
 

 

1 

 



 

 

2 

 

 

 



 

 

3 

 

 
"ధ్యేయం సాధ్ ంచయ దాకా ప్రయత్నం విడిచిపెట్టద్ద"న్నద  
స్కూల్ కుర్ాాడికయినా, సి.ఇ.ఓ కయినా స్మాన్ంగా 
వర్తిస్్ి ంద . వేకతిత్వవికాస్నిప్ుణులు త్రచ్గా చెపపే ఈ 
మాట్ ఈనెల మంచిమాట్ భరిౄహర్త స్్భాషిత్ం. ఈ 
రకమయిన్ మంచి మాట్లు మన్  ఆరషవాజ్మయంలో 
మ ండుగా వునానయి. త్వివ తీస్్కోవడం మన్ వంత్ు. 
కవిత్వం అంట్ే "అస్ంకల్పేత్ంగా ప ంగతవచయే మనోభావాల 
వెలుు వ. అద  ప్రశాంత్మయిన్ అంత్ఃచయత్న్ల ంచి పెలుు  
బికే భావోదయవగస్మృత్ుల ఝరీ్ప్రవాహం" అన్న వర్డ్స్-వరి్డ్ 
మాట్లోు  ఎంత్యినా నిజ్ంవుంద . కధలోన, న్వలలోన 
అరధం చయస్్కున్నంత్ త్వరగా కవిత్ావనిన అరధంచయస్్ 
కోవట్ం కష్టం. త్ెలుగు జ్యేతి ఔత్ాాహిక కవి(యిత్ుర )ల 
కోస్ం ఈ స్ంచికలో కొనిన ప్రసిద దప ంద న్ కవుల కవిత్ 
ల్పన, ఆ కవిత్లపెై స్మరదద లయిన్వార్త విశలుష్ణలని ప్రచ్ 
ర్తంచాం. ఇద  మన్ పాఠక రచయిత్(త్ుర )లకు కొతి్ ఉ 
త్ాాహానినస్్ి ంద్ని మా ఆ . కుు పి్ంగా స్కట్ిగా చెప్ేడం 
కతుష్టమయిన్ కళ. అద  ప్ద్ే రూప్ంలో అయిత్య మరీ్ 
కష్టం. స్రేయాగం చయయమని జ్న్మేజ్యునికత ఉద్ంకు 
డు ఎలా చెపాేడో  మన్కత చాల కుు పి్ంగా, స్కట్ిగా చెప్ు 
త్ాడు న్న్నయ . ఈ ప్దాేనికత “నాకు న్చిేన్ ప్ద్ేం”లో 
ర్ాధ్ా కాశీనాధ్ని చకూట్ి వాేఖ్ాేన్ం చయసారద. వయస్్ 
మళ్ళిన్ ద్ లో ఈ దయ ం వచిేన్ మన్ త్ల్పుత్ండుర లు ఎద్్ 
ర్కూన ేస్మస్ేలు, వార్తకీ – మన్క ీకూడా కొనిన మంచి 
మాట్లు డా. ఉమ ఇయుేణణి  గార్త రచన్. మన్ం 
వాసి్వాలు గుర్తించకుండా మన్ చ్ట్టట  ఉన్నవార్తపె ై
త్ప్ుేడు అభిపరా యాల్పన ఎరేరచ్కోవడం ఎంత్ త్పప ే శాీ 
మతి శాేమలగార్త కధ “కన్్విప్ుే” మన్కత చెప్ుత్ుంద . 
ఇంకా చినానర్త చిన్మయి కవిత్ (దానిత్ో ప్రచ్ర్తంచిన్ ఆర్డ్ట   
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Dear TFAS Family Members and Supporters, 

Greetings! Hope everyone had a great summer! It has been 4 months since new 

TFAS executive committee took over during our 2016-Ugadi function in April. In 

last 4 months we organized three successful events like Meditation workshop with 

over 125 plus people on June 12th, the famous and well know Satavadani Dr 

Garikipati Narasimha Rao’s pravachanam on August 15th and TFAS summer 

Family picnic on August 20th 2016.  

A very big turnout to all the three events and received good feedback from 

members and supporters. Thank you all for attending Dr. Garikipati pravachanam 

and Indian Flag Hoisting with Dr. Garikipati Garu on behalf of 70th India’s Independence day on Monday, 

August 15th, 2016 and making this event a grand success. We got an overwhelming response; unfortunately we 

were not able to accommodate some people who came little late, we will look into this for future events.  

First time we broadcasted Dr. Garikipati pravachanam live on TFAS Facebook page and more than 400 people 

watched Dr. Garikipati pravachanam. Events photos are published next day on TFAS face book page. We hope 

everyone enjoyed the program in person & via the TFAS NJ Facebook live stream. 

Again Thank you all for attending TFAS Annual summer Picnic on Saturday, August 20th, 2016 and 

making this event a grand success as well. We hope you and your family enjoyed TFAS Annual Summer Picnic 

with the Games and food as much as we enjoyed organizing this for you all.  

We would really appreciate your honest feedback regarding all these events so that we can improve the quality 

of future TFAS Events. Once gain special thanks to all our supporters, Food Sponsors, Food committee, game 

volunteers and all other volunteers who was part of these three events. It wouldn’t be possible without all your 

help. 

TFAS Executive committee worked very hard to prepare two big events in a week span. 

Finally, our Deepawali grand gala event is planned for October 29th at Piscataway High school, mark your 

calendar and stay tune for more information. Visit us at http://tfas.net/ 

Thanks to my Executive Committee actively working and supporting all these events. 

                    Guru Alampalli 

                  President TFAS 

                                             president@tfas.net  
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మంచి మాట  
(భరిౄహర్త స్్భాషతి్ాలు) 

రత ైనైః మహాబ్ధ ైః తుతుతురనదేవా నభ్జిరే భీమ విషేణ భీతం 
స్టధాం వినా నప్రయురవిరామాైః నన్స్చితరాధ త్ విరమంతధీరాైః 

ర్ాక్షస్్లత్ో జ్ర్తగే ఎడత్గెని యుదాద లత్ో నీరస్ప్డస  దయవత్ 
లని పలి్పచి మహాబిధ  అయిన్ పాలస్ముదరా నినమధ్ ంచి అమృత్ా 
నిన సాధ్ ంచమని స్లహా ఇసాి డు దయవగురదవు బ్ృహస్ేతి. పాలస్ 
ముద్రమధన్ం అంత్త్యల్పకయిన్ వేవహారం కాద్్ కదా. వాట్ాల్పచయే  
ట్ప్ుేడు చకస్్కుందాం లెమమని ర్ాక్షస్్లని కూడా ఈ బ్ృహ 
త్ాూర్ాేనికత ఒపిేంచారద అమరదలు. స్్రదలూ అస్్రదలూ కల్పస ి
మంద్ర ప్రవత్ానిన కవవంగా, వాస్్కత అనే మహా స్ర్ాేనిన కవవ 
ప్ు త్ాడుగా చయస్్కుని పాల స్ముదరా నిన  చిలకబ్ో త్ారద. అయిత్య 
కుద్్రద లేనికారణంగా మంద్ర ప్రవత్ం బ్ుడుంగున్ పాల స్ము 
ద్రంలో మునిగతపప యింద . దయవత్లు పప యి వేద్ వదే్్ేడయిన్ శాీమ 
నానర్ాయణుని వడేుకోగా ఆయన్ కూరమ (త్ాబ్లేు) రూప్ంలో 
మంద్ర ప్రవత్ం అడుగున్ కుద్్రదగా నిలబ్డ ివుంట్ే, స్్ర్ాస్్ 
రదలు మధన్ం కొన్సాగతంచారద. ఆ చలు  చిలకడం కొంత్ సపప్ు జ్ర్త 
గేక - రత్ానలు (కౌస్్ి భం), గకప్ే గురాం (ఉచెైే స్రవం), త్ెలుట్ి ఏ 
న్్గు (ఐర్ావత్ం), శాీకరమయిన్ చంద్ర్ డు, ఈ స్ంప్ద్లు చాల 
న్ట్లు  శాీదయవి అయిన్ శాీమహాలక్ష్ిమ స్ముద్రమధన్ం కారణంగా పాల 
స్ముద్రంలోంచి ప్ుట్ాట రద. ఇవన్నన చూసి అదితనందనటలు, ద ైతుు 
లూ కూడా స్ంతృప్ిి  ప్డి అమృత సాధనాన్స్న ఆప్లేదట. ఈ హడా 
వుడలిో ఒర్తపడి ిత్ట్లట కోలేని వాస్్కత కకతూన్ విష్ం, స్ముద్రంలోని 
“బ్డబ్ాన్లం”త్ో కలసి హాలాహలం త్యారయి లోకాల్పన ద్హిం 
చడం మొద్లు పటె్ిటంద . దాన్వులు త్ాము న్మిమన్ స్ర్ేవ వరదని 
పరా ర్తధసపి ,  ంకరదడు ఆ ఘోరవిషానిన ‘న్లునరే్ేడు’ ప్ండులా 
ముద్దచయసి గుట్లకుూన్ మింగత త్న్ కంఠంలో నిల్పపి “నీల కంఠదడెనైా 
డు. దేవతలూ, రాక్షస్టలూ కూడా ఈ విషాగ్వన ధూమాలకీ, ధూ 
మ-ధూమలకీ భయప్డలేదట. అమృతాన్స్న సాధించే వరకూ తమ 
ప్రయతనం ఆప్లేదట. ఇకూడ భరిౄహర్త మన్కత ఏం చపె్ుత్ు 
నానడంట్ే: ధ్ీరదలయిన్ విష్య సాధకులు, ఏ కష్ట-న్షాట లు వచిే 
నా, అన్్ష్ంగతక ప్రయోజ్నాలు సది ధ ంచినా త్ాము అన్్కున్నద  

సాధ్ ంచయవరకూ ప్ట్లట వద్లరద – త్మ ప్రయత్ాననిన విరమించరద 
అని. ఈ విష్యానేన ఏన్్గు లక్షమణ కవి ఇలా చపె్ు త్ాడు.  

తే. తన్స్సిరే వేలుు లుదధి రతనములచేత? 
     వెఱచిరే ఘోరకాకోల విషముచేత? 

          విడిచిరే యతనమమృతంబు వడయు దనటక 
          న్స్శ్చితారధము వదలరు న్స్ప్ుణమతులు 

వేలుేలు (దయవత్లు) ; ద్ధ్  రత్నములకు (స్ముద్రములో దొర్తకత 
న్ రత్నములకు); త్నిసరి్ే (ఆన్ంద్ప్డాస ర్ా?). ఘోరకాకోల (హ 
లాహలమనే ఘోర); విష్ముచయత్; వెఱచిర్ ే (భయప్డాస ర్ా?).  
మమృత్ంబ్ు (అమృత్ము); వడయు (లభించయ); ద్న్్క (దాకా); 
విడచిిర్ ే యత్నము (ప్రయత్నము విడచిపటె్ాట ర్ా?);  నిప్ుణమ 
త్ులు (బ్ుద ధమంత్ులు అయిన్ కారేసాధకులు) నిశిేత్ారధము 
(అన్్కున్నద  సాధ్ ంచయ వరకూ); వద్లరద (ప్రయత్నమూ విడిచి 
పెట్టరద). 

ఇదయ వాలీమకత  “స్్ంద్ర కాండ”లో కూడా చపె్ుత్ాడు. హ 
న్్మకత లంకానేవష్ణ ప్రయత్నంలో బ్ంగారద ప్రవత్మయిన్ “మ  ై
నాకుడు”, దయవత్ల త్ల్పు “స్్రస్”, చాయగాా హి ర్ాక్షసి “సింహిక”, 
లంకాధ్ షాట న్దయవత్ “లంక”, జ్ంబ్ుమాల్ప, అక్షయకుమారదడు ... 
ఒకూట్ేమిట్ి, అనకే అవాంత్ర్ాలు ఎద్్రదప్డాస యి. అయిత్య 
హన్్మ వాట్ిని స్మరదవంత్ం ఎద్్ర్కూని త్న్్ వచిేన్ ప్ని 
“సీత్ా ద్రశనానిన” ప ంద్్త్ారద. అదయ ధ్ీరదల సాధక ప్ధ్ధతి. 

ఇవాళ అమ ర్తకాలోన్క, ఇండయిాలోన్క వేకతిత్వ వికాస్ 
నిప్ుణులూ, ప్రవచన్కారదలూ, ఇంకా అనేక motivatinal spea-
kers చెపపేద  ఇదయ. కొనినవలేస్ంవత్ార్ాల కతాత్ం అరణాేలలో త్ప్ 
స్్ా చయస్్కునే ఋష్ులు శా్రతి (వదే్), స్మృతి (ద్రశన్), ప్ుర్ాణ 
రూ ప్ంలో, శలు కాల రూప్ంలో ఇంకా మన్కత అంద్దయమోన్ని కధల 
రూప్ంలో ఇచిేన్ విజ్ాా న్ం ఇద . దనీేన మన్ం నారమన్ వినెా ంట్ 
పీలే, ట్ోనీ ర్ాబిన్ా, జిగ్ జిగుర్డ్ లాంట్ి వాళి న్్ంచి విని ఆహా 
“త్ెలోు డి త్లె్పవి” అన్్కుంట్లనానం. ఇద  మన్ స్ంస్ూృతి మన్క ీ
ఇచిేన్ద్న్న స్ంగతి విస్మర్తస్్ి నానం. 
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నాకు నచిిన  ప్దుం 

      శీమాతి కాశీనాధ్ని ర్ాధ, డోవర్డ్, న్కేజ్ెర్ీా  

ఒక ప్ుసి్కం త్ెర్తచి ఒక మంచి ప్ద్ేమో, కధ్ో , కవిత్ో 
చద వి ఆన్ంద్ప్డయవాళళి కొంత్మందెతై్య, అద  కల్పగతంచిన్ స్ేంద్న్ 
ఎలాంట్దిో , ఎంద్్కో, ఇత్రదలత్ో ప్ంచ్కోవాలని త్ాప్త్రయప్డయ 
వాళళి మర్త కొంద్రద. ననే్్ మాత్రం ఖ్ండతి్ంగా ర్ెండో  కోవకత చెంద  
న్ మనిషిని. నాకు న్చిేన్ ప్దాేలు కోకొలులు. “అననెంద్్కు గాని 
అందాకట్కిత ఒకట్ి చపె్ుే చాలు” అని మీరంట్ారని నాకు త్లెుస్్. 
అంద్్కే తిన్నగా అస్లు విష్యాని కొసాి న్్. 

ఇద  ఆద కవి న్న్నయగార్త మహాభారత్ం లోనిద . న్న్న 
యగారద ఆద కవి కాదయమోన్ని కొంత్మంద  అంట్లనానరద కదా! 
అన్న కొ ేన్ మారదూ త్లలో మ ర్తసని్ వాళికత నాజ్వాబ్ు ... 
“అలవాట్ల చకప్ుేన్ అనానన్్.  మహాకవిగా అగాా స్న్ం ప్ుచ్ేకో 
గల అరహత్ని త్ానే స్ంపాద ంచ్కున్న ఆయన్కత మన్ం ఇవావల్పాన్, 
ఇవవగల్పగతన్ బిరదద్్లు ఏవీ లేవు “ అని. కన్్క అద్లా ఉంచి 
అస్లు కధకొదాద ం. మన్లో చాలమంద  త్మ జ్ాా ప్కాల మడత్ల 
ని విపిేచకసపి  ఈ ప్ద్ేం ప్ువువగురది త్ో స్హా కన్బ్డొచ్ే. 
ఉ.  కాదన కిటటు  పాటట యప్కారముుఁ దక్షకుడేక విప్ర స్ం 
   బో ధనుఁ జేసి చేసే నృప్ప్ుంగవ న్నవు ననేక భూస్టరా  
   పాదితస్రుయాగమున భస్మము సేయుము తక్షకాది కా  
   కోదరస్ంహతన్ హుతవహో గరస్మగర శ్చఖాచయంబులన్ 

(మహాభారతము, ఆదిప్రిము,ప్రధమాశ్ాిస్ము,ప్దుం 124    
  దిితీయాశ్ాిస్ము, ప్దుం 204) 

ఇంద్్లో ప రపాట్ల ఏవీ లేద్్. అవున్్ ఒక ప్ద్ేమే, ఆద ప్రవం 
లోన ేర్ెండుసారదు  వస్్ి ంద . దీనిన గుర్తంచి త్రదవాత్మాట్ాడుకుం 
దాం.  

ప్రస్న్నకధ్ాకల్పత్ారధయుకతిత్ో న్న్నయగారద చపెిేన్ అస్ం 
ఖ్ాేకమ నై్ కధలోు  ఒకట్ ైన్ ఉద్ంకోపాఖ్ాేన్ంలోనిద  ఈ ప్ద్ేం. 
ఉంద్ంకుడనే ఒక శిష్ుేడు విదాేభాస్ం ప్ూర్తి చయసి, త్న్ గురద 
ప్తినకత, పౌష్ుేడనే మహార్ాజు భారే వద్ద న్్ంచి కుండలాలన్్ 
త్యవడానికత వళెత్ాడు.  ఉద్ంకుడు కోర్తన్ కుండలాలని చయత్ పెడు 
త్ూ "మాయావి అయిన్ త్క్షకుడన ే నాగుడు ఎప్ుేడక వీట్నిి 

దొంగతల్పంచాలనే ప్రయత్నంలో ఉంట్ాడు జ్ాగాతి్ స్్మీ!" అని చెపిే  
ప్ంప్ుత్ుంద  పౌష్ుేడ ిభారే. అయినా ఈ వెర్తాబ్ాగుల బ్రా హమణు 
డు వాట్ిని న్ద  ఒడుస న్ పెట్ిట , ఆచమన్ం చయస్్కోట్ానికత పప త్ాడు. 
కాచ్కుని కూరదేన్న త్క్షకుడు వాట్ిని దొంగతల్పంచాడు. ఉద్ంకుడు 
వాడి వెంట్ప్డి, పాత్ాళానికత వళె్ళి, అష్టకషాట లు ప్డి, వాట్నిి తిర్తగత 
స్ంపాద ంచి, ఇంద్ర స్ఖ్్డెనై్ ప్రాన్్ేని కృప్వలు  గురదప్తిన వరత్ం 
ముగతసప స్మయానికత ఆ కుండలాల్పన అంద్జ్ేసాి డు. 

గురదవుగార్త ద్గగర సలెవు తీస్్కుని, కొంత్కాలం త్ప్ 
స్్ా చయసని్ త్రవాత్ కూడా, ఉద్ంకుడు, త్క్షకుడు త్న్కు కల్పగతం 
చిన్ కషాట నిన మర్తేపప క, వాడకిత త్గతన్ శాసిి  చయెాేలని స్ంకల్పేం 
చ్కుని, జ్న్మజే్ేయ మహార్ాజు ద్గగరకు వెళత్ాడు.  

ముంద్్గా త్న్కు నిషాూరణంగా త్క్షకుడు అప్కారం చయ 
శాడు అని విన్నవించ్కునానడు. అట్ల త్రదవాత్, లోకోన్న 
త్ుడు,ప్ుణాేత్ుమడు, ప్రజ్ాన్్రంజ్కుడు అయిన్, నీ త్ండిర ప్ర్కీ్ష్ి 
త్ుి డనిి, త్న్ విషాగతనచయత్ నా న్ం చయసని్ ద్్ర్ామరదగ డు ఈ త్క్షకు 
డు. - అంట్ట ఇద  నా ఒకూడ ిస్మసపేన్న్్కునవేు స్్మీ! ఇద  నీ 
స్మస్ేకూడాన్్ – అన్నస్గంతి వతిి చపెిే, న్్వువ వాడిని, వాడి 
వంశానిన స్రేయాగం చయసి నా న్ం చయెిే - అని పపరర్పేంిచిన్ 
స్ంద్రభంలో అన్న మాట్ల్పవి.  ఉద్ంకుడ ిమాట్లు విన్న జ్న్మ ే
జ్ేయుడు, త్న్ మంత్ుర లని త్ండిర మరణవృత్ాి ంత్ం అడగడం, 
దానికత వాళళి ప్ర్కీ్ష్తి్ుి డి కధ చపె్ేడం జ్రదగుత్ుంద . ఈ కధ 
మన్కు త్ెల్పసిందయకదా. వేట్లో అల్పసిన్ ప్ర్ీక్ష్తి్ుి డు త్న్ ప్ర నకు 
జ్వాబ్ు చపె్ేక, త్పప దకీ్షలో మౌన్ంగా ఉన్న  మీకుడనే ముని 
మ డలో చచిేన్ పాముని వసేి వెడత్ాడు. ఇద  విని, ఆ ముని 
కొడుకెనై్  ృంగత అన్న వాడు, ముంద్్ వెన్కలు చకస్్కోకుండా 
“ఈ అప్కారం చేసని రాజు ఏడు రోజులలో  తక్షకుడనే స్రుం వలో 
మరణిసాి డు” అని శాప్ం ఇచాేడు. ఒంట్ి సి్ంభం మేడలో నివాస్ం 
ఏరేరచ్కుని, శ్రకమహర్తషని పిల్పపించ్కుని, అత్ని కృప్త్ో అనకే 
ప్ుర్ాణవిశలషాలన్్ వింట్ట, కాలానిన గడుప్సాగాడు. గడువుతీర 
గాన ే త్క్షకుడు ద్రశనారధం వచిేన్ బ్రా హమణులు ర్ాజుకు 
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స్మర్తేంచిన్ ఫలంలో కీట్కరూప్ంలో దాగత వచిే ప్ర్కీ్ష్తి్ుి డనిి 
కాట్లవేసాి డు. ఈ ప్దాేనిన ర్ెండు భాగాలు గాచయసి ముంద్్ ర్ెండో  
భాగానిన చకదాద ం. 

“నృప్ప్ుంగవ! న్నవు ననేక భూస్టరా  
పాదితస్రుయాగమున భస్మము సేయుము తక్షకాది కా  
కోదరస్ంహతన్ హుతవహో గర స్మగర శ్చఖా చయంబులన్”  - 

అన్నద  ప్ద్ేంలో ర్ెండో  భాగం. నృప్ప్ుంగవ! న్నవు, అనేక భూస్ట 
రాపాదిత స్రుయాగమున హుతవహో గర స్మగర శ్చఖా చయం 
బులన్ తక్షకాది కాకోదరస్ంహతన్ భస్మము సయేుము. – 
అన్నద  అన్వయం. 

ఇంద్్లో ర్ాజుగార్త స్ంబ్ో ధన్ “న్ృప్ప్ుంగవ”. అంట్ ే
ర్ాజులోు  శలాష్ుట డా! అని. కన్్క నేన్్ చెప్ేబ్ో యిదే  చయెేగల స్మ 
రధత్ నీకుంద  అన్న స్కచన్. ఎంద్్కంట్ే, ర్ాజుగారద త్లుచ్కుంట్ ే
దెబ్ాలకేం కొద్్వ అన్నట్లట , బ్ో లెడంత్ మంద  బ్రా హమణులని 
కూడగట్లట కుని, స్రేయాగానిన నీలాంట్ి వాడయ చెయేగలడు. ఇక 
నా న్ం చెయేవలసిన్ద  త్క్షకుడనిే కాద్్, వాడి స్ంత్తిని కూడా. 
అవి భయంకరమ నై్ స్ర్ాేలు. వాట్ిని అంద్్కుని బ్ూడది్ చయెే 
డానికత మామూలు మంట్లు చాలవు. గకప్ే హో త్లు హో మం 
చయస్్ి ండగా పెకైతలేచయ ఒక మంట్ కాద్్, బ్ాగా వాేపించి, భయంక 
రంగా పెకైత లేచయ జ్ావలా స్మూహాలు కావాల్ప మర్త.  “హుతవహో గర 
స్మగరశ్చఖా చయంబులన్” అన్న స్మాస్ం - ఉద్ంకుడు “ఇంత్ 
ఎత్ుి , ఇంత్ వెైశాలేంత్ో వాేపించయ అగతనజ్ావలలు” అని చయత్ులు 
చాప ి చకపిస్్ి నానడా అన్నట్లట  ధవనిస్్ి ంద . ఇద్ంత్ా బ్ాగాన ే
ఉంద . దీనిన ఏ కవెైనా ర్ాసాి డు.  

మొద్ట్ ిభాగం అయిన్ “కాదనక ఇటటు  పాటట అప్కారము 
తక్షకుడు ఏక విప్ర స్ంబో ధన చసేి చేసె” అన్నదాంట్ోు నే ఉంద  న్న్న 
యగార్త చాత్ురేమంత్ా. ఇద  గట్ిటగా ఒకట్ని్నర పాద్ం కూడా 
లేద్్. కాని వంద్ మాట్లత్ో చపె్ేవలసని్ భావానిన, విష్ యానిన 
ఈ నాలుగు ముకూలోు  ఇమిడాేరద న్న్నయ.  

ఇకూడ “న్నతండిరన్స్ చంప్ని తక్షకుడు దటషుు డు, దటరామరుు  
డు, అహంకారవ - అననది ననేట క్షణంలల న్నకు న్స్రూప్ిసాి నట” అన ే
నాేయవాద  వాద్న్లాగ ఉనానయి ఉద్ంకుడి మాట్లు. పెైగా 
అత్డు ముకుూమూస్్కు త్ప్స్్ా చయస్్కునే ముని. కుు పి్ంగాన్్, 

స్కట్ిగాన్్ మాట్ాు డట్మే అత్ని స్హజ్లక్షణం. అంద్్క ే స్మ 
యోచిత్ంగాన్్, పాత్రో చిత్ంగాన్్, న్న్నయ కొల్పచిన్ట్లట  మాట్లు 
వాడట్ం జ్ర్తగతంద . త్క్షకుడు చయసని్ “అప్కారము” “ఇటటు  పాటట” ద . 
అంట్ే చిన్నద  అని కాద్్ అరదం. “ ప్రజ్ాన్్రంజ్కుడెైన్ ర్ాజుని హత్ 
మారేడం” అన్న ఇలాు ంట్ ి అప్కారం ఘోరమ నై్ద , ఇంత్కు 
ముందపె్ుేడక విన్నిద .  

“ఏక విప్రస్ంబో ధనన్” - ఒక బ్రా హమణుడు త్న్ని పలివ 
గానే లేదా ఆదయశించగానే అని అరదం. ఒకూ బ్రా హమడు ఒక మాట్ 
అన్గానే, అంట్ ే ఓ ప్ద మంద  చయర్త, విచార్తంచి, తీర్ామన్ం చయయ 
లేద్్. పప నీ త్ానెనైా ఆలోచించాడా అంట్ ే అద ీ లేద్్. అలాంట్ిద  
ఏవీ లేకుండానే త్నే నిరియం చయసపశాడు. “కాదనక” - కాద్్, 
కూడద్్ అన్కుండా సది్ధం అయాేడు ఈ ఘోరం చయెేడానికత.  
 ఇక పెనై్ చపెిేన్ ర్ెండవ భాగం ర్ెండున్నర పాదాలలో – 
“మరవ ఇటువంటట వాడిన్స్ శ్చక్ించకుండా వదిలేసాి వా? గటటు  శ్చక్ే వ ే
యాలి ఎందటకంటే నటవుి స్మరుు డవిెనై రాజువు కాబటటు “ అంట్ట 
ఎలాంట్ ిశిక్షని వెయాేలో ఉప్దయశిసాి డు ఉద్ంకుడు. 
 ఇకపప త్య ఈ ప్ద్ేం మంత్ుర లు జ్న్మేజ్యేుడికత, ప్ర్ీ 
క్ష్ిత్ుి డి కధ చపె్ేడం అయాేక మర్ో సార్త వస్్ి ంద . ఇకూడ ఉద్ం 
కుడయ ఈ మాట్లు అన్నట్లట  స్ేష్టంగా చపె్ేకుండా వద లేసారద 
న్న్నయ. అయిత్య న్డుంబిగతంచి, ప్నికట్లట కుని వచిేన్ ఉద్ంకు 
డు, వచిేన్ ప్ని కాకుండా ఎలా వళెత్ాడు? అంద్్కని కధ ముగత 
సప దాకా కూరదేని, అత్డయ మళ్ళి అని ఉంట్ాడు. ఇంత్ భారత్ం 
ర్ాసని్ న్న్నయ మర్ో ప్ద్ేం ర్ాయడానికత బ్ద్దకతంచి ఉండరద.  

అదయ ప్దాేనినమర్ోసార్త వాడుకోడానికత కారణం: “ఇంత 
కంటే ఇంకేం చ బుతాము” అన్నద  ఆయన్ ఆలోచనే కాద్్. లోక 
స్హజ్మ నై్ద  కూడా. లోకంలో సాధ్ారణంగా బ్ాగా నొకతూ చపెిేన్ 
విష్యానిన గుర్తంచి మర్తంత్ చెప్ేవలసింద  లేన్ప్ుేడు “మరవ 
ఇంతకంటే నేన్స్ంక ఏంచ ప్ుగలనట” అని వద లేసాి రద. న్న్నయ 
కూడా స్ర్తగాగ  ఆ ప్న ేచయశారద.  
 ఉద్ంకుడు జ్న్మేజ్యేుడికత చెప్ేవలసని్ద  అంత్ా 
చెపపే డు. ఇంత్కనాన మర్ేం చపె్ేన్యాే ! ఇంత్కుముంద్్ నేన్్ 
చెపిే న్దానికత మర్ోమాట్ చయరేడానికత గాని, మారేడానికత గాని 
ఏవుంద ? అంట్ట మళ్ళి అవే మాట్లని అంట్ాడు - అన్నట్లట  వద  
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లేసారద న్న్నయ.ఇంత్ట్ి కధ్ాకధన్స్మరదధ లు కాబ్ట్ేట  “సారమతిన్ 
కవీంద్ర్ లు ప్రస్న్నకధ్ాకల్పత్ారధయుకతి లోనారసి మేలునా “ అని 

గుండ ెమీద్ చయయి వసే్్కునిమర్ీ చెప్ుేకోగల్పగారద న్న్నయ. 

ప్రహితమే ప్రమ ధరమము 

           శీ ాదీవి స్్బ్ాార్ావు  

ప్రహితము సేయు నెవిడు  
ప్రమహితుండగునట భూతప్ంచకమునకున్  
ప్రహితమె ప్రమధరమము  
ప్రహితునకు నెదటరులేదట ప్రేిందటముఖీ!  

ఈ ప్ద్ేం పప త్న్ భాగవత్ం అష్టమస్ూంధం లోనిద . దయవ 
త్లు ర్ాక్షస్్లు కల్పసి అమృత్ానిన సాధ్ ంచట్ం కోస్ం స్ముదరా  
నిన మధ్ ంచట్ం మొద్లు పటె్ాట రద. మధ్ ంచగా మధ్ ంచగా ముం 
ద్్గా అమృత్ం బ్ద్్లుగా హాలాహలం ప్ుట్ిటంద . ఆ హాలాహాల 
విష్ం వలు  అనినలోకాలు భీతిచంెద  అత్లాకుత్ులం అవట్ం మొద్ 
లు పటె్ాట యి. ఆ భయంకర ప్ర్తసిితిని ఆప్ట్ం ఎలాగో అకూడున్న 
వార్తకవెర్తకీ అంత్ుప్ట్టలేద్్. త్రాన్ భరాన్లు ప్డాస క చివర్తకత దయవత్ 
లంద్రూ కూడబ్లుకొూని శివుడి ద్గగరకు వెళ్ళు ఆయన్్న  రణు 
వేడారద. ఆయన్ కూడా ఆవిషానిన మింగత ఆప్ద్న్్ండ ిజ్గత్ుి న్్ 
రక్ష్ించట్ానికత ఒప్ుేకునానడు. ఆ స్ంద్రభంలో శివుడు అంట్ాడు, 
‘ఎవడు ప్రులకు హితం కలుగజేసాి డో  వాడు ప్ంచభూతాలకు హి 
తుడవుతాడు.’ అని. ఇకూడ ప్రదలకు అంట్ ేఒకూ మన్్ష్ుేలక ే
అనికాద్్, పరా ణం ఉన్న స్మసి్జీవులకు అని అరిం. ప్ంచభూ 
త్ాలు ఏవి? నేల, నీరద, నిప్ుే, గాల్ప, ఆకా ం. అన్గా స్రవప్రకృతి. 
స్రవపరా ణులకు ఎవరద మలేు చయసాి ర్ో వార్తకత ప్రకృతిలోని స్రవ  కుి  
లు మలేు చయసి్వి. 

ఇక, ధర్ామలోు  ఏ ధరమం గకప్ేద  అనే మీమాంస్ వచిేన్ 
ప్ుేడు కొంద్రద అహింస్ గకప్ే ధరమం అన్వచ్ే. కొంద్రద అన్న 
దాన్ం, మర్తకొంద్రద విదాేదాన్ం గకప్ేద్న్వచ్ే. ఇవనీన కూడా 
ఇత్రదలకు మేలు చయయట్ానిక ేఉదయదశించబ్డిన్వి గదా! ప్రహిత్ం 
అన ేధరమంలో మిగత్ా అనిన ధర్ామలూ అంత్రూభత్మ  ైవున్నవి. 
కాబ్ట్ిట  ప్రహతి్మ ేఅనిన ధర్ామలలోకత ప్రధరమం అని నిర్ాధ రణ చయస ి
చెబ్ుత్ాడు శివుడు. ఇంకా ఏం చెబ్ుత్ాడు? ‘ప్రహిత్ున్కు 

నెద్్రదలేద్్’ అంట్ాడు. ఇత్రదలకు మలేు చయయట్మ ే ప్రమ 
ధరమంగా ఎంచి జీవిస్్ి న్న వానికత  త్ుర వులు ఎవరద వుంట్ారద?”  
అంద్రూ అత్డకిత మిత్ుర లుగానే వుంట్ారద. అత్డు అంద్ర్త శ్రభా 
నిన కోరదత్ుంట్ ేఅంద్రూ అత్డి శ్రభానేన కోరదత్ారద గదా! 

చివర్తలో భారే పారవతిని ఉదయదశించి ‘ప్ర్ేవంద్్ముఖీ’ అని 
స్ంబ్ో ధ్ సాి డు. ప్రవము అనే ప్దానికత వున్న నానార్ాి లలో ఇకూడ 
మన్కు కావలసింద  పౌరిమి అనే అరిం.  పారవతీదయవి ముఖ్ం 
ప్ున్నమినాట్ి చంద్మామ ఎలా నిండుగా విపాేర్త, వుంట్లందో 
అలా ఉన్నద్ట్. 

శివుడు ఆ మాట్లు చపె్ేట్ం త్ోట్ే ఇదెకూడి విడకస రం? 
భరి విష్ం మింగుత్ాన్ంట్ ేభారే ముఖ్ం ద్్ఃఖ్ంత్ో చిన్న బ్ుచ్ే 
కొని ముడుచ్కు పప వాల్ప గాని, ఇలా స్ంత్ోష్ంత్ో వికసించట్ 
మేమిట్ి? అని ఆక్ష్పేించ వచ్ే ఎవర్ెనైా.  పారవతి స్రవ జ్గత్ుి కు 
అమమ. జ్గత్ుి  అంత్ా క్ష్ోభిస్్ి ంట్ే త్ల్పు హృద్యం వూరదకుం 
ట్లందా? శివుడు ఆ విషానిన మింగత లోకానికత క్ష్ేమం కలుగ 
జ్ేసాి న్్ అంట్ే ఆమ కు స్ంత్ోష్మే గదా! అంద్్కే శివుడు ఆ విషా 
నిన భక్ష్ిసాి న్్ అంట్ ే స్ర్ ే అన్నద . ఆ స్ంద్రభంలో పప త్న్గారద 
అంట్ారద. 

మ్రంగె్డివాడు విభుండన్స్  
మ్రంగె్డిదియు గరళమన్స్యు, మేలన్స్ ప్రజలకున్  
మ్రంగుమనె స్రిమంగళ  
మంగళ స్ూతరంబు నెంత మది నమ్మనదో  

ఆద  ద్ంప్త్ులెనై్ పారవతీప్రమే వరదలు ప్రస్ేరం అరిం 
చయస్్కుంట్ట స్హకర్తంచ్కొంట్ట లోకక్ష్ేమానిన ఎలా కాపాడు 
త్ునానర్ో, అలాగే లౌకతకులెైన్ భార్ాేభరిలు కూడా ప్రస్ేరం అరిం 
చయస్్కుంట్ట,స్హకర్తంచ్కొంట్ట కుట్లంబ్ క్ష్మేానిన, త్దావర్ా 
స్మాజ్క్ష్ేమానిన కాపాడవలెన్ని పదె్దల ఆకాంక్ష.  
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అమమమామస్ & బామామస్ హో మ్ అలలన్ 
                               డా. ఉమ ర్ామాన్్జ్ం ఇయుేణణి  

“మామ్, వె ై డు వుయి లీవ్ బ్ామామ హో మ్ అలోన్?” 
ప్దయళి నిఖిల్ ప్ర నకత బితి్రపప యింద  స్్నీత్. “కనె్ వుయి ట్కే్ట 
హర్డ్ ట్ల సాకర్డ్ పరా కీటస్.” ర్ెట్ిటంచాడు నిఖిల్. ఏమోర్ా, నాకు త్ట్ట 
లేద్్. ఆవిడకు గేమ్ త్లె్పయదయమో అని... అస్లు బ్ామమని 
అడగాలని కూడా త్ోచలేద్్. ఇప్ుేడు ట్ ైమ్ లేద్్ ఈ సార్త అడు 
గుదాంలే” నిజ్ాయితీగా ఒప్ుేకుంద  స్్నీత్. 

ఇలాంట్ి స్ంద్ర్ాభలు అనేకం. ప్రస్్ి త్ స్మాజ్ంలో స్వదయ 
 ం వద ల్ప, వలస్ వచిేన్ కొడుకు కోడళి ద్గగరకు కూత్ురద 
అలుు ళి ద్గగరకు త్ల్పుద్ండుర లు ర్ావడం ప్ర్తపాట్ ి అయిపప యింద . 
ఇలా వచయే మన్ పదె్దవాళళి ప్ూర్తిగా అమ ర్తకన్ స్మాజ్ంలో ఇమ 
డలేకపప వడం, లేదా వారద ఇమడరన్న భావం త్ో అస్లు అవకా 
 మ ే లేకుండాపప త్ున్న స్ంద్ర్ాభలు, స్ంఘట్న్లు త్రచక 
స్ంభవిస్్ి నానయి. 

ఇద  విమరశ కాద్్. కేవలం ఒక గుర్తింప్ు. కొంత్ బ్ాధ 
మాత్రమే. ప్రస్్ి త్ కాలంలో ముఖ్ేంగా గత్ ప్ద హనే్్ స్ంవత్ా 
ర్ాల స్మయంలో భారత్దయశానికీ అంద్్నా ద్క్ష్ిణ పరా ంత్ాల న్్ండ ి
అమ ర్తకాకత ర్ాకపప కలు విర్తవిగా సాగుత్ునానయనే స్ంగతి అంద్ర్త 
కీ విద త్మే. మారదమూల గాా మాలన్్ండ ికూడా ప్రయాణ సౌకర్ాే 
లు అధ్ కమ ై మన్ బ్ామమలు, అమమమమలూ అమ ర్తకా మన్వల్పన 
మన్వర్ాళినీ చకసిపప దామనే కాకుండా ఒకోూ స్ంద్రభంలో 
వలస్ ర్ావడం కూడా జ్రదగుత్ునే ఉంద . 

ద్క్ష్ణి పరా ంత్ాలని ప్రత్యే కంగా చెప్ుేకోవడం ఎంద్్కంట్ ే

సాధ్ారణంగా ఉతి్ర భారత్ం న్్ండ ి వచిేన్ వార్తలో మన్కనాన 
కొంచెం చకరవ ఎకుూవేమో అనిపసి్్ి ంద . కొనిన ఇండియన్ ద్్కా 
ణాలోు , అస్ాలు ఇంగీుష్ుర్ాకపప యినా స్రదకులు అమమగల్పగ ేధ్ెైరేం 
ఉన్న పదె్దల్పన చకస్్ి ంట్ాము. వార్తలో ప్ద మంద  కల్పస ికొనిన వా 
ర్ాంత్ాలోు  కలుస్్కునే స్మావేశాలు చకస్కి నే ఉంట్ాము. త్లెు 
గు వార్తకత అవి లేవా అంట్ే, ఉనానయి,బ్హు కొద దగా ఉనానయ 
న్నద  నిజ్ం స్్మా! ప్సపిలిులు ఉన్న ఇళిలోు  కొంత్ కాలక్ష్ేప్ం 
స్్లభంగా అయిపప త్ుంద . ముఖ్ేంగా బ్ామమలక ీఅమమమమలక.ీ 
అంద్్నా వంట్ చయయడం ఇష్టమ ై ఓపకిలు బ్ాగా ఉన్నవార్తకత ట్ మై్ 
గడవడమ ే కాద్్ అప్ుేడప్ుేడు స్ర్తపప ద్్ కూడా! ఇంక త్ాత్ 
గారదు  అంట్ార్ా, ట్ీవీలు, లాప్ ట్ాప్ లు జిందాబ్ాద్! లేదా ఆవిడని 
“ఇంట్ోు  త్లుప్ు జ్ాగాతి్గా వసే్్కోమని” అలా వీధ్  చివర దాకా 
వాకతంగ్ త్ో కొంత్ స్మయం గడుస్్ి ంద . ఎట్ొచ్చే ఈ స్ంబ్రం 
బ్యట్ వాత్ావరణం కాసి్ వడేగిా ఉన్నప్ుేడయ సాధేం. గుడ ిఉన్న 
ఊళిలోు  కొంత్ న్యం. ఎప్ుేడెైనా పలిులకత వీలు చికతూత్య గుడికత 
తీస్్కెళ్ళిన్ ర్ోజున్ ప్ండగే! అదయ ఏదెనైా ప్ండగ ర్ోజున్ వళెాిలన్్ 
కుంట్ే త్లెాు రకుండా లేచి ముంద్్గా ఇంట్ోు  ప్ండుగ చయసపస్్కుని 
గబ్గబ్ా నెవైదే్ేం పటె్ేటసి అర్ెాంట్లగా కొంచెం ప్రసాద్ం తినసేి ప లో 
మని గంట్న్నర ద్కర్ాన్ ఉన్న గుడకిత వళెుడం. అదయగన్్క ఉప్వా 
స్ం ఉండయ ప్రవద న్మయిత్య ఇంకా అవసి్ చపె్ేకూర్ేుద్్. ఇవనీన 
వాసి్వాలు. విమరశలు ఆర్ోప్ణలు మాత్రం కావు. అయిత్య వీట్కిత 
ప్ర్తషాూరం ఏమిట్ా అని అంద్రూ ఆలోచించాల్పాన్ స్మయం 
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వచిేంద్ని ఈ విన్నప్ం.  
మన్వలు ప్ద , ప్ద హనేళేళి మధే వారయిత్య కొంత్ 

న్యం. ఏదో  త్లెుగు బ్డి అని, భరత్ నాట్ేం కాు స్్లని-వాళి 
వెంట్ వెళ్ళత్య కొంత్ కాలక్ష్పే్ం. కాలేజీలోు న్క, హ ైస్కూలోు న్క ఉన్న 
మన్వలు, మన్వర్ాళళి ఉంట్ే మధేత్రం వార్తకత ఊపిర్త పీలుే 
కోవడానికత కూడా వేవధ్  ఉండద్్ అంట్ ేఅతి యోకతికాద్్. అంద్్ 
కని మన్స్్ ఒపిేనా ఒప్ేకునానఅమమనాన్నలని ఇంట్పి్ట్లట న ే
ఉంచయసి బ్యట్ ప్న్్లు చయస్్కుని ర్ావడం కొడుకు కోడళికత 
త్ప్ేనిస్ర్త అయిపప త్ుంద  మర్త. అంద్రూ అంద్ర్ీన అరధం చయస్్ 
కునాన కూడా అప్ుేడప్ుేడు మన్సాి పాలు త్ప్ేవు మర్త. ఎనోన 
సారదు  “ఎంద్్కు ఉన్న ఊరద వద్్లుకుని, అమ ర్తకా వచాేమో 
అరధం కావడం లేద్మామ” అని వాపప యి ే పదె్దలు కల్పసిన్ప్ుేడు 
స్మాధ్ాన్ం ఏం చెపాేలో త్లెీద్్. ఎవర్త కుట్లంబ్ానికత ప్ర్తషాూరం 
వార్ ేవెత్ుకోూవాల్ప మర్త.  

అయిత్య “బ్ామామ! సాకర్డ్ ఆడత్ాన్్ చకడట్ానికత వసాి  
వా?” అని అడిగే నిఖిల్ త్ోబ్ాట్ల, “అయి డోంట్ వాంట్ బ్ామామ ట్ల 
కమ్ ఇన్ చ్చర ... మ  ైఫెరండ్సా కీప్ ఆసిూంగ్ ట్ట మ నీ కెవచేన్ా ” 
అనే మన్వలు ఉనానరద. మర్త అప్ుేడు ఈ బ్ామమగారద పాంట్ 
ష్ర్డ్ట వసే్్కుంట్ార్ా? అలవాట్లలేని ప్ంజ్ాబీ డెరస్ ధర్తసాి ర్ా? “నేన్్ 
మారన్్ర్ా. ఇష్టం లేకపప త్య ర్ాన్్ అని ఇంట్ోు నే ఉండిపప త్ార్ా?” 
మర్త అప్ుేడు, బ్ామామ ఈజ్ గోయింగ్ ట్ల బి హో మ్ అలోన్! 

దయశాల మధే ద్కర్ాలు త్గతగపప యి ప్రప్ంచమంత్ా ఒకూ 
కుట్లంబ్ం లాగ అవుత్ోంద్న్న స్ంత్ోష్ంత్ో బ్ాట్ల, చిన్న చిన్న 
స్మస్ేలు పదె్ద  పదె్ద  మనోవేధలుగా ప్ర్తణమించయ ప్ర్తసిితి వస్్ి ం 
ద్ని, కొనిన చోట్ు  ఇప్ేట్కిే వచిేంద్ని గుర్తించకపప త్య అద  మన్ 
అవివేకం.  

ముఖ్ేంగా కారద డెైవైింగ్ చయత్కాని స్ంద్ర్ాభలలో ర్ోజు 
జ్ర్తగే ప్రతిచిన్న ప్నికత కూడా ఇంకొకర్త మీద్ ఆధ్ారప్డాలంట్ ేమర్త 
కష్టమే కద్ండీ! ఫిరజ్ లో ముంద్్గా చకస్్కోకపప త్య ప్చిేమిరప్ 
కాయలు అయిపప యినా, సాయంత్రం ట్ీకత స్ర్తపప త్ాయి కదా పాలు 
అన్్కుంట్ే, గబ్ుకుూన్ చిన్నమన్వడు ఉన్న పాలు కాసాి  త్ాగసేపి , 
ఇక ఆ ప్ూట్ కోడలు ఆఫీస్ న్్ండ ి ఇంట్ికొచయేట్ప్ుేడు, కాు స్్ 

త్ర్ావత్ ట్ నినస్ ఆడయ కొడుకుని స్కూల్ లో పిక్ట అప్ చయస్్కుని 
మధేలో బ్జ్ారదలో ఆగత పాలు, ప్ళళి, కూరలు కొనాలంట్ ేజ్ాల్ప 
వేసనిా ఆవిడ వచయేదాక ట్ీ లేద్్ ఉపామ అంత్కనాన లేద్్ కదా! 
బ్ాధగా అనిపించినా ఏమి చయెేలేని ప్ర్తసిితి. 

శార్రీకంగా అలసిపప యిన్ప్ుేడయ చిన్న చిన్న విష్యాలు 
పెద్దస్మస్ేలుగా ప్ర్తణమిసాి యి. అయిత్య ఏదయ ంలో స్్ఖ్ ద్్ఃఖ్ా 
లు ఆ దయశానికే ఆ స్మాజ్ానిక ేఉనానయి. ద్శాబ్దం దాట్ి అమ ర్తకా 
లో ఉండిపప యిన్ వార్తకత స్మయానికత ర్ాని ప్ని వార్తత్ో అవసి్ 
కనాన వీలున్నప్ుేడయ మన్ గతననెలు మన్ం త్ోమసే్్కుంట్ ేస్ర్త  
పప త్ుంద  అనిపసి్్ి ంద . అదయ కొతి్గా వలస్ వసపి  “మన్ ఖ్రమ ఇలా 
కాల్పందా. ఇప్ుేడు ననేే యజ్మాన్్ర్ాల్పని. ననేే ప్నిమనిషిని 
కూడా” అన్్కుంట్ే స్ంవత్ార్ాలు కాద్్ కదా ర్ోజులు కూడా గడవ 
వు. ఇలా చర్తేంచ్కుంట్ట పప త్య ఎనోన విష్యాలు! 

ఏదెైనా స్ంగతి ప్ర్తధ్  దాట్ి స్మస్ేగా ప్ర్తణమించిన్ప్ుే 
డు త్ప్ేకుండా గురది  చయస్్కోవలసింద  శాీ. మధ్ర్ాంత్కం ర్ాజ్ా 
ర్ాం గార్త ఆణణముత్ేం లాంట్ి వాకేం “జీవిత్ానికత నిరవచన్ం స్రదద  
బ్ాట్ల” అని. సప , బ్ామమలు, అమమమమలు “వెై ఆర్డ్ వుయి లెఫ్టట 
హో మ్ అలోన్” అన్్కోకండి ద్యచయసి. వీలెైన్ంత్వరకు వలస్ 
వచిేన్ స్మాజ్ంలో ఇమడడానికత ప్రయతినంచండి. అలాగే అమమ 
లు-నాన్నలు ఎంత్ ప్ని వతిిడ ిఉనాన మన్ అమమలత్ో నాన్నల 
త్ో కొంచెం మాట్ాు డ ి ... మాట్ాు డించి వాళిన్్ స్ంత్ోష్పటె్టండి. 
ఇలాంట్ి వాేసాలు ఎంద్్కు వరా స్్ి నానరని తిట్టకండి. 

జీవిత్చరమాంకంలో మన్ త్ల్పుద్ండుర లకత కావలసని్ద  
ఒకూ మంచి మాట్. ఇకూడయ ద్శాబ్ాద లుగా ఉండిపప యిన్ పౌరదలకత 
అస్లు ఈ స్మసపే ఉత్ేన్నం కాద్్. ఎంద్్కో త్లెుసా? ఇకూడయ 
ప్ుట్ిట  పెర్తగతన్ మన్ త్రదవాతి త్రం వార్తద్గగర మన్ం వారధకేం లో 
ఉండయ ప్రశలన ర్ాద్్ కన్్క. ఎప్ుేడో  ఒక సపనహతి్ుల ఇంట్ చద విన్ 
వాకేం ఎంత్ో నిజ్ం అనిపించింద . “Be nice to your children. 
They choose your nursing home”. ( మీ పిలులత్ో పపరమగా 
వుండండి. ముస్ల్పత్న్ంలో మీ న్ర్తాంగ్ హోం ఎదో  నిరియించయద  
వాళళి). ఒకూ నిముష్ం తీర్తక చకస్్కుని ఓపకి చయస్్కుని 
ఆలోచిసాి రద కద్క!           (ఆంధరభూమి సౌజ్న్ేంత్ో)
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కనటవిప్ుు 

శీమాతి శాేమలాదయవి ద్శిక 

చయతిలో ప్ుసి్కం ప్ట్లట కుని ఏదో ఆలోచిస్్ి న్న శిర్ీష్, ఫప న్ 
మోత్కు ఉల్పకతూప్డింద . ఇలా వంట్ర్తగా ఉన్నప్ుేడు ఏ చిన్న  బ్ద  
మ ైనా ఏదో త్లె్పయని భయంత్ో ఉకతూర్తబికతూర్త అవుత్ుంద  శిర్షీ్. 
త్న్ ఇష్టం వచిేన్ట్లు  కొట్లట కుంట్లన్న గుండెన్్ అద్్ప్ులోకత త్ె 
చ్ేకుని “హలో“ అంద  శిర్షీ్. వెంట్న ేఅవత్ల్పవెపై్ు న్్ంచి “శిర్ీషా 
... బ్ావునానవా? ననే్్ ర్ాజ్ాేనిన మాట్ాు డుత్ునానన్్ ... నిన్్న 
నిద్ర లేప్లేద్్ కదా ? ఎంత్కీ ఫప న్ తియేక పప త్య ఇంట్ోు  లే ర్ేమో 
అన్్కుంట్లనాన” అంట్ట గలగలా మాట్ాు డుత్ోంద  ర్ాజ్ేం. 

“అబ్ేా  నివారం ప్ూట్ ప్ద ంట్ికే ఏం ప్డుకోవడం, మా 
వారద కాన్ఫర్నె్ా వుంద్ని వరే్ే ఊర్తకత ... పలిులు పార్ీటలంట్ట బ్ ైట్కిత 
వెళాు రద. ఎలా వునానవు? ఎకూడనిించి మాట్ాు డుత్ునానవు?” 
అంట్ట లేని ఉత్ాాహం త్చె్ేకుంట్ట ర్ాజ్ాేనినఫప న్-లో ప్లక 
ర్తంచింద  శిర్షీ్ . “ ప్ద్మజ్ ద్గగర న్్ంచి మాట్ాు డుత్ునానన్్ ... 

చకసావా శిర్ీషా! ఏనాడు మన్ ఊర్త ప ల్పమరేలు కూడా దాట్ని 
నేన్్ ఏకంగా స్ముదరా లే దాట్ాన్్. నా అమ ర్తకా ప్రయాణం ఖ్ా 
యం అన్్కోగానే అమమన్డగిత నీ ఫప న్ నెంబ్రద తీస్్కునాన. 
ఇకూడికత ర్ాగాన ే మా అమామయికత చపెపే సాన్్ మా శిర్షీ్న్్ 
చకడాలని. నీకు ఎప్ుేడు వీలో కన్్కోూమంట్ోంద  ప్ద్మజ్ ... 
దానికే ఇసాి న్్ ఫప న్్. ఆ వివర్ాలు అవీ ప్ద్మజ్క ేచపె్ుే.” అంట్ట 
శిర్షీ్ స్మాధ్ాన్ం కోస్ం ఆగకుండా ఫప న్్ కూత్ుర్తకత ఇచిేంద  
ర్ాజ్ేం. 

శిర్షీ్ “హలో“ అన్గాన ే ప్ద్మజ్ “న్మసాూరం ఆంట్ ీ  ... 
బ్ావునానర్ా ? మిమమల్పన చకడాలని అమమత్ో పాట్ల ననే్్ కూడా 
ఎద్్రద చకస్్ి నానన్్ ఆంట్ ీ “ అంద . శిర్షీ్ “ నాకూ నిన్్న 
చకడాలని ఉంద  . అమమన్్ తీస్్కుని మీర్తద్దరూ మా ఇంట్ికత 
త్ప్ేకుండా ర్ావాల్ప స్ర్నేా?” అంద  . 
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“ఆంట్ీ ... అమమ మీ గుర్తంచి భలేగా చపె్ుి ంద  ...“ అంద  ప్ద్మజ్.  
ఆ అమామయి మాట్లకు న్వువకుంట్ట “ ఏం చెపిే ంద  మీ అమమ 
నీకు ?” అంట్ట అడగితంద  శిర్షీ్.  

వెంట్నే ప్ద్మజ్ “ మీరద చాలా అంద్ంగా ఉంట్ారట్. 
మీరద చాలా త్లె్పవి గలవారదట్. ఆ ర్ోజులోు  ఎం.ఎ. చయసింద  మీర్క 
కూర్నే్ట్! పెళ్ళి చకప్ులోు  అంకుల్ మిమమల్పన చకస ీ చకడగాన ే
పపరమించయసారదట్ కదా ? మీరద అమ ర్తకా వెళ్ళిన్ప్ుేడు ఊర్ోు  అంద్ 
రూ వింత్గా చెప్ుేకునానరని కూడా చపెిేంద ! మా శిర్షీ్ పపరదత్ో 
స్హా అనినంట్ోు  ప్రత్యేకం అంట్లంద  అమమ” అంట్ట ప్క ప్కా 
న్వివంద  ! 

శిర్షీ్ వెంట్నే మొహమాట్ంగా ... “అయోే అదయమీ లేద్్ 
ప్ద్మజ్ా, నా మీద్ పపరమత్ో అమమ అలా అంట్లంద  కాని నేన్క 
అంద్ర్తలాంట్ి దాననేన్మామ “ అంద .  

“లేద్్ ఆంట్,ీ అమమ ఎప్ుేడక అబ్ద్ధం చపె్ేద్్. అమమ 
ఇంత్గా ఎడెైమర్డ్ చయసప మిమమల్పనఎప్ుేడు చకసాి నా అని ఉంద . 
మీలాంట్ ి గకప్ే ఫెరండు త్న్క ే ఉంద్ని అమమకు గరవం ఆంట్ీ ” 
ర్ాజ్ేం కబ్ురుత్ోన్్, ప్ద్మజ్ మాట్లత్ో శిర్షీ్కు త్న్ ఒంట్ర్తత్న్ం, 
భయం త్గతగ  మన్స్్ కాసి్ కుద్్ట్ప్డని్ట్టనిపించింద . బ్ డ్స మీద్ 
ఎత్ుి గా అమర్తేవున్న ద ండుమీద్ త్ల ఆనిే “మా అమమకు 
గరవం“ అన్న ప్ద్మజ్ మాట్లు గురది  చయస్్కుని శిర్షీ్ న్వువకుంద . 
పాప్ం పిచిేపలిు , ననేేదో  చాలా గకప్ే వేకతిన్న్్కొని ఏవవేో ఊహిం 

చ్కుంట్ోంద  . త్న్న్్ ఎప్ుేడక చకడకపప యినా ఫప న్్లో ఎంత్ 
చకూగా మాట్ాు డింద  !  

ఆ స్ంత్ోష్ం ... మ చకేర్తట్ీ మాట్లోు నే త్ెల్పసిపప త్ోంద  . 
త్న్ స్ంధే కూడా ఇలా పెర్తగతత్య ఎంత్ బ్ావుండున్్. ర్ాజ్ేం పలిు  
ల్పన ఎంత్ చకూగా పెంచింద . సకెండుఫారం కూడా చద్వని ర్ాజ్ేం. 
ఇంట్రదకూడా ప్ూర్తి చెయేని వేకతిని పళెాిడిన్ ర్ాజ్ేం, ఓ మారద 
మూల ప్లెు ట్టర్తలో ఉండయ ర్ాజ్ేం జీవిత్ం ఇంత్ నిండుగా, ఆన్ం 
ద్ంగా ఉంట్లంద్ని త్న్్ ఎప్ుేడెైనా ఊహించిందా? అస్లు ర్ాజ్ేం 
గుర్తంచి ఈ మధేనేగా త్న్కు త్ెల్పసింద  .  

*** 
శిర్షీ్కు ర్ాజ్ేం చిన్నప్ేట్ని్్ంచి త్లెుస్్. శిర్షీ్ ఇంట్కిత ర్ంెడు 
ఇళి అవత్లే ర్ాజ్ేం వాళి ఇలుు . శిర్షీ్ హ సై్కూల్ చద్్వు అయి 
పెైచద్్వుకు విజ్యవాడ వళెళు ంత్వరకు ర్ోజు ర్ాజ్ాేనిన చకస్కి న ే
వుండయద . శిర్షీ్ కంట్ే ర్ాజ్ేం ఒకూ ఏడాదయ పదె్దద . హార్డ్ట-ఎట్ాక్ట 
వచిే ర్ాజ్ేం త్ల్పు హఠాత్ుి గా పప వడంత్ో చద్్వుత్ున్న సకెండు 
ఫారం అర్ాధ ంత్రంగా ఆపపసి త్ండిరని, త్ముమళిన్్ చకస్్కుంట్ట 
ఇంట్ోు  ఆర్తందెైపప యింద . శిర్ీష్ విజ్యవాడ వెళ్ళిన్ స్ంవత్ారంలో 
నే ర్ాజ్ాేనికత ఆఊళళినే ఉన్న వెంకట్రా వ్ త్ో పెళ్ళి అయిప యింద . 
శిర్షీ్ డిగీా అయిన్ త్ర్ావత్ త్ండిరని ఒపిేంచి హ దై్ర్ాబ్ాద్ వళె్ళి 
ఏం.ఎ. లో చయర్తంద . అద  ప్ూర్తి అవుత్ుండగానే చద్్వు, ఆసిి  
వున్న శాీకాంత్ త్ో శిర్షీ్ పెళ్ళి సెట్లి్ అయింద  .  
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పెళియిన్ స్ంవత్ారమే శిర్షీ్, శాీకాంత్ అమ ర్తకా వచయే 
సారద. నాలుగళేు  త్ర్ావత్ మ ద్ట్ిసార్త ఇండియా వెళళి నాట్కిత శిర్షీ్ 
త్ండిర ఆఊళళి వున్న భూములనీన అమేమసి విజ్యవాడకు 
మకాం మారేడంత్ో శిర్షీ్కు ఆ ఊరద వెళాిల్పాన్ అవస్రం లేకపప  
యింద . అలా శిర్షీ్కు ర్ాజ్ేంత్ో ఉన్న ప్ర్తచయం, అన్్బ్ంధం 
ఆమ  జ్ాా ప్కాల ప రలో అట్టడుగుకు వెళ్ళిపప యాయి. 

ర్ాజ్ాేనికత శిర్ీష్ అంట్ే మొద్ట్ని్్ంచ్చ వలుమాల్పన్ పపరమ. 
శిర్షీ్ ఏం కట్లట కునాన, ఎలా అలంకర్తంచ్కునాన శిర్షీ్కు మంచి 
మారదూల చిేనా, పె ైచద్్వుల కెళ్ళినా, పళె్ళి చయస్్కునాన, చివర 
కు అమ ర్తకా వళె్ళిన్ప్ుేడు కూడా ర్ాజ్ేం అవనీన త్న్క ేజ్ర్తగతన్ం 
త్గా స్ంత్ోష్ ప్డిపప యిదే . అంద్ంగా కట్ిటన్ ప్ూలచెండుు  శిర్షీ్ 
బ్ార్డెు జ్డలో పటె్ిట  ఆమ  బ్ుగగలు ప్ుణణకత ప్ుచ్ేకునదే . ప్న్్ల 
నీన అయాేక ర్ాతిర ప్ూట్ కూరదేని కర్ీే ఫుల మీద్ ఎంబ్రా యి 
డర్లీు, ప్ూస్లబ్ాేగులు, లేస్్లు అల్పు ప్ుట్ిటన్ర్ోజులకు, ప్ండుగ 
లకు శిర్షీ్కు ఇచిే ముర్తసిపప త్ుండయద . 

త్ండిర గార్ాబ్ంలో అలాు రదముద్్ద గా పెరదగుత్ున్న శిర్ీష్ 
కు, త్న్్ ఆడింద  ఆట్గా పాడంిద  పాట్గా జ్రదగుత్ున్న శిర్షీ్కు, 
త్న్ అంద్ం-త్ెల్పవిత్యట్లత్ో ఎప్ేడక అంద్ర్నీ త్న్ చ్ట్టట  తిప్ుే 
కునే శిర్ీష్కు, ర్ాజ్ేం పపరమగాని, దాని వనె్్క ఉన్న ఆమ  హృద్ 
యం కానీ కనిపించయద కాద్్. బ్కూగా, న్లుగా ఎప్ుేడక సాదా 
సీదా బ్ట్టలోు  అతి సాధ్ారణంగా వుండయ ర్ాజ్ాేనిన, శిర్షీ్ ఎప్ుేడక 
ప్ట్ిటంచ్కునదే  కాద్్. ర్ాజ్ేం చద్్వుకోకుండా అకూడ ిఅబ్ాాయి 
నే పళె్ళి చయస్్కుని ఆఊళళినే ఉండిపప వడంత్ో శిర్ీష్కు ఇంక 
ర్ాజ్ాేనిన చకడాల్పాన్ అవస్రం కానీ ఆమ  గుర్తంచి ఆలోచించా 
ల్పాన్ అవస్రం కానీ కన్ప్డలేద్్ . ర్ాజ్ేం అంట్ే ప్రత్యేకతంచి కోప్ం, 
దయవష్ం లేకపప యినా ఆమ  అంట్ే ఒక చిన్న చకప్ు, త్యల్పక భావన్ 
శిర్షీ్ మన్స్్లో చోట్ల చయస్్కునానయి. ఇంట్ోు  ప్ూజ్లు ... 
వరత్ాలు ... పపరంట్ాలు జ్ర్తగతన్ప్ుేడు వచిేన్ వాళుకు ప్స్్ప్ు- 
కుంకుమ ఇవవమని త్ల్పు శిర్ీష్కు ప్ురమాయించయద . న్లుగా, బిరద 
స్్గా ఉండయ ర్ాజ్ేం కాళికు ప్స్్ప్ు ర్ాయాలంట్ే శిర్షీ్కు ఇష్టం 
ఉండయద  కాద్్. ర్ాజ్ేం అన్గానే శిర్షీ్కు గురది ండిపప యిన్ 
స్ంఘట్న్ ఇదయ.త్న్్ అడగకపప యినా త్ల్పు చపెపే  ఆ ఊర్త స్ంగత్ు 
లు, ర్ాజ్ేం కబ్ురదు  శిర్షీ్కు ఎప్ుేడక విస్్గాగ  అనిపించయవి . 

చ్చకు, చింత్ా లేని బ్ాలేం ... కాలేజీలు ... సనిిమాలు ... 
సపనహతి్ులు ... శాీకాంత్ త్ో పళె్ళి ... అమ ర్తకా కాప్ురం ... కొతి్ 
ఫెరండ్సా ... పార్ీటలు ... పకితనక్టు లు ఓహ్ జీవిత్ం అంట్ే ఇదయ 
అన్్కుంద  శిర్షీ్. కానీ, కామణేా శిర్షీ్కు త్లె్పయకుండాన ే ఆమ  
ఆన్ంద్ం హర్తంచ్కు పప వడం మొద్లెైంద . శాీకాంత్ కత, త్న్ మీద్ 
పపరమ నమెమద గా త్ర్తగతపప త్ున్నద్ని గాహించింద  శిర్షీ్. 

ఎప్ుేడక హాసిే ట్ల్, పపషెంట్లు  అంట్ట భరి ఎంద్్కు 
త్న్కు ద్కరమ ై పప త్ునానడో  శిర్ీష్కు త్లె్పసపద  కాద్్ . పిలులు త్న్ 
మాట్న్్ లెకూ చెయేకుండా ఎప్ుేడక బ్యట్కిత పార్తపప త్ూ 
వాళి ఆన్ందానిన, ఆలోచన్ల్పన, చివర్తకత వాళి స్మస్ేల్పన కూడా 
బ్ ైట్వాళిత్ోనే ఎంద్్కు ప్ంచ్కుంట్ార్ో శిర్షీ్కు అరధం అయిేేద  
కాద్్. అస్లు అనీన ఉన్న త్న్న్్ త్న్ వాళళి ఎంద్్కు గుర్తించ 
ర్ో శిర్ీష్కు అంత్ుబ్ట్టని విష్యం . 

వృతిి ప్రంగా బిజీగా వుండయ భరిన్్, పెర్తగే పలిు ల్పన ఎలా 
చకస్్కోవాలో, వార్తకత కావాల్పసని్దయమిట్ో, వాళి ద్గగరన్్ంచి 
త్న్్ ప ంద్వలసిన్దయమిట్ో త్లెుస్్కోలేక పప యింద  శిర్షీ్. త్న్ 
జీవిత్ానిన, కుట్లంబ్ జీవిత్ానిన ఎలా బ్ాలెన్ా చయస్్కోవాలో త్ెల్ప 
యక తికమక ప్డింద . ఆ తికమక లో శిర్ీష్కు త్ెల్పయకుండాన ే
త్న్లో దాగత వున్న అహంభావము నిరుక్షేం సప మర్తత్న్ం బ్యట్ 
కు త్న్్నకువచయేవి.. దాంత్ో ఇంట్ోు  ఎప్ుేడక గకడవలు పప ట్ాు ట్ 
లు ... కోప్త్ాపాలు.  మౌన్ం. 

కతంద్ట్ి ఏడాద  శిర్షీ్ ఇండయిా వెళ్ళిన్ప్ుేడు అన్్కో 
కుండా ఎనోన ఏళు  త్ర్ావత్ ర్ాజ్ాేనిన చకడట్ం జ్ర్తగతంద . శిర్షీ్ 
త్ల్పుకత, ఊర్ోు  ఉన్న అమమవార్తకత ప్రతి ఏట్ా ప్ూజ్ చయయించట్ం 
అలవాట్ల. ప్రయాణానికత అనీన సది్ధం చయస్్కుంట్లన్న హడావిడిల  
శిర్షీ్ త్ల్పు కాలు జ్ార్తప్డింద . చివర్త నిముష్ంలో అన్్కున్న 
ప్రయాణం ఆగతపప యింద్ని త్ల్పు బ్ాధప్డుత్ుంట్ ే ఆ ట్ మైులో 
అకూడయ వున్న శిర్షీ్ “ నేన్్ వెళ్ళి చయయిసాి లే “ అంద . ఆ మాట్క ే
శిర్షీ్ త్ల్పు ఎంత్ో ఆన్ంద్ప్డ ి పప యింద . “అమమవార్త చ్చర ద్గగర 
న్్ంచి అనీన శాసిి  ై గార్తకత చయర్ాయి. ప్రతి ఏట్ా చయసప ఆయన్కు 
అనీన త్లెుస్్. అంత్గా ఏమనాన కావాలంట్ే ర్ాజ్ేం చకస్్కుం 
ట్లంద . నీకమేి ఇబ్ాంద  వుండద్్. న్్వువ కారదలో వెళ్ళి కారదలో 
ర్ావడమే” అంట్ట శిర్షీ్న్్ ప్ంపించింద  త్ల్పు . 
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ర్ాజ్ేం పెట్ిటన్ కమమని భోజ్న్ం తిని దొడోు  ఆరదబ్యట్కు 
వచిేన్ శిర్షీ్, ఆకా ంలో మిలమిలా మ రదస్్ి న్న న్క్షత్రా లన్్ 
చకస,ి చిన్నప్ుేడు వాట్ిని లెకూపటె్టట్ం గుర్కి చిే త్న్లో త్ాన్్ 
న్వువకుంద . ర్ాజ్ేం అంత్కు ముందయ అకూడ న్వారద మంచాలు 
వాలుస్కి  “ఈ ర్ోజు ర్ాతిర నీత్ో త్నివితీర్ా మాట్ాు డుకోవాల్ప. నీ 
కబ్ురదు  విని ఎనానళళి అయింద ” అంద . మ తి్ట్ి ప్రదప్ుల మీద్ 
ప్రచిన్ ద్్ప్ేట్లు  చిరదగాల్పకత అలులాు డుత్ునానయి. ఈ మట్ిట ... 
ఈ గాల్ప ... ఈ భోజ్న్ం శిర్షీ్కు త్న్లో ఏదో  కొతి్ పరా ణం పప సని్ట్లు  
అనిపించింద . మంచం మీద్ కూరదేని త్న్్ ఎప్ుేడో మర్తేపప యి 
న్ ఈ అందాల్పన గురది చయస్్కుంట్ట ... ఆసావద స్్ి న్న శిర్షీ్, 
వెంకట్రా వు ర్ావడం గమనించలేద్్ . 

“మీరద మాఇంట్కిత వచాేరని మా ర్ాజ్ేం మహా స్ంబ్ర 
ప్డి పప త్ోంద్ండి. మా పలిు లకు ఎప్ుేడు మీ గుర్తంచి చబె్ుత్ూ, 
వాళళి మీ అంత్ గకప్ేవాళళి కావాలంట్లంద్ండీ“ అంట్ట న్వువ 
త్ూ కొంచెం ద్కరంలో ఉన్న మంచం మీద్ కూరదేనానడు 
వెంకట్రా వు. “ఆ ర్ోజులోు  ఇకూడ మంచి అవకాశాలు లేక మీరంద్ 
రూ అమ ర్తకా వెళ్ళున్ట్లట , అప్ేట్ోు  మా నాన్న హట్ాత్ుి గా 
పప వడంత్ో త్ప్ేని ప్ర్తసిిత్ులోు  చద్్వు ఆపపస్్కుని నా వాళిన్్ 
చకస్్కోడానికత ఇకూడయ వుండ ి పప వాల్పా వచిేంద . అప్ుేడు నా 
చద్్వు ఆగతపప యింద్ని భగవంత్ుడిన తిట్ాట న్్. కానీ ఆ త్ర్ావత్ 
ర్ాజ్ాేనిన భారేగా ఇచిే భగవంత్ుడు న్న్్న ఆశీరవద ంచాడు 
శిర్షీ్ గారద ... ర్ాజ్ేం నా ప్కూన్ ఉండబ్ట్ేట  ముగుగ రద చెలెు ళికు 
పెళ్ళిళళి చయసి నా బ్ాధేత్ల్పన నరెవరేేగల్పగాన్్ ...“ అంట్ట 
నెమమద గా చెప్ుేకు పప త్ున్న వెంకట్రా వ్ వంక ఆ ేరేంగా చకసంి 
ద  శిర్షీ్. చద్్వుకోని వెంకట్రా వ్ ... మట్ిటపసి్్కుూనే వెంకట్రా వ్ ... 
ప్లెు ట్టర్త గబిాలాయి వెంకట్రా వ్ ఇంత్ బ్ాగా మాట్ాు డగలడని, 
భారేని ఎంత్ో గౌరవంగా, పపరమగా చకడగల్పగతన్ స్ంసాూరవంత్ు 
డని ఆ ర్ోజ్ే త్లెుస్్కుని ఆ ేరే పప యింద . ర్ాజ్ేం కూడా 
వెంకట్రా వుకత ఏ మాత్రం తీసిపప లేద్్. “ఆ దయముడు నాకు అంద్ం 
ఇవవలేద్్, చద్్వుకునే అవకా ం ఇవవలేద్్. కానీ బ్ంగారం 
లాంట్ి భరినిచాేడయ శిర్ీషా! ఆయన్ “మనిద్దరం పళె్ళి చయస్్కుందాం 
“అన్నప్ుేడు ముంద్్ చాలా భయప్డాస న్్. కానీ ఆయన్ అన్న 
ట్లు  మా ఇద్దర్తదీ ఒకట్ే ప్ర్తసిితి. ఆడ ద కుూలేని ఇలుు  మాదెైత్య, 

మగద్క్షత్ అవస్రం ఉన్న ఇలుు  వాళిద . “మన్ ర్ెండు కుట్లంబ్ా 
లు నిలబ్డాలంట్ ేఇదయ మారగం“ అనానరద. 
  ఆలోచిసపి  నిజ్మే అనిపించింద . పెళ్ళిచయస్్కుని నా పాట్ికత 
నేన్్ ద్కరంగా వెళ్ళి పప త్య నా సావరధం చకస్్కున్న దానిన అవు 
త్ాన్్ కాని ఆడదానిన ఎలా అవుత్ాన్్? అంద్్కే “స్ర్ే“ అనాన 
న్్. ఆయన్ స్హకారం ఉండబ్ట్ేట  త్ముమళళి పదె్దవాళ్ళి, ఆ ఇంట్ ి
కత కోడలు వచయేంత్వరకు వాళిన్్ కనిపటె్లట కోగల్పగాన్్.” అంద  
ర్ాజ్ేం . 

పౌర్ోహిత్ేం చయస్్కుంట్ట ఊళళి తిర్తగ ే ర్ాజ్ేం త్ండిర 
“గంత్కు త్గగ బ్ ంత్” అన్నట్లట  ర్ాజ్ాేనిన వెంకట్రా వుకత కట్టపెట్ిట  
చయత్ులు ద్్ల్పపపస్్కునానడని ఇనానళళు గా అన్్కుంట్లన్న శిర్షీ్ 
మళ్ళి ఆ ేరేంత్ో కళళి పెద్దవి చయసింద ! గోరద వచెేని మీగడ 
పాలు గాు స్్లో పప సి శిర్ీష్ చయతికతస్కి  ... ఆ ర్ోజులోు  అమమ స్హాయ 
మే లేకపప త్య మమేు ఏమ ైపప యిేవారమో? అంద . “మీ పలిు ల్పన 
నేన్్ కనిపటె్లట కుని ఉంట్ాన్్ మీరద నిశిేంత్గా ఊరద వళెిండి” 
అంట్ట మా నాన్నకు ధ్ెైరేం చెపపే వారద అమమ. నాకు ఏద  త్ెల్ప 
యకపప యినా ... అన్్మాన్ంవచిేనా ... భయంవేసనిా ... 
ఆన్ంద్ంవచిేనా ...  ద్్ఖ్ంవచిేనా అనినంట్కిీ అమమ ద్గగరకు 
ప్ర్తగెత్ుి కు వచయే దానిన! ఇప్ేట్ిక ీ అమమ ఆశీర్ావద్ం తీస్్కోకుం 
డా ఏ ప్ని చయెేన్్. అమమ ఋణం ఈ జ్న్మలో తీరదేకోలేన్్”       
అంట్ట కళళి వత్ుి కుంద  ర్ాజ్ేం.  

శిర్షీ్కు అప్ుేడు అరధమ ైంద  ర్ాజ్ేం ర్ోజూ త్మ ఇంట్ోు  
ఎంద్్కు కనిపించయదో . అమమ ఎప్ుేడక ర్ాజ్ాేనికత ఏదో చయస ి
చకపించడం ... ఇద్దరూ గుమామల ద్గగర్ా .... దొ డోు  చెట్ు  కతందా 
ఏవో మాట్ాు డుకోవట్ం ... శిర్షీ్ కళిముంద్్ కద్లాడాయి. ఆ 
ర్ోజు పలిుల గుర్తంచి కూడా ర్ాజ్ేం ఎంత్ో ఆన్ంద్ంగా, గరవంగా 
చెప్ుేకుంద . శిర్షీ్ ప్కూన్ కూరదేని ఆలాం చకపసి్కి  “ఇద గో 
ఇద  మా పదె్దమామయి ప్ద్మజ్. నీలాగే చద్్వుల స్రస్వతి. 
ప్ుసి్కాలు త్ప్ే దానికత వరే్ే ప్రప్ంచం లేద్్. సాూలర్డ్-షపి్ుేలు 
త్ెచ్ేకుని దాని చద్్వు అద  చద్్వుకుంద . మాకు  ామ లేకుం 
డా దాని పెళ్ళి కొడుకుని కూడా అదయ వెత్ుకుూంద . వాళిద  వెషిై్వ 
కుట్లంబ్ం. వాళి ఆచార - స్ంప్రదాయాలు వరేని, ఈ ప్లెు ట్టళళి 
అంద్రూ ఏమన్్కుంట్ార్ో అని మావారద ముంద్్ స్ందయహిం  
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చారద. ననేే న్చేచెపాేన్్. ఈ ర్ోజులోు  ఇవనీన పటె్లట కుంట్ ేఎలాగ ే
శిర్ీషా! ఇద్దరూ చద్్వుకునానరద, ఒకర్తనొకరద ఇష్టప్డాస రద. 
అంత్కంట్ ే ఏంకావాల్ప న్్వేవ చెప్ుే? ఇద్దరూ ర్పేప  మాపప  మీ 
దయ ం వళెళి ప్రయత్నంలో వునానరద. ఏమౌత్ుందో చకడాల్ప” అంద . 

ఇక ర్ెండోద  వన్జ్, చిచిందీర ... వాళి నాన్న కూత్ురద! 
ఎప్ుేడక బ్ట్టలు, డజి్ెైన్్ు , ఫాేష్న్్ు  అంట్లంద .  హ ైద్ర్ాబ్ాద్్ లో 
వాళి అతి్యే ద్గగర ఉండ ి వాట్కిత స్ంబ్ంధ్ ంచిన్దయ, ఆ పపరద 
కూడా నా నోట్ికత స్ర్తగాగ  ర్ాద్్ ఆ చద్్వు చద్్వుత్ోంద . ఇద  
చద్్వు కాద్్, వద్దంట్ాన్్ నేన్్. “దానికత దయనిమీద్ ఇంట్ర్సె్్ట  
ఉంట్ ే అదయ చద్్వుత్ుంద “ అంట్ారద వాళి నాన్న. ఇక నా 
కొడుకు వాస్్. డాకటరద చద్్వు చద్్వుత్ాన్ంట్ాడు . మా శిర్షీ్ 
మొగుడి లాగా పెద్ద  డాకటర్ె ై పపరద త్చె్ేకోవాలని చపె్ుి ంట్ాన్్ 
వాడికత అంట్ట ఫకుూన్ న్వివంద  ర్ాజ్ేం. 

మొతి్ం మీద్ ర్ాజ్ేమే ఎకుూవ మాట్ాు డింద . ఎనోన 
కబ్ురదు  చపెిే ంద . త్న్ ద్గతగర ఏమునానయి చపె్ేడానికత. అంద్్లో 
న్క ర్ాజ్ేం ద్ృషిటలో త్న్్ ఓ ఆద్రశ మహళి. ఆ ఇంట్ోు  గడపిిన్ 
ఇరవెనైాలుగు గంట్లోు  శిర్ీష్కు కన్్విప్ుేత్ో పాట్ల అస్లు 
ర్ాజ్ేం అంట్ే ఎవర్ో అప్ుేడయ త్ెల్పసింద . చిరదన్వువత్ో సౌమేంగా 
మాట్ాు డుత్ూ, ఇంట్ోు  అంద్ర్త అవస్ర్ాలు చకస్కి , ప్నివాళికు 
ప్న్్లు ప్ురమాయిస్కి  వచయే పప యిే వార్తని ప్లకర్తంచి త్గతన్ 
స్మాధ్ానాలు ఇస్్ి న్న ర్ాజ్ేం స్మరధత్ చకసి ఆ ేరే పప యింద  
శిర్షీ్. 

ఆమ లో త్ొణణకతస్లాడుత్ున్న ఉత్ాాహం, ఆమ  మాట్ల 
లోని నెైప్ుణేం, అంద్ర్త ప్ట్ు  ఆమ  ప్రవర్తించయ తీరద చకస ి శిర్షీ్ 
అబ్ుారప్డింద . త్ల్పు కళి నీళళి త్ుడవట్ానికత అన్నట్లు , మొకుూ 
బ్డగిా ఇలా వెళ్ళి అలా వచయేయడమే అన్్కుని చయసని్ ఆ చినిన 
ప్రయాణంలోనే శిర్షీ్ మన్స్్ నిద్ర లేచింద . ఈ ర్ాజ్ేం ద్గగరన్్ంచి 
త్న్లాంట్ి వాళళి త్లెుస్్కునదే  ఏమీ లేద్న్్కున్న శిర్ీష్, త్న్్ 
నేరదేకోవలసని్ద్ంత్ా ఈ ర్ాజ్ేం ద్గగర్ ేఉంద్ని ఆ ప్రయాణంలోన ే
త్ెలుస్్కుంద . 

కుట్లంబ్ వేవసి్కు ఆడదయ మూలాధ్ారం అని, దానిని 
జ్ాగాతి్గా చకస్్కోవాల్పాన్ బ్ాధేత్ త్న్మీదయ ఉంద్ని శిర్షీ్ ఆ ర్ోజ్ ే

గుర్తించింద . మనిషి ఎద్గడం అంట్ే ఎద్్ట్విాళళి అనీన అమర్తే 
పెడుత్ుంట్ ే ఆడంబ్రంగా ప్ుట్ిటన్ ర్ోజులు జ్రదప్ుకోవడం కాద్ని, 
త్న్ చ్ట్టట  ఉన్నవార్తత్ో కల్పసి బ్త్ుకుత్ూ ఎద్్ట్విార్తని గౌరవి 
స్కి  వార్త ద్గగరన్్ంచి నేరదేకుంట్ట పెరగట్మ ేనిజ్మ నై్ ఎద్్గు 
ద్ల అని శిర్ీష్ ఆ ప్రయాణంలోనే త్లెుస్్కుంద . అమ ర్తకాలో 
ప్ుట్ిట, భిన్న స్మాజ్ంలో పెరదగుత్ున్న త్న్ పిలుల్పన పెంచడానికత 
త్ల్పుగా త్న్కు ఎంత్ో స్హన్ం ... ఓరదే ... అప్రమతి్త్ ... 
ఉండాలని పపరమ ఒకూట్ే చాలద్ని, వాళి ఇషాట లన్్ అభిరదచ్లన్్ 
గుర్తిస్కి  జ్ాగాతి్గా పిలుల్పన ముంద్్కు న్డపిించాలని ర్ాజ్ేం ఇంట్ోు  
నే త్ెలుస్్కుంద  శిర్షీ్. భరి హో దా, స్ంపాద్న్ అన్్భవించడం 
త్న్ హకుూ అని అన్్కున ే శిర్ీష్కు, అలసిపప యి ఇంట్ికత వచయే  
శాీకాంత్ ని ఎలా చకస్్కోవాలో, భారేగా అత్నిత్ో కల్పసి ఎలా న్డ 
వాలో ఈ ప్లెు ట్టర్త ర్ాజ్ాేనిన చకసాక త్ెల్పసింద  శిర్షీ్కు. 
ఇననేళళిగా త్న్్ ఎకూడకెూడ త్ప్ేట్డుగులు వసే్కి  వచిేందో , 
ర్ాజ్ేంత్ో గడపిని్ ఆ కొద ద  స్మయంలో శిర్ీష్కు త్ెల్పస చిేంద . 
త్న్ త్ల్పు ఎప్ుేడక ఎంద్్కు ర్ాజ్ేం గుర్తంచి మాట్ాు డుత్ుందో  శిర్ ీ
ష్కు ఆ ర్ోజ్ ేఅరధం అయింద .  

“ఇప్ుేడు నేరదేకుంట్ే ముంద్్ ముంద్్ నీకే ఉప్యో 
గం “ అంట్ట త్న్కు ప్ని-పాట్లు, మంచి-చెడు నేర్ాేలని త్ల్పు ఆ 
ర్ోజులోు  ఎంద్్కు అంత్ త్ాప్త్రయప్డయదో ఇప్ుేడు ర్ాజ్ాేనిన 
చకసాక త్ెల్పసింద  శిర్ీష్కు. శిర్ీష్ తిర్తగత అమ ర్తకా వచాేక కూడా 
ఆ ప్రయాణం గుర్తంచి ... ఆ ద్ంప్త్ుల గుర్తంచి ఆలోచిస్కి న ే
వుంద . ర్ాజ్ేం-వెంకట్రా వ్ ల నిండెనై్ జీవిత్ం చకసాక “నిజ్మ ైన్ 
ర్ెైత్ు బ్ంజ్రద భూమిలో నెనైా బ్ంగార్ానిన ప్ండించ్కోగలడు“ 
అన ేత్ండిర మాట్లోు ని అరధం ఏమిట్ో త్లె్పస చిేంద . ఇప్ుేడు శిర్షీ్ 
నెమమద గా త్న్ని త్ాన్్ స్ర్తద ద్్ద కున ే ప్రయత్నం చయస్కి , త్న్ 
కుట్లంబ్ానిన స్ర్తద దాద లని త్ప్న్ ప్డుత్ోంద .  

*** 
హాలు మధేలో మ తి్ని కుర్ీే  వేసి అంద్్లో ర్ాజ్ాేనిన కూర్ోే 
పెట్ిట, ఒక చయత్ోి  ర్ాజ్ేం పాద్ం ప్ట్లట కుని ర్ెండో  చయత్ోి   దా్ధగా ప్స్్ప్ు 
ర్ాస్్ి న్న శిర్ీష్ వంక ర్ాజ్ేం ఎప్ేట్లిాగే న్వువత్ూ పపరమగా 
చకసింద .                           (స్్జ్న్రంజ్ని ప్రచ్రణ 2012)  



 

 

19 

 

 



 

 

20 

 

 ఈ స్ంచికలల ప్రచటరవంచిన కవితా విశ్లోషణ ల గురవంచి ... 

గత్ ర్ెండు స్ంచికలోు న్క కధల గుర్తంచి, కధ్ానిక లేదా 
సెూచ్ ల గుర్తంచి మంచి ఉదాహరణలు చకసాం. శాీశాీ వరా సని్ “అ వ 
మేధ యాగం” కధ గానీ, స్త్ేం  ంకరమంచి అమర్ావతి కధలోు  
“ప్ుణుకుల స్్బ్ాాయ్” గుర్తంచి గానీ మన్ం విశలుషించయదయమీ కొతి్గా 
వుండద్్. కధ చద వి దాని మంచి చెడులు మన్మే త్ర్తూంచ్కోగ 
లం. ఈ స్ంచిక కవిత్వం గుర్తంచి. మీలో కవిత్వం చద్వడం మీద్, 
వరా యడం మీద్ ఆస్కతి ఉన్నవాళికత ఉప్యోగప్డత్ాయన్్కున్న 
కవిత్ల్పన, కవుల్పన ఎంచ్కునానం. అవి అజ్ంత్ా వరా సని్ “అగతన 
స్ేరశ”, “ర్ోడు కు న్మసాూరం” కవిత్లు, తిలక్ట “కవిత్-న్వత్”, 
అలాగ ేకుంద్్ర్తి “న్యాగర్ా” న్్ంచి -“మన్ేం” కవిత్లు.  

అయిత్య కవిత్వం కధలాు  కాక  బ్ాద రధభావ రూప్ సౌంద్రే 
భర్తత్మయి వుంట్లంద . కవి కొంత్వరకూ భౌతిక, భావనా ప్రప్ం 
చాల అంచ్లలో త్ార్ాట్ుడత్ాడు. అంద్్క ేఈ రకమయిన్ కవిత్ావ 
నిన అరధం చయస్్కోవడాని స్మరదద లయిన్ మేధ్ావుల స్హకారం 
అవస్రం.  

ఈ స్ంచికలో ప్రచ్ర్తంచిన్ కవిత్ల విష్యానికత వసపి  ... 
కనిపించయ ప్రప్ంచం వాసి్వం కాద్ని, వాసి్వంగా కనిపించయ అవాసి్ 
వం ముస్్గు తియేట్మ ేవాసి్వమని అన్న అజ్ంత్ా వామ ప్క్ష 
వాద లా అనిపిసాి డు. కానీ లోత్ుగా చకసపి  కొంత్వరకూ సాంప్ర 
దాయ జీవన్ మార్ాగ న్్స్రణ మీద్ సాన్్భూతి కలవాడిగానీ అని 
పిసాి డు. "క్షణ క్షణ స్ంహార కీాడలో గత్ం వరిమాన్ం ఉద్యా 
సి్మయాలు”  అన్డంలో "స్కర్ాేసి్మయాల మధే కాలం ఈ 
స్రవ జ్గత్ుి నీ భక్ష్ిసపి ం”ద్న్న  జ్గద్్గ రదవుల మాట్ ధవనిస్్ి ంద . 
అంద్్కే అజ్ంత్ా కవిత్వం శాీశాీ వంట్ి విప్ువవాద్్ల  కవిత్వంలా 
కాక కొంత్  నెరైూప్ేత్న్్ స్ంత్ర్తంచ్కుని ఆబ్ా్రర క్టట స్వభావానిన 
ప ంద్్త్ుంద .  

అజ్ంత్ా కవిత్ావనికత ఆంగు-ఆంధర సాహతి్ాేలత్ో గాఢ ప్ర్త 
చయం కల్పగత, వృతిి ర్తీ్ాే ప ర ఫసె్ర్డ్, ప్రవృతిి ర్ీత్ాే సాహతిీ విమరశ 
కులు అయిన్ శాీ చయప్ూరద స్్బ్ాార్ావు గారద అద్్భత్మయిన్ 
విశలుష్ణ వరా సారద. ఈ విశలుష్ణలో ఉదాహరణలుగా అయన్ ఎంచ్ 
కున్న కవిత్ల్పన వాేస్ం త్రదవాత్ ప్రచ్ర్తంచాము. ఈ విశలుష్ణ 

స్హాయంత్ో ఈ కవిత్ల్పన, అజ్ంత్ా కవిత్వ స్వభావానిన బ్ాగా 
అరధం చయస్్కున ేవీలు కలుగుత్ుంద . 

“నా అక్షర్ాలు ప్రజ్ా కుి లు వహించయ విజ్య పారవ 
త్ార్ాలు” అన్న తిలక్ట, “కవిత్వమొక ఆలెూమీ – దాని రహస్ేం 
కవికే త్ెలుస్్” అని అంట్ాడు. భావ కవిత్ావనిన, అభుేద్య 
కవిత్వంత్ో మళేవించిన్ ఆలెూమిస్్ట  తిలక్ట. తిలక్ట అభుేద్యవాదయ 
కానీ కముేనిస్్ట  కాద్్. ఆయన్ వరా సని్ తిరమూరది లు అన్న కవిత్ 
లో శాీశాీ గుర్తంచి ... “ ఈ మధే విదయశాల చవకబ్ారద పానీయాలు 
సపవించి మత్ుి గా ప్డుకునానడు ... మర్త ఇప్ేట్ోు  లేవడు ” అన్న 
మాట్ కమూేనిజ్ం వంట్ి విదయశీ భావన్ల మీద్ తిలక్ట అభిపరా యా 
నిన ఎతిి చకప్ుత్ుంద . తిలక్ట-కవిత్వం పె ై శాీమతి వెైదయహి  శిధర్డ్ 
గార్త విశలుష్ణత్ో బ్ాట్ల – ఆమ  ఉదాహర్తంచిన్ “కవిత్ –న్వత్” 
కూడా ఇవవడం జ్ర్తగతంద .  

"కద లేదీ కద ల్పంచయదీ ... పనె్్ నిద్దర వద ల్పంచయద"ీ (శాీ శాీ); 
విప్ువమ ే కాన్కూరలేద్్, కవిత్వం కూడా. శాీశాీ వరా సిన్ కవిత్లు 
ప్రజ్లోు  విప్ువప్ంధ్ాన ేకాద్్, కవిత్వభావన్లీన రగతలాేయి. దీనికత 
"న్యాగర్ా" కవులోు  కుంద్్ర్తి ఆంజ్నయేులు ఒక ఉదాహరణ. 
అజ్ంత్ా, తిలక్ట ల కవిత్వంత్ో పప ల్పసపి  కుంద్్ర్తి కవిత్లోు  ఆవే ం 
ఎకుూవ. అత్నికత కమూేనిస్్ట  సిదాద ంత్ం పెై వున్న నిబ్ద్ధత్ కొంత్ 
కారణం కావచ్ే. అత్ని కవిత్ గుర్తంచి కుంద్్ర్తి మాట్లోు న ే
“ఎరరజండా నాయకతాిన యీ స్మాజ వువస్థ  మారాలన్స్ మా కవి 
తలల వుండే స్ందశేం”. కుంద్్ర్తి రచన్లపె ై– ముఖ్ేంగా   అలూు ర్త  
సీత్ా ర్ామర్ాజు మన్ేంపప ర్ాట్ంపెై వరా సని్ “మన్ేం” కవిత్ గుర్తంచి  
ఆచారే జి.వి.స్్బ్రహమణేం గార్త విశలుష్ణ, మన్ేం కవిత్ ప్రచ్ర్తం 
చాం. దీనిత్ో బ్ాట్ల  “న్యాగర్ా” కవిత్ల స్ంకలన్ం ర్ెండవ ముద్ర 
ణ స్ంద్రభంగా కుంద్్ర్తి కవిత్ావనిన గుర్తంచి  అత్ని మాట్లోు న ే
చెపిే న్ కొనిన భావాల్పన ప్రచ్ర్తంచాం.  

ఈ కవిత్లు-విశలుష్ణలూ చద వి మీకు ఈ కవులపెై, 
వరిమాన్ కవిత్వం పెై ఆస్కతి కల్పగతత్య మా ఈ చినిన ప్రయత్నం స్ఫ 
లమయిన్ట్ేు . ఈ ఉత్యరేరణత్ో మీరద త్ెలుగు జ్యేతికత ఓ మంచి 
కవిత్ ప్ంపసిపి  ... ఎకుూవగా ఆశిస్్ి నానమంట్ార్ా?  
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అక్షర మాధుమం లల   ఆబా ర్ర క్టు చితరకారుడు  అజంతా 
శాీ చయప్ూరద స్్బ్ాార్ావు  

అజ్ంత్ా ఏ ఉదయద ేంత్ో కవిత్ావనిన స్హస్రముఖి అనాన 
అలా అన్డం చాలా అరధవంత్ంగా గోచర్తస్్ి ంద . పదె్దలు కవిత్ావనికత 
ఎనెననోన నిరవచనాలు ఇచాేరద. కానీ, కవిత్వం, నిరవచనాలకు 
ప్ూర్తిగా ఒద్గన్ంత్ విసి్ృత్మ నై్ద,ీ లోత్ెైన్దనీ్క. అంచయత్ దాదాప్ు 
అనిన నిరవచనాలు అస్ంప్ూర్ాి లూ, అరధస్త్ాేలూ. ఏద  ఏమ ైనా, 
నిరవచన్ంగా కాకపప యినా, మన్ం ఒక విష్యం గురది ంచ్కోవాల్ప. 
కవిత్వం వస్్ి స్ంబ్ంధ్  కాద్్,గుణ స్ంబ్ంధ్ .ప్రధ్ాన్ంగా దాని  బ్ాద  
రధ భావ రూప్ సౌంద్రేం కల్పగతంచయ ఉదాతి్మ నై్ ఆన్ందానికత పాఠకు 
డు లేదా శలా త్ త్న్మయుడె ైపప వాల్ప. 

కవిత్వం గుర్తంచి అజ్ంత్ా అభిపరా యం, కవి ప్రప్ంచానిన 
చకపించాలే కాని త్న్న్్ త్ాన్్ బ్హరిగత్ం చయస్్కోకూడద్ని. అలా 
న్మిమనా, కవి ప్రప్ంచానిన చకపించయ తీరదలో త్న్ ద్ృకేధం గోచ 
ర్తంచక మాన్ద్్. త్న్న్్, త్న్ ద్ృకేధ్ానిన నిగూఢంగాన ేఅయినా 
వేకిప్రచకుండా ఉండలేడు. కవి ప్రప్ంచానిన చకసప తీరదలో అత్ 
ని ద్ృకేధం లేకుండా ఉండద్్ కదా! 

“వాసి్వ ప్రప్ంచానిన గాక కాలావధ్లకు అతీత్ంగా కలల 
పె ైప్ర్తభరమిస్్ి న్న నెైరూప్ే ప్రప్ంచానిన (అంట్ ేభావ ప్రప్ంచానిన) 
ఆవిష్ూర్తంచట్మ ే కవిత్వం చయయాల్పాన్ ప్ని” అంట్ాడు అజ్ంత్ా. 
ఇంకా, ”మనిషలిో అంత్రూభత్మ ై ఉన్న స్వప్న  కతిని, స్వప్న  కతి 
సారవభౌమాధ్ కార్ానిన వినిరగత్ం చయయడం దావర్ా అత్డు ఆశిస్్ి  
న్న కొతి్ ప్రప్ంచానిన ఆవిష్ూృత్ం చయయగలగాలన్నదయ నా కవిత్వ 
ప్ంధ్ా”అంట్ాడు. 

అజ్ంత్ా స్వప్న  కతి కానెాప్ట న్్ గుర్తంచి స్ర్ెనై్ అవగా 
హన్ లేకపప త్య ఆయన్ కవిత్ావనిన స్ర్తగా ఆసావద ంచలేము. స్వ 
పాననికత అరధముంట్లంద . ఆకృతి అడస  ద డస ం గా ఉంట్లంద . 
ఆర్తూట్ కేర్డ్ ఉండద్్. స్వప్నగత్ అరధం సింబ్ాల్పకల్-గా, మ ట్ఫార్త 
కల్ గా ఒక ప్రచేన్నరూప్ం త్ో వేకి మవుత్ుంద . Every dream 
is an unorganized poem. కవికత స్ంబ్ంధ్ ంచిన్  ప్న కతి అంట్ ే
ఒక intense imaginative faculty.కలకు పపరరణ ఎదో ఒక ఫీల్పంగ్:    

ఆ , నిర్ా , కోర్తక, ప్గ, దయవష్ం, ఈరషయ, పపరమ, భయము, 
అస్హేం, భద్రత్ా, అభద్రత్-ఇలాంట్ ిఫీల్పంగ్ ఒకట్ ికాని మర్తకొనిన 
ఫీల్పంగ్ా త్ో కల్పస ి కానీ ఉండవచ్ే. కలకు, కవిత్కు, intense 
ఫీల్పంగ్ కామన్. కల కంట్ానికత ఫీల్పంగ్ స్ర్తపప త్ుంద .అద  ఎలా వేకి 
మవాలో కల కన ేవేకీి స్వభావానికత, విదాే సాంస్ూృతిక నపే్ధ్ాే 
నికత కొంత్ వరకు త్గతన్ట్లు  వేకి మవుత్ుంద . కవికత స్ంబ్ంధ్ ంచిన్ 
స్వప్న  కతి అంట్ ేఒక ఉద వగన మాన్సిక సిితి ని లేదా సిిత్ులన్్ 
కవిత్లో వేకిం చయసపప్ుేడు కలలోలాగాన ే సింబ్ాల్పకల్ గా, మ ట్ 
ఫార్తకల్ గా అంద్మ నై్ ప్ద్చిత్రా ల ప్రచేన్నత్ త్ో వేకిం చయయగల్ప 
గతన్  కతి. కలలో లాగాన ేకవిత్లో మాట్లు ద్ృశాేలు స్హకర్తంచ్ 
కుంట్వి. అంట్ ే మధ్ర్ాక్షర శిలేంత్ో, రూప్కాలంకార శలభిత్మ 
యిన్ భాష్త్ో ప్ద్చిత్రా ల ప్రచేన్నత్త్ో, నిర్ామణ కళా కౌ లంత్ో, 
సౌంద్రేంత్ో స్వప్న కతి త్ో ఉద్్భద్మ నై్ భావావ ే స్మాహారం  
కవిత్వం అన్నమాట్. 

కలలు కనాల్ప, కని తీర్ాల్ప, వాట్ ిసాఫలేత్కు ప్ర్త ామిం 
చాల్ప, త్ోట్ ి జ్న్్లన్్ ప్ర్త మాింప్జ్ేయాలంట్లంద  అభుేద్య 
కవిత్వం. కలలు అంట్ ేస్దా యాలత్ో ఉత్యిజిత్ులెై ఆ య సాధన్ 
కు పప ర్ాట్ ప్ట్మి త్ో ప్ర్త మాింప్ చయయాలంట్లంద . కలలు కనాన, 
వాసి్వ ప్రప్ంచానిన కవిత్వం లో ప్రతిబింబించాలంట్లంద . వాసి్వ 
ప్రప్ంచ సిితిగత్ుల అవగాహన్ల లోంచి ఈ కలలు ర్ావాలం 
ట్లంద . మ రదగెనై్ వాసి్వ సిితి ఆవిర్ాభవానికత ద శా నిర్ేద ం కవిత్వం 
చయయాలంట్లంద  అభుేద్యవాద్ం. ఈ వాద్ంత్ో అజ్ంత్ా పదె్దగా 
ఏకీభవిస్్ి న్నట్లు  కనిపించడు. అభుేద్యవాద్ కవిగా త్న్న్్ 
త్ాన్్ చయస్్కున్నట్లు గా కనిపంిచడు. అయినా శాీశాీ అంట్ ేవిప్ర్తీ్ 
మ ైన్ అభిమాన్ం. త్న్ శాీశాీ అన ేకవిత్లో  

“మహాకవి శ్రరశ్రర న్స్ ఒకసారవ తలచటకుంటే చాలు 
వాగే్ువి ఆలయ పరా ంగణంలల అక్షర మహో తచవం చూడవచటి 
అధరమ న్స్ధనం చేస్టి నన కావు ఖడు  వినాుసాలు చూడవచటి.” 
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ఇంకా, ”గోమాత్ సాక్ష్ిగా”అన్న కవిత్లో ర్ావిశాసిి  ై కధ్ాకధన్ 
కౌ లం, ఆయన్ సామాజిక ద్ృకేధం అజ్ంత్ా మ ప్ుేన్్ గకప్ేగా 
చకరగకంట్వి : “అశ్రర  గంగ్ా జలాలలల అగ్వన స్టందరవన్స్ స్ృషిుంచిన ఒకే 
ఒక కధకుడు అతడే, అతడే” అని కరీ్తిసాి డు. వామప్క్ష ప్క్షపాత్ం 
ఉన్న మాన్వ త్ావాద  గా ఆయన్న్్ చపె్ుేకోవచ్ే. 

“అగతనస్ేరా”ఆయన్ వేకతిత్ావనిన ఆయన్ కవిత్ా వెైశిషాట య 
నిన ప్ట్ిటచయే కవిత్లలో ఒకట్.ి స్వప్న కతి ప్రధ్ాన్మని తీర్ామనించ్ 
కున్న అజ్ంత్ా ససి్లెైన్ స్ృషిట వాసి్వానిన స్వప్న కతి దావర్ాన ే
అన్్భూత్ం చయస్్కోగలమని వి వసిసాి డు. అంచయత్ స్వప్న కతిని 
లోకారధగాహణచక్షువుగా భావిసాి డు. కనిపించయద  వాసి్వం కాద్ని, 
వాసి్వం ముస్్గు తీయడమ ేవాసి్వమని ఆయన్ న్మిమక. వాసి్ 
వం ముస్్గు తీయడమంట్ ేఆయన్ ఉదయద ేం వాసి్వం గా కనిపిం 
చయ అవాసి్వం ముస్్గు త్ొలగతంచట్మన.ే  ఇలాన ే చెప్ుత్ుంద  
భారతీయ ద్రశన్ం. అలా చెప్ేట్ మనదే  వేరద వేరద ద్ృకేధ్ాల 
లోంచి కావచ్ే. వాసి్వ అవాసి్వాల ప్ర్తగణన్ లో మాత్రం, అంట్ ే
వాట్ ికాగతనష్న్ లో సారూప్ేత్ ఉంద   

అజ్ంత్ా ఏదో ఒక త్ాతివక, ఆర్తధక, సామాజిక సదిాద ంత్ా 
నికత కట్లట బ్డ ిశలధనా సావత్ంత్రయనిన త్న్ కవిత్ా కళ సారవభౌమా 
ధ్ కార్ానిన కోలోేయిన్ కవి కాడు. కవిగా ఆయన్ నిబ్ద్ధత్ ప్రధ్ా 
న్ంగా కవిత్ావనికే.  ఇత్ర కవుల కవిత్లన్్ చద వి జీవిత్ం ఎడ 
ల, దాని విభిన్న అంశాల ఎడల వార్త ద్ృకేధ్ాలన్్ గుర్తంచి విసి్ృ 
త్ంగా విశలుష్ణ చయయడానికత వీలున్నట్లు  అజ్ంత్ా విష్యంలో వీలు 
కాద్్. కారణం, ఆయన్ ద్ృషిటలో కవిత్వం ప్ూర్తిగా అజ్ాా త్ం, అజ్ాా  
త్ం, స్వప్నమయం, మంత్రమయం. కవిత్వం ఆయన్కు ఒక 
స్వప్నల్పప,ి మరమకీాడ, రహసప ేద్ేమం. ఆయన్ కవిత్లు ట్ కతనకల్ 
కోడ్స లాంగేవజ్ పీససె్ గా ఉంట్వి. ఆబ్ా్రర క్టట పెయింట్ింగ్ లా ఉంట్ 
వి. నెైరూప్ే భావ ప్రకట్న్ నిగూఢంగా ఉంట్లంద . కోడ్స లాంగేవజ్ 
లో మాల్పకలు మాల్పకలు గా ఉన్న ఆయన్ కవిత్ల్పన డీకోడ్స చయయ 
గల్పగతత్య ద్ృశాేద్ృ ేమ ైన్ భావాకృత్ులు ద్కరంగా సాగతపప త్ున్నట్ు  
నిపసిి్వి. ఎబ్ా్రర క్టట పెయింట్ింగ్ నెైరూప్ేంగా ఒక భావస్ేంద్న్న్్, 
ఒక ఆవ ే సిితిని ఎలా ఆవిష్ూర్తస్్ి ందో , అజ్ంత్ా కవిత్లు కూడా 
అంత్య. అప్ర్తష్ూృత్ంగా కనిపించయ ద్ృకేధ్ాలకు, భావ వీచికలకు, 
వెలుగు చ్చకట్ ికల్పసని్ మల్పస్ంజ్ త్ెరపె ైపరా ణప్రతిష్ఠ  చయసని్ట్లు  కన్ 

బ్డత్వి. వాట్ ి సౌంద్రేం కంట్ికత పదె్దగా కనిపించకపప యినా స్వ 
ప్న  కతిత్ో జ్ాగృత్మ నై్ మనోప్ట్ం పె ై వాట్ ి ముద రకలన్్ వద్ల్ప 
పెడత్వి. అక్షరమాధేమంలో అబ్ా్రర క్టట చిత్రకారదడు అజ్ంత్ా.  స్ే 
షాట స్ేష్టం గాన ేఅయినా ఆయన్ కవిత్వం లో నెరైూప్ే ద్ృకేధ్ాలు 
ఒక కొనిన దొరకకపప వు.  దాాధ స్కుి లత్ో చద విత్య అవి అలర్తంప్క 
పప వు. త్న్ కవిత్లన్్, వాట్ ిసౌంద్ర్ాేనిన అన్్భూత్ం చయస్్కున ే
కామంలో పాఠకుడికున్న కష్టం అజ్ంత్ాకు త్ెల్పయంద  కాద్్. ఇద్ం 
త్ా ఆయన్ త్ెల్పస ి చయసిన్ ప్న.ే ఆయన్ మారగం న్కట్ికత న్కరద 
పాళళి త్న్కు న్చిే ఎన్్నకున్న మారగమ.ే ఆయన్ దాప్ర్తకం లే 
కుండా ధ్ెరైేంగా చపె్ుేకునానడు : ”నా కవితిం లల ప్ూరి న్స్రేుశ్చత 
భావాలకు అతీతమైెన విప్రీత, విలక్షణ, విశృంఖల ధిన్స్ వినవ 
స్టి ందన్స్ చ ప్ుటాన్స్క ినేనట వెనటకాడటం లేదట. ”కంట్ికత కనిపంిచయద  
వాసి్వం ఎలా అయిత్య కాదో , అలాన ేఆయన్ కవిత్ల యాదారధయం 
వాట్ ి ప్రతిప్దార్ాధ లలో దొరకద్్. అంట్,ే ఆయన్ కవిత్వం స్ంకతుష్ట 
స్ంకతే్ నిర్తమత్ం, మార్తమకం. ప్రత్యే కమ ైన్ అసిిత్వరూప్ు ర్ేఖ్లు 
లేకుండా బ్ాహరి్ాక్షర స్ంకేత్ రూపాలలో నిక్ష్ిపి్ంగా కల్పసిపప యిన్ 
అంత్ర్ాభవావే ం ఉంట్లంద . అదయ అజ్ాా త్ం అజ్ాా త్ం అంట్ే.  ద్ృషిట 
కత గోచర్తంచి మన్స్్న్్ అలర్తంచి త్ుర ట్ ిలో గురది  ప్ట్ేట లోప్ుగాన ే
కన్్మరదగెైపప వట్ం, ప్దయ ప్దయ అలా అన్్భూ త్మవట్ం స్వప్న 
మయం.  స్ేషాట  స్ేష్టంగా త్ెల్పస ీ త్ెల్పయని అరధ గాహణసిితిలో 
కూడా ఆన్ంద్ం ప ంద్ట్ం. మంత్రమయమంట్.ే మన్ం ఆయన్ 
కవిత్లలో అర్ాధ నిన వెత్కుూండా వాట్ ి అక్షర ప్రవాహం లో దాగత 
సాగ ేమధ్ర   బ్ద ధవన్్లత్ో మన్స్్న్్ రంజింప్ చయస్్కోవాలన్న 
మాట్, ఆ మధ్ర ధవన్్లు సాక్ష్ాత్ూర్తంప్ జ్సేప ద్ృ ే భావాలత్ో 
కన్్వింద్్ చయస్్కోవాలన్నమాట్. డలిాన్ థామస్ కవిత్వం కూడా 
అంత్య.  అజ్ంత్ా కవిత్ావనిన అబ్ా్రర క్టట, ఇంపెరష్నిస్ట పప యిెట్ీర అన్ 
వచ్ేనేమో.  స్ేషాట స్ేష్టం గాన ే అయినా అజ్ంత్ా కవిత్వంలో 
ఆయన్ వేకతిత్ావనిన ప్ట్ిటచయే  నెైరూప్ద ృకేధ్ాలు కొనిన దొరకక 
పప వని అన్్కునానము కదా! అవున్్. అజ్ంత్ా స్ంప్రదాయ వాద  
కాక పప వచ్ే.  అంత్ మాత్రా న్ స్ంప్రదాయ జీవన్ మార్ాగ న్్స్రణ 
యిెడల కొంద్రద వామ ప్క్ష అతివాద్్లలాగా విప్ర్ీత్మ నై్ అస్హ 
న్ం కలవాడుగా కనిపించడు : 
“ప్ర్తత్ాేగత ప్ర్తవదే్న్”లో  
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“అమమన్న, నాననన్న ఒకసారవ చలోన్స్ హసాి లతో ననటన దీవించమనట  
చలోన్స్ వేళ నాకోస్ం భగవంతుడిన్స్ పరా రవధంచమనట. ”డజిిలూేష్న్ డ్స 
విప్ువవాదయమో అనిపసి్్ి ంద .  

“ఎకకడో  బాధిత జన హృదయాలలల స్ంచరవస్టి ననటుో  కరాా కరవా గ్ా విన్స్ 
ఎంత కంపి్ంచి పో యానో  

ఎప్ుుడు, ఏ రోజు ఏ దటరాిరి విరుచటకు ప్డుతుందో అననదే ఇప్ుుడు 
నా భయం, మౌనం గ్ా న్స్టటు రుు విడుసాి నట. ” 
- వేరళళి ఇకూడయ  

“ఇందర ధనస్టచల స ందరాున్స్న ఆరాధి స్ూి నే  
అస్తాుల అరణుం లల చికుకక పో యానట  
గగన కుస్టమ స రభం కిరంద స్ుృహ తపి్ు ప్డిపో యానట  

. . .  
రాతర వేళ స్ిప్న కనుకలనట భూసాథ పి్తం చేయటం ఒకకటే  
ఇటీవల నా కారుకరమం       (  ప్ర్తత్ాేగత ప్ర్తవదే్న్) 
శకల వికల మైెన స్ిపానలపైె్ మూరవిలోిన  
మన్స్షి శరీరం వైెప్ు చూసానట-       (గణణత్ం : కలలు, కనీనళళు )  

అంత్యకాద్్,  
“వరిమాన జీవితం అగముం, అస్ుషుం, అగ్ోచరం, 

అరధరహితం” అన్డం చకస్్ి ంట్ ేస్మకాలీన్ స్మాజ్ానిన గతిత్ార్తూ 
క భౌతిక వాద్ద్ృషిట త్ో చకస్్ి న్నట్లు  కన్బ్డద్్. అలా చకసపి  
అలా ఉండద్్. ఒక దార్తలో ప్ర్తషాూర్ానిన కోరదత్ూ ఉన్నట్లు గా 
ఉంట్లంద .  నా ఉదయద ేం అలా చకడాలని కాద్్.  ఆయన్ అలా 
చకసని్ట్లు  కనిపించట్ం లేద్ని చెప్ేట్ం మాత్రమ.ే  

అజ్ంత్ా అంత్రదమఖ్్డెనై్ వేద్నాజీవిగా కనిపిసాి డు.గత్ం 
ప్రతి దాని వరిమాన్ అసిిత్ావనిన న్శింప్జ్ేస ిత్న్లో కలుప్ుకుని, 
త్న్న్్ త్ాన్్ న్శింప్జ్సే్్కుంట్లంద . ”వెైరుధాులనట వెననెముక 
గ్ా ధరవంచట”మంట్ ే వెరైదధ్ాేలత్ో, అస్ంగత్ాలత్ో నిండని్ జీవిత్ం 
గడప్ట్మ.ే ఈ ప్రస్ేర వెరైదధే భావన్న్్ ఎడార్త వాన్జ్లుు  నిజ్ం 
త్ో మేళవించట్ంత్ో స్మన్వయము సాధ్ ంచట్ం జ్ర్తగతంద . ఇద  
స్త్ేమ.ేజీవన్గమన్ మారగమ ేకాలగమన్ం కాకపప వట్మమేుంద ? 
కాలంలోన ేమన్ జ్న్మ,  జ్ర్ా మృత్ుేవులు. కాలంలోన ేమన్ సిితి 
లయలు. ”క్షణ క్షణ స్ంహార కీాడలో గత్ం వరిమాన్ం ఉద్యా 
సి్మయాలు”. ఉద్యాసి్మయాల రూప్ంలో వేకిమయి ే కాలం 
యొకూ స్ంహార కీాడా కరవాలానికత గురవుత్వి వరిమాన్ గత్ాలు. 

ఆకల్ప, కామం, సాఫలే వెైఫలాేలత్ో జ్ాజ్వలేమాన్మ ైన్ జీవిత్ం 
చ్చకట్ ి భస్మర్ాశ్రలెైపప వట్ం ప్ర్తణామాంత్రగత్ స్త్ేం. గత్ం ఇంకత 
పప యిన్ ఒక బ్రహామండమ ైన్ చ్చకట్ ి స్ముద్రం. వరిమాన్ం వేరళి 
మధే న్్ంచి నిరంత్రం జ్ార్తపప త్ున్న క్షణక్షణాల స్మూహాలు.  

అజ్ంత్ాన్్ వామప్క్ష ప్క్షపాత్ం కల్పగతన్ మాన్వత్ావాద  
గా చపె్ుేకోవచ్ేన్న్్కునానం కదా. ఆయన్ కవిత్వం నిండా చిం 
ద్ర వంద్రగా బ్ాధ్ాగతనకుస్్మాలు,  ఖ్డగ  ధ్ారల మధే క్షత్గాత్ుర  
డెైన్ మాన్వుని ఉజా్వలత్, రగులుత్ున్న గాయాల న్్ంచి జ్ారద 
త్ున్న నెత్ుి రద చ్కూల వలె ర్ాలుత్ున్న మన్్ష్ుేలు, జీవన్ 
కుడాేలపె ైఆకల్ప ఆ కర్ాి ంత్ విశాల నేత్రా లు, కనీనళి లో పపరమికు 
ల ప్రతిబింబ్ాలు, చ్చకట్ ిభస్మ ర్ాశ్రలు, ఎరాని గాయాలపె ైస్కరే 
కతరణాల చిత్రల్పప ి (ఇవనీన ఆయన్ కవిత్లోు  వివిధ స్ంద్ర్ాభలలో 
వాడిన్ ప్ద్బ్ంధ్ాలు ) మొద్లుగాగల మన్స్్న్్ కలచివేసప 
ద్ృశాేలన్్ చకడగలం. ”బాధ నా ముఖ చితర”మని నిట్టట రదసాి  
డు. ”భయ విభరమాల మధు విషాద వాకుం వలే సాగే్ జీవితం లల 
మృతుువు ఒకకట ేన్స్జం”అంట్ట నిర్ేవద్ం ప్రకట్ిసాి డు.  

అజ్ంత్ా ప్రబ్లమ ైన్ భావసావత్ంత్రయభిలాష.ి ద్్ర్ామరగప్ు 
నియంత్రణలకు వేతిర్ేకత. వేకతిఆలోచనా సావత్ంత్రయానిన ప్రభు 
త్వ,  సామాజిక వేవసి్లు ఎంత్ నిర్ాద క్ష్ిణేంగా నియంతిరసాి యో 
త్ెల్పయజ్ేసప అంద్మ నై్ కవిత్ా ప్ంకుి లు చాలాన ేఆయన్ కవిత్వం 
లో చకడగలం.  

“మన్స్షి ఆలలచనలపైె్ చీకటట అంగరక్షకుల పాషాణ హసాి లు 
చూశ్ానట”-   (అగతనస్ేరశ) 

“శ్చక్ా వాకాులవల  న్స్లబడిన భవనాలు మన్స్షి భవిషుతుి నట ఉరవ 
తీస్టి నన మనటషుులు”-    (ర్ోడు కు న్మసాూరం) 

“న్స్షిదాు క్షరాల మధు నరబలి చూశ్ానట - (అగతన స్ేరశ ) 
చట్ట ప్ర్తరక్షణ పపర దారదణహింస్, కసాయి ద్ండన్లపె ైపెై ప్ం 

కుి లలో జుగుప్ా, అస్హేం, బ్ాధత్ో నిండని్ ఆకోా శాలన్్ మన్ం 
చకడగలం. అస్లు జీవిత్ం ఇలానేమో న్న ేనెైర్ా ేం కలుగుత్ుం 
ద . ”చ టుో  కూలుతునన దృశుం”లో అంట్ాడు,  

“జీవితం ఎప్ుుడూ ఇలా కన్ననళళ ప్రవాహంగ్ానే సాగుతుందనట 
కుంటానట” 
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కానీ ఆ లు చావవు, ధ్ెరైేం స్డలద్్. న్మమకం నిలదొకుూ 
కుంట్లంద . ”ర్ోడు కు న్మసాూరం”లో అంట్ాడు: 

“మేఘ విచిిననమెైన ఆకాశం కిరంద రోడో పొ డవునా  
శ్చధిల వృక్ాలకు నమసాకరం చేస్టి నన ప్రవవార జకుడా” 

ఏదో ద్్ఃఖ్ప్ుజీరత్ో కల్పసని్ ని శబ్దంలో శాంతిని కృత్జా్త్ా ప్ూరవ 
కంగా, ఆరదరహృద్యంత్ో అన్్భూత్ం చయస్్కుంట్లన్న ఉదాతి్ 
మాన్వుణణి ఈ ప్ంకుి లు మన్ ముంద్్ ఆవిష్ూర్తంచట్ం లేదా? 
”స్వప్నల్పపిలో”  

“అధ: ప్తతుడ ైన మన్స్షిన్స్ ఆపాుయంగ్ా లేవనెతుి  తునన  
కారుణు హసాి లలల ప్ృథి్ి ప్ునరవికసిస్టి ననదా” 

అంట్ట ఆన్ంద్ప్డిపప త్ాడు. ఆవిధంగా మనిష ి ఆశా నిర్ా లు, 
ఆన్ందాలు, వదే్న్లు, భయవిభరమాలు, ధ్ెరై్ాేనిన కూడగట్లట కున ే
ప్రయత్ానలు అనీన ఆవిష్ూర్తసాి డు అజ్ంత్ా, త్న్దెనై్, త్న్దయ ఐన్ 
శ ైల్పలో.  

అజ్ంత్ా కేవలం మంచికవ ేకాడు. మంచి మేధ్ావి. ముకి 
కవిత్కు సారవంత్మ నై్ స్మకాలీన్ భాష్, స గసెైన్ ఆర్తూట్ కేర్డ్ 
కావాలని గాహించిన్ వాడు. కవిత్వం స్వప్న ల్పప ిఅని, మరమకీాడ 
అని, రహసప ేద్ేమమని మన్సార్ా న్మిమన్ వాడు. కాబ్ట్ిట 
ఆయన్ కవిత్వం లో అబ్ూాయయర్తట్ీ త్ప్ేనిస్ర్తగా వుంట్లంద . అద  
ట్రా న్ాపర్ెంట్ చ్చకట్ ికంట్ ేకొద దగా ద్ళస్ర్త గాన ేఉంట్లంద . ఒకొూకూ 
సార్త అస్ేష్టత్ న్్ ప్ర్ాకాష్ట కు తీస్్కు వడెత్ాయి ఆయన్ కవిత్ా 
చరణాలు.  “నాపైె్ రువిిన రాళళళ నా అక్షరాలూ”అనన కవితలల  

 
“అరధరాతర భీభతచం మేలుకునేటప్ుుడు 
శూనుం మీద శూనుం గ్ా కూరుిన్స్  
రాలుతునన నక్షతార ల మీద నా గీ్తం రచిసాి నట”.  

అయినా ఆయన్ కవిత్వం అలర్తస్్ి ంద . అస్ేష్టంగా ఉనాన, ఆ ప్ 
ద్చిత్రా ల శలభ అద . అలాన ేఆయన్ కవి త్ాచరణాలలోని అమల్పన్ 
రూప్కాలంకార సౌంద్రేప్రకా ంలో మన్ నేత్రా లు జిగలేు మంట్వి.  
“న్న గది గ్ోడలప్ెై అగ్వన చక్షువులు నేనే”అనే కవిత్లో ఒక ప్ంకతి  

“కాల మేఘాంచలాలపైె్ వస్టి నాన మృతుు రాధా చోదకుడు కావచటి”. 
త్న్ శాీశాీ అనే కవిత్లో  
“అధరమ న్స్ధనం చేస్టి నన కావు ఖడు  వినాుస్ం చూడవచటి” ఇట్లవంట్ ి
ప్రయోగాలు ఆయన్ శ లై్పని సిిర్కీర్తంచయ స్కతిమంత్మ నై్వి. నా వరకు 
నాకు ఆబ్ా్రర క్టట పెయింట్ింగ్ కంట్ ేఆబ్ా్రర క్టటర కవిత్ ఎకుూవ ఇష్టప్డయద  
గా ఉంట్లంద . విస్్గు ప్ుట్ిటంచయ మూస్లో గాక రస్సప ఫరకమ ైన్ 
సింబ్ాల్పజ్ం త్ో రూప్కాలంకార శలభిత్మ ైన్ అంద్మ నై్ భాష్త్ో ఆక 
రషణయీమ నై్ అబ్ూాయయర్తట్తీ్ో ఆయన్ కవిత్ా ప్ంకుి లు అగతనజ్ావలా 
కుస్్మాలమాలలుగా అన్్భూత్మవుత్వి. స్కి లంగా,  స్కక్షమం 
గా కాక పప యినా, ఆయన్ ఆవిష్ూర్తంచిన్ సాంద్రమ నై్ భావ 
స్ంప్ుట్ ిమన్కు అంద్్త్ుంద .  

మన్కున్న అగాశలాణణ త్లెుగు వచన్ కవులలో ముంద్్ 
వరదస్లో ఆయన్కు సాి న్ం వుంట్లంద్నదే  నిర్తవవాదాం ం.  

అగ్వన స్ురశ 

బాధాగ్వన కుస్్మానిన ఆఘాా ణణస్్ి  న్నప్ుేడయ  
క్షణాల మధే అగాధం లో స్వప్న చక్షువులకు  నిషా  
ఖ్డగ  ధ్ారల మధే క్షత్గాత్ుర డెనైా అప్ుేడు ఉజ్వలం గాన ే
ఉంట్ాడు  
వెైరదధ్ాేలన్్ వెనెనముకగా ధర్తంచిన్ నేన్్  
ఎడార్తలో  వాన్జ్లుు ల రహసాేనిన ఏనాడో మౌన్ం గా 
సీవకర్తంచాన్్  
కాలం మర్ెవర్ో కాద్్  ననే ే 

క్షణ క్షణ స్ంహార కీాడలో గత్ం, వరిమాన్ం,  

ఉద్యాసి్మయాలు  
ఉన్మతి్  క్ష్ేత్రా లలో ర్ాక్షస్్ల ఉచాేవస్ నిశావసాలు 
జీవన్ కుడాేలపె ైఆకల్ప ఆకరింత్  నతే్రా లు  
కనీనళులో పపరమికుల ప్రతిబింబ్ాలు  
అనీన ఒక ేద్ృ ేం వెన్్క చ్చకట్ ిభస్మర్ాస్్లే  !  

కంట్క  చత్ురసరా ల మధే నిర్కీ్షణ అస్హేం నాకు  
నిర్ా  నిట్టట రదేలు నిదరా రణాేలు నిషిద్ధం  
ఆధ్నిక మాన్వుడు అన్ల నతే్ుర డు కదా  
హత్ుడు హంత్కుడు అత్డయ  
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క్షణ క్షణ భీభత్ాాలు నా అలంకారం  
ఎరా దీపాలే జీవన్ సామాగతా  

జీవన్ స్ంగాా మంలో  క్షణం ఆలస్ేం గా అడుగు పటె్ిటన్  ననే్్  
చెట్ు  ఆకులలో భీభత్ాం చకశాన్్ 
మనిష ిఆలోచన్లపె ైచ్చకట్ ిఅంగరక్షకుల  
                పాషాణ  హసాి లు చకసాన్్  
నిషదిాద క్షర్ాల మధే న్రబ్ల్ప చకసాన్్  
ఎరాని గాయాలపె ైస్కరే కతరణాల చిత్రల్పప ిచకసాన్్  

భయ విభరమాల మధే విషాద్ వాకేం వలే సాగ ే జీవిత్ం లో  
మృత్ుేవు ఒకూట్ ేనిజ్ం  
హఠాత్ుి గా  త్లుప్ు త్ెరదచ్కోవడం  మృత్ుేవు  

న్డుస్్ి న్న ర్ోడుస  మధేలో మట్లమాయం కావడం మృత్ుేవు  
శిరస్్ా త్ెగతన్ దీప్సి్ంభం మృత్ుేవు  
న్గర పరా కార్ాల మధే ఫాకటర్లీ జిహావగాా ల న్్ంచి వలెుబ్డయ  
న్రవాస్న్ మృత్ుేవు  

మృత్ుే గృహం లో న్గనంగా  
              నిలబ్డని్ క్షత్గాత్ుర డిని ననే ే 
బ్ాధ నా ముఖ్ చిత్రం  
బ్ాదాగతన లో ప్ునీత్ుడెైన్ మనిష ిపాద్ ధకళ్ళ లో  
మరణాన్ంత్రం నేన్్ పాడయ సపవచాే గీత్ానిన రచిసాి న్్  
అప్ుేడయ నా అక్షర్ాలకు నిషా  
అగతన వృక్షం కతాంద్ ర్ేప్ు ననే్్ మర్ో మనిషిని  

రోడోకు నమసాకరం 

నేన్్ మాట్ాు డయ భాష్ వేరద  
మృత్ుే వాంఛ ప్రజ్వర్తలుు త్ున్న వేళ మనిష ి అంత్ర్ాంత్ర్ాలలో  
రహస్ే దావర్ాలు నోరద త్ెరదస్్ి న్న హో రద  
నేన్్ వరా సప కవిత్వం వేరద 
శిరస్్ా బ్రద్దలెై ప్రవహసి్్ి న్న సెలయిరేద  
 
అక్షర హింస్ కవిత్వం కాద్్  కన్్క  
అక్షర హర్ామయలలో ఉన్మత్ుి ని ఖ్డగ  వినాేసాలు ఆత్మహత్ాే 
స్ద్ృ ం కన్్క  
ప్రచేన్న ర్ాక్షస్్లకు ద్కరం గా  
ర్ోడుమీద్ న్డుస్కి న ేననే్్ కవిత్వం వరా స్్ి నానన్్  
 
ర్ోడుు  నా పరా ణం  
నేన్్ అనేవషిస్్ి న్న రహస్ే జ్గత్ుి  రకి నాళాలు అవ ే 
న్రకదావర్ాల మధే మనిష ిఅంత్ర్ేనత్రా లు  చకడాలని ఉన్నదా ? 
మనిష ిలో మనిష ిస్ంభాష్ణ వినాలని ఉన్నదా ? 
స్్డగిాల్ప స్ృషిటస్్ి న్న నా చ హేత్ులన్్ స్ృసించాల ని ఉన్నదా ? 
 
ర్ోడుు  నా రహస్ే స్ంకేత్ాలు  

అద్ృ ే హంత్కులన్్ స్కరే కతరణాలు శిక్ష్సి్్ి న్న వేళ  
ర్ోడు  భుజ్ స్ూంధ్ాలపె ైసపవద్ బింద్్వులలో  
నీ ప్రతిబింబ్ం ఒకసార్త చకస్్కో ! 
 
ర్ోడుు  నా జీవన్ వాేకరణం  
న్డుస్్ి న్న ప్రతి మనిష ీన్న్్న ప్రతిబింబిస్్ి న్న వాడయ  
ఒక ేభాష్ ఒక ేఘోష్ ఒక ేఆకారం ఒక ేఆత్మకధ  
 
స్వప్నఖ్చిత్మ నై్  నా  ర్ీర్ానిన ర్ోడు క ేఅంకతత్ం చయసాన్్ కదా ! 
నా వనెెనముక ప డవునా యుగయుగాల పాద్ ప్దామలు  
జ్ండాలు నినాదాలు జ్ెళైళి స్ంకెళళి ఆకల్ప కర్ామగార్ాలు 
.మృత్ుేవు  యాేగార్ాలన్్ చ్చలుేకుని  
స్హస్ర ఖ్డాగ లుగా విసి్ర్తంచిన్ నా బ్ాహువులపె ైఅడుగడుగునా 
నేన ే 
 
నా చ్ట్టట ర్ా మన్్ష్ుేలు  
మన్్ష్ుేలన్్ కబ్ళ్ళస్్ి న్న మన్్ష్ుేలు  
స్్ఖ్ద్్ఖ్ాల మధే నిర్తుపి్ంగా న్డుస్్ి న్న మన్్ష్ుేలు  
అరచయత్ులలో ఎదారదలన్్ మోస్్కుని వస్్ి నాన మన్్ష్ుేలు  
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శిక్ష్ావాకాేల వలే నిలబ్డని్ భవనాలలో మనిష ిభవిష్ేత్ుి న్్ ఉర్త 
తీస్్ి న్న మన్్ష్ుేలు  
కనీనళి వలె మ రదస్్ి న్న మన్్ష్ుేలు 
రగులుత్ున్న గాయాల న్్ంచి నతె్ుి రద చ్కూల వలె ర్ాలుత్ున్న 
మన్్ష్ుేలు  
అంత్ా న్న్్న చ్చలుేకుని వస్్ి నాన వాళళి  
నా కన్్నల వెన్్క రహస్ే జ్లపాత్ాలన్్ చయద ంచ్కుని వస్్ి న్న 
వాళళి  
 
ర్ోడుు  నా స్రవస్వం  
న్గర్ారణాేలలో అరధర్ాతిర భయంకర అట్టహాసాలు వినాలని 
ఉన్నదా ? 
మనిష ిసింహ స్ద్ృశ్రడిగా మారదత్ున్న ద్ృ ేం  చకడాలని 
ఉన్నదా ? 
భరా ంతి ని స్ంహర్తస్్ి న్న నా చయత్ులన్్  ృసించాలని ఉన్నదా? 
ర్ోడుు  మలుప్ు తిరదగు త్ున్న చోట్ శిలావిగాహాల హ చేర్తక ఒక 
సార్త వింట్ ేచాలు  
వంత్నె్ కతాంద్ నీళిలో కలల అలలపె ైనీ ప్రతిబింబ్ం ఒకసార్త 
చకస్్కో ! 
 
ర్ోడుు  నా ఇతివృతి్ం  
చ్చకట్ ిహాలాహలానిన ఆసావద స్్ి న్న వీధ్  మహర్తష నా 
కావేనాయకుడు . 
 
నేనవెర్ో త్ెలుసా  
నాపె ైవిషాద్ మేఘాలు రదవువత్ున్న వార్వెర్ో త్ెలుసా  

న్న్్న వాగాంధన్ం  చయస్్ి న్న వార్వెర్ో త్ెలుసా  
న్న్్న రహో బిలం లో ప్డదోరస్్ి న్న వార్వెర్ో త్లెుసా  
నా మసిిషాూనిన కాట్ల వేస్్ి న్న వార్వెర్ో త్ెలుసా  
జీవన్ సౌరభానిన న్ద  వీధ్ లో వేలం వేస్్ి న్న వార్వెర్ో త్లెుసా  
మేఘ విచిేన్నమ నై్ ఆకా ం కతాంద్ ర్ోడు  ప డవునా  
శిధ్ ల వృక్ష్ాలకు న్మసాూరం చయస్్ి న్న ప్ర్తవరా జ్కుడా ! 
విధవంస్క యంత్రా లన్్ ఆల్పంగన్ం చయస్్కుంట్లన్న సాహసకిుడా  
నీ చయత్ులన్్ నీవ ేఉర్త త్రా ళళి గా మారదేకుంట్లన్న వాడా  
నీవు మర్వెర్ో కాద్్ నేన ే 
న్న్్న వెంట్ాడుత్ున్న దారదణ మారణ జ్ావలా హసాి లన్్ 
హత్మారేగలనా ననే్్ ? 
మనిష ినిర్తమస్్ి న్న ర్ాక్షస్ న్గరం లో అత్డయ కాద్్  నేన్్ కూడా 
ఒక ఖ్ెైదీన ే 
నాేయ పీఠాల మధే విష్ భాండం లో మనిష ిపాదాల కతాంద్ 
పాప్భూయిష్టమ నై్  భస్మర్ాస్్లలో 
నేన్్ కూడా ఉనానన్్  
 
ర్ోడుు  నా చంద్స్్ా  
శిరస్్ా బ్రద్దలెై ప్రవహసి్్ి న్న స్వప్నజ్లాలలో స్వచేమ నై్ మనిష ి
ఒక క్షణం సాక్ష్ాత్ూర్తంచినా చాలు  
 
ర్ోడుు  కలసకిొంట్లన్న చోట్ ఏదో  కొతి్ స్ేృహ  
కొతి్ భాష్ ఆవిర్ాభవం అకూడయ  
ధకళ్ళ వృక్ష్ాలు ర్ాల్పేన్ అక్షర కుస్్మాలన్్  అలంకారం గా 
ధర్తసాి న్్  
ర్ోడుు  నా నిఘంట్లవు , నా అక్షర ప్రప్ంచం అదయ  
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తలక్ట కవిత - “నవత  కవిత” 

డా.వెదైేహి శశ్చధర్ 

ఇంత్కు మున్్ప్ు చాలా స్ంద్ర్ాభలోు  చపెిేన్ట్లు ,నా 
అభిపరా యం లో మంచి కవిత్ావనికత ల్పట్మస్ ట్ స్ట- విశలుష్ణ త్ో 
స్ంబ్ంధం లేని మన్ స్హజ్ స్ేంద్న్. ఒక మంచి కవిత్ చద వాక 
మన్ం ఉత్యిజిత్ులమవావల్ప. ఆ కవిత్ ప్దయ ప్దయ స్్ఫరణకు ర్ావాల్ప. 
అంత్కు ముంద్్ లేని ఒక కలవరం అన్్భవం లోకత ర్ావాల్ప.ఒక 
గకప్ే రసాన్ంద్ం లో త్లమున్కలవావల్ప.ఇజ్ాలకు, భావజ్ాలానికత 
నిమితి్ం లేకుండా మన్ల్పన ఆ కవిత్ వెంట్ాడాల్ప. "అమృత్ం 
కుర్తసని్ ర్ాతిర "న్న్్న అలా వెంట్ాడని్ ప్ుసి్కాలలో ముఖ్ేమ ై 
న్ద . అమృత్ం కుర్తసిన్ ర్ాతిర లో దాదాప్ు 90 దాక కవిత్లు 
ఉనానయి. అంద్్లో ఇరవెై పెగైా కవిత్లు చాలా మంచి కవిత్లు. 
ఇప్ేట్ికీ న్న్్న వెంట్ాడయ కవిత్లు. అట్ల వంట్ి ఒక కవిత్ గుర్తంచి 
న్ నా అభిపరా యాల్పన స్ంక్ష్పిి్ంగా ప్ంచ్కోవట్మే ఈ వాేస్ం 
ముఖ్యే దయద  ేం.  

ఈ స్ంకలన్ంలో ఆయన్ వరా సిన్ నవత -కవిత కవిత్కు 
ఒక ప్రత్యే కత్ ఉంద . ఈ కవిత్ ప్ూర్తిగా కవిత్వం గుర్తంచి కవిత్ా 
త్మకం గా వరా సని్ కవిత్. సాధ్ారణంగా కవిత్వం గుర్తంచి కవిత్వ 
త్తి్వం గుర్తంచి విమరశనాత్మకంగా చర్తే ంచట్ం, కవిత్ావనిన నిరవ 
చించట్ం, కవిత్వ లక్షణాలన్్ సిదాద ంతీకర్తంచట్ం వంట్విి విప్ుల 
మ ైన్ వాేసాలలో చయయడానికత ప్రయత్నం జ్రదగుత్ుంద . ఎంద్్ 
కంట్ే కవిత్వప్ు విసి్ృతి అట్లవంట్ిద . అంత్ విప్ులంగా స్మగాంగా 
కవిత్ావనిన గుర్తంచి సదిాద ంతీకర్తంచట్ానికత ప్రయతినంచినా నిజ్ానికత 
ఒక గణణత్ప్ు ఫారదమలాని నిరూపించిన్ట్లు  కవిత్వప్ు ఫారదమలాన్్ 
నిరూపించలేము. ఎంద్్కంట్ ేకవిత్వం హృద్య స్ంబ్ంధ్ . కవేలం 
అన్్భవెైకవదే్ేమ నై్ద . ఇంత్ట్ ి లోత్ెైన్, విసి్ృత్మ నై్ కవిత్ావనిన, 
కవిత్వ త్త్ావనిన గుర్తంచి ఒక ప్ర్తమిత్మ ైన్ కవిత్లో చపె్ేడం 
సాధేమా? అద  కూడా కవిత్ాత్మకంగా! సాధేమ ేఅని నిరూపించయ 
కవిత్, న్వత్ -కవిత్. 

నిజ్ానికత మంచి కవిత్వం ఎలా ఉండాలో త్లె్పయాలనాన, 
ఏద  కవిత్వం కాదో  త్లె్పయాలనాన ఈ కవిత్ చద్వాల్ప. వరధమాన్ 

కవులకత ఒక ప యిెట్కి్ట గెడై్స లాంట్ిద  ఈ కవిత్. ఈ కవిత్ ఎత్ుి గడయ 
ఎంత్ో అరధవంత్ం గా ఉంట్లంద . 

“మ్తరమా కవిత ఉననప్ుుడే నవత రాణిస్టి ంది  
అస్లు కవిత లలనే నవత కూడా ఉంది“ 

-అంట్ారద. ఎంత్ట్ి గకప్ే భావానిన అయినా, ఒక విన్కత్నమ ైన్, 
అభుేద్యమ నై్ విష్యం అయినా కవిత్ాత్మకంగా, రస్సప ఫరకం 
గా, హృద్యానిన త్ాకటే్ట్లు  చెప్ేలేకపప త్య అద  ర్ాణణంచద్్ అని 
ఆయన్ ఉదయద ేం. అంట్ే ఇకూడ కవిత్ావనికత కవేలం ఒక న్వేమ ైన్ 
భావమే కాకుండా శిలేం, అంద్మ నై్ నిర్తమతి ఎంత్ అవస్రమో 
చెప్ేకనే చబె్ుత్ునానరద. అంత్యకాద్్ అస్లు కవిత్ లోనే న్వత్ 
కూడా ఉంద  అని ఆయన్ అన్డం లో అరధం-నిజ్మ ైన్ కవిత్ లో 
కవి త్ాలూకు త్న్దెనై్ ఒక శ లై్ప, త్న్దెనై్ ఒక అన్్భూతి, అభి 
వేకతి, ఒక సగిేనచర్డ్ ఉంట్లంద , ఉండాల్ప. అదయ కవిత్ావనికత న్వేత్ావ 
నిన ఆపాద స్్ి ంద . అయిత్య న్వేత్వం పపర్తట్ చయసప ప్రయోగాల గుర్తం 
చి త్న్ అభిపరా యానిన ఖ్ర్ాఖ్ండి గా ఈ కవిత్ లో చపె్ుత్ారద 
కూడా  

“కాన్న మోడరన్ గ్ా ఉందామన్న, ఏదో అందామన్న  
తనకే త లియన్స్ అస్ుషుప్ు అనటభూతన్స్  
అరధం లేన్స్ ఇమేజరీ తో కలగ్ా ప్ులగప్ు వరానలతో  
డిలాన్ థ్ామస్ కు చేతగ్ాన్స్ అనటకరణలతో 
 ఒకదేశం న్స్రేుశం లేన్స్ వాకాుల వికారంతో  
ఎందటకు బాధిసాి వు ననటన,బాధ ప్డతావు నటవుి “ 

కవిత్వం ప్ట్ు  తిలక్ట-కు ఉన్న స్మగామ నై్ ద్ృషిట, ప్ట్షి్ట 
మ ైన్ అభిపరా యాలు, విశాల ద్ృకేధం ఈ కవిత్లో ప్రస్్ఫట్ం గా 
చకసాి ం. న్వత్ ఉండాలంట్టనే న్వేత్వం ప్ట్ు  చయసప అయోమయ 
ప్రయోగాల్పన నిర్కమహమాట్ంగా ఖ్ండిసాి రద. అంత్య కాద్్ కవిత్వం 
ఎలా ఉండ కూడదో , ఏద  కవిత్వం కాదో  నిరదద ష్టమ నై్ అంచనా త్ో 
ఆయన్ ఈ కవిత్లో చపె్ుత్ారద. 

“ఆధటన్స్కత ఉననంత మాతార నా ప్రతదీ శ్చరోధారుం కాదట  
… మాటలు పే్రిటం కవిత కాదట,మంతరం తంతరం అస్లే కాదట  
... అంతుపరా స్లు వేసినంత మాతార న పోర సైెక్ట భావం పో యెటీర అవదట.” 
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ఎంత్ చకూగా చెపాేరద! ఎంత్ట్ ి అవగాహన్, గమనింప్ు 
లేకపప త్య పప ర సెైక్ట భావం పప యిటె్ీర కాద్ని అంట్ారద. నిజ్ానికత చాలా 
మంద  కవులు చయసప ప్ని అదయ. ఒక పప ర సెైక్ట భావానిన పప యిటె్ీర అన్్ 
కొనే చట్రం లోంచి బ్యట్ ప్డలేకపప వట్ం. కవిత్వంలో అస్ేష్టత్ 
గుర్తంచి తిలక్ట ఈ కవిత్ లో చాలా గకప్ేగా చపె్ుత్ారద. అస్ేష్టత్ -
ట్రా న్ాపర్ెంట్ చ్చకట్ి లా ఉండాలంట్ారద. ఎంత్ అంద్మ నై్, అరధవంత్ 
మ ైన్, ఔచిత్ేమ నై్ పప ల్పక! చెపాేల్పాన్ విష్యానిన ఒకూ మ ట్ఫర్డ్ 
దావర్ా ఎంత్ అంద్ంగా స్్లభ గాా హేం చయసారద! అలాగ ే కవి 
అన్్భూతి ఆ పాఠకుడి హృద్యానికత హత్ుి కోవాల్ప అంట్ారద. 
కవిత్వ లక్షణాల్పన చపె్ేకనే చెపిే న్ అంద్మ నై్ కవిత్ా ప్ంకుి లు 
మర్త కొనిన ఈ కవిత్ లో చకదాద ం : 

“కవిత కొతి అనటభవాల కాంత పే్టటకన్స్ త రవాలి, కదలించాలి 
ప్రత మాటకీ శకిి ఉంది,ప్దటనట ఉంది  
ప్రత చితరణ కి అరధం ఉంది,ఔచితుం ఉంది “ 

అంద్్కే కదా చయయితిర్తగతన్ కవి చయతిలో సామాన్ే ప్దాలు కూడా 
చంద్రకాంతి ని ప్రతిఫల్పంచయ మణణదీపాలాు  ధగ ధగలాడత్ాయి! 
అంత్య కాద్్ 

 “కవితిం ఒక ఆల కమీ  
దాన్స్ రహస్ుం కవికే త లుస్ట “   

- అని త్యలేేసాి రద !  
నిజ్ానికత తిలక్ట కత ఆ రస్విద్ే త్ెల్పసని్ంత్గా చాలా త్కుూవ మంద  
కవులకు త్లెుస్ని నా నిశిేత్ాభిపరా యం. తిలక్ట ఈ కవిత్ని చాలా 
అంద్మ నై్,అరధవంత్మ ైన్ వాకాేలత్ో ముగతసాి రద : 

“కవితిం అంతరాంతర జయుతససచమలిన బహిరుతం చేయాలి  
విసి్రవంచాలి చ ైతను ప్రవధి 

అగ్వన చలోినా అమృతం కురవసినా అందం ఆనందం దాన్స్ ప్రమావధి“ 
అంట్ట 

నా అభిపరా యంలో కవిత్వలక్షణానిన ప్రయోజ్నానినఇంత్ 
స్రళంగా, ఇంత్ అంద్ంగా, ఇంత్ నిశిత్ంగా, ఇంత్ స్్నాయాస్ం 
గా ఒక కవిత్లో నిరవచించిన్ కవి మర్కకరద లేర్ేమో. తిలక్ట కవేలం 
మంచి కవిత్ావనిన మాత్రమే మన్కతవవలేద్్, కవిత్ావనిన గుర్తంచిన్ 
త్న్ స్్నిశిత్ాభిపరా యాల్పన ఒక చకూని కవిత్ాత్మకమ నై్ థసీిస్-లా 
ఈ కవిత్లో స్ేష్టం చయసారద. అంత్య కాద్్ ఒక మంచి కవిత్ ఎంత్ 
వెైయకతికమో అంత్ సారవజ్నీన్ం. కవి వెైయకతిక అన్్భూతి సాంద్ర 
మ ైన్ కవితీవకరణ దావర్ా పాఠకుల వెయైకతిక అన్్భూతిగా 
ట్రా నెైాైర్డ్  అవడమ ేసారవజ్నీన్త్. తిలక్ట కవిత్లలో ఈ సారవజ్నీ 
న్త్ మహా ఆకరషణయీంగా ఒద గతపప వట్ం మన్ం చకసాి ం. దానికత 
కారణం ఆయన్ భావుకత్, త్న్దెనై్ కవితీవకరణ, అద వతీయమ ైన్ 
శ ైల్ప, అద్్భత్మ నై్ మ ట్ఫరదు , గకప్ే ఆరదరత్, త్న్ అన్్భూతి 
ఆకార్ానిన స్జ్ెసిటవ్ గా పాఠకులకు హత్ుి కునటే్లు  చయయ గల  కతి, 
ఏ ఇజ్ానికత బ్ంధ్ ంప్బ్డక స్రవస్వత్ంత్రత్త్ో మాన్వీయ స్ేంద్న్ 
త్ో కవిత్వం వరా యగలగడం. ఆయన్ కవిత్లు గకంత్తిెి పాడుకున్న 
ప్రతిసార్ ీ అమృత్ం కుర్తసని్ట్ేు  ఉంట్లంద . వనెెనల జ్లపాత్ాలోు  
త్డసిని్ట్లు  ఉంట్లంద . ప్ర్తమళప్ు త్ుఫాన్్లలో చికుూకున్నట్లు  
ఉంట్లంద . ఒక గకప్ే ఆన్ందో  దయవగానికత లోన్వుత్ూ కొనిన వంద్ల 
సారదు  ఆయన్ కవిత్లు చద్్వుకోవట్ం నా సావన్్భవం.  
అంద్్కే శాీ శాీ అన్నట్లు   
ఆయన్ - 

కవితా స్త నొస్టన న్స్తు  
రస్ గంగ్ాధర తలకం !! 
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నవత  కవిత 
కీ. శ్ల. శ్రర దేవరకొండ బాల గంగ్ాధర తలక్ట 

 

మిత్రమా  
కవిత్ ఉన్నప్ుేడయ న్వత్ ర్ాణణస్్ి ంద   
అస్లు కవిత్ లోనే న్వత్ కూడా ఉంద  
 
కానీ మోడరన్ గా ఉందామనీ ,ఏదో అందామనీ  
త్న్కే త్లె్పయని అస్ేష్టప్ు అన్్భూతిని  
అరధం  లేని ఇమేజ్ర్ీ త్ో కలగా ప్ులగప్ు వరిన్లత్ో  
డిలాన్ థామస్ కు చయత్గాని అన్్కరణలత్ో  
ఒకదయ ం నిర్ేద ం లేని వాకాేల వికారంత్ో  
ఎంద్్కు బ్ాధ్ సాి వు న్న్్న, బ్ాధ ప్డత్ావు న్్వువ ! 
  
“ర్ాతిర ర్ెండో  జ్ాములో ర్ెండు కత్ుి ల్పన తినానన్్  
గుండు మీద్ గుండ ెమీద్ స్లూఫయర్తక్ట ఆసడి్స పప స్్కునానన్్ 
నా పదె్వుల్పన కతిిర్తంచి నీ వీప్ు మీద్ అతికాన్్  
ఈ నిముష్ం లో విష్ం లో నా నేత్రా లు స్్వరి ఝషాలు “  
ఇలా ర్ాయడం కొతి్గా గమమత్ుి గా ఉంట్లంద , కానీ ఇద  నానెా న్ా 
ఇద  ప్సతి్న్ం ప్ుస్ వరె్తాత్న్ం ఇంట్ట డికడయన్ా 
ఈ కషాయం వికట్సి్్ి ంద   
ఈ వేవసాయం వెర్తాత్లలు వసే్్ి ంద   
 
కవిత్వంలో అబ్ ాకుేర్తట్ి కొనిన స్ంద్ర్ాభలలో ఉండొచ్ేన్్  
కానీ పాఠకుడికత  నీ అన్్భూతి ఆకారం అందాల్ప హత్ుి కోవాల్ప  
అద  ట్రా న్ాపర్ెంట్ చ్చకట్ ై ఉండాల్ప,నిన్్న ప్లకర్తంచాల్ప 

కవిత్ కొతి్ అన్్భవాల కాంతి పపట్కిని త్రెవాల్ప ,కద్ల్పంచాల్ప 
ప్రతి మాట్కీ  కతి ఉంద  ,ప్ద్్న్్ ఉంద   
 

ప్రతి చిత్రణ కత అరధం ఉంద  ,ఔచిత్ేం ఉంద   
గులకర్ాళి డబ్ాా మోగతంచి గకప్ే స్ంగీత్ం అని డబ్ాయించకు  
అల్పగత న్న్్న  పించకు ,అనాన నీ మీద్ నాకు కోప్ం లేద్్  
 
గంత్లు కట్ిటన్ంత్ మాత్రా న్ గాడిద్ గురాం కాద్్ 
ఖ్ద్దరద ధర్తంచిన్ ప్రతివాడక గాంధ్యయుడు కాద్్ 
ఆధ్నికత్  ఉన్నంత్ మాత్రా నా ప్రతిద ీశిర్ోధ్ారేం కాద్్  
ఆహారేం మార్తే న్ంత్ మాత్రా న్ సామాన్్ేడు మహార్ాజ్వడు 
అంత్ేపరా స్లు వేసని్ంత్ మాత్రా న్ పప ర సెకై్ట భావం పప యిటె్ీర అవద్్ 
కవిత్వం ఒక ఆలెూమీ  దాని రహస్ేం కవికే త్లెుస్్ 
కాళ్ళదాస్్ కు త్లెుస్్ ,పదె్దన్న కు త్ెలుస్్  
కృషి్ శాసిి  ైకత త్లెుస్్, శాీ శాీ కత త్ెలుస్్  
 
ఈ కాలం లో బ్త్ుకు ఈ ప్రప్ంచానిన ప్రతిఫల్పంచ్  
ఇంట్ ికున్న కతట్కిీ లనీన త్ెరచి అనిన ప్వనాలీన ఆహావనించ్  
న్్వువ చపెపే దయదెనైా నీదెై వుండాల్ప ,నీ లోంచి ర్ావాల్ప -చించ్కుని 
ర్ావాల్ప  
 
మాట్లు పపరేట్ం కవిత్ కాద్్ ,మంత్రం త్ంత్రం అస్లే కాద్్ 
మళ్ళి ఈ నాడు చిత్రకవిత్లీన అయోమయ బ్ందాలీన 
ప్ున్రదద్ధర్తంచకు  
నిగాహ ప్రగాహాలు లేని భావాశావలని బ్ర్త మీద్ వద్లకు  
 
అనాన ! కవిత్వం అంత్ర్ాంత్ర జ్యేతిసీామల్పన బ్హరిగత్ం చయయాల్ప  
విసి్ర్తంచాల్ప చెతై్న్ే ప్ర్తధ్   
అగతన చల్పునా అమృత్ం కుర్తసనిా అంద్ం ఆన్ంద్ం దాని ప్రమావధ్   
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నయాగరా - అభుుదయ ప్రసాథ నంలల తొలిమజిలీ 

ఆచారు శ్రర  జి. వి. స్టబరహమణుం 

నేన్్ 'న్యాగర్ా' కవిత్ా స్ంప్ుట్ానిన చద్్వుత్ున్న 
ప్ుేడు అలవోకగా నా మన్స్్ాలో 'కనప్డలేదా మరో ప్రప్ంచప్ు 
- కణకణ మండే తేరతాగ్వన' అన్న శాీశాీ మహాప్రసాి న్ గేయ చరణాలు 
నిన్ద ంచాయి. ఆ గయేంలో 'త్యరత్ాగతన' ప్రతీకకు అరిం వరేద, ఈ 
స్మృతిలోని త్ాత్ేరేం వరేద. బ్ లు ంకొండ ర్ామదాస్్, కుంద్్ర్తి 
ఆంజ్నేయులు, ఏలూేర్త స్్బ్రహమణేం గారలు ముగుగ రద కల్పస-ి
ఒకొూకూరూ మూడయసి ఖ్ండకావాేల చకప్ుేన్ - స్ంకలన్ంచయస ి
ప్రచ్ర్తంచిన్ 'న్యాగర్ా' నాకు త్యరత్ాగతనలా అనిపించింద . ఈ 
స్ంప్ుట్ి అభుేద్య కవిత్ా ప్రసాి న్ంలో ఒక మజిలీ; 'అభుేద్య 
కవిత్ా యుగంలో అచేయిన్ త్ొల్పకావేం.' 

(1)"శాీశాీ 'మహాప్రసాి న్' స్ంప్ుట్ిలో స్మసి్దయ ములకు, 
ప్రప్ంచ మాన్వులకు స్ంబ్ంధ్ ంచిన్ స్ంఘట్న్లన్్, అన్్భవ 
ములన్్ మాత్రమే వర్తించినాడు. ప్రత్యే కముగా కొనిన దయ ముల 
లోని ఉద్ే మముల నీత్డు సీవకర్తంచలేద్్. శాీశాీ వద ల్పన్ యిా 
యం మున్్ త్రదవాతి అభుేద్య కవులు సీవకర్తంచిర్త. 1944 
లో వలెువడిన్ 'న్యాగర్ా' కవిత్ా స్ంప్ుట్ి ఈ ధ్ోరణణకత ప్రతినిధ్  
వంట్ది  ... సీత్ార్ామర్ాజు మన్ే విప్ువము, ద్ండ ి స్త్ాేగాహ 
మున్ పాల గ న్నంద్్న్ ప్రభుత్వముచయత్ యావజాీవ కార్ాగార శిక్ష 
విధ్ ంప్బ్డని్ విప్ువనాయకుడు ఠాకూర్డ్ చంద్రసింగ్ వీర చర్తత్ర 
మున్నగు స్ంఘట్న్లు వీర్త కవిత్ా వస్్ి వులెైన్వి. అంత్యకాక 
పార్ీస్ వీధ్లు, చెనైా లోయలు, బ్ర్ామ అడవులు, మాసప ూ గేట్లు , 
సప లారదు , ట్ాంక్ట డెైవైరదు , గెర్తలాు ల గుంప్ులు, కొడవల్ప ప్ద్్న్్, 
'ఎరాజ్ెండా' స్మ మట్ పెట్లట  నిప్ుేల గకంత్ుక మున్నగున్వి వీర్త 
గేయములలో సాి న్మేరేరచ్కొనిన్వి. శాీశాీ సీవకర్తంచిన్ 'జగనానథ 
రథ చకరములు', 'అవతారము'లోని యముని మహిష్ప్ు లోహ 
ఘంట్ల వంట్ి స్ంకతే్ములు కాక, వాసి్విక స్ంఘట్న్లు, న్గాన 
న్్భూత్ులు సీవకర్తంప్బ్డని్వి. అభుేద్య కవిత్వ వికాస్ ద్ లో 
గమనింప్ద్గతన్ మజిలీ 'న్యాగర్ా' కవిత్ా స్ంప్ుట్ి. రమణార్ెడిస  
గారన్నట్లు గా- శాీశాీ కల్పేంచింద  వాత్ావరణం మట్లట కే కాగా 'న్యా 

గర్ా' కల్పేంచింద  ఆ వాత్ావరణంలోని స్కి ల ర్ేఖ్లు" 'న్యా 
గర్ా'లోని కుంద్్ర్తి ఆంజ్నేయులుగార్త కవిత్ా ఖ్ండాలన్్ గుర్తంచి 
న్ స్మీక్ష్ే యిా వాేస్ త్ాత్ేరేం. కుంద్్ర్తి త్మ కవిత్ా స్వభావా 
నిన పపర్కూంట్ట అన్నమాట్లు ముంద్్ మన్వి చయసాి న్్. 

(2)"ఆ రోజులలో  కుండ పో తగ్ా ఆవశేం కుమమరవంచడమే 
కవితిమనే వాదం మాది. దీన్స్కి తోడు ఎరరజండా నాయకతాిన 
యీ స్మాజ వువస్థ  మారాలన్స్ మా కవితలల వుండే స్ందశేం. 
కమూున్స్షుు  మాన్స్ఫెసోు నట మ్ంచిన ఉతిమ కవితిం ప్రప్ంచంలల 
లేదన్స్ మేం వాదిస్ూి వుంటే స్ంప్రదాయవాదటల ైన కవి మ్తుర లు 
కొందరు న్స్రాఘ ంతపో య వింటుండే వారు. వాళళో  రస్మన్న, వుంగు 
మన్న ధిన్స్ అన్న ప్ూరి అలంకారవక పారవభాషిక ప్దాలు వాడుతూ 
వుంటే వాటటన్స్ ఆధటన్స్క కవితాిన్స్కి అనియంచి చ ప్ుేప్న్స్ నాదిగ్ా 
వుండదేి. ... అభుుదయ కవితిం నయాగరా రోజులనటండి ఎనోన 
మలుప్ులు తరవగ్వ మజిలీలు దాటట, ఎంతో దూరం ప్రయాణం 
చేసింది. ... ఇప్ుటట విపో్వకవుల వీరావేశ్ాన్స్న చూస్టి ంటే అద ిఒక 
ఋజురఖేలల కాకుండా ఒక వలయాకార ప్రవధి మీద తరుగుతూ 
మళో్ల అదే సాథ నాన్స్కి వచిిందా అన్స్ప్ిస్టి ంది." 

ఈ మాట్ల్పన బ్ట్ిట  మన్కు త్లె్పసప విష్యాలు ప్రధ్ాన్ంగా 
మూడు. ఒకటట: 'న్యాగర్ా'లోని ఆంజ్నేయులుగార్త కవిత్ావనికత, 
అభుేద్య కవిత్ావనికత ఆద  ధరమమ నై్, ఆవ ేం మొద్ట్ి లక్షణం. 
రెండు: సామేవాద్ సదిాధ ంత్ానికత స్ంబ్ంధ్ ంచిందయ కవిత్ా వస్్ి వు. 
మూడు: పరా చ్చనాలంకార్తకులు చెపిే న్ పార్తభాషకి ప్దాలత్ోన్్, ప్ర 
కతాయా నిరవచనాలత్ోన్క, ప్రమాణాలత్ోన్్ వీర్త కవిత్ానిన ప్ర్తశీల్పం 
చట్ం కాకుండా కవిత్ావనికుండయ మౌల్పక ధర్ామలన్్ ద్ృషిటలో పటె్లట  
కొని గమనిసపి  ఈ కవిత్వంలోన్క కవిత్ాం  కన్ప్డుత్ుంద . 
మర్కకట్ి కవిత్ా లక్షణం కాకపప యినా చార్తత్రక స్త్ేం. ఈనాట్ ి
విప్ువ కవిత్వంలో కన్ప్డయ ఆవ ేం ఆనాట్ి అభుేద్య కవిత్ారంభ 
ద్ లో వలెువడని్ ఆవే ంలాంట్ిదయ. ఈ అంశాలు న్యాగర్ా కవిత్వ 
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స్వభావ, స్వరూప్, ప్రమాణ, పరా  సాి యలన్్ కామంగా నిరూపసి్్ి  
నానయని త్లెుస్్ కోవడం స్్లభం. 

కుంద్్ర్తి కవిత్ావనికత ప్రజ్యద్ేమాల చెైత్న్ేం పరా ణం. ఆ 
చెైత్నాేనికత స్ేంద ంచి వలెువడయదయ ఆయన్ కవిత్వం.(3) 
"సాధ్ారణంగా ననేనె్్నకొనే కావేవస్్ి వులు చెతై్న్ేవంత్మ ైన్ 
ప్రజ్యద్ేమాలకు స్ంబ్ంధ్ ంచిన్ట్ిటవిగా వుంట్ాయి. ఏదో ఒకరూప్ం 
లో ఆనాట్ి పాలక వేవసి్మీద్ ప్రజ్లు చయసిన్ తిరదగుబ్ాట్ల నా 
హృద్యంలో చెతై్న్ేసప ఫరకములెై న్న్్న ఆపాద్మసి్కం 
కద ల్పసాి యి. వాట్ ిజ్యాప్ జ్యాలత్ో నిమితి్ం లేద్్. ... ర్ాజ్కీ 
య నాయకుల సిదాధ ంత్ భేదాలత్ో నాకు నిమితి్ం లేద్్. గాంధ్ీజీ 
త్న్ అహింసా ద్ృషిటత్ో చకచి కాద్న్న మాత్రా న్ అలూు ర్త సతీ్ార్ామ 
ర్ాజు మహావీరదడు కాకుండా పప డు. అదయ విధంగా కమూేనిష్ుట  
సిదాధ ంత్వేతి్లు కాద్న్నంత్ మాత్రా న్ గాంధ్జీీ త్న్ వుద్ేమాల 
దావర్ా ప్రజ్లలో త్ెచిేన్ చెతై్నాేనికత చర్తత్రలో సాి న్ం లేకుండా 
పప ద్్. ఈ ద్ృషిటత్ో చకచిన్ ప్ుడు ఎనినలోపాలువునాన ప్రజ్లలో 
ఉవెవత్ుి గా ప ంగతన్ చెైత్న్ే మహాస్ముద్రత్రంగాలనీన నాకు 
కావలసని్ చ్ట్ాట లే. పపరమకవిత్ావనిన వద్ల్పన్ త్రదవాత్ త్లెుగు 
కవిత్వంలో విజ్ృంభించింద  ప్రధ్ాన్ముగా వీరరస్ము. దానికతత్ోడు 
అత్ేధ్ క స్ంఖ్ాేకులెైన్ సామాన్ే ప్రజ్ానీకప్ు విముకతికత స్ంబ్ంధ్ ం 
చిన్ ఊహలో ఉన్నట్లవంట్ి కరదణరస్ం అంత్ర్ావహినిగా వుండన ే
వున్నద . ఆధ్నిక కాలంలో వచిేన్ కవిత్వమంత్ా ఈ ర్ెండింట్ ి
స్మేమళన్మ"ే అన్న వాకాేలు కుంద్్ర్తి కవిత్ాస్మీక్షకు ప్నికత 
వచయే  ప్రమాణ స్కత్రా లు. 

కుంద్్ర్తి కమూేనిష్ుట  సదిాధ ంత్ాలకు కట్లట బ్డనిా, వాట్ిని 
మించిన్ మాన్వత్ావాదానిన మనినంచిన్వాడు. ప్రజ్ాఉద్ేమాలు 
ఏ పరా ంత్ానికత స్ంబ్ంధ్ ంచినా ఏ సదిాధ ంత్ాలన్్ ఆ ాయించి న్డచిి 
నా ఆయన్ ఆద్ర్ాభిమానాలన్్ చకరగకనానయి. కుంద్్ర్తి విప్ువం 
ఒక ర్ాజ్కయీ సదిాధ ంత్ానికత కట్లట బ్డింద  కాద్్, అభుేద్య 
ప్థానికత అంకతత్మ ైన్ద . పడీతి్ప్రజ్ చయసప ఉద్ేమం ఆయన్ కవిత్కు 
ఊపరి్త, కుంద్్ర్తి వేకతిత్వం అభుేద్య సాహిత్ేంలో ప్రత్యేకత్ 
సాధ్ ంచ్కున్నద  ఈ ప్రవృతిి వికాస్ంత్ోనే. అంద్్వలున ే ఆయన్ 
మాన్వత్ా వాదానిన మనినంచిన్ మార్తూ్స్్ట  కవిగా మన్నన్లు 
ప ంద్్త్ునానరద. 

కుంద్్ర్తి కవిత్ా ప్రవృతిిని తీర్తే ద ద ద ంద  ఆయన్ ప్రయోగ 
శీలం. (4)"ఆధ్నిక త్నె్్గు కవిత్ావనికత స్ంబ్ంధ్ ంచి ననే్్ ప్రతి 
పాద ంచి ప్రచారం చయసిన్ మర్కక ముఖ్ే విష్యము కథా కావే 
సిదాధ ంత్ము. దీనికత ఆద్్ేడెనై్ శాీశాీ మొద్లుకొని బ్ాల గంగాధర 
తిలక్ట వంట్ి అనేక మంద  ప్రముఖ్్లు అంగకీర్తంచట్ానికత ఇష్టప్ 
డక పప యినా ఆధ్నికుల రచన్లున్్ జ్ాగాతి్గా ప్ర్తశీల్పసపి  ఇద  
ఇప్ేట్ికే చాలావరకు చాల చోట్ు  ప్రవేశించిన్ట్లు  స్ేష్టంగా త్లెు 
స్్ి ంద . ననే్నేద  ప్రతి ఒకూ కవీ బ్ృహత్ాూవాేలే ర్ాయాలని కాద్్. 
కొంద్ర్తకత అంత్  కతి కూడా లేకపప వచ్ే, కాని 'ప్ూరామమ కథ', 
'విదూషకున్స్ ఆతమహతు', 'బాటసారవ', 'బిక్షువరీీయస'ి మొద్లగు 
వాట్ిలోవలె కథాం మదేెైనా వుంట్ేనే నాకు బ్ాగుంట్లంద . ఈమా 
త్రం కథాం ం కూడా లేని కవిత్లు కవేలం ప్రబ్ో ధ గయేాలు, వరి 
నాత్మక రచన్లుగా సాహిత్ేంలో వుండవచ్ే. కాని, రస్పప ష్ణ 
మొద్లగు కావే లక్షణాలకు ఇవి అంత్గా స్ర్తపప వని నా అన్్మా 
న్ం." అన్న కుంద్్ర్తిగార్త మాట్ల్పకూడ గమనింప్ ద్గతన్వి. 

ప్రబో్ ధం, వరిన్ం, కథన్ం - అనే మూడు ప్ద్ధత్ులోు  
మూడవ ప్ద్ధతిని గూడా అభుేద్య సాహతి్ేంలో సాధ్ ంచయ ప్రయో 
గానిన కుంద్్ర్తిగారద స్మర్తించారద. మారగద్రశకాలెైన్ రచన్లు వెల 
యించారద. అయిత్య, కుంద్్ర్తి కథన్ం ప్ుర్ాణ కథన్ం కాద్్, 
ప్రబ్ంధ కథన్ం కాద్్, అద  ఒక విధమ నై్ కథా స్మీక్షన్ం, కథన్్ 
కథగా చెప్ేట్ం ఆయన్ ధ్యేయం కాద్్, కథలోని వస్్ి వున్్ కవి 
త్ామయంగా వాేఖ్ాేనిస్కి  కథా స్కత్రా నిన అంత్సప ్ోత్సివనిగా 
ప్రవహింప్జ్యేట్ం ఆయన్ రచనాస్వభావం. 

"మతాన్స్కి నవాబు పె్టటున ముదటు  పే్రు 
ఆనాటట రజాకారు 
త లుగుజాత గుండ మీద 
కుంప్టటలా రజాకారుో  గ్ార మాలనట మండించారు 
దండించారు; పాప్ం ప్ండించారు, 
తలోి ఒడిలలకి తరలిపో నటనన త లుగునేల చ కకమీద 
దండయాతర చేశ్ారు 
నవాబు దరాా ల రాజుం ఏక ఖండగ్ా 
స్ితంతరంగ్ా ఉండాలన్స్ వాదించారు." 

ఇలా సాగతన్ 'త లంగ్ాణా' కావేరచన్ం కథాకథన్మే ప్రధ్ాన్ంగా కల 
ద  అన్్కోలేం. ఒక ఇతిహాసానిన స్మీక్ష్ించయ సాహతి్ే చర్తత్రకారదని 

http://www.andhrabharati.com/vachana/vyAsamulu/nayAgarA_GVS.html#F3
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కవిత్వ స్ములాు స్మన్కుంట్ాం. కథ కవిత్ా శ లై్పలో మజా్నోన్మజా్ 
న్ం చయయట్ం కుంద్్ర్తి కావేశిలేం. అంద్్కే 'త లంగ్ాణ' ఒక కొతి్ 
రకం కథా కావేం. 

కుంద్్ర్తి కథా కావే రచనా ప్రవృతిి ఆయన్ కవిత్కు 
స్మీక్ష్ా ద్ృషిటని ప్రసాద ంచింద . ఈ లక్షణం మొద్ట్ి కావేం అయిన్ 
'న్యాగర్ా'లో కన్ప్డుత్ుంద . ఒక కవి భావి కవిత్ా జీవిత్ంలో 
ప్ండించ్కొన్న ప్రయోగ శిలాేల బీజ్ావసి్ త్ొల్ప కవిత్లోు  కన్ప్ 
డట్ం స్హజ్ం. బీజ్మే ఒక మహా వృక్ష్ానికత త్ొల్పరూప్ం. 

న్యాగర్ాలో ఆంజ్నయేులుగార్త మొద్ట్ి కావేఖ్ండం 
'మన్ేంలో'. ఇంద్్లో వస్్ి వు అలూు ర్త సతీ్ార్ామర్ాజు విప్ువం. 
దానిన కథగా ర్ాసపి  న్వల కావచ్ే. పెంచిర్ాసపి  ప్రబ్ంధం కావచ్ే. 
కుంద్్ర్తి దాని కథన్్ చపె్ేట్ానికత వరా యలేదా కావేం! విప్ువ 
త్త్ావనిన చపె్ేట్ానికత వరా శారద. "స్మిషిట  స్త్ాేగాహం దయశానిన 
స్కలం ముంచతిెిన్ ర్ోజులు" అంట్ట ప్ూరవరంగానిన స్కత్రబ్ద్ధం 
చయశారద. 'మనుంలల, తరుగుబాటు, ప్రభుతిం విరగబాటు అణి 
చేసని, గ్ొడడలి ప్ెటుు ' అని ప్రసాి వన్న్్ నిరవహసి్కి  కథా త్త్ావనిన 
స్కచాేరి స్కచన్ంగా అంద ంచారద. 'మదరాస్టనటండ,ి మలబారు 
నటండ,ి తోలుకవచిిన సెనైుంలల కమాండరవన్ చీఫులు, శ్చవాల యం 
గ్ోడమీద, చ కికంచిన, విగరహాలు' - ఇంద్్లో కథా ఉంద , శిలేమూ 
ఉంద . కమాండర్తన్ చ్చఫులకథ చివర్త మూడుముకూలోు  అలంకార 
ధవని నా యాించి అద్్భత్ శిలాేనిన ప్రద్ర్తశంచింద . ఇట్లవంట్ ి
స్ంగాహ స్మీక్షలో కుంద్్ర్తి కవిత్ా కతి అణు కతిలా ప్రత్ేక్షమౌ 
త్ుంద . 'బంధించిన, బాన్స్స్తి, విచేేదక వీరమూరవి, విపో్వ 
శరదాకాశం, వెలిగ్వంచిన విదటుదీుప్ం, రామరాజు హృదయంలల, 
రగ్వలిన సాితంతేరేచే' అనే భాగంలో ఆవే ం ఉంద , వరిన్ం ఉంద . 
వీరదణణి  ఆ ాయించి కథాస్మృతి ఉంద . 'మను విపో్వం, మా చరవతరలల, 
వీచిన జంఝాన్స్ల వీచిక' అన్ట్ంలో స్మీక్ష్ాత్మకమ ైన్ ప్రబ్ో ధం 
ఉంద . మొత్ాి నికత 'మనుంలల' కవిత్ కుంద్్ర్తి కవిత్లో ఉన్న 
కథాత్మక, వరినాత్మక, ప్రబ్ో ధ్ాత్మక చెైత్ నాేనికత స్కక్షమద్ర్తశని. 
ముపపే ట్గా సాగతన్ కవిత్ా గుణస్ర వంత్ులకు స్ంగమతీరిం. 

'జయస్టి ంద'ి ఖ్ండకావేం కుంద్్ర్తి కవిత్ావశేానికత ప్రతిని 
ధ్ . వస్్ి  స్వభావానిన బ్ట్ిట  రచనా ప్రవృతిిని, ప్రకతాయా ప్రసాి ర్ానిన 
సార్తంచట్ం కుంద్్ర్తిగార్తకున్న స్హజ్ గుణం. శాీశాీ 'మర్ోప్రప్ంచం' 

గేయచాాయలోు  న్డచిిన్ ఈ కవిత్ విప్ువ సెైన్ే ప్రగతికత ద్్ంద్్భి. 
శాీశాీ గయేంలో గతి నా ాయించి ఆవ ేం ఉరకలెతిింద . 'జయస్టి ంద'ి 
కావేం వచన్ కవిత్ా ఖ్ండిక. అంత్రుయత్ో నిండని్ భావోదయవగం 
దీనికత పరా ణం! 

"గతకాల కథలలో  లేందీ 
కన్స్ుంచే నేటటది కాందీ 
మరో ప్రప్ంచప్ు 
మహదాశయమే 
మారుదరవశగ్ా 
నడిచే 
సైెనుం 
కదలిన 
కనక రథంలా 
వదలిన 
బరహామసి్రంలా 
ఫెళఫెళ ఫెళఫెళ 
నడిచే 
విపో్వ సైెనుం 
జయస్టి ంది జయస్టి ంది" 

ఈ ఖ్ండకిలో శాీశాీ రచన్లో ఉన్న కద్న్్ లేద్్; కాని కుంద్్ర్తి రచ 
న్లో కన్ప్డయ ప్ద్న్్వుంద . శాీశాీ నాద్వంత్మ నై్ జ్లపాత్ానిన 
స్ృషిటంచాడు; కుంద్్ర్తి ర్ాళు  గుళు  మధే ఒంప్ులు తిరదగుత్ూ 
ఒడుప్ుగా పార్ే సలెయిటే్ిని స్ృషిటంచాడు. ఒకట్ి గయే గతివలు  
సాధేమ ైంద ; మర్కకట్ి వచన్గతివలు  సాధేమ ైంద . ఒకట్ి ఆలోచ 
న్న్్ ఆవే ంలో అంత్రభవింప్ చయస్్ి ంద . అకూడ  బ్దం వెంట్ అరిం 
ప్రదగడెుత్ుంద . ఇకూడ అరింవెంట్  బ్దం అన్్స్ర్తస్్ి ంద . అకూడ 
 ావణాన్ంద్ంత్ో కవిత్ాన్ంద్ం శా్రతి కలుప్ుత్ుంద ; ఇకూడ కవిత్ా 
న్ంద్ం మన్నాన్ంద్ంగా మలుప్ు తిరదగుత్ుంద . ఒకట్ ి ఆబ్ాల 
గోపాలానిన వెంట్ తీస్్కుపప త్ుంద ; మర్కకట్ి బ్ుద ధజీవుల్పన ప్లక 
ర్తస్్ి ంద . అంద్్వలునే కుంద్్ర్తిగారనానరద - "వచనకవితిం 
మొదలగు ఈ రూపాలు కొదోు  గ్ొపో ు చదటవూ స్ంసాకరం గల 
మధుతరగత ప్రజలనట మాతరమే ప్రబో ధితం చేయగలుగుతాయ-" 
అని. 

'తరువాత' కావేఖ్ండిక అంత్రుయత్ో ఆలోచన్న్్ రంగ 
ర్తంచి చయసని్ రచన్. గతిత్ార్తూక భౌతిక వాదానికత కవిత్ారూపానిన 
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కల్పేంచిన్ ప్రయోగం. శాీశాీ దయ  చర్తత్రల ప్రభావం దీనిమీద్ బ్లంగా 
ఉంద . అంద్్లోకంట్  కొనిన అంశాలన్్ స్్స్ేష్టర్ేఖ్లత్ో వాచేం 
చయసప యత్నం ఇంద్్లో కన్ప్డుత్ుంద . 

'అనాుయం అకరమమూ 
స్ంఘంలల చదరంగం 
ప్రస్ురం దొమీమ దోప్డి ి
ఆరంభంచన్స్ 
ఆదియుగంలా 
మంచి మీద బరతకమంది!' 
'అందరవక ీ
అవకాశ్ాలూ 
స్రవపో యే వస్ూి తుతి 
ప్ంప్ణిిలల స్మాన భాగం 
కోరుకోనట హకుకందట' 

ఈ ఖ్ండకిలో ప్రతిపాదాేంశానికున్న పరా ధ్ాన్ేం ప్రతిపాద్న్ విధ్ానా 
నికత లేద్్. వస్్ి వు న్లంకర్తంచి స్ేష్టత్కు ద్కరంకావట్ం 
ఇష్టంలేకపప వట్మే కుంద్్ర్తినీ కృతినిలా రచింప్చయసింద .  

కవిత్వప్ుశ ైల్ప సామాన్ేప్రజ్ల స్ంభాష్ణసాి యికత ర్ావాల  
నే లక్షేంత్ో కలం ప్ట్ిటన్ కవి శాీకుంద్్ర్తి. ఈలక్షేం గేయంత్ో సాధ్ ం 
చట్ం, బ్ురాకథల వంట్ ిప్రకతాయలత్ో సాధ్ ంచట్ం త్యల్పక అనికూడా 
కుంద్్ర్తికత త్లెుస్్. అయినా వచన్ కవిత్కు ఆ కతిని సాధ్ ంచాలని 
కుంద్్ర్తి సాహతి్ే జీవిత్లక్షేం. కుంద్్ర్తి కవిత్ా శ ైల్ప త్లెుగు 
ద్న్ంలోని బ్లానిన ప్ుంజుకున్న ప్లుకుబ్డులత్ో స్రళంగా సాగు 
త్ుంద . మన్స్్లోన్్ండి ద్కస్్కొనివచయే  భావాలకు ఛంద్స్్ాల 
వేషాలు వయేకుండా, రంగలాస్ేం చయయించకుండా, శాీరంగనీత్ులు 
చెప్ేకుండా, చ్రదకుత్న్ంత్ో చలాకతీ్నానీన, స్మీక్ష్ాగౌరవంత్ో 
సౌజ్న్ేశీలానీన, స్కట్ిద్న్ంత్ో సౌకుమార్ాేనీన, ఆవే ంత్ో ఆలోచ 
న్న్క, అంత్రుయలో అంత్ర్తనయమానీన, కథత్ో బో్ ధన్క, వకోా కతి 
త్ో వేంగాేనీన, వాసి్వంత్ో వరిన్న్క, విప్ువంత్ో వివకేానీన, మా 
ర్తూ్జ్ంత్ో మాన్వత్ావనీన, స్మిమళ్ళత్ంచయసి వచన్ కవిత్ా ప్రప్ం 
చంలో ప్రముఖ్ాచారే పఠీానిన ఆకామించిన్ శాీకుంద్్ర్తి సాహిత్ే 
యాత్రలో మొద్ట్ి మజిలీ 'నయాగరా'. ఈ జ్లపాత్ంలో ప్రభవించి 
న్ విద్్ేత్యి  కుంద్్ర్తి కృత్ుల నిండా వలెుగు వాకలుగా ప్రవహిం 
చింద .            (అక్షర్ాల ఆలోచన్లు: యువభారతి సౌజ్న్ేంత్

(1) ఆధ్నికాంధర కవిత్వము. డా॥ సి. నార్ాయణర్ెడిస  ప్ుట్ 695             (2) 'న్యాగర్ా' - ద వతీయ ముద్రణ పీఠతక - శీాకుంద్్ర్తి  
(3) కుంద్్ర్తి కృత్ులు - పీఠతక - శీా కుంద్్ర్తి ప్ుట్లు 3 - 4                  (4) కుంద్్ర్తి కృత్ులు - పీఠతక - శీా కుంద్్ర్తి ప్ుట్ 3 

మనుంలల 

కీ.శల. శీా కుంద్్ర్తి ఆంజ్నేయులు 

స్మిషిట 
స్త్ాేగాహం దయశానిన 
స్కలం ముంచతిెిన్ ర్ోజులు 
మన్ేంలో 
తిరదగుబ్ాట్ల 
ప్రభుత్వం విరగబ్ాట్ల 
అణణచయసిన్ 
గకడసల్ప పటె్లట  
ర్ాచర్తకప్ు బ్ాట్లోు  
ర్ాజుకున్న కారదచిచ్ే 

మన్్నతిన్న పాములాు ంట్ ి
మన్ేం వీరదల గుండెలోు  
ర్ేగతనెై ప్రళయ ప్రళయంగా 
త్ుఫాన్్ స్హసరా లు 
అమాయక హృద్యాలోు  
రగతల్ప విప్ువ జ్యేత్ులు 
మన్ే స్ముద్రంలో 
చెలర్ేగతన్ అవమాన్ 
బ్డబ్ాగతన జ్ావలకు 
ర్ాజుకునెైన ప్రభుత్వ భవనాల్ 

ర్ాజ్ధ్ాని న్గరంలో 
మా చయసని్ 
మన్ేవిప్ువం దయశానికత 
మారగద్ర్తశ 
ద గత వచిేన్ వలెుగుబ్ాట్ 
సెంట్ల జ్ార్తా 
కోట్ చెవుల్ చదె ర్తంచిన్ 
విప్ువ ద్్ంద్్భి! 
'మిరప్కాయ త్పాలా'కు 
మిల్పట్ర్ ీత్ుపాకత బ్ారదలు 

స్మాధ్ాన్ం చపె్ేలేక 
స్గం చచిే కూచ్ంట్ ే
త్ెన్్గు ర్ాజు 
కరకు ద్న్ం 
త్ెల్పసింద  ప్రభుత్ావనికత 
నాేయం బ్ురఖ్ా త్గతల్పంచిన్ 
ప్రభుత్ావనికత ప్ట్లట  గకమమలు 
విప్ువానిన విర్తచయెేన్్ 
ముఠాదారు  ప్థం! 
ముఠాదార్ీ ముస్్గులోు  
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జ్ర్తగ ే
అకామాలకు 
విరదగుడు మన్ే విప్ువం 
మన్ేంలో ప్రభుత్ావనికత 
మలేర్తయా చల్ప జ్వరం 
ప్ట్లట కొని బ్ాధ్ సపి  
విజ్ృంభించి నిప్ుేల కంఠం 
వినిపించిన్ విప్ువ గతీ్ం 
వినసే్ర్తకత 
బ్ ద ర్తపప యి 
ప్రభుత్ావనికత త్లెు  గుడుు  
ప్డనిె ై
మద్ర్ాస్్ న్్ండ ి
మలబ్ారద న్్ండ ి
త్ోలుక వచిేన్ సెైన్ేంలో 
కమాండర్తన్ చ్చఫులు 

శివాలయం గోడమీద్ 
చెకతూంచిన్ 
విగాహాలు! 
మన్ేంలో పపరదకున్న 
మతి్ంత్ా విద ల్పంచిన్ 
మా హృద్యాలు 
కద ల్పంచిన్ 
ద గంత్ాలు మండించిన్ 
దీపకిలెై శౌర్ాేగునలు 
ప్రచండమ నై్ మన్ే విప్ువం 
అనామకంగా 
వీచిన్ ఒక 
చిరదగాల్ప త్రంగంగా 
చయసింద  ప్రభుత్వం 
వరా సింద  ర్తకారదస లోు  
మూసపదాద  మని లోకం కళళు ! 

ర్ాజ్దోరహంగా, నరేంగా 
దోపడిగిా, దొమీమగా 
చర్తత్రలో వరా స్్కున్న 
చయద్సి్ప్ు వరా త్లకేం - 
మన్ే విప్ువం 
మా చర్తత్రలో 
వీచిన్ జ్ంఝానిల వీచిక! 
విద్ళ్ళంచిన్ వీరదని ఖ్డగ ం 
ప్గ ప్ట్ిటన్ పాము బ్ుసా 
చకపించిన్ విప్ువ మారగం 
సామాా జ్ేప్ు 
కత్ుి ల వాన్కు 
ప్ట్ిటంచిన్ స్వరి చాత్రం 
అధ్ కారప్ు అనాేయముమలు 
అడిస ంచిన్ రక్ష్ా కవచం! 
మన్ేవిప్ువం 

మా చర్తత్రలో 
వీచిన్ జ్ంఝానిల వీచిక! 
బ్ంధ్ ంచిన్ 
బ్ానిస్త్వ 
విచయా ద్క వీర మూర్తి 
విప్ువ  రదాకా ం 
వెల్పగతంచిన్ విద్్ేదీదప్ం 
ర్ామర్ాజు 
హృద్యంలో 
రగతల్పన్ సావత్ంత్యరయచా! 
మన్ేవిప్ువం 
మా చర్తత్రలో 
వీచిన్ జ్ంఝానిల వీచిక!

“నయాగరా” గురవంచి కుందటరవి మాటలలో  ...  

ఆ ర్ోజులోు  న్యాగర్ాన్్ గాంథ స్మీక్షలో తిట్టని ప్తిరక 
గానీ, చద విన్ వార్తలో తిట్టని పాఠకుడు గానీ లేడు. ఇద చాలా 
వాదోప్వాదాలకు త్ావిచిేన్ కావేం కావడం వలున ేదానికత అంత్ 
పపరద వచిేంద  త్రదవాత్ కాలంలో. గాంధ్ీ గార్తని చకడని మహా 
నాయకులున్నట్లు  న్యాగర్ాన్్ చకడని గకప్ే కవులు యిప్ుే 
డు చాలా మంద  వునానరద. అప్ేట్ోు  యిా కావేం చద విన్ వార్తలో 
యిద  కవిత్వం కాద్న్న వార్ ే అధ్ క స్ంఖ్ాేకులు. కవిత్వం అని 
ఒప్ుేకున్న వారద కూడా యిద  కమూేనిస్్ట  కవిత్వం అని విశలష్ 
ణ ప్ూరవకంగా ఒప్ుేకునానరద. ఇకపప త్య కమూేనిస్్ట  పార్ీట స్భుే 
లూ అభిమాన్్లు మాత్రమే దీనిని కాసపి  కూసపి  ఆద్ర్తంచారద. ఆ 
ర్ోజులోు  కుండ పప త్గా ఆవే ం కుమమర్తంచడమ ేకవిత్వమన ేవాద్ం 
మాద . దీనికత త్ోడు ఎరా జ్ండా నాయకత్ావన్ యిా స్మాజ్ వేవసి్ 
మార్ాలని మా కవిత్లో వుండయ స్ందయ ం. కమూేనిస్్ట  మానిఫె 
సపట న్్ మించిన్ ఉతి్మ కవిత్వం ప్రప్ంచంలో లేద్ని మేం వాద స్కి  
వుంట్ే స్ంప్రదాయవాద్్లెైన్ కవి మిత్ుర లు కొంద్రద నిర్ాఘ ంత్పప యి 

వింట్లండయ వారద. వాళళు  రస్మనీ, వేంగేమనీ, ధవని అనీ ప్ూరవ 
ఆలంకార్తక పార్తభాషకి ప్దాలు వాడుత్ూ వుంట్ే వాట్ిని ఆధ్నిక 
కవిత్ావనికత అన్వయించి చెపపే ప్ని నాద గా వుండయద . కీ. శల. మా 
ర్ామదాస్్ ఒక వికట్ాట్ట హాస్ంలాంట్ి న్వువ న్వివ, వాళుకు జ్వా 
బ్ు చపెపేశలవాడు. ఇక మా స్్బ్రహమణేం త్న్కు ప్ూర్తిగా త్లె్పయ 
ని, ఎద్్ట్ి వాడికత అస్లే అంత్ుబ్ట్టని విధంగా గంట్లు గంట్లు 
వుప్న్ేససి్్ి ండయ వాడు. ఇద్ంత్ా ప్రతిర్ోజు సాయంత్రం గుంట్టరద 
బ్రా డీపపట్లో ర్ెైలు ప్ట్ాట ల మీద్ జ్ర్తగ ే స్మావేశాలోు  జ్రదగుత్ుం 
డయద . ఈ నిరంత్ర చరేల ప్రేవసాన్ంగా ఆ ర్ోజులోు  చాలామంద  
యువకవులు అభుేద్య వాద్ం వెపై్ు మొగాగ రద. ఆర్ోజులోు  మేం 
సాధ్ ంచిన్ స్త్ఫల్పత్ాలోు  యిదొకట్ి. ఈనాట్విలె స్ంప్రదాయ 
వాద్్లన్్ లక్షే పటె్టకుండా అభుేద్య వాద్్లెైన్ కవులు ముం 
ద్్కు పప యి ేఅన్్కూల ప్ర్తసిితి ఆనాడు లేద్్. అప్ుేడు వార్తని 
ఎకూడకికూడ ఢీకొని యుదాధ లు చయయవలసని్ అవస్రం వుండయద . 
అభుేద్య కవిత్వం న్యాగర్ా ర్ోజులన్్ండి ఎనోన మలుప్ులు 
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తిర్తగత మజిలీలు దాట్,ి ఎంత్ోద్కరం ప్రయాణం చయసింద . ఇప్ేట్ ి
విప్ువకవుల వీర్ావేశానిన చకస్్ి ంట్ ేఅద  ఒక ఋజుర్ేఖ్లో కాకుం 
డా ఒక వలయాకార ప్ర్తధ్  మీద్ తిరదగుత్ూ మళ్ళు అదయ సాి నానికత 
వచిేందా అనిపసి్్ి ంద . న్యాగర్ాలోని కవిత్వం గుర్తంచి త్రదవా 
త్ కాలంలో వచిేన్ స్హృద్య స్ద వమరశ శాీ కె. వి. రమణార్డెిస  
గారద చయసని్ద . శాీశాీ కవేలం సదిాధ ంత్ానిన ప్రతిపాద ంచి ఆకా  మార్ాగ  
లలో ఎవర్తక ీ అంద్కుండా విహర్తస్్ి ంట్ే, న్యాగర్ా కవులు 

భూమీమద కత ద గత యికూడ ి ప్ర్తసిిత్ులన్్ అరిం చయస్్కొని వాట్ికత 
కావేత్వం యిచాేరని వాేఖ్ాేనించారద. మన్ే విప్ువం, ఠాకూర్డ్ 
చంద్రసింగ్ వంట్ి స్ంఘట్న్ ప్ూర్తత్మ ైన్ కావేవస్్ి వులు వున్నం 
ద్్వలు  ఆ వాేఖ్ాేన్ం చాలా వరకు నిజ్మనిపించింద . త్రదవాత్ 
నేన్్ ప్రతిపాద ంచిన్ కథా కావే సిదాధ ంత్ానికత కూడా యివే మూల 
బీజ్ాలు అయివుండవచ్ే.                (ర్ెండవ ముద్రణ  
1975)

        
 

 
 
"సింధట, సాక్,ి దీపాలకు బియుం డబుులిచిిన స్చిన్." ప్పే్రోో  నూుస్ గటటు గ్ా చదవిాడు వస్ంత్. "బియుం డబుులు కాదటరా గ్ాడిదా - 
బియండబుో ే లు" స్రవదదిాు డు వివేక్ట.  

“పాట పాడతానట – తాళం వేసాి రా/” అన్స్ అడిగ్వంది ఒ భారు. అలాగే్ అన్స్ పాట మొదలు ప్ెటుగ్ానే గది తలుప్ుకి తాళం ప్ెటటు  వళెిపో యాడు 
భరి. 
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నూు జెరీచ లల TFAS ఆగషుు  15 న డా. గరవకపాటట నరసింహ రావు గ్ారవ ప్రస్ంగం 

డా. గర్తకపాట్ి న్రసింహ ర్ావు గార్త ప్రవచన్ం ఆగష్ుట  15 న్ న్కే జ్రె్ీా త్లెుగు కళా స్మితి అదెైవరేములో, సౌత్ పెలు న్ ఫలీ్స  
సాయి ద్తి్ పీఠం లో మహా అద్్భత్ం గా జ్ర్తగతంద . మన్ త్లెుగు వాళుంత్ా త్ండోప్ త్ండాలు గా వేంచయసి, గురదవు గార్త ప్రవచనానిన తిల 
కతంచి, విని ఎంత్ో ఆన్ంద ంచారద. 

ద వ స్హసరా వధ్ాని గా ప్రఖ్ాేత్ ప ంద న్ డా. గర్తకపాట్ి గారద అసాధ్ారణ స్మరదధ లని మర్కక సార్త నిరూపించ్కునానరద. కతకతూర్తసి 
న్ సాయి ద్తి్ మండప్ం లో జ్నాల న్ంద్ర్తని దాదాప్ు మూడు ఘంట్ల సపప్ు మంత్ర ముగుధ లెై ఆకట్లట కున్న ఘన్త్ ఆయన్కే ద్కతూంద . 
ఆ శ్రభ ద న్ం మన్ భారత్ 70 వ సావత్ంత్ర ద న్ం కావడం కూడా మన్ అద్ృష్టం. స్్మారద 7PM డా. అవధ్ాని గర్తకపాట్ి న్రసింహర్ావు 
గారద మన్ భారత్ జ్ాతీయ ప్త్ాకానిన ఆవిష్ూర్తంచారద. పిద్ప్ సాయి ద్తి్ పఠీమంత్ా ప్రేవకే్ష్ించి, సాయి భగవాన్్ని ఆశీరవ చనాలు 
తీస్్కునానక, TFAS అధేక్షులు శాీ గురద ఆలంప్ల్పు గారద స్భ కారేకామానిన ఆరంభించారద. శాీ మధ్ అనాన గారద, గర్తకపాట్ి గార్త ని 
స్భా ముఖ్ంగా ప్ర్తచయం చయశారద. స్త్ే నమేాన్ గారద ప్ూల గుచాంత్ో గర్తకపాట్ి గార్తని స్నామనించారద. 

డా. గర్తకపాట్ి గారద, సెటసె్ మానేజ్ మ ంట్ అనే ట్ాపకి్ట మీద్ అన్రగళంగా అనకే దెైన్ంద న్ అన్్భవాలు కూడుకొని, స్రదాగా, ఎనోన 
హాస్ే ప్రస్ంగాలత్ో స్భికులన్ంద్ర్తని ఆహాు ద్ ప్రచారద. కొనిన ఉదాహరణలు చెప్ుేకోవాలంట్ే, ముఖ్ేంగా ఆయన్ హ దైరా బ్ాద్్ లో ఫ్ాు ట్ 
కొన్డంత్ో - జ్గమంత్ా మిధే అనే విష్యం అరిమ ైంద్నానరద. అంట్ే, ఈ ఫ్ాు ట్ కొనానక అంద్్లో ఎంత్ భాగం నిజ్ంగా స్వత్మంట్ే 
చివర్తకత ఏమి లేద్ని త్యల్పంద  - అంట్ే గోడలు గాని, చకరద గాని, చివర్తకత నలే, సి్లం గాని, ప్ూర్తిగా స్వంత్ం కాక ప్కూ వాళి అన్్మతి లే 
కుండా ఏమి చయయలేమని త్యల్పంద . ఇలాంట్ి ఎనోన ప్రహస్నాలత్ో కడుప్ుబిాంచి, జ్నానిన ఆకట్లట  కొనానరద. జ్న్మంత్ా గర్తకపాట్ ిగార్తని 
మళ్ళి మళ్ళి ర్ావాలని, ప్రస్ంగతచాలని కోరదకునానరద. 

ఈ కారేకామానికత సాేన్ార్డ్ చయయడానికత ముంద్్కు వచిేన్ పదె్దలంద్ర్తకత, ముఖ్ేంగా శాీదయవి ప్ుల్పపాక గారద, ర్ోహణిణ కుమార్డ్ 
గారద, ర్ాయప్ూడ ి స్్ధ్ాకర్డ్ గారద, న్కేయార్డ్ూ లెైఫ్ వార్తకత, మర్తయు సాయి ద్తి్ వాలంట్రీదు  అంద్ర్తక ీ TFAS స్ంసి్ ప్రత్యేక ధన్ే 
వాద్ములు ప్రకట్ించారద. త్ెలుగు కళా స్మితి పెరసడిెంట్ శాీ గురద ఆలంప్ల్పు గారద డా. గర్తకపాట్ి వార్తకత జ్ాా పకి ప్త్రం ఇచిే ప్ర ంసించారద. 
ఇంత్ట్ి స్ద్వకాశానిన కల్పగతంచిన్ సాయి ద్తి్ పీఠానికత, త్లెుగు కళా స్మితి వాలంట్ీరులకత శలాదయవి జ్ాగరు మూడి గారద ధన్ే వాద్ములు 
ప్ల్పకారద. ఈ కారేకామం ఇంత్ స్కెాస్ కావడానికత త్లెుగు కళా స్మితి ఎగతాకూేట్వి్ కమిట్ీ స్భుేలు స్రవశాీ గురద ఆలంప్ల్పు , మధ్ 
అనాన, స్త్ే నేమాన్, శాీ దయవి జ్ాగరుమూడ,ి ర్ేణు త్ాడయప్ల్పు, ఇంద ర్ా వంగల, అముమ విదాే సాగర్డ్, రంగా మాడిశ ట్ిట , శాీనివాస్ భరత్వరప్ు 
గారద, ఏంత్ో కృషి చయశారద. శాీ చివుకుల ఉపపంద్ర గారద, డా. గర్తకపాట్ ిన్రసింహ ర్ావు గార్తని శాలువాత్ో స్నామనించారద. త్లెుగు కళా 
స్మితి పెరసిడెంట్ గురద ఆలంప్ల్పు సాయి ద్తి్ పీఠం శాీ రఘు  ంకరమంచి గార్త త్రఫున్ ప్వన్ సప మయాజుల గారద, అంద్ర్తని అభిన్ం 
ద ంచి వింద్్ భోజ్నాలకత ఆహావనించారద.                                                          (త్ెలుగు కళా స్మితి కారేద్ర్తశ నివదే క )
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