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అపుప్డపుప్డు “ఓ రాయి వేసేత్ పోలే?” అనిపించి అలా వేశాం ఆనుకోండి. దాని అరధ్ం మనకి తెలిసినదే. ఆ రాయి
తగల వలసిన చోట తగిలితే సరే. తగలక పోయినా మనకి వచిచ్న నషట్ం ఏమీ ఉండదు. ఇపుప్డు ఆ పోలిక సరి అయినదో
కాదో తెలియదు కానీ, ఇది చదివాక ఎవరికైనా కోపం వసుత్ందేమో అంతకనాన్ తెలియదు కానీ, ఇది సభా మరాయ్దకీ
భారత పర్భుతావ్నికీ నేను ఏమైనా భంగం కలిగిసుత్నాన్నేమో అంత కనాన్ తెలియదు కానీ అందరూ పెదద్ మనసుతో ననున్
మనిన్ంచమని కోరుకుంటునాన్ను.
అసలు ఏమయిందీ అంటే సరిగాగ్ మూడు, నాలుగు వారాల కిర్తం నేను మన నూయ్ ఢిలీల్ లో ఉనన్ ఉపరాషట్రపతి
గారికి ఒక గాలి రాయి ..అంటే ఇమెయిల లో ఒక చినన్ రాయి విసిరాను. అంటే “ఓ రాయి వేసేత్ పోలే?” అనన్ బాపతు
అనమాట. అదెందుకూ అంటే సరిగాగ్ గత ఏడాది ..అంటే అకోట్బర 10-11, 2020 లో మేము..అనగా వంగూరి
ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా, శీర్ సాంసక్ృతిక కళా సారధి (సింగపూర), తెలుగు మలిల్ (ఆసేట్ర్లియా), ఛారెల్స ఫిలిప బౌర్న
తెలుగు సమాఖయ్ (ఇంగల్ండ), దకిష్ణ ఆఫిర్కా తెలుగు సాహితయ్ వేదిక (జొహానెస బరగ్) సంసథ్ల సహకారంతో నిరవ్హించిన
7వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ లో 5 ఖండాల నుంచి 14 దేశాల నుంచి సుమారు 200 మంది వకత్లు పాలొగ్నన్,
36 గంటల సేపు నిరిచ్రామగా జరిగిందొచ అని మేము నిరిస్రామంగా పర్చారం చేసుకునాన్ం. ఇదేదో బావుందే అని
అలాంటి సోల్గన ని,,అంటే 5 ఖండాల నుంచి యాభై రెండో, డభై నాలుగో దేశాల నుంచి నూట నలభై తెలుగు సంఘాలు,
ఆ చితర్గుపుత్డు కూడా లెకక్పెటట్ లేనంతమంది వకత్లు పాలొగ్ంటునన్....అని పర్పంచంలో సాహితాయ్నికి “మాసికాలు” పెటేట్
వారందరూ వాళళ్ లెవెల పెంచేసుకునాన్రు.
ఇపుప్డు జరిగింది ఏమిటంటే ....ఆ 7వ పర్పంచ సదసుస్లో పాలొగ్నన్ వకత్లు అందరినీ బతిమాలి, బెదిరించి,
కోపప్డి, సాకాష్ట్ంగ నమసాక్రాలు చేసి, ... వారి పర్సంగ వాయ్సాలు తెపిప్ంచుకుని,..అలా చేతి వార్త, పిడిఎఫ, జేపెగ ..ఇలా
అడడ్మైన సాంకేతిక పర్కిర్యలలోనూ వచిచ్న వాటిని గూబ వాచేటంత..డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటిట్ టైపింగ చేయించి, అందరి
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ఫోటోలూ వారి వారి ముఖార విందాలు ఎలా ఉనన్పప్టికీ వాటిని సరావ్ంగ సుందరంగా రంగులలో వేయించి మొతాత్నికి
520 పేజీల సభా విశేష సంచిక ముదర్ణకి తయారు చేశాం. అంతేనా అంటే అంతే కాదు. అనుకోకుండా....ఈ పుసత్కం
మా 100వ పర్చురణగా లెకక్ లోకి వచిచ్ంది. అబోబ్ వంద పుసత్కాలే..అనిపించగానే కాసత్ పరిశోధన చేసేత్....భారత దేశం
ఎలల్లు దాటి విదేశాలలో అనిన్ పుసత్కాలు ముదిర్ంచినది బహుశా మేమేనేమో అనే అనుమానం వచేచ్సింది. నాకు తెలిసీ
వెబ పుసత్కాలు చాలా పర్చురించిన వారిలో కౌముదిదే అగర్ తాంబూలం. నేను చెపేప్ది అచుచ్ వేసినవి అనమాట. ఈ
పర్తేయ్కతలే కాక, మా పుసత్క పర్చురణల విషయంలో డిటీపీ, రూప కలప్న, ముదర్ణ, పంపిణీ మొదలైన అనిన్ విషయాల
లోనూ మాకు చేదోడు వాదోడు గా ఉనన్ శీర్మతి జోయ్తి వలబోజు సంసథ్ జే.వి పబిల్షరస్ కి ఇది 200 వ పర్చురణ అని కూడా
తెలిసింది. అంటే ఈ పుసత్కం వంగూరి 100 – వలబోజు 200 అనమాట.
మరి ఇనిన్ పర్తేయ్కతలు ఉనన్ ఈ గర్ంధం ఆవిషక్రణ కూడా పర్తేయ్కంగానే ఉండాలి కదా!. అంచేత ఆ నాటి 7వ
సదసుస్ పర్ధాన నిరావ్హకులైన ఆతీమ్యులు రతన్ కుమార కవుటూరు, రాధిక మంగిపూడి (సింగపూర), రావు కొంచాడ
(మెల బరన్), వంశీ రామరాజు గారు (హైదరాబాద), డా. జొనన్లగెడడ్ మూరిత్ (ఇంగల్ండ), రాపోలు సీతారామరాజు
(జొహానస్ బరగ్), మా హూయ్సట్న వాడే అయిన శాయి రాచకొండ, మా పర్ధాన సాంకేతిక నిపుణులు రాధాకృషణ్ గణేశన్ లని
సంపర్దించాను. ఆ నాటి వకత్లనీ, పర్సంగ వేదికల నిరావ్హకులనీ, సాంకేతిక నిపుణులనీ పిలిచి అంతరాజ్లంలో
ఆవిషక్రణ మహోతస్వం నిరవ్హించాలని

అందరూ ఏకగీర్వంగా నిరణ్యించేశారు. ఇక ఆవిషక్రత్గా ఎవరు ఉంటే

బావుంటుందీ అనే అంశం మీద రకరకాల సూచనలు వచాచ్క ఉపరాషట్రపతి వెంకయయ్ నాయుడు గారి పేరు తెర మీదకి
వచిచ్ంది. ఈ మధయ్ ఆయన చాలా సభలకి వచిచ్ తెలుగు భాష పురోగమించవలసిన అవసరం మీద మాటాల్డుతునాన్రు
కాబటిట్ ఫలానా వాళళ్ చేత సిఫారస చేయిసేత్ ఆయన వసాత్రు అని పర్తిపాదనలు వచాచ్యి. ..అంటే వెంకయయ్ నాయుడు
గారి చేత ఒపిప్ంచడానికి రికమండేషన చేసే వాళళ్ పేరుల్ నాలుగైదు వినపడాడ్యి. “అలా సిఫారసులూ, రికమండేషనూల్ నై
జాంతా. మన సంసథ్ గురించీ, 100 వ పుసత్కం గా దీని పర్తేయ్కతా ఆయన గురిత్ంచి అంగీకరిసేత్ దానికి విలువ ఉంటుంది.
అంచేత నేనే ఆయనకి ఒక రాయి విసురుతాను. తగిలితే మంచిదే” అని నేను ఉపరాషట్రపతి గారి ఈమెయిలుకి ఒక రాయి
విసిరాను. అలా అని పొలోమని గొపప్ గొపప్ వాళళ్తో నా ఫోటోల తోటీ, పేదద్ బండ రాయి కాదు. చినన్ రాయి. అంటే
కేవలం ఒకే ఒక పేజీ అనమాట.

అయితే నేను ఊహించని విధంగా ఆయన ఆఫీస నించి “పుసత్కం కాపీలు

పంపించమనాన్రు” అని వారత్ రావడం, ఆదరాబాదరాగా కొనిన్ కాపీలు ముదిర్ంచి ఆయనకీ అందించడం, అది ఆయన
చూసి అంగీకరించడం, ఆయన సికిక్ం పరయ్టన నించి ధిలీల్ తిరిగి వచీచ్, రాగానే మాకు తగిన సమయం కేటాయించడం,
మిగతా అధికారికంగా జరగవలసిన సాంకేతిక ఏరాప్టుల్ సింగపూర నించి మా రతన్ కుమారుడూ, రాధాకృషుణ్డూ చక,
చకా చేశేశారు. మరి ఉపరాషట్రపతి అంతటి సాథ్యి ఉనన్ వారికి వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా గురించి అతి తకుక్వ

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2021

xʒɌ’Ȫȯ’ χ

3

సమయంలో తెలియాలీ అంటే ఎలా...అనుకోగానే రాధిక మంగిపూడి రంగంలోకి దిగి తన వాయ్ఖాయ్నంతో రూపొందించిన
వీడియోని ఉనన్త సాథ్యిలో రాధాకృషణ్ పర్సారానికి తయారు చేశాడు.
ఈ ఆవిషక్రణ కారయ్కర్మ మొతత్ం కేవలం 30 నిమిషాలు. ఆ వీడియోని ఈ కిర్ంది లింక లో చూడవచుచ్ను.
(You Tube Channel of Vanguri Foundation) అందులోనే గత 27 ఏళల్ వంగూరి ఫౌండేషన పర్సాథ్నం
వీడియో కూడా ఉంటుంది.
https://www.youtube.com/watch?v=CFgc_4SEzFk&t=808s
ఆవిషక్రణ కారయ్కర్మం అవగానే ఉపరాషట్రపతి గారి కారాయ్లయం నుంచి వెలువడిన అధికారిక పతిర్కా పర్కటనలో
ఈ కిర్ంది అంశాలని పర్ధానం’గా పర్సాత్వించి, ఆయన పర్సంగం పూరిత్ వివరాలు, ఫోటోలు ఇవవ్డం నాకు భలే నచిచ్ంది.
•

అందరికీ అందుబాటులోకి వచేచ్ విధంగా సాహితయ్ పునరుజీజ్వం జరగాలి – ఉపరాషట్రపతి

•

భాష, సంసక్ృతుల అభివృదిధ్, పరిరక్షణ కోసం తెలుగువారంతా చొరవ తీసుకోవాలి

•

మారుతునన్ కాలానికి అనుగుణంగా నూతన పదసృషిట్ జరగాలి

•

తెలుగు భాషా వాయ్పిత్కి అంతరాజ్ల మాధయ్మం ఓ మంచి అవకాశం

•

దీనిన్ పర్తి ఒకక్రూ వినియోగించుకోవాలి.

•

సాహితయ్ం, సంసక్ృతుల వాయ్పిత్ కోసం తెలుగు సంసథ్ల చొరవ మరింత పెరగాలి.

•

వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా వారి 100వ పుసత్కానిన్ ఆవిషక్రించిన ఉపరాషట్రపతి

నిజానికి ఆయన తన పర్సంగంలో వంగూరి ఫౌండేషన పేరు పదే, పదే పర్సాత్వించడం నాకే ఆశచ్రయ్ం
కలిగించింది. ఆనందం వేసింది. అంతే కాదు. తెలుగు నాట ఈనాడు, ఈక్షణం, మా గలఫ్, సాకిష్, తెలుగు టైమస్,
ఆంధర్జోయ్తి, NT నూయ్స మొదలైన పతిర్కలు ఈ వారత్ని చాలా ఫొటోలతో.. పర్ముఖంగా పర్చురించడం ఒక ఎతుత్ అయితే
24 గంటలూ వారత్లు పర్సారం చేసే వాటిలోల్ కంటే ఈటీవీ పైరమ టైమ లో ఈ ఆవిషక్రణని ఒక వారత్గా ఎంపిక చేసి
పర్సారం చెయయ్డం నాకు నిజంగానే భలే సంతోషం గా ఉంది. ఆ లింక, ఒకటి, రెండు పతిర్కల కథనాలూ లింక లూ ఈ
కిర్ంద ఇచాచ్ను.
ETV: Prime Time News
https://www.youtube.com/watch?v=vTH8DewRoc8
https://www.youtube.com/watch?v=da4C-BqsNuw
https://www.eenadu.net/nri/newsarticle/general/1101/121219650
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https://andhrajyothy.com/telugunews/vice-president-of-india-vangurifoundation-of-america-book-launch-mrgs-nri-1921102507574096
ఈ అనుకోని గురిత్ంపు సభ ఫోటోలు కొనిన్ ఇకక్డ జతపరిచాను. ఇంత సొంత సుతిత్ అవసరమా అంటే
ఏమో, నాకేం తెలుసూ? మీరే చూసి చెపప్ండి.
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