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ఄస్యవ
దీని మందు భాగం

3
చాలా ఏలళ కిందట ఒకరోజు నాకు పొష్టలో ఒక పుస్తకం వచ్చంది. ఄది చదువుకుని నేను
మరిసిపోతంటే నా చుట్టట ఈనన స్ననహితలు అస్కితగా చూస్తతనానరు. వ్యలళలో పణంద్ర ఄని
ఒకతను ‚ఏది బే? అ బుకిిలా ఆయ్యారా?‛ ఄని నా చేతిలోంచ్ లాకుిని చూస్నడు. ఄది బాధలూ
స్ందరాాలూ ఄని త్రిపుయ కవితఱ పుస్తకం. దానిన ఄట్ట ఆట్ట తిప్ప చూసి, ఆకిడొకటీ ఄకిడొకటీ
కొస్రుగా కొనిన కవితలోలంచ్ చదివి ‚ఏంట్రా ఆది? ఆది కవితఴమా?? చీకట్లలకి వేలళని
ంప్పంచేడా? ఄవి గుర్రు గుర్రుభనానయా? ఛస్ తియ్!‛ ఄని కిన డీసి, నేను ఎందుకలా
పొంగిపోతనాననని నన్నన ఎగతాళి చెమాడం మొదలుపెటేటడు. పణంద్ర స్ందించ్న తీరు
స్ఫబైనదే. స్ననహితఱ భధాన కాఫట్టట ఄలాగ మొహమాటం లేకుండా తన నైస్రిికమైన స్ందన first reactionను ఈననదుననట్టటగా చెగలగేడు. ఆలా ఒక పాఠకుడు కాఱనిక స్ృజనను తన
శ్కిత కొదీద ఏ కొంతైనా ట్టట చూసి తనకు తోచ్ంది చెపుకోడానిన Reader's Talk ఄని ఄనానరు ఄంటే పాఠకుడి మాట.
ఆది కాక Writers' Talk, Academic Talk ఄని ఆంకొక రండు యకాఱ
స్ందనలునానయ్య. మా నానన నాకు చెపులు తెగిపోయ్యనపుడలాల ఒక చమారి దగియకి తీస్తకెళిళ
ఄతను కుట్టటన కొతత చెపులు కొనిచేచవ్యళ్ళళ. అ చమారి ఄట్టకే మసిలామన. రోడుు కిన ఒక
కరఱ ఫడీులోన చెపుఱన్నన గోడఱకి పేరుచకుని ఄమ్మేవ్యడు. పొదదస్తమానం చెపులు కుడూతూనే
ఈండేవ్యడు. మా నానన నాతో యహస్ాం చెపుతననట్టట లోగంతకలోన ‚ఄతను చూడూ! చెపులు
కుడుతూనే ఓ కనున ఄందరి చెపుఱ మీదా డెసాతడు!!‛ ఄని మెచ్చకోలుగా చెపేవ్యరు.
ఄట్టనంచీ నేను అ రోడుుమీద ఎపుడు వెళ్ళతనాన అ చమారి దేనికేసి చూస్తతనానడో ఄకిడే కొంచెం
స్నపు తచాచడి చూస్నవ్యణ్ణి. ఄతను వచేచ పోయే భనుషుఱందరి చెపుల్నన ఓ కంట రీక్షగా
చూస్తతనే, భళ్ళళ తఱ తిపుకుని తన చెపులు తను కుట్టటకునేవ్యడు. ఒక చమారికి సాట్ట చమారి
చెపులన ఎలా కుటేటడా ఄని ఄంత అస్కిత ఄననమాట! వినియోగదారుఱం నేన్న మా నానాన - మాకు
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చెపులన చూడగానే తలెత్తత ప్రశ్నలు: ఆవి తొడుకుింటే హాయ్యగా ఈంట్టందా? ఎంత కాఱం
భనునతాయో? చూడాునికి షోగాి ఈనానయా? ఆవి తొడుకుిని ఉళ్ళళకెళిత్త నలుగురూ
ఏభనుకుంటారు? వీట్ట ఖరీదంతా? ఄని ఆలాగ. చెపులు ఎలా కుడిత్త మాకేంట్ట? చమాయల ప్రశ్నలు
చాలా వేరై ఈంటాయ్య. కవులు సాట్ట కవుఱ ఄలలకలన ఆలా చమారీ చమారీ చెపులన కఱబోసి
చూస్తకుననట్టట చూసాతరు. ఇ అస్కిత, దధతీ ఄట్ట పాఠకుఱకీ, ఆట్ట ండితఱకీ సాంతం
ఄవగాహనకు రావు, అస్కితకయంగాన్న ఈండవు. Writers' Talk ఄంటే కవులు ఒక స్ృజనను
రికించ్ చూసి యస్యం చెపుకునే మాటలు. Academic Talk ఄంటే ండితలు,
రిశోధకులు, విభయవకులూ యూనివరివటీలాలంట్ట చోటల చరిచంచుకునే స్ంగతలు.
పణంద్రకే కనక త్రిపుయ కవితలే అస్కితకయంగా ఈండి, ‘ఄయథం’ ఄవుతూ వస్నత తను ఫహుశ్
ఆంకొంత కుదురుగా వ్యట్టని ట్టట ట్టట చదువుతూ తనకి తోచ్న భంచీ చెడాు చెగలగి
ఈండేవ్యడు. ఄలా కథనో, కవితనో చదివటం పూరితచేస్నక కూడా పాఠకుఱకి స్యఴ సాధాయణంగా
వచేచ ఆఫబంది తన స్ందనను మాటలోల ఎలా చెటమా? ఄని. రండు మకిలోలన ‘బావుంది’,
‘ర్లలదు...’, ‘స్తర్’, ఄనో, లేకుంటే ‘ఆదొక కథా?!’ ఄనో, ‚ఛస్ తియ్!‛ ఄనో మకతస్రిగా చెప్ప
ఉరుకోగలగిత్త యవ్యలేదు. కాని దీంతో ఆఫబందులునానయ్య. అ స్ందన చదివినవ్యలళకి పెదదగా
ఈయోగం లేదు. పాఠకులోల బాగా అస్కిత - ఄంటే జిజ్ఞాస్ లాగ ఈననవ్య్ళ ఈంటారు. వీలళలో
కొందరు కాఱనిక స్ృజన విదాారుథలుంటారు. స్ృజనను ఄభాాస్ం చేస్న కవులు ఎట్ట ఈండనే
ఈనానరు. ఆలాంట్టవ్యలళకి ఆలా చౌ చౌగా చెప్ప ఉరుకుంటే స్ంతృప్పత లేదు. ఆంకా తయచ్ చూసి
చెవఱసింది ఏదో మిగిలే ఈందనన భావన వెంటాడుతూనే ఈంట్టంది. ఆలాంట్టవ్యలళ కోస్ం
ఆంగిలష్ సాహితాంలోన ఒక స్ృజనను ఎలా రికించ్ చూడాల? ఄని కొనిన యకాఱ దధతలు
ప్రతిపాదించేరు. వీట్టలోన Close Reading ఄంటే రికింత ఄని ఒక దధతి ఆకిడ ఈయోగ
డుతంది. ఇ రికింతను వరుస్ ప్రశ్నలుగా ఄంటే ఒక questionnaire లాగ నిరిేసాతరు.
ఒకొికి ప్రశ్న ఒక దాఴయం లాగ. ఒక దాఴరానిన దాట్టత్త త రండో దాఴయం లోకి ప్రవేశ్ం లేదు. ఇ
దధతి పాఠకులు, కవులూ, ండితఱకి కూడా పాఠ్యాఱను (Texts) రిశీలంచ్ చూసి అకళింపు
చేస్తకోడానికి కొంత దూయం ఈయోగడుతంది. ఄట్ట ప్పభేట వ్యలళ అస్కిత, ధాాసా వేరు వేరై
వ్యలళ ప్రశ్నలు, దృష్టట వేరు వేరు తోవలుగా విడిపోతాయ్య.
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పాఠ్యాఱ లోన కాఱనిక స్ృజన (Creative Fiction) ఒక పామ మాత్రమ్మ - కథ,
కవిత, పాట, నవఱ, నాటకం ఆలాంట్టవి. వ్యాస్ం వీట్టకి భిననమైనది. ఒక పాఠ్యానిన ఎలా చదివి
అకళింపు చేస్తకోవ్యల ఄని వివరించే రికింత (Close Reading) స్తథఱంగా వ్యాస్ం కోస్మైత్త
ఒకలాగ, మిగత కాఱనిక స్ృజన కోస్ం ఄయ్యత్త ఒకోి ప్రక్రిమకీ ప్రత్తాకించ్ ఒకోిలాగా
ఈంటాయ్య. ఈదాహయణకు కవితను రికించే దధతినే పాటను రిశీలంచడానికి సాంతం
ఄనఴయ్యంచకూడదు. పాటని స్ంగీతం, సాహితాం రండు కలసి నియఴహిస్తతనానయ్య. వ్యాసాలోల
రిశోధక వ్యాసాలు (Research Papers) ఄయ్యత్త ఒక టాటన కొరుకుడు డవు. ఄలాంట్ట
పాఠ్యాఱను ఒకొికిదాన్నన తదేకంగా రోజుఱ తయఫడి ప్రతి మాటా, వ్యకాం, ఄవి నిరిేంచే అలోచనా
ఆలా చదివి, భననం చేస్తకోవఱసి ఈంట్టంది. కాఱనిక స్ృజన విదాారుధలు కధ, కవితఴం, నవఱ
వంట్ట స్ృజన రూపాఱను కూడా ఆలాంట్ట శ్రదధతోను, జిజ్ఞాస్తోను రికించ్ చూడవఱసి ఈంట్టంది.
దీనివఱన ప్రయోజనం మాట ఎలాఈనాన, ఄలా చదువుకుంటే త స్ంతృప్పత లేదు. వ్యాసాన్నననా,
కఱననైన రికించ్ చదవటానికి నేను ప్రతిపాదించేవి రండు ప్రశ్నలు - ఒకట్ట మొటటమొదట్టది,
రండోది చ్టట చ్వరిదీ. మిగత రికింత ఄంతా ఇ రండు ప్రశ్నఱ భధానా ఆమిడేది. ఆవి:
1. ఇ పాఠాం ఄంటే నాకు నిజంగా అస్కిత ఈందా?
(Am I genuinely interested in this text?)
2. దీనిన ట్టట ట్టట చదివిత్త భరి నాకు స్ంతృప్పతగా ఈందా?
(Is this reading satisfying?)
కొంచెం కొస్రి చూసి, మందుగా ఇ మొదట్ట ప్రశ్నకు ‘ఄవును’ ఄని స్మాధానం తోస్నతనే
అ స్ృజన లోనికి, వ్యాస్ం లోకీ ప్రవేశంచేది. లేకుంటే దానిన విడిచ్పెటటడం. తీరా మొదలుపెట్టటన
తరువ్యత యక యకాలుగా, ఒకట్టకి రండు సారుల ట్టట చదవటం - ఄంటే రికింత ఎంత వయకూ
ఄంటే రండో ప్రశ్నకి ‘ఄవును! స్ంతృప్పతగా ఈంది!!’ ఄని స్మాధానం వచేచవయకూను. ఇ రండు
ప్రశ్నఱ భధానా వీట్టకి ఈ ప్రశ్నలాలగా నిరిేంచుకునేదే ఆందాక చెప్పన ప్రశానవళి. ఄయథం ఄంటే
(Meaning) ఄనేది స్ంతృప్పతకయమైన ఠనానికి చాఱ అవశ్ాకమైనది. ఄందుకే ఄయథం కాని
స్ృజనఱ మీద చాఱ కంటగింపుగా ఈంట్టంది. దుయదృష్టవశాతూత ఄయథం ఄనేది పాఠాం, పాఠకుడూ
జట్టట కలసి నిరిేంచుకోవఱసిన వస్తతవు.
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కవితఴం కిలష్టమైనది. పైపెచుచ కాఱనిక స్ృజన రూపాఱనినంట్టలోకీ ఄధివ్యస్తవిక కవిత
ఄతాంత జట్టఱమైన వ్యట్ట కోవలోకి వస్తతంది. ఄది పైపైకి చూస్నత ప్పచ్చ కూతలు ఄంటే Nonsense
లాగ నియయథకంగా ఄవుప్పస్తతంది. ఄధివ్యస్తవిక కవితను రికించటం ఎలాగో చెపేమందు, ఒక
పాఠ్యానిన ఎలా రికించ్ చూసాతమ? వ్యట్టలోన్న ఒక కాఱనిక స్ృజనను ఎలా రికించ్
చూసాతమ ఄని కన్నస్ం ర్లఖా మాత్రంగానైనా చెవలస్న ఈంది. ఎందుకంటే వచనం, వ్యాస్ం, కథ,
కవిత వంట్ట సాయస్ఴత రూపాఱని భనం రిశీలంచే దధతలు చ్ననట్టనంచీ వచ్చన ఄఱవ్యటల
వఱన ప్రభావితమై ఈంటాయ్య. ఇ cognitive habits ఄధివ్యస్తవిక కవితనే కాకుండా దానికి
స్మీ వస్తతవులైన మారిేక కవిత, స్ంకిలష్ట కవిత - ఄంటే నారికేల పాకం ఄనేదాన్నన కూడా
ఄందుకొనే ప్రమతనం చెమాగలగినా, చేస్తతనాన ఄందనివఴకుండా ఄడుం డతాయ్య. మారిేకత,
స్ంకిలష్టత, ఄధివ్యస్తవికత ఆవి మూడూ దగియ దగియగా ఈంటాయ్య కాని మూడూ ఒకటే కాదు, వేరు
వేరు.

ఄధివ్యస్తవిక

స్ృజన

చదువరికి

ఄఱవ్యటై

వస్తతనన

వ్యస్తవిక

దృష్టటని,

అపేక్ష

(Expectation)ను బంగరిచ్, తికభక పెడుతంది.
ఏ పాఠ్యాన్నననా చదువుకుంట్టననపుడు పాఠకుడు తనకు ఄనుబవం వఱన, శక్షణ వఱనా
ఄందుబాట్టలోకి

వచ్చన

ఄవగాహన

వనరుఱతో

దానిన

భళ్ళళ

తన

ఄంతయంగంలో

నిరిేంచుకుంట్టనానడు, జీయిం చేస్తకుంట్టనానడు. ఆలా చదువుకునేటపుడు స్ంకిలష్టత, మారిేకత,
తెలమనితనం - ఄంటే పాఠాం ప్రతిపాదిస్తతనన విష్మం, వస్తతవు, భాష్ఱతో ఏ కొంతైనా
రిచమం లేకపోవడం (lack of prior knowledge) ఄవగాహనకు ఄడుం వసాతయ్య. ఇ
ఆఫబందిలేని పాఠ్యానికి ప్రసాద గుణం ఎకుివగా ఈంది ఄని ఄంటారు. పాఠాం అవిష్ిరిస్తతనన
ప్రంచం, దానిన నిరిేస్తతనన అలోచనలు, ఄనుబవ్యలూ, భాషా ఎంత రిచ్తమైత్త పాఠాం ఄంత
స్తఱబ గ్రాహాం ఄవుతంది. ఄందుకే వ్యరాత త్రికలు, వ్యాసాలు, రిశోధనా వ్యాసాలు, నిపుణుఱ
గ్రంధాలు - వ్యాసాలోలని స్ంకిలష్టత ఄనుక్రభం ఆలా ఈంట్టంది. ఄలాగే సాధాయణంగా కథానిక,
కథ, నవఱ, నాటకం ఆలాంట్ట కాఱనిక వచన రూపాలు కవిత, దాం, పాట వంట్ట కవితఴ
రూపాఱ కంటె స్తఱబంగా ఄందుతాయ్య. ఄంచేత వ్యస్తవిక దృష్టట ఏమిట్ల, దాని ఄఱవ్యట్టల,
అపేక్షలూ ఏమిట్ల ఄవి కొంత స్తఱబంగా ట్టటడేవైన సాధాయణమైన కథ, కవిత ఆలాంట్ట స్ృజన
రూపాఱనుండి ఄఱవ్యట్టగా ఏం అశస్తతనానయో మందుగా రిశీలంచ్న తయవ్యత ఄధివ్యస్తవిక
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కవితను, మారిేక కవితన్న రిశీలస్నత వ్యట్ట స్ంకిలష్టతకు, జట్టఱతకు కాయణాలు ఄవగతం
ఄవుతాయ్య.
అలోచ్ంచ్ చూస్నత ఒక వ్యాసానిన, దాంట్లల ఒకి పేరాగ్రాఫుని చదివి అకళింపు చేస్తకోవడం
ఄనేది ఄంత అషామాష్ట వావహాయం ఏమీ కాదని బోధడుతంది. ఈదాహయణకు Foundation
for Critical Thinking ఄని ఒక స్ంస్థ పాఠ్యాఱని ఎలా చదివి అకళింపు చేస్తకోవ్యల? ఄనన
విష్మం మీద How to Read a Paragraph: The Art of Close Reading ఄని ఒక
పుస్తకం వేస్నరు. దీనికి తోడు వ్యాస్ం రాస్నవ్యలళ కోస్ం The Thinker's Guide to How to
Write a Paragraph ఄని ఆంకొకట్ట. లండా ఎఱుర్, రిచర్ు పాల్ (Dr. Linda Elder; Dr.
Richard Paul) ఄని ఆదదరు భనస్తతఴవేతతలు చేస్తత వస్తతనన ని ఆది. స్తథఱంగా వ్యళ్ళళ చెపేది
ఏభంటే వ్యాస్ యచయ్యత తన అలోచనఱను, విశ్లలష్ణన్న వ్యకాాలుగా, పేరాలుగా పొటలం కట్టట
ఄందిస్తతనానడు. పాఠకుడు దానిన శ్రదధగా విప్ప, భళ్ళళ అ అలోచనను తనంత తానుగా
పునరాలోచ్ంచాల, తనకు తాన్న విశ్లలష్టంచుకోవ్యల. ఆది ఄక్షయ జ్ఞానం ఈననంత మాత్రాన
ఄందరికీ ఄంత స్తళ్ళవుగా ట్టటఫడే శ్కిత కాదు. చదవటంలో నైపుణాానిన విడిగా శ్రమించ్
సాధించుకోవఱసి ఈంట్టంది.
చదువరులోల నిపుణులైన పాఠకుఱని ఈంటారు. వ్యళ్ళళ చదవ్యఱని తఱకెతతకుననది
దేననయ్యనా అషామాష్టగా కాకుండా ఒక స్ష్టమైన ధ్యామం కోస్ం చదువుకుంటారు. ఄట్ట పైన
వ్యళ్ళళ తభ ధ్యామమ్మ కాకుండా యచయ్యత ధ్యామం ఏమిట్ట? ఎందుకోస్ం ఇ పాఠ్యానిన
రాస్తతనానడు? ఄని చూసాతరు. అ తయవ్యత పాఠాం ప్రతిపాదిస్తతనన మౌలకమైన ఄంశాలేమిట్ట,
తరువ్యయ్య ఄంశాలేమిట్ట ఄని ఒక టం లాగ భనస్తలోనే నిరిేంచుకుంటారు. మందుగా అస్కిత
ఈనన పాఠ్యానిన మాత్రమ్మ రికించటానికి స్వఴకరించ్, తయవ్యత చదువుతననదానిన గురించ్ జ్ఞగయతగా
అలోచ్స్తత, భననం చేస్తకుంట్ట పోత్త చదివే నైపుణాం ట్టటఫడుతందని వ్యలళ ప్రతిపాదన. ఆలా
రికించ్ చదవలేక పోవడానిన వ్యళ్ళళ Impressionistic Reading ఄని నియసిస్తతనానరు. దీనిన
భనం పై పై చదువు ఄని ఄనుకోవచుచను. దీని మీద Elder & Paul అరోణ:
"The impressionistic mind follows associations, wandering from
paragraph to paragraph, drawing no clear distinction between its own
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thinking and the author’s thinking. Being fragmented, it fragments what
it reads. Being uncritical, it judges an author’s view to be correct only if
that view concurs with its own beliefs. Being self-deceived, it fails to see
itself as undisciplined. Being rigid, it does not learn from what it reads.
Whatever knowledge the impressionistic mind absorbs is uncritically
intermixed with prejudices, biases, myths, and stereotypes. It lacks
insight into how minds create meaning and how reflective minds monitor
and evaluate as they read.
పై పై చదువుకి ఄఱవ్యట్ట డిన బుదిధ పాఠాంలో ఒక చోట్టనండి ఆంకో చోట్టకి ఄగభాంగా
ఱంఘిస్తత తన అలోచనఱకీ యచయ్యత అలోచనఱకీ భధాా సామాాల్నన, బేధాల్నన స్ష్టంగా గురితంచ
లేక పోతంది. విక్షేమైన భనఃసిథతితో, ఄంటే రాగాి పాఠాంలోనికి ప్రవేశంచ్ ఠనానుబవ్యన్నన
విక్షేం చేస్తకుంట్టంది. యచయ్యత అలోచనలు తన అలోచనఱతో, నభేకాఱతో ఒపుకోకపోత్త
ఄవి తని నిరాధరిస్తతంది. భంకుతనం వఱన తన లోపాలన గ్రహించుకోలేదు, చదువుతనన
విష్మం నుండి నేరుచకోలేదు. పై పై చదువుకు ఄఱవ్యట్ట డిన బుదిధ అ పాట్ట మిడి మిడి ఠనం
నుండి ఏరుకునన స్ంగతలన తనకు ఆదివయకే ఏయడిపోయ్యన నభేకాలు, క్షపాతాలు, ఄపోహలు,
దుయభిమానాఱతో కలప్ప తన జ్ఞానంగా సిథయం చేస్తకుంట్టంది. పాఠ్యాలోల ఄయథం ఄనేది ఎలా
నిరిేతమౌతందనన ఆంగితానిన, బుదిధభంతలు చదువుతనన ఄంశాలోల స్తథలాయథం కోస్ం,
యమాయథం కోస్ం ఎలా వెతకుిని భననం చేస్తకోవ్యలోననన ప్రావీణాానిన సాధించుకోలేక
పోతంది.
స్ర్ల వ్యాస్ం చదవటానికే ఆంత తతంగం ఈంది. ప్రస్తతతం ‘అస్కిత’ ఈననదేమో మారిేక
కవితా, ఄధివ్యస్తవిక కవిత మీద! వీట్ట రికింత జోలకి ఆట్లల పోవదుద గాని, ఉరికే విఘ్ననశ్ఴయ
ప్రాయధన (స్తపు విఘ్ననస్తరుడు) లాగ ఒక మూడు కవితలన స్ృశదాదమ. ఒకట్ట నాయుడుగారి
పుస్తకం ‚ఒక వెళిళపోతాను‛ నుండి ఄధివ్యస్తవిక కవిత ‘ఎండాకాఱం కఱ భధాాహనం’,
ఆసాేయ్యల్ గారి కవిత ‘వేయ్య ప్పర్రఱ స్మద్రం’, ఆంకా త్రిపుయది ‘ఒక కాఫ్కి రాత్రి యహస్ాం’ ఇ
మూడూ. ఉరికే మట్టటకుని చూడాునికి. వీట్టలో ‘ఒక కాఫ్కి రాత్రి యహస్ాం’ మారిేకమైన కవిత,
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‘వేయ్య ప్పర్రఱ స్మద్రం’ చాఱ వయకు ఄందుబాట్టలో ఈనన కవిత, ‘ఎండాకాఱం కఱ భధాాహనం’
ఏమో తికిఱమారి కవిత. అస్కిత ఈందా? ఇ ప్రశ్న వేస్తతంటే ఄదేదో సినిమాలో ఒక అసామీ
కోరుటకెకేి మందు ‚నిఱఫడగఱవ్య?!‛ ఄని నిఱదీస్తతంటాడు. ఄది గుర్తతచ్చ నవ్వఴస్తతంది.
రికింత భన స్ంప్రదామంలోన్న లేకపోలేదు. ధానలుగవ శ్తాఫదంలో కోలాచఱం
భలలనాధ స్తరి ఄని ండితడు ఠ్యనచెరు దగియ కొలాచయంలో ఈండేవ్యయట. స్ంస్ిృతంలోన
ంచ భహాకావ్యాఱకు అమన వ్యాఖాానాలు నిరిేంచేరు. అమనను వ్యాఖాాన చక్రవరిత ఄని
భాయతదేశ్ం ఄంతటా గౌయవించ్ చెపుకునేవ్యరు. భనలో తెలుగు చదువుకుననవ్యలళకి దాానికి
ఄయథం, తాతయాం, ప్రతి దాయథం రామటం గురుతండి ఈంట్టంది. ఆలా ప్రతి దాన్నన, వ్యకా
శ్కలాన్నన ఇకకి ఇకా, తోకకి తోకా రికించ్ చూస్న దధతి ఫహుశ్ భన తెలుగు ండితఱతోనే
ఄంతరించ్పోతంది. ఆటీవఱ ఆలాగ ఒక కావ్యానిన రికించ్ చూస్న వ్యాఖాానం ఒకట్ట నాకు చాఱ
ఆష్టమైనది కాళిదాస్త దేవీ ఄశ్ఴధాట్ట కి మ్మలళచెరుఴ భాను ప్రసాద రావు గారు రాసి, ప్రచురించేరు.
ఄది Scribdలో దొరుకుతంది. అస్కిత ఈననవ్యలళకి అమన ప్రతి దాన్నన, ఖండాన్నన తీస్తకుని
మందుగా దాఱ ఄరాధఱన్న, తరువ్యత ఄవన్నన కలప్ప శోలకం ఄరాధన్నన, తాతరాాన్నన ఎలా
నిరిేస్తతనానయో విశ్దం చేస్న దధతి చాఱ భనోహయంగాను, స్హామకయం గాన్న ఈంటాయ్య.
ఈయోగించే పుస్తకాలు:
1 Elder, L. and Paul, R. (2008) How to Read a Paragraph: The Art of
Close Reading; Foundation for Critical Thinking Press
http://www.criticalthinking.org/files/How%20to%20Read%208.1
1.08.pdf
2 మ్మలళచెరుఴ భాను ప్రసాద రావు (1998) దేవీ ఄశ్ఴధాట్ట (కాళిదాస్ కృతి) వ్యాఖాానమ.
http://www.scribd.com/doc/79072515/Devi-AswadhatiStotram-Telugu
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