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వీక్షణం 77వ సమావేశం జనవరి 13, 2019 నాడు, శీర్మతి
విజయా ఆసూరి, శీర్ వేణు ఆసూరి దంపతుల సవ్గృహమునందు జరిగినది. భోగి
పండుగ నాడు జరిగిన ఈ సమావేశం సంకార్ంతి సాహితయ్ సభగా, ఒక ఆతీమ్య
సమావేశంగా సాగింది. ఈ సభకు అధయ్క్షత వహించిన వారు ఆచారయ్ చెనన్ కేశవ రెడిడ్
గారు.
ఈ సభలో మొదటి అంశం రావి శాసిత్ గారి "పిపీలికం" కథా
పఠనం మరియు చరచ్. కథ ఎంత బాగుందో, వేణు ఆసూరి గారి కథా పఠనం కూడా
అంత ఆసకిత్కరముగా సాగింది. ఈ కథ గురించి వేణుగారు వివరిసూత్, "రావి శాసిత్
గారు ఆంధర్ జోయ్తి పతిర్క వారివదద్ అపుప్ తీసుకుని, ఆ అపుప్ తీరచ్టం కోసం వార్సి
ఇచిచ్న బాకీ కథలలో పిపీలకం ఒక కథ" అని వివరించారు. ఈ కథ శార్మిక వరాగ్లలో
చైతనయ్ం నింపే కథ. వేరే వారెవరూ కాకుండా, పీడిత పర్జలు తమకు తాము చైతనయ్వంతులై దోపిడీవరాగ్లను ఎదురోక్వటానిన్ తెలిపే కథ. కథా శైలి గురించి
విపులంగా జరిగిన చరచ్ ఆసకిత్కరముగా సాగింది.
ఆ తరువాతి కారయ్కర్మం డా|| కె. గీత గారి "సిలికాన లోయ
సాకిష్గా" కథా సంపుటి పుసత్కావిషక్రణ. గీతగారు అమెరికా లోని సిలికాన
లోయకు వచిచ్న కొతత్లో వారి జీవిత అనుభవాలను, వారు గమనించిన ఇతర
భారతీయుల మిథాయ్చారాలను, ఇకక్డి సాప్నిష శార్మిక వరగ్ం ఆతీమ్యతలను
పొందుపరుసూత్ వార్సిన కథల సంపుటి. శీర్ అకిక్రాజు రమాపతి రావు గారు ఈ
కథల సంపుటిని ఆవిషక్రించి, పుసత్క పరిచయం చేశారు. వారి మాటలలో "ఈ
కథలు ఇచచ్టి సమాజానిన్ మంచితనం, మానవతవ్ంతో విశేల్షించి, ఇచచ్టి వారి
సమతను మమతను వివరించిన కథలు" అని చెపాప్రు. తరువాత గీత గారు
పుసత్కంలోని కథలను వివరిసూత్ కథలలోని పాతర్లనీన్ పర్ధాన పాతర్ చుటూట్
అలుల్తూ సాగిన గొలుసు కథలివనీన్ అని వివరించారు. నవ చేతనా పబిల్షరుస్
పర్చురించిన ఈ కథా సంపుటి గీత గారి తొలి కథా సంపుటి.
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అధయ్కుష్లు చెనన్కేశవ రెడిడ్ గారు తమ సీవ్య రచనలు అందరికీ పరిచయం
చేసారు. వారి "అక్షర నాయ్సం" ఒక మంచి అధయ్యన వాయ్స సంపుటి. "మకాం మారిచ్న మణి
దీపం" వారి జీవితానుభవాల కవితా సంపుటి.
కిరణ పర్భ గారి పర్శాన్వళి కారయ్కర్మం ఎపప్టివలెనే అతయ్ంత ఆసకిత్కరముగా,
ఉతాస్హంగా జరిగినది.
తరావ్త విదాయ్రిధ్ కథ "కల" గురించి లెనిన గారు ఉపనయ్సించారు. ఆఖరుగా
జరిగిన కవిసమేమ్ళనంలో శీర్ సాయిబాబా ఎపప్టిలా పేరడీ కవితను, శీర్ చెనన్ కేశవ రెడిడ్ గారు గీత
ను తమ పుతిర్కగా భావిసూత్ రాసిన కవితను వినిపించి అందరినీ అలరించారు.
శీర్ చిమటా శీర్నివాస, శీర్ ఇకబ్ల, శీర్ మృతుయ్ంజయుడు తాటిపామల, శీర్
హరనాథ, శీర్ సాయిబాబా, శీర్మతి ఉదయలకిష్, శీర్మతి కోటేశవ్రి, శీర్మతి ఉమా వేమూరి మొదలైన
సాథ్నిక పర్ముఖులు పాలొగ్నన్ ఈ సభ ఆదయ్ంతం ఆసకిత్కరంగా సాగింది.
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