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CnÓj$qjÔLÓFL¼öCLÔL¿öCLPy CLFL¥q¸^k μ¥q öGHCoõ¥q ¬bEcõNqkÂï GSjMLO~êXLO~ÓCy Æº¸ÔLjŠFLï ÅÇ¢ Mo^k¿ GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë
$cOqj, fSÂ¢Oq¸$qöGHMoQcÂ¥h MLjj¸Eo ²Fyï ¥qÄCLÓj, $oNqkÓj, $oNqjOqkGH¥cÓj, ¥qDÍÓj, McõTdÓj, fSÂ¢ GSÄ£jXLÓj, gS¿NqjP|û
öMcQcOqFLï ÄGRNqj¸ ¬¸Í¿¥i CnÆfS °¸<¥qJwMLÔLjá. − Oy¾Py÷ Mc¿ ¥qÓ¸sHOqj÷ ¥xÂï - QLjAKLÅÇ¢, O~MLj¸, GSOq+..
Mo^k¿$c¿ fSÂMLkNojCLOq TdfUCcõÂï Jd>OqŠÓ¥h ¬¸Á¸ÔL<Moj ¯ Ç¤¿ú¥q MLjj#yõEoíQL¸. ¯ ¬¸QcÓÂ ¥{MLjjÁ¥h ¬¸Á¸¼FL,
GHlFLOqjôöÍ*¥h ¬FLjMLjÀ¸¼FL Mo^k¿ OqÄöGH¥c}R(GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë$c¿ rHÍí ŠMLkOqj<j)$c¿¥h ¥{MLjjÁ bÍFLõMcEcÓj
CnÆNqjÔoTwë¸Á.

ఆం హృదయేశ రుడు రాముడు
తెలుగు రి జీ తమంతా రామమయం
(1960 ఏ ల్ - ఆం ప క

రప క నుంచి)

శీర్రాముడు ఆంధుర్ల ఇషట్దైవం - ఇహం,
పరం.

జగనాన్టకరంగంలో

తెలుగుజీవితం

ఒక

రామనాటకం. తెలుగువారికి, శీర్రామచందుర్డికిగల
అనుబంధ పర్బంధం మరో రామాయణం. కాదు
రామలీల.
"అయోధయ్ రామయయ్ అనన్యయ్ మాకు
వాలుగనున్ల సీత వదినమమ్ మాకు
రాములంతటివాడు రటుట్పడాడ్డు
మానవులకెటమమ్ మాట పడకుండ,
సీతమమ్ రామయయ్ దారిగదిలీ తె
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పారిజాతపు పువులు పలవరించినవి.
దండముమ్ దండముమ్ దశరధ రామ
దయతోడ మముగావు దాకిష్ణయ్ధామ."
ఇలాటి పాటలు పనిపాటలు చేసుకుంటూ ఇలాల్ళుళ్ పాడుకుంటారు.
"దశరధుడను పేర తుమెమ్దా
ఒక
ధరణీకుడునాన్డు తుమెమ్దా."
వంటి తుమెమ్ద పదాలు "రామనన్ రాముడోయ రామభజనా" వంటి భజనలు, కోవెల పదాలు, చందమామ పదాలు, జాజిరలు,
ఎనోన్ తెలుగునాట పర్తినోట వినవసాత్యి.
నాటక రంగంలోను, చలనచితార్లు వచిచ్న తరావ్త వాటిలోను, రాముని గూరిచ్న పాటలెనోన్ వెలువడాడ్యి. పోతన, వంటి చితార్లలో
వెలువడిన రామకీరత్నలు మరపురానివి. బలిజేపలిల్, సముదార్ల, దైతా గోపాలం వంటి వారు వార్సిన గీతాలు ఊరూరా మారుమోర్గినవి
శీర్రాముడు ఆంధుర్ల ఇషట్దైవం. ఇలవేలుప్. ఆయన మాననీయుడైన పూరణ్ మానవుడు కావటమే అందుకు కారణం. ఒకమాట, ఒక బాణం, ఒక
భారయ్ - ఇది ఆయన పర్తిజఞ్. ఆయన సతయ్పరాకర్ముడు. జగమంతా నాటకరంగం. అందులో తెలుగు జీవితం ఒక రామలీల.
శీర్రామచందుర్డు

అఖిభుజ

నేతార్భిరామాంగధాముడనీ,

పతితపావనుడనీ

సతయ్వికర్ముడనీ,

ఉదారుడనీ

పేర్మమయుడనీ

పురుషోతత్ముడనీ భారతజాతి పునాది ఎరుగని అనాదినుండీ కీరిత్సూత్నే ఉనన్ది. అలాగే కృషాణ్, గోదావరి తరంగిణితరంగిత మైన ఆంధర్దేశంలో
పర్జలు కూడా చిరకాలంగా రామభకుత్లు. శీర్రాముడు గుణములచేత ఆంధుర్డని అభూయ్హించుకుని ఆంధర్హృదయం ఆనందంతో
సప్ందిసుత్ంది.
అంతేకాదు ఆంధుర్ల ఆనందాతిరేకానికి మరో గరవ్కారణంకూడా ఉంది. పిర్యావియోగకేల్శంతో బొగుగ్లు వారియునన్ గుండెతో
రామచందుర్డు దండకారణయ్ పార్ంతాలకు వచిచ్నపుప్డు ఆయనకు అనుననయం కలిగ్ంచి, దుషట్రావణుని వధ అనే కథను నడిపించిన
జెగజెటుట్లు ఆంధుర్లే. నాటి కిషిక్ంధ, నేటి మన బళాళ్రి పార్ంతమనే విశావ్సం చాలామందికి ఉంది. దకక్న పీఠభూమి దండకారణయ్మని
చెబుతారు. నాడు శీర్రాముడు గోదావరి తీరంలో లక్షమ్ణునితో సహా సంచరించాడని, నేటి భదార్చలపార్ంతంలో 'పంచవటి ' అనే ఆశర్మంలో
విశర్మించాడని జనశుర్తి. శీర్రాముడు ఆ విధంగా ఆంధర్దేశంలో విశార్ంతి తీసుకునాన్డు. రావణ సంహారానికి ఆయన చేసిన జైతర్యాతర్లో
అసలు మజిలీ ఆంధర్దేశమే. కిషిక్ంధా మండలేశవ్రుడుగా సుగీర్వుడు రామచందుర్ని వలల్నే పటాట్భిషికుత్డయినాడు. రావణ సంహారానికి తన
సేనలైన వానరులను పంపుతానని మాట చెలిల్ంచుకునాన్డు. ఆ విధంగా సీతారాముల పునసస్మాగమానికి ఆంధుర్లు సంధానకరత్లైనారు. ఈ
వానర సేనలో ఆంజనేయుడు శీర్రాముని నమిమ్నబంటుగా ఉండి ఆంధుర్ల కీరిత్ని నిలబెటిట్న మహనీయుడు. ఆంధుర్ల భకిత్ తతప్రతకు తొలి
సంకేతం ఆంజనేయుడని మనం చెపుప్కోవచుచ్. శీర్రామభకిత్ పరవశతవ్మే ఆంజనేయునిలో సతవ్ం. అది మనకు వారసతవ్ంగా
మిగిలిపోయింది.
ఆనాటినుంచీ ఆంధుర్లకు శీర్రామ చందుర్డు ఇషట్దైవమయినాడు. శీర్రామపాద పవితర్ చిహాన్లతో ఆంధర్దేశం తరించింది. ఆయన
విశర్మించిన పంచవటీ కుటీరం భదార్చలమై ఆంధుర్లకు పుణయ్ కేష్తర్మైనది. సీతారామపునసస్మాగమకరత్లైనందుకు ఆంధుర్లు తరించినటుల్
భావించారు. భావిసాత్రు.
గీత రామాయణం.
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జీవించారు. వారికి అంతరంగంలో

ఆతామ్రాముడు, జగతత్ంతా అనంతరాముడు. వారికి అంతా రామమయం.
గౌతమీ, కృషణ్, పినాకినీ తరంగిణీతర్యం వలె 'తాయ్గరాజు, గోపరాజు, పోతరాజు అనే భకిత్రస తరంగిణీతర్యం' కూడా ఆంధర్దేశానిన్
పండించింది. రామనామ సంకీరత్నా వాజఞ్మ్యం ఆంధర్ వాజఞ్మ్యానికి జీవం. ఎనెన్నోన్ భకిత్కవితలు, మధుర కవితలు, జానపద కవితలు కూడా
ఆంధుర్లకు ఉనాన్యి.
రామ కథాసుధ కనన్ వసుధలో సుధ ఏమునన్దని తాయ్గరాజు ఆతమ్విచారం. రాముని సనిన్ధికనన్ నిధి ఏమి కావాలని ఆయన పర్శన్.
'శీర్రామ నామామృత పానమనుసోపానము ' ముకిత్ శిఖరాలందుకోడానికి ఆలంబనమని ఆయన హృదయం. ఒకమాట, ఒక బాణం, ఒక సతి
- ఇవే శీర్రామావతారమని - మానవతా పరిపూరణ్మైన ఏకైక లక్షయ్మని ఆయన నిశచ్యం
తెలుగుల పుణయ్పు పోర్వు శీర్ బమెమ్ర పోతరాజు మహాభకుత్డు. ఆయన కారణజనుమ్డు. పునరావృతిత్ రహితమైన మహా కారయ్మే ఆయన
భాగవత మహాకావయ్ం.
'పలికెడిది భాగవతమట
పలికించెడివాడు రామభదుర్ండట నే
పలికిన భవహరమగునట
పలికెద వేరొండు గాథ పలుకగనేలా!’
శీర్రామ పేర్రితమే భాగవతం శీర్రాముడు తన సీవ్యగాధాలహరి రచించుకొనడానికి పోతనన్గారు ఒక సాధనామాతుర్డె
అయినారనిపిసుత్ంది. ఇక కంచెరల్ గోపరాజు 'రామదాసు'గా చిరంజీవి. ఆయన చినన్తనంలోనే తారక మంతర్ము కోరిన దొరికెను
ధనుయ్డనైతిని' అని ఆనంద కీరత్న చేసినాడు 'ఏ తీరుగ నను దయచూచెదవో ఇనవంశోతత్మ రామా - నా తరమా భవసాగరమీదను
నళినదళేక్షణ రామా' అనే ఉతక్ంఠ ఆయన కంఠమై పౌర్ఢ వయసుస్ నాగూర్ప తపసుస్ అయింది. వయః

పరిపాకంలో రామదాసు

తిర్కాలసతాయ్లైన అనేక సూకుత్లను ఉచచ్రించాడు:
'అంతా రామమమయం ఈ జగ
మంతా రామమమయం.
అంతరంగమున ఆతామ్రాముడ
నంత రూపుడై' ఉనాన్డని రామదాసు నాడు అనుభవం భావంకాగా కీరత్నలోకి అనువదించాడు.
"అకలంక గుణపూరుడూ, ఆరాయ్ మనోహరుడూ సకలలోకాధారుడూ, మునిమనోజలజాత సంచారుడూ" అని శీర్ రామచందుర్ని
బాలునిగా చేసి రామదాసు "బూచివాని బిలువనంపదా రామశైల భదర్గిరి రామదాసు నేలు సావ్మి
కామితారధ్ ఫలములొసగి కైవలయ్ము జూపునాడ."
అని ఉజజ్గిసూత్ మందలించాడు కూడా
తాయ్గరాజు
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ఆంధుర్ల రామభకిత్ చరితర్లో అనేక మధురఘటాట్లునాన్యి. అందులో భకిత్రసగంగా పర్వాహానికి తాయ్గరాజు జీవిత ఘటట్ం
మణికరిణ్క. రామభకిత్ పరవశుడై ఆ మహనీయుడు అనేక సతాయ్లు వకాక్ణించాడు. సపర్యోజనమయిన వాజమ్యం వాగేగ్యరూపంలో
తాయ్గరాజు నోటివెంట వెలసింది. కడప మండలంలో కాకరల్ గార్మనివాసి అయిన కాకరల పంచవద బర్హమ్ం అనే శిషాట్చార సంపనున్డు
దకిష్నాపథానికి పయనమై తిరునారూరు (తిరువడి) అనే గార్మంలో సిథ్రనివాసి అయినాడు. ఆయనకు పాతుర్డై అకక్డి పంచనదీశవ్ర ఆలయ
పార్ంగణంలో తాయ్గరాజు వాగేగ్యాలు అనేకం రచించాడు. తాయ్గరాజు భావావేశ పరవశుడు మాతర్మే అయిన కవికాదు. అనుభూతి
విశేషాలలోని సతాయ్సతాయ్లు గర్హించిన మహానుభావుడు. తాను మహనీయమని తలచిన ధరమ్ం పర్కటించిన పర్వకత్, భకిత్పారవశయ్ంలో
శరణాగతి, పర్పతిత్, కరుణ, సరసం, ఇలా నవరసభరితంగా కృతులు చెపిప్న మహావాగేగ్యకారుడు ఈయన పురుషాయుషుక్డై 1846లో
పర్మపదించాడు.
'రామాయన చపలాకుష్ల పేరు
కామాదుల పోరు వారు వీరు
రామాయన బర్హమ్మునకు పేరు
ఆ మానవ జననారుత్లు దీరు"
కనుక 'తెలిసి రామచింతనతో నామము సేయవె ఓ మనసా' - అని కామతమోవృతులకు జాఞ్నపూరణ్ చందిర్కను పర్సాదించిన
శశాంకుడు తాయ్గయయ్. సుందరరాముని మోహనాకారం తాయ్గయయ్ దరిశ్ంచి పరవశించాడు.
"చెలువు మీరగను మారీచుని
మదమణచే వేళ
అలకలలల్లాడగ గని ఆ
రాణుమ్ని యెటు పొంగెనో"
అని ఆలపించాడు.
"రామభకిత్ సామార్జయ్ మే
మానవుల కబెబ్నో
ఆ మానవుల సందరశ్న
పరమానందమే మనసా"
అని రామభకిత్లో పరాకాషట్ నందినాడు.
కాగా 'సంసారులైతే నేమయా శిఖి
పింఛావతంసుడెదుట నుండగ ' అనే నూతనతతవ్ం రాజయోగం ఆయన ఉపదేశించాడు.
'రార సీతారమణీ మనోహర
నీరజన మన ఒక ముదీద్ర ' అని శీర్రామ బాలుని జేరపిలిచాడు.
"నగుమోము గనలేని నా జాలీ తెలుసుకో ' అని శీర్రాముని వృదుధ్డై రుదధ్ కంఠంతో వేడుకునాన్డు. 'ఏల నీ దయరాదు పరాకు
జేసేవేలా? ' అని బుజజ్గించి భగవంతుని పర్శిన్ంచాడు. శీర్రామభకిత్ తాయ్గరాజసావ్మిని నిఖిల రసానందుని చేసింది .నవరసాలు కొలచిపోసిన
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వాగేగ్యాలతో రామపూజ నిరవ్రిత్ంచిన తాయ్గరాజు, ఆంధుర్ల రామభకిత్కి అమరసంకేతం. అలాగే ఎడల్ రామదాసు, తూము నరసింహదాసు,
మొదలైన మహాభకుత్ల రామనామ కీరత్నలు మరపురానివి.
కావయ్ రామాయణం
వాగేగ్యాలు అటుంచి ఆంధర్ కావయ్ పర్పంచంలోకి వచిచ్నా అనంతరూపుడై రాముడే కనిపిసాత్డు. రామకథను పునః పునః రచించి
ఒకరికనన్ ఒకరు జెగజెటుట్లనిపించుకునాన్రు తెలుగు కవులు. శతక వాజమ్యంలో దాశరధీ శతకం నోటికిరాని తెలుగుతనానికి ఒక
అణాలోపిసుత్ంది. పదిహేనణాల తెలుగు వారికి సైతం ఒక పదయ్ం నోటికి వచిచ్ ఉంటుంది.
. వసుచరితర్ కరత్ అయిన భటుట్మూరిత్ కృతాయ్దిని శీర్రాముని కళాయ్ణలీల పర్శంసించాడు. అయయ్లరాజు రామభదుర్డు
రామాభుయ్దయమనే కావయ్ం రచించాడు.
ఇక రామాయణాలు తెలుగులో వెలసిననిన్ మరే యితర భాషలోనూ వెలయలేదేమో! చారితర్కుల పరిశోధనా వలయంలోకి వచిచ్నవే
శతాధికం ఉంటాయి. వీటిలో హుళకిక్ భాసక్రుని 'భాసక్ర రామాయణం ' లబధ్ పర్తిషట్మైనది. 'రంగనాధ రామాయణము ', 'మొలల్
రామాయణము ', 'కటా వరద రాజకవి రామాయణము ', 'రఘునాధ రామాయణము ' గోపీనాధ రామాయణము, ఆనంద రామాయణము
బహుజనాదరణ పాతర్ంలైన కావయ్ములు, కంకంటి పాపరాజు 'ఉతత్రరామాయణమూ అనితర సామానయ్ శైలీ గాంభీరయ్ము కలది. తికక్న
మహాకవి 'నిరవ్దనోతత్ర రామాయణము ' ఒక మహాకావయ్ము. ఎరర్న కూడా 'రామాయణము ' రచించినటాల్ధారాలు ఉనన్వికాని అది లభయ్ము
కాకపోవుట ఆంధుర్ల దురదృషట్ము. ఇవికాక శీర్పాద కృషణ్మూరిత్ శాసిత్గారి 'రామాయణము ' ఒకటి ఉనన్ది. కవిసామార్ట శీర్ విశవ్నాధ
సతయ్నారాయణ రచించిన 'శీర్మదార్మాయణ కలప్వృక్షము ' రసనిరభ్రమైన పౌర్ఢకావయ్ము. కాగా తులసీదాస హిందీ రామాయణమునకు
భాగవతుల వారి తెలుగు అనువాదము, కంద రామాయణమునకు శీర్ పూతలపటుట్ శీర్రాములు రెడిడ్ అనువాదము పర్తేయ్కించి చెపుప్కొనవచుచ్ను
ఆంధర్వాలీమ్కి వావిలికొలను సుబాబ్రావు, తంజనగరం తేవపెప్రుమాళళ్యయ్, సరసవ్తుల సుబబ్రామ దీకిష్తులు, రచించిన రామాయణములు
బహుళ పర్చారము పొందినవి. లకాక్వఝుజ్లవారి ఆశచ్రయ్(అదుభ్త) రామాయణానువాదం కూడా ఒకటి ఉనన్ది. శీర్మదజాజ్డ ఆదిభటల్
నారాయణదాసు 'రామకథ ' హరికథ అమరగాన సుధ రసానంద, బర్హామ్నందపర్ద. పూరవ్కవులలో కందుకూరి రుదర్కవి సుగీర్వ విజయం
ఒక అలఘు లఘుకావయ్ం.ఇటిల్టీవలి శిరోమణి రామాయణం వచన రామాయణ శిరోమణి. తెలుగు వాడుక భాషలో వెలుండిన వేడుకైన రచన.
మాధవపెదిద్ బుచిచ్ సుందరరామశాసిత్గారి 'పంచవటి ' మధుర పదయ్కావయ్ము. మానికొండ రామాయణము. ఇటేల్ బసవరాజు సుందరాచారి
మునన్గువారి రామాయణాలు కూడా. తెలియనివి, అముదిర్తాలు, లుపాత్లు మరెనిన్ ఉనన్వో! ఇక సంసక్ృత రామనాటకములు అనేకులు
తెలిగించారు.
జానపద రామాయణము
వాగేగ్యములు, కావయ్ములుపోగా, తెలుగునాటకరత్ తెలియని కవితావ్లు జానపద సాహితీ మహతి సవ్రలహరులై పొంపిళువోయినవి.
అనూచానముగా లంకాయాగం, కుశలాయక, కుచెచ్ల కథ, సీతవేవిళుళ్, లక్షమ్ణ దేవర నవువ్, లక్షమ్ణ దేవర మూరఛ్, ఊరిమ్ళ నిదర్, రావణ వధ,
అగిన్పరీక్ష, మొదలయిన మధుర కవితలు ఎనోన్ ఉనాన్యి. ఇపుప్డు పలెల్సీమలలో పర్వరిత్లుల్తూ పర్వరిధ్లుల్తునాన్యి. 'అంతట రాములవారు
అంగన సీతనుగూడి ' ఇతాయ్ది పాటకథలూ ఉనాన్యి.
"ఉతత్ముని పేరేమి
ఊరుపేరేమి
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సతయ్పురుషుల గనన్
సాధివ్ పేరేమి
ఉతత్ముడు దశరధుడు
ఊరు అయోధయ్
సతయ్పురుషుల గనన్
సాధివ్ కౌసలయ్"
ఈ బాల, పామర, గేయాలు చిరకాలంగా వసుత్నాన్యి. ఈ జానపద కవితలలో తెలుగువారి సంసాక్రం హృదయం అదద్ంలోవలె
నిదద్ంగా దీపిసుత్నన్ది.
'రామరామరామరామరామ ఏల పలకవు
పలుకమనన్ పలుకవూ పంచదార చిలుకవు '

అని పలెల్సీమలో పార్యపు పొదుద్ పడమటికి తిరిగిన వారి హుర్దయం జాలిగా

సప్ందిసుత్ంది. నదులు దాటేటపుప్డు పడవ దాటించే పలెల్వారి నోట వెలువడే పాటలోల్నూ రాముడే.
'రామయయ్ నేనొచిచ్ నీ పాదములు గడికి మరి పడవ ఎకిక్ంచుకుంటా ' అనే పామర పదాలు ఉందుకు తారాక్ణం.
ఆంధుర్ల జీవితము రామనామ గానమై రామనామామృత పావమై రామనామలీనమై ఉతత్మగతి నందినది. పుటిట్ననాటనుండి
గిటుట్వరకు వారికి 'కనులందు రాముడే కలలోన రాముడే!'
ఉంగబటిట్ ఏడేచ్ పసిబాలకుని చిరాకుకు రామనామమే మందు.
'రామలాలి మేఘ శాయ్మలాలి
తామరస నయనదశరధ తనయలాలి
ఎంతో ఎతుత్ మరిగిజాపు ఏమి చేతుర
ఇంతుల చేతికాకలకు ఎంతో కందేవు."
ఇతాయ్ది లాలిపాటలు - తేనె తెనుగులోని భావమధురిమల ఊటలు.
యౌవనంలో పెళిళ్ వేళ
'ఆనందమానంద మాయెనే మన
రాముడు పెళిళ్కొడుకాయెనే మన
సీతమమ్ పెళిళ్కూతురాయెనే ' అనే
మంగళగీతం - రామ నామాంకితమే. పవవ్ళింపు వేళకూడా సీతారాముల ఆదరశ్మే తెనుగువారి గుండెలలో తొణికిసలాడుతుంది.
"పవవ్ళింపు మీరామా పడతి జానకిగూడి
పొర్దోద్యె జాగేలనూ
ముకుక్పచచ్లారని ముగధ్ బాలిక గాన
ఒకటాడబోతె మరొకటాడునో రామ "
సంజెవేళ దీపం పెటిట్ ఇంటదోగాడే బాలగోపాలుని కళళ్కదుద్ పెదద్వాళుళ్
"రక్ష రక్ష
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తీ ఝరి

సంధయ్ రక్ష
సరవ్ రక్ష
దీప రక్ష
దివయ్ రక్ష
చినిన్ నా అబాబ్యికి
శీర్రామ రక్ష!"
అని దీవిసాత్రు. నీళుళ్పోసి 'శీర్రామరక్ష నూరేళాయషుష్ ' అంటుంది అమమ్.

మంచి వినాన్ చెడువినాన్ 'శీర్రామ ' నామం

నోటవెలువడుతుంది.
'ఇంకా సంసారముతో పొందేలా
రఘురాముని దలపక ' అనే ఆతమ్ పర్బోధం అపుప్డే అవసరమౌతుంది. అది వైరాగయ్మై కేవలం శరణాగతికి దారితీసింది 'ఎవరివాడో
ఈ దేహి ' అనే తరక్వితరాక్లతో రోజులు పర్శన్లై వచిచ్ సమాధానాలై తరలిపోతాయి. చివరకు "ఉండేది రాముడొకడు ఊరక చెడిపోకె
మనసా" అనే సమాధానంతో రామలీలగా గడచిన జీవితం రామలీనమై పోతుంది. రామనామ కీరత్నానరత్నం తెలుగుజీవితం.
దైనందిన నితయ్జీవిత విధులలో రామనామం తెలుగువారికి ముఖయ్ం. 'నానా జీవన నాటక కారణు 'డైన శీర్రాముడే తెలుగు గుండెలో
నలుగు. 'ఆదిమధాయ్ంతరహితుడైన

'రాముడే' తెలుగు చరితర్పరిణామం. తెలుగుజాతి పరిణతి. 'సిమ్త పూరావ్భి భాషీచ పూరవ్ భాషీ' అయిన

రాఘవుడే తెలుగు యువతకు ధృవ తార. ఆయన సతయ్ పరాకర్మం మానవత తెలుగు వారు ఆరాధించే దైవం.
తెలుగు కుటుంబ జగతుత్లో తాతగా, తండిర్గా, కొడుకుగా, మనవడుగా మరలి మొగలి జనిమ్సాత్డు రాముడు. 'అంతా రామమయం '
అనిపిసాత్డు.
శీర్రామనవమి తెలుగువారికి మహా పరవ్మది. 'శీర్రాముడు ఆంధర్హృదయేశవ్రుడు అనన్ మన దేశోదాద్రకుల పర్వచనం అనుభవ
సిదద్ం.
పలికే పర్తి పలుకు, పలికించేదీ, పలికింపబడేదీ, పలికేది కూడా 'రాముడే '
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