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వీక్షణం-119వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా జూలై 10, 2022 న ఆదయ్ంతం ఆసకిత్దాయకంగా
జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో ముందుగా "కథ పర్యోజనం" అనే అంశం మీద డా.కే.వి.రమణరావు గారు
పర్సంగించారు.
ముందుగా కథ లక్షణాల గురించి పర్సాత్విసూత్ కథ లక్షణాలోల్ ముఖయ్మైంది పర్యోజనం. కథలు కొనిన్
పర్యోజనం కోసం రాసాత్రు. కొనిన్ పెదద్గా పర్యోజనం ఆశించకుండా రాసుత్ంటారు. కాలకేష్పానికి రాసేవి. ఉదా:
డిటెకిట్వ, హాసయ్ రచనలు వంటివి.
పర్యోజనానిన్ ఆశించి
రాసే వాటిలో పర్తయ్క్షంగా, పరోక్షంగా
పర్యోజనాలు ఉంటాయి. ఒకోక్సారి
పర్యోజనం అంతరీల్నంగా ఉంటుంది.
ఒకోక్సారి పర్యోజనం పాకిష్కంగా
ఉంటుంది. ఒకోక్సారి పర్యోజనం
పకక్దారి పడుతుంది. ఉదా:
మూఢనమమ్కానిన్ నిరూమ్లించడానికి
రాసింది మూఢనమమ్కానిన్ పెంచొచుచ్.
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కథకి తాతాక్లిక పర్యోజనం, శాశవ్త పర్యోజనం అనేవి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి కోవిడ కథలు,
యుదాధ్నికి సంబంధించిన మొ.వి తాతాక్లిక పర్యోజనానిన్ కలిగి ఉంటాయి.
దారిశ్నికతతో రాసేవి కొనిన్. ఉదా: ఉతత్మ సమాజం కోసం రాసేవి. దారిశ్నికతలో అనులోమం, విలోమం
అనే రకాలు ఉనాన్యి.
అసతోమా, తమసోమా, మృతోయ్రామ్ .. లలో కూడా పర్యోజనం ఉంది. సంఘం శరణం గచాచ్మి
అనన్దాంటోల్ కూడా పర్యోజనం సప్షట్ంగా సూచించబడింది.
కథ పర్యోజన పరిణామం అనేది చూసేత్ పర్యోజనం ఎందుకు ఆశిసాత్ం అనేదే పరిణామం. ఉదా:
సామాజిక అసమానతలు రూపొందించడం. రైతుల ఋణమాఫీ వంటివి.
కథా పర్యోజనం లో వివిధ మారాగ్లు ఏవిటి అనేవి చూసేత్ ముందుగా దిదుద్బాటు గురించి చెపుప్కోవాలి.
వసుత్వు, శిలప్ం, పర్యోజనం లో సరైనది దిదుద్బాటు కాబటేట్ ఇపప్టికీ దాని సాథ్నం మారలేదు.
కథలోల్ వివిధ మారాగ్లు ఉనాన్యి. అందులో పర్ధానంగా చెపుప్కోవలసినవి వయ్కిత్ లో మారుప్లు, సమాజం
లో మారుప్లను ఉదేద్శించినవి.
వయ్కిత్ లో మారుప్, సమాజం లో మారుప్, లేదా రెండిటిలోనూ మారుప్లను ఉదేద్శించినవి మరి కొనిన్.
ఇందులో మళీల్ చాలా రకాలు ఉనాన్యి. సంపర్దాయానిన్ ఆశించి రాసేవి. ఇవి మళీల్ భకిత్, జాఞ్నం, ధరమ్ం, మోక్షం అనే
రకాలు .
ధరమ్ం కోసం రాసిన వాటికి ఉదాహరణగా విశవ్నాథ వెయియ్పడగలిన్ చెపుప్కోవచుచ్. సంపర్దాయ ధరామ్నిన్
తిరిగి నెలకొలప్డం కోసం రాసింది వెయియ్పడగలు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2022

3

సామాజిక చైతనయ్ం తరావ్తది. గురజాడ ఇందుకు ఉదాహరణ. గురజాడకు మారక్స్ తెలియకపోయినా
ఆయన భావజాలం అటువంటిది. ఆయన చూపు మరో వెయియ్ సంవతస్రాల తరావ్త వరకు పర్సరించగలది. ఉదా:
"ఆధునిక సతరీ చరితర్ని తిరగరాసుత్ంది", "మంచి గతమున కొంచమేనోయ" వంటివి.
నాసిత్క పర్యోజనం కలిగినవి కొనిన్. చాసో, కారా, రావిశాసిత్, కేతు విశవ్నాథ రెడిడ్ మొ.న వారు రాసిన
కథలు ఉందుకు ఉదాహరణలు.
పేర్మ
గురించి రాసిన వారు
చలం. వయ్కిత్ చైతనయ్ం,
తాతివ్క, దారిశ్నిక
ధోరణులతో రాసిన వారు
బుచిచ్బాబు, గోపీచంద,
చండీదాస.
తరావ్త
మారిక్స్సుట్ వాదం, సైనుస్తో కూడిన లిబరల వాదం, దళిత, సతరీ, మైనారిటీ లాంటి అసిత్తవ్వాదాలు కూడా చెపుప్కోదగినవి.
ఆధునికానంతర వాదం ఇపుప్డు నడుసుత్నన్ది. అంటూ ముగించారు.

ఆ తరావ్త జరిగిన చరాచ్ కారయ్కర్మంలో డా.కె.గీత, శీర్ ఆరి సీతారామయయ్ , శీర్ సుభాష పెదుద్, శీర్
అమరేందర్ దాసరి, శీర్ మలిల్ఖారుజ్న దీకిష్త, శీర్ పొనాన్డ మూరిత్, శీర్మతి దమయంతి, శీర్ కొపప్రిత్ రాంబాబు, శీర్మతి
ఉదయలకిష్ మొ.న వారు పాలొగ్నాన్రు.
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సాథ్నిక సాహితాయ్భిలాషులు అతయ్ంత ఆసకిత్గా పాలొగ్నన్ ఈ సభ జయపర్దంగా ముగిసింది.
విజయవంతంగా జరిగిన వీక్షణం-119వ సమావేశానిన్ "వీక్షణం" యూటూయ్బు ఛానలులో ఇకక్డ
చూడవచుచ్. https://youtu.be/gOe8YDHB3Ps
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