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సఫలం
వాస్తద్ేవతతి వం

ఒక్

ప్టాటన

ప్టటటబడేద్ి

కాద్త. ప్టటటబడితే చివర్చద్ాకా విడిచిపెటట ద్ి కాద్త.
'వాస్తద్ేవ... వాస్తద్ేవ' అన్న స్మర్చస్ి ూ, ఒక్ప్పుడ్డ
ఆంధ్రద్ేశాన్ని

భకతిడో లలలే

ఉరర
ూ తలూగచంచిన

లక్ష్మణయతంద్తరల ప్పణయమా అన్న నాక్ూ ఈ తతి వం
కొద్ోో గొప్ప ు ప్ట్టంద్ేమోనన్నపిస్ి ూ ఉంటటంద్ి. వార్చ
ప్ూర్ావశ్ూమంలల

వార్చతో

నాక్క

లభంచిన

శిష్య

సాంగతయమే అంద్తక్క కారణం. ఇద్ంతా ఎంద్తక్క
చెప్ి పనాినంటట - మనస్తన్న అంద్ాల బ ంద్ావనం
చేసి అంద్తలల శ్రూక్ ష్ు
ు న్న న్నలకప్పక్కంటట - ఆయన
v

ఊర్చకల ఉంటాడా! అస్లే చిలిపి క్ ష్ు
ు డ్డ. ప్రతిభ
విక్సించి, వపయతుతయభ్ాయసాలక స్హక్ర్చంచేవరక్ూ... ఏ
ప్ద్య క్ ష్ు
ు డ్డగానో, గద్య క్ ష్ు
ు డ్డగానో బయటక్క
వచేింత వరక్ూ ఊపిర్త
చ స్తకోన్నవవడ్డ. చేసే ప్న్ననీ,
చూసే చూప్పనీ... స్మ తినీ ధ్ తినీ... అన్నింట్నీ
వశ్ం చేస్తకొనే మోహనమూర్చి శ్రూక్ ష్ు ప్రమాతమ.
శ్రూమనాిర్ాయణున్న
విభూతులన్నింట్లల

అవతార

క్ ష్ాువతారమే

ప్ర్చప్ూరుం.

ర్ాముడిలలన్న ఉతి మ నాయక్తవ గుణాలనత చూసి
లలక్ం
తరువాత

ద్ేవపడ్న్న

కొన్నయాడింద్ి.

క్ ష్ాువతారం.

ఈ

ర్ామావతారం
అవతారం

ఆ

ద్ెైవలక్ష్ణాలనత న్నరరపించింద్ి. స్మగూమన
ై ఐశ్వరయం,
ధ్రమం, కీర్ి చ, స్ంప్ద్, వైర్ాగయం, మోక్ష్మనే ఆరు
లక్ష్ణాలకీ న్నలయుడెన
ై
వాడే భగవంతుడ్డ. ఈ
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భగవలే క్ష్ణాలక్క లక్ష్యభూతుడ్డ క్ ష్ు
ు డే. అంద్తకల ఈ
అవతారం ప్ర్చప్ూరుమయియంద్ి. అంద్తకల ఎంద్ర్ంద్ర్ో
క్ ష్ు తతాివన్ని అనేవషించారు. తెలకగులల ఎకతుర్ాల
వారు, ధార్ార్ామనాథశాసిి ి
సప ప్ప్తిి క్ంగా

న్నరరప్ణ

గారు

క్ ష్ు తతాివన్ని

చేశారు.

ఎవరు

ఎన్నివిధాలకగా అనేవషించినప్ుట్కీ క్ ష్ు క్థ అంత
గంభీర స్తంద్రమైనద్ి. అద్ి మధ్తర్ాధిప్తి క్థ
కాబట్ట మధ్తర్ాతిమధ్తరం. ఆలలచనామ తం. ఎంత
భకాిావేశ్ంతో ద్ూకతతే క్ ష్ు జలధిన్న అంత లలతుగా
స్ు శించగలకగుతాం. తలచినకొద్రో... తరచిన కొద్రో...
ఒక్

కొతి

భ్ావన...

ఒక్

ఆధాయతిమక్

స్ూూర్చి

అం

తూనే ఉంటటంద్ి. ఈ తతి వం ప్టటటబడాలంటట

ప్పర్ాక్ త శుభ్ాధిక్యమేద్ో జనమలవంట అంటటకొన్న
ర్ావాలి. అలా వంట తెచతికొని స్ంసాురం ప్ండిన
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న్నండెైన

భక్కిలక

చావలి

ఆంజనేయమూర్చి.

"భకతిర్లవైనం గమయతి, భకతి ర్లవైనం ద్రశయతి,
భకతివశ్ః ప్పరుష్" అనిటట
ే గా శ్రూక్ ష్ు
ు డి భకతితో వశ్ం
చేస్తకొన్న

గూంథముఖంగా

ఇప్పుడ్డ

ముంద్తక్క

వస్తినాిరు. స్వతసి్ద్ధ మైన స్ంసాురం, ద్ాన్నకతతోడ్డ
ప్పష్ులమైన క్ ష్ు భకీి, చినినాట్ నతంచీ ఇష్ట ంకొద్రో
చద్తవపక్కని సాహితయ జఞానం ఒక్చోట చేరటాన్నకత ఈ
ప్పస్ి క్మే ఒక్ వేద్ిక్.
విష్య స్ంక్లనం విజఞానమా? అంటట కాద్త.
'ఇటటక్ ఆమ' వేరు. ఇలకేవేరు. ఒక్ద్ాన్నపెై ఒక్ట్
పేర్చినంత మాతరం చేత 'ఆమ' ఇలకే కాలేద్త.
అసిి ప్ంజరం ద్ేహమూకాద్త. ప్తిి ప్ప గులిి ప్ప గులక
ప్ప గులకగా ఒక్చోట ప్ప యటాన్నకీ, బటట నేయటాన్నకీ
ఎంతో తేడా ఉంద్ి.
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ఆంజనేయమూర్చిగారు

చేసింద్ి అద్ే. ప్రతి

శోధ్నలలనూ కొతి గా ఏద్ేద్ో చెప్ాులనేం లేద్త. కొతి గా
చెప్ుటం కోస్ం ప్ాతద్ానేి తిపిు చెప్ుటమూ మనకత
కొతేి ం కాద్త. అస్లక 'కొతి గా చెప్ుటం' అనేద్ే పెద్ో
ప్రశ్ి?

అంతా

లలక్ంలల

ఉనిద్ే.

ఉనిద్ాన్ని

మళ్ళీచెప్ుటమే కొతి ద్నం. అలా చెప్ి పనిప్పుడ్డ పెైకత
క్న్నపించే అక్ష్ర్ాల ముఖాలనత కాద్త. లలప్లి 'క్వి
హ ద్యం' చూడాలి. అంద్తలల న్నబద్ధ త, లక్ష్యం
వగైర్ాలక ఉంటట తతురి క్ తిసాఫలయం ప్ ంద్ినటటే .
ఆంజనేయమూర్చి గారు ఇలా ఈ రచనలల 'సాఫలయం'
లలన్నకత అడ్డగుపెటట ారనటాన్నకత నాద్ర భర్ోసా. అంద్తకల
వార్చకత సావగతం. చద్తవబో తుని మీక్క స్తసావగతం.
ఇక్ ఈ రచన గుర్చంచి చెప్ాులంటట - పెన
ై
చెపిునటట
ే గా

ఇద్ి

కలవలం

'విష్య

స్ంక్లనం'
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అనతక్కంటట ప్ రప్ాటట. క్ ష్ు తతాివన్నకత స్ంబంధించి
విశేష్ జఞానాన్ని ఒక్ చోట స్ంగూహ స్తంద్రంగా
అంద్ించాలనే స్ద్ాశ్యం వీర్చద్ి. అద్ి మచతికోద్గగ ద్ి.
అయితే వీరు ఈ ప్న్నకల 'ప్ర్చమితి' విధించతకొన్న
క్ూర్ోిలేద్త.

క్ ష్ు నామాలక్క

అక్ుడ్క్ుడా

వపయతుతు
ి లూ చెప్ాురు. ఉప్ప్తు
ి ల జోలికత అస్్లక
ప్ప క్కండా వేద్ప్పర్ాణేతి హాసాల నతంచి శోేకాలనత
చూప్పతూ

క్ ష్ు

ప్ారమాయన్ని

న్నరరపించారు.

భకతిప్ర్చప్ూరు చితు
ి లకత ప్రమాణాలక అప్రధానాలక క్ద్ా!
వీర్చకత బాగా అభన్నవేశ్ం ఉని ప్పర్ాణం భ్ాగవతం.
స్ంస్ు తాంధ్ర
ప్ర్చశ్రలన

భ్ాగవతాలపెై

చేశారు.

వీరు

అక్ుడ్క్ుడా

తులనాతమక్
ఆ

ఫలాన్ని

అంద్ించారు. ఇద్ి ప్ర్చశోధ్క్కలక్క నచేి అంశ్ం. ఒక్
వైప్ప చక్ుగా క్థ నడ్డప్పతూ మధ్యమధ్యలల ఒక్
x

అడ్డగు తాతిి వక్ అంశాలవైప్ప వేస్ి ూ... మళ్ళీ క్థలలకత
వస్ూ
ి ... ఒక్ విలక్ష్ణ క్థన శిలాున్ని వీరు ద్రన్నలల
ప్రద్ర్చశంచారు. ఇద్ి విమరశక్కలక మచేి అంశ్ం.
'మిశ్ూభ్ాష్'నత యధేచఛగా వాడ్డక్కనాిరు. అటట
గాూంథిక్

పిరయుల్ని...

ఇటట

వాయవహార్చక్

భ్ాష్ావాద్తల్ని... ఉభయతారక్ంగా మపిుంచాలన్న
ప్రయతిం చేశారు. విశ్వనాథ, క్రుణశ్రూ వంట్ క్వపల
ప్ద్ాయలనూ స్ు శించి ఆధ్తన్నక్ సాహితయ పియ
ర ుల్ని
ఆక్టటటకొనే

ప్రయతిం

చేశారు.

'అష్ాటక్ష్ర్చ'న్న

స్తూర్చంప్జలసల
ే ా 8 భ్ాగాలలల క్ ష్ు క్థామ తాన్ని
భక్కిలక్క ప్ానయోగయంగా అంద్ిస్ి ూ, అనతప్ానంగా
తాతిి వక్ విష్యాలనత స్రళంగా చెప్ాురు. విష్యం
చద్తవపతుంటట

ర్ాసినటట
ే కాక్, చెప్ి పనిటట
ే ంటటంద్ి.

ఇద్ి ప్పర్ాణ శోూతలనత ఆక్టటటకొనే క్న్నక్టటట.
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ఇలా ఆబాల గోప్ాలాన్ని స్ముద్ధ ర్చంచాలని
లక్ష్యంతో విభని వయక్కిలనత అధికారులకగా చేసి
క్ ష్ు తతాివన్ని

బో ధించాలని

లక్ష్యం వీర్చద్ి.

ఆ

లక్ష్యంలల జగద్ిధ త కాంక్ష్ ఉంద్ి. శ్కతివంచనలేన్న క్ షీ
ఉంద్ి.

వీర్చ

క్ షిన్న

స్మరుధడ్డ,యోగీశ్వరుడ్డ

అయిన

ఘటనాఘటన
క్ ష్ు ప్రమాతమ

స్ఫలం చేయాలన్న కోరుతునాినత. తప్ుక్ వీర్చ క్ షి
ఫలిస్తింద్ి.

"అంతకాలేచమామేవ

స్మరన్

ముకాివక్లేవరం, యః ప్రయాతి స్మద్ాావం యాతి
నాస్ి ాతర స్ంశ్యః" అన్న ప్రక్ట్ంచిన మహానతభ్ావపడ్డ
వీర్చ క్ షి ద్ివగుణీక్ తం అయియయలా ఆయుర్ార్ోగాయలనత
ప్రసాద్ించాలన్న ఆకాంక్షిస్ి ూ... సెలవ్...
-బేతవోలు రామబరహ్ీిం
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