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నా తల్లదిండ్రులు 

శ్ర మతి ఆళ్వా ర్ వంకట రతన తమ  

శ్ర మ ఆళ్వా ర్ చంచు రాతయ్య లకు, 

నన్నన  ఎలపి్పు డూ డ్రోతస హిస్తూ  తోు నిలబడ్డ  

నా స్నన హితులకు 

తరియు 

నేన్న ఒక వ్య క్త ూగా 

ఈ సమాజంలో నిలబడ్డానిక్త 

కారణమైన వారిలో డ్రరముఖులు 

నా గురుదేవులు 

శ్ర మ సంగంరల్ల ిసతయ నారాయ్ణ గారిక్త, 

నా 

ఈ కవితా గుఛ్చ ము 

అంక్తతం. 

 



 

మందు మాట 

అన్నభవ్ంలోంచి భావ్ం వ్స్ూంది. భావ్ం, భాష కల్లస్నూ మాట 

వ్స్ూంది. మాటలన్న లయాతమ కంగా స్ందరంగా పేరిచ  కూరిచ తే 

రచనౌతుంది. రచయిత గొరు  సాహితయ కారుడో, రండితుడో కానకక ర్లదిు. 

తనో సు ందనకు రసానిన  జోడిస్నూ చాలు అమోఘమైన రచన 

ఉదభ విస్ూంది. అలంటిదే గిరిధర్ కలం న్నండి జాలువారింది. తనన్న 

తాన్న తకుక వ్ చేస్కొని వ్చిచ న భావాలన్న ఆదిలోనే అదిమేస నేన్న 

అసతరుుడిని, అయోగుయ డిని అన్నకుంటారు చాలతంది. అందువ్ల్ల ి

విలువైన వ్డ్రజాలలంటి ఆలోచనలు సమాజానిక్త అందట్లదిు.  

గిరిధర్ ఆళ్వా ర్ ధైరాయ ంగా తన ఆలోచనలన్న అక్షరాలుగా చేరిచ , 

పేరిచ  ఒక అమోఘమైన రచన చేస సమాజానిక్త అందిస్ూనాన ు. ఈ 

రచనలో డ్రరరంచంలో తల్ల ి గరభ ంలోంచి భూమి మీద రడ్డ డ్రరతీ జీవి 

అన్నభూతులు అక్షరరూరం దాలచ యి.  

పిలలిు తల్ల ి గరభ ంలో గానీ, బయ్ట గానీ అతని రచనలో 

ఉనన ట్లి ఊహించరు. ఇవి అసాధయ మైన, అసస హజమైన ఊహలు అని 

అనిపించవ్చుచ .  

అయితే, కరుణ శ్ర మ జంజాల పారయ్య  శాస్త్సూ గారు “ఊలు, 

దారాలతో ఉరిబిగించి గుండెలో న్నండి స్తదులు డ్రగుచిచ  కూరిచ ” అంటూ 

పూల బాధలన్న ఊహిస్తూ  రచన చేశారు. కరిమింగిన వలగరంు నవ్లలో 

స్త్రూ ప్పరుషుుగాన్న, ప్పరుషుు స్త్రూ గా మారితే వారి భావాలు ఎటిా ఉంటాయి 

అనే అసస హజ రచన చేశారు కవి. ఇంక విషుు  శరమ  ఇంగ్లషి్ చదువులో 

విశా నాథ సతయ నారాయ్ణ గారి కల లోంచి ికక న, విషుు శరమ  బయ్టకు 

వ్సాూరు. ికక న ిరిగి కలలోక్త వళి్ళ ోతే విషుు శరమ  మాడ్రతం భూమి మీదే 

ఉండి ోతారు. ఆయ్నతో విశా నాథ గారు ఏ విధంగా సంభాషంచారు అనే 

అసస హజమైన భావ్నన్న రచయిత సహజతనిపించారు. అదే విధంగా 

డ్రిప్పరనేని గోపిచంద్ గారైతే తన సా గతాలు కావ్య ంలో చప్పు లు 

దగ గరన్నండి తనం చూస్న డ్రరతీ వ్స్ూవూ ఎటిా ఆలోచిసాూయి అనే నిజం కాని 

విషయాలన్న నిజం అనిపించేట్లి డ్రవాశారు.  

తరో విషయ్ం డ్రరరంచలో ఏ తనిషైనా దేవుని గురించి 

చపేు టప్పు ు అన్నభవానిన  జోడించి అందమైన కలు న చేసాూు. అది 

ఎంతో డ్రరతయ క్ష సాక్షాతాక ర అన్నభూిని కల్లగస్ూంది.   



ముందు మాట 

 
 

చిడ్రతకళలో ఆధునిక చిడ్రతకారులు ఐజమ్సస  డ్రరవేశ పెటాారు. నిజం 

కానీ దానిన  సడ్రరియ్ల్లజం, డ్రరతీకాతమ కం - సంబాల్లజం, కూయ బిజం, 

రూరరహితం – ఆబ్ స్త్సాాక్ట,ా సహజతా ం - రియ్ల్లజం, ఇతర డ్రరభావాలతో 

ఇండ్రపెషనిజం. ఈ విధంగా చిడ్రతకారులు, శిలుు లు, రచయితలు 

విశ ంఖలంగా ఆలోచిశ్రస్తూ  రచనలు చేస్ూనాన రు. 

అలంటిదే ఈ రచయిత చేసన డ్రరయోగం, చినన పిలలిలో తన 

తనస్స న్న చొపిు ంచి ఈ రచన చేశాు. పాఠక తహశయులు ఈ 

డ్రరయోగానిన  అవ్గాహన చేస్కొని ఆీరా దించండి. రచయిత గిరిధర్ 

ఆళ్వా ర్ తరో అుగు ముందుకు వేస్నందుకు డ్రోతస హించండి. 

 

 శ్ర మ సంగంరల్ల ిసతయ నారాయ్ణ 

డ్రరముఖ చిడ్రతకారులు, చిడ్రతకళ్వవ్ధాని - ిరురి 
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నా మాట 

బాలయ ం, తరప్పరాని తరచిోల్లని ఒక తీయ్ని శ్రజాప రకం  తరల 

ఒక అవ్కాశం దొరిక్తతే డ్రరి ఒకక రూ అన్నభవించాల్ల అన్నకునే దశ   

ఎనోన  అన్నభూతులన్న నిక్షిరూం చేస్కునన  బాలయ దశ అందరికీ 

అనీన  ఇవ్ా దు  ఇరు టి రోజులిోని పిలలి జీవితాలన్న ఒకక సారి ోల్లచ చూస్నూ 

తనం పందినది వారు పందల్లనిది అని అనేక తేడాలు కనిపిసాూయి  

తనం చేతులతో తాక్త అన్నభవించిన ఆనందాలు ఇరు టి పిలలికు 

టీవీలలోనో,శ్రప్పసూకాలలోనో కనరుతునాన యి   

ఎనోన  ఆశలన్న, ఆశయాలన్న జత చేయాల్లస న బాలయ దశ ఇరు టి 

పిలలిలో కొందరిక్తశ్రఒక చేదు శ్రజాప రకంగాశ్రమారుతోంది అనడ్ంలో ఏ మాడ్రతం 

అిశయోక్త ూ ల్లదని చరు డ్ంలో నాకు ఏ తపూు  కనబడ్డ్ం ల్లదు  

ఆనందంగా అమామ నానన ల ఒడిలో పెరగాల్లస న పిలలిు 

ఒంటరిగా, అనాథలలశ్రవీధులలో కనబుతునాన రు  అందరూ ఉనన  తరి 

కొందరు ఎవ్రూశ్ర ల్లని ఏకాక్తగా డ్రరవ్రి ూస్ూనాన రు  ఒంటరిగానే 

డ్రబతకాలన్నకుంట్లనాన రు.   

మానవీయ్ విలువ్ల తధయ , ఆపాయ య్తాన్నరాగాల తధయ , 

ఆనందంగా ఆహి్లదంగా సాగాల్లస న పిలలి జీవితాలు మోుబారి మొగగలోనే 

వాడిోతునాన యి.  

తరిశ్రముందుకు ఇరు టికీ ఉనన  తేడా ఏమిటి…?శ్రఅని చూసన 

నాకు కొనిన  అన్నభవాలు శ్రజపపి ూక్త వ్చాచ యి. తరి కొనిన  సంఘటనలు 

కళమిుందు కనబడాడయి. 

ఈ నా భావాలన్న అందరితో రంచుకుంటూ, తన బాలయ నిన  

ప్పనరావ్ ి చేస్కోవాలని, ఇరు టి పిలలిు కోలోు తునన  ఆనందాలు ఏంటో 

పిలలికు మాడ్రతమే కాక వారి తల్లతిండ్రులకు కూడా తెల్లయ్చపాు లని ఈ 

వ్చన కవితలన్న నాకునన  భాషా రరిమిిలో చేరిచ  కూరాచ న్న. ఈ నా 

వ్ల్లకిలు మీ బాలయ నిన  ఒకసారి తననం చేస్కోవ్డ్ంలో దోహదరడ్గలవ్ని 

ఆశిస్తూ శ్రమీ ముందుంచుతునాన న్న   

అతమ  గరభ ంలోని శిశువు పందే అన్నభూతుల న్నండి, తధుర 

తనోహర బాలయ  దశ న్నండి, మారిన పిలలి తనోభావాలశ్రన్నండి, డ్రరవ్ర ూనల 



నా మాట 

 
 

న్నండి, పెరిగి పెదదయిన పిలలి రరివ్ర ూన దాకా ఈ వ్చన కవితా డ్రరయాణం 

సాగుతుంది. ఈ డ్రరయాణంలో నా తనస్లోని మాట మీతో ఇల.  

 

మీ  

గిరిధర్ ఆళ్వా ర్ 
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