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ఆ��  �ట 
�ండవ అ�� 

 

 
 
 
ఆర�ద్ర పద ప్ర��ాల� ��వలం �ాట ప్ర�జ����� ప���తం �ాల�దు. అంత��్లనం�ా ఒక 

సం�ే�ా��న్, ����ా��న్ �ె�యజ�సుత్ ంట��. మ�ధురయ్ం�� అల���ాత్ �. �ి�మ� 

స�న్���ా��� ఆలంబన ఒక �ార్శ�ం అ��ె. మ�� �ార్శ�ంల� అనుభ��ల�ను ��ేాత్ � 

�ా�� �ాటల�. 

 
వయ్��త్ �����న్ సంప�ర్ణం�ా అవ�ాహన �సేు���ాలంట� ఆర�ద్ర �ాట�� ఆశ��ం���. ఆర�ద్ర 

�ాటల� �ార్వజ�నతను, �ార్వ�ా�నతను క���వ�ంట��.సూట��ా, సప్ష్టం�ా �పెప్డం ఒక 

ఎ�ె�త్ �,ే వయ్ంగయ్ం, �సయ్ం ���దు �ంచక�ం�� �ె�యజ�యడం �ా�� ప్ర�ేయ్కత. 

 
పద ప్ర��ాల� ల�క�ాయ్పత్ ంల� వ�నన్� వ�ంట��. �ీ్వయ సృజన�వ�ంట��. �ాటక� 

శబద్ ; అర్థ��ర�ా�న్ క�గ్ంచడం �ార� �� తన ఒరవ����ా�ార� �పెప్����� �ోహదపడ�త్ ం��. 

�� తన ఆంధ్రమ���గవ�����  శబద్ ,అరధ్��రవం క�గ్ం��ర� ఆ��రయ్ �.��గయయ్�ార�, ఆ��రయ్ 

�.�. సుబ్రహ్మణయ్ం�ార� అ��్ార యం వయ్��త్క��ం��ర�. ఇక �ాటల� పదప్ర�గ�షయ�� ���� ౖ

�ేవ�డ��ే�ని మనుష�ల� (1973) చలన�త్రంల�  
 
  ''����! అల�� ���నం �� �ం� మరల'' 
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 అ�� �ాట పల్ల�ల��� అర్థవంత���న పదప్ర�గం ��ేార�. అందుల� రమయ్���న ��వన 

ఏ�టంట� ''�ెల���� మ�ర� సుధల� తల�ించును కృష�్ణ � కథల�''. 

 
��ౖ �ాదంల� �ెల���� మ�ర� సుధల�ల� '�ెల����' అ�� పద ప�� గం �ా��రణం�ా 

జన�ాడకంల� వయ్���కతను సూ�ం�ె అరధ్ం�ా వ�నన్పప్ట���. ఆర�ద్ర�ార� ఆ ప���న్ 

�భప��ణ�మ�ర్థంల� ప్ర���ం� �ాటను, స�న్���ా�న్ ర��త్ కట�్ట ం��ర�.ఇక్కడ '�ెల��గడం' 

అ�� పదప్ర�గం వ���్వత�త్ న ఎగ�పి� ె.... మ�ర� అమృత �ింధువ�ల� ����ం�నట�్ల �ా 

ప్ర���ం��ర�. �మ�ఖతను సమ�ఖత�ా మ���ం��. 

 
ఆ �ాట 3 ���ాల ���� కల� ేఅ��� అందుల� ��గవతం కృష్ణక���ానం సంప�ర్ణం�ా 

�ె�యజ�సుత్ ం��.అ� ే�ాటల� ''�ే్వ�ిం� ేక�ట�ల�న �ల� ��్ర�ం� ెమ��� క�� మ��'ి' 

అనన్ చరణ��ా్థ �న్ ప������ౖ అ�� ఏసు���సుత్ క� క��� అన్వయం �ే� ి��ెిప్నట�్ల  అ��సిుత్ ం��. 

 
అల��� అనన్ప�ర్ణ �త్రంల� (జగప� �.�. �ాజ�ంద్రప్ర�ాద్ ���్మం�న ��� �త్రం) ''తళ త��, 

�ల�ల� పగట�ప�ట ����న్ల�'' అనన్ అ�శ���త్� ప్ర���ం��ర�. సమ�సపరం�ా చూ��ౖ 

���షణ��న్ ప�ర్వపదం�ా ప్ర���ం�నట�్ల  ���ంచవచు్చ''. 

 
అ��ే�వల� 'అంతసుత్ ల�' �త్రంల� ''�న�ా వసస్నన్ ��దం �ెప��� �నర��న్'' అ�� పల్ల��� 

వ�నన్�ాటల� ఒక చరణ పరం�ా ''ఏడంతసుత్ ల ��డల����� ప����� భ��ల� వ�ంట�ం��'' 

అ� �ె�యజ�యడం ననన్య ప్ర���ం�న క��� గ�ణ�ల�్ల   ����ర���ార్థ సూ��త్. 

ల�క���� �శ��క��ం��ర� ఆర�ద్ర. ఈ �ాటల� మనక� ప్ర��నం�ా ��ద��పప్ మధయ్న 

��ౖజ�లను, �జ�లను ��ిప్�ెబ�త�, �ామయ్�ాద ���ా�న్ సుసప్ష్టం �ేసుత్ ం��. అ�� ే

ఇక్కడ ఒక చమ��్క�ా�న్ �ె�యజ�సూత్  వయ్ంగయ్ం�ా అంట�ర�''���ోళ్ల  ��ల� ����ల� 

�ావ��న్ అ� �ర్ణయ��న్ �ా���ా��కం�ా �ె�యజ��ాత్ ర�. 
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అల��� ��్రమ�ాటను ప్రకృ��� మ��కం �ే� ి ���క, ��యక�ల నడ�మ ��్రమను ప��లం 

�ేసూత్ �� �ాట �వర ''�్ార పత్మ�నన్ ��ా���  పడవ �ా���� �ం��'' అ�� ����ంత �ోరణ�� 

క��� �ె�యజ�యడం �ా�� �ాం�����మ��ి���  దర్శనం�ా �ల�సుత్ ం��. 

 
ఆర�ద్ర�ా�� �ాట ��ండ�ా�ల� �����న, ����వ��ల� ఎగ��ి� అ�� �ా���� ��ె్లం��. అనుపమ�ా�� 

'ఉయ�య్ల జం�ాల �త్రంల� �ా�� �ాటక� ప���ప��ి్ట��, �ా��ల�� �ా��తయ్ ��క�మ�రయ్తక� 

�దర్శనం�ా అదద్ం పట�్టన �ాట ''��ండ�ా� �����ం��'' అ� �ాట పల్ల����� ''����వ�� 

వరదల�గ ����క �లె����ం��'' అ� �ె�యజ�యడం ప������ ౖఇ�� జ��లకష్ణ పరం�ా (����� 

�ా్వ���క గ�ణం అంట�ర�) ����వ�� వరద ఉదృ���న్ ��పప్ సమయసూప్��త్��, ఔ�తయ్ం�� 

ఆర�ద్ర�ార� ప్ర���ం�నట�్ల  అ��ిసుత్ ం��. 

 
ల�కష్ణ�క�ల� లకష్ణ గ�ం��లల� �ె�యబర�న అలం�ారపరం�ా ప������ౖ. �� ౖపదప్ర�గంల� 

����వ�� వరదక� ����కక� �� �క �పెప్బ��ం��. అ�� ెఈ పద ప్ర�గంల� �ామయ్త ��వలం 

�వ్ర�� సూ��ా�ా్థ �న్ ��ెయజ�సుత్ ం��. అల��� ����వ�� వరదక�, ����కక�గల �ా్వ���క 

గ�ణ�లను �ర�ద్ ష్టం�ా ��ెయజ��ినట్ల��ిసుత్ ం��. �ా్వ���క గ�ణ�లపరం�ా �ెపప్వల�వి�� ౖఈ 

పదప్ర�గంల� ఉపమ�ల�ారం క��ిసుత్ ం��. 

 
అల��� అల� అల� పదప్ర��ాల� �యేడంల� తమ�ెనౖ �ాం��� ��మ��ి ప్రద��్శ�ాత్ ర� 

ఆర�ద్ర.  

 
''���బం�� ��క ���� ��వ త���? � �హం� ప�వంక���� ���క���?'' 

 
(కల�ి ఉంట� కలదు సుఖం) 
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��ౖ �ాటల� '���క,వంకర' వంట� పద ప్ర��ాల� �ార�పయ్త ఒక్కట��ా�� క�ప్�ాత్ �. 

ల����� ���క �ే���� వంకర వంట� ప్ర�గంల� అంగ��ౖకలయ్ం ల��య్��� ఎప�ప్డూ 

అడ�్డ �ాద�� ఆత్మ ���ద్ �ాయ్� ��ౖ �ాటల� ఆర�ద్ర ��ెయజ��ాత్ ర�. 

 
ఇక �సయ్ం �ం��ం�ే �ా�� �ాటలల� అప�ర�ప���న��, మనక� గ�ర�త్ క� వ�ే్చ�� 

'ల��్మ��ాసం' �త్రంల�� �ా�� �� డ�ాట �లె�గ��్ార ంతమం�� �ి�ార���ేిం�� �ి�ాప�రంగళం, 

��.�. మ��వేన్ �ా�� స్వరం�� ఉర�� తల�డం�ం��. ఆ �ాట ��వలం ఉబ�సు�� క �సయ్ం ఎంత 

మ�త్రం �ాదు. అందుల� �ామ��క స��య్లను, , ప��ాణం అం�ాలను ఆ �ాటల� మనక� 

క��ి�ాత్ �. �� డల�� ��క్ ను �ె�యజ��ాత్ �. 

 
ఉ��హరణక�... 

 
''�� �ద గంగ �న� ఈశ���ౖ � 

�త��ధ� ���న� �వత�ౖ � 

ఆంధ� �డ ���� ����� 

అ� ��ం� వడ�బ�� �����' 

 
��ౖ చరణంల� '��ళ�����య్' అ�� పద ప్ర�గం జన�ాయ్పత్ ంల� సంబ��ంచు అ�� అరధ్ల� 

క�ప్సుత్ ం��.  �ా� ఆర�ద్ర�ార� '��ళ�����య్'  అ�� ప���న్ �� �� పవర్ ఎంతవ�ం�ో  

�ెబ�త�, �� డ ��క్ క� �వేతల�, ఈశ్వర�డ� ��ౖతం ���� హం అంట�ర� అ�శ���త్ 

ప్ర���ం��ర�. ప్ర��నం�ా ఇక్కడ మనక� క��ిం�ే�� ఈశ్వర�� ���త్న గంగ ఉ��న్, �ేవతల� 

�తయ్ం సుధలను ర�� చూ�ి��, ఆంధ్ర �� డక� �ం�న�� ల�దు, ఎవ����� ల�ం���� ��ర� 

చమ��్క��కం�ా ఆ �ాటను రం�ంపజ��ార�.  

 
 
 
 

http://www.chigurukala.com/


 
 

www.chigurukala.com 5 �న్ 2015 

అల��� �ి�న్ �త్రంల� �ాటల�� పల్ల� వయసు వయ�య్రం గ���ం� ఈ �ధం�ా అంట�ర� - 

 
''బం�� �� య�� పవ�ంచ�త��  

ఈ వయ� ��� ���� మ��'' 

 
అ� అంతయ్�్ార సల� ప్ర���సూత్ �� ఆడ��� ��తం ఎంతట� సంకటమయ� �ె�యజ�యడం 

�ా�� ��వ�కతక� �దర్శనం�ా �ల�సుత్ ం��. ��ౖ �ాటల� �ీత్ � ��తప� ప్రయ�ణంల� ఎదుర�్క�� 

సమసయ్ల� అ�న్ంట�� దయ�రసం వ�ట�్టప�లే� �ె�యజ��ార�. 

 
బ�ల�ా� �త్రంల� ���డ� �ాట- 

 
''మ�బ��రం మ�బ��రం 

�ర�య క� జగ��� �త�  ��రం'' 

 
అ�� పల్ల���  �ా్ర �ిన �ాటల� మ�బ�ప�రం'  ����ాల� మనక� �ి�మ�ల� చూ��త్  కనుల��ా  

చూ�ినంత అనుభ�� క�గ్ంపజ�యడ�� �ాక�ం�� �ాట �నన్ప�ప్డ� క��న్దుట 

మ�బ�ప�రం �ా��త్క��ంపజ��ి ఒక ప్ర�ే�ా�న్ ఇల� క��� వ��్ణంచవచు్చ అనన్ మ��ాగ్ �న్ 

కవ�లక� చూ�ిం� మం� మ�రగ్దర్శనం ��ేం��ర�. అల��� ఆంధ్ర��స�� �త్రంల� ''�దం� 

��ం� ��వ�'' పల్ల��� �ా్ర �ిన �ాటల�   

 
'' ��� �� �� ��� ���ం�� 

��శ�ంగ�క� ������'' 

 
అనన్ చరణం �నన్ ��� త మనసు ఆనంద జల��ల� ఓలల�డడ�� �ాక�ం��, శ��రం 

��మ�ం�త��� ఆనం���ాప్ల� ఉ��� �ావడం అంద���� అనుభంల��� వ�్చం� ేఅంట� 

అ�శ����త్ ఏ మ�త్రం �ాదు. అ��ే ఈ చరణంల� జ����ం�� క��� అ�శ���త్ ప్ర�గ��.  
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అల��� అను�ాద �ాటల అనుకరణల� నూతనత్వం�� ��ట� ��ెాప్ర�. ��ష ఏ�ె�ౖ� 

�ెల�గ�దనం�� �ాటక� పట్టం కట�్టన ఘ���ాట� ఆర�ద్ర. ��షక� అనుగ�ణం�ా ఎదుర��య్ 

హ�స్వ���్ాఘ ల� త�ళ,��ం����షల�� �ాటలను స�న్���ా��� అనుగ�ణం�ా ర��త్కట�్ట ం��ర�. 

�ెల�గ�దనం �ం��న �లె�గ��ాట�ా�� గ���త్ం��ర� �ి� అభ�మ�నుల�. అల� మనసుక� 

హత�త్ క�నన్ �ాటలను తమ ��దవ�ల��ౖ ఊ����ం��ర�. ��ం��ల� నట�ం�న �ాజ్ కప�ర్ �ి�మ� 

'ఆహ్' �ెల�గ�ల�  '��్రమల�ఖల�' ��ర��� వ�్చం��. ఆ �ి�మ�ల�  

 
''పం���  ��� ��న��'', అ� �ట 

'' � �� ��� � ��క�� ఉ��ల �� మ� �ౖ  �ౖ '' 

 
��ం�� �ాటలను మ���ంి�ే �ధం�ా అను�ాద �ాటలను ��్రకష్క హృదయ�లల� 

అల�ా��ం��ర�. అ��ేధం�ా త�ళంల�� 'సరస్వ� శపధం' �ాటల� ఆర�ద్ర అను�ాద 

����ల��ా అజ�ామరమయ�య్ ���. 

                          
�ండ�� ���న �ట 

�ం� ఊ���న �ట 

�దం� ఊరక�� ఆ�ద�  �ట 

��� �ద�ల �ౖ  �ం���న ఆట 

 

 

ఓ �నల�� ! 

 
 
       మ���ా�� ఆర�ద్ర గ���ం� మ�్ల కల�సుక�ం��మ�. 

 
 
 

�|| ����శ�ర �� 
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