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మరో ఉగాది రచనల పోటీలా? -  రి నాయనోయ్         
  

అందరికీ దగూగ్ , రొంపా లాంటి చినన్ రోగాలు అపుప్డపుప్డూ వచిచ్, పలకరించి పోతూ ఉంటే, కొందరు కారణజనుమ్లకి సా.రో 
అనేది వసూత్  పోతూ ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ సా.రో వచిచ్న వాళళ్లో కొందరికి కథలు రాయాలనీ, మరి కొందరికి ఆ కథలని విమరిశ్ంచి 
అవతల పారేసి మంచి కథలు ఎలా రాయకూడదో అందరికీ చెపాప్లనీ ఉంటుంది. కొందరికి ఎలల్పుప్డూ ననన్యయ్, తికక్న లని 
పొగడడం ఇషట్ మౖెతే, మరికొందరు కషట్ పడి విశవ్నాథ దాకా వసాత్ రు. ఇక గురజాడ, దేవులపలిల్, , దగగ్రా ఆగిపోయిన వాళుళ్ 
కోకొలల్లు. ఆ మధయ్ ఉ.సా.రో  సోకిన చాలా మందికి ఇంకా అది పూరిత్గా పోలేదు. ఇక “యూతరం” వారికి ఉనన్ది సి.సా.రో. వారికి 
కేవలం ఆ య,  వేటూరి, సిరివెనెన్ల, భువనచందర్, చందర్బోసూ మొదలెనౖ వారు మాతర్మే తెలుసు అని చాలా మంది 
అనుకుంటారు.     

నా విషయంలో ఎపుప్డో ఇరవె ౖఏళల్ తం కేనస్ర్ లాగా గుటుకుక్మనేదాకా ణం తీసే ఈ సా.రో నాకు సోకి,  తిషట్  వేసి, 
ఇంకా ననున్ పటుట్ కుని వేళాళ్డుతోంది. ఇది అమెరికాలో చూపించుకుంటునాన్ కూడా తగని  సెప్షల్ కేసు!... .సారీ...తగగ్ని సెప్షల్ కేసు.    

నాది సెప్షల్ కేసు అని ఎందుకు వినన్వించుకుంటునాన్నూ అంటే జవ్రానికి ఉషోణ్ గర్త, చినన్ దురదకి పెదద్ గోకుడు లాగా  
నాకొచిచ్న సా.రో కి కొనిన్ సింపట్మ్స్ ఉనాన్యి. ఇరవె ౖఏళళ్ తం ఒకానొక దురుమ్హురాత్ న ఏయిందంటే మనం రాసిన కథలు ఎవడికో 
పంపించి వాడి చేత తిటోల్ , పొగడత్లో “తినే” బదులు మనమే అందరి దగగ్ర నుండీ కథలు, కవితలూ తెపిప్ంచుకుని మన విలువెనౖ 
అభి యానిన్ వారికి తెలిపితే మనమే ఒక పె ౖమెటుట్  మీద ఉనాన్ం అనే ఫీలింగ్ వసుత్ ంది కదా అనే గొంతెమమ్ కోరిక నాకు కలిగింది.  
“సరేలే, నీ అభి యం ఎవడి కావాలి. బోడి అభి యం. నువువ్ ఏ రచయితని అయినా నీ కథ బావుంది అంటే నువువ్ వేళాకోళంగా 
తిడుతునాన్వు అనుకుని లాగి లెంప కాయ కొడతాడు.  నీ కవిత బాగా లేదు అంటే నువువ్ నిజంగానే విమరిశ్సేత్ నీ బురర్కి అరథ్ం 
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అవదులే అని జాలి పడతాడు. ఎందుకొచిచ్న గొడవ. ‘బురర్’ మూసుకుని పడుకో ” అని మా  వికోట్ రియా అరథ్ రా  పూట తనదే 
అయిన పదధ్తిలో తీవర్మౖెన అభయ్ంతరం వయ్క త్ం చేసి, వర్క్ కి వెళిల్ పోయింది.  

ఆ నాటి మా కీవ్న్ వికోట్ రియా టెంకి జెలల్ దెబబ్కి చినన్పుప్డు రేడియో కానీ, కొనిన్ సారుల్  కారుల్  కానీ,   పని చెయయ్డం మానేసేత్ 
లాగి ఒకక్టుచుచ్కుంటే ఠకీమని పని చెయయ్డం మొదలుపెటిట్నటుట్  నా మెదడు తీవర్ంగా సప్ందించి, మరో దికుక్మాలిన ఆలోచన 
బురర్లో మెదిలింది. అదేమిటంటే ఉటిట్నే మీ కథలు, కమామీషులూ నాకు పంపించమనే బదులు మనం కూడా అమెరికాలో ఓ కథల 
పోటీ పెటిట్ , బహుమతితో పాటు దకిష్ణ కూడా ఇసాత్ ం     అంటే గొపప్ వాళూళ్, గొపప్లు చెపుప్కోదలుచ్కునన్ వాళుల్  మొదలెనౖ వీరాధి 
వీరులు పోటీలకి దిగుతారు కదా అపుప్డు నా అభి యాలు విచచ్ల విడిగా చెపుప్కోవచుచ్ను అనేదే ఆ దికుక్మాలిన ఆలోచన. దకిష్ణ 
అనే దగులాబ్జీ “ఐడియా” కనిపెటిట్న వాడు నిజంగానే జీవితాలని మారేచ్శాడు కదా! ఇకక్డ గొపప్ వాళుళ్ అంటే డబుబ్నన్ వాళుళ్ 
ఎంతమాతర్ం కాదు అని ఒక వివరణ ఇవావ్లి. ఎందుకంటే కథలూ, కమామీషులూ రాసుకుంటూ ఉండే వాళళ్ దగగ్ర డబుబ్ 
ఎందుకుంటుందీ...నా లాగే ఉంటారు కదా!    ఇక ఆ రోగం అంతటితో ఆగకుండా అర కష్ణం లోనే కవితలకీ, వాయ్సాలకీ కూడా పోటీ 
పెటిట్  పారేదాద్ ం అని కంపూయ్టర్ వెరౖస్ లాగా వాయ్పించింది. అందుకే ఇరవె ౖఏళల్యినా నా మెదడు అనే ఆపరేటింగ్ సిసట్ం కి సోకిన ఆ 
ఐశవ్రాయ్రాయ్ వెరౖస్ ని ఎనిన్ సారుల్  కీల్న్ చేసినా పర్తీసారి లాగే ఈ ఉగాదికీ ఈ జాడయ్ం తనున్కు వసుత్ ంటే ‘వె  హసెబ్ండూ, నీకు 
పటుట్ కునన్ది మదర్ బోర్డ్ కి మాధురీ దీకిష్త్ వెరౖస్ లాంటిదోయ్. దానిన్ మొతత్ం తీసి బయట పారేసి కొతత్ది వెయాయ్లిస్ందే” అంది మా 
కీవ్న్ వికోట్ రియా. 

ఈ ఉగాది పోటీలు పెటాట్ లి అనే రోగ  మూలాలు నా చినన్పుప్డు అనిన్ ప కల వాళూళ్ “దీపావళి కథల పోటీ” –మొదటి 
బహుమతి “వంద రూపాయలు మరియు మా ప క వారిష్క  చందా  పె ౖ  పావలా తగిగ్ంపు” అనో,  “సం ంతి నవలల పోటీ” 
మొదటి బహుమతి ఐదు వందల రూపాయలూ మరియూ సినిమా తీయు అవకాశాల కొరకు ఇదద్రు నిరామ్తలతో పరిచయాలు” 
అనుకుంటూ వచేచ్ పర్కటనలే. ందటి సారి ఆదివిషుణ్  ఫస్ట్  పైర్జ్ కొటేట్శాడు కదా, ఈ సారి సింగరాజు కో, వాకాటి పాండురంగారావుకో 
ఇసాత్ రులే అనో అందరం కుతూహలం గా ఎదురు చూసే వాళళ్ం.  ఈ కథలు, నవలల పోటీలలో ఏ ప కలో ఎవరికీ బహుమతి 
వచిచ్నా అనీన్ అదుభ్తంగా ఉండేవి. ఎందుకనో కవితల  పోటీలు   ఎకుక్వగా చూసిన జాజ్ పకం నాకు లేదు.  బహుశా ఇపప్టి లాగే 
అపుప్డూ వీధికి అరడజను కవులు ఉండే వారు కాబటిట్  కవితల పోటీలు పెటట్డానికి హడిలిపోయే వారేమో మరి! ఆ రోజులోల్  రోడుడ్  మీద 
చినన్ పిలల్లు ఎకస్ర్ సెజ్ౖ పుసత్కం పటుట్ కుని వెళుత్ ంటే, ఆపి చాకెల్టుల్  ఇచేచ్ వారు. అదే ఎవరెనౖా పెదద్ వారు అలాంటి ఎకస్ర్ సెజ్ౖ పుసత్కం 
పటుట్ కుంటే పటుట్ బడకుండా పరిగెటేట్వారు అందరూ.  

ఈ పోటీలు నిరవ్హించడం భలే సరదాగా ఉంటుంది.  ఇక రచయితలలో భలే తమాషా వాళుళ్ కూడా ఉంటారు. ఆ మాట 
కొసేత్ మొతత్ం రచయితలు అందరినీ ముచచ్టగా మూడు రకాలుగా విభజించవచుచ్ను. మొదటి రకం “అవమాన రకం”. ఈ రకం 
రచయితలందరూ అసలు ఏ పోటీకెనౖా ఎవరెనౖా రచనలు పంపించడం అవమానకరంగా భావించే రకం.  “అదేమిటీ, ఉగాది పోటీలో 
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మీకు బహుమతి వచిచ్ంది అని తెలిసింది. మీరు ఇపప్టికే పేరునన్  రెటౖర్ కదా. మీకు అంత ఖరమ్ ఎందుకు పటిట్ందీ?” అని ఒక 
పర్ఖాయ్త రచయిత మరొక పర్ఖాయ్త రచయితతో అనడం నేను సవ్యంగా వినాన్ను. అసలు విషయం  ఏమిటంటే తీరా పోటీలో 
పాలొగ్ నాన్క వాళల్కి పైర్జ్ రాక పొతే వాళళ్ బండారం బయటపడిపోతుంది అని భయం.  ఈ రకం వారి అవమాన భారం తగిగ్ంచడానికి 
“దకిష్ణ” మొతత్ం ఏకంగా పెంచెయయ్డమే! అపుప్డు వారు దయతో దిగి వచిచ్ పోటీలో పాలొగ్ ంటారు. పైర్జ్ వసేత్ సరే కానీ, లేకపోతే చసేత్ 
నోరు మెదపరు.    

ఇక రెండో రకం “గిజ గిజ రకం” . అంటే వీళుళ్ కాసోత్ , కూసోత్  పేరునన్ రచయితలే కానీ యింకా పేరు రావాలంటే ఎకక్డో 
అకక్డ  పోటీలలో బహుమతులూ, కాసినిన్ శాలువలూ, సనామ్నాలూ కావాలి. డబిబ్చిచ్ చేయించుకునే ఉతుత్ తిత్  సనామ్నాలూ, 
శాలువాలకీ “వారాత్  విలువ” అంటే నూయ్స్ వేలూయ్ మహా అయితే ఒక వారం ఉంటుంది. కానీ ఏ ‘చచుచ్’ పోటీలో వారి రచనకి  
బహుమతి వచిచ్నా ఈయనా , ఆయనా ..అంటే రచయిత గారూ,  ఆ పోటీ పెటిట్న సంసథ్ తాలూకు  సనామ్న కర త్ కలకాలం 
చెపుప్కోవచుచ్. సనామ్నం చేసిన వాడు కర త్ అయితే చేయించుకునన్వాడు సనామ్న ఖరమ్ అని శాసత్ర్ం చెపోత్ ంది కదా! ఉదాహరణకి ఆ మధయ్ 
ఒక సనామ్న ఖరమ్ గారు కానపడగానే సనామ్న కర త్ గారు “1988 లో మీ “చసేత్ చావు” అనే కథకి మా సంసథ్ మూడో బహుమతి ఇచిచ్ 
బతికించింది గురుత్ ందా” అని అడగగానే ఆయన బురర్ గోకుక్ని “అవునవును, మా ఆవిడ ఇపప్టికీ అది తలుచ్కుంటూ ఉంటుంది.  అదే 
ఆవిడ మొదటి సారి నాతో బాటు సేట్జ్ ఎకిక్ శాలువా కపిప్ం’చుకోవడం. మీ ఫోటో కూడా మా దేవుడి గదిలో ఉంది. కానీ  “చసేత్ చావు” 
ఒకక్ కాపీ కూడా ఎకక్డా లేదు. మీ దగగ్రేమౖెనా... ” అని మొదటాయన బురర్ కెలకబోయాడు. ఇలాంటి కేటగిరీనే “పరసప్ర గోకుడు“ 
అనే విభాగం అని కూడా అనవచుచ్ను.   

ఇక మూడో రకం “ఓ రాయి విసురుదాం” అనే రకం. ఈ రకం రచయితలకి ఎపుప్డూ, ఏదో దాద్ మనే తపన ఉంటుంది, 
కానీ “రాసి ఏం చేసాత్ ం, ఎవడు వేసుకుంటాడూ, వాటీజ్ ది యూజ్” అనుకునే రచయితలు ఏదో ఒక పాత రాయినో ..అంటే ఎపుప్డో 
సినా ఎకక్డా పర్చురణకి నోచుకోని రచననో, లేదా ఒక కొతత్ రాయి ...అంటే ఇదేదో అవకాశం వచిచ్ంది కాబటిట్   కొతత్ది ఏదెనౖా రాదాద్ ం 

అని ఈ పోటీకోసం సిన రచనని పంపించే వారు ఈ కోవలోకి వసాత్ రు. వీళళ్లోనే కొందరు “రిసెకౖిల్” సెప్షలిస్ట్  లు కూడా ఉంటారు. 
ఉదాహరణకి ఒకాయన గత ఇరవె ౖఏళల్గా పర్తీ ఉగాది పోటీకీ ఒక ఉగాది కవిత పంపిసాత్ డు. ఆ కవితలో మొదటి వాకయ్ం మాతర్మే కొతత్ 
సంవతస్రం పేరుని బటిట్  మారుతూ ఉంటుంది. మధయ్లో ఉనన్ అరడజను వాకాయ్లూ అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ అవే. ఉదాహరణకి:     

ఏ ఏటి మొదటి వాకయ్ం: రావమామ్ జయమామ్ రావమామ్, శుభాలనీన్ నా ఒకక్డికే తేవమామ్ 
ందటేడు మొదటి వాకయ్ం: రావమామ్ విజయమామ్ రావమామ్, శుభాలనీన్ నా ఒకక్డికే తేవమామ్ 

నాలుగేళల్ తం మొదటి వాకయ్ం:  రావమామ్ విరోధి నామా, అశుభాలనీన్ పకిక్ంటి వాడికిచిచ్ పోవమామ్  
ఇక మధయ్ వాకాయ్లలో ఏమీ మారుప్ ఉండదు:   
గాదె కింద పంది కొకుక్లకు ఏం తెలుసు  ఉగాది పచచ్డి రుచి 
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గారధ్భకంఠులకు  ఎలా వచుచ్ను కోకిలలా పాడడం  
అమెరికా వాడికేం తెలుసు కొతాత్ వకాయ ఘాటు..ఎటెస్సేటారా  
 
ఈ కవిపుంగవుడికి ఉగాది పురసాక్రం కాదు కానీ గినిన్స్ బుక్ లోకి ఎకేక్ అరహ్తలు ఉనాన్యి.   
ఇక తాము చాలా వరల్డ్  ఫేమస్ అనుకునే రచయితలు కొంతమంది ఉంటారు. ఒకసారి పోటీకి ఒక కథ ఈ-మెయిల్ లో ఈ 

ంది విధంగా వచిచ్ంది.  
ఫర్ం: దిషిట్పిడత@జి.మెయిల్.కాం  
ఉగాది పోటీకి నేను రాసిన “నేను” కథ అటాచెమ్ంట్ లో ఉంది.   
ఉంటాను.  
రావు  
తీరా ఈ కథ బావుండి చచిచ్, బహుమతి ఇదాద్ మనుకునాన్ం అనుకోండి. ఈ “రావు” అనే దిషిట్పిడత గారు ఈ ఖగోళంలో ఏ 

గోళంలో ఉంటాడో పటుట్ కోడం బర్హమ్తరం కూడా కాదు.  అంతకీ బరితెగించి వివరాలు పంపించమని ఈ-మెయిల్ ఇవవ్గానే “ఇది 
ఆముదాలవలసలో ఉనన్ ఇంటరెన్ట్ కఫే. మా దగగ్రకి కథలు సే దిషిట్పిడతలు చాలా మందే వసూత్  ఉంటారు. ఎంత మందినని 
గురెత్టుట్ కోం?” అని రావు గోపాలరావు టెపౖులో    సమాధానం వచిచ్ంది.   

ఇక పురసాక్రాలు పర్కటించాక అపుప్డపుప్డు “కుమమ్కుక్”, “మేచ్ ఫికిస్ంగ్” లాంటి ఆరోపణలు నిరావ్హకులకి వసూత్  
ఉంటాయి. అలాంటి ఆరోపణలు ఎదురొక్లేకా, అంత చాకిరీ చెయయ్ లేకా అమెరికాలో పెదద్ సంఘాలు ఆంధర్పర్దేశ్ లో ఏదో ఒక 
ప కతో సంయుకత్ంగా రచనల పోటీలు నిరవ్హించడం మొదలుపెటాట్ రు. అది ఉభయ తారకంగా ఉంది. ఎందుకంటే అమెరికా వాడి 
డబుబ్తో తమ ప కలలో వేసుకోడానికి ఆయా ప కల వారికీ మంచి రచనలు వసుత్ నాన్యి కదా!   

ఎవరు ఏమనుకునాన్ నేను అమెరికాలో ఉగాది పోటీలు పెటట్డానికి అసలు, సిసలు కారణం కొతత్ రచనలనీ, రచయితలనీ 
తస్హించడానికే. గత ఇరవె ౖఏళల్ లోనూ  చాలా మంచి రచనలూ వచాచ్యి, మంచి రచయితలూ పుటుట్ కొచిచ్ నిలదొకుక్కునాన్రు. 

కొంత మంది చెపుప్కుంటారు. కొంతమంది దాకుక్ంటారు. ఈ ఏటి 19వ ఉగాది పోటీలకి ఐదు దేశాల నుంచి (అమెరికా, కెనడా, 
ఇండియా, ఇంగల్ండ్, జరమ్నీ) ల నుంచి 200 మంది కి పెగౖా రచయితలు సుమారు 250 కొతత్ కథలు, కవితలూ  పంపించి దిగివ్జయం 
చేశారు. అది చాలదూ ఈ బకక్ ణి కి బర్హామ్నందం కలగడానికీ?  

అనన్టుట్  అనేక మంది కోరుకునన్టుట్  మా కీవ్న్ వికోట్ రియా అరికాలు మడమ సరజ్రీ అయాయ్క బాగానే  కోలుకుంటూ, 
కుంటుకుంటూ “ఏమిటీ, ఏదో, సా.రో, ఉ.సా.రో, సీసా.రో అనుకుంటూ ఏదేదో రాసుత్ నాన్వూ” అని అడిగింది నా కంపూయ్టర్ లోకి 
దొంగతనంగా చూసూత్ .  
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“ఓ అదా....అది నీకు లేదులే...సా.రో అంటే సాహితయ్ రోగం...అలాగే ఉ.సా.రో అంటే ఉదయ్మ సాహితయ్ రోగం, సి.సా.రో అంటే సినిమా 
సాహితయ్ రోగమూ .ఇలాగ దీనికి ఎనిన్ రకాలుగా అయినా అనవ్యించుకో వచుచ్ను” అనాన్ను.  
“ఓ అదా.... నీకునన్ అసలు రోగం .....సా.రో అంటే ..సారా రోగం గురించి రాసుకుంటునాన్వేమో అనుకునాన్ను” అని నిటూట్ రుసూత్  
సోఫా మీద చతికిల పడింది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా.  

ఆయా రచయితలకీ, తెలుగు సాహితాయ్భిమానులకీ, పాఠకులకీ నా నూతన సంవతస్ర శుభాకాంకష్లు.  
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