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- ఆర్.దమయంతి

కాలిఫోరిన్యా బే ఏరియాలో నెలకొనన్ వీక్షణం సాహితీ సంసథ్ 75 మాసాలను పూరిత్ చేసుకునన్ శుభ తరుణాన వజోర్తస్వ వేడుకలను ఎంతో
ఘనంగా జరుపుకుంది.
మిల పిటాస లో నివసిసుత్నన్ రచయిత శీర్ అనిల ఎస రాయల గారి సవ్గృహం లో ఈ వేడుకలు అతయ్ంత వైభవంగా జరిగాయి.
ఆ నాటి సభలో పాలొగ్నన్ వారిలో

తెలుగు సాహితయ్ంలో ఘనాపాటీలు గా కీరిత్ంపబడుతునన్ వారు, వేద పండితులు, విశవ్విదాయ్లయాల

ఆచారుయ్లు, పర్సిదధ్ కవులు, రచయితలు, విశేష విశేల్షకులు, మధుర గాయనీ గాయకులు పాలొగ్ని , తమ తమ పర్తిభాపాటవాలతో సభికులను రంజింప
చేసారు.
సభని పార్రంభిసూత్, డా. గంగిశెటిట్ లకీష్ నారాయణ వీక్షణం వారి సాహితీ సేవలను కొని యాడారు. ఆనాటి పర్ధానోపనాయ్సకులు, కేందర్
సాహితయ్ అకడెమీ అవారడ్ గర్హీతలు అయిన శీర్ సదాశివ మూరిత్ గారిని గారిని వేదిక మీదకి సాదరం గా ఆహావ్నించారు.

శీర్ సదాశివ మూరిత్ గారు -

రాషటరీయ సంసక్ృత విదాయ్పీఠ ఆచారుయ్లు. భాషా పర్వీణులు. వేద శాసాత్ర్ల నించి ఆధునిక వచన కవితవ్ం వరకు ఏ అంశం గురించి అయినా అలవోకగా
విశేల్షించి వివరించగల పర్తిభా మూరిత్. గొపప్ వకత్. సంసక్ృతం తో బాటు ఆంగల్, తెలుగు సాహితయ్ విశేల్షణ లో అనుభవజుఞ్లు.
వీరిని సాహితయ్ శాసాత్ర్చారుయ్లు గా అభివరిణ్ంచారు.
శీర్ సదాశివ మూరిత్ గారు ఆధునిక వచన కవితవ్ం గురించి మాటాల్డుతూ, వచన కవితవ్ం మూలాలు వేదాలలో దొరుకుతాయని ఉదాహరణలతో
పేరొక్నాన్రు.
పాద వయ్వసథ్ లేని వచనం లో శబద్ సౌందరయ్ం చోటు
చేసుకుని వినసొంపుగా వుంటుందని , నిజానికి ఆ ఆనందానిన్
కలిగించే శబద్ం పేరే చందసుస్ అని పేరొక్నాన్రు. ఓం - ఏక పాద
చందసుస్ అనీ, నాటయ్ శాసత్రం లో చందసుస్ 2 రకాలు అనీ, పాద
నియమం లేనిది అనిబధధ్ చందసుస్ అనీ - వివరించారు.
పదయ్ం, గదయ్ం, పోర్జ, రూపకాలు, నాటకాలు - ఈ
పర్కిర్యలు సమసత్ం వాంగమ్య కావయ్ంగా అభివరిణ్సూత్, గదయ్మూ
చందసేస్ అని అనాన్రు. వృతత్గర్ంధి వచనానిన్ గదయ్ం గా
పేరొక్నవచచ్నాన్రు. చూరణ్ గదయ్ం గురించి వివరిసూత్, వాయ్వహారిక
భాషలొ కవితవ్ పర్కిర్య పశిచ్మ సాహితయ్ం నించి దిగుమతి
అయిందనాన్రు. వేదాలు, ఇతిహాసాలు, కావయ్ కాలం అనంతరం,
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జాన పద సాహితీ కళా వైభవ కాలానిన్ వరిణ్సూత్ పదకవిత పితామహుడు అనన్మయయ్ రాసిన పలు కీరత్నలలొ ని పదాల సౌరభాలని వెదజలాల్రు.
జయదేవుని గీతగోవిందం విశిషట్త ని వరిణ్సూత్ - సామానుయునికి సైతం అరధ్మయేయ్లా చకక్ని కథని వినిపించారు.
తలిల్ యశోదని అడుగుతాడట, బాల కృషుణ్డు. పాలు కావాలి అమామ్ అని. అపప్టికే బొజజ్ నిండి వుంది. ఇంకా తాగితే పసి వానికేమైనా
అవుతుందని తలిల్ భయపడి, వొదద్ంటుంది. 'ఎందుకు వొదూద్?' అని మారు పర్శిన్సాత్డు పిలల్డు.
పగలైపోనీ, చీకటయాయ్క ఇసాత్నని దాటేసుత్ంది.
అపుప్డా అలల్రి, కళుళ్ మూసుకుని, చీటైపోయింది, పాలివవ్మంటాడు.
వాని తెలివికి యశోద ఎంతగా మురిసిపోతుందనీ!?
సంసక్ృతం లో ఈ వరణ్న అతయ్ంతదుభ్తం గా, ఛందో బదధ్ం గా వుంది, చెవులకు శబద్ సౌందరాయ్నిన్అందిసూత్, మనసుకి మనోలాల్సానిన్ కలిగిసూత్
భకిత్ పారవ్శయ్ం లో ముంచి తేలుచ్తుందని ఎంతో హృదయ్ం గా పర్సంగించారు.
పదాయ్నిన్ సరళ సంభాషణ గా నిరవ్చించారు. వేదాలలోని అషట్పాత ని గదయ్ం గా పరిగణించవచచ్నాన్రు.
తితీర్యం గురించి విపులీకరిసూత్, సతయ్ం జాఞ్నం అనంతం బర్హమ్ ని ఉదహరించారు.
అపూరవ్మైన గురు శిషుయ్ల అనుబంధానిన్ వివరిసూత్..మూడు రకాలు గురువులుంటారని, పూరవ్ కాల గురువులు శిషుయ్లని తనయులుగా
భావించేవావరనీ, అందుకు విశావ్మితర్ వశిషుట్లే మనకు పర్తయ్క్ష సాకుష్య్లనాన్రు. ఆనాటి గురువులు ' శిషయ్ వితాత్పహరులు 'కారనన్ మాటలకు సభలోని
వారందరూ కరతాళ ధవ్నులతో తమ హరాష్నిన్ తెలిపారు. విదయ్ కరత్వాయ్నీన్, ధరామ్నిన్ బొధించేదిగా వుండాలని, బహుజన హితమైన బోధనల వలల్ సమాజం
లో శాంతి సమనవ్యాలు నెలకొంటాయంటూ సతయ్తతావ్నీన్ వినిపించారు.
పదాయ్నిన్ వాయ్కరణా వాయ్యమం తో రాసి మెపిప్ంచవచుచ్ కానీ గదయ్ం అలా కాదు, రాసి మెపిప్ంచగలిగినపుప్డే గదయ్ం గాల్మర నిలుసుత్ందనాన్రు.
వచన కవితావ్నికి మూలాలు - వరణ్న, పర్భావ పరిమితి, సథ్ల పరిమితి, కాల పరిమితి, మమతా సామరధ్య్ పరిమితి గా విపులీకరించారు.
కవితవ్ం ఆశయసిధిధ్ లక్షణానిన్ కలిగి వుండటం వలల్, కవి కార్ంతి దరిశ్ అవుతాడని అభిపార్యానిన్ వయ్కత్పరిచారు.
శోల్కం, పదయ్ం, గదయ్ం, కవితవ్ం, వచనం ఏదైనా రసపూరణ్మై, తంతీర్ లయాకృతమై ధవ్నించాలనాన్రు. వాలీమ్కి నించి, నేటి ఆధునిక కవుల వరకు
వారి వారి రచనలలో పర్వహించే పదాల పరుగుల వేగానిన్ ఒడిసి పటుట్కుని మచుచ్కకి కొనిన్ పాదాలను గానించి వినిపించారు.
'పడవ నడపవోయ..పూల పడవ నడప ఓయి..చిటిట్న తెర చాపనెతిత్ గటిట్గా చుకాక్ని బటిట్ ...' అంటూ పదయ్ం గాను, కవితగానూ చదివీ, ఆ
పిమమ్ట అదే పాట గా పాడి పద ధవ్నుల పటుట్ని తేనె పటుట్గా పటిట్ వీనుల విందు చేశారు.
కవితవ్ం లో లయ పార్ధానయ్త గురించి వివరిసూత్,
మహా కవి 'శీర్ శీర్' రగడలు, దేవులపలిల్ లేత పదాలు, వింజమూరి
సాహితయ్ సొగసులున్ వఋనించారు.
అమెరికా

లో

నిరవ్హిసుత్నన్

సాహితీ

సభలు

ఇండియాలో కంటే మినన్గా, ఉనన్తం గా సాగుతునాన్యనీ,
వీక్షణం వజోర్తస్వ సభలో తన దీరఘ్ పర్సంగానిన్ వినిపించే
అవకాశం కలగడం ఒక అదృషట్ం గా భావిసుత్నన్టుట్ చెపాప్రు.
ఈ మహావకాశానిన్ కలగ చేసిన డా.కె.గీతా మాధవి
గారికి తన ధనయ్వాదాలు తెలియచేసూత్, తమ పుసత్క కావాయ్నిన్
గీత గారికి అందచేసారు.
అనంతరం

శీర్

ఎ.కె.పర్భాకర

గారి

పర్సంగం

ఆరంభమైంది.
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వీరు పర్ముఖ రచయిత, విశేల్షకులు, సంసక్ృత తెలుగు భాషా కోవిదులు. పర్భాకర తన గురించి చెబుతూ.
తెలుగు మాండలీక కథా సాహితయ్ పరిశోధనా కర్మంలో తెలంగాణా కథ తనని అమితం గా ఆకటుట్కుందనీ, ఆవేదన తో బాటు తన అనేవ్షణా
కొన సాగిందంటూ తన పర్సంగానిన్ ఆరంభించారు పర్భాకర. కథా సాహితయ్ం తో ఉదయ్మం విజృభించిందా? ఉదయ్మ సెగలలోంచి ఉదయ్మ కథ పుటిట్ందా?
ఈ సతయ్ శోధనలొ తాను తెలుసుకునన్ నిజాలను కొనిన్టిన్ వివరించారు. వారి మాటలని సభికులు ఎంతో నిశశ్బద్ంగా, ఆసకిత్ కరం గా ఆలకించారు.
ఉదయ్మాల కథలు అనేక ముఖాలు గా విసత్రించిందంటూ, వాటి సవ్రూపాలను వివరించారు. సంసక్రణోదయ్మం, వాయ్వహారిక భాషోదయ్మం,
సావ్తంతోర్దయ్మం, అసిథ్తోవ్దయ్మాల గురించి పుటుట్పూరోవ్తత్రాల గురించీ కుష్ణణ్ం గా వివరించారు.
పర్జలాల్రా మీరెటు వైపు? అంటూ అడిగిన ఒకే ఒకక్ పర్శన్ - విపల్వాతమ్కమైన రాజకీయ పరిణామాలకు దారితీసిందని చెబుతూ, 70 ల నాటి
విరసం ఉదభ్వం, పర్భావం, నకస్ల బరీ, విదాయ్రుధ్ల ఉదేర్కం, దోపిడీ వయ్వసథ్ పై తిరుగుబాటు చేసిన విధానం గురించి కళల్కక్టిట్నటుట్ వివరించారు. ఈ
ఉదయ్మ పర్చారం లో పర్ధాన పాతర్ పోషించినది ఉదయ్మ సాహితయ్మని పేరొక్నాన్రు. కథ, కవితవ్ం, పదం, జానపద గీతం, నాటయ్ దృశాయ్ రచనం అంతా
కూడా ఒక పర్చార కళా రూపమని అభిపార్యపడాడ్రు.
ఆది భటల్ కైలాసం, భూషణం మాసాట్రిర్ కథలను - ఉదయ్మ సాహితాయ్నికి ఉదాహరణలనాన్రు.సావ్తంతోర్దయ్మం తో అంతమవావ్లిస్న బానిసతవ్ం,
బడుగు వరాగ్ల అణచివేత, రాజకీయ చెదరంగం పర్జలకి అవగాహనకొచేచ్సరికి 20 ఏళుళ్ పటిట్ందనాన్రు.
1967 లో రగిలిన విపల్వోదయ్మం ఇందుకు పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం గా చూపారు. శీర్కాకుళం నించి పుటిట్న ఉదయ్మం అకక్డ ఎందుకు తగుగ్ ముఖం
పటిట్ందో, అది తెలంగాణా దిశగా ఎలా పర్వహిసూత్ వచిచ్ందో, ఆ ఉదయ్మ విజృంభన ఎలా దదద్రిలిల్ందో, ఉదయ్మ సాహితయ్ం దావ్రా ఎలా విజయానిన్
సాధించిందో అంశాల వారీగా విశేల్షించారు. చివరిమెటుట్న విపల్వోదయ్మం అనేక ఉదయ్మాలు గా మారి పర్ధాన కేందర్ బిందువు నిండి విడివడి, అనేకానేక
ఉదయ్మ వరాగ్లుగా చీలిన మాట వాసత్వమనాన్రు.
కొ.కు, కారా మాసాట్రల్ కథ, నవలా సాహితాయ్లు, శీర్ శీర్ కవితవ్ంలో చోటు చేసుకునన్ పరిణామాలు, 70 ల తరావ్త సాహితయ్ం గీతాలలో పార్ణం
పోసుకుని పరుగిడిన వైనాలు, పాటలోనే కథా సాహితాయ్నిన్ గుపిప్ంచి, పర్జలను చైతనయ్వంతులుగా చేసిన శివసాగర, 1972 నాటి జననాటయ్మండలి, 74
రాడికల సూట్డెంట యూనియన, గార్మలకు తరలండి, పర్చారం చేయండంటూ పిలుపునిచిచ్న జయపర్కాశ నారాయణ నాయకతవ్ం గురించి..ఇంకా
అనేకానేక ఆసకిత్కరమైన అంశాల గురించి ఉదయ్మ సాహితయ్ విశిషట్త గురించీ పర్సంగించారు.
తన ఉదయ్మ కథా సాహితయ్ పరిశోధనల కోసం పలు పార్ంతాలు పరయ్టించి. పరిశోధించి తెలుసుకునన్ సతాయ్ల గురించి చెబుతూ, 1940 లో
తెలంగాణలో రైతు ఉదయ్మ ఉదిర్కత్త పరిసిథ్తుల గురించి పర్సాత్వించారు. గర్ంధాలయోదయ్మం పుటుట్కనీ, దాని పార్శసాత్య్నిన్ పేరొక్నాన్రు. అటు పిమమ్ట
భూసావ్మయ్ వయ్తిరేకోదయ్మం- వెటిట్చాకిరీ నిరూమ్లన కి ఎంత గా దోహద పడిందీ చెబుతూ, అందుకు పర్ధాన నాయక పాతర్ పోషించిన దొడిడ్ కొమరయయ్
సేవలను కొనియాడారు.
రాజాయ్ధికారం కోసం చేసే ఉదయ్మాలను పర్సాత్విసూత్.. ఎం.వి.తిరుపతయయ్ రాసిన నాయ్యం కథని ఉటంకించారు.
ఉదయ్మ సాహితాయ్నికి చెరలు, రాజకీయ అధికారుల ఆటంకాలు, అవరోధాలు, ఆనకటట్లు, రచయితల అరెసుట్లూ, చెరసాల పాలు చేసి పెటిట్న
హింసలు భరించక తపప్లేదంటూ తన ఆవేదన ని వయ్కత్పరిచారు.
'నూయ్వేవ 'సంకలనం గురించి వివరిసూత్ తాడిగిరి పోతరాజు ని అధికారులు టారెగ్ట చేసిన మాట నిజమనాన్రు.
ఎరర్ బుటట్ కవి నించి పతంజలి భావోదేర్కాలనీ, - రైతు ఉదయ్మం నించి కారిమ్కోదయ్మం, పని వేతనం, శర్మ దోపిడీ కి వయ్తిరేకంగా జరిగిన
పోరాటాలు, విపల్వాలు, సాధించిన విజయాలను వివరిసూత్ అందుకు కృషి సలిపిన రచయితలు - తుమేమ్టి రఘోతత్మరెడిడ్, అలల్ం రాజయయ్, సతయ్ం,- విపల్వ
సాహితీ వేతత్లను పేరల్ను పేరొక్ంటూ మరి ఒక ఆసకిత్ కరమైన విషయానిన్ చెపాప్రు. అపప్టోల్ దరిదాపు వెయియ్మంది మేధావుల సమూహం పర్తయ్మాన్య
పర్భుతావ్నిన్ నడిపేదని నాయ్య పొరాటం చేసేదని అందుకు ఉదయ్మ సాహితయ్మే ఒక పదునైన ఆయుధమని తెలియ చేపారు.
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గిరిజనుల దోపిడి ఉదయ్మం లో భాగం గా పుటిట్న సాహితయ్ం గురించి చెబుతూ 'ఇపుప్డు కాగితం చూసి పర్జలు భయపడుతునాన్రు నేను చెమట
నించీ రకత్మిన్ంచీ పుటిట్న భాషనే మాటాల్డతాను..' అంటూ నిరభ్యం గా పర్కటించిన అలల్ం రాజయయ్ మాటలని, సాహితోయ్దయ్మం లో తెలుగు అక్షరం
పోషించిన అదుభ్త అసామానయ్ పాతర్నీ కొనియాడారు.
అసమానతవ్ం రాజయ్మేలుతునన్ంత కాలమూ ఉదయ్మాలు పుడుతూనే వుంటాయని, ఉదయ్మ సాహితయ్ం ఉదభ్విసూత్నే వుంటుందంటూ..పర్సంగ
ముగింపు వాకాయ్నిన్ పలికారు.
తనకీ అవకాశానిన్ కలిగించిన వీక్షణం సాహితీ సంసథ్కీ,

వయ్వసాథ్పకురాలికి పర్తేయ్క

ధనయ్వాదాలు తెలిపారు.
పర్భాకర గారి ఉపనాయ్సం ఆదయ్ంతమూ ఆసకిత్కరంగా సాగింది. ఆ నాటి చారితార్తమ్క విపల్వ
సనిన్వేశాలు, సంఘటనలు, విషాదాలు చోటు చేసుకునన్ కారణం కావొచుచ్, సభికులు కదలకుండా
నిశశ్బద్ంగా శర్దధ్గా ఆలకించారు. రెటిట్ంచిన ఉతస్హాంతో కరతాళ ధవ్నుల దావ్రా తమ హరాష్నిన్
తెలియచేసారు.
అనంతరం సభ కి విరామం ఇసూత్ అందరూ టీ, సాన్కస్, సేవించారు. కారం, తీపి, పులుపు, ఫూర్టస్, టీ
సేవిసూత్ కూడా సాహితయ్మమకార సంగతులే మాటాల్డుకునాన్ం.
తాము రాసిన లేటెసట్ రచనల గురించో, చదివిన పుసత్కం గురించో పరయ్టించిన పర్దేశాల
విశేషాల గురించో..గుంపులు గుంపులు గా ఎవరి టాపిక వారిదే అనన్టుట్..వింటునన్ నాకు, నిజమైన
తెలుగు వారి పండగ అంటే ఇది కదా అనిపించింది.
బేర్క అనంతరం, ఎపప్టాల్నే కిరణ పర్భ గారి కివ్జ కారయ్కర్మం ఆరంభమైంది.
ఆపష్నల ఆనస్రస్ కాబటిట్ నేనూ ఉతాస్హం గా పాలొగ్ంటుంటాను. పర్శన్ వేసి, ఆపష్నస్ చదివాక వెంటనే జవాబు చెపప్కూడదు. జవాబు తెలిసిన
వారు చేయెతిత్ ఊరుకోవాలి. కివ్జ మాసట్ర శీర్ మృతయ్ంజయుడు తమ చాయిస పర్కారం ఎవరిన్ జవాబు చెపప్మని అడిగితే వారే ఆనస్ర చెపాప్లి. ఈ రూల
ని నేనెపుప్డూ పొరబడి అధిగమిసూత్నేన్ వుంటా. :-)
ఈ నెల కివ్జ లో కూడా సరికొతత్ విషయాలను చొపిప్ంచి, పర్శన్లు తయారు చేసారు కిరణ పర్భ గారు .
విజేతలకు పుసత్కాల బహుమతులుంటాయి. నేనూ కొనిన్టిన్ గెలుచుకునాన్ను.
కివ్జ కారయ్కర్మానంతరం పాలపరిత్ వారు కమమ్ని తెలుగు పదాయ్నిన్ వినిపించారు.
టెకాస్స నించి విచేచ్సిన రచయిత శీర్ ఇసామ్యిల పెనుగొండ కుల్పత్ంగా మాటాల్డుతూ శుభాకాంక్షలనందచేసారు.
అనిల కాసావర 'ఆరోగయ్మే మహాభాగయ్ం '
అంటూ చకక్ని కవితని చదివి వినిపించారు.
జి.వి.హరనాథ రావు గారు - తెలుగు రాషాట్ర్ల
ముఖయ్ మంతుర్ల మీద హాసయ్ వయ్ంగయ్ బాణాలు విసురుతూ
చదివిన కవిత సభికులను పర్శంసలతో బాటు హాసయ్
చురకలనూ అందుకునాన్యి.
కారయ్కర్మం లో భాగం గా ' సిరికోన ' వాటస్ప
గూర్ప వారు

అకోట్బర

మాసాన

సభుయ్లతో కలిసి

పంచుకునన్ సాహితయ్ం నించి ఉతత్మ రచనల ను
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కూరిచ్ ఒక మాగజైన గా పబిల్ష చేసారు. సిరికోన పర్ధమ సంచిక ని ఆవిషక్రిసూత్, తమ పతిర్క ఆ నాటి పర్తిషాట్తమ్కమైన భారతి పతిర్క సాథ్యిలో
పాఠకులకు ఉతత్మ రచనలను అందచేయాలనేదే తమ ఆశయం గా పేరొక్నాన్రు - ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్ నారాయణ .సిరికోన ని నెల నెలా ఒక
మాగజైన గా వెలువరించడంలో తమ వంతు కృషి తాము చేసుత్నాన్మనాన్రు - ఆడిమ్న మెంబరస్ శీర్ వేణు, శీర్ చరణ
పర్సంగాలనంతరం డా.గీత గారి కవితా గానం, పలువురి పెదద్ల వందనాభినందనల అభివందనలాతో..ఆనాటి వజోర్తస్వ వేడుక మళీళ్ వచేచ్నెల
మొదలయేయ్ నెల నెలా సాహితీ సందడి కోసం విరామానిన్ పర్కటిసూత్ అకక్డితో ఆగింది. ఎందరో మహానుభావులు అందరకీ వందనములు. సవ్సిత్.
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