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గొలల్పూడి మరుతిరా

- అతిథి సంపాదకీయం

శతమాసం భవతి

అక్షరానిన్ ఆరాధించే అదృషట్వంతులు ఆ దంపతులు. సాహితయ్ం వయ్సనం.ఆయనిన్

పెళిళ్చేసుకునన్ కారణంగా ఆ వయ్సనానిన్ వాయ్వృతిత్ చేసుకునన్ ఇలాల్లు ఆయన భారయ్. ఇంతవరకు ఈ విషయాలు
నాకూ వరిత్సాత్యి. కానీ సాహితాయ్నికి ఒక వేదికని ఏరప్రిచిన ఉదయ్మం ఆ ఇదద్రిదీను. ఇది వారికి మాతర్మే
పర్తేయ్కత.
తెలుగుదేశంలో పతిర్కను నడపడం ముందుగా డబుబ్తో కూడిన సమసయ్. తరావ్త దాని పాపులారిటీ,
రాబడి వగైరా. నాకు తెలిసి ఇంటరెన్ట పతిర్కని నిరవ్హించడం విపరీతమైన కమిటమెంట. పర్పంచంలో చాలా
దేశాల, పార్ంతాల పాఠకులిన్ సమీకరించడం. పతిర్కకు రెండు కారణాలుగా పార్చురయ్ం వసుత్ంది. మొదటిది 'పాలన' - రెండవది
'నిరవ్హణ'. మొదటిది సాహితయ్ంలో పర్మేయంలేని వారెవరో కేవలం వాయ్పారానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని నడిపే వయ్వహారం. అలా
కాకుండా సాహితాయ్భిమానంతో ఈ దేశంలో పతిర్కను నడిపిన ముగుగ్రు పర్ముఖులు నాకు కనిపిసాత్రు - పర్ధానంగా - కాశీనాధుని
నాగేశవ్రరావుగారు. అందుకే అలనాడు ఆంధర్పతిర్క, భారతి చరితర్ను సృషిట్ంచాయి. అలాగే ముటూన్రు కృషాణ్ రావుగారి
'కృషాట్పతిర్క'ని మరిచిపోలేము. తరావ్త కినెన్ర సంపాదకులు పందిరి మలిల్ఖారుజ్న రావుగారు. రెండవది - అతి ముఖయ్మైన లక్షణం నిరవ్హణ. పాఠకునికి ఆ పతిర్క సవ్భావం మీదా, ధోరణిమీదా, అభిపార్యాల మీదా, వెరసి - 'వయ్కిత్తవ్ం' (తెలుగులో మరో మాట
'కేరెకట్ర'కి గురుత్రాక ఈ మాట వాడుతునాన్ను) - చాలా ముఖయ్ లక్షణం. పతిర్కా రంగంలో కొనిన్ పతిర్కలు కొందరు పాఠకులకి
వయ్సనమయిపోతాయి. అవి చదవనిదే తోచదు. నేను వారణాశిలో ఉనన్ పదిహేను రోజులు అకక్డికి సాయంకాలం అయిదునన్రకి వచేచ్
25 'హిందూ' పేపరల్లో ఒకదానిన్ దకిక్ంచుకోడానికి రికాష్లో వెళేళ్వాడిని. పతిర్క యొకక్ ఈ 'కేరకట్రు' డబుబ్ పెటిట్ కొనేదికాదు. కేవలం
ఒక వయ్కిత్ జీనియసేస్ సమకూరేచ్దికాదు. తెలుగు దేశంలో నారల్ సంపాదకీయాలు, భారతి పతిర్క వయ్సనమయిన వారిని నాకు తెలుసు.
ఏమిటి దీనికి పెటుట్బడి? పాఠకుని అభిరుచులతో జోకయ్ం చేసుకోని objectivity . పాఠకుని అభిరుచిని గౌరవించే డిగిన్టీ. అనిన్టికీ
మించి పాఠకుని మనసుస్ని ఈ సంపాదకుడు గురిత్ంచి, గౌరవిసుత్నాన్డనే సప్ృహ. A successful periodical is essentially
democratic and for that very reason, it practices autocracy. ఈ మాట ఆశచ్రయ్ంగా కనిపించవచుచ్. పసిబిడడ్
ఆనుపానులు ఎరిగిన తలిల్ అతయ్ంత నిరంకుశంగా తన నిరణ్యాలను చేసుత్ంది. తెలుగుదేశంలో మంచి ఉదాహరణ - సావ్తి.
నేను పతిర్క మంచి చెడడ్లను గురించి మాటాల్డడం లేదు. తన పాఠకుని గురిత్ంచిన పతిర్క నిరంకుశంగా ఆ పాఠకునికి సేవ
చేయగలదు. It is the ego of a servant. సరెవ్ంటు అనే మాట యజమాని ఆనుపానులను ఎరిగిన సేవకునిగా పేరొక్ంటునాన్ను.
ఈ పనిని అసిధారా వర్తంలాగా నూరు నెలలుగా చేసుత్నన్ పతిర్క కౌముది. ఈ మాటని నేను సాధికారికంగా చెపప్గలగడానికి కారణం
ఈ నూరు నెలలు వరస తపప్కుండా ఈ సంచికకి రచనలు చేయడం. నేను కౌముదికి పాతకాపుని.
అదుభ్తమైన కర్మశిక్షణ, ఎవరినీ నొపిప్ంచని పర్సనన్త, ఆయా రచయితలను రచనలు పురికొలేప్ కిరణపర్భ 'ఎర', తనకంటూ
నిరుద్షట్మయిన అభిపార్యాలు ఉనాన్ (ఉనన్వని నాకు బాగా తెలుసు) ఏనాడూ రచయితల అభిపార్యాల జోలికి రాని కిరణపర్భ
'మడికటుట్కునే ' సమయమనం - ఇది చాలా అరుదయిన objectivity. నేను రాసిన చాలా విషయాలు చాలా సందరాభ్లలో ఆయన
అభిపార్యాలకు ఏ మాతర్ం దగగ్రగా లేవని, ఉండవని నాకు తెలుసు. నాకు తెలుసునని ఆయనకీ తెలుసు. కానీ ఏనాడూ నా
అభిపార్యాలు చెపేప్ సేవ్చఛ్కి భంగం రానివవ్లేదాయన. భంగం రానివవ్డని నా గరవ్ం. ఇలా రచయితల 'ఇగో'ని నీరు పోసి పోషించిన
ఘనత కిరణపర్భది. పతిర్కలో వచేచ్ రచననలలోని విషయాల 'ఫోకస'కు ఏనాడూ వయ్కిత్గతమైన ముసుగు వెయయ్ని గడుసయిన
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సంపాదకుడు కిరణపర్భ. అందుకు నేను ఆశచ్రయ్పోయిన సందరాభ్లూ, సేవ్చఛ్గా

విశృంఖలంగా రాసిన సందరాభ్లూ ఎనోన్

ఉనాన్యి. నా సేవ్చఛ్, అహంకారానికి అభయ్ంతరంలేని రహదారి కిరణపర్భ సాట్ర్ంగ పాయింట. అదే 'కౌముది ' సాట్ర్ంగ పాయింట
కూడా.
ననున్ చాలా తకుక్వమంది ఒపిప్ంచగలరు. నేను చాలా ఎకుక్వమందిని నొపిప్ంచగలను. ఈ రెంటినీ తూకంలో నిలిపిన
సంపాదకుడు కిరణపర్భ. ఎంతమంది రచయితలు! విషయంలో ఎంత విసత్ృతి! ఒక యండమూరి, ఒక మలాల్ది వెంకటకృషణ్మూరి,
నేను, కొమూమ్రి సాంబశివరావు - వీరుకాక ఈ తరం రచయితలు. నవలలు, ఆతమ్కథలు, టార్వెలాగస్, కవితలు, వాయ్సాలు - ఇంత
సమగర్మైన కంపీల్ట సంచికను నేను ఎరగను. ననెన్లా ఒపిప్ంచారో - ఆరేళుళ్గా ఏ వారం వరస తపప్క కాలం రాసుత్నాన్ను - కాదు రాయించాడాయన. గమనించండి - మాస పతిర్కలో వీకీల్ కాలం. ఏ ఒకక్రోజు ఆలశయ్మైనా - ఆయన పలకరిసాత్డు. నా కర్మ శిక్షణతో
నిభాయించుకోగల మొదటి వయ్కిత్ కిరణపర్భ. Anyday, he can match my commitment and discipline. I find my
match in him.
అనిన్టికనాన్ గొపప్ ఉపకారం - రచయితలకి తమ రచనలకు దకేక్ విసత్ృతి. కౌముది దావ్రా - ఆశచ్రయ్ంగా - చాలా దేశాల
తెలుగువారు నాకు అభిమానులయారు. ఇంతమంది ఈ పతిర్క చదువుతారని చాలాకాలం నాకు తెలీదు. ఫలానా కాలం 'ఇనిన్
వేలమంది' చదివారని కిరణపర్భ మధయ్ మధయ్ రెచచ్గొడతారు.
అనిన్టికనాన్ ఈ పతిర్క విజయానికి గొపప్ వాటాదారు ఆయన శీర్మతి. ఆవిడ చేతినుంచి రాకుండా బహుశా ఏ అక్షరమూ
పతిర్కలో చోటు చేసుకోదనుకుంటాను. రచయితలందరికీ ఆమె అభిమాని. ముఖయ్ంగా నాకూ, మా ఆవిడకీ. ఈ దంపతుల కుటుంబం
ఎనిన్ దేశాలకు విసత్రించిందో!
ఈ నిరంతరమైన కృషిలో ఎంతో తృపిత్నీ, మైకానీన్, అలౌకికమైన కమిటమెంటునీ అనుభవించకపోతే ఈ పతిర్క ఇంతకాలం
నిలవదు. Honesty is not a performance. వయ్కిత్గతమైన Job satisfaction డబుబ్, కీరిత్ ఇవవ్గలిగేది కాదు. రోజూ పీలేచ్
గాలిలాగ, చేసే భోజనంలాగ, పలికే మాటలాగ - ఈ పతిర్క కిరణపర్భ దంపతుల జీవనంలో ఒక భాగమయిపోయిందనడానికి ఈ
నూరవ మజిలీ ఒక నిదరశ్నం.
ఇది నిశశ్బద్ విపల్వం. రచయితలకు అపూరవ్మైన వేదిక. వీరు సమకూరిచ్న గర్ంధాలయం ముందు తరాలకు ఇచేచ్ సంపద. ఈ
దశలో ఈ నూరవ సంచిక సంపాదకీయానిన్ కోరి తీసుకోవడానికి కారణం సోదర రచయితలు, రచయితుర్లందరి తరపునా ఈ
కిరణపర్భ దంపతులకు కృతజఞ్తలు చెపప్డానికి. కొనిన్ కొనిన్ గొపప్ అనుభూతులను పర్కటించడానికి కొనిన్ మాటల శకిత్ అరిగిపోతుంది.
అలాగే ' కృతజఞ్త' అనే మాట ఈ సందరభ్ంలో చాలా తేలికయినటుట్ నాకనిపిసుత్ంది. ఇది భావం ముందు భాష ఓడిపోయిన సందరభ్ం.

QQQQ
అలుల్ అర ంద్
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మలాల్ది ంకట కృషణ్మూరిత్

ఆశీసుస్లు

ఒక భవనం అందంగా అనిపిసోత్ంది అంటే, దానికింద ఉండే పునాది బలం అదృశయ్ంగా
దాకుక్ంటుంది. ఇలాగే వంద సంచికల కౌముది వెనక ఎనోన్ నెలల మథనం, ఆలోచన, శర్మ, ఓపిక, శర్దద్
ఉనాన్యి. ఇది కిరణపర్భ దంపతుల అభిరుచికి తారాక్ణం.
కౌముది మాసపతిర్క నేడు తెలుగులో వచేచ్ చాలా వార, మాసపతిర్కల కనాన్ రీడర ఫెర్ండీల్గా వసోత్ంది.
దీంటోల్ వచేచ్ వివిధ శీరిష్కలు కానీ, లబద్పర్తిషుట్లైన రచయితల పేరుల్ కానీ, నేడు అచుచ్లో వచేచ్ తెలుగు పతిర్కలోల్ మృగయ్ం. ఇందుకు
కారణం కిరణపర్భగారికి పాఠకుల అభిరుచి మీద అవగాహనే అని నేను నముమ్తాను. పారితోషికం ఇవవ్కపోయినా, వీరంతా తమ
రచనలని కౌముదికి అందించడానికి కారణం కౌముది మీది గౌరవంతోపాటు, కిరణపర్భ దంపతుల మీదగల పేర్మ. రచనల నాణయ్త
విషయంలో రాజీపడకుండా ఎంపిక చేయడంవలల్ మనం ఇందులో మంచి రచనలు చదవగలుగుతునాన్ం. యదద్నపూడి
సులోచనారాణి, శీర్ధర, కంఠంనేని రాధాకృషణ్మూరిత్, గొలల్పూడి మారుతీరావు, జలంధరలాంటి రచయితల రచనలని కౌముదిలో
వచాచ్యి. నిషిగంధ, పర్వీణ కొలిల్, మధురవాణి, మణి వడల్మాని, సాయిపదమ్, సనిన్హిత లాంటి కొతత్ వారి రచనలని కూడా కౌముది
పర్చురించింది. మొదటి సినిమా, ఆ పాటమధురం, లకాష్ డెబైబ్ వేల పెటుట్బడితో, మళయాళంలో రిలీజై అక్షరాలా రెండుకోటుల్
ఆరిజ్ంచిందిలాంటి ఎనోన్ తమాషా సినీ విశేషాలు చితర్కదంబం శీరిష్కలో చదివాను.
'కౌముది ఏనాటికైనా అచుచ్లో వెలువడితే, బావుంటుంది' అనన్వారు నాకు తారసపడాడ్రు.
ఎలాంటి ఆరిధ్క లాభాపేక్ష లేకుండా, పదిమందికి వినోద విజాఞ్నాలని పంచాలనే సదుదేద్శంతో శీర్ కిరణపర్భగారు, శీర్మతి
కాంతిగారూ తమ సమయానిన్ వెచిచ్ంచి దీనిన్ వంద సంచికలు ఠంచనుగా ఒకటో తారీఖుకి అందించడం వారి నిబదద్తని
తెలియచేసోత్ంది.
అమెరికా, ఇంగాల్ండ, ఇండియా, కువైటలాంటి ఎనోన్ దేశాల నుంచి కౌముదికి తమ రచనలని అందించేవారిని కూడా
అభినందించి తీరాలి. కిరణపర్భ జంటకి అభినందనలు.
వంద సంచికలు పూరిత్చేసుకునన్ కౌముది ఇలాగే నిరివ్ఘన్ంగా కొనసాగాలని ఆశిసుత్నాన్ను.

QQQQ
యండమూరి రేం నాథ్
I have been associated with KOUMUDI since past 8 years
and above. As an editor of a weekly in early stages of my life, I
understand how difficult to run a magzine, that too without
commericial element. I congraculate the Editor Mr. Rao and
particularly his wife, for the zeal and enthusiasm in uplifting our
culture.

QQQQ
వ ంధర
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కౌముది కాంచనిచో కవి కాంచునే కదా!
పచచ్ని చెటుల్. పూలమొకక్లు. మెతత్ని పచిచ్క. చలల్ని గాలి. సాయంసమయం.
విశార్ంతికి వచిచ్న వారధ్కయ్ం. ఉతాస్హం నింపుకునన్ యువత. వినోదానిన్ పొందుతునన్ బాలయ్ం.
పారుక్లో ఓ బెంచిమీద కూరుచ్ని ఆ మినీ పర్పంచానిన్ పరిశీలనగా చూసుత్నాన్డు కవి.
వాటంతటవే దీపాలు వెలగడంవలల్ కర్మంగా చీకటి పడుతునాన్ అతడికి తెలియలేదు. కానీ పవరకట
ధరమ్మా అని ఉనన్టుల్ండి దీపాలు ఆరిపోవడంతో- అతడికి కళుల్ చీకటుల్ కమామ్యి.
ఒకక్ క్షణం, అంతే! అంతలోనే పారుక్ దేదీపయ్మానంగా వెలిగిపోతునన్టుల్ అనిపించింది కవికి. చుటూట్ చూసేత్….
దీపాలు వెలగడం లేదు. ఆకాశంలో అమావాసయ్ చీకటుల్ అలముకుని ఉనాన్యి. పారుక్ ఒకక్టే పర్కాశవంతమై ఉంది. ఆ కాంతి తన
పకక్నుంచే ఓ దివయ్ పురుషుడి తనువునుంచి వసోత్ంది.
‘’నేను రవిని. నీతో మాటాల్డాలని మనిషి రూపం ధరించి ఆకాశంనుంచి దిగి వచాచ్ను” అనాన్డా దివయ్పురుషుడు.
కవి అపర్యతన్ంగా రవికి నమసక్రించి చుటూట్ చూసేత్- అకక్డునన్ జనంలో ఎవరూ రవినీ, అతడి తేజానీన్ గమనించినటుల్ తోచలేదు.
‘’అంటే నువువ్ నాకు మాతర్మే కనిపిసుత్నాన్వా?” అనాన్డు. రవి తలూపగానే, ‘’నాతో ఏం మాటాల్డతావు?” అనడిగాడు.
‘’నేను చూడనిది కూడా నువువ్ చూసాత్వని వినాన్ను. ఎలా చూసాత్వు?’’ అనాన్డు రవి.
‘’నీ కిరణపర్భలు మనుషులను తాకుతాయి. కవి కిరణపర్భలు మనసుల లోతులిన్ సప్ృశిసాత్యి’’ జవాబిచాచ్డు కవి.
‘’అదే, ఎలా?’’ అడిగాడు రవి.
“నువువ్ కుంతిమీద మనసుపడి నీ సరదా తీరుచ్కునాన్వు. ఆమెకో కొడుకునిచిచ్, కనాయ్తవ్ం చెడకుండా వరమిచిచ్ దాంతో ఏ సమసాయ్
ఉండదనుకునాన్వు. అంతే నువువ్ చూడగలిగింది. కానీ కవి ఆ ఘటనలోంచీ మహాభారత కావాయ్నిన్ దరిశ్ంచి జనాలకు అందించాడు.
ఆతరావ్తనుంచి నీలాంటి మంచివాళుల్ ఆడపిలల్ల జోలికెళేల్ముందు కాసత్ ఆలోచిసుత్నాన్రు. ఆడపిలల్లు కూడా నీలాంటి మంచివాళల్
విషయంలోనూ కాసత్ ఆలోచించడం నేరుచ్కునాన్రు. నీకూ, కవికీ ఉనన్ తేడా అదే!’’
రవి తల అడడ్ంగా తలూపి, ‘’మహాభారతానిన్ రచించింది వేదవాయ్సుడు. ఆయన మహాతపసివ్. తపోశకిత్తో ఆయన నేను చూడనిది
కూడా చూసి ఉండవచుచ్. కానీ పర్తి కవీ అలా చూడలేడు’’ అనాన్డు.
‘’రచన ఒక తపసుస్. కవి ఒక తపసివ్. నాచేత చెపిప్ంచాలని కానీ, ఇది నీకు తెలియదనుకోను’’ అనాన్డు కవి.
‘’ఐతే పర్తి కవీ ఒక వేదవాయ్సుడనీ, పర్తి రచనా ఒక మహాభారతమనీ అంటావు!’’ అనాన్డు రవి.
కవి నవివ్, “దీనికి నేను ఔనూ అంటాను, కాదూ అంటాను. నీ విషయమే తీసుకో! నువువ్ ఒకేఒకక్ సూరుయ్డివి. కానీ సమసత్ జీవులకూ
ఒకొకక్డిగా కనిపిసాత్వు. అలాగే కవులూనూ. విడివిడిగా కనిపిసూత్ వాళుల్ చేసే విడివిడి రచనలనీన్ కలిపితే- అది మహాభారతం
ఔతుంది” అనాన్డు.
“ఎలా?’’
‘”మహాభారతంలో మంచి-చెడు, సావ్రథ్ం-తాయ్గం, భకిత్-రకిత్, పేర్మ-దేవ్షం, అగర్కులాధిపతయ్ం-దళితవాదం, రాజరికం-సామయ్వాదం,
పురుషాధికయ్ం-సతరీవాదం, ఆసిత్కతవ్ం-నాసిత్కతవ్ం, విపల్వం-శాంతి వగైరాలనీన్ ఉనాన్యి. కథ ఉంది, కవిత ఉంది. పాతర్లు,
సనిన్వేశాలోల్ అభూతకలప్నలు, వాసత్వాలు కూడా సమతూకం. ఈ పర్పంచానిన్ సమగర్ంగా పర్దరిశ్ంచిన అపూరవ్ సాహితీ పర్యోగమది.
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అలా నీ కిరణపర్భలు కాంచని పర్పంచ విశేషాలిన్ ఎందరో కవులు గమనిసేత్- ఓ కిరణపర్భ వాటిని సమగర్ం చేసి పర్దరిశ్సేత్ ఆ పర్యోగం
మహాభారతానికి తీసిపోతుందా?”
‘’అరథ్మైంది. నువువ్ చెపేప్ది అంతరాజ్ల మాసపతిర్క కౌముది గురించి! ఔనా?” అనాన్డు రవి.
‘’తెలుగునాట ఇనిన్ పతిర్కలుండగా, ఈ సందరభ్ంలో నీకు కౌముదియే ఎందుకు సుఫ్రించింది?” అనాన్డు కవి ఆశచ్రయ్ంగా.
‘’భువినుండి వచిచ్న సాహితీ దిగగ్జాలెందరో దేవలోకంలో కౌముదిని సమ్రిసుత్నాన్రు. అది ఏ భావజాలానికీ కటుట్బడకుండా, సాహితీ
విలువలకు పార్ధానయ్మిచేచ్ సమగర్ పతిర్క అని వాళుల్ ముచచ్టించడం నేను వినాన్ను. పతిర్కలంటే జాఞ్నసూరయ్తేజానిన్ పర్సనన్ం జేసే
చలువ కళల్జోళల్ని తెలుసు కానీ, నేను చూడనిది కూడా చూపించగలవని నాకపుప్డు సుఫ్రించలేదు”
కవి నవివ్, “కౌముదిలో నాణయ్మైన కథలునన్వి. కవితలునన్వి. వాయ్సాలునన్వి. నవలలునన్వి. సినీవలలునన్వి. లలిత, చలనచితర్ సంగీత
విషయములునన్వి. అనుభవజుఞ్ల అపూరవ్ విశేషాలునన్వి. పర్తిభావంతుల విశేల్షణలునన్వి. కనిపించే విడియోలునన్వి. వినిపించే
ఆడియోలునన్వి. అనిపించే ఆహాలునన్వి. పాతవారికి ఉతాస్హమునన్ది. కొతత్వారికి పోర్తాస్హమునన్ది.

వినోదమునన్ది.

విషాదమునన్ది. అనీన్ కలిపి అరథ్వంతమైన సాహితీ పర్పంచమునన్ది. భావనాతరంగాలకు చెలియలికటట్ తగదను అంతరాజ్ల వేదిక
ఉనన్ది. ఇనిన్ంటిని కూడగటిట్న కిరణపర్భా తేజమునన్ది. ఆ తేజము నీ తేజమువలె దురిన్రీక్షయ్ము కాదు. కౌముదియై నెలనెలా పర్తి
ముంగిటోల్నూ వెలసే సాహితీ చందిర్క. జాఞ్నానికి పర్తినిధివైన నీకీ విషయం తెలియకపోవడం ఆశచ్రయ్ముగా నునన్ది” అనాన్డు కవి.
అపుప్డు రవి కూడా నవివ్, “ఎంతటి జాఞ్నులకైనా తెలిసినటుల్ అనిపించే విషయాలు కొనిన్ చెపేప్దాకా తెలియవు. జాఞ్నానికి పర్తినిధినైన
నేను చూడలేనిది కూడా నువువ్ చూడగలవు కదా! చూసింది చూసినటుల్ ఈ మాట కౌముదికి చెపొప్చుచ్ కదా! ఉనన్మాటే అయినా
ఎవరికైనా పర్శంస ఇచేచ్ ఆ కికేక్ వేరు” అనాన్డు.
“ఔననుకో. కానీ అసలుసిసలు తెలుగువాణిణ్. లోపాలెనన్మంటే ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు రెడీ. కానీ మెచుచ్కోవాలంటేనే, పర్తేయ్క
సందరభ్మంటూ ఉండాలి కదా అనిపిసుత్ంది”
“దాందేముంది? వచేచ్దే కౌముది నూరవ సంచిక. అది పర్తేయ్క సందరభ్మే కదా!”
“ఏమో, నాకలా అనిపించడం లేదు. పర్తి నెలా పర్తేయ్క సంచికలాగే ఉంటుంది కౌముది”
‘’కానీ పాపం, కౌముదికా విషయం తెలిసినటుల్ లేదు. నువవ్యినా ఆ విషయం చెపిప్ ఆ అజాఞ్నానిన్ తొలగించు. అపుప్డు కౌముది
కాంచనిచో కవి కాంచునే కదా అని అంతా నీ గురించి గొపప్గా చెపుప్కుంటారు” అని మాయమయాయ్డు రవి.
కవి ఇంటికొచిచ్ లాపటాప తీసి అంతరాజ్లంలో కౌముది మాసపతిర్కను తెరిచి- వచేచ్ సంచికతో కౌముది 100 సంచికల మైలురాయిని
చేరుకుంటోందనన్- పర్కటన చూసి, “రవి చెపిప్ంది నిజమే! కౌముదికి తన గురించి తనకే తెలియదు” అని నవువ్కుని ఆ విషయం
కాగితంమీద పెటట్డానికి ఉదుయ్కుత్డయాయ్డు….

QQQQ
బాలి

అందమైన 'కౌముది'
'కౌముది' చాలా అందమైన పేరు. నెలనెలా వసుత్నన్ వెనెన్ల - నిండు చందమామ తరుగునాడు
- పెరుగునాడూ వసుత్నన్ వెనెన్లకనాన్ పునన్మి చందమామ అందమే వేరు -
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ఈ 'కౌముది' వెబ మాసపతిర్కను తెలుగుదేశం నడిబొడుడ్న లేక తెలుగుదేశంలోనే చదవడం కనాన్ ఏ విదేశాలలో ఉనన్పుడు
తెలుసుత్ంది దాని గుబాళింపు ఏమిటో? ఈ చెలికాని తోడు ఏమిటో -?
తెలుగు భాషలోని మధురిమలు మనసుస్కి అందుతూ, మాతృదేశపు మటిట్వాసనలు నాసికకు సోకుతూ మళీళ్ ఇంటి
పార్ంగణంలోకి అడుగుపెటాట్ననన్ భర్మ వడిడ్ంచిన విసత్రి అందులోని శీరిష్కలు – రచనలూ. ఏది ముందు చదవాలో (తినాలో) తెలియదు కమమ్ని తెలుగుపోకడల
సోహాళింపు"తెలుగు తలిల్ని రకిష్ంచుకోవాలి"

PPP

"తెలుగు భాషకు పునరైవ్భవమే ధేయ్యంగా, లక్షయ్ంగా సాగాలి"
మొనన్ ఫిబర్వరి 21, 22 వ తేదీలలో విజయవాడలో జరిగిన పర్పంచ తెలుగురచయితల మూడవ సభకు రెండు రోజుల
ముందు పేపరల్లో అకక్డకక్డా పర్ముఖులు పలికిన పలుకులంటూ వేశారు.
చదివాను అంటే ఇంగీల్షు మాధయ్మం పర్జలోల్ (ముఖయ్ంగా విదాయ్రుధ్లలో) పెరుగుతునన్ చదువుల వలల్ మన మాతృభాషను చదవనూ,
వార్యనూ మరచిపోతునాన్రనన్ భావనవలల్, ఇలాంటి వాయ్ఖయ్లతో పర్జలను చైతనయ్పరుసుత్నాన్రని నాకనిపించింది. మంచిదే - అయితే
అది ఎనాన్ళుళ్ - (కాలవాహినిలో మారుప్ సహజం కదా) అది ఉతుత్తిత్ తాటాకుల మంట కాకూడదు కదా!
ఆ రెండు రోజులూ గడిచిపోయాయి
మరి కొదిద్ రోజులోల్ సభలు ముగిశాయి అయితే ఆ తరువాత ఆ మహాసభలో అడుగుపెటిట్ - మొతత్ం ఉపనాయ్సాలు, అది వినన్ వారి సప్ందన, అభిపార్యాలూ,
అనుభవాలూ ఎలా ఉనాన్యో తెలియదుగానీ ఈ రోజు నా చేతిలోకి ఓ "సాహితయ్, సాంసక్ృతికోదయ్మ మాసపతిర్క" అని ముఖపతర్ం
మీద రాసుకునన్ ఓ పతిర్క వచిచ్ంది. అయితే ఇది ఎరర్పతాకం నీడలో మసలుతునన్ పతిర్క - దీనిలో పర్తి నాలుగో పేజీలో
"బూరుజ్వాలూ, బడుగు వరాగ్లూ, వరగ్పోరాటాలూ" అనే పదాలు అడుగు వేసినపుడలాల్ పాదాలకు పలేల్రు కాయలాల్ గుచుచ్కుంటునన్
మధయ్ పేజీలోల్కి వచేచ్సరికి విజయవాడలో జరిగిన "పర్పంచ రచయితల సభలెలా జరిగాయంటే - "అనే వాయ్సం కనపడింది.
సరే! ఎంతో కొంత విషయం తెలుసుత్ంది కదా! అని చదివాను "ఇలా ఉంటే బాగుండేది" అనే సూచనలు ఇందులో ఎకక్డా
కనపడలేదుగానీ సభాసథ్లికి విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ నగరగా పేరు పెటాట్రనన్ విషయం దగగ్రున్ండి, సభా పర్సంగాలలో సోక్తక్రష్లు
ఎకుక్వయాయి అంటూ భాజాపా నాయకుడు, కేందర్మంతీర్ అయిన వెంకయయ్ నాయుడు దగగ్రున్ండీ - నినన్టిదాకా కాంగెర్స
మంతిర్గానూ, అధికార భాషా సంఘ అధయ్కుష్నిగానూ ఉండి, పర్సుత్తం తెలుగుదేశపు రాషట్రపర్భుతవ ఉపసభాపతిగా పదవిలో ఉనన్
మండలి బుదద్పర్సాద దాకా తెలుగు భాషకు పటిట్న నేటి దురవసథ్కు, ఎవరో భాధుయ్లనన్టూట్ పర్భుతావ్లది మాతర్ం బాధయ్త కాదనన్టూట్
మాటల గారడీ చాతురాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచారని రాసి, పర్జల ధనంతో (రాషట్ర సాంసక్ృతి శాఖ వారి పది లక్షల ధనసహాయంతో) ఈ సభలు
నిరవ్హించే అధికారం వీరికెవరిచాచ్రో అని ఇంకా రెండు, మూడు మాటల తూటాలు పేలిచ్ వాయ్సం ముగించారు.
అయితే ఇదంతా ఎందుకు చెపప్వలసి వచిచ్ందంటే "ఈ తీయని తెలుగు భాషను పర్భుతవ్ం రకిష్ంచాలా? లేక పర్జలే
రకిష్ంచుకోవాలా?” అని ఈ మధయ్ తరచూ వింటునాన్ను - "అమెరికాకు, ఆసేట్ర్లియా, కెనడాలకులకు వెళుతునన్ వారు తెలుగును
మరచిపోతునాన్రని" నిజంగా మరచిపోతునాన్రా!?
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అదే నిజమయితే భాషను మరచిపోయేవారూ, మరచిపోయినటుట్ నటించే వారూ ఇకక్డ మాతర్ం లేరూ ఇషట్ం లేకపోతే, అందులోని మాధురాయ్నిన్ గర్హించలేకపోతే అకక్డునాన్ మరిచిపోతారు.
పకక్నునన్ పెదద్వారు తెలియచెపప్డంలోనే ఉంది అంతా!!
మాతృభాష మీద మమకారం ఉనన్వారెవరూ మరచిపోరు. పిలల్లకు తెలుగుభాషలోని కమమ్దనం, అందమూ, అభిరుచి
కలిగిసూత్ "అఆలు" దిదిద్సుత్నన్వారెందరో ఉనాన్రు అంతరాజ్లంలో ఉనన్ పతిర్కల పుణయ్మా అంటూ కొంతలో కొంత విషయము దూరపార్ంతాలవారి కందుతోంది. అయితే ఆ
పతిర్కలోల్ కూడా చితత్శుదిద్ ఉండాలి. కొనిన్ చదివే పటుట్ ఉండవు. లోన కంటెంట మారదు. కొండకచో భాషా దోషాలు - లేకపోతే ఏదో
ఒక "ఇజానికి" లోబడడ్వి కొనిన్ పైనునన్ సమసయ్లు లేకుండా ఠంచనగా ఒకటో తారీఖుకి కొనిన్ గంటలముందే వెబలో కనపడే పతిర్క 'కౌముది ' - దానికో
చకక్టి ముఖచితర్ం. దాని అరాధ్నిన్ అదద్ం పటేట్ ఆ పకక్నే మధురమైన కవిత. ఇపప్టికి 99 పతిర్కలు అంటే 99 నెలలుగా వసూత్ ఈ
100వ సంచికలోకి అడుగుపెడుతునన్ పతిర్క! - పతిర్కకు ఉండవలసిన చకక్టి లక్షణాలతో షడుర్చులూ అందించే పతిర్క ఇది.
"చదువుతోంటే.. అమోమ్! అపుడే అయిపోతోందని దాచుకుని దాచుకుని, ఆఫీసు నుండి రాగానే ఫెర్ష అయిపోయి వేడి వేడి టీ
తాగుతూ కొంచెం కొంచెం చదవాలనిపిసుత్ంది" ఈ మాట అమెరికాలో ఉనన్ మా అమామ్యి తరచూ చెపేప్దే!!
అందులో రాసే వాళళ్ంతా హేమా హేమీలే.
వారందరి రచనలు సేకరించి - ఒక వరుసలో పేరాచ్లంటే ఎంత కషట్ం సంపాదలకు! కానీ వారు ఇదేదో భాషా సేవ
చేసుత్నాన్మనడంలేదు. పర్భుతవ్ం మాకు మరికొంత చేయూతనందిసేత్ అని కూడా అనడంలేదు.
తెలుగు తెలుగే! - మమకారం మమకారమే!!
కథలు, సీరియలూస్, జోకులు, కారూట్నలూ, పుసత్క పరిచయాలు - పాఠకుల అభిపార్యాలూ, సంపాదకుల ముందు
మాటలూ, ముఖచితర్ంపై కవితాఝరి, ఒకటా! రెండా, ఇంకా ఎనోన్ రుచుల వంటకాలతో వడిడ్ంచిన విసత్రి.
ఇంత చకక్గా నడపాలంటే ఎంత ఓపిక కావాలి - భాష పటల్ ఎంత మమకారం ఉండాలి – ఎంత సేకరణ చేయాలి. ఒకక్
ముఖచితర్మే తీసుకుంటే చాలు అదుభ్తమైన కంపోజిషన, చకక్టి పెరసెప్క్షన - రవవ్ంత పర్తిఫలం ఆశించకుండానే ఇవనీన్ చాలవనన్టుట్ కథల పోటీలు నడపడం, వాటికి పర్తిఫలం చెలిల్ంచడం. ఇదంతా 'కిరణపర్భ'గారూ వారి శీర్మతీ
ఒంటిచేతోత్ లాకొక్సుత్నాన్రంటే తెలుగు భాష మీద మమకారం లేదంటారా? ఇదంతా భాషా సేవేకదా! విదేశంలో ఉంటూ తెలుగు
భాషను మరచిపోతునాన్రనన్ వారిని ఏమనాలి - ఇకక్డ ఉంటూ మమీమ్ - డాడీ అని పిలల్లతో పిలిపించుకుంటునన్వారినేమనాలి?
చివరిగా చినన్ మనవి 'కౌముది'ని చదివేసినా, చివరిలో కిరణపర్భగారి టాకషోను వినండి. ఆయన గొంతులోని మాధురయ్ంతో పాటు విషయానిన్
చకక్గా 'కౌనిస్లింగ' చేసూత్ మీ హృదయానికి హతుత్కోవడం తెలుసుత్ంది.
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బలభ పా ని రమణి

కౌముది సాకాష్తాక్రమైన వేళ
జీవితంలో అదుభ్తాలనీన్ అకసామ్తుత్గా జరిగేవే కానీ అనుకుని పథకం వేసుకుంటే జరిగేవి కావు.
భమిడిపాటి ఫణిబాబు అనే పెదాద్యన నాకు మొదటిసారి కౌముది గురించి చెపిప్ కిరణపర్భగారికి పరిచయం
చేసారు. లబధ్ పర్తిషుట్లైన రచయితలు గొలల్పూడిగారు, యదద్నపూడిగారూ, వీరేందర్నాథగారూ, మలాల్దిగారూ
లాంటివాళుళ్ కౌముదిలో వార్సుత్నాన్రు. కిరణపర్భగారు మొదటిసారి మాటాల్డినపుప్డే, ఎనోన్ ఏళుళ్గా పరిచయం
ఉనన్ ఒక బంధువు లేక సోదరుడూ, చాలా ఏళళ్కి పలకరించినటుల్ అనిపించింది కానీ కొతత్గా అనిపించలేదు.
ఆ తరువాత వంగూరి చిటెట్నరాజుగారికి, వంగూరి ఫౌండేషన ఆరవ మహాసభలకి గెసటగా ననున్ పిలవమని కిరణపర్భగారు

రికమెండ చెయయ్డం, ఆ మహాశయుడి పరిచయం, మొదటిసారి జూన నెలలో 2008లో నేను హడావిడిగా బటట్లు పెటెట్లోల్ సరుద్కుని
అమెరికా గడడ్మీద కాలు పెటట్డం, సభలూ, సమావేశాలూ, నేనూ, గొలల్పూడిగారూ, ఆయన శీర్మతిగారూ కిరణపర్భగారింటోల్ బసచేసి,
(వారి కుటుంబాలకి అపప్టికే బాగా సేన్హం, కాంతికిరణని గొలల్పూడిగారు కూతురంటారు) సాహితీ సమావేశాలూ, సాహితీ
పర్యాణాలూ, సాహితీభోజనాలూ ఇతాయ్దులు చేసేసాం.
వంగూరి వారి సభలయాయ్క ఆ అమాయకపు సాహితీ కరష్కుడు, ఇంతమందికి వయ్వసాయం చేసి ఫలసాయం అందిసుత్నాన్రే
కానీ, ఎవరూ ఒక గొంగళి కపిప్ సనామ్నించలేదే అని నేను బెంగపడి, కిరణపర్భ గారింటోల్ హాలోల్ నుండి పైన బెడరూమస్ కి వెళేళ్ మెటల్
మీద కూరుచ్ని మొదట వాయ్సం 'సాహితీసదసుస్' వార్సాను. అందులో చమతాక్రానికీ, నా శైలికీ కాంతి, కిరణపర్భ దంపతులు
ఆనందపడి, ఆ కాలం కొనసాగించమని కోరారు.
అలా నా సాహితీ పర్సాథ్నం ఆగసుట్, 2008లో మొదలయి, ఈ వందో సంచిక ఏపిర్ల 2015 దాకా సాగుతూనే ఉంది. మూడు
సారుల్ అమెరికా వెళాళ్ను. ఈ కౌముది వలల్ నా కుటుంబ సభుయ్లూ, నా వయ్కిత్గత వృతిత్గత జీవితం, పాఠకులకి హాసయ్ంగా పరిచయం
చేసే అవకాశం దకిక్ంది. ఎకక్డికెళిళ్నా 'అకాక్' అనో, 'చెలీల్' అనో ఆపాయ్యంగా పలకరించి ఆతిధయ్ం ఇచేచ్ ఆతమ్బంధువులు పర్పంచం
నలుమూలలా దొరికారు.
ననున్ చూడగానే నా నవలలూ, కథలు గురించి మాటాల్డేవారు సీరియసగా మాటాల్డేవారు, ఇపుప్డు మొదట నవివ్, తరువాత
"మీవారు ఆనలైన షాపింగ ఇంకా చేసుత్నాన్రా?", "మీ డైరవర కాంతారావ బాగునాన్డా?"
"మీ అమమ్గారికి ఇంకా కలలొసుత్నాన్యా?"లాంటి పరస్నల విషయాలు చనువుగా అడిగి 'మేము కౌముది పాఠకులం'
అంటునాన్రు.
ఈ కౌముది వలల్ నాకు అమెరికాలోని, కాలిఫోరిన్యాలోని డబిల్నలో పుటిట్లుల్ దొరికింది.
ఈ 'వందసంచికల పండగ'లో నేనూ 79 వ సంచికలు కలిసి పర్యాణించడం చెపప్లేనంత ఆనందంగా ఉంది.
కిరణపర్భగారంటే..కౌముది.
కిరణపర్భగారంటే...ఓ.. కర్మశిక్షణ
కిరణపర్భగారంటే ఓ... గంగాఝరీ పర్వాహం.
కిరణపర్భగారంటే ఓ సవ్చచ్మైన తెలుగు వాచకం.
కిరణపర్భగారంటే ఓ అందమైన ఛాయాచితర్ం కావయ్ం!
కిరణపర్భగారంటే ఓ సాహితీబంధు!
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కిరణపర్భగారంటే నిండు వయ్కిత్తావ్నికి దరప్ణం
మరి నా సేన్హితురాలూ, కో ఎడిటర కాంతికిరణ గురించో..

ఆయనలో సగం. అరవైమంది సిబబ్ంది పతిర్కాఫీసులో చేసే పని వీరిదద్రే చేసాత్రు. ఏ విషయం చెపిప్నా "మా ఆయన
చెపప్లేదుగా?" అనే సహధరమ్చారిణి, ఆయనకి తగిన అరాధ్ంగి. అతిధులని ఆదరించడం, సేన్హం చేసేత్ పార్ణం పెటట్డం, మనసారా
ఇతరులోల్ పర్తిభని మెచుచ్కోవడం, చినన్ చినన్ విషయాలకే పొంగిపోయే అలప్సంతోషితవ్ం, అమృతపార్యమైన భోజనం పెటట్డం,
మధురమైన సంభాషణలు చెయయ్డం ఆవిడకి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్లు. కవరపేజీని అందంగా తీరిచ్దిదేద్ భావసౌందరయ్ం ఆవిడ ఆసిత్.
వారిరువురికీ రానివి ఇతరుల గురించి చెడు మాటాల్డడం, ఎవరినైనా నొపిప్ంచడం, ఏది అడిగినా 'కాదు' అనలేకపోవడం.
ఈ ఎడిటరూ, కో - ఎడిటరూ ఒక యజఞ్ంలా పర్తి ఒకటో తారీఖు సాయంతర్ం (మన భారతదేశంలో ఉదయం) కౌముది
వెనెన్లని ఆవిషక్రించి, ఆ వెలుగులో చలల్దనంలో మనని విహరింప చేసుత్నన్ందుకు, ఈ సాహితీ మూరుత్లకి ఆ 'భారతి' తన
కృపాకటాకాష్లు పర్సరించి వీరి జీవితాలని కచఛ్పినాద సమేమ్ళిత సుసవ్ర జతిలో ఆనందరాగరంజితం చెయాయ్లని మనసార
పార్రిధ్సుత్నాన్ను.
కౌముదికి ఇది వందో సంచిక పండగ మాతర్మే. ఇంకెనోన్ వందల పండగలు చూడాలి. చిరంజీవ..!!

QQQQ

చిరంజీవి కౌముదీ.....శతమానంభవతి

భువనచం

'ఎవరిశైలి వారికి అనన్టుట్, పర్తి పతిర్కకీ తనదనే 'సంసాక్రం ' ఉంటుంది. అలా సంసాక్రం
ఉటిట్పడే పతిర్క 'కౌముది'. పర్తి పేజీ వెనెన్ల కిరణాలాల్గా మనసుని ఆహాల్దపరిచేదే. పర్తి రచనా తనదనే
ముదర్తొ పాఠకుడిని అలరింపచేసేదే. అనిన్టినీ మించి 'ముఖచితర్ కవిత ' సౌందరయ్ం గురించి
చెపప్కతపప్దు. అవి అక్షరాల కూరుప్గా నాకెనన్డూ అనిపించలేదు. అతయ్ంత సంసాక్రవంతమైన
హృదయంలో పుటిట్న వెనెన్ల కెరటాలాల్ నాకు కనిపిసాత్యి. 'నూరు 'కి ఒక విశిషట్త ఉంది. శతదినోతస్వం, శత వరష్తస్వంలాగా ఒక
పతిర్క శత మాసాలు నిరివ్ఘన్ంగా నడిచిందంటే, ఆ పతిర్క 'సారధి', యొకక్ సంకలప్ం ఎంత గటిట్దో అరధ్మవుతుంది. 'కౌముది'
నిజంగా తరతరాల వారధి. ఎందరెందరో మహారచయితల నుండి నేటి ఔతాస్హిక రచయిత (తిర్)లదాకా ఒక మహావారధిగా
నిలిచింది. కిరణపర్భ గారి అకుంఠిత దీకాష్దక్షతలే ఈ శతమాస విజయానికి కారణం. ఎనిన్ వేలమైళళ్ పర్యాణమైనా మొదలయేయ్ది
మొదటి అడుగుతోటే. కౌముది మొదటి అడుగువేసూత్నే తనతో పాటు ఎందరెందరో రచయితలీన్, రచయితుర్లీన్, కవులీన్ విశిషట్వయ్కుత్లీన్
సహచరులుగా చేసుకుంటూ ఒక మహాయాతర్ పార్రంభించింది. అవిఘన్మసుత్ అడుగులు వేసూత్ 99 రూపులు మారుచ్కుని నూరవ
అంకంలో అడుగుపెడుతోంది.
'కౌముది' అనే నెచెచ్లి నాకు పరిచయం కాకపోతే నా 'మనసుపొరలోల్' అసలు వెలుగుచూచేదే కాదేమో! అలానే ఎందరెందరో
అందించిన, అందిసుత్నన్ అమృతఫలాలిన్ జీవితాంతం పోగొటుట్కునే వాడేన్మో!
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అమెరికాలో ఉంటూ, అహరిన్శలు 'తెలుగు ' భాష ఉనన్తి కోసం పాటుపడుతూ ఏ పర్తిఫలానీన్ ఆశించకుండా 'కౌముది'ని
మనకు అందిసుత్నన్ శీర్ & శీర్మతి కిరణపర్భగారిని ఎంత శాల్ఘించినా అది తకుక్వే అవుతుంది. ఈ పతిర్క కోసం వెచిచ్ంచే సమయానిన్
మరో 'సంపాదన' కోసం వెచిచ్సేత్, ఎనిన్ కోటుల్ సంపాదించేవారో కానీ, వెనెన్లవంటి చలల్ని మనసునన్ ఆ దంపతులు సంపాదన మీద
ఎందుకు దృషిట్ మళిళ్సాత్రూ!? కౌముదినే తమ పుతిర్కలా భావించి సంపూరణ్ పేర్మతో పెంచుతునాన్రు. ఆ బిడడ్ దినదిన పర్వరధ్మానమై
పాఠకలోకానిన్ పరవశింపజేసోత్ంది. పర్తి రచనా ఓ ఆణిముతయ్మే. సముదర్ంలో రాళళ్నీన్ ఒకచోటా, రతాన్లనీన్ ఓ చోటా చేరతాయనే
సామెతలాగా, ఈ సంసాక్రవంతమైన పతిర్కలో పర్తిరచనా పర్తిశీరిష్కా కూడా తన పర్తేయ్కతని సప్షట్ంగా చాటుకుంటోంది.
ఇంతటి మహతాక్రాయ్నిన్ అవలీలగా సాధిసూత్నన్ శీర్&శీర్మతి కిరణపర్భగారల్ని మనఃసూఫ్రిత్గా అభినందిసూత్, ఈ చకక్ని
పతిర్కకూ తమ రచనలిన్ పంపి నితయ్పరిపుషట్ం చేసుత్నన్ రచయితలకూ, రచయితుర్లకూ కవులకూ మనఃసూఫ్రిత్గా పర్ణమిలుల్తూ, ఈ
'కౌముది ' పాఠక హృదయాకాశంలో చిరంజీవిగా వరిధ్లాల్లనీ, దినదిన పర్వరధ్మానం కావాలనీ హృదయపూరవ్కంగా ఆశీరవ్దిసూత్ శతమానంభవతి. శతాయుఃపురుషసయ్తేందిర్య.ఆయుషేయ్తేందిర్యేపర్తితిషప్తిః !

QQQQ
రామజోగయయ్

U
పర్సుత్తం మనమునన్ సంధికాలంలో.. సంపర్దాయానికి, సంసాక్రానికి విలువలకు పెదద్ పీట వేసూత్ ఒక
సంచికను నడపడం చాలా పర్యాసతో కూడినపని. ఆ పర్యాసను సునాయాసంగా నిరవ్హిసుత్నన్ శీర్ కిరణపర్భగారికి
మనమంతా జేజేలు పలకవలసిందే. ముఖచితర్ంలో మొదలుపెటిట్ పర్తి శీరిష్క వైవిధయ్ంగా ఉండేటుట్ తీసుకునే జాగర్తత్
వారి అభిరుచికి అదద్ం పడుతుంది. కిరణపర్భగారితో వయ్కిత్గతమైన పరిచయానిన్ పురసక్రించుకుని 'కౌముది'
ఎదుగుదలకు తలో చెయియ్వేసుత్నన్ మహానుభావులందరికీ ఈ సందరభ్ంగా

ధనయ్వాదాలు తెలియజేసుకోవాలి.

సమాజానికి మంచి చేయాలి. తమదైన శైలిలో - అనన్ ఆలోచన ఎంతమందిలో ఉనాన్ - దానిన్ ఆచరణలో అమలు చెయయ్గల
సంకలప్బలం కొందరికే ఉంటుంది. ఆ లక్షణం పుషక్లంగా ఉనన్ శీర్ కిరణపర్భగారి కృషి సరవ్దా అభినందనీయం.
కౌముది పర్సాథ్నం నిరాఘాటంగా ఇకపైనా కొనసాగుతుందనన్ సంపూరణ్మైన విశావ్సం నాకుంది. శీర్ కిరణపర్భగారికి, శీర్మతి
కాంతిగారికి మరొకక్సారి అభినందనలు కృతజఞ్తలతో –

QQQQ
మోహన్ ననన్పనేని
నిండు

నూరు

సంచికలు

విజయంతంగా

నిరివ్రామంగా

చదువముచచ్టగా

పూరిత్చేసుకోవటమే కాకుండా దినదిన పర్వరథ్మానం చెందుతూ వేలాది పాఠకులను సవ్చచ్ందంగా
ఆకుటుట్కుంటునన్ "కౌముది" సాహితీ పతిర్కకూ దీని వెనుక రచనా రధసారధి కిరణ పర్భ గారికి
హృదయపూరవ్క అభివందనలు. అమెరికాలో జీవనవిధానం ఉదోయ్గ, కుటుంబ, సామాజిక, వయ్కిత్గత
వతిత్డుల మధయ్ నితయ్ం నలుగుతూనే ఉంటుంది. మరోపకక్ వాయ్పార రహితంగా ఒక పతిర్కను
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పర్చురించటం కూడా ఖరుచ్తో కూడిన వయ్హారం. ఇటువంటి పలు సమసయ్లునన్పప్టికీ కేవలం తెలుగు భాష, సాహితయ్ం పటల్ కిరణ
పర్భ గారికి ఉనన్ అభిమానానికి నిలువెతుత్ నిదరశ్నమే కౌముది నూరు సంచికల జైతర్యాతర్... పర్తి సంచికలోనూ కౌముది ముఖచితర్ం
ఓ మధురానుభూతిని నింపేలానో, మనసు తొలిచేలానో, దోచేలానో, లోలోన నిలచేలానో ఒక చకక్ని కవితతోనూ దానికేమాతర్ం
తీసిపోని ఒక మంచి చితర్ంతోనూ రూపొందించటం మరే సమకాలీన సాహితీ పతిర్కలకు లేని పర్తేయ్కత. కిరణ పర్భ గారి రచనలోల్నూ,
సంకలనాలోల్నూ, సంపాదకీయాలోల్నూ పర్కృతి, మానవత, మానవ సంబంధాలను పర్తిబింబించేలా ఉంటాయి. తదావ్రా కౌముది ఒక
పర్తేయ్కమైన పాఠక లోకానికి చేరువయియ్ంది. కౌముదిని ఉరువళుళ్ తొకేక్ కొండవాగులా కాకుండా అడవి అందాలను చుటుట్కుని
సుందరంగా సాగుతునన్ నిండు వెనెన్లోల్ గోదావరిలా నడిపించటం అసామానయ్ం అదుభ్తం!! తన మానస పతిర్క కౌముది జైతర్
యాతర్ను నూరు సంచికల తొలిమజిలీ దాటుకుంటూ ఒక మహా యజఞ్ంలా నిరివ్రామంగా సాగించటమే కాకుండా అందులోని సాహితీ
విలువలతో ఏమాతర్ం రాజీ పడకుండా నిరవ్హిసుత్నన్ నా ఆతీమ్య మితృడు కిరణ పర్భ గారిని మరొకక్ సారి మనసారా అభినందిసూత్..

QQQQ
నారాయణ

మి శంకగిరి
అమెరికాలో కేలిఫోరిన్యాలో ఇదద్రు పుణయ్ దంపతులు. ఆయనేమో పర్భాకరుడు. ఆవిడేమో
కాంతి. పేరల్లోనే కాదు, వయ్కిత్తావ్లలోనూ, అభిరుచులోల్ కూడా వాళిళ్దరిదీ ఒకటే మాట, ఒకే మనసు.
ఇహ వాళళ్కి పుటిట్న పాపాయి కాంతివంతంగా ఉండటంలో ఆశచ్రయ్మేముంది? ఐతే, ఆ కాంతి
చురచురా కాలిచ్వేసే గీర్షమ్ మారాత్ండ తాపం కాదు, అలల్నలల్న సేదదీరిచ్ రసభరితం చేసే వెనెన్ల.
కౌముది. సాహితయ్ కౌముది.
మన పురాణాలోల్ సదోయ్గరభ్ం అని ఒక పర్కిర్య చెపాప్రు. దీనివలల్ జనన పర్కిర్య అంతా ఇనస్ట్ంటేనియస గా జరిగిపోవడమే
గాక పుటేట్ బిడడ్డు పూరిత్గా ఎదిగిపోయి సంపూరణ్ంగా ఉంటాడు - సతయ్వతీ దేవికి వాయ్సభగవానుడు పుటిట్నటుట్.
అలాగే ఈ సాహితయ్ కౌముదికి కూడా బాలయ్పు చేషట్లూ బాలారిషాట్లూ ఏమీ లేవు. పుటట్డమే శరతూప్రిణ్మ చందుర్డి కాంతితో
పుటిట్ంది. అలాగే వెలుగొందుతోంది. అంతరాజ్లంలో మంచి తెలుగు చదవాలని తపించే తెలుగు పాఠకులని రసపాల్వితం చేసోత్ంది.
చందర్మా మనసో జాతః అని వేద వాకయ్ం. చందుర్డికీ, చందుర్డి శకిత్యైన వెనెన్లకీ మన మనసుల మీద చాలా పటుట్ంది. ఈ అంతరాజ్ల
కౌముది అందుకి భినన్ం కాదు. పాఠకుల మనసులిన్ ఆవరించి ఉనన్ది కదా! నెలనెలా కర్మం తపప్కుండా ఒకటో తారీకుకలాల్
వెలువడుతునాన్ .. హబాబ్, పునన్మి నెలకొకక్సారే రావాలా అని పాఠకు నిటూట్రచ్క మానరు గదా!
ఈ తొమిమ్దేళళ్ పుటిట్నరోజు పాపాయికీ, జనమ్నిచిచ్న ఆ పర్భాకర కాంతిమతులైన తలిదండుర్లకీ .. మనసారా మేలు
తలపులు.
చలల్గా ఉండండి.
అక్షరాలిన్ పండించండి.

QQQQ

øöeTT~

Ç~ 100e dü+∫ø£

www.koumudi.net

100ML GS¸¼¥q GSð¸ÍFLÓj

14
ఆచారయ్ గంగి టిట్ లUనారాయణ
కౌముది అంటే వెనెన్ల అని అరథ్ం.

బే ఏరియాలో మంచి తెలుగు సాహితయ్మంటే మొహం వాచిపోయినవారికి, ఏకాంతపు చీకటల్ నీడలోల్
మగిగ్పోయిన వారికి , నిలువునా అక్షరాల రూపంలో కురిసి తడిపేసే వెనెన్ల " కౌముది".
సిరికోన (సిలికాన) లో తెలుగు వెలుగుల భావాకాశం నుంచి దుమికే సృజనాతమ్క జలపాతం
"కౌముది".
సిరికోనలో విరబూసిన సిరివెనెన్ల "కౌముది".
జలపాతం ఒకచోట దూకినా అది అకక్డే ఆగదు. అందుకొనే ఎదపలల్ం ఉంటే చాలు, అది అనంత సీమలకు పర్వహిసుత్ంది.
సిరివెనెన్లకూడా అంతే ! జగతి అంతా పర్సరిసుత్ంది.
ఈ " కౌముది" కూడా అంతే. సిరికోనలో సంపుటీకరణం (కంపుటీకరణ) పొందినా, తెలుగుపలుకునన్ నేల
నాలుగు చెరగులా తన చలల్ని వెలుగును పర్సరిసూత్నే ఉంది.
సూరయ్ కాంతి కర్మకర్మంగా వేడెకుక్తుందని, ఓ చకక్టి జంట పరమ అంకితభావంతో , ఆ కిరణపర్భను చలల్బరచి ,
చందిర్కగా మారిచ్ తెలుగు జగతికంతా పంచుతునన్ది.
తెలుగు తలిల్కి సాహితయ్ కౌముది ఉతస్వానిన్ కర్మం తపప్క నెలనెలా జరిపిసుత్నన్ది.
నితోయ్తస్వ సేవ సలిపే ఆ నిసావ్రథ్ సతాస్హితీ వసంత మూరుత్లకు ఏమిచిచ్ తెలుగుసోదరులు తమ కృతజఞ్త తెలుపుకోగలరు?
వంద సంచికలు కాదు, వంద వసంతాలు అలానే నితయ్ కౌముదీ ఉతస్వానిన్ నిరవ్హించమని, పర్చఛ్నన్ సావ్రథ్ంతో
శుభాకాంక్షలు పలకడం తపప్!
పరమేశవ్రుడు కిరణ పర్భా దంపతులకు వందేళుళ్ సకల సౌభాగాయ్లనిచిచ్ ఈ సాహితయ్ కౌముది ఉతస్వానిన్
నిరంతరాయంగా, సుసంపనన్ంగా జరిపింప చేయాలని పార్రిథ్సుత్నాన్ను.
** **
ఇంత అభిమానంగా ఈ మాటలు రాయడానికి కారణం-- కౌముది కాంతిలిపి పతిర్క నిరవ్హణ తీరే!
అందులో ముఖయ్ంగా ఆ ఆడియో సంచికలు! నవయ్తకు నవయ్త! అరథ్వంతానికి అరత్వతత్త!
గత ఏడాది కాలిపోరిన్యాకు వచేచ్దాకా కౌముది గురించి నాకు తెలియదు. మా పేర్మైకమూరిత్ డా . నందమూరి
లకీష్పారవ్తి గారివలేల్

కిరణ పర్భగారి పరిచయం. ఆ పిమమ్ట కౌముది పరిచయం. ఆ తరావ్త కర్మం తపప్కుండా కౌముది

పాఠకుణణ్యాయ్ను.
రాయటం నేరుచ్కొనే పర్తివాడూ, తనకంటూ ఒక పర్తేయ్కమైన శైలిని అలవరచుకోవాలి, పెంపొందించుకోవాలి.
జాగర్తత్గా ఇతరుల రచనలిన్ పరిశీలించి, నేరుచ్కోవాలి, అభివృదిధ్పరచుకోవాలి.
తెలుగులో నేనలా అభిమానించి, ఒరవడిగా పెటుట్కొని చూసే కొనిన్ శైలులునాన్యి. అందులో ఒకటి గొలల్పూడి
మారుతీరావుగారిది. అది చాలా అసాధారణమైంది. అనితర సాధయ్మైంది. అ పదును, విరుపు ఆయనకే సవ్ంతం. అయన చినన్ కాలమ
రాయని, దానొన్క పాఠంగా చూసాత్ను. ఆయన గొంతుతో వింటునన్టుల్గా ఊహించుకొంటూ చదువుకొనేవాణిణ్.
అలాటపుప్డు, కౌముది కాంతిపతిర్కలో నేరుగా అయన గొంతుతోనే వినే సౌలభయ్ం చూసేసరికి ఎంత ఆనందంగా
ఉంటుంది. వెనకటికి లండన లోని శీర్ గూటాల కృషణ్మూరిత్గారు శీర్శీర్ కవితలను అయన గొంతుతో కావయ్పాఠం చేయించినపుప్డో,
శాంతినికేతన కు వెళిళ్నపుప్డు రవీందర్ ఆడియోకేసెట దొరికినపుప్డో, అంతెందుకు కృషణ్శాసిత్ సాహితి సవ్రోణ్తస్వాల సందరభ్ంగా,
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ఆకాశవాణి సౌజనయ్ంతో అయన పలల్కీ పదాయ్ల పాత రికారిడ్ంగును వినన్పుప్డు ఎంత ఆనందపడాడ్నో , కౌముదిలో గొలల్పూడిగారి
గొంతమమ్టే ఆయన విరుపులిన్, చెణుకులిన్వినన్పుప్డు అంతగానూ ఆనందపడాడ్ను.
అలాగే, తన సహజ మేఘగంభీర సవ్రంతో, కిరణ పర్భ గారు , సినిమాతో ముడిపడడ్పప్టికీ ఉతత్మ సాహితాయ్కాశం లో
అదుభ్త పర్భలు నింపిన ఎందరో తేజోమూరుత్లను, హృదయ్ంగా, సమగర్ంగా పరిచయం చేసోత్ంటే అపారమైన ఆనందం కలిగేది.
ఉదాహరణకు భారతీయ సాహితయ్ం లో అసదృశమూరిత్ శరత! అలాగే ఆధునిక తెలుగు సాహితయ్ంలో ధుర్వతార దాశరథి! వారి
గురించి విడిగా ఎంతో చదువుకొనాన్ను. కానీ చదువు కోవడం వేరు, హృదయానిన్ సునిన్తంగా హతుత్కొనే గొంతు వినడం వేరు.
చెపేప్వారికి మంచి సవ్రం, శబద్సంసాక్రం ఉంటే అలా వినడానికి ఏదీ సాటి రాదు. దానికదే ఓ పర్తేయ్కమైన అనుభూతి. కిరణ పర్భ
గారు తన పర్సంగ వాయ్స సంచికలతో అంత చకక్టి అనుభూతి కలిగిసాత్రు. ఆ అనుభూతి వెనుక ఎంతో పరిశర్మ, పరిశోధన దాగి
ఉంటాయి.
అసలు పతిర్కంతా అలాగే "శార్వయ్ంగా" ఉంటే , కనీసం మరికొనిన్ ముఖయ్ శీరిష్కలయినా అలా ధవ్నిముదర్ణతో వసేత్
ఎంత బావుణణ్నిపిసుత్ంది? ముఖయ్ంగా చకక్టి కవితలిన్ సుసవ్రమునన్వారు చదివితేనే వినాలి! కవితవ్ం ఏ మాధయ్మం--అంటే -ఛందసుస్లోకానీ, మాతార్గతిలోకానీ, లేదా, వచనం లోనైనా కానీ ఎందులో రాసినా దాంటోల్ ఒక అంతరల్య నిబిడీకృతమై ఉంటుంది.
అదలా ఉనన్పుప్డే కవితవ్ం. లేదంటే శుదధ్ ఉతత్రాల వచనం. సుసవ్రమునన్వారు ఆ అంతరల్యను ధవ్నింపచేసూత్ --రిథిమిక గా-చదివినపుప్డు కవితలోని మూయ్జికాలిటీనే కాదు, తెలుగుభాషకే పర్తేయ్కమై, పర్పంచభాషలోల్ తెలుగుకు అననయ్ సాథ్నానిన్ చేకూరేచ్ ఆ
మూయ్జికాలిటీ సుసప్షట్ంగా చెవులబడుతుంది. . తెలుగు మాధురీమహిమ అంతరంగానిన్ ఆకర్మిసుత్ంది. .. అలానే చినన్చినన్ కథలను,
పిలల్లకు ఇషట్మైన చినన్ కథలను కూడా శర్వయ్రూపం లో అందిసేత్ ఎంతో బాగుంటుంది .
కౌముదిలో ననున్ విశేషంగా ఆకటుట్కొనన్ మరో అంశం -- కొతత్ రచనలకు ఎంత పార్ధానయ్మిసుత్నాన్రో, విలువైన పాత
రచనలకు కూడా అంతే పార్ధానయ్మిసుత్నాన్రు. పెదద్ రచనలిన్ సీరియలస్ రూపంలో అందిసుత్నాన్రు. వరత్మానానిన్ గతంతో ముడేసి
పాతకొతత్ల మేలికలయికగా తీరిచ్ దిదుద్తునాన్రు. అందులో ననున్ విశేషించి ఆనందపరచింది మా లకీష్పారవ్తిగారి శర్మణకం నవల.
నిజంగానే అది తెలుగులో నిలిచే మంచి నవలలోల్ ఒకటి. .... దానిన్ ఆమెగారి శార్వయ్మైన గొంతుతో కలిపి అందిసేత్ ఎంత బావుణుణ్
అనిపిసుత్ంది. అలాగే

ఇటీవల పార్రంభమైన కె. గీత గారి వెనుతిరగని వెనెన్ల నవల.

పార్రంభమే చాలా ఉతక్ంఠభరితంగా

మొదలయియ్ంది. మారుతునన్ సాంసక్ృతికభూమికలోల్ సతరీ వయ్కిత్తావ్నిన్ పరిచయం చేసుత్నన్టుల్ంది. రచయితిర్ నేరుగా మన ఎదుటికి వచిచ్
మాటాల్డుతునన్టుల్ంది. ఇలాటిదానిన్ సవ్రసహితంగా వింటే ఎంతో గమమ్తుత్గా ఉంటుంది. అమెరికాకు వచేచ్దాకా మంచి నవలలకు
లిఖితపర్తులతో పాటు ధవ్నిపర్తులు కూడా మారెక్టోల్ ఉంటాయని తెలియదు. మన తెలుగుకు ఎలానూ అంత మంచి మారెక్ట రాదు. ..
ఉనన్ంతలో కౌముది లాటి పతిర్క ఆ కొరత తీరిసేత్, కొతత్ పుంతతో పాటు చరితర్లో మిగిలిపోతుందనన్ది నిజం.
నిజానికి కౌముది ఇపప్టికే ఒక చరితర్ను సృషిట్ంచుకొంది. దానికి నిదరశ్నమే ఈ వందోసంచిక ఉతస్వం. ఎనోన్ కొతత్
దనాలతో, ఏ నెలా ఆలసయ్ం కాకుండా ఒకటో తారీఖుకే ఠంచనుగా వెలువడటం. అనిన్ వనరులూ ఉనన్ ఆంధర్దేశంలోనే ( అమమ్యయ్!
రాషట్రం విడిపోతే విడిపోయిందిగానీ, మళీళ్ ఎనోన్ దశాబాద్ల తరావ్త ధైరయ్ంగా ఆంధర్దేశమనే మాటను వాడుకోగలుగుతునాన్ం.
కీర్డాభిరామానిన్ సమ్రించుకొని మళీళ్ ఓరుగలుల్ను ఆంధర్నగరీ అని పిలుచ్కొనే రోజు ఎనన్డొసుత్ందో!) కర్మం తపప్కుండా సకాలంలో
పతిర్కను వెలువరించడం ఎంతో కషట్మైన రోజులోల్, అంత దూరదేశంలో , ఇనిన్ శీరిష్కలతో , ఇంత సమయపాలనతో ఎలా
తీసుకువసుత్నాన్రా అని చాలా విసమ్యం కలుగుతుంది. దానికోసం ఆ దంపతులను ఎంత అభినందించినా తకుక్వే!
శీరిష్కలంటే జాఞ్పకం వసుత్ంది. ఏ పతిర్కనైనా " సకుటుంబ పతిర్క" అనేయడం పెదద్ అలవాటు. అమమ్కంకోసం
దాదాపు పర్తి పతిర్క ఆ పేరెటుట్కొని బర్తికేసుత్నాన్య. అయితే అందులో నిజంగా సకుటుంబ పతిర్క లెనిన్? ఓ చకక్టి సంసారపక్షమైన

øöeTT~

Ç~ 100e dü+∫ø£

www.koumudi.net

100ML GS¸¼¥q GSð¸ÍFLÓj

16

రచనో, ఓ పర్బోధాతమ్కమైన రచనో చదివామని తృపిత్గా పేజి తిరగేయగానే, పకక్ పుటలోనే ఓ బూతుబొమోమ్, సెకుస్ కథో అగుపిసుత్ంది.
పేరెల్ందుకు కానీ, ఈపాపం పెదద్ పతిర్కలు మూటగటిట్ పంచిందే. ..... అలాటి కలుషిత వాతావరణంలో అచచ్మైన కుటుంబ పతిర్కగా,
ఆహాల్దం కంటె మించి మంచి సంసాక్రాలను, అభిరుచులను పెంపొందించే పతిర్కగా కౌముది వెలువడుతుండడం పర్తేయ్కంగా
అభినందించవలసిన గొపప్ విషయం. దానివెనుక కవిగారని అందరిచేత ఆపాయ్యంగా పిలువబడే పర్భాకర రావు- వురఫ- కిరణ పర్భ
గారి నిషఠ్ , ఆయనలోని ఉతత్మ రచయితకుండే దారశ్నికత ఉంది. అంచేతే కౌముది అంత సమగర్ంగా వసోత్ంది.
ఏ సంపాదకుడికి 'దారశ్నికత' ఉంటుందో, ఆ పతిర్కకు ఒక సప్షట్మైన 'దరశ్నం' --అంటే--తాతిత్వ్కత ఉంటుంది.
అది ఉనన్పుప్డే ఆ పతిర్క తన సామాజిక --సాంసక్ృతిక బాధయ్తను అరథ్వంతంగా నెరవేరుసుత్ంది.
కౌముదిని అలాటి సాంసక్ృతిక జవాబాద్రీ కలిగిన పతిర్కగా చూడడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.

QQQQ
సతయ్ం మందపాటి
కిరణ పర్భగారు 'కౌముది' పతిర్క మొదలు పెటిట్నపప్టి నించీ, నేను కౌముదికి రెండు శీరిష్కలు, కొనిన్
వాయ్సాలూ, కథలు వార్శాను. వార్సూత్నే వునాన్ను. ఆయన పర్చురిసూత్నే వునాన్రు. నేను కౌముది పతిర్కకి నా
రచనలు పంపటానికి ముఖయ్ కారణం, కౌముది పతిర్క మంచి సాహితీ విలువలు వునన్ పతిర్క కనుక. ఎనోన్
రకరకాల శీరిష్కలు - మారుతీరావుగారు, సిరివెనెన్లగారు, భువనచందర్గారు, సుభదర్గారు.. ఈ పేరుల్ కొనిన్
ఉదాహరణకు ఇచిచ్నవి మాతర్మే. ఇంకా ఎందరో సాహితీ విదావ్ంసులు నెల నెలా మనలిన్ పలకరిసుత్నాన్రు.
తమ రచనలతో అలరిసుత్నాన్రు. అందుకే నాకు కౌముది పతిర్క అంటే అంత ఇషట్ం. కిరణ పర్భగారు ఫోటో కవితలతో తన సాహితీ
జీవనం, కొనిన్ దశాబాద్ల కిర్తం మొదలు పెటిట్నటుట్ ఆయనే ఒకసారి చెపిప్నటుట్ గురుత్. ఇపుప్డు కూడా పతిర్కకి ముఖచితర్ం గీయించి,
దానికి తగగ్టుట్గా చకక్టి కవిత వార్సి పర్చురించటం ఆయనకే చెలిల్ంది! నేను మొటట్మొదటగా చదివేది ఆయన ముఖచితర్ కవిత అంటే
ఆశచ్రయ్ం లేదు! ఇంకొక విషయం, నెలనెలా ఇనిన్ (ఎనోన్) మంచి శీరిష్కలు వునన్ పతిర్క ఒకక్ కౌముది మాతర్మేనేమో! దీని వెనుక
కిరణ పర్భ గారి పటుట్దల, కాంతి కిరణ గారి శర్మ, ఓరుప్.. పతిర్కలో పర్తి పేజీలోనూ కనిపిసూత్నే వుంది. ఇపప్టికి వంద సంచికలు
పూరిత్ చేసుకునన్ పండగ సమయంలో నా హృదయపూరవ్క అభినందనలు. ఇంకా కొనిన్ వందల సంచికలతో, కౌముది తెలుగు సాహితీ
వనంలో చలల్ని వెనెన్ల కురిపించాలని మనసారా ఆశిసుత్నాన్ను

QQQQ
ధామ

కౌముదిలో నూలుపోగు
'కౌముది ' ఆ పేరే ఎంతో బాగుంటుంది. వెనెన్లకు ఉనన్ పేరల్లో 'జోయ్తస్న్' ఎలానో, కౌముది అంత
మహోతస్వంగాను ఉంటుంది. వెనెన్లకు కిరణపర్భలు, కాంతికిరణాలు సహజాతి సహజాలే కదా! వెనెన్లను
ఇషట్పడని వారుంటారనుకోను. ననున్ చాలామంది 'సుధామ' అని కలం పేరు ఎందుకు పెటుట్కునాన్వని
అడుగుతుంటారు. ఎందుకో తెలీదు గానీ సుధ అంటే అమృతమయుడు సుధామ అంటే అమృతమయమైన,
అమృతమయుడైన అనే అరధ్ంలో వెనెన్ల, చందుర్డు అనే అరాధ్లు కూడా ఉనాన్యి. చందుర్డే కదా వెనెన్లలు
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వెదజలేల్ది. సు అంటే మంచి వయ్వసథ్ ఏరప్డాలనన్ సంకలప్మూ ఆ భావనలో గరిభ్తమే మరి!

2008 ఆగసుట్లో ఆకాశవాణి నుంచి సవ్చఛ్ందంగా రిటైరయాయ్ను. పెనష్న అవీ సెటిలయేసరికి ఏడాదిపటిట్ంది. 2009
నవంబర చివరోల్నో, డిసెంబరలోనో అమెరికా నుంచి నాకు ఫోనొచిచ్ంది. అది చేసింది ఎవరో కాదు. కిరణపర్భగారే! 1960 - 70
దశకంలో 'మానవత' అనే సైకొల్సట్యిలడ్ మాసపతిర్క హైదరాబాద నుంచి వెలువడటం, దానికి నేను ముఖచితార్లూ అవీ సంతరించడం,
తానూ అందులో సారధయ్ం వహించడం వంటి ఆ మధురసమ్ృతులను గురుత్చేసూత్ 'కౌముది' అంతరాజ్ల పతిర్కను నిరవ్హిసుత్నాన్ననీ
దానికి ననున్ ఏదయినా రాయమనీ అడిగారాయన. అపుప్డపుప్డే ఇంటరెన్టతో పరిచయం చేసుకుంటునాన్ను.
అంతరాజ్ల పతిర్కగా 'కౌముది'ని తెరవగానే నాకు ఆశచ్రాయ్నందాలు కలిగాయి. వేరు ఒకటి రెండు పతిర్కలు అంతరాజ్ల
సంబంధులే అపుప్డు చూశానుగానీ అవేవో నోటబుక పేజీలు చూసినటేల్ అనిపించింది గానీ, కౌముది మాసపతిర్క పేజీలు ననున్
ఆకటుట్కునాన్యి. ఒక పతిర్క అనే ఆకరష్ణ దాని నుంచి నాకు కలిగింది.
కిరణపర్భగారు అడగడంతో నా వృతిత్పరమైన జాఞ్పకాలే ఎందుకు రాయకూడదు అనిపించింది. వృతిపరంగా ఎందరో
సాహితీ కళారంగాల వయ్కుత్లతో, అంశాలతో కలిగిన పరిచయాలు రాసేత్ బానే ఉంటుందనిపించింది. కిరణపర్భగారు కూడా 'రైఠో '
అనగానే 'రేడియోజాన్పకాలు' అని ఆయన అనడంతో జనవరీ 2010 సంచికనుంచి నా 'రేడియోజాఞ్పకాలు' కాలమ గా 'కౌముది'లో
మొదలయియ్ంది. ఏ నెలకు ఆ నెల రాయడమే అయియ్ంది. ఒకక్సారి సంచిక మొదటి తేదీనే ఠంచనుగా వెలువడుతుందనీ తెలిసీ
నాలుగైదురోజుల ముందు పంపి, ఇబబ్ంది పెటిట్న సందరాభ్లు కూడా ఉనాన్యి. కానీ ఏ మాతర్ం విసుకోక్క వెంటనే రేడియోజాఞ్పకాలు
నేను రాసినది ఫైలగా కూడా ముందే పంపి దానిలో సవరణలు, అచుచ్తపుప్లు ఏవయినా ఉంటే సరిచేయమని కోరి, నేను అలా
పంపగానే ఎంతో శర్దద్గా, అందంగా 'కాలమ'ని తీరిచ్దిదుతూ వచాచ్రు. ముఖయ్ంగా ఈ విషయంలో శీర్మతి కాంతిగారికి నా
కృతజఞ్తాభివందనాలు ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. నా రేడియోజాఞ్పకాలు గురించి నా మెయిలకు ఎందరో అభినందనలు పంపేవారు.
సూచనలు ఇచేచ్వారు. కౌముదిలో పాఠకుల అభిపార్యాల దగగ్ర సప్ందన కూడా చూసూత్ండేవాడిని. అకక్డ ఎకుక్వ పర్తిసప్ందనలు
లేవే అనుకునేవాడిని. అనేక రచనలోల్ కాలమస్ లో ఒకటైనపుప్డు సంచికలో అభిపార్యాలు వయ్కత్పరిచేవారు నా 'కాలం' గురించి అకక్డే
పటిట్ంచుకోవాలనుకోవడం సరికాదేమోలే అనుకునేవాడిని. కానీ నా ఈ మెయిలకు, ఫేసబుకలో 'కౌముది'కి నేను 'లింక' ఇచిచ్నపుప్డు
అకక్డ సప్ందనలు ఆనందానిన్ కలిగించేవి. ఆంధర్ బాలానంద సంఘం కామేశవ్రి (పాప) కర్మం తపప్కుండా నెలనెలా చదివానని
చెపిప్నపుప్డు బోలెడు సంతోషించాను. మా ఆకాశవాణికి డైరెకట్ర జనరల హోదాలో రిటైరయిన ఆర.ఎ.పదమ్నాభరావుగారు అలాగే
అసిసెట్ంట డైరెకట్రగా రిటైరైన చలపతిరావుగారు కూడా కౌముదిలో నా 'కాలమ' చదివి మెచుచ్తూండడం జరిగేది. పాఠకులకు
ఆసకిత్దాయకంగా మలచడంలో మరింత జాగర్తత్లు తీసుకోవాలనీ, కథనాలు చెపాప్లనీ అనుకునేవాడినిగానీ ఏ నెలకానెల చివరోల్
హడావిడిగా కూరుచ్ని రాయడమే జరిగేది.
ఏమయితేనేం అలా 57 నెలలపాటు కౌముదిలో 'రేడియోజాన్పకాలు' కాలమ గా సాగి, సెపెట్ంబరు 2014లో ముగిసింది.
అలా 'కౌముది'కి కాలమిసుట్గా ఉనన్వాళళ్లోల్ చేరాను. గొలల్పూడిమారుతీరావు, సుదాద్ల అశోకతేజ, అదేపలిల్ రామమోహనరావ
పర్భృతులే కాక మలాల్ది వంటి పర్ముఖులు అలాగే మంచి సీరియలస్, కథలు, కవితలు, కారూట్నుల్తో కౌముది సాహితయ్పతిర్కగానే కాక
కుటుంబసమేతంగా అలరించగల అంతరాజ్ల పతిర్కగా రాణిసోత్ందనక తపప్దు. మరీ ముఖయ్ంగా ఆడియో రచనలు సుతరించడం ఓ
విశేషమైతే నెలనెలా ముఖచితర్కవితలు మరెకక్డా కానరాని ఒక విలక్షణతే! 'రచన' మాసపతిర్కలో కిరణపర్భగారి ఆ అనుభూతి
శకలాలు కరుణాకర గీతలతో ఇపప్టికీ చూసుత్నాన్ను.
వంద సంచికలు అంటే సామానయ్మైన విషయమేమీ కాదు. ఎనిమిది సంవతస్రాలు పూరిత్చేసుకుని తొమిమ్దవ సంవతస్రంలో
నవనవోనేమ్షంగా నడుసూత్ 'శత చందర్దరశ్నం' చేసిన 'కౌముది' పతిర్క 'సహసర్ చందర్ దరశ్నం' చేసుకునేంతవరకు కూడా
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నిరాటంకంగా నిరాఘాటంగా కొనసాగాలని అభిలషిసుత్నాన్ను. రచయితలకు పారితోషికాలు కూడా చెలిల్ంచగలిగేంత ఆరిధ్కాభివృదిద్ని
కూడా సాధించాలని కోరుకుంటునాన్ను. కౌముదీ దంపతులు కిరణపర్భ, కాంతికిరణగారల్కు శుభాభినందనలు.

QQQQ
డి.పదమ్జ(తమ ని)
సాధారణంగా మనందరికీ కొనిన్ ఇషాట్లు, అభిరుచులు ఉంటాయి. ముఖయ్ంగా యవవ్నంలో మనం
కొనిన్టి మీద పర్గాఢమైన అభిమానానిన్ పెంచుకుంటాం. కానీ జీవితంలో సిథ్తపడే కర్మంలో వృతిత్, ఉదోయ్గం,
సంసార తాపతర్యాలోల్ మునిగి పోయి వాటనిన్టినీ మరిచ్పోయాం. అపుప్డపుప్డూ దూరం నుంచి వినిపించే ఓ
పాట, ఏదో వెదుకుతూంటే, అలమరలో ఓ మూల కనిపించే పుసత్కం, 'అరె! ఒకపుప్డు ఇది నాకు ఇంత
ఇషట్మో! మరిచ్పోయానేంటి? అని ఫీలయేయ్లా చేసాత్యి.
కిరణపర్భగారుల్ (ఇకక్డ కిరణపర్భ గారంటే ఒకక్రు కాదు బహువచనం. కాంతిగారు+పర్భాకరగారు) ఈ విషయంలో
అదృషట్వంతులు. వృతిత్రీతాయ్ ఎంత బిజీగా ఉనాన్ అభిరుచి లేక ఇషాట్నిన్ మరిచ్పోకుండా మానసపుతిర్కగా కౌముదిని రూపొందించి తనకి
అతయ్ంత ఇషట్మైన సాహితీ సేవని చేసుత్నాన్రు. అలాంటి ఆసకిత్ గలవారికి ఆ వెనెన్లని పంచుతునాన్రు. వంద సంచికల కౌమారంలోకి
అడుగుపెటిట్న కౌముది వేయి సంచికల మైలురాయిని కూడా దాటి ఇంకా, ఇంకా ఇంకా తన కాంతులని పర్సరిసూత్నే ఉండాలని
కోరుకుంటునాన్ను.
మీ దంపతుల ఉతత్మాభిరుచికి వందనాలు.

QQQQ
మ వలూల్రి
నా పిర్య సేన్హితురాలు ఆతీమ్యురాలు కాంతిగారికి, నా అభిమాన కవిగారు...కిరణ
పర్భగారికి , అనేకానేక అభినందనలు. ఈ ఆనందోతాస్హవేళ నేనూ మీతో ఈ సందరాభ్నిన్ పండగలా
భావిసుత్నాన్ను. ఎందుకంటే, కౌముదిలో మొదటగా పర్చురితమైన సీరియల నాదే కావటం నాకు
గరవ్ంగా వుంది. ఇందుకు కారణం మాతర్ం, నా నిజ సేన్హిత..మా కాంతీ జీ నే. నిజం. నేను రాయటం
మానేసిన వేళ, ననున్ తన ఆపాయ్యతలో బంధించి...వెంట పడి," ఇహ నేను రాయలేను", అంటే
వినక...వదలక, నాచే" పేర్మలేని చోటు" అనే సీరియల రాయించిన ఘనత తనకే దకుక్తుంది. ఆ
సీరియల ఎంతటి ఘనవిజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా! నా కెందరెందరో, ఆణిముతాయ్ల వంటి అభిమానులు
లభించటానికి కారణం కూడా మా అపురూప దంపతులే కారణం. అందుకే, ఆ నా నవలను, మా కాంతి జీ కే అంకిత మిచాచ్ను. అదే
నాయ్యం మరి. కాంతి జీ, కిరణ పర్భ గారు, మీ ఇరువురిని, మరోమారు...మరోమారు గరవ్ంగా ముచఛ్టగా మీకు అభినందల
సుమాలు అందిసుత్నాన్ను. ఈ మీ(మన) సాహితీయాతర్ ఇహ ముందు కూడా ఇలాగే సాగాలని(సాగుతుంది) కోరుకుంటూ.. మరో
మారు అభినందిసూత్, శుభాకాంక్షలుతో...
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QQQQ
అతత్లూరి జయలU
తెలుగింటి పెరటోల్ కౌముది

కొబబ్రి మటట్ల మీద చలల్గా, తెలల్గా పరచుకుని, పెరటోల్ని నూతిగటుట్మీద పాకుతూ, మలెల్, జాజి,
మందారలకు మంచి కథలు చెబుతూ, సీరియళళ్ ఫలరసాలను తెలుగువారికి అందిసూత్ పటుట్ పరికిణీ కటుట్కునన్
కనెన్పిలల్లా పరుగులు తీసూత్, పలకరిసూత్, పలవరిసూత్ అందరి మనసులనూ ఆనందడోలికలోల్ ఊగించే అంతరాజ్ల పతిర్క
కౌముది.
100 సంచికలు పూరిత్చేసుకుందిట.. అబుబ్రంగా లేదూ. అపుప్డేనా, నినన్ మొనన్టివరకూ ఎవరీ కౌముది?
పుటిట్న వెంటనే పాకేసింది, ఆరునెలలు కాకుండానే అడుగులు వేయడం, పరుగులు తీసూత్ పందెంలో అనిన్టినీ, అందరినీ ఓడించి
విజయగరవ్ంతో 100 సంచికలు పూరిత్చేసుకోడం అదుభ్తం.
పర్ముఖుల దగగ్రిన్ంచీ సాహితీ పర్పంచంలోకి బుడిబుడి అడుగులు వేసే వారిదాకా అందరినీ ఆదరిసూత్, పోర్తస్హిసూత్,
నెలకొక అందమైన తెలుగింటి వెలుగులిన్ కవరపేజీలుగా, ఆ కవర పేజీలకు అందమైన కవితలిన్ వాయ్ఖయ్లుగా మలచి మనకందిసూత్
పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్ తెలుగువారందరికీ ఆతీమ్యులైన దంపతులు కాంతికిరణపర్భలు. అనోయ్నయ్తకే కాదు అందరికీ ఆదరశ్ం వీరి
దాంపతయ్ం.
కౌముది ఇంకా, ఇంకా తెలుగువారిని అలరిసూత్ అందరికీ వెనెన్ల పంచుతూ ఆనందానిన్ అందించాలని కోరుకుంటునాన్ను.

QQQQ
మంథా భానుమతి
తెలుగు అంతరాజ్ల సాహితీ పర్పంచం లో ఒక సంచలనం, ఒక పర్భంజనం.
కౌముది పార్రంభించిన కొదిద్ నెలలకి నాకు నాకు సమాచారం వచిచ్ంది, ఒక మంచి అంతరాజ్ల పతిర్క
ఆవిరభ్వించిందని. అపుప్డపుప్డే అంతరాజ్లం ఉపయోగం, వాడుక తెలిసింది. ఇంకా నేరుచ్కునే దశలోనే
ఉనాన్ను. పతిర్క తెరవగానే ఆకరష్ణీయమైన చితర్ం, కవిత ఆకరిష్ంచాయి. తదుపరి శీరిష్క లనీన్ ఆసకిత్ కరంగా
కనిపించాయి..
వెంటనే ఒక నవల పంపించాను.. కొదిద్ రోజులోల్నే పర్చురణకి తీసుకుంటునాన్మని తెలియజేశారు. అపప్టున్ంచీ పర్తీ నెలా నా
రచన.. సీరియల గానో, కథగానో వసూత్నే ఉంది.
సంపాదకులు సుహృదాభ్వంతో పేరుపొందిన పర్తీ రచయితనీ సంపర్దించి వారి రచనలు వేసుకోవడమే కాక, ఔతాస్హిక
రచయితలకి పోర్తాస్హమందిసూత్ పతిర్కని తమ సవ్ంత బిడడ్లాగ పైకి తీసుకొసుత్నాన్రు.
పాఠకుల శీరిష్కలు, పజిలస్, కథల పోటీలు, కబురుల్, యాతార్ విశేషాలు, ఆడియో ఇంటరూవ్య్లు.. పాఠకులకి ఎందులో అభిరుచి
ఉంటే ఆ శీరిష్క మన కౌముదిలో ఉంటుంది.
ఇంత చకక్ని పతిర్క నూరవ సంచికకి సావ్గతం.. ఎనెన్నిన్, ఏమేమి శీరిష్కలుంటాయా అని ఎదురు చూసుత్నాన్ము.
కాంతికిరణ గారికీ, కిరణ పర్భగారికీ అభినందనలు.
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QQQQ
కౌ'ముదావహం'

జయ రధి జీడిగుంట

ఫేసబుక ఇనబాకసలో కిరణపర్భగారి మెసేజ చూడగానే ఎపప్టిలాగే ఆయనిన్ కలిసినపుప్డు
మాటాల్డుతునన్పుప్డు గాని, ఇంటరెన్ట టాక షోసలో ఆయన మాటలు వింటునన్పుప్డు గాని నాకు
వెంటనే సుఫ్రించే చాలా ఇషట్మైన భరత్ృహరి శోల్కం మళాళ్ గురొత్చిచ్ంది. నా చినన్పుప్డు ఆకాశవాణి లో
పర్తి ఉదయం పర్సారమయేయ్ సంసక్ృత పాఠం ‘Signature Tune' అది
( https://www.youtube.com/watch?v=y0RknpclwxU) అది.
కేయురా న విభూషయంతి పురుషం, హారాన చందోర్జవ్లః
న సాన్నం న విలేపనం న కుసుమం నాలంకృతా న మురధ్జః
వానేయ్కాసమలం కరోతి పురుషం, యా సంసక్ృతా ధారయ్తే
కీష్యంతే ఖలు భూషణాని సతతం, వాగూభ్షణం భూషణం
“చేతికి వేసుకునన్ గండ పేరుండాల వలోల్, బంగారు కంకణాల వలోల్ గాని , మెడలో పర్కాశిసూత్ వేలాడుతునన్ మణిహారాల
వలోల్ , గొలుసుల వలోల్ గాని , ఒంటికి పూసుకునన్ సుగంధ పరిమళ దర్వాయ్ల వలోల్, ధరించిన వసాత్ర్ల వలోల్ గాని , తలపై పెటుట్కునన్
కిరీటాల వలోల్ గాని మానవులు అలంకరింపబడరు. వారి నోటి నుంచి వెలువడే సువాచకం వలల్ మాతర్మే మనుషులు అలంకరించ
బడతారు. వాగూభ్షణం మాతర్మే వారిని దివయ్ సుందరంగా అలంకరించే నగ “- అని దానరధ్ం.
ఈ భరత్ృహరి శోల్కం గురించి కౌముది వందవ సంచిక వెలువడుతునన్ సందరభ్ంలో ఎందుకు పర్సాత్విసుత్నాన్నంటే, 99
సంచికలు నిరివ్ఘన్ంగా లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం పర్పంచ వాయ్పత్ంగా నివసిసుత్నన్ తెలుగు వారందరికీ.. మంచి సాహితాయ్నిన్
అందించాలనే ఒకే ఒకక్ సంకలప్ం మరియు తాపతర్యం తో 'కౌముది' అంతరాజ్ల మాస పతిర్కని నిరవ్హిసుత్నన్ కిరణపర్భగారు,
భరత్ృహరి చెపిప్నటుట్ అతి సాధారణంగా కనబడినా అసాధారణమైన వాచకానిన్ ఆభరణంగా ధరించడమే కాకుండా తదావ్రా మంచి
సాహితయ్ సంకలనం, సంపాదకీయంతో మా లాంటి సాహితయ్ నిరుపేదలకి అందిసుత్నన్ తీరు బహు కౌ'ముదావహం'.
ఒక విధంగా కౌముది మాస పతిర్క అనే కనాన్ 'కిరణపర్భ' గారు, ఆయన శీర్మతి కాంతి కిరణగారల్ మాస పుతిర్క అంటే
సబబుగా ఉంటుంది. పుతిర్క జనానికి నవమాసాలు పడతాయి. కానీ పర్తి మాసం ఈ కౌముది పుతిర్క జననానికి వాళుళ్ పడే పర్సవ
వేదన, ఆ పతిర్కలో పొందు పరిచిన, పరుసుత్నన్ రచనలు, శీరిష్కలు, సంపాదకీయాలు, సేకరణలు చూసేత్ మనకి బాగా అరధ్మవుతుంది,
ఆ కషట్ం ఒక బిడడ్ కి జనమ్నిచేచ్ నొపిప్కి యే మాతర్ం తీసిపోదని. పర్తి నెలా కర్మం తపప్కుండా కర్మ శిక్షణతో విడుదల చెయయ్డానికి
వారు తమ దైనందిన జీవితంలో ఎనిన్ తాయ్గాలు చేసుత్నాన్రో తెలియదు కానీ, అనిన్ బాధయ్తలు మాతర్ం సకర్మంగా నెరవేసూత్ వుంటారని
ఆయనిన్ మితుర్నిగా పొందిన సానిన్హితయ్ంతో నమమ్కంగా చెపప్గలను.
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ఆయన సంపాదకులుగా ఒక శతకం సంచికలు పూరిత్ చేసుకోబోతునన్ ఈ అంతరాజ్ల మాస కౌముది సాహితీ పర్సాథ్నం
గురించి నా విశేల్షణ, సప్ందన, సూచనలూ, అభిపార్యాలూ వార్సి పంపమంటే నా గురించి రాసారేమిటబాబ్ అని వాటిని ఆయన
ఎడిటింగలో కట చేసినా నేను ఆశచ్రయ్పోను. కాబటిట్ ఇక కౌముది పర్సాథ్నంలోకి వచేచ్సాత్ను.
ఉపోదాఘ్తంలో చెపిప్నటుట్గా ఆయన Facebook దావ్రా పంపిన మెసేజ లో ఒకక్ టైపో కూడా లేదు, అలాగే ఆయన
వినన్వించిన తీరు.. అచచ్తెలుగు లో సవ్చచ్మైన వినన్పం. అది చదివిన వారెవరికైనా వెంటనే ఆ పనికి ఉపకర్మించాలనిపిసుత్ంది.
అందుకే ఈ సంచిక కోసం ఎంతో మంది పర్ముఖులు, సాహితయ్ వేతత్లు, సాహితీ పిర్యులు ,పాఠకులు తమ తమ విశేల్షణలు,
సప్ందనలు శుభాకాంక్షలు, శుభాశీసుస్లు పంపుతారు కదా నేనెందుకులే అని అనుకోకుండా ఆ పనికి ఉపకర్మించాను. ఉపకర్మించాక
తెలిసింది, ఇది అంత సులభమైన పని కాదని. గత ఎనిమిది సంవతస్రాలలో కౌముది దావ్రా నేను తెలుసుకునన్ విషయాలు, చదివిన
రచనలు, ఆనందించిన విషయాలు ఎనోన్ ఉనాన్యి. సినిమాలు

చూడటమనాన్ ఆ రంగంలో ఉనన్ పర్ముఖుల గురించి

తెలుసుకోవాలనాన్ ఎంతో ఉతాస్హం చూపించే నేను కౌముది సంచికలో పర్తి నెలా ఒక దరశ్కుడు తన మొదటి సినిమా పర్సాథ్నం
గురించి పర్సాత్విసుత్నాన్రని నా మితుర్డెవరో నాకు కౌముది మాగజైన లింక పంపితే జూన 2007లో అనుకుంటా కౌముది మాగజైన
సబసైక్బ చేశా. తరువాత తెలిసింది ఆ చినన్పని నాకు తెలుగు సాహితయ్ జాఞ్నంతో పాటు కిరణపర్భగారి సానిన్హితయ్ం కూడా
సంపాదించి పెడుతుందని. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే కౌముది మాస పతిర్కని పర్తీ నెలా అనుకునన్ సమయానికి అంతరాజ్ల పాఠకులకు
అందించడం కిరణపర్భగారికి ఎలా ఒక వదులుకోలేని వయ్సనంగా మారిందో ఆ పతిర్క లో ఎనోన్ శీరిష్కల కోసం వేచి చూసి వాటిని కర్మ
తపప్కుండా చదవటం నాకు కూడా ఒక వదులుకోలేని మంచి వయ్సనమయిపోయంది. అందుకు నేను ఆయనకీ, కౌముదికి సదా
కృతజుఞ్ణిణ్.
కథలు, కవితలు చదవడానికి అంతగా ఆసకిత్ లేని నేను పార్రంభ సంచికలోల్ కిరణపర్భగారి అదుభ్తమైన సంపాదకీయంతో
పాటు ఆయన వార్సే ముఖపతర్ కవిత, గొలల్పూడి మారుతీరావు గారి 'అవీ ఇవీ', 'మొదటి సినిమా' శీరిష్కతో పాటు పర్ముఖ దరశ్కుల
సినీ పర్సాథ్న విశేషాలు, ఆ పాట మధురం శీరిష్కతో వివిధ పాఠకుల జీవితాలోల్ మరిచిపోలేని సినిమా పాటల ఘటాట్లు, పుసత్క పరిచయం
మొదలైన అంశాలనిన్ంటినీ చాలా ఇషట్పడి చదివే వాణిణ్. మరెనోన్ కథలు కేవలం వాటి పేరు చూసి గానీ, అవి రాసిన వారి పేరు చూసి
కానీ చదివే వాణిణ్. కానీ పర్తి పతిర్క నా లాపటాపలో సేవ చేసుకుని కొనిన్ ఇంటెర్సిట్ంగ ఆరిట్కలస్ పిర్ంట తీసుకుని మాతర్ం
ఉంచుకునేవాణిణ్.
రానురాను కౌముదిలో పర్చురించే వాయ్సాలు, శీరిష్కలు చాలా ఆకరిష్ంచడం మొదలు పెటాట్యి. ఉదాహరణకి, మనుచరితర్,
నలోపాఖాయ్నం, ఆముకత్ మాలయ్ద , పోతన భాగవతం లాంటి తెలుగు కావాయ్ల గురించి వినడం ఏదో కొదిద్గా తెలుసుకోవడమే తపప్
వాటిలో ఉనన్ పదాయ్ల విశేల్షణ సమగర్ పరిశోధన తెలియని నాకు వాయ్స కౌముదిలో వాటి గురించి వివరిసూత్ ఎంతమంది పర్ముఖ
సాహితీ వేతత్లు వార్సిన వాయ్సాలు చాలా ఆనందం కలిగించాయి.
అలా పార్రంభమైన నా కౌముది పఠనంలో ఎనోన్ మంచి మంచి రచనలు చదివించే వీలు కలిపించారు కిరణపర్భగారు.
ఆయన సంపాదకీయం రచనలు, యండమూరి, మలాల్ది , కొమూమ్రి, యదద్నపూడి మొదలైన పర్ముఖ రచయతల నవలల
పునరుమ్దర్ణలు, సూరయ్దేవర రామోమ్హన రావు గారి నవలా పరిశోధనా విధానం, పర్చురణలో లేని సిరివెనెన్ల తరంగాలు, గతమెంతో
ఘనకీరిత్ శీరిష్కన అదుభ్తమైన పురాతన రచనా వాయ్సంగాలు, మన భారతం పేరుతో మన దేశ చరితర్, సంసక్ృతి, సాంపర్దాయాల
విశేల్షణ, శతకకారులు శీరిష్కలో బహుళ పార్చురయ్ం పొందిన మన తెలుగు శతకాల పదాయ్ల తీరుతెనున్లు, తెలుగు పలుకుబడి పేరుతో
తెలుగు భాషా విపులీకరణ, చితర్కదంబం దావ్రా అనేక ఆసకిత్కరమైన సినమా విశేషాలు, చిటెట్నరాజుగారి ‘అమెరి' కథలు, ఫాల్షబాక
శీరిష్కలో పలువురి పర్ముఖుల జీవిత విశేషాలు, వారితో పరిచయ వాయ్సాలూ , రాజాగారి ఆ పాతపాట మధురం, మాతృదేవోభవ, మా
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మంచిమాషాట్రు & టెనత్ కాల్స శీరిష్కలతో పాఠకుల ఆరర్ధ్త నిండిన కథనాలు.. వసుంధరగారి భకిత్ గిరి, రమణి బలభదర్పాతుర్ని గారి
కాలం దాటని కబురుల్, సుధామగారి రేడియో జాఞ్పకాలు, మధురవాణిగారి ఆరిట్కలస్, .. ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే కౌముదిలో పర్చురించే
పర్తీ వాయ్సం, శీరిష్క, రచన, కథ, కవిత గురించి చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. అందుకే కాబోలు ఆ విషయం ఆయనే ముందుగా గర్హించి ఆ
సాహితయ్ సంపద ని కిరణపర్భగారు కౌముది వెబసైటలో గర్ంధాలయంగా పాఠకులకు అంద జేశారనుకుంటా. ఇకక్డ నాదొక చినన్
వినన్పం . కౌముది పతిర్క లో వాయ్స కౌముది లో పర్చురించిన అనేక తెలుగు కావాయ్ల విశేల్షణలు కూడా ఒక పుసత్కం గా పొందుపరిచి
గర్ంధాలయం దావ్రా అందచేసేత్ చాలా బాగుంటుంది.
ఈ సాహితీ సంపద, జాఞ్న సముపారజ్న మా లాంటి దురాశపరులకి సరిపోదనన్టుట్ గత కొనిన్ సంవతస్రాలలో కౌముది
ఆడియో మాగజైన - మరొక అదుభ్తమైన పర్కిర్య. ముందుగా చెపిప్నటుట్ ఆయన ఏవనాన్ విషయాలు చెబుతుంటే అలా
వినాలనిపిసుత్ంది.

అందుకే

నేను

ఆయన

విరిజలుల్,

రేడియో

టాకషోస,

కౌముది

ఆడియో

మాగజైనసని

ఎం.పి3

ఫారమేటలో మారుచ్కుని నా లాంగ డైరవస్ లోను, అలాగే ఆఫీస కమూయ్టలోనూ వింటూ ఉంటా. వయ్కుత్ల గురించి అయితేనేమి,
సినిమాల గురించి అయితేనేమి ఆయన విషయ సేకరణ నిజంగా అమోఘం. అలా ఎంతో మంది సూఫ్రిత్ పర్దాయకమైన వయ్కుత్ల
జీవితాల గురించి మనకి తను అలంకరించుకునన్ వాగూభ్షణం తో మనలిన్ అలరిసుత్నన్ కిరణపర్భగారు, పేరులో సూరయ్ కిరణాలునాన్,
కౌముది దావ్రా చలల్ని జాబిలిల్ని పర్సరిసూత్ ఆ అంతరాజ్ల పతిర్క దావ్రా మరింత కీరిత్ని ఆరిజ్ంచాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకుంటూ శత
సంచికోతస్వానికి నా హృదయపూరవ్క అభినందనలు అందిసుత్నాన్ను.
ఎవరో మహానుభావుడు సెలవిచిచ్నటుట్ పుసత్కాలు అలంకరించడానికి రాయబడలేదు.. కానీ అలంకారానికి పుసత్కానిన్ మించిన
వసుత్వు లేదు. కౌముది గర్ంధాలయంలో ఉనన్ పర్తి పుసత్కం నిజంగా ముదిర్ంచుకుని మన ఇంటిలో ఏ గదిలో పెటుట్కునాన్ అది ఒక
అచచ్మైన సవ్చఛ్మైన తెలుగు గర్ంధాలయం అవుతుందనడం అతిశయోకిత్ కానే కాదు.
కిరణపర్భగారు ఈ కౌముది పతిర్కకి కేవలం సంపాదకుడు మాతర్మే కాదు. తదావ్రా తెలుగు సాహితయ్ పిర్యులకు
అందజేసుత్నన్ అపర సంపదకి కారకుడు కూడా అనడంలో ఏ మాతర్ం సందేహం లేదు. ఆయన మనకి మరెనోన్ సంవతస్రాలు
ఆరోగయ్వంతమైన, ఆనందించతగిన తెలుగు వెలుగులు పర్సరింప చేసాత్రని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటునాన్ను.

QQQQ

నాదెళళ్ అనూరాధ

అరుగు దిగని వెనెన్ల –పరిచయం అవసరంలేని వెనెన్ల
వెనెన్ల తళుకుమంటూ ఉంటుంది.
వెనెన్ల సవ్చఛ్ంగా ఉంటుంది.
వెనెన్ల మళీల్ మళీల్ వచిచ్ పలకరిసూత్నే ఉంటుంది.
వెనెన్ల దిగులు మబుబ్లిన్ విసిరేసుత్ంది
వెనెన్ల గుండెనిండా ఆనంద తరంగాలిన్ సృషిట్సుత్ంది.

వెనెన్ల తన సమక్షంలో సమసాత్నీన్ వెలిగిసుత్ంది.
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వెనెన్ల ఒక కమమ్ని పరిమళానిన్ మన చుటూట్ నింపుతుంది.
వెనెన్ల పాపాయి నవువ్లా అలరిసుత్ంది.
వెనెన్ల మధురమైన అనుభూతులిన్ కలిగిసుత్ంది.
వెనెన్ల ఒక అందమైన అనుభవమైపోతుంది.
వాగూవంకలీన్, కొండాకోనలీన్ అనిన్ంటినీ చైతనయ్వంతం చేసుత్ంది.
భూమాయ్కాశాల మధయ్ నిశశ్బద్ంగా పర్వహిసూత్ అదైవ్తానిన్ బోధిసుత్ంది.
మనిషిని భావుకుణిన్ చేసుత్ంది.
వెనెన్ల మీద ఎవరైనా ఒక వాయ్సమో, మరేదైనా రాయమని ననున్ అడిగారా అని మీ అనుమానం కదూ!
సరే, ఇకక్డ వెనెన్ల చేసే గారడీ గురించి ఒక చినన్ కథ చెబుతాను.

పీర్కేజీలో చేరిచ్న మా పాపకి రోజూ నేనిచేచ్ సాన్క బాకస్ ని మళీల్ పదిలంగా ఎలా ఇచేచ్నో అలాగే వెనకిక్ తీసుకువసూత్, పాప
నా మనసుస్ని గాయపరుసుత్నన్ రోజులవి! చాలా చాలా సంవతస్రాలకిర్తం లెండి.....ఎపుప్డో కిర్తం జనమ్లో జరిగినటుట్ంటుంది
తలుచుకుంటే.
నేను పాపని మధాయ్హన్ం ఇంటికి తీసుకొచేచ్పుప్డు , అదే కాల్సులో ఉనన్ తన మనవణిణ్ తీసుకెళేల్ందుకు ఒక ఉతత్రాది మహిళ
వసూత్ ఉండేది. ఆమె పిలల్వాడు పూరిత్గా బయటకు రాకుండానే రోజూ ఖచిచ్తంగా ఒక పర్శన్ అడిగేది, ‘డబాబ్ ఖాయా?’ అని. వాడు
ఆనందంగా ఖాళీ డబాబ్ని వాడి అమమ్మమ్కి చూపించేవాడు .
నా కూతురుమాతర్ం డబాబ్ మూత కూడా తియయ్కుండా నీరసించిన ముఖంతో బయటకొచేచ్ది. నాకు ఉకోర్షంగా ఉండేది.
కోపప్డదామంటే రెండునన్రసంవతస్రాల వయసైనా గటిట్గా లేని పసిపిలల్. తినటం ఎలా అలవాటు చెయాయ్లో తోచేది కాదు.
రోజూ భోజనం కానీ, ఏదైనా తినిపించేదగగ్ర నాకూ పాపకీ గొడవగా ఉండేది. నేను అలిగినటుట్ గమనిసేత్ కొంచెం
తినే పర్యతన్ం చేసేది కానీ తినేందుకు ఎకుక్వ ఆసకిత్ చూపించేది కాదు.
ఒకరోజుసాయంతర్ం చీకటి పడాడ్క ఒంటరిగా బాలక్నీలో కూరుచ్నన్ నాకు డార్యింగ రూమోల్ంచి మా పాప వాళల్ నానన్తో
ఆడుతునన్ ఆటలు , కేరింతలు వినిపిసుత్నాన్యి . ఆ మధాయ్హన్ం అసలే భోజనం చెయయ్కుండా నిదర్ పోయిన పాపని గురించి ఆలోచిసూత్
,’ అనిన్ విషయాలు చకక్గా అరథ్ం చేసుకుంటుంది, ఈ పిలల్కి తిండి పటల్ ఎలా ఇషట్ం కలిగించాలి’ అని దిగులు పడుతునాన్ను .
చుటూట్ వెనెన్ల. నేను వాళల్ ఆటలోల్ లేకపోవటం సడన గా గమనించిన పాప నా వెనుకనించి వచిచ్ ‘ అమామ్, వెనెన్ల!’ అంది
సంతోషంగా.
తనకి తెలుసు, ఎపుప్డూ పౌరణ్మి రోజులోల్ బాలక్నీలో తనని కూరోచ్బెటుట్కుని కూనిరాగాలు తీసూత్ వెనెన్ల కథలు, కబురుల్
చెబుతూ హుషారుగా ఉండే నేను అలా నిశశ్బద్ంగా ఒంటిగా ఉండటం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. నా ముఖంలో దిగులు గమనించి
,తీరాచ్లనుకుంది కాబోలు,
నా చెయియ్ పటుట్కుని ,సానుభూతిగా ’ అమామ్, వెనెన్ల ఒలికిపోతోంది కదా’ అంది చుటూట్ చూపిసూత్.
అంత చినన్పిలల్ మాటలోల్ నాకు కవితవ్ం తోచింది. అపప్టికి నా దిగులు మరిచ్పోయాను.
వెనెన్ల రోజులోల్ ఇపప్టికీ పాప మాటలు తలుచుకుంటూ ఉంటాను.
వెనెన్లకునన్ శకిత్ అలాటిది. పసివాళల్ని కూడా తన మాయలో పడేసుకుంటుంది.
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ఈ వెనెన్ల కథంతా ఇపుప్డెందుకంటే ...ఇపుప్డే మరి!
మన అందరికీ ఆతీమ్యమైన నేసత్ం కౌముది వెబ మాస పతిర్క .

‘కౌముది’ పేరులోనే వెనెన్లిన్ ఇముడుచ్కునన్ పతిర్క.

రాబోయే కౌముది వందవ సంచిక గురించి చెపప్బోతే వెనెన్ల ననున్ ఆవహించింది. అది పై పంకుత్లోల్ కనిపిసోత్ంది కదూ.
తెలుగు సాహితాయ్నిన్ అందంగా, అపురూపంగా మన అందరికీ అందిసూత్ అపుప్డే కౌముది పతిర్క ఎనిమిది సంవతస్రాలు
పూరిత్చేసుకుంది. ఎనిమిది సంవతస్రాలంటే ఒకరకంగా బాలాయ్వసేథ్. అయినా తపప్టడుగులు మాతర్ం ఎరుగనిది ఈ ఎనిమిదేళల్ బాల.
దాదాపు ఐదారు సంవతస్రాల కిర్తం ఒక సేన్హితురాలు, ’కౌముది లో మళీల్ ఏమీ రాయలేదా?’ అని అడిగితే
ఆశచ్రయ్పోయాను. అపప్టికి నేను కౌముది పతిర్క ని చూడలేదు. 2007, డిసెంబరు కౌముది సంచికలో నా కవిత ఒకటి తను
చూసినటుట్ చెపిప్ంది.
పర్కృతి మనందరికీ అందించే వెనెన్ల లాగే కౌముది మాస పతిర్క కూడా నెలనెలా మన గుమామ్లోల్కి వెనెన్ల వెలుగులిన్
కుమమ్రిసోత్ంది. కాని పర్కృతి ఇచేచ్ వెనెన్ల కోసం అరుగు మీదకో, ఆరుబయటకో వెళాల్లి, కౌముది వెనెన్లిన్ అరుగు దిగకుండానే గదిలో
కూరుచ్ని ఆసావ్దించవచుచ్.
చికక్ని అరణయ్ంలాటి తెలుగు సాహితయ్ంలోని సౌరభాలని పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్ మన తెలుగువారందరికీ పంచుతూ మన
మధయ్ సేన్హవారధులిన్ కడుతోంది.
గతకాలపు అధుభ్తమైన సాహితీ సంపదని అందిసూత్ వరత్మాన రచనలను పోర్తస్హిసూత్ , భవిషయ్తుత్లోకి సాహితీ దారులిన్
పరుసూత్ వెళోత్ంది. ఆ దారుల వెంట వెనెన్ల పర్వాహాలు.
సాహితయ్ంలో ఉనన్ అనిన్ పారాశ్వ్లిన్ పలకరిసూత్ అనిన్ రంగాలోల్ని వారినీ కలుపుకుంటూ రావటం చాలా బావుంది. జీవితంలో
ఎవరి అనుభవాలు వారివే. పర్తి అనుభవమూ విలువైనదే. ఎనెన్నోన్ అనుభవాల సమాహారానిన్ నెలనెలా కాలంతో పోటీ పడుతూ
ఖచిచ్తమైన సమయానికి అందించటం ఒక సంపర్దాయంగా చేసేరు కౌముది కారయ్కరత్లు.అవును కారయ్కరత్లే.
ఒక ఇంటరూవ్య్లో అడిగిన పర్శన్కు సమాధానంగా ఎడిటర గారు చెపిప్నటుల్ పంకుయ్వాలిటీ, డిసిపిల్న నిజంగానే వారికి ఒక
బలహీనత కాబోలనిపిసుత్ంది.
సీనియర రచయితల రచనలు, వరత్మాన రచయితల రచనలు, కవితలు, సినీ కౌముది, హాసయ్ కౌముది, వాయ్సాలు, పుసత్క
పరిచయం, యాతార్ సెప్షల, అనగనగా ఒక మంచి కథ, పాఠకుల శీరిష్కలు, ఇలా పతిర్క చదివే పర్తివారూ పతిర్క పుటలోల్
భాగసావ్ముయ్లు అయేయ్ అవకాశం కలిగ్ంచటం అభినందిచదగగ్ విషయం .
పాత సంచికలను ఒకక్ కిల్క దూరంలో అందుబాటులో ఉంచటం ఎంతో బావుంది.
కౌముది గర్ంధాలయంలో కథలు, కవితలు, నవలలు వేటికవి పర్తేయ్కంగా పుసత్కాలుగా రూపొందించి భదర్పరచటం ఒక
కొర్తత్ ఆలోచన. ఇది రచయితలకీ, పాఠకులకీ కూడా మంచి అవకాశం. రచయితలకి తమ రచనల పటల్ బోలెడు నిశిచ్ంత.
ఇనిన్ పనులనూ వయ్కిత్గతవృతిత్ జీవితంలో బిజీగా ఉంటూ కూడా , ఎలాటి లాభాపేక్ష లేకుండా చెయయ్టం అభినందించదగగ్
విషయం.
ఇనిన్నిన్ అభినందనలా .........అంటే , మరి మంచి పనులకి అభినందనలేకదా అందేవి.
ఇనిన్ అభినందనలమాలలు మోయలేని బరువులవుతాయేమో !
కానీ ఈ మాలలు అనీన్ వెనెన్ల దారాలతో అలిల్న వెలుగుపూల మాలలు.
ఈ అభినందనలనీన్ వెనెన్లోల్ చలల్దనమంత వాసత్వాలు!
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వీటిని మన ఎడిటర దంపతులు సవినయంగా మోసాత్రని మనందరికీ తెలుసు.
ఇది కౌముది కి మొదటి వందవ సంచిక!
అవిగో, ఇలాటి వందలు మరెనోన్ సమీప భవిషయ్తుత్లో కాంతికిరణాల వెలుగులో కనిపిసూత్నే ఉనాన్యి .
రండి , అరుగు దిగకుండానే ఆసావ్దిదాద్ం మన “కౌముది” ని.

చివరగా ఒక ఆలోచన...........కౌముదిలో ఇతర భాషా కథలు అనువాదాల రూపంలో పరిచయం చేసేత్ బావుంటుందేమో. ఆ
విధంగా భారతదేశంలోని నలుమూలలా ఉనన్ సమాజం మనకి మరింత దగగ్రవుతుందేమో.

QQQQ
ధ నాగళల్
ముందుగా కౌముదికి శత సంచిక శుభాకాంక్షలు!! లాభాపేక్ష లేకుండా ఒక పతిర్కని ఉచితంగా
పర్పంచం నలుమూలలోల్ ఉనన్ తెలుగు వారికి నెల నెలా కర్మం తపప్కుండా అందిసుత్నన్ందుకు కిరణ
పర్భ గారికి, ఆయనకి సహకరిసుత్నన్ కాంతి కిరణ గారికి అభినందనలు. సంపాదకీయం దావ్రా పర్తి
నెలా ఎంతో విలువయిన కొతత్ సందేశాలిన్ అందిసుత్నన్ందుకు ధనయ్వాదాలు. కవర పేజీ
రూపొందించటం వెనుక ఉనన్ దీక్ష మనకి కవిత చదివినపుప్డు అరథ్ం అవుతుంది. ఒకసారి కాంతి
గారు ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు ఎకక్డో మంచి పెయింట కనపడితే కౌముది కవర పేజీకి పనికి వసుత్ందని
ఫొటో తీసుకునాన్నని చెపాప్రు. అంటే తను ఆ పనిని ఒక భాదయ్తలా కాకుండా ఇషట్ంగా చేసుత్నాన్రని అనిపించింది. నిజంగా ఇది
అభినందనీయం. పాఠకులకి బోర కొటట్కుండా ఉండటానికి ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ శీరిష్కలని పరిచయం చెయయ్టం, అవి వైవిధయ్ంగా
ఉండేలా చూడటం శాల్ఘనీయం. నెల నెలా పతిర్కని అందించటమే కాకుండా పాఠకుల సౌలభయ్ం కోసం గర్ంధాలయానిన్ తయారు చేసి
ఇవవ్టంలో కౌముది మరో మెటుట్ పైన ఉంది. పాఠకులని రచయితలుగా చేసిన ఘనత కౌముదిది! పాఠకులని సేన్హితులుగా చేసుకునన్
ఘనత కాంతి గారిది!! కేవలం ఇదద్రు వయ్కుత్లు కౌముదిని నిరాటంకంగా కొనసాగించటం అనేది చెపుప్కోతగగ్ విషయం. ఏ టైంలో ఫొన
చేసినా చెపప్మామ్ అంటూ ఆపాయ్యంగా పలకరించే కాంతిగారి లాంటి సేన్హితురాలిన్ నాకు పరిచయం చేసిన కౌముదికి సదా
ఋణపడి ఉంటాను. కౌముది ఇలాగే కలకాలం సాహితీ వెనెన్లని మా పాఠకులందరికీ పంచాలని కోరుకుంటునాన్ను!!!

QQQQ
మనెన్ం

రద
కౌముది దినదిన పర్వరధ్మాన మవుతూ

నూరవ సంచికకి చేరుకోవడం ఎంతగానో సంతోషానిన్

కలిగిసోత్ంది

దీనివెనుక కిరణ పర్భ ,కాంతి కిరణ పర్భ గారి కృషి ,కర్మశిక్షణ కవరు నుండి చివరి దాక

పర్సుఫ్టంగా

పర్తి అక్షరం లోను కనిపిసుత్ంది .

మాగజైన

నడపటం అనన్ది ఎనిన్ వయ్య పర్యాసలతో

కూడుకునన్దో ,ఎంత సమయానిన్ తాయ్గం చేయాలో కాంతి గారు ఇండియా వచిచ్కూడా పనిచేయడం సవ్యంగ
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చూశాను . భారాయ్ భరత్ల అభిరుచి కూడా ఒకటి కావడం ఎంతో ముదావహం, పర్తినెలా ఒకటో తారీఖున పర్భాత గీతం పాడే కౌముది
మరింత శోభాయ మానంగా పర్తి అక్షరం ఒక దివెవ్యి వెలగాలని మనసారా కోరుతూ ......

QQQQ
దివయ్జోయ్తి నడిపినేని

2007లో మొదలైన మీ కౌముది పర్యాణం గురించి నాకు కాసత్ లేటగా 2009 చివరలో కానీ
తెలియలేదు. అమెరికా నుండి వచిచ్న నా చిరకాల సేన్హితురాలు పదమ్జ మాటల సందరభ్ంలో కౌముది
గురించి పర్సాత్వించినపుప్డు తెలిసింది అరెజ్ంటుగా ఇంటికి వసూత్నే తను ఇచిచ్న లింక కిల్క చేశాను. And
to my surprise ఈ was really overwhelmed with this wonderful magazine. ఇక
కంపూయ్టర ముందు నుండి కదలలేదు. పాత సంచికలనీన్ రెండుమూడురోజులోల్నే కంపీల్ట చేసేసాను. ఆ రోజు నుండి ఈరోజు దాకా
పర్తి నెలా మీకనాన్ ఎకుక్వ ఆసకిత్తో ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఇపుప్డైతే ఒకటో తేదీ ఉదయమే లేవగానే చేసే పని కౌముది ఓపెన చేసి
(పకక్ మీద నుంచి ఫోనోల్నే) ముందుగా కవిత, వెంటనే సంపాదకీయం పూరిత్ చేసాకే కాళుళ్ కిందపెటట్డం ఆలవాటైంది. ఇంతకాలం
పాఠకులిన్ మెపిప్ంచేలా ఒక ఆనలైన పతిర్కని నడపడం నిజంగా అభినందనీయం. పర్తి సంచిక ఆసకిత్కరంగా, అధుభ్తంగా
తీరిచ్దిదుద్తునన్ మీ ఇదద్రికి నా మనఃపూరవ్క అభినందనలు.
కౌముది దావ్రా ఎంతో మంది సాహితీ పిర్యులతో ఎనోన్ మంచి పుసత్కాల గురించిన సమాచారం కూడా అందడం ఇంకో
చెపుప్కోదగగ్ విషయం. మీరిరువురు ఇలాగే మరెనోన్ సంచికలతో, మరినిన్ మంచి శీరిష్కలు పుసత్కాలు మాకు పరిచయం చేసూత్ ఈ
పర్యాణం ఇలాగే ఆహాల్దకరంగా చిరకాలం సాగాలని ఆకాకిష్ంసూత్.. ఈ వందవ సంచిక సందరభ్ంగా మా అందరి అభినందనలు..!

QQQQ
ఎమీ రామిరెడిడ్
నిజం చెపొప్దూద్, కౌముది వెబజైన పార్రంభమైన కొతత్లో, ఇది కూడా మఖలో పుటిట్ పుబబ్లో
ఆగిపోయే పతిర్కలోల్ ఒకటి కాబోతుందేమో అనుకునాన్ను. ఆ అనుమానానిన్ పటాపంచలు చేసూత్
'సెంచరీ' కొటట్బోతునన్ కౌముదికీ, ఈ శుభసందరాభ్నికి కారణభూతులైన కిరణపర్భ దంపతులకు
అభినందనలు.
ఠంఛనగా ఒకటో తేదీనే అంతరాజ్లంలో పతిర్క పర్తయ్క్షం కావడం వెనక ఎనిన్ వయ్పర్యాసలు
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వయ్యమవుతాయో తేలిగాగ్నే ఊహించవచుచ్. ఈ తరం చదవలేకపోయిన అదుభ్తమైన నవలలిన్ మళీళ్ అందించడం ఎంతోమందికి
అయాచిత వరం. సరికొతత్ ధారావాహికలు అదనపు బోనస. వీటితోపాటు కథలు, కవితలు సహజంగా సాహితయ్ పతిర్కలో చోటు
చేసుకుంటాయి. కానీ, కౌముది చాలా అడుగులు ముందుకేసి, మరినిన్ విభినన్ శీరిష్కలకు శీర్కారం చుటిట్ంది.
టాకషో, గొలల్పూడి వీకీల్ కాలం 'కౌముది' పర్తేయ్క ముదర్లు. పాటలోని పారవశాయ్నీన్, పారమారిధ్క వైశిషాట్య్నీన్ వివరించే
సుదాద్ల అశోకతేజ పర్తినెలా ఒక కొతత్ ఉతేత్జానిన్ దాఖలు పరుసాత్రు. తన నవలల వెనక కథను వివరించే మలాల్ది వారి శీరిష్క పతిర్కకే
పర్తేయ్కం. హాసాయ్నిన్ ఏ మాతర్ం రుచి తగగ్కుండా వండి వడిడ్ంచేందుకు కారూట్నిసుట్లు, కాలమిసుట్లతో నిరవధిక కసరతుత్ చేయించడం
వెనక కిరణపర్భ పర్తేయ్క శర్దధ్ పర్శంసనీయం. గాసిపుప్లు, టైం పాస నూయ్సకిల్పుప్ల జోలికి పోకుండా 'సినీకౌముది'కి పెదద్రికానిన్
కటట్బెటాట్రు. అరుదైన విశేషాలతో 'వాయ్సకౌముది'ని నిలబెటాట్రు.
మొతత్ం మీద నెలనెలా షడర్సోపేత సాహితీ విందు 'కౌముది'. ముఖచితర్ం సాకిష్గా కిరణపర్భగారు రాసే కవితా సుహృలేల్ఖ ఆ
విందు భోజనానికి ఆహావ్నపతిర్క.
మరో వెయియ్ సంచికలు నిరివ్ఘన్ంగా అంతరాజ్లంలో రెకక్లు విపుప్కోవాలని నా ఆకాంక్ష.

QQQQ
మణి వడల్మాని
కౌముది పతిర్కని మొటట్మొదటగా నేను 2010 అమెరికాలో చూడటం తటసిథ్ంచింది. అపప్టికి
నాలుగు వసంతాలు ఉనాన్యి కౌముదికి. నాకు అపుప్డపుప్డే ఇంటరెన్ట' గురించి
కుతుహులంతో

తెలిసింది. ఆ

సెరచ్ చేయడం దావ్రా నేను తెలుగు వెబ సైటస్ చూసుత్నన్పుప్డు కౌముది పేరు

కనిపించింది. ఆ పేరే ఆహాల్దంగా అనిపించడంతో అదేమిటో చూడాలనే ఆసకిత్ కలిగింది. పుసత్కాలు
ఎకుక్వగా చదివే అలవాటు ఉనన్ నాకు కౌముది పతిర్కను చూసిన వెంటనే తబిబ్బుబ్ అయిపోయాను.
అది చదవనా, ఇది చదవనా , పర్తి పేజీ ననున్ పిలుసుత్నన్టుల్ ఉండేది. కనున్ తిపిప్తే మాయమవుతుందేమో
అనే భయం.
కాని తరువాత తెలిసింది అది ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డే చదువుకోవచుచ్ అని. ఆ విధంగా అమెరికాలో ఉనన్ 5 నెలలలో
నాకు అతయ్ంత ఆతీమ్యురాలు నా నేసత్ం కౌముదే! చితర్ం ఏమిటంటే నేను ఏ పతిర్కని అయితే అమితంగా ఇషట్పడి చదివే దానోన్ ఆ
పతిర్కలో కవితలు, నా మొటట్మొదటి కధ రావడం ఎంతో ఆనందం అనిపించింది.
కొతత్ రచయితలను పోర్తాశ్హించడంలో తనకు తనే సాటి అనిపించుకుంటోంది కౌముది.
రమణిగారి కాలం దాటని కబురుల్, ఫణి డొకాక్ టేకిట ఈజీ, సతయ్ం మందపాటి గారి పదాయ్లూ, మా కీవ్న వికోట్రియా అంటూ
చెపేప్ రాజు గారి కధలు చదువుతూ వెనెన్లంత చలల్గా, శారద రాతుర్లలో కౌముది సాహితీధారలని ఆసావ్దించే దానిని.
కధాకేళి కసూత్రి మురళి గారు వినూన్తన్ంగా రాసిన కధలు, వేదుల సుభదర్ అగర్హారం,మహా నగరం కధలు, మంథా
భానుమతి గారి, విజయగారి సీరియలస్ తో

పాటు లబధ్ పర్తిషుట్లైన గొలల్పూడి గారు, మలాల్ది గారు,వీరేందర్నాథ గారు,ఇలా

ఎందరివో ఎనోన్ ఎనెన్నోన్ సాహితీ వెనెన్ల కిరణాలను పర్సరిసుత్నన్ కౌముదికి'100' సంచికల తో "శతమానం భవతి" అంటూ
కౌముది లో వచిచ్న నా కవిత నుంచి చినన్ కవితామాలికను సమరిప్సుత్నాన్ను
వెనెన్ల ధార! జగతి అంతా నిండిన వెండివెనెన్ల ధార!
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అంబరం నుంచి వరిష్సుత్నన్ ఆనంద అమృత ధార!
మొగలి పొతిత్ లాంటి చికక్ని తెలల్ని, వెనెన్ల ధార!
మిల మిల మెరిసే కాంతి కిరణాలు వెదజలుల్తునన్ కౌముది ధార!

ఈ సాహితీ ధారని నిరివ్రామంగా కురిపిసుత్నన్ కిరణ పర్భల గారికి కౌముది ముందు ముందు నితయ్నూతనంగా,వెలుగులు
కురిపిసూత్ , చైతనయ్ఝరి లా సాగిపోవాలని మనసార కోరుతూ ...........

QQQQ
జయ క
తెలుగు సాహితయ్ం మరింక ఓ అపురూపమైన జాన్పకం మాతర్మే అనుకుంటూ బర్తికే రోజులోల్,
2009 చివరిలో ఓ సేన్హితురాలు కౌముది పతిర్కని గురించి చెపిప్న ఆ రోజు నాకింకా గురుత్.
తిరణాలలో తపిప్పోయిన పిలల్కి అమామ్నానన్ కనిపించినంత సంతోషం వేసింది. అనిన్ రోజులు
ఆలాఎలా తెలియకుండా గడిపానా అనుకుంటూ ఆ రాతేర్ మొటట్మొదటి సంచిక నుండి మొదలు పెటిట్ ఓ
నెల రోజుల సాహితీ పండగ చేసుకునాన్ను. కథలు, కవితలే కాకుండా గరికపాటిగారు వారి అమమ్గారి
గురించి చెపిప్న విషయాలు, ఇంకా కాలమ దాటని కబురుల్ అంటూ కాలానిన్ నవువ్ల బండి పైన ఇటేట్ దాటించే రమణిగారి కబురుల్
ఇంకా ఎనెన్నోన్ శీరిష్కలు అపురూపంగా వెతికివెతికి మరీ చదువుకునాన్ను.
ఇండియాలో వుండగా ఓ కథా రెండు శీరిష్కలు రాసి ఆహా అది నేను చెయయ్గలిగే పని కాదులే అని తీరామ్నించుకుని ఏళుళ్
గడిపేసుత్నన్ ననున్ ఆ చివరి కాలమ "మీరూ రచయితలే" అంటూ ఊరించి ఊరించి ఉలికిక్పడేలా చేసేది. ఇంకా లాభం లేదని నాకునన్
పదహారు ఆలోచనలలో ఓ రెండిటికి కథారూపం ఇచిచ్ మా అమామ్యిని ఓ వేలు పటుట్కోమని రెండో కథ మొదట పంపించాను.
ఈమైల పంపిన గంటకే కథ బావుంది పర్చురిసాత్మనన్ కిరణ పర్భ గారి రిపైల్ మరో అపురూపమైన జాన్పకం.
అలా ననున్ రచయితిర్ని చేసిన కౌముది పతిర్కకి శతకోటి ధనయ్వాదాలతో... అతి చకక్ని పతిర్కని అతయ్ంత సమరద్వంతంగా
నడుపుతునన్ కాంతిగారికి, కిరణ పర్భగారికి ఈ వందో సంచిక సందరభ్ంగా సహసర్కోటి అభినందనలతో ..

QQQQ
సనిన్ త్

ఆరేళల్ కిర్తం ఒక సాహితీ మితుర్డి దావ్రా కౌముది నాకు పరిచయం అయింది.

బలభదర్పాతుర్ని రమణి గారి కాలం చదవడం కోసం ఓపెన చేసాను. అంతవరకూ వెబ పతిర్కలంటే ఒక రకమైన చినన్ చూపు ఉండేది
నాకు. కానీ ఒకక్సారి కౌముది చదవడం మొదలు పెటాట్క ఆ అభిపార్యం పటాపంచలైపోయింది. అపప్టి నుండి పర్తీ నెలా తపప్కుండా
చదువుతునాన్ను. అనిన్టికంటే గొపప్ విషయం ఇకక్డ పాఠకుడు రచయితలతో డైరెకట్ గా ఇంటెరాకట్ కాగలిగే అవకాశం ఉండటం. నా
లాంటి వరధ్మాన రచయితలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం కదా. ఇక పతిర్కలో ఉనన్ రక రకాల సాహితీ పర్కిర్యలు ( కథ, కవిత,
సీరియలస్, కాలంస, ....ఇంకా ఎనోన్ ) చాలావినూతన్ంగా ఉంటునాన్యి. ఇది కమరిష్యల పతిర్క కాదు కాబటిట్ వీలైననిన్ పారాశ్వ్లని
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సప్ృశించాలనే పర్యతన్ం కనపడుతూ ఉంటుంది. పాఠకుడు మెచేచ్దానితో పాటూ అతడి విజాఞ్నానిన్ పెంపొందించే పర్యతన్ంకూడా
కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే ఎంతో ఉంది.
ఇంకా ఎనోన్ కొతత్ నడవడికలతో మరింత వినూతన్ంగా కలకాలం కౌముది జీవించాలని కోరుకుంటునాన్ను. కిరణ పర్భ
దంపతులకు వారి అవిరళ కృషికి గానూ అభినందన పర్ణామాలు.

QQQQ
కిడాంబి రఘుపతి
నేను గత

నాలుగు నెలల నుండి మీ (మన ) పతిర్క చదువుతునాన్ను. అపుప్డే నూరవ సంచిక

ముసాత్బవుతోందంటే ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉనన్ది. పూరిత్గా కథలు ఇతర శీరిష్కలు చదవలేదు కాని
కవితలు మీవి చదివి

నా అభిపార్యం వెలిబుచాచ్ను. మీరు వెంటనే సప్ందించారు. సంతోషం. మీరు

రాసిన కవితలు లోగడ ఒకపుప్డు పలల్కి వార పతిర్కలో చదివాను, ఇపుప్డు రచన ఇంటింటి పతిర్కలో
పర్తి నెల చదువుతునాన్ను. ఎంతో బావునాన్యి . మీరు నూరవ సంచికకి అభిపార్యాలు అడిగారు. అది
చూసి రాసుత్నాన్ను. ఇక ముందు మరినిన్ కథలు, వాయ్సాలూ, ధారా వాహికలు చదువుతాను. తెలుగు
భాష గొపప్తనానిన్, తీయదనానిన్ మీరు మరింత వాయ్పిత్ చేయాలి. ఇపుప్డు మీరు చేసుత్నన్ది పర్శంసనీయము. ఇంకా ఎనోన్
రాయాలని ఉంది. అయినా ఎంత రాసినా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది కదా. నాకు కవితలు, వాయ్సాలు, కథలు రాయటం అలవాటు .
కొనిన్ ముదర్ణకు

నోచుకొనాన్యి కూడా. ఈ -పతిర్క

మంచి

రచనలు సభయ్త , సంసాక్రవంతమైనవి

పర్చురించాలి. గత

సాహితయ్ంతో బాటు నేటి సాహితయ్ము లోని గొపప్ విశేషాలను పరిచయం చేయండి. ఇంకా మీరు బాలల కోసం కూడా ఒక పేజి
కేటాయించండి. మహిళలకు కూడా ఈ రోజులోల్ అందరు సమానమని తెలుసుకదా. విభేదాలు వైషమాయ్లను తగిగ్ంచే సాహితయ్ం
నేడు ఎంతో అవసరము. నేడే కాదు ఎపుప్దూ అవసరమే. మీరు వాడే భాష సులభంగా ఉంటోంది కాని అపుప్డపప్డు మన
గార్ంధిక భాషను కూడా పరిచయం చేసేత్ ముందు తరాల వారికీ మన భాష మీద పటుట్ ఉంటుది. అలా కౌముది తీరిచ్ దిదేద్
అవకాశానిన్ పరిశీలించండి.
తెలుగు భాషలో పర్సుత్తం వాడుక లో లేని అచచ్తెలుగు పదాలను , సంసక్ృత పదాలను కూడా వీలును
బటిట్ పర్చురిసేత్ బావుంటుంది. ఈ మధయ్ రచయితలూ ఎకుక్వగా ఆంగల్ పదాలను వాడుతునాన్రు కాని వారు అలా కాకుండా
ఎకుక్వ తెలుగు పదాలను ఉపయోగిసేత్ తెలుగు భాషను మరచిపోకుండా ఉండటమే కాదు వారికి కూడా గురుత్ చేసుకొనే వీలు
ఉంటుంది. చదివే వారికి కూడా ఉపయోగకరము. తెలుగు వెలుగు పతిర్క ఆ దిశగా తన వంతు కృషి చేసోత్ంది. కౌముది అలా
కృషి చేయాలని ఆశిసుత్నాన్ను.
మనసు కవి ఆచారయ్ ఆతేర్య పేర్మ నగర సినిమాలో ఒక పాట రాసారు “తేట తేట తెలుగులా తెలల్వారి
వెలుగులా “అని అలాగ తెలల్వారి వెలుగు లాటి మన తేట తేట తెలుగు భాష దశ దిశలా వాయ్పించి తన తియందనాలను ,
సౌరభాలను వెదజలాల్లంటే పతిర్కల తోడాప్టు సహకారం ఎంతో అవసరం. అటువంటి సహకారానిన్ కౌముది వంటి పతిర్క
నుంచి ఆశిసుత్నాన్ను.
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కిరణ పర్భగారి సంపాదకతవ్ంలో కౌముది వేయి

వెనెన్లలు కురిపించాలని

శత

వసంతాలను

అందించాలని కోరుకుంటునాన్ను.

QQQQ
కాండూరి

చారుయ్లు

ఇటీవలే కౌముదిని చదవడం పార్రంభించాను. చాలా ఇషట్ంగా అనిప్ంచింది. నా లాంటి
సాహితీ అభిమానులకు ఈ పతిర్క పండుగ లాంటి ఆనందానిన్ పంచింది. తెలుగు సాహితాయ్నిన్

విశవ్వాయ్పత్ం చేయాలనే ఆలోచనతో మన ముంగిటోల్ విరిసిన కౌముదిని విజయవంతంగా నడిపిసుత్నన్'కిరణ పర్భ' గారికి కృతజఞ్తలు.
వందవ సంచిక సందరభ్ంగా పర్తేయ్క శుభాకాంక్షలు. సహ సంపాదకురాలు ' కాంతి కిరణ ' గారికి .సాంకేతిక సహకారం అందిసుత్నన్
వేణు శీర్కాంత గారికి అభినందనలు. సాహితీసేవలో 'కౌముది' ది ఓ పర్తేయ్క సాథ్నమని చెపప్డంలో అతిశయోకిత్ లేదు. కౌముది
పాఠకులకు, సాహితి అభిమానులకు మరియు రచయితలకు ఈ వందవసంచిక వరకు సాగిన పర్యాణం

ఎంతో సంతోషానిన్

కలిగ్సోత్ంది.
'సంపాదకీయం' మానవ జీవితం లోని వేరేవ్రు కోణాల నుండి సప్ృశిసూత్ సమాజ హితానిన్ కోరుతోంది. దీనిని
అందించడమే కాకుండా, పర్తీ ఒకక్రి అభిపార్యాలకు పర్తిసప్ందన తెలియ చేసూత్ సాగుతునన్ ' కిరణ పర్భ ' గారికి ధనయ్వాదములు.
వందవ సంచిక వరకు విజయవంతంగా సాగిన ఈ సాహితీ పర్యాణానికి వారికి పర్తేయ్క శుభాకాంక్షలు ఈ సందరభ్ం పాఠకులకు
, సాహితీ అభిమానులకు , రచయితలకు ఎంతో సంతోషానిన్ కలగచేసోత్ంది.
. గొలల్పూడి మారుతి రావు గారి జీవన కాలం కాలానుగుణంగా చోటుచేసుకుంటునన్ వివిధ అంశాలపై వారి
అనుభవానిన్ రంగరించి అందరికి విజాఞ్నానిన్ పంచుతోంది. తెలుగు పాటల పిర్యులను సుదాద్ల అశోక తేజ గారి ' పాటే నేనుగా '
అలరిసోత్ంది. మలాల్ది నవలలు ఎంత పార్చురయ్ం పొందాయో మనకు తెలుసు. ఆ నవలల వెనుక కథను కౌముది దావ్రా
తెలుసుకోగలుగ్తునాన్ము. ఇంతకు ముందు చదవలేక పోయిన సాహితాయ్నిన్ పునరుమ్దర్ణల దావ్రా చదివే అవకాశం కలిప్సోత్ంది.
సిరివెనెన్ల తరంగాల నుండి పాటల పార్ధానయ్తను తెలుసుకొగలుగ్తునాన్ము. నవలా రచయితగా పర్ఖాయ్తి గాంచి , వయ్కిత్తవ్ వికాసంపై
ఎనోన్ రచనలు చేసిన యండమూరి గారి పిలల్ల పెంపకంపై రచన ఎంతో ఉపయుకత్ంగా ఉంది. ధారావాహికలనీన్ ఆసకిత్గా ఉనాన్యి.
ఈ పతిర్కకు ఇంతగా పేరు తీసుకొసుత్నన్ పర్తీ ఒకక్రికి పేరు పేరునా కృతజఞ్తలు .
కథలకు, కవితలకు అగర్తంబూలానిన్ ఇసోత్ంది కౌముది. ముఖయ్ంగా ఎంతో మంది రచనలు చేయడానికి పోర్తాస్హం
కలిప్సోత్ంది. వాయ్సాలూ, శీరిష్కలు బాగుంటునాన్యి. హాసాయ్నిన్ పంచుతోంది 'నవువ్లే నవువ్లు'. సినిమా సంగతులను సినీ కౌముది
వివరిసుత్ంది. ఇలా ఒకే పతిర్కలో సాహితాయ్నికి సంభందించిన పలు పర్కిర్యలను సమతులయ్ంగా సాగేందుకు గొపప్ విజయం
సాదించింది కౌముది.
కౌముది నూరవ సంచిక సందరభ్ంగా మరొకక్సారి శుభాకాంక్షలు తెలియచేసూత్ , ఈ పతిర్క మరెనోన్ సంచికలతో సాహితీ
పర్పంచంలో విజయవంతంగా కొనసాగాలని మనసూఫ్రిత్గా ఆకాంకిష్సుత్నాన్ను.

QQQQ
ని

కొమిమ్రెడిడ్
కౌముది వెబ మాస పతిర్క వందో సంచిక మైలు రాయిని చేరుకుంటునన్ ఈ శుభ
తరుణంలో మీకు హృదయపూరవ్క శుభకాంక్షలు.
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If possible, please make a Ebook with all of your editorial pages of Koumudi web magazine
till date and publish it as special gift for 100th issue of koumudi magazine for the readers. Editorial
pages of swathi editor vemuri balaram were published as book called "swathi chinukulu". In the
similar way, your editorial pages are so inspirational and motivational to the readers. Please
consider this, if it is possible for you.

లU. పి.
మీ కౌముది పతిర్క మాకు ఎంతో నచేచ్ పతిర్క. మీరు గతసంచికలు లైబర్రి ఒక పదద్తిలో పర్చురించడము వలన మేము
ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు చదువుకోగలుగుతునాన్ము. అందుకు మీకు ధనయ్వాదాలు. మీ కౌముది పతిర్కలోని కాలం దాటని కబురుల్
మరియు సంసారంలో సరిగమలు నా అభిమాన శీరిష్కలు. చకక్ని కథలు కొతత్, పాత ధారావాహికలతో నితయ్ నూతనంగా వుండే మీ
,మన కౌముది మరెనోన్ వందల సంచికలు రావాలని మనసూప్రిత్గా కోరుకుంటునాన్ను.

QQQQ
రే ఆడెపు
జనవరి 2007లో అంతరాజ్ల పర్పంచంలో ఒక నూతన పతిర్క కౌముది పర్కాశించడడం
మొదలు పెటిట్ంది. ఆ పర్కాశవంతమైన కౌముది వెలుగులు మన మాతృభాష తెలుగులో పాఠకులకు
కనువిందు చేసూత్, తెలుగుతలిల్ ఒడిలో సేదతీరుతూ, పాఠకులను మంతర్ముగుధ్లను చేసూత్ శతమాసాల
వసంతంలో అడుగుపెడుతోంది.
కౌముదిలో వచేచ్ కథలు, కవితలు వీకీల్ కాలమస్, ధారావాహిక నవలలు, హాసయ్కథలు మరియు వాయ్సాలు అనిన్ మనకు
నచిచ్నవే. మళీళ్ మళీళ్ చదవాలనిపించేలా అనీన్ మనకోసమే తీరిచ్దిదాద్రు.
ఒక కుటుంబానికి కావాలసిన సామాగిర్ని ఎలా మనం ఒకటో తేదీన కుటుంబానికి సమకూరుచ్కుంటామో, అలా నెలకు
సరిపోయే తెలుగు పాఠకుల పతిర్క కౌముది మాకు పర్తినెలా ఒకటో తేదీన అందిసుత్నన్ కిరణపర్భగారికి శతకోటి వందనాలు.
మానవులు జాతులుగా, దేశాలుగా, ఖండాలుగా విభజించి నివసిసుత్నన్ అవనిపై తెలుగువారందరికి రోడుల్ వేయని దారులుగా,
సరిహదుద్లు లేని దేశంగా, ఖండంగా మనందరిని ఒకే వేదికపై కలుపుతునన్ కౌముది పతిర్కకు సరవ్దా కృతజున్డను.

మబిందు . ఎ .

QQQQ

కౌముది వందవ సంచిక సందరభ్ంగా శుభాకాంక్షలు! మీ శర్మ, పేర్మ, దీక్ష లను రంగరించి తెసుత్నన్ కౌముది వెలుగులు
ఎపప్టికీ పర్కాశించాలని కోరుకుంటూ …
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డా. దే

శ ధర్
కౌముది మాగజైన పార్రంభ సంచిక వెలుబడినపుడు కిరణ పర్భ గారి నుంచి ఈ మెయిల

అందుకోవటం ఇంకా గురుత్ ఉంది. అపుప్డే 99 సంచికలు పూరత్యాయ్యంటే నిజంగా నమమ్శకయ్ం
కావటం లేదు . ఈ 99 సంచికలలో ఒకక్ సంచిక కూడా ఒకక్ రోజైనా ఆలసయ్ం అవకపోటంనాకు
చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగే విషయం. అది సాధయ్ం కావటానికి సంపాదకులు ఎంతటి దీక్ష,పటుట్దల ,శర్మ
చాకచకయ్ం ఏకాగర్త ఓపిక కలిగి ఉండాలో ఊహించుకోవచుచ్ .
చాలాసారుల్ ఒకొక్కక్ పతిర్కకు ఒకొక్కక్ విభాగంలో బలం ఉంటుంది. కధలు/కవితలు,
వాయ్సాలూ వగైరా అనిన్ సాహితయ్ పర్కిర్యలకు సమాన మైన శర్దధ్ చూపించే పతిర్కలు తకుక్వే. అంతేకాదు నాకు తెలిసి అంతరాజ్ల
పతిర్కలలో కర్మం తపప్కుండా సీరియలస్ పర్చురించే పతిర్క కూడా కౌముది అని చెపాప్లి. తెలుగు నాట పర్ముఖ పతిర్కలకు ఉనన్ అనిన్
హంగులని కలిగి అంతరాజ్లంలో లభయ్మయేయ్ పతిర్క కౌముది .
నాకు తెలిసినంత వరకు వెబ మాగజైన లో పర్తేయ్కంగా పాఠకులకు శీరిష్క కేటాయించింది

కౌముది లోనే. పతిర్కలో

పాఠకులిన్ భాగసావ్ములుగా చేయటందావ్రా పాఠకులలో కూడా పతిర్క పటల్ ఒక sense of belonging కలుగుతుంది అలాగే
పర్తేయ్క

శీరిష్కల లో గొలల్పూడి మారుతీరావు గారు, యదద్నపూడి వంటి పర్ముఖ రచయితల తో పాటు అమెరికాలోని పర్ముఖ

పర్వాసాంధుర్ల శీరిష్కలు పతిర్కకు ఆకరష్ణను పెంచాయి.

కౌముదికే సొంతమైన మరొక వినూతన్ పర్యోగం ముఖపతర్కవితలు.

అందమైన ముఖచితర్ం మొదటినుండీ కౌముది సొతేత్ అయినా కవితల అలంకారాలిన్ అదిద్ సొగసు తెచిచ్ంది మాతర్ం కిరణ పర్భ గారే.
ముఖపతర్కవితలు నిసస్ందేహంగా కౌముదికి గొపప్ ఆకరష్ణ. వార్సిన కవిత వార్యకుండా పర్తి నెలాఅంత నిరాఘాటంగా పర్తి ముఖ
చితార్నికి ఔచితి తపప్ని కవితలు వార్యగలగటం గొపప్ ఆశచ్రాయ్నిన్ కలగజేసుత్ంది .
కౌముది పర్సాథ్నం చూసెత్ ఒక కర్మమైన, పదధ్తి లో పతిర్క ఎదుగుదల మనకు కనబడుతుంది. మొదటి పతిర్క నుంచి
కర్మకర్మంగా ఎనోన్ వినూతన్ శీరిష్కలను పెటట్డం ,అలాగే మలాల్ది,యండమూరి వంటి పాపుయ్లర రచయితల సీరియలస్ ను మరలా
అందించటంతో పాటు వారి వాయ్సాలను పర్చురించటం వంటి పర్కిర్యలతో పాటు కిరణ పర్భ టాక షో పతిర్క కు కొతత్దనానిన్ఇచేచ్
అదనపు ఆకరష్ణలని చెపప్వచుచ్ .
ఇంత విజయవంతం గా ఈ పతిర్క కొనసాగటానికి కిరణ పర్భ గారి నిబదధ్త , సంయమనం, వివాద రహిత పర్కృతితో
పాటు కాంతికిరణ గారి కృషి ,సహకారం కూడా ఉందని అందరికి తెలిసిన విషయమే. వారిదద్రికి కౌముది నూరు నెలల పండగ
సందరభ్ంగా అభినందనలు. మరెనోన్ సంవతస్రాలు వారి కృషి ఇలాగే విజయవంతం గా కొనసాగాలని ఆశిసుత్నాన్ను.
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రణా

సాహితీ కాంతి కిరణాలకు అభినందన

కర్మం తపప్కుండా పర్తినెలా ఒకటో తారీకున
నా ఒడిలోకెకేక్ నెమలికి
పురి విపిప్తే ఎనిన్ కనున్లో ఎనిన్ వనెన్లో!
భావాంబర వీధిలో ముసురుకునే కొతత్ ఊహలనీన్
ఈ సాహితీ మయూరపు పింఛాలై విచుచ్కుంటాయి.
సృషిట్ కరత్ ఒకోక్ పింఛానీన్ ఒకోక్ పర్తేయ్కతతో
సృజించి అమరిచ్నందువలోల్ ఏమో
పొందిగాగ్ ముడుచుకునాన్,
ముచచ్టగా విచుచ్కునాన్ దానికే చెలిల్ంది!
ఆకాశంలో వాన మబుబ్లు ముసిరినపుప్డు
ఏ చెటుట్మీదనించో చెంగున దూకి నరిత్ంచే వయారి,
అక్షరమై సూక్షమ్రూపం దాలిచ్
అందంగా నా పేటికలో ఒదిగిపోతుంది.
ముడుచుకునన్పుడు ఎకక్డెకక్డో దాగి ఉండే
ఆ చితర్ మేఖలపు వనెన్లనీన్
పురి విపప్గానే ఒకొక్కక్టే తెరుచుకుని
సౌందరాయ్నిన్ నిరవ్చించ పూనుకుంటాయి.
సాహితీ పిపాసకులు మాతర్మే దరిశ్ంచగలిగే ఆ సోయగాలకి
మనో చకుష్వులు చెమరుసాత్యి
జాఞ్న చకుష్వులు తెరుచుకుంటాయి.
వనెన్ల వెనెన్లకిది నూరవ పండగ.
నెలకొకసారి వరిష్ంచే మేఘమాలికకి ,
మీట నొకక్గానే పర్తయ్క్షమై వెలుగుదారి చూపించే
సాహితీ దీప సమూహానికి,
నవరాగాల మృదు గమకాల విపంచికకి,
ఇది నూరవ సంచిక !
ఆమెకి నూటికి నూరు మారుక్లు !
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రా రంగారా

ఒక పెదద్ మనిషికి ఒక చినన్ అభినందన
కొంతమంది పని చేసుత్ంటే మోతొసుత్ంది. మరి కొంత మంది ఎంత కృషి చేసినా ఏ మాతర్ం
శబద్ం రాదు, వెలుగు మాతర్ం అనంతంగా పర్సరిసుత్ంది. అలా నిశశ్బద్ంగా కృషి చేసూత్ తెలుగు భాషకు,
సాహితాయ్నికి, సంసక్ృతికి వెలుగులు పంచుతునన్ కిరణ పర్భ నిజంగా అభినందనీయులు.
కిరణ పర్భ ఒక వయ్కిత్ కాదు, ఇదద్రు వయ్కుత్లు. కేవలం ఇదద్రు వయ్కుత్లు కాదు, ఒక సమైకయ్ శకిత్.
వారిలో ఎనోన్ అదుభ్తమైన ఆనందం కలిగించే, చైతనయ్ం పంచే కోణా లునాన్యి.

1. దాదాపు 50 సం.నుండి అనంతమైన గర్ంథ సంపద పెంచుకునాన్రు. ఎకక్డ దొరకని ఎంత పాత పుసత్కం అయినా వారి
దగగ్ర దొరుకుతుంది. పర్పంచంలో ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉండాలని వాటిని తన కంపూయ్టరులో భదర్పరచి కావాలని
అడిగినవారికి మెయిల దావ్రా పంపుతునాన్రు. ఇది మామూలు సేవ కాదు, అనితర సాధయ్మైన సేవ. భాష పటల్ ఎంత తపన ఉంటేనే
ఇది సాధయ్ం.
2. పర్తి నెల తన ఉదోయ్గ బాధయ్తలు చేసుకుంటూనే ఉనన్త పర్మాణాలు కలిగిన "కౌముది" అనే అంతరాజ్ల మాసపతిర్కను
నడపటం వారిలోని కషట్పడే తతావ్నికి, తెలుగంటే ఇషట్ పడే వైఖరికి గొపప్ సాక్షయ్ం. ఎందరో అసామానుయ్ లైన రచయితల నుండి
మరెందరో వరధ్మాన రచయితల రచనలతో "బేర్క" లేకుండా పర్తి మాసం సంచిక తేవటం తెలుగు వారు చేసుకునన్ అదృషట్ం. ఇలాంటి
వారు మనకు తెలుగు నేల మీద కనిపించరు, అమెరికాలో కాలిఫోరిన్యా రాషట్రంలో తపప్. వారు విదేశంలో ఉంటూనే సవ్దేశంలో
ఉంటునన్ వారి కంటే గొపప్ సేవ చేయటం ననున్ అబుబ్రపరిచే విషయం. ఇందులో మరో మహా సాహస కృషి ఉంది. ఎవవ్రూ
చేయలేని "టాక షో"...పర్ముఖ వయ్కుత్ల గురించి ఎంతో సరళ మైన భాషలో, చకక్ని వాచికంతో, ఆతీమ్యంగా వివరించే తీరు
మనోహరం.
3. వీరిలో మరో కోణం విశిషట్ కారయ్కరత్గా పని చేసే లక్షణం. "వీక్షణం" అనే పేరుతో కాయ్లిఫోరిన్యాలో సాహితయ్ సంసథ్
సాథ్పించి నెల నెలా కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసూత్ అమెరికాలో కూడా తెలుగు వెలుగులు నిరంతరం కొనసాగేలా చూసుత్నన్ కృషికి నేను
పర్తయ్క్ష సాకిష్ని కావటం నాకు ఆనందంగా ఉంది. అమెరికాలో ఉనన్నాన్ళుళ్ నేను ఆ కారయ్కర్మాలలో పాలొగ్ని ఎనోన్ విషయాలు
నేరుచ్కునాన్ను కూడా.
4. ఇక వీరు మంచి కవులు, రచయితలూ కూడా. 1970 నుంచి అనుకుంటా... ఆనాటి పతిర్కలలోల్ ఎనోన్ రచనలు వారివి
నేను చదివిన జాఞ్పకం ఉంది.
అసలు అనిన్టికీ మించి వీరు మంచి మనుషులు. ఎంత గొపప్ సాహితయ్ం పండించినా మంచి మనుషులు కావటం చాలా
కషట్ం. మాట దావ్రా కాని, చేత కాని ఎవవ్రిని నొపిప్ంచరు. సందరభ్ం లేకుండా ఎవరినీ పొగడటం కూడా చేయరు. సముచితమైన
సందరభ్ంలో సముచితంగా సప్ందించే ఆదరశ్ వయ్కుత్లు వీరు అని ఒకక్ వాకయ్ంలో చెపప్టం నా కిషట్ం
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యమున చింతపలిల్
మీ (మా) కౌముది పతిర్క 100 సంచికలో అడుగుపెడుతునన్ందుకు అభినందనలు. దాదాపు
రెండునన్ర సంవతస్రాలుగా కౌముదితో అనుబంధం.
మొటట్మొదటి ఆకరష్ణ ఫెర్ంట పేజీ లో మీ కవిత. విభినన్ కధాంశాలు. నవివ్ంచే బలభదర్పాతుర్ని
రమణి గారి ‘కాలం దాటని కబురుల్ , మలాల్ది గారి ‘నవల వెనుక కథ’ ......బాగుంటాయి. ఒకక్ మాటలో
చెపాప్లంటే కౌముది ‘వెనన్లపూల’ బొకే .
జీవితభాగసావ్ములు ఒకే మాట, ఒకే బాట అనన్టుల్గా ఉంటె ఏ రంగములో అయినా విజయం తధయ్ం అనేదానికి మీరే
ఉదాహరణ. ఇలాగే మరినిన్ విజయాలని అందుకుంటూ , మాకు ఆనందానిన్ అందిసూత్ ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటునాన్ను.
ఇంకొకక్ విషయం చెపాప్లని పిసోత్ంది. పైనవనీన్ ఒక ఎతుత్. మీ కవిత, సంపాదకీయం చదివి అభిపార్యం తెలియచేసే
పాఠకులకు మీరు సప్ందించి ధనయ్వాదాలు తెలియచెయయ్టమో, ఒకొక్కక్సారి వివరణయివవ్డం.... మాలాంటి కొర్తత్ రైటరస్ పంపిన
కథలు అందగానే జవాబివవ్టం అభినందనీయం. ఆ వినయసంపద నేరుచ్కోతగగ్ది. అలాంటి సప్ందన,గౌరవం ఇతరపతిర్కలనుండి
కొంత అరుదే అని నా అనుభవంతో నేరుచ్కునన్ పాఠ౦. మరొకసారి కిరణ పర్భగారికి అభినందనలు తెలియచేసూత్ శెలవు.

QQQQ
నూతకిక్ రాఘ ం రా
సాహితాయ్నికి ఓ పార్మాణికతను నిరాధ్రించి, నిరంతరం నిరాధ్రిత సమయం లో
పాఠకలోకానికి అందిసూత్ నేటికి 100 వ సంచిక .హృదయా అభినందనలు . సవ్చచ్మైన సాహితాయ్నిన్
అందించడమే ధేయ్యంగా కొనసాగించగలగడం, చదువరుల ఆసకిత్కి అనుగుణంగా అనేక శీరిష్కలతో
వినూతన్ ముఖ పతర్ చితార్లతో పర్పంచ వాయ్పత్ంగా అశేష తెలుగు జనావళి ఆదరాభిమానాలను
పొందగలగడం అనితర సాధయ్ం. కేవలం కౌముది బండిని లాగే అవిశార్ంత శార్మికులు ...ఆ భవయ్
దంపతులు "కిరణ" "పర్భ" లకు తకక్. వారికి, వారి మానసిక పుతిర్క "కౌముది"కి మరొకక్సారి
హృదయా అభినందనలు.

QQQQ
డా.నారాయణ గరిమెళళ్
కిరణాల పర్భావాలు
చలల్ని కాంతులు చిమిమ్
రేయంత చీకటినీ
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పగలంతగా వెలిగించి
మనసుల నుండి మసిత్షాక్ల విరబూసే
ఆలోచనా తరంగ రూపమే కౌముది
కిరణ కాంతుల
మానస పుతిర్క
పర్తి తెలుగింటి
ఉయాయ్లలోల్నూ
ఏ యింటి కా యింటి
పాప గానే
ముదుద్లోల్ ముంచింది
ముచచ్టుల్ చెపిప్ంది
ఏ నెల కా నెల
సరికొతత్ ముఖ చితర్
వరచ్సుస్తో వెలుగుతూ
ఇంపైన సొంపైన
కవితను అలంకరించుకుని
నెలల బాలే
ఏడాదుల ఎదిగి ఎగసి
నేరేప్ నేరప్రి బాల గా
గుండె గుడిలో కొలువౌతోంది
సంసక్ృతీ సాహితయ్ సౌగంధాలు
పంచుతూనే ఉంది
జాఞ్న విజాఞ్న పాఠాలను
వలెల్ వేయిసూత్నే ఉంది
శత సంచికా
కౌముది
సతత హరితారణాయ్ల
సహజంగా
తేట తెలుగుల తేనియలు
పంచేందుకు వసోత్ంది
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తెరచి ఉంచిన
పర్తి తెలుగు దోసిలినీ
మధుర మాధురయ్
మనో
రసాలతో నింపుతాననే
అంటోంది.

QQQQ
ని గంధ
ఎపుప్డో సూక్లోల్ చదివే రోజులోల్ అనుకుంటాను, పకిక్ంటి వాళళ్ దగగ్ర మొటట్మొదటిసారి
సావ్తి వార పతిర్క, దాని మీద ఉనన్ వడాడ్ది పాపయయ్ గారి ముఖచితర్ం చూసి, ముచచ్టపడిపోయి
ఇంటికి తెచుచ్కుని చదవబోతుంటే మా నానన్గారు గటిట్గా రెండు దెబబ్లు వేసి అపప్టికపుప్డు ఆ
పుసత్కం వెనకిక్ ఇచేచ్సి వరకూ ఊరుకోలేదు. మూడు, నాలుగు తరగతులోల్నే శరత నవలలిన్
చదువుతుంటే ఏ మాతర్ం అడుడ్పెటట్ని నానన్గారేనా అంతలా కోపం తెచుచ్కుందీ అని ఆశచ్రయ్ం
వేసింది. అలా అని ఇంటోల్ అసలు వార పతిర్కల జాడ లేదని కాదు.. ఆయన కాలేజీ రోజులోల్ వార/మాస పతిర్కలోల్ సీరియలస్ గా
వచిచ్న కధలనీన్ బౌండు పుసత్కాలుగా రూపాంతరం చెంది మిలటీర్ భోషాణం పెటెట్లో ఠీవీగాకొలువు దీరి ఉనాన్యి!! 'అదేమిటని?'
అడిగే ధైరయ్ం అపుప్డు లేదు కానీ తరావ్తెపుప్డో మాటలోల్ చెపాప్రు, 'సాహితయ్ం ఏదైనా మనలో చైతనయ్ం కలిగించేదిగా ఉండాలి.
అలాకాకపోయినా మనలిన్ కనీసం కొంత సమయం పాటు ఆలోచింపచేసేదిగా ఉండాలి.. అంతేకానీ మంచీ చెడుల మధయ్ గీతలిన్
అసప్షట్ం చేసేది ఎపుప్డూ సాహితయ్ం అనిపించుకోదు' అని! ఆ తరావ్త నేను కాలేజీ అయిపోయి ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ రోజులోల్ కూడా
ఇంటోల్ ఆయన ఎదుట పతిర్కలు చదివే ధైరయ్ం చేయలేకపోయాను!
అలాంటిది గత కొనిన్ సంవతస్రాలుగా ఎనెన్నిన్ సారుల్ అనుకును ఉంటానో.. నానన్కి కౌముది పతిర్క ఎంతగా నచిచ్ ఉండేదో
అని!!
పుటిట్న భూమికీ, తెలిసిన భాషకీ చాలా దూరంగా ఉంటునన్పుప్డు ఆ భాషలో ఏ నాలుగు అక్షరాలు కనిపించినా ఆతర్ంగా
చదివేయడమే! అలాంటి సమయంలో దాదాపు 35 శీరిష్కలూ 200 పేజీలతో ( ఆ రోజులోల్), ఉతత్మమైన సాహితీ విలువలతో ఒక
పతిర్క లభయ్మవుతుంది అంటే ఆ ఆనందానికిక అంతేముంటుంది!! ఆ ఆనందంతో పాటు ఈ పతిర్క కేవలం ఇదద్రి శర్మతో
నడపబడుతుంది అని తెలిసిన క్షణాన అంతే ఆశచ్రయ్ం కూడా ముంచెతిత్ంది!!
సాహితాయ్భిలాషకి ఉతత్మ అభిరుచి, నిబదద్త అనే రెండు మూల సథ్ంభాలు ఈ ఇదద్రూ! ఒకటి కాదు రెండు కాదు, వంద
సంచికలు ఒకటే పర్మాణంలో నిరవ్హించడం అనేది సామానయ్మైన విషయం కాదు!! పార్రంభమైనపుప్డు ఎంత జాగర్తత్ తీసుకునాన్రో
ఇపప్టికీ అదే జాగర్తత్, సంమయనం కనబడుతుంది మొతత్ం పతిర్కని రూపొందించడంలో!! నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగించే విషయం,
మధయ్లో పెళిళ్ళూళ్, ఆకసిమ్క మరణాలూ వంటి అతయ్ంత సంతోష, దుఃఖ సమయాలలో కూడా ఎపుప్డూ వేళ దాటిన సంఘటనలు
లేవు!!
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పర్తీసారీ ఒకటవ తారీఖు పతిర్క విడుదలవవ్గానే చూసేది, ముఖచితర్మూ, కవిత!! ఒకే వయ్కిత్ సృజన ఫలితం అనిపిసుత్ంది
అది చూసి, చదవగానే!! అలా కాదు, ఒకరు ముఖచితర్ం డిజైన చేశారు, ఇంకొకరు కవిత రాశారు అని తెలియగానే ఏది ముందు
జరిగింది అనేది మాతర్ం ఈనాటికీ భేతాళ పర్శన్గానే ఉండి పోయింది. ఒకరి ఆలోచనలు, భావనలు ఇంకొకరితో ఎంతగా మమేకం
అవవ్కపోతే ఇలా అనిపిసుత్ంది!?
ముఖచితర్ం అంతలానే ఆకటుట్కునేది, నెలనెలా సంపాదకీయం! ఎనెన్నిన్ జీవిత సతాయ్లు, సూతార్లూ చినన్ చినన్
ఉదాహరణలతో అతయ్ంత సరళంగా వివరించేసాత్రు! మనకి అనవ్యించుకోవడానికి అనువైన మాటలోల్ చెపాత్రేమో వెంటనే
పాటించడానికి ఎటువంటి సందేహాలూ, ఆలోచనలూ రావు! నాకొకక్టే కోరిక, ఈ వంద ఎడిటోరియలూస్ ఒక పుసత్కం చేసి, కౌముది
గర్ంధాలయంలో చేరిసేత్ చాలా బావుంటుంది!
కౌముది నా సాహితీ జీవితానికి పుటిట్లుల్! ఇకక్డే నేను రాయడంలో ఓనమాలు నించి ఇంకాసత్ ఎదిగాను. నాకంటూ ఒక
అసిత్తావ్నిన్ సంపాదించిపెటిట్న ఈ పుటిట్లుల్ గురించి ఏం చెపాప్లనాన్, ఎంత చెపాప్లనాన్ అది సరిపోదు, సరి అయిన వయ్కీత్కరణ కానే
కాదు అనన్ నిసస్హాయత ఆవరించేసుత్ంది. ఒక చకక్ని సాహితీ ఆవరణలో నా చేత ఒక చినన్ మొకక్ నాటబడింది అనన్ భావన
చెపప్లేనంత ఆనందానీన్, సంతృపిత్నీ కలగజేసోత్ంది!
కిరణ పర్భ గారూ, కాంతి గారూ... ఏ మాతర్ం సవ్లాభేక్ష లేని మీ ఇదద్రి శర్మ పర్తీ నెలా కనున్ల పండగలా ఎనోన్ వేల
మందిని అలరిసోత్ంది! చాలా పర్యతిన్ంచాను, ఏదనాన్ నచచ్ని అంశం ఉనన్దేమో, లేక ఇంకా మీనించి అదనంగా శీరిష్కలు కావాలనో
చెపప్డానికి! కానీ, నా పర్యతాన్లనీన్ పూరిత్గా భగన్మయాయ్యి! పైన చెపిప్నటుల్ ఎడిటోరియల పుసత్కం తపప్ నాకేదీ తోచడం లేదు.
మాకు ఫలానాది కావాలి అనన్ ఆలోచన రాకముందే మీరది ఆచరణలో పెటేట్సుత్నాన్రు!! మీ మానస పుతిర్కని నెలనెలకీ ఇంకాసత్ ఎకుక్వ
అందంగా, అరధ్వంతంగా తీరిచ్దిదుద్తునాన్రు.
కౌముది వంద సంచికలు పూరిత్ చేసుకుంటునన్ ఈ సందరభ్ంలో మీకూ, కౌముది రచయిత(తుర్)లకీ, పాఠకలోకానికీ
హృదయపూరవ్క శుభాభినందనలు!

QQQQ
కుమార్, సంధయ్ కలగర
ఆలోచనలిన్ రేకెతిత్ంచే వాయ్సాలు
హృదయానిన్ సప్ందింపజేసే కవితలు
సరికొతత్ కోణాల విశేల్షణలతో పేర్రణలు
వినోదం, నవువ్ల విందుభోజనానిన్ందించే ముచచ్టుల్
సారసవ్తానుబంధం... సాహితయ్ం పటల్ మమకారం
ఇంటింటా కౌముది ఉచిత గర్ంథాలయం
కౌముది పంచే సాహీతీ సంపద మనందరికోసం..
మా అభిమాన పతిర్క విజయవంతంగా మీ కాంతి కిరణాల సాహితీ వెనెన్లలో వేల వందల పౌరిణ్మలు పర్భవించాలని
కోరుకుంటూ..
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QQQQ
మధుర ణి
కొనేన్ళళ్ కిర్తం ఇండియా నుంచి దూరంగా వచిచ్న కొతత్లోల్ ఎకక్డో చోట ఏదైనా తెలుగులో చదవగలిగితే
బాగుండనే కోరిక కొదీద్ ఇంటరెన్టోల్ వెతుకులాడుతుండగా 'కౌముది' కళళ్బడింది. అపప్టికి విడుదలయిన
'కౌముది' 25 సంచికలు చూసి అవనీన్ ఉచితంగా చదివేసుకోవచచ్నన్ అపప్టి పటట్లేని ఆనందం ఇంకా
సప్షట్ంగా గురుత్ంది. నేనూ నా సొంతంగా నాలుగు తెలుగు అక్షరాలు రాసుకోవాలనన్ సరదాతో బాల్గు
మొదలుపెటాట్క చాలామంది పాఠకులాల్గే నాకూక్డా ఏదైనా పతిర్కలో నా పేరు చూసుకోవాలనే కోరిక
కలిగింది. కథలు రాసే పర్యతన్ం తలపెటిట్న కొతత్లోల్ 'కౌముది' సాథ్యికి నేను సరితూగననే నమమ్కం కొదీద్
నేను రాసింది వారికి పంపే ధైరయ్ం లేక ఊరుకునాన్ను. మళీళ్ నేనే అసలు కథలు రాయడానికి నేను పనికొసాత్నా లేదా అనే సంగతి
నిరాధ్రించుకోవాలని నిరణ్యించుకుని 'కౌముది'కి పంపాను. దానికి సమాధానంగా కౌముది సంపాదకులు కిరణ పర్భ గారి నుంచి
వచిచ్న సప్ందనే నా రచనాపర్యతాన్లని కొనసాగించగలిగే విశావ్సానిన్ నాలో కలిగించిందంటే ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు.
చాలామంది పతిర్కా సంపాదకులాల్గా అసలు జవాబే ఇవవ్కుండా ఉండటమో లేక "మీ కథ మా పతిర్కలో వేయడానికి
అంగీకరిసుత్నాన్ం లేదా తిరసక్రిసుత్నాన్ం" అంటూ పొడిగా రెండు ముకక్లు జవాబు ఇవవ్కుండా కొతత్గా రాయాలనుకుంటునన్ వారి
ఆసకిత్తో పాటు వారిలో ఉనన్ బలాబలాలని, మెరుగుపరచుకోవలసిన అంశాలని నిశితంగా గమనించి తగిన సలహాలు చెబుతూ కొతత్
రచయితలని పోర్తస్హించడం 'కౌముది' ఆచరించే ఉనన్త విలువలకి ఒక చినన్ ఉదాహరణ. ఏదో చినన్ ఆసకిత్తో ఒక కథ రాసి పంపిన
నేను కేవలం వారి పోర్తాస్హం వలల్నే వరుసగా మరి కొనిన్ కథలే కాకుండా ఒక నవలని కూడా రాయగలిగానంటే నాకే ఆశచ్రయ్ంగా
అనిపిసుత్ంటుంది.
కౌముది కృషణ్పక్ష చందుర్డి వెనెన్ల వెలుగులాల్ కర్మంగా ఎదుగుతూ 100 సంచికలు దిగివ్జయంగా పూరిత్ చేసుకోవడం, ఈ
విలువైన సాహితయ్పర్యాణంలో కొనిన్ అడుగులు పంచుకునే అదృషట్ం నాకూ దకక్డం నా మటుకు నాకు చాలా గొపప్ విషయం.
'కౌముది' 100 సంచికల సాహితయ్విందులో ఎందరెందరో మహామహుల రచనలు, కొతత్ రచయితల రచనలు పరిచయంతో పాటు నా
రాతలు చదివి సప్ందించే అభిమాన పాఠకులను సంపాదించుకునే భాగయ్ం కలిగింది. కేవలం సాహితయ్పరంగానే కాక 'కౌముది' పందిరి
కింద అలుల్కునన్ చకక్టి సేన్హలతలు, ఆతీమ్య అనుబంధాలు అదనంగా దొరికిన పెనిన్ధులు.
కేవలం చదువులు, ఉదోయ్గాల విషయంలోనే కాదు ఆసకుత్లు, అభిరుచుల విషయంలో కూడా లాభాపేక్ష లేకుండా
నిజాయితీగా నిబదధ్తతో కృషి చేయడంలో ఉండే సంతృపిత్, సతఫ్లితాలు ఎంత గొపప్గా ఉంటాయో అనుభవపూరవ్కంగా చేసి చూపిసూత్
మాలాంటి యువతరానికి ఆదరశ్పార్యంగా నిలుసుత్నన్ 'కౌముది' సంపాదకులకి వందనాలు అరిప్సూత్, 'కౌముది' ఇలాగే మరినిన్
వందల సంచికలతో తెలుగు సాహితీలోకంలో ధృవతారగా వెలగాలని ఆశిసూత్ ఈ శుభసందరభ్ంలో మన 'కౌముది' సాహితీ
కుటుంబమంతటికీ అభినందనలు మరియు శుభాకాంక్షలు.

QQQQ
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జల గంటి

అది 2004 డిసెంబర నెల అమెరికా రమమ్ని నా కొడుకు ఫోన చేసేత్ బయలుదేరాను.
మొటట్మొదటిసారి వసుత్నాన్ననన్ భయ౦ కనాన్ అకక్డ నాకు కాలకేష్ప౦ ఎలాగా? అనన్ మధన
నాలో. అపప్టికి నాకు క౦పూయ్టర వచుచ్ కానీ అ౦తా బాగా రాదు. గూగుల లో వెతికితే అనీన్
దొరుకుతాయని ఎవరో చెపాప్రు. అ౦తే నూయ్జెరీస్ లో ఏమైనా తెలుగు అసోసియేషనస్ ఉనాన్యా
అని వెతికాను. దొరికి౦ది. అయినా అది ఒకక్సారి మాతర్మే వెళళ్గలను, అదీ వాళళ్ కారయ్కర్మాలు
ఉ౦టేనే. అలా వెతకగా కౌముది దరశ్నమయియ్౦ది. ఓపెన చేసి చూసాను.. ఇ౦క నా ఆన౦దమేమని
చెపప్ను? అమమ్యయ్ నా కొక నేసత్౦ దొరికి౦దనన్ ఆన౦ద౦ తో ఫైల్ట ఎకాక్ను. ఢిలీల్ ని౦చి ల౦డన అకక్డి ని౦చి నువారక్ ఎయిర పోరట్
చేరుకునాన్ను. కోడలికి కొడుకుక్ వాళళ్ లాప టాప లే ఉనాన్యి. నాకు సమయ౦ దొరికినపుప్డలాల్ నాకు ఎవరిది ఖాళీ ఉ౦టే వాళళ్ది
ఇవావ్లని అడిగాను. అలా వాళిళ్చిచ్నపుప్డలాల్ కౌముది లోకి జ౦పి౦గ. అలా అలవాటయిన కౌముది పతిర్క వారి గర్౦ధాలయ౦ నాకు
ఒక టానిక లా పనిచేసోత్౦ద౦టే అతిశయోకిత్ కాదేమో. 2011 దాకా నాకు ఈ పతిర్క పార్ణ౦గా ఉ౦డేది. అ౦టే ఇపుప్డు కాదని కాదు.
ఒకటి వెబ మాగజైన అవడ౦ మూల౦గా దేశ విదేశాలోల్ ఎకక్డునాన్ హాయిగా చదువుకోవచుచ్. రె౦డవది మీరు పర్చురి౦చే పాత
సీరియలస్ ఎపుప్డో చదివినవి, కొనిన్ చదవ కు౦డా మిస అయి బాధపడడ్వి అనీన్ మీ పతిర్క దావ్ర చదవడానికి లభయ్మయాయ్యి.
మహామహుల రచనలని మళిళ్ పునరుమ్దిర్త౦ చేసి మాలా౦టి పాఠకులకు వి౦దు భోజన౦ అ౦దిసుత్నాన్రు. కొమూమ్రిగారి రచనలు
ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చదివాను. అవి మళీళ్ చదువుతు౦టే చినన్తన౦ లోకి వెళిళ్పోయిన అనుభూతి. మలాల్దిగారివి, య౦డమూరిగారి
రచనలు ఎనన్ని చెపప్ను? ఇ౦తకనాన్ రాయడానికి మాటలు లేవు. ఇపుప్డు ఆ౦ధర్దేశ౦ వచిచ్ అనిన్ పతిర్కలు కొ౦టునాన్ ఒకటవ
తారీకు పొదుద్నేన్ లాప టాప తెరిచి కాఫీ కపుప్తో కౌముది చదవకపోతే నాకు తోచదు. మీ ద౦పతులిదద్రూ ఈ పతిర్కను ఇలాగే
నడుపుతూ మాలా౦టి వాళళ్కు అ౦దని ఆణిముతాయ్లను అ౦దిసూత్ సదా చలల్గా ఉ౦డాలని కోరుతూ—

QQQQ
లలిత చిటేట్ (లిలీల్)
-ఎనలేని సాహితీ విలువలతో పాఠక హుర్దయాలను దోచుకుంటూ
99 సంచికలను దాటి 100వ సంచికలోనికి పర్వేశిసుత్నన్ కౌముదికి శుభాభినందనలు!
కౌముది పార్రంభించినపుప్డు ఎడిటర కిరణ పర్భ గారు నాకు మెయిల పంపించి కౌముదికి రచనలు
చేయమని

పోర్తస్హించడం ఇంకా నాకు గురుత్!

మొటట్ మొదటి సంచిక నుండి కౌముదిని వెంబడిసూత్.. అపుప్డపుప్డూ అందులో రచనలు చేసూత్ కౌముదితో కలిసి కొనిన్
ఏళుళ్గా సాహితీ పర్సాథ్నం చేయడం ఎంతో గరవ్ కారణం.
అంతే కాదు మౄదు సవ్భావి.. సేన్హశీలి అయిన కో ఎడిటర కాంతి కిరణ పాతూరి, పర్ముఖ రచయితిర్ బలభదర్ పాతుర్ని
రమణి మరియు పదమ్జ మలాల్ది వంటి గొపప్ వారితో సేన్హం కౌముది వలల్నే లభించడం నా జీవితములో మరువలేని మధుర
ఘటట్ం.
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పర్తి నెలా.. మొదటి తేదిన తొందరగా నిదర్ లేచి కౌముది.నెట అని టైపు చేయగానే కనులను ఆకటుట్కునే చకక్టి ముఖ
చితర్ం.. దానికి తగినటుల్ మదిని అలరించే అందమైన కవిత కనిపిసాత్యి.
అకక్డ కాసేపు ఆగాలిస్ందే..!!
తరువాత

ఆ చితార్నిన్ చూచి మైమరిచి, ఆ కవితా ఝరిలో పులకిసూత్..

వెంటనే కామెంటు పెటిట్ అభినందించాలిస్ందే..!

.. లోపలి పేజిలోల్ గొపప్ రచయితల చే వార్యబడిన ఎనోన్ గొపప్ రచనలు.. పర్తి ఒకక్టి విడువక చదివి

ఆనందించాలిస్ందే..!
కౌముది పతిర్కతోను.. కో ఎడిటర కాంతి కిరణ గారితొ అనుబంధం మరువలేనిది. జీవితాంతము విడువలేనిది.!
విలువైన సాహితాయ్నిన్ తనలో నింపుకుని.. పర్పంచమంతటా విహరించి పాఠకుల అభిమానము పొంది "కౌముది
కుటుంబము" అనే బంధము ఏరప్రిచిన కౌముది -ఇలాగే..

ఎపప్టికీ

సాహితీ వెనెన్లలు విరజిముమ్తూ.. పర్తినెలా అందరిని

అలరించాలని ఆశిసూత్..

QQQQ
అఫ ర్
కౌముది అంటే మా నానన్గారి కలం పేరు కూడా! ఆ రకంగా కౌముది పతిర్క తెరవగానే
నాకు ఆ అనుబంధపు పరిమళం తెలుసూత్ వుంటుంది. వొక పతిర్క నిరవ్హణ ఎంత కషట్మో నాకు
తెలుసు, ఇనాన్ళుళ్గా చదువుతునన్ మీకూ తెలుసు. ఏమిటీ నిషాక్మ కరమ్ అనిపిసుత్ంది; ఎందుకూ ఇంత
సమయం పెటిట్, ఇంత మందిని ఈ వేదిక మీద కూరోచ్బెటిట్ వొక పతిర్కా ఎడిటర సాధించేదేమిటి? అని
కూడా అనిపిసుత్ంది. కిరణ పర్భ, కార్ంతి గారూ ఇదద్రూ వొకోక్ పతిర్కని తీరిచ్దిదద్డంలో ఎంత
శర్మపడుతునాన్రో పతిర్కని చూసేత్నే తెలిసిపోతూ వుంటుంది. ఇవాళ కౌముది నూరో సంచిక దాకా
చేరుకోవడంలో అందులో రాసిన రచయితల కృషి ఎంత వుందో, ఆ కృషిని అందంగా అమరిచ్, మన కళళ్ ముందు నిలపడంలోనూ
అంత శర్మ సౌందరయ్ం వుంది.
వొకోక్ సారి చదవడానికి కూడా తీరిక దొరకదు. కాని, చదవడం మొదలెడితే ఎపుప్డైనా ఎకక్డైనా ఆపాలంటే మనసు
చివుకుక్మంటుంది. కథలూ, వాయ్సాలూ, కబురూల్, కవితలూ, శీరిష్కలూ వేటికవే పర్తేయ్కంగా కనిపిసుత్నన్పుప్డు వాటనిన్టిని గురించి వొక
రెండు ముకక్లోల్ చెపాప్లనుకోవడం సాహసమే!
మీ కృషి పది కాలాలు నిలవాలని, నలుగురికీ అందాలని, ఇంకా కొతత్ రచయితలకు సూఫ్రిత్ కావాలని మనసారా
ఆకాంకిష్సూత్..

QQQQ
ఆర్. శరమ్ దంతురిత్
మొదటోల్, అంటే 2007 పార్ంతంలో సరదాగా ఓ కధ రాసి - అనేకానేక అచుచ్తపుప్లోత్, అతికీ అతకని తెలుగు భాషలో ఒక
పేరాకీ రెండో దానికీ అతుకులేల్కుండా రాసి - ఎకక్డ పబిల్ష చేయాలో తెలీని రోజులోల్ గూగిలమమ్ని చూసూత్ంటే ఈమాటా, తెలుసా,
కౌముదీ కనిపించేయి. ఏమాట కా మాటే చెపుప్కోవాలంటే అపప్టోల్ నాకు లేఖిని గురించి గానీ, తెలుగు లో టైప చేయడం గురించిగాని
తెలియనే తెలియదు. ఈ రాసిన చితుత్ పర్తి ఎకక్డికి పంపాలా అని చూసేత్ కౌముది వారి డబిల్న ఎడర్స దొరికింది. నమమ్ండి
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నమమ్కపొండీ, ఆ ఎడర్స కి నా కాయితాలు నా సవ్ంత దసూత్రీతో రాసినవే పంపించేను. అవి చదివాక మళీళ్ కిరణ పర్భ గారినుంచి
సమాధానం లేదు. సరే నేను రాసింది ఎలాగా చెతేత్ కాబటిట్ అకక్డికి ఊరుకునాన్ను కానీ తెలుగులో టైప చేయడం, ఈమెయిలోల్
పంపించడం ఆ తరావ్త రెండు నెలలోల్ తెలుస్కుని మళీళ్ కౌముదికి రాసిన చెతత్లాల్ పంపించడం మొదలెటాట్ను.
మొదటిగా వంగూరి ఫౌండెషన బహుమతి వచిచ్నపుప్డు అది కౌముదిలో రాగానే "హమమ్యాయ్, నేనూ రాయగలనోయీ" అని
పోర్తాస్హం అందించింది కౌముది రావుగారే. జోకు ఏమిటంటే ఉతత్రోతత్రా నేను ఇకక్డో కధా అకక్డో కవితా రాసుత్నాన్ అవి ఎవడు
చదువుతారేల్ అని రెండు చేతులోత్ నోరు మూసుకుని కూరోచ్డం అలవాటు చేసుకునాన్ను. అపప్టోల్ ఓ సారి మా ఆవిడ కాల్స మేట నూయ్
జెరీశ్లో ఉనాన్విడ ఇంటికెళేత్ వాళాళ్యన అడిగేడు మా ఆవిణిణ్ - ఓ ఈ కౌముదిలో వచేచ్ కధలు మీ ఆయన రాసేవేనా అని. ఆహా
మనకో ఇదద్రు ముగుగ్రు కధకులునాన్రనన్ మాట అని సంతోషం.
ఉతత్రోతత్రా మళీళ్ మళీళ్ రాయడం కౌముది వారూ ఈమాట వారూ వేసుకోవడంతో చెసుట్ రెండంగుళాలు పొంగించి రాయడం
మొదలెటాట్ను. ఇనేన్ళల్లో ఏనాడూ కూడా కౌముది నుంచి, "మీ కధ దరిదర్ంగా ఉందీ, వేసుకోమూ" అనన్ మాటే లేదు. ఇదేమిటో
ఈయన నేను రాసినవనీన్ వేసేసుకుంటునాన్రు, ఇంక మెటీరియల ఏమీ లేదు కాబోలు అనుకుంటూ ఉండేవాణిణ్. అటువంటి రోజులోల్ ఓ
డెంటిసట్ మీద కధ రాసి పంపితే 'వేసుకోమూ' అని ఖచిచ్తంగా చెపేప్సారు. "ఆ, ఈయన మెతగాగ్ ఉనాన్ నేను పంపించినవనీన్ కుష్ణణ్ంగా
చదువుతారనన్మాట" అని తెలిసొచిచ్ంది అపుప్డే.
తరావ్త నేను రాయడం మొదలుపెటిట్ననిన్ంటోల్నూ తపుప్ దిదద్డం, గార్మర దిదద్డం అదీ చూసే సరికి రావుగారూ కాంతి గారూ
చేసే పని తెలిసొచిచ్ంది. ఇపప్టికీ వచేచ్ కధలనీన్ చదవడం, తపుప్లు కానీ అవీ చూడడం సాధారణంగా రెండు రోజులోల్ సరిగాగ్
సమాధానం ఇవవ్డం చూసూత్ంటే అసలు ఈయన వేరే ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్రా? చేసేత్ ఈయనకి ఇదంతా చేయడానికి టైం ఎకక్డ
దొరుకుతోందీ అనే పర్శన్లు రావడం సహజం.
జీతం తీసుకుని ఎడిటర పని చేయడం వేరూ, లాభాపేక్ష లేకుండా చేయడం వేరూను. అంతెందుకు ఓ సారి వీక్షణం విశేషాలు
చూడండి. ఓ సారి వెళాత్ం, రెండుసారుల్ వెళొళ్చుచ్. కానీ పర్తీసారి వెళాళ్లంటే ఆ పోదురూ అదంతా బోరు అని మానేసాత్ం. కానీ వీక్షణం
చూసేత్ అందులో రావు గారి లేని ఫోటో ఒకక్టైనా ఉందా? అదే మనసుండి చేయడం అంటే.
మెలిల్గా కౌముది "పూరిత్గా" చదవడం అలవాటుచేసుకునాన్క మధురవాణి గారి అమెరికా డైరీ అవీ చదివితే ఓహో ఈయన
మంచి హోసేట్. ఈయనింటోల్ మారుతిరావు గారి దగిగ్రున్ంచి, మధురవాణిగారూ అందరూ ఉనాన్రనన్మాట అనిపించి సంతోషం వేసింది.
ఎపప్టికైనా మళీళ్ ఇంకోసారి కాలిఫోరిన్యా వెళల్కపోతానా, వీళిళ్ంటికెళిళ్ విసత్రి వేయకపోతానా అని ఆశ. నూరు సంచికలు
పూరిత్చేసుకునన్ కౌముదికి మళీళ్ ఇటువంటి నూరు సంచికలు శతకోటి పూరిత్చేసుకోవాలని శుభాకాంక్షలతో...

QQQQ
ంతి . చ్

ఉదోయ్గంలో చేరిన కొర్తత్లోల్, పెదద్గా పనీ పాటా ఏమీ లేని రోజులోల్, అంతరాజ్లంలో తెలుగు
కధలు/నవలలు ఏమైనా చదువుదామని వెతుకుతునన్పుప్డు ఒక సేన్హితుడి దావ్రా పరిచయమైంది

కౌముది. బావుందే పేరు అనుకుంటూ, చదవడం మొదలుపెటాట్. మొదటోల్ మరీ అంత రెగుయ్లరాగ్ కాదు కానీ, అడపదడపా చదువుతూ
ఉండేదానిన్.

øöeTT~

Ç~ 100e dü+∫ø£

www.koumudi.net

100ML GS¸¼¥q GSð¸ÍFLÓj

43

ఈ వరుసకర్మానిన్ మారిచ్న నవల: "ఊసులాడే ఒక జాబిలట"! ఆ నవల పార్రంభం మొదలు, చివరి వరకూ ఎపుప్డు ఒకటో
తారీఖు వసుత్ందా అని ఎదురుచూడడమే! జీతం కూడా 28నే వచేచ్సేది కానీ నవల కోసం నెల మొదటి వరకూ ఆగాలిస్ందే. ఎదురు
చూపులైనా కూడా నిషిగంధ గారి ఊసులు కదా, చాలా తీయగా ఉండేవి!
అలా అలవాటైన కౌముది పర్యాణం, కర్మం తపప్కుండా కొనసాగుతూనే ఉంది. విపల్వ గారి రచనలు, రమణి గారి కబురుల్,
చిటెట్న రాజు గరి కటుట్ కధలు, ఒహటేమిటి చాలా ఉనాన్యి. కొవవ్లి గారి రచనల గురించి, కౌముదిలోనే తెలుసుకునాన్.
కధలు, నవలల గురించి పర్కక్న పెడితే, ఒకక్ నెల కూడా తారీఖు తపప్కుండా పతిర్క రావడం, పర్చురించిన వాటిలోల్ నాణయ్త,
ఆలోచింపజేసే కవితతో కూడి ఉనన్ అందమైన ముఖ చితర్ం అనీన్ ఇలా సమపాళళ్లో ఉండడం వెనుక, కిరణ పర్భ గారి, కాంతి గారి
శర్మ ఎంతో ఉంది. Hats off to Kiran Prabha గారు, Kanthi Kiran Pathuri గారు..
కిరణ పర్భ గారు తన రేడియో కారయ్కర్మంలో చెపిప్నటుల్, మైలురాళుళ్ అనేవి మనకు సూచికలు. ఇపప్టివరకు జరిగిన
పర్యాణానిన్ బేరీజు వేసుకుంటూ, ఇక ముందు అవసరమైన మారుప్లని చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం కోసమే ఈ సూచికలు. I
am sure, KOUMUDI WEB MAGAZINE is going to reach many more milestones like this!
Once again hearty congratulations to Kiran Prabha గారు, Kanthi Kiran Pathuri గారు, for
this wonderful achievement !!
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ఉమ యేలూరి

వెనెన్లతో అనుభంధం ఏనాటిదంటే ఏమి చెపుతాము.. తోట ఒడుడ్న తెలి రాగాలతో
పునాన్గ ఒకటి రాతిరి వెనెన్లను

పొదివి పటుట్కొని లోకానికి విసిరే హడావుడి లో ఉనన్పుప్డు,

వెనెన్లంటే నీకెందుకంత ఇషట్ం అంటే తెలల్బోయి చూడటం తపప్ ఏమి చెపప్గలదు అలానే
అనిపించింది నాకు కౌముది తో నా అనుభందానిన్ చెపప్మంటే... మఖతా పరిచయం లేకపోయినా
చదువుకునే రోజులలోనే కేవలం కిరణపర్భ గారి కవితలకోసం పలల్కి, మయూరి ఇంకా ఏ పుసత్కం
లో పడితే ఆ పుసత్కమే కొనో/అదెద్కో తెచుచ్కునే దానిన్. ఆ కాగితాలనిన్ కలిపి కుటుట్కుని ఇంకా
బడెజ్ట ఉంటే బైండింగ చేయించుకుని చదివే రోజులనుంచి సరావ్లంకారభూషిత గా మన కౌముది
మన ముందుకు వచేచ్వరకు నా అనుభంధం వేరే ఒక కథ లా రాయొచుచ్, కాని పర్సుత్తం కౌముది తో నా అనుభంధం రాయలనుకుని
ఇలా పకక్ దారి ఎందుకు అని కేవలం కౌముది తో నా అనుభంధం రాయాలని నా ఈ పర్యతన్ం.
కౌముది అనగానే చలల్ని కాంతి పలకరింపు , చిరునవువ్లు వెదజలేల్ సేన్హపూరవ్కమైన తన రూపమే గురుత్ వొసుత్ంది నాకైతే.
ఆ తరువాతే ఎవవ్రిని నొపిప్ంచని కిరణపర్భ గారి మెతత్టి పలకరింపు, రచనలను ఎనున్కునే ఆయన నిపుణత, మనసులోతులను
సప్ృశించే వెనెన్ల కనాన్ మెరుపులను, వసంతపు పూల సుగంధాలకనాన్ పరిమళాలను పరిచయం చేసే వారి కవితలు గురుత్ వొసాత్యి.
ఆనలైన లో వొచేచ్ పుసత్కమైనా... ఊరికే (ఫీర్ గా) చదవగలిగే పుసత్కమైనా... అటువంటి భావమే మనకు రాకుండా, ఏదంటే అది
పర్చురించకుండా పర్తి శీరిష్కలో నూ వారిదద్రు తీసుకునే జాగరత్, పర్తి కవితను, కధ ను పేర్క్షకుల సాథ్యి నుంచి పరిశీలించి, విమరశ్కుల
కనున్తో చూసి, సంపాదకుల సామరధ్య్తతో విశేల్షణాతమ్క నిరణ్యం తీసుకోగల వారి సామరధ్య్మే ఈ రోజుకు 100 సంచికల తరువాత
కూడా కౌముది వచేచ్ రోజు కోసం, మొదటి సంచిక కోసం ఎదురుచూసిన క్షణపు ఆతుర్తనే మా అందరిలో నిలబెడుతోంది అనుకుటా
నేను.
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అటువంటి కౌముది లో నీవు రాయకూడదూ, నువువ్ ఉతత్రాలు, పొదుద్టే శుభోదయాలు ఎంత బాగా రాసాత్వు అని కాంతి
పోర్తస్హించి నాకోసం లేఖాయణం అని ఒక శీరిష్క పెటిట్ ఆఖరి నిమిషం వరకు రాయని నా తికక్ ను ఒకక్ మాట కూడా అనకుండా
భరించి నా శీరిష్క దాదాపు సవతస్రం వేసి, ముందు చెపప్కుండా ఇంక రాయను అని ఆపేసినా ననున్ ఒకక్ మాట అనకుండా క్షమించిన
నా మంచి మితుర్రాలు కాంతి తో, కౌముది తో నా అనుభందం ఏమి చెపప్నూ!
డొకాక్ ఫణి గారి మాట తెలుగు ఒన రేడియో లో వినన్పుప్డు ఓ ఈయన మన హాసయ్ కౌముది లో కడుపుబబ్ నవివ్ంచే ఫణి
గారే కదా అనో... సుభదర్ గారిని ఫేస బుక లో చూసి ఓ ఈమె మన అగర్హారపు కధలు చెపేప్ సుభదర్ వేదుల గారు కదూ అనో, ఏదో
సినిమా చూసూత్ రచన బలభదర్దర్పాతుర్ని రమణి అని చూడగానే ఈమె కు సూపర సెనస్ ఆఫ హూయ్మర తెలుసా కాలమ దాటని
కబురల్తో పర్తి నెల తెగ నవివ్సూత్నే బురర్ గోకుక్నేటుట్ చురకలూ వేసూత్ ఉంటారు అని ఏదో పర్తేయ్క పరిచయం ఉనన్టుట్ పకక్నోళళ్కు
చెపప్టం... ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే పర్తి ఒకక్రితో కౌముది కుటుంబం లో పాతర్లు గా, ఆ రచనా సర్వంతి లో మునకలేసుత్నన్
ఒతాస్హికులు గా ఎనైన్నా ఎంతైనా చెపప్గలం.
అనిన్టికంటే ముఖయ్ం గా కౌముది రాగానే... చినన్పుప్డు పలల్కి రాగానే కాగితాలనీన్ పరా పరా తిపేప్సి ముందు గా కిరణపర్భ
గారి కవిత చదివేసి, ఆ పైన ఆ కవిత కోసం వేసిన పువోవ్, ఒక అమామ్యి నవోవ్ కాసేపు చూసి, ఆ పైన కవితలో ని భావం నెమమ్ది గా
మనసుని కమెమ్యయ్ గానే పుసత్కం పకక్న పడేసి ఆ అదును కోసం చూసే మా అమమ్ వంక ఉదారం గా చూసి ఇచేచ్సి, పర్తి వారం ఒక
విందు కోసం మనసు ఉరకలేసినటుట్ గానే... ఇపుప్డూ పర్తి నెలా ముందు నా చిటెట్లుక ను (మౌస) ను అడెర్స బార లో మళిళ్ంచి అడెర్స
టైపు చెయయ్గానే ఒక అందమైన కల కళళ్ ముందు పరుచుకుంటుంది. అంత చకక్టి ముఖచితర్ం వెనుక గా పలకరిసుత్నాన్, ముందు
కళుళ్ కవిత వెంబడి పరిగెడతాయి, ఆ పైన ఆ చితర్ం చూసి కాసేపు నాదైన లోకం లో చిరు మునక వేసి, వెంబడే సంపాదకీయం నొకిక్
దానిన్ ఆసాంతం చదివేసి... నెమమ్ది గా కాసేపు ఆ పదాల భందమో , అందులోని ఆరర్ధ్తో, ఆ మాటలలోని అంతరీల్నం గా
ఆలోచింపచేసే సందేశమో మనసును పరాకు గా చేసేత్, కాసేపు కంపూయ్టర ను పకక్ కు జరిపేసాత్ నేను.. ఆ పైన వీలును బటీట్, నా
ఇషాట్నిన్ బటిట్ ఒక సారి నవువ్ల కాలం తో మొదలు పెడితే, ఇంకోసారి ఆసకిత్ గా ఎదురు చూసుత్నన్ సీరియల తోనో లేదా ఎవరి కధో
గబుకుక్న కళళ్ ను కలిపితే ఆ దారి వైపుగానో, ఇలా ఇషాట్నుసారం జరిగినా ముందు మాతర్ం ఆ కవిత, సంపాదకీయం మీది ఆసకిత్ ని
అలానే 100 సంచికల నుంచి నిలబెటుట్కుంటూ ఒసుత్నన్ కిరణపర్భ గారి పర్తిభే కౌముది ని ఇపప్టికి ఎపప్టికి ఆనలైన సంచికలలో
మునుమ్ందు గా నిల బెడుతుంది.
ఇలా రాసూత్ పోతే చెపప్టానికి బోలెడనిన్ విషయాలు ఉనాన్యి నా దగగ్ర కాని సంకిష్పత్తే కధ కైనా కవిత కైనా మాట కైనా
ముఖయ్మనే సూతార్నికి అయిషట్ం గా తలూపుతూ ఆపేసుత్నాన్.. కృషణ్పక్షమే లేని మా కౌముది వెనెన్లలు ఎపప్టికి మా మీద ఇలా
పర్సరిసూత్ ఉంటాయని ఆశిసూత్, ఆ పర్యతన్ం లో వారి అతయ్ంత విలువైన కాలానిన్ మా కోసం వెచిచ్సుత్నన్ మా కాంతి, కిరణపర్భ ల
గారల్కు మనఃపూరవ్క నమఃసుమాంజలులతో
ఎపప్టికి మీ సేన్హితురాలినని గరవ్పడుతూ
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