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కష్ణం-58వ సమా శం
ఈ సమావేశానికి శీర్ మేకా రామసావ్మి గారు ఆహావ్నం పలుకుతూ సాహితీ
పర్పంచానికి ఎలల్లు లేవని అనాన్రు. తెలుగు భాష తీగలు భువనమంతా పాకాయని, వాటిని
కాపాడవలసిన బాధయ్త పర్తీ తెలుగు వారికి ఉందని తెలిపారు.
శీర్మతి గీత గారు తాను అమెరికా వచిచ్న కొతత్లో తెలుగు భాషను, సాహితాయ్నిన్
మరిచిపోయేనని, దానికి పునరుజీజ్వనం పోసూత్ వీక్షణం సాహితీ గవాకాష్నిన్ పార్రంభించానని, ఈ
రోజు 58 వ సమావేశం జరుగుతూందని, ఈ సాథ్యికి తీసుకు రావడానికి అందరి సహకారం
ఎంతో ఉందని, ఇందు కోసం తన సాయశకుత్లా కృషి చేసూత్నే ఉంటానని, ఈ సాహితీ వనంలో
చెటుల్ నాటడం, పెంచడం తనకు ఊపిరి, బలం అని, దీనికి జీవం పోయడం తన విధి అనాన్రు.
శీర్మతి కాతాయ్యనీ విదమ్హే గారు మరాఠీ అనువాదం "మా బతుకులు" అనే
పుసత్కం గురించి విశేల్షణ చేసారు.
తను ఎకుక్వగా సాహితయ్ంలో సతరీల సమసయ్ల పై సప్ందిసాత్నని అనాన్ రు.
సతరీల

రచనలు

సేకరించడం

తన

బాధయ్తగా

భావించానని

అనాన్రు.

సాహితయ్ంలో సతరీల రచనల పటల్ అసమానతలునాన్యని, వాటిని రూపుమాపాలని, సతరీలు తమ రచనలలో తమ అభిపార్యాలని సేవ్చఛ్గా పొందుపరుసాత్రని
అనాన్రు.
సతరీల రచనలోల్ ఆతమ్ కథలు, సీవ్య చరితర్లు
బహు తకుక్వని, అందులో ఒకటి మహారాషట్ర లో 1965 లో దళిత
మహిళ సమాజంలో అనుభవించిన బాధల సమాహారమే "మా
బతుకులు" నవల అనాన్రు.
మా బతుకులు నవల మరాఠీ భాషలో 1980
లో సతరీ అనే పతిర్కలో సీరియల గా వచిచ్ంది. బేబీ కాంబేల్ ఈ
నవలను 1960 లో రాసినా రెండు దశాబాద్ల తార్వ్త పర్చురణకు
నోచుకుంది.
వరగ్

విభేదం

సమాజంలో

బలంగా

వేళూల్నుకుందని, దానిని కూకటి వేళల్లోత్ సహా పెకలించివేయాలని
అనాన్రు. బేబీ కాంబేల్ దళితుల ఆరిథ్క జీవనం, సంసక్ృతిని తన
ఆతమ్కథలో చితిర్ంచారు.
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అగర్ సతరీ వరాణ్నికి, దళిత సతరీ వరాగ్నికి వివక్ష గురించి చరిచ్ంచారు.
వసత్ర ధారణతో సహా వివక్ష ఉండడం గమనించవలసిన విషయం అనాన్రు.
అతాత్, కోడళల్

గురించి చెబుతూ బేబీ కాంబేల్ "మేము అందరికీ

బానిసలం, కానీ కోడళుల్ అతత్లకు బానిసలే కదా" అనాన్రు.
అంబేదక్ర

ఆశయాలకు

అనుగుణంగా

జీవించాలని

పిలుపునిచాచ్రు.
దళీత సతరీల పటల్ వివక్షను గురించి తెలిపే ఇతర రచనల గురించి
కూడా కాతాయ్యని టూకీగా పర్సాత్వించారు. 1940 లో హవాయి కావేరీబాయి రాసిన
"పరిణామం" నవల, 1930 లో గృహలకిష్ పతిర్కలో సుసరల్ లకీష్ నరసమాంబ రాసిన
కథలు, వాయ్సాలు, 1920 లో ఆదురిత్ భాసక్రమమ్ రచనల గురించి వివరించారు. కుల
వయ్వసథ్, వరణ్ వయ్వసథ్ల పార్రంభం గురించిన చరచ్లో మెకాలే, విలస్న ల కాలంలో
పార్రంభమైన వరణ్ వయ్వసథ్ గురించి పిలల్లమరిర్ కృషణ్ కుమార మటాల్డారు.
తరావ్త అతయ్ంత మనోరంజకంగా సాహితీ కివ్జ కారయ్కర్మం శీర్ కిరణ పర్భ ఆధవ్రయ్ంలో జరిగింది.
తరావ్త జరిగిన కవితా సమేమ్ళనంలో వేణు ఆసూరి గారు హేతువాదం గురించిన కవితను వినిపించారు.
మేకా రామసావ్మి గారు "జీవన

వైవిధయ్ం " అనే కవితను వినిపించారు. ఇందులో పకుష్లకు, మనుషులకు గల సారూపయ్తను గురించి

వివరించారు.
శీర్మతి కె.గీత గారు "పుటట్గొడుగు మడి" కవితను వినిపించారు. వయసొచిచ్న రూపంలోని తెలల్ జుతుత్ను పుటట్గొడుగు మడిగా పోలిచ్న కవిత
ఇది.
ఈ కారయ్ కర్మం ఆదయ్ంతం బహు రసవతత్రంగా జరిగింది.
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