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 ి
 శ వ
ే శతకమ!"ౖ స%&.
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.
. ఎ).
ఎ).ఎ*.
ఎ*.య,జ. వల01 శర2,
శర2, M.A.; M.Phil., Ph.D.;
ప56ాం7 8లయం,
8లయం,
9ాయకావ!:ట.
ఆధు8?ాంధ5 @ాఙ2యం అBCక ప5?DయలE 6ాఖGప6ాఖలHIా JసుKLతMNOనపPటQ?R శతక ప5?Dయ

మ,త5ం అపSడూ VపSడూ నవన@WBC2షMNO తన ఉ8?D8 Zట[కHంట\BC ఉం ]. ను న^2న
ై@ా8` Iా8, వa?DK8 Iా8, లb  తన ఆత2ను Iా8 సుK7సూ
K cాd9ా5య,8` 8ష0రeIా ఆJష0ంZే
f:dచg శతక రచVతకHంట[ం ].
ఇటiవj ?ాలంలk  ం ామ కృా ావ కJ వరlaల కలం నుంm జnలH@ాన"  ిశ ేవ
శతకం " ఒక ఉతK మ రచనIా  బలHసు @Cంకటrశdరls వంటQ కJ పంmతtలZే ప5శంసలందుకH8 ఆంధ5
లk?ా8`ఆకట[uకHంటvం ]. భ?DK రస ప5xనMNOన Vట[వంటQ ఆరecాyz{ మరం 8` ఆcాd ]ంZే |}గaం
ఆంధ5 లk?ా8?D కjIంనందుకH  ామకృాగలకH
కృతజ. వందనలH సJనయంIా

ెలHపకHంట[B`ను.
BCటQ ?ాలంలk |}ర{యj` ఆకట[uకHన` ైవం ిడంటr అతta?DK ?ా ే. సరd ేవ{త
సdరప8Iా ఆ cాd^ అ6ష |}రత ప5జలZే ాజBలందుకHంట[న` Jషయం లkక J ]తM.
అట[వంటQ cాV తd8`ఈ కJ అuతK రశత చంప?తPల,లE అం, cాV కరlణకH
9ాతt5ైనట[
s మనకH ెలHసుKం ].
ిశ

ేవBC మనం ఎందుకH ?లHcాKం? అంటr

చ:- అ8తర cాధaMNOన మyzమ,8dత శకHKలH చూపచుంm, మ
మ2నయమ బ5తtవ. పరమ,తt2డవంచు భంతt Mమ. 8
న`నయమఁ IలH చుంm,సుగణకర తtKలMNO MNలంగఁ జ
య 8ను మ ]ం దలంతtమ. మదుత!  ిశ ేవా !
అ8 తన ఆK8 మదుత శ?DK కjIన cాd^?D 8@C ]ంZరl కJ.

అల,I ఈ ?Dం ] పదaంలk భగవంతtడ సాdంతాa^ అ8 చక0Iా JవసK ూ ఇల, అంట}రl.

ఉ:- ?ందరl భకK ?టQ 8ను ?@ల లkపలఁ Iాంచు చుండ 8ం
?ందరl సను`తt2లకH గంెలలk కలవంచుఁ Iాంతt ం
?ందరl నులందుఁ గడ క28 8 గ8 9ంగచుండ. 8
న`ంద లkనఁ IాంచుటV Baయమ.  ిశ ేవా !
fీK @ాద కJతdంలk fీK  జB ద¡ రణకH 9ాట[పడ¢ కవలలk రl క అగగణaలH
. ఈ శతకంలk అBCక

ప aలH ?ాల,నుగణంIా fీK ల పటs జI అBaయ,లH అకృaలH సPషu పరlసుKB`V. సమcాa
పా0రం ?సం కJ తన ఆ@Cదనను cాV?D 8@C ]ంచడం ఈ ప aలks మనం చూcాKం. ఇందు?
ఉ హరణ పదaం చూడంm.

చ:- మగవల!"ౖన మ¤ర¥త నమ,నుష yzంసల BCచు మ¤రl¥ల
భగ భగ మండ యI`¦ఖ9ాల§నంప మ!:& V¨ల? V©
మగవలఁ IావకHన` వర మ,తృజనంªక మృగaమ«ను. 
ెగవను ¬!ిబ5వమయ {రlగ !  ిశ ేవా!
అB ]Iా fీK ?D ఓ ప5ేaక ప57ప7K గj® న V©

ేశంలk మyzళలకH జరlగచున` అBaయ,లను

ప57ªంªంపఁ జfిన ప aలH చ ]Jే సహృదయ 9ాఠకHల మనసుj` కj@CcK ాయనడంలk
సం ేహం లbదు.
cామ,క స±ృహ గjIన కJతdం  ] అన8?D ఈ పదaం ఒక0టQ ZలH.

ఉ:- y²³ందవ |}వ !:5రణమ Bత2ల మfిs మ ల§ందఁ జfి, V©
y²³ందవ జn7 మfిs మల యదుత !:5రణ´ందఁ జfి, జµౖ
yzందను |}ర{యలHగ yzందువ మfిs మ jద¶ క0ట·ౖ,
9ం ]క నుండఁ జfి7J, ప¸aడ !  ిశ ేవా!
ఇం?ా
ఏ ] సతం బ8తaమన BC ]?......
న^2న @ా తK మన........

లkకమనంతమయa........
వృ&మల, ] ేవతలH........
గమ2mపండ చందమన........
వంటQ అBCక BనుడలH, 9jకలH, సందºతంIా Jవం కJ తన లkకజ. తను Zట[కHB`రl.
తన తjs దండ5లను, గరlవలను స2సK ూ @ా5fిన ప aలH కJ?D @ాపటs గల అననa cామ,నa
భ?DK?D 8దర»BలH.

ఉ:- ?ాణd Jాజ Bమమనఁ Iాల¼
 డ స½ భ 6ాఖండ. ం
నdయ సంభవండ. చరl¾డ ధర. ామకృషtడ.
88dను7ం, ´¿?D0, మ ] 8 గ8, "  ిశ ేవ" !:
ర8dరం{ శతక ాజమ.  ిశ ేవా !
అ8 ?ాణd 6ాఖ!"ౖ తనకH గల అమ,B8` వa?RKకంచడం అనందయం.
ఉభయ |}ా ప5ణలH, 8రంతర ామ,యణ పఠB లHరl, మహర`ట[లH అVన మ,
కలdప¸m @Cంకట ర ాఘ@ాZరlaల పటs తనకH గల గరl భ?DK8 ఈ పదaంలk ఇల, Zట}రl.

ఉ:-ఆరlaలH కలdప¸m Jనయ,8dత @Cంకట ర ాఘ@ా
Zరlaల 9ాద ధూÁ Jలసను`త జn.న ప5బ ¡ ]ఁ IలPIా
రlaడ!  కృ9ామృతమఁ Â57గ  శతకంబ లkన BC
BరlaలH MNచ @ా5fి78 Vగ. ిశ ేవా!
ఆZరa ే@Wభవ అన`

88 సతaం Zే6ారl  ామ కృష Iారl.

?R.6. మతaం ామమ¤K కJ పంmతtల ?µ0కH ప5{కIా ఈ శతక రచన IాJంనట[
s
మనక8!ిసK ుం ]. ద¶ సంబంధం అట[వంటQ ]. ఇల,ంటQ ఇద¶ రl ఉద¶ ండ కJ పంmతtలH లంచడం
" ZÃదవరం " ప5జలH ZేసుకHన`ప¸రd పణaఫలం.
ి8!"ౖ తనకH గల అ9ార భ?DK?D ఈ ఒక0 పదaం " కj?D తtాV ".

ఉ:-  దరస చం ]క
5 లH 8తaమఁ Iºల
 చ?రమ«దుB ?
 ద ?ాంతtÅను మహయ సమజdల Æa7 BÇదుB?
 దఁ జరl భకHKల పతప 9ాద రజంబ BÇదుB?
 ద ?µటs [ జµద@È? 8తtaడ!  ిశ ేవా!
అ8 తన Jనమ¿తను ెలHపకHB`రl.
ఈ శతకం చ ]Jన 9ాఠక లk?ా8?D అ` |}లb జరlగయ8 B ప5Iాఢ J6ాdసం.
జగMNఱËIన V© కJ పంగవలH ఇంతటQE ఆగకHండ, మ8` ెలHగ రచనలH @లHవం, 9ాఠక
లk?ా8`ఆనం ]ంపఁ జcK ార8 తలH ¶ ం. ఆ ిడ  ం ామ కృా ావ Iా?D
ఆయాºIాaలH స  Vసూ
K , ఆరd ]ంZల8 ఆ¦సుKB`ను.
ఇక f"లవ.
భవ య,
. ఎ).ఎ*.య,జ. వల01 శర2.
ే. 02 - 03 - 2009.
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ెలHగ cాyzతaంలk శతక రచన అగ cా¾నం 9ం ] యన` ]. కవలH తమ అనుభ@ాj` -ఆశj`
- ఆKE - ఆనందంE ZెపS?న8?D చక08 లHం ] శతక రచన లkBC! లÐ?Dక అలÐ?Dక |}@ాలH ప5క0
ప5క0BC ZెపS?8?D ఒక0 శతక ప5?Dయ
 లkBC అవ?ాశం కలHగతtం ].
ప¸రdం అంటr ఇపPటQ?D మ!"ౖ± నల|Ñౖ ఏళÒ ?Dత
 ం పల¼s లks cాÓరణ µÔతtలH క సమÕతంIా
శతక ప aj` తమ సం|}షణలks ఉదహసK ూ మ,టల,ే@ారl. అల,I అపPటQ గృహ లÖ2లH క
చక08 ెలHగలk జn{య,ల c×ర|}లH గబ}ÁంZే ల,గ మ,టల,ే @ారl. ఇపPటQ తరం !ిలsల?D
అ8@ారaంIా సంకర ెలHగ మ,టల,ే

ౌాగaం వం ]. cాÓరణంIా ఏ ఉదaమMNOB

ప5జలనుం వf:K BC అ ] ?ారa రపం ధసK ుం ]. ?ందరl J aవంతtల ఆశj` మందుIా పfిగటQu
ాజ?Rయ BయకHలH @ా8 సంతృ!ిK పరచడం ?సం ఆయ, Jషయ,j` ఉదaమ,లHIా ప5Zరం
ZేcK ారl. 8E అ ] ాజ?Rయ అజµంలk Zే ఒక 9ాÙu ప5ణÁకలk అంశంIా Zే9తtం ]. అంే ఇంక
అ ] ఎక0డ @Cfిన IంగÚ అక0ే అన`ట[
s తయ,రl అవతtం ]. ప ] మం ]లk 9ామ Zవదు
అన`ట[
s ?ాలంలk బm నలHగతÛ ఉంట[ం ]. ప5సK ుతం ెలHగ |}ష ఔజdలaం అల,I తయ,రVం ].
అందుకBC మ,తృ |}షలk J a బధన అBC Jపs వం ప5జలksం ా@ాj. ప5భతd 9ాఠ6ాలలks ఇంIÙsషt
మ,ధaమం ప5@Cశ !"టu QనపSడ ప5జలksం తIనంత సPందన ాలbదు.ఈ BCపథaం అం ఎందుకంటr
ప5సK ుతం అధు8క కవలH క శత?ాలH @ా5సుKB`రl. శతక ప5?Dయ

@నక బడలbదు. ?ంZెం తన
ప5ణÚకను మ,రlP Zేసు?8, అBC?ాBCక అం6ాలH సPృ¦సూ
K మందుకH cాగEం ]. భ?DK శతకM
అVB అ8@ారaంIా సమ,జం లk8 అBCక ?ణj` చూపEం ] ఈBటQ శతకం.  ిశ

ేవా!

అన` మకHటంE 108ప aలks cాIన ఈ శతకం ^తt5లH  ం ామ కృా ావ Iారl
రంZరl.రl ెలHగ అÓaపకH8Iా ప8 Zేcారl. cాyzతa ^తt5లH. ఆంధ5, ఆంగs cాyzaలను
ఆ9శన పటQuన పంmతtలH. సమ,జn8` 8¦తంIా పjంZే హృదయం కల@ారl.

నులVడ

సనుభ¤7 కjIన ఉతK మ సంcా0రవంతtలH. అందు? ఈ శతకం 8ం సమ,జం లk8 àకటQ ?ణల
నుంm అBC?ాBCక అసమంజస Jషయ,ల!"ౖ కJ {రlP లHంట}V. @Cదన లHంట}V. ఆ6ావహ
దృకPథంE కmన సం ే6ాలHంట}V. ఏ@ా  ం ామ కృా ావ Iా ఈ శతకం భ?DKE
9ాట[ లkకజ. తను కడ పం !"డతtం ] 9ాఠకHలకH. పదa 8ా2ణంలk క ఈ కJ Zల, fిద¡

హసుKలH. పదaం Iº వల, cాI 9తtం ]. |}వ కలంకషVO మనj` 8@dఱ పరlసుKం ].
అభaదయ |}@ాలH,

ేశ భ?DK ప5ప¸ర MNOన |}వనల ఈ శతకంలk దర»న^cాKV.

యవ తా8` ఎంతIా 6ాsázంZº ఈ కJ.

ఉ:- |}రత మ,త ర&ణమ భవa మâజdల |}Jఁ IలPIా,
ÓరlలH, సజã BవÁ JÓేయలH, మ, యవ |}ర{యలb
?ారణ భ¤తt లయa. కj కల2ష దూరlలఁ జయమయa. 
@ా?D శ?DK యమయ భవaడ!  ిశ ేవా! 47
యవతకH ేశ భ?DK - ర&ణ శ?DK - V©యమ8 cాV8 9ా5¾ంచడం హరeణæయం.
అల,I fీK లను @CÓ]ంZే @ా8 రl Zల, గంç Zరl.
"అ ైdతం సుఖ దుఃఖÕః" అంట\ ంపతa బంÓ8` ఎంత IపPIా భవభ¤7 Zె9ాPో. అటQu ంపతa
బంÓj` తృణæకంZే "పరlష పంగవj`" రl Zల, సూటQIా, కరlకHIా Jమ»ంZరl. "
కను`లఁ బÑటu Q ?ావమయ! ?ాంతల" నంట\ cాV

ై@ా8` 9ా5¾cK ారl. Zల, ప aలks 

సంcా0ర హృదయం దర»న^cKం ]. చక08 9jకలH క క8!ిcK ాV.
" శÙరమ గమ2m పండల, గట[uIా కHÁÒ న¦సుKం ]" అ8 అంరl. ఎంత మం 9jక!
గమ2m పండ కంటQ?D బ}IాBC క8!ిసK ున`ట[
s ంట[ం ]. ?ా8 లkపల కHÁÒన సంగ7 మనకH ెjయదు
88 ? ?ా!

ఉ:-  ద Zేరl @ాడనయ!  శతకంబఁ బêంచు @ాడ. స
2దమ Eడఁ Iాంచుమయ! మ¤లమ వV ?ావమయa! య,
@Cదనఁ బ}పమయa! సమ దృిu BëసంI రyzంపఁ జయమ,!
M ]8 !"ౖన న గనుమ MలHగ.  ిశ ేవా! 98
పదaం  భ?DK, &మ Vడల ?D గల ?ాం&, cాV!"ౖ గల !:5మనూ ప5తa&రం ప5తa&ం
ZేసK ున` ]. ఇల, శతక మం ఉదహంచ వలfి వసుKం ] మం మం ప aల ?సం. 9ాఠకHలHIా
%రl శతకంలkఎల,గ¤ ప5@C¦cాKరl. ?ాబటQu ఈ మందు మ,టను మIసK ుB`ను.
 ం ామ కృా ావ Iారl తమ క08, చక08 |}@ాj` పదa రపంIా మల, ¦Ùష
కHసుమ !:శలంIా cాV శతకంIా రం, ఆ

ేవ

ేవనకH సమPం, మనకH

చక08 మ,ధురa కJతd ప5cాదం !"టu }రl. ఈ శత?ా8` కను`ల కదు¶?8 ఆcాd ]ంచ వచును.
^తt5లH  ం ామ కృా ావ Iారl ఇEÓ]కంIా cాyzతa f:వ ZేసK ూ - పణ7 Zెం ]న తమ
కJÓోరణì8 మం ?ా@ాaలH రంZల8, మనcాా ఆ?ాంímసK ూ అనం ]సK ుB`ను.
బలHసు @Cంకటrశdరls,
కలP వృ&ం,
టQuవలస.

 ి
 శ వ
ే శతకమ
రచన:రచన ం ామ కృా ావ
ఉ:- ద! Jరప! |}గaదుఁడ! Zెను`గ B మనమందు 8j, స
2దమ BపV 8j!ి, మ?DK8 IjP, త గణదుల
Bదఁ బ}యఁ జయమయ. Bధుఁడ! 8 గ8 ప5సK ు7ంZెద.
 దఁ జ ?ావమయ! 8తtaఁడ!  ీశ

ేవా! 1

ఉ:- సుందర స½ ప5బంధమగ సూనృత!  మyzమ, ]కంబ సî
బంధుర స½ పదంబలను పను`గ IµÔ?8, @ా5యఁ Iº, మ
మందుగ పV శతకమ భJ @ా5యగఁ బ¤8తయa! ఇ
బïందులH 9ార ో5j, 8లH 9ా5పగ.  ిశ

ేవా! 2

చ:- ప5మద గణf:Jతమ 9ావన  ి పరంబ. సద
]dమల య6ð Jాతమ, JసK ృత సత0ృ7?ాకరంబ, మ,
భ5మలను రప మ,!ి, గరl 9ాదయగంబనుఁ Iలd ¬!ి, BC
రమలను f:యయకHమ!, 8తtaఁడ!  ిశ

ేవా! 3

ఉ:-  సమ! cాV Bధ! గణ 6ఖర!  ి 8@ాస! 
Óaస ñ?Dంత గj® , పర తతdమఁ Iాం, భంచు @ా?D
సమలంటయవగ! మ?DK8 IjP రyzంపఁ జతt@C!
 స

ైవMడ? మహయఁడ!  ిశ

ేవా! 4

ఉ:- కను`ల 8Bవ 8నుఁ గBë®ను |}గaమయBం, మ,
కను`ల@C^ ¬చు? కళ ?ాంతtలఁ IºలPడ |ò7కమ2ల.
పను`గ దు రపమను ప5సు±ట´పPగఁ ¬డIా వల¼
కను`లH గలH
® |}గaమ ] ?ా ొ??  ిశ

ేవా ! 5

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=483

