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“తెలంగాణా ప
ర్ పంచ” తెలుగు మ

సభలు -సరదాగా

సుమారు ఐదారు వారాల కిర్తం ఒకాయన పిలిచి “మిమమ్లిన్ హైదరాబాద లో జరుగుతునన్ తెలంగాణా పర్పంచ తెలుగు మహా
సభలకి ఆహావ్నిసుత్నాన్ం” అని చెపిప్నపుప్డు పర్పంచ తెలుగు మహా సభలు తెలంగాణాలో జరుగుతునాన్యా లేక తెలంగాణా పర్పంచంలో
తెలుగు మహా సభలు జరుగుతునాన్యా అనే అనుమానం నాకు కలిగింది. ఏది ఏమైనా పర్పంచసాథ్యి తెలుగు మహా సభలు కాబటిట్ అనిన్
దేశాల నుంచీ తెలుగు వారు రావాలి కనుక అమెరికా నుంచి ననున్ పిలిచారు అనుకోడానికి నేనేమీ ఏ జాతీయ సంఘానికీ సూటూ, బూటూ
వేసుకుని ఇంగీల్షులో మాటాల్డే నాయకుడిని కాదు కదా...అంచేత వాళళ్కి ఎకక్డో నా గురించి తపుప్ సమాచారం అంది ఉంటుంది అనుకుని
“రాంగ నెంబర” అని ఫోన పెటెట్యయ్బోయాను.
ఆయన కంగారు పడి “లేదు సార. ఇవి కేవలం భాష, సాహితాయ్లకి మాతర్మే సంబంధించిన సభలు. అందుకే మిమమ్లిన్
పిలుసుత్నాన్ం” అనగానే నాకు అరజ్ంటుగా నాలుగు కొముమ్లు మొలిచేశాయి. ఎతుత్ ఆరంగుళాలు పెరిగాను. అయినా నిలదొకుక్కుని “అంత
అరజ్ంటుగా రావడం నాకు కుదరదు” అని కాసత్ బెటుట్ చెయయ్గానే ఆయన “ఒకే..మీరు రాకపోయినా పరవా లేదు లెండి. అమెరికా నుంచి
రచయితలు, సాహితీవేతత్లలో ఇంకెవరిని పిలవాలో ఓ లిసుట్ పంపించండి” అని నా ఆహావ్నానిన్ వెనకిక్ లాగేసుకునాన్డు. వెంటనే నా
కొముమ్లు మటు మాయం అయిపోయి వీరాంజనేయుడి వానరావతారం నుంచి నా ఒరిజినల బుదాద్వతరానికి వచేచ్శాను. ఏం చేసాత్ం.
నాలికక్రిచేసుకుని, నా అపర్సుత్త పర్సంగానికి లెంపలు వాయించుకుని ఆయన అడిగినటుట్ ఓ పాతిక మంది అమెరికా రచయితల లిసట్
పంపించాను...
కానీ ఆశచ్రయ్ం ఏమిటంటే ఓ వారం తరావ్త ఇమెయిల లో ననున్ ఆ మహా సభలకి ఆహావ్నిసుత్నన్టుట్ ఆరు వాకాయ్ల ఉతత్రం వచిచ్ంది.
అందులో ననున్ బాగా ఆకటుట్కునన్ రెండు వాకాయ్లు చదివి, కాలర ఎగరేసుకుని మా కీవ్న వికోట్రియా తో “చూశావా వైఫూ...యువర హసెబ్ండ
ఈజ ఇనైవ్టెడ.” అని కాసత్ గొపప్లు చెపుప్కుంటూ ఆ ఉతత్రం చూపించాను. అది చదివి ఆవిడ ననున్ గటిట్గా గిలిల్, నా కళుళ్ నులుమేసి మళీళ్
మళీళ్ ఆ వాకాయ్లు చదివింది నమమ్లేక.
“మీకు రాను, పోను ఖరుచ్లు మహా సభల పకాష్న పర్భుతవ్మే భరిసుత్ంది. ఈ మహా సభలు జరిగే ఐదు రోజుల పాటు మీకు
సముచితంగా ఆతిధయ్ం (వసతి, సాథ్నిక రవాణా, భోజన సదుపాయం) కలిప్సాత్ం.” అదీ ఆ వాకాయ్ల సారాంశం. నాకు తెలియక
అడుగుతానూ....తనకి నమమ్కం లేక పొతే తనని తను గిలుల్కోవాలి, తన కళుళ్ తను నులుపు కోవాలి కానీ నాకు తొడపాశం పెటట్డం ఏం
నాయ్యంగా ఉంది చెపప్ండి.
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“ఆ సరేల్..ఏదో అలా రాసేశారు కానీ నిజంగా ఇసాత్రా ఏమిటీ?” ఇచిచ్నా ఓ ఏడాది వాళళ్ చుటూట్ తిరగాలి. ఆ తరవాత నీ ఇషట్ం”
అనేసి టెంకి జెలల్ కొటేట్సి తన పనికి వెళిళ్పోయింది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఏదైతేనేం ఆవిడ అనుమతి ఇచేచ్సిందిగా అని మరో డజను సొంత
సాహితయ్ం పనులు కూడా కలుపుకుని మహాసభలకి వారం రోజులు ముందు హైదరాబాద చేరుకునాన్ను. మనసులో అనుమానం పీకుతోంది
కాబటిట్ ముందుగానే మహా సభల నిరావ్హకులని “టికెట మీరు కొంటారా? లేక నేను కొనుకుక్ని వసేత్ అకక్డ డబుబ్ ఇసాత్రా? అని అడిగితే
“భలే వారే. మీరు కొనుకుక్ రండి. ఇకక్డకి వచాచ్క మీ పని పడతాం” అనన్ టైపు లో సమాధానం వచిచ్ంది.
ఎందుకైనా మంచిది అని హైదరాబాద లో విమానం దిగీ దిగగానే రవీందర్ భారతిలో ఉనన్ పర్పంచ మహా సభల కారాయ్లయానికి
పరిగెతుత్కుని వెళాల్ను....జేబులో నా విమానం టికెక్టుట్, వాళుళ్ పంపించిన ఆహావ్నం, నా పాస పోరట్, నాలుగు ఫోటోలు, వేలి ముదర్లు
వెయయ్డానికి ఇంక పేడ వగైరాలతో సహా. ఆహావ్నం మీద ఒక సంతకం పెటిట్న అధికారులు నలుగురిలో ఒక రెడిడ్ గారు మాతర్ం ఆఫీసులో
ఉనాన్రు. వందల కొదీద్ ఆ జనంలో నేను నా అమెరికా వివరాలతో బతిమాల బటిట్ ముందు కూచునన్ సైంధవుడు గారు ఆ రెడిడ్ గారిని
కలవడానికి లోపలకి పంపించారు. నేను పరిచయం చేసుకోగానే “అదేమిటీ అపుప్డే వచేచ్శారు. మీకు హోటల సభల మొదటి రోజు నుంచే
ఇసాత్ం. ఇపుప్డే ఇమమ్ంటే ఎలా?” అని ఆపాయ్యంగా, ఆశచ్రయ్ంగా ననున్ ఆహావ్నించారు. చెపొప్దూద్... అమెరికా నుంచి ఆహావ్నం మీద వచిచ్న
మొదటి గౌరవ అతిధిగా ననున్ చూడగానే నాలుగు ఫోటోలు దిగి, మరాన్డు పేపరోల్ వేయిసాత్రు అనీ, నా విమానం డబుబ్లు పువువ్లోల్ పెటిట్
ఇసాత్రనీ అనుకునన్ నాకు ఈ ఆహావ్నంతో కించితుత్ చెమటలు పటెట్ను. అంచేత ఆయన ననున్ కూచోండి అనకపోయినా, ఇండియా అలవాటు
పర్కారం ఆ గదిలో ఉనన్ ఇరవై మందితో అషాట్వధానం చేసుత్నాన్ నేను ఇరవై ఒకక్ కురీచ్లో అనాలోచితంగా చతికిల పడిపోయాను. మరొక
ఇండియా ఆఫీసు ఆచారం పర్కారం ఒక అర క్షణంలో ఒకానొక బంటోర్తు చినన్ పేపర కపుప్లో వేడి, వేడిగా పొగలు గకుక్తునన్ టీ పటుట్కొచిచ్
“ఊ తాగు. లేపోతే సలాల్రి పోదిద్” అని నా మొహం ముందు పెటాట్డు. ఆ సమయంలో నాకు హఠాతుత్గా మా కీవ్న వికోట్రియా, నా విమానం
టికెట కోసం ఆవిడకి తెలియకుండా వాడిన ఆవిడ కెర్డిట కారుడ్ ఆ తేనీరు పొగలలో తారటాల్డుతూ కనపడి నా తక్షణ కరత్వాయ్నిన్ గురుత్
చేశాయి. అపుప్డు నేను “జై వీరాంజనేయా” అనుకుని జేబులోంచి విమానం టికెటుట్, పదాన్లుగు వందల డాలరల్ పై చిలుకు కెర్డిట కారడ్ బిలుల్
పైకి తీసి ఆ రెడిడ్ గారి ముందు పెటాట్ను.”
“వాటీజ దిస...ఇదేంది ?” అంటూ అవి తిరగేశాడు.
“నా విమానం టికెట సార. ఇకక్డికి రాగానే ఆ డబుబ్ ఇసాత్ం అని మెయిల పంపించారు కదా?” అనాన్ను జంకుతూ. అపప్టికే నా
అమెరికా గాంభీరయ్ం తెలంగాణా అధికారి దగగ్ర మేకపోతు గాంభీరయ్ం అని తెలిసిపోయింది.
“అదా. మేం చాలా బిజీ. ఇంకా ఆ పొర్సీజర ఆలోచించ లేదు. అంత జలీద్గా జాంతా నై. సభల ఆఖరి రోజుకి చూదాద్ం. మొదటి రోజు
పారక్ హోటల లో చెక ఇన అవవ్ండి. వెల కం టు తెలంగాణా”. అనగా...సభలు జరిగే ఐదు రోజులూ అటెండెనస్ వేయించుకునాన్మా లేదా
అని సదరు పర్భుతవ్ం వారు గమనించి కానీ పైసలు ఇవవ్రు అని అరథ్ం అయిపోయింది.
ఇక మొదటి రోజు..అనగా డిశంబర 15 సాయంతర్ం మహా సభల పార్రంభోతస్వం ఒకక్టే కారయ్కర్మం. కానీ ఆ రోజంతా ఎంత
తంటాలు పడినా మా నమోదు సంచీ మాకు అందనే లేదు. అందులోనే మేము మెడలో వేసుకునే కుకక్ గొలుసు, గురిత్ంపు కారుడ్ ఉంటాయిట.
అది లేకపోతే ఆ పార్రంభోతస్వం జరిగే ఎలీబ్ సిట్డియంలో అడుగు పెటట్డానికి వీలేల్దు. కానీ ఎంతయినా బిర్లియంట ఫేలోని కాబటిట్ ఆ
సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ ఆ బేడీజ్లు తీవర్ంగా చెక చెయయ్డానికి రెండు గంటలు ముందే అకక్డికి వెళిల్ నా అమెరికన పాస పోరట్ చూపించి లోపలికి
దూరిపోయాను. అనిన్ గంటల ముందు వెళాల్ను కాబటిట్ మొదటి వరసలోనే చతికిల పడిపోయే అవకాశం, తదావ్రా అనిన్ టీవీలలోనూ కనపడే
అవకాశం వచేచ్సింది. ఈ మొదటి వరస ఆట నేను చాలా సారేల్ ఆడుకునాన్ను.
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తీరా అకక్డ కూచునాన్క నా ఎదురుగుండా ఒక ముఖయ్మంతిర్ గారి ఫోటోతో ఒక పెదద్ ఫెల్కిస్
కనపడింది. దాని ఫోటో ఇకక్డ జతపరిచాను. నమమ్ండి, నమమ్క పొండి. ఆయన బొమమ్ కిర్ంద “హబిబిల్ ఛీఫ
మినిసట్ర ఆఫ తెలంగాణా” అని తెలుగులో వార్సి ఉంది. ఈ హబిబీల్ ఏమిటా అని నేను అర గంట బురర్
గోకుక్ంటే అపుప్డు అరథ్ం అయింది...హొన’బెల్ అనే ఆంగల్ పదానిన్ యదాతధంగా తెలుగులో వార్శారన
మాట. పర్పంచ తెలుగు మహా సభలలో హాయిగా గౌరవనీయులైన తెలంగాణ ముఖయ్ మంతిర్ అని వార్య
వచుచ్గా! ఇలాగే “సినిమా ఆటోగర్ఫీ” అనీ, మరొక చోట ‘పర్ముకుల పెసంగాలు’ లాంటి తపుప్లు దొరాల్యి
అని వినాన్ను కానీ ఇంత మెగా సభలలో ఆ మాతర్ం సరదా లేక పొతే ఎలా?
ఏ మాటకామాటే చెపుప్కోవాలి. ఇలాంటివి చినన్ పొరపాటల్ మాట ఎలా ఉనాన్ నగరంలో పెటిట్న
వందలాది ఫెల్కీస్లలో ఒకక్ సినిమా తార బొమమ్ కానీ, రాజకీయ నాయకుడి వెకిలి నవువ్ల బొమమ్ కానీ లేకుండా కేవలం కేసీఆర గారి ఫోటో,
పకక్న ఒక కవి, రచయిత, సాహితీవేతత్ బొమమ్, వారి గురించి ఒక పర్శంసా వాకయ్ం చూసి మహానందం వేసింది. ఎందుకైనా మంచిది అని
బతికునన్ వాళళ్ బొమమ్లు వెయయ్కుండా పర్భుతవ్ం వారు జాగర్తత్ పడాడ్రు. అందుకే కాబోలు నా బొమమ్ ఎకక్డా లేదు! హ.హ.హ...
అనన్టుట్ ..మొదటి రోజు నేను పారక్ హోటల కి చెక ఇన చెయయ్డానికి వెళిళ్నపుప్డు నాకు ఒక గది ఇచిచ్ ‘మీ రూమ మేట శేషారతన్ం
గారు – మలేషియా నుంచి”అంది నేతార్ అనే తెలంగాణా టూరిజమ వారి అమామ్యి. చెపొప్దూద్ ..నాకు చికాకు వేసింది..ఎందుకంటే నేను
మొదటి నుంచీ నాకు రూమ మేటూల్, గీమ మేటూల్ వదుద్, కావాలంటే సగం మంచం డబుబ్ నేను ఇసాత్ను. సింగిల రూమ ఇవవ్ండి” అని చెపూత్నే
ఉనాన్ను. ఇపుప్డు నా రూమ మేట పేరు చెపప్గానే గొపప్ అవిడియా వచిచ్, “ఓ. శేషా రతన్మా, గేర్ట” అనాన్ను.
ఆ పిలల్ ఆశచ్రయ్ పోయి “మలేషియా శేషారతన్ం గారు మీకు తెలుసా, మీది అమెరికా కదా” అంది.
“అబేబ్, తెలియదు. కానీ శేషా రతన్ం అంటే అమామ్యి కదా. సో..నో పొర్బెల్మ, ఐ విల ఎడజ్సట్ అని చినన్ డార్మా ఆడాను. ఆ పిలల్ బికక్
చచిచ్పోయి..అనుమానం తో ఓ సారి కాగితాలు తిరగేసి ”ఆయన అమామ్యి కాదు సార. ఆయన మీ లాగే ఆయనే సార” అంది.
“మరదే” అని నేను నా సామాను తీసుకుని బయటకి వెళిళ్పోబోతుంటే పాపం ఆ అమామ్యి సదరు శేషారతాన్నిన్ ఇంకో గదికి
మారేచ్సి నాకు విడిగా గది ఏరాప్టు చేసింది. ఆ తరావ్త ఐదు రోజులూ ఈ శేషారతన్ం అనే ఆయన ఎలా ఉంటాడో చూదాద్ం అనే నా కోరిక
తీరనే లేదు. ఇకక్డ చెపుప్కోదగగ్ విశేషం ఏమిటంటే మలేషియా నుంచి వంద మంది ఐదు, ఆరో తరం తెలుగు వారు తరలి వచాచ్రు. వాళల్కి
తెలిసినదలాల్ సాథ్నిక మాలే, చైనా

భాషలతో కలిసిన తెలుగు భాష మీద

అమితమైన పేర్మ. మన పార్ంతీయ భేదాలు ..అనగా తెలంగాణా, ఆంధార్,
రాయల సీమ అంటే వారికి తెలియదు. వారిలో చాలా మందిని నేను గత ఏడాది
కౌలాలంపూర వెళిళ్నపుప్డు కలిశాను. ఇపుప్డు వాళుళ్ ననున్ చూడగానే
ఆపాయ్యంగా పలకరించగానే ఎంతో సంతోషం వేసింది.
మొతాత్నికి మా నమోదు సంచీ, అందులో కారయ్కర్మ కరదీపిక చూడగానే
చాలా విషయాలు అరథ్ం అయాయ్యి. ముందుగా అరథ్ం అయిన విషయం ఈ
మహా సభలు హైదరాబాద లో ఆరు వేరే వేరే వేదికల మీద ఏరాప్టు చేశారు.
అంటే కవి సమేమ్ళనం ఒక చోట, ఐదు కిలో మీటరల్ లో అవధానం మరొక చోట,
శతక సాహితయ్ం చరచ్ మరొక నాలుగు కిలో మీటరుల్.....దాంతో ఎకక్డికి వెళాళ్లో నిరణ్యించుకుని ఆ హాలోల్ ఉండి పోవాలి కానీ మిగతా
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వాటికి వెళళ్డానికి ..అసలే హైదరాబాదు. ఆ టార్ఫిక లో రవీందర్ భారతి నుంచి, తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం నుంచి ఇందిరా పిర్యదరిస్నికి
ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు వెళళ్డానికి సమయం కుదరదు.
మరొక ముఖయ్ విషయం ఆ ఐదు రోజులలో సుమారు వెయియ్ మంది వేదిక మీద పాలొగ్ంటునన్ వారిలో తెలంగాణా వారు 90 శాతం.
“ఆధవ్రయ్ం మనదే, అధయ్క్షత మనదే, ఆధిపతయ్ం మనదే, అసలు తెలుగు మనదే. కానీ ఎవరైనా రావచుచ్ను” అనే విషయమూ “తెలంగాణ
పార్శసాత్య్నిన్ దశదిశలా చాటుదాం” అనే లక్షయ్మూ ముందునుంచీ తెలిసినవే కాబటిట్ ఇది ఎకుక్వ ఆశచ్రయ్ం కలగ లేదు. ఆశచ్రయ్ం అలాల్
అమెరికా నుంచి అనిన్ ఖరుచ్లూ పెటిట్ ఆహావ్నించిన సుమారు ఇరవై మంది సాహితీవేతత్లలో కేవలం మూడు పేరేల్ ఆ కరదీపికలో కనపడాడ్యి.
అందులో ఇదద్రు తెలంగాణా కవులు. మూడో పేరు నాది. పైగా నా పేరు పకక్నే “గౌరవ అతిధి” (అమెరికా) అని చూసి ఎవరూ చూడకుండా
ఒక అర క్షణం కాలర ఎగరేసుకునాన్, మరు క్షణమే నా పేరు ఎందుకు వేశారో కంటే ఇంకెవరి పేరూ ఎందుకు వెయయ్ లేదో నాకు అరథ్ం అవ
లేదు. అంటే వారు “అగౌరవ అతిదులా?” అని భయం కూడా వేసింది.
ఇక రెండో రోజు రాతిర్ ఒక తమాషా జరిగింది. మూడో రోజు నేను పాలొగ్నే కారయ్కర్మాలు ఏమీ లేవు కాబటిట్ నేను రహసయ్ంగా రెండో
రోజు రాతిర్ కాకినాడ చెకేక్సి, మా పి.ఆర. కాలేజ పూరవ్ విదాయ్రుద్ల వారిష్కోతస్వంలో ముఖయ్ అతిధిగా పాలొగ్ని మళీళ్ రాతిర్కి రాతిర్ వెనకిక్
వచేచ్దాద్ం అని పాల్న వేసుకునాన్ను. ఆతీమ్యురాలు కుపిప్లి పదమ్ రైలేవ్ సేట్షన కి వెళళ్డానికి ఊబర కారు తెపిప్ంచింది. తీరా సేట్షన దాకా
వెళళ్గానే కేసీఆర గారి పౌర సంబంధాధికారి గారు ఫోన చేసి “రేపు రాతిర్ ముఖయ్ మంతిర్ గారు మీకు..అంటే ఎనాన్రైలకి విందు ఇసుత్నాన్రు.
మీతో పర్తేయ్కంగా మాటాల్డతారు” అని చెపప్గానే నేను రహసయ్ంగా కాకినాడ చెకేక్సుత్నన్ బండారం బయట పడిపోతుందేమో....నా విమానం
డబుబ్లు...అక్షరాలా లక్ష రూపాయలు ...అంటే మా కీవ్న వికోట్రియా గారి కెర్డిట కారడ్ డబుబ్లు ఇవవ్రేమో అని హడిలి చచిచ్ పోయి, వెనకిక్
హోటల కి వెళిల్ పోయాను.
మరాన్డు రాతిర్ కేసిఆర గారి కేంప ఆఫీసులో విందు భోజనం, అకక్డ సూటూ, బూటూ వేసుకునన్ విదేశీ కారయ్కరత్ల తొకిక్స లాటలు,
‘గౌరవ అతిధి’ ని కాబటిట్ ననున్ సెకూయ్రిటీ వారు కొటట్కుండా కేవలం కిర్ందకి తోసి
వేయుట వగైరా వివరాలు
నా ఫేస బుక లో వార్శాను.
ఆ ఎనాన్రై పర్తేయ్క సభలో
ఆయన

ఆంధార్

వాళల్కి

తెలుగు

రాదు

ఆని

నిరూపించడానికి
ఉదాహరణ

ఒక
ఇచాచ్రు.

“రాజమండిర్ జైలు నుంచి
ఖైదీ పరారీ” అనే పతిర్కలో వచిచ్న వారేత్ ఆ ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ఇందులో ఒకక్ రాజమండిర్ తపప్ జైలు, ఖైదీ, పరారీ అనీన్ ఉరూద్ మాటలే
కదా. నాకైతే ఆయన లాజిక సమఝైయి ఆంధోర్లల్ తెలుగు మీద పరేషాన కలిగింది.
అమెరికా ఆహావ్నితుల పేరుల్ కరదీపికలో లేక పోవడం పటల్ బెంగ పెటుట్కునన్ నేను విందు భోజనం సమయంలో కేసీఆర గారి
కుమారెత్, విదేశీ పర్తినిధుల గోషిట్కి ముఖయ్ అతిధి అయిన కవితకక్ దగగ్రకి వెళిల్ ఆ మరాన్టి గోషిట్ ఎలా నిరవ్హిసాత్రు అని లేవనెతిత్న పర్శన్లకి
ఆవిడకీ నాకూ కొంచెం వాదోపవాదాలు జరిగాయి. “అమెరికా వాళళ్ని పేర్క్షకులుగా ఆహావ్నించాం. పర్కటించిన మనం తపప్ ఇంకెవరూ
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మాటాల్డడం కుదరదు” అని కవితకక్ నాతో సప్షట్ంగా నొకిక్ వకాక్ణించి కుండ బదద్లు కొటాట్రు.
ఆ మరాన్డు రవీందర్ భారతిలో జరిగిన ఆ సభలో అధయ్కుష్ల వారు మారుక్ల కోసం
పర్సంగించారు అనిపించింది కానీ వంగూరి ఫౌండేషన గురించి సముచితంగా చెపిప్ నాకు
గౌరవం చేశారు. వీటనిన్టి నేపధయ్ంలో నా పర్సంగం కొనసాగింది.
నా పర్సంగంలో “కేసీఆర గారు ఈ వంటకం చాలా బాగా వండారుర్. ఇది తెలంగాణా
చారు. ఇందులో ఆంధార్ కరేవ్పాకు వేశారు.” అనే తొలి వాయ్ఖయ్ కాసత్ సంచలనం సృషిట్ంచి చాలా
పేపరల్లో వచిచ్ంది. దానికి అధయ్కుష్ల వారు సప్ందించి “మీరు మమమ్లిన్ చారులో కలాయ్మాకు
చేశారు కానీ మేము మిమమ్లిన్ ఉపుప్లా కలుపుకునాన్ం” అనాన్రు. ఈ కలాయ్మాకు అంటే ఏమిటో
నాకు తెలియదు. కానీ ఉపుప్ తకుక్వ వేసేత్ చపప్గా ఉంటుంది. ఎకుక్వ వేసేత్ ఉపప్గా ఉండడమే
కాకుండా బి.పి. పెరుగుతుంది. ఈ
పర్పంచ తెలుగు మహా సభలలో ఉపుప్
సమపాళళ్లో ఉందో లేదో ఎవరి రుచి వారిదే కాబటిట్ పెదద్ ఇబబ్ంది లేదు. ఆ సభలో
తెలంగాణాలో తెలుగు ఆవిరాభ్వం, సాహితయ్ పోషణ గురించి కవితకక్ చేసిన 40
నిముషాల పర్సంగం చాలా సాధికారికంగా విలువైన సమాచారానిన్ అందించింది.
భాషా సాహితయ్ విషయాలలో ఆమె తండిర్కి తగగ్ కూతురు అనే చెపుప్కోవాలి.
ఇవే మహా సభలు అంధర్ పర్దేశ లో జరిగితే ధన బలం, రాజకీయ బలం
ఉనన్ ఒక కులం, సాహితయ్ బలం ఉనన్ మరో కులం బలా బలాలు తేలుచ్కుంటాయి
తపప్ భాషా సాహితాయ్లకి ఇంత పార్ధానయ్త ఇసాత్రో లేదో తెలియదు. ననున్ ఆహావ్నించడం దావ్రా తెలంగాణా తలిల్ ననున్ దతత్త తీసుకుంది
అనే నా భావన. ఆంధర్ పర్దేశ పర్భుతవ్ం, వారి అమెరికా
అనుయాయులు అయితే బహుశా ననున్ ఇలా అనిన్ ఖరుచ్లూ పెటిట్
ఆహావ్నిసాత్రు అనుకోను. ఎందుకంటే నా తసమ దీయుడి అరహ్తలు
సరిపోవు.

అనిన్ంటికీ అతీతంగా ఉండవలసిన భాషా సాహితయ్

విషయాలలో కూడా ఒక చోట పార్ంతీయ వాదం. మరొక చోట
కుల సంవాదం....అమెరికాలో వయ్కిత్గత ఇషాట్లు, అయిషాట్లు.
మొతాత్నికి తెలంగాణా పర్భుతవ్ం సాకాష్తూత్ సాహితీవేతత్,
భాషాభిమాని అయిన ముఖయ్ మంతిర్ కేసీఆర గారి నాయకతవ్ంలో
నిరవ్హించిన పర్పంచ మహా సభలు చాలా దిగివ్జయంగా
జరిగాయి. నాకు వయ్కిత్గతంగా చాలా గౌరవం జరిగింది. ఒక
సాహితీ సభకి వంద మందిని పోగెయయ్డానికి అషట్కషాట్లూ పడే ఈ
రోజులోల్ తెలంగాణాలో ఇనిన్ వేల మంది పర్జానీకం కవులని, రచయితలని చూడడానికి, వినడానికి రావడానికి సూప్రిత్ మానుయ్లు కలవ్కుంటల్
చందర్ శేఖర రావు గారే.
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ఈ నూతన సంవతస్రంలో ఆంధర్పర్దేశ లో నాయకతవ్ం భాషా సాహితాయ్ల విషయంలో ఉనన్ అవగాహనా రాహితాయ్నిన్
సరిదిదుద్కుని, సరి అయిన బాటలో పర్యాణం చేసాత్రని ఆశిసూత్....అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియ జేసుత్నాన్ను.
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