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73 వ, సమా శం
ఆరవ రికోత వం
-జయమాల & దమయంతి
వీక్షణం ఆరవ వారిష్కోతస్వం సెపెట్ంబరు 16, 2018 న మిలిప్టాస లోని సావ్గత రెసాట్రెంట లో ఘనంగా జరిగింది.
సభను పార్రంభిసూత్ వీక్షణం సంసాథ్పకురాలు డా||కె.గీత ఆరేళల్ పర్సాథ్నానిన్ తలుచ్కుంటూ ఇపుప్డు వీక్షణం ఇకక్డి వారి జీవితంలో
భాగసావ్మయ్మైపోయిందనీ, ఆపాలనుకునాన్ ఆగని నిరంతర సాహితీ వాహిని గా అందరినీ అలరిసూత్ందని, ఈ సంవతస్రం శేకర్మెంటో లో మరో శాఖతో
విసత్రిసూత్ సాహితీ సేవలో మరో అడుగు ముందుకేసిందనీ అంటూ అందరికీ ఆహావ్నం పలికారు.
ఉదయం సెషన కు శీర్ చుకాక్ శీర్నివాస అధయ్క్షత వహించారు. ఇనిన్
సంవతస్రాలుగా ఇకక్డ ఎడతెరిపి లేకుండా సాహితయ్ సమావేశాలు జరుపుకుంటునాన్మంటే
మనందరిలో సాహితాయ్భిరుచి, సాహితయ్ం పటల్ ఉనన్ ఆసకిత్ కారణమని అందరినీ అభినందిసూత్
సభను పార్రంభించారు.
ముందుగా శీర్ తాటిపామల మృతుయ్ంజయుడు "భగవదీగ్త ను ఎలా చదవాలి,
ఎందుకు చదవాలి?" అనే అంశం పై పర్సంగిసూత్, తాను చెపప్దలుచుకునన్ది మత పర్చారం
కాదని సభకు వినన్వించారు.
కేవలం
సామానయ్ంలో

మరణ సందరాభ్లోల్ మాతర్మే భగవదీగ్త వినాలని ఎలా

ముదర్పడిపోయిందో

వివరించారు.

భగవదీగ్త

లోని

జన

తెలుసుకోవలసిన

ఆసకిత్కరమైన విషయాలు ఎనోన్ ఉనాన్యని ఉదాహరణగా ఐనిసీట్న థియరీ ఆఫ రిలేటివిటీ ని
విశవ్జనీయతతోను, ఎనరీజ్ పర్సరణ ను ఆతమ్ పర్సరణ తోను, థియరీ ఆఫ ఎవిరీథింగ ను
సుపీర్మ పవర తోనూ పోలిచ్ చూడవచచ్ని ముగించారు.
తరావ్త శీర్ మధు బుడమగుంట "సంపాదకీయం- నిశిత పరిశీలన" అనే అంశం పై పర్సంగిసూత్ తమ శీర్మతి ఉమ సహకారంతో గత
మూడేళుళ్గా నడుపుతునన్ "సిరిమలెల్" వెబ మాస పతిర్క వలల్ తనకి ఈ వేదిక మీద పర్సంగించే అరహ్త కలిగిందని భావిసుత్నాన్నని పార్రంభించారు.
సంపాదకీయం ఒకపుప్డు ఎంతో ఉనన్త విలువలు కలిగి ఉండి కాలకర్మేణా పొగడత్లకు, సావ్రథ్ పర్యోజనాలకు లోబడిందని సంపాదకులు సాహితాయ్నికి
తదావ్రా సమాజానికి మేలు సమకూరాచ్లనన్దే లక్షయ్ంగా పెటుట్కోవాలని అనాన్రు. తన సంపాదకీయంలో వెలువడిన ఆణిముతాయ్లను సభకు పరిచయం
చేసూత్ ఒకే పదాయ్నిన్ అచచ్ తెనుగు లోనూ, సంసక్ృత భూయిషట్ సమాసాలతోనూ రాసి పాఠకులు పంపిన ఆటవెలదిని సభకు వినిపించారు.
ఆ తరావ్త శీర్ అపాప్జీ పంచాంగం "పర్హాల్దుడు" అనే అంశంపై పర్సంగిసూత్ ముందుగా వరాహ, నృశింహ అంశాలని సభకు
ఆసకిత్దాయకంగా వివరించారు. జీవన పర్వాహంలో కొటుట్కుపోతూ మనకు మనం ఎవరమనే సృహను కోలోప్తూ ఉనాన్మని, నేనెవరు? అనే పర్శన్ మనకు
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మనం గా వేసుకునన్పుడే అంతరంగ అనేవ్షణ పార్రంభమవుతుందని అనాన్రు. వరాహ మంటే శేర్షమైన రోజని, హిరాణాయ్కుష్డంటే కదిలే వసుత్వు
ఆకరష్ణలో ఉనన్వాడని వివరించారు. ఆసకుత్లు రెండు విధాలని, మొదటిది కరత్ృతవ్ ఆసకిత్, రెండు భోకత్ృతవ్ ఆసకిత్ అని, భోకత్ృతవ్ ఆసకిత్ ని విడిచి
నిషాక్మ కరమ్ చేసిన నాడే ఏ పనైనా సుకరము అవుతుందని అనాన్రు. ఆహాల్దము, సంహాల్దము, పర్హాల్దము, అనుహాల్దము అని ఆహాల్దం నాలుగు రకాలని
అందులో పర్హాల్దము అంటే అన కండిషనల హాయ్పినెస అని హిరణయ్కశయ్పతవ్మనే అహానిన్ జయించడానికి పర్హాల్దతవ్మనే దితితావ్నిన్ ఉపయోగించి
నృశింహతవ్ం ఆవిషక్రింపబడుతుందని ముగించారు.
భోజన

విరామానంతరం

జరిగిన

రెండవ సెషన కు శీర్ రావు తలాల్పర్గడ అధయ్క్షత
వహించారు.
ముందుగా వీక్షణం పర్తేయ్క సంచికల
ఆవిషక్రణ శీర్ అకిక్రాజు రమాపతిరావు, శీర్ గంగిశెటిట్
లకీష్ నారాయణ, శీర్ లకిక్రెడిడ్ హనిమిరెడిడ్ గారల్ చేతుల
మీదుగా

జరిగింది.

అనంతరం

శీర్

అకిక్రాజు

రమాపతిరావు గారి సహసర్ చందర్ దరశ్న పర్తేయ్క
సందరభ్ంగా

వీక్షణం

తరఫున

ఘన

సనామ్నం

జరిగింది. ఆ సందరభ్ంగా వారి సోదరులు శీర్ అకిక్రాజు
సుందర రామకృషణ్ పర్సంగించారు.
తరావ్త "తెలుగు రచయిత" తొమిమ్ది
వందల రచయితల పేజీలతో దిగివ్జయంగా మూడు సం.రాలు పూరిత్ చేసుకునన్ సందరభ్ంగా సభుయ్లు డా||కె.గీత, శీర్ వేణు ఆసూరి, శీర్ సుభాష పెదుద్ సభకు
తెలుగు రచయిత. ఆరగ్ ను పరిచయం చేసారు. ఈ సందరభ్ంగా వెబైస్టు కి తగిన చేయూతనివావ్లని రచయితలందరికీ గీత విజఞ్పిత్ చేశారు.
తరావ్త శీర్ సుభాష పెదుద్ వేంకటాధవ్రి రచించిన "గుణాదరశ్ం" గర్ంథ సమీక్ష చేశారు. ఈ గర్ంథం ఒక యాతార్ చరితర్మని, ఈ గర్ంథ
పర్ధానోదేద్శయ్ం
లోకానిన్ చదవడం,
మనుషులిన్

అరథ్ం

చేసుకోవడం,

నిజాలిన్

వెలిబుచచ్డం అనాన్రు. గర్ంథ
కాలం

నాటి

సామాజిక

పరిసిథ్తులను కళళ్కు కటిట్నటుల్
రచయిత వరిణ్ంచారని, మధుర
మీనాకిష్

దంతాలు

ఉంటాయని,

మలెల్లాల్

శీర్రంగంలో

అంతా దొంగలే, అటువంటి
చోటల్
ఏం లాభమని,

దేవుడుండి
జోయ్తిషుక్లు,

వైదుయ్లు ఆ కాలంలో చేసుత్నన్
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మోసాలను గురించి విశేషాలను ఆసకిత్కరంగా వివరించారు.
తరావ్త శీర్ పాలడుగు శీర్ చరణ "అవధానాలు చెయయ్డం ఎలా?" అనే అంశమీమ్ద ఉపనయ్సించారు. అవధాని అని పివడం వెనక ఉనన్
కారణాలతో మొదలు పెటిట్ అవధానం లోని ఒకొక్కక్ అంశానిన్ సోదాహరణంగా వివరిసూత్ ఆసకిత్దాయకమైన ఉపనాయ్సానిన్చాచ్రు.
ఆ తరావ్త, శీర్మతి ఆర దమయంతి గారి ఆధవ్రాయ్న సాహితీ కివ్జ ఉతాస్హదాయకంగా జరిగింది.
తరువాత జరిగిన కవితా సమేమ్ళనంలో శీర్ అకిక్రాజు సుందర రామకృషణ్, డా|| కె.గీత, శీర్ శశి ఇంగువ, శీర్మతి షంషాద, శీర్ మేకా
రామసావ్మి, శీర్మతి ఛాయాదేవి, శీర్ హర నాథ మునన్గువారు పాలొగ్నాన్రు.
ఆ తరావ్త సింగపూర తెలుగు సమితి ఉపాధయ్కుష్లు శీర్ వెంకటరమణ సభకు హాజరై తమ సందేశానిన్ వినిపించడం విశేషం.
చివరగా వీనుల విందుగా జరిగిన సంగీత లహరి కారయ్కర్మం లో డా|| కె.గీత, శీర్మతి ఆర దమయంతి, శీర్మతి గీతా గురుమణి, చి||
ఈశా పాటలు పాడి అందరినీ అలరించారు.
ఆదయ్ంతం అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా, విశేషంగా జరిగిన ఈ సభలో సాథ్నిక పర్ముఖులు, సాహితాయ్భిమానులు విశేషంగా
పాలొగ్నాన్రు.
------------
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