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వీక్షణం 117 వ సాహితీ సమావేశం అంతరాజ్లం దావ్రా మే15, 2022 న అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా జరిగింది. ఈ
నాటి సమావేశానిన్ నిరవ్హించిన డా.కె.గీతామాధవి గారు అమెరికాలో చిరకాలంగా నివసిసూత్ తెలుగు సాహితయ్
సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాల నిరవ్హణ లో పర్ముఖంగా , కిర్యాశీలకంగా ఉంటూ వీక్షణం సాహితీ సమావేశాలిన్ గత
పదేళుల్గా నిరవ్హిసుత్నాన్రు.
ముందుగా గీతగారు వంగూరి ఫౌండేషన
ఆఫ అమెరికా వయ్వసాథ్పకులు శీర్ వంగూరి
చిటెట్న రాజు గారిని సభకు ముఖయ్ అతిథిగా
ఆహావ్నిసూత్ ,సభాధయ్కుష్లుగా వయ్వహరించ
వలసిందిగా

కోరడంతో

పార్రంభం

సమావేశం
అయియ్ంది.

అధయ్కుష్ని తొలి పలుకులుగా శీర్ చిటెట్న రాజు
గారు

తమ

సహజ

హాసయ్

ధోరణిలో

మాటాల్డారు. అమెరికా తెలుగు కథలు పర్చురించడం మొదలు పెటిట్ ఆ తరావ్త వాటిని డయాసోప్రా కథలుగా ఎందుకు
పేరొక్నాలిస్ వచిచ్ంది, అసలు డయాసోప్రా అనే మాట ఎలా పుటిట్ంది, అది సాహితయ్ంలోకి పర్వేశించాక ఏ విధమైన
భావనగా మారింది అంటూ వివరంగా చెపుప్కొచాచ్రు.
తెలుగు డయాసోప్రా కథలు అంటే కేవలం అమెరికాలో సిథ్ర పడడ్ తెలుగు రచయితల కథలు మాతర్మే కాకుండా తకిక్న
విదేశాలోల్ , సిథ్రపడిన రచయితల కథలు కూడా కలిపి పర్చురించాలని అనుకోవడానికి గల కారణాలను,డయాసోప్రా అనే
మాట చుటూట్ వివరిసూత్ సోదాహరణంగా మాటాల్డారు.
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అధయ్కుష్ని తొలి పలుకులు ముగిశాక సమావేశ నిరావ్హకురాలు డాకట్ర కె.గీత గారు , పర్ధాన వకత్ శీర్ ఏ. కె.పర్భాకర
గారిని సభకు పరిచయం చేశారు.
శీర్ ఏ. కె.పర్భాకర గారు పర్ముఖ సాహితయ్
విమరశ్కులు. తెలుగు కనన్డ రాషాట్ర్లోల్ ముపైఫ్
ఏదేళల్పాటు సంసక్ృతం, తెలుగు పాఠాలు చెపిప్
రిటైర

అయాయ్రు.

‘తెలుగులో

మాండలిక

కథాసాహితయ్ం’ పై పరిశోధన చేసి అదే పేరుతో
పర్చురించారు. సతరీ వాద కథలు, నిషేధ గీతాలు,
డకక్లి జాంబ పురాణం, రెండు దశాబాద్లు కథ ,
జానపద చారితిర్క గేయగాథలు, బయాయ్రం ఖ
‘నిజం’ ఎవరిది?, కనీన్టి సాగరాలొదుద్రా మలల్నాన్, నోబెల కవితవ్ం, పాపినేని శివశంకర కథలు, తాడిగిరి పోతరాజు
కథలు, రాయలసీమ : సమాజం సాహితయ్ం , బహుళ - సాహితయ్ విమరశ్ : సిదాధ్ంతాలు, పర్మేయాలు, పరికరాలు , 50
యేళల్ విరసం : పయనం - పర్భావం … వంటి పుసత్కాలకి సంపాదకతవ్ బాధయ్తలు వహించారు. ‘వేమన దారిలో’ పేరున
ఎంపిక చేసిన వేమన పదాయ్లకు వాయ్ఖాయ్నం చేసారు. ‘సమకాలీనం’ పేరుతో కథా విమరశ్ పై వాయ్స సంపుటి
వెలువరించారు.
తరువాత పర్ధాన వకత్ శీర్ ఏ కె.పర్భాకర గారు తమ సుదీరఘ్ ఉపనాయ్సంలో డయాసోప్రా పదం తెలుగు కథా సాహితయ్ంలో
పర్వేశించిన సమయం సందరభ్ం నుంచి పార్రంభించి ఇటీవల వెలువడిన డయాసోప్రా తెలుగు కథానిక 2021 లోని
కథలోల్ పర్సాత్వించబడిన అనేకానేక విషయాలను, విపులంగా చరిచ్ంచారు.ఆయా కథలను పర్సాత్విసూత్ వాటిలోని
అంశాలను అమెరికా జీవన నేపథయ్ం , భారత దేశంలోని పరిసిథ్తులు రెండిటినీ పర్సాత్విసూత్ సమీకిష్ంచారు.
డయాసోప్రా కథా సంకలనంలో మూడవ వంతు కథలు మాతర్మే తనను ఆకరిష్ంచాయి అనీ , కథానికా రచనలో ఇంకా
పర్మాణాలు పెరగ వలసి ఉంది అని అభిపార్యపడాడ్రు.

డయాసోప్రా కథలకు ఎంచుకునే కథాంశాలు అమెరికా లోని నితయ్ జీవన అంశాలు అయిఉండాలి అని , ఆ విధంగా
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కె.గీత గారి సిలికాన లోయ సాకిష్గా పూరిత్గా అమెరికా సాథ్నిక జీవితానిన్ పర్తిబింబిసూత్ , కొతత్గా అమెరికా వచిచ్న వారు
అమెరికన సమాజానిన్ జీవితానిన్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఉపకరిసాత్యి అనాన్రు. అమెరికా డయాసోప్రా కథలు

తెలుగు

కథకి చేరుప్ కావాలి అనాన్రు.

డయాసోప్రా కథలు అంటే దేశం బయట ఉండే తెలుగు వారు మాతర్మే కాకుండా తెలుగు రాషట్రం నుంచి వలస వెళిల్
బయటి రాషాట్ర్లలో పాదు కొలుపు కునన్ వారు వారి పార్ంతీయ తెలుగు యాసలో , భాషలో రాసిన కథలు కూడా
డయాసోప్రా కథలు అవుతాయి అనీ , అందువలల్ ఉభయ తెలుగు రాషాట్ర్ల నించి వలస వెళిల్న రచయితలు వారి పార్ంతీయ
మాండలికం కూడా కథా రచనలో వాడితే బావుంటుంది అనాన్రు.

పర్పంచంలో వలస వెళిల్న జాతి యూదులు అనుకుంటే వారిదే మొదటి డయాసోప్రా చరితర్ గా భావించాలి అనాన్రు.ఇక
తెలుగువారి వలస గురించి డయాసోప్రా జీవితాలు గురించి ఆలోచిసేత్ దేశానిన్ వదిలి వెళిల్న వారు , రాషాట్ర్నిన్ వదిలి వెళిల్న
వారు కూడా ఒక వేదనకు గురి అవుతారు అనీ, ఆ వేదన , చేతన కింద పరిణమిసుత్ంది అని చెపాప్రు.
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ఆ తరవాత జరిగిన విసత్ృత చరచ్లో శీర్ దాసరి అమరేందర్, శీర్ సుభాష పెదుద్, శీర్ ఆరి సీతారామయయ్, శీర్
తిరుమలాచారుయ్లు, శీర్ పర్సాదరావు, శీర్మతి ఉదయలకిష్, శీర్మతి కొండపలిల్ నీహారిణి, శీర్ కొపప్రిత్ రాంబాబు, శీర్మతి
దశిక శాయ్మలాదేవి, శీర్ లెనిన అనేన్ , శీర్ రాజశేఖరం మొ.న వారందరూ పాలొగ్నాన్రు.
సమావేశం చివరిలో "కవితా పఠనం " జరిగింది. ఇందులో శీర్ శీర్ధర రెడిడ్"కలవరం" అనే కవితని , శీర్మతి కొండపలిల్
నీహారిణి "కలలు"అనే కవితని , డా.కె.గీత "అబారష్న మా జనమ్హకుక్" అంటూ అమెరికాలోని అబారష్న హకుక్ల ఉదయ్మం
గురించి కవితలిన్ వినిపించారు.
చివరగా గీత గారి వందన సమరప్ణ తో కారయ్కర్మం ముగిసింది.

సాథ్నిక సాహితాయ్భిలాషులు విశేషంగా పాలొగ్నన్ ఈ సభ జయపర్దంగా ముగిసింది.
విజయవంతంగా

జరిగిన

వీక్షణం-117వ

సమావేశానిన్ "వీక్షణం" యూటూయ్బు ఛానలులో

చూడవచుచ్. https://youtu.be/5AyHkSNZw4M
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