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మందుమాట

భాష మౌఖికంగా, లిఖిత్ రూప్ంగా ఒకరినంచి మరొకరికి, మరొక త్రానికి అందుతంటంది. 

ఎనోో శతాబా్దల నండి తెలుగులో లిఖిత్ రూపానిో పందిన అనంత్మై న విషయాలన, అపారమై న 

జా్ఞనానిో చదివి గ్ర హంచే సామర్ేం కలిగిన తెలుగు విద్యేర్్థల సంఖే రోజురోజుకీ త్గిిపోతంది. 

అందుకు ప్ర ధాన కారణం పుసత కం చదివే అలవాట త్గిి పోవడం. కానీ భాషా ప్రిరక్షణ, నై తిక విలువల 

ప్రిరక్షణ పుసత క ప్ఠనం ద్యారానే సాధ్ేం. చినిగిన చొకాా అయినా తడుక్కా ఒకా పుసత కమై నా 

కొనక్కా అనో పెదా్లమాట ఆధునిక సాంకేతికత్త మారిపోయింది. చినిగిన చొకాా తొడుకుానాో 

ప్రాాలేదు కానీ సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఉండటం కషట మై పోయిన త్రానిో చూస్తత నాోం. 

సీ. ఒకా సంగీత్మేదో పాడునటు

భాషంచినపుడున వినిపంచు భాష

విసపషట ముగ్ నలు  వినిపంచునటు

సపష్టట చ్చారణంబున నొనర్థ భాష

రసభావముల సమరణ  శకిత యందున

నమర భాషకు దీటై న భాష

జీవులలోననో చేవయంత్యు చమ

త్ాృతి ప్లుాలన్ సమరిపంచు భాష

త్య. భాషలొక ప్ది తెలిసిన ప్ర భ్యవు చూచి

భాషయన నిదాియని చెప్పబడిన భాష

త్నర ఛంద్స్తసలోని యంద్ముు నడక

తీరిా చూపంచినట్టట ది తెలుగు భాష

కవి సామాాట్ విశానాథ సత్ేనారాయణ



ఈ ప్రిస్ితలోు  విషయ జా్ఞనానికే కాదు పుసత క రూపానికి కూడా ఇంటర్నోట్ కేర్ ఆఫ్ అడర స్ గా 

మారిపోయింది. రాజు వదా్కు కొండ రాకపోత్య కొండ ద్గి్రకు రాజే వెళాాలనేది ఒక సామత్. దీని ప్ర కారం 

పుసత కం వెై పు చూడని వారికి వార్థ చూస్తత నో ఫోన్ లోకే పుసత కం చేరిా అందించ్చలి. అలా చేయటం వలన 

విద్యేర్్థలు విషయ జా్ఞనానిో క్కలోపకుండా ఉంటార్థ. ఆ ప్ర యత్ోంలో భాగ్మే ఈ e - పుసత కం.విద్యేర్్థలలో 

ప్ఠనాసకిత  పెంచడానికి, వార్థ చదివిన పుసత కాలపెై  అభిపార యాలన ప్ంచుక్కడానికి అవకాశం కలిపస్తత  

చేసిన ప్ర యత్ోం ఈ సమీక్షా వాేసాల సంకలనం. ఈ సమీక్షా వాేసాల రచయిత్లకు శుభాభినంద్నలు 

వీర్థ అందించిన స్తూరిత త పుసత కం చదివి, ద్యని గురించి సమీక్షంచడానికి మరికొంద్ర్థ ముందుకు వసాత రని 

విశాసిస్తత నాోన.

సమీక్షా సంకలనం ఆలోచనన అభినందించి పోర త్సహంచిన ప్ర ధానాచ్చర్థేలు డా. జి. స్తకనే గారికి , 

సహకరించిన తెలుగు శాఖ అధాేప్కులకు, తెలుగు విద్యేర్ి సంఘ సభ్యేలకు ధ్నేవాద్యలు.

భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలత

డా. జె. భారతి

అధ్ేక్షులు,  తెలుగు శాఖ,

వివేకానంద్ ప్ర భ్యత్ా డిగీర  కళాశాల 

విద్యేనగ్ర్



తెలుగు భాషా దినోత్సవం
(గిడుగు రామమూర్తత  ప్ంతులు జయంతి ఆగస్టు  29)

తెలుగులో వాడుక భాషా ఉద్ేమ పతామహుడు, గిడుగు వెంకట రామమూరిత . 

గార ంథికభాషలో ఉనో తెలుగు వచనానిో ప్ర జల వాడుకభాషలోకి 

తీస్తకు వచిా, నిత్ే వేవహారంలోని భాషలో ఉనో అంద్యనీో,

వీలునూతెలియజెపపన మహనీయుడు. ఆంధ్ర దేశంలో వాేవహారిక

భాష్టద్ేమానికి మూలపుర్థషుడు. గిడుగు ఉద్ేమం వలు  

ఏ కొదాిమందిక్క ప్రిమిత్మై న చదువు  వాేవహారికభాషలో సాగి, 

అంద్రికీ అందుబ్దటలోకి వచిాంది. ప్ండితలకే ప్రిమిత్మై న సాహత్ేసృషట , 

సృజనాత్ుకశకిత  ఉనో ప్ర తి ఒకారికీ వీలై ంది. గిడుగు రామూురిత జయంతి ఆగ్షుట  29 ని 

“తెలుగు భాషా  దినోత్సవం”గా జర్థపుకుంటనాోము.

జననం:

గిడుగు వెంకట రామమూరిత 1863 ఆగ్స్తట  29 వ త్యదీ శ్రర కాకుళానికి ఉత్త రాన ఇరవెై మై ళ్ా 

దూరంలో ముఖలింగ్ క్షేత్ర ం ద్గి్ర ఉనో ప్రాతాలపేట అనే గార మంలో జనిుంచ్చడు. అత్ని 

త్ండిర  వీరార జు, త్లిు  వెంకము. వీరార జు ప్రాతాలపేట ఠాణాలో సముదా్యర్థ (రివెనూే 

అధికారి) గా ప్నిచేస్తత ండేవాడు. 1875 ద్యకా పార థమిక విద్ే ఆ ఊళ్ళానే సాగింది. 

విద్ే, ఉదోేగ్ం:

విజయనగ్రంలో మేనమామగారి ఇంట్లు  ఉంటూ రామమూరిత  మహారాజ్ఞ 

వారి ఇంగీు షు పాఠశాలలో ప్ర వేశంచి 1875 మొద్లు 1880 

వరకు విజయనగ్రంలో గ్డిపాడు. 1879 లో మట్టర కుేలేషన్ ప్రీక్షలో ఉతీత ర్థణ డయాేడు. ఆ 

రోజులోు గురజ్ఞడ అపాపరావు రామమూరిత కి సహాధాేయి. 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%9C%E0%B0%BE%E0%B0%A1_%E0%B0%85%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81


ఆ ఏడే రామమూరిత కి పెళ్లు అయింది. 1880లో ముపెై ూ రూపాయల జీత్ం 

మీద్ ప్రాు కిమిడి రాజ్ఞవారి బళ్ళా ఫస్తట ఫారంలో చరిత్ర  బోధించే అధాేప్కుడై నాడు. 

సంసారబ్దధ్ేత్ (త్లిు , ఇదా్ర్థ చెలు ళ్ళా) రామమూరిత  పెై  బడింది. పెై ైవేటగా చదివి 

1886 లో ఎఫ్ .ఏ., 1894 లో బి.ఏ. మొద్ట్ట ర్నండు భాగాలు ఉతీత ర్థణ డయాేడు. 1896 లో 

మూడోభాగ్ంలో ఉతీత ర్థణ డై  ప్టట ం పుచుాకునాోడు. ఇంగీు షు, సంసాృతాలు గాక, ప్ర ధాన 

పాఠాేంశంగా చరిత్ర తీస్తకుని రాషట ైంలో మొద్ట్ట త్రగ్తిలో, ర్నండోరాేంకులో 

ఉతీత ర్థణ డయాేడు. రాజ్ఞవారి ఉనోత్ పాఠశాల కళాశాల అయింది. అప్పుడు అత్నికి 

కళాశాల త్రగ్తలకు పాఠాలు చెపేప యోగ్ేత్ వచిాంది.

సవర భాషా పాండిత్ేం:

ఆరోజులోు నే అత్నికి ద్గి్ర అడవులోు  ఉండే సవరల భాష నేర్థాకొని వాళ్ాకు చదువు 

చెపాపలనే క్కరిక కలిగింది. తెలుగు, సవరభాషలు ర్నండూ వచిాన ఒక సవర వేవహరత న 

ఇంట్లు నే పెటట కొని సవర భాష నేర్థాకునాోడు. ఈ ప్రిశర మ చ్చలా ఏళ్ళా జరిగింది. 

సవరభాషలో పుసత కాలు వార సి, సంత్డబుుత బళ్ళా పెట్టట , అధాేప్కుల జీతాలు చెలిు ంచి, 

సవరలకు వాళ్ా భాషలోనే చదువు చెపేప ఏరాపటు  చేశాడు. మద్యర స్త ప్ర భ్యత్ాం వార్థ 

ఈ కృషకి మచిా 1913 లో "రావు బహదూర్ " బిర్థదు ఇచ్చార్థ. భాషాశాసర ంలో 

అప్పుడప్పుడే వస్తత నో పుసత కాలు చదివి వాేకరణ నిరాుణ విధానం నేర్థాకొనాోడు. ముపెై ూ 

అయిదేళ్ా కృషత 1931 లో ఇంగీు షులో సవరభాషా వాేకరణానిో, 1936 లో సవర-

ఇంగీు షు క్కశానిో నిరిుంచ్చడు.

పురసాారాలు:

1934 లో ప్ర భ్యత్ాం కై జర్ ఎ హంద్ బిర్థదు ఇచిా గౌరవించింది.

1913 లో ప్ర భ్యత్ాం రావు సాహెబ్ బిర్థదు ఇచిాంది.

1938 లో ఆంధ్ర  విశాకళాప్రిషతత కళాప్ర పూరణ త గౌరవించింది.



తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం
(ప్ర జాకవి కాళోజీ జయంతి సెప్ు ంబర్ 9)

రఘువీర్ నారాయణ్ లక్ష్ముకాంత్ శ్రర నివాసరాం రాజ్ఞ కాళ్ళజీ "కాళ్ళజీ నారాయణరావు 

లేద్య కాళ్ళజీ లేద్య కాళ్నో"గా స్తప్రిచితలు. అత్న తెలంగాణ 

ప్ర జల ప్ర తీ ఉద్ేమం యొకా ప్ర తిధ్ానిగా కొనియాడబడతాడు. 

అత్న రాజకీయ సాంఘిక చెై త్నాేల సమాహారం.కవిత్ాం

వార సిన ప్ర జ్ఞకవి. హకుాలడిగిన ప్ర జల మనిష. ఉద్ేమం 

నడిపన ప్ర జ్ఞవాది. మొత్త ంగా తెలంగాణ జీవిత్ చలనశ్రలి 

కాళ్ళజి. పుటట క, చ్చవులు కాకుండా బతకంతా తెలంగాణ కిచిాన మహనీయుడు, 

వెై తాళ్లకుడు కాళ్ళజి. నిజ్ఞం ద్మన నీతికి, నిరంకుశతాానికి, అరాచక పాలనకి వేతిరేకంగా 

అత్న త్న కలం ఎతాత డు. అత్న సాాత్ంత్ర ేసమరయోధుడు, తెలంగాణా ఉద్ేమకార్థడు. 

అత్న 1992లో భారత్దేశ అతేనోత్ పురసాారం ప్ద్ువిభూషణ్ పంద్యడు. అత్న 

జనుదినానిో తెలంగాణ ప్ర భ్యత్ాం తెలంగాణ భాషా దినోత్సవంగా చేసి 

గౌరవించింది వరంగ్ల్ లో నలకొనో వెై ద్ే విద్యేలయానికి అత్న పేర్థ పెటట బడింది

అలాగే హనుకొండ ప్టట ణంలో కాళ్ళజీ కళాక్షేత్ర ం పేరిట ఒక ఆడిట్లరియంన నిరిుస్తత నాోర్థ.

రచనలు:

అత్న మరాఠీ, ఇంగీు షు భాషలోు  ప్ండితడు. ఎనోో ఇత్ర భాషా 

గ్ర ంథాలన తెలుగులోకి అనవదించ్చడు.

అణా కథలు, నా భారత్దేశయాత్ర , పార్ివ వేయము, కాళ్ళజి కథలు, నా గొడవ, జీవన గీత్, 

తదివిజయం మనది, తెలంగాణ ఉద్ేమ కవిత్లు, ఇదీ నా గొడవ, 

బ్దపూ!బ్దపూ!!బ్దపూ!!! అనేవి కాళ్ళజీ ముఖే రచనలు.

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B1%8B%E0%B0%9C%E0%B1%80_%E0%B0%95%E0%B0%B3%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82


తెలంగాణా వాద్ం

•నిజ్ఞం ఆగ్ర హంచి కాళ్ళజికి వరంగ్ల్ నగ్ర బహషాారం విధించిండు. కాళ్ళజి మరింత్ 

తీవర ంగా అంకిత్భావంత అక్షరం సంధించిండు. 1939 ల, 1943 ల 

ర్నండుసార్థు జెై లుకి పోవాలిసవచిాంది.

•ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ఏరపడినపుడు పాములపారిత  సద్యశవరావుత కలిసి తెలంగాణా ప్ర త్యేక సంచిక 

వెలువరించ్చడు. విశాలాంధ్ర  కావాలనీ అనాోడు. తెలంగాణాకు జర్థగుతనో అనాేయానిో 

నిరసిస్తత  ప్ర త్యేక తెలంగాణా కావాలనీ అనాోడు.

•ఆంధ్ర  జనసంఘం, ఆంధ్ర  సారసాత్ ప్రిషతత , ఆంద్ర  మహాసభ, తెలంగాణ రచయిత్ల 

సంఘం సంస్ల నిరాుణలలో కాళ్ళజి భాగ్ం ఉంది.

•ప.వి.నరసింహారావు లాంట్ట ఎంద్రిక్క అత్న సాహత్ేంల, రాజకీయాలోు  మారిద్రశనం 

చేశాడు.

•విశాలాంధ్ర  సమసేలు గ్మనించి అత్న1969 ల ప్ర త్యేక తెలంగాణ ఉద్ేమంలో కలిశాడు.

•అనిో సంద్రాాలలాు  అసలుసిసలై న తెలంగాణవాదిగా జీవించ్చడు.

పురసాారాలు:

1992 : ప్ద్ువిభూషణ్ - భారత్ ర్నండవ అతేనోత్ పురసాారం

1972 : తామాప్త్ర  పురసాారం.

1968 : "జీవన గీత్" రచనకు ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ర భ్యత్ాంచే అనవాద్ పురసాారం.

బూరి్థల రామకృషాణ రావు మమోరియల్ మొద్ట్ట పురసాారం.

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ర భ్యత్ాంచే 1981లో సతాారం.

"ప్ర జ్ఞకవి" బిర్థదు.

కాళ్ళజీ 2002 నవంబర్,13 న తదిశాాస విడిచ్చడు.



విద్యార్థు ల పుసత క  సమీక్షలు



1. నేసత మా... జయముు నిశాయముు 

సమీక్షకులు: నరేశ్ రచయిత్ : ఎ.జి. కృషణ మూరిత

బిఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం (ఎంపసిఎస్)

“ప్ర తి వేకిత లో ఒక విజేత్ ద్యగి ఉనాోడు. ఆ విజేత్న వెలికితీసి విజయులై  స్తఖ 

సంతషాలతపాట, నలుగుర్థకి స్తూరిత ద్యయకం కావడం మనంద్రి విదుేకత  ధ్రుం. 

నిజ్ఞనికి విజేత్ కావడం మనంద్రి జనుహకుా ద్యనిో నేలరాసి, నిరర్కంగా మిగిలిపోవడం 

మనం చేజేతలా కొని తెచుాకునో దౌరాాగ్ేం.

విజేత్లు, విజయాలు,…ఈ ప్ద్యలు, ఈ ప్ద్యలకు ప్ర తీకలుగా నిలిచే వేకుత లు,

సంఘంలో మనంద్రికీ ఎంత ఎతత గా, అంద్నివారిగా గోచరిసాత ర్థ. విజయాలన సంత్ం 

చేస్తకునోవార్థ ప్ర త్యేక వేకుత లుగా, అంద్రికంటే భినోంగా నిలబడతార్థ.” ఇటవంట్ట 

వాకాేలు ఈ పుసత కంలో క్కకొలు లుగా కనబడతాయి. వాట్టలో ముతాేలాు ంట్ట వాట్టని 

కొనిోంట్టని ఏరి పుసత కం గురించి ప్రిచయం చేసే ప్ర యత్ోమే నా ఈ చినిో సమీక్ష. 

రచయిత్ ప్రిచయం:

ముద్ర  కమూేనికేషన్ లిమిటడ్ ఫండర్, ఛై రున్, మేనేజింగ్ డై ర్నకట ర్ శ్రర  ఎ.జి. కృషణ మూరిత  

గార్థ ఈ పుసత కానిో రచించ్చర్థ.  35000 రూపాయల మూలధ్నంత ఒకే కు యింటత 

ఏజెనీస పార రంభించ్చడు. కేవలం తొమిుది సంవత్సరాలలో భారత్దేశంలోని అడారట యిజింగు 

ఏజనీసలలో ‘ముద్ర ’ ప్ర థమ స్ానానిో చేర్థక్కగ్లిగింది. 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లోని ఏనగొండలో ఏపర ల్ 28, 1942న కృషణ మూరిత  జనిుంచ్చర్థ. ఆంధ్ర  

విశావిద్యేలయం నండి డిగీర  ప్టాట  పుచుాకునాోర్థ. 1960-70 ల మధ్ే కాలంలో చ్చలా 

పేర్థనో కేలికొమిల్స టక్సస టై ల్స కంపెనీలో ప్ని చేశార్థ. 1968లో అదే కంప్నీ లోని శ్రర మతి 

గిరాబెన్ శారభాయి గారి అసిసెట ంటగా చేరార్థ. ఇదే కంప్నిలో 1972లో  అడార్నై జింగ్ 

ఏజనీసలో అకంటస ఎగిిగ్యేట్టవ్ గా చేరార్థ. 1976లో అడారట టై జింగు మేనేజర్థగా రిలయన్స 

ఇండసిట ైలో చేరార్థ. నాలుగేళ్ు  త్రాాత్ మారిా 25, 1980న ఆయన ముద్ర  కమూేనికేషన్ న 

పార రంభించ్చర్థ. 

ఏజనీస ప్ర ధానమై న బ్దర ండు లో ర్నండు బ్దర ండుు  విమల్ ఫాబిర క్స, రసాోసాఫ్ట  డిర ంక్స 

కానసటేర ట్ లు. వీట్టకి పార రంభ ద్శ నండి భారత్దేశపు అగ్ర గామి బ్దర ండుు గా గురిత ంపు 

పందేవరకు బ్దధ్ేత్ వహంచింది ఆయనే. విమల్, రసాోలత పాట వివిధ్ రంగాలలో 

మర్ననోో బ్దర ండుు  అగ్ర గాములుగా నిలిచిపోయాయి. 1991 మారిాలో ఆయన ‘ముద్ర  

ఇనిసట టూేట్ ఆఫ్ కమూేనికేషన్, అహుద్యబ్దదు’ (మై కా) న స్ాపంచ్చర్థ. అప్పట్లు  ఇది 

ఆసియాలోనే ఏకై క అడార్నై జింగ్ ఇనిసట టూేట్. భారతీయ అడార్నై జింగ్ ప్రిశర మకు అవసరమై న 

స్తశక్షతలై న ప్ర తిభావంతలన అందించటం క్కసం మై కా స్ాప్న జరిగింది. 

ఈయనకు ఇరవెై  మూడేళ్ా వయస్తలోనే ఎనోో బహుమతలు, అవార్థు లు వచ్చాయి. 

వీట్టలో ఏజనీస ఆఫ్ ది ఇయర్, ప్రసన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్థు లు ముఖేమై నవి. 

కృషణ మూరిత  గార్థ ఏజీకే బ్దర ండు కనసలిట ంగు ఛై రున్ గా ప్ని చేస్తత  ఉండగా 

హెై ద్రాబ్దదులో 2006లో తది శాాస విడిచ్చర్థ. 

ఈ పుసత కంలో రచయిత్ వివరించిన అనేక విషయాలలో కొనిోంట్టని కింద్ ప్రిచయం 

చేసాత న. 

1.కాలంత మారిత్యనే గెలుపు:



నిరంత్రం చోట చేస్తకుంటనో ప్రిణామాలన ఎలా సీాకరించి వాట్టని ఎలా 

ఉప్యోగించుకుంటనాోం అనే విషయంపెై , మన విజయాలు, ప్రాజయాలు ఆధారప్డి 

ఉంటాయి. సమాజంలో మార్థపలకనగుణంగా మారటమే (flexibility to adapt to the 

market) వేకుత ల, సంస్ల విజయానికి మొద్ట్ట మటట  . కొత్త  విద్ేలు నేర్థాక్కక, ఉనో ప్ర జా్ఞ 

పాటవాలకి విలువ పోయి, దికుా తచని ప్రిస్ితలలో కొటట  మిటాట డుతనో వార్థ ఎంద్రో 

మార్థపలన అంగీకరించి, కొత్త  ప్ర తిభా పాటవాలన కై వసం చేస్తకొని , అవకాశాలన 

వెతకుాంటూ వెళ్ు డమే నేడు మనంద్రికీ ఉనో ఒకే ఒక ద్యరి. 

2, మంచికి మంచి రోజులు:

ప్ర తి మనిషకి మంచి మనిషత  సంబంధాలు పెంచుక్కవాలనే క్కరిక ఉంటంది కనకే మంచి 

వేకిత గా మారటం మన కనీస కరత వేంగా తెలుస్తత ంది. కాబట్టట  మనలిో మనం మంచి వేకుత లుగా 

మలచుక్కవాలి. ఎదుట్టవారికి ఉప్కారం చేసే వాడిని మంచివాడిగా, అప్కారం చేసే వాడిని 

చెడు  వాడిగా భగ్వదిీత్ పేరొాంది. కృషత నాసిత  దురిాక్షం కాబట్టట , మన కృషని 

మర్థగుప్ర్థచుకుని మంచివాడిగా గురిత ంపు పంద్వచుా.

3. నేట్ట ప్ని నేడే:

దీప్ం ఉండగానే ఇలుు  చకాబెటట క్కకావాలి అనే ప్లు ఉప్మానాలు మనకు ఉనాోయి ఇవనీో 

మనకు చెపేపది ఏమిటంటే ప్నలన వాయిద్య వేయకుండా ఎప్పట్ట ప్ని అప్పుడు 

పూరిత చేయాలి. కొంత్మంది అనిోంట్టనీ వాయిద్య వేస్తత  సర్నై న సమయంలో ఏ నిరణ యం 

తీస్తక్కక అవకాశాలు వదులుకుంటార్థ. నిరణ యాలు తొంద్రగా తీస్తక్కవాలంటే విషయ 

ప్రిజా్ఞనం అనభవం అత్ేంత్ అవసరం.

4. సపషట త్:



సపషట త్ అంటే మనకు ఇషట మై నది ఏదో మనమే తెలుస్తక్కవడం. కలలు కనే ప్ర తి వారికి ఒక 

ముఖే అవసరం సపషట త్. ఆలోచనలలో సపషట త్, అవగాహనలో సపషట త్, గ్మేం పెై  సపషట త్, ఆ 

గ్మేం లోని వివిధ్ మజిలీల పెై  సపషట త్ ఇవనీో మనకు త్ప్పకుండా ఉండాలి. ఇషట మై న 

రంగ్ంలో కషట ప్డిత్య ఫలితాలు విజయాలు రాకుండా ఉండవు కద్య!

5 బ్దధ్ేత్లు, సాకులు:

త్ప్పులు ఒప్పుక్కని వాళ్ళా, చేసిన త్ప్పులు గ్ర హంచి వాట్ట నంచి పాఠాలు నేర్థాకునే వాళ్ళా,

త్మ త్ప్పులన ఇత్ర్థలపెై  వేసి సాకులు చెపూత  త్ప్పులు జరగ్టం సహజం అని చెపేపవార్థ 

ఇలా ఒకరేమిట్ట రకరకాల వేకుత లత నిండి ఉంది నేట్ట సమాజం. కింద్ ప్డటం పెై కి లేవటానికి 

అని భావించి త్ప్పులు రేప్ట్ట విజయానికి సోపానాలు అనోవార్థ కొంద్ర్థనాోర్థ. వార్థ అనిో 

త్ప్పులు చేయటంలో వాట్ట నంచి పాఠాలు నేర్థాక్కవటం లో ఎలాంట్ట త్ప్పు లేద్ని 

గ్ర హంచడం మనకంత మేలు చేస్తత ంది. బ్దధ్ేత్లు సీాకరించి గ్మేం చేరి, ద్ృఢనిశాయంత 

కృష చేసే వాడు విజేత్ అవుతాడు. ఏ కొంచెం ఒడిదుడుకులు ఎదుర్నై నా హెచుాత్గిులు 

వచిానా సాకులు చెపప త్పపంచుకునేవాడు పరికివాడు అవుతాడు. త్ప్పు జరిగిపోయింది 

ఇకముందు జరగ్దు అని చెపేపవార్థ మనకు చ్చలా అర్థదుగా కనబడతార్థ అందుకే విజేత్లు 

కూడా అర్థదుగా కనబడతార్థ.

6. ప్ర తి సమసేకు ప్రిషాారం:

ఏదై నా ఒక నూత్న విషయానిో లేద్య సమసేన ప్రిషారించ్చలిస ఉనోప్పుడు ఆ విషయం పెై  

లేద్య ఆ సమసేపెై  పూరిత  అవగాహన పంది ఉండాలి.  ఆ అవగాహన సాధించటం క్కసం ఆ 

విషయం ప్టు  పూరిత  ప్రిశోధ్న చేయాలి. ఇలా ప్రిశోధ్నలు చేసే సమయంలోనే మనకు ఆ 

సమసే లేద్య ఆవిషయానిో సాధించుటకు అనేక ప్రిషాారాలు లభిస్తత ంటాయి. వాట్టలో 

ఉత్త మమై ంది మనం ఎంపక చేస్తక్కవాలి.



7. అతివృషట  – అనావృషట :

గెలిచినప్పుడు అతేతాసహం పంద్టం, ఓడినప్పుడు పాతాళ్ం లోకి చొచుాకు పోయినాన  

అనక్కవడం మన జీవితానిో నాశనం చేస్తత ంది. ఆటపోటు  లేని జీవితాలు ఎవరికీ ఉండవు 

కద్య! ర్నండింట్టకీ విప్రీత్ ధోరణి లో సపందిసేత  కషాట లన కొని తెచుాక్కవడమే అవుతంది. ఈ 

నిజ్ఞనిో గ్ర హంచి ఇత్ర్థలకు మారిద్రశకులుగా నిలబడేది నాయకులు మాత్ర మే.

8. అరవెై లో ఇరవెై :

సాధారణంగా చ్చలా మంది వయస్త ఆర్థ ప్దులు నిండాక వారి జీవిత్ం చివరి ద్శలో 

ఉంద్ని, కలలు క్కరికలు ఉండడం సరికాద్ని భావిస్తత ంటార్థ. జీవిత్ం మీద్ అనాసకిత  

పెంచుకుని పెరట్లు  వాలు కూరిాకి అంకిత్ం కావడం చేస్తత  ఉంటార్థ. అలా కాకుండా జీవిత్ం 

ఉనోంత్వరకు చివరి క్షణం ద్యకా జీవించ్చలి. అలా జీవించ్చలంటే వయస్త అరవెై  

సంవత్సరాలు ఉనాోకూడా ఇరవెై  సంవత్సరాలు ఉనో వేకిత  లాగా  కలలు కంటూనే వాట్టని 

సార్కం చేస్తకునే ప్ర యత్ోంలో ఉండాలి.

మలి ప్లుకు:

డబుులేక కలలు నరవేరక లేకపోవడం ఒకనాట్ట మాట. నేడు గ్మాేలు లేకపోవడం 

ఆత్ువిశాాసం లోపంచడం అనేవి ప్ర గ్తికి ప్ర తిబంధ్కాలుగా మారాయి. నిద్యర ణంగా ఉనో 

కలలిో మేలొాలుపతూ ఆత్ువిశాాసానిో సాధిస్తత  విజయాలన చేరటమే నేట్ట యువత్ 

ముందునో ఒకే ఒకా ద్యరి. సామానేలుగా మిగిలిపోవడమో అసామానేడిగా,

స్తూరిత ద్యత్లుగా, మారిద్రశకులుగా మారటమో నిరణ యించుక్కవాలిసంది నేట్ట యువత్య. నేడు 

ఘనవిజయాలు సాధించటం అనేది మనచేతలోు  ద్యగి ఉనో ప్ని. ఎవరి ద్యాద్యక్షణాేలత 

ప్ని లేదు. కుల గోతార లత అసలే సంబంధ్ం లేదు. కలలపెై  విశాాసం, నముకం ఉంచి 

రాతిర ంబవళ్ళా కషట ప్డి గ్మేం చేర్థక్కవడమే మన ముందునో ప్ని. ఇంత్కనాో 



విజేత్లకు మరే ఆయుధాలత వనర్థలత ప్నిలేదు.  నడుంబిగించి కారోేనుఖులు కావడం 

నేట్ట యువత్ ముందునో ఒకే ఒక మారిం.

అవకాశాలు మనలన వెతకుాంటూ రావు వాట్టని మనం వెతకుాంటూ పోవాలి. జీవిత్ం 

ఎవరికీ వడిు ంచిన విసత రి కాదు మనమే మనకు ఇషట మై నది ఎంచుకుని వడిు ంచు క్కవాలి.  

కలలు కనడం వాట్టని సాకారం చేస్తక్కవడం ఒక జీవన విధానం కావాలి. పరపాటన 

అప్జయం ఎదుర్నై త్య రాబోయే విజయాలకు అది తొలి పాఠం కావాలి. నేట్ట విజేత్లంద్రూ 

నినోట్ట సామానేలే అని గుర్థత ంచుక్కవాలి. వారి విషయాలు మనకు స్తపరిత ద్యయకం కావాలి. 

మనకు చరిత్ర  పుటలోు  కొంచమై నా స్ానం ఏరపడాలి. అప్పుడే ఈ విలువెై న జీవితానికి ఒక అర్ం 

ఏరపడుతంది. ప్ద్ండి ఆ దిశగా... “ఇఫ్ యు కన్ డ్రర మ్ ఇట్, యు కన్ డు ఇట్”. 

మీకంటూ ఒక కల ఉంటే అది త్ప్పక నిజమవుతంది. అది మన పురోగ్తికి ఆధారమై  

మనలిో విజేత్లన చేస్తత ంది. ఎందుకంటే విజేత్లుగా రూపాంత్రం చెంద్టం మన జను హకుా 

ఈ  హకుాన సదిానియోగ్ప్రచుక్కవడం మన కరత వేం.

ఇలాంట్ట వేకిత త్ా వికాస పుసత కాలన చద్వటం ద్యారా పెై న వివరించిన అనేక రకాలై న 

స్తూరిత  ద్యయక మాటలన నేర్థాక్కగ్లం. కాబట్టట  ఈ పుసత కాలన చద్వటం కూడా మన 

అలవాటగా మార్థాక్కవాలి.



2. వీర వలు డు(నవల)

సమీక్షకులు: ఎం. అభిలాష్ రచయిత్ : విశానాథ సత్ేనారాయణ

బిఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం (ఎంపసిఎస్)

వీరవలు డు అనే పుసత కం 62 పేజీలత 19వ శతాబాం చివరి కాలానిో ప్ర తిబింబింప్ 

చేసే ఒక చినో సాంఘిక నవల. పూరా కాలపు కటట బ్దటు నూ, అప్పట్ట సంసాృతీ, 

సాంప్ర ద్యయాలన కళ్ాకు కట్టట నటట  ఇందులో వివరించ్చర్థ. యజమానికీ, పాలేర్థకీ మధ్ే 

ఉనో అవినాభావ సంబంధానిో ఈ నవల వివరిస్తత ంది. ముఖేంగా ఇందులో కృత్జాతా 

భావానిో 'వలు డు' అనే ప్ర ధాన పాత్ర  ద్యారా రచయిత్ చకాగా వివరించ్చర్థ. నేడు 

మనషుల మధ్ే లోపంచిన ఈ భావానిో తిరిగి సాధించేందుకు త్ప్పకుండా చద్వాలిసన, 

నవల ఇది.

కవి ప్రిచయం:

ఈ నవలన కవిసామాాట్ విశానాథ సత్ేనారాయణ గార్థ 1935-40 పార ంతాలోు  

రచించ్చర్థ. ఈయన పేర్థ వినగానే మనకు గురొత చేా మరో ప్ర సిద్ధ  రచన వేయిప్డగ్లు. దీనిో 

ప.వి. నరసింహారావు గార్థ సహసర ఫణ్ పేర్థత హందీలోకి అనవదించ్చర్థ. ఈయన మరో 

రచన శ్రర మద్యర మాయణ కలపవృక్షం. భారత్దేశపు అతేనోత్ సాహతీ పురసాారం అయిన 

జా్ఞనపీఠ పురసాారం దీనికి లభించింది. తెలుగు సాహత్ేంలో మొటట మొద్ట్ట జా్ఞనపీఠ 

అవార్థు  గ్ర హీత్గా విశానాథ గార్థ ప్ర సిదిధ  చెంద్యర్థ.



పాత్ర  చిత్ర ణ:

ఈ నవలలో పాత్ర  చిత్ర ణ అదుాత్ంగా వుంటంది. ఒకా వలు డి పాత్యర  కాదు. కరణము, 

మునసబు, సాయిబు, దొర, దొర భారే సరాలక్షము గార్థ, చినోపలు లు –ఇలా నవలలోని 

మొత్త ం అనిో పాత్ర లూ కళ్ాకి కట్టట నటు గా వుంటాయి. ఇందులో ఆసకిత  కలిగించే విషయం 

ఏమిటంటే వలు డి దొర పాత్ర కు పేర్థ లేదు. నవల పార రంభం నండి చివరి ద్యకా వలు డి దొర 

గానే ప్ర సాత వించబడింది.

నేప్థేం:

విశానాథ వారి కుటంబంలో ఆయనకు ర్నండు, మూడు త్రాల కిర త్ం జరిగిన వాసత వ 

సంఘటనలకు కథారూప్మే ఈ నవల అని విశానాథ పావనశాసిర  చెప్పుకునాోర్థ. ఈ 

నవలన గొర్నర పాట్ట బ్దలకృషణ ముకు అంకిత్ం ఇచ్చార్థ.

ఇతివృత్త ం:

ప్టట ణ వాసపు చదువులోు  చేరిన ఓ ప్లు టూరి బ్దర హుణ బ్దలుడికి పాఠశాలలో మాసాట ర్థ 

వలు ప్ప అనే త్న పేర్థన వెకిారించగా త్న పేరంటేనే విరకిత  ఏరపడుతంది. సెలవులోు  ఇంట్టకి 

వచిానపుడు త్న పేర్థ మారామని త్న త్ండిర కి చెప్పగా వలు డనే పాలేర్థ పేర్థ పెటాట మనీ 

అది గొప్ప పేరనీ త్ండిర  చెపేత  అత్నికి పేర్థ మార్థాక్కవాలని ఇంకా ప్టట ద్ల పెర్థగుతంది. 

ఈ నేప్థేంలో త్న చినోత్నంలో వలు ని గురించి ద్యద్యపు ఇదే ప్రిస్ితలోు  వినో కథన 

ఆయన కొడుకిా చెపాత డు. త్న దొర మరణానంత్రం ఆయన కుటంబ్దనికి ఆసిత  ద్కాకుండా 

చేసిన దొర బ్దబ్దయిని ఒంటరిగా ఎదిరించి, నేర్థపగా వేవహారానిో చకాబెట్టట  ఎలా ఆసిత  

తిరిగి రపపంచ్చడనోదే వలు డి కథ. ప్ందొమిుద్వ శతాబాి తొలినాళ్ాలోని భూవేవహారాలు, 

ఆనాట్ట కులకటట బ్దటు  మధ్ే ఈ కథన రచయిత్ నడిపన తీర్థ ఆకటట కుంటంది.



సంక్షప్త  కథ:

వలు డు ఒక మాల కులానికి చెందిన పాలేర్థ. అత్ని దొర ఒక బ్దర హుణుడు. ఆ బ్దర హుణుడి 

పూర్థాలలో ఒకాయన ఒక అడవిలాంట్ట ప్ర దేశానిో చూసి, అది మంచి ప్ర దేశమని గురిత ంచి, 

ద్యనిని ఊర్థగా మారిా అకాడ నివసించ్చలని నిరణ యించుకుంటాడు. మొద్ట అకాడ త్న 

ఒక పాక వేస్తకుని భారాే పలు లత కాపురం పెడతాడు. ఆ త్రాాత్ ఒక రోజు ఆ ద్యరిన 

పోతనో వలు డి పూరీాకుడు ఆకలిత ఆ పాక ద్గి్రికి వసేత  అత్నికి ఆ బ్దర హుణుడు అనోం 

పెడతాడు. ఆ బ్దర హుణుడు త్న నిరణ యం అత్నిత చెపప “నాకు సాయంగా వసాత వా?” అని 

అడుగుతాడు. ఒక పూట అనోం పెటాట డనో కృత్జాత్త వలు డి పూరీాకుడు జీవిత్మంతా 

ఆయన ద్గి్ర ఉండడానికి సిద్ధ మై  భారాే పలు లని తీస్తకుని వచేాసాత డు. ఆ త్రాాత్ 

కమువారినీ, ఇత్ర కులాల వారినీ తీస్తకొచిా వాళ్ాకి భాగాలు పెట్టట  అడవంతా కొట్టట  ద్యనొోక 

ఊర్థగా త్యార్థ చేసాత ర్థ. అప్పట్ట నండి వలు డి వంశం వార్థ , ఆ బ్దర హుణుడికి 

త్రత్రాలుగా పాలేర్థ ప్ని చేస్తత  వసాత ర్థ. వలు డి దొర కుటంబ్దనికి సంబంధించిన పలం 

ఉముడిగా వుంటంది. ప్ర తిత్రం లోనూ పెదా్ కొడుకు సంతానానిదే అధికారం కనక ఆ లకా 

ప్ర కారం వలు డి దొరదే పెత్త నం కావాలి. కానీ వర్థసకి బ్దబ్దయి అయిన ఒక పెదా్యయన 

రాయుడుగార్థ వుండడం వలన వలు డి దొర ఆయనకి గౌరవమిచిా ఆయన పేర్థ మీద్గానే 

అంతా నడిపస్తత  వుంటాడు. అయినా ఆ రాయుడుగారికి మనస్తలో కొంత్ అసంత్ృపత  

వుంటంది. హటాతత గా దొర చనిపోవడంత రాయుడుగార్థ పెత్త నమంతా త్న చేతిలోకి 

తీస్తకుని, వలు డి దొర పెళాాం పలు ల గురించి ప్ట్టట ంచుక్కవడం మానేసాత డు. ఊరోు  

పెదా్లంద్రినీ త్నవెై పు తిప్పుకుని పలం మొత్త ం తానే అనభవించ్చలనకుంటాడు. తిండికి 

జరగ్ని ప్రిస్ితలలో ఆవిడ పలు లిో తీస్తకుని పుట్టట ంట్టకి వెళ్లాపోతంది. ఆవిడ అనోద్ముులూ 

రాయుడుగారిని ఎదుర్థానేంత్ శకిత  లేక చేతలు ముడుచుకు కూర్థాంటార్థ. 



అయిత్య పాలేర్థ వలు డు అలా ఊర్థక్కలేకపోతాడు. ఆవిడని మళ్ళా ఊరికి తీస్తకు వచిా ఆవిడ 

ఆసిత  ఆవిడకీ, ఆవిడ పలు లకీ ద్కేాలా చేసాత డు.

శై లి:

కథాపార రంభ ఘటాట లోు ని కథాకాలానికి వలు ని కథలోని కథాకాలానికి ర్నండు త్రాల అంత్రం 

ఉంటంది. రచయిత్ ఆయా ఘటాట లోు ని పాత్ర ల భాషలో చకాని స్తక్షుమై న 

బేధ్ం చూపంచ్చర్థ. నవలలో ఆనాట్ట గార మ వేవహారం ఎలా ఉంది అనేది కళ్ాకు కట్టట నటట  

చకాగా వివరించ్చర్థ.

ఉద్యహరణ సనిోవేశాలు:

1. "వలు డు అనో పేర్థ చ్చలా మంచి పేర్థ. ఒకొాకా పేర్థ - ఒకొాకా విధ్ంగా మంచిదోయి. 

కృషుణ డు అనో పేర్థంద్నక్క ఆ పేర్థ మంచిది కాద్ని ఎవరూ అనర్థ కద్య! ఎందుకు అనర్థ? 

కృషుణ డు గొప్ప ప్నలు చేశాడు గ్నక. ఆపేర్థ అంద్రికీ మంచిది అనిపస్తత ంది." - పేర్థ 

మారామని అడిగిన వలు డికి అత్డి త్ండిర చెబుతనో మాటలివి. పేర్థ గురించి, పేర్థ పార ధానేత్ 

గురించి ఈ మాటలోు  రచయిత్ వివరించ్చర్థ. మన పేర్థన మనం ఎప్పుడూ చులకన 

భావంత, త్కుావచేాసి చూడరాదు అనో విషయానిో ఈ మాటల ద్యారా గ్ర హంచవచుా.

2. "ఊర్థ మీద్ ఊర్థ ప్డాు  కరణం మీద్ కాస్త ప్డదు, ఎదుట్ట వాడి మేలు ఓరాకపోత్య మన 

సరద్య మంటగ్లుస్తత ంది, " - ఈ మాటలు గార మ కరణం త రంగ్ము అనే ఆవిడ అంటంది. 

ఈమ మాటాు డే మాటలు మంచి నై తికత్న బోధించేవిగా ఉంటాయి.

3. "ఒసేయ్! పెడతానో పెటట నో తెలియని అనాోనికే వెంటబడుతనాోవే నవుా. త్రత్రాలుగా 

మా దొరల నీడన దొరలాు గా బర తికిన వాళ్ాం మేము నేనటాట ప్డాలి మా దొరల వెంట?" ఈ 

మాటలు వలు డు ఒక కుకాన చూసి అనాోడు. వలు డు త్న దొరసానిని వెతకుతూ వెళ్లానపుడు 

మధ్ేలో ఆహారం ఇచిా ఒకావిడ సహాయప్డుతంది. కానీ త్న దొరసానిని ఇంట్టకి తీస్తకొచేా 



వరకు భోజనం చేయకూడద్ని శప్థం చేస్తకొని ఉంటాడు వలు డు. త్ద్యారా ఆ ఆహారానిో ఒక 

చెర్థవు గ్టట  వదా్కు తీస్తకువెళ్తత  ఉంటే ఆ ఆహారం క్కసం ఒక కుకా వెంబడించినపుడు ఆ 

కుకాన చూసి వలు డు ఈ మాటలు అంటాడు. ఈ మాటలన బట్టట  ఆ యజమానికి, పాలేర్థ 

వలు డికి మధ్ే ఎంత్ ప్ట్టషట మై న అవినాభావ సంబంధ్ం ఉందో తెలుస్తత ంది. ఇలాంట్ట మాటలు 

ఈ నవలలో క్కకొలు లుగా ఉంటాయి.

నవల పెై  నా అభిపార యం:

నవల చ్చలా చినోది కాబట్టట  సమయం వెచిాంచి చదివిత్య ర్నండు లేద్య మూడు గ్ంటలోు  పూరిత  

నవలన చద్వవచుా. కానీ వివరించ్చలి అంటే ఒకారోజెై నా త్కుావే. ఈ నవలలో వలు డు అనే 

పాత్ర  ననో ఎకుావగా ప్ర భావిత్ం చేసింది. కృత్జాతా భావానిో ఎలా అలవర్థాక్కవాలో ఈ పాత్ర  

తెలియజేసింది. సాట్ట వేకిత  చేసిన సహాయానికి కృత్జాుడిగా ఎలా ఉండాలో ఈ పాత్ర  

వివరించింది. ఇంకా ఇందులోని ప్ర తీ సనిోవేశం మన కటట బ్దటు న ప్ర తిబింబించేవిగా 

ఉంటాయి. పూరాకాల సంప్ర ద్యయాలు, ఆనాట్ట కటట బ్దటు న తెలుస్తక్కడానికి ఒక చకాని 

పుసత కం ఇది. ఆధునిక సమాజంలో నాట్ట సంప్ర ద్యయం ప్టు  ఉనో అనేక అపోహలన 

తొలగించేదిగా ఈ నవల ఉంది.



3. పెదా్ బ్దలశక్ష

సమీక్షకులు: రఘువరధ న్ రచయిత్ : గాజుల సత్ేనారాయణ

బీకాం  దిాతీయ సంవత్సరం

గాజుల సత్ేనారాయణగార్థ రాసిన ఈ పుసత కం ప్ర తిఒకారికి ఉప్యోగ్ప్డేది. 

ఇందులో ఉండే అంశాలు చినో పలు ల నండి పెదా్వారి వరకు అంద్రినీ ఆకరిిసాత యి. నేన ఈ 

పుసత కం చదివేటపుడు ప్ర తి అంశానిో క్షుణణ ంగా గ్ర హంచేలా ఈ పుసత కం ననో పేర రేపంచింది. 

నేన చినో పలు లకు సంబంధించిన అంశాలన చదివాన. కథలు, అభినయ గేయాలు,

సామత్లు ఇలా   అనీో ననో ఆకరిించ్చయి. ఇందులో పురాణాలు కూడా చదివాన. ఈ 

పుసత కం చదివిత్య చ్చలు అనీో విషయాలు తెలుస్తక్కవచుా. తెలుగు అక్షరాలు, అభినయ 

గేయాలు, నీతి కథలు, ప్ంచత్ంత్ర  కథలు, తెలుగు వాేకరణం, తెలుగు వాేసాలు, విజా్ఞన 

విషయాలు, శత్క ప్ద్ే రతాోలు, సామత్లు, పడుపు కథలు, పురాత్న నిఘంటవులు,

తాళ్ప్త్ర  విజా్ఞన నిధి, భాగ్వత్ం, శ్రర మద్యర మాయణం, శ్రర మద్ుహాభారత్ం, అషాట ద్శ 

పురాణాలు ఇలా ప్ర తీ అంశం ఈ పుసత కంలో ఉనాోయి ఇవనీో మనం చద్వాలిసన అంశాలు. 

విజా్ఞన సంబంధిత్ అంశాలు కూడా ఇందులో చ్చలా ఉనాోయి. అవనీో చదువుతంటే ననో 

ఎంత ఆకరిించ్చయి. 

ఈ పుసత కంలో ఉండే సామత్లు, జ్ఞతీయాలు హాసే భరిత్ంగా ఉండి, పాఠకులన 

ఆకరిింప్జేసెవిగా ఉనాోయి. ఇందులోని నీతి కథలు చదివినపుడు నాలో ఏదో తెలియని 

ఉతాసహం కలిగింది.  ఈ పుసత కం చద్వటం పూరత యాేక జీవితానికి సరిప్డే ద్యద్యపు అనీో 

విషయాల గురించి ప్రిచయం చేస్తకునాోననే అనభూతి కలిగింది. మరో విధ్ంగా 

చెపాపలంటే 



అనీో విషాయలు తెలుస్తకునాోననే గ్రాం కూడా కలిగింది. ఎందుకంటే ఈ పుసత కం ననో ఆ 

విధ్ంగా పేర రేపంచింది. నాకు తెలియని ఎనోో విషయాలు నా జీవితానికి అవరమయేే 

ద్యద్యపు అనీో విషయాలు తెలుస్తక్కగ్లిగాన. ఇత్ర పుసత కాలు ఏదో ఒకా అంశానిో మాత్ర మే 

కలిగి ఉంటే ఈ పుసత కం మాత్ర ం అనేక సమగ్ర మై న అంశాలన కలిగి ఉంది. అనీో పుసత కాల 

సమగ్ర   గ్ర ంథంలా అనిపంచింది. ఈ పుసత కం చదివిన త్రాాత్ పందిన అనభూతి 

అంత్ముందు చదివిన అనీో పుసత కాల అనభూతలకు సమానం అనిపంచింది. ఇందులో 

చదివిన చ్చలా విషయాలు నేన రాతిర  ప్డుకునే ముందు కూడా ఆలోచింప్జేశాయి. ఒక 

విషయానిో మనం ఎందుకు పాట్టంచ్చలి? ద్యనికి గ్ల కారణాలేమిట్ట? అనే విషయాలు 

ఇందులో కూలంకశంగా వివరించ్చర్థ. 

నేట్ట ఆధునిక సమాజ్ఞనికి మారిద్రశకులుగా ఉండే ప్ర తీ ఒకారూ ముఖేంగా నేట్ట 

యువత్ ఈ పుసత కానిో త్ప్పకుండా చద్వాలి. యువత్లో ఉతాసహానిో, విశాాసానిో నింపే ఈ 

పుసత కానిో త్ప్పకుండా చద్వాలిసన అవసరం ఎంతెై నా ఉంది.



4. ఉడత్ము ఉప్దేశం

సమీక్షకులు: సాయి కుమార్ రచయిత్ : రావూరి భరద్యాజ

బిఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం(ఎంపసిఎస్)

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ బ్దలల అకాడమీ ద్యారా ప్ర చురిత్మై న ఈ పలు ల కథల పుసత కం లో 7 కథలు 

ఉనాోయి ఇందులోని ప్ర తి కథ బ్దల లో నై తిక విలువలన పెంపందించడానికి 

దోహద్ప్డుతంది. మరియు వారికి వినోద్యనిో కలిగించే విధ్ంగా ఈ కథలు ఉనాోయి. 

బ్దలలకు విద్ే వెై జా్ఞనిక సాంసాృతిక రంగాలలో కర మ వికాసం కలిగించ్చలనే లక్షేంత 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ర భ్యత్ాం 1976లో ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ బ్దలల అకాడమీ స్ాపంచింది. అందులో 

భాగ్ంగానే రావూరి భరద్యాజ గారి చే రచించబడిన ఈ కథల పుసత కం ప్ర చురిత్మై ంది. ఈ 

పుసత కంలో ఉడత్ము ఉప్దేశం, కనవిప్పు, విశాాసం, ప్శాాతాత ప్ం, ఉత్త మ జను, కనో పేర మ 

అనే ఏడు కథలు ఉనాోయి.

కవి ప్రిచయం:

రావూరి భరద్యాజ తెలుగు లఘు కథా రచయిత్, నవలా రచయిత్, రేడియోలో రచయిత్గా 

పేర్థతెచుాకునాోడు. గొప్ప భావుకుడై న తెలుగు కవి, రచయిత్. రావూరి భరద్యాజ 37 కథా 

సంపుటాలు, 17 నవలలు, 6 బ్దలల మినీ నవలలు, 5 బ్దలల కథా సంపుటాలు, 3 వాేస, 

ఆత్ుకథా సంపుటాలు, 8 నాట్టకలు, ఐదు రేడియో కథానికలు రచించ్చడు. ఈయన 

బ్దలసాహత్ేంలో కూడా విశేషకృష సలిపాడు. సినీ ప్రిశర మలో తెరవెనక జీవితానిో కళ్ు కు 

కట్టట నటట  చితీర కరించిన పాకుడు రాళ్ళా నవల భరద్యాజ యొకా ఉత్ృషట  రచనగా 

ప్రిగ్ణింప్బడుతంది. దీనికి భారత్ అతేనోత్ సాహతీ పురసాారం అయిన జా్ఞనపీఠ 

అవార్థు  2013లో లభించింది. ఈయన రచనలలో జీవన సమరం మరో ప్ర ముఖ రచన.

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B1%8D%E0%B0%B3%E0%B1%81


ఉడత్ము ఉప్దేశం:

ఈ పుసత కంలో ఉనో ఒక కథన సంక్షప్త ంగా వివరించే ప్ర యత్ోం చేసాత న.

గోద్యవరి నదీ తీరపు అడవులోు ని ఒక చెటట  తొరర లో ఒక ఉడత్ త్న ఉడత్బ్దుయి నివసించేవి. 

అడవులోు  దొరికే కాయలు వంట్టవి తిని త్నత పాట త్న కుమార్థడు కడుపు నింపేది.  ఒకసారి 

అటగా జంత సంద్రశనకు వచిాన మానవులు త్మ వెంట తెచిాన ప్ండుు  మిఠాయిలు తాము 

తిని మిగిలినవి చెలాు చెదుర్థగా ప్డేసి వెళ్లు పోయార్థ. వాట్టని ర్థచి చూసిన ఉడత్బ్దుయి నాకు 

ఇకపెై  అలాంట్టవి భోజనం లేక పోత్య త్నత పాట ఉండని మారాం చేసాత డు. ద్యనికి అలవాట 

ప్డకూడదు కషట  ప్డుతూ జీవించ్చలి. అడిగినటట  నవుా పెడతాన కానీ నవుా కూడా ననో 

ఇలానే చూస్తక్కవాలి అనిచెపేత  త్న త్ప్పున ఉడత్బ్దుయి తెలుస్తకుంటంది.

ఇటవంట్ట పుసత కాలన చద్వటం ద్యారా నై తిక విలువలు పెంపందుతాయి. చినోపలు లకు 

అర్మయేే భాషలో ఉనో ఈ కథలు చ్చలా అదుాత్ంగా ఉనాోయి. ఇటవంట్ట పుసత కాలు 

చద్వాలిసన అవసరం ఎంతెై నా ఉంది.



5. వండర్ మమరి టకిోక్సస

సమీక్షకులు: వినయ్ రచయిత్ : సాగ్ర్ సింధూరి

బీఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం (ఎంపసీస్)

ఈ పుసత కంలో జా్ఞప్కశకిత  మర్థగుప్రచుక్కవడం ఎలాగో వివరించ్చర్థ. మన మద్డు ఒక 

విషయానిో ఎలా నిక్షప్త ం చేస్తకుంటంది అనేటటవంట్ట విషయాలన చరిాంచ్చర్థ. అవసరమై నపుడు 

సమాచ్చరానిో గుర్థత  చేస్తక్కవడం, విద్యేర్్థలు త్మ జా్ఞప్క శకిత త కొత్త  ప్ద్యలన గురిత ంచుక్కవడం, కొత్త  

భాషన నేర్థాక్కవటం వంట్టవి ఎలా చేస్తత నాోరో ఈ పుసత కంలో వివరించ్చర్థ. ఈ పుసత కానిో సాగ్ర్ 

సింధూరి గార్థ రచించ్చర్థ. కారిత కేయ ప్బిు కేషన్స ప్ర చురించ్చర్థ. 

సారాంశం:

మన శరీరంలో ముఖేమై న అవయవం మద్డు దీనిని సరిగిా వాడినటై త్య ఒక వేకిత  తాన అనకునో 

విషయాలన నేర్థాకొని త్న ఆశయాలన సాధించగ్లడు. చ్చలా మంది ప్ర స్తత త్ పోటీ ప్ర ప్ంచంలో ప్రీక్షలలో 

నేగిాలనో ఉదాేశంత ప్రీక్షలక్కసం విషయాలన బట్టట  ప్దా్తి ద్యారా నేర్థాకుంటనాోర్థ. అది చ్చలా 

ప్ర మాద్కరం. మనం మన జా్ఞప్క శకిత ని మర్థగుప్ర్థాక్కవాకంటే కొనిో ప్నలన అలవాటగా చేస్తక్కవడం 

మంచింది.ఒక విషయానిో నేర్థాక్కవడంలో శర ద్ధ , ఏకాగ్ర త్ ముఖేపాత్ర  పోషసాత యి. ప్ర తిరోజూ శారీరక 

వాేయామం త పాట పౌషట కాహారం తీస్తక్కవాలి. ప్ర తిరోజూ ధాేనం చేయాలి. ధాేనం అంటే శాాస మీద్ 

ధాేస ఉంచడం. 

మన మద్డు ప్ని చేసే విధానం గురించి ఈ పుసత కంలో అదుాత్ంగా వివరించ్చర్థ. మన మద్డు 

కొనిో క్కటు  నూేరాను  కలయిక. ఒక్కా నూేరాన్ ఎంత శకిత మంత్మై ంది ఇవి కొనిో స్తప్ర్ కంపూేటరు త 

సమానం. సమాచ్చరం అంతా ఈ నూేరాను లో నిక్షప్త మై  ఉంటంది. 



మన జా్ఞప్క శకిత ని మూడు రకాలుగా ఈ పుసత కంలో వివరించ్చర్థ.

1.తాతాాలిక జా్ఞప్క శకిత  

2.సాలపకాలిక జా్ఞప్క శకిత

3.దీరఘ కాలిక జా్ఞప్క శకిత  

ప్ర తిరోజూ చూసే, వినే విషయాలు కొనిో నిమిషాలు లేద్య కొనిో గ్ంటల వరకు మాత్ర మే 

గుర్థత ంటే అది తాతాాలిక జా్ఞప్కశకిత . కొంత్ శర ద్ధ  పెట్టట న విషయాలు కొనిో రోజుల వరకు గుర్థత ంటే 

అది సాలపకాలిక జా్ఞప్కశకిత . ఈ సాలపకాలిక జా్ఞప్క శకేత  దీరఘ కాలిక జా్ఞప్క శకిత గా మార్థతంది. 

ఇలా మారడానికి పునశారణ అత్ేంత్ ఆవశేకం. 

ఈ పుసత కంలో కొనిో మమరి టకిోక్సస లన కూడా వివరించ్చర్థ వాట్టని కూడా ప్రిచయం చేసే 

ప్ర యత్ోం చేసాత న .

1.వరి విభజన ప్ద్ధ తి

ఈ ప్ద్ధ తిలో మనం చ్చలా ప్ద్యలు గుర్థత పెటట క్కవచుా. మొద్టగా ప్ద్యలన ఒక వర్థసలో 

ఉంచి వాట్టలో ఏ ప్ద్యలు ఏ వరిానికి చెందినవో విభజించ్చలి. ఆ వరింలో వాట్టకి 

సంబంధించిన ప్ద్యలు రాసి నేర్థాక్కవాలి. 

2. విజువలై జేషన్ అండ్ లింకింగ్ 

మన మద్డు ఒక విషయానిో గుర్థత ంచుకుంటంద్ంటే అది మనకు తెలిసిన ఇత్ర విషయాలత 

అనసంధానం చేస్తత ంద్ని అర్ం. అంటే మనం ఏదై నా కొత్త  విషయానిో నేర్థాక్కవాలి 

అనకుంటే ఏదై నా పాత్ విషయంత అనసంధానం చేయటం ద్యారా నేర్థాక్కవచుా.

3. శబా్దక్షర ప్ద్ధ తి 

ఇది అంకలు,అక్షరాలత కూడుకొని ఉంటంది. అంకలన,అక్షరాలన ఉప్యోగిస్తత  

విజువలై జేషన్ అండ్ లింకింగ్ ప్ద్ధ తి ద్యారా విషయాలన గుర్థత ంచుక్కవచుా. 

4. రోమన్ రూమ్ ప్ద్ధ తి



ఈ ప్ద్ధ తిని రోమను  కనగొనాోర్థ. ఏదై నా బ్దగా తెలిసిన ప్ర దేశం లేద్య ఇలుు న మమరి 

పాేలస్ గా భావించి మయిన్ డోర్, హాలు, వంటగ్ది, సోట ర్ రూమ్, ఫ్రర జ్ ఇలా వర్థస కర మంలో 

గురిత ంప్బడిన ప్ర దేశాలత మనం నేర్థాక్కవాలిసన విషయానిో అనసంధానం చేసి 

గుర్థత పెటట క్కవచుా. 

5. నిమోనిక్సస (జా్ఞప్కశకిత  స్తతార వళ్ల)

ఈ ప్ద్ధ తిని పార చీన గీర కులు అభివృదాి చేశార్థ. కొనిో ప్ద్యల జ్ఞబితాన గుర్థత పెటట క్కవాలిస 

ఉనోపుడు ఆ ప్ద్యల మొద్ట్ట అక్షరాలన అనిోంట్టనీ కలిప ఒక వాకేంగా త్యార్థ చేస్తకొని 

గురిత ంచుక్కవడం ఈ ప్దా్తికి ఉద్యహరణగా చెప్పవచుా. 

ఈ పుసత కం గురించి ఇలా చెపూత  పోత్య ఎంతెై నా త్కుావే.. ఈ పుసత కం చదివిన త్రాాత్ 

నేర్థాక్కవటం ఇంత్ స్తలభమా అని అనిపంచింది. మనకు ఊహా శకిత  యొకా గొప్పత్నం జా్ఞప్క 

శకిత లో అది పోషంచే పాత్ర న నేన ఈ పుసత కం ద్యారా తెలుస్తకునాోన. మద్డు సమాచ్చరానిో 

ఎలా నిక్షప్త ం చేస్తత ందో చ్చలా బ్దగా ఇందులో వివరించ్చర్థ. అలాగే చ్చలా మమరి టకిోక్సస 

గురించి చరిాంచ్చర్థ. అందులో నాకు విజువలై జేషన్ అండ్ లింకింగ్, పెగ్ ప్ద్ధ తి, నిమోనిక్సస 

ప్దా్తలు బ్దగా నచ్చాయి. వీట్టని సాధ్న చేయడం ద్యారా మతిమర్థపు పోయి, అదుాత్మై న 

జా్ఞప్కశకిత  మన సంత్ం అవుతంది. ప్ర తి విద్యేర్ి ఈ పుసత కానిో చదివిత్య బ్దగుంటంద్ని నేన 

భావిస్తత నాోన. ఈ టకిోక్సస పోటీ ప్రీక్షలోు నూ బ్దగా ఉప్యోగ్ప్డతాయి. ఒక వేకిత కి 

నేర్థాక్కవాలనే ఆసకిత , ఉతసకత్ ఈ పుసత కం పెంపందిస్తత ంది. 



6. ఉషాప్రిణయం(నాటకం) 

సమీక్షకులు: మాధ్వి రచయిత్ : త్డకమళ్ా రామచంద్ర్  రావు

బిఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం(ఎంపసిఎస్)

ఉషాప్రిణయం అనే నవల భారతీయ  ప్ర సిద్ధ  నాటకాలోు  స్తప్ర సిద్ధ మై నది. ఈ 

నాటకానిో 1901 వ సంవత్సరంలో త్డకమళ్ా రామచంద్ర్ రావు గార్థ  రాశార్థ.

నాటకం లోని ముఖే పాత్ర లు:~

ఉష - బ్దణాస్తర్థని కూతర్థ

అనిర్థదుధ డు - శ్రర కృషుణ ని మనవడు

చిత్ర లేఖ - ఉష కు అత్ేంత్ పర యమై న సఖి

శవుడు , పారాతి

సారాంశం:~

రాక్షస్తల రాజు బ్దణాస్తర్థడు శవుని ఆశ్రరాాద్ం క్కసం తీవర మై న త్ప్స్తస చేసాత డు. శవుడు 

బ్దణాస్తర్థడు కి కనిపంచి త్న క్కరికన వెలు డించమని  అడగ్గా, బ్దణాస్తర్థడు శవ 

పారాతల త సహా వారి మొత్త ం కుటంబ్దనిో వాళ్ు  నగ్రమై న సోనాపూరి కి కాప్లాగా 

ఉండమని అడుగుతాడు. బ్దణాస్తర్థడి యొకా క్కరికన కాద్నలేక శవుడు త్న మొత్త ం 

కుటంబంత సహా సోనాపురి కి చేర్థకుంటార్థ. ఇది అహంకారి బ్దణాస్తర్థడు కి 

మితిమీరిన సంతషానిో ,విశాాసానిో ఇస్తత ంది. బ్దణాస్తర్థడు దేవత్లపెై  యుద్ధ ం 

చేసాత డు. 



బ్దణాస్తర్థడు కి శవుడి యొకా శకిత  అండగా ఉండడం మూలంగా ప్ర తిసారి దేవత్లు 

ప్రాజయానిో పందుతంటార్థ. 

బ్దణాస్తర్థని అంద్మై న కుమార్నత  ఉష. త్న త్ండిర  క్కట ప్ర వేశద్యారం వదా్ 

ఉనోటవంట్ట శవపారాతలకు నమసారిస్తత ంది. ఉష పారాతీదేవి నండి నాటేకళ్న 

నేర్థాకుంటంది. ఒకరోజు ఉష నిద్ర  లోకి జ్ఞర్థక్కగా ఆమ కలలో ఒక అంద్మై న యువకుడిత 

సనిోహత్ంగా పేర మలో ఉనోటట  అనిపస్తత ంది. అది కలో లేక వాసత వమో అని ఆమ 

గురిత ంచలేకపోయింది.

ఉష న కలవడానికి త్న పర య సేోహతరాలు చిత్ర లేఖ రాజభవనానికి వస్తత ంది. చిత్ర  లేఖ 

ఉష త సంభాషంచి, అకాడి ప్రిస్ితిని అర్ం చేస్తకుంది. త్న కలల యువకుడు చితార నిో 

గీయడానికి త్నన ఒపపస్తత ంది. చిత్ర లేఖ గీసిన చితార లు చూసి వెంటనే అందులో ఉనోది  శ్రర  

కృషుణ డి మనవడు అనిర్థదుధ డే అని ఉష గురిత స్తత ంది. చిత్ర లేఖ ద్యారకానగ్రానికి ప్ర వేశంచి 

,నిద్ర లో ఉనో అనిర్థదుధ డిని చూసి మంచం త సహా త్న పర య సేోహతరాలు వదా్కు 

తీస్తకు వస్తత ంది. నిద్ర  నంచి మేలొానో టవంట్ట అనిర్థదుధ డు ఉష అంద్యనిో చూసి ఆమ 

అంద్యనికి ముగుధ డవుతాడు. చిత్ర లేఖ వీళ్లాదా్రికీ ద్గి్ర్థండి గాంధ్రా వివాహం జరిపస్తత ంది.  

కానీ ఉష పెళ్లు  విషయం త్న త్ండిర కి తెలుస్తత ంద్ని నిరంత్రం భయప్డుతూనే ఉంటంది 

కానీ త్న సేోహతరాలు చిత్ర  లేఖ ధై రేం చెబుతంది.

కొనిో రోజులకు బ్దణాస్తర్థడు ఉష కు పెళ్లు  నిశాయిసాత డు.  చెలికతెత ల ద్యారా ఉష 

అనిర్థదుధ డుల వివాహం గురించి బ్దణాస్తర్థడికి తెలుస్తత ంది. అనిర్థదుధ డు శ్రర కృ షుణ డి 

మనవడు అని తెలుస్తకొని ఉషన రాజ భవనం నంచి గెంట్ట వేసాత డు.

శవుడి అండ ఉంద్ని విరర వీగుతనో బ్దణాస్తర్థడు శ్రర  కృషుణ డిత యుద్ధ ం 

చేయాలిసందే అని నిరణ యించుకుంటాడు. 



యుద్ధ ం జరిగే సమయం ఆసనోమై ంది శవుడు మరియు శ్రర కృషుణ డు త్మత్మ శసార లు 

తీస్తకొని యుద్యధ నికి ప్ర్థగులు తీసాత ర్థ.  కానీ శవుడు ప్ర యోగించిన ఏ శసార లు కృషుణ డి పెై  

ప్ర భావం చూప్వు. అది తెలుస్తకునో బ్దణాస్తర్థడు ఇక లాభం లేదు అని శ్రర  కృషుణ ని 

గొప్పద్నానిో తెలుస్తకొని అత్ని కాళ్ు  మీద్ ప్డతాడు.

కథలో నాకు నచిాన పాత్ర :

ఈ కథలో నాకు చిత్ర లేఖ పాత్ర  బ్దగా నచిాంది ఎందుకంటే త్న సేోహతరాలి క్కసం ద్యారక 

కి వెళ్ు డం, సేోహతరాలి మనస్తన అర్ం చేస్తక్కవడం వంట్టవి నాకు బ్దగా నచ్చాయి. 

అంత్యకాకుండా చిత్ర  లేఖ లో ఉనో మంత్ర  శకిత  వలు  ఏదై నా చేసే త్త్ాం నాకు బ్దగా నచిాంది.

నాటకాలు చదువుతంటే త్రాాత్ ఏం జర్థగుతందో అనే ఆసకిత  కలుగుతంది. 

అందులో ఉనో పాత్ర లు సాయంగా మనత మాటాు డుతనోటట  అనిపస్తత ంది. అనేక పురాణ 

సంబంధిత్ విషయాలు ప్రిచయం అవుతాయి. అనేక సాంప్ర ద్యయాలు, కటట బ్దటు  గురించి 

తెలుస్తక్కగ్లుగుతాం. నేడు టలివిజను  వచ్చాక నాటక కళ్ మర్థగున ప్డిపోయింది. ద్యనిో 

నిలబెటట డం క్కసం ఇటవంట్ట పుసత కాలు చద్వాలిసన బ్దధ్ేత్ మన అంద్రిపెై నా ఉంది.



7. పేర రణాత్ుక కథలు 

సమీక్షకులు: పుషప సేకరణ : గుర్థకుల ఫండేషన్

బిఎసీస దిాతీయ సంవత్సరం(ఎంపసిఎస్)

ప్ర జల వేవహారంలో ఉనో కొనిో కథలన గుర్థకుల ఫండేషన్ వార్థ సేకరించి 

ప్ర చురించిన పుసత కమే ఈ పేర రణాత్ుక కథలు. ఈ పుసత కంలో చ్చలా కథలు అదుాత్మై న 

పేర రణన అందిస్తత నాోయి. వీట్టలో చదాి అనోం అనే కథ నాకు చ్చలా బ్దగా నచిాంది. ఈ 

కథలో ఒక కుటంబం, అందులో ఒక సోమరిపోత ఉంటాడు. ఈ సోమరిని ఉదాేశంచి కథ 

మొత్త ం నడుస్తత ంది.

సంక్షప్త  కథ:

ఒక గార మంలో ఒక త్లిు  త్న కొడుకు, కొడలిత కలిసి నివసిస్తత  ఉంటంది. కొడుకు రోజు ఏ 

ప్ని లేకుండా జులాయిగా బయట తిర్థగుతూ ఉంటాడు. కానీ భోజనం సమయానికి ఇంట్టకి 

వచిా భోజనం చేస్తత ంటాడు. త్లిు  కొడుకుకి వేడి అనోం పెడుతూ తాన చదా్నోం తినేది కానీ 

కొడుకుకు మాత్ర ం ‘నీకు చదా్నోం పెడుతనో’ అనే చెపేపది. కొనిో రోజుల త్రాాత్ నిజం 

తెలుస్తకునో కొడుకు త్లిు ని అడిగిత్య రాతిర  వండింది పదాున చదా్నోం, పదాున వండింది రాతిర కి 

చదా్నోం అవుతంది. అలాగే నానో సంపాదించింది తినటం అనేది చదా్నోం లాంట్టది, 

సాయంగా నవుా సంపాదించింది వేడి అనోం లాంట్టది అని త్లిు  చెబుతంది ద్యంత కొడుకు 

త్నలోని లోపానిో తెలుస్తకుంటాడు. 

పుసత కం పెై  నా అభిపార యం:

ఈ కథ శ్రరిికన బట్టట  కథలో చదాి అనాోనికి సంబంధించిన సమాచ్చరం ఉంటంది 

అనకునాోన. కానీ చదాి అనోం త పోలుాతూ గొప్పనీతిని రాబటాట ర్థ. ఈ పుసత కంలోని అనీో 

కథలు కూడా వివిధ్ ఉద్యహరణలత అనేక నీతలన బోధించేవిగా ఉనాోయి. 



ఈ కథ ఆధారంగా మనం తెలుస్తక్కవాలిసంది పూర్థాల ఆస్తత లపెై  ఆధారప్డకుండా,

కషట ప్డి కుటంబ్దనిో పోషంచ్చలి అని తెలుస్తత ంది. పెదా్యాేక కూడా త్లిు ద్ండాుల 

సంపాద్నపెై  ఆధారప్డకుండా సంత్ంగా కషట ప్డాలి అని ఈ కథ నండి తెలుస్తక్కవచుా. 

ఈ పుసత కంలోని కథలు చ్చలా చినోవెై నా అదుాత్మై న అర్ానిో ఇచేావిగా ఉనాోయి. 

పాఠకులు చదివేటప్పుడు విస్తగు చెంద్కుండా త్కుావ సమయంలోనే ఎంత ఎకుావ 

సమాచ్చరానిో, నీతిని వివరిసాత యి. 

ముఖేంగా ఈ పుసత కం లోని కథలన చినోపలు లకు చెప్పడానికి ఎంత ఉప్యోగ్కరంగా 

ఉనాోయి. పలు లకు చినోప్పట్ట నండే అనేక నై తిక విషయాలన ఈ కథల ద్యారా 

నేరిపంచవచుా. పలు లోు  ఉనో వారి వారి అభిర్థచులన వెలికితీసి వాట్టలో ప్ర తిభ కనబరేేలా 

పోర తాసహం ఇవావచుా. 



8. కనాేశులాం (నాటకం)

సమీక్షకులు: బి. నవే రచయిత్ : గురజ్ఞడ అపాపరావు

బిజెడ్ సి  దిాతీయ సంవత్సరం

కనాేశులాం అనేది గురజ్ఞడ అపాపరావు రచించిన ఒక తెలుగు నాటకం. ధ్నానికి 

లోబడి ఆడపలు లని ముసలివారికి అముుక్కవడం అనే దురాచ్చరమే కనాేశులాం. ధ్నాశత 

ఆడపలు లన చినోత్నంలోనే ముసలివాళ్ాకి ఇచిా పెళ్లు  చేయడం అనే దురాచ్చరానిో ఇందులో 

వివరించ్చర్థ.

సారాంశం :

పూరాం ఐదేళ్ాకే బ్దలికలకి పెళ్లా చేసేవార్థ . ఈ అనాేయానిో గురజ్ఞడ ఈ నవలలో ఎతిత  

చూపార్థ . ప్సిపలు లిో ముసలివాళ్ాకిచిా పెళ్లాచేసేత  కొనిో రోజులకే భరత  చనిపోత్య వార్థ 

బ్దలవిత్ంతవులుగా జీవితాంత్ం ఉండాలిస వచేాది. ఈ దురాచ్చరానిో ఎతిత  చూపుతూ 

రాసిన నాటకమే ఈ కనాేశులాం.

అగిోహోతార వధాను  త్న చినో కుమార్నత కు చినోత్నంలోనే ధ్నాశత కనాేశులాం 

తీస్తకుని ముసలివాడై న లుబ్దధ వధాను కు రామప్పంతలు మధ్ేవరిత త్ాంత పెళ్లాచేయాలని 

అనకుంటాడు. త్న మేనక్కడలిని ఆ పెళ్లు  నండి త్పపంచేందుకు అగిోహోతాని బ్దవమరిది 

కరటకశాసిర  గుంటూర్థ శాస్తర లుగా పేర్థమార్థాకుని రామప్పంతలు వదా్ ఉంటనో 

మధురవాణి సహాయంత త్న శషుేడికి ఆడవేషం వేసి లుబా్దవధాను కు ఇచిా పెళ్లాచేసాత ర్థ. 

గుంటూర్థశాసిర , మార్థవేషంలోని శషుేడు కనాేశులాంత పారిపోతార్థ. నిజ్ఞయితీప్ర్థడు 

అయిన సౌజనేరావు ప్ంతలు దీనిో ప్రిషారించడంత నాటకం ముగుస్తత ంది.



కనాేశులాం అనగానే హాసేం గురొత స్తత ంది . నాటకంలో పాత్ర లే ఒకరికి ఒకర్థ వింత్ 

పేర్థు  పెటట కొని పలుచుకుంటార్థ . గిరీశం అగిోహోతార వధానిని " అగిిరావుడ ” అనాోడు . 

కరటక శాసిర  “ మూరఖ ప్గాడే కొడుక " అనాోడు . గిరీశానిో రామప్పంతలు “ గిరర డు ” “ 

బొటేు ర్థ ” అని అనాోడు . అగిోహోతార వధాను  కూడా గిరీశానిో “ హనమాను  " గా అనాోడు. 

ఇటవంట్ట మాటలు ఈ నాటకంలో వింటనోప్పుడు కడుపుబ్దు నవుాకుంటాం.

శై లి:

నాటక రచనా కాలానికి నాటకాలోు  అర్థదుగా కనిపంచే సజీవమై న వాడుకభాషనే 

నాటక రచనకు వినియోగించుకునాోడు గురజ్ఞడ.

నా అభిపార యం:

విత్ంత వివాహం, కనాేశులాం వంట్ట మొద్లై న ఎనోో సాంఘిక అలవాటు న ఈ 

నాటకం ద్యారా రచయిత్ వివరించ్చర్థ. హాసే శై లిత అలరించే ఈ నాటకం అనేక సాంఘిక 

దురాచ్చరాలన వివరించేదిగా ఉంది. నేట్ట త్రం ఈ నాటకానిో చదివి అవగాహన చేస్తకొని 

సాంఘిక దురాచ్చరాలన పారదోరాలిసన అవసరం ఎంతెై నా ఉంది.



9. మన ప్ండుగ్లు 

సమీక్షకులు: మహేశ్ రచయిత్ : బండార్థ సద్యశవరావు

బిఎసీస  దిాతీయ సంవత్సరం(ఎంపసిఎస్)

మన సంసాృతి సంప్ర ద్యయాల భావాలన నేట్ట త్రానికి ప్రిచయం చేయడమే 

మన ప్ండుగ్లు పుసత క ముఖే ఉదాేశేం. మన సనాత్న సంసాృతిని కాపాడటం మనం 

జర్థపుకునే ప్ండగ్లు, ఉత్సవాల వలు నే సాధ్ేం అని నా అభిపార యం. అటవంట్ట ప్ండగ్ల 

పార ముఖేత్న ఈ మన ప్ండుగ్లు పుసత కం వివరిస్తత ంది. ఈ పుసత క రచయిత్ శ్రర  

బండార్థ ద్తాత త్యర య గార్థ.

నేన చదివిన కొనిో ప్ండగ్ల పార ముఖేత్లన సంక్షప్త ంగా వివరించే ప్ర యత్ోం 

చేసాత న. 

1.ఉగాది 

ఉగ్సే ఆది అనేదే ఉగాది. "ఉగ్" అనగా నక్షత్ర  గ్మనం - జను - ఆయుషిు అని 

అర్ాలు. వీట్టకి 'ఆది' అనగా మొద్లు 'ఉగాది'. అనగా ప్ర ప్ంచం జను ఆయుషిులకు 

మొద్ట్టరోజు కనక ఉగాది అయింది. ఇంకొకవిధ్ంగా చెపాపలంటే, 'యుగ్ం' అనగా 

ర్నండు లేక జంట అని కూడా అరధ ం. ఉత్త రాయణ, ద్క్షణాయనములనబడే ఆయన ద్ాయ 

సంయుత్ం 'యుగ్ం' (సంవత్సరం) కాగా, ఆ యుగానికి ఆది యుగాది అయింది. అదే 

సంవత్సరాది. ఉగాది - వసంతాలకు గ్ల అవినాభావ సంబంధ్ం, స్తర్థేనికి సకల 

ఋతవులకు పార త్ః సాయం కాలాది తిర కాలములకు ఉషాదేవత్యే మాత్ృసారూప్ం. 

భారతీయ సంప్ర ద్యయం ప్ర కారం చెై త్ర  శుకు  పాడేమి నాడే అనగా ఉగాది రోజున సృషట  

జరిగింద్ని పురాణై తికంగా చెప్పబడింది.



1.గుర్థ పూరిణ మ 

ఉపాధాేయులన, పెదా్లన పూజించే రోజున గుర్థ పౌరణ మి లేద్య వాేస పౌరణ మి అని 

పలుసాత ర్థ. హందువులు ప్ర తి సంవత్సరం ఆషాడ శుద్ధ  పౌరణ మి రోజున గుర్థపౌరణ మి 

జర్థపుకుంటార్థ. ఈ రోజున గుర్థపూజోత్సవం జరిప గుర్థవులకు కానకలు బహుమతలు 

సమరిపంచి వారిని సత్ారించి వారి ఆశ్రరాాద్ములు తీస్తకొంటార్థ. త్మ జీవితానికి 

మారినిరాేశం చేసి, ముకిత  వెై పు నడిపంచివందుకు ప్ర తిఫలంగా ఇలా చేసాత ర్థ.గుర్థవుల ప్టు  

ఇదే గౌరవం అనిోవేళ్లా పాట్టస్తత నోప్పట్టకీ ఈ రోజు వాేస మహాముని పుట్టట న రోజు కాబట్టట  

ఈ రోజుకంత్ పార ధానేత్ ఉంది.ఈ రోజున చ్చలామంది ప్ర జలు రోజు పడవునా ఉప్వాసం 

ఉంటార్థ. స్తరోేద్యం వేళ్ ఉప్వాసం ఆరంభించి, చందోర ద్యం వేళ్కు ఉప్వాసం 

ముగిసాత ర్థ. చందోర ద్యానిో చూసిన త్రాాత్ లేద్య సాయంత్ర ం పూజలు ముగిసిన త్రాాత్ 

ఉప్వాసకులు ఆహారం సీాకరిసాత ర్థ.

1.రక్షా బంధ్న్

రాఖీ, రక్షా బంధ్న్ లేద్య రాఖీ పౌరణ మి అని పలిచే ఈ ప్ండగ్న కొనిో పార ంతాలలో శార వణ 

పౌరణ మి లేద్య జంధాేల పౌరిణ మ అని కూడా పలుసాత ర్థ. అనాోచెలు ళ్ళు  లేద్య అకాాత్ముుళ్ు  

మధ్ేన పేర మానరాగాలకు స్తచకంగా ఈ ప్ండగ్న జర్థపుకుంటార్థ. కొంత్కాలం కిర త్ం 

వరకూ ఉత్త ర, ప్శామ భారత్దేశాలలో ఈ ప్ండుగ్న చ్చలా వెై భవంగా జర్థపుకునేవార్థ. 

ఇప్పుడు దేశమంతా జర్థపుతనాోర్థ. అనోకుగాని త్ముునికిగాని పేర మ స్తచకంగా సోద్రి 

కటేట  రాఖీ అని పలిచే ఒక ప్టీట ని కటట డం ఈ ప్ండుగ్ ప్ర ధాన విశేషం. రాఖీ అనగా రక్షణ బంధ్ం. 

ఇది అనాో చెలు లుు , అకాా త్ముుళ్ళా జర్థపుకునే మహోత్త రమై న ప్ండుగ్. చెలిు   

త్న అనోయే మహోనోత్ శఖరాలకు ఎద్గాలని క్కర్థకుంటూ అనోయేకు కటేట దే ఈ రాఖీ. 

అది చ్చలా ఉతాసహంత జర్థపుకు  టూర్థ.సాధారణంగా జంధాేనిో ధ్రించేవార్థ ఈ రోజునే 

పాత్ది వదిలి కొత్త  ద్యనిని ధ్రిసాత ర్థ..



సంకార ంతి:

సంకార ంతి అనగా నూత్న కార ంతి . స్తర్థేడు మకర రాశలో ప్ర వేశంచడానిో మకర 

సంకర మణము అంటార్థ.అయిత్య ఈ సంకర మణానేో సంకార ంతి అంటార్థ. అయిత్య మనకు 

ప్నోండు రాశులు ఉనాోయి.ఆ ప్నోండు రాశులలోకి స్తర్థేడు ప్ర వేశంచే కర మంలో మనకు 

ప్నోండు సంకార ంతలు వసాత యి. స్తరే సంకర మణం జరిగేటపుడు స్తర్థేడు ఏ రాశలో 

ఉంటే ఆ సంకార ంతి అంటార్థ. ఇలా ప్ర తి మాసం ఒక సంకార ంతి ఉంటంది. సౌరమాన 

కాలండర్థలో ప్ర తినల ఒక సంకార ంతిత పార రంభమవుతంది నవాేంధ్ర ప్ర దేశ్, త్మిళ్నాడు 

రాషాట లలో ప్ర ముఖంగా జర్థపుకుంటార్థ. ఈ ప్ండుగ్న పెదా్ ప్ండుగ్గా ఆంధాులు 

జర్థపుకుంటార్థ. సంకార ంతిని మూడు రోజుల పాట ఎంత ఆనంద్ంగా చేస్తకుంటార్థ. 

మొద్ట్ట రోజు భోగి, ర్నండవ రోజు మకర సంకార ంతి, మూడవ రోజు కనమ. కొనిో పార ంతాలలో 

నాలగ్వ రోజు ముకానమగా జర్థపుకుంటార్థ. ఈ మూడు రోజులలో మొద్ట్ట రోజు 

బోగిమంటలత, ర్నండవ రోజు పంగ్లి, పండివంటలత, పత్ృ దేవత్ల, దేవుళ్ా పూజలత, 

మూడవ రోజు గో పూజలత అలాగే మాంసపర యులకు మంచి కూరలత, మూడురోజుల 

ప్ండుగ్ ఎంత ఆనంద్ంగా కొనసాగుతంది.

ఈ పుసత కంలో అనీో ప్ండగ్ల గురించి చ్చలా సమగ్ర మై న సమాచ్చరం ఉంది. ఒక 

నాలుగు ప్ండగ్ల సంక్షప్త  ప్రిచయం మాత్ర మే నేన చేశాన. కానీ ఒక్కా ప్ండగ్ గురించి 

లోతగా చదువుతూపోత్య మన సంసాృతీ, సాంప్ర ద్యయాలన క్షుణణ ంగా ప్రిశ్రలన 

చేసినవాళ్ు ం అవుతాం. మన సంప్ర ద్యయాలకు దూరంగా పోతనో నేట్ట యువత్ త్ప్పకుండా 

చద్వాలిసన పుసత కం ఇది.



10. అంద్రినీ ఆకటట కునే కళ్

సమీక్షకులు: ఉమారాణి రచయిత్ :డల్ కార్నోగీ

బిఎసీస  ప్ర థమ సంవత్సరం(ఎంపసిఎస్)

'అంద్రిని ఆకటట కునే కళ్' పుసత కానిో డల్ కార్నోగీ రచించ్చర్థ. అంద్రిత ఎలా 

మాటాు డాలి, సమాజంత ఎలా మలగాలి, సేోహానిో ఎలా ఏరపరచుక్కవాలి అనే 

విషయాలు చ్చలా వివరంగా ఇందులో వివరించ్చర్థ. డల్ కార్నోగీ ప్ర ప్ంచవాేప్త ంగా ఉనో 

అనేక మంది జీవిత్ చరిత్ర లన సంకలనం చేసి వాట్టలో పేర రణన కలిగించే సంఘటనలన 

ఏరి ఈ పుసత కంలో రాశాడు. గొప్ప గొప్ప వేకుత ల ఇంటరూాే సంఘటనలన ఇందులో 

కూలంకుషంగా వివరించ్చర్థ. వాట్టలో కొనిోంట్టని నేన ఇకాడ వివరించే ప్ర యత్ోం 

చేసాత న.కర్థడుగ్ట్టట న నేరస్్తడు అంటే ర్నండు మూడు మరు ర్థు   చేసిన వేకిత  ఓ మాట 

అనాోడట నేన నేరాలు చేశాన కానీ ఇదిగో ఫలానా మంచి క్కసం చేశాన కావాలని 

చేయలేదు అని. కర్థడుగ్ట్టట న నేరస్తత డే త్న త్ప్పుని ఒప్పుక్కనపుడు  చినో చినో త్ప్పులు 

చేసే సామానేలు ఎందుకు ఒప్పుకుంటార్థ అందుకనే ఆయన ఏమంటాడంటే ఎవారూ 

త్ప్పులన ఒప్పుక్కర్థ కాబట్టట  ఎవరినీ త్ప్పు ప్టట కండి, ఎవరిని విమరిశంచకండి, ఎవరిని 

నిందించకండి, ఎవరి క్కణంలో వార్థ సర్నై న వాళ్ళా. డల్ కార్నోగీ ప్ర కారం 

ఆలోచించినటు యిత్య మనం కూడా అంత్య కద్య ఉద్యహరణకు అకాడ ఒక గాు స్త నీళ్ళా 

ఉనాోయి అనకుంద్యం వాట్టని చినో పలు  వాడు త్నేోశాడంటే అప్పుడు మనం అరే కళ్ళా నతిత  

కకాాయా అని అంటాం. అదే గాు స్త మనం త్నాోము అనక్క అప్పుడు ఎవడార  గాు స్త అడు ం 

పెటాట డు అంటాం. ఇకాడ అదే నీట్ట గాు స్త, అదే త్నోడు కానీ ఒక్కా సంద్రాంలో 

ఒక్కాలాగా ప్ర తిసపందించ్చం. 



అందుకనే ఎవరి ఆలోచనలు వారివి ఎవరిని నిందించకు మరి ఎవరికై నా చెపాపలిస వసేత  

మలిు గా తీయగా చెప్పు అని డల్ కార్నోగీ అంటాడు.ఒక కారాేలయంలో ఒక అత్ని కింద్ 300 

మంది ప్నిచేస్తత నాోర్థ ఆ కారాేలయం లో అత్ని ప్ర తి రోజు నవుా ఇది చేయలేదు అది 

చేయలేదు అని అంద్రిని తిటట డం చేస్తత ంటాడు కానీ అత్డు ఈ పుసత కం చదివిన త్రాాత్ 

లేద్య డల్ కార్నోగీ ఉప్నాేసాలు వినో త్రాాత్ వాళ్ు కు తియేగా చెప్పడం మొద్లు పెటాట డట. 

సింగ్రేణి కరాుగారం లో నిరాాహకుడిగా ప్నిచేస్తత నో వేకిత  ఉదోేగుల భద్ర త్ విషయంలో 

అంద్రూ హెలుటు  ధ్రించేటు  చేయాలి కాబట్టట  అత్న 'మీకు ఎనిో సార్థు  చెపాపలి హెలుటు  

పెటట క్కమని ఒకసారి చెపేత  అర్ం కాద్య' అనేవాడు కానీ ఈ పుసత కం చదివిన త్రాాత్ డల్ 

కార్నోగీ ఉప్నాేసాలు వినో త్రాాత్ ఆయన మాట సాభావం మారిపోయింద్ట. ఎలా అంటే 

హెలుట్ పెటట క్కలేదందుకు నీకేమై నా త్ల నొపపగా ఉంద్య లేద్య చినోగా అయింద్య హెలుట్, 

సౌకరేంగా లేద్య, వేరే హెలుట్ ఇవాాలా అంటే అది ప్స్తపు రంగు కద్య పోనీ ఎర్థపురంగు 

చేయమంటారా అని మాటాు డటం మొద్లు పెటాట డట.

ఇలా ఈ పుసత కం చదివిన ప్ర తీ ఒకారి మాట తీర్థ అదుాత్ంగా మార్థతంది కాబట్టట  

ప్ర తిఒకారం ఈ పుసత కం చ్చదువుద్యం చదివింప్చేదా్యం.




