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తీ గ కష్ం- 95 వ సమా శం
-

వరూధిని

వీక్షణం-95 వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా జూలై 12,
2020 న జరిగింది. ఈ సమావేశంలో శీర్ ఆరి సీతారామయయ్ గారు పర్ధాన
పర్సంగం చేశారు.
ఇందులో భాగంగా సీవ్య అనువాద కథా పఠనం చేసి, విశేల్షణ
చేశారు. ముందుగా కారయ్కర్మ నిరవ్హకులు డా. కె.గీత గారు సీతారామయయ్
గారిని సభకు పరిచయం చేశారు. సీతారామయయ్ గారు ఒకాల్ండ యూనివరిస్టీ
(మిషిగన) లో బయోమెడికల సైనెస్స పొర్ఫెసర గా పనిచేసుత్నాన్రు. 35-40
కథలు రాశారు. వీరివి "గటుట్ తెగిన చెరువు", "కేనాయ్ టు కేనాయ్" అనే రెండు
కథా సంపుటాలు వచాచ్యి. వీరు ఓలాగ్, చందర్లత, విమల గారి
కథలకు అనువాదాలు చేశారు. సైనస్ గురించి తెలుగులో వాయ్సాలు
ఈ మధేయ్ రాయడం మొదలు పెటాట్రు.
తరావ్త సీతారామయయ్ గారు పర్ఖాయ్త జపాను రచయితిర్
అకిమి యోషిడా రాసిన "ఉమిమాచి డైరీ" ఆధారంగా రాసిన కథ
"మా చినన్ చెలెల్లు" కథను చదివారు. తరువాత కథను గురించి
విశేల్షిసూత్ ఈ కథ తనకు బాగా నచుచ్తుందని, అందుకు
కారణాలు పేరొక్నాన్రు. "మామూలుగా తెలుగు
కథలోల్ పాతర్లనీన్ మొదటి రెండు మూడు పారాగార్ఫులోల్ పరిచయం
అవుతాయి. కానీ అవసరమైనపుడు మాతర్మే పాతర్ని కథలో
పర్వేశపెటట్డం కొరియా, జపాను కథలోల్ ముఖయ్ లక్షణం. ఉదాహరణకి ఈ కథలో ముఖయ్మైన పాతర్లైన అమమ్, డా||
భరదావ్జ పాతర్లు మధయ్లోను, చివరిలోను వసాత్యి. ఇక కథలో అనేక పాతర్లుండడం మరో లక్షణం. అనిన్ పాతర్లునాన్ కథనంలో
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గొపప్తనం వలల్ ఎకక్డా ఎబెబ్టుట్గాను, కన ఫూయ్జన గాను అనిపించదు. ఇక తెలుగులో ఉనన్టుట్ ఈ కథలోల్ ముగింపుకి ముళుల్ ఉండవు.
ఉదాహరణకి తలిల్ బిడడ్ని వదిలి వెళల్డం అనే అంశానికి మామూలుగా అయితే ఎనోన్ వైయకిత్క, సామాజికాంశాలు ముడిపడి ఉంటాయి.
ఇక ఈ కథలో ఉనన్ మరో లక్షణం ఏవిటంటే పాశాతయ్ కథలలోలా ఒక సంఘరష్ణ తీవర్మవుతూ కైల్మాకుస్కి వచిచ్ ఒక పరిషాక్రమో,
కొసమెరుపో ఉండడం కాకుండా సంఘరష్ణని అలాగే కొనసాగనివవ్డం గొపప్తనం. ఈ కథలో పరిచయాల వలల్ వేరుకావడం అనన్ది
జరిగిందా? వేరు కావడం వలల్నే పరిచయాలు ఏరప్డాడ్యా? అనే అనాదికాలపు సంఘరష్ణలిన్ ఉనన్ది వునన్టుట్గా పరిచయం
చేసేరు రచయితిర్" అని ముగించేరు.
తరావ్త జరిగిన కవి సమేమ్ళనంలో మరొక ముఖయ్ అతిథి శీర్ నారాయణసావ్మి వెంకటయోగి గారు "అనంతం బందీ" అంటూ వి. వి
గారి గురించి రాసిన కవితను చదవగా, సురేందర్ గారు "నాతోనే ఉంటుంది" కవితను, శీర్ధర రెడిడ్ గారు "పి. వి. నరసింహారావు" గురించి
మధాయ్కక్రలు, వెంకట లకిష్ గారు "జోహారు జవాను" , షంషాద గారు "పగిలిన పాదాల సాకాష్య్లుగా", డా. కె.గీత గారు "ముసుగులేల్ని
ఆయుధాలు", దాలిరాజు గారు "రాబోయే టీకా", అరుణ గారు "మానవతవ్ం" అనే కవితలిన్ చదివారు.
ఆ తరావ్త కిరణ పర్భ గారి ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ అందరికీ ఉతాస్హానిన్ రేకెతిత్ంచింది.
చివరగా అరుణ గారు, సుభదర్ గారు, గీత గారు లలిత గీతాలిన్ ఆలపించి సభను అలరించారు.
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