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కాలిఫోరిన్యా బే ఏరియాలోని "వీక్షణం" సంసాథ్పక అధయ్కుష్లు డా|| కె.గీత
ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన 100 వ సాహితీ సమావేశం అంతరాజ్ల సమావేశంగా
డిసెంబరు 12, 2020న విజయవంతంగా జరిగింది.
డా|| కె.గీత, శీర్ కిరణ పర్భ, శీర్ వేమూరి వేంకటేశవ్రార్వు గారుల్ సావ్గతోపనాయ్
సాలు చేశారు. ఈ సభకు విశిషట్ అతిథులుగా తానా పూరవ్ అధయ్కుష్లు శీర్ జం
పాల చౌదరి గారు, వంగూరి ఫౌండేషన సంసాథ్పకులు శీర్ చిటెట్న రాజు వంగూరి గారు విచేచ్సారు. ముందుగా జంపాల చౌ
దరిగారు మాటాల్డుతూ ఏ సంసథ్ విజయానికైనా పేషన కలిగిన సారధులు ముఖయ్మని పేరొక్నాన్రు. శీర్ చిటెట్న రాజు వంగూరి
వీక్షణానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసూత్ అమెరికాలోని రచయితలందరూ గొపప్ కథలు రాయాలిస్న ఆవశయ్కతని గురుత్చేశా
రు. ఇటువంటి సాహితీ వేదికలు iఅందుకు సూఫ్రిత్దాయకాలవుతాయని అనాన్రు.
ఆరు వేదికలుగా జరిగిన ఈ కారయ్కర్మంలో తరువాత “డయాసోప్రా కథలుసాథ్నిక కథా వసుత్వులు” అనే చరాచ్ వేదిక ను శీర్ మృతుయ్ంజయుడు తాటిపామల నిరవ్హించారు. ఇందులో శీర్ చిటెట్న రా
జు వంగూరి, శీర్ చందర్ కనెన్గంటి, శీర్ ఆరి సీతారామయయ్, శీర్ వేమూరి వేంకటేశవ్రార్వు, శీర్ అనిల రాయల,డా|| కె.గీత గారుల్
పాలొగ్నాన్రు. అరథ్వంతంగా, ఆసకిత్దాయకంగా జరిగిన ఈ చరచ్లో రచయితలు తమ సామాజిక పరిధిని పెంచుకునన్పుప్డే
సాథ్నిక కథ వసుత్వుల మీద రాయగలిగే అవకాశం ఉంటుందని సభుయ్లు అభిపార్యపడాడ్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

2

ఆ తరువాతి కారయ్కర్మం కవిసమేమ్ళనంను శీర్ మధు పర్ఖాయ్ గారు నిరవ్హించారు. శీర్ కార్ంతి శీర్నివాసరావు, శీర్ వినన్కోట రవి
శంకర, శీర్ అనంత మలల్వరపు, శీర్మతి ఇందార్ణి పాలపరిత్, శీర్ తమిమ్నేని యదుకులభూషణ , శీర్ శీర్ధర రెడిడ్ , శీర్ పర్సాద వర
కూరు, శీర్ చందర్ హాస , శీర్ తాటిపరిత్ బాలకృషాణ్రెడిడ్ , శీర్ దాసరాజు రామారావు, శీర్ నాగరాజు రామసావ్మి, శీర్మతి షంషాద,
శీర్ శశి ఇంగువ, శీర్ దాలిరాజు, శీర్ కృషణ్కుమార పిలల్లమఱిఱ్, శీర్ సురేందర్ దారా వంటి 25 మందికి పైగా పర్ముఖ కవులు
విభినాన్ంశాల మీద కవితవ్ం వినిపించారు.
తరువాతి కారయ్కర్మం పతిర్కా నిరవ్హణ- సతరీల పార్తినిధయ్ం చరాచ్ వేదికను శీర్మతి శారద కాశీవఝల గారు నిరవ్హించారు.
ఈ చరచ్లో శీర్మతి కాంతి పాతూరి (కాలిఫోరిన్యా)కౌముది,
శీర్మతి లకిష్ రాయవరపు (కెనడా)తెలుగుతలిల్,శీర్మతి దీపిత్ పెండాయ్ల (హూయ్సట్న)మధురవాణి, డా||కె.గీత (కాలిఫోరిన్యా)

నెచెచ్లి పతిర్కాధిపతయ్ం వహిసూత్ పాలొనాన్రు. సతరీలుగా పతిర్క నిరవ్హణలో తమ అనుభవాలను సభలోని వారితో పంచుకుని
కొతత్గా పతిర్కా నిరవ్హణలోకి అడుగుపెడుతునన్ సతరీలకు ఆదరశ్పార్యంగా నిలిచారు. ఆ తరావ్త డా||రమణ జువావ్డి పర్తేయ్
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క అతిథి పర్సంగం చేశారు. ఆ తరువాత శీర్ కిరణ పర్భ ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ, డా|| కె.గీత పాడిన లలిత, జానప
ద గీతాలు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి. మధాయ్హన్ం నుండి నిరంతరాయంగా జరిగిన అషాట్వధాన కారయ్కర్మానిన్ శీర్
రావు తలాల్పర్గడ గారు నిరవ్హించారు. అవధాని శీర్ శీర్చరణ పాలడుగు గారిచే జరిగిన ఈ అషాట్వధానంలో శీర్ నాగ వెంక
ట శాసిత్ గారు మంతోర్చిత ఆశీసుస్లు అందజేయగా,ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్నారాయణ గారు కీలకోపనాయ్సం చేశారు. ఇం
దులో పృచఛ్కులుగా శీర్ రావు తలాల్పర్గడ, శీర్ వికాస వినన్కోట, డా|| కె.గీత, శీర్ శాయ్మ సుందర పులెల్ల, శీర్మతి సుమలత మా
జేటి, శీర్ మధు పర్ఖాయ్ శీర్మతి శారద కాశీవఝల గారుల్ పాతర్లు వహించగా, శీర్ రఘు మలాల్ది సనామ్న కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్
హించారు. చివరగా డా।। కొండపలిల్ నీహారిణి గారి ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన కారయ్కర్మంలో సింగపూర శీర్ సాంసక్ృతిక కళాసా
రధి సంసాథ్పకులు శీర్ కవుటూరు రతన్కుమార, ఆసేట్ర్లియా తెలుగు సమాఖయ్ అధయ్కుష్లు శీర్ రావు కొంచాడ గారుల్ పర్సంగించా
రు. ఈ సభకు చివరగా డా|| కె.గీత వందన సమరప్ణ చేసి సభను ముగించారు. శీర్మతి లకిష్ రాయవరపు, శీర్మతి శీర్దేవి యె
రేన్ని, శీర్ కె.ఎస.ఎం.ఫణీందర్ గారుల్ సాంకేతిక సహకారం అందించారు.
పర్పంచ వాయ్పత్ంగా అనేకులు వీకిష్ంచి, అభినందనలందజేసిన వీక్షణం 100 వ సాహితీ సమావేశానిన్ యూటూయ్బు లో ఇకక్
డ చూడవచుచ్.
https://youtu.be/IbyyBv9WLw4
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