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కష్ణం 55 వ సమా శం
(మాసం మాసం

త
-

తయ్ం )

నాగరాజు రామ

మి

కాలిఫోరిన్యా కూయ్పరిట్నోలోని నాగసాయి బాబా గారి
ఇంటోల్ ఈ నెల 12న వీక్షణం 55వ సమావేశం జరిగింది. అతిధేయ దంపతుల
ఆతీమ్య ఆహావ్నం తరువాత, అధయ్కుష్లు శీర్ నరసింహాచారుయ్లు గారు
సమావేశానిన్ తమ అధయ్కోష్పనాయ్సం తో పార్రంభించారు. ఆచారుయ్లవారు బమెమ్ర
పోతన విరచితమైన శీర్మదాభ్గవతం లోని భకిత్ తతావ్నిన్, సాంపర్దాయ
నవనవోనేమ్ష కవితవ్ వైభవానిన్ సాధికార సమగర్తతో కొనియాడారు. సాథ్లీపులాక
నాయ్యంగా ఉటంకిసాత్ను అంటూనే, పోతన బాలయ్ ఉదంతాల నుండి గజేందర్
మోక్ష ఘటాట్ల దాకా ఆసకిత్కరంగా వివరించారు. ఆచందర్ తారారాక్ లైన
సెలయేళళ్ గిరిసీమలో ఆదిశంకరుణిణ్ నెలకొలుప్కొని, తన నోట రామభదుర్నిచే
భాగవత బృహదర్చనను పలికించుకునన్ హరిహరాదైవ్త భకత్ కవితలల్జుడు
బమెమ్ర. ఆచారుయ్ల వారి పర్సంగంలో ఆణిముతాయ్ల లాంటి అనేక పోతన
పదాయ్లు అలవోకగా దొరాల్యి. "పలికెడిది భాగవతమట, పలికించెడి వాడు
రామభదుర్ండట", "అలవైకుంఠ పురములో", "మందార మకరంద మాధురయ్మును గోర్లు " వంటి పదయ్ రతాన్లు పరిఢవిలాల్యి. వసుచరితర్ను ఉటంకిసూత్
కోలాహల పరవ్తం, శుకిత్మతి, గిరిక ఆదిగల అభిధానాలలోని అరథ్ సూఫ్రిత్ ని అబేధ లింగ సామయ్ంగా సమనవ్యించారు. నేటి "పరుస" పండుగల వంటి
ఆనాటి ఉతస్వాలలోని బాలపోతన అనుభవ కథనాలను వివరిసూత్, "చొపప్దంటు పర్శన్లు"గా తలపించే ఆతని సందేహాల వెనుక దాగిన సరేవ్శవ్ర ఏకతను
ఏకరువు పెటాట్రు. కవయా కార్ంతి దరశ్నః - పోతనామాతుయ్డు కార్ంతిదరశ్కుడు ఐనందుననే రవికాంచని వైకుంఠాపురానిన్ కవిగా అంత సాంగోపాంగంగా
సందరిశ్ంచుకునాన్డు. నానృషే కురుతే కావయ్ం - బమెమ్ర ఋషి తులుయ్డైనందుననే సంకాశ సుభగంగా 'పాహి పాహి యని కుయాయ్లించిన విఫల
గజేందుర్ని' మొరను ఆలకించ గలిగాడు, "ఆకరిణ్కాంతర ధమిమ్లల్ము చకక్ నొతత్కుండా", హుటాహుటిగా పరుగెతిత్న 'ఆరత్ తార్ణ పరాయణునిన్' అంత
విసప్షట్ంగా దరిశ్ంచుకో గలిగాడు. 'ఇంతింతై నభోవీధి పరయ్ంతమై' ఎదిగిన వటుని పరమ పావన పాద పీఠానీన్ భావించ గలిగాడు. ఇలా, అధయ్కుష్లు గారు
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పోతనారుయ్నిన్ భకత్ కవిగా, కార్ంత దరశ్కుడిగా అభివరిణ్సూత్, సాంపర్దాయంలో కవితవ్ం ఉనన్ందు వలేల్ ఈనాటికీ సాహితయ్ంలో నవనవోనేమ్ష నవీనత మిగిలి
ఉందని ముగించారు.
ఈ నాటి విశిషట్ అతిథులు పర్ఖాయ్త సాహితయ్ మూరిత్ తిర్పురనేని
గోపీచంద గారి కూతురు, విఖాయ్త హేతువాద వేతత్ తిర్పురనేని రామసావ్మి చౌదరి గారి
పౌతిర్ శీర్మతి రజని కాటర్గడడ్ గారు. బెంగళూరు నుండి విచేచ్సిన రజని గారు సభలోని
సభుయ్లను ఎంతో ఆసకిత్ తో పేరుపేరునా పరిచయం చేసుకోవడం అందరినీ
ఆనందపరిచింది. శోర్తల అభయ్రథ్న మేరకు వారు తన జీవిత విశేషాలను వివరించారు.
లబధ్పర్తిషుట్లైన వారి కుటుంబ సభుయ్ల, ముఖయ్ంగా వారి తండిర్ గారైన గోపీచంద గారి
వయ్కిత్తావ్నిన్ అభివయ్కీత్కరిసూత్ వారు రచన వేరు జీవితం వేరు అనేలా కాకుండా, తమ
రచనను జీవన విధానానిన్ ఏకీకృతం గావించుకునన్ ఆతమ్శుదిధ్

గలిగి ఉండే వారని

తెలిపారు. చినన్నాటి నుండీ తన సందేహాలకు నానన్గారి పుసత్కాలోల్ సమాధానం
లభించేదని అనాన్రు. విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గోపీచందుల మధయ్, ముఖయ్ంగా
'వేనరాజు' నవలా విషయంలో అభిపార్యం బేధాలు ఉనాన్ వాళిళ్దద్రితో మితర్బంధం
బలంగా ఉండేదని తెలిపారు. హేతువాది ఐన తన తాతగారు రామసావ్మి చౌదరి,
సాంపర్దాయ విషయ బదుధ్డైన ఉనన్వ లకిష్నారాయణ గారి మధయ్ ఎనిన్ భావ పరమైన
బేధాలు ఉనాన్ వారి సేన్హం ఏనాడూ చెడలేదని తెలిపారు. వారిది జాఞ్న సంపనన్మైన
కుటుంబమనీ, నారాయణగూడా లోని వాళళ్ ఇలుల్ నితయ్నూతన సరసవ్తీ నిలయంగా ఉండేదని హరష్ం వెలిబుచాచ్రు. సోదరులు చందర్, జోయ్తస్, శాయి
తనకనాన్ పెదద్వారు కనుక ఆనాటి మా కుటుంబ సాహితయ్ కళా నేపథయ్ం వారికి కలిసి వచిచ్ందని వివరించారు. తన రచనలోని మానసిక విశేల్షణ అందరికీ
అందిరావాలని, ఏ రచన కైనా సాహితయ్ పర్యోజనంతో పాటు సామాజిక పర్యోజనం కూడా ఉండి తీరాలని గోపీచందుగారు తపించే వారని
చెపుప్కొచాచ్రు. సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రం పొందిన 'పండిత పరమేశవ్ర శాసిత్ వీలునామా', 'అసమరుథ్ని జీవిత యాతర్', 'విశవ్దరశ్నం' (తాతివ్క
గర్ంధం ౧ &౨) ఇతాయ్ది గర్ంధాలు ఎంతో పేరుపర్తిషట్లు తెచిచ్పెటాట్యని , అసమరుథ్ని జీవిత యాతర్ మూడేళళ్లో ఐదు సారుల్ పునరుమ్దర్ణ పొందిందని,
వారి శతజయంతిర్ సందరభ్ంలో అలకనందావారు సమగర్ సాహితాయ్నిన్ వేశారని, లత గారు కూరిచ్ పెటిట్న 'చీకటి గదులు' అసంపూరణ్ంగానే
మిగిలిపోయిందని తెలిపారు. అసమరుథ్ని జీవనయాతర్ చైతనయ్ సర్వంతి పర్కిర్యలో సాగిన మనోవిజాఞ్న విశేల్షణాతమ్క రచన. దానిన్ తండిర్ గారైన
రామసావ్మి చౌదరి గారికి అంకితమిసూత్ "ఎందుకు అనన్ పర్శన్ వేసిన నానన్కు అంకితం" అని రాసుకునాన్రు. గోపీచందుగారు రా నురాను ఆశువుగా
చెబుతూ రచనలు సాగించే వారని అనాన్రు. నాసిత్కవాదిగా ముదర్పడిన తాతగారు, హేతువాదులూ, ఎం ఎన రాయ అనుయాయులూ ఐన తండిర్ గారు
సాహితయ్కారులే కాక సమాజ సంసక్రణా కంకణ బదుధ్లని, మారుమూల గార్మాలకు వెళిల్ తాము సంసక్రించి రూపొందించిన ముకత్సరి వివాహ తంతును
జరిపించే వారని, భోగం మేళా దేవదాసీ వేశాయ్ది వృతుత్లను నిరూమ్లించేందుకు కృషి చేసే వారని, వయోజన విదాయ్ వాయ్పిత్కి పాటుపడే వారని రజని గారు
కొనియాడారు. అపుప్డెపుప్డో తన కథ " అచిచ్నానమమ్ కథ" ను కౌముదిలో పర్చురించినందుకు రజని గారు ధనయ్వాదాలు తెలుపగా, తవ్రలో తన రేడియో
టాక షోలో గోపీచంద గారి గురించిన పర్సంగం ఉంటుందని కిరణ పర్భ గారు తెలిపారు. ఆరోజులోల్ విశవ్నాథుల వారు " గొపప్ గోపీచంద" అనే గేయానిన్
రాసినటుట్ గురుత్ చేశారు. 52 ఏళల్కే పరమపదించిన హేతువాదైన తన తండిర్ గోపీచంద గారు చరమాంక దశలో పాండిచేచ్రీ లోని మహరిష్ అరవింద ఘోష
తాతివ్క భావ పర్భావానికి లోనై శుదధ్ ఆధాయ్తిమ్కతను ఆశర్యించిన విశేష ఉదంతానిన్ రజని గారు అరమరికలు లేకుండా వినన్వించారు. రజని గారి
పర్సంగం ఆతీమ్యంగా ముచచ్టల్ మృదు భాషణంగా సాగి అందరినీ మురిపించింది.
తరువాతి కారయ్కర్మం నెలనెలా కర్మం తపప్కుండా కిరణ పర్భ గారు నిరవ్హిసుత్నన్ 'చతుర పర్శాన్వళి' (కివ్జ). సాహితయ్ సినీ
కళా రంగ సంబంధితమైన 20 ఆసకిత్ కరమైన పర్శన్లకు శోర్తలు సప్ందించి పుసత్కాలను బహుమతులుగా గెలుచుకునాన్రు.
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కవిసమేమ్ళనంలో డా|| కె.గీత గారు సమకాలీన అమెరికా సమాజంలో
జరుగుతునన్ భారతీయ హతయ్ల నేపధయ్ంలో రాసిన "డాలరు మరక" కవితను , శీర్చరణ గారు"శివ
తతావ్నిన్", నాగసాయి బాబా గారు హాసయ్ సోఫ్రక కవితను, లెనిన గారు ఆతమ్ సిదాద్ంతానిన్ చదివి
శోర్తలను రంజింప చేశారు. నాగరాజు రామసావ్మి తమ కవితలను చదవడమే కాకుండా కవితవ్ం
రాయడం లో ఎనున్కోవలసిన పదజాలాలిన్, కవితవ్ంలో నిగూఢత ఆవశయ్కతను విశదీకరించారు.
శీర్మతి కాంతి కిరణ, శీర్మతి ఉదయలకిష్, శీర్ గాంధీ పర్సాద, శీర్ పర్సాద
నలల్మోతు, శీర్ చుకాక్ శీర్నివాస , శీర్ శిలేప్ష, శీర్ రాజేశవ్ర, శీర్ రావు తలాల్ పర్గడ, శీర్ సుభాష పెదుద్ , శీర్
వికాస, శీర్మతి శారద మొదలైన సాథ్నిక పర్ముఖులు పాలొగ్నన్

ఈనాటి వీక్షణం సమావేశం

ఆసకిత్కరంగా సాగి, ఆహాల్దకరంగా ముగిసింది.
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