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ముందుమాట
ఒక్ తెలలవనర్ుజామున కీట్్ 'ఓడ్ ఆన్ మెల ింక్లి' చదువుత ిండగన, తెలకగు

పనఠక్కలక్క ఈ క్వితలిా అిందజేస్తే బావుింట ిందనా ఆలోచన వచ్చింది. చడల మిందిని ఆ

తర్ువనత వనక్బుచేస్,తే గనాడయుయిేషన్ సమయింలో తప్ప, ఆ తర్ువనత మళ్ళీ వనటిని
చదవటిం క్కదర్ేలదని చెపనపర్ు. దడింతో ఈ ఆలోచన మర్ింత బలప్డిింది.

కీట్్, వర్డ్ా ్ వర్డ్ే, కోలర్డ్్ , డన్మోర్డ్, ఈట్్ ల ింటి క్వుల క్వితలోల అయితే,

అింతర్లలనింగన వునా భావిం చడల అదుుతింగన వునాది. ఈ ప్ుసే క్ింలోని "మేర్ుప్ర్వతిం,
స్తఫపిర్యడ్, భయిం మ వనర్సతవిం, చ్వర్పనతర..." ల ింటి క్వితల ఇింగలలష వెర్షనల ు చదివనక్

ఇక్ వనరయక్కిండడ ఉిండలేని స్ిితి ఏర్పడిింది. ముఖ్ుింగన, క్లీల్ జీబారన్ వనరస్ిన "పనరఫెట్"ను
తెలకగువనర్కి అిందజేయలనా కోర్క్ ఎప్పటి నుించోవునాదే.

అయితే, ఇవన్నా నడర్కేళపనకనలక. మ మూలకగన చదివితే అింతగన ఆక్టు కోవు.

లోత గన వెళ్ళీ ప్ర్శీలిించడలి. ముఖ్ుింగన "పనరఫెట్" అయితే, ప్రతీవనక్ుము ఒక్ ఆణిముతుమే.

-పిలలలిా పతరమిించే ప్రయతాిం తప్ుపకనదు. వనర్ు తిర్గ పతరమను ఇవనవలనా నిబింేనే

మహాపనప్ిం (పనరఫెట్).

-మనిషి జీవితప్ు విిందుల, ప్ించభక్ష్ు ప్ర్మ నడాలన్నా వడిా ించబడతడయి. చ్వర్ -

మృత ువు వనటిని త డిచ్పెటు క్క పో త ింది. (ర్చర్డ్ా బారన్ ఫీల్ా)

-అనుభవిం శయు మీద క్లస్ిన ర్ెిండయ శర్లర్నలక. మనసు మ తరిం న్నది న్నదే - నడది

నడదే (డి.హెచ్.ల ర్ెన్్)

ఇల ింటి గొప్పభావనలక ఈ క్వితలోల వునడాయి. ఆ మహాక్వులింత గొప్పగన ఈ

భావనలిా నేను తెలకగులో ప్రసుుటిింప్లేక్పో యి వుిండవచుచ. సనేుమెైనింతవర్క్ూ భావిం

యధడతేింగననే అనువదిించడను. కొనిాచోటల మ తరిం తెలకగుదనిం చేర్నచను. (గోదడర్గటు న

దీప్ిం... శీాహర్ చలికి శీాక్కించింబుల అభయిం - ల ింటివి). అదే విేింగన , ఇింగలలష క్వితడవనికి
అవసర్మెన
ై "మ తరలిా" వదిలి, వీల న
ై చోట అింతుపనరసలిా చేర్నచను.

ఈ అనువనద కనర్ుక్ామింలో నడక్క శీామతి లక్మీ ప్రభ సనయప్డిింది.

ఈ క్వితలక ఆింేరజయుతి వనర్ప్తిరక్లో కొనిా ప్రచుర్ించబడడాయి. వనటికి అనుబింేింగన

"తీయ తెనుగు అనుప్లల వి" పతర్ున కొనిా క్వితలక (వివిే ర్చయితలవి) ప్రచుర్ించటిం
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జర్గింది. అిందులో కొనిా ఈ ప్ుసే క్ింలో చేర్చబడినడయి. ఔతడ్హిక్ ర్చయితలక
ఉతడ్హింగన వనరస్ిన ఈ క్వితలక, కేవలిం 'పతమ
ర ' ముఖ్ ుింశింగన సర్దడగన వనరయబడినవిగన
మ తరమే గాహిించడలి!

చ్వర్గన ఒక్ మనవి! ఈ క్వితలిా క్ళీతో చదవక్ిండి. మనసుతో చదవిండి. కొనిా

వనకనులక మనలిా నిలబెటు స
ట ే నయి. ఆ క్వులక ఎింత మథనప్డి, ఎింతచ్నా వనకనులలో ఎింత
పెదద భావనలిా పొ దిగనర్ో అర్ిమవుత ింది. వీటిని ఒింటర్గన వునాప్ుపడే చదవిండి.

మీకీ గలతడలక నచచక్పో తే ఆ తప్ుప ఆయ క్వులదికనదు. నడది. వనర్ మేేసు్ని

మీక్క సర్గనా అిందజేయలేక్పో యినిందుక్క... నడది!

ఈ క్వితలక వనరసత
ే నేను చడల ఆనిందిం పొ ిందడను. ముఖ్ుింగన షెలీల, కీట్్, కొలర్డ్్

క్వితలక అనువదిసే త వుింటట!

వనరసుేనాప్ుపడయ క్ూడడ క్ింటినతుస్గన క్లిగే తృపిే అది. ఇింతక్కముిందెనాడత నేను

అల ింటి తృపిే పొ ిందలేదు.

అింటట 'ర్చ్ించటిం'లో ఆనిందిం లేదని కనదు. ఒక్ సనిావేశనన్నాగనన్న, పనతరనిగనన్న

సృషిుించటానికి నిర్ింతర్ ఘర్షణ, వేదన అవసర్ిం. ఆ సృషిు జర్గనక్ ర్చయితకి అింత లేని
తృపిే లభిసుేింది. అది ప్రసవవేదన.
ఇక్ుడ అల

అలింక్ర్ించటిం!

కనదు. ఎిందర్ో మహాక్వుల గొప్పగొప్ప భావనలను మన భాషలో

ఒక్ు మ టలో చెపనపలింటట-

విప్ర్లతమెన
ై ర్దీదలో కనర్ు నడయప్ుక్కింటూ చ్వర్కి గమ ునిా చేర్ుకోవటింలో వుిండే

తృపిే - ఇప్పటి వర్క్ూ నడ మిగతడ అనిా ర్చనలోలనత నడక్క లభిించ్ింది.

ఊటి నుించ్ మదడరసు - న్నలగర్ కొిండల మేు ప్రయ ణిం చేసే ుింటట క్లిగే తృపిే -ఈ

ర్చనలో దొ ర్కిింది. అదీ తేడడ! ఈ ప్ుసే కననికి ఇనిా సనర్ుల ప్ునర్ుీదరణ భాగుిం లభిించటిం
నడక్క చడల సింతోషింగన వుింది.

ఈ ప్ుసే క్ింపెై మీ అమూల ుభిపనరయ లక తెలకప్ుతడర్ు క్దత.

-యిండమూర్ వీర్ేిందరనడథ్
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వద్దనకు ఈ మదుద
ముదుదలగుమ ీ!

ఓ ముదిదవవమనా నడ చ్నా కోర్క్ను
ఛీతడుర్ింతో తిర్సుర్సనేవు

చుింబనింలో ఏ అపనయముిందని న్న అనుమ నిం?
అది మనీేుడయ మనకిచ్చన బహుమ నిం.

అక్ుడ-

పతమింతడగమనడనికి క్మర్సనగర్ మధడున శీాహర్

చలికి వణుక్కత ింటట - శీా క్కచింబులక అభయమిచడచయట.
ఇక్ుడ-

ప్ూల మక్ర్ిందిం న్న పెదడల నధిషు ింి చ్ అమృత భాిండమెైతే

పిలలతిమెీర్లొచ్చ ఆ పీయూష ధడర్లిా దో చుక్కపో త నడాయి.

అణచబడిన మన చుింబనడల వూహలన్నా

లేత ప్ర్మళాల నిటూ
ు ర్ుపల ై న్నర్స్ిించ్పో త నడాయి.
తన క్ల ప్ూర్ే కనక్ముిందే

సతర్ుుడయదయిసుేింటట - హిమ బిందువు క్ర్గపో త ింది.

అేర్ిం మీద న్న తడి అర్క్ముిందే-

నడ యవవనిం క్ర్గపో త ింది.

కనింక్ష్తో క్ర్గే కోర్ెుక్క - వదుద వదద నా న్న వేడయకోలక

నడ ఆశల అశనవలపెై చెళళీమనా చెర్ాకోలక.

.... వినిపిసే ో ిందడ? మన పెదవుల
ర్వి కిర్ణడల సపర్శ కోసిం

ముడయచుక్కనా న్న అేర్నలపెై

విక్స్ిించని తడమర్ల మౌన విల ప్ిం?
ర్ెిండడక్కల మేు చ్నుక్క ప్ుటిునటు

ప్ర్ుచుక్కనే పెదడలపెై న్న ప్లచటి చ్ర్ునవువ

ముదుద వదద నే అబదడానికి ఓ ఆక్ర్షణ.
ఆపెై జర్గేది

న్న బడియింతో నడ ఆవేశిం సింఘర్షణ.
(THE KISS - COLERIDGE)
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ప్రేమకు మరో నిర్ -వచనుం
ఓ వేసవి కనలప్ు సనయింతరిం...
వృక్ాలక తమ న్నడను ప్చ్చక్పెై విదిలిసుేింటాయి.
పనవుర్నలక ల లిపనడి
చ్నాపిలలలిా జయకొడయత

వుింటాయి.

హఠనతే గన నడ నిర్ల క్ష్ుప్ు పనదులో
అనుభూతి గుల బీ ఒక్టి.
మొగా తొడయగుత ింది.
ముసలి తలిల కి ఇింటినప్పజెపిప
భార్ుతో జింటగన బెైటక్క నడయసనేను.
***
ఒక్ర్కొక్ర్ిం - పనర్ుులో
పతరమను ఇింతక్ింటట గొప్పగన
ప్రదర్శించుకోలేక్పో త నాిందుక్క చ్ింతిసత
ే
ఇింటికి తిర్గ వెళ్ళీపో తడము.
ఎవర్ో మేడమెటల ఎక్కుత ింటార్ు
ఇింకెవర్ో దిగ వెళ్ళీపో త ింటార్ు
మ సవింతిం కనని ఇింటలల మేజా దగా ర్,
అదెదక్క తెచుచక్కనా నిశశబద క్ష్ణడలిా
ఆతరింగన అనుభవిసనేము.
మ జీవితప్ు ప్ుటలక
నిర్నసక్ే ింగన తిపిపవేయబడయత ింటట
అవకనశననిా ఇింతక్ింటట అిందింగన
మలచుకోగల ఆలోచనలేవీ మ లో మొలకెతేవు.

(Modern Love- Douglus Denn)
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మదుదుంజయుడు
ర్ెిండయ ఆతీలను
అజర్నమర్ిం చేస్ిింది మన ముదుద.
మర్ణిించడక్,
ననుా తీసుకెళదడమని వచ్చన మృత ువు
వటిు చేత లతోనే వెనుదిర్గ వెళ్ళీపో త
నర్క్ దడవర్ిం వదద ననుా చతస్ి ఆశచర్ుపో యిింది.

-(Richerd Barn Field)
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1215

***
Read other books of Yandamoori Veerendranath @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=355

