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 OqÔLFc ¥cÓ¸: 2019 
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

   “  అ  ” 
అ       ఇ . 

PPP

నా సమ్ృతి 
(70వ పుటిట్న రోజు) సాహితీ సవ్రోణ్తస్వం సందరభ్ంగా ఫిబర్వరి 2010లో కినెన్ర ఆరట్ థియేటరస్ మరియు ఢిలీల్ 

తెలుగు అకాడమీ వెలువరించిన అభినందన సంచికలో పర్చురించబడిన కొందరు పర్ముఖుల సందేశాలు, నా కుటుంబ 
సభుయ్ల అభిపార్యాలు 

PPP

సపత్తి 
సవ్రోణ్తస్వ జీడిగుంట శీర్ జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్గారూ, నేనూ విజయనగర కాలనీ వాసత్వుయ్లమే అయినా 

ఆయన నాకు 'రేడియో బాలయయ్' గానే సుపరిచితులు .. రేడియో నాటిక, నాటకాల దావ్రా ఎంతోమంది కళాకారులిన్ 
వెలుగులోకి తీసికొచాచ్రు. 'దూరదరశ్న'కి కూడా ఎనోన్ నాటకాలు, నాటికలు రచించి, కొనిన్ంటిలో నటించి పేరు 
గడించుకునాన్రు. 

వారి పిలల్లు ముగుగ్రూ నాకు చినన్పప్టిన్ంచీ తెలుసు .. ఈనాటికి కూడా వారు (పిలల్లు) తలిల్తండుర్లిన్ గౌరవిసూత్ 
వారి సలహాలు పాటిసూత్ండటం అభినందనీయం ..శీర్ జీడిగుంటగారు కథ, నవల, నాటక, సినీ రచయితగా 
పర్ముఖసాథ్నం సంపాదించుకునాన్రు. వారు సాహితీ రంగానికి చేసిన కృషికి, గురిత్ంపుగా జీ.వి.ఆర. 

సాహితీ పురసాక్రానిన్ పర్దానం చేసి గౌరవించుకోవటం, మా సంసథ్కు లభించిన అదృషట్ంగా భావిసాత్ను . 
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చినన్వాళళ్తోనూ, పెదద్వారితోనూ కలిసిపోతారు జీడిగుంట .. అమెరికాలో వుంటునన్ వారి పిలల్ల దగగ్రకు వెళిల్నా, 

ఆయన వారానికో, పది రోజులకో ఓసారి నాకు ఫోన చేసి, ఇకక్డి మా మితుర్లందరి యోగకేష్మాలు తెలుసుకోవటం 
సేన్హితులపై వారికి గల పేర్మాభిమానాలను వయ్కత్ం చేసుత్ంది ... 

హైదరాబాదు గుదిబండి వెంకటరెడిడ్ 
02.02.2010 అధయ్కుష్లు, ఆరాధన మరియు 

జీ.వి.ఆర. కలచ్రల అసోసియేషన 
PPP 

వరిషట్ విదవ్దగర్జునికి ‘ సపత్తి అభివందనం మనకిషట్మైన రంగంలో మనం పేర్మించే వయ్కిత్ మనలను  పేర్మించే 
వయ్కిత్గా పర్కక్న ఉండడం అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి. అలా నేను అపురూపంగా ఆరాధించే వయ్కిత్ అంతే పేర్మతో 

"అమూలయ్మైన బహుమతిగా తన కావాయ్నిన్ అంకితమిచిచ్ ననున్ హృదయానికి హతుత్కునన్ ఆ మహామనీషి 
జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్ గారు. వృతిత్రీతాయ్ రియల ఎసేట్ట వాయ్పారిగా మనుగడ సాగిసుత్నన్ నాకు సాహితయ్మనాన్ 
కళలనాన్ ఎనలేని అభిమానం. నేను సవ్యాన కళాకారుణిణ్ కాకునాన్ సాంసక్ృతిక సంసథ్ల సారధులైన రసమయి రాము, 
యువకళావాహిని వై.కె. నాగేశవ్రరావు, కినెన్ర రఘురాం, ఆరాధన కృషణ్యయ్ గారల్తో ఉనన్ సానిన్హితయ్ంతో జి.వి.ఆర. 
ఆరాధనా అధయ్కుష్లు గుదిబండి వెంకటరెడిడ్గారి పోర్తాస్హంతో వారితో మమేకమై ఆ సంసథ్ కారయ్దరిశ్గా దశాబద్ంనన్ర 
కాలంగా సేవలనందిసుత్నన్ తరుణంలో ఎందరో గొపప్ వయ్కుత్ల పరిచయభాగయ్ం లభించింది. 

ఆ కోవలోనే గత కొంతకాలంగా జీడిగుంటవారితో సానిన్హితయ్ం ఏరప్డింది. వారి " మూడు నాటికలు" కావాయ్నిన్ 
మా జి.వి.ఆర. ఆరాధనా సంసథ్ అధయ్క్ష, కారయ్దరుశ్లమైన మాకుఎంతో అభిమాన పూరవ్కంగా అంకితమిచిచ్ తమ గొపప్ 
మనసుస్ను చాటుకునాన్రు జీడిగుంటవారు. నా ఆరాధయ్ రచయిత అందించిన ఆ కానుక నాకెపప్టికీ ఒక మధుర 
జాఞ్పకమే. 

కథకుడిగా, నాటక రచయితగా, వాయ్సకరత్గా, టి.వి. రచయితగా, రేడియో పర్యోకత్గా లబధ్పర్తిషుట్లైన జీడిగుంట 
రామచందర్మూరిత్గారి గురించి, ఒక మామూలు వయ్కిత్గా వారి సాహితయ్ం గురించి మాటాల్డలేనేమోగానీ, వారి మంచి 
మనసుస్ గురించి ఎంతైనా చెపప్గలను. కవితవ్ం గొపప్దైనా, వయ్కిత్తవ్ం కూడా గొపప్దైతేనే ఎవరైనా రాణించేది. 

ఆ లక్షణమే వారిని అగేర్సరరచయితను చేసింది. సమీక్షకుడైతే పుసత్కంలో దూరి అందలి విషయాలను 
వివరించగలడు. 
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నాబోటివారైతే ఉనన్ పరిచయంతో ముకత్సరిగా మూడుమాటలు చెపప్గలం. అంతే తపప్ అభిమానమెంతునాన్ 

అక్షరరూపంలో వయ్కీత్కరించలేని అశకుత్లమని భావిసూత్ .... 
నా అభిమాన రచయిత, శీర్ జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్ గారికి' సపత్తి ' అభివందనాలతో, శత వసంతాలు 

ఆయురారోగాయ్లతో కవసయోధునిగా వరిధ్లాల్లని ఆకాంకిష్సూత్ .... 
(Ln) వి.వి. రాఘవరెడిడ్ 
కారయ్దరిశ్, జి.వి.ఆర.  
ఆరాధన కలచ్రల ఫౌండేషన  
ఫోన: 9866332738 

PPP 
అభినందన చందనం 
జీడిగుంట 'నేనూ ఆకాశవాణి హైదరాబాదులో ఒకపుప్డు సహోదోయ్గులం.! సహ రచయితలం! సహజీవనులం. 
ఆయన చకక్ని వాచకంగల ఆకాశవాణి పర్యోకత్. కారిమ్కుల కారయ్కర్మంలో ధారావాహికంగా ఆయన దశాబిద్కి 

పైగా వార్సిన సిక్టస్' శోర్తృ జనానందం పొందాయి. 
ఆయన కధారచయిత, నవలారచయిత, పర్యోకత్. అనిన్టికీ మించి మంచి మితుర్డు.ఆయన ఎనోన్ రేడియో 

నాటకాలు వార్శారు. పొర్డూయ్స చేశారు. 1982-85 మధయ్కాలంలో మేమిదద్రం సహోదోయ్గులం. మైతీర్ సంపనున్లం. 
అనాన్ ...! అనన్నాన్ ...! ఏడు పదులు వచాచ్యా? వారికి తవ్రలో (77) రెండేళుల్ ' పూరిత్ కావాలి. ఇతోధిక 

శతాధిక గర్ంథాలు వార్యాలి. శరీరానికి వయసుస్ వచిచ్ందేమో కానీ ఆయన మనసుస్' యువతాసూఫ్రిత్'తో నిండి 
వుంటుంది. 

శతమానంభవతి! 
శీర్ వెంకటేశవ్ర కరుణా కటాక్ష పార్పిత్రసుత్! 
తిరుపతి డా. ఆర. అనంత పదమ్నాభరావు 

20.02.2010 (విశార్ంత డిపూయ్టీ డైరెకట్ర జనరల, దూరదరశ్న) 
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 సాహితీ రంగంలో సరదా మితుర్డు జీడిగుంట శీర్ జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్, నాకు చిరకాల మితుర్డు, 
సనన్గా పొడుగాగ్-శేవ్తవెలుగుల మందహాసాలతో మితుర్లను పలకరించే ఆయన నడత ఆకరష్ణీయం! 

జీడిగుంటతో నాకు పర్ధమ పరిచయం ఆలిండియా రేడియోలో జరిగింది. దాదాపు ముపైప్ సంవతస్రాలు పైగానే 
ఆయసతో సానిన్హితయ్మూ లభించింది. 

జీడిగుంట, రచనా వైవిధయ్ం కలిగిన నిరుద్షట్ భావాల రచయిత. ఆయన దరశ్కతవ్ం వహించిన రేడియో నాటకాలోల్ 
నేనూ వివిధ పాతర్లు పోషించాను. నా సాహితీ గమనానిన్ నితయ్ం పరిశీలించి, నాకు తగిన అవకాశాలు రేడియోలో 
కలిప్ంచిన ఆతీమ్యుడు జీడిగుంట. 

కాలకర్మంలో, రచనా వాయ్సంగానిన్ ఆయన ఉధృతం చేశారు. కథలు, నవలలు, హాసయ్రచనలూ వార్యసాగారు. 
రచయితగా పేరు పర్ఖాయ్తలు గడించారు. మేము ఆహావ్నించినపుడు అనేక సభలోల్ ఆయన చకక్ని సంఘటనలు 
ఉదహరించేవారు. కథలోల్ సహజ సృజనాతమ్కతతో పాటు, సునిశిత హాసయ్ం కూడా వెదజలల్డం ఆయన పర్వృతిత్. 

ఆయన హైదరాబాద ఆకాశవాణిలో కారయ్కర్మ నిరవ్హణాధికారిగా ఉండగా “మాటల కెరటాలు" అనే శీరిష్కను 
పార్రంభించి-వేరేవ్రు రంగాలోల్ లబధ్పర్తిషుఠ్లైన పర్ముఖుల అనుభవాలిన్ దాదాపు ఓ గంట సేపు-ధారావాహికంగా 
పర్సారం చేసేవారు. 

ఆ శీరిష్కలో జీడిగుంట నాకూ సాథ్నం కలిప్ంచారు. రేడియోలో వుంటూనే సినిమా రంగంవైపు కూడా దృషిట్సారించి 
పర్ముఖ నిరామ్త దుకిక్పాటి మధుసూధనరావు గారి అభిమానానిన్ అందుకుని వారికి అమెరికా అబాబ్యి 'అనే సినిమా 
కథను అందించారు. అనుభవజుఞ్లైన దరశ్కేందుర్లు శీర్ కె రాఘవేందర్రావు. 

వదద్ కొంతకాలం శుశూర్ష చేశారు. జీడిగుంట వార్సిన వందలాది కధలిన్ వివిధ వార, మాసపతిర్కలు 
పర్చురించాయి. అలాగే మా' విశవ్సాహితి 'పతిర్కలో కూడా ఆయన రచనలిన్ పర్చురించే అవకాశం నాకు లభించింది. మా 
సాహితయ్ వేదికలను అలంకరించి అనేక విషయాలపై జనరంజకంగా సునిశితహాసయ్ంతో ఆయన పర్సంగించేవారు. 

 'మైతిర్'కి నిషక్లమ్షమైన అరథ్ం చెపిప్న ఆతీమ్య మితుర్డు జీడిగుంట, ఇటీవల ఒక' నవలికల పోటీలో వారు రాసిన 
“ఊరుమనదిరా” నవల ఉతత్మ బహుమతి పొందింది. 

అది గార్మీణ వాతావరణం ఆధారంగా రచించబడింది. ఆ నవలలోని పాతర్లీన్ సంభాషణలీన్ ఔచితయ్ంతో, 
నవజీవన సారంతో తొణికిసలాడిసూత్ పార్ఢంగా రాశారు. నవలా రంగంలో ఆయన ఎతుత్గడా, ముగింపూ ఆకరష్ణీయంగా 
అలరారుతాయి. 
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ఆధునిక రచయితలోల్ పర్యోగాతమ్క రచనలకూ, హాసయ్ రచనలకూ 'జీడిగుంట' పెటిట్ంది పేరు. ఆదివిషుణ్, పురాణం 

గోపాలచకర్వరిత్,-వంటి హాసయ్ రచయితల సాథ్యికి జీడిగుంట కూడా ఎదగాలని కోరుకుంటునాన్ను. 
జీడిగుంట తన తతవ్ంలో ఆశావాది! శాంతి సవ్భావుడు, విశిషఠ్ పరిశీలకుడు ... సహృదయుడు, సమాజంలో 

మంచి చెడులు గురించి విసప్షట్ంగా ధైరయ్ంగా చెపప్గల రచయిత వినమర్త, వివేకం, విరులు కురిపించే మందహాసాల 
సావ్గతాలు-జీడిగుంట పేరు చెపప్గానే నాకు జాఞ్పకం వసాత్యి. సాహితీ చరితర్లో నేను మరువలేని మితుర్డు శీర్ 
జీడిగుంట. 

కృషాణ్నంద 
హైదరాబాద 

 డా ॥ పోతుకూచి సాంబశివరావు 
25.02.2010 (విశవ్సాహితి) 

  
 
శుభాకాంక్షలు 
హైదరాబాద ఆకాశవాణి కేందర్ం కారయ్కర్మాలకు ఓ గురిత్ంపూ, రసపుషిట్ కలిగించిన కొంతమంది పర్ముఖులోల్ శీర్ 

జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్ ఒకరు. వారి రచనలూ, వాగాద్టీ మరువరానిది ..... 'చందుర్డు చలల్గా ఉంటాడు. సూరుయ్డు 
వేడిగా వుంటాడు' అని చెపప్టం ఎంత సహజమో జీడిగుంట గారు ఆతీమ్యంగా వుంటారు ' అని చెపప్టం కూడా 

అంతే సహజం ...! నిరాడంబరుడు, నిగరివ్, సేన్హశీలి. ఆకాశవాణి కారయ్కర్మాల నిరవ్హణకు సంబంధించి ఆయన 
పర్తేయ్కత ఆయనదే. ఓసారెపుప్డో ఉదయతరంగిణి' కారయ్కర్మం కోసం నాతో నాలుగు వారాలపాటు ఓ హాసయ్ 
కారయ్కర్మానిన్రూపొందించారు. శోర్తలనుంచి మంచి రెసాప్నస్ వచిచ్ంది. 

                                     01.03.2010   
                                           ధవ్నయ్నుకరణ సామార్ట 
                                                డా ॥ నేరేళల్ వేణుమాధవ, వరంగలుల్  
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శుభాకాంక్షలు 
జీడిగుంట గారంటే .. 
నాకెందుకు ఈరయ్ అంటే, అమామ్నానన్ల ఆపాయ్యతల మీద ఆయనంత గొపప్గా తెలుగు సాహితయ్ంలో ఎవరూ 

కథలు వార్యలేక పోయినందుకు. జీడిగుంట గారంటే ... 
నాకెందుకు గౌరవం అంటే, ఎంతో ఉనన్తసాథ్యిలో వుండీ ఎందరో కొతత్ రచయితలకు ఆకాశవాణిలో 

అవకాశాలు కలిప్ంచినందుకు. 
జీడిగుంట గారంటే ... 
నాకెందుకు కృతజఞ్తాభావం అంటే, ఆ కొతత్ రచయితలోల్ నేనూ ఒకణిణ్ కాబటిట్! 
ఆయన నిండు నూరేళూల్ ఇపప్టాల్గే ఎపుప్డూ నవువ్తూ, "బేస వాయిస'తో మాటాల్డుతూ, 
కనులలో సేన్హభావం కురిపిసూత్ వుండాలని పార్రిథ్సూత్ ... 

యండమూరి వీరేందర్నాధ 
25.02.2010 
జయానగర 
హైదరాబాద 

  

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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