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కష్ణం

తీ గ కష్ం- 90 వ సమా శం
- రూపారాణి బుసాస్

వీక్షణ 90వ సమావేశం ఫిబర్వరి 9, 2020 న ఫీర్మౌంట లోని సుభాష గారు, వందన
గారింటోల్ అతి ఉతాస్హకరంగా జరిగింది.
అపరణ్ గారు అధయ్క్షత వహించారు. సభ పార్రంభంలో సమావేశమైన రచయితలందరు
తమ పరిచయంతో పాటు తాము ఇటీవల చదివిన కథ లేక కవిత గురించి చెపిప్ ఎందుకు నచిచ్ందనన్
విషయానిన్ తెలియపరిచారు.
మొదట గోకుల రాచి రాజు గారు తమ పరిచయం తరువాత సైరాబి పొయటీర్ గురించి
తెలియపరిచారు. అలాగే ఒక కొరియాన చలనచితర్ం గురించి కూడా చెపాప్రు.
తదుపరి రమణా రావు గారు కథకు కథాశిలప్ం ఎంత ముఖయ్ం అని చెబుతూ
"పడవపర్యాణం" అనే కథ అదుభ్తంగా ఉందని ఏ కథకైన కర్మ పదధ్తి పెటుట్కుని వార్సాత్రు ఏ రచయితైనా
అని చెపాప్రు. వాసత్వ పరిసిథ్తి తీసుకువచిచ్న కథా శైలి బాగా నచిచ్ందని చెపాప్రు.
ఆ తరువాత ఉదయలకిష్గారు గొలల్పూడి మారుతిరావుగారి గురించి మాటాల్డుతూ కిరణ
పర్భగారు గొలల్పూడి గారికి సనిన్హిత ఆపుత్లుగా ఉండేవారని కిరణ పర్భ గారు సాహితయ్ జగతుత్కు ఎనోన్
నిసావ్రథ్ సేవలను అందిసుత్నాన్రని అటువంటి నిసావ్రథ్ సేవకు గురిత్ంపు రావడం చాలా ఆనందదాయకమని
హరష్ం వయ్కత్ం చేశారు. కిరణ పర్భగారి ఔనన్తయ్ం గురించి సభికులందరు తమ తమ అభిపార్యానిన్
తెలియజేసారు.
అనంతరం కోటీశవ్రి గారు తాము అపప్డపుప్డు కథలు చదువుతుంటారని అనాన్రు.
తరావ్త సుభదర్ గారు చాసో కథలు, వాయులీనము మరియు ఎందుకు పారేసాత్వు నానన్ అనన్ కథ యొకక్ రూపకలప్న గురించి చెపాప్రు.
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ఆ పై కృషణ్ కుమార పిలల్లమఱిఱ్ గారు గీతాంజలి పర్తి భాగము సీస పదయ్ములో దాదాపు
100 సీస పదాయ్లలో అనువదించిన శైలి గురించి మరియు గీతాంజలి భావానికి ఏ మాతర్ం లోపం
తేనీకుండ సరళమైన పదాలతో సీస పదాయ్లను రచించిన వింజమూరి విజయభాసక్ర గారు చేసిన వరణ్న
చకక్నైనదని తెలియపరిచారు. గీతాంజలి అనువాదం కాబటిట్ గీతాంజలి అనే పేరుతో రవీందుర్ని భావానికి
సరిగాగ్ వార్సిన పదధ్తి సుమధురంగా ఉందనాన్రు.
ఆ తరువాత లెనిన గారు తతవ్ము ఉందా లేదా అనన్ విషయంపై కొనిన్ సంగతులు
చెపాప్రు. తతవ్ంతో వార్సినవి వేదాలు అందుకే ఈనాటికి మికిక్లి పార్ధానయ్త పొందినవిగా ఉనాన్యి. కాని
ఈనాటి రచయితలు వార్సే కథలు రచనలోల్ అలాంటి తతవ్ం పెదద్గా ఉండదు కనుక అవి ఒకక్ పది ఏళళ్
తరువాత గురుత్ండవు అని అంటూ సుభాష గారు వార్సిన కథలో తతవ్మునన్ది కాబటిట్ అందరి మనసులోల్
ఎపప్టికి ఉండి పోతుందని తమ అభిపార్యానిన్ తెలియపరిచారు.
తదుపరి మువవ్ శీర్నివాస రావు గారు వీక్షణ సభకు వచాచ్క గీత గారి మరియు కిరణ పర్భ గారి సాహితయ్ం గురించి తెలిసి వారి పై
మరింత గౌరవం పెరిగిందనాన్రు. వాకాయ్ంతం అనన్ పుసత్కం తాము వార్సారనన్ సంగతి తెలియపరిచారు.
ఆ పై కిరణ పర్భ గారు మరొకక్ ఆకరష్క విషయంపై
విశేల్షణ అందించారు. తెలుగులో పతిర్కలు ఎలా వచాచ్యి అనన్ సంగతి
ఎవవ్రూ అంత గమనించి ఉండరు. ఎనోన్ అమూలయ్మైన విషయాలను
పంచారు. 1866 నుండి ఈ నాటి వరకు పతిర్కలు ఎలా ఎదుగుకుంటూ
వచాచ్యో చూదాద్ం. 1900 ముందు వరకు వృతాత్ంతి అని వారత్ పతిర్క
సి.పి. బౌర్న వార్సారు. తరావ్త సుజనరంజని అను పతిర్క ఇవాలిట్ పిలల్ల
గైడ లా ఉండేది. పిలల్ల కొరకు ఆ పతిర్కలు అచుచ్ కొటేట్వారు. హిత
బోధిని మహిళల పతిర్క వచేచ్ది. తరువాత దిన దరశ్న అనే బెంగాలి
మాగజైను పార్రంభం అయియ్ంది. అది పర్యోగాతమ్కంగా మాతర్మే
విడుదల చేశారు. తరువాత అపప్టోల్ నవలలు అనేవారు కారు వచన
పర్బంధం

అనేవారు

నవలల

పోటి

పతిర్కలలో

పెటేట్వారు.
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బహుమతులు పెటాట్రు అందులో నాలుగు నమోదులు మాతర్మే
వచాచ్యి కాబటిట్ ఎలాగు 3 బహుమతులు ఇసుత్నాన్రని ఆ నాలుగవ నమోదుకు కూడ బహుమతి ఇవవ్డం జరిగింది. 1897లో నవల అనే పేరు వచిచ్ంది.
1900 నుండి 1950 వరకు పతిర్కలనిన్ అభుయ్దయం, అమూలయ్ం, అనుభవసారం మాతర్మే ధేయ్యంగా ఉండేవి పతిర్కలు. కృషాణ్ పతిర్క భారతి ఇలాంటివి
ఆ కాలపు పేరుగల పతిర్కలు. 1950 వరకు పతిర్కలు వాయ్పారాతమ్కం కాదు. ఆ పై 1950-1980 వరకు పెదద్ పెదద్ వాళుళ్ పతిర్కలకు రావడం జరిగింది
అయినపప్టి విలువలకు పార్ముఖయ్త ఉండేది. 1980 నుండి 1990 వరకు మహోధృతం, మరోపర్పంచం అనే పతిర్కలు వచాచ్యి. విలువలు వెనకుక్ వెళిళ్
వాయ్పారాతమ్కం అయినది. 1900-2000 వేగం చలల్బడినది. 2000 నుండి అంతరాజ్లాలోల్ పతిర్కలు ఇక అందరికి తెలిసిందే. అనిన్ ఆ కాలానికి తగినటుట్
సమాజానికి పర్తిఫలించాయి.
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తరువాత సుబాబ్రావు గారు అపరణ్ గారు వార్సిన కథ చదివారు. చదవడం కనాన్ చదివినది వినడం ఇంకా బాగుందంటునాన్రు.
వసంత లకిష్ అయాయ్రి గారి యూ టూయ్బ లో ఉనన్ కథలు వినడానికి చాలా బాగునాన్యనాన్రు.
ఫణీందర్ గారు తమ పరిచయంతో పాటు రమణ రావు గారు వార్సిన పుటిట్లుల్ కథ గురించి చెపాప్రు. కథ చాలా సరళంగా
తీసుకునాన్రు. సరదాగా మొదలై గంభీరమైన ఘటాట్నిక్ చేరే కథ అని చెబుతూ వెనెన్ల వెలుగు ఆ కథకు పేర్రణ అని చెపాప్రు.
మధుసూదన గారు పిలల్ల పుసత్కాలు పర్చురిసాత్రు. వీక్షణ గర్ంథాలయానికి ఎనోన్ మంచి పుసత్కాలు ఇచాచ్రు. తెలుగు వదద్ని ఆంగల్
మాధయ్మాలు ఉంటే చాలనన్ విషయం కోసం తరగతిలో తలిల్ అనన్ కథను పర్చురించి ఉచితంగా అందరికి పంచారు.
తరువాత కారయ్కర్మంగా శీర్మైతిర్ అను చినాన్రి లలిత సంగీతం పాడింది.
ఆ తరువాత సౌజనయ్ నేదునూరి గారు రామకృషణ్ మిషన కథలు చదివేవారని చెపాప్రు. ఆ పై వేమూరి ఉమ గారు పరిచయం
చేసుకునాన్రు. తరువాత పరిచయం జయశీర్ దేవినేని తేనేన్రు వాసత్వుయ్లు, తమకు కథలు చదవడం చాల ఇషట్మని చెపాప్రు. పడవ పర్యాణం కథ గురించి
కూడ చెపాప్రు. ఆమె కిరణ పర్భగారి యూ టూయ్బ ఆడియోలు వింటారనాన్రు.
జోయ్తి గారు పరిచయంలో కిరణ పర్భ గారి అభిమాని అని, ఆమెకు కథలు చదవడం చాల ఇషట్ం అనాన్రు.
తదుపరి పరిచయం సుభాష గారు మనోట్ రచయిత పంజాబీ కథ శైలులు చాలా బాగుంటాయని నెటిఫ్ల్కస్ లో ఆ చలనచితర్ం ఉందని
వీలైనపుప్డు చూడవచుచ్ని చెపాప్రు. తెలుగు కథలనిన్ 30-40 ఏళుళ్ దాటిన వాళుళ్ వార్సినవే ఉనాన్యి 18-30 ఏళళ్ వాళుళ్ వార్సే కథలు టేపే-ఎ-టేల
ఉనాన్యని చెపాప్రు.
రూప గారు తమ పరిచయంతో పాటు తాము ఇటీవల చదివిన సెప్షల డేస అడిక్షన అను కథ గురించి చెపాప్రు. పాశాచ్తీకరణం వలల్
అటు కాదు ఇటూ కాదనన్టుట్నన్ పర్జల పరిసిథ్తిని చకక్గా చెపిప్న కథ అని చెపాప్రు. వందనగారు తమ పరిచయం చేసుకునాన్రు.
తరువాత డా|| కె.గీత గారు తమ పరిచయంలో వీక్షణం గురించి చెపాప్రు. ఎలా మొదలు పెటాట్రు, ఎలా కిరణ పర్భగారు మరి ఇతర
రచయితలు ఎలా పోర్తస్హించారు అనే విషయం చెపాప్రు. సూరంపూడి సీతారామ గారు రచించిన వనవాసి నవల నుంచి లో ఒక పేరా చదివారు.
అధయ్కుష్రాలు అపరణ్ గారు పరిచయం చేసుకుని కథ మధురాంతకం రాజారాం గారు వార్సిన ఇతివృతత్ం వరణ్న పర్ధానంగా ఉనన్దని
చెపాప్రు.
పరిచయాల తరువాత కవి సమేమ్ళనం జరిగింది. గీత గారు "నువువ్ లేని ఇలుల్" కవిత చదివారు. ఇక తరువాత రూపా గారు పరిసిథ్తుల
పర్భావానికి లోనైన దేశమేమి చేయును అనన్ సీవ్య కవిత చదివారు. రమణరావు గారు నానన్ గురించి ఒక కవిత చదివారు. తండిర్ మీద పురుషసూకత్ం
శైలిలో వార్సినందుకు పితృసూకిత్ అని పేరు పెటాట్రు. తమ తండిర్గారికోసం వార్సారు. మువావ్ శీర్నివాస రావు గారు తమ "వాకాయ్ంతం" నుంచి కవితలు
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వినిపించారు. తరువాత కిరణ పర్భ గారు నడిపించిన సాహితీ కివ్జ అతయ్ంత ఉలాల్సంగా జరిగింది. విరామం తరువాత శీర్మయి విదాయ్రిథ్ని "రొద చేయకే"
అనన్ లలిత సంగీతం పాట పాడింది. తరువాత గీత గారు తమ సీవ్య రచన "ఆమని గీతం పాడనా" అనన్ లలిత గీతం పాడారు. సుభదర్ గారు దేవులపలిల్
కృషణ్శాసిత్ గారి పాటలు పాడారు. ఉమ గారు మంచి పాటను వినిపించారు. అపరణ్ గారు సీవ్య రచన శంకరుడి పాట పాడారు. భకిత్ రస పాటతో సభ
ధనాతమ్కంగా ముగించబడినది.
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