1

Mø£åD+
kÕVæ≤r >∑yêø£å+
84 వ సమా శం
- ఛాయాదే
వీక్షణం 84 వ సమావేశం లాస ఆలోట్స లోని ఉదయలకిష్ గారింటోల్
ఆదయ్ంతం అసకిత్దాయకంగా జరిగింది.
ఈ సమావేశానికి శీర్ పెదుద్ సుభాష అధయ్క్షత వహించారు. డా||కె.గీత శీర్మతి
చాగంటి తులసి గారి కథ "యాష టేర్" చదివి వినిపించి కథా పరిచయం చేశారు. తరువాత
జరిగిన కథా చరచ్లో భాగంగా

కథలో సతరీ వాదం, విశవ్పేర్మ, మాతృహృదయం, సావ్రథ్

నిసావ్రాథ్లు, సతరీ, పురుషుల మధయ్ సునిన్తాంశాలు, కథ నేరేషన మొ.న అంశాలను గురించి సుదీరఘ్
చరచ్ జరిగింది. రచయితిర్, కథా వివరాలు అందజేసూత్

"డాకట్ర చాగంటి తులసి గారు తెలుగు

పాఠకులకి పరిచయం చెయయ్వసరం లేని పేరు. చాసో కుమారెత్ గానే కాక రచయితిర్ గా,
అనువాదకురాలిగా, సాహితయ్ కారయ్కరత్గా ఆమె పర్ఖాయ్తిని పొందిన విశిషట్మైన , తెలుగు
సాహితయ్ం గరివ్ంచదగగ్ సాహితీ మూరిత్. హిందీ, ఒడియా , తెలుగు నడుమ భాషా వారధి గా ఆమె
ఎనోన్
అనువాదాలు
చేశారు. రాహుల సాంకృతాయ్న ‘ఓలాగ్ నుండి గంగకు’ హిందీ నుండి
అనువాదం చేశారు. ఇటీవల తాను పి హెచ డి చేసిన రచయితిర్ ‘మహాదేవి
వరమ్ గీతాలు’ కూడా తెలుగు లోకి తీసుకొచాచ్రు. “ఒడిశా జానపద కళలు”
కూడా ఉపదర్షట్ అనురాధ గారితో కలిసి తెలుగు లోకి అనువాదం చేసి
అందించారు. కేందర్ సాహితయ్ అకాడెమీ కిర్యాశీలక సభుయ్రాలిగా కూడా
పనిచేశారు. గత 28 ఏళల్ నుండి పర్తి ఏటా ‘చాసో పురసాక్రం’ మంచి
కథకులకు ఇసూత్ వసుత్నాన్రు. ఇక ఈ కథ గురించి చెపాప్లంటే , ఆమెకు
చాలా పేరు తెచిచ్పెటిట్న, ఎందరో మెచుచ్కునన్ కథ ఇది. ఈ కథ197685 మహిళా దశాబిద్ సందరభ్ంగా 1976 లో అచచ్యింది. ఆ తరావ్త ఏ కె
పర్భాకర గారు వేసిన ‘సతరీవాద కథలు’ పుసత్కం లో వచిచ్ంది. 1992 లో
అరుణా సీతేష సంపాదకతవ్ం లో Glimpses: The Modern Indian
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Short Story Collection లో పర్చురించబడింది. జయశీర్ హరిహరన ఆంగల్ంలోకి అనువదించారు. హింది, ఒడియా భాషలోల్నూ అనువాదమై
అచచ్యింది. ఫెమినిసట్ కథలేవీ రాక ముందే వచిచ్న ఈ కథ, సతరీ ఆతమ్ గౌరవం , ఉనన్త వయ్కిత్తవ్ం కు అదద్ం పడుతుంది. యాష టేర్ లో సతరీ పాతర్ సమాజం లో
కొతత్గా పుడుతునన్ పాతర్. మానవి గా ఎదిగిన సతరీమూరిత్ పాతర్. అందుకే ఆమెకు పేరు లేదు. అటువంటి సతరీలు
పెరిగాక పేరుల్ సిథ్రపడతాయి అనన్ది రచయితిర్ ఉదేద్శం. బతుకుని కతిత్రించి మళీళ్ అమారుచ్కోవడం తెలియాలి.
వికారంగా ఉనన్ బతుకును అందంగా చేసుకోవడం ఈ కొతత్ సతరీకి తెలుసు. ఆ సతరీమూరిత్ని పటుట్కోవడం లో
కథకురాలు కృతకృతుయ్రాలైంది. అందుకే ఆమె తాను పొయెట కాదు అని ఎంత చెపిప్నా ఆమె లైఫ లోని పొయెటీర్
ని, ‘poetry of life’ పటుట్కునన్ కథకురాలని జరమ్న పొర్ఫెసర , విమరశ్కుడు, గెరట్ హాఫ మెన

ఈ కథ

అనువాదానిన్ ఇంగీల్షులో చదివి పర్శంసిసూత్ వాయ్సం రాశారు. ఇది పేర్మ కథ కాదు. బతుకులోకి కొదిద్ రోజులు
వచిచ్నవాడు సావ్రధ్ం తో వెళిల్పోయాడు, తిరిగి సావ్రధ్ం తో వచాచ్డు. కొదిద్రోజులు పాటు వచిచ్ వెళిళ్పోయి తిరిగి
వచిచ్న వాడి పటల్ ఏ భావం ఉంది? పేర్మ భావమా ? కానే కాదు, బాహయ్ ఆకరష్ణ. రూపు రేఖలు మొదట
లాగుతాయి, లేని గుణగణాల భర్మ కలుగుతుంది. ఆ ముదార్ ఇంకా కొదోద్ గొపోప్ మిగిలి ఉండటమూ సహజమే
అందుకే కాసత్ంత డైలమా పడడ్టుట్ అనిపించినా కేవలం అయిదే ఐదు
నిమిషాలోల్ అతని తగనితనానిన్ మరాయ్దగానే చెపిప్నా అది మరి
చెంప పెటేట్! కథా వసుత్వు, భాష , కథ చెపిప్న తీరూ, పర్తీకాతమ్కంగా , కొతత్ సతరీమూరిత్ ఆచరణాతమ్క
ఆలోచనలతో, తనను తాను, పర్తిషిట్ంచుకునన్ విధానం కథను అతుయ్తత్మ సాథ్యిలో చేరాచ్యి. " అంటూ
జగదాధ్తిర్ గారు ఇటీవల "నెచెచ్లి" వనితా మాస పతిర్కలో రాసిన వాకాయ్లతో ముగించారు గీత.
విరామం తరావ్త సుభాష గారు "అరుగులు" అనన్ వాయ్సానిన్ చదివి వినిపించారు.
ఆముకత్మాలయ్ద నుంచీ ఈ పర్సాత్వన ఉందని, అరుగు పార్ధానయ్తను, పరాయ్యపదాలను వివరించి అందరినీ
అలనాటి ఇళల్కు తీసుకు వెళాల్రు.
ఆ తరావ్త అకిక్రాజు రామాపతిరావు గారు కుంభకోణం గురించి, తెలుగు భాష
గురించి వివరించారు.
తరవాత లెనిన గారు "అహలయ్ ఎవరు?" అనే పర్శన్తో సభను చరచ్కు ఆహావ్నించారు.
చివరగా జరిగిన కవిసమేమ్ళనం , పాటల కారయ్కర్మంలో డా||కె.గీత ఇటీవల
మరణించిన పర్సిదధ్ కవి శీర్ ఇందర్గంటి శీర్కాంత శరమ్ గారి పాటను పాడి, తమ సీవ్యకవితను చదివి
వినిపించగా, సతయ్నాన్రాయణ గారు "అక్షరం" అనే గేయానిన్ పాడారు. శీర్ చుకాక్ శీర్నివాస సరిహదుద్
కవిత, శీర్ నితిన ఆలపించిన ఎందరో మహానుభావులు అందరినీ అలరించాయి. చివరగా శీర్కాంత గారి
గాన విభావరి జరిగింది.
ఈ సభలో సాథ్నిక పర్ముఖులు, సాహితాయ్భిమానులు పెదద్ ఎతుత్న పాలొగ్ని సభను
విజయవంతం చేశారు.
సెపెట్ంబరు 8 వ తేదీన మిలిప్టాస లోని సావ్గత హోటల పార్ంగణంలో ఉదయం 10
నుండి సాయంతర్ం 5 గం వరకు వీక్షణం వారిష్క సమావేశం జరుగుతుందని, సాహితాయ్భిలాష కలిగిన
అందరూ పాలొగ్నచచ్ని వీక్షణం నిరావ్హకురాలు డా||కె.గీత సభా ముఖంగా తెలియజేసారు.
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