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76 వ సమా శం
- వరూధిని
వీక్షణం-76 వ సమావేశం ఫీర్ మౌంట లోని షరిమ్లా గారింటోల్ ఆదయ్ంతం
రసవతత్రంగా జరిగింది.
ఈ సభకు శీర్ తాటిపామల మృతుయ్ంజయుడు అధయ్క్షత వహించారు.
ముందుగా సభలో వీరేశలింగం గారి గురించి పర్సంగిసూత్ శీర్

అకిక్రాజు

రమాపతిరావు వారి రచనలపై తన డాకట్రేట రోజులిన్ గురుత్ తెచుచ్కునాన్రు.
వీరేశలింగం గారి విశిషట్తను సభకు పరిచయం చేసూత్ ఆధునిక ఆంధర్ దేశం
గోదావరి అయితే వీరేశలింగం నాసికాతర్య్యంబకం అనాన్రు.
తెలుగు సాహితయ్ంలో ఆధునిక పర్కిర్యలైన నవల, కథ, నాటిక మొ.న అనిన్టికీ
ఆయనే ఆదుయ్డని పేరొక్నాన్రు. ఆయన వితంతువులకి ఉచిత విదయ్ని అందించాడు.
ఆయనను గురించి చిలకమరిత్ "అటువంటి సంఘసంసక్రత్, అటువంటి రచయిత
మరి కొనిన్ వందల ఏళల్కు గాని మళీల్ పుటట్డు" అనాన్రని అనాన్రు.వీరేశలింగం
"వివేకవరిథ్ని"
పతిర్కను

నడిపారు,

అనేక

పర్హసనాలు

రాసేరు,

ఆధునిక

భావాలిన్

విసత్రింపజేసారు. తన సీవ్య చరితర్ను తన శీర్మతి రాజయ్లకిష్కి అంకితం
ఇచాచ్రు. వరత్మానాంధర్ భాషా సమాజానిన్ సాథ్పించారు.
తెలుగులో తొలి నవల అయిన "రాజశేఖర చరితర్ము" ను రాసారు.
మొతత్ంగా వీరేశలింగం పతిర్కా సంపాదకతవ్ం, గర్ంథ రచన, కవుల చరితర్,
సమాజ సేవ, తాళపతర్ గర్ంథాల సంసక్రణ సలిప్న గొపప్ పండితుడు, అనిన్టినీ
మించి గొపప్ మనిషి అని ముగించారు.
తరావ్త శీర్మతి షరిమ్ల "చిటెట్మమ్ మనవరాలు" కథను చదివి
వినిపించారు. ఆదయ్ంతం ఆసకిత్దాయకమైన ఈ కథ అందరినీ మెపిప్ంచింది.
ఆ తరావ్త శీర్ అకిక్రాజు బిలహరి ఏకబిగిన పోతన భాగవతం లోని
నృశింహావతారం ఆవిరాభ్వ ఘటాట్నిన్ వినిపించారు.
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"అంబా నన కృపజూడు భారతీ ...అని మొదలు పెటిట్

"ఇటుల్

దానవేందుర్డు" అంటూ కరతాళ ధవ్నుల మధయ్ ముగించారు.
తన కుమారుణిన్ పరిచయం చేసూత్ శీర్ అకిక్రాజు సుందర రామ కృషణ్
బిలహరి ఈ ఘటాట్నిన్ నెల రోజుల వయ్వథిలో నేరుచ్కునాన్రని అనాన్రు.
తరావ్త "సదోయ్పగతుండగు.." అంటూ ఆయన సవ్యంగా పదాయ్లు
ఆలపించారు.
విరామం తరావ్త డా||కె.గీత "ఒక పాటకు..." అంటూ లలిత గీతానిన్
ఆలపించి సభను పున: పార్రంభించారు.
తరావ్త శీర్ కిరణ పర్భ గారి ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ సభలోని
వారందరినీ ఉరూర్తలూగించింది.
ఆ తరవాత శీర్మతి ఉదయలకిష్ "కుల వృతుత్ల పార్ధానయ్త" అంటూ పెళిళ్ళల్లో మరిచిపోతునన్ సంపర్దాయాలిన్ గురుత్ చేసారు.
చివరగా కవిసమేమ్ళనం లో కె.గీత "గరిజ్ంచే నలభై లు" కవితను, శీర్ హరనాథ కంద పదాయ్నిన్, శీర్ నాగ సాయిబాబా "వినాన్నులే పిర్యా" అంటూ
పేరడీ గీతానిన్ ఆలపించి సభను జయపర్దం చేసారు.
ఈ సభలో శీర్ వేమూరి, శీర్మతి ఉమ, శీర్ గాంధీ పర్సాద, శీర్ పలాల్ రామకృషణ్, శీర్మతి రాధ, శీర్ లెనిన, శీర్ పిలల్లమరిర్ కృషణ్ కుమార, శీర్మతి
శారద, శీర్మతి మాధవి, శీర్ రావు, శీర్మతి లకిష్, శీర్మతి కోటేశవ్రమమ్ మొ.న సాథ్నిక పర్ముఖులు పాలొగ్నాన్రు.
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