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ఇదండీ వరస…
జీవశక్తి వున్న రచన్లు – దీప్తి ప్ెండ్యాల

మా సాహిత్ా ప్రయాణెం – శ్రీనివాస్ ప్ెండ్యాల
నయ మాట – శాయి రాచక్ ెండ
మనోగత్ెం – సత్ాెం మెందపాటి
1. ఎనోన ప్రశనలు
2. గోవులు గర్జెంచేదెప్ుుడు?
3. ఎెంత్ కప్ుుక్త అెంత్ క్ాఫీ
4. వైదయ ా నయరాయణయ హర్ిః
5. హైలాెండ్ పారకులో హద
ై యరబాద్
6. భూగోళెం బరదదలవుత్ున్నది
7. బానిసలమెండ్ీ బానిసలెం
8. సొ మ్మొకడ్ిది – సో క్ కడ్ిది
9. నయనయన ఇప్ుుడు న్న్నెం చేయమెంటావ్?
10. సవరణయుగ సవరమాధుర్
11. సతనీ సవరణ యుగ సాహిత్ా మాధుర్
12. హీరోగారొసుినయనరక, హారతి ప్టట ెండ్ి!
13. భాషా ‘క్ోవిడులు’ వచయారక, జాగీత్ి!
14. దేవషమా! నిన్ున ప్రరమెంచే వాళళు కూడ్య వునయనరా?
15. ఎెందుకని ‘మాయాబజార్’ అెంత్ గొప్ు చిత్రమయిెంది?
16. తెలుగునయట కళాక్ారకలకు గౌరవెం వుెందయ?
17. అఖిల జెంత్ుక్ోటి ప్రప్ెంచ మహాసభలు!
18. ఏ చర్త్ర చూసతనయ ఏమున్నది గరవ క్ారణెం?
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1. ఎన్నో ప్
ర శ్ోలు...
స్టదా యరుాడు ఎుంత్ో సుకుమారుంగా, బయట ప్రప్ుంచుం చతడకుుండయ
నయలుగ క్ోట గోడల మధయయ ప్ుటిి పెరిగి పెదివ్ాడయాడు. దయన్నక్త క్ారణుం
త్ుండిర శుధ్ోా ధన మహారాజుక్త ఆనయటి జయయతిష కలు అత్ను పెరిగి
పెదివ్ాడయాక, ఒక సనయయస్టగా అవ్ుత్యడన్న చెప్పటమే. త్నలాగా గొప్ప
మహారాజు అవ్వ్లస్టన య వ్రాజు, అలా సనయయస్ట అవ్టుం ఆయనక్త
నచేలేదు. అుందుక్ే ఆయన స్టధ్ా యరుాడిన్న ఇటు జీవిత్ుంలోన్న బాధలకూ,
కషి నష్ాిలకూ, మత్యలకూ దతరుంగా వ్ుుంచి ఎుంత్ో జాగీత్ూగా పెుంచయడుట.
పెదివ్ాడయాక మొటి మొదటిసారిగా త్న త్ుండిరక్త త్ెల్నయకుుండయ
ఒకకడే బాహయ ప్రప్ుంచుంలోక్త అడుగ పెటి ాడు స్టధ్ా యరుాడు. ఆరోగయుం క్షీణిుంచి
బాధ ప్డుత్ ని ఒక రోగిన్న, వ్యసుమళ్ళె చయవ్ుక్త స్టధ్ాుంగా వ్ుని ఒక
మ సల్నవ్ాడిన్న, క్ొుంత్ముంది ఏడుసత
ూ సమశానయన్నక్త మోసుకు వ్డుత్ ని
ఒక శవ్ాన్ని అప్ుపడే చతశాడు స్టధ్ా యరుాడు. అది చతశాక అత్న్న మనసు
కలత్ప్డిుంది. అత్న్నలో ఎనోి ప్రశిలు ఒకకసారిగా పెలు ుబక్ాయి.
అసలు జీవిత్ముంటే ఏమిటి? దయన్నక్త ఒక అరాుం అుంటూ
వ్ునిదయ? అుందుంగా ప్ుటిిన, పెరిగిన మానవ్ శరీరుం క్షీణిుంచటుం
ఎుందుకు? రోగాలత్ో బరత్ కులు ఎుందుకు? చయవ్ు అనేది ఎుందుకు? ఆ
సత్యయనేేషణలో ఆయన మనసుక్త నచిేన జవ్ాబ లు ఏ గీుంధుంలోనత
కనప్డలేదు. ఏ మత్ ప్రవ్కూ ల దగగ రా, మేధయవ్ుల దగగ రా సరైన
జవ్ాబ లు రాలేదు. ఆచయర వ్యవ్హారాల త్ుంత్ లలో మ ణిగిపో యిన
వ్ారి భావ్ాలు ఆయన సత్యయనేేషణక్త ఉప్యోగప్డలేదు. త్రాేత్
రాజయపాలనన్న త్ృణీకరిుంచి, ఆయన త్న ప్రశిలకు సమాధయనయలు త్నే
వ్త్ కుకుంటూ బయలేిరాడు.
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ఇది క్ీీసూ ు ప్ూరేుం నయలుగ

వ్ుందల యాభై సుంవ్త్ురాలక్త

మ ుందుగా జరిగిుంది.
౦
దయదయప్ు

౦
రుండు

వ్ేల

౦
సుంవ్త్ురాల

త్రాేత్,

శ్రీరుంగుం

శ్రీన్నవ్ాసరావ్ు అనబడే మహాకవి శ్రీశ్రీక్త కూడయ, ఈ సత్యయనేేషణలో ఎనోి
ప్రశిలుదయిుంచయయి.
‘ఏది చీకటి? ఏది వ్లుత్ రు? ఏది జీవిత్ుం? ఏది మృత్ యవ్ు?
ఏది ప్ుణయుం? ఏది పాప్ుం? ఏది నరకుం? ఏది నయకుం? ఏది సత్యుం?
ఏదసత్యుం? ఏది న్నత్యుం? ఏదన్నత్యుం? ఏది ఏకుం? ఏదనేకుం? ఏది
క్ారణుం? ఏది క్ారయుం? ఓ మహరీి, ఓ మహాతయొ!’ అన్న ప్రశిిుంచయడు.
ప్రప్ుంచుంలోన్న అుందరి బాధయ ఆయనదే కదయ మరి!
౦

౦

౦

త్రాేత్ క్ొన్ని ఏళ్ెక్త, చలన చిత్ర వ్ాయస మహరిి సమ దయరలక్ీ
‘జీవిత్ సత్యయలక్త న్నరేచనుం’ మీద ఇలాటివ్ే ఎనోి ప్రశిలు వ్చయేయి.

‘సృష్టి చేస్టనది దేవ్ుడయిత్ే నయశనయన్ని ఎుందుకు సృష్టిుంచయడన్న,

వ్లుత్ రు ఇచిేన దేవ్ుడు మరి చీకటిన్న ఎుందుకు ఇచయేడన్న, కళ్ళె
ఇచిేన దేవ్ుడే మరి అుంధులన్న ఎుందుకు సృజుంచయడన్న, జీవిత్యన్ని
ఇచిేన దేవ్ుడు మరి చయవ్ునుందుకు ఇచయేడన్న’.. ఇలాటి ప్రశిలన్న
ఎనోి అడుగ త్యరాయన. ఆ పాటలోనే, ఆయన ఇచిేన జవ్ాబ మాత్రుం
నయకు ఏమాత్రుం నచేలేదు. ‘ఎనోి వ్ేద శాసాూాలు చదివినవ్ారిక్ే ఆ సృష్టి
రహసయుం

బో ధప్డలేదు,

అలపబ ధ్ిాత్ో

ఆ

జాానదయత్న్న

ప్రిహాసుం

చేయకూడదు’ అుంటారు ఆయన.
మన పటలులు ఏదెైనయ త్ెల్నవ్ైన ప్రశి అడిగిత్ే, మనక్త జవ్ాబ
త్ెల్నయదు కనుక, ‘వ్ధవ్ా, ఇుంత్ నయివ్ు ఏమిటా పటచిే ప్రశిలు, కళ్ళె
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3. ఎంత్ కప్పుకి అంత్ కాఫీ!
‘మనలో విలువ్లు నశిుంచి పో త్ నయియి’ అనే మాట ఈమధయ
ఎకుకవ్గా విన్నపటసూ తనే వ్ుుంది, కన్నపటసూ తనే వ్ుుంది.
మన స్టన్నమాలోునత, టీవీలోనత, పేప్రు లోనే క్ాక.. రోజువ్ారీ
జీవిత్ుంలో కూడయ రోజూ చతసుూనివి ప్రిశ్రల్నస్ేూ మరి ఆ భావ్న రాకుుండయ
వ్ుుండదు.
ఎకకడ

చతస్టనయ

హిుంసలూ,

హత్యలూ,

మానభుంగాలూ,

కులమత్ దేేష్ాలూ.. ఇలా దేన్నక్ీ త్కుకవ్ లేదు.

మనవ్ాళ్ళె చెబ త్ ుంటారు, ‘అరిషడేరాగలకు మనుం అతీత్ుంగా

వ్ుుండయల్న’ అన్న.
అలా వ్ుుంటే ఇలాటివ్ేమీ జరగటాన్నక్త వీలేు దు అుంటారు క్ొుందరు
పెదిలు.
ఇది మన భారత్దేశుంలోనే క్ాదు, ఇత్ర సుంసకృత్ లలోనత,
ఇత్ర మత్యలలో కూడయ ‘అరిషడేరాగలు’ అనే పేరు మీద క్ాకపో యినయ,
వీటిలో క్ొన్నిటి గ రిుంచి అుందరూ చెపేపదే!
అుంత్ేక్ాదు మత్ప్రుంగానే క్ాక, వ్యక్తూత్ే విక్ాసుంలో, మానస్టక
శాసూ ుంర లోనత ఈనయటి స్ెైబర్ య గుంలోన్న క్ొన్ని కుంపెన్నలలో హయయమన్
రిసో రుస్ డిపారిముంటు లోనత కూడయ ఇలాటి క్ొన్ని విషయాల మీద
చరేలు క్ొుంచెుం ఎకుకవ్గా వినడుత్ూనే వ్ునయియి.
అసలు ‘అరిషడేరాగలు’ అుంటే ఏమిటో చతదయిుం.
35

అవి క్ామ, క్ోీధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్ురాయలు అన్న, వీటిన్న
దతరుంగా వ్ుుంచటుం అవ్సరుం అన్న చెబ త్ నయియి హిుందత మత్
గీుంధయలు.
‘ఈ భరతిక ప్రప్ుంచుంలో వివిధ మనుష యల మధయ బరత్ కుత్ూ
వ్ునిప్ుపడు, మానస్టక ఉదేరక్ాలు సామానయ మానవ్ుడి మనుగడలో
పెది భాగుం అయినప్ుపడు, వ్ాటిక్త దతరుంగా వ్ుుండటుం ఎుంత్ో కషి ుం
కదత!’ అనేవ్ారు క్ొుందరునయిరు.
‘ఇలాటివి

చెప్పటుం

త్ేల్నక్ే,

క్ాన్న

ఎుంత్ముంది

అవి

పాటిుంచగలుగ త్ నయిరు? కన్నసుం ఇలా న్నత్ లు చెపేప వ్ారిలోనే
ఎుంత్ముంది వీటిక్త అతీత్ లు?’ అనేవ్ారు క్ొుందరు వ్ునయిరు.
అుంత్ేక్ాదు ‘ఎుంత్ో వ్ేగుంగా ప్రుగడుత్ ని ఈనయటి భరతిక జీవ్న
పో రాటుంలో గలవ్టాన్నక్త, అలా న్నత్ ల గీత్లు గీసుకున్న వ్ుుండటుం
అవ్సరమా?’ అన్న ప్రశిిుంచే వ్ారు ఇుంక్ొుందరు.
ఈ విషయానేి క్ొుంచెుం విశవుష్టుంచి చతదయిుం.

క్ాముం అుంటే ఎనోి అరాాలునయియి, వ్ాటిలు ో క్ోరిక అనేది ఒకటి
మ ఖయుంగా కనప్డుత్ ుంది. క్ోరికలు ఎనోి రక్ాలు. మన్నష్టగా ప్ుటిిన
ప్రతివ్ాడు
విజాానయన్ని

సుఖుంగా
వ్ృదిా

బరత్క్ాలన్న

క్ోరుకుుంటాడు.

త్న

జాానయన్ని,

చేసుక్ోవ్ాలన్న

క్ోరుకుుంటాడు.

త్నకుంటూ

ఒక

సుంసారాన్ని ఏరపరచుక్ోవ్ాలన్న క్ోరుకుుంటాడు. అుందరూ సుఖుంగా
వ్ుుండయలన్న క్ోరుకుుంటాడు. దయన్నలో త్పేపమిటి అనేది ఈనయటి ఒక
వ్ాదన.
క్ామాన్నక్త ఇుంక్ో అరాుం కూడయ కన్నపటసూ ుుంది. అదే స్ీూ ర ప్ురుష ల

మధయ వ్ుుండే ల ైుంగిక వ్ాుంఛ. దయన్నవ్లేు సుంత్యనుం. వ్ుంశాభివ్ృదిా. మరి
దయన్నక్త అతీత్ుంగా వ్ుుండవ్లస్టన అవ్సరుం వ్ుుందయ అన్న ఒక ప్రశి.
36

4.ై వ ద్యయ నారాయణో హర్ిః
ఈమధయ టీవీ చతసుూుంటే, వ్ుంటనే నయ దృష్టిన్న ఆకరిిుంచినది ఒక
ముందుల ప్రకటన.
అదేదో డయబీటిస్ ముందు. దయుంటోు నయకు నచేన్న మ ఖయుంగా
మూడు అభయుంత్రాలు.
మొదటిది వ్ాళ్ళె మ ుందే చెపాపరు, ఈ ప్రకటనలో కనప్డేవ్ారు
నటులు, న్నజమైన రోగ లు క్ాదు అన్న.
ఆ ప్రకటనలో కనప్డు ఒక్ావిడ, ఒక్ాయన మాత్రుం మహా గొప్ప
నటులు.
“నయకు మధుమేహ వ్ాయధి ప్దేళ్ళెగా వ్ుుంది. ఎుంత్ో బరువ్ు
త్గిగపో యాను. ఆరోగయుం పాడయిపో త్ నిదన్న ఒకటే బుంగగా వ్ుుంది.
మొనినే మా డయకిర్ ఈ ‘డుంకుఢమా’ అనే మాత్రలు వ్ారస్ట ఇచయేడు.
న్ననినే ఒక మాత్ర వ్ేసుకునయినయ, నయ వ్ాయధి ఇవ్ాళ్ళ ఇటేి త్గిగపో యిుంది.
మళ్ళె ఒక మామూలు మన్నష్టనయాను. మీరు కూడయ మీ డయకిరిి
వ్ుంటనే కల్నస్ట ‘డుంకుఢమా’ మాత్రలు వ్ారస్టవ్ేమన్న చెప్పుండి’ అనిది
ఆవిడ మ ఖముంత్య నవ్ుే ప్ులుమేసుకున్న.
త్రాేత్ వ్చిేన నటుడు కూడయ త్న పాత్రలో జీవిుంచి, ‘త్ను
చచిేపో బో త్ ుంటే, డయకిర్ అప్ుపడే పో వ్ది న్న చెపటప ఈ ‘డుంకుఢమా’
మాత్రలు వ్ారస్ట ఇచయేడన్న, అవి వ్ేసుక్ోగానే త్న వ్ాయధి డభేలమన్న
పారిపో యిుందన్న, త్నన్న నమామలన్న, మీ డయకిరిి కూడయ కల్నస్ట ఈ ముందే
వ్ాడమన్న’ గొప్పగా నటిుంచి మరీ చెపాపడు.
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అుంటే నటుల చేత్ వ్ాళ్ళె న్నజమైన రోగ లుగా నటిుంప్ చేస్ట,
మాటలూ పాటలూ వ్ారస్ట, వ్ారిక్త ఈ ముందుత్ో వ్ాయధి త్గిగపో యి, వ్ైకుుంఠ
పారపటూ జరిగినటుి చెబ త్ నయిరనిమాట. ఇది నయ మొదటి అభయుంత్రుం.
అుంటే ఈ ప్రకటనలో న్నజుం ఎుంత్వ్ుుందో నేతి బీరక్ాయలో నయియ అుంత్ే
వ్ుుందనిమాట!
చిని పటలులు ఏ బొ మమనో, త్యయిలానోి టీవీలో చతస్ట, వ్ాళ్ు
నయనిన్న అడిగి క్ొనుకుకనిటుి, డయకిర్ చేత్ పటరస్టరిప్ిన్ వ్ారయిుంచుకున్న,
మిుంగమన్న చెబ త్ నయిరు. ఇదే నయ రుండవ్ అభయుంత్రుం.
ఇకకడ గమమత్ూ

ఏమిటుంటే, మడిస్టన్ క్ాకుుండయ ఇుంజన్నరిుంగ్

చదివిన నయకనయి, నయలాటి వ్ారికనయి, అది చదివిన డయకిరుక్ే ఏ ముందు
ముంచిదో , రోగ న్నరాారణకు ఏ ముందు సరైనదో త్ెలుసుూుంది. క్ాన్న నేనే
డయకిర్ దగగ రిక్త వ్ళ్ళె, ‘డయకిర్ గారూ, డయకిర్ గారూ, నయకు ఈ ముందు వ్ారస్ట
ఇవ్ేరూ. టీవీలో చతశాను, ఒక్ాయనక్ీ, ఒక్ావిడక్ీ అటేి వ్ేసుకుుంటే,
ఇటేి త్గిగపో యిుంది!’ అన్న ఎలా చెప్పను?

ఇక మూడో అభయుంత్రుం ఏమిటుంటే, ఆ ప్రకటన ప్ూరిూగా

ప్ూరూ వ్కుుండయనే, న్నశశబి ుంగా వ్డుత్ ని బ ల ట్ టటన్
ైర లాగా - వినప్డీ
వినప్డకుుండయ, కనప్డీ కనప్డకుుండయ, మనవ్ేప్ు ఎక్ాకలు బటీి ప్టిి రుండొ కటు
ు రుండు, రుండెరళ్ళె నయలుగ , రుండతమళ్ాెరు, రుంణయళ్ళెన్నమిది..
అన్న అప్పజపేప కురాీడిలా ఒక్ాయన గబగబా మూడు వ్ుందల ఇరవ్ై
మైళ్ె స్ీపడులో చెబ త్ నయిడు. ఏమన్న?
‘మీరు ఈ ముందు వ్ేసుకుుంటే మీకు జలుబూ, త్ మ మలూ
రావ్చుే, క్ాలు నొపీప, క్ీలు నొపీప రావ్చుే, కుంటి నొపీప, త్ ుంటి నొపీప
రావ్చుే, రకూ ప్రసరణ త్గిగత్ే త్గగ వ్చుే, పెరిగిత్ే పెరగవ్చుే, నోట మాట
రాకపో వ్చుే, నోటి ప్ళ్ళె రాల్నపో వ్చుే, బరువ్ు పెరగా వ్చుే, త్రగా
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6. భూగోళం బ్
ద లవుతున్ోది!
ర ద
అనగా

అనగా

ఒక

రాజుగారు.

ఆయనక్త

త్ెల్నయకుుండయ

రాజకుమారూ క్త ఒక వ్రిీబాగ లవ్ాడిన్నచిే పెళ్ళు చేయాలన్న అలాటి వ్ాడి
క్ోసుం వ్త్ కుత్ నయిరుట. దయన్నక్త క్ారణుం, ఈ రోజులోులాగానే అప్ుపడు
కూడయ ప్దవీ వ్ాయమోహాలు.
ఒకచోట ఎత్ెూ తన చెటి ు మీద కూరుేన్న, త్ను కూరుేని క్ొమమన్న
త్నే నరుకుకుంటునయిడుట ఒక అసలు స్టసల ైన వ్రిీబాగ లవ్ాడు.
క్ొమమ విరిగిత్ే త్ను క్తీుంద ప్డి చన్నపో త్యడన్న కూడయ ఆలోచనలేన్న ఒక
వ్రిీ వ్ుంగళ్ప్ప చేసూ ుని ప్న్న అది.
త్రాేత్ అత్న్ని మిుంచిన మహాగొప్ప వ్రిీవ్ాడెవ్రూ వ్ుుండరన్న,
అత్నేి రాజకుమారిక్త ఇచిే పెళ్ళు చేశారన్న, క్ాళ్ళక్ాదేవి అనుగీహుం వ్లు
అత్నే మహాకవి క్ాళ్ళదయసు అయాడన్న మనక్ొక కథ త్ెలుసు. ఈ కథ
న్నజమో, కల్నపత్మో త్ెల్నయదు క్ాన్న, ‘వ్రిీబాగ లవ్ాడు’ అనే మాటక్త
మాత్రుం ముంచి న్నరేచనుం చెబ త్ ుంది.
ఇలా త్యమ

కూరుేని చెటి ుక్ొమమన్న త్యమే నరుకుకన్న,

చయవ్ున్న క్ొన్నత్ెచుేకునే వ్రిబ
ీ ాగ ల వ్ాళ్ళె మరి ఈ సాుంక్ేతిక య గుంలో
కూడయ వ్ుుంటారా అన్న ప్రశి. ఉనయిరా ఏమిటి, వ్ునయిరు.
అుంత్కనయి పెది వ్రిీబాగ లవ్ాళ్ెుం మీరూ, నేనత, మనుందరి
చుటూ
ి వ్ుని ఈనయటి ప్రప్ుంచ ప్రజాన్నకుం.
క్ోప్ుం త్ెచుేక్ోకుండి, ఆమాట ఎుందుకు అనయినో క్ొుంచెుం ఓపటక
ప్డిత్ే మీక్ే త్ెలుసుూుంది.
౦

౦
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౦

ఇప్పటిదయక్ా మన ఖగోళ్ శాసూ జు
ర ా లు, నక్షత్ర శాసూ జు
ర ా లు త్మ

ప్రిశోధనల దయేరా కనుకుకనిదేమిటుంటే, ఈ విశాలవిశాేన్నక్త దయదయప్ు
ప్ధయిలుగ బల్నయన్ సుంవ్త్ురాల పెైన వ్యసునిది అన్న. దరిమిలా
భూమి లాటి ఈనయటి మన కక్షయలోన్న గీహాలు, గీహాలుగా క్ాక చలు టి
ధతళ్ళ, దుమ మత్ో కూడిన మేఘాలుగా అుంత్రిక్షుంలో తిరుగ త్ూ
వ్ుుండేవ్న్న త్ెలుసుూనిది. కీముంగా ఈ ధతళ్ళ, దుమ మ ఒకదయన్నక్ొకటి
ఆకరిిుంచబడి, ఒక చోట చేరి త్న చుటూ
ి త్నే తిరిగే ఒక పెది ప్ళ్ళెుంలా
(Spinning Disk) రూపాుంత్రుం చెుందిుంది. క్ొనయిళ్ెక్త వ్ాటి మీద వ్ుుండే,
రకరక్ాల వ్ాయ వ్ులు, ముండుత్ ని ఘనప్దయరాాలూ ఆ వ్ేడిక్త
కల్నస్టపో యి చిని చిని గీహాలుగా త్యారయాయి. వ్ాటిక్త మధయలో
వ్ునిది సతరయడు అనే నక్షత్రమయిత్ే, దయన్న చుటూ
ి భూమి, అుంగారకుం,
శుకీగీహుం మొదల ైనవి అవ్త్రిుంచయయి. ఇలా జరిగిుంది దయదయప్ు
నయలుగ బల్నయను సుంవ్త్ురాల క్తీత్ుం. (ఇకకడ మనుం త్ెలుసుక్ొన

వ్లస్టుంది ఏమిటుంటే, నక్షత్యరలు అుంటే సేయుం ప్రక్ాశుంగలవి. గీహాలక్త
వ్లుత్ రు ఇచేేవ్ే నక్షత్యరలు).

అప్ుపడు మన భూగీహుం మీద ఇప్పటిలా పారణవ్ాయ వ్ుగాన్న,
న్నరుగాన్న లేదు. ఎనోిరక్ాల వ్ాయ వ్ులత్ో వ్ేడిగా ముండిప్డుత్ూ
వ్ుుండేది భూమి. క్ాలకీమేణయ భూమిక్త గ దుికుని చినిచిని గీహాల
దయేరా భూమి మీదక్త న్నరు చేరి నదులుగా, త్రాేత్ సమ దయరలుగా
మారాయి. మూడునిర బల్నయను సుంవ్త్ురాల క్తత్
ీ ుం భూమి మీద
పారణక్ోటి, అుంటే ఒక్ే ఒక జీవ్కణుంగల పారణుం (Single Cell Life)
మొదల ైుంది. రుండు బల్నయను సుంవ్త్ురాల క్తీత్ుం ప్త్రహరిత్ జీవ్నుం
(Photosynthetic

Life)

ఆరుంభమైుంది.

దయన్నత్ో

భూమి

మీద

పారణవ్ాయ వ్ు పెరిగి, మిగత్య జీవ్రాసులు బరతిక్ే అవ్క్ాశుం కల్నగిుంది.
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8. సొమ్మొకడిది - సోకొకడిది!
ఈ మధయన నయ త్ెలుగ

కథలక్త ఇుంగీుష్ అనువ్ాదుం చేస్టన

ప్దమూడు కథల ప్ుసూ కుం విడుదల చేశాుం.
ఇది ఎప్పటిన్నుంచో, అుంటే నయ అమరిక్ా బేత్యళ్ళడి కథల ప్ుసూ కుం
(ఒక్ే రచయిత్ వ్ారస్టన మొటి మొదటి త్ెలుగ

డయాసొ పరా కథల

ప్ుసూ కుం) విడుదల అయినప్పటిన్నుంచీ, అమరికన్ మిత్ర లూ, త్ెలుగేత్ర
మిత్ర లూ బుంధువ్ులూ, మ ఖయుంగా క్ొుందరు త్ెలుగ బడి పటలుల క్ోరిక
మేర అుందిుంచిన నయ అనువ్ాద కథల ప్ుసూ కుం ఇది.
ఇది విడుదల అయాక, క్ొుందరు అమరికన్ మిత్ర లు నయ
ప్ుసూ కుం క్ావ్ాలుంటే, వ్ాళ్ెత్ో కలస్ట ప్దిరోజుల క్తీత్ుం లుంచిక్త వ్ళ్ాెను.
మ ఫ్ెై ఏళ్ళెగా నయకు ముంచి స్ేిహిత్ డెైన డగ్ అడిగాడు, ‘త్ెలుగ లో న్న
ప్ుసూ క్ాలు ఎన్ని ప్రచురిుంచయరు?’ అన్న.
‘పటరుంటు ప్ుసూ క్ాలోు ఇది ప్ధయిలుగవ్ది. త్ొమిమది ఈ-ప్ుసూ క్ాలు
కూడయ రకరక్ాల వ్బ్ స్ెైటులో వ్ునయియి’ అనయిను.
‘అయిత్ే న్న ప్ుసూ క్ాల అమమక్ాలత్ో నువ్వేక మిల్నయన్నరువి
అయిపో యావ్నిమాట.

ఇుంక్ా

ఎుందుకు

అనవ్సరుంగా

ఉదో యగుం

చేసూ ునయివ్?’ అనయిడు నవ్ుేత్ూ, అత్న్న సహజ ధో రణిలో.
‘అవ్ును, నేను కూడయ ఇుంగీుష లో ఏ ఓజే స్టుంప్ున్ మీదో ,
టరుంప్ు మీదో క్ొన్ని స్ెనేుషనల్ ప్ుసూ క్ాలు ఇుంగీుష లో వ్ారస్ేూ నువ్ేనిటుి
మిల్నయన్నరై, ఉదో యగుం మానేస్ేవ్ాడిన్న. క్ాన్న త్ెలుగ ప్ుసూ క ప్రచురణల
కథ ప్ూరిూగా వ్ేరు’ అన్న నవిే వ్ూరుకునయిను, అత్న్నత్ో మన ఘోష
వ్ళ్ెబటుిక్ోవ్టముందుకన్న.
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ఇదేమీ
చతసుూనిది,

క్ొత్ూ
సాటి

విషయుం

క్ాదు.

రచయిత్ల

ఎనయిళ్ెన్నుంచో

అనుభవ్ాలు

చదివినవి,

కళ్ాెరా
నేను

అనుభవిసుూనిది, నయలాటి సాటి రచయిత్లత్ో త్రచుగా చరిేసుూనిదీ.
క్ొన్నిటిక్త చరేలే వ్ుుంటాయి, ప్రశిలే వ్ుుంటాయి, ప్రిష్ాకరాలు
వ్ుుండవ్ు. త్రాేత్ ఆ విషయుం మీద ఎనోి రక్ాలుగా ఆలోచిసుూనయిను.
మేమ

1970లలో క్ేరళ్లో వ్ునిప్ుపడు తిరువ్నుంత్ప్ుత్రుంన్నుంచి

ప్రచురిుంప్బడే ‘మలయాళ్ మనోరమ’ Indian Express, Times of
India లాటి ఇుంగీుష్ దినప్తిరకలన్న కూడయ దయటేస్ట, దేశముంత్టి అన్ని
భాషల దినప్తిరకలలోను ప్రధమ సాానుంలో వ్ుుండేది. అప్ుపడే క్ాదు,
ఇప్పటి దయక్ా కూడయ ఆ ప్రధమ సాానుం అలాగే వ్ుుంది. అలాగే హిుందీ,
బుంగాల్త, గ జరాతీ, త్మిళ్, కనిడ, మలయాళ్ుం ప్ుసూ క్ాలక్త ఈరోజునయ
ఎుంత్ో ఆదరణ లభిసుూనిది. మరి త్ెలుగ సాహిత్యుం? ఆ ఆలోచనలే ఈ
వ్ాయస రచనక్త సపుందన.
ఈ వ్ాయసుం నయ గ రిుంచీ, నయ ప్ుసూ క్ాల గ రిుంచి క్ానే క్ాదు.

ఈనయటి అుందరు త్ెలుగ రచయిత్లూ, వ్ారి రచనల గ రిుంచి.

ఈ వ్ాయసుం ఎలా మొదలుపెటి ాలా అన్న ఆలోచిసుూుంటే, క్ొన్ని
దశాబాిలు వ్నక్తక వ్ళ్ెక త్ప్పటుంలేదు.
౦

౦

౦

1950వ్ దశాబి ుంలో నేను గ ుంటూరు మాజేటి గ రవ్యయగారి
సతకలోు చదివ్ేవ్ాడిన్న. అకకడ గ రువ్ులు అుందరూ చదువ్ు ఎుంత్ బాగా
చెపేపవ్ారుంటే, నేను క్ాుసులో చెపేపది విన్న మళ్ళె ప్రీక్షల మ ుందే అవి
నమరేసుకున్న వ్ళ్ళెవ్ాడిన్న. నేను బటీి వికీమారుకడిన్న క్ాదు మరి!
అుందుకన్న నయకు మిగత్య ప్నులక్త ఎుంత్ో సమయుం దొ రిక్ేది. మా ఇుంటి
ప్కకనే డిస్ి క్
టా ి స్ెుంటరల్ ల ైబరరీ వ్ుుండేది. సతకల్ లేనప్ుపడలాు నేను క్తీక్ట్
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10. ‘సవర
ణ యుగ సవర మాధుర్’
ఈ వ్ాయసుంలో ఆనయటి మన త్ెలుగ చలన చిత్ర సేరణ య గుం
గ రిుంచి చెప్పటుం లేదు. ఎుందుకుంటే అది చయల విసాూరమైనది. 1930లలో
మొదల ై, 1940లలో ప్ుుంజుకున్న, 1950లలో సేరణ య గ పారరుంభాన్నక్త
నయుంది అయిుంది. దయదయప్ు ఆ సేరణయ గుం 1980వ్ దశాబి ుం మొదటి
దయక్ా ఒక వ్లుగ వ్ల్నగిుంది. త్రాేత్ క్ొన్ని ముంచి చిత్యరలు వ్చయేయి
క్ాన్న, లాభాపేక్షత్ో మాత్రమే తీస్టన మిగత్య చిత్యరలు చతస్ేూ , చిత్రస్ీమలో
చిత్ర న్నరామణ విలువ్లు కుుంటుప్డయుయన్న త్ెల్నస్టపో త్ ుంది. దయన్న త్రాేత్
పాశాేత్య దేశాల ప్రభావ్ుం వ్లాు, పేరక్షకులకనయి వ్ారి డబ బ మీదే
వ్ాయమోహుం ఎకుకవ్ అవ్టుం వ్లాు, త్ేరగా ఏదో తీయాలనే త్ప్న వ్లాు,
మన త్ెలుగ

చలనచిత్ర ప్రిశీమలో, అప్ుపడప్ుపడత మ గగ రు

నలుగ రు దరశకులు తీస్టన ముంచి చిత్యరలు త్ప్ప, ఆ సేరణ య గ
ఛ్యయలు ప్ూరిూగా కనుమరుగైపో యాయి. 2000 సుంవ్త్ురుం, దయన్న
త్రాేత్ వ్ాయకుల రాజక్ీయాలు మాయుం అయిపో యి, బహిరుంగుంగానే
ప్ూరిూగా కుల రాజక్ీయాల మయుం అయిపో యిుంది. దరిమిలా స్టన్నమా
వ్ారి క్ొడుకుల, త్మ మళ్ె, మనవ్ల వ్ారసత్ే య గుం వ్చయేక త్యరల
నటన క్ొరత్త్ో, త్ెలుగ

స్టన్నమా రుంగుం ప్ూరిూగా దిగజారిపో యిుంది.

దయన్నవ్లు నవ్లా చిత్యరలు, కథయ ప్రధయనమైన చిత్యరలు కరువ్ైపో యాయి.
ఒక్ే కథత్ో ఎనోి చిత్యరలు వ్చయేయి. ఆ వ్ల్నతిన్న ప్ూడేటాన్నక్త ఒక్ే
మూసలో హిుంస, మితిమిుంచిన శృుంగారుం, బొ డుు చిత్యరల క్ోసుం హిుందీ
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