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80 వ సమా శం
-వరూధిని

వీక్షణం-80

వ

సమావేశం

కాలిఫోరిన్యా

బే-

ఏరియాలోని పిలల్లమఱిఱ్ కృషణ్కుమార గారింటోల్ ఏపిర్ల 14, 2019 న జరిగింది.
ముందుగా పిలల్లమఱిఱ్ కృషణ్కుమార గారు, శాంత గారు సభకు
ఆహావ్నం పలుకుతూ నినాన్ మొనన్ పర్థమ సభ జరిగినటుల్గా
ఉందని ఇంతలోనే వీక్షణం 80 వ సమావేశం లోకి అడుగు
పెటట్డం, ఈ సమావేశం తమ ఇంటోల్ జరగడం తమకు అతయ్ంత
ఆనందదాయకమని అనాన్రు.
ఉగాది కవి సమేమ్ళనం పర్ధాన కారయ్కర్మంగా జరిగిన
ఈ సమావేశానికి శీర్ రావు తలాల్పర్గడ గారు అధయ్క్షత
వహించారు.
ముందుగా శీర్ చరణ గారు

"రామ నామ శబద్

విశిషట్త" అనే అంశమీమ్ద మాటాల్డుతూ "రం" అనే ధాతువు
గురించి, ఋగేవ్దంలోని శబద్ మూలాల గురించి వివరించారు.
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రాముని పుటుట్కకు ముందే ఈ శబద్ం ఉనన్దనీ, అతయ్ంత ఆనందసిథ్తే ఈ శబద్మని అంటూ రామ శబాద్నికి ఈశవ్ర తతాత్వ్నికి ఒకటే అరథ్మని వివరించారు.
ఇందులో భాగంగా వేదాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణాల గురించి వివరిసూత్ వేదాలోల్ చెపిప్న విషయాలను

అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఇతిహాసాలు

ఉపయోగపడతాయని, మితర్సమిమ్తంగా వచేచ్వి పురాణాలని అనాన్రు. పదహారు సదుగ్ణాల సమిమ్ళితమైన "రామ" శబద్ విశిషట్త వలల్నే వాలీమ్కి మహరిష్
రామునికి ఆ పేరు పెటాట్రని ముగించారు.
ఆ తరువాత జరిగిన కవిసమేమ్ళనంలో ముందుగా రావు తలాల్పర్గడ గారు "మాయ మయెయ్నిట మాయాలింగము" అంటూ రాగయుకత్మైన గీతానిన్
ఆలపించారు.
తరువాత డా||కె.గీత గారు "2019 లో ఉగాది పండగ" అంటూ ఆధునిక యుగంలో మనిషి వాయిస అసిసెట్ంటల్ మీద ఆధారపడడం పై
హాసయ్పూరిత కవితను వినిపించారు. మధు పర్ఖాయ్ గారు "వెయియ్ వెయియ్ అడుగు" అంటూ కవితతో పాటూ జోయ్తిశాశ్సత్రమీమ్ద చమతాక్రవంతమైన చిరు
ఉపనాయ్సం చేసారు. తరువాత కిరణ పర్భ గారు తలిల్దండుర్ల విశిషట్తలిన్ తెలిపే కవితలిన్ వినిపించారు. కె.శారద గారు "ఉగాది పర్హసనం" కవితను,
నాగరాజు రామసావ్మి గారు "విచుచ్కునన్ అక్షరం", "ఉహాకోకచిలక" అనే కవితలను, బుసాస్ రూప గారు "న గుణింతంలో కృషుని పై" కవితను,
"సీతారామ కలాయ్ణం" కవితను వినిపించారు. ఆ తరావ్త పిలల్లమఱిఱ్ కృషణ్కుమార గారు చెనున్ని పదాయ్లు, చెనన్ కేశవ రెడిడ్ గారు "ఎనిన్కల కవిత" ను,
వంశీ పర్ఖాయ్ గారు "చికక్టి చీకటుల్", నాగ సాయిబాబా గారు "పేర్మకోసమై వలలో పడినే" అనే పాటకు పేర్రడీ కవితతోను అందరినీ అలరించారు. చివరగా
శీర్ చరణ గారు ఇటీవల తమ అవధానంలోని "అంతరిక్షంలో వివాహం" అనే అంశమీమ్ద, తాటకి, హిడింబ, పూతన, మంధర పదాలతో నవ వధువుని
ఉదేద్శించి చెపిప్న పదాయ్లను వినిపించి కవిసమేమ్ళనానిన్ ముగించారు.
ఆ తరావ్త "తెలుగు రచయిత" నిరావ్హకులు డా||కె.గీత, సుభాష పెదుద్ గారుల్ మాటాల్డుతూ ఈ ఉగాదికి "తెలుగు రచయిత" మూడు
సంవతస్రాలు పూరిత్ చేసుకుని, నాలుగవ సంవతస్రంలోకి విజయవంతంగా అడుగుపెటిట్ందని ఇపప్టి వరకు వెయియ్కి పైగా రచయితలకు ఇందులో సాథ్నం
కలిప్ంచడం జరిగిందని, ఇందుకు దోహదపడిన తానా వారికి, సాథ్నిక పర్ముఖులందరికీ పేరుపేరునా కృతజఞ్తలు తెలియజేసూత్ భవిషయ్తుత్లోనూ సహాయ
సహకారాలు అందించాలని విజఞ్పిత్ చేసారు.
విరామం తరావ్త శీర్ కిరణ పర్భ గారి ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ అందరినీ అతయ్ంత అలరించింది.
చివరగా అకిక్రాజు రమాపతిరావు గారు రమణ మహరిష్ 130 వ వరథ్ంతి సందరభ్ంగా ఉపనయ్సించి సభను ముగించారు.
ఆదయ్ంతం అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా జరిగిన ఈ సమావేశంలో సాథ్నిక పర్ముఖులు అనేకులు విశిషట్ంగా పాలొగ్నాన్రు.
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