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మ�హర�న �ద��� �� సంపదను, ఈ నగర �ంస���క, ���క స��హ �
��త�న �� ���� �శ�క�ం�, ��� ఉన� �� సంపదను ��డుకు�ందుకు ���
సంబర� స��లు� ��� ���  ప�యత�� ఈ చలన �త�ం ��� ం�. 

ఈ �త�ం ���� �ద��� �, �� అ�రూప�న భూస�రూ���, సంస���� ��న ఒక
��మ �ఖ.  

నగర ��గ�� ఈ �లలు అంద�న, అ� �లు�న, ప��వరణం నుం� �డ �య �� సంపద
అ� అవ�హన ఈ �త�ం మన� క��సు� ం�. �� ఉ�� ఇక�� జల�శులు, ప�ుప��దులు,
జంతు�ల� స� మన సహజ �రసత�ం� ��ం�, ��� ర�ం� �� త�లకు అండ
�యవల�న �ధ�త మన �ద ఉం�. ఈ �� ంత� కళలు, �శ��లు, కథలు, వ���గత
�� �ప�లు, సంత�ంచుకున� �రు� , క�తలు, ఇక�� ఆ�రం కూ� ఈ �త�ం� రంగ�ం�,

�లల� �ద��� � ఉన� అ�ర� బం��� మన� మ��� గురు�  �సు� ం�.  21వ శ�బ��
పట���వృ��  అవస�లను గు��సూ� , నగర అ�వృ��� నగర �� సంపద, కళ, �ందర�ం అ��
సమన�యం �యడం� మన ప��యం, ���  ఉం�ల� �రుతుం� ఈ �త�ం.



 

దక�� �ఠభూ� � �ద��� తల��క�న �లం�ణ కు ఒక ��ష��న �� నం,
����క �� ముఖ�త ఉం�. ఈ �� ంత� సంస���, �ష, ఆ�ర అల�టు� , మనుషు�ల
ప�కృతులు ఈ ��� కూ� ఒక ప���కత క�� ఉ���. ఈ ��ధ�త � ముఖ��న
అంశం �లం�� �� ��తన ��కృతులు. 

ఈ బండల�, �ళ��, భూ స�రూపం� ఈ �� ంత� �వన స�వం� �న�సుకు� ఉం�.
�లల�, ఈ నగ��� అ���వ సంబంధం ఉం�. ఇక�� కళలు, �శ��లు, వ�� లు,
క�తలు, �ల�కళ, ��త�ం, �డుక �ష, �స�ం - ఇ� అ��ం�� �ల�ందర�ం
ప�కృ��, ప��వరణం� ప�సు�టం� ఈ నగ��� ఒక ��ష�  రూప�����. ��, గత
�ండు ద��� లు� ఎ�� అనూహ�కర�న �రు�లు జ���. అంద�న ప�కృ� �
ప��క �న ఈ �లలను, బండలను, ��� �ణ�ం� �ం� �� �ల�ంచడం సర���రణం
అ���ం�. �� వల�  �లం�� సంస��� �, ప��వర��� �వ� అ��యం
జ��ం�. 

ఉ� �గ�, �� �లం ���ల� ఉం� తను ���న �ద��� � ���
వ��న��డు, ఈ త�� ��న �� సంపద ఆ�ను క�� ��ం�. తన �త� దర�క
�శ���� ఉప��ం�, స�ంత �ధుల� ఈ �షయం � �త�ం ���ం�ల�
�ర��ం�రు. �త ���తు�లు, �ద��� �� అ�న �హనూ� �� �� �
తన� కల� రమ�� ��రు. ఉమ�, �హనూ� � ఈ �ళ�� ���న �� ప�లు, ���
తమకు ఉన� ��� ఈ �త� �ర���� ��రణ క��ం��. ఇప����, ఆలస�ం
�య�కుం�, అ�� 21వ శ�బ�� ��గ�� ఆటంకం క��ంచకుం�, మనకు ���
ఉన� �� సంపద ను ఒక సమన�యం � ముందుకు �గ గల ఆశ, నమ�కం ��ద���.

�పథ�ం
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�ను��� �� డ��� అ� తన సంస�  ��� ఉమ, �శం� 
మ�యు ���ల� ఉన� తన ��ం�� � ���, ��� 
�వలు అం��� రు. �� ���� ���, ��� � �ఎ, 
�ద��� �శ����లయం � ఎంఎ, � ఎం ఐ ��� � 
�� కమూ���ష� � ప�� లు �ం�రు. 

అ���� ఉన���డు, �ం�� యూ�వ��� నుం� �త� ���ణం � ఎం ఎ� ఎ ప��  �సుకు�,
ప�� �రం ఆ� తరగ� �ల�ల�సం "నూ�� 6" అ� �ర�క���� రూ�ం�ం� న��రు. ��
�� ���� మ�యు �ం�� యూ�వ���ల� ��క�� � ప� ��రు. ఏ�య� ఆ���
ఇ�����, ఇం��ం�ం� ��� అం� ��� అ���ష� సంస���  �రు�  �ంబ� � ప�
��రు. ���� ��� �ంట� � క�� ��� �ట�� మ�యు ��� ఒక ����క
�ధనం� బడుగు వ�� ల � ఉప�గ ప�� కృ� ��రు.

ఇం�� � ��� వ��న త��త, COMMITS, �ంగళ�రు� ��� ఎస����, �కు��ంట�
�� డ�� � స�చ�ంద ��క��� ప� ��రు. �ద��� �శ����లయం �నూ, అన��ర�
సూ�� ఆ� ��� అం� ��� �నూ ��క��� ప� ��రు. �టకరంగం � "� ��య��" అ�
���క� �కు��ంట� ��రు. ��� NDTV త��త �నుకు�ం�. ఇం� �కుం�, �టకరంగం�
ఎ�� �ట�ల� �� �క�� �, �� డ��� , ��ం� �ర�హణ �, ఇ� ��� , �ద���,
�ంగళ�� ల� ��ధ �త�లు ��ం�రు ఈ�డ. 

"ఏ�య� ���" జర�� � ప�చు�ం� ఏ�య� ��� ���� �ర�ద��� ప� ��రు. ఎ��
స���ల� ��� ��రు. అకడ�� జర���, �రప��క�, ��� మ�యు �ట�ల �న
���లు ��రు. ��� � �ందూ, �హ��, � ��� ఇం��� ప�చు�ంచ బ�� �. ఇం��
��� �క�ల� �ల�ల� ఆ�గ� ���ల � ������  �రు ప�చు�ం�న "ర�యన ఫ� ��� ��:
�� ఆ� �ర�� ��ం�" అ� �స���� ఆ�డ సహరచ�త.

                                       

ముఖ�  �ర�కర�లు

ఉ� �గ�
���త, దర�కు�లు, ప��ధకు�లు, రచ���
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�హ��� �� ��
సహ���త, ప��ధకు�లు

                                                                                                                                                    
 

�హ��� �త� ���త మ�యు ��� �ర���. 
ఉ���� యూ�వ��� నుం� ��ల�
 మ�యు ���ల� � ప��  �ం�రు. 
�న� �� �రం� నుం� 1983 � �హ��� 

��� లు ���ంచడం �దలు ��� రు. 

"ఆరు� �" అ� ����� ��� �� ఆ� సహ ఎ�ట� 

� ప� ��రు. ఈ ��� �� �న� సూ� �ం� ��� 
���వ� � �� అ��� ల�ం�ం�. అ� 

సంవత�రం� "���" అ� ��� �� �� డ��
��జ� � ఉ��రు. 

ఈ ��� �� 1984 � 26వ అ��క� ��� ���వ� � బూ�  �బ�� అ�రు�  ల�ం�ం�.

అప��నుం� ఎ�� ���క స��హ ఉన� ��� ల� దర�కత�ం వ�ం�రు. 1991 � "����
టు ��లంక" అ� ��� �� సహదర�కు��� ఉ��రు. ఈ ��� �� ముం� ఇంట��షన� ���
���వ� � ప�ద��ంచ��� ఎను��బ�న�. 

2016� �ల��� � ఒక మ����� ప�దర�న� రూపకల�న ��రు. ఇందు� �� �� 50

మం� యువ �త��రుల �త�కళ కూ� ఉం�. ఈ ప�దర�నను ఐదు నగ�ల� పలు �ట�
�ర��ం�రు.

�ం��
ఈ ��� �� సంబం�ం�న మ��� �వ�లు ���లు �లుసు�వడం �సం ఈ ��ం� �ంకుల

��� ద��ంచం�
 

����: https://www.otherkohinoors.com/

�సబు�: https://www.facebook.com/Other-Kohinoors-The-Rocks-of-Hyderabad-

834722116579075/

��ట��: https://twitter.com/otherkohinoors

ఇ��� �� �:  https://www.instagram.com/otherkohinoors/

�ం�� ఇ�: https://www.linkedin.com/in/otherkohinoors/?originalSubdomain=in

LinkTree:  https://linktr.ee/Otherkohinoors5

https://www.otherkohinoors.com/
https://www.facebook.com/Other-Kohinoors-The-Rocks-of-Hyderabad-834722116579075/
https://twitter.com/otherkohinoors
https://www.instagram.com/otherkohinoors/


��

ఈ �త�ం అల�ం� ఆ��ంప �� ఒక దృశ� �వ�ం
ఆ��ష�, సం�తం మ�యు క�� దృ��లను అంద�న ��� �ళ�ం�, అ�
తకు�వ �పథ� కథనం రమ�ం� రూ���� రు. 
ఈ �త� సం�తం� �లుగు ��� �టలు, �� �య క��రులు ర�ం� ��న ��
క�త�ం, సం�త బద�ం� ��న ఉరూ�  �య� �త�� �కుం�, ఈ �త�ం �సం
ప���కం� సృ�ం�న �పథ� సం�తం ఉం�. 

ఈ నగరం �క� ��ధ రూ�లను అ��ష� క��రులు సృజన ��రు. 
ఒక ���త�క ప���క అను�రం� ఎ�� �ట�  � �త� ప�దర�నలు జ��, ఎంద��,

ఎ�� �� ం�ల� �రుకుంటుం� ఈ �త�ం
మన �� సంపద ను ��డు �న��� అవ�హన క��ం�, �ల�ల�, �ద�ల�, ��న
���తలు � ఆచరణ �ధ�ం అ�న �వ��న సల�లు ఇసు� ం�.

     

�లలు

దక�� �ఠభూ� �క� �� �� �లలు ప�పంచం�� అ� ��తన�న�. 

భూగర� �స��త�ల అంచ� ప��రం ఈ �లల వయసు� 2500 ��యన�ం

�లలు మన �� కృ�క �రసత�ం� ��ం�, ర�ం� ఏ�క నగరం - �ద���
       వత��లు. 

 
ఇం� �వ�లు �లుసు��లం�, ఈ��� పం�ంచం�

otherkohinoors@gmail.com

��ష ప��క
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��� ����
ఈ ��ం� ��� ల � �జలూ�ష� ��లు ��లం� �కు ఈ��� �య�ం�
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��� అ��ష� ����



�త� ���తల నుం� ఒక మన�
 
 

��య�న ����యులకు

� ఆస��� � కృతజ�తలు. ��� ప�ళ�� శ��ం� రూ�ం�ం�న ఈ �త�ం, ��� అంద��
���ందుకు �ము �సుకున� �ా�త�క ప���క ��ం� గర� �రణం. 

�రుతున� ఈ నగర� కవ�కల � � ఈ ప��ణం ఒక ��. ఎ�� అనుభూతులు,
అనుభ�లు ఈ �కు��ంట� �ందుపరచటం � ఇ�� ఉ���. బహ�ళ జ�వ��
�రుకు� ��హం � ప��ధన దశ �� ఆరంభమ��ం�. �ద� �ండు సంవత��లు
��ం�న �ష�లను � �ందూ ���  ప��క� �ర��కం� ప�చు�ం�ము. �రసత�
ప�ర�ణ ��ణుల �, ఇతర ప� జనుల� � ము��� ��� �� పంచుకు�, �ంస���క
మ�యు భూసంపదకున� అ���వ సంబం���, ��� ప�ర�ం� అత�వస���
చర�ం�ము. త��తగ�న చర�లు �పట�క �� �శృంఖలం� జరుగుతున� �� ��శ���
ఆప �ము; ��న �ళ� � ��� �చు�� �ము. జనరం�త �న "ఐ �ం �య� టు
వండ�" అ� ���క� �ర�క��లు �ర��ం�ం, �ష� ���� �న���వృ��  �ం�ము,
�త� ������ �� � ఫం�ం� �య��� �ంత మం� ���లు ఇ��రు. ధన స�యం
��ం� �న�క బలం, ��క మద�తు ఇ��ం�. ఇక ఈ అంద�న �త�ం �� ప�దర�న త�ర�
� ముందు� �నున�� - ��ష��న ����న ��� మ�యు "� �ం� ఆ� � ��నూ��"
అ� �� �ట �! 

� ���� � మ��� �వ�లు, పలు �ట�  జ�� ప�దర�న �వ�లు, �స��తం� జ�లను
�రుకు� � పథ�ల �వ�లు �లుసు�గలరు. �కు �� �రు ���న "ఐ �ం �య�
టు వండ�" �ర�క�మ �వ�లు ఈ ��ంద ఉ���. 

� ఈ ప��ణం� �� క�� న��నందుకు �కు ఎం� ఆనందం�నూ, గర�ం�నూ
ఉం�. ప��ణం �ద��  �లల దు��� చూ�న దుఖం, గత �భవ స��తులు, జ�� ��న
నష�ం మమ��� ��ం��. �� �కు అం�న �� ద�లం వలన ఈ నగర అ�ర� �� సంపద
ను ఉత�వ �� � � ఆ��ం�ల� �ము �� సంక���� బల ప��, గ��� ���క�ం�,
�� �సం �టు పడ��� �� ��హం ఇ�� ం�.



ఐ �ం �య� టు వండ� సం�షణలు
 

�ద��� ��� ము����

భూతల అం�లు, ప�కృ� ర�ం�న అ�రూప ���లు చూ� �� అ��రు "�ను భూతలం
�స�యం �ంద��� ��� ను" �న�� �ద� �వన �స�యం. ��ం�న �స��లు,
బరు� �ధ�తలు ఎంత అణ� ��� కూ�, ఇప��� మనకు �స�యం అనుభ�ం� అవ�శం
ఉం�. "ఐ �ం �య� టు వండ�" సం�షణల� �స�యం �ంద� �ందు�. సగటు ��తం
నుం� బయట ప� అబు�ర ప��న ��లకు అద�ం ప��  సం�షణ��. 

ఈ సం�షణలు/�ఠకు� /ము�ఖ�� � మన �ంస���క స��� � �త�వస�  � ��
అంత��నం� �� ఆ� నుం� ఇప�� వరకూ ప�కృ� ఎ� �న �సుకు� ఉం� మన� జ��పకం
�సు� ం�. ముఖ�ం� ఈ నల�� �ళ�� మన సంస���� ఎ� ఇ�� ��� ����.
ప�� �ఠ��  ఒక �ష��� �సుకు� ఆ�� దం� వక�లు, �యకులు, �� తలు క�� �� పకం. 

� ���� � ఈ�ం�� ���/అద� ��నూ�� అ� ���కన �ము ��న �ర�క�మ �వ�లు
ఉ��� - �ం�� అం� ��� (�టలు - �లలు - �� �� పత���); ���� అం� ���
(ఆ�ర అల�టు�  - �లలు - � ��నూ� కు� ఎ�ం�); ��� అం� దక�� ఆ�� (�లలు -
దక�� కళలు - ��� ఇ� � ���). ఈ �ర�క��ల� సహ�రం అం�ం�న సంస�లు - ��
�ంత�ం, మూ�ం� ఇ���, ��� జం� మూ��యం ���, ��� టు �� ���
మ�యగున�. 

� ��� సం�షణ �రు ఐ �ం �య� టు వండ� సం� ఏ �య� - �లలు - క�త�ం
�న.








