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11
మొట
ట్ మొదటి జాతీయ యువ

తీ సద

– కాదు

మా కల కాదు

మా!

నాకు సాధారణంగా రా పూట కలలు రావు. ఎందుకంటే అసలు రా నిదర్పటిట్ చసేత్ కదా! ఒక వేళ మగత నిదర్ పడుతూ,
పడుతూ ఉండగా ఐశవ్రాయ్ రాయో, కాజల్ రపోప్ నా కలలోకి పర్వేశించే పర్యతన్ంలో ఉండగానే మా కీవ్న్ వికోట్రియా ఆ మాతర్ం దానికే
నా పాతివర్తయ్ం మంట గలిసింది అనుకుని ఠకీమని టెంకి జెలల్ తాయిలం ఇచేచ్సి, ననున్ మళీళ్ నిదర్పోకుండా చేసి, సదరు రాయీ,
రపప్లని బొంబాయి దాకా తరిమికొటేట్ సి తను వర్క్ కి పారిపోతుంది. కానీ అపుప్డపుప్డు వారాంతంలో మధాయ్హన్ం కకుక్రిత్గా, ఆబగా
భారీ లంచ్ తినేసి దునన్పోతులా నేను పడుకునన్పుప్డు పగటి కలలు కంటూ ఉంటాను. ఎందుకో తెలియదు కానీ నా పగటి కలలని
సుందరీ మణులు బాయ్ కాట్ చేసాత్రు. కానీ అపుప్డపుప్డు మంచి “బు లోచనలు ఆ నిదర్ లోనే తటిట్ లేపుతాయి. సుమారు ఏడాది
తం జరిగింది అదే!
దానికి నాందీ పర్సాత్వన అకిక్నేని గారు తానా వారి నిరవ్హణలో తన 89 వ పుటిట్ న రోజు పండగకి డాలస్ వచిచ్నపుప్డు ఏదో

మాటల సందరభ్ంలో ఆయన “ఇక ముసలాడిని అవుతునాన్నుగా, ఎకుక్వ పర్యాణాలు చెయయ్ లేను అనాన్రు నాతో.

దానికి నేను ఆశచ్రయ్ం నటించి “అదేమిటి సార్, అమెరికాలో మగాడి వయసు గురించిన రూల్స్ మీకు తెలియదా అనాన్ను.

“మగాడి వయసు గురించి కొతత్ రూలాస్..అదేమిటి?” అని అడగగానే

“అదే నటస

ట్ గారూ, అమెరికాలో మగాడి వయసుస్ అతను చూసే ఆడపిలల్ వయసుస్తో సమానం. అదే మా నితయ్

యవవ్నానికి పరమౌషధం అని చమతక్రించాను. దానికి ఆయన ఒక కష్ణం నివెవ్ర పోయి.

జోక్ అరధ్ం చేసుకుని “అయితే ఇంకేం, నేనూ అలాగే ఫాలో అయి ఇరవె ౖ నుంచి అరవె ౖ ఏళల్ వాళళ్ని చూసూత్ యింకా కు ణిణ్

అయిపోతాను“ అని గల, గలా నవావ్రు.

దీని పర్తిపదారధ్ం ఏమిటంటే, నా వయసుతో నాకు పెదద్ పేచీ ఏమీ లేదు కానీ మనం మానసికంగా అయినా యువతలా

ఉండిపోవాలనుకుంటే, ఆ వయసు వారితో సరదాగా కలిసిపోవాలి. పెదద్ రికం డంబాలు కొటుట్కోకూడదు.

అకిక్నేని నాగేశవ్ర రావు గారితో మాటాల్డిన వారం, పది రోజుల తరువాత ఒకానొక ఆదివారం పె ౖన ఉదహరించినటుట్గా మా
కీవ్న్ వికోట్రియా మంచి మూడ్ లో ఉండి చేసిన ఐదారు మసాలా దోశలు లంచ్ లాగించేసి తె.దు.పో ...అనగా “తెలల్ దునన్పోతు“ వలె
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విశర్మించినపుప్డు వచిచ్న పగటి కలలో అనేక మంది యువతీయువకులు కథలు, కవితావ్లు రాసుకుంటూ, వాటిని ఎవరికీ
వినిపిదాద్మా అని నిసస్హాయంగా చుటూ
ట్ చూసూత్ కనపడాడ్రు.

వాళళ్ందరి మధాయ్ నేను కూడా తిరుగుతూ కు ణిణ్ అయిపోవడమే
ఆ పగటి కల సారాంశం. అపుప్డు వచిచ్న చినన్ ఆలోచనే ఇపుప్డు
నిజంగానే

అదివ్తీయంగా,

విజయవంతంగా

జరిగిన

“మొటట్ మొదటి జాతీయ యువ సాహితీ సదసుస్. రాషట్ర్ విభజన

పర్కటన వలన వలన ఆంధర్ పర్దేశ్ అంతటా అటుట్డికిపోతునన్
వాతావరణానిన్ సె ౖతం ల పెటట్ కుండా సెపెట్ ంబర్ 29 నుండి

అకోట్బర్ 5, 2013 దాకా హై దరాబాద్ లో ( తాయ్గరాజ గాన సభ,
సాయంతర్ం 5 నుంచి) జరిగిన ఈ యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనానికి ఆందర్ పర్దేశ్ లో ఉనన్ 23 జిలాల్ల నుంచీ, నాలుగు ఇతర రాషాల

నుంచీ మొతత్ం 150 మంది యువ సాహితీ వేతత్లు, రచయితలూ వకత్లుగా పాలొగ్నాన్రు. 15-35 వయోపరిమితిలోని వారే వకత్లుగా
ఉండాలనేది మా పర్ధాన నిబంధన. చెడీడ్ వేసుకుని యువకుడిగా చెలామణీ
అవుదామనుకునన్ ననున్ కూడా వేదిక ఎకక్నివవ్లేదు మా నిరావ్హక బృందం.
కేవలం

రంభ సభ, ముగింపు సభ, పర్తీ రోజూ ముందు దీప పర్జవ్లన

సమయంలో సభకి వచిచ్న వారిలో కొందరు పెదద్ లని, కొందరు ఆహావ్నితులనీ

యువతకి “సూఫ్రి త్ పర్దాతలు“గా వేదిక పె ౖకి కొనిన్ నిముషాలు ఆహావ్నించడం

జరిగింది. డా. సినారె, డా. ఎండూ
ల్ రి శివారెడిడ్ గారు (తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం),
డా. కవితా పర్సాద్ గారు (ఆంధర్ పర్దేశ్ సాంస తిక శాఖ సంచాలకులు) కవి

జొనన్వితుత్ల, పపుప్ వేణుగోపాల రావు, డి. కామేశవ్రి, పొతూ
త్ రి విజయ లU,
బలభదర్పా ని రమణి, వాసా పర్భావతి, ఆచారయ్ కె. యాదగిరి తెలుగు ఎకాడెమీ), మండలి బుదధ్ పర్సాద్, కె.వి. రామణాచారి,
ఆచారయ్ కొలకలూరి ఇనాక్, కూచిభొటల్ ఆనంద్, ముకే త్వి భారతి, సుదాద్ల అశోక్ తేజ, అకిక్రాజు సుందర రామకర్షణ్, మంగళగిరి పర్మీలా

దేవి, దె ౖవజఞ్ శరమ్ మొదలె ౖన వారు “సూఫ్రి త్ పర్దాతలు గా పాలొగ్నాన్రు. ఈ ఏడు రోజుల సభలనీ సింగిశెటిట్ ల నారాయణ అనే విదాయ్రిధ్
సమయ సూఫ్రితో
త్ , చమతాక్రాలతో ‘హుషారుగా నిరవ్హించారు. ఈ యువసాహితీ సమేమ్ళనం విజయవంతం కావడానికి తెరవెనుక

కషట్పడిన వారు తెనేన్టి సుధా దేవి, వంశీ రామరాజు, దావ్నా శాU మొదలె ౖన వారు కాగా, తకుక్వ పని చేసి ఎకుక్వ పొగడత్లు పొంది
పేరు కొటేట్ సిన ఘనత నాది. ఈ అదివ్తీయ యువ సాహితయ్ సమేమ్ళనం దృశయ్ మాలిక ఈ ంది లంకె లో చూడవచుచ్ను.
https://plus.google.com/photos/118322101400606000726/albums/5931747238802089009?banner=pwa

ఈ సమేమ్ళన విజయానికి సప్ందించి, ఈటీవీ వారు పర్సారం చేసిన 30 నిముషాల పర్తేయ్క కథనం ఈ

చూడవచుచ్ను.

ంది లంకెలో

http://www.youtube.com/watch?v=aNZOLwgwkSY

ఇక సీరియస్ గా సాగిన ఈ యువ సాహితీ సమేమ్ళనంలో కూడా నాలో ఉనన్ “యువ హాసయ్ గాడి“కి కొనిన్ సరదా సనిన్వేశాలు

కనపడుతూనే ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి ఒక అమామ్యి పోడియం వదిలేసి వేదిక మధయ్లో మై కు పటుట్కుని నుంచుని పెదద్ గొంతుకతో
“మాతృదేవో బావా, పితృదేవో బావా అని “ఏడతానునాన్డో బావా అనే భానుమతి టె ౖపులో పలవరిసూత్ ఉండగా కష్కుల మధయ్లోంచి
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ఒక యువకుడు ఠపీమని లేచి వేదిక దగగ్రకి వచాచ్డు. అది చూడగానే ఆ అమామ్యి “ఆచారయ్ దేవో బావకీ, అతిధి దేవో బావ“ కీ గుడ్

బె ౖ చెపేప్సి తన పర్సంగం కాగితాలు పకక్కి విసిరేసి ఆ కు ర్డితో బె ౖక్ మీద ఈ సువిశాల పర్పంచంలోకి మాయమై పోయింది. ఆ

యువకుడే ఆ రచయ తాలూకు బావ అని నాకు తరువాత తెలిసింది. మరొక యువ రచయిత “సాహితయ్ంలో రె ౖతు కషాట్లు“ అనే
అంశం మీద పర్సంగం మొదలు పెటిట్ , అందులో సాహితయ్ం మాట మరిచ్పోయి పదిహేను నిముషాలు రె ౖతుల దుసిథ్ తి మీద, వారి

ఆతమ్హతయ్ల మీద చందర్బాబు బాబులా రాజకీయ పర్సంగం చేసాడు. అనిన్ంటికనాన్ పరాకాషట్ ఒక కు డిదే. ఆ యువకుడు కూడా
వేదిక మధయ్కి వచిచ్ సాహితయ్ పర్సంగం మాట దేవుడెరుగు పూనకం వచిచ్న వీర శివ భకుత్ డి లాగా చేతులు ఆకాశం లోకి
ఎతేత్సి,..శివోహం అంటూ పది నిముషాలు అరిచి, చెమటలు పటిట్ ంచుకుని అపుప్డు ననన్య కంటే మా వరంగల్ పోతన గొపప్వాడు

అంటూ ఆవేశం తో ఊగడం మొదలుపెటాట్డు. నాకు భయం వేసి, ఎందుకెనా
ౖ మంచిది
అని ఆ కు ణిణ్ బతిమాలి వేదిక మీద నుంచి దింపెయయ్ వలసి వచిచ్ంది. అ కురర్ వాడు

కించితుత్ బాధ పడి, ఆఖరి రోజున సభ పూరిత్
అయిపోయాక
అందరూ ఇంటికి
వెళిళ్పోతూ

ఉంటే

ననూన్,

ఇతర

“ఆం లల్ “నీ మాకు అరధ్ం అవని భాషలో

తిటిట్ తన అకక్సు తీరుచ్కునాన్డు. అపుప్డు
ప కల వారు ఎవరూ లేరు కాబటిట్
సరిపోయింది.

ఇవనీన్ నిజానికి జరిగీ,

జరగని సంఘటనలే!
అనన్టుట్

ప కలంటే

`జాజ్పకం

వచిచ్ంది ఇంచు మించు అనిన్ ప కల
వారూ యువతకి

ధానయ్త ఇసూత్ ఈ సభా విశేషాలని పర్తీ రోజూ పర్చురించారు.

ఉదాహరణకి ప కల లో వచిచ్న రెండు వారాత్ కథనాలను ఇందుతో జతపరుసుత్నాన్ను.
మన ప కల వారితో ఉనన్ సౌలభయ్ం ఏమిటంటే, మనం ఏం చెపిప్నా వాళల్కి

కావలసినది వాళుళ్ రాసుకుంటారు.

ఈ యువ తరం సాహితీ సమేమ్ళనం లో నాకు పర్ధానంగా నచిచ్న విషయాలు

కర్మ శికష్ణ, సమయ పాలన, మాటాల్డిన అంశాలపె ౖ అవగాహన, పాండితయ్ం,

కష్కుల

విజజ్ తకి విలువ ఇవవ్డం, అపప్టికపుప్డు నోటికొచిచ్నది మాటాల్డకుండా ముందుగానే

పర్సంగం తయారు చేసుకుని రావడం, ఇతర వకత్లకి తగిన గౌరవం చూపడం మొదలె ౖన

అనేక అంశాలలో, ముఖయ్ంగా సభా మరాయ్ద విషయంలో చాలా మంది సవ్యంపర్కటిత

సాహితీ పెతత్ందారల్కంటే ఈ నాటి యువత పర్వరత్న ఉనన్తమై న సాథ్యిలో ఉంది.
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కథలు

ఈ సమేమ్ళనానికి పరాకాషట్గా సదసుస్ ముగిసిన పదిహేను రోజులలో సుమారు 150 మంది యువత చదివిన కవితలు,
కథలూ, చరాచ్వేదిక విశేషాలు యధాతథంగా “మొటట్ మొదటి

జాతీయ యువ సాహితీ సమేమ్ళనం - సభా విశేష సంచికను

పర్చురించి అకోట్బర్ 21, 2013 నాడు విడుదల చెయయ్గలగడం
మేము నిజంగానే గరివ్ంచదగగ్ విషయం. ఆ రోజునే దేవులపలిల్ వారి
మనుమరాలు మతి లలితా రామ్ (బుజాజ్యి గారి కుమారెత్, పోర్ట్

లాండ్, అమెరికా ) తొలి రచన “అవంతీ కలాయ్ణం అనే సాంఘిక

నవలను కూడా ఆవిషక్రించడం జరిగింది. ఆ ఆవిషక్రణ సభ
ఫోటో కూడా ఇందుతో జతపరుసుత్నాన్ం.

మొతాత్నికి ఈ మొటట్ మొదటి జాతీయ యువ సాహితీ సమేమ్ళనం వయ్కి త్గతంగానూ, సంసాథ్పరంగాగానూ నాకు అపరిమితమై న
ఆనందానిన్, సంతృపిత్నీ ఇచిచ్ంది. అంతకంటే ముఖయ్ంగా తెలుగు భాషా సాహితాయ్ల ఉజజ్ ల భవిషయ్తుత్కి ఈ నాటి యువతరం మంచి

పునాదులు నిరిమ్ంచుకుంటునాన్రు. “అంతకు మించిన ఆనందం ఇంకేముందీ. ఇక నువువ్ రిటరె ౖ పోవచుచ్“ అంటుంది మా కీవ్న్

వికోట్రియా!

మా బాల్గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com
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