1

Mø£åD+
kÕVæ≤r >∑yêø£å+
69వ, సమా శం
- దాయ్రి
థ్

వీక్షణం 69వ సమావేశము విలంబి నామ సంవతస్రం వైశాఖ మాసం బహుళ తర్యోదశి నాడు, అనగా మే 13వ తారీఖున
శీర్యుతులు గీతా మాధవి, సతయ్నారాయణ గారల్ సవ్గృహమునందు జరిగినది. ఈ రోజు అమెరికా దేశసుత్ల మాతృ దినోతస్వం అవటం కూడా ఒక
పర్తేయ్కత.
ఈ సభకు శీర్ తాటిపాముల మృతుయ్ంజయడు గారు అధయ్క్షత వహించారు. అధయ్కుష్ల
వారు ఈ నాటి ముఖయ్ అతిధి శీర్ చెనన్కేశవ రెడిడ్ గారిని సభకు పరిచయం చేసూత్, "వారు శీర్ పొటిట్
శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయములో తెలుగు ఎనైస్కోల్పేడియా విభాగాధిపధిపతయ్ం తో బాటు పలు
బాధయ్తలు నిరవ్హించారు". శీర్ చెనన్కేశవ రెడిడ్గారిని తెలుగులో గేయ రచన గురించి చేసిన పరిశోధనని
పర్శంసించారు.
శీర్ చెనన్కేశవ రెడిడ్గారి పర్సంగ విశేషములు ' గేయం గతి పర్ధానమైనది. గతులు
నాలుగు. అవి తిర్శర్, చతురసర్, ఖండ, మిశర్ గతులు. కావయ్మంటే కథ, పాతర్లు, రసపోషణ, ధవ్ని,
వసైత్వ్కయ్ం, అలంకారాలు, వరణ్నలు మొదలగు కావాయ్ంగాలతో కూడిన రచన. ఈ దృషాట్య్ గేయంతో
మొదటి కావయ్ం రాసిన వారు సినారె. కావయ్మే కాదు, గేయ నాటికలు, గేయ ఖండికలు, ముకత్కాలు,
రుబాయిలూ వంటి పంచ పదులు, గజళుల్, బురర్ కథలు, రూపకాలు, అనుసృజనలు, లలిత గీతాలు,
సినిమా పాటలూ. సినారే లాగా ఒక కవితా రూపములో ఇనిన్ పర్కిర్యలు చేసిన కవి ఏ భాషలోనూ, ఏ
కాలంలోనూ లేరని చెపాప్లి.
సినారే రచించిన గేయ కావాయ్లు 1. నాగారుజ్న సాగరం (మొటట్ మొదటి కాలప్నిక
గేయ కావయ్ం 2. కరూప్ర వసంత రాయలు (మొటట్ మొదటి చారితార్తమ్క గేయ కావయ్ం) 3. విశవ్నాథ నాయకుడు (వీర రస పర్ధాన కావయ్ం) 4.
ఋతుచకర్ం (ఆతమ్ కథాతమ్క కావయ్ం 5. జాతి రతన్ం (నెహూర్ జీవిత చరితర్) 6. భూమిక (కవితా చరితర్, తాతివ్క కావయ్ం)."
సమయా భావం వలల్ కేవలం నాగారుజ్న సాగరం, కరూప్ర వసంత రాయలులోని ఇతివృతాత్లను గురించి రేఖా మాతర్ముగా చెపిప్, ఆ
కావయ్ములలోని రచనా సంవిధానానిన్ (లయ పోషణా, పాతర్ పోషణ మొదలైనవి) ఉదాహరణలతో సహా వివరించడం జరిగింది.
తరువాత డా|| కె.గీత కవితావ్నున్దేద్శించి మాటాల్డుతూ "శీర్మతి గీతా మాధవి గృహ పర్వేశం చేసిన నాడే ఆమె ఇంట ఆమె కవితా
మాధురిని గురించి తొలి పర్సంగం చేయడం ఒక సవ్రాణ్వకాశము. ఆమె కవితలోల్ ఎంతో వసుత్ వైవిధయ్మునన్ది. కారిమ్కులు, బాల కారిమ్కులు, కషట్జీవులు,
సీవ్యానుభూతులు, సతరీవాద కవితలు, అమామ్ నానన్ల మీద, భకిత్ మీద, సంతానం మీద, పర్కృతి, విహార సథ్లాలు, కాలిఫోరిన్యా రాషట్రం మీదా - ఇలా ఎనోన్
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విషయాల మీద కవితలునాన్యి. "నిరంతరం ఎగిరి దుమికే గాలి పంపులా, సనన్ని డొకక్లతో మెకానిక కురార్డు, నువువ్ బాలుడవనన్ దృషిట్ మా పిలల్లను
చూసైనా తటట్దు", అని ఎంతో హృదయ్ముగా "మెకానిక కురార్డు" లో గీత కవితివ్కరించారని శీర్
చెనన్కేశవ రెడిడ్ అనాన్రు.
గీత శీరిష్కలు కూడా ఉనన్తంగా, భావ గరిభ్తంగా పెడతారు. ఉదాహరణకు
"బంగాళాఖాతం". ఈ శీరిష్క బంగాళాఖాతానిన్ విరిచి, శేల్షించి, కవితాతమ్కంగా విశేల్షించి తీరు
చాలా గొపప్గా ఉంది. ఇది సతరీవాద కవితలలో ఉతత్మమైనది. "ఈ రోజంతా" అనే కవితలో, ఒక
వీధిని, ఆ వీధిని పోయే జనాలని గురించి, ఒకొక్కక్రి గురించి ఒక వాకయ్ం రాసూత్, బహు విధ
రేఖా చితర్ంలా దృశయ్మానం చేయటం జరిగింది. అమమ్ మీద, తమ పిలల్ల మీద రాసిన కవితలు
గుండెను తడుపుతాయి. మెటఫరల్ను, మెటల్ వరసగా పేరిచ్, కవితావ్నిన్ ఉనన్త సిథ్తిగా తీసుకు
వెళుతుందని, నూతన పద కలప్న శకిత్ని గురించి చెపాప్రు. ఆమె శైలి పర్వాహక శైలి. సూటిగా,
సుందరంగా, భావ గంభీరంగా చెపప్టం ఆమెకు అలవడినది.

గీతా మాధవికి అమెరికా వచిచ్నా దర్వయ్ భాష అలవడలేదని, "సాట్ర్బెరీలకనాన్ కాకెంగిలి జామకాయ రుచి సాకిష్" అని ఆమె కవితలోల్
మాతృ దేశం మీద, మాతృ భాష మీద మమకారం కనిపిసుత్ందనన్ది. కేవలం కవయితిర్గానే కాకుండా, వీక్షణం కారయ్కర్మాల దావ్రా మాతృ భాష కు సేవ
చేసుత్నన్ది. పర్తి ఏటా మాతృ దినోతస్వం నాడు ఆమె ఇంట ఇలాగే మాతృ భాష తో కూడిన ఉతస్వం జరగాలి" అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు."
ఆ తరువాత శీర్ వేమూరి "అమెరికాలో తెలుగు నేరప్డం" గురించి మాటాల్డేరు.
ఆ తరువాతి కారయ్కర్మం ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్నారయణ గారి "భాష - భాషాభివృదిధ్", "తెలుగు వరణ్మాల: విశిషఠ్తలు" పుసత్క
ఆవిషక్రణ, పరిచయాలు.

ఈ రెండు పుసత్కములూ తెలుగు భాషా బోధనకూ, అభివృదిధ్కీ పార్మాణికము కాగలవు. తెలుగు వరణ్మాలకు ఉనన్ విశిషఠ్త

గంగిశెటిట్గారు "శీర్కారం" యొకక్ తెలుగు అక్షరరూపానిన్ ఈ విధముగా నిరవ్చించారు:
ఓంకారంలో ఏముంది నేసత్ం?
తెలుగ్ 'శీర్' కారంలో ఉంది యోగరహసయ్ం!
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ధాయ్నించి చూడు, ఆ వంపులోల్
దరశ్నమిసుత్ంది కుండలినీ సరవ్సవ్ం
అండ, పిండ,బర్హామ్ండ సమసత్ం...
కడుపులాటి వృతత్ం అండమైతే,
నడుమ సంధిరేఖలో శోభించే పిండం
శిరసున సుడితిరుగుతునన్ది బర్హామ్ండం
అడుగున విడివడి సకలసృషిట్కారక రజో రేఫం
కనన్తలిల్జోలలాటి అమృతాంశురూపం...
*కడుపున శబద్బర్హమ్మమ్ట
ఆ పై శబల బర్హమ్మమ్ట
అటుపై అనంతమే మన
బర్హామ్ండావరణమమ్ట..
సకలశుభకారాయ్లకు ‘శీర్’కారమే ఆదయ్క్షరం
ఇహ-పర సుఖసంధాయక బీజాక్షరం
యోగశాసత్రసారానిన్ ఒకక్ అక్షరంలో మలిచిన
అక్షరబర్హమ్ తెలుగుశిలిప్కిదే పాదాభివందనం!

తదుపరి కారయ్కర్మం కిరణ పర్భ గారి కివ్జ. మాతృ దినోతస్వ సందరభ్ముగా తెలుగు పర్ముఖులూ, తెలుగు కవితలు, గేయ
రచనలనుండి ఉందహరించబడిన "మాతృ" అంశముతో జరిగిన కారయ్కమము ఎపప్టివలనే ఉతాస్హముగా జరిగినది.
చివరగా జరిగిన కవి సమేమ్ళనము కారయ్కర్మములో చదివిన కవితలు: డా|| గీతా మాధవి "కొతత్ జీవితం" కవితను, డా|| జి.
చెనన్కేశవ రెడిడ్ - బేబీ సిటీట్ంగ "ముదుద్ల మనవణిణ్ మనసు పడి, రెకక్లు కటుట్కుని వసేత్ చుకక్లు చూపించావు" అంటూ మనవణిణ్ ఉదేద్శించి, షంషాద
"ఆసిఫా" కు జరిగిన అనాయ్యం గురించి కవితలు వినిపించారు. ఆర. దమయంతి గారు తమ రచనలనే కాకుండా చకక్ని పాటలను కూడా పాడి
అందరినీ అలరించారు.
ఇంకా శీర్మతి ఉమా వేమూరి, శీర్మతి మధురిమ, శీర్మతి శిరీష, చినాన్రులు ఇందు, ఈశా మునన్గు వారు చకక్ని గాతర్ంతో కూడిన
పాటలతో అందరినీ ఓలలాడించారు.
అనిన్టినీ మించి వెంటిర్లాకివ్జం, మిమికిర్ చేసి సభలోని వారందరినీ శీర్ రాంపలిల్ సదాశివ గారు ఆకటుట్కుని వీక్షణానికి పర్తేయ్క
ఆకరష్ణగా నిలిచారు.
అనేక మంది పుర పర్ముఖులు హాజరైన ఈ వీక్షణం ఆదయ్ంతం అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా జరిగింది.
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