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          ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈ  ట్ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈ  ట్   
కొంప ముంచినకొంప ముంచిన  

ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈట్ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈట్   

ఈ తతంగం అంతటిలోనూ నాకు మొటమొదటట్  బు లో వెలిగి, అసంకలిప్త తీకారయ్ చరయ్లా “ఓరి నాయ ! ఆ 
ఇటాలియన్ ఆఫ్ డి ఈస్ట్  మన ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్  కొంప ముంచింది.” అనేది నేను బాహాటంగానే వెలిబుచిచ్న...బుచుచ్కునన్ 
వయ్కిగతత్  అభి యం. మాములుగా అయితే మా కీవ్న్ వికోరియాట్  చుటుపకక్లట్  నపుప్డే నేను అదం ముందు నా అందచందాలు నేనే 
చూసుకుని ఆనందిసూత్ , దివ్పా భినయనం చేసుకుంటూ, నాటకాలలో “ కాశంగా” అనే లౖాగులలాగా నా గాఢమెనౖ  
అభి యాలు పెకౖి వెలిబుచుచ్కుంటూ ఉంటాను. కానీ ఆ రోజు ఏమెందిౖ  అంటే నేనూ, ఆవిడా అమెరికాలో “తెకోరా” టీ  అనగా 
తెలంగాణా, కోసాత్ , మరియు రాయల సీమలనిన్ంటికీ చెందే తెలుగు టీ  చూసూత్ , నరక బాధ అనుభవిసూత్  ఉండగా కాం స్ వరిక్ంగ్ 
కమిటీ తర న డిగీగ్ రాజా సింగు గారు స న్ గా ముందుకు వచిచ్,  “తెలంగాణా ఇవవ్బడును. తాం లాలు ఇచేచ్శాం కాబటిట్  
హౖెదరా’బాదు’ ని పదేళళ్ పాటు “హౖెదరా’బాధ’ గా కలిసి తనున్కు చసూత్  అనుభవించండి. అది చూసి నేనూ, తమిళ నాడు 
చిదంబరం గారూ, కేరళా ఏం నీ గారూ, కనన్డా మొయి  గారూ మహానందపడతాం” అని ఆదరాబాదగా, ఏ బాధా కుండా 
హిందీలో రాసుకునన్ కటన వచీచ్ రాని ఇంగీషులోల్  చదివేశారు. నా ందుకో టీ లో తెర మీద కనపడిన మొహం డిగీగ్ గారి అగీల్ 
మొహమే అయినా మ నే ంలో కనపడింది మటుకు ‘ఈ గొడవంతా ఏమి  బాబో ’ అంటూ మ మలాడుతూ ఉనన్ 
సోనియమమ్ సీరియస్ మొహమే! ఘాటిట్గా వినపడింది ఆవిడ ఉవాచే! అంతా అమమ్ దయా, మన పంత్ .  
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ఆ మాటే మా కీవ్న్ వికోరియా తో అనగానీ ట్ “డిగీగ్ రాజా మొహానికేం. ఆ వయసుకి ఆ మా ం అయినా ఉనాన్డు. అదే నా రాజా 
అయితే ....” అని యింకా ఏదో ఎగసాగా అనబోతూ ఉంటే, నా మొహం మీద రాబోయే తీ  పదజాలానిన్ లియంట్ గా కనిపెటేసిట్  
ఆవిడని వారించడానికి “ఈ ఇటాలియన్ ఆఫ్ డి ఈస్ట్  ఆవిడ మన ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్  కొంప ముంచింది” అని వచించాను. 
“అదేమిటీ, రాబోయే తీ  మాదాలని అంచనా వేసుకోకుండానే ఇంత తొందరగా ఈ విభజన కటన చేసింది ఈవిడ?”  అని కూడా 
అనాన్ను కొంచెం సోట్ న్ వాలూయ్ం మేధావులు మాటాల్ డినటుగాట్  మారేచ్సి.  

“నీ మొహంలా ఉంది. తొందర అంటావు ఏమిటీ? నువేవ్ కదా ఎపుప్డూ అనే వాడివి...ఇదేదో తొందరగా తేలితే  బావుండునూ 
అని...ఆ మాట కొసేత్ నాలుగెదౖు ఏళల్ నుంచీ ‘మా అభి యాలు మేము చెపేప్సాం. మరి మీ అభి యం చెపప్రేం?’ అని అందరూ 
ఆవిడని నిలదీశారుగా. పాపం అందరినీ అడిగి ఉతరాలుత్  పుచుచ్కుని,  కృష కమిటీ వేసి, అది చదవకుండానే తనకి కావలసిన టెంౖ 
లో తన అభి యం చె ప్ంది కదా! అందులో తపేప్మిటీ?”.     

“సరేల్..ఎలాగో అలాగా రాహుల్ ని ధాన మం ని చెయయ్డానికే ఇపుప్డు తెలంగాణా ఇసోత్ ంది. ఆ మా ం తె దా అందరికీనీ” 
అనాన్ను... రపాటున.  

“ఓ  వె  నాయనా. నువువ్ ఈ టీ  టాక్  లు మరీ ఎకుక్వగా చూసూత్  అవే లౖాగులు చెపునాన్వుత్ . రాహుల్ ధాన 
మం  కావాలంటే ఎపుప్  అయిపోయే వాడు. కానీ ఇపుప్డేమో అసలు ఆ కు డు ఎనిన్కలలో నిలబడి గగ్డానికి ఇదివరకు ఇండియా 
మొతంత్  మీద ఇందిరా గాం కి మెదక్ జిలాల్  లాగా ఇపుప్డు రాహుల్  కి కూడా తెలంగాణా ఒకక్టే రంటీ అని తెలిసిపోయిందేమో మరి. 
అందుకే ఈ తెలంగాణా ఇవవ్డం. అరం అయిందా?” అని మా కీవ్న్ వికోరియాట్  గల, గలా నవివ్ంది. మాములుగా అయితే ఆవిడ నవివ్తే 
బావుంటుంది కానీ, ఈ సారి బుల్ జ్ వచిచ్న రచయిత నా కథలు చదివి  జాలిగా నవువ్కునన్టుగాట్  ఉంది. మరో కష్ణంలో ఆవిడ 
మోహంలో రంగులు మారిచ్, “రాజకీయాలు మన ందుకు కానీ ఇందాకా ఏమిటీ నీ కొంప ములిగిందీ అని ఏమి  అనాన్వు. నీకు 
అసలు కొంప ఎకక్డుందీ ములగడానికీ? కొంప తీసి ఎకక్ నౖా రెం  ఏరాప్టు ...” నా మీద విపరీతమెనౖ  అనుమాన తం 
పెనునుగులాడుతునన్ ధవ్ని ఆవిడ గొంతులో వినపడింది.  

అసలు విషయం దా నా మీద కంపెల్యింట్ ఏమిటంటే... నాకు అందరి ఎనాన్రెలౖ లాగా ఇండియాలో కనీసం ఒక వంద 
చతురపు అడుగులకే  కోటి రూపాయలు విలువ చేసే సింగిల్ డ్ రూము ట్ల్  కూడా దు. అమెరికాలో  ఉనన్ ఇలుల్  కూడా ఇకక్డి 
పదతి కారం నేను బతికునన్ంత కాలం ంక్ వాడి తాకటుట్  లోనే ఉంటుంది. ఈ లోగానే ంక్ వాడు బా చ్ తనేన్సేత్ ..అంటే దివాళా 
తీసేసేత్ వాడి సాథ్ నం లో ఒబామా  మరో మారావ్  వా  నా దగగ్ర బాకీ వసూలు చేసాత్ రు కానీ కొంప మటుకు నా పేరిట సి 
ఇవవ్రు. అంచేత ంత ఇలుల్  నాకు ఒకటి ఉనాన్ నటేట్  లెకక్.  

అందుకే “నా మొహానికి అంత భాగయ్ం కూడానా?  నేను అనేది నా సాహితయ్ం కొంప గురించి మహా త ల్. అసలు ఇలుల్  
ములగడం గురించి కాదు” అనాన్ను మా కీవ్న్ వికోరియాట్  తో.  
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“సాహితయ్ం కొంపా? అదేమిటీ. ఏదో దుషట్  సమాసం లాగ ఉందే” అని తెలుగులో మళీళ్ నవివ్ంది మా ఆవిడ. “అవునూ, 
నువువ్ ఇటాలియన్ ఆఫ్ ‘డి’ ఈస్ట్  అని ఒక సారి అంటావు ‘ది’ ఈస్ట్  అని ఇంకో చోట అంటావు. మేక్ అప్ యువర్ మెండ్ౖ ”  అని నా 
సెన్స్ ఆఫ్ హుయ్మర్ కి గండి కొటేసిందిట్  మా కీవ్న్ వికోరియాట్ .     

“ఈ సమాసాలు, సమోసాలు మనకి తెలియవు కానీ, నీ బారి నుంచి తటుకోడానికిట్  ఎపుప్డూ నేను తలదాలుచ్కునేది 
సాహితయ్ం లోనేగా అనేసి నాలికక్రుచుకుంటూ ఉండగానే నా రోజు వారీ తాయిలం ఇచేచ్సి ...అదే... టెంకి జెలల్..కొటేసిట్  తు మంది మా 
కీవ్న్ వికోరియాట్ . 

ఇంతకీ ఈ తెలంగాణా వేరాప్టు...కష్మించాలి ఇకక్డ తటట్ , బుటట్  పటుకునిట్  వేరు పడుతునన్ది సీమాం  కదా....ఏదెతౖేనేం, మరో 
కొనేన్ళలోల్  ఇటాలియన్ ఆఫ్ ‘ద’ ఈస్ట్  అని ఊదరగొటట్  బడే తెలుగు భాష అతీ, గతీ ఏమిటీ అనేదే నాకు బొతిగాత్  సమజ్ కాని అసల్ 
సవాల్. ఉదాహరణకి కొనేన్ళలోల్  కనన్డం నుంచి తెలుగు విడిపోయినటుట్  తెలుగు నుంచి తెలంగాణా భాష కూడా కొతత్ భాషగా 
అయిపోతుంది గదా. అందుకని ఇపుప్డే తెలంగాణా సాహితయ్ ఎకా మీ ఒకటీ, సీమాం  సాహితయ్ ఎకా మీ ఒకటీ ఎవరికీ వారు 
విడిగా వేసుకుని ఎవరి ర తాడులు వారు వేసుకుంటారా? అంతే కాదు, కాకినాడ నుంచి గరికిపాటి వారూ, రాజమం  నుంచి 
త లు గారూ, అలా  సాహితాయ్వకాశాల కోసం హౖెదరాబాద్ ‘వలస’ వచిచ్ సెటిల్ అయిపోయిన అనేక మంది తెలుగు 

అవధానులు, పండితులు మళీళ్ వెనకిక్ వెళిళ్పోదురా? ఇక కేం  తవ్ం వారు జాన ఠం బహుమతికి  తెలంగాణా భాషని విడిగా 
చూసాత్ రా క తెలుగు తోటే కలిపేసి చూసాత్ రా, అసలు రిగాత్  మన భాషని విసమ్రిసాత్ రా, క మళీళ్  కృషారెడి కమిటీ , జసిట్స్ 
దరి  కమిటీ  వేసాత్ రా? అపుప్ పుప్  “తెలుగుని చీన భాషగా కటించినా, యింకా విడుదల చెయయ్ని కోటల్ రూపాయలు 

ఎలా పంచుకుంటారు? కూచి డి వారిదా, రిదా, అసలు ఎవరిదీ కాకుండా పోతుందా?  

ఇక, తెలుగు భాష మనుగడ మీదనే ఆధార పడిన ఆం  య్తి , ఆం  భ, విశాలాం  లాంటి యివేటు ప కలు 
సీమాం  య్తి -  తెలంగాణా య్తి అని రెండు ప కలాగా విడి పోయి, వారి భవనంలో పె ౖరెండు అంతసుత్ లు ఒకరు, ంద రెండు 
అంతసుత్ లు మ కరు పంచుకుని పదేళళ్ పాటు ఎవరి ంతాల మాన భంగాలని, దో లనీ వా ళ్  చురించుకుంటూ, దా మె జ్ౖ  
కోసంల్, రివర్స్ ర్ లో అకక్డి మాన భంగాలని ఇకక్డి వా ళ్, ఇకక్డి దో దీలని అకక్డి వా ళ్ చురించుకుని నకానందం 

ందుతారా, దా అందరూ మూకుమమ్డిగా తిటేట్  ఒకక్ అమెరికా వారలుత్  మా మే కలిసి వేసుకుంటాయా? వారికి రెండు రాషాల 
తావ్ల వారూ కటనలు ఇసాత్ రా? అసస్లు ఎవవ్రూ ఇవవ్క ఆ ప కలూ మూసేసుకునే పరిసిథ్తి వసుత్ ందా?  

ఇక టీ  న్ౖ, ఈటీ  లాంటి చా ళళ్ పరిసిథ్తి ఏమిటి? టీ  న్ౖ –తె అని ఒక ంతానికీ, టీ  ౖ  -  కో  అని మరో 
ంతం వారలకీత్ , ముందు చూపుగా టీ  న్ౖ -  రా అని రాయల సీమ వారికీ విడి, విడిగా సమయం కేటా ఇసాత్ రా?  దా, ఈ -  

టీ  ఒకటీ, రెండు, రెండునన్ర అని పెటుకుంటూట్  పోతారా? మా ణాలకి ఇవనీన్ కూడా అమెరికాలో సారం అవుతాయా? 
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అటయినచోల్  ఇపప్టికే ఇండియా వాళుళ్ ఎవవ్రూ చూడని అమెరికా వాళళ్ ళుళ్ మూతపడునా క కరీం నగర్ కీ, కాకినాడకీ  ఔట్ 
సోర్స్ చెయయ్బడునా?  

తన లలకి అకక్డి సూక్ళళ్లో తెలుగు నేరప్డం దు అనే కారణం చె ప్ మ సు నుంచి హౖెదరాబాద్ తరలి వచిచ్ ఇకక్డ ల్
టా వుడ్ నిల కుక్కోడానికి రణ కలిప్ంచిన అకిక్నేని ఈ తొం  ఏళళ్ వయసులో ఇపుప్డు హౖెదరాౖ ’బాధ’ వది సి ఎకక్డికి పోతాడు? 
పో నుబో, నాగారున కూడా వచుచ్నా? రామానాయుడు అనంతపురం పోవునా విశాఖకు పోవునా? ఈ సినిమా పరి మలో ఎవరు 
ఎకక్డికి పోయిననూ, పోకపోయిననూ, ఏ ంతం తు సినిమాలు వారే నిరిమ్ంచు కొ దరా? ఏ ంతపు దవ్ందార రచయితలు ఆ 
భాషలోనే యుదురా? క ఆ మాటలకు అరమూ, తి పదారమూ అనిన్ భాషలోనూ ఒకక్టే కాబటిట్  అడస్ట్  చేసుకు దరా? ఇక 
తెలుగు, తమిళం, కనన్డం లో ఒకే సారి కొనిన్ సినిమాలు ట్ చేసినటుట్  రెండు తెలుగు భాషలోనూ ఒకే సారి తీయుదురా, క 
డ ంగ్ చేయుదురా? ఇక హౖెదరాబాద్ లో తీసిన సినిమాలని టా వుడ్ అని లిసేత్, కొతత్ రాజధాని లో సీమావుడ్ అ  ఆం వుడ్ 
అ  కొతత్ “జంక్ వుడ్” పుటుకొచుచ్నాట్ ? సినిమా వాళకిల్  ఎవారులు ఇచిచ్ బతికే వారి పరిసిథ్తి ఏమిటి?  

 ఇంతకీ టేంక్ బండ్ మీద కొత వి హాలు తిషా ంచడానికి అ చిచ్న కొనిన్ వి హాలు హుసేస్న్ సాత్ ట్ గర్ లో పారవేయుదురా? 
క కా ళ్, చేతులూ కటేసిట్  సీమాం  వారికి కేం ం కేటాయించిన గో న్ లో పడేసి, కొతత్ రాజధాని కటాట్ క అకక్డ మళీళ్ కటుల్  

విపుప్తారా? కొతత్ రాజధానికి  వెజౖాగ్ లో లాగో, కాకినాడ లో లాగో ఒకా క సము ం ఒడు ఉంటే పరవా దు కానీ ఒక వేళ ఏ 
కరూన్లు లాగా , ఒంగోలు లాగా  ఉంటే అకక్డ ఒక పెద “సీమాం  గొయియ్” తవివ్, కేసీఆర్ గారి దగగ్ర అపుప్ పుచుచ్కునన్ నీళళ్ తో 
నింపేసి దాని చుటూట్  సుందర నందనవనంలో ఆయా వి హాలు పున: తిషాపనట్  చేసాత్ రా? ‘ఎవరి తీసుకునన్ గోతిలో వారే పడుదురు’ 
అనన్ సామెత ఇపుప్డు తెలుసుత్ నన్దే కదా! అందు వలన అంత రిస్క్ తీసుకుందురా?  

ఇవనీన్ ఎలా ఉనాన్, పదేళుళ్ హౖెదరా”బాధ” లో ఉమమ్డి రాజధానిలో  ఎలా “కాపురం” చేసాత్ రు? దా హౖెదరాబాద్ ని 
తెలంగాణాకీ, సికిందరాబాద్ ని సీమాం కి కేటాయిసాత్ రా? ఆ సమసయ్కి వితాలనే మారేచ్సే ఒక ఐడియా నాకు వచిచ్ంది. 
అదేమిటంటే, ఇపుప్డు ఉనన్ సచివాలయానికి ముందుగా “దుశాసన సభా ంగణము” అని అందరికీ సరిగాగ్  అతుకుక్నే పేరుగా 
మారెచ్యాయ్లి. ఇక దునన్ 8 నుంచి మధాయ్హన్ం 12 దాకా “తెలంగాణా దుశాసన సభ” అని బోరు పెటాట్ లి. ఆ సమయంలోనే ఆ 
రా  శాసన స య్లు మెకులుౖ  మా మే విరగొగ్ టుట్ కునీ, బలలూల్ , కురీచ్లూ విసిరేసుకుని తెలంగాణా ని అభివృది చేసాత్ రు. మధాయ్హన్ 
జన విరామం సమయంలో ఆ బోరుని “సీమాం  దుశాసన సభా ంగణము” అని కేం ం పం ంచిన ఆరీమ్ టాలియన్ వారు  

మారేచ్సాత్ రు. మధాయ్హన్ం 1 గంట నుంచి సాయం ం 5 వరకూ దుటి సభలో విరిగిపోగా మిగిలిపోయిన కురీచ్లు, బల లుల్ , 
మెకులుౖ  వగెరౖాలు రవనీయులెనౖ సీమాం  స య్లు రి త్ చేసి తమ ంతానిన్ అభివృది చేసుకుంటారు. కొనాన్ళళ్కి 
విరగగొటడానికిట్  ఏమీ మిగలక ము ట్  యుదాలు చేసుకుని, కాళుళ్, చేతులు విరిగాక నేల మీదనే చతికిల పడి చటాట్ లు చేసుకుంటారు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              nø√ºãsYY 2013  

5  అమెరికలకలం కథలు

అకక్డా, ఇకక్డా జలందరూ చటుబండలుగానేట్  మిగిలిపోతారు. రాహుల్ గారు కేం ంలో దేశం అంతానూ, ముఖయ్ంగా ఇతర దకిష్ణాడి 
రాషాలు సుభికష్ంగా ఉండేలా పరిపాలన సాగిసూత్  ఉంటారు.  

ఇక అమెరికా సంగతికి వసేత్, మరినిన్ శన్లు తలెతునుత్  కదా! ఉదాహరణకు, నినన్నే ఒక కటన చూసాను. అమెరికాలో 
ఫలానా నగరంలో కొతగాత్  ‘షురూ’ చేసిన “ఫలానా నగర తెలంగాణా సంఘం” వారి కలచ్రల్ ం లో సాంగ్స్ పాడేది మన 
తెలంగాణా పోరి అని నాకు తెలిసినమామ్యి పేరే ఉంటే కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయాను. ఎందుకంటే ఆ అమామ్యి తలిదం లుల్  
టు.గొ.జిలాల్  వారే కానీ ....(తూ.గో .జిలాల్  వారందరూ ఉదోయ్గాల కోసం టు.గొ గా మారి పోయి హౖెదరాబాద్ వెళిల్ పోయారుగా...అందుకే 
జిలాల్  పేరు కూడా మారింది.). ఎనీట్ఆర్ జూనియరూ, ఆ అమామ్యీ, హౖెదరాబాద్ లోనే పుటాట్ రు కాబటిట్  కేసీఆర్ లెకక్ కారం  ఆ 
అమామ్యి “తెలంగాయని” కదా. ఎనీట్ఆర్ మరి “తెలంగానాయకుడు” కావాలి కదా! ఇక ముందు అమెరికా తెలుగు సంఘాలనీన్ 
తాము ఏం ంతం వారో చెపుప్కోవాలా? నా బోటి సాధారణ వయ్కులకిత్  ఏమీ పటకట్  పోయినా, విరాళాల కోసం, ఇతర రాజకీయ, 
సామాజిక, సినిమా కారణాల కోసం ‘తె-తానా’, ‘సీమా-ఆటా, తెకోరా-నాట్స్ అటూ- ఇటూ నాటా అనే కొతత్ విభాగాలో, పేరు 
మారిప్ లో  చేసుకుంటారా?   

ఇలా నాకు కలిగిన సవా లకష్ అనుమానాలతో, “ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్”..అనగా తెలుగు భాషా, సాహితాయ్ల   సమసయ్ని 
తేలిచ్ చెపాప్క తన నిరయానిన్ అమలు పరచమనీ, ఆ మాట కొసేత్ అసలు హౖెదరాబాద్ అనే పేరు ఎవరికీ అచిచ్ రా దు అనీ, అందు 
వలన ఒరిజినల్ పేరు అయిన “భాగయ్ నగర్” గా మారచ్మనీ కూడా నేను  మేడం ని అరించదలుచ్కునాన్ను. ఆఫరాల్ట్ , మె స్ ని చె ౖ  
గాను, బోం  ని ముం  ౖగానూ మారేచ్సుకుని వాళుళ్ బాగుపడారు కాబటిట్  మాకేం రోగం అని కూడా న్సూత్  ‘ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది 
ఈస్ట్ ’ అమమ్ గారికి ఎస్.ఎం.ఎస్. ఇచాచ్ను. నేను ఎనాన్రె ౖని కాబటిట్  రేపో, ఎలుంల్  ఆవిడ సప్ందించి తీరతారు అనే నా నమమ్కం.  

 హౖెదరాబాద్ కి నా పేరు మారిప్డి సూచన వినగానే “వె  హసె ండూ, ఆ పని మటుకు చెయయ్కు. ఒతులుత్  పలక ని మన 
టీ  యాంకరూల్ , రాజకీయ నాయకులూ, ఆఖరికి వి షకులూల్  దానిన్ ముందు సాఫ్ట్  గా  ‘బాగయ్’ నగరం అనీ..అదీ పలక క తే  
‘అబాగయ్ నగర్” అనీ మన బండారం టౖ పెటేసాత్ రుట్ . అదే మన అసలు రా గయ్ం. పెగౖా సూక్లోల్  తెలుగు మాటాల్ డినందుకు మెడలో 
అటలుట్  వేళాళ్డ గటిట్  లలిల్ ల్  ఎండలో నుంచో టిట్నపుప్డు రాని ఉదయ్మం ఇపుప్డు వచిచ్ందంటే, దాని అరంథ్  సీమాం లకి ఉనన్ది 
తెలుగు భాష మీద మ కాదు-  ఉనన్ తెలుగింగీషుల్  ఉదోయ్గాలు, అమెరికా సాలు పోతాయేమో అని మా మే. ఎనిన్ రాషాలుగా 
విడిపోయినా ను వ్, నీ సాహితయ్మూ ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ అకక్డే!” మా కీవ్న్ వికోరియాట్  గల, గలా నవివ్ంది. ఈ సారి ఎందుకో 
ఆవిడ నవువ్ అచుచ్ “నాకు తెలుసో  “అనే సోనియా నవువ్లా ఉంది.  

నిజం చె ప్ ...ఆ మాట నేను నమమ్ను. ఎందుకంటే..ఈ సెపెట్ంబర్ 29 నుండి అకోబర్ట్  5, 2013 దాకా వం రి 
ండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా హౖెదరాబాద్ (  తాయ్గరాజ గాన సభ, సాయం ం 5 నుంచి) లో నిరవ్హిసుత్ నన్  “మొటమొదటిట్  జాతీయ 

యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనానికి” ఆం  దే  లో ఉనన్ 23 జిలాలల్  నుంచీ, నాలుగు ఇతర రాషాల నుంచీ మొతంత్  150 మంది 
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యువ సాహితీ వేతలుత్ , రచయితలూ వకలుగాత్  నమోదు చేసుకునాన్రు. తెలుగు భాష, సాహితయ్మూ రాజకీయాలకి అతీతం అనీ,  ఈ 
నాటి యువతరం ఆ అంశాలకి తగిన ధానయ్త ఇసోత్ ంది సుమా అని చెపప్డానికి, సుత్ త పరిసిథ్తులలో మేము ఊహించని ఈ 
అనూహయ్ సప్ందన చాలు. నేను ఆ వారం రోజులూ హాయిగా కష్కులలో కూరుచ్ని యువతరం సాహితయ్ సంపదని అనుభవిసాత్ ను. ఈ 
“కౌముది” చదివిన పాఠకులు ఎవరెనౖా వసేత్ హాయిగా పలకరిసాత్ ను.  
 
                                        మా బాగ్ల్ : www.vangurifoundation.blogspot.com 
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