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Dear Friends and TFAS Members, తెలుగు కళా సమితి సభ్ుోలందరికీ నమస్కారములు.
Hope everyone is enjoying nice weather after a long brutal winter this year. As you
know, new TFAS executive committee took over during our April -2014 Ugaadi
celebrations. New committee is very excited and working hard to serve you for the next
two years and bring variety of programs to our Telugu Community in New Jersey.
Please continue to share your ideas and provide feedback on all the events that we
conduct at feedback@tfas.net. We have an Annual Summer Picnic coming up on August
3rd at Donaldson Park and also planning on couple of community events, musical
workshops and Literature events during the summer of 2014.
It has been 30 years since TFAS was born. This year, new executive committee is planning on 30th
Anniversary celebrations around October-2014. Please share your ideas for the event. Exact details of the event
will be communicated to you during the next few weeks.
Our membership committee and IT committee is working hard to maintain your latest contact details so
that you are informed of our events in a timely manner. If you are a member and not receiving any e-mails or
postal mails, please send us an email with your latest contact information. You may send your updated
membership details to membership@tfas.net. TFAS members receive hard copy of bi-monthly Telugu Jyothi
magazine. If you would like to receive a soft copy of Telugu Jyothi in pdf format instead of a hard copy please
let us know. This will help us reduce the costs and help environmentally as well.
Enjoy nice summer and hope to see you all at our Summer Picnic on August 3rd. On behalf of entire
TFAS executive committee, I thank you for your continued support to TFAS!
Sincerely,
Srini Gandi – President TFAS (president@tfas.net)

శ్రీ గండి శ్రీనివకస్ అధ్ోక్షతన తెలుగు కళాసమితి నూతన కకరోవరగ ం బాదోతలు స్వీకరించింది. మారిి 30, 2014 న “కోరియాండర్” రెష్ా కరెంట్ , ఎడిసన్
లో జ్రిగిన కకరోకీమంలో శ్రీ గండి శ్రీనివకస్ తన కకరోవరకగనిి పరిచయం చేస్కరు. ఈ కకరోకీమాని కి తెలుగు జ్యోతి సంపకదకబ ందంతో సహా పెకుా
తెలుగు సంఘాల పరతినిధ్ులు హాజ్రయి తెలుగు కళా సమితికి సంఘీభావకనిి వోకత ం చేస్కరు. నూతన కకరోవరకగనికి తెలుగు జ్యోతి శుభాకకంక్షలు.

5

6

లలితగీత వికాసం
డా. వడేే పల్లి క ష్ణ
ఎంతటి మహానది యిన
ై ా పకరరంభ్ దశలో పకయగక ఉదభవంచినటలి

విశ్వనాధ (1893) : దక ‘కవస్కమాాట్‘ గక ఖ్ాోతి గకంచిన బహు

తెలుగు గేయ స్కహితోంలో గురజ్ాడ ‘దేశభ్కిత’ గేయం పరభ్వంచి

ముఖ్ పరజ్ా ాశకల్ల వశీనాథ సతోనారకయణ గకరు రచించిన ‘కినిర

నటల
ి ‘అవతరణ’గక అరధ మవుతోంది. ఆ తరవకత బసవరకజు, క ష్ణ

స్కని పకటలు’ పరిశ్రల్లదాదం!

శకస్్త ,ి బాప్రకజు, నండూరి, అబబూరి మొదల ైన కవులగీతాలతో

ఓహో కినెురసానీ! ఓహో కినెురసానీ !

కీమకీమంగక వసత రిల్లి, వకకసం చెందినటల
ి గక రూఢిఅవుత ంది.

ఊహ మాతరము లోపల నేల నిలువవేల జవరాలా !...

దేవులపల్లి , బసవరకజులకు సమకకల్లకుల న
ై వకరి రచనల్లి ముం

పరుగెత్ెుడు నీవేణ్ి

దుగక పరస్త కవంచి–పరిశ్రల్లంచి చూదాదం. లల్లతగీత సంపూరణ వకకసం

బ్ంధము పూనితి చేతనన

ఎలా ఏరపడిందో గమనిదాదం.

కరమున వేణ్ికి బ్ద్నలుగ్

అబ్బూరి (1896): 1935లో ముదుదక ష్ణ సంకలనంచేస్న
్ ‘వైతాళి

కాలవగ్టిి  నీటి పర రలు

కులు’ లో అచియిన అబబూరి గీతానిి అవలోకిదద ాం.

నాయి దేహమదేమో

ఓ విశాలావనీ ! ...

రాయి వోలగ నగ్ుచ్ననుది! ||ఓహో ||

శోభాతి పావనీ! ...

అంటూ అలుికుని (25) చరణాలు గల ఈ గేయమంతా (12)

ఆరంభ పుణ్య క్షణ్ముల నీశుడు విరిసన
ి నాటి

మాతరల పకదాలతో ‘తిరశ-ీ చత రసర గత లోి స్కగిపో యింది. పలి వ

నీ యాది సౌభాగ్య మెటు వేలగె నో ? భవదీయ శాటి

తో పకటగక అనిప్ంచినా ‘కినిరస్కని’ పకటలు గేయ కథ్ా కకవోమే

ఆకుపచ్చని యాకులో

తపప లల్లతగీతం కకదు. దందులో కినిర ఒక తెలుగింటి ఆడ

పండు వెలు ురు రేకులలో

పడుచు. అతత పో రు భ్రించలేక అడవ దారి పటిాన తన దలాిల్లని

నినను పరశ్ుంపగా జాలి నీ నాటి పరర ద్నుటి పూట

భ్రత వకరించే పరయతించేయగక, అతని కౌగిటి లనే కరిగి న్నరెై కిని

గ్ంభీర/మెై పరవ /హంచె/నీ /ద్న సౌం/ద్రయంపు పాట

రస్కని వకగెై పరవహించగక, భ్రత రకయిలా మారి పో యాడనిది

ఓ విశాలావనీ ||

కథ్ాంశం. వసుచరిత’ర లోని శుకితమతీ – కోలాహలుల సూూరితతో

అంటూ ‘ప థ్వీ పరశంస ‘ చేస్న
్ ఆ అబబూరి రచనను చూడగకనే

వశీనాధ్ వకరు ఈ తెలుగు ‘కినిర’ను మీటినటల
ి తెలుస్ోత ంది.

గేయంగక భ్రమపడే వీలునిది. కకని దది గేయం కకదు. చిని

‘వైతాళికులు’ సంపుటిలో వీరు రచించిన ‘చినిి మబుూలు’ అనే

పంకుతలను మాతరం పలి వతో సహా గేయంగక మలచి పొ డవు పంకుత

ఒక గేయం తపప మరే గేయాలూ కనిప్ంచవు.

లన్ని ‘మధ్ాయకకర’ ఛందంలో అందంగక నడిప్ంచారు. ఒక పకదం
లో వరుసగక 2 దందరగణాలు, సూరోగణం మళిి 2 దందరగణాలు,
సూరోగణం కల్లగి ఉండి వ గణం లోని మొదటి అక్షరకనికి 4 వ
గణంలోని మొదటి అక్షరకనికి యతి చెలి ుట, ‘మధ్ాోకార’ పదో
పరధ్ానలక్షణం. ఆ లక్షణాలనిిటితోనే గేయ – మధ్ాోకార పరథమం
గక పెై రచనచేస్,్ అబబూరి అబుూరమన
ై చమతాారకనిి చూప్ంచా
రు. కకని లల్లతగీతానికి అవసరమన
ై అచిమన
ై గేయానిి అందిం
చలేక పో యారు.

కవిక ండల (1892) : పరక తి (క ండల) కవగక పరస్ద
్ ధ ి కెకిాన రచ
యిత కవక ండల వంకటరకవు.

వీరు రచించిన ‘కూల్లయనిల

కుత కము’ అనే గేయంలో –

మొగ్ములనన ముచెచమట లోడుచచ్న
మబపులనన పెనన మోకులీడుచచ్న
మడమలగతు తక మనను లేచ్నచ్న
గ్ుండల పేరు కులుకుపాటేమో!... ఏమో!
పాలిండల పగ్డపు గ్ుండల పేరమో
ే !...
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అంటూ స్కగిపో యిే ఈ గీతంలో చివరి రెండు పంకుతలు ‘కోరస్’ లా

నాకాసి సూసాుది నవువ నవివసాుది

పకడుకునే వీలు కల్లగించారు. బరువైన తాళ్ల
ి లాగుత ంటల – కవ

యిెలిల మాటాడ్చసేు యిసిరి క డత్ాదీ!

క ండల పడుచు కూలీల పకల్లండి పెై గుండి పేరు కుల్లకిందనే శ ంగకర

............................................

భావనను హ దోంగక పల్లకించారు. కకని ‘శివరకతిర పరభ్’ గేయంలో

పచ్చనీ సేలోకి పండు యిెనెులోలన

కాలకంఠుని నాగ్ సరపము

నీలిసీరా గ్టిి  నీటుగ సాు వుంటె

కుబ్ుసమబడ్చచ పడగ్బ్ుససంది

వొయాయర మొలికించ్న నా యిెంకీ!

రెండు నాలకలు – గ్ండు మీసాలటుల చ్ూసింది!

వొనలచిచమనిపించ్న నాయిెంకీ!

…

అంటూ నండూరి తన యింకిని వనలక్ష్ిిలా అభివరిణంచారు. మరో

నొసట క సరిన మబడ్ో కనను

చోట

నివురు బ్ారిన క లిమి దెగ్డ్చ

యిెంకి వొంటి పిలల లేదో యి లేదో యి !

నెగ్డ్చ దిరపిపంది, పర గ్లు గ్పిపంది

యిెంకి నా వొంకింక రాదో యి రాదో యి!

అంటూ అకాడకాడ వచనకవతాధ్ో రణి వంతవరుపులను పరదరిి

మెళ్ళె పూసల పేరు – తలోల పూవుల పేరు

సూ
త శ్రీశ్రీ ‘బాటస్కరి’ గేయానికి సరిక తత రకచబాట వేశకరు. కవ

కళ్ళెతిు త్ే సాలు – కనకాభిషేకాలు

క ండల వంకటరకవు గేయాలు” పరిశ్రల్లస్ేత

ఆ యింకి కళళెతిత చూస్ేత చాలు, తనకవ కనకకభిష్ేకకలు అవుతా

నదినిండ నీరునుదీ – నావపెై పిలల ునుదీ

యి అని ఉపొ పంగి పో తారు. మొతాతనికి ఎంకిని పరణయముగధ గక

పిలల ాకు ఒళ్లలనుదీ – వొళ్ళెలల వయసననుదీ

ఒకోా చోట వరహదగధ గక నండూరి ఎనని ఎంకి పకటలను రకస్్నా,

చినుదీ పూదేనెరా ! కపటాకులా ఈ నేరా!

కీమపరిశ్రలన చేస్ేత దది ఓ అంతఃసూతర కథ్ా వసుతవుగక పరణయ

‘నావపెై ప్లి ‘ అనే గేయం,

కకవోంగకనే తోసుతంది. అంతే కకకుండా ‘ఎంకి పకటలు’ జ్ానపదాల

పిరయుడు: తతరాయి పువువ తతరిమితి క పుపలో
సరాగ్మాడ్చన సరసనండ్ెవడ్ే?
పేరయసి: తతరాయి పువువ త్రరవలో దొ రికెనన
సరాగ్మాడ్ెనన చ్లల ని గాలి!
అంటూ పరశనితత రకలుగక స్కగిపో యిే ‘కోకిల మొగుడు’ అనే జ్ాన
పద ధ్ో రణి గేయం మన మనసుల్లి మధ్ురోహలోి తేలుసుతంది.
వీరి రచనలోి గకీమోం–గకీంధ్ికం పడుగు పేకలాి అలుికు పో తాయి.
కకని శ్రీశ్రీ వీరి గురించి రకసూ
త , “కవ క ండలకు తోచిందంతా రకయ
డం – రకస్్ందంతా అచుి వేయడం అలవకటలంది కకబటిా అతనికో
ఎడిటర్ అతోవసరం” - అంటూ సూచించారు.
నండూరి (1895) : ఎంకి పకటల స ష్్ాకరత

ఊటలుగక అనిప్స్త కయిే తపప ‘లల్లత గీతాల’ పకటలుగకతోచవు.
తలాలపరగ్డ విశ్వసనంద్రమమ (1899) : మనకుని ఆధ్ునికకంధ్ర
కవయితర లోి అగీస్ా కనం లోనే కకకుండా పరథమ కవయితిరగక ల కిాం
చ దగిన రచయితిర, శ్రీమతి తలాిపరగడ వశీసుందరమి. ఈమ
బరహిసమాజ్పు సంఘ సంసారణాభిలాష్్.

పరముఖ్ కవ మలి

వరపు వశవీశీరరకవు అకాయోగక, స్కీతంతోరదోమంలో పకలగగని
కకరకగకరవకసమనుభ్వంచిన దేశభ్కుతరకలు. ఈమ రచించిన ‘కవ
తా కదంబం‘లో అనేక లల్లత గీతాలు సలక్షణంగక స్కక్ష్ాతారిస్త కయి.
‘సవదేశీవసు రము‘ అనే గేయంలో –

సవదేశ్వసు రము జకకగ్ గ్టి  గ్
నండూరి సుబాూ

విదేశీ మోహమువీడ్ెగ్దా!

రకవుగకరు భావంలోనే గకక భాష్లోనూ నవోతను స్కధ్ించారు.

సేలపుటంచ్నల నీలపు చీరలు

జ్ానపద ధ్ో రణిలోనే పలి పదాలను పదిలంగక పొ ందు పరిచారు.

చెలువంబ్ంత్ర పెంచెగ్దా!

గ్ుండ్ె గ ంతతకలోన క టాలడుత్ాదీ

అంటూ సీదేశ వస్కతాల

కూకుండ నీద్నరా కూసింత సేపు

అలాగే ‘మేలుక లుపు’ గేయంలో

వకడకం వలువల్లి చాటి చెపకపరు.
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మేలుక ననమో భారతీయుడ

కు క డుకు పుటిా అతడూ చనిపో గకనే -

మేలుక ననమో దేశ్భకుుడ

వేదాదిర శ్ఖరాన వెలుగ్ుతతను జయయతి

మేలుక ని నీ తలిల దేశ్పు

మిననకుమని కాసేపు కునికి పో యింది

ముకిు గ్నవయాయ!

కాపురమొమచిచనా కనిు పాపాయి

అంటూ గురజ్ాడ ‘ముతాోలసరం’ ఛందంలో మొటా మొదటి అజ్ాాత
కరత తీపు

‘మేలుక లుపు’

గేయానికి అనుస జ్నగక అగుప్

ఇలుల ఖాళీ చేసి వెళ్లల పో యాడు !
అంటూ ఖ్ండగతిలో అఖ్ండ పరితాపంగక అల్లి న గేయానిి గమ

సుతంది. దలా అనేక పరముఖ్ రచయితల, రచయితర ల గేయాలు

నించ వచుి. ఈ లోకమనే కిరకయి దలుిను తన పకపకయి ఖ్ా

సంపూరణ లల్లత గీతాలుగక అవతరించలేక పో యాయి. కకని బసవ

చేస్్ వళిి పో యాడని భావకనిి నాటికి నవోంగక–దివోంగక బసవ

రకజు అపకపరకవు, దేవులపల్లి క ష్ణ శకస్్త ి గకరి గీతాలు ఆ లోటలను

రకజు మాతరమే చెపపగల్లగకడని క ష్ణ శకస్్త ి వకోఖ్ాోనించారు. రకయ

తీరిగల్లగకయి. దక వకరి గీతాలను క్షుణణ ంగక పరిశ్రల్లదాదం. ముందు

పో ర లు, ‘త ణ కంకణం’ రచించే నాటికి బసవరకజు ‘స్ెలయిేటి గకనం’

గక దేవుల పల్లి కి కకసత ముందుండి కలం పటిాన బసవరకజు

వకవళ్ె పరచురణలో వలువడింది. బసవరకజు గేయాలకు పరతేోక

అపకపరకవు గీతాలను గమనిదాదం.

వవరణ అకారేిదు. అవ సూటిగక వలుిని వడిచిన బాణంలా వళిి

బ్సవరాజు అపాపరావు (1894) : ‘ఆంధ్రపతిరక‘ ‘భారతి’ సంపకద

పకఠకుల గుండెలి ో నాటలకుంటాయి. ఉదాహరణకు,

కవరగ ంలో చేరి మదారసులో పని చేయడంవలి , బసవరకజు గకరు

నలల వాడ్ే! గ లల పిలలవాడ్ే ! చెలియ

‘మాంబళ్ం‘లో ఉండేవకరు.

కలల కాదే! వాని వలోల చికికతినే!...

మహాకవుల ైన రకయపో ర లు, దేవుల

పల్లి , బాప్రకజు, నండూరి, అబబూరి లాంటి వకరికేందరికో ‘మజి

వచిచనాడ్ే ! త్రట చ చిచనాడ్ే! సకియ

లీ’గక మంచి కవతీపు ‘బిజిలీ’గక మారిపో యింది. బసవరకజు గీతా

అనే గేయానిి’నలి వకడే ! గొలి ప్లివకడే!’ అంటూ 7 మాతరల

లు ఎకుావగక ఆతాిశీయ భావ గీతాలుగక అగుప్స్త కయి.

శబాదల్లి 3మాతరల

ఉదాహరణకు –

(గొలి ) వరకమంతో పరయోగించి, ఎడనడ

అనుపకరసతో రచించినటల
ి తేల్లకగకనే అరా మవుత ంది. గబడవల్లి

కోయిలా కోయిలా కూయబ్ో కే != 5 + 5 + 5 + 2 = 17

రకమబరహింగకరు నిరిించిన ‘మాలప్లి’ (1938) చితరంలో ఈ

గ్ుండ్ెలూ బ్ద్ు లూ చేయబ్ో కే!

గీతానిి వండితెర కెకిాంచారు. ఆ తరువకత వడుదల ైన ‘దసరక

తీయని రాగాలు తీయబ్ో కే

“
“

తీపిత్ర నా మనసన కోయబ్ో కే

బులోిడు’ (1971) చితారనికి ఆతేయ
ర
దదేధ్ో రణిలో ‘నలి వకడే! అ

“

మిమ్మి అలి రి ప్లివకడే!‘ అని పకటను రచించడం గమనారహం.

‘చిటిి  ’ నీ జాాపకం చేయబ్ో కే

“

బసవరకజు అపకపరకవు గీతాలు జ్ానపద బాణీలి ో కూడ జ్ాలు

చింతలో పారణ్ాలు తీయబ్ో కే

“

వకరుతాయి. ఉదాహరణకు –

అని తన పకప ‘మంగళ్పరద’ చినినాటనే కనుి మబయగక

గ్ుత్్ుంకాయ కూరోయ్ బ్ావా!

చింతిసూ
త రచించిన గేయానిి చూప్ంచ వచుి. అలాగే క నాిళ్ె

కోరి వండ్చనానోయ్ బ్ావా!
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కూరలోపల నా వలపంత్ా

గ్లగ్లని వీచ్న చిరుగాలిలో కెరటమెై

కూరి పెటిి నానోయ్ బ్ావా !

జలజలని పారు సేలయిేటిలో త్ేటనెై

పాయసముమలో నా పేమ
ర నెడు

ఈ యడవి దాగిపో నా? ఎటల యినా

పాలు పో సినానోయ్ బ్ావా!

ఇచ్టనే ఆగిపో నా? ....

బ్ాగ్ని మెచాచలోయ్ బ్ావా !

అంటూ స్కగిపో యిన, పరక తి పకరవశోంతో

వెనెులలో నా కనెు వలపనే

స్కరుి ‘ఆకకశవకణి’ లో మ్మగిపో యిన ఈ లల్లత గీతం ఆ తరకీత

వెను కలిపినానోయ్ బ్ావా !

‘మేఘసందేశం’ చితరంలో (1986) దాీరక సుశ్రల గకతరంలో అంద

వేగ్ముగా రావోయ్ బ్ావా !

రికి సుపరిచిత మన
ై , ఐదేస్్ మాతరల పదాలతో ఖ్ండగతి లో స్కగి

ఊగిపో యిన అనేక

అనే గీతానిి చూపవచుి. ఒక మరదలు ప్లి పకయసంలో ‘పేరమ’

న ఈ గీతం “లల్లత గీత” లక్ష్ిికి పటిాన కమన్నయ కరూపర న్నరకజ్

అనే పకలు పో యడం, వనిలలో కని వలపనే వని కల్లప్ ప్లు

నమనిప్సత ుంది. దది క ష్ణ శకస్్త ి తొల్లక తి “క ష్ణ పక్షం” కకవకోనికి

వడం, బావ బాహుబంధ్ాలోి ఒదిగి పో వకలనుకునే తపన బసవ

నాందిగక కనిప్సత ుంది. ఆ తరవకత బరహిసమాజ్ పరభావంతో అల్లి న

రకజుగకరు మననహరంగక రచించినందు వలి నే,

జయము జాానపరభాకరా!

ఆ రోజులోినే ఈ

పకట గకీమఫో ను రికకరుే దాీరక బందా కనకల్లంగేశీరరకవు

జయము శాంతి సనధ్ాకరా!

గకతరంలో మారు మ్మాగింది. దలా భావ పరధ్ాన మన
ై లల్లత గీతాలు

జయము మోహ తమోహరా!

స్్న్న గీతాలుగక రకణించిన కవులలో కూడా బసవరకజ్ే ఆదుోలుగక

జయజయ కరుణ్ాకరా!

అగుప్స్త కరు.(1938). ఆ తరకీత శ్రీశ్రీ ‘కకలచకీం’ (1940) చితరం

అనే గీతం ‘బరహిసమాజ్ ‘ ఉపకసనలో ‘మంగళ్హారతి’గక మారు

లో ‘మరో పరపంచ’ గీతం మరియు దేవులపల్లి ‘మలీి శీరి’ (1951)

మ్మగడం వశవష్ం!

చితర గీతాలు, తరువకతి కవులోి డా|| స్్. నారకయణ రెడిే

బాలోవవకహ ఖ్ండనం, వతంత వవకహ కరణం, వోకిత స్ేీచాా

అమరశిల్లప జ్కాని(1964) లోని ‘ఈ నలి ని రకలలో’, లక్ష్ాధ్ికకరి

భిలాష్ణం‘ అనేవ బరహి సమాజ్ పరధ్ాన సూతారలు! వకరి పరభ్ు

(1962) చితరంలో ‘చేనులో ఏముంది?’ గీతాలు కనిప్స్త కయి.

వు జ్ాాన పరభాకరుడు, శకంతి సుధ్ాకరుడు, మ్మహాంధ్కకరకనిి

దేవులపలిల కృష్ణశాసిు ర (1897): తెలుగు స్కహితీగేయనందనం లో
పకరిజ్ాతంలా వకస్్ంచి భావకవతా పరిమళాలను నలుదెసలా

అణచే కరుణాసముదురడు. అతడే కనిప్ంచే ఏకెైకదెవ
ై ం సూరుోడు,
అనిది వకరి అభిమతం. వగీహారకధ్నను ఖ్ండిసత ూ –

పరతికోవెలకూ పరుగిడకు!

వదజ్ల్లి న మ దుపదాల మేస్్తి శ్రీదవ
ే ులపల్లి క ష్ణ శకస్్త .ి పవఠికకపురి

పరతి బ్ొ మమకు కెైమోడచకు!

సంస్కాన ఆస్కాన కవ పండిత కుటలంబంలో జ్నిించి, చినినాటనే

.................................

తల్లి ని, యవీన దశలో దలాిల్లని పో గొటలాక ని తన బాధ్ను ‘చలం’

తీరని దాహము దేనికెై వే

గకరనిటల
ి పరపంచం బాధ్గక పంచిన భావకవ. 1920 లో బళాెరి

సారని మోహము దేనిపె?
ై

కి వళ్త
త , రెైలు పరయాణంలో నలి మలి అడవుల అందాలను ఆస్కీ

క్షీరజలధ్ి నీలోనే నిండగ్

దిసత ూ, అల్లి ని గీతం సంపూరణ వకస్్త లల్లత గీతంగక నిల్లచి
పో యిందిలా –

ఆకులో ఆకునెై – పూవులో పూవునెై
క మమలో క మమనెై – ననననలేత రెమమనెై
ఈ అడవి దాగిపో నా? ..... ఎటల యిన
ఇచ్టనే ఆగిపో నా?.........

‘ఏకేశీరోపకసనం–వగీహారకధ్నా నిరసనం,

ఆరని దీపము లో లో వుండగ్ ||పరతి||
అంటూ బరహి సమాజ్ పరభోధ్ం గకవసూ
త అల్లి న గీతం, అభ్ుోదయ
గీతంగకనూ అనిప్సత ుంది. క ష్ణ శకస్్త ని
‘అక్షరశిల్లప’ అనడానికి
ి
వీలుగక

ముంద్న త్ెలిసెనా పరభు! ఈ
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మందిర మిటులుంచేనా?..

అంటూ అల్లి న గీతానిి, రకముని పరంగక రకమసుతతితో –

మంద్ మతిని నీవు వచ్నచ
మధనరక్షణ్ మేదొ కాసు ..

నీ పద్ములగ చాలునన రామా !
||ముంద్న ||

నీ పద్ ధూళ్లలగ పదివేలూ !

అంద్ముగా నీకననలకు

నీ ద్య గౌతమి, గ్ంగా! రామయ

వింద్నలుగా వాకిటనే

నీ దాసనలు ముననగ్ంగ్!

అంటూ స్కగిపో యిే గీతానిి చూడవచుి.

తన పరభ్ువు

అనే భావంతో అల్లి న గీతానిి కూడ క ష్ణ శకస్్త ి రసరమో రచనకు,

వసుతనాిడని ముందే తెల్లస్ేత భ్కుతరకలు ముంగిల్లని ఎలా తీరిిదిదద

మననహర కలపనకు మచుి త నకలాి చూప్ంచ వచుి. అంతేకకక

గలదో వవరిసత ుని ఈ గీతానిి బాపు ‘సంపూరణ రకమాయణం’ లో

నదీ సనంద్రి; సనధ్ా సయందిని

శబరిపరంగక, దాసరి ‘మేఘసందేశం’ లో పల్లకించి వండితెర కెకిాం

నగాధ్ీశ్వర నందినీ!..

చారు హ దోంగక. అలాగే ‘డా|| ఆనంద్’ చితరంలో క ష్ణ శకస్్త ి గకరి

నడచి కోనా, నడుమ కానా

కారీుక రాతతరళ్ళె – ఆ!

కడచి వచిచన నవఝరీ !

కరిమబ్ుూంటుందా ? ఆ

అందెలా కడ్చయాల గ్లగ్ల

కాల మేఘమాకాశ్ం వద్లి

అంద్మౌ చిరునవువ తళ్తళ్

నేల నడుసనుందా?

మంద్ముగ్నిట, త్్ంద్రగ్నట

నడ్చచే మబ్ుూనకు – ఊ

మలుపు మలుపూ మధనర భంగిమ! ||నదీ||

||నదీ||

నవేవ పెద్వుందా?

అంటూ ‘నదవ సుందరి‘ గీతానిి వరకానంతరం వేగంగక పరుగెతేత వైనా

నవేవ పెద్వులకు

నిి కళ్ెకు కటిానటల
ి గక దేవులపల్లి రచించారు.

మువవల వేణ్ువులూ! ...

సుధ్ాసోందిని- నగకధ్వశీర నందిన్న ‘ అంటూ ఎతత కోవడం లోనే

‘నదవ–సుందరి

అనే స్్న్నగీతం మొదటలి ఆకకశవకణి గీతమే. గోప్కక మధ్ురభ్కిత

యగణాలను గుప్పసూ
త , క తత దనంతో పరుగెతత దనం చొప్పంచడం

మిళితమే!

వనుిడి

ఈగీతంలోని వశవష్ం. నదవ సుందరి నురగలను నవుీలుగక, గలగ

(నలి నయో) కోసం గోప్కలు వదికే సందరకభనిి దేవులపల్లి మనన

లను అందెలరవళ్లలుగక అభివరిణంచిన మననహర మిశీగతి (3+4)

హరంగక మల్లచారీ గీతానిి ! అలాగే శివసుతతితో –

గీతమిది. దేవులపల్లి రచించిన, పెన
ై పేరొాని గీతాలన్ని ‘ఆకకశ

బ ందావనంలో

వనిలలు

రకసకీీడలోి

శ్వ శ్వ శ్వ అనరాదా?

వకణి’ లో లల్లత గీతాలుగక అనేక స్కరుి మారు మ్మాగి, శనీతల

శ్వ నామము చేదా?

గుండెలి ో చోటల చేసుకునివే. సమత-సమానత భావకలతో అల్లి న

శ్వపాద్ము మీదా – నీ

నారాయణ్! నారాయణ్! అలాల! అలాల!

శ్రసనననంచ్ రాదా? –

మా పాలిటి తండ్ీర నీ పిలలలమేమెలల ా!
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దేవషాలు, రోషాలూ త్ెచచే వే మతమెైత్ే ||నా||

గీతానిి కలగల్లప్, దేవులపల్లి ఈ దేశభ్కిత గీతానిి రచించినటల
ి

కలహాలూ, కక్షలు కలిగించేది గ్తమెైత్ే

తోస్ోత ంది. 1933 లో కకకినాడ ప్.ఆర్ . కకలేజిలో తెలుగు అధ్ాోప

మతం వద్ను – గ్తం వద్ను – మారణ్ హో మం వద్ను!

కుడిగ పనిచేసత ుని రోజులోి వదాోరుధల కోసం రకయగక స్వత –

అనే గీతానిి మానవతావకదానిి బలపరుసూ
త రచించారు. బాలల

అనసూయ పకడగక, వసత త పరచారం పొ ందిన గీతమది. మన

కు కూడా అరామయిేోలా వవరించారు. అలా పరభోధ్, భ్కిత గీతాలేి

దేశకనికి స్కీతంతరయం స్్దద ంి చగకనే మదారసు ఆల్లండియా రేడయో
ి

కకకుండా దేశభ్కిత గీతాలను కూడ దేవులపల్లి గకరు అనేకం రచిం

దాీరక పెై గీతం పరస్కరమైంది.

చారు. వకటిలో తలమానికంగక

కెగిరప
ి డే భారత మాత పయిోదగక అభివరిణసత ూ ‘చలత్ + చేలాం

ఆకుపచిని పంటపొ లాలను గకల్ల

జయ జయ జయ పిరయ భారత జనయితీర! దివయధ్ాతిర !

చలము ‘ ను చలచేిలాంచలం అంటూ ఎగిస్్ పడే తీరుకు అను

జయ జయ జయ శ్త సహసర

గుణ పదపరయోగం ఈ గీతం వశవష్ంగక చెపపవచుి. అంతే గకకుం

నరనారీ హృద్య నేతిర!

డా గకల్లకి ఊగే వసంతపు పూల తీగెల్లి భారతి ముంగురులుగక,

||జయ||

జయ జయ ససాయమల సన-

స్కీతంతరయ భావ హ దయాలలోని అరుణారుణ ఆశయానిి భారతి

శాయమ చ్లచేచలాంచ్ల

పదములకదిదన లాక్ష్ారసం (పకరకణి) లా సంభావంచడం సవోం

జయ వసంత కుసనమలత్ా

గకనే గకకుండా దివోంగక ఉంది. దలా క ష్ణ శకస్్త ి , పరచురిత గీతా

చ్లిత లలిత చ్ూరణ కుంతల

లను పరిశ్రల్లస్ేత ‘లల్లత సంగీతం’లో పరస్కరమన
ై పరజ్ాదరణ పొ ందిన

జయ మదీయ హృద్యాశ్య

వైనానిి గమనిస్ేత , లల్లత గీత వకకస్కనికి దేవులపల్లి గీతాలే పటలా

లాక్షారుణ్ పద్యుగ్ళ్ా!... ||జయ||

క మిలుగక నిలుస్కతయి. రకశిలోనూ – వకస్్లోనూ రసరమోంగక

అంటూ స్కగిపో యిే గీతానిి పరిశ్రల్లంచవచుి. అటల బంకించం

పలకరిస్త కయి.

(తరువకయి వచేి సంచికలో)

దురని ‘వందేమాతరం’ గీతానిి, దటల రవీందురని ‘జ్నగణ మన’
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కొ తు చీర...పాత చీర
భావరకజు భారతి
“న్న చీర చాలా బాగుంది” అని మాటకి, స్ేిహిత రకలు కమల

మీరు బాగునాిరనన, మీ చీర స్ెల క్షన్ బాగుందనన” అంటాను.

“అబబూ! దది చాలా పకత చీర” అని సమాధ్ాన మిచిింది. నేను

అసలు అందమన
ై చీర ఎనిిస్కరుి కటిానా అందం తరగదు ఎపప

అనిదేమిటి తను చెపప్ నదేమిటనుకునాిను. దలాింటి సమా

టికీ. కటిానవకరికి, చూస్్నవకరికి వసుగు రకవచేిమ్మ, అది వేరే

ధ్ానం చాలాస్కరుి వనాిను. నేను కూడా చాలాస్కరుి దలాింటి

వష్యం. చాలాస్కరుి కటలాకుని చీర వష్యంలో “బాగుంద”ని

సమాధ్ానం దచాినని గురుతరకగకనే, ఈస్కరి మాతరం అసలలాగ

మాట కి “దంతేనా మీరు అనగల్లగింది, మరింకెంతో పో గుడాతరను

ఎందుకంటామ్మ ఆలోచించా ఆరోజు. అసలు ఆసమాధ్ానం వం

కునాి లేదా “మీది పకత చీరే” అని వకిారింతగక అంటలనాిరక?

టలంటల కమల “అదేమిటీ ఈ చీర గురుతపటా లేదా, చాలాస్కరుి

“మీరనుకుంటలనింత గొపపచీర కకదు, పకతబడిపో యి, నాకే దంక

కటలాకునాినే!” అనాలని పరయతిమేమ్మ అనుకుంటా. అమరి

అంత నచిటలి దు అయినా మరోస్కరి కటలాకునాినంతే” అని

కని యితే వంటనే “థ్ాంకుో” అంటల, నా స్ెల క్షన్, కటిాన పధ్ధ తి

చెపప్ ంచాలనేమ్మ మరి.

బాగునాియని మీరు గురితంచారు అని అమ్మదన తెలుపుతారు.

ఒకస్కరి స్ేిహిత రకలు పరభ్ నాచీర బాగునిదనేసరికి, మన

మరీ మనం పొ గడత లని ఎలాి ఒపుపకోవకలో తెలీకనన, లేక మొహ

సులో మాట పెక
ై ి అనేస్కను. “ఈ చీర ఆఖ్రిస్కరి కటలాకుని రిటర్
ై

మాిటంతోనన, తోచినటలా చెప్ప దాటలస్త కమనిప్సత ుంది. మనలో

చేదద ామని అనుకుంటలండగక మీరు బావునిదంటల మరి కష్ా మే”

మాట, “న్న చీర బాగుంది” అనడం ఆడవకళ్లె ఆడవకళ్ెతోనే సు

అని తప్పంచుకునాి. అసలు వష్యం క నిిస్కరుి కటాాక బో రు

మండీ. అదే మాట మొగవకళ్లె ఆడవకళ్ెతో అంటల క ంప

క టిాంది ఈ చీర.

ములుగుత ంది!

ఒక స్కరి కిీసామస్ పకరీా కెళిెనవకరింటలి, ముందు సంవతసరం

ఒకస్కరి మొహమాటం లేకుండా, పెదద పటలాచీర కటలాక చిిన

అదే టైములో తీస్్న ఫో టలలు చూసూ
త , వమలగకరు ఖ్ంగకరు

నా స్ేిహేత రకలు స్వతగకరు, అదేమిటీ భారతి! లతగకరింటలి పకరిాకి

గక,”అయోో! కిీతం సంవతసరంలో కుడా దకాడ పకరిాకి ఈ చీరే

అంత స్్ంపుల్ చీర కటలాకునాిరేమిటి అనేంతవరకు, నేను

కటలాకునాినే” అని వకపో యింది. వమలగకరికి దక పకరీాలో ఉనిం

కటలాకుని నలుపుకి జ్రి అంచుని వంకటగిరి చీర బాగకనే

తస్ేపూ ఆ ఫో టల, తన చీర తపప మరేం తోచలేదని తెల్లస్్ పో యిం

వునిదనుకునాిను. చెపొ పదూ
ద ఆ పకరిాలో ఉనింత స్ేపు, అంద

ది నాకు. బహుశక వమలగకరికి రకతిర నిదరపటా లేదేమ్మనని

రూ ననుి, నా చీరనే చూసుతనాిరని ‘అదో లా’ అనిప్ంచేస్్ంది స్వత

అనుమానం వచిింది కూడా నాకు.

గకరి ధ్రిమా అని.

మావకరు చాలాస్కరుి అంటూ వుంటారు. మగవకళ్ెకినిి

నా చినిపపటినుంచీ ఎననిమారుపలోచాియి మన మాట
లలో. ముఖ్ోంగక అమరికకలో చాలా సంవతసరకలునాిక,

సమసోలుండవు. క నేి బటా లుంటాయి. అవే మారిి, మారిి

“మీ

వేసుకుంటాం. రంగులు, ఫకోష్ను
ి ఆడవకరికి ముఖ్ోం కకన్న తమ

చీర చాలా బాగుంద”ని అనగకనే “థ్ాోంక్సస” అని కకంప్ి మంట్ కి

కంత కకదంటారు. దంత వరకు ఎపుపడూ, ఎకాడా, ఏ సందరభం

సమాధ్ానమివీడం నేను కూడా అలవకటల చేసుకునాిను. అమ

లోనూ, ఏ మగవకరు మావకరిని. “అదేమిటండీ, మీరు మ ి అదే

రికకలో చాలామటలకు జ్నాభా, ఎవరనాి పొ గడగకనే వకరు ఆ

ష్ర్ా వేసుకునాిరు?” అనలేదు(ట). ఒకవేళ్ అనాి, నాలా బాధ్

పొ గడత కి సంతోష్ పడతారు. నేను కూడా ఈ వష్యంలో ఆ కోవకే

పడరు. అందుకే బయటకెళాెలంటల ఏ చీర ఎకాడికి ఎనిిస్కరుి

చెందానని ఒపుపకుంటా. నిజ్ం చెపకపలంటల చీరని పో గుడుత

కటలాకునాినన, ఎంతమంది ఆ చీర చూస్ేశకరో, దది దపపటి

నాిరక, లేక కటలాకుని ననుి పో గుడుత నాిరక అని అను

ఫకోష్నన కకదో , అసలు కిీందటి స్కరి ఫలానా వకళిెంటికి దదే కటలా

మానం వసుతంటలంది అపుపడపుపడు. అందుకే నేను “ఆ చీర లో

కునాినేమ్మ లాంటి అనుమానాలతో అనవసరంగక ఖ్ంగకరు పడ
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తానంటారు మావకరు. దంజ్న్నర్ బురీతో మావకరు నాతో చాలా

బహుకరించడం పరిపకటల. అనాదిగక వసుతనాి, ఈ మధ్ో ఆ

స్కరుి చీరని అంటల రంగు, అంచు, పేరు వగెర
ై క వరిణసత ూ ఎపుపడు,

అలవకటలని మారిస్ేత బాగుండుననిప్సత ుంది మావకరికి. ఎదురు

ఏ సందరభంలో, ఎవరింటలి ఏ పెళిికి, ఎవరి పుటిానరోజు, ఏ జ్ంట

గకనన, పరోక్షంగకనన మా ఆడవకళ్ెకు మితిమీరిన చీరలునాియని

ఏనివరసరి పకరీాకో, ఎలాంటి తె.క.స. ఫంక్షన్ కో తెల్లపే కంపూోటరోి

వకరి అభిపకరయం వళ్ెబుచుితూనే వుంటారు సమయం చూసు

‘ఎకెసల్’ స్ెరడ్
ె -ష్వటి ల పెటా ి ఫంక్షన్ బటిా, కటిాన చీర కటా కుండా జ్ాగీతత

కుని. అసలు వష్యం ఏమంటల, ఆడవకళ్లె తమకోసం కనాి

పడచిని సలహా దచాిరు కూడా! తెల్లవ మీరి “ఆమాతరం దానికి

మిగత ఆడవకళ్ె పొ గడత లకోసం, గురితంపుకోసమే చీరలు కడతాం

కంపూోటరోి ఎందుకులే” అని దాటలస్ద
ే ానిి.

అనిప్సత ుంది. తరతరకలుగక చీరలు కడుతని ఆడవకరి చీరల కధ్లు

ఫకోష్న్ అంటల ఒక పకత జ్యక్స గురుతక చిింది. పకరిస్ లో ఒక

ఎనిి చెపుపకునాి తరగవు. చివరిస్కరిగక మరొకా మాట.

టైలర్ ఒకకవడకి డెస్
ర కుటిా తొందరగక, కంగకరుగక వళ్లతనాిడుట.

నా స్ేిహిత రకలు ఉమ, 80ఏళ్ె వకళ్ె అమి గురించి

ఆలసోమయితే ఫకోష్న్ మారిపో త ందేమ్మనని! చీరలతో ఆ బాధ్

ఎపుపడో అని మాట గురుతక స్ోత ంది. ఆరోజు కటలాకోడానికి ఒక చీర,

లేదు.

మరకిడు కటలాకోడానికి మరొకటి, బయటకెళిెనపుపడు రెండు

మా దంటలి పకరీా రోజు ఎపుపడూ జ్రిగే స్వన్ ఏమంటల, చీరల
బీరువక తెరచి, ఏ చీర కటలాకోవకలా అని మొదలయిన ఆలోచనతో

చాలు, అంతకనాి ఎందుకు చీరలనేవకరు. ఈనాటికీ అవడ ఎంతో
స్్ంపుల్ గకనూ, అంత నిండుగకను కనిప్స్త కరు.

మొదలు. చేతికందిన చీర చూసూ
త నే అది ఎవరిచాిరు, ఎపుపడి

ఎననిచీరలుని నా బంధ్ువులు, స్ేిహిత రకళ్ెకు ఒక

చాిరు, ఏ సందరభంలో దచాిరు, చీర ఖ్రీదు ఎంతయి

చిని సలహా. ఒక క తత వసత ంి కటలాకునిరోజు, ఒక పకత వస్కతానిి

వుంటలంది, అసలారోజు జ్రిగన
ి వన్ని చరితగ
ర క గురుతచేసుకోవడమే

దానం చేయోమని స్కీమి సతోస్కయిబాబాగకరి మాటను తలచు

కకదు, మావకరు పకరీాకి తయారవుత నాిరనే వష్యం మరచి

కుంటల, చీరల మీద మమకకరం తగుగత ందేమ్మ నని నా నమికం.

పో యి చీర తాలూకు వవరకలన్ని ఏకరువు పెటా ,ి దంతలోకే

నిజ్ం చెపకపలంటల ఆ సలహా నాకూ వరితసుంది! క తత చీర కటలాకుని

మనసు మారుికుని మరొక చీర మరొక కధ్ చెపేపలోగక,

సంతోష్ం ఒక పరకా వునాి, అసలు వష్యం మేమంటల, చీరలే

మావకరు గదిలోంచి జ్ారుకునాిరని తెల్లస్్ క ంతకోపం, క ంత

కకదు, బటా లు, వసుతవులు ఏవ దానంచేస్న
్ ా, ఆరోజు మనసుసలో,

నామీద నాకే జ్ాల్ల వేసత ుంది. ఒక ాకాపుపడు, నేను కటలాకుని

లేనివకరికిచాిమని త ప్త కలుగుత ంది నాకు. దండియా వళిె

చీర ఎంత కోీతత దో , ఎనిి స్కరుి కటలాకునాినన, ఎకాడకోనిదో ఏవే

నపుపడలాి క నిిచీరలు తీసుకెళిె వకడుకోగల్లగిన వకరికవ
ి ీడం

వో కధ్లు చెపుపకుపో తోంటల అసలు మావకరికి నామాట ఒకాటీ

మనమంతా చేసత ూనే ఉనాిం. అదొ క త ప్త .

వనపడలేదే నని బాధ్ మాతరం మిగులుత ంది. మావకరే

చీరల గురించి, “తెలుగుజ్యోతి” వకోసం రకసుతనాిను అనగకనే

దటలవంటి మనిష్ేమ్మనని. దంకక పో తే, ‘అనవసరమన
ై వష్యా

మావకరి సలహా: అమరికకలో చీరకలు దానంగక పుచుిక వడానికి

లు’ జ్ాబితాలో నా చీరల కధ్లు ఎపుపడో చేరేిశకరు మావకరు.

ఉండరు. అందుకని ఎకుావయిపో యిన చీరలతో బ ంతలు చెయో

మన తెలుగువకరి సంసా తిలో దంటికి వచిిన బంధ్ు

మని. బ ంతలు శ్రతాకకలంలో కపుపకోవడానికి, వేసవకకలంలో

మితర లకు వస్కతాలను బహుకరించడం, పెళిెళ్లె, పండుగలు,

వనభోజ్నాలలో, ప్కిిక్స-లలో గడిే మీద కూరోిడానికి పనిక స్కత

పూజ్ల సందరభంలో దంటికి వచిిన బంధ్ుమితర లకు వస్కతాలను

యి. చీరల samples తో సంచి చేసుకుంటల ఆ చీరలన్ని మన కళ్ె

బహుకరించడం, వకళ్ె దళ్ి కు వళిెనపుపడు కూడా బటా లు

ముందే ఉంటాయి కదా! మరీ మీరేమంటారు?

కకలేజీకి లేట్ గక వచిిన తాయారుని గేట్ దగగ రే ఆపేస్్ “దంత లేటయిందేమని అడిగకడు ప్రనిసపకల్ పరబరహిం. “నేను తొందరగకనే బయలేదరకనండీ.
దారిలో ఆలసోమయింది.” జ్వకబిచిింది తాయారు. “పకా వీధ్ి నుంచి రకవడానికే?” ఆశిరో పడాేడు పరబరహిం. “మరే! రోజూ నా వంటపడే రకజు చాల
మల్లి గక నడుసుతనాిడు. నేను ఫకస్ా గక వస్ేత బావుండదు కదా. అందుకని నిదానం గక వచాిను ” అంటూ తాయారు స్్గగ ుతో వంకరలు పో యింది.
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నాకు నచిచన భాగ్వత పదాయలు
మధన అనాు (త్ె.క.స. టర సి  ీ – కముయనిటీ వయవహారాలు)
ఆమరికకకు వచిి జీవతం స్్ధరపడిపో యి, మ ె దండి యాకు

గురించి నా అధ్ోయనం తెల్లయ చెస్త కను. అందరి ననళ్ెలగ నాను

తిరుగు పరయాణం ఆలోచనలు బురీలగ మదలుత ని సమయం

తూ ఉండే బహుళ్ పకరచురోం పొ ందిన పదాోలు కకకుండా, క ంత

లో, తెలుగు కళా సమితి ఎనిికలలో టరస్ా గ
వ క ఎనిిక అవడం,

క తత గక, వశిష్ా త కల్లగిన వేరు వేరు పదాోలను ఎనుిక నాిను.

వంటనే కకశ్రనాథుని రకధ్–భావరకజు భారతి గకరి ఆధ్ీయరోం లో
మరిక ంత మంది తెలుగు భాష్కభిమానులు

రకమాయణం శ్రీరకముని కథను వవరిస్,ేత భారతం కురు

కలస్్ నడుపు

పకండవుల కథను వవరిసత ుంది. భాగవతం శ్రీక ష్ణ ని కథని వవరి

త ని “స్కహితీ వేదిక” అనే తెలుగు స్కహితీ సంసా తో పరిచయం

సుతందని వంటనే అనిప్సత ుంది. కకని క ష్ణ డు భారత భాగవత

ఎరపడటం ఈ మధ్ో జ్రిగింది. అలాగే నేను తెలుగు కళా సమితి

రెండింటిలోను కనిప్స్త కడు. అంతేకకదు పో తన ఆంధ్వక
ర రించిన భాగ

కమిటీ టరస్ా గ
వ క మఱియు 2012-2014 కముోనిటీ వోవహారకలు

వతంలో రకమాయణ, భారత కథలు కూడా చెపపబడతాయి.

కమిటీ అధ్ోక్షునిగక పరమాణ స్వీకకరం రోజునే జ్రిగన
ి స్కహితీ

దందులో కథలు, శ ంగకరకలు, వైరకగకోలే కకదు వవధ్వష్యాల

సభ్లగ శ్రీశ్రీ గకరి “కళారవ”

కవతను చదవడం కకకతా యంగక

వవరకలు, స్కహితోపరకీయ
ి లు కూడా ఉనాియి. మహా భారతం

జ్రిగిపొ యింది. మ ె మే 13, 2014 న బిరడి వకటర్ గీంథ్ాలయం

లో శ్రీ క ష్ణ ని రకజ్కీయ చాత రోం, శిష్ా రక్షణా సంకలపం వోకత

లగ బమిర పో తనామాత ోల వకరి శ్రీ మదాంధ్ర మహా భాగవతం

మయితే, శ్రీమద్ భాగవతం శ్రీహరి గొపపతనానిి, హరిభ్కిత పరభా

మీద ఆచారో డాకార్ సుందరం గకరి పరసంగం జ్రగడం అందులో

వకనిి, భాగవత ల సదభకిత శకితన్న కరతలామలకంగక చూప్సత ుంది.

నేను కూడా క నిి పదాోలు చదవడం నాకు చాలా సంతోష్కనిి

శ్రీమద్ భాగవతం బహు కథ్ా రతాిల మణిపూసల హారం. “పురక

కల్లగించింది. సభ్లగ పకలగగని శ్రీ కకశ్రనాధ్ుని స్కంబశివరకవు గకరి

అప్ నవ దతి పురకణః”. ఎంతో పురకతనమన
ై దెై ఉండి ఎపపటి

లా గంభీరమయిన కంఠంతో ఫదాోల్లి పకడలేక పొ యినా, నా శైల్ల

కపుపడు సరిక తత గక సుపరిసత ుండేది పురకణం. శ్రీ భాగవత మహా

లగ పఠనం చేస్న
్ ఫదాోల గురించి, వకటి భావకరకదల్లి దకాడ

పురకణం అష్కాదశ పురకణాలలోనిది, కకవోతరయం లోనిది. అలాంటి

చెపకపలనిప్ంచింది. పనిండుసాంధ్ాలతొ దాదాపు పదివల
ే ఫదాో

పురకణాలు మనకి చాలాఉనాియి. వకటిలో పరధ్ానమన
ై వ అష్కా

లు మరియు గదోంతొ కూడిన మహాభాగవతం గురించి, సహజ్

దశ పురకణాలు. అవ మతోయ, మారాండేయ, భాగవత, భ్వష్ోత్,

కవ పో తన మరియు ఆయన సమకకలీనుకుల గురించి సభ్లగ

బపహాిండ, బారహి, బరహి, వైవరత , వకమన, వకయవో, వైష్ణవ,

పరసంగించిన ముఖ్ో అతిథ్ి శ్రీ సుందరం గకరు చెస్న
్ వకఖ్ాోనం

వకరకహ,అగిి, నారద, పది, ల్లంగ, గరుడ, కూరి, స్కాందములు

చాలా వష్యాలు తెల్లయపరచింది. చినితనంనుంచి తెలుగు

యని పదుననిమిది. వకనిని అష్కాదశ పురకణాలు అంటారు.

పటి అభిమానం, తెలుగు రచయితలు, కవుల వశిష్ఠ త గురించి

దంకక అష్కాదశ ఉపపురకణాలు ఉనాియి. అవ – ఉశన, కప్ల,

తెల్లస్్నవకడిని అవడం వలన, స్కహితీవేదిక వకరు ననుి భాగ

కకళి, సనత ామార, శంభ్ు, స్ౌర, దౌరకీస, నందవయ, నారస్్ంహ,

వత పదాోలు పకడమనిపుపడు ఎగిరి గంతేస్కను. అంతే, భాగ

నారదవయ, పకరశర, అంగీరస సంహిత, భ్ గు సంహిత, మారీచ,

వత పదాోలు గురించి ఒ రెండు వకరకలు , నా ఆఫవసు వరుా పో గక

మానవ, వకశిష్ఠ , ల్లంగ, వకయు పురకణములు – యని మరో

దొ రక
ి ిన క దిద సమయంలగ క ంత పరిశొధ్న, అధ్ోయనం చేస్కను.

పదుననిమిది. భాగవత మహా పురకణానిి వకోసమహరుాలవకరు

ఆ మహా గీంధ్ానిి పది రొజులోి అరా ం చేసుక వడం అంత సులభ్ం

సంసా తంలో రచించారు. ఈ మబల భాగవత రచనా కకలనిి నిరణ

కకద ని నాకరామయింది. క నిి పదాోలు ఎనుిక నాిను. సమా

యించడం కష్ా ం. దది అతి పురకతనమైనది అనిది నిరిీవకదాం

వేశంలో సమయాభావం వలి నాలుగు పదాోలు మాతరమే చదవ

శం. అటిా మహాభాగవతానికి బమిర పో తన తెలుగుస్ేత చేయుట

గల్లగకను. దందాక చెపప్ నటల
ి గక నేను చదివన పదాోలు వకటి

తెలుగుజ్ాతి అద ష్ా ం.
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హందవ జ్ాతీయ స్కహితోంలో ముఖ్ోమైనవ మబడు. శ్రీమద్

పరపథ
ర మమన
ై ది అంటారు. వీరి దతర క త లు వీరభ్దర వజ్య

రకమాయణ, మహా భారత, శ్రీమద్ భాగవత కకవకోలు. వేదాలు

ము, నారకయణ శతకము, భోగిన్న దండకము. మహాకవ పో తన

హిందూ ధ్రకినికి పునాదిరకళ్లె, ఈ కకవోతరయం సత ంభాలులాం

సహజ్ కవ. పో తన రచనాశల్ల
ై చకెారపకకం ఆపకతమథురమని

టివ. రకమాయణంలో ధ్రకినికి కటలాబడే జీవన వలువలకు పకరధ్ా

మహాపండిత లు పేరొాంటారు. పండిత పకమరుల నిరువురను

నోం, భారతంలో ఫలవంతమన
ై జీవనానికి పకరధ్ానోం. భాగవతం

మప్పసుతంది. దష్ా మన
ై పదోం లేదా దష్ా మన
ై కథనం లేదా

లో శ్రీహరిమీది భ్కితకీ, పకరమారకానికి పకరధ్ానోం దవీ బడాేయి.

మొతత ం గీంధ్ం ఏదెైనా సరే వడిగక చదువుకోవచుి రసపూరణ ంగక

సంసా తభాష్లో వకోసమహరుాలవకరు రచించిన శ్రీమద్ భాగవతా

సీసంపూరణ ంగక ఉంటాయి. దందుకు భాగవతంలోని ఒక పదోమే

నిిబమిర పో తరకజు తెలుగులో పనిండు సాంధ్ాల బ హతత ర

నా రకనివకడు తెలుగువకడే కకదనడి నానుడే దవనికి నిదరినము.

గీంధ్ంగక తెనిగించాడు. దందులో మొదటి ఎనిమిది సాంధ్ాలు (1,

భాగవతంలో కథలు, శ ంగకరకలు, వైరకగకోలు, పదాోలే కకదు

2, 3, 4 మరియు 7, 8, 9, 10 సాంధ్ా లు) పో తన క తమని

వవధ్ వష్యాల వవరకలు, స్కహితో పరకీయ
ి లు చాలా ఉనాియి.

మిగిల్లన 5, 6 సాంధ్ాలు గంగన, స్్ంగనల క తి అని, 11

భాగవత మహాపురకణం అంటలనే భ్గవంత ని గురించి,

మరియు 12 సాంధ్ాలు నారయ క తి అని సూ
ా లముగక

భ్గవంత నికి చెందిన భాగవత ల గురించి. భ్గవంత డు సరకీం

అనుకోవచుి. మహాకవ పో తన జీవతకకలం కీీ. శ. 1378 నుండి

తరకోమి, సరీమయుడు, సరీశబద వకచుోడు కదా. కనుక, ఈ

1460

త

పురకణంలో సరగ (స ష్్ా) మొదలు పరళ్యం వరకు సరీము

మహాభాగవతానిి పకరంతీయ భాష్కంతీకరణ చేస్న
్ వకటిలో దదే

వస్కతయి. అవతార పురుష్ లు, భాగవత లు, భ్కుతలు అందరి

అని

పరిశనధ్కులచే

నిరణ యింపడినది.

సంసా
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కథల సమాహారం కూడా యిందులోనే ఉంటాయి. అందుకని

మండలంలో ఉని రకశి మకరకనిి, కుబెరుని వదద ఉని మకరం

భాగవత పురకణానిి ఒక మహా వశీం అనవచుి. వశీం లోని

అనే పేరు గల నిధ్ిని, మామబలుగక మకరం కు ఉని అరా ం

సరీం దవనిలో సూచింపబడతాయి ఈ కిీంద నేను చదివన

మొసల్ల ని తీసుక ని ఒకే పదోంలగ నానారకాలు వచేిలా ఎంతొ

పదాోలోి మబడింటిని పొ ందుపరుసుతనాిను.

అందంగక రచించాడు పో తన.

మొద్టి పద్యం:

రెండవ పద్యం:

కం. మకరమొకటి రవి జొచెచనన

తే.గీ. ఫద్మరాగాది రతు పరభాసమాన

మకరము మఱియొకటి ధనధన మాటున డ్ాగెన్

మహతకాళ్లయ ఫణ్ి ఫణ్ా మండపమున

మకరాలయుమున దిరిగెడు

నళ్లనలొచ్న విఖాయత నరు కుండు

మకరంబ్ులు కూరమరాజు మఱనవున కరిగెన్ (8-114)

నితయనెప
ై ుణ్మున బ్ేరిచ నరృతయమాడ్ె (10,1-665.1)

అరథ ం : మకరం = మకరరకశి లో ఉని మకరము (దాీదశ

అరథ ం :

రకశులు – 1. మేష్ము 2. వ ష్భ్ము

3. మిథునము 4.

మొదల న
ై - రతి పరభాసమాన - రతి = రతిముల చెత –

కరకాతకం 5. స్్ంహము 6. ధ్నుసుస 7. మకరము 11.

పరభాసమాన = మికిాల్లగక వలుగుచుని – మహిత = గొపప -

కుంభ్ము 12 మీనము } - ఒకటి = ఒకటి; రవన్ = సూరుోని,

కకళియ ఫణి ఫణా - కకళియ = కక యుదు అనడి – ఫణి =

జ్ాతక చకీములో రవ స్కానమును

- చొచెిన్ = చేరెను.

పకము - ఫణా = పడగలనడి – మండపమునన్ = వేదక
ి పెన
ై –

మకరము = నవనిధ్ులలోని మకరము { నవనిధ్ులు – 1మహా

నళినలగచన = పదాిక్షుడు, క ష్ణ డు - వఖ్ాోత = పరస్్దద ుడెన
ై –

పదిము 2. ఫదిము 3. శంఖ్ము 4 మకరము 5 కచాపము

నరత కుండు = న తోము చేయువకడు - నితోనప
ై ుణమున బబరిి –

6ముకుందము

నితో = శకశీతమన
ై – నైపుణమునన్ = నేరుప చేత - పేరిి =

7

కుందము

8న్నలము

9వరము}

-

ఫదిరకగకది

- ఫది రకగ = కెంపులు – ఆది =

మఱియొకటి = దంక కటి ధ్నధ్ు = కుబబరుని { ధ్నధ్ుడు =

అతిశయించి - నర తోమాడె = నాటోములు చేస్ెను.

ధ్నమునిచుివకదు, కుబబరుడు} - మాటలన = రక్షణలో - డాగెన్

భావం: యమునానది అలల ధ్ీనులు మ దంగ సవీడులుగక,

= దాగినది. మకరకలయుమున

= సముదరమునందు {

బ ందావనంలోని త మిదలు గకయకులుగక ఝుమిని పకడు

మకరకలయుము = మొసళ్ెకు నిలయము, సముదరమున }

చుండగక కలహంసలు, బెగగ ురు పక్షుల అరుపులు తాళాలుగక,

తిరిగెడు = సంచరించెడి – మకరంబులు = మొసళ్లె -

ఆకకశము నుంచి దేవత గంధ్రుీలు పేక్ష
ర కులుగక చూచుచుండగక

కూరిరకజు = ఆది కూరిము - మఱువున్ = చాటలన – కున్ =

కెంపులు మొదల న
ై
రతిముల చేత అలంకరించబడినటల
ి గక

కు - అరిగెన్ = వళళెను.

ఉని కక యుని పడగలే వేదక
ి గక వఖ్ాోతమన
ై నరత కుడు పదాి

భావం:

క్షుడు బాలక ష్ణ డు తన నాటోకళానప
ై ుణోముతో అతిశయించి

మేరుపరీతంలా ఉని మొసల్ల తలను వష్ణ వు

సుదరిన చకీం తొ ఖ్ండించాడు. ఆద శకోనిి చూస్్ ఆ భ్యాన
కమన
ై సుదరసన చకీం తన పెైకి వసుతందేమ్మనని భ్యపడి

నాటోము చేస్న
ె ు.

కం. మా మా వలువలు ముటి  కు

రకశులలో ఒకటయిన మకరం సూరుోని వనక చేరింది. నిధ్ులలగ

మా మా క నిపో కుపో కు మనిుంపు తగ్న్

ఒకటయిన మకరం కుబబరుని శరణు కోరి ఆయన వనక దాకుాం

మా మాన మేల క నియిెద్న?

ది. సముదరంలగ ఉని మొసళ్ెనిి ఆదికూరిం అయిన తాబబలు

మా మానసహరణ్మేల? మాననము కృషాణ! (10.1-821)

కిందకు దూరిపో యాయి. ఈ కంద పదోం చాలా చమతాారంగక

అరథ ం : మా మా = మావ మావ,మా అందరి; వలువలు

ఉంటలంది. మకరం అనే పదానికి రకరకకల అరకాలు ఉనియి. ఆ

వసత మ
ి ులు; ముటా కు = తాకవదుద; మా మా = నాయనా;

పదాలను ఉపయోగించి స్కగుత ంది ఈ పదోం.

క నిపో కుపో కు = పటలాక ని పో బో కుము; మనిింపు = మా మాట

నక్షతర

=
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వను; తగన్= చకాగక; మా = మా యొకా; మానము =

చేసుక వచుి.

మరకోదను; ఏల = ఎందుకు ; క నియిదు = తీస్ెదవు; మా =

పొ తన ఎంతటి రకమభ్కుతడో మనకందరికి తెలుసు.

మా యొకా; మానస = మనసుస; హరణము = అపహరించుట;

ఆందుకే భాగవతగీంధ్ములోని ఆఖ్రి సాంధ్ము అయిన దశమ

ఏలన్ = ఎందుకు; మానుము = వడువవు; క ష్కణ= క ష్ణ డా;

సాంధ్ములగ చివరిగకఉని రకమపదాోనేి మబడవ నేను దకాడ

భావం: నాయనా క ష్కణ! మా వసత మ
ి ులు తాకవదుద. మా మాట

పొ ందుపరుసుతనాిను.

వను. మా స్్గగ ులు తీయకు. మా మనసుసలు దొ ంగిల్లంచకు. ఈ

మా. జగ్ద్వనవిహారీ! శ్తతరలోకపరహారీ!

పరయతిం వదిల్లపటలా. పరస్ద
్ ద మైన గోప్కక వస్కతాపహరణం ఘటా ం

సనగ్ుణ్వనవిహారీ! సనంద్రీమానహారీ!

లగని ఈ పదోం గోప్కలు క ష్ణ నితొ పెటా లకుని బహు చకాటి

విగ్తకలుష్పో షీ! వీరవరాయభిలాషీ!

మొర ఈ కంద పదోం. అక్షరం మ 7 స్కరుి ( మకకరం 11

సవగ్ురుహృద్యత్రషీ! సరవదాసతయభాషీ! (12-53)

స్కరుి)వ తోనుపరసంగక పరయొగింపబడిన పదోం దది. మా మా -

ఆరథ ం: జ్గదవనవహారీ = శ్రీరకమా {జ్గదవనవహారుడు -

మావ మావ,మా అందరి; మామా – సంభోధ్న; మా మాన =

జ్గతత ను అవన (రక్ష్ించుట)కెై వహరించువకడు, రకముడు};

మా యొకా మానం; మా మానస – మా యొకా మనసుసలు

శతర లోకపరహారీ = శ్రీరకమా {శతర లోకపరహారుడు - శతర వుల

అని మా మా 4 స్కరుి వకడిన యమకక లంకకరం

సమబహమును

పదాోనికి

సంహరించువకడు,

స్ొ గసులు అదిదంది. గోప్కలు అంట ఆతిలు. క ష్ణ అంటల బరహి

సుగుణవనవహారీ

తతీం. వలువలు అంతే అవదాో ఆవరణలు. మా అంటల అహం

సుగుణములు అనడి వనమున వహరించువకడు, రకముడు};

కకరం. అనుకుంటల వచేి శవిష్ వశిష్ా మైన అలంకకరంగక భాస్్

సుందరీమానహారీ

సుతంది. ఫరజ్ా అనే తల్లి తో పుటిానది బరహి తతీం కనుక జీవునకు

అందగతెత ల

మామ అయింది. గొప్కలనే ఆతిలు లేక జ్ేవులు

వగతకలుష్పో ష్వ = శ్రీరకమా {వగతకలుష్పో ష్ డు - వగతకలుష్

క ష్ణ అనే

బరహి తతీం ను మా మా అని సంబో దిసత ునాిరని

అరా ం

=
=

శ్రీరకమా

రకముడు};

శ్రీరకమా

అభిమానమును

{సుగుణవనవహారుడు
{సుందరీమానహారుడు
హరించువకడు,

-

రకముడు};

(కళ్ంకరహిత లను) పో ష్్ంచువకడు, రకముడు}; వీరవరకోభిలాష్వ
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= శ్రీరకమా {వీరవరకోభిలాష్ డు - వీరవరుోలచేత అభిలష్్ంప

సకలగుణాభిసంపనుిడు, అందగతెత ల అభిమానమును హరించు

దగినవకడు,

శ్రీరకమా

వకడు. కళ్ంకరహిత లను పో ష్్ంచువకడు, వీరవరుోలచేత అభిల

{సీగురుహ దయతోష్ డు - తన గురువునకు సంతోష్ము

ష్్ంపదగినవకడు, తన గురువునకు సంతోష్ము కల్లగించువకడు,

కల్లగించువకడు,

ఎలి పుపడు సతోమే పలుకు వకడు అయినటలవంటి శ్రీ రకమా న్నకు

రకముడు};

సీగురుహ దయతోష్వ

రకముడు};

{సరీదాసతోభాష్్

-

సరీదాసతోభాష్వ

ఎలి పుపడు

=
=

సతోమే పలుకు

శ్రీరకమా
వకడు,

రకముడు}.

నా వందనములు.
ఈ వధ్ంగక శ్రీ రకమునికి వందనంతో నా ఈ పరధ్మ

భావం: శ్రీ రకముని పకరరిధసత ునిటల
ి గక ఉండే ఈ పదోం మానవులకు

పరయతాినిి మీ ముందుంచుత నాిను. పలుకుపలుకునా రస్క

ఉండవలస్్న లక్షణాలను వశదవకరిసత ుంది. జ్గతత ను రక్ష్ించుటకెై

లూరే శ్రీమద్ భాగవతంలో మరిక నిి పదాోలతో దంకోస్కరి మ ె

జ్నిించిన వకడు శతర వుల సమబహమును సంహరించువకడు,

కలుదాదం. సీస్్త .

నేనన నడ్చచిన దారి (రెండవ భాగ్ం)
కకశ్రనాధ్ుని రకధ్ (డో వర్, నూోజ్ెరీస)
గత సంచికలో నేను చెపప్ న కధ్ కి దది క నస్కగింపు.

కకలం ఉపకహారంతో బాటల, స్ెపష్ల్ ఎడుోకేష్న్, స్వపచ్, ఫ్జియో

మానస్్క దబూందులు గల సంతానానిి పెంచి పెదద చెయోడం

థ్ెరపవలు, ఒకేష్నల్ టని
ైి ంగ్ అన్ని ఉచితం. కె.డి.బి. సంసా లో పెన
ై

అనే ఈ సమసోల ఒడుదుడుకుల మధ్ో చాలా ఏళ్లె గడిప్న

చెపప్ న స్ేవకకకరోకీమాలే కకకుండా, ప్డియాటిక్స
ర చెక్స అప్ రెండు

మేము, కె.డి.బి. సంసా ను మొదలు పెటా ి ఈనాడు నడుసుతని

వకరకలకి ఒకస్కరి, మబడునలలకి ఒక స్కరి నుోరకలజిస్ా , స్ెక
ై య
ి ా

దారి దది. నేను దంతకుముందు చెపప్ న కధ్ ఎవరిని సపందిప

టిస్
ర ా వచిి పరిక్ష్ించడం కూడా జ్రుగుత ంది.

జ్ేసత ుందో నాకు తెల్లయదు. ఎందుకంటల లోకంలో ఒకరికి నచిినది
మరొకరి నచుిత ందని గకోరంటిలేదు.

2004 లో మొదల న
ై కె.డి.బి సంసా ఎలకురుీ, అవనిగడే ,

పెైపచ
ె ుి దది చాలా

బందరు అనే చోటి మబడుపువుీలు పూస్్ంది. దంకక ఆరు కకయ

మందికి పరిచయం లేని వష్యం. అనిి వష్యాలు అందరికి

లు కకయాల్ల. దందులో సహాయం పొ ందుత నిప్లిలు సుమారు

నచికపో వడంలో తపుపలేదు. దేన్ని గురించి అయినా అందరికి

వందమంది మాతరమే.కకని అవసరం ఉనిది మన దేశపు గకీమీణ

సపందన కలగకల్ల అనుకోవడం “మనకు నచిిన కూర అందరికి

పకరంతాలోి ఉని లక్షలాది ప్లిలకి. మేము ఈ సంసా ని పకరరంభిం

నచాిల్ల” అనుకోవడం లాంటిద.ి ఈ సంసా గురించి దంక ంచం తెలు

చినది మొదలు 2007 దాక పరతేోకించి ఎవరిన్న ధ్నసహాయం కోర

సుకోవకలనే ఆసకిత ఉని వకళ్ెకోసం, క నిి వవరకలు, మరో

లేదు. 2007 నుంచి తెల్లస్్న స్ేిహిత లు, బంధ్ువుల వదద నుంచి

చిని కధ్. దందులో కధ్ావసుతవు-దంక ంచం చెయాోల్ల, చెయో

క ంత సహాయం మాకు లభిస్ోత ంది. కకని మా ఆశకు అంత లేదో ,

గలగకల్ల అని తపన మాతరమే. దది మేము స్కధ్ించిన వజ్యం

లేక ఈ సమస్ేో అంత లేనిదో తెల్లయదు. కకని మేము దంకక ఏం

గురించిన కధ్ కకదు.

చేస్ేత బాగుంటలందా అని చూసుతనాిము. పరసత ుతం మా సంసా లో

ఎవరూ పటిాంచుకోని మారుమబల పలి

టూళ్ెలో ఉండే మానస్్క దబూందులు ఉని ప్లిలకు మాకు

జ్రుగుత ని క తత సంగత లు దవ.....

చేతనన
ై ంతలో సహాయానిిఅందజ్ేస్్, తదాీరక వకరిబత
ర కు క ంత

దూరంగక వేరే ఊళ్ెలో ఉండి, మా ఊరి దాకక రకలేని వకరికి

వరకు బాగుపడే అవకకశకనిి కల్లగిసత ునాిమనే ఆతిత ప్త కి

సహాయానిి అందచేయాలనే తాపతరయంతో “‘బండారు వేణు

సంబంధ్ించిన కధ్.

మాధ్వ్ పకరజ్ెక్సా అవుట్ రీచ్ “ అనే పధ్కకనిి ఈమధ్ేో మొదలు

కె.డి.బి. సంసా లో శిక్షణ పొ ందుత నిబాల బాల్లకలకి,
బసుస సదుపకయం, యునిఫకరం, మధ్ాోహిం భోజ్నం, స్కయం

పెటా ాము. దందులో ప్లి లేదా ప్లివకడిని తల్లి దండురలతో బాటల
సంసా కు ప్ల్లప్ంచి, పరీక్ష్ించి, ఏ రకమైన సహాయం, శిక్షణ కకవక
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లో నిరణ యించి, తల్లి దండురలకు ఆవష్యంలో శిక్షణ దచిి, కకవల

పెటాడం. దది ఒక ఏడాది లోపునే జ్రుగుత ందని అనుకుంటల

స్్న శికణ ణ, బో ధ్నలకు కకవలస్్న స్కధ్నస్కమగిీతో పంపడం

నాిము. పటాిలోి చదువుకుని పలి టూళ్ెకి వచిి ఉదో ోగకలు

జ్రుగుత ంది. ఈ సమయంలో కె.డి.బి. సంసా వకరికి ఉచితంగక

చేస్ే వకళ్లె అతి తకుావ ఉంటారు. దలాంటి కకలేజి పెటాడం వలి

వసతి కల్లపసుతంది. అటల తరవకత వకరిని ఏడాది కి మబడు స్కరుి

ఆ పకరంతాలలో ఉని అమాియిలకి చదువుకోవడానికి అవకకశం

వళిి పరోవేక్షణ చేస్్, శిక్షణ వష్యంలో తగిన మారుపలు, చేరుప

కల్లపంచడంతో బాటల మన సంసా కు పనిచేస్ే ఉదో ోగులని కూడా

లు చెయోడం జ్రుగుత ంది.

మనమే తయారు చేసుకోవడం అవుత ంది.

దవనికి మన తెలుగు కళాసమితి

సభ్ుోలు, చిరకకల మితర లు అయిన శ్రీ బండారు రకజ్ారకవు గకరు
సహాయం అందిసత ునాిరు.
మరొకటి “కె.డి.బి. ఛాల ంజ్”

నాలుగోది - “అపలేచియన్ టయి
ర ల్ ఛాల ంజ్” నేను పెై (గత
సంచికలో) కధ్లో చెప్పన క ండఎకాడం అని “analogy

మీలో ఎవరెన
ై ా మీరుగక, మీ

స్కమోం” నా మనసులో భావం మాతరమే. కకని స్కంబశివరకవు

స్ొ ంత ఊళళె దలాంటి సూాలు పెటాదలుచుకుంటల కె.డి.బి సంసా

(ఎవరో మీకు జ్ాాపకం లేక పో తే... మా వకరు, ఫౌండర్, పెస్
ర డ
్ ెంట్,

దాీరక దానికి సంబంధ్ించిన స్కంకేతిక సహాయానిి అందించి,

“కె.డి.బి. దన్/ కె.డి.బి. టరస్ా ) దానిి చేతలోి పెటా ర
ల ు. మానస్్క

ఏరకపటల
ి చెయోడమే కకకుండా క ంత వరకు ధ్నసహాయం కూడా

దబూందులు ఉని ప్లిలని పెంచే తల్లి దండురలకి జీవతపరయాణం

చెయోడం జ్రుగుత ంది. దవనిి గురించి అపపడే ఒకరిదదరు వకక

ఒక కిిష్ామన
ై పరీతారోహణం లాంటిది. తమ పరయాణంలో ఎనని

బు చెయోడం జ్రిగింది.

స్కరుి.. మనసులో మదిలే - ఒంటరితనం, తెల్లయని భ్యం, ఏం

దంక కటి, ఎలకురుీ పరిసర పకరంతాలలో హసూాలు పూరిత

జ్రుగబో త ందో అని దాని గురించి తెల్లయని ఆరకటం అనివ,

చేస్న
్ అమాియిలకు-మంటల్ రిటార్ డేష్న్, స్ెపష్ల్ ఎడుోకేష్న్,

అటల ఆ తల్లి దండురలకు, దటల ఒంటరిగక పరీతానిి ఎకేా వకళ్ి కు

స్వపచ్ థ్ెరపవ, ఫ్జియో థ్ెరప్లలో డిపోి మాకోర్స దచేి కకలేజి

“కకమన్“గక ఉండే భావకలు, అనుభ్వకలు. తమ ప్లిలు జీవతం
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లో ఒకాక ాకా మల
ై ు రకయి చేరుకునిపుపడు (చాలా చిని

లోి అడవులోి వళళెదారి. దవనిి దంతకు ముందు నడిచిన వకళ్లె

మైలురకళళె కకవచుి) మనసుకు కల్లగే త ప్త , ఆహాిదం, ”హమి

ఏరపరచుకుంటూవళళెరు. నిడివ సుమారు 2200 మళ్
ై లె. క నిి

యో” అని ఒకా ఎగశకీస అనివ, కష్ా పడి క ండ ఎకిా, శిఖ్రం

క నిి చోటి దవని ఎతత 6000 అడుగుల ఎతత దాకక వడుత ంది.

చేరి, చుటూ
ా రక ద ష్్ా స్కరించి నపుపడు కల్లగే అనుభ్వకనికి చాలా

ఒక ాకా చోట మనుష్ లు కూడా జ్ంత వులలాగ

దగిగరగక ఉండటమే కకదు, నిజ్ానికి అచింగక అదే అనుభ్బతి.

కకళ్లె కూడా ఉపయోగించి ఎకా వలస్్ వసుతంది. వళ్ెవలస్్న

తన మనసులోని భావకలని, తన అనుభ్వకలని తకిాన వకళ్ెతో

దారిని గురితంచడానికి క ంత టని
ైి ంగ్, అలవకటల కకవకల్ల. లేకపొ తే

పంచుకోవకలనే తాపతరయంతోనూ,

తదాీరక మరిక ంతమంది

దారితప్ప, మళ్
ై ె క దిద తపుపదారిని పడిపో యిే పరమాదం ఉంది.

మంచి మనసుగల వకరిని, మాపరయతింలో చేయబత దచేి

క నిి దశకబాదలుగక చాలా మంది దదొ క స్కహస యాతరగక భావం

సనిిహిత లుగక చేసుకోవకలనే ఆశతోనూ, కష్ా స్కధ్ోమైన ఈ

చి చేసత ునాిరు. క ంత మంది ఒక గుంపుగక కల్లస్్ వళ్తారు.

పనికి పూనుకునాిరు.

మరిక ందరు ఒకారే వళ్తారు. మొదటి దానికంటల రెండో ది మరీ

“అపలేచియన్ టెరయిల్ “ అంటే కులపు ంగా ఇది ...
“అపలేచియన్ “ పరీత శవణ
ీ ి ఉతత ర అమరికకఖ్ండంలో
ఉంది. దది అమరికక దేశంలో ఉని “జ్ారిియా”రకష్ా ంా లో మొదల ై,
నార్త ఈస్ా లో ఉని “మయిన్” అనే రకష్ా ంా లో ముగుసుతంది. ఈ
క ండల మీదుగక వళళె కకల్లబాటని “అపలేచియన్ టయి
ర ల్” అంటా
రు. కకల్లబాట అంటల సులువుగక నడిచే దారి మాతరం కకదు. క ండ

చేత లు,

కష్ా ం. ఎందుకంటల తోవలో జ్ంత భ్యం కకని, దారి తపపడం కకని,
మరే దబూందుల న
ై ా

ఒంటరిగక ఎదురోావలస్్ వసుతంది. అంతే

కకదు మళ్
ై ె తరబడి మరో మనిష్్ మాట లేకుండా నడవవలస్్
వసుతంది. ఈ నడక పగటి పూటమాతరమే నడుస్కతరు. రకతిర కకసత
చదునుగక ఉని నేల వత కుాని ఒక గుడారకనిి (టంట్)
వేసుకుని, తెచుికుని తిండిని తిని, మిగిల్లన పదారకధలని చెటా ల
క మిలకిగకని, నిరేదశించిన సా లాలోగకని

ఎతత గక కటిా పడుకోా

వకల్ల. మనం తీసుకుని వళిెన పరతివసుతవు, తినేస్న
్ తిండి,
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తాగిన న్నళ్లె తపప మనతో బాటల వనకిా రకవలస్్ందే. అంటల

తోవలో నిరేదశసా లాలలో కకలువలోినన, గుంటలోినన

ఎకాడా మన చెతత చెదారం గకని, మనకు బరువయ
ై ాోయని

శుభ్రం చేసుకు తాగకల్ల. జ్ీరం, జ్లుబు లాంటివ వస్ేత కకవలస్్న

పటలాకెళిెన వసుతవులని గకని, ఉపయోగించేస్్న వసుతవులని గకని

మందులు, దెబూ తగిల్లనపుపడు కకవలస్్న వసుతవులు, పురుగో,

పడెయోడానికి వీలేి దు. తోవలో చాలా చోటి ఎలుగుబంటల
ి ,మబస్

పకమ్మ కరిస్ేత తీసుకో వలస్్న మందులు వగెైరకలు అతోవసరమైన

లాంటి

వసుతవులు. మన స్ెల్ ఫో న్ లు చాలా చాలా చోటి పనిచెయోవు.

జ్ంత వులు

ఎకుావగక

తిరుగుత ంటాయి.

పకము,

నింపుక ని

పురుగు,పుటార లాంటివ ఉంటాయని వేరే చెపపకారేిదు అడవ కదా

ఈ నడక మంచి శకరీరకధ్ారుడోం, మానస్్కబలం

మరి.

చెయోగలరు. అందులో ఒకారూ చెయోడం మరింత ఛాల ంజ్ .

టంట్, పకా బటా లు, తినడానికి తిండి; ఎకుావ బరువు

కలవకళళె

లేనివ తమతో బాటల తెచుికోవకల్ల. 10 కిలోల అంటల 20 పౌని

అదే స్కంబశివరకవు చేసత ుని “అపలేచియన్ టయి
ర ల్

కంటల ఎకుావ బరువు మ్మయోలేరు. ఎందుచేతంటల బరువు ఎకుా

ఛాల ంజ్” దారిలో తారసపడే పరయాణికులు తోటి వకరిపెై చాల

వ అయితే ఈ క ండదారి వంట నడవడం చాలా కష్ా ం అవుత ంది.

స్కనుభ్బతిని చూప్స్త కరు, సహాయానిి చేస్త కరు.

ఒక జ్త బటా లు అవకూడా చాలా తేల్లగకగ ఉండేవ పటలాకెళాెల్ల.

అలాగే మా కె.డి.బి. పరయాణంలో

స్కనుభ్బతిని సహ

అతి చినిసా వ్, వండుకుందుకు, తినడానికి కల్లప్ ఒకే గిని-

కకరకనిి చూప్న సహ దయులు ఉనాిరు. మానస్్క దబూందు

కపుప. రెండు లేదా మబడు రోజులకి కకవలస్్న పదారకధలని తీసు

లుని చినాిరులకి న్నడ నిచిి, స్ేద తీరేి మా సంసా కు

కుని వళాెల్ల.

అటలతరువకత నిరేదశసా లాలలో తోవనుంచి క నిి

కకలం నిలబడి, నిలదొ కుాకునే అవకకశం, సహాయము రెండు

బయటికి వచిి, కకవలస్్న వసుతవులని క ని పటలాకె

లభించాలని ఆశల శిఖ్రకల వప
ై ు మా దవరఘ పరయాణానిి క నస్కగి

మైళ్లె

ళాెల్ల. తగు మాతరం వేగంతో నడవకపో తే ఈ నిరేదశసా లాలకు అను

చిర

సుతనాిము.

కుని పరకకరం చేరుకోలేక, తినడానికి తిండి లేక దబూంది పడ

స్కంబశివరకవు ఫుల్ టైం ఫకరిస్్స్కగా “ గేీస్ా ో న్ హాస్్పటల్,

వలస్్ వసుతంది. మంచిన్నళ్లె కూడా చాలా పరిమితంగక పటలాకెళిె,

మారిస్ పెి న్స”లో
ల
పనిచేసత ునారు. నలకు రెండు శని, ఆది వకరకలు
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కూడా పనిచేస్త కరు.

అందుచేత నలకి రెండు శని, ఆదివకరకలని,

పెడతాము. “Face Book“ దాీరక ఈ వష్యానిి ఏప్ల్
ర లో

అపుపడపుపడు వచేి లాంగ్ వీకెండ్స ని “అపలేచియన్ టయి
ర ల్

పరకటిస్త కము. ఈ నడకలో స్కంబశివరకవు ఎకాడ ఉనిది ఆయన

ఛాల ంజ్” కి కేటాయిస్కతరు. మన ఈష్ా కోస్ా లో చల్ల మబలంగక

పెటా లకునే “tracking device” దాీరక వబ్ స్ెైట్ లో చూస్్

ఏప్రల్ నుంచి అకోాబర్ నలల మధ్ో మాతరం నడుస్కతరు. కిందటి

తెలుసుకోవచుి.

ఏడాది మొదలు పెటా ,ి దపపటికి నూోజ్ెరీస, మేరి లాండ్ రకష్కాాలలో

తెల్లస్్న మరో నలుగురితో పంచుకోండి.

నడక పూరిత చేశకరు, నూోయార్ా రకష్ా ంా లో క ంతభాగం నడిచేరు.

బుకుాలో మమిల్లి చూడండి.

దంచుమించు 160 మళ్
ై లె పూరిత అయాో యి. దది అంత

ఉంటల “rkasinadhuni@yahoo.com“ కి ఈ మయిలు పంపండి.

తొందరలో అయిేో పని కకదు. క నిి ఏళ్లె పటటాచుి.
ఈ ఏడాది (2014) ఏప్ల్
ర లో మ ె మొదలు పెడతారు.

మీరు తెలుసుకుని ఈ వష్యాలని మీకు
ఏప్ల్
ర నలలో ఫేస్

మీకు పరశిలు, సందేహాలు

“Never give up on anybody miracles happen every day.”

దవని వవరకలు మా వబ్-స్ెైట్ లో (www.kdbvillage.org)

ఉరి -కధ నచిచన కారణ్ం
డ్ా. వెద
ై ేహీ శ్శ్ధర్
క ంతమంది రచయితలని ఎంత వసత తంగక చదివనా

అయితే 1950వ సంవతసరంలో ఆనందవకణి పతిరకలో మొదటి

వకరి రచనా శైల్లని,స్్గేిచర్ స్ెా ల్ల
ల ి పటలాకునాిమనుకునే లోపు

స్కరిగక పరచురితమైన “ఉరి” అనే వకరి చిని కధ్ను చదివన

ఏదో ఒక వనూ తి కోణంతో మనలను ఆశిరోపరుసూ
త ఉంటా

పుడు, ఆయనమీద పకడూందవగక ఏరప రుచుకుని అభిపకరయా

రు. వశీనాధ్ అటలవంటి రచయితలలో ఒకరు. వేయిపడగలు,

లన్ని అసంపూరణ మన
ై అంచనాలుగక అని ప్స్త కయి. రచయితలలో

పురకణవైర గీంధ్ మాల, హాహా-హూహూ, వష్ణ శరి దంగీిష్ చ

ఈ రకమన
ై వసుతవవ
ై ధ్ోత అంతకనాి కూడా శైలీ/రూప వవ
ై ధ్ోత

దువు వంటి రచనలు చదివనతరకీత సహజ్ంగక వశీనాధ్ రచనా

తో ఒక రచన కు మరొక రచనకు మధ్ో దంతటి వనూతితతో

సరళి/శైల్ల తాలూకు రూపు గురించి ఒక అంచనా ఏరపడుత ంది.

పకఠకులని అబుూర పరచే లక్షణం అరుదు అనే చెపకపల్ల.
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“ఉరి” చాలా చినికధ్. ఎంత చినిదో అంత బలీయమన
ై
కధ్.చదువుత ంటల కళ్లె చెమరిి, గొంత

వంటి కధ్ రకయలేరు. ఈ కధ్ ఎతత గడే వశీనాధ్ స్ొ తత యిన

పెగలని అనుభ్వం

సునిశితతరాంతో మొదలవుత ంది. ఉరిశిక్ష వేస్ేముందు మాటాిడ

కల్లగించే దటలవంటి కధ్లు అంత తరచుగక చూడం. ఈ కధ్ంతా

మంటల అరధ ం ఉంది, శిక్ష వేస్కక చెపప్ నా, చెపుపకోకపో యినా ఒకటల

కధ్కుడు, పరధ్ానపకతర అయిన ఒక ముదాదయి సీరంలో స్కగు

అంటూనే “మనుష్ ోడెై జ్ని ఎతిత న తరకీత మాటాిడటంలో క ంత

త ంది. పరధ్ానపకతర సీగతంగక కధ్ నడుపుత నిపుపడు, చాలా

లౌకికమన
ై సంతోష్ం ఉంటలంది. అది మాయాప్హత
ి లన
ై మాన

స్కరుి రచయిత గొంత ,పకతర గొంత ను డామినేట్ చేయడం

వులకు సహజ్ లక్షణం.” అంటారు. ఈ వకకోం చాలా చకాటి అబి

చూసూ
త ఉంటాం. ఈ కధ్లో మనకు కేవలం పరధ్ానపకతర మాతరమే

రేీష్న్. మన అందరి అనుభ్వమే. అయి నా దలా స్్దధ ాంతీక

కనబదుత ంది, కకన్న వశీనాధ్ ఎకాడా కనబడరు.ఈ పరధ్ానపకతర

రించకపో తే పరతోక్షంగక మనద ష్్ాలోకి రకని వష్యం కూడా.

భ్యంకరమన
ై దారిదయర పవడత
ి డు. దురభరదారిదయర ం నుంచి తన

అలాగే మరో చోట ఆయన తరాం చూడండి, ”చంపడంలో దనిి

తల్లి న్న, భారకోబిడే ల్లి కకపకడుకోలేని నిససహాయుడు. ఒక గుంపు

భబదాలేమిటి? రకయి తగిల్లతే చచిి త పకకి గుండు తగిల్లతే బరత

కు, పో లీసులకు మధ్ో జ్రిగన
ి ఘరాణలో తన పరమయ
ే ం లేకుం

కుతాడా? త పకకి గుండు తగిల్లచస్ేత శిక్ష లేదూ! రకయి తగిల్ల చస్ేత

డానే చికుాకుని అనాోయంగక హతాోనేరం మ్మపబడి, ఉరిశిక్ష

శిక్ష్ా?” ఈ కధ్లోని భాష్లో కకన్న,భావంలో కకన్న వశీనాధ్ చూప్న

వేయబడినవకడు. ఉరిశిక్ష అమలుకు ముందు అతనిని మాటాిడ

సరళ్త మనల్లి ఆశిరో పరసుతంది. నిజ్ానికి ఈ పకతర సీభా

మని అనుమతి దచిినపుడు అతని సీరంలో నిరిిపతంగక చెప్పన

వకనికి దటలవంటి సరళ్మన
ై భాష్ ఔచితాోనిిసుతంది. రచయిత

కధ్, ఈ కధ్. కధ్కుడు నిరిిపతంగక చెపప్ నా పకఠకుడు చదివన పరతి

ఎంత పండిత డెైనా భాష్ని పకతోరచితంగక వకడుకోటంలోనే అతని

“నేను

పరతిభ్ తెలుసుతంది. ఎవరికీ పనికి రకకుండా వరిగప
ి డుని

ఉదో ోగం చేయలేదు. కూలీనాలీ కుదరలేదు. మ్మసం చేయలేను.

కరీపులి ల్లి వంటచెరకుకోసం ఏరుకుంటలని పరధ్ానపకతరని ఒకక

ఎకాడో నాలుగ రకళ్లె సంపకదిస్ేత దాంతో బియోం క నుకుాందా

యన కరీతో క టలా సంఘటనలో భ్యంకర మన
ై దారిదయర ంతో పకటల,

మంటల బియోం దొ రకలేదు. అదివరకు నాలుగురోజులు దంటిల్లి

పరపంచంలో నిష్కారణంగక కరడుకటిాన నిరద యను చూస్కతం. ఈ కధ్

పకదవ పసుతనాిం. నేను, నా భారో ఎలాగో అలాిగ తమాయించు

లో పరతివకకోమబ మనల్లి కదిల్లంచి వంటాడు

కునాిం. ప్లిలు బకానరకల ై కూరుిని చోటలనుంచి లేవలేక,

అతిశయోకిత లేదు. అనిిటికనాి ఈ కధ్ ముగింపు వకకకోలు మ

యిేడిే శకిత కూడా లేక బరతికి ఉని శవకలలేి పడి ఉంటల చూడటం

నల్లి నిరకఘంత లని చేస్త కయి. వేదనతో నింపుతాయి . “నాకు దంత

యిలాగక?” అని ల ైని దగగ రికి వచేిసరికి పరతిస్కరీ కళ్లె న్నళ్ెతో

ఉపకకరం చేస్్న మీరు వయిేోళ్లె బరతకండి. బరత కంతా తిండి లేక

నిండి, కంఠం దుఃఖ్ంతో పూడుకుపో త ంది. గొపపస్కహితోం జీవతా

చచిిన నాకు రెండు నలలు సుఖ్ంగక తిండి పెటా ారు. మీ కడుపు

నిి, సమాజ్ానిి పరతిబింబించాలని అందరూ అంటారు. దంత

లు చలి గక ఉండాల్ల.కకన్న నా దంటిది, ప్లిలు ఏమన
ై ారో తెల్లయ

నిజ్ాయితీగక, ఎటలవంటి ఆరోప్త/ఆపకదిత భావకలు లేకుండా

లేదు.నాకు ఒకాటల చింతగక ఉంది. నా ప్లిలు క ంచెం పెదదవకళ్లె

జీవతానిి పరతిబింబించిన కధ్లు వేళ్ెమీద ల కా పెటావచుి .

అయితే, ఎలాిగో అలాిగ పెదదవకళ్లె అయితే చివరి రోజులోి వకళ్ి కు

స్కరీ చల్లంచకుండా ఉండటం స్కధ్ోం కకదు. ముఖ్ోంగక

త ందంటల

ఈ కధ్ నాకు నచిటానికి పరధ్ాన కకరణం, ఈ కధ్ కేవ

కూడా నాకు పటిాన యోగం పడుత ందాఅని . అదంతా మీ దయ.

లం ఒక సహజ్మైన, ఆరదరమైన మానవీయ సపందనలోంచి మాతర

వకళ్ెని వదికించి ఈ ఉపకకరం చేయిస్ేత మీ కడుపున పుటాతను”.

మే రకవటం. ఎకాడా సందేశకలను దవీటం కకన్న, దవకీలని

దందులో వోంగోం ఏ మాతరం లేదు. తనవకరిని కూడా వదికించి

తపన కకన్న లేదు. స్కహితోవసుతవుతో తాదాతియత,స్కనుభ్బతి

ఖ్ెైదులో ఉంచమని పకరదేయపడటం లో తన భారకోబిడే లకి కన్నస్క

లేకుండా దటలవంటి కధ్లు రకవు. నిజ్ానికి సమాజ్ంలో ఉని

వసరమన
ై పూటభోజ్నం సమకూరకిలని తపన, ఆరకటం, సమ

దురభరదారిదారయనిి చూస్్ ఎంతగకనన వశీనాధ్ చల్లంచకపో తే దటల

కూరిలేని తన అశకత త, ఉరిశిక్ష వేస్న
్ ా అనిం పెటా న
ి అధ్ికకరుల
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పటి అమాయకమన
ై క తజ్ా త మాతరమే ఉనాియి. ఎనిి సంవతస
రకలు ఒక కుటలంబం మొతత ం పసుతలతో గడపకపో తే

మంటలో అంతరాంతర ద్గ్ధమెైన బ్బడ్చద్నన ..”

జ్ెల
ై ుజీవత

పకఠకులుకూడా ఈ కధ్ చదివకక అలానే ఆరదరమవుతారనే నా న

మే మరుగనిప్సత ుంది? ఆ దురభర పరిస్ా తి
్ ని ఎటలవంటి మలో

మికం. (క నిి నలలకిీతం యధ్ాలాపంగక మా నానిగకరితో

డారమా లేకుండా వశీనాధ్ చితిరంచిన తీరు మనల్లి బలీయంగక

మాటాిడుత ంటల ఈ కధ్ పరసకిత రకవటం,నేను ఈకధ్ చదవ

వంటాడుత ంది.

లేదనటం, ఆవష్యంతెల్లస్్ మానానిగకరికి సనిిహిత మితర లు,

ఈ కధ్ నిససందేహంగక నేను చదివన గొపప కధ్లలో ఒకటి. ఈ

స్ేిహశ్రల్ల, వశీనాధ్ కళా పవఠవోవస్కాపకులు, సీయంగకకవ, రచ

కధ్ చదివనపుపడు నాకు నాఅభిమాన కవ తిలక్స ‘ఆరత గత
ీ ం’ గురుత

యిత, అనువకదకులు అయిన శ్రీ వల్లచాల క ండలరకవు గకరు ఈ

కు వచిింది.

కధ్ ప్డిఎఫ్ నాకు పంపడం జ్రిగకయి. వకరికి నా క తజ్ా తలు.

“నేడు నేనన కనీురుగా కరిగిన గీతికనన

గ్మనిక: ఈ కధ త్ెలుగ్ు జయయతి ఆన్-లగైన్ ఎడ్చష్నోల అననబ్ంధంగా

సిగ్ె ుత్ర రెండుగా చీలిన వెద్నరు బ్ొ ంగ్ునన

చేరచబ్డ్చనది.)
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“మీ ఆయనిి చూస్ేత న్నకెందుకే ఎంత భ్యం?” వంకమి , పులి మిని అడిగింది. “మా ఆయన పేరు హరిచిందరకీవే బాబబ! ననివరికెైనా పేకకటలో
తాకటలా పెటా లస్్, అమేిస్కతడేమ్మనని” – పులి మి చెప్పంది. -- (అంతరకిలం నుంచి)
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త్ెలుగ్ు ఉనామద్ం
డ్ా . వెై. వి. రమణ్ (గ్ుంటూరు)
“ఉనామద్ం రోగ్ుల కోసం మానసిక వెైద్నయల అవగాహన సద్సనస."
ఆంధ్రజ్యోతి

జిలాి

ఎడిష్నని

ఈ

వకరత

చదవంగకనే

ముందుక చిి సీచిమైన తెలుగు మాటాిడటం మొద ల డతారు.
రిమ్మ రకముగక మారినటల
ి . దంక ందరు మైక్స ముందు చకాటి

కంగకరుపడాేను. స్ెైకయ
ి ాటీర వైదోంలో 'ఉనాిదం' అనే జ్బుూ

తెలుగులో

మాటాిడి..

స్ేాజ్

దిగంగకనేి

'సంసా తం'

మొద

ఉనిటల
ి నాకు తెలీదు. క దిదస్ేపటి తరవకత నాకరధ మైందేమనగక

ల డతారు. రకము అపరిచిత డుగక మారినటల
ి . నాకెందుకో మొద

సికజయఫ్ీని
ర యా అనబడే ఓ మానస్్క రోగకనికి తెలుగు అనువకదం

టలిండి మాత భాష్పెై (చాలామందికి ఉనిటల
ి ) తీవరమైన మమ

'ఉనాిదం' అని. మనసు దిగులుగక అయిపొ యింది. నాకెందుకో

కకరం లేదు. అందువలి నేనేమ్మ 'తెలుగు భాష్ని పస్్బిడే లా స్కకు

'ఉనాిదం' అంటల ఉగీవకదం టప
ై ులో ఏదో తిటలాలాగక అనిప్ంచింది.

దాం' అనే నినాదం నాకు అరధం కకదు! ఈ రోజులోి దంటలి మాత

తలపెటా ంి దేమ్మ సికజయఫ్ీరనియా రోగం పటి అవగకహన కకరో కీమం.

మబరుతలకే దికుాలేదు. దక మాత భాష్కి అంత పవతరత దేనికో!

వచిినవకరిని ఉనాిదులు అంటల.. ప్ల్లచి మరీ అవమానిం

నేను ఆంధ్ారలో పుటాాను కకవున తెలుగులో బాిగు రకసుకుం

చినటి వుత ందేమ్మ? ఉనాిదం అనే అనువకదపదం తెలుగు ని

టలనాిను. కేరళ్లో పుటిానటతే
లి నా బాిగుని మలయాళ్ం భాష్లో

ఘంటలవు పరకకరం కరెకాే ఆవీచుి. కకన్న వనడానికి ఏ మాతరం

రకసుకునేవకణిి. నా భాష్ తెలుగు కకవటం కేవలం ఒక యాకిస

బాలేదు. మన భాష్కభిమానులు రోగకల పేరి వష్యంలో క ంత

డెంట్ మాతరమే. దానికి లేని పవతరత అంటగటా డం అనవసరం.

నిబదధ త పకటించాల్లసన అవసరం ఉంది. స్్ాజ్యఫవరనియా అనేది

కుకాలకూాడా కుకాభాష్ ఉంటలంది కదా!

జ్రిన్ భాష్క పదం. దంగీిష్ వకడు దానిి స్్ాజ్యఫవరనియాగకనే

ఒకపుపడు తెలుగు భాష్ అంతపుర కనో. గురజ్ాడ,

ఉంచేశకడు గకన్న తన భాష్లోకి అనువదింపపూనుకోలేదు. పరపంచ

గిడుగు ఆ కనోని గుమింలోకి తీసుక చాిరు. శ్రీపకద, శ్రీశ్రీ రోడుే

వకోపత ంగక రొగకలకి ఒకటల పేరు ఉంటల మంచిది. అందువలి ఎవరికీ

మీదకి

నష్ా ం కూడాలేదు. ‘అతిస్కరం' అంటల కలరక అనిసంగతి నాకు

మా.గోఖ్లే, కేశవరెడిే సమాజ్పు అటా డుగు లోత లు చూప్స్ేత,

మొనిటిదాకక తెలీదు. హపర్–టనా న్ ని ఆంగి ంలో బి డ్ పెరష్ర్

నామిని పలి జ్నుల బబత భాష్ కూడా నేరిపంచాడు. పరతిస్కరీ

(BP) అంటారు. బిప్ అంటల చదువుకోనివకరికూాడా అరధ మౌత ం

(భాష్క) శంకరశకస్్త ి 'శకరదా!' అంటూ గకవుకేక పెడుతూనే

ది. కకన్న తెలుగులో రకత పో టల (ఏదో కతిత పో టలలా అనిప్సత ుంది

ఉనాిడు. అయినా లాభ్ం లేకపో త ంది.

కదూ) అంటూ భ్యాందో ళ్నకి గురిచేస్త కరు. డయాబబట్స

తెచాిరు.

రకవశకస్్త ి

అలగకజ్నంలోకి

తీసుకెళాెడు.

అంటల

మనం స్కధ్ోమన
ై ంతవరకు ఈ ధ్ూమశకట యంతారలకీ,

తెలుగులో మధ్ుమేహం (నాకు మధ్ుబాల గురొతసుతంది) అంటారు.

అంతరకిలలకీ దూరంగక జ్రిగత
ి ే మంచిదని నా అభిపకరయం. భాష్

టైఫకయిడ్ అంటల వష్జ్ీరమట! తెలుగు భాష్కభిమానం అంటల

అనేది

వష్యానిి కిిష్ాం చేసుకోవటం కకకూడదు. పరజలోల పారచ్నరయం పర ం

చెపుపకోడానికి,

దిన పదాలిు (అది ఏ భాషెన
ై ా పరవాలేద్న) అలా వదిలేసేునే

భాష్కూాడా

ఉతు మం. దంటరెిట్ అనే పదానిి అంతరకిలం (మారకిలం గురొత

అంతరించిపో యి స్ెగ
ై లు చేసుకుంటూ బరతికే రోజులగస్ేత మనం

సుతంది) అంటూ ఏదో మాయాజ్ాలం చెయోనేల! దలా అంటల మన

కూడా దంచకకా స్ెగ
ై లు చేసుకుంటూనే బరతికేదద ాం. నాకెత
ై ే అది

పొ ర ఫెష్నల్ భాష్కభిమానులు ఒపుపకోరు. వకరికి క తకమన
ై తెలు

కూడా హాయిగకనే ఉంటలంది.

గు అనువకదపదాలంటలనే దష్ా ం. అపరిచిత డు స్్నిమా గురుతంది

అంకితం:

కదూ! క ందరు భాష్కభిమానులు స్ేాజి ఎకేాదాకక వకడుక భాష్

తెలుగుభాష్లో అనువకద పదాలు అంటూ కంకరకీళ్ె భాష్ని మన

(తెలుగు + దంగీిష్ పదాలు కలగల్లప్) లో మాటాిడతారు. మైక్స

పెై రుదద డానికి పరయతిించే వజుాలకి.

ఎవణలి

ఉదధ రించడానికకాదు.
రకసుకోడానికి

పరయోజ్నం

మాతరమే.
లేదు.

మన

ఆలోచనల్లి

అంతకుమించి

రేపొ పదుదన

ఏ

భాష్లన్ని
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