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కష్ణం

తీ గ కష్ం- 96 వ సమా శం
-

వరూధిని

వీక్షణం-96 వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా ఆగసుట్ 9, 2020 న జరిగింది. ఈ సమావేశంలో శీర్ కనెన్గంటి చందర్
గారు "కథ సవ్రూపం- నిరామ్ణ పదధ్తులు" అనే అంశం మీద పర్ధాన పర్సంగం చేశారు.
ఇందులో
ఎనిన్

భాగంగా కథలు

రకాలుగా ఉంటాయో,

వాటి

లక్షణాలు ఏవిటో విశేల్షణ చేశారు. ముందుగా
కారయ్కర్మ నిరవ్హకులు డా. కె.గీత గారు చందర్
గారిని సభకు పరిచయం చేశారు. చందర్ గారు
వరంగల REC లో ఇంజనీరింగ, యూనివరిస్టీ
ఆఫ అయోవా లో MS చేసేరు. డాలస లో గత
పాతికేళుల్గా నివాసం ఉంటునాన్రు. వాన వెలిసిన
సాయంతర్ం కవితా సంపుటి, మూడో ముదర్ణ
కథల సంపుటి వచాచ్యి.
తరావ్త చందర్ గారు ముందుగా కథలోల్ మొదలు, మధయ్, చివర ఎలా ఉంటాయో వివరిసూత్ ఉపనాయ్సానిన్ పార్రంభించేరు.
కథలు

ఎనిన్

రకాలుగా ఉంటాయో శాసతరీయంగా వివరిసూత్ కొనిన్

కథలు

సాధారణతకు భినన్ంగా చివరి నించి

మొదలయియ్

మొదటికి వసాత్యని, అందుకు ఉదాహరణగా మెమొంటో సినిమాని ఉదహరించారు. కాశీమజిలీల కథల వంటి ఒక కథ నించి మరొక
కథలోకి సాగే కథలు, పంచతంతర్ కథల వంటి ఒక కథ పాతర్ నించి పాతర్కి లూప లాగా సాగి మళీల్ మొదటి పాతర్కి రావడం కొనన్యితే,
మరికొనిన్ ఎపిసోడస్ తో కంటినుయ్టీతో సాగేవని అనాన్రు. తరవాత 9/11 పర్ధానాంశంగా వచిచ్న రీ సట్ర్కచ్ర కథలు, ఒక కథ చీలి మరొక
కథలా రూపొందే బార్ంచింగ కథలు, సమాంతరంగా కథ సాగే పారలెల సట్ర్కచ్ర కథలు, పలు పాతర్లు ఒకే కథని చెపేప్ కథలు,
ఫార్గెమ్ంటరీ కథలు, రిపీటేషన కథలు, సరుక్లర కథలు, సంభాషణాతమ్క కథలు, సంభాషణలే లేని కథలు, సీర్క్న పేల్ కథలు, ఉతత్రాల
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రూపంలో కథలు, డైరీ కథలు... ఇలా ఎనోన్ రకాల కథలిన్ సోదాహరణంగా వివరించేరు. కథా నిరామ్ణానిన్ గురించి, వాకయ్ నిరామ్ణానిన్ గురించి
వివరిసూత్ వాకాయ్ల నిడివి మూడ ని కిర్యేట చేసుత్ందని, తెలుగులో ఇంకా ఎనోన్ పర్యోగాలు చేయాలిస్ ఉనాన్యని ముగించేరు.
తరావ్త జరిగిన చరాచ్ కారయ్కర్మం చాలా ఆసకిత్దాయకంగా జరిగింది. రమణారావు గారు, చిటెట్ంరాజు గారు, కిరణ పర్భ
గారు, సీతారామయయ్ గారు, గీతగారు, అపరణ్గారు, ఉదయలకిష్ గారు మొ.న వారు ఈ చరచ్లో పాలొగ్నాన్రు.
ఆ

తరావ్త

జరిగిన

కవి

సమేమ్ళనంలో శీర్ధర

రెడిడ్

గారు,

డా.

కె.గీత

గారు, దాలిరాజు గారు

మునన్గు

వారు కవితలిన్ చదివారు.
ఆ తరావ్త కిరణ పర్భ గారు, శారద గారల్ ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ అందరికీ ఉతాస్హానిన్ రేకెతిత్ంచింది.
చివరగా సుభదర్ గారు, గీత గారు లలిత గీతాలిన్ ఆలపించి సభను అలరించారు.
ఆదయ్ంతం ఆసకిత్దాయకంగా జరిగిన ఈ సభలో సాథ్నిక పర్ముఖులు అనేకులు పాలొగ్నాన్రు
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