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ఈ మధయ్ నాకు ఒక చినన్ ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. ఎందుకంటే ఈ నెల ..అనగా సెపెట్ంబర 17-18, 2022
తేదీలలోనూ, మాకు వచిచ్న అనూహయ్మైన సప్ందన వలన అకోట్బర 2, 2022 నాడూ అటు నూయ్జీలాండ లో పర్తయ్క్షంగా
వేదిక మీదా, హోలు మొతత్ం అపప్నంగా అందరూ చూసే, పర్సంగించే, ఎవరైనా ఆనందిసాత్రో విచారిసాత్రో తెలియని
అంతరాజ్లం లోనూ మేము నిరవ్హిసుత్నన్ 8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్కి సంబంధిచిన అతి చినన్ ఇబబ్ంది
అనమాట. ఈ ఇబబ్ంది సదసుస్ నిరవ్హణ గురించి కానే కాదు. ఎందుకంటే ఇటు వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా,
అటు నూయ్జీలాండ తెలుగు సంఘం, శీర్ సాంసక్ృతిక కళా సారధి (సింగపూర), మలేశియా తెలుగు సంఘం, తెలుగు
మలిల్ (ఆసేట్ర్లియా), వంశీ ఆరట్స్ (భారత దేశం), వీధి అరుగు (నారేవ్), తెలుగు తలిల్ పతిర్క (కెనడా), దకిష్ణ ఆఫిర్కా
తెలుగు సమాఖయ్ (జొహానెస బరగ్)...)...ఇంత మంది పూనుకునన్పుప్డు సదసుస్ నిరవ్హణ సజావుగానే సాగుతుంది. చినన్
ఇబబ్ంది అలాల్ చీటికీ మాటికీ అంత పెదద్ మకుటం...అనగా ఎనిమిదవ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ అనే బదులు
టూకీగా “ఎపర్తెసాస” అంటే ముందు అందరూ బెంబేలు పడినా, నాలుగైదు సారుల్ అవగానే అలవాటు అయిపోతుంది
కదా...మరి మా తానా, ఆటా, నాటా, బాటా, గీటా....యుఎస,..ఇవనీన్ టూకీ పేరేల్ కదా. అలాగే ఎపర్తెసాస కూడానూ. ఈ
అవిడియా ముందేవచిచ్ ఉంటే మొటట్మొదటి పర్పంచ సాహితీ సదసుస్ ని మొమొపతెసాస, రెంపర్తెసాస, మూపర్తెసాస
అనో....లేకపోతే పర్తెసాస-5, పర్తెసాస-5…ఇలా ఇపప్టిదానికి పర్తెసాస-8 అని పర్చారం చేసుకునే వాళళ్ం.
ఏది ఏమైనా 36 గంటలు జరిగే ఈ 8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ ని మీ ఇంటోల్నే కూచుని హాయిగా ఆ
పర్సంగాలు వింటూ, పకోడీలు తింటూ ఆనందించమని కోరుకుంటునాన్ను. ఇకక్డ పర్సంగాలు మావి. పకోడీలు మీవి
అనమాట. కోవిడ నుంచి బాగానే తేరుకునాన్ం కాబటిట్ ఈ సారి సదసుస్ అటు నూయ్జీలండ లో ఆకల్ండ మహా నగరంలో
నిఝంగా వేదిక మీదా, ఇటు ఆకాశంలో బులిల్ తెర మీద పర్పంచం అంతా చూసేలాగా ఏరాప్టు చేశాం. అంటే ఇది
హైబిర్డ సదసుస్ అనమాట. పార్రంభ వేదిక నూయ్జీలాండ లో రాతిర్ 9 గంటలకి పూరిత్ అవగానే పర్సంగ వేదికలు
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అంతరాజ్లం లో మిగతా దేశాలలో ఎకక్డా విరామం లేకుండా కొనసాగుతాయి. చెపుప్కోదగగ్ విశేషం ఏమిటంటే నేనూ,
మా కీవ్న వికోట్రియా సమేతంగా నూయ్జీలాండ వెళుత్నాన్ం. మా పెటెట్లు మొయయ్డానికో మరెందుకో కానీ మా సుపుతుర్డు
కూడా వసుత్నాన్డు. వాడు కూడా తెలుగు భాషాసాహితాయ్లని ఆనందించడానికే ఈ సదసుస్కి వసుత్నాన్డు అని అబధద్ం
చెపప్కూడదు కదా!. వాడి బాబు కే తెలుగు భాష అంతంత మాతర్ంగా తెలిసినపుప్డు అమెరికాలో పుటిట్ పెరిగిన వాడి
తెలుగు పాండితయ్ం సంగతి వేరే చెపాప్లా? అంతే కాదు నూయ్జీలాండ లో పోతన భాగవతానిన్ పర్చారం చేసి పుణయ్ం
కటుట్కోడానికి మా ఆపత్మితుర్డు, పోతన ఆణిముతాయ్ల సంసథ్ IBAM.org వయ్వసాథ్పకుడు అయిన మలిల్క పుచాచ్ కూడా
అమెరికా నించి ఆకల్ండ వసుత్నాన్డు. అతని పెటెట్లు మోసే బాధయ్త కూడా మా వాడిదే మరి.
ఇక ఆహావ్నిత అతిధులుగా వేద కవి, శతక కవి, పర్ముఖ సినీ గేయ రచయిత జొనన్వితుత్ల గారూ, పర్ముఖ
సాహితీవేతత్, రేడియో పర్యోకత్ వోలేటి పారవ్తీశం గారు, ఈ సదసుస్ నిరావ్హకులలో ఒకరూ, ఇపుప్డు సవ్రోణ్తస్వాలు
జరుపుకుంటునన్ వంశీ ఆరట్ అధినేత వంశీ రామరాజు గారూ పవితర్ భారత దేశం నుంచి అటట్డుగు దేశం అయిన
నూయ్జీలండ వచిచ్ ఈ సదసుస్లో పాలొగ్ంటారు. ఇపప్టికి ఐదు ఖండాలలో సుమారు 30 దేశాల నుంచి 150 మంది
వకత్లు నమోదు చేసుకునాన్రు. నాలుగు దేశాల రచయితలతో వంగూరి సంసథ్ పర్చురించిన ఎనిమిది పుసత్కాలు ఈ
సదసుస్లో ఆవిషక్రిసుత్నాన్ం. అందులో డయాసోప్రా తెలుగు కథానిక -16వ సంకలనంలో ఎనిమిది దేశాల నుంచి 45
కథలకి పైగా ఉనాన్యి. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇది మటుకు చినన్ ఇబబ్ంది కాదు. భలే పెదద్ ఇబబ్ందే. ఎందుకంటే
నానా అరవ చాకిరీ చేసి పుసత్కాలు హైదరాబాద లో ముదిర్ంచి, అనీన్ నూయ్జీలండ పంపించాలీ అంటే గూబ వాచదూ.
నికేష్పంగా వాసుత్ంది. దానికి మందు లేదు. సాహితాయ్నికి, పుసత్కాలకీ విరాళాలు ఇవవ్డం జనం ఎపుప్డో మానేశారు. పోనీ
నా పధధ్తి పర్కారం పుసత్కాలు ఉచితంగానే పంపించి ఎవరినా ధరామ్తుమ్లు అణాకాసులో, పావలాయో పంపిసాత్రేమో
అనుకుంటే ఈ మధయ్ మా అమెరికాలో ఒక కొతత్ రోగం వచిచ్ పడింది. అది కరోనా కాదు. మా ఇంటోల్ పుసత్కాలు
పెటుట్కోడానికి చోటు లేదూ, ఆన-లైన లో పంపిసేత్ చదువుతాం అనే వాళుళ్ ఎకుక్వ అయి పోయారు. ఆన-లైన అయితే
విరాళం ఇవవ్కక్ర లేదు కదా అని దొంగ వేషాలు అన మాట. లేక పోతే లంకంత కొంపలలో ఉనన్ అమెరికా ఆంధుర్లకి
తెలుగు పుసత్కాలు పెటుట్కోడానికి చోటే లేదా?
36 గంటల సాహితయ్ పర్సంగాలనీ...అందులో ఇపుప్డు అమెరికాలో M.A. చదువుతునన్ విదాయ్రుధ్ల చరాచ్
వేదికనీ, ఇదద్రు పర్ముఖులకి జీవన సాఫలయ్ పురసాక్ర వేడుక లనీ ఉంచితంగా చూసి ఆనందించమని కోరుతునాన్ను.
భారత కాలమానం పర్కారం సెపెట్ంబర 17, 2022 ఉదయం 10:30 am కి మొదలై 24 గంటల సేపు నిరివ్రామం
గానూ, ఆ తరావ్త మళీళ్ అకోట్బర 2, 2022 నాడు రోజంతానూ జరుగుతాయి, అనీన్ వంగూరి ఫౌండేషన బారి
యూటూయ్బ చానెల లో చూసి ఆనందించ వచుచ్ను.
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