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74 వ, సమా శం
- దాయ్రి
థ్

వీక్షణం 74వ సమావేశం శా.శ. ౧౯౪0 ఆశీవ్యుజ పంచమి నాడు, ( అకోట్బరు 14, 2018) నాడు, శీర్ పెదిద్భొటల్ ఇందు శేఖర, లావణయ్ గారల్
గృహము నందు జరిగినది.
ఈ సభకు అధయ్క్షత వహించిన ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్నారాయణ గారు పర్సంగిసూత్ Myth అనే మాటకు తెలుగులో మిథయ్ అనే మాటకు సరి
పోలికలునన్వి. హిందీలో మిథిక అనే వాడుక ఉంది. పర్పంచములోని ఎకక్డి మిథాలజీ కథలు అయినా, మనిషి ఎకక్డ ఉనాన్ ఆలోచనలు ఒకక్టే అనేటటుల్
ఋజువు చేసాత్యి. గీర్కు మిథాలజీ కథలు కూడా అటువంటివే" అని చెపిప్, పార్చీన గీర్కు కావాయ్లను సభకు పరిచయం చేయటానికి ఆసూరి వేణు గారిని
ఆహావ్నించారు.
వేణు గారి పర్సంగ విశేషాలు - "పార్చీన గీర్కు కావాయ్లు ఇలియడ, ఒడిసేస్లు మన రామాయణ
మహాభారతాలని పోలి ఉంటాయి. వీటి రచయిత హోమర. షుమారు సామానయ్ శక పూరవ్ం 6వ శతాబిద్
కి చెందినవాడు. హోమర అనాథ, పైగా అంధుడు. వాలీమ్కిలాగా ఆనాటి కుల వయ్వసథ్లో ఉనన్ కషాట్లును
అధిగమించి, ఉనన్తమైన సాహితయ్ రచన చేసిన మహనీయుడు. ఇలియడలో ఉనన్ పంకుత్ల సంఖయ్
24,000. రామాయణ భారతాలు లక్షకు పైగా శోల్కాలు కలవి. ఆ రకముగా చేసేత్ ఈ గీర్కు గర్ంథాల
విసీత్రణ్ం తకుక్వే. కాని అవి చెపేప్ కథకు మన రామాయణ భారతాలకు పోలిక ఉనన్ది. ఉదాహరణకు,
సీతాపహరణం వలన రామాయణం కథ నడిసేత్, హెలెనని అపహరిసేత్ సాగిన కథ ఇలియాడ. ఈ కథలోని
ఎఖిలీస, యుదధ్ము చేయనని అలగటం, భీషుమ్డు ఉండగా తాను యుదద్ము చేయనని అలిగిన కరుణ్డిని
తలపిసుత్ంది. అలాగే, టార్య రాజు పిర్యాం దృతరాషుట్ర్డిని పోలి ఉంటాడు." అని విశేల్షించారు.
తరువాత, శీర్ అకిక్రాజు రమాపతి రావు గారు తెలుగు భాషకు తగుగ్తునన్ పార్శసత్య్ం గురించి ఉసనయ్సిసూత్ ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు వంటి
గొపప్వారు అమెరికా వచిచ్నా, తెలుగులో పలు రచనలు చేసేవారు. అలాగే ఇకక్డి తెలుగువారు, తెలుగు రచనలు చేయాలని, సమావేశంలోని సభికులకు
బోధించారు.
కథా పఠనం కారయ్కర్మంలో నెలూల్రు జిలాల్ రచయితల సంఘం కారయ్దరిశ్, పర్ముఖ రచయితిర్ శీర్మతి పాతూరి అనన్పూరణ్ గారు కాలమహిమ,
బహుమతి అనే కథలు చదివారు. కాలమహిమ అనే కథ సైనస్ ఫిక్షన కథ, 2080 సంవతస్రములో జరిగే పరిణామాలు గురించి చరిచ్ంచారు.
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శీర్మతి దమయంతిగారు కె.వి. రమణ గారి కథలని పరిచయం
చేసూత్, "రమణ గారు 2016 చా.సో.అవారుడ్ గర్హీత. రమణ గారి కథలు
దృశాయ్తమ్కమైనవి. మనిషినుంచి మనిషి ఏమి నేరుచ్కుంటునాన్డు అనే విషయ
పర్సాత్వన చకక్గా ఉంటుంది అని విశేల్షించి, పుటిట్లుల్, ఆడదరి మొదలైన కథలని
కుల్పత్ంగా వివరించారు. ఒక చారితర్క ఘటాట్నిన్ జానపదులు మౌఖికంగా
కొనసాగిసేత్ వీరు "ఆడదరి" కథ రూపంలో పొందు పరిచారు. ఒక రాజు
ఇంకొక రాజును ఓడించాడు అనేది మాతర్మే చరితర్ కాదు. ఇటువంటి కథలు
చాలా ముఖయ్ం. అమెరికాలో ఇటువంటి జానపద ఘటాట్లు నాకు వెదికినా
అంతగా దొరకలేదు. తెలల్వాళుల్ ఇకక్డి ఆదిమ జాతులను చంపి వేయటం, మత
పర్చారమంటూ వాళల్ సాంసక్ృతిని అపహరించటం వంటి వాటితో ఈ జానపద
ఘటాట్లు అంతరించి పోయాయేమో. ఉదాహరణకి నయాగరా ఫాలస్, గార్ండ కానయ్న వంటి వాటి చుటూట్ కథలు లేకుండా ఉండవు. కానీ ఎకక్డా
వినపడవు.
కిరణ పర్భగారి కివ్జ కారయ్కర్మం ఎపప్టివలనే ఉతాస్హముగా జరిగినది.
ఆఖరుగా, ఆసకిత్గా జరిగిన కారయ్కర్మం లలిత సంగీతం. ఇందులో పాలొగ్నన్ వారు పాడిన పాటలు
1. శీర్మతి సుభదర్ - పాలగుమిమ్ విశవ్నాథం గారి "అమమ్దొంగా, ఎంత బెంగ ..."
2. శీర్ పాతూరి తారక రాం - దసరా సందరభ్ముగా, "శృతి నీవు, గతి నీవు ..."
3. డా|| కె.గీత - కృషణ్శాసిత్ "అలికిడయితే చాలు ..."
4. శీర్మతి దమయంతి - "మానస సంచరరే ...."
5 శీర్మతి లావణయ్, వారి పిలల్లతో కలసి - "దకిష్ణా మూరిత్.."
ఆదయ్ంతం అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా జరిగిన ఈ సమావేశంలో సాహితాయ్భిలాష కలిగిన
సాథ్నిక పర్ముఖులతో బాటూ సాహితయ్ అకాడెమీ అవారుడ్ గర్హీత డా|| కాతాయ్యని విదమ్హే కూడా
పాలొగ్నాన్రు.
---------
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