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అ�� 1982వ సంవత�రం ఎం!"�ాలం. #$ను మ�"% సుల	 ఇంజ(�)ంగ+ చదువ�త.న/ �01ల2. 3$స� �4ణ 
�6సమ7 89:; 3<=� జవహ> ల�? #<హ@A  �శC��"Dలయం FసGల	;  మ� బంధువ� గ��ల	 తల�"చుక2#"/. 

ఇం�KవరL Mె
Oిన 3ాళQ� లRరS. #"క2 TUం�V �ాదు. ఒక�01 XYజ#"ల దగZర ఎవ�0 Mెల2గ+ ప�స\కం 
చదువ�త.ంట^ _%ా ణం లR` వ`aం��. ఎపbడూ deరS �న7 కవfg% ��వ��ే� �ాOిన క�M" సంప�టh 
"�ల�ల	
త" .  

అపiటj;  Mెల2గ+ కథలl, నవలలl, �ాస\  క�తCమm మక2nవMo చ��3$ 3ాణpq . అ!9r) ప�స\కం �సు��7 
క�తల(/ చ���Mే, అ�ే�ో ��త\  అనుభmg క
r)ం��. ఆ తరS3ాత #$ను అvw�)�ాల	 Oిxరప!9, ��ంత 
అందుబyటzల	 లRక, మ�)��ంత �రSబyటz {ేసు�6క, Mెల2గ+ |ాTUM"D7�} దూరమయ�Dను. ప�� �ాదు, ఇర3<ౖ 
ఏళQ� గ!9{"f. "ఈల	పల ఆOి\  సం_ాfంచడం, dిల;
/ కనడం, ధరల2 T�చaడం �ాక", ��తంల	 ఇం�ా 
అ�తంrా ప%Xyవం {ేOిం�ేవ#"/ ఉం�" అంట^ ఉం��. అ�� 7తD ��తం నుం!9 Mెల2గ+ 7ష���ంచడం వలన 
క
r� భయంకరమfన 3<
g. ఆ ల	టzను ��ంతవర�K�#" �రSa�6!"7�}, గత సంవత�రం నుం!9 g�)r) 
చదవడం �దల�!9Mే, అకnడకnడ ��వ��ే� deరS �నపడ�Moం��.  

|ాTUతDం #" వృ�\  rాదు, ప%వృ�\rాదు. ఇ�� |ాTU��మర� �ాదు. అందుక2 �ావలOిన శ�}\, |ామ�ాx �ల2 
#"క2 లRవ�. �ా7 ఆ�డ�} �ావలOిన గ+�)\ంప� �ాలRద7, {"ల� మం���} ఇపiటh�� ఆvw క�తCం గ+�)ం` 
Mె
యద7, Mెల2సు�63ాలOిన అవసరం ఉంద7, |ాTUM"D�రS`గల ఓ సగటz _ాఠక2!9rా సiం��ం` {ేOe 
ప�)చయం మ�త%v�.  

ఈ 3ాD|ా7�} de%రణ", మmలం, రచaబండల	 ��వ��ే� గ+�)ం` #$ను {ేOిన �ా�"� ంతం. సభ+Dల�� #"కl మధD 
సంXyషణలల	 పరసiర 7ం�"�0పణల2 జ�)r)#", అ� �Vంటj;  �ాస\  జ�రబ!9Mే అ�� #" Xyవ వD��\కరణ 
|�లXyD7�� rా7, 3ాళ�7 ఇకnడ �మ�)�ం{"ల7 మ�త%ం �ాదు. అల� అ7dిOe\  4�ంచగలరS. 7జ�7�} #" 
Xy3ాల�} ఈ రLపం క
r)ంచడంల	 �ోహదప!9నందుక2 3ాళ�క2 #$ను రSణప!9 ఉ#"/ను..  

1935 ల	 మ+దు� కృషq  ఆధు7క Mెల2గ+ |ాTUతD చ�)త% ల	 �Kల�;  మ+ఖDvw�న క�M" సంకలనం "3<ౖM"=క2ల2" 

7 3<ల2వ!9ం{"రS. �"ంటj;  ప%gXyవంత.లfన కవ�ల2 _ాgకమం���} d�ౖrా ఉంట^, 3ా�)ల	 ఉన/�� 
మ+చaటrా మ+గ+Z రS కవfత.% ల2. #"ల�ంటh |ామ�నD _ాఠక2!ే �ాదు, {"ల� మం�� |ాTU�3$త\ల2 కl!" 
ఆ మ+గ+Z �) deరL;  {ెపiలRరS.  

నవల� |ాTUతD సృ�ిGల	, 1960, 1970 ద�ాబy� ల #"టh�} ��ందరS రచfత.% లR అగ|ాx నం వTUం`#"� , క�తC 
ప%�}�యల	 మ�త%ం ప�)Oిxg d�ద�rా మ�రలRదు. �ా7 1980 ద�ాబ�ం `వ�ా, 1990 ద�ాబ�ప� �దటy {"ల� 
మం�� Oీ\  ల2 క�M" రంగంల	 ప%3$�ం` ������ాలంల	#$ {ెపb�6దగZ |ాx f7 {ేరSక2#"/రS. ఇపb!ెవ�K�#" 



సమ�ా:న క�M" సంకలనం 3$Oe\ , కవfత.% ల Xyగం సగం �ాక_¡f#" {ెపb�6దr)న��rా 
ఉంటzందనుక2ంటyను. �V7�} 1982 అంత�ా¢ �య మTU£¤ సంవత�రంrా గ+�)\ంఛడం ��ంత {ైత#"D7/ 
Mెdిiం` ఉండవచుa.  

��వg�ే� తన క�తల(/ �ాOిం�� 1979ల	, అ� ప%చు�)ంచబడ¦�� 1981ల	. అంట^ ��వ��ే� �ాOిన 
అf�"��ళ��} rా7 కవfత.% ల ప%భంజనం �దల2�ాలRదు.ఆ�డ క�తలల	7 అంతర§థనం, సమ�జప� 
�ల2వల పట;  సం�ేహం, 7రసన, చూOe\  ఆ�డ �r)
#" 3ాళ�కంట ̈�ాస\  మ+ందుంద7 Mెల2సు\ ం��.  

|ాTUతD ప%©జనం గ+�)ం` మన |ాTU��ారSల2 అ#$క�ª"ల2rా 3ాDఖ�D7ం{"రS. 3ాట7/టhల	�} #"క2 
న`aం�� ��డవటhగంటh క2టzంబ�ావ� సుXy�ితం: "��M"7/ �మ�)�ంచడం, అలంక�)ంచడం, |ాTUతDం 
{ెయDగల ఉత\మ�ా�ాDల2. ఇ�ే |ాTUతDం «కn ఉతnృషG ప%©జనం."  

సు��ాలvw�న |ాTUతDం వల;  క
r� �ారDం #"ల2గ+ మ�టల	;  {ెపiడం ఎవ�) తరమm �ాక_¡f#" 
��డవటhగంటh మ�టల2 మ�రZద�)�కvw�న�. ఎంత ��ాలంrా, ల	త.rా, �మ�)�ం`, అలంక�)ం`, ఎ7/ 
��M"ల7 ప%Xy�తం{ేOe\  అంత r¬పi |ాTU��ారSలవ�M"రS.  

దూరం  
 
ఎంMెంత దూరం �6O�డ��6O�డ� దూరం  
అంట ఆడ�క2న/ `న/#"డ�  
దూరమంట^ ఏ�టj Mె:#$ Mె:దు  
 

అ
Oe �"�ా న!9`#"  
అలసట Mె
Oe��rా(  
దూరం Mె
Oe�� �ాదు  
 

పకn3ాళ��� మన�� మధD  
r¬పiల2 తపi మ��® {ెపb�6లR7 దూరం  
 

మనసు�� మనసు�� మధD  
అ#"�§యప� కంచుr0డల దూరం  
త
;దండ�% ల�� dిల; ల�� మధD  
వ©, M"రతమ�Dల M"రS_¯రల దూరం  
 
మ7�ి�� మ7�ి�� మధD  
3<ౖరSª"Dల °
కr±తల దూరం  
 
దCందC ప%మ�ణ"ల dితృ|ాC�కంల	  
d�=��ా7 త
;�} ²డ¦�� మధD  
మmగ3$దనల �ారS°కట;  దూరం  
 
��#$/ళQ�rా �ాప�రం {ేసు\ న/ భర\�� XyరD�� మధD  
మనO�రగ7 rానుrKడ;  దూరం  



 
దూరం లR7��  
శ�±�ా7�} శ�±�ా7�} మధD మ�త%v�  
_ావల� ఇ`a#" {"ల2  
సూత%ం M"డ� కటhG#" {"ల2  
 
ఎంMo దూ�ాన వ�న/ తన�� #"కl మధD  
క(సం rా
 {ొరబడటy7కln!"  
ఖ�´ లR7 ఈ దూరం అ�ైCతదూరం  

�Vంటj;  "#"" అ7 ఉన/ంత మ�M"% న ఇ�� ��వ��ే� |¯ంత బyధrా �సు�6కlడదు. ఇ�� మన సమ�జంల	 
అడ�గంటh_¡త.న/ de%మ�ను�ాrాల �} సiందన. ప%జలl, సమ�జమm, ప%పంచమm అనrా#$ µ!ెవ!ో 
కమmD7సుG  ల�గ+#"/!ే అ7 కలవరపడ నవసరం లRదు.  

"#" రచనలల	 ల	కం ప%gఫ
ం` / #" తపసు� ఫ
ం` / #" r±తం గ+ం!ెలల	 ఘm�)qల; గ / #" జ�g జనుల2 
_ాడ���#$ మంత%ంrా ¹̧ r)ం{"ల7" తతహల�!"డ� ఒక మFక�. ��ంద�) దృ�ిGల	 గత శM"బy� 7కల�;  
ఉత\మvw�న క�తల	.  

"To create delight, you have to know the world. / There is no poetry without the world." అ7 
��ా§7ం{"రS మ�0 మFక�. ��ంద�) దృ�ిGల	 గత శM"బ�ప� ఒ�� ఒక మF�ావD _%ా రంభంల	.  

ప%పంచ దృకiª"ల	;  º�º�-�శC#"థ త»రSi-పడమర అf#" క�M"C7�� ప%పం{"7�� గల సంబంª"7/ 
గ+�)ం` 3ా�)ద��)�� |ారLపDం ఉం��.  

కవfg% |¯ంత బyధ మ�త%v� అfMే మన హృదయ�ల7 M"కదు. ఒక3$ళ M"�}#" అనుభmg 3$రSrా 
ఉంటzం��. ఉ�"హరణ�}, మన సంఘం �ేవ�!9 వరం వల;  మ��)_¡f, ��వ��ే� "దూరం"ల	 ప%|ా\ �ం`న 
`#"/- d��"� , ఇరSగ+-_¯రSగ+, ఆడ-మగ �దల�ౖన వDM"D|ాల2 మ�యమయ�యను�6ం!9. అపb!" r±తం 
కవfg% |¯ంత బyధrా మ�త%v� �r)
_¡త.ం��. మనం సiం��ం{ే �రSల	 Mే!" వ�ంటzం��:  

మg{ెడ¦  రచనల7 ��టhG  _ా��యవచుa; _¡(లR, మన�ా బyధల2 లRవ� అ7 మన అదృ¼ాG 7�} భగవంత.!9�6 
దండం d�ట½G చుa; లR�", అ©D, ఎ7/ క¼ాG ల2 ప!9 _¡fం��, అ7 ఆ�డ దురదృ¼ాG 7�} మన హృదయం 
క�)r)_¡వచుa. �ా7 ఇ3$µ ఉత\మ క�తC�{ేa అనుభవ ల4ణ"ల2 �ావ7 #" ��ాCసం.  

కవfg% |¯ంత బyధ అf#" �ాక_¡f#", అ�� _ాఠక2!9 ��M"7�} దగZరrా ఉంట^ క
r� అనుభmg 3$రSrా 
ఉంటzం��. "దూరం" ల	 ప%|ా\ �ం`న M"రతమ�Dల2 {"ల వరక2 #" ��తంల	, #" చుటG  ఉ#"/f. ఈ క�త 
#" ��M"7/ క£¤త§కంrా �మ�)�సు\ ం��, సంసn�)సు\ ం��; అందువలన �"ంటj;  M"�"త§�ం {ెందుM"ను. �ా7 
#" ఒకn!9®ద మ�త%v� ఆప%Xyవమ+ంట^ r¬పi క�తCం �ాదు; రచaబండ ®ద, ఈమ�ట ల	నూ ప%|ా\ �ంచ 
నవసరం లRదు. #"ల�ంటh ��7/ ల4ల మం�� _ాఠక2ల7 సiం��Oe\  అ�� |ారxకమవ�త.ం��. ఉత\మ క�తrా 
7ల2సు\ ం��.  



అల� ప%Xyవం {ెయ�Dలంట^, క� ప%జ�బyహ¾¿Yఆ7�} సంబంª�ం` �ాయ�
. ఒక 3$ళ {"ల� వD�}\గతvw�న 
OీCయ బyధ 3<ల2వ�)ం`#", _ాఠక2ల2 �"7/ తమ ��M"ల�} అనCfంచుక2#$ �ధంrా సృÀOe\#$ r¬పi 
క�త అవ�త.ం��. మచుa�}, మనం r¬పi దుఃఖంల	 మ+7r) మ�టల2 �ానప�డ� "మmగ3Âfన 
#"గళమ+§ననుగmడ / 7దుర3Âfన O�లfÃటh �¬దల2 కలవ�" అనుక2ంటyం. కృషq�ాOి\   తన సCరdeటhక#Ä 
కlత.రS#Ä �6ల	if ఆబyధల	 �ాOe\  �ాOి ఉండవచుa �ా7 మనం ఇపbడ� సiం��సు\ న/�� అందుక2 �ాదు.  

��వ��ే� క�తCం తల2చుక2ంట^ #"క2 3<ంట#$ గ+�¬\ {ేa�� మ�0 మరSగ+నపడ¦  అరS�ైన మం` మ�ణpకDం, 

"��త #"టకరంగప� / గడ`న బహ¾ దృ�ాDల	;  / రంగ+ల తళQక2ల బÅళQక2ల / కపట పటyటjపంల	 / 
మరSగ+ప!9న" మ�0 3<ల2గ+, బÅౖ�ాr) అనబ!ే ఆలl�) బÅౖ�ాr) {ౌద�). µ=�ద��) క�M"C7�} |ాx f¤ XÇదమ+#"/ 
M"gCక |ారLపDం ఉం��. "దూరం" క�త చ���Mే #"�� బÅౖ�ాr) r±తం గ+�¬\ `aం��:  

"#"క2Mెల2సు, #"క2 Mెల2సు  
ప%ళయ3$ద#" పం�}ల ప%పంచపథం మధD  
de%మల2 _¯సగవ(  
ఈ బండ�ాళ�d�ౖన ఏ �కnలl ఎదగవ(  
మనమంM" °కటhల	 ఆకటhMo _¡�ా!ే  
అసCతంత% O�ౖ7క2లమ(,  

d�నుత._ాను {ేత.ల	;  `క2n��న/  
Mo% వలR7 #"�క2లమ(  
��త ప%భంజనం  
కలfక సTUంచద(  
ఉన/ గడ�వ� �����  అ(  
#"క2 Mెల2సు! #"క2 Mెల2సు!"  

-- °కటh (డల2, బÅౖ�ాr)  

ఆధు7క |ాTUతDంల	 ఉన/ అరxం�ా7 మ�టల గ+�)ం` ఈమ�ట ల	నూ, రచaబండ ల	నూ ఈ మధD#$ 
చ�)aం{"ం. ��వ��ే� క�తల	;  ��ట½G `aనటz;  కనబ!ే�ే�టంట^ -- లR7 కÈ)న ప�"ల2, ఉన/ మ�మmల2 
మ�టల _¯ం��కల2. అ(/ అరxమfÃ మ�టలR అf#", క�తల	 Xyవం ఒక పటyG న పÉ�)\rా అరxం 
�ాక_¡వచుa. అల�ంటh 3ాటh�} 7ఘంటzవ� 7రSప©గం. �ా7 చదువ�) తన ��M"నుభవం వల;  ��ంత |¯ంత 
Xyవన జÊ!9ంచుక2ంట^ అరxంఅవ�త.ం��. ఈ �ధంrా ఆల	`ంప{ేOe గ+ణం ఉత\మ క�తలక2ం!ే ల4ణమ7 #" 
అ�_%ా యం. అప�!" క�తCప� ల	త.7 గTUం`న rాఢvw�న అనుభmg కల2గ+త.ం��� . ఉ�"హరణ�}:  

ఈ �ాg%  
 
ఈ �ాg% గ!9Oe\   
7ద% మ�త%లకln!" లÌంగ7  
ఈ �ాg% గ!9Oe\   
మ7�ిMo �ా�పడలRక _¡fనందుక2  
#" µప��}ంద అంపశయDల� పరSచుక2న/  
ఈ �ాg% గ!9Oe\   



�ైవంMo �ా�పడలRక _¡fనందుక2  
#" న�ాలల	 ఈత మ+ళ� #<త.\ �K� ప%వTUసు\ న/  
ఈ �ాg% గ!9Oe\   
7జ�f� �Fన  
3<ల2త.రS దుపiటh కdిi మ�0పగల2  
fÍపb!ో మ�0 �ాg% మ�0పగల2  
3<ల2త.రS �ొరకn  
7జ�f� నగ/ంrా Oి/గ�ంrా ఉం!9_¯Mే  
ఆ �ాg% గడవక2ం!" 7
`_¡Mే  
#$#$ గgం` గ!9`_¡M"ను 7జ�f�rా"  

#" దృ�ిGల	 ఈ `న/ క�త ��వ��ే� ప%gభ�} r¬పi మచుaత.నక. �Vంటj;  అరxం�ా7 ప�"ల2 లRవ�. �ా7 
Xy3ాల ల	త. 3<ంట#$ సiృహ�} �ాదు. మ7�ిMo �ా� పడలRక_¡వడం అంట^, ప%పంచంMo �ా� పడక_¡వడం 
అ7 అరxం {ెపb�6వచుa. ఓ వD�}\�} గల Xy3ాల2, ఆద�ా�ల2, సంఘంల	 అమల2ల	 వ�న/ (g #"Dయ�లMo 
ఘరÏణ ప!9Mే క
r� 3$దన ఇ��. "తన�� ప%పం{"7�� |ామరసDం క2���)ం�"�ా క� {ేOe అంత> బTU> 
య+�"� �ా3ా"7�} ఇ�ొక M"�ాnణం. 7ద% పటG7 �ాg%7 అంపశయD Mo _¡
a ఆ 3$దన ఎంత బyª"కరvw�న�ో 
ఈ క�త Mెల2ప�త.ం��.  

అంతకన/ �ం`న TUంస ఏమ+ంటzం��? �ేవ�!9Mo �ా� పడక_¡వడమట! అ�� న�ాలల	 గ+చుaక2#$ 
ఈతమ+ళ�ల�rా ఉందట. �ా
ల	 ఈత మ+ల2;  గ+చుaక2ంట^ తల	; , �ేవ�!ో తలప���|ా\ రS. మ�) #<త.\ �� ఈత 
మ+ళ�f ప%వTUOe\  ఎల� ఉంటzం�ో ఊTUంచు�6ం!9. ఇ�� అంపశయD ®ద పడ��6డంకంట^ ఎంMo భయంకర 
vw�న��, శ�±రంల	 అంత�±;నvw�న�V.  

ప%పంచంMo �ా� పడక_¡వడం; �ేవ�!9Mo �ా� పడక_¡వడం. ఒకటh బyహD vw�న��, మ�¬కటh అంత�±;నvw�న��. 
అంపశయD బయటh ప%పంచంల	 మ7�ి {ేOిన��; #<త.\ రS �ేవ�!9`aన��, మనల	ప
 Xyగం. ఈ వDM"Dసం 
చూపటంల	 r¬పi ��షGత ఉం��.  

�ా7 అసల2 �ేవ�!9Mo �ా� పడటమంట^ ఏ�టj #"క2 �దట అరxం �ాలRదు. ఏ 7ఘంటzవÉ ఉప©గ 
పడలRదు. మనం ఆOి\ క2లvw�#", #"Oి\ క2లvw�#", సూ4§ దృ�ిGMo చూOe\ , #"Dయ�#"Dయ�ల2, ఆOి\_ాసు\ ల2, 
ఆ{"ర వDవF�ాల2, _%ా క2ల�టల2, �ాగ �ేC¼ాల2, అ(/ మనం క
iంచుక2న/3$rా7, �ేవ�డ� సృ�ిGం`న� 
rా�.ే మ�) మధDల	 �ేవ�!ెందు��{"aడ�? �ే7�6సం �ేవ�!9Mo �ా� ప!"
?  

ఇం�ాస\  ఆల	`Oe\ , �ేవ�డ� మ7�ినుం` �6���ొకnట^. అ�V Oీ\   మ�త%v� ఇవCగల2గ+త.ం��. మ�తృతCం 
వద�నుక2ంట^ క
r� 3$దన7 అg భయంకరంrా ఈ క�త వ�)qం`ం��.  

�ా7 ఈ �Kండ� 3$దనల�� పరసiర సంబంధమ+ం��. సమ�జ ప�)Oిxg Oీ% �} అనుకlలంrా ఉంట^, �ేవ�7Mo �ా� 
ప!"
�న ప7 లRదు. dితృసమ�జ వDవసx  ®ద {ేOe rాఢvw�న �మర� ఇ��.  

స�) ��త\  Xy3ాల�} స�)ప!ే పద బంª"ల7 క� సృ�ిGంచు�63ా
. #" ఊహ సరfన�ైM,ే �ేవ�7Mo �ా� 



పడక_¡వడమ#$ Xyవన ఆధు7క Oీ\   �} మ�త%v� కల2గ+త.ం��. అందుక2 ��వ��ే� సృ�ిGం`న పద �#"Dసం 
{ెపb�6దగZ��.  

ఈ r±తం ఇం�ా అf_¡లRదు. #"క2 �దటj;  ఇ�� ఒక సంశయ r±తంrా, నూgల	 r¬ంత.కrా 
అ7dిం`ం��rా7, `వర�} అందుక2 �రSద�మfనద7 అరxమfం��. ప%పంచ |ాTUతDంల	�Kల�;  ప%ఖ�Dg 
rాం`న సంశయ r±తం Hamlet ఆM"§వల	కనం చూడం!9;  

To be, or not to be: that is the question  
..  
No more; and by a sleep to say we end  
The heartache and the thousand natural shocks  
..  
But that the dread of something after death,  
The undiscover'd country from whose bourn  
No traveller returns, puzzles the will  
And makes us rather bear those ills we have  
Than fly to others that we know not of?  

Hamlet కషG భmfషGమfన ల	కంల	7 బyధల(/ వ�)qంÑ, 3ాటh7 ఎ���)ం` _¡�ాడటమ�, లRక గgం` 
_¡వడమ�? అ7 సం��గ�ంల	 పడM"డ�. �ా7 అవత
 గటzG న ఏమ+ం�ో చూOి వ`aన 3ా£Ò�వరL లRరS; 
అందుక7 ఈ ల	కంMo సమ�ª"న ప!"
. ఇల�ంటh సంశయ�త§క అల	చనలMo �}�య�ºలM"C7/ �6ల	if 
మనుష.ల2 పల�యన 3ాదులవ�M"రంటyడ�.  

�ా7 ��వ��ే� క�తల	7 Oీ\  �} అల�ంటh సంశయం లRదు. ఆvw మన 3ాళQ� |ాª"రణంrా `g%ం{ే అబల �ాదు. 
మ�నOిక O�Óx �ాD7/ �6ల	ifన నూgల	 r¬ంత.క �ాదు. ఎవ�) సFయం �6స¸ �Vనంrా dి
సూ\  3$దనMo 
�లdిం{ే బÇలతCం లR�V మ7�ిల	. �ేవ�డూ, ప%పంచం ఏకమf తన7 అ#$�ా#$క `త% TUంసల�} గ+�) {ేOి#" 
స��, తన �ల2వల( �డ�వదు. మF అfMే తన _%ా ణ"#$/ వదుల2క2ంటzం��! 7జ�f�rా గgం` 
_¡త.ం��!  

పదFరS _ా�"లల	 ఒకn అరxం �ా7 పదం 3ాడక2ం!" కవfg% r¬పi పదబంª"లMo ఇంత 3$ద#"భ�)త 
సంఘరÏణ7, వజ% సంకల�i7/ గ+dిiం` గ+ం!ె
/ dిం!ేOిం��. ఇ�� 7స�ం�ేహంrా r¬పi క�తCం. అసల2 
క�తCv� �ాదు, మg భ%�ం`న మ7� ివD�ా\ వD�ా\ ల�పన, వటhG  de%ల�పన అ#$3ాళ�7 �V77 మ�0|ా�) 
ప�)º
ంచమ7 #" _%ా రxన.  

7�)C�ామం  
 
న!9�ాg�)  
చపbడ� లRదు, 3<ల2త.రS లRదు, rా
లRదు  
°కటhల	 7ద%ల	 న!9��g�)  
న!9��g�) 7ద%ల	 7ద%�ాg% మధDల	  
ఎకn!ో, ఎవ�)�ో  
త
;కడ�ప� °ల2a��`aన �Ôవ���క  
�వ|ారం ఒటhG_¡fన మ7�ి `వ�)చూప�  



ప�
3ాతబడ¦  _%ా ణp అంgమ ఆర\#"దం  
d�ౖ�Kg\న హంతక2!9 {ేgల	7 కg\vwరSప�  
MÕ
 de%�క2ల అధర మ+ద%  
గOీ\  g�)r� గm�ాn {ేgకర� చపbడ�  
భయ�ం�ోళన గ+ం!ె టÖ టÖ  
మ�0 బÇరం �6సం �Vప స\ంభం (డల	 కళ� 3<దుక2ల�ట  
సCయంrా ఉ�)_¡సుక2ంటzన/ మ+ఖం  
ల	7 �ైనDత v�ª"� బ+ర�ల	  
ప�)¼ాnరం లR7 గందర r0ళం  

ఈ దృ�ాDల(/ 7�)C�ామమfన�. �ా7 ఎక2nవ దృ�ాDల2 ��తప� ఆటz_¡ట;ను తలప�క2 Mెdిiం{ే�. º�º� 
"క�M"! ఓ క�M"!" అ7 స§�)ం`నప�డల�;  క7dిం{ే దృ�ాDల2, �7dిం{ే Xy¼ాDలl ఇల�r� ఉ#"/f.  

ఇంత బyª"కరvw�న, 7�ా�ాజనకvw�న దృ�ాDలR ఎందుక2 ఎక2nవ క7dిసు\ #"/f? ఇ�� ప%పంచంల	 
ఏమ�త%ప� 3ాస\�కత? అ#$ �మర� ఉం��. 3ాస\�కత అ#$�� అ#$క ర�ాల2rా ఉం��, చూOe 3ాళ�7 బటhG , క� 
దృకiª"7/బటhG , తను {ెపiదల2చుక2న/�"77 బటhG . º�º� "అనంతం" ల	 తన క�M"C7/ ప%Xy�తం {ేOిన 
అ#$�ా#$క రచనల	;  అతDంత మ+ఖDvw�న�� అంట, ఎవ�) గ+�)ం` �ాయ#Ä, ఎవ�) గ+�)ం` �ా|ా\ #Ä అ7 
�వ�)ం` {ెdei John Masefield �ాOిన "A Consecration" r±M"7/ ప%|ా\ �ం{"డ�:  

 
NOT of the princes and prelates with periwigged charioteers  
Riding triumphantly laurelled to lap the fat of the years,—  
Rather the scorned—the rejected—the men hemmed in  
with the spears  
..  
Of the maimed, of the halt and the blind in the rain and the cold—  
Of these shall my songs be fashioned, my tales be told.  

కవfg% 7�)C�ామం అ#$ ��)Ïక d�టhG , #"క2 మరల� బÅౖ�ాr) మ�0 r±తం గ+రS\ క2 Mెdిi|¡\ ం��: 

"శతసహస%శబy� ల స%ఖరశరపరంపరమ+ందు  
7శaలvw� 7ల`న 7శ�బ�ంల	  
#"#"�ావ తరంగత.రంrాల ఉరవ!9 �}�ంద  
7లవ(రSల 7కరప� 7శ�బ�ంల	  
ఆ!ే {ేత.ల�}�ంద, 3ాr� ÀహCల�}�ంద  
 

|¯మ§Oి
న హృదయమందు  
ఆటమ+ందు _ాటమ+ందు  
ప%ణయం మ+ందు ప%ళయం మ+ందు  
 
ప%గల× 7�±4ణMo 7ం!9న, పం!9న ఈ 7శ�బ�ంల	  
3$`య+న/3ా!ే ప%g ఒకnడ�  
మ�రSi ��రక2, �రSi��రక2  
 
ఓరSiగ
r)  



చరమ ఘంటy�ావం ��రక2  
తdిi_¡fన Xyవం ��రక2."  

7�)C�ామం r¬పi క�త అననుrా7, ఈ మ�త%ం సiందన క
r)ం` ఆల	`ంప{ేOిన క�త 7రరxకం �ాదు. 

|ాTUతDం అంM" 3<ల2గ+ల రవCల జ!9rా ఉం!"లనుక2#$ 3ాళ��} ఈ క�తCం 7�ా�ా 7Oe\జ�ల7 క
r)ంచ 
వచుa. �ా7 Sartre నవలల7 గ+�)ం` అన/�� క�M"C7�} కl!" వ�)\సు\ ం��:  

"There is no 'gloomy literature', since, however dark may be the colors in which one paints the 
world, one paints it only so that free men may feel their freedom as they face it. Thus, there are 
only good and bad novels. The bad novel aims to please by flattering, whereas the good one is an 
exigence and an act of faith." -- From "What is Literature?" by Sartre.  

అf#" ��వ��ే��} ��తంల	 అలంక�)ంచ!"7�} ఏ® క7dించలR�" అంట^, {"ల�#$ ఉం��. ఉ�"హరణ�}, 
ఇ��r0 ఈ క�త (ప�న>) ��తం �దలf¤ �ాకమ+నుde ��M"7/ అలంక�)సు\ న/��:  

 
A Birth  
with the fragrance of twenty-five bodies burning with desire  
with the beauty of five snow-clad mountain ranges  
with the moving music of infinite pairs of stellar bodies  
with the love of a thousand brilliant dark eyes  
with the cool rays of a billion moons  
with two valleys red with passion  
with a hundred joys of the soft, green grass  
with a trillion stars of sparkling looks  
with the thirst of forty youthful suns  
with a single heart, for a single heart  
 
now I'm born.  

ఈ క�తల	 r¬పiతనం మmలంల	#" లRక అను3ాదంల	#"? ��వ��ే��" లRక #"�ాయణ�ావ��"? From 

"Hibiscus on the Lake: Twentieth-Century Telugu Poetry from India", Edited and Translated by 
Velcheru Narayana Rao. 

ఇ�� Mెల2గ+, ఇంr±;ష. వ`aన 3ాళQ� తపiక చద3ా
�న ప�స\కం. "��7" చద3ా
�న ప�స\కం!  

#$ను ��వ��ే��} సరfన గ+�)\ంప� �ాలRద#"/ను rా7, ఆలసDంrానf#" ఆ�డ క�తల7 
vwచుaక2ంటz#"/రS. 3<లRaరS rారS తన ప�స\కంల	, అంద�)క#"/, �శC#"థ rా�) క#"/, º�º�, ఇ|ా§f? 
rార;Mo _¡టØrా ��వ��ే� క�తల#$ ఎక2nవ 3$Oి, ఆ�ా�ా7�} ఎMే\|ారS. {"ల� సంMoషం. ��వ��ే�7 కనుr¬7 
ల	�ా7�} Mె
యజ�Oిన 3ాళ�ల	 3<లRaరS rారS మ+ఖుDల2. 3ా�) మ�టల	; :  

"Revati's poems are in a class by themselves; nothing like them had ever been written before in 
Telugu. Revati was not a poet by conscious effort -- someone who presents herself as a poet to the 



literary world. Her language is direct, disarmingly straightforward, unpremeditated; it is self-
expression in its purest sense. Her words and sentences, fresh with a nascent energy, appear on 
the page utterly unaware of their presence in the world of poetry. In fact, they were not poetic 
before Revati used them. Her passion, her sensuality, her burning desire to speak, and her 
discovery of the world through language, reveal a vulnerable person and an invincible poet, 
giving us flashes of insight into her very female world. She wrote only a small volume of poetry, 
but every poem in the volume is precious."  

��వ��ే� క�తCంMo ప%Xy�తvw�, !"కG> d.ి లÙ9§ rారS, "�ల�ల	
త" కలంdeరSMo రచనల2 {ేసు\ #"/రS. తను 
ఈమధD#$ ప%చు�)ం`న "ఎంMెంత దూరం", "అను�ాగదగ� సమ�ª� �ల�ల	
త ��వ��ే�" �}, "TUమజ�Cలrా 
రr)
న చం!ీ�"Û" �� అం�}తం {ే|ారS.  

మ�) ఈ కవfg% ��తం గ+�)ం` Mెల2సు�63ాల7 క2త»హలం కలగడం సహజం. ��వ��ే� తన 
క�తల7/టh( 1979ల	 �ాOిం��, #$#"? క�తCమ�? అ7 తన�} త#$ ఆశaరDప!ేల�. gరSపgల	, º� 3<ంకట^శCర 
�శC��"Dలయంల	 Üిల�సÜీల	 Sartre ®ద PhD {ేసూ\ , 1981ల	 చదువ� మ+r)ంచక2ం!"#$ మ+పif 
ఏళ��� తనువ� {"
ం`ం��. తరS3ాత ��7/ #<లల�} "�ల�ల	
త" 3<ల2వ!9ం��.  

ఈ �షయం Mెల2సు��7 మనం ��వ��ే� రచనల గ+�)ం°, ��తం ®�" 3ాDఖ�D7ం{ ేమ+ందు, సం�వ�ేÝ 
మ�టల2 గ+రS\ ంచు�63ా
 (#$ను గmడ అప�డప�డ� మర`_¡త.ంటyను): "రచనను రచ#" #<ౖప�ణDం d�టhG  
��
` �ల2వ కటGవలOిం�ే�ా7 రచfత ��తం d�టhG�ాదు. రచfత సCXy3ా7/ ��ల3ాలÌ�Oe\  రచfత 
��M"7/ d�టhG  ��ల3ా
. రచనను d�టhG�ాదు. ��M"ను/ం` రచన దూరంrా ఉండలRక _¡f#" ��M"7కంట^ 
రచన ఎంMo ఎత.\ క2 లRవగలదు. అనంత ��గంM"ల	;  �హ�)ంచగలదు."  

మనక2 ఆvw ��తం గ+�)ం` Mె
Oిం�� {"ల �����_ాటh మ�త%v�. �"77 బటhG , ��వg�ే� {"ల� ��షGvw�న వD�}\ 
అ(, సు7/త మనస\తCమm, �ల2వల�} �ా�పడ7 వజ% సంకలiమm కల మ#Ä ªైరD�ా
 అ7dిసు\ ం��. 
ఎందుకంట^:  

�Þకతప\జßతల2 

న(/ నవలల	�} ��ం`న తనక2 క2� తజßతల2 తన మ+ఖ�#$ {ె_ాiలంట^ చ{ేa న3àCసు\ ం��. న�C 
-- {"వటం �ే7క7. f¤ అచుa �ాr)తం {"టzనుం` �యDలRక చ{ేaట7/ క2� తజßతల2 
{ె_ాiలనుక2ంట^ --  

ప�త%తను �ాr)M"ల®ద �ా; áUం` తన ��M"లల	 సTUంచ7; f¤ అలiM"Cల (చM"Cల 
గ+ంటనకnల Mo!ేళ;  v�!9పండ� సమ�జ�7/ �దుDదయ|ాnంతంల� ప%gఘటhంచగల సM"\  
వ�ం!9 కl!",  

తను �6రSక2న/�� _¯ం��నతనం బదుల2, బg�}న#"/ళâ� f¤మ+ళ� పం�� సమ�జ�7/ 
ప%gఘటhంచటంMoట^ స�)_¡Mే, gరగబడటం ªేDయంrా Xy�Oe\  తపi, అరxరTUత 
మనుక2న/ందువల�;  --.  



తను అనుభ�ం{"లÌ�{ేa రకర�ాల మ�నOిక TUంసను చూడలR7 తన వÉdి�)ల	 వÉdి�K�న, 

అను�ాగ మ�నసం; కన
 �క2� తvw� _¡త.ంద7dిం`నందువల�;  --,  

3à�ా#ãక 3ాత�లD బలTäనత వల�;  --.  

"ఆవ
 గటzG న 7�±Ù9సు\ ంటyను. ® ��M"7/ `M"Dr)ం`` బg�}; f¤ సమ�జ�7/ కరSణpం` 
�V�ం` రమ§"7 అను�ాగంMo �ాOిం`న dి%యబyంధ��}, వక ��త �ాలప� MెరమరSగ+ నుం` 
�Þకతప\జßతల2."  

అంట అను4ణpకప� రచfత �ల�వ:§కప� సమ�ª�ల	 ఏ�ాంత.డf _¡య�డ�.  

��త\  r¬ంత.కMo �ల� హృదయ�
/ క��
ం{ే r±M"
/ సృÀం`నందుకl, Mెల2గ+ నవల� |ాTUతDంల	 ఒక 
మణpరM"/7�} �ారక2�ాలfనందుకl "�ల�ల	
త" ��వ��ే��} కృతజßM"Ô� తరiణMo, ��డవళ� 
హనుమంత�ావ�  
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