-- భూలా షుఫరసమణ్యం
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ఄంకితం

ఄక్షరహలనే ఄక్షంతలుగహ జల్లి న నానన
శ్రీ భూలా గుయునాథ రహఴు గహరి షమృతికి...
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పరిచయం
“రతి శివు జననం భానఴ జాతి మీద బగఴంతుతుకి మిగిల్ల ఈనన నభమకహతున
తుయూషత ుంది” ఄననట్టే రతి కవిజననం భన భాశ మీద భనకునన అవను రెట్ే ్ంు
చేషత ుంది. తెలుగు భాశ భనుగడై ఇ భధయ క ందయు షందేసం ఴయకత ం చేషత ునానయు. దాతుతో
ఫాట్ు కవితవం, ఆతయ కళల గురించి కూడా. ఐతే, నాకు ఇ తురహళహలహదం మీద దద
నభమకంలేదు. జీఴంలాగే, కవితవం కూడా తన భనుగడకు కహఴలసన అధారహల్లన తపక
దిలయుచుకుంట్ుంది. రతి తయంలోనూ కవితావతున షృజంచేలహళళు, అరహధించేలహళళు,
దాతుకోషం తీఴరంగహ తంచేలహళళు ఎదురౌతూనేఈంట్ాయు. వీరి షంఖ్య రిమితమే కహఴచుు
గహతు వీయు చియంజీఴులు. ముఴతయం కఴులోి ఈండాల్లిన తీఴరమైన అకహంక్ష, తన,
ఈతాిసం నాకు షుఫరసమణ్యంలో కతుస్త హయ. షరెైన రివభ
ీ
తోడెత
ై ే, భంచి కవిగహ
భాయట్ాతుకి యవి దో సదడతాయ.

“యక్షతి యక్షతః” ఄనన షూతరం ధరహమతుకి, ఴృక్ాతుకే కహకుండా, కవితావతుకి కూడా
ఴరితషత ుంది. కవితవం జీవితాతున లెల్లగిషత ుంది. కహంతిభమం చేషత ుంది. ఐతే, కవి కూడా ఎంతో
జాగీతతగహ దాతున కహతృహడుకోలహల్ల. తుయంతయం కవితవ షపృస కల్లగిఈండాల్ల. ఇ కహలంలో
కవితవం ఴృతిత గహ ఫతుకుతుననలహళళు చాలా తకుుఴభంది. ఄధికళహతం ఆతరేతయ
ఴృతు
త లలో క నస్హగుతూ కవితవ యచన చెమాయలతు అవడుతుననలహఱళు. ఄంతభాతరం చేత
కవితవం ఄరధానమైతృో తుందతు ఄనుకోనకురేిదు.కవితవం వీరికి జీఴనోతృహధి కహకతృో ఴచుు
గహతు, ఄది లహరి జీఴనాధాయం. దాతుకి తగిన స్హధన, కీభ శిక్షణ్ ఄలలహట్ు చేషుకుంట్ట
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ూరితకహలం కవిగహ క నస్హగఴచుు. అ యకమైన హామీ తన కవితల దావరహ షుఫరసమణ్యం
భనకు యషుతనానడు. ఆందులో కహలేరి నది మీద రెండు దాయలునానయ.
ముదట్్ద:ి

మందు మందు ఎన్ని కల్మషాలు
కలుపుకంటందో తెలియదు గానీ
ఆకకడ మాతర ం ఇ నది
పురిటి బిడడలా ఎంత స్వచఛం!
(తల కహలేరి)
రెండఴది :

ఄలిిబిలిిగా నన్ని తాకిన
చల్ిన్న ఇ సెల్యేటి స్పరశలో
కళ్ళనీి తెరుచుకోగా
ళ్ళళ మరిచి మాయభై

సెల్యేటి ఄడుగున
మిల్ మిలా భరుస్తూ
ఏటి పాటకి శ్రరతి కలుపుతుని
తోటి గుల్కరాళ్ళ మధ్య
తేటగా నా హృదయం.
(సలయేట్్క)ి
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ఇ రెంట్్లోనూ షవచఛత లేదా తేట్దనం రస్త హవించఫడట్ం మాదృచిఛకం
కహదనుకుంట్ాను. కవితావతుకి భుఖ్యంగహ కహఴలసంది షవచఛత - భనషులో, భాఴనలో,
భాశలో, కవితవంై ఈండే భభకహయంలో. జనమ స్హథనంలో నదిలా కవితవ షృజనలో భనషు
షవచఛభౌతుంది. ఎంత భల్లన డాా, తూట్్ ఄడుగున గులకరహయ తేట్ డషనట్టే, కవితవంలో
ఒలలాడషన భనషు తేట్ డుతుంది.

కవికి కహఴలసన భరొక భుఖ్యమన
ై లక్షణ్ం జజాాష, ఄనేవశణ్. షుఫరసమణ్యం ఄనేక
కవితలలో

ఏదో

తెలుషుకోలహలనే

అషకిత,

షభాధానాల

కోషం

తనలోకి

తాను

త ంగిచూషుక నే తుజాయతీ కతుస్త హయ.

“కవితవమనే దురిిణి స్ృష్టంచి
హృదయంతరాల్లోకి
దీక్షగా చతస్తూ, వరణనాతీతం
కన్నపంచిన అ దృశ్యం
దురిిణి స్హాయంతో

హృదయంలోకి చతస్తూని దృశ్యయన్ని
దురిిణి స్హాయంతో

చతస్తూని నేనే” (దురిిణి)
ఇ కవి క తున స్హయుి భౌల్లక రవనలు లేస్త హడు. క తాతివక ధో యణ్ితు రదరిశంచే
రమతనం చేస్త హడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=460

