలు అరిుంచార్ట. తాయగరాజు గారి గురించి మాటాాడక్ ప్ో తే శాసర్ రయ సంగీత్ం గురించి మాటాాడడం
అసంప్ూరి్ గా ఉంటుంది , ఆయన చేయని ప్రయోగం లేద , కొనిె లక్షల శిషయ కోటని త్యార్ట చేసార్ట , ప్రతిఫలాక్ష లేక్ుండా , త్న స ంత్
ఇంటలో భోజనం పటు , సంగీత్ వరాలన నేట త్రాలక్ు ప్ంచార్ట అని ప్రస్ తించార్ట. ఆయన ర్చించిన "గంధ్ము ప్యయయర్టగా "అనే
ప్ాటన ఆహరత్తలందరి చేతా ప్ాడించార్ట. ఈ రోజులోా క్ూడా సవరాల మీద , కొత్్ కొత్్ రాగల మీద ప్రయోగాలు చేసిన గొప్ు సంగీత్
విదావంస డు శ్రర మంగళంప్లిా బ్ాల ముర్ళి క్ృషి గురించి ప్రస్ ావించార్ట. ఈ కార్యక్రమంలో ప్ాలగగనె ప్రతి ఒక్కర్ట శ్రరనివాస్ గారితో క్లిసి

గొంత్త క్లప్డానికి ఎంతో ఉతాసహము చటపించార్ట. ఈ కార్యక్రమం ఒక్ ప్రసంగంలా కాక్ుండా, సాహిత్యప్య కొలన లోా సంగీత్ లాహిరి గా
సాగిప్ో వడం ఎంతెైనా చెప్యుకోదగిన విశేషం.
ఉత్్ ర్ టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (టాంటెక్స) అధ్యక్షులు డా. ఊరిమిండి నర్సింహ్వరెడిి , ఉత్్ రాధ్యక్షులు జొనెలగడి స బ్రహాణయం
సంయుక్్ ంగా ముఖ్య అతిధి శ్రర ప్రభల శ్రరనివాస్ గారిని ద శాిలువతో, సమనవయ క్ర్్ దండ వెంక్ట్ మరియు సాహిత్య వేదిక్ బ్ృందం జాాపిక్
తో సత్కరించార్ట. సమనవయక్ర్్ దండ వెంక్ట్ మాటాాడుత్ూ తెలుగు భాషాభమాన లక్ు, సాహితీ పిరయులక్ు క్ృత్జా త్లు తెలిప్ార్ట. ప్రతేయక్
ప్రసార్ మాధ్యమాల ైన దేశ్ర ప్ాాజా, రడియో ఖ్ షి మరియు ప్రసార్ మాధ్యమాల ైన టీవీ9, టీవీ5, 6టీవీలక్ు క్ృత్ఙ్ా తా ప్ూర్వక్
అభవందనములు తెలియజసార్ట. సంసా ఉప్ాధ్యక్షులు ఉప్ులప్ాట క్ృషాి రెడిి , సoయుక్్ కార్యదరిి వీర్ెప్య చినసత్యం ఈ కార్యక్రమంలో
ప్ాలగగనాెర్ట.
కార్యక్రమం విశేషాలన చితారల దావరా, ఈ కింర ది లంకె లో చటడండి.
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