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సృష్టికి మూలం అమ్్మ. అనిర్్వచనీయ 
మైన ఆనందానుభూతినిచ్చేది అమ్్మ ప్రేమ్. 
ప్రేమ్కు నిలువెత్తు నిర్్వచనం అమ్్మ. 
అవదుల్లేని ప్రేమ్ను పంచ్ది అమ్్మ. తాను 
కరిగిపోతూ లోకానికి వెలుగునిచ్చేది 
కొవ్్వత్్తతుయితే, తాను చితికి పోతూ 'చితి'కి 
పోతూ కూడా బిడ్్డల మేలు కోరేది అమ్్మ. 
అందరూ ఉన్నప్పటికీ అనాధలుగా చ్సి 
ఆశ్రమాలోలే చ్రి్పంచినా కూడా, ఆ తల్లే 
మ్నసు బిడ్్డల చుట్టినే తిరుగుతూనే ఉన్న 
అంత్ల్ని తాయాగమూరితు అమ్్మ. భూదేవితో 
సమానమైన సహనం కల్గి ఉండేది 
అమ్్మకు మాత్రమే. సముద్రమ్ంత దయ 
అమ్్మకేసొంతం. అనుక్షణం తన బిడ్్డల 
జాగర్తులు తీసుకొనేది అమ్్మ. ఇలా ప్రేమ్, 
తాయాగం, సహనం, బాధయాతలనీ్న అమ్్మకే 
సొంతం.

ఈ సృష్టిలోని ఒకే ఒక మ్ధుర్మైన 
ఫలం అమ్ృత ఫలం. ఈ సృష్టిలో ఒకే 
ఒక్క మ్ధుర్మైనది 'అమ్్మ' అనే పదం. 
ప్రతిబిడ్్డ పల్కే మొదటి పదం అమ్్మ. 
అమా్మ అని పిలవగానే ఆ తల్లే తనువులోని 
అణువణువు పులకరించి పోత్ంది. తీయని 
అనుభూతితో నిండి పోత్ంది. కార్ణం 
అమ్్మంటే అప్యాయత, అమ్్మంటే అనురాగం, 
అమ్్మంటే ఓ ప్రేమ్ సముద్రం. అమ్్మంటే 
అందాల బృందావనం. అందుకే అమ్్మను 
కొండ్ంత అండ్గా బావిస్తురు. కన్న బిడ్్డలు 
ఎంతమ్ందైనా తల్లే సమానమైన ప్రేమ్తో 
పెంచుత్ంది. ఎవరో కన్న బిడ్్డలను సైతం 
తన బిడ్్డలుగా భావించ్ ప్రేమ్ అమ్్మ 
దగ్గరుంది. అమ్్మ ప్రేమ్ అనంతం. కోడి 
తన రెక్కలోలే పిలలేల్్న దాచుకొని రాబందుల 
బారినుండి కాప్డినట్లే అమ్్మకూడా 
తన బిడ్్డల్్న తన పొతితుళ్్ళలో దాచుకొని 
కాప్డుత్ంది. జాతి, కుల, మ్త, వర్్గ, 

వర్్ణ భేదాలు ల్కుండా ఏ బిడ్్డ అయినా 
అమా్మ అని పిల్స్తు అందరిని ఆదరించ్ 
అమ్ృత మూరితు అమ్్మ ఒక్కటే. అందరిని 
ప్రేమ్ మూరుతులుగా, కరుణా మ్యులుగా, 
స్వా తత్పరులుగా మార్చేగల్గే శకితు అమ్్మకే 
సొంతం.

అలాంటి అమ్్మ స్థానం ఎక్కడుంది. గొడ్లే 
చావిడిలోనా? వాకిల్ముందు అమ్్మకోసమే 
వేసినట్లేగా ఉన్న తాటాకు పందిరిలోనా? 
ఎంతో మ్ందికి ఆసరా చూప్లని, 
ఆశ్రయం కల్్పంచాలనే ఆశయంతో 
నిరి్మసుతున్న అనాద వృదుల ఆశ్రమాలోలేనా? 
ఎక్కడ్మా్మ నీ స్థానం. ఎవరు అన్నం తినక 
పోయినా, అలాలేడి పొయ్యా నువు్వ ఎండ్కు 
ఎండుతూ, వానకు తడుస్తు పట్టిడ్న్నంతో 
పొట్టి నింపుకోవాలని ఆశతో ఎదురు 
చూసుతునా్నవా తల్లే. ఎందుకమా్మ నీ కిని్న 
కష్టిలు, ఎందుకమా్మ నీకిని్న అవమానాలు. 
ఇంతింత బాధలు తట్టికొని ఎలా

బ్రత్కుత్నా్నవు తల్లే. కాటికి కాళ్్ళ 
చాపుకొని చివరి స్రి బిడ్్డలను చూడాలని 
ఎదురు చూసుతున్న

ఓ అమ్మా నీకు వందనం.
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ముగి్గన పనస పరిమ్ళ్ం శ్రీ స్గర్ శ్రీ రామ్ కవచం స్హితయా 
విశిష్టిత. (శీరిషికతో) స్గర్ శ్రీ రామ్ కవచం గారు జూలై సంచిక ఉతతురాల 
శీరిషిక లో పేరో్కన్నవి తూ.చ.తప్పని పచిచే నిజాలు శ్రీ స్గర్ గారు స్హితయా 
నిష్్ణత్లు అనట్ం లో సందేహం ల్దు.ఆయని్న ఆయన పరిశీలనాత్మక 
దృష్టి ని వక్ర దృష్టితో చూస్వారు తమ్ దృష్టి కోణం మారుచే కోవలసిన 
అవసర్ం వుంది. ఆయన నిగరి్వ. కొతతు పద బంధాలని స్హితయాం లో 
పరిచయం చ్యాలన్న తపన దృక్పథం కలవారు.అంతేకాదు ఆయన 
కవితాస్్రాలు చాలా విశాలమైనవి లోతైనవి. క్షణం తీరిక ల్ని ఆయన 
దృష్టి ఎంతో పరిశీలనాత్మక అనే్వష్ణ ఆయన ప్రతిభ కి గీట్రాయి 
అనితర్స్ధయామ్ని నా భావన భాష్ పరిపక్వత విష్యంలో అయన నేటి 
తరానికి ఒక ఆరుద్ర.

 -వి.స్రాయారావు, అనకాపల్లే.

శీలం కథ బావుంది ముఖ్యాంగా కథకు వేసిన ఇనిస్టిష్ను సజీవంగా 
ఉంది చిత్రకారుడు స్యిరాంకు అభినందనలు త్ల్యజేయండి.

 వేమారెడి్డ నిర్ంజన్ రెడి్డ

ఆశారాజు కవిత చాలా బావుంది. శీలా వీర్రాజు గారి కవరు పేజీ 
మ్రియు ప్రతేయాక ఆరిటికల్ స్పర్బ్. అలాగే విల్సన్ రావుగారి ఇంట్రూ్వయూలో 
ఇనాక్ గారి జవాబులు అతయాంత ఉపయుకతుంగా ఉనా్నయి. 

 ర్మ్ణ వెలమ్కని్న, హైదరాబాదు.

ఈతకోట్ సుబాబ్రావు గారు ధనయావాదాలు. మీరు తీసుకొసుతున్న 
స్హితయా పత్రిక కథలకు కవితా్వనికి మ్రో పేరుగా నిల్చింది.

 జూకంటి జగనా్నథం

శుభోదయం సర్... మీరు పంపిన విశాలాక్షి పత్రిక అందింది..ఈ 
నెల సుప్రసిద్ధ స్హితీవేతతు ఆచార్యా కొలకలూరి ఇనాక్ గారి 
ఇంట్రూ్వ,పరిచయం చాలా చాలా నచిచేంది.ఆసకితుకర్ంగా చదివించిది. 
స్హితీకారుల హృదయాని్న వినే, చదువుకునే అవకాశాని్న మ్న పత్రిక 
దా్వరా కలగడ్ం సంతోష్దయకం. నెల నెలా విలువైన అంశాలతో ఎంతో 
నేరుచేకునే,త్లుసుకునే వీలుకల్పిసుతున్న మీ కృష్కి హృదయ పూర్్వక 
శుభాభినందనలు.. ధనయావాదాలు

 పల్లేపట్టి

చిరు కాలంలో స్హితయా ర్ంగంలో ఒక ప్రతేయాక స్థానాని్న విశాలాక్షి 
స్హితయా మాస పత్రిక గొప్ప గా ఉంది.స్హితీ ప్రియులకు మ్రో ర్చనా 
వాయాసంగం పుసతుకం లభయామైంది. ర్చయితల అందిసుతున్న ర్చనా నైపుణయాం 
శైల్ ప్ఠకులకు చదివే అభిలాష్ ముందంజలో ఉంది. స్హితయా ర్ంగంలో 

ఉత్తరాలు
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బుర్ద రాజకీయరం
చినుకుపడ్్డ చప్పుడు

నేలగుండెను తట్టినప్పుడు
గర్్భంలోని విత్తు నిద్రలేస్తుంది

కనురెప్పల్ని అర్తెర్చి లోకానిని వీక్షిస్తు
అదే త్ఫాను వచిచినప్పుడు
బుర్ద రాజకీయమైపోత్ంది
రెండు చేత్లెత్తు నమస్్కరిస్తు

వర్దనీళ్్లని సీసాలకెత్తు చూపుతూ
ప్రభుత్వానికి చూపుకరువైందంటుంది

ముందుచూపు లోపించడ్మే
త్ఫాను రాకకు కార్ణమని

ప్రభుత్వానిని వెంటనే మ్ర్చియాలని
నిర్్లక్షం నేట్ త్ఫానుల్ని

ర్పట్ స్నామీలుగా మ్రుస్తుందని
వెయ్యిన్నిక్క కార్ణాలు వకా్కణిస్తుంది

గతం త్ఫానుల్ని, స్నామీలని చూడ్నటుటి
ఉపద్రవాలు మచ్చికైనా కానరానటుటి
శాంత్ సామర్సాయిలు జంటకవులైనటుటి
భువన విజయాలు స్జావుగా సాగినటుటి

ప్రభుత్వాలూ ప్రత్పక్షాలూ
బుర్దనీళ్్ల చలు్లకుంటాయ్ పోటాపోటీగా

తలమీది నీడ్ కొటుటికుపోయ్ందని
నోట్ కాడిముద్ద నీట్పాలైందని
కవి స్మేమాళ్నం మొదలైపోత్ంది

రాజకీయం తెల్యని ప్రజలు మ్త్ం
మదయిలో నల్గిపోవటం అదే విచిత్ం!

ఉండే కొతతు వారికి అవకాశం యివా్వలని కోరిక.
 బొగ్గవర్పు శ్రీమ్నా్నరాయణ నెలూలేరు

మా మాస్టిరు జయదేవ్ గారు కథలు కూడా రాస్తుర్ని నాకు 
త్ల్యదు కానీ వారి కారూటినులే చిన్నతనం నుంచి చూస్తు ఎదిగా వారి 
అభిమానిని ఆయన నేను కథలు చూడ్ల్దు అంటే ఆశచేర్యాంగా ఉంది 
ఎట్టికేలకు విశాలాక్షి జూలై సంచికలో వారి కథ చదవట్ం అదృష్టింగానే 
భావిసుతునా్నను ఓ మ్ంచి కథ తనదైన శైల్లో కొతతుగా అలరించింది నిజానికి 
మేము భర్తు భద్రపరుచుకుని కథ మాసటిర్ కు మీకూ్కడా మా అభినందనలు. 
  శ్రీచర్ణ...రాజమ్ండ్రీ, అప్్పరావు గుండు... అనకాపల్లే, 
 స్హితీకారులు... విజయవాడ్, తిరుపతి

జూలై విశాలాక్షి ముఖ్చిత్రము అదుభుతంగా పత్రిక కు గౌర్వం 
సంప్దించి పెటేటిదిలా ఉంది. విశాలాక్షి ముఖ్చిత్రాల్ ఒక ప్రతేయాక వ్ర్వడికి 
శ్రీకార్ం చుటాటియి. ముఖ్చిత్ర కథగా శీలా వీర్రాజు గారి గురించి డాకటిర్ 
నాళేశ్వర్ం శంకర్ం గారు వ్రాసిన వాయాసం కూడా గొప్పగా హృదయాని్న 
తాకేదిలా ఉంది. వారికి మా అభినందనలు. అలాగే ప్రతి నెలా కోస్రు 
ర్త్నం గారి మ్ంచిమాట్ మొదట్గా చదివించ్ మ్ంచి ర్చన. 

 -కొతాతుడ్ అప్్పరావు- సింహాచలం,
 ఈదర్ య్సునాయుడు-గుంట్రు. 

జూలై పత్రికలో కథలు అనీ్న కూడా బాగునా్నయి. ముఖ్యాంగా 
జయదేవ్ గారి కాటేరు మొకు్క కొతతుగానూ, మ్ంచి కథ చదివామ్నే 
ఆనందాని్న కల్గించింది. కందికుప్ప ఉష్రాణి, సింహప్రస్దు, ది్వభాష్యాం 
రాజేశ్వర్రావు, కోట్లే వనజాత, శ్రీనివాస్ కృష్్ణ బతతుల, కంచి కుమారి 
కథలు కూడా అనీ్న చక్కగా కుదిరాయి. మ్ంచి కథలను అందిసుతున్న మీకు 
దనయావాదాలు. 

 కందుకూరి శ్రీహరి-అనంతపుర్ం, ఎల్. రామ్చంద్ర-ధర్్మవర్ం. 

స్హితయా పత్రికకు ధీట్గా మీరు అందిసుతున్న స్హితయా వాయాస్లు గొప్పగా 
ఉంట్నా్నయి. ముకయాంగా గణేశ్వర్రావు గారి శీరిషిక పదిలపరుచేకునే రీతిలో 
ఉంట్ంది. కొతా్వలు అమ్రేంద్ర ఈ నెల అందించిన నిశి కవుల వివరాలు 
మేము త్లుసుకోగల్గాము. అలాంటి కొతతు శీరిషికలు అందించండి. 
నాగగాయత్రి, సంధాయాశేఖ్ర్, బుది్ధ యజ్ఞమూరితు, యం.వి. రామిరెడి్డ, స్గర్ 
శ్రీరామ్కవచం వాయాస్లు కూడా పరిపుష్టిగా ఉనా్నయి. 

 -వి. రామ్శర్్మ, చెన్నై.

క. శ్రీరామునిదయచేతను
 ఆరూఢిగ స్కల జనులు ఔరా! యనగా
 ధారాళ్మైన నీత్లు
 నోరూర్గ చవులుపుటటి నుడివెద స్మతీ!
తా. సుమ్తీ శ్రీరామ్చంద్రుని కృపచ్త, సకల జనులు మెచుచేనట్లే 
ప్రసిద్ధమైన ధారాళ్మైన నీత్లను, నోరూరునట్లే, రుచికర్ముగా 
చెపె్పదను. 

తెలుగుపదయిం :
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