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62 వ, సమా శం
- అనేన్ లెనిన్
అయిదేళుళ్ జయ దంగా పూరిత్ చే కొని ఆరో ఏడాదిలోకి
తీ కష్ణం 61 వ సమా శం మిలీప్ట లోని

గత్

టల్

జయవంతంగా అడుగుపెటిట్న బే ఏరియా

ంగణం లోని ఆం

దే

భుత ఉతత్ర అమెరికా

తేయ్క తినిధి కారాయ్లయంలో అకోట్బరు ‘17 న జరిగింది.
రా తలాల్ గడ అధయ్కష్త వ ంచిన ఈ సమా
రంభించారు. ఇకనుంచీ మం తపప్కుండా

నిన్ మొదట

తి సమా శంలోనూ ఆధునిక

ణు ఆ

రి తమ

గత వచనాలతో

తయ్ంతో పాటు,

చీన సం దాయ

తయ్ం కూడా తేయ్క సంగాలు ఏరాప్ట తాయని పేరొక్నాన్రు. అందులో భాగంగానే ఇ ళిట్ ‘కాళిదా
అనే సంగానిన్
అంకిత న

రంభి త్నన్టుల్ తెలిపారు. ఈ నెల సంగకరత్ , వృతిత్కి

కావయ్ భవం’

ఫుట్ ర్ ఇంజనీరయినా సంసక్ృత భా

చారానికి

కి గారిని సభకు పరిచయం చే రు.
గారు కాళిదా
తాయ్నిన్ కాళిదా

పూర ం, కాళిదా

అంతగా ఆయన భారతీయ
దాహరణ

కావయ్

శ త్య్నిన్ వరి

తరు త అని

తయ్ సం దాయానిన్

డదీ

త్, భారతీయ
చూడొచచ్ని,

భా తం చే రని

యంగా శదీకరించారు. అలాగే ఆయన కా య్లలో దర నమిచేచ్

ఆనాటి భారతదేశ స రూపానిన్ కూడా

పులీకరించారు. దేశమంటే కేవలం

భౌగోళిక రూపం కాదనీ, ఒక

సత్వమనీ సప్షట్ం చే రు.

ంసక్ృతిక

ఆ తరు త ముఖయ్కారయ్ మం
తెలుగులోకి అనువదించిన నోబెల్ బ
‘

రయ్

ల’

(సన్

ట్న్

)

మతి

ఆ షక్రణ.

నాగరాజు రామ

మిగారు

త ఆకోట్ యా పాజ్ కావయ్ం
అధయ్కుష్లు,

తలాల్ గడ

రామచం రా గారు పుసత్కానిన్ ఆ షక్రించి, పాజ్ గూరిచ్, పాజ్ అనుసరించిన
స యలిజం
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సభకు పరిచయం చే రు. అంకిత మందుకొనన్ ఆచారయ్ గంగి టిట్ లUనారాయణ స యలి ట్క్
వరించారు.
జీవన

ముఖ

తయ్

సత్ లని మానవ

ందరయ్ తత్

రబ్ర్ట్ రీడ్, మారిక్ జం+

పత్చితత్ం శకలాలు, శకలాలుగా

లి గూరిచ్ మరికొంత

యిడిజం = స యలిజం అని నిర చించాడనీ,

త్ తనకు తోచిన రీతిలో పరివరత్నం చే కొంటుందనీ ,

అందువలల్ స యలిజం ధోరణిలో సహజంగానే ఒక సంకిల్షట్త చోటుచే కొంటుందనీ, అరథ్ం చే కోడానికే కషట్ నదానిన్
అనువదించాలనుకోవడం గొపప్

హసమనీ , దానిన్

నాయాసంగా నెర రిచ్, తెలుగు

తాయ్నికి రామ

మి గారు

గొపప్ కానుక ఇచాచ్రనీ, దీనిన్ అంకితమందుకోవడం తన భాగయ్మనీ పేరొక్నాన్రు.
అను దకులు
రామ

మి

గారు,

నాగరాజు

మెకి కన్

క

అయిన

ఆకోట్ యో పాజ్ భావ నేపథయ్ం గూరిచ్ , క గా,
వయ్కిత్గా ఆయన గొపప్దనం గూరిచ్ సమ ంగా
వరించారు.

భారత

దేశంలో

అమెరికా

రాయబారిగా ఉనన్ పాజ్ ఏ పరి థ్తులోల్ ,మెకి కన్
గౌరవం

కోసం

తన

పద ని

తయ్జించారో

తెలియజే రు. ఆయనలో పా చ్తయ్ నాగరకత
పరిధి దాటి బౌదధ్
బలంగా
అను దానికి

రేపించిందనీ పేరొక్నాన్రు. ఈ

ంసక్ృతిక

ందూ సంసక్ృతి అభిమానం

అగుపి త్ందనీ,

అదే

తనను

ఈ

ధయ్ంలో తలెతిత్న భావ సంకిల్షట్తను తెలుగు నుడికారంలో

ఇమిడించడానికి తనకెదు న సమసయ్లు, అందుకు తానెంచుకొనన్ పరి క్ర మారాగ్లను గూరిచ్ సంకిష్పత్ంగానే అయినా
సమ ంగా వరించారు. సమ త కోసమే ‘
చేరిచ్నటుల్ తెలిపారు
బ

నాగరాజు రామ

రయ్ ల’ తోపాటు మరో ఏ ఖండికలను కూడా అనువదించి ఈ సంపుటిలో
మి గారు . తరు త

థమ

తిని

కష్ణం సమన యకరత్ డా. గీతామాధ కి

కరించారు.
పుసత్క చురణకు తోడప్డిన అందరికి పేరుపేరున కృతజఞ్త తెలుపుకునాన్రు. పాలపిటట్ పబిల్కేషన్ అధిపతి

గుడిపాటి గారికి, దీరఘ్ న ముందుమాటను అను
లU నారాయణ గారికి, అధయ్కుష్ల
తాతి కులు, నడిచే జాఞ్న సర స
భా

ంచిన

చిన రభ డు గారికి, అంకిత

రికి, " కష్ణం" కు ధనయ్ దాలు తెలిపారు.
న

షట్ క ,

త ఆచారయ్ గంగి టిట్
మర కులు, చి కారులు,

చిన రభ డు గారు తన క తా సంపుటికి పీఠిక రాయడం మ

అదృషట్ంగా

తయ్ కి జ్ . చతుర

ంచిన కి జ్

త్నాన్ని నన్ ంచుకునాన్రు.
తదుపరి కారయ్ మం

తయ్ కళా కేళి !

కిరణ్

భ గారు నిర

అందరినీ ఆకటుట్కుంది.
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పిదప క తాపఠనం కారయ్ మంలో
షం ద్ బేగం,

ంకట రెడిడ్,

కా

మతి గీతామాధ ,

నన్కోట మొదలగు

మతి తంగిరాల మీరా

హమ్ణయ్ం,

రు క తలను నిపించారు.

ఆదయ్ంతం ఆసకిత్కరంగా మూడు గంటల పాటు ఆతీమ్యంగా

గిన

తయ్ సమా శం జయవంతంగా

ముగి ంది. ఈ కారయ్ మంలో మతి కాంతి కిరణ్, మతి ఉదయలU, మతి కోటేశ రమమ్, మతి మాధ , మతి
మతి జోయ్త న్ తలాల్ గడ,
ద్,
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చరణ్,

భువన్,

లెనిన్,

చిమటా ని

మారుతీ కుమార్,

,

మతి

అబుద్లాల్ మహమమ్ద్,

పిలల్లమఱిఱ్ కృషణ్కుమార్,

ర కుమార్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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రద,
గాంధీ

