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 Dear Friends and TFAS Members, తలెుగు కళా సమితి సభ్ుోలందరిక ీ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 

3
rd

 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 3
rd

. 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 కకరోవరగం బాదోతలు స్వీకరించింది. మారిి 30, 2014 న “కోరియాండర్” రెష్కా రెంట్ , ఎడిసన్ 
లో జ్రిగిన కకరోకీమంలో శ్రీ గండి శ్రీనివకస్ తన కకరోవరకగ నిి పరిచయం చేస్కరు. ఈ కకరోకీమాని కి తెలుగు జ్యోతి సంపకదకబ ందంతో సహా పెకుా 
తెలుగు సంఘాల పరతినిధ్ులు హాజ్రయి తెలుగు కళా సమితికి సంఘీభావకనిి వోకతం చేస్కరు. నూతన కకరోవరకగ నికి తెలుగు జ్యోతి శుభాకకంక్షలు.  

mailto:feedback@tfas.net
mailto:membership@tfas.net
mailto:president@tfas.net
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లలితగీత వికాసం 
    డా. వడేేపలి్ల క ష్ణ   

ఎంతటి మహానద ియి నైా పకర రంభ్ దశలో పకయగక ఉదభవంచినటలి  
తెలుగు గయే స్కహతిోంలో గురజ్ాడ ‘దేశభ్కిత’ గేయం పరభ్వంచి 
నటలి  ‘అవతరణ’గక అరధమవుతోంది. ఆ తరవకత బసవరకజు, క ష్ణ  
శకస్్త ,ి బాప్రకజు, నండూర,ి అబబూరి మొదల ైన కవులగతీాలతో 
కీమకీమంగక వసతరలిి్ల, వకకసం చెందినటలి గక రూఢఅివుత ంది.  
దేవులపలి్ల, బసవరకజులకు సమకకల్లకుల ైన వకర ిరచనల్లి ముం 
దుగక పరస్కత వంచి–పరిశ్రల్లంచి చూదాద ం.  లల్లతగతీ సంపూరణ వకకసం 
ఎలా ఏరపడిందో  గమనిదాద ం.   
అబ్బూరి (1896): 1935లో ముదుద క ష్ణ  సంకలనంచసే్న్ ‘వ ైతాళి 
కులు’ లో అచియిన అబబూర ిగతీానిి అవలోకిదాద ం. 

ఓ విశాలావనీ ! ... 
శోభాతి పావనీ! ...  
ఆరంభ పుణ్య క్షణ్ముల నీశుడు విరిసని నాటి  
నీ యాది సౌభాగ్య మెటు వేలగె నో ? భవదీయ శాట ి
 ఆకుపచ్చని యాకులో  
 పండు వెలుు రు రేకులలో  
నినను పరశ్ుంపగా జాలి నీ నాటి పరర ద్ను టి పూట 
గ్ంభీర/మైె పరవ /హ ంచె/నీ /ద్న సౌం/ద్రయంపు పాట 
ఓ విశాలావనీ ||        

అంటూ ‘ప థ్వీ పరశంస ‘ చేస్న్ ఆ అబబూరి రచనను చూడగకన ే
గేయంగక భ్రమపడే వీలునిది.  కకని దద ిగయేం కకదు.  చిని  
పంకుత లను మాతరం పలివతో సహా గయేంగక మలచి పొ డవు పంకుత  
లన్ని ‘మధ్ాయకకర’ ఛందంలో అందంగక నడపి్ంచారు.  ఒక పకదం 
లో వరుసగక 2 దందరగణాలు, సూరోగణం మళిి 2 దందరగణాలు, 
సూరోగణం కల్లగ ిఉండ ివ గణం లోని  మొదట ిఅక్షరకనిక ి4 వ 
గణంలోని మొదటి అక్షరకనిక ియతి చలెుి ట, ‘మధ్ాోకార’ పదో 
పరధ్ానలక్షణం. ఆ లక్షణాలనిిటితోనే గేయ – మధ్ాోకార పరథమం 
గక పెై రచనచేస్,్ అబబూరి అబుూరమ నై చమతాారకనిి చూపం్చా 
రు. కకని లల్లతగతీానికి అవసరమ నై అచిమ నై గయేానిి అందిం 
చలేక పో యారు.   

విశ్వనాధ (1893) :  దక ‘కవస్కమాా ట్‘ గక ఖ్ాోతి గకంచిన బహు 
ముఖ్ పరజ్ాా శకల్ల వశీనాథ సతోనారకయణ గకరు రచించిన ‘కిన ిర 
స్కని పకటలు’ పరశి్రల్లదాద ం!  

ఓహో  కినెురసానీ! ఓహో  కినెురసానీ ! 
 ఊహ మాతరము లోపల నేల నిలువవేల జవరాలా !... 
 పరుగెత్ెు డు నీవణే్ి  
 బ్ంధము పూనితి చేతనన  
 కరమున వణే్ికి బ్ద్నలుగ్ 
 కాలవగ్టిి  నీటి పర రలు  
 నాయి దేహమదేమో  
 రాయి వోలగ నగ్ుచ్ననుది! ||ఓహో  ||  
అంటూ అలుి కుని (25) చరణాలు గల ఈ గేయమంతా (12) 
మాతరల పకదాలతో ‘తిరశ-ీచత రసర గత లోి  స్కగిపో యింది.  పలివ 
తో పకటగక అనిప్ంచినా ‘కని ిరస్కని’ పకటలు గేయ కథ్ా కకవోమ ే
తపప లల్లతగతీం కకదు. దందులో కిన ి ర ఒక తెలుగింట ి ఆడ 
పడుచు. అతతపో రు భ్రించలేక అడవ దారి పటిాన తన దలాి ల్లని 
భ్రత వకరించే పరయతించయేగక, అతని కౌగిటలి నే కరగిి న్నరెై కిన ి  
రస్కని వకగె ై పరవహించగక, భ్రత రకయిలా మార ి పో యాడనిద ి
కథ్ాంశం. వసుచరితర’ లోని శుకితమతీ – కోలాహలుల సూూరితతో 
వశీనాధ్ వకరు ఈ తలెుగు ‘కిన ిర’ను మీటనిటలి  తెలుస్ోత ంది.  
‘వ ైతాళికులు’ సంపుటలిో వీరు రచించిన ‘చినిి మబుూలు’ అన ే
ఒక గయేం తపప మరే గేయాలూ కనిప్ంచవు.  

కవిక ండల (1892) :  పరక తి (క ండల) కవగక పరస్ద్ిధ  కకెిాన రచ 
యిత కవక ండల వ ంకటరకవు.  వీరు రచించిన ‘కూల్లయనిల 
కుత కము’ అనే గేయంలో – 
 మొగ్ములనన ముచెచమట లోడుచచ్న 
 మబపులనన  పనెన మోకులీడుచచ్న  
 మడమలగతతు క మనను లేచ్నచ్న  
 గ్ుండల  పేరు కులుకుపాటేమో!...    ఏమో! 
 పాలిండల  పగ్డపు గ్ుండల  పేరేమో!... 
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అంటూ స్కగిపో యిే ఈ గతీంలో చివర ిరెండు పంకుత లు ‘కోరస్’ లా 
పకడుకునే వీలు కల్లగించారు.  బరువ ైన తాళ్లి  లాగుత ంటల – కవ 
క ండల పడుచు కూలీల పకల్లండిపె ైగుండిపేరు కుల్లకిందనే శ ంగకర 
భావనను హ దోంగక పల్లకించారు.  కకని ‘శివరకతిర పరభ్’ గేయంలో  
 కాలకంఠుని నాగ్ సరపము  
 కుబ్ుసమబడ్చచ పడగ్బ్ుససంద ి 
           రెండు నాలకలు – గ్ండు మీసాలటుల  చ్ూసింది! 
 … 
 నొసట క సరని మబడ్ో కనను 
 నివురు బ్ారని క లిమి దెగ్డ్చ 
 నెగ్డ్చ దిరపిపంద,ి పర గ్లు గ్పిపంది  
అంటూ అకాడకాడ వచనకవతాధ్ోరణి వంతవరుపులను పరదరిి 
సూత  శీ్రశీ్ర ‘బాటస్కర’ి గయేానికి సరకి తత  రకచబాట వేశకరు. కవ 
క ండల వ ంకటరకవు గేయాలు” పరిశ్రల్లస్ేత   

నదనిిండ నీరునుదీ – నావపెై పిలుల నుదీ  
పిలాల కు ఒళ్లల నుదీ – వొళ్ళెలల  వయసననుదీ  
చినుదీ పూదనేెరా ! కపటాకులా ఈ నేరా!  

‘నావపెై పలి్ ‘ అనే గేయం, 
పిరయుడు: తతరాయి పువువ తతరిమితి  క పుపలో  
 సరాగ్మాడ్చన సరసనండ్వెడ్?ే 
పేరయసి: తతరాయి పువువ త్రర వలో దొ రికెనన  
 సరాగ్మాడ్ెనన చ్లల ని గాలి! 

అంటూ పరశనితతరకలుగక స్కగపిో యిే ‘కోకలి మొగుడు’ అన ే జ్ాన 
పద ధ్ోరణి గేయం మన మనసుల్లి మధ్ురోహలోి  తలేుసుత ంది.  
వీర ిరచనలోి  గకీ మోం–గకీ ంధ్ికం పడుగు పేకలాి  అలుి కు పో తాయి.  
కకని శీ్రశీ్ర వీరి గురించి రకసూత ,  “కవ క ండలకు తోచిందంతా రకయ 
డం – రకస్్ందంతా అచుి వయేడం అలవకటలంది కకబటిా  అతనికో  
ఎడటిర్ అతోవసరం” -  అంటూ  సూచించారు.  

నండూరి (1895) : ఎంకి పకటల స ష్్ాకరత  నండూర ి సుబాూ 
రకవుగకరు భావంలోనే గకక భాష్లోనూ నవోతను స్కధ్ించారు.  
జ్ానపద ధ్ోరణలిోన ేపల ి  పదాలను పదలింగక పొ ందు పరచిారు. 
 గ్ుండ్ె గ ంతతకలోన క టాల డుత్ాదీ  
 కూకుండ నీద్నరా కూసింత సేపు  

 నాకాసి సూసాు ది నవువ నవివసాు ది  
 యిెలిల మాటాడ్చసేు  యిసిరి క డత్ాదీ! 
 ............................................ 
 పచ్చనీ సేలోకి పండు యినెెులోల న 

నీలిసీరా  గ్టిి  నీటుగ సాు  వుంటె 
వొయాయర మొలికించ్న నా యిెంకీ!  
వొనలచిచమనిపించ్న నాయిెంకీ! 

అంటూ నండూరి తన యి ంకనిి వనలక్ష్ిిలా అభివరిణంచారు.  మరో 
చోట   
 యిెంకి వొంటి పిలల  లేదో యి లేదో యి ! 

యిెంకి నా వొంకింక రాదో యి రాదో యి!  
మెళ్ళె పూసల పేరు – తలోల  పూవుల పేరు  
కళ్ళెతిు త్ే సాలు – కనకాభిషకేాలు  

ఆ యి ంకి కళళెతిత  చూస్ేత  చాలు, తనకవ కనకకభిష్ేకకలు అవుతా 
యి  అని ఉపొ పంగి పో తారు.  మొతాత నికి ఎంకిని పరణయముగధగక 
ఒకోా చోట వరహదగధగక నండూర ిఎనని ఎంక ిపకటలను రకస్్నా, 
కీమపరిశ్రలన చసే్ేత  దది ఓ అంతఃసూతర కథ్ా వసుత వుగక పరణయ 
కకవోంగకనే తోసుత ంది. అంతే కకకుండా ‘ఎంకి పకటలు’ జ్ానపదాల 
ఊటలుగక అనిప్స్కత యిే తపప ‘లల్లత గతీాల’ పకటలుగకతోచవు. 

తలాల పరగ్డ  విశ్వసనంద్రమమ (1899) :  మనకుని ఆధ్ునికకంధ్ర 
కవయిత ర లోి  అగీస్కా నం లోనే కకకుండా పరథమ కవయితిరగక ల కిాం 
చ దగిన రచయితిర, శీ్రమతి తలాి పరగడ  వశీసుందరమి.  ఈమ  
బరహిసమాజ్పు సంఘ సంసారణాభిలాష్్.  పరముఖ్ కవ మలి 
వరపు వశవీశీరరకవు అకాయోగక, స్కీతంతరో దోమంలో పకలగగ ని 
కకరకగకరవకసమనుభ్వంచిన దేశభ్కుత రకలు. ఈమ  రచించిన ‘కవ 
తా కదంబం‘లో అనేక లల్లత గతీాలు సలక్షణంగక స్కక్ష్ాతారిస్కత యి.  
‘సవదేశీవసు రము‘ అన ేగేయంలో – 
 సవదశే్వసు రము జకకగ్ గ్టి గ్  
 విదశేీ మోహమువీడ్ెగ్దా! 
 సేలపుటంచ్నల నీలపు చీరలు  
 చెలువంబ్ ంత్ర పెంచెగ్దా! 
అంటూ సీదశే వస్కత ా ల  వకడకం వలువల్లి చాటి చెపకపరు.  
అలాగ ే‘మేలుక లుపు’ గేయంలో  
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 మేలుక ననమో భారతీయుడ  
 మేలుక ననమో దేశ్భకుు డ  

మేలుక ని నీ తలిల దశే్పు  
 ముకిు గ్నవయాయ! 
అంటూ గురజ్ాడ ‘ముతాోలసరం’ ఛందంలో మొటామొదటి అజ్ాా త 
కరత తీపు ‘మేలుక లుపు’ గేయానిక ి అనుస జ్నగక అగుప్ 
సుత ంది. దలా అనకే పరముఖ్ రచయితల, రచయిత ర ల గయేాలు 
సంపూరణ లల్లత గతీాలుగక అవతరించలేక పో యాయి. కకని బసవ 
రకజు అపకపరకవు, దేవులపలి్ల క ష్ణశకస్్త  ిగకరి గతీాలు ఆ లోటలను 
తీరిగల్లగకయి. దక వకరి గతీాలను క్షుణణంగక పరశి్రల్లదాద ం. ముందు 
గక దవేుల పలి్లకి కకసత  ముందుండి కలం పటిాన బసవరకజు 
అపకపరకవు గతీాలను గమనిదాద ం. 
బ్సవరాజు అపాపరావు (1894) :  ‘ఆంధ్రపతిరక‘ ‘భారతి’ సంపకద 
కవరగంలో చరేి మదరా సులో పని చయేడంవలి, బసవరకజు గకరు 
‘మాంబళ్ం‘లో ఉండేవకరు.  మహాకవుల ైన రకయపోర లు, దేవుల 
పలి్ల, బాపర్కజు, నండూర,ి అబబూర ి లాంటి వకరకిేందరికో ‘మజి 
లీ’గక మంచి కవతీపు ‘బిజిలీ’గక మారిపో యింది. బసవరకజు గతీా 
లు ఎకుావగక ఆతాిశీయ భావ గతీాలుగక అగుప్స్కత యి. 
 ఉదాహరణకు – 
 కోయిలా కోయిలా కూయబ్ో కే != 5 + 5 + 5 + 2 = 17  
 గ్ుండ్ెలూ బ్ద్ు లూ చయేబో్ కే!  “ 
  తీయని రాగాలు తీయబో్ కే   “ 
 తీపతి్ర నా మనసన కోయబ్ో కే   “ 
    ‘చిటిి ’ నీ జాా పకం చేయబ్ో కే   “ 
    చింతలో పరా ణ్ాలు తీయబ్ో క ే  “ 
అని తన పకప ‘మంగళ్పరద’ చినినాటనే కనుి మబయగక 
చింతిసూత  రచించిన గయేానిి చూప్ంచ వచుి.  అలాగే క నాిళ్ె 

కు  క డుకు పుటిా  అతడూ చనిపో గకనే -    
వేదాదిర శ్ఖరాన వెలుగ్ుతతను జయయతి  
మిననకుమని కాసపేు కునికి పో యింది   
కాపురమొమచిచనా కనిు పాపాయి  
ఇలుల  ఖాళీ చసేి వళె్లల  పో యాడు ! 

అంటూ ఖ్ండగతిలో అఖ్ండ పరతిాపంగక అలి్లన గయేానిి గమ 
నించ వచుి.  ఈ లోకమనే కరికయి దలుి ను తన పకపకయి ఖ్ా  
చేస్ ్ వ ళిిపో యాడని భావకనిి నాటకి ి నవోంగక–దవిోంగక బసవ 
రకజు మాతరమ ేచపెపగల్లగకడని క ష్ణశకస్్త  ివకోఖ్ాోనించారు.  రకయ 
పో ర లు, ‘త ణ కంకణం’ రచించ ేనాటిక ిబసవరకజు ‘స్లెయిటే ిగకనం’ 
వకవళ్ె పరచురణలో వ లువడింది.  బసవరకజు గేయాలకు పరతేోక 
వవరణ అకారేిదు.  అవ సూటిగక వలుి ని వడచిిన బాణంలా వ ళిి 
పకఠకుల గుండలెోి  నాటలకుంటాయి. ఉదాహరణకు,  

నలల వాడ్ే! గ లల  పిలల వాడ్ే ! చెలియ 
కలల  కాదే! వాని వలోల  చికికతినే!... 
వచిచనాడ్ే ! త్రట చ చిచనాడ్ే! సకియ  

అన ే  గయేానిి’నలి వకడ ే ! గొలి పలి్వకడ!ే’ అంటూ 7 మాతరల 
శబాద ల్లి 3మాతరల  (గొలి) వరకమంతో పరయోగించి, ఎడన డ 
అనుపకర సతో రచించినటలి  తలే్లకగకన ే అరామవుత ంది. గబడవలి్ల 
రకమబరహింగకరు నిరిి ంచిన ‘మాలపలి్’ (1938) చితరంలో ఈ 
గీతానిి వ ండతిెర కెకిాంచారు.  ఆ తరువకత వడుదల ైన ‘దసరక 
బులోి డు’ (1971) చితరా నిక ి ఆతేరయ దదేధ్ోరణిలో ‘నలివకడే! అ 
మిమ్మి అలిరి పలి్వకడే!‘ అని పకటను రచించడం గమనారహం. 
బసవరకజు అపకపరకవు గతీాలు జ్ానపద బాణలీోి  కూడ జ్ాలు 
వకరుతాయి.  ఉదాహరణకు – 
 గ్ుత్్ు ంకాయ కూరోయ్ బ్ావా! 
 కోరి వండ్చనానోయ్ బ్ావా!  
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 కూరలోపల నా వలపంత్ా  
 కూరి  పెటిి నానోయ్ బ్ావా !  
 పాయసముమలో నా పేరమనెడు 
 పాలు పో సినానోయ్ బ్ావా! 
 బ్ాగ్ని మెచాచలోయ్ బ్ావా ! 
 వెనెులలో నా కనుె వలపనే  
 వెను కలిపనిానోయ్ బ్ావా ! 
 వేగ్ముగా రావోయ్ బ్ావా ! 
అన ేగతీానిి చూపవచుి. ఒక మరదలు పలి్ పకయసంలో ‘పేరమ’ 
అనే పకలు పో యడం, వ న ిలలో కన ి వలపన ేవ ని కల్లప్ ప్లు 
వడం, బావ బాహుబంధ్ాలోి  ఒదగిి పో వకలనుకునే తపన బసవ 
రకజుగకరు మననహరంగక రచించినందు వలినే,  ఆ రోజులోి నే ఈ 
పకట గకీ మఫో ను రకికరుే  దాీరక బందా కనకల్లంగేశీరరకవు 
గకతరంలో మారు మా్మగింది.  దలా భావ పరధ్ాన మ నై లల్లత గతీాలు 
స్్న్న గీతాలుగక రకణించిన కవులలో కూడా బసవరకజ్ే ఆదుోలుగక 
అగుప్స్కత రు.(1938).  ఆ తరకీత శీ్రశీ్ర  ‘కకలచకీం’ (1940) చితరం 
లో ‘మరో పరపంచ’ గతీం మరయిు దవేులపలి్ల ‘మలిీశీర’ి (1951) 
చితర గీతాలు, తరువకతి కవులోి  డా|| స్్. నారకయణ రెడిే  
అమరశిల్లప జ్కాని(1964) లోని ‘ఈ నలిని రకలలో’, లక్ష్ాధ్ికకర ి
(1962) చితరంలో ‘చనేులో ఏముంద?ి’ గీతాలు కనిప్స్కత యి.  

దేవులపలిల కృష్ణ శాసిు రర (1897):   తలెుగు స్కహితీగేయనందనం లో 
పకరజి్ాతంలా వకస్్ంచి భావకవతా పరమిళాలను నలుదసెలా 
వ దజ్లి్లన మ దుపదాల మేస్్త  ిశీ్రదవేులపలి్ల క ష్ణశకస్్త .ి   పవఠికకపుర ి
సంస్కా న ఆస్కా న కవ పండతి కుటలంబంలో జ్నిించి, చినినాటన ే
తలి్లని, యవీన దశలో దలాి ల్లని పో గొటలా క ని తన బాధ్ను ‘చలం’ 
గకరనిటలి  పరపంచం బాధ్గక పంచిన భావకవ. 1920 లో బళాెర ి
కి వ ళ్తత , రెైలు పరయాణంలో నలిమలి అడవుల అందాలను ఆస్కీ 
దిసూత , అలి్లని గతీం సంపూరణ వకస్త్ లల్లత గీతంగక నిల్లచి 
పో యిందలిా – 
 ఆకులో ఆకునెై – పూవులో పూవునెై  
 క మమలో క మమనెై – ననననలేత రెమమనెై  
 ఈ అడవి దాగిపో నా? ..... ఎటల యిన  
 ఇచ్టనే ఆగిపో నా?......... 

 గ్లగ్లని వీచ్న చిరుగాలిలో కెరటమైె  
 జలజలని పారు సేలయిేటిలో త్టేనెై  
 ఈ యడవి దాగిపో నా? ఎటల యినా  
 ఇచ్టనే ఆగిపో నా? .... 
అంటూ స్కగిపో యిన, పరక తి పకరవశోంతో  ఊగిపో యిన అనకే 
స్కరుి  ‘ఆకకశవకణ’ి లో మ్మగిపోయిన ఈ లల్లత గీతం ఆ తరకీత 
‘మేఘసందేశం’ చితరంలో (1986) దాీరక సుశ్రల గకతరంలో అంద 
రిక ిసుపరిచిత మ నై, ఐదేస్ ్మాతరల పదాలతో ఖ్ండగతి లో స్కగి 
న ఈ గతీం “లల్లత గీత” లక్ష్ిి కి పటిాన కమన్నయ కరూపర న్నరకజ్ 
నమనిపస్ుత ంది.  దది క ష్ణశకస్్త  ితొల్లక తి “క ష్ణ పక్షం” కకవకోనిక ి
నాందగిక కనిపస్ుత ంది. ఆ తరవకత బరహిసమాజ్ పరభావంతో అలి్లన  

జయము జాా నపరభాకరా! 
జయము శాంతి సనధ్ాకరా!  
జయము మోహ తమోహరా! 
జయజయ కరుణ్ాకరా! 

అన ే గతీం ‘బరహిసమాజ్ ‘ ఉపకసనలో ‘మంగళ్హారతి’గక మారు 
మ్మగడం వశవష్ం!  ‘ఏకేశీరోపకసనం–వగీహారకధ్నా నిరసనం, 
బాలోవవకహ ఖ్ండనం, వతంత  వవకహ కరణం, వోకిత స్ేీచాా 
భిలాష్ణం‘  అనవే బరహి సమాజ్ పరధ్ాన సూతరా లు!  వకరి పరభ్ు 
వు జ్ాా న పరభాకరుడు, శకంతి సుధ్ాకరుడు, మ్మహాంధ్కకరకనిి 
అణచ ేకరుణాసముదుర డు. అతడే కనిప్ంచ ేఏకెైకదెవైం సూరుోడు, 
అనిద ివకరి అభిమతం.  వగీహారకధ్నను ఖ్ండసిూత  – 

పరతికోవెలకూ పరుగిడకు! 
పరతి బ్ొ మమకు కెైమోడచకు! 
.................................  
తీరని దాహము దేనికెై వ ే
సారని మోహము దేనిపె?ై 
క్షీరజలధ్ి నీలోనే నిండగ్ 
ఆరని దపీము లో లో వుండగ్ ||పరతి|| 

అంటూ బరహి సమాజ్ పరభోధ్ం గకవసూత  అలి్లన గతీం, అభ్ుోదయ 
గీతంగకనూ అనిప్సుత ంది. క ష్ణశకస్్త నిి ‘అక్షరశిల్లప’ అనడానిక ి
వీలుగక  

ముంద్న త్ెలిసనెా పరభు! ఈ  
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మందిర మిటులుంచనేా?.. 
మంద్ మతిని నీవు వచ్నచ  
మధనరక్షణ్ మేదొ  కాసు  .. ||ముంద్న || 
అంద్ముగా నీకననలకు  
వింద్నలుగా వాకిటనే  

అంటూ స్కగిపో యి ే గతీానిి చూడవచుి.  తన పరభ్ువు 
వసుత నాిడని ముందే తలె్లస్ేత  భ్కుత రకలు ముంగలి్లని ఎలా తీరిి దిదద 
గలదో  వవరసిుత ని ఈ గతీానిి బాపు ‘సంపూరణ రకమాయణం’ లో 
శబరిపరంగక, దాసర ి‘మేఘసందేశం’ లో పల్లకించి వ ండతిెర కకెిాం 
చారు హ దోంగక.  అలాగ ే‘డా|| ఆనంద్’ చితరంలో క ష్ణ  శకస్్త  ిగకర ి 

కారీుక రాతతర ళ్ళె – ఆ! 
కరిమబ్ుూంటుందా ?  ఆ  
కాల  మేఘమాకాశ్ం వద్లి  
నేల నడుసను ందా? 
నడ్చచే మబ్ుూనకు – ఊ 
నవేవ పెద్వుందా? 
నవేవ పెద్వులకు  
మువవల వణే్ువులూ! ...  

అనే స్్న్నగతీం మొదటలి  ఆకకశవకణి గతీమే. గోపక్క మధ్ురభ్కిత 
మిళితమే! బ ందావనంలో వ న ి లలు రకసకీీడలోి  వ నుిడ ి
(నలినయో) కోసం గోపక్లు వ దికే సందరకభనిి దవేులపలి్ల మనన 
హరంగక మల్లచారీ గీతానిి !  అలాగ ేశివసుత తితో  – 

శ్వ శ్వ శ్వ అనరాదా? 
శ్వ నామము చదేా? 
శ్వపాద్ము మీదా – నీ  
శ్రసనననంచ్ రాదా? – 

అంటూ అలి్లన గతీానిి, రకముని పరంగక రకమసుత తితో – 
నీ పద్ములగ చాలునన రామా ! 
నీ పద్ ధూళ్లలగ పదవిేలూ ! 
నీ ద్య గౌతమి, గ్ంగా! రామయ  
నీ దాసనలు  ముననగ్ంగ్! 

అన ేభావంతో అలి్లన గతీానిి కూడ క ష్ణశకస్్త  ి రసరమో రచనకు, 
మననహర కలపనకు మచుి త నకలాి  చూప్ంచ వచుి. అంతేకకక  

నదీ సనంద్ర;ి సనధ్ా సయందనిి  
నగాధ్శీ్వర నందినీ!.. 
నడచి కోనా, నడుమ కానా  
కడచి వచిచన నవఝరీ !  ||నద|ీ| 
అందెలా కడ్చయాల గ్లగ్ల 
అంద్మౌ చిరునవువ తళ్తళ్  
మంద్ముగ్నిట, త్్ంద్రగ్నట  
మలుపు మలుపూ మధనర భంగిమ! ||నద|ీ| 

అంటూ ‘నదవ సుందర‘ి గీతానిి వరకా నంతరం వేగంగక పరుగతెేత  వ ైనా 
నిి కళ్ెకు కటిానటలి గక దవేులపలి్ల రచించారు.  ‘నదవ–సుందర ి
సుధ్ాసోందనిి- నగకధ్వశీర నందిన్న ‘ అంటూ ఎత త కోవడం లోన ే
యగణాలను గుపప్సూత , క తతదనంతో పరుగతె త దనం చొప్పంచడం 
ఈగీతంలోని వశవష్ం. నదవ సుందరి నురగలను నవుీలుగక, గలగ 
లను అందలెరవళ్లలుగక అభివరిణంచిన మననహర మిశగీతి (3+4) 
గీతమిది. దవేులపలి్ల రచించిన, పెనై పరేొాని గతీాలన్ని ‘ఆకకశ 
వకణ’ి లో లల్లత గీతాలుగక అనకే స్కరుి  మారు మా్మగ,ి శనీ తల 
గుండలెోి  చోటల చసేుకునివే. సమత-సమానత భావకలతో అలి్లన  

నారాయణ్! నారాయణ్! అలాల ! అలాల ! 
మా పాలిటి తండ్ీర నీ పిలల లమేమెలాల ! 
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దేవషాలు, రోషాలూ త్ెచచేవే మతమైెత్ే ||నా|| 
కలహాలూ, కక్షలు కలిగించదేి గ్తమైెత్ే  
మతం వద్ను  – గ్తం వద్ను  – మారణ్ హో మం వద్ను ! 

అనే గీతానిి మానవతావకదానిి బలపరుసూత  రచించారు. బాలల 
కు కూడా అరామయిేో లా వవరంిచారు.  అలా పరభోధ్, భ్కిత గతీాలేి 
కకకుండా దేశభ్కిత గతీాలను కూడ దవేులపలి్లగకరు అనకేం రచిం 
చారు.  వకటలిో తలమానికంగక  

జయ జయ జయ పిరయ భారత జనయితీర! దవియధ్ాతిర ! 
జయ జయ జయ శ్త సహసర  
నరనారీ హృద్య నేతిర! ||జయ|| 
జయ జయ ససాయమల సన- 
శాయమ చ్లచేచలాంచ్ల  
జయ వసంత కుసనమలత్ా  
చ్లిత లలిత చ్ూరణ కుంతల 
జయ మదీయ హృద్యాశ్య  
లాక్షారుణ్ పద్యుగ్ళ్ా!... ||జయ|| 

అంటూ స్కగిపో యి ే గతీానిి పరశి్రల్లంచవచుి. అటల బంకంిచం 
దుర ని ‘వందేమాతరం’ గీతానిి, దటల రవీందుర ని ‘జ్నగణ మన’ 

గీతానిి కలగల్లప,్ దేవులపలి్ల ఈ  దేశభ్కిత గీతానిి రచించినటలి  
తోస్ోత ంది. 1933 లో కకకనిాడ ప్.ఆర్ . కకలేజిలో తెలుగు అధ్ాోప 
కుడిగ పనిచసేుత ని రోజులోి  వదాోరుధ ల కోసం రకయగక స్వత – 
అనసూయ పకడగక, వసత  త పరచారం పొ ందని గీతమది. మన 
దేశకనికి స్కీతంతరయం స్ద్ిద ంచగకనే మదరా సు ఆల్లండియా రడేయిో 
దాీరక పెై గతీం పరస్కరమ ైంది.   ఆకుపచిని పంటపొ లాలను గకల్ల 
కెగిరపిడే  భారత మాత పయి ో దగక అభివరిణసూత  ‘చలత్ + చలేాం 
చలము ‘ ను చలచేిలాంచలం అంటూ ఎగసి్ ్పడే తీరుకు అను 
గుణ పదపరయోగం ఈ గీతం వశవష్ంగక చెపపవచుి.  అంతే గకకుం 
డా గకల్లకి ఊగ ేవసంతపు పూల తీగలె్లి భారతి ముంగురులుగక, 
స్కీతంతరయ భావ హ దయాలలోని అరుణారుణ ఆశయానిి భారతి 
పదములకదిదన లాక్ష్ారసం (పకరకణి) లా సంభావంచడం సవోం 
గకన ే గకకుండా దవిోంగక ఉంది. దలా క ష్ణశకస్్త  ి , పరచురతి గీతా 
లను పరిశ్రల్లస్ేత  ‘లల్లత సంగతీం’లో  పరస్కరమ నై పరజ్ాదరణ పొ ందిన 
వ ైనానిి గమనిస్ేత , లల్లత గతీ వకకస్కనిక ిదవేులపలి్ల గతీాలే పటలా  
క మిలుగక నిలుస్కత యి.  రకశిలోనూ – వకస్ల్ోనూ రసరమోంగక 
పలకరసి్కత యి.                       (తరువకయి వచేి  సంచికలో) 
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క ొతు  చీర...పాత చీర 
                    భావరకజు భారతి  

“న్న చీర చాలా బాగుంది” అని మాటకి, స్ేిహతి రకలు కమల 
“అబబూ! దది చాలా పకత చీర” అని సమాధ్ాన మిచిింది. నేను 
అనిదమేిటి తను చెపప్నదమేిటనుకునాిను. దలాి ంటి సమా 
ధ్ానం చాలాస్కరుి  వనాిను. ననేు కూడా చాలాస్కరుి  దలాి ంట ి
సమాధ్ానం దచాినని గురుత రకగకనే, ఈస్కర ి మాతరం అసలలాగ 
ఎందుకంటామ్మ ఆలోచించా ఆరోజు. అసలు ఆసమాధ్ానం వం 
టలంటల కమల “అదమేిట ీ ఈ చీర గురుత పటాలేదా, చాలాస్కరుి  
కటలా కునాినే!” అనాలని పరయతిమేమ్మ అనుకుంటా. అమ ర ి
కనియిత ే వ ంటనే “థ్ాంకుో” అంటల, నా స్లె క్షన్, కటిాన పధ్ధతి 
బాగునాియని మీరు గురితంచారు అని అమ్మదన తలెుపుతారు. 
మరీ మనం పొ గడతలని ఎలాి  ఒపుపకోవకలో తలెీకనన, లేక మొహ 
మాిటంతోనన, తోచినటలా  చపె్ప దాటలస్కత మనిపస్ుత ంది. మనలో 
మాట, “న్న చీర బాగుంది” అనడం ఆడవకళ్లె ఆడవకళ్ెతోనే సు 
మండీ. అద ే మాట మొగవకళ్లె ఆడవకళ్ెతో అంటల క ంప 
ములుగుత ంది! 

ఒకస్కర ిమొహమాటం లేకుండా, పదెద  పటలా చీర కటలా క చిిన 
నా స్ేిహేత రకలు స్వతగకరు, అదమేిట ీభారతి! లతగకరింటలి  పకరిాక ి
అంత స్్ంపుల్ చీర కటలా కునాిరమేిటి అనేంతవరకు, నేను 
కటలా కుని నలుపుకి జ్రి అంచుని వ ంకటగిర ి చీర బాగకన ే
వునిదనుకునాిను. చెపొ పదూద  ఆ పకరిాలో ఉనింత స్పేు, అంద 
రూ ననుి, నా చీరన ేచూసుత నాిరని ‘అదోలా’ అనిప్ంచసే్్ంద ిస్వత 
గకర ిధ్రిమా అని. 

నా చినిపపటనిుంచీ ఎననిమారుపలోచాియి మన మాట 
లలో. ముఖ్ోంగక అమ రకికలో చాలా సంవతసరకలునాిక,  “మీ 
చీర చాలా బాగుంద”ని అనగకనే “థ్ాోంక్సస” అని కకంప్ిమ ంట్ కి 
సమాధ్ానమివీడం ననేు కూడా అలవకటల చసేుకునాిను. అమ  
రికకలో చాలామటలకు జ్నాభా, ఎవరనాి పొ గడగకన ే వకరు ఆ 
పొ గడతకి సంతోష్ పడతారు.  ననేు కూడా ఈ వష్యంలో ఆ కోవక ే
చెందానని ఒపుపకుంటా. నిజ్ం చెపకపలంటల చీరని పో గుడుత  
నాిరక, లేక కటలా కుని ననుి పో గుడుత నాిరక అని అను 
మానం వసుత ంటలంది అపుపడపుపడు. అందుకే ననేు “ఆ చీర లో 

మీరు బాగునాిరనన, మీ చీర స్లె క్షన్ బాగుందనన” అంటాను. 
అసలు అందమ నై చీర ఎనిిస్కరుి  కటిానా అందం తరగదు ఎపప 
టికీ. కటిానవకరికి, చూస్న్వకరికి వసుగు రకవచేిమ్మ, అద ి వేర ే
వష్యం. చాలాస్కరుి  కటలా కుని చీర వష్యంలో “బాగుంద”ని 
మాట కి “దంతనేా మీరు అనగల్లగింది, మరింకెంతో  పో గుడాత రను 
కునాి లేదా “మీది పకత చీర”ే అని వ కిారింతగక అంటలనాిరక? 
“మీరనుకుంటలనింత గొపపచీర కకదు, పకతబడిపో యి, నాక ేదంక 
అంత నచిటలి దు అయినా మరోస్కరి కటలా కునాినంతే” అని 
చెపప్ంచాలనేమ్మ మరి.  

ఒకస్కరి స్ేిహిత రకలు పరభ్ నాచీర బాగునిదనేసరికి, మన 
సులో మాట పెకైి అనేస్కను. “ఈ చీర ఆఖ్రిస్కరి కటలా కుని రిట రై్ 
చేదాద మని అనుకుంటలండగక మీరు బావునిదంటల మరి కషా్మే” 
అని తపప్ంచుకునాి. అసలు వష్యం క నిిస్కరుి  కటాా క బో రు 
క టిాంద ిఈ చీర.  

ఒక స్కరి కిీసామస్ పకరీా కెళిెనవకరింటలి , ముందు సంవతసరం 
అద ే ట ైములో తీస్న్ ఫో టలలు చూసూత , వమలగకరు ఖ్ంగకరు 
గక,”అయోో! కిీతం సంవతసరంలో కుడా దకాడ పకరిాకి ఈ చీర ే
కటలా కునాినే” అని వకపో యింది. వమలగకరకి ిదక పకరీాలో ఉనిం 
తస్పేూ ఆ ఫో టల, తన చీర తపప మరేం తోచలేదని తలె్లస్్ పోయిం 
ది నాకు. బహుశక వమలగకరకిి రకతిర నిదరపటాలేదేమ్మనని 
అనుమానం వచిింది కూడా నాకు.  

మావకరు చాలాస్కరుి  అంటూ వుంటారు. మగవకళ్ెకినిి 
సమసోలుండవు. క నేి బటాలుంటాయి. అవే మారిి, మారిి 
వేసుకుంటాం. రంగులు, ఫకోష్నుి  ఆడవకరకిి ముఖ్ోం కకన్న తమ 
కంత కకదంటారు. దంత వరకు ఎపుపడూ, ఎకాడా, ఏ సందరభం 
లోనూ, ఏ మగవకరు మావకరనిి. “అదమేిటండీ, మీరు మ ి అద ే
ష్రా్ వేసుకునాిరు?” అనలేదు(ట). ఒకవళే్ అనాి, నాలా బాధ్ 
పడరు. అందుక ే బయటకళెాెలంటల ఏ చీర ఎకాడకిి ఎనిిస్కరుి  
కటలా కునాినన, ఎంతమంది ఆ చీర చూస్శేకరో, దది దపపట ి
ఫకోష్నన కకదో, అసలు కిీందటి స్కరి ఫలానా వకళిెంటకిి దదే కటలా  
కునాినేమ్మ లాంటి అనుమానాలతో అనవసరంగక ఖ్ంగకరు పడ 
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తానంటారు మావకరు. దంజ్న్నర్ బురీతో మావకరు నాతో చాలా 
స్కరుి  చీరని అంటల రంగు, అంచు, పేరు వగెరైక వరిణసూత  ఎపుపడు, 
ఏ సందరభంలో, ఎవరింటలి  ఏ పెళిికి, ఎవరి పుటిానరోజు, ఏ జ్ంట 
ఏనివరసర ిపకరీాకో, ఎలాంట ితె.క.స. ఫంక్షన్ కో తలె్లపే కంపూోటరోి  
‘ఎకెసల్’ స్ెరెడ్-ష్వటలి  పటెిా  ఫంక్షన్ బటిా , కటిాన చీర కటాకుండా జ్ాగీతత  
పడచిని  సలహా దచాిరు కూడా! తెల్లవ మీర ి“ఆమాతరం దానికి 
కంపూోటరోి  ఎందుకులే” అని దాటలస్దేానిి.   

ఫకోష్న్ అంటల ఒక పకత జ్యక్స గురుత క చిింది. పకరసి్ లో ఒక 
ట ైలర్ ఒకకవడకి డెరస్ కుటిా  తొందరగక, కంగకరుగక వ ళ్లత నాిడుట. 
ఆలసోమయితే ఫకోష్న్ మారపిో త ందేమ్మనని! చీరలతో ఆ బాధ్ 
లేదు.  

మా దంటలి  పకరీా రోజు ఎపుపడూ జ్రగిే స్వన్ ఏమంటల, చీరల 
బీరువక తెరచి, ఏ చీర కటలా కోవకలా అని మొదలయిన ఆలోచనతో 
మొదలు. చేతికందని చీర చూసూత నే అది ఎవరచిాిరు, ఎపుపడ ి
చాిరు, ఏ సందరభంలో దచాిరు, చీర ఖ్రదీు ఎంతయి 
వుంటలంది, అసలారోజు జ్రిగనివన్ని చరితరగక గురుత చసేుకోవడమ ే
కకదు, మావకరు పకరీాకి తయారవుత నాిరనే వష్యం మరచి 
పో యి చీర తాలూకు వవరకలన్ని ఏకరువు పటెిా , దంతలోక ే
మనసు మారుికుని మరొక చీర మరొక కధ్ చపెేపలోగక, 
మావకరు గదిలోంచి జ్ారుకునాిరని తెల్లస్్ క ంతకోపం, క ంత 
నామీద నాక ే జ్ాల్ల వసేుత ంది. ఒక ాకాపుపడు, ననేు కటలా కుని 
చీర ఎంత కోీ తత దో , ఎనిి స్కరుి  కటలా కునాినన, ఎకాడకోనిదో ఏవే 
వో కధ్లు చెపుపకుపో తోంటల అసలు మావకరికి నామాట ఒకాట ీ
వనపడలేదే నని బాధ్ మాతరం మిగులుత ంది. మావకర ే
దటలవంటి మనిష్ేమ్మనని.  దంకక పో తే, ‘అనవసరమ నై వష్యా 
లు’ జ్ాబితాలో నా చీరల కధ్లు ఎపుపడో  చరేేిశకరు మావకరు.   

మన తలెుగువకర ి సంసా తిలో దంటకి ి వచిిన బంధ్ు 
మిత ర లకు వస్కత ా లను బహుకరించడం, పళెిెళ్లె, పండుగలు, 
పూజ్ల సందరభంలో దంటికి వచిిన బంధ్ుమిత ర లకు వస్కత ా లను 
బహుకరించడం, వకళ్ె దళి్కు వ ళిెనపుపడు కూడా బటాలు 

బహుకరించడం పరిపకటల. అనాదిగక వసుత నాి, ఈ మధ్ో ఆ 
అలవకటలని మారిస్ేత  బాగుండుననిపస్ుత ంది మావకరికి. ఎదురు 
గకనన, పరోక్షంగకనన మా ఆడవకళ్ెకు మితిమీరని చీరలునాియని 
వకర ిఅభిపకర యం వ ళ్ెబుచుితూనే వుంటారు సమయం చూసు 
కుని. అసలు వష్యం ఏమంటల, ఆడవకళ్లె తమకోసం కనాి 
మిగత ఆడవకళ్ె పొ గడతలకోసం, గురితంపుకోసమ ేచీరలు కడతాం 
అనిపస్ుత ంది. తరతరకలుగక చీరలు కడుత ని ఆడవకర ిచీరల కధ్లు 
ఎనిి చపెుపకునాి తరగవు. చివరిస్కరగిక మరొకా మాట. 

నా స్ేిహతి రకలు ఉమ, 80ఏళ్ె వకళ్ె అమి గురించి 
ఎపుపడో అని మాట గురుత క సో్త ంది. ఆరోజు కటలా కోడానికి ఒక చీర, 
మరకిడు కటలా కోడానిక ి మరొకటి, బయటకెళిెనపుపడు రంెడు 
చాలు, అంతకనాి ఎందుకు చీరలనవేకరు. ఈనాటకిీ అవడ ఎంతో 
స్్ంపుల్ గకనూ, అంత నిండుగకను కనిప్స్కత రు.  

ఎననిచీరలుని నా బంధ్ువులు, స్ేి హతి రకళ్ెకు ఒక 
చిని సలహా. ఒక క తత  వసత ంి కటలా కునిరోజు, ఒక పకత వస్కత ా నిి 
దానం చయేోమని స్కీమి సతోస్కయిబాబాగకరి మాటను తలచు 
కుంటల, చీరల మీద మమకకరం తగుగ త ందేమ్మ నని నా నమికం. 
నిజ్ం చెపకపలంటల ఆ సలహా నాకూ వరితసుంది! క తతచీర కటలా కుని 
సంతోష్ం ఒక పరకా వునాి, అసలు వష్యం మమేంటల, చీరలే 
కకదు, బటాలు, వసుత వులు ఏవ దానంచేస్న్ా, ఆరోజు మనసుసలో, 
లేనివకరకిిచాిమని త ప్త  కలుగుత ంది నాకు. దండియా వ ళిె 
నపుపడలాి  క నిిచీరలు తీసుకెళిె వకడుకోగల్లగని వకరికవిీడం 
మనమంతా చసేూత న ేఉనాిం. అదొక త ప్త . 

చీరల గురించి, “తెలుగుజ్యోతి” వకోసం రకసుత నాిను అనగకన ే
మావకరి సలహా: అమ రికకలో చీరకలు దానంగక పుచుిక వడానిక ి
ఉండరు. అందుకని ఎకుావయిపోయిన చీరలతో బ ంతలు చెయో 
మని. బ ంతలు శ్రతాకకలంలో కపుపకోవడానికి, వేసవకకలంలో 
వనభోజ్నాలలో, ప్కిిక్స-లలో గడిేమీద కూరోిడానికి పనిక స్కత  
యి. చీరల samples తో సంచి చసేుకుంటల ఆ చీరలన్ని మన కళ్ె 
ముంద ేఉంటాయి కదా! మరీ మీరేమంటారు?  

కకలేజీకి లేట్ గక వచిిన తాయారుని గేట్ దగగరే ఆపేస్్ “దంత లేటయిందేమని  అడిగకడు ప్రనిసపకల్ పరబరహిం. “నేను తొందరగకనే బయలేద రకనండీ. 
దారిలో ఆలసోమయింది.” జ్వకబిచిింది తాయారు. “పకా వీధి్ నుంచి రకవడానికే?” ఆశిరో పడాే డు పరబరహిం. “మరే! రోజూ నా వ ంటపడే రకజు చాల 
మ లి్లగక నడుసుత నాిడు. నేను ఫకసా్ గక వసే్త  బావుండదు కదా. అందుకని నిదానం గక వచాిను ”  అంటూ తాయారు స్్గుగ తో వంకరలు పో యింది.    
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నాకు నచిచన భాగ్వత పదాయలు 
మధన అనాు (త్ె.క.స. టరసీి  – కముయనిటీ వయవహారాలు)  

ఆమ రకికకు వచిి జీవతం స్్ధరపడిపో యి, మ ె దండ ి యాకు 
తిరుగు పరయాణం ఆలోచనలు బురీలగ మ దలుత ని సమయం 
లో, తలెుగు కళా సమితి ఎనిికలలో టరస్వాగక ఎనిిక అవడం, 
వ ంటన ే కకశ్రనాథుని రకధ్–భావరకజు భారతి గకరి ఆధ్ీయరోం లో  
మరిక ంత మంద ి తెలుగు భాష్కభిమానులు  కలస్్ నడుపు 
త ని  “స్కహితీ వదేిక” అన ే తెలుగు స్కహితీ సంసాతో పరచియం 
ఎరపడటం ఈ మధ్ో జ్రగిింద.ి  అలాగే ననేు తెలుగు కళా సమితి 
కమిట ీ టరస్వాగక మఱియు 2012-2014 కముోనిటీ వోవహారకలు 
కమిటీ అధ్ోక్షునిగక పరమాణ స్వీకకరం రోజున ే జ్రిగని స్కహితీ 
సభ్లగ శీ్రశీ్ర గకర ి “కళారవ”  కవతను చదవడం కకకతా యంగక 
జ్రగిిపొ యింద.ి  మ ె మే 13, 2014 న బిరడిి  వకటర్ గీంథ్ాలయం 
లగ బమ ి ర పో తనామాత ోల వకర ి శీ్ర మదాంధ్ర మహా భాగవతం 
మీద ఆచారో డాకార్ సుందరం గకరి పరసంగం జ్రగడం అందులో 
నేను కూడా క నిి పదాోలు చదవడం నాకు చాలా సంతోష్కనిి 
కల్లగించింద.ి  సభ్లగ పకలగగ ని శీ్ర కకశ్రనాధ్ుని స్కంబశివరకవు గకర ి
లా గంభీరమయిన కంఠంతో ఫదాోల్లి పకడలేక పొ యినా, నా శ ైల్ల 
లగ పఠనం చేస్న్ ఫదాోల గురించి, వకటి భావకరకద ల్లి దకాడ 
చెపకపలనిప్ంచింద.ి పన ిండుసాంధ్ాలతొ దాదాపు పదవిలే ఫదాో 
లు మరియు గదోంతొ కూడని మహాభాగవతం గురించి, సహజ్ 
కవ పో తన మరయిు ఆయన సమకకలీనుకుల గురించి సభ్లగ 
పరసంగించిన ముఖ్ో అతిథ్ ి శీ్ర సుందరం గకరు చసె్న్ వకఖ్ాోనం 
చాలా వష్యాలు  తెల్లయపరచింద.ి  చినితనంనుంచి తెలుగు 
పటి అభిమానం, తలెుగు రచయితలు, కవుల వశిష్ఠ త గురించి 
తెల్లస్న్వకడిని అవడం వలన, స్కహితీవదేిక  వకరు ననుి భాగ 
వత పదాోలు పకడమనిపుపడు ఎగిర ిగంతేస్కను. అంత,ే  భాగ 
వత పదాోలు గురించి ఒ రెండు వకరకలు , నా ఆఫవసు వరుా పో గక 
దొరకిిన క దిద సమయంలగ క ంత పరిశొధ్న, అధ్ోయనం చేస్కను. 
ఆ మహా గీంధ్ానిి పద ిరొజులోి  అరాం చేసుక వడం అంత సులభ్ం 
కకద ని  నాకరామయింద.ి క నిి  పదాోలు ఎనుిక నాిను. సమా 
వేశంలో సమయాభావం వలి నాలుగు పదాోలు మాతరమ ేచదవ 
గల్లగకను. దందాక చెపప్నటలి గక ననేు చదివన పదాోలు వకట ి

గురించి నా అధ్ోయనం తెల్లయ చెస్కత ను. అందర ిననళ్ెలగ నాను 
తూ ఉండ ేబహుళ్ పకర చురోం పొ ందిన పదాోలు కకకుండా, క ంత 
క తతగక, వశిషా్త కల్లగని వేరు వరేు పదాోలను ఎనుిక నాిను.  

రకమాయణం శీ్రరకముని కథను వవరసి్ేత , భారతం కురు 
పకండవుల కథను వవరసిుత ంద.ి భాగవతం శీ్రక ష్ ణ ని కథని వవర ి
సుత ందని వ ంటన ే అనిపస్ుత ంద.ి కకని క ష్ ణ డు భారత భాగవత 
రెండింటలిోను కనిప్స్కత డు. అంతేకకదు పో తన ఆంధ్వరకరించిన  భాగ 
వతంలో రకమాయణ, భారత కథలు కూడా చెపపబడతాయి. 
దందులో కథలు, శ ంగకరకలు, వ ైరకగకోలే కకదు వవధ్వష్యాల 
వవరకలు, స్కహితోపరకిీయలు కూడా ఉనాియి.  మహా భారతం 
లో శీ్ర క ష్ ణ ని రకజ్కయీ చాత రోం, శిషా్ రక్షణా సంకలపం వోకత 
మయితే, శీ్రమద్ భాగవతం శీ్రహరి గొపపతనానిి, హరభి్కిత పరభా 
వకనిి, భాగవత ల సదభకిత శకితన్న కరతలామలకంగక చూప్సుత ంది. 
శీ్రమద్ భాగవతం బహు కథ్ా రతాిల మణిపూసల హారం. “పురక 
అప ్ నవ దతి పురకణః”. ఎంతో పురకతనమ నైదె ై ఉండ ి ఎపపట ి
కపుపడు సరకి తతగక సుపరసిుత ండేద ి పురకణం. శీ్ర భాగవత మహా 
పురకణం అష్కా దశ పురకణాలలోనిద,ి కకవోతరయం లోనిద.ి అలాంట ి
పురకణాలు మనక ిచాలాఉనాియి. వకటలిో పరధ్ానమ నైవ అష్కా  
దశ పురకణాలు. అవ మతోయ, మారాండయే, భాగవత, భ్వష్ోత్, 
బపహాిండ, బరా హి, బరహి, వ ైవరత, వకమన, వకయవో, వ ైష్ణవ, 
వకరకహ,అగిి, నారద, పది, ల్లంగ, గరుడ, కూరి, స్కాందములు 
యని పదున నిమిద.ి వకనిని అష్కా దశ పురకణాలు అంటారు. 
దంకక అష్కా దశ ఉపపురకణాలు ఉనాియి. అవ – ఉశన, కప్ల, 
కకళి, సనత ామార, శంభ్ు, స్ౌర, దౌరకీస, నందవయ, నారస్ం్హ, 
నారదవయ, పకరశర, అంగీరస సంహిత, భ్ గు సంహిత, మారీచ, 
మానవ, వకశిష్ఠ , ల్లంగ, వకయు పురకణములు – యని మరో 
పదున నిమిద.ి  భాగవత మహా పురకణానిి వకోసమహరుా లవకరు 
సంసా తంలో రచించారు. ఈ మబల భాగవత రచనా కకలనిి నిరణ 
యించడం కషా్ం. దద ిఅతి పురకతనమ ైనద ిఅనిద ినిరిీవకదాం 
శం. అటిా మహాభాగవతానిక ిబమ ిర పో తన తలెుగుస్ేత చయేుట 
తెలుగుజ్ాతి అద షా్ం.  
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హ  ందవ జ్ాతీయ స్కహతిోంలో ముఖ్ోమ ైనవ మబడు. శీ్రమద్ 
రకమాయణ, మహా భారత, శీ్రమద్ భాగవత కకవకోలు. వదేాలు 
హిందూ ధ్రకినికి పునాదరికళ్లె, ఈ కకవోతరయం సతంభాలులాం 
టివ. రకమాయణంలో ధ్రకినికి కటలా బడే జీవన వలువలకు పకర ధ్ా 
నోం, భారతంలో ఫలవంతమ నై జీవనానిక ిపకర ధ్ానోం. భాగవతం 
లో శీ్రహరమిీది భ్కితకీ, పకరమారకా నిక ి పకర ధ్ానోం దవీ బడాే యి. 
సంసా తభాష్లో వకోసమహరుా లవకరు రచించిన శీ్రమద్ భాగవతా 
నిిబమ ిర పో తరకజు తలెుగులో పన ిండు సాంధ్ాల బ హతతర 
గీంధ్ంగక తనెిగించాడు. దందులో మొదటి ఎనిమిద ిసాంధ్ాలు (1, 
2, 3, 4 మరియు 7, 8, 9, 10 సాంధ్ా లు) పో తన క తమని  
మిగిల్లన 5, 6 సాంధ్ాలు గంగన, స్్ంగనల క తి అని, 11 
మరియు 12 సాంధ్ాలు నారయ క తి అని సూా లముగక 
అనుకోవచుి. మహాకవ పో తన జీవతకకలం కీీ. శ. 1378 నుండ ి
1460 అని పరశినధ్కులచ ే నిరణయింపడనిద.ి సంసా  త 
మహాభాగవతానిి పకర ంతీయ భాష్కంతీకరణ చేస్న్వకటలిో దద ే

పరపరథమమ నైద ి అంటారు. వీర ి దతర క త లు వీరభ్దర వజ్య 
ము, నారకయణ శతకము, భోగిన్న దండకము. మహాకవ పో తన 
సహజ్ కవ. పో తన రచనాశ లై్ల చకెారపకకం ఆపకతమథురమని 
మహాపండతి లు పేరొాంటారు. పండిత పకమరుల నిరువురను 
మ పప్సుత ంద.ి దషా్మ నై పదోం లేదా దషా్మ నై కథనం లేదా 
మొతతం గీంధ్ం ఏదెైనా సర ేవడిగక చదువుకోవచుి రసపూరణంగక 
సీసంపూరణంగక ఉంటాయి. దందుకు భాగవతంలోని ఒక పదోమ ే
నా రకనివకడు తెలుగువకడే కకదన డి నానుడ ేదవనికి నిదరినము. 
భాగవతంలో కథలు, శ ంగకరకలు, వ ైరకగకోలు, పదాోలే కకదు 
వవధ్ వష్యాల వవరకలు, స్కహితో పరకిీయలు చాలా ఉనాియి.  

భాగవత మహాపురకణం అంటలన ే భ్గవంత ని గురించి, 
భ్గవంత నిక ిచెందిన భాగవత ల గురించి. భ్గవంత డు సరకీం 
తరకోమి, సరీమయుడు, సరీశబదవకచుోడు కదా. కనుక, ఈ 
పురకణంలో సరగ (స ష్్ా) మొదలు పరళ్యం వరకు సరీము 
వస్కత యి. అవతార పురుష్ లు, భాగవత లు, భ్కుత లు అందర ి
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కథల సమాహారం కూడా యిందులోన ే ఉంటాయి. అందుకని 
భాగవత పురకణానిి ఒక మహా వశీం అనవచుి. వశీం లోని 
సరీం దవనిలో సూచింపబడతాయి ఈ కిీంద ననేు చదివన 
పదాోలోి  మబడింటనిి పొ ందుపరుసుత నాిను. 
మొద్టి పద్యం: 
     కం. మకరమొకటి రవి జొచెచనన  

మకరము మఱియొకట ిధనధన మాటున డ్ాగెన్  
మకరాలయుమున దిరిగెడు 
మకరంబ్ులు కూరమరాజు మఱనవున కరిగెన్ (8-114) 

అరథం :  మకరం = మకరరకశి  లో ఉని మకరము  (దాీదశ 
రకశులు – 1. మేష్ము 2. వ ష్భ్ము  3. మిథునము 4. 
కరకాతకం 5. స్్ంహము 6. ధ్నుసుస 7. మకరము 11. 
కుంభ్ము  12 మీనము } - ఒకట ి= ఒకట;ి రవన్ = సూరుోని, 
జ్ాతక చకీములో రవ స్కా నమును  - చొచెి న్ = చరేెను. 
మకరము  = నవనిధ్ులలోని మకరము { నవనిధ్ులు – 1మహా 
పదిము 2. ఫదిము 3. శంఖ్ము 4 మకరము 5 కచాపము 
6ముకుందము 7 కుందము 8న్నలము 9వరము} - 
మఱియొకట ి  = దంక కట ిధ్నధ్ు = కుబబరుని { ధ్నధ్ుడు = 
ధ్నమునిచుివకదు, కుబబరుడు} - మాటలన = రక్షణలో - డాగెన్  
= దాగనిది. మకరకలయుమున  = సముదరమునందు { 
మకరకలయుము = మొసళ్ెకు నిలయము, సముదరమున } 
తిరగిెడు = సంచరించెడ ి – మకరంబులు = మొసళ్లె -  
కూరిరకజు = ఆద ికూరిము -  మఱువున్ = చాటలన – కున్ = 
కు - అరగిెన్  = వ ళళెను. 
భావం:  మేరుపరీతంలా ఉని మొసల్ల తలను వష్ ణ వు 
సుదరిన చకీం తొ ఖ్ండించాడు. ఆద శకోనిి చూస్ ్ఆ భ్యాన 
కమ నై సుదరసన చకీం తన పెైక ి వసుత ందేమ్మనని భ్యపడ ి
రకశులలో ఒకటయిన మకరం సూరుోని వ నక చేరింద.ి నిధ్ులలగ 
ఒకటయిన మకరం కుబబరుని శరణు కోర ిఆయన వ నక దాకుాం 
ద.ి సముదరంలగ ఉని మొసళ్ెనిి ఆదికూరిం అయిన తాబబలు 
కిందకు దూరిపో యాయి. ఈ కంద పదోం చాలా చమతాారంగక 
ఉంటలంద.ి మకరం అన ేపదానిక ిరకరకకల అరకా లు ఉనియి. ఆ 
పదాలను ఉపయోగించి స్కగుత ంద ి ఈ పదోం.  నక్షతర 

మండలంలో ఉని రకశి మకరకనిి, కుబరెుని వదద ఉని మకరం 
అన ే పరేు గల నిధ్ిని, మామబలుగక మకరం కు ఉని అరాం 
మొసల్ల ని తీసుక ని ఒక ే పదోంలగ నానారకా లు వచేిలా ఎంతొ 
అందంగక రచించాడు పో తన.  
రెండవ పద్యం: 
     తే.గీ. ఫద్మరాగాద ిరతు పరభాసమాన 

 మహ తకాళ్లయ ఫణ్ ిఫణ్ా మండపమున 
నళ్లనలొచ్న విఖాయత నరుకుండు 
నితయనెపైుణ్మున బ్ేరిచ నరృతయమాడ్ె (10,1-665.1) 

అరథం :  ఫదిరకగకద ి  - ఫది రకగ = కెంపులు – ఆద ి = 
మొదల ైన - రతి పరభాసమాన - రతి = రతిముల చెత – 
పరభాసమాన = మికిాల్లగక వ లుగుచుని – మహిత = గొపప - 
కకళియ ఫణ ిఫణా - కకళియ  = కక యుదు అన డ ి – ఫణ ి = 
పకము -  ఫణా  = పడగలన డ ి– మండపమునన్ = వేదకిపెనై – 
నళినలగచన = పదాిక్షుడు, క ష్ ణ డు -  వఖ్ాోత = పరస్్దుద డెనై – 
నరతకుండు = న తోము చేయువకడు - నితోన పైుణమున బబరిి  – 
నితో = శకశీతమ నై – న ైపుణమునన్ = నేరుప చతే - పేరిి   = 
అతిశయించి -  నర తోమాడ ె= నాటోములు చసే్ెను. 
భావం: యమునానద ి అలల ధ్ీనులు మ దంగ సవీడులుగక, 
బ ందావనంలోని త మ ిదలు గకయకులుగక ఝుమిని పకడు 
చుండగక కలహంసలు, బెగుగ రు పక్షుల అరుపులు తాళాలుగక, 
ఆకకశము నుంచి దేవత గంధ్రుీలు పేరక్షకులుగక చూచుచుండగక 
కెంపులు మొదల ైన రతిముల చేత అలంకరించబడనిటలి గక 
ఉని కక యుని పడగలే వదేకిగక వఖ్ాోతమ నై నరతకుడు పదాి 
క్షుడు బాలక ష్ ణ డు తన నాటోకళాన పైుణోముతో అతిశయించి 
నాటోము చేస్నెు.   
    కం.  మా మా వలువలు ముటి కు 

మా మా క నిపో కుపో కు మనిుంపు తగ్న్ 
మా మాన మేల క నియిదె్న? 
మా మానసహరణ్మేల? మాననము కృషాణ ! (10.1-821) 

అరథం : మా మా = మావ మావ,మా అందర;ి వలువలు  = 
వసతమిులు; ముటాకు = తాకవదుద ; మా మా = నాయనా; 
క నిపో కుపో కు = పటలా క ని పో బో కుము; మనిింపు = మా మాట  
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వను; తగన్= చకాగక; మా = మా యొకా; మానము = 
మరకోదను;  ఏల = ఎందుకు ; క నియి దు = తీస్ెదవు; మా = 
మా యొకా; మానస = మనసుస; హరణము = అపహరించుట; 
ఏలన్ = ఎందుకు; మానుము = వడువవు; క ష్కణ = క ష్ ణ డా;   
భావం:  నాయనా క ష్కణ ! మా వసతమిులు తాకవదుద . మా మాట 
వను. మా స్్గుగ లు తీయకు. మా మనసుసలు దొంగిల్లంచకు. ఈ 
పరయతిం వదలి్లపటలా . పరస్ద్దమ ైన గోప్కక వస్కత ా పహరణం ఘటాం 
లగని ఈ పదోం గోపక్లు క ష్ ణ నితొ పటెలా కుని బహు చకాట ి
మొర ఈ కంద పదోం. అక్షరం మ 7 స్కరుి  ( మకకరం 11 
స్కరుి )వ తోనుపరసంగక పరయొగింపబడిన పదోం దద.ి  మా మా - 
మావ మావ,మా అందర;ి మామా – సంభోధ్న;  మా మాన = 
మా యొకా మానం; మా మానస – మా యొకా మనసుసలు  
అని మా మా 4 స్కరుి  వకడని యమకక లంకకరం  పదాోనిక ి 
స్ొ గసులు అదిదంద.ి గోప్కలు  అంట  ఆతిలు. క ష్ణ అంటల బరహి 
తతీం. వలువలు అంత ేఅవదాో ఆవరణలు.  మా అంటల  అహం 
కకరం. అనుకుంటల వచేి  శవిష్ వశిషా్మ ైన అలంకకరంగక భాస్ ్
సుత ంద.ి  ఫరజా్ అన ేతలి్లతో పుటిానద ిబరహి తతీం కనుక జీవునకు 
మామ అయింద.ి గొప్కలన ే ఆతిలు లేక జ్వేులు  క ష్ణ అన ే
బరహి తతీం ను మా మా అని సంబో దసిుత నాిరని  అరాం 

చేసుక వచుి.    
పొ తన ఎంతట ి రకమభ్కుత డో మనకందరకి ి తలెుసు. 

ఆందుక ేభాగవతగీంధ్ములోని  ఆఖ్ర ిసాంధ్ము అయిన దశమ 
సాంధ్ములగ చివరగికఉని రకమపదాోనేి మబడవ ననేు దకాడ 
పొ ందుపరుసుత నాిను.     
    మా. జగ్ద్వనవిహారీ! శ్తతర లోకపరహారీ!  

సనగ్ుణ్వనవిహారీ! సనంద్రమీానహారీ!  
విగ్తకలుష్పో ష!ీ వీరవరాయభిలాష!ీ  
సవగ్ురుహృద్యత్రష!ీ సరవదాసతయభాష!ీ (12-53)  

ఆరథం: జ్గదవనవహార ీ = శీ్రరకమా {జ్గదవనవహారుడు - 
జ్గత త ను అవన (రక్ష్ించుట)కెై వహరించువకడు, రకముడు}; 
శత ర లోకపరహార ీ = శీ్రరకమా {శత ర లోకపరహారుడు - శత ర వుల 
సమబహమును సంహరించువకడు, రకముడు}; 
సుగుణవనవహార ీ = శీ్రరకమా {సుగుణవనవహారుడు - 
సుగుణములు అన డ ి వనమున వహరించువకడు, రకముడు}; 
సుందరీమానహార ీ = శీ్రరకమా {సుందరీమానహారుడు - 
అందగతెతల అభిమానమును హరించువకడు, రకముడు}; 
వగతకలుష్పో ష్వ = శీ్రరకమా {వగతకలుష్పో ష్ డు - వగతకలుష్ 
(కళ్ంకరహతి లను) పో ష్్ంచువకడు, రకముడు}; వీరవరకోభిలాష్వ  
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= శీ్రరకమా {వీరవరకోభిలాష్ డు - వీరవరుోలచేత అభిలష్్ంప 
దగనివకడు, రకముడు}; సీగురుహ దయతోష్వ = శీ్రరకమా 
{సీగురుహ దయతోష్ డు - తన గురువునకు సంతోష్ము 
కల్లగించువకడు, రకముడు}; సరీదాసతోభాష్వ = శీ్రరకమా 
{సరీదాసతోభాష్ ్ - ఎలిపుపడు సతోమ ే పలుకు వకడు, 
రకముడు}. 
భావం: శీ్ర రకముని పకర రిధసుత నిటలి గక ఉండ ేఈ పదోం మానవులకు 
ఉండవలస్్న లక్షణాలను వశదవకరిసుత ంద.ి  జ్గత త ను రక్ష్ించుటకె ై
జ్నిించిన వకడు శత ర వుల సమబహమును సంహరించువకడు, 

సకలగుణాభిసంపనుిడు, అందగతెతల అభిమానమును హరంిచు 
వకడు. కళ్ంకరహతి లను పో ష్్ంచువకడు, వీరవరుోలచతే అభిల 
ష్్ంపదగినవకడు, తన గురువునకు సంతోష్ము కల్లగించువకడు, 
ఎలిపుపడు సతోమ ేపలుకు వకడు అయినటలవంట ిశీ్ర రకమా న్నకు 
నా వందనములు. 

ఈ వధ్ంగక శీ్ర రకమునికి వందనంతో నా ఈ పరధ్మ 
పరయతాినిి మీ ముందుంచుత నాిను. పలుకుపలుకునా రస్క 
లూర ేశీ్రమద్ భాగవతంలో మరిక నిి పదాోలతో  దంకోస్కరి మ ె 
కలుదాద ం.  సీస్్త . 

నేనన నడ్చచిన దారి (రెండవ భాగ్ం)  
కకశ్రనాధ్ుని రకధ్ (డోవర్, నూోజ్ెరీస) 

గత సంచికలో నేను చపెప్న కధ్ కి దది క నస్కగింపు.   
మానస్్క దబూందులు గల సంతానానిి పెంచి పదెద  చయెోడం  
అన ేఈ  సమసోల ఒడుదుడుకుల మధ్ో చాలా ఏళ్లె గడపి్న 
మేము, కె.డి.బి. సంసాను మొదలు పటెిా  ఈనాడు నడుసుత ని  
దారి దది.  నేను దంతకుముందు చెపప్న కధ్ ఎవరనిి సపందిప 
జ్ేసుత ందో  నాకు తలె్లయదు. ఎందుకంటల లోకంలో ఒకరకి ినచిినద ి
మరొకర ి నచుిత ందని గకోరంటలిేదు.  పెైపచెుి దద ి చాలా 
మందకిి పరచియం లేని వష్యం. అనిి వష్యాలు అందరకి ి
నచికపో వడంలో తపుపలేదు.  దేన్ని గురించి అయినా అందరకిి 
సపందన కలగకల్ల అనుకోవడం “మనకు నచిిన కూర అందరకి ి
నచాిల్ల” అనుకోవడం లాంటది.ి ఈ సంసా గురించి దంక ంచం తెలు 
సుకోవకలనే ఆసకిత ఉని వకళ్ెకోసం, క నిి వవరకలు, మరో 
చిని కధ్. దందులో కధ్ావసుత వు-దంక ంచం చయెాోల్ల,  చయెో 
గలగకల్ల అని తపన మాతరమే.   దది మమేు స్కధ్ించిన వజ్యం 
గురించిన కధ్ కకదు.  ఎవరూ పటిాంచుకోని మారుమబల పల ి  
టూళ్ెలో ఉండ ే మానస్క్ దబూందులు ఉని పలి్లకు మాకు 
చేతన నైంతలో సహాయానిిఅందజ్సే్్, తదాీరక వకరిబరత కు క ంత 
వరకు బాగుపడే అవకకశకనిి కల్లగసిుత నాిమనే ఆతిత ప్త క ి
సంబంధ్ించిన కధ్.   

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

కకలం ఉపకహారంతో బాటల, స్పెష్ల్ ఎడుోకషే్న్, స్వపచ్, ఫ్జియో 
థ్ెరపవలు, ఒకేష్నల్ ట ైనిింగ్ అన్ని ఉచితం. కె.డి.బి. సంసాలో  పెనై 
చెపప్న స్వేకకకరోకీమాలే కకకుండా, పడ్ియాటిరక్స చెక్స అప్ రెండు 
వకరకలకి ఒకస్కరి, మబడున లలకి ఒక స్కరి నుోరకలజిసా్, స్ెకైయిా 
టిరసా్ వచిి పరకి్ష్ించడం కూడా జ్రుగుత ంది.    
 2004 లో మొదల ైన కె.డి.బి సంసా ఎలకురుీ , అవనిగడే, 
బందరు అన ేచోటి మబడుపువుీలు పూస్్ంది. దంకక ఆరు కకయ 
లు కకయాల్ల.  దందులో సహాయం పొ ందుత నిప్లిలు సుమారు 
వందమంద ిమాతరమే.కకని అవసరం ఉనిద ిమన దశేపు గకీ మీణ 
పకర ంతాలోి  ఉని లక్షలాది పలి్లకి.  మేము ఈ  సంసాని పకర రంభిం 
చినద ిమొదలు 2007 దాక పరతేోకించి ఎవరిన్న ధ్నసహాయం కోర 
లేదు. 2007 నుంచి తెల్లస్న్ స్ేి హిత లు, బంధ్ువుల వదద  నుంచి 
క ంత సహాయం మాకు లభిసో్త ంది.  కకని మా ఆశకు అంత లేదో , 
లేక ఈ సమస్ేో అంత లేనిదో  తెల్లయదు.  కకని మేము దంకక ఏం 
చేస్ేత  బాగుంటలందా అని చూసుత నాిము.  పరసుత తం మా సంసాలో 
జ్రుగుత ని క తత  సంగత లు దవ..... 

దూరంగక వరేే ఊళ్ెలో ఉండి, మా ఊరి దాకక రకలేని వకరిక ి
సహాయానిి అందచేయాలన ే తాపతరయంతో “‘బండారు వేణు 
మాధ్వ్ పకర జ్ెకా్స అవుట్ రచీ్ “ అన ేపధ్కకనిి  ఈమధ్ేో   మొదలు 
పెటాా ము.  దందులో ప్లి లేదా పలి్వకడిని తలి్లదండుర లతో బాటల 
సంసాకు పల్్లప్ంచి, పరీక్ష్ించి, ఏ రకమ ైన సహాయం, శిక్షణ కకవక  
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లో నిరణయించి, తలి్లదండుర లకు  ఆవష్యంలో శిక్షణ దచిి, కకవల 
స్్న శికణణ, బో ధ్నలకు కకవలస్న్ స్కధ్నస్కమగిీతో పంపడం 
జ్రుగుత ంది.  ఈ సమయంలో కె.డి.బి. సంసా వకరకిి ఉచితంగక 
వసతి కల్లపసుత ంది.  అటల తరవకత వకరిని ఏడాది కి మబడు స్కరుి  
వ ళిి పరోవకే్షణ చసే్్, శిక్షణ వష్యంలో  తగిన మారుపలు, చేరుప 
లు చెయోడం జ్రుగుత ంది.   దవనికి మన తలెుగు కళాసమితి 
సభ్ుోలు, చిరకకల మిత ర లు అయిన శీ్ర బండారు రకజ్ారకవు గకరు 
సహాయం అందసిుత నాిరు. 

మరొకట ి “కె.డి.బి. ఛాల ంజ్”  మీలో ఎవరెనైా మీరుగక, మీ 
స్ొ ంత ఊళళె దలాంటి సూాలు పటాెదలుచుకుంటల కె.డి.బి సంసా  
దాీరక దానిక ి సంబంధ్ించిన స్కంకతేిక సహాయానిి అందించి, 
ఏరకపటలి  చెయోడమ ేకకకుండా క ంత వరకు ధ్నసహాయం కూడా 
చెయోడం జ్రుగుత ంది.  దవనిి గురించి అపపడే ఒకరదిదరు వకక 
బు చయెోడం జ్రగిింది.  

దంక కటి, ఎలకురుీ  పరిసర పకర ంతాలలో హ  సూాలు పూరిత 
చేస్న్ అమాియిలకు-మ ంటల్ రిటార్ డేష్న్, స్ెపష్ల్ ఎడుోకషే్న్, 
స్వపచ్ థ్ెరపవ, ఫజ్ియో థ్ెరపల్లో డిపోి మాకోర్స దచేి కకలేజి 

పెటాడం. దద ి ఒక ఏడాది లోపున ే జ్రుగుత ందని అనుకుంటల 
నాిము.  పటాిలోి  చదువుకుని పల ి టూళ్ెకి వచిి ఉదోోగకలు 
చేస్ ేవకళ్లె అతి తకుావ ఉంటారు.  దలాంట ికకలేజి పటాెడం వలి 
ఆ పకర ంతాలలో ఉని అమాియిలకి చదువుకోవడానికి అవకకశం 
కల్లపంచడంతో బాటల మన సంసాకు పనిచసే్ ే ఉదో ోగులని కూడా 
మనమ ేతయారు చసేుకోవడం అవుత ంది.  

నాలుగోది -  “అపలేచియన్ ట రయిల్ ఛాల ంజ్”  ననేు పెై (గత 
సంచికలో) కధ్లో చపె్పన క ండఎకాడం అని “analogy 
స్కమోం” నా మనసులో భావం మాతరమే.  కకని స్కంబశివరకవు 
(ఎవరో మీకు జ్ాా పకం లేక పో తే... మా వకరు, ఫౌండర్, పెరస్డ్ెంట్, 
“కె.డి.బి. దన్/ కె.డి.బి. టరసా్ ) దానిి చేతలోి  పెటలారు. మానస్క్ 
దబూందులు ఉని పలి్లని పంెచే తలి్ల దండుర లక ిజీవతపరయాణం 
ఒక కిిషా్మ నై పరీతారోహణం లాంటదిి.  తమ పరయాణంలో ఎనని 
స్కరుి .. మనసులో మ దలిే - ఒంటరతినం, తెల్లయని భ్యం, ఏం 
జ్రుగబో త ందో  అని దాని గురించి తలె్లయని ఆరకటం అనివ, 
అటల ఆ తలి్లదండుర లకు, దటల ఒంటరిగక పరీతానిి ఎకేా వకళి్కు  
“కకమన్“గక  ఉండ ేభావకలు, అనుభ్వకలు. తమ పలి్లు జీవతం  
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లో ఒకాక ాకా మ లైు రకయి చేరుకునిపుపడు (చాలా చిని 
మ ైలురకళళె కకవచుి) మనసుకు కల్లగే త ప్త , ఆహిాదం, ”హమి 
యో” అని ఒకా ఎగశకీస అనివ, కషా్పడి క ండ ఎకిా, శిఖ్రం 
చేరి, చుటూా రక ద ష్్ా  స్కరించి నపుపడు కల్లగే అనుభ్వకనికి చాలా 
దగిగరగక ఉండటమ ే కకదు, నిజ్ానిక ి అచింగక అదే అనుభ్బతి. 
తన మనసులోని భావకలని, తన అనుభ్వకలని తకిాన వకళ్ెతో 
పంచుకోవకలనే తాపతరయంతోనూ, తదాీరక మరిక ంతమంద ి
మంచి మనసుగల వకరిని, మాపరయతింలో చయేబత దచేి  
సనిిహిత లుగక చేసుకోవకలన ే ఆశతోనూ, కషా్స్కధ్ోమ ైన ఈ 
పనికి పూనుకునాిరు.   

“అపలేచియన్ టెరయిల్ “ అంటే కుల పు ంగా ఇది ... 

 “అపలేచియన్ “ పరీత శవణీ ి ఉతతర అమ రికకఖ్ండంలో 
ఉంది.  దద ిఅమ రకిక దేశంలో ఉని “జ్ారిియా”రకషా్ంాలో మొదల ై, 
నార్త ఈసా్లో  ఉని “మ యిన్” అనే రకషా్ంాలో ముగుసుత ంది.  ఈ 
క ండల మీదుగక వ ళళె కకల్లబాటని “అపలేచియన్ ట రయిల్” అంటా 
రు.  కకల్లబాట అంటల సులువుగక నడచిే దారి మాతరం కకదు.  క ండ 

లోి  అడవులోి  వ ళళెదారి.  దవనిి దంతకు ముందు నడచిిన వకళ్లె 
ఏరపరచుకుంటూవ ళళెరు.  నిడవి సుమారు 2200 మ ళై్లె.  క నిి 
క నిి చోటి దవని ఎత త  6000 అడుగుల ఎత త  దాకక వ డుత ంది.  
ఒక ాకా చోట మనుష్ లు కూడా జ్ంత వులలాగ  చేత లు, 
కకళ్లె కూడా ఉపయోగించి ఎకా వలస్ ్వసుత ంది.  వ ళ్ెవలస్్న 
దారనిి గురితంచడానికి క ంత ట ైనిింగ్, అలవకటల కకవకల్ల. లేకపొ త ే
దారతిప్ప, మ ళై్ె క దిద  తపుపదారనిి పడిపోయిే పరమాదం ఉంది.  
క నిి  దశకబాద లుగక చాలా మంది దదొక స్కహస యాతరగక భావం 
చి చసేుత నాిరు. క ంత మంది ఒక గుంపుగక కల్లస్్ వ ళ్తారు.  
మరిక ందరు ఒకారే వ ళ్తారు.  మొదటి దానికంటల రెండోది మర ీ
కషా్ం. ఎందుకంటల తోవలో జ్ంత భ్యం కకని, దారి తపపడం కకని, 
మరే దబూందుల ైనా  ఒంటరగిక ఎదురోావలస్్ వసుత ంది.  అంతే 
కకదు మ ళై్ె తరబడి మరో మనిష్ ్మాట లేకుండా నడవవలస్ ్
వసుత ంది. ఈ నడక పగటి పూటమాతరమ ేనడుస్కత రు.  రకతిర కకసత  
చదునుగక ఉని నలే వ త కుాని ఒక గుడారకనిి (ట ంట్) 
వేసుకుని, తెచుికుని తిండనిి తిని, మిగలి్లన పదారకధ లని చెటలా  
క మిలకిగకని, నిరేదశించిన సాలాలోగకని  ఎత త గక కటిా  పడుకోా 
వకల్ల. మనం తీసుకుని వ ళిెన పరతివసుత వు, తినసే్న్ తిండి, 
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తాగని న్నళ్లె తపప మనతో బాటల వ నకిా రకవలస్్ందే. అంటల 
ఎకాడా మన చెతత  చదెారం గకని, మనకు బరువ యైాోయని 
పటలా కెళిెన వసుత వులని గకని, ఉపయోగించసే్్న వసుత వులని గకని 
పడయెోడానిక ివీలేి దు.  తోవలో చాలా చోటి ఎలుగుబంటలి ,మబస్ 
లాంట ి జ్ంత వులు ఎకుావగక తిరుగుత ంటాయి. పకము, 
పురుగు,పుటరా  లాంటవి ఉంటాయని వరేే చపెపకారేిదు అడవ కదా 
మరి.  ట ంట్, పకా బటాలు, తినడానికి తిండి; ఎకుావ బరువు 
లేనివ  తమతో బాటల తచెుికోవకల్ల.  10 కలిోల అంటల 20  పౌని 
కంటల ఎకుావ బరువు మ్మయోలేరు.  ఎందుచతేంటల బరువు ఎకుా 
వ అయితే ఈ క ండదార ివ ంట నడవడం చాలా కషా్ం అవుత ంది.  
ఒక జ్త బటాలు అవకూడా చాలా తేల్లగకగ  ఉండేవ పటలా కళెాెల్ల. 
అతి చినిసావ్, వండుకుందుకు, తినడానికి కల్లప ్ ఒక ే గని ి-
కపుప. రెండు లేదా మబడు రోజులకి కకవలస్న్ పదారకధ లని తీసు 
కుని వ ళాెల్ల.  అటలతరువకత నిరేదశసాలాలలో తోవనుంచి క నిి 
మ ైళ్లె  బయటకిి వచిి, కకవలస్న్ వసుత వులని క ని పటలా క ె
ళాెల్ల.  తగు మాతరం వేగంతో నడవకపో త ేఈ నిరేదశసాలాలకు అను 
కుని పరకకరం చేరుకోలేక, తినడానిక ి  తిండ ి లేక దబూంద ి పడ 
వలస్ ్వసుత ంది. మంచిన్నళ్లె కూడా చాలా పరిమితంగక పటలా కెళిె, 

తోవలో నిరేదశసాలాలలో కకలువలోి నన, గుంటలోి నన  నింపుక ని 
శుభ్రం చసేుకు తాగకల్ల. జ్ీరం, జ్లుబు లాంటివ వస్ేత  కకవలస్న్ 
మందులు, దబెూ తగిల్లనపుపడు కకవలస్న్ వసుత వులు, పురుగో, 
పకమ్మ కరిస్ేత  తీసుకో వలస్న్ మందులు వగెైరకలు అతోవసరమ ైన 
వసుత వులు.  మన స్లె్ ఫో న్ లు చాలా చాలా చోటి పనిచయెోవు. 
ఈ నడక మంచి శకరరీకధ్ారుడోం, మానస్్కబలం  కలవకళళె 
చెయోగలరు.  అందులో ఒకారూ చయెోడం మరింత ఛాల ంజ్ .   

అదే స్కంబశివరకవు చసేుత ని “అపలేచియన్ ట రయిల్ 
ఛాల ంజ్” దారలిో తారసపడే  పరయాణికులు తోటి వకరపిెై  చాల 
స్కనుభ్బతిని చూప్స్కత రు, సహాయానిి చేస్కత రు.  

అలాగే మా కె.డి.బి. పరయాణంలో  స్కనుభ్బతిని సహ 
కకరకనిి చూపన్ సహ దయులు ఉనాిరు.  మానస్క్ దబూందు 
లుని చినాిరులకి న్నడ నిచిి, స్దే తీరేి  మా సంసాకు  చిర 
కకలం నిలబడి, నిలదొకుాకునే అవకకశం, సహాయము రెండు 
లభించాలని ఆశల శిఖ్రకల వ పైు మా దవరఘ పరయాణానిి క నస్కగ ి
సుత నాిము. 

స్కంబశివరకవు ఫుల్ ట ైం ఫకరిస్్స్కగ ా “ గేీసాో్ న్ హాస్్పటల్, 
మారిస్ పెలి న్స”లో పనిచసేుత నారు. న లకు రెండు శని, ఆది వకరకలు 
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కూడా పనిచేస్కత రు.   అందుచతే న లకి రెండు శని, ఆదవికరకలని, 
అపుపడపుపడు వచేి  లాంగ్ వీకెండ్స ని  “అపలేచియన్ ట రయిల్ 
ఛాల ంజ్” క ి కటేాయిస్కత రు.  మన ఈష్ ా  కోసా్లో చల్ల మబలంగక 
ఏప్రల్ నుంచి అకోా బర్ న లల మధ్ో మాతరం నడుస్కత రు. కిందట ి
ఏడాది మొదలు పటెిా , దపపటకిి నూోజ్ెరీస, మరేి లాండ్ రకష్కా ా లలో 
నడక పూరిత చేశకరు, నూోయార్ా రకషా్ంాలో క ంతభాగం నడచిేరు. 
దంచుమించు 160 మ ళై్లె పూరిత అయాో యి. దద ి అంత 
తొందరలో అయిేో పని కకదు.  క నిి ఏళ్లె పటటా చుి.  

ఈ ఏడాది (2014) ఏప్రల్ లో మ ె మొదలు పెడతారు. 
దవని వవరకలు మా వ బ్-స్ెైట్ లో (www.kdbvillage.org) 

పెడతాము. “Face Book“ దాీరక ఈ వష్యానిి ఏప్రల్ లో 
పరకటిస్కత ము.  ఈ నడకలో స్కంబశివరకవు ఎకాడ ఉనిది ఆయన 
పెటలా కునే “tracking device” దాీరక వ బ్ స్ెైట్ లో చూస్ ్
తెలుసుకోవచుి.  మీరు తలెుసుకుని ఈ వష్యాలని మీకు 
తెల్లస్న్ మరో నలుగురతిో పంచుకోండి.   ఏప్రల్ న లలో ఫేస్ 
బుకుాలో మమిల్లి చూడండి.  మీకు పరశిలు, సందహేాలు 
ఉంటల  “rkasinadhuni@yahoo.com“  కి ఈ మ యిలు పంపండి. 

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

ఉరి -కధ నచిచన కారణ్ం 
డ్ా. వెదైేహీ శ్శ్ధర్ 

క ంతమంది రచయితలని ఎంత వసత  తంగక చదవినా 
వకరి రచనా శ ైల్లని,స్గ్ేిచర్ స్ెలాల్లి పటలా కునాిమనుకునే లోపు 
ఏదో  ఒక వనూ తి కోణంతో  మనలను ఆశిరోపరుసూత  ఉంటా 
రు. వశీనాధ్ అటలవంటి రచయితలలో ఒకరు. వయేిపడగలు, 
పురకణవ ైర గీంధ్ మాల, హాహా-హూహూ, వష్ ణ శరి దంగీిష్  చ 
దువు వంటి రచనలు చదివనతరకీత సహజ్ంగక వశీనాధ్ రచనా 
సరళి/శ ైల్ల తాలూకు రూపు గురించి ఒక అంచనా ఏరపడుత ంది. 

అయితే 1950వ సంవతసరంలో ఆనందవకణి పతిరకలో మొదట ి
స్కరిగక పరచురితమ ైన “ఉరి” అనే వకరి చిని కధ్ను చదివన 
పుడు, ఆయనమీద పకడూందవగక ఏరప రుచుకుని అభిపకర యా 
లన్ని అసంపూరణమ నై అంచనాలుగక అని ప్స్కత యి. రచయితలలో 
ఈ రకమ నై వసుత వ వైధ్ోత అంతకనాి కూడా శ ైలీ/రూప వ వైధ్ోత 
తో ఒక రచన కు మరొక రచనకు మధ్ో దంతట ి వనూతితతో 
పకఠకులని అబుూర పరచే లక్షణం  అరుదు అనే చెపకపల్ల.  

http://www.kdbvillage.org/
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“ఉరి” చాలా చినికధ్. ఎంత చినిదో  అంత  బలీయమ నై 
కధ్.చదువుత ంటల కళ్లె చమెరిి, గొంత  పగెలని అనుభ్వం 
కల్లగించ ేదటలవంట ికధ్లు  అంత తరచుగక చూడం. ఈ కధ్ంతా 
కధ్కుడు, పరధ్ానపకతర అయిన ఒక ముదాద యి సీరంలో స్కగు 
త ంది. పరధ్ానపకతర సీగతంగక కధ్ నడుపుత నిపుపడు, చాలా 
స్కరుి  రచయిత గొంత ,పకతర గొంత ను డామినేట్ చయేడం 
చూసూత ఉంటాం. ఈ కధ్లో మనకు కవేలం పరధ్ానపకతర మాతరమ ే
కనబదుత ంది, కకన్న వశీనాధ్ ఎకాడా కనబడరు.ఈ పరధ్ానపకతర 
భ్యంకరమ నై దారిదరయ పవడతి డు. దురభరదారదిరయం నుంచి తన 
తలి్లన్న, భారకోబిడేల్లి కకపకడుకోలేని నిససహాయుడు. ఒక గుంపు 
కు, పో లీసులకు మధ్ో జ్రిగని ఘరాణలో తన పరమయేం లేకుం 
డానే చికుాకుని అనాోయంగక హతాోనేరం మ్మపబడి, ఉరిశిక్ష 
వేయబడినవకడు. ఉరశిిక్ష అమలుకు ముందు అతనిని మాటాి డ 
మని అనుమతి దచిినపుడు అతని సీరంలో నిరిిపత ంగక చపె్పన 
కధ్, ఈ కధ్. కధ్కుడు నిరిిపత ంగక చెపప్నా పకఠకుడు చదవిన పరతి 
స్కరీ చల్లంచకుండా ఉండటం స్కధ్ోం కకదు. ముఖ్ోంగక  “నేను 
ఉదోోగం చయేలేదు. కూలీనాలీ కుదరలేదు. మ్మసం చేయలేను. 
ఎకాడో  నాలుగ  రకళ్లె సంపకదసి్ేత   దాంతో బియోం క నుకుాందా 
మంటల బియోం దొరకలేదు. అదవిరకు నాలుగురోజులు దంటిలి్ల 
పకదవ పసుత నాిం. ననేు, నా భారో ఎలాగో అలాి గ తమాయించు 
కునాిం. పలి్లు బకానరకల ై కూరుిని చోటలనుంచి లేవలేక, 
యిేడేి శకిత కూడా లేక బరతికి ఉని శవకలలేి  పడి ఉంటల చూడటం 
యి లాగక?”  అని ల ైని దగగరిక ివచేిసరకిి పరతిస్కరీ కళ్లె న్నళ్ెతో 
నిండి, కంఠం దుఃఖ్ంతో పూడుకుపో త ంది. గొపపస్కహతిోం జీవతా 
నిి, సమాజ్ానిి పరతిబింబించాలని అందరూ అంటారు. దంత 
నిజ్ాయితీగక, ఎటలవంట ి ఆరోప్త/ఆపకదిత భావకలు లేకుండా 
జీవతానిి పరతిబింబించిన కధ్లు వళే్ెమీద ల కా పటాెవచుి . 

ఈ కధ్ నాకు నచిటానికి పరధ్ాన కకరణం, ఈ కధ్ కవే 
లం ఒక సహజ్మ ైన, ఆరదరమ ైన మానవీయ సపందనలోంచి  మాతర 
మే రకవటం. ఎకాడా సందేశకలను దవీటం కకన్న, దవకీలని 
తపన కకన్న  లేదు. స్కహితోవసుత వుతో  తాదాతియత,స్కనుభ్బతి 
లేకుండా దటలవంట ి కధ్లు రకవు. నిజ్ానికి సమాజ్ంలో ఉని 
దురభరదారదిరా యనిి చూస్్ ఎంతగకనన వశీనాధ్ చల్లంచకపో త ేదటల 

వంటి కధ్ రకయలేరు. ఈ కధ్ ఎత త గడే వశీనాధ్ స్ొ తతయిన 
సునిశితతరాంతో మొదలవుత ంది. ఉరిశిక్ష వసే్ేముందు మాటాి డ 
మంటల అరధం ఉంది, శిక్ష వేస్కక చెపప్నా, చపెుపకోకపో యినా ఒకటల 
అంటూన ే“మనుష్ ోడె ైజ్ని ఎతితన తరకీత మాటాి డటంలో క ంత 
లౌకకిమ నై సంతోష్ం ఉంటలంది. అద ిమాయాప్హతి ల నై మాన 
వులకు సహజ్ లక్షణం.” అంటారు. ఈ వకకోం చాలా చకాటి అబి 
రేీష్న్. మన అందరి అనుభ్వమే. అయి నా దలా స్ద్ాధ ంతీక 
రించకపో త ే పరతోక్షంగక మనద ష్్ాలోకి రకని వష్యం కూడా. 
అలాగ ేమరో చోట ఆయన తరాం చూడండి, ”చంపడంలో దనిి 
భబదాలేమిటి? రకయి తగిల్లత ేచచిి త పకక ిగుండు తగలి్లత ేబరత  
కుతాడా? త పకకి గుండు తగలి్లచస్ేత  శిక్ష లేదూ! రకయి తగిల్ల చస్ేత  
శిక్ష్ా?” ఈ కధ్లోని భాష్లో కకన్న,భావంలో కకన్న వశీనాధ్ చూపన్ 
సరళ్త మనల్లి ఆశిరో పరసుత ంది. నిజ్ానిక ి ఈ పకతర సీభా 
వకనికి దటలవంటి సరళ్మ నై భాష్ ఔచితాోనిిసుత ంది. రచయిత 
ఎంత పండతి డెైనా భాష్ని పకతరోచితంగక వకడుకోటంలోనే అతని 
పరతిభ్ తలెుసుత ంది. ఎవరిక ీ పనికి రకకుండా వరిగపిడుని 
కరీపులిల్లి వంటచెరకుకోసం ఏరుకుంటలని పరధ్ానపకతరని ఒకక 
యన కరీతో క టలా  సంఘటనలో భ్యంకర మ నై దారదిరయంతో పకటల, 
పరపంచంలో నిష్కారణంగక కరడుకటిాన నిరదయను చూస్కత ం. ఈ కధ్ 
లో పరతివకకోమబ మనల్లి కదలి్లంచి వ ంటాడు త ందంటల  
అతిశయోకిత లేదు. అనిిటికనాి ఈ కధ్ ముగింపు వకకకోలు మ 
నల్లి నిరకఘ ంత లని చేస్కత యి. వేదనతో నింపుతాయి . “నాకు దంత 
ఉపకకరం చసే్్న మీరు వ యిేో ళ్లె బరతకండి. బరత కంతా తిండ ిలేక 
చచిిన నాకు రెండు న లలు సుఖ్ంగక తిండి పటెాా రు. మీ కడుపు 
లు చలిగక ఉండాల్ల.కకన్న నా దంటదిి, పలి్లు ఏమ నైారో తలె్లయ 
లేదు.నాకు ఒకాటల చింతగక ఉంది. నా పలి్లు క ంచెం పదెదవకళ్లె 
అయితే, ఎలాి గో అలాి గ పదెదవకళ్లె అయితే చివరి రోజులోి  వకళి్కు 
కూడా నాకు పటిాన యోగం పడుత ందాఅని . అదంతా మీ దయ. 
వకళ్ెని వ దికించి ఈ ఉపకకరం చేయిస్ేత  మీ కడుపున పుటాత ను”. 
దందులో వోంగోం ఏ మాతరం లేదు. తనవకరిని కూడా వ దకిించి 
ఖ్ెైదులో ఉంచమని పకర దయేపడటం లో తన భారకోబిడేలక ి కన్నస్క 
వసరమ నై పూటభోజ్నం సమకూరకిలని తపన, ఆరకటం, సమ 
కూరిలేని తన అశకతత, ఉరిశిక్ష వసే్న్ా అనిం పెటిాన అధ్కికరుల 
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పటి అమాయకమ నై క తజా్త మాతరమే ఉనాియి. ఎనిి సంవతస 
రకలు ఒక కుటలంబం మొతతం పసుత లతో గడపకపో తే   జ్ెలైుజీవత 
మే మ రుగనిప్సుత ంద?ి ఆ దురభర పరిస్్ాతిని ఎటలవంటి మ లో 
డరా మా లేకుండా  వశీనాధ్ చితిరంచిన తీరు మనల్లి బలీయంగక 
వ ంటాడుత ంది. 
ఈ కధ్ నిససందహేంగక ననేు చదవిన గొపప కధ్లలో ఒకటి. ఈ 
కధ్ చదవినపుపడు నాకు నాఅభిమాన కవ తిలక్స ‘ఆరతగతీం’ గురుత  
కు వచిింది. 

“నేడు నేనన కనీురుగా కరిగిన గీతికనన 
సిగ్ుె త్ర రెండుగా చీలిన వదె్నరు బ్ొ ంగ్ునన  

మంటలో అంతరాంతర ద్గ్ధమైెన బ్బడ్చద్నన ..” 
 పకఠకులుకూడా ఈ కధ్ చదవికక  అలానే ఆరదరమవుతారనే నా న 
మికం. (క నిి న లలకిీతం యధ్ాలాపంగక మా నానిగకరితో 
మాటాి డుత ంటల ఈ కధ్ పరసకిత రకవటం,ననేు ఈకధ్ చదవ 
లేదనటం, ఆవష్యంతెల్లస్్ మానానిగకరకిి సనిిహతి మిత ర లు, 
స్ేిహశ్రల్ల, వశీనాధ్ కళా పవఠవోవస్కా పకులు, సీయంగకకవ, రచ 
యిత, అనువకదకులు అయిన శీ్ర వ ల్లచాల క ండలరకవు గకరు ఈ 
కధ్ పడ్ిఎఫ్ నాకు పంపడం జ్రగికయి. వకరికి నా క తజా్తలు. 
గ్మనిక: ఈ కధ త్ెలుగ్ు జయయతి ఆన్-లగైన్ ఎడ్చష్నోల  అననబ్ంధంగా 
చేరచబ్డ్చనది.) 
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“మీ ఆయనిి చూసే్తన్నకెందుకే ఎంత భ్యం?” వ ంకమి , పులిమిని అడిగింది. “మా ఆయన పేరు హరిచిందరకీవే బాబబ! నన ివరికెైనా పేకకటలో 
తాకటలా  పెటలా స్్, అమేిస్కత డేమ్మనని” – పులిమి చెప్పంది.  -- (అంతరకి లం నుంచి)
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త్ెలుగ్ు ఉనామద్ం 
డ్ా . వెై. వి. రమణ్ (గ్ుంటూరు) 

“ఉనామద్ం రోగ్ుల కోసం మానసిక వైెద్నయల అవగాహన సద్సనస." 
ఆంధ్రజ్యోతి జిలాి  ఎడిష్నని  ఈ వకరత చదవంగకన ే

కంగకరుపడాే ను. స్ెైకయిాటీర వ ైదోంలో 'ఉనాిదం' అన ే జ్బుూ 
ఉనిటలి  నాకు తలెీదు. క దిదస్ేపటి తరవకత నాకరధమ ైందమేనగక 
సికజయఫ్ీరనియా అనబడ ేఓ మానస్క్ రోగకనికి తలెుగు అనువకదం 
'ఉనాిదం' అని. మనసు దగిులుగక అయిపొయింది. నాకెందుకో 
'ఉనాిదం' అంటల ఉగీవకదం ట పైులో ఏదో  తిటలా లాగక అనిప్ంచింది. 
తలపటెిాందేమ్మ సికజయఫ్ీరనియా రోగం పటి అవగకహన కకరో కీమం. 
వచిినవకరిని ఉనాిదులు అంటల.. ప్ల్లచి మర ీ అవమానిం 
చినటివుత ందేమ్మ? ఉనాిదం అనే అనువకదపదం తలెుగు ని 
ఘంటలవు పరకకరం కరెకేా ఆవీచుి. కకన్న వనడానిక ి ఏ మాతరం 
బాలేదు. మన భాష్కభిమానులు రోగకల పేరి వష్యంలో క ంత 
నిబదధత పకటించాల్లసన అవసరం ఉంది. స్్ాజ్యఫవరనియా అనేద ి
జ్రిన్ భాష్క పదం. దంగీిష్ వకడు దానిి స్్ాజ్యఫవరనియాగకన ే
ఉంచశేకడు గకన్న తన భాష్లోక ిఅనువదింపపూనుకోలేదు. పరపంచ 
వకోపత ంగక రొగకలకి ఒకటల పేరు ఉంటల మంచిది. అందువలి ఎవరకి ీ
నషా్ం కూడాలేదు. ‘అతిస్కరం' అంటల కలరక అనిసంగతి నాకు 
మొనిటిదాకక తెలీదు. హ  పర్–ట నాన్ ని ఆంగింలో బిడ్ పెరష్ర్ 
(BP) అంటారు. బిప ్అంటల చదువుకోనివకరకిూాడా అరధమౌత ం 
ది. కకన్న తలెుగులో రకతపో టల (ఏదో కతితపో టలలా అనిపస్ుత ంద ి
కదూ) అంటూ భ్యాందోళ్నకి గురచిేస్కత రు. డయాబబట్స  అంటల 
తెలుగులో మధ్ుమేహం (నాకు మధ్ుబాల గురొత సుత ంది) అంటారు. 
ట ైఫకయిడ్ అంటల వష్జ్ీరమట! తెలుగు భాష్కభిమానం అంటల 
వష్యానిి కిి షా్ం చసేుకోవటం కకకూడదు. పరజలోల  పరా చ్నరయం పర ం 
దిన పదాలిు (అది ఏ భాషెనైా పరవాలేద్న) అలా వదిలేసేు నే 
ఉతు మం. దంటరెిట్ అనే పదానిి అంతరకి లం (మారకి లం గురొత  
సుత ంది) అంటూ ఏదో  మాయాజ్ాలం చెయోనలే! దలా అంటల మన 
పొ ర ఫెష్నల్ భాష్కభిమానులు ఒపుపకోరు. వకరకి ిక తకమ నై తలెు 
గు అనువకదపదాలంటలనే దషా్ం. అపరచిిత డు స్్నిమా గురుత ంద ి
కదూ! క ందరు భాష్కభిమానులు స్ేాజి ఎకేాదాకక వకడుక భాష్ 
(తెలుగు + దంగీిష్  పదాలు కలగల్లప్) లో మాటాి డతారు. మ ైక్స 

ముందుక చిి సీచిమ ైన తలెుగు మాటాి డటం మొద ల డతారు. 
రిమ్మ రకముగక మారనిటలి . దంక ందరు మ ైక్స ముందు చకాట ి
తెలుగులో మాటాి డి.. స్ేాజ్ దగింగకనేి  'సంసా తం' మొద 
ల డతారు. రకము అపరిచిత డుగక మారనిటలి . నాకెందుకో మొద 
టలిండ ిమాత భాష్పె ై (చాలామందకిి ఉనిటలి ) తీవరమ ైన మమ 
కకరం లేదు. అందువలిననేేమ్మ 'తెలుగు భాష్ని పస్్బిడేలా స్కకు 
దాం' అన ేనినాదం నాకు అరధం కకదు! ఈ రోజులోి  దంటలి  మాత  
మబరుత లకే దకిుాలేదు. దక మాత భాష్కి అంత పవతరత దేనికో! 
నేను ఆంధ్రా లో పుటాా ను కకవున తలెుగులో బాి గు రకసుకుం 
టలనాిను. కరేళ్లో పుటిానట లి తే నా బాి గుని మలయాళ్ం భాష్లో 
రకసుకునవేకణిి. నా భాష్ తలెుగు కకవటం కవేలం ఒక యాకిస 
డెంట్ మాతరమే. దానికి లేని పవతరత అంటగటాడం అనవసరం. 
కుకాలకూాడా కుకాభాష్ ఉంటలంది కదా!  

ఒకపుపడు తలెుగు భాష్ అంతపుర కనో. గురజ్ాడ, 
గిడుగు ఆ కనోని గుమింలోకి తీసుక చాిరు. శీ్రపకద, శీ్రశీ్ర రోడుే  
మీదకి తచెాిరు. రకవశకస్్త  ి అలగకజ్నంలోకి తీసుకళెాెడు. 
మా.గోఖ్లే, కేశవరెడిే  సమాజ్పు అటాడుగు లోత లు చూప్స్ేత , 
నామిని పల ి జ్నుల బబత భాష్ కూడా నరేిపంచాడు. పరతిస్కర ీ
(భాష్క) శంకరశకస్్త  ి 'శకరదా!' అంటూ గకవుకకే పడెుతూన ే
ఉనాిడు. అయినా లాభ్ం లేకపో త ంది.  

మనం స్కధ్ోమ నైంతవరకు ఈ ధ్ూమశకట యంతరా లక,ీ 
అంతరకి లలకీ దూరంగక జ్రిగతిే మంచిదని నా అభిపకర యం. భాష్ 
అనదే ి ఎవణలి ఉదధరించడానికకాదు. మన ఆలోచనల్లి 
చెపుపకోడానిక,ి రకసుకోడానికి మాతరమే. అంతకుమించి ఏ 
భాష్కూాడా పరయోజ్నం లేదు. రేపొ పదుద న భాష్లన్ని 
అంతరించిపో యి స్ెగైలు చసేుకుంటూ బరతికే రోజులగస్ేత  మనం 
కూడా దంచకకా స్ెగైలు చేసుకుంటూనే బరతికేదాద ం. నాకెతైే అద ి
కూడా హాయిగకనే ఉంటలంది. 
అంకితం:  
తెలుగుభాష్లో అనువకద పదాలు అంటూ కంకరకీ ళ్ె భాష్ని మన 
పెై రుదదడానికి పరయతిించే వజాులకి. 
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