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అకోట్బరు 9, 2022 న కాలిఫోరిన్యాలోని ఫీర్మౌంట లో జరిగిన

వీక్షణం

సాహితీ వేదిక 122 వ సమావేశంలో పర్ముఖ కవి కొపప్రిత్ ముఖయ్అతిథిగా
పాలొగ్ని "ఆధునిక కవితవ్ మారాగ్లు- ఇసామ్యిల కవితవ్ం" అనే అంశమీమ్ద
పర్సంగించారు. అమెరికాలోని కాలిఫోరిన్యా బే ఏరియా లో "వీక్షణం"
సాహితీ వేదిక గత పదేళల్ నించి నెలనెలా సాహితయ్ కారయ్కర్మాలు
జరుపుకుంటూ పర్వాసాంధుర్ల తెలుగు భాషాభిమానానిన్, సాహితాయ్భిలాషని
చాటుతునన్ది.
ఈ కారయ్కర్మానిన్ వీక్షణం వయ్వసాథ్పక అధయ్కుష్లు, పర్ముఖ రచయితిర్
డా.కె.గీతామాధవి సభకు ఆహావ్నం పలికి పార్రంభించారు. కొపప్రిత్ గారిని
సభాధయ్కుష్లు డా.కే.వి.రమణారావు గారు సభకు పరిచయం చేసారు. కొపప్రిత్
పూరిత్ పేరు కొపప్రిత్ వెంకటరమణ మూరిత్. విశార్ంత చరితర్ ఉపనాయ్సకులు
అయినపప్టికీ మొదటిన్ంచీ కవితవ్ం పటల్ ఆసకిత్ని పెంచుకునాన్రు. దాదాపు నలభై ఏళల్ నించి కవితవ్ం రాసుత్నాన్రు.
పిటట్పాడే పాట, విషాదమోహనం, యాభైఏళళ్వాన అనే మూడు కవితా సంపుటులు వెలువడాడ్యి.
కొపప్రిత్ 'ఆధునిక కవితవ్ మారాగ్లు- ఇసామ్యిల కవితవ్ం' అనే అంశమీమ్ద మాటాల్డుతూ పార్చీన సాహితాయ్నికి, ఆధునిక
సాహితాయ్నికి వసుత్ పరంగా వచిచ్న భేదాలిన్ ముందుగా వివరించారు. తరువాత గురజాడ, శీర్శీర్, ఇసామ్యిల కవితావ్లోల్
ఉనన్ విశేషాంశాలిన్ వివరిసూత్ శీర్శీర్ తరువాత ఆధునిక కవితావ్నిన్ మలుపు తిపిప్న కవి ఇసామ్యిల అని కొనియాడారు.
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ఇసామ్యిల

కవితావ్నిన్

సవ్చఛ్మైన

నీటితో

పోలుసూత్ దాహారిత్కి నీరు ఎంత అవసరమో
ఆధునిక కవులకు ఇసామ్యిల కవితవ్ం అంత
అవసరం అనాన్రు. ఇసామ్యిల కవితవ్ంలో
వాహకం, వాహిక రెండూ కవితవ్మే అనాన్రు.
దేనినైనా మనందరం చూసే సాధారణ దృషిట్తో
కాక

దివయ్నేతర్ంతో

కొతత్గా

దరిశ్ంచి

కవితీవ్కరించటమే ఇసామ్యిల గారి పర్తేయ్కత.
హైకూలను మొటట్మొదటగా పరిచయం చేసిన
కవి ఇసామ్యిల.
"తొలిసంజె

నారింజని

ఎవరు

ఒలిచేరు,

తెలిఎండ తొనలను ఎవరు పంచారు"
"బుదిధ్గా పేర్మించుకోక యుదధ్మెందుకు చేసాత్రో
నాకరధ్ం కాదు"
"ఏ కాకీ ఎగరని ఏకాకి ఆకాశం"
"తరుచాపము వీడిపోయి గురి మరచిన బాణంలా తిరుగుడును పిటట్"
అంటూ ఇసామ్యిల తన కవితవ్ంలో అలవోకగా, సరళంగా, అనితరసాధయ్ంగా రాసిన అనేక విశేషాంశాలిన్
సోదాహరణంగా సభకు అతయ్ంత పర్తిభావంతంగా వివరించారు కొపప్రిత్.
ఒకొక్కక్ కవిత ఒకొక్కక్ ఆణిముతయ్ంగా భావించవచచ్ని, ఇసామ్యిల కవితవ్ం గురించి ఎంత సేపు చెపుప్కునాన్ తరగనిదని
అంటూ దాదాపు గంటసేపు ఉపనయ్సించారు. ఆయన అనుయాయులుగా కవితవ్ం రాసుత్నన్ కవులు "ఇసామ్యిల సూక్ల"
కి చెందిన వారమని గరవ్ంగా చెపుప్కునే గొపప్ కవి ఇసామ్యిల అని ముగించారు.
ఆ తరువాత జరిగిన చరచ్లో సాథ్నిక పర్ముఖులు డా. అకిక్రాజు రమాపతిరావు, కిరణ పర్భ, కాంతి కిరణ, డా.కె.గీత,
సుభాష పెదుద్, వేణుఆసూరి, డా.కే.వి.రమణారావు, శారద కాశీవఝల, శీర్ధర రెడిడ్ , సుభదర్ దోర్ణంరాజు,
మృతుయ్ంజయుడు తాటిపాముల మునన్గువారు పాలొగ్నాన్రు. కవిసమేమ్ళనంలో కవులు చకక్ని కవితావ్నిన్ వినిపించి
అందరికీ అలరించారు.
ఈ సమావేశానిన్ యూటూయ్బులో ఇకక్డ చూడవచుచ్. https://youtu.be/AqDZFNunbiU

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

3

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

