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క.

"వినఁదగ్ు నవారప సెపు్ న
వినినంతన వేగ్ప్డక వివర్శంప్ఁదగ్ున్;
కని కల్ో నిజము ద్ెలిస్న
మనుజఁడ్ె పో నీతిప్రపఁడు మహిల్ో సుమతీ!"

వై దా విద్యాన్

కుసుమ ధర్మన్న కవి విర్చితము
మొదటి కూరపు : 5000
1933

ప్బ్లో షర్్

పతితపావనమూరతి, జగన్మోహన్దాస్ట
(కుసుమ సో దరపల్ు)
ప్ుసత కము యొకా అనిి హకుాల్ు కుసుమకవివే .
వ ల్ 2 అణ్యల్ు
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రెండు మాటలు
సాకుల్మున కాపాద్ించిన హన
ై ాత హృదయమునకు నయటి వేధించుటచే ద్యనిని
నివార్శంచుటయే జీవితోద్ేేశ్ముగానంచి యీ శ్తకమును నయశ్కతతకొల్ద్ి వారస్తినేగాని, నయకు
పాండ్రతాము గ్ల్దనియు, సంఘసంసారణ్మునందు జఞానము గ్ల్దనియు గాదు.
విద్యావిహీనుల్గ్ు నయజఞతీయుల్ కతద్ి తేట తెల్ోముగా నరేమగ్ుటకును, రసప్ుష్్్
కొరకును, అవసరమని తోచినచోటో భాషాసంధి నియమముల్ను పాటించల్ేదు.

– గ్రంథకరత .
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పీఠిక
'హర్శజన శ్తక' మను నీ చిని ప్ుసత కమునకు బీఠశకను వారయుటకు నేను సంతోష
ప్ూరాకముగా నంగీకర్శంచితిని. అందుల్కు ర్ండు కారణ్ముల్ు గ్ల్వు. మొదటిద్ి కథవల్
కుక్ష్రంభరపల్ ై హీనమగ్ు జీవితమును గ్డుప్ుచు, నిమితముల్ని ప్ల్ువబడు జఞతికత
జంద్ిన యొక యువకుడు చకాని భాషా ప్ర్శచయమును, కవితయ శ్కతతని సంపాద్ించి
వానిని జఞతుాదే రణ్మునకై వినియోగశంచుచు, నీ ప్ుసత కము నొక సాధనముగా నంచుట.
ర్ండవ కారణ్ము అసుృశ్ాతయనివారణ్మునకై నేడుగ్ల్ యవసరము. మలనవ జనమమెతతితన
బరతివానికతని

సవాచఛ

ననుభవించుటకు

సాంఘీకాభపారయముల్కు

కటట్ప్డ్ర

హకుాగ్ల్దు.

యుండును.

ఏ

కొంతవరకును

కారణ్ముచేనైనను,

వాకతత
అతడు

సాంఘీకనియమమును దప్ునచో వానిని బహిషార్శంచుటచేగాక, బో ధనయ ప్ూరాకముగ్నే
సంఘము సంసార్శంప్వల్స్యునిద్ి.
గ్ుణ్కరమమముల్ను
సదు
ు ణ్ముల్ను,

బటి్యే

వరణవిభజనము

సతారమమముల్ను

బో ధించి

గావింప్బడ్ెనని

గీతయవాకాము.

యీద్ీనుల్గ్ు

హర్శజనుల్

నుదే ర్శంప్వల్స్యునిద్ి. ఈ చిని ప్ుసత కమున గ్రంథకరత చే నేడు హర్శజనుల్కు గ్ల్ కష్
నిషు
ు రముల్ు,

చకాగ్

నుద్ేేశ్చంప్బడ్రనద్ి.
నుద్ేేశ్చంప్బడల్ేదు.

వివర్శంప్బడ్రనవి.

అంతియగాని

సాజఞతీయుల్కథ

యేవిధమగ్ు

పామరజనబో ధాముగ్

గ్రంథముద్బ ోధకముగ్

దూషణ్ము
నుండుటకై

నిందుమూల్మున
జఞతీయుల్చిటచిట

వాడబడ్రనవి. శ్ైలి మృదు మధురముగ్ నునిద్ి. కవిత సహజము. ఈ గ్రంథకరత
యంకననేక

విధముల్

సాజఞతీయుల్కు

సవవజథస్

తన

జీవితమును

సారేక

మొనరపికొనుగాక, హర్శజనులితర జఞతుల్ వార్శతో ననిి ముల్ తుల్ుాల్గ్ుదురప గాక.
ఇటట
ో సజన విధేయుడు

మారేమండ రామారావు, ఎం.ఏ. బ్ల.ఇ.డ్ర.

సంపాదకుడు – కాకతీయ సంచిక

ఆంధేరతిహాస ప్ర్శశ్లధక మండలి సభుాడు
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సూచన్
హర్శజనుల్నబడువారప

నజ
ై ఞం

ర్ాజామున

ఆద్ిహిందువుల్నియు,

ఆంధర

ర్ాష్ మ
ర ందు ఆవిమలంధురల్ు, మలల్ ల్నియు ప్ల్ువబడుచునయిరప. హర్శజన శ్బే ము
ప్ట్ ణ్ముల్ంద్ేగాని ప్ల్ో టూళ్ళల్ో అందు ముఖ్ాముగా హర్శజనుల్ల్ో నంతగా వాాప్త ల్ో
నుండకపో వుటచే నీ శ్తకమున కడపాదమగ్ు మకుటము నయయల పారంతముల్ వార్శ
కవసరమని తోచినచో దదనుగ్ుణ్ామున నీ కతరంద్ి విధముగా చదువుకొనవచుిను.
ఆల్కతంప్ుమయా * హర్శజనుండ
ఆల్కతంప్ుమయా * ఆద్ిహిందు
ఆల్కతంప్ుమయా * ఆద్ిమలంధర
ఆల్కతంప్ుమయా * మలల్వీరా
నైజఞం ద్ేశ్మందు ఆద్ి హిందువుల్నబడు హర్శజనుల్ు తమ ర్ాజభాషయగ్ు
నురద
ే నే గాక మలతృభాషయగ్ు నయంధరముగ్ూడ మలటాోడుట, చదువుట నఱుగ్ు మీరప.
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హెచచరిక
ప్రయ హర్శజన సో దర్ా! నీవు హీనజఞతి వాడవా? బానిసవా? ప్రపల్కు ద్యసాము
జథయుటకు భగ్వంతుడ్ే నినిిటట
ో విధించినయడ్య? ఆహా! ఏమి యీ నిరంకుశ్తాము?
దయలమయుడగ్ు సర్థాశ్ారప డ్ెనిడ్ెన
ై నిటి్ దుర్ామమరు మునకు, ప్క్షపాతమునకు
పాల్ుడునయ? జఞతిమతద్ేశ్భేదముల్ను తయను పాటించునయ?
సాారేప్రపడ్ెై
తనద్యసానుద్యసునిగా

నరపడ్ే

నీకీవిషము

జథస్కొని, బంధించి

ఉగ్ుుపాల్తోబో స్,
యునయిడని

మోసప్ుచిి,

నేటికన
ై ను

నినుి

గ్రహించితివా?

అయనచో,

ెేల్ుకొనుమయ తరపణ్ము మించకుండ
జనమమహకుాల్కై పో రప సల్ుుమిప్ుడ్ె
హకుాకై పారణ్మిడుట ద్బర హంబుకాదు
సారు ప్దమని నముమమము సాాంతమందు.

(మీ సవవకుఁడు కుసుమకవి)
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దైవసుు తి
'బర హమమకృపాహి కథ వ ల్ం'
శ్లో॥

నతాహం కామయే ర్ాజాం
న సారు ం నయ ప్ునరభవం .. కామయే దుిఃఖ్తపాతనయం
పారణ్ి నయ మలర్శత నయశ్నమ్॥

తయ॥ నేను
జనమమర్ాహితామును

ర్ాజామును

గోరపటల్ేదు.

వాంఛంచుటల్ేదు.

సరాద్య

సారు మునభల్ష్్ంచుటల్ేదు.

దుిఃఖితుల్ును

ద్ీనుల్ును

అగ్ు

పారణ్ుల్యొకా ఆర్శతని మలను కోరపచునయిను.

శ్ల॥

సాస్త ప్రజఞభాిః ప్ర్శపాల్యనయతం
నయాయేన మలర్థుణ్ మహిం మహీశ్ాిః
గోబారహమమణ్ేభాిః శుభమసుత నితాం
ల్ోకాిః సమసాతిః సుఖినోభవనుత॥

తయ॥ నయాయమలరు ముచే

ర్ాజల్ు

భూమిని

ప్ర్శపాలింతురపగాక!

ప్రజల్కు

నయాయము చేకూరపగాక! నితామును ద్ీనుల్కు జఞానుల్కు కల్లాణ్ మగ్ుగాక!
(ఓం తత్త్)
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అవతారిక
యోగ్ుాల్కు శ్చక్ష, మర్శ యయోగ్ుాల్కు రక్ష,
ఏమి యీవైప్ర్ీతాము! సృష్్్కరత
కల్డ్ె? ఉనిచో, వానికతఁ గ్ల్ద్ె బుద్ిే ?
అని వితర్శాంతు ల్ోకంబు నరయుకొల్ఁద్ి

తే.

అకట! ప్రతికారామును మంచికనియె జరప్ు
సరాసముఁడగ్ు ద్ేవునిఁ జనున దూఱ?
మలనవజఞానదుర్ారాహాెతైన వాని
చిద్ిాల్లసంబు వర్శణంప్ఁ జల్ుోఁగాక.

ఆ.

ద్ీనికతన నవాఁడ్ేని యలతమమప్రవ
రత నము సంసార్శంచుకొనినఁ జఞల్ు;
అద్ియె నయశ్రమమున కక్షరల్క్షల్ు
గాఁదల్ంచి ముదము గాంచువాఁడ.
(అప్ూరా సంఘసంసారణ్ము)
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అెంకితము
ప్రపల్ ధన మలన పారణ్సంప్దల్ దురంచి
మనుచునుండుట పాతకం బని దల్ంచు
వార ల్ ందున ధనుాల్ు. వార్శకల్ో
నంకతత మొనరపత ద్ీని నే నధిక భకతత
ద్ేశ్మునశ్ాంతి చేకూర్శ తేజర్శల్గ్.

– గ్రంథకరత
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మాతృ వాణి

అకాటా!తోడ్ర వారల్ నంటర్ాక,
కడుప్ుగొటట్చు నీర్ీతి నడల్జథస్,
ననుి దుిఃఖ్లంబుధిని ముంచ నగ్ున? శుభము,
ప్ూరపషారేంబు నగ్ున? యో ప్ుతురల్లర!
– కుసుమకవి.
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హరిజన్ శతకము
శ్రర హర్శనుత నీదు * శ్రయ
ర ంబు మద్ి గోర్శ
వినివించుచుంటి * విశ్ద ముగ్ను
నీ నిజఞనిజముల్ు * నీల్ోన గ్నుమయా
ఆల్కతంప్ుమయా * హర్శజనుండ

1

ఆద్ికాల్మందు * నవనిల్ో జనుల్ ల్ో
ననిదముమమల్గ్ుచు * నయశ్ వీడ్ర
చీకు చింత ల్ేక * చిరజీవుల్ ైరయల
ఆల్కతంప్ుమయా * హర్శజనుండ

ఆ.

2

హకుా సతాముల్ును * నధికారమును ల్ేదు
నేను నీవను తెగ్ * నీల్ు
ు ల్ేదు
మలయబుద్ిే జూడ * మచుి కైనను ల్ేదు
ఆల్కతంప్ుమయా * హర్శజనుండ

ఆ.

3

దరవాకాంక్ష సుంత * తల్యెతతగాల్ేదు
కూడబెట్ ి ద్యని * గొల్ువల్ేదు
పాడ్రప్ంట వార్శ * భాగ్ా భోగ్ముల్యల
ఆల్కతంప్ుమయా * హర్శజనుండ
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1104

***

