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మొట
ట్ మొదటి "యూతు"

తయ్ సమేమ్ళనం

అదేమిటో తెలియదు కానీ, అపుప్డపుప్డు నాకు భలే ఆలోచనలు వసూత్ ఉంటాయి. ఎందుకో తెలియదు కానీ అవి
కూడా అపుప్డపుప్డు వకర్మారగ్ ంలోనే వసూత్ ఉంటాయి. అంటే, దేని మీదె ౖనా ఒళుళ్ మండితే, ఆ మంటలోంచి మంచి ఆలోచన
వసుత్ంది. ఇలాంటి తరహా విచితర్మే ఒక ఏడాది తం అరధ్రా

మా కీవ్న్ వికోట్రియా టేంకిజెలల్ సతాక్ర కారయ్కర్మ సమయంలో

జరిగింది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే, సుమారు ఆరునెలల తం ఒకానొక రా

యధాపర్కారం ఇంచుమించు ఒకే పేరుతో

అమెరికాలో పర్సారం అయేయ్ రెండు టీవీ చానెల్స్ లోనూ ఒకే సమయంలో వచేచ్ చరాచ్ వేదికలు చూశాను. ఆ రోజు పేపరల్లలో వచిచ్న
"వారత్ల విశేల్షణ" అని వాళుళ్ అంటారు కానీ, నిజానికి అవి రాజకీయ పరసప్ర దూషణా మరియు సీవ్య

లాపన కారయ్కర్మాలే!.

రిమోట్ ని ఎడా పెడా వాడేసూత్....ఒక చానెల్ నుంచి మరో చానెల్ కి మారేచ్సూత్ ఈ కారయ్కర్మాలని చూసి విచారపడడం కూడా నాకు
అలవాటే. ఈ రెండు కారయ్కర్మాలూ నిరవ్హించే ఏంకరల్ పేరు కూడా ఇంచుమించు ఒకటే. ఒకాయన పేరు ఒకటో కృషుణ్డు, రెండో
ఆయన రెండో కృషుణ్డు. ఆ రోజు కారయ్కర్మం ఈ ంది విధంగా జరిగింది. ఒకటో కృషుణ్డు సాధారణంగా ఒక పర్శన్ వేసి, అవతలె ౖ వాడు
నోరు విపేప్లోపుగా తనే సమాధానాలు, తన అభి యాలు చెపూత్ ఉంటాడు. తన గొంతు, తన అభి యాలూ అంటే ఆయనకి చాలా
ఇషట్ం అని సప్షట్ంగానే తెలుసుత్ంది.. ...నా లాగే! ఇక రెండో కృషుణ్డు గారి టెకిన్క్ వేరు. అవతలి వాడు ఘాఠిగా అరిసేత్, మిగిలిన వారికి
కూడా అంతకంటే ఘాఠిగా అరవడానికీ, అందరూ కలిసి మెలిసి సంఘీభావంతో అరవడానికీ అవకాశం ఇచిచ్ ఆనందపడుతూ
ఉంటాడు.
ఆరు నెలల తం నాటి ఒక చానెల్ లో కారయ్కర్మంబెటిట్ దనిన:

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2013

అమెరికలకలం

2

కథలు

ఒ. కృ (ఒకటో కృషుణ్డు): ఇవాళిట్ ప కలో వచిచ్న వారాత్ కథనాల పర్కారం రాహుల్ గాంధీ మన రాబోయే పర్ధాన
మం అంటాను. మరి మీరేమంటారు గులాబీ కండువా గారూ?
తనని అడగక పోయినా తకష్ణం సప్ందిసూత్...ప. కం గారు (పసుపు కండువా): రాహుల్ చాలా చినన్ యూతు...
అనుబవం తకుక్వ...పెదాని మం అంత చినన్ యూతుకి ఇవవ్డం దేశ హం.....అదే మా చందర్ బాబు సుదీరఘ్ అనుబవంతో ఇపుప్డు
అడుగు తూచి అడుగు వేసూత్ మీ కోసం వసుత్నాన్రు...డ. డా...డబా. డబా...
ఒ.కృ: నేను అనేదేమిటంటే....అసలు రాహుల్ యూతా కాదా...నా ఒపినియన్ ఏమిటంటే...ముఫె ౖ ఐదేళళ్ లోపు

వాళళ్నే యూతు కింద పరిగణించాలి. మీరేమంటారు మూడు రంగుల కండువా గారూ...

(మూ. కం) గారు: మా యూతు నేత రాహుల్ గారికి వెనకాల ఉనన్ సోనియా గారి అనుభవం చాలదా?...పె ౖగా
ఇందాకా ప.కం. గారు విమరిశ్ంచినటుట్ మా రాహుల్ చినన్ యూతు కాదు...పెదద్ యూతే...ఆయన వయసు నలభె ౖ దాటే
ఉంటుంది....ఆయన గెడడ్ ంలో ఒక తెలల్ వెం కని నేను మొనన్నే గమనించి ఆయనకి నా అభినందనలు తెలియజేశాను.

అపప్టికి నోరు పెగిలిన గు.కం గారు: మా కేసీఆర్ గారి తనయుడు మరియు కుమారెత్ ఇదద్ రూ కూడా అసలు సిసలు
యూతు పెతినిదులే. ఇదద్ రూ అమెరికాలో చదువుకునాన్రు కాబటిట్ అకక్డి ఆరోగయ్ విధానాల వలన ఇంకా మరీ యూతులా
కనపడతారు....అందు చేత మా తెలంగాణా ఇసేత్...అందరికీ అమెరికా లాంటి ఒబామా ఆరోగయ్ పెదకాలు పర్వేశ పెడతాం...
ఒ.కృ:

ఆగండి....ఇపుప్డే మాజీ వామ పకష్ పకష్పాతి, పర్సుత్త అగమయ్ శాఖా మం

గారు ఫోన్ లె ౖన్ లోకి

వచాచ్రు...మం గారూ...దీనిపె ౖ మీ అభి యం ఏమిటీ?
అ. మం (అరణయ్ మం

గారు): ఇలాంటి విషయాలలో నిగుగ్ తేలచ్డానికి మా అగమయ్ శాఖ వారు ఒక యూతు

నిరాధ్రణ కమిటీ ని ఏరప్రచడానికి ఒక నిరణ్యం తీసుకుని, సోనియా గాంధీ గారికి అందజేశాం. ఆవిడ నాలుగెదేళళ్లో
ౖ
సప్ందించగానే,
కమిటీ సభుయ్లని నియమిసాత్ం.
ఒ.కృ, గు.కం., ప.కం., మొతత్ం అందరూ ఏక కంఠంతో : అపప్టికి రాహుల్ ముసలాడు అయిపోతాడు కదా...
అపప్టి దాకా గోళుళ్ గిలుల్కుంటునన్ ఆ.ప.రం.కం గారు (ఆకుపచచ్ రంగు కండువా); అసలు సిసలు యూతు నేత మా
జగననన్ని జె ౖలులోనే ఉంచడానికి ఇది కాం స్ పనిన్న పనాన్గమని సప్షట్ంగా తెలుసూత్నే ఉంది అని మా నూతన యూతు నేత శరిమ్ల
గారు నినన్నే చినన్పాలెం పాదయాతర్లో పర్కటించారు అనే విషయానిన్ మీకు వినన్విసుత్నాన్ను. ఈ విషయం పె ౖ నాయుడు గారిని
అవిశావ్స తీరామ్నానిన్ పర్వేశపెటట్ మని ఈ టీవీ చానెల్ మొహంగా చాలెంజ్ చేసుత్నాన్ను.
అపప్టి వరకూ చేతులు ముడుచుకుని కూచునన్ ఏ జెండాపెండేరమూ లేని రా.వి: (రాజకీయ విశేల్షకులు) చేతులు
విడదీసి గాలిలోకి ఊపుతూ:
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అంత వరకూ యూతు కి పర్ధాన మం అయే అవకాశం లేదా అనన్దే మనం చరిచ్ంచవలసిన విషయం....1928 లో
జవహరాల్ల్ నె

గారు టిష్ వారి హయాంలో ఆపధద్రమ్ పర్ధాన మం గానూ, 1961 లో అనుకుంటాను...కెనెన్డీ గారు అమెరికా

అధయ్కుష్డి గా ఎనిన్కెనపుప్డూ
వాళుళ్ యూతు గానే దేశానిన్ పర్భావితం చేశారు అనే మాట మనం ఇకక్డ గురుత్పెటుట్కోవాలి.
ౖ
ఒ.కృ: ఈ ఆసకి త్కరమై న చరచ్ కొనసాగింఛే ముందు ఒక చినన్ క్ ...

నేను గమనించినదేమిటంటే,,,,ఆ రెండో చానెల్ లో కూడా ఆ కండువాలే మరొక రోజు అదే డూయ్టీ లో ఉంటారు. అదే
టాపిక్ మీద అలాగే అరుసూత్ ఉంటారు. ఎవరూ, ఏదీ విశేల్షించరు.
ఈ పె ౖ విధంగా ఒక చానెల్ లో మొదటి పది నిముషాలూ చూడగానే నాకు ఒక "అనుబూతు" కలిగింది. తెలుగు
భాషలో యువత, యువతరం, యువతీయువకులు లాంటి మంచి పదాలు ఉనాన్, పర్తీ వాడూ ఈ "యూతు" అనే మాట ఎందుకు
వాడుతునాన్రో నాకు అంతుపటట్ లేదు. ఆ రోజు నుంచీ నాకు "యూతు" అనే మాట వినన్పుప్డలాల్ ఒళుళ్ కంపరం ఎతుత్తుంది. ఇక
తెలుగు సినిమాల గురించి ఏ చానెల్ చూసినా...పర్తీ చెతత్ సినిమానీ "యూత్ ఓరియెంటెడ్" సినిమా గా రూపొందించినటేట్ చెపాత్రు.
అంటే యువత అనగానే అశీల్లంగా హీరో హీరోయినల్ రొమానూస్, గేలనల్ కొదీద్ రకత్పాతమూ, మధయ్లో ఒక ముమై త్ ఖాన్ లేక మరొక
కెవువ్ కేకా మాతర్మే యూత్ ఓరియెంటెడ్ అంటే!. ఓరి నాయనోయ్!
అపుప్డు నాకు తటిట్ న పర్శన్... అసలు మన యూతుకి..బాభోయ్...కష్మించాలి...మన యువతకి తెలుగు సాహితయ్ం
మీద ఆసకి త్ ఉనన్దా?...ఉనన్చో....ఏ సాథ్యిలో ఉందో ఎవరికెనా
ౖ తెలుసా? దీని గురించి ఆలోచిసూత్ ఉండగా...హాయిగా నిదర్ పటేట్ సిన
సమయంలో...."లే, లే....ఏమిటా కలవరింతలూ, యూతూ, గీతూ అనుకుంటూనూ? ఏ ఐశవ్రయ్ రాయ్ ఐన కల లోకి వచిచ్ందంటే
చంఫేసాత్ను..లే, లే ...టెం.టె ౖం అయిపోయింది "...అంటూ పర్వేశించింది మా కీవ్న్ వికోట్రియా. ఇకక్డ మా కీవ్న్ వికోట్రియా గారి పవితర్
భారత పతివర్త ఆ శం అరధ్ం చేసుకో గలను కానీ, ఏ పాపం తెలియని ఐశవ్రాయ్ రాయ్ చంపేసాత్నూ అనడం మరాయ్ద కాదు అని
నాకు అనిపించింది. తరవాత జరిగిన సంఘటన వలన టెం. టె ౖం అంటే...అరధ్రా ....టెంకి జెలల్ టె ౖం అని మటుకు ఖచిచ్తంగా
తెలిసిపోయింది.
ఆ టెం టె ౖం తరవాత తటిట్ న యువ సాహితయ్ం మీద ఆలోచనలకి కలిగించిన కారాయ్చరణ రూపమే వచేచ్ నెల..అనగా
విజయ నామ ఉగాది పండగ ముందు వారం రోజుల పాటు ఏ ల్ 4 నుండి 10 వ తారీకు (2013) దాకా మేము హై దరాబాద్ లో
నిరవ్హిసుత్నన్ "మొటట్ మొదటి యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనం". ఈ జాతీయ సమేమ్ళనం లో వేదిక పె ౖన కేవలం యువతరం కవులు,
రచయితలు, సాహితాయ్భిమానులూ, భాషాభిమానులూ మాతర్మే పాలొగ్ంటారు....అంటే 18-35 వయసులో ఉనన్ వారు మాతర్మే
వకత్లు. వకత్గా కాకపోయినా కేవలం యువతరం వారికోసమే నిరవ్హించబడుతునన్ ఈ సమేమ్ళనానికి పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్
యువతీయువకులనీ సాదరంగా ఆహావ్నిసుత్నాన్ం. పెదద్ లంతా కూడా హాయిగా వచిచ్ ఈ యువతరం సాహితయ్ సంపదని కనీ, వినీ
ఆనందించవచుచ్ను. ముఖయ్ంగా తమ బాల్గులూ, వెబ్ ప కల దావ్రా సాహితయ్ పోషణ చేసుత్నన్ వారూ, ఇతర యువ సాహితీవేతత్లూ
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వయ్కి త్గతంగా కలుసుకుని ఒక అదివ్తీయ సాహితయ్ వేదికని ఆవిషక్రించుకుని, నా బోటి "సీనియర్" గాళళ్ గోలా, అపర్సుత్త పర్సంగాలూ
లేకుండా తమదే అయిన పధద్తిలో, కాణీ ఖరుచ్ లేకుండా ఈ మహా సభలని విజయవంతం చేసుకోమని ఆహావ్నిసుత్నాన్ను. తెలుగు

సాహితయ్ చరితర్లో ఈ యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనానికి గల
సహకారానిన్ అందజేసుత్నాన్రు. పూరిత్ వివరాలకు ఈ

ధానయ్త గురిత్సూత్...ఆంధర్ పర్దేశ్ పర్భుతవ్ సాంస తిక శాఖ వారు తమ

ంది బాల్గ్ ని చూడండి.

అలాగే, రాబోయే ఉగాది సందరభ్ంగా మేము

నిరవ్హిసుత్నన్ ఉతత్మ రచనల పోటీ పర్కటన కూడా చూసి, ఉతాస్హంగా పాలొగ్నమని కోరుతునాన్ను.
మా బాల్గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com
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ేమ్ళనం"

ఏ ిర్ల్ 4‐10, 2013.
సమయ: 5:00 PM ‐ 10 PM (పర్

ో )

ే ిక: ర్ ాయ్గ ాజ ాన సభ, కక్డ్ ప ల్ , హైద ాబాద్.
ఆంధర్ పర్ ేశ్ ాంసక్ృ క ాఖ ా ి ౌజనయ్ం ో, వంగూ ి ౌం ేషన్ ఆఫ్ అ
ాటు పర్

ో

ే ఏ ిర్ల్ 4‐10, 2013 ే ీలలో, ారం ో ల

ాయంతర్ం 5 గంటల నుం ి ా ర్ 10 గంటల వరకూ హైద ాబాదు లో జా య థ్ ా

తరం ాహితయ్ స

లో రవ్హిసత్ ునన్ "

టట్

దటి యువ

ేమ్ళనం" మ సభలకి అందరూ ఆ వ్ తులే.

కేవలం 18‐35 సంవతస్ ాల వయసు గల యువ రచ
చ త
ి ర్లో ే

ె ికా ారు ాబో

టట్

తలు, ాహి

దటి ి అ ఇపప్టికే అ ేక ప ర్కలూ, ాహి

ెలుగు ా ా, ాహి ాయ్ల మనుగడకి ి ా
మా పర్య ాన్లను సమ ధ్ ంి చమ

ేతత్లూ అ

డ్ శ
ే ం ే ే ఈ అ ివ్ య

అ ధ్ స
ి త్ ు ాన్ం. మన

ేతత్లూ మాతర్

ైన మ

ాహితయ్ పు ోగ

ే ే ిక ై పర్సం ిం ే ఈ స

ేమ్ళనం ెలుగు ాహితయ్

ార్యపడుతు ాన్రు.
సభల వ ాలను పర్ ారం ెయయ్మ , మా ో ేతులు క
స ి అ

న మారగ్ ంలో న ి ించమ

యువతరం

కోరుతు ాన్ం. ెదద్ల అ ధ్ ిసత్ ు ాన్ం. ెలుగు ా ా, ాహి ాయ్ల భ షయ్తు
త్ పర్ ానం ా యువత భుజసక్ం ాల ై ఉనన్ద మా అ
ార్ న

ాహితయ్ం,

సయ్ క త,

ీవ్య రచ ాపఠనం, ఆధు క కథ, నవల,

జానపద ాహితయ్ం, క ారూ ాలు, ల త సం ీతం,
ెలుగు

ాష

ాతర్,

యువతరం

ెలుగు

ా ి పుసత్ కా షక్ర్రణలు

దలైన

ా ి

ార్యం.

ాటకాల ై పర్సం ాలు, ఆధు క క త, అను ాద

ాష, ాహితయ్ం, సంసక్ృతుల ప ిరకష్ణ,

ి

ాహితయ్ం,

ి మాలు, ఇతర పర్ ారమాధయ్మాలలో

ేము సూ
థ్ లం ా పర్

ా ిసత్ ునన్ పర్సం ాం ాలు మ ియు

చ ాచ్ ే ికలు.
రు యువతరం
పూ త్ ి ా

అంతట

ేము ావ్గ

ాహి

ేతత్లు/రచ

తలు అ

ే పర్ణా కా బదధ్ ం ా,

త్ ాం. వ ాలకు మమ

ే ..ఏడు
ేము పర్

ో లు జ ి ే ఈ స

ా ిం న అం ాలే కాక,

ేమ్ళనంలో

రూ,

కు

ాహి ాయ్ం ాల ై

ో న

తుర్లూ ఒక

ో

కారయ్కర్మం

రవ్హించుకోద

ేత్ , అ ి

న్ సంపర్ ించం ి.

Last date to receive proposals and request for speaking opportunites is March 20, 2013.
For more details or participation, please contact

వంగూ ి టెట్ న్ ా

ా. ె ేన్టి సు ా ే

Houston, Texas, USA

Hyderabad, A.P

Phone: 832 594 9054

Phone: 92465 77745

E‐mail: vangurifoundation@gmail.com
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ె ికా

18వ ఉ ా ి ఉతత్ మ రచనల ో టీ
పర్పంచ ాయ్పత్ ం ా ఉనన్ ెలుగు రచ
గత 17 సంవతస్ ాల సంపర్ ాయా న్
అ

ారు 18 వ ఉ ా ి ఉతత్ మ రచనల ో టీ

ె ికా

ాలొగ్

ాటిసత్ ూ, ాబో

ే " జయ "

తలకు ఆ వ్నం

ామ సంవతస్ర ఉ ా ి (ఏ ిర్లు 11, 2013) సందరభ్ం ా వంగూ ి

రవ్హిసత్ ు ాన్రు.

ారత

ేశం ో స

అ న్

ే ాల

ెలుగు రచ

తలంద ి

ౌం ేషన్ ఆఫ్

ఈ ో టీలో ఉ ాస్హం ా

జయవంతం ెయయ్మ కోరుతు ాన్ం.

ి ాలు ఇవవ్బడ ా
ఈ 18 వ " జయ " ఉ ా ి ఉతత్ మ రచనల ో టీ జేతలకి పర్శం ాప ర్ాల ో బాటు ఈ కింర్ ి ధం ా నగదు ా ి ో క

.

ఉతత్ మ క ా క: ( ెండు సమాన బహుమతులు) ఒకొక్కక్టీ: $116
ఉతత్ మ క త: ( ెండు సమాన బహుమతులు) ఒకొక్కక్టీ: $116
అం ే కాక కథ, క తలూ
రచ

ర్ా ద్ ామ

కుతూహలం ఉ ాన్,

నన్ పర్య ాన్లు

ోర్ తస్హిం ే ఉ ద్ శ
ే య్ం ో ఈ కింర్ ి పర్కయ
ిర్ లలో పర్ ేయ్క

తల

నూతన కథకులనూ, కవులనూ, కవ

ైన

ే ి ా, ఏ ో ఒక కారణం

ో టీలు

ేత తమ రచనలను ఎకక్ ా పర్చు ించ

రవ్హిసత్ ు ాన్ం. త ాల

స ి కొతత్

ారతమయ్ం లేకుం ా, పర్పంచ ాయ్పత్ ం ా ఉనన్

తుర్లనూ ఈ " ో టీ" లో ాలొగ్నమ ఆ వ్ సుత్ ాన్ం.

" ా

టట్

దటి కథ": ( ెండు సమాన బహుమతులు): ఒకొక్కక్టీ: $116

" ా

టట్

దటి క త": ( ెండు సమాన బహుమతులు) ఒకొక్కక్టీ: $116
అ న్ ో టీలకీ ముఖయ్ గమ కలు

•

ఒకే రచ

త ఒకొక్కక్ పర్కయ
ిర్ కూ ఒక ఎంటీర్ మాతర్

ే పం ించవచుచ్ను. ర్ాత పర్ లో కథలు ప ిహేను ే ల లోపు, క తలు ఐదు ే లు

లోపు ా ఉం ా .
•

తమకు న చ్న ఇ వృతత్ ం రచ

•

రచ

తలు ఎనున్కోవచుచ్ను.

తల అము ర్త
ి
ీవ్య రచనలు మాతర్

ే ప ి లనకు ీవ్క ంి చబడ ా

పర్చు ించుకునన్ రచనలు ప ిగణింపబడవు. ఈ
"
•

టట్

బహుమ

ేరకు

దటి క త" ో టీ లో ాలొగ్ ే ారు తమ రచనలు
ొం న
ి రచనలూ, పర్చురణారహ్

. సవ్ంత బాల్గులు, సవ్ంత ెబ్ ైట్స్

పతర్ం రచన ో బాటు
టట్

దటి రచనల

కా ీ ైట్స్ తమ ే అ

టట్

దటి కథ" మ ియు

పతర్ంలో ే ొక్ ా .

ైన ఇతర రచనలు www.koumudi.net లోనూ, "రచన" మాస ప ర్క (హైద ాబాదు) లోనూ, ఇతర

ప ర్కలోనూ ఆయా సం ాదకుల లు బటిట్ , కేవలం ా ి రణ్ యానుగుణం ా మాతర్
•

ి ా జత పర ా . "

దలైన ాటిలల్ ో

ే పర్చు ించబడ ా

.

ా, జేతల రణ్ యం పర్కటిం ే వరకూ (సుమారు ఏ ిర్ల్ 11, 2013) తమ ఎంటీర్లను రచ

తలు ఇంకెకక్ ా పర్చు ించ

కూడదు.
•

జేతల ఎ న్క లో ాయ్య

ణ్ త
ే ల ీ, ఇతర షయాలలో

ావ్హకుల ే తు ి రణ్ యం.

Last Date to receive entries is: March 20, 2013
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How to send Entries
Preferred Method: Soft copies by e-mail (PDF or Gautami fonts in Unicode attachments
preferred) to:
Sairacha2012@gmail.com and copy to
vangurifoundation@gmail.com
By Fax: 1-866 222 5301
For any additional details, please contact any of the following
Chitten Raju Vanguri
Phone: 832 594 9054
E-mail: vangurifoundation@gmail.com
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Sai Rachakonda
Phone: 281 235 6641
E-mail: sairacha2012@gmail.com
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