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కష్ణం 52 వ సమా శం
(మాసం మాసం

త

తయ్ం )

- నాగరాజు రామ

మి

ఈ నెల వీక్షణం 52వ సమావేశం
డిసెంబర 11న ఫీర్మౌంట లోని శరీమ్లాగారి ఇంటోల్ జరిగింది.
అతిథేయులు

శీర్మతి

శరీమ్లాగారు

ఎంతో

ఆతీమ్యంగా

అతిథులను ఆహావ్నించాక, సభ శీర్ వేమూరి గారి అధయ్క్షతన
మూడు గంటల పాటు అతయ్ంత ఉతాస్హంగా కొన సాగింది.
సుమారు నాలుగేళల్ కిర్తం తమ ఇంటోల్ మొదటి వీక్షణం
జరిగిందని, ఇనాన్ళుల్ నిరాఘాటంగా వీక్షణం సమావేశాలు
కొనసాగుతుండడం

హరష్ణీయమని

అధయ్కుష్ల

వారు

కొనియాడారు.
కారయ్కర్మంలోని మొదటి అంశం
శీర్మతి శరీమ్లా గారి కథా పఠనం. వీరి వాయ్సాలు , కథలు 'వారత్'
వంటి పర్సిదధ్ సాహితయ్ పతిర్కలోల్ పర్చురితమయాయ్యి. కూచిపూడి
శాసతరీయ నాటాయ్ది లలిత కళలలో అభినివేశమునన్ వీరు తమ కథలలో లలిత కోమల సంవేదనలను చితిర్సాత్రు. కథా శీరిష్క 'చినిన్ ఆశ '. పేరుకు తగటుట్గానే
కథలో సునుశిత పసి మనసత్తవ్ం పర్సుఫ్టించింది. ఏలూరు తిరునాళుల్, టమటమాల బండి, వెదురు గూళల్ బళుల్ దరశ్నమిచాచ్యి. పలెల్ వాతావరణం లో
సాగిన పసిపార్యపు కథనం పూవుకు తావి అబిబ్నటుట్ సరళంగా సాగింది. చినిన్ చినిన్ వాకాయ్లతో ఉతత్మ పురుషలో నడచిన కథనరీతి పాఠకులను చిటికన
వేలిని పటుట్కొని కథా చితర్ం కేసి నడిపిసుత్నన్టుట్ సహజ సుందరంగా వుందని కిరణ పర్భ గారు కొనియాడారు.
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తదనంతర
కిరణ

పర్భగారి

కీలకోపనాయ్సం.

కారయ్కర్మం
కవి

సామార్ట

విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారి పై 20 వారాలుగా కొన
సాగుతునన్ వారి 25 సంపుటాల రేడియో టాక షోకు
పొడిగింపు ఈ పర్సంగం. ఇంతవరకు ఉటంకించబడని
కొనిన్ విశిషాట్ంశాల విషయ సంగర్హం. గంటకు పైగా
సాగిన వారి

వాగాధ్ర శోర్తలను మంతర్ముగుధ్లను

చేసింది. తన షోలలో విశవ్నాథుని వృతాత్ంతానిన్ ఆరు
భాగాలుగా విభజించి విశేల్షిసుత్నాన్నని తెలిపారు. జీవన
రేఖలు, ఏకవీర, వేయి పడగలు, ఆతమ్కథ, చినన్ కథలు,
రామాయణ కలప్వృక్ష మహా కావయ్ం - ఈ ఆరు
భాగాలలో ఆఖరుదైన కలప్వృక్షంపై ఇంకా సమగర్ంగా
పర్సంగించాలిస్ వుందని, ఙాజ్నపీఠ పురసాక్ర సందరభ్ంలో విశవ్నాథుల వారు సమరిప్ంచిన ఆంగల్ నివేదిక విశేషాలను, వాటి పూరవ్పరాలను ఇపుప్డు
పర్సాత్విసుత్నాన్నని తెలిపారు. వారి అదుభ్త పర్సంగ సారాంశం ఇలాగుంది :
విశవ్నాథ వారికి 1971 లో లక్షరూపాయల ఙాజ్నపీఠ పురసాక్రం లభించింది. పాతిక సంవతస్రాల అకుంఠిత విశేష కృషి
ఫలితంగా విశిషట్ 'రామాయణ కలప్వృక్షం' మహా కావయ్మై పర్భవించింది. పురసాక్ర సందరభ్ంలో విశవ్నాథ గారు ఇంగీల్షులో చదివిన ఎనిమిది పేజీల
ఉపనాయ్సం వారి జీవన సతాయ్లను పర్సుఫ్టించింది. జీవన గమనంలో తాను అనుభవించిన పేదరికానిన్, తాను భరించిన వియోగ విషాదానిన్, ఎదురొక్నన్
పర్తిఘటనలను దాపరికంలేకుండా ఏకరువు పెటిట్ంది. ఆ ఉపనాయ్సం ఒక ఉతక్ృషట్ 'ధిషణుని' ఉదాతత్తను పర్తిఫలించింది. A well-structured
write-up ; a sheer caliber of corporate world !
రాసేత్ రామాయణమే రాయాలనన్ తన తండిర్ గారి ఆదేశంతో కలప్వృక్ష రచనకు వారి 14వ ఏటనే బీజం పడింది. అందుకు
కావలసిన సంసిదధ్త కోసం సతయ్నారాయణ గారు పాతికేళుల్ పరిశర్మించారు. రకరకాల రామాయణాలను అవపోసనం పటాట్రు. సంసక్ృతంలో నిషాణ్తుడు
కానిదే రామాయణ ఆతమ్ను పటుట్కోలేమని గర్హించి సంసక్ృత భాషను కూలంకషంగా అధయ్యనం చేశారు. తన రామాయణ రచనలో ఎవరూ వాడని
వృతాత్లను పొందుపరచాలని, ఒకొక్కక్ కాండలో 2000 చొపుప్న పదాయ్లు ఉండాలని భావించి 1934 లో శీర్కారం చుటిట్న రామయణ కలప్వృక్ష మహా
కావయ్ం పూరిత్ అవడానికి 17 ఏళుల్ పటిట్ంది. ఒకక్ బాలకాండ రచనకే 5 సంతస్రాల వయ్వధానం అవసరమయింది. డబుబ్ లేమి కారణంగా రచనను
ఆపేయాలనుకునన్ తరుణంలో మళాయ్ల యువరాజా వారు ఆరిథ్కంగా ఆదుకొని బాలకాండను పర్చురించి పెటాట్రు. తనచే ' రాముడు రాయించిన'
రామాయణం నిజానికి సీతకథ అని విశవ్నాథులవారు నిరాధ్రించారు.
డిగీర్లు లేని తెలుగు పాండితయ్ం అసమగర్మేనని, ఆంగల్ంపై పటుట్ సాధించాలని భావించి పాశాచ్తయ్ సాహితాయ్నిన్
మథించారు. ఆంగల్ సాహితయ్ కళలను, లాటిన అనువాదాలను, ఇటాలియన నాటకాలను అధయ్యనం చేసి ఇంగీల్షు భాష పై అధికారం సాధించారు.
ఇలా నిరాఘాటంగా సాగిన కిరణ పర్భ గారి పర్సంగ ధారలో విశవ్నాథ పర్శసిత్ బహు ముఖంగా పర్వహించింది.
ఈ సారి వేమూరి గారి వయ్ంగాయ్సత్రం పాక శాసత్రం మీద పడింది. వెంకటేశవ్రుల్ గారు 'మషూర్ం కరీర్' పేరున ఇదివరలో
అచైచ్న తన సెక్చ ను చదివి వినిపించారు. తెలుగు కాని వంటింటి తెలుగులో నడచిన కథనం నవువ్లను పండించింది.
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సాయిబాబా గారు 'రిగేవ్దం' పై పదయ్ం
పాడారు. జగమంతా రిగిగ్ంగే అనన్ంత
ఇదిగా పాదాలు కదిలాయి.

"వీక్షణ

గీతం" రెండవ భాగం లో 'వీక్షణానీన్',
'వీక్షణ సభయ్ మండలినీ' పేరుపేరున
పర్సుత్తిసూత్ - అమెరికా గరవ్ కారణం,
తెలుగు

కళాతోరణం,

సాంసక్ృతిక

సంరక్షణం, కిరణ పర్భల పర్శోన్తత్రం,
ఆసూరి రామాయణం, గీతా మాధవి
కవనం అనరఘ్ళం అంటూ అంతయ్
పార్సలతో అదరగొటేట్శారు. సటారికల
గా సాగిన వారి హిలేరియస గాతర్ం సభికులకు కితకితలు పెటిట్ంది.
ఈ రోజు హైటీబేర్క తదనంతర కారయ్కర్మం సరికొతత్ది. విశేషమేమిటంటే
ఈ దినం

'వీక్షణం' కరత్, కరమ్, కిర్య లాంటి గీతా మాధవి గారి జనమ్దినం. కిరణ పర్భ

దంపతులు దిగివ్జయంగా నిరవ్హిసుత్నన్ సాహితయ్ పతిర్క ' కౌముది' కి పదేళుల్. యాదృచిచ్కంగా
అమరిన ఈ రెండు పండుగులను ఏకకాలంలో నిరవ్హించుకుని వీక్షణం సభుయ్లు సంబరపడి
పోయారు. కిరణ పర్భ దంపతులు కేక కట చేసి గీతగారిని అభినందిసేత్, గీత గారు అభినందన
కానుకనందించి కౌముదిని రంగుల బలూనల్తో ఎగిరేశారు.
కిరణ పర్భ గారి సాహితయ్ కివ్జ పర్శోన్తత్రావళిలో సభుయ్లందరూ
పాలు పంచుకొని సభకు నూతనోతాస్హానిన్ చేకూరాచ్రు.
కవిసమేమ్ళన కారయ్కర్మంలో భాగంగా సతయ్నారాయణ గారు
ఉమర్లీషా గారి చింతనాతమ్క కవితనూ, తన 'అక్షరానీన్' గానం చేసి సభికులను రంజింప జేశారు.
గీత గారు ' వయసొచిచ్న పుటిట్న రోజు', లెనిన గారు 'నా పేరేమిటి', నాగరాజు రామసావ్మి '
నవతరానికి నా సవ్పన్ం' కవితలను వినిపించారు. శీర్ చరణ గారు గళరిష్ బాలమురళీ కృషణ్కు
నివాళిగా పదయ్ పర్సూనాలను పర్సాదిసేత్, సతయ్నారాయణ గారు గానామృతంతో సతక్రించారు. శంషాద గారు 'శుకార్రం పుటిట్న రోజు' తెలంగాణ బాణీలో
వచన కవితా కుసుమానిన్ అందించారు.
శీర్మతి లకిష్గారు తన మెకిస్కో పరయ్టానుభవ సమ్ృతులను జోడిసూత్ వీక్షణంపై తన కునన్ మమకారానిన్, నాసాట్లజియాను
అతయ్ంత ఆపత్ వాకాయ్లలో అభివయ్కీత్కరించారు.
గూర్ప ఫోటోలు దిగడం, హొసట్ గారికి కృతఙజ్తలు తెలుపు కోవడం, అంతిమంగా అధయ్కుష్ల సవ్సిత్ వచనాలు !

ఆశించిన

విధంగానే, ఆహాల్దకరంగా ఆతీమ్యంగా సాగిన ఈ రోజు వీక్షణం కారయ్కర్మం జయపర్దంగా ముగిసింది.
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