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ఈ వాయ్సం వార్సే సమయానికి ఇంకా ఒక రోజు బాకీ ఉంది. దేనికీ అంటే మూడు రోజుల పాటు జరిగే 8వ
పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ కి అనమాట. మొనన్టికి మొనన్ ...అంటే సెపెట్ంబర 18-19, 2022 తేదీలలో
నూయ్జీలండ పర్తయ్క్షమ్గానూ, అంతరాజ్లం లోనూ కూడా రెండు రోజులు విజయవంతంగా పూరిత్ చేసుకుని నేను మళీళ్
అమెరికా వచిచ్ పడాడ్ను. మూడో రోజు పర్సంగాలు అకోట్బర 2, 2022…గాంధీ జయంతి నాడు ఉదయం 8:00 నుంచి
సాయంతర్ం 8:00 దాకా కొనసాగుతాయి. మీరు ఇది చదివే సమయానికి ఆ రోజుతో సదసుస్ దిగివ్జయంగా పూరిత్
అవుతుంది.
ఈసారి నేనూ, కీవ్న వికోట్రియా, ఆపత్ మితుర్డు మలిల్క పుచాచ్ ....మా అందరి పెటెట్లూ మొయయ్డానికి మా
సుపుతుర్డూ కలిసి నూయ్జీలండ వేళాళ్ం. సదసుస్ అయాయ్క పనిలో పనిగా ఆ పర్కృతి సౌందరాయ్నికి పెటిట్ంది పేరు అయిన
ఆ దేశం లో చాలా పర్దేశాలు చూసి పారేశాం. ఆ వివరాలు తరవాత ఎపుప్డో వార్సాత్ను. ఈ సారి సదసుస్ ఎంత బాగా
జరిగిందో అనే డబాబ్ కొటుట్కుంటాను.
ఈ సదసుస్ "నూయ్జిలాండ తెలుగు సంఘం" వారి 25వ వారిష్కోతస్వ సందరభ్ంగా ఆకాల్ండ మహానగరంలో
సెపెట్ంబర 18, 2022 శనివారం పార్రంభమై, భారతకాలమానం పర్కారం అంతరాజ్లంలో ఆదివారం మధాయ్హన్ం వరకు
జరిగింది. పార్రంభ సభలో భారతదేశం నుండి కవి జొనన్వితుత్ల రామలింగేశవ్ర రావు, వోలేటి పారవ్తీశం గారూ నానా
విమాన కషాట్లూ పడి అకక్డికి రాగలిగారు. నూయ్జిలాండ తెలుగు సంఘం సమనవ్యకరత్ మగతల శీర్లత, అధయ్కుష్రాలు
అనిత మొగిలిచెరల్, సునీల, ఆసేట్ర్లియా నుంచి గొలల్పూడి విజయ,

శీర్నివాసరావు

తదితరులు పార్రంభ సభలో

పాలొగ్నాన్రు. అందులో పర్సమ్గాలు, సందేశాలు అయాయ్క నూయ్జీలండ నుంచి వెలువడిన మొటట్ మొదటి తెలుగు
కథాసంపుటి “పర్వాస చందమామ కథలు (సతీష గొలల్పూడి రచన). కవి జొనన్వితుత్ల గారి విమాన వేంకటేశవ్ర శతకం,
మరో మాయాబజార – కథాసంపుటి (రాధిక మంగిపూడి) అమెరికోవిడ కథలూ-కాకరకాయలూ (వంగూరి చిటెట్న
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రాజు), డయాసోప్రా కథానిక -16వ సంకలనంతో సహా

వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా పర్చురించిన ఐదు

పుసత్కాలు ఆవిషక్రించబడాడ్యి.
పార్రంభ వేదిక అనంతరం, రెండవ వేదిక
నుండి

పార్రంభమై

16

గంటల

పాటు

అంతరాజ్లంలో 25 దేశాలనుండి సుమారు 100
మంది

వకత్ల పర్సంగాలతో

ఈ సదసుస్

కొనసాగింది. ఈ అంతరాజ్ల వేదికలకు పార్రంభ
ఉపనాయ్సం సినీకవి శీర్ భువనచందర్ అందించగా,
సంగీత దరశ్కులు సవ్ర వీణాపాణి సదసుస్కొరకు
పర్తేయ్కించి ఒక అంకిత గీతానిన్ రచించి సవ్రపరిచి
ఆలపించారు. మలేషియా మరియు అమెరికా
నుండి రెండు చరాచ్ వేదికలు కూడా నిరవ్హింపబడాడ్యి. పదయ్ ఆలాపన, దేశభకిత్ సాహితయ్ం మీద వోలేటి పారవ్తీశం గారి
ఉతేత్జపూరితమైన పర్సంగం అందరినీ ఎంతగానో ఆకటుట్కునాన్యి.
అంతరాజ్ల వేదికపై కెనడాకు చెందిన రచయితిర్ కొమరవోలు సరోజ జీవన సాఫలయ్ పురసాక్రానిన్ అందుకొనగా,
ముగింపు సమావేశ సమయంలో ఓలేటి పారవ్తీశం జీవన సాఫలయ్ పురసాక్రంతో సతక్రించబడాడ్రు. నూయ్జిలాండ
వేదికలలో అకక్డ నివసించే తెలుగు రచయితలు, కవులు తమ పర్సంగాలను అందించగా, మొతత్ం 26 గంటల పాటు
నిరివ్రామంగా ఈ కారయ్కర్మం వివిధ యూటూయ్బ ఛానళళ్ దావ్రా పర్తయ్క్ష పర్సారం చేయబడింది. రెండవ రోజు పర్తయ్క్ష
వేదిక మీద కవి జొనన్వితుత్ల తన శతకంలోని పదాయ్లను వినిపించారు. చెపొప్దూద్..పవితర్ భారత దేశం నుంచి వచిచ్న
జొనన్వితుత్ల గారూ, పారవ్తీశం గారూ అదుభ్తంగా పర్సంగించారు. ఇదద్రూ ఎంతో సేన్హశీలురు. నాకు ఎంతో ఆపుత్లు
కూడా. అందులో వోలేటి పారవ్తీశం అంటే ఎవరో కాదు. అతని తండిర్ పర్ముఖ కవి శశాంక కాకినాడలో సరిగాగ్ మా
ఇంటికి ఎదురుగా ఉండేవాడు. ఆయన చినన్తనం లోనే పరమపదించిన గొపప్ కవి. ఈ పారవ్తీశం దూర దరశ్న లో
బాగా పేరు తెచుచ్కునన్ సాహితీవేతత్. అలనాటి వెంకటపారవ్తీశవ్ర కవులలో వోలేటి పారవ్తీశం గారి పొతుర్డు..అంతే కాక
పర్ముఖ కవి కందుకూరి రామభదర్ కవి దౌహితుర్డు. ఇక సాహితయ్ం లో పర్జాణ్ పాటవాలు వంశపారంపరయ్ంగా రాకుఁడా
పోతాయా?
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ఈ రెండు రోజులూ విదేశాలలో ఉనన్ వకత్ల పర్సంగాలు జరిగితే పర్తేయ్కంగా భారతీయ వకత్ల, అతిధుల
పర్సంగాలు అకోట్బర 2, 2022 న అంతరాజ్లంలో మరొక 12 గంటల పాటు ఉంటాయి...హోలు మొతత్ం 18 వేదికలు,
అనేక దేశాల 20 మందికి పైగా వేదిక నిరావ్హకులు, 30 మందికి పైగా సాంకేతిక నిరావ్హకులు, సుమారు 30 దేశాల
నుంచి 150 మందికి పైగా వకత్లు, నా జేబు లో నించి కా కీవ్న వికోట్రియాకి చెపుప్కోలేననిన్ వేల కొదీద్ డాలరల్ ఖరూచ్ వెరసి
8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ దిగివ్జయంగా జరిగింది. తెలుగు సాహితయ్ వికాసానికి ఈ సదసుస్ ఎంత వరకూ
దోహదం చేసిందో కాలమే నిరణ్యిసుత్ంది.
ఈ 8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ని అహరిన్శలూ శర్మపడి నిరవ్హించిన వారు నూయ్జీలండ నివాసి శీర్లత
మగతల, సహ నిరావ్హక సంసథ్ల పర్తినిధులుగా డా. వంశీ రామరాజు (హైదరాబాద), శాయి రాచకొండ (హూయ్సట్న),
రతన్ కుమార కవుటూరు (సింగపూర), రాధిక మంగిపూడి (బొంబాయి), రాపోలు సీతారామరాజు (జొహానెస బరగ్), డా
వెంకట పర్తాప & సతయ్ మలుల్ల (మలేశియా), లకీష్ రాయవరపు (కెనడా), డా. వెంకట తరిగోపుల (నారేవ్) అయితే
నేను ఉతస్వ విగర్హానిన్. సింగపూర సాంకేతిక పర్తయ్క్ష పర్సార కేందర్ంగా నడిచిన ఈ కారయ్కర్మానికి గణేశన్ రాధాకృషణ్,
కాతాయ్యని, మధు చెరుకూరిమ పర్ధాన సాంకేతిక నిరావ్హకులుగా సేవలందించారు.
సంసాథ్గతంగా వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా, నూయ్జిలాండ తెలుగు సంఘం, తెలుగు మలిల్ ఆసేట్ర్లియా, శీర్
సాంసక్ృతిక కళాసారథి సింగపూర, మలేషియా తెలుగు సంఘం, వంశీ ఆరట్ థియేటరస్ భారతదేశం, వీధి అరుగు నారేవ్,
దకిష్ణాఫిర్కా తెలుగు సాహితయ్ వేదిక, తెలుగు తలిల్ కెనడా, సంసథ్ల సంయుకత్ ఆధవ్రయ్ంలో ఈ సదసుస్ రూపకలప్న
జరిగింది..
ఈ లోగా ఖాళీగా ఉండే అవకాశం లేదు కానీ వీలుంటే రెండేళుళ్ నిదర్పోయి మళీళ్ 9వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ
సదసుస్లో కలుసాత్ను.
COMMENTS
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