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కష్ణం-60 వ సమా శం
-పాలడుగు ర్ చరణ్

కష్ణం 60 వ సమా శం ఆగ ట్ 13న
ఇంటోల్ జరిగింది. ఈ సమా

నోజోలోని

నికి కాతాయ్యనీ దమ్

రద, మాధ గారల్

అధయ్కష్త వ

త్ ఆసకిత్

కర న రచనలెనోన్ చే న కథా రచయిత, అను దకులు దాసరి అమరేం

చేచ్ న

కష్ణం సభలో అధయ్కష్త వ ంచడం తనకు చాలా సంతోషకరమనాన్రు.
సమా
యా
యా

నికి ముఖయ్ అతిథిగా చేచ్ న దాసరి అమరేం గారు "తెలుగులో

తయ్ం" గురించి మాటాల్డుతూ ముందుగా టూరి ట్ రు,
రు , యాణం రనాన్రు. ముందుగా ది

లనీ, అ యా లనీ, యాణంతో బాటూ ముందుకు

లెలర్ రు,

నిరేద్శం చే కునే రు టూరి ట్
గే రు

లెలర్ అనీ సప్షట్ం

చే రు.
యా

తాయ్లకు మళయాళం, మరాఠీ భా లలో యా

తాయ్లకు

గొపప్ ఆదరణ ఉందనీ, దేశ య్పత్ంగా దాదాపు రెండు వందల కొతత్ ంథాలు
వ త్నాన్యనీ అనాన్రు.
మన తెలుగులో ఏనుగుల రా

మయయ్, గురజాడ, చలం, ఆచంట, అడ

బాపిరాజు, మాలతీ చందూర్, న న్, ఆదినారాయణ, కె.గీత వంటి అనేకమంది
రచయితలు యా

చరి లిన్ రా రని అనాన్రు.

భినన్ రూపాలోల్ని యా నుభ లిన్ గురించి చెపూత్ పరిమళా
ఎండూల్రి
పంచంలోని అనిన్ దే లిన్ గురించి తెలుగు
కొనిన్ పుసత్కాల గురించి కుల్పత్ంగా వరి
మధయ్ దే ల మీదుగా కా
మొటట్మొదటి యా

ధాకర్, కా యా

మేశ ర్,

చరి లిన్ గురించి పేరొక్నాన్రు.

రు యా చరి లు రా రని, మనం సృ ంచని దేశం లేదని అనాన్రు.

త్, ముందుగా కా యా

చరి గురించి వరించారు. మ

లో బయలుదేరి, మ రా ,

ళిల్, బీ ర్ గుండా నుకకు 15 నెలల పాటూ మందీ, మారబ్లంతో చే న ఈ యా తెలుగులో రచించబడిన

చరి అని పేరొక్నాన్రు. ఇది170 ఏళళ్ ందట ఒక సతయ్ ధకుడు, జిజాఞ్

చే న గొపప్ యా గా పేరొక్నాన్రు. ఈ

యా చరి దా రా మనకు అపప్టి భారతదేశపు రూపురేఖలు తెలి యని అనాన్రు.
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తరు త నాయని కృషణ్కుమారి దాయ్రుథ్లతో చే న కా మ్ర్
యా "కా మ్ర దీపకళిక", ఎం. ఆదినారాయణ " మణ కాంకష్",
రా

ల్ రా న డారిజ్లింగు యా , బదరీ పాదయా గురించి రా న
మ ఖర్, పరవ త్ లోకేశ ర్ ఛండీగఢ్

కృషణ్

క్టర్ యా , దే లపలిల్

U గారు ఉతత్ర దేశ యా గురించి రా న "మా యా ",

దాసరి అమరేం రా న అండమాన్ రీ, యూరప్ యా
సమా రం "మూడు నగరాలు",
గురించి

క్టర్

చే న యా ల

వరించారు. 6 ఖండాలలో 14 దే ల యా

సమా ర న ఎం. ఆదినారాయణ " మణ కాంకష్" ను పంచ
థ్యి యా

చరి ంగా కొనియాడారు.

ఆ తరు త సంకిష్పత్ చరచ్లో భాగంగా సభలోని

రు

మూరి రా న "అమెరికా అనుభ ల" గురించి గురుత్ చే రు.
తరు త
ఆసకిత్కరంగా

రద ఆధ రయ్ంలో జరిగిన

తీ కి జ్

గింది.

ఆ తరు త

మ ఆచారయ్ గంగి టిట్ లU నారాయణ తన

య క తా సంపుటి "మండు

లోగిలి" ని సభకు పరిచయం

చే రు.
రామానంతరం ణు ఆ

రి, కలూల్రి రామ

ద్ గారి " సచి

తాయ్గరాజ కీరత్నామృతం" పుసత్క పరిచయానిన్ చే రు.
ఆ తరు త జరిగిన క సమేమ్ళనం, పాటల కారయ్ మంలో
గీత, ణు ఆ

రి, లెనిన్, యువ క శ మునన్గు

చరణ్, కె.

రు పాలొగ్నాన్రు.

ఆదయ్ంతం రసవతత్రంగా జరిగిన ఈ సమా శంలో డా|| ంకటేశ రుల్,
ర కుమార్, ఐ. ఎం శరమ్ దంపతులు, కాంతి పాతూరి, ఉమా మూరి మునన్గు
రు కూడా పాలొగ్నాన్రు.
-------

కటన:
పెట్ంబరు 10 న ఉదయం 10 గం. నుండి
యం ం 5 గం. వరకు మిలిప్టా

లోని

గత్

కష్ణం

అయిదవ

టల్ లో జరుగబోయే
రి కోత వ

తాయ్భిలా లందరికీ

సమా
గతం.

----øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

నికి

3

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

