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"తెకోకాకరౖా " యాతార్  ప్షల్ -1 
అనే 

"పర్ పంచ తెలుగు మ సభలు" 
 
 

మన ఆంధర్ పర్దేశ్ ఎలాగా కొనాన్ళళ్లో పలు రాషాలుగా విడిపోయినా, అందరూ తెలుగోళేళ్ కాబటిట్  సంయుకత్ంగా 
తెలుగు వాళళ్ందరూ ఉండడానికి నేను అపుప్డేపుప్డో పెటుట్ కునన్ ముదుద్  పేరు "తెకోకాకరా". అంటే తెలంగాణా, కోసాత్ , కాకినాడ, కళింగ 
మరియు రాయల సీమ అనమాట. నేను కాకినాడ వాణిణ్  కాబటిట్  మధయ్లో "కా" కూడా పెటిట్  నా అభిమానం చూపించుకునాన్ను. 
మొనన్నే నేను ఇండియానుంచి వచీచ్ రాగానే ఈ విషయం నేను నొకిక్ వకాక్ణించగానే "మగర్ హౖెదరాబాద్ సంగతి కాయ్హో రహా హౖె? 
" అని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా హిందీ లేదా ఉరూద్  లో అడగగానే ఆవిడకి ఆ పరాయి భాషల మీద అంత పటుట్  ఉందని తెలిసి మూరఛ్ 
పోయాను. అవును సుమా, హౖెదరాబాద్ ని కూడా ముకక్లు, ముకక్లు చేసి, కుకట్ పలిల్, చికక్డపలిల్ వగెరౖాలని కోసాత్  రాషట్ర్ం లోనూ, 
పాత బసీత్ ని పాకిసాత్ న్ లోనూ, హౖె టెక్ సిటీ ంతానిన్ ఏం చెయాయ్లో తెలియక గంగలో కలిపేయడమో, లేదా మొతత్ం హౖెదరాబాద్ 
ని వేరే రాషట్ర్ంగా చేసేసాత్ రేమో అని ఎందుకెనౖా మంచిదని "హౖె" అనే అకష్రం కూడా కలిపేసి "తెకోకాకరాహౖె" అని తెలుగు సంయుకత్ 
రాషానికి పేరు కొంచెం మారుప్ చేసుకునాన్ను.  
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       ఈ "తెకోకారాహౖె" లో నేను డిశంబర్ -జనవరి నెలలో ఐదు వారాలు సాహితయ్ యాతర్ చేసి రాగానే "ఉదధ్రించావ్" అంది మా 
కీవ్న్ వికోట్ రియా.  
      "అది కాదు, యసీ, ఆ కాసత్ టెమౖులోనే నేను కనీసం పాతిక సారుల్  అనిన్ నగరాలలోనూ సేట్జ్ ఎకిక్ దండలు వేయించుకుని 
తెలుగు సాహితయ్ం ఎంత గొపప్దో దండోరా వేశాను" అని కాలర్ ఎతుత్ కోబోతుండగా "అఘోరింఛావ్" అని మొహం తిపేప్సుకుంది ఆవిడ 
ఎపప్టిలాగానే.  

 

     "అంతే కాదోయ్, లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ వారు లకాష్ పాతిక వేలూ, తెలుగు అకాడెమీ వారు పదిహేను 
వందలూ, కేందర్ సాహితయ్ ఎకాడెమీ వారు రెండు వేల ఐదు వందలూ, విజయవాడ బుక్ ఫెసిట్వల్ లో వాగినందుకు పదిహేను 
వందలూ, మరొక చోట రెండువేలు ముటిట్నటుట్ గా సంతకం పెటిట్ంచుకుని ముటిట్ంచకుండా ఉనాన్, అనీన్  వెరసి నా జీవితంలో 
మొటట్మొదటి సారిగా సాహితయ్ం పేరు చెపిప్ బాగానే కిటిట్ ంచాను....కానీ"  

అని నేను వాకయ్ం పూరిత్చేసుత్ ండగానే ఆవిడ ముఖం చం ణిణ్  చూసిన కలువ పువువ్లాగానూ, సూరాయ్కాంతానిన్ 
చూసిన రేలంగిని లాగానూ వికసించి నా సూట్ కేస్ తాళం పగలగొటిట్  నోటల్ కటట్ల కోసం చిందర వందర చేయగా, నేను పుంజుకుని 
"కానీ ఈ ప్ ఖరుచ్ మొతత్ం ఏడు లకష్లు దాటింది" అని పర్వచించి పకక్ గదిలోకి పారిపోయాను. ఆ తరావ్త నాకు వినిపించిన హాహా 
"కారాలు", మిరియాలూ ఆరత్నాదాలూ మాట ఎలాఉనాన్ నాకు మా తోటలో ఉనన్ కుకక్ షెడుడ్  షేపు ఎలాఉందో ఒక సారి 
చూసివదాద్ మనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ ఏడు లకష్లూ సంపాదింఛేదాకా అకక్డే "కుకక్తో యావజీజ్వ కాపురం" అనబడే శికష్ పడే 
అవకాశం ఉంది. దీనేన్ అమెరికా పరిభాషలో "యూ సీల్ప్ ఇన్ ది డాగ్ హౌస్" అంటారు.  

 

       కుకక్ అంటే జాఞ్ పకం వచిచ్ంది ..నేను కాకినాడలో అడుగుపెటిట్న మొటట్మొదటి రోజు తొకిక్నది కుకక్ తోక కాదు. 
అసలు ఏం జరిగిందంటే, నేను సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకి కాకినాడలో దిగగానే మా సేన్హితుడు వెయౖసెన్ మూరిత్ ని ఫోన్ లో 
పలకరించాను. మాటల సందరభ్ంలో అతను "గురూ , ఇవాళ కుళాయి చెరువు పార్క్ లో పర్పంచ తెలుగు మహాసభల మాసోతస్వాల 
ఆఖరి రోజు జరుగుతోంది, టీవీ లో లెవ్ౖ చూపిసుత్ నాన్రు" అనాన్డు. ఆ కారయ్కర్మం ఇంకా రెండు గంటలు ఉంటుంది అని తెలియగానే, 
చేసే పనేం ఉందిలే అని నేను అకక్డికి వెళిల్ ఆఖరి వరస లో తెలల్ పాల్ సిట్క్ కురీచ్లో కూచునాన్ను. ఆరు బయట ఒక పెదద్ సేట్జ్ వేసి, 
వెనకాల నాలుగవ పర్పంచ తెలుగు మహాసభలు -2012 అని పెదద్ అకష్రాలతోనూ, కొంచెం చినన్ అకష్రాలతో తూ. గో. జిలాల్  
మాసోతస్వాలు ముగింపు దినం అనే బేనర్ కటిట్  సూక్లు పిలల్లూ, అనిన్ వయసుల కళాకారులూ పాటలూ, నృతాయ్లు చేసుత్ ంటే నేను 
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హాయిగా, అమాయికంగా, అనామకుడిగా ఆనందిసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే ఎకక్డా సినిమా రికారిడ్ంగ్ డానుస్లూ, గెంతులూ లేవు సరి 
కదా, మాంచి జానపదాలూ, కూచిపూడి నృతాయ్లతో కారయ్కర్మాలనీన్ సాంస తిక పరంగా ఉనాన్యి. చుటూట్  అనిన్ పరదాల మీదా 
మంచి తెలుగు పదాయ్లూ, సూకుత్లూ, కవులూ, పండితుల బొమమ్లూ ఉనాన్యి.  ఇంతలో ఎకక్డినుంచో ఒక కుకాక్, దాని ఆడ ండూ 
సరసాలాడుకుంటూ ననున్ చూసి ఆగిపోయి నా కాళళ్ దగగ్ర సెటిల్  అయిపోయాయి. అలాంటి సీనుల్  అమెరికా ఆడిటోరియం లో 
చూడడం అలవాటు లేక, భయం వేసి, నేను కూడా కూచిపూడి మొదలుపెటిట్  మంచి జతి సవ్రం అభినయిసూత్  ఆ కుకక్ తోక తొకక్గానే 
దాని ండ్ కి కోపం వచిచ్ దాని భాషలో ననున్ కోపప్డడం మొదలుపెటిట్ంది. అది ఎకక్డ కరిచి  చసుత్ ందో అని నేను హడిలి చసూత్  కురీచ్ 
ఎకక్గానే ఈ హడావుడికి టామీ, టెగౖర్ అని అరుచుకుంటూ అసలు, సిసలు తెలుగు వాడిలా కంఠ లంగోటీ కటుట్ కునన్ ఒక ఆరగ్నెజౖర్ 
గారు ననున్ చూడగానే వెంటనే గురుత్  పటిట్  డంగె ౖపోయాడు. ఆయనే ఇదివరకు నా పుసత్కం ఆవిషక్రణ సభలో మాటాల్ డిన పెదద్ మనిషి. 
ఐదేళళ్ తరవాత కూడా ననున్ గురుత్  పటాట్ డు కాబటిట్   ఆయన నిజంగా పెదద్ మనిషే మరి. "సార్, మీరా, ఇకక్డా? ఎపుప్డొచాచ్రూ?" అని 
ఆవేశపడిపోయి, ఆ కుకక్లు వేరే చోట ఆడుకోడానికి వెళళ్గానే ననున్ తీసుకెళిళ్ మొదటి వరసలో సాకాష్తూత్  ఆరీడ్వో గారి పకక్నే ఎరర్ 
రంగు ముఖమల్ సోఫాలో కూచోబెటాట్ డు. ఈ తతంగం..అంటే . ముందు వరస లో ముఖమల్ ఖురీచ్లూ, అందులో పర్ముఖులకి 
మాతర్మే కూచుని కులికే అవకాశం  ఉండండం, మిగిలిన వారు కుకక్లూ, నకక్లూ తిరిగే వెనక కురీచ్లలో కూరోచ్డం ఇండియా 
సభలలో చాలా సారుల్  గమనించాను. 

     "ఈ గొటాట్ ం గాడెవడు? ఇకక్డ కూచోబెటాట్ వ్ ఏమిటీ? " అని ఆయన తిటేట్లోపుగా ఆరీడ్వో గారికి ఆ పెదద్ మనిషి నా 
పర్వర చెపేప్సి అలిసిపోయాడు. నాది అమెరికా అ స్ అని తెలియగానే ఆరీడ్వో గారూ, అయన వెనక ఫెళౖుళ్ పటుట్ కు తిరిగుతూ 
ఆంతరంగిక సలహాలు చెపూత్  తిరిగే డవాలీ బం తూ ఆవేశ పడిపోయారు.  బం తు గారు ఆవేశపడుటయే కాక, నేను వినకుండా 
ఆరీడ్వో గారి అవతలి వేపు చెవిలో ఏదో ఆంతరంగిక సలహా గొణిగాడు. అది విని, ఆ ఆరీడ్వో గారు అకసామ్తుత్ గా సప్ందించి, లేచి 
నుంచుని, సేట్జ్ మీద నరి త్సుత్ నన్ పిలల్లనీ, వాళళ్ని నరి త్ంపజేసూత్  ఓవర్ ఏకష్న్ చేసుత్ నన్ టీచరీన్ "ఆగండి, ఒక సారి ఆగండి " అని  తపప్టుల్  
కొటాట్ రు. అవి ఆయన హరష్ధావ్నాలు అనుకుని వాళుళ్ ఇంకా ఘటిట్గా "దేశమును మించుమనాన్, మంచి యనన్ది అనన్ది 
ముంచుమనాన్, దేశమంటే మటిట్కాదోయ్, దేశమంటే మన ఆరీడ్వో గారేనోయ్" అనుకుంటూ విజృంభిసుత్ ంటే సదరు ఆరీడ్వో గారు 
కించితుత్  సంతసించినపప్టికీ, ఉండబటట్  లేక సేట్జ్ మీదకి వెళిళ్పోయారు. ఆ ధాటికి పిలల్లు వె  మొహాలు వేసూత్ ండగా ఆ టీచర్ గారి 
దగగ్ర మౖెకు లాగేసుకుని "కాకినాడ పర్జలారా ...ఈ నాడు మనకు ఎంతో సుదినం. ఫారీట్ ఇయర్స్ బేకే  ..అనగా నలభె ౖఏళళ్ తమే.. 
అమెరికా వెళిల్ పోయి ఇకక్డ మనం పీకేసిన జండాని అకక్డ పాతేసిన ఫలానా ఆయన ఈ రోజు ఈ ముగింపు వేడుకలకు 
పిలవకపోయినా రావడం ఒక కొతత్ బిగినింగ్. ఆయనని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి వెలక్మిసుత్ నాన్ను." అంటూ నా పేరు చెపప్గానే, నేను 
మూరచ్పోయాను.  
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    ఆయన నిజంగానే ననున్ పిలుసుత్ నాన్డు అని డవాలీ బం తు నా దగగ్ర కొచిచ్ చేతులు కటుట్ కుని నిలబడగానే, 
"ఆహా..ఇందాకా నేను తొకిక్న తోక కుకక్ తాలూకు కాదనీ, అది ఖచిచ్తంగా నకక్ తోక అనీ తెలిసి పోయింది.   "ఇదీ బాగానే ఉందిలే. 
ఎకక్డ సనామ్నము జరుగునో అకక్డ నేను ఉండెదనా, లేక నేను ఎకక్డ ఉండెదనో అచచ్ట దండలూ, శాలువాలూ ఉండునా?” 
తెలియక  ఆ వేదిక ఎకిక్ పేదద్ ఫీ దకిక్ంచుకుని, ఈ ఆకసిమ్క సనామ్నానికి నా విసమ్యం నటించి  నా వాగుడు వాగేసి పేరు 
నిలబెటేట్సుకునాన్ను. నేను సేట్జ్ దిగగానే నా పెదద్ పతకానీన్, కరూప్రం దండనీ, సవినయంగా లాగేసుకుని "మీ కారోల్  పెడతాను, సార్" 
అంటూ  చేతులు నులుముకుంటూ నా జేబుల కేసి ఆశగా చూసుత్ నన్ ఆ డవాలీ బం తుకి "నేను నడిచివచాచ్ను. కాకినాడలో నాకు 
కారు లేదు" అని చెపప్లేక పోయాను. కానీ ఈ ఆపధద్రమ్ సనామ్నం సలహా ఇచిచ్నది ఈ బం తు గారే అని నాకు అరధ్ం 
ఐపోయింది.      .    

     పె ౖవిధంగా పర్పంచ తెలుగు మహాసభల సాథ్ నిక కారయ్కర్మం పూరిత్ చేసుకుని, .అసలు, సిసలు మహాసభలకి 
తిరుపతి పర్యాణం అయాయ్ను. అనుకోకుండా నేనూ, గొలల్పూడి గారూ ఒకే విమానంలో పర్యాణం చేశాం. ననున్ చూడగానే ఆయన " 
మహానుభావా, మారాత్ ండ తేజా” అనే డ్ మార్క్ సంబోధనతో, “నేను ఎపుప్డు అమెరికా వచిచ్నా మీ చొకాక్ పటుట్ కుంటాను కాబటిట్ , 
ఇపుప్డు మీరు నా చొకాక్ పటుట్ కోండి" అని ముందే చెపేప్శారు.  

     ఈ నాలుగవ పర్పంచ తెలుగు మహాసభలో నేను గమనించిన మొటట్మొదటి అంశం ఏమిటంటే ఈ మహాసభలు 
"పశువెదౖయ్ విశవ్ విదాయ్లయ ంగణం" లో నిరవ్హించబడుతునాన్యిట. అపుప్డపుప్డే కాకినాడలో కుకాక్నుభవం అయిన తరువాత 
మళీల్ ఇకక్డ కూడా పశువులతో ణ సంకటమా అనుకునాన్, పరవా లేదులే గొలల్పూడి గారి చొకాక్ ఉందిగా అని ధెరౖయ్ం తెచుచ్కుని 
మూడు రోజులూ గడిపేశాను.  

          ఈ మహాసభల సందరభ్ంగా తిరుపతి మొతత్ం చాలా బాగా అలంకరించారు. కాకినాడలో లాగానే ఏ రోడుడ్  
మీద చూసినా "పర్పంచ మహాసభలకి ఆహావ్నం" అనే బోరుడ్ లు, కట్ ఔట్ లూ, గోడల మీద తెలుగు శతక పదాయ్లూ, కవులూ , 
పండితుల బొమమ్లూ చూసి మహానందపడాడ్ ను. కానీ "బొతాస్ ందీ షాప్" అనే కొటుట్  ముందు "పర్పంచ తెలుగు మహాసభల 
సందరభ్ంగా ఒక బాటిల్ కొంటే మరొకటి ఉచితం" అనే పర్కటన ఏడవ లేక నవావ్ను.  

     నాకు పర్భుతవ్ం వారి దగగ్ర నుండి పర్తేయ్క ఆహావ్నం వచిచ్నా, ఎందుకెనౖా మంచిదని వెయియ్ రూపాయలు కటిట్  
నమోదు చేయించుకునన్ నేనూ, గొలల్పూడి గారూ వివరాలు తెలియక తపుప్ చోటికి వెళిల్ పోయాం.  అకక్డ నుంచి అసలు చోటికి నడిచే 
ఐదు మౖెళళ్ బురద దారిలో వందల కొదీద్ ఆటో ఫులూ, ఫొటో ఫులూ, గొలల్పూడి గారు ఇసూత్  ఉంటే, నేను ఆయనిన్ కాపాడ లేక నానా 
అవసథ్లూ పడాడ్ ను. తీరా అసలు చోటికి వెళేళ్టపప్టికి సంచీలు ఇంకా దారిలో ఉనాన్యి అనే శుభ వారత్ తెలిసింది. దాంతో కారయ్కర్మ 
వివరాలు తెలియక, " ం వివరాలు ఎకక్డ దొరుకుతాయి?" అని అకక్డ ఉనన్ కొనిన్ వేల మంది పోలీసులలో ఒకాయనిన్ 
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అడగగానే."అదిగో ఆ కారన్ర్ సాట్ ల్ లో ఉనన్ ఆరీడ్వో గారిని అడగండి" అనేసి ననున్ పకక్కి తోసేసి గొలల్పూడి గారితో ఫొటో దిగడం 
మొదలు పెటాట్ డు. నేను గతుకుక్మని "ఇందుగలడందు లేడని ఎందెందు వెదకిన అందందే గలడు ఆరిడ్వో" అనుకుంటూ మేము పర్ధాన 
వేదిక దగగ్రికి  వెళిల్ పోయాం. వంద అడుగుల వెడలుప్, అరవె ౖఅడుగుల లోతూ, నలభె ౖఅడుగుల ఎతూత్  ఉనన్ ఆ వేదికలోఒక వేపు 
రాజకీయవేతత్లూ, మరొక చివరన్, దూరంగా సినిమా వారూ, మధయ్లో నిరావ్హకులూ ఉండి ఎవరు ఎకక్డ ఉనాన్రూ అనే విషయం 
తెలీకండా, ఎవవ్ళూళ్ కొటుట్ కునే అవకాశం ఇవవ్కుండానూ పర్భుతవ్ం వారు చాలా జాగర్తత్ పడాడ్ రు. 

        మొదటి రోజు రంభ సభ బాగా జరిగింది. ముందుగా మన ముఖయ్మం  గారు తన సహజసిదధ్మౖెన 
తెలుగు కాకుండా రాసుకొచిచ్న పర్సంగం అతి జాగర్తత్గా, పర్తీ మాటా కూడబలుకుక్ంటూ చదివారు. ఒక దశలో ఆయన తిరుపతి 
నగరానిన్ పొగుడుతూ "అనన్మయయ్ నాడి ఆడిన ఈ నగరంలో" అనగానే నేను ఆయనకి అనన్మయయ్ గురించి బాగా తెలుసును సుమా 
అని సంతోషించినా ఈ “నాడి ఆడింది" అనే నూతన పర్యోగం అంత నచచ్ లేదు  తీవర్ంగా ఆలోచించగా బహుశా "అనన్మయయ్ 
నడయాడిన" అనే బదులు "నాడి ఆడిన" అని చదివి ఉంటారూ, ఏమౖెనా రెండింటికీ అరధ్ం ఒకటే కదా, మన తెలుగు భాష ఎంత 
గొపప్దో కదా అని సంతోషింఛాను.  మరొక మం  గారు మాటాల్ డుతూ "మన "సారా" సంస తిని కాపాడుకోవాలని"  అందరినీ 
కోరుకోగానే , మళీళ్  ఆలోచనలో పడి  ఆయన ఉదేద్శయ్ం బహుశా "మనసారా" అయి ఉంటుందనీ, మరీ బొతిత్గా ఆయనకి ఉనన్ సారా 
దుకాణాల గురించి పర్పంచ మహాసభలలో పర్సాత్ వించరనీ సరిద్ చెపుప్కునాన్ను.  

     ఇక నేను కూడా ఇండియా సిడెంట్ అవడానికి కనీసం ఒకక్టెనౖా అరహ్త ఉంది సుమా అని రంభ సభలోనే 
నేను గమనించిన మరొక అంశం. ఎందుకంటే సభా రంభకులూ, దేశాధయ్కుష్లెనౖ పర్ణబ్ ముఖరీజ్ గారు పోడియం దగగ్రకి వచిచ్ 
నిసస్హాయంగా చూసుత్ ండగా ఆయన వెనక ఉనన్ సెనౖికుడు అయన పాదాల చెంత  ఒక ఎతుత్  బలల్ వేశాడు. అది ఎకక్గానే సిడెంట్ 
గారికి మౖెకు కనబడి మాటాల్ డే వీలు కలిగింది. ఆహా, మన సిడెంట్ గారు నాకంటే పొటిట్వాడు సుమా, ఇక నాకు ఢోకా లేదు, 
సిడెంట్ అవడానికి మిగిలిన అరహ్తలు అంత కషట్ ం కాదు అనిపించింది. అయన కూడా ఎంతో పకడబ్ందీగా తెలుగు భాష ఔనన్తయ్ం 

మీద రాసుకొచిచ్, చెపిప్న అంశాలు ఆ వేదిక మీద ఉనన్ తెలుగు వారికి తెలియదు అని నా అనుమానం. ఎటొచీచ్ ఆయన ననాన్య్, 
తికక్న్, పోతన్ అంటూ ఉంటే నాకు తికక్రేగింది.  

        లకాష్ పాతిక వేల మంది వచిచ్న ఈ మహా సభలలో వేదికల వివరాలు సరిగాగ్  అందుబాటులో లేక పోవడం, 
మౖెళళ్ కొదీద్ నడవ వలసి రావడం, భోజనాలు నా మొహంలా ఉండడం వగెరౖా అవకతవకులు ఒక ఎతెతే, సుమారు నాలుగు వందల 
మందికి చేసిన సతాక్రాలలో పర్భుతవ్ం వారు పాటించిన సామాజిక నాయ్యం మరొక లోటు. ఉదాహరణకి దేశాధయ్కుష్ల చేతి మీదుగా 
సతాక్రం అందుకోడానికి పర్తేయ్కంగా ఎంపిక చేసిన అకిక్నేని, బాపు వంటి పధాన్లుగు మహానుభావులకీ, నా బోటి అనామకుడితో సహా 
మొతత్ం నాలుగు వందలమందికీ ఒకే రకం సిగుగ్  బిళళ్ , ఒకే రకం శాలువా అర నిముషంలో వేసేసి సరిపెటేట్సే బదులు కనీసం ఆ 
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పధాన్లుగురికీ అయినా ఎరర్ ముఖమల్ కురీచ్లో కూచోబెటిట్ , ఏదో ఒక లకష్ రూపాయలు నగదు బహుమతి ఇసేత్ బావుండేది. సుమారు 
యాభె ౖకోటుల్  ఖరుచ్పెటిట్న ఈ మహాసభలో ఆ మాతర్ం సొముమ్ కేటాయించి ఉంటే గౌరవంగా ఉండేది.  

        ఏది ఏమౖెనా, 37 సంవతస్రాల తరువాత నిరవ్హించిన ఈ నాలుగవ పర్పంచ మహాసభలూ, వాటికి ముందు 
నెల రోజుల పాటు పర్తీ జిలాల్ లోనూ పర్భుతవ్ం వారు ఆరీడ్వోల దావ్రా నిరవ్హించిన మాసోతస్వాల మూలానన్ తెలుగు నాట తెలుగు 
భాష, సంస తుల మీద సరికొతత్ ఆసకి త్, ఉతాస్హం కలించాయి అనడంలో సందేహం లేదు....ఒకక్ తెలంగాణాలో తపప్. ఎందుకంటే 
తెలంగాణా కవులూ, రచయితలూ ఈ మహాసభలని బహిషక్రించారుట.  నేను గమనించిన మరొక తమాషా ఏమిటంటే 
రాజకీయవేతత్లూ, నిరావ్హకులూ, ఇతరులూ ఎపప్టికపుప్డు అమెరికా తెలుగు వారినీ, సంఘాలనీ ఎంత పొగిడినా, పర్ధాన వేదిక 
మీద సరి అయిన గురిత్ంపు ఇవవ్లేదు. నాకు తెలిసీ అమెరికా సంఘాల నాయకులందరూ మొదటి రోజు కనపడాడ్ రు కానీ ఆ తరువాత 
వాళళ్ని చూడ లేదు.  

అనన్టుట్  ఈ కథలో నిజం 3- కలప్న 7....ఇలా ఎందుకు చెపప్వలసి వచిచ్ందో తరువాత చెపాత్ ను.  
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