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ర స్థా వ న
భుకుందరామారావుగాయు
ఇంతకుభుందు

వాయు

స్థహత్యయభిమానులకు
రండు

ఔవిత్యసంఔలన్నలు

మొదటిది ' వలసపోయిన భందహాసం '
భుందయ , ' ఎవయున్నా లేకున్నా '

కాగా ,

కొతూ

వారంకాదు .

వెలువరించాయు .

వాటిలోు

రండవది ' భరో భజిలీకి

అనే ఈ ఔవిత్య సంప్పటి భయడవది. మొదటి

రండు ఔవిగా వారికి భంచి పేయు త్చిి పెటాు యి . ఈ భయడవది వారికి ఇంకా భంచి
పేయు త్చిి పెడుతుందని అనుకుంట్ున్నాను. ఎందుఔంటే ,

వారి పూయవప్ప

సంఔలన్నలోు ఔనిపించిన విశిషు ఔ విత్యలక్షణాలు , ఈ సంఔలనంలో ఇంకా సుషుం గా ,
ఫలంగా యయప్పదిదుు కు న్నాయి కాఫటిు .
భుకుందరామారావుగారి వయకిూ తవం నుండి వారి ఔవిత్యవనిా విడదీసి చయడలేభు .
వాయు ఎంత మితభాషులో వారి ఔవితలోు ని మాట్లపొదుప్ప త్లిమజేసుూం ది . వాయు
ఎంత సునిాతభనసుులో , వాయు ఎనుాకునా వసుూ వు సయచిసుూం ది.
నిజ్జీవితంలో

త్యయసడడ

అనేఔ

సంగట్నలను

వాయు

తభ

ఔవి తలకు

భుడిసయుకుగా వాడుకున్నాయు. ఔఔు భనుషులు ఔరినుండి ఔయు విడిపోయి
దయయభవట్ం ,

ఆత్రాములు ఔనుభయుఖవట్ం ,

వీటి పలితంగా హృదమం

గామడట్ం

బాధడట్ం-ఇంకోఔు

త్ంచుకోలేనిఫంధన్నలు ,

చిఖురించే

ఆశలు-ఇవనీా వారిఔవితలోు చోట్ుచేసుకున్నాయి.
ఇలంటి

ఔవితవం

చెుటానికి

భనిషి

త్యతివకుడై

వుండాలి.

చుట్యు రా వునా

భనుషులిా పేర మించఖలిగిన వాడై ఉండాలి.భుకుందరామారావుగాయు ఆకోవకు
చెందినవాయు.ఇందులోని ఔవితలే అందుకు స్థక్షాలు.
వారి ఔవిత్యవెై శి షుం టిు చయపే చయణాలు భచుికు కొనిా చయడండి .
1.

చీఔటిని వెలుఖుతో తయఉచుకుంట్య నిదర లే వట్మే ఉదమం

2.

కాలేిఎండలోు ళ్ళంత్య డుడునై న చెట్ుు

3.

ఎండలకండి వానకుతడిసి నిలదొకుుకునా మొఔులు ఎఔుడై న్న
విఔసిసయూ నే వుంటాయి

4.

ననుా నేనుగా త్లుసుకునే నీమీద దయం ఔటి

ఈ సంఔలనం లోని ర తి ఔవిత స్థవధానంగా చదివి ఆనందించ తఖగ దే .
హై ద రాబాదు

దీవి సుబాారావు
2 0 -7 -2 0 0 4

ఔృతజ్ఞ త లు
ఔవితవ దాయులేవో కొదిు గా త్లిసిన్న , ఆఫీసుకీ ఇంటికీ రిమితమెై న దారి మాతరం
త్లిసిన వాడిని. ఔవితవ దాయులోు విహరించేవారిని దయయంనుంచి చయసి ఆనందించి
ఆశియయపోయే నేను , ఆ భుకదావరాన్ైా న్న చేయుకోవట్ం స్థహసంగానే భావించాను
చాన్నాళ్ుు .

మితుర ల పోో దాలం ,

ఆ

దారిలో

‘ వలసపోయిన భందహాసం ’,

చేయకుండా

ఉండలేఔపోవట్ం

‘ భరో భజిలీకిభుందు ’,

భయలంగానే

ఇప్పుడు ‘ ఎవయున్నా

లేకున్నా ’ సంఔలన్నలు.
ఈ న్న ర యా ణంలో త్యయసడడ ఔవులు ఔవిత్యవలనుండి నేయుికునాదీ ఉంది , నేయుికోవలిసందీ ఉంది.
ననుా నేను కోలోుయిన క్షణాల్లు పోడుట్ుు కు నాదీ ఉంది , పొందినదీ ఉంది.
ఇనిా ర యా ణాలోు కూడా బదరం గా నేను దాచుకో ఖలిగ న వే ఫహుశా ఇందులో ఔవితలు .
‘ ఎవరికై న్న

ఎప్పుడై న్న

భనసు పొయలోుం చి మాటిమాటికీ తంగి చయసేది ఔవితవం
భనకు త్లిమకుండానే భనలోభనం మాటాు డు కునేది ఔవితవం
ఫమట్డే వయకూ లోలోల జ్రిగే యహసయర కిర మ ఔవితవం
దయరాన ఎఔుడో శయనయంలోంచి వినఫడుతునా ఆయూ న్న దం ఔవితవం
న్నలుఖక్షరాలు రాసి నలుఖురితో ంచుకోవాలనే తహతహ ఔవితవం
ఔంటిలోడడ దృశాయనిా భసిూ షుంలోంచి తుడిచేమలేనిది ఔవితవం ’

బంగాళ్ులో ప్పటిు పెయఖడానిా ,

త్లుఖు ఎనిమిదివయకే చదువుకోవడానిా ,

న్నకు

త్లిసిన కొదిు పా టి దజాలంతో నేను రాసుూ నాది ఔవితవభవుోకకాో  త్లీదు. రోజు
రోజుకీ మారిపోతునా ఔంపూయట్యు తో అణుక్షణం ముదధం చేసుూ నా వాడిని . ఫహుశా
దొరికే కొదిు సభమంలోన్ై న్న కొతూ ఊపిరిని పాో ణ వామువుని ర స్థ దిసుూ నా నేధయం
న్నకు ఔవితవమే!.
న్నలోని ఈ భరో పారాయానిా అతి సునిాతంగా పెయఖనిసుూ నా న్న శ్రీభతి సు భాషిణి ,
పిలు లు రాంబాఫు-లవణయ , శంఔర్-చెై త నయ , ఔళ్యయణ్-రాధిఔ నిషిత , నిశియ్ ,
సుపిర మ లను ఖుయుూ చేసుకోకుండా ఉండలేను.
 కాసూం త ఇఫాందిడాడ న్నమీద పేర భ తో భుందుమాట్గా న్నలుఖు వాకాయలిా

రాసిచిిన శ్రీ దీవి సుబాారావు గారికి.

 ఈ సంప్పటిలోని ఔవితలిా ఏరి కూయిట్భులో సహామ డడ మితుర లు

మదుకుల బయషణ్ గారికి , వినాకోట్ యవిశంఔర్ గారికి , అపసర్ గారికి , అనిా
విధాల పొో తసహంచే శ్రీ వెలేియు న్నరామణరావు గారికి.
 భరో భజిలీకి భుందు - న్న రండవ సంఔలన్ననికి సమీక్షలు సలహాలతో

ఆహావనం లికిన ఔవిత్యవభిమానులకు.
 అడఖకుండానే న్న ఔవితలిా హందీలోకి అనువదించిన శ్రీభతి శాంతసుందరి

గారికి ,

శ్రీ విజ్మరాగవరడిడ గారికి ,

అనువదించిన డాఔు ర్ జాన్న గారికి ,

శ్రీ ఔనఔమయ గారికి ,

బంగాళీలో

ఔనాడంల్ల న్న రండు సంఔలన్నలీా

అనువదించిన శ్రీ ఖుతిూ చందర శే కయరడిడ గారికి.
 కాపీలు లేవని అందరికి అందుబాట్ులోకి తేవాలని వలసపో యిన భందహాసం

పూరిూ ర తి ని ఈమాట్ వెబైస ట్లు పేర భ తో ఉంచిన శ్రీ రామారావు గారికి .
 ఆందర బయమి ,

ఔవిత ,

ఆందర జ్యయతి ,

వాయూ ,

త్యన్న ర తేయఔ సంచిఔలు ,

సిలికాన్నందర ,

ఆందర ర బ ,

యచన ,

భరిము ఈమాట్ ,

తిర ఔ ,

చెై త నయ

దట్స్ త్లుఖు ,

త్లుఖుపీప్పల్ వెబైస ట్ుు - ఇందులోని ఔవితలిా ర చురించి

పోో తసహంచిన స్థహతయసంచిఔ సంపాదకులకు.
 బంఖుళ్యయులో ననామితంగా అభిమానించే శ్రీ ఉమా రాజేశవయరావుగారికి ,

శ్రీ తంగిరాల సుబాారావుగారికి , తతిమాా బంఖుళ్యయు ఔవిమితుర ల కు.
 భయడేళ్ు కి పెై గా హై ద రాబాదుకు దయయమెై న్న ననుా భరిిపోని ఎందరో

పెదు ల కు , ఖుయుతులుయలకు , మితుర ల కు.

 న్న అభివృదిధ ని అనిావేళ్ల కాంక్షంచే న్న సోదయులు భాసుర్ , జ్ఖదీశ్ , సోదరి

యతాభా ,

బాబాయి

ధనపాల్

న్నముడు ,

అతూ మా భలు

ఔృషణ వే ణి ,

రాభచందర రా వు , బావభయుదులు ర స్థ ద్ , శేకర్ , శ్రీనివాస్ లకు
 చివరిపేజీ చిత్యో నిా అందంగా గీసిచిిన భనుభరాలు నిషితకు
 ఈ సంఔలన్ననిా అందంగా త్రరిిదిదిు న శ్రీ యభణజీవి గారికి
 అనిావేళ్ల అండగా నిలిచే శ్రీ శ్రీరాంగారికి.

- భుకుంద రామారావు
బంఖుళ్యయు , 9 నవంఫయు
2004

ర తి ఉదమం
తలుప్ప త్రమనిదే
ఎవరొచాిరో
ఎల త్లుసుూం ది

బమం నీడ చీఔటి
బర మా అంతే

సుకం ఔల వెలుఖు
ఊహా అంతే

ఎనిా వేల క్షణాల
ఎదుయు చయప్పలో
ఎంత ఆనందం

రాతిర యహసయ దాడులోు

ఔనిపిసుూ నా కాంతి
ఏ దీపానిదై తే నేం

చీఔటిని వెలుఖుతో
తుడుచుకుంట్య
నిదర లే వడమే
ఉదమం

రామని దయం
దయయభవుతునాకొదీు
ఇళ్ుు ఖుయుూ కొ సుూ నాట్ుు
రామని దయమేో  -

పోయినస్థరిదే ఔడస్థరిదై న ట్ుు
రామలేఔ పోతునాదేో  -

న్న రండవ కూతుయంట్ుంది
నేను మాతరం
మీకు దయం కాలేఔపోయానని ప్పటిు న ప్పుడు లేకునా సంతోషం గాని
లేదా బాధ గాని
పెళీు డ ప్పుడు ఆంో ళ్ణగాని
లేదా పెళ్ు యి న్నఔ ఆదురాు గా ని

ఏదీ కూడా -

అవును తలీు వేధించి వేధించి
యయప్ప దిదుు కు నా వాటి ఔంటే
ఎంత బాధించిన్న
ఫమట్కు రాలేఔపోయిన
భంచి దాయలెోకా ?
నువువ కాదనుకున్నా సర ననుా నేనుగా త్లుసుకునే
నీ మీద దయం కూడా ఔటి

ఐన్న ...
మాటాడుకుంట్యనే ఉన్నాం
రై లు ఇదు ర్నా వేయు చేసింది

ఐన్న ..
మాటాడుకోని విషయాలెోకా
ఇదు ర్నా ఔలుప్పతయనే ఉన్నాయి

ర వ హంచే నీయు
చెయువులో నీయుల ఉండఔ
సభసూం వదిలి
సభుదాో లు దాటిపోవట్మెందుకో

ర వ హంచే నీటికి
మాయగం పాోం తం ఏదీ త్లీదు
భునుాందు ఏభుంో 
ఏమౌతుంో  త్లీదు
నువువ కూడా అంతేన్న త్యతయాయ

భటిు ని నమేావాడికి
ఏ భట్ైు న్న ఔటేన్న
భాష యుచి
ఏవీ అడుడ రా వా
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