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�ాఙ�యం, �ారస�తం, �ా��త�ం

ఈ��డ� ప�జల వ�వ�రంల� �ాఙ�యం,
�ారస�తం, �ా��త�ం అ�� ప��ల� సమ���ర��ాల��ా
�ాడబడ�త����� . �ా� సూ��ం�ా ప����ం�నప��డ�
�క� �ట� అర�ంల�నూ , ప��జనం ల�నూ ��ల� �ే��
క��ిసు� ం��.

�ట�ల� �ాఙ�య��� �ాల�� �� ��నట���ే,
�ాలను �ాచ�ా ఏర���న ��ర�గ� వంట���
�ారస�తం.��ర�గ�ను �లక�ా వ��న ��న�ల�ంట���
�ా��త�ం. �ట� ప����� �స� ృ�� ���ం�� �ధం�ా
చూ�ించవచు�.
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�ాఙ�యం:

'�ా� ' అ�� శబ�� ��� 'మయ� 'అ�� ప�త�యం �ేర�ా
"�ాఙ�యమ�" అ�� శబ�ం ఏర�డ�త�ం��. �ాఙ�యం అంట�
�ాక��ల�� �ం��న�� అ� అర�ం.

ఒక గ�ంథం ల� ఉం�ే �షయ�ల���ాట�, �ాక��ల
ర�పంల� �ె��� సం��షణల�, ఉప����ాల�, ������క,
�ాంస�ృ�క �మర� �ా��ాల�, ఉత�ర ,ప�త��త��ాల�, ఇతర
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రచనల�� �ాఙ�యంల��� �ేర����. అందువలన
�ాఙ�య��� ఒక సమ�ద�ం �ా ����ా� ర� .
�ాజ��ఖర పం��త�ల� �ాఙ�య��� ��ండ� ర�ాల��ా

��������ర�.
అ. �ాస� � �ాఙ�యం:

సం��తం ,��ట�ం ,�ల�ం ,చం�ోలం�ార, ఖ��ళ,
���క ,��ౖద�ం వంట� �ా�ా� � ల�� �ాస� ��ాఙ�యంల���
వ�ా� �. ఇ� పం��త�లక� మ�త��� అర�మ��� ���ల�
ఉంట�� .�ాస� � ప��చయం ల�� �ామ�ను�లక� ఇ� అర�ం
�ావ�.
ఆ. �ావ� �ాఙ�యం:

ఇ�� సర�జనులక� ఆనం����, �శ� ���యసు�ను
అం��ం�ే�. ఇ� రమణ�య���న వర�నల�� ఉం��, అంద����
అర����, ఆ�� ���� క����ా� �.

�ామ�యణం , ��రతం, ��గవతం ,ప�బం��ల�,
జ�నపదం ,�ర�ాథల� �దల�ౖన� �ావ� �ాఙ�యం�ా
�ెప�వచు�.

2.�ారస�తం
ఇ�� �ాఙ�యం క��� �న����ాను, �ా��త�ం క���

��ద����ాను ఉంట�ం��. ��త ర�పంల� ఉం�ే అ�� �ాస� �
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గ�ం��ల�, పం��ం�ాల�, �ాస��ల�, �ా�ా�ల�, ��త
చ��త�ల�, �ఘంట�వ�ల� ,�ాచ�ాల�, నవలల� ,కథల�,
�ా��ాల� వంట� రచనల�� �ారస�తం�ా �ెప�వచు�.

�ారస�తం గ���ం� �ెల�సుక���టప��డ� రచనను
బట�� , ర�ం�ే ������� బట��  రచ���ార�ను �ాస� ��� ల��ా,
మ�కవ�ల��ా �భ�ంచవచు�.

�ాస� ��� డ� ఈ ల�కంల� ఆ�ర��ం�, �గ�ఢం�ా,
అంత���నం�ా ఉన� �షయ�లను �ా��ం� ,�ాట� గ���ం�
ర��ా� డ� . సృ�ి��� ప�� సృ�ి�  �ేయల�నడ�. �ా� కవ�ల�
సృ�ి��� తమ ఊహల�� ప��సృ�ి�  �ేయగలర�. �ా����,
�ా�సమహ��� ,�ా���సు ,క��, త�ల�ీ��సు, నన�య�,
�క�న, ఎర�న, �� తన, ����ధుడ�, అల��ా� ��ద�న, ��మన
వంట��ార� �ావ� సృ�ి�కర�ల��ా గ����ంచబ��� ర�.

�ా��త�ం:
�ాఙ�యం, �ారస���లక��� తక��వ ప���� క���న��

�ా��త�ం. జనులంద���� ఆనం���� క���ం�, ���యసు�ను
అం��ం�ే �� ప�ర�క���న ఉత�మ రచనల��ంట��
�ా��త�ం�ా �ెప�వచు�.
ఉ��: ��రత �ామ�యణ��� ఇ���ాల�,

క�మ�రసంభవం, అ�జ�� న�ాక�ంతలం, �దల�ౖన�.
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�ా��త�ంల� ����� ,ధనం,ల�కజ�త , అమంగళ���శనం,
ఆనందం ,����ప�ేశం ల�ంట� 6 ప��జ��ల� ఉ����.
అల�ంట� �ా��త�ం ఉత�మ �ా��త�ం�ా గ����ంప� �� ం��ం��.

ల��ా��� ��ల� క���ంచడం ��సం కవ�ల� �ే�ిన
సంపద ఈ �ాఙ�య, �ారస�త ,�ా�����ల�. అర�ం
�ేసుక��� �ా��� బట��  �ాఙ�యం మ� సమ�ద�ంల��ా,
�ారస�తం ఒక న�� ల��ా, �ా��త�ం ప��ాంత���న మ�నస
స��వరం�ానూ వ���ంచబ��� �


