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కష్ణం 56 వ సమా శం
(మాసం మాసం

త

తయ్ం )
-

దాయ్రి
థ్

వీక్షణం 56వ సమావేశం ఏపిర్ల 9, 2017 నాడు మిలిప్టాసు లోని అనిల
రాయల గారి ఇంటిలో జరిగగింది. ఈ సమావేశానికి శీర్ పెదిద్ంటి తిరుములాచారుయ్లు గారు
అధయ్క్షత వహించారు.
అధయ్కుష్ల వారు ముఖయ్ అతిథిగా పర్ముఖ కథా, నవలా రచయితిర్, టీ.వీ
సీరియల

రచయితిర్

శీర్మతి

బలభదర్పాతుర్ని

రమణి

గారిని

సభకు

ఆహావ్నించి

పర్సంగించవలసినదిగా కోరారు.
బలభదర్పాతుర్ని రమణి గారి పర్సంగ విశేషాలు - "నేను 7, 8వ తరగతులలో
ఉనన్పుప్డు కథలు వార్యటం మొదలుపెటాట్ను. ఒకసారి ఒక పతిర్కకు కథ పంపిసుత్ంటే మా
అనన్యయ్ బలల్ కొటిట్ మరీ చెపాప్డు, ఈ కథను పర్చురించరు అని. ఆ కథ పర్చురించబడటమే
కాకుండా పలు పర్శంసలకు కూడా పొందింది. అదర్క-కె-పంజే వంటి నాటికలు, చలం గారి
రచనలు, ముఖయ్ముగా "దైవమిచిచ్న భారయ్" మొదలైనవి ననున్ పర్భావితం చేశాయి. ననున్ పోర్తస్హించిన వారు ఎందరో. వారిలో ముఖుయ్లు శీర్
యండమూరి వీరేందర్నాథ గారు. "లీడర, మజిలీలు" వారి పోర్తాస్హంతో ఎమెసోక్ వారు పర్చురించారు.
నా నవలను మొదటి సారిగా సినిమాకోసం అడిగినపుప్డు నేను పారితోషకం అడగలేదు. నవలను సీర్క్నపేల్గా మారిచ్ చితీర్కరించటంలో
అనుభవం కావాలి అని అనాన్ను. సతయ్నారాయణ గారు, గుమమ్డి గారు వంటి మహా నటులతో సెటస్ మీద పనిచేయటం ఒక గొపప్ అనుభవం. ఆ రకంగా,
సినిమా సీర్క్నపేల్ రచయితగానూ, ఆ తరువాత టీ.వీ సీరియలస్ కి కథ, సీర్క్నపేల్ రచయితగా సిథ్రపడాడ్ను.
కథ వార్యటం చాలా కషట్ం. ఇపుప్డు నేను రోజూ వార్సేది టీ.వీ సీరియలస్. ఒకేసారి 300, 400 పేజీలు వార్సాత్ను. సెటస్ దగగ్ర
కూరుచ్ని సీర్క్నపేల్, డైలాగస్, కథ మారుప్లు చేరుప్లు చేయటం జరుగుతుంది"
ఒక శోర్త వాయ్ఖయ్ "టీ.వీ సీరియలసకి అసలు కథ వుంటుందా!!!"
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బలభదర్పాతుర్ని

రమణి

గారి

జవాబు

"కథ

ముఖయ్ంగా మారెక్టింగ వారి నిరేద్శంలో ఉంటుంది. టిఆరపి రేటింగస్
ఏమాతర్ం తగిగ్నా మారెక్టింగ శాఖ వాళుల్ కథని మారచ్మంటారు.
టిఆరపి బాకుస్లు ఎకుక్వగా దిగువ తరగతి వాళల్ ఇళల్లోనే ఉంటాయి.
ఎపుప్డూ టిఆరపి రేటింగస్ ఉండేవి అతాత్ కోడళల్ కథలు, వాళల్
ఇబబ్ందులూ, మూఢ నమమ్కాలు మొదలైనవి. ఈ కథలు మారాచ్లంటే
ముఖయ్మైన సాధనం టివి రిమోట. అది మీ చేతిలో వుంది, మీరు ఈ
కథలు చూడకుండా వుంటే టిఆరపి రేటింగస్ తగుగ్తాయి, అపుప్డు
మారెక్టింగ వాళుల్ మాకు వేరే కథలు వార్యటానికి అవకాశం ఇసాత్రు".
శీర్మతి రమణిగారిని అధయ్కుష్లు ఆచారుయ్లుగారు, కిరణ పర్భ గారు, గీత గారు మొదలైనవారు శాలువా కపిప్ సతక్రించారు.
సమీక్షకుడి వాయ్ఖయ్ - టిఆరపి రేటింగస్ బాకుస్లు
దిగువ తరగతి వారి ఇళల్లోనే పెడతారని రమణి గారు అనాన్రు. ఇది
పాశాచ్తయ్ దేశాల మారెక్టింగ విధానానికి విరుదధ్ం. "పరేచ్సింగ పవర"
అనగా ఎవరు ఎకుక్వ ఖరుచ్దారులు అనే సమూహానికి రేటింగస్ విలువ
ఎకుక్వ. ఉదాహరణకి మధయ్, ఎగువ తరగతి వారిలో 13 నుండి 30
వయసు మధయ్నునన్వారికి అడవ్రట్యిజరస్ ఇచేచ్ విలువ ఎకుక్వ.
ఎందుకంటే నిజ జీవితంలో వారే ఎకుక్వ ఖరుచ్పెడతారు కాబటిట్. మరి
భారత దేశంలో అడవ్రట్యిజరస్ యీ విషయం పటిట్చుకోవటంలేదా?
పలు తెలుగు ఛానలస్ పాశాచ్తయ్ దేశాలలో పర్సారమవుతాయి. మరి
భారత దేశంలో వుండే దిగువతరగతి వారి అభిరుచులు, పాశాచ్తయ్
దేశాలలో ఉండే తెలుగు వారి అభిరుచులకూ సంభంధమేమిటి?
పాశాచ్తయ్ దేశాలలో వుండే తెలుగు పిలల్లు టీ.వీ సీరియలస్ చూసి మూడ నమమ్కాలు, సతరీ హింసను చూసి పర్భావితం కాకుండా వుండగలరా? ఆమాట కొసేత్,
కేవలం టిఆరపి రేటింగస్ కోసం భారత దేశంలో మూడ నమమ్కాలను, సతరీ హింసను ఎదిరించకపోగా వాయ్పిత్ చేసే సాధనముగా టివీ సీరియలస్ ఉండటం ఒక
దురద్శ. టీ.వీ చానలస్ వారు ఈ దురద్శకు కారణం "మీ చేతిలోని రిమోట" అని, సామానయ్ పర్జ "టీ.వీ వాళుల్ అదే చూపిసుత్నాన్రు కాబటిట్ చూసుత్నాన్ము"
అని ఒక విషవలయము ఏరాప్టు చేసుకుని, ఆ విషవలయం లోనుంచి అథః పాతాళానికి సొరంగం తవువ్కుని, ఒక జారుడు బలల్ ఏరాప్టు చేయటము.
"సొంత లాభము కొంత మానుకుని పొరుగువాడికి తోడప్డవోయి" అనేదీ టిఆరపి రేటింగస్ మాయలో మరుగున పడిపోయింది.
నాడు సమాజంలో మూఢ నమమ్కాలు పర్బలి ఉండకపోతే ఒక రాజా రామోమ్హన రాయ ఉండేవాడు కాదు. మళీల్ మనం ఆ అవసరం
తెచుచ్కొనే సిథ్తి రాగూడదు. 80వ దశకంలో మషాలా ఫారుమ్లాలతో సినిమాలు వచేచ్ రోజులలో "నాటయ్ మయూరి" ఒక సూఫ్రిత్. నేటి టిఆరపి రేటింగస్
పర్కారం, ఆ సినిమా తీయగూడదు. కానీ వాయ్పారాతమ్కంగా కూడా విజయం సాధించింది. అలాగే "శంకరాభరణం" సెలయేటి తరంగాలపై తేలియాడుతూ,
యేటి ఒడుడ్న ఉనన్ మలెల్ తోటలపైనుండి పర్సరించిన ఒక యేటి గాలి. అదే శంకరాభరణం విడుదల కాగానే విజయం సాధించలేదు. నేటి టిఆరపి లకు
భయపడి శంకరాభరణం కథ వంకరలు తిరగటం ఊహకందని విషయం. టీ.వీ ఛానెల అధినేతకు విలువలతో కూడిన కథలను పర్యోగాతమ్కముగా తీసే
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సోత్మత వుంది. మరి ఆ ఆలోచనలు ఎందుకు రావటములేదో. ఒక పేరునన్ రచయితిర్గా, "వేప చెటుట్" వంటి మంచి కథలను అందించిన రచయితిర్గా,
కథా'బల'ము, 'భదర్'మైన 'పాతర్'లతో, 'రమణీ"యముగా టివీ సీరియలస్ గమనానిన్ మారచ్గలరని నా ఆశావాదం.
ఆ తరువాతి కారయ్కర్మం అనిల రాయల గారి కథా పఠనం. వారు రచయించిన "రాక్షస గీతం" అనే కథ. "సతయ్మనేది ఒక సిథ్ర
భార్ంతి" అనే ఐనిసీట్న ఉలేల్ఖనం సూఫ్రిత్తో వార్సిన కథ. ఒక మనిషి తనకు ఒక పర్తేయ్క శకిత్ ఉంది అని నమిమ్, తనది పర్తేయ్క శకిత్ కాదు, అది ఒక భార్ంతి అని
తెలిపే కథ. అలాగే, పర్తి మనిషి తను నమిమ్నది సతయ్మో, భార్ంతియో, లేక ఒక ఉనామ్దమో అని ఆలోచింపచేసే కథ.
తరువాత కారయ్కర్మం తెలుగు రచయిత కొతత్ వెబ సైటు ఆవిషక్రణ. అంతరాజ్లలంలో తెలుగు రచయితల వివరాలను వివరముగా,
అందంగా పొందుపరచబడిన పొదరిలుల్ "తెలుగు రచయిత". ఈ పర్కిర్య కిర్తం సంవతస్రము ఉగాది నాడు పార్రంభింపబడినది. ఆ వారిష్కోతస్వము
సందరభ్ముగా డా. కె. గీత గారు గత సంవతస్రంగా సాధించిన విజయాలను గురించి వివరించారు. అధయ్కుష్లవారు "తెలుగు రచయిత ఒక బిందువులో
సింధువు. ఒక పేజీలోనుండి తెలుగు సాహితాయ్నిన్ వృదిధ్ చేసిన పర్ముఖులు, వారి రచనల గురించి ఎనోన్ వివరాలు తెలుసుకోవచుచ్" అని కొనియాడారు.
తరువాత అందరూ ఎదురు చూసే కారయ్కర్మం కిరణ పర్భ గారి కివ్జ. ఎపప్టి వలనే సభికులందరూ నవువ్తూ, ఆడుతూ పాలొగ్ని,
బోలెడు పర్శన్లుకు సమాధానములు సరి జవాబు చెపప్లేక పోయారు. ఉదాహరణ పర్శన్. దిషాట్ంతము అనగా ఏమిటి? అ) పడమటి దికుక్ ఆ) పొదుద్
గుర్ంకు వేళ పొడిచే నక్షతర్ం ఇ) చావు ఈ) చెఱువు గటుట్ మీది కొంగ

ఇకాబ్ల గారి ఆధవ్రయ్ంలో కవి సమేమ్ళనంలోని కవితలు:
1. తలాల్పర్గడ రావు గారు - "వేయి పేరుల్నన్గాని అసలు పేరు ఏది". లలిత సహసర్నామంలో "అమమ్" అనే పదం లేక పోవటం
గురించి వార్సిన కవిత.
2. వేదానంద గారి (రేపలెల్) గారి కవిత "పర్భాతమా .., ఆమని అరుణోదయ రాగమా .."
3. డా. కె. గీత గారు "కంపూయ్టర కాపురం"
4. మేకా రామసావ్మి గారు "మనిషి నడుసుత్నాన్డు", "ముందు సావ్రథ్ం, వెనుక సావ్రథ్ం".
5. వేణు ఆసూరిగారు ""కలలు కను కలలు కను, కనులు తెరిచి కలలు కను ...." కలల సిరులతో, ఆ"సూరి" మృదు మధుర "వేణు"
గానముతో సభ సవ్సిత్ పలికింది.
ఈ సభలో శీర్ తిర్పురనేని గోపిచంద గారి కుమారెత్ శీర్మతి రజని, వారి మనుమడు శీర్ శిలిప్, శీర్మతి కార్ంతి, శీర్ మతి ఉదయలకిష్,
శీర్మతి శారద, శీర్మతి కాంతి కిరణ, శీర్మతి లకిష్, శీర్ లెనిన, శీర్ గాంధీ పర్సాద, శీర్ శీర్చరణ, శీర్ వేమూరి, శీర్మతి ఉమా వేమూరి మొ.న పర్ముఖులు
పాలొగ్నాన్రు.
-------
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