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-44తీ సద

లూ- చమతాక్రాలూ

గత కొనిన్ నెలలుగా మా ఇంటేల్నే కాదు, అటు ఆసేత్ర్లియాలో మెలబ్రన్ నుంచి మొదలు పెటిట్ సింగపూర,
హైదరాబాద, లండన, జొహానెస బరగ్ ల మీదుగా ఇటు అమెరికా దాకా ఏడుగురు ఇళళ్లో కూడా ఒహటే హడావుడి.
ఎందుకంటే ఈ ఏడుగురు సంసారులకీ అసలు ఉదోయ్గాలూ ఏమైనా ఏడవ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్కి పర్ధాన
నిరావ్హకులు. గిటట్ని వాళుళ్ మమమ్లిన్ ‘నిరవాక సభుయ్లు” అని కూడా అంటారు. కానీ ఎవరో ఒకరు నిరావ్కం చేసి
ఉధద్రిసేత్ కాని సాహితాయ్నికి కూడా హితం జరగదు కదా! అంచేత మేమే ఆ ఉధాద్రకులం....అనేసుకుని రంగం లోకి
దిగిపోయాం. అంటే మా ‘శేరీ ఇసుత్వా పంపు” అనబడే మా పొలానికి మా చినన్పుప్డు ఉండే “తాచు” గాడి లాంటి వాళళ్ం
అనమాట. సనన్గా, రివటలా ఉనాన్, గొంతు విపిప్ పాడితే ఆమడ దూరం వినపడే ఆ తాచు గాడు, మా మైసూరు ఎడల్
బండి ఎకిక్ “హై” అని వాటిని వంద మైళళ్ వేగంగా నడిపించ గలిగే ఆ ‘తాసు’ గాడు మా ఉధాధ్రకుడు...అంటే మా
పాలికాపులు అందరికీ నాయకుడు అని అరధ్ం... ఈ సాహితీ సదసుస్ ఏడుగురూ అలాంటి ‘తాచు” గాళేళ్. ఎవరూ పెదద్
తాచూ, చినన్ తాచూ అంటూ కాకుండా “నాయకతవ్ పోరాటం” లేకుండా అందరం “సమాన తాచు”లం. కానీ నేను కాసత్
ఎకుక్వ సమానం...ట...ఏదో నాలుగేళుళ్ మీద పడాడ్యి కదా..అందుకూ ఆ వైభోగం...
నిజానికి ఇది వరకటి పర్పంచ ఆరు సదసుస్లూ నాలుగు ఖండాలలో అయాయ్యి కాబటిట్ ఈ సారి దకిష్ణ ఆఫిర్కా లో
జొజానెస బరగ్ లో పెడదాం అని నేను పెటేట్ , బేడా సదుద్కుని హూయ్సయ్న లో విమానం ఎకక్బోతూ ఉంటే ఈ దికుక్మాలిన
కరోనా వచిచ్ చచిచ్ంది. అంచేత ఈ 7వ సదసుస్ జూమ వీడియో లోనే నిరవ్హించాలి అని ‘సాహితయ్ ఉధాధ్రక కమిటీ”
వాళళ్ం అనేసుకునాన్ం. ఈ రోజులోల్ మొగుడూ, పెళాళ్లే “ఇలా రా” అనే బదులు “జూమ లోకి రా” అని పిలుచ్కోవడం
మొదలుపెటాట్రు కదా!. ఇక జూమ లో జరిగే వాటిని “సమావేషం” అంటాను నేను. ఎందుకంటే అంతా బులిల్ బులిల్ తెర
మీదే కదా!. అంటే ఇక రంగ సథ్లం, విందు భోజనాలు, ఆహావ్నిత అతిధుల టికెక్టుల్, వారితో ఇకక్టుల్, హొటెల ఖరుచ్లు
వగైరాలు ఉండవు. అరవ చాకిరీ తగిగ్పోయి, “గాలి కలయిక” కి కావలసిన ‘సాంకేతిక చాకిరీ” మాతర్ం కావాలి. ఇక
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సింగపూరూ, మెలబ్రన్ వారి ధరమ్మా అని ఆ ఏరాప్టుల్ చక, చకా అయిపోయాక, మళీళ్ యధాపర్కారం ఈ “సదసుస్
జరుగుతొందోచ, వకత్లకి ఆహావ్నం ఓచ” అనే మొదటి పర్కటన “అంతా ఉచితం ఓచ” అని పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతోనూ
నేనే తయారు చేశాను. అంటే ఎకక్డో అకక్డ “మొటట్ మొదటి”, ‘అదివ్తీయ’, “చరితర్ సృషిట్ంచిన” మొదలైన పడికటుట్
పదాలు వాడేసి, పది రోజులు తంటాలు పడి, అది మా డిజైనర కి పంపించాను. ఆ కంపూయ్టర కురార్యన నేను వార్సిన
దానికి సొంత పైతయ్ం కాసత్ తగిలించి...అంటే ఈ నాటి తెలుగులో దానిన్ “ఉధధ్రించి”, రంగులూ, పింగులూ తగిలించి
సొగసైన మొదటి పర్కటన తయారు చేసి నాకు పంపించాడు. ఇలాంటి వాటిలోల్ మన తపుప్లు మనకి కనపడవుగా.
అంచేత అందులో ఏమైనా అచుచ్తపుప్లూ, అసలు తపుప్లూ ఉనాన్యేమో అని మా ‘సాహితయ్ ఉధాద్రక కమిటీ” వారికి
పంపించాను. గత నా పాతికేళళ్ అనుభవం లాగానే ఈ సారి కూడా...అందరూ ముందు చేసేది వాళళ ఫొటో పడిందా
లేదా? పడెనుబో..పేరు సరిగాగ్ పడెనుబో, ఎనిన్ సారుల్ పడెను. అదే విధముగా నా ఫోన నెంబర, ఇమైల వగైరాలు పడెనా
లేదా? వగైరాలు అయాయ్క తపుప్లు సరిదిదాద్క ఆ పర్కటన పర్పంచం మీదకి వదిలేశాను.
ఇకక్డ నా సొంత గోడు చెపుప్కోవాలి మరి. అనగా....నా పేరు ఖూనీ అయిననిన్ సారుల్ ఇంక ఏ తెలుగువాడి పేరూ
అయి ఉండదు అని నా పర్గాఢ నమమ్కం. ఏదో నా పేరు కూడా పీకే రాజో, ఏకే రాజో, రాజ బాబో అయుయ్ంటే కొంచెమే
ఖూనీ అయి ఉండేది కానీ...మన పేరు అలా కాదే. అంచేత దీనీ విచచ్లవిడిగ ఎవడికి తోచినటుట్ వాడు ఒక ఆట
ఆడేసుకునాన్డు. ఇక నేను పటిట్ంచుకోవడం మానేశాను. ఆ మాటకొసేత్ ఎవరైనా “అరధ్ం పరధ్ం లేని” రాజు అని రాసేత్ అది
నా పేరే అనుకుని, అపుప్డు ఆ పేరు పైన ఉనన్ నా ఫొటో చూసి నిరాధ్రణకి వసాత్ను. నా ఫొటో మటుకు ఎపుప్డో ఇకాష్వ్కుల
నాడు సూటూ, బూటూ వేసుకునన్ ఫొటో యే వేసాత్రు. అంతకీ ఈ మధయ్నే తీయించుకునన్ ఫొటో పంపించినా, అది
అందనటుట్ ఓవర ఏక్షన చేసాత్రు. అదెందుకో నాకు తెలియని రహసయ్ం కాదు. నేను కూడా ఎపుప్డైనా ఎవరైనా సినిమా
తార ఫొటో వెయాయ్లిస్ వసేత్ ఆవిడ చినన్పుప్డెపుప్డో ఏఎనాన్ర తో సినిమా హీరోయిన ఫొటో యే వేసాత్ను కానీ, ఇపప్టిది
వెయయ్ను కదా!.
ఇక అనిన్ సవరణలూ అయాయ్క, అదుభ్తంగా తీరిచ్దిదిద్న పర్కటన విడుదల చేసి పర్పంచం లో నాకు తెలిసిన,
తెలియని తెలుగు వాళళ్ందరికీ పంపించగానే, ఇక “దాడి” మొదలు. ఈ సారి కూడా నాకు మరొక సారి ఖచిచ్తంగా అరధ్ం
అయిన విషయం ఏమిటంటే..”మనం ఎంత జాగర్తత్గా, నలుగురు చేత సమీక్ష కూడా చేయించి కావలసిన సమాచారం
అంతా పర్కటన లో ఇచిచ్ చచిచ్నా, అది అందుకుని, చూసిన అర డజను మందిలో డజను మందికి వారి వారి బురర్లో
ఉనన్ రంపం పొటుట్ ఉందేమో తెలియదు కానీ, అందులో అతి కొంత సమాచారం మాతర్మే కనపడుతుంది. ఆ కనపడిన
దాంటోల్ కొంత మాతర్మే అరధ్ం అవుతుంది. మరి కొంత అపారధ్ం అవుతుంది. అనగా....మనం నాలుగు పేజీలలో
కావలసిన సమాచారం అంతా ఇచేచ్శాం కదా అనుకుంటే, మనకి వచేచ్ సప్ందనలు గొపప్ తమాషా గా ఉంటాయి..
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వీళెళ్వరూ నాకు తెలిసిన వారు కాదు. ఆ కేటగిరీ వేరు. వాళళ్ సప్ందనలలో తమాషాలు వేరు. నాకు తెలియని వారి దగగ్ర
నుంచి వచిచ్న కొనిన్ ఉదాహరణలు ఈ కిర్ంద ఇచాచ్ను..సరదాకి.
“మీ పర్కటన అందింది. నేను వకత్గా పాలొగ్నుటకు ఎవరిని సంపర్దించాలో తెలుప గలరు” –
(ఇలాంటివి నా పర్కటన చూడాడ్నికి అమాయకంగా ఉనాన్, దాని అరధ్ం ఏమిటంటే నేను పంపించిన మైల ఇంకా
‘దారిలో ఉండగానే”..అంటే నేను పంపించిన ఐదారు నిముషాలలో ఈ పర్శన్ వచేచ్సుత్ంది. అంటే ఈ మానవుడు మొదటి
పేజీ మాతర్మే చూసి నాకు రిపైల్ కొటేట్శాడన మాట. పూరిత్గా చదివితే కదా ఎవరిని సంపర్దించాలో తెలిసేది?)
“నేను బసుస్లో అమలాపురం వెళుత్నాన్ను. అకక్డ మా అమామ్యి ఉంది. వెళళ్గానే డిటైలడ్ గా మైల పంపిసాత్ను.”
(-----అసలు ఈయన అమలాపురం వెళేత్ నాకేమిటీ? బసుస్లోనో, ఎదుద్ బండిలోనో వెళేత్ నాకేమిటీ? అకక్డ
వాళళ్ అమామ్యో, అబాబ్యో, మధుర వాణో ఉంటే నాకేమిటీ?)
“నాకు వాటాస్ప లో తెలుగు రాయడం రాదు. నేరిప్ంచగలరా? - రావు
(హోరి నాయనోయ! అసలు ఎవడీ రావు? ఆయనకి ఏమి వచుచ్ను? ఏమి రావు? నేను కాల్స పీకుట ఎటుల?)
“నేను ననన్య నుంచి నారాయణ రెడిడ్ దాకా మాటాల్డగలను.. ఏ అంశం మీద మాటాల్డమంటారు? నాకు
పరావ్నికి ఒకటి చొపుప్న 18 బిరుదులు కలవు.”
(దీని అరధ్ం ఏమిటంటే..ఈయనకి ఏదో ఒకటి మాటాల్డితే చాలు. అది కూడా మనమే చెపాప్లన మాట)
‘నా సాహితయ్ పర్సాథ్నం గురించి మాటాల్డతాను. నా వయసు 70 ఏళుళ్. సుమారు గంటనన్ర కావాలి కానీ మీకు
అంత సమయం ఉండదు కాబటిట్ గంటకి కుదించే పర్యతన్ం చేసాత్ను”
(ఈయన గురించి వేరే చెపేప్దేముంది. సమయం ఇసేత్ ఆయనే రోజుల తరబడి చెపుప్కుంటాడు.)
ఈ సారి అనిన్ంటికీ పరాకాషట్ గా ఒక విషయం లో నాకూ, “మా సాహితయ్ ఉధాధ్రక కమిటీ” లో కొందరికీ వచిచ్న
పర్శన్లు మాకు ఎంతో ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించాయి. అదేమిటంటే మా పర్కటన లో ‘వకత్లకి ఆహావ్నం: అనే మకుటం లో
మిగతా విషయాల తరావ్త ఆఖరన్ “యువతరం వకత్లకి పార్ధానయ్త ఇవవ్బడుతుంది. 18-35 లోపు వకత్లు పర్సంగ
వాయ్సం తో పాటు వయసుస్ ధృవీకరణ పతర్ం కూడా పంపించండి” అని వార్శాం.
ఇహ చూసుకోండి.
“నా వయసు 68. నేను పాలొగ్నవచుచ్నా?
“ఇది అనాయ్యం. యువతరం కానంత మాతార్న మా లాంటి పెదద్వారిని పకక్కు పెటట్డం సరి అయిన పధధ్తి
కాదు. నా వయసు 55. అవకాశం ఇపిప్ంచండి”
‘నేనూ, 22 ఏళళ్ మా అబాబ్యీ..ఇదద్రం కలిసి పాలొగ్నవచుచ్ కదా!”
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ఇలా మాకు ఉతత్రాలు వసేత్ ఏమనుకోవాలి? యువతరానిన్ పోర్తస్హించడానికి ‘పార్ధానయ్త ఇసాత్ం” అనాన్ం కానీ
కేవలం యువతరం మాతర్మే పాలొగ్నాలి” అని ఈ బడుధాధ్యులకి ఎలా అరధ్ం అయిందో మరి?
మొతాత్నికి ఈ 7వ సాహితీ సదసుస్ వలన నేను వాటాస్ప లో ఒక “కక్ష” తీరుచ్కోగలిగాను...ఎందుకంటే...ననున్
అడకుక్ండా, నా పర్మేయం లేకుండా ననున్ వాళళ్ “గుంపు” లోకి చేరేచ్సుకుని, రోజుకి అర డజను పైగా మెసేజ లు “వారి
కుకక్ కి చేసిన జబుబ్”, “మా మూడో కోడలి రెండో కూతురు సీమంతం” మధేయ్, మధేయ్ శీర్శీర్ సిపార్లి పదాయ్ల దాకా
పంపిసుత్నన్ ఈ గుంపు వాళళ్ందరికీ నేనే ఈ 7వ సదసుస్ వివరాలు పంపించేసి “కసి’ తీరుచ్కునాన్ను. “ఆ గుంపులోల్ంచి
తపుప్ప్కోవచుచ్ కదా. ఎందుకు అలా వాళళ్ని ఆడిపోసుకుంటావు, హనాన్” అని మా కీవ్న వికోట్రియా ననేన్
కోపప్డినా.....ఏమో అపుప్డపుప్డు మంచి సాహితయ్ విశేషాలు వసూత్నే ఉంటాయి కదా అని ఆ పని చెయయ్డం లేదు. అయితే
అదేదో “తెలుగు సంసక్ృతి” లాంటి పేరున ఒక గుంపు నాయకుడి కి నా మీద కోపం వచిచ్ “మా గుంపు కి శని,
ఆదివారాలు మాతర్మే ఫొటోలు ఉనన్ పోసట్ లు చెయాయ్లి అనే రూలు నినన్ పెటాట్ం. ఇవాళ సోమవారం అని తెలియదా? ఆ
మాతర్ం బుదిధ్ లేదా? నువువ్ ఎంత గొపప్వాడివైనా, రూలుస్ పాటించకక్ర లేదా? కాబటిట్ నినున్ మా గుంపు నుంచి తక్షణమే
తొలగిసుత్నాన్ం” అని శుభ వారత్ చెపాప్డు కానీ ఇపుప్డు నాకు “తెలుగు సంసక్ృతి” తెలియాలంటే ఎలాగో తెలియడం
లేదు!
సీరియస లీ..( దీనిన్ తెలుగు లో ఎలా వార్యాలో నాకు తెలియదు.)
అకోట్బర 10-11, 2020 తేదీలలో జరిగిన 7వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసూస్, దానికి పరాకాషట్ గా అకోట్బర
31, 2020 నాడు జరిగిన విజయోతస్వాలలోనూ సుమారు 230 మంది సాహితీవేతత్లు పర్సంగించగా, పర్పంచ
వాయ్పత్ంగా 25 వేల మందికి పైగా వీకిష్ంచడం తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లో ఒక మైలు రాయి.
తురుషుక్ల దండయాతర్లలో మత దేవ్షం, ఆంగేల్యుల పరిపాలనలో మెకాలే సిధాద్ంత వైపరీతాయ్లూ, సవ్దేశీయుల
పరసప్ర విభేదాల మధయ్ తెలుగు భాషా సాహితాయ్లు ఎనిన్ సారుల్ విషవలయం లో చికుక్కునాన్, ఏ ననన్య భటాట్రకుడో,
సి.పి. బౌర్న మహాశయుడో, గురజాడ/గిడుగు దవ్యమో, శీర్శీర్ యో అవతరించి భాషని పునరుజీజ్వితం చేసినటేట్, మళీళ్ ఈ
నాటి సినీ, రాజకీయ, విదాయ్వాయ్పార కలుషిత విష వలయం నుంచి తెలుగు భాష తన సంకెళుళ్ తనే విపుప్కుని మళీళ్
పునరైవ్భవం పొందే దాకా తెలుగు భాషాశాసత్రవేతత్లూ, భాషోదయ్మకారులూ, మరీ ముఖయ్ంగా సాహితీవేతత్లు తెలుగు భాషా
పరిజాఞ్నానీన్, సాహితయ్ జాఞ్న సంపదనీ పొదివి పటుట్కుని ఒక ఒక కొముమ్ కాసూత్నే ఉంటారనే నమమ్కానిన్ ఈ 7వ పర్పంచ
తెలుగు సాహితీ సదసుస్ నిసస్ందేహంగా కలిగించింది.
COMMENTS
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