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‘తండా’కు సాహితయ ంలో స్థసాన మిచ్చిన మి ‘మిసాబ్’ 
 

* డా.జరుపుల రమేష్ 

హెడ్ & అసిస్టంట్ ప్రొఫెసర్ 

తెలుగు శాఖ, ఎస్.ఆర్.& బి.జి.యన్.ఆర్. ప్రరభుతవ  ఆర్ట ్ & సైన్ట  కళాశాల, ఖమ్మ ం. 
’ 

 తెలుగు సాహిత్య ంలో త్న స్థసానాన్ని  రికార్డు చేసుకుని  రచన ‘నసాబ్’. ఇప్ప టిదాకా తెలుగు 

సాహిత్య ంలో గిరినజనేత్ర్డలు రాసిన కవిత్వ ం రికార్డు అయంది. ఆ సాహిత్యయ ని  సానుభూతి 

సాహిత్య ంగానే చూసుుని్ ర్డ. ఆ క్కమంలో అసిుత్వ  గంతుకతో వెలుగులోకి వచ్చి న కవిత్వ ం ప్ంతులు 

న్యక్ రాసిన ‘నసాబ్’.  

 వైదిక మంక్త్ంలో కవిరమ నీషీ ప్రిభూ: స్వ యంభూ: అన ఉంది.కవి శబ్దము ప్రమాత్మ  అనే 

అర నాంలో కనపిసుుంది. అది క్కమంగా ‘ఋషి’ ప్రంగా చెప్ప బ్డిరది. ‘న్ ఋషి: కుర్డతే కావయ మ్/ కవయ: 

క్కాంతి దరిి న:..’ ఈ లోకోకుులు కవి అంటే ఋషి అనే అరానాని  సూచ్చసుుని్ య. తెలుగు లాక్షిణికుడు 

అప్ప కవి కూడా ఈ అభిక్ాయానేి  స్మరి నాంచాడు. క్ీకులు కూడా  కవిత్యశకి ు దైవదత్ుమన భావించార్డ. 

స్థ టో  కూడా త్న ‘ఇయాన్’ అనే క్రంథంలో ‘కవి ముఖత్: ప్లుకునది భరవంతుడే’ అన 

అభిక్ాయప్డాుడు. ఉని దాని  వరి ణంచడమే కాదు నూత్న స్ృషి ిచేసందుకు స్మర్డుడైన వాడు కవి. 

అందుకే క్ీకులు కవిన పొయటెస్’ అని్ ర్డ. పొయటెస్ అంటే స్ృషికిర ు అనే అర నాం వసుుంది. ‘అారే 

కావయ  స్ంసారే కవిరేవ క్ప్జాప్తి:/ యథాస్మమ  రోచతే విశవ ం త్థేదం ప్రివర ుతే:’ అన ఆనందవర నానున 

అభిక్ాయం.  
 కవికి వర ుమానమే కాదు, రత్యని , భవిష్య తుును దరిి ంచే నేర్డప  అవస్రం. ప్ంతులు న్యక్ 

‘నసాబ్’ కవిత్వ ంలో ‘త్యండా’  యొకక  భూత్, భవిష్య త్, వర ుమానం, ఆరమాలను దరిి ంచాడు. 

వాస్ువానకి కవిత్యవ నకి నని , రేపులు ఉండవు. సూర్డయ న చూపువలె, తెమ్మమ ర వీవెన వలె ఇది 

అనంత్ము. ఒక కవి అని ట్లట ‘కవిత్వ మ్మంత్ పురాత్నమైనవో అంత్ ఆధున్త్నమైనది’ఆదిమ 

మానవుడి నుండి అణుయురం దాకా కవి బ్తికే ఉంటాడు. మానవుడుని ంత్ కాలం మనషిలో ఆలోచన, 

దృకప థం రల్గనింత్ వరకూ కవిత్వ ం బ్తికే ఉంట్లంది.   
 కవిత్యవ ని  ఎవరైన్ రాయవచాి ! లేదా కవులే రాయాలా! దీనకి హదుదలు, ప్రిమితులు ఏమైన్ 

ఉంటాయ! అభివృదిు చెందిన కులాలు, మత్యలకే వీటిలో స్థసానా నం ఉంట్లందా? అట్డిగు వరిాల వారికి 

కూడా స్థసానా నం ఉండదా? ఏ జీవిత్ం ‘కవిత్యవ నకీ వసుువు అవుతుంది? మొదలైన అనేక క్ప్శి లకు 

‘ప్ంచాయతీ’ పెడుతూ ‘నసాబ్’  ేర్డతో తెలుగులో దూసుకొచ్చి న కవిత్వ ం’ ప్ంతులు న్యక్ నసాబ్. 

వాటికి స్మాధానమే ఈ కవిత్వ ం.  
 కవిత్వ ం గురించ్చ లాక్షణికులు రండు వేల స్ంవత్స రాల పూరవ మే సిస్థదాు ంతీకరించ్చ ఉని్ ర్డ. 

‘భరత్డు కవిత్వ ం మృదు ప్దార ుములతో కూడుకొన క్ప్సాద గుణమయంగా ఉండవలెనన’ 

అభిక్ాయం తెల్గాడు. ‘ఇతివర ుంతు కావయ స్య  శరీరం ప్రీకీరి ుత్మ్’ అన అని్ డు. భామహుడు ‘శబ్దర్థనా  

స్హితౌకావయ మ్’ అన అని్ డు. ‘కావయ ం రసాత్మ కం కావయ మ్’ అన విశవ న్థుడు, ‘రమణీయారనా 

క్ప్తిాదిక శబ్ద: కావయ మ్’ అన జరని్ థుడు అని్ ర్డ.  
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 ‘కవిత్వ మంటే గాల్గలో లేచ్చన అల కాదు. తెలట కాగిత్ము మీది నలటసిరా మరకలు కాదు. కవిత్వ ం 

రేఖలకు ధ్వ నులకు అతీత్మైన ఏదో ఒక అవయ క ు శకి ు! అంటాడు బార్ఫీల్డు. Poetry is algebra, not 

arithmetic అంటాడు మరో విమరి కుడు. అనుభూతిన(Feeling), ఆవేశాని  (Emotion) 

పురస్క రించుకొన Words worth ఇలా నరవ చ్చంచాడు. ‘Poetry is spontaneous overflow of feelings’ అంటే 

తీక్వానుభూతుల స్వ చఛ ంద విజృంభణమే కవిత్వ ం అన అర నాం. ఆంర ట విమరి కులలో వర్డుస వర్ ు, మిల్డ, 

రసిక న్ మొదలైన వార్డ కవిత్వ మంటే ‘ఆవేశోదమినమే’ అని్ ర్డ. షెల్లట మొదలైనవార్డ ‘ఊహా 

క్ప్కట్నమే’ కవిత్వ మని్ ర్డ. ఆరిా లుు కవిత్యవ నకి ‘వయ కీ ుకరణమే క్ప్ధానం’ అని్ డు. అమ్మరికా దేశపు 

రచయత్ ఎడరి్ ఎలన్పో ‘సందరయ ం  లయబ్దుమైన స్ృషియిే కవిత్వ ం’ అని్ డు.  

 పై అనేక లక్షణాలు మేళవించుకొన ‘నసాబ్’ మన మధ్య లో ‘ప్ంచాయతీ’ నరవ హిసుుంది. 

ప్ంతులు న్యక్ ేద కుట్లంబ్ంలో పుటి,ి త్యను చూసిన జీవిత్యని , త్యను అనుభవించ్చన 

స్ంఘట్నలను స్ంభాష్ణలను త్న మాట్ల రూప్ంలో మనమధ్య  ‘నసాబ్’ గా మాటాటడుతూ ‘నసాబ్’ 

కు విశవ వేదిక స్థసానాన్ని  ఇచిా డు.  
‘నసాబ్’ కవిత్వ  వసుువు 

 కవిత్వ ం ఒక ఫీల్గంగ్, దు:ఖానకి స్ంతోషానకి ఒక క్ప్తి స్ప ందన. అయతే ఈ సుఖ దు:ఖాలు 

కొని  త్క్షణ స్ంఘట్నలను బ్టి ి కలరడమూ ఉంట్లంది. దీర ఘకాలం మన ేగును ప్టి్లకొన అటాట  

కొనసాగుతూ వచిే వి కూడా సుఖ దు:ఖాలు ఉంటాయ. ఈ సుఖ దు:ఖాల త్యతివ క అభివయ కి ుకి ఉండే 

భూమిక, కాన్వ స్ ఒకటి. అది చాలా పెదదది. ఆయా స్ందరాా ల స్ప ందన వేర్డ. రండు 

స్ందరాా లలోనూ కాలవయ వధిలో తేడా ఉండవచుి  త్ప్ప  గాఢమైన అనుభూతి లేకుండా చ్చని  కవిత్ 

సాధ్య ం కాదు. దీర ఘ కవిత్ సాధ్య ం కాదు’ అన వరవరరావు అని్ ర్డ.  

 కవి అంత్రమ ధ్నమే కవిత్వ ం. అయతే ఒక కవికి మరొక కవికి అభివయ కి ు భిని ంగా వుంట్లంది. 

కొంత్మంది కవిత్వ ంలో ఆక్కోశం, ఆరి ు, ఆవేదన అంత్సాస రంగా వుంటే, ఇంకొందరి కవిత్వ ంలో చలటన 

మలయ మార్డత్యలు, వెచి న ఓదార్డప లు వుంటాయ. తీసుకుని  వసుువు ప్ట్ట ఒక నబ్దుత్, నజాయతీ 

క్ప్కట్న కనప సుుంది. త్యను దరిి ంచ్చన వసుువులను కవిత్వ ం చెయయ డంలో త్నదైన బ్లమైన ముక్ద 

వుంట్లంది.  
 ఒక జాతి జీవన్నకీ, ఆజాతి స్ంస్క ృతికి అదదంప్టి ి త్ర త్రాలకు అందించే మహత్ుర శకి ు 

సాహిత్యయ నకుంది. అందులో కవిత్యవ నకి ఒక క్ప్తేయ కత్ ఉంది. అది నత్య  చలనశీలమైంది. స్జీవమైంది. 

చైత్నయ వంత్మై కవి కలప నలో ఒదిగి నత్య  నూత్నంగా భాసిస్థలుటతూనే ఉంట్లంది.  
 ‘నసాబ్’ కవిత్వ ం వసుువు ప్రంగా ఒక క్గామానకి లోబ్డి, అకక డి నుండి విశవ వాయ ప్ ుం చేసిన 

స్ందరాా లు కనపిసాుయ. కవి కాలానకి క్ప్తినధి. ఎదుగుతుని  దశలో నడుసుుని  కాలం వేస బ్లమైన 

ముక్ద కవి జీవిత్మంత్య విస్ురిసుుంది. ఋతువులెని  మార్డతుని్ , దృశాయ లు ఎప్ప టికపుప డు కొత్ుగా 

వికసిసుుని్ , ఏన్డు ఈ దశలో వన్ని  త్రని క్ప్కృతి వంటి వాడు కవి. కాలమ్మంత్ వింత్పోకడలు 

పోతుందో కవి అంత్ వినూత్ి  పోకడలతో విస్ురిసుుంటాడు.  
 ‘మనసుపెటి ిప్రిశీల్గసు క్ప్తి మనషీ ఒక క్రంథం’ అన స్థజాన నఠ  అవార్డు క్రహిత్ సిన్ర అని్ ర్డ. 

నసాబ్న కూడా ఆ లోగిలోట కి లాగుదాం. ప్ంచాయతీన తెలుదాద ం. ‘నీ రక ుం అడుగుతుని ది 

స్ంప్ని లనూ చటిాలనూ కల్గపి అల్గటందెవర్డ? ఏ క్రంథక ఇనుప్దారంతో ఆ క్ప్వాహంలో ేదలెటాట  

కొటి్లకుపోతుని్ ర్డ’ అన ాబ్లట  న్నర్డడా(ది జడ్జసె్ కవిత్)లో అని ట్లట త్న జాతి స్ంత్కాని  వసుువుగా 

‘నసాబ్’ లో తీసుకుని్ డు.  

నసాబ్ కవిత్వ ం - ప్రిశీలన 

 క్ప్శాంత్ంగా లోప్ల్గ వాణిన విందాం. అస్లైన పిలుపున అందుకుందాం. ఒక గప్ప  జీవిత్ం 

జీవిదాద ం. ఈ క్ప్ప్ంచం గుర్డుంచుకునేది లోప్ల్గ పిలుపునందుకుని  న్యకులదే కానీ బ్యట్ 

పిలుపును బ్టి ివృతిు న్నంచుకుని  వారిది కాదు. అఖండ విజయం సాధించడానకి కావల్గస న క్ప్ధాన 

అర హత్ కవి చెపిప న చైత్నయ వంత్మైన కవిత్య ప్ంకుులే అన విష్యాని  గురి ుంచాల్గ.  
 నసాబ్’ లో మొత్ుం 37 కవిత్లు ఉన్ి య. క్ాణం లేన వసుువులకు కవి ఈ కవిత్లో జీవం 

ఇచ్చి  సుసినార స్థసానాన్ని  ఇచిా డు. బ్ంజారాలు ఏ త్ండాలో వుని  వారి నక్దావస్నాను త్టి ిమేల్కక ల్గపి 
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వారిన ఉతేుజప్రచాలన’ ఈ పుస్ుకం ముందుమాట్లో కొక్ర జరని్ థరావు అని్ ర్డ. ‘నసాబ్’ 

కవిత్లను ప్రిశీల్గసు... 
అసితివ ం తో కూడిమి కవితలు:  
తికక గక్ర:  
 ‘ముత్యయ లమమ  ఖాళియా ఒడుుకి/ గర ట మందల్గి  తోలుకుపోయన 

 ఒక గోరి ట త్పిప పోయంది/ న్యాల్గద తికక  గక్రకి వాత్ పెటిాల్గస ందే 

 గుంపుతో కలవనంట్ది/రడిు యేయనంట్ది 

 దీన కని్  బొల్గట గోరి ట నయం/యాడ ఉని్  కనపెట్విచిు  

 కలవన గక్ర ఎప్ప టికైన్/ కం టో  నలుస 

 మన కటికోడు రాంచందర్కి చెపిప /తోలు తీసి డబ్డా కొటిాల్గస ందే 

 వచిే  మంరళవారం/కోట్మైస్మమ  జాత్రకి 

 తికాళి గక్రన బ్ల్గ పెటిాల్గస ందే/ మేగాయ  త్ండా న్యక్ హఠియాన 

 పిలవాల్గస ందే’ అంటూ చ్చక్తించాడు. సాధారణంగా బ్ంజారాలే కాకుండా అని  కులాలు వార్డ, 

అని  జాతులు వార్డ కోట్ మైస్మమ  లేదా కట్ ిమైస్మమ  ప్ండుర చేయడం సాధారణమే. కానీ ఈ కవిత్లో 

తికక గక్రన అన వయ ంగాయ త్మ కంగా చెప్ప డంలో చాలా అరానాలుని్ య. గిరిజనులను ఈ స్మాజం ఎలా 

అనుకుంట్లందో చెప్ప కనే చె పా డు కవి. వాళ్ళు  చాలా నమమ కసుులన, ఒకక సారి నమిమ తే క్ాణం 

పోయేంత్వరకు వదలరన తెలుసుకొన, మాట్ వినకపోతే మంరళవారం అశూభ దినం కాబ్టి ి

కోట్మైస్మమ కు బ్ల్గ ఇవవ డం అనే సూచ్చకను చె పా డు. అశూభం అంటే నమమ క క్దోహం చేయడానకి 

అన.  
 ‘కలవనగక్ర’ అన అనడంలో గిరిజనులు న్రరిక క్ాంత్ంలో కాకుండా, అన్రరికంగా 

జనజీవన క్స్వంతికి దూరంగా ఉండిపోతుని్ ర్డ. వార్డ మాక్త్ం జనజీవన క్ాంత్ంలోకి రావడం 

లేదన స్ంకేత్యని చిా డు.  
మరొక కవిత్ ‘ప్సిాప్’ ను ప్రిశీల్గసు... 

 ‘స్ృషిలిో అని  జంతువులు/త్మ పిలటలి్గ  క్ేమిసాుయ 

 పిట్లిు రడిుపోచలను/బ్ంగార్డ తీరలుగా మారిి  

 గూడును నరిమ ంచ్చ గుడుట పెటి ిపొదుగుతుంది/ పిలటలకు ఆహారం తెచ్చి పెడుతుంది 

  కాన మానవుడు/ త్న ఆకల్గన తీరి్డ కోవడానకి 
 ప్సిాప్లను అమేమ సుుంటే/స్భయ  స్మాజం 

 హైటెక్ కంపూయ ట్ర్ యురమంటూ/ఫొోలు తీసిన్ క్ప్జాన్యకులు 

 ప్ట్నిటి్ల ేప్రోట బొమమ లు చూసీ చూడనటిూ 
 స్త్సీు శిశు స్ంక్షేమం గక్డాలయనటి్ల/లంబాడి అందాని  కొనుకోక టానకి 

 క్ప్ప్ంచదేశాల ధ్నవంతులు /ఆశగా ఎదుర్డ చూసుుని్ ర్డ’ అంటూ లంబాడీ స్త్సీుల ప్ట్ట 

స్మాజానకి ఉని  భావాని  ఈ కవిత్లో తెల్గయజేశాడు.సాధారణంగా లంబాడీ స్త్సీులు అంటే ఒకరకమైన 

అభిక్ాయం జన్లోట  దాగి ఉంది. దానకి అనేక కారణాలు. రాజకీయ, ఆరి నాక, సాంఘిక, సాంస్క ృతిక 

అంశాల ప్రిధిలో దాని  చూడాల్గస న అవస్రం ఉంది. గిరిజనులు స్హజంగానే చాలా అందంగా 

ఉంటార్డ. క్ప్ప్ంచ పోటి మారక టో  వాళు ను క్ప్వేశపెడేు కీరిట్ం వారికే వరి ుసుుంది. కానీ, స్త్సీులను 

వసుువుగా చూడడం, అందులో గిరిజన స్త్సీు కేవలం ఒక మారక ట్ వసుువుగా చూడడం ఎకుక వగా 

కనపిసుుంది. చాణికుయ డు అని ట్లట ‘స్త్సీు చాలా బ్లమైన వయ కి ుత్వ ం కల్గగి ఉంట్లంది. కానీ కాలంలో దాని  

ఉప్యోగించుకునే తీర్డలో ఎకక డో బ్లహీనమైంది’ అని్ ర్డ.  

 అందుకే ‘ త్ండాలో అంత్య/ మంచ్చ మొకక లే మొల్గచాయ/ కాన ప్కక  ఊరి నుండి/ గాల్గకి 

కొటి్లకొచ్చి న/ రంజాయ మొకక / మా త్ండాలో / చ్చవరి ఇంటి దగిరి మొల్గచ్చంది/ అతి త్ండా అంత్య ాకే 

క్ప్మాదం ఉంది/ దానకి ఠకడానకి ఒక ావు సారా చల్గట/ కోట్ మైస్మమ కు / మేకపోతున బ్ల్గచ్చి  / 

ఇంటింటికి ఒక మనషిన పిల్గచ్చ/ దావతు చేయాల్గస ందే/ మొకక  మొకేక / రంజాయ రంజాయే?’ అంటూ 

మొదటి దానకి కొనసాగింపు చే ుాడు.  
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 త్ండాలో  ఎకుక వగా వారి ప్రిధిలో మాక్త్మే ఏదైన్ చేసుకుంట్లంటార్డ. ప్రిధి దాటి వెళు ర్డ. 

వారే కాదు, గిరిజనులందర్డ వారి వారి ప్రిధిలో మాక్త్మే ఉంటార్డ. నూత్న ఆలోచన విధాన్ని  

ఆదరించేవారిన నరూమ ల్గంచడం పెదద పొరాటే అవుతుంది. స్ంతోష్ం, ప్రిపూర ణత్లకు కొత్ు 

అరానానచిే  నూత్న ఆలోచన్ విధాన్ని  అవగాహన చేసుకోవాల్గ. ఈ త్త్యవ ని  అర నాం చేసుకోవాలంటే 

మన రత్యని  స్ంరక్షిసుుని  స్మూహాలకు దరరిగా చూడాల్గస న అవస్రం ఉంట్లంది. పై కవిత్లో  

దూరం నుండి వచ్చి న వయ కి ున, మొకక  అంటూ, రంజాయ అంటూ రండు ప్దాలతో స్మతూకం చేశాడు 

కవి. కానీ, వాస్ువానకి ఇకక డ అంీకృత్ , అనంీకృత్ స్ంస్క ృతి కనపిసుుంది.  

 క్ప్ధానంగా అంీకృత్ స్ంస్క ృతిలో వారి ఆచార వయ వహారాలు త్రత్రాలుగా వసుుని  వాటిన 

అలాగే మార్డతుని  జీవిత్యలకు అనుగుణంగా వార్డ సీవ కరించే ప్దుతిన అంీకృత్ స్ంస్క ృతి అన 

చెప్ప వచుి . కానీ, ఇత్ర క్ాంత్యల నుండి త్యండాలో క్ప్వేశిసు , వారి దావ రా వచ్చి న స్ంస్క ృతిన 

అనంీకృత్ అన చెప్ప వచుి . వారితో అంత్య తందరగా కల్గసిపోవడానకి ఇష్పి్డర్డ. ‘అందుకే 

కోట్మైస్మమ కు/ మేకపోతున బ్ల్గచ్చి ’ అనే కవిత్య ప్ంకుులు స్రిపోత్యయ.  

 ‘కోప్ం’ కవిత్లో ‘ లంబాడోనకి/ కోప్ం వచ్చి ందంటే/ అక్షరాలు దిదదడు/ చెపిప ందే చేసాుడు/ ఇదే 

మరి / వార్డ ఆరి నాకంగా/ అడుగున ఉండటానకి కారణం/ కోప్మేప్రి త్గింిచుకోవాల్గస ంది/ క్ప్తి ఒకక డూ/ 

ప్ండు ఉని  చెటి్లకే/ రాళ్ళు  వేసది/ బ్ంజారా కూడా/ నండు ప్ండుట ఉని  చెటి్ల/ అందకే మరి 

రాళ్ళు సాు ర్డ అందరూ/ లంబాడోనకి కోప్ం వచ్చి ందంటే/ సాయంకాలానకి/ అర నారాక్తి కూస కోడి/ మ్మడ 

తెగిపోయనటేట/ వేళా ాలా లేకుండా/ కూస కోడి / ఉని్  ఒకటే లేకుని్  ఒకటే/ బాప్న ప్ంతులు 

మంక్త్యలకు / చ్చంత్కాయలు రాలవు/ అందుకే ప్టేలా కోప్ం కొంప్ముంచుతుంది’ అంటూ ఈ కవిత్లో 

వివరించాడు.  
 పూరవ ం రాజులు కిరీటాలు ధ్రించేవార్డ. ఆ రాజు త్న వారసులకి ఆ కిరీటాని  వారస్త్వ ంగా 

అందజేసవాడు. కానీ, నేడు అందరికీ కిరీటాలు సిదదంగా ఉని్ య. కానీ అవి ఎలటకాలం ఇత్ర్డల 

ప్లటకీలు మోస వారికి ఎప్ప టికి దొరకవు. బ్త్కడం కోస్ం త్న హృదయ వాణిన తకిక ప్టి ి మరొకరి 

బాణిన త్న వాణిగా చేసుకొన కష్పి్డి ఆలపించే వారికి హృదయరోదనే మిగులుతుంది. త్న 

అంత్రాత్మ  పిలుపును, హృదయాంత్రాలోట  కదులుతుని  త్ప్న అనే అగిి న రాజేసి, మనసుకు ఒక 

విజన్ కల్గప ంచ్చ,శరీరాని  ఆ వైపు ప్ర్డగులు తీయంచ్చనవారికే ఈ కిరీట్ం దకుక తుంది. కిరీటాలకు 

లోట్లలేదు. ఈ క్ప్ప్ంచంలో ఎంత్మంది ఉని్ రో అని  కిరీటాలు ఉని్ య. ఒకరి కిరీట్ం మరొకరికి 

స్రిపోదు. ఎవరి కిరీట్ం వారిదే. వారికోస్ం క్ప్తేయ కంగా చెయయ బ్డిరది. మీదైన కిరీట్ంలోనే మీకు 

ఆనందం. అదిగాక మరే కిరీట్మైన్ ముళు  కిరీట్మే అవుతుంది. కాబ్టి ి కోప్ం త్రకిపోతే మరింత్ 

ఆమడ దూరంలోనే ఉండిపోయే క్ప్మాదం ఉందన, వారిలో చైత్నయ ం రావాలన కవి ఆవేదన 

కనబ్డుతుంది. 
 ‘కాకుల్గి  ఎరరేసాు ’ కవిత్లో ‘ావురాని  ఎరరేసి/ నువువ  శాంతిదూత్వైన్వు/ గుల్లట  గోపురాల్ల 

తిరగి/ ావురాని  ప్టి్లకోచ్చి నోని  నేను/ నీ అధికారానకి/ మావాలుట వంత్ ాడార్డ/ నువువ  మా గంతును 

నీ గంతు చేసుకుని్ వు/ ావురాని  / నువువ  ఎరరేసిన్ ఎరరేయకపోయన్/ త్న గూటిన కూటిన 

ఎతుకుక ంటూ/ అది సవ చఛ గా ఎగుర్డతూనే ఉంట్లంది/ మేము / కొత్ుగా మీ పై/ కాకుల్గి  రదదలి్గ / 

ఎరరేసాు ం కాచుకోండి’ అంటూ అసిుత్యవ ని  క్ప్కటిసాుడు.  

  ‘సాహిత్య ం ఒక భోర వసుువుగా ప్రిరణించే దృకప థం మీద వీర్డ తిరరబ్డుతుని్ ర్డ. నేటి 

రచయత్కు క్ప్జలే క్ప్మాణము. కొని  కారణాల వలట సాహిత్యయ నకి దూరమైపోయన క్ప్జల జీవిత్యలను 

మళ్ళు  సారస్వ తోనుమ కంగా తిప్ప టానకి నేటి రచయత్లు ాట్లప్డుతుని్ ర్డ’ అన స్థశీ శ్శీ శ్ అని్ ర్డ.పై 

కవిత్లో కూడా వార్డ త్మ అసిుత్యవ ని  తెల్గయజేసుుని్ ర్డ. రానుని  కాలం మాదే అనే హెచి రికను 

ప్ంపుతుని్ ర్డ. ‘కొత్ుగా మీ పై కాకుల్గి  రదదలి్గ  ఎరరేసాు ం కాచుకోండి’  అంటూ భవిష్య త్ 

కారయ చరణాని  కవి ఆవిష్క రిసాుడు.  
 ‘క్రహణం’ లో ‘మాసిార్డ గార్డ/ అచి రాలు కొత్ువి/ అందరిలాంటి భాష్ కాదు న్ది/ మీ భాష్ను 

మన భాష్గా నేరి్డ కుంట్లని దాని / అయన్ అందరికంటే/ న్ న్లుకేగా మంచ్చగా తిరిగేది/ నేను 

రాస ప్రీక్ష/ రాక్తి సూర్డయ డి లాంటిది/ మాసిారూ/ సూర్డయ డికి క్రహణం ప్టింిది/ క్రహణం వదలటానకి/ 

స్మయం ప్డుతుంది/ మీ స్థసిాండర్ ుతో / పోల్గసు ఎటాట గు?/ ఒకక సారి భూమిమీద నలవండి/ అంత్య 
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కాలంతో ాటే/ నేరి్డ కుంటా’ అన వార్డ చదువుప్ట్ట ఉండే మమకారాని  తెల్గయజేసుునే... భాష్ 

నేరి్డ కోవడానకి వుండే స్మస్య లు, వార్డ అంీకరించే తీర్డను త్మ గంతుక చె పా డు కవి.  

 సాధారణంగా బ్డిలో చేరాక త్మ భాష్కి గురి ుంపు లేకపోవడం, అప్ప టి వరకు త్న 

మాత్ృభాష్లోనే మాటాటడం వలట కొత్ు భాష్లో క్ావీణయ త్ లేకుండా పోతుంది. కొత్ు భాష్లోకి వచిే  స్రికి 

త్మ అసిుత్వ ం ఎకక డ కోలోప త్నోనన ముందుకు రాకపోవడం ఒక కారణం. నజానకి క్గామాలలో 

ఉండేవార్డ, క్గామీణ క్ాంత్యలలో స్ంచారం చేసవార్డ త్మదైన ఒక కుల / బ్ృంద భాష్లోనే 

మాటాటడుత్యర్డ. దానన కులం భాష్గా ేరొక నవచుి . అందుకే ‘ఒకక సారి భూమిమీద నలవండి’ అన 

క్ప్శిి సాుడు.  
 మరొక కవిత్ ‘భూక్’ లో ‘ ఉరికి/ మ్మడలు సిదుమై/ రక ుం కనీి ర్డ చుకక  అయంది/ త్యదా / కాదా/ 

తగు చేయండి మరి/ ఆకల్గ ేగు వాంతి చేసి/ భూక్ లేన మనషిగా పుటిాలంట్లంది/ చూశారా/ ఈ 

ఆరాట్ం/ ఎదుటి మనుషుల్గి / చంపుకు బ్త్కమంట్లంది/ మాయ చట్ంి / త్న అధికారపు/ నవువ  

అయంది’ అంటూ  ఆకల్గన వరి ణంచాడు. లంబాడీల భాష్లో ‘భూక్’ అంటే ఆకల్గ. లంబాడీల రైతులు 

లేదా కూల్ల చేసుకునే బ్తికే వాళ్ళు  త్మ దినచరయ లో భారం చావు అన చాలా స్రేవ లు తెల్గాయ.  
 ఇటీవల కాలంలో యూన్నస్కక  వార్డ ఇచ్చి న రిపోరి్డ క్ప్కారం చాలా మంది గిరిజనులు ఆరానా కల్గతో 

మరణిసుుని్ రన తెల్గసింది. క్ప్భుత్యవ లు వాటి పై దృషి ిపెటిాలన  చెపిప ంది. కానీ, ఇకక డ ‘ఎదుటి 

మనుషుల్గి /చంపుకు బ్త్కమంట్లంది/మాయ చట్ంి’ అంటూ వాస్ువాని  ఎండరటిాడు.నజం కూడా 

అదే. ఈ కాలంలోనైన్ క్ప్భుత్యవ లు చేస ప్నకూడా ఇదే. 
 ‘నసాబ్’ కవిత్లో ‘ మా న్లుకలు కోసి/చెవులోట  సీస్ం పోసిన్? 

  మీ న్లుకలకు అచి రాల్గచ్చి /చెవులకు మోత్ల్గచ్చి ంది మేమే 

  మన ఇదదరం స్రాక ర్డ జీత్గాలటం/ మరందు కింత్ వింత్ కసి? 

  మీ అక్రహారాలు అంత్: పురాలు/ మేము అడిగామా? 

  మా ఆలోచనుట మోకాలటలోనే ఉంచ్చ 
  మ్మమోలు రోజుకొకటి ప్ంపుతుని్ వు/కాన క్ప్తి మ్మమో తూర్డప  వెలుగై 

  తెల్గవితేట్ల ఈజ్ అవుతుంది/నీ మ్మమోల వరద అప్కపోతే..... 

  రచి బ్ండ కాడ నసాబ్ పెటిసిాు ం’’ ఇందులో కులం అనే స్మస్య ను అంత్రీ టనంగా 

చ్చక్తించాడు.  
 గిరిజన రాజకీయ వయ వస్నా న్రరికత్ రాజకీయ వయ వస్నాకు విర్డదదంగా ఉంట్లంది. గిరిజన తెరలోట  

కేవలం గూడ్జనకి గాన, మొత్ుం క్ాంత్యనకి గాన కల్గపి రాజకీయ వయ వస్నా ఉంట్లంది. గిరిజనులోట  ఉండే 

రాజకీయ వయ వస్నా అత్య ంత్ బ్లంగా ఉంట్లంది. వాళ్ళు  అని  నయామలకు కటి్లబ్డి ఉండాల్గస న 

అవస్రం ఉంట్లంది. లేకపోతే త్గిన శిక్ష అనుభవించాల్గస  ఉంట్లంది. ఆ క్కమంలో క్గామ పెదదలు, 

క్గామ ప్ంచాయతీలు, కుల ప్ంచాయతీ రూప్ంలో వివిధ్ వయ వస్నాలు ప్నచేసుుంటాయ. గూడ్జంలోన ఒక 

వయ కి ు నేరం చేసినట్టయతే అత్డికి గిరిజన వయ వస్నాలో రండు రకాలైన శిక్షలుంటాయ. ఒకటి గూడ్జం 

దేవత్ పైన క్ప్మాణం చేయడం, ఆ త్ర్డవాత్ కఠీన శిక్షకు గురికావడం అనే రూప్ంలో  ఉంటాయ. 

అందుకే కవి బ్హిరతి్ంగానే రచి బ్ండ కాడా నసాబ్ పెటిసిాు  అంట్లని్ డు.  
 త్రత్రాలుగా అడవి బిడులు ప్డుతుని  బాధ్లు కూడా ఇవే. మనషి, మనషిలోనే అంత్యరయ ం 

ఉంట్లంది. ఆలోచనలో మార్డప . చూస కోణం ఒకక టైన్, తీసుకొనే ప్దుతిలో వయ త్యయ స్ం వసుుంది. 

ఇదదరూ ఒకే చోట్ ప్నచేసుుని  ఏమీ రాదు అనే ముక్దను ముందుగానే వేసుుని్ డు. గిరిజనల 

అమాయకత్వ ం అవత్ల్గ వలటకు లాభాదాయకంగా మార్డతుందనే కోణాని  చూపించాడు.  
 కులమాత్యల సుడిగుండంలో చ్చకుక కోపోవుదద’ అంటూ సినీ కవి అని ట్లట అవి ాట్లకో, 

పుస్ుకాలకో ప్రిమిత్మౌతుని్ య. వాటిన ఆచరించే వార్డ లేర్డ. కులమాత్లనీి  మాసిపోవును, 

స్థజాన నమొకక టే నల్గచ్చ వెలుగును’ అని  గురజాడ మాట్లు కూడా క్ాచీనమే అయపోయాయ. వాటిన 

కేవలం మీటింగ్లోనో, గోడల పైన అత్య ంత్ ఆదరణ పొందిన ప్ంకుులను రాయడానకి వాడతుని ట్లట 

కనపిసుుంది. అదే ఉంటే కవి ఆ మాట్లు రాయడానకి వీలులేదు.  
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 ‘ఒక మనషి గప్ప వాడు కాకపోయన్ స్వ త్ంక్తుడై ఉండరలడు. కాన ఏ మనషి స్వ త్ంక్తుడు 

కానదే గప్ప వాడు కాలేడు’ అని  ఖల్లల్డ జిక్బాన్ వాయ కాయ లు ఈ దేశంలో ఎంత్మేరకు చెలామణిలో 

ఉని్ య? అనేది క్ప్శి . అందుకే కవియే నసాబ్ ను పెటిసిాు . ఒక చకక న వేదిక కోస్ం, అందులో 

మాటాటడడానకి వక ుల కోస్ం ఎదుర్డచూసుుని్ రన స్ంకేత్యని  తెల్గాడు. 
సాంఘిక చైతమియ ంతో కూడిమి కవితలు:  
 వయ కే ు స్ంఘ జీవి అని ట్లట...వయ కి ు ఆలోచన నుండి సాంఘికీకరణ పుటిాల్గ. లేకపోతే అది వయ వస్నాను 

వేరే మారిాంలో తీసుకెళ్ళు  అవకాశం ఉంది. రూస్క లాంటి మహానీయులు ‘నేను ఈ వయ వస్నాలో 

ఉండలేనేమో’ అన అభిక్ాయప్డాుడు.  

 స్మాజంలో ేర్డకొన పోయన దురాచారాలను రూపుమాపి, మానవత్య విలువలను 

పెంపొందించే దిశలో వచ్చి న కవిత్లు ఇందులో ఉని్ య. నజానకి కవులందరూ మౌల్గకంగా ఈ 

లక్షయ ంతోనే రచనలు చేసాు ర్డ. మానవీయ విలువల స్థసానా ప్న కవిత్వ ం యొకక  ప్రమక్ప్యోజనమన 

కవులందరూ అంీకరించే విష్యమే.  
 ‘ఆర ున్దం’ లో కూకట్ప్ల్గట నట్నిడి బ్జారోట 

 బిడు జాడల్గి  వెతుకుతుని  త్ల్గట/ఆర ున్దాలు 

 మా చెవులోట  క్మోగుతూనే ఉని్ య/న్ బిడు జాడ కాస్ు చెప్ప ండని  

 ఆమ్మ మాట్లు మమమ ల్గి / నడి బ్జారోు నలబెడుతూనే ఉని్ య 

 కడుపు నండన వాళు ం కదా మేము/సుఖం ఎరరన శరీరాలు కాదు మావి 

 ఢీస్థల్లట కోట్ మీద/మా జాతి న్యకుడు/ మా కులపోడు ‘హమర్ జాతేవాళ్’ 

 ఆ జండాన ఎరరేసుుంటే/ ఆ ీత్యని  ప్దేప్దే ాడుతుంటే 

 గుండ్జలోట  కలుకుక మంట్లంది’ అంటూ చరిక్త్లోకి వెళిు పోత్యడు. భారత్దేశాని  ప్రిాల్గంచ్చన 

రాజులోట  గప్ప  వాళ్ళు  చాలామంది ఉని్ ర్డ. వారిలో ప్ృథ్వవ రాజ్ చౌహాన్ చ్చవరి హిందూ రాజు కూడా. ఈ 

కవిత్లో మాజాతి న్యకుడు ...అంటూ కవి అనడంలో అర నాం కూడా ఇదే. బ్ంజారాలు క్గామాలోట  ఒక 

కటి్లకథను నత్య ం చెపుప కుంట్లంటార్డ. అదేమిట్ంటే ఒకపుప డు రాజులుగా ఉని  వాళ్ళు  ముసీటం 

దాడులోట  అడవులోట కి వెళిు పోయారన, అలా పోకుండా ఉంటే ఇపుప డు చాలా చోట్లట అధికారంలో 

గిరిజనులే ఉండేవాళు న అంట్లంటార్డ.  ఆ ఉదేదశంతో కవి ఇకక డ ‘ఢీల్లట కోట్ మీద మా జాతి 

న్యకుడు’ అన క్ప్తీకాత్మ కంగా చెప్ప డం కవికి చరిక్త్ ప్ట్ట ఎంతో దూరదృషి ిఉందన క్ప్కటించాడు.  

 భూసావ మయ  స్ంస్క ృతిలో కొని  మంచ్చ, మానవీయాంశాలు కూడా అత్యయ ధునకాంనంత్రం 

వాదంలో న్మారూాలు లేకుండా అంత్రించ్చ పోతుని్ య. ఇపుప డు స్మాజం మన చేతులోట  లేదు. 

కనబ్డన హసాులు నడిపిసుుని్ య. అంత్రించ్చపోతిు ని ది కాళు కింది నేల. కలలు కూడా కొత్ువి 

రూపొందడం లేదు. ాత్వెలా రాసాుర్డ? అవును కలలకి ఆసాక రంలేదు. భవిష్య తుు అంధ్కారం. 

జీవిత్ం స్ంకి టష్ంి. కాబ్టే ి వాళ్ళు  రాయాల్గ. తిరిగి రాయాల్గ. రాజాయ ని  పూరవ  వైభవం తెవాల్గసిన 

అవస్రం ఉంది. లేకపోతే అది చరిక్త్లో ఒక ేజీలుగానే మిగిల్గపోతుంది.  
 తుాకి’ లో ‘రాల్గపోయన చుకక లనీి / భూమి మీద పుటి/ి క్ప్జా వయ తిరేకులకు / తుాకులతో కొత్ు 

స్ంత్కాలు/ చేయడానకి గురిపెటి ిఉంచార్డ/ వందేమాత్రం, అల్లట రి సీత్యరామరాజు/ కొమురం భీము/ 

మన చుటిూ తిర్డగుతూ ఉని ర్డ/ దళాలను త్యార్డ చేసూు నే ఉని్ ర్డ/ ఇక చావో క్బ్తుకో/ 

నదురబ్లయ కలరందాం/ కలరన కారాయ ని  చూప్డదాం’ కవి ఎంతో ఆశతో జీవిసుుని  తీర్డ ఆమోఘం. 

కవిలో ఒక ఆవేధ్న కనపిసుుంది.  
 స్మాజం నత్య ం మంచ్చ జరగాలనే కోర్డకుంట్లంది. ఎవరిి  కూడా కావాలన జనజీవన క్స్వంతికి 

దూరం చేయాలనే కోరిక ఉండదు. కాలం అలా చేసుుంది. రాల్గపోయన చుకక లనీి  ...అంటూనే...తిరిగి 

స్మస్మాజం ఉండాలనే కోర్డకోవడం వెనుక ఆశా దృకప థం కనపిసుుంది.  
 ఆధునక  కాలంలో క్ప్ప్ంచమంత్య పోరాటాలు జర్డగుతుని  దశలో ఒక క్ాంత్ంలో ఒక స్థస్ుబ్ుత్ 

ఉని్  అంత్రీ టనంగా ప్రోక్షంగా ఒక రచన మీద ఎలా క్ప్తి ఫల్గసుుంది. ఈ జీవన త్యతిువ కతే కవిత్లోట  

కనపిసుుంది. ఒక క్బాడ్ డ్జమొక్కటిక్ సిప రిట్ అంత్రావ హినగా కవిత్లోట  చోట్ల చేసుకుంది.  
 భారత్ సావ త్ంక్త్య  స్ంక్రహంలో అల్లట రి, కొమురం భీం లాంటి న్యకులు త్మ క్ాణాని  

ఫణంగా పెటి ిత్న క్ాంత్ం కోస్ం, త్నను నముమ కుని  వారి కోస్ం క్ాణ త్యయ గాలు చేయడం చాలా 
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గప్ప  విష్యం. వారి సూూ రి ు ఇప్ప టి దాకా కొనసారడంలో వార్డ క్ప్జలతో ఎంత్ మమేకమై 

ఉండిపోయారో అర నామౌతుంది. ఈ యుదుం ఎవరవరికీ మధ్య  జర్డగుతోంది. తుాకులకు స్వ సిు 

ప్లకండన రనిు ను పెనిు  చేయమన ఆధునక స్ంకేత్యని  కవి చె ుాడు.త్దావ రా శాంతి ప్త్యకాని  

ఎరరవేయవచుి  అన భావిసుుని టి్ల మరొక కవిత్లో ఇలా...‘‘ావురాని  ఎరరేసి/ నువువ  శాంతి 

దూత్వైన్వు/ గుల్లట  గోపురాల్ల తిరిగి/ ావురాని  ప్టి్లకోచ్చి నోచ్చి  నేను’ అంటూనే ‘నువువ  మా 

గంతును నీ గంతు చేసుకుని్ వు/ ావురాని  / నువువ  ఎరరేసిన్ ఎరరేయకపోయన్/ త్న గూటికి 

కూటిన ఎతుకుక ంటూ/ అది సవ చఛ గా ఎగుర్డతూనే ఉంట్లంది/ మేము కొత్ుగా మీ పై కాకుల్గి  రదదలి్గ  

ఎరరేసాు ం కాచుకోండి’ స్మస్మాజ భవిష్య త్ కనపిసుుంది.  

 దేశం సావ త్ంక్త్య ం సాధించ్చన త్రావ త్ ప్రిప్రి విధాలుగా మార్డప  చోట్లచేసుకుని ది. 

కాలక్కమంలో డా. బి.ఆర్. అంబేదక ర్ సిదాద ంత్యను అమలు చేయడం మొదలు పెటిార్డ. సిదాు ంత్యలు 

ఉని  కొని  స్ందరాా లోట  న్య యం జరరన ప్రిసినాతి కూడా కనపిసుుంది. కవి ‘దుగుి’ కవిత్లో ‘గిరిజన 

జీవులం/ లంబాడా త్ండావోలటం/ దేశ సొత్ంక్త్యనకి/ రాజరికాని  బ్ల్గచి్చ నోలటం/ రిజరేవ స్న్ కోస్ం / 

ప్డిగాపులు కాసుునిో లటం’ అంటూ కవి వరి ణసాుడు.  

 నేటి ప్రిసినాతి కొని  రాస్త్షిాలోట  రిజరేవ ష్నుట విష్యంలో నర టక్షయ ం వహిసూు నే ఉని్ టి్ల తెలుస్కుంది. 

సావ త్ంక్త్ం...మా రాజాయ ని  మేమే ాల్గంచుకుంటాం...మా ప్నిు  మేమే కటి్లకుంటాం...అనే ధోరణి 

చాలా మందిలో ఉండేది. కాలనుక్కమంలో ఆ విష్యం ప్ట్ట చాలా త్కుక వ మందికే అవగాహన ఉంది. 

వాటికి అతీత్ంగా రాజకీయాలు ఏరాప డాుయ. క్ప్జలు ఓట్ల వేయడానకి బ్దులు, ఓట్టనే కొనే స్థసానాయకి 

దేశం చేర్డకుంది. వాటిలో మార్డప  రానంత్ కాలం కవి ఏదైతే కలలు కంట్లని్ డో అవి నేరవేరే 

అవకాశం లేదు.  అందుకే ‘ అరచేత్ ఆయుధ్ మవుతునైి  / బ్తుకును బ్ల్గతీసుకుని  ఆయాల్గ ిఆ 

మాట్/ ఇంకా గుర్డుగానే ఉంది’ అంటూ క్ప్భుత్యవ ని  హెచి రిసుుని్ డు. 

సంసక ృతిని తెలిపే కవితలు:  
  ‘నసాబ్’ కవిత్లో స్ంస్క ృతిన తెల్గేవి లేకపోలేదు. వాటిలో కొని  ప్రిశీల్గసు...‘అడవి 

అంబేడక ర్డలం’ లో ‘లంబాడోని  నేను/ న్దళియ స్దిుబువవ / జీవాలు ఎండుతునకలు/ కాళ్ళు  

త్లకాయలు/ కాంద జారేర్ బాటీ/ కారపు మ్మతుకులోు / నీసు తిని  జాతి మాది/ నువువ  కూసకూత్ల/ 

రిజరేవ ష్నట సవ చి ల మత్లబు/ తెల్గయనోళు ం/ ఊరిపొల్గమేరలం/ త్ండా కేథారీలం/ పుట్లట ప్ండిరచ్చ 

పొట్కిి/ రంజి నీళ్ళు  త్యపినోళు ం/ దొర చూపుకి బ్యప్డి/కొత్ుగుడుకి బురదపూసి తడిగినోళు ం/ రేయ్ 

పెదదకుల పెదదమమ లాట రా/ మా వాళు తోలు ప్నలో/ గూట్ం కొటే ి కొలువు ఇపిప సాు ం రండి/ నువువ  మా 

బ్తుకు బుగి ి చేయాలనుకుంటే/ ననిు  ఎందుతునకను నమిల్గనట్లట నములుత్యం/ మేము 

ఊరిదార్డల్గి  చెకుక తుని  / అడవి అంబేదక ర్డలం’ అంటూ వారి ఆహార నయమాలు తెల్గాడు.  

 లంబాడీల ఆహార విష్యంలో జారేర్ బాటీ అనేది క్ప్ప్ంచ క్ప్సిదిు పొందింది. నేడు ఆ ఆహారం 

ఎవరి దరరిి నుండి వచ్చి దో వారికి దకక కుండా పోతుంది! పోవడానకి రడీ గా ఉంది. ఎవరైన్ చుటిాలు 

ఇంటికి వసు ఆరోజు జారేర్ బాటీ ఉండాల్గస దే. మేముగా తినే ఆహారాని  బ్హిరతి్ం చేశాడు. ఆధునక 

కాలంలో టెకిా లజీ యురంలో దాయడానకి ఏమీ లేకుండా బ్తుకుతుని్ ం. కానీ, అంబేదక ర్ 

సిదాు ంత్ం కోస్ం నూత్న కోణం రావడం చాలా చైత్నయ వంత్ం.అందుకే ‘బ్రిి ’ కవిత్లో ‘పెదదరికం/ 

పొయయ  కింత్ మండుతుంది/ న్ కసి/ కుండలో స్లస్లకాగుతుంది/ నీర్డ ఆవిరై/ పొయయ  రాజేసిన/ 

పెత్ుందార్డడా!...అంటూ స్మాజంలో ఎదుర్థతుని  స్ంఘట్నలను చ్చక్తించాడు. 
 నచిె నమ్మట్ట స్మాజంలో అందరికీ స్మాన అవకాశాలు రావాలనేదే అంబేదక ర్ సిదాు ంత్ం. 

సిస్థదాు ంత్ం అవత్ల నుండి మాటాటడుతుని పుప డు ఆ విష్యాలు మనకు కనపించదు. అందుకే పై 

కవిత్లో నీర్డ ఆవిరై, పొయ రాజేసిన’ మాట్లు అందుకు నదరి నం. ఫలాలు దకక నపుప డు చ్చవరికి 

మిగిల్గలే ఆవిరైన మాట్లు, రాజేసిన శక్తుత్యవ లు త్ప్ప , ఇంకా ఏమీ ఉండదనే చరిక్త్ వాస్ువం.  

 ‘నజంగా మావోడివే’ కవిత్లో ‘ననిు  మొని టి వరకూ/ మావోడివే అనుకుని్ ం/ నజంగా 

మావోడివే/ అయతే../ మార్డప  జరిగింది నీలో/ అధికారం రిజరేవ ష్న్తో’ అంటూ సామాజికత్ను తెలాప డు.  

 ‘పెటి్లబ్డిదారీ, సాక్మాజయ వాద విధాన్ల ప్రిణామంలో క్ప్ప్ంచీకరణ గుణాత్మ కంగానే 

విభిని మైన దశ. క్దవయ  పెటి్లబ్డుల పెర్డగుదల అారంగా వుండి అంత్రెాతీయత్ను 

స్ంత్రించుకోవట్ం యీ దశ క్ప్తేయ కత్. క్బ్హామ ండమైన యీ పెటి్లబ్డి మొత్యులు స్త్వ ర లాభాలను 
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ఆశిసాుయ’ అన నేటి క్ప్ప్ంచధోరణిన తెల్గార్డ. పై కవిత్లో నజంగా మావోడివే అనే ధోరణి...అనేక 

అంశాల ప్ట్ట ఉని  స్ంకుచ్చత్యవ ని  తెల్గయజేసుుంది. నజమైన స్మదాు ంతిక అంశాలను లోతుగా 

చూడాల్గస న అవస్రం ఉందన కవి చెప్ప కనే చె పా డు.  
 స్ంస్క ృతిలో భారంగా ఆహార నయమాలను వివరించార్డ. ‘ఆకల్గ’ రోటె’ి కవిత్లో వాటి గురించ్చ 

చ్చక్తికరించార్డ.  
 ‘ఆకల్గ’ లో ‘ఆకల్గ మంట్లు/ భరభరమన మండే మంట్లు/ మాడిన లంబాడి క్ేగు/ అమమ  ఆకల్గ 

అన అరిచే ప్సి కూనకు/ ప్టేడిని ం పెట్లిేకుంది/ బువవ లేక ాలురాక ఏమి తిన్లో తెల్లక/ బ్జార్డలోట  

మన పొలాని  దొరోనకి/ త్యకటి్ల పెటి ిప్రిగేర్డకుని / ావుసర్డ ఒడుట/ కోమిటి వెంకట్ని కు అమిమ నట్లట/ 

నవ మాసాలు మోసి/ రండు క్ాణాలు పోగటి్లకుంటూ/ మనదేశ క్బ్లకర ట ఆకల్గ తీరి డానకి/ మన 

స్ంత్తిన ప్రదేశానకి బ్హుకరిసుుని్ ను/ లంబాడిగా నేను మన దేశాని  ఏమి ఆసించకుండా /చంటి 

కేకలు వేసూు  పుట్గిానే విమానం ఎకిక / క్ీన్కార్ ు హాలుర్ అవుతుని్ ను’ అన ఆక్కోశాని  చె ుాడు కవి.  

 క్ప్ప్ంచీకరణలో చ్చవరికి స్ంస్క ృతి కూడా స్ర్డకుగా మారింది. స్ంస్క ృతి స్మాజంలో 

అంత్రాా రం. స్మాజంతో ాట్ల నరంత్రం ప్రిణామం చెందుతుంది. ఆదిమ వయ వస్నా, పూయ డల్డ వయ వస్నా, 

పెటి్లబ్డిదరీ వయ వస్నాలకు స్ంబ్ంధించ్చన సాంస్క ృతిక రూాలు, విలువలు కూడా ఆయా వయ వస్నాలకు 

త్రటిి్లగా క్ప్తేయ కత్లు కల్గగి ఉంటాయ. ఒకే వయ వస్నాలో కూడా భాషా, మత్ం, వాత్యవరణం, వారస్త్వ ం 

వంటి అనేక ఇత్ర అంశాల క్ప్భావం వలట ఈనేక వైవిధాయ లు ఏరప డత్యయ’ అంటూ క్ప్ప్ంచ 

స్ంస్క ృతి గూరిి  వాయ ఖాయ నంచార్డ.దీనలో ఆహారం కూడా క్ప్ధాన అంశంగా మారింది. రాను రాను 

వాటిలో మార్డప లు, చటిాలు రావల్గస న అవస్రం ఉంది.   

 వయ వస్నాలో ఆకల్గ అనేది చాలా కీలకమైనది. ఐతే వాటిలో రకాలు లేకపోలేదు.           
1. ఆకల్గతో మరణించేవార్డ 

  2. ఆకల్గన తెచుి కునేవార్డ 

  3. ఆకల్గ లేక మరణించేవాళ్ళు  

  4. ఆకల్గ కోస్ం స్రవ ం త్యయ రం చేసవార్డ...ఇలా మొదలైన అంశాలుగా చెప్ప వచుి . 

పూరవ కాలంలో రాజులు యుదుం చేసట్పుప డు వాటికి మొదట్ క్ాధానయ త్ ఇచేి వార్డ. వాటి కోస్ం 

అని  ఏరాప ట్లట చేసుకునేవార్డ. కానీ నసాబ్’ లో ఆకల్గ కవిత్లో తిండి కోస్ం కని  ేగును అముమ కునే 

స్థసినాతికి రావడం అంటూ చ్చక్తీకరించాడు.  
 సాధారణంగా అపుప డపుప డు పిలటలి్గ  అమిమ న లంబాడీ స్త్సీు అంటూ ేప్రోట వసుుంది. 

అమమ డానకి కారణాలు వారి ఆకల్గ. వార్డ అమమ డానకి కారణాలు అవే అయనపుప డు దాని  ఎవర్డ 

నవారించాల్గ? ఎందుకు నవారించాల్గ? ఎలా నవారించాల్గ? అనే క్ప్శి లు వసాుయ. సాధారణ స్థసానాయలో 

మార్డప  వసు వాటికి స్మాధానం అకక డే దొరకుతుంది. కనీస్ అవస్రాలు ఏరాప ట్ల చేయడానకి 

క్ప్భుత్వ ం అనేక ప్థకాలు రూపొందించ్చంది. వాటి ఫలాలు వారి వరకు చేరితే కోమటి వెంకని  ాక్త్ 

మనకు మళ్ళు  కనపించదు. ఈ దిశగా వయ వస్నా మారాల్గ, వయ వస్నాలో ఉని  లోాలు స్వరించాల్గ, 

గిరిజనులోట  కూడా మార్డప  రావాల్గ, ఆలోచనలోట  మార్డప  రావాల్గ.  

ప్రరమ్ దోపిడి ‘సంసక ృతి’ 
 భూత్లంపై స్ంచరించు క్ప్తి జీవరాసి, స్ంఘంగానే జీవిసాుయ. స్ంఘం లేక గుంపుగా 

జీవించడానకి క్ప్కృతి కూడా స్హకరిసుుంది. మానవుడు, జంతు ప్శుప్క్ష్యయ దులు పొట్పిోసుకోవటానకి 

క్శమిసాుయ. క్శమ లేకుండా జీవించడం కేవలం ఉని త్ వరిానకే సాధ్య ం అవుతుంది. లేదా 

మధ్య త్రరతి కుట్లంబాలోట  వారస్త్వ  స్ంప్ద వసు అలా జీవించడం చేసాుర్డ. క్ప్తి వాడు ఏదో ఒక 

రూప్ంలో కష్పి్డాల్గస  ఉంట్లంది. కష్పి్డడం మనషి లక్షణం. క్శమ మనషిన బానస్త్వ ం నుండి 

విముకి ు చేసుుంది. క్శమకు త్గిన క్ప్తిఫలం రావట్ం లేదనేది క్ాచీన కాలం నుండి ఆధునక కాలం 

వరకు వసుుని  సిదాు ంత్ం.  
 ‘రొటె’ి కవిత్లో ‘ స్కయలేన లంబాడీలం/ ఒక మనషి ఇంకొక మనషిన/ దోచుకున 

క్బ్తుకుతుని్ ర్డ/ అన తెల్గయన అమాయకులం/ క్శమ దోపిడి అంత్య/ మాకు తెల్గసిన ప్న చేసూు / 

రూకలు మిరలనోళు ం/ క్శమతో చెమట్ చుకక లతో/ స్ముక్దాని  స్ృషింిచరలం/ క్శమతో నూకలు 

పుటింిచ్చ/ శకి ుతో జొని లు స్ృషింిచ్చ/ ఇసుక్రాయలో విసిరేసి/ మూడు రాళు  గాయ స్/ మూడు నమిషాలోట  
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త్యార్డచేసి/ మూతితో వెల్గగించ్చ/ మిరాయ లగూడ సికుక లోళు / బ్జార్డలో కొని  రొటెపిెంక/ 

ఎండిపోయన కటెలిమోపు/ పోయకిందే కాల్గపోత్యనంది’ అంటాడు.  

క్శమను గురి ుంచే కాలం రావాలనేది అంతిమ నర ణయం. దాన కోస్ం అనేక పోరాటాలు, అనేక 

మేథసుస ల స్దసుస లు నరవ హించార్డ. కానీ, ఎకక డేసిన గంరడిి అకక డే అని టి్ల ఉండిపోయంది.పై 

కవిత్లో క్శమతో త్మకు తెల్గయకుండానే అనేక ప్నులు చేసుుని్  ,ఇది స్రైనది ? కాదు అనే 

చె పే వార్డ లేకపోవడం శోచనీయాంశం. పైగా క్శమ దోపిడితో ాట్ల, త్మ భోజన్ని  కూడా 

భోజనీకరణం చేశార్డ.  
భారతీయ స్త్ర ి- వికాసం 

 ‘శరీరం’ కవిత్లో ‘నేనపుప డే పుటినిదాని  కాదయయ / వయసుడిగిన దశలో ఉని దాని / ఈ 

మధ్య లో ఎని  దశలు! / అపుప డా మీకు నేనే ఛీ ఛీ..కొటింిది/ ఆకల్గకి విచుి కునే శరీరం మాది/ మా 

శరీరాలను వలకబ్లశాము మీ కోస్ం/ మీ పెండాటలు అల్గగినపుప డలట/ మా జీవిత్ం మీకు సంట్లసీసా 

అయంది/ ఆమ్మ..ఛీ...పోరా అని పుప డలాట / మా అందాని / మా మాట్ల్గి / మా గంతుల్గి / భూమి నుండి 

ఆకాశానకి ఎతేుశావు/ మాకు రిటైర్మ్మంట్ రక్టా ఉండవు/ అవకాశం ఇపిప సాు వా..?/ అయతే పెన్ష్న్ నైన్ 

ఇపిప ంచు/ మేము చేసది త్ేప నంటివా?/ ఆ త్పుప  చేయసుుని ది మీరే కదా!/ ఈ దేశంలో డావ క్కా 

సీక ముట/ రకరకాల ేరటతో / నడుసుుని  స్ంస్నాలు/ మా కంటికి చీకటిమయ మయాయ యా?/ రాజకీయ 

రాజులు/ స్ంతోష్ంగా ఉని్ , దుకక ంలో ఉని్ / మా గుడిసలే వాళు కు/ అదాద లు మేడలైన్య/ వం టో  

రక ుం ఉని ని  రోజులు’ అంటూ స్త్సీు శరీరం వసుువుగా మారిన దుసినాతిన చెాప ర్డ. 

 స్త్సీు వేశయ గా మారడం, వేశయ గా త్న బాధ్ను వయ క ుం చేయడం స్త్సీు వాద సాహిత్య ంలో ఎపుప డో 

చ్చక్తీకరించార్డ. స్త్సీు బాధ్ను అంగాంర వర ణనను స్త్సీులే త్మ గంతుకగా చెాప ర్డ. ఆ ఉదేదశంతో 

‘నీల్గమేఘాలు’ ‘గురిచూస ాడే ాట్’ కవిత్య స్ంకలన్లు వచాి య. స్త్సీు, స్త్సీుగా చె పే  విజన్ లో 

వాస్ువసినాతి ఉంట్లంది. మహోజబిన్ గార్డ కూడా వేశయ ల గురించ్చ అదాు త్మైన కవిత్లు రాశార్డ.  
 నసాబ్’ లో కూడా కవి బ్ంజార స్త్సీు  గూరిి  చెాప ర్డ. గిరిజన స్త్సీున శారీరకంగా అనుభవించ్చ, 

చ్చవరికి బ్జారోట విడిచ్చ, చంేసిన దుసినాతి కూడా ఉంది. అని  సుఖాలకు నలయమైన త్న శరీరం 

చ్చవరికి చెత్ుకుండి దరరి అనడం వారి సామాజిక, ఆరి నాక ప్రిపుషిని తెల్గయజేసుుంది. అందుకే ‘అందం 

అంత్య/ ాప్ం/ చెత్ుకుండీలో/ కాల్గన తోలు బూడిదైంది’’ అంటూ మరొక చోట్ అంటాడు.  

 చ్చవరికి ‘స్కది’ కవిత్లో ‘ చెటి్ల క్కింద పోలేరమమ  చెపుప / గుట్కి్కింద గౌరమమ  చెపుప / ఓ...దారసాన/ 

నీ పెనమిటి చాలా/ తిర్డగుబ్లతు/ గిడపోయరా అంటే/ గాడపోయ వస్ుడు/ దొరసాన.....స్మ..స్మ.. అంటార్డ/ 

ననిూ  ఉని  రాజాయ ని / పోలేరమమ / బాగా చూసుుంది/ దొరసాన/ జీత్గాళు ను/ త్కుక వగా చూడకు/ 

అందరిన జాక్రత్ుగా/ చూసుకో/ చలటగా ఉండు/ పోలేరమమ  స్కది/ స్కది చెపుత్/  ఉని ది ఉని ట్లట చెపుత్’ 

అంటూ గిరిజన స్త్సీున ఆవిష్క రింప్చేసాడు కవి.  
 సాధారణంగా స్కది చె పే  ప్దుతి గిరిజనులోట  ఒక భారం. దీని  కూడా అందరూ చెప్ప లేర్డ. కొని  

తెరల వార్డ మాక్త్మే అనుస్రిసాుర్డ. ఈ ప్దుతి కూడా క్ప్ప్ంచీకరణ చెదిద, చ్చవరికి వారికి దకక కుండా 

పోయంది. ఇపుప డు స్కది చె పే  ప్దుతి అంగాంర మారక టో  చెలామణిలో ఉంది.చె పే  మనుషులు, 

త్రీకా మారింది. స్కది చెపుుని  గిరిజన స్త్సీు మాక్త్ం రోడుు మీద దికుక లు చూసు ఏమీ చేయాలో తెల్గయక 

ప్ల్లటలు అముమ కుంట్లంది.  
ివరగా... 
 అని  రకాల స్మస్య లను ప్ంచాయతీలోకి తెచ్చి  నడిబొడుున కూరి్డ ని్ డు కవి. నసాబ్ చెేు 

అందరికి ఒకేలాగా ఉండాలన బ్లర్డన ఏడిా డు.  అని ంటికి తీర్డప  మనకోస్మే వదిలేశాడు. తీర్డప  

కోస్ం నవస్మాజం కోస్ం ఎదుర్డచూసుుని్ డు. క్ప్కృతి ప్రంగా గానీ, స్ంస్క ృతీ ప్రంగా, సాంఘిక 

ప్రంగా, రాజకీయంగా అనేక విష్యాల ప్ట్ట ఒక కోణాని  స్మానంగా ప్ంచ్చ పెట్డిన 

వేడుకుంట్లని్ డు. అందరం కల్గసి ఆ ప్ంచాయతీలో కూరిూ దాద ం రండి. పోయేదేమి లేదు. తెలుగు 

సాహిత్య ంలో ఒక స్ముచ్చత్ స్థసానాన్ని  తెచుి కుని  కవిత్ స్ంకలనం ‘నసాబ్’. నసాబ్ జిందాబాద్. 

రచి బ్ండ కోస్ం ఎదుర్డచూసూు  ఉంటాను. అందరం కల్గసి వచిే  వరకు నసాబ్ను 

ముందుకుపోనీయకు. 
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