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ఏపిర్ల 10, 2022 న వీక్షణం-116వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో ముందుగా "ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార రచనలోల్ సాహితయ్ం- రహసాయ్లు" అనే అంశం మీద శీర్ మధు
పర్ఖాయ్ గారు పర్సంగించారు.
"ముతుత్సావ్మి

దీకిష్తార

1775-

1835 మధయ్ జీవించిన కరాణ్టక
సంగీతతర్యంలో

ఒకరైన

గొపప్

వాగేగ్యకారుడు, వీణ విదావ్ంసుడు.
ఈయన కృతులు తెలుగు కంటే
ఎకుక్వగా
రాయబడాడ్యి.
తమిళము,
సమేమ్ళనాలుగా
రాయబడాడ్యి.

సంసక్ృతంలో
కొనిన్

కృతులు
సంసక్ృతాల
కూడా

వీరి అనిన్ రచనలోల్నూ "గురు గుహ" అనే మకుటం కనిపిసుత్ంది. వీరు సంగీత, వాయ్కరణ, జోయ్తిష,

వాసుత్, మాంతిర్క, వైదయ్ విదయ్లలో ఆరితేరిన వయ్కిత్. అయిదువందలకు పైగా రచనలు చేసారు. అందువలల్నో ఏమో వీరి
కృతులోల్ అక్షర వరుసలు పర్తేయ్కమైన జోయ్తిష శాసత్ర పదధ్తులోల్ అమరచ్బడి ఉనాన్యి."
అంటూ ముందుగా మధుగారు వారి గురువైన మాండలీన రాజేష గారు మాండలీన పైన వినిపించిన "పంచముఖ
మాతంగ ముఖ గణపతినా" అనే ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార కీరత్నని అందరికీ పరిచయం చేసారు. "ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార
విభినన్మైన దేవతలపై కీరత్నలను రాసిన విశిషట్మైన వయ్కిత్. జోయ్తిశాశ్సాత్ర్నిన్ సంగీతంతో మిళితం చేసి రాగాలకు సరిగాగ్
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సరిపడే సవ్రాలిన్ కూరచ్డం ఈయన పర్తేయ్కత" అని వివరించారు. ఆయన కీరత్నలోల్ పదాలకు, భావాలకు, రాశులకు
మధయ్ ఉనన్ అవినాభావ సంబంధానిన్ సోదాహరణంగా తెలియజేసూత్ ముగించారు.
ఇందుకు కొనసాగింపుగా పేర్క్షకుల కోరిక మేరకు శీర్మతి అపరణ్ గునుపూడి గారు ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార కీరత్నలోల్ని
మకుటాయమాయమైన "హిరణమ్యీం లకీష్ం" అనే కృతిని పరిచయం చేసారు.
ఆ తరువాత జరిగిన వినన్కోట రవిశంకర గారి
కవితాసంపుటి "మంచుకరిగాక"

ఆవిషక్రణ

డా.కె.గీత గారి చేతుల మీదుగా జరిగింది.
ముందుగా డా.కె.గీత మాటాల్డుతూ ఇందులో
ఒకొక్కక్

కవితా

ఒకొకక్

ఆణిముతయ్మని

కొనియాడారు.ఈ సంపుటిలో అనుకోకుండా ఏ
పేజీ తిరగేసినా వెంటాడే వాకాయ్లే అంటూ
అకక్డకక్డా కొనిన్ పాదాలిన్ సభకు చదివి వినిపించారు.
తరువాత శీర్మతి ఇందార్ణి పాలపరిత్ పుసత్క
పరిచయం

చేసూత్

రవిశంకర

గారి

కవితవ్ంలో సరళత, తేలికపదాలోల్ లోతైన
భావాలిన్ చెపప్డం, కుల్పత్త, తాతిత్వ్కత ముఖయ్
లక్షణాలని అనాన్రు. ఇందులో ఏ కవిత
లోనైనా

కవి

నిజాయితీ

ఉంటుందని ఈ పుసత్కంలో

కనిపించేలా
తమిమ్నేని

యదుకులభూషణ గారు రాసిన మాటలిన్
సభకు పరిచయం చేసారు. రవిశంకర గారు ఇపప్టివరకు దాదాపు 130 కవితలు మాతర్మే రాసినా రాశి కనాన్ వాసికి
విలువనిచేచ్ కవి అని కొనియాడుతూ ఈ సంపుటి నించి కొనిన్ కవితలిన్ పరిచయం చేసారు.
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ఆ తరువాత కవి రవిశంకర గారు తమ పర్తిసప్ందనగా మాటాల్డుతూ కవితవ్ం 'సరవ్ కాలికంగా ఉండే ఒక అనేవ్షణ'
అనాన్రు. ముఖయ్ంగా తన కవితవ్ంలో మనిషి జీవితంలో కాలానుగుణంగా వచేచ్ మారుప్లిన్ ఒడిసిపటుట్కోవడమే కాకుండా
కాలాతీతంగా కలిగే సమసయ్లకు, పర్శన్లకు సమాధానాలు అనేవ్షించడం పర్ధానమని అనాన్రు.
ఆ తరావ్త జరిగిన కవిసమేమ్ళనంలో శీర్ వినన్కోట రవిశంకర "పాతపదయ్ం" కవితని, శీర్మతి ఇందార్ణి పాలపరిత్
'కాళీపదములు' కవితలిన్, డా||కె.గీత "నెమలీక జాఞ్పకం" కవితని, శీర్ శీర్ధర రెడిడ్ "మధయ్లోనే " కవితని వినిపించగా, శీర్
మారుతి తనీన్రు "నీలకంఠ రక్షకునకు" పాటని, శీర్మతి గునుపూడి అపరణ్ "శీర్రామ జయరామ" అనే తాయ్గరాజ కీరత్నని,
డా||కె.గీత కృషణ్శాసిత్ గారి "పదములె చాలు" పాడి వినిపించి అందరినీ అలరించారు.
సాథ్నిక సాహితాయ్భిలాషులు ఆసకిత్గా పాలొగ్నన్ ఈ సభ జయపర్దంగా ముగిసింది.
విజయవంతంగా జరిగిన వీక్షణం-116వ సమావేశానిన్ "వీక్షణం" యూటూయ్బు ఛానలులో ఇకక్డ చూడవచుచ్.
https://youtu.be/45OOUvR9PAw
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