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తెలంగాణలో పరిఢవిల్లి న తెలుగు భాషా సాహిత్య వైభవాన్ని చాటిచెప్ాాలనే ఆశయంతో తెలంగాణ
పరభుత్వం పరపంచ తెలుగు మహాసభలను పరతిషాాత్మకంగా న్నర్వహిసత ్ ంది. అజంత్ భాషగా, సంగీతాత్మకమైన
భాషగా, సుసంపని సాహిత్య వార్సత్వం కల్లగిన భాషగా తెలుగు భాష కీరత ి ప్ ందింది. న్నకోలస్కోంటే అనే
ప్ాశ్ాాత్య పండిత్ుడు తెలుగును ఇటాల్లయన్ఆఫ్ద ఈస్ గా కొన్నయాడార్ు. త్మిళ జాతీయకవి సుబ్రహ్మణయ
భార్తి తెలుగు భాషను ‘సుందర్ తెలుంగు’ అన్న కీరత ంి చినాడు. మన తెలంగాణ ప్ారచీన కాలం నుంచి విభిని
పరకయ
రి లోి తెలుగు సార్సవత్ సంపదను వలయంచిన సాహితీ సుక్షేత్ంర .
చరిత్క
ర ు అందినంత్వర్కు తెలంగాణలో 2000 సంవత్సరాల పూర్వం నుండే తెలుగు భాషా పదాల పరయోగం
ఉనిటల
ి చారితిరక ఆధారాలు న్నర్ూపిసత ునాియ. కీి.శ. ఒకటవ శతాబ్ాాన్నకర చెందిన హాలున్న ‘గాథా సపత శతి’ లో
మన తెలుగుకు సంబ్ంధించిన మౌల్లక పద పరయోగాలు కన్నపిసత ునాియ. కరీంనగర్ జిలాి కురికాయల వదా
బ్ొ మమలమమగుట్ పై ఉని జినవలి భున్న శ్ాసనం కంద పదాయలో ఉండడం విశ్ేషం. దీన్నన్న బ్టి్ కీ.ి శ.947 నాటికే
తెలంగాణలో ఛందో బ్దధ సాహిత్యం ఉనిదన్న చరిత్ర చాటి చెపత తనిది. ఎలుగెతిత ప్ాడుకునే దివపద వంటి
దేశీయమైన ఛందసుసలకు తెలంగాణనే జనమభూమి. ఉర్ుత్ర్ గదయ పదో యకుతల కని సర్సమై పర్గిన
జానుతెనుగులో కావయసృష్ి్ చేసత ానన్న పరతిజఞ చేసి, అచా తెలుగు పలుకుబ్డికర పట్ ం కటి్న ప్ాలుురికర స్ మన
మన జనగామ జిలాి ప్ాలకురిత న్నవాసి.
తెలుగులో అనేక సాహిత్య పరకయ
రి లకు తెలంగాణనే ఆదిగా న్నల్లచింది. తెలుగులో తొల్ల సవత్ంత్ర ర్చన ‘బ్సవ
పతరాణం’, తొల్ల శత్కం ‘వృషాధిప శత్కం’, తొల్ల ఉదాహ్ర్ణ కావయం బ్సవోదాహ్ర్ణం ప్ాలుురికర స్ మన
వలువరించిన అనర్ఘ కావయర్తాిలు. తొల్లగా స్ మన చేసిన విభిని సాహిత్య పరయోగాలే త్ర్వాత్ కాలాన్నకర
ప్ారమాణికాలుగా న్నల్లచాయ. దీన్నన్నబ్టి్ తెలుగు భాషా సాహిత్య పరసా ానాన్నకర తెలంగాణనే మార్గ దర్శకంగా
న్నల్లచిందనిది న్నరివవాదాంశం.
తేట తెలుగు నుడికార్పత స ంపతను వలయసత
త గోనబ్ుదాధరెడిి వలువరించిన ‘ర్ంగనాథ రామాయణం’
తెలుగులో తొల్ల ‘దివపద కావయం’. సంగారెడి జిలాి పటాన్చెర్ువత న్నవాసి అయన ప్ న్నిగంటి తెలగన ర్చించిన

‘యయాతి చరిత్ంర ’ తొల్ల అచా తెలుగు కావయం. సకల నీతి సమమత్ం అనే తొల్ల నీతిశ్ాసత ర గింథాన్ని ర్చించిన
మడికర సింగన పదా పల్లి జిలాి రామగిరి న్నవాసి. తొల్ల కథా సంకన కావయం ‘సింహాసన దావతిరంశిక’ ను ర్చించిన
కొఱవి గోపరాజు న్నజామాబ్ాద్ జిలాి భీమ్గల్ న్నవాసి. చాటలపదాయలతో పరసిదధ ుడెైన వేములవాడ భీమకవిది
వేములవాడ. ‘వాణి నా రాణి’ అన్న పరకటించిన ‘జెైమినీ భార్త్’ కర్త పిలిలమరిి పిన వీర్భదురడు నలి గ ండ
జిలాివాసి. రాచకొండనేల్లన సర్వజఞ సింగభూప్ాలుడు రాజు మాత్రమే కాదు కవిరాజు కూడా.
తెలుగువారి పతణయపేటిగా భావించే బ్మమర్ ప్్ త్న ర్చించిన ‘శీిమదాాగవత్ం’ మధుర్భకరతకర, మంజు
పదవినాయసాన్నకర, మనోహ్ర్మైన ఆలంకారిక శ్ైల్లకర ఆలవాలమై అజరామర్ కీరత న్న
ి ప్ ందింది. ఆ మహ్నీయుడు
జీవించిన బ్మమర్ తెలంగాణ పరజల సుసంపని సాహిత్య వార్సతావన్నకర గ పా పరతీక. దవయరిా, త్్రరా,ి చత్ుర్రిా
కావాయలు, చిత్ర, బ్ంధ, అవధాన పదయ విదయకు తెలంగాణ ఆలవాలంగా న్నల్లచింది. శిష్ సాహిత్యంతోప్ాటల జానపద
జీవధార్కు తెలంగాణ పతటి్న్నలుి. న్నర్క్షరాసుయల ైన శ్ాిమిక జనుల నోటి నుంచి ఆశువతగా వలువడి, అలవోకగా
అందమైన తెలుగు పరిమళాలు వదజలేి జానపదగీతాలు తెలంగాణ కాప్ాడుకుంటలని సజీవన్నధులు. ఆయా
శిమ సందరాాలోి ప్ాడుకునే నాటల ప్ాటలు, రాటల ప్ాటలు, మోట ప్ాటలు, కలాిల దగగ ర్ ప్ాడుకునే ప్ాటలు,
దంపతడు ప్ాటలు, ఇసురాియ ప్ాటలలో పలి జనుల హ్ృదయస ందర్యం పరతిఫల్లసుతంది. వివిధ పండుగుల
సందర్ాంగా సామూహికంగా ఆడిప్ాడే బ్త్ుకమమ ప్ాటలు, కామున్న పతనిమ ప్ాటలు, అస్ య ధతల అన్న
ప్ాడే పీరీల ప్ాటలు పరజల సంఘజీవన సంసుృతిన్న చాటలత్ునాియ. ఒక త్ర్ం నుంచి మర క త్రాన్నకర
సజీవమైన తెలుగు పదసంపదను, నుడికార్పత స గసును వార్సత్వంగా అందిసత ునాియ. చిర్ుత్
రామాయణం, హ్రికథ, యక్షగానాలు, ఒగుగ కథలు, బ్ుడిగ జంగాల శ్ార్ద కథలు, బ్ాలసంత్ుల ప్ాటలు ఇంకా
ఎనోి విశిష్ విలక్షణ కళార్ూప్ాలలో న్నండుగా పండిన తెలంగాణ తెలుగు భాష దర్శనమిసుతంది.
సమైకయ రాష్ ంర లో తెలంగాణ సాహిత్య పరశసిత మసకబ్ారింది. ప్ాక్షిక దృష్ి్తో రాసిన సాహిత్య చరిత్న
ర ే చరిత్గ
ర ా
చలామణి అయంది. మన సాహితీమూర్ుతల కృత్ులు మటి్లో మాణికాయలుగా మిగిల్లప్్ యనాయ. వేములవాడ
భీమకవి, బ్మమర్ ప్్ త్న వంటి కవీశవర్ుల జనమసా లాల గురించిన చరిత్ర వకీక
ి ర్ణకు గురెైంది. ఒక దశలో
అయతే తెలంగాణలో కవతలే లేర్నే సాాయలో వాదన చెలరేగిన విపరీతాలు చోటల చేసుకునాియ. ఆ
సందర్ాంలోనే మహ్ో నిత్ చారిత్క
ర పరిశ్ోధకుడు, తెలుగు సాహిత్యశిఖర్ంగా వలుగ ందిన కవి, పండిత్ుడు
సుర్వర్ం పరతాపరెడి గార్ు తెలంగాణ సాహిత్య పరతిపతిత న్న పరపంచాన్నకర చాటాలనే సంకాంతో శిమకోరిా, తెలంగాణ
నాలుగు చెర్గులా తిరిగ,ి 354 మంది కవతల ర్చనతో ‘గోలకొండ కవతల సంచిక’ ను వలువరించార్ు. అది మన
తెలంగాణ సావభిమాన పరతీక, సాహిత్య జయపతాక.

జలప్ాత్ సదృశయమైన ధార్తో, అదుాత్మైన ప్ ర ఢిమితో ‘అగిిధార్’, ‘ర్ుదరవీణ’ వంటి పదయ కావాయలను
సృజించిన మహాకవి దాశర్థి “నా తెలంగాణ త్ల్లి కంజాత్వల్లి ” అన్న మాత్ృభూమిన్న అపూర్వంగా
అభివరిణంచాడు.
‘‘భూగర్ామున గనులు, ప్ ంగిప్ారే నదులు నా త్ల్లి తెలంగాణరా! వలలేన్న నందనోదాయనముమరా!’’ అంటూ
ఖమమం జిలాికు చెందిన రావళి వంకట రామారావత తెలంగాణ త్ల్లి యశసుసను అదుాత్ంగా గానం చేశ్ార్ు.
పరజాకవి కాళోజి త్న కవిత్లలో తెలంగాణ పరజల జీవదాాష గ పాత్నాన్ని పరకటిసత తనే, తెలంగాణ పరజల
తెలుగును వకరురించినవారికర దీటైన సమాధానం ఇచాార్ు.
తెలంగాణ పరజలు త్మపై సామాజికంగా, సాంసుృతికంగా అన్ని ర్ంగాలో అమలవతత్ుని వివక్ష నుంచి
బ్యటపడేందుకు ఉదయమించి తెలంగాణను సాధించుకునాిర్ు. పరజల ఆకాంక్షలు సాకార్ం చేసత త ఏర్ాడిన
సవరాష్ ంర లో, తెలంగాణలో వలుగ ందిన తెలుగు భాషా వైదుషాయన్ని విశవవాయపత ం చేసేందుకు పరభుత్వం దృఢ
సంకలాంతో ఉంది. నేటి త్రాన్నకర మాత్ృభాష విశిష్ త్ను తెల్లయజేయాలన్న, మన సాహిత్య వార్సతావన్ని
అందించాలన్న కృత్న్నశాయంతో కృష్ి చేసత ్ ంది. తెలంగాణ సాహిత్యంపై న్నర్ంత్ర్ అధయయనం, పరిశ్ోధన, విశ్ేిషణ,
పరచుర్ణ, పరచార్ం జర్గవలసిన అవసరాన్ని గురితంచిన పరభుత్వం ఇందుకోసం తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీన్న
ఏరాాటల చేసింది. అకాడమీ అధయక్షున్నగా పరసిదధ తెలంగాణ కవి నందిన్న సిధారెడన్న
ిి న్నయమించి, సార్థయ
బ్ాధయత్లు అపాగించడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ ంర లో చదువతకునే పరతి విదాయరిా ప్ారథమిక సాాయ నుంచి ఇంటరీమడియట్ వర్కు విధిగా తెలుగు
భాషను అభయసించాలన్న ఇటీవలనే పరభుత్వం న్నర్ణయంచింది. ఈ కిమంలో తెలుగు భాషా పరిర్క్షణ కోసం
పరభుత్వం చేసత ుని కృష్ిలో భాగంగా పరపంచ తెలుగు మహాసభలను పరతిషాాత్మకంగా న్నర్వహించాన్న
న్నర్ణయంచింది.
తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఆధవర్యంలో డిసంబ్ర్ 15 నుండి 19 వర్కు ఐదు రోజు ప్ాటల హైదరాబ్ాద్
నగర్ంలో పరపంచ తెలుగు మహాసభలు జర్గబ్ో త్ునాియ. ‘లాల్బ్హ్దతర్ సే్డియం’ పరధాన వేదికగా
ర్వీందరభార్తి, ఇందిరా పిరయదరిశన్న ఆడిట ోరియం, తెలుగు విశవవిదాయలయం ఆడిట ోరియం ఇత్ర్ వేదికలుగా
పరపంచ తెలుగు మహాసభలు అత్యంత్ వైభవంగా జర్గబ్ో త్ునాియ. సభ సందర్ాంగా తెలంగాణ సాహితీ
క్షేతారన్ని సుసంపనిం చేసన
ి మహాకవతల పేర్ున తోర్ణాలు, దావరాలు, హ్ో రిింగ్లు నగర్ం న్నండా ఏరాాటల
చేయబ్ో త్ునాిం.

ఈ సభలలో ప్ాలగగనడం కోసం రాష్ ంర లోన్న తెలుగు భాషాభిమానులతో ప్ాటల, ఇత్ర్ రాషా్రలలో, దేశ్ాలలో
సిార్పడిన తెలుగు భాషాపేరమికులందరికర సాదర్ంగా పరభుత్వం ఆహావనం పలుకుత్ునిది. ఈ సభల సందర్ాంగా
న్నర్వహించే సదసుస తెలంగాణ నుంచి వలువడిన తెలుగు సాహిత్య పరకయ
రి లన్నిటిపైన కూలంకషంగా
చరిాసాతయ. గత్ వైభవాన్ని ఘనంగా త్లచుకుంటూనే వర్త మానాన్ని విశ్ేిష్ిసత ాయ. భవిషయత్ కర్త వాయలను
న్నరేాశిసాతయ. కొత్త పరిశ్ోధనలకు నాంది పలుకుతాయ. ఈ సభలలో ఏరాాటలచేసే కళాపరదర్శను తెలంగాణ
సాంసుృతిక వైభవాన్ని దరిశంపజేసత ాయ. ఖండాంత్రాల నుంచి వచిాన సాహిత్యర్సహ్ృదయులందర్ూ
ఒకచోటకు చేర్డంతో వారి మధయ పర్సార్ సాహిత్య సంబ్ంధాలు, సుహ్ృదాావనలు నలకొంటాయ. ఈ సభలు
కొత్త త్రాన్నకర తెంగాణ తెలుగు సాహిత్య వార్సతావన్ని పరిచయం చేయడంతోప్ాటల వారిలో నతత్న ఉతేత జాన్ని,
పేరర్ణను కల్లగిసత ాయ.
సభల న్నర్వహ్ణ కోసం ఇపాటికే పరభుత్వం 50 కోటి ర్ూప్ాయలు న్నధులు మంజూర్ు చేసింది. ఇపాటికే
సనాిహ్క సమావేశ్ాల కోసం పరతి జిలాికు ఐదు లక్షల ర్ూప్ాయలు కేటాయంచింది. రాష్ వ
ర ాయపత ంగా ఉని
ప్ాఠశ్ాలలు, కళాశ్ాలలు, విశవవిదాయయాల విదాయర్ుాలకు తెలంగాణ సాహిత్య విశ్ేషాలపై వాయస ర్చన, వకత ృత్వం,
పదయ పఠనం, కవితా ర్చన త్దిత్ర్ అంశ్ాలలో ప్్ టీ న్నర్వహ్ణ ప్ారర్ంభమైంది. పరపంచ తెలుగు మహాసభల
సనాిహ్ సమావేశ్ాలు ముంబ్ై, ఢిల్లి, చెనైి, బ్ంగుళూర్ు నగరాలలో జరిగాయ. రానుని రోజులోి తెలుగు
రాష్ మ
ర ైన ఆంధరపద
ర ేశ్తో ప్ాటల తెలుగువార్ు న్నవాసం ఉంటలని ఇత్ర్ రాషా్రలోి, దేశ్ాలోి సనాిహ్క
సమావేశ్ాలు ఏరాాటల కాబ్ో త్ునాియ. సభల ప్ారర్ంభం, ముగింపత వేడుకలో ప్ాలగగనడాన్నకర జాతీయ సాాయ
పరముఖులు విచేాయబ్ో త్ునాిర్ు.
ఇత్ర్ రాషా్రల నుంచి, దేశ్ాల నుంచి వచేావార్ందరికీ న్నవాసం, భోజనం, సాాన్నక ర్వాణా సదుప్ాయాలను
పరభుత్వమే ఏరాాటల చేసత ునిది. అతిథి మరాయదలోి తెలంగాణ పరతేయకత్ను చాటేవిధంగా చకున్న ఏరాాటి ను
పరభుత్వం చేసత ునిది. సభలలో ప్ాలగగనేందుకు ఉతాసహ్ం చతపించేవార్ు ర్వీందరభార్తి ప్ారంగణంలో
ఏరాాటలచేసిన పరపంచ తెలుగు మహాసభల పరతేయక కారాయలయంలో సంపరదించవచుా. లేదా పరతేయక వబ్సైట్
దావరా త్మ పేర్ిను నమోదు చేసుకోవచుా.
గౌర్వ శ్ాసనసభుయలకు నేను పరతేయకంగా ఒక విషయం మనవి చేయదలచుకునాిను. మీ ప్ారంత్ం నుంచి
వచిాన సాహిత్యం మీద మీర్ు దృష్ి్ సారించండి. అంతేకాకుండా, మీ ప్ారంత్ సాహితాయన్నకర ఉని పరతేయకత్లను,
అజాఞత్ంగా ఉని విశ్ేష ర్చనలను తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ అధయక్షులు శీి నందిన్న సిధారెడగ
ిి ారి దృష్ి్కర
తీసుకుర్ండి. ఇందుకోసం మీర్ు ర్వీందరభార్తిలో ఉని వారి కారాయలయం త్లుపతను ఏ న్నమిషమైనా
త్ట్ వచుా. వార్ు సహ్ృదయంతో మిమమల్లి ఆహావన్నంచడమేకాక మీ ప్ారంత్ సాహిత్య విశ్ేషాల్లి వలుగులోకర
తీసుకురావడాన్నకర శకరతవంచన లేకుండా కృష్ి చేసత ార్ు.

శ్ాసనసభుయలతోప్ాటల అధికార్ులు, పరభుత్వ యంతారంగమంతా పరపంచ తెలుగు మహాసభల న్నర్వహ్ణను
పరతిషా్త్మకంగా భావించాలన్న కోర్ుత్ునాిను. సాహితీవేత్తలు, సాహితాయభిమానులు, భాషాపేరమికులు గుండె
న్నండుగా జర్ుపతకునే ఈ తెలుగు పండుగలో అందర్ూ ఉతాసహ్ంతో ప్ాలగగన్న పరపంచ తెలుగు మహాసభలను
విజయవంత్ం చేయాలన్న పిలుపతన్నసుతనాిను.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

