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The articles published and the views expressed are those of the authors and not necessarily reflect the3
opinions of the editors or TFAS.

Dear Friends and TFAS Family Members, Thank you all very much for your active and
overwhelming participation in our Deepawali program on October 18th. It was a successful
program with some great performances. Overall, it was a positive feedback from you. Our
community events for this year are complete. Thank you so much for all your support in
2014. TFAS Executive committee is getting ready for the 2015 events. Wish you all very
Happy and Prosperous New Year-2015. We hope for the same active participation in all of
our upcoming events. Our next program is Sankranti Celebrations on January 25th. TFAS Executive Committee is
working very hard to put together great performances by our children. There will be number of competitions for both
children and adults. Competitions include, Rangoli, Bommala Koluvu, Fancy dress competitions for young children,
Telugu Text Reading, Telugu Speaking contest, Poster/Collage and Vantakaalu (cooking) competitions etc., Look for
our emails and website updates with latest details. As always, I request your feedback for continued improvements in
our programs. On behalf of TFAS executive committee I once again thank you for your support.
మళ్ళీ కొత్త విశేషాలతో నూత్న సంవత్సరంంల కలుసకకుంాం  ం

Sincerely,
Srini Gandi – President TFAS,

Email: president@tfas.net web: http:// www.tfas.net

తెలుగు కళా సమితి జయ నామ సంవత్సర దీపావళి సంబరాలు
మధక రాచకుళ్ీ
జ్య న మ సంవత్సరం ాం పాావి  ేడుకక్ని  నూోజ్రరసస తెలుగు

ఆనంద్ ాాలూరి గారంో చే బహుమతి పరాం  నం జ్రిగింాం ి త్రంుేాత్

ేారంు తెలుగు కళా సమితి ఆద్వరంోంల అకటోబర్ 18 న ఈస్టో

పిలోలచే ాాంసూృతిక కారంోకెమయలు జ్రిగాి ఈ ాం పాావి  ేడుకల

బరన్సస-విక్ మిడిల్ సూూలో ఘనం గా జ్రంుపుకున ని రంు ఈ ేడుకక

లో భాగంగా తెలుగు జ్యోతి కారంోవరంగ సభ్ుోలు శ్రెమతి రాధ కాశ్రన

లకు నూోజ్రరసస రాష్టో ర ఉపసభాపతి , కాంగరెస్ట సభ్ుోుక శ్రె చివుకుల

థకని, డ కోర్ శ్రెమతి ేైాం హ
ే ి శశిధర్, మరియు భావరాజు భారంతి

ఉపంద్ర గారంు, ఆంద్ర పరాం శ్
ే శాసన సభ్ుోలు శ్రె ధూి ాాళ్ నరంద్ర,

గారంో చే “ాాహిత్ో భారంతి” సంసథ త్రంఫున తెలుగు ాాహీతీ కారంో

విశిష్టో అతిధిగా పరపంచ పరఖ్యోత్ కనసర్ ేైద్కోలు డ కోర్ శ్రె నోరి

కెమం జ్రిగింాం ి పలువురంు ాాహితీ పిరయులు ాాలగగనని  ఆ కారంో

ద్తత తేయ
ర ుుక గారంు, తెలుగు ేారిని త్మ ఆటాాటలతో రంంజంప

కెమంల

చేయడ నికి పరముఖ్ హాసో నటుుక శ్రె ఆలీ గారంు, పరముఖ్ సినీ

అనంత్రంం ాాయత్రం ఆరంు గంటలకు తెలుగు కళా సమితి టరసో ట శ్రె

గాయకులు శ్రె కారంుణ్ో , శ్రెమతి హిమబంద్క హాజ్రంయయో రంు

గురంు ఆలంప్ో ఆధవరంోంల ష్టురాో పత్మిన వింద్కభోజ్నం

కారంోకెమం ాాయంకాలం న లుగు గంటలకి ాారరంంభ్మిం ాం ి

ాారరంంభ్మింాం ి మొద్టగా కవి నృత్ో అకాుమీ విాం  ోరంుథలచే

తెలుగు కళాసమితి టరసో ల
ట ు శ్రెమతి ఉమ మయకం, శ్రెమతి శ్రెాం ేవి

భారంతీయ ాాంపరాం  య, పశిిమ ాం ేశ నృత్ో రసత్ులతో మేళ్వించిన

జ్ాగరంో మూడి, శ్రెమతి బంద్క మయాం ిరాజు ధనలక్ష్మీ పూజ్చేసి జ్యోతి

నృత్ోకారంోకెమం జ్రిగింాం ి అనంత్రంం పరముఖ్ హాసో నటుుక శ్రె

పరజ్వలనంతో కారంోకెమం ాారరంంభంచ రంు త్రంుేాత్ ాం పాావి  సంద్

ఆలీ గారంు, పరముఖ్ సినీ గాయకులు శ్రె కారంుణ్ో , శ్రెమతి హిమ

రంభంగా జ్రిగన
ి ాో టీలో విజ్త్లకు శ్రెమతి శ్రెాం వి
ే జ్ాగరంో మూడి, శ్రెమ

బంద్క ాాలగగనని  హాసో, నృత్ో, సంగసత్ కారంోకెమం శ్రెమతి మధూ

తి బంద్క మయాం ిరాజు, తెలుగు కళాసమితి పూరంవపు అధోక్షులు శ్రె

ేాోఖ్యోనం మరియు మిమికరె తో జ్నరంంజ్కంగా జ్రిగింాం ి తెలుగు

అనడక వకత లు పరసంగించ రంు

మధ ోహని కారంోకెమయల
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కళా సమితి అద్ోక్షులు శ్రె గండి శ్రెనిేాస్ట గారంు ముఖ్ో ఉపన ో

వించుం ఎంత్ిన ముాం  వహం అాం ి ేద్
ై కోలు డ కోర్ శ్రె నోరి

సం చేశారంు ఆయన మయటాోుకత్ూ ఇపపటివరంకూ ేారి ఆధవరంోం

ద్తత తేయ
ర ుుక గారికి తెలుగు ేాళ్ళీ ఇచిిన హృద్యపూరంవక

ల జ్రిగన
ి కారంోకెమయ్ని  ద్ృశో రంూపం గా చూపుత్ూ వివరించ

నీరాజ్నంగా భావించవచకి త్ద్కపరి తెలుగు కళా సమితి టరసో ల
ట

రంు తెలుగు కళా సమితి టరసో ట శ్రె వంశ్ర కొపుపరావూరి, “మంబర్-

చే పరముఖ్ హాసో నటుుక శ్రె ఆలీ గారికి కూడ సన ీనం, శ్రె

షిప్ బిజినెస్ కారడు “ అనే మొబైల్ అప్ిి కేషన్ విడుదల చేసారడ. ఈ

వసంత్ న యుుక త్న ని  గారిచే సన ీన పత్ర సమరంపణ్ చేయ

అప్ిి కేషన్ దాారా తెలుగు కళా సమితి సభ్ుులకు ఈ పరో గారం లో

బడింాం ి తెలుగు కళా సమితి టరసో ల
ట చే శ్రె కారంుణ్ో , శ్రెమతి హిమ

పాలగొనే వ్ాుపార సంసథ లన్ంచి డిస్కంట్ స్కరుం లభిస్తంది ఈ

బంద్క కూడ సన ీనించబడా రంు ాాంసూృతిక కారంోద్రిి శ్రెమతి

ాం పాావి కారంోకెమంల తెలుగు కళాసమితి టరసో ట శ్రె వసంత్ న యు

శ్రెాం వి
ే జ్ాగరంో మూడి గారి అధవరంోంల సభాకారంోకెమయలు ఖ్చిి

ుక త్న ని  గారిచే మొద్టిాారిగా మొబల్
ై సల్స పమంట్ అపిో కష్ట

త్ంగా పరకటించిన సమయయనికి ాారరంంభ్మై జ్యపరద్ంగా ముగిాా

న్స, ాం పాావి  ాో ర గాెం టికూటు
ో అమీుంల ఉపయోగించబడింాం ి

ి శిె సకరరష్ మయకం, శిె బాలయజీ మరియు అనడకమంాం ి తెలుగు

అనంత్రంం పరముఖ్ సంఘసవకులు, తెలుగు కళాసమితి భ్ూత్

ేారంు సవచింద్ సవకులు సహాయం అంాం ించగా, తెలుగు కళా

పూరంవ అధోక్షులు శ్రె ఆనంద్ ాాలూరి గారంు, త్న అత్ోంత్ పరభావి

సమితి అద్ోక్షులు శ్రె గండి శ్రెనిేాస్ట గారంు ేారికి పరంు పరంున

త్ మైన ఉపన ోసం ాం  వరా, తెలుగు కళా సమితి చేపటిోన హుద్

ధనోేాాం  లు తె్యచేాారంు ఈ ాం పాావి  సంబరాల సంద్రంభంగా

హుద్ త్ుఫాన్స బాధిత్ుల విరాళాల సకరంణ్కు ఇకూడి తెలుగు

పలువురంు నూోజ్రరసస ేాోాారంసకతలు త్మ సవ్ని , ఆభ్రంణ్ లు,

ేారంు ఇతోధికంగా ాాయంచేయయలని సభాముఖ్ంగా పరకటించ రంు

వాాతరలు, పుసత కాలు వగరర
ై ా పరద్రిించి సంద్రంికు్ని  ఆనంద్ పరం

అనడకమంాం ి అకూడికూడే త్మ విరాళాలని పరకటించుం అంద్రసని 

చ రంు ఈ కారంోకెమయనికి సకమయరంు 1000 మంాం ికి పైగా సభకుల

ఆకరిషంచింాం ి త్రంుేాత్ పరపంచ పరఖ్యోత్ కనసర్ ేద్
ై కోలు డ కోర్ శ్రె

హాజ్రర,ై అనిని  కారంోకెమయలనక ఆద్ోంత్ం తిలకించ రంు చివరంగా

నోరి ద్తత తేయ
ర ుుక గారికి సన ీనం, శ్రె మధక రాచకుళ్ీ గారిచే

తెలుగు కళా సమితి కారంోద్రిి శ్రెమతి ఉమ మయకం వంద్న

సన ీన పత్ర సమరంపణ్ జ్రిగంి ాం ి త్న కరంత వో నిరంవహణ్ల నిమ

సమరంపణ్ తో సభ్ విజ్యవంత్ం గా ముగిసింాం ి

గుని లిన డ కోర్ గారంు రాలేకాో ిన , ఆయన వచిినటలో భావిం

ఫో టోల ్ంకు :http://tfasnj.org/index.php/gallery/

చి తెలుగు కళా సమితి ేారంు ఆయనని సభాముఖ్ంగా సంభా

category/13-tfasdeepavali2014

తెలుగు పాట
డ వడేా ప్ో కృష్టణ
కొనకళ్ి వ్ెంకట రత్నం: జ్ానపద్ గయయల బాణ్ీలో , ఎంకి ాాటల

చలం గారంో అభనంద్నలు అంద్కకున ని ి

బాటలో శ్రె కొనకళ్ో ేంకట రంత్ని ంగారంు బంగారిమయమ ాాటలు

వలచీ న ుమయీ! మనసక

రంచించి ఖ్యోతి గాంచ రంు అితే రంచిత్ పరంుకన ని  ‘బంగారి

కలచీన ుమయీ!

మయమ’ పరంునడ ాాఠక ల కం బాగా గురంుతంచకకునని ాం ి బంగారి

…

మయమ ాాటలు ఆ రోజులో రికారంుాలుగా ేలువుుమే గాక చలన

గుండెల త్ుల ాం ొ ్చే

చితర లో నూ చోటు చేసకకటవుమే అంద్కకు నిద్రంినం ‘బంగారి

గోరంు ేచిని ేాని

మయమ ాాటలు’, ‘ఎంకిాాటల’ పరరంణ్గా అగుపిాత ాిే త్పప అనక

ేాలు కనకని ల ల న

కరంణ్గా అనిపించవు

కా్ాో ిన చ లు

ల కంల

అంద్కక సవత్ంత్ర పంథ ల

ని్చిాో యయి

ాాహిత్ో

నంుూరి, కృష్టణ శాసిత ,ి త్లయోవఝల,

||వల||

||వల||

మయట ల పల ిేాం ో

6

మంత్రమునని ాం ె! ేాని

మొకూజ్ొనని  తోటల

కవుగిటో ో కుాారి

ముసిరన
ి సటకటో ల

కనకని మూసిన చ లు!

||వల||

మంచెకాు కలుసకకట !

ఇంద్కల వలచిన త్న పిరయుడికి కా్ధూి గా మయరిన , గోరంు

మరంవకు మయమయో ||మొ||

ేచిని ేాలుచూపులో కా్ాో ిన , మంతిరంచినటు
ో ండే ేాడి

‘పటాని నికి పయనం ‘ అనడ ాాటల (పుట: 73)

మయటలు వింటూ కౌగిటో ో కనకని  మూసిన , చ లని పయ
ర సి తొ్

పటని ేాస మంద్కకులే బంగారి పిలో య! నక

వలపు ాం ొ ంత్రంలో తే్ాో త్ూ భావించుం బాగుంాం ి పరయసి త్న

వివష్టో పడితిేా సవరంగ ం భ్ూత్లమలయో !

గాఢ నకరంకితని తె్యపరంుాోత ంాం ి ఈ ాాట పలో వి మయత్రం ‘ాం  గుుక

సరంుకు తోట తేన తేట – సంగసత్పు ఝలుో

మూత్లు’ చిత్రంల ేాుకకటబడింాం ి ‘రాేోి బంగారి మయేా!’

కంాం ిచల
ే నక్ ేచిని కాసకల ఘల్ ఘలుో

అనడ ాాటల (పుట:13)

అనకకటని రాజ్ భోగ మమరిన ఈ కటన విడిచి ||పటని ||

రాేోి బంగారంు మయమయ! నీతోటి

అని మయమ త్న పిలోతో పటని ేాసం వద్ద ని చెబుత్ున ని ుక పలలో

రాహసో మొకటునని ాం ో ిా!

ల కంాం ి చేల కాసకలే త్మ రాజ్భోగమంటూ, ఒులు వంచితే

పంట కాలువపరకూ – జ్ంటగా నిలుచకంటె

బుకగు నడలిన బంగారం మవుత్ుంద్ంటూ పలలో ల తొడిమ

నీులో మన ిాుక – జ్యుక తె్ాొ ాాతాం ి

నకనని  జ్ంట పువువలయో పరిమి ంచే త ము పటని ం ేి తే కాు

||రా||

లేని పువువలయ రా్ాో త మంటూ రంమోంగా చెాాపరంు తిరశెగతిల

త్న మయవతో క్సి పంట కాలువ పకూన నిలబడి నీటిఅద్ద ంల

తీయని పలలోమనసక విాాపరంు ‘ఈ మయసపుాాట’గా ఎం నరంసిం

త్నక ఈుూ–జ్యుూ చూసకకుంాం  ం రంమీంటూ ఓ కటులుపిలో

హమూరిత ాాుగా, ఆకాశేాణ్ిల నూ పరాారంమై శరెత్ల విశేష్ట అభ

మనసక పుకతోంాం ి ేనని లాొ ంపునక త్ుమీద్ వలపునక సకఖ్య

మయన నిని  చూరంగ ంాం ి ఇలయ కొనకొళ్ో ేంకటరంత్ని ంగారంు త్న

లతో రాతిర పూట రంంగరించకకుంాం  మంటోంాం ి అవిస పువువలు

‘బంగారి మయమ ాాటలు’ ాం  వరా ల్త్గసత్ విాాతరంం కరై పలలో పాం  ల

త్ురిమి త్న సిగల ఉంచ క పువ నడిప సరంంగు ాాటలతో ాాటు

బాటలో విలక్షణ్ం గా కృషి చేశారంు

గ ంత్ు క్పి ఏకమవుాం  మంటూ ఎలుగరత్త ుతోంాం ి అితే ‘సకఖ్

ఇందోగంటి హన్మచాాస్తిత ి(1911): పాం  ోలనక, ాాటలనక హృ

కి ’ అనడ గాెంధిక పద్ పరయోగం ఈ పలలో ాాటల పరయోగించకుంటల

ద్ోంగా రంచించటంల శ్రె ఇంద్రగంటి హనకమచ ాసిత ి గారిాం ి అంాం ె

మరింత్ ఔచిత్ోంగా ఉండేాం ి ఖ్ంుగతి ాౌలభ్ోం కటసం ‘రంహసో’

ేడసన
ి చేి అంద్కక ‘సృషిోల తీయనిాం ి సని హమే నోి’ అని

పాం  నిని  ’రాహసోము’ గా రంచిత్ పరయోగించ రంు

చెపపగ్గారంు సని హ మయధకరాోల గుటుో విపపగా్గారంు ఇంద్ర

మొకూజ్ొనని  తోటల , సంాం ెేళ్
డ చీకటోో త్ననక కలుసక

గంటి హనకమచ ాసిత గ
ి ారి పద్ోగయ సంకలనంగా 1959 ల ేలు

కొమీంటూ కటులుపిలో కొసరి ాాడిన వీరి ‘మొకూజ్ొనని  తోటల ’

వడిన ‘మధకవని’ ల కొనిని  మధకరం గసత లు అగుపిాత ాి అంద్క

ాాట (పుట: 18) ‘అద్ృష్టో వంత్ులు’ చిత్రంల మయరంుమోగింాం ి

ల ‘భారంత్ శ్రె ‘ మొద్టిాం ి

సకకూలనిని  కొంుమీద్

ఎగురం ేడయుము శ్రత్

ాో కుజ్సకకునడ ేడళ్

నగ హిమచలము పై

పంట బో ాం ి వరిమడి తో

గగన సటమలు ేలుగగా – నీ జ్రంు

పకపక నేడవేడళ్

పగరం గుండెల బద్కరంుగా

సలో గా్ తోటకంత్

నీ యశము మంాం  కినై

సకూలగి్ పటుోేడళ్

7

8

నీ మయట ఋషి ేాణ్ి ిై

అని అంాం  ల త్న పరయసిని కవిరాజు పద్వి మీాం ి మధకాాత్రలయ

హిమయలయయలపై మన తిరవరంణ పత కం ఎగురంేడయయలంటూ, మన

కద్్ రంమీని కాంక్ష్ించ రంు కలల ని కాంతిగా, విరిల ని తేనగా

కరరత ి సకరంగంగలయ, మయట ముని ేాణ్ిలయ, గుండె వింధ ోాం ిల
ర య, గళ్ం

కరిగి ాో వలద్ంటూ అరిధంచ రంు

కాి ాం  సక కలకంు కవిత్లయ ని్చి ాో ేాలంటూ అభలషించ రంు

ఏ పూవు పూచిన – ఏ ాాట ాాడిన

వీరి ‘ాాటల మంజ్రి’ ల పరధ నంగా పర ూన ద్గిన గసత్ం ‘సృషిోల

ఎంద్కకట ఈ హృద్యమింత్ కలవళ్పుకనక ||ఏ||

తీయనిాం ి సని హమే నోి’ ఈ గసత నిని  ఆకాశేాణ్ి మాం ర స్ట

నీలయల నింగిల పూల ేనని ల మేు

కంద్రం ేారంు రంూాొ ంాం ించిన ‘హేమమయ్ని’ అనడ రడియో న టికకరై

పైన జ్ాబ్ రాజు పకపకా నవివతే

రాయగా, ాం  నిని త్రంుేాత్ ‘హెచ్ ఎంవి’ రికారిాంగ్ కంపనీ ేారి

ఈ హృద్యమంద్కకట ఇంత్ కలవళ్పుకనక ||ఏ||

ాాటల ాో టికి పంపగా బంగారంు పత్కం ాొ ంాం ినటు
ో గా, పండ ోల

అని ఏ పూవు పూసిన , ఏ ాాట ాాడిన , ేనని ల జ్ాబ్ో విరిసిన

సవరం కలపనల ఆర్ బాలసరంసవతీాం ేవి ాాుగా, రికారంుాగా ేలువ

త్న హృద్యం కలవరం పుకతోంద్ంటూ కలత్ చెంాం  రంు పద్ేాని

డిన ఆ ాాట బహుళ్ పరజ్ాద్రంణ్ గాంచినటు
ో వివరించ రంు

కనీని రంు, కష్టో జీవి చెమటబొ టుో, భ్గని పరమికుల నిటూ
ో రంుప ఇంకి

సృషిోల తీయనిాం ి సని హమే నోి

ాో ేాలంటూ ఎలుగరతత రంు ఖ్ంుగతిల కమనీయంగా సవరంమతత

వోషిో జీవము చేద్క ాానీయ మోి

||సృ||

కలువ రాణ్ిని విుచి – చలువరడే లేుక
ాో లు పూలనక విుుక – గా్ రాజ్ రోజు

రంు పమ
ర గురించి పరయసి గురించి కాకుండ జ్నీభ్ూమిపై గూు
చకూటి గసత్మలయోరంు ిలయ!

||సృ||

న ద్క జ్నీభ్ూమి కంటె

ేలుగు నీలపు మేు - విడిచి రానడ రాద్క

న క మకూుకంాం ి ?

మరంుపు మబుుల జ్ంట – చిరంకాలమున కని ||సృ||

సకరం ల కమకూుకంాం ి ?

అల ద్ూరంతీరాల – ఆకాశమే వంగి

అమరంద్కరలు, గంధరంువలు

పద్వి క్సిన చోట – పృథివి పులకించింాం ి
సృషిోల

తీయని

అనకబంధ నిని 

||సృ||

పంచేాం ి,

అచిరంలు, వియచిరంులు

ఒంటరి

ేడుకకతో వలస వచిి

త్నంల ని చేద్క అనకభ్ేాలనక అణ్చేాం ి సని హమేనంటూ నొకిూ

విహరించే హిమశృంగం!

చెాాపరంు కలువనక విడిచి చంద్కరుక, నింగి నీలపు మేునక విడిచి

కాి ాం  సక కంటె కొసల

మబుులు మనలేనటు
ో సని హం లేక మనిషి జీవిత్ం మధకరంంగా

పసిడి కలల పూలమయల

మయరంద్ంటూ విపిపచెాాపరంు

అలకాపురి కాపురం మాం ి

ాం ిగి రాే అంాం  ల

అమరంభారంతీ నిలయం !

||న ||

||న ||

ాం పవినడ్న రాణ్ి

అని తిరశెగతిల

కవిరాజు పద్వి పై

ాం ేశానిని  సవరంగ ం కంటల మినని గా భావించ రంు గంధరావాం ి అమరంులు

కద్లు మధకాాత్రేై

విహరించే హిమయలయం, కాి ాం  సక పసిడి కలల అమరం భారంతీ

కలల ని కాంతిగా

నిలయమని అభవరిణంచ రంు కాని ఇాం ి “జ్ననీ జ్నీభ్ూమిశి

ఇలల ని సకఖ్ముగా

సవరాగద్పి గరసయసి” అనని  సంసూృత్ శరోకానికి ఆంధపక
ర రంణ్ంలయ

విరిల ని తేనగా

తోసకతంాం ి

కరిగి ాో క సఖి!
…

మధకరంశ్రెతిల త్న జ్నీభ్ూమిిన
ై భారంత్

ఇలయ ఇంద్రగంటి హనకమచ ాసిత గ
ి ారంు అనడక మధకరం
గసత లు రంచించి ల్త్గసత్ విాాతరంనికరై విశిష్టో కృషి చేశారంు
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ప్డ
ై ిపాటి స్బబరామశాస్తిత ి : పిలోల ాాటలు, పలలో

ాాటలు

కాేాోలు మనేడ నంటూ ఢంకా బజ్ాించి సగరంవంగా చ టు

రంచించిన మలలో ల వంటి ాం ేశభ్కిత గసత లు రంచించుంల త్నకు త నడ

కొమీన ని రంు ఆంధకరలకు అభమయన ాాత్రమన
ై ‘ఆంద్ర జ్ాతీయ

ాాటియనిపించకకునని  శ్రె పైడా
ి ాటి సకబురామశాసిత ి గారంు 1957

గసత్ము’ (పుట: 35 ) రంచించి రాణ్ించ రంు పడ
ై ిాాటి ేారంు

ల ‘జ్ాతీయ భారంతి – జ్య భారంతి’ పరంున ఒక గయ సంపుటి

తిర్ంగ ాం ేశం మనాం ేనోయ్

ేలువరించ రంు ఇంద్కల ాం ేశానిని , ాం ేశ న యకులనక, కవులనక

తెలుంగులంటల మనమేనోయ్

త్నివితీరా పరసత కతించ రంు నిాం ర ణ్మన
ై యునని  జ్ాతిని త్టిో లేాా

మధకరంం మధకరంం మధకరంం మధకరంం

రంు

ఆంధరమీంటె అతి మధకరంం
కనకమూసన భ్రంత్ – ఖ్ంు పరభాేాలు!

ాం ేశభాష్ట లయ తీరంులో కి

భారంతీయుు! ిలుో చేరంలేాం  పిలుపు!

ఆంధరమీంటె అతి మధకరంం

పటో పగటీ నిద్కరం లేరా!

రాయలు మనేాడో య్! పండిత్

పిటో పిుకగూ ేోలలరారా!

రాయలు మనేాడో య్!

ఆాం ికవి ేాలీీకి – అమృత్ పరేాహాలు

కలం తికూన ఖ్ుగ తికూన

కృష్టణ యో చింాం ిన గసత్ పరబో ధ లు

గణ్పతి ాం ేవులు మనేారోయ్!

మయేడనక మయేడనక అనేడరా!
లేేడమి మీకమి అనేడరా!

…
తెలంగాణ్ల ని

కాళేశవరంం, కటాాతల ని ాం ర క్ష్ారామం, రాయల

మయ భ్రంత్ మయత్ృ కంఠాభ్రంణ్మై ేలు
గ

సటమల ని శ్రెశల
ై ం పరధ న శైవ క్ష్తర లు వీటి ఆధ రంంగానడ మన

కాి ాం  సకని వంటి కవి యసలల లేుంచక

తెలుగు నడల తిర్ంగ భ్ూమిగా పరంుకరకిూంాం ి ఆ ద్ృషిో తోటల ‘తిర్ంగ

హుంకారం మొనరించి అనేడరా!

ాం ేశం మనాం ేనోయ్, తెలుంగులంటల మనమేనోయ్ ‘ అని పడ
ై ిాాటి

ఢంకా బజ్ాించి అనేడరా!

సకబురామ శాసిత గ
ై ాాటనలయోరంు
ి ారంు పసంాం ెన

అని పటో పగటి నిద్కరం మయని పిటోపు
ి కగులయ రంమీని ప్కారంు
ేాలీీకి రామయయణ్ లు, గసత పరవచన లు, కమీని కాి ాం  సక

బో యి భీమనన (1911) : ల్త్ గసత్ రంచనల చెపుపకటద్గిన చేవ
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క్గిన మంచి రంచిత్ భీమనని  పరకృతిల ని సటత ి సహజ్మన
ై

రంవి చంాం ిక
ర లము

రామం, పురంుష్ట సహజ్మన
ై భీమమునక కలగ్పి ‘రాభీలు’ అనడ

ఆమని మధకవులము

పరమ గయయలనక రంచించి రాణ్ించ రంు

అమృత్ భాంుములము

రాగ సకధ రంుధలము !

అని ఒకరినొకరంు విుాం పయలేని రాధ కృష్టు
ణ లని, రంతీమనీధకలని,

రాధ కృష్టు
ణ లము !

రంవిచంాం ిక
ర లని ేలో డించ రంు అధరం ాానం చేత్ ఒండొ రంులు ఆమని

…

మధకవులు, అమృత్ ఖ్ండ లుగా కౌగి్ంత్లల కామ పూరిణమ

రంతి మనీథకలము

12

లుగా, మయరినటు
ో మధకరం పమ
ర నక వివరించ రంు ‘ నీ కటసమే ఈ

…

గానం’ (పుట: 108) గయంల

ఏ ద్కుఃఖ్ము లేని సిథతికి

నీ కటసమే ఈ గానం – నీకటసమే ిా గసత్ం

ఎలో జ్గము చేరాిలని

నీ కటసమే ఈ న కమనీయ కళా సరంవసవం

పరజ్ా ాన బరహీనకగా

నిన ని రాధించకటక ఇనిని  కళ్ల ఆరాధన

బరత్కాలని వునని ాం ి!

నీ ఆత్ీనక ాొ ంద్కటక న ఈ జీవిత్ త్పన

అని త్నకు పరజ్ా ాన బరహీగా బత్కాలని ఉనని టు
ో పరకటించ రంు

అని త్న గానం, గసత్ం,కమనీయ కళా సరంవసవం అనీని  ఆమ

‘ఉద్యం నీ రంూపం’ (పుట: 171) గయంల న ిక రంూాానిని 

కటసమే అంటారంు ఇనిని  కళ్లనక ఆరాధించే జీవిత్ం త్పించేాం ి పరం

బహువిధ లుగా ద్రిించ రంు

మయత్ీ ఐకోత్కనంటారంు

పరంమయత్ుీని కరంుణ్ే లభసత ఈ

“ఉద్యం నీ రంూపం – ఉత్ుులో సరోజ్ం!

విద్ోలనీని  ఎంద్కకు, పరంమయతేీ త్ననక సటవకరించ క “ఇక నడన

ాాయంత్రం నీ రంూపం – సంధ ోగరంు ాం పపం!

వవరంు పరతేోకం” అని పరశిని ాాతరంు ‘అహం’ అనడ భావనల నకంచి

న సనిని ధి ల నీవు – నవ వసంత్ వధకవు

కళాత్పసకస చేసాం ి కవలం పరంమయత్ీ కృప కటసమేనని సమయధ న

న పరోక్షమున నీవు – నంద్న వన మధకవు

మిాాతరంు

“సూరంుోని చూచిన కంటికి “ (పుట: 121) గయంల

అంటూ త్న సమక్షంల ని న ిక త్న కంటికి నవవధకవుగా,

బరహీతేజ్సకస ముంద్క మరకాంతి నిలబులేనటలో పరంమయత్ీిే

పరోక్షంల నంద్నవన మధకవుగా ఉంద్ని, ఆమ వచేి మయరంగ ం

త్న చెంత్ ఉంటల మర క ల కశవరంత్ అవసరంమకూడిద్ంటారంు

త్న జీవిత్ పరంమయరంధ ంగా, మరం్ ేళేీ మయరంగ ం మహికి రంాానంద్

సూరంుోని చూచిన కంటికి

భ్రిత్ంగా భావించ రంు కవి “మయరా్” (పుట: 181) గయంల

చకకూలు కనబుకనటారా ?

మనిషి మయరాలని కటరంుకుంటారంు క్ష్మరంసముాం ర నిని  మంధరం పరంవ

చంద్కరని కౌగిట ఒు్కి

త్ంతో మథిసత ముంద్క హాలయహాలం, ఆ త్రంేాత్ అమృత్ం

చంద్న సకఖ్మేమిటిరా ?

జ్నించింాం ి అలయగ మనకష్టులల శాంతి సకధలు నిండ లంటల –
“మయరా్ మయరా్

నీ కృప క్గ న న కు

మనషి మయరా్

ల కశవరిత్ిే ిేలరం?

మనిషికి మనిషికి నుకమ

అనడ చకూని అలతి అలతి ఉపమయన లతో పరంమయత్ీ త్తత ానిని 

మంధరాలు తిరంగా్,

కరంత్లయమలకం చేశారంు కవి ‘ఉనని ాం ప’ (పుట: 163) గయంల

ాం ేవషాగుని లు చలయోరి

త్నకు త నక తెలుసకకొనని  మయనవత వనిని , పరంమయనంాం  నిని ,

పరమ సకధలు ఊరా్!

పరజ్ా ాన బరహీత్త వనిని  ల కానికి చెాాపలనడ ఆశనక ఏ ద్కుఃఖ్ం లేని

…

చోటక
ి ి ఎలో జ్గానిని  చేరాిలనడ అభలయష్టనక ేలో డి చేశారంు

అంటారంు

అంతేకాద్క పనీ, తీరికా, ేడుకక పరతి మనిషికి

“ఉనని ాం ప! మనసకన న కొక కటరిక

ద్కాూలంటారంు పూరితగా రంాాాం ెైవత్ం పరంుతో, సకద్ూరం అేాసత విక

…

ల కాలల విహరించే అలేాటు భీమనని గారికి లేద్క ాావపిని క

మయనవత్కు ల కాలనక

జ్గత్ు
త కంటల ేాసత వ జ్గత్ు
త మినని 

సూరంోరంధము

అంటారంు భీమనని  గారంు

చూడ లని ఉనని ాం ి

‘పద్ేాని కుంులల

తిరపపి గత్ము మలచ లని ఉనని ాం ి!

ేడద్ మధకవు నిండ ్

అంద్కక అాం ే ఆనంద్ం
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ేడద్ మయత్ గుండెలల

అని మయట – మనసక ాారధ న ోనిని  వివరించ రంు

విశవ జ్నిత్ పండ ్”

ఆరడదో : “సమగాెంధర ాాహిత్ో’ కరంత , విద్వత్ూవి –విమరంికులు

అంటూ విశవ మయనవ పరమనక ఆకాంక్ష్ించ రంు ఈ పరమిే ఆనం

అిన ఆరంుద్ర తొ్న ళ్ీల

ద్ హేత్ువు ఆ ఆనంద్మే పరంమయనంాం  నకభ్ూతి అవుత్ుంాం ి

నడిచిన

హృద్య విాం  రంకత్లేని ల కమే ఆనంద్ జ్గత్ు
త ‘మయటల ాౌహారంద ం’

పరయోగాలు చేశారంు

మ్న ళ్ీల

మేనమయమిన
ై
శ్రెశ్రె బాటల

త్న ాొ ంత్ గ ంత్ుతో అనడక కవిత

(పుట: 188) గయంల – మయట రంూాాన అభవోకత ం చేయలేనిాం ే

పరగతి శ్రరిషకల – కాయకష్టో ము నీ మత్మురా

సని హం బలపుద్ని, మనసనడాం ి లేకాో తే బరత్ుక భారంం అవు

క్సి బరత్ుకుట అభమత్మురా

త్ుంద్ని, మనకష్టులనక ఏకం చేస మనసకనని  ఉష్టసకస లయంటి
ద్ని, చె్మి– క్మి లయంటి మయట- మనసక మనలల నిండిాో తే

నీ కాయకష్టో ము మీద్ బత్ుకునక

ఆ జ్గమంత మధకవులయ ఉంటుంద్ని అంద్కక -

నినకని  క్మి యయవునక చేసి పిత్ుకునక

‘మయటల ాౌహారంద ం!

హీనంగ చూుకూ ఎవరినీ స –

మనస ాౌంద్రంోం!

మయనమని ఎంచరా జ్నకలనీ

మయటా మనసూ ఉంటల

మయల మయాం ిగ లగకూటనరా!

మధకరంం జీవిత్ం

ఏక బంతిని బువవ తినరా!

మయట చె్మి క్గి

అని హరిజ్నోద్ధరంణ్ క్గించి ేారిని సమయనంగా చూుమంటూ

మనసక క్మి ే్గి

పరబో ధించ రంు

మనిషి మ్గి నంత్

ఆవునక చేసి పిత్ుకుత రంంటూ సూటిగా సకంద్రంంగానడ గాకుండ

మధకేడ జ్గమంత్”

ఖ్ండిత్ంగా ఖ్ంుగతిల తే్ి చెాాపరంు ‘ేైత ి కులు’ త్రంేాత్

ధనికులు బుకగు వరాగల బత్ుకునక క్మి
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ముద్కదకృష్టణ సంకలనం చేసన
ి మరో నవోకవిత సంకలనం ‘నవీన

కనకని ల నిద్కదరం రాకాో తే

కావోమంజ్రి’ ఇంద్కల ఆరంుద్ర రంచనగా పరచకరిత్మన
ై గసత లు

పడా వనకకట పమ
ర ల

ఎంద్కకట ‘ఆరంుద్ర రంచన’ (విపుల కవిత సంకలనం) ల చోటు

తినని ాం ి హిత్ేడ కాకాొ తే

చేసకకటలేకాో యయి ‘నవీన కావో మంజ్రి’ ల ఆరంుద్రగారి రరంుక

పడా వనకకట పమ
ర ల

గసత లు

అుకగులు త్ుబడి మయటలు ాొ రంబడి

మయత్రం

చకూగా

ాాగినటు
ో

అగుపిాత ాి

ేాటిల

మొద్టిాం ి ‘ఇన ని ళ్ీకు మయనవుడే ాం ేవాం ేవుుక’ అనడాం ి, రరంువాం ి

గుండెల ద్ుద్ు హెచిితే

‘కనకని ల నిద్కదరం రాకాో తే’ అనడాం ి

పద్హారళ్ళీ ాం  టిన కనిని య

ఇన ని ళ్ీకు మయనవుడే ాం ేవాం ేవుుక

ఎద్ల సూద్కలు గుచిితే

విన ని రా ాామయనకోుక ఆాం ి ాం ేవుుక

పడా వనకకట పమ
ర ల

త్న పలుక నవ ేడద్ం

అని పమ
ర ల

పుా కురాెళ్ీకు క్గ మయనసిక సిథతిగత్ులనక,

త్న కరంుణ్ే సకధ రంసం

త్ుబుకత్ునని  అుకగులనక, గుండెల ద్ుద్ు్ని  ఆరంుద్రగారంు

మనిషిల ని మంచి త్నం

చకూగా ఆవిష్టూరించ రంు

ఎనని టికర ాో ని ధనం

ల్త్గసత్ విాాతరానికి చేయూత్నిచ ిరంు

ఇలయ విలక్షణ్ గసత లతో ఆరంుద్రగారంు

అని ఆరంుద్రగారంు ాామయనకోడినడ ాం ేవాం ేవుడిగా సంబో ధించ రంు

ేడద్ంలయ గోాం  వరి పరవహిాత ో ంాం ే త్లీో !

పలుకునడ నవేడద్ంగా, కరంుణ్నడ అమృత్ం గా, మంచిత్నమే

ేనని ల వలల కృష్టణ ేణ్
డ ి విహరిసత కంాం ే చెలీో!

త్రంగని ధనంగా మనిషికునని  మంచి లక్షణ్ నిని  అభవరిణంచ రంు

అనడ ల్త్

గసత్ం వీరి ల్త్ గసత లో పరరనిని కగనని ాం ి

ఓ చరిత్రకి తెర
శ్రె గ లో పూడి మయరంుతీ రావు, చెనైని  (ఇండియయ)
ాం  ాం  పు ఆరంు ద్శాబాదలు చిరంునవువకర, చిత్త శ్రాం ిధక,ర

సంవత్సరాలు

ఇంకా పి ో కాలేద్క

ేారంపతిరకని బుద్ధ వరంపు

రంమోత్కర, నవోత్కర, తెలుగుద్న నికర, ేలుగుద్న నికర, భ్కితక,ర

చినకామరాజుగారంు చూస ేారంు ఆన టి ఆంధరపభ్
ర పరతోే క ఆకరంషణ్

రంకితకర

-బాపూ,

అంద్కల వచేిరంచనల కంటల ఆ రంచనలకు బాపూ బొ మీలు

బహుశా ఇంత్

బాపూ నకంచి వచేి బంగసని కామరాజుగారంు విపుపత్ూంటల

విసత ృత్ంగా, ఇంత్ గ పపగా తెలుగుాం ేశానిని  పరభావిత్ం చేసన
ి జ్ంట

మేమంత ఊపిరి బగబటిో ఎద్కరంు చూసేాళ్ో ం-ఆ బంగసల ంచి ఏ

మర కటి లేాం ేమో! విచిత్రమమ
ే ంటె ఇద్ద రంూ అంత్రంుీఖ్కలు కాని

అపురంూప ద్ృశాోలు బయటపు త యయ అని

ేారి వృతిత

సంవత్సరాలాాటు ఇలయంటి అభమయనకల ఆసకితని

చిరంున మయగా

ని్చిన

ముళ్ో పూడి శకం ముగిసింాం ి

ఇద్ద రంు

జీనియసక
ో

ఈ త్రంంల

బాహిరం పరపంచ నిని  ఆనంద్పరంచుం

మర కూ

బాపూ 65
ఏన ుూ

సంద్రంభమే గురంుతకొసకతంాం ి త్న పరతిభ్తో, వుోత్పతిత తో చిత్రసమ
ట ల

భ్ంగపరంచలేద్క

అగెాథ ాన నిని  ని్చిన అమరికన్స ద్రంికుుక సటోేన్స సటపలురిగక

కొత్త ద్న నిని  ఆవిష్టూరించకకుంటూ ముంద్కకు ాాగారంు ఆన టి

పాం ిమంాం ి మధోల ఉండ లంటల బరంుకుగా ఉంటుంద్ట అంద్కకని

కురంె రంచిత్ల -ముఖ్ోంగా న కల, న కథకి బాపూచేత్ బొ మీ

హో టలో గాం ిల కూరంుిని టీవీల షాట్-ని చూసూ
త మక్
ై పటుోకుని

ేడించకకటేాలని కారంణ్ం బాపూ కవలం కథకి బొ మీేడయుక

చితర నికి ద్రంికత్వం వహిాత ారంని ఎవరో చెాాపరంు ఇాం ెంత్ నిజ్మో

బొ మీతో కథని సమీక్ష్ిాత ాుక త్న అభనిేడశంతో కథని మరో

తె్యద్క ఏభ్య్ న లుగు సంవత్సరాల కింద్ట చిత్ూ
త రంుల

మటుో పని
ై నిలబుత ుక

ఆంధరపభ్
ర ాం ిన పతిరకల

పటో వు

పనిచేసేాడిని

అపుపుక న కు 21

ఎపుపుూ త్నని త నక జ్ించకకుంటూ

బాపూ చితర లు జీవిత నికి అద్ద ం

జీవిత నిని  సమీక్ష్ిాత ాి

ఎపుపుూ కొత్త

కటణ్ నిని 
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ఆవిష్టూరిాత ాి త్రంుేాత్ న వి ఎనిని  రంచనలు ఆ అద్ృషాోనిని 

సముద్రంల ాాని నం చేస,ి త్డి ఉత్త రసయయనిని  పిడిచి భ్ుజ్ం మీద్

నోచకకున ని యో! న నిద్కరంాో ిే సలిేరంు కథ బాపూ సంటర్

ేడసకకుని కరమరా ేడపు నడిచివచేి శ్రెేష్ట
ై ణ వుడిని చూసూ
త ఆ మహా

సరెడ్ బొ మీకి నోచకకునని  కారంణ్ నిక న అభమయన కథ త్రంు

కళాకారంునికి నిేాళ్ళలరిపంచ నక న నవల ాాయంకాలమైంాం ి

ేాత్ న నవలలు ఎనిని ంటికట ముఖ్చితర లు ేడశారంు కథ్ని  పై

ముఖ్ చిత్రంల అలతి రఖ్లో శ్రెేష్ట
ై ణ ేానికి మూరిత కటిోన అపూరంవ

మటెో కిూం చ రంు ఆమధో న ఆత్ీకథకి పరతేోకంగా రంంగుల చిత్రం

పరతిభ్ బాపూాం ి ఇాం ి కవలం ేారి ఆల చన నశి
ై త ోనికకాక, చిత్ర

ేడసి ఆశ్రరంవాం ించ రంు

రంచన కౌశలయనికి క్కిత్ురాి

చిత్రలేఖ్నం కళ్ అితే బాపూగారిాం ి మరింత్ ఉనని త్

మంచి రంచన-బాపూని రరచిగ ుకత్ుంాం ి ాం  నికి త్నాం ెన
ై

మిన కళ్ కుంచెతో రఖ్్ని  అతి ాొ ద్కపుగా ఉపయోగిసత ూ అతి

కొత్త ద్న నిని  జ్త్చేయడ నికి ఆయన పరతిభ్ రరచిిాో త్ుంాం ి ముళ్ో

ాాంద్రమన
ై ద్ృశాోనిని  కళ్ో కు గటలో అరంుద్ిన పరతిభ్ బాపూగారిాం ి

పూడి-బాపూ బాంధవోం తెలుగుద్నం రంుచి మరిగన
ి ఎవరిక

ఇనిని  త్కుూవ రఖ్లతో ఇంత్ అద్కభత్ంగా రంూపుాం ిద్దవచ ి అని

ిన విుాం పయలేని జ్ంట రంమణ్ ఆల చనని బాపూ బొ మీ

ఆశిరంోాో త్ూ, ఆనంాం ించే ాారంిాం ఆయన అభమయనకలాం ి

ఉాం పదపన చేసత కంాం ో , బాపూ రఖ్లకు రంమణ్ ఆల చన సూపరిత

మర క గ పప పరతిభ్ ేారస ేాకోంల ేడస బొ మీల ఆ

నిసకతంాం ో ఒక జీవిత్కాలం ాాటు ఎవరికర అంద్కుండ పనేడసకకు

వోకితరంూపమేకాక, ఆ వోకిత మనోభావమూ, కులమూ పరతిఫ్ంచ

ాో ిన జీనియస్ట ేారిద్దరాం 
ి ప బాపూ ఫ్మ్స
ర స మయటాోుకత ి

ుం మరో గ పప కటణ్ం ఇలయంటి పని చెయోగలేారంు న కు

ఆయన ద్ృశాోనికి నోరంుంాం ి వినడ చెవులుంటల ఆయన చితర లు

ముగుగర కనిపిాత ారంు

పలకరిాత ాి

గురంజ్ాు అాాపరావు, శిేాజీ గణ్ేశన్స,

బాకాసఫ్టసకల

ఆయన

చితర లనీని 

ుబుుల

బాపూ కన ోశ్రలూంల బారహీణ్ోంల ేలన టి, నియోగి త రం

ుబాులు నింపకాో వచకి కాని ఆయన చితర లకు ఎద్కరంుచూసి,

త్మయోనిని  సంభాష్టణ్లో

త్పపక మురిసిాో ిే అభమయనకలు పరపంచమంత

కళ్ో కు కటిోనటుోచూపిన ఘనత్ గురం

ఉన ని రంు

జ్ాుాం ి శిేాజీ గణ్ేశన్స కలుోపనిేారి కులం ఆయన శ్రెేష్ట
ై ణ వుడి

బాపూ-రంమణ్లు శ్రెరామభ్కుతలు రామయయణ్ం అంత్టినీ ద్ృశో

ేడషానిని  “పరసక్ష్ికుూ నడరంమయచిి” సినీమయల చూసి పులకించ నక

మయనం చేసిన పుణ్ోం ఒకూబాపూక ద్కుూత్ుంాం ి

ఆ మధో
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రంమణ్గారంు ేి ో ాో యయక ఎవరో బాపూగారిని కరమరా ముంద్క

ఉరంకలు ేడసి కొత్త పుంత్లు తొకుూత్ుంాం ి ేారి అభరంుచకలు,

కూరోిపటో గ్గారంు

అభమయన గాయకులు, కళాకారంుల జ్ాబత అనంత్రంం -మహాం ప

రంమణ్గారి సటరన్స
ె -పో ల
యోల

గ పపత్న నిని  చెపత ూ త ోగ

ఒక సనిని ేడశానిని  వివరించ రంు ఆయన

శ్రెరాముుక,

హససన్స, గులయం ఆలీ, సత్ోజత్ ర, ఇంగాీర్ బరంగ మన్స, బడేగులయం ిలయ ఎనని ిన

బాపూగారంు నడలమీద్ కూరంుిని బొ మీ

సటత్మీ త ోగయో ఇంటికి వచ ిరంు కిరట
స ానిని  ధరించిన ాావమికి

ేడసత ూంటల ఆగకుండ ఓ గ పప కళాకారంుడి గాత్రం ఆయనిని  నిరంం

ఆఇంటి త్లుపులు కురంచ అయయోి కిరట
స ం గుమయీనికి త్గులు

త్రంం పలకరిసత ూనడఉంటుంాం ి బాపూగారికి మొనని  పద్ీశ్రె ఇచ ి

త్ుంాం ేమో! ాావమి ఆగారంు ే ంగబో యయరంు ాావమి త ోగయో

రంుగాని, కనీసం పాం ి సంవత్సరాల కింద్ట ేారిని పద్ీభ్ూష్టణ్ోత

హెచిరికగా రారా హే రామచంాం ర అని కరరంతన ఎత్ు
త కున ని రంు ఈ

సత్ూరించకకటలేని

ద్ృశోం రంమణ్గారి ఊహ ఆ మయటని చెపత ూంటల బాపూగారి గ ంత్ు

శాశవత్ంగా మిగి్ాో త్ుంాం ి

కళ్ంకం

ఆ

పద్ీభ్ూష్టణ్

పురంాాూరానికి

గాద్గ ాం ికమింాం ి బాపూ భ్కిత ాౌరంవశాోనికి త రాూణ్ంగా మర క

మరో గ పప చరిత్ర -బహుశా పరపంచంల ఏ చిత్రకారంునికర

చిత్రం ఎపుపుూ న మనసకసల కద్కలుత్ూంటుంాం ి శ్రెరామ

ద్కూనిాం ి -ేారి చేతిేారత్ ఒక బారంుకగా, ఫాంట్-గా తెలుగు

చంద్కరుక అమీేారి ాాాం  నిని  ే ళలో పటుోకుని కుంచెతో ాారాణ్ిని

భాష్టని అలంకరించుం ఒక భాష్టని అలంకరించే గ పప అవకాశం,

అలంకరిసత కన ని ుక -అనకరాగపూరంవకంగా ాావమి ాాాం  ల ద్గగ రం

పరతిభ్ అంద్రికర క్సిరాద్క ఈ త్రంం చేసకకునని  అద్ృష్టో ం పరంు

ాారాణ్ి గినని నక పటుోకుని ఒక అనకచరంుుక సభ్కితకంగా నిలబడి

బాపూ

ఉన ని ుక ఆ అనకచరంుుక బాపూ ఈ చితర నిని  చూసినపుపుూ,

చిత్రకారంుల, కళాకారంుల పరతిభ్నక గురంుతపటిో బేరసజు ేడసకకునడ

త్లుచకకునని  పుపుూ న కు ే ళ్ళ
ో పులకరిసత కంాం ి

త్ూకపురాి బాపూ కరరత ి శిఖ్రంం -బాపూ

బాపూ

రంమణ్్ని  ఎపుపుూ శాసత ి ేద్
ై కష్టోం పరతోే కంగా ఆకరిషసత కంాం ి ఏ
గ పపత్న నిని  ఏ రంంగంల

చూసిన

ేారిద్దరంూ పులకిాత ారంు

త్నీిలి, పసిపల
ి ో లి గంత్ులు ేడాత ారంు బాపూ కుంచె

ఈ త్రంం చిరంున మయ బాపూ

రాబో ిే త్రాలు -

బాపూ మౌ్క కళాజ్గత్ు
త ల అపురంూపమిన పరి
మళ్ం తెలుగు భాష్ట ఉనని ంత్కాలం తెలుగుజ్ాతిని అలయ సక
సంపనని ం చేసత ూనడ ఉంటుంాం ి

బాపుగారితో ఓ సాయంత్ోం
సూరంో పరకాష్ గంటి, నూోజ్రరసస
మయాం ి అమలాపురం, నేను పుట్టంది

మూడుజిలాాల య్ాసలు కలిపి జవాబు చెపేప వాడిని! గుంటూరోా

తణుకు, పెరగ
ి ింది గుంటూరు. చాలావర

మా ఇలుా బాాడీపట
ప లో వుండేద.ి బో లడ ంతమంది స్పేహితులతో మా

కు నా బాలయం గుంటూరులో గడపడం

ఇలుా కళ్కళ్లాడుతుండేది. మమమలిే మం బాాడీపట
ప గాయంగ్

మూలంగా అకకడ పుటట కపో యిన 'మీదే

సభ్ుయలుగా వయవహరించుకునేవాళ్ళం. ఆ రోజులోా గుంటూరోా

వూరు?' అని ఎవరడిగనా అమలాపురం

పెరగ
ి ిన పాతివాడి హాబీలు కరికట్ ఆడడం, స్ినిమాలు చూడడం,

అనకుండా గుంటూరు అనడం అలవాటై

పుసత కాలు చదవడం. నేనూ అందుకు మినహాయింపు కాదు. మం

పో యింది. 'ఆదేమిటయ్ాయ? మీరు గంట్

అభిమానించి,

ఆరాధించిన

వారి

లిసుట

క ంచెం

పొ డుగాానే

వారు కదా! అంటే మీది గోదావరి జిలాా కాదూ?' అని ఎవరైనా

వుంట ంది. ఎన్టట ఆర్, ఏఎనాేర్, ఎస్ీీరంగారావు, ఘంటసాల,

కూపీ లాగితే - 'మరేనండి! మావాళ్ళది తూగోజియ్ండి. నేను

రఫీ, కరశోర్ కుమార్, ఆతేయ్
ా , ముళ్ళపూడి వంకట రమణ, బాపు,

పుట్టంది తణుకు, పగోజియ్ండి! పెరగ
ి ింది గుంటూరండి!' అంటూ

క.బాలచందర్... వీరందరి పాతిభా పాటవాల గూరిి మితుాల మధ్య
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చరోిపచరిలు క నసాగేవి.

చదువైపో యిన తరవాత మా

అరీ ంట గా రడీ అయియ బయ్లేురాలి. కావాలంటే కారోానే టీ

బాాడీపట
ప గాయంగు సభ్ుయ లందరు గూడు వదలిన చిలుకలాాగా తలా

తాగుతూ రిలాక్స్ అవీచుి.' అంటూ - నేను జవాబిచేి అవ

ఒకవప
ై ుకు వళ్ళళపో య్ా రు. రకరకాల పాదేశాలోా స్ిిరపడినపేట్కీ,

కాశం యివీకుండా లోపలకళ్ళళపో యింది. నమమదిగా, నిటూ
ట

మా బాాడీపట
ప గాయంగ్ సభ్ుయల బంధాలు, అనుబంధాలు అలా క న

రుసూ
త లేచి 'శిమజ్జవికర జగమంతా లక్ష్ీమనివాసం' అని పాడుకుం

సాగుతూనే వునాే యి. ఇనాేళ్ళళనా మా బంధానిే లకకలా

టూ బాతూ
ా ంలోకర నడిచాను.

కలిపి వుంచింది ఆనాడు మం అభిమానించిన మా హీరోలే!
“ఇవాీళే

య్ూటూయబులో

ముతాయలముగుా

తూచ్! ఇపుేడు మరో శాఖ్య చంకెమణ్ం!
మళ్ళళ

అవి నేను గ ుంటూరు మెడికల్ కాలేజిలో చదివే రోజులు ...

చూశాను. అలుా రామలింగయ్య భ్లే చేశాడు కదూ!” “సంపూరణ

( ఇపుపుక మొహం మీద్ చకాెలు తిరంుగుత యనమయట -అంటల

రామాయ్ణంలో ఎస్ీీరంగారావు విలాపం అంత అదుుతంగా

ఇాం ో ఫ్ాోష్-బాక్)

రావడానికర ముఖ్య కారణం ఎవరు? రమణా? బాపూనా?”

మా అనేయ్య సుబాహమణయం నాకు రండేళ్ళళ స్ీనియ్ర్.

“అందాలరాముడు 'తీతా' లాగా ఓవరేక్షన్ చెయ్యకు!” “వాడికీ

ఇంటలా అమమకర అనిే పనులోా సాయ్ంగా వుండేవాళ్ళం. పని

మధ్య డబుు చేస్ి కళ్ళళ నతిత కకాకయిలే!” “అలోవ్… ఆలో…

మనిష్ి రానపుేడు నేనూ, అనేయ్య పనిమనిష్ి అవతారంలోకర

ఆలో… లోలో… బాగునాేవా?” - “అనేది న్టవేనా? వినేది

మారిపొ యియయవాళ్ళం. 'ఆడుతు పాడుతు పని చేసత ుంటే అలుపూ

నేనన
ే ా ?” అయ్ాయ! మా కమూయనికేషన్ ఇలా వుంట ంది! మా

సొ లుపపమునేది!' అని పాడుకుంటూ అంటా

చినేపేట్ హీరోలు మా ఆలోచనలిే అంతగా పాభావితం చేశారు.

చిమమడం లాంట్ పనా న్టే చేస్పవాళ్ళం. మా ఇంటలా బావి లేదు.

ఇదో చినే కోతి క మమచిి! ఇపుేడు అసలు కధ్కు దూకుదాము.

మునిస్ిపాలిటీ కుళాయిలో న్టళ్ళళ రానపుేడు ఎదురింటలాంచి

అది శుకివారం సాయ్ంతాం. అపేట్కే నా భారయ అరుణ

బకటా తో న్టళ్ళళ తెచిే వాళ్ళం. యిలా న్టళ్ళళ మోస్పపుేడు మా

నుండి రండు టెక్ట్ మసజ్-లు 'శిరీష పెందరాడే బయ్లుదేరి

అనేయ్య-'ధ్నమరా అనిేట్కర మూలం!' అనే పాట ఎతు
త కునే

రమమంది, రండు స్ినిమాలు చూడాలిట! అవి - శ్రిరామరాజయం,

వాడు, నేను బకటట తో పాట గా పాట కూడా అందుకునేవాణనే!

లవకుశ. రండూ చూస్పత గాన్ట పొ ా దుున దో శలు పెటటనంది! మరి న్ట

అలా-అరిగిపో యిన గాిఫెట
ై
రికారుడలా మాకు వచిిన ఏకక
ై చర

ఇషట ం.' అమమయ్యయ! ఏది వదులుకోగలం. బాపు రమణల నూతన

ణం 'శిమజ్జవికర జగమంతా లక్ష్ీమనివాసం!' పదేపదే పాడు కుంటూ

సృష్ిట శ్రిరామరాజయం, ఘంటసాల అదుుత సంగీత వృష్ిట లవకుశ.

పని పూరితచస్
ే వ
ప ాళ్ళం. సో - అదీ కథ!

ఈ రండింట్కీ సరితూగే మిరంపకాయ్బజ్జీ , మా గుంటూరు ఆనంద
భ్వన్ ాం ో సను మరిపించే మధ్ు వేస్ప దో స్ె, దానికర తోడు శిరీష చేస్ప
పచిడీ! మలిటపుల్ చాయిస్ కు అలవాట పడడ మనసు వంటనే
'ఆలాఫ్ ద ఎబౌ' అనేస్ింది.

తోమడం, ఇలుా

ఇపుేడు మళ్ళళ కథలోకర. (బాపు)-రమణ్ జీ గారి కోతి
క మమచిి పరభావం – ఈ బారంచ్ జ్ంపింగ్-లు
స్ీటవ్ జాబ్స్ ధరంీేా అని ఐ-ఫో న్స సాయ్ంతో మొతాతనికర
తకుకవ సమయ్ంలోనే వారధ్ులన్టే దాట క ని మళ్ళీ రోుకామీద

హడావుడిగా పని చకటలోసి 'ఏ నిముషానికర ఏమి జరుగు

పడాడము శిరీష-మధ్ుల ఇంట్కర చేరుకోడానికర. కారకకగానే చినే

నో!' అని పాడుకుంటూ హాస్ిేటల్ నుంచి ఇంట్దారి పటాటను. మన

కునుకు వేదు ామనుకునే అరుణ కుటరని - ఘంటసాల సాయ్ంతో

స్ెంత రడీగా వునాే, దేహం దానితో పో టీపడే వయ్సుకాదు గదా!

భ్గని ం చేశాను! గంటనేర జుగలుందీ తరువాత ఎటట కేలకు మాకు

క ంచెంస్పపు టీ తాగుతూ రస్ట తీసుకోవాలనిపించింది. అంచేత

అతయంత యిషట మైన 'వారాంతపు నివాసం' చేరుకునాేం. అకకడ

'వివిధ్భారతి' ఎడీరటజ్-మంట్ లయగ తలుపు తీసుకుని, “నేవచేి

మాకోసం ఎదురుచూసుతనే శిరీష, మధ్ులు మాకు ఆతీమయ్

సా” అనుకుంటూ వళ్ళళ సో ఫాలో కూరచిబో య్ాను. ఇంత లోనే

సాీగతం పలికారు. అపుేడే చేస్ిన వేడి వేడి మిరపకాయ్ బజ్జీ లిే

వచిింది అరుణ. 'ఇపుేడు టీ గీ జానాత నై! టైం వేస్ట ె పో తుంది.

గుంటూరుస్ెట లా ో పపా టా లోా పెటట ం్ ది శిరీష. ఆ పపా టా తలా వొకట్ చేజి
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కరకంచుకునాేం. 'రండి రండి ఫస్ట షో సాటరిటంగ్' అంటూ హో మ్

గా నవుీకుంటూ తన స్ెల్ ఫో నోా ఏదో చూసుకుంట నాేడు.

థియిట
య ర్ వైపు దారితీస్ింది శిరీష.

అరుణ, నేను, శిరీషా - బాపు కారూ
ట ను
ా , రమణ జోకుల గురించి

అబు! భ్లే!! మిరపకాయ్బజ్జీ లు! మరో కొమీ జ్ంపింగ్

మాటాాడుకుంటూనే వుండిపొ య్ాయం. మా సంభాషణ చినేగా

కి న మనసక రండమ కానీ ఎనిని  క మమలో - ఇపేట్కే అనేక

నవుీకుంటూ ఫాలో అవుతునే మధ్ు - "ఇందాకట్నుంచి బాపు

క మమలు దూకర అలస్ిపో యింది కోతి. ఇంక దూకే ఓపిక లేదు. –

భ్జన చేసత ునాేవుగా! బాపుగారు ల న
ై ా ో వునాేరు! మాటాాడు"

ాో నో మోర్ 'కో క ' ఎంజ్ాయ్ మరంపకాయ్ బజీీ

అంటూ తన చేతిలోని ఫో న్ నాకరచాిడు. అవతల నుంచి "హలో"

'శ్రిరామరాజయం' రండునేర గంటలోా ముగిస్ింది. బాపు
రమణల పాతిభ్ను మచుికుంటూ - 'అయ్యయ! రమణ గారంు వళ్ళళ

అని వినపడింది. బాపురే! బాపునా? ఒకూాారి కళ్ళీ బైరంో ు
కమిీనటో ింాం ి

పో య్ారే!' అని భాధ్పడుతూ భోజనానికర కూరుినాేం. ఆ డెని
ై ంగ్

ఒకక్షణం తరవాత తేరుక నే నాకు అరధ మైంది, మా

రూము నలువైపులా బాపు చితాాలతో చూడ ముచిట గచలుపు

సంభాషణ వింట నే మధ్ు - బాపుగారితో నా “బాపు-రమణ”ల

తుంది. ఆ చితాాలు బాపుగారంు శిరీష, మధ్ుల ఇంట్కర వచిిన

వీరాభిమానంగూరిి చెపిే ఆయ్నతో మాటాాడిసత ునాేడని మన

పుడు వేస్యి
ి చిినవి. నాకకకడ ఆ బొ మమల మధ్య కూరుింటే

సంతా ఆనందం, తడబాట , త ందర! ఒకకసారి గట్టగా ఊపిరి

అచుి బాపు డాాయింగ్ సుటడియ్యలో కూరుినే అనకభ్ూతి!

పీలిి బాపుగారితో చెపేడం మొదలుపెటట ాను. బాపుగారి బొ మమల

అందరం భోజనం చేసత ునాేం. నేను ఎపేటాాగే బాపు-రమణల

తో నా అనుబంధ్ం

గురించి ఏకబిగిన ఉపనాయసం దంచేసత ునాేను - 'చెయియ ఎండి

నుంచి శ్రిరామరాజయం వరకు వారు తీస్ిన స్ినిమాల గూరిి

పో తుంది తినవోయి!' అని కళ్ళతో మా(కొ)టాాడుతునే అరుణను

శంకర్ మహదేవన్ బరత
ా ల స్ స్ెట లా ో! అవతలవైపు నుండి సమా

పట్టంచుకోకుండా. ఇదంతా గమనిసూ
త మధ్ు త్నల ముస్ిముస్ి

ధానం వచేిలోపప – “వుంటానండీ! చాలా సంతోషం!” అని ఫో ను

నా రమణగారి రచనల ఇషట ం

సాక్ష్ి
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మధ్ుకరచిే సాను. అపుేడుగాన్ట తెలీలేదు నేను చేస్న
ి పొ రపాట !

మాని శివల ంక శంభ్ుపాసాద్ గారు, వారి అబాుయి శివలంక

నాఆనందంలో, ఎకై్ట్మంటలా బాపుగారిని మాటాాడన్టకుండా ఒకటే

రాధాకృషణ గురించి ఎనోే విశేషాలు ఆయ్న చెబుతుంటే శిదధగా

వాగేశాను. నా నాన్సాటప్ సో దికర ఆయ్న ఏమనుకునాేరో కదా!

వినాేను. ఇంక నిే సంగతులు మాటాాడి - 'మంచిదండీ! మీ

బాపుగారు ఎంత మితభాష్ి అయినా నాతో కన్టసం రండు ముకక

మూలంగా ఇవాీళ్ నాకరషటమన
ై విషయ్ాలు గురుతచేసుక నాేను.

ల ైనా మాటాాడేవారు కదా! ఆయ్న గచంతు వినే గోలడ న్ చాన్్

చాలా ఆనందంగా వుంది!' అని ముగించారు బాపుగారు. అపేట్కర

మిస్య్ాయనే!'అని ననుే నేను తిటట కుంటూ బాధ్ పడుతుండగా

సమయ్ం రాతిా రండు దాట్ంది. అందరూ పడుకోడానికర లేచారు.

మధ్ు మళ్ళళ ఫో ను నాచేతికరచాిడు.

నాకు మాతాం నిదా పటట లేదు. ఈ రోజు నా జ్జవితంలో మరిచిపో లేని

"మడ
ై ియ్ర్ సూరయం గంట్! బాపుగారు ఫో న్ చేశారు. న్ట

అపురూప మన
ై
రోజు. ఎంతోకాలంగా ఇషట ంగా అభిమానించే

ఇంట్పపరు విని ఆయ్న నినుే క నిే వివరాలు అడుగుదా మను

వయకరతతో సంభాషణ జరిపన
ి పుేడు ఎవరికన
ై ా ఇటాాగే వుంట ం

కునాేరట. నువేీమో ఆయ్నకర మాటాాడే చానేే యివీ లేదట!

దేమో! తెలుగునాట ఎనోే దశాబాులుగా తన గీతకీ, (స్ినిమా)

న్టకు మదాాసులో డాకటరు గంట్ వినాయ్కరావుగారు తెలుసా? అని

తీతకీ అసంఖ్ాయకమన
ై అభిమానులిే త్యయరంుచేసకకునని  బాపు

అడుగుతునాేరు" అనాేడు. ఈసారి ఆనందంతో ఎగిారి గంతేశా

గారు, ఇవాీళ్ నాలాంట్ ఒక సాధారణ వయకరతతో కులాసాగా, సరదా

ను. 'వావ్! ఏమి నా భాగయము! నాతో మాటాాడలని సీయ్ంగా

గా సంభాష్ించగలిగారంటే, అది ఆయ్న గచపే వయకరతతాీనికర నిదరే

బాపు గారే ఫో ను చేసారు!'

నం. బహుశా ఈ లోకంలో అసాధారణ వయకుతలే సాధారణంగా వుం

ఈసారి మాతాం పూరితగా ఆయ్నేే మాటాాడనిచాిను.

టారేమో!

వారడిగిన వివరాలకర 'బుదిధమంతు డు'లా సమాధాన లిచాిను. శ్రె

నా ఈ అనుభ్ూతిని వంటనే మా బాాడీ పపట గాయంగుతో

గంట్ వినాయ్కరావుగారు మా అమమకు సవయయన మావయ్యన్ట,

పంచుకోవాలి ఎపుేడు తెలావారుతుందాని ఆలోచిసూ
త తెలీకుండా

మం మదాాస్ మల
ై ాపూర్లో కచేరర
ి ోడలో వుండేేాళ్ీమన్ట, అపే

నే నిదాలోకర జారుకునాేను.

ట్కర నేను పుటట లేదన్ట చెపాేను. బాపుగారు సంతోషంగా 'అలాగా!'

ఇవాీళ్ బాపు-రమణలు మనమధ్య లేకపో వచుి. కాన్ట

అనాేరు. ఆ తరువాత ఆయ్న కేసరి హస
ై ూకల్, కపాలీ టంపుల్,

వారు తెలుగువాడికర వదిలేస్న
ి రాతలు, గీతలు, సినీ తీత్లు ఒక

రామకరిషణమఠ్, శాంథోం చరిి గూరిి ఎనోేవిషయ్ాలు మాటాాడారు.

తరగని సంపద. అవి తెలుగు భాష వునేంత కాలం నిలిచే వుంటా

ఈసారి మాతాం - నడనక "అవునండి! తెలుసండి! మా అమమగారు

యి. అందుకు తెలుగు లోకం వీరికర ఎంతెైనా ఋణపడి వుంది.

చెపేప వారండి!"

చేస్న
ి

(బాపుగారు ఇంకలేరంనని  వారత విని, వారితో నాఅనుభ్వానిే మీతో

పొ రబాట మళ్ళళ చెయ్యదలుికోలేదు). అవతలవైపు బాపుగారు

పంచుకుందామని నడనక చేస్న
ి ఈ పాయ్తేం బాపు-రంమణ్లకొక

మాటాాడుతూనే వునాేరు. అమృతాంజనం, ఆంధ్ాపతిాకల య్జ

చినని  నీరాజ్నం. – గంటి సూరంో పరకాష్)

అని

మాతామ

అనాేను

(ఇందాక
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అందం

నీల న ల కలిక మధో అంతే అంద్మే

పూసటి పువువల మీద్
కురిసటి చినకక పడితే
ఎంత్ అంద్మే పిలో య ! ఎంత్ అంద్మే

సటత రాముల జ్ంట సిరంులగ్క పరకృతి పంట
ఎంత్ అంద్మో
నీల న ల జ్నీల బంధం అంతే అంద్మే

నీతోుక నడనై ఉంటల అంటల అంద్మే

యుగళ్గీత్ం

పైనకనని  ఆకాశంల ఇంద్రధనకసకస
రంంగులు పూసత ఎంత్ అంద్మో

అత్ుక: గుండెనక త కింాం ే నీ అంద్ం
గుండే గూటిల ాం  గుంాం ే పరమ బంధం

ఒకరికి ఒకరంం నకవువ నడనక
రంంగుల వరంషమే ఇక

ఆమ: మనస కటరలే నీతో సని హం

సముద్రపు అంచకల నుకమ
మరిసటి మొకూ ఉంటల ఎంత్ అంద్మో పిలో య !
నీ ఎద్ల నడనడ ఉంటె అంతే అంద్మే
అంతే అంద్మే

ని మమతే న హృాం ి ల పాం ిలం
చరంణ్ం:
అత్ుక: గుబురంుల ాం  గునని  పరమ ాావురంం
చెాాపలని ఉంాం ే నీతో ఓ త పం

చిరంుగాలో కొమీ రరమీ పూలలై వీసత
ఎంత్ అంద్మో పిలో య!

ఆమ: మనస కటర నీ సని హం
ఎద్నడ త కాం ో చెపుప ఓ నిజ్ం ||గుండెనక||

న మాం ిల నకేడవ వీసత

అత్ుక: పరకృతితో పంాం ిరి మనకరై ేడిాాత

అంతే అంద్మే

చిలుకల పలుకులతో పరిణ్యమే ఆుకత

పరమించే మనకష్టుల మధో క్గటి హావభాేాల్

వరంషపు చినకక త్లంబారలుగా ాో ిాాత

ఎంత్ అంద్మో పిలో య !

ఆమ: ఏుుకగుల బంధం నీ తోనడ ేడిాాత ||గుండెనక||
ఈ అబాుి పరంు రంమేష్ న యక్ లంబాడి కుటుంబం అత్ని త్్ో ద్ంుకరలే కాద్క ముంద్క త్రాల ేాళ్ళీ
ఎవవరంూ బడికి ేళ్ీలేద్క

త్్ో త్ంుకరలు త్కిూన కుటుంబం అంత

ఇంటిద్గగ రం ‘లంబాడి‘ భాష్ట

మయటాోుకకుంటారంు పాం ో కో ాసక వరంకూ చద్కవుకున ని ుక త్ండిర ేాచ్ మయన్స త్్ో పనిమనిషి ఇద్ద రంు హెైద్రా
బాద్కల ఉంటూ పనిచేసకకుంటున ని రంు రంమేష్ పరసత కత్ం ఒక భ్వననిరాీణ్ కంపనీల పని చేసత కన ని ుక
త్్ో ద్ంుకరలకి ేాళ్ీ పనకలో ాాయం చేసత కంటాుక పన
ై ఉనని  ాాటల లయంటివి రరంుక మూుక వంద్లు రాసి
పటుోకున ని ుక త్నక బాగారాాాతనని, త్నకు మంచిరోజులు ఉన ని యని ఆశగా ేాటి కటసం ఎద్కరంుచూసకతన ని ుక రంమేష్ ఎంత్ బాగా
రాసకతన ని ుక అనని ాం ి ఇకూు పరశని కాద్క ఇలయంటి పరిసథ త్
ి ులల పరిగి త్నక రాస ఈ ాాటలని తెలుగు మయటలో నడ రాయుం అనని ాం ి
ననకని  బాగా ఆకరిషంచింాం ి

– శ్రెమతి రాధ కాశ్రన ధకని
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ఓ వరష ం వ్ెలిస్తిన సాయంత్ోం
మమత్
ఒక చినిని  ేాన నీటి ముకగు

న ద్ంటూ ఒక పరమ కటసం

న చేతిల ంచి చెిో లయకుూని

పకూన కాసత ఎుంగా నిలబడిన

ఈ ేంపరాోట.

ముకగుల ేైపు ఒకూ క్షణ్ం ఆసకితగా

న చేతిల

ఊపిరి సలపకుండ

చూసిన

గిజ్గిజ్లయుకతోంాం ి చిటిో చెిో.

కరిగా
ి ో త్ునని 

ేాళ్ీ అమీల ేంట

"ఇాం ిగో ఇకూడే

న ఉనికిని చూసకకుని

మయరంు మయటాుక ేి ీాో త్ునని  పిలోలనక

ఐద్క నిమిషాలు నిలబుాం  ం.

కలవరంాాటునక

ఆశిరంోంగా, భ్యంగా

ఒకూ ాాపన
ై , బాబన
ై ఇంద్కల కి ాం ిగత
ి ,ే

కాసత పంచకకునని ంద్కకు

నీళ్ళీ నిండిన కళ్ీతో గమనిసూ
త

అాం ిగో ఆ పకూన ాం పనికంటల పద్ద ముకగు.

విసకగుపడి

"అమయీ, ఎంద్కకలయ

అంద్కల ఎంత్సపన
ై ఆుకకటనిాాతనక."

తోుకంటాననని ేాుక

ేాళ్ళీ చూసిన చూునటు
ో ,

ేాళ్ీ అమీల చేత్ులు పటుోకుని

బాధోత్ మరంచి

రరకూలున ని  ముుకచకకుని ..."

డే కర్ బయటకు వసకతనని  పిలో్ని 

ఇంకట జ్యడమ ేత్ుకుూంటల,

పూుకకుాో ిన త్న గ ంత్ుల ంచి

ఒకొూకూరిని ఆశగా చూసూ
త నిలబడిన

కాసపు క్షమిసూ
త , కాసపు శపిసత ూ

వచిింాం ి న వంద్ సంకటచ లకు

న లుగళ్ీ న ాాపనక ఒాం ి్

నడన,డ ఎంద్కకిలయ?

ఒకూ సమయధ నం.

న ల కి ేి ీాో యయనక.

అపపటిాం  కా న చెిో

త్న చేతికి న చేి అంాం ించ నక,

న క, ఎంద్కకిలయ

విడిపించకకట చూసకతనని  చిటిో చెిో

"పద్ త్లీో , మనం ఆుకకుంాం  ం

అత్నక, అత్ని అమయీ, న నని ,

న చేతిల బగుసకకు ాో ింాం ి.

రరంుక ముకగులో నూ."

అకూ చెలలో ళ్ళీ, ేాళ్ీ భ్రంత లు, పిలోలు

"ఇక ేళాదమయ?

ాాప కరింత్లకు తోుకగా

ఇక వీళేీ న పరపంచం అనకకున ని ,

ఎంతో మంాం ిలయనడ మనమూ!"

అపపటిాం  కా గుబురాకులో ాం  కుూనని 

అంద్కల

న కు నడనక కటువుగా

ేాన చినకకులు జ్లజ్లయ రాలయి.

న ద్ంటూ

సమయధ నం చెపుపకుంటూ

ఒక గౌరంవనీయ ాాథనం కటసం

న అసహన నిని  కొంచెం త్నపై చలుోత్ూ

న ద్ంటూ ఒకూ నిమిష్టం కటసం

ముంద్కకు ఆుకగసిన

("fly, fly, my butterfly" అంటూ న కు ధెరం
ై ోం చెపప న ఆరళ్ీ చిటిోత్్ో అననోకు.)
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ఇపుుడు కవిత్ాంలో మనమకకడునానం
నిఖిలేశవర్
ఆరుక ద్శాబాదల మీద్కగా పయనించిన మన సమకాలీన తెలుగు

మరో ేప
ై ు పునరంుద్ధ రంణ్ ధో రంణ్ితో పద్ోరంచననక ాో ర త్సహిం

కవిత్వం ఒక సజీవపరేాహం!ఈ పరేాహంల ని ఆటుాో టుల మధో

చ లని, ాౌరాణ్ికగాథలనక – కులీనేాాం  లనక తిరంగాం ో ుకత్ూ,

కొంద్రంు కవులు మయత్రమే త్మ సతత నక నిరంూపించకకటగ్గారంు

అాం ే మన సంసూృతి పరిరంక్షణ్ అని ఊద్రంగ ుకత్ున ని రంు

మరికొంద్రంు పాం  ల అ్ో కతో, ాారసల గారండమతో చపపటు
ో కొటిోంచక

కవిత్వ రంూపమేాం న
ెై సమకాలీనత్నక, ఆధకనిక హేత్ుేా

కొన ని రంు ఇక ాామయజక – రాజ్కరయ అవగాహన ల పించిన

ద్సపృహనక కటల పతే ఆకవిత వనికి ాారసంగికత్ ఉంుద్క ఉద్ోమ

కొంద్రంు అంతే త్వరంగా కాలగరంభంల కలసిాో యయరంు ఆత్ీ సంత్ృ

శ్ర్గా నిరంంత్రం చెత్
ై నోంతో పరజ్లనక సపంాం ింపచేసన
ి తెలుగు

పిత కటసమే రాయయలనకకునడ కవులు ఎటూ తోచని సిథతిల ఏాం ో

కవిత్వం – భావ, అభ్ుోద్య, ాం ిగంబరం – విపో వ భావజ్ాలంతో

ఒకటి రాసకతన ని రంు త్మ భావజ్ాలయనిని  సంకిోష్టోంగా వోకరతకరించి

ాాహిత్ో ాామయజక ాం ిశలనక సపష్టో ంగా చూపించింాం ి

చివరికి “ఎవరికర అరంథ ంకాని న కవిత్వం ఎవరిని ఉద్ధ రించడ ని” కని

చ రిత్క
ర ద్శలో పరజ్ా ఉద్ోమయల కనకగుణ్ంగా వివిధ అసిత త్వ ాో రా

మయనకకున ని రంు ఇక మయనవీయ సంేడద్ననక గుండెలకు హత్ు
త

టాలతో నూత్న అధ ోయయలనక ్ఖించింాం ి ముఖ్ోంగా గత్ ాా

కునడలయ వోకత ం చేసన
ి కవులు ఏ కాలంల నన
ై సవలపంగానడ ఉంటా

తికళ్ీ కవిత వనిని  నిశిత్ంగా పరిశ్ర్ంచినపుపుక, తెలుగు కవిత్వ

రంు ద్ృశో-శెవో అనకభ్ేాలనక అంతే గాఢంగా అక్షరసకరించేేారంు

ద్శ – ాం ిశ మయరిాో ిన ేాసత ేానిని  అరంథ ం చేసకకటగలం! వివిధ

కూడ

రంచనలు

అసిత త్వేాాం  ల మధో కొనాాగుత్ునని  సంభాష్టణ్ల , ఎనోని ేాద్ –

చేసత కనని ేారంు ఈ రోజు వంద్లయాం ి సంఖ్ోల ఉన ని రంు వీరిల

విేాాం  ల చరంిలతో పరసత కత్ం కవులు అనడక ాాయలుగా – గూ
ె పు

చ లయ మంాం ి ఏాం ో ఒక అంశంపై ేంటనడ సపంాం ించి, పతిరకలనక

లుగా విడిాో యయరంు కులం, ాారంత్ం, బాలోం, పరపంచీకరంణ్, పరాో

ఎకూయయలనడ ఆద్కరాదకొాం ిద ేాోసరంచన సరంి ల రాసి కవిత్వమని

వరంణ్, మత్ం మొద్లలైన సమసోల చకటూ
ో కవిత్వం పరిభ్మి
ర

భ్రమపుకత్ున ని రంు సకపరసద్
ి ధ కవులు కొంద్రంు నిాాసరంమైన కవిత్

సకతనని ాం ి వీటి పరమేయం లేకుండ అనిబద్ధ కవులుగా చలయమణ్ి

లతో గత్కరరత ి పటుోబడిగా ఉాం ో ుధలు చేసత కన ని రంు సమయంత్ రంంగా

ల ఉనని ేారంు కొంద్రంు, త మే అచిమైన కవిత్వం రాసకతన ని మ

కొంద్రంు మయత్రమ!ే వచన కవిత

పరకెయ
ి ల

ఆయయ
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ని, త్మ అంత్రంంగాల చీకటి గద్కలో

త్చ ిుకత్ు న ని రంు

కటల పిన త్మ గత్ంల ని ఆనంాం  నిని  – మయధకరాోనిని  లేాం 

ాాముహిక ాామయజక ాో రాటాలనక విసీరించి వోకితగత్ పరి
షాూరాలకు – పురంాాూరాలకు పరిమిత్మైాో ింాం ి

విషాాం  నిని  ఏకరంువు పుకత్ూ వోకితగత్ పరతీకలు – ఉప

మరోాాయ– మైన రసో అసిత త్వేాద్ం ముసిో ం ాో ద్రంుల

మయన లతో త్మకు మయత్రమే అరంధ మిేో కవిత్వం రాసకతన ని రంు

ఆత్ీనిేడద్న, ాాంఘిక వివక్ష (మత్పరంంగా) కు పరతి రంూపమే

ఈ కవుల రంచన పరకెయ
ి కు (ఉత్పతిత కి) ఎలయంటి ఎరంువు – విద్కో

తెలుగుల ని

త్ు
త అకూరంలేద్క

మైన రసో కవిత్వం త్న విలక్షణ్త్ నక కొంత్మేరం నిరంూపించకకుంాం ి

ముసిో ంకవిత్,

ాాంసూృతికంగా–భాషాపరంంగా

ఈ

ఇక ఈ ద్శల నడ గత నకగతికంగా వచిిన ధో రంణ్ు ల

అితే అవసరానిని మించిన ఉరంూ
ద పద్ బాహుళ్ోంతో కవిత భ

గురించి కుోపత ంగా పరాత ావించి ఒక అంచన కు రాేాలనకకుంటల –

మయనకలకు అరంధ ం కాకుండ , అధో పటఠక
ి ల (footnotes) అవసరా

ాామయజక న ోయం కటసం, ఆత్ీగౌరంవ ాో రాటంల భాగంగా ద్ి త్

నిని  నొకిూ చెపపి ంాం ి కొంత్కాలంగా ాారంతీయ అసిత త్వ సమసోల

ాాహితోోద్ోమం ఈ ద్శల నడ పురోగమించింాం ి

కవిత పరంంగా

నడపథోంల ఆయయ మయంు్క పద్ పరయోగాలతో కవిత్వం వచిిం

కొంద్రంు శకితమంత్మైన అభవోకిత నివవగ్గారంు ద్ి త్ కులయల

ాం ి తెలంగాణ్ పరజ్లు త్మ ాారంతీయ సంసూృతి పరిరంక్షణ్కు

సపృహకు చెత్
ై న ోనికి ఫూలే–అంబేుూర్ – మయర్ూ్ త తిత ాకత్ ఒక

ఆత్ీగౌరంేానికి, జ్లవనరంుల ాౌకరాోనికి రాజ్కరయంగా – ాాలన

ాం ిశనక చూపించింాం ి అటో ుకగు పరజ్ల ేడద్నలకు – ఆకాంక్షలకు

పరంంగా పరతేోక రాషాోరనిని  కటరంుకొంటున ని రంు ఇంద్కల భాగంగా

గ ంత్ునిచిింాం ి అితే వరసగకరంణ్ గ ువలో అనవసరం రాాం ధ ంత్ం

తెలంగాణ్ మయంు్కంల కవిత్లు – కథలు ఆయయ సంకలన లు–

చేసకకున ని రంు కొంద్రంు ద్ి త్కవులు. సమయంత్రంంగా సటత ి ేాద్

సంపుటాలుగా ేలుుకవత్ున ని ి

కవిత్వం ‘ాం ేహరాజ్నీతి’ అధిగమించే కెమంల నడ – నిససంకటచంగా

తొ్గిాో వడ నికి పరజ్ల బాధలనక–గాథలనక ేారి ేాుకక భాష్టల

త్మ శరసరంబాధలనక–అవమయన లనక గాధలనక బలంగా వోకత ం

– యయసల వోకత ం చేయుం ఒక ాాహిత్ో పరిణ్ మం అితే

చేసత ూ పురంుషాధికోత్నక సేాలు చేయగ్గింాం ి అనడక కటణ్ లో

మయంు్కానిని 

పరసరించిన ‘సటత ే
ి ాద్ం’ చివరికి పునరావృత్త మై సత ంభంచిాో ింాం ి

నంద్కవలో కవిత రంచన పలవమై నిాాసరంమై ాో ింాం ి తెలంగాణ్

కృతిరమంగా

ాారంతీయ అసమయనత్లు

సంద్రంభరంహిత్ంగా

ఉపయోగించి
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తెలుగు మయత్రమే అచిమన
ై తెలుగు భాష్ట అని మన తెలుగు

కాల షాపులో ఒక మూలన పడివున ని  కొంద్రంు తెలుగు కవులు

భాషా పరిణ్ మ కెమయనిని , చ రితిక
ర వికాాానిని  నిరాకరిచుం

కరరత ి కాంక్షతో – కొంత్ నిషాూమకరంీతో ఆరిధకంగా నష్టో ాో ిన ,

అవిేడకమైన చరంో తెలుగు పరజ్ల ఉమీడి ాాహిత్ో – ాాంసూృతి

వంద్లయాం ి సంఖ్ోల త్మ కవిత వోవాాయయనిని  నిరాటంకంగా

క ేారంసత్వం ఒక చ రిత్క
ర సత్ోమనడ యథ రాధనిని  విసీరించ

కొనాాగిసత కన ని రంు మరో ేప
ై ు ఆత్ీసంత్ృపిత తో పటఠికలు, ాొ గుత లు

లేము

ాావతిశయంతో విజ్ృంభంచే సరిక,ి ఈ న టి కవిత వనిని  చివరికి ఆ
ఈ ద్శల నడ ఒక మంచి పరిణ్ మం – తెలంగాణ్ ాారంత్

కవులు మయత్రమే చద్కవుకుంటున ని రంనడాం ి మరో చేద్క నిజ్ం!

ాాహిత్ో – ాాంసూృతిక పునరివకాశ కెమం వలో అనడక అంశాలు

ఇటీవల ఒక ాాజటివపరిణ్ మయనిని  మనం గమనించవచకి ఇంట-

ేలుగుచూసకతన ని ి ఆయయ ద్శలో వచిిన మన అత ోధకనిక

రరని ట్, ఫ్స్ట బుక్ ల ాం  వరా ేడలయాం ిమంాం ి ఈ కవిత వనిని  పంచక

తెలుగు కవిత పరిణ్ మయలనడపథోంల ఆల చిసత – పరపంచంల ని

కుంటున ని రంనడ ేారంత నక మనాారా ఆహావనిాం ద ం కవి సమేీళ్న

ఏ భాష్టల ని కవిత వనికరన
ై సమంగా ాం పటుగా – సగౌరంవంగా మన

లు–ాామూహిక పఠన లు క్ష్మణ్ించిన ఈ ద్శల

కవిత్వం ని్చింద్నడ ేాసత ేానిని  మరిచిాో లేము ఇంగసోష్టు– హింాం ప

పరిణ్ మం కవిత్వంల ఎపుపడెన
ై
నూత్న వోకరతకరంణ్, భాష్టపై

ల వచిిన ఆయయభాషా కవిత వల అనకేాాం  లనక చ లయ కాలంగా

పటుో కొత్త అనకభ్ేాలతో వచేి పరతీకలు, నిజ్ాితీ, సరంళ్త్వంతో

చద్కవుత్ునని  అనకభ్వంతో నడనక ఈ మయట చెబుత్ున ని నక ఇక

ాాటు కవుల జీవన నిబద్ధ త్ – సపష్టో మైన ాామయజక అవగాహన

పరసత కత్ం

నిర ీగమయటంగా–విమరంిన

– గాఢత్ ఉంటల త్పప అంత్రంంగంల ని నిజ్ం కవిత్వంగా

ేడసత ఎద్కట ఉనని  ద్ృశోం–అసిథరంత్వం –

ేలుోేత్త ద్క అలయనడ ఈ వరంత మయన కవిత పరిద్ృశోంలగ ఇపుపుక

కవులకరరసరజ్
ి ం–ఆశిెత్పక్షాాత్ం–ముఠాత్త్వం–నడలబారంుగా వసకత

మహాకవులు – కవిత పరవకత లనడ ేారంు ఎవవరంూ లేరంు!! మరో

నని  శ్రష్టూమన
ై రంచనలు – ఉద్ోమయల పటో భ్రమ విచిితిత ,

ేైపు ేాగగ యకారంులలైన కవులు గద్ద ర్ గోరంటిేంకనని , అంాం ెశ్రె

అంతిమంగా ఖ్రసాం న
ెై అంద్మన
ై అటో ల ేనకక ఊరగుత్ున ని ి

త్ాం ిత్రంులు త్మాం ెన
ై శలీ
ై విన ోసంతో పరజ్లో ఉన ని రంు కవిత్వం

అంద్కవలో నడ ఈ అసంబద్ధ మన
ై పద్చితర లనక, పలవమైన భావ

మద్ుకల ఉనని ంత్కాలం గరంభసథ శిశ్రేడ అని అంటునని  కొువటి

జ్ాలయనిని  చూసి – ఇంత్కు మన కవిత్వం ాం ిశ ఏమిటి? అని కొంద్

గంటి కుటుంబరావుగారంు ఒక ేాసత ేానిని  విుమరిి చెబు

రంు విమరంికులు–ాాఠకుల పరశని లనక సంధిసత కన ని రంు ఈ పరశని ల

త్ున ని రంు – “పరచకరంణ్ అినపుపుక అనిని  కవిత్లూ ఒకూటల –

కు జ్ేాబుగా మనం – గత్ ద్శాబద కాలంల వచిిన అసంఖ్యోక

ేాటి జ్ాత్ో లక్షణ్ లు భనని ం కావచకి గాక – కాని బయటికి

కవిత సంకలన లనక – వోకితగత్ సంపుటాలనక పరిశ్ర్ంచవచకి

వచిి, పుషిో సంాాాం ించకకొని, పరిగి పద్ద ేై చరిత్ర పరసిాం ద ల

మిత్ురలు రామచంద్రమౌి , ద్రంభశయనం, ాాపినడని విడివిడిగా

వుత ి కొనిని  ఈసకరోమంటూ జీవిాాతి కొనిని  పురిటో ోనడ

ేారిషక – కవిత సంకలన లు ేలువరించి సమకాలీన కవిత వనికి

సంధిగ టిోాొ వటమూ కద్కద” (జ్యోతి మయసపతిరక జ్నవరి 1970)

ేడాం క
ి నిచ ిరంు జలయోలేారిగా సంకలన లు వచ ిి ాాహితీ

ఇక అంతిమంగా కాలం మయత్రం నిరంద యగా కవిత్వంల ని చెతత చెాం 

సరవంతి తెలకప్ో రంవి ాారంథోంల కొనాాగుత్ునని  ‘జ్నకవనం’

రానిని  ఊడిి ాారసూ
త నడ ఉంాం ి చకూని చికూని ఉత్త మ కవిత వనిని 

ఉద్ోమసూురితకి నిద్రంినం వీరంంద్రిని మనం మనాారా అభనం

రాస

ాం ించవచకి ఇంత్కు ఈ కవిత సంపుటాలు – సంకలన లు పుసత

అనకభ్వంల కి వసకతనని  యథ రంధ మిాం ి!

మన

త్ీకంగా అంచన

వరంత మయనద్శనక

కవుల

నక

అకుూన

చేరంుికుంటునని ాం ి!

ఇాం ో శ్రభ్

మనంద్రి
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ాాహిత్ో భారంతి ేారి సమయేడశం నవంబరంు నల 8 వ త రసఖ్కన

న ని యో ఉాం  హరిసత ూ “ సమకాలీన కధ - ధో రంణ్ులు “ అనని 

మధ ోహని ం ాౌత్ పో ిన్స ఫ్టలా ుల జ్రిగింాం ి ఈ సమయేడశానికి

అంశం మీద్ ఉపనోసించ రంు అటు త్రంేాత్ ‘తెలుగు ాాహిత్ోంల

ాం  ాం  పు ౩౦ మంాం ి ాం  కా వచ ిరంు ఇండియయ నకంచి వచిిన

సటత ా
ి ాత్రలు న టి నకంచి నడటి వరంకు‘ అనని  విష్టయం మీద్

పరముఖ్ రంచితిర డ

ముకత వి భారంతిగారంు ఈ సమయేడశానికి

మయటాోుకత్ూ–మహాభారంత్ంల కుంతి,ాం రరపద్కలతో ాారరంంభం చి,

పరధ నోపన ోసకురాలు సభ్ శ్రెమతి పరభా రంఘున థ్ గారి “కళ్ల

పరబంధ లనకంచి వరంూధిని, సత్ోభామ, గిరికలనక ఉాం  హరంణ్ గా

రాణ్ి

గసత్ంతో

తీసకకుని ాారచీనాాహిత్ోంల సటత ి ాాత్రల చిత్రణ్ గురించి వివరిం

ాారరంంభ్మింాం ి శ్రెమతి భావరాజు భారంతి గారంు ాావగత్ వచన

చుం జ్రిగింాం ి ఆధకనిక ాాహిత్ోంల కన ోశ్రలూంల అగిని హో తర

ల ప్కారంు అటుత్రంేాత్ వచిిన సభకుల సటవయపరిచయయలు

వధ నకల భారంో ేంకమీ ాాత్రతో మొద్లు పటిో ఈ న టి పరముఖ్

జ్రిగాి శ్రెమతి ద్శిక శాోమలయాం ేవిగారంు చద్కవుకునడ రోజులల

రంచితిర ఓలయగ ‘సవచా’ నవలల ని కధ న ిక ాం  కా విభనని 

త్నకు గురంువు గారరన
ై డ

ముకత వి భారంతిగారిని ముచిటెన
ై

మైన సటత ి ాాత్రలనక గురించి వివరిసత ూ,చకూటి ఛల కుతలతో సభకుల

మయటలతో సభ్కు పరిచయం చేశారంు అటు సంపరాం  య ాాహిత్ోం

నక నవివసూ
త అంద్రినీ ఆకటుోకునడ విధంగా మయటాోడ రంు అటు

ల నక, ఇటు ఆధకనిక ాాహిత్ోంల నక మంచి పరేడశం ఉనని  డ

త్రంేాత్ శ్రెమతి మనోహరం బో గగారంు ఈ న ుక వసకతనని  తెలుగు

ముకత వి భారంతిగారంు తెలుగు ాాహిత్ోంల మొద్టికధగా గురంజ్ాు

కధ, కవిత్, ేాోసం వీటిలో ాాధోమైనంత్వరంకు ఇంగసోష్టు మయట

ేారి ‘ాం ిద్ద కబాటు’ తో మొద్లు పటిో ాారిశాెమికరకరంణ్, ాాంఘిక,

లు, సంసూృత్ సమయాాలు తొలగి, తే్కరన
ై తెలగు మయటలు చోటు

ఆరిధక పరిసథ త్
ి ులు, పరపంచీకరంణ్, సటత ే
ి ాద్ంతో మొద్లలైన విష్టయయల

చేసకకుంటల బాగుంటుంద్నని  త్మ అభాారయయనిని  అంద్రితో

తో బాటు, ఆధకనికయుగ లక్షణ్ ల పరంున సమయజ్ంల చోటు

పంచకకుని, ఒక సటవయకవిత్నక కూడ వినిపించ రంు

కలయోణ్ి

ేాణ్ీ’

చేసకకునని -జీవిత్ంల

అనని కమీటి

ాారరంథన

చేరంవలసిన గమయోలు,సంాాాం ించవలసిన

ముగింపుగా శ్రెమతి కాశ్రన థకని రాధ గారంు డ ముకత వి

వసకతవులు,పిలోలు, భ్రంత ,భారంో ఎలయ ఉండ ్, ఏం చెయయో్’

భారంతి గారికి, మనోహరం గారిక,ి ఈ సభ్కు వసతి ఏరాపటు చేసిన

అంటూ జీవిత్ంల పరతివిష్టయయనిని  ాాధించే బాధోత్ త్మ భ్ుజ్

కొపుపరంవూరి వంశ్ర గారికి,సభకులకి ధనోేాాం  లు తె్యజ్ాారంు

సూంధ ల మీాం ే ఉంద్నకకుని ఉరంకలు,పరంుగులు ేడస వోకుతలు-

ాాహిత్ోభారంతి ేారి త్రంుేాతి కారంోకెమం రాబో ిే మయరిి నలల

వంటి విష్టయయలు, విశేషాలు,ఈ న టి కధలల ఎలయ చోటు చేసకకు

జ్రంుగుత్ుంాం ి
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తెలుగు సాహిత్ుంలో స్త్త ి పాత్ోలు నాడు – నేడు
డ ముకత వి భారంతి, హెైద్రాబాద్క (ఇండియయ)
తెలుగు ాాహిత్ోంల సటత ి ాాత్రలు అనడ అంశం త్లుికుం

ము ాాలు తర వి, ఆసూత్ుని అనని ముం కుడిచి, సూత్ కులయంగన

టుంటల, అలన ుక ననని య చెపిపన పద్ోం గురంుతకొాోత ంాం ి ఆకాశం

యంద్క నంద్న ేారత్ము గాంచి, నడడొ క రాజ్కుమయరంుునంచక

ల ని నక్షతర ్ని  లలకిూంచటం, సమసత శాాాతరల ాారానిని  ఆాాంత్ం

పలూగా, న చేత్ము సమీతించకన, ఇసట! ఎవవరగతి సిగగ ుమయ్న

గెహించటం, భారంత్భారంతీ సముద్రం ఈద్టం ఎంతోకష్టో ం అని చెపపి

న్స “ – కరంుణడి మయటలు గుండెని గుచకికున ని , త్లాం ించకకు ేి ో

న , భారంత నకేాాం  నిని  ాారరంంభంచ ుక ననని య ఇంచక మించక

ాో ిన మయత్ృమూరిత కుంతి

అలయటిాం ే తెలుగు ాాహిత్ోంల

సటత ి ాాత్రలు న ుక–నడుక అనడ

అంశం అిన పరాత ావిాాతనక

దరోపది అనగానడ ాాంచ ్, పంచభ్రంుతుక అనడ మయట ేంట
నడ సకపరిసత కంాం ి ాం రరపాం ిాం ి ఎంత్ గ పప వోకితత్వం, ఎంత్ సహనం,

భారంత్ంల ఎనోని  విభనని  మన
ై సటత ి ాాత్రలున ని ి సటత ల
ి

ఎంత్ రాజ్కరయ చత్ురంత్, ఎంత్ విేడకం, ఎంత్ గ పప మయత్ృత్వం

మనసత తత ానికి ద్గగ రంగా, అంత్రంంగత్రంంగాలయో ఆయయ సటత ి ాాత్ర ల

అనిని  తెలుసకకుంటల కానీ ాం రరపాం ిని అరంధ ం చేసకకటవటం ాాధోం

వోకితత వనిని , అసిత త వనిని  ాాక్ష్ాత్ూరింప జ్శారంు మహాకవులు

కాద్క అగిని జ్ావలల ంచి పుటిోన ాం రరపాం ి, జీవిత్మంత అగిని  జ్ావ

భారంత్ం అనగానడ కుంతి, ాం రరపాం ి, గాంధ రి, ఉలూచి, చితర ంగద్,

లలు చకటుోముుకత్ుంటల, ధెరం
ై ోంతో, పగతో పరతీకారంంతో జీవిత

సకభ్ద్ర ఇలయ ఎంద్రో ఉన ని , కుంతి,ాం రరపాం ి ాాత్రల గురించి మయత్ర

నిని  నగుగకొచిిన పరిపూరంణ మహిళ్ ాం రరపాం ి ాం రరపాం ి పడిన అవమయ

మే పరాత ావించ లనకకుంటున ని నక

న లు, బాధలు, ఆమ మయటలో ఆమే కృష్టు
ణ నికి చెపుపకునని పుడే

ఒక మహారాజు కుమయరరత, యవవనవతి, ాౌంద్రంోరాశి

మనకి తెలుసకతంాం ి ఆమ ఏమిటో “వరంమున బుటిోతిన్స, భారంత్

రాజ్ాాాథన నికి ఎంద్రో మునీశవరంులు రాజ్ద్రంిన రంథ మై

వంశము జ్ొచిితి, అంద్క ాాంుకభ్ూవరంునకు కటులలైతి, జ్నవం

వాాతరంు అలయ వచిిన ద్కరావస మహరిష నకంచి ఒక వరంం ాొ ంాం ిం

ద్కోల ాొ ంాం ితి, నీతి వికెమసిథరంులగు పుత్ురలన్స బుసితిన్స సహ

ాం ి కనోగా ఉనని  కుంతి ఆ త్రావత్ కధ, కరంుణని జ్ననం అంద్రంకి

జ్నకీల ాారపు గాంచితిన్స సరంసిజ్న భ్! ఇనిని ట పరశసిత కి నకిూన

తె్సింాం ే కుంతి మనసక ఎలయ వుంాం ి? “ముని మంత్రం బొ సంగ

ాం  న నంత్యున్స” అంత్ పరశసిత ాొ ంాం ిన ఆమనక, “ఒకంుక,

నడల, ఒసగరబో , మయరాతంు మంులు నడ రంమీని కటరంగనడల, కటరితి

రాజ్సూయయవభ్ృధంబునంద్క శ్రచిిై పనకాొ ంాం ిన ేడణ్ి బటిో ఈ

నిబో , ఆత్ంుక రానడల, వచెినక బో , పటిో నొసంగనడల, అుకగంటెన్స

ఏవురంు చూుగా సభ్కు నీడెి కులయంగన నిటలోనరంుతర” – సభ్ల

కుంతి ాౌభాగోముల్’- కుంతి ాౌభాగాోలేవీ?” ాాంుకరాజు భారంో

అవమయనించిన ేాడి పరంు ఉచిరించటం కూడ త్నకి అవమయ

అిన , వరంపుత్ురల ాొ ంాం ిన , శ్రెకృష్టు
ణ ని ఆద్రాభమయన లు ాొ ం

నమే ‘ఒకంుక’ అాం ి ద్కశాిసనకని గూరిి మరోమయట ‘ఈ ఏవురంు

ాం ిన కుంతి ాౌభాగోం అుకగంటి ాో ింాం ిగా త్న కొుకకని తె్

చూుగా’ అంాం ి పంచాాంువులనక గూరిి మొత్త ం ాాహిత్ోంల

సి, చెపుపకటలేని ాం పనసిథతి ఏ మయత్ృమూరితకర శాపం కావద్కద కానీ ,

ాం రరపాం ి లయంటి మరో సటత ి ాాత్ర లేద్ంటల ఆశిరంోం కాద్క ాం రరపాం ి

ఎంత్ ఓరంుపతో మయత్ృత వనిని  అణ్ిచిపటుోకుంాం ో , ాాపం ఆ త్్ో

వోకితత్వం తె్యయలంటల ఉాం ో ోగపరంవం (మహాభారంత్ంల ) చద్ేా్

చివరికి, యుద్ధ రంంగంల కరంుణడిశిబరంంల కి వచిింాం ి ఇంక ఎపుప

రాయబారంఘటో ంల శ్రెకృష్టు
ణ ుక అంద్రి అభాారయయలు అడిగాుక

ుక చెపపగలద్క త్నక

ాం రరపాం ినీ అడిగాుక ఆమ కౌరంవ సభ్ల కృష్టు
ణ ుక ఏమి మయటాోడ

కుంతి

గుండెపటు
ో కద్కలుత్ున ని ి మహా

వీరంుుక, తేజ్యరాశి త్నక కనని కొుకకు కరంుణుక ఎద్కరంుగా

ఊపిరి

ల చెపపలేద్క మరి ఏం చెపపి ంాం ప? త్న కశాాశం చూపించింాం ి

బగపటిో చెాాప్సనమయట చెపపసింాం ి కుంతి కానీ సూరంోవరంపరాాాం ి

సభ్ల అవమయన నికి గురరన
ై అంశం శ్రె కృష్టు
ణ నికి పరత్ోక్ష్మకరించ ్

కరంుణడి పరిసథ తి
ి ఏమిటి?ఎద్కరంుగా కనని త్్ో , కానీ త్్ో ని మించి,

అాం ి ాం రరపాం ి సమయసూురిత, రాజ్కరయ చత్ురంత్, ాౌరంుష్టం, పగ,

త్నకునని  కనని త్్ో రాధ “సూత్ుని చేతికిం ాం ొ రక
ి ి, సూత్ కళ్త్ర

పరతీకారంం ‘ాం ోర పాం ి బంధకరంం బిన కొెముీడి గెమీన విడిి,
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ేంటురకల్ ాం  వల చేత్ బూని, అసిత్చావి బొ లుి మహా భ్ుజ్ంగ

ఆద్రంి మయత్ృమూరిత ాాత్రని చూు గలమయ?‘ ఈ ాం రరపాం ి ేరిెాం ,ి న

మొ న విలసి్ో ేడల
ర గ, మనంబున ాొ ంగు విషాద్ రోష్టముల్

పిడక
ి ట
ి ి ాో టునన్స శిరంము భనని ము చేసద్” అన ని ుక భీముుక

కటవగలేక ాం ిగగన లేచి, ఆరంత ిై ‘ జుటుో ముడి విపిప, త్లేంటురకలు

కానీ మయత్ృమూరిత ాం రరపాం ి క్షమించేసింాం ి ాం రరపాం ి పరిపూరంణ మహిళ్

చేత్ పటిోంాం ి

ఎపపటికర

మనసకల

అవి నలో ని తర చకాాములయ కనిపిసత కన ని ి

విషాద్ము, రోష్టము రరంుూ వున ని ి

విషాద్ం

మన ాాహిత్ోంల సటత ి ాాత్రలో విలక్షణ్త్ కనబరంుసూ
త నడ,

ఆమ అవసథ త్లుికుంటూ, రోష్టము పగతీరంుికొంటూ మనసక

పరభ్ంధ కవులు పరబంధ న ిక్ని  తీరిిాం ిాం ద న
ి విధంల ఒక పరతోే

ల ంచి ాొ ంగుకొచ ిి

అపుపుక

కత్ గోచరిసత కంాం ి ఒకామ గంధరంవ కాంత్ , మర కామ వీరంశృంగారం

కావలసింాం ి కారంోశూరంత్వం అంద్కక , కృష్టు
ణ ని ద్ృషిో ఆ కశాాశం

రంససూురిత,మహారాణ్ి, మర కామ యవవనోాం క
ేర ంతో పియ
ర ుని కరై పరి

నకంచి మరం్ాో కూుద్క అంద్కక “ఇవి ద్కసససనక ేడళ్ీ త్గి్

త్పించే విరంహిణ్ి మర కామ ఇలయోలలై,భ్రంత నక ాం  రికి ఎలయ తేగలన

సగం తెగిాో గా మిగి్నవి – వీటిని రాయబారం సమయంల గురంుత

అనడ ఆేడద్న చెంాం ే ఆమ ఇలయ పరబంధ లు శృంగారం పరబంధ లే

పటుోకట అంాం ి అంతే కాద్క, యుద్ధ రంంగంల ద్కశాిసనకని శరసరంం

కాక, శృంగారంం, వీరంం, కరంుణ్ మొద్లలన
ై రంాాలల ఒాం ిగి ాో ిన

ముకూముకూలి గురితంప లేనటుోగా చెలో యచెద్రరత
ై ే త్పప ఈ అగిని 

సటత ి ాాత్రలనక ాాక్ష్ాత్ూరింప జ్శారంు కవులు అలో ాాని పద్ద న,

చలయోరంద్క” అంాం ి అపుపుక భీముని గద్కి, అరంుీనకని గాండిేానికి

ఆంధరకవిత

ాారంథ కత్ చేకురా్ “రాజ్రాజు పటనకంగు కన ని రం కానబుయ మైతి

మనకచరిత్ర మనకచరిత్ర అనగానడ వరంూధిని పరవరాఖ్కోలు అని

మేని కృష్టణ “ అంాం ి – ాం రరపాం ి కృష్టణ రాయబారం సంద్రంభంగా ఏమి

ేంటనడ చెపిప, మనకచరిత్ర గ పప శృంగారం పరబంధం అనటం ఉంాం ి

కటరంుకుంటోంాం ి? సంధి, యుద్ధ ం – ఏాం ి చెపపక ాో ిన త్న

ఇాం ి శృంగారం పరబంధమే కాని, శృంగారం పరబంధం మయత్రమే కాద్క

మనసకల కటరిక మయత్రం కృష్టు
ణ నికి అరంధ మిేలయ చెపపసింాం ి

ాాంఘిక సిథతిగత్ులు చ లయ సపష్టో ంగా కనిపిాత ాి

ాం రరపాం ి ఏువలేద్పుపుక

పిత మహుుక రంచించిన తెలుగు తొ్ పరబంధం

కాం  ! ాం రరపాం ి అనగానడ ాౌరంుష్టం, కసి, పగ ఇలయటిేడ అనకకుంటల

వరంూధిని ాాత్ర సృషిో గురించి ఆల చిసత , ఆమ విధివంచి

ాం రరపాం ి ాాత్రకి న ోయం చేయనటలో ాం రరపాం ి గ పప మయత్ృమూరిత

త్ ఆమ గంధరంవకాంత్ కామశాాోత ర ాాాం  ోిని పరవరంుుక ‘అలేఖ్ో

అశవతథ మ ఉపాాంువుల శిరంసకసల నక ఖ్ండించి ాారిాో త్ుంటల ,

త్నూవిలయసకుక” కధ అంద్రికి తె్సింాం ే

అరంుీనకుక ేంటపడి, పటిో తెచిి, ాం రరపాం ి ముంద్క ని్ాాుక

పరతోే కత్ ఏమిటి?“ఎకూడి ేాడొ

త్్ో గా గరంభ శరకంల ఉనని  ాం రరపాం ి ఏం చెయయో్? అశవతథ మనక

కంత్ులన్స

సంహరించమన ్ కానీ ాం రరపాం ిఏంచేసింాం ి? ఎద్కరంుగా అశవతథ

రానవయంబకూు, ఈ త్నూవిభ్వమకూు” అంటూ చూుగానడ ఆ

మ– పుత్రశరకంతో ాం రరపాం ి ఈ పిలోలు ఏం చేాారంు నినకని ? త్ల

ాౌంద్రాోనికి ముగుదరాలి ాో ింాం ి వరంూధిని ాం ో వ త్పిపన

వంచకకున ని ుక అశవతథ మ “ఉాం ేక
ర ంబున రారంు, శసత ధ
ి రంులలై యు

పరవరంుుక, ‘ఎవవతె వీవు భీత్ హరిణ్క్ష
ే ణ్’ అని ాం ో వ త్ాాపనక, ాం  రి

ాం ధ వని లేరంు, కించి ాం ోర హంబు నీకు చేయరంు, భ్ాం ర కారంుల,

చూపించక నీకు శ్రభ్మవుత్ుంద్న ని ుక

పినని ాాపల, రంణ్ాౌరఢకిెయయహీనకలన్స, నిాం ర సకుతల సంహరింప

వరంూధిని ‘ఇంత్లు కనకని లుంు తెరంుేవవరి ేడడద్
ె క భ్ూసకరంద్ర

అకటా ! నీ చేత్ులలటో ాడెనో ?” అశవతథ మ త్లవంచకకునడ ఉన ని 

‘అని అిన వచిిన ాం  రి తె్యాం  , ఒంటరిగా వునని  ఆు

ుక ద్కరోోధనకుక త్నకి ాావమి ాావమిభ్కిత చూపటానికి పసి

ాం  నిని  పలకరించ లని కాాం  అని కవివంచింాం ి ‘త్ుఛిసకఖ్ముల్

పిలో్ని  చంాాన ? అాాంువం చేాత ానని “ అశవతథ మ మనసకల

మీాాలపై తేనియల్’ అన ని ుక కానీ వరంూధిని అత్నిని  ాో నివవ

పశాితత పం కద్కలుతోంాం ి ాం రరపాం ి కళ్ీముంద్క కృపి, అశవతథ మ

ద్లుికటలేద్క పరవరంుుక ఆమ త్న మీద్ పుబో త్ుంటల తోసాాుక

త్్ో కద్కలుతోంాం ి ఐద్కగురంు పిలో్ని  ాో గ టుోకునని  త్న గరంభ

వరంూధినికి ఇాం ో వంక ాం ొ రికింాం ి కనీని ళ్ీతో కటిోపడేయయలనకకుంాం ి

శరకం లయటిాం ే కాం  , వీడిని చంపితే ఆత్్ో కి క్గాం ి? ాం రరపాం ి కన ని 

వరంూధిని శృంగారంన ిక అనటానికి ఇవనిని  ాం ో హద్ం చేాాి

చకూద్నంబునన్స

వరంూధిని ాాత్రల

యక్షత్నిేంద్క జ్యంత్

గరలువజ్ా్న

ేాుక,

మహీసక

ాం  రి చూపించాం 
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‘ాాటునకింత్ుల రంుతరర కృాారంహిత త్ీక, ఈవు తోరవ,ిచోిట భ్వ

ల కం నకంచి ాారిజ్ాత్ వృక్ష్ానిని  పక్ంపచేసి, పరంటిాం ొ డోో న టు

నని ఖ్యంకురంము ాో కర కనకంగ నక మంచక చూపి, అాాపటలగంధి

కునని  ధపరంవనిత్లయ కనిపిసత కంాం ి సత్ోభామ కానీ, అంత్ వీరంవనిత్

ేడద్న నపంబడి ఏడెి కల సవనంబుతో మీటిన విచకి గుబు

సవతి పై అసూయతో ఎుతెగని కనీని ళ్ళీ పటుోకుని విలపించింాం ి

చనకమిటో ల అశ్రెలు చింద్కవంద్గాన్స ‘ – మధకరంమన
ై గ ంత్ుతో

కాం  ! ‘ఈసకన పుటిో డెంద్మున హెచిిన శరకద్ేానలంబుచే

ఏడిింాం ి వక్ష్ోజ్ాల పన
ై కంచి కనీని ళ్ళీ జ్ారిపడా ి

ాాపం,

గాసి్ ఏడేి ాారణ్విభ్ు కటెోద్కట ల్త ంగి, పంకజ్ శ్రెసఖ్మైన

పరవరంుుక

మోముపి చేలచెరంంగిడి, బాలపలో వగాెస కషాయకంఠ కలకంఠ

మయయయ పరవరంుుక

వధూకలకాకలీధవనిన్స’ - ఇంత్ గ పపన ికచేత్ అంద్రిలయ ఏడిపం

వరంూధిని

అంద్కక ఆమ విధివంచిత్ అన ని నక

అగిని హో త్ురడిని ాారరిధంచి ేి ీాో యయుక

వరంూధినితో సంగమించ ుక సవరోచి పుటాోుక ఈ పరభ్ంధం పరంు

చటం

‘ాావరోచిష్ట మనకసంభ్వం’ మొత్త ం పరబంధంల వరంూధినికి సవరోచి

ఆుకటిలలయగ, అాం ి కూడ లేత్ మయమిడి చిగుళ్ళీ తిని, వగరరైన

త్నక వరించిన పరవరంుని కొుకకు కాద్ని తె్యద్క కాం  ! ఈ

గ ంత్ుతో కటిల కూసకతంటల ఎంతో మధకరంంగా ఉనని టుోగా, ఈ

మనకచరిత్ల
ర , వరంూధిని ఎంత్ శృంగారం న ిక అనకకుంటామో,

పరబంధన ిక ఏుకపు మధకరంంగా వుంద్ని వరిణంచ ుక

ఆమపై అంత్ జ్ా్, ఆ ాాత్ర పై ఆేడద్న కలగక మయనద్క

పరబంధకవి, అరంణ్పు కవి కనకక పరబంధ ాాత్రల కూడ ఏుకపు

మన పరబంధ లల గ పప పరబంధం ాారిజ్ాత పహరంణ్ం
ముకుూ తిమీన రంుో ముద్కద పలుకు అాం ి సత్ోభామ శృంగారం

త్గద్ని

పరబంధకవి

అనకకున ని ుక

‘కలకంఠవధూ’

ఈ

ల కూడ మధకరంత్వం జ్యడించి, త్న విశావాానిని  చ టుకున ని 
ునకకుంాం  ం మరి

న ిక ఈపరబంధంల ాారిజ్ాత్పుష్టపం కటసం సత్ోభామ అ్

పరబంధ న ికలల విరంహిణ్ి ాాత్ర ధరించింాం ి గిరక
ి

గింాం ి అంటల ఆశిరంోమే కాం  ! ఇాం ి కవలం సవతి మయత్సరంోం

రామరాజ్భ్ూష్టణ్ుుక రంచించిన అద్కభత్మన
ై పరబంధం వసకచరిత్ర

‘ఏమేమీ , కలహాసనకంుచటికరై ఏతెంచెన , ఏమయడెనక చెపపేడ ‘

ల శ్రకితమతీ-కటలయహలుల కధ, గిరక
ి ా-వసకరాజుల కధ ముఖ్ోమై

అని ాం  సిని కటరింాం ి ‘ అమయీ ! ఈ ాారిజ్ాత్ం ధరిసత త్కిూన ేారంం

నవి గిరిక ముగధ వసకరాజు గురించి వింాం ి మణ్ిభ్వనంల వసక

త ాాాం  కాెంత్ులు అవుత రంుటమయీ ‘ అంాం ి ాం  సి ‘ఇంకముంాం ప!

రాజునక చూసింాం ి గిరిక వసకరాజుల విరంహం పరబంధంల పరధ న

రంుకిీణ్ికి ఈాారిజ్ాత నిని  కృష్టు
ణ డివవటం త్నని అవమయనపరంచ

ాాత్ర ాో షించింాం ి

టం అనకకునని  సత్ోభామ, కృష్టు
ణ ని, ‘జ్లజ్ాత సన ేాసేాాం ి సక

ఏడిింాం ి, సత్ోభామ అసూయతో ఏడిింాం ి కాని గిరిక విరంహిణ్ిగా

రంపూజ్ా భాజ్నంబై త్్రంుి లత ంత యుధక కనని త్ండిర శిరం

విలపించింాం ి మనసూురితగా వసకరాజునక పమి
ర ంచింాం ి ఆ రాజు

మచోి! ేామ ాాద్ంబునన్స తొలగం ాం ో చె లత ంగి’ – శ్రెకృష్టు
ణ ని

ఎుబాటు భ్రించలేకాో ింాం ి ఆ విరంహిణ్ి చంద్కరణ్ిణ నింాం ించింాం ి

శిరంసకనక తోసింాం ి అంటల త్నిని ంాం ి ఎంత్ అహంకారి సత్ోభామ!

చంద్కరుక, వసంత్ుుక మనీధకుక వీళ్ళీ విరంహిణ్ులనక చ లయ

ఆమకి కటపం కృష్టు
ణ ని పన
ై , న రంద్కని పైన , రంుకిీణ్ి పన
ై

ేడధించి ఆనంాం ిాత ారంని పరబంధ కవులు రాాాతరంు

ఈ

ఇంత్కుముంద్క, వరంూధిని ఏాం ో వంకతో

అితే ఈ

ాాత్రని అరంధ ం చేసకకటవటం తే్క కాద్క చె్కతెత ాం  వరా రంుకిీణ్ీ

ాాత్రలనక తీరిి ాం ిాం ద ట
ే పుుక కవులు ఆ సటత ి ాాత్రల వోకితత వలనక,

కృష్టు
ణ ల ాారిజ్ాత్ విశేషాలు ఉత సహంగా వినడ ాామయనోమైన

మనసత తత ాలనక ద్ృషిోల పటుోకునడ రంచించ రంు గిరికావిలయపం ఎంతో

ఇలయో్లయ కనిపిసత కంాం ొ కాారి సత్ోభామ మరోాారి ఇాం ో పద్ద అవ

సకపరసద్
ి ధ మైంాం ి అంటల కనీని ళ్ళీ ఆుేాళ్ీకి ఆయుధ లయో పనికొ

మయనంగా భావించి ఆేడద్నతో కుెంగిాో ిే అభమయనవతిగా

ాాతయయ?శరసరానికి ాం ెబులేకుండ మనసకని కాం ి్ంచేాత ాయయ గిరిక

కనిపిసత కంాం ి మరోాారి కృష్టు
ణ ని సత ోపతిగా చేసి, హావభావ చేష్టోల

శ్రకితమతీ కటలయహలుల గారాల పటిో, అపురంూప ాౌంద్రంోరాశి,

తో, శృంగారంరంాానిని  ఒలకాో సూ
త , భ్రంత నక కొంగుకు కటలోసకకునని 

యవవనవతి త్ండిర కటిోంచిన మణ్ిభ్వనంల వీణ్ లయపన చేసక

శృంగారంన ికగా

కునడ గాయని

కనకపిసత కంాం ి

మరోాారి

మొండిపటుోద్ల,

అహంకారంం, అసూయలకు పరతీకగా ఆ ాాత్ర కనిపించి, ఇంద్ర

చెాాప్కాం 

మరి గిరక
ి విరంహంతో ఏడిసత , ఏాం ో పరతోే కత్
పైగా, కటలయహలుుక గ పపరాజు వసకరాజు గ పప
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రాజు ఓ రాజు గారాలపటిో , మరో రాజు పిరయురాలు, పైగా ఐశవరంో

మే్ముసకగుకపుపకుని, పద్ద గా గ ంత్ు పంచి విలపి సకతంటల,

వంత్ురాలు ఏడిింాం ిఅంటల చ లద్నకకున ని ుక ఆాాత్రకి మరంుగు

ఎంతో మధకరంంగా వుంాం ి ఎంత్ మధకరంంగా ఉంద్ంటల కినని రంసటత ల
ి ు

లు ాం ిాం ద ుక వీణ్ మీటించ ుక కవి ఆ ాాత్రతో ‘ఆ జ్ాబ్ో ేలుంగు

కాంభోజరాగంల

ే్ో కల డ యం లేక రాకాసకధ

మయధకరంోం తె్యయలంటల పరబంధకవికి వీణ్ ేాద్న తె్యయ్,

రాజ్శ్రె సఖ్మన
ై మోమున

పటాగెం బొ తిత , ఎలలగతిత ఆ రాజీేానన ఏడేి, కినని రంవధూ కాంభోజీ

వీణ్ ేాిసకతనని ంత్ మధకరంంగా ఉంాం ి

పరబంధ న ిక వీణ్ ేాించ ్ కాం  !

ఈ

(ఇంకా వుంాం ి

మేళ్విపంచికా రంవసకధ పూరంంబు తోరంంబుగాన్స’ గిరిక ముఖ్యన

41

తొమిిదవ అమరికా తెలుగు సాహితీ సదస్స
వంగూరి ఫ్ండేషన్ , సాాఫర్ు (టెకాసస్ )
ఉత్త రం అమరికా ఖ్ంుం నకండి మొటో

డ ాాపినడని శివశంకర్ (గుంటూరంు] త్మ ాాహిత్ో పరసంగాలతో

మొద్టి తెలుగు కథ 1964 ల అపపటి

ఆహుత్ులనక

ఆంధర సచిత్ర ేారం పతిరకల పరచకరించబడి

అంకిత్ సభ్” ల

యయభస
ై ంవత్సరాలు గడిచిన సంద్రంభంగా,

వించిన 1964 నకండి 1974 వరంకూ ేలువడిన మొటో మొద్టి

ఉత్త ర అమరికాలో తెలుగు సాహిత్ు పాోరంభానికి అదే తొలి

తెలుగు కథ, పతిరకల కాపటలని తెరంపై పరద్రిించి తొ్ ద్శకం

అడుగుగా గురితసత త ఉత్త ర అమరికా తెలుగు కథ సారణోత్సవ్ా లు

చరిత్న
ర క సమీక్ష్ించి ఉత్త రం అమరికా తొ్ కథకులు సవరసగయ

పోధాన అంశంగా హయుసా న్ మహా నగరంలో అకటాబర్ 25 -26,

పు్గంుో మ్ో కారంుీనరావుగారి కుటుంబానిని (ఎుీంటన్స (కరన

2014 తేదీలలో రండు రణజుల పాటు నిరాహించబడిన “తొమిిదవ

డ ), అమరికా తొ్ కవి & తొ్ తెలుగు పతిరక సంాాథపకులు

అమరికా తెలుగు సాహితీ సదస్స” దిగిాజయంగా ముగిస్తింది.

సవరసగయ పమీరాజు ేడణ్ుగోాాల రావు గారి కుటుంబానిని  (అటాోం

వంగూరి ఫ్ండేషన్ ఆఫ్ అమరికా ఆధ్ారుంలో ఈ సాహితీ

ఆకటుోకున ని రంు త్రంుేాత్

జ్రిగిన

“సద్సకస

ఉత్త రం అమరికాల తెలుగు ాాహిత్ోం ఆవిరంభ

టా&ాో ర్ో లయండ్) ఘనంగా సత్ూరించ రంు పరతేోక అంశాలుగా డ

సదస్సకు హయుసా న్ సాహితీ లోకం బ ందం పోధాన నిరాా

యయరంో గుా లక్ష్మీ పరాాద్ నూత్న రంచన “నరంద్ర మోాం ప – ఒక

హకులుగా వువహరించగా సాథనిక తెలుగు సాంసక తిక సమితి

పరిచయం”, ఆచ రంో కృాాచ రి నూత్న పరచకరంణ్ “ాారణ్హిత్” కథ

(మారడతి రడిు ) త్గిన సహాయం అందించారడ.

తెలుగు న ట

సంపుటి ఆవిష్టూరించబడా ి 94 ఏళ్ో వయసకల సకపరసద్
ి ధ జ్ాన

వరంత మయన రాజ్కరయ ేాత వరంణ్ంల “పరపంచభాష్టగా పురోగమిం

పద్ గాయని “కళా పరపూరంణ” డ ఎ అనసూయయ ాం ేవి గారంు సభా

చక, లేాం  ాాథనికంగానడ ఉండి ాో ి క్ష్మణ్ించక” అనడ సంాం ేశంతో

ధోక్షులుగా ఆశ్రసకసలు అంాం ించగా ఈ ాారరంంభ్ సభా కారంోకెమయ

వంగూరి చిటెోన్స రాజు సద్సకస ఆశయయల వివరంణ్తో మొద్టి రోజు

నిని  శ్రె వంగూరి చిటెోన్స రాజు సహజ్సిద్ధమైన హాసో చత్ురంత్తో

ఉద్యం తొమిీాం ి గంటల నకంచి పనని ంుక గంటల వరంకూ ఎంతో

సమరంధ వంత్ంగా నిరంవహించ రంు

ేైభ్వంగా జ్రిగన
ి

పరధ నోపన ోసం చేసత ూ

మధ ోహని  భోజ్న విరామం త్రంుేాత్ వంగూరి చిటెోన్స

“అమరికా తెలుగు కథ సవరోణత్సేాలు జ్రంుగుత్ునని  ఈ రోజు

రాజు & త్నీరంు కళాోణ్ కుమయర్ రంచించిన అమరికా కథ ాాహి

తెలుగు ాాహిత్ో చరిత్ల
ర సకవరాణక్షరాలతో ్ఖించబుక త్ుంాం ి”

త్ోం – ఒక సమగె పరిశ్రలన , అమరికా తెలుగు కథ నిక -12 వ

అని

సంకలనం

డ

ాారరంంభ్

యయరంో గుా

లక్ష్మీ

సభ్ల

పరాాద్

త్న

అభాారయయనిని 

(శాి

రాచకొంు&

వంగూరి

సంాాద్కులు),

ే్బుచ ిరంు ఈ సద్సకసనక అమరికాల భారంత్ాం ేశ కానసల్

పమీరాజు ేడణ్ు గోాాలరావు కవిత సమయహారంం “ఆత ీరంపణ్”

జ్నరంల్ గౌ పి హారసష్ ాారరంంభంచగా, ఆహావనిత్ అతిథకలుగా

(వినని కటట రంవిశంకర్ సంాాద్కులు), కటసూరి ఉమయ భారంతి నవల

వచిిన ఆచ రంో గుజ్ీ రంోమూడి కృాాచ రి (గుంటూరంు ద్ి త్ విశవ

“ఎగిర ాావురంమయ”, అపరంణ మునకకుటో గునకపూడి కథ సంపుటి

విాం  ోలయ ఉప కులపతి) త్న ఆధవరంోంల అమరికా తెలుగు కథ

“ఘరంష ణ్”, (వంగూరి ఫౌండేష్టన్స పరతేోక పరచకరంణ్లు) & ఉమయ

పై న గారంుీన యూనివరిసటీ ల అమరికా తెలుగు కథ మీద్

ాో చంప్ో గారి “A few poems from my heart” గెంధం

త్నీని రంు కళాోణ్ కుమయర్ చేసన
ి డ కోరట్ పటాో గురించి పరాత ావించి,

ఆవిష్టీరించబడా ి

ఈ సద్సకస పరధ న ంశం అిన అమరికా తెలుగు కథ యయభై

మొద్టి రోజు కారంోకెమయలకి పరాకాష్టో గా అమరికా తొ్

ఏళ్ో పరాథ ానంపై ఎంతో విశిష్టో మైన కరలకటపన ోసం చేశారంు పరతోే క

కథకులు శ్రెమతి చెరంుకూరి రంమయాం ేవి, డ

ఆహావనిత్ులలన
ై డ ముకత వి భారంతి (హెైద్రాబాద్), సకపరసద్
ి ధ కవి

రావు, హెద్
ై రాబాద్ నకంచి వచిిన డ

ేడమూరి ేడంకటలశవరం
ముకత వి భారంతి గారికి
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జీవిత్ కాల పురంాాూరం మహాసభ్ ఎంతో ేభ్
ై వంగా జ్రిగింాం ి

బలమన
ై పున ద్కలు విశవవిాం  ోలయయలల తెలుగు పరిశరధన

త్ద్నంత్రంం సత్ోభామ

త్ాం ిత్రంు

పటఠాలనక నలకొలుపకుని తెలుగు భాషాాాహిత ోలనక ాం  వరా

చకూటి

అమరికాల నూ, ఇత్రం ాం ేశాలల నూ ఉనని  మనమే కాాాుకకట వ

సంగసత్ విభావరి తో అంద్రినీ అలరించ రంు ఉద్యం ఎనిమిాం ి

్సిన సమయం ఆసనని మింాం ి అని ఈ సద్సకస భావిాోత ంాం ి ”

గంటల నకండి ాాయంత్రం ఆరంు గంటల ాం  కా జ్రిగన
ి ఈ రరంుక

అనడ సద్సకస తీరాీన నిని  వంగూరి చిటెోన్స రాజు పరేశ
డ పటో గా ఆ

రోజుల

తీరాీనం ఏకగసెవంగా ఆమోద్ం ాొ ంాం ింాం ి

పపుప, రామ్స

చెరంువు,

ల ఆధవరంోంల ాాథనిక “సవరం మయధకరి” చిన ని రంులు

అాం ివతీయ

ాాహితీ

సద్సకసల

శాి

రాచకొంు,

మొద్టి రోజు “మయ

చిలుకూరి సత్ోాం ేవ్, త్ాం ిత్రంులు నిరంవహించిన ఆరంు ాాహిత్ో

తెలుగు త్్ో కి “, రరంువ రోజు “జ్య జ్య పియ
ర
భారంత్” ాారరంధ న

పరసంగ ేడాం క
ి లల భారంత్ాం ేశం నకంచి వచిిన ముకత వి భారంతి,

గసత లు అత్ోంత్ శాెవోంగా, సవచిమన
ై ఉచ ిరంణ్తో సభా ాారరంం

ాాపినడని శివశంకర్, ఆచ రంో కృాాచ రి, ఆకరళ్ీ రాఘేడంద్ర, జ

భ్ం చేసిన ఏడేళ్ీ చిన ని రంులు లయసో ధూి ాాళ్, అలకనంద్

భ్గసరంథ, ఆసో ్
ర యయ నకంచి వచిిన ాారంధి మోటమరిె, అమరికాల

నూత్లాాటి ఆహుత్ులనక విశేష్టంగా ఆకటుోకున ని రంు

అనడక నగరాల నకంచి వచిిన ఆహావనిత్ ాాహితీేడత్తలు చెరంుకూరి

ఆతీీయంగా, నిజ్మన
ై ాాహిత ోభలయష్టతో, త్పనతో అమరికా

రంమయాం ేవి, కిరంణ్ పరభ్, ేడమూరి ేడంకటలశవరం రావు, వినని కటట

తెలుగు కథ , ాాహిత ోల సవరోణత్సేాలనక జ్రంుపుకుంటూ చ రిత్ర

రంవిశంకర్, ఎస్ట న రాయణ్ాావమి, గ రిత బరహాీనంద్ం, కలపన

క ాారధ నోత్ క్గిన ఈ సద్సకస పరధ న నిరావహకులుగా అహ

రరంటాల, చంద్ర కనని గంటి, అఫసర్, యువ్ో రంమణ్ మూరిత,

రిని శలూ శెమించిన శాి & ల్త్ రాచకొంు, చిలుకూరి సత్ో

శ ంఠి శారంాం 

ాం ేవ్, రామోీహన్స చెరంువు, శారంద్ ఆకునూరి, సత్ోభామ పపుప,

పూరంణ , శ్రె బసబతిత న మొద్లలైన ేారంు విభనని 

అంశాలపై ాాధికారంంగా

అత్ోంత్ ఆసకితకరంమన
ై
పరసంగాలు

ఎంతో

రంవి ాొ నని ప్ో , నూత్లాాటి ేంకటలష్ & జ్యోత్సన, రాజ్ పసల,

చేయగా ఫారన్సస నకంచి వచిిన డేనియల్ నడజ్ర్స అచి తెలుగుల

సటత రామ్స అయోగారి, కృష్టణ కరరత ి, మధక పమీరాజు, కలగా రాజ్

మయటాోడి పరతోే క ఆకరంష ణ్ గా ని్చ రంు సటవయ రంచన విభాగంల

రాజ్శవరి, మయలయ రావు, శరంీ నూత్లాాటి మొద్లలైన ేారంు

యువకవి

అంద్రి పరశంసలూ అంద్కకున ని రంు ఈ సద్సకస ఫో టోలు ఈ కిెంాం ి

శరంత్

సూరంంపూడి

కవిత్లు

అంద్రినీ

ఆకటుోకున ని ి

లంకర ల చూువచకినక వివరాలకు వంగూరి ఫౌండేష్టన్స ేారి

“తెలుగు భాష్ట –పరపంచ భాష్ట“ అనడ అంశంపై ఎంతో
కరలకమన
ై

చరాిేడాం క
ి ల

ఎంతో

మంాం ి

త్మ

విలుేన
ై

అబాారయయలని ే్బుచ ిరంు ఆఖ్రి అంశంగా “తెలుగు ాారంత్ం

పరసత కత్ం రరంుక రాషాోరలుగా విడిాో ిన సంద్రంభంల అనడక రాజ్

ఆన్స-లలైన్స బాోగ్ చూుండి
http://vangurifoundation.blogspot.com/
మీరంు ఇాం ి ఆన్స లలైన్స ల చూసూ
త ంటల ఈ కిెంాం ి ్ంకులు నొకూండి
ాారరంంభ్ సభ్

మొద్టి రోజు:

రరంువ రోజు:

టీవీ 9

కరయ, ఆరిధక వతిత ుకల పరభావంల మరంుగుపుడ నికి బద్కలు ఈ

గూగుల్ ల కానీ, యు టూోబ్ ల “9th Sadassu” అని కొడితే

రరంుక పరభ్ుత వల నిరాసకత త్, నిరంో క్షోం మరింత్ పరిగి తెలుగు

ఇంచకమించక అనిని  వీడియోలూ చూువచకినక ఉాం  హరంణ్కి

భాషా, ాాహిత ోలు రరండిటికర చెుా రవడిలయ పూరితగా క్ష్మణ్ించే పనక

ాారరంంభ్ సభ్ ఈ

పరమయద్ం ాొ ంచి ఉంాం ి

ాారచీన, ఆధకనిక ాాహిత ోలపై ఉనని త్

రోజులూ సవోాాచిలయ ఒక చేతత ో విడియో, మరో చేతత ో ఫో టోలు తీసి,

ాాథి పరిశరధనలు, ఇత్రం భాషా శాసత ిేత్
డ త లకు తెలుగు భాషా

రాతిర ఇంటికరి ీ అనీని  కంపూోటర్ ల కి, ఇంటరరని ట్ ల కి ఎకిూంచి

ాాహిత ోలపై శాసటత య
అవగాహన, నూత్న ాాహిత్ోం ేలువు
ి

ఈ సద్సకసని చరిత్ర పుటలో యాం  త్థంగా నిక్ష్పిత్ం చేసిన రంఘు

డ నికి అనకేన
ై ేాత వరంణ్ం మొద్లలన
ై అత్ోవసరంమైన,

ధూళ్ాాళ్కి అంద్రంం ఋణ్పడి ఉన ని ం

లంకర ల చూువచకినక

సద్సకస రరంుక
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