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య్సట్ న్ లో ఉతత్ ర అమెరికా కథ స రోణ్ త లు య్సట్ న్ లో ఉతత్ ర అమెరికా కథ స రోణ్ త లు   
కాసత్  సరదాగాకాసత్  సరదాగా, , నిఝుంగానేనిఝుంగానే    

  ఉతత్ర అమెరికా ఖండం నుండి మొటట్మొదటి తెలుగు కథ 1964 లో అపప్టి ఆంధర్ సచితర్ వార పతిర్కలో పర్చురించబడి యాభై 

సంవతస్రాలు  గడిచిన  సందరభ్ంగా, ఉతత్ర అమెరికాలో తెలుగు సాహితయ్ పార్రంభానికి అదే తొలి అడుగుగా గురిత్సూత్ ఉతత్ర అమెరికా 

తెలుగు కథ సవ్రోణ్తస్వాలు  పర్ధాన అంశంగా హూయ్సట్న మహా నగరంలో అకోట్బర 25 -26, 2014 తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు 

నిరవ్హించబడిన “తొమిమ్దవ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదసుస్”  దిగివ్జయంగా ముగిసింది.  “అమెరికా తెలుగు కథ సవ్రోణ్తస్వాలు 

జరుగుతునన్ ఈ రోజు తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లో సువరాణ్క్షరాలతో లిఖించబడుతుంది. అందులో నా పేరు, ఇవాళ ఈ సభకి వచిచ్న వారి 

పేరుల్ ఖచిచ్తంగా ఉంటాయి”  అని డా. యారల్గడడ్ లకీష్ పర్సాద గారు సంబరంగా పర్కటించ గానే “అమమ్యయ్” అనుకునాన్ను. ఎటొచీచ్ నా 

పేరు అపుప్డు అపప్టి తెలుగులో ఖూనీ చేసాత్రో, మరే సంకర భాషలో కుదిసాత్రో ఆయన చెపప్లేకపోయారు.  

ఈ సదసుస్లో నేను చెపప్దలచుకునన్ విషయం 

ముందు కొంతా, ఆఖరన్ మరి కొంతా చెపేప్శాను. లకీక్గా 

ఎవరికీ అది అరథ్ం అయినటుట్ లేదు. ఎందుకంటే ఆ రెండు 

రోజులలోనూ, ఆ తరవాతా ఆ విషయాలు ఎవరూ మాటాల్డ 

లేదు సరి కదా, నేను కనపడగానే తపిప్ంచుకు తిరిగారు. 

“పాపం, ఎవరి పిచిచ్ వారిది” అని వాళళ్లో వాళుళ్ అనుకోడం 

కూడా నా చెవిని బడి భలే సంతోషం వేసింది. ఏదో ఒక 

విషయం మీద  “పిచిచ్ పేర్మ” ఉంటే తపప్ ఏమీ సాధించలేం 

కదా! చాలా సారుల్ అది ఉంటేనే కొంతైనా సాధించగలం కదా!    

ఈ సభలకి ఇదద్రు సినీ రచయితలని ఆహావ్నించినా 

వాళుళ్ యధాపర్కారం “ఆడువారి మాటలకు అరాథ్లు” లాగా 

“గేరంటీగా వసాత్ం” అని చెపిప్, చెపప్కుండా రావడం మానేసి, ఈ మహా సభలని ఎంతో విజయవంతం చేశారు. మాకు డబుబ్లు 

మిగిలిచ్నందుకు, వాళళ్ చుటూట్ తిరిగే వాళుళ్ ఇక మిగిలిన వాళళ్లో అంత గేల్మర ఉనన్ వాడిని నేనొకక్డినే కాబటిట్ అనిన్ పొగడత్లూ నాకే 

దకిక్ంచినందుకూ ఆ సినిమా వారికి నా ధనయ్వాదాలు. ఆ పొగడత్లు వినలేక, అపప్టికే నా నెతిత్ని ఉనన్ కొనిన్ కొముమ్లు పోలోమని ఇంకా 
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పిలల్లిన్ పెటట్డం భరించలేకా మా కీవ్న వికోట్రియా వకత్లతో మొతుత్కోడం కళాళ్రా చూశాను. “ఎపుప్డూ లేనిది, ఈ సారి సరదాగా మా 

హసెబ్ండు నిరవ్హిసుత్నన్ సాహితయ్ సభకి వెడితే ఇంత శికాష్, బాబోయ “ అని ఇంటికెళల్గానే మా దేవుడి గదిలో దీపం వెలిగించి ఆవిడ ఆ 

అరధ్రాతిర్ వాపోవడం కూడా గమనించాను. ఈ సదసుస్ కోసం ఆవిడ శలవు పెటట్డం వలన అరథ్ రాతిర్ వరక్ కి వెళళ్వలసిన అవసరమూ, 

తదావ్రా నాకు టెంకిజెలల్ తిను అగతయ్మూ తపాప్యి. అందుకు పాఠకులలో ఎవరికైనా అసౌకరయ్ం కలిగితే మనిన్ంచాలి.   

ఈ సదసుస్ను అమెరికాలో 

భారతదేశ కానస్ల జనరల గౌ. పి. 

హారీష పార్రంభించగా, ఆహావ్నిత 

అతిథులుగా వచిచ్న ఆచారయ్ 

గుజజ్రల్మూడి కృపాచారి 

(గుంటూరు దళిత విశవ్ విదాయ్లయ 

ఉప కులపతి) తన ఆధవ్రయ్ంలో 

అమెరికా తెలుగు కథ పై నాగారుజ్న 

యూనివరిస్టీ లో అమెరికా తెలుగు 

కథ మీద తనీన్రు కళాయ్ణ కుమార 

చేసిన డాకట్రేట పటాట్ నాకు 

అంకితం ఇచిచ్న విషయం 

పర్సాత్వించి, ఈ సదసుస్ 

పర్ధానాంశం అయిన అమెరికా 

తెలుగు కథ యాభై ఏళల్ పర్సాథ్నంపై ఎంతో విశిషట్మైన కీలకోపనాయ్సం చేశారు. తరువాత జరిగిన “సదసుస్ అంకిత సభ”  లో  ఉతత్ర 

అమెరికాలో తెలుగు సాహితయ్ం ఆవిరభ్వించిన 1964 నుండి 1974 వరకూ వెలువడిన మొటట్మొదటి తెలుగు కథ, పతిర్కల కాపీలని తెరపై 

పర్దరిశ్ంచి తొలి దశకం చరితర్ను సమీకిష్ంచి ఉతత్ర అమెరికా తొలి కథకులు సవ్రీగ్య పులిగండల్ మలిల్కారుజ్న రావు గారి కుటుంబానిన్ 

(ఎడమ్ంటన (కెనడా), అమెరికా తొలి కవి & తొలి తెలుగు పతిర్క సంసాథ్పకులు సవ్రీగ్య పెమమ్రాజు వేణుగోపాల రావు గారి కుటుంబానిన్ 

(అటాల్ంటా & పోరట్ లాండ) ఘనంగా సతక్రించారు. ఈ సబెజ్కుట్ ఇంకెవరికీ తెలియక, ఆసకిత్ లేక, ఈ “అంకిత సభ” ని నేనే నిరవ్హించి, 

“ఇంతకంటే తెలుగు రాదా, వెధవాయ?” అని తెలుగు మేషాట్రి చేత చివాటుల్ తింటునన్ తెలుగు విదాయ్రిథ్లా ఆ చరితర్ పరీక్ష బొటాబొటీగా పాస 

అయాయ్ను.  94 ఏళల్ వయసులో సుపర్సిదధ్ జానపద గాయని “కళా పర్పూరణ్” డా. అనసూయా దేవి గారు సభాధయ్కుష్లుగా ఆశీసుస్లు 

అందించగా ఈ పార్రంభ సభా కారయ్కర్మానిన్ వంగూరి చిటెట్న రాజు తన సహజసిదధ్మైన హాసయ్ చతురతతో సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించారు 

అని పేపరల్లో వార్శారు అని నేనే అందరికీ రాసేసి పంపించగా వాళుళ్ నిజమే అనుకుని వేసేసుకునాన్రు. పతిర్కల సంపాదకులు అమాయకులు 

సుమా అని మరొక సారి ఋజువు అయింది.   

ఇక ఈ సదసుస్లో డా. యారల్గడడ్ లకీష్ పర్సాద నూతన రచన “నరేందర్ మోదీ – ఒక పరిచయం”, ఆచారయ్ కృపాచారి నూతన 

పర్చురణ “పార్ణహిత” కథా సంపుటి, వంగూరి ఫౌండేషన పర్తేయ్క పర్చురణలు అయిన అమెరికా కథా సాహితయ్ం – ఒక సమగర్ పరిశీలన 

(రచయితలు వంగూరి చిటెట్న రాజు & తనీన్రు కళాయ్ణ కుమార), అమెరికా తెలుగు కథానిక -12వ సంకలనం (సంపాదకులు శాయి 
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రాచకొండ & వం.చి.రా), పెమమ్రాజు వేణుగోపాలరావు కవితా సమాహారం “ఆతామ్రప్ణ” (సంపాదకులు వినన్కోట రవిశంకర), కోసూరి 

ఉమా భారతి నవల “ఎగిరే పావురమా”, అపరణ్ మునుకుటల్ గునుపూడి కథాసంపుటి “ఘరష్ణ”, & ఉమా పోచంపలిల్ గారి “A few poems 

from my heart”  గర్ంధాలు టేపుతో అతికించి రంగు కాగితాలతో  పాకింగ చెయయ్బడి  ఏ  ఒకక్ పుసత్కం అటట్ కూడా చిరిగిపోకుండా 

ఆవిషమ్రించబడాడ్యి. యధాపర్కారం ఆయా రచయితలూ, సంపాదకులూ తమ జీవితాలలో కొనిన్ పొరపాటుల్ ఏ విధంగా దొరుల్తాయో 

వివరిసూత్ ఆ గర్ంధాలు ఎందుకు వార్యవలసి వచిచ్ందో సభికులకి తెలియజేసి, హృదయ భారానిన్ కాసత్ తగిగ్ంచుకునాన్రు.  

మొదటి రోజు కారయ్కర్మాలకి 

పరాకాషట్గా అమెరికా తొలి కథకులు శీర్మతి 

చెరుకూరి రమాదేవి, డా. వేమూరి వేంకటేశవ్ర 

రావు, హైదరాబాద నుంచి వచిచ్న  డా. ముకేత్వి 

భారతి గారికి జీవిత కాల పురసాక్ర మహాసభ 

ఎంతో వైభవంగా జరిగింది. అందులో భాగంగా 

అందరికీ శాలువాలు కపిప్, పెళిళ్ళళ్లో వేసే 

కరూప్ర దండల లాంటివి...అనగా వాసన లేని 

పాల్సిట్క దండలు వేసి, టోపీలు పెటాట్రు. 

ఎందుకంటే ఇండియా నుంచి అవి 

తెపిప్ంచినపుప్డు నేను అడిగినవి కిరీటాలు అయితే 

ఎందుకో అవి ఇకక్డికి అమెరికా వచుస్టపప్టికి 

ముఖమల టోపీలు గా మారిపోయాయి. ఏది ఏమైనా ఆ జీవిత కాల పురసాక్ర గర్హీతలు తమ సుదీరఘ్  జీవితాలలో ఎనోన్ టోపీలు 

పెటిట్ంచుకునాన్, ఇలా తళ, తళా మెరిసే కుచుచ్ టోపీలు పెటిట్ంచుకొనుట ఇదే మొదటి సారి అని వారి సంబరం చూసి నాకు అరథ్ం 

అయిపోయింది.  

తదనంతరం సాథ్నిక “సవ్ర మాధురి” చినాన్రులు లాసయ్ ధూళిపాళ, అలకనంద నూతలపాటి చకక్టి సంగీత విభావరి తో అందరినీ 

అలరించారు. నేను కూడా పాడడానికి నిరావ్హకులైన సతయ్భామ పపుప్, రామ చెరువు, తదితరులు చసేత్ ఒపుప్కోకపోవడం వారి విజజ్తకి 

నిదరశ్నం అని కొంత మంది వాయ్ఖాయ్నించినా, ఎందుకో సభికులు ఒక మంచి అవకాశానిన్ కోలోప్యారు అని నాకు అనిపించింది. “మా 

ఆయనా? “పాటా, మతి లేక పొతే సరి” అని ఆ మా కీవ్న వికోట్రియాయే ఆ నిరావ్హకుల వయ్తిరేక  నిరణ్యానికి బాధుయ్రాలు అని తరువాత 

రహసయ్వరాగ్ల దావ్రా తెలిసింది.     

ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి సాయంతర్ం ఆరు గంటల దాకా జరిగిన ఈ రెండు రోజుల అదివ్తీయ సాహితీ సదసుస్లో శాయి 

రాచకొండ, చిలుకూరి సతయ్దేవ, మధు పెమమ్రాజు తదితరులు నిరవ్హించిన ఆరు సాహితయ్ పర్సంగ వేదికలలో భారతదేశం నుంచి వచిచ్న 

ముకేత్వి భారతి (సమకాలీన తెలుగు కథ పోకడలు) , పాపినేని శివశంకర (తెలుగు కథ, కవితల ఆవిరాభ్వం, చరితర్), ఆచారయ్ కృపాచారి 

(గిరిజనుల దైనందిన జీవితంలో సాహితయ్ం), ఆకెళళ్ రాఘవేందర్ (సాహితయ్ం ఎందుకు చదవాలి?), జి. భగీరథ (కృషణ్ దేవరాయల సాహితయ్ 

సేవ), ఆసేట్ర్లియా నుంచి వచిచ్న సారధి మోటమరిర్ (ఆసేట్ర్లియాలో తెలుగు సాహితయ్ం)  సముచితమైన పర్సంగాలు చేశారు.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           qe+ãsY  2014 

4  అమెరికలకలం కథలు    

అమెరికాలో వివిధ నగరాల నుంచి వచిచ్న 

ఆహావ్నిత సాహితీవేతత్లు గత యాభై ఏళల్ అమెరికా 

తెలుగు కథ, కవితలపై విశేల్షణలు (వినన్కోట 

రవిశంకర, ఎస. నారాయణసావ్మి, గొరిత్ 

బర్హామ్నందం, కలప్న రెంటాల, చందర్ కనెన్గంటి, 

అఫస్ర), మీద పాపినేని శివ శంకర, తమ అమెరికా 

సాహితీ పర్సాథ్నం పై తొలి కథకులు చెరుకూరి 

రమాదేవి, వేమూరి వేంకటేశవ్ర రావు, డిటెకిట్వ 

సాహితయ్ం లో కొమూమ్రి గారి పర్భావం, ఆయన జీవిత 

విశేషాలతో కిరణ పర్భ, సాహితయ్ పోషణలో షికాగో 

పార్ంత వాసుల పాతర్ పై యడవలిల్ రమణ మూరిత్,  

శొంఠి శారదా పూరణ్, నామిని రచనల మీద బాసబతిత్న మొదలైన వారు  సాధికారంగా  అతయ్ంత ఆసకిత్కరమైన పర్సంగాలు చేయగా ఫార్నస్ 

నుంచి వచిచ్న డేనియల నేజేరస్ అచచ్ తెలుగులో మాటాల్డి ఏకైక తెలల్వాడిగా పర్తేయ్క ఆకరష్ణ గా నిలిచారు., సీవ్య రచనా విభాగంలో 

యువకవి శరత సూరంపూడి కవితలు అందరినీ ఆకటుట్కునాన్యి.  

“తెలుగు భాష –పర్పంచ భాష “ అనే అంశంపై ఎంతో కీలకమైన చరాచ్వేదికలో ఎంతో మంది తమ విలువైన అబిపార్యాలని 

వెలిబుచాచ్రు.  మనో ధైరయ్ం, నిబబ్రం, కంపూయ్టరు, ఇంటర నెట ఉనన్ వాళుళ్ గూగుల లో కానీ, యు టూయ్బ లో కానీ ఇంగీల్షులో “9వ 

సదసుస్” అని కొడితే చాలు...మీ పంట పండినటేట్. అది తెలుగులో కొడితే కొంప మిలిగినటేట్. ఉదాహరణకి పార్రంభ సభ ఈ కిర్ంది లంకె లో 

చూడవచుచ్ను. అందులో ఇదద్రు కండువాలలో ఒక కండువా నాది.  

పార్రంభ సభ: https://www.youtube.com/watch?v=uBsgzHuxKuE  

పుసత్కావిషక్రణ కారయ్కర్మాలు https://www.youtube.com/watch?v=RspmlCHWO5M 

అలాగే ఫోటోలు ఈ కిర్ంది లంకెల లో చూడవచుచ్ను.   

మొదటి రోజు: -

 https://plus.google.com/u/2/photos/106849813894171365803/albums/6075831389590875473  

రెండవ 

రోజు:  https://plus.google.com/u/2/photos/106849813894171365803/albums/6075829969533972625  

టీవీ 9 వారు, టీవీ 5 వారు కూడా ఈ సదసుస్ని గురిత్ంచి వారాత్పర్సారం చెయయ్డం ముదావహం. ఆ లంకె ఈ కిర్ంద ఇచాచ్ం.  ఈ పర్సారాలని 

ఏరాప్టు చేసిన ఆతీమ్యుడు, హూయ్సట్న విలేఖరి దామోదర రెడిడ్కి మా ధనయ్వాదాలు.  

TV5 link: http://youtu.be/qeZoyMiqfrI 

TV9 link: http://youtu.be/Iedq_Yr7Lm4 

 

ఇవేమీ చూడడానికి అంత తీరు బడి లేని వాళళ్ కోసం కొనిన్ ఫోటోలు ఇందుతో జతపరిచాం. సదసుస్ రెండు రోజులూ ఎకక్డి వాడు అకక్డే 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           qe+ãsY  2014 

5  అమెరికలకలం కథలు    

తిషట్ వేసుకుని, సవయ్సాచిలా ఒక చేతోత్ విడియో, మరో చేతోత్ ఫోటోలు తీసి, రాతిర్ ఇంటికెళిళ్ అనీన్ కంపూయ్టర లోకి, ఇంటరెన్ట లోకి ఎకిక్ంచి 

ఈ సదసుస్ని చరితర్ పుటలోల్ యదాతథంగా నికేష్పితం చేసిన రఘు ధూళపాళకి మనందరం ఋణపడి ఉనాన్ం.  

ఎంతో ఆతీమ్యంగా, నిజమైన సాహితాయ్భిలాషతో, తపనతో అమెరికా తెలుగు కథా, సాహితాయ్ల సవ్రోణ్తస్వాలను జరుపుకుంటూ 

చారితర్క పార్ధానయ్త కలిగిన ఈ సదసుస్ పర్ధాన నిరావ్హకులుగా అహరిన్శలూ శర్మించిన శాయి & లలిత రాచకొండ, చిలుకూరి సతయ్దేవ, 

రామోమ్హన చెరువు, శారద ఆకునూరి, సతయ్భామ పపుప్, మారుతి రెడిడ్, రవి పొనన్పలిల్, రఘు ధూళిపాళ, నూతలపాటి వెంకటేష & జోయ్తస్న్, 

రాజ పసల, సీతారామ అయయ్గారి, కృషణ్ కీరిత్, మధు పెమమ్రాజు, కలగా రాజ రాజేశవ్రి, మాలా రావు, శరమ్ నూతలపాటి మొదలైన వారు 

అందరి పర్శంసలూ అందుకునాన్రు.  వీళళ్ందరూ నాకు ఎంతో ఆతీమ్యులు కాబటీట్, వాళళ్ని పొగిడే అంత భాషాపటిమ నాకు లేదు కాబటీట్ 

ఈ వాయ్సం దావ్రా టూకీగా నా ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుంటునాన్ను.  

ఇక నేనూ, తెలుగు సాహితయ్మూ ఒకటే అనే భర్మలోనే ఎపుప్డూ ఉంటాను కాబటిట్ ఎవరైనా ననున్ పొగిడితే తెలుగు సాహితాయ్నేన్ 

పొగిడినటుట్గానూ, ననున్ కోపప్డితే సాహితాయ్నికి ఇతరుల చేత ఇంకా ఎకుక్వగా సేవ చేయించ లేకపోతునాన్ను కాబటిట్ ననున్ 

కోపప్డుతునాన్రు అనీ అనుకుంటాను. నేను ఇంత బాగా కవితలు, కథలూ రాసాత్ను కాబటిట్ తెలుగు సాహితయ్ం చాలా అభివృదిద్ చెందింది 

సుమా అని చాలా మంది అనుకుంటే, సాహితాయ్భివృదిధ్కి పర్సుత్త పరిసిథ్తులలో ఏం కావాలో అది చెయాయ్లి సుమా అని నేను అనుకుంటూ 

ఉంటాను.  

అందుకే పార్రంభ సభలో కొంత పర్సాత్వించి, ఆఖరి అంశంగా “తెలుగు పార్ంతం పర్సుత్తం రెండు రాషాట్ర్లుగా విడిపోయిన 

సందరభ్ంలో అనేక రాజకీయ, ఆరిధ్క వతిత్డుల పర్భావంలో మెరుగుపడడానికి బదులు ఈ రెండు పర్భుతావ్ల నిరాసకత్త, నిరల్క్షయ్ం మరింత 

పెరిగి తెలుగు భాషా, సాహితాయ్లు రెండిటికీ చెడడ్ రేవడిలా పూరిత్గా కీష్ణించే పెను పర్మాదం పొంచి ఉంది.  పార్చీన, ఆధునిక సాహితాయ్లపై 

ఉనన్త సాథ్యి పరిశోధనలు, ఇతర భాషా శాసత్రవేతత్లకు తెలుగు భాషాసాహితాయ్లపై శాసతరీయ అవగాహన, నూతన సాహితయ్ం వెలువడడానికి 

అనువైన వాతావరణం మొదలైన అతయ్వసరమైన, బలమైన పునాదులు విశవ్విదాయ్లయాలలో తెలుగు పరిశోధనా పీఠాలను నెలకొలుప్కుని 

తెలుగు భాషాసాహితాయ్లను దావ్రా అమెరికాలోనూ, ఇతర దేశాలలోనూ ఉనన్ మనమే కాపాడుకోవలిసిన సమయం ఆసనన్మయింది అని ఈ 

సదసుస్ భావిసోత్ంది.” అనే సదసుస్ తీరామ్నానిన్ నేను భయపడుతూ పర్వేశ పెటట్గా ఆ తీరామ్నం ఏకగీర్వంగా ఆమోదం పొందింది. ఆ తరువాత 

ఎవరి దేశాలకి వాళుళ్, ఎవరి ఇళళ్కి వాళుళ్ వెళిల్ పోయి ఈ పాటికి ఈ తీరామ్నం సంగతి మరిచ్పోయి ఉంటారు.  

అవును, పాపం “ఎవరి పిచిచ్ వారిది కదా!”. చూదాద్ం నా ఈ మాయ రోగం ఎపుప్డు కుదురుతుందో! జై చందర్ బాబూ, జై, జై చందర్ 

శేఖరా.......నా సలహా విని జిలాల్కి కేవలం కోటి రూపాయలు తెలుగు భాషకి, సాహితాయ్నికి, సంసక్ృతికి, అనిన్ంటికీ కలిపి కేటాయించండి. 

అంతే...మళీళ్ ఈ విషయాలు మీతో మాటాల్డితే ఒటుట్! డబిబ్చిచ్ కొనుకోక్వలసిన అవసరం లేకుండానే మీకు ఓటుల్ రాలకపోతే ఒటుట్!  
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