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వీక్షణం-106 వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా ఆసకిత్దాయకంగా జూన 13, 2021 న జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో కా.రా. మాసాట్రికి నివాళి
గా "కాళీపటన్ం రామారావు గారి కథలు"
అనే అంశమీమ్ద శీర్మతి కొండపలిల్ నీహారిణి
గారి పర్సంగం, కవిసమేమ్ళనం జరిగింది.
ముందుగా నీహారిణి గారు మాటాల్డుతూ
కథానిలయం

రూపకరత్,

కథలకు

చిరునామా కారా మాసాట్రు గారి గురించి
వీక్షణం లో మాటాల్డే అవకాశం కలగడం సంతోషదాయకమైన విషయం అని పేరొక్ంటూ "ఎపుప్డో చదివిన కారా గారి
కథలను మళీళ్ ఇపుప్డు చదివి మరింత లోతుగా వారిని అరథ్ం చేసుకునాన్ను" అనాన్రు.
కాళీపటన్ం రామారావుగారి కథల గురించి వివరిసూత్ "కవి కార్ంతదరిశ్ అనడం బహుశా: ఇటువంటి గొపప్ రచయితలు
ఉంటారనే నిరవ్చించి ఉంటారు మన పూరీవ్కులు. ఇంతలా మనసుపెటిట్ సమాజానిన్ పరిశీలించి , మంచి చెడులను
కథలుగా మలిచిన కథా రచయితలు బహుతకుక్వగా ఉనాన్రు.
కాళీపటన్ం రామారావుగారు కథలను అలల్లేదు. కథలలో జీవితాలను చూపించారు. మనుషుల అసలు నైజం ఎటాల్
ఉంటుందో , అది ఎదుటి వారిపై ఏ విధంగా పర్భావితం చేసుత్ందో భూతదద్ంలో చూపించారు. ఇది ఒక జాగరూకతను
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,ఒక తెలివిడి తనానిన్ నేరిప్సుత్ంది. అందుకే వీరి కథలు చదవాలి.

సావ్రథ్ం, సంకుచితతవ్ం, దగాకోరుతనం,

తొందరపాటుతనం కల మనుషులు ఎటాల్ మనచుటూట్ ఉంటారో వీరి కథలు చెబుతాయి .ఇది హెచచ్రిక ! ఇంతకనన్
గొపప్ విధానమేమి ఉంటుంది బర్తుకును సవరించుకో అని చెపప్డానికి?
ఏఏ కాలానికి తగినటుట్ ఆయా కథలునాన్యి. 40 వ దశకం లో అశిక్ష - అవిదయ్, పెంపకపు మమకారం వంటి కుటుంబ
సంబంధాల నేపథయ్ం తో రాసిన కథలు గొపప్ కథలు. చినన్ చినన్ విషయాలనే పెదద్గా చేసి కుటుంబకలహాలకు ఎటాల్ దారి
తీసాత్రో చూపారు. అటేల్ బయట ఎంగిలికి కకుక్రిత్ పడితే ఎలా రోగాలపాలైతారో చూపారు. అరవైలలో ‘ఆదివారం ‘
కథ ఆలోచనాతమ్కమైన కథ! తరావ్త కాలంలో రాసిన కథలు ఉనన్వారికి లేనివారికి మధయ్నునన్ సనన్ని గీత ఏదో
పాఠకులకు చూపే కథలు . పీడితుల పకాష్న పిడికిలెతేత్ కథకులౌతారు . తీరుప్,జీవధార, కుటర్, చావు, ఆరిత్ , చావు , యజఞ్ం
వంటి కథలు ఈ కథలు . ఈ కథలలో సతాయ్నిన్ పేదల పకాష్న నిలబెటాట్రు. ఈ సతయ్ నిరూపణ చేసే బాధయ్త మేధావులదే
అనన్టుట్ కొతత్దనం తో రాసారు . ఇదే తరావ్త తరం వారికి ఒక దికూస్చి అనేంతగా గొపప్ భావనా బలంగా అయియ్ంది.
" అంటూ
"కారా గారి కథలలో భౌగోళిక ,
విషయ విజాఞ్న విశేషాలు ఉంటాయి.
అటాల్గే రాజకీయ చారితర్క ఆధారాలు
ఉంటాయి.

పర్భుతావ్ల

పథకాలు,

ఉదోయ్గుల

పనితీరు

ఉంటుంది.

గొపప్వాళళ్ లో చాలా

గొపప్వారు

ఎలా ఉంటారో కడు పేదలు, నిరు
పేదలు అటేల్ ఉంటారు అని అంటారు.
పూరి గుడిసెల , మాల వాడల వెలి జీవితాలను అతయ్ంత సహజంగా చితిర్ంచారు . ఆ ఇండల్లోల్నే పుటిట్ పెరిగనవారేమో ఈ
కథా రచయిత అని అనుకునేలా భాషను పర్యోగించారు .ఎంతో పేర్మ ఉండాలి ఆ బడుగు జీవులమీద. అపుప్డే అంత
సవ్చఛ్ందంగా రాయగలుగుతారు .
పలుకుబళుళ్ , నుడికారపు సొగసుల పదాలు , సామెతలు కథలలో కనిపిసుత్ంటాయి. పాతర్ చితర్ణ ఎంత హృదయ్ంగా
ఉంటుందో సనిన్వేశ కలప్నలు, సంభాషణా చాతురయ్మూ అంత హృదయ్ంగా ఉంటాయి . కథకు తగిన ముగింపు ఇవవ్డం
తో కారాగారు మనసునన్ పాఠకులను ఆలోచనలోల్ పడవేసాత్రు. “ జీవితంలో సమసయ్లను , ఆ సమసయ్లకు కారణాలను
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తెలియజేసేదే మంచి కథ “ అని గొపప్ నిరవ్చనానిన్ ఇచిచ్న కాళీపటన్ం రామారావు గారికి ఇది అక్షర నివాళులు." అని
ముగించారు.
ఆ తరావ్త జరిగిన కవి సమేమ్ళనం లో డా|| కె.గీత "అబాబ్యి ఇలుల్" కవితను, శీర్మతి భవాని "మనవడా", శీర్మతి
నీహారిణి "సందేహ జీవనం" అనే కవితను,

శీర్మతి గునుపూడి అపరణ్ "సదుగ్ణ సంపద" అనే కవితలిన్ చదివి

వినిపించారు.
ఆదయ్ంతం ఎంతో ఆసకిత్దాయకంగా జరిగిన ఈ సభలో ఆసకిత్ కలిగిన సాథ్నిక పర్ముఖులు పాలొగ్ని సభను జయపర్దం
చేశారు.
వీక్షణం-106

వ

సమావేశానిన్

"వీక్షణం"

యూటూయ్బు

ఛానలులో

ఇకక్డ

చూడవచుచ్.

https://youtu.be/TkFKjoWP8T4
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