
గౙల్ హొయలతో రసవత్తరంగా సాగిన ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక 

సెపెట ెంబర్ 18, 2016 డాలస్, టకె్సస్ 

ఉత్త ర టకె్సస్ తలెుగు సెంఘెం (ట ెంటకె్సస) సాహిత్య వదేిక్ ఆధ్వరయెంలో "నెల నలెా తలెుగు వెనెె ల" సాహతి్య సదససస ఆదివారెం, 

సెపెట ెంబర్ 18వ తదేీన దశేీప్ాా జా టవీీ సటట డియోలో సాహిత్య వదేిక్ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ అధ్యక్షత్న నిరవహిెంచబడిెంది. ప్రవాసెంలో 

నిరాటెంక్ెంగా 110 నలెల ప్ాటు సాహతిీ వేత్త ల నడుమ సాహతి్య సదసససలు నిరవహిెంచటెం ఈ సెంసథ  విశషేెం. డాలస్ లోని 

భ షాభిమానసలు, సాహితీ పరరయులు ఈ సమావేశానికి విచ్ేే సర, జయప్రదెం చ్ేసారు.  కారయక్రమానిె సాథ నిక్ చినాెరి చిరెంజీవి అనసశీర 

'లెంబో దర లక్ుమిక్రా' ప్రా రథనాగీత్ెం తో ప్రా రెంభిెంచగా, సరనీ నపే్థ్యగాయని క్ుమార ినీహారిక్ 'యాక్ుెందేెందస ', 'జననీ శివకామినీ ' , 'లలిత్ 

పరరయక్మలెం 'వెంటి గతీాలనస రమణీయెంగా ఆలపరెంచ్ారు.    

110వ సాహిత్య సదసససక ిముఖ్య అతిథిగా విచ్ేే సరన శీరమతి తోట నిరమలా రాణ ిగారు “ఆధ్సనిక్ క్విత్వెం - కొనిె క్వితా 

రూప్ాలు, గౙల్ రచన నియమాలు" అనే అెంశెం మీద ప్రసెంగిెంచ్ారు.  'లోప్లి మటెుా  ', 'ప్ాతాళ్ గరకిె ' వెంట ిక్వితా సెంక్లనాలు రచిెంచి, 

'క్నసల దో సరలి ' అనే గౙల్ సెంక్లనెం త్వరలో విడుదల చ్యేనసనాెరు. వచన క్విత్వెం, మినీ క్విత్వెం, నానో, హ ైక్ూ, నానీ అెంటూ 

ఆధ్సనిక్ క్విత్వెం లో వచిేన మారుులు, అనిెరకాల ఉదాహరణలతో ప్రా రెంభమెనై ప్రసెంగెం, మెలాిగా  గౙల్ రచనల నియమాలు, ప్ారీీ 

భ షనసెండి ఉరూూ లోక ి గౙల్ గా చ్రేి తలెుగులోకి వచిేన వెైనెం తలెియచ్ేసటత  సాగిెంది.  ఉరూూ  గౙల్ నస మొదటగా తెలుగులోకి 

అనసవదిెంచిెంది దాశరథ ిగారే అయినప్ుటిక,ీ అచేెంగా తెలుగులో  గౙల్ వరా సరెంద ిమాత్రెం మొటటమొదటగా సరనారే అని చ్పె్ాురు.   గౙల్ 

రచన నియమాలు వివరిసటత ,  గౙల్ క ిప్లావి నాలుగు చరణాలు క్నీసెం ఉెండాలని, ప్లావిని మతాా  అని, చరణాలని శరే్ అని అెంట రనీ 

తెలిప్ారు.  మతాా లో చివరి ప్దెం రెెండు వరుసలలోనట ఒక్కటే ఉెండాలని, ఈ నియమానిె రదఫీ్ అెంట రని, అలాగే రదీఫ్ ప్రతి శరే్ లో 

వాడాలనీ, రదఫీ్ క ిముెందసనె ప్దెంలో ఆఖ్రి అక్షరెం అనిె శేర్ లలోనస ఒక్కట ేఉెండాలని, అలాగే  గౙల్ లో రచయిత్ త్న 

ప్రచియానిె చివరి శేర్ మకాత  లో చ్సేసక్ుెంట రనీ, దీనినే  గౙలియత్ అెంట రని చ్ెప్ాురు.  ఎెంకి ప్ాటలా అనిపరెంచ్ే సవవయరచన 'క్ెంటి 

నిెంగి క్లలససక్క ప్ొ డిసరెందీ సటడుమావ ', 'చీక్టానస తొలగిెంచ్ే ఉెందయమొక్టి కావాలి ', క్వితావనికి త్న భ శయెంగా 'నలేకొరిగే విరుల 

శావసల వదేనెంతా క్విత్వమ ే' అెంటూ తానస రచిెంచిన  గౙల్ ప్ాడ ివినిపరెంచ్ారు. క్వితావనికి ప్రధిి మారిప్ో యి,  ప్రా స, భ ష వదలిేసర, 

వససత వు, భ వెం ప్రధానెంగా వరా సే క్వితావనిక ిఆదరణ పరెిగిెందనాెరు.   గౙల్ అెంట ే'పేరయసరతో సలాా ప్ెం ' అయినప్ుటకిీ , తెలుగులో 

సామాజిక్ సుృహతో రాయడెం ఎక్ుకవగా జరగిిెంద ిఅెంటూ త్మ ప్రసెంగానిె ముగిెంచ్ారు. 

సాహిత్యవదేిక్క్ు ససప్రిచిత్ులు, గేయరచయిత్, గాయక్ులు శీర మాటా తిరుప్తి "క్విత్వెం - బెంధాలు – మానవత్వమా ఏద ినీ 

చిరునామా?" అన ేఅెంశెం పెై ప్రసెంగిెంచ్ారు.  తలెుగు ఆడబిడడ  పెై తానస రచిెంచిన ప్ాట సభలో ప్ాడ ివినిపరెంచ్ారు.  త్న క్వితావనిక ిపేరరణ 

ఏమిట ిఅనే ప్రశెక్ు సమాధానెంగా ఇలా చ్పె్ాురు.  "నా మద ినదీ ప్రవాహెంలా మారనిప్ుడు, నా క్లెం కాగిత్ెంతో కాప్ురెం చ్ేససత నెప్ుడు, 

జావలామయమెై భ వోదేవగెం లావాలా ప్ొ ెంగనిప్ుడు, నా గుెండ ెక్ెండరాలనస బిగబటిట , నా నరాలనస అడవిెటిట  ముడవిటెిట , మరగిే నెత్ుత టిక ి

మరిెంత్ వేడనిెందిెంచి, నా గ ెంత్ునస పకెలిిెంచి నా పదెవులపె ైప్దములు దరువేససత నెప్ుడు , అక్షరాల ఆగిి  ప్ూవులక్ు జనమనిసాత నస". 



సాహిత్య వదేకి్ సభుయలు శీరమతి సరెంగరిెడిడ  శారద, "ప్ుసత క్ ప్రచియెం" శీరిిక్ లో భ గెం గా 'మాటల మడుగు' క్వితాసెంక్లనానిె సభక్ు 

ప్రచియెం చ్ేసారు.  సాహిత్య వేదకి్క్ు ససప్రచిిత్ుల ైన శీరమతి మరెీస మారిరెట్ గారి ఈ సెంక్లనెంలోనసెండి త్నక్ు నచిేన క్విత్లనస 

చదవిి వినిపరెంచి ఈప్ుసత కానిె అమెరకిాలో సభ ముఖ్ెంగా ఆవిషకరిెంచ్ారు.  

 శీర చినిె వెెంక్టశేవర తానస 'నలె నెలా తలెుగు వనెెెలా సాహతి్య వదేిక్ పె ైరచిెంచిన ప్ాట చరణానిె త్న క్ుమారెత అనసశీర తో 

క్లిసర "తలెుగులోని తలెుగుదనెం తెలుససకోవాలని ఉెందా? నెల నలెా తలెుగు వనెెెలా, మా ఊళ్ళళ, మన ఊరలా  ప్రతి నెలా.." అెంటూ 

రాగయుక్తెంగా ప్ాడ ివినిపరెంచ్ారు.  సాహతి్యవదేిక్ సభుయలు శీరమతి అటూా ర ిసవరణ "సరదాగా కాసపే్ు -6" ప్రశాెవళి కారయక్రమానిె హో రా 

హో రీ ప్ో టీతో జనరెంజక్ెంగా నిరవహిెంచ్ారు. ఈ కారయక్రమానిక ివిచ్ేేసరన పేరక్షక్ులెందరు ప్రశాెవినోదెం కారయక్రమెంలో ఆసకితగా ప్ాలగి ని దీనిె 

నిరవహిెంచిన సవరణ గారిని అభినెందిెంచ్ారు. 

ముఖ్య అతిథ ిశీరమతి తోట నిరమలా రాణి గారనిి ఉత్త ర టెక్సస్ తలెుగు సెంఘెం (ట ెంటెక్సస)  అధ్యక్షులు జొనెలగడడ  ససబరహమణయెం 

మరియు ప్ాలక్ మెండలి సభుయలు చ్ాగరామూడి ససగన్ శాలువతో మరియు కారయక్రమ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ మరియు సాహతి్య వేదకి్ 

బృెంద సభుయలు  జాా పరక్ తో ఘనెంగా సత్కరిెంచ్ారు. ఈ కారయక్రమెంలో ఉత్త రాధ్యక్షులు ఉప్ులప్ాటి క్ృషాణ  రడెిడ  , త్క్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు డా. 

ఊరమిిెండి నరసరెంహారడెిడ , కోశాధికారి దెండ వెెంక్ట్, కారయవరి సభుయలు ప్ాలేటి లక్ష్ిమ మరియు సాహతి్య వేదకి్ బృెంద సభుయలు మాడ 

దయాక్ర్  త్దిత్రులు ప్ాలగి నాెరు.  తలెుగు సాహతి్య వదేిక్ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ ప్రతయేక్ ప్రసార మాధ్యమాల ైన దశేీ ప్ాా జా, రేడియో 

ఖ్సషర మరయిు ప్రసార మాధ్యమాల ైన టి.ఎన్.ఐ లక్ు క్ృత్ఙా్తా ప్ూరవక్ అభివెందనములు తెలియజేసారు.  

కారయక్రమెంలోని ఛాయాచితరా లనస ఈ లెంకెలో చటడవచసేనస. 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/110th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/ 

ట ెంటకె్సస 110 వ నెల నలెా తలెుగు వనెెెల సదససస గురిెంచి అటూా రి సవరణ సమరుిెంచిన నివేదకి్. 

 

 

 

 


