1

భరో భజిలీకి భుుందు
భుకుంద రామారావు

2

Maro Majiliki Mundu

A Collection of Poems
By
Y. Mukunda Rama Rao
Nishita Publications
7-23.1, Strret No.8, Habsiguda,
Hyderabad – 500 007
Phone: 040 - 2717 8673

Cover Page Designing : Sisir Sahana

Back Cover Photo: Sripati

Composing: Suprint Ad Media

Cover Page Printing: Pragati Art Printers

Inner Pages: Sri Vani Print & Pack

Financial Aid: Telugu University
Rs 4500/-

For Copies
Vishalandhra Book House, Abids, Hyerabad and its branches in A.P.
Navodaya Book House. Opp. Arya Samaj, Bade Chowdi, Hyderabad

Price

3

4

ఔవితవ భజిలీ ఔథలు
జీవితుం కాశీయాతర అనుకుంటే అది భజిలీ భజిలీలుగా సాఖుతుుందని
తాతయయుం. ఏుం జరిగినా భజిలీ లోనే ;

వుండుకనాన ,

తినాన ,

ఔథలు

చెజృకనాన , మిఖతాదుంతా వట్టి నడఔ.
ఈ భజిలీ లోని తన అనుబవాలూ , అనుబూతులూ అభివయఔతుం చేస్ుత నానడు
భన ఔవి భుకుంద రామారావు.
ఈ జీవితయాతర లో తన అనుబవాని కొచ్చిన అనుపేక్షణీమమై న అస్థథ తవ రిస్థథ తి
ఏకాుంతుం.
అుందుకే , మొట్ి మొ దట్ట ఔవిత ' అలలు ' ఇలా ప్రా యుంబభవుతుుంది:

రుండు తీరాల భధయ ర యా ణుం
ఏకాుంతుం నుుండి
ఏకాుంతాని కేనా ?

ుంట్రిగా డుు నునన నావని అడగాలి.
నావ మాతరుం ఏుం చెఫుతుుంది ? అది కూడా ుంట్రితనుంతో బాధడుతోుంది!
చ్చవయ ఇలా భుగిసాత డు :
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నదిలో వదిలేస్థన రికామీ డవలా నేను
ర శ్నల అలలలూఖుతూ -

భనిషిని బాధుంచే భరో అస్థథ తవరివేదన జృుంఖానుజృుంకుంగా ఎదుయయ్యయ
ర శ్నలు.

ుంట్రితనభూ ,

ర శ్నుంచట్భూ

అననవి

మానవ

అస్థథ తవుంలో

దిఖఫడిపోయిన రుండు భుళ్ుు . ' భరో భజిలీకి భుుందు ' అనే ఔవితలో భళ్లు
అదే ర శ్న:

పెరిగి పోతునన ట్రా ఫి క్ యద్దద లో లా
ఆ కొస్ కెలా చేరాలననది
ఎజృడూ తలెత్తత ర శ్నన!

ఈ ర శ్నలకి స్మాధాన మఔకడ దొయుకతుుంది ? వీట్టకి భూలా లెఔకడ
ఉనానయి ? తనలోనే!

నా వేయు ని తెలుస్ుకుందు కిజృడు
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ననున నేనే తవువకోవాల్ససస్తుం ది.

మానవ జనమలో భనక దాజృరిుంచే భరో స్ుంఔట్మేమిట్ుంటే , భనుష్ుయలు
ఔరి నొఔయు అయధుం చేస్ు కోలేఔపోవట్ుం. ముంతర శా ల అనే ఔవితలో ఇలా శోకిసాత డీ
ఔవి:

అఔకడ ఔరి భాష్
భరొఔరికి అయధుం కాని స్ుంభాష్ణ
. . . . . . . . . . . . .

ళ్ుుం తా తడిమి చూస్ుకుంటే
ఆతమ అుంతరాతమల స్ుంఖత్తమో తెలీదు
పోలుికో ఖలుఖుతుననది భుకచ్చతర మే .

ఈ అనేవష్ణ దేనికి ? తనున తాను తెలుస్ుకనేుందుక , భుుందు తనున తాను
తెలుస్ుకుంటేనే కాని ర ుంచానిన తెలుస్ుకోలేడు. ' స్వముం అనేవష్ణ '
అుంట్రడు:
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లో

అలలోు
ఔలలోు
అనినుంట్టలో
ననున నేనే
వెదుకకుంట్ునన వాడిని
. . . . . . . . . . . . . . . .

నియుంతయ
ర యా ణుంలో
అనినవేజృలా
తిరిగి తిరిగి
అుందరికీ
నాక నేనుగానే
రిచమ భవుతాను

' ఖుుండె ఖువవ ' అనే ఔవితలో ఔ విచ్చతర మై న స్తయుం ర వ చ్చుంచాడు:
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ఏమీ తెలిమనితనుం నుుంచ్చ
ఏదో తెలుస్ుత ననతనుంలోకి
ర వ హిస్ుత నన రిణాభుం
నా దయుం లాుంట్ట స్థతనుం

జ్ఞా నో ప్రయజ న కీ స్థతనజృ అమామఔతావనికీ వెై యుధయుం లేదుంట్రడు! నిజమై న
వేదాుంతీ. నిజమై న ఔవీ మాతర మే ఇట్ువుంట్ట స్థథ తి ని సాధుంచఖలయు. రాభఔృష్ణ
యభహుంస్ లాగా , స్ూఫీఔవులాు గా నూ!
భనిషి ర ుంచుంలోకి వచేిట్జృడు ుంట్రిగా వచ్చినా ,
ుంట్రిగా వెళ్లు నా ,
ఇతయులతో

వెళ్లు ట్ జృడూ

మానవ స్ుంఫుంధాలు లేకుండా ర ుంచుంలో ఫతఔలేడు.

స్ుంఫుంధాల

వలు

ఆనుందాలూ

ఔలుఖుతాయి ,

దిఖుళ్ూు

ఔలుఖుతాయి. అట్ువుంట్ట భుకయమై న స్ుంఫుంధుం తలిు తుండుర ల తో! ' నానన '
ను ఖురిుంచ్చ ఖుుండెలు టేి భుంచ్చ ఔవిత రాశాడు భుకుంద రామారావు.

' వఔర రే కలోు ' అనే ఔవితలో

నా చ్చతాా నిన నేను గీస్ుకుంట్ునానను
అుంట్రడు ఔవి.
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ఎుంత
స్జీవ చ్చతర మై నా నేను
చూసే
వఔర రే కలోు విఔృతుంగాను
భుగిుంచ్చనా అస్ుంజౄయణుం గానే!

ఓను , ఈ స్వముం చ్చతర లే కనుం , ఎజృడూ అస్ుంజౄయణ మే !
' స్మాుంతయ యానుం '

అనే ఔవిత ఔలిస్థ నడుస్ుత నన భుస్లి దుంతుల

ఖురిుంచ్చ:

ఎుంత నడిచ్చనా
ఎవరి నడఔ వారిదే!

ఔలలు ఔన్ననళ్లు
ఔలిస్థ ుంచుకోలేదు
నడఔ మాతరుం ఎుందుకూ ?
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భళ్లు అదే ఏకాుంతుం ఎదురౌతుుంది. జీవితకాల భుంతా ఔలిస్థ జీవిుంచ్చనా , ఎవరి
ఔన్ననళ్ుు ఎవరి ఔలలూ వారివి!
I I

భుకుంద రామారావు ఔవితల్సు స్ునినతమై న హృదముం అనుబవ ర ఔుంనలక
స్ుందిుంచే తీయు ఔనిపిస్ుతుం ది. ఇఔకడ భనతో మాట్రు డే ది హృదముం , హేతువు
కాదు.
ఐత్త ,

సాహితయయుంఖుంలోనూ ,

ఇతయ ఆలోచనా యుంగాలోు నూ కొుంతఔలుం

హేతువు అధకాయ సాథ నా నిన ఆరోహిుంచట్ుం చరితాా నుశీలన చేసేత భనక
అవఖతమౌతుుంది. మూయప్ లో 1 8 వ శ్తాఫదుం లో ప్రా యుంబమై న హేతురాజ్ఞయనిన
వికాస్ముఖుం (Age of Enlightenment) అనానయు. ఐత్త ,

వెుంట్నే ఆ శ్తాఫదుం

చ్చవయనే వోలేత ర్ , యూస్ యచనల వలు హృదముం భళ్లు ప్రా భుకయుంలోకి వచ్చిుంది.
ద్దనిన రొమాుంట్టక్ జృనయుజీజ వ నుం (Romantic Revival) అనానయు. ఇుందిర మ
చేతన (Sensibility) అనే కొతత విష్యానిన ఔనిపెట్రి యు వాయు. ఔవితావనికి
కావలస్థుంది ఫుదిధ నై శ్ తయుం కాదు ,

చేతనా సౌకమాయయుం అని ఖర హిుంచాయు.

ఔవితావనికి అనుబూతి ప్రా తి దిఔ అయిుంది. ద్దని పలితమే వయుస్ వయత్ , షెలీు ,
కీట్స్ ల రొమాుంట్టక్ ఔవితవుం.
హేతు. హృదయాల భధయ ఈ స్భయుం అనాదినుుంచ్చ సాఖుతూనే ఉుంది.
ఇటీవలే హేతువును ఖద్దద దిుంచాభని కొుందయు మేధావులు చాట్ుకోగా
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విుంట్ునానుం. హేతుముగానికి ఆధునిఔత ( Modernism)
పెట్రి యు.

కాని ,

( generalisations)

ఈవర్గీ ఔ యణ
మాక

చెమయట్ుంలో

గిట్ి వ ని

వీయు

ఏ

ఏద్ద

భనక

సామాన్నయఔయణనై త్త

అుంట్ునానరో

సామాన్నయఔయణలకే ప్రలడుతునానయు! 1 8 , 1 9
ఆలోచనాధోయణీ

అని వీళ్ుు పేయు

ఔనిపిుంచదు.

అట్ువుంట్ట

శ్తాబాద ల ను ఔలిపే కే
ఏకెై ఔ కాలుంలో

ఆలోచనార్గతులుననట్ుు అవఖత మౌతుుంది. సై నుసలో ,
ఎఖబాకే సాభజిఔ ఆరిధ ఔ శాసాతా లోు హేతువు రాజయుం చేసేత ,

విభినన

సై నుస తాహతుక
ర భో ధాతమఔమై న

ఔభూయనిష్ుి యచనలోు తపిుంచ్చ సాహితయయుంఖభుంతా హృదముం రిప్రలిుంచ్చుంది.
ఆధునిఔ , ఉతత రా ధునిఔ అనే పేయుు పెట్ి ట్ర నినకొసేత , వన వెై బ వానిన , రాభుని
వియహాన్నన వరిణుం చ్చన వాలీమకి మొట్ి మొ దట్ ఉతత రా ధునికడు. శ్రీశ్రీ కాడు.
ఔృష్ణ శా ్తా , తిలక్ ఉతత రా ధునికలు , విశ్వనాధ కాడు.
I I I
' ఔవితవ భుంటే నామీనఔయణుం ' అనానడు జ్ఞయజ్ బాయకర్ ( George Barker) అనే

ఇుంగీు స్

ఔవి.

భుకుంద

రాభరావు

ఔవితవుంల్స

నాభవాచకా

లెకకవ.

విశ్నష్ణాలు , కీర మ లూ తకకవ. నాభవాచఔుం దచ్చతాా నిన చ్చతిర స్ుతుం ది. ఔనుఔ ,
ఔవితావనికి నాభవాచఔలు ప్రా ణుం. అుందువలు నే ,

హై కూ ని నాభవాచకాల

ఔవితవభనానయు.
భుకుంద రాభరావుక దాల విలువ తెలుస్ు. ఔ దుం స్రిపోయ్య చోట్ ది
దాలిన కయుి పెటేి స్ుకోడు. చాలా జ్ఞఖర తత గా వాడుకుంట్రడు. ఔవులకి ఇది
నికొచేి లక్షణుం.
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' భరో భజిలీకి భుుంఉ '

అని ఈ జృస్త కా నికి పేయు పెట్రి డు ఔనుఔ , ఇతని

ఔవితవ యాతర కి భరో భజిలీ ,

అుంతట్టతో ఆఖఔ ఇుంకా ఇుంకా భజిలీలు

ఉుంట్రమని ఆశ్దాదుం .

ఇసామయిల్
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ఈ భజిలీలో ఇుందరి ఆదరానికి ...
 నా తిత ళ్ు ని బరిుంచ్చ నా ఔవితలోు ని ఔవితాుంశ్ని ఆవిష్కరిుంచ్చన నా ఔతయుంత

ఇష్ుి లు శ్రీ ఇసామయిల్ గారికి ,

అడిగిన వెుంట్నే అమరికా వెళ్ుత నన

తుందయలో కూడా భావస్యఔుంగా భుకచ్చతాా నిన అుందిుంచ్చన ర భుక
చ్చతర కా యుడు శ్రీ శ్శ్ర్ స్హనా గారికి అనేకానేఔ ఔృతజా త లు.
 ఈ స్ుంఔలనుంలోని ఔవితలిన ఏరిి కూయిడుంలో స్హఔరిుంచ్చన ఔవిమితుర లు

ఇుందర ర సా ద్ క , స్ునూరి శ్రీధయబాఫుక అనేఔ ధనయవాదాలు.
 ఆదివాయుం వాయత స్ుంప్రదకీముంలో వలస్పోయిన భుందహాసానిన స్రికొతత

కోణుంలో చూపిన మానుయలు శ్రీ ఏ బి కె గారికి నభస్ుసలు.
 నా మొదట్ట ఔవితాస్ుంఔలనుం వలస్పోయిన భుందహాసానిన సాదయుంగా

ఆహావనిుంచ్చన ఔవితావభిమానులుందరికీ అభివాదాలు.
 యభణాస్ుభనశ్రీ

అవాయుు తో

స్తకరిుంచ్చ

పోా తసహిుంచ్చన

స్ుభనశ్రీ

దుంతులక వుందనాలు.
 కోయకుండానే నా ఔవితలిన హిుంద్దలోకి అనువదిుంచ్చన విజమరాగవ రడీు ,

శాుంతస్ుుందరి గారికి ,

ఆప్రయమతత ఇుంగీు ష్ులోకి అనువాదుం చేస్థన

కీ.శ్న.లు రామపోా లు శ్రీనివాస్ గారికి భనఃజౄయవఔ ధనయవాదాలు.
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 ఈ స్ుంజృట్టలో ఔవితలనినుంట్టన్న తభ తభ తిర ఔ లలో ర చురిుంచ్చ

పోా తసహిుంచ్చన తిర ఔ లవాయుందరికి ఔృతజా తా భివుందనాలు.
 ఔవితవుం కోస్మే బుంగాలునుుండి ఆుంధర ర దే శ్ కొచాినేమో! ఔవితవయుంగా

ఈ

ఆరేళ్ు లో

ఎుందరో

ఖుయుతులుయలు

ఇుంకెుందరో

హితులు

స్నినహితులు.అుందర్గన భనఃజౄయవఔుంగా స్మరిుంచుకుంట్ునానను.
 నా అభివృదిధ ని ఆనుందానిన అనినవేళ్లా ఆకాుంక్షుంచే మా అమామ నానన

ఎయుకలభమ ,

మలు మయ

నాముడులక

ప్రదాభివుందనాలు.

నా

సాహితయవాయస్ుంఖుం ఖూరిి ఆరాతీస్థ ఆనుందిుంచే స్దరి స్దయులు ,
బాబాయి , అతాత మాభలిన ఈ స్ుందయభుంగా ఖుయుత చే స్ుకుంట్ునానను.
 అడుఖడుఖునా అదృశ్యశ్కిత ని ర సా దిస్ుత నన శ్రీ శ్రీరాుం గారికి అనేకానేఔ

ర ణా మాలు.

భుకుంద రామారావు
మే 2 0 0 0
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నా
శ్రీభతి స్ుభాషిణి
చ్చయుంజీవులు
లావణయ - రాభునాముడు
చెై త నయ - శ్ుంఔర్
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ఔళ్యయణ చఔర వ రిత
నిషిత - నిశ్ియ్ లక
పేర భ తో
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అలలు
రుండు తీరాల భధయ ర యా ణుం
ఏకాుంతుం నుుండి
ఏకాుంతానికేనా ?

ుంట్రిగా డుు నునన నావని అడగాలి
* * *

ఏ రోజై నా అదే!
కే చేతితో ఈత

నిఖూఢుంగా ఖభనిస్ుత నన ుంట్ట ఔనున
ఖల్సఔట్ట రాతా ఔ ట్ట ఆకాశ్ుంలో!

ఏమి చేదాద భ నో ?
* * *

దూయుం జరిగినటేి జరిగి
భళ్లీ మోహావేశ్ుంతో
పెనవేస్ుకపోయ్య శ్ర్గయుం తుఫాను
21

ఆవహిుంచాఔ అణిచే శ్కేత ది ?
* * *

గాలి తోడెై న భఫుుల వయాయరాలు
పోతూ పోతూ
ఊరిస్ూత బాధస్ూత

అుందనుంత మాతాా న ఆడుకోవట్మేనా ?
* * *

నదిలో వదిలేస్థన రికామీ డవలా నేను
ర శ్నల అలలలూఖుతూ

- నవుంఫర్ , 1 9 9 8
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వాన కిట్టకీ
అనిన మేఘాలిన మోస్ుకొచ్చి
అలస్థ పోయినట్ుిుం ది గాలి

ఔన్ననయును కకకకనన ఔళ్ు లాు ఆకాశ్ుం

మయుజృ మయుజృకీ
దదధ రి లిు పోతునన రోదస్థ

యవశ్ుంతో రిగెడుతునన క్షులు
తడి తఖలని న్నడకోస్ుం అనినుంట్టకీ రఔకలు

రా!
ఔలాు పి జలోు
కుండపోతో
న్నకోస్మే నేనని
నఖనుంగా డుకనన నేల

లోతట్ుి ప్రాుం తాల
లోలోల ఖుఫుళ్ుీ
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రై లు రాఔభుుందు
ననొనదలని చ్చనానరి
ఇలా వచేిస్రిఔలా
వాళ్ు అమామ నాననలిన అతుకపోయినట్ుి
నే నొఔకడేన
కిట్టకీని వదలఔ
జ్ఞా  కాల తుుంయు ని తుడిచేస్ుకుంట్ూ
ఫమట్టకి నాలోకి - సపెిుం ఫర్ 1 9 9 6
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ఖఖనుం ఖఖనాకాయుం
స్భుదరుం
అదద భూ కాదు
అయధ భూ కాదు

పెై పెై న
డుతునన న్నడలిన తుడుచుకుంట్ూ
చ్చనిన అలలకి కూడా చ్చకకకని
స్తభతభవుతునన
చుందుర డు

ఖర్గభఔరిుంచుకనన స్ుంద స్రే!
కాజృ కాస్థనుంత మేరా
విస్ుఖూ
విరాభుం లేని
వి్త యణుం

రోజూ కామలేని వెననల
బూభాఖభుంతా చేయని స్భుదరుం
ఏదో భూల
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=165

