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వ�ణ్ల� 'ఆ' �రఘ్వరణ్ం .'��యణం' �రఘ్ �వయ్ంఆ .��యణం ఆ��వయ్ం . - ఆ���య్�� �య�� ��� ఆ ��� ��త్మతవ్ం .'అం�ల 

���, ఇం�వర�య్��, ఇన���ద్���'' అ� ��త్ం�న ఘనత ఆ��� ��ల్ం� .1925-1998 మధయ్�లం� ��� ��తయ్ం� తన�న 

��� �శవ్త ��త్��జ్ం��.  ఆ�� అ� అంద�� ���న ���గవ� స��వ). శంకర ���.� �ంద�� ��� �ప����( 

 

ఆ�� ��� ���య్�� ప��తం ���ఇం��లం .,చదరంగం, �టయ్�స�ం,�టకం, ���ట్� నవల, మ�య్�క్ర, �య్కరణం, ���, కథ, �ట, 

�ట ఇ� బ���న�న ��� ��ం���నలమమ్ ప�� ., ఇం�ం� ప�య్� �వ్�  అంద��డ�య్�. 

 

�� రమణల �న్హ పలల్�� �రల� �ంద� �ం�న �నం ఆ���అం�� . 'ఆ�శం �ం��, �లవంక �ం��, �గ� �ం��' ��� 

�ఖర� ఎ���. 

 

ఏ ��న తన కలం �ం� �దం� ��ం� ��వ� అ� అ� � �ట పలక��త్ం� అ� ల�త ���,కల్�బ్�ట�, చ��తనం అలల్� ��న �టల 

�ం� ��� ...�ట ��� �� � �ట� ����దం� �ం���ల్ సం�రణ్ ��యణం ���� �టలం�ం��. 

 

''మ�ల్� �� �� ఆ�మం� ఎ��న కలప్త�� ఆ��'' అ� ����� ఆ��� ��� ఇవవ్డం గమ��త్ ఆ�� శ�త్ ఏ�� అవగత��ం�. 

 

ప��ధన ఆ��� ఆ�రం, అత� రచనల� మ��రం� ��� రచన� '�పంచ ��ల చ��'� 7000 �టల �ంధం� ఒకక్�� �ద� నడపడం 

ఆ����� �ధయ్ం .1960-70 దశకం�'సమ�ం� ��తయ్ం' ర�ం� �శవ్��య్�డ�య్�. 

 

''�ట పకిష్� ఉం��'' అ� ఆ�� అత� �ట .'పనస �న ��, సం�ంగ ప�మళం'� పలల్��త్� చర�� .'��మం�ర���'� పం�త 

�మ�ల �ట అజ�మర�న ����ట ఆ��. 

 

1970-80 దశకం� అనన్మయయ్ ��మృతం స���� తన �టమృతం ������ పం�న �మం��, శీర్మం�� ఆ �టల పలల్� �� .'శీర్�మ 

��మృతం'. 

 

ఇక ���� ఆ��� �నన్ సంబంధం ప����త్ఆ���� .... ��త్�� ఎంత ��త్�లం� .'' అదద్ం �ం� �� ���ట్, అదద్ం� ��ట్�ట్'' అ� 

��వగల ��త్��అ�� .,�� ���ల పరం���,ప��ధనల పరం� �� ��న ��� అ�క�గం  �మయణ�. ���న్, ��య��న్ 

�� అరథ్ం ������ అ���త్ం�. 

 

''తం� ఆన� తల��చ్  

 తన�� దశరధ�మయయ్ ����మ్�'' అ� �శం�ం�� ఆ��. 
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''ధరమ్ప�న్ �ర�పగ  

 ద��� �����''అం�� 

''ధరమ్� ���ట� 

 స�� �డ�డ�''. 

 

అ� ��య�యడం ��� ��ల్ం��మ�మం అ�� .,�మ�దం మహ�య్�న్ ��య��త్ ���- 

''���� �క��� 

 �మ�దం �క�'' 

అనన్�ట ��� ��తయ్ం� �శవ్త ��త్� సం��ం��ం�ఆ �ట �వం . క�ల్ �మ�ంప��త్ం�.���� ��త్ం�ఒ�ల్ గ��  . 

అ�� '��� శీర్�మ' అ� పలల్�� ��న �ట�  

''త�� �తమమ్త�ల్ గృహ��ల ���న�...... 

 ��� శయ�ం�� మ�య్ద �దయయ్.'' 

 అనన్ ��య్ల� ��� గ���వం� �చచ్�క �యడం ఆ�� ��� ��ల్ం��య్గ�జ�వ్� శీర్��� తన ఇం��� ఆ�వ్��త్ �చచ్�క�. 

''� అ� ���కత ��య�� ఏకం� శీర్��� .....గ��� �చచ్��త్� ఆ��. 

 

�మ�� ''ప��బం�ర���...'' అ� �రత్న� స��తత్ �వకృ�� ఈ �ధం� అం��.... 

''లకష్��� అ�న లవణమనన్��� 

 బం�� క�క� �ంగ�ర�'' 

అ� ఆ�� కలం సమయ�ప్�త్� ��ల్ం�. 

''�లకడ�� అల�� �క� 

 ��కడ�� �ర� బం�ం���'' 

 

� �� ���ంప ��� ��క్� ��ంత ���ం� � �గయ్గ�మ అ� శీర్ చర��న్ ��దం� అం�ం��. 

 

అ�� 'మంగమమ్�� మనవ�'' ��ం�- 

'' శీర్ ర��మ ���� 

  ��ల�య్ � �జయ్ం'' 

అ� ధర� �మ�జయ్ం� �ల��ల్ల�, �జ� �ఖసం��ల� వ�థ్�ల్ల� ��  అ���o��. 

 

శంకరభగవ� ��ల �వ �నస �జ� స���� 

 '' � �హ� � �వళం 

   � �వ� ఆ�ధనం'' 

అ� �మ �నస �జ ��� ఆ��. 

 

'శీర్��oజ�య �దధ్ం' ��ం�- 

''శీర్కర� శీర్�మ �మం 

  ��మృత �రం 

  �వన� రఘ�మ �మం 

  భవ�రక మం�ం'' 

అ� ''శీర్ �వలయ్పధం� ��'' అ� �తన ���� అరథ్ చమత��� ఆ�� శీర్��� �త్�ం��. 

 

��� �మభ�త్���, ���ట క�ట్న �మబం��� ప���ం�నటట్��.... 

��య��� �ట �వ్� ప�ట్��కం ��న ఆ���� ��� �తం ��న్ం� �ధం� ��న ఈ �ట� ప���త్... 
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 ''భ���� శీర్�మ శీర్�మ 

  � బ�� ��� ర��మ 

  ��వమనన్� ఉం� � ��భ� ఇ�ప్� ��ం�'' 

 

�మధరమ్ం, �మ�ణం, �మ �రగ్ం స� �ల�ల� ��� �చచ్�క ���� ��న�ల్� �ం�ం� ఈ �ట. 

అ�� ��, రమణల '�గవతం' ఈ ��� �మయణం ��య�  .��.'40 ���ల��� '�ందర�ండ' ర�ం� ధనయ్��ల�య్�. 

 

ఇ�  �వలం ��� �ట�ల్� ��� �త్�ం�క, ప��ధన�ల్ �తం ��య��న్ �తత్ �ణం�'' ���� ����ం�?'' అ� �ంధం� 

��య���ఈ �సత్కం� �పంచ ���ల్� ��యణ ���� ., �త ���� ��లం� ��ల్�ం��. అ�� �లల్ ��యణం � ����క 

ప��ధ�తమ్క �య్సం ���ం��. 

 

అ�� తన �టల�, �టల�, ప��ధన� �మ�మం జ�ం��, ��యణం ర�త్క�ట్ం��.  ఆ �వమృత��రం� ��క �ం�� 

త�ం���తయ్ం . సమ్�ం��. 

 

 ''�మయయ్ నడక� �డ�� �దండ��'' అ� పలల్�� సం�రణ్��యణం� �ట� �ర�ం� ��య��� సం�రణ్ ��ధ్� ���ం��. 

 

�మకథ ��తయ్ ��యణం� ఓల��న ���ఆ శీర్��� అత� ��తయ్ . �మ�ర వచన ��మృ��� పరవ�ం� తన �ంత� ��చ్�� 

అత�� తన� �నం ����న్�. 

 

'' ���దనం �టదనం �ం�న ఆ�� �ల���తయ్ం� జయప�క 

  అత� రచనల పరంపర �తయ్ప�యణం తరత�ల అంతరం�ల�....'' 

 

అత� ��� ఘ��� 

అత��వవ్� �� �� 

ప��ధనల� �� 

�మల� ���� 

 

 

                ఓ �నలమమ్! 

 

 

 

ఆ�� ���వనం �తయ్వసంత �భ� �నలమమ్ ప�ల� ���త��� ఉం�ం�ఆ ��� �మ� ���ల� .  మ�ల్ క���ం�ం!... 

 

 

 

 

 

 

 - �. �� ��శవ్ర �� 
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