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జనవరి 14, 2018 న కాలిఫోరిన్యా లోని మిలపిటాస సావ్గత హోటల లో వీక్షణం సమావేశం ఆదయ్ంతం ఆసకిత్కరంగా
జరిగింది.
సమావేశానికి శీర్ వేణు ఆసూరి అధయ్క్షత వహించారు. సమావేశం లో ముందుగా శీర్ సి.బి
రావు & శీర్మతి రమణ డిశంబర 14 న హైదరాబాదు లో ఆవిషక్రణ జరుపుకునన్ శీర్మతి ఓలాగ్ గారి
"యశోబుదధ్" నవలను పరిచయం చేసారు. సిదాద్ర,థ్ యశోధర ల దాంపతయ్ అవగాహన వివరణ,
సిదాద్రుథ్ని నిషర్క్మణ, గార్మ పరయ్టన, సతరీల బౌదధ్ మత పర్వేశంపై సిదాద్రుథ్ని నిరాకరణ, బుదుధ్ ని
నిరాయ్ణం, యశోధర, సిదాద్రుల
థ్ సంవాదం మునన్గు అంశాలను పర్సాత్వించారు. తరువాత సిదాధ్రుథ్ని
నిషర్క్మణ - అనుమతి ఊహాజనితమా? సతరీల
మనోభావాలను పర్తిబింబించే విధంగా రచన
ఉనన్దా?

బౌదధ్ం

కుటుంబానిన్

తయ్జించమంటుందా? సనాయ్సానిన్ బోధిసుత్ందా?
మొ||న పర్శన్లకు జవాబులిచాచ్రు.
ఆ తరువాత హైదరాబాదు నుంచి వచిచ్న శీర్మతి ఆర.దమయంతి గారిని శీర్
మోచెరల్ కృషణ్మోహన సభకు పరిచయం చేసారు. దమయంతి గారు తన కథ
"బంతిపూల పడవమీద పోదాం పదవా" ను చదివారు. భారయ్ తన భరత్కు వార్సిన
జాబులో మొతత్ం కథ నడుసుత్ంది. ఈ కొతత్దనానిన్ సభికులు తమ వాయ్ఖయ్లతో
మెచుచ్కునాన్రు.
ఆ తరువాత కౌముది సంపాదకులు, కవి, కిరణ పర్భ గారు "సాహితీ కివ్జ" కారయ్కర్మంలో ఆసకిత్కరమైన పర్శన్లతో పర్శాన్వినోదం
కావించారు.
తదుపరి తెలంగాణా పర్భుతవ్ం ఇటీవల నిరవ్హించిన పర్పంచ తెలుగు మహాసభల పర్తేయ్క ఆహావ్నితురాలిగా హైదరాబాదుకి వెళిల్న
కవయితిర్ డా|| కె.గీత అకక్డి విశేషాలు సభకు తెలిపారు.
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ఆ తరువాత కవితా పఠనం, సభికుల పాటల కారయ్కర్మం జరిగింది.
ఇందులో చినాన్రి ఈశా వరకూరు పుషప్ విలాపం నించి పదాయ్లను చకక్టి గాతర్ంతో పాడి
వినిపించింది. శీర్మతి ఛాయాదేవి, శీర్ భువన తమ పాటలతో అలరించారు.
కవితా పఠనంలో శీర్ వరకూరు గంగాపర్సాద, శీర్ జి. చెనన్కేశవరెడిడ్, శీర్ ఆర. గోపాలరెడిడ్ , డా||
కె.గీత, శీర్ వెంకట రమణ మొ.న వారు కవితలు చదివారు.
తరావ్త గీతామాధవి సభికులను సభకు పరిచయం చేసారు.
కారయ్కర్మం యావతూత్
ఆసకిత్గా

జరిగింది.

సభ

పూరత్యయ్క కూడా సభికులు పిచాచ్పాటి గావించారు. ఒకరినొకరు
పరిచయం చేసుకొనాన్రు.
ఈ కారయ్కర్మంలో ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్ నారాయణ, శీర్
రావు వేమూరి, శీర్ వికాస, శీర్ అహమ్ద, శీర్ చిమటా శీర్నివాస, శీర్ పిలల్ల
మరిర్ కృషణ్కుమార, శీర్ సతీష కుమార అదేద్పలిల్, శీర్మతి ఉదయ లకిష్,
శీర్మతి కోటేశవ్రి, శీర్మతి షమాష్ద, శీర్మతి జహారా, శీర్మతి తాయబా,
శీర్మతి శారద, శీర్మతి కాంతి, శీర్మతి ఉమ, శీర్మతి అదేద్పలిల్ ఉమాదేవి
తదితర సాథ్నిక పర్ముఖులు కూడా పాలొగ్నాన్రు.
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