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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

"అభినందన" 
 పర్సార మాధయ్మాలలో "బులిల్తెర" విసత్ృతంగా వాయ్పిత్లోకి రాని రోజులవి. విజాఞ్నానికీ, వినోదానికీ 

విదాయ్వంతులూ, సామానుయ్లూ ఆకాశవాణి కారయ్కర్మాలనే ఆశర్యిసూత్ ఉండేవారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేందర్ం 
చేసే కొనిన్ కారయ్కర్మాలు ఉతత్మ సాథ్యి చలనచితార్ల సరళిలో పార్చురాయ్నీన్, పర్జాదరణనూ పొందేవి. వీటిలో 'చినన్కక్, 
బాలయయ్, ఏకాంబరం ' తర్య పాలొగ్నే "కారిమ్కుల కారయ్కర్మం" అగర్తాంబూలం అందుకునేది. "బాలయయ్" పాతర్ 
తెలుగువారి ఇళళ్కు సుపరిచతం. ఆ గాతర్ధారి శీర్ జీడిగుంట రామచందర్మూరేత్. ఆకాశవాణి నాటక విభాగం కారయ్కర్మ 
నిరవ్హణాధికారిగా రామచందర్మూరిత్ శర్వయ్ మాధయ్మానికి విశేషసేవలందించారు. కళాకారులకూ, నాటక రచయితలకూ 
ఆయన అందించిన పోర్తాస్హం అసాధారణం. 
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రామచందర్మూరిత్ బహుముఖ పర్జాఞ్శాలి, నాటక పర్యోకత్గా, నాటక కరత్గా, కథకుడుగా, చలనచితర్ కథా 

రచయితగా సంభాషణల రచయితగా తన పర్తిభను ఆవిషక్రించి పర్భుతవ్ం నుంచీ, పర్ముఖ సాంసక్ృతిక సాహితయ్ 
సంసథ్ల నుంచీ పురసాక్రాలు అందుకునాన్రు. 

సపత్తి మహోతస్వం, సాహితీ సవ్రోణ్తస్వం జరుపుకుంటునన్ శుభసందరభ్ంలో మితుర్లు శీర్ జీడిగుంట 
రామచందర్మూరిత్కి నా హారిధ్కాభినందనలు. 

డా.సినారాయణ రెడిడ్. 
PPP 

శుభాకాంక్షలు 
శీర్ రామచందర్మూరిత్గారికి 
మీరు ఎంతో ఆదరాభిమానాలతో పంపిన మీ కథల సంపుటి అందింది. అనేక కృతజఞ్తలు. మీ కథలు చదివి 

చాలా ఆనందించాను. "అమమ్కో ముదుద్" చదువుతుంటే కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. మీ పుటిట్నరోజు వేడుకలు దిగివ్జయంగా 
జరగాలనీ, మిముమ్లనీ మీ కుటుంబానీన్ ఆ సీతారాముడు ఎలల్వేళలా ఆరోగయ్ంగా ఆనందంగా వుండేలా దయచూడాలనీ 
పార్రిధ్సూత్.. 

మీకు 70 వ జనమ్దిన శుభాకాంక్షలు. 
నమసాక్రాలతో... 
బాపు - రమణ 
PPP 

'సహృదయుని హృదయపు వెనెన్ల ' వంటి కథలు 
ఒక విషయానిన్ సునిన్తంగా - సుందరంగా చెపప్టం వేరు. ఒక సాధారణ విషయంలో కూడా అసాధారణమైన 

సౌందరాయ్నిన్ చూడగలగటం వేరు. అలా చూసేందుకు ఆ చూసుత్నన్ వారిలో సౌందరయ్ దృషిట్ చికక్గా వుండాలి. 
"పాలారబోసినటుట్నన్ వెనెన్ల" అనంటం వేరు. 'సహృదయుని హృదయం'లాంటి వెనెన్ల అనటం వేరు. మొదటిది ఎవరైనా 
అంటారు. రెండవది అనటానికి సంసాక్రం కావాలి, సాధనా కావాలి. 
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రామచందర్మూరిత్ కథలు చదువుతూంటే వారిలో, ఆ రెండవ కోవకు చెందిన లక్షణాలు పుషక్లంగా కనిపిసాత్యి. 

తాను అనుభవిసుత్నన్ విషయానిన్ పాఠకులకు కూడా అందచేయాలనన్ అభిపార్యంతో ఆయన అక్షరానిన్ 
ఉపయోగించుకుంటారు. 

తనకు 'ఎంతో' తెలుసునని చెపప్టం కాదు. తనకు తెలిసిన సునిన్తమైన విషయాలిన్ కూడా చదువరులకు 
తెలియచేయాలనన్ తపనా, తపసూస్ ఆయనను 'అతుయ్తత్ం రచయిత 'సాథ్యికి తీసుకొచాచ్యి. జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్ 
నాకు దాదాపు నలభై సమ్వతస్రాలుగా తెలుసు. అతను రేడియోలో 'సిర్క్పట్ రైటరు'గా 1971లో చేరారు. అపప్టినుంచీ 
1987లో నేను ఆకాశవాణిలో రిటైరయేయ్వరకూ, ఇదద్రం దాదాపు ఒకేరకమైన పనిచేసిన వాళళ్ం. ఆఫీసులో కూడా ఒకరి 
ఎదురుగా మరొకరం కూరుచ్నేవాళళ్ం. అంతకుమించి, ఇపుప్డు కూడా ఇదద్రం 'కూతవేటు' దూరంలో నివసిసుత్నన్వాళళ్ం. 
అందువలల్ అతనిన్ నిశితంగా పరిశీలించే అవకాశం కలిగింది. 

రామచందర్మూరిత్ చాలా సౌముయ్డు. నాకు తెలిసినంతవరకూ అతనికి ఏ విధమైన విరోధులూ లేరు. ఆకాశవాణిలో 
పనిచేసిన డైరెకట్రల్ందరి దగగ్రా మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్రు. వైవిధయ్భరితమైన కారయ్కర్మాలు ఎనిన్ంటినో రూపొందించారు. 
అపప్టోల్ అతను రాసిన నాటకాలు రేడియోలో చాలా వచాచ్యి. ఇపప్టికీ (రిటైరై పనెన్ండేళుళ్ దాటినా) రేడియోకి 
నాటకాలు రాసూత్నే వునాన్రు.. నిరవ్హిసూత్నే వునాన్రు. 

రేడియోకి 'నాటకం రాయటం' చాలా కషట్మైన పర్కిర్యగా నేను భావిసాత్ను. ఆ కషాట్నిన్ తన ఇషట్ంగా మారుచ్కుని 
తన కథలేన్ కాకుండా ఎంతోమంది పర్ముఖ రచయితలూ, రచయితుర్ల కథలీన్, నవలలీన్ రేడియోలుగా అనుసరించి, 
శోర్తలకు అందించి మెపుప్పొందారు. 

డా.రావూరి భరదావ్జ. 
PPP 

అభినందన 
జీడిగుంట రామచందర్మూరిత్గారితో నాకు పరిచయం లభించి పదేళుళ్ దాటింది. అంతకుముందు ఆయన రాసిన 

కొనిన్ కథలు చదివానేమో. అయితే నేను ఢిలీల్నుంచి నా నివాసానిన్ హైదరాబాదుకి మారిచ్న తరావ్త ఇకక్డి సాహితీ 
సాంసక్ృతిక సంసథ్ల మితుర్లు చాలామంది వారి గురించి చెపప్గా వినాన్ను. కలుసుకునాన్ను. మాటాల్డాను. అంతే 
అపప్టినుంచీ ఆయన నాకు ఆతీమ్య మితుర్లయాయ్రు. వారి కుటుంబ సభుయ్లందరూ కూడా మాతో కలిసిపోయారు. 
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ఓసారెపుడో వారిని ఢిలీల్ ఆహావ్నించి, ఆయనకు మా అకాడమీ పకాష్న సతాక్రం చేశాం. తరావ్త మరోసారి 

హైదరాబాదు రవీందర్భారతి వేదికపై ఉగాది పురసాక్రానిన్ అందచేశాం. 
మళీళ్ ఇవాళ మితుర్లు 'కినెన్ర రఘురాం'తో కలిసి జీడిగుంట గారి సపత్తి - సాహితీ సవ్రోణ్తస్వానిన్ జరపటం 

నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 
వారికీ, వారి కుటుంబ సభుయ్లకూ ఆ తిరుమల శీర్నివాసుడు ఆయురారోగయ్ ఐశవ్రాయ్లను పర్సాదించాలని 

కోరుకుంటూ.. 
శుభాభినందనలతో 
ఎన.వి.ఎల.నాగరాజు 
ఢిలీల్ తెలుగు అకాడమి 

 

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 

 
 
 
  
 
 
 
  

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2021/jan21_nenu_naa_znapakalu_commentts.htm

