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    �5ె6కంట7 8య0న�5ె6కంట7 8య0న�5ె6కంట7 8య0న�5ె6కంట7 8య0న, , , , :;న<కంట7 =>తన:;న<కంట7 =>తన:;న<కంట7 =>తన:;న<కంట7 =>తన,,,, 

                :;5;<ల :;5;<ల :;5;<ల :;5;<ల కంట7 చలAనకంట7 చలAనకంట7 చలAనకంట7 చలAన, , , , మలBA కంట7 �లెA నమలBA కంట7 �లెA నమలBA కంట7 �లెA నమలBA కంట7 �లెA న, , , , -----C గజ� రచనC గజ� రచనC గజ� రచనC గజ� రచన. . . .  
 

   C రచన: గజలEA  కద�ంFన =>దళHIగజలEA  కద�ంFన =>దళHIగజలEA  కద�ంFన =>దళHIగజలEA  కద�ంFన =>దళHI  
 

 ఈ 5;ల 6వ �ేL,ి సూర0  ప8PకలQ, C ‘క�కలంక�కలంక�కలంక�కలం’నుంFనుంFనుంFనుంFj జRంFన   రచన,  నయSగ�ా జలTాతం లS�ా  గజలA  

అంబ�ాను<ంF,  భW�23 దూసు2XFYంL.ి చL�ి Z�లS ఆనంLింZ�ను.   Cర\ ఎ5]< �/̂_ాలE �ె�యZే/ార\. గజ� అంట7   

�ె�యR మSబ`టa  :ా��23కbc�, �వరం�ా, అందులQR సరస సdeహన ర-ాR< gింcిT./ార\.అందులQR, 2XR< మWఖ0=>kన 

అం/ాలగW��ంF 56ను పP-ా �-ా ను. (పlనశYరణ అను2oకEంc�, మధురం ఎR< -ార\A  ర\F చూpి5� మదుర=q కL�!, �శs5�ధ 

:ా�� ‘�ామSయణ కలtవృvం’ లS�ా, LRీ2x పlనశYరణ Lోషం అంటదు లBంcి - ‘మధురం మధురం వదనం మధురం వచనం మధురం మధురం వదనం మధురం వచనం మధురం మధురం వదనం మధురం వచనం మధురం మధురం వదనం మధురం వచనం 

మధురం మధురం మధురం మధురం ........మధు�ా{పి�ేమధు�ా{పి�ేమధు�ా{పి�ేమధు�ా{పి�,ే , , , సకలం మధురంసకలం మధురంసకలం మధురంసకలం మధురం........’    అన<ట|Aఅన<ట|Aఅన<ట|Aఅన<ట|A , , , , .  

 క��� పP23}యలలQ ‘గజ�’ ఎంత �~ష�=>kన -ా� నం  T�ంLింLో ఎం�� హృద0ం�ా ZTెాtర\: ఒక� :ాక0ంలQ ‘((((�#వ�#వ�#వ�#వ) ) ) ) 

�ందువlలQ pంిధువlను L�చుకEన< �ందువlలQ pంిధువlను L�చుకEన< �ందువlలQ pంిధువlను L�చుకEన< �ందువlలQ pంిధువlను L�చుకEన< ‘గజ�గజ�గజ�గజ�’.  LీRలQ మ� సమWదPమంత గం�ర �#వం ఇ�cి ఉంL.ి Fన< Zేదు మSతP, T.��  

TPా ణ�R<  2ాTాcిన అమృత గW�క వలB, గజ� గW��ంF, రస�ా� అంట#డ�: ఒక� గజ� ఒక� గజ� ఒక� గజ� ఒక� గజ�     �ాయSలR ఎంత చFY �ాయSలR ఎంత చFY �ాయSలR ఎంత చFY �ాయSలR ఎంత చFY బబబబ82ా5]82ా5]82ా5]82ా5]’, , , , ఓ� !  

గజ� 23  ఇందP ధనుసు� వలB ఎR< అంద=>kన రంగWల Rరsచ5�లE అంLింZ�ర\ Cర\: ‘తఘజ��తఘజ��తఘజ��తఘజ��’    అ56 అర��  పద=q’ ‘ గజ�’ 

�ా మS��ందR ZెTా ర�, ‘:6ట�ాR బ#ణపl గW��R తgtించు2oవట#R23 పర\గWg�డ�తున< ల�cgిలిA  T�దలలQ :6ట�ాR బ#ణపl గW��R తgtించు2oవట#R23 పర\గWg�డ�తున< ల�cgిలిA  T�దలలQ :6ట�ాR బ#ణపl గW��R తgtించు2oవట#R23 పర\గWg�డ�తున< ల�cgిలిA  T�దలలQ :6ట�ాR బ#ణపl గW��R తgtించు2oవట#R23 పర\గWg�డ�తున< ల�cgిలిA  T�దలలQ FకE�పc ి ఇక  FకE�పc ి ఇక  FకE�పc ి ఇక  FకE�పc ి ఇక  

తgtించుతgtించుతgtించుతgtించుకE56 L���ల�క Fవ���ా Zpే� ఆర5�దకE56 L���ల�క Fవ���ా Zpే� ఆర5�దకE56 L���ల�క Fవ���ా Zpే� ఆర5�దకE56 L���ల�క Fవ���ా Zpే� ఆర5�ద=q =q =q =q ‘గజ�గజ�గజ�గజ�’    అR అంట#ర�, చక�టa     అర�ం అంLింZ�ర\. L�శర{ి 1966లQ, �లెEగWలQ 

రFంFన ��� గజ� మS��A   ఇL:ి -‘ రమeంట7 Z�లE�ా� �ాజ 0రమeంట7 Z�లE�ా� �ాజ 0రమeంట7 Z�లE�ా� �ాజ 0రమeంట7 Z�లE�ా� �ాజ 0లE �cిలE �cిలE �cిలE �cFి�ా5�F�ా5�F�ా5�F�ా5�!!!!    � FR< నవls 2oసం సs�ా¡ లE గcFి�ా5�� FR< నవls 2oసం సs�ా¡ లE గcFి�ా5�� FR< నవls 2oసం సs�ా¡ లE గcFి�ా5�� FR< నవls 2oసం సs�ా¡ లE గcFి�ా5� !!”  

ఓ� ! అదు¢తం !! ఇక�డ 5�కE ఒక క�త గWర\  వ-. ంL:ి ‘    � నవls లQ� నవls లQ� నవls లQ� నవls లQనుంF p�ి�మలBA  �ా�ంLినుంF p�ి�మలBA  �ా�ంLినుంF p�ి�మలBA  �ా�ంLినుంF p�ి�మలBA  �ా�ంL,ి , , , మలBA  మలBA  మలBA  మలBA  �ా�న Zోట�ా�న Zోట�ా�న Zోట�ా�న Zోట    

కకకకళIళIళIళIదు¤ కE5�<నుదు¤ కE5�<నుదు¤ కE5�<నుదు¤ కE5�<ను,,,,,,,,”.  .  .  .  ఇంతకE �ంF g�PమSం23త  �#:ాలE, ఏమWంట#¥ ! 

 పPpిద�  కవlలE, గజ� గW��ంF అన<మSటలE, మ¦I Zపె§కER మW��pి ‘T��ే T.��LేమWంLి’, హృదయంలQ  

మ�¨కమSర\ పlలక��ంఛటం  తపt !’గజ� :ాP యడమంట7 రవsను Zకె�డం లSంటaLిగజ� :ాP యడమంట7 రవsను Zకె�డం లSంటaLిగజ� :ాP యడమంట7 రవsను Zకె�డం లSంటaLిగజ� :ాP యడమంట7 రవsను Zకె�డం లSంటaL.ి . . . �ం�ం�ం�ందుదుదుదువlవlవlవlలQ లQ లQ లQ pంిధుpంిధుpంిధుpంిధువlR కELంిచడం వlR కELంిచడం వlR కELంిచడం వlR కELంిచడం 

లSంటaLిలSంటaLిలSంటaLిలSంటaL’ి, , , , అR L�శర{ిఅR L�శర{ిఅR L�శర{ిఅR L�శర{,ి , , , ‘సరస�#వనసరస�#వనసరస�#వనసరస�#వన, , , , చమ���ర ఖªలనచమ���ర ఖªలనచమ���ర ఖªలనచమ���ర ఖªలన, , , , ఇంప«ఇంప«ఇంప«ఇంప«    కELంిపlకELంిపlకELంిపlకELంిపl, , , , గజ� ¬వ లvణ�లEగజ� ¬వ లvణ�లEగజ� ¬వ లvణ�లEగజ� ¬వ లvణ�లE’    అR p5ి��అR p5ి��అR p5ి��అR p5ి��,,,,; ; ; ; ....................  ‘..../¯} తలను /¯} తలను /¯} తలను /¯} తలను 

�#వంబర °{లిQ �హ�#వంబర °{లిQ �హ�#వంబర °{లిQ �హ�#వంబర °{లిQ �హ��ంప��ంప��ంప��ంపZసేూ  Zసేూ  Zసేూ  Zసేూ      పరవపరవపరవపరవ~ంప~ంప~ంప~ంప    జªp�L ిజªp�L ిజªp�L ిజªp�L ిఖఖఖఖpీpీpీpLీ�L�L�L�    2ా2ా2ా2ాదు దు దు దు , , , , మ-ా<° 2ాదుమ-ా<° 2ాదుమ-ా<° 2ాదుమ-ా<° 2ాదు, , , , ఖ:ాs� 2ాదుఖ:ాs� 2ాదుఖ:ాs� 2ాదుఖ:ాs� 2ాదు, , , , సంసంసంసంజంజంజంజం    2ాదు2ాదు2ాదు2ాదు, , , , మ�ª�టaమ�ª�టaమ�ª�టaమ�ª�టa, , , , అంఅంఅంఅంట7 ట7 ట7 ట7     

ÐÐÐÐ ఖFYతం�ా అL ిఖFYతం�ా అL ిఖFYతం�ా అL ిఖFYతం�ా అL ి ‘గజలB గజలB గజలB గజలB !!!!”    అR అR అR అR సL�~వ, ‘గజ� అంతగజ� అంతగజ� అంతగజ� అంత�ా �ా �ా �ా     ససససహృహృహృహృదయWదయWదయWదయWల ల ల ల     మనసు�లను సde�³తం Zpేని క��� మనసు�లను సde�³తం Zpేని క��� మనసు�లను సde�³తం Zpేని క��� మనసు�లను సde�³తం Zpేని క��� ర´ర´ర´ర´పం పం పం పం 

మ�¨కటa ల�దుమ�¨కటa ల�దుమ�¨కటa ల�దుమ�¨కటa ల�దు’     అR 5]మWల సత05��ాయణ, అ5�<ర\ - అR మSలSంటa :ా��23 �ె�యజªpనిందుకE, C2లS ధన0:ాL�లE 

�ెలETాలQ �ె�యటం ల�దు. 

 అం�ే5�, గWంటµర\ /̂¶�ందP శరe గజ� గW��ంZే Zెgిtన పPత0vరసత0ం, పరమ సుందరం ! (ఆనంLింZ���ంLే కL� !) 

“గజ� Z8ేలQ23 వFY :ా�న ఒక రంగW ప·ిగజ� Z8ేలQ23 వFY :ా�న ఒక రంగW ప·ిగజ� Z8ేలQ23 వFY :ా�న ఒక రంగW ప·ిగజ� Z8ేలQ23 వFY :ా�న ఒక రంగW ప·,ి , , , �ండ� �క�లE�ండ� �క�లE�ండ� �క�లE�ండ� �క�లE, , , , ఒక �¨ంతుఒక �¨ంతుఒక �¨ంతుఒక �¨ంతు, , , , ఇం� ేL�R సంపదంఇం� ేL�R సంపదంఇం� ేL�R సంపదంఇం� ేL�R సంపదం�� క�g ి�� క�g ి�� క�g ి�� క�g ి! ! ! ! ఎవ�5̧� ఒక ప·Rిఎవ�5̧� ఒక ప·Rిఎవ�5̧� ఒక ప·Rిఎవ�5̧� ఒక ప·Rి    Z�ే�Z�ే�Z�ే�Z�ే�     



పట|� కEంట7 �లెEసు ంL ిపట|� కEంట7 �లెEసు ంL ిపట|� కEంట7 �లెEసు ంL ిపట|� కEంట7 �లెEసు ంL ి! ! ! ! L�R gcి2ిడ� శ��రమం�� ఒక గWంL�R gcి2ిడ� శ��రమం�� ఒక గWంL�R gcి2ిడ� శ��రమం�� ఒక గWంL�R gcి2ిడ� శ��రమం�� ఒక గWంc ె c ె c ె c ె     అ� సtంLసిు ంట|ందRఅ� సtంLసిు ంట|ందRఅ� సtంLసిు ంట|ందRఅ� సtంLసిు ంట|ందR. . . . L�R చంచల 56��P లE LశిలE చూసూ  L�R చంచల 56��P లE LశిలE చూసూ  L�R చంచల 56��P లE LశిలE చూసూ  L�R చంచల 56��P లE LశిలE చూసూ  

ఉంట#� ఉంట#� ఉంట#� ఉంట#� ! ! ! ! గజ� అంత 5��కE ¬� గజ� అంత 5��కE ¬� గజ� అంత 5��కE ¬� గజ� అంత 5��కE ¬� !!!!        L�R< L�R< L�R< L�R< కన<కన<కన<కన<:ాడ� ఎంత దు:ాడ� ఎంత దు:ాడ� ఎంత దు:ాడ� ఎంత దు::::ఖం  dp ిక5�<cో ఖం  dp ిక5�<cో ఖం  dp ిక5�<cో ఖం  dp ిక5�<cో ÐÐÐÐ మనసున<:ామనసున<:ామనసున<:ామనసున<:ాcిcిcిc2ిª �లెEసు ంLి2ª �లెEసు ంLి2ª �లెEసు ంLి2ª �లెEసు ంL”ి    ÐÐÐÐ 

శ��రమం�� శ��రమం�� శ��రమం�� శ��రమం�� గWంc ెగWంc ెగWంc ెగWంc ె    2Xట|� కE56 :;చYR ఆ ప· ిగWంc ెసtంద56 గజ�2Xట|� కE56 :;చYR ఆ ప· ిగWంc ెసtంద56 గజ�2Xట|� కE56 :;చYR ఆ ప· ిగWంc ెసtంద56 గజ�2Xట|� కE56 :;చYR ఆ ప· ిగWంc ెసtంద56 గజ�”     అన< ఈ �#వన  అదు¢తం !”  ఇక�డ ‘మనసున< :ాc2ిª మనసున< :ాc2ిª మనసున< :ాc2ిª మనసున< :ాc2ిª 

�లెEసు ంLి�లెEసు ంLి�లెEసు ంLి�లెEసు ంL’ి అనటంలQ ఒక Rత0 స��056< ZెTాtర\. అం�ే కL�, అసలE మనస56Lి ల�R :ాcి23, ర-ానుభ
8 ఏమWంట|ంLి ?  

అందు2ª, ర-. :; ౖ సర-. :; ౖ సర-. :; ౖ సర-. :; ౖ స:  :  :  :  అన<L ి/ాస »ంఅన<L ి/ాస »ంఅన<L ి/ాస »ంఅన<L ి/ాస »ం.  .  .  .  భగవంతుడ� రస భగవంతుడ� రస భగవంతుడ� రస భగవంతుడ� రస ÐÐÐÐ ఆనంద సsఆనంద సsఆనంద సsఆనంద సsర´ర´ర´ర´పlడ�పlడ�పlడ�పlడ�. . . . ఆ ఆనంL�R< ఆ-ాsLంిZ�లంట7ఆ ఆనంL�R< ఆ-ాsLంిZ�లంట7ఆ ఆనంL�R< ఆ-ాsLంిZ�లంట7ఆ ఆనంL�R< ఆ-ాsLంిZ�లంట7, , , , మనసుంc��మనసుంc��మనసుంc��మనసుంc��, , , , 

:ాc ేభగవంతుR23 ద��¡ర�ా అం:ాc ేభగవంతుR23 ద��¡ర�ా అం:ాc ేభగవంతుR23 ద��¡ర�ా అం:ాc ేభగవంతుR23 ద��¡ర�ా అంట7 ట7 ట7 ట7     ÐÐÐÐ ఆనంద సsఆనంద సsఆనంద సsఆనంద సsర´ర´ర´ర´TాR23 ద��¡ర�ా ఉండగలTాR23 ద��¡ర�ా ఉండగలTాR23 ద��¡ర�ా ఉండగలTాR23 ద��¡ర�ా ఉండగలడ�డ�డ�డ�దుదుదుదు.  .  .  .  అLొక అదృష�ం అను2oంc,ి మన లSగ ! 

 ఇక�డ C ‘గజ�’ సూ��P లE సtష�ం�ా ఉన<¥:  ‘అ½వ023 లQ బలం ఉంc��అ½వ023 లQ బలం ఉంc��అ½వ023 లQ బలం ఉంc��అ½వ023 లQ బలం ఉంc��. . . . �#వంలQ ఔన<త0ం ఉంc���#వంలQ ఔన<త0ం ఉంc���#వంలQ ఔన<త0ం ఉంc���#వంలQ ఔన<త0ం ఉంc��. . . . పL�లలQ పL�లలQ పL�లలQ పL�లలQ 

లS�త0ం ఉంc��లS�త0ం ఉంc��లS�త0ం ఉంc��లS�త0ం ఉంc��’. (. (. (. (ఈ �#వఈ �#వఈ �#వఈ �#వకEసుకEసుకEసుకEసుమSల�< మSల�< మSల�< మSల�<     C C C C     �#వన బృంL�వనంలQ �రగబ
యటం  �#వన బృంL�వనంలQ �రగబ
యటం  �#వన బృంL�వనంలQ �రగబ
యటం  �#వన బృంL�వనంలQ �రగబ
యటం      చూpిచూpిచూpిచూp,ి , , , 56ను 56ను 56ను 56ను Cర\ :ాP pని Cర\ :ాP pని Cర\ :ాP pని Cర\ :ాP pని     ‘గWంc ెగWంc ెగWంc ెగWంc ె    

గWమSeR23 పZ�Y5�కE:;ౖగWమSeR23 పZ�Y5�కE:;ౖగWమSeR23 పZ�Y5�కE:;ౖగWమSeR23 పZ�Y5�కE:;’ౖ     లQ ఎ5]< ఏర\కE5�<ను. ఈ Lిశ లQL,ే Cర\దహ��ంFన సు�ారం శకం  (శ/ాంకం)   (?) ‘-¿గం{కి-¿గం{కి-¿గం{కి-¿గం{కి’ 

లQR ‘మ��A ’ ఇL!ి ‘ఒ2ª ఒ2ª ఒ2ª ఒ2ª చూచూచూచూపlపlపlపl! ! ! ! :6ల :6ల :6ల :6ల పlన<మWలEపlన<మWలEపlన<మWలEపlన<మWలE... ... ... ... ఎలS Rను< చూp�LిఎలS Rను< చూp�LిఎలS Rను< చూp�LిఎలS Rను< చూp�L?ి ? ? ? ఒ2ª Tాఒ2ª Tాఒ2ª Tాఒ2ª Tాటటటట    ! ! ! ! :6ల �#వనలE :6ల �#వనలE :6ల �#వనలE :6ల �#వనలE ... ... ... ... ఎలS ఎలS ఎలS ఎలS RRRRను< TాcLే ిను< TాcLే ిను< TాcLే ిను< TాcLే ి ????”    

ఓ� ఏం �#వనఓ� ఏం �#వనఓ� ఏం �#వనఓ� ఏం �#వన, , , , అదు¢తం అదు¢తం అదు¢తం అదు¢తం !!!!!!!! 

 ఇక �ెలEగWకవlలవద¤కE వp� , Cర\ ఇFYన సల� సమWFతం�ా ఉంc.ి  TారÀ ఉర´¤  కవlలE తమ గWంcెను gింcి 

g�ద¤   Zేpిన ఈ గజ� ప«Lోట �ెలEగW కవlల ఆదరణ�� మ��ంత సరస సుంద�ా�ామం�ా మS�ాలR, పP8�#వంతులBౖన �ెలEగW 

కవlలE మన-ా�ా ఈ పP23}యను Zేపట#� లన<L,ే C :ా0సం మWఖÁ0Lే¤ శం, అR Zpేిన C  సూచనను కవlలE -ాvరం Zే-ా రR 

ఆ~-ా ను. అ��,ే పరమ మSమ
లE�ా �ాp� కవlలకE, ఒక చురక కbc� అంటaంచటం, 56ను గమRంచకT.ల�దు. ‘గWంc ె�ాయం గWంc ె�ాయం గWంc ె�ాయం గWంc ె�ాయం 

నుంcీనుంcీనుంcీనుంc ీ   పlట�R గజలEA  మనసును కL�ించపlట�R గజలEA  మనసును కL�ించపlట�R గజలEA  మనసును కL�ించపlట�R గజలEA  మనసును కL�ించల�వ56L ిపP8 ఒక�ర´ అం��క��ంZ���న Rజంల�వ56L ిపP8 ఒక�ర´ అం��క��ంZ���న Rజంల�వ56L ిపP8 ఒక�ర´ అం��క��ంZ���న Rజంల�వ56L ిపP8 ఒక�ర´ అం��క��ంZ���న Rజం!!!!’ .  ఒక �ాయకEడ�, అLి �ాpని క� 

�#:ాR< అనుభ
8�� అంLించనపlడ�, అతcెంత �¨పt �ాయకEడR g�ర\ �ాంF5�, :ాసనల�R ప«వlలS�ా ఎలS సtందనను 

క���ంచcో, “మనసును కLి�ంచR’ క�త (గజల�  2ానక�రల�దను2oంc,ి) క��ే  2ాదు. ఇక�డ పPఖS08 �ాంFన గWర\దÃ FతPం పPఖS08 �ాంFన గWర\దÃ FతPం పPఖS08 �ాంFన గWర\దÃ FతPం పPఖS08 �ాంFన గWర\దÃ FతPం “    

Tా0-ాTా0-ాTా0-ాTా0-ా” �లెEగWలQ �లెEగWలQ �లెEగWలQ �లెEగWలQ ‘మలBA పlవlsమలBA పlవlsమలBA పlవlsమలBA పlవls’    g�ర\�� Äయబcిన, FతPంలQ, తన క�త ఎలS ఉంట|ంLో, ఆ క� అంట#cిలS: ‘ఎవ��23 ఎవ��23 ఎవ��23 ఎవ��23     �లెEసూ�లెEసూ�లెEసూ�లెEసూ, , , , 

FFFF888823న మనసూ23న మనసూ23న మనసూ23న మనసూ, , , , FFFF8888�ా �ా �ా �ా రగWలEన�రగWలEన�రగWలEన�రగWలEన�, , , , ఆ F8 మంటలఆ F8 మంటలఆ F8 మంటలఆ F8 మంటల    FFFFటటటటపపపపటటటటల�ల�ల�ల�, , , , 5�లQ ర��ల�  క�తల�5�లQ ర��ల�  క�తల�5�లQ ర��ల�  క�తల�5�లQ ర��ల�  క�తల�................’    .   అలS కLి�ంFనప§c,ే ఆ క�త 

ఇలS హృదయం Cద మWదPపc,ి Fర2ాలం గWర\ కE వసూ  ఉంట|ంL.ి అలS ఉంcే:ాటaలQA , C క�తలE 5�కE Z�లS నFYనవR 

మరలS Zెపtనక�రల�కT.�5�, అలS Zెప§2oవటం అల:ాట�ంL.ి .మధురం మధురం లS�ా. !! 

 ఇలS C నుంF మ��R< రసవతర=>kన�, �#వ-.Åరక=>kన�, “గWంcలెQ గWంcలెQ గWంcలెQ గWంcలెQ గ
cెగ
cెగ
cెగ
cటెa�  గWవsటa�  గWవsటa�  గWవsటa�  గWవs.. .. .. .. లS లS లS లS ............’ పLిలం�ా 

L�చు2oవలpని �#వతరం�ాలE ఎగpి వసూ 56 ఉంc�ల�, మన-ా�ా 2Xర\కEంటµ,  
 

C క���½మSR, 
 

 

 

����ంజ� మ
������ంజ� మ
������ంజ� మ
������ంజ� మ
��. . . .  
 

 

-ా�³Ä �తుP లకE పPతులE-ా�³Ä �తుP లకE పPతులE-ా�³Ä �తుP లకE పPతులE-ా�³Ä �తుP లకE పPతులE: : : : À}À}À}À}________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

గజ�� యం cి /ా0మల గజ�� యం cి /ా0మల గజ�� యం cి /ా0మల గజ�� యం cి /ా0మల  


