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తెలుగు సాహితీవేత్త లకు, అభిమానులకు నమసాారం! 
 
తెలుగు సాహితీ వనంలో కథకు ఓ ప్రతయేకమ ైన సాా నం ఉంది. తెలుగు కథ ప్ుట్టి  వందయళ్ళు ప ైనే అయందని 
మనం గరవంగా చెప్ుుకుంట్ ం. అసలు మన ఇతిహాసాలోో నే పిటి్ కథలు ఉననాయనే విషయానిా కూడన 
మనం చెప్ుుకోవచ్ుు.   అంత్ వెనుకకు మనం వెళో్లేకపో యనన సరే,  ఆధునిక తెలుగు కథకి 
సవరణయుగం 1900 - 2000 అని చ్రిత్రకారులు చెప్ుత్ుననారు. నిజమే! ఎకుావమంది పాఠకులు కథల 
మీద మకుావ చ్ూపించిన కాలం అది. కధన రచ్యత్నీ, పాఠకుడినీ దగిిరకి చయరేు ప్రకియిలో అనేక దిన, 
వార, ప్క్ష, మాసప్తిరకలు ఉండయవి. ఇవి కాకుండన, రోజుకి కనీసం ఒక కథన సంప్ుట్ం విప్ణిలోకి 
అడుగుప ట్టిది. ప్రతీ ఇంట్టలో ఓ చినా ల ైబ్రరీ ఉండయది. ప్తిరకలోో  వచయు కథలను, సీరియల్స్ ని జాగతి్త గా 
కతిత రించి, ప్ుసత కరూప్ంలో త్యారు చయసుకునే "కుట్ ంబ్ ప్రశి్మి" కూడన ఆననట్ట తెలుగువారి సొ తయత !! 
కథలు రాయాలనే  ఆలోచ్నలు... బ్ లేంలోనే మొగిలు తొడిగేలా మ దడుని సారవంత్ం చయసే విదనే 
విధనననలు ఉనా కాలం కూడన అదయ.  
సరే.. అలాంట్ట కథనకాలంతో పాట్  చనలా సాంప్రదనయాలు, అలవాట్ ో , ఆలోచ్నలు కంచికి 
వెళ్ళుపో యాయ. సాధనరణ జీవనం యాంతిరకమ ై పో యంది. "గడిచినకాలం కదన సవరణయుగం" అని 
షష్ిిప్ూరిత అయనవారు అనుకుంట్ట, "ఏం.. ఇది కాదన!" అని యువత్రం కూడన ప్రశ్నాసుత నా యుగం 
ఇది.  
ఈ నేప్థేంలో ఒకాసారి వాసత వ ప్రిసిి త్ులను గమనిసేత .. వచయువి మిశ్మి ఫలితనలే.  మారుత్ునా 
కాలమాన ప్రిసిి త్ులోో  మనకు కనిపించయది, అనిపించయది.. "క ంచెం లాభం, క ంచెం నషఠ ం". అలా మారిన 
ప్రిసిి త్ులోో  తెలుగుకథకి క రత్ రాలేదు గాని, క ంత్ మబ్ుు చనట్ న ఉందనే విషయానిా ఒప్ుుకోవాలి. 
కరుణ డి చనవుకి కారణనలు ఎనిా ఉననాయో..  తెలుగుకథ మబ్ుుచనట్ న త్లదనచ్ుకోడననికి కూడన అనిా 
కారణనలుననాయ. అందులో.. “చ్దువరులు లేనందువలో ప్తిరకల మనుగడ సాగట్ం లేదు” అనేవారు 
క ందర ైతయ, “అసలు మంచి కథయ రావడం లేదు” అనే వాదనతో మరిక ందరు, 'అబ్బు, చ్దవడననికి ఈ త్రం 
వాళో్కి ట్ ైము లేదు, ఉతన్హం లేదు, వీట్టక ితోడు ట్టవి, అంత్రాా ల వలలోో  క ట్ ి మిట్ ి డుత్ునా వీళ్ులోో  
ప్ుసత క ప్ఠనం ప్డిపో యంది” అని వాపో త్ునావారు క ందరు.  
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శ్రవేగంగా మారిన ప్రిసిి త్ులోో , ఈ కోణనలను ప్రిశీలిసేత ... కనబ్డయవి మళ్ళు మిశ్మి ఫలితనలే.  "అదయేఁవిట్ట 
సార్.. గోడమీద పిలోి వేవహారం" అంట్ూ ఎవరిక ైనన మా ఈ అభిపరా యం మీద అనుమానం రావచ్ుు. 
కాని మా అభిపరా యం మాత్రం ఇదయ.  ప్తిరకల సంఖ్ే గణనీయంగా త్గిి పో యందనేది నిజం.  అందువలో 
పాఠకుల ఆరిత తీరేదెలా.  ఇక ఉనా ఒకే ఒక దనరి అంత్రాా లం లోని కధన కమామీషులు.  ఇకాడ వచిున 
చికాలాో  ఈ రచ్నలు ఎకుావ శాత్ం రచ్యత్ల పేరుో  లేకుండన ఉంట్ య.  అందుకని ఏమ ైనన రాయచ్ుు, 
అడుు  అదుప్ూ ఉండదు.  ఇది ప రగడం ఎవవరికీ మంచిది కాదు.  కానీ తెలుగు రచ్న చ్దివే సరదనలో, 
త్ప్నలో చనలా మంది ఈ రచ్నలకి దగిిర అవుత్ుననారు. 
 
ఇంకా, "మన తెలుగుభ ష మరుగున ప్డుతోంది కదన.. ఇంకా ఈ కథలు నవలలు చ్దివేవారు, 
రాసేవారు ఎవరుననారు సార్! మీ చనదసత ం గానీ.." అని దీరాాలు తీసేవారుననారు, భ ష మరుగున 
ప్డలేదు.  అనేక రంగాలోో , అంత్రాా తీయ సాా యలోో  తెలుగు వరిిలుో తోంది.  ఇంకా వరిిలుో త్ుంది.  భ రత్ 
దయశ్ం లో తెలుగు మాట్ ో డయ వాళ్ళు ననలుగో సాా నం లో ఉననారు.  అమ రికా సంయుకత రాష్టాి ా లలో తెలుగు 
వాడుక గణనీయంగా ప రిగింది.  గత్ ఏడు సంవత్్రాలలో అకాడ తెలుగు వాడుక 86 శాత్ం ప రిగింది.  
ఇక రాసేవారు, చ్దువరులు వేల సంఖ్ేలో ప రుగుత్ుననారు. వారికోసం, వారిని సంధననం చెయేడం 
కోసం ఓ ప్రయత్ాం చయసుత ననాం. ఒక చినా ప్తిరక తో ఈ కారేకమిానికి ఉడుతన సాయం చయదనా మని 
ముందుకు వచనుం.  మీ చయయూత్ ఇవవండి! 
 
కథ మనిష్ి గతననిా, వరతమానననిా, భవిషేత్ుత ని కూడన చ్ూప డుత్ుంది. మనిష్ి ఉనికిని చనట్ త్ుంది. 
మనిష్ి మనుగడను బ్లోపేత్ం చయసుత ంది! ఇది వందల సంవత్్రాల కిందట్ మాట్ట కాదు.. నేడూ, రేప్ూ 
నిలిచయ సత్ేం కూడన!" 
 
ఈ కోవలోనే ఆలోచించి.. 
“కథా మంజరి” పేరుతో ఒక ఈ-మ యల్స ప్తిరక ఆరంభిసుత ననాం. ఠంచ్నుగా ప్రతీ నెల ఒకట్ో తనరీఖ్ు 
ననట్టకి, ఈ ప్తిరక కావాలనే వారికి, వారి ఈ-మ యల్స చిరుననమాకి చయరుత్ుంది. ఇది పిడియఫ్ రూప్ంలో 
ఉండ,ి మీకు చ్దువుకోడననికి వీలుగా ఉంట్ ంది. ఈ ప్తిరక పొ ందడననికి ఎలాంట్ట రుసుమూ లేదు, మీకు 
ఈ-మ యల్స అడరసుండి, అది మాకు తెలియచయసేత  చనలు, మీ అభేరాన మేరకు మీకు చయరుత్ుంది. 
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ప్రతీ నెలా వచయు ఈ ప్తిరకలో ప్ది కథలు మాత్రమే ఉంట్ య. అందులో మూడు కథలను ననేయనిరేణత్లు 
ఉత్త మ కథలుగా ఎనిాక చయసాత రు. ప్రచ్ురిత్మయయే కథలోో  యువ రచ్యత్లకి పరా ధననేత్ ఉంట్ ంది.  
యువ రచ్యత్లని పోర త్్హించ్డమే ఇకాడ ఉదయా శ్ేం. అలాగే, ర ండు త్రాల వారి రచ్నలకు ఇదో  
వారధిగా ఉండట్మే కాకుండన, వారు వీరు పాఠకులను కలిసి రంజంప్చయసాత రనే ఆశ్. 
 
కధా మంజరి ... 

❖ ప్తిరక ప్రతి నెలా ఒకట్వ తనరీఖ్ున మీరు నమోదు చయసుకునా ఈ-మ యల్స కి వసుత ంది. 
❖ ప్రతి ప్తిరక లోనూ ప్ది కథలు మాత్రమే ఉంట్ య. 
❖ కధన రచ్యత్లు ప్ంపించిన రచ్నలను ఎంపిక కోసం ననేయ నిరేణత్లకు ప్ంపించ్డం 

జరుగుత్ుంది. 
❖ ప్రతి నెలా ప్దిహేనవ తనరీఖ్ు లేదన అంత్కు ముందు అందుకునా రచ్నలను మాత్రమే 

ప్రిశీలనకు ప్ంపించ్డం జరుగుత్ుంది.  ప్దిహేనవ తనరీఖ్ు త్రువాత్ వచయు రచ్నలను, ఆ 
త్రావత్ నెల ప్రిశీలనకు ప్ంప్డం జరుగుత్ుంది. ప్రచ్ురణకు అరహత్ లేని కథల విషయంలో  
ఆయా రచ్యత్లకు సముచిత్ం గా ఈ-మ యల్స దనవరా తెలియచయయబ్డుత్ుంది. 

❖ రచ్నలను అందుకునా 3 రోజుల లోప్ుగా మా నించి నిరాి రణ రచ్యత్లకు ప్ంప్బ్డుత్ుంది.  
ఎవరిక ైనన ఆ నిరాి రణ రాక పో తయ దయచయసి మాకు తెలియచెయేండి.  దననికి మీరు వాడవలసిన 
ఈ-మ యల్స info@kathamanjari.in  

❖ రచ్నల రాక, పో క ఈ-మ యల్స దనవరా మాత్రమే. 
❖ ఒక నెల సమయంలో మాకు వచిున రచ్నలలో ప్ది రచ్నలు ప్రచ్ురణకి ఎంపిక 

చయయబ్డతనయ.  ప్రతీ నెలా, వీట్టలో మూడు రచ్నలను ఉత్త మ రచ్నలు గా ననేయనిరేణత్లు 
ఎంపిక చయసాత రు. 

❖ ఈ మొత్త ం కారేకలాపాలలో ప్తిరకదయ త్ుది నిరణయం. 
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మీరు ప్ంప్బ్ో యయ రచ్నలకు సంబ్ంధించి క ంచెం సూకిత ముకాత వళ్ళ. 

✓ మీ రచ్న దయనికీ అనువాదం కానీ, అనుసరణ గాని కాకూడదు.  ఇది ప్ూరితగా మీ సవంత్ రచ్నే 
అవావలి. 

✓ ఈ రచ్న ఇంత్కు ముందెనాడూ, ఎకాడన ప్రచ్ురిత్ం అయనది కాకూడదు. 
✓ ఈ ప్తిరకలో ప్రచ్ురణ అయన కథలు, ఆ త్రువాత్ ఆయా రచ్యత్లు ఇత్ర ప్తిరకలకు ప్రచ్ురణ 

నిమిత్త ం ప్ంప్ుకోవచ్ుును. మాకు ఏవిధమ ైన అభేంత్రం లేదు. 
✓ అసభేకరమ ైన, సామాజక వేతిరేకమ ైన ఆలోచ్న, ప్ద ప్రయోగం ప్ూరితగా నిష్ిదిం. 
✓ రచ్యత్ వయసుని సూచించ్డం మరిుపో వదుా . 
✓ రచ్యత్ పేరు, చిరుననమా, ఫో న్ నెంబ్రు, ఇ-మ యల్స ఎడరసు, హామీప్త్రం, వయసు్ వగ ైరా 

వివరాలను మొదట్ట పేజీలోనే పొ ందుప్రిచి, ర ండో  పేజీ నుంచి కథని రాయాలి.  
✓ రచ్నల డనకుేమ ంట్ వివరాలు: Gautami font, size 14, line spacing 1.5, no header and 

footer, maximum size 800 words. 

ఈ సాహితీ ప్రకియి లో మీ సహకారం సదన ఆశ్నసూత , 

జయంతి ప్రకాశ్ శ్రమ       అవసరాల వెంకట్రావు 
సంపాదకుడు        ప్రచ్ురణ కరత 

 
కథా మంజరికి మూడు ముఖ్యమ ైన చిరునామాలు 

 

 

❖ కొత్తగా “కథా మంజరి”కి పరిచయం అవ్ాాలంటే – www.kathamanjari.in 

❖ మీ కథను పంప ంచాలంటే – submit@kathamanjari.in  

❖ వ్ేరే విషయం ఏద ైనా – info@kathamanjari.in  
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