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వెన్ననలవృక్షం మీద వాలిన క్షులు:
ఔ చిదూయ లక్ష్మి ఔవితలు
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తమిళ్భాషలో ఔ వినభామెైన దఫంధం వుంది. అది
సామెతో, పొడజృఔథో, వమవహారిఔ సతమమో, త్రతిాఔ సతమమో
నేన్నననడూ విచారింఙుకోలేదు. అది నా అనుబవ రిధిలోకి అనేఔసాయుు
చొయఫడి,

నాశకితకి

వునన

రిమితులేవో

ఛఫఫమీదకొటిి

భరీ

తెలిమజేసుతంట్ుంది. “ఊభనార్ఔండఔన” ( భూఖవాడ ఔననఔల)
అననదే ఆ దఫంధం! భూఖవాడికి సానంలో ఔ భహాదుబత
సుందయదృశమం ఔన్నపంచింది. తనను యవశంజేసన భధుయమెైన
ఖంధయాగానం
చేతివేళ్ుతోనూ,
న్నసృహలోకి

విన్నపంచింది.

వాటిన్న

అభివమక్తతఔరింఙలేడే!

పొంగివసూతనన అశుయఛలంతోనూ వమయథయమతనంచేస
జారిపోత్రడ.

న్నశశఫదలోఔంలోకి

వాడి

అనుబూతి

అదృశమమెైపోతుంది.
మా పదదమాభయిలంటి ఆదూరి సతమవతీ దేవి కొతతఔవిత్ర
సంజృటి ఙదివినజృడలు నేనుడే ఔృత్రమదవసథ భూఖవాడ ఔననఔలే.

జృరాణముగాలోు

న్నైమిశాయణమంలో

సతరయ్రగాన్నకి

తయలివసూతనన

ఋషులు, ఎనేనళ్ునుండో దట్ింగా యుఙుకపోయిన ఎండటాకల
మీద

నడసూతఖూడా

ఏ

శఫదకాలుష్యమనీన

హిమాలమ ఊయధవశకరాల భధమ,
మారిభఔలోమలోు,
సామంతో

సృష్ించేవాళ్ుుకాదట్.

మానవుడెననడూ కాలుపట్ిన్న

తసా అయిన ఏ ఔయుుడో,

న్నరిభంఙుకొనన

ఆశయభఛామలోు

యాతజృతుయల

వేలది

వతసరాల

వమసుఖల దాయువృక్షాలు దాచివేసన ఔ కండలో ఎవరిజౄఛకో
విఔససుతనన ఫరహభఔభలం – ఆమె ఔవిత్ర ఙయణం! అంటే ఆ
అసషివామకలతను,

ఆ

నీయవ

న్నశచల

న్నశశఫద

భావుఔతను

అయథంచేసుకంటేనే ఆమె కండిఔల అంతరాయధం గోఙయభవుతుందన్న
అనుకొనే వాణ్ణు. అవి దూయంగా పోయేవి – మొనమొననటి దాకా.
అసూయ్రదేాష్యలు,

మాతసయమకాలుష్యమలు,

హింసాజౄరిత

న్ననాదాలు, యసయ న్నందలు, పాకలట్లు, పైయవీల పాట్లతో
న్నండిపోయిన సాహితీలోఔంలో మాట్!

Her secular message comes like

a fresh breath of life to a suffocating people

– అన్నఖూడా అనుకొనేవాణ్ణు.

కాన్న ఔవితా తతారాభయశలో నాక ఒనమాలు ఖూడా తెలిమవు.
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ఇజృడ

తదు.

ఔ

అనుబూతి

గీతం

రాయ్రలిసందే.

అశీసుసలివాలేన్న పతృ వమసుుడ జృట్ుిఔతోనే అంధవృదుధడ!
ఆమె ఔవితాదయశనం – నాయద, తుంఫుయుల నాదోపాసన. ఆ
భావఖంభీయతక –
వాకాచతుయమం జృనాదికాదు. ఏ ఉపాసనా వయంతో ఆ ఔవితా శఫదమెైతిర
అలవడిందో తెలిమదు. ఎచ్చచటా శఫదకాలుషమం కానరాదు. ఆమె Poetic
Concerns

ఏవో–

ఈ

సంజృటిలోన్న

“ఙచన్నగీతం”

ఙదివాఔ

నాకతెలిసంది. ఆమె యఔృతి ఆరాధన న్నసయగంకాదు. సృష్ినుండి,
సభధయభం నుండి దూయంగా ఛరిగిపోతూ తన సహఛ విధిఅయిన
సాతిాఔ ఖుణాన్నన విసరిజంచి, యఛసతమో ఖుణ చీఔటిదాయులు టిిన
మానవుడికి హెఙచరిఔగా యీ ఙచటి గీతం. ఉన్నషత్ సారాంశాన్నన
ఈ శత్రఫదజృ య్రంతిరఔ మానవుడికి తలిు ఉఖుగపాలలగా – యీ
ఙచన్న గీతం.
నేను ఔథలు,

నవలలు,

నాట్కాలు,

వేదాంత ఖయంథాలు

టాావెలఖులు ఔనాన – ఔవిత్ర సంజృటాలేన ఎకువ ఙదివే అలవాట్ు
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ఔలవాణ్ణు. ఔవితాం ఖురించి యఙుయణ అయినంత సాహితమం – ఏ
యకియమమీదా రాలేదు. ఇంత వెైవిధమభూ అందులో లేదు. ఇన్ననవేల
న్నయాఙనాలు భరి దేన్నక్త లేవు. ఇది న్నయంతయ ఙయచ, న్నరిారాభఔృష్.
మేధో యతీఔ. ఔవితాం వఛర సన్ననబం. కసుభ కోభలం. దుుఃకంతో
వాాసేదీ, దేాషంతో రాసేది – ఏది ఔవితాంకాదు? అన్న యశనసాతడ –
అయకొయజాాన్న. దాన్నకొఔ రిభాషవుంది. కలతతావాదులక,
దుయహంకాయులకూ

ఖూడా

అది

వాహికే.

భత

జిజాాసువుక,

జీవనుభకతడిక్త, బకతడిక్త, భిక్షువుకూ అది ఆలంఫనమే.
ఔనీనయు తుడిచేదే ఔవితాం అనానడ కలీల్ జిబ్రాన్. పోయెట్రీ
ఈజ్ ప్రయమర్ (ఔ ఆరాధనా విశేషం) అంటాయు సాహితీ వేతత శ్రీశీ
వడలి భందేశాయరావుగాయు. మొదటిది మాతృధయభం. రండవది శాంతి
సాథనక కెటాలిక్ ఏజంట్. ఔవిత్రతభ ఎజృడ సాక్షాతురిసుతంది?
సాంయదామ అనుసయణలోనా, సాంయదామ విచేేదంలోనా? చాల
సందరాబలోు సాంయదామమే నీ – వున్నకికి అయథం యిచేచది. నీ
సంసాురాన్నకి భూల సథంబంగా న్నలిచేది.
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ఆదూరి

సతమవతీ

దేవి

ఔవిత్రతభ

–

కేవలం

ఊహాశలన్నైజృణమమేకాదు. సందయమ సున్నశతా వమక్తతఔయణేగాదు. ఈ
భహాసృష్ి అంతరారాధన్నన మారిభఔ పొయలోు దాగివునన అయథత్రతరామలిన,
సతమ పయమత్రాన్నన శలసందయమంతో, అదెైాతవేదాంతంతో భధుయంగా
గానం చేమట్మే.
నాఔన్నపసుతంట్ుంది – ఇన్నన లక్షల ఔవిత్రఙయణాలోు, ఇన్ననవేల
ఔవులోు

ఔవయితుయలోు

–

కాలయవాహంలో

న్నలిచేదెంతభంది – అన్న. ఇంతదేాషం,

కొట్ుికపోకండా

కాఠినమం,

కాలుషమం,

ఆకోీశం అసహనం వాఘభమంలో భాఖంగా న్నలిచిపోతే – ఈ
భుందుతయం

ఆరోఖమంగా

జీవింఙఖలదా?

అన్న

అనేఔభంది

యశనసుతనానయు.
సత్రమఖయహం న్నలుసుతంది. సభనామం న్నలుసుతంది సహృదమం
న్నలుసుతంది. సతమవతీదేవి ఔవితాం తఔ న్నలుసుతందన్న నా విశాాసం.
సృష్టి, భన్నష్, భటిి, ఆకాశం, ఛలపాతం, పాాయథనాగీతం, అగోఙయ
శకిత, శశువు, నవ్వా, జృవ్వా, వెన్ననల ఙలవ, ఆదిశకిత, యభ
జృయుషుడూ – ప్రయుు వేయుగాన్న “అంత్ర ఔటే” అన్న చెప్ర త్రతిాఔ
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భావనా యంఙం ఆమె ఔవిత్రలోఔం. ఔవితాజృ వెన్ననల మొఖగలన్న –
ఆమె

న్నరిభంచిన

దచితరభంత్ర

వేదశాంతి

సూఔతమే.

అటిి

మాతృగీత్రలక భయణం వుండదు.

15

టి.మస్. ఇలిమట్ ఔవిత్రాన్నన న్నయాచిసాతడ.

Genuine Poetry Can

మొదటి ఙయణంతోనే ఔవితాభాష

Communicate before it is understood.

ఖుబ్రళింజృ ఠితను సృశసుతంది. ఆమె ఔవిత్ర కండిఔ ఆసాంతం
ఙదివితే అయథభూ సుపరిసుతంది. అది సంగీతభాష. శశుభాష. గోవుల
ఔంటిభాష, మాతృభాష.
ఆదూరి

దంతులు

–

మెైతేరయీ,

య్రఘాయవలుుయల

వంటివాయు. భంచి సాహితమ ఠనం, పోషణ ఆరాధనా వారి యవృతిత.
ఎవరి యకియమలో వాయు సదుధలు, సదాధయుధలు. వారి సాహితీ ఫంధుతాం
నన్ననజృడూ భుఖుధణ్ణు చేసుతంది. ఈ నాలుఖు వాకామల రిఙమం –
నా అభిమానాన్నన యఔటించే మతనమేగాన్న యీ ఔవిత్ర సంజృటిలో
విభుఔత

న్నతమవిహంగాల

అంఙనావేసేందుక

గాదు.

వంటి
అందుక

కండిఔలిన
నేను

సంజౄయుంగా
అశకతణ్ణు.

ఔ

భావుకడనానడ – నువుా యీక్షణాన ఙదువుతుననది గొఔవితామో
కాదో నాక తెలిమదు. కాన్న నీక తయఙుగా జాాఔం వచేచ ంకతలునన
ఔవితామే న్నఛమెైన ఔవితాం. శ్రీశీభతి సతమవతీదేవి
Fluency

Prolific Creativity, Extreme

చాల అయుదెైన కాంబినేషన్. నేను భళ్లు భళ్లు ఙదువుకొనే

కండకావామలోు యీమెవీ వునానయి. ఔృషుశాసతిగాయు తన ఔవిత్ర
ంకతలిన భుగిసూత – “ఇఔ హిభయుతవు వలదు, ఇఔ న్నశీధభు
వలదు” అన్న వెన్ననలక ఉదమ సంధమక సఖనల్ యిసాతయు.
ఈ జృసతఔంలో నేను ఙూసందంత్ర వెన్ననలే. నేను ఙదివినదంత్ర
ఉషుఃకియణాల చెైతనమమే. ఇది ఔవితాం మీద ప్రయభనుపంచే కండకావమం
అన్న నా సహపాఠకలూ గొంతుఔలుజృత్రయన్న నా యగాఢ విశాాసం.
( సంజౄయుం)

విఛమదశమి–2005, సకిందాాబ్రద్
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వందనాలు
రాయ్రలన్నపంచినజృడే...
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రామకండా వుండలేనన్నపంచినజృడే ఔవితాం రాసూత
ఇల సాగే నా యఙనావామసంగాన్నకి
అన్ననవిధాల సహకారాననందిసుతనానయు మా వాయు.
యభసాతిాకలూ, త్రతిాకలూ మేధావులూ గొఔథకలూ
శ్రీశీ భున్నల్లు రాజు గారి పతృవాతసలమం
ననున ఔదిలించి ఔనున చెభరించేసంది.
నా ఔవిత్రాన్నకి అభినందనలూ, ఆశీసుసలూ అందిసూత
ఎందరో పదదలు, విజుాలు, పోాతసహించినందుక వాయు నాక
సభయణీములు. వాయందరినీ నా జృసతఔంలో న్నలుజృకోవాలనే
ఆకాంక్షతో యీ అభిపాాయ్రల భుదరణ.
పొటిిశ్రీశీరాభులు తెలుఖు విశావిదామలమం వారిచిచన
ఖురితంజృ, పోాత్రసహం భయువలేన్నది.
వీయందరిక్త నా వందనాలు
–ఆదూరి సతమవతీ దేవి

ఛలపాతగీతం – కొన్నన అభిపాయ్రా లు
' ఛలపాతగీతం'

ఙదివాను.

అనుబూతి,

ఆలోఙన

ఔభనీమంగా సంఖమించిన ఔవిత్రసంజృటి అది. “రాగాన్నన వేదికే
భావం”, “మాట్కి పాాణం పోయ్రలిసన వేళ్”, “వసంతం ఔ
ంఙవన్ననల పాట్”, “దమభయేమవేళ్” – యతేమకించి ప్రర్కునదగిన
భంచి ఔవితలోు కొన్నన. ఔృతిరభ జీవిత్రన్నకి ' కొఫఫరాక భఫుఫలకింద
నవుా మొలఔల సీభ సంగాయం' అందమెైన అభివమకతలు. ' రాగాన్నన
వెదికే భావం' ఔవిత భుగింజృ చాల బ్రఖుంది.
–జాానపీఠ జృయసాుయఖయహీత, దభబూషణ్, డా| | స. నారామణరడిు

(లేక, తే. 16. 3. 97)
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' ఛలపాతగీతం'

అందింది. అనీన ఇంఙుమింఙుగా భంచి

ఔవితలే. ' రోజూ ఙూసే దృశమమే' అనన ఔవిత ఎంతో బ్రఖుంది.
' దృషిజౄరాా అపహమరాథుః| కావేమయస రిఖయహాత్ / సర్వానవా

ఇవా –భాంతి| భధుమాస ఇవదుయమాుః' అన్న పాాచీనులననే అనానయు.
దీన్నకి మీ ఔవిత గొ జృనసృష్ి.
–భుదిగొండ వీయబదరమమ (లేక, తే. 11. 3. 97)

' ఛలపాతగీతం' ఙదివాను. ఆపాతభధుయంగా యవహించిన మీ

ఔవితా గానాన్నన ఆఔరిుంచాను. ఈ దశాఫదంలో మీది విలక్షణమెైన
గొంతు. కొన్నన ఔవితలోు భావాన్నన; యింకా కొన్నన ఔవితలోు శలన్నన,
భరికొన్నన ఔవితలోు ధాన్నలో ఖుపళ్ుతో వెదఛలుయు....
–డా| | నాఖభైయవ కోటేశాయరావు (లేక, తే.10–4–97)
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ఆదూరి సతమవతీ దేవి గారి ఛలపాతగీతం భనోఛాంగా
సాగిపోయింది. అక్షరాలను జౄలుగా యచినట్ుు, భావాలను అతతయుు
నీనయుుగా ఙలిునట్ుు, అరాథలు ఆరాదితి ఆయదిమెై రిభళించినట్ుు, తభ
ఔవితలను శలీఔరిచిన యసఛా ఔవయితిర యీమె. లలితమెైన భావాలు
వీరి సాంతం. తనక యీ లోకాన్నఔంతటిక్త ఇషిమెైన ఏవసుతవు పైన్నైనా
భభకాయం ఙూడాన్నకి ఆ వసుతవులక హాన్నఔలిగించే శకతలను
సుతిమెతతగా భందలింఙడాన్నకి ఆ లలిత భావాలనే యయోగిసాతయు. ఏ
సంగట్నను సృశంచినా అదుబతమెైన భావనాయంయ ఛలపాతంల
ఎగిసడతుంది.

వసుతవెైవిధామన్నన

పాటిసూతనే

యూవెైశాయదామన్నన

సాధించాయు ఔవయితిర.
–ఆచాయమ నామన్న ఔృషుకమారి (తే. 23. 4. 97)
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' ఛలపాతగీతం'

అందింది. మొదటి జృసతఔంలో ఔవితాం

ఆయంబమెై రండో జృసతఔంలో భలుజృ తిరిగి, భూడో జృసతఔంలో
భుఙచటైన మీ సంత మాయగం ఏయడింది. మీ ఔవిత్ర యయ్రణంలో
కొంత భాగాన్నకి నేను యతమక్ష సాక్షిన్న కావట్ం నాక సంతృపతఔయంగా
సంతోషంగా వుంది.
–చే.రా. (లేక, తే. 11. 3. 97)
నులివెఙచన్న సంవేదన– భనోనేతరం భుదిరంచిన ఆయదమె
ి న
ై ఛాయ్రచిత్రాలు:
పొదుదటి

జౄట్

ఖడిుయఔపై

వాలిన

భంఙు

బిందువును

భుదుదపట్ుికననట్ున్నపసుతంది ఈ సంఔలనంలోన్న కొన్నన ఔవితలను ఙదివితే.
మేఘాల్లై తిరిగివచిచ ఖుండెలో వెఙచన్న ఔనీనటి ఛలపాత్రలను వంపనట్ుు ఔ
ఆనంద విష్యదం. ఎందుకో ఏమిటో తెలిసీ, చాలసాయుు తెలిమఔ, ఔలిగే
వేదనలోంచి జృటేి అక్షరాలక ఎంత భహతుత! ఈ ఔంటితో అందానేన
ఙూడఖలఖడం ఔ వయం. ఈ భనసుతో బ్రధనే పాడఖలఖడం అంతఔనాన
గొ వయం. ప్రయమించే త్రహతును ఫటేి బ్రధడే అయహత లభిసుతందేమో!
ఏకాంత ఛలపాత్రలిన న్నఫఫయంగా వంజృకన్న గీతమెై ధాన్నంచిన
ఆదూరి సతమవతీ దేవికి యఔృతే త్రతితవఔ బూమిఔను ఔట్ిబెటిింది. యఔృతిన్న
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అపాయంగా ప్రయమిసూత, పాాఔృతిఔ న్నమమాలతో భన్నష్ సహజాతి సహఛంగా
లయించాలన్న ఆమె అత్రమశడతునానయు. మంతరముఖ బీబతసంలో
అనాది సందరామల కేనాాసు ఛినానభిననమెైపోవడం ఆమెను అమితంగా
వేధిస్తంది. భన్నష్ భయగా మాయడం ఆమెక దిఖులుగా ఉంది. అందుకే
రాయీఔయణలో అసతత్రాన్నన కోలోతునన భన్నష్కి ఆమె ఙచన్న వసంత్రల
యుచి ఙూపసుతనానయు. “ఎంత న్నయుప్రదతనం / భన్నష్క్త భన్నష్క్త భధమన”
అన్న వాపోతూ. “మితరమా మితరమా / రండ సాపానల భధమ / రండ
యంచాల భధమ / ఔ ఖందయాగానం / న్నయంతయం సాఖనీ” అన్న ప్రయభగా
అరిథసుతనానయు. సతమవతీ దేవి ఔవిత్రాన్నకి లలనగా ఆందోళ్న ర్వకెతితంచే
అయుదెైన సుఖుణం ఉంది. భన్నష్ ఎననటికెైనా ప్రయభవెైప్ర నడవఔ తదు ఔదా
అనన ఆశావాదభూ ఉంది. అంతేకాదు, ఙూజృల జీవన కాంక్షలిన రల
పొతితళ్ళలో ఔరిగిసూత, యఔృతి ఓననత్రమన్నన విడభయచి చెఫుతూ భన్నష్తనం
అంటే ఏమిటో ఈ ఔవితాం ఖుయుతచేసుతంది.
జీవరాసుల భనుఖడకెై / ఆయు ఋతువులీన తయఖతి ఖదులుగా
భలఙుకొన్న / త్రనే ఔ పాఠశాల్లై ఙరిసూత / ఇచిచజృఙుచకనే
సందరాఫలన్ననంటినీ సభతూకాలుగా చేస / అరింఙుకొనే సంసాురాన్నన
భన్నష్న్న / వనాల నుంచీ,

ఖనుల నుంచీ,

జీవనదుల నుంచీ /
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నీలంఫయ ఛలధాయల నుంచీ ఖయహింఙభన్న యఔృతి తన తొలిపాట్గా
విన్నపంచిందన్న అంటాయు. ఔంటికి ఔన్నపంచే దృశామలను చితిరఔడతూ, ఆ
ఔరభంలో త్రనే దృశమంలో లీనమెై ఔవిత్రాన్నన విన్నపసాతయు సతమవతీదేవి.
మౌనంలో

జీవశకితన్న,

దరిశంఙఖలుఖుతునానయు. ఔనుకే,

దుుఃకంలో
“ననున

సందరామన్నన

నేను ఙూసుకనేదీ /

తెలుసుకనేదీ / ఔ మథాయథ దుుఃకలిపలోనే” అంటాయు. ఆ లిపలోనే
సందయమ సీభలు సాక్షాతురిసాతయి. ఎవరో అననట్ుు, తీమన్న పాట్లనీన
విష్యద గడిమలోుంచి జృటిినవే ఔదా!
–సునూయు శ్రీశీధయబ్రఫు, ఇండియ్రట్ుడే 30 ఆఖషుి 1997
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ఔవితా ' ఛలపాతగీతం'
అనేకానేఔ వాదాల వివాదాలోు ఔవితాం ఖతి తపపోతునన
కాలమిది. అజృడజృడ భళ్లళ ఔృషుశాసతి, తిలక్ లంటి ఔవులు
ఎఔుడో

తచాచడతూ

భండటండలో

' ఛలపాతగీత్రల'

వుతునానయు. ' రఔు భుడవన్న రాఖం' నుంచి ' ఛలపాత గీతం'
వయకూ ఆదూరి సతమవతీదేవి గారి ఔవిత్రగానం, ఆమెను ఙదివిన
సాహితీపయములిన అల వెంటాడతూనే ఉంట్ుంది. యఔృతి సారాలను
అక్షరాలుగా ప్రరిచ ఙచటి పాట్లుగా భలిచే గొ శలి సతమవతీదేవి.
“జీవదానం చేస జృనయజనభన్నవాట్ం / ఫతుకలోన్న ఔ భాగాన్నన

/ ఎటిక్త కొతతగా మెరిపంఙట్ం / ఈ అక్షరాలకి తెలుసు”– ఆమె
మాట్లోునే కాదు, భనకూుడా ఈ కాసన్నన అక్షరాలే చాలు తభకాన్నన
తీర్వచందుక. సతమవతీదేవి గాయు పాట్ నుంచి ఔవితాం వెైజృ భళ్ళళయు
కాఫటిి సహఛంగానే అసషిత ఆమె జోలికి పోలేదు. యఔృతి
ఙచదనభంత సున్ననతంగా ఔవితాభలుఖల నేయు ఈమె యఙనలోు
ఔన్నసుతంది. ఈమెతో ఔవితాం న్నఛంగానే ప్రయభలో డింది. ఎంత
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ఔవితామెైనా ' ఏ చేతులు జౄచిన ఋతువులో' ! నంట్ూ పాట్
త్రలూక ' లమ' విన్నపసుతంది.
ఔవితాభంటే

భావుఔతాభనీ,

ప్రయమసీ

పయముల

భధమ

పావురాయిట్ుికొచేచ ప్రయభ సందేశభనీ అరాథలుండేవి. దాన్నన చెరిప్రసూత
ఔవితాభంటే విువభనీ, సమాజాన్నన మార్వచ సాధనభనీ ఛనం ఖుండె
గొంతుఔలో కొట్ుికనే పాాణధాయనీ శ్రీశీశ్రీశీ లంటి ఆధున్నఔలు
న్నయూపంచాయు. దీన్నన కూడా కాదన్న... ఔవితాభంటే సామానుమలక
అయథం కాన్న అసషితనీ,

ఖందయగోళ్ దాల కూయనీ,

అరాథలను

ఫదదలుకొటిి న్నగంట్ువులకూుడా అందన్న కొతతరాథలు రామట్భన్న ఒ
తయం పోట్రడింది. దాన్నన బూజానేసుున్న శషమరిఔం చేమటాన్నకే
భరోతయం ఔవితాం రాసంది. ఇదీ కాదన్న... ఔవితాభంటే దళిత,
మెైనారిట్ర, సతిసీ వాదాలనీ ఔవితాం జుట్ుి ట్ుికన్న కలభత్రల
కళ్ుళ రాఛక్తయ్రలోు భుంచి తేలుచతునానయు ఔవులు. ఈ సదయబంలో
ఎవయు రాసన ఔవితాం వాళ్ళళ ఙదువుకన్న తృపత డాలిస వసుతంది.
ఇదంత్ర ఎందుఔంటే ఇన్నన ఖందయగోళాల భధమ న్నఛమెైన పాఠకడ
ఎఔుడో తపపోతునానడ. అయినా అఔుడఔుడా కొంతభంది యఔృతి
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ఔవులు

పాఠకలన్న

సేదతీయుసూతనే

ఉనానయు.

అలంటిదే

సతమవదీదేవిగారి ఔవితాం. “ముగాలనాటి సంగీతం / మవానాల
మోహవేఖం / ఛలఛల పాయు గీతం / ఛలపాతగీతం.” ఔృతిరభతాం,
నట్నలూ భనుషులోు ప్రయుకపోవట్ం,

న్నఛంగా భన నవుాలిన

భనమే నటించాలిస రావట్ం ంత దాయుణమో ఔదా! భన్నష్ తనను
త్రనే వెలిగింఙుకన్న ఔ వెన్ననల భుఔుయి ఫమట్క రావాలన్న ఔవి
అభిలష. ఔవిత్రాన్నకి వసుత రిమితులు లేఔపోయ్రనా ఈ తయహా
యఔృతి

ఔవితాంలో

సషిమెైన

అనుబవాలిన

అనుబూతింఙట్ం

సతమవతీదేవిగారికి మొదట్ునంచీ అలవాట్ు. కొన్నన అనుబవాలు
జీవితంలో

చాల

జారిపోతుంటాయి,

చినన

సంతోష్యలన్న

మాతరమే

ఔలిగించి

భళ్లళ భనం వాటిన్న ఖుయుతంఙుకోం. కాన్న

సతమవతీదేవి గాయు ఆ క్షణాలిన అందంగా ట్ుికంటాయు. వాటికి
అక్షయయూమిచిచ ఆ అనుబవాలను జృనరీజవింజేస కే ఆనందాన్నన
దేదే అనుబూతిసాతయు. భనకూ ంచిపడాతయు.
–జావేద్, వాయత దినతిరఔ 11 ఆఖషుి 1997
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వేదనాబరితం ఛలపాత గీతం
అనాది సందరామల యఔృతి కానామసు ఛినానభిననమెై భన్నష్లోన్న
భన్నష్తనం డిగేయడ్ అయిపోతునన రిసథతుల ట్ు ఆవేదన, . ఆదూరి
సతమవతీదేవి గారి ' ఛలపాత గీతం' లో న్నదానంగా యవహిసుతంది.
దుుఃకలిపన్న తెలిస కొతతగా సుక దుుఃఖాలు రండూ సభమేననన
త్రతిాఔ బోధను కావిసాతయు.
“ననున నేను ఙూసుకనేదీ తెలుసుకొనేదీ ఔ మదాయథ దుుఃక

లిపలోనే / కొుఔు దెబ్రఫ తగిలి జీవితం పఙుచలూడిన గోడల
అందవిహీనమెై పోతుననదే అన్న / భాధ మెలిపటిినజృడలు దెఫఫ
వెనుఔ సన్ననవేశం ననున భరో యఔుక భళిుంచి /కొభభలు తెగినా
చిఖురింఙట్ం మానన్న చెట్ుిను ఙూపటేిది / ఉరిత్రాళ్ళక వేయలడిన
త్రమగాలిన ఙూపటేిది అటినంచి గామం నాక ఆతీభమమెై పోయింది
/ ఒట్మి ననున మెరిపంచి గెలుజృవెైజృ నడిపంచే ఖుయువెై సాకింది. /
న్నఛంగా ఆ ఔనీనటి చెమేభ తెలిమఔపోతే / జీవితం ఎంత యసాసాాద
భోజామన్నన కోలోయేదో ఔదా!”

అంటాయు ఔవయితిర!
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దుుఃకమే ఔ ఖుయువెై సుక డడం నేయుతుంది. నరికిన చెట్ుి
భళ్లళ హరితత్రాన్నన పొందిన విధంగా ఆశా జీవియెై భళ్లళ జీవింఙడం
మొదల్లడత్రడ. దుుఃఖాన్నన ఆసాాదింఙ నేయుచకోలేన్నవాడ సుఖాన్నన
కూడా సరిగా ఆసాాదింఙలేడనేది ఔవయితిరగా లోకాన్నకామె ఇచేచ
సందేశం.
21 వ శత్రఫదంలో భనమెన్నన విధాల శాసతి విజాానంలో అభివృదిధన్న

సాధించి భుందుక సాఖుతునానభనుకనాన ఒభూల భనమీనాడ
రామవయణ కాలుషమ రాక్షస పనుకోయలోు చికుకొన్న ఉనానభనన న్నఛం
భనలిన బమఔంపతులిన చేమఔ మానదు. సయాయఔృతి సందే ఛిదరమెై
ఒజోన్ పొయక చిలుులు డడం భూలన సయామానవాళి భనఖడ ఔ
తేలిఔ యశనగా మిగిలిపోయింది. చెట్ుు నరికివేసుతనానం. పాాణవామువు
లుతమెై రోగాలబ్రరిన డతునానం. యఔృతిలో దినదినం విడదలయేమ
భృతుమ పొఖలోుఙందుయడ సహితం కానరాకండా పారిపోతునానడ.
ఈ యఔృతి విధాంసనలో ఈ విషజృ గాలులోు చియునవుాల చినానయులకేదీ
యక్ష? ఈ విష్యద – బయ్రనఔ రిసథతుల నేథమంలోనే ఔవయితిర –
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' విజాానం పరిగి పరిగి / ఈనాటి ముఖవేఖం కూడా / భన్నష్

గెలుచకనన విఛమమే / కానీ– / నీడల వెననంటి పోరాడతునన
కాలుషమ గాలులూ / న్నయంతయంగా ఆకాశాన్నన చిలుులు పొడసుతనన /
కోురో ఫ్లుర్ కాయఫన్లూ మిథైల్ బోామెైడ్లూ / ఒజోన్ పొయన్న చేదిసూత
ఔ విఔృత వేషంలో / దేశదేశాల సపలులీన నమిలి మింగేమటాన్నకి /
ఫమలుదేరిన

ఔంసున్న

దూతలలేు

బమం

కొలుతునానయి.'

అంటాయు.
ఆధున్నఔ విజాానం ప్రయుతో ఎనోన భనం సాధింఙవఙుచ. ఆ
శాసతిసీమ విఛయ్రలనీన ఈ ఘోయ విషకాలుషమ వాత్రవయణం
భుందుదిఖదుడిప్ర అవుత్రయి. నేడ ల్లఔులోు తేలింది 65%
శఔటాలవలు వచేచ ఔలుష్తభయిన గాలి నఖరాలోు వామపస్తందిట్.
దీన్నన్న అరిఔటేి నాధులేరీ? మానవులంత్ర ఔలిసఔట్ుిగా ఎదిరిసేతనే ఈ
విశాల వసుంధయ క్షేభంగా ఉంట్ుంది. ఈనాటి మానవాళికిదొఔ
సవాల్గా రిణమించింది. మేధావులూ,

ఔవులూ ఔదలియండి –
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రామవయణాన్నన యక్షింఙుకొనే మారాగలను అనేాష్ంఙండి. అదే ఔవి తన.
అదే ఆదూరి సతమవతీదేవిగారి ఆవేదన.
ఆదూరి సతమవతీదేవి దుుఃకం తతా చింతనా ఔలిప ఔలబోసన
ఔవితామే – ' ఛలపాత గీతం' ఔ ¬యు భనచెవులోు న్ననదిసుతంది.
కొన్నన ఔవితలయితే ఙఔుటి యఔృతి శోబను భన ఔళ్ళక ఔటేి
పయింటింఖులు. ఆమె ఔలం అజృడజృడ కంచెగా మారిపోతుంది.
భరిన్నన నూతనవిలువలిన ఆధున్నఔ సాహితమంలోకి తీసుకరాడాన్నకి
ఈమె యమతినసుతనానయు.
–ఎస్.ఏ. దభనాబ శాసత,ి ఆంధరబూమి 2 జూన్ 1997.
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సందయమం అనుబూతుల సమేభళ్న యవాహం – ' ఛలపాతగీతం'
ఛలపాతం సాఙేతకూ, వేగాన్నక్త, మాయుకూ, సందరామన్నక్త
యతీఔ!
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ఆదూరి సతమవతీదేవి రాసన ఈ ఔవితలు మానవ జీవన
ఛలపాతంలో

కోు

గీత్రన్నన

ఆలపసుతనానయి.

కోురాగాన్నన

న్ననదిసుతననయి. ఔవితలన్ననంటి న్నండా యఙుకనన అండర్ ఔయంట్
మానవతే

!

సృష్ినీ,

భన్నష్నీ

సందయమభమంగా

ఙూసూత

మామభవుతునన భన్నష్తనం కోసం విలపసుతనన హృదమసుధ ఈ
' ఛలపాతగీతం'

చిన్నగిపోయిన

ఙచల

కేనాాసు;

రాగాన్నన

వెదికేభావం,

ఛలజృననమి; మాట్కి పాాణం పోయ్రలిసన వేళ్; లుఙనయిపోతునన
ఙచదనం; వసంతం ఔంఙ వన్ననలపాట్; రిభళ్లహరి; ఔ
హరితవసంత్రన్నకెై;

వెలుఖు

విహంఖం;

దమభయేమ

వేళ్;

ఛలపాతగీతం; – యివనీన ఔవితల ప్రయుు. ఇవి ఎంతభనోహయంగా
వునానయో, ఔవితలోున్న ఔంటంట్ు కూడా అంతే ఆలోఙనా స్యఔంగా
వుంది. సందయమ దృష్ితో ఙూడడం ఔ ఎతెైతే,

ఆ సందయమ

అనుబూతిన్న అక్షయఫదధం చేస భనోహయంగా అక్షయచితతయువులను
భనభుందు న్నలడం యింకా గొ !
భన్నష్తనాన్నన భయచి,
ఆలోఙన,

వాదం,

నభభఔం,

తమజించి భతం,
దేశం,

కలం,

భాష,

యిల చాల యకాలుగా

భనలిన భనమే కండకండాలుగా చేసుకోవడం,

కోసుకోవడం

సందించే ఎవరిన్నైనా ఔలచివేసుతంది. సతమవతీదేవిగాయు దాన్నన గొగా
చితిరంచి యంజిం చేశాయు.
ఏదో వివక్షతతో, విభినన సదాధంత్రలతో, సెనేసషన్ ఉఫలట్ంతో
చాల

యకాలుగా

ఔవితాం

ఙలభణ్ణ

అవుతుననవేళ్

ఔు

మానవజాతేకాదు, సృష్ితో భమేఔమెై మానవతన్న సందయమంతో,
ఆలోఙనతో యంఖరించి అందరికోసం,

ఆరితతో ఔవితాం రామడం

సతమవతీదేవిగారి యతేమఔత. దాన్నన ఆదరించి, ఆసాాదించి, అట్ువంటి
ఔవితాం భరింత రావాలన్న ఆశంఙడం భనందరి వంతు!
జీవదానం చేస జృయజనభ న్నవాట్ం; ఫతుకలో ఔ భాగాన్నన
ఎటిక్త కొతతగా మెరిపంఙడం; ఈ అక్షరాలకి తెలుసు; ( ఈ కాసన్నన
అక్షరాలే...) నేను భుందుక్త అవి వెనక్తు యుఖుల ఆటే ఆట్గా;
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ననున సతనంలోడవేసేవి; యతి ఉదమం నాకొఔ మిఠాయి పొటాుం
దొరికేది; ర్వటికెై ఔ తీపఔల మిగిలేది... (చిన్నగిపోయిన ఙచల
కేనాాసు); విచీచ విఙచన్న మొఖగలలిత్రమన్నన ఛినానభిననం చేసాతయి;
వెనుననంటి లికేపాట్ ఖురితపపోతుంది; ( ఛలజృననమి); తయతరాల
మానవుడ;

ఫుదిదన్న

అయఖదీస;

చిఔున్న

మెైతీర

సుఖంధాన్నన

భనభుందుంచి–
“వెండి గిన్ననలోన్న పాల ఫువాల / శుచి ఔాంచేస అందించిన

సారాన్నన / యుచిరారాథల్లయుఖన్న కాకలు నేల పాలుచేస / వెన్ననలక
యఔతజృ భయఔలంటిసుతననవేళ్ / ఆనందం న్నషేధమే” అంటాయు.
(మాట్కి పాాణం పోయ్రలిసన వేళ్)
ఇందులో ఏ ఔవిత్ర కండిఔను ఆఘాాణ్ణంచినా యింతవయక
భనం చెజృకనన అంశాలు బోధడత్రయి. అందుకే ఆదూరి
సతమవతీదేవిగారి ఔవితలను ఙదవడం అంటే – శచమాకాశంలోన్న
సాంధమత్రయను
తెలుకొంఖను

ఆనందించినట్ుి,
ఆనందించినట్ుి,

నీలిమేఘాల
యసానుబూతి

ఔడుంగా

ఎగిర్వ

పొందుత్రనన్న
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సంజీవదేవ చెజృకనానయు. అదెంతో న్నఛం. అందుకే ఈ ఔవిత్ర
దయణంలో భసఔపోయిన భన మానవతక నగిష్టలు దిదుదకందాం !
చివయగా నాక బ్రగా నచిచన ఔవిత్రకండిఔ (“శాపాల?
ఫహూమానాల?” నుంచి)
“. . . నీడల వెననంటి పోరాడతునన కాలుషమ గాలులూ /

న్నయంతయంగా ఆకాశాన్నన చిలుులుపొడసుతనన కోురోఫ్లురో కాయబన్లూ
మిథైల్ బోామెైడ్లూ / ఒజోన్పొయను ఛేదిసూత / ఔ విఔృతవేషంలో /
దేశదేశాల సపలులిన నమిలి మింగేమటాన్నకి ఫమలుదేరిన ఔంసున్న
దూతలలేు

బమం

గొలుతునానయి.

/

చెంఖలాజౄదండలిన

ఔఫళింఙనునానయి. / బూమిమీద వనయులీన వనాలీన ఎండఖటిి
/ఖయహాంతరాళాలినండా పొఖధూళ్ులిన న్నంప / మానవజీవిత బదరతను
జీరోడిగీయకి దింప / ఖడఖడలడిసుతనన యీ శాసతిసవిసతృతి / ఎవరి
సుకసాపానలకోసం? ఏ ఉఛాల బ్రలమలకోసం?
–నాఖసూరి వేణుగోపాల్, ఆహాానం మాసతిరఔ, ఏపయల్ 1998
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ఙచన్నగీతం
భన్నష్ట భన్నష్ట లఔరింఙుకంట్ూ వుండాలి
భంఙు వెన్ననల కాసనట్ుు... వెలుఖుర్వఔ చొయఫడినట్ూు
ఔళ్ళలోంచి చిందే ప్రయమానురాగాలక
ఔడజృలో ఙలివేందరం చేరినట్ుుండాలి
జృవుా ఔున జృవుా అభరినట్ుు
తీఖ సుత్రయంగా ందిరిపై వదిగినట్ుు
మొఖగలోంచి సుఖంధం పైకెఖసనట్ుు
ఎంతో లలితమ తభఔంగా
భన్నష్ట భన్నష్ట అలుుకంట్ూ వుండాలి
వీడన్న భభకాయంతో –
ఖట్ుి ఔట్ూ యిట్ూ
రండ నీటిపామలు యవహించినట్ుు
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చెటాిటాిలేసుకొన్న
రాఖయసాన్నన ఔలబోసుకొన్న
36

సంగీతమొలికే సాయతంతుయలలేు
భావయసం చిపలుుతూ
అల అల నడసూత వుండాలి
కాలం వెంట్ సేనహ పపాసతో –
ఔ ఖుండెలో మోాగే అలయం ఙజృడక
భర్కఔయు సభమం సదధం చేస వుంచాలి
ఔ ఙలున్న వెన్ననల మాసం విడిది చేసనట్ుు
ఛలుు ఛలుులుగా ఔవిత్ర సుఖంధం కరిసనట్ుు
ఎలువేళ్ల ఙచఙచగా
ఆతీభమత ండింఙుకంట్ూ వుండాలి
భన్నష్ట భన్నష్ట ఛతఛతల్లై విఔససూత వుండాలి.

ఎజృడూ జీవితంలోన్న ఔ భాగాన్నన
భనసులోన్న ప్రయభ ఛలపాతంలో తడజృతూ
37

వడలన్న తర ఖుచాేనీన
తయఖన్న వసంత స్మగానీన
సయళ్ సుందయంగా
తనక త్రనుగా జాఖయతత చేసే వుంచాలి
భన్నష్ కోసం... భరోతయం కోసం.
మితరమా! మితరమా!
నీకెైనా నాకెైనా
చెభరించే ఖుండే ఔదా
అసలు ససలు భూలధనం!
– యఙన మాస తిరఔ, జూన్ 2001

అంతర్ సయశ
అనంతమెైన రాగాల యసధామనాన్నకి
ఔ సాయప్రటిఔ చాలు
సాయంలోకి భధుయసంగా హృదయ్రన్నన
యవేశపట్ిఖలిగే నేయుంటే
గానలోఔజృ జాానన్నధులు దొరికినటేు
ఎటిఔజృడ లలితంగా యవశంఙటాన్నకి
ఔ ఔంఠాన్నన దిలయచి వుంచితే చాలు
ఐఔమత్రరాగాల యస సంఖమాన్నక్త
ండిన ఆ భావ మాధురామలక్త
రిసరాలనీన శుబరజోమత్రసా జృలికిత య్రమినులవుత్రయి
దేహం న్నంచి భనసుసన్న తోడ్కున్న పోయే ఆ దివమశకితకి
భతంలేదు... భర్వ ఆచాేదనా లేదు.
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శతశత త్రయఔల ఆకాశం
న్నతమం కోటి కోటి దీజృతలతో
39

న్నశశఫదంగా శాంతి యవఙనాలిన వలిుసూత వుంట్ుయది
తెలుగా ట్ుివసతిసం యచినట్ుునాన
నీలంగా యంఖులీన్ననా
సంధూయ నారింఛ ఙచదనాలోుసమోభహనమెై
అలంకారాలిన మాయుచకంట్ునాన
అంతయంగాన్నన మాతరం యులసేవకెై సదధయచి ఉంఙుతుంది
తనకి అందనంత దూయంలో వునన ధరితిర ఔళామణాన్నకెై
వెన్ననల ఖంఖలిన వంజృతుంది
వయషధాయల శుభాశీసుసలిన ంజృతుంది.
నేలతలిు తనువు భురిస పలయసానందమెైన వేళ్
తయువులనీన ఔృతఛాత్రభాయంతో

నభోరాసకి వందనాలరిసాతయి
ఈ సేనహాలకి మాట్లు లేవు
40

ఈ ఫంధాలకి భత్రలు తెలిమవు
అన్నన విడివిడి శకతలూ ఔలివిడిగా యేఔమెై
ఔ సూతరంపై నడసూత
భన్నష్కి పాఠాలిన బోధిసాతయి
కోుచ్చట్ అక్షరాలు అట్ుమొదల్లై ఇట్ు భుఖుసాతయి
అరాథలూ వాకామలూ భరోచ్చట్ వెనకా భుందెైనట్ుు తోసాతయి
కోుచ్చట్ అషిదళ్ దాభల్లై సాయాఛనీనమెైన విషయ్రన్నన
ఔ శఫదధాయలో ఫంధిసాతయి.
అవి ఔవితామెై భనుషులిన ఏఔం చేసాతయి.
అట్ువంటి సందరామల భాష్య సంఖమాన్నన
సారింఙఖల ఙూజృంటే ఆసాాదింఙఖల నేయుంటే

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=214

