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మందుమాట

చినవీరభద్రుడు సమకాలీన తెలుగ సాహితయాంలో అత్యాననిత 
సాహితీవేత్తలోలో ఒకరు. ఓ సాహితీ ప్రశంసకుడిగా  ప్రారంభమైన 
ప్రయాణంలో అతను ఓ సాహితీప్రవచనకారుడిగా రూపాంతరం 
చందాడు. ఈ మాటలు అతన్తో నా సుమారు ఒకటిననిర దశాబాదాల 
సాహచరయాంతో చప్పినవి. గొపపి వక్త, కవి, పండిత్డు, అన్వేషి, 
తాత్్తవికుడు, తారికికుడు, చిత్కారుడు వంటి ఇన్ని పారాశ్విలు ఓ మన్షిలో 
బహు అరుదుగా కన్ప్సా్తయి. 

ఈ పుస్తకంలోన్ వాయాసాలు వివిధ సందరాభాలోలో వివిధ విషయాల 
గరించి రచించినవి. అయితే వీటన్నిటికి వునని అంతఃసూత్ం మాత్ం 
ఒకటి.  అదే సాహితీప్రశంస. సాహితయాం, జీవితం, ప్రపంచం మూడింటిన్ 
అనుసంధానం చేయడంలో, సాహితీసందరాభాన్ని ఆవిషకిరించడంలో 
ఇతన్ ప్రత్భ ప్రత్వాయాసంలోను మనకి కన్ప్సు్తంది. అయితే 
ముందుగాన్ న్ను చప్పినట్లో ఈ సాహితీప్రశంసకుడు అన్క సందరాభాలోలో 
ప్రవచనకారుడిగాను కన్ప్సా్తడు. ఆ సాహితయా విషయంపై అతన్కునని 
ప్రేమ కొండొకచో అత్శయోకి్తగానూ అన్ప్ంచవచుచు. ఆ ప్రశంసలో 
అకకిడకకిడ శ్రుత్మంచిన సాహితాయాభిమానం కన్ప్ంచవచుచు. ఇవేమీ 
విషయాన్ని మననుంచి దూరం చేయలేవు.  అందుకే ముందువాకయాంలో 
ఈ సాహితీ ప్రశంసకుడు ఓ సాహితీ ప్రవచనకారుడిగా రూపాంతరం 
చందాడు అన్ మాట వాడాను.  కొన్ని సంవతస్రాల క్రితం  ఆయన 
రచించిన పునరాయానం మహాకావాయాన్ని న్ను ప్రచురించాను. అది న్ను 
ప్రేమంచే అత్ గొపపి పుస్తకాలోలో ఒకటిగా భావిసా్తను. మానవ జీవన 
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గమనాన్ని అంత గొపపిగా కవితాత్మకంగా ఆవిషకిరించిన మహాకావయాం  
నాకు ఈ మధయా కాలంలో కనబడలేదు.  నా చిననిపుపిడు నగనిమున్ 
కొయయాగర్ం నననింతగా వంటాడిందో అంతకనాని ఎకుకివగా ఈ 
కావయాం ననుని కటిటుపడేసింది.  అది చదివినపుపిడు నాకు నాపటలో జాల, 
భయం, ప్రేమ ఇలా అన్కాన్క భిననిమైన భావాలు ననానివహించాయి. 
ఆ అనుభూత్నుంచి ఇంకా న్ను బయటకు రాలేదు. నా ప్రయాణంలో 
అన్కాన్క ఘటాటులు పునరాయానంలో న్ను చూసుకునానిను. అంతటి 
బలమైన కవి వీరభద్రుడు. 

పాశాచుతయా తత్తవి శాసా్రాన్ని భారతీయ ధరా్మన్ని, జీవనవిధానాన్ని 
ప్రపంచంలోన్ అన్ని ఇజాలోలోన్ న్జాన్ని ఎంతోకొంత పట్టుకోవడాన్కి 
అతను న్రంతరం శ్రమసు్తంటాడు. దాన్కి సాహితాయాన్ని ఓ వాహికగా 
భావిసా్తడు. అందుకే ఆయన ప్రత్ వాయాసంలోను ఎంతోకొంత 
తరాకిన్ని జోడిసా్తడు. ఒక సిదా్ధంతాన్ని ఏరపిరచుకుంటాడు. దాన్ని ఓ 
ప్రవచనకారుడిగా ఆవిషకిరిసా్తడు. ఇదీ అతన్ రచనా పద్ధత్, నాకు 
అర్థమైనంతవరకు. అందుకే వీరభద్రుడికి నా భాగసావేమ సుధీర్ లా 
విపరీతమైన భకు్తలుంటారు.  అలాగే అతన్ని పటిటుంచుకోవటాన్కి 
భయపడేవాళ్ళు మరికొంతమంది వుంటారు.  ఎవరేమనుకునాని కానీ 
తెలుగ సాహితయాంలో వీరభద్రుడు ఓ వలుగదీపం. 

ఎమెస్కా విజయకుమార్
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ఆ గురువులేర్?

చదువుత్నని చదువు మధయాలో ఆపేసి ఉదోయాగం కోసం రాజమండ్రి వళళు ఇపపిటికి 
ముప్పి ఏళలోయింది. ఆ తరువాత అయిదేళళుపాట్ రాజమండ్రిలో గోదావరి ఒడు్డన 
గడిప్నకాలం సాహితయాపరంగా నా జీవితంలో చాలా విలువైనకాలం. ఆ రోజు ఎవరి 
సాన్నిధయాం, స్నిహం ననుని వలగించాయో ఆ మహనీయులోలో మలలోంపలలో శరభయయాగారు, 
మధునాపంత్ల సతయానారాయణశాస్త్రిగారు, ఆర్ .ఎస్ .సుదరశ్నంగారు, సావిత్రిగారు, 
టి.జె.రామనాథం, సమాచారం సుబ్రహ్మణయాం వంటి వారు సవేరా్గన్కి వళళుపోగా, 
నాకంతో అతయాంత ఆతీ్మయుడిగా మసిలన కవులూరి గోపీచంద్  ఏమైపోయాడో 
ఇపపిటికీ తెలయలేదు. వళళుపోయిన వాళలో తీప్గరు్తలుగా మలాలోప్రగడ రామారావు, 
తలాలోవఝుల పతంజలశాస్త్రి, మహేష్ , ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ, కలూలోరి భాసకిరం, 
కొపపిరి్త, వసీరా, ఎమె్మస్  సూరయానారాయణ, ఒమ్మ రమేష్  బాబు వంటి మత్రులు 
మగిలారు. వాళలోన్ కలుసుకుననిపుపిడలాలో ఆ రోజులు నమరేసుకోవడం మగిలంది.

82 నుంచి 87 మధయాకాలంలో న్ను రాజమండ్రిలో ఉననిపుపిడు, పేరుకి 
టెలఫోన్స్ లో ఉదోయాగం కానీ, గడిప్నకాలమంతా గోదావరి ఒడు్డన, సమాచారం 
పత్రికాకారాయాలయంలో, గౌతమీగ్ంథాలయంలో, మత్రుల ఇళళులోలోన్ గడిపాను. 
విశాఖపటటుణంలో ఆంధ్రవిశవేవిదాయాలయంలో చదువుకోవాలనని కోరిక ఉండేది నాకు. 
కాన్ రాజమండ్రి వీథులోలో గడిచిన నా జీవితం అంతకనాని గొపపి విశవేవిదాయాలయంలోన్ 
గడిప్న తృప్్తన్చిచుంది. అకకిడ ఏ నలుగరు కలసినా సాహితయాం తపపి మరొక మాట 
ఉండేదికాదు. ఆ చరచులోలో అంతరీలోనంగా న్లువునా దహించివేస్టంత సపిర్ధకూడా 
ఉండేది. నువువే అజంతాన్ చదువుత్నానివా, అయితే న్ను బైరాగిన్ చదువుత్నానిను, 
నువువే కాఫ్కిమీద కవితరాసావా, న్ను లోరాకిమీద రాసా్తను అన్టట్టుండేది. 
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ప్రపంచం చాలా విసా్తరంగా గోచరించేది. శరభయయాగారిదగ్గర 
‘మేఘసందేశం’ చదువుకోవాల, సుదరశ్నంగారిదగ్గర ‘టావో ఆఫ్  ఫిజికుస్’ గరించి 
వినాల, వరదా బ్రహా్మనందంగారింటికి వళళు పాల్  రాబస్న్  సంగీతం వినాల, మహేష్  
‘ఔట్  సైడర్ ’ గరించి మాటాలోడితే, గోపీచంద్  సారే్రాగరించి ఏమంటాడో వినాల. 
టి.జె.రామనాథం దగ్గర నాటకాలగరించీ, వంక బాలసుబ్రహ్మణయాం దగ్గర హిందీ 
పాటల గరించి తెలుసుకోవాల. రోజులు తొందరగా గడిచిపోత్నానియనని బంగ. 
వాలీ్మకి రామాయణం, అరవిందుల సావిత్రి, కాళ్పటనిం రామారావు కథలు, గదదార్  
పాటలు- కావాయాలు, పుస్తకాలు, వాదాలు నాలుగవైపులనుంచీ చుట్టుముడుత్ంటే, 
సన్నిధానం నరసింహశర్మ చపేపి రాజమండ్రిగాథలు ఒకపటాటున న్లవన్చేచువికావు. 
తారసపడ్డ ప్రత్ ఒకకి వయాకీ్త జీవితాన్కొక కొత్త కిటికీ తలుపు తెరిచేవాడు. పోత్కూచి 
సూరయానారాయణమూరి్తవంటి సనాతనుడు స్టుఫ్న్  జెవేయిగ్  రాసిన ‘ద వరల్్డ  ఆఫ్  
యెసటుర్  డే’న్ పరిచయంచేస్్త, ఆర్ .బి. పండాయాలవంటి పాత్రికేయుడు వియతాకింగ్  
గెరిలాలోలగరించి మాటాలోడేవాడు. ప్.వి.ఎస్ .శాస్త్రి బాలగంగాధర్  త్లక్  ముచచుట్లో 
చపు్తంటే, ఎవరింటికో చుటటుపుచూపుగా వచిచున ఒక యువత్ జగజీత్  సింగ్ , చిత్రాసింగ్  
గజళలోను పరిచయం చేసి వళలోపోయేది. 

రాజమండ్రి మీద పాట రాసూ్త ఆరుద్ర ‘శ్రీనాథకవి న్వాసము పదదాముచచుట’ 
అన్ రాసాడు. రాజమండ్రి ఎవరు వచిచువళలోనా ఒక ముచచుటే. ఒకరోజు బంగాల్  
నుంచి ఎవరో విపలోవకారులు వచాచురంటే, అంతా కటటుగట్టుకున్ పోయాం. 
జీవకారుణయాసంఘం మేడమీద చరచులు. న్ను నజ్రుల్  ఇసాలోం గరించి మాటాలోడబోతే, 
ఆ బృందనాయకుడు, ‘ఇంకా ఎంతకాలం నజ్రుల్  గరించి మాటాలోడతారు? ఇదిగో 
ఈ కవిత వినండి’ అంటో ఒక గేయం బంగాలీలో విన్ప్ంచాడు. అది వింటూన్ 
తెలలోబోయాం. ‘కషటుజీవులం, మేం కమూయాన్ష్టులం/అవుననాని కాదనాని అదే ఇష్టులం’, 
అన్స్టిటు సుబాబారావు పాట అది. ఆ క్షణాలు గరొ్తస్్త ఇపపిటికీ నా ఒళ్ళు జలదరిసు్తంది.

గోరీకి రాసుకుననిట్టుగా రాజమండ్రిలో నాకు ఒకకి విశవేవిదాయాలయం కాదు, అన్క 
విశవేవిదాయాలయాలు పరిచయమయాయాయి. సాయంకాలం గోదావరి ఒడు్డన కూచుంటే, 
చంద్రుడుదయించేవాడు. ఈ కొసనుండి ఆ కొసకి చంద్రుడు ప్రయాణిసు్తననింతస్పూ 
మేమెన్ని దేశదేశాలకవితావేల నావలోలో పయన్సు్తంటేవాళళుం. జపనీయ హైకూ, 
ఇసా్మయిల్  కవిత, నైజీరియా పోరాటగీతాలు, న్బల్  బహుమత్ అందుకుంటూ 
‘నూరేళళు ఒంటరితనం’ మీద మారకివిజ్  చేసిన ప్రసంగం, రూస్, గొథే, టాల్  సాటుయి, 
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డాసటువసీకి- మేమటాలో ప్రపంచమంతా చుటిటు వసు్తండగాన్, అకకిడ లాంచీలరేవుదగ్గర 
మెటలోమీద కూచుండగాన్ చంద్రుడు అస్తమంచి సూరుయాడుదయించిన వేళలెన్ని.
తరువాత కాలంలో న్ను రాష్టంలో ఎన్ని పటటుణాలోలో, నగరాలోలో న్వసించాను. 
కాన్, సాహితయాసంసకిృత్కి సంబంధించి రాజమండ్రిలాంటి జనావాసం నాకిపపిటికీ 
తారసపడలేదు. అకకిడ న్ను జీవించిననానిళ్ళు నననివరూ ‘నీ ఉదోయాగమేమట’న్గాన్, 
‘నీ జీతమెంత’న్ గాన్ అడగలేదు. రాజమండ్రి నననిపుపిడూ ‘నువివేపుపిడే పుస్తకం 
చదువుత్నానివు?’, ‘ఈ మధయా కొత్తగా ఏ కవిత రాసావు?’ అన్ అడిగేది. రాజమండ్రి 
వదిలపటిటున ఏళలో తరువాత, న్నంతో అభిమాన్ంచే ఒక కవి, సామాజికవిలువల 
పటలో అంతగా లక్షష్ం లేన్వాడుకూడా, నా ఉదోయాగం, జీతం లాంటి వివరాలనీని 
అడిగి, ‘న్నుని ఇంటినుంచి ఆఫీసుకి తీసుకుపోడాన్కి కారిసా్తరా’ అన్ అడిగినపుపిడు, 
న్ను రాజమండ్రి సాహితాయానుభవంనుంచి పరిపూర్ణమైన యాంటీథీసిసుస్లోకి 
ప్రయాణించానన్ తెలుసుకునానిను.

రాజమండ్రి చాలా సనాతన, సంకిలోషటుగ్రామం. అకకిడుననిన్ని శాఖలూ, 
మతభేదాలూ మరకకిడా కనబడవు. ఒక విధంగా చూస్్త, పురాతన ప్రదేశాలోలో పేరుకున్ 
సంకుచితతవేం అకకిడ గడ్డకటిటుమరీ కన్ప్సు్తంది. కాన్, కులాలకూ, జాత్లకూ, 
సరిహదుదాలకూ అతీతంగా ఆలోచించడమెలాన్ నాకు రాజమండ్రిన్ నూరిపోసింది. 
భాషలకూ, భావజాలాలకూ అతీతంగా కవితావేననిటాలో కావిలంచుకోవాలో 
అకకిడే న్రుచుకునానిను. చాలాకాలం తరువాత ఒకసారి అనంతపురంలో ఒక 
సాహితయాసమావేశంలో పాల్్గననిపుపిడు అకకిడి సాహితయాశ్రోతలు ననుని మానసికంగా 
చాలా పరీక్షకు గరిచేసారు. కాన్ న్ను ఆ సభలోలో చిరునవువేతో పాలో్గడం చూసి 
ఒక మత్రుడు ‘మీకింత న్బబారం ఎలా వచిచుంది?’ అన్ అడిగాడు. అపుపిడు న్ను 
రాజమండ్రిదిశగా త్రిగి ‘నా తక్షశిలకు నమసాకిరం’ అనానిను. సాహితాయాన్ని 
ప్రజాసావేమకపద్ధత్లో అధయాయనం చేయడమెలాన్ న్ను న్రుచుకుననిదకకిడే.

సంప్రదాయసాహితాయానీని, ఆధున్కసాహితాయానీని కలప్ చదవడమెలాన్ 
రాజమండ్రిలోన్ తెలుసుకునానిను. ఒక సాహితయాసమావేశం ముచచుట. ఆ రోజు 
మోహన్ ప్రసాద్  మాటాలోడుతూ, ‘కవితను ఆరంభించడం కషటుమంటారంతా, 
కాన్ కవితను ఎకకిడ ఆపాలో తెలసినవాడే కవి’ అనానిడు. ఆ మాట వినగాన్ 
మొదటివరసలోంచి ‘శహ్ భాష్ ’ అన్ వినవచిచుంది. ఆ ప్రశంస ఎవరిదా అన్ చూసాం. 
శరభయయాగారు! ఆ మాటలు చపు్తననిపుపిడు ‘మో’ మనసులో ఇలయటో, డిలాన్  
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థామస్ ఉండి ఉండాల. ఆ మాటలు వింటూ తలపంకించినపుపిడు శరభయయాగారికి 
ఏ కాళదాస్, నాచనస్ముడో గరొ్తచిచువుండాల. ఆ దృశాయాలు ఇపుపిడు కనీసం 
రాజమండ్రిలోనైనా కన్ప్సా్తయా? అనుమానమే.

కాలం మారిపోయింది. ఇపుపిడన్ని పుస్తకాలు. దేశదేశాల సాహితయాం 
ముననిననిడూ లేనంతగా అందుబాట్లోకి వచిచుంది. ఇంటరనిట్  తెరిస్్త, 
మహాసముద్రమంత వాఙ్మయం సాక్షాతకిరిసు్తంది. కాన్, చదువుకోడాన్కీ, సపిందన 
పంచుకోడాన్కీ మత్రులేరీ? ఆ నాటి ఆ జవేలనమేది? ఆ సపిర్థలేవి? దీపస్తంభాలాలోగా 
న్లబడ్డ ఆ గరువులేరి?

2012
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ఏరీ ఆ సనిమిత్రులు?

తుపాను నవలోలో అనుకుంటాను, అడివి బాప్రాజుగారు గంగానది ఋష్ల నది, 
యమున ప్రేమకుల నది, కృష్ణ శిలుపిల నది, కావేరి సంగీతకారుల నది అన్ చపూ్త, 
గోదావరి కవుల నది అంటారు. గోదావరి నీళళులోలో, గాలలో, ఆ ఒడు్డన మనలో 
కవితావేన్ని మేల్కిలేపి లక్షణమేదో ఉందన్ నాకూకిడా అనుభవమయింది. 

82-87 మధయాకాలంలో న్ను రాజమండ్రిలో పన్చేసాను. చదువుకోవడాన్కి 
మా కుట్ంబ ఆరి్థకపరిసి్థత్ అనుకూలంచక డిగ్రీ చదువు మధయాలో ఆపేసి 
రాజమండ్రిలో టెలఫోన్స్ లో అకంటెంట్గా పన్చేసాను. కాన్ ఆ అయిదేళళు 
కాలంలోన్ న్ను న్జంగా సాహితయామంటే ఏమటో తెలుసుకునానిను. కవితావేన్ని ఎటాలో 
ఉపాసించాలో, ఎందుకు ఉపాసించాలో అర్థం చేసుకునానిను. గోదావరి గట్టు నా 
తక్షశిల. అకకిడ నాకు గొపపిగరువులు దొరికారు, గొపపి సహాధాయాయులు దొరికారు. 
గోదావరి అనగాన్ నాకు వాళళుంతా గరొ్తసా్తరు. వాళళులోలో చాలామంది న్ను 
చూడలేన్ లోకాలకు వళళుపోయారు. కాన్ ఎపుపిడైనా గోదావరిమాత విగ్హందగ్గరో, 
లాంచీలరేవుదగ్గరో క్షణంపాట్ న్లబడా్డ వాళళుంతా అకకిడుననిటూటు, నాతో 
మాటాలోడుత్ననిటూటు అన్ప్సు్తంది. 

‘మా గోదావరియే, తదీయతటియే ఆమానియాంత సంవేదుయాడౌ మా గౌరీశుడ, 
మా వేణుగోపాలుడే..’ అంటూ మంత్జపం చేసు్తననిట్టుగా పదయాపాదాలు నమరేసుకున్ 
మలలోంపలలో శరభయయా గరొ్తసా్తరు. ఆయనది కృష్్ణజిలాలో ఎలకుర్రు. కాన్ జీవితమంతా 
గోదావరిసన్నిధిలోన్ గడిపారు. సంసకిృత, తెలుగ సాహితయామంతా ఆయనకి 
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కంఠోపాఠం. కాన్ పండిత్డిలాగా కాకుండా రస్నా్మదిలాగా జీవించారు. కవితవేం 
పండిత్లు బోధించకూడదు, భావుకులు బోధించాల అన్వారాయన. కవితావేన్కి 
ప్రాచీనమనీ, ఆధున్కమనీ, ప్రాచయామనీ, పాశాచుతయామనీ తేడా ఉండదన్ నమే్మరాయన. 
ఒక కవితవేవాకయాంముందు ఎటాలో సాష్టుంగపడాలో ఆయన్ని చూస్ న్రుచుకునానిను. 
గోదావరి ఒడు్డన ఉండే ఆంధ్రయువతీ సంసకిృత కళాశాలలో ఆయన చాలా ఏళ్ళు 
ఉపనాయాసకుడిగా, ఆ తరావేత ప్న్స్పాలుగా పన్చేసారు. ఎన్ని సాయంకాలాలు, 
రాత్రులు సమాచారం మేడమీద వాళళుంటోలో, గోదావరి గట్టున ఆయన సంసకిృత, 
తెలుగ కావాయానందమన్ మృష్టుననిభోజనం చేసూ్త మధయాలో ఒకొకికకి ముదదా నా 
చేత్లోలో కూడా పటేటువారు. ఆ రుచి ఎటాలోంటిదంటే, ఆ తరావేత నాకు సాహితయాంలో 
మరవవేరినీ గరువులనుకోవడాన్కి మనసొపపిలేదు.

మధునాపంత్ల సతయానారాయణశాస్త్రి యానాందగ్గర పలలోపాలెంలో పుటాటురు. 
వాళళు నాననిగారు మధునాపంత్ల సతయానారాయణమూరి్త అకకిడనుంచి ఆంధ్రి 
అన్ పత్రిక నడిపారు. ఇరవయయావ శతాబిదా ప్రారంభంలో తెలుగలో నవయాకవితవేం, 
నవయాసాహితయాచైతనయాం అంకురించిన వేళలకి పలలోపాలెం సాక్షి అన్ సాక్షాతూ్త 
త్రుపత్వంకట కవులే గొంతెత్్త మరీ చపాపిరు. అట్వంటి న్పథయాం నుంచి 
వచిచున మధునాపంత్ల ‘ఆంధ్రపురాణం’ రచించడంలో ఆశచురయామేముంది? 
ఆంధ్రులచరిత్న్ పురాణంగా చపపివచచున్ ఆ ఒకకి ఆలోచనతో ఆయన విశవేనాథ 
సతయానారాయణన్ కూడా దాటిపోయారన్ప్సు్తంది. 

ఆర్ .ఎస్ .సుదరశ్నంగారు పుటిటుంది మదనపలలోలో. ఉదోయాగరీతాయా అయిదారేళళు 
పాట్ ఆయన రాజమండ్రిలో ఉనానిరు. కాన్ ఆ ఊరితో ఆజన్మబంధం 
పనవేసుకునానిరు. తన చివరిరోజులోలో మదనపలలోలో తన సొంత ఇంటోలోన్ గడిప్నా 
ఎపుపిడూ గోదావరినీ, తన రాజమండ్రిరోజులేని తలుచుకుంటూ గడిపారు.
ఆయనవలలోన్ రాజమండ్రి సాహితయా చరచులోలో అసి్తతవేవాదం, ఫ్రాయిడ్ , యంగ్ , సారే్రా, 
కిర్కి  గార్్డ , పాల్  టిలలోచ్  ప్రవేశించారు. ఆయనవలలోన్ రమణమహరిషి, కృష్ణమూరి్త, 
‘ద డాన్స్  ఆఫ్  ఊలీమాషటుర్ ’ ల గరించి మేం తెలుకోగలగాం. సాహితయావిమరశ్, 
అనుశీలన మేమాయనునించే న్రుచుకునానిం. సుదరశ్నంగారు వృత్్తరీతాయా ఇంగీలోష్ 
ఉపనాయాసకులు. అందుకన్ ఆయన్నికసారి షేకిస్పియర్  నాటకాలు చపపిమన్ 
అడిగాం. మా కోసం ఆయన నాలుగైదురోజులపాట్ గౌతమీ గ్ంథాలయంలో 
హేమెలోట్  నాటకం పాఠం చపాపిరు. ఆ చప్పిన విధానం ఎట్వంటిదంటే, ఆ తరావేత 
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షేకిస్పియర్  నాటకాలు చదువుకోవడాన్కి నాకు మరవవేరి సహాయమూ అవసరం 
లేకపోయింది. అందరికీ అంతరేవేది అంటే గోదావరి సముద్రంలో కలస్ చోట్. 
కాన్ సుదరశ్నంగారిటాలో రాసారు: ‘వదకి కనుగొంటి నాంతరవేదియందు/నది 
వసిషటు జలన్ధి సంగమము జెందు/లవణవిసూఫూరి్తగల మృత్యారాత్రి మ్రోల/మన్షి 
సావేదువై జోయాత్రాత్మ వలగింప’.

గరజాడకళాసమత్ దరశ్కుడు, రూపకప్రయోక్త టి.జె.రామనాథంతో నా 
సాహచరయాం ఎంత విలువైందో న్ను రాజమండ్రి వదిలపటిటున తరావేతన్ నాకు 
మరింత సపిషటుంగా తెలసొచిచుంది. ఆయనుని రాజమండ్రి పత్రికలు ‘జనరంజక 
రూపకర్త’ అన్ ప్లచేవి. ప్రజల అభిరుచి సా్థయికి తాను దిగకుండా కళాఖండాలని 
సృషిటుంచిన బి.ఎన్ .రడి్డలాగా కాకుండా పండితపామరరంజకంగా కళాసృషిటు చేసిన 
క.వి.రడి్డ లాంటి దరశ్కుడు రామనాథమన్ మా మహేష్  ఎపుపిడూ అంటూండేవాడు. 
నా ఇరవయేయాళళు వయసులో ఆయన నాతో ‘సావేతంత్యారోదయామ శంఖారావం’ అన్ 
డాకుయామెంటరీ రూపకం రాయించాడు. ఆ రూపకం రిహారస్ల్స్  కోసం ప్రత్ రాత్రీ 
ధవళేశవేరంలో గడిప్ తెలలోవారాక రాజమండ్రి రావడం ఒక అనుభవం. నాకే కాదు, 
అందులో గాంధీగా నటించిన ప్రసిద్ధ కవి వసీరాకీ, నహ్రూగా నటించిన ప్రసిద్ధ 
రాజకీయనాయకుడు ఉండవలలో అరుణకుమార్  కీ, మరందరికో కూడా.

సావిత్రిగారిది కూడా రాజమండ్రి కాదు, ఆమె పుటిటుంది పశిచుమగోదావరిజిలాలోలో. 
కాన్ ఆమె రాజమండ్రి సావిత్రిగాన్ ప్రసిది్ధ చందారు. అంత జాజవేలయామాన వయాకి్తతావేలు 
మనకి చాలా అరుదుగా కనబడతారు. ఇపుపిడామె తెలుగలో మొదటి మలటెంట్ 
ఫెమన్సుటుగా, ఆమె ‘బందిపోట్లో’ కవిత మొదటి ఫెమన్సుటుకవితగా గరి్తంపు పందింది. 
ఆమె హేత్వాది, కమూయాన్ష్టు, ఫెమన్సుటు న్జమే కాన్, అన్నిటికనాని ముందు ఆమె 
న్జమైన మన్షి. మనుష్లకోసం పడిచచిచున మన్షి. ఒకసారి ఆమెను అకారణంగా 
అరష్టుచేసి రాజమండ్రి స్ంట్రల్  జైలోలో పటాటురు. వారంరోజులో, రండువారాలో 
ఉననిదనుకుంటాను. ఆ కొదిదారోజులోలోన్ ఆమె అకకిడి డిటెనూయాలకి చింగిజ్  అయిత్  
మాతొవ్  ‘తలలోభూదేవి’ నవల మొత్తం రోజూ చదివి విన్ప్ంచింది. బయటికొచాచుక, 
‘స్ంట్రలోలో జైలోలో ఎంత బావుందీ, అకకిడుననివాళళుంతా న్రోదాష్లే’ అందామె.

కాలమానంలో రాజమండ్రి నాకు రండురకాలు. ఒకటి సుబ్రహ్మణయాం ఉననిపపిటి 
రాజమండ్రి, రండవది సుబ్రహ్మణయాం లేన్ రాజమండ్రి. అందరూ సమాచారం 
సుబ్రహ్మణయాంగా ఎంతో ఆతీ్మయంగా ప్లుచుకున్ సుబ్రహ్మణయాం గోదావరి సంసకిృత్కి 
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న్జమైన ప్రత్న్ధి. రాజమండ్రి ఆత్మ అతడికి తెలుసు. చిననిపత్రికల సంపాదకులోలో 
అత్యాత్తమ సంపాదకుడిగా చాలా చిననివయసులోన్ ప్రధానమంత్రినుంచి సతాకిరం 
పందినవాడు. కాన్ అతణి్ణ న్ను కేవలం పాత్రికేయుడిగా చూడలేను. అతడు 
నాలాంటివాళళుందరికీ స్దరుడు కూడా. 

కవులూరి గోపీచంద్ ది ఏలూరు. వాళళునాననిగారు కవులూరి వంకటేశవేరరావు 
గారు చాలాకాలం విశాలాంధ్రలో పన్చేసారు. ఆయన వలలో గోపీచంద్  
చిననివయసులోన్ మార్కిస్ న్, ఎంగెల్స్ నీ, లెన్న్ నీ చదువుకునానిడు. తండ్రి రాయిసుటు 
కావడం వలలో ఎం.ఎన్ .రాయిన్ కూడా చదివాడు. చాలాకాలం పాట్ రాజమండ్రిపేపర్  
మలులోలో, ఆ తరావేత కొంతకాలం ఒరిసాస్లో జె.క. పేపర్  మలులోలో కమసుటుగా 
పన్చేసాడు. ముప్పి ఏళళు వయసులో భారయాన్, ప్లలోవాణ్్ణ వదిలపటిటు జీవితసతయాం 
వత్కుకింటూ ఇలులోవిడిచి వళళుపోయాడు. ఇపపిటికీ అతడి ఆచూకీ తెలయదు. కాన్ 
అతడితో ఒకకిసారి మాటాలోడినవాళ్ళు కూడా ఇపపిటికీ అతణి్ణ గరు్తచేసుకుంటూన్ 
ఉంటారు. తన సాహచరయాంతో అతడు ననుని తీరిచుదిదాదాడన్ చపపివచుచు. అతడివలలోన్ 
న్ను తత్తవిశాస్తవిదాయారి్థగా మారేను. సుదరశ్నంగారి ప్రభావం వలలో అతడు మారికిస్జం 
నుంచి అసి్తతవేవాదం వైపు ఆకరిషిత్డయాయాడు. ఏ దురు్మహూరా్తన్ని అతడికి న్ను 
కాఫ్కి పేరు పరిచయం చేసాను. ‘జర్మన్  సంప్రదాయ సాహితయాదరపిణం’లో కాఫ్కి 
కథ ‘తీరుపి’ చదివేక అతడు మునుపటిలాగా ఉండలేకపోయాడు. ఆ కథ చదివేక 
‘క్షమంచు కాఫ్కి’ అన్ రాసిన కవితలో ‘శకి్తమంత్డివి నువువే అయినా క్షమసా్తవు/ 
కాలాన్ని కాన్ స్టుంట్ గా చేసుకునానివు, నీ వాటాకు క్షయపాత్వచిచుంది క్షమంచు’ అన్ 
రాసాడు. అపపిణు్ణంచీ అతణి్ణ ఇంటినుంచి బయటకు లాకుకిపోయేదాకా కాఫ్కి అతణి్ణ 
వంటాడుతూన్ ఉనానిడు.

మేమందరం మహేష్ గా ప్లుచుకున్ చక్రాల వంకట సుబుబామహేశవేర్  
గోదావరిజిలాలోవాడు కాడు. కాన్ పేపర్  మలులోలో స్ఫీటుఆఫీసరుగా పన్చేస్వాడు. 
మా బృందంలోన్ మా మత్రురాలు శకుంతలన్ పళళు చేసుకున్ తరావేత రోజులోలో 
శ్రీహరికోట వళళుపోయినదాకా మహేష్ , రాజమండ్రితో విడదీయలేనంత అనుబంధం 
పంచుకునానిడు. గరభాగళ్ళు దేవుడికి హారత్సూ్త అరాచుమూరి్తన్ పరిచయం చేసా్తరే,  
అటాలో మహేష్  రాజమండ్రికి పటిటున హారత్ లాంటివాడు. ఆ వలుగలోన్ న్ను 
రాజమండ్రినీ, గోదావరినీ పోలుచుకునానిను. కాళదాసు ఉదయనపండిత్ల గరించి 
చపా్తడే, మహేశ్  అటాలోంటి రాజమండ్రి పండిత్డు. అతడివలలోన్ నాకు వీరేశలంగం, 
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చిలకమరి్త, టంగటూరి, గరిమెళలో వంటివారు అర్థమయాయారు. ఎన్ని సాయంకాలాలు, 
ఎన్ని రాత్రులు, ఎన్ని ఎడతెగన్ చరచులు! సూరుయాడు అస్తమసు్తండగా గోదావరి గట్టుకు 
చేరుకున్వాళళుం. అకకిడే మళాళు సూరోయాదయందాకా, ఆకలదపుపిలు తెలయకుండా, 
కంటికి కునుకురాకుండా మేమెన్ని రాత్రులో గడిపాం. సాధారణంగా ఆ వయసులో 
యువకులు ప్రేమలో పడతారు, ప్రణయానుభవంలో మాత్మే అటాలోంటి ఉనా్మదం 
ఉంట్ంది. కాన్ మేమపుపిడు కవితవేంలో ప్రేమలో పడా్డం. గోదావరి గట్టు 
సంకేతస్థలంగా కవితవేంతో సాగిన ప్రేమాయణం మాది. 

కవితవేం, తత్తవిశాస్తం, కళాసృజనకి పరిమతమైన మా బృందంలో సంగీతాన్ని 
పట్టుకొచిచునవాడు వంక బాలసుబ్రహ్మణయాం. అతడి సాహితయాపరిచయం, పరిజా్ఞనం 
తకుకివేమీ కాదు. ఆయన ప్రేరణవలలోన్ న్నూ, గోపీచంద్  కలసి రాజమండ్రి 
రీడర్స్  కలోబ్  ఏరాపిట్ చేసాం కూడా.ఒక వేసవిలో రండువారాల పాట్ సాహితయా, 
సామాజికశాస్త తరగత్లు కూడా నడిపాం. కాన్ సంగీతాన్ని ఎటాలో వినాలో, ఎటాలో 
ప్రశంసించాలో బాలసుబ్రహ్మణయామే మాకు న్రాపిడు. ఆ గోదావరి గట్టుమీద పాతటేప్  
రికార్డరొకటి పట్టుకొచిచు ఈ రోజు మీకు హేమంతకుమార్ న్ పరిచయం చేసా్తనన్ 
వాడు. పాటగరించీ, టూయాన్  గరించీ, రాగం గరించీ, అందులో భావం గరించీ, 
ఔచితయాం గరించీ సుదీర్ంగా చపేపిక, అపుపిడు ఆన్  బటన్  న్కకిగాన్ ‘ఏ నయన్  డరే 
డరే..’ అన్ వినబడగాన్ మాకళళుముందొక అత్లోక సావేప్నిక ప్రపంచం తలుపులు 
తెరుచుకున్ది.

రాళళుబండి కవితాప్రసాద్  నా రాజమండ్రి మత్రుడు కాడు. కాన్ నాకు గోదావరి 
మత్రుడు. న్ను రాజమండ్రిలో గోదావరిన్ ఉపాసిసు్తననిపుపిడు అతడు భద్రాచలంలో 
గోదావరిన్ ఉపాసిసు్తనానిడు. తరావేత రోజులోలో గోదావరికీ, సాహితయాస్నిహాలకీ 
ఎంతో దూరంగా, ప్రభుతోవేదోయాగలుగా మేం జీవించవలసివచిచునపుపిడు గోదావరి 
సాక్షిగా మేం మళాళు ఆ సవేపనిప్రపంచంలోకి ప్రయాణించాలన్ కలలుగన్వాళళుం. 
ఈ ఏడాదో, వచేచు ఏడాదో వాలంటరీ రిటైర్మంట్ తీసుకుందామనీ, అపుపిడు మళాళు 
ఆంధ్రదేశమంతా త్రుగతూ సాహితయాం గరించి మాటాలోడుతూ దేశాన్ని జాగృతం 
చేదాదామన్ ఎననిన్ని ఊసులాడుకున్వాళళుం, ఊహలు పంచుకున్వాళళుం.

న్ను కొండలోలో పుటాటును, అడవులోలో త్రిగాను, నగరంలో గడుపుత్నానిను. 
కాన్ నది ఒడు్డన జీవించిన అనుభవం అదివేతీయం. ఆ నది గోదావరి కావడం 
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నా అదృషటుం. గంటగంటకీ నది వనని మారుతూ ఉంట్ంది. న్లా, నదీ, న్ంగీ కలసి 
రసరమయా సంగీత సమారోహం నడుపుతూ ఉంటాయి. ఆ రంగలీని, ఆ సంగీతానీని 
కనానిరపికుండా విభ్రమంతో చూసూ్తనని ననుని నా సాహితయామత్రులు మరింత 
రస్నా్మదంలోకి నటేటుసారు. 

ఏరీ ఆ సన్్మత్రులు? నన్నికకిడ వదిలేసి ఎకకిడకు వళలోపోయారు? మా 
మాష్టురు శరభయయాగారు ఒక పదయాంలో రాసుకుననిట్టుగా ‘తలప ధరణి బ్రదుక 
దాగిలమూతయో! వారలెందొ! కానరారు మరల.’ ఇపుపిడు మగిలందలాలో అకకిడ 
గోదావరినీళ్లో, ఇకకిడ నా కనీనిళ్లో.

2015
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దేశికోత్మడు

సామల సదాశివ (1928-2012) గారి పేరు న్ను మొదటిసారి విననిది 
ముప్పిఏళళుకిందట. రాజమండ్రిలో జరిగిన పుస్తకప్రదరశ్నలో మరాఠీకవి కేశవసుత 
మీద సాహితయాఅకాదెమీ ప్రచురించిన మోన్గ్రాపు చదివాను. అది రాసింది 
ప్రభాకరమాచేవే అనుకుంటాను. అందులో ఆయన కేశవసుత కవితలు కూడా 
పందుపరిచాడు. ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగలోకి అనువదించిన సదాశివగారు ఆ కవితల 
వాడీ, వేడీ తగ్గకుండా అనువాదం చేసారు. ఒక ఆధున్క తెలుగకవిన్ చదువుత్ననిటేటు 
న్నాకవితలెన్ని సారులో చదువుకునానిను.

ఆ తరావేత పదేళళుకు, 1992లో అనుకుంటాను, సదాశివగారిన్ 
అదిలాబాదులో కలుసుకునానిను. ఉటూనిరు సమగ్గిరిజనాభివృది్ధసంస్థలో జిలాలో 
గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా చేరిన వంటన్, బహుశా, న్ను అదిలాబాదువళళున 
మొదటిరోజున్ ఆయనుని కలసినట్టు గరు్త. చాలామందికి మలేలోన్ నాకుకూడా 
సదాశివగారి జీవితవిశేష్లు ఫణికుమార్  గారి ‘గోదావరిగాథలు’ దావేరాన్ 
పరిచయం. మేం కలుసుకునని మొదటిసారే మేమెపపిటినుంచో ఒకరికొకరం బాగా 
తెలసినవాళలోలాగా, ఒకరి ఇష్టులపటలో మరొకరు ఇషటుం పంచుకుననివాళళులాగా, 
చాలాకాలంగా ఒకరికోసం మరొకరు ఎదురుచూసు్తననివాళలోలాగా మాటాలోడుకునానిం. 
న్ను కేశవసుత కవితవేం చదివానన్ చపూ్త అందులోంచి ఆయన అనువదించిన 
కవితాపంకు్తలు పఠిసు్తంటే ఆయన ముఖం సంతోషంతో వలగిపోయింది. 
నా గరువులెవరు, అభిమానకవులెవరు, న్న్పుస్తకాలని మళ్ళు మళ్ళు చదువుత్ంటాను 
లాంటి ప్రశనిలేవో అడుగతూ ‘మీకు హిందుసా్థనీ సంగీతంలో ఏ గాయకులు ఎకుకివ 
ఇషటుం?’ అనడిగారు. 
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న్నా ప్రశని విన్ కంగారు పడిపోయాను. హిందుసా్థనీసంగీతం గరించి 
సదాశివగారి వైదుషయామెట్వంటిదో అపపిటికే విన్ వునానిను. అందుకన్ బరుగా్గ నాకు 
హిందుసా్థనీ గరించి ఏమీ తెలయదనానిను. 

‘లేదే, మీరు ఇంటోలో హిందుసా్థనీగాయకులని వింటూంటారన్ మా మత్రులు 
చపాపిరే’ అనానిరాయన. అపుపిడు గరొ్తచిచుంది నాకు, అపపిటికి కొన్ని రోజులముందట 
ప్రసిద్ధ కథారచయిత బి. మురళ్ధర్  ఒక సాయంకాలం ఉటూనిరులో మా ఇంటికి 
వచిచునపుపిడు న్ను ఆరుబయట కూచున్ హిందుసా్థనీ సంగీతం వింటూండటం 
చూసిన సంగత్. 

‘అవును సార్ , వినడమైతే వింటూంటాను, కాన్ నాకా శాస్తంగరించి పదదాగా 
ఏమీ తెలీదు’ అనానిను. 

‘ఎవరిన్ వింటూంటారు?’ అనడిగారాయన.

ఇక ఆయన్ని తప్పించుకోవడం కషటుమన్ ‘బడే గలాం అలీఖాన్ , ఉసా్తద్  
ఫయాయాజ్  ఖాన్ , అమీర్  ఖాన్ , కిశోరీ ఆమోనకిర్ , హీరాబాయి బరోడేకర్ ’ లాంటి పేరేలోవో 
చపాపిను.

 ‘చాలాబావుంది, అయితే, చపపిండి, బడే గలాం ఆలీఖాన్ , ఫయాజ్  ఖాన్  లలో 
మీకవరంటే ఎకుకివిషటుం?’ అనడిగారాయన.

నీకు గరజాడ ఇషటుమా, రాయప్రోలు ఇషటుమా అంటే గంటలకొదీదా మాటాలోడగలను. 
శ్రీశ్రీకీ, నారాయణబాబుకీ తేడా చపపిమంటే అతయాంత ఉతాస్హంతో మాటాలోడగలను. 
కాన్ బడే గలాం, ఫయాజ్  ఖాన్  ల గరించి మాటాలోడటమా? అది కూడా ఒక మాషటుర్  
ముందు! కాన్ ఆయన ఎంతో ఆసకి్తతో నా వైపే చూసు్తనానిరు. రసపాలోవితాలైన ఆ 
దృకుకిలోలో జీవితకాలసంగీతశ్రవణం రగిలసూ్తవచిచున ప్పాస అంతా గూడుకట్టుకున్ 
ఉంది. 

న్ను గొంత్పగలుచుకున్ ‘శాస్తపరంగా న్న్మీ చపపిలేను కానీ విన్టపపిటి 
నా అనుభూత్ చపా్తను. బడే గలాం ఆలీఖాన్ న్ వింటూంటే గొపపిగా ఉంట్ంది. 
చాలా ఎత్్తలోలో ప్రయాణిసు్తననిట్టుంట్ంది. సరావేంగాలూ మేలుకుంట్ననిట్టుంట్ంది. 
తెలలోవారుత్ననిట్టుంట్ంది. కానీ, ఫయాజ్  ఖాన్ - ఆయన్ని వింటూంటే ఏదో 
కలలప్రపంచంలోకి, ఏదో లోత్లోలోకి, ఏదో అసపిషటుమైన దారులోలో ఎటో 
ప్రయాణిసు్తననిట్టుంట్ంది’ అనానిను.
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ఆ మాటలు వింటూన్ ఆయన పరవశించిపోయారు. ‘ఇదీ సంగీతం వినవలసిన 
పద్ధత్. ఇటాలో అప్షియేట్  చయాయాల, మీకు తెలుసా, మీరు చపు్తనని మాటలు ఎంతో 
పరిణత్ చందిన రసజు్ఞడు చపు్తనని మాటలాలో ఉనాని’యనానిరు.

ఆ సంఘటన జరిగిన చాలాకాలం తరువాత ఆయన ‘యాది’లో మళాళు 
ఆ విషయాన్ని పేరొకిననిపుపిడు న్ను చాలా ఆశచురయాపోయాను. ఎంతో యాథాలాపంగా 
జరిగిన ఆ సంభాషణన్ ఆ మహనీయుడు అంతగా గరు్తపట్టుకున్, దాన్కి కూడా తన 
విలువైన జా్ఞపకాలోలో చోట్న్వవేగలరన్ న్నూహించలేకపోయాను.

ఇంతకీ న్నీ సంఘటన తలుచుకోవడాన్కి కారణం, ఆయనలో గరుతావేన్ని 
గరు్తచేసుకోవడాన్కి. అలపిమానవులు మనలోన్ అలపితావేన్ని ఎత్్తచూపుతారు. 
అందుకు మనం సిగ్గపడేలా చేసా్తరు. కానీ న్జమైన గరువులు మనలో 
ప్రత్భాలేశమునాని ఎంతపదదాదిచేసి చూప్సా్తరంటే ఆ క్షణానని వాళ్ళు మనన్ తమ 
రండుచేత్లో్త పైకత్్త తమ పకకిన తమతో సమానంగా కూచోబట్టుకుంటారు. ఆ రోజు 
సదాశివగారిదగ్గర నాకు అనుభవమైందదే.

ఆ తరువాత సదాశివగారితో మరికొన్నిసారులో కలయికలు లభించాయి, 
అయితే, మా చివరి సమావేశం గరించి రండు మాటలు చపాపిల. 2010 వేసవిలో 
న్న్క వారంరోజులపాట్ అదిలాబాదులో రవీంద్రకుమారశర్మగారిదగ్గర గడిపాను. 
మేమంతా గరూజీగా ప్లుచుకున్ శర్మగారి కళాశ్రమంలో, ఆయన సన్నిధిలో 
ఆయనతో న్రివేరామగోషిఠి చేసూ్త గడిపాను. ఆ ఆశ్రమాన్కి సదాశివగారి ఇలులో 
కొంతదూరం కావడంవలాలో, నా దృషటుంతా గరూజీమాటలమీదన్ ఉండటంవలాలో న్ను 
సదాశివగారిదగ్గరకు పోలేకపోయాను. ఇక మరానిడు అకకిణు్ణంచి వచేచుసా్తననగా 
ఆ సాయంకాలం సదాశివగారి ఇంటికి వళాళును. వేసవిసాయంకాలపుమలయమారుతం 
అలులోకునని ఆరుబయట. మరవరో మత్రులుకూడా ఉనానిరకకిడ. 

‘ఏమంట్నానిడు రవిశర్మ’ అనానిరు సదాశివ, ననుని చూసూ్తన్.

న్ను గరూజీమీద ఒక పుస్తకం రాయాలనుకుంట్నానిననీ, అందుకు 
ఆయనతో సంభాషణలు రికారు్డ చేసుకోవడాన్కి వచాచుననీ అనానిను. మేమేం 
మాటాలోడుకునానిమో కొన్ని మాటలు చపపిమనానిరాయన. గరూజీ ఆయనకనాని 
ఇరవయేయాళ్ళు చిననివాడు. కాన్ ఆయనంటే సదాశివగారికి ఎంత అభిమానమో, 
వాతస్లయామో, గౌరవమో, ‘యాది’లో ఆయన రాసినమాటలేచపా్తయి. న్న్కటిరండు 
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మాటలు చపపిగాన్ ఆయన పసిప్లలోవాడిగా మారిపోయాడు. వాళళుబాబాయిన్ ప్లచి 
గరూజీకి ఫోన్  చయయామనానిరు. వంటన్ సూకిటర్  వేసుకున్ ఆశ్రమాన్కి వళళు 
గరూజీన్ తీసుకురమ్మనానిరు. మరికొదిదా స్పటోలో గరూజీకూడా ఆ గోషిఠిలో చేరిన 
తరువాత, అపుపిడు చూసాను, ఆయన ముఖంలో గొపపిసంతృప్్త. 

‘ఈయన నీ గరించి చపూ్త వుంటే, నువువే మాటాలోడిన మాటలు చపూ్తవుంటే 
నాకు న్నునిచూడకుండా ఆగలేనన్ప్ంచింది’ అనానిరాయన గరూజీతో. 

‘ఏది సార్ , మళాళు చపపిండి, మా రవిశర్మ ఏమనానిడు? చదువులగరించి 
ఏమనానిడు? మీరే చపాపిలె. మా రవిశర్మమాటలు మీరు చపు్తంటే వింటూంటే ఎంతో 
హాయిగా ఉంది’ అనానిరాయన నా వైపు త్రిగి.

న్ను చూసిన సదాశివ అట్వంటివారు.

అందుకన్ ఆయన పోయినవార్త వంటన్ తెలసినా నాకు అదిలాబాదు 
వళాళులన్ప్ంచలేదు. ఆ మా చివరిసమావేశపు ఆ ఉతాస్హం, ఆ ఉలాలోసం నా 
జీవితాంతం అటాలోన్ పదిలపరుచుకోవాలన్ప్ంచింది. ఆయనకంతో ఇషటుమైన 
కవివాకాయాలోలో చపాపిలంటే:

అబ్  క హమ్  బిఛ్్డతో ష్యద్  కభీ ఖావేబోంమే మలే 
జిస్  తరాహా సూఖే ఉ హువే ఫూల్  కితాబోం మే మలే.

2
తెలుగసాహితాయాన్కి సదాశివగారి అదివేతీయ ఉపాదానమేమటి? మా మాష్టురు 
మలలోంపలలో శరభయయాగారిగరించి ఈ ప్రశని వేసుకుంటే నాకు న్న్మ చపుపికుంటాన్ 
సదాశివగారిగరించి కూడా ఆ మాటలే చపుపికుంటాను. వారిరువురి జీవితకాలకృషినీ 
వాళ్ళు మగిలచువళళున పుస్తకాల ఆధారంగా లెకకికటటులేం. ఆ పుస్తకాలు వాళళు పంట 
కాదు. పంటకోతలతరావేత పలాలోలో మగిలే పరిగె మాత్మే అది. వాళ్ళు తమ 
జీవితకాలంలో పండించిన న్జమైన పంట వాళలో ప్రసంగాలు, గోష్ఠిలు, ముచచుట్లో, 

న్న్కసారి ఆయన ‘మలయమారుతాలు’ సమీక్షిసూ్త రాసాను: ఒక జాత్ 
దైనందిన జీవితం సంసకిృత్గామారాలంటే సదాశివవంటి రసజు్ఞలే ఆధారమన్. 
ఆయన సంసకిృతీ న్రా్మత. అభిరుచి న్రా్మత.
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అభిరుచి అంటే ఏమటి? గొపపి కవితవేం గరించీ, గొపపి సంగీతం గరించీ 
ఆయన మనలో జాగృతం చయయాడాన్కి ప్రయత్నించిన అభిరుచి ఏమ చేసు్తంది? 
న్న్మనుకుంటానంటే మన సమకాలీన సమసయా మన జీవితానుభవాలోలో 
లోత్లేకపోవడమే. ప్రత్ ఒకకిటీ పైపైన దొరిలోపోవడమే. గొపపి కళ, గొపపి 
సాహితయాం మన్షికి జీవితాననిటాలో లోత్గా అనుభవించాలో న్రుపితాయి. అంటే 
అవి సరాసరి న్రుపితాయన్ కాదు. వాటికీమనకీమధయా సదాశివగారివంటి 
సహృదయవారథులుండాల. మనమొక గాయికనటాలో వినాలో, ఒక కవినటాలో అర్థం 
చేసుకోవాలో చపా్తరు వారు. ఆ మాటలే, ఆ ముచచుటేలో న్జమైన విదయా. ఒకపుపిడు 
త్రుపత్వంకటకవులు తమ సంభాషణలదావేరా తమ శిష్యాలోలో అట్వంటి 
సాహితాయాభిరుచిన్ జాగృతం చేసారన్ మా మాష్టురు చపూ్తండేవారు. ఎన్మది 
దశాబాదాలపైబడి సదాశివగారు జాగృతం చేసూ్త వచిచుంది కూడా అట్వంటి అభిరుచిన్.

‘మలయమారుతాలు’, ‘సవేరలయలు, ‘మీరాజాగాలబు’, ‘ఉరూదాపారశీకకవుల 
కవితాసామగ్రి’ వంటి రచనలదావేరా సదాశివ ఎంతో విలువైన రతనికోశం 
మనకి తెరిచిపటాటురు. ఆ వాయాసాలోలో ఉననిది కేవలం కవితాప్రశంస, కేవలం 
సంగీతప్రశంసమాత్మేకాదు. ఆయన రచనలోలో ఉత్తరదక్షిణభారతదేశాల అపూరవే 
మలనముంది.  హిందూ, శారసన్క్  కళాకృత్ల మహోననితసమనవేయముంది. 
సాహితయాసంగీతాల జమలన్త ఉంది. అన్నిటికనాని ముఖయాం ఏ వాకయాం అత్యాననిత 
కవితావాకయాం, ఏ గాయకుడు రససిది్ధకి న్రుపమాన న్దరశ్నమన్ మేలమ రతనిపరీక్ష 
ఉంది. ఒకకి మాటలో చపాపిలంటే ఆయన రచనలన్నింటా సంగీతసాహితాయాలోలో 
న్జమైన విలువల కోసం అన్వేషణ ఉంది.

ఈ రచనలనీని ఒక ఎతూ్త, ‘యాది’ ఒకకిటీ ఒక ఎతూ్త. తకికిన రచనలోలో 
న్జమైన కళాత్మకవిలువలకోసం అన్వేషణ ఉంటే, ‘యాది’లో న్జమైన మానవీయ 
విలువల కోసం అన్వేషణ ఉంది. మనుష్లెటాలో వునానిరో మనకి తెలుసు. ఎలా 
ఉండాలో సదాశివకి తెలుసు. ఆయన చూసిన మనుష్లెలా ఉండేవారో ఎన్ని 
ఉదాహరణలచాచుడాయన. ప్రత్ ఉదాహరణా మనకి కంటతడిపటిటుసు్తంది.

ఆ ఉదాహరణలోలో జీవితమంతా మఖ్థంగాన్ తపపి ఖాదింగా ఉండటాన్కి 
ఇచచుగించన్ మఖ్థం మొహియిదీదాన్ , తను ప్రసంగిసు్తండగా వినకుండా మరవరితోటో 
మాటాలోడుత్నని న్జాంనవాబున్ ప్రశినించగలగిన కవి అమజాద్ , తన చిననినాటి మత్రుణి్ణ 
కలుసుకోవడం కోసం అదిలాబాదువీథులోలో త్రిగిన గవరనిర్  భీమస్న్  సచార్ , గ్రామీణ 
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మహిళలతో మమేకంకావడం కోసం హుజూరమ్మగా మారిన హజ్రా బిలగ్రామీ, 
కవితావేన్ని వింటూన్ కంటతడిపటేటు కాళ్జీ రామేశవేరరావుగారు, రాఘవరడి్డగారి 
పదాయాలువింటూ తనన్తాను మరిచుపోయిన విశవేనాథవంటి సుప్రసిదు్ధలతోపాట్ 
బయటి ప్రపంచాన్కి అంతగా తెలయన్ మోలీవేసాహెబ్ , హైమండార్ఫూ ను 
ప్రభావితం చేసిన అబుదాల్ మజీద్ , పాఠశాలన్క సాహితయాశాలగా మారిచున మాలనీ 
చందూరకిర్ , ఒక బ్హ్మణఉపాధాయాయుడు బోధించే ఉరూదాపాఠాలు వినడాన్కి 
నలకొకసారైనా రాకుండాఉండలేన్ ముసిలోం విదాయాశాఖాధికారి, కడుపున్ండా అననిం 
పటిటున చింతలనరస్మ్మతో పాట్ ఎన్నిభాషలు మాటాలోడే ప్రయాణ్కులందరితో 
ఆ భాషలన్నిటిలోనూ ధారాళంగా మాటాలోడగలగిన బస్  కండకటుర్  మహమ్మద్  
జాహురుదీదాన్  దాకా ఎందరో న్జమైన మానవులు కన్ప్సా్తరు. తన జీవితమంతా 
ఆయన సంసాకిరవంత్లైన మనుష్లకోసం, సంసాకిరవంతమైన సమాజంకోసం 
వత్కుకినానిరన్ ఆ పుస్తకం ప్రత్పుటలోనూ కన్ప్సు్తంది. అట్వంటి అన్వేషణ వలలో 
తన జీవితమే ఎంతో మారిందన్ చపూ్త తనకనాని వయసులో ఎంతో చిననివాడైన ఒక 
ఉపాధాయాయుడు తన ప్రవృత్్తలోన్ మారుపి తెచాచుడన్ ఆయన రాసినపుపిడు, ఆయన 
సంసాకిరం ఎంతో ఎత్్తకదిగిందన్ మనకు బోధపడుత్ంది.

మా మాష్టురు శరభయయాగారు ఈ లోకాన్ని వదిలపటిటువళళుపోయినపుపిడు 
ఒక సముద్రం అదృశయామైందన్ప్ంచిందినాకు. ఒకపుపిడొక లోతైన విసా్తరమైన 
సముద్రముండేదనీ, న్నా సముద్రాన్ని చూసాననీ చపే్త కూడా ఎవరూ నమ్మరిపుపిడు. 
సదాశివగారిగరించి కూడా ఆ మాటే అనుకుంట్నానిను.

3
తుమూ్మరి రాంమోహనరావుగారి సంపాదకతవేంలో తెలుగసాహితీసదసుస్, సిరూపిర్  
కాగజ్  నగర్  వారు వలువరిసు్తనని ఈ ‘సదాశివ స్మృత్సుధ’ ఆమూలాగ్ం చదివాను. 
మంచివాళళును తలుచుకున్కొదీదా ఆనందం అధికమవుత్ందనానిడు గరజాడ. 
ఇందులో స్మృత్లు, సు్తత్లు చదివినకొదీదా ఈ పుస్తకాన్కి మరిన్ని పుటలుండాలనీ, 
ఆ పుటలెపపిటికీ పూరి్తకాకూడదనీ అన్ప్ంచింది. 

సదాశివగారి కుట్ంబసభుయాలూ, కుట్ంబంలో భాగంగా మెలగిన సభుయాలూ 
రాసిన జా్ఞపకాలతో ఈ పుస్తకం వలుగతోంది. వాళ్ళు ఆయన్ని ఉననిదుననిట్టుగా, 
ఆయన అతయాంత వయాకి్తగతక్షణాలోలో ఆయనుని పట్టుకునానిరు. సాహితయాంలోనూ, 
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సంగీతంలోనూ, జీవితంలోనూ విలువలకోసం తప్ంచిన ఆ వయాకి్త తన వయాకి్తగతజీవితం 
లోకి బయటిప్రపంచం తొంగిచూడన్ క్షణాలోలో కూడా అంతే న్కకిచిచుగా ఉండేవారన్ 
ఆయనుని ఎంతో దగ్గరగా చూసినవారు రాసిన మాటలు నననింతో సంతోషపరిచాయి. 
సామాజికజీవితంలోన్ సకలకల్మష్లూ సాహితయాప్రపంచంలోకి కూడా ప్రవహించిన 
ఈ కాలంలో మనకళళుముందే ఒక మన్షి రాజీలేన్ జీవితం జీవించాడన్ మరొకసారి 
తెలయపరుసు్తననిదీ పుస్తకం.

డకారం చవులకు కట్వుగా విన్ప్సు్తందన్ బేగం అఖ్తర్  లఖనివీ నజాకత్ తో 
డకారాన్ని ళకారంతో పలకి ‘దిల్  తోడ్  దియా’ అన్ మాటను ‘దిల్  తోళ్  దియా’ 
అన్ పాడేదన్ ఆయన చపేపివారట. కాన్ అది సంగీతమారదావం విషయంలో మాత్మే. 
జీవితంలో విలువలు పాటించవలసివచిచునపుపిడు మాత్ం ఆయన అతయాంత కఠినంగా 
ఉండటాన్కి ఏనాడూ సంకోచించలేదన్ ఎందరి జా్ఞపకాలో సాక్షష్మసు్తనానియి. 

ఇందులో ఒక రచయిత, తోకల రాజేశంగారు, సదాశివగారు జలాలుదీదాన్  
రూమీ గరించిరాసిన ఈ పదాయాన్ని ఉదాహరించి ఆ పదయాం సదాశివగారికి కూడా 
వరి్తసు్తందనానిరు:

శ్రోతల మానసంబులు సపిృశించి కదలచు, రసానుభూత్న్ 
కైతన్సంగ నయయాదియె కైత; అదైనను నాత్మతత్తవివాయా 
ఖాయాతమయేన్ శ్రేషఠితమమట్లో కవితవేము చపుపినటిటు వి 
ఖాయాతకవీంద్రులే ఋష్లకారణబంధులుమానవాళకిన్  

ఆశచురయాంగా మరొక రచయిత, మాడుగల నారాయణమూరి్త రూమీ ‘మసనివి’న్ 
అనువదిసూ్త సదాశివగారు రాసిన ఈ పదయాం కూడా సదాశివగారి కవితావేన్కి కూడా 
అనవేయిసు్తందనానిరు:

అమృతము జాలువారు దివేపదావళ, నదుభాతకలపినా, పటి 
షఠిములగ సతకిథల్ , కుసుమసంచయమున్  బురుడింప నన్నిటిన్  
క్రమమున గూరుచు సూత్మున గ్రాలు ‘తసవవేఫు’పేర న్పుపి త 
త్తవిము రమణ్యకావయామగతావక ‘మసనివి’ నందు జూచినన్ .

సదాశివగారు యాదిలో ఏ జీవితవిలువలగరించి మాటాలోడారో, అట్వంటి 
విలువలకోసం న్లచిన ఏ మహనీయులని స్మరించుకునానిరో, అట్వంటి విలువలకు 
ఆయన తన్ సవేయంగా ఎటాలో ఉదాహరణగా న్లబడా్డరో ఈ పుస్తకం సాక్షష్ం 
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చపుతోంది. ప్రభావత్గారు, రుకి్మణిగారు, ఆనందాబాయిగారు రాసిన వాయాసాలు 
చూడండి. అన్నిటికనాని ముఖయాంగా కోటగిరి నారాయణగౌడుగారు రాసిన ఈ రండు 
సంఘటనలు చూడండి:

‘ఒకసారి కాగజ్  నగర్  వచిచునపుపిడు రాత్రివేళ వారి బావగారైన 
భీమయయాసార్  ఇంటికి వారివంట న్నూ వళళునాను, భట్టుపలలోగ్రామాన్కి. 
బంధువులందరు సార్  కోసం ఎదురుచూసు్తనానిరు. సావేగతసతాకిరాలైనాయి. 
కుశలప్రశనిలైనాయి. కురీచులోలో కూరొచున్ వునానిము ఇంటి ఆవరణలోన్. 
వరుసకు వారి అకకి అవుతారట, ‘సదయాయా, అందరూ బాగనానిరా’ 
అన్ యోగక్షేమాలడుగతూ ప్రవేశించింది. ఆమెను చూడగాన్ ‘అకాకి’ 
అనుకుంటూ లేచి పాదాభివందనమే చేసినారు. అదీ ఎంతటి భకి్తప్రపత్్తలతో. 
నా ఆశచురాయానందాలకు అవధులులేవు. చూడటాన్కి ఆమె పలెలోటూరి స్త్రీ. 
సవేయాన తోడబుటిటున అకకి కూడా కాదు. చాలానాళళుకు ఆమెను చూడటం 
జరిగింది. అయినా అమాంతం ఆమెముందు నతమస్తకుడైన సదాశివగారిన్ 
ఆనందంతో పంగిపోతూ దీవించింది ఆమె.’

మరొక ఉదాహరణ:

‘సార్  శిష్యారాలైన రుకి్మణిగారు సదాశివగారు కాగజ్ నగర్ కు 
వచిచునపుపిడొకసారి సారుని ననుని వాళలో అననిగారింటికి తీసుకువళళుంది. 
రుకి్మణిగారి అననిగారు ఎలెకి్రికల్  ఇంజనీరు. సాహితయావేత్త. ముచచుటలోలో 
పడా్డము. సంగీతం గూరిచు ప్రసా్తవన. వారు చిననిపుపిడు కలకతా్తలో 
ఉండేవారట. శాస్త్రీయసంగీతసభలకు వళేళువారట. ఎవరవరి సంగీతం 
తానువినానిరో చబుతూ అబుదాల్  కరీంసాబ్  గానం విననివాణి్ణ అన్ చపపిగాన్ 
వారు పరవశులై లేచి తనకనాని చిననివాడైన వారి పాదాలకు అభివందనం 
చేసినారు. మీరు పుణాయాత్్మలు అన్ అభినందించి సంబరపడిపోయినారు’

తన అభిరుచివలలో మాత్మేకాక, తన ప్రవర్తనవలలో కూడా ఒక ఉదాహరణగా 
న్లబడ్డ మన్షి సామలసదాశివ అన్ ఈ ‘స్మృత్సుధ’ మనకి మరొకమారు 
గరు్తచేసు్తననిది.

ఒకకిమాటలో చపాపిలంటే, ఇందులోన్ ఒక రచయిత గరు్త చేసుకుననిట్లోగా, 
దేశికోత్తముడు సదాశివ.

2013
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త్రిపుర

వైశాఖపూరి్ణమ. ఒక జెన్ బౌదు్ధడు ఈ లోకం వదిలపటిటువళళుపోయాడు. అందులో 
శోకించవలసిందేమీ లేదు. ఆయన ఎపుపిడూ ఈ లోకంలో భాగంగా లేడు. బహుశా 
ఆయన్ని ఒక అనుష్టునవేదాంత్ అన్ కూడా అనుకోవచేచుమో. తామరాకుమీద 
నీటిబొట్టులాగా జీవించినవాడు. అన్ని బంధాలీని ఇషటుపడ్డవాడు. కాన్ ఏ ఒకకి బంధాన్కీ 
కట్టుబడన్వాడు. ఏ ఒకకి సంబంధం దగ్గరో, భావజాలందగ్గరో, ఉదేవేగందగ్గరో 
ఆగిపోన్వాడు. త్రిపుర ఒకే ఒకకిడు.

1980 నాటి మాట. అపపిటోలో ఏదో మాసపత్రికలో ఎవరో తనకు నచిచునకథగా 
‘భగవంతంకోసం’ పరిచయం చేసారు. అదే మొదటిసారి త్రిపుర పేరువినడం, 
ఆయన కథ చదవడం. అట్వంటి శైల, ఆ వాకయాన్రా్మణం, అట్వంటి భావప్రకటన 
న్నపపిటిదాకా ఎకకిడా చూడలేదు. ఒక కొత్తరచయితన్ చూసాననని సంతోషం మా 
అకకితో పంచుకుందామన్ వళేళుటపపిటికి ఆమె దగ్గర త్రిపురగారి కథలు పడ్డ భారత్ 
పాతపత్రికలు, మరికొన్ని కథలు జిరాకుస్కాపీలు ఉనానియి. ఇక ఆ వేసవి అంతా మేం 
త్రిపురజవేరంలో గడిపాం. వాటిన్ మాకు భమడిపాటి జగనానిథరావుగారిచాచురు. 
తెలుగ పాఠకలోకాన్కి త్రిపురన్ ‘డిసకివర్ ’ చేసింది జగనానిథరావుగారేనన్ త్రిపురగారే 
చాలాసారులో చపాపిరు. ఆ ఏడాదే ‘త్రిపుర కథలు’ పేరిట అత్తలూరి నరసింహారావు 
తెచిచున సంకలనం ఒక పదదాసంచలనం. అందులో ఒకొకికకి కథకీ ఒకొకికకి ప్రసిద్ధ 
తెలుగభావుకుడు పరిచయవాకాయాలు రాసాడు. పాలగమ్మ పద్మరాజుగారు 
ముందుమాట రాసారు. త్రిపుర గరించిన ఎన్ని విశేష్లతో అత్తలూరి ఒక 
పరిచయవాయాసం కూడా రాసారు. ఆ పుస్తకానీని, ఆ పరిచయాలీని, ఆ ముందుమాటలీని, 
ఆ వనకమాటలీని కొన్ని వందలసారేలోనా చదివివుంటాను
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ఆ కథలు- అవి అర్థమవుత్ననిటేటు ఉండేవిగాన్, అర్థమయేయావికావు. అంతదాకా 
న్ను చదివిన తెలుగకథకులు నాకు అలవాట్చేసిన కథాన్రా్మణం కాదది. 
చాలావరకు ఆ వాతావరణం, ఆ పాత్లప్రవర్తన, వాళళు మాటలు అనీని కొత్తగా 
ఉండేవి. కానీ ఏదో చాలా దగ్గరగా తెలుసు్తననిట్టు కూడా ఉండేది. ఉననిట్టుండి మా అకకి 
హటాత్్తగా కలాయాణిగరించో, భాసకిర్  గరించో, శేష్చలపత్గరించో ఒక మాట 
చపేపిది. ఆ మాటతో కొత్త వలుత్రు దొరికేది. కానీ ఆ కథలు నాకు న్నుగా అర్థం 
చేసుకోవలసినవి. నా జీవితంలో న్ను సన్నిహితంగా జీవించవలసివచిచున మనుష్లని 
అర్థం చేసుకోవలసిన బాధయాతనుంచి న్నలా తప్పించుకోలేన్ ఆ పాత్లీని, వాళళు 
కథలీని అర్థం చేసుకోవలసిన బాధయాత నుంచి కూడా న్ను తప్పించుకోలేనన్ప్ంచేది.

అపపిటికింకా త్రిపురగారు అగర్తలాలోన్ వునానిరు. ఒకరోజు జగనానిథరావుగారు 
ఆయనన్ కాకినాడ వంటబట్టుకొచేచుసారు. మా చిననిప్రపంచంలో త్రిపురరావడం 
పదదాముచచుట. అందులో సాహితయాసంబంధమైందేమీ లేదు. అది మనం చాలా ఇషటుపడే 
మన బంధువు, మన మేనమామలాంటి మన్షి మన ఇంటికి రావడమననిమాట. 
అందుకన్ ఆయన చుటూటు ప్రత్ ఒకకిరూ మూగేరు. మా అకకి, అననియయా, రాజా, 
స్మయాజులు, ఉమాదేవి-నాతో సహా ప్రత్ ఒకకిరూ ఆయనతో ప్రేమలో పడా్డరు. 
ప్రత్ ఒకకిరూ ఆయన తమన్కకిరేని ప్రేమంచాలన్ రహసయాంగా కలలుకనానిరు. 
జీవితకాలం విదేశాలోలో గడిప్, మళాళు సవేదేశం రాగాన్ తన మాతృభాష పోలుచుకుంటూ 
కూడబలుకుకి పలకేవాడిలా ఆయన మాటాలోడే మాటలు, తలలో చేత్లోలోంచి ఎవరేనా 
బిడ్డన్ తమ చేత్లోలోకి తీసుకుననిపుపిడు ఆ అపరిచితవదనాలని పోలుచుకోడాన్కి 
ప్రయత్నించే శిశువులాగా చూస్ ఆ చూపులు-ఆయన నా తొలయవవేనకాలంలో 
న్ను చూసిన అతయాంత సమో్మహకరమైన వయాకు్తలోలో ఒకరు. చుటూటు ఉనని జీవితానీని, 
మనుష్లీని, ప్రపంచానీని ఆయనలాగా కొత్తగా చూడాలన్ ఆ హావభావాలని 
రహసయాంగా అనుకరించకుండా ఉండలేకపోయేవాణి్ణ. 

ఆ తరువాత దాదాపు ఇరవయేయాళళుపాట్ త్రిపుర మా జీవితంలో విడదీయరాన్ 
భాగం. ఎన్ని రోజులు, సాయంకాలాలు, రాత్రులు మేమాయనతో కలసిగడిపాం. 
జగనానిథరావుగారు విశాఖపటటుణంలో పన్చేస్ రోజులోలో ఆయన, అత్తలూరి, త్రిపుర 
ఒక అదుభాతమైన బృందం. రామగోపాలంగారు, కాళ్పటనిం రామారావుగారూ, 
రచనశాయి, కొనానిళళుపాట్ అజంతా-విశాఖపటటుణంలో ఏదో ఇంద్రజాలం 
నడుసు్తననిట్టుండేది. న్ను పారవేతీపురంలో పన్చేసు్తననికాలంలో విశాఖపటటుణం 



సాహితయాసంసాకిరం 31

నాకు తపపిన్సరి మజిలీ. ఒకసారి అత్తలూరి, త్రిపుర పారవేతీపురం వచాచురు. 
న్నువాళళున్ గమ్మలక్ష్మీపురం అడవులోలో కేదారిపురం కొండలదాకా, నీలకంఠాపురం 
సవరగూడేలదాకా తీసుకువళాలోను. ఆ మా కలయికకి అపూరవేమైన ఆకరషిణ, 
మరవలేన్ సంగత్ త్రిపురగారు భూషణంగారిన్ కలవడం. వాళళు కథలని బటిటు 
చూస్్త ఆ ఇదదారు కళంగాంధ్రకథకులకీ ఎకకిడా పోలకలేదు. కాన్ వాళలో సవేభావాలోలో, 
తమ హృదయాలని దహించివేస్ అశాంత్లో వాళ్ళు ఒకరి ఒకరిలో ఒకరు తమ 
ప్రత్బింబాన్ని చూసుకునానిరు. తకికినవాళలోందరీని త్రిపుర ఒక అయసాకింతంలాగా 
పటిటులాగితే ఆయన్ని భూషణంగారు పదదా అయసాకింతంలాగా దగ్గరకు లాకుకినానిడు. 
ఆ వైనమంతా భూషణంగారి ‘సికోకిలుజీవితాలు’కు త్రిపురరాసిన ముందుమాటలో 
చూడవచుచు. 

ప్రపంచంలో ఆరి్థక సామాజిక సమానతవేం రావాలన్ గతశతాబదాంలో ఉవవేత్్తన 
లేచిన సామయావాద, కమూయాన్సుటు, నకస్లబారీ ఉదయామాల గరించి త్రిపురకి తెలుసనీ, 
ఆయన తన అంతరంగంలో వాటికి బేషరత్గా మదదాత్పలకేడనీ కూడా నాకు 
అనుమానం. అందుకన్, ఆయన త్రిపురలో గడిప్న కాలంలో అపపిటి ముఖయామంత్రి 
నృపేన్ చక్రవరి్తకీ, అపుపిడు ఆ రాష్్రిన్కి ప్రధానకారయాదరిశ్గా పన్చేసిన శంకరన్  గారికీ 
చాలా సన్నిహిత్డైన మత్రుడనీ, ప్రజలమేలు కోసం తీసుకున్ ఎన్ని న్ర్ణయాలని 
వాళళుదదారూ త్రిపురతో చరిచుంచేవారనీ తెలసినపుపిడు, నాకు ఆశచురయాం కలగలేదు.

న్ను పాడేరులో పన్ చేసిన ఆ రోజులోలో త్రిపురకి మరింత చేరువగా జరిగాను. 
ఆయనుని చూడటం, వాళళుంటికి వళళు అకకిడే అననింత్న్ ఆయనతో కబురులో చపూ్త 
రాత్ంతా గడపడం - ప్లలోలు ఆటవిడుపుకోసం ఎదురుచూసినట్టు న్నా క్షణాలకోసం 
ఎదురుచూస్వాణి్ణ. మా మాటలోలో సాహితయాసంబంధమైందేమీ ఉండేది కాదు. 
న్న్కసారి రాసినట్టుగా, త్రిపురతో డ్రాయింగ్ రూం గోషిఠిచయయాడం అసాధయాం. 
మనం ఆయనతో మాటాలోడుత్ండగా ఎవరనాని ‘త్రిపురగారూ, మీరా కథలో..’ 
అనానిరనుకోండి, న్న్కకిక్షణం ఆశచురయాంగా చూస్వాణి్ణ, ‘ఏమటి, ఈయన కథలు 
రాస్డా?’ అననిట్టు.

జగనానిథరావుగారివలలో మాకు త్రిపురగారి స్నిహం దొరికితే, త్రిపురగారివలలో వారి 
శ్రీమత్, మా అమ్మ లక్ష్మీదేవిగారి ఆపాయాయత దొరికింది మాకు. అపురూపమైన మన్షి. 
తమ ప్లలోలు చిననిపుపిడు అగర్తలాలో చదువుకుంట్ననిపుపిడు వాళళు బంగాలీవాచకాలు 
చదివి బంగాలీ న్రుచుకునానిరామె. అట్వంటిది ఆమె నా కళలోముందే అదుభాతమైన 
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అనువాదకురాలగా మారేరు. ఎమెస్కి ప్రచురించిన ఆమె ‘బంగాలీ కథలు’, సాహితయా 
అకాడమీ ప్రచురించిన ‘మధుపురం బహుదూరం’ ఇందుకు సాక్షష్ం. 

అత్తలూరి త్రిపుర కథలు ప్రచురించి చాలాకాలం అయిపోయాక, ఆ ప్రత్లు 
ఎకకిడా దొరకడం లేదంటే విజయవాడ పలలోవి ప్రచురణకర్త వంకటనారాయణ 
ఆ పుస్తకాన్ని మళాళు ముద్ంచారు. విజయవాడ పుస్తకప్రదరశ్నలో ఆ పుస్తకావిషకిరణ. 
జగనానిథరావుగారూ, అకాకి, మోహనప్రసాద్ లతో పాట్ త్రిపురగారు కూడా 
ఆ వేదికమీద కూరుచునానిరంటే అందుకు ఆయనకి నా పటలో ఉనని ఇషటుమే కారణమన్ 
నాకంతో గరవేం. (ఆ పుస్తకం మొదటిముద్రణ విశాఖపటటుణంలో ఆవిషకిరణ 
జరిగినపుపిడు ఆయన అపుపిడు ఊళ్లో ఉండికూడా ఆ సభకి వళళులేదన్ నాకు గరే్త 
కనుక)

ఇంతచపాపిక రచయితగా త్రిపుర సా్థనం ఏమటి, ఆయన తాత్్తవికదృకపిథం 
ఏమటి, ఆయన తెలుగ సాహితయాంలో ఏ మేరకు తనకంటూ ఒక సా్థనాన్ని 
పదిలపరుచుకోగలుగతాడు- ఆ మాటలు కూడా న్ను చపాపిలన్ మీరు కోరుకోవడం 
సహజం. ఆధున్క తెలుగ కవితవేంలో ఇసా్మయిల్  లాగా, త్రిపురకూడా ఒక ‘కల్టు  
ఫిగర్ ’. ఆయన ఆరాధకుల సంఖయా నానాటికీ పరుగతూండటం నా కళలోముందే 
చూసు్తనానిను. త్రిపుర కథకుడూ, కవీ కూడా. తెలుగ సాహితాయాన్కి న్జమైన 
ఆధున్కతను పరిచయం చేసిన శ్రీశ్రీ, పఠాభి, బైరాగి, అజంతా, మోహన్  ప్రసాద్ ల 
కోవకు చందిన రచయిత, కాన్ వారందరికనాని ప్రతేయాకమైన రచయిత కూడా. దాదాపు 
ఒక శతాబదాకాలం ఆయన చేసిన సాహితయాప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడమంటే 
ప్రాకపిశిచుమాలోలో సంభవించిన ఎన్ని పనుమారుపిలని అధయాయనం చయయాడమననిమాట. 
ఆయన కథారచన మొదలుపటిటునపుపిడు, అంటే గత శతాబదాపు 50లోలో, ఆయన 
మాడరినిసుటు. అంటే ఇలయట్ , జాయిస్  తరహా కళాకారుడు. కాన్ తొందరలోన్ 
ఆయన ఎగిజాస్టున్షియలసుటుగా మారిపోయాడు. అంటే సారే్రాలాగా, కామూలాగా 
కాదు, డాసటువసీకిలాగా, కిర్కి గార్్డ  లాగా ఆలోచించినవాడు. ఎపుపిడో ఏ జీవితపు 
మలుపులోన్ ఆయనుని కాఫ్కి పట్టుకునానిడు. నా కళళుముందే కాఫ్కిత్న్సిన నా 
ఇదదారు ఆతీ్మయులోలో మొదటివాడు నా మత్రుడు కవులూరి గోపీచంద్ , రండవవాడు 
త్రిపుర. కాఫ్కివయాసనం ముదిరాక త్రిపుర కథలోలో మాజికల్  రియలసుటుగా మారాడు. 
కవితలోలో అబస్రు్డ ఎక్స్ ప్రెషన్సుటుగా మారాడు.
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ఈ మాటలనీని గందరగోళంగాలేవూ! సరళంగా చపా్తను; మొదటినుంచీ 
త్రిపురన్ బాధించిన అంశం మానవజీవితంలో, మానవమనస్తతవేంలో కనవచేచు 
అసంబద్ధత. దేవుడిలాంటి మన్షి రాక్షసుడిలాగా ఎందుకు ప్రవరి్తసు్తనానిడన్ ఆయన 
తన జీవితంపడుగనా ఆశచురయాపోతూన్ వునానిడు. ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కో, 
మారచుడాన్కో మనమెన్ని సిదా్ధంతాలైనా చపపివచుచు గాక, కాన్ మనం చపుపికున్ 
ప్రత్ అర్థంకనాని, విశదీకరించుకున్ ప్రత్ సారాంశంకనాని ముందే మన అసి్తతవేం 
మనకు విధించబడింది. ‘Existence precedes essence’- అసి్తతవేవాదం చపేపి 
ఈ మాటన్ త్రిపురకూడా నమా్మడు. కాన్ వాళళులాగా ఆయన మన్షికి సావేతంత్యారోం 
ఉందనీ, తనకోసమూ, లోకం కోసమూకూడా మంచి కోరుకోవలసిన బాధయాత నుంచి 
మన్షి తప్పించుకోలేడనీ ఆయన నమ్మలేకపోయాడు. ఇకకిడే ఆయన కాఫ్కితరహా 
అసి్తతవేవాది. కాన్ కాఫ్కివనక ఒక యదీయనైత్కత ఉంది. త్రిపురలో అట్వంటి 
రలజియాసిటి కన్ప్ంచదు. అసి్తతవేవాదులు ఎంప్క గరించి మాటాలోడేరు. కాన్ 
త్రిపుర దృషిటులో అట్వంటి ఎంప్క అసంభవమే కాదు, అసంబద్ధం కూడా. తన్ ఒక 
కథలో ఒక పాత్తో పలకించినట్టుగా ‘నువువే సీజర్ వి కాగలవు, కానీ సీజర్ వి కాలేవు. 
నువువే జుడాస్ వి కాగలవు, కానీ జుడాస్ వి కాలేవు’.

అంత్మంగా త్రిపుర త్రిపుర మాత్మే కాగలడనని ఎరుక ఆయనది. మన్షి 
రాక్షసుడు కావడం చూసాడు. కాన్ అందుకాయన మన్షిన్ శిక్షించలేదు, 
క్షమంచాడు. ఈ లోకంలో పడుత్నని వేదనన్ చూసినపుపిడు ఒక క్రైస్తవుడిలాగా తన 
సిలువ తన్ మోసుకుంటూ ఈ వీథులోలోంచే నడిచిపోవాలా, లేక ఒక బౌద్ధసనాయాసిలాగా 
ఈ లోకాన్ని వదిలపటెటుయాయాలా? త్రిపుర ఈ రండుదారులోలోనూ ఏ ఒకకిదారిన్ 
ఎంచుకోలేకపోయాడు. అందుకన్ మన మధ్యా గడిపాడు, అలాగన్ మనమధయాన్ 
కూరుకుపోలేదు కూడా.

2013
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రాజేశవార్

ఆదివారం ఉదయం. వసంతకాలపు వలుత్రు. ఇంటిముందు వీథిలో పసుపుపూల 
వాన. ఎకకిణు్ణంచో కోకిల విరామం లేకుండా కూసూ్తన్ ఉంది. అపారమైన తీరికదనం 
తూరుపినుంచి పడమటదాకా వాయాప్ంచి ఉంది. అపుపిడు, అట్వంటి మననీయ 
న్శశ్బదాంలో మొబైలోలో ఒక మెస్జి. నామాడి శ్రీధర్  నుంచి. ‘శివలెంక రాజేశవేరీదేవి 
న్నని విజయవాడలో ఒక ఆసపిత్రిలో మరణించారు’ అన్.

ఆ మెస్జి నాలో కలగించిన సపిందనలని న్న్క పటాటున అర్థం 
చేసుకోలేకపోయాను. ఒక అభిశపు్తరాలకి శిలువలాంటి జీవితం నుంచి మృత్యావు 
విముకి్తన్చిచుందన్ సంతోషించనా? లేకపోతే ఇంత అపారమైన వసంత సంతోష్న్ని 
న్లువలాలో పీలుచుకుంటూ, కేవలం కవితావేన్ని మాత్మే త్న్, తాగి, ఊప్రి తీసి 
బత్కే న్జమైన కవితవే ప్రేమకురాలని పోగొట్టుకున్ న్నూ, ఈ లోకమూ కూడా 
పేదవాళళుమైపోయామన్ విలప్ంచనా? 

ఒకపుపిడు ఒక రేవతీదేవి ఈ లోకంలో పుటిటు, తననీ, మననీ కూడా ప్రేమంచి 
అదుభాతమైన కవితవేం చప్పిందన్ ఆమె చన్పోయినదాకా మనకు తెలయన్ లేదు. కాన్ 
ఆమె అదృషటువంత్రాలు. ఆమె ప్రేమకు ఆనవాలుగా ‘శిలాలోలత’ కవితలునానియి.
కాన్ రాజేశవేరికి ఆనవాలుగా ఏమ మగిలంది? ఏమ మగలుచుకుంది? ఆమె 
ఎంతగాన్ ప్రేమంచిన కవులు, ఆమెను ఎంతగాన్ ప్రేమంచిన కవులు ఎందరో ఉండి 
కూడా ఆమె కవితవేం గరించి ప్రపంచాన్కేమీ తెలయకుండాన్ పోయిందే.

ఆదివారం అకకి మాటాలోడుతూ ‘ఆమె అనామకంగాన్ బత్కి అనామకంగాన్ 
వళళుపోయింది’ అంది. ఆమె కవితవేం పుస్తకంగా తేవాలన్ నాలుగైదునలలుగా అకకి 
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మాటాలోడుతూన్ ఉంది. కాన్ రాజేశవేరీదేవి దృషిటు కవితవేం రాయడం మీదా, తన 
కవితవేం పుస్తకంగా తేవడం మీదా లేదు. ఆమె ప్పాస అంతా కవితవేం చదువుకోవడం 
మీదన్. 

కొంతకాలం కిందట అడిగింది ‘ఫేస్  బుక్  అంటూ ఒకటి ఉంట్ందట కదా, 
అందులో రోజూ కవితవేం వరదలాగా వసు్తందట కదా’ అన్. కాన్ ఇంటోలో ఒక 
కంపూయాటరూ, ఇంటరనిట్ లేదా చేత్లో ఒక సా్మర్టు  ఫోనూ పట్టుకోగలగే జీవితం 
కాదామెది. మన సమాజంలోన్ అసంఖాయాక సాహితీప్రేమకులాలోన్ ఆమెకి కూడా 
వారా్తపత్రికలోలో ప్రచురించే అరకొర కవితవేమే ఆహారం. కాన్ ఆ ఆహారం ఆమె ఆకల 
తీరచుక, అందిన ఆ కొదిదాపాటి కవితవేం కూడా పౌషిటుకాహారం కాక, దేశదేశాల కవితావేన్ని 
ఇంగీలోష్లో చదువుకున్ అవకాశం ఎటూ లేక, ఆమెతో ఎపుపిడు మాటాలోడినా ఆ ఆకల 
ఆ గొంత్లోన్ గూడుకట్టుకుననిట్టు విన్ప్ంచేది.

ముప్పిఏళళు కిందనైతే ఈ చినవీరభద్రుడు ఆమెకి ఉత్తరాలు రాస్వాడు. 
‘ప్యమైన రాజూ’ అన్ ప్లచేవాడు. కాన్ జీవితం చినవీరభద్రుణి్ణ చినవీరభద్రుడికే 
దూరం చేస్సింది. కాన్ రాజేశవేరీదేవి ముప్పిఏళ్ళుగానూ అటాలోన్ ఉంది. ఇపపిటికీ ఏ 
అర్ధరాత్రి వేళన్ ఫోన్  వచిచుందంటే అది ఆమె ఫోన్ అవుత్ంది. ‘చినాని’ అన్ ప్లచే 
ఆ ప్లుపు చకుకిచదరకుండా అలాన్ ఉండేది. రండుమూడు మాటలు మాటాలోడి ఫోన్  
పటెటుయయాబోతే ఆమె తన ఆగ్హానీని, అసహనానీని అణచుకున్దికాదు. ‘నాకు టైము 
తెలీదు, ఇపుపిడంతైందో. కాన్ ఇంకొకకి రండు మాటలు మాటాలోడలేవా. ఏదనాని కొత్త 
కవిత చదివావా, ఎవరనాని కొత్త కవులు కలసారా’ అన్ అడిగేది.

కానీ, కవులు, నాతో సహా, మనుష్లాలోగా బతకడం ఎపుపిడో మాన్సారన్ 
ఆమెకి తెలీదు.

రాజూ, ఇదిగో, ఇపుపిడు నా కళళులోలో నీళ్ళు ఉబుకుత్నానియి. కనుకొలకులనుండి 
గొంత్దాకా భగభగమండుతోంది. న్ను నీకోసం ఏమీ చయయాలేకపోయాను. కనీసం 
కొన్నిళ్ళుగా అవకాశముండికూడా న్నుని చూడలేకపోయాను. నీ వంటి కవితా ప్పాసి 
వళళుపోయాక కూడా న్న్ంకా బత్కుత్నానినంటే ఏదో తపుపి చేసు్తననిట్టుగానూ, 
చాలా దిగలుగానూ ఉంది.

1988 లో మలేరియా వచిచు న్ను రండు నలలు మంచం మీద ఉననిపుపిడు 
ఆ వార్త తెలయగాన్ హుటాహుటిన జగ్గయయాపేటనుంచి వచేచుసింది. కాన్ ఇపుపిడామె 
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నాకు తెలయకుండాన్ వళళుపోయింది. ఆమె ఆసపిత్రిలో ఉందన్ నాకు తెలయన్లేదు 
తీరా ఆమె ఈ లోకాన్ని వదిలపటేటుసాక, ఆ వార్తకూడా ఎంతో ఆలసయాంగా తెలసింది.

బహుశా కవితవేమే శావేసగా బత్కిన ఆ ప్రాణాలు గాలోలో కలసాయన్ కోకిలకీ, 
ఆకాశాన్కీ, పూలకీ తెలసిందేమో, అందుకన్ ఆ  ఉదయమంత ప్రోజజావిలంగా ఉందన్ 
నాకు న్ను సరిదాచపుపికునానిను.

2015
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మహాసంసకార్ల వారసురాలు

మారిచు నల 14 న శ్రీమత్ వకుళాభరణం లలత ఈ లోకాన్ని విడిచిపటిటువళళుడంతో 
తెలుగ సమాజం, ముఖయాంగా రండు రాష్్రిలోలోనూ అణగారిన వరా్గలకూ చందిన 
వాళళుంతా ఒక శ్రేయోభిలాషినీ, సంసకిర్తనీ, స్నిహిత్రాలనీ కోలోపియారు. 
పదిహేన్ళళుకు పైగా ఆమె న్రివేరామకృషిన్ చాలాదగ్గరగా చూసిన నాలాంటివాళళుకి 
ఆమె మన మధయా లేకపోవడంవలలో ఏరపిడే వలత్ ఎంత తీవ్రమైనదో అర్థమవుతూ 
ఉంది, ఆ వలత్ తవేరలో పూడగలగేదికాదన్ కూడా తెలుసూ్తన్ ఉంది.

డా. వకుళాభరణం లలత 1937 లో ప్రకాశం జిలాలో వంకంపాడు అన్ 
కుగ్రామంలో పుటాటురు. అన్క ఇబబాందులని ఎదురుకిన్ పబిలోక్ అడి్మన్స్్రిషన్ లో ఎమే్మ, 
యంత్రొపాలజీలో డాకటురేట్ చేసారు. కావల జవహర్ భారత్లో రాజనీత్శాస్తం 
బోధించారు. మధయాలో కొనానిళ్ళు తెలుగ అకాడమీలో కూడా పన్చేసారు. 
పదవీవిరమణ తరువాత స్ంట్రల్ యన్వరిస్టీలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా పన్చేసారు. 
ప్రసిద్ధ చరిత్పరిశోధకులు వకుళాభరణం రామకృష్ణగారితో అరవై ఏళళుకింద ఏరపిడ్డ 
పరిచయం ప్రేమగా మారి 55 ఏళళు ఆదరశ్దాంపతయాంగా కొనసాగింది.

డా. లలత జీవితకాల కృషి ఏ ఒకకి రంగాన్కో పరిమతమయింది కాదు. ఆమె 
కృషి చేసిన ప్రత్ ఒకకిరంగంలోనూ ఆమె చేసిన ప్రయతానిలని, సమాజాన్కి ఆమె 
అందించిన ఉపాదానానీని మనమంకా అంచనా వేసుకోన్ లేదు. అటాలోంటి అంచనా 
వయయాడం మొదలుపడితే, అన్నిటికనాని ముందు కలగేది ఆశచురయామే. ఒకకి మన్షి తన 
జీవితకాలంలో ఇంత బాధయాత ఎటాలో న్రవేహించగలగారా అన్. ఉదాహరణకి, ప్రసిద్ధ 
రచయిత్రి జా్ఞనపీఠ పురసాకిర సీవేకర్త మహాశేవేతాదేవి తన జీవితం ఉత్తరార్ధంలో 
బంగాల్ లో డీన్టిఫైడ్ తెగల గరించి కృషి చేసిందన్ మనకు తెలుసు. డా. లలత 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విముక్తజాత్లమీద చేసిన పరిశోధన, వలువరించిన పుస్తకాలు, 
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తకికిన సమాజంలో వారిపటలో రేకత్్తంచిన జాగృత్న్ అంచనా వేసుకుంటే, ఆమె 
మహాశేవేతాదేవి కృషికి సమానమైన, ఇంకా చపాపిలంటే ఒక పాలు ఎకుకివే 
కృషి చేసారన్ అన్ప్సు్తననిది. పూరవేపు మద్రాసు రాష్టంలోనూ, నైజాంలోనూ, ఆ 
తరావేత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోనూ విముక్తజాత్లకోసం న్రవేహించిన 
పునరావాసకేంద్రాలు-కపపిరాళళుత్పపి, సీతానగరం, సిదా్ధపురం, బిట్రగంట, లంగాల, 
సుటువర్టు పురాలను ఆమె సవేయంగా అధయాయనం చేసి, న్రసు్థలుగా ముద్ర పడ్డ 300 
మందిన్ ఇంటరూవేష్ చేసి, 1871 నుంచి పాతరికారు్డలు తవివేతీసి, ఆ జాత్లమీదా, 
వారి సమసయాలమీదా ఆమె ప్రసరించిన వలుత్రు అసామానయామైనది. ఒక ప్రభుతవే 
శాఖన్, లేదా ఒక విశవేవిదాయాలయమో చేపటటువలసిన పన్ ఆమె ఇదదారు విదాయారు్థలని 
వంటబట్టుకున్ చేసారంటే అనూహయాంగానూ, ఆశచురయాంగానూ ఉంట్ంది. 

బహుశా ఆ కృషిలో ఆమెలో పూరవేమహాసంసకిర్తల రక్తం ప్రవహిసూ్త 
ఉందనుకుంటాను. ఒక వీరేశలంగం, ఒక వననిలకంటి రాఘవయయా, ఒక దురా్గబాయి 
దేశ్ ముఖ్ లతో మాత్మే లలతగారిన్ పోలచుగలనన్ప్సు్తంది. విముక్తజాత్లతో పాట్, 
ఆమె దేవదాసీలపైనా, జోగినులు, బసివి, ఆడపాపలపైనా, దొమ్మరిసానులపైనా, 
వేశాయావృత్్తపైనా కూడా మౌలకమైన, విశవేసనీయమైన క్షేత్పరిశోధన చేసారు. 
నటరాజ రామకృష్ణ కృషి పైన సమగ్ రచన చేసారు. ఇవనీని ఒక ఎతూ్త, ఆమె పూరవేపు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోన్ గిరిజనులపైన చేసిన పరిశోధన ఒక ఎతూ్త. అసలు ఆమె 
నాకు పరిచయం కావడమే ఆ పరిశోధనల సందరభాంగా. అట్ శ్రీకాకుళం సవరవారి 
నుండి, ఇట్ అదిలాబాద్ గోండుల దాకా ఆమె 18 గిరిజన తెగల నృతయారీత్లమీద 
పరిశోధనలు చేయించారు. 

ఆమె గొపపి గరువులదగ్గర చదువుకునానిరు. కావల విశోవేదయలో డి.ఆర్. 
యసీవే భుజంగ రాయశర్మ, వేదుల సతయానారాయణ శాస్త్రి, ఇంద్రగంటి హనుమచాఛాస్త్రి, 
శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూరి్త, క.వి.రమణారడి్డ వంటి వారి దగ్గర చదువుకునని చదువు. 
ప్రసిద్ధ మానవశాస్తవేత్త ప్.క.భౌమక్ పరయావేక్షణలో ఆమె ప్హెచ్.డి చేసారు. 
ఆమె గొపపి గరువుల దగ్గర చదువుకునానిరు. ఇవి కాక ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ హిసటురీ 
కాంగ్రెస్ వయావసా్థపక సభుయారాలు, ఆమెకీ, రామకృష్ణగారికీ ఆ సంస్థతో జీవితకాల 
అనుబంధం. ఇవి కాక అసి్మత, నవవికాస్, న్రాయా వంటి సంస్థలోలో ఆమెది క్రియాశీల 
పాత్. రొమలాథాపర్, బిప్న్ చంద్ర వంటి చరిత్కారులతో లవణం దంపత్లు, 
ఎస్.ఆర్. శంకరన్, వననిలకంటి రాఘవయయా వంటి సంఘప్రేమకులతో కలసి 
పన్చేసిన కృషి ఆమెది. ఒక స్త్రీన్ చదివిస్్త ఒక కుట్ంబాన్ని చదివించినటటున్ది 
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పాతమాట. ఒక స్త్రీన్ చదివిస్్త ఒక సమాజాన్ని చదివించినటటున్ది లలతగారి జీవితం 
చపేపి కొత్తమాట. 

‘నా జా్ఞపకాలు’ (2012) పేరిట అమె రాసుకునని అనుభవకథనం 
హైసూకిలు విదాయారు్థలకి పాఠయాగ్ంథంగా పటటువలసిన పుస్తకం. ఆమె ఇంగీలోష్లో 
మాటాలోడుత్ండగా విన్ ఒక రాష్టగవరనిరు ఆమెన్ ఐఏఎస్ ఎందుకు చేయలేదన్ 
అడిగాడట. ఆమె తలలో విశాలాక్షమ్మ ఆమె డాకటురు కావాలనుకుంది. కాన్ డా. లలత 
తాన్క పూరి్తకాలపు సంఘస్వికురాలు కావాలన్ అనుకుననిది. ఆమె ఒకచోట 
ఇలా రాసుకునానిరు: ‘సంఘస్వన్ జీవితపరమావధిగా ఎంచుకోలేకపోవడాన్కి 
కారణం ఒకవైపు కుంట్ంబబాధయాత, ఇంకోవైపున ఉదోయాగబాధయాత. అయినా 
వీథిలో అరుచుకుంటూ త్రుగత్నని బుడబుకకిలవారు, ఒంటికి సరైన వసా్రాలు 
లేక వేళకు త్ండిలేక అలమటిసు్తనని యానాదులు, అటేలో సఫ్యి కర్మచారులుగా 
వీథివీథినా త్రుగత్నని చలాలోయానాది స్త్రీలు -వీరందరూ నా దృషిటునుంచి ఏనాడు 
తప్పించుకోలేదు. ..వేశాయావృత్్తలో ఉనని స్త్రీలు, వారు చూప్న మానవతావిలువలు 
నాలో ఇంకా ఇంకిపోలేదు.’ కాన్ మనకాలంలో ప్రభుతవేమూ, సాంఘికస్వాసంస్థలూ 
చేసు్తనని కృషికి డా. లలత చేసిన కృషి ఏ మాత్మూ తకుకివకాకపోగా, చాలాసారులో, 
నాబోటి ప్రభుతోవేదోయాగలకి ఆ కృషి నుంచి ప్రభుతవేం న్రుచుకోవలసిందే చాలా 
ఉందన్ అన్ప్సు్తననిది కూడా.

తన జా్ఞపకాలు తలుచుకుంటూ ఆమె ఒకచోట ఇలా రాసారు: ‘ఆ నాటికీ, 
ఈ నాటికీ అదే జీవితం, విశ్ంత్లేన్ జీవితం. అందుకే ఒకరకంగా నాది 
సుసంపననిమైన జీవితం అన్ చపుపికోవాల’ అన్.

బహుశా హాసపిటలోలో ఉనని ఈ చివరి మూడువారాలూ విశ్ంత్ అనుకుందామా 
అంటే, రండు రోజుల క్రితం రామకృష్ణగారితో అనానిరట. ‘ఇకకిణు్ణంచి తొందరగా 
డిశాఛారిజా అయిపోతే, న్ను స్త్రీల సమసయాల గరించి రాదాదామనుకునని ‘వూంబ్ ట్ 
టూంబ్’ ‘తొందరగా పూరి్త చేయాల’ అన్. ఆ పుస్తకమే కాదు, ఎరుకలవారి పైన ఒక 
బృహద్ర్గరోంథం కూడా ఆమె రాయాలనుకునానిరు. ఇంకా అంతకనాని బృహత్పిరోణాళక, 
తెలుగ రాష్్రిలోలోన్ 35 గిరిజన తెగలకుచందిన స్త్రీల పైనా ఆమె ఒక సమగ్ రచన 
తేవాలనుకునానిరు. ‘ఊంబ్ ట్ టూంబ్ ‘సార్థకంగా జీవించిన అరుదైన మన్షి 
డా. వకుళాభరణం లలత.

2017
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రామాయణ మహానేవాషణ

మానయా రాష్టగవరనిరుగారు, మానయా రాష్టముఖయామంత్రిగారు, ఈనాటి కావయాకర్త 
వీరపపిమొయిలీగారు, కావాయావిషకిర్త, ప్రసిద్ధరచయిత్రి, జా్ఞనపీఠ పురసాకిరసీవేకర్త 
శ్రీమత్ ప్రత్భారాయిగారు, పదదాలారా, మత్రులారా.

ఒకపుపిడు దాశరథి ‘ప్రత్ హృదయంలో రోజూ అఖిలభారత కవిసమే్మళనం 
జరగాల’ అన్ కోరుకునానిరు. ఈనాటి సభ అట్వంటి కలను సాకారం చేసు్తననిట్టుంది. 
రాసిన కథ సాకేత రామకథ. రాసిన కవి కననిడిగడు. ఆవిషకిర్త ఒరియా రచయిత్రి. 
ఆవిషకిరిసు్తననిది తెలుగ అనువాదాన్ని.

నాకు తెలసి మా తరంలో మేం చూసు్తనని మొదటి రామాయణ ఆవిషకిరణ 
ఇదేనన్ చపపివచుచు. విశవేనాథవారి కలపివృక్షంగాన్, పుటటుపరి్తవారి జనప్య 
రామాయణంగాన్ మేము కళళు తెరవకముందే ఆవిషకిృతమయిపోయాయి. కాన్ ఈ 
కొత్త శతాబదాంలో మొదటిసారిగా మరొక రామాయణం వలువడుత్నని ఈ వేడుకలో 
భాగం పంచుకోవడం నాకంతో సంతోషంగా ఉంది.

అంతేకాదు, పూరవేరామాయణకవులు వాలీ్మకి, భాసకాళదాసులు, భవభూత్, 
ప్రవరస్నుడు, కంబర్, త్లసీ, కువంపు, విశవేనాథ, పుటటుపరి్త వంటివారంతా 
కూడా ఇకకిడ అదృశయాంగా హాజరయాయారన్ అనుకుంట్నానిను. ఎందుకంటే 
రామాయణం చరిత్కాదు, మైథాలజీకాదు. అదొక supreme metaphor. 
అత్యాననిత రూపకాలంకారం. ప్రత్ తరంలోనూ ప్రత్ మహాకవీ దాన్ని ఎంతో కొంత 
ప్ండి సారాన్ని రాబటాటులన్ ఆశిసూ్త వచాచుడు. ఇన్ని యుగాలుగా ఇందరు గానం 
చేసినా కూడా ఆ రూపకం ఇంకిపోలేదు. దాన్ సారం వటిటుపోలేదు. అందుకన్ 
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మరొక కొత్త రామాయణకవి పుటిటునపుపిడలాలో పూరవేమహాకవులంతా ఆ కావయాం 
చుటూటు మూగతారనుకుంటాను. మేం చూడలేకపోయిన ఏ కొత్త అందాలు, ఏ 
న్గూఢరహసాయాలు ఈ కవి పట్టుకునానిడా అనని ఆత్రుతతో వారంతా ఇకకిడకు 
చేరారన్ అనుకుంట్నానిను. ఇక ఎకకిడకకిడ రఘునాథ కీర్తన జరిగినా, అకకిడకకిడ 
కృతమస్తకాంజలతో మారుత్ ప్రతయాక్షమవుతాడుకనుక, ఆయన కూడా మన మధయా 
ఉనానిడన్ నము్మతూ నా ప్రసంగం మొదలుపడుత్నానిను.

ఇది ‘వీరపపిమొయిల అన్ ప్రజాభకు్తడొకరు’ రచించిన సుదీర్ మహాకావయాం. 
5 స్పానాల, 225 ప్రసా్థనాల, సుమారు 45000 పంకు్తల ఈ కావాయాన్కి ఆయన 
‘రామాయణ మహాన్వేషణం’ అన్ పేరుపటాటురు. ఒకపుపిడు రామాయణ కలపివృక్ష 
కావాయావతారిక గరించి చపూ్త విశవేనాథ ‘కవి ప్రత్భలోన ఉండును కావయాగత 
శతాంశములయందు తొంబదియైన పాళ్ళు’ అనానిరు. భారతీయ సందరయాశాస్తం 
ప్రకారం కథ ముఖయాం కాదు. తాయాగరాయకృత్లాగా కథ సపిషటుంగా మనకు 
తెలసిందీ, సుప్రసిద్ధమయిందీ అయి ఉండాల. ఒక గాయకుడు ఆ కృత్కటాలో తన 
మన్ధర్మంతో ప్రాణం పోసి ఆలప్సా్తడో, అలాగే కవి కూడా ఆ ప్రసిద్ధకథావసు్తవును 
తన అనుభూత్తో, దరశ్నంతో పునరావేష్ఖాయాన్ంచగలగాల. కవి ప్రత్భను మనం 
చూడవలసింది అకకిడ.

సాధారణంగా కవి ప్రత్భ అతడు ఆ కావాయాన్ని న్రి్మంచిన శిలాపిన్ని బటీటు, ఆ 
కావయాం దావేరా అతడు ప్రత్పాదిసు్తనని సీవేయదరశ్నాన్ని బటీటు చూడవలసి ఉంట్ంది. 
ఆ రండు పారాశ్విలోలోనూ ఈ కావాయాన్ని పరామరిశ్ంచే ప్రయతనిం చేసా్తను.

మొదటిది కావయాశిలపిం. ఇందులో అన్ని అంశాలీని చరిచుంచే సమయం లేదు కాబటిటు 
వర్ణనాప్రత్భను మాత్ం కొన్ని ఉదాహరణలతో చూప్సా్తను. అసలు వర్ణనలన్నింటికీ 
వాలీ్మకిదే ఒరవడి. భారతీయకవులంతా తెలస్ తెలయకో వాలీ్మకి దారిన్ నడుసూ్త 
వచాచురు. ఇందులోకూడా కవి, వాలీ్మకి ఋత్వర్ణనలు, నగర, సాగర, కానన 
వర్ణనలని వీలైనంతవరకూ అనుసరిసూ్తన్ తను కూడా కొంత ప్రగాఢమైన వర్ణనలు 
చేయడాన్కి ప్రయత్నించాడు. ఉదాహరణకి రామాయణం ఎలలోరకూ కరా్ణమృతం అన్ 
చపూ్త ఇలా అంటాడు:

‘కైక కవవేముగా, భరత్డి పటలో మమత అన్ సుడిన్ ఆదిశేష్కృత్ పగ్గంగా, 
త్రేతాయుగ సాగరాన్ని మంథర మథిస్్త సీతారామలక్షణామృత సుధ ప్రవహించింది, 
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ఎలలోరకూ కరా్ణమృతమైంది’ అన్. మరొకచోట హనుమంత్డు గగనాన్ని ఎటాలో 
లంఘించాడో వరి్ణసూ్త ఇలా అంటాడు:

గగనమే సాగరము, చంద్రుడు తెలకలువ  
రవి నీటికోడి, పుషయాశ్రవణతార రాయంచ  
మేఘాలు పాచి, పునరవేసు తార పనుమీను  
అంగారక గ్హము అత్ పదదా మొసల  
ఐరావతము దీవేపం, సావేత్ గరుడుడు,  
సుడిగాల అలలు, చంద్రకిరణం జలం 
నాగయక్షులు గంధరువేలు తామరలు  
హనుమయనడి మహోననిత నౌక 
గగనమను జలధిలో ఓలలాడింది.

ఒక వర్ణన చేస్్త, visualization ఇలా ఉండాల. ఇట్వంటి cosmic చిత్రాన్ని 
ఊహించగలనవాడే వాలీ్మకిన్ సపిృశించడాన్కి అరుహాడన్ప్సు్తంది.

అలాగే ఉపమానాలు కూడా. సాధారణంగా అందరూ ఉపమా కాళదాససయా 
అంటారు. కాన్ అసలు ఉపమాలంకారమంటే వాలీ్మకిన్ చపుపికోవాల. ఆ మాటకొస్్త 
ప్రపంచవాయాప్తంగా epic poets అంతా అట్వంటి ఉపమాలంకార న్పుణులే. 
అందుకన్ Homeric simile న్ అంత ప్రసు్తత్సా్తరు. ఈ కవి కూడా అట్వంటి 
సామర్థష్ం చూప్ంచగలగాడన్ చపాపిల.

ఉదాహరణకి సాయంకాలం ఆకాశమంతా ఎరుపకికింది అనడాన్కి ‘త్ంటరి 
బాలుడొకడు కుంకుమ భరణి ఎత్్తకుపోత్ంటే పైమూత ఊడి నడిచే దారంతా 
కుంకుమ పడ్డట్టు ఆకాశమంతా ఎరుపురంగ అలులోకుందం’టాడు. అయోధయా విడిచి 
అడివికి వళ్్తనని రాముడిన్ ఆయోధాయాపౌరులు పోన్వవేకుండా అడు్డపడుత్ననిపుపిడు 
చివరికి వారికి రాముడే సరిదాచపాపిడనడాన్కి ఆయన్చిచున పోలక ఎంత హృదయాంగా 
ఉందో చూడండి: ‘ప్లలోలు ఆటలాడి వదిలపటిటున బొమ్మలని తలలో సరిదానట్లోగా, రామ 
వచనసుధ ఆ జనులని సముదాయించింది’ అంటాడు.

పాత్చిత్ణలో కూడా కవి గొపపి నైపుణయాం చూప్ంచాడు. సమత్రి, ఊరి్మళ. 
అహలయా, శూరపిణఖ, శబరి, హనుమలాంటి పాత్లని ఆయన వరి్ణంచిన తీరు 
ఎంతో హృదయాంగా ఉంది. ఎంతో చపపివలసినచోట ఒకకి మాటతో కూడా ఆయన 
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ఎంతోసూచించగలడు. హనుమంత్డిగరించి చపూ్త అతడు భూమకి, భాసకిరుడికి 
మధయా సంబంధాన్ని తెలుసుకుననివాడు అంటాడు. ఈ మాటలో ఎంతో అర్థముంది. 
మొత్తం గాయత్రీమంత్ రహసయామంతా ఇందులో ఉందనవచుచు.

కాన్ మొయిలీ ప్రత్భ కావయాశిలపింలోకనాని ఆయన సాగించిన అన్వేషణలోనూ, 
దాన్ ఆధారంగా ప్రత్పాదించినదరశ్నంలోనూ ఉంది. ఆయన్ చపుపికుననిట్లోగా అది 
‘ఒక చికితాస్త్మక శుద్ధ అవగాహన’. ఆయన రామాయణాన్ని ఒక వనవాసగాథగా 
చూడలేదు. ఆయన దృషిటులో అదొక అన్వేషణ. సాకేతపురినుంచి కిషికింధ మీదుగా 
లంక దాకా సాగిన యాత్. ఈ విషయంలో వాలీ్మకి సపిషటుంగాన్ ఉనానిడు. 
ఆయన రామాయణం అననిదము్మల కథ. అందులో అయోధయాలో నలుగరు 
అననిదము్మలునానిరు. రాముడు, భరత్డు, లక్షణ, శత్రుఘునిలు. వాళ్ళు ఒకరికోసం 
ఒకరు అనీని వదులుకోగలగినవాళ్ళు లంకలో కూడా నలుగరు అననిదము్మలు: 
కుబేరుడు, రావణుడు, కుంభకరు్ణడు, విభీషణుడు. వాళ్ళు ఒకరిన్కరు 
ఒదులుకోగలగినవాళ్ళు. అయోధయానీ, లంకనీ వాలీ్మకి ఎదురదురుగా పటిటు 
చూప్ంచాడు. లంక న్టి కాలపు పాశాచుతయా నగరాలాలోగా సవేర్ణమయభూమ. న్టికాలపు 
ప్రపంచంలాగా దాన్కి పదిముఖాల నాయకతవేం. కాన్ ఒకకి నైత్కసూత్రాన్ని 
నము్మకునని సాధారణమానవుడి ధనురాబాణాలముందు లంక న్లబడలేకపోయిందన్ 
చపపిడమే వాలీ్మకి ఉదేదాశయాం. ఈ సారవేకాలక రూపకాలంకారం నుంచి మొయిల 
అదనంగా చపు్తననిదేమటంటే, లంకాసంసకిృత్ దీవేపసంసకిృత్, ఏకాంతసంసకిృత్ 
అన్ కూడా. మనకు తెలసిన icons అన్నిటిలోనూ రాముడు అత్పదదా inclusive 
personality. ఆయన ప్రత్ ఒకకిణ్్ణ కలుపుకు పోతాడు. ప్రత్ ఒకకిడూ ఆయన్ 
కోసమే ఎదురుచూసు్తననిట్టుంటారు. అలాగే రావణుడు సవేభావరీతాయా eliminating. 
తనకు నచచున్ ప్రత్ ఒకకిణి్ణ న్రూ్మలంచడమే అతడి ప్రవృత్్త. దాన్ని దీవేపసంసకిృత్ 
అంటాడు మొయిల. అందుకు విరుద్ధంగా ఆయన కిషికింధను చూప్సా్తడు. కిషికింధ 
ఇపపిటి కరా్ణటక ప్రాంతం కాబటిటు ఆయన తనన్ అకకిడ place చేసుకునానిడు. 
కిషికింధాసంసకిృత్ స్త్సంసకిృత్ అంటాడాయన.

రామాయణమంటే రాముడు నడిచిన దారి. ఆ దారిలో మొయిల మహాన్వేషణ 
చేసాడు. అందులో మూడు ముఖయావిషయాలు పట్టుకునానిడు. మొదటిది, రాముడు 
inclusive, మనుష్లకీ మనుష్లకీ మధయా స్త్వు న్రి్మంచేవాడన్ గ్హించడం. 
ఇక రండవది, ఓప్క పటటుగలగడం. ఇలా అంట్నానిడు:
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కాచుటె కాయకము, కాచినచో కాపుండు  
కాచుటయె మంగళము కల్మషదహనక్రియయు  
కాచియుననిదట ఊరి్మళయుగతపసివేన్  
ముదుసల శబరవవే వేడుకతో వేచినది  
ఆశించుచు ముకి్తన్ జటాయువు కాచను  
కాచుచును కాచుచును శంకాభయకోపముల 
అదుపులో ఉంచవలె.

ఇక మూడవది, సమకాలీన ప్రపంచాన్కి పన్కొచేచుది, రాముడు నడిచిన దారి 
నలుగరీని కూడగటేటుదారిగా చూడటం. బబాందన్రా్మణ శకి్త ఐకయామంత్మే రామాయణ 
మహాన్వేషణాగానమంటాడు కవి. నలుగరినీ కలుపుకుంటూ, ఒక బృందాన్ని 
న్రి్మంచి, ఓప్గా్గ నువువే కోరుకోవలసిందేమటి?

దిగంతముల కావల  
రవితారల కావల, మబుబాలకావల, పాతాళ 
త్మరమునకావల, మనసు బుది్ధయు పారన్ము్మ

ఆదయాంతం కావాయాన్ని నడిప్ంచిన సారాంశమేమటి? ‘తాయాగేనైకేన్వ అమృతతవే 
మానశుః’ అన్ ఉపన్షదావేకయామే మళాళు కవి మాటలోలో ఇలా విన్ప్సు్తంది:

ఆత్మసాధనలోన నీవారిజాంచిన జా్ఞనమును 
పాలనుండి నీవు పందిన వననిను, న్త్న్  
హే మానవశ్రేష్ఠిడ, జగమునకిచిచువేయుము.

రామాయణగాథలో మహిమ ఏమటంటే ఆ కథాఝరిన్ అనుసరిసూ్త 
పోయినవారికి, అది కవులుగానీ, కళాకారులుగానీ లేదా కేవలం పాఠకులుగానీ, 
వారికై వారికొక సీవేయ సాక్షాతాకిరం లభిసు్తంది. ఇందులో అట్వంటి మహిమాన్వేత 
వాకయామొకటి కనబడి ననుని న్శేచుష్టుణి్ణ చేసింది. చివరిస్పానంలో రావణవధ 
అయినతరువాత, శోకవిహవేలుడైన విభీషణుణి్ణ ఓదారిచు రాముడిటాలో అంటాడు: 

‘రావణతవేమును పరికిత్న్, అయినన్మ రావణున్ కాపాడలేకపోత్న్’

ఇది న్జంగా రామహృదయాన్ని ఆవిషకిరించగలగిన వాకయాం. దక్షిణ 
ఆఫ్రికాన్ తెలలోజాత్ పాలననుంచి విడుదలచేసినపుపిడు ఎవరో మండేలా గరించి 
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ఒకమాటనానిరు. ‘ఆయన గాంధీ చయయాలేకపోయిన పన్ చయయాగలగాడు. దేశం 
విడిపోకుండా, దేశ సావేతంత్యాం సాధించాడన్.’

21 వ శతాబాదాన్కి గరజాడ కోరుకునని యుద్ధరహితప్రపంచం కావాల. 
అందుకన్ మొయిల, తాను యుద్ధవర్ణన చయయావలసివచిచునందుకు క్షమంచమన్ 
కావయాదేవిన్ వేడుకునానిడు. తాను న్సపిృహతో మాత్మే, కథ కోసం మాత్మే 
యుద్ధవర్ణన చయయావలసివచిచుందన్ చపపికునానిడు. 

తన యథార్థసంకలాపిన్ని ఆయన సుగ్రీవాజ్ఞగా ఇలా ప్రకటించాడు.

త్దిసందేశమది మీరలలోరు వినుడు, జన 
శకి్తయు ధనశకి్తయు భారతమున కలవు  
అయినన్మ, దేవేషశిఖ రగిలమండుచుననిది  
ప్రేమకరుణల తరువు కాల మసియగచుననిది  
అధిగమంత్ము దాన్ విషకళంకము బాప్  
సమభావ సమచితా్తనురాగము పంచదము  
నమ్మకమును పంచి ఒకకిటిగ శ్రమంతము  
ఒకకిటిగన్రుచుకుందము, ఒకకిటిగ బ్రదుకుదము  
శ్రీరాముడనుగ్హించిన మహాన్వేషణాపథ 
మును విడువక సాగదము

వేదాలు చివరికి చప్పిన మాటే:

సమానీ వ ఆకూత్: సమానా హృదయాన్ వః  
సమానమసు్త వో మన్ యథా వః సుసహాసత్. 

గరజాడ చప్పిందీ ఇదే;

ఎలలోలోకమువొకకి ఇలె్లో, వర్ణభేదములెలలో కలె్లో  
వేలనరుగన్ ప్రేమబంధము వేడుకలు కురియన్

ఉపన్షత్్తలు, ఆధాయాత్మరామాయణం, యోగవాశిషటుం, శంకరరామానుజ, 
మధావేచారుయాలు, బసవేశవేరులు, అబ్రహాం లంకన్, గాంధీ, మండేలాల బోధనలని 
వంటబటిటుంచుకున్ మొయిలీ కనని కల రామాయణ మహాన్వేషణం.

2012
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అపురూపమైన కానుక

‘సవాభావరమణ్య’ మనీ, ‘ఏ గాథల మాధురయాం ముందు అమృతం కూడా 
తకుకివన్ప్సు్తందో అట్వంటి గాథాకోశమ’నీ తనకుతాన్ చపుపికునని గాథాసప్తశత్ 
భారతీయ కావయాసాహితయాంలో అత్యాత్తమంగా చపపిదగ్గ మొదటి పదిరచనలోలో 
ఒకటి. అందులోంచి 300 గాథలని ఎంప్క చేసి ప్రముఖకవి, పండిత్లు నరాల 
రామారడి్డగారు అనువాదం చేసిన ఈ సంకలనం తెలుగసాహితాయాన్కొక 
అపురూపమైన కానుక. 

గాథాసప్తశత్ ఒక రాజకీయసిదా్ధంతాన్ని, ఒక ధారి్మకమతాన్ని 
బలపరచటాన్కో, ప్రచారంచేయటాన్కో పూనుకొననిరచనకాదు. సాధారణ 
లౌకికజీవితాన్ని, దాన్ సంతోషమయ, సందరయామయ పారాశ్విలలో పట్టుకునని 
రచన. గ్రామాలు, పంటచేలు, మటిటుబాటలు, ఋత్వులు, అడవులు, మర్రిచట్లో, 
న్రేడువనాలు, ఆదివాసులు, రైత్లు, వాళలో కుట్ంబాలు, కొడుకులు, కోడళ్లో, 
అత్తలు, మేనత్తలు, చిలుకలు, గోరింకలు, చైతాయాలు, దేవాలయాలు, ఇసుకమేటలు, 
రలులోదుబుబాలు వంటి సాధారణ జీవితదృశాయాలతో కూడుకునని కవితవేం. 
నర్మదా, గోదావరి పరీవాహకప్రాంతాలోలో, దకకిన్  పీఠభూమలో వికసించిన తొల 
కవితవేమది. న్నని, న్డు, రేపు కూడా మారుపిలేకుండా నడుసు్తండే సాధారణ 
భారతీయగ్రామీణచిత్రాన్ని ఎంతో తాజాదనంతో వరి్ణంచిన కవితవేమది. 

అలాగన్ గాథాసప్తశత్ కేవలం చదివి ఆనందిస్్త చాలదు. లోత్గా 
అధయాయనం చేయాల. అందుకు మూడు కారణాలు: ఒకటి, చారిత్కంగా 
గాథాసప్తశత్ తకికిన భారతీయ సాహితాయాలమీద చూప్ంచిన ప్రభావం, రండవది, 
భారతీయకావయామీమాంసకులు చరిచుంచిన ఎన్ని అంశాలకు ఈ ప్రాకృతగాథలు 
ఉదాహరణలుగా న్లబడటం. ఇక మూడవది, అన్నిటికనాని ముఖయామైనది, సమకాలక 
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ఆధున్క సాహితయాసందరభాంలో ప్రపంచమంతటా గాథాసప్తశత్కి లభిసు్తనని సరికొత్త 
ఆదరణ. ఈ మూడింటినీ వరుసగా పరిశీలదాదాం. 

2
గాథాసప్తశత్ క్రీ.శ. 78లో పరిపాలన చేసిన హాలశాతవాహనుడు సంకలనం 
చేశాడన్ ఒక భావన ప్రచలతంగా ఉంది. కాన్ ఈ విషయంమీద ఎన్ని సందేహాలు 
ఇపపిటికీ తీరకుండాన్ ఉనానియి. ఈ సంకలనం గరించి మనకు తెలసినంత వరకూ 
మొదటిసారిగా బాణభట్టు తన హరషిచరిత్లో ప్రసా్తవించాడు. ప్రసిద్ధమైన ఆ శోలోకం 
ఇది: 

అవినాశినమ్ , అగ్రామయామ్  అకరోత్  శాతవాహనః 
విశుద్ధజాత్భిః కోశమ్  రతె్నిరివ సుభాషితః

ఈ సంకలనవిశేష్ల గరించి 6వ శతాబాదాన్కి చందిన ఈ శోలోకం కనాని 
ముందటివి మరే ఆధారాలు దొరకటం లేదు. గాథాసప్తశత్లో మొదటి శతకంలో 
3వ గాథలో ఇలా ఉంది:

సప్తశతాన్ కవివతస్లేన కోటేర్మధ్యా  
హాలేన విరచితాన్ సాలంకారాణామ్  గాథానామ్ 

‘కవివతస్లు’డైన ఈ హాలుడూ, అన్క పురాణాలు పేరొకినని 30మంది 
ఆంధ్రరాజులోలో 17వ రాజైన హాలుడూ ఒకరేనన్ ఒక నమ్మకం. కాన్ క్రీసు్త తరువాత 
మొదటిశతాబదాం నాటికి ప్రాకృతం ఇంకా తొలదశ ప్రాకృతంగాన్ ఉందనీ, 
గాథాసప్తశత్లో కనవచేచు కావయాభాషసా్థయికి చేరలేదనీ సుప్రసిద్ధ ప్రాకృతభాష్వేత్త 
ఎ.సి.ఊలనిర్  అభిప్రాయపడా్డడు . గాథాసప్తశత్ ప్రభావం కాళదాసు మీద సపిషటుంగా 
కనబడుత్ననిందువలలో ఈ కవితవేం అశవేఘోష్డికి, కాళదాసుకీ మధయా కాలంలో 
సంకలనం చేయబడి ఉండాలనీ, అంటే క్రీ.శ. 2-3 శతాబాదాల మధయాకాలంలో 
ఈ సంకలనం జరిగి ఉండాలనీ ఇపుపిడు భావిసు్తనానిరు. కాన్ ఏదైనా సంకలనసా్థయికి 
చేరిందంటేన్ ఆ కవితవేం అపపిటికే ఎంతోకాలంగా ప్రాచురయాంలో ఉంటూ, నమ్మదిగా 
జనస్మృత్నుంచి జారిపోయే పరిసి్థత్ ఏరపిడిందన్ అర్థం. అలా చూసినటలోయితే క్రీసు్త 
తరువాత 2వ శతాబదాపు ప్రారంభం నుంచి ఈ కవితలు అలలోబడి జనం న్ళలోలోలో 
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నలుగతూ ఉండేవనీ, 3వ శతాబదాం మొదటోలో సంకలనం అయాయాయనీ అనుకోవలసి 
ఉంట్ంది. 

గాథాసప్తశత్ ప్రాకృతగాథాఛందసుస్న్ అనుసరించింది. గాథ అంటేన్ 
పాడుకున్దన్. ఈ గాథావృత్తం 12, 18, 12, 15 మాత్ల నాలుగ పాదాల 
ఛందసుస్. దీన్ని సంసకిృతంలో ఆరాయావృత్తంతో పోలచునపపిటికినీ ఇది సంగం 
కాలంనాటి తమళ ఛందసుస్లకు మరింత చేరువుగా ఉందన్ ఇపుపిడు గరి్తసు్తనానిరు. 
ఈ విధంగా చూసినటలోయితే క్రీ.శ. 3వ శతాబదాం నుంచి 8వ శతాబదాం దాకా 
సుమారు 5 శతాబాదాలపాట్ మధయా, దక్షిణ భారతీయసాహితాయాలని గాథాసప్తశత్ 
అపారంగా ప్రభావితం చేసిందన్ చపపివలసి ఉంట్ంది. ఇందులో మొదటగా 
ప్రాకృతసాహితయాంమీద చూప్ంచిన ప్రభావాన్ని చపుపికోవాల. గాథాసప్తశత్ 
అడుగజాడలోలోన్ క్రీ.శ. 7వ శతాబదాంలో జైనవలలోభుడన్ జైనసాధువు ‘వజాజాలగ్గమ్ ’ 
పేరిట ప్రాకృత కవితలు సంకలనం చేశాడు. గాథాసప్తశత్లోనూ, వజాజాలగ్గంలోనూ 
82 గాథలు సమానంగా చోట్చేసుకునానియి. అలాగే రాజశేఖరుడి ‘కరూపిరమంజరి’, 
ప్రవరస్నుడి ‘స్త్బంధం’ వంటి ప్రాకృతకావాయాలపైన కూడా గాథాసప్తశత్ 
ప్రభావం సపిషటుంగా కన్ప్సు్తననిది. ఇక సంసకిృతసాహితయాం విషయాన్కొస్్త 
కాళదాసు మీద గాథాసప్తశత్ ప్రభావాన్ని ఎందరో పండిత్లు సపిషటుంగా వివరించి 
ఉనానిరు. ముఖయాంగా త్రుమల రామచంద్ర ఈ ప్రభావాన్ని ఎంతో సూక్షష్మసా్థయిలో 
పట్టుకునానిరు. కాళదాసు రాసిన కావయానాటకాలోలోన్ అపురూపమైన ఋత్వర్ణనలూ, 
గ్రామీణదేశ చిత్ణలూ, శృంగారసాత్్తవికభావాలూ ఎవరవరిన్ ప్రభావితం చేసాయో 
వారంతా కూడా పరోక్షంగా గాథాసప్తశత్ ప్రభావాన్కి లోనయాయారన్ చపపివచుచు. 
ఇది కాక గోవర్థనాచారుయాడన్ కవి ‘ఆరాయాసప్తశత్’ అన్ సంసకిృత ముక్తకసంకలనాన్ని 
పూరి్తగా గాథాసప్తశత్ పద్ధత్లోన్ కూరాచుడు. ఈ ప్రభావం మధయాయుగాల హిందీకవి 
బిహారి రాసిన ‘సత్ సయి’ దాకా కొనసాగడం మనం చూడవచుచు. 

ఇంతకనాని విశిషటుమైన ప్రభావం గాథాసప్తశత్ సంగం సాహితయాంపైన 
చూప్ంచిందన్ ఇపుపిడు గరి్తంచగలుగత్నానిం. క్రీ.శ. 1-3 శతాబాదాల మధయాలో 
సంకలతమైన ‘కురుంతొగై’ 205 మంది కవులు చప్పిన 402 కవితల సంకలనం. 
ఆ కవితలు ఒకొకికకిటీ 4-9 పంకు్తల కవితలు. ఆ కవితవేలక్షణాలని తొలాకిప్పియం 
అన్ సంగం కాలంనాటి సాహితయాలక్షణగ్ంథం ఎంతో న్రుదాషటుంగా వివరించినపపిటికీ 
ఆ కవితల వనక గాథాసప్తశత్ నీడ మనకు సపిషటుంగా కనపడుతూన్ ఉంట్ంది. 
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కురుంతొగై, తొలాకిప్పియంలు చూప్ంచిన దారిలో ఐదుగరు తమళకవులు ఐదు 
భూభాగాలను ఐదు ప్రణయావస్థలుగా తీరిచుదిదిదా చప్పిన కవితవేం 4వ శతాబదాం నాటికి 
‘ఐంగరునూరు’ అన్ పేరిట వలువడింది. ఒకొకికకిటీ 3-6 పంకు్తల న్డివిగల 500ల 
కవితల ఆ సంకలనం సపిషటుంగా గాథాసప్తశత్ తరహా సంకలనమేనన్ మనం సపిషటుంగా 
చపపివచుచు. తదనంతర తమళభకి్త కవులైన నాయనా్మరులో, ఆళావేరులు రచించిన 
పదికాలు, పాశురాలు భగవంత్ణి్ణ కేంద్రంగా చేసుకున్ చప్పిన కవితలైనపపిటికీ, అవి 
సపిషటుంగా సంగంకాలంనాటి కవితాసంప్రదాయాల పాదులో వికసించిన పువువేలే. 
ఆ విధంగా కూడా గాథాసప్తశత్ ప్రభావం ఎన్ని శతాబాదాలపాట్ తమళదేశంలో 
పరోక్షంగా కొనసాగతూ వచిచుంది.

గాథాసప్తశత్లోన్ ప్రాకృతాన్ని మహారాష్ట్రి ప్రాకృతంగా ప్లుసు్తనానిరు. 
మహారాష్టలో మరాఠీసాహితయాం వికసించడం మొదలుపటాటుక జా్ఞనదేవుడు 
విరహిణ్అభంగాల రూపంలో రచించిన భకి్తపూరవేకప్రణయ కవితలకి గాథాసప్తశత్ 
మూలమన్ చపపిటంలో అత్శయోకి్త లేదు. గాథాసప్తశత్లోన్ వర్ణనలూ, 
ఉపమానాలూ, వయాంగయాసుఫూరణలూ జా్ఞనదేవుడి కవితావేన్కి మూలద్రవయాంగా 
సమకూరాయి. జా్ఞనదేవుడి ప్రభావాన్కి లోనై నామదేవుడు, ఏకనాథ్ , త్కారామ్ ల 
మీదుగా వికసించిన మహారాష్ట భకి్తకవితవేంలోనూ, మరొకవైపు నామదేవుడి 
దావేరా కబీర్ , సూరదాస్ , రైదాస్ ల మీదుగా వికసించిన హిందీభకి్త కవితవేంలోనూ, 
ఇంకొకవైపు త్రిగి నామదేవుడి దావేరా నానక్  దావేరా వికసించిన సికుఖు భకి్త 
కవితవేంలోనూ కూడా గాథాసప్తశత్ ప్రభావం అంతరీలోనంగా ప్రవహిసూ్త ఉందన్ 
ఈరోజు మనం ఎన్ని ఉదాహరణలతో గరు్తపటటువచుచు. 

కాబటిటు గాథాసప్తశత్ అధయాయనమంటే ఎన్ని విశిషటు భారతీయసాహితాయాల 
మూలశకి్తన్ అధయాయనం చేయటమననిమాట. 

3
ఒకవైపు తన సమకాలీన, తదనంతర కవిపరంపరను మాత్మే కాక, క్రీ.శ. 6వ 
శతాబదాం నుండి 18వ శతాబదాం దాకా వయేయాళలోకు పైగా కావయామీమాంసకుల 
భావపరంపరను కూడా గాథాసప్తశత్ గాఢంగా ప్రభావితం చేసింది. బాణభట్టు 
మొదలుకొన్ పండిత జగనానిథరాయల దాకా ప్రసిద్ధ సాహితయా ఆలంకారికులంతా 
గాథాసప్తశత్న్ పేరొకినకుండా ఉండలేకపోయారు. ఏ ఆలంకారికుడు ఎట్వంటి 
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సాహితయాసిదా్ధంతాన్ని ప్రత్పాదించినా అందుకు మదదాత్గా గాథాసప్తశత్ నుంచి ఎన్ని 
కొన్ని గాథలని ఉదాహరించకుండా ఉండలేకపోయాడు. భోజుడి ‘శృంగారప్రకాశం’, 
‘సరసవేతీకంఠాభరణం’, ఆనందవర్ధనుడి ‘ధవేనాయాలోకం’, దాన్పైన అభినవగపు్తడి 
‘లోచనం’, కుంతకుడి ‘వక్రోకి్తజీవితం’, ధనంజయుడి ‘దశరూపకం’, మమ్మట్డి 
‘కావయాప్రకాశం’, విశవేనాధుడి ‘సాహితయాదరపిణం’ వంటి ప్రసిద్ధ ఆలంకారికగ్ంథాలోలో 
గాథాసప్తశత్ కవితలు ఎన్ని సాహితయాసిదా్ధంతాలకు పాఠయాప్రకరణాలుగా న్లబడా్డయి. 
ఇంకా విచిత్మేమటంటే, ధవేన్సిదా్ధంతాన్ని ప్రత్పాదించిన ఆనందవర్ధనుడు 
తన సిదా్ధంతాన్కి మదదాత్గా గాథాసప్తశత్న్ ఉదాహరిస్్త, ఆ ధవేన్సిదా్ధంతాన్ని 
తూరాపిరబటిటున మహిమభట్టు తన ‘వయాకి్తవివేకం’లో తన వాదాన్కి ఉదాహరణగా 
త్రిగిమళాలో గాథాసప్తశత్ నుంచే కవితలను ఎత్్తచూపాడు. 

భారతీయ సాహితయావివేచనకు మూలస్తంభాలాలోంటి ఈ గొపపిగ్ంథాలోలో 
గాథాసప్తశత్ గరించి ఇంత ప్రముఖంగా ప్రసా్తవించడం సంతోషం కలగించే 
విషయమే అయినపపిటికీ, ఆయా సాహితయాకారులు గాథాసప్తశత్న్ సరిగాన్ అర్థం 
చేసుకునానిరా, సరైన తావులోలోన్ ఆ కవితలని ప్రసా్తవించారా అననిది మరింత లోత్గా 
పరిశీలంచవలసిన విషయం. సంసకిృత ఆలంకారికులు గాథాసప్తశత్లో కవితవేం 
పంగిపరులోత్ననిదన్ సతాయాన్ని గరు్తపటిటునపపిటికీ ఆ సతాయాన్ని తమ సిదా్ధంతాల 
చట్రంలో ఇరికించే ప్రయతనింలో ఆ కవితలను సక్రమంగా వివేచించలేకపోయారన్ 
న్డు మనం భావించవలసి ఉంట్ంది. ఇందుకు రండు కారణాలునానియి. ఒకటి, 
ప్రసిద్ధసంసకిృతఆలంకారికులంతా గాథాసప్తశత్ అనంతరం ప్రభవించినవారే. 
అంతేకాక, వారు వివిధరకాల తాత్్తవికన్పథాయాలలో తమ ఆలంకారిక సిదా్ధంతాలను 
న్రి్మసూ్త తమ తమ తాత్్తవికభూమకలోలోంచి గాథాసప్తశత్న్ అర్థం చేసుకోవడాన్కి 
ప్రయత్నించారు. కాన్ గాథాసప్తశత్ కవితలు వికసించినపపిటి తాత్్తవిక 
సామాజికన్పథయామూ ఆయా ఆలంకారికుల తాత్్తవికన్పథయామూ ఒకటికాదు. 
ఉదాహరణకి ‘ధవేనాయాలోకం’ రాసిన ఆనందవర్ధనుడు వైష్ణవసంప్రదాయాన్కి 
చందిన మీమాంసకుడు కాగా, ఆ ధవేనాయాలోకం పైన అదుభాతమైన భాషయాం రాసిన 
అభినవగపు్తడు ప్రతయాభిజ్ఞసంప్రదాయాన్కి చందిన శివాదె్వేత్. వేదాంత్ దృషిటులో 
శరీరం వేరు, ఆత్మ వేరు. శరీరం ఒక ఆధారం మాత్మే. కాన్ ఆత్మ శాశవేతం. 
అందువలలో ఆ ఇదదారు ఆలంకారికులూ కూడా కవితావేన్ని పరిశీలసు్తననిపుపిడు రసధవేన్న్ 
ఆత్మగా భావిసూ్త, తకికిన కావయాభాగాలను కావయాశరీరంగా గరి్తంచేప్రయతనిం చేశారు. 
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కాన్ వారి వివేచనాసందరభామూ, గాథాసప్తశత్ రచనాసందరభామూ ఒకటికావు. 
గాథాసప్తశత్ కవితలు రచించిన కవులు వేదాంత్లు కారు. రండవశతాబిదానాటి 
దక్షిణభారతీయజీవితమూ, అభినవగపు్తడినాటి 11వ శతాబిదా కాశీ్మరసమాజమూ 
ఒకకిలాంటివి కావు. ఈ సమసయా ప్రత్ఒకకి భారతీయ ఆలంకారికుడికీ వరి్తసు్తంది. 
కాబటిటు గాథాసప్తశత్ కవితలను ఆయా ఆలంకారికులు అర్థంచేసుకునని తీరున్, 
వారివారి తాత్్తవికతల న్పథయాంలో, మరొకసారి పునరివేవేచించవలసిన ఆవశయాకత 
ఉంది. 

అంతేకాదు, ఆయా సిదా్ధంతకారులు కావాయాత్మ ఏది అనని ప్రశనివేసుకున్ 
అందుకు తమకు తోచిన సమాధానం తాము ప్రత్పాదిసూ్త అందుకు ఉదాహరణగా 
సంసకిృతం నుంచీ, ప్రాకృతంనుంచీ కవితలని ప్రసా్తవిసు్తననిపుపిడు ప్రాకృతకవితల పటలో, 
ముఖయాంగా గాథాసప్తశత్ కవితల పటలో, కొంత చిననిచూపు చూశారన్ అనుకోవలసి 
ఉంట్ంది. ఈ కవితలు ‘అగ్రామాయా’లన్ సవేయంగా బాణభట్టు వంటివాడే అననిపపిటికీ, 
కావయాశాస్తజు్ఞలు వాటిన్ కొంత తకుకివసా్థయి అభిరుచికి చందిన కవితవేంగాన్ 
భావించారు. ముఖయాంగా ధవేన్వేత్తలు గాథాసప్తశత్ కవితలని అత్యాననితసా్థయికి 
చందిన రసధవేన్కి కాకుండా, రండవ తరహాకు చందిన వసు్తధవేన్కీ, కావాయాలలో 
రండవ తరహాకు చందిన గణ్భూతవయాంగాయాన్కీ ఉదాహరణలుగా పేరొకినానిరు. కాన్ 
వారు ఉదహరించిన గాథలే, వారు ప్రత్పాదించిన ప్రమాణాల ప్రకారమే, అత్యాననిత 
సా్థయి కవితావేన్కి ఉదాహరణగా న్లుసా్తయి. ఇందుకు రండు ఉదాహరణలు 
చూదాదాం : 

ఒకటి, ధవేనాయాలోకంలో రండవ ఉదోయాతంలో పేరొకినని ఈ గాథ:

చిత్మగనత్త! మనయరిచఱువునందు 
ఎత్్తపడవేసిరవవేరో ఇంత న్ంగి 
నలనషండము్మలసుమంత నలుగలేదు 
ప్రాణభయముననగరదు హంసగణము (2-10)

‘అతా్త! ఎవరో ఆకాశాన్ని మన ఊరి చరువులో ఎత్్త పడేశారు. అయినా ఒకకి 
తామరపూవు కూడా నలగిపోలేదు. ఒకకి హంస కూడా ప్రాణభీత్తో పైకగిరిపోలేదు.’

ఈ కవిత వినగాన్ మనలో వంటన్ అపరిమతమైన ఆనందతరంగమొకటి 
ఉవవేత్్తన లేవటం మనకి అనుభవంలోకి వచిచున విషయమే. అయితే ఈ అనుభవాన్ని 
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పరిశీలంచే క్రమంలో ఈ కవితదావేరా కలుగత్నని ఆనందమెట్వంటిది అన్ 
ఆలోచిసూ్త ‘ఇకకిడ ప్రతీయమానంగా గోచరిసు్తనని అర్థం అసపిషటుంగా దేన్తోన్ 
కలసిపోయినటోటు లేదా వాచాయారా్థన్కే అనుగణంగాన్ ఉననిటోటు కన్ప్సు్తంది కాబటిటు 
దీన్ని ధవేన్ప్రధానకావయాంగా భావించలేమ’న్ ధవేన్కారుడు అనానిడు. దీన్మీద 
వివరణ ఇసూ్త అభినవగపు్తడు ఈ కవితలోన్ సందరయామంతా వాచాయార్థం వలలోన్ 
లభిస్్తందనానిడు. కాన్ ఈ మాటలు న్జమేనా? 

ఈ ఇదదారు ప్రసిద్ధ ఆలంకారికులు కూడా ఈ కవిత పలుకుత్నని స్త్రీలో 
ముగ్ధతావేన్నిమాత్మే చూశారు. కాన్ ‘చరువులో ఆకాశాన్ని విసిరేశారు’ అన్ మాటలో 
వాచాయార్థంకనాని ప్రతీయమానార్థమే బలంగా ఉంది. ఎంత అమాయకురాలైన 
బాలకయినా కూడా చరువులో ఆకాశం ప్రత్బింబాన్ని చూసి దాననివరో అందులో 
పడేశారన్ అనుకుంట్ందన్ అనుకోలేం. న్సస్ందేహంగా ఆ మాటలో ఒక గ్రామీణ 
బాలక అమాయకతవేం కనాని, ఆ గ్రామీణ బాలక న్టిదావేరా ఒక అదుభాతకవితోకి్తన్ 
పలకిసు్తనని ప్రౌఢకవి చమతాకిరమే ప్రధానంగా ఉంది. అలాగన్, ఇందులో ఉననిది 
వసు్తధవేన్ అనుకుంటే అది పరపాటే. న్సస్ందేహంగా ఇది అదుభాత రసాన్వేతమైన 
కవిత. చరువులో కన్ప్సు్తనని ఆకాశం వలలో సా్థయీభావంగా ఉనని విస్మయం 
అదుభాతరసంగా పరిపకవేం చందుతోంది. అయితే ఈ రసం మరొక సపిషటుమైన 
వయాంగాయారా్థన్ని సుఫూరింపచేయటం లేదు కాబటిటు దీన్ని ధవేనాయాలోకకారుడు రసధవేన్గా 
చపపిలేకపోయాడు. ఈ కవిత వినగాన్ ఇకకిడ ప్రతీయమానార్థం ‘ప్రమలోషటుతవేం’గా 
భాసిస్్తందన్ గరు్తపటాటుడుకానీ దాన్ని ధవేన్గా అంగీకరించడాన్కి సిద్ధపడలేదు.కాన్ 
ఇదేదో ధవేన్న్ అసుఫూటంగానైనా మేల్కిలపికుండా ఉండటంలేదన్ అతడే గరి్తంచాడు. 
బహుశా పలెలోటూరి బాలక న్టివంట పలకించిన ఈ కవితను సంసకిృతకావాయాలకు 
సమానమైన కవితవేంగా అంగీకరించడాన్కి అతడికి మనసొపపికపోయుండాల. కాన్, 
ఆనందవర్ధనుడు, అభినవగపు్తడు చేసిన వరీ్గకరణ ప్రకారమే చూసినా కూడా ఇది 
అభిదామూల, సంలక్షష్క్రమ అర్థశకి్తమూల, కవిన్బద్ధవక్తృప్రౌఢోకి్తమాత్న్షపిననిశరీర
ధవేన్ అన్ భావించవలసి ఉంట్ంది.

ఇట్వంటిదే మరొక ఉదాహరణ చూదాదాం. ‘కావయాప్రకాశం’ దివేతీయోలాలోసంలో 
మమ్మట్డు ఒక వయాంగాయార్థం మరొక వయాంగాయారా్థన్ని వయాంజింపచేయడాన్కి 
ఉదాహరణగా ఈ గాథను పేరొకినానిడు:
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కమలపత్రాన న్శచులగాత్మొపపి 
కొంగయొకకిటి సొబగలు కుపపివోసి 
సవేచఛాదీపు్తల మరకతపాత్మీద 
సొంపులీనడి నవశంఖశుకి్తవోలె (1-4)

ఈ కవితలో వాచాయార్థం సపిషటుమే. కాన్ ఇందులో ఒక వయాంగాయార్థం కూడా 
పలుకుత్ననిదనీ, ఆది రండుసా్థయిలోలో ఉందనీ మమ్మట్డు చపు్తనానిడు. మొదటి 
సా్థయిలో ఆ కొంగ న్శచులంగా ఉందన్ చపపిడంవలలో అది న్రభాయంగా ఉందన్ 
వయాంగాయార్థం ప్రతీయమానమవుతోందనానిడు. అకకిడితో ఆగకుండా, ఆ కొంగ 
న్రభాయంగా ఉందన్ వయాంగాయార్థం అది నాయికానాయకులు కలుసుకోవడాన్కి 
అనువైన సంకేతప్రదేశమన్ మరొక వయాంగాయారా్థన్ని సూచిస్్తందంట్నానిడు.

ఈ కవిత వినగాన్ గొపపి ఆనందం కలగడం మనకి అనుభవంలోకి వసు్తనని 
విషయమే. కాన్ ఈ ఆనందాన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నించడంలో వాయాఖాయాత 
ఎంత తపుపిదోవ తొకాకిడో చూడండి. ఇందుకు కారణం కావయాప్రకాశకారుడి దృషిటులో 
గాథాసప్తశత్కవితలు ‘గ్రామయా’ కవితలన్ భావనబలంగా ఉండటమే.

మమ్మట్డు వంటి అగ్శ్రేణి ఆలంకారికుణి్ణ న్న్టాలో ఎత్్తచూపడం 
దుందుడుకుతనంగా కన్ప్ంచవచుచుగాన్, ఈ అసంతృప్్తన్ ప్రకటించకుండా 
ఉండలేకపోవడంలో న్న్ మొదటివాణి్ణ కాను. అధున్క భారతీయ కావయామీమాంసకులోలో 
ఎంతో గణుత్కకికిన టి.ఎన్ .శ్రీకంఠయయా ఇలా అనానిడు:

‘(ఇకకిడ) తెలుపు, ఆకుపచచురంగలు ఎంతో ఒదిదాకగా ఇమడిపోయాయి. 
పదదాతామరాకుమీద న్శచులంగా ఆ రంగలమధయా న్శచులంగా న్లుచునని ఆ పక్షి 
కూడా ఆ ప్రశాంతవాతావరణంలో చుటూటు ఉనని అచేతనపరిసరాలోలో ఒక 
భాగమైపోయి, చూపరుల హృదయాలకూ, న్త్రాలకూ కూడా ఒక న్శచులతావేన్ని 
తీసుకొస్్తంది. ఇకకిడ కవి తీసుకొసు్తనని పోలక కూడా ఎంతో హృదయాంగానూ, 
ఔచితయావంతంగానూ ఉంది. అయితే, కేవలం కవి సామరా్ధష్న్ని వలలోడించడంతో 
ఆగిపోకుండా అది ఆ దృశయాంలోన్ పరమన్శశ్బాదాన్ని ఎత్్తచూప్సూ్త మన 
మనసు శాంతపడటాన్కి దారి సుగమం చేస్్తంది. ప్రశాంతప్రకృత్న్ 
చూసినపుపిడలాలో మనసు తేటపడటం భావుకులైనవాళళుకి చాలాసారులో 
అనుభవంలోకి వచిచున విషయమే. తాను చిత్రించిన ఒక దృశయాం దావేరా 
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అట్వంటి మనఃసి్థత్న్ మనకు కలగించడంలో కవి కృతకృత్యాడయాయాడు. 
మనం గ్హిసు్తనని ఆనందమట్వంటిదన్ మనకు తెలస్్త చాలు. కాన్ 
కొందరు వాయాఖాయాతలు, బాగా చదువుకుననివాళ్ళు, ఈ అంశాన్ని విస్మరించి, 
ఈ కవిత చుటూటు పదదా గోడలాగా ఒక ప్రణయకథనాన్ని న్రి్మంచిపటాటురు. 
వాళళు వాయాఖాయానాన్కునని ఒకే ఒకకి ఆధారం ఆ కవితలో ‘పశయా’ అనని పదం 
మాత్మే..కాన్ ఇంత తెలవిగా న్రి్మంచిన వాయాఖాయానం వలలో న్జంగా ఎట్వంటి 
సంతోషం చేకూరుత్ంది? ఇలా అడిగితే, ఈ కవితలో, మొదట ధవేన్ంచేది 
సమాగమశృంగారమనీ, ఆ పైన సుఫూరించేది విప్రలంభ శృంగారమనీ 
జవాబిసా్తరు. ఇలా వాయాఖాయాన్ంచుకుంటూపోతే, ఏ సందరభాంలోంచైనా 
ఎట్వంటి రసాన్నినా ప్ండవచుచు!..ఇది కవితావేన్కీ, ధవేన్సిదా్ధంతాన్కీ 
కూడా తీరన్ అపచారం’ 

( ఇండియన్  పయెటిక్స్ , 2001, పే.274-275).

కాన్ ఆధున్క కవితవేవేత్తలు ఈ కవితలో న్శశ్బాదాన్ని సులువుగా గరు్తపటటుగలరు. 
‘కవితవేంలో న్శశ్బదాం’ (1987) అన్ తన ప్రసిద్ధ వాయాసంలో ప్రసిద్ధకవి ఇసా్మయిల్  
ఇలా రాశారు:

‘మన చుటూటు ఉనని ఆనుభవిక ప్రపంచాన్ని ఆవిషకిరించడమే కవితవేలక్షష్ం... 
అనుభవాన్ని అనుభవంగాన్ ప్రతయాక్షంగా అందించడం కవితవేం పన్. 
అంటే మనం సృషిటుంచుకునని కొన్ని శబాదాలలోకి మనలని ఆవరించి ఉనని 
మహాన్శశ్బాదాన్ని, ఆనుభవిక మహాప్రపంచాన్ని ప్రవేశపటటుడం కవితవే 
లక్షష్మననిమాట.’ (పే.143)

అలాగే అనుభవం సంపూర్ణంగా అందటమంటే ఏమటి, అలా అందిందన్ ఎలా 
తెలుసు్తంది? ఈ ప్రశనికు కూడా ఆయన ఇలా జవాబిచాచురు. 

‘న్జమైన కవితావేనుభవంలో ఆత్మపరభేదాలు లయిసా్తయి. అనుభవించే 
మనసూస్, అనుభవింపబడే వసు్తవూ వేరు వేరు కాదు. రండూ కలసి ఒకటే 
అనుభవం...ఈ అనుభవం ఆతా్మశ్రయమూ కాదు, వసా్తవిశ్రయమూ కాదు. 
ఏకకాలమందు రండూను. న్జాన్కి కవితావేనుభవమంటే ఆవశయాకంగా ఇదే. 
విషయీ, విషయ భేదాలు చరిగిపోయినపుపిడే కవితవేం ఉదభావిసు్తంది’ (కరుణ 
ముఖయాం, పే.17-18)
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యథారా్థన్కి ఒక కావయావాకుకిను వినగాన్ దాన్లోన్ అభిధ, లక్షణ వాయాపారాలని 
దాటి గోచరించే మరొక ప్రతీయమానార్థం ఉంట్ందనీ దాన్ని ధవేన్ అంటారన్ 
ధవేన్వేత్తలు అభిప్రాయపడా్డరు. ఇది భాషకు సంబంధించిన ఆలోచన. మరొకవైపు 
భరతమున్ నాటయాశాస్తం ప్రకారం ఏదైనా ఒక సుందరవసు్తవును చూసినపుపిడు మనలో 
రస్తపిత్్త జరుగత్ంది. ధవేన్గా పేరొకినని ప్రతీయమానారా్థనీని, సందరయాసమక్షంలో 
సంభవించే రసప్రతీత్నీ సమనవేయించే క్రమంలోన్ ధవేనాయాలోకమూ, లోచనమూ 
పుట్టుకొచాచుయి. అయితే ధవేన్సిదా్ధంతాన్ని రససిదా్ధంతంతో మేళవించే క్రమంలో 
ఆనందవర్ధనుడూ, అభినవగపు్తడూ భరతమున్ పేరొకినని ఎన్మది రసాలకు 
అదనంగా శాంతరసాన్ని కూడా చేరచుకతపపిలేదు. ఎందుకన్? రహసయామంతా ఇకకిడే 
ఉంది. 

ఏదైనా ఒక వాకుకిను విననిపుపిడు అది మనలని రండు తలాలోలో జాగృతం 
చేసు్తంది. ఒకటి, లౌకికసా్థయిలో. రండవది, అలౌకికసా్థయిలో. అలౌకికసా్థయిలో 
మనను ఏ వాకుకి జాగృతపరుసు్తందో ఆ వాకుకిన్ ఆలంకారికులు కావయావాకుకిగా, 
కావాయాత్మగా వివరించారు. అయితే ఆ అలౌకికసా్థయిలో కలగే జాగృత్లో కూడా 
రండు దశలునానియన్ న్ను భావిసు్తనానిను. మొదటిదశలో ఆ వాకుకి మనను 
సంచలంపచేసు్తంది. మనలో ఒక ఉదివేగనిత కలుగత్ంది. రండవదశలో ఆ 
అలౌకికజాగృత్ మనను శాంతపరుసు్తంది. మనసును న్శచులం చేసు్తంది.

దీన్ని అభినవగపు్తడు ‘సావేత్మవిశ్ంత్’ అనానిడు. ఆధున్క కవితవేతత్తవివేత్తలు 
దీన్ని ‘న్శశ్బదాం’ అనానిరు. తొమ్మదిరసాలోలోనూ మొదటి ఎన్మదిరసాలూ మొదటి 
దశకు సంబంధించిన అనుభవాలు. శాంతమొకకిటీ రండవదశకు సంబంధించిన 
అనుభవం. 

కావయావాకుకి ధవేన్గా మారుత్ననిపుపిడు, మొదటిదశలో, అది శ్రోతహృదయాన్ని 
సంచలంపచేస్ సందరాభాన్ని ఆలంకారికులు అదుభాతంగా పట్టుకునానిరు. ఉదాహరణకి, 
ధవేనాయాలోకంలో మూడవ ఉదోయాతంలో ఎత్్తచూప్న ఈ శోలోకం చూడండి:

ఉతకిమపినీ భయపరిసఖులదంశుకానా్త 
తే లోచన్ ప్రత్దిశం విధురే క్షిపనీ్త, 
క్రూరేణ దారుణతయా సహసైవ దగా్ధ 
ధూమాన్్ధతేన దహన్న న వీక్షితాసి
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‘తాపసవతస్రాజ’ నాటకంలోన్ పై కవితలో ‘తే’ అనని విశేషణం శ్రోతలని 
అన్రవేచనీయ రసానుభూత్తో సపిందింపచేసు్తందన్ ఆనందవర్ధనుడు అనానిడు. 
ఇది న్జమే. ఇది ధవేన్లో సంచలత దశ. కాన్, ఈ దశను కూడా దాటి, ఎన్మది 
రసాల సా్థనంలో శాంతరసం నలకొన్ న్శశ్బదాధవేన్కి వచిచునపుపిడు, ధవేన్వేత్తలు 
ఉదాహరణలకోసం భగవదీ్గతను పట్టుకునానిరే కాన్, గాథాసప్తశత్లోన్ ఎన్ని 
కవితలు ఆ సా్థయికి చేరుకునానియన్ ఊహించలేదు.

పై రండు దశలకు చందిన ధవేన్కీ, గాథాసప్తశత్లోంచి రండు ఉదాహరణలు 
చూప్సా్తను. 

అత్వ అభయాంజనసానినమాచరించి 
చికురపాళన్ దువవేన చికుకితీయ 
వదురుపులలోతో పసుపును వలకితీసి 
ఎవన్ ధనుయాన్ చేయ నూహించినావొ? (1-80)

ఈ కవిత ప్రపంచకవితాకనయాకు కలకిత్రాయిలాంటి కవిత. ఈ కవితలోకి 
ఒకసారి ప్రవేశించిన తరువాత రసజు్ఞడు బయటకిరావడం అసాధయామై అకకిడే 
పరిభ్రమసూ్తంటాడు. సంచలతమవుత్నని హృదయాన్ని అదిమ పట్టుకున్, ఏ 
రసప్రవాహంలోన్ ఈదులాడుత్ంటాడు. ఇకకిడ చిత్లేఖనముంది, శిలపిముంది, 
సంగీతముంది, ధవేన్ ఉంది, ఆ ధవేన్ ఏదో మన్జ్ఞన్శశ్బాదాన్కి తోవచూపుత్ననిటేటువుంది 
గాన్, ఆ న్శశ్బదాంలో ఆగలేన్ ఆత్రుత ఉంది. రక్తప్రసరణం ఉంది. 

అదే, ఈ కవిత చూడండి:

మొదటిసారి గరిభాణియైన ముగ్ధగాంచి 
ఇంత్! యేమ వసు్తవులు నీకిషటుమనుచు 
సుదత్లందరు ప్రశినింపచుట్టుముటిటు 
నాత్చూపులు ప్రసరించనాథువైపు (1-15)

ఈ కవితను శృంగారరసప్రధానకవితగా భావించడం దీన్ని పైపైన చదవడమే. 
‘శృంగారప్రకాశం’లో దీన్ని ఉదాహరించిన భోజుడిదారిన్ ప్రత్ ఒకకి వాయాఖాయాతా 
దీన్లో ఒక ముగ్ధశృంగారభావాన్ని చూసూ్తవచాచురు. కాన్, ఈ కవిత వినగాన్ మనలో 
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కలగేది రససంచలనంకాదు, రసవిశ్ంత్. ఒక స్త్రీ తొలసారిగా గరభాం ధరించినపుపిడు, 
నీకే వసు్తవులు ఇషటుమన్ అడిగితే, భర్త వైపు చూస్ చూపులో ఉండేది కోరికకాదు, 
తృప్్త. కోరుకోవడాన్కి తనకు మరేమీ మగలేలోదన్ సాఫలయాతాసూఫూరి్త. అట్వంటి 
శమం సా్థయీభావంగా వికసించేది శాంతరసంకాక మరేమవుత్ంది? దీన్ని ఆధున్క 
కవితవేవేత్తలు ‘న్శశ్బదాం’ అంట్నానిరు. ఇందులో నాయిక ముగ్ధకావచుచు. కాన్, ఆమె 
అభివయాకి్తలో ఉననిది శృంగారంకాదు, న్శశ్బదామే. ఆ న్శశ్బదాంకూడా మనలో ఒక 
అలౌకికమాధురయాముద్రను విడిచిపటేటు న్శశ్బదాం.

ఇట్వంటి న్శశ్బదాం ప్రపంచంలో ఏ ఉత్తమకవితావేన్కైనా కూడా 
అభిలషణ్యమే. ఉదాహరణకి ఈ ఏడాది సాహితయాంలో న్బల్  బహుమత్ పందిన 
సీవేడిష్  మహాకవి తోమాస్  ట్రాన్స్  స్్రిమర్  రాసిన ఈ కవిత చూడండి:

ననుని చూడవచేచువాళళుతో విసిగిపోయాను, 
వాళళుదగ్గరమాటలునానియి, వాకుకి లేదు.

వాళళున్దిల ఒంటరిమంచుబాటపటాటును. 
ఆ అడవికి మాటలురావు. 
ఏ దసూ్తరీలేన్ పుటలు, 
నా చుటూటు నలువైపులా. 

నా ఎదట ధ్రువపుజింకల అడుగజాడ. 
అకకిడ వాకుకిఉంది, మాటలేలోవు.

4
ఇక గాథాసప్తశత్కి సమకాలీనప్రపంచంలో ప్రపంచవాయాప్తంగా లభిసు్తనని ఆదరణ 
గరించి కొంత మాటాలోడుకోవాల. గాథాసప్తశత్న్ మొదటిసారి ప్రపంచాన్కి 
పరిచయం చేసింది వబర్ . ఆయన 1881లో ప్రచురించిన జర్మన్  అనువాదం 
తరువాత, ఒక బంగాల్  ప్రత్ ఆధారంగా ఏషియాటిక్  సొసైటి, కలకతా్తవారి కోసం 
రాధాగోవింద బసక్  పూరి్త ఇంగీలోష్అనువాదాన్ని 1956 లో వలువరించారు. పీటర్ 
కొరొచ, హెర్మన్ టీకన్ చేసిన అనువాదం ‘పోయెమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లవ్ ఇన్ 
యాన్షియెంట్ ఇండియా’ (2009) కాక మరికొన్ని అనువాదాలు కూడా ఉనానియి. 
వాటిలో అరవింద్  కృష్ణ మెహ్రోత్ 207 గాథలకు చేసిన ఇంగీలోష్ అనువాదాన్ని 
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‘ద ఆబస్ంట్  ట్రావలర్ ’ (1991) పేరిట పంగివేన్  సంస్థ వలువరించింది. ఇవి కాక, 
సచిచుదానందన్  వాతాస్ష్యన్ , విదాయాన్వాస్  మీరా్ధ సంకలనం చేసిన ‘ద ఇండియన్  
పయెటిక్  ట్రెడిషన్ ’ (1983), ఆండ్రూ షెలలోంగ్  ‘డ్రాప్ంగ్  ద బౌ’’ (1991), 
‘కేన్  గ్రోవ్స్  ఆఫ్  నర్మదా రివర్ ’ (1998), నారటున్  ‘వరల్్డ  పయెట్రి’ (1997), 
సాహితయా అకాదెమీ సంకలనం చేసిన ‘ఏన్షియెంట్  ఇండియన్  లటరేచర్ -2’ 
(2000), ఆన్  మేరి స్లబా ‘ద సరికిల్  ఆఫ్  సిక్స్  సీజన్స్ ’ (2003), పవన్  క వర్మ, 
సంధయా ములచుందాణిలు సంకలనం చేసిన ‘లవ్  అండ్  లస్టు ’ (2004) లలో సప్తశత్ 
కవితలు చాలా చోట్ చేసుకునానియి. ఇంకా ఎన్ని సంకలనాలోలో, మరన్ని భాషలోలో 
అనువాదమవుత్నానియి, దేశదేశాల పాఠకులు ఒక కొత్తప్రపంచాన్ని కనుగొంట్నని 
ఉతాస్హంతో గాథాసప్తశత్న్ సమీప్సు్తనానిరు.

21 వ శతాబదాంలో గాథాసప్తశత్కి లభిసు్తనని ఈ సరికొత్త ఆదరణకు 
కారణమేమైవుండవచుచు? 

మానవజీవితంలో ఇపపిటికీ, ఎపపిటికీ భావప్రసారాన్కి కవితవేమే అత్యాత్తమ 
సాధనం. ఈ సంగత్ గరు్తపటిటునందువలేలో కవితావేన్ని వాడుకోడాన్కి మతమూ, 
రాజకీయాలూ ఎంతో ఉబలాటపడా్డయి. ప్రపంచకవితవేచరిత్లో రాజకీయ-
ధారి్మకప్రయోజనాలకు కవితవేం తలవంచకుండా ఉనని సందరాభాలు చాలా తకుకివ. 
భారతీయసాహితయాంలో ఆదిమగిరిజనగీతాలు, ప్రాచీనతమళ సంగంకవితవేం, 
గాథాసప్తశత్ ఆ కోవలో న్లబడే కవితావేలు. కనుకన్, గాథాసప్తశత్ గరించి 
మాటాలోడుత్ననిపుపిడు కపపిగంత్ల కమలగారు కనూఫూష్షియస్  సంకలనం 
చేసిన ‘షీ చింగ్ ’ గరించీ, డా. కటటుమంచి రామలంగారడి్డ జపాన్  హైకూ, 
ఆరబిక్  సూఫీ కవితావేల గరించి తలచుకోకుండా వుండలేకపోయారు. 
చైనాలో, జపాన్ లో, మధయాయుగాల పరిషియాలో, భారతదేశంలో రాజకీయ, 
మతప్రయోజనాలకోసం వికసించిన కవితవేం ఆయా దేశాలోలో వికసించిన ప్రాచీన 
కవిసమయాల, మెలకువలపాదులోన్ వికసించిందన్ ఈ రోజు మనం సులువుగా 
గరు్తపటటుగలుగత్నానిం.

న్డు ప్రపంచంలో మత, ధారి్మక, రాజకీయప్రయోజనాలని ప్రచారం 
చేయవలసిన, రక్షించవలసిన బాధయాతనుంచి కవితావేన్ని తప్పించాలనుకుంట్నని 
కవితాప్రేమకులు షీచింగ్ , మన్యాషూ, కురుంతొగై, స్లటుక్  జానపదగీతాలు, ఆదిమ 
రడ్ ఇండియన్  కవితావేలతో పాట్ గాథాసప్తశత్ వైపు చూడటంలో ఆశచురయామేముంది? 
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అయితే, రాజకీయాలు ప్రవచించే ఆదరాశ్లీని, మతాలు చపేపి నీత్లీని పకకిన పటేటుస్్త 
ఇక కవితావేన్కి చపపిడాన్కేముంట్ంది అనని ప్రశని రావచుచు. అలా అన్ప్ంచడాన్కి 
కారణం న్జమైన కవితావాకుకిన్ మతమూ రాజకీయాలూ పూరి్తగా ఆక్రమంచడమే. 
మతాలకనాని, రాజకీయాలకనాని ముందునుంచీ ఈ ప్రపంచముంది. మానవ 
సమాజముంది, మానవ సంబంధాలునానియి, ప్రేమలునానియి, కోపతాపాలునానియి, 
ఋత్వులునానియి, ప్రకృత్సందరయాముంది. ఈ న్సర్గసుందరజీవితం కలగిసు్తనని 
అనుభూత్న్ నలుగరితో పంచుకోవడం కోసమే మన్షి కవిగా మారాడు. మరే 
ప్రయోజనమూ కోరుకోకుండా ఆ అనుభూత్న్ న్రుగా అందించే కవిత ఇచేచు తృప్్త 
ఏదో ఒక ఆదరాశ్న్ని, సిదా్ధంతాన్ని ప్రచారం చేస్ కవిత ఇవవేలేదననిది మనకు 
అనుభవంలో ఉనని విషయమే.

బహుశా కవితావేన్కదురయేయా ఈ సమసయాను దృషిటులో పట్టుకున్ బుదు్ధడు 
కవులని నాలుగరకాలుగా వరీ్గకరించాడు. అంగత్తరన్కాయంలో చప్పినదాన్ని 
బటిటు కవులు చింతకవులు, సుతకవులు, అఠఠికవులు, పత్భానకవులు అన్ 
నాలుగరకాలు. చింతకవి ధాయానకవి. హైకూ, సూఫీ కవులు ఈ కోవకి చందినవాళ్ళు. 
సుతకవులంటే విననిదాన్నిబటీటు, చదివినదాన్నిబటీటు కవితలు రాస్వాళ్లో. ఆధున్క 
ఇంటలెకుచువల్  కవులంతా ఈ తరహాకి చందినవారే. ఇక అఠఠికవులంటే ఏదో 
ఒక సామాజికార్థంకోసం కవితవేం చపేపివాళ్ళు. మన సమకాలక ఉదయామకవులని 
ఈ గాటనకటటువచుచు. ఇక పత్భానకవులంటే తమ ప్రత్భావిశేషం వలలో కవితచపేపి 
సృజనాత్మకకళాకారులు. అన్ని కవితావేలోలోనూ ప్రత్భావంతమైన కవితవేమే అత్యాననిత 
కవితవేమన్ బౌద్ధసందరయాదృకపిథం భావించింది. 

ఎదుట ఉనని జీవితదృశాయాల రామణ్యకతన్, జీవనానుభవాలోలోన్ 
సూక్షష్మమాధురాయాన్ని పట్టుకోవడంలో గాథాసప్తశత్ కవులు చూప్ంచింది అట్వంటి 
ప్రత్భన్. ఒకకి పదచిత్ంతో, ఒకకి వాకయాంతో, ఒకకి ఊహతో వాళ్ళు మనముందొక 
రసరమయాప్రపంచాన్ని ఆవిషకిరిసా్తరు. ‘శిశిరఋత్వులో నువువేచేనున్ తలప్ంచే 
తామరకొలను’ (1-8), ‘ముఖాన్కి పసుపుపూసుకునని నటిలాంటి పచచున్ జనపచేను’ 
(1-9) ‘తండ్రివీపు మీద గర్మెకికిన ప్లలోవాడు’ (1-11), ‘వంటింటోలో మసి 
అంట్కునని చేతో్తన్ కురులు పైకగదోసుకుంట్నని గృహిణి’ (1-13), ‘చిరుగపాత 
అంచులనుంచి కారే నీటిబొట్లో’ (1-18), ‘రజసవేల ఇచిచున ముదుదా’ (1-22), 
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‘వరాషికాలపుమేఘగరజాన’ (1-29), ‘కొండలమీద మంటలవలలో రేగే పగ’ (1-70), 
‘న్లమీద వాలుత్నని చిలకలగంపు’ (1-75), ‘త్మె్మదలు ముసిరిన తామరపువువే’ 
(1-78), ‘హేమంతకాలంలో చలమంటకాగత్నని బాటసారి’ (2-9), ‘ప్లలోవాడికి 
కొత్తగా మొలుసు్తనని పండులో’ (2-100), ‘మర్రిచట్టుమీంచి ఎగిరిన రామచిలుకలు’ 
(3-63), ‘జారిపోత్నని కొపుపిను రండుచేత్లో్త సవరించుకుంటూ వీథిలో తన 
ప్లలోవాడి వనక పరిగెడుత్నని తలలో’ (3-91), ‘దంచిన బియయాప్పిండి ఒళళుంతా చిమ్మన 
గృహిణి’ (7-24), ‘రాత్రిపూట తొకికిన పలెలోటూరి బురద’ (5-45), ‘చరుకుగానుగ 
నడిపే కుర్వాడు’, ‘వరికంకులమీంచి రాలుత్నని మంచుబొట్లో’ (6-68), ‘చేత్లని 
అంట్కునని రంగ వదలడాన్కి పదేపదే కడుకుకింట్నని యువత్’ (7-78)- 
రోజువారీ జీవితంలో మామూలుగా తారసపడే ఈ మనుష్లే, ఈ సంఘటనలే, 
ఈ దృశాయాలే గాథాసప్తశత్కవుల వాకుకిలో అదుభాతమైన కవితలుగా మారిపోయాయి. 
ఒక కాలాన్కో, ఒక శాసా్రాన్కో కట్టుబడనందువలలో ఈ కవితలు ఏ కాలంలో 
ఏ దేశంలో ఏ సహృదయుడు చదివినా ఆనందించేటట్టుగా రూపందాయనడం 
అత్శయోకి్త కాదు.

5
గాథాసప్తశత్న్ సంకలనం చేసింది ఒక ఆంధ్రుడే అయినపపిటికీ ఆ కవితవేం 
ప్రధానస్రవంత్ తెలుగకవితావేన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినట్టు కన్ప్ంచదు. ఇందుకు 
తెలుగకవితవేం మొదటినించీ రాజకీయ, మతప్రయోజనాలనుదేదాశించి వికసించింది 
కావడం కారణం. కాన్ ప్రాచీన తెలుగకవితవేంలో గ్రామసీమలని, ఋత్వులని 
వరి్ణంచిన తావులోలో గాథాసప్తశత్ ప్రభావాన్ని మనమంకా సపిషటుంగా గరు్తపటటువలసి 
వుంది. ‘కుమారసంభవం’ ‘హరివంశం’, ముఖయాంగా ‘ఆముక్తమాలయాద’ వంటి 
కావాయాలోలో గాథాసప్తశత్ జాడలు సపిషటుమే. కాన్ శ్రీనాథుడు, పదకోమటివేమారడి్డ తపపి 
ప్రాచీనకవులెవరూ గాథాసప్తశత్న్ తెలుగచేయలేదు. ఆధున్క కాలంలో రాళళుపలలో 
అనంతకృష్ణశర్మగారు ‘శాలవాహనగాథాసప్తశతీసారము’ (1964) పేరిట చేసిన 
అనువాదం తపపి ఇంతదాకా చపుపికోదగ్గ మరొక అనువాదమేదీ రాలేదు. కవిత 
సామానయామానవుడిపక్షం వహించాలన్ వాదించిన అధున్కతెలుగకవులెవరూ 
గాథాసప్తశత్న్ అనువాదం చేయకపోగా, ఆ కవితవేం గరించి ఏ సాహితయాచరచులోలోనూ 
సాధికారికంగా మాటాలోడిన జాడ కూడా లేదు.
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ఒకవైపు ప్రపంచమంతటా ఆదరణ పందుతూ, మరొకవైపు సొంతగడ్డమీద 
ఇంత న్రాదరణకు న్చుకునని కావాయాలు చాలా అరుదు. ఇపుపిడు ఈ లోట్ పూరించే 
దిశగా నరాల రామారడి్డగారి ఈ అనువాదం రావడం నావంటి గాథాప్రేమకులకి 
ఎంతో సంతోష్న్నిచేచు విషయం. ఈ ‘అమృతగాథల’కి, ఈ ‘లలతగేయాల’కి 
ఎట్వంటి భాషవాడాలో, ఎట్వంటి మృదులశయయాసమకూరాచులో ఈ రసజు్ఞడికి 
తెలుసనడాన్కి ఇందులో ఎన్ని సాక్షాయాలునానియి. అయినా ఈ సంతోష్న్ని బిగ్గరగా 
పైకి పంచుకోడాన్కి మచుచుకి రండు మూడు కవితలు:

ముఖమునట్న్ట్ త్పపిను ముదుదాలాడ 
కుండలములూగె, నీలముంగరులు రేగె 
వన్త వదనము విలసిలెలో, పరిమళరత 
భ్రమరపరివృతవికసిత పద్మమట్లో. (1-78) 

పచిచుపరువపు న్గ్గలు ప్రత్ఫలంచు 
తరుణి చికకిన్ చకుకిటదదాములమీద 
జాలువారు లావణయాము క్రోలునట్లో 
తలలోకిందకు కరా్ణవతంసమొపపి. (5-39)

సకల విధి చంద్రదరశ్న జన్త సుఖము 
న్కకిక్షణమున పందెడి యహయునని 
ఇంచుకించుక, తొలగింప కంచుకము్మ 
సుదత్ వదనము చూడుము సుందరాంగ. (7-72)

2011
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కొత్తలుపులు తెర్చిన కావ్యం

బాలాంత్పు వంకటరావు, ఓలేటి పారవేతీశం అన్ ఇదదారు కవులు వేంకటపారవేతీశవేర 
కవులు పేరిట 1922 లో వలువరించిన ‘ఏకాంతస్వ’ ఆధున్క తెలుగ కవితావేన్కి 
కొత్త తలుపులు తెరిచిన కావయాం. ఆ కావాయాన్కి ముందుమాట రాసూ్త, కృష్ణశాస్త్రి

‘ఆంధ్ర సారసవేత చరిత్లో ఒక నూతనశకము ప్రారంభమైనది, కవులు 
బయలు దేరినారు. ప్రాతకవుల వంటివారు కారు. గానమొనరుచుచునానిరు. 
వనుకటివారి వలె గాదు. విషయములో మారుపి, రీత్లో మారుపి, సవేరములో 
మారుపి.’

అన్ రాసారు. ‘ఏకాంతస్వ’ కావాయాన్కి అట్వంటి చారిత్కప్రాధానయాం, 
వసు్తప్రాధానయాం, శిలపి ప్రాధానయాం ఉనానియి.

వంకటపారవాతీశవార యుగం

ముందు చారిత్కప్రాధానయాం చూదాదాం. ఇరవయయావశతాబిదా తెలుగకవితవేం 
వికసించిన క్రమం గరించి సాహితయావిమరశ్కులు ఒక కథనం రూపందించారు. 
ఆ కథనం ప్రకారం ఆధున్క తెలుగ కవితావేన్కి గరజాడ, రాయప్రోలు వైతాళకులు. 
ముఖయాంగా రాయప్రోలు సుబాబారావు కవితవేమే భావకవితావేన్కి సూఫూరి్త అన్ చపాపిరు. 
కాన్ రాయప్రోలు తమన్ న్రుగా ప్రభావితం చేసాడన్ కృష్ణశాస్త్రిగాన్, విశవేనాథ గాన్ 
ఎకకిడా అనలేదు. తరువాత్ రోజులోలో శ్రీశ్రీ, గరజాడ తన మీద గాఢమైన ప్రభావం 
చూప్ంచాడన్ చపూ్త, అబ్బారి రామకృష్్ణరావున్ కూడా తన మార్గదరశ్కులోలో 
ఒకరిగా పేరొకినానిడు. రాయప్రోలు తనన్ పరోక్షంగా మాత్మే ప్రభావితం చేసాడన్ 
చపుపికునానిడు.
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గరజాడ ఆధున్క తెలుగ కవితావేన్కీ, సాహితాయాన్కీ కొత్తయుగాన్ని పరిచయం 
చేసిన వైతాళకుడన్ మాట న్జమే కాన్, ప్రసిది్ధ చందిన భావకవులెవవేరూ ఆయన 
భావాల వలలో సూఫూరి్త పందినట్టు కన్ప్ంచదు. ప్రత్ ఒకకి భావకవీ కనీసం ఒకకి 
ముతాయాలసరమేనా రాసి ఉండవచుచు, బసవరాజు అపాపిరావు వంటివాడు పాటకి పటటుం 
కటిటు ఉండవచుచు, కాన్ గరజాడ ప్రాపంచిక దృకపిథాన్ని వారు అనుసరించలేదననిది 
సపిషటుమే. అందుకన్, ‘తెలుగలో కవితావిపలోవాల సవేరూపం’ అన్ తన సిదా్ధంత 
గ్ంథంలో వలేచురు నారాయణరావు గరజాడది అసంపూర్ణ విపలోవం అన్ రాసాడు.

వయేయాళళుకొకసారి మాత్మే ప్రభవించే గరజాడ వంటి కవి తెలుగ 
సాహితయాంలో ప్రభవించి ప్రజలభాషలో కవితవేం చపాపిక, ఆయన వనువంటన్ 
తలెత్్తన కవులు ఆయన దారిన్ ఎందుకు కొనసాగించలేదు? ఆధున్క తెలుగ కవితవే 
చరిత్కారులదగ్గర ఈ ప్రశనికి సమాధానం లేదు. ఎందుకంటే, వారు న్రి్మంచుకునని 
నరేటివ్  అట్వంటిది. వాళ్ళు రాసిన చరిత్లో గరజాడ, రాయప్రోలు, భావకవులు-
అదే క్రమం. 

కాన్, గరజాడ చివరికవిత ‘లంగరత్్తము’ (1915)కీ, కృష్ణశాస్త్రి ‘కృష్ణపక్షము’ 
(1925) కీ మధయాలో పదేళళు వయావధి ఉంది. ఆ పదేళళు కాలంలోన్ వేంకటపారవేతీశవేర 
కవుల ‘ఏకాంతస్వ’ వలువడింది. ఆ దశాబదాంలోన్ దువూవేరి రామరడి్డ గళమెతా్తడు. 
1934 తరావేత తెలుగ కవితావేన్ని తాను నడిప్ంచానన్ శ్రీశ్రీ రాసుకునానిడు. కాన్ 
శ్రీశ్రీతో సహా 1925 తరావేత వచిచున తెలుగ కవులని అదృశయాంగా చేయి పట్టుకు 
నడిప్ంచినవాళళులోలో గరజాడ, రాయప్రోలులతో పాట్ వేంకకటపారవేతీశవేర కవులు, 
దువూవేరిరామరడి్డ కూడా ప్రముఖంగా ఉనానిరు. ముఖయాంగా కృష్ణశాస్త్రినీ, ఆయన 
దావేరా భావకవితావేనీని, తదావేరా, శ్రీశ్రీ వంటి కవులని పరోక్షంగానూ, తీవ్రాత్తీవ్రంగా 
ప్రభావితం చేసినవారు వేంకటపారవేతీశవేర కవులు. అసలు భావకవితావేభివయాకి్తకి 
ఒక రంగనీ, సుగంధానీని సమకూరిచునవారు వేంకటపారవేతీశవేరులనడంలో 
ఆత్శయోకి్తలేదు.

వేంకటపారవేతీశవేరుల ‘కావయాకుసుమావళ’ రండవముద్రణకి ముందుమాట 
రాసూ్త, 1943లో, దేవులపలలో కృష్ణశాస్త్రి ఇటాలో రాసారు:

‘అసలు మనకు వేంకటపారవేతీశవేర యుగమన్ ఒకటి ఉననిది. దాదాపు 
పాత్కేళళుకు పూరవేం ఆంధ్రలోకంలో వేంకటపారవేతీశవేరుల ప్రభావం 



64 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ఎంత అధికంగా ఉండేదో ఇపుపిడు గ్హించడం కషటుం. ప్రభాతప్రాంగణం 
వైపు దృష్టులు సారిసూ్త నూతనయుగాన్కి సావేగతం ఇచేచు ప్రత్ కవికీ 
వీరి కావయాజగత్్తలోనుంచి పసిడిపూతలూ, పక్షులకూతలూ ముందుగా 
ఎదురయేయావి. అపుపిడు ఎందరో నవకవుల మీద వీరి పలుకుబడి ప్రసరించింది. 
నా కవితాలయంలోనూ ఒక గవాక్షం వీరు తెరిచారు. దాన్లోనుంచి పచచున్ 
తోటలూ, పైరు చేలూ, దూరగగన ఖండాలూ అపుపిడు ఆశచురయాచకిత్ణ్ణయి 
చూస్ను...’

తెలుగ కవితవేంలో వేంకట పారవేతీశవేర యుగమంటూ ఒకట్ండేదన్ 
కృష్ణశాస్త్రి రాసినపుపిడు సంవతస్రాలు చపపిలేదుగానీ, ఆ యుగం 1915-25 
దశాబదామన్ మనమపుపిడు చపుపికోవచుచు. అంతేకాదు, కృష్ణశాస్త్రి ఈ మాటలు కూడా 
రాసారు:

‘ఆంధ్ర సాహితయాచరిత్లో ఒక న్ద్రావస్థ పోగాన్, ఒక మజిలీ కాగాన్ 
శ్రీ గరజాడ అపాపిరావుగారూ, శ్రీ వేంకట పారవేతీశవేర కవులూ ప్రవేశిసా్తరు.’

ఈ మాటలు కృష్ణశాస్త్రి సింహావలోకన దృషిటుతో చప్పినవి. ’42 నాటి 
వాకాయాలు. అపపిటికి తెలుగ కవితవేంలో భావకవితాయుగం కూడా పూర్తయియా, 
అభుయాదయ కవితవేం ఉచచుసి్థత్కి చేరుకుంటూ ఉంది. ఆ తరుణంలో కృష్ణశాస్త్రి 
వేంకట పారవేతీశవేరులను గరజాడతో సమానంగా న్లబడుత్నానిడు. అపపిటికి 
ఇరవయేయాళళు కింద ఏకాంతస్వకు ముందుమాట రాసినపుపిడు, ఆయన ఆ కవితవేంలో 
ప్రధానంగా కనవచేచు లక్షణాలుగా చప్పినవి వేరే. అవి భావనాశకి్త, భవనయోగయాత, 
spontaneity. అంతేకాక, ‘కవనమున కుండవలసిన లక్షణములన్నియు న్దాదాన్కి 
సంపూర్ణముగ కలవు. నూతనాంధ్ర సారసవేతములోన్టిటు కావయాము వేరొకటి లేదన్ 
నా నమ్మకము’ అన్ కూడా రాసారాయన. కాన్ ఇరవయేయాళళు తరువాత ఆయన 
ఆ కవులని జాత్కి ఉజీజావనం కలగించిన కవులుగా కూడా పేరొకినానిరు. ఇది 
గమన్ంచవలసిన విషయం.

మనం భారతీయకవితవేంలోనూ, తెలుగకవితవేంలోనూ ఆధున్కత గరించి 
మాటాలోడుత్ననిపుపిడు అది పాశాచుతయాప్రభావంతో రూపందిన సంసాకిరమే 
అయినపపిటికీ, ఆ ఆధున్కతలో ఎన్ని ఛాయాభేదాలునానియన్ గరు్తపట్టుకోవాల. 
ఐరోపాలో ఆధున్కత మూడుదశలోలో వృది్ధ చందింది. మొదటి దశ, 14-18 
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శతాబాదాల మధయాకాలంలో renaissance నుంచి age of enlightenment దాకా 
నడిచిన దశ. ఆ దశలో ప్రపంచాన్ని మతప్రభావం నుంచీ, పరలోకధాయానం నుంచీ 
బయటపడి, సైనుస్, హేత్బద్ధత, మానవతావాదాలు ప్రధానంగా మన్షే అన్నిటికీ 
కొలబదదా అన్ విధంగా రూపందిన ఆలోచనాధోరణి. రండవదశ పదె్ధన్మదో 
శతాబదాపు చివరిరోజులనుంచి, ప్రధానంగా పందొమ్మదో శతాబదాంలో రొమాంటిసిజం, 
సింబలజం, ఇంప్రెషన్జం వంటి కళాఉదయామాల రూపంలో వికసించిన ఆధున్కత. 
ఇది, ఎన్ లైటెన్ మెంట్  ఆదరాశ్ల మీద త్రుగబాట్గా, వయాకి్త ప్రధానంగా, వయాకి్త 
స్వేచఛా, కాలపిన్కత, సందరోయాపాసన, ప్రకృత్ ప్రేమ ప్రధానంగా తలెత్్తన భావధోరణి.

ఇరవయయావ శతాబదాంలో ఇది మళాళు రండు దారులుగా చీలపోయింది. ఒకటి, 
రొమాంటిసిజంలోన్ భావోదేవేగాన్ని, ఎన్  లైటెన్  మెంట్ యుగాదరాశ్లీని కలుపుకున్ 
సామయావాద, అభుయాదయవాద ఆదరాశ్లతో, సమషిటు శ్రేయసుస్కోసం కలలుగనడంగా 
రూపందింది. మరొక ధోరణి, రొమాంటిసిజంలోన్ వయాకి్తస్వేచఛాను ప్రాత్పదికగా 
తీసుకున్, ఎన్ లైటెన్ మెంట్ యుగాదరాశ్లోలోన్ డొలలోతనాన్ని ప్రశినిసూ్త, అసలు 
ఆధున్కతన్ ప్రశినించే ఆధున్కతావాదం, ఎక్స్ ప్రెషన్జం, డాడాయిజం, సర్రియలజం, 
అబస్రి్డజం, పోస్టు  మాడరినిజం లుగా మరొక దారి తీసుకుంది.

1850 నుంచి 1950 మధయాకాలంలో భారతదేశం ఆధునీకరణకు లోనైన 
క్రమంలో ఈ మూడుదశలనీ చూసింది. ఈ మూడుదశలోలోనూ, ఐరోపాలో 
ఎన్లోటెన్ మెంట్ యుగాదరాశ్లతో కూడిన రొమాంటిసిజం కవితవేంలో సింబలజం 
(1857-1913) గానూ, చిత్కళలో ఇంప్రెషన్జం (1874-1886) గానూ 
రూపుదిదుదాకునని దశ చాలా విశిషటుమైన దశ. ఈ దశలో కవితవేం, సంగీతం, 
చిత్లేఖనం గొపపి భావనాశకి్తనీ, తేజోమయతావేనీని సాధించగలగాయి. ఎన్లోటెన్  
మెంట్  యుగం మానవుణ్్ణ పరమావధిగా భావించింది. ఆ దారిలోన్ రొమాంటిసిజం, 
సింబలజం, ఇంప్రెషన్జం మానవుణ్్ణ కేంద్రంగా తీసుకున్ వికసించినపపిటికీ,ఈ 
మానవుడు సాంఘిక మానవుడు కాడు, కాన్ సహృదయమానవుడు, సందరయా ప్పాసి, 
స్వేచాఛాభిలాషి. ఈ స్వేచఛా ఆంతరంగిక స్వేచఛా. తన భావనావిస్తృత్న్ కోరుకున్ స్వేచఛా. 
తన జీవనానందాన్ని తాన్ న్రవేచించుకోవాలనుకున్ తపన. 

తెలుగలో భావకవితవేం ఇంగీలోష్ రొమాంటిసిసుటు కవులైన వర్్డస్ వర్్త , షెలీలో, 
కీట్స్ , బైరన్ ల ప్రభావంతో వచిచుందన్ చపా్తరు. కానీ ఇది పాక్షిక సతయాం మాత్మే. 
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తెలుగ భావకవులమీద వివిధ ప్రభావాలునానియి. ప్రాచీన సంసకిృతకవితవేం, 
ప్రాచీన తెలుగకవితవేం, బ్రహ్మసమాజంలోన్ ఏకేశవేరోపాసన, టాగోర్  గీతాంజల 
వంటివాటితో పాట్ ఇంగీలోష్కవితవేం కూడా వారిన్ ప్రభావితం చేసింది. కాన్, 
ఒక యుగంలో వచిచున కవితావేన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కి, దాన్ మీద ప్రభావాలని 
పరిశీలంచడమొకకిటే చాలదు, ఆ యుగధర్మమేమటో కూడా చూడాల. 

అటాలో చూసినపుపిడు, భారతదేశంలో 1900 నుంచి 1930 దాకా నడిచిన 
కాలం ఐరోపాలో 1870 నుంది 1900 దాకా నడిచిన కాలం లాంటిది. అపుపిడు 
ఐరోపాలో కళాసృజనను న్రేదాశించిన ఉదయామాలు సింబలజం, ఇంప్రెషన్జం. 
దాదాపుగా ఆ లక్షణాలే తెలుగ భావకవితవేంలోనూ కన్ప్సా్తయి. వాటిన్ కృష్ణశాస్త్రి 
భావనాశకి్త, భవనయోగయాత, spontaniety లుగా న్రవేచించే ప్రయతనిం చేసారు. 
కాన్ వాటన్నిటికనాని ముఖయామైంది, భావసి్థత్. ఇంగీలోష్లో చపాపిలంటే mood. 
భారతీయసంగీతంలో రాగాన్కి ఎట్వంటి ప్రాధానయాం ఉందో, అట్వంటి భావరాగాన్ని 
భావకవితవేం కవితవేంలోకి తీసుకురావడాన్కి ప్రయత్నించింది. వసు్తవు కాదు, శిలపిం 
కాదు, సందేశం కాదు, అన్నిటికనాని ముఖయాం, కవి మన్భావసంగత్. మనసుపందే 
భావరాగతాళాలన్నిటినీ భాషలో పలకించడాన్కి పూనుకోవడం. మాటలోలో పటటులేన్ ఆ 
సంగీతాన్ని ఫ్ంచిసింబలసుటులు కవితవేంలో పట్టుకోవడాన్కి ప్రయత్నించేరు. చేత్లో్త 
పట్టుకోలేన్ కాంత్న్ ఇంప్రెషన్సుటులు కాగితం మీద వడకటటుడాన్కి ప్రయత్నించారు. 
అట్వంటి ప్రయతనిం ఏదో ఒక వయాకి్తగత, సామాజిక, రాజకీయప్రయోజనం ఆశించి 
చేసింది కాదు. తామటాలో పరితప్ంచకుండా ఉండలేకపోత్నానిం కాబటిటు, అటాలోంటి 
సృజనకు పూనుకుంట్నానిమన్ వాళ్ళు చపుపికునానిరు.

ఇట్వంటి యుగధరా్మన్ని తెలుగలో మొదటిసారిగా పట్టుకునని కావయాం 
ఏకాంతస్వ. ఏకాంతస్వ కు రాసిన ముందుమాటలో కృష్ణశాస్త్రి రాసిన ఈ మాటలు 
గమన్ంచదగ్గవి:

‘మరియొక విచిత్ము. వీరొకరికై కవనము చపపిరు. వీరికి యశమకకిరలేదు. 
ధనధానయాములపై గోరికి లేదు. ఇతరులానందింత్రా యను నాత్రత లేదు. 
వీరు గానము చేయుదురు. ఏల యన-గానము చేయవలయు గనుక గానము 
చేయుదురు. పాడుట వీరి కూప్రి పీలుచుట, విడుచుట-ఏల పాడుదురో వీరే 
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యెరుగరు. చందమామ ఏల చంద్కల వదజలులోను? పూవులేల తావుల 
విరజిము్మను? నీరమేల పారును?.’

తరువాత్ రోజులోలో ‘సరభములేల చిము్మ పుషపివ్రజంబు, ఏల సలలంబు పారు, 
గాడేపిల విసురు, ఏల నా హృదయంబు ప్రేమంచు న్నుని’ అన్ కృష్ణశాస్త్రి రాయడాన్కి 
న్పథయాంలో ఏకాంతస్వలోన్ ఈ వాకాయాలునానియన్ మనం పోలుచుకోవచుచు.

‘ఏకాంతస్వలో నీవేళదాక 
పదా్మసనంబునని బడలక దీర 
శ్రీ పుషపియోగ సంసిది్ధ చేకూర 
తేటికి పాడినదే పాటయయెయా’

ఈ వాకాయాలోలోన్ కావయాప్రాణమంతా ఉంది. తేనటీగ పాట కూరుచుకున్ పాడిన 
పాట కాదు. దాన్ దృషిటు అట్వంటి కూరుపి మీద లేన్లేదు. ‘శ్రీ పుషపియోగ సంసిది్ధ’ 
చేకూరడంతో తేటికి పాడినదే పాట. కవిత అంటూ వేరే లేదు. కవి హృదయదఘనింగా 
ఏదో మహానుభవంలో కూరుకుపోయినపుపిడు అతడేది పాడితే అదే కవితవేం. ఒకసారి 
వేంకట పారవేతీశవేర కవులు ఈ మాట మాటాలోడినతరావేత, కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ, ఇసా్మయిల్  
నుండి న్టికాలపు కవులదాకా, ఎవరైనా సరే, తమ అనుభవంలోంచి తామేది పలకితే 
అదే తమ కవితవేమన్ చపుపికోగలగే భూమక సాధయాపడింది. ఇట్వంటి న్పథాయాన్ని 
ఆధున్క తెలుగకవితావేన్కి సమకూరచుడమే ఏకాంతస్వ న్రవేహించిన చారిత్క 
బాధయాత అన్ చపాపిల.

మధూత్సవం

కావయాకుసుమావళకి రాసిన ముందుమాటలో కృష్ణశాస్త్రి ఈ వాకాయాలు కూడా రాసారు:

‘వీరు మధూతస్వ ప్రారంభకులు. దక్షిణ దావేరం తెరవగాన్ వీరు మంగళ 
తూరాయాలు మ్రోగిసూ్త ముందు వీరివతల కడుగపటాటురు. వంట వంటన్ 
వసంత్డు ఊరేగతూ ప్రవేశించాడు.’

‘మధూతస్వం’ అన్ మాటలోన్ కృష్ణశాస్త్రి ఏకాంతస్వలోన్ మొత్తం 
వసు్తప్రాధానాయాన్ని ఇమడిచుపటాటురు. ‘ఏకాంతస్వ’ న్జాన్కొక సాంప్రదాయిక 
పదబంధం. దేవాలయాలోలో దేవుడికి జరిపే ప్రతేయాక ఆరాధనాక్రమాన్ని సూచించే 
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పరిభాష. ఆ రకంగా అది మతపరమైన పదం కూడా. కాన్, ఆ పదాన్ని ఆ కవులు 
తమ కావయాశీరిషికగా పట్టుకుననిపుపిడు, అందులో సంప్రదాయానీని, మతానీని దాటిన 
సుఫూరణలు, నవాయారా్థన్ని ప్రతీయమానం చేస్ ధవేన్ ఏదో సవేన్సూ్త ఉంది. ఏదో ఒక 
రహసాయార్థం, నీ ప్రాణాధికుడవవేడో నీ చవిలో మాత్మే విన్ప్ంచే గసగసలాంటిదేదో 
అందులో విన్ప్సూ్త ఉంది. నీకిషటుమైన మన్షిన్ నువువే మాత్మే ఏకాంతంగా 
కలుసుకున్ చపుపికున్ ముచచుట ఏదో, ఒక అదివేతీయమైన exclusivity అందులో 
రంజకమవుతూ ఉంది. 

మామూలుగా భారతీయసమాజంలో భగవంత్డు సమాజాన్కంతటికీ 
చందినవాడు, దేవాలయ ఉతస్వాలనీని సామూహికఉతస్వాలు. కాన్, ఎవరో తమ 
హృదయాన్ని సంపూర్ణంగా భగవదరిపితం చేసుకుననివారికి, దేవుణి్ణ ఏకాంతంగా 
కొలుచుకున్ అవకాశం కూడా ఏకాంతస్వ రూపంలో ప్రాచీనసమాజం కలపించింది. 
కానీ ఎవరో ఒకరిదదారికే. ఆ ఏకాంతస్వను సామూహిక గమయాంగా నూతనయుగోదయ 
దావేరం ముందు న్లపడంతో వేంకటపారవేతీశవేర కవులు, అంతదాకా ఆముషి్మక 
ప్రపంచాన్కి చందిన ప్రార్థనను పూరి్త ఐహిక ప్రార్థన (secular prayer) గానూ, 
మరొక వైపు ఇహలోక జీవితాన్కి (mundane) చందిన భావాలను అలౌకిక 
(sublime) భావనగానూ మారేచుసారు. ఒకకి మాటలో చపాపిలంటే, దివిన్ భువికి 
దింపారు, భువిన్ దుయాలోకసా్థయికి పైకతా్తరు. 

ఇకకిడే ఏకాంతస్వకీ, మధయాయుగాల భారతీయ భకి్తకవితావేలకీ మధయా తేడా 
ఉంది. ఏకాంతస్వ చదవగాన్ మహనీయ భారతీయ మధురభకి్త కావాయాలు మనకు 
గరు్తరావడం సహజమే. కాన్, ఆ కావాయాలోలోన్ జీవుడు తనన్ తాను భగవంత్డిలో 
ఐకయాం చేసుకోవాలన్ తప్ంచే జీవుడు. అతడు లేదా ఆమె ఒక వయాకి్త కాదు. తన 
అహంసుఫూరణనుంచి విడుదల కావాలన్ తప్ంచే వేదనామయప్రాణి. కాన్ 
ఏకాంతస్వలో కన్ప్ంచే ఆరి్త కేవలం మధురభకి్తతో కూడుకునని ప్రార్థన కాదు, 
అందులో, నవజీవితాన్ని కోరుకుంట్నని ఒక నవయుగమానవుడునానిడు, మానవి 
ఉంది. ఆ నవవయాకి్త కేవలం భావనామయలోకాన్ని మాత్మే కాంక్షించే వయాకి్త కాదు. 
ఆ వయాకి్తకి కొత్త ఇంద్యాలు కావాల, కొత్త రకకిలు కావాల. ఆ మన్షి అన్నిటికనాని 
ముందు మన్షి.
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ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘విరిదండ మెడలోన వేయుటేగాన్ 
కనానిర నీ మూరి్త గాంచన్ లేదు 
ప్రణమలలో అడుగల పడుటయే గాన్ 
చేత్లారగ స్వ చేయన్ లేదు 
న్నుగాంచి ముగ్ధనై న్లుచుటేగాన్ 
ప్రేమదీరగ బలకిరింపన్ లేదు 
ఏమేమొ మనసులో నంచుటేగాన్ 
త్ననిగా నా కోరకి తెలుపన్ లేదు.’

ఈ వాకాయాలోలో వాచాయారా్థన్ని మంచింది చాలాన్ ఉంది. విరిదండ మెడలో 
వేయడమంటే వరించడమే కదా. వరించిన తరువాత సహజీవనం అన్వారయామే కదా. 
మరి ఆ క్షణంలోన్, ‘కనానిర నీ మూరి్త గాంచన్ లేదు’ అన్ వయాథకి అర్థమేమటి? 
అకకిడ వరించడం ఎంత ముఖయామో, కనానిర ఆ మూరి్తన్ కాంచడం కూడా అంతే 
ముఖయాం. ఆ దృషిటు, ఆ సపిరశ్, ఆ పలకరింపు, అవనీని కూడితేన్ ఆ ఏకాంతస్వకు 
పరమార్థం. కేవలం మాధురయాభావనకాదు, ఆ మాధురాయాన్ని కొత్త ఇంద్యాలదావేరా 
కడుపారా స్వించాలనని తీవ్రాత్తీవ్రమైన కాంక్ష. గీతాంజలలో ఈ దేహసుఫూరణ 
కన్ప్ంచదు. అకకిడ ప్యుడు పదుదాన్ని వళళుపోయేటపుపిడు శయయా మీద ఖడా్గన్ని తన 
కానుకగా వదిలవళాళుడన్ కవి చపా్తడు. బంధాలీని, దేహసుఫూరణనీ తెంచుకొమ్మన్ ఆ 
ఖడ్గం చపు్తననిది. ఏకాంతస్వ అట్వంటి న్సస్ంగతవే సుఫూరణతో రాసిన కావయాం కాదు. 
ఇకకిడ తన ప్రణయనాథుడు హృదయంలో ఉంటే చాలదు, ఆయన ఒక దేహధారిగా 
బయట ప్రతయాక్షం కావాల:

‘నీకు దకికిత్, నాకు నీవు దకికిత్వి 
ఏల దాగెదవింక హృదయాధినాథ!’

ఆ సి్థత్న్ వారు ‘శ్రీ పుషపియోగ సంసిది్ధ’ అనానిరు. అది వటిటు పువువే కాదు, 
శ్రీపుషపిం. ఆ శ్రీ అగోచరకలాయాణకాంత్కాదు, ఒక పువువే కూడా. శ్రీపుషపియోగమన్ 
ఈ మాట తెలుగ కవితవేంలో వయేయాళళుకొకసారి, ఇంతదాకా రండుసారులో మాత్మే 
వినబడింది. మొదటిసారి, ఆంధ్రమహాభారతాన్ని ప్రారంభిసూ్త ‘ఏ లోకానామ్  
సి్థత్మావహంత్ అవిహతామ్  స్త్రీపుంసయోగోదభావామ్ ’ అన్ నననియ వాడినపుపిడు.
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అసలు ‘వయాకి్త’ (individual) తలెత్తడమే ఆధున్కత లక్షణంగా చపా్తరు. 
self-consciousness ఆధున్క యుగధర్మం. ఏకాంతస్వతో మొదటిసారిగా 
తెలుగ కవితవేంలో వయాకి్త ప్రభవించాడు. గరజాడకీ, వేంకట పారవేతీశవేరులకీ తేడా 
ఇకకిడుంది. గరజాడ వయాకి్త గరించి కాదు, మనుష్ల గరించి (‘దేశభకి్త’)మాటాలోడేడు, 
ఒకకిరు కాదు, ఇదదారి గరించి (‘కాసులు’) మాటాలోడేడు. అందుకన్ ఆయన్ని మనం 
ఆధున్కతాప్రమాణాల ప్రకారం అర్థం చేసుకోలేం. రాజకీయాలోలో గాంధీలాగా, 
సాహితయాంలోనూ, కవితవేంలోనూ, గరజాడ pre-modern. అసలాయన, 
అధున్కార్థంలో, ఏ విపలోవమూ తేన్లేదు. కాబటిటు ఆ విపలోవం అసంపూర్ణం అయేయా ప్రసకి్త 
లేన్లేదు. కాన్, మనకు పాశాచుతయా ప్రపంచం పరిచయం చేసిన ఆధున్కత, వయాకి్తప్రధాన 
ఆధున్కత ‘ఏకాంతస్వ’ దావేరాన్ తెలుగకవితావేన్కి పరిచయమయియాంది. కాన్, 
పూరి్త సంప్రదాయ పరిభాషను ఉపయోగిసూ్త, నవయాయుగాన్కి తలుపులు తెరిచిన 
ఇంద్రజాలం. తరువాత్ రోజులోలో తెలుగ కవితవేంలో అభుయాదయభావజాలాన్ని 
ఆవిషకిరించేటపుపిడు శ్రీ శ్రీ చేసిందిదే.

వరమనోహర పంచమ సవారం

వేంకట పారవేతీశవేరుల కలపినా జగత్్త సువిశాలమైందన్ చపూ్త కృష్ణశాస్త్రి ఒక 
మాటనానిరు:

‘దేన్న్ వరి్ణంచినా వీరు న్సర్గమైన ‘వరమన్హర పంచమ సవేరము’ లోన్. 
వీరికి హాయి కలగించే బాణ్ ఒకట్ంది. వేణునాదం వంటిది.’ 

ఏకాంతస్వ పదయాశిలపిం గరించి మాటాలోడేటపుపిడు సంగీతంతోనూ, చిత్లేఖనం 
తోనూ పోలకతేకుండా ఉండలేం. ఈ సంగీతం ప్రాచీన కవులు ఛందసుస్లో 
సాధించిన లయ వంటిది కాదు. గాయకుడు ఒక కీర్తన ఆలప్ంచేటపుపిడు పలకించే 
గమకాలోలోనూ, సంగత్లోలోనూ ఉండే సంగీతం. 

ఆనంద నవనందనారామ సీమ 
ప్రణయ తరంగిణుల్  ప్రవహించు చోట 
ప్రణయలతా వళ్ల్  ప్రాకడు చోట 
ప్రణయ పలలోవములుదభావమందు చోట... 
ప్రణయమే లోకమై పరగిన చోట 
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ప్రణయ శకుంత దంపత్లమై మనము  
ప్రణయ లీలామృత రసతరంగముల 
ప్రణయడోలాపరంపరల మధయామున 
ప్రణయాన దూగచు ప్రణయగీతముల 
ప్రణయంబు పలలోవింపగ పాడుకొనుచు..’

లాంటి పంకు్తలోలో ఉననిది ఆ సంగీతమే. దాన్ని ప్రాచీన ప్రమాణాల ప్రకారం అర్థం 
చేసుకోలేం. అందుకన్ ఉమాకాంత విదాయాశేఖరులు ఆ కవితవేం మీద విరుచుకు 
పడకుండా ఉండలేకపోయాడు. ఆయన దాన్ని ‘పులుముడు’ కవితవేం అంట్ననిపుపిడు, 
ఆ మాట న్ందాత్మకంగాన్ ఉననిపపిటికీ, ఆయనకు తెలయకుండాన్, ఆయన 
ఆ తరహా కొత్తకవితవేంలోన్ కొత్తలక్షణాన్ని తనకు తెలయకుండాన్ పట్టుకునానిడు 
కూడా. ఇంతకీ పులమడమంటే ఏమటి? painting న్ కదా. 

ఇకకిడ కూడా ఈ కవితావేన్కీ, ఇంప్రెషన్జాన్కీ పోలక ఉంది. ఐరోపాలో 
ఇంప్రెషన్సుటు చిత్లేఖనాన్కి ముందు సాంప్రదాయిక వర్ణచిత్లేఖనాలోలో కుంచ 
ముద్రలు (brush strokes) కనబడటం తపుపిగా భావించేవారు. చిత్రాన్కి 
రంగలదిదానపుపిడు, ఆ రంగ మొత్తం ఒకే పూతగా కన్ప్ంచవలసి ఉండేది. 
కాన్ ఇంప్రెషన్సుటులు తమ చిత్లేఖనాలోలో రంగలు అదేదాటపుపిడు కుంచముద్రలు 
ఒకదాన్మీద ఒకటి కన్ప్ంచేటట్టు రంగలు పుయయాడమే కాక, ఆ ముద్రలోలోన్ 
చిత్కారుడి వయాకి్తతవేం, భావనాబలం, భావోద్రేకం దోయాతకమవుతాయన్ భావించేరు. 
ఒకవేళ వారికనాని పూరవేకాలపు చిత్కారులెవరైనా ఆ చిత్రాలని చూసి ఉంటే, 
అకికిరాజు ఉమాకాంతం గారు ఏకాంతస్వ మీద విరుచుకుపడ్డటేటు ఆ చిత్లేఖనం 
మీద విరుచుకుపడి ఉండేవారు. కాన్, కాలం కళాభివయాకి్తలో తెచేచు మారుపిలని 
తదనంతరకాలం మాత్మే అర్థం చేసుకోగలుగత్ంది, గౌరవించగలుగత్ంది, 
బహుశా, అనుసరించగలుగత్ంది కూడా.

ఏకాంతస్వలోన్ చాలా పంకు్తలోలో కనవచేచుది పునరుకి్తకాదు, reinforcement. 
దాన్ని మనం monotony గా భావించలేం. ఆ కావాయాభివయాకి్తకి బలం చేకూరేచు 
పునఃపునః పదప్రయోగంగా దాన్ని మనం భావించాల. ఇట్కమీద ఇట్క చేరిచు 
గోడకటిటునట్టు. రేక మీద రేక అలులోకున్ పువువే పూసినట్టు. ఆ పునరావృత్్తలోన్ ఆ కవుల 
భావానశబలత ఇమడి ఉంది. అందుకన్ దాన్ని కృష్ణశాస్త్రి వేణుగానంతో పోలాచుడు.



72 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

చాలాకాలం జడప్రాయంగా న్లచి ఉనని సామాజిక మనఃసి్థత్లో ఒక కదలక 
వచిచునపుపిడలాలో ఆ యుగం పలకే కవితావేన్కి కొన్ని సామానయాలక్షణాలునానియి. 
ఆ లక్షణాలని అర్థం చేసుకోవడాన్కి మనకు ఉపకరించగల గొపపి లక్షష్కావయాం 
ఏకాంతస్వ. ఆ కావాయాన్ని మనమపపిటిదాకా న్జంగా శ్రద్ధగా చదవన్లేదు. 
ఈ పునరు్మద్రణతోనైనా ఆ అధయాయనం మొదలవుత్ందన్ ఆశిదాదాం.

2016
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శ్రీశ్రీ అనువాదం చేసన కవితలు 

కవిగా శ్రీశ్రీ విశిషటుత గరించి చాలామంది మాటాలోడారు. కాన్ అనువాదకుడిగా శ్రీశ్రీ 
చేసిన అన్వేషణ గరించి ఎవరూ ఎకుకివగా ఆలోచించినట్టులేదు.  అనువాదకుడిగా 
శ్రీశ్రీ చూప్ంచిన మెలకువల గరించి మొదటిసారిగా నా దృషిటు మళలోంచినవాడు మత్రుడు 
ప్.యస్ .వి.క.ఎల్ .ఎస్ .రావు. ముప్పిఏళలో కిందట కాకినాడలో ఓ సాయంకాలం 
అతడు నాతో అననిదేమటంటే, ‘చూడు, శ్రీశ్రీమొదటోలో ఉత్తరార్ధగోళాన్కి చందిన 
కవుల కవితలు అనువాదం చేశాడు. ఇపుపిడు దక్షిణార్ధగోళం కవులని అనువాదం 
చేసు్తనానిడు’ అన్. గత ముప్పిఏళ్లోగా ఈ మాటలు ననుని వనానిడుతూన్ ఉనానియి. 

శ్రీశ్రీ కవితాప్రసా్థనంలో మూడు దశలునానియన్ది న్ను తరచూ చపేపి మాట. 
మొదటి దశ 1926 నుంచి 1940 దాకా సాగిన దశ. ఈ దశలోన్ శ్రీశ్రీ ‘ప్రభవ’, 
‘మహాప్రసా్థనం’ లోన్ ముఖయాగీతాలు చాలా వరకూ రాశాడు. ఇది ఒక సావేప్నికదశ. 
రండవ దశ 1940 నుంచి 70 దాకా సాగిన సుదీర్కాలం. దీన్ని శ్రీశ్రీ జీవితంలో 
‘సదసతస్ంశయ దశ’ గా చపపివచుచు. మహాప్రసా్థనంలోన్ కొన్ని కవితలు, ముఖయాంగా 
‘ఖడ్గసృషిటు’ కవితలనీని ఈ కాలంలో వచిచునవే. శ్రీశ్రీ కథలు, రేడియో నాటికలు, 
‘అనంతం’లోన్ మొదటిభాగాలు ఈ కాలాన్కి చందినవే. ఇక మూడవదశ 1970 
నుంచి మొదలై 83 దాకా సాగినదశ. ఇది శ్రీశ్రీ జీవితంలో విపలోవకవితవేదశగా 
చపపివచుచు. ఈ మూడుదశలీని, శ్రీశ్రీ కవితాశిలపిం దృష్టుష్, పదయాకవితవే దశ, 
గేయకవితవేదశ, వచనకవితవేదశగా కూడా చపపివచుచు.

మొదటిదశ పదయాకవితవేదశ. ఆ కాలంలో పదాయాలు రథాలాలోగా నాలుగ 
చక్రాలమీద నడిచేవన్ అన్వాడాయన. ఆయన మాటలోలో చపాపిలంటే 

‘ఇది వరకు ఛందసుస్లనీని కూడాను గణబద్ధపు ఛందసుస్లు. ఈ గణబద్ధపు 
ఛందసుస్లో భాషేమో గ్రాంథికభాష ఉంట్ంది. ఆ భాష్, ఆ పదాయాలూ 
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ఆనాటి ఫూయాడల్  వయావస్థకి సరిపోయినయి... ఆ గణబద్ధఛందసుస్ల 
గ్రాంథికభాష్యుతమైనట్వంటి భూసావేమయావయావస్థనుంచి ఈ నాటి 
ప్రజాసావేమయావయావస్థకీ, మాత్రాబద్ధఛందసుస్లకీ వాడుకభాషలోకిన్ని 
దారిమళలోంచినవాడు మన గరజాడ అపాపిరావుగారు.’

‘మహాప్రసా్థనం’ గీతాలకు వచేచుటపపిటికి శ్రీశ్రీ పదయాంనుంచి మాత్రాఛందసుస్లోకి 
ప్రయాణించాడు. ఆయనకు ముందు ఆ ప్రయతనిం చింతాదీక్షిత్లు, కవికొండల, 
బసవరాజు అపాపిరావు వంటివాళ్లో చేసినపపిటికీ శ్రీశ్రీ వారికనాని మరింత తీవ్రంగా 
ఆ ప్రయతనిం చేశాడు. అయితే 1940 తరువాత ఆ మాత్రాఛందసుస్లన్ మరింత 
వదులుచేసి వచనగీతంగా రూపందించడం కోసం కూడా ఆయన చాలా 
ప్రయోగాలు చేశాడు. కాన్ పదయాంనుంచి బయట పడగలగినంత సులువుగా ఆయన 
మాత్రాఛందసుస్నుంచి బయటపడలేకపోయాడు. మధయామధయాలో మళాలో పదయాంవైపు 
ప్రయాణించకుండా కూడా ఉండలేకపోయాడు. ఈ నలుగలాటనుంచి పూరి్తగా 
విడివడి పూరి్తవచన కవిత రాయగలగిన దశ మూడవదశ. ‘మరోప్రసా్థనం’లోన్ చాలా 
వచన కవితలోలో ఆయన వచనకవితాశిలపిం పరిపూర్ణత పంది అత్యాననితసా్థయికి 
చేరుకోవడం మనం చూడగలం. 

పదయాంనుంచి వచనకవితకు సుమారు 60 ఏళలో పాట్గా ఆయన చేసూ్త 
వచిచున ఈ సుదీర్ప్రయాణంలో తన కవితాశిలాపిన్ని పదును పట్టుకోవడాన్కి ఆయన 
అనువాదాన్ని కూడా ఒక ఉపకరణంగా వాడుకునానిడు. వివిధ కవుల కవితలని 
అనువాదాలకు ఎంచుకున్టపుపిడు ఆ ఎంప్కలో కూడా ఒక జాగ్ఫీ ఉందన్ నా 
మత్రుడు పసిగటాటుడు. అయితే ఆ భౌగోళకజాగృత్ శ్రీశ్రీకి కూడా సపిషటుంగా ఉంది. 
1981లో చికాగోలో చేసిన ఉపనాయాసంలో ఆయన్లా అనానిడు:

‘మావో ఒక సూత్రీకరణ చేశాడు. ఏమటంటే ఈనాడు ఈ ప్రపంచంలోన్ 
మూడు ప్రపంచాలునానియన్. మూడు ప్రపంచాలథీరి అన్ మనం 
అనుకోవచుచును. ఏమటి అంటే సూపర్  పవర్స్  యుఎస్ ఏ, యుఎస్ ఎస్ ఆర్ . 
వాళలోది మొదటి ప్రపంచం. ఆ తరువాత ఎఫీలోయంట్  కంట్రీస్ . సంపననిదేశాలు. 
ఇంగలోండ్  అనగా, ఫ్రాన్స్  అనగా, కనడా అనగా, ఆస్్రిలయా అనగా, 
జపాన్  అనగా, వస్టు  జర్మనీ అనగా ఇట్వంటివనీని కూడా ఎఫీలోయంట్  
కంట్రీస్ . ఇది రండో ప్రపంచం. దరిద్రగొట్టు దేశాలనీని కలప్ మూడవ 
ప్రపంచం. ఆఫ్రికా, సత్  ఈస్టు  ఏసియా, ఇవనీని కూడానూ బడుగ దేశాలు. 
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ఇది మూడో ప్రపంచం... దీన్ని న్ను మన తెలుగ సాహితాయాన్కి అనవేయిసూ్త, 
ఈ సూపర్ పవర్స్  యొకకి భాష విశవేనాథసతయానారాయణగారి భాష 
అననిమాట, గ్రాంథికభాష - దాన్కి త్రుగలేదు. ఆ తరువాత సంపననిదేశాల 
భాష. సంపననిదేశాలనగా భావకవితవేమూ, అభుయాదయకవితవేమూను. అంటే 
ఏమటి? వాళ్లో శిషటువయావహారిక భాష ఉపయోగించారు. పోతే ఇక మూడో 
ప్రపంచమన్ ఉననిదే అదే బడుగదేశాలు. వాళలో భాష పాటకజనుల భాష, 
శ్మకజనుల భాష. జానపదరూపాలు.’

అందువలలోన్ శ్రీశ్రీ అనువాదం చేసూ్త వచిచున కవితలోలో కూడా కవుల 
ఎంప్కలోనూ, ఆ ఎంచుకునని కవితలని అనువాదం చేస్ పద్ధత్లోనూ కూడా ఒక 
క్రమపరిణామం ఉంటూ వచిచుంది. అయితే చివరకు వచేచుటపపిటికి శ్రీశ్రీ పాటకజనుల 
భాషలో పాటలు రాయడాన్కి ప్రయత్నిసూ్తన్ మరొకవైపు సంపూర్ణ వచనకవితను 
న్రి్మంచే ప్రయతనిం కూడా చేశాడు. పైకి చూడటాన్కి ఇది వైరుధయాంగా అన్ప్ంచినా 
ఇందులో వైరుధయామేమీ లేదు. ఎందుకంటే 1981లోన్ ప్ట్స్ బర్్గ లో చేసిన ఒక 
ప్రసంగంలో ఆయన్లా అనానిడు.

‘న్ను కవితవేం రండు విధాలన్ అంట్ంటాను. పోయిట్రీ దట్  ఈజ్  
సంగ్ , పోయిట్రీ దట్  ఈజ్ స్పికన్ . మాటాలోడే కవితవేమొకటీ, పాటపాడే 
కవితవేమొకటీన్.’

శ్రీశ్రీ కవితాశిలపిప్రసా్థనాన్ని అర్థం చేసుకోటాన్కి అవసరమైన తాళం చవి 
ఈ వాకాయాలోలో ఉంది. ఆ మాటకొస్్త అసలు ప్రపంచకవితాపరిణామాన్ని అర్థం 
చేసుకోవడాన్కి కూడా ఈ వాకాయాలు మనకు దారి చూప్ంచగలవు. మహాప్రసా్థనాన్కి 
ముందూ తరువాత కూడా శ్రీశ్రీ పాడటాన్కి యోగయామైన కవితవేం చాలాన్ రాశాడు. 
సిన్మాపాటలు ఎలానూ ఉండన్ ఉనానియి. కాన్ అతడి దృషిటు మాటాలోడేకవితవేం 
రాయటమెలా అననిదాన్ మీదే. ఆయన తన కవిత్యంగా కీరి్తంచిన త్కకిన, 
వేమన, గరజాడ - ముగ్గరి కవితవేమూ సూటిగా మాటాలోడే కవితవేం. శ్రీశ్రీ 
జీవితాశయం కూడా అటాలో సూటిగా మాటాలోడే కవితవేం రాయటమెలా అననిదే. 
అందుకన్ ఒక చోట ‘ఆశయాలకేం అనంతం/అపాపిరావంతటి వాణి్ణ’ (ఆఖరిమాట 
మొదటిమాట, 1944) అన్ అనుకుంటాడు. అట్వంటి శైల కోసం ఆయన తన 
సదసతస్ంశయ కాలమంతటా తీవ్రంగా ప్రయత్నిసూ్తన్ ఉనానిడు. ఆ కాలంలో 
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రాసిన ‘మహాసంకలపిం’ (1947), ‘శరశచుంద్క’ (1954), ‘సదసతస్ంశయం’ 
(1953-68) వంటి కవితలు మాటాలోడుత్ననిటేటు ఉననిపపిటికీ అకకిడ కవి ప్రధానంగా 
తనతోతాను మాటాలోడుకుంట్నానిడు. కాన్ తనతో తాను మాటాలోడుకోవడాన్ని 
దాటి వేమనలాగా, గరజాడలాగా మనతో సూటిగా మాటాలోడగలగే కవితలు 
1970 తరువాత కాన్ రాయలేకపోయాడు. అందువలలో ’70 తరువాత రాసిన 
కవితలు ‘త్దిపయనం:తొలవిజయం’ (1971) వంటి పాటలుకాన్, ‘న్ననిటి 
జటాకివాలా’ (1970) వంటి శ్మకజనభాష్కవిత గాన్ లేదా ‘వజ్ం’ 
(1973) వంటివచన కవితలుకాన్ మనతో న్రుగా మాటాలోడే కవితలుగా మనకు 
విన్ప్సా్తయి. తన కవితాన్రా్మణంలో ఇట్వంటి పరిణత్ సాధించడంకోసం శ్రీశ్రీ తన 
మనఃకారి్మకశాలలో చేసూ్త వచిచున ప్రయోగాలుగా మనం ఆయన అనువాదకవితలని 
చూడాల. 

అనువాద కవితలు: మొదటి దశ (1928-1940)

శ్రీశ్రీ చేసిన మొదటి అనువాదం షేక్స్ ప్యర్  గీతాన్కి ‘సంగీతము’ (1928) 
పేరిట చేసిన భావానువాదం. దీన్ మూలం బహుశా ఏదైనా సానట్  అయి 
ఉండవచచునుకునానిను. కాన్ ఆశచురయాంగా దీన్ మూలం ‘మరచుంట్  ఆఫ్  వన్స్ ’ 
నాటకంలో (5.1.70-88) ల్రంజో మాటాలోడిన మాటలు. అంటే ‘పయెట్రి 
దట్  ఈజ్  స్పికన్ ’న్ ఆయన ‘పయెట్రి దట్  ఈజ్  సంగ్ ’గా మారచుడాన్కి 
ప్రయత్నించాడననిమాట. ఆ ప్రయతనింలో ఆయన ప్రాచీన పదయాగంధవాసనలకు ఎటాలో 
అంకితమైపోయాడో చూడండి. ముందు ఇంగీలోష్ మూలం.

The man that hath no music in himself,  
nor is not moved with concord of sweet sounds 
is fit for treasons, stratagems, and spoils,  
the motions of his spirit are dull as night...

పర మన్హర సంగీత గరిమయందు 
ఎవన్ కొకికింతయైనను ఇచచు పోదొ,  
విమలమధుర సంగీతము్మ విన్యు కూడ 
తన్మయతవేము్మ నవడు సుంతయును కనడొ 
ఆతడత్ ఘోర నీచ కారయాము్మలకును  
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కఠినదురాదాంత కుటిలసంకలపిములకు 
ఎననిడేన్యు వనుకంజ న్డడు, వాన్ 
కలుష హృదయాంతరాళము్మ కాళరాత్రి  
వోలె గాఢంధకార ప్రపూర్ణమయుయా...

ఆ కాలంలోన్ ఆయన హరీన్ చటొ ‘గార్డన్  ఆఫ్  ఐసొలేషన్ ’న్ ‘శోకదేవి’ 
(1932)పేరిట, ఎ.ఇ.హౌస్ మెన్  రాసిన కవితలను ‘బహిషకిృత్డు’ (1934), 
‘త్రుగబాట్’ (1938), ‘ప్రవాసులు’ (1938) పేరిట పదాయాలోలోకి అనువాదం 
చేశాడు. అయితే అలగాజాండర్  బాలోక్  రాసిన కవితను ‘వికిరనృతయాం’ (1937) పేరిట 
చేసిన అనువాదంలో మొదటిసారిగా పదయాంనుంచి బయటపడా్డన్కి ప్రయత్నించాడు. 
ఎడా్గర్  ఎలెన్ ప సూఫూరి్తతో రాసిన ‘గంటలు’ కవిత, సివేన్ బర్ని  సూఫూరి్తతో రాసిన 
‘అదె్వేతం’ కవితలను గేయరూపంలోన్ కూరాచుడు. వీరిలో అలగాజాండర్  బాలోక్  తపపి 
తకికిన కవులంతా అమెరికాకు, ఇంగాలోండుకు చందిన కవులు. ఈ అనువాదాలనీని 
ప్రౌఢభాషలో పదయారూపకంగా, గేయరూపకంగా సాగినవే. అయితే ఈ కాలంలో 
చేసిన అనువాదాలోలో చపుపికోదగ్గది బలజాయన్  కవి ఎమల వర్  హేరన్  కవితకు ‘పేదలు’ 
(1939) పేరిట చేసిన అనువాదం. ఇది గేయరూపకంగా ఉననిపపిటికీ ఇందులో 
శ్రీశ్రీ ఒకవైపు పదయాగంధి పదజాలంతో పాట్ తేలకైన తెలుగపదాలని వత్కుకిన్ 
ప్రయతనిం చేశాడు. ‘శలోథ శైశిర పలాశరీత్లు’, ‘విశుషకిములు, పరిపాండురములు’, 
‘పయోధితట కుటీరములు’ వంటి పదాల పకకిన్ ‘త్పానులో జడిసిన తడిసిన 
గోమాతల కనునిలతము్మలు’, ‘తలపగిలెడి తలపుల గత్కులు’ వంటి పదాలు కూడా 
ప్రయోగించాడు. 

అనువాద కవితలు: రెండవదశ (1940-1970)

శ్రీశ్రీ అనువాదకవితలోలో అధికభాగం ఈ రండవ దశకు చందినవే. ఈ దశలో 
ఆయన మొత్తం 48 కవితలకు అనువాదం చేశాడు. వీటిలో అతయాధికం అంటే 8 
కవితలు పాల్  ఎలార్్డ వి. ఈ కాలమంతటా శ్రీశ్రీ అనువాదాలకూ, శ్రీశ్రీ కవితావేన్కీ 
మధయా సరిహదుదాలు చరిగిపోతూండడం కన్ప్సు్తంది. ముఖయాంగా సర్రియలజం 
ప్రభావంతో శ్రీశ్రీ రాసూ్త వచిచున కవితవేం, శ్రీశ్రీ అనువాదం చేసిన కవితవేం ఒకే 
మనఃసి్థత్ నుంచి ప్రవహిసూ్త వచిచున సృజనగా మనకి గోచరిసు్తంది. ఇకకిడ కవి 
కవితావేన్ని మాటాలోడే కవితవేంగా మలచడాన్కి ప్రయత్నించినపపిటికీ అది చాలా 
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వరకు తనలోతాను మాటాలోడుకోవడంగాన్, అంటే సవేగతంగాన్ పరిణమంచడం 
మనం గమన్ంచకపోం. కాన్ ఈ దశ తెలుగకవితవేంలో అభుయాదయోదయామదశ. 
ఒకవైపు శ్రీశ్రీ సామయావాదఆదరాశ్లకు కట్టుబడుతూన్ మరొకవైపు సర్రియలసుటు 
ప్రయోగాలకి పూనుకుంటూ వచాచుడు. అందుకన్, ఆధున్క ఫ్ంచికవితవేంలో 
ఒకచేత సామయావాదానీని, మరొకచేత సర్రియలజానీని సాధన చేసిన పాల్  ఎలార్్డ  ఈ 
దశలో శ్రీశ్రీన్ ఆకరిషించడం మనకి ఆశచురయాం కలగించదు. పాల్  ఎలార్్డ  కవితలని 
అనువాదం చేసూ్తననిపుపిడు ప్రత్ ఒకకి అనువాదకవిత తరువాత శ్రీశ్రీ రాసూ్తవచిచున 
సొంతకవితలోలో కూడా ఆ అనువాదప్రభావం మనకి సపిషటుంగా గోచరిసు్తంది. ఆయా 
కవుల కవితలకు తాను చేసు్తనని అనువాదాల వలుత్రులో శ్రీశ్రీ తన కవితల 
సింటాక్స్ ను ఎపపిటికపుపిడు సరిదిదుదాకుంటూ వచాచుడు. ఉదాహరణకు 1947 
స్పటుంబరులో అనువాదం చేసిన పాల్  ఎలార్్డ  కవిత ‘సావేతంత్యారోం’ను అదే నలలో 
రాసిన ‘మహాసంకలపిం’ కవితతో పోలచు చూడండి. 

ఈ దశలో పాల్ ఎలార్్డ  తరువాత సా్థనంలో మయకొవసీకికి చందినవి 
ఏడుకవితలు, వాల్టు విట్మన్ కు చందినవి మూడుకవితలు ఉనానియి. ఆంధ్రజోయాత్ 
వారపత్రికలో ఒకరు శ్రీశ్రీన్ అమెరికా విపలోవకవి, రష్యా విపలోవకవి ఎవరన్ అడిగిన 
ప్రశనికు(1982) సమాధానంగా వాల్టు  విట్మన్ ను, మయకొవసికిన్ పేరొకినానిడు. 
ముఖయాంగా వాల్టు విట్మన్ న్ ప్రజాసావేమయాసూఫూరి్తకీ, మయకొవసికిన్ సామయావాదసూఫూరి్తకీ 
ప్రత్న్ధులుగా తీసుకునానిడన్ కూడా అనుకోవచుచు. తాను అనువాదం చేసిన వారి 
కవితలూ ఆ సూఫూరి్తన్ ప్రత్బింబిసు్తనానియి. 

ఈ కాలంలో గిబస్న్ , జేమ్స్  జాయిస్ , ఆండ్రే బ్రిటన్ , గిలామ్  ఎపోలన్ర్ , హెన్రీ 
మీషొ, సాలవేడార్  డాల, ఇ.ఇ.కమ్మంగ్స్ , క్రిసటుఫర్  లోగ్ , ట్రిసాటున్  కోరిబాయేర్  వంటి 
ప్రయోగవాద కవుల కవితలు కూడా అనువాదం చేశాడు. ఈ కవితలన్నిటిలోనూ 
వసు్తవైచిత్రికనాని, వైచిత్రిన్ సీవేకరించడం దావేరా కవి ప్రకటించాలన్ చూస్ 
సావేతంత్యారోసూఫూరి్తకనాని కూడా, శ్రీశ్రీ ప్రధానంగా భాష్పరంగా తననుంచి తాను 
విడుదల కావటాన్కి చేసిన ప్రయతనిమే ఎకుకివ కన్ప్సు్తంది. 

‘మహాప్రసా్థనం’ గీతాలోలో శ్రీశ్రీ శబాదాన్ని అత్యాననితసా్థయిలో ప్రయోగించిన 
సంగత్ తెలుగవాళలోందరికీ తెలుసు. శ్రీశ్రీన్ ప్రజాహృదయాలకి చేరువ చేయడంలో 
ఆ శబదాశకి్త కూడా ఒక ముఖయాకారణం. అయితే కేవలం శబాదాశ్రయంగా కవితను 
న్లపడం కూడా పదయాఛందసుస్లో కవితరాయడంలాంటిదేననని మెలకువ శ్రీశ్రీకి 
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లేకపోలేదు. కవిత ప్రజాసావేమకం కావాలంటే శబాదాధిపతయాం నుంచి కూడా 
కవి బయటపడాల. కాన్ ఈ కాలంలో శ్రీశ్రీ తాను రాసిన కవితలోలో, చేసిన 
అనువాదాలోలో ఇంకా పాతకాలపు సంసకిృతభూయిషఠి పదజాలం ప్రభావం నుంచి 
బయటపడలేకపోవడం మనం గమన్ంచాల. పాల్  ఎలార్్డ  ‘పబిలోక్ రోజా’ (1945) 
లాంటి సూటికవితలో కూడా ‘ఈ వికలత వితృటిత విలులత/మీ వికలత మీ/ 
వికటపు వేళాకోళపు సవేపనిం’ లాంటి పదజాలం శ్రీశ్రీన్ కూడా బాధించివుండాల. 

‘సదసతస్ంశయదశ’లో చేసిన అనువాదకవితలోలో చాలావరకు విదేశీ 
సందరాభాన్ని తెలుగన్లకీ, తెలుగ పలుకుబడికీ అనువుగా ఒదిగించే ప్రయతనిం 
కన్ప్సు్తంది. ముఖయాంగా ఫ్రాంకోయిస్  విలాలోన్  రాసిన ‘ద స్నిస్  ఆఫ్  ఎసటుర్  ఇయర్ ’ 
అన్ కవితకు చేసిన సుప్రసిదా్ధనుసరణం (1947) ఇందుకు ఉదాహరణ. అయితే 
ఈ కాలంలో బాదిలేర్  కవితకు చేసిన రండు రకాల అనువాదాలు ‘సంధాయాసంగీతం’ 
(1946) కి వచేచుటపపిటికి మళాలో పదాయాలేని ఆశ్రయించాడు. తనకు ఆరాధయాదేవతలాలోంటి 
సివేన్ బర్ని , బాదిలేర్ , పో వంటి కవుల కవితలని అనువాదం చేయవలసి వచిచునపుపిడు 
శ్రీశ్రీ వచనకవితావేన్ని కాకుండా పదయామాత్రాఛందసుస్లన్ ఎంచుకోవడం మనం దృషిటు 
పటాటులస్న విషయమే. 

ఈ దశలో చేసిన అనువాదాలోలో భాష్పరమైన సపిషటుత, అనువైన కవితాధార 
చకకిగా అమరిన కవితలుగా చపపిదగ్గవి డిలాన్  థామస్  ‘చినని ప్లలోల సరకిస్ లో’ 
(1940) ‘మరీ ముఖయాంగా ఒక మాఘమాసపు గాల’ (1954-55), ప్రసిద్ధ గ్రీకు 
కవి ఒడిసూయాస్ ఎలైటిస్  ‘ప్చిచుదాన్మ్మ చట్టు’ (1949), లూయీస్  మెకనీస్  ‘పుటటున్ 
పాప ప్రార్థన’ (1950), పుషికిన్  ‘చలకాలపు ఉదయం’ (1957). 

అయితే ఈ కాలంలో చేసిన అనువాదాలన్నిటిలోనూ మకుటాయమానంగా 
చపపిదగ్గది మయకొవసికి ‘గృహోను్మఖంగా’ (1955) అన్ కవిత. ఈ కవిత 
ప్రారంభమే ఇలా ఉంట్ంది:

‘అటటుడుగ అగాధాల నుంచి 
కషటుజీవులు కమూయాన్జంలో కొసా్తరు 
గనుల గరాభాలనుంచి, 
కొడవళలోలోంచి, 
కారాఖునాలనుంచి, 
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న్ను సముననిత కవితా శిఖరాల నుంచి 
కమూయాన్జంలోకి దూకుతాను.’

ఇంతదాకా కవి ‘మూపున భారంగా పరిణమంచిన భాష’ ఇకకిడ తన బరువు 
తగి్గంచుకొన్ సూటిగా, సపిషటుంగా తేలకైన తెలుగపదాలోలో కవిత నడుసు్తంది. ఇది 
అనువాదం లాగా కాక సొంతకవితలాన్ కన్ప్సు్తంది. రాబోయే కాలంలో శ్రీశ్రీ 
చూప్ంచిన కవితాశిలపిపరిణత్కి దీన్ని సూచనగా భావించవచుచు.

ఈ కాలంలో శ్రీశ్రీ భారతీయ కవుల కవితలు కూడా అనువాదాలు చేశాడు. 
వాటిలో చపపిదగ్గవి గరజాడ ‘సాస్మవేదం’ (1953), హరీన్ చటో కవిత ‘కాటూరూ, 
ఎలమర్రూ’ (1951).

1940 నుంచి 70 దాకా అనువాదం చేసిన కవితలోలో సంఖయారీతాయా చూసినటలోయితే 
అతయాధికమైన కవితలు అంటే 19 కవితలు రష్యా, స్వియట్  రష్యాలకు చందిన కవుల 
కవితలు. రష్యాతో పాట్ ఫ్రాన్స్, గ్రీసు, జర్మనీ, ఐరాలోండ్  వంటి దేశాలకు చందిన కవుల 
కవితలు కూడా ఆయన అనువాదం చేశాడు. ఈ కాలంలో మొదటిసారిగా ఆయన 
పాబోలో నరూడ కవితలు కూడా రండు అనువాదం చేశాడు. అలా చూసినటలోయితే 
28-40 మధయాకాలంలో ఇంగాలోండు, అమెరికాలకు మాత్మే పరిమతమైన కవి 
ఇపుపిడు తన దృకపిథాన్ని మరింత విస్తరింపజేశాడన్ మనం గ్హించవచుచు.

అనువాద కవితలు మూడవదశ (1971-83)

సాధారణంగా తెలుగ సాహితయాప్రపంచంలో ఒక అభిప్రాయముంది. అదేమటంటే, 
శ్రీశ్రీ తన అత్యాననిత కవితవేం ‘మహాప్రసా్థనం’ రోజులోలోన్ రాశాడనీ, రానురాను ఆయన 
కవితాభివయాకి్త సననిగిలలో మరోప్రసా్థనాన్కి వచేచుటపపిటికి పూరి్తగా అదృశయామైపోయిందనీ. 
కాన్ న్శితంగా చూడగలగిన సాహితయాపరీక్షకుడికి ఇది వయాతయాస్తంగా కన్ప్సు్తంది. 
శ్రీశ్రీ మహాప్రసా్థన గీతాలోలో గండలోత్లోలోంచి ఉబికిన ఆవేదన, ఆగ్హం సూటిగా 
మనలోకి కూడా ప్రవహిసా్తయి. అందుకన్ చలం ‘యోగయాతాపత్ం’లో ఇలా అనానిడు: 

‘హృదయం ఎలాలో కంప్స్్త ఆ కంపనకి మాటల రూపాన్ని ఇవవేడం అతన్కే 
తెలుసు.. పదాయాలు చదువుతో ఉంటే, ఇవి మాటలు కావు, అక్షరాలు 
కావు - ఉద్రేకాలు, బాధలు, యుదా్ధలు - అతన్ హృదయంలోంచి మన 
హృదయంలోకి డైరకుటుగా పంప్న ఉతాస్హాలు, నత్్తరు కాలవలన్ప్సు్తంది.’ 
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 కాన్ ‘మరోప్రసా్థనం’లోన్ కవితలు అలా కాదు. ఇకకిడకు వచేచుటపపిటికి 
శ్రీశ్రీ కవితవేశిలపిగా మారడం, ఇంతదాకా ద్రషటుగా ఉననివాడు స్రషటుగా అతయాంత 
జాగరూకతతో కవితలు న్రి్మంచడం మొదలుపటాటుడు. తన ఏభై ఏళలో కవితాసాధన 
ఫలతంగా వచిచునకవితలుగా వాటిన్ మనం చూడవలసి ఉంట్ంది. 

‘మహాప్రసా్థనం’ గీతాలోలో ఆయన వాడిన భాష సామానయాశ్రోతకు చేరువ 
కాగలగింది కాదు. అందుకన్ ఆయన 1928 నుంచి 70 దాకా తనకలవాటైన భాష 
నుంచి బయటపడా్డన్కి తీవ్రంగా పనగలాడాడు. మహాప్రసా్థనగీతాల నాటికి శ్రీశ్రీ 
పనగలాడింది విశవేనాథతో, కృష్ణశాస్త్రితో. వాళలో ప్రభావంనుంచి బయట పడటాన్కి 
అపుపిడాయన గరజాడ వైపు చూశాడు. కాన్ 70ల నాటికి శ్రీశ్రీ పనగలాడింది శ్రీశ్రీ 
తోటే. తెలుగసాహితయాప్రపంచం శ్రీశ్రీ కవితవేంలో మహాప్రసా్థనం మారుకి పదజాలాన్ని 
ఊహిసూ్త, ఆశిసూ్త ఉంది. పదయాకవితవేంలాన్ అట్వంటి పదజాలాన్కి కూడా కాలం 
చలలోందన్ శ్రీశ్రీకి మాత్మే అర్థమయియాంది. అందుకన్ ఆయన సాధారణమైన తెలుగ 
మాటలతో కవిత న్రి్మంచడమెలా, దాన్ని కవితగా నలుగరితో ఒప్పించడమెలా అనని 
అన్వేషణ మొదలుపటాటుడు. 

ఈ ప్రయతనింలో ఆయన అనువాదప్రక్రియను మరొకసారి ఉపకరణంగా 
వాడుకునానిడు. అంతేకాదు, ముప్పిఏళలో కిందట నా మత్రుడు అననిట్లోగా 
ఈసారి ఆయన అనువాదాల కోసం ఉత్తరార్ధగోళం వదలపటిటు దక్షిణార్ధగోళాన్కి 
ప్రయాణించాడు. 71-83 మధయాకాలంలో చేసిన 17 అనువాదాలోలో ఒకకిటి మాత్మే, 
అది కూడా పాల్  ఎలార్్డ  కవిత, యరప్ కు చందిన కవిత. తకికినవనీని పరూ, చిల, 
కూయాబా, చైనా, అంగోలా, గావేటెమాల వంటి మూడోప్రపంచాన్కి చందిన కవితలు. 
ఈ కవితల అనువాదాలీని, ఈ కాలంలోన్ శ్రీశ్రీ రచించిన అత్యాననిత వచనకవితలీని 
పకకిపకకిన పటిటు పోలచు చదివితే ఆయన ‘పయెట్రి దట్  ఈజ్  సంగ్ ’ నుంచి ‘పయెట్రి 
దట్  ఈజ్  స్పికన్ ’ కు ఎలా ప్రయాణించగలగాడో బోధపడుత్ంది.

ఈ ప్రయతనిం మొదటిసారిగా మయకొవసికి కవిత ‘గృహోను్మఖంగా’ (1955)
లో కన్ప్సు్తందన్ ఇందాకన్ చపాపిను. అయితే శ్రీశ్రీ రాసిన సీవేయకవితలోలో ఇట్వంటి 
సారళయాం మొదటిసారి ‘వీరుడితలలో’ (1967)లో కన్ప్సు్తంది. చూడండి:

‘వీరుడి తలలో బులెలోట్  కాలుచు 
పలాలు మూగవి 
భూమకి ప్రాణం లేదు 
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విపలోవకారున్ వీపున్ పేలుచు 
గోడకి చవుడు 
గడిస్కి కళ్లోలేవు 
ఒళేలో తగలేయ్  కండలు ప్ండేయ్  
నీళ్లో నత్్తరు బ్దిగ మారుచు 
వీరున్ చేత్న్ వ్రేలేకోసి 
అతన్ ఆఖరి ఆజ్ఞగ మారుచు 
జపాటా 
తరావేత లుముంబా 
Nadie Y nada 
వీరుడి తలలో బులెలోట్  కాలుచు 
పలాలు కదులును 
భూమది ఎరుపు 
విపలోవకారున్ వీపున్ పేలుచు 
గోడకి చవులు 
గడిస్కి మనసు 
ఒళేలో తగలెయ్  
కండలు ప్ండయ్  
నీళ్లో నత్్తరు బ్దిన్ ముంచు 
వీరున్ చేత్న్ వ్రేలేకోసి 
అతన్ ఆఖరి ఆజ్ఞగ మారుచు 
జపాటా 
తరావేత లుముంబా 
గవేరా 
Viva la tierra

ఇది న్జంగా అదుభాతమైన కవిత. శ్రీశ్రీ తన జీవితంలో ‘జయభేరి’ (1933) 
కవితన్ ఒక మైలురాయిగా ఎన్నిసారులో పేరొకినానిడు. కాన్ ఈ కవిత అంతకనాని 
ప్రశస్తమైన మారుపిను ఆయన కవితవేంలో తీసుకువచిచుంది. ఆయన ఇట్వంటి లయ, 
ఇట్వంటి గత్ సాధించడంకోసం ఒకపుపిడు భాష మీద తీవ్రంగా ఆధారపడా్డడు. 
ఉదాహరణకి ‘జగనానిథున్ రథచక్రాలు’ (1940) చూడండి:
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‘అర ఝాఁ! ఝాఁ! 
ఝటక్ , ఫటక్ ... 
హింసనచణ 
ధవేంసరచన, 
ధవేంసనచణ 
హింసరచన! 
విషవాయువు, మరఫిరంగి, 
టారీపిడో, టోరానిడో...’

కాన్ ‘వీరుడితలలో’ కవితలో భాష మీద కనాని భావం మీద ఆధారపడడం, 
భావాన్ని న్శితంగా వయాక్తం చేయడంకోసం భాషమీద అదుపుసాధించడం కన్ప్సా్తయి. 
శబదాం గొపపి శకి్త. సందేహం లేదు. కాన్ శబాదాన్కి వశుడైన కవి సవేతంత్రుడైన కవి అన్ 
చపపిలేం. న్జమైన కవి శబదాశకి్తన్ సదా భావనాశకి్తగా మారచుడాన్కి ప్రయత్నిసూ్తన్ 
ఉంటాడు. జలపాతశకి్తన్ జలవిదుయాచఛాకి్తగా మారచుడాన్కి పడే ఆరాటంలాంటిది 
‘వీరుడితలలో’ కవితలో కన్ప్సు్తంది. 

ఆ కవితలో ఉనని ఒకేఒకకి పరిమత్ ఆ కవితలో ఇంకా లయ, గత్ 
కొనసాగత్ండడమే. శబదాం నుంచి బయటపడ్డపపిటికీ, 67 నాటికి, శ్రీశ్రీ ఇంకా 
లయనుంచి బయటపడలేదు. లయాత్మకతన్ పూరి్తగా వదలపడితేతపపి పరిపూర్ణమైన 
వచనకవిత రూపందదు. అట్వంటి పరిపూర్ణ వచనకవితారహసయాం ఆయనకు 
అనువాదాల దావేరా పట్టుపడిందన్ చపపిటాన్కి చేగవేర కవితకు చేసిన అనువాదం 
‘ఫిడల్  కోసం పాట’ (1971) న్దరశ్నం. ఆ కవితలో శ్రీశ్రీ శబదాసందరయాంమీద 
కానీ, లయాత్మకతమీద కానీ, నాదసంగీతం మీద కానీ ఆధారపడకుండా కేవలం 
భావనాబలం మీదన్ ఆధారపడా్డడు. శ్రోతన్ శబదాంతోటో, లయతోటో, నాదంతోటో 
ఆకరిషించడమంటే, సూక్షష్మసా్థయిలో, శ్రోతనుంచి సమరపిణభావం కోరుతూండటమే. 
అలాకాక కవీ, శ్రోతా ఇదదారూ ఒకే ఉమ్మడితలం మీద న్లబడి, కవి తన శ్రోత 
నుంచి ఎట్వంటి ఆత్మసమరపిణనీ కోరకుండా తన శ్రోతను తనతో సమానుడిగా 
భావించి చపేపి కవితను మాత్మే న్జమైన మానవతాపూరవేకమైన కవితగా మనం 
చపపివలసిఉంట్ంది. ‘ఫిడల్  కోసం పాట’ అట్వంటి కవిత. 

ఇట్వంటి మానవతాపూరవేక శైలకి మరొక చకకిన్ ఉదాహరణ మయకొవసికి 
‘లెన్న్ ’ కావయాం(1971). చాలా సూటిగా చిననిచినని తేలకైన తెలుగ పదాలోలో 
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న్రుగా శ్రోత హృదయాన్ని తటిటులేపే ఈ కావయాం తెలుగ సాహితయా చరిత్లోన్ ఒక 
విశిషటు అనుసృజన. ఇట్వంటి ఒక దీర్కావయాం శ్రీశ్రీ సవేయంగా రాసి ఉంటే ఎంత 
బాగండేదా అన్ప్సు్తంది.

1971-83 మధయాకాలంలో శ్రీశ్రీ రాసిన వచనకవితలోలో ‘వజ్ం’ (1973), 
‘భూమాయాకాశాలు’ (1975), ‘మెలలోమెలలోగా - జోరుజోరుగా’ (1978), ‘వంపటాం!’ 
(1973) వంటి కవితలోలో సాధించిన అపూరవేమైన శిలపిపరిణత్కి ఆయన ఆ కాలంలో 
చేసిన అనువాదకవితలు సారవంతమైన పృషఠిభూమగా సహకరించాయన్ మనం 
చూడవలసి ఉంట్ంది. 

ఈ శిలపిపరిణత్న్ వివరించడాన్కి మనం రండు కవితలని పోలచు చూదాదాం. 
మొదటిది, నజీమ్  హిక్మత్  కవితకు చేసిన అనువాదం ‘టరీకి’ (1972). 

‘సుదూరపు ఆసియా ఖండం నుంచి 
నురుగలు కకుకితూ పరవళ్లో తొకుకితూ 
మధయాధరా సముద్రంలోన్కి విస్తరించి వచిచున 
ఈ గోడిగ తలకాయలాంటి దేశం 
ఈ దేశం మనది 
నత్్తరు కారే మణిబంధాలు 
బిగపటిటున పళ్లో 
జోళ్లో లేన్ కాళ్లో 
ఖరీదయిన సిలుకి త్వాసీలాంటి న్ల’

పై కవితలో ఒకకి వాకయాం కూడా క్రియాపదంతో పూరి్తకాలేదు. మూడు 
అసమాపకక్రియలు టరీకి దేశం గరించి వివరిసూ్త ఉంటే రండు అసమాపకక్రియలు 
టరీకి దేశసు్థల గరించి వివరిసు్తనానియి. ఈ ఐదు అసమాపకక్రియలూ కలసి మొత్తం 
కవితలో ఉతకింఠపూరవేకమైన బిగవును అన్తరసాధయాంగా తీసుకువచాచుయి. 
ముఖయాంగా ‘గోడిగ తలకాయ’ అన్ తెలుగ పదం ఈ కవిత మొతా్తన్కి కేంద్రబిందువుగా 
ఉంది.సాధారణంగా శ్రీశ్రీ శబాదాలని ముందు తన చవితో విన్ ప్రయోగిసా్తడు. 
‘ఘూకం కేక/భేకం బాకా’ ఒక ఉదాహరణ. కాన్ ఇకకిడ గోడిగతలకాయ అన్ 
పదాన్ని ‘చూసి’ ప్రయోగించాడనాల. ఆడగర్ం తలకాయ అనకుండా గోడిగ 
అన్ పదం వాడటం ఈ అనువాదాన్కి అపూరవేమైన సొగసున్ తీసుకువచిచుంది. 
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మధయాధరా సముద్రంలోకి పడుచుకు వచిచున టరీకి ఆడగర్ం తలలాగా ఉందనని 
ఊహ హిక్మత్ ది. ఆ పదం విననిపుపిడు మనం ఆడగర్ం తలకాయ ఎలాఉంట్ందో 
ఊహించుకోవలసిఉంట్ంది. కాన్ ‘గోడిగ’ అన్ పదం వినగాన్ మన కళలోముందొక 
విచిత్రాకృత్ సాక్షాతకిరిసు్తంది. చవులతో విన్ శబాదాల కనాని, కళళుతో చూస్ శబాదాలు 
ఎకుకివ శకి్తమంతమన్ వేరే చపపికకిరేలోదు కదా.

‘నత్్తరు కారే మణిబంధాలు’ అనని ప్రయోగంలో మణిబంధాలు అన్ బదులు 
మణికట్లో అనవచుచు. కాన్ నత్్తరు కారే అన్ తెలుగపదాన్కి మణిబంధాలు అన్ 
సంసకిృతసమాసంతో ఒక సమతూకం తేవడాన్కి ప్రయత్నించాడనవచుచు. ‘జోళ్లో లేన్ 
కాళ్లో’ టరీకి దేశసు్థల తాలూకు ప్రసు్తత దీనపరిసి్థత్న్ సూచిసూ్తంటే ‘ఖరీదైన సిలుకి 
త్వాసీ లాంటి న్ల’ అన్ పదం టరీకి విలువైన ప్రాకృత్క వనరులని సూచిస్్తంది. 
‘జోళ్లోలేన్ కాళ్లో/ఖరీదైన సిలుకి తీవాసీలాంటి న్ల’ అన్ రండు వాకాయాలు ఒకదాన్ 
వనుక ఒకటి చదవగాన్ ఒళలోంతా ఆవేదనతో కూడిన గగరాపిట్ కలుగత్ంది. 
అలపిపదాలతో అనలాపిర్థరచన చేయటమంటే ఇదే. 

ఈ అనువాదాన్కి ఉనని ఒకేఒకకి లోపమేమటంటే ఇది మూలాన్ని పూరి్తగా 
అనువదించకపోవడం. ఈ కవితను శ్రీశ్రీ పూరి్తగా ఎందుకు తెన్గించనట్టు? లేదా 
ముద్రణలో ఏదనాని పరపాట్ జరిగిందా? ఏమైనపపిటికీ అనువదించిన మేరకు శ్రీశ్రీ 
ఇందులో అపూరవేమైన పరిణత్ చూప్ంచాడన్ అనాల.

సరిగా్గ ఈ అనుభవం తోటే శ్రీశ్రీ ‘వజ్ం’ (1973) కవిత రాశాడు. ఈ కవిత 
చూడండి. 

మన తరిమెల నాగిరడి్డ 
అనంతపురం జిలాలోలో దొరికిన 
వజ్కరూర్  వైడూరయాం.

నా తరిమెల నాగిరడి్డ  
విశాఖపటనిం సముద్ర తీరంలో 
ఆకసి్మకంగా అగప్ంచిన ఆణిముతయాం.

ఒక తరిమెల నాగిరడి్డ 
స్నిహాన్కీ, స్వేచఛాకీ, విపలోవాన్కీ 
ఒకే ఒక పరాయాయపదం.
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ఇంతెందుకూ 
ఈ తరిమెల నాగిరడి్డ 
పదిపటిటు గణకారం చేసిన మంచితనం.

ఈ కవితలో చూప్ంచిన న్రా్మణవూయాహం గరించి ప్రతేయాకంగా ఒక 
వాయాసమే రాయవచుచు. ఐనా కులోప్తంగా కొన్ని విశేష్లు చూదాదాం. కవితలో 
మూడేసి పంకు్తలు కలగిన నాలుగచరణాలునానియి. కవి ముందుగా మనందరికీ 
తెలసిన తరిమెలనాగిరడి్డ గరించి చపపిడం మొదలుపటాటుడుకనుక, ‘మన’ అన్ 
మొదలుపటాటుడు. అయితే మన తరిమెల మనమనుకుంట్ననిట్టుగా కేవలం 
అనంతపురాన్కి చందినవాడు మాత్మే కాడు. అతడు అనంతపురం జిలాలోలోన్ 
వజ్కరూర్  కు చందిన వైడూరయామన్ మరీ చపు్తనానిడు. వజ్కరూర్  అన్ పదం వాడాడు 
కాబటిటు మళ్లో వజ్మన్ మాట పునరుకి్త లేకుండా వైడూరయామన్ అనానిడనుకోవచుచు. కాన్ 
అంతకనాని కూడా వైడూరయామన్ మాటలో ఒక అరుణఛాయ ఉందన్ కూడా మనం 
గమన్ంచాల. అనంతపురాన్కి చందినవాళ్ళు విశాఖపటటుణందాకా రావడం అరుదు. 
కాన్ తరిమెలనాగిరడి్డలాంటి వయాకు్తలకు సరిహదుదాలేలోవు. కాబటిటు అతడు విశాఖపటటుణం 
సముద్రతీరంలో ‘ఆకసి్మకంగా అగప్ంచాడు’. అతడు అనంతపురంలో వైడూరయాం, 
కాన్ విశాఖసముద్రతీరాన్కి వచేచుటపపిటికి ‘ముతయామై’పోయాడు. ఇక తను, అంటే 
కవి, విశాఖపటటుణాన్కి చందినవాడు కాబటిటు, తరిమెల నాగిరడి్డ విశాఖపటటుణాన్కి 
వచేచుటపపిటికి ‘మన’ నాగిరడి్డ కాసా్త ‘నా తరిమెల నాగిరడి్డ’గా మారిపోయాడు. 
అందరికీ చందిన నాయకుణి్ణ నాయకతవేక్రమంలో ప్రత్ ఒకకిరూ తనవాడిగా 
భావించడం సహజమే కదా. అయితే, తన నాగిరడి్డ కేవలం తనకూ, మనకూ మాత్మే 
చందినవాడు కాడు, అతడు సారవేజనీనంగా అందరికీ చందినవాడిగా మారిపోతాడు. 
అట్వంటి సారవేత్రికతను సూచించడం కోసం మూడవభాగం మొదలుపడుతూన్ 
‘ఒక తరిమెల నాగిరడి్డ’ అనానిడు. అయితే ఆ ఒకడు ఎవరో ఒకడు కాడు. అతడు 
‘స్నిహాన్కీ, స్వేచఛాకూ, విపలోవాన్కీ’ ఒకేఒకకి పరాయాయపదమన్ కూడా మనకు 
చపు్తనానిడు. ‘ఒక’ నాగిరడి్డ ‘ఒకేఒక’ నాగిరడి్డగా మారడంతో అతడు న్రిదాషటువయాకి్తగా, 
అదివేతీయ గణశీలుడిగా మారిపోతాడు కాబటిటు, నాలుగవచరణం మొదలుపడుతూ 
‘ఈ తరిమెల నాగిరడి్డ’ అనానిడు. ఇక కవితకు పటిటున శీరిషిక ‘వజ్ం’. వజ్మంటే 
వజ్కరూర్ లో దొరికిన వజ్మన్కాదు, వజ్మంటే ఏకకాలంలో ‘విలువైన రతనిం’, 
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‘అజేయమైన ఆయుధం’ అన్ అరా్థలు కూడా సుఫూరిసా్తయి. అతడు ‘పదిపటిటు గణకారం 
చేసినమంచితనం’ కాబటిటు వజ్ంలాగా అన్కపారాశ్విలో్త శోభిలేలోవాడుకూడా. కేవలం 
పననిండు లైనలోలో ఎట్వంటి పదాడంబరం, లయాత్మకతలమీదా ఆధారపడకుండా 
ఇంత భావనాశకి్తతో కవితను న్రి్మంచడం వనక అతడి అనువాదసాధన లేదన్ ఎలా 
అనుకోడం? 

శ్రీశ్రీ ఈ దశలో చేసిన అనువాదాలోలో ఎకుకివ కవులు సాపిన్ష్  కవులు కావడం 
కూడా యాదృచిఛాకంకాదు. ఏడిద గోపాలరావుకు ఇచిచున ఇంటరూవేష్లో (1979)లో 
ఆయన ఇలా అనానిడు:

‘ప్రాచీనకాలంలో సంసకిృత సాహితయాం, మధయాయుగంలో పరిషియన్  సాహితయాం 
మూడుపువువేలూ ఆరుకాయలుగా వృది్ధ చందగా ఆధున్క వర్తమానయుగంలో 
సాపిన్ష్  సాహితయాం అన్నిభాషల సాహితాయాన్కీ తలమాన్కంగా ఉంది... బ్రెజిల్ , 
కూయాబా, చిలీ, గావేటెమాల దేశాలోలో మహాకవులునానిరు. గిలెన్ , స్జార్  వలేలోజో, 
పాబొలోనరూడ, ఫిడల్  కాస్్రి - వీరిలో కొందరు.’ 

తన మహాప్రసా్థనం గీతాల వనుక సాపిన్ష్  అంతరుయాద్ధం ప్రభావం ఉందనీ తాను 
కూడా హంగ్రీథరీటుస్ కు చందిన కవిన్ననీ ఆయన ఎన్నిసారులో చపుపికునానిడు. అయితే 
మహాప్రసా్థనం గీతాలనాటికి ఆయన సాపిన్ష్ కవులను న్రుగా చదవలేదు. వారిగరించి 
వినానిడు మాత్మే. ఆ రోజు ఆయన్ని ప్రభావితం చేసింది ఆడన్ , స్పిండర్ , సిసిల్ డ 
లెవిస్  వంటి ఇంగీలోష్ కవులు మాత్మే. కాన్ 70ల నాటికి ఆయనకు సాపిన్ష్ కవుల 
అనువాదాలు చదవగలగే అవకాశం లభించింది. ఒకసారి వాళలో కవితవేంతో న్రుగా 
సంభాషించడం మొదలుపటాటుక ఆయన ఇంగీలోష్ కవులని పూరి్తగా వదిలేశాడు. ’70 
తరువాత ఆయన చేసిన అనువాదాలోలో ఇంగీలోష్కవి అనువాదమంటూ ఉంటే అది 
ఫ్రాన్స్స్  థామస్న్  కవితకు చేసిన అనువాదం ‘సవేర్గభైరవం’ (1979) మాత్మే. అది 
కూడా గూటాల కృష్ణమూరి్త కోసం చేసిందే తపపి, తను చేయకుండా ఉండలేకపోయిన 
అనువాదం మాత్ం కాదన్ చపపివచుచు. 

శ్రీశ్రీ జీవితకాలం పడుగనా సాపిన్ష్   అంతరుయాద్ధం, సాపిన్ష్   కవితవేం 
ప్రతయాక్షంగాన్ పరోక్షంగాన్ ప్రభావం చూప్సూ్తన్ ఉనానియి. చివరికి ఆయన 
చన్పోయేముందు మాటాలోడిన చివరి మాటలు కూడా వాళలోమా్మయితో సాపిన్ష్  
న్యంత ఫ్రాంకో గరించి చప్పిన మాటలేనన్ వినానిను. ముఖయాంగా ’70 లో 
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విరసం ఆవిరాభావంవలాలో, సాయుధపోరాటం గరించిన ఆలోచనలవలాలో ఆయన 
తనునని సామాజిక-రాజకీయ పరిసి్థత్న్ సాపిన్ష్  అంతరుయాద్ధ కాలంనాటి పరిసి్థత్తో 
పోలుచుకుంటూ ఉండేవాడన్, ఆనాటి అంతరుయాద్ధంలో ప్రజాపక్షం వహించిన కవులతో 
తననుతాను గరి్తంచుకుంటూ ఉండేవాడనీ ఆయన అనువాదకవితలు ఈనాడు 
మనకు సాక్షష్మసు్తనానియి.

2011
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చకకానికానుక 

ఇపుపిడు కవితవేం రాసు్తననివాళళులో బొలోలోజు బాబా కొంత ప్రతేయాకంగా కన్ప్సు్తనానిడు. 
అతణి్ణ ఒక ఉపాసకుడిగా అభివరి్ణంచవచుచు. ఎవరేనా గొపపి కవితవేం రాయడం అలా 
ఉంచి, అసలు ముందు కవికావాలంటే కూడా, తీవ్ర సాధనా, ఉపాసనా తపపిన్సరి. 
తనంతట తానుగా చపాపిలనుకుననిది మాత్మే కాదు, తన పూరవేకవులు ఏం 
చపాపిరో, ఎటాలో చపాపిరో తెలుసుకోవాలనని తపన కూడా ఆ ఉపాసనలో భాగమే. 

కవితవేం ఒక individual utterance మాత్మే కాదు, అది తరం నుంచి 
తరాన్కి, యుగం నుంచి యుగాన్కి ప్రసరించే, అగినిధార కూడా. అందుకన్ 
వాకుకిలన్నిటికనాని ప్రాచీనమైన ఋగేవేదంలో, మొదటి సూక్తంలోన్, అగినిన్ 
ఆహావేన్సూ్త ‘అగినిః పూరేవేభిః ఋషిభిః ఈడోయా నూతనైః ఉత’ అనానిరు. కొత్తగా గొంత్ 
విపుపిత్నని ప్రత్ కవిలోనూ పూరవేకవులే మరోసారి గొంత్ సవరించుకుంట్నానిరు. 
పూరవేమార్గం నుంచి తపుపికున్ కొత్త పంథా వేసారన్ చపుపికున్ కవుల కొత్త పంథాలో 
కూడా ఎవరో ఒక పూరవేకవి తొంగిచూసూ్తన్ ఉంటాడు.

పూరవేకవులని అధయాయనం చేస్ కవి, వారిన్ త్రిగి తన వాకుకిలోకి 
అనుసృజించుకున్ కవి జన్మ ధనయాం. ఎందుకంటే అతడు పూరవేతరాల జీవితమంతా 
మరోసారి జీవిసు్తనానిడు. అటాలోంటి కవి ఆయురాదాయం గొపపిది, భావనాబలం గొపపిది, 
అనుభూత్ సాంద్రత గొపపిది.

బొలోలోజు బాబా తన ఉపాసనలో ఎందరో పూరవేమహాకవుల సాన్నిధయాసుఖాన్ని 
అనుభవిసూ్తన్ ఉనానిడు. రూమీనుంచి నరూదా దాకా. ఇపుపిడు టాగోర్ .
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2
గాంధీ రచనలోలో ఎకకిడనాని ‘కవి’ అన్ పదం కన్ప్స్్త అది టాగోర్  అన్ అర్థం. 
కాళదాసు వాలీ్మకి న్ మాత్మే కవి అన్ సంబోధించినట్టు. కాన్ టాగోర్  న్ మనం 
కవి అంట్ననిపుపిడు, అతడి సమకాలకులైన పాశాచుతయా, ప్రాచయాకవులు, యేట్స్, 
ఇలయట్ , ఎజ్రాపౌండ్  లేదా మైథిలీశరణ్  గప్త, నజ్రుల్ ఇసాలోం, ఇకాబాల్ , గరజాడల 
కనాని ఆయన చాలా ప్రతేయాకమైన కవి అన్ గరు్తపట్టుకోవాల. 

న్జాన్కి సాంప్రదాయిక, ఆధున్కఅరా్థలోలో మనం గరి్తంచే కవిలాంటి కవి 
కాడు టాగోర్ . త్లసీదాస్ , కంబర్ , పదదాన లాలోంటి కవి కాడు అతడు. ఆయన 
ఒక వాగే్గయకారుడు. నామదేవ్ , కబీర్ , అననిమయయా, తాయాగయయా లాలోగా ఒక 
సంకీర్తనాచారుయాడు, భకి్త కవి. ఆయన కవితలు రాసినకవి కాదు, పాటలు కట్టుకునని 
గాయకుడు. ఆ పాటలో భావాలు ఎంత ముఖయామో, రాగమూ, లయ కూడా అంతే 
ముఖయాం. ఆ మాటకొస్్త, భావాలకనాని, సంగీతమే ఎకుకివ ప్రధానం. కొత్తభావాలని 
చపపిటం మీద ఆయనకు దృషిటు లేదు. ‘ప్రాగివేపశిచున్మతంబున రసము వేయి రట్లో 
గొపపిది నవ కథాధృత్న్ మంచి’ అన్ తూరుపిదేశాల అలంకార శాస్తం ఆయనది.

ఉదాహరణకి ఈ గీతం చూడండి:

మొహాబిశేవే మొహాకాశే మొహాకాల్  మాఝే 
ఆమ మాన్బ్  ఎకాకి భ్రొమ బిసొ్మయె, భ్రొమ బిసొ్మయె 
త్మ ఆచోహో, బిసొవేనాథ్ , ఒసీమ్  రొహొసొయామాజే 
నీరొబ ఎకాకి ఆపోన్  మొహిమాన్ల్యె. 
ఒన్ంతొ ఏ దేశ్  కాలే, ఒగొణ్యా ఏ దీప్త లోకే 
త్మ అచోహో మొరే చాహి-అమ చాహి తొమా-పాన. 
సొ్తబొ్ధ షోరొబా కొలాహొల్  శాంత్మొగొని చొరాచొర్  
ఎక్  త్మ, తొమా మాజే అమ ఎకా న్రొభాయె.

ఇందులో కొత్తభావాలు, బుది్ధన్ సపిందింపచేయగల అంతరదాృషిటు, 
మరుమట్లో గొలపే రూపకాలంకారాలూ ఏవీ లేవు. కాన్ ఆకాశంలోన్ వైశాలయాం, 
సాయంసంధయాలోన్ గాంభీరయామంతా ఈ గీతంలో కన్ప్సు్తంది. ఇకకిడ కవిత మరేదో 
భావాలని, సతాయాలని తీసుకొచేచు ఒక వాహిక కాదు. దాన్కదే ఒక సంపూర్ణ, సమగ్ 
అనుభవం. ఆ పాట వింటూన్ మనం లోనుకాగల అనుభవమే ఆ కవిత సందేశం. 
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ఆయన ప్రధానంగా గీతకారుడు. సంగీతమయం కాన్ కవితతో ఆయన 
భగవంత్ణి్ణ సమీప్ంచడాన్కి ఇషటుపడలేదు.

‘పాడమన్ నీ ఆజ్ఞ అయినపుపిడు గరవేంతో నా గండ పగలుత్ందేమో 
నన్ప్సు్తంది.. నా బత్కులో కరకిశమైందీ, అపభ్రంశమైందీ సంగీత 
మాధురయాంలో కరిగిపోత్ంది. నా పాటంటే నీకు ఆనందమన్ తెలుసు. 
గాయకుడిగాన్ నీ సమక్షాన్కి నా ప్రవేశమన్ తెలుసు. ఎననిటికీ న్ను నాకుగా 
అందుకోలేన్ నీ పాదాలని నా గానపక్షాంచలంతో సపిృశించగలుగతాను. 
గాన్న్మత్్తడనై ననుని మరిచి నా ప్రభువైన న్నుని ‘నా సఖా’ అన్ ప్లుచు 
కుంటాను’ (గీతాంజల, 2 అను. చలం)

అన్ అంటాడు.

ఇట్వంటి గీతకారుడు టాగోర్  చైనా, జపాన్  యాత్ల తరువాత కొత్త 
ప్రక్రియలో కొన్ని కవితలు రాసాడు. 

ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉనని ‘స్వేచాఛావిహంగాలు’ ఆ కొత్త ప్రక్రియలో వలువడ్డ 
Stray Birds (1916) కి అనుసృజన.

న్జాన్కి ఈ ప్రక్రియ టాగోర్  చైనానుంచో, జపాన్  నుంచో న్రుచుకుననిది 
కాదు. ఈ తరహా కవితావేన్కి ఆయన తన తొలరోజులోలోన్ శ్రీకారం చుటటుకపోలేదు. 
‘కణిక’ అన్ పేరిట ఇట్వంటి కవితలని ఆయన 1899 లోన్ వలువరించాడు. కాన్ 
ఆ ప్రక్రియ ఆయన ప్రధానప్రక్రియగా మారలేదు. కాన్ అట్వంటి తరహా కవితవేం 
భారతీయసాహితయాంలో కొత్త కాదు, సంసకిృతముక్తకాలు, హిందీ దోహాలు, పారశీక 
పదాయాలోలోన్ దివేపదలు టాగోర్  కి తెలయన్వి కావు. 

కాన్ సంసకిృతం, పారశీకం, హిందీ, బంగాలీలలో కన్ప్ంచే ముక్తకాలోలో 
భావంతో పాట్ ఛందసూస్, సంగీతమూ కూడా ప్రధాన పాత్ వహిసా్తయి. అయితే ఈ 
కొత్తతరహా ప్రక్రియలో ఛందసుస్కీ, సంగీతాన్కీ ప్రాధానయాం తకుకివ. ఇవి మనసులో 
తటిలులోన మెరిస్ ఆలోచనలని తటిటునవి తటిటునట్టుగా మనతో పంచుకున్ ప్రయతనిం. 

వీటివనక రండు ప్రేరణలునానియన్ మనం భావించవచుచు. ఒకటి, తన ‘లేఖన్ ’ 
(1926) సంపుటికి ముందుమాటలో టాగోర్  రాసుకుననిట్టుగా చీనాయాత్న్. అకకిడ 
ఆయనుని అభిమానులు పట్టువసా్రాలమీదా, చిన్ని చిన్ని విసనకర్లమీదా కవితలు 
రాయమన్ అడిగినపుపిడు తానా పంకు్తలు రాసానన్ ఆయన చపుపికునానిడు.
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కాన్ ఆయన సపిషటుంగా చపపికపోయినా, రండవ ముఖయామైన ప్రేరణ, ఆధున్క 
వచనకవిత. ఆయన సాంప్రదాయిక పదయాకవీ, లేదా ఆధున్కవచనకవీ కాడు. ఆయన 
గీతకర్త. సంగీతకర్త. కానీ, ఇరవయయావ శతాబిదా ప్రారంభంలో ప్రపంచాన్ని వరదలాగా 
ముంచత్్తత్నని ఆధున్క వచనకవిత గరించి ఆయన వినానిడు. తన గీతాలు 
అంతదాకా రససమో్మహితంగా మాత్మే కాక, న్రిదాషటు రూపసషఠివంతో కూడా 
వికసిసు్తనానియన్ ఆయనకి తెలుసు. తన గీతాలోలోన్ రూపశిలాపిన్ని పకకిన పటిటు, తన 
భావాలతో అదే రససూఫూరి్త కలగించగలడా? 

ఆ ప్రశని ఆయన్ని 1916-26 మధయాకాలంలో తీవ్రంగా వనానిడింది. ఆ తరావేత 
ఆయన రాసిన కవితవేమంతా ప్రధానంగా వచనకవితవేమే. ఆ కొత్తధోరణి ఆయన 
‘బలాక’ (1916) నుంచే కన్ప్సు్తననిదన్ బుద్ధదేవ్  బోస్  అంటాడు. 1922 లో 
ప్రచురించిన ‘లప్క’ పూరి్త వచనకవితాసంపుటి కావడం కూడా గమన్ంచాల.

Stray Birds వనక హైకూ ప్రభావం ఉందన్ కృష్ణకృపలానీ 
అభిప్రాయపడా్డడు. 1916 లో రాసిన జపాన్  డైరీలో టాగోర్  హైకూ గరించి చాలా 
ఆసకి్తకరమైన పరిశీలనలు పంచుకునానిడు. (ఈ డైరీన్ తెలుగలోకి అనువదించిన 
రాయప్రోలుసుబాబారావు, దురదృషటువశాతూ్త, ఆ భాగాలని అనువదించకుండా 
వదిలేసారు). ఇపపిటికీ ఇంగీలోష్లోకి అనువాదం కాన్, ఆ రచనలో, హైకూ మీద 
పరిశీలనలని అమృతస్న్  అన్ ఆయన Rabindranath Tagore and Haiku 
అన్ తన వాయాసం కోసం అనువదించాడు. అందులో టాగోర్ , ఒక జాత్గా జపనీయుల 
విశిషటుత, వారు తమలోన్ పరసపిర విరుద్ధమైన రండుశకు్తల మధయా సాధించుకునని 
సమనవేయంలో ఉందన్ రాసాడు. 

ఒకవైపు తమన్ తాము అభివయాక్తపరుచుకోవాలనని ఉతాస్హం, మరొకవైపు 
తమ మీద తాము విధించుకున్ సమనవేయం-దీన్ని ఆయన జపనీయుల ధీరతవేంగా 
పేరొకినానిడు. ఒక ప్రక్రియగా హైకూ ఈ ఆత్మన్గ్హాన్కి అదదాం పడుత్ననిదన్ టాగోర్  
భావించాడు. 

‘...వారి హృదయాలు ఉరకలెతే్త కొండవాగలాగా గలగలాలోడవు. లోతైన 
కాసారజలాల న్శశ్బదాం వారిది. వారి కవితవేం జీవితాన్ని గాఢంగా దృశయామానం 
చేసు్తంది. మానవభావావేశాలమీద గొపపి న్యంత్ణ కన్ప్సు్తందందులో. 
అలాగన్ వారి సందరయా సంవేదనలేమీ తకుకివ కాదు. వారి సందరయాదృషిటులో 
ఎంత పారవశయాం ఉందో, అభివయాకి్తమీద అంత సంయమనం కూడా ఉంట్ంది’ 
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అన్ రాసుకునానిడాయన తన జపాన్  డైరీలో.

ఇది టాగోర్  లో కలగిన కొత్త మెలకువ. అంతదాకా ఆయన రాసిన పాటలోలో 
ప్రవహించడం, జలపాతంలాగా ఎగిసిపడటం, శ్వణమేఘంలాగా వరిషించడం 
మాత్మే ఉండేవి. అపపిటోలో ఆయన దృషిటులో రూపం రసాన్కి వాహిక మాత్మే. 
కాన్ రూపంతో ప్రయోగాలు చయయావచుచుననీ, రాగాన్కి తాళంలాగా, రూపం 
రసవిస్ఫూటనాన్కొక చౌకట్టు సమకూరుసు్తందన్ ఆయన గరు్తపటాటుడు. ఈ నవీన 
జాగృత్లోంచి పుట్టుకొచిచునవే Stray Birds (1916), Lekhan (1926), 
Fireflies (1928), Sphulimga (1946) సంపుటాలు.

అలాగన్ Stray Birds లో కనవచేచు కవితలు హైకూలు కావన్ మనకి 
అర్థమవుత్ంది. అందుకు కారణం టాగోర్  హైకూ న్ అనుకరించాలనుకోకపోవడమే. 
ఆయన అన్వేషిసు్తననిది అభివయాకి్తమీద అదుపు కోసం. అంతదాకా గీతాలుగా 
వయాక్తమవుత్నని తన కవితల రూపసషఠివాన్ని కాదన్ కొత్తరూపాన్ని అన్వేషించడం. 
అది కూడా వచనకవితారూపంలో. 

న్జమే. Stray Birds గీతాంజలలాగా గొపపి కవితవేం కాకపోవచుచు. అంతగా 
రసజ్ఞహృదయాలని కదిలంచకపోవచుచు. కాన్ టాగోర్ కవితావేన్ని monotonous 
కాకుండా కాపాడిన ప్రక్రియ అది. 

మరో విశేషం కూడా ఉంది. Stray Birds ధోరణి వనక టాగోర్  చీనా, 
జపాన్  యాత్ ఉందన్ చపాపిను కదా. వినడాన్కి ఆశచురయాంగా ఉంట్ందిగానీ, 
టాగోర్  Stray Birds ఆధున్క చీనా కవితావేన్ని ఒక మలుపు త్ప్పిందన్ చీనా 
సాహితయావిమరశ్కులు న్డు చపు్తనానిరు. Stray Birds: Tagore and the 
Genesis of Modern Chinese Poetry అన్ వాయాసంలో వోల్ఫూ గాంగ్  కుబిన్  
అన్ చీనాసాహితయావేత్త ఈ విషయాన్ని ఎంతో విపులంగా చరిచుంచాడు. ముఖయాంగా 
సమకాలక చీనాకవులోలో అగ్గణుయాడైన బీ-దావో మీద టాగోర్  ప్రభావముందన్ 
తెలయడం చాలా ఆశచురయాకరంగానూ, నాలాంటి టాగోర్  ప్చిచువాడికి గొపపి 
ఊరటగానూ విన్ప్సు్తంది.

3
ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉనని ‘స్వేచాఛావిహంగాలు’ తెలుగలో ఇంతదాకా వచిచున 
టాగోర్  అనువాదాలోలో మహనీయమైన వాటి సరసన న్లవగలగే సామరా్థష్న్ని 
సంతరించుకుందన్ చపపిగలను.
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ఇందుకు, రండు కారణాలు. ఒకటి న్ను ముందే చప్పినట్టు బొలోలోజు బాబా 
కవితోవేపాసకుడైనందుకు. రండవది, ఇపపిటి కాలాన్కీ, ఇపపిటి కవులకీ అవసరమైన 
ఒక విషయాన్ని గరు్తచేసినందుకు. 

ఇపపిటి కవులకి ధారాళమైన అభివయాకి్త అయితే ఉందిగాన్, ఎకకిడ న్రారా 
పలకాలో, ఎకకిడ న్గ్హించుకోవాలో వారికి తెలయడం లేదు. కొన్ని తంత్రులని 
మీట్తూన్, కొన్ని తంత్రులని అదిమపటిటునపుపిడే, వీణ సంగీతం పలకిసు్తంది. 
సవేరతంత్రులీని, హృదయతంత్రులీని ఎకకిడ అదిమపట్టుకోవాలో, ఎకకిడ విడిచిపటాటులో 
తెలయడమే కవితవేకళ. గోదావరీతీరంలో నననియనుండి ఇసా్మయిల్  దాకా ఈ 
పదయావిదయా గరించే మాటాలోడుతూ వచాచురు. ఇపుపిడు మరొకసారి టాగోర్  పేరిట 
బొలోలోజు బాబా మనకి గరు్త చేసు్తననిదిదే.

అనువాదకుడిగా ఆయన ఇందులో చూప్న ప్రజ్ఞకి ఎన్ని ఉదాహరణలవవేవచుచు. 
ముఖయాంగా ఆ కులోప్తతనూ, గాఢతనూ అంతే పదిలంగా తెలుగలోకి పదివిపటిటు 
తెచుచుకోగలగాడు.

I cannot choose the best 
The best chooses me. 

శ్రేషఠిమైన దాన్ని న్ననునికోలేను 
శ్రేషఠిమైనదే ననుని ఎనునికుంట్ంది.

The World has kissed my soul with its pain  
asking for its return in songs.

ప్రపంచం తన వేదనతో 
నా హృదయాన్ని ముదాదాడి 
బదులుగా గీతాలని కోరింది.

The World does not leak because  
death is not a crack.

మృత్యావు ఒక పగలు కాదు 
అందుకే ప్రపంచం కారిపోదు.
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Life has become richer by the  
love that has been lost.

పోగొట్టుకునని ప్రేమలతో జీవితం  
మరింత సుసంపననిమయింది.

The same lotus of our clime blooms here  
in the alien water with the same sweetness,  
under another name.

అపరిచిత జలాలలో కూడా 
మన ప్రాంతపు కలువ అంతే అందంగా 
వికసిస్్తంది, మరో పేరుతో.

ఇటాలో చాలా ఎత్్తచూపవచుచు.

ఏ భాషలో నైనా అనువాదం అనుసృజన. ఒక భాషలోన్ పదాన్కి, చాలాసారులో 
మనకి సుఫూరించేపదం సమానార్థకంగా ఉండదు. అంతకనాని ఒకింత తకుకివగాన్, 
లేదా ఒకింత ఎకుకివగాన్ ఉంట్ంది. చాలా సారులో ఆ సుఫూరించే మాట మన చేత్లోలో 
ఉండేదీ కాదు. అదొక సదయాఃసుఫూరణ. అందుకన్ తన కవిత అలులోతూ కవి ఎంత 
సంభ్రమాన్కి లోనవుతాడో అనువాదకుడూ అంతే ఆశచురాయాన్కి లోనవుతాడు.

ఈ వాకయాం చూడండి:

రాత్రి చీకటి త్త్్త 
సువరో్ణదయంగా పగిలంది.

ఇది చదివినపుపిడు కలగే సపిందన దీన్ ఇంగీలోష్ మూలం చదివినపుపిడు 
కలగదన్ చపపిగలను.

Night’s darkness is a bag that bursts with the gold of the 
dawn.

ఇంత చకకిన్కానుక మనకి అందించినందుకు అందరికనాని ముందు బొలోలోజు 
బాబాన్ ఎకుకివ ఆనందించి ఉండవచుచు. ఆ తరావేత న్ను. ఇపుపిడు మీరంతా కూడా.

2016
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కన్నీటితో తుడిచిన వదన మరక

మహాదేవీవర్మ గీతాలని తాను తెలుగ చేసాననీ, ఆ అనువాదాలీని, ఆమె చిత్లేఖనాలు 
కొన్నింటినీ కలప్ పుస్తకంగా తేవాలనుకుంట్నానిననీ చాగంటి త్లసిగారు 
చప్పినపుపిడు న్ను మొదట ఆశచురయాపోయాను. ఆ పుస్తకాన్కి నన్నిక పరిచయవాకయాం 
రాసిమ్మన్ అడిగితే నాకేమనాలో అర్థం కాలేదు. డా.బాలశౌరిరడి్డగారు ఆ 
పుస్తకాన్కి అవతారిక సిద్ధం చేసారన్ కూడా ఆమె చప్పినపుపిడు న్న్ంక అదనంగా 
రాయగలగేదేముంట్ందన్ప్ంచింది.

కాన్ ఆ పుస్తకం నాకు అందినపపిణు్ణంచీ అందులో ఏ ఒకకి గీతం తెరిచినా ఒక 
అపురూప మారి్మకజగత్్తలోకి తలుపు తెరిచినటేలో ఉండి, న్న్మీ రాయలేకపోయాను. 
అన్నిటికనాని ముందు ఆ కవయిత్రి న్రి్మంచుకునని సావేప్నిక, కాలపిన్క 
ప్రపంచమెటాలోంటిదో నాకై న్ను ఒక పటాటున పోలుచుకున్ ప్రయతనింలోన్ నలల తరబడి 
గడిపేసాను.

న్ను హిందీ పండిత్ణి్ణ కాను. కాన్ హైసూకిలు రోజులోలో మా మాష్టురు 
హీరాలాల్  కామేలోకర్  గారు నాతో ఆధున్క హిందీ కవులని సవేయంగా చదివించారు. 
జయశంకరప్రసాద్ , సుమత్రానందన్ పంత్ , న్రాలా, బచచున్  వంటి కవులని 
చదివించినపుపిడు ఆయన ఎందుకన్ మహాదేవీవర్మను మాత్ం నాకు పరిచయం 
చయయాకుండాన్ వదిలపటేటుసారు. తరావేత రోజులోలో కబీర్ , మీరా, త్లసీ, సూర్ దాస్  
లను న్ను సవేయంగా అధయాయనం చేసినపపిటికీ, మహాదేవీవర్మను చదవకుండా 
హిందీ సాహితాయాధయాయనం పూరి్తకాదన్ ఈ సంపుటి చదివాకే గ్హించాను.

ఈ గీతాలనీని నాకై న్ను ఎన్ని మారులో పునఃపునః పఠించాక, ప్రత్ గీతంలోనూ 
దాగిఉనని అజా్ఞతసాగరతీరాలోలో తచాచుడినంత స్పు తచాచుడాక మళాళు బయటకు 
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రాగాన్ కల చదిరిపోయినట్టుగా, చూసూ్తండగాన్ ఋత్వు గడిచిపోయినట్టుగా ఆ 
కవిత మనసుకి అందినటేటు ఉండి అందకుండా దాటిపోతూ ఉంది.

న్నీ కవితలీని పట్టుకుపోయి కరూనిలోలో మా మాష్టురి దగ్గర కూచున్ 
చదువుకోవాలనుకునానిను. కానీ కుదిరింది కాదు.

చివరికి ఒక సాయంకాలం ఆయనకు ఫోన్  చేసి మహాదేవీవర్మ కవితవేం 
గరించి మీరేదనాని చపే్త వినాలనుకుంట్నానిననానిను.

‘మహాదేవీవర్మనా! మై నీర్  భరీ..’ అంటూ ‘ఇదిగో, మా అమా్మయి లక్ష్మి 
చపు్తంది విను’ అన్ ఫోన్  వాళళుమా్మయి లక్ష్మి చేత్కిచేచుసారు.

లక్ష్మి ఫోన్  అందుకున్ ‘నానని ఆ వాకయాం పూరి్తగా చపపిలేక ననుని 
చపపిమంట్నానిరననియాయా, మై నీర్  భరీ దుఃఖ్  కీ బదలీ, అదీ ఆ వాకయాం’ అననిదామె.

ఆ ఒకకి మాటతో, తన గొంత్ గద్గదమవుతూ, ఆ వాకయాం పూరి్త చయయాలేన్ 
ఆ రస్న్మత్తతతో ఆయన తడబడుత్ండగా మహాదేవీవర్మ అంటే ఏమటో నాకు 
పూరి్తగా అర్థమయింది. ఒకపుపిడిటాలోన్ మా మాష్టురు మలలోంపలలో శరభయయాగారు 
రామాయణమహాకావయాం గరించి మాటాలోడుతూ, సీత అగినిప్రవేశ ఘటటుం దగ్గరికి 
వచేచుటపపిటికి, గొంత్ గద్గదమవుతూ అత్ కషటుం మీద గొంత్ పగలుచుకున్ ‘అగిని 
ప్రవేశం చేసింది సీత కాదు, రాముడే’ అన్ చపూ్త కళళునీళళు పరయాంతమైన దృశయాం 
గరొ్తచిచుంది.

మహాదేవీవర్మ కవితవేమంతా అట్వంటి అగినిప్రవేశానుభవం. ద్రవీభూత 
మనసి్థత్. 

ఒకపుపిడు చైతనయామహాప్రభువు నవదీవేపంలో నడుసూ్తండగా ఎవరో అదిగో 
ఆ బాజాలవాళ్ళు ఫలానా చోట్నుంచి వచాచురన్ అంట్నని మాటవినగాన్ ఆయన 
సపిృహ తప్పిపోయాడన్ రామకృష్ణ పరమహంస ఒకచోట గరు్త చేసుకుంటారు. 
బాజా అననిమాటవినగాన్ అది సంగీతానీని, సంగీతం వేణువునీ, వేణువు చిన్నికృష్్ణణ్్ణ 
జా్ఞపకం చేసి కృష్ణస్మరణతో చైతనుయాలు సపిృహ కోలోపియారననిమాట. 

మహాదేవీవర్మ కవితవేం అట్వంటి స్మరణానుభవం, తీవ్రరసానుభవం.
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2
ఈ గీతాలోలో ప్రత్ ఒకకి పదం వనకా, పదసంయోజన వనకా అవయాక్తమానసిక 
సంచలనాలు కరటాలాలోగా ఎగసిపడుత్ంటాయి. ఒక సననిజాజిపూలరేకు ఒక 
శ్వణమేఘాన్ని గరు్త తెచిచునట్టు. ఒక పారిజాతపుషపిం ఒక శారదకముదీ 
మహోతస్వాన్కి ప్రతీకగా న్లచినట్టు, ఒక మొగలరేకులో మనమొక మేఘసందేశ 
కావాయాన్ని చదవగలగినట్టు, ఇందులో ప్రత్ ఒకకి పదం, శబదాప్రయోగం, అర్థచాఛాయ 
మనల్నిక అలౌకిక ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోతాయి.

కవితవేమంటే ఏమటన్ ప్రత్ కాలంలోనూ ప్రత్ కవీ తనకు తాను 
ప్రశినించుకుంటూన్ ఉనానిడు. కవితవేమంటే శబాదాలంకారం, అరా్థలంకారం, ధవేన్ అన్ 
బహువిధాలుగా భారతీయ సాహితయావేత్తలు వివేచించే ప్రయతనిం చేసారు. ఆధున్క 
పాశాచుతయాకవితవేం కూడా అన్క న్రవేచనాలని దాట్కుంటూ ప్రసు్తతం మెటఫర్  
దగ్గర ఆగింది. ఒక జీవితానుభవాన్కీ, మరొక జీవితానుభవాన్కీ మధయా సాదృశయాం 
చూపడం దావేరా ఆ జీవితానుభవాన్ని మరింత సుసంపననింగా, ప్రగాఢంగా అర్థం 
చేసుకోవడాన్కి కవితవేం దారిచూపుత్ందన్ ప్రపంచమంతటా కవులు న్డు 
భావిసు్తనానిరు. కవితవేం అనువాదాన్కి ల్ంగదు కాబటిటు, అనువాదంలో నషటుమయేయాదే 
కవితవేమన్ భావనసా్థనంలో అనువాదాన్ని దాటి ఏది బత్కుత్ందో అది మాత్మే 
కవితవేమన్ న్డొక కొత్త ఆలోచన ప్రచలతమవుత్ననిది.

కాన్ పాల్  వరేలోన్  కవితావేన్ని ఫ్ంచిలోనూ, హాఫిజ్  గజళళును పారశీకంలోనూ, 
ఫైజ్  ను ఉరూదాలోనూ, శ్రీశ్రీన్ తెలుగలోనూ మాత్మే ఆనందించగలమన్ది కూడా 
కాదనలేన్ యథార్థం. అందుకు కారణం వాళళు కవితవేంలో శబాదాన్కునని ప్రాధానయాం 
మాత్మే కాదు, అకకిడ శబదాం సాహితయాసా్థయిన్ దాటి సంగీతసా్థయికి చేరుకోవడం 
మరీ ముఖయా కారణం. అందుకన్ ఇంగీలోష్ వాయాసకర్త వాలటుర్  పీటర్  all art 
constantly aspires to the condition of music అన్ అనానిడన్ యరోప్  
పదే పదే గరు్త చేసుకుంటూ ఉంట్ంది.

మహాదేవీవర్మ కవితవేం కూడా అట్వంటి సంగీతాత్మకతను, రాగాత్మకతనూ, 
నాదాత్మకతనూ సంతరించుకునని సరళ. ఆ పదజాలంలోన్ ఒక అవయాక్తసంగీతముంది. 
‘పాథేయహీన సవేపానిలు’, ‘నీరవసమశరీరం’, ‘నభగంగా రజతధార’, ‘మృదు 
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అంజన దుకూలం’, ‘కేకారవ నూపుర నాదం’, ‘ఛాయాసమవీతరాగదేహం’, 
‘సవేపనిప్యమేఘం’, ‘సుగంధిత జీవనమృత్యాతీరం’, ‘సవేపని శతదళం’, ‘లాసయా 
తన్మయ శంపాలత’, ‘ద్రుత చరణాల అంకసంసృత్’ వంటి పదాలు, పదబంధాలు 
మనలో జాగృతపరిచే సూక్షష్మలోకాలు సంగీతాన్కి మాత్మే సాధయామయేయావి. 

కానీ ఈ అక్షరవిదయా కొత్తది కాదు, భారతీయమహాకవులందరికీ ఈ రహసయాం 
తెలుసు. వాలీ్మకి ఋత్వర్ణనలోలో కన్ప్ంచే ఈ సవేర్ణవిదయాన్ కాళదాసు కొలలోగొట్టుకొన్ 
మహిమాన్వేత కావయాభాషను రూపందించుకునానిడు. నననియ తెలుగను కావయాభాషగా 
మారుసూ్త దీన్ని ‘అక్షరరమయాత’ అనానిడు. టాగోర్  తన గీతాంజల గీతాలని ఇంగీలోష్ 
వచనంగా మారిచునా, ఆ వచనాన్ని మరన్ని భారతీయభాషలోలోకి అనువదించినా 
నషటుపోకుండా మన హృదయాలని చేరవచేచుది ఆ సంగీతమే.

కాన్ తకికిన మహాకవులకీ, మహాదేవీవర్మకీ ఒక తేడా కన్ప్సు్తననిది. వాలీ్మకి, 
కాళదాసు, త్లసీదాస్ , త్కారాం వంటివారు తమ సంగీతాన్ని తమ ఉపదేశాన్కి 
ఆనుషంగికం చేసారు. నననియ కేవలం అక్షరరమయాతతోన్ ఆగిపోకుండా, 
‘ప్రసననికథాకలతార్థయుకి్త’, ‘నానారుచిరార్థ సూకి్తన్ధి’ కూడా తన కవితవేంలో 
ఉనానియనానిడు. కాన్ మహాదేవీవర్మ తన కవితావేన్కి అట్వంటి బరువున్ 
ఆపాదించుకోలేదు. ఆమె కవితవేం పూరి్త సంగీతం. ఏ హిందూసా్థనీ గాయకుడో, 
పండిట్  ఓంకార్  నాథ్  ఠాకూర్  వంటివాడు గానం చేసూ్త, చేసూ్త, రాత్రి మలజాములు 
గడిచేవేళకు గానాలాపనలో ‘కన్  గలగయో శామ్ ’ అనని ఒకే ఒకే వాకాయాన్ని పదే పదే 
ఆలప్స్్త తనను తాను మైమరిచినట్టుగా మహాదేవీవర్మ కవితవేం కూడా అట్వంటి 
రసమయ ఆలాపన. సంగీతసాహితాయాల హదుదాలు చరిగిపోయిన అనుభవం.

ఇకకిడ సంగీతమంటే శ్వయాంగా ఉండేదనని అర్థంలో కాదు. మనం సంగీతాన్ని 
విన్టపుపిడు బుది్ధన్ విస్మరిసా్తం. మనం వింట్ననిదాన్ని వివేచించి ఆనందించవలసిన 
పన్లేదకకిడ. అది ఆపాతమధురం. మనం వింట్ననిదేదో సరాసరి మన 
హృదయంలోకీ, రక్తంలోకీ న్రుగా ప్రవేశించి మనలని పరిశుద్ధం చేసు్తంది, కొత్త రక్తం 
న్ంపుత్ంది. 

సాధారణంగా సాహితాయానుభవం అటాలో ఉండదు. అది ఆలోచనామృతం. 
ఆలోచించేకొదీదా మనకు కొత్తభావనలీని, కొత్తసతాయాలీని అందిసూ్త మననీయరమణ్యంగా 
ఉంట్ంది.
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కానీ తనకు అనుభవమవుతూ, తనను సున్నితంగా వేధించే జీవనలాలతాయాన్ని, 
లోకకాఠినాయాన్ని అనుభవమయిందాన్ని అనుభవమయినట్టుగా సూటిగా 
చపుపికోగలగే అవకాశం అందరు కవులకీ రాదు. అటాలో చపపిగలగే కవిన్ ద్రషటు 
అంటాం. అలాకాక తన అనుభవాన్ని conscious గా ఒక కవితగా న్రి్మంచే కవిన్ 
స్రషటు అంటాం. మహాప్రసా్థన గీతాలు రాసినపుపిడు శ్రీశ్రీ అటాలోంటి ద్రషటు. ఎమలీ డికిన్  
సన్ , విలయం బేలోక్  అటాలోంటి ద్రషటులు. జీవితమంతా గీతాలమాలలలులోతూ గడిప్న 
టాగోర్  శబాదాలోలోంచి సుశబాదాన్ని ఏరవలసిన బాధయాత భరించలేకన్ యాభై ఏళ్ళుదాటాక 
చిత్కారుడిగా మారాడు.

కాన్ మహాదేవీవర్మ ముందే చిత్కారిణి, ద్రషటు. ‘ముతయాపుజలం’, ‘సవేర్ణరజం’, 
‘విద్రుమవర్ణం’ మేళవించి తన మన్చిత్రాలని గీతాలుగా రూపందించింది. ఒక 
భాషలో ఇటాలోంటి అదృషటుం ఏ కవికోగాన్ దకకిదు.

3
19 వ శతాబిదా ఉత్తరార్ధం నుంచీ భారతీయ రచయితలీని, కవులీని ఇంగీలోష్ 
సాహితయామూ, పాశాచుతయాసాహితయామూ ప్రభావితం చయయాడం మొదలయాయాక, వివిధ 
భారతీయభాషలోలో ఆధున్కసాహితయాం మొదలయిందన్ మనకు తెలుసు. 20 వ 
శతాబిదా ప్రారంభంలో దాదాపుగా అన్ని భాషలోలోనూ రొమాంటిసిజం ప్రభావంతో 
కాలపిన్కకవితవేం రకరకాల పేరలోతో వికసించిందన్ కూడా మనకు తెలుసు. 
హిందీలో ఛాయావాదం పేరిట తలెత్్తన రొమాంటిసిసుటు కవితవేంగాన్ మహాదేవీవర్మ 
కవితవేం మొదలయినపపిటికీ, అది కాలపిన్కధోరణితో ఆగకుండా మసిటుక్  ధోరణులని 
సంతరించుకుందన్ది విమరశ్కులంతా అంగీకరించిన విషయం. కాన్ ఆమె కవితవేం 
మారి్మకతనూ, రహసయాఛాయనూ సంతరించుకుందంట్ననిపుపిడు ఆ ధోరణులోలో 
కూడా ఒక అదివేతీయతను చూప్ంచిందన్ గరి్తంచాల.

యరోప్ లో రొమాంటిసిజంలో మసిటుసిజం అంతరీలోనంగా కొనసాగతూన్ 
ఉంది. ప్రసిద్ధ ఇంగీలోష్ రొమాంటిసిసుటు కవులు వర్్డస్ వర్్త , షెలీలో, కీట్స్ , కాలరిడ్జా , బేలోక్  
ల కవితలోలో, ఉత్తరాలోలో చాలాచోటలో మారి్మకతను అందుకునని వాకాయాలు కన్ప్సా్తయి.
అందుకు రండు కారణాలునానియి

మొదటిది, యరోప్ లో కవులు, సాహితయావేత్తలు సబ్లోమ్  న్ అన్వేషించేవాళ్ళుగా 
ఉండటం. Sublime కీ, beautiful కీ తేడా ఉంది. బ్యాటిఫుల్  అంటే ఆహాలోదకరమైన 
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సందరయాం. సబ్లోమ్  భీకరసందరయాం. సబ్లోమ్  ఎదుట మన్షి భీతావహుడవుతాడు. 
దానునించి కొంత ఎడంగా ఉండి మట్కే దాన్ని ఆలోకించాలనుకుంటాడు. సబ్లోమ్  
పురుషప్రకృత్, బ్యాటిఫుల్  స్త్రీ ప్రకృత్. ఫ్ంచి విపలోవంతో మొదలైన స్వేచాఛాభిలాష 
రొమాంటిసిజంగా మొదలయినపపిటికీ, ఆ కవులోలో, రచయితలోలో, చిత్కారులోలో, 
కళాకారులోలో అంతరీలోనంగా ఉనని సందరయాప్పాస సబ్లోమ్  గరించి అన్వేషణగా 
వికసించి రొమాంటిసిజం డార్కి  రొమాంటిసిజంగా మారిపోయింది.

రండవది, రొమాంటిసిజం, కావడాన్కి దక్షిణయరోప్ లో, ముఖయాంగా 
ఇటలీనుంచే పుటిటునపపిటికీ దాన్మీద పారశీకకవితవే ప్రభావం, సూఫీసాహితయా 
ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. సూఫీలు ఉన్మత్తతతో గానం చేసిన ఈశవేరప్పాస 
రొమాంటిసిజంలో అంతరీలోనంగా కొనసాగతూన్ ఉంది. కాన్ ఐరోపీయ 
రొమాంటిసిజం ప్రధానంగా లౌకికధోరణి కాబటిటు రొమాంటిసిసుటు కవులు సూఫీలాలోగా 
ఈశవేరుణి్ణ న్రుగా కోరుకోకుండా తకికిన ఈశవేరీయప్రణయావస్థలన్నింటినీ, అంటే, 
ప్రేమప్పాస, ప్రకృత్ఆరాధన, విరహం, ఉన్మత్తత, ఆత్మన్రూ్మలన, సరవేసమరపిణ 
మొదలైనవనీని కోరుకునానిరు. కొన్ని కొన్ని సారులో ఆ కవులు క్రైస్తవ మసిటుసిజం 
ప్రభావాన్కి లోనయినపుపిడు విలయం బేలోక్  లాగా ఈశవేరుణి్ణ కోరుకోవడంగా కూడా 
పరిణమంచింది.

రొమాంటిసిజం ప్రభావం భారతీయకవితవేం మీద పడ్డపుపిడు అది మొదటోలో 
చూడటాన్కి ప్రేమకవితావేన్కి దారితీసినట్టు కన్ప్ంచినా అంతరీలోనంగా మూడు 
ముఖయాపరిణామాలకు దారితీసింది. మొదటిది, అది ఆధాయాత్్మక భారతదేశంలో 
లౌకిక, ఐహిక, నవయా భారతదేశాన్ని మేల్కిలేపి కవితావేన్ని ప్రోతస్హించడం. తరువాత 
తరువాత అదే దేశభకి్త, జాతీయవాదకవితవేంగానూ, మరి కొంతకాలం గడిచాక 
సామయావాదభావాలుండే అభుయాదయకవితవేంగానూ వికసించింది. బంకింబాబు, 
గరజాడ, శ్రీశ్రీలు ఈ దారిన నడిచిన కవులు. రండవది, అందులోన్ మసిటుక్  
ఛాయలని భారతీయ భకి్తకవితవేంతో పోలుచుకున్ సూఫీతరహాలో ఈశవేర ప్రణయ 
కవితవేంగా వికసించడం. ఆ ఈశవేరుడు సగణుడు కావచుచు, న్రు్గణుడు కావచుచు. 
ఇరవయయావశతాబదాపు భారతీయమహాకవులు చాలామంది ఈ తరహా కవితవేం 
చప్పినవాళేళు. టాగోర్  వీరికి ప్రత్న్ధి. 

కాన్ మూడవధోరణి ఒకింత ప్రతేయాకమైంది. ఈ కవులు రొమాంటిసిజం 
ప్రభావం వలలో సబ్లోమ్ న్ కోరుకుననిపపిటికీ, ఆ సబ్లోమ్ కి నామరూపాలవవేడాన్కి 
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ఇషటుపడలేదు. తాము తప్సు్తనని, తమన్ జవేలంపచేసు్తనని ఆ మహాన్వేషణను 
దేశంతోన్, దైవంతోన్, ప్రేయసితోన్, ప్రణయంతోన్ పోలుచుకోలేకపోయారు. 
తమన్ న్లవన్వవేన్ ఆ తీవ్రానుభవాన్ని వాళ్ళు ఐహికమూ చేయలేకపోయారు, 
ఆముషి్మకమూ చయయాలేకపోయారు. తొలతరం కవులందరిలోనూ ఈ తీవ్రత 
సామానయామే అయినపపిటికీ ఆ కవులు ఒక బంకిం లాగా దేశం దగ్గరో, ఒక టాగోర్  
లాగా ప్రకృత్ దగ్గరో, ఒక కృష్ణశాస్త్రిలాగా ఊరవేశి దగ్గరో ఆగిపోయారు. కాన్ ఈ 
మూడవతరహా కవులు అటాలో ఆగలేకపోయారు. 

న్ను అర్థం చేసుకుననింతవరకూ మహాదేవీవర్మ మూడవ తరహా 
రొమాంటిసిసుటు-మసిటుక్  కవయిత్రి. ఆమె తన జవేలనానుభవాన్కి సపిషటుమైన 
రూపురేఖలవవేడాన్కి ఎపుపిడూ ప్రయత్నించలేదు. అలా రూపురేఖలవవేడమంటే తన 
సబ్లోమ్  న్ ఒక విగ్హంగా మారచుడమేనన్ ఆమెకి తెలుసు. అందుకన్ ఆమెను మీరాతో 
పోలచులేం. మీరా తాను దరిశ్ంచిన సబ్లోమ్  గిరిధరగోపాలుడేనన్ పదేపదే చాటిచపూ్త 
వచిచుంది. కాన్ మహాదేవి అట్వంటి మూరి్తన్రా్మణాన్కి ఎకకిడా పూనుకోలేదు. 
చివరికి ఆమె కవితలోలో పదే పదే కనవచేచు దీపాన్ని చూసినా కూడా ఆ దీపకళక 
కూడా న్శచులంగానూ, న్వాతంగానూ వలగేది కాదు. ‘ముదుదాముదుదాగా వలుగము 
నా దీపమా’ అనని గీతమే చూడండి: అందులో ఆమె ఆ దీపం ‘ముదుదా ముదుదాగా’, 
‘పులకరించి, పులకరించి’, ‘నవివే నవివే’, ‘అలుముకున్, అలుముకున్’, ‘చమరిచు, 
చమరిచు’, ‘మత్్తలలో, మత్్తలలో’ కన్ప్సు్తంది.

ఆమె తన దరశ్నాన్ని ఎకకిడా సి్థరీకరించడాన్కీ, ప్రామాణ్కరించడాన్కీ, ఒక 
మూసలో పోతపయయాడాన్కీ ఇషటుపడనటేటు కన్ప్సు్తంది. ఆమె అనుభూత్ ఎకకిడా 
ఘనీభవించదు. అదే టాగోర్  న్ చూడండి, ఆయన చూసు్తనని సరేవేశవేరుడు ఏ 
రూపంలోనైనా సరే, ఒక పద్మంలాన్, ఒక దక్షిణపవనంలాన్ కన్ప్ంచడాన్కి 
ఉవివేళ్ళురుత్ంటాడు. కాన్ మహాదేవీవర్మ ఒక మేఘాన్ని, ఒక జలజాతాన్ని 
వరి్ణంచినపుపిడు కూడా ఆ మేఘం కదిలపోతూన్ ఉంట్ంది, కరిగిపోతూన్ 
ఉంట్ంది, ఆ జలజాతం లీలాకమలంగా మారిపోత్ంది. ఈ అసపిషటు, అన్శిచుత, 
అవయాక్త లక్షణాలవలలోన్ ఆ కవితవేం అంత సంగీతభరితంగానూ, వర్ణమయంగానూ 
గోచరిసు్తంది.

తనను న్లవన్వవేన్ ఈ జీవితసపిృహకు ఒక శాశవేత రూపాన్నివవేకపోవడంలో 
ఈమె మీద బౌద్ధం ప్రభావముందనుకోవచుచు. తన అనుభూత్కి ఒక 
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సి్థరరూపమవవేడమంటే అందులో సంచలంచే ప్రాణశకి్తన్ అణచిపటేటుయడమేనన్ 
ఆమె అనుకున్ఉండవచుచుచు. ఒక చట్టులాగ కాకుండా సదా ప్రవహించే నదిలా 
ఉండాలనుకుననిది కాబటిటు ఆమెకి రండు ఒడు్డలునానియి. 

‘ఆక్రందనను ఆనందపు ఆఖాయాయికగా మలచి నడిచాను
ఉపవన పథకంటకాన్ని కోమల పుషపిసపిందనతో
న్రజాన పథకంటకాన్ని దారుణ ఒంటరితనంతో తెలుసుకునానిను’

అంట్ననిది అందుకే

తకికిన భావకవులాలోగా తాను సబ్లోమ్ కి ఒక మానవాకృత్ ఇవవేకుండా 
ఉండలేకపోయినపుపిడు కూడా ఆ సందిగ్ధత అలాన్ ఉంట్ంది:

‘కనీనిటితో కిరణాలు త్డిచిన సమయాన
సుదూరసంగీతమువలె ఆవల తీరమునుండి ప్లుసా్తడే ననుని ఎవడు వాడు?

మెరసి తళ్కుకిమన్
మెరుపు మందసి్మతంతో
మూసా్తడే నా కనులు
ఎవడువాడు?

అవన్ అంబరపు వండి ముతె్తపు చిపపియందు
కడల కదలాడు ముతె్తమువలె
కంప్ంచు సమయాన
పరిమళమై
న్ద్రలోన్ న్శావేసము వలె
జోకొట్టుతాడే ననుని
ఎవడువాడు?’

ఈ ప్రపంచం వివిధసకింధాల కలయిక అనీ, ఏ క్షణమూ శాశవేతం కాదనీ, 
న్టి క్షణం నుంచి మరుసటి క్షణం సదా పుడుతూన్ ఉంట్ందనీ బుదు్ధడు 
చప్పినపుపిడు కొందరు సనానిష్సినులు థేరీగాథలు పాడిఉండవచుచు, కాన్ శిలుపిలకి 
మాత్ం అందులో గొపపి సందరయాసంపాదనం కన్ప్ంచింది. మహాదేవీవర్మ కూడా 
అట్వంటి శిలపి. కాన్ ఆమె శిలన్ శిలపింగా కాకుండా వననిలాగా మారాచులన్ 
తప్ంచింది. కాలం చేత్వేళళు సందులోలోంచి అనుక్షణం జారిపోత్ననిపుపిడు న్నుని 
న్లవన్యయాన్ మహాసందరాయానుభవాన్ని ఒక శాశవేతశిలపింగా చకకిడం అసాధయాం. 
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అందుకన్ తొల బౌద్ధశిలుపిలు బుదు్ధణి్ణ చకకివలసివచిచునపుపిడు ఆయన వదనాన్ని 
కాక, చరణదవేయాన్ని, పూర్ణకుంభాన్ని మాత్మే చకికి ఉండిపోయారు.

మహాదేవీవర్మకి ఈ సంగత్ సపిషటుం.

‘రూపు రేఖల కటటుడుల యందు 
కఠిన హదుదాల బంధనముల యందు 
న్రదాయ ఘడియలందు 
బంధించబడింది జగత్్త.’

ఈ మెలకువ వలలో ఆమె ఒక అదుభాతమైన వాకయాం రాసింది:

‘తెలుసుకున్ నడిచాను న్ను క్షణక్షణం జీవనం 
నశించడాన్కి న్రి్మంచి నడిచాను.

‘నశించడాన్కి న్రి్మంచడం’. ఎంత జా్ఞనస్ఫూరకమైనమాట! ఇది నశవేరజగత్్త, 
సందేహం లేదు. కాన్ నీ న్రా్మణాలు మాత్ం అనశవేరం కావాలనుకుంటావు, ఎంత 
హాసాయాసపిదం. కాన్ నువువే న్రి్మంచకుండా ఉండలేవు. ఇందుకు పరిష్కిరమొకకిటే, 
నశించడాన్కి న్రి్మంచడం. అనుక్షణనశవేరం, అనుక్షణ పునరుజీజావితం అయిన 
ఈ లోకంలో నీకు అనుభవాన్కొసు్తనని సందరయాం కూడా అనుక్షణ ఉతా్థనపతనాలకు 
లోనయేయాదే.

‘అంట్ంది శావేస వసా్తడు ప్యుడు 
చపుత్ంది న్శావేసం వళా్తడు అతడు 
తెలయన్ దాన్న్ తెలుసుకునానియి కనులు 
చిరకాలపు బంధమది, చపుత్ంది మనసు 
చేసు్తంది సుఫూరణకు ఈ సవేపనిం సుందరం 
క్షణక్షణం అవుత్ంది నూతనం.’

సృజన్తాస్హం వేదాంతాన్ని మంచింది. జగత్్త నశవేరమే, కాన్ ఆ పునః పునః 
నశించే జీవనవికాసంలో ఏదో సతయాముంది, న్నుని న్లవన్యయాన్ సందరయాముంది.

‘నశించిపోతాయి వేనవేలు చిరుబీజాలు
చేయాలన్ ఒక నశవేర బీజం
తయాజిసా్తయి వృంతాలను పలలోవాలు
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రాల వికసింపచేయాలన్ నూతనం
లయమవుత్ంది చూడు ప్యా చిరుఘడియ
చేయడాన్కి లయం ఎననిన్ని యుగకలాపిలు’

మహాదేవీవర్మ కవితవేం మొదట సంగీతంగా గోచరించి, మళ్ళు మళ్ళు 
చదివినపుపిడు ఆ కవితవేంలోన్ అన్రవేచనీయ మారి్మకత వలలో ఒక నైరూపయా 
చిత్లేఖనంగా సుఫూరిసు్తందన్ గ్హించాను.

4
మహాదేవీవర్మ కవితవేంలో నాకు కన్ప్ంచిన మూడు ముఖయాలక్షణాలోలో మొదటిది 
సంగీతాత్మకత, రండవది నైరూపయా వర్ణసంయోజనం కాగా మూడవది భావపరమైన 
వాయాకులతవేం.

మహాదేవీ వర్మ కవితవేం భగవంత్డి కోసమో, దివయాతవేం కోసమో పరితాపమన్ 
చపపివచుచు. కానీ అది ఆ కవితవేం మనలో రేకత్్తంచగల సపిందనలని సూ్థలంగా ఒక 
గాటన కటాటులన్ చూడటమే. భగవంత్డి కోసం పరితప్ంచిన కవయిత్రులు ఆండాళ్ , 
మీరా, అకకిమహాదేవి, జనాబాయి వంటివారి కవితవేంలో కనవచేచు పరితాపం వేరు. 
ఆ కవితలోలో విరహవేదన ఉండవచుచు కాన్ వాయాకులతవేం ఉండదు. జీవనసంతోషం, 
ప్రేమపారవశయాం. దరశ్ననైశచులయాం కన్ప్సా్తయి. కాన్ మహాదేవీవర్మ కవితవేంలో 
అట్వంటి న్శచులతవేం కన్ప్ంచదు. ఆమె కవితలన్నిటా పదే పదే కనవచేచు మాట 
‘చంచలం’. ఆ చంచలతవేం వలలో ఒక వాయాకులతవేం. 

ఇకకిడే మనం ఆమెలోన్ ఆధున్కతను గరు్తపటటువచుచు. తాను దరిశ్సు్తనని 
సబ్లోమ్ న్ ఆమె ఒక మూరి్తగా ప్రత్షిఠించి తదేకచిత్తంతో సు్తత్ంచినటటుయితే ఆ కవితవేం 
మధయాయుగాల భారతదేశాన్కి సరిపోయిఉండేది, కాన్ భారతదేశం ఆధునీకరణ 
చందుత్నని కాలంలో ఆమె కవితవేం చప్పినందువలలో యుగధర్మం ఆమెలో 
ప్రత్ఫలంచకుండా ఉండలేదు. ఆధున్క జీవితలక్షణాలుగా చపపిదగ్గ అసంతృప్్త, 
సంశయం, న్సపిృహ, anguish ఆమె కవితావేన్ని సంచలతం చేసినందువలలో 
ఆ కవితవేం మనలని కూడా వాయాకులపరుసు్తంది. భాషలోన్ సంగీతాత్మకత వలలో, తన 
దరశ్నానుభవాన్ని ఒక విగ్హంగా మారచునందువలలో ఆమె కవితవేం కాలాతీతంగా 
న్లబడుత్ందిగాన్, అందులో కనవచేచు వాయాకులతవేం వలలో మాత్ం ఆమెను 
మన కాలాన్కి చందిన కవయిత్రిగా సపిషటుంగా పోలుచుకోవచుచు. మొదటి రండు 
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కారణాలవలాలో ఆమె ఒక మసిటుక్  కవయిత్రి, కాన్ మూడవలక్షణం వలలో ఆమెన్ గొపపి 
ఫెమన్సుటు కవయిత్రిగా కూడా మనం చపపివచుచు. 

ఈ ఫెమన్జం సామాజిక-రాజకీయ రంగాలోలో స్త్రీసావేతంత్యారోం కోసం పోరాడే 
ఫెమన్జం కాదు. న్జాన్కి ఈ ఫెమన్జాన్కి స్థలసంబంధం లేదు. ఇది ఒక 
కాలం కోసం ఆరాటం. సామాజికంగా, రాజకీయంగా న్రేదాశించబడ్డ కాలచట్రాన్ని 
న్రాకరించి తనను తాను చూసుకోగల, కనుగొనగల కాలం కోసం అన్వేషణ.

ఈ కాలం చారిత్కం కాదు, మానసికం. కాన్ సృజనాత్మకం. గింజ భూమలో 
పడ్డపుపిడు దాన్లోంచి అంకురం తలెతే్త కాలం చారిత్కం కాదు, సనాతనం, అయినా 
న్తయానూతనం. ఆ కాలం ఆధున్కదృకపిథం మనకు అలవాట్ చేసిన linear time 
కాదు, అది cyclical time.

కాలాన్ని ఒక సరళరేఖగా భావించడం చరిత్, అందులో గతం, వర్తమానం, 
భవిషయాత్్త మాత్మే ఉంటాయి. అకకిడ నువొవేక క్షణాన్ని కోలోపితే ఆ అవకాశాన్ని 
మరననిటికీ పందలేవు. మృత్యావంటే అదే. కానీ వరు్తలకాలమటాలో కాదు. అకకిడ 
ఒక క్షణం నశించి మరొక క్షణం ఉతపిననిమయినపుపిడలాలో జీవితం కొనసాగడాన్కి 
కొత్తఅవకాశం లభిసూ్తన్ ఉంట్ంది. న్నుని నువువే దరిశ్ంచుకున్టంతవరకూ 
జన్మపరంపర కొనసాగతూన్ ఉంట్ంది. చివరికి న్న్నికనాడు నువువే గరు్తపటటుగాన్ 
కాలం తెగిపోత్ంది. నువువే విడుదలవుతావు. ఆ క్షణం దొరికేదాకా ఆ ఆరాటం, 
ఆ వాయాకులతవేం తపపివు. 

నీ నుంచి నీ ఎడబాట్వలలో కలగే వేదన భారతీయ భకి్తకవితవేమంతా 
పరుచుకున్ ఉంది. కాన్ ఆ వేదననుంచి ఒక శ్రీరంగనాథుడో, గిరిధరగోపాలుడో, 
చననిమలలోకారుజానుడో తప్పిసా్తడన్ ఎదురుచూడకపోవడమే మహాదేవీవర్మను అదివేతీయ 
కవయిత్రిగా మారేచుసింది. తన వేదననుంచి తనను బయటపడవేసుకోగలగింది తాన్. 
అది తన గానం దావేరా, కవితవేం దావేరా మాత్మే సాధయామవుత్ంది. ఈ ప్రక్రియన్ 
ప్రసిద్ధ ఫ్ంచి ఫెమన్సుటు రచయిత్రి జూలయా క్రిస్టువా aesthetic practice అంది. 
ఒక సందరయాసాధన. Linear time తన మీద విధించే సామాజిక-రాజకీయ 
పరిమత్లని ఛ్దించి తనను తాను న్రేలోపంగా దరిశ్ంచగలగడం. 

అలాగన్ అది పూరి్త న్రు్గణం కాదు, సగణం కూడా. సగణం మాత్మే కాదు, 
న్రు్గణం కూడా.
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‘మేలుకో మేలుకో ఓ సుకేశినీ’ అనని కవిత చూడండి. అందులో ఆమె ‘సుకేశిన్’, 
‘సవేపనిన్మేషిన్’, ‘పథప్రదరిశ్న్’, ‘విరాగన్వేశిన్’, ‘పరదేశిన్’ కూడా. ‘సుకేశిన్’ చాలా 
సపిషటుమైన రూపం. ‘పరదేశిన్’ పూరి్త ఆగంత్కం. సగణ న్రు్గణాల సరిహదుదాలోలో 
తచాచుడుత్ననిందువలలో ఆ హృదయం సదా వాయాకులం. ఆ వైరుధయామేమటో కూడా 
ఆమెకి అనుభవమే.

‘కానవి- చిరునవువేపువువేలు, వాడుట రాన్వవి’ అనని కవిత చూడండి. 
వాడటం తెలయన్ పువువేలు, ఆరిపోవడం మెచచున్ దివవేలు, బాధ ఒడలు మరిచి 
న్ద్ంచగలగే ప్రాణపు పానుపులతో కూడిన అమరుల లోకం తనకి వదదాంట్ననిది. 
తనకి కావలసినది మరణించి నశించే అధికారం. ఇకకిడ ‘అధికారం’ అననిమాట 
ఎంతో విలువైనమాట. తాను నశవేరమన్ గరి్తంచడంలోన్ తన సాధికారికత ఉంది. 
ఆ మర్తష్తవేమే ఆమె హృదయవాయాకులతను సందరయాశకలంగా మారిచు అనశవేరం 
చేసు్తననిది.

ఈ కవితవేం చదివినపుపిడు Thank You For These Illusions (1981) 
అన్ పేరిట సంకలతమైన కొందరు ఫిన్నిష్  కవయిత్రుల కవితలు గరొ్తచాచుయి. 
సంవతస్రాన్కి ఆరునలలు పైగా చీకటిలో గడపవలసివచేచు జీవితంలోంచి వచిచున 
ఆ కవితవేంలో రండురకాల యాథారా్థష్లు కన్ప్సా్తయి. తమ చుటూటు ఉండే 
సమకాలక దైనందినజీవితం, అది లేవనతే్త సమసయాలు ప్రశనిలు ఒకవైపు, కాన్ దాన్ని 
దాటి యుగాలుగా తమన్ బత్కిసు్తనని ప్రాణశకి్త ప్రవాహం మరొకవైపు. ఆ కవితలోలో, 
‘ఈ భ్ంత్లకి నా కృతజ్ఞతలు’ అన్ కవితలో ఒక కవయిత్రి ఇలా అంట్ననిది:

‘ఈ భ్ంత్లకి నా కృతజ్ఞతలు.
ఈ సున్నితమైన తలపులు
వీటిన్ జాగ్త్తగా పట్టుకో
సతయాం ఇకకిడ చేత్కందుతోంది
ఇంతలో కోమలం, ఇంతలో కరకిశం
యథార్థ జీవితం ఎంతైనా పనగలాడనీ
ఈ భ్ంత్ చకుకిచదరదు.

మానవాళకొక ఆశ.
న్లా నీళ్ళు ఒకనాటికి శుభ్రపడతాయన్
వాళ్ళు విష్లీని, ఆయుధాలీని ఉతపిత్్తచయయాడం మాన్సిన రోజున
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ఊప్రిపీలచుడాన్కొకింత చకకిటి గాల దొరుకుత్ందన్.
మళాళు మరొకకిసారి మనం చటలోనీడన కూచున్
కవితలు చదువుకుంటామన్
స్క్రటీస్  న్ వినగలుగతామన్.

కొత్త భావావేశాలు కలుగతాయన్
కొత్త సంవేదనలు రేకత్్తతాయన్.

ఓ భ్ంత్శకలమా, నువివేంకా సజీవంగాన్ ఉనానివు కద
నా అమాయక హృదయంతో ఎలుగెత్్త ప్లుసు్తనానిను న్నుని.’

మన కాలాన్కి మరీ సన్నిహితంగా ఉనని ఈ కవిత మహాదేవీవర్మ కవితకు 
మరింత విపులవాయాఖాయానంలా తోచింది నాకు. ఈ కవితను కుదిస్్త, మహాదేవీవర్మ 
ఇలా చప్పిందన్ప్సు్తంది:

‘నాశనానీని, అనంత వికాసపు క్రమానీని
తాయాగపు దినానీని, అంత్మసమో్మహనపు అంధకారానీని
తంత్రినీ, ఆఘాతానీని, ఝుంకృత్ గత్నీ
పాత్నీ, మధునీ, మధుపానీని, మధురవిస్మృత్నీ
అధరానీని, సి్మత జోయాతస్్ననీ న్ను.’

5
ఈ అనువాదాలోలో చాగంటి త్లసిగారు కనపరిచున శ్రద్ధనీ, ప్రజ్ఞనీ కూడా 
ప్రసు్తత్ంచవలసిఉంది. ఆమెలో ఇంత కవితవే సకుమారయాం ఉందన్ నాకు 
తెలయదు, కాన్ ఆశచురయామయితే కలగించలేదు. ఎందుకంటే చాస్గారు ముందు 
కవికావాలన్ కోరుకున్ ఆపైన కథకుడిగా మారినపపిటికీ ఆయన కథలు కొన్ని, 
ముఖయాంగా, ‘మాతృధర్మం’ లాంటివి కావయాసమానాలే. ఆ తండ్రి వారసతవేం ఆమెలో 
ఈ అనువాదంలో పూరి్తగా ప్రసుఫూటమయిందనవచుచు.

మూలంలోన్ సంగీతాన్ని తెలుగలోకి తీసుకురావడం కషటుమే. కాన్ 
ఆ సంగీతమెట్వంటిదో సూచించగలగడంలో అనువాదం సఫలమయింది. 
చాలాచోటలో మూలంలోన్ సున్నిత శబదాఛాయలని, అర్థఛాయలని తెలుగలో మరింత 
సుసంపననింగా ప్రకాశపరచగలగింది.
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ఉదాహరణకి ‘ఫూల్  కే ఉర్  మే ఛిపాయే వికల్  బుల్  బుల్  హూ’ అన్ వాకాయాన్ని 
తెలుగ చేసినపుపిడు ‘అయినను కలతల ప్కిలప్టటును న్ను’ అనడం చూడండి. ‘వికల్  
బుల్  బుల్ ’ ‘కలతల ప్కిలప్టటు’ గా కన్ప్ంచేటపపిటికి నాకు రోమాంచితమైంది.

ఇటాలోంటివన్ని ఉదాహరణలు ఇవవేవచుచు:

‘ఆర్దారో చిత్  వన్  మే హయా/ శత విదుయాతోం మే దీప్  ఖేలా’ అనని వాకయాం 
‘తేమచూపులతో ఇచట ఆటలాడింది నూరుమెరుపుల దీపం’ అన్ మారినపుపిడు 
శతవిదుయాత్్తలు నూరుమెరుపులు కావడంలో ఆశచురయాం లేదు కానీ, ‘తేమచూపులు’ 
మామూలు మాట కాదు. హృదయంలో తేమ ఉంటే తపపి అకకిడ తేమ అనని మాట 
సుఫూరించిఉండేది కాదు.

‘ఉతరో అబ్  పలకోం మే పాహున్ ’ అన్ వాకయాం

‘దిగి రా ఇక ఇపుపిడు 
రపపిల పయికి 
ఓ అత్థీ’ 

అన్ మూడుపంకు్తలుగా మారినపుపిడు అందులో ప్యాహావేనమే కాదు, ఒక అవతరణ 
దృశయాం కూడా ఆవిషకిృతమైంది.

‘సవేపని రంగీలే ఘన్ ’ ‘సవేపని ప్యమేఘం’ గా, ‘జుగనూ కే సవేర్్ణ  ఫూల్ ’, 
‘మణుగరుల పుత్తడిపువువేలు’ గా, ‘మధుర్  మధు కీ యామనీ’, ‘తీప్తేన్యల 
రాత్రి’ గా, ‘ఎక్  సపిందన్  కహ్  రహా హై అకథ్  యుగ్  యుగ్  కీ కహానీ’ అన్ వాకయాం 
‘చపుత్ంది ఒక చిరు కదలక చపపిన్ యుగయుగాల కథ’ గా, ‘కూల్  భీ హూ కూల్  
హీన్  ప్రవాహినీ భీ హూ’ అనని వాకయాం ‘ఒడు్డనీ, ఒడు్డలేన్ వలులోవనీ ’గా మారడం 
విస్మయకారకంగా కన్ప్సు్తంది.

కొన్ని కవితలని మూలంలో ఉననింత సంగీతాత్మకంగానూ తెలుగలోకి 
తేవడాన్కి అనువాదకురాలు ప్రయత్నించారు. ‘విరహ్  కా జలజాత్  జీవన్  విరహ్  కా 
జలజాత్ ’ అనని గీతాన్ని చూడండి.

‘విరహజలజాతం జీవనం, విరహజలజాతం’ అన్ మొదలయేయా ఈ గీతంలో 

‘ఆసువోంకా కోష్  హగ్  అశ్రు కీ టక్  సాల్ 
తరల్  జల్  కణ్  స్ బన్ ఘన్  సా క్షణిక్  మృదు గాత్ ’
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తెలుగలో 

‘కనులు కనీనిటి టంకశాల హృదయం కనీనిటి కోశాగారం
అయింది అంబుధరం వలె కదలాడు త్ంపరతో క్షణకాలపు మృదుదేహం’ 

అన్ అనూదితమైనపుపిడు మూలంలో కనాని తెలుగలో పదాలు, వివరణా కొంచం 
పరిగినపపిటికీ, ఆ సంగీతం మాత్ం చకుకిచదరలేదు.

ఆ కవిత చివరికి వచేచుటపపిటికి

‘జో త్మాహారా హో సకే లలా కమల్  యహ్  ఆజ్ 
ఖిల్  ఉఠే న్రుపమ్  త్మాహారీ దేఖ్  సి్మత కా ప్రాత్ ’

అన్ పంకు్తలు

‘అవగలగాల ఈ దినాన నీదే లీలా కమలం
అననయా, చూసి వికసించాల నీ సి్మత న్శాంతం’

అన్ మారినపుపిడు ‘న్రుపమ’ అన్ పదం ‘అననయా’గా మారడం ననుని ఆశచురయాచకిత్ణి్ణ 
చేసింది.

చాలాచోటలో ఆమె మూలంలోన్ పదసంయోజనాన్ని అది ఎకకిడకకిడ 
సంసకిృతసమంగా ఉందో దాననింతా అటాలోన్ జాగ్త్తగా తెలుగలోకి తీసుకువచాచురు, 
కాన్ దాన్ని తెలుగపదాలతో అత్కేటపుపిడు ఆ అత్కు కన్ప్ంచకుండా అందమైన 
అలలోక అలులోతూ వచాచురు. అందువలలో చాలా అనువాదాలోలో కన్ప్ంచే శ్రవణన్ష్ఠిరతవేం 
ఈ అనువాదంలో కన్ప్ంచలేదు. ఉదాహరణకి-

‘లయ బనీ మృదు వరి్తకా
హర్  సవేర్  జలా బన్  లౌ సజీలీ
ఫైలతీ ఆలోక్  సీ
ఝుంకార్  మేరీ స్నిహ్  గీలీ’

తెలుగలో 

‘అయింది లయ మృదువరి్తక
ప్రత్సవేరం అయింది వలుగ చిందించే 
అలంకృత శిఖ
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ప్రకాశం వలె పరుచుకుంట్ంది
స్నిహసిక్తపు నా ఝంకృత్.’

అలాగే-

‘కుముద దల్  స్ వేదనా కే దాగ్  కో
పోంఛతీ జబ్  ఆసువోం స్ రశి్మయా
చౌంక్  ఉటతీ అన్ల్  కే న్శావేస్  ఛూ
తారికాయే చకిత్  సీ అనజాన్  సీ’

తెలుగలో 

‘కుముదదళాల వేదన మరకను
కనీనిటితో కిరణాలు
త్డిచిన సమయాన
గాల ఊప్రులు తాకినసమయాన
తారకలు చకితలవలె
తెలయన్ వారివలె 
త్రుళళుపడిన సమయాన’

ఇంకా-

‘మకరంద్  పగీ కేసర్  పర్ 
జీతీ మధు పరియా డూండూ
యా ఉర్  పంజర్  మే కణ్  కీ
తరస్ జీవన్  శుక్  దేఖాఁ’

తెలుగలో 

‘మకరంద కేసరాల పయిన 
తేన అచచురలను పరికించనా 
మరి మానస పంజరమున 
తండులములకు తహతహలాడే 
జీవన కీరమును చూడనా’

అంట్ననిపుపిడు కణాలు తండులాలు కావడం, జీవనశుకం జీవనకీరం కావడం 
అనువాదాన్ని అనుసృజనగా మారేచు తావులే కదా.
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‘ప్రేమ యందు ఒడలు మరిచి కనులయందు
న్ంపుకొన్ సుందరచంచల సవేపనిం
తయాజించి ఏ పాతాళపురం తెచాచువు ఏ అంబర ప్రసూనం
రాత్రి అశ్రువులతో తడిప్ మన్హరం
ప్యా నీవు రాగరంజితం నీ న్శావేసం రసమయం’

లాంటి చరణాలు అనువాదసా్థయిన్దాటి సవేతంత్ తెలుగకవితగా న్లబడే సా్థయిన్ 
సంతరించుకునానియి.

ఒక కవయిత్రి తన కనీనిటితో త్డిచిన వేదనమరకను ఎంతో సున్నితంగా 
మనవంటి సాహితయాప్పాసులపటలో ప్రత్ఫలాపేక్షలేన్ ప్రేమతో అందించినందుకు 
త్లసిగారికి తెలుగ సాహితయాలోకం తరఫున కృతజ్ఞతాంజల ఘటిసు్తనానిను.

2015
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మామిడికొమమి మళ్లీ మళ్లీ పూయునులే

నా చిననిపపిటి సంగత్. అపుపిడు నాకు ఎన్మది తొమ్మదేళ్ళుంటాయి. ఒక రోజు 
ఇంటోలో అలగి అననిం త్నడం మాన్సాను. మా అకకి వచిచు ననుని అననిం త్నమన్ 
బుజజాగిసూ్త ‘మంచివాడు మా బాబాయి, మా మాటే వింటాడోయి, కోపం మాన్ తాపం 
మాన్ మాతో ఉంటాడోయ్ ’అన్ పాడింది. అది దాశరథి కవితావాకయామన్ ఇనానిళళుకు 
తెలసింది. బహుశా, న్ను దాశరథి కవితవేంలో వినని మొదటి కవితావాకయాం కూడా 
అదేనన్ ఇపుపిడర్థమవుతోంది. 

అంతేకాదు, ‘దాశరథి సిన్మాపాటలు’ (2010) పుస్తకం త్రగేసు్తంటే, ముప్పి, 
నలభయేయాళళుకిందటి మా ఊరూ, ఆ రోజులూ, ఆ మధాయాహానిలూ, అడవులమీంచీ, 
కొండలమీంచీ తేలవచేచు పాటలూ గరొ్తసు్తనానియి. ఆ రోజులోలో పలెలోలోలో చాలా తీరిక. 
రోజు నమ్మదిగా గడిచేది. మధాయాహానిలు రేడియోశ్రీలంక నుంచి తెలుగపాటలు 
వచేచువి. ఒకొకికకిపుపిడు కొదిదాగా కలగినవాళళు ఇళళులోలో పళలోళ్లో జరిగినపుపిడు గ్రామఫోను 
పటిటు పాటలు మైకులో విన్ప్ంచేవారు. రామనవమకి పండగచేసినపుపిడు అయిదు 
రోజులూ పాటలు మోగేవి. ఆ విననిపాటలోలో ఎన్ని పాటలో్త పాట్ ‘ముతాయాల జలులో 
కురిస్, రతనాల మెరుపు మెరిస్’, ‘మదిల్ వీణలు మోగె, ఆశలెన్ని చలరేగె’, 
‘బులబుల ఎర్న్ బుగ్గలదానా, చంపకు చారడు కనునిలదానా, మరచిపోయావా, 
నువేవే మారిపోయావా’, ‘ముందరునని చిననిదాన్ అందమేమో, చందమామ 
సిగ్గచింది సాగిపోయే’, ‘విననివించుకోనా చిననికోరిక, ఇనానిళ్ళు-నా మదిలో ఉనని 
కోరికా’ లాంటి పాటలు కూడా. ఇపుపిడా పాటలని ఈ పుస్తకంలో చదువుత్ంటే, 
ఈ తెలలోన్పేజీల మీద, ఆ స్మరిమధాయాహానిల పచచున్ఎండా, ఆ పలెలోటూరి తాటాకు 
ఇళళు అరుగలమీద ఓ మూల త్రుగత్నని గ్రామఫోను రికారు్డల చుటూటు మూగిన 
జా్ఞపకాలూ ననుని చుట్టుముడుత్నానియి.
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ఆ రోజులు కొదిదాగా ముందుకు జరిగి, టేప్  రికార్డరులో వచిచున తరువాత, ఎనభైల 
మొదటోలో, పదే పదే వినని పాటలోలో ‘ఓ బంగరు రంగల చిలకా, పలుకవే.. ఓ అలలోరి 
చూపులరాజా ఏమనీ’ లాంటి పాటలు. ఆ పాటలు వింట్ననిపుపిడు, భూమాయాకాశాలని 
ఏకం చేసూ్త కురుసు్తండే వరషిధారలు, కొండలమీద తెలలోన్దుపపిటికప్పినట్టు ఆవరించే 
ముసురుఆవిరి.

దాశరథి సిన్మాపాటలు రాయడమే ఒక విచిత్ం. తెలుగన్లమీద 
మొదటిసారిగా సావేతంత్రాయారోకాంక్షతో జైలుకు వళలోన కవి. ‘నా గీతావళ ఎంతదూరము 
ప్రయాణంబౌన్, అందాక ఈ భూగోళంబునకగి్గపటెటుదను’ అన్ న్పుపిలు కురిప్ంచిన 
కవి. కాన్ సిన్మాపాటల దాశరథి ఉరూదా, పారశీక ప్రణయకవితవేంలో తడిసిముదదాయిన 
భావుకుడు. గజళళులో మాత్మే కనరాగల సున్నితతవేం, తేలకపాటి మాటలతో 
గంభీరమైన హృదయావేదనన్ పటటుం కటేటు గణాలో్త ఆయన సిన్మాపాటలు రాసాడు.

‘ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో, ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో’ పాట 
సిన్మాపాటలకే కాదు, అసలు ప్రణయగీతాలన్నిటికీ ఒక నమూనా. దాన్ వనక 
ఎకకిడో అసపిషటుంగా శ్రీశ్రీ ‘నా హృదయంలో న్దురించే చలీ’ లేకపోలేదు. కాన్, 
ఆ పాటలో ఉనని చలాకీతనాన్ని పూరి్త గాంభీరయాంగా మారేచుసాడీ పాటలో. ప్రేమ ఒక 
ఆరాధనగా, ప్రేయసికొక న్వాళగా మారినపుపిడు మాత్మే ‘నీ రూపమే దివయాదీపమై, 
నీ నవువేలే నవయాతారలై, నా కనునిల వననిల కాంత్ న్ంపన్’ అనగలుగతాం. తరువాత 
వచిచున ప్రేమారాధనగీతాలన్నిటికీ ఇదే ఒరవడి. ‘న్దురమబుబాలను మెరుపు తీగవై 
కలలు రేప్నది నీవే, బ్రత్కు వీణపై ప్రణయరాగములు ఆలప్ంచినది నీవే’ లాంటి 
వాకాయాలు వింట్ననిపుపిడు, ‘శివరంజనీ, నవరాగిణ్’ లాంటి ఎన్ని ప్రత్ధవేనులు 
గరు్తరాకుండా ఉండవు. 

పదయాంగానీ, పాటగానీ, వచనకవితగానీ బిగవును పాటించడమే శిలపిధర్మం. 
అనవసరమైన పదాలూ, అనవసరమైన సంకేతాలూ కవితలో ‘నాయిస్ ’ సృషిటుసా్తయి. 
ప్రత్భావంత్డైన కవి తన కవితలో అన్నిటికనాని ముందు ఈ ‘నాయిస్ ’ న్ 
తగి్గంచుకున్ ప్రయతనిం చేసా్తడు. కవి భావనలో సపిషటుత ఉంటే తపపి, కవితలో సపిషటుత 
సాధయాంకాదు. దాశరథి సిన్మాపాటలోలో ననుని బాగా ఆకట్టుకుననిది ఈ సపిషటుత. 
‘నాయిస్ ’ లేకపోవడం. మానసికంగా ఎట్వంటి గందరగోళం లేకుండా, తేటపడ్డ 
హృదయంతో కవితలు రాస్ కవికి మాత్మే ఇట్వంటి సపిషటుత సాధయాపడుత్ంది. 
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అందుకన్, ఆయన రాసిన కొన్ని సిన్మాపాటలు దాదాపుగా కృత్లసా్థయినీ, 
కీర్తనలసా్థయిన్ అందుకునానియన్ప్సు్తంది. ఇందుకన్ని ఉదాహరణలు:

‘నడిరేయి ఏ జాములో సావేమ న్నుచేర దిగివచుచున్’ 
‘వేణుగానలోలున్గన వేయికనులు చాలవులే’ 
‘ననుపాలంపగ నడచివచిచుత్వా, మొరలాలంపగ తరల వచిచుత్వా’ 
‘రారా కృష్ణయాయా, రారా కృష్ణయాయా’ 
‘కననియాయా నలలోన్కననియాయా’ 
‘పూజలు చేయా పూలు తెచాచును నీ గడిముందే న్లచానూ’ 
‘త్రుమలమందిరసుందరా, సుమధురకరుణాసాగరా’

ఈ పాటలు రాసు్తననిపుపిడు కవి సిన్మాసన్నివేశాలని మనసులో పట్టుకున్ 
ఉండవచుచుగానీ, ఆ సన్నివేశాలను సారవేజనీనం చేసుకున్ ఆ పాటలు రాసాడనాల. 
ఆ పాటలు గొపపి భారతీయభకి్తకవుల సంకీర్తనలకు ఏ మాత్మూ తగ్గన్వి. 
‘నడిరేయి ఏ జాములో సావేమ న్ను చేర దిగివచచున్’ అనని పాట వింట్ననిపుపిడు 
తాయాగయయానుంచి టాగోర్  దాకా ఎందరి హృదయాలో మనకి వినబడటం లేదా! 
గీతాంజలలో ఈ వాకాయాలు-

‘ఆయన న్శశ్బదాంగా వసు్తనని అడుగల చపుపిడు వినబడటం లేదా? ఆయన 
వసు్తనానిడు, వసు్తనానిడు, వసూ్తన్వునానిడు,

ప్రతీ క్షణం, ప్రతీ యుగం, ప్రత్ రోజూ, ప్రత్ రాత్రీ వసు్తనానిడు, వసు్తనానిడు, 
వసూ్తన్వునానిడు’

లాంటి వాకాయాలు వినబడటం లేదా? దీన్ని ‘ఇంటర్ టెకుచువాలటి’ అంటారు. గొపపి 
సాహితయాస్్తతసివేన్లో ఓతప్రోతంగా జలకాలాడిన హృదయం మాత్మే ఇటాలోంటి 
కవితలు కటటుగలదు. 

అలా కవిత కటటుడంలో పూరవేభకి్తగీతాలను ఆయన చరివేతచరవేణం చేయలేదు. 
అవే కవిసమయాలు, కాన్ ఎంతో కొత్తగా, ఎంతో ఆచితూచి వాడాడు. ఉదాహరణకి 
‘నను పాలంపగ నడచి వచిచుత్వా’ గీతంలో ‘కంసున్ చఱసాలలో ఖైదీవై పుటాటువు’ 
అనని వాకయాం తరువాత వచేచు వాకయాం కృష్్ణడు ఖైదీగా పరిగాడన్ చపేపి వాకయాం కావాల. 
కాన్ కృష్్ణడు ఖైదీగా పరిగిన సంగతేదీ లేదు. ఆ పాట మొదటిసారి విననిపుపిడు, కవి 
తరువాత్ వాకయాంలో ఏం చపా్తడా అన్ భరించలేనంత ఉతకింఠకి లోనయాయాను. కాన్ 
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‘కాంతల కగిళళులో ఖైదీవై పరిగావు’ అన్ వినగాన్ విస్మయం, సంతోషం ఒకకిసారిగా 
పటటులేకపోయాను. అపుపిడే కాదు, ఈ పాట ఎపుపిడు వినాని, ఆ వాకయాం దగ్గరకు 
వచేచుటపపిటికి, హృదయం ఝలులోమనకుండా ఉండదు. 

ఇలాంటి ఉదాహరణలు చాలా చపపివచుచు. ఇట్వంటి గీతాలోలో దాశరథిలోన్ 
శ్రీవైష్ణవసంప్రదాయం చందనసుగంధంతోనూ, త్లసిమాలల శీతలతవేంతోనూ, 
ధనురా్మసప్రతూయాష్ల తొలవలుగతోనూ గబాళసు్తంట్ంది. అందుకన్ నాకు 
‘శరణం, నీ దివయాచరణం, నీ నామమెంతొ మధురం, శ్రీ శేషశైలవాసా, శరణం, 
నీ దివయాచరణం’ లాంటి పాట వింట్ంటే ఆళావేరులపాశురమొకటి తెలుగలో 
వింట్ననిట్టుంట్ంది.

మామడిపూలగత్్తమీద దుము్మపడా్డ అది మామడిపూలగతే్త అంటాడొక 
ప్రాకృతకవి. ప్రత్ మాఘమాసవేళా న్ండుగా పూసిన ఏ మామడిచట్టున్ చూసినా 
‘మామడికొమ్మ మళ్లో మళ్లో పూయునులే’ అనని మాట గరొ్తసూ్తంటూంది. తాను 
జీవితంలో చదివిన కవితవేంలో ‘Stalingrad at war’ అనని వాకయాం చాలా 
గొపపికవితవేమనీ, అది తనకంతో ఉతే్తజాన్నిచిచుందనీ శ్రీశ్రీ ఒకచోట రాసాడు. 
జీవితయుద్ధంలో నాకు ఎపపిటికీ గొపపిసూఫూరి్తన్చేచు గొపపి కవితావాకాయాలోలో ఈ వాకయాం 
కూడా ఒకటన్ గరు్తపట్టుకుంటాను:

‘మామడికొమ్మ మళ్లో మళ్లో పూయునులే’

2011
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పూలదోసలి

ఇరవైఏళలో కిందటి మాట. కాకినాడలో ఎస్ .ఎస్ .లక్ష్మిగారింటికి ఎసీవే 
భుజంగరాయశర్మ గారు అత్థిగా వచాచురు. ఆ సందరభాంగా ఒక సాయంకాలం 
ఆమె కొంతమంది సాహితయామత్రులని సముద్రతీరాన్కి తీసుకువళాలోరు. ఆ మత్రులోలో 
ఇసా్మయిల్ గారూ, మా అకాకి, ఇంకా ఎవరో ఒకరిదదారూ ఉననిట్టు గరు్త. ఆ 
సాయంకాలం నమ్మదిగా సంధయా చీకటిలోకి తరలపోత్ననివేళ చంద్రోదయం 
మొదలవుతూ ఉంది. మహాసాగరం మా ఎదట సంచలసూ్త ఉంది. ఆ ప్రశాంతవేళ 
మా అందరిలోనూ ఏదో ప్రగాఢమైన సంవేదన పరవళ్లో తొకికినట్లోగా నాకిపపిటికీ 
గరు్తంది. ఆ సంవేదనకి కేంద్రబిందువుగా శ్రీ భుజంగరాయశర్మగారి న్ండైన రూపం, 
ఆయన వదనంలో మందహాసంతో కూడిన గాంభీరయాం, ఆయన చుటూటు అలులోకునని 
న్శశ్బదాపరివేషం ఇపపిటికీ నాకు బాగా గరు్తనానియి. ప్రాచీనకాలపు ఋష్లదగ్గర 
ఋష్యాశ్రమాలోలో అట్వంటి శాంతగంభీరభావన అనుభవంలోకి వచేచుదన్ కాళదాసు 
కవితవేంలో పదేపదే చపూ్త ఉంటాడు. ఆ ఋష్యాశ్రమాలు ఎలా ఉండేవో మనకు 
తెలయదుకానీ ఋషిలాంటి ఒక మానవుడి సన్నిధిలో ఒక సముద్రపుటొడు్డన కూడా 
మనమొక ఋష్యాశ్రమాన్ని చూడగలమన్ ఆ సాయంకాలం శర్మగారి సన్నిధి 
రుజువుచేసింది. 

2
‘కూచిపూడి నృతయారూపకాలు’ పేరిట శ్రీరామ్  వేంకట భుజంగరాయశర్మగారి 
ఈ రూపకసంపుటి ఆయన సమగ్ రచనలోలో మూడవ సంపుటంగా వలువడుతోంది. 
ఈ రచనలమీద ననుని అభిప్రాయం రాయమన్ శ్రీమత్ లక్ష్మిగారు, వకుళాభరణం 
రామకృష్ణగారు అడిగి చాలా రోజులే అయింది. శ్రీన్వాసులుగారు, చంచయయాగారు, 
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శ్రీమత్ ఇందిరగారు నననిన్నిసారులో ఈ విషయంమీద గరు్తచేసూ్తన్ ఉనానిరు. కాన్ 
న్న్పపిటిదాకా నాలుగ వాకాయాలు కూడా రాయలేకపోయాను. ఎందుకన్? 

ఇది కేవలం ఒక సాహితయారచన మాత్మే కానందువలలో. చాలా సరళంగా, 
లలతంగా కన్ప్సు్తనని ఈ రచనలు ఎంతో ప్రౌఢమైన, పరిపూర్ణమైన కళాకృత్లు. 
ఈ రచనల గరించి మాటాలోడాలంటే కేవలం సాహితయాపరిజా్ఞనం సరిపోదు. సంగీతంలో, 
నాటయాంలో, అభినయశాస్తంలో అపారమైన పాండితయాంతో పాట్ ప్రయోగజా్ఞనం 
ఉంటేతపపి ఈ రచనల గరించి సాధికారికంగా మాటాలోడలేమన్ప్ంచింది. 

ఉదాహరణకి, మొదటిరూపకం ‘శ్రీకృష్ణపారిజాతం’ సంగతే చూడండి. 
పారిజాతకథావసు్తవు చుటూటు తెలుగలో పారిజాతాపహరణ ప్రబంధం మొదలుకొన్ 
భామాకలాపం దాకా ఎన్ని కావాయాలు, రూపకాలు, యక్షగానాలు నాటకాలు 
వచాచుయి. అట్వంటి పరిసి్థత్లో మరొకసారి ఆ వసు్తవుతో రచనకు పూనుకుననిపుపిడు 
ఆయా రచనల బరువు ఈ రచనమీద పడకుండా ఉండడంకానీ, ఆ రచనలని 
గరు్తచేయకుండా ఈ రచన సాగడంకానీ ఎంతో కషటుం. కాన్ ఈ శ్రీకృష్ణపారిజాతం 
చదువుత్ంటే మనకి మరే రచనా గరు్తరాదు. ఎందుకన్? రచయిత ఈ రచనలో 
చూప్ంచిన ఆ నవీనతవేం ఎట్వంటిది? భామాకలాపంలో దేశిఛందసుస్లని, 
దేశిరాగాలని వాడుకుంటే ఈ పారిజాతంలో సుమారు ముప్పికి పైగా కరా్ణటకరాగాలని 
ప్రయోగించడం జరిగింది. ఈ రాగాలేని రచయిత ఎందుకు ఎంచుకునానిడు? ఒకొకికకి 
భావాన్ని వయాక్తం చేయడాన్కి ఒకొకికకి రాగం వాడినపుపిడు ఆ భావాన్కి ఆ రాగాన్ని 
ఎందుకు వాడాడు? కొన్ని రాగాలు, ఉదాహరణకి, కాంభోజి, మోహన, ఆరభి, 
భైరవి వంటి రాగాలు రండుమూడు సారులో వాడారు. సతయాభామ భావాలు వయాక్తం 
చేస్టపుపిడు సురటిరాగాన్ని వాడుకునని రచయిత చిటటుచివర మంగళాంతవాకాయాన్కి 
కూడా సురటి రాగాన్ని వాడుకునానిడు. ఇట్వంటి న్రిదాషటు రాగప్రయోగం వనుక ఉనని 
ఉదేదాశయామేమటి? 

ఈ విషయాలని వివరించడాన్కి నాకు శకి్త చాలదు. నాకు సమయమే లేదు కాబటిటు, 
న్నీ నాలుగ మాటలు రాసు్తనానిను కానీ యథారా్థన్కి న్న్క కరా్ణటకవిదావేంసుడి 
దగ్గరికీ, ఒక నాటాయాచారుయాడిదగ్గరికీ వళలో వారితో కలసి చదువుకున్ ఇందులోన్ 
ప్రయోగరహసాయాలని ఆకళంపు చేసుకుననితరువాతన్ ఈ పుస్తకాన్కి ముందుమాట 
రాసి ఉంటే సముచితంగా ఉండి ఉండేది. 
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3
అయినపపిటికీ నాకునని పరిమతజా్ఞనంతో దీన్నిక సాహితయాకృషిగా పరిశీలంచి కొన్ని 
ఆలోచనలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంట్నానిను.

సంగీతప్రధానరూపకాలోలో సాహితయాబలం తకుకివగానూ, సాహితయాం 
దృష్టుష్ బలంగా ఉనని రూపకాలోలో ప్రదరశ్నయోగయాత తకుకివగానూ కనబడటం 
ప్రపంచవాయాప్తంగా కన్ప్సు్తనని విషయమే. అయితే సంగీతసాహితయా సషఠివం ఏ 
కృత్లోలో సమకూరుత్ందో అవి అత్యాత్తమ సాహితయాకృత్లుగానూ, అత్యాత్తమ 
సంగీతకృత్లుగానూ కూడా గరి్తంపుపందాయి. ప్రాచీన గ్రీకునాటకాలు, కాళదాసు 
విక్రమోరవేశీయం, జయదేవున్ గీతగోవిందం, నారాయణతీరు్థల శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి, 
రవీంద్రుడి రూపకాలు ఈ కోవకు చందినవి. ఇపపిటికీ పాశాచుతయాప్రపంచంలో అత్యాత్తమ 
సాహితయాకృత్లని సంగీతరూపకాలుగా ప్రయోగించే సంప్రదాయం బలంగా ఉంది. 
ఒక మేలమ సాహితయాకృత్న్ ఒక అగ్శ్రేణి సంగీతవిదావేంసుడు సంగీతరూపకంగా 
మారుసు్తనానిడంటే దానర్థం అతడు ఆ సాహితయాకృత్కి సంగీతపరంగా వాయాఖాయానం 
చేసు్తననిట్టు. 

ఉదాహరణకి, ప్రసిద్ధ గ్రీకునాటకం ‘ఈడిపస్  రక్స్ ’ను ఇగోర్  సా్రివినీస్కీ ఒక 
ఒపేరాగా (1927) మలచాడు. న్ను ఆ నాటకాన్ని చదివినపపిటి అనుభవాన్కీ, 
ఆ ఒపేరా విననిపపిటి అనుభవాన్కీ పోలక లేన్లేదు. ఒక సంగీతరూపకంగా 
ఆ సంగీతవిదావేంసుడు ఆ నాటకాన్కి మళాలో ప్రాణం పోశాడన్ప్ంచింది. దాన్నిక 
సరికొత్త కళారూపంగా మనముందుకు తీసుకువచాచుడన్ప్ంచింది. పాశాచుతయా 
సంగీతవిదావేంసులు చేస్ ఇట్వంటి ప్రయోగం భారతదేశంలోకానీ, తెలుగ 
కళాప్రపంచంలోగానీ దాదాపు మృగయాం. గొపపి సాహితయాకళాకృత్లని కూడా 
చాలాసారులో పాశాచుతయావిదావేంసులే సంగీతరూపకాలుగా మారిచున సందరాభాలు 
ఉనానియితపపి, భారతీయ సంగీతవిదావేంసులు ఇట్వంటి ప్రయోగాలు విరివిగా చేసిన 
దాఖలాలు లేవు. నాకు తెలసి ఆధున్కభారతీయసాహితయాంలో సంగీతసాహితాయాలపటలో 
సమానాధికారంతో ఇట్వంటి కృషి చేసినవారు ఇదదారే. ఒకరు రవీంద్రుడు, రండవది 
కననిడ యక్షగానాన్కి పునఃప్రత్షఠి చేసిన శివరామకారంత. 

ఆధున్క తెలుగసాహితయాంలో సంగీతరూపకాల గరించి తలచుకోగాన్ 
మనకి వంటన్ సుఫూరించేది కృష్ణశాస్త్రి. కృష్ణశాస్త్రి రవీంద్రుడితో సమానమైన 
సాహితయాప్రత్భ కలగిన కవి. ఆయన ప్రాచీనసంసకిృతసాహితయాం, తెలుగసాహితయాం 
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క్షుణ్ణంగా చదువుకోవడమే కాక, ఇంగీలోష్ రొమాంటిసిస్టు  సాహితయాంవలలో తీవ్రంగా 
ప్రభావిత్డయాయాడు. అయితే కృష్ణశాస్త్రి భావకవితా ప్రవర్తకుడుగా న్రవేహించిన 
పాత్వలలో ఆయన సంగీతప్రధాన రూపకాలు, యక్షగానాలు పందవలసిన పేరు 
పందలేదు. ఆయన దారిలో బాలాంత్పు రజనీకాంతరావు కొంత కృషి చేసినపపిటికీ 
అందులో సాహితయాబలం తకుకివ.

ఆ కోవలో కృష్ణశాస్త్రితో సమానమైన సాహితయాప్రత్భ చూప్ంచిన కవిగా, 
రచయితగా భుజంగరాయశర్మను మనం గరి్తంచవచుచునన్ ఈ నృతయారూపకాలు 
సాక్షష్మసు్తనానియి. ఒకడుగ ముందుకువళలో మరొకమాట కూడా చపపివచుచు. 
కృష్ణశాస్త్రిగారి కృత్లోలో సంగీతసాహితాయాలు సమానంగా రాణింపు పందినపపిటికీ 
వాటికి నృతయాపరమైన ప్రాధానయాం అంతగా సిది్ధంచినట్టు కనబడదు. కాన్ ఈ 
రూపకాలోలో సంగీతం, సాహితయాం, నృతయాం మూడూ ముపేపిటగా అలులోకున్ ఈ కృషిన్ 
ఒక త్రివేణ్సంగమంగా మారేచుశాయన్ చపపివచుచు.

4
సాహితయాపరంగా ఈ రచనలోలో ననుని ఆకట్టుకునని లక్షణాలు మూడు. ఒకటి, 
భాష్రమయాత, లాలతయాం. రండు, ప్రబంధశిలపిం. మూడు, ఔచితయాం. వీటిన్ కొదిదాగా 
వివరించే ప్రయతనిం చేసా్తను.

భాష్రమయాత తెలుగలో నననియ మారా్గన్కి చందిన కవులందరూ పాటించే 
ఒక విశేషం. కృష్ణశాస్త్రిలో కనవచేచు మాధురాయాన్కి మొదటికారణం ఆ అక్షరరమయాతే. 
తెలుగభాషలో సరళాక్షరాలు, పరుష్క్షరాలు సమంగా ఉననిందువలలో, భాషను 
ఎలా వాడాలో తెలస్్త తపపి, అక్షరరమయాత సిది్ధంచడం అంత సులువుకాదు. 
ఆ భాష్రహసయాం తెలసిన కవిగా భుజంగరాయశర్మగారు ఈ రచనలన్నింటినీ 
మాధురయాంతో న్ంప్వేశారు. ఈ మాధురయాం మొదట శ్రవణమాధురయాం. వింటేన్ 
సొంపన్ప్ంచే భాష. ఆ తరువాత మననమాధురయాం. విననిది తలచుకునానిక కలగే 
సంతోషం. ఒకటి రండు ఉదాహరణలు:

‘ఆకరా్ణయుతముల్  విలోకనము లుదయాత్  కామకోదండ శో 
భాకారము్మలు భ్రూలతల్ , తరళమధయాం బసి్తనాసి్త ప్రతీ 
తాయాకరషిము్మ, నలంత దంతములు ముకా్తళ ప్రభాసవేచఛార 
మాయాకూతము్మ, లురము్మ హేమగిరి శృంగాగ్ దవేయీ భారమున్ !’
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‘పాలకడలన్ తేలవచిచున  
పడత్ అచచుర మలలోకాప్య 
వాసనల కగిళలో నీ చల 
పటిటు మై మరప్ంచున్!’

‘చైత్మాసపు జాడతెలసి రజత గిరి 
చిత్ముగ ఎరుపకకిను 
ఆకుపచచున్ అడవుల కంజివురు 
అందాలు విరబోస్ను’

‘న్ండుచైత్పు గాల వీచి రజతగిరి 
నతా్తవు లెగజిమె్మను 
మొగ్గతొడిగిన వండికొండ విచుచుకున్ 
పూలతేరై పోయెను.’

ఇక ప్రబంధశిలపిమంటే ఒక భావాన్ని వాకయాంగాన్, పదంగాన్, పదయాంగాన్ 
న్రి్మంచేటపుపిడు దాన్లో వృథాశబాదాలుగానీ, వృథాభావాలు కానీ లేకుండా 
బిగవుతో కూరచుగలగే న్రుపి. అట్వంటి బిగవు ఒక పదయాంలో కన్ప్స్్త అది 
కృష్ణశాస్త్రి పదయాంలాగా ఉంట్ంది. అట్వంటి బిగవు ఒక కావయాంలో కన్ప్స్్త 
అది అలలోసాన్పదదాన కావయాంలాగా ఉంట్ంది. అదొక గీతంలో కన్ప్స్్త ఆ గీతం 
ఒక అననిమయయా కీర్తనలాగా, క్షేత్యయా జావళలాగా, తాయాగయయా సంకీర్తనలాగా 
ఉంట్ంది. అది ఒక దృకపిథంలో కన్ప్స్్త అది శ్రీశ్రీ మహాప్రసా్థనంలాగా ఉంట్ంది. 
ఏ సాహితయాకారుడికైనా న్జమైన పరీక్ష అట్వంటి ప్రబంధశిలపిం చూపగలగడమే. 
భుజంగరాయశర్మగారు ఈ రూపకాలోలో ఎన్ని చోటలో అట్వంటి శిలపిం చూపగలగారు. 
ఉదాహరణకి, దశావతారాలని వరి్ణంచన్ కవి ఉండడు. ప్రత్ కవికీ దశావతారవర్ణన 
కొత్తగా చేయటం ఒక సవాలు. అందులో పునరుకి్తగానీ లేదా పూరవేకవితాసుఫూరణగానీ 
లేకుండా చపపిటం మరింత కషటుం. కానీ ఈ పదయాం చూడండి:

‘నీ కోసమే గదా నీరధి జొచిచుమున్   
 మతస్ష్రూపము్మన మసలనాను 
నీకోసమే గాదె న్సు్తలాద్న్ మోసి 
 కూర్మరూపము్మన క్ంగినాను 
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నీకోసమే కాదె న్రభారావన్ నత్్త 
 వారాహ రూపాన వాలనాను 
నీకోసమే కాదె న్రజారారిన్ జీలచు 
 నరసింహ రూపాన వరలనాను

పడత్ నీకయి వామన పరశురామ 
రామ బలరామ రూపాల గ్రాలనాను 
ఇపుడు నీకోసమే కాదె యింతవంత 
జికికియునానిను మరుబారి స్రుకికినాను.’

ఈ పదయాంలో దశావతారాలని శిలపింలాగా చకికిన న్రుపితోపాట్ భాష్పరమైన 
చమతాకిరం, భావపరమైన చమతాకిరం కూడా ఉనానియి. నీరధి, న్సు్తలాద్, 
న్రభారావన్, న్రజారారి అన్ పదాలు వయాత్రేకార్థకంగా ఉండడమే కాక, వాటిలో ఎంతో 
న్రీజావం సుఫూరిస్్తంది. ఇదంతా తాన్క స్త్రీకోసం పడుత్నానిననడంలో మరింత 
రమయాత ఉంది. వరాహ, రామ కృష్్ణవతారాలోలో స్త్రీ గరించి పడ్డ బాధ సపిషటుమేగానీ 
మతస్ష్, కూర్మ, నరసింహ, వామన, పరశురామ, బలరామావతారాలోలో స్త్రీ గరించి 
పడ్డ వేదన ఎట్వంటిది? ఇది ఆలోచనామృతం.

ఇక ఔచితయామన్ది ఒక కవి తన భావప్రకటనలో సందరాభానుసారంగా ఏ మేరకు 
తన భావాలను ప్రకటించాలో తెలసి ఉండడం. చాలామంది కవులు రసావేశంలో 
అత్వాయాప్్త దోష్న్కి పాలపిడతారు. కొందరు మరింత లోత్గా చపాపిలనని ఉదేదాశయాంతో 
విషయాన్ని కిలోషటుపరుసా్తరు. ఈ రండు దోష్లనించి కవి బయటపడాలంటే అతడికి 
తన భావావేశం పటలో సపిషటుత ఉండాల. అపుపిడు మాత్మే అతడు ఏమేరకు చపాపిలో, 
ఆ మేరకు మాత్మే చపపిగలుగతాడు. ఈ రచనలో ఇందుకన్ని ఉదాహరణలు 
చూప్ంచవచుచు. 

ఉదాహరణకి, శాకుంతలంలో కణువేడు ఆశ్రమాన్కి త్రిగి రాగాన్ ‘అదిగో 
చకిత శకుంతల’ అన్ ప్యంవదతో అన్ప్ంచడంలో ఎంతో ఔచితయాముంది. 
తనను తన తండ్రి మందలసా్తడేమోనన్ శకుంతల భయం. అందువలలో ఆమె 
చకితశకుంతల. కాన్ కణువేడు పలకిన మొదటిమాట ‘వతస్లారా ఆశీసుస్లు’ అన్. 
అపుపిడు ‘యాగధూమమున అగపడకుననిను అగినిలోన్ ఆహుత్పడినది’ అన్ అనడం 
ఎంతో ఔచితయావంతమైన మాట. ఆ మాటదావేరా కణువేడు శకుంతలాదుషయాంత్ల 
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సమాగమాన్ని ఒక పవిత్వైదికకర్మగా భావించినట్టు సూచిసు్తనానిడు. అంతేకాదు, 
ఆ సమాగమఫలాన్ని ఒక యజ్ఞఫలంగా ఆశీరవేదిసు్తనానిడు. జరిగింది ఒక రహసయా 
కారయామేకాన్ అది లోకకలాయాణప్రదమనని పదదామనసు ఆ మాటలోలో ఇమడిఉంది. 
భారతీయ సాహితయాపరంపరలో వికసించిన కవిమాత్మే ఇట్వంటి వాకయాం 
రాయగలడు. 

అలాగే అభిజా్ఞనశాకుంతలం రూపకం చివరన కవి ఇలా అంట్నానిడు,

‘చారి్మక సందరయాము తత్  
క్షణమే హృది నావరించు 
దాన్కి వశులై మీరలు 
దంపత్లైనారు మొదట’.

‘వేదనచే చీలచీల 
విరహాశ్రుల తడిసి తడిసి 
పదనగ నదలో న్జమగ 
ప్రణయము మొలకత్్తను’.

ఇది శాకుంతలాన్కే కాదు, ప్రపంచంలోన్ ఏ ప్రణయకావాయాన్కైనా 
కూడా వరి్తంచే వాకయామే. శకుంతలాదుషయాంత్లు మొదటిసారి కలసినపుపిడు 
ఒక ఆశ్రమవాతావరణంలో కలశారు. ఒకరిపటలో ఒకరు ప్రేమోన్మత్్తలయాయారు. 
కాన్ శకుంతల దుషయాంత్ణి్ణ రండవసారి నగరంలో కలసినపుపిడు అతడామెను 
గరు్తపటటులేకపోయాడు. త్రిగి మూడవసారి మరొక ఆశ్రమంలో కలుసుకుననిపుపిడు 
మాత్మే అతడామెను గరు్తపటటుగలగాడు. ఈ మూడు సందరాభాలు వారి ప్రణయంలోన్ 
మూడుభూమకలు. మూడుఅవస్థలు. మొదటిఅవస్థలో వారు తమ ప్రేమతపపి సంఘం 
పటటున్ ప్రేమకులు. రండవఅవస్థలో వారి ప్రేమ మధయా సమస్తసాంఘిక సంబంధాలు 
అడు్డగా న్లబడా్డయి. మూడవఅవస్థలో వారు తమ సంకుచిత ప్రేమనీ, సంకుచిత 
సాంఘికన్రబాంధాలీని కూడా దాటి ఒకరిన్కరు చేరువకాగలగారు. ఈ విషయాన్ని 
వివరిసూ్త టాగూర్  ఇటాలో రాశాడు: ‘అభిజా్ఞన శాకుంతలం నాటకంలోన్ రండు 
తపోవనాలూ కలసి శకుంతల సుఖదుఃఖాలకు ఒక విశాలతామధయాంలో 
సంపూర్ణతావేన్ని చేకూరాచుయి. అందులో ఒక తపోవనం భూమకి చందింది, రండవది 
సవేరా్గన్కి చందింది’ అన్. 
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భుజంగరాయశర్మగారు శాకుంతల కావాయాన్ని త్రిగి రాసు్తననిపుపిడు 
మొదటిదాన్ని ‘తక్షణమే హృదినావరించే చారి్మక సందరయాంగానూ’ రండవదాన్ని 
‘వేదనచే చీలచీల విరహాశ్రుల తడిసి తడిసి మొలకత్్తన ప్రణయంగానూ’ 
అభివరి్ణంచారు. ఈ మాటలు చపు్తననిపుపిడు ఆయన శకుంతలకథన్ మహాభారతం, 
కాళదాసు, నననియ వంటివారి కోవలో మనకోసం మరొకమారు పునఃవాయాఖాయాన్సు్తనని 
సహృదయున్గా గోచరిసు్తనానిరు.

5
తెలుగలో యక్షగానం ఒక విశిషటుప్రక్రియ. దాన్ని ఏ ఒకకి భాషకో పరిమతం చేయలేం. 
యథారా్థన్కి దాన్ని ఒక దక్షిణభారత ప్రక్రియగా చపపివలసిఉంది. క్రీ.శ. 14 నుంచి 19వ 
శతాబిదా దాకా దక్షిణభారతదేశం రాజకీయకలోలోలాన్కి లోనైన ప్రత్ సందరభాంలోనూ 
యక్షగానం వికసిసు్తననిట్టుగా మనకు తెలుసు్తననిది. రాజకీయంగా దక్షిణభారతదేశం 
సుసి్థరంగా ఉననిపుపిడలాలో కవితవేం రాజాసా్థనకవితవేంగా, ప్రజాకవితవేంగా వేరువేరు 
పాయలుగా వికసిసు్తండేది. కాన్ మహాసామ్రాజాయాలు కూలపోయినపుపిడు, 
వందలాది కుట్ంబాలూ, కవులూ, కళాకారులూ ఒక భాష్ప్రాంతంనుంచి మరొక 
భాష్ప్రాంతాన్కి రాజకీయ కారణాలవలలో తరలపోయినపుపిడలాలో యక్షగాన ప్రక్రియ 
ప్రధానప్రక్రియగా ముందుకు రావడం మనం చూడవచుచు. పాలుకిరికిస్మన, 
శ్రీనాథుడు తమ కాలంలో తమ కటెటుదుట సంభవిసు్తనని రాజకీయకలోలోలాలని 
చూసినపుపిడు వారికి యక్షగానాలు శైవప్రధాన ప్రజారూపకాలుగా కన్ప్ంచాయి. 
గోల్కిండ నవాబులు బలపడుత్నని తొలరోజులోలో కందుకూరిరుద్రకవి యక్షగానాన్ని 
వైష్ణవప్రక్రియగా మారాచుడు. ఆ తరువాత కూచిపూడి నాటాయాచారుయాలు, మేలటూటుర్  
భాగవత్లు యక్షగానాన్ని మధురభకి్తకవితవేంగా మారేచుశారు. 

త్రిగి శ్రీ భుజంగరాయశర్మ గారి చేత్లోలో యక్షగానం ఈ కూచిపూడి 
నృతయారూపకాల పేరిట ‘పదా్మవతీశ్రీన్వాసం’ గాను, ‘హరవిలాసం’గానూ కూడా 
ఏకకాలంలో వైష్ణవ, శైవ సాహితయాంగా వికసించింది. అకకిడితో ఆగక, ‘చండాలక’ 
రూపంలో కులాలకూ, మతాలకూ అతీతమైన మానవతాగీతంగా పరిణమంచింది. 

ఒకకిమాటలో చపాపిలంటే, తెలుగ సరసవేత్ముందు ఒక రసజు్ఞడు ఎత్్తపటిటున 
పూలదోసిల ఈ సంపుటి.

2012
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దుమమినుంచి మంటలు పుటి్టంచిన కవి

కొన్ని పుస్తకాలని మనం మామూలుగా సమీప్ంచలేం. ఆకుపత్ని శ్రీరాములుగారి 
సాహితయాం రండుసంపుటాలూ ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉనానియి. అవి నా చేత్లోలోకి 
వచిచునపుపిడు న్ను వాటిన్ కొంత ఉదేవేగంతో, ఎంతో గౌరవంతో సపిృశించాను, 
వాటి లోపలకి ప్రయాణించాను. ఆ సాహితయాంలో ఒక మన్షి ఉనానిడు. మామూలు 
మన్షి, కాన్ ఒక చారిత్క సందరభాంలో వీరుడిగా ఎదిగిన మన్షి వునానిడు. న్జాన్కి 
అటాలోంటి మామూలు మనుష్లే చరిత్ను సృషిటుసా్తరు. కాలం చరిత్గా మారే క్షణాలోలో 
మామూలు మాటలే మహాకవితవేంగా మారతాయి. ‘అమా్మ, నీకు నమసాకిరం’ అన్ 
మాట ఒక వందేమాతరగీతంగా మారుత్ంది. ప్రభంజనం సృషిటుసు్తంది. కొనానిళళుకు 
ఆ గీతం ఒక సంప్రదాయంగా మారిపోయేక, మళాలో మరొక విపలోవకవి అట్వంటి 
మాటలే మరోసారి చపా్తడు. ‘అమా్మ, నను కననిందుకు విపలోవాభివందనాలు’ 
అంటాడు. ‘పక్షులరాగాలనడుమ గరికపూలపానుపిమీద/అమా్మ నను కననిందుకు 
విపలోవాభివందనాలు’ అంటాడు. మళ్లో మామూలు పాటలే మహత్తరప్రకంపనాలు 
రేకత్్తంచడం మొదలవుత్ంది. తెలలోదొరతనం మాకొదుదా అన్ది ఒకపుపిడు పదిమందికీ 
సుఫూరించినభావం. ఆ భావంలో వేల డైనమైటలో భావోదేవేగం ఉంది. దాన్ని ఎవరో 
‘మాకొదీదా తెలలోదొరతనం’ అనగాన్, ఆ మాట ఆ మన్షిన్ ఒక వాగే్గయకారుడిగా, ఒక 
సావేతంత్యారోవీరుడిగా, ఒక సూఫూరి్తప్రదాతగా మారేచుసింది.

కొందరు కవులు పూరవేకవితావేల అధయాయనంలోంచి, ఒక ఇంటర్  
టెకుచువాలటీలోంచి కవితవేం చపా్తరు. అకకిడ వారు పలకే ప్రత్మాట 
పూరవేపూరవేమహాకవులని తలపుకి తెసూ్త, జాత్సంప్రదాయాన్ని మనలో 
జాగృతపరుసూ్త మనలని సమో్మహపరుసు్తంది. కాన్, కొందరు కవులు: ఒక బంకిం, 
ఒక వేమన, ఒక గరిమెళళు, ఒక గరజాడ, ఒక సుదాదాలహనుమంత్ అట్వంటి 
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కవులు కారు. వాళ్ళుపూరవేకవులని అధయాయనం చేసి కవితవేం చపేపివాళ్ళు కారు. 
న్న్కపుపిడు సి.వి.కృష్్ణరావుగారి కవితవేం గరించి చపూ్త ఆయన లక్ష బొటమనవేళళు 
చదివినవాడు’ అనానిను. ఆధున్క జర్మన్  మహాకవి రిలకి ఒకచోట కవులగరించి 
చపూ్త, వాళ్ళు ధూళన్మంటలుగా మారచుగలగినవాళళునానిడు. ఆకుపత్ని శ్రీరాములు 
అట్వంటి కోవకు చందిన కవి. ఈ మాటలు చూడండి:

‘న్రంకుశపు చటాటులకు 
నీవే తలయొగి్గత్వా 
శరంలేదు అన్ వచేచుతరం మనల దూషించును’

‘జేళ్ళుగావు, కృష్ణమందిరాలు అవి పదండి’

‘వడిన్ండ రాళేళురురామనని, నీవు వడిశాలనందుకో వీరనని’

‘వయియారోజులకొకకిసారీ యెదురుగా మాటాడితే
విరచి రకకిలుగటిటు కొరడచే వీపులెర్గజేసితీరీ’

ఈ కవి తాను జీవిసు్తనని జీవితంలో నాలుగ దికుకిలా చలరేగిన దుము్మను 
ఇంత ప్డికిటిలోకి తీసుకున్ మంటలు పుటిటుంచాడు. మరొక ఆధున్క కవి ఇలయట్  
‘న్ను ప్డికడు దుము్మలో భయోతాపితాన్ని చూప్సా్తన’నానిడు. శ్రీరాములు దుము్మతో 
భయోతాపితం సృషిటుంచలేదు. దుము్మలో అణగారుత్నని మనుష్లని భయవిముకు్తలని 
చేయడాన్కి ప్రయత్నించాడు. ‘నా గీతావళ ఎంతదూరము ప్రయాణంబౌన్, అందాక 
ఈ భూగోళము్మనకగి్గపటెటుదను..’ అనని దాశరథికవితావాకాయాలకు శ్రీరాములు 
కవితావాకాయాలు చాలా దగ్గర.

‘తోపుల రైఫిళళు గళళు 
తో, ఝడియక మహోద్రేక 
మాపక, జైళలోలోలోజేరి 
శ్రీపత్తవే, మెగరదన్ని 
శాంత్సతయావిధానాలె 
సాధనాలుగాదీసుక 
ఆయుధాలుగాదీసుక..సైరా భలె సై 
న్రాకరణ, ఉదయామాల నడిప్ అమరులైన్రికి..’
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వంటి మాటలు శ్రీరాములు గండవంటి గండ, శ్రీరాములు గొంత్కవంటి 
గొంత్కలో కొటాటుడితేమాత్మే పలకేమాటలు.

2
ఇందులో కవితలు ఏ ఏ సందరాభాలోలో ప్రభవించాయో ఆ సందరాభాలు ఇపుపిడు 
గత్ంచిపోయాయి. ఆ రాజకీయాలు కూడా ఇపుపిడు మారిపోయాయి. కాన్ అవి 
ఆ రోజులోలో ఆ మనుష్లోలో కలగించిన భావోదేవేగాలకు కాలం లేదు. ఏళ్ళుగడిచినా, 
దశాబాదాలు గడిచినా, అవి ఇపపిటికీ, తలచుకుననిపుపిడలాలో సజీవంగాన్ సుఫూరిసా్తయి. 
నశించిపోత్నని కాలంలో అనశవేరజీవితోదేవేగాన్ని పట్టుకోగలగినవాడే కవి. ప్రజల 
గండచపుపిడుకు చవి ఒగి్గనవాడే అట్వంటి విదయా చేజికికించుకోగలుగతాడు. 
ఒకచోట తన్ చపుపికుననిట్టుగా ‘శ్రీరామకవి పాటలోలో వివరించింది’ ‘ప్రజాభిప్రాయమే’. 

కాన్ వటిటు ప్రజాభిప్రాయాన్ని కీరి్తంచడంలో ఇట్వంటి కవులకు ఆసకి్త 
ఉండదు. ఏ కాలంలోనైనా ప్రజలమనసుస్లో రండు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. 
వాటిన్ ప్రాచీన ఉపన్షతాకిరుడు ప్రేయసుస్, శ్రేయసుస్ అనానిడు. మామూలు కవులు, 
ప్రజల ప్రేయసుస్న్ తృప్్తపరిచే కవితలు చపా్తరు. లౌకిక ఆకాంక్షలు, భౌత్కజీవితపు 
కలలు, కలపినల గరించి కవితలు చపా్తరు. కాన్ వీరులు, సాధువులు, విముకు్తలైన 
కవులు ప్రజలకు న్జమైన శ్రేయోభిలాష్లు. వాళ్ళు సమాజాన్కి న్జంగా ఏది 
శ్రేయోదాయకమో దాన్ని మాత్మే గానం చేసా్తరు. దాన్ని నలుగరూ విననీ, 
వినకపోనీ, మెచచునీ, మెచచుకపోనీ. పైగా ‘కంచుమోగినట్టు కనకంబుమోగనా’ అన్ 
కూడా అంటారు. శ్రీరాములు కూడా ఆ మాటే అంటాడు.

త్వలో ఏదనని కన్ తేవాలంటే-వీలుగాలె 
కటికపేదకు-చివరికిన్ని-అట్కులనాని దొరికిపోలె 
దొరకకునాని దొరక సాహిత్ స్నిహిత్లసంసాకిరవాదము 
మురికిసంఘపు-సరుకునుత్కీ-మెరుపురాబటేటు విధానము

తకికిన సమాజం కేవలం త్రుగబాట్ గరించీ, పోరాటం గరించీ మాత్మే 
మాటాలోడుత్ననిపుపిడు, ఇపపిటికి ఏభైఏళలోకు కిందటన్ శ్రీరాములు నలుగరికీ చదువొస్్త 
తపపి, సావేతంత్యారోఫలాలు చేత్కందవన్ గరి్తంచాడు.
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పేరూరుగలభూమ పదదాదేశమెగాన్ 
చదువురానీమంది చాలగలరు 
విదయారాకునని అభివృది్ధ యెటాలోనురా 
ఆటంకమెంత్నని ఆపత్్తలెనునినని 
ఆడప్లలోల చదువు ఆపరాదు 
పేదోళళుమంటివా లేదు జాత్కి ప్రగత్.

ఇట్వంటి వాకాయాలు చపపిగలగిన మన్షిన్ కననితలలో, కననిభూమ న్జంగా 
ధనయామైనదన్ప్సు్తంది.

3
మరొక మాట కూడా చపాపిల. మత్రుడు ఉతే్తజ్ తన తండ్రి రాసిన ఈ కవితావేన్ని 
నాకు అందించి నా అభిప్రాయం అడిగినపుపిడు నాకంతో సంతోషం కలగింది. 
ఎకకిడో చదివాన్నిను. ప్రత్ మన్షికీ తన తండ్రిన్ మంచిన హీరో ఉండడన్. 
ఈ ప్లలోవాడు ఇపుపిడు తన తండ్రి ఉదాత్తచరిత్న్ గరు్తపటిటు గరివేసు్తనానిడు. నలుగరితో 
పంచుకోవడాన్కి ఉవివేళ్లోరుత్నానిడు. కానీ ఆకుపత్ని శ్రీరాములు వంటి కవులు 
వాళలో ప్లలోలకు మాత్మేకాదు, మనందరికీ కూడా హీరోలే.

2012
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ప్రేమగానవస్తం

ఈ ‘సావేత్ముతాయాలు’ మనకి అందించిన గొటిటుపాటి నరసింహసావేమగారు 
రమణమహరిషిన్ నమ్మ ఆయన దారిన్ అనుసరించినవారు. చలంగారికి 
మానసపుత్రులు. సవేయంగా రైత్. ఇటాలోంటి సాధుకవి మనకి ఏ మధయాయుగాలోలోన్ 
భారతీయభకి్తకవిగాన్, చీనా తావోకవిగాన్, జపనీయ జెన్  కవిగాన్ మాత్మే 
కన్ప్ంచవలసిన వయాకి్త. ఇకకిడ మన కాలంలో మన మధయాన్ ఇటాలోంటి అపురూపమైన 
మానవుడు, కవి ఒకాయన మసలుత్నానిడననిదే ఆశచురాయాలోలోకలాలో ఆశచురయాం. 

ఈ కవితావేన్ని ఆయన నా చేత్లోలో పటిటు ఏడాది పైన్ గడిచింది. ఆ పుస్తకాన్ని 
పట్టుకుననిపుపిడంతా రగలుత్నని ఒక న్పుపికణికన్ లేదా ఒక మంచుముకకిన్ 
పట్టుకుననిట్టు అన్ప్ంచేది. విక్రమారకిసింహాసనం ముందు మొదటిమెట్టుకూడా 
ఎకకిలేకుండాన్ ఆగిపోయిన భోజరాజులాగా న్ను కూడా ఎంతో కాలంగా ఈ 
పుస్తకం మొదటిపుటలదగ్గరే ఆగిపోయేను.

‘చలంగారి ప్రేమకీ, వాతస్లాయాన్కీ న్చుకునని ఈ మానవుడి న్జాయితీ, 
హృదయనైర్మలయాం ఎట్వంటివో నీకు తెలుసునా?’

‘ఈ కవితవేం గరించి వాయాఖాయాన్ంచగల మానసిక పరిశుద్ధత నీకుందా?’

అన్ ఆ మొదటి వాకాయాలే ననుని ప్రశినించేయి.

ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘ప్రేమనరుగన్ ఈ లోకం నననింత మోసం చేసినా
నా దృగంచలాలోలో దుఃఖాశ్రువులని సైతం న్రదాయగా అపహరించినా
నా గళసీమలో ప్సరంత బాధా దగ్ధ అపశ్రుత్ కూడా ప్రత్ధవేన్ంచలేదు.’
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సుప్రసిద్ధ సూఫీ సాధువు రబియా గరించి చలంగారే ఒక కథ చపాపిరు. 

‘ఒకరోజు ఆమెకి బస్రా వీథులోలో ఒక యువకుడు తలకి కట్టు కట్టుకున్ 
కనబడా్డడట. 
‘ఎందుకు నాయనా తలకి ఆ కట్టు’ అన్ అడిగిందామె.
ఆ పాత్కేళళు యువకుడు ‘నాకు తలన్ప్పిగా ఉంది’ అనానిడట. 
‘ఇన్నిళళు జీవితంలో ఎపుపిడనాని ఇటాలోంటి న్ప్పి ఎరుగదువా?’
‘లేదు’
‘మరి ఇన్నిళ్ళుగా ఇటాలోంటి శిరసున్ నీకు అనుగ్హించిన ఆ సరేవేశవేరుడిన్ 
సు్తత్సూ్త ఈ వీథులోలో ఎపుపిడనాని త్రిగావా?’
‘లేదు.’

‘మరి ఇపుపిడేమటి, ఏదో ఇంత న్ప్పి కలగితేన్ నాకంత న్ప్పి కలగిందో 
చూడండననిట్టు వీథులోలో ఊరేగత్నానివే’ అననిదట ఆ దయామయి.’

న్నటాలోంటి యువకుణి్ణ, న్న్ కాదు, ఇపుపిడు కవితవేం రాసు్తనని యువతీ 
యువకులంతా దాదాపుగా అటాలోంటి వాళేళు. ఈ జీవితం చూడు ఎంత దురభారంగా 
ఉందో, ఈ ప్రపంచం ఎంత ఇరుగా్గ ఉందో, ఈ మనుష్లెంత క్రూరంగా ఉనానిరో- 
ఇదే కదా ఇపుపిడు మనం రాసు్తనని కవితవేమంతా.

కానీ, ఇకకిడ ఈ మానవుడు సాత్లూరులో నాగల పటిటు పలం దునునికుంటూ 
పండిందేదో ఇంత తను త్ంటూ నలుగరికీ పడుతూ ఇటాలో రాసుకుంట్నానిడు:

‘ప్రేమనరుగన్ ఈ లోకం నననింత మోసం చేసినా 
నా దృగంచలాలోలో దుఃఖాశ్రువులని సైతం న్రదాయగా అపహరించినా 
నా గళసీమలో ప్సరంత బాధా దగ్ధ అపశ్రుత్ కూడా 
ప్రత్ధవేన్ంచలేదు.’

అంతే కాదు, ఇంకా ఇలా అంట్నానిడు:

‘నా అచంచల విశావేసం ఇసుమంతైనా సడలలేదు 
నా న్శిచుత న్శచులతవేం ఏ మాత్మూ చలంచలేదు 
నా వజ్సంకలపిం మన్మందిరాన్ని వీడలేదు.’
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అకకిడితో ఆగలేదు, ఆ సి్థత్లోంచి ముందుకు మరిన్ని అడుగలేసి ఇలా 
అంట్నానిడు:

‘కుసుమంచిన సినిగ్ధ, ముగ్ధ అసీమత హృదయంలా
పులకించిన కాలాతీత అనురాగ గీతాలాపనలో, లాలనలో
విశవేసభా ప్రాంగణంలో శోభాలంకృతమై
శిరసుస్వంచి వినమ్ంగా ప్రణమలులోతాను.
ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు
ఈ కవితవేం
భగవాన్  కరుణించి
ఆశీరవేదించి
హరిషించి
వరిషించిన రమాయాక్షర ఝరి
పువువేలా విపాపిరిన విశాలతవేంలోంచి
మహరిషి నాలో పలకించిన సందరయాగానం
హదుదాలని దాటి 
అవధులని మీటి
సందరయా సరసుస్లోలో సానిన్సూ్త
పురివిప్పిన ఉతే్తజంతో ఆలప్ంచిన అమృతగానం
న్రీక్షాగినిలో న్లచిన ఒక సావేప్నికుడి అంతరాళంలో
ప్రత్ధవేన్ంచిన ఒక గాంధరవే న్సవేనం.’

న్జాన్కి ఈ పుస్తకాన్కి నా ముందుమాట గాన్ ఎవరి ముందుమాట గాన్ 
అవసరం లేదు. పుస్తకంలో మొదటి పుటలోలో ఉనని ‘ప్రసా్థనం’ లో ప్రత్ ఒకకి వాకయామూ 
ఈ కవిగరించి, ఆయన కవిహృదయం గరించి, ఆ కవితాప్రయోజనం గరించి 
సపిషటుంగా చపూ్తన్ ఉంది. ఈ వాకాయాలే చూడండి:

‘వర్రి ఆకాంక్ష ఆలంగనం చేసినపుపిడు
తపసుస్
ప్రేమ
ప్రత్భ
ప్రదీప్తమై ఫలంచినపుపిడు
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జీవనవనసీమలోలో ఆకృత్ దాలచున
అంచితానంద సంచిత సందరయాలీల పాడిన
అజరామర సవేరస్చనం
రసరమయాలోకాలను ఆవిషకిరించే అక్షరప్రసా్థనం.’

2
నేన్కపుపిడు ఆర్ . ఎస్ .సుదరశ్నంగారితో మాటాలోడుతూండగా ఆయన ‘నాకే ప్రశనిలూ 
లేవు, ఏ సందేహాలూ లేవు. ఆనందం మాత్మే నాకు అనుభవమవుతోంది’ అనానిరు.

‘అయినా కూడా మీకు రాయాలన్ప్సు్తందా? అయితే అలా ఎందుకన్ప్స్్తంది?’ 
అనడిగాను.

‘అదేమ ప్రశని? ఆనందం అనుభవమయాయాకే కదా రాయాలన్ప్సు్తంది, 
నాకూకిడా అంతే. అది joy, joy of creation’ అనానిరాయన.

కాన్ అపుపిడు నాకు ఇరవయేయాళ్ళు. రొమాంటిసిసుటు మనసి్థత్లో ఉననివాణి్ణ. 
జీవితంలో ఆనందమన్ది ఎకకిడో వేరే ఉంట్ందనీ, మనం జీవిసు్తనని జీవితం ఆ 
అనందాన్కి ఎడంగా ఉననిందువలలో, ఆ ఎడబాట్ వలలో, అది కలగించే దుఃఖతీవ్రతవలలో 
మాత్మే ఎవరనాని రాసా్తరనీ, రాయాలనుకుంటారనీ అపపిటోలో నా నమ్మకం.

అందుకన్ ఆయన మాటలు నాకు అర్థం కాలేదు. వాటిన్ న్ను 
నమ్మలేకపోయాను.

ఐనా ఆయన మాటాలోడింది వేదఋష్ల గరించీ, ఉపన్షతాకిరుల గరించీ 
అన్ అనుకునానిను. ఎందుకంటే లౌకికసాహితయాం వాలీ్మకితో మొదలలైనపుపిడు శోకం 
శోలోకంగా మారిందన్ కదా మనం విననిది.

అయితే తరావేత తరావేత భారతీయ భకి్తకవులీని, చీనా, జపాన్  సాధుకవులీని, 
పారశీక సూఫీకవులీని, క్రైస్తవ మషిటుక్ కవులీని చదవడం మొదలుపటాటుక ఆయన 
ఆ రోజు మాటాలోడిన మాటలు నాకు నమ్మదిగా అర్థం కావడం మొదలుపటాటుయి.

ఒక మన్షికి ఈశవేరసాక్షతాకిరమో, సతయాసాక్షాతాకిరమో జరిగినపుపిడు అతడు 
గొపపి ఆనందాన్కి లోనవుతాడు. ఆ అనందాన్ని నలుగరితో పంచుకోవాలనని 
తపనతోన్ మాటాలోడతాడు, బుదు్ధడిలాగా సంభాషిసా్తడు, యేసులాగా కథలు చపా్తడు, 
మీరా లాగా, త్కారాం లాగా గాన్న్మత్తతతో నాటయాం చేసా్తడు.
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గొటిటుపాటి నరసింహసావేమ కవితవేంలో కూడా ఆ ఆనంద పారవశయాం ఉంది, 
ఆ రాగాత్శయం ఉంది, ఆ గాన్న్మత్తత ఉంది.

‘నువువే ననుని మోసుకుపోయిన వలుగ తీరాలోలో 
ప్రేమోత్తరీయం పరిచి 
దివాయానుభవంతో మలచిన భవయానవయాగీతాలని 
గంధరవేగాయకుడిలా ఈ లోకాన్కి విన్ప్సా్తను’

అన్ అంట్ననిది అందుకే.

కానీ ఇకకిడే ఒక ప్రశని తలెత్్తత్ంది. నరసింహసావేమ తన కవితవేం భగవాన్  
రమణమహరిషి కరుణించి వరిషించిన రమాయాక్షర ఝరి అంట్నానిరు కదా. రమణులు 
అదె్వేత్ కదా. ఆయన దృషిటులో గరువు, ఆత్మ ఒకటే కదా. మరి ఈ కవితవేం ఎందుకు 
ప్రవహిసు్తననిట్టు?

తాను కాక మరొకరునానిరనని తలపు, ఆ మరొకరిని చేరాలనని తపన, ఆ తీవ్రత 
అధికమై కవితవేంగా మారడంలో ఎంతోకొంత రొమాంటిసిజం లేకపోలేదు. గొపపి 
భకి్తకవులందరిలోనూ ఈ లక్షణం కన్ప్సు్తంది. అందుకన్ గీతాంజలకి తాను చేసిన 
అనువాదాన్కి ముందుమాట రాసుకుంటూ చలం ‘గీతాంజలన్ అర్థం చేసుకోవడాన్కి 
ముఖయామైన అభయాంతరాలు అదె్వేత వేదాంతమూ, సైనూస్’ అన్ అనానిడు.

ప్రత్ భకి్తకవీ ఒకరకంగా విశిష్టుదె్వేత్ అన్చపపివచుచు. తానూ, సరేవేశవేరుడూ 
ఒకటే అనని ఎరుకతో పాట్ తాన్కింత ఎడంగా ఉనానిననని జాగృత్ కూడా 
ఉంట్ందతడికి. కాన్ పూరి్త అదె్వేత్లై కవితవేం చప్పిన కవులు కూడా ఉనానిరు. 
సవేయంగా భగవద్రమణులే అరుణాచలం మీద కవితవేం చప్పిన ఉదాహరణ ఉంది.

కాన్ ఈ విషయంలో రమణుల వైఖరి మొదటినుంచీ సపిషటుంగాన్ ఉంది. 
22-3-1939 న జరిగిన ఒక సంభాషణ ఇలా నడిచింది:

భకు్తడు: భకి్త ముకి్తకి దారితీసు్తందా?

మహరిషి: భకీ్త, ముకీ్త వేరు వేరు కావు. భకి్త అంటే ఆత్మసవేరూపుడిగా ఉండటం. 
ప్రత్ ఒకకిరూ ఆత్మసవేరూపులే. తాను అనుసరించే సాధనాల వలలో మన్షి 
దాన్ని తెలుసుకుంటాడు.ఇంతకీ భకి్త అంటే ఏమటి? భగవంత్డి గరించి 
ఆలోచించడం. అంటే దానర్థం తకికిన అన్ని ఆలోచనల కనాని ఆ ఒకకి 
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ఆలోచనన్ ప్రధానమైంది కావడం.ఆ భగవంత్డికి అంటే తన ఆత్మకి తనన్ 
తాను అరిపించుకోవడం. ఇక అతడే న్నుని తన చేత్లోలోకి తీసుకునానిక న్నుని 
అడ్డగించేదేముంట్ంది? వేరే ఆలోచనలేలోకపోవడమే భకి్త, అదే ముకి్త కూడా.

జా్ఞనమారా్గన్ని విచారమార్గమన్ కూడా అంటారు. అది పరాభకి్త తపపి మరేమీ 
కాదు. తేడా అంతా మాటలోలోన్.

భకి్త అంటే సరేవేశవేర ధాయానమేనన్ మీరంట్నానిరు. ఎంతకాలమైతే విభకి్త 
లేదో అంతస్పూ భకి్త ఉననిటేటు. ఈ ప్రక్రియ చివరికి గీతలో చప్పిన ధ్యాన్ని 
సాధిసు్తంది.

ఆరో్త జిజా్ఞసురరా్థరీ్థ జా్ఞనీ చ భరతరషిభ
తేష్ం జా్ఞనీ న్తయాయుక్త ఏకభకి్తరివేశిషయాతే 

ధాయానమెట్వంటిదైనా మంచిదే. కాన్ ఎట్వంటి వియోగభావనా లేకుండా 
తన ధాయానమూ, తన ధాయానవసు్తవూ ఒకకిటై ఉండాల. అదే జా్ఞనం. జా్ఞనమంటే 
ఏకభకి్త. అన్ని అవస్థలోలోనూ జా్ఞన్దే చరమావస్థ. ఎందుకంటే అతడు 
ఆత్మసవేరూపంగా మారిపోయాడు, ఇక ఆ పైన చయయాడాన్కేమీ మగలదు.
అతడు పరిపూరు్ణడవుతాడు, న్రభాయుడవుతాడు. దివేతీయాత్  వై భయం 
భవత్. నువువే కాక మరొకటి ఉననిదంటేన్ భయం కలుగత్ంది. అటాలో 
రండవదంటూ లేన్ జా్ఞనం, అదే ముకి్త, అదే భకి్త.

అట్వంటి సవేసవేరూపసి్థత్లో అతడు దేన్ని ప్రసు్తత్ంచినా అది ఆత్మప్రశసి్త గాన్ 
పరిణమసు్తంది. భగవాన్  అరుణాచలం మీద పదాయాలు చపే్త అవి న్జాన్కి ఆత్మసు్తత్ 
పంచకమే. 18-1-1936 న జరిగిన ఒక సంభాషణలో ఆయన సపిషటుంగా చపాపిరు:

‘ఈశవేరో గరురాతే్మత్-ఈశవేరుడు, గరువు, ఆత్మ ఒకటే. ఎంతకాలమైతే నీలో 
దె్వేతభావన ఉంట్ందో అంతకాలం నువొవేక గరువున్ అన్వేషిసూ్తంటావు, 
ఆయన వేరే ఎకకిడో ఉనానిడనుకుంటావు. కాన్ ఆయన సతయాం బోధించగాన్ 
నీకు ఆ అంతరదాృషిటు తక్షణమే లభిసు్తంది.’

చూడటాన్కి మొదటోలో ఈ కవితవేం గీతాంజల తరహా కవితవేంలా కన్ప్ంచినా 
తేడా ఇకకిడే ఉంది. గీతాంజల విశిష్టుదె్వేత భావనలోంచి వచిచున కవితవేం. కాన్ ఇది 
అదె్వేత సాధనలోంచి పలకిన కవితవేం. ఇదంతా గరుసు్తత్, ఆత్మసు్తత్, సతయాసు్తత్.
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కాబటేటు ఇటాలోంటి వాకాయాలు:

‘ఐనా నా పనులనుంచి
కారాయాలనుంచి
సృజనాత్మక సవేరాల ధవళమనుంచి
సంగీత జీవనతీరాలోలో
న్ను పందిన ఆనందానుభవం
ననుని దయాపరుడిని చేసు్తంది
ఆలోచనాసముద్రంలో
సతాయాన్వేషణాసక్త నావికుణి్ణ చేసు్తంది
జీవితవైశాలాయాన్ని సువిశాలం గావిసు్తంది.’

తనన్ తాన్టాలో వివరించుకునానిక మళాళు భగవాన్ న్ స్మరిసూ్త ఇటాలో అంటాడు:

‘భగవాన్  మీరు వరంగా ప్రసాదించిన
అక్షరసంపదన్
లోకాన్కి పంచాలన్ గాఢంగా సంకలపిసు్తనానిను
ఆనందంగా ఆహాలోదంగా మానవులందరు
హరషిగాన ప్యాసకు్తలై
అనురాగతీరాలోలో నరి్తంచాలన్
ప్రేమజావేలా హృదయంతో ఆశిసా్తను.
ఎన్ని అందాలని ఎన్ని లాలతయాపు సవేరాలని
మరన్ని రూపసందరయా శిలాపిలని
మలచి మరో ప్రపంచాన్ని ఆవాహన చేయడాన్కి
న్ను అకుంఠిత దీక్షతో చేస్్తనని ఈ అక్షరయాగాన్కి 
ననుని న్ను ఆహుత్ చేసుకుంటాను
అగినిలా శుభ్రపడతాను
అసూయా దేవేష రహిత సందరయా ప్రపంచాన్ని
సవేపని హరివిలులోలతో అలంకరిసా్తను.’

3
ఈ కవితవేం చదువుత్ంటే నాకు జలాలుదీదాన్  రూమీ రాసిన దివాన్ -ఈ-షంష్-ఈ-
తబ్రీజీ గరొ్తసూ్త ఉంది. ఒక విశావేసి మరొక విశావేసికి దరపిణంగా ఉంటాడనని ప్రవక్త 
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మహమ్మద్  వాకాయాన్కి రూమీ, షంష్దీదాన్  ఒక సజీవ ఉదాహరణగా న్లబడా్డరు. తన 
మత్రుడు, గరువూ అయిన షంష్  న్ కీరి్తసూ్త రూమీ తన గరించి తన్ గానం చేసాడు. 
తన గరించి తాను చపుపికుంట్ననిట్టుగా తన గరువున్ కీరి్తంచాడు.

ఈ రచన కూడా అటాలోంటిదే. ఇందులో ఉనని ‘న్ను’ కవి న్ను కాదు. అది ఆత్మ 
సవేరూపమైన న్ను. ఇకకిడ కవి భగవాన్. న్ను న్ను అంటూ కవి కీరి్తంచిందంతా 
భగవాన్  అనుగ్హాన్ని. అందుకన్ ఈ కవితవేం భగవాన్  కరుణించి వరిషించిన 
రమాయాక్షరఝరి అన్ కవి మొదటోలోన్ మనకు చపేపిసాడు. 

ఈ కవితాధారమీద, ఈ కవితవేశైలమీద చలంగారి ప్రభావం, ముఖయాంగా 
‘భగవాన్  పాదాల ముందు దివాన్ ’ ముద్ర చాలా సపిషటుంగా కన్ప్సూ్త ఉంది. 
‘బ్రహ్మసమాజ గీతాలు’ (1917) రాసినపుపిడు చలం తకికిన భకి్తకవులాలోగా ఒక 
దె్వేత్ లేదా విశిష్టుదె్వేత్. కాన్ ‘యశోదాగీతాలు’, ‘న్వేదన’ రాస్నాటికి ఆయన 
అదె్వేతానుభవం వైపు మళాళుడు. ‘సుధ’ వయాకి్తగా, రచయితగా, కవిగా చలం సాధించిన 
అత్యాననిత తపోభూమకనుంచి వలువడ్డ కవితవేం. ఆ కవితావేన్కి ఒక కవిపరంపరన్ 
కూడా చలం కనుగొనానిడు. ‘సుధ’ న్ ముగిసూ్త ఆయన చప్పిన ఈ కవిత చూడండి:

ఈ 
మూలసూత్రాన్ని
జా్ఞనమూరి్త సకిందుడు
కైలాసగిరిపై 
తండ్రికి ఉపదేశించాడు. 

ఈ 
న్గూఢసతాయాన్ని
వటవృక్ష సమాసీనుడై
శ్రీమదదాక్షిణామూరి్త
తననిరి్థంచిన సిదు్ధలకి
అనుభవైకయాం చేసాడు.

ఈ
వేదాంత రహసాయాన్ని
శ్రీ రమణభగవాన్ 
వాక్  దృక్  మౌనాలతో
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తనానిశ్రయించిన ఆరు్తల 
జా్ఞనన్త్రాన్ని తెరిచారు.

ఆ కవిపరంపరలో చలంగారితో పాట్ ఇపుపిడు నరసింహసావేమగారు కూడా 
చేరుత్నానిరు. వారికి, వారు సు్తత్ంచిన ఆ గరుసవేరూపాన్కి, ఆ ఆతా్మనందాన్కి 
మీ కనాని ముందుగా నా నమసుస్లు సమరిపించి ఈ ‘ప్రేమగానవసా్రాన్ని’పుపిడు మీ 
భుజాలమీద న్ండుగా కపుపిత్నానిను.

2015
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వకువనే ఇచిచిన త్జాపండు

కవిరాజు ఇపుపిడు తెలుగలో కవితవేం రాసు్తనని వాళలోలోలో ఒక విలక్షణమైన సాధకుడు. 
తకికినవాళలోంతా కవితారచన చేసూ్తండగా కవిరాజు మాత్ం మధయాయుగాల 
రసవాదిలాగా బంగారం తయారుచేస్ విదయాలో న్మగనిడై వునానిడు. పూరవేకాలపు 
ఆలెకిమసుటులు సీసాన్ని బంగారం చేయాలన్ ప్రయత్నించారు. సీసం బరువైన 
లోహం. అది తమసుస్కి ప్రతీక. కాన్ కవిరాజు హీలయంన్ బంగారంగా మారాచులన్ 
ప్రయత్నిసు్తననివాడు. ఇది ఒకపుపిడు వైదికఋష్లు చేసిన ప్రయోగం. సీసం తామసిక 
లోహంకాగా, సూరయాకాంత్, ఉదయించేవేళ సాత్్తవికం, కొదిదాగా రోజు గడిచాక 
రాజసికం. మరి చీకటిపడ్డపుపిడు సూరయాకాంత్ ఎకకిడుంట్ంది? అపుపిడది మనసుస్లో 
ప్రజజావిరిలేలో సవేపానిలని ఆశ్రయిసు్తంది. న్రంతరం సూరయాకాంత్న్ ఆరాధించేవాళలో 
సవేపానిలోలో కూడా సూరయాకాంతే వలలోవిరుసు్తంది. అలాకాక, ఎవరైతే పగలు కూడా 
తమోమయప్రపంచంలోన్ కూరుకుపోయిఉంటారో, వసు్తమయప్రపంచాన్ని 
ధాయాన్సూ్త ఉంటారో వాళలో కలలు కూడా తామసికంగాన్ ఉంటాయి. అందుకన్ ఒక 
మన్షి అంతరంగం అతయాంత న్ర్మలంగా ఉందన్ చపపిడాన్కి అతడికొచేచు కలలే 
గర్తన్ పదదాలు అంటూంటారు.

కవిరాజు ఇంతదాకా వలువరించిన కవితవేం పగటిసూరయాకాంత్ ఆరాధన 
కాగా, ఈ ‘సూరోయాదయం’ కలలోలో ప్రజజావిరిలులోత్నని సూరయాకాంత్ స్్తత్ం.

2
ఈ కవితలని మొదటిసారి చదువుకుంటూ పోయినపుపిడే మననవి రకకిపట్టుకున్ 
లోపలలోలోపలకి లాకుకిపోవటం మనకి అనుభవాన్కొసు్తంది. ‘అత్తరు పులుముకునని 
కొత్తగాల’, ‘అదృశయాంగా ఆరడిపడుత్నని అనాహూత’, ‘కళలోమీద మృదువుగా 



సాహితయాసంసాకిరం 139

పారాడిన నమ్మతూల’ వంటి ‘మన్హర మారి్మక సమాసాలు’ ఈ పుస్తకాన్ని ఒక 
పువువేగా మారేచుసాయి. 

ఈ కవితావాకాయాలు కవితవేం గరించి మనకి తెలసిన విషయాలన్నిటినీ 
నమ్మదిగా కుదిపేయటం మొదలుపడతాయి. ఇంతకీ కవిత అంటే ఏమటి? ఇందుకు 
ప్రాచయాపాశాచుతయా ఆలంకారికులు, లాక్షణికులు, సిదా్ధంతకర్తలు ఎంతో చపాపిరు. కాన్ 
మనం బహుశా అడగవలసిన ప్రశని ‘కవిత అంటే ఏమటి’ అన్కాదు, ‘మామూలు 
మాట కవితగా ఎలా మారుత్ంది’ అన్. ‘కవితవేం ఒక ఆలెకిమ. దాన్ రహసయాం 
కవికే తెలుసు’ అన్ త్లక్  అంట్ననిపుపిడు, ఏ పరుసవేది తాకితే మటిటు బంగారంగా 
మారుత్ందో, ఆ సవేర్ణవిదయా కవికి మాత్మే తెలుసన్ అతడు సూచిసు్తనానిడు. న్జాన్కి 
మామూలు మాటలూ, కవితవేమూ ఒకే చోట్నుంచి పుటిటునా మరేదో ప్రతేయాకలక్షణం 
వలలో మామూలుమాట కవితావాకుకిగా మారుతోందన్ అందరికీ తెలసిన విషయమే. 
అయితే ఆ ప్రతేయాకలక్షణాన్ని మనం ఎకకిడ పట్టుకోవాల?

ఈ రోజు కవితవేం రాసు్తనని కవులు మన్షి గరించీ, సంఘం గరించీ, 
జీవితం గరించీ, రాజకీయాల గరించీ గాఢమైన భావోదేవేగాలు ప్రకటించడం 
కవితవేమన్ భావిసు్తనానిరు. కవిత అంటే వాళలో దృషిటులో ఒక utterance. అది 
కూడా emotionally charged utterance. కాన్ ఈ భావావేశం కవికి, 
‘తెలసి’, consciousగా సంభవిసు్తననిదయితే దాన్ కవితవేశకి్త దివేతీయశ్రేణిది 
మాత్మే అన్ చాలామంది కవులకి తెలీదు. ఏ భావావేశం కవికి ‘తెలయకుండాన్’, 
సదయాఃసపిందనగా వలువడుత్ందో అపుపిడే అది కవితావాకుకిగా మారుత్ంది. 
వాలీ్మకి మాన్ష్దశోలోకం అటాలో వలువడిందే. అట్వంటి సదయాఃసపిందనగా ఒక వాకుకి 
వలువడుత్ననిపుపిడు అందులో కవి వాడే భాష అతడి జాగ్దవస్థకు చందిన భాషగా 
ఉండదు. జాగ్దవస్థకు చందిన భాషలో ప్రాపంచికత అధికభాగం ఉంట్ంది. అకకిడ 
కారయాకారణ సంబంధాలూ, హేత్బద్ధతా, లాభనష్టుల ఆలోచనలూ ప్రధానంగా 
ఉంటాయి కాబటిటు, జాగృతభాష మన బుది్ధన్ సపిృశించినట్టుగా మన హృదయాన్ని 
సపిృశించదు. అందుకన్ ప్రత్ కవీ ముందు ఎదురొకిన్ సమసయా బండబారిపోయిన 
భాషకు పదునుపటటుడమెలా అననిదే.

భాషను సజీవంగా ఉంచుకోవడాన్కి కవులు మొదటినుంచీ అన్క మారా్గలు 
అన్వేషిసూ్త వచాచురు. అట్వంటి అన్వేషణలు ఎన్ని కవితవేఉదయామాలుగా గత 
రండుశతాబాదాలుగా ప్రపంచాన్ని కుదిపేసూ్త వచాచుయి. రొమాంటిసిజమ్  అటాలోంటి 
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ఒక ఉదయామం. అది ప్రాచీనఛందసుస్లని, సాంప్రదాయిక న్యమన్బంధనలని 
వదులుచేసూ్త, వయాకి్త తన భావావేశాలని స్వేచఛాగా చపుపికోవడం మీద దృషిటు పటిటుంది. 
సింబాలజమ్  మరొక ఉదయామం. అది వయాకి్త అంతరంగంలోన్ భావావేశాలని 
ప్రతీకాత్మకంగా, మారి్మకంగా ప్రకటించాలన్ చేసిన ప్రయతనిం. చిత్కళారంగంలో 
తలెత్్త కవితావేన్ని కూడా ప్రభావితం చేసిన కూయాబిజమ్ , డాడాయిజమ్ , సర్రియలజమ్ , 
మాజికల్ రియలజమ్  వంటి ఉదయామాలు కూడా మన్షి భాషలోన్ ప్రాపంచికత 
పాళలోను తగి్గసూ్త దాన్లో న్జాయితీ, మృదుతవేం, సంవేదనాత్మకతలను మరింత పంచి 
ప్రకటించడం కోసం కృషి చేశాయి. ఈ సమయంలో సర్రియలస్టు  ప్రవక్త ఆంద్రేబ్రెటన్  
సర్రియలజమ్  ఉదేదాశాలు ప్రకటిసూ్త చేసిన మొదటి మేన్ఫెస్టు (1924) లోన్ 
ఈ వాకాయాలను ఎత్్త చూపాలన్ ఉంది. 

‘మనమంకా తారికికసూత్రాల ప్రభావంలోన్ జీవిసు్తనానిం. ఈ విషయాన్ని 
న్ను మీ దృషిటుకి తేవాలన్ చూసు్తనానిను. అయితే ఈనాడు మనం జీవిసు్తనని 
యుగంలో తారికికపద్ధత్ల దావేరా మనం సాధించగల పరిష్కిరాలకు 
దివేతీయప్రాధానయాం మాత్మే ఉంది... నాగరికత ముసుగలో ప్రగత్ పేరిట 
మనం అనుసరిసు్తనని ఆచరణలకు ల్ంగన్ ప్రత్ఒకకి అన్వేషణనీ మనం 
మూఢవిశావేసమన్ లేదా మరేదో పేరు పటిటు పూరి్తగా న్షేధించేసాం... కాన్ 
ఇపుపిడు మనలోన్ ఊహాశాలీనత మళాలో తననుతాను న్లబట్టుకున్ సి్థత్కి 
చేరుకుంట్ననిది. మన బాహయాజీవితంలో కన్ప్సు్తనని శకు్తలని న్యంత్రించగల 
విచిత్శకు్తలు మన అంతరంగ లోత్లోలో దాగిఉనని మాట న్జమే గనక అయితే 
వాటిన్ మనం తక్షణమే చేజికికించుకున్, అవసరమయితే వాటిన్ మనం 
మన ఆలోచనకు అనువుగా నడుపుకోవలసి ఉంట్ంది... పైకి విరుద్ధంగా 
కన్ప్సు్తనని ఈ రండు సి్థత్లూ-సవేపనిం, యథార్థం అన్ వాటిన్ ఒక 
కైవలయాసి్థత్లో ఒక ‘సర్రియాలటి’లో భవిషయాత్్తలోనైనా సమనవేయపరచగలనన్ 
న్ను నము్మత్నానిను.’

మనమంతదాకా అధివాస్తవికతన్క విచిత్సాహితోయాదయామంగా మాత్మే 
భావిసూ్త వచాచుం. కాన్ మానవుడి సావేప్నికప్రపంచంలోన్ మహాశకు్తలని మేల్కిలపి 
వాటిన్ జాగ్దవస్థ యొకకి ఆలోచనకు అనువుగా సమనవేయించడమే సర్రియలసుటు 
ప్రవక్తల లక్షష్మన్ ఇపుపిడర్థమవుతోంది. కాన్, ఆచరణకు వచేచుటపపిటికి, సర్రియలజమ్  
పేరిట వచిచున చాలా కవితవేం మన్ప్రపంచంలోన్ శకు్తలని మేల్కిలపిడం దగ్గరే 
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ఆగిపోయింది. దాన్ని జాగ్దవస్థతో సమనవేయించే పన్ చేపటటునందువలలో ఆ కవితవేం 
ప్రజలకి సుదూరంగా ఉండిపోయింది.

కాన్ భారతీయకవులకి, ముఖయాంగా, ప్రాచీనకవులకి ఈ రహసయాం 
తెలుసు. వారు ఒక కవి కావయాన్రా్మణాన్కి పూనుకుననిపుపిడు అందుకు సావేప్నిక, 
జాగ్దవస్థల సమయాక్ సమనవేయం తపపిన్సరి అన్ గరి్తంచారు. ఆ ప్రయతనింలో 
భాగంగా, వారు కావయాభాషకూ, ప్రతీకలకూ సావేప్నికప్రపంచంమీద ఆధారపడితే, 
కావయాన్రా్మణపద్ధత్లకోసం జాగృతప్రపంచంమీద ఆధారపడా్డరు. ఒక కవితావాకయాం 
చపు్తననిపుపిడు ఆ వాకయాఉదేదాశయాం, తాతపిరయాం, అంటే ఆ కవితారచనాలక్షష్ం కవికి 
సపిషటుంగా తెలసిఉండాల. కాన్ ఆ లక్షాయాన్ని ఉదేదాశించి కవి ఏ కవితాభాషను 
ప్రయోగిసు్తనానిడో ఆ భాష మాత్ం సాధారణ లౌకికభాషకాకుండా చూసుకోవాల. 
తన భాష సాధారణలౌకికభాష కాకుండా ఉండాలంటే, ఆ భాష కవిహృదయం 
నుంచి న్రుగా, కవి జోకయాంలేకుండాన్ పంగిపరలే పదప్రవాహం కావాల. 
అంటే ఏకకాలంలో కవి conscious గానూ, unconscious గానూ కూడా 
ఉండాలననిమాట! పైకి విరుద్ధంగా కన్ప్ంచే తనలోన్ ఈ రండుపారాశ్విలనూ 
ఎంతో జాగ్త్తగా సమనవేయించుకుంటే తపపి ఒక కవితావాకుకి కావయాంగా మారదు. 
అందుకన్ ‘ఋషికాలేన్వాడు కవికాలేడు’ అననిది భారతీయ సాహితయాం.

సవేపానివస్థ, జాగ్దవస్థల సమయాక్ సమనవేయం నుంచి వలువడిన కవితావేన్కి 
భారతీయసాహితయాం నుంచి ఎన్ని ఉదాహరణలు ఇవవేవచుచు. అయితే ఈ క్షణానని 
నాకు సుఫూరిసు్తననిది వాలీ్మకి రామాయణంలోన్ ‘త్రిజటాసవేపనిం’ (సుందరకాండ, 
27.4-51). అశోకవనంలో సీతాదేవి ఎదట త్రిజట తనకు కలగిన సవేపానిన్ని 
వివరిసు్తననిపుపిడు ఆమె న్టివంట కవి పలకించిన భాష సావేప్నికభాష. అది మానవుడి 
మన్మయప్రపంచం నుంచి న్రుగా కొలలోగొటిటున ప్రతీకలభాష. ఆ మాటలనీని 
మనలోన్ ఏ అవయాక్తఆంతరంగిక ప్రపంచాలోని ఊగిసూ్తంటాయి. ఉదాహరణకి 
ఈ శోలోకం చూడండి:

భరు్తరఙ్కి తస్ముతపితయా తతః కమలలోచనా, 
చనదారోసూర్యా మయా దృష్టు పాణినా పరిమారజాతీ

కమలన్త్ అయిన సీత భర్త ఒడినుంచి పైకి లేచి చేతో్త చంద్రసూరుయాలని 
త్డుసు్తననిట్టుగా తనకు కన్ప్ంచిందన్ త్రిజట ఈ శోలోకంలో చపో్తంది. 
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చంద్రసూరుయాలని చేతో్త త్డవడమేమటి? ఇంతకనాని అధివాస్తవికమైన పదచిత్ం 
మరేదైనా ఉంట్ందా? కాన్ మన్మయప్రపంచపు భాష దావేరా కేవలమొక 
ఆధివాస్తవిక మన:సి్థత్న్ మాత్మే చిత్రించి ఊరుకోకుండా, శోకసిక్త రామన్త్రాలను 
సీత తన చేతో్త త్డిచిందన్ భావాన్ని ధవేన్ంప చేసు్తనానిడు. దాన్దావేరా సీతకొక 
మానసిక సాంతవేనన్ కలగించడం, రాక్షసప్రపంచాన్కొక భయాన్ని కలగించడమన్ 
సపిషటుమైన లక్షాయాన్ని కవి న్రవేహిసు్తనానిడు. కవి ఏకకాలంలో conscious గానూ, 
unconscious గానూ ఉండటమంటే ఇదే.

ఇట్వంటి ఉదాహరణలు ఆధున్కకవులనుంచి కూడా చూపవచుచు. శ్రీశ్రీ 
మహాప్రసా్థనాన్కీ, ఆయన తదనంతరం రాసిన అధివాస్తవిక కవితావేన్కీ తేడా 
ఇకకిడే ఉంది. మహాప్రసా్థనంలోన్ ‘కేక’ (1939)ను ఖడ్గసృషిటులోన్ ‘అధివాస్తవికుల 
ప్రవేశం’ (1950)తో పోలచుచూడండి. మొదటికవితలో అధివాస్తవిక అభివయాకి్త 
ఉననిపపిటికీ అది ఒక లక్షాయాన్కి అనుసంధాన్ంచబడింది. రండవ కవితలో అట్వంటి 
ఉదాత్తలక్షష్మేమీ లేదు.

కవితవేం అంటే ఏమటన్ ప్రాచీనఆలంకారికులు ప్రశినించుకుననిపుపిడు అది 
‘ఇష్టుర్థ వయావచిఛానాని పదావళ్’ (దండి, కావాయాదరశ్ము,1-10)అనానిరు. ఇకకిడ 
ఇష్టుర్థం అనని మాట గమన్ంచదగ్గది. ఇష్టుర్థరహితమైన పదావళ మనలో మానసిక 
సంచలనం తేగలదేమోకానీ ఆ సంచలనాన్కొక లక్షాయాన్ని చూప్ంచలేదు. లక్షష్శుది్ధ 
కలగిన పదావళ మాత్మే ఇష్టుర్థప్రాప్్త హేత్వవుత్ంది. అపుపిడే మామూలువాకుకి 
కవితావాకుకిగా మారుత్ంది. ఇట్వంటి లక్షష్శుది్ధన్ మనవాళ్లో ఋషితవేమనానిరు. 
ఈ విదయాకు దారి చూప్ంచింది వైదికఋష్లే. ‘సకు్తమవ త్తఉనా పునన్్త యత్ 
ధీరా మనసా వాచమక్రత’ (విజు్ఞలు తమ బుది్ధబలంతో గింజలను జలెలోడతో జలలోంచి 
శుభ్రం చేసినట్లోగా శబాదాలని జలెలోడపటిటు కవితవేం చపా్తరు) అన్ ఋగేవేదం (10.71.2) 
అంట్ననిది. ఇలా జలెలోడ పటటుడం conscious activity, కాన్ ఏ శబదాజాలాన్ని జలెలోడ 
పడతాడో ఆ శబదాజాలం తొలగా సుఫూరించేది మాత్ం unconscious గాన్.

3
కవిరాజు సూరోయాదయంలో ఇట్వంటి వయాకా్తవయాకా్తలాపన కన్ప్సు్తననిందువలలోన్ 
ఈ మాటలనీని చపపివలసి వచిచుంది. ఈ కవితవేంలో కవి మానసికప్రపంచంనుంచి 
అతడి జోకయాం లేకుండాన్ న్రుగా పంగిపరిలోన ప్రతీకలూ, పదాలు ఎన్ని ఉనానియి. 



సాహితయాసంసాకిరం 143

అవి మన మానసికప్రపంచాన్ని కూడా మన ప్రమేయం లేకుండాన్ సంచలనపరుసా్తయి. 
ఉదాహరణకి, ఈ కవిత చూడండి:

‘నీకూ నాకూ నడుమ నాలుగెకరాల మాగాణి- 
విషం పంచుకుంటావో, అమృతం పండించుకుంటావో’

‘చవిలో ఊది పోయాడు ఒక వేకువ జామున ఆ తేజోమూరి్త!’

ఇందులో ‘నాలుగెకరాల మాగాణి’ అనని మాట గమన్ంచదగ్గది. ఈ మాట 
జాగ్దవస్థనుంచి వచిచున మాట కాదు, ఇది హేత్వుమీదా, తరకిం మీదా ఆధారపడ్డ 
మాట కాదు. అది నాలుగెకరాలే ఎందుకు కావాల? ఐదెకరాలో, రండకరాలో 
ఎందుకు కాకూడదు? కాన్ నాలుగెకరాలు అన్ తరాకితీతమైన ఒక ప్రయోగంవలలో 
ఆ కవిత న్రుగా మన మనసును గచుచుకుంట్ంది. మనం దాన్ని న్రలోక్షష్ం చేసి 
ముందుకుపోలేం. ఆ పదప్రయోగం వరకూ కవి సావేప్నికభాషమీద ఆధారపడా్డడు. 
ఆ తరువాత రండువాకాయాలు జాగృతప్రపంచాన్కి చందిన మాటలు. అందులో 
కవి సందేశం సపిషటుం. అయితే మొదటి వాకయాంలోన్ ఆ తరాకితీత పదప్రయోగమే 
లేకపోయుంటే ఈ వాకాయాలు వటిటు శుషకిసందేశంగాన్ మగిలపోయుండేవి. ఆ మూడు 
వాకాయాలు కవితగా మారి ఉండేవికావు. అలాగన్ మగిలన రండు వాకాయాలోలోన్ సపిషటుమైన 
సందేశం లేకపోయుంటే, కేవలం మొదటివాకయామే ఉండి ఉంటే, ఆ కవిత అర్థంకాన్ 
ఒక సంకేతపదంలాగా మగిలపోయుండేది. అలాకాక సావేప్నికప్రపంచానీని, తారికిక 
ప్రపంచానీని ఒకదాన్కొకటి అర్థవంతంగా సమనవేయం చేసినందువలలోన్ ఈ అభివయాకి్త 
కవితగా మారిందన్ న్ననుకుంట్నానిను. ఇట్వంటివన్ని ఉదాహరణలు: 
‘అకాలంలో చట్టుమీద అరముగి్గన రండు సీతాఫలాలు’, ‘ముటెటులతో ఒళ్లో తడిమ 
తరలపోయిన ముంగిసమథునం’, ‘గినని అందుకున్ త్రిగి వనకికి ఇచిచున వింతపక్షి’ 
‘ఏ చర్మకారుడి కశలాన్కీచికకిన్ పాదుకలు’ వంటి సావేప్నికప్రతీకలే లేకపోతే కవి 
చూసిన, చూప్సు్తనని ‘భావరూప గోవ్రజం’ మనకి నమ్మదగ్గదిగా అన్ప్ంచేదే కాదు!

ఒక కవి తన కవితవేం మనకు విన్ప్సు్తననిపుపిడు మనం మొదట చూడవలసింది 
ఆ కవి మన్ప్రపంచం ఎంత సజీవంగా ఉందననిది. అన్నిటికనానిముందు ఆ కవి 
కవితవేంలో ఇంద్యాలకు అగ్రాహయాంగా ఉండే ఆదిమసాంకేత్కభాష ఒకట్ండాల. 
ఇంద్యాలకు అందన్ అట్వంటి తరాకితీత చేతన దావేరా, చిత్ంగా, ఆ కవి తనకొక 
ఇంద్యనైశితాయాన్ని సాధించుకుంటాడు. అట్వంటి నవీన ఇంద్యనైశితయాంవలలో 
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కవి మన ఇంద్యాలకి కూడా కొత్త సంవేదనాత్మకతను అనుగ్హిసా్తడు. ఈ 
ఇంద్యాతీత చేతనా, తదావేరా సాధయాపడే ఇంద్య సకుమారయామూ, ఈ రంటినీ 
కలప్ మనవాళ్లో ‘కవి ప్రత్భ’ ఆనానిరు. అది వామనుడు చప్పినట్లోగా ‘కవితవేబీజం’. 
భటటుతౌత్డు చప్పినట్టుగా ‘నవనవోన్్మషశాలన్’.దాన్ని మనం గరు్తపటాటులంటే 
అది ‘రమణ్యార్థ ప్రత్పాదకం’ గా ఉండాలననిది ఆలంకారికుల చివరి మాట. 
రమణ్యార్థమంటే, ఏ అరా్థన్ని తగలుకున్ మనసుస్ పదేపదే రమసూ్తఉంట్ందో 
ఆ అర్థమననిమాట. ఆ తగలుకున్ గణం జాగ్దవస్థకు చందిన భాషకనాని కూడా 
సవేపానివస్థకు చందిన భాషకు ఎకుకివగా ఉంట్ందననిదే ఇకకిడ న్ను పదేపదే చపు్తనని 
అంశం.

కవిరాజు మనకి అందిసు్తనని ఈ ‘సూరోయాదయం’ ఈ నవనవోన్్మష శాలతవేం 
వలలో, ఆయన మాటలోలోన్ చపాపిలంటే, ‘వేకువన్ లేప్ ఇచిచున ఒక తాజాపండు’గా మన 
చేత్లోలో రాలంది. ఆసావేదించండి.

2010
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స్నీహవాక్యం

‘సాహితయారతని’ మడిపలలో భద్రయయాగారితో పరిచయమై దాదాపు రండుదశాబాదాలు 
కావొసూ్తంది. 92-94 మధయాకాలంలో న్ను సమగ్గిరిజనాభివృది్ధసంస్థ, ఉటూనిరులో 
జిలాలోగిరిజనసంక్షేమాధికారిగా పన్చేసాను. అపపిటోలో న్ను జిలాలోలో ఏ పాఠశాలకు 
వళలోనా ప్లలోలు ‘జిలలోంటె జిలలోకాదు, అదిలాబాదు జిలాలో, అదిలాబాదుజిలాలో, ఆదివాసి 
జిలాలో’ అన్ పాట పాడుత్ండేవారు. ఆ పాట విననిపుపిడలాలో, ఆ కవి ఎంత ధనుయాడు 
అన్ప్ంచేది. అది రాసింది భద్రయయాగారనీ, ఆయన ఉటూనిరులోన్ జిలాలోపరిషత్  
హైసూకిలు ప్రధాన్పాధాయాయులుగా పన్చేసు్తనానిరనీ తెలసిన తరువాత, వంటన్ 
పోయి ఆయనను కలసాను. పాతతరం గరువులని తలప్ంచే రూపం, వేషధారణా, 
సమయామైన పలకరింపు, వినమ్తా-భద్రయయాగారిన్ ఒకకిసారి చూసినవారు కూడా 
ఆయనను మరవడం కషటుం.

ఆ తరువాత, మా ఐ.టి.డి.ఏ చేపటిటున ఎన్ని విదాయాకారయాక్రమాలోలో, ముఖయాంగా, 
ఉపాధాయాయ శిక్షణాకారయాక్రమాలోలో భద్రయయాగారు చాలా ముఖయాపాత్ పోషించారు. 
మా జిలాలో ఏజెనీస్ విదాయాశాఖాధికారి శశిధరరావుగారు ఒక వేసవి అంతా ఆ 
పాఠశాలప్రాంగణంలోన్ శిక్షణాకారయాక్రమాలోలో గడిపేసారు. ఆ కారయాక్రమాల 
పడుగతా భద్రయయాగారు ఆయనకు అనీని తాన్ అయి, సాయం చేసారు. ఆయన్ 
సహాయకుడు, ఆయన్ బలులో కొటేటువాడు, ఆయన్ రిస్రుస్పరస్ను, ఆయన్ 
పాటపాడేవాడు, చివరికి, తన పాట తన్ పాడుకుంటూ ప్లలోలతో ఎటాలో డానుస్ 
చేయించాలో ఉపాధాయాయులకు చపపిడం కోసం తాన్ సవేయంగా డానుస్ చేసి 
చూపేవాడు. అట్వంటి ఉపాధాయాయున్కి జిలాలోసా్థయి, రాష్టసా్థయి, జాతీయసా్థయి 
ఉత్తమ ఉపాధాయాయున్గా సతాకిరం లభించడంలో ఆశచురయామేముంది!
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ఉదోయాగజీవితం నుంచి విరమంచాక కూడా ఆయన సృజనాత్మకజీవితం నుంచి 
విరమంచలేదు సరికదా, మరింత సృజనాత్మకంగా మారారనడాన్కి సాక్షష్ంగా 
ఎన్ని రచనలు వలువరిసూ్తన్ వునానిరు. ఈ రచనలోలో ఆధాయాత్్మకత, ఆత్మన్వేదన 
ముఖాయాంశాలు. ఉపాధాయాయుడిగా చేసిన పనులోలోనూ, ఇపుపిడు పూరి్తకాల రచయితగా 
చేసు్తనని పనులోలోనూ ఒకటే అంతసూస్త్ం. అది శీలన్రా్మణం, శీలసంరక్షణం.

‘శ్రీహరిలీలలు’ (2009) వలువరించిన తరువాత ఇపుపిడు ‘శ్రీశివలీలలు’. 
ఒకపుపిడు తెలుగనాట ప్రత్ కవీ శివసు్తత్ చేయకుండా ఉండలేకపోయేవాడు. 
తెలుగన్ల ఎన్ని మతాలకు ఆలవాలంగా న్లబడింది. బౌద్ధంలో 16 శాఖలూ 
తెలుగనాట వరి్ధలాలోయి. జైనాన్కి ఇట్ తెలంగాణ, అట్ కళంగాంధ్ర కూడా 
పట్టుగొమ్మలు. వైష్ణవాన్కి, ముఖయాంగా వైష్ణవభకి్త ఉదయామాన్ని వీరవైష్ణవం సా్థయికి 
తీసుకువళలోన ఘనత కూడా తెలుగసీమదే. శాకే్తయం, సరం, గాణాపతాయాలతో 
పాట్ చారావేక, హేత్వాద ఉదయామాలని కూడా తెలుగవాళ్ళు రండుచేత్లో్త దగ్గరకు 
తీసుకునానిరు. అయినా కూడా, గత 2000 ఏళ్ళుగా తెలుగవాళ్ళు సుదీర్కాలంపాట్ 
ఆదరించిన మతం, నత్్తనపట్టుకుననిదేమటంటే శైవమన్ చపపివలసివుంట్ంది. ఇది 
నా మాట కాదు. ఆంధ్రదేశంలో మతపరిణామాలను క్షుణ్ణంగా అధయాయనం చేసిన 
ప్రసిద్ధ చరిత్ పరిశోధకుడు ఆచారయా బి.ఎస్ .ఎల్ . హనుమంతరావు చప్పినమాట. 
ప్రత్ మతమూ ఒక దశలో పేదలకు సన్నిహితంగా ఉంట్ంది. కాన్ రాజాశ్రయం 
దొరగా్గన్ మతాధిపత్లు ప్రజలకు దూరమవుతూన్వచాచురు. కాన్, బహుశా 
తెలుగమండలంలో శైవమొకకిటే ఆదినుంచీ న్టిదాకా అనానిరు్తలకీ, ఆతా్మరు్తలకీ 
సన్నిహితంగా ఉంటూవచిచుందన్ చపపివచుచు. అందుకన్ ఇపపిటికీ అపుపిడపుపిడు ఎవరో 
ఒక కవి శివపూజాసుమాలతో మనముందుకొసూ్తన్ వునానిడు. ఆ మధయా సిరివననిల 
సీతారామశాస్త్రి ‘శివదరపిణమ్ ’ (1999), తన్కళళు భరణి ‘ఆటగదరా శివా’, ‘శబాభాష్  
రా శంకరా’ (2010) తరువాత, ఇపుపిడు భద్రయయాగారి ‘శ్రీశివలీలలు’.

ఇందులో చప్పిన కథలు పూరవేకవులు సంసకిృతంలోనూ, తెలుగలోనూ 
చప్పిన కథలు. శ్రీకాళహసి్తమాహాతా్మష్న్ని ధూరజాటి, సిరియాలుడి కథనీ, దక్షయజ్ఞ 
విధవేంసానీని శ్రీనాథుడూ, కుమారసంభవగాథన్ కాళదాసూ, నననిచోడుడూ, 
మారకిండేయుడి కథన్ మారనా రాసారు. కాన్ వారవవేరినీ తలప్ంచన్ పద్ధత్లో 
భద్రయయాగారి కవితాధారసాగింది. ఈ కథలో మధయాలో, పూలమధయా బిలవేపత్రాలాలోగా 
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దావేదశ జోయాత్రిలోంగాల ప్రశసి్త, గోకర్ణక్షేత్ మాహాత్మష్ం వంటివాటితో పాట్ ముఖయాంగా 
ఆత్మన్వేదనాత్మకంగా చప్పిన కొన్ని పదాయాలూ అలరారుత్నానియి.

కందపు ఛందము్మనుగొన్ 
అందముగా నీశుగొలు్తనవిరళభకి్తన్  
సుందరసుమసమపదెదాపు 
మందారమరందభావ మధురిమ గ్రోలన్ 

అన్ ఆయన్ చపుపికునానిరు. ఆ మాటలు న్జమన్ప్ంచేటట్టు ఇందులో పదాయాలునానియి. 
మరొక రండుపదాయాలు కూడా స్మరిసా్తను:

కవి గరువుల గొలుత్ను మది 
శివలీలల వ్రాయు నాకు చిత్తంబలరన్  
తవయాశీసుస్ల గోరుదు 
భవుమహిమలబాడు నాకు భావముల్సగన్ 

శివ నీ స్తవనము జేత్ను 
భవతాపము దీరచురావ!భరా్గ! శంభో! 
కవనములనలులో బలమడు 
తవ స్వల్ తనువేన్డుత్ తథయాము లంగా!

అట్వంటి బలమూ, భావాలూ భద్రయయాగారికి శివానుగ్హంతో మరింత 
కాలంపాట్ సమకూరాలన్ కోరుకుంటూ.

2011
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కొనినీ కొండగురు్లు

ఏదైనా ఊళ్లో ఎవరిదైనా ఇలులో పోలుచుకోడాన్కి కొన్ని కొండగరు్తలడుగతాం. 
ఆ ఇంటికీ, ఆ గరు్తలకీ సంబంధమేమీ ఉండదు. కానీ ఆ ఇంటి గరించి మన 
సంజా్ఞనాన్కి ఆ కొండగరు్తలు చాలా అవసరం. ఒకసారి ఇలులో దొరికాక, ఇక 
ఆ గరు్తలతో మనకి పన్లేదు. కాన్ మరొకరవరేనా ఆ ఇంటికి వళళుడం కోసం 
దారి అడిగితే ఆ గరు్తలే చపుతాం. మనం వాటిన్ పట్టుకున్ ఆ ఇంటికి చేరామనని 
న్శిచుంతవలలో.

తన్కళళు భరణి జీవలక్షణాన్ని తెలుసుకోడాన్కి అతడి సాహితయాం, అతడి ఇతర 
సృజనాత్మకకృత్లు అట్వంటి కొండగరు్తలుగా నాకు ఉపకరించాయి. వాటి 
ఆధారంగా అతడి ఆంతరంగిక ఆరాటాన్ని, వేదననీ న్ను పోలుచుకోగలగానన్ప్ంచింది. 
ఇపుపిడు నాలాంటి వాళళుకి మరికొందరికి ఉపకరిసా్తయన్, ఆ కొండగరు్తలు 
చపాపిలనుకుంట్నానిను.

మొదటిది, అతడుండే వీథి: అది మనందరం జీవిసు్తనని ప్రపంచం లోదే. 
ఆ వీథిలో కూడా జనసమ్మరదాం, దుమూ్మ, ధూళ్ ఉనానియి. విరిగిన బత్కులు, అతకన్ 
మనసులు, పగిలన జా్ఞపకాలూ ఉనానియి. వాటిన్ గరు్తపటటుడాన్కి ‘పరికిణ్!!’ 
(2000) కొన్ని ఆనవాళళుసు్తంది. అందులో వాళళుమ్మ రాళళుపలలో సవేరాజయాలక్ష్మి 
చప్పినట్టుగా ‘ఒకొకికకి మడతలో విష్దం, విన్దం, శృంగారం, గారం, సరసం, 
అకకిడకకిడ చిటికడు వేదాంతం..’ ‘భరతమాత కిరీటం వొరుసుకున్ న్రంతరం 
అకకిడ కూడా నత్్తరోడుతో ఉంట్ంది’. మామూలుగా చాలామంది విషయంలో 
మనం ఈ వీథి దగ్గరే ఆగిపోతాం. మనం ఇంతదూరం ప్రయాణించింది ఇకకిడికి 
చేరుకోడాన్కా అనని న్రుతాస్హం మనన్ ఆ ఇంటి మెట్లో ఎకకిన్వవేదు.
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కాన్, భరణిలో ఏదో ఆకరషిణ ఉంది. అతడి చూపులోలో, మాటలోలో ఉనని 
న్జాయితీవలలోన్మో మనం అతడి మన్మందిరంలో అడుగపటాటులనుకుంటాం. 
అతడి మన్లోకం ఎట్వంటిదో అతడు తీసిన ‘సిరా’ చిత్రాన్ని బటిటు పోలుచుకోవచుచు. 
అది సాధారణమానవుల మనసుస్ కాదు. కళాకారుల మన్మయకోశమది. పైకి 
పచచుగా ఉనాని లోపల భగభగమండుత్నని అగినిపరవేతాలతో దాన్ని పోలచువచుచు. 
అందులో సాధుతవేంతో పాట్, అమానుషతవేం కూడా ఉంట్ంది. సూఫీ కవీంద్రుడు 
రూమీ ఒకచోట అంటాడు. తనలో ఒక సుపర్ణమూ, ఒక సరపిమూ కలస్ 
ఉనానియన్. సుపర్ణం ఆకాశంలోకి ఎగరాలనుకుంట్ంది. సరపిం భూమ నరియలోలోకి 
చొరబడాలనుకుంట్ంది. దాన్ని బైరాగి ఇలా అంటాడు:

‘తోవలు రండేరండు 
తోవ తెలయగలటందులకు, 
ఒకటి, నీల ఆకసంలో ఎగిరే పులుగల దారి 
మరొకటి చిమటల, గబిబాలాల దారి’

సృజనశీలమనసుకిలందరి వేదనా ఇదే. న్రంతర ఆత్మసంగ్రామం. తనలోన్ 
లఘువయాకి్తన్ తనలోన్ గరువయాకి్త జయించడం కోసం చేస్ పోరాటం. ఆ పోరాటంలో 
తనలోన్ లఘుమానవుడు గెలస్్త, అపుపిడు జీవించినా అది మరణమే, అలాకాక, 
గరుడు గెలచాడా, మరణించినా, అది అమరతవేమే. ఆ వైనమంతా ‘కీ’ చిత్ంలో 
చూడవచుచు.

చిననిచిత్రాల దరశ్కుడిగా భరణి తన మన్లోకపు తాళంచవిన్ మనకందించాడు. 
విశవేనాథ సతయానారాయణా, సాలవేడార్  డాలీ పకకిపకకిన్ న్వసించే ఇలలోది. అది శ్రీశ్రీ 
హృదయమా, భరణి హృదయమా అనని ఆలోచన అవసరం లేదు. ఆధున్కకవి 
హృదయమే అంత.

కాన్, భరణి ఇంటిచిరునామా ఇకకిడితో ఆగిపోలేదు. అలా ఆగిపోయింటే, 
శతాధిక ఆధున్క కవులోలో అతడు కూడా ఒకడు. అన్కమంది సృజనాత్మక కళాకారులోలో 
అతడు కూడా ఒకడై, అకకిడితో ఆగిపోయిండేవాడు.

కాన్, అతడి మన్మయకోశం దాటిన తరువాత, సననిన్ దారిగండా ఆ జీవుడి 
ఆనందమయకోశం లోకి అడుగపటాటుల. ఆ గరు్తలు ‘ఆటగదరా శివా!!’ (1999)లో 
ఉనానియి. ఆ కావయాం ఒక ఐశవేరయాన్ధిన్ చేరుకోడాన్కి ఉపకరించే రహసయాలప్పటం. 
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అకకిడ ఉనని గరు్తలనీని ప్-లటరేట్ . అక్షరాలుకావవి. పాండితయాంతో చేరగల 
చోట్కాదది. విశవేనాథా, సాలవేడార్  డాలీ కూడా అకకిడికి పోవాలన్ జీవితమంతా 
ప్రయాస పడా్డరు. రూమీ, బైరాగి లాంటి ఏ కొదిదామంది దగ్గరో మనకట్వంటి 
ఐశవేరయాం కన్ప్సు్తంది. లలలో, బసవేశవేరుడు, కబీర్ , జయదేవుడు, వేమన, వీరబ్రహా్మలు 
మాత్మే న్వసించగలగే తావది. ఏ పూరవేసుకృతం వలలోన్ ఆ రహసయాపథపటం 
గరించి భరణికి తెలసింది, అతడు వంటన్ యాత్ మొదలుపటాటుడు. ఒకకిడూ 
పోకుండా న్నూని, ననూని ప్రత్ ఒకకిరినీ తనతో రమ్మన్ బిగ్గరగా ప్లుసు్తనానిడు. 
ఆ ప్లుపులు ఏ ఇంటినుంచి వినవసు్తనానియో తెలయాలంటే ‘ఆటగదరా శివా!!’ 
తతా్తవిలు చదవాల. ఓప్గా్గ ముందుకు పోవాల. అపుపిడు:

‘ఆటగద భూమపై 
మూడువంత్ల నీరు 
మగతాది కనీనిరు 
ఆటనీకు’

లాంటి మాటలు వినగలుగతాం.

మహాభకు్తల జీవితాలోలో ఒక విషయం మనకి బోధపడుత్ంది. వాళ్ళు 
చాలామంది మనముండే వీథులోలోన్, మన ఇళళులాలోంటి ఇళళులోలోన్ బత్కుత్ంటారు. 
కాన్, మన హృదయాలు సంక్షుభితంగా ఉంటే, వాళళు హృదయాలోలో సముద్రాల 
నీలమ, ప్రతూయాష్ల అరుణిమ వలలోవిరుసు్తంటాయి. 

సిన్మాపంకంలో జీవిసూ్త కూడా తన హృదయాన్ని పద్మంలాగా న్లుపుకోడాన్కి 
ఎలా ప్రయత్నిసు్తనానిడో చూడాలన్ భరణి ఇలులో వత్కుకింటూ న్ను బయలుదేరింది.

2010
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అపూరవా విదా్యవంతుడు

గోపాలయయాదీ నాదీ ఒకే కుట్ంబం. మాది ‘నలనలా వననిల’ కుట్ంబం. 
హైదరాబాదులో సి.వి.కృష్్ణరావుగారి సన్నిధిన ఎకకిడకకిడి మనసువేలూ ఒకచోట చేరి 
దాదాపుగా మూడు దశాబాదాలుగా తమ హృదయాలీని, కవితలీని పంచుకుంటూవునానిరు. 
ఒక తోటలో చేరిన ప్టటులు. అన్ని రకకిలూ ఒకకిలాంటివికావు. అన్ని కూజితాలూ 
ఒకకిలాంటివికావు. కాన్ తరువు అదే, తరుఛాయ అదే. ఒకరిన్కరు పోలుచుకోడాన్కీ, 
గండ దిటవు చేసుకోవడాన్కీ, గొంత్ సవరించుకోవటాన్కీ అదొక వేదిక. 
ఎవరి న్పథాయాలతో వారు అకకిడికి చేరినా, ఒకరిన్కరు చవిఒగి్గ వినడమెలాన్ 
కృష్్ణరావుగారు న్రుపిత్ంటారు. ఆత్మలోత్లోలోంచి పరలని చీలుచుకు పలకిన 
ఏ వాకాయాన్కైనా ఎటాలో సలాం చేయాలో చూప్సా్తరాయన. అందుకన్ ఆ సాంగతయాంలో 
కొన్ని వననిలలు పంచుకునాని చాలు, తకికినవారంతా ఆతీ్మయులనుకోవటాన్కి. 
కనుకన్ తన కవితలు చూడమన్ గోపాలయయా నననిడిగినపుపిడు అది నా ఇంటోలో 
మన్షి, నా స్దరుడు అడిగినటేలో అన్ప్ంచింది.

2
ఒకే గూటిపక్షులమైనా గోపాలయయా గొంత్ వేరు, తకికినవారి గొంత్వేరు. అందరూ 
వత్కుకింట్ననిది వేరు, గోపాలయయా అన్వేషిసు్తననిది వేరు. ఇంకా చపాపిలంటే 
సి.వి.కృష్్ణరావుగారి బాట కాదిది. సామాజిక అసంతృప్్తన్వయాక్తం చేయాలనుకున్ 
ఏ కవులకూ చందన్ గొంత్ ఇది. 

ఇటాలోంటి వైవిధయాం గరించే ఒకపుపిడు బైరాగి ఇలా అనానిడు:

త్వలు రండేరండు త్వతెలయగలటందులకు 
నీలోన్నుని సరవేజగత్ కూడకలయగలటందులకు 



152 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ఒకటి, వలుగకొరకు వేచియుండి విజయఫలసాధన 
రండు, కటికచీకటిలో దూరదృషిటు సంపాదన.

‘కటికచీకటిలో దూరదృషిటు సంపాదన’ న్ కోరుకునని కవులే ఏ కాలంలోనైనా 
ఆధున్క కవులన్ప్ంచుకుంటారు. సాంసకిృత్క పునరుజీజావనకాలాన్కి చందిన 
షేకిస్యరు ఇపపిటికీ ఇంకా ఆధున్కుడిగా కన్ప్సు్తనానిడంటే అందుకు కారణం అతడి 
పాత్లు ఈ ‘దూరదృషిటు సంపాదన’ కోసం పాకులాడటమే. 

అతడిముందు గ్రీకునాటకకర్తలునానిరు, రోమన్  పురాణకథలునానియి, 
పాతన్బంధనప్రవక్తలునానిరు, గోత్క్ , స్లటుక్  పురాణవిశావేసాలునానియి. ఈ ధోరణిన్ 
డాసటువిసీకి, ఇలయట్ , జాయిస్ , కాఫ్కి అందుకునానిరు. భారతీయకవితవేంలో 
ముకి్తబోధ్ , త్ష్ర్ రాయ్ , అజే్ఞయ ఉనానిరు. ఆధున్క తెలుగకవితవేంలో శ్రీశ్రీ, 
నారాయణబాబు, పఠాభి, బైరాగి, త్రిపుర, వేగంట మోహనప్రసాదులునానిరు.

ఏమంటారు వీళళుంతా? వీళ్ళు చపేపిదేమంటే, కవితవేం మన్షి జాగ్దవస్థలో 
మాటలు మాటాడితే లాభం లేదన్. మన చుటూటు ఉననివనీని ఆ మాటలే. నీత్వాకాయాలు, 
ప్రబోధవాకాయాలు. ఒకరకంగా చపాపిలంటే అవనీని ‘ఫిలటుర్్డ ’ వాకాయాలు. నీలో 
సవేతఃసిద్ధంగా పుటిటున ప్రకంపనలని సామాజికవిలువలతో వడగటిటున సూత్రాలు. ఆ 
మాటలు మాటాడితే నీకు సామాజికంగా ఆమోదం తక్షణసాధయాం. కాన్ ఆత్మలోకంలో 
దివాలా మాత్ం తపపిన్సరి. ఋషి కాన్వాడు కవితరాయలేడు, న్జమే, కాన్ 
ఋషితావేన్కి అన్నిటికనాని ముందు న్జాయితీ ప్రాత్పదిక. ముందు నీపటలో నీకు 
న్జాయితీ, నీ భావాలపటలో న్బద్ధత.

ఆ మాటకొస్్త గరజాడలోకూడా ఈ ఛాయ లేకపోలేదు. ముతాయాలసరాల 
గరజాడలో కాదు. కనాయాశులకింలో గరజాడ. గిరీశంతో పలకించిన కవితవేంవనక 
కనవచేచు గరజాడ. 

ఇరవయయావశతాబదాంలో ఆధున్కతావాదం కింద వృది్ధచందిన ఈ ఆలోచనలో, 
తరువాత రోజులోలో ఆధున్కానంతరధోరణిగా ప్రాచురయాం పందిన ఈ ఆలోచనలో 
ఉననిదిదే, నువువే ప్రవచించే ఆదరాశ్లోలో న్జమెంతో, ఆత్మవంచన ఎంతో 
న్గ్గతేలుచుకోమన్. ఈ ధోరణి అన్నిటికనాని అతయాంత విపలోవాత్మకమైందనడంలో 
సందేహం లేదు. ఎందుకంటే, ప్రత్ సమాధానమూ అంత్మంగా ఒక డాగా్మకింద 
మారిపోకతపపిదన్ మెలకువ అది. ప్రత్ దినం వంబడీ రాత్రి తరలరాకతపపిదన్ 
న్ష్ఠిరమైన మెలకువ అది.
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3
గోపాలయయా కవితవేం చదువుత్ంటే నాకు ఈ మధయా కవితవేం రాసూ్తనని 
బి.ఎస్ .ఎం. కుమార్  అన్ యువకుడి కవితవేం గరొ్తచిచుంది. జవేలంచేకవితాచేతనలో 
గోపాలయయాకూడా ఒక నవయువకుడిగా కనబడా్డడు నాకు. న్జాన్కి ఇపుపిడు యువకులు 
ఇట్వంటి మౌలకకవితవేం రాయడం లేదు. ప్రత్ యువకుడూ ఏదో ఒక వాదాన్ని, 
ఒక సమాధానాన్ని, ఒక లేబుల్ న్, ఒక డాగా్మన్ పట్టుకు వేలాడుత్ననివాడే. తనన్ 
ఎంత సతవేరం సమాజం ఆమోదిసు్తందా అన్ ప్రసారమాధయామాల విపణిమధయాకొచిచు 
న్లబడుత్ననివాడే. కానీ, ఈ వరదలో పడికొట్టుకుపోకుండా గోపాలయయా ఒక పకకిన 
న్లబడా్డడు. ఆత్మహననం చేసుకోవటం ఇషటుం లేక ఆత్మశోధన చేసుకుంట్నానిడు. 
వలుత్రు గరించి చేస్ ప్రత్ప్రకటనలోనూ ఎంతో చీకటి కాబటిటు, చీకటిలోన్ 
వలుత్రుకోసం వత్కుత్నానిడు. ఇట్వంటివాళళున్ బైరాగి సాహసికులనానిడు. 
ఆయన మాటలేని మళాళు తలచుకుంటే:

సాహసికుడా, కన్ప్ంచవు చీకటికూకటి వేళ్ళు వాటికలో 
చొచుచుకపో, చీకటిలోకి 
చీకటి గండలోలోకి 
యీ మంటిన్, యీ రాత్న్ 
ప్రతయాక్షపు కూటనీత్న్  
తొలచిమలచి చీకటిలో 
చొచుచుకపో, గచుచుకపో... 
చొచుచుకపో చిమటలదీక్షతో, వానపాముల ఓప్కతో..

‘ప్రతయాక్షపు కూటనీత్’- గోపాలయయా చేసు్తనని సమరమంతా దీన్మీదన్ 
అనుకుంట్నానిను. కంటికికన్ప్ంచేదాన్ మీదన్ చిరకాలంగా కవులూ, సైంటిసుటులూ 
పోరాటం చేసూ్తవునానిరు. ఒక చింతనాపరుడు ఈ విషయాన్ని వివరిసూ్త కవికి 
ప్రధానశత్రువు ‘కామన్  స్న్స్ ’ అనానిడు. కవితవేం న్జాన్కి నాన్ -స్న్స్ . కాన్ దాన్ని 
‘స్న్స్ ’ అయేయాటట్టు చపపిగలగాల. ఇదొక అపూరవేవిదయా. గోపాలయయాకి ఈ విదయాలో 
అక్షరాభాయాసమైంది.

‘పునీతమైన చీకటిపైన  
ఏ దేహకాంత్ పడడాన్కిక వీలులేదు..’
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‘కళళును వడబోసుకుంటూ  
రాత్రిన్ రంగరించి 
కాట్క చేసిందెవరో.’

‘రాలుత్ననిది 
లో వలుపల 
దేహాకారంతో 
వాకిట చీకటి-’

ఇట్వంటి కవితవేం ఖన్జలవణాలూరే నీరు. సమాజవృక్షపు మూలాలోలో 
చిటిటుపటిటుప్లలోవేరులో భూగరభాంలో ఈ సారాన్ని పీలుచుకున్ పైకి పువువేలుగా, కాయలుగా, 
ఫలాలుగా వికసిసా్తయి. ఇట్వంటి కవులే లేకపోతే కవితావేన్కి దికేకిలేదు.

2012
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లలిత్నందప్రసాదం

జీవితానుభవాలదావేరా మనం పందే అనుభూత్న్ సుఖమనీ, సంతోషమనీ, 
ఆనందమనీ రకరకాల పేరలోతో ప్లుసా్తం. అందులోనూ ఆనందంలో కూడా 
సా్థయిభేదాలునానియి. ఉపన్షత్్తలు ఆనందాన్ని మానుష్నందమనీ, దివాయానందమనీ 
విడదీశాయి. సంపనునిడూ, ఆరోగయావంత్డూ అయిన ఒక యువకుడు పందగలగే 
ఆనందం మానుష్నందమనీ, దివాయానందం దాన్కన్ని వేలరట్లో అధికమనీ ఉపన్షత్్త 
భావించింది. మానుష్నందాన్కీ, దివాయానందాన్కీ మధయా ఆ సరిహదుదాగీత ఎకకిడ 
ఉంది? సాధారణమానుష్నందాన్ని దివాయానందంగా మారేచు ఆ రాసాయన్కప్రక్రియ, 
ఆ ఆధాయాత్్మకప్రయోగం ఎపుపిడు మొదలవుత్ంది? ఎపుపిడు పూర్తవుత్ంది? అసలు, 
ఒక మన్షి మానుష్నందం నుంచి దివాయానందంవైపుగా ప్రయాణిసు్తనానిడన్ 
మనకలా తెలుసు్తంది?

నా యౌవనదినాలోలో న్న్కపుపిడొక విచిత్మైన భావావేశాన్కి లోనయాయాను. 
ఆ కాలమంతటా న్ను నాకు సుఫూరిసు్తనని ఆనందమంతా కవితవేమేననీ, దాన్ని 
త్రిగి మాటలోలో పటటువలసిన అవసరం లేదనీ భావించేవాణి్ణ. న్జమైన కవితవేం కవి 
అనుభూత్లోన్ ఉంది తపపి, దాన్ని మాటలుగా, వాకాయాలుగా పేరచువలసిన అవసరం 
లేదన్ గటిటుగా నమే్మవాణి్ణ. అపపిటోలో నాకూ, శేషేంద్రకీ మధయా ఉత్తరప్రత్యాత్తరాలు 
నడిచేవి. న్న్కసారి ఈ భావాలే ఆయనకు విశదంగా ఉత్తరం రాశాను. అపుపిడాయన 
రాసిన జవాబు మరవలేన్ది. ఆయననానిడు కదా, అనుభవం అక్షరంగా రూపాంతరం 
చందితేన్ అది కవితవేమవుత్ందన్. కవి తన రసానందంలోన్ మున్గిపోతాననడం 
ప్రత్ కవికీ కవితాసాధన తొలదశలో ఏరపిడే ఒక భ్ంత్మయ దశ అనీ దానునించి 
ప్రత్ కవీ ఏదో ఒక విధంగా బయటపడకతపపిదన్ కూడా రాశాడాయన.
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వేదకాలమానవుడయినా, హీబ్రూప్రవక్త అయినా, జెన్  సూఫీ సాధువులైనా, 
తమ దివాయానందాన్ని మాటలోలో ప్రకటించకుండా ఉండలేకపోయారు. ఒక మానవుడు 
దివాయానందం పందుత్నానిడనడాన్కి అతడి మాటలే మనకి ఆనవాలు. అనాది 
కాలంనుంచీ ఒక మన్షి దావేరా మనం వినగలగే కవితావాకాయాలు మానవాళ 
పందగల దివాయానందాన్కి గరు్తగా న్లబడుతూఉనానియి. సాధారణ ఆనందం ఒక 
మన్షి శరీరాన్కీ, అతడి మనసుస్కీ మాత్మే పరిమతమైతే అతడు తన ఆనందాన్ని 
నలుగరి ఆనందంగా భావించినపుపిడూ లేదా నలుగరికీ ఆనందంగా పరిణమంప 
జేయగలగినపుపిడూ ఆ ఆనందం దివాయానందంగా మారుత్ననిదన్ మనం 
గ్హించవచుచు. 

2
లలతానందప్రసాద్  మనముందుంచిన కవితవేంలో అట్వంటి ప్రయాణసూచన 
కన్ప్ంచడం నననింతో ముగ్ధణి్ణ చేసింది. ఈ సంపుటంలోన్ 93 కవితలూ, 41 
హైకూలూ పూరి్తగా దివాయానంద ప్రకటనలేనన్ న్ననలేను. కానీ ఆ దిశగా ఎగరాలనని 
తపనా, ఆ ఆనందసూఫూరి్తన్ అందుకోవాలనని వేదనా ఈ కవితలోలో కన్ప్సు్తనానియి. 
ఈ వాకాయాలు చూడండి :

‘నా లోపల తంగేడు చట్లో 
పూవులపై గంపులు గంపులుగా 
వాలుత్నని సీతాకోకలైన ప్లలోలు 
వాటికి మకరందం ఏమో! 
నాకు వాటి సందరయాం, స్వేచఛా అబుబాత్నానియి.’

‘జీవాన్కీ, ప్రాణాన్కి, దాహారి్తకి నీరు 
కాలాన్కి, శీలాన్కి, ఆరి్తకి కవిత 
కనీనిటి చుకకిలో పారే కారుణయా కిరణాలు 
సృజనాకాశంలో కవిగాంచే ఇంద్రధనుసుస్లు.’

కవిత ఉకి్తవైచిత్రికాదనీ దాన్కనాని ముందు అది దృషిటువైచిత్రి అనీ కవి సరిగాన్ 
న్దాన్ంచాడు. ఈ వాకాయాలు చూడండి:



సాహితయాసంసాకిరం 157

‘కాలమైనా, కళ అయినా 
గమనమైనా, గమయామైనా 
న్లవేనీరయినా, పారే ఏరయినా 
ఇహమైనా, పరమైనా 
కంటికటకాన్ని బటిటు దృషిటు 
దృషిటున్ బటిటు సృషిటు.’

కవి లోకాన్ని చూస్ దృషిటున్ బటిటు అతడి హృదయంలో కలగే రసానుభూత్ 
ముందు మౌనంగాన్ పరిణమసు్తందన్ నాకులాన్ ఈ కవి కూడా భావించినటేటు 
కన్ప్స్్తంది. అయితే ఆ మౌనం మాటగా మారినపుపిడే అది కవిత అవుత్ందన్, ప్రత్ 
కవితా ఒక మౌనఫలమనీ శేషేంద్ర అననిటేటు ఈ కవి కూడా ఇలా అంట్నానిడు:

‘మౌనఫలం 
మౌనవనంలో- 
భావనగా పుషిపించి 
భ్రమల సరభాలతో 
భ్రమణ సీతాకోకల నాకరిషించి 
పరపరాగ రాగ సంపరకింలో 
సృజన ఫలదీకరణ.’

3
ఒక మన్షి పందిన రసానుభూత్ మాటగా మారినంతలోన్ కవితగా మారిపోదు. 
దాన్కి మరికొన్ని రాసాయన్క ద్రవాయాలు అవసరమౌతాయి. ఒక మామూలు మాటన్ 
కవితగా మారచుడం ఒక రసవిదయా. మటిటున్ బంగారంగా మారేచు పరుసవేది లాంటిదది. 
దాన్లో సింహభాగం కవిదరశ్నాన్దే అయినపపిటికీ, కవి వాడగలగే అలంకారాలు, 
కవి ఉదేదాశిసు్తనని ప్రయోజనం, న్రా్మణచాత్రయాం, తన అనుభూత్పై తను చూపుకోగల 
సంయమనం వంటి మరన్ని విలువలు ఆ సవేర్ణవిదయాలో భాగమవుతాయి. అందుకన్ 
ఒకపుపిడు ఆలంకారికులు ప్రత్భతో పాట్, వుయాతపిత్్త, అభాయాసం కూడా ఉండాలన్ 
భావించారు. ఈ కవి కవితావాకాయాలు అట్వంటి కొన్ని గణగణాలని పందినపుపిడు 
ఎలా కన్ప్సు్తనానియో ఒకటి రండు ఉదాహరణలు:
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మొదటిది, కవి ప్రయోగిసు్తనని రూపకాలంకారాలు. ఒక మన్షి తన ఒక 
అనుభవాన్ని మరొక అనుభవంతో లేదా ఒక ఇంద్యానుభవాన్ని మరొక 
ఇంద్యానుభవంతో, లేదా ఒక మూర్త అనుభవాన్ని ఒక అమూర్తసాదృశయాంతో లేదా 
ఒక వయాకి్త పందే విశిష్టునుభవాన్ని పదిమందీ పందే సాధారణానుభవంతో పోలచుడం 
కవితవేం సతయాంతో చేస్ ఒక ప్రయోగం. అట్వంటి మెటఫర్  కి ఒక ఉదాహరణ:

‘ఆఖరి ఆటల బల్ కు 
చలాలో చదురైన ప్లలోలాలో 
ఇలలోంతా ఎకకిడ పడితే అకకిడ 
ఇలాలోల సతాయింపులు పటిటుంచుకోన్ 
పుస్తకాలే పుస్తకాలు.’

రండవది, కవి తాను పందే అనుభూత్న్ మనతో పంచుకొన్టపుపిడు సాధారణ 
దైనందిన జీవితవాయాకరణాన్ని దాటి దివాయానందవాయాకరణంలోకి అడుగపటిటునపుపిడు 
మామూలు వాకాయాల సింటాక్స్  బదులు కవితవేపు సింటాక్స్  ప్రతయాక్షమవుత్ంది. దాన్ని 
త్లక్  ‘ట్రాన్స్ పరంట్  చీకటి’ అనానిడు. అది మామూలు భాష లాగా సపిషటుంగా ఉండదు 
కానీ దాన్దావేరా దోయాతకమయేయా సతయాం మాత్ం చాలా సపిషటుంగా ఉంట్ంది. అలా 
సతయాం తటిలులోన గోచరించినపుపిడు మనమొక క్షణం దిగ్రాభారోంత్లో న్లబడిపోతాం. 
మన పరిమత వైయకి్తక భూమకను దాటి ప్రపంచప్రాణభూమకతో మమేకమవుతాం. 
అట్వంటి కొన్ని వాకాయాలు చూడండి:

‘ఇసుక పరలోలో- వననిల వలుగలో 
అడుగలడినపుడు వననిపూసలో నడిచినట్లోంది 
అయినవారు వనునిపూస న్మరినట్లోంది.’

‘ప్టటు ఎగిరింది 
ఎకకిడ వాలుత్ందో! 
పచచుదనం పంచటాన్కి.’

‘రాత్రి 
రైలు ప్రయాణం 
వననిలోలోకి చేరిచుంది చానానిళలోకు. ’
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‘దొరకన్ సీట్కు ధనయావాదాలు 
గమ్మంలో చలలోగాల తోడుగా 
గమయాం చేరాను.’

‘పరటోలో తమలపాకు తీగ 
ముదురుత్నని ఆకులు 
ఉంచలేను - త్ంచలేను.’

మూడవది, ఒక కవితకు కులోప్తత బిగవు తీసుకొసు్తంది. పదాలు బిగవుగా 
పదిగిన కవిత వజ్రాలు తాపడం చేసిన ఉంగరం లాగా సుశోభితంగా ఉంట్ంది. 
ఈ విదయా తెలుగకవులకింకా అలభయాంగాన్ ఉంది. అందుకన్ ఎవరి కవితవేమనాని 
చూసినపుపిడు వాళలో కవితలోలో అటాలోంటి తావులేమనాని ఉనానియా అన్ మరీమరీ వత్కి 
పట్టుకోవాలనుకుంటాను. ఈ కవిలో కూడా అటాలోంటి ఒకటిరండు తావులు :

‘సపిందనాగిని, మంచు పత్రాల 
పూగచఛాం సంకలనం 
విశవేవీణపై రాగమాలక’

‘చవులోలో సుళ్లో త్రుగత్నని మీ ప్లుపు 
స్మృత్గా మనసంగీకరించడం లేదు’

‘న్వేదన’ కవిత మొత్తం అటాలోంటి వజ్రాలు తాపడం పదిగిన హారంలాగా 
కాంత్లీనుతూ ఉంది. అందులో కవి దరిశ్ంచిన, ప్రయోగించిన పదబంధాలు 
కాలంతాకిడికి నశించవన్ నమా్మలన్ప్స్్తంది. ఎటాలోంటి పదబంధాలు! - ‘దుఃఖం 
వధించు అస్తం’, ‘అస్తం ఫలంచు యోగం’, ‘క్షామం నశించు కాలం’, ‘తొలకరి 
మెరుపుల న్లకడ’, ‘నమ్మ చడన్ స్నిహం’, ‘వస్్త వళలోన్ వసంతం’, ‘ఉననిది చపేపి 
ధైరయాం’, ‘ఒడ్డకికించే పందెం’, ‘ప్డుగన్ పటేటు వణుకు’, ‘చస్్త మగిలే చరిత్’, ‘విధిన్ 
జయించే ఓరిమ’ లాంటి మాటలు వళ్లో గగరొపిడిచేలా ఉనానియి.

నాల్గవఅంశం, కవి తన జీవితానుభవాన్ని కవితగా మారచుడం దావేరా తనకొక 
పాఠంగా, తనతోటి మనుష్లకు కూడా ఒక పాఠంగా మలచే ప్రయతనిం. అలాంటి 
ప్రయతానిలు సపిషటుత సాధించుకునని కవితలుగా ‘శేషప్రశని’, ‘మన్భావాలు’ కవితలని 
చూడవచుచు. అలాగే-
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వయాకి్త సమషిటు అంతఃకణమైతే 
ఏ ఆత్మహతయా సామాజిక హతయాకాదు?

అన్ వాకయాం కవిహృదయం తపపిన్సరిగా పందవలసిన పరిణత్కి గరు్తగా 
న్లబడుత్ంది. అటాలోన్ ఈ వాకాయాలు కూడా-

జా్ఞన - సృజన కారుణయా హసా్తలే 
కనీనిటి కరటాల కుదుళలోను పకలంచాల 
జీవితాన్ని కాలంతో కాదు న్ంపడం 
కాలాన్కి జీవితం ఊప్రు లూదాల.

ఇక చివరగా ఒక కవి తన అనుభూత్న్ కవితగా న్రి్మంచగల సామరా్థష్న్ని 
కవితాశిలపిమనుకుంటే, ఒక కవి పరిణత్కి న్జమైన గీట్రాయిగా న్లబడేది 
శిలపిసంయోజనమే. శిలపిసంవిధానాన్కి కవిదరశ్నం, రూపకసాదృశాయాలు, సింటాక్స్ , 
తన అనుభూత్న్ సారవేత్రీకరించగలగే న్రుపి అనీని అవసరమవుతాయి. అవనీని 
సమపాళలోలో కూడిన కవిత చపుపిన మనన్ ఆకరిషించి చిరకాలం న్లబడుత్ంది. 

ఈ సంకలనంలో ‘రైత్కొంగ’, ‘చరగన్ దృశయాం’ అటాలోంటి శిలపిసామరా్థష్న్ని 
సాధించిన కవితలుగా నాకు కనబడా్డయి. కవి సహజంగాన్ లలతానందుడు 
కాబటిటు కొంగలు, తూనీగలు, ప్చుచుకలు, ఉడతలు, సీతాకోకచిలుకలు అతణి్ణ 
పట్టుకున్ కవితలుగా మారడంలో ఆశచురయాం లేదు. ఇట్వంటి న్రుపి మనం ఈ 
రోజులోలో చాలామంది కవులోలో చూసు్తనానిం. కానీ ఈ కవి ఒక ఖాళ్సీసాలో కూడా 
విశావేన్ని దరిశ్ంచి చప్పిన కవిత ననుని ఆశచురయాపరచింది. ‘సీసాలో విశవేం’ కవిత 
దైనందిన జీవితాన్ని కావయామయం చేయడమేకాక, సందరయాం వసు్తవులో లేదనీ అది 
ద్రషటుదరశ్నంలో ఉందనీ మరొకమారు న్రూప్స్్తంది.

ఈ కవి దివాయానందంవైపు తన యాత్న్టాలోన్ కొనసాగించాలన్ మనసారా 
కోరుకుంట్నానిను.

2014
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అతడి హకృదయం ఒక పక్షితీర్ం

నా సాహితయాప్రయాణంలో నాకు ఆలసయాంగా దొరికిన మత్రుడు పరుగ రామకృష్ణ. 
మామూలుగా పత్రికలోలో కనబడే సాహితయావివాదాలోలోన్, ప్రభుతవేకవిసమే్మళనాలోలోన్, 
స్షల్  నట్ వరికింగ్  మాయాజాలంలోన్ ఆయన్ని మనం చూడలేం. ఒక ఏడాది 
ముగిసిపోగాన్ లేదా ఇంకా ఒక దశాబదాం ముగిసిపోకుండాన్ సాహితయాచరిత్కారులు 
రాసుకుంటూ ఉండే సమీక్షలోలోన్ లేదా ప్రకటించే తీరుపిలోలోన్ కూడా ఆయన మనకి 
కనబడడు. ఒక దశాబదా కాలంలోన్ ఎన్ని యుగాలూ, శకాలూ పూర్తయిపోయాయన్ 
చపుపికున్ ప్రసంగాలోలో కూడా ఆయన పేరు మనకి వినబడదు. 

ఇంతకీ ఎకకిడుంటాడాయన? మధయాధరాసముద్రతీరం ఒడు్డన్, మలేషియాలో 
సుననిపుగహలోలోన్, మచుచుప్చుచుపరవేతాగ్రాన్ని తన తెలుగ కవితలు విన్ప్సూ్త 
ఉంటాడు. ఉజెబాకిసా్తన్ , టరీకి, జర్మనీ లాంటి దేశాలోలో న్డు కవితవేం రాసు్తనని 
చాలామందికి తెలుగకవితవేమంటే రామకృష్ణ విన్ప్ంచే సరళసాత్్తవికభావాలే. అతణి్ణ 
చూసూ్త వాళ్లో, ప్రపంచంలో ఇంకా ఒక మూల, ఒక కవి శుభ్రంగా గాల పీలుచుకోవడం 
గరించీ, సూరయారశి్మ గరించీ, ప్రశాంతంగా పన్పాటలు కొనసాగించుకోవడం 
గరించీ ఆలోచిసు్తనానిడన్ గ్హిసా్తరు. 

2
అందుకన్ ఈ పక్షితీర్థం గరించి అతడి దీర్కవిత చదివినపుపిడు నాకు ఆశచురయాం 
కలగలేదు. తాన్ ఒక సరసీ్తరపక్షి. భూమాయాకాశాలు ఏకమయేయా అపురూపన్శశ్బదాం 
దగ్గరే ఒక జీవితకాలంపాట్గా ఆశచురయాపోయి ఆగిపోయినవాడు. తాన్ ఒక పక్షిగా 
రకకిలు చాపుకున్ ఖండాంతరయానం చేస్వాడు. కనకన్ ఎకకిడకకిడి పక్షులో 
ఇకకిడికి వచిచు వాలనపుపిడు వాటి భాష అతడు మాత్మే వినగలగాడు. తకికిన 
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కవులంతా ఇకకిడి ప్రపంచంగరించీ, మనుష్ల గరించీ, వర్గవర్ణవైరుధాయాల 
గరించీ సతమతమవుతూంటే అతడొకకిడూ ‘ఒక మంచు దేశం నుంచి, ఒక 
ఉష్ణప్రాంతంవరకూ’ పక్షులు కటిటున ‘ఋత్వుల వంతెన’నీ, ‘న్లపట్టునుంచి 
పులకాట్టువరకూ’ ప్రవహిసు్తనని ‘రంగల గంగధార’నీ దరిశ్సూ్త, సంభావిసూ్త, 
చపపిట్లో చరుసూ్త, ఎలుగెత్్త అరుసూ్త గడిపేసు్తనానిడు.

ఈ కవిత చదివాక రామకృష్ణను ప్రకృత్కవి అనవచుచు. అలా అనడం 
చాలా సహజమైన విషయం. కానీ కవులోలో ప్రకృత్కవులనీ, సామాజికకవులనీ 
రండురకాలుగా ఉంటారనుకోవడమే ఒక అపోహ. భూమీఆకాశమూ ఏకమయేయా 
దిగవేలయాన్ని చిత్రించిన ప్రాచీన చీనాకవులని ఈనాడవవేరూ ప్రకృత్కవులనరు, 
మహాకవులంటారు. మనుష్లమధయా అంకురించి, వరి్ధలలో, జీవితాన్ని సుసంపననిం 
చేస్ ప్రణయావస్థను చిత్రించడాన్కి ఐదురకాల ప్రాకృత్కభూమకలని చిత్రించిన 
ప్రాచీన సంగంకవులని మనం ప్రకృత్కవులు మాత్మే అనడాన్కి సాహసించం. చట్టు 
గరించి రాసినవాడు ప్రకృత్కవి అనీ, శ్మకుడి గరించి రాసినవాడు సామాజికకవి 
అనీ విడదీసి భావించడం తెలుగ సాహితయావిమరశ్లో మాత్మే, అదికూడా 20వ 
శతాబిదా చరచులోలో మాత్మే, కనవచేచు ఒక అపార్థం.

ఇంతకీ ప్రకృత్ అంటే ఏమటి? ఇపుపిడు నా బలలోమీద ‘Poetry for the 
Earth’ (1991) అన్ కవితాసంకలనం ఒకటి ఉంది. సారాడున్ , అలాన్  స్కిల్ ఫీల్్డ  
అన్ ఇదదారు కవితవేప్పాసులు సంకలనం చేసిన ప్రపంచవాయాప్త కవితాసంపుటి. 
అందులో వాళ్లో ప్రకృత్ గరించిన కవితావేన్ని ‘ఉతస్వం’, ‘నషటుం’, ‘ఆగ్హం’, 
‘ఓదారుపి’, ‘ధాయానం’, ‘పరిశీలన’, ‘అశాంత్’ అన్ పేరిట సంకలనం చేశారు. ప్రకృత్న్ 
చూడగాన్ మన్షికి కలగేది సంతోషం మాత్మే అన్ మనం మామూలుగా భావిసా్తం. 
కానీ ఈ పదాలోలో సంతోషమన్ పదమే లేకపోవడం గమన్ంచాల. న్జాన్కి ప్రకృత్ 
ఎదుట మన్షికి సుఫూరించేది కొంత ఓదారుపి, కొంత ధాయానం, కొంత అశాంత్, వరసి 
గొపపి ఉతస్వమన్ ఆ సంకలనకర్తలు చపు్తనానిరు. అంతేకాదు, ఆ సంకలనాన్కి రాసిన 
ముందుమాటలో ఒకచోట సారాడున్  ఎమరస్న్  రాసిన ఈ వాకాయాలని గరు్త చేసింది.

‘ఈ రోజు పదుదాన్ని న్ను చూసు్తనని ఈ సమో్మహనకరమైన ప్రకృత్దృశయాం 
ఇరవై ముప్పి సుక్షేత్రాల సమాహారం. ఇందులో ఒక క్షేత్ం మలలోర్ ది, మరొకటి 
లాక్ ది. కొదిదాగా దూరంగా కన్ప్సు్తనని అడవి మాన్ంగ్ ది. కానీ ఈ మొత్తం 
దృశయామానమవుత్నని లాండ్ స్కిప్  మాత్ం ఏ ఒకకిరిదీ కాదు. దిగంతంలో 
పరచుకొన్ ఉనని ఈ ప్రకృత్దృశయాం ఏ ఒకకిరి ఆసీ్త కాదు. విడివిడిభాగాలుగా 



సాహితయాసంసాకిరం 163

కన్ప్సు్తనని ఈ సుక్షేత్రాలనూ, దిగంతానీని కలుపుకున్ చూడగలగే న్త్ం 
ఎవరికుందో అతణ్్ణ కవి అంటాం, ఈ లాండ్ స్కిప్  అతడిది మాత్మే.’

దాదాపు రండు శతాబాదాల కింద రాసిన ‘న్చర్ ’ (1836) అన్ వాయాసంలో 
ఎమరస్న్  ఇంకా ఇలా రాశాడు:

‘మనం ప్రకృత్ గరించి ఇలా మాటాలోడుత్ననిపుపిడు ఒక కవి హృదయంతో 
మాటాలోడుత్ననిట్టు. అసంఖాయాకమైన ప్రాకృత్కవసు్తవులు మన మనసుమీద 
ముద్సు్తనని సమగ్ భావచిత్ం గరించి మాటాలోడుత్ననిట్టు. కటెటులు కొటేటువాడు 
కటెటుపేడున్ చూసు్తంటే, కవి వృక్షాన్ని చూసు్తననిదిందువలేలో... ప్రశాంతప్రకృత్ 
దృశయాంలో, ముఖయాంగా, దూరదిగంతరేఖ మీద మన్షికి గోచరించేది 
తన సవేభావంలో కనవచేచు సందరయాంలాంటి సందరయామే... ప్రకృత్ సదా 
ఆత్మకింపైన రంగలేని ధరిసు్తంది. విపత్్తలో చికికి నలుగలాడే మన్షి 
వంటఇంటోలో నగడు కూడా విష్దాన్ని మండుత్ంది. తన ప్యస్నిహిత్ణి్ణ 
కోలోపియిన మన్షికి ప్రకృత్దృశయాంలో కూడా చేదుభావమే సుఫూరిసు్తంది. 
సముననితంగా చింత్ంచలేన్ జనాభా ఉనని దేశంలో ఆకాశం కూడా ఏమంత 
సముననితంగా గోచరించదు...’

3
కొనానిళలో కిందట తూరుపిగోదావరిజిలాలో పదలాడకు చందిన కవిమత్రుడు ఎమె్మస్  
సూరయానారాయణ ‘హృదయం ఒక పక్షితీర్థం’ అన్ ఒక కవితాసంపుటి పట్టుకొచాచుడు. 
ఈ మధయా కువంపు పైన జరిగిన ఒక సాహితయాగోషిఠిలో పాల్్గనని నాకు ప్రసిద్ధ 
కననిడ అనువాదకుడు మారకిండపురం శ్రీన్వాస్ , కువంపు రాసిన ‘పక్షికాశి’ అన్ 
కవితాసంపుటి అనువాదాన్ని కానుకగా ఇచాచుడు. ఆ పుస్తకం చూడగాన్ న్ను గొపపి 
ఆశచురాయానుభూత్కి లోనయాయాను. ఎకకిడో పశిచుమ కరా్ణటకలో గతశతాబిదా ముప్పిలోలో 
కువంపు రాసిన ఆ ప్రకృత్సందరోయాతస్వకవితావేన్కీ, తూరుపిసముద్రతీరంలో 
ఈ మధయా ఎమె్మస్  రాసిన కవితావేన్కీ మధయా గొపపి సారూపయాం కన్ప్ంచడం ననుని 
చకిత్ణి్ణ చేసింది. అదే సారూపయాం రామకృష్ణ రాసిన ఈ కవితలో కూడా కన్ప్స్్తంది. 
ఎకకిడి కువంపు? ఎకకిడి ఎమె్మస్ ? ఎకకిడి పరుగ రామకృష్ణ? వీరవరూ ఒకరికొకరు 
తెలసినవాళ్లో కాదు. ఒకరి కవితావేన్ని మరొకరు చదివి ఉంటారనుకోను. కానీ 
ఈ కవులందరిలోనూ కనవసు్తననిదొకటే, అది ఎమరస్న్  చప్పినట్లోగా ఆ కవులు 
తాము జీవిసు్తనని ప్రదేశాలోలో దూరదిగంతరేఖ మీద చూస్్తనని సందరయామొకకిటే. 
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ఇంకా చపాపిలంటే ఎమరస్న్  చప్పినట్లోగా దూరదిగంతరేఖ మీద వారు దరిశ్సు్తనని 
ఆ సందరయాం వారి సవేభావసందరయాం, వారి ఆత్మసందరయాం. అందుకన్ ఆ కవితలు 
చదువుత్ననిపుపిడు మనలో కూడా మన సావేభావికసందరయాం, మన ఆత్్మకసందరయాం 
జాగృతమవుత్ననిట్లోగా మన గరి్తసా్తం. ఒక వారా్తపత్రిక కానీ, టెలవిజన్  సీరియల్  
కానీ ఒక రాజకీయప్రసంగం కానీ మనన్టాలోంటి అదివేతీయానుభూత్కి లోను చేయవు. 
కానీ హైకూ కవులోలో అగ్గణుయాడైన ఇసాస్ రాసిన ఈ హైకూ చదవగాన్ మనలో 
మహిమాన్వేతవయాకి్తతవేమేదో మేల్కినని అనుభూత్ మనకు కలగకుండా ఉండదు.

మరిచుపోవదుదా- 
మనం పూలు చూసూ్తమట్కే 
నరకం దాట్త్నానిం.

రామకృష్ణ రాసిన ఈ దీర్కవిత చదువుత్ంటే న్ర్మలనీలాకాశమూ, 
న్ర్మల నీలజలరాశీ సంగమసు్తనని ఒక శుభ్రదిగంతం మీద ఎకకిడకకిడి పక్షులో 
జరుపుకుంట్నని జీవితోతస్వం సాక్షాతకిరిసు్తంది. ‘పరాగమై పువువేనుంచి పువువే 
వరకూ’ పువువే చేస్ ప్రయాణం, సరాగమై ‘తీరం నుంచి తీరంవరకూ’ పక్షిచేస్ 
ప్రయాణం సుఫూరిసా్తయి. ‘రంగరంగల త్వాచీ పరచుకొన్, వసంతహేమంత 
హేలలని అలులోకున్ ఎగిరే పూలతోటలు’ కన్ప్సా్తయి. ఉదయాలు ‘సవేరమకరంద 
తరంగఝరులుగా’ గోచరిసా్తయి. సాయంకాలాలు ‘అనురాగ గీతామృతస్రవంత్లై’ 
ప్రవహిసా్తయి. అసలు మొత్తం ఆకాశమే ‘రంగపూలుపూచిన దృశయాం’ గా 
మారిపోత్ంది.

ఒక కవి ప్రకృత్కవిత రాసు్తనానిడంటే అతడు చటలోగరించీ, పక్షుల గరించీ 
రాసు్తనానిడన్ కాదు, మన అంతరంగాన్ని మూసివేసు్తనని తాతాకిలకస్థలకాల 
పరిమత్లని ఛ్దించుకున్ శాశవేతస్థలకాలాలని ఆవిషకిరిసు్తనానిడన్ అర్థం. సైబీరియా 
నుండి పులకాట్ కి ఎగిరివచేచు ఫెలోమంగో మనకి చపు్తననిదిదే. నువువే ఏడాది పడుగనా 
నీ ఇంటికీ, నీ వీథికీ, నీ ఐడియాలజీకీ బందీగా మగిలపోతే నీకు మనుగడ లేదన్. 
కనీసం ఏడాదికి ఒకకిసారయినా రకకిలు చాప్, అనంతవిహాయసంలోకి సాహసంతో 
ఎగిరిపోగలగాలనీ. నీ చిన్ని ఆకాశాన్ని దాటి దూరదిగంతాన్కి ఎదురీదాలన్నీని. 
రామకృష్ణ ఒక కవిగా చేసు్తననిదీ అదే, మనకి చపు్తననిదీ అదే.

2014
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వ్యకి్తవావికాసపర్మళం

పలమన్రు బాలాజీ కవితవేం ‘ఇదదారి మధయా’ తెరిచి కవితల్కొకికకిటే చదువుత్ంటే, 
నాకు హఠాత్్తగా ఒక పుస్తకం గరొ్తచిచుంది. రోజెర్  హౌస్్డన్ అన్ ఆయన రాసిన 
పుస్తకం ‘టెన్  పయెమ్స్  ట్ ఛ్ంజ్  యువర్  లైఫ్  అగైన్  అండ్  అగైన్ ’ (హారొ్మన్ బుక్స్ , 
నూయా యార్కి , 2007). 

ఆ పుస్తకం ఎకకిడో ఎయిర్  పోర్టు లో కొననిట్టు గరు్త. మాన్జిమెంట్ 
పుస్తకాలూ, కంపూయాటరు పుస్తకాలూ, వయాకి్తతవేవికాససాహితయామూ మాత్మే 
అము్మడుపోత్నానియనీ, కవితవేం కొన్చదివేవాళ్ళు లేరనీ అనుకుంట్నని 
ఈ కాలంలోన్ హౌస్్డన్  టెన్  పయెమ్స్  సీరీస్  మొదలుపటాటుడు. అందులో ‘టెన్  
పయెమ్స్  ట్ ఛ్ంజ్  యువర్  లైఫ్ ’ (2001) అన్ వలువరించిన మొదటిపుస్తకం 
2,00,000 ప్రత్లు అము్మడయింది. ఒకకి అమెరికాన్ కాదు, ప్రపంచవాయాప్తంగా 
పాఠకులు ఆ సీరీస్  కోసం ఎగబడా్డరు. ఇంతకీ ఆ సీరీస్ లో అతడు రాసింది తన 
కవితలు కాదు, ప్రపంచసాహితయాంలో ఎంచదగ్గ కొన్ని మేలమ కవితలు తీసుకున్ 
వాటిన్ అతడు పాఠకులకు పరిచయం చేసాడు. పరిచయం చేసాడనడం కనాని, 
వాటిన్ తన పాఠకులతో కలసి చదవడాన్కి ప్రయత్నించాడనడం సరిగా్గ ఉంట్ంది. 
గొపపి కవితవేం చదివే అవసరం గొపపి కవులకి మాత్మే కాదు, మామూలు 
పాఠకులకికూడా ఉంట్ందనీ, అయితే, మామూలు మనుష్లకి తమ అవసరం 
గరించి తమకు తెలయదనీ, మనమొకసారి ఆ అవసరాన్ని గనుక వాళలోలో జాగృతం 
చేస్్త వాళ్ళు కవితావేన్ని ప్రేమంచడం మొదలుపడతారనీ అతడు నమా్మడు. తమ పటలో 
అతడు చూప్ంచిన నమ్మకానీని, గౌరవానీని పాఠకులు వము్మ చేయలేదనడాన్కి అతడి 
పుస్తకాలకు దొరికిన ఆదరణ్ సాక్షష్ం.
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న్ను చదివిన పుస్తకంలో హౌస్్డన్  రాసిన ఒక ముందుమాట కూడా ఉంది. 
అందులో అతడు రాసిన కొన్ని వాకాయాలు: 

‘గొపపి కవితావేన్కి ఏ మన్షి జీవితంలోనైనా ఒక అగినిన్ రగిలంచే శకి్త 
ఉందన్ నాకు తెలుసు. దాన్కి మనపటలో మన దృకపిథాన్ని మారేచు శకి్తవుంది. 
మనం ప్రపంచాన్ని చూస్ దృషిటున్ కూడా మారచుగలదది. అన్నిటికనాని 
ముఖయాంగా, గొపపి కవితవేం మనకు సతయాం చపు్తంది. మనలో ఉనని సతయాంతో 
మనలని ముఖాముఖి న్లబడుత్ంది. గొపపి కవితవేం మనుష్ల జీవితాలని 
మారుసు్తందంటే, ఇదిగో, ఇందువలలోన్...’ 

‘కవితవేం ఎపుపిడూ న్రిదాషటు విషయం గరించి మాటాలోడుత్ంది. ఏదో ఒక ఫలానా 
అనుభూత్, దాన్సాంద్రతతో, దాన్దే ఐన న్రిదాషటుసవేరూపంతో మనముందు 
విపాపిరుత్ంది. ఫలానా సంగత్, ఒకాన్క సూరోయాదయం, ఈ సుప్రభాతం, 
ఇదిగో, ఈ గాఢప్రేమ - వీటి గరించి మాటాలోడుత్ంది. ఈన్రిదాషటుమైన దావేరం 
గండాన్ మనం సారవేత్రిక, సారవేజనీనజీవితంలోకి ప్రవేశిసా్తం..’

‘ఈ రకంగా కవితవేం మనకి దేన్నినా ఎటాలో పటిటుంచుకోవాలో న్రుపిత్ంది. 
మన లోపలప్రపంచం పటాలో, మన బయటిప్రపంచం పటాలో మనకి మెలకువ 
కలగిసు్తంది. ఇలా దృషిటుపటిటు పటిటుంచుకోవడమెలాన్ న్రపిడం దావేరా మన 
ప్రపంచం మనకి అలవాటైపోకుండా కాపాడుత్ందది. అలా కాపాడుకోవడం 
వలలో మనం మనచుటూటు వునని సజీవప్రపంచాన్ని గౌరవించడం న్రుచుకుంటాం. 
దాన్విలువ తెలుసుకుంటాం.’ 

‘మనం చూసు్తనని ప్రపంచంలో మనుష్లూ, వసు్తవులూ మానవజాత్, 
వసు్తసముదాయం అన్ సారవేత్రికాంశాలుగా మారిపోకుండా ఫలానా మన్షి, 
ఫలానా చట్టు, ఫలానా ఇలులో అన్ న్రిదాషటుతతో మనముందు న్లబడుత్ంటాయి. 
మనకొక అనుభూత్ కలుగత్ననిపుపిడు అందులో సూక్షా్మంశాలపటలో మనకి 
జాగృత్ కలగేది ఈ గణం వలలోన్.’ 

‘న్నటాలో నా చుటూటు ఉండే ప్రపంచాన్ని పటిటుంచుకుననిపుపిడు నాలో ఏదో 
మేల్కింట్ంది. న్ను నాకలవాటైన జీవితంలో పడికొట్టుకుపోకుండా నా 
అసలైందేదో దాన్కి చేరువగా జరిగే క్షణాలవి. అపుపిడు న్ను మరింత 
సూటిగా మారతాను. నా జీవితం నాకు మరింత సతయాంగానూ, గాఢంగానూ 
గోచరిసు్తంది.’
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2
బాలాజీ కవితలు చదువుత్ననిపుపిడు నాకు కలగిన అనుభూత్ మాటలోలో పటాటులంటే 
పై వాకాయాలే మళాళు చపపివలసివుంట్ంది. బాలాజీ తన చుటూటు వునని జీవితానీని, 
సమాజానీని వాటి న్రిదాషటుక్షణాలోలో, స్థలాలోలో పట్టుకుంటాడు. అది ఆంధ్రదేశపు 
సరిహదుదానుండి తమళనాడు రాష్్రిన్కి తీసుకువళేళు గడియాత్తం రోడు్డలాగా 
సపిషటుంగా, ఒక కొండగరు్తలాగా ఉండే, ఫలానా పారశ్విం. అకకిడితో ఆగడు, మనలని 
అకకిడికి తీసుకువళాళుక ఇలా అంటాడు:

‘కొంచమటాలో నడుదాదాం 
రండి 
లోయలో కూడా 
వేడి టీ దొరుకుత్ందికకిడ’

ఇపుపిడు కవితవేం రాసూ్తనని చాలామందిలాన్ బాలాజీ కూడా తన భావాలూ, 
అభిప్రాయాలూ, ఇష్టులూ, అయిష్టులూ పంచుకోవడాన్కి కవితావేన్నిక వాహికగా 
వాడుకుంటాడు. కానీ వాళళుకీ, ఇతడికీ తేడా ఎకకిడంటే, ఇతడికి జీవితపు 
న్రిదాషటుపారాశ్విలు తెలుసు. ఇతడి కవితది ‘న్ఖారస్యిన చమటవాసన’. జీవితపు 
రంగ, రుచి, వాసనలని సపిషటుంగా గరు్తపడతాడు కాబటేటు, ఇలాంటి వాకాయాలు 
రాయగలుగతాడు:

‘మటిటు నీరు కలగలసిన 
ఒక యవవేనపు అహంకారం 
సముద్రం’

‘అకాశం కింద న్లబడాల 
ఎండన్, వరాషిన్ని 
గాలన్, సహమానవసపిరశ్న్ 
శరీరం పైన పడన్వావేల’

‘కవుల న్ండా పసివాసన’
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3
బాలాజీ కవితవేం ఒక మన్షి తన జీవితాన్ని జీవించవలసినట్టుగా జీవించాలన్ 
కోరుకుంట్నానిడనీ, మనలని కూడా అలాన్ జీవించమన్వేడుకుంట్నానిడనీ చపు్తంది. 
అందుకన్ ఈ కవితవేసంపుటిన్ ఒక వయాకి్తతవేవికాసవాచకంగా పేరొకినాలన్ప్స్్తంది. 
మామూలు వయాకి్తతవేవికాససాహితయాం మనుష్లాలో ‘జీవించడం’ గరించి మాటాలోడదు, 
మనుష్లుగా ‘కన్ప్ంచడం’ గరించి మాత్మే పటిటుంచుకుంట్ంది. కానీ ఈ కవిత 
మనుష్లుగా జీవించడమెటాలోన్ చపు్తంది. అందులో కూడా ఎట్వంటి బరువూ, 
హంగూ, ఆరాభాటాలేలోకుండా. చాలా మామూలుగా. ఎంత మామూలుగా అంటే,

‘ఇదదారు కలసి చేస్  
ఒక అదుభాతమైన కారయాం 
కొంచం వేడి టీ తాగటం’

అన్టంత మామూలుగా, కాన్ ఎంత అసాధారణమైన వాకయామది!

న్డు ప్రపంచమంతా ప్పాసపడుత్ననిది ఇట్వంటి వాకాయాలకోసమే. ఒక 
రూమీ, ఒక కబీర్ , ఒక టాగోర్  ప్రపంచమంతా విస్తరిసు్తనానిరంటే వాళళు మాటలు 
ఇంత మామూలుగా ఉంటాయి కాబటేటు. వాళ్లో కవితవేం చపాపిలనుకున్ కవితవేం 
చపపిలేదు. తమ తమ జీవితాలోలో తమకు తాము చేరువగా జరిగిన క్షణాలని, సతయాం 
తమతో మాటాలోడిన క్షణాలని పట్టుకునానిరు. వాటి తమ సొంతమనుష్లతో, 
తమ అకకితోన్,తము్మడితోన్ పంచుకుననిట్లోగా మనతో పంచుకునానిరు. అలా 
పంచుకుననివాటిన్ విననిపుపిడు మనం కూడా మనం జీవించిన క్షణాలపటలో, 
జీవించవలసిన క్షణాలపటలో మేల్కింటాం. హౌస్్డన్  చప్పినట్టుగా మనం కూడా 
మనలోపలప్రపంచం పటాలో, బయట ప్రపంచం పటాలో మరింత సావధానులమవుతాం. 
అట్వంటి జాగృత్కి ఇందులో ప్రత్ కవితా ఒక తెరిచిన తలుపు. ఎన్ని ఉదాహరణలో:

‘ఇంటిన్క అరణయాం చేయాలనుకునని 
ప్రయతనిం లోంచి ప్రత్ ఉదయం, సాయంత్ం 
అటాలో ఆమె మొదలవుత్ంది’

‘తలోలో తండ్రో భారోయా, భరో్త 
ప్లాలోడో పాపో 
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ఏదో ఒక హృదయాన్ని అలా  
ఆలంగనం చేసుకోవాల 
రోజుకో ముదదాయినా ఇసూ్త  
తీసుకోవాల 
లేదా తీసుకుంటూ ఇవావేలస్ందే’

‘సవేర్గం నుండి సవేరా్గన్కి 
చేస్ ప్రయాణం 
ప్రేమ’

‘న్రా్మణంలో వుననిమన్షే 
పోరాటాలని, గాయాలని తట్టుకుంటాడు’

‘శన్వారం రాత్రి 
తపపికుండా వచేచు ఒక కల 
ఆదివారం’

కవితవేం, అన్నిటికనాని ముందు, ఒక మన్షి తాను తనకై వేసుకునని ప్రశనిన్, 
తనకై తాను చపుపికునని సమాధానమో కావాల. ఒక ప్రశనిగా కానీ, ఒక సమాధానంగా 
గానీ కవితావేన్కేమీ విలువలేదు. కాన్ అది ఒక మన్షి తనతో తాను చేసుకునని 
సంవాదం కావడంలోన్ దాన్ మహిమాన్వేత శకి్త దాగిఉంట్ంది. 

అందుకన్ కవితవేం అన్నిటికనాని ముందు సవేగతం. ప్రసంగం కాదు. 
ప్రసంగాలు శ్రోతలకోసం చేస్వి. శ్రోతలని ఉద్రేకించడం కోసం చేస్వి. కాన్ సవేగతం 
తనతో తను, తనకోసం తను చేసుకున్ది. జాన్  సుటువర్టు మల్  అననిట్టుగా మనం 
ప్రసంగాలని ‘వింటాం’, కవితావేన్ని ‘పకకిన పంచి వింటాం’. ‘ఆలసా్తం’. మనమటాలో 
ఆలసు్తననిట్టు కవికి తెలయదు. తెలస్్త సిగ్గపడతాడు, బాధపడతాడు, వణికిపోతాడు. 
‘మీరు మనసార ఏడవేగానీరు ననుని’ అంటాడు.

మనతో న్మత్తం లేకుండా మన్షి తనతో తాను మాటాలోడుకున్ మాటలు ఎంత 
కవితాత్మకంగా ఉంటాయో ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘నాకు విరిగిపోవటం తెలసినంతగా 
కరిగిపోవటం తెలయదు’
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‘ఆమెతో జీవితం 
న్ండన్ దోసిల’

తనకు తను చపుపికునాని, మనతో చప్పినా బాలాజీ చపపిగలగిన మాటలవే:

‘జా్ఞనం మారుత్ంది 
మారుపి మారుత్ంది 
ఏవి ఎంత మారినా, ఏమారినా 
ఏమారిచునా... మారుపి లేన్వి రండే! 
ప్రేమ, దయ.’

అనాదినుంచీ కవితవేమే న్జమైన వయాకి్తతవేవికాసవాచకంగా ఉంటూ వచిచుంది. 
అందుకన్ మధయాయుగాలోలో మతాలూ, ఆధున్కయుగంలో రాజకీయాలూ కవితావేన్ని 
తమ గపపిటోలో పట్టుకున్ ప్రయతనిం చేసాయి. అయితే, సిన్మాలూ, సమాచార 
ప్రసారసాధనాలూ మనుష్ల మీద చూపగల ప్రభావం ఎంత బలంగా ఉంట్ందో 
తెలుసుకునానిక, వాయాపారరాజకీయరంగాలు కవితావేన్ని వదిలేసాయి. ఇపుపిడు 
మెజారిటీ మనుష్లు ఫ్షనలోను ప్రేమసు్తంటే, కొదిదామంది అలపిసంఖాయాకులు కవితావేన్ని 
ప్రేమసు్తనానిరు. కాబటేటు మునుపటికనాని కవితవేం సతాయాన్కి మరింత చేరువగా ఉంది. 
ఏ మన్షైనా సతయాంతో సంభాషణ చేయడం మొదలుపడితే, తక్షణమే అది కవితవేంగా 
మారిపోతోంది. అందుకు ఉదాహరణ ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉనని కవితలే.

2012
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రెండుచేతులూచాపి సావాగతిసు్నానీను

నేను అదిలాబాదు జిలాలోలో (పూరవేపు అదిలాబాదు జిలాలో) లో పన్చేసినపపిటి మాట. 
ఇపపిటికి దాదాపు పాత్కేళళు కింద. అపపిటోలో ఉటూనిరు సమగ్ గిరిజనాభివృది్ధ సంస్థ 
నడుపుత్ండే పాఠశాలలోలో దాదాపుగా అందరూ గిరిజనులే ఉపాధాయాయులుగా 
ఉండేవారు, ఒకకి తెలుగలో తపపి,

జిలాలోలో యాజమానయాం ఎవరైనా కానీ, ఆ పాఠశాలలోలో తెలుగపండిత్లు నూటికి 
తొంభై మంది కరీంనగరోలో ధర్మపురి అగ్హారాన్కి చందినవాళేళు ఉండేవారు. అపపిటోలో 
అకకిడొక సంసకిృత కళాశాల కూడా ఉండటంతో, ఆ ఊరికి చందిన భాష్ప్రవీణులే 
తెలుగపండిత్లుగా ఆ ప్రాంతమంతటా పాఠశాలలోలో కనబడుత్ండేవారు. 
ఆ పాఠశాలలని పగలూ, రాత్రీ కూడా తన్ఖీ చేసూ్తండే అధికారిగా న్ను వాళళులోలో 
చదువుతో పాట్ సంసాకిరం కూడా చూడగలగే అవకాశాన్కి న్చుకునానిను.

ఆ రోజులోలో చాలామంది ఉపాధాయాయులు పాఠశాల గ్రామాలోలో 
న్వాసముండకుండా వేరే ప్రాంతాలనుంచి రోజూ వసూ్తపోతూ ఉండేవారు. 
కుట్ంబాల్కచోటా, తామొకచోటా ఉండవలసి రావడంతో, వాళ్ళు తమ వృత్్తపటలో 
పూరి్త అంకితభావం కనపరచలేకపోయేవారు. కాన్ ధర్మపురి నుంచి వచిచున ఈ 
తెలుగపండిత్లు మాత్ం అందుకు భిననింగా కన్ప్ంచేవారు. వీళ్ళు గ్రామాలోలోన్ 
తమ కుట్ంబాలతో న్వాసముండేవారు. ఏదో ఒక పూరిపాకన్, న్ట్రాత్ గడిస్న్ 
అదెదాకు తీసుకున్ ఆ అవరణలోన్ తమ ప్లాలోపాపలోలో జీవించేవారు. ఒక కాకరతీగన్, 
బీరతీగన్ పంచుకున్వారు. పాఠశాల పన్గంటలు ముగిస్కకూడా, గిరిజన 
బాలబాలకలని దగ్గర కూచోబట్టుకున్ చదివించేవారు. న్రక్షరాసుయాలైన గిరిజనులకి 
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ఒక కాగితం రాసిపటాటులనాని, ఒక ఉత్తరం చదివివిన్ప్ంచాలనాని వాళేళు ఆధారంగా 
ఉండేవారు. తమ జీవితవిధానం వలలో న్నకకిడ ఉదోయాగంలో చేరిన మొదటి నలలోలోన్ 
ధర్మపురికి చందిన తెలుగపండిత్లు నా దృషిటున్ ఆకట్టుకునానిరు. వారి న్రాడంబర 
జీవితం, స్వాభావం, క్రమశిక్షణల వలలో ననుని వాళళు అభిమాన్గా మారుచుకోగలగారు.

ఆ తరావేత, ఆ ఉపాధాయాయులు ఒకరిదదారి ఆహావేనం మీద న్ను రండుమూడుసారులో 
ధర్మపురి కూడా వళాళును. ఆ ఉపాధాయాయుల పన్తీరులో న్ను చూసిన అత్యాననిత 
విలువల మూలాలు ఆ ప్రాచీన బ్హ్మణఅగ్హారంలో నాకు కన్ప్ంచాయి. 
శ్రీలక్ష్మీనరసింహసావేమ కేంద్రంగా అలులోకునని ఒక శౌచసంస్మృత్ అది.

ఆ ఊళ్ళు ననుని ఆకట్టుకునని కుట్ంబాలోలో గండి ప్రేమ్ కుమార్ గారి కుట్ంబం 
కూడా ఒకటి. ప్రేమ్ కుమార్ గారిలో పసిప్లలోవాడి ఉత్స్కత, యువకుడి జవసతా్తవిలు, 
పదదావాళళు పరిణత్ కూడా సమానంగా కన్ప్ంచాయి నాకు. ఆయన గళంలో 
అమ్మవారు అందెల మువవేలు వదిలపటిటుందనవచుచు. మొదటిసారి వాళళుంటికి 
వళళునపుపిడు ఆయన పాడుత్ంటే, అమ్మవారు ఆ ఇలలోంతా త్రుగత్ననిట్టు, 
మువవేలసవవేడి విన్ప్ంచడం చూసి న్ను ఆశచురయాపోయాను. ఆ తరావేత రోజులోలో, 
వారి కుమారుడు రామకుమార్ సమగ్గిరిజనాభివృది్ధ సంస్థ పాఠశాలలోలో తెలుగ 
పండిత్డిగా చేరటంతో వారి కుట్ంబంతో నా సాన్నిహితయాం మరింత కొనసాగింది.

2
ఇదంతా ఎందుకు రాసానంటే, ఇపుపిడు రామకుమార్ రాసిన ‘నానీల మువవేలు’ 
చదువుత్ంటే, మళాళు ఆ శుభ్రసంగీతగృహావరణంలో అడుగపటిటునట్టు అన్ప్ంచింది.

ఈ నానీలోలో కేవలం ఉకి్తవైచిత్రి లేదు. ఈ కవితలోలో నైత్కత ఉంది, పరిశుభ్రత 
ఉంది. ఒక దేవాలయం సన్నిధిలో ఆ ప్రాచీన అగ్హారం ఏ విలువలని నము్మకున్ 
ఇంత కాలంగా జీవిసూ్త ఉననిదో ఆ విలువలే ఈ కవితలోలోనూ కనబడుత్నానియి, 
వినబడుత్నానియి, చూడండి:

సహనం అంటే  
పలకదే,  
ఉమ్మతో త్డిచినా  
అక్షరభిక్ష పడుత్ంది.
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ధర్మపురి అంటే లక్ష్మీనరసింహ శతకకర్త శేషపపి గరు్త రాకుండా ఉండడు.

ద్రాక్షపళ్ళు  
రుచించడం లేదా?  
నరసింహ శతకం  
చదివాడేమో!

ఇటాలో ఆయన్ని తలుచుకోవడంతో ఈ కవి పూరవేకవిప్రశంస కూడా చేసినటలోయియాంది. 
ఇక తన గరువు, మార్గదరశ్కుడు అయిన తండ్రికి కూడా కవి ప్రణత్లరిపించడం 
సహజమే కదా:

అబోబా 
మమక్రీ ప్రేమ్ కుమార్ .  
పక్షులు, జంత్వులు  
ఆయన న్టోలోన్!

భాష్పండిత్డు కాబటిటు భాష్మతలలోన్టాలో కొన్యాడాడు:

తెలుగభాషకు 
మనసు విశాలం  
అనయాదేశాయాలకూ  
సా్థనముంట్ంది.

ఇతడు కవితవేతత్తవివేది అనడాన్కి ఈ కవితన్ సాక్షష్ం:

న్జమైన ప్రేమ  
కవితావేన్దే,  
ప్లవేకునాని  
తలుపు తట్టుత్ంది.

3
ఒక అపురూపమైన సంసృత్కి ప్రత్న్ధి లాంటి ఈ కవితావేన్ని రండుచేత్లూ చాప్ 
సావేగత్సు్తనానిను.

2016
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అమాయిక బాలిక

శివలెంక రాజేశవేరీదేవి కవితవేం ఆమె జీవించి ఉండగా పుస్తకంగా వచిచు 
ఉండవలసింది. కాన్ ఇపుపిడేనా పుస్తకంగా వసు్తననిదంటే నామాడి శ్రీధర్  ఆమెకి 
ఋణపడి ఉండటమే కారణం. అందుకు శ్రీధర్  కి మనమంతా ఋణపడి ఉండాల.

ఆ కవితవేం మీద ననుని కూడా నాలుగ వాకాయాలు రాయమన్ శ్రీధర్  అడిగాడు. 
ఎంతో ప్రయాసకోరిచు అతడు స్కరించి పంప్ంచిన కవితలోలో న్న్ంతకు ముందు 
చదివినవి ఒకటో రండో మాత్మే. ననుని న్శేచుష్టుణి్ణ చేసిన ఆ కవితవేం గరించి 
రాయాలన్ అనుకునానిను. చాలా రాయాలనుకునానిను. కాన్ నా మనసంగీకరించడం 
లేదు.

ఒక మన్షి జీవించిఉండగా, నీతో మాటాలోడటాన్కి కొట్టుకుపోత్ండగా, 
నాలుగన్మష్లు కేటాయించలేన్వాళళుం, ఆమె కనుమరుగయినతరావేత వాయాసాలు 
రాయడాన్కి కూరోచువడంలో ఆత్మవంచనలాంటిదేదో ఉంది.

ప్లలోలందరూ కలసి ఆడుకుంటూండగా, హఠాత్్తగా తలలో ప్లచిందన్, తండ్రి 
ప్లచాడన్ ఎవరి సూకిలు బాగలూ, టిఫిన్  కారియరూలో వాళ్ళు పట్టుకున్ సూకిళళుకో, 
కాలేజీలకో, కారాయాలయాలకో వళళుపోతే, ఆ ఆటమైదానంలో ఎట్ పోవాలో తెలయక 
ఒకకిరీ్త కళళుపపిగించి చూసూ్తండిపోయిన పసిప్లలో రాజేశవేరి. 

అక్షరం ఆమెకి ఆమెలో ‘న్మ్మళంగా సాగే ప్రవిమల రాగం’. అటాలోంటి మన్షి 
గరించి, ఆమె లేనపుపిడు, ఇంతకనాని మరే ఒకకి వాకయామూ అదనంగా రాస్ అరహాత 
నాకు లేదు.

2016
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అరుణపదమిం

‘సవారాంజల’ పేరిట ఈ దీర్కవితను మనకందిసు్తనని డా. వై. కృష్ణకుమారి 
సంగీతకారుల కుట్ంబంనుంచి వచిచున సాధకురాలు. చిననిపపిణు్ణంచీ ప్రకృత్ 
ఆరాధనలో గడుపుత్నని రసారచునాపథగామ. ఇంతకుముందు కొంత కవితవేం, 
సాహితయావివేచన వలువరించినపపిటికీ, విశిషటుమైన ఈ దీర్కవితతో సాహితయాలోకంలో 
తనకంటూ ఒక సా్థనం సంపాదించుకోగలరనుకుంట్నానిను. మూడేళళుకు పైగా, 
‘కేవలం భావావేశం పందిన క్షణాలోలో మాత్మే’, ముందుకు సాగిన ఈ కవిత తెలుగ 
కవితవేంలో ఒక అదివేతీయ ప్రయోగం.

2
సంగీతాన్కీ, సాహితాయాన్కీ మధయా ఉండే సంబంధాన్ని తెలుగలో వాగే్గయకారులు 
తపపి ప్రధానస్రవంత్ కవులు ఎకుకివగా పటిటుంచుకోలేదు. కాన్ మధయాయుగాలోలో 
భారతీయభాషలోలో కవితవేం చప్పిన సాధుకవులు ఎంతోమంది తాము వాగే్గయకారులు 
కాకపోయినపపిటికీ నాదోపాసనవలలో మాత్మే లభయాం కాగల మంత్మయవాణిన్ 
విన్ప్ంచగలగారు. ఆధున్కజీవితం అట్వంటి ఆంతరంగికసంగీతాన్ని భగనిం 
చయయాడంవలలోన్ ఆధున్కకవితవేం పుట్టుకొచిచుంది. పరిపూర్ణవచనకవితను 
న్రి్మంచాలనుకునని వచనకవులు తమ కవితవేం పూరి్తగా సంగీతరహితం కావాలనీ, 
అందులో కేవలం న్శశ్బదాం మాత్మే విన్ప్ంచాలనీ కోరుకోవడం గమన్ంచాల. 
బహుశా కవితవేం శ్రోతలో సాధించవలసిన అంత్మరససిది్ధన్ దృషిటులో పట్టుకున్ 
చూసినటె్లోతే, ఒక తాయాగరాజకృత్కీ, ఇసా్మయిల్  కవితకీ మధయా ప్రాయికంగా ఏమీ 
తేడా లేదన్ చపపివచుచు. కాన్ ఆ సముననితసి్థత్న్ చేరుకున్ముందు విన్ప్ంచవలసిన 
రాగరకి్తన్ దృషిటులో పట్టుకుంటే మాత్ం, ఆధున్కకవితవేం చాలా కోలోపియిందన్ 
చపుపికోవలసిఉంట్ంది.
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3
అలా కోలోపియిన దాన్ని త్రిగిపందడం కోసం చేసిన అన్వేషణ ఈ సవేరాంజల. 
మనమొక దేశాన్ని పోగొట్టుకునానిమన్ తెలసినపుపిడు, త్రిగి ఆ ప్రాంతాన్ని 
చేరుకోవాలనుకుననిపుపిడు ముందు దాన్కొక మార్గపటం తయారుచేసుకుంటాం. 
ముఖయామైన మలుపులన్నిటి దగ్గరా కొండగరు్తలు పట్టుకుంటాం. ఎంతదూరం 
తరించామో తెలుసుకోవడాన్కి దారిపకకి గంజలు నాట్కుంటాం. ఈ కవిత కూడా 
అట్వంటిదే. ఇదొక యాత్రాపటం. ఒక ‘అవిదాయానా మంత సి్తమర మహిరదీవేపనగరి’ 
న్ చేరుకోవడాన్కి చిత్రించుకునని ధాయానపటం.

అట్వంటి పథచిత్ం రూపందించుకోవడంలో కవయిత్రికి సంగీతానుభవం, 
ఆధాయాత్్మకసాధనానుభవం, భారతీయసాహితాయానుభవం ముడిసరుకుగా ఉపయోగ 
పడా్డయి. తన ప్రయతనిమొక తంత్ంగా కూడా ఆమెకి సుఫూరించకపోలేదు. ‘రూపం 
ఒక యంత్ం, శబదాం ఒక మంత్ం, రండూ కలస్్త తంత్ం’ అన్ అంట్ననిపుపిడు ఆమె 
ముందు లలతాసహస్రనామస్్తత్ముంది.

భారతీయ ఆధాయాత్్మకచరిత్లో లలతాసహస్రనామమొక అతయాదుభాతావిషకిరణ. 
తకికిన దేవీదేవతలందరూ, అయితే సవయామార్గస్థదేవతలు లేదా అపసవయామార్గ 
దేవతలు. కాన్ లలత మాత్మే ‘సవాయాపసవయా మార్గస్థ’. మానవుడిలోన్ మహిమ 
గరించీ, బలహీనతలగరించీ కూడా లలత కుననింత అవగాహన మరవరికీ లేదు. 
ఆమె ‘చిచఛాకి్తశేచుతనారూప’, ‘జడశకి్తరజాడాత్్మక’.

తాను ఉపాసిసు్తనని సంగీతసరసవేత్న్ అర్థం చేసుకోవడాన్కి లలతను 
దరిశ్ంచడంలోన్ కవయిత్రి కవితాసార్థకత మొత్తం ఇమడిఉంది. ఎందుకంటే లలత 
‘క్షిప్రప్రసాదిన్’. ఎకుకివ కషటుపటటున్వవేకుండాన్ అనుగ్హించే ‘సదయాఃప్రసాదిన్’.

తాను దరిశ్సు్తనని సంగీతసరసవేత్న్ అరిచుంచడాన్కి ‘రాగగదయాపదయాపదగానాలోలో’ 
పదగానాన్ని సీవేకరించి, అంతరు్మఖసమారాధనతో ‘అవయవ ఇంద్య అంతఃకరణ 
చత్షటుయాలను ప్రకృత్తో శ్రుత్కలప్ చేసిన మహాయాగం’ ఈ కవిత.

ఆమె మాటలోలోన్ చపాపిలంటే, ‘మృషటుం, మధురం, సుఖావహం, ప్రచురం, 
శలోక్షష్ణమైన నాదం’ తో, ‘రక్తం, పూర్ణం, అలంకృతం, ప్రసననిం, వయాక్తం, సుకుమారం, 
మధురమైన లక్షణాలు కలగిన’ గానంతో, తన్ ‘ఉదా్గతగా, ఉపగాతగా’ న్రవేహించిన 
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గానమది. ‘నరాలోలో, రక్తంలో, ఎముకలోలో, ఉన్కిలో, జీవంలో, వయాకి్తతవేంలో 
నాదకాంత్లను న్ంప్ రాగదీపాలుగా మారిచున’ అనుభవం. ‘సంయోగాలకి, 
వియోగాలకి, సంకోచాలకి, వాయాకోచాలకి, ఆశలకి, న్రాశలకి, తాయాగాలకీ, సావేరా్థలకి 
అతీతమైన అపూరవేగానాన్ని’ సు్తత్ంచిన గీతం.

సావిత్రిగా, గాయత్రిగా, సరసవేత్గా గోచరిసు్తనని ఆ ఆదిశకి్తన్, నాదబిందు 
కళాధరిన్ ఒక రూపంగా దరిశ్ంచే ప్రయతనిం గీతంలో మొదటి సగభాగం. ఆ తరువాత 
ఆమెను హంసధవేన్, మాయామాళవ గౌళ, మధయామావత్, ఆనందభైరవి, చక్రవాకం, 
దేవగాంధారి, తోడి, వసంత, కలాయాణి, శంకరాభరణం, శివరంజన్, హంసానంది, 
జయజయవంత్, దివేజావంత్, బేహాగ్ , మలహార్ , హరికాంభోజి, యదుకులకాంభోజి, 
దేశి, సారంగ, నాట, శ్రీరంజన్, బేగడ, ఆరభి, సురటి రాగస్పానపంకి్త మీద ఆమెను 
చేరుకోవడం గీతంలో రండవభాగం.

‘సంగీతజా్ఞనమొక యోగంగా, యాగంగా, నాదానుసంధానమే పూరా్ణహుత్గా’ 
నమ్మ ‘నీవిచిచున సంగీతం నీకే నీకే నైవేదయాం’ అనడంతో తన యాత్ ముగిసి, తన 
సవేదేశ పునఃప్రాప్్తతో కవిత పరిపూరి్తచందుత్ంది.

మనమంతా మన మన దైనందినజీవితపు రణగొణధవేన్లో ఎట్పోత్నానిమో, 
ఏమ కోరుకుంట్నానిమో తెలయకుండా పరుగెడుత్ననివేళ, ఒక చిన్ని నీలకొలనులో 
బంగారు సూరయాకాంత్కి రేకులు చాచిన ఎర్తామరపువువే లాంటిదీ కవిత. 
అయాచితంగా మనకు లభించిన అనుగ్హం ఈ అరుణపద్మం.

2013
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ఆకులందున అణగిమణగి

‘ఆకులందున అణగిమణగీ కవితకోకిల పలకవలెన్య్ , పలుకులను విన్ 
దేశమందభిమానములు మొలకత్తవలెన్య్ !’ అనానిడు మహాకవి. కవులు 
ప్రచారాన్కీ, ఆరాభాటాన్కి దూరంగా వేదిక కింద ఎకకిడో తమలో తాము తమకోసం 
తాము మాటాలోడుకున్ మాటలోలో ఎంతో సతయాసంధత, యథార్థహృదయావేదన 
కన్ప్సా్తయి. అట్వంటి మాటలు విననిపుపిడే దేశంపటలో అభిమానం మొలకత్్తత్ంది. 
పద్మజవాణి అట్వంటి కవి. ఆమె మాటలు అట్వంటి మాటలు.

ఒక మన్షి తన జీవితమంతా నలుగరి కోసం జీవించాక తనకంటూ ఏమీ 
మగలుచుకోలేదే అనని చింతకు లోనుకాకుండా, జీవితాన్ని సార్థకంగా జీవించాననని 
తృప్్తతో న్లబడాలంటే, ఎట్వంటి ఆత్మవిశావేసం కావాల! అట్వంటి ఆత్మవిశావేసం 
పద్మజవాణికి లభించిందంటే అందుకు కవితవేం ఆమెకు తోడుగా న్లబడటమే 
కారణమన్ప్సు్తంది. మనుష్లు న్జమైన సహచరులుగా న్లబడలేకపోత్నని 
కాలంలో కవితవేమొకకిటే న్జమైన సహచరుడూ, సహచరి అన్ నమ్మంది కాబటేటు 
పద్మజవాణి కవితావేన్కి ఊప్రూదింది, కవితవేం పద్మజవాణికి ఊతమచిచుంది.

ఈ అంతరంగగోదావరి వంబడే ప్రయాణించండి. మీకొక న్జమైన మన్షినీ, 
న్జమైన కవినీ చూసిన అనుభూత్ మగలుత్ంది.

2014
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మకృతు్యవుతో సంవాదం

శ్రీలత ఇపుపిడు మన చేత్లోలో పటిటున ‘మృత్యామోహనం’ విలక్షణమైన కవిత. 
కొత్త ప్రయోగం. ‘మరణం తన వంట వుంది అన్ భావన మన్షి ఆలోచనాసరళన్ 
మారిచువేసు్తంది’ అన్ మెలకువ ఈ కావాయాన్కి ఇత్వృత్తం. ఇట్వంటి మెలకువనుంచే 
శ్రీమహాభాగవతం రూపందింది. మరొక ఏడురోజులోలో తాను మరణిసా్తనన్ 
తెలయగాన్ తనకు మగిలన కొదిదాపాటి జీవితకాలానీని గోవిందలీలాచరితం వింటూ 
గడపాలన్ పరీక్షిత్్త కోరుకునానిడు.

ఏడుదినంబిల ముకి్తం, గూడగ న్రీత్ వచుచు గరుసంసార 
క్రీడనమేక్రియ నడతెగజూడుడు మా తండ్రులార! శ్రుత్వచనములన్ 

అన్ వేదవేత్తలని కోరుకునానిడు.

కాన్ ఈ కావయాం ఓ స్త్రీ కలం నుంచి వలువడింది. మృత్యావు గరించి 
ఇంతదాకా రాసిన కవులంతా దాదాపుగా పురుష్లు. మానవప్రపంచం ప్రీత్తో 
స్మరించుకున్ పురాణగాథలోలో, గొపపి ఇత్హాసాలోలోన్ ప్రత్ ఒకకి కథానాయకుడూ 
ఏదో ఒక సందరభాంలో నరకాన్ని చూసినవాడే. గ్రీకు, రోమన్  పురాణగాథలు 
మొదలుకున్ ప్రత్ ఐరోపీయ మానవేత్హాసంలోనూ నరకాన్ని చూడన్ నాయకుడు 
లేడు. థేసియస్ , హెరుకిష్లస్ , ఒడసూయాస్ , ఆరిఫూయస్  ప్రత్ ఒకకి పురాణవీరుడూ 
నరకంముంగిట అడుగపటిటునవాడే. హోమర్ , వరిజాల్ , డాంటే లనుంచి ఇలయట్  దాకా 
పాశాచుతయామహాకవులంతా మృత్యావునీ, నరకానీని సమానార్థకాలుగా భావించినవాళేళు. 
నరకంనుంచి బయటపడ్డ తరువాతన్ డాంటేకి బియాట్రిస్  దరశ్నమచిచుంది. చివరికి 
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మహాభారతంలో యుధిషిఠిరుడుకూడా కొన్ని క్షణాలపాటైనా నరకంలో గడపకపోలేదు. 
కాన్ పురాణవాఙ్మయంలో స్త్రీలు మృత్యావుతో ముఖాముఖి న్లబడ్డ సంఘటనలు, 
నరకంలో అడుగపటిటున సందరాభాలు చాలా అరుదు.

అలాగన్ అసలు లేవన్ కాదు. కనీసం ముగ్గరు స్త్రీలు ఈ క్షణానని నాకు 
గరొ్తసు్తనానిరు. ఒకరు, ప్రాచీన సుమేరియన్  నాగరికతాకాలంలో ప్రేమాధిదేవతగా 
కీరి్తంచబడ్డ ఇనానా. ఆమెన్ బాబిలోన్యన్  నాగరికతాకాలంలో ఇష్తర్ గా 
పూజలందుకుంది. ఒకపుపిడు ఇనానా తనంత తన్ నరకలోకంలో అడుగపటిటుంది. 
ఆ సాహసప్రయతనిం ‘నరకంలోకి ఇనానా ప్రయాణం’ పేరిట ఒక దీర్కవితగా 
లభయామవుతోంది. ఆమె నరకంలోకి ఎందుకు ప్రవేశించాలనుకుననిదో మనకు సపిషటుంగా 
తెలయదు. కాన్ మృత్యారహసయాం తెలుసుకోవడాన్కీ, మరింత వివేకసంపననివత్ 
కావడాన్కీ మాత్మే ఆమె అట్వంటి దుసాస్హసాన్కి పూనుకుననిదన్ మనం 
అనుకోవలసివుంట్ంది.

మరొక ఉదాహరణ, ప్రాచీన గ్రీకుపురాణగాథలోలోన్ పరిస్ఫోన్ . గ్రీకుపురాణాల 
ప్రకారం డమటర్  ససాయాధిదేవత. పంటలదేవత. పరిస్ఫోన్  ఆమె పుత్రిక. నరకాధిదేవత 
హేడ్స్  ఆమెన్ చూసి మోహించి, బలవంతంగా నరకాన్కి తీసుకుపోయాడు. తన 
కూత్రు దూరమైన బంగతో డమటర్  జీవితాన్ని న్రలోక్షష్ం చేసింది. దాంతో పంటలు 
పండలేదు. లోకంలో క్షామం వాయాప్ంచింది. దేవతలంతా పోరు సవేరా్గధినాథుడైన 
జూయాస్  కి మొరపట్టుకునానిరు. పరిస్ఫోన్  త్రిగి ఒలంపస్  పరవేతం మీదకు రావడాన్కి 
ఆయన ఒపుపికునానిడుగానీ, ఒక షరత్ పటాటుడు. పరిస్ఫోన్  నరకలోకంలో 
ఏ ఆహారానీని ఆరగించకపోతేన్, ఆమెకు త్రిగి బయటకు రావడాన్కి అరహాత అన్. 
కాన్ అపపిటికే పరిస్ఫోన్  ఆకలకి తాళలేక, నరకలోకంలో కొన్ని దాన్మ్మగింజలు 
ఆరగించింది. అందుకన్, ఆమె ప్రత్ ఏడాదీ హేమంతశీతాకాలాలోలో నరకంలో 
గడపాల, వసంతఋత్వు ప్రవేశించేటపుపిడు మాత్మే భూమీ్మద అడుగపటాటులన్ 
పరమేశవేరుడు ఆజా్ఞప్ంచాడు.

ఇక మూడవ ఉదాహరణ, జగత్పిరోసిదు్ధరాలు సావిత్రి. సావిత్రి సతయావంత్డి 
ప్రాణాలకోసం యముడివంట నరకాన్కి నడిచింది. మృత్యావుతో సంవదించి, 
ఒప్పించి, ప్రారి్థంచి తన సహచరుణి్ణ వంటతెచుచుకుంది. అపురూపమైన ఈ 
ఇత్వృతా్తన్ని కవితగా మలచడాన్కి వాయాసుడినుంచి అరవిందులదాకా ఎందరో 
భారతీయకవులు ఉవివేళ్ళురారు.
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శ్రీలత కవిత చదవగాన్ నాకు ఈ మహనీయమైన పూరవేకావాయాలూ, పూరవే 
ఇత్వృతా్తలూ తలపుకొచాచురు. కాన్ ఈమె రాసిన కవిత పూరోవేక్త ఉదాహరణలకనాని 
ప్రతేయాకంగా కన్ప్స్్తంది. పూరవేగాథలోలో స్త్రీలు మృత్యావుతో తలపడటమంటే నరకాన్కి 
పోవడంగా భావించారు. కాన్ శ్రీలత మృత్యావున్ నరకంగా భావించడం లేదు. ఆమె 
మాటలోలోన్ చపాపిలంటే:

‘అన్నిటినీ మంచి ఓ పురుష్న్కి తన ప్యమైన పడత్ ఆహాలోదకరం. అలాగే ఓ 
స్త్రీకి తన ప్యమైన పురుష్డు ఆహాలోదకరం.

మరి అన్నింటినీ మంచి ఆహాలోదాన్నిచేచు ఈ ప్యతమ రూపాన్ని మరణాన్కిస్్త 
ఎలా ఉంట్ంది?

ఇదీ నా ప్రశని.

ఈ ప్రశనికు సమాధానమే ఈ కావయాం.’

మృత్యావున్ ‘మోహనం’గా చూడడం, చూపడం ఈ కావయాం విశేషం.

కఠోపన్షతాకిరుడు మృత్యావున్ జా్ఞనప్రదాతగా చూసాడు. ‘ధరా్మన్కీ, 
అధరా్మన్కీ ఆవల వునని’ జా్ఞనాన్ని, జీవితరహసాయాన్ని బోధించగలగే గరువుగా 
మృత్యావును భావించి చేసిన సంవాదం అది. ఇది అలా కాదు. ప్రేమగీతం. 
మృత్యావును తలుచుకోగాన్ తనలో రేకతే్త పారవశాయాన్ని పదే పదే సంభావించుకున్ 
రొమాంటిసిజం. నాకు తెలసి, ఈ రీత్లో మృత్యాసంభావన చేసిన కవి ఎవవేరూ 
లేరు. ఎమలీ డికిన్ సన్ , సిలవేయాపాలోత్  వంటి కవయిత్రులు లేకపోలేదు. కాన్ వారి 
ధాయానవసు్తవు ఆసాంతం మృత్యావు కాదు. డికిన్ సన్  వేదాంత్లాగా న్రు్గణసతాయాన్ని 
ఆరాధించిన కవయిత్రి. సిలవేయాపాలోత్  ప్రధానంగా ప్రేమకురాలు. ప్రేమవిహవేలత 
వలలో, ప్రేమవైఫలయాం వలలో ఆమె మృత్యావు ఎదట న్లబడింది. సావిత్రిలాగా ఆమెకు 
కూడా తన ప్రేమను కాపాడుకోవడం ప్రధానం. కోరి మృత్యావుకి ఎదురేగవలసిన 
అవసరం ఆమెకు లేదు.

బహుశా ప్రాచీన సుమేరియన్  ప్రేమదేవత ఇనానా లాగా శ్రీలత కూడా 
కోరి మృత్యావు ఎదట న్లబడుత్ననిది. అయితే, ఇకకిడ కూడా ఒక తేడా 
ఉంది. ఇనానా, బహుశా, మృత్యారహసాయాన్ని ఛ్దించడం కోసమే నరకంలో 
అడుగపటిటుంది. నచికేత్డిలాగా, ఆమె కూడా ఒక జిజా్ఞసి. కాన్ తనన్క ప్రేయసిగా 
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భావించుకున్ మృత్యాహసా్తలకు అపపిగించుకునని కవయిత్రి శ్రీలత మాత్మేన్మో 
అనుకోవలసివుంట్ంది.

ఈ కవిత అలలు అలలుగా ఎగిసిపడే ఒక ఉదేవేగం. ఇందులో కరటంలాగా 
ఎగిసిన ప్రత్సారీ, తననూ మృత్యావునూ పోలచుచూసుకున్ ఒక మెలకువ దగ్గర 
విశ్రమంచడం కన్ప్సు్తంది. ‘అతన్ భావం, మనమే అక్షరం’, ‘అతన్ చిత్ం, 
మనమో చూపు’, ‘అతన్ గాఢమైన ఛాయ. మనమే నునులేత వలుగ’ లాంటి 
మెలకువలు 34 దాకా కన్ప్ంచాయి నాకీ కవితలో. కరటంలాగా ఎగిసిపడుత్నని 
ప్రత్ ఉదేవేగంలోనూ ఇమేజిన్షన్  కనాని, భావోదేవేగపు ఒత్్తడి ఎకుకివ కన్ప్సు్తంది. 
‘యుగాలను గాజుగోళాలాలో దొరిలోసూ్త’, ‘ఈ ప్రపంచం పసిపాపల నునులేత ఉదరం’, 
‘ఆలోచించిన కొదీదా రాట్దేలే సిదా్ధంతపు గటిటుదనం’ లాంటి ప్రయోగాలోలో కొత్తదనం 
ఉంది. కాన్, కావయాం విశిషటుత అన్నిటికనాని ముందు ఒక కొత్త ఇత్వృతా్తన్ని 
సంభావించడంలోన్ ఉందన్ప్స్్తంది నాకు.

ఇపుపిడు కవులు తమ తమ ఐడంటిటీన్ అన్వేషించుకుంటూ, దాన్కొక అభివయాకి్త 
ఇవవేడం పటలోన్ ఎకుకివ మొగ్గచూపుత్నానిరు. ఇపపిటి యుగలక్షణం ప్రకారం ఒక స్త్రీ 
తాను బయొలాజికల్ గా మాత్మే స్త్రీననీ, తన సామాజిక స్త్రీతవేం ఒక న్రా్మణమనీ, 
తనను అణచివుంచడాన్కి పురుషప్రపంచం పన్నిన ఒక వల అనీ భావిసు్తననిది. 
ఆ న్రా్మణాన్ని ఛ్దించడం కోసం కవిత చపు్తననిది. కాన్, అట్వంటి సామాజిక 
సపిృహకూడా ఒక పరిమత్వంటిదేననీ, వివేచనపరులైన ప్రత్ స్త్రీ, ప్రత్ పురుష్డూ 
కూడా తాము అన్నిటికనాని ముందు మనుష్లమనీ, మానవతవేరహసాయాన్ని 
అన్వేషించి దాన్కొక అభివయాకి్తన్ ఇవవేవలసిన బాధయాత తమమీద ఉందనీ 
భావించకుండా ఉండలేరు. సుమేరియన్  ప్రణయాధిదేవత ఇనానాలాగా వాళ్ళు 
మృత్యావును కోరి కగిలంచుకుంటారు. ఇచాఛాపూరవేకంగా నరకయాతన పడతారు. 
ఆ నరకంనుంచి త్రిగివచిచు, వారు తమ అనుభవాలని ఎలుగెత్్త పాడుత్ననిపుపిడు, 
ఆ పాట విన్ప్ంచినంతమేరా, మనకోసమొక సవేర్గం రూపుదిదుదాకుంటూవుంట్ందన్ 
వేరే చపాపిలా?

2012
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జీవిత్నినీ కవితవాంగా మారచిడంలో నేర్పర్

కవితవేం చాలాకాలం దాకా, అంటే యరోప్ లో రొమాంటిసిజం మొదలైందాకా, 
మతాన్కి ఊడిగం చేసింది. ఇరవయయావ శతాబదాం మొదలుకాగాన్ రాజకీయ 
భావజాలాన్కి బాకాగా మారిపోయింది. కాన్, న్జమైన కవులు, సవేచఛామైన కవితావేన్ని 
ప్రేమంచేవాళ్ళు, రాయాలనుకున్వాళ్ళు కవితవేసూఫూరి్త కోసం రాజకీయాలకీ, 
మతాన్కీ సంబంధంలేన్ స్థలాలను అన్వేషిసూ్తవునానిరు. 

అయితే, మానవజీవితంలో రాజకీయాలకు సంబంధం లేన్ అనుభవమేదనాని 
ఉందా అన్ కొందరడగవచుచు. ఒక జీవితానుభవాన్ని కవి వివరిసు్తననిపుపిడు దాన్ని 
మనం ఒక రాజకీయసందరభాంలో చూడటాన్కి ప్రయత్నించడం వేరు, కవి ముందే 
ఒక రాజకీయదృకపిథాన్ని, ప్రయోజనాన్ని తనముందు పట్టుకున్ కవిత చపపిడం 
వేరు. కవి తన ప్రయోజనాలపటలో అనయామనసకింగా ఉంటూ, తక్షణజీవితానుభూత్న్ 
చిత్రించడం పటలో ప్రధానంగా దృషిటు పటిటు చప్పినపుపిడు, ఆ కవిత మరింత 
శకి్తమంతంగా ఉంట్ంది. కవి ముందు మన్షిగా సపిందించాల. మన్షిగా 
మాటాలోడాల. తన రోజువారీ జీవితంలో చిననిచినని సంఘటనలోలోన్ తన యుగధరా్మన్ని, 
కాలపరిణామాన్ని పట్టుకోగలగాల. తను పలకే వాకయాం అన్నిటికనానిముందు 
రక్తమాంసభూయిషఠిమై ఉండాల. ఇక దాన్ రాజకీయప్రాసంగికతను న్రా్ధరించడం 
పాఠకుల పన్, విమరశ్కుల పన్.

ఇరవయయావ శతాబిదా కవులోలో అతయాంత రాజకీయప్రాధానయాం కలగిన బరోటుల్్డ  బ్రెహ్టు  
(1898-1956) కవితలని ఎంతో శకి్తమంతంగానూ, ఆకరషిణ్యంగానూ చేసిన 
లక్షణమదే. బ్రెహ్టు  తన చుటూటు వునని జీవితం పటలో ముందు మన్షిగా సపిందిసా్తడు. 
ఉదాహరణకి ఈ కవిత చూడండి:
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మన ధ్్యయం

చీకటిరోజులోలో కూడా 
కవితాగానం ఉంట్ందా? 
ఉంట్ంది, అపుపిడు కవితవేం 
చీకటిగరించి మాటాలోడుత్ంది

ఇది న్సస్ందేహంగా రాజకీయకవిత. కాన్ ఈ కవితాసూఫూరి్త కవి మానవతవేంలో 
ఉంది. అతడు అన్కచీకటిదినాలోలో తనతో తను వాదించుకున్, సంఘరషిణపడి చివరికి 
ఈ మెలకువకు చేరాడన్ మనకు అర్థమవుత్ననిది. అతడి మానవతవేం పందిన 
ఆ మెలకువ వలలో అతడి రాజకీయవిశావేసాలపటలో మనం కూడా ఆకరిషిత్లమవుతాం.

ఇంత సులభంగా, సరళంగా కన్ప్సు్తనని ఈ సాధారణవాకాయాలు న్ను చదివిన 
అతయాంత శకి్తమంతమైన కవితావాకాయాలోలోకి చేరతాయనడాన్కి నాకు సంకోచం లేదు. 
కాన్, ఇలాంటి వాకాయాలే మనం రోజూ మాటాలోడుకుంటూ ఉంటాం కదా. మామూలు 
వాకాయాలోలో, తనకీ, ఇతరులకీ మధయా సంభాషణలోలో ప్రత్ రోజూ వయాక్తమయేయాది 
మానవతవేం కాదా? మామూలు దైనందినవాకాయాలకీ, కవితావేన్కీ తేడా ఏమటి? 

ఇది చాలా కఠినమైన ప్రశని. మామూలుగా అందరూ అనుకున్ట్టు మామూలు 
భాష వేరు, కవితవేభాష వేరు అనుకోలేం. ఆ మాటకొస్్త దైనందినవయావహారంలో 
మనం మాటాలోడుకున్ భాషకూడా రూపకాలంకారాలోలో తకుకివేమీ కాదు. కాన్, 
ఆ రూపకం (మెటఫర్ ) కాలక్రమంలో మొదుదాబారి న్షఫూలరూపకం(డడ్  మెటఫర్ ) 
గా మారిపోత్ంది. దీన్ని సంసకిృతాలంకారికులు రూఢిలక్షణ అనానిరు. ‘ఎండ 
న్పుపిలు చరుగతోంది’, ‘ఈ బాధ ననుని రంపపుకోత పడుతోంది’ లాంటి 
వాకాయాలు సాధారణంగా అందరూ మాటాలోడేవే. ఇందులో ఉనని రూపకాలంకారం 
సామానయామైందేమీ కాదు. కాన్, జనవయావహారంలో పడి అది తన సపిందనశీలతావేన్ని 
పోగొట్టుకుంది. మళాలో ఎవరనాని మరొక రూపకాన్ని కొత్తగా ప్రయోగించగలగితేన్ 
ఆ ప్రయోగం శ్రోతన్ సపిందింపచేయగలుగత్ంది. అటాలో జనవయావహారంలో 
ముడుచుకుపోయిన భాషను మళాలో తెరవగలగినవాళేళు కవులు. వాళ్ళు తమ 
కవితవేందావేరా, భాషకు కూడా మళ్లో ప్రాణం పోయగలుగతారు. 

ఒక మన్షి తన భాషను బత్కించుకోవాలంటే అతడికి ప్రధానంగా కావలసింది, 
సున్శితమైన ఇంద్యాలూ, లోతైన ఆలోచనాను. అందులో కూడా న్శితమైన 
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ఇంద్యచైతనయాం నుంచి వచేచు కవితవేం మరింత శకి్తమంతంగా ఉంట్ందనడంలో 
సందేహం లేదు. లోతైన ఆలోచనతో, మన్జ్ఞమైన కాలపిన్కతతో, గాఢమైన ధాయానంతో 
కవితలుచప్పిన కవులు కూడా పదునైన ఇంద్యసంవేదనతో చప్పినపుపిడు, ఆ కవిత 
మన బాహాయావరణాన్ని సరసరా కోసుకుంటూ న్రుగా హృదయంలోకి ప్రవేశిసు్తంది. 
ఇంద్యచైతనయాం బలంగా ఉండే కవి అన్నింటికనాని ముందు తన దైనందిన 
జీవితాన్ని చిత్రించడాన్కి ఇషటుపడతాడు. మామూలు రోజువారీ జీవితాన్ని, ముందు 
తాను కొత్తగా చూసి, అపుపిడు మనకి కూడా కొత్తగా చూప్సా్తడు. 

ఇట్వంటి ప్రయతనిం చేసినవాళళున్ ప్రపంచం కవులుగా గరి్తస్్తంది. ఇటీవల 
న్న్క పుస్తకం చూసాను. ‘ఎ బుక్  ఆఫ్  లూమనస్  థింగ్స్ : ఏన్  ఇంటరేనిషనల్  
ఆంథాలజి ఆఫ్  పయెట్రి’ (1998) అన్ దాన్ పేరు. ప్రసిద్ధ పోలష్  కవి, న్బల్  
బహుమత్ గ్హీత చసాలో మలోష్  (1911-2004) తీసుకువచిచున కవితాసంకలనం 
అది. 

అందులో అతడు తన జీవితం పడుగతా తనంతో అభిమాన్ంచిన కొందరు 
కవుల కవితలని ‘సాక్షాతాకిరం’, ‘ప్రకృత్’, ‘వసు్తరహసయాం’, ‘ప్రయాణాలు’, ‘స్థలాలు’, 
‘కొన్నిక్షణాలు’ వంటి శీరిషికలకింద పందుపరిచాడు. మలోష్  ప్రపంచయుదా్ధలని, 
ఎన్ని నరమేధాలని చూసినవాడు. ఇరవయయావ శతాబదాం ఎంత రక్తసిక్తమో అతడికి 
బాగా తెలుసు. కాన్ ఒక వాకయాం కవితగా మారాలంటే అది కేవలం కొన్ని విశావేసాలని 
ప్రకటిస్్త చాలదన్ అతడికి తెలుసు. అన్నిటికనాని ముందు ఆ కవిత ప్రాణంతో 
కొట్టుకోవాల. ఆ కదలక ఒక చేప నీళళులోలో ఉననిపుపిడు విలాసంగా ఈదడంలోనూ, 
ఒడు్డన పడ్డపుపిడు గిలగిలా కొట్టుకోడంలోనూ కన్ప్ంచే కదలకలాంటిది. 

ఆయన ఎంచి తెచిచున కవితలోలో ప్రధానంగా కన్ప్ంచేది ఈ లక్షణమే. 
ఉదాహరణకి, ఎన్మదవ శతాబాదాన్కి చందిన వాంగ్  చయిన్  అన్ ఒక చీనాకవి 
రాసిన ఈ కవిత చూడండి:

కొత్ కోడలు

మూడోరోజు ఆమె వంటింటోలో అడుగపటిటుంది 
చేత్లు కడుకుకింది, చారుకాచింది, 
అత్తగారి రుచులేమటో తెలయదుకాబటిటు 
ముందు ఆడపడుచున్ రుచిచూడమంది.
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ఈ కవిత గరించి మలోష్  ఇటాలో రాసాడు: ‘కుట్ంబమంటే సమాజం 
తాలూకు సూక్షష్మరూపమే అనుకుంటే, ప్రాచీన చీనానాగరికత ఎటాలో ఉండేదో మనకీ 
కవితలో ఒక సూచన దొరుకుత్ంది. ఆ రోజులోలో కోడలుకీ, అత్తకీ, ఆడపడుచుకీ 
మధయా ఉండే ఆ మానవసంబంధాలు చూసి ఆశచురయాం కలుగత్ంది. నాలుగైదు 
పంకు్తల ఈ కవిత ఎంతో సవివరంగా, భావస్ఫూరకంగా ఉండటమే కాకుండా, 
ఒక సంకిలోషటుమానవసంబంధాన్ని చూప్ంచడంలో కృతకృతయామైందన్ చపపివలసి 
వుంట్ంది.’

ఈ కవితను రాజకీయదృకపిథంతో చూడకుండా ఉండటం అసాధయాం. దీన్ని 
సపిషటుంగా ఒక సామాజికకవితగా చపపివచుచు. కాన్, ఈ కవిత ఒక కొత్తకోడలు 
వయాకి్తగతజీవితంలోన్ ఒక అతయాంత వయాకి్తగతక్షణాన్ని ఉననిదుననిట్టుగా పట్టుకోడాన్కి 
ప్రయత్నించింది. ఆ అతయాంత వయాకి్తగతఅనుభవంలోన్ ఒక మహానాగరికతా 
మూలాలు దాగివునానియి. 

ఆ మూలాలు గరివేంచవలసినవా, సిగ్గపడవలసినవా అననిది వేరే సంగత్. 
కవి అట్వంటి తీరుపికు పూనుకోలేదు.అతడు చేసిందలాలో అట్వంటి ఒక క్షణాన్ని 
చూడడం, చూసిందాన్ని చూసినట్టు చిత్రించడం. అలా చిత్రించడంలో అతడు తన 
కాలానీని, తన దేశానీని, తన సంసకిృత్నీ కూడా చిత్రించాడననిది, కనీసం ఆ కవి 
వరకూ, అప్రధానం, గౌణం.

2
రేణుక అయోల రండవ కవితాసంపుటి ‘లోపలసవేరం’ ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉంది. 
ఇందులో ఉనని 57 కవితలోలో సగాన్కి పైగా కవితలు ఆమె దైనందిన జీవితంలో 
తారసపడ్డ సంఘటనలు, ఆమె జీవితంతో ముడిపడ్డ సన్నిహిత్ల గరించి, 
స్థలాలగరించి చప్పినవే. తన రోజువారీ జీవితాన్ని ఆమె కవితవేంగా మారచుడమే ఈ 
కవితలోలో నననింతో ఆకరిషించిన అంశం. అనాదికాలంనుంచీ న్జమైన కవులు చేసు్తతునని 
ప్రయతనిమదే, ప్రపంచవాయాప్తంగా కవితవేం గరించి తెలసిన రసజు్ఞలూ, సవేయంగా 
గొపపి కవితవేం రాసిన కవులూ చపు్తననిది కూడా ఈ విషయమేనన్ న్న్ంతదాకా 
చప్పింది.

ఈ కవితాసంపుటిలో ఎన్ని కవితల మూలాలు సాధారణజీవితమృత్్తకలో 
వేళ్లో తనునికుననివే. తను పుటిటున ఊరినీ, మత్రులీని మరిచిపోయి కీరి్తదాహంతో 
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ముందుకుపోయిన తన చిననినాటి మత్రుడు, ఒకపుపిడు ఆరవతరగత్లో 
తనతో చదువుకున్, కనబడకుండా పోయిన బాలయాస్నిహిత్డు, అకసా్మత్్తగా 
అదృశయామైపోయిన తన చిననినాటి స్నిహిత్రాలు, తన ఊరిమీద గీసిన బొమ్మ, 
తాతయయా జా్ఞపకాలు, తాతయయా మాటాలోడిన మాటలు, చివరికి ఆయన ఉంచుకునని 
రంగసాన్ ఇలులో, అడవిలో గడిప్న ఒక రాత్రి, మత్రురాల కూత్రు, ఒక వేసవి 
సాయంకాలం, ఎపుపిడూ కన్ప్ంచే నలవంక, తనకు చిననిపుపిడు పాఠాలు చప్పిన 
మాష్టురి ఇలులో, తనకు దుసు్తలు కుటిటున టైలరు జా్ఞపకం, చౌరాసా్తలో గాంధీ వేషంతో 
కన్ప్ంచే కుర్వాడు, టెలవిజన్ లో డిసకివరీ ఛానల్ - ప్రత్ ఒకకిటీ సాధారణదృశయామే. 
సాధారణ జా్ఞపకమే. కాన్ ఆ జీవితాన్ని కవితగా మారచుడంతో ఆమె తన ప్రపంచాన్ని 
సుసంసకిృతం చేస్్తంది. భౌత్కజీవితంలో సంసకిరించలేన్ మాలనాయాన్ని, వేదనన్ 
కవితదావేరా ప్రక్షాళనం చేయడాన్కి ప్రయత్నిస్్తంది. 

తమ రోజువారీ జీవితంలోన్ తమ అనుభవాన్ని చపపిడం దావేరా, ఈ 
కవయిత్రి తన కాలానీని, తన దేశానీని చిత్రించడంతో పాట్, అన్నిటికనాని ముందు 
తన సీవేయచిత్రాన్ని మనముందుంచుత్ననిది. ఆమె మాటలదావేరా మనం ఆమె 
వయాకి్తతవేపు సజీవసపిరశ్ను పోలుచుకోడాన్కి ప్రయత్నిసా్తం. ఏ దృశాయాలని, ఏ స్థలాలని, 
ఏ మనుష్లని ఆమె ఎకుకివ ప్రేమంచిందో, వేటిన్ పరిహరించాలనుకుందో 
తెలుసుకోవడంలో ఒక కుతూహలం ఉంది. ఆమె కవితలు ఒకదాన్వంట ఒకటి 
చదువుకుంటూ పోత్ననిపుపిడు, ఆమె మామూలు రోజువారీ భాషన్ దుము్మదులప్ 
దాన్కొక కొత్త నైశితాయాన్ని సంతరిసు్తననిట్టుగా గరి్తసా్తం. ఆది కూడా తన ఆతయాంత 
వయాకి్తగతవిషయాల గరించి మాటాలోడుతూన్, ఆ క్రమంలోన్ ప్రాచీనచీనాకవిలాగా 
తన సమకాలకప్రపంచానీని, సమాజానీని కూడా చిత్రిసు్తననిట్టుగా పసికడతాం. 

ఆమె వాడిన భాష న్రలంకారం, చాలా సరళం. ఒకపుపిడు టాల్  సాటుయి చకోవ్  
రాసిన ‘పళలోకూత్రు’ కథ గరించి చపూ్త అది పూరవేకాలపు కుట్ంబాలోలో కనయాలు 
అలలోన లేసులాగా ఉందంటాడు. ఇందులో రేణుక రాసిన కవితల గరించి కూడా ఆ 
మాట చపపివచుచు. సననిన్ లేసు అలలోనట్టుగా పడవైన వేళళుతో కూరిచునట్టుగా, అక్షరాలని 
జాగ్త్తగా పట్టుకున్ మృదువుగా పేరిచునట్టుగా, వేళళుసందులోలోంచి ఒడుపుగా ముగ్గ 
జారుసూ్త గీతలు గీసినట్టుగా ఆమె కవితావాకాయాల కూరుపి కన్ప్సు్తంది. 

ఈ వాకాయాలు చూడండి:
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‘అమ్మ మీద అలగి నది గట్టుమీద కూరుచుంటే 
అలలరకకిలమీద నీటిప్టటులన్ పేరిచు నవివేంచేది’

‘ప్రత్ ఉదయం కొన్ని సంగత్లు రాలన ఆకుదొననిలోన్ 
పచచుగన్నిరు పూలలోన్ వేపగాలలోన్ మగిలపోతాయి’

‘పాట మళ్లో వచిచువాలంది 
కొండన్ చుట్టుకున్ లోయలోకి ఒదుగత్నని 
పాటవంట-అపపిటికపుపిడు పూచినపూలు 
సీతాకోకచిలుకలై ఎగరుతూ దేహాన్ని చుట్టుకున్ 
లోలోపలకి ప్రవేశిసూ్త కలలన్ కదుపుతూ 
మెలకువలోకి ప్రవేశించాయి’

‘జేగరురంగతో కలసీ  
ఎగిసిన పసుపు నీలం పడవలు 
ఎరుపుతెలుపు మధయా  
ముదురునీలంరంగలకలయికతో 
దోబ్చులాడుత్నని వలుత్రు’

కొన్ని పదాలతో ఒక న్ండైన చిత్రాన్ని న్రి్మంచగలగే న్రుపి:

‘నాగల పటిటున చేత్లు 
ఎడలోబండిన్ అదలంచిన చేత్లు 
ధానయాం, కొటోలో న్ంప్న చేత్లు 
పటెటుమంచం, తెలలోటిబొంత 
కాళళుదగ్గర రాగిచంబు 
తాతయయా వంటాడే జా్ఞపకంలా ఉండేవారు’

ఒకొకికకిపుపిడు ఒకకివాకయాంతో, ఒకకి పదప్రయోగంతోన్ ఎంతో చపపిగల కశలయాం:

‘తెగిన మువవేలో కూడా 
నాటయాపు త్రసాకిరం ఉంది’
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చాలా కొత్తగా తెచిచు చూప్ంచే పోలకలు:

‘రాలపడ్డ లేత ఆకులకు 
రక్తనాళాలాలోంటి సననిటి గీతలు’

‘సాలెగూడులో దారంలా 
పనవేసుకున్ భాష’

ఈ కవితలన్నిటిలోనూ ఇట్వంటి న్రా్మణశ్రద్ధ కన్ప్సు్తననిది. అయితే, 
ఈ న్రా్మణకళ పతాకసా్థయికి చందిన కవితలని రండింటిన్ చపపిమంటే, ‘పలలోకీలో 
పళలోకూత్రు’, ‘వాడితో నా ప్రయాణం’ కవితలని ఎత్్తచూపుతాను. రండూ తలలోచుటూటు 
అలలోన కవితలే. ఒకటి సావేనుభవంలోంచి వచిచున కవిత. ఆ సావేనుభవం తన 
హృదయాన్ని సార్దారోం చేయడం వలలో మరొక తలీలోబిడ్డల అనుబంధాన్ని సహానుభవంతో 
చూడగలగే ఎత్్తకి కవయిత్రి చేరుకుననిదన్ రండో కవిత దావేరా తెలుసు్తననిది.

3
ఏళళుతరబడి కవితవేం చదువుతూ, దేశదేశాల కవితవేం చదువుతూననికొదీదా, 
కవితాశిలపింగరించీ, కవితవేకళ గరించీ నా ఆలోచనలోలో న్డంతో మారుపి వచిచుంది. 
ఇపుపిడు న్ను కవితవేం సూటిగా ఉండాలన్, పడిపడి మాటలోలో ఉండాలన్ లేదా 
సంగీతాత్మకంగా ఉండాలన్, లయాత్మకంగా ఉండాలన్, మరొకటో, మరొకటో 
అనుకోలేకపోత్నానిను. అన్నిటికనాని ముందు కవికి తన అనుభవాన్ని తన 
తోటిమనుష్లతో పంచుకోకుండా ఉండలేన్ ఆత్రుత ఉండాల. తన జీవితానీని, తన 
ప్రపంచానీని ఎపపిటికపుపిడు కొత్తగా చూసుకుంటూ తన దరశ్నానందాన్ని మనతో 
పంచుకోవాలనుకున్ తన చాపలయాంనుంచి అతడననిటికీ బయటపడకుండా ఉండాల. 
కవి లేదా కవయిత్రి ఎపుపిడూ రాసూ్తన్వుండాల. న్రివేరామంగా. జీవితం పడుగతా 
ప్రయోగాలు చేసూ్తన్ ఉండాల. గొపపికవులు, మానవజీవితాన్ని గాఢంగా ప్రభావితం 
చేసిన కవులందరిదీ ఇదే దారి. రేణుకకూడా ఈ దారిలోన్ నడవాలనుకుంటాను.

2012
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కొత్కవిత ప్రభవిసు్ననీ సందర్ం

2010 తరావేత తెలుగ కవితవేంలో విన్ప్సు్తనని ఎన్ని ఆసకి్తకరమైన శకి్తమంతమైన 
గళాలోలో మెరీస్ సురేష్ మనం విస్మరించలేన్ ఒక విశిషటుగళం. ఫేస్ బుక్ మాధయామం 
దావేరా తెలుగ కవితాకాశాన్ని వలగిసు్తనని నూతనతారలోలో ఒక నవీనతార.

ఇపపిటి కవులకీ, ముఖయాంగా ఈ యువతీయువకులకీ అధయాయనం మీద చాలాన్ 
ఆసకి్త ఉంది. గొపపి కవితావేలని చదవాలనీ, ఎవరేనా చదివి వాటిలోన్ విశేష్న్ని 
విడమరిచు చపే్త వినాలనీ, ఆ విన్కిడి దావేరా తమ వాకుకిన్ సానబట్టుకోవాలనీ కోరిక.  
ఆ ఆసకి్తతోన్ ఆమె ‘కవితవేశాల’ అన్ ఒక గ్రూప్ న్ కూడా ప్రారంభించారు. ఫేస్ 
బుక్ లో నా కవితవేం చదువుతూ, అపుపిడపుపిడు ననుని ప్రశనిలడుగతూ, ఒకరోజు 
కవితవేం మీద ఒక వర్కి ష్పు న్రవేహించమన్ అడిగారామె ననుని.

ఆ ఆలోచన సతవేరమే ఫలంచి గత ఏడాది అకోటుబర్ లో రవీంద్రభారత్లో 
‘కవితవేమంటే ఏమ’టన్ ఒక అవగాహన సదసుస్ న్రవేహించాం. ఆ సదసుస్కి 
సాహితయాప్రపంచంలో వచిచున సపిందన అపూరవేం. కొందరు మత్రులు ఆ వర్కి ష్ప్ 
న్ట్స్ వాడుకున్ అమెరికాలో కూడా అవగాహనసదసుస్లు న్రవేహించారంటే, 
అందుకు మెరీస్ సంకలపిబలం, చిత్తశుది్ధ ప్రధానకారణాలన్ చపాపిల.

ఆ పరిచయంతోన్ ఆమె తన కవితావేన్ని నా ముందు పటిటు, నా అభిప్రాయం 
కోరినపుపిడు న్ను వంటన్ సపిందించలేకపోయాను. అందుకు కారణం కొత్త కవితావేన్ని 
అర్థం చేసుకోవడంలో ఉండే ఇబబాందే అన్ చపపిక తపపిదు.
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2
కవితవేంలో ఉనని విశేషమేమటంటే ప్రత్తరంలోనూ అది మళాళు కొత్తగా 
మోసులెత్్తత్ంది. అదుభాతమైన వాకాయాలూ, శోలోకాలూ, చరణాలూ ఇంతదాకా 
ఎందరో పూరవేకవులు, మహాకవులు పలకి ఉండవచుచుగాక, అయినా కూడా మళాళు 
మానవహృదయం తన అనుభవాలీని, అనుభూత్నీ ప్రత్ తరంలోనూ మళ్ళు కొత్తగా 
తనకై తను, తనకోసం తను పలకాలన్ ఉవివేళ్ళురుత్ంది. అలా పలకడంలో 
మానవానుభవాన్కొక కొత్త పారశ్విం సమకూరుత్ంది, భాష తీవ్రమవుత్ంది, అదే 
బత్కు, కానీ మళాళు కొత్తగా బత్కినటటున్ప్సు్తంది.

80 ల నుంచి 2010 దాకా ముప్పి యేళ్ళుగా కవులు ఎన్ని కొత్తదారులోలో మనలని 
నడిప్ంచారు. కొత్త విషయాలు మాటాలోడేరు. సీవేయానుభవాలని చపుపికోవాలనని 
తపననుంచి తమ అనుభవాలు తాము మాత్మే చపపిగలమనని సాధికారికత 
దాకా-ఎంతో సుదీర్ప్రయాణమే సాగింది. ఎనభైల మొదటోలో కవితవేంలో వచిచున 
ఈ మారుపిన్ సామాజికంగా, రాజకీయంగా అర్థం చేసుకోవడాన్కి చాలాకాలమే 
పటిటుంది. ఇకకిడ తెలుగ గొంత్లోలో విన్ప్ంచిన ఈ మారుపి ప్రపంచమంతటా వీసు్తనని 
పవనాల ప్రభావమనీ, దీన్వనక ఆధున్కానంతర తత్తవిశాస్తం ఉందనీ, ఇదొక 
బహుళతావాదమనీ తెలయడాన్కి చాలాకాలమే పటిటుంది.

ప్రపంచంలో సంభవిసు్తనని, సంభవించనునని మారుపిన్ అందరికనాని ముందు 
కవి పసిగడతాడు. అదేమటో అతడు అర్థం చేసుకున్ లోపటన్ అనుభూత్ చంది 
మనతో పంచుకోకుండా ఉండలేకపోతాడు. కొత్తపదచిత్రాల రూపంలో, కొత్త అభివయాకి్త 
రూపంలో ఆ మారుపి అతడి కవితవేంలో కన్ప్సు్తంది. దాన్ని మనం తొలరోజులోలో 
నవయాత అనానిం. నవయామైందలాలో గొపపి కవితవేమైనా కాకపోయినా గొపపి కవితావేన్కి 
వేకువప్లుపు లాంటిదన్ మాత్ం చపపివచుచు.

కవితవేంలో మారుపి సంభవించేటపుపిడలాలో ఒక రకమైన ద్రవసి్థత్లాంటిది 
వాయాప్ంచిఉంట్ంది. అందులో ఎన్ని గళాలూ, ఎన్ని ప్రతీకలూ, ఎన్ని 
పదప్రయోగాలూ చిత్తడిచిత్తడిగా కన్ప్సా్తయి. కొనానిళళుకు ఆ పరిసి్థత్ గటిటుపడటం 
మొదలయాయాక, ఆ యుగధర్మమేదో అపపిటి కవితవేంలో సి్థరీకరించబడి విన్ప్సు్తంది. 
అట్వంటి సి్థరీకరణకు ఇంకా కొంత సమయం పటేటు దశలో, మనకి వినబడే ప్రత్ 
కవినీ, ప్రత్ కవితావేనీని మనమెంతో జాగరూకతతో సమీప్ంచవలసిఉంట్ంది. 
కవితవేంలో మారుపి వసు్తననిదనడాన్కి సూచన ఏమటంటే, అపుపిడు విన్ప్సు్తనని 
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కవితవేం మనకి పూరి్తగా అర్థం కాకపోవడమే. కవితవేమంతా చదివినా కూడా కవి 
ఏదో ఒక అసపిషటుమైన బాధకీ, ఆవేదనకీ లోనవుత్నానిడన్ తెలుసూ్తంట్ంది కానీ, 
ఆ బాధ ఏమటో ఒక పటాటున బోధపడదు.

గతానుగత్కంగానూ, లేదా వారా్తపత్రికలు చదివి ఉద్రేకాన్కి లోనయియా సమాజం 
గరించి బాధపడుతూనూ రాస్ కవితవేం వేరు. అకకిడ మనకి బోధపడటాన్కంటూ 
ఏమీ ఉండదు. ఆ బాధలూ, ఆ భావాలూ మనకి బాగా పరిచితమైనవే కాబటిటు, 
ఆ కవితవేం మనలేనిమీ అశాంత్కి గరిచయయాదు. కానీ, అట్వంటి కవితవేం మధయాన్ 
ఇదిగో ఇట్వంటి వాకాయాలు చదివినపుపిడు మనకందుకో మనసు కలుకుకిమంట్ంది:

కొన్నిసారులో  
ఎకకిడ మొదలుపటాటులో వత్కుతూ ఉంటా  
నాలో ఆలోచన న్లువునా చిన్గిన సా్థనాన్ని  
కుట్టుకోడాన్కి 
లోపలకళేళు దారికి గమ్మం ఎదురుగాన్ ఉనాని

‘ఆలోచన న్లువునా చిన్గిన సా్థనం’- అనని మాటలో అంతా ఉంది. 
కవితవేం ఆ చిరుగలోంచి, ఆ గాయంలోంచి పుటిటునపుపిడు మాత్మే అటాలోంటి 
వాకయామొసు్తంది. ఆలోచన బలంగా ఉననివాళ్ళు రాస్ కవితవేం వేరేలాఉంట్ంది.
అది పత్రికాసంపాదకీయంలాగా బాహాటంగానూ, బిగ్గరగానూ ఉంట్ంది. కాబటిటు 
బోలుగా కూడా ఉంట్ంది. న్జమైన కవిత తాను బోలుగా ఉనానినన్ ఒపుపికుంట్ంది 
కాబటిటు చాలా బరువుగానూ, సూటిగానూ, గండన్ చీలేచుదిగానూ ఉంట్ంది, పై 
వాకయాంలాన్.

ప్రత్తరంలోనూ కవితావేన్ని కొత్తగా దరిశ్ంచి కొత్తగా వయాకీ్తకరించాలను 
కుననిపుడలాలో, అక్షరాల గరించీ, అభివయాకి్త గరించీ కొంత కవితవేం ఉండక 
తపపిదు. కవితవేం గరించి కవితవేం అననిమాట. Meta-poetry అనవచుచు. ప్రత్ 
యుగంలోనూ కవితవేంలో నవశకాన్ని ఆవిషకిరించేటపుపిడు ప్రత్ కవీ ఇట్వంటి 
కవితవేం తపపికుండా చపా్తడు. ఆ కవితావేన్ని బటిటు ఆ నవకవితవే సవేరూపసవేభావాల 
గరించి మనకొక ఆనవాలు దొరుకుత్ంది.

మెరీస్ రాసిన ‘ఓ మనవి’ ఇట్వంటి కవిత. ఇది శ్రీ శ్రీ ‘కవితా ఓ కవితా’, 
‘నవకవిత’, బైరాగి ‘కవిసమసయా’ లాంటి కవిత.
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మాటలు కొన్నిసారులో ప్రయాణించాక వాటికి కూడా కొంత 
విశ్ంత్ కావాల, ఖాళ్సమయాలోలో కాలేచుస్ క్షణాలనీని  
బ్డిదై దుము్మధూళలో కలసి వనకికి ప్రయాణించేటపుపిడు  
చట్టుకొమ్మలకు ఊగే పూతనంటిపట్టుకున్ 
కొత్త పరిమళంలో నవివే నీ క్షణాలని స్నిహించేటపుపిడు  
పూతలో దాగి ఫలాలుగా మారుతూ  
వాటి సంభాషణ వినాల.

ఇది చాలా కొత్తదరశ్నం. ఎపుపిడైతే ఇట్వంటి కవితలు కన్ప్సా్తయో అపుపిడు ఆ 
భాష్సాహితయాంలో కవితవేం ఒక మలుపు త్రుగత్ననిదన్ అర్థం. ఏమ చపో్తంది 
ఈమె ఈ కవితలో? ఈ వాకాయాల ప్రత్పదార్థం సపిషటుమే. కాన్ భావార్థం కొత్తది. దీన్ని 
మనం చపుపిన అర్థం చేసుకోలేం. కొనానిళ్ళు వేచిఉండాల. బహుశా, అయిదేళ్ళు, 
పదేళ్ళు. సమాజంలో ఏదో మారుపి సంభవిస్్తంది, ఆ మారుపిన్ ఈ కవిత పసిగటిటుందన్ 
అర్థమవుతోంది. కాన్ ఆ మారేపిమటో తెలుసుకోవడాన్కి మనం మరి కొంతకాలం 
వేచిఉండక తపపిదు.

ఈ మాటలు చూడండి, మనకు బాగా పరిచయమైన మాటలే, ప్రతీకలే, కాన్ 
భావార్థమే సరికొత్తది:

కొంత విశ్ంతత కావాల, పడుకున్ లేచిన మాటల  
సవేరూపసందరయాం ఆ తరువాత వింటేకాన్ అర్థం  
అవవేదు. పుస్తకాలలో ఆసనాలేసి, అంతరిక్షాలలోకి  
రోదసియాత్చేసి ప్రకృత్లోన్ ప్రత్ ఋత్వును  
గరువుగా నమసకిరించి ఏ ధాయానాలలోంచి సానిన్ంచి  
వసా్తయో? అపుపిడు మాటలు కోపాగినిన్  
చలాలోరేచు నదిలా శ్వయాంగా ప్రవహిసా్తయి.

ఈ కవిత ఇటీవల న్ను చదివిన గొపపి శకి్తమంతమైన కవితలోలో ఒకటి. ఇందులో 
కొత్తకవితవేం దిశాగమనం కొంతేనా అర్థమవుత్ననిది. ఈ కవులకి సమ్మతీ, అసమ్మతీ 
ప్రకటించడం ముఖయాం కాదు. వీళ్ళు ముందు మాటలు తేటపడాలనీ, తేటపడ్డ మాటలోలో 
తమ అంతరంగం తేటగా దోయాతకమవుత్ందనీ నమ్మత్నానిరు. ‘నీలో జా్ఞనయుక్తంగా 
వలుగతూ ఉండే మాటలకు నువోవే సురక్షిత క్షేత్మవావేలన్’ కోరుకుంట్నానిరు.
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మాటల గరించి ఈ కవికి కలగిన ఎరుక గొపపిది. ఈ వాకాయాలు చూడండి:

ఒకపుపిడు  
న్టిన్ండా మాటలుండేవి 
మాటలకు మొలకల వేళ్ళుండేవి 
పచచుగా మొలకతే్తందుకు అవి  
సారవంతమైన న్లలు వత్కేవి.

అవును  
ఒకపుపిడు న్టిన్ండా మాటలుండేవి  
మాటలకు రుచుండేది  
మసకకనునిలని వలగించే న్పుపిరవవేలుండేవి  
చమటచుకకిలని కగలంచుకున్ చేత్లుండేవి  
కడుపున్ంపే ధానయాపుగింజలాలో ఉండేవి..

కాన్ ఈ పరిసి్థత్ ఇపుపిడు మారిపోయిందన్ కవి గరి్తసు్తననిది. ఇలా అంట్ననిది:

కాన్ ఇపుపిడేమయియాందో 
న్టిన్ండామాటలునానియి 
మాటలనీని గాలకి తేలపోయే తాలులా 
వరిపట్టులా ఉనానియి. 

అట్వంటి సి్థత్లోన్ ఒకకిసారి మళాళు అంతా చరిపేసి, కొటేటుసి, కొత్తగా 
రాసుకోవాలన్ప్సు్తంది. మహత్తర కళాఉదయామాలనీని ఈ కామనలోంచే 
పుట్టుకొచాచుయి.

అజా్ఞనపు అడుగలతో పాడయిన ప్రతీకలను 
తీసివేసి 
కొత్తకవితలేవో రాసుకోవాలన్

అలాగే మొటటుమొదటి కవితలోన్ అననిట్టుగా

పునరిలోఖించుకోవాలపుపిడు 
ననుని న్ను 
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పాతపాళ్కి కొత్తమాటలు 
అభాయాసం చేయించి... 
కొటిటువేతలనుండి కొత్తగా పుట్టుకు రావాల.

ఈ కవితవేమంతా ఇట్వంటి కొత్తభాష కోసం అన్వేషణ్.

సుసమాజం గరించీ, సువయావస్థలగరించీ ఆలోచించడం కనాని కూడా 
కవి సమసయా ఎంతస్పూ సుశబదాంతోటే. తనలో ప్రకంప్సు్తనని భావనలని మనకు 
వలలోడి చేయడాన్కి తగిన శబదాం దొరుకుత్ందా, లేదా అననిదే కవి ఆత్రుత. 
ఆ శబాదాన్ని పట్టుకోగలగితే ఒక దేవతన్ దరిశ్ంచినంత తృప్్త కలుగత్ంట్ంది కవికి. 
అందుకన్ ప్రత్ కొత్తకవీ ఒక కొత్తకవితతో మనముందు న్లుచుననిపుపిడు కొత్తలోకం 
ప్రతయాక్షమైనట్టుంట్ంది మనకి.

అట్వంటి సూచనలు పుషకిలంగా పడగటటుడమే ఏ కవితవేం నుంచైనా మనం 
ఆశించదగ్గది. ఈ కవితవేం కూడా మన ఆశన్ వము్మ చేయలేదనడాన్కి కొన్ని 
వాకాయాలు ఎత్్త చూపవచుచు:

న్ట నలగి చిన్గిపోయిన పాటకు 
కుటేటుసుకుంటూ
కొత్తపాటొకటి నా పదాలపై అలులోకుంటూ.

చల ఏదో న్రుపితానన్
కనుపాపపై నుంచి న్దురపరను తీసి 
వణుకుత్నని దేహంతో 
సంగీతంలో ఇదో కొత్త
ఆలాపన అంటూ...

ఒక పరిచయం ముగసూ్తన్ 
పగలునుండీ రాత్రిన్ 
వేరుచేస్ కవవేమేదో
మనసున్ చిలకి
జా్ఞపకాల వననిన్ చేత్లో 
చంద్రున్ ముదదాగా ఇచిచు వళ్ళుత్ంది. 
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దారంతో స్నిహం  
పూల గొపపితనమా? లేక  
తనన్ తాను మెలకలలో  
అలులోకున్ హత్్తకోవటం 
దారం గొపపితనమా?

ఇటాలోంటి వాకాయాలు మొలకత్్తత్నని ఈ హృదయంలో ఏ అనుభవాల 
ఒండ్రుమటిటున్ మేటలు వేసిందనీ, సారవంతమైన ఆగామకాలమొకటి ఈ న్లలోంచి 
వికసించనుననిదనీ మనకొక హామీ దొరుకుత్ననిది.

ఈ కవితలు చదివాక, కవి చప్పినటేలో:

బీటలు వారిన పుడమ పదవిన్ 
కళంకరహిత సతయాం అంచున పుటిటున  
మేఘంతో 
తడిప్నపుపిడు  
అక్షరం వీడలో మొలచిన  
నాలుగ గొపపి కవితలని 
గండకు హత్్తకోవాల.

అన్ప్ంచడం సహజం, నాకే కాదు, మీకూకిడా!

2014
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ఆకాశం జారవిడిచిన ఆనందపు నిచ్చిన

పూరి్ణమాసిరి రాసూ్త వచిచున ఈ ‘చిన్నిడా’ కవితలు ఫేస్ బుక్ లో చూసూ్తననిపుపిడు 
న్ను చపపిలేన్ విభ్ంత్కి లోనయాయాను. ఆ కవితలన్నిటీని ఒకకిచోట ఏరి కూరిచు ఆమె 
నాకు పంప్ంచి నా సపిందన కోరినపుపిడు, చాలారోజుల పాట్ నాకు మాట పగలేలోదు.

ఒకటి, ఈ కవితలోలో చాలా సపిషటుంగా కనవసు్తనని గీత్కాసకుమారయాం, 
ఇంగీలోష్లో లరిసిజం అంటామే, అటాలోంటిది, ఒకపుపిడు కృష్ణశాస్త్రి, నండూరి, 
బసవరాజు అపాపిరావు లాంటి భావకవులోలో కనవచిచున గీతమాధురయాం. మరొకటి, 
ఈ కాలం ఎటాలోంటి కాలం, ఎంత శుషకిసమయం, ఇటాలోంటి రోజులోలో ఇట్వంటి 
కవితవేం ఎలా పుషిపించింది, ఇలా పుషిపించడం వనక బయటి ప్రపంచంలో న్జంగాన్ 
ఏదనాని శుభసూచకం, మంగళప్రదమైన పరిణామమేదనాని సంభవిస్్తందా? అనని 
ఒకింత ఆశ.

మూడవ అంశం, మరీ ముఖయామైన అంశం, ఈ కవితలు రాసిందొక కవయిత్రి. 
కాన్ గత రండు దశాబాదాలుగా తెలుగకవితవేంలో ప్రబలంగా వికసించిన ఫెమన్సుటు 
చైతనాయాన్కి పూచిన పువువేలాగా ఈ కవితవేం కన్ప్ంచడం లేదు. అందుకు బదులు, 
యుగాలుగా, భారతీయ భకి్తకవితాస్రోతసివేన్న్ సుసంపననిం చేసిన ఆండాళ్ , 
అకకిమహాదేవి, మీరా, లలలో వంటి మహనీయ కవుల వాకస్ంప్రదాయాన్కి మనకాలపు 
కొనసాగింపుగా ఈ కవితవేం కన్ప్ంచడం నన్నికవైపు సమో్మహిత్ణి్ణ చేసూ్తన్, 
మరొకవైపు న్శేచుష్టుణి్ణ చేసూ్త వచిచుంది.

ఈ కవితవేం చాలాసారులో చదివాను, విన్ప్సు్తనని మాటల వనక 
హృదయసపిందనాన్ని పసిగటటుడాన్కి ప్రయత్నించాను. తనకై తాను ఈ కవయిత్రి 
ఇంత గాఢంగా, ఇంత మధురంగా, ఇంత న్వేదనాత్మకంగా ఆరాటపడుత్ననిది 
దేన్కోసమై ఉండవచుచునన్ ననుని న్ను పదే పదే ప్రశినించుకునానిను.
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ఈమె వందేళళు కిందట వేంకటపారవేతీశవేర కవుల కాలంలో పుటిటుఉంటే ఈ 
కావయానాయకుడు బ్రహ్మసమాజికుల న్రు్గణదైవంగా కీరి్తంచబడిఉండేవాడు. తెలుగ 
కవితవేంలో భావకవితవేం సననిగిలలో, కవులు తమ సబ్లోమ్  న్ వయాకి్తగతంగా కాకుండా 
సామూహికంగా ఆవాహన చయయాడం మొదలయాయాక, అభుయాదయ, విపలోవ, దళత 
కవితావేలోలో ఇట్వంటి కావయానాయకుడు కనబడటం అసాధయాం. అసలు ఇట్వంటి 
ఒక సహచరుడు సాధయామయేయా అవకాశమే లేదన్ సపిృహలోంచి తలెత్్తంది కాబటిటు, 
స్త్రీవాద కవితవేంలో కూడా ఇట్వంటి కావయానాయకుడు కనబడజాలడు. అయినా 
ఈ కావయానాయకుడు మనముందు ప్రతయాక్షమయాయాడు. ఇతడవరు? మన సాహితయా 
చరిత్ను, మన కవితవేవిమరశ్ను ధికకిరించి ఇతడటాలో ప్రతయాక్షమయాయాడు?

ఆలోచించగా ఆలోచించగా, పూరి్ణమాసిరి ఒక చిన్నిడిన్ ఉదేదాశించి ఈ కవితవేం 
చపపిడంలో ఒక యుగాన్కి సంబంధించిన తాత్వేకసమసయా అంతా ఉందన్ప్ంచింది

2
పాశాచుతయాసాహితయావిమరశ్లో పాశాచుతయాసందరయావేత్తలు ‘సబ్లోమ్ ’ అన్ భావాన్ని పదే 
పరిశీలసూ్త వచాచురు. లాంగినస్  నుండి డరిడా దాకా పాశాచుతయా తత్తవిశాస్తం మారుపికి 
గరైనపుపిడలాలో సబ్లోమ్  గరించిన చరచు కూడా మారుతూ వచిచుంది. 

సబ్లోమ్  అంటే ఒక మహానుభవం, గాఢనుభవం. పాశాచుతయాసందరయా 
మీమాంసలో ‘బ్యాటిఫుల్ ’కీ, ‘సబ్లోమ్ ’ కీ మధయా తేడా ఉంది. చాలాకాలం పాట్ 
బ్యాటిఫుల్ న్ స్త్రీప్రకృత్గానూ, సబ్లోమ్ న్ పురుషప్రకృత్గానూ భావించారు. సబ్లోమ్  లోన్ 
భీకరపారశ్విం స్త్రీలు చూడగలగింది కాదనీ, వారు కేవలం సుకోమలమైన, సున్నితమైన 
గృహావరణాన్కి పరిమతమైన అందాన్ని మాత్మే చూడగలరనీ భావించారు.

కాన్ ఇటీవల అధయాయనాలు చపు్తననిదేమంటే, యథారా్థన్కి బ్యాటిఫుల్ కీ, 
సబ్లోమ్ కీ మధయా ఈ పగలు పాశాచుతయా తత్తవిశాస్తంలో మరీ ఇటీవల ధోరణి మాత్మేనన్. 
న్జాన్కి ఒకపుపిడకకిడ బ్యాటిఫుల్ కే అగ్సా్థనం ఉండేదన్నీని. భగవతౌస్ందరాయాన్ని 
బ్యాటిఫుల్  గాన్ భావించారన్నీని. ఎకకిడ సమనవేయం, సామరసయాం, ఏకత 
ఉంటాయో అకకిడ మట్కే సందరయాం సాధయామన్ ఒకపుపిడు భావించేరనీ. అయితే 
అట్వంటి సందరయాం దృగో్గచరమేనా అనని ప్రశనితోన్ సబ్లోమ్  ముందుకొచిచుంది.
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ఆ సందరయాం భాష వలలో సాధయామయిందన్ మొదటోలో ఎడ్మండ్  బర్కి  వంటి 
వాళ్ళు భావించారు. కాన్ కాంట్  దాన్ని మానవచైతనాయాన్కి చందిన గణంగా 
భావించాడు. ఆ సందరయాం అట్ పూరి్తగా మానసికమూ కాదు, ఇట్ పూరి్తగా 
ఇంద్యగోచరమూ కాదు, రండింటినీ సమనవేయపరిచే ఒక లక్షణంగా ఆయన 
అభిప్రాయపడా్డడు. కాంట్  ఆలోచనవలలో ప్రభావిత్లైనపపిటికీ, రొమాంటిసిసుటులు ఆ 
సందరాయాన్ని ప్రధానంగా ఇంద్యగోచరంగాన్ చూడటాన్కి ఇషటుపడా్డరు. 20 వ 
శతాబిదా ప్రారంభంలో మోడరినిసుటులు, ఆలోచనకీ, దృగో్గచరాన్కీ మధయా కన్ప్సు్తనని 
అంతరాలోలో సబ్లోమ్  కూడా ఒకటన్ సరిపట్టుకునానిరు. కాన్ పోస్టు  మాడరినిసుటులు 
మళాళు కాంట్  ఆలోచనను ముందుకు తీసుకుపోయి, సబ్లోమ్  గరించి మరింత 
వివేచించడాన్కి ప్రయత్నించారు.

వారి వివేచనలో మూడు ముఖాయాంశాలునానియి: మొదటిది. బ్యాటిఫుల్  
గరించిన ఆలోచనలో ఒక సమగ్త గరించీ, ఒక ఏకత గరించీ తపన ఉంట్ంది 
కాబటిటు అది చివరికి అఖండతను ఆరాధించడంగా మారిపోత్ందనీ, అందువలలో 
హింసాత్మకంగా పరిణమసు్తందనీ, అట్వంటి అఖండతమీద న్రసనగా సబ్లోమ్ న్ 
పరిగణించాలనీ. డరిడా ప్రత్పాదించిన ఈ ఆలోచన ప్రకారం the aesthetic is 
political. 

రండవది, బ్యాటిఫుల్  అంగీకారయోగయాంగా మారిపోత్ననిపుపిడు, అలవాట్గా 
మారిపోత్ననిపుపిడు, ఒక వాయాపారవసు్తవుగా మారిపోత్ననిపుపిడు సబ్లోమ్  మనన్ ఒక 
ష్క్  లాగా మేల్కిలుపిత్ందన్ది. ల్టార్్డ  ప్రత్పాదించిన ఈ ఆలోచన ప్రకారం, 
మన ఆసావేదననీ, వివేచననీ సంక్షోభంలో పడవేస్ ప్రత్ ఒకకిటీ సబ్లోమే. అంటే వరల్్డ  
ట్రేడ్  స్ంటర్  మీద విమానాలతో విరుచుకుపడటంలో కూడా ఒక సబ్లోమ్  ఉంది. 
దాన్ని అతడు terror of sublime అనానిడు.

మూడవది, ఇంతకనాని సూక్షష్మంగా అర్థం చేసుకోవలసింది. అదేమంటే, వాస్తవం 
(లకాన్  ప్రత్పాదించిన real) దృగో్గచరమే కాన్, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కి 
మనం ఏరపిరచుకునని భాష, సంసకిృత్ పూరి్తగా ప్రతీకాత్మకమైనవి (సింబాలక్  
ఆర్డర్ ). మనం వాస్తవసతాయాన్ని ప్రతీకాత్మకంగా తపపి దాన్ శుద్ధరూపంలో ఎపపిటికీ 
అర్థం చేసుకోలేం. ఎపుపిడపుపిడు వాస్తవసతయాం మన ప్రతీకాత్మక అవగాహనలో 
ఇమడిపోడాన్కి న్రాకరిసు్తందో అట్వంటి ప్రత్క్షణమూ సబ్లోమే. ఎందుకంటే 
వాస్తవం మన అవగాహనను దాటిపోత్ననిదన్ గ్హింపుకి వచిచునపుపిడలాలో మనం 
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దాన్పటలో మోహోద్కు్తలమవుతాం. అది మనన్ ఊరించడం మొదలుపడుత్ంది. కాన్ 
దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడాన్కి చేస్ ప్రత్ ప్రయతనిం దాన్ని కప్పిపుచుచుత్ంది. 
లకాన్ , జిజెక్  వంటి చింతకుల ప్రకారం అంత్మంగా అకకిడుననిది శూనయాం మాత్మే.

భారతీయచింతనలో ఇదే సమసయా సగణ-న్రు్గణ చింతనగా తలెత్్తంది. 
మధయాయుగాల భకి్తకవులు భగవత్  గణగానం చేసినపుపిడు ఆయన సగణుడా, 
న్రు్గణుడా తేలుచుకోలేకపోయారు. సగణోపాసకుడైన త్లసీదాసు ఆయన్ని 
న్రు్గణవిశేషణాలతో వరి్ణస్్త, కబీర్  వంటి న్రు్గణోపాసకుడు కూడా రాముడన్ ఒక 
సగణమూరి్తన్ ప్రసా్తవించకతపపిలేదు. (ఆ రాముడు దశరథతనయుడైన రాముడు 
కాదన్ చప్పినపపిటికీ).

భారతీయభకి్తకవులు తమ సబ్లోమ్  న్ వివరించడాన్కి చేసిన ప్రయతనింలో 
మూడు ధోరణులునానియి. కవి పురుష్డైనపుపిడు ఆ మూరి్తన్ సపిషటుంగా స్త్రీమూరి్తగా 
చూడటం. ఊరవేశిన్ వరి్ణంచినపుపిడు టాగోర్ , కృష్ణశాస్త్రి వంటి కవులు చేసిందిదే. 
అలాకాక ఆ కవి తన మహానుభవాన్ని భగవంత్డిగా దరిశ్సు్తననిపుపిడు తనన్ 
తాను స్త్రీగా భావించుకోవడం. విరహిణి అభంగాలు చపు్తననిపుపిడు జా్ఞన్శవేరుడూ, 
తన ప్రేమగీతాలోలో కబీర్  అనుసరించిందీ ఈ పద్ధత్. ఇక కవి స్త్రీ అయినపుపిడు, 
తాను దరిశ్సు్తనని మూరి్తన్ తన హృదయేశవేరుడిగా చిత్రించడాన్కి ప్రయత్నించడం. 
ఆండాళ్ , అకకిమహాదేవి, మీరా పాటించిన పద్ధత్ అది.

కాన్ పందొమ్మది-ఇరవయి శతాబాదాలోలో భారతీయకవితవేం మీద పాశాచుతయా 
కవితవేం, ముఖయాంగా రొమాంటిసిసుటు కవితవేం ప్రభావం పడటం మొదలయాయాక, ఈ 
ధోరణిలో మళాళు మారుపి వచిచుంది. కవులు, పురుష్లైనా, స్త్రీలైనా తమ సబ్లోమ్ న్ 
సహచరమానవుడిగాన్, మానవిగాన్ చూస్ ప్రయతనిం మొదలుపటాటురు. ‘మగడు 
వేలపిన పాత మాటది, ప్రాణమత్రుడ నీకు’ అన్ గరజాడ తన ‘కాసులు’ (1915) 
కవితలో రాయడం భారతీయ సబ్లోమ్  తీసుకునని విసపిషటుమైన మలుపు. 

ఈ మలుపు తీసుకోవడాన్కి పాశాచుతయాకవితవేం ఒక ఉత్రేపిరోరకం మాత్మే. 
న్జాన్కి ఈ సంప్రదాయం భారతీయకవితవేంలో అనుసూయాతంగా కొనసాగతూ 
వసు్తననిదే. తమ హృదయేశవేరిన్ ఆకాశంలో విహరించే ఊరవేశిగాన్, దేవాలయంలో 
కరుణించే దేవుడిగాన్ చూడటం సంసకిృతకవులు, భకి్తకవులు, రాజాసా్థనకవులూ 
వివిధభాషలోలో పాటించిన దారి. అలా కాక తన ప్యుణో్ణ, ప్యురాలన్ తమ 
లౌకిక దైనందిన జీవితంలో ‘మనసున మనసై, బ్రత్కున బ్రత్కై’ న్లబడే తోడుగా 
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చూడటమన్ది సంగం కవులు, గాథాసప్తశత్ కవులు, ప్రజాకవులు చూప్సూ్త వచిచున 
దారి.

పూరి్ణమా సిరి ఈ కవితలోలో తన సబ్లోమ్ న్ వరి్ణసూ్త వచిచుందనీ, ఆ క్రమంలో 
తన సబ్లోమ్  న్ ఒక పురుషమూరి్తగా మాత్మే కాక, తన దైనందినజీవితాన్కి చందిన 
ఒక సహచరమానవుడిగా, స్నిహిత్డిగా చూసిందనీ కూడా ఇపుపిడు సులభంగా 
తెలుసూ్తన్ ఉంది. ఇకకిడితో ఈ పరిచయవాకాయాలు ముగించివయయావచుచు. కాన్ 
చపపివలసిన మరొక రండుమాటలు మగిలే ఉనానియి.

3
త్ను దరిశ్సు్తనని ఈ సహచరుణి్ణ పూరి్ణమాసిరి ఒక అఖండమానవుడిగాన్, ఒక 
ఆరాధయావిగ్హంగాన్ చూప్ంచకపోవడం వనక, గత ఇరవయేయాళళు పోస్టు   మాడర్ని  
తాత్్తవికధోరణుల ప్రభావం ఉంది. ఆ ప్రభావాన్కి ఆమె తెలసి లోను కానకకిరేలోదు. తన 
సమకాలక చింతన ప్రభావాన్కి లోనుకాకుండా ఎవరూ ఉండజాలరు. కాన్ ఒకవైపు 
ఆ ప్రభావాన్కి లోనవుతూన్ దాన్ని ధికకిరించడాన్కో, దానునించి బయటపడటాన్కో 
ప్రయత్నించడంలోన్ ఒక మన్షి కవి, కళాకారుడు, విపలోవకారుడు కాగలుగతాడు.

సమకాలకప్రపంచంలో రండుధోరణులునానియి. ఒకటి ఒక ఆదరాశ్న్ని 
వయాకి్తగతంగా చూడటం సాధయాం కాదన్ భావించి దాన్ని సామాజికంగానూ, 
సామూహికంగానూ చూడటాన్కీ, చూప్ంచడాన్కీ ప్రయత్నించడం. వివిధ 
ఉదయామాల ప్రభావంలోనూ, న్పథయాంలోనూ వచేచు కవితవేమంతా ఈ కోవలోకి 
వసు్తంది. రండవది, తాన్క వయాకి్తగా దరిశ్సు్తనని ఆదరాశ్న్ని తనదే అయిన అతయాంత 
వయాకి్తగతపరిభాషలోనూ, ప్రతీకలో్తనూ మనకి పరిచయం చయాయాలనుకున్ కవితవేం. 

ఈ రండు మారా్గలకూ భిననింగా పూరి్ణమ కవితవేం కొనసాగింది. ఆమె 
చూసు్తనని చిన్నిడు ఒక విగ్హం కాదు, ఆదరశ్మూరి్త కాదు. ఆమెకి అందకుండా 
ఆకాశంలో తేలపోయేవాడూ కాడు.

ఈ కవితవేంలో కనవచేచు ఈ మానవుడు రొమాంటిసిసుటులు ఊహించిన 
ప్రేమైకమూరి్త కాడు. అందుకన్ ఈ కవితవేం చదవగాన్ నాకు ఎలజబత్  బారట్  
బ్రౌన్ంగ్ , క్రిసీటునా రోజెటిటుల కవితవేం వంటన్ తలపుకొచిచునపపిటికీ, ఆ కవితావేన్కీ, 
ఈ న్వేదనకీ మధయా యుగాల అంతరముందన్ కూడా అర్థమయియాంది.
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అసలు అట్వంటి ప్రేమైకమానవుణి్ణ చూడటం సాధయామా అనని మాడరినిసుటుల 
సంశయాత్మకత పూరి్ణమను బాధించకపోవడం కూడా ఆశచురయాం కాదు. ఎటొచీచు 
స్త్రీవాదుల ప్రశనిలు మగిల ఉనానియి. పోస్టు  మాడర్ని  ధోరణుల ప్రశనిల శరవరషిం 
చుట్టుముటేటు ఉంది. నువువే కోరుకుంట్నని, నువువే నీ భావోదేవేగాన్ని పంచుకుంట్నని 
చిన్నిణి్ణ నీ ‘అదర్ ’ గా భావించవచుచు. నీకూ (స్ల్ఫూ ), అతడికీ (అదర్ ) కీ మధయా 
పూరి్త ఆత్మవిన్మయం ఎపపిటికీ సాధయాం కాకపోవచుచు. ఒకరిన్కరు పూరి్తగా 
అర్థం చేసుకోవాలనుకోవడం, పూరి్తగా మమేకం కావాలనుకోవడంలో ఒక 
సంపూరా్ణనుభవం కోసం తపన ఉంట్ందనీ, ప్రత్ సంపూరా్ణనుభవం అంత్మంగా 
హింసానుభవమేననీ ఆధున్కానంతర ప్రపంచాన్కి తెలుసు కాబటిటు స్త్రీవాదులకీ 
తెలుసు. తమన్తాము ఎదుటివారికి సమరిపించుకోవాలనని తపనలో ఒకరు 
మరొకరిన్ మంగెయయాడమే ఉంట్ంది. కాన్, ఒకరికి మరొకరు కావాల, ఒకరు 
మరొకరితో తమను తాము న్వేదించుకోవాల, ఈ తపనలో కొత్తదేమీ లేదు.

కానీ, ఒకరికొకరు ఎపపిటికీ పూరి్తగా అర్థం కారన్ తెలసిన జాగృత్, అలా 
అర్థం కాకపోవడంలోన్ జీవితలోన్ ఉతకింఠ, ఉదేవేగం, అన్నిటికనాని మంచి ‘సబ్లోమ్ ’ 
ఉనానియనని మెలకువలోంచి వచిచున కవితవేమది.

ఈ చిన్నిడు ప్యుడు కాడు, మగడు కాడు, స్నిహిత్డు కాడు, సహచరుడు 
కాడు, అసలు ఈ చిన్నిడు ఒకడు కూడా కాడు.

మన చుటూటు ఉండే మనుష్లు మనకి వివిధరకాలుగా సంబంధించి 
ఉంటారు. వారితో మన అనుబంధాలకొక సాంఘికసపిషటుతా, కంటినుయాటి ఉంటాయి. 
ఆ కంటినుయాటిన్ కొనసాగించడం కోసమో, కొనసాగించడం వలలోన్, మన చుటూటు 
ఉండే మనుష్లతో మన అనుబంధాలు బండబారి, అలవాట్గా మారిపోతాయి. 
ఆ అలవాట్న్ బదదాలుగొట్టుకున్ ప్రత్ ఒకకి మన్షినీ మళాళు కొత్తగా చూడాలనని 
తపనతో, ఒక నూతన్తాస్హంతో వారిన్ సమీప్ంచాలనని ఈప్స్తంతో, వారిలో ఒక 
చిన్నిడిన్ సంబోధించినట్టు కూడా ఈ కవితవేంలో కన్ప్సు్తంది.

ఒకపుపిడు భకి్తకవులు తమ చుటూటు ఉనని ప్రపంచంలో ఈశవేరుణి్ణటాలోన్ మేల్కిలేపి 
ప్రయతనిం చేసారు. మన రోజూవారీ వసు్తవులోలో, రాటనింలో, చేటలో, త్రగలలో ఒక 
సబ్లోమ్ న్ చూడటాన్కి కబీర్  ప్రయత్నిస్్త, పువువేలో, గాలలో, మబుబాలో, మంచులో 
సరేవేశవేరుణి్ణ చూడటాన్కి టాగోర్  ప్రయత్నించాడు.
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పూరి్ణమ కవితవేం కూడా ఆ కోవలోదే. అయితే ఆమె మనచుటూటు ఉనని 
ప్రపంచంలో ఈశవేరుణి్ణ కాక మానవుణి్ణ మేల్కిలపిడాన్కి ప్రయత్నిసు్తననిది. కాన్ ఆ 
మానవుడు ఒక విగ్హంగా మారకుండా, లేదా తాను చూసు్తనని మానవుణి్ణ ఒక 
విగ్హంగా మారచుకుండా జాగ్త్త పడటమే ఈ కవితవేంలోన్ అతయాంత సమో్మహనీయ 
రామణ్యకత.

అందుకన్ ఈ కవితలు చదువుత్ననిపుపిడు ఆ చిన్నిడు నువేవే కావచచున్ప్సు్తంది 
నీకు,  అయితే బాగణ్ణన్ప్సు్తంది కూడా, కాన్ కాదన్ కూడా నీకు తెలుసూ్తన్ 
ఉంట్ంది. ‘అవున్మో’, ‘కాదేమో’ అన్ ఈ సున్నితమైన భావాలు ఒకదాన్వనక ఒకటి 
నీ మనసున్ రాపాడుత్ంటే, నీ హృదయం మీద అటటుకటిటున పంకు చిటిలోపోత్ంది. 
కనీసం క్షణం పాటేనా నీలో సరేవేశవేరసమానుడైన ఒక మానవుడు మేల్కింటాడు.

4
సబ్లోమ్  భాషకి సంబంధించిందా, చైతనాయాన్కి సంబంధించిందా అన్ పాశాచుతయా 
తత్తవిశాస్తం చాలాకాలమే పనుగలాడింది. ఒక భావోదేవేగం భాషకి అతీతం 
కావడంలోన్ సబ్లోమ్  సుఫూరిసు్తందన్ రొమాంటిసిసుటులు భావించారు. కాన్ 
ఆధున్కానంతర చింతకులు చప్పిందేమంటే, అసలు భాషకి అతీతమైన 
భావోదేవేగమంటూ ఒకటి లేదనీ, అలా అనుకోవడం మనసు పన్ని మాయాజాలమనీ, 
అటాలోంటి భావోదేవేగమంటూ ఒకట్ందన్ మనసు అనుకోవడం వలలోన్ భాషకి 
ఆ సొగసు చేకూరుత్ందనీ వాళళు వాదం. అభౌత్కమైన సందరయామొకటి 
ఉంట్ందన్ భావించి ఆరాటపడటం చివరికి భాషకొక భౌత్కతను (మెటీరియాలటీ 
ఆఫ్  లాంగేవేజి) సంతరించడంతో ముగసు్తందన్ వారు భావించారు.

కాన్ భారతీయ దృకపిథం మరోలా ఉంది. ఇకకిడ భాష అన్ పదాన్కి బదులు 
వాకుకి అన్ పదాన్ని ప్రయోగిసూ్త వచాచురు. వాకుకి మనసునీ, భాషనీ కలుపుకున్ 
ప్రభవించినపపిటికీ, అది మనసుకీ, భాషకీ అతీతమైంది కూడా. ఋగేవేదంలోన్ వాగేదావి 
సూక్తం (10:15) ప్రకారం వాకుకి self referential. అది నువూవే, ఇతరులూ అన్ 
భేదాలు చరిగిపోయే ఒక క్షణం, ఒక సాక్షాతాకిరం. ప్రత్ భారతీయకవీ ‘అమోఘ 
మగాధ మచింతయా మమేయమై’ ‘క్షణికమై, శాశవేతమైన’ ఆ అనుభవం కోసం 
తప్సూ్తన్ ఉంటాడు. అయితే ఆ తపనన్ ప్రత్ కాలంలోనూ, ఎపపిటికపుపిడు అపపిటి 
భాషలో చపేపి కవికోసమే సమాజం ఎదురు చూసూ్తంట్ంది.
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సరళంగా చపాపిలంటే, మొదటిది వాకుకి, అది ఆతా్మనుభవం, రండవది, భాష, 
అది నీ అనుభవాన్ని నీ చుటూటు ఉననివాళళుతో పంచుకోవడం. ఒకరు కవి కావడాన్కి 
కేవలం భాష సరిపోదు. అన్నిటికనాని ముందు అతడికి వాకుకి లభించాల. ఆ పైన, 
భాష.

పూరి్ణమకి కావయావాకుకి సిది్ధంచిందన్ న్ను పూరి్తగా చపపిలేను గాన్, ఏ కవికైనా 
జీవితకాల తపఃఫలతంగా చపపిగల ఆ సంసాకిరముందన్ మాత్ం చపపిగలను.

అందుకు, ఇదిగో, ఈ భాషన్ ఆనవాలు:

‘మనసు రగిలచు వలుగన్చేచు విభుడు
మన్షికపుడూ వలత్ మగలచుడు’

‘పుపపిడి పరిమళాలకనాని పువువేల లాలతాయాన్ని
పదిలంగా ప్రోదు చేస్వాడివి నీవు’

‘చప్తే కాన్ అర్థం చేసుకోన్ చికుకిలోలో నీవు
చపపిడాన్కి భాషరాన్ న్రక్షరాసయాతలోన్ను’

‘ఈప్స్తాలకవతల లోకవాసులం మనం’

‘ఏది రాయాలో ఏది దాయాలో తెలీనపుపిడు
ఎందుకు పదసందరయాం పదవులపై తేనలూరదన్
పదేపదే పలవరిసూ్త నా పై న్న్ చిరాకుపడ్డపుపిడు..
అక్షరాలను తీప్గా కసురుతూ మళ్ళు మళ్ళు త్ళళుపడుత్ంటే.’

‘పూరి్తగా పండన్ దోరపండు న్లను తాకక
తొడిమతో కొమ్మల ఊయల ఊగతూ
ఊరిసు్తననిట్టు
భావసందోహమేదో పదబంధం కాలేక న్ అవస్థ పడుత్ంటే..’

‘పూర్ణతావేన్ని వరి్ణంచతరమేమోగానీ
శూనయాతావేన్ని వివరించ వర్ణమాల వీగిపోత్ంది’

పదబంధం కాలేన్ భావసందోహం వలలో 
రాయవలసిందేదో ఇంకా మగిలే ఉంది
రాసుకుననిదంతా కేవలం ముందు మాటే’

అన్ అనుకోవడం సమంజసమే కదా!
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5
అంత్మంగా న్ను (స్ల్ఫూ ), నువువే (అదర్ ), వాడు (భగవంత్డు) అన్వి భాష, 
సంసకిృత్ కలపించిన న్రా్మణాలే అనుకునాని, న్న్మటో, నువేవేమటో ఎపపిటికీ 
అంత్చికకిదనుకునాని, అంత్మసతయాం semiotic గాన్, symbolic గాన్ తపపి 
శుద్ధరూపంలో మనకననిడూ తెలయరాదనీ అనుకునాని కూడా మనకి అనుక్షణం 
జీవితసపిృహ, సహజీవనసపిృహ కలగడం మాత్ం అసతయాం కాదు. బహుశా 
అంత్మవిచారణలో న్లబడేది న్నూ కాదు, నువూవే కాదు, మన ఇదదారి మధాయా ఉనని 
అనుబంధం మాత్మే. న్ను లేక నువువే లేవు, నువువే లేక న్ను లేను.

‘మానవీయప్రేమలు కనుమరుగైత్నని ఈ ప్రపంచాన ఇచుచుకునని 
సమాధానాలకనాని గచుచుకునని ప్రశనిలే ఎకుకివ’ నని మెలకువ బాధించే వేళ, ‘న్డు 
సమసయాల గోడు కాదు, సున్నితత్తవిపు జాడ కావాల’ ‘అనని సుకోమలానుభూత్ 
పూరి్ణమను కవిన్ చేసింది. అయితే ఆమెకి తెలుసు, ‘ఏదైనా ఒక చేత్నుండి ఇంకొక 
చేత్లోకి బదిలీన్, కోరి ఊరకుననిదీ లేదు, కొత్తగా పందినదీ లేదు’ చేస్దలాలో 
‘మాధయామం నీవై గమ్మత్్తగా ననుని న్న్ ప్రేమంచుకోవడం.’

The sublime (ద నూయా క్రిటికల్  ఇడియం, ర్టెలోడిజా, 2009) లో పోస్టు  
మాడర్ని  సబ్లోమ్  న్ వివరిసూ్త ఫిలప్  ష్ ఇటాలో రాసు్తనానిడు:

‘జా్ఞనమే ‘సమస్తం ‘అనుకుననిపపిటికీ, ప్రేమ లేన్ జా్ఞనం ‘ఏమీ కాదు’. కాన్ 
ప్రేమ అంటే ఏమటి? జా్ఞనంలాగా కాకుండా ప్రేమ ‘ఎననిటికీ తరిగిపోన్దే’ 
అయినపపిటికీ, అది కేవలం ‘ఈ క్షణాన మాత్మే.. న్న్టాలో అసంపూరి్తగా, 
అపరిపకవేంగా ‘ఆశతో, నమ్మకంతో, ప్రేమతో అంటిపట్టుకునని’ ఈ క్షణాన 
మాత్మే సంభవిసు్తంది. మరోలా చపాపిలంటే, ఏదో ఒకటి కొరవడిందన్ 
గ్హించిన అసి్తతావేన్కి మాత్మే ప్రేమ సాధయామవుత్ంది. తనకి పూరి్తగా 
తెలయదన్ భావించిన మన్షి మాత్మే ప్రేమంచగలుగతాడు. కాబటిటు 
ప్రేమ, జిజెక్  చప్పినట్టు, ‘సమస్తజా్ఞనాన్కీ ఆవల విషయం కాదు, అసలు 
ఏది లేకపోవడం వలలో సమస్తజా్ఞనమూ అసంపూర్ణమవుత్ందో ఆ లేమకి 
సంబంధించింది. ఆ అంత్మవసు్తవు చుటూటు ఆవరించిన శూనయా, మారి్మక 
పారాశ్విన్ని అంటిపట్టుకున్ ఉండేదే ప్రేమ. ఆ శూనయామే లేకపోతే మన సమస్త 
అసి్తతవేజా్ఞనాన్కీ అసి్తతవేమే లేదు.’ (పే.146)



206 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

మన న్రా్మణాలనీని ప్రతీకాత్మకాలే, అంత్మంగా అకకిడుననిదేదో అది 
అవాజా్మనస గోచరం. కాన్ దాన్తో మన అనుబంధం మాత్ం ఒక న్తయా న్రంతర 
సపిృహ. ‘క్షణమధురిమ, మధురక్షణమహిమ’. దాన్లో ఐకయాం కావాలనుకోవడం, 
ఒక సంపూరా్ణనుభవంకోసం తప్ంచడం ఒకపపిటి మాట. ‘న్జాన్కి కలయికల కనాని 
ఈ కలబోత కమనీయమైనది’ అన్ సి్థత్కి చేరడమే ఇపపిటి కాలాన్కి అవసరమైన 
మెలకువ.

‘ఆకాశమే జారవిడిచిన ఈ ఆనందపున్చచున’ నా దృషిటుకొక ఔననితాయాన్ని 
చేకూరిచుందన్ తెలుసుకునానిను. ఆ అనుభవం మీకూకిడా సంప్రాప్తమవుత్ందన్ 
నము్మత్నానిను.

2015
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కథాశిల్పం

గొపపి కథారచయితలు చాలామంది కథారచన చాలా సులభమన్ భావన 
కలగించేటటేటు కథలు రాశారు లేదా చపాపిరు. ఇందుకు ఉదాహరణ, తెలుగలో 
కొడవటిగంటి కుట్ంబరావు. కథ ఒక ప్రజాసావేమకప్రక్రియగా వికసించడం కోసం, 
ఎవరైనా సరే తమ అనుభవాలని లేదా తమ అనుభవంలోకి వచిచున విషయాలని 
సతవేరమే కథలుగా మారచుడం కోసం వాళ్లో కథారచనన్ సులభప్రక్రియగా, సరళ 
విషయంగా చూప్ంచడాన్కి ప్రయత్నించారు. వాళలో ప్రయతానిలు ఫలంచి ఎందరో 
కథకులు తలెతా్తరు. కథలు కూడా అసంఖాయాకంగా ప్రభవిసూ్తన్ ఉనానియి. తెలుగలో, 
మరీ ముఖయాంగా 1980 తరువాత, కథావిస్ఫూటమే జరిగిందన్ చపపిచుచు. ఇంతదాకా 
‘ఇత్హాసపుచీకటికోణం అటటుడుగన పడి కన్ప్ంచన్’ కథలెన్ని ఒకకిసారిగా 
తలెతా్తయి. సమాజంలోన్ ఎన్ని పారాశ్విలను చిత్రిసూ్త, ఎన్ని సమూహాలకు చందిన 
ఎన్ని కంఠాలు బిలబిలలాడుతూ కథావేదికమీద ఒకకిసారిగా ప్రతయాక్షమయాయాయి. 
ఇది రండుచేత్లా ఆహావేన్ంచదగ్గ పరిణామం. మనగరించి మనం మరింత 
తెలుసుకోవడాన్కీ, దాన్వలలో మన జీవితాల గరించీ, మన గతం, వర్తమానం, 
భవిషయాత్్తల గరించీ మరొకకిసారి పునరాలోచించుకోవడాన్కీ ఇది న్జంగా గొపపి 
అవకాశం. 

కాన్ ఈ కొత్తసాహితయా సందరభాంలో న్ను గమన్సు్తనని మరొకకివిషయ 
మేమటంటే, చాలా సందరాభాలోలో కథలు చపు్తననివాళ్లో తమ జీవితానుభవాలు ఉననివి 
ఉననిట్టుగా చిత్రిసు్తనానిరే తపపి, కథలుగా మారచుడం లేదు. ఎవరైనా కథకుడు తన 
జీవితానుభవాన్ని మనకు పరిచయం చేసు్తననిపుపిడు ఆ అనుభవంలోన్ కొత్తదనం 
వలాలో, అతడు మనకు న్రుగా చపు్తనని పద్ధత్లోన్ సూటిదనంవలాలో ఆ రచన మనన్ 
ఆకరిషిసూ్తందేతపపి, దాన్లోన్ కథాబలం వలలో కాదు. ఒకవేళ అదే కథకులు మళాలో 
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మరొకకిసారి ఆ అనుభవాన్ని చిత్రిస్్త అది మనన్ంకంతమాత్ం ఆకరిషించే అవకాశం 
ఉండదు. అది కలగించే కుతూహలం ఒకకి పఠనాన్కి మాత్మే సరిపోత్ంది. 
అలా కాక, ఒక కథ మనను మళ్లో మళ్లో చదవడాన్కి ప్రేరేప్ంచేదిగా ఉండాలంటే 
కావలసిందేమటి? ప్రసిద్ధ జర్మన్  రచయిత కాఫ్కి కథల గరించి చపూ్త మరొక ప్రసిద్ధ 
ఫ్ంచి రచయిత ఆలబార్టు  కాము మనమా కథలు ఒకసారి చదవడం పూరి్తచేయగాన్ 
మళాలో వంటన్ రండవసారి చదవడాన్కి పూనుకుంటామనానిడు. తన రచన సరవేశ్రేషఠి 
సాహితయారచనగా మారాలన్ ప్రత్ రచయితా కలలుగంటాడు. అయితే అసలు ముందు 
ఒక రచన సాహితయారచనగా మారటమెటాలో? ఇకకిడే కథనాన్కీ, వారా్తకథనాన్కీ మధయా 
తేడా ఉండేది. మనం వారా్తపత్రిక తెరవగాన్ ప్రత్రోజూ అందులో ఎన్ని కథనాలు 
కన్ప్సా్తయి. వాటిన్ మనం చదివేయగాన్ ఆ వారా్తపత్రిక పాతపడిపోత్ంది. ఎవరూ 
కూడా ఈ రోజు తెలలోవారగాన్ న్ననిటి వారా్తకథనం చదవడం పటలో ఆసకి్త చూప్ంచరు. 
కాన్ ఎందుకన్ ఎడా్గర్  ఎలన్ ప, మపాసా, చకోవ్ , టాగూర్ , ప్రేమ్ చంద్  కథలు 
ఎపపిటికపుపిడు ప్రత్ తరాన్కీ కొత్తగాన్ గోచరిసు్తనానియి?

ఒక వారా్తకథనంనుంచి సాహితయాకథనాన్ని వేరు చేస్దేమటి? ఏ లక్షణాల 
వలలో మామూలు అనుభవం కథగా మారుత్ంది? ఏ విశిషటులక్షణాలవలలో టాల్ సాటుయ్  
నూరేళలో కింద రాసిన ‘విందు తరువాత’ కథ న్డు కూడా కొత్తగా కన్ప్స్్తంది? 
ఈ అంశాల గరించిన ఆలోచన, చరచు, విశేలోషణ, కథాశిలపిం గరించిన చరచు 
అన్ప్ంచుకుంట్ంది. కాన్ శిలపిం గరించిన చరచుపటలో సాహితయాప్రపంచంలో 
ఎకుకివమంది సానుకూలంగా సపిందించరు. అందుకు కారణాలు లేకపోలేదు. 
మహాకథకులు కథారచనన్ చాలా సరళమైన ప్రక్రియగా చూప్ంచినందువలేలో 
పదిమందీ కథలు రాయటాన్కి ముందుకొచాచురనీ, ఇపుపిడు శిలపిచరచు కథారచనన్ 
ఓ బ్రహ్మవిదయాగా చూప్ంచే ప్రమాదముందనీ, అందువలలో కథకులు న్రుతాస్హాన్కి 
లోనవుతారనీ వాళలో భయం. కథాశిలపిచరచు పాండితయాప్రకరషి అనీ, అసలు 
కథారచన మౌలకంగా సృజనాత్మకకారయాకలాపమనీ, ఏ సృజనాత్మకప్రక్రియకైనా 
న్యమన్బంధనలు విధించబోవడం సరికాదన్ కూడా వాళ్లో వాదిసా్తరు. అంతేకాక 
సమాజంలో ఇంతదాకా అప్రధానీకరణకు గరైన మానవసమూహాలూ, విస్మృత 
సమాజాలూ కథల దావేరా మాత్మే తమ కంఠాన్ని విన్ప్ంచగలుగత్నానియనీ, 
అలాంటిది ఇపుపిడు వాళలోముందు కథారచనన్ ఒక శాస్తంగా చూప్స్్త అది వాళలోను 
బలహీనపరచటమే అవుత్ందన్ కూడా వాళ్లో భావిసు్తనానిరు. ఈ అనుమానాలోలో, 
సంకోచాలోలో కొంత న్జం లేకపోలేదు. కాన్ సరిగా్గ ఈ ప్రయోజనాలను 
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మరింత బలంగా నరవేరుచుకోవడం కోసమే కథాశిలపిపరిశీలన అవసరమన్ 
న్ననుకుంట్నానిను. 

దీన్ని ఇలా వివరించవచుచు. ఉదాహరణకి, ఇంతదాకా తకికిన సమాజం 
పటిటుంచుకోన్ లేదా తకికిన సమాజవిస్మృత్కి గరవుతూ వచిచున సమూహం 
నుంచి ఒక కథకుడు, లేదా కథకురాలు తన జీవితానుభవాన్ని చపపిటాన్కి 
పూనుకునానిరనుకుందాం. అంటే, ఒక దళత్డు లేదా ఆదివాసి లేదా ఒక స్క్స్ వరకిర్  
లేదా ఒక వికలాంగరాలు తన జీవితానుభవం పటలో సమాజందృషిటున్ ఆకరిషించటాన్కి 
కథ చపపిటాన్కి పూనుకునానిరనుకుందాం. అపుపిడు ఆ అనుభవాన్ని సూటిగా 
చపపిటం ఒక పద్ధత్. కాన్ అదే అనుభవాన్ని మరింత హృదయాన్కి హత్్తకున్టట్టుగా 
చపపిటాన్కి ప్రయత్నించడం మరో పద్ధత్. సూటిగా చప్పినపుపిడు కూడా సమాజం ఆ 
విషయాన్ని పటిటుంచుకుంట్ంది, ఆ విషయంలోన్ కొత్తదనంవలలో. కాన్ ఇంతలోన్ 
మరో కొత్త విషయమేదో దాన్ దృషిటున్ ఆకరిషిస్్త, ఈ వినని విషయాన్ని విననిటేటు 
మరిచిపోత్ంది. అలా కాక మనం చప్పిన విషయం హృదయాన్ని హత్్తకున్లా చపే్త 
సమాజం ఆ విషయాన్ని మరవటం కషటుం. ఈ మధయాలో అది ఎన్ని విషయాలనాని 
వినన్వువే, ఎన్ని కొత్త సంగత్లనాని దాన్ని ఆకరిషించన్వువే, కాన్ ఈ విషయం మాత్ం 
దాన్ మనసులో నాట్కున్ ఒక పటాటున ఊడిరాకుండా లోపల కదలాడుతూన్ 
ఉంట్ంది. 

‘హృదయాన్కి హత్్తకున్లా చపపిటం’, ఇదెలా? ఈ రహసయాం గరించి 
ఆలోచించటమే శిలపిం గరించి ఆలోచించటమననిమాట. శిలపిమంటే 19-
20 శతాబాదాలోలో కథకులు ‘న్రా్మణం’ అన్ అర్థంలోన్ అర్థం చేసుకునానిరు. వాళలో 
దృషిటులో కథాశిలపిం గరించిన చరచు అంటే, కథాన్రా్మణం గరించిన చరచు. కథలు 
ముందు పుటిటు తరువాత కథాన్రా్మణం గరించిన ఆలోచనలు పుటాటుయి. అంటే 
కథకులు కథలు చపు్తననిపుపిడు వాళలోకు తెలయకుండాన్ కొన్ని సూత్రాలీని, పద్ధత్లీని 
అనుసరించారననిమాట. అలాగన్ ఈ సూత్రాలూ, ఈ పద్ధత్లూ గాలోలోంచి 
పుట్టుకొచాచుయన్ కాదు. 19వ శతాబిదా కథకులు వివిధదేశాలోలో ఏకకాలంలో ఒకరికి 
తెలయకుండా ఒకరు ఇట్వంటి అన్వేషణ్ చేసూ్త వచిచునపుపిడు, వాళలో వనుక ప్రాచీన, 
మధయాయుగాల మహోననిత సాహితయాకృత్ల ప్రభావముందన్ మనం ఇపుపిడు సపిషటుంగా 
గరి్తంచవచుచు. అమెరికాలో పో, ఫ్రాన్స్ లో బాలాజా, రష్యాలో పుషికిన్ , స్పియిన్ లో 
స్రావేంటిస్ , జర్మనీలో గొథె కథారచనకు పూనుకుంట్ననిపుపిడు, వాళలో వనుక 
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బొకాషియో రాసిన ‘డి కామెరూన్ ’ ఉంది. బొకాషియో వనక ‘1001 అరేబియా 
రాత్రుల కథలు’ ఉనానియి. అరేబియా రాత్రుల కథల వనుక ‘కథాసరితాస్గరం’, 
కథాసరితాస్గరం వనక శాతవాహనకాలంనాటి ‘బృహతకిథ’ ఉనానియి. మరొకవైపు 
తొలతరం ఐరోపీయకథకుల వనుక గ్రీకు నాటకాలూ; హోమర్ , వరిజాల్ , ఓవిడ్ , 
ఛాసర్  కవితావేలు; గోథిక్ , స్లటుక్ , సాలోవిక్ , న్రి్డక్  జానపదగాథలూ ఉనానియి. 
వీటన్నిటినీ సపిషటుంగా కొంత, అసపిషటుంగా కొంత మేళవించుకుంటూ తొలతరం 
కథకులు చిననికథ అన్ ప్రక్రియకు ప్రాణం పోసు్తననిపుపిడు, వాళ్లో ప్రధానంగా ‘సింగిల్  
మోస్టు  ఎఫెక్టు ’ అననిదాన్మీద దృషిటుపటాటురు. ఈ సింగిల్ మోస్టు  ఎఫెక్టు న్ సాధించడం 
కోసం వాళ్లో కథాన్రా్మణంలో ప్రాచీననాటకరచనాసూత్రాలేని అనుసరించారనాల. 
అలా చూస్్త కథారచనాన్రా్మణసూత్రాల మూలాలు అరిసాటుటిల్  ‘పయెటిక్స్ ’లోనూ, 
భరతమున్ ‘నాటయాశాస్తం’లోనూ కన్ప్సా్తయి.

కథారచనాశిలాపిన్కి సంబంధించిన సూత్రాలని తరువాత్ కాలంలో 
క్రోడీకరించిన లాక్షణికులు కథలో ఐదు భాగాలుంటాయనానిరు. మొదటిది, కథా 
ప్రారంభం. అంటే ఎత్్తగడ. రండవది, కథలో మలుపు. దీన్ని నాటకసూత్రాల 
ప్రకారం పతాక అనవచుచు. అంటే క్లోమాక్స్  అననిమాట. మూడవది, ముగింపు. 
నాల్గవది ఎత్్తగడనుంచి మలుపుదాకా సాగే కథనం. ఐదవది మలుపునుంచి 
ముగింపుదాకా సాగే కథనం. ప్రత్ గొపపి కథలోనూ కూడా ఈ ఐదు అంశాలూ 
సపిషటుంగా గరు్త పటటువచుచు. అయితే ఈ ఐదంశాలూ నాటకంలోనూ, నవలోలోనూ, ఆ 
మాటకొస్్త సిన్మాలోనూ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవనీని కూడా ఏదో ఒక 
కథ మీదన్ ఆధారపడతాయి కాబటిటు. కాన్ తకికిన ప్రక్రియలకీ, కథకీ మధయా నుండే 
తేడా ఏమటంటే, కథ ఈ మొత్తం గమనమంతటిలోనూ ఒకకి ఏకైక అంశంమీద 
మాత్మే దృషిటు పడుత్ంది. అందులో మంచినాటకాన్కి ఉండవలసిన త్రివిధఐకాయాలూ 
అంటే వసు్తవుకు సంబంధించిన ఏకతా, కాలాన్కి సంబంధించిన ఏకతా, స్థలాన్కి 
సంబంధించిన ఏకతా చాలా సపిషటుంగా ఉంటాయి. ఈ ఐకయాత ఎంత బిగవుగా 
ఉంటే ఆ కథాశిలపిం అంత బిగవుగా ఉననిట్టు. ఈ ఐకయాతను భంగపరిచే మరే ఇతర 
లక్షణాలైనా సరే, అవి ఎంత గొపపివైనా కూడా, కథాశిలాపిన్ని బలహీనపరిచేవిగాన్ 
మనం అర్థం చేసుకోవాల. ఉదాహరణకి కథకుడి శైల. మహాకథకుడు రాచకొండ 
విశవేనాథశాస్త్రి 1966కు ముందు రాసిన కథలని తరువాత రాసిన కథలతో పోలస్్త, 
ఈ విషయం మనకు బాగా బోధపడుత్ంది. ఆయన తరువాత రాసిన కథలోలో 



సాహితయాసంసాకిరం 211

ఆయన ప్రతేయాకంగా రూపందించుకునని కథనశైల ఆయన కథలకు పదదా అడ్డంకిగా, 
వదులుచుకోలేన్ బరువుగా మారడం మనం గమన్సా్తం. కథాశిలపింలో ఎంతో ప్రజ్ఞ 
చూప్ంచిన బుచిచుబాబు, తరువాత తరువాత కథలోలో పదేపదే చేసూ్త వచిచున వర్ణనలు 
ఆయన కథాశిలాపిన్ని భంగపరచడం మరొక ఉదాహరణ. 

పాత్ల చిత్ణ, సంభాషణలు, సన్నివేశకలపిన, వర్ణన, వివిధవిషయాల మీద 
చరచులు కథలో వివిధ అంశాలనుకుంటే, ఇందులో ఏ ఒకకి అంశమూ కూడా తన 
న్రీ్ణతపరిధి దాటి విస్తరించకుండా ఉంటేన్ ఆ కథలో బిగవు సాధయామవుత్ంది. 
ఇపుపిడు కథలు రాసు్తనని చాలామంది యువతీయువకుల కథలోలో ప్రధానంగా 
కనవచేచు లోపం ఈ వివిధ అంశాలు వాటిసా్థయిన్ దాటి విస్తరించడమే. వాళలో 
కథలోలో అయితే విసా్తరమైన వర్ణన ఉంట్ంది. లేదా సంభాషణలుంటాయి. లేదా 
చరచులుంటాయి. అన్నిటికనాని కూడా మరింత బలహీనపరిచే విషయం కథ మధయాలో 
కథకుడు కలగించుకున్ తన అభిప్రాయాలని మనకు న్రుగా చపు్తండటం. ఇట్వంటి 
బలహీనతలవలలో ఆ కథ మన హృదయంమీద ముద్ంచగల సింగిల్ మోస్టు  ఎఫెక్టు  
తేలపోత్ంది. ఆ కథ మనన్ ఆకరిషించదు. 

కథాశిలాపిన్ని భంగపరిచే మరికొన్ని అంశాలునానియి. మొదటిది, కథను ఎకకిడ 
ఎత్్తకోవాలో అకకిడ ఎత్్తకోకపోవడం. సుదీర్మైన, అప్రసు్తతమైన ఉపోదా్తం 
మనను కథలో ప్రవేశించకుండా గమ్మం దగ్గరే న్లవరిసు్తంది. అలాగే కథన్ 
ఎత్్తకునానిక, మలుపు దగ్గరకు తీసుకువళేలో లోపు కథకుడు ఇట్వంటి అప్రసు్తత 
విషయాలు చరిచుస్్త అది కూడా మనకు కథలో ఆసకి్త సననిగిలేలోలా చేసు్తంది. కథలో 
మనం మలుపునకు చేరుకునానిక, ఆ మలుపున్ కథకుడు ఎలా పరిషకిరిసా్తడోననని 
ఉతకింఠకు లోనవకుండా ఉండలేం. కాన్ కథకుడు మన ఉతకింఠతో న్మత్తం 
లేకుండా తన దారిన తాను కథ చపుపికుపోత్నాని, లేదా పరిష్కిరం వైపు పోకుండా 
తాతాస్రం చేసు్తనాని కూడా, మనకు ఆసకి్త నశిసు్తంది. కథకుడు చూప్ంచగల పరిణత్ 
ఇట్వంటి సందరాభాలోలోన్ బయటపడుత్ంది. అతడు కథ చపు్తననిపుపిడు బహుశా 
వాకాయాలు, అక్షరాలూ మాత్మే కాదు, కాలాన్ని కూడా ఆచి తూచి చూసుకోవలసి 
ఉంట్ంది. 

కథలో వివిధఅంశాలు ఏ మేరకు ఎలా సమకూరాలీ, కథకుడు కథలో 
బిగవున్ ఎటాలో న్లపగలగాలీ అననిది తెలుసుకోవటాన్కి మనం పూరవేకథకుల 
కథలని అధయాయనం చేయటంతపపి మరొక మార్గం లేదు. ప్రసిద్ధకథకులు కూడా తమ 
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కథారచనల సూత్రాలని ప్రాచీన జానపదకథలనుంచీ, ఈసపు నుంచీ, పంచతంత్ం 
నుంచీ తెలుసుకునానిమన్ చపపిటం గమన్ంచదగ్గది. అందుకన్ మహాకథకుడు 
జార్జా  లూయీ బోరహాస్  తన కొన్ని మెలకువలు ఐస్ లాండ్  జానపదకథలునించి 
తెలుసుకునానినన్ చప్పినపుపిడు, నాకు ఆ మాట ఆశచురయాం కలగించలేదు. 

కథాశిలపిం గరించిన మెలకువలు కథాశిలపిచరచువలాలో, వివిధ కథాన్రా్మణాలను 
అధయాయనం చేయటం వలాలో, గొపపి కథలని పోలచు చూడడం వలాలో తెలుసా్తయి. కాన్ 
వీటన్నిటికనాని కూడా ఈ మెలకువ ఏ కథకుడికి ఆ కథకుడు తానై సవేయంగా 
పందవలసింది. ఇందుకుగాను ప్రత్ కథకుడూ తనకుతాను కొంత హోంవర్కి  
చేసుకోవలసి ఉంట్ంది. తనను ప్రేరేప్సు్తనని అంశాన్ని ముందు తనకు ఎలా 
సుఫూరిస్్త అలా రాస్యటం మంచిది. అపుపిడు ఆ రాతప్రత్న్ ముందు పట్టుకున్ 
దాన్లో కథాన్రా్మణాన్కి సంబంధించిన సూత్రాలు సరిగా పన్ చేసు్తనానియో 
లేదో విశేలోషించుకోవాల. అపుపిడు మళాలో దాన్ని త్రిగి రాసుకోవాల. అలా త్రిగి 
రాసుకుననిపుపిడు ఆ కథ కలగించగల సింగిల్  మోస్టు  ఎఫెక్టు ను మరింత గాఢంగా 
తీరిచుదిదేదా అవకాశం దొరుకుత్ంది. దీన్ని మనం చిత్కళలో ఫోకల్  పాయింట్ తో 
పోలచువచుచు. చిత్లేఖనసూత్రాల ప్రకారం ఒక చిత్లేఖనంలో సందరశ్కుడి దృషిటు 
ప్రధానంగా ఫోకల్  పాయింట్  మీదే ఉంట్ంది. చిత్లేఖనంలోన్ తకికిన అన్ని 
అంశాలూ కూడా సందరశ్కుడి దృషిటున్ ఫోకల్  పాయింట్  మీదకు మళలోంచటాన్కి 
సహకరించేవిగాన్ ఉండాల. అలా కాక చిత్లేఖనంలో ఏ అంశమైనా ఫోకల్  
పాయింట్  నుంచి దృషిటున్ మరలేచుదిగా ఉంటే, అది ఆ చిత్లేఖనసందరాయాన్ని 
భంగపరిచేదిగాన్ లెకకి. అలాగే కథకుడు కూడా తన కథలో సింగిల్  మోస్టు  ఎఫెక్టు ను 
బలహీనపరిచేదేదైనా సరే, దాన్ని గరి్తంచి తయాజించితీరవలసి ఉంట్ంది. కొన్ని 
కొన్ని వర్ణనలు, కొన్ని కొన్ని అభిప్రాయాలు వాటికై అవి ఎంతో బాగండవచుచు. 
కాన్ అవి కథాకేంద్రాన్కి పాఠకుణి్ణ చేరవేస్విగా లేకపోతే, వాటిన్ తపపిక తొలగించి 
తీరవలసిందే. 

ఎత్్తగడ, మలుపు, ముగింపుల మీద ఆధారపడ్డ కథాన్రా్మణం ఒక ఆధున్క 
న్రా్మణమనీ, కథ ఆ చట్రంలో ఇమడవలసిన అవసరం లేదనీ కూడా కథకులు 
మరోవైపు వాదిసూ్తన్ వచాచురు. 19వ శతాబిదా కథకుల మీద 20వ శతాబిదా కథకులు 
పదదా త్రుగబాటే చేశారు. ముఖయాంగా, కథలో సంభవించే మలుపు కథలో 
భౌత్కంగా సంభవించే మలుపు కాదనీ, అది ఆ కథలో ఏదో ఒక పాత్ మనఃసి్థత్లో 
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సంభవించే హఠాతపిరిణామమనీ, ఆ పరిణామాన్ని పాఠకుడికి పరిచయం 
చేయటమే కథాప్రయోజనం కావాలనీ మలతరం కథకులు అభిప్రాయపడా్డరు. 
దాన్ని జేమ్స్ జాయ్స్  ‘ఎప్ఫన్’ అనానిడు. కథ ముగించేటపపిటికి పాఠకుడు ఏదో ఒక 
సాక్షాతాకిరాన్కి లోను కావాలనీ, ఆ సాక్షాతాకిరం ఒక సతాయాన్కో, సందరాయాన్కో, 
ఆధాయాత్్మక అనుభూత్కో సంబంధించి అయి ఉంట్ందన్ జాయ్స్  అనానిడు. 1950 
తరువాత పోస్టు మాడ్రన్  కథకుడు ఈ రకమైన భావాలకు కూడా సవేసి్త పలకాడు. 
డేవిడ్  బార్తల్మ, జాన్ బార్్త , ఇటాల్ కాలవేన్ వంటి అతాయాధున్కరచయితలు కథలో 
ఇత్వృతా్తన్ని పూరి్తగా తయాజించారు. ఇత్వృత్తరహితకథ అన్ది మన ఊహకందన్ 
విషయం. కాన్ పాఠకుడి పైన సింగిల్  మోస్టు  ఎఫెక్టు  చూప్ంచటాన్కి ఇత్వృత్తమే 
అవసరం లేదన్ది వారి వాదన. 

ఇత్వృత్తమే లేన్ కథన్ మనం ఆకృత్తో న్మత్తం లేన్ చిత్లేఖనంతో 
పోలచువచుచు. చిత్లేఖనంలో ఆకృత్తో న్మత్తంలేన్ చిత్లేఖనాన్ని మనం 
నైరూపయా చిత్లేఖనంగా ప్లుసు్తనానిం. రూపప్రధాన చిత్లేఖనాన్కి వరి్తంచే 
సూత్రాలు నైరూపయాచిత్కళకు వరి్తంచవన్ ఆధున్కచిత్కారులు వాదించారు. 
ప్కాస్, డుచాంప్ , మేటిస్స్ వంటి ఆధున్క చిత్కారులు చిత్లేఖనశాస్తం మీద 
విరుచుకుపడుత్ననిపుపిడు, ఆ సంరంభంలో వారి మాటలు నమ్మదగ్గవిగాన్ ప్రపంచం 
భావించింది. కాన్ న్దానంగా ఆలోచించిన మీదట, ఆధున్కచిత్కారులు ఆకృత్ 
(ఫ్ర్్మ) న్ తయాజించగలగారే తపపి, అమరిక (పాటర్ని) ను తయాజించలేకపోయారనీ, 
ఆకృత్కి వరి్తంచే సూత్రాలే అమరికకు కూడా వరి్తసా్తయనీ ఈ నాడు మనం 
గ్హించగలుగత్నానిం. అసలు ఆకృత్లోన్ ఆకరషిణ, ఆకృత్లోన్ రేఖల ఆకరషిణ 
కాక, అమరికలోన్ రేఖల అమరికలవలలో కలగే ఆకరషిణ అన్ న్డు మనకి బోధ 
పడుత్ననిది. అందువలలో ఇపుపిడు ప్రపంచమంతటా డిజైన్  గరించిన ఆలోచన 
కొనసాగత్ననిది. అది చిత్లేఖనం కావచుచు, భవనన్రా్మణం కావచుచు, లేదా 
ఉదాయానవనం కావచుచు, ఏదైనా కానీ. దాన్ని ఆకరషిణ్యంగా రూపందించడాన్కి 
దాన్ డిజైన్  గరించి పరిశీలంచాలనని ఆలోచన న్డు ప్రపంచమంతటా పదదాఎత్్తన 
కొనసాగత్ననిది. 

ఇదే సూత్రాన్ని మనం కథారచనకు కూడా వరి్తంపచేయవచుచు. కథలో ఇత్వృత్తం 
ఉనాని, ఇత్వృత్తం లేకపోయినా ఆ కథ సాధించగల సింగిల్  మోస్టు  ఎఫెక్టు  ప్రగాఢంగా 
ఉండడాన్కి మనం డిజైన్  సూత్రాలని కథారచనకు అనువరి్తంచి చూడవచుచు. ఇలా 
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చూడటం ఆసకి్తకరంగా కూడా ఉంట్ంది. ఒక డిజైన్  ఆకరషిణ్యంగా ఉందా, 
లేదా అన్ చూడడాన్కి మనం ఐదు ప్రశనిలు వేసుకోవాల. మొదటిది ఆ డిజైన్ లో 
ఏకతవేం, సమతౌలయాం ఉనానియా, లేదా? రండవది, ఆ డిజైన్ లో వివిధ అంశాలమధయా 
సమతూకం ఉందా, లేదా? మూడవది, ఆ డిజైన్ లో వివిధాంశాల మధయా ఉండవలసిన 
అంగాంగీణ న్షపిత్్త సరిగా ఉందా, లేదా? నాల్గవది, ఆ డిజైన్ లో వివిధ అంశాలమధయా 
ఉండవలసిన విభేదం విసపిషటుంగా ఉందా, లేదా, న్కికి చపపివలసిన అంశాలు న్కికి 
చపపిబడా్డయా లేదా? ఇక ఐదవ అంశం ఆ డిజైన్ లో లయాత్మకత ఉందా లేదా?

ఈ సూత్రాల గరించి తెలుసుకునానిక న్ను కుతూహలం కొదీదా, టాల్ సాటుయ్  
‘విందు తరువాత’ కథన్ ఈ సూత్రాల ప్రకారం పరిశీలంచటాన్కి పూనుకునానిను. 
ఆశచురయామేమటంటే, ఆ కథలో వివిధ అంశాలమధయా అమరిక ఎంతో సపిషటుంగా 
అతాయాధున్క డిజైన్  సూత్రాలకి అనుగణంగా ఒదిగిపోయింది. అదే సమయంలో 
ఆ కథ ఆధున్కకథాన్రా్మణసూత్రాలయిన ఎత్్తగడ, మలుపు, ముగింపులకు 
కూడా అనుగణంగా సరిపోయింది. అంటే నాకు బోధపడ్డదేమంటే, ఆధున్క 
కథాసూత్రాలకీ, అతాయాధున్క డిజైన్  సూత్రాలకీ మధయా ప్రాయికంగా ఏమీ తేడా లేదన్. 
ఇత్వృత్తం ఉంటేన్ గొపపి కథ అవుత్ందన్ అనడం ఎంత పరపాటో, ఇత్వృత్తం 
లేకపోతేన్ గొపపి కథ అవుత్ందన్ అనడం కూడా అంతే పరపాట్. సందరయాం 
దృశయాంలో లేదు, దరశ్నంలో ఉంది. గొపపి దారశ్న్కుడు తన దారశ్న్క సందరాయాన్ని 
వసు్తవుమీద ఆరోప్ంచి మనకొక దరశ్నాన్ని కలగిసా్తడు. అపుపిడు మనం ఆ దరశ్నం 
ఆ వసు్తవులో మాత్మే ఉందన్గాన్, లేదా ఆ దారశ్న్కుడిలో మాత్మే ఉందన్గానీ 
చపపిటం పరపాటే అవుత్ంది. మనం చపపిగలగిందలాలో ఆ దరశ్నం ఆ సృజనలో 
ఉందన్ మాత్మే. ఉదాహరణకి ఆధున్కచిత్కళకు ‘తండ్రి’గా, ‘తలలో’గా ప్రసిది్ధ 
చందిన షెజాన చిత్రాలు చూడండి. ఆయన చిత్రించింది కొన్ని బలలోలు, కొన్ని గిననిలు, 
కొన్ని పళ్లో, పళాలోలు మాత్మే. అవే రోజువారీ వసు్తవులు మనం రోజూ చూసూ్తన్ 
ఉనాని, వాటిన్ మనం చూసినవి చూసినటేటు చిత్రించినా, షెజాన సాధించిన దరశ్నాన్ని 
మాత్ం సాధించలేకపోత్నానిం. ఎందుకంటే వాటిన్ షెజాన చూసిన దృషిటు వేరు, 
మనం చూసు్తనని దృషిటు వేరు. ఇదే సూత్ం టాల్ సాటుయ్  కథకి కూడా వరి్తసు్తంది.

ఈ నాటి యువతీయువకులు కథలు రాయటాన్కి ఉతాస్హపడుత్ననివారు 
గొపపి కథలు చదివితేన్ గొపపి కథలు రాసా్తరన్ న్ను చపపిబోవటం లేదు. శ్రీపాద 
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సుబ్రహ్మణయాశాస్త్రిగారికి ఇంగీలోష్ రాదు, ఆయన ప్రసిద్ధ యరోప్యన్  కథలేవీ 
చదవలేదు. కాన్ ఆయన రాసిన కొన్ని కథలు సరవేశ్రేషఠికథలుగా రూపందడాన్కి 
అదేమీ అడ్డంకి కాలేదు. అలాగన్ విస్తృత సాహితయాపరిచయం లేకపోతేన్ మంచి కథలు 
రాసా్తరన్ అనడం కూడా పరపాటే. నాకేమన్ప్సు్తందంటే, శ్రీపాద సుబ్రహ్మణయాశాస్త్రి 
దరశ్నంలోన్ అంతర్గతంగా కథాసూత్రాల అపూరవేజా్ఞనముంది. అది సవేతఃసిద్ధంగాన్ 
ఆయన కథలోలో బయటపడింది. అట్వంటి ప్రత్భ అందరికీ సాధయాం కాదు. 
చాలామంది కథకులు - ముఖయాంగా మనలాంటి వాళ్లో - ఆ సూత్రాలు అధయాయనం 
చేసి న్రుచుకోవలసినవే. అట్వంటి సాధన చయయాడం వలలో కథలకు ఎట్వంటి 
బలం చేకూరుత్ందో మనం చాస్ కథలు చూసి తెలుసుకోవచుచు. మనం కూడా 
అట్వంటి సాధన చేపటటుగలగితే మన కథలకి కూడా బలం చేకూరుత్ంది. అపుపిడు 
వాటిన్ పాఠకులు కలకాలం తమ హృదయాలోలో న్లుపుకోడాన్కి ఇషటుపడతారు. 

2010
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కథలినీ ధికకార్ంచే కథలు

తెలుగలో కథ చాలా ప్రాచురయాం పందిన ప్రక్రియగా మారింది. ప్రత్ ఏటా ఎన్ని 
కథలు, ఎన్ని సంకలనాలు, ప్రత్ రోజు స్షల్  నట్ వరికింగ్  సైటలోలో ఎన్ని చరచులు. 
కాన్ ఎకుకివ కథలు ప్రక్రియాపరంగా సాంప్రదాయికమైన ఆధున్క కథాధోరణిలోన్ 
వసు్తనానియితపపి, ప్రయోగాత్మకంగానూ, ప్రతాయామానియపద్ధత్లోలోనూ వసు్తననివి 
చాలా తకుకివ. యరప్ లో 19వ శతాబిదా చివరినుంచే సాంప్రదాయిక కథనం 
పటలో అసంతృప్్తతో ఎందరో ఎన్ని ప్రయోగాలు చేశారు. ముఖయాంగా సాంప్రదాయిక 
కథాధోరణి వాస్తవికవాదాన్ని సమరి్థంచేదిగా ఉననిందువలాలో, జీవిత వాస్తవికత మనం 
అనుకుంట్ననిట్లోగా లేదనని సుఫూరణ వలాలో, రియలజం మీద త్రుగబాట్గా ఎన్ని 
వాదాలూ, ప్రయోగాలూ వచాచుయి. వాటిలో పూరవేకాలపు పారబుల్ ను ఆధున్క 
పారబుల్ గా రాయడం కూడా ఒకటి. 

‘రియలజం’ అంటే మన్షి వైయకి్తకసుఫూరణలకు అతీతంగా బయట ఒక 
ప్రపంచం ఉందనీ, దాన్కి కొన్ని కొలతలునానియనీ, దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తపపి, 
విడివిడిగా వయాకు్తలు అనుభవిసు్తనని భావావేశాలు అర్థం కావనీ భావించడం. కాన్ 
బయట ఉందనుకుంట్నని ప్రపంచం, దాన్ కొలతలు మన ఉమ్మడి నమ్మకాలు 
తపపి, బయటి వాస్తవికతకు న్రపేక్షమైన అసి్తతవేమంటూ ఏదీ లేదన్ ఎందరో 
తత్తవివేత్తలూ, కళాకారులూ, రచయితలూ భావించారు. బయటిప్రపంచపు ఆబజాకిటువిటి 
వయాకి్త తాలూకు సబజాకిటువిటి కనాని భిననింగా ఉండే అవకాశం లేదన్ వాళ్లో వాదించారు. 
అందువలలో ఒక వయాకి్త బయటి ప్రపంచాన్ని తనదైన ధోరణిలో చూసి చపు్తననిపుపిడు, అది 
మరొక వయాకి్తకి పూరి్తగా బోధపడే అవకాశం ఉండదు. అందులో ఎంతో కొంత అర్థం 
కాకుండానూ, మారి్మకంగానూ ఉండడం తపపిన్సరి. అట్వంటి సీవేయదరశ్నాన్ని 
వివరించుకోవటాన్కి రచయితలకు పారబుల్  చకకిన్ ఉపకరణంగా మారింది. 
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పారబుల్  ఫేబుల్  కాదు, ఎలగరి కాదు, ఎగజాంపలోమ్  కాదు. పారబుల్  లక్షణాలని 
న్రవేచించటాన్కి చేసు్తనని ప్రయతానిలోలో విమరశ్కులు దాన్ని చాలాసారులో ఫేబుల్ గాను, 
ఎలగరిగాను కుదించే ప్రయతానిలు లేకపోలేదు. కాన్ సాధారణ నీత్కథ లేదా ఒక 
ఉదాహరణ కథ మనకి పూరి్తగా అర్థమయిపోతాయి. పారబుల్  విశిషటుత అటాలో పూరి్తగా 
అర్థంకాకపోవడంలోన్ ఉంది. అలా అర్థం కానందువలలో మనం దాన్ని త్రిగి త్రిగి 
చదవకుండా ఉండలేం. ఆ రకంగా అది మనలని వేధిసు్తంది. ఇలా వేధించడంలోన్ 
ఆ సాహితయాప్రక్రియలోన్ గత్శీలతను, విపలోవాత్మకతను మనం చూడవలసి ఉంట్ంది. 
తకికిన కథాప్రక్రియలు బయటి వాస్తవాన్ని ఉమ్మడినమ్మకాల ప్రకారం అంగీకరిసూ్త, 
దాన్ని వివరించడాన్కీ, విశేలోషించడాన్కీ ప్రయత్నిసు్తంటే పారబుల్  కథకులు మాత్ం 
అసలు బయటి వాస్తవాన్ని, అంటే మన ఉమ్మడినమ్మకాలేని, ప్రశినిసూ్తపోతారు.

పారబుల్  అనగాన్ అందరికీ గరొ్తచేచుది బైబిల్ లో క్రీసు్త చప్పిన కథలు. అది 
పారబుల్  పూరవేకాలపు రూపం. అయినా కొన్ని కథలోలో క్రీసు్త అతయాంత ఆధున్క 
కథకుడుగా మనకు కన్ప్సా్తడు. ఉదాహరణకి ఈ కథ చూడండి: (లూకా 16: 1-30) 

‘ఒకపుపిడొక సంపనునిడి దగ్గర ఒక గమాసా్త ఉండేవాడు. అతడు 
ఆ సంపనునిడి సరుకులు వృథా చేసు్తనానిడన్ అతడి మీద ఫిరాయాదు వచిచుంది. 
అపుపిడా సంపనునిడు అతణి్ణ ప్లచి, ‘నువువే రాసు్తనని ఖాతాలు ముగించేసి 
నాకు చూప్ంచు. ఇకమీదట నువువే నా గమాసా్తగా ఉండకకిరేలోదు’ అనానిడు. 
అపుపిడా గమాసా్త ఇపుపిడు న్న్ం చేయాల. నాకు పలం దున్ని శకి్తలేదు, 
అడుకోకివడాన్కి సిగే్గస్్తంది. సరే, న్న్దో ఒకటి చేసి మళాలో మనుష్లు 
ననుని తమలో కలుపుకున్లాగ చేసుకోవాలనుకునానిడు. అపుపిడు తన 
యజమాన్ దగ్గర అపుపితీసుకుననివాళలోందరీని ఒకొకికకిరినీ ప్లచాడు. వాళలోలోలో 
మొదటివాడిన్ ‘నువువే మా యజమాన్కి ఎంత అపుపి పడా్డ’వనడిగాడు. ‘వంద 
లీటరలో నూన’ అనానిడతడు. ‘అయితే ఇదిగో ఈ కాగితాలు తీసుకో. దీన్మీద 
యాభై అన్ రాస్యియా’ అనానిడు. అలాగే మరొకణి్ణ ‘నువవేంత అపుపిపడా్డ’వన్ 
అడిగాడు. ‘వందస్రలో గోధుమ’లనానిడతడు. ‘అయితే ఇదిగో నువీవే కాగితం 
తీసుకున్, దీన్మీద ఎనభై, అన్ రా’యనానిడు. ఈ సంగత్ తెలయగాన్ 
అతడి యజమాన్ ఆ అవినీత్ గమాసా్త బుది్ధకుశలతను అభినందించకుండా 
ఉండలేకపోయాడు. వలుగను కోరుకుంట్నని తరాన్కి చందిన మనుష్ల 
కనాని ఈ ఐహికప్రపంచాన్కి చందిన మనుష్లు మరింత తెలవైనవాళలోన్ 
గ్హించండి.’
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క్రీసు్త చప్పిన ఈ కథ రండువేల ఏళ్లోగా సువార్తల వాయాఖాయాతలని కలత పడుతూన్ 
ఉంది. ఆయన తన శిష్యాలని సుగణవంత్లుగా రూపందించే క్రమంలో ఒక 
దురు్గణాన్ని ఉదాహరణగా ఎందుకు చూప్ంచాడు? కాన్ ఈ కథలో ఉపదేశం కనాని, 
ఆవేదన్ ఎకుకివుంది. ఇకకిడ క్రీసు్త ఒక ప్రవక్తకనాని కూడా, ఒక కథకుడిగా ఎకుకివ 
ప్రసుఫూటంగా కనబడుత్నానిడు.

తకికినవాళలోకి ఏదో ఒక దారి చూప్ంచడం ఏ రచయితకీ కషటుమైన పన్ కాదు. 
కాన్ అట్వంటి దారి అంటూ ఒకట్ందన్ నమ్మడం కషటుమైనపుపిడు? మనం 
చూప్సు్తనని ప్రత్దారిలోనూ, బైరాగి అననిట్టుగా, ‘కృతకశకు్తల పూజనం’ లేదన్ 
నమ్మడమెలా? సిదా్ధంతాన్ని కాకుండా సతాయాన్ని అన్వేషిసు్తనని ప్రత్ రచయితా ఏదో 
ఒక దశలో పారబుల్  రచయిత కాకుండా ఉండలేడు. కిర్కి గార్్డ  తాత్్తవికరచనలోలో 
పారబుల్  తొంగిచూడటాన్కి కారణమదే. ఈ పారబుల్  చూడండి:

ఒకపుపిడు కోరింత్  నగరాన్ని ముటటుడించడాన్కి ఫిలప్  చక్రవరి్త పూనుకోగాన్ 
ఆ నగరంలో ఉననివాళలోంతా తమను తాము రక్షించుకోవడాన్కి హడావుడిగా 
రకరకాల ప్రయతానిలు మొదలుపటాటురు. కొంతమంది ఆయుధాలు పదును 
పటాటురు. కొంతమంది రాళ్లో పోగచేయడం మొదలుపటాటురు. కొంతమంది 
గోడలు మరమ్మత్్త చేయడం మొదలుపటాటురు. ఇదంతా చూసు్తనని డయోజన్స్  
కూడా తన ఒంటిమీద దుపపిటి తొందరతొందరగా మడిచి తన సానినంతొటెటున్ 
వీథులోలో ముందుకీ వనకీకి జరుపుకోవడం మొదలుపటాటుడు. ఎంతో దీక్షగా 
అతడు చేసు్తనని పన్న్ చూసి అతడేం చేసు్తనానిడన్ అడిగినవాళలోతో తాను 
కూడా తకికిన వాళలోలాగా ఎంతోకొంత హడావుడి చేయాలనుకుంట్నానిననీ, 
లేపోతే తకికినపౌరులంతా కషటుపడుత్ంటే తాన్కకిడూ స్మరిగా కన్ప్ంచే 
ప్రమాదం లేకపోలేదనీ అనానిడు.

కథ గరించి మనమేరపిరచుకునని సాంప్రదాయికభావాలు ఎంత బలమైనవంటే, 
పై పేరాగ్రాఫున్ మనమొక కథగా అంగీకరించన్లేం. కాన్ పై కథలో పారబుల్  
తాలూకు సారాంశమంతా ఇమడి ఉంది. బయటిప్రపంచంలో మనం మన దైనందిన 
జీవితం సజావుగా నడవడం కోసం ఎట్వంటి నమ్మకాలు ఏరపిరచుకున్, మనకి 
మనం ఎట్వంటి కథనాలు చపుపికుంటూ మనన్ మనం నమ్మంచుకుంట్నానిమో, 
మన కథకులు కూడా దాన్ని ప్రత్బింబిసు్తనానిరు. మన ప్రయతానిలోలోన్ డొలలోతనాన్ని 
డయోజన్స్ లాగా మనకి వలలోడి చేస్వాడే న్జమైన కథారచయిత. అతడటాలో వలలోడి 
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చేయాలంటే, పారబుల్  కనాని శకి్తమంతమైన ఉపకరణం మరొకటి లేదు. బహుశా 
ఆ విషయంలో పారబుల్ కు సమానమైంది వచనకవిత మాత్మే. అందుకన్ 
‘టేల్స్  ఆఫ్  విజ్ డమ్ : వన్  హండ్రెడ్  మోడ్రన్  పారబుల్స్ ’ (1995) సంకలనం చేసిన 
హోవార్్డ  ష్వేర్జా పారబుల్ కీ, ప్రోజ్ పోయెంకీ మధయా ప్రాయికంగా తేడా లేదనానిడు. 
అయితే వచనకవితలో అన్క మెటఫరలోకు అవకాశం ఉండగా పారబుల్  మాత్ం ఒకే 
ఒకకి మెటఫర్  చుటూటు త్రుగత్ందనానిడు.

పారబుల్ న్ అతయాంత శకి్తమంతమైన ప్రక్రియగా మారిచున ఫ్రాంజ్  కాఫ్కి 
పారబుల్స్  మీద రాసిన పారబుల్  చూడండి:

వివేకవంత్డు మాటాలోడే మాటలు పారబుల్స్ లాగా ఉంటాయనీ, మనకునని 
ఒకేఒకకి దైనందిన జీవితంలో అవంతమాత్ం ఉపయోగపడవనీ చాలామంది 
ఫిరాయాదు చేసూ్తంటారు. వివేకవంత్డు ‘పదండి’ అంట్ననిపుపిడు న్జాన్కి 
మనం ఎంతోకొంతదూరం ముందుకు నడవాలనీ, అందువలలో న్జంగా 
ఉపయోగముంటే అలా నడవడం మనకేమంత కషటుం కాకపోయినపపిటికీ, 
దానర్థం న్జాన్కి వాస్తవంగా ముందుకు నడవడం కాదనీ, అదేదో ఒక 
అదుభాతమైన ప్రయాణం కావాలన్ ఆయన సూచిసు్తనానిడనీ, అదేమటో 
దాదాపుగా మనకు తెలయందేననీ, అలాగన్ దాననితడు ఇదీ అన్ 
న్రిదాషటుంగా వివరించలేకపోత్నానిడనీ, కాబటిటు మనకతడు ఏ విధంగానూ 
సహాయపడలేకపోత్నానిడనీ అర్థం. పారబుల్స్  అనీని న్జంగా చపేపిదేమటంటే, 
మనకర్థం కాన్ది మనకర్థం కాన్దేనన్. ఆ సంగత్ మనకింతకుముందే 
తెలుసు. కాన్ మనం రోజూ పడక తపపిన్ ప్రయాస మాట? అది వేరే సంగత్. 
ఈ విషయం గరించే ఒకపుపిడొకతడిలా అనానిడు: ‘నీకందుకింత ఉదాసీనత? 
నువువే న్జంగా పారబుల్స్ న్ అర్థం చేసుకోగలగి ఉంటే, నువేవే పారబుల్ గా 
మారిపోయి దాంతో నీ రోజువారీ చికాకులనుంచి బయటపడిపోయుండేవాడివి 
కదా!’
దాన్కి మరొకడనానిడు: ‘ఈ మాట కూడా ఒక కథలాంటిదే, చూడు పందెం 
కడుత్నానిను’.
మొదటివాడనానిడు: ‘నువువే నగా్గవు’.
రండవవాడనానిడు: ‘కాన్ ఏం లాభం? న్ను నగి్గంది కథలోన్’.
మొదటివాడనానిడు: ‘లేదు, నువువే నగి్గంది వాస్తవప్రపంచంలో, కథలో 
నువోవేడిపోయావు.’
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వాస్తవప్రపంచంలో నగ్గడం కూడా ఒక కథలాంటిదే కాబటిటు న్జమైన కథ 
వాస్తవప్రపంచపు కథనాలని ధికకిరించడాన్కి ప్రయత్నిసు్తంది. సతాయాన్వేషి అయిన 
కథకుడు అట్వంటి కథాధికాకిరం చేయటంకోసమే కథలు రాసా్తడు. జీవితమంతా 
ఒక సంఘవయాత్రేకశకి్తగా ముద్రపడి ఆకలతో జైలోలో మరణించిన రషయాన్  కథకుడు 
డాన్ల్  ఖార్్మస్  రాసిన ఈ పారబుల్  చూడండి:

హఠాత్్తగా న్ననుకోన్దొకటి జరిగింది: 7, 8 వీటిలో ఏది ముందొసు్తందో 
మరిచుపోయాన్నిను. 

నా పకికింటివాళలో దగ్గరికళలో వాళేలోమనుకుంట్నానిరో అడిగాను. వాళ్లో 
కూడా ఆ లెకకిపట్టుకున్ వరుస మరిచిపోయామనానిరు. న్నాశచురయాపోయాను. 
వాళ్లో 1, 2, 3, 4, 5, తరువాత 6 దాకా లెకకిపటటుగలగారు కానీ, ఆ తరువాత 
ఏమొసు్తందో మరిచుపోయారు. 

మేమంతా వీథి చివర కిరాణాదుకాణాన్కి వళలో అకకిడ గలాలోపటెటు దగ్గర 
కూరుచునని గమాసా్తనడిగాం. ఆ గమాసా్త అంతదాకా న్టోలో కరచిపట్టుకునని 
చినని సుత్్త బయటకు తీసి, ముకుకి, మూత్ త్పుపికుంటూ విష్దంగా 
మందహాసం చేసి, ‘ఎన్నిసారలోయితే 7 తరువాత 8 వసు్తందో అన్నిసారూలో 
8 తరువాత 7 వసు్తంది కదా!’ అనానిడు. 

మేం సంతోషంగా తలూప్ ఆ దుకాణం నుంచి బయటికి 
పరిగెతా్తం. కాన్ అతడి మాటలు మళాలో గరు్త చేసుకోగాన్ అందులో ఏదో 
త్రకాసుందన్ప్ంచగాన్ మళాలో మూగబోయాం. 

మేమేంచేయాల? పారుకికళాలోం. చట్లో లెకకిపటటుడం మొదలుపటాటుం. 
కాన్ 6 దగ్గరికి చేరగాన్ మాలో మాకు గొడవ మొదలైంది. కొందరు తరువాత 
7 వసు్తందనానిరు. కొందరు 8 వసు్తందనానిరు. 

మేమటాలో చాలాస్పే వాదించుకునానింగానీ, ఇంతలో పారుకి 
బంచిమీంచి ఒక చిననిప్లలోవాడు కిందపడి దవడ విరగొ్గట్టుకునానిడు. దాంతో 
మేం మా వాదన మరిచుపోయాం. 

అపుపిడు మేమంతా ఇంటికళలోపోయాం.

ఇట్వంటి కథలని తెలుగలో చూడటం ఎపపిటికి సాధయామవుత్ంది? ఒకపుపిడు శ్రీశ్రీ 
ఇటాలోంటి ప్రయోగాలు చేయకపోలేదు. ’గాలదారాల దేవతావసా్రాలు’, ‘పదాదాపురం 
ముదనషటుం’ వంటి రచనలోలో ఆయన పారబుల్  రాయటాన్కి సాధన చేసినట్టు 
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కన్ప్సు్తంది. కొడవటిగంటి కుట్ంబరావు, రావిశాస్త్రి కూడా గలపికల పేరిట 
ఇట్వంటి ప్రయోగాలు కొన్ని చేయకపోలేదు. కాన్ రానురాను కథారచయితలు 
సాంప్రదాయికవాస్తవికతను చిత్రించడంలోన్ కూరుకుపోయారుతపపి, తమ 
సీవేయదరశ్నాన్ని కథలుగా చప్పి బయటి ప్రపంచం చపుపికుంట్నని కథలని ధికకిరించే 
ప్రయతనిం చేయటం మాన్శారు. బహుశా తాము చూసు్తననిదాన్ని ధైరయాంగా నలుగరికీ 
చపపిగలగే మనుష్లు పుడితేన్ అటాలోంటి కథలు కూడా పుడతాయనుకుంటాను.

2013
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ఒక మనిషి మఖచిత్రం

‘వైకకిం మహమ్మద్  బషీర్  కథలమీద సమీక్ష రాయాల, ఏవైనా నాలుగ మాటలు 
చపపి’మన్ నా మలయాళ మత్రురాల్కామెను అడిగాను. ఆమె రండు మాటలు 
చప్పింది. మొదటిమాట: ‘బషీర్  లో నాకు నచేచుదేమటంటే ఆయన రాసిన పుస్తకాలు 
చిననిప్లలోలకు కూడా అర్థమవుతాయి. కాన్ ప్రత్ ఒక వాకయాంలోనూ ఎంత దారశ్న్కత 
ఉంట్ందంటే, దాన్ని పండిత్లు మాత్మే అర్థం చేసుకోగలుగతారు. అలాగన్ 
ఆ రచనలు చదివి ఆనందించడాన్కి ఆ దారశ్న్కత తెలయాలస్న పన్ లేదు’ అన్. ఆమె 
వంటన్ ఓ ఉదాహరణ కూడా ఇచిచుంది. ‘బాలయాకాలసఖికథలో ఒక చిననిప్లలోవాడు 
ఒకటి ఒకటి కలస్్త పదదా ఒకటవుత్ంది అంటాడు. ఈ మాట వినగాన్ మనకు 
నవొవేసు్తంది. రచయిత చిననిప్లలోల మనస్తతా్తవిన్ని భలే పట్టుకునానిడన్ప్సు్తంది. కాన్ 
కొదిదాగా ఆలోచిస్్త ఈ వాకయాం తాత్్తవికంగా చాలా లోతైన వాకయామన్ప్సు్తంది. ఒక 
నది మరొక నదితో కలసిందనుకో, అపుపిడవి రండు నదులు కావు కదా, పదదా నదిగా 
మారతాయి కదా!’ అంది. 

ఆమె మాటలు వింటూంటే కొందరు రచయితలు కొన్ని భాష్సాహితాయాలకు 
మాత్మే ప్రతేయాకంగా ఉంటారేమోనన్ప్ంచింది. ఉదాహరణకి చలంలాంటి రచయిత 
మనకి భారతదేశంలో మరే సాహితయాంలోనూ కనబడడు. గాంధీజీలాంటి రచయిత 
ఒకకి గజరాతీకి మాత్మే ప్రతేయాకం. ఏ రాష్టంలో అతయాధికసంఖయాలో గిరిజన తెగలు 
న్వసిసు్తంటారో, అకకిణు్ణంచి మాత్మే ఒక గోపీనాథ మొహంత్లాంటి రచయిత 
ప్రభవిసా్తడు. అలాగే, ఒక వైకకిం మహమ్మద్  బషీర్  (1908-1994) ఒకకి 
మలయాళ సాహితాయాన్కి మాత్మే ప్రతేయాకం. 

పరశురాముడు పైకి లేపాడన్ చపుపికున్ భూభాగం మీద, హిందువులు 
ప్రధానస్రవంత్గా కొనసాగే సమాజంలో, అలపిసంఖాయాక ముసిలోం జీవితంనుండి పుటిటు 
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పరిగిన రచయిత ఆయన. భాషలో ఎనభైశాతాన్కి పైగా పదజాలం సంసకిృతంమీద 
ఆధారపడే మలయాళంలో, ఒక గరజాడలాగా, పూరి్త మటిటువాసన కొటేటు సాధారణ 
వాడుకభాషలో రచనలు చేసినవాడు. దాదాపు అర్ధశతాబదాపు సాహితయాకృషిలో 
ఆయన రాసింది మొత్తం 13 నవలలు, 13 కథాసంపుటాలు. 2,200 పేజీలు 
మంచన్ రచనాసరవేసవేం. కాన్, ఇరవయయావ శతాబదాపు భారతదేశరచయితలోలో 
ఒక భారత్, ఒక టాగోర్ , ఒక ప్రేమ్ చంద్ , ఒక గరజాడతో సమానమైన సా్థనాన్ని 
పందాడు. ఎందుకన్? ఇపుపిడు హైదరాబాద్  బుక్  ట్రస్టు  తెలుగలోకి అనువదింపచేసి 
తీసుకువచిచున ‘బషీర్  కథలు’ చదివితే ఆ ప్రశనికు జవాబు చాలా సులభంగా 
దొరుకుత్ంది.

బషీర్  కథలు ఒటిటు కథలు కావు, అవి ఒక రకంగా ఆయన అనుభవాలు, ఆయన 
కుట్ంబకథలు, ఆయన పుటిటున పరిగిన సమాజం కథలు. ఈ సంపుటంలోన్ 21 
కథలూ పూరి్త చేయగాన్ మనమొక న్జమైన మానవుణి్ణ కలుసుకుననిటటున్ప్సు్తంది. 
ఆగ్హం, దుఃఖం, జీవితపరిమళాలతో పాట్ ఈ మన్షెవరో మాటాడుత్ంటే 
మనకందుకో ఒకటే నవొవేసూ్తంట్ంది. ఆ నవువే మళాలో ఎకకిడో మనన్ తీవ్రమైన 
విచారంలోకి తీసుకుపోయి పడేసు్తంది. బషీర్  కథలని ఇంగీలోష్లోకి అనువదించిన 
వి. అబుదాలాలో ఒక మాట రాసాడు: 

మీరా కథలని మళ్లో మళ్లో చదవకుండా ఉండలేరు. ఆ కథలు చదువుతూ మీ 
కళళుమ్మట నీళ్లోచేచుంతగా నవువేకుంటారు. ఇంతలోన్ మీకు తెలయకుండాన్ 
రచయిత మమ్మలేనిడిప్సు్తనానిడన్ మీకు తడుత్ంది. మీకు చాలా ఇబబాందిగా 
అన్ప్సు్తంది. పాత్మా్మ మేక కథన్ తీసుకోండి, ఆ కథ చదువుత్ననింతస్పూ 
మీరు గడియారం పండుయాలంలాగా నవువేలకీ, కనీనిళళుకీ మధయా, మళ్లో కనీనిళళుకీ, 
నవువేలకీ మధయా ఊగతూన్ ఉంటారు.

(పూవన్  బనానా అండ్  అదర్  స్టురీస్ , ఓరియంట్  లాంగ్మన్ , 2009, పే.11)

బషీర్ ను చదువుత్ననిపుపిడు, మనం మరిచుపోయిన మానవతవేం, 
న్జాయితీ, న్షకిలషతవేం లాంటి గణాలనీని నమ్మదిగా మనలో బయటికి రావడం 
మొదలుపడతాయి. ఆ మన్షి ఒక పరుసవేది. ఎట్వంటి మన్షి కాకపోతే, 
వైకకింలో ఇంగీలోష్ మీడియం సూకిలోలో చదువుకోమన్ పంప్స్్త, 16 సంవతస్రాల 
వయసుస్లో, వైకకిం సతాయాగ్హం (1924) కోసం వచిచున గాంధీజీన్ ఒకకిసారి తాకి 
చూడాలన్ అంతగా ఉవివేళ్ళురతాడు! తాకి ఊరుకునానిడా? ఆ క్షణమే సమస్తం 
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వదిలేసాడు. సూకిలుకి పోవడం కనాని సతాయాగ్హం ఆశ్రమాన్కి పోయిరావడాన్ని 
ఎకుకివ ప్రేమంచాడు. పోలీసుల లాఠీ దెబబాలు త్నానిడు. త్రువానూకిరు సంసా్థనంలో 
సతాయాగ్హం చేయడాన్కి అవకాశం లేదన్, కోజికోడ్  పోయి సతాయాగ్హం 
చేయాలనుకునానిడు. జైలుకి వళాలోడు. జైలునుంచి బయటికొచిచు ఎన్మదేళలోపాట్ 
హిమాలయాలనుంచి ఆఫ్రికా దాకా త్రిగిన చోట్ త్రకుకిండా త్రిగాడు. 
చేన్తకారుడిగా, జోయాత్ష్కిడిగా, వంటమన్షిగా, కాపలాదారుగా, స్వకుడిగా, 
గొర్రెలు కాచుకున్వాడిగా, సూఫీసాధువుగా, సనాయాసిగా- ఎత్తన్ అవతారం లేదు, 
చయయాన్ ఉదోయాగం లేదు. త్రిగి మళ్లో ఇంటికి రాగాన్ అరసుటు వారంట్. మళ్లో 
మరొకసారి జైలు. జైలున్ంచి బయటపడేటపపిటికి, మానసిక ఉనా్మదం. ఈ సారి 
ప్చాచుసుపత్రికి. త్పానుపటిటున సముద్రంలాగా ఘూరి్ణలలోన ఆ యౌవనదినాలనీని 
అయిపోయాక, ఏభయోయాపడిలో పడా్డక, పళలో, ఇదదారు ప్లలోలు, భర్తగా, తండ్రిగా, కొత్త 
పాత్లు, ‘బేపూర్  సులా్తన్ ’గా మూడుననిర దశాబాదాలు ప్రశాంతమైన గృహజీవితం. 

నా మత్రురాలు చప్పిన రండోమాట ఏమటంటే ‘బషీర్  రచనలు కాలంతో 
పాట్ కొత్తగా అన్ప్సా్తయి. ఆయన మొటటుమొదటి కథ ‘ప్రేమలేఖనం’ (1943) 
ఇపుపిడు మళ్లో చదివితే, అందులో స్త్రీపురుషసహజీవనం గరించీ, ఎవరూ మరొకరి 
మీద పత్తనం నరపన్ ఆదరశ్జీవితం గరించీ, స్త్రీల సాధికారికత గరించీ ఎన్ని కొత్త 
ఆలోచనలు కలుగతాయి’ అన్. న్జమే. ఆ కథలో ఇవి చాలా మామూలు వాకాయాలే. 
కాన్, చూడండి.

‘అలా రైలు మూడు స్టుషనులో దాటి ఆగింది. పటెటులో వాళళుదదారే ఉనానిరు. నాలో్గ 
స్టుషను దగ్గర ఆగినపుపిడు కేశవన్  నాయర్  టీ కోసం చూసాడు. సారమ్మ కాఫీ 
కావాలంది. కేశవన్  నాయర్  టీ కావాలనానిడు. మాటా మాటా పరిగింది. 
చివరికి సారమ్మ టీ, కేశవన్  నాయర్  కాఫీ తాగారు. తెలాలోరింది. రైలు ఒక 
వంతెన దాట్తోంది. వంతెన కింద బంగారు నది ప్రవహిసూ్తంది. కాఫీ, టీ 
గొడవను వాళ్లో మరిచిపోయారు’

బషీర్  ముసిలోం. మలబారు ముసిలోంల జీవితం గరించి రాసాడు. అరబిక్  లో 
ఖొరాన్  అధయాయనం చేసాడు. కాన్ ఆయన ముసిలోం మాత్మే కాదు. పదహారేళలో 
తొలయవవేనంలో, యువకులు యువత్ల ప్రేమకోసం పరితప్ంచేవేళ, ఆయన 
గాంధీతో ప్రేమలో పడా్డడు, సతాయాగ్హం చేసాడు, జైలుకి వళాలోడు, కాన్ కాంగ్రెసువాది 
కాదు. భగత్  సింగ్  లో తన పోలకలు చూసుకునానిడు. భావాలోలో, భాషలో 
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సమూలవిపలోవం అనుభవించాడు. కాన్ రివలూయాషనరీ కాదు. బీదరికం, ప్రేమ, తనకు 
కలగిందేదో ఆ కాసా్త నలుగరితో కలసిపంచుకోవడం కోసమే జీవించాడు, దాన్ని 
రాసాడు, కాన్ కమూయాన్సుటు కాడు. స్త్రీపరిమళాన్ని ప్రాణప్రదంగా ఆసావేదించాడు. 
కాన్ పూవన్  బనానా కథ చదివితే, ఆడవాళళును దేవేషిసు్తనానిడా అన్ప్సు్తంది. 
ఆయన ఫెమన్సుటు కాడు, యాంటిఫెమన్సుటు కూడా కాడు. పైకి విరుద్ధంగా కన్ప్ంచే 
ఈ అంశాలన్నిటినీ, ఈ జిగ్ సా పజిల్ న్ జాగ్త్తగా పేరుచుకుంటూ పోతే, అతయాంత 
విశవేసనీయుడైన, అతయాంత ప్రేమాసపిదుడైన ఒక మన్షి ముఖచిత్ం సాక్షాతకిరిసు్తంది. 
ఆయన్ని కేరళసమాజమెలా ప్రేమంచిందో మనం కూడా అలాన్ ప్రేమంచడం 
మొదలుపడతాం. 

ఇంతకుముందే చప్పినట్టుగా, ఆయన మనలో న్ద్రపోత్నని న్షకిపటమానవుణి్ణ 
మేల్కిలుపితాడు. అవును, మనం కూడా ఒకపుపిడు, మన బాలయాంలోన్, 
తొలయవవేనంలోన్ ఇంత న్ర్మలంగానూ ఉండేవాళలోం, ఇపుపిడందుకలా 
అయిపోయాం? మనకి ఏడుపసు్తంది. ‘అమ్మ’ కథ (అది కథ కాదు, ఆయన జీవితమే) 
చదవడం ముగించగాన్ నాకు న్జంగాన్ ఏడుపచేచుసింది. బషీర్ , న్ను కూడా నీలా 
బతకాలంటే, నీలా రాయాలంటే, చపుపి, ఏం కావాల? ఏం వదులుకోవాల?

నాలాంటివాళ్ళు అసంఖాయాకంగా ఉనని తెలుగసమాజం, తెలుగ సాహితయా 
సమాజం తపపిన్సరిగా చదవాలస్న కథలవి. 

2012
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సావాగతం

ఈతకోట సుబాబారావుగారి ‘కాశీబుగ్గ’ కథల సంపుటి మీ చేత్లోలో ఉంది. ఇందులో 
పదహారు కథలునానియి. ఈ కథలనీని ఆసాంతం చదివాక మీకు ఎంతో కొంత 
అశాంత్ కలుగత్ంది. ఈ అశాంత్ ప్రయోజనమేమటి? ఇట్వంటి అశాంత్ 
లేకుండా మీ రోజువారీ జీవితం ప్రశాంతంగా సాగిపోవడమే మంచిదేమో కదా! 
చూసూ్త, చూసూ్త మనసుస్ను కలతపరిచే అనుభవాన్ని మనం చేజేత్లా ఎందుకు 
ఆహావేన్ంచాల?

కానీ ఇట్వంటి అనుభవాన్ని ఆహావేన్ంచక తపపిదు. ఇట్వంటి కథలు మళ్లో 
మళ్లో మనం చదవకతపపిదు. ఇట్వంటి కథలని మనకోసం రచయితలు మళ్లోమళ్లో 
రాయకతపపిదు. అన్నిటికనాని ముందు ఈ కథల ప్రయోజనం ఏమటంటే, ఇవి 
జీవితం మనమనుకుననింత సజావుగా లేదన్ చపపిటమే. సజావుగా లేదన్ మనకు 
తెలసినా, ఎకకిడో మనలని మనం నమ్మంచుకుంటూ, మభయాపట్టుకుంటూ ఉనానిం 
కాబటిటు, ఈ కథల లక్షష్ం మనలని మన భ్రమాన్వేతసుఖం నుంచి బయటపడేయటమే. 

ప్రపంచవాయాప్తంగా వచిచున మహాసాహితయామంతా కూడా, ముఖయాంగా, 
కథాసాహితయాం ఇటాలోంటి సతయాం చపపిటంకోసమే ప్రభవిసూ్త వచిచుంది. మృత్యావు 
ఎదుట ముఖాముఖి న్లుచుననిపుపిడు మన్షి దాన్ని ఎన్నివిధాల తప్పించుకోవాలో 
అన్నివిధాలా తప్పించుకోవడాన్కి ప్రయత్నించినపుపిడు, మరే ప్రతాయామానియమూ లేన్ 
క్షణాన, లేదన్ న్శచుయంగా తెలసిన క్షణాన, చివరి ప్రయతనింగా కథలు చపపిడాన్కి 
పూనుకుంటాడు. అరేబియా రాత్రుల కథలు చూడండి. ఆ కథాపరంపర ముఖయా ఉదేదాశం 
ఏమటి? తెలలోవారితే తపపిన్ మృత్యావున్ మరొకరోజుకి, ఆ మీదట మరొకరోజుకి అటాలో 
వయియాన్నికకిరాత్రులు వాయిదా వేసుకుంటూ వళలోడమే కదా! ‘ది అరేబియన్  నైట్స్ ’ 
(ద మోడ్రన్  లైబ్రరీ, 2001) కి రాసిన అతయాంత సుఫూరణాత్మకమైన ముందుమాటలో 
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ప్రసిద్ధరచయిత్రి ఎ.ఎస్ . బాయాట్  ఈ విషయాన్ని మరింత వివరంగా చరిచుంచింది. 
చివరికి తన వాయాసం ముగిసూ్త, ఆమె ఇలా రాసింది:

‘1994లో సారాజవేలో బాంబుల వరషిం కురుసు్తననిపుపిడు ఆంసటుర్ డామ్ లోన్ 
రంగస్థల కారయాకర్తలబృందం కథలు చపేపి ప్రక్రియ మొదలుపటిటుంది. యుద్ధం 
జరుగత్ననింత కాలం, ప్రత్ శుక్రవారం సారాజవేలోన్ నాటకశాలలోలోనూ, 
మొత్తం యరోపు అంతటా, ఏకకాలంలో వివిధ ఐరోపారచయితల 
కథలని బహిరంగంగా చదివి విన్ప్ంచడం ఆ కారయాక్రమ ఉదేదాశం. 
విధవేంసాన్కి ఎదురుగా కథాకథనాన్ని మోహరించడం ఆ ప్రణాళక ఉదేదాశం. 
వాస్తవమృత్యావుకు ఎదురుగా ఊహాత్మకజీవితాన్ని న్లబటటుడాన్కి చేసిన 
ప్రయతనిమది. ఆ ప్రయతనిం వలలో మానవజీవితాలు రక్షింపబడలేకపోవచుచు, 
కానీ అదుభాతమైన జీవశకి్త పంగిపరేలో అవకాశం లభించింది. దాన్ వనుక 
వయియాన్నికకిరాత్రుల కథలునానియి. దాన్ముందు నూతన మహా సహస్రాబదాం 
న్లచిఉంది. అందుకన్ ఆ ప్రాజెకుటును షహ్రాజాదె, 2001 అనానిరు.’

2
ఈతకోట సుబాబారావుగారి కథలు గరించి ఆలోచిసు్తననిపుపిడు నాకు ఈ మాటలే 
గరొ్తసూ్తనానియి. ఈ కథలు మరణిసు్తనని మనుష్లని బత్కిసా్తయన్ చపపిలేం. 
బత్కుత్నని మనుష్లని మరణం నుంచి ఆపగలుగతాయన్ కూడా చపపిలేం. 
కానీ మరణం మనమీద విధించగల శాసనం నుంచి కొంతస్పయినా ఇవి మనలని 
తప్పిసా్తయి. బయట జీవితం బాగాలేదన్ న్షకిరషిగా చపేపియటంతో ఈ కథకుడు 
మనలని మన భ్రమాన్వేతజీవితం నుంచి బయట పడేసు్తనానిడు. మనం భ్రమ నుంచి 
బయటపడతాం కాబటిటు, సమసయానుంచి తప్పించుకున్ మరేమార్గమూ మనకు దొరకదు 
కాబటిటు, మనం న్రుగా సమసయా ఎదుట న్లబడతాం కాబటిటు, మనకి తెలయకుండాన్ 
మనలో గొపపి జీవశకి్త పటమరించటం కన్పడతాం.

ఈ కథలన్నిటి వనుకా న్పథయామొకకిటే. మారుత్నని పరిసి్థత్లు, 
కుట్ంబవిలువల సా్థనంలో వాయాపారవిలువలు బలపడటం, ప్లలోలు వదలపడుత్నని 
తండ్రులు, వృదా్ధశ్రమాలు, ప్చాచుసుపత్రులు, కారొపిరేట్ ఆసుపత్రులు, సమాజం 
కోసం సరవేసవేం తాయాగం చేసినవాళలోన్ త్రసకిరించే సమాజం, మటిటుకీ, మటిటువాసనకూ 
దూరమవుత్నని జీవితం. ఈ జీవితంలోన్ వివిధ సంఘటనలని బలోడ్  సాంప్ల్స్ లాగా 
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ఈ రచయిత పట్టుకొచాచుడు. ఏ సాంప్ల్ న్ పరిశీలంచినా సామాజికదేహం 
రోగగ్స్తంగా ఉందనీ, రక్తం క్రిమపూరితంగా మారుతోందనీ తెలయటాన్కి అటేటుస్పు 
పటటుదు. 

కొన్నిసందరాభాలోలో ఈ న్ష్ఠిరసతయాం మనకు దురభారంగా కూడా అన్ప్ంచకపోదు. 
ఉదాహరణకి ‘కాశీబుగ్గ’ కథన్ చూడండి. ఆ కథలో ఇదదారు ప్లలోలు అడవిలో 
తప్పిపోయి రాత్ంతా అడవిలోన్ ఉండిపోతారు. పదుదానని వత్కి చూస్టపపిటికి వాళ్లో 
క్షేమంగా ఆడుకుంటూ, నవువేకుంటూ కనబడతారు. ఆ కథను ముగిసూ్త, రచయిత 
ఇటాలో అంటాడు:

‘నాకు తెలసి ప్లలోలపైన లైంగికదాడి చేస్ అవలక్షణం అడవికి లేదు. 
సావేర్థప్రయోజనాల అతాయాశలో పడి ధనవంత్లబిడ్డలని కిడానిప్ చేసి 
డబుబా సంపాదించుకోవాలనుకున్ వక్రబుది్ధ అడవికి లేదు. కిడీనిలు, కళ్లో 
అము్మకొన్ సొము్మ చేసుకున్ దుషటుఆలోచన అడవికి లేదు. అడవి ఎవరినీ 
దేవేషించదు. ప్రేమంచిన అమా్మయిల ముఖాలపైన యాసిడ్  చలలోదు. న్లువునా 
పట్రోలుపోసి సజీవదహనం చేయదు. ఫ్యాక్షన్  కక్షలతో బాంబులు విసరదు. 
అందుకే ఆ ప్లలోలదదారూ క్షేమంగా బత్కునానిరు.’

అయితే ఇట్వంటి ఆలోచనలు వచిచునపుపిడు మనం మనజీవితాన్ని ఒకకిక్షణం 
తలచుకొన్, న్టూటురిచు ముందుకుపోతాం. ఇట్వంటి న్టూటురుపివలలో ఒనగూడగల 
ప్రయోజనమేముంట్ంది? మామూలుగా ఎవరైనా ఇట్వంటి మాటలు చప్పినపుపిడు 
జరిగేదంతేన్మో? కానీ అవే మాటలు ఒక కథగా మనం విననిపుపిడు మనం కేవలం 
న్టూటురుపితో ఆగిపోలేం. ఆ కథలు మనలో ఎకకిడో ఒక వత్్తన్ వలగిసా్తయి. 
అంతదాకా చీకటిగానూ, దికుకితెలయకుండానూ ఉనని ఒక అవయాక్తపారశ్వింలో కొంత 
అలజడి మొదలవుత్ంది. ఆ అలజడి మనన్ దారివత్కోకివడం కోసం ముందుకు 
నడుత్ంది. 

అటాలో దారి వత్కుకిన్ ఆలోచనలు కూడా మళాలో కథలుగాన్ రూపందుతాయి. 
‘కొత్తమన్షి’ అనని కథలో చూడండి. సంపనునిడైన ఒక యజమాన్ తన 
కుట్ంబసభుయాలతో కాలం గడపడం కనాని, డబుబా సంపాదించడమే ముఖయాంగా 
జీవిసా్తడు. అతడికి పాత్కేళలోకు పైగా డ్రైవరుగా పన్చేసిన వయాకి్త కేవలం డ్రైవరుగా 
మాత్మేకాక, స్నిహిత్డుగా, సహచరుడుగా జీవించిన వయాకి్త తన మనవడితో 
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ఆడుకోవడం కోసం ఉదోయాగం కూడా మాన్సా్తడు. అది ఆ యజమాన్ జీవితంలో 
చాలా మారుపి తెసు్తంది. అతడు కూడా మొదటిసారి తన వాయాపారజీవితాన్ని 
వదలపటిటు, తన కుట్ంబంతో గడపడం ముఖయామనుకుంటాడు. అపుపిడతడు తన 
డ్రైవరువదదాకు వళలో తనలో వచిచున మారుపి చప్పినపుపిడు ఆ డ్రైవరు ‘అంటే పదాదాయనా! 
నీకు కరంట్ను ముట్టుకోవాలన్ప్ంచిందనని మాట. ఈ కరంట్ తగిలందంటే చివరి 
శావేస వరకూ విడవదు’ అంటాడు. ఈ మాట ఒక కథకుడు మాత్మే చపపిగల మాట. 
కథనకుతూహలం లోంచి మాత్మే ఇటాలోంటి సతయాం ఆవిష్కిరం కాగలుగత్ంది.

3
సారాజవేమీద బాంబులు వరిషిసు్తననిపుపిడు ఏకకాలంలో యరోపు అంతటా 
ప్రత్ శుక్రవారం కథలు చపుపికుననిటేటు, ఇపుపిడు కూడా ఆంధ్రదేశమంతటా ప్రత్ 
పటటుణంలోనూ కథకులు కథలు చపు్తనానిరు. పులలాగా పంచివునని కఠోరవాస్తవం 
ఎదుట వయాకు్తలుగా, బృందాలుగా కథకులు న్రివేరామంగా కథలు చపూ్తన్ ఉనానిరు. 
చపుపికుంటూ ఉనానిరు. ఒకరిన్కరు ఓదారుచుకుంటూ ఉనానిరు. ఒకరొనికరు 
బలపరచుకుంటూ ఉనానిరు. 

ఈతకోట సుబాబారావుగారి ‘కాశీబుగ్గ’ కథలు కూడా ఆ మహాప్రయతనింలో 
ఒక భాగంగా, ఒక కంఠంగా, ఒక కథనపరంపరగా మనముందుకొచాచుయి. వాటిన్ 
రండుచేత్లా సావేగత్దాదాం.

2013
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బా

రహమత్లాలో రాసిన ‘బా’ కథ మొదటిసారి ఏదో ఒక వారిషికకథాసంకలనంలో 
చదివాను. అలా చదివినపపిటి అనుభూత్ నాకిపపిటికీ తాజాగాన్ అన్ప్సూ్త 
ఉంది. మొదటిసారి చదివినపుపిడూ, మళాలో ఎంతో కాలం తరువాత ఇపుపిడు 
మళాలో చదివినపుపిడూ కూడా కథ చివరికొచేచుటపపిటికి ఏదో బంగా, లోపల గండ 
రుద్ధమైపోయిన భావనా కలుగతూన్ ఉనానియి. ఒకపుపిడు, ఇంకా జీవితంపటలో 
అమాయకతవేం వీడిపోన్ రోజులోలో, ప్రేమ్ చంద్  కథలు చదివినపుపిడు ఇట్వంటి 
భావన్ తోచడం నాకు బాగా గరు్తంది.

ఆ తరువాత ఒకసారి ఎకకిడో సాహితయాసమావేశం సందరభాంగా రహమత్లాలో 
తనను తాను పరిచయం చేసుకుననిపుపిడు న్ను ఈ కథ గరించీ, నాకునని 
ఆలోచనలని ఒకకిసారిగా చపేపిశాను. అలా ఏం చపాపిన్ మొత్తమంతా గరు్తలేదు 
కానీ, ఒకటిమాత్ం బాగా గరు్తంది. అదేమంటే, కథ పైకి చాలా న్రాడంబరంగా, 
సావేనుభవాన్ని ప్రకటిసు్తనని సరళచిత్ణగాన్ ఉననిపపిటికీ, అందులో అంతరీలోనంగా 
గొపపికథలోలో కనవచేచు శిలపిం కూడా కన్ప్స్్తందన్ అనానిను. బహుశా ఆ మాటలు 
గరు్త పట్టుకున్ రహమత్లాలో ఇపుపిడు ఆ కథ గరించి నా అభిప్రాయాన్ని 
రాతపూరవేకంగా కోరుత్నానిడనుకుంటాను.

‘బా’ కథ న్జాన్కి కథ కాదు, జీవితం. ఎవరికైనా తన తండ్రి మరణించినపపిటి 
అనుభవం మామూలు అనుభవం కాదు. తమ తలలోదండ్రులు మరణించాక ఎవరికైనా 
వంటన్ కలగే అనుభవం ఏమటంటే తమ బాలయాం అంతరించిపోయిందనీ, 
తామొకకిసారిగా పదదావాళ్లోపోయారనీ. ప్రత్ కొడుకూ తన తండ్రి బత్కుననింతకాలం 
చాలా భద్రంగా, న్మ్మళంగా ఉంటాడు. ప్రపంచంలో ఎకకిడ ఏది జరిగినా, 
ఏ ఉపద్రవం సంభవిసు్తనాని అదేమీ తెలయకుండాన్ జీవితం గడిపేసా్తడు. కానీ తండ్రి 
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పోయిన తరువాత జీవితం అలా ఉండదు. ఏ చిన్నిపాటి ప్రమాదాన్కైనా ఎంతో 
తలలోడిలలో ఎంతో అభద్రతకు లోనవుత్ంటాడు. ఇదొక పారశ్విం. ఒకవేళ తన తండ్రి 
జీవించిన జీవితం కాయకషటుంతోనూ, రేపలాగడుసు్తందనని చింతతోనూ గడిచిఉంటే, 
న్డు తన జీవితం తన తండ్రి బత్కివుననిపపిటికనాని ఒకింత సకరయావంతంగా 
గడుసు్తననిటలోన్ప్స్్త, అట్వంటి వాళలోకి తమ తండ్రి గరించిన జా్ఞపకంవంటన్ 
అన్రవేచనీయమైన బాధకూడా సుఫూరిసూ్త ఉంట్ంది. ఎన్ని అసమానతలతో, 
సందేహాలతో, అనాయాయాలతో కూడుకునని ప్రపంచంలో ఏవో కొన్ని సతాయాలకూ, 
విలువలకూ అంటిపట్టుకున్ జీవితాన్ని కొనసాగించిన తండ్రులగరించి వాళలో ప్లలోలకి 
కలగే సుఫూరణను కనీనిళలోతో తపపి, మరోభాషలో రాయలేం.

‘బా’ కథలో ఒకకి తండ్రి కాదు, ముగ్గరు తండ్రులునానిరు. ముగ్గరు 
కొడుకులునానిరు. ప్రత్ కొడుకీకి ప్రత్ తండ్రి గరించిన జా్ఞపకం ఒకకిలాంటిదే. 
అందుకన్ ‘బా’ కథ చదవగాన్ నాకు మా నాన్ని గరొ్తచాచుడు. ‘బా’లో జంగిలో బండి 
నడిపాడు. మా నానని బండి నడపకపోయినా, బత్కుబండి నడపడంకోసం అంతే 
సంఘరషిణననుభవించాడు. రేపలా గడుసు్తందనని చింత ఒక పులలాగా ఎపుపిడూ మా 
ఇంటి పకకిన్ పంచి ఉండేది. దాన్ని చూసినపుపిడలాలో ఆయన భయంతో ఉకికిరిబికికిరై, 
న్సస్హాయతవేంతో కూడిన కోపంతో మా అందరిమీదా విరుచుకుపడేవాడు. 
‘ఈ బండి ఎలా నడుసు్తంది?’, ‘ఈ బండి ఎలా నడుసు్తంది?’ అన్ ఆయన పైకి గటిటుగా 
అడుగత్ండే ప్రశని, న్జాన్కి ఆయన తనను తాను అడుగత్నని ప్రశనిగాన్ మాకు 
వినబడేది. మా చిననినాటి మా ఇంటోలో, కరంట్లేన్ ఆ గ్రామంలో, వానాకాలపు మబుబా 
ముసురుకుననిపుపిడలాలో ఆయన అలా ప్రశినించుకుంట్ననిపుపిడు కనుచూపుమేరంతా 
గాఢంధకారం వాయాప్ంచిఉండేది. ఇపుపిడు ఇన్నిళలో తరువాత జీవితంలో మాకు 
సి్తమతం చికాకిక, జీవితం కొంత సకరయావంతంగా కుదురుకునానిక, ఆ రోజులు 
గరించి తలుచుకుంటే, రహమత్లాలో కథల గరించి అతడి కొడుకు మేరాజ్  
అనుకుననిటేలో ‘బాధ, కొన్నిసారులో ఎవరిమీదన్ కోపం కలుగత్ంటాయి’.

రహమత్లాలో ‘బా’ కథాసంపుటి, ‘మా’ కథాసంపుటి పంప్నా కూడా న్ను 
‘బా’ కథ తపపి మరే కథా చదవలేదు. చదవగలనన్ కూడా అనుకోలేను. ఆ కథలోలో 
ఎట్వంటి జీవితం చూడవలసివసు్తందోననని భయం, ఆ జీవితం నాలో ఏ జా్ఞపకాలని 
రేకత్్తసు్తందో... అందువలలో అకారణంగా ఎట్వంటి బాధ, ఎట్వంటి న్సస్హాయతవేం 
ననుని చుట్టుముడతాయోనన్ భయం.

2010
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దేవుడిచిచిన తమమిడు

సుంకోజి దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ కథలు చదవగాన్ నాకు గోరీకి గరొ్తచాచుడు. 
చాలాకాలం కిందట, న్ను చదివిన గోరీకి కథల తెలుగ అనువాదంలో ‘మానవుడి 
జననం’ అన్ కథ గరొ్తచిచుంది. మనుష్లు ప్రత్రోజూ, ప్రత్క్షణం పుడుతూన్ 
ఉంటారుకానీ ‘మన్షి’ పుటటుడం చాలా అరుదుగా జరిగే పన్. ముఖయాంగా, 
సమాజం పాతవయావస్థనుంచి కొత్తవయావస్థలోకి రూపాంతరం చందే సంధికాలాలోలో 
మన్షి పుటేటు అవకాశముంట్ంది. అయితే ఆ సంధికాలాలోలో సరైన దిశాన్రేదాశం 
జరగకపోతే, మన్షికి బదులు ఆ పుటేటువాడు రాక్షసుడిగామారే ప్రమాదం కూడా 
ఉంట్ంది. గొపపి విపలోవకాలాలోలో మన్షి సంపూర్ణమానవుడిగా రూపుదిదుదాకున్ ఆశ 
కలుగతూ, ఆ విపలోవకాలాల పరయావసానదశలో రాక్షసవయావస్థలు రూపుదిదుదాకోవడం 
ఫ్రాన్స్ లో ఫ్ంచి విపలోవం తరువాతా, స్వియట్  రష్యాలో సాటులన్  కాలంలో, చైనాలో 
సాంసకిృత్కవిపలోవం రోజులోలో, భారతదేశంలో సావేతంత్యారోం వచిచున తరువాతా 
మనం చూశాం, చూసూ్తన్ ఉనానిం. విపలోవం వికసించే రోజులోలో, జాతీయోదయామాలు 
రూపుదిదుదాకుంట్నని రోజులోలో ఎంతో ఆశావహంగా కన్ప్ంచిన మన్షి, ఆ తరువాత 
రాక్షసుడిగా ఎందుకు మారాడు, మారుత్నానిడు?

ఇందుకు సంబంధించి ఎన్ని కారణాలు మనం వతకవచుచు, వివరించవచుచు. 
కాన్ నాకు ప్రధానంగా కన్ప్ంచేది మాత్ం ఒకటే. అదేమటంటే, విపలోవాన్కి 
ముందూ, బాన్సతవేకాలంలోనూ మనుష్లు తాము మానవతావేన్కి దూరమయాయారన్ 
తెలుసుకోవడం వలలో త్రిగి తమ మానవతావేన్ని సాధించుకోవడాన్కీ, మనుష్లు 
కావటాన్కీ ప్రయత్నిసా్తరు. ఆ క్రమంలో వివిధరకాల ఉదయామాలు, సిదా్ధంతాలు, 
పోరాటపద్ధత్లు రూపుదిదుదాకుంటాయి. మనుష్లు బాన్సతవేం నుండి 
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బయటపడా్డరంటే, రాజకీయ ఆరి్థకసావేతంత్రాయారోలని సాధించుకునానిరంటే, అందుకు 
అన్నిటికనాని ముందు, వాళ్లో మనుష్లుగా పడ్డ తపనా, తపసూస్ ప్రధాన 
కారణాలు. ఆ క్రమంలో వాళ్లో ఏరపిరచుకునని సిదా్ధంతాలూ, పోరాటవూయాహాలూ 
అవి ఎంత గొపపివైనా వాటిసా్థనం దివేతీయమే. కాన్ ఒకసారి రాజకీయసావేతంత్యారోం 
సముపారిజాంచుకునానిక, కొత్తతరాలు ప్రభవించడం మొదలయాయాక వాళ్లో తాము 
మనుష్లుగా చేయవలసిన పోరాటాన్ని పకకినపటిటు, సిదా్ధంతాలకీ, అంతకుముందు 
అనుసరించిన పోరాటవూయాహాలకీ ప్రాధానయామవవేడం మొదలుపడతారు. అందువలలో 
వాళ్లో తమ ముందు తరాలోలోలా తాము కూడా మరో బాన్సతావేన్కి లోనవుతారు. 
అయితే ముందుతరాలు అనుభవించిన బాన్సతవేం సామాజికబాన్సతవేం మాత్మే. 
ఒక సమాజంగా వాళ్లో బాన్సతవేంలో గడిప్నా, మనుష్లుగా వాళ్లో తమ 
మానసికసావేతంత్రాయారోన్ని న్లుపుకుంటూన్ ఉనానిరు. కాన్ ఈ కొత్తరకం బాన్సతవేం 
ప్రధానంగా మానసికం. 

అందువలలో ఈ బాన్సతవేం నుంచి విముకి్త అంత తొందరగా దొరికేది 
కాదు. ఉదాహరణకి భారతదేశాన్కి సావేతంత్యారోం రాకముందు జోయాత్బా ఫూలే, 
వివేకానందుడు, టాగూర్ , గాంధీ, అరవిందుడు, గిడుగ రామూ్మరి్త, అంబేదకిర్  
వంటివారు బాన్సదేశంలోన్ పుటిటునపపిటికీ, మానసికంగా సవేతంత్రులుగా 
జీవించారు. తమ చుటూటు ఉండే మనుష్లని సవేతంత్రులుగా తీరిచుదిదదాడాన్కి 
కృషిచేశారు. అట్వంటి సా్థయి మనుష్లు సావేతంత్రాయారోనంతర భారతదేశంలో 
మనకి కన్ప్ంచకపోవటాన్కి కారణం, మనం ఆయా ప్రముఖుల భావాలని అనుసరిస్్త 
చాలనుకోవడం. అందుకన్ సావేతంత్రాయారోనంతరం వివేకానందుడు, గాంధీ, అంబేదకిర్  
వంటి వారు ప్రభవించడాన్కి బదులు వివేకానందుడి రచనల అభిమానులు, 
గాంధ్యవాదులు, అంబేదకిర్ వాదులు మాత్మే ప్రభవించారు, వరి్ధలులోత్నానిరు. 
వీళలోకి మానసికసావేతంత్యారోం గరించి తెలయదు కాబటిటు వీళ్లో తకికినమనుష్లని 
సవేతంత్రులని చేయగలగినవాళ్లో కారు. ఇక 19వ శతాబదాపు యరోప్యన్  
తత్తవివేత్తలయిన మార్కిస్  ఎంగెల్స్ లను, 20వ శతాబాదాన్కి చందిన లెన్న్ , మావోలన్ 
మాత్మే చదివి వాళ్లో చప్పిన వాటిన్ పదే పదే వలెలోవేస్ రచయితలు, మేధావులు 
మారికిస్సుటులుగా, లెన్న్సుటులుగా, మావోయిసుటులుగా మాత్మే మారగలుగత్నానిరు 
తపపి, మనుష్లుగా మారటం లేదు. అందుకన్ ఆయా భావాలని వాళ్లో వలెలోవేసూ్త 
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సుమారు ఒక శతాబదాం కావసు్తననిపపిటికీ, భారతదేశంలో వాళ్లో కలగనని ఆరి్థక 
రాజకీయ పరిసి్థత్లు ఇపపిటికి కూడా రూపుదిదుదాకోన్ లేదు.

సమాజంలో సంభవించే వివిధపరిణామాల మధయా ఒక మన్షి రూపందడమన్ది 
ముందు రక్తమాంసాలకీ, హృదయాన్కీ సంబంధించిన విషయం. ముందొక 
మన్షి ప్రభవిస్్త అపుపిడట్వంటి మనుష్లు నలుగరు కలసి ఒక సమాజాన్ని 
న్రి్మంచగలుగతారు. అలా కాక, ముందొక సంఘం లేదా ఒక సంఘటన లేదా 
ఒక పారీటు న్రా్మణమయితే దాన్ ఆధవేరయాంలో మనుష్లు రూపుదిదుదాకుంటారన్ది 
అవివేకమైన ఆలోచన. 

సమాజాన్నిబటిటు మనుష్లను రూపందించవచుచు అన్ దాన్ని అందరికనాని 
ముందు మార్కిస్ న్ చాలా తీవ్రంగా ఖండించాడు. అలా ఏరపిడే సమాజాన్ని ఆయన 
‘సివిల్  సొసైటి’ అనానిడు. అంటే సభయాసమాజమనని మాట. సభయాసమాజం, సిదా్ధంతాలని 
బటిటు, రాజాయాంగాలని బటిటు, చటాటులని బటిటు, ఆధున్కవిదయానుబటిటు ఏరాపిటయేయాది. 
ఉదాహరణకి అమెరికన్ సమాజం ఒక సభయాసమాజం. గత 50-60 ఏళ్లోగా 
భారతదేశం కూడా ఒక సభయాసమాజంగా రూపందాలన్ తాపత్యపడుతోంది. 
ఇట్వంటి సభయాసమాజం మార్కిస్  దృషిటులో కృత్రిమసమాజం. డొలలో. అలాకాక 
న్జంగా ఏరపిడవలసిన సమాజం హృదయపూరవేకంగా తామూ, తమ చుటూటు ఉండే 
పరిసి్థత్లూ మారాలన్ ఉదేదాశంతో మనుష్లు ఒకరికొకరు చేరువై కలసికట్టుగా 
ఏరపిడవలసిన సమాజం. మార్కిస్  దాన్ని ‘హూయామన్  సొసైటి’ లేదా ‘అస్సియేటెడ్  
హుయామాన్టి’ అనానిడు. 

అసొసియేటెడ్ హుయామాన్టి ‘ఆర్గనైజ్్డ హుయామాన్టి’ కాదు. ఆర్గనైజ్్డ  
హుయామాన్టీలో మనుష్లుండరు. శాసనాలుంటాయి. చట్రాలుంటాయి. అది 
యాంత్రికసమాజం. అందుకన్ అట్వంటి భౌత్కవాదాన్ని మార్కిస్  యాంత్రిక 
భౌత్కవాదం అనానిడు. మనుష్లు పరిసి్థత్ల వలలో ప్రభావిత్లవుతారు న్జమే. కాన్ 
పరిసి్థత్లవలలో ప్రభావిత్లైన మనుష్లు తమన్, తమచుటూటు ఉనని పరిసి్థత్లీని అర్థం 
చేసుకున్ త్రిగి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్్త, అపుపిడది గత్తారికిక భౌత్కవాదం 
అవుత్ంది. మనుష్లు అలా తమనుతాము అర్థం చేసుకున్ క్రమంలో వివిధ 
సిదా్ధంతాలు, విశేలోషణలు సహాయకారులుగా ఉండాల తపపి అవే ప్రధాన ప్రాత్పదిక 
కాకూడదు. అన్నిటికనాని ముఖయాంగా ఎవరికివారు తమ తమ అనుభవాలు 
తమకి చబుత్నని విషయాలని నలుగరితో పంచుకోవడం మొదలుపటాటుల. అలా 



సాహితయాసంసాకిరం 235

పంచుకుననిపుపిడు అంతదాకా విడి విడి అనుభవాలుగా ఉననివి ఒక సారవేత్రికతను 
సంతరించుకుంటాయి. ఇది అందరికీ తెలసిన విషయమే. 

అయితే 1950 తరువాత పాశాచుతయాప్రపంచంలోనూ, ’80 తరువాత 
భారతదేశంలోనూ ఏరపిడుత్నని కొత్త మెలకువ ఏమటంటే, నలుగరూ కలసి తమ 
అనుభవాలు పంచుకుంట్ననిపుపిడు రూపుదిదుదాకున్ సారవేత్రికత ఆయా వయాకు్తల 
అనుభవాలలోన్ వైయకి్తకతనూ, అదివేతీయతనూ, విలక్షతనూ మంగేస్ది కాకూడదన్. 
అంటే నలుగరు మనుష్లు తమ తమ అనుభవాలలోన్ ఉమ్మడి అంశాలని బటిటు 
ఉమ్మడి లక్షాయాలు ఏరపిరచుకున్ కారాయాచరణకు పూనుకుంట్ననిపుపిడు దానర్థం వాళ్లో 
వాళలో జీవితాలోలోన్ ‘వయాకి్త’న్ బల ఇవవేవలసిన అవసరం లేదన్. వాళ్లో వయాకు్తలుగా వాళలో 
వాళలో అదివేతీయ వైయకి్తకతను కాపాడుకుంటూన్ ఒక సంఘంగా, ఉమ్మడిలక్షష్ం 
కోసం కూడా పోరాడడం కూడా సాధయామేనన్. అలా ఏరపిడే మానవసంఘాన్ని 
మాత్మే మనం ‘అస్సియేటెడ్  హుయామాన్టి’ అనగలుగతాం. 

అయితే వయాకు్తలు వాళ్లో వాళలో వైయకి్తకతను కాపాడుకున్టపుపిడు వాళలో 
వయాకి్తగత అభిరుచులకీ, వాళలో ఉమ్మడిలక్షాయాలకీ మధయా వైరుధాయాలు ఉండవా, అలా 
ఉంటే, ఆ వైరుధాయాలు వాళలో లక్షష్శుది్ధన్ భంగపరచవా, అలా భంగపరిచినపుపిడు 
ఆ లక్షష్సాధన సిది్ధంచడమెలా అన్ ప్రశనిలు సహజంగాన్ ఉతపిననిమవుతాయి. 
అట్వంటపుపిడు ఆయా సంఘాలు ఆ వయాకు్తల వైయకి్తక అభిరుచులీని, వైయకి్తక 
ప్రవర్తనలీని కరకిశంగా అణచివేయటాన్కి ప్రయత్నిసా్తయి. ఇలా జరగడాన్కి ఆయా 
సంఘాలు ‘అస్సియేటెడ్  హుయామాన్టి’గా కాకుండా ‘ఆర్గనైజ్్డ  హుయామాన్టి’గా 
మారడమే కారణం. 80ల తరువాత తెలుగ సాహితయాంలో కవులు, కథకులు 
పదదాఎత్్తన ఎన్ని గొంత్లతో మనకి చపపిడాన్కి ప్రయత్నిసు్తననిదిదే. ఇట్వంటి 
కోవకు చందిన రచయితే దేవేంద్రాచారి. 

2
దేవేంద్రాచారి వంటి కథకుడు 80లకు ముందు తెలుగ సాహితయాంలో పుటటుడం 
అనూహయాం. 80లకి ముందు సామాజిక అసమానతలను గరించీ, ఆరి్థకసమసయాల 
గరించీ రాసిన కథకులు కూడా తమతమ జీవితానుభవాలన్ ప్రాత్పదికగా తీసుకున్ 
రాసినపపిటికీ అకకిడ ఆ అనుభవాలని కొన్ని సారవేత్రికసూత్రాలకు అనుగణంగా 
సరుదాబాట్ చేస్ ప్రయతనిం మనకు కన్ప్సు్తంది. కాన్ 80ల తరువాత రాసు్తనని 
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కథకులు లేదా కవులు తమ అనుభవాలకీ, సారవేత్రికసూత్రాలకీ మధయా తేడా 
కన్ప్సు్తననిపపిటికీ, తమ అనుభవాలన్ ముందుకు తీసుకువచిచు న్సస్ంకోచంగా 
చపపిటం మనం గమన్ంచాల.

ఉదాహరణకి 80లకు ముందు కథలు రాసిన అభుయాదయకథకుల దృషిటులో 
నగరీకరణ ఒక అభుయాదయలక్షణం. కొడవటిగంటి కుట్ంబరావు ‘కొత్త జీవితం’ 
(1950) కథ చూడండి. కాన్ 80ల తరువాత కథకుడికి నగరం లేదా పటటుణం ఒక 
విముక్తస్థలం కాదు. అదికూడా సమసాయాత్మక స్థలమే. ఎంత సమసాయాత్మకమంటే, 
ఒకొకికకిపుపిడు పటటుణంలో లేన్వి, మానవతాపూరవేక అవకాశాలు ఇంకా పలెలోలోలోన్ 
సజీవంగా ఉనానియేమో అన్ప్ంచేటంత. ఈ కథలోలో ‘పటటుణంలో లేన్వి’ (2003) 
అనని కథ చూడండి. ఆ కథలో ఉననిదంతా అపరిమతమైన తీరిక గరించీ, అన్నిటికనాని 
ముఖయాం, త్నడం గరించి మాత్మే. ఆ తీరికనీ, త్నడానీని చూసి చివరోలో కథకుడిలా 
అంటాడు: 

‘మాకు ఇనానిళ్లో ఎవరూ లేరు. ఒంటివాళలోం అనుకున్వాళలోం. ఇంతమంది 
మమ్మలని అభిమాన్ంచేవాళ్లో, నా అన్వాళ్లో ఉనానిరనుకోగాన్ చాలా 
సంతోషమేసింది. మాకూ వాళలోకూ ఎలాంటి బంధుతవేం లేదు. కాన్ ఇపుపిడు 
వాళ్లో మా వాళ్లో. ఇంకపుపిడూ ఒంటరివాళలోం అన్ బాధపడాలస్న పన్లేదు...’ 

ఇకకిడ రచయిత తోటి మనుష్లతో ఒక అస్సియేటెడ్  హుయామాన్టిలోకి 
ప్రవేశిసు్తనానిడు. కాన్ కొడవటిగంటి ‘కొత్తజీవితం’ కథలో కథకుడికి ఇట్వంటి 
సాహచరయామానవతవేం తన కుట్ంబంలో కన్ప్ంచలేదు. తన గ్రామంలో 
కన్ప్ంచలేదు. తన సవేజనంలో కన్ప్ంచలేదు. తన కుట్ంబాన్కీ, తన గ్రామాన్కీ, 
తన బంధువులకీ దూరంగా, ఎకకిడో ఫ్యాకటురీలో కారి్మకులు ఒకరి కష్టులపటలో 
మరొకరు సపిందించడంలో కన్ప్ంచింది. కేవలం పలెలోలోలో పండగలకు నలుగరూ 
చేరి త్ంటూ తీరిగా్గ గడపడంలోన్ ఈ జీవితాన్ని చూసి కొడవటిగంటి బహుశా 
తట్టుకోలేకపోయుండేవాడు. ఎందుకంటే ఆ నాటి కథకుడు సారవేత్రికసతాయాలమీంచి 
మనుష్లని రూపందించాలనుకున్ సంసాకిరంలో పుటిటు పరిగినవాడు. తన తండ్రి 
ఖాళ్గా గడపడం తానపుపిడూ చూడలేదనీ, ఆయన ఎపుపిడూ ఏదో ఒక పన్ 
చేసూ్తన్ఉండేవాడన్ తన తండ్రి గరించిన జా్ఞపకాలోలో కొడవటిగంటి రోహిణ్ప్రసాద్  
రాసినట్టు నాకు గరు్త. 
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కాన్ దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ కథ చదవగాన్ నాకు తొలతరం 
అభుయాదయకథకులు గోరీకి, లూసన్  వంటివారు గరొ్తచాచురు. ముఖయాంగా లూసన్  
రాసిన, ‘పలెలోటూరి సంగీతనాటకం’ (1922) గరొ్తచిచుంది. ఆ కథన్ మనం లూసన్  
రాసిన ‘ప్చిచువాడి డైరి’ (1918) కథతో పోలచు చూడడం ఆసకి్తకరంగా ఉంట్ంది. 
ప్చిచువాడి డైరీ కథ కూడా త్ండిమీద రాసిన కథే. అయితే అది మనుష్లని త్న్ 
కథ. అందులో లూసన్  సాంప్రదాయిక చైనాసమాజాన్ని నరభక్షక సమాజంగా 
చిత్రించాడు. ‘పలెలోటూరి సంగీతనాటకం’ కథలో కూడా త్ండి గరించిన సరదా 
సంఘటన ఉంది. ప్లలోలు గ్రామంలో రాత్రిపూట పడవ వేసుకున్ ఒక దగ్గర గ్రామంలో 
సంగీతనాటకం చూడా్డన్కి పోయి త్రిగి వసూ్త అర్ధరాత్రి ఏటిపకకి బొబబారచేలో పడి 
బొబబారులో దొంగతనంగా కోసుకున్ పడవమీద దొంగతనంగా వండుకు త్నని కథ. 
ఇకకిడ కూడా లూసన్  సాంప్రదాయిక చైనాసమాజాన్ని చిత్రించాడు కానీ, ఆ సమాజం 
మనుష్లతో కూడుకునని సమాజం. అందులో ఎవరి చేలో పడి, రచయితా, అతడి 
మత్రులూ బొబబారచేలు చలాలోచదురు చేసి, బొబబారులో దొంగిలంచి త్నానిరో ఆ రైత్ 
పదుదాన్ని రచయితను మందలంచడాన్కి బదులు తన బొబబారులో రుచిగా ఉనానియా 
అన్ అడుగతాడు. రచయిత అతడి బొబబారులో మెచుచుకుంటే ఆ రైత్ ఎంతో సంతోషించి 
మళాలో బుటెటుడు బొబబారులో ఇంటికి పంప్సా్తడు. ఈ కథ గరించి రాసూ్త, అమెరికాలో 
న్వాసముంట్నని ప్రముఖ చైనీస్  రచయిత్రి ఇయున్ -ల ఇటాలో రాసింది: 

‘పలెలోటూరి సంగీతనాటకం లూసన్  కథలోలో నాకు చాలా ఇషటుమైన కథ. 
ఇందులో గ్రామీణజీవితం గరించిన సుందరమైన చిత్ణ ఉంది. ఇందులోన్ 
పాత్లు రచయిత ఆగ్హాన్కో, రచయిత దుఃఖాన్కో అనుగణంగా 
జీవించడాన్కి బదులు తమ ఇషటుప్రకారం జీవిసా్తయి’ (ద కంపీలోట్  ఫిక్షన్  ఆఫ్  
లూసన్ , పంగివేన్ , 2009, పే. 414).

దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ పదె్ధన్మది కథలోలోనూ మనం రోజూ వారా్తపత్రికలోలో 
చదువుత్నని విషయాలే ఉనానియి. మన రాజకీయపారీటులు ఏ సమసయాల మీద ఉదయామాలు 
చేసు్తనానియో ఆ విషయాలే ఉనానియి. కరంట్ సమసయాలు, రైత్ల ఆత్మహతయాలు 
(‘గలగల’, ‘ప్డికడు మెత్కులు’, ‘దృశాయాలు మూడు’), స్జ్ లు (‘న్పుపిల కుంపటి’), 
ప్రజాసావేమయాదుఃసి్థత్ (‘అంతయాక్రియలు’), స్త్రీల సమసయాలు (‘ప్రకటన’, ‘సునామ’, 
‘తలలోకథ’, ‘వటిటు మన్షి’) వంటి సమసయాలే ఈ కథలోలోనూ ప్రధాన ఇత్వృత్తం. 
అయితే కేవలం ఇవే అంశాలు చిత్రించబడిఉంటే ఈ కథల గరించి మనం పదదాగా 
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చపుపికోవలసిందేమీ ఉండేదికాదు. ఏ వారా్తపత్రిక తాలూకు ఏ జిలాలో ఎడిషన్  తెరిచినా 
రకరకాల గ్రామాలోలో రకరకాల పేరలోతో ఇవే కథలు మనకు రోజూ కన్ప్సా్తయి. కాన్ 
ఈ కథకుడు ఆయా సంఘటనలని మనకి చపు్తననిపుపిడు ఈ సంఘటనలోలోన్ సారవేత్రిక 
అంశాలతోపాట్ ఆ కథకుడి బలమైన విలక్షణకంఠసవేరం కూడా మనం గరు్తపటాటుల. 
ముఖయాంగా కథకుడి న్జాయితీ. ఈ కథలు కథకుడు విన్ రాసినవో, చూసి రాసినవో 
కాదు. అనుభవించి రాసినవి. అందువలలో ఒక అపురూపమైన సాధికారికత ఈ కథలకు 
సిది్ధంచింది. బహుశా ఆ న్జాయితీ వలాలో, ఆ సాధికారికతవలాలో ఈ కథకుణ్్ణ, ఈ కథలీని 
న్ను ఇషటుపడుత్నానిను. 

భారతీయ భాష్పరిషత్  కలకతా్త వాళ్లో 2007 సంవతస్రాన్కి గాను 
ప్రకటించిన యువపురసాకిరాన్కి 10-02-2008న విన్ప్ంచిన సపిందనలో అతడీ 
మాటలే చపాపిడు: 

‘నా దృషిటులో రచయిత పారదరశ్కంగా ఉండాల. రచనలు చదివితే రచయితతో 
మాటాలోడినటూటు, రచయితతో మాటాలోడితే అతన్ రచనలు చదివినటూటు ఉండాల. 
ఈ న్పథయాంలో నా కథలోలో ఎకుకివ ఆత్మకథనాత్మకమైనవే.’

తన అనుభవాలనుంచి కథకుడు పందుత్నని మెలకువ ప్రధానంగా కథకుడు 
వయాకి్తగా పందుత్నని మెలకువ. ఈ క్రమంలో సాహితయాం, సాహితయామత్రులు, సమాజం 
అతన్కిచిచున సహకారాన్ది దివేతీయపాత్ మాత్మే. తన అనుభవాలు తనకు 
కలగిసు్తనని మెలకువ ఆధారంగా అతడు తన వయాకి్తతావేన్ని రూపుదిదుదాకుంట్నానిడు 
కాబటిటు, అతడు మన్షిగా మారుత్నానిడన్ మనకి తెలుసు్తంది. అలాకాక తకికిన 
మధయాతరగత్ రచయితలాలోగా అతడు ముందు సాహితయాం చదివి, ఆ మీదట సాహితయాం 
గరించి చదివి, ఆ తరువాత సాహితయాసిదా్ధంతాలు వలెలోవేసి కథలు రాసి ఉంటే, ఆ కథలు 
ఎంతో యాంత్రికంగా, ఎంతో అవిశవేసనీయంగా రూపందిఉండేవి. సాహితాయాన్ని 
చదివి కథలు రాయడం కనాని తోటి మనుష్ల ఇబబాందులపటలో క్రియాశీలకంగా 
సపిందించే జీవితం ఎన్నిరట్లో మెరుగైందన్ మెలకువ ఇందులో ‘కొత్త కథ’ (2007)
లో కన్ప్సు్తంది. ఆ కథలో కథకుడు చూప్ంచిన క్రియాశీలత ఒక సిదా్ధంతంమీంచి 
న్రి్మంచిన న్రిదాషటుకారాయాచరణ కాదు. అది ఎపపిటికపుపిడు ఎదురైన అనుభవాలకు 
అపపిటికపుపిడు తగ్గట్టుగా సపిందించిన సదయాఃసపిందన. దాన్కొక సైదా్ధంత్కన్పథయాం 
లేదు. అయితేన్ం, అది ఎంతో మానవీయం. సమాజం మానవతాపూరవేకసమాజం 
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కాగలగేది అటాలోంటి క్షణాలోలోన్. దాదాపుగా అట్వంటి మెలకువతోన్ రాసిన కథలు 
‘ఇరుకుమాను’ (2008), ‘సొర్గం-నరకం’ (2008), ‘ప్రయోగఫలాలు’ (2007). 
ఇక ‘పూర్ణమ్మత్తజాబు’ (2009) అనని కథ చదవగాన్ వంటన్ అది గోలోబలైజేషన్  మీద 
వేసిన ఛలోకి్త అన్ప్సు్తంది. కాన్ ఆ కథ అంతకనాని లోతైన కథ. అది మానవీయ 
భావప్రసారాన్కీ, యాంత్రికభావప్రసారాన్కీ మధయానుండే అగాధాన్ని ఎత్్తచూపుత్నని 
కథ. ఒకకి మానవీయభావప్రసారంలోన్ భాషతోపాట్ అపారమైన ఆత్రుతా, ఆవేదనా 
కూడా ఉంటాయి. యాంత్రికభావప్రసారంలో వేగం ఉండొచుచు కాన్ ఉదేవేగముండదు.

3
దేవేంద్రాచారిన్ న్ను మొదటిసారి 2007లో త్రుపత్లో సాహితయాబ్రహో్మతస్వాలోలో 
కలశాను. ననుని ఓ వారా్తపత్రిక తరఫున ఇంటరూవేష్ చేయటాన్కి వచాచుడతడు. 
న్నుంట్నని హోటల్  రూమ్ కి వచిచు పలకరించిన మొదటి క్షణంలోన్ న్ను అతణి్ణ 
దేవుడిచిచున తము్మడన్ అనుకునానిను. న్ను కూడా జీవితంలో పేదరికానీని, కష్టులీని 
అనుభవించానుకాన్ ఈ తము్మడనుభవించినంత కాదు. కాన్ ఎకకిడో మా ఇదదారిదీ 
ఉమ్మడిఅనుభవమే. వాళలో ఊళ్లో లైబ్రరీలో ఉనని పుస్తకాలనీని మొత్తం రండుసారులో 
చదివేశానన్ అతడు నాతో అననిపుపిడు, అచచుం అది నా అనుభవంలాగే విన్ప్ంచింది. 
నా చిననిపుపిడు మా ఊళ్లో నాకు చదవడాన్కి కొదిదాపాటి పుస్తకాలే ఉండేవి. 
అందుకన్ చదివినవే మళాలో మళాలో చదివేవాణి్ణ. అలా ‘శ్రీ మహాభక్తవిజయం’తో 
పాట్, మాలతీచందూర్  ‘వంటలు ప్ండివంటలు’ ఐదు వాలూయాములూ కనీసం 
వందసారలోయినా చదివివుంటాను. జీవితంలో వనరులు తకుకివగానూ, జీవించాలనని 
ఆకాంక్ష చాలా ఎకుకివగానూ ఉననిపుపిడు, ఆ జీవితమెలా ఉంట్ందో నాలో 
దేవేంద్రాచారి చూశాడు, దేవేంద్రాచారిలో న్ను చూశాను. ఇక ఈ కథలోలో 
మీరంతాకూడా చూడాలన్ కోరుకుంట్నానిను.

2011
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కళింగాంధ్ర వారసుడు

రెండు జీవితదృశాయాల మధయా పోలక చూడటం కవితవేమైతే, వైరుధాయాన్ని 
చూడటం కథగా రూపందుత్ంది. కొన్నిసారులో దుఃఖమయంగానూ, కొన్నిసారులో 
హాసాయాసపిదంగానూ ఉండే ఈ వైరుధాయాలని చూసి మౌనంగా ఉండటం కషటుం. 
అనాదికాలం నుంచీ కథనకుతూహలాన్కి ప్రేరణ మొదలయేయాదికకిణు్ణంచే.

ఈ జీవితవైరుధాయాలు బహుశా కళంగాంధ్రలో మరీ సపిషటుంగా కనబడతాయో, 
లేదా కళంగాంధ్రదృకపిథంలోన్ ఈ వైరుధాయాలని పసిగటేటు సవేభావం అంతరీలోనంగా 
ఉందో తెలయదుగానీ, అకకిడ పుటిటున కథలు కంచికి వళళువు. అవి అకకిడే తచాచుడుతూ 
ఉంటాయి. కనాయాశులకిం చూడండి. సమాజాన్ని కాపాడవలసిన పోలీసు కన్షీటుబు 
లోకం పోకడ అర్థం కాక తెలలోమొహం వేసా్తడు. లోకం దృషిటులో ఏగాణి విలువచయయాన్ 
అసిరిగాడు అగ్వర్ణసమాజపు టకుకిటమారాలనీని ఆపోశన పటిటునట్టు కన్ప్సా్తడు. 
కనకన్ లోకంలో అన్నిచోటాలో కథలు పుడుతూన్ ఉంటాయిగాన్, ఒక చాస్, ఒక 
రావిశాస్త్రి, ఒక పతంజల మాత్ం కళంగాంధ్రలో మాత్మే పుడతారు.

ఇదిగో, ఇపుపిడీ కథలది కూడా అదే దారి. చింతకింది శ్రీన్వాసరావు చపు్తనని 
ఈ కథలు చోడవరాన్కీ, నలలోమరలోకీ మధయాలో కళంగాంధ్ర నడిబొడు్డలో జనం 
చపుపికుంటూ వసు్తనని కథలు. ఈ కథలకి కులం, మతం, వర్గం, వర్ణం లేవు. ఇందులో 
వాసు్తసిదా్ధంత్ ప్డపరి్త విశేవేశవేరస్మయాజులు మొదలుకున్ పాయిఖానాలు శుభ్రం 
చేస్ పంటపాలెం దాలపపి దాకా అందరూ ఉనానిరు. ఈ కథలోలో కన్ప్ంచే జీవితం 
ఎవరో ఒక స్షియాలజిసుటు ప్రత్పాదించే జీవితసూత్రాల ప్రకారం నడిచేది కాదు. 
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న్జాన్కి ఈ జీవితాన్ని నడిప్ంచే సూత్రాలేమటో తెలుసుకోవాలనని జిజా్ఞస కొత్త 
స్షియాలజీకి తలుపులు తెరుసు్తంది.

మేమంతా గరూజీ అన్ ప్లుచుకున్ రవీంద్రకుమారశర్మ, అదిలాబాదులో 
చేత్వృత్్తలవాళళుకోసం అహరినిశలు తప్ంచే కళాకారుడు, సంసకిర్త, ఒకసారి నాతో 
ఒక మాట అనానిరు. ‘మన సమాజంలో రండు రకాల వయావస్థలునానియి. ఒకటి 
కలెకటురలో వయావస్థ. మరొకటి ప్రజలు తమ కోసం తాము సవేయంగా ఖాయం చేసుకున్ 
నడిపే వయావస్థ. మొదటిది చూడండి, దాన్కి బడజాట్టు ఉంట్ంది. మందీమారబాలం 
ఉంటారు, రూలుస్ంటాయి, అయినా అది ఏ ఒకకి పన్ కూడా సక్రమంగా చయయాలేదు. 
ఆ వయావస్థకపుపిడూ మీటింగలతోటే సరిపోత్ంది. కాన్ ప్రజలు నడుపుకున్ వయావస్థ 
చూడండి, పండగలోలో, పుషకిరాలోలో కొన్ని లక్షలమంది జమవుతారు, కొన్ని కోటలో 
లావాదేవీలు జరుగతాయి. కాన్ ప్రజలు ఏం మీటింగలు పట్టుకుంటారు? ఏం 
రూలుస్ రాసుకుంటారు? అయినా ఆ సంతలూ, జాతరలూ ఎంత బాగా జరుగతాయో 
చూడండి’ అన్. ఇంకో మాట కూడా అనానిరు. ‘అలాంటి జాతరలోలో కూడా ఒకటీ 
రండూ ప్రమాదాలు జరుగత్ంటాయి, ఎందుకో తెలుసా? ప్రజల వయావస్థన్ సరిగా్గ 
అర్థం చేసుకోకుండా కలెకటురలో వయావస్థ అడు్డపడటం వలలో!’

ఈ కథలోలో కన్ప్ంచే జీవితదృశాయాలు మనకి చపు్తననిదిదే. బసాటుండులో సీట్లో 
రిజరువే చేస్ తాతయయాలు, ఊళళు పసిప్లలోలకి పాలు కుడిపే పాలమ్మలూ చూప్ంచిన 
మానవతవేం పాఠశాలలోలో చదివింది కాదు, చటటుసభలోలో చరిచుంచి ఆమోదించింది కాదు. 
కాన్ జీవితాన్కి పన్కొచేచు చదువుకీ, అనుశాసనాన్కీ వాళళుదే ఒరవడి అవుత్ంది.

జీవితవైరుధాయాలని పట్టుకోవడంతోటే ఒక మన్షి కథకుడిగా మారినా, అతడి 
ప్రయాణం అకకిడితో ఆగిపోదు. వైరుధాయాలని దాటిన ఒక సుందరదృశాయాన్ని మనతో 
పంచుకోవాలనని కవి కూడా ప్రత్ కథకుడిలోనూ దాగిఉంటాడు. దీన్కి కూడా 
గరజాడదే అడుగజాడ. చాస్ ‘మాతృధర్మం’ కథ చూడండి. అది ఒక అపురూప 
కావయాగీత్క. రావిశాస్త్రి కథలన్నిటా ఒక ఆకుపచచున్పారశ్విం కన్ప్సూ్తన్ ఉంట్ంది. 
‘కారనిర్ సీట్’, ‘మామడి చట్టు’ లాంటి ఎన్ని కథలైనా గరు్త చేసుకోవచుచు.

చింతకింది శ్రీన్వాసరావు కథలోలో ఆ అమాయికమైన కవితాసవేపనిం కూడా 
కన్ప్సు్తననిందుకు నాకంతో సంతోషంగా ఉంది.

2013
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ర్యలిజం నుంచి వరుచివల్  ర్యలిజంకి 

మీ చేత్లోలో ఉనని మూడు కథలకీ ఒక ప్రతేయాకత ఉంది. ఇవి ఫోనుకథలు. అది 
కూడా మొబైలుఫోను. ఒక విధంగా చపాపిలంటే ఇవి సాహితాయాన్ని రియలజం నుంచి 
వరుచువల్ రియలజంకి తీసుకువళ్్తనానియన్ కూడా చపపివచుచు. అంతేనా? అంత 
మాత్మే అయితే వీటి గరించి మాటాలోడడాన్కి నాకేమంత ఉతాస్హముండేది కాదు. 
పైకి పూరి్తగా ఇపపిటి కథలాలో కన్ప్సు్తననిపపిటికీ, వీటిలో కాలాన్కి అతీతమైన కొన్ని 
మూలాయాల ప్రత్పాదన వుందన్ప్ంచింది. అదేమటో నాకు న్ను అర్థం చేసుకున్ 
ప్రయతనింలోంచే ఈ నాలుగ మాటలూ.

2
స్కాబాబ గరించి నాకటేటు తెలయదు. ఆయన రచనలు కూడా న్న్మంత పదదాగా 
చదవలేదు. ఈ కథలు చదవమన్ ఇచిచునపుపిడు ఆయన తకికిన రచనలు కూడా 
ఇమ్మన్ అడిగాను. ‘జగన్ కీ రాత్ : ముసిలోం కవితవేం’ (2005), ‘అధూర: ముసిలోం 
కథలు’ (2011) తో పాట్ అతడు సంకలనం చేసిన ‘వతన్  : ముసిలోం కథలు’ 
(2004) పుస్తకాలు ఇచాచుడు. అతడి కవితవేం, కథలతో పాట్ వాటిమీద న్టికాలపు 
తెలుగకవులూ, రచయితలూ, విమరశ్కులూ రాసిన అభిప్రాయాలనీని చదివాను. 
ముఖయాంగా ‘వతన్ ’ సంకలనాన్కి రాసిన విపులమైన సంపాదకీయం కూడా 
చదివాను. ఇవనీని ఆయన ఆవేదననూ, అభిప్రాయాలీని చాలా సూటిగా వివరిసు్తననివే. 
అయితే ఈ సంకలనంలో ఉనని మూడు కథలీని అర్థం చేసుకోవడాన్కి ఇవేవీ నాకు 
చాలవన్ప్ంచింది.
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నాకు స్్కిబాబ గరించి మరింత తెలుసుకోవాలన్ప్ంచింది. జగన్ కీ రాత్  
సంపుటిలో ఖదీర్ బాబు రాసిన ఒక వాయాసముంది. అందులో ఖదీర్  ఇలా రాసాడు:

‘స్్కిబాబది నల్్గండ. అకకిడికి ఐదు కిలోమీటరలో దూరంలో ఉండే కేశరాజుపలలో. 
దారుణమైన పేదరికం. ఏదైనా పన్ చేసి ఇంటికి సాయపడదామనుకున్ 
స్నిహిత్డితో కలసి బటటులవాయాపారం చేసాడు. కిరాయిసైకిళ్లో త్పాపిడు. 
స్డాలు కొటాటుడు. పీర్ లెస్  ఏజెంట్  అయాయాడు. అదెదాపుస్తకాల ష్పు 
నడిపాడు. పాన్ లు కటాటుడు. ఎకకిడా ఆదాయం రాలేదు. పైగా ఎదురు నషటుం, 
అపుపిలోళళుకు మొఖం చూప్ంచలేక దాకుకిన్ త్రగడం, ఇంటికళళుడాన్కి 
మొఖం చలలోకపోవడం.

 ఈ పేదరికం కంటే కూడా స్్కిబాబను ఎకుకివ బేచైనీకి గరి చేసింది తమ 
ఇళళులోలో ఉండే ఆడబిడ్డలు. వీళళుందరూ చదువులేలోక, జా్ఞనం లేక, త్నడాన్కి 
త్ండి లేక, చేయడాన్కి కుదురైన పన్లేక, పళళుళ్ళు లేక ఈసురోమంటూ 
ఉండేవాళ్ళు. వాళళును చూస్ కొదీదా స్్కిబాబలో దుఃఖం సుడి త్రిగేది. దాన్న్ 
బలంగా వయాక్తపరచాలన్ అన్ప్ంచేది..’

ఈ న్పథయాం స్్కిబాబమీద నాకంతో గౌరవాన్ని కలగచేసింది. ఇట్వంటి న్పథాయాలు 
ఎంతోమందికి ఉనాని అందరూ రచయితలు కాలేరు. కొదిదామంది మాత్మే గోరీకిలూ, 
భరదావేజలూ, స్్కిబాబలూ కాగలుగతారు.

ఇట్వంటి న్పథయాం ఉనని రచయిత రాసిన కథలు కావడంతో, ఈ మూడు 
కథలూ నాకంతో విలువైన కథలన్ప్ంచాయి. ఆ విలువ కేవలం సాహితయావిలువ 
కాదు, లేదా అతడి కథలమీదా, కవితవేం మీదా అభిప్రాయాలు రాసిన రచయితలు 
భావిసు్తననిట్టుగా సమకాలీన ముసిలోం జీవితసందరాభాన్ని చిత్రించడంలోన్ వాస్తవికత 
వలలో మాత్మే కాదు.

అసలు ఏ రచయిత అయినా తనకు తెలసిందీ, తన అనుభవంలోకి వచిచుందీ 
రాసినపుపిడు మాత్మే విశవేసనీయంగా ఉంటాడు. అది రచయిత ప్రాథమకకర్తవయాం. 
కాబటిటు అట్వంటి వాస్తవికతకి న్నట్వంటి అదనపు విలువనూ ఆపాదించలేను. మన 
సమాజంలో అలపిసంఖాయాకులుగా, బీదవాళ్ళుగా, సామాజికంగా అప్రధానీకరణకు 
లోనవుత్నని తెలుగ ముసిలోంజీవితాలని ఆ సమాజం నుంచే వచిచున ఒక రచయిత 
సావేనుభవంతో చిత్రించడం మనం రండుచేత్లతోనూ సావేగత్ంచదగ్గ విషయమే 
కానీ, ఆ ఒకకి కారణం వలలోన్ ఆ సాహితయాం ప్రీత్పాత్ం కాన్రదు.
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రచయిత ఏదైనా చపపిన్వువే. ఏదైనా చిత్రించన్వువే. కాన్ ఒక కథ వారా్తకథన 
సా్థయిన్ దాటి సాహితయాసా్థయిన్ అందుకోవడాన్కి న్లబడవలసిన ప్రమాణాలు వేరే 
ఉనానియి. ఆ ప్రమాణాలోలో అందరూ మాటాలోడేది శిలపిం గరించి. శిలపిమంటే, ఒక 
కథలో ఉండే వివిధ అంశాలు ఒకదాన్కొకటి ఎంత సషఠివంగా అమరాయననిది. 
సాంకేత్కంగా ఆ కథ ఎంత శకి్తమంతంగా ఉందన్ది. న్సస్ందేహంగా తకికిన 
కథలునించి గొపపి కథకులని వేరు చేస్ది, ఈ శిలపిసామర్థష్మే, సందేహం లేదు. 
కాన్ గొపపి కథలనీని మనలని ముగ్ధలని చేయాలన్ లేదు. మంచి కథలనీని మనన్ 
వంటాడే కథలు కాలేవు. ఒక కథ మనలని మరీ మరీ వనానిడుతోందంటే అందులో 
ఏముందననిట్టు?

ఒక కథ మనలని వంటాడుతోందంటే, ఆ కథ చదివినపుపిడు మనలో ఏదో 
జరిగినట్టు. అది మనలో ఏదో సున్నితమైన రసాయనాలని విడుదల చేసు్తంది. దాన్ని 
జాయిస్  ‘ఎప్ఫనీ’ అనానిడు. ఎప్ఫనీ యథారా్థన్కి మతపరమైన, ఆధాయాత్్మకమైన 
అర్థంలో వాడబడే పదం. దాన్కి జాయిస్  లౌకిక, సాహితాయారా్థన్ని ఇవవేడాన్కి 
ప్రయత్నించాడు. ‘..అది మన్షిలో అకసా్మత్్తగా సంభవించే ఆత్్మక పరివర్తన’ 
అనానిడతడు.

మరో విధంగా చపాపిలంటే దాన్ని సాక్షాతాకిరం అనవచుచు. మానవ 
సంబంధాలోలోన్, జీవితగమనంలోన్ ఒక సంఘటన లేదా ఒక సంభాషణ మనలని 
అకసా్మత్్తగా జీవితమూలాలకు చేరువగా తీసుకుపోత్ంది. దాన్ని జాయిస్  the 
whatness of a thing అనానిడు. అతడిటాలో రాసాడు:

This is the moment which I call epiphany.. when the 
relation of the parts (of an art object) is exquisite....
its soul, its whatness leaps to us from the vestment of 
its appearance. The soul of the commonest object, the 
structure of which is so adjusted, seems to us radiant. The 
object achieves its epiphany..

స్్కిబాబ మనముందుంచిన మూడు కథలోలోనూ ఇట్వంటి ఎప్ఫనీన్ మనం 
పందుత్నానిమన్ అర్థమవుత్ంది. ‘మౌసమీ’ లో కథకుడు ఆఫ్రీన్ ను చూసినపుపిడూ, 
‘జమీలా’ లో జమీలా కథకుడితో తన జీవితం మళాళు చిగరిస్్తందన్ చప్పినపుపిడూ, 
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‘మస్  వహీదా’లో వహీదా కూత్రు ఫొటోలో ఉనానిమె తన తలలో వహీదా అన్ 
చప్పినపుపిడూ కథకుడు ఏ సాక్షాతాకిరాన్కి లోనయాయాడో, ఆ సాక్షాతాకిరాన్కి మనం 
కూడా లోనవుతాం.

కథలోలో ప్రధానంగా ఉండవలసింది ఇది. తకికిన ఆరి్థక, రాజకీయ, సామాజిక 
అంశాల గరించిన చరచు, ఆవేదన కథకి అదనపు బలాన్నివవేగలవు తపపి న్రుగా 
మనలో అట్వంటి హృదయ పరివర్తనను తేలేవు.

3
ఇక అన్నిటికనాని ముఖయాంగా చపపివలసిన విషయమొకటి ఉంది. అది ఈ కథలోలో 
కనవచేచు ఆదరశ్లక్షణం. ఈ కథలు చదవగాన్ నాకు వంటన్ ప్రేమ్ చంద్  రాసిన 
‘సాల్టు  ఇన్స్ పకటుర్ ’ (1910) గరొ్తచిచుంది. దురభారమైన జీవితవాస్తవం ఎదట, 
దాన్ని ఉననిదుననిట్టుగా చిత్రించవలసిన బాధయాత తెలసినవాడై కూడా, ప్రేమ్ చంద్  
ఆ కథన్ ఎంతో ఆదరశ్వంతంగా ముగించాడు. ఎందుకన్? బహుశా అది రచయిత 
జీవసవేభావం వలలో అనుకోవలసి ఉంట్ంది. మానవుడి పటలో అపారమైన ప్రేమ, దయ 
ఉననిందుకు వాళ్ళు ఆ కథలని మరోలా రాయలేరు

గోరీకి రాసిన ‘ఇరవయాయారు మంది పన్వాళ్ళు, ఒక స్త్రీ’ (1899) కథ 
చూడండి, భయంకరమైన జీవితవాస్తవం మనుష్లెనిటాలో మృగాలుగా మారుసు్తందో 
చప్పిన కథ అది. కాన్ ప్రేమ్ చంద్  అటాలో రాయలేకపోయాడు. ఎందుకన్? గోరీకికి 
మనుష్ల పటలో ప్రేమ, దయ తకుకివేమీ కాదే! న్న్మనుకుంటానంటే, గోరీకి వయాకు్తలని 
దేవేషించకుండా వయావస్థన్ దేవేషించడమెటాలోన్ న్రుచుకునానిడు. ప్రేమ్ చంద్  వయాకు్తలని 
దేవేషించలేక పోత్నానిడు కాబటిటు వయావస్థను సంసకిరించడమెటాలో అన్ ఆలోచిసు్తనానిడు.

ఈ కథలోలో స్్కిబాబ చేసింది కూడా ఇదే. ఇపపిటి సమాజంలో మొబైల్  ఫోను 
మనుష్లోలోన్ అతృప్తఆకాంక్షలను చలాలోరేచు ఒక కనూస్ష్మరిసుటు సాధనం. కాన్ 
చాలామందికి అది విముకి్తసాధనం కూడా. అది నువువేననిచోటే, నీ పరిమత్లని దాటి 
విశాలప్రపంచంతో కనక్టు  కాగలగే అవకాశాన్నిసు్తంది. అట్వంటి అవకాశాలోలో రిస్కి  
కూడా ఉంట్ంది. మౌసమీ, జమీలా, వహీదాలతో మాటాలోడే అవకాశం దొరికిన 
ప్రత్ ఒకకిరూ ఈ కథలోలో కథకుడు ప్రవరి్తంచినటేటు ప్రవరి్తసా్తరనని హామీ ఏమీ లేదు. 
కాన్ కథకుడు ఆయా అభాగయా స్త్రీల పటలో తన ప్రవర్తనలో అపారమైన ఆదరశ్భావాన్ని 
చూపడమే ఈ కథలోలోన్ అతయాంత విలువైన అంశం. 
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శతాబదాం కిందట ప్రేమ్ చంద్  కనపరచిన ఆదరశ్వాదమే ఇపపిటి సమాజంలో 
సమసయాల ఎదట కూడా కథకుడు కనపరచుడం నననింతో విస్మయపరిచిన మాట న్జమే 
కాన్ అంతకనాని ఎకుకివ సంతోషమే కలగించిందనాల.

2013
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జీవనవిదా్యవాచకం

స్రవంత్ ఐతరాజుగారిన్ న్న్ంతదాకా చూడలేదు, కాన్ ఫేస్ బుక్ లో ఆమెన్ రోజూ 
చూసూ్తన్ ఉంటాను. ఆమెలో ఎంత జీవశకి్త ఉందో, ఎంత ఉతాస్హం ఉందో 
ప్రత్రోజూ గమన్సూ్తన్ ఉంటాను. మామూలుగాన్ ఒక స్త్రీ తన చుటూటు ఉండే 
జీవితాన్ని ఒక అమ్మలాగా, ఒక అకకిలాగా వలగించగలదు. ఇక ఆమె విదుషి అయితే 
ఆ వలుగకి సుగంధం కూడా చేరుత్ంది. ఆ విదుషి ఒక వైణికురాలైతే, ఒక నర్తకి 
అయితే, అననిమయయా కీర్తనలాలప్ంచే గాయకురాలైతే? బహుశా అన్ని పరిమళాలీని 
దేవుడొకకి మన్షికే ఇస్్త స్రవంత్ ఐతరాజు అవుత్ందనుకుంటాను.

రోజూ ఆమె ననానిశచురయాపరుసూ్తన్ ఉననిదా, ఇక ఈ ‘మనసు తలుపుతెరిస్్త’ 
కథలదావేరా ఆ ఆశచురాయాన్ని దివేగణ్కృతం చేసారామె. సవేయంగా మన్వైదుయారాలు, 
ఈ కథనాలతో, కళావైదుయారాలు కూడా అయాయారామె. ఇందులో కథనచాత్రిమాత్మే 
కాదు, తాను జీవిసు్తనని సమాజం పటలో అపరిమతమైన concern కూడా 
కనబడుత్ననిది. ఈ కథలు చపపిడం వనక ఆమె ఉదేదాశయాం, ఆమె మాటలోలోన్ 
చపాపిలంటే:

స్త్రీకి స్త్రీన్ శత్రువన్ సామెతను బలహీనపరచాల. మన సమాజంలో ఉనని 
స్త్రీలలో చాలామందికి జీవితంలో ఏ దారిన వళళుతే బాగపడతామో తెలయదు, 
ఎవరైనా కాస్త ఆసరా ఇచిచు దారి చూప్స్్త ఆ దారిలో హాయిగా వళళుగలుగతారు. 
కషటుపడి బ్రత్కుతారు. వాళ్ళు బ్రత్కి వారిన్ నమ్మకుననివారిన్ బ్రత్కిసా్తరు... 
ముఖయాంగా ఆరి్థకసావేతంత్యాం సంపాదించుకోవాల. న్రివేచారంగా బ్రతకడం 
అంటే ఏమటో తెలుసుకోవాల, తలనరిసినా పరావేలేదు, పళ్ళుడినా 
పరావేలేదు, కాన్ స్త్రీ చేత్లో తనదన్ డబుబాండాల.
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ఇది ప్రత్ స్త్రీ తను బిడ్డగా భారయాగా తలలోగా ఎంత వివక్ష నదురుకిందో 
గరు్తంచుకున్ తనకు కలగిన సంతానాన్ని తను మలదశకు వచేచుసరికి 
న్రుతాస్హపరుసు్తండటం సరికాదు. మనదేశంలో ఒక కలెకటురు, ఇంజినీరు, 
డాకటురు ఇలా ముఖయామైన వృత్్తలోలో సా్థనం, నైపుణయాం పంచుకోవడాన్కి శిక్షణా 
కేంద్రాలునానియిగానీ, ఒక స్త్రీ తన సమసయాలన్, అనాయాయాలనీ ఎదురోకివడాన్కి 
పళళు కాకముందే ఈ విధమైన శిక్షణ పందడాన్కి మాత్ం శిక్షణాకేంద్రాలు 
లేవు, శిక్షణ ఇవవేకుండా ఇలాలోలన్ చేస్సు్తంది మన సంఘం. కాన్ ఈ నాడు 
తోడు-నీడలోలో ఏవి కరువైనా స్త్రీ తన మనుగడను, ఉన్కినీ కాపాడుకుంటూ 
జీవనస్రవంత్న్ ఈదాల, తన ఆశయాలసాగరాన్ని చేరాల.

ఎన్ని ఏళళు కిందట గరజాడ ఈ మాటలే చపూ్త ‘ప్రేమ పన్నిధిగాన్ ఇంటను 
న్రపిరీ కళ, ఒజజాలెవవేరు లేరు దీన్కి, శాస్తములందుగూరిచి తాలెచు మౌనము’ 
అనానిడు. అయితే, తాను మాత్ం ఆ విదయాను ‘భాగయావశమున’ గ్హించానన్ 
చపూ్త అది కూడా ‘కవులమహిమ వలలో’ అనానిడు, ఈ కథాసంపుటి ఆట్వంటి 
జీవనవిదాయావాచకమనడంలో నాకట్వంటి సందేహం లేదు.

ఇందులోన్ పదిహేను కథలోలో కనవచేచు శేవేత, ఆమన్, మందాకిన్, శ్రుత్, 
శ్రీకళ, సృజన, రమయా లాంటివాళళున్ న్ను కూడా నా జీవితంలో కొందరిన్ చూశాను. 
వాళళు చపుపికునని బాధలు వినానిను. కాన్ అట్వంటి కథలు పునరావృతం కాకుండా 
ఉండాలంటే ఏం చయాయాలో తెలయలేదు నాకు. ఆ పన్ ఇదిగో, ఈ సహృదయురాలు, 
ఈ దయామయి మొదలుపటిటునదన్ప్సు్తననిది.

ఈమెకు జయం కలగాలన్ కోరుకుంట్నానిను,

2014
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త్జా కథలు, త్జా దకృషి్ట

కథలెందుకు రాసా్తరు? లేదా ఎందుకు చపా్తరు? బహుశా సృషిటులో మానవుడొకకిడే 
కథలు చపేపి ప్రాణి. కథలు చపుపికోవడంలో మానవీయమైంది, ఆదివేతీయమైంది 
ఏదో ఉంది. కథలు చపుపికోవడమంటే మన చుటూటు ఉనని జీవితానీని, మనకు 
సంభవిసు్తననిదానీని మరోమారు మననం చేసుకోవడంతో పాట్, మరేదో జరిగిందన్ 
భ్రమపట్టుకోవడమో, జరుగత్ందన్ ఆశపడటమో కూడా. మనలీని, ఎదుటివాళళునీ 
కూడా నమ్మంచడం. అలా ఎంత నమ్మంచగలగితే ఆ కథకుడు అంత విశవేసనీయ 
కథకుడన్ప్సా్తడు. ఇదొక విచిత్ం. మనం వింట్ననిది సతయాం కాదన్ మనకు 
తెలుసుగానీ, సతయాం లాగా కన్ప్ంచే ఆ అసతాయాన్ని విననిపుపిడలాలో మనకు జీవితసతయాం 
ఎంతో కొంత గోచరించినటటువుత్ంది.

కొన్ని సారులో ఎంతచపుపికునాని, ఎంతమంది చపూ్త వసు్తనాని కథనకుతూహలం 
తీరదు. ఇంకా చపపివలసిందేమనాని మగిలపోయిందేమో, ఇంకా బాగా చపేపి 
వాళ్ళునానిరేమో, ఇంకా మరింత వివరంగాన్, మరింత విశవేసనీయంగాన్ 
మనగరించి మనకు తెలుసు్తందేమోనన్ ఒకింత ఆశ. ఎంతో కొంత ఆసకి్త.

అందుకన్ మరిన్ని మరిన్ని కథలు, మరింతమంది కథకులు.

2
ఉదాహరణకి శిరంశెటిటు కాంతారావు రాసిన పదె్ధన్మది కథల సంపుటం 
మనచేత్లోలో ఉంది. మన ప్రాంతాన్కి చందిన జీవితాన్ని, మనకు తెలయన్, 
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తెలసినా పటిటుంచుకోన్, ఎన్ని వైనాలని ఈ రచయిత మనముందుకు తీసుకొచాచుడు. 
ఈ కథలన్నిటిలోనూ జీవితం ఎలా నడుసు్తననిదో దాఖలా ఉంది. ఎలా నడవకూడదో 
ఆ ఫిరాయాదూ ఉంది. ఎలా నడిస్్త బావుంట్ందో ఆ ఆకాంక్షా ఉంది. ఇంక జీవితం 
తాను అనుకుంట్ననిట్టు నడవడం లేదు కాబటిటు ఒకొకికకిసారి కథకుడు ఉండబటటులేక, 
ఊరుకోలేక సాహసంతోన్, సమయోచితంగాన్ ఇచేచుసిన తీరుపి ఉంది, తెగించి 
చపపికుండా ఉండలేన్ ముగింపు ఉంది.

ఈ కథలు చదవగాన్ నాకు సుఫూరించింది, ఇందులోన్ విస్తృత్. అమెరికాలో 
రిటైరైన ఉదోయాగినుంచి, గంగ ఒడు్డన దశాశవేమేధ్ ఘాట్ లో పడవ నడిపే సలీం 
కాకా మొదలుకున్ ఏ నాటివాడో ముకా్తష్ల రాజాన్ పళళు విందుకు ఆహావేన్ంచిన 
స్మాలోనాయకుడిదాకా ఎందరో మనుష్లు. రాజసా్థన్ లోహకారులనుండి, 
నకొకిండ కాటికాపరులదాకా ఎన్ని వృత్్తలు, భరూపిర్ థర్మల్ స్టుషన్ మొదలుకున్ 
పాప్కొండలోలో ఆశ్రమపాఠశాలదాకా ఎన్ని సంస్థలు. ప్రత్ కొత్తసంస్థ చుటూటు 
ప్గిలపోత్నని పాతజీవితం, కొత్త వేదన.

ఈ కథలు మనచుటూటు సంభవిసు్తననివే. భద్రాచలం, వాజేడు, వైరా, తలాలోడ, 
నకొకిండ, సూరాయాపేట, విజయవాడ, వీటిలో కొన్ని కథలు ఇంటింటి కథలు. 
తలలోదండ్రులని బరువుగా భావిసు్తనని ప్లలోలు మతాలకతీతంగా ఒకకిలాన్ ఉనానిరన్ 
చప్పిన కథ ‘త్రిగొచిచున బాలయాం’, తలలోదండ్రుల అంతయాక్రియల ఖరుచులు కూడా 
తప్పించుకోవాలన్ చూస్ ప్లలోల కథ ‘ఇంటింటి కథ’, ప్లలోలని పోగొట్టుకున్ 
ప్రపంచమంతా తన ప్లలోలనుకున్ ‘ఓ అమ్మకథ’, ఎకకిడో గోకుల్ ఛాట్ పేలుళళులో 
మరణించిన మనుష్లకోసం తమకి కలగిందంతా కానుకచయాయాలన్ కథ 
‘ఆ గాయం మానన్ది’ - ఈ కథలనీని మనం జీవిసు్తనని జీవితాన్ని మరోమారు 
మనకు చపుపికొసా్తయి. మధాయాహానిలవేళ పలెలోలోలో అలసి కొంగపరచుకున్ గృహిణులు 
సొదవళళుబోసుకుననిట్టు, అడవులోలో నగడిదగ్గర గిరిజనులు బాధలు పంచుకుననిట్లో 
ఈ కథలు వినబడతాయి, వీటిన్ వినడంలో జీవితం నడుసు్తనని చపుపిడు విన్ప్సు్తంది. 
రైలోలో పోత్ననిపుపిడు, ఉననిట్టుండి పటెటులో న్శశ్బదాం పరుచుకుననిపుపిడు, రైలుచక్రాల 
చపుపిడొకకిటే విన్ప్ంచినట్టు ఈ కథలు మన జీవనశకటం ప్రయాణిస్్తన్ ఉందనీ, 
జీవితమంకా కొనసాగతోన్ ఉందనీ గరు్తచేసు్తనానియి.

కొన్ని కథలోలో స్టుషన్ని సమీప్ంచే రైలులాగా కథకుడు ఒకకిసారి కూతపటటుడం 
కన్ప్సు్తంది. ‘ఎంచి చూడగ రండ కులములు’ కథలో ముగింపు అటాలోంటిది, 
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‘ఆభిజాతయాం’ కథలో ముగింపు మరీ తీవ్రంగా కన్ప్సు్తంది. ‘తెరవనుక’ కథలో 
జీవితం ఆలాన్ ఉంటోందననిమాట ఎంత న్జమో, ఆ ముగింపు కూడా ఆలాన్ 
ఉంట్ందన్ మనకి మన వారా్తపత్రికలు సాక్షష్మసు్తనానియి.

ఇక అన్నిటికనాని న్వవేరపరిచే కథ ‘మా ఊరు అము్మతం కొనుకోకిండీ’ అననిది. 
కథకుడు వాస్తవాన్ని చిత్రిసా్తడంటే అర్థం కేవలం దృశయావాస్తవాన్ని చిత్రిసా్తడన్ కాదు, 
ఆ దృశయాం వనక ఉండే అదృశాయాన్ని కూడా చిత్రిసా్తడన్. మన చుటూటు పన్చేసు్తనని 
దృశయా అదృశయాశకు్తలని న్దాన్ంచడంలో ఇంత శకి్తమంతమైన కథన్ న్నీమధయా 
కాలంలో చదవలేదు.

ప్రత్ కథా ఒక కొత్త జీవితపారశ్విం.  ఒక పాత దుఃఖాన్ని తవివేతీస్్తంది. 
కొన్నిసారులో ఆ దుఃఖాలుగాన్, ఆ సందరాభాలు గాన్ మనం ఊహించలేన్వి. ‘బిగిసిన 
ఆ ప్డికిళ్ళు’ కథలో కోయల భూములు గిరిజన్తరులు ఆక్రమంచుకోవడం, మళాళు 
కొత్త మదదాత్ కూడగట్టుకున్ గిరిజనులు త్రగబడటం మనమెరిగిన కథన్. కాన్, 
‘చొరబాట్’ కథలో అదే ఖమ్మం జిలాలోలో పాప్కొండలోలో బత్కే కొండరడలో జీవితంలో 
పరాయాటకం పేరిట తలెత్్తత్నని కొత్తముపుపి మనం ఇంతదాకా ఊహించలేన్ది. 
ఇదైనా మనం ఎంతో కొంత ఊహించగలమేమోగాన్, ‘అన్వారయాం’ కథలో బాక్స్ట్ 
కాంట్రాకటురులో కటిటున భీష్మశంకరుడి గడికి ప్రతాయామానియంగా నరిస్ంహసావేమ 
గడికటటుడం మనం ఊహించగలమా? ఆ కథ ముగిసూ్త కథకుడు చప్పిన మాటలు 
నా చవులోలో ఇంకా గింగరుమంట్నానియి. ఆతడిలా అంట్నానిడు:

‘అపపిటిదాకా మా ఇదదారి సంభాషణ వింటూ న్లుచునని మా మామయయా నా 
భుజం తడుతూ ‘అకకిడ బీరమయయా గడినీ, ఆ పూజారినీ, ఇకకిడ ఈ గడినీ, 
ఈ పూజారినీ చూసావు కదా, విషయమేంటో ఈ పాటికి నీకర్థమయుయాంట్ంది. 
ఔనా? కిందపడ్డవాడపుపిడూ కిందన్ ఉండడు. వాడికీ ఓ రోజొసు్తంది. వాడూ 
లేసా్తడు. తన సతా్త ఏంటో సమాజాన్కి చూప్సా్తడు. ఆది అన్వారయాం’.

కథనప్రయోజనం ఇది. కథలు చపుపికుంటూ ఉండగా, ఉండగా, ఒకకిసారి 
ఉననిట్టుండి కథలకి కాళ్ళుసా్తయి. అవి చకచకా మనమధయానుంచి లేచి మనకోసం 
కొత్తదారి తెరిచిపటిటు ముందుకు సాగిపోతాయి.

ఇంతా విన్ కథలు దుఃఖాన్కి పరాయాయపదాలన్ ఈ కథకుడు 
భావిసు్తనానిడనుకున్రు. కథ ఒక కమ్మతెమె్మర లాంటిదన్ కూడా ఇతడికి తెలుసు. 
‘చినానిరి దంపత్లు’ అటాలోంటి కథ, సంతోషమందహాసాన్ని చిగరింపచేస్ కథ.
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3
కథకులు కథాశిలపిం మీద దృషిటుపటాటులన్ ఒక మాట చపపికుండా నాబోటి వాళ్ళు 
ఇట్వంటి అభినందనలని ముగించలేరు. అయితే ఈ కథలోలో కథకుడు వాడిన 
ఉపమానాలు, రూపకాలు కొన్నిసారులో చాలా ప్రతేయాకంగా, హృదయాంగా ఉనానియన్ 
చప్పితీరాల.

‘చంద్రవంకలాలో ఎగిరే చేపప్లలోలు’, 

‘ఆకులు రాలచున శిశిరవృక్షంలా ఉనని సిమెంట్ పాలోట్ఫ్ం’

‘ఏదగొర్రుకు కటిటున దుకికిటెదుదా హటాత్్తగా రంక వేసినట్టు మాటాలోడేడు 
అననియయా’

‘ఏదో వడగళలో వాన కురిసిన అరటితోట మాదిరి కనబడుత్నని సంత’,

‘తలమాన్కలో దూరిచున ప్లలోకూనలా అరుసు్తనని అత్తయయా’,

‘చారుధాం యాత్లో చికుకిబడిన యాత్రికులాలో ప్లలోలతోనూ, వాళళును 
బయటకు తీసుకుపోవాలన్ వచిచున పదదావాళళుతోనూ కిటకిటలాడుత్నని 
శ్రీ చైతనయా కాలేజి ఆవరణ’,

‘పీచుమటాయి చపపిరించినంతస్పటోలో మరో మూడునలులో గిర్రున 
త్రిగొచాచుయి’

‘గొంగళపురుగను దులపేసినంత తేలగా్గ అతణి్ణ కిందపడతోసి..’

‘పచచుపురుగ పత్్తకాయను వలుచుకుంటూ వళళునట్టు గతం జా్ఞపకాలు 
తొలుచుకుంటూ..’ 

లాంటివి కొన్ని ఉదాహరణలు.

తాజాకథలు, తాజాదృషిటు, నవనవలాడుత్నని హృదయం. కాంతారావు నుంచి 
మనమంకా చాలా చాలా వినవచుచు.

2014
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నేల, న్రు, ప్రాచీన ప్రపంచం

నలూలోరి రుకి్మణి రాసిన ‘న్ల నీరు ప్రాచీన ప్రపంచం’ (2005) విశేషమైన కథ. 
ప్రకృత్బీభతస్ం ఎదట మన్షి న్సస్హాయతన్ చాలా సూటిగానూ, సపిషటుంగానూ 
చూసిన, చప్పిన కథ. 

2004 డిస్ంబరులో భారతదేశ తూరుపితీరంతో సహా, మరన్ని తూరుపిదేశాలని 
తాకి విలయం సృషిటుంచిన సునామీ న్పథయాంగా చిత్రించిన ఒక జీవనగాథ. 

మామూలుగా సునామీ ఒక కుట్ంబంలో మగిలచు పోయిన విష్దం 
గరించిన చిత్ణ అయిఉంటే, ఈ కథ, మరోలా వుండివుండేది. లేదా సునామీ కూడా 
మానవుడు తన చేత్లో్త సవేయంగా సృషిటుంచుకునని ముపేపినన్ చపూ్త, పరాయావరణాన్కి 
సంభవిసు్తనని ప్రమాదం గరించీ, పరాయావరణవిధవేంసం చుటూటు ఉనని రాజకీయ 
దృకపిథంగరించీ కూడా ఆమె రాసి ఉండవచుచు. న్జాన్కి ఆమెకి ఉనని విసపిషటుమైన 
రాజకీయఅవగాహన వలలో, ఆమె ఈ విష్దాన్ని న్శితపరీక్షకు గరిచయయాగలగి 
ఉండేది. కాన్ ఆమె ఆ విష్దాన్ని ఆలోచనతో కాక, హృదయంతో ఎదురోకివడాన్కి 
ప్రయత్నించింది.అదే ఈ కథకొక విశిషటుతను సమకూరిచుంది.

సుజాత, రవి భారాయాభర్తలు. వారి పాప దీప. ఆ చినానిరిపాపన్ ‘నా చిటిటుతలలోన్...
ఓషన్గ్ఫీ చదివిసా్త... సముద్రపు రహసాయాలు కనుకుకిన్ పండిత్రాలు కావాల’ 
అనుకుంటాడు ఆ తండ్రి. కాన్, ఒకరోజు పదుదాన్ని ‘ఇంటిముందు దీపను ఒడిలో 
కూరోచుబట్టుకున్ ఉండగా, ప్లలోలంతా గవవేలు గవవేలంటూ ఇసుకలో పరిగెత్్తతూన్ 
ఉండగా, ‘నానాని, నానాని గవవేలు, అందరూ పోత్నానిరంటూన్’ దీప పరుగెత్తడం, 
ఆమె వనకన్ ‘చినాని చినాని, వదుదా,పోవదుదా’ అంటూన్ రవి కూడ పరుగెత్తడం, ఇంతలో 
భయంకరంగా తాటిచటటుంత అల క్షణాలోలో పదదా ఎత్్తన లేచి వాళళును లాగెయయాడం 
సుజాత కళళుముందే జరుగత్ంది. 
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ఆ విపత్్తన్ కళాళురా చూసిన సుజాతలో చలరేగిన అంతసస్ంక్షోభంలో 
కథ నడుసు్తంది. ‘భర్తనూ, కూత్రీని పోగొట్టుకున్ భరించరాన్ దుఃఖం ఆమెలో 
గూడుకట్టుకుందన్, ఆ ఘనీభవించిన సి్థత్ కదిల ప్రవహించి ఆమె మామూలు 
సి్థత్కి రావాలన్’ తలలో, చలెలోలు, తము్మడు, అత్తగారు అంతా కోరుకుంటూ ఉంటారు. 
‘అచంచల ఆత్మవిశావేసంతో ఏటికదురీదగల ధైరయాంతో కదలాడే సుజాత’లో 
‘భయంకరమైన మృత్యాసన్నివేశం నుండి విసిరివేయబడిన తరావేత తలెతే్త 
సహజ మానవీయ సందిగ్ధతల’ ను చూసి ఆమె తము్మడు కుమలపోతాడు. ఆమె 
‘పరసపిర విరుద్ధమైన ఆశన్రాశల వైరాగయాంలోకి జారిపోవడం చూసి’ అతడు 
తట్టుకోలేకపోతాడు.

కాన్ ఆ విపత్్త జరిగిన నాలుగో రోజు తను పుటిటు పరిగిన ఇంటోలో ఆమె ‘సపిృహలోకి 
వచిచునట్టు తలచుకుంటూ’ మళాళు ‘సముద్రంలోకి జారిపోయినట్టు.. కరటాల 
ముంపులోకి వళళుపోయినట్టు అవుతూ’ తనను తాను సి్థరపరచుకోలేకపోతూండగా, 
‘సుమారు ఇరవై ఏళళు జీవితపు పరల కిందట ఒక విశావేసంగా, అదృశయాంగా 
దాగి ఉనని స్మృత్లాంటి కలపినాగాథ, కఠోరమైన వాస్తవమైన కనీనిటివయాథలో కలసి 
మౌనంతో కూడిన విష్దంతో మొదటిసారిగా బాలయాపు జా్ఞపకంలా భీతావహమై 
త్రిగి తేరుకోలేన్ అంతరు్మఖతావేన్ని పంచింది.’

ఆ స్మృత్లాంటి కలపినాగాథ, పాతన్బంధనలోన్ ప్రళయగాథ.

పాతన్బంధనలో భగవంత్డు లోకాన్ని జలప్రళయంతో  ముంచత్తబోయే 
ముందు న్వాన్ హెచచురిసా్తడు. అతణి్ణ కాపాడతాడు. ఆ కథ గరు్తకురాగాన్ 
‘సుజాత లోపల ఒక ప్రాచీనమైన కథ న్ంగిదాక ఎగిసి మళ్ళు సముద్రంలో 
కలుసు్తనని కరటాలవలె శకలాలు శకలాలుగా కొనసాగతూ’ ఆమెలో ఎన్ని ప్రశనిలు 
రేకత్్తసు్తంది.

‘కానీ రవిన్.. దీపను రక్షించుకోమన్ ఒకకిరు కూడా చపపిలేదే! ఎందుకనీ?’

‘రవి ఎంత మంచివాడు.. ఎంత గణవంత్డూ! ఎననిడైనా, ఒకరికి అనాయాయం 
చేసి ఎరుగనా! దీప! పసిబిడ్డ...లోకం తెలయన్ చినానిరి.. న్వహు మీద 
కలగిన దయ.. దీప మీద ఎవరికీ ఎందుకు కలగలేదో!’

‘న్వా ఎంత అదృషటువంత్డూ! రాబోయే విపత్్త గరించి ముందే తెలుసు..
జలప్రళయాన్ని ఈదగల నావ సంపాదించుకునానిడు. తన్గాక ప్రకృత్ 
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సృషిటులోన్ జీవరాసులకు కూడా అందులో చోటిచాచుడు. రవికీ, దీపకూ 
అలాంటి నావ దొరకూకిడదూ!’

2
జలప్రళయమూ, ఆ జలప్రళయం నుంచి ఒక మానవుడూ తప్పించుకోవడమూ 
పాతన్బంధనకు మాత్మే పరిమతమైన కథ కాదు. 1872 లో జారిజా సి్మత్  అన్ 
ఒక యువ అసీరియాలజిసుటు, మెసొపటేమయాలో తవవేకాలు సాగిసు్తననిపుపిడు 
అతడికొక కూన్ఫ్రం ఇట్క దొరికింది. దాన్మీది చిత్లప్న్ గరు్తపటిటుచదవగాన్ 
అతడు న్రా్ంతపోయాడు. ఆ తరావేత అతడి పరిశీలనలు విన్ యావత్పిరోపంచం 
న్రా్ంతపోయింది. ఎందుకంటే, ఆ ఇట్కమీద కూడా ఒక జలప్రళయగాథ గరించి 
రాసి ఉంది, ఆ కథ కూడా అచుచు పాతన్బంధనలో కథలో లాన్ ఉంది. కాన్ ఆ రచన, 
పాతన్బంధన కాలం కనాని ఎంతో ముందటికాలాన్కి, సుమేరియన్ -అకాకిడియన్ -
బేబిలోన్యన్  నాగరికతల కాలాన్కి చందిన కథ. 

సుమేరియన్  మహేత్హాసంగా ప్రసిది్ధ చందిన ‘గిల్గమేష్ ’ లో కథానాయకుడు 
గిల్గమేష్  తన ప్రాణమత్రుడు ఎంకిడును పోగొట్టుకుననిపుపిడు విలప్సూ్త, మృత్యావున్ 
అర్థం చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నిసా్తడు. అపుపిడతడికి ఉతనిప్షటుం అన్ ఒక మన్షి, 
అమరతవేం సాధించిన మన్షి, తారసపడతాడు. అతడికి ఆ అమరతవేం ఎటాలో 
సిది్ధంచిందన్ గిల్గమేష్  అడిగినపుపిడు, ఉతనిప్షటుం, ఒకపుపిడు భూమన్ ముంచత్్తన 
ఒక జలప్రళయం గరించీ, దాన్ గరించి ఒక దేవత తనను ముందే హెచచురించడం 
గరించీ, తాను దానునించి బయటపడటం గరించీ వివరిసా్తడు.

గిల్గమేష్  ఇత్హాసంలోన్ 11వ మటిటుపలకతో సంబంధం లేకుండాన్, ఒక 
పురాణగాథ భారతదేశంలో కూడా ప్రచలతంగా ఉంది. శతపథబ్హ్మణం, 
మహాభారతం, విష్్ణపురాణం, మతస్ష్పురాణాలోలో వివరించిన కథ ప్రకారం 
మతస్ష్మొకటి వైవసవేతమనువున్ రాబోయే జలప్రళయం గరించి హెచచురించి 
కాపాడుత్ంది. ఇట్వంటి కథే చైనీయ పురాణగాథలోలో కూడా ఒకటి కన్ప్ంచింది. 
గత వందేళళులోలో జానపదవిజా్ఞనవేత్తలు ప్రపంచమంతటా ఎన్ని జాత్లోలో, పురాణాలోలో, 
ఇత్హాసాలోలో, సుమారు 200 దాకా జలప్రళయగాథలని కనుగొనానిరు. ఇంత 
విసా్తరంగా ప్రపంచమంతటా వాయాప్ంచి ఉనని folklore motif మరొకటి లేదు. 



256 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ప్రపంచమంతా వాయాప్ంచి ఉనని జలప్రళయగాథలని స్కరించి, వాటిన్ 
పోలచు చూసిన తరువాత, జానపదవిజా్ఞనవేత్తలకి ఆ కథలన్నిటిలోనూ, కొన్ని 
సామానాయాంశాలు కన్ప్ంచాయి. ఆ అంశాలు, ప్రపంచమంతటా లభయామవుత్నని 
కథలోలో ఏ మేరకు కన్ప్సు్తనానియో కూడా వాళ్ళు గరు్తపటాటురు. వాటిలోలో కొన్ని:

 మానవుల దురా్మర్గం వలలోన్ విపత్్త సంభవించడం (66%)

 ఆ విపత్్త జలప్రళయం రూపంలో విరుచుకుపడటం (95%)

 ఆ ప్రళయం ప్రపంచాననింతటినీ ముంచతే్తది కావడం (95%)

 జలప్రళయం నుంచి తప్పించుకోవడాన్కి ఒక కుట్ంబాన్కి సాయం 
దొరకడం (88%)

 రానునని విపత్్త గరించి ఆ కుట్ంబాన్కి ముందే హెచచురిక దొరకడం 
(66%)

 ఆ కుట్ంబం ఒక పడవ దావేరా తప్పించుకోవడం (69%)

 వాళళుతో పాట్ కొన్ని జంత్వులు కూడా తప్పించుకోవడం (67%)

 అటాలో తప్పించుకోవడంలో పశుపక్షాయాదులు కూడా పాత్ వహించడం 
(73%)

 ఆ జలప్రళయం ప్రపంచాననింతటినీ ముంచత్్తనపపిటికీ, ఆ విపత్్త ఒక 
న్రిదాషటుప్రదేశంలో మొదలు కావడం (82%)

ఇంత విసా్తరంగానూ, ఇన్ని పోలకలతోనూ ఈ కథ ప్రపంచమంతటా 
కన్ప్సు్తననిందువలలో, దీన్నిక folklore motif గా గరి్తంచి సిటుత్  థాంసన్  తన motif 
index A 1000 నుంచి A1099 దాకా ఈ కథన్ వరీ్గకరించాడు. 

ఇపుపిడు ఈ మోటిఫ్ కి మూలం న్జంగాన్ సంభవించిన ఒక ప్రళయమా, 
లేక మానవజాత్ అవయాక్తమానసంలోన్ ప్రాచీనభయమా, లేక మానవుడి కలపినాశకి్త 
రూపందించుకునని రూపకాలంకారమా అన్ సాహితయావేత్తలు, పురాతత్తవివేత్తలు, 
మనస్తత్తవివేత్తలు, మానవశాస్తజు్ఞలు, భూగోళవిజా్ఞనశాస్తవేత్తలు ఇంకా అధయాయనం 
చేసూ్తన్వునానిరు.

కాన్, ఈ కథలన్నిటిలోనూ కనబడుత్నని సామానాయాంశం, విలయం గరించి 
ముందే ఎవరో ఒకరికి హెచచురిక లభించడం, ఆ హెచచురిక లభించిన మానవుడు 
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ఆ విపత్్తనుంచి బయటపడటం. దేవుడో, లేదా దేవతలో మానవుల దురా్మరా్గన్కి 
కోప్ంచి సృషిటుంచిన జలప్రళయం నుంచి వారే ఎవరో ఒక విశావేసిన్ ఎంప్కచేసి, 
అనుగ్హించి తప్పించడం ఈ కథలోలో కనవచేచు అంశం.

3
ఈ కథలో మన సమకాలీన తెలుగ రచయిత్రి తనకు తెలీకుండాన్, విశవేవాయాప్తమైన 
ఆ పురాణగాథన్ మళాళు కొత్తగా చపపిడం ననుని ఆశచురయాపరిచింది. ఈ కథ ప్రాచీన 
పురాణగాథ కనాని విభిననింగా నడిచినట్టు పైకి అన్ప్ంచినా, ఆ పురాణగాథ ఏ 
ప్రయోజనాన్ని సాధించడంకోసం పరివాయాప్తమయిందో, ఈ కథ కూడా దాదాపుగా 
అట్వంటి ప్రయోజనాన్కే చేరుకోవడం గమన్ంచదగ్గది.

ముందు, పురాణగాథకీ, ఈ కథకీ ఉనని పోలకలూ, తేడాలూ చూదాదాం:

అ) పురాణగాథ: మానవుడి దురా్మరా్గన్ని సహించలేక దేవతలు జలప్రళయాన్ని 
సృషిటుంచారు. 

ఈ కథలో: 

‘ప్రకృత్తో కలసిమెలసి ఉంటే, వాటి ధరా్మలు అర్థమవుతాయి, దాన్ని 
సావేధీనం చేసుకున్ ధవేంసం చేదాదామనుకున్వాడికి ఏమీ అర్థం కావు.’

‘ఇది ప్రకృత్ కోప్ంచిన విధవేంసం. అది సృషిటుంచిన జీవి దాన్న్ శాసిసు్తంటే, 
అది కోప్ంచాకా మానవుడేం చయయాగలడూ?’

’గాలనీ, నీటినీ, సమస్తసహజాతాలనూ ఎవడాపగలడూ? ఎవడు పటిటు 
ఉంచగలడూ?’

ఆ) పురాణగాథ: విపత్్త జలప్రళయరూపంలో ముంచత్్తత్ంది.

ఈ కథలో:

‘ప్రశాంతంగా ఉంట్ందనుకునని తీరం సముద్రగరభాం నుండి తన వయియా 
పడగలతో తోకమీద న్లచి విషం జలలో కాటేసినట్లో ఎటాలో ముంచిపోయిందీ, 
సరావేనీని తనలోకి ఎటాలో లాగేసుకుందీ.’
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ఇ) పురాణగాథ: విపత్్త గరించి ముందే హెచచురిక.

ఈ కథలో: విపత్్త గరించి ముందసు్త హెచచురిక లేదు. అందువలలోన్ రవి, దీప 
తదితరులు ఆకసి్మకమృత్యావు పాలయాయారు. కాన్, రవికి విపత్్త గరించిన సూచన 
చివరిన్ముషంలో దొరికిందన్ ఈ వాకాయాలు చపు్తనానియి:

‘ఏంటి రవీ, అటాలో చూసు్తనానివు?’ అనాని.

‘ఇవాళ సముద్రం ఏదో తేడాగా ఉందోయ్ .. ఇందాకటినుండి చూసు్తనాని! 
ఏదో పంగత్ననిట్టుగా లేదూ’ అనానిడురా.

‘... సరదాకి కాదు, న్జంగాన్ అంట్నాని, ఏదో తేడా కనబడుతోంది 
అనానిడురా’.

‘అయితే, ఎకకిడో ఏ ఉపపిన్ వచిచు ఉంట్ంది.. కాస్పు వుంటే ఆ వార్తలు 
తెలుసా్తయి కదా అన్ న్ను లోపలకి పోయా’.

ఇంతవరకూ, పురాణగాథకీ, ఈ కథకీ పోలకలు ఉనానియి. కాన్, ప్రధానమైన 
ఈ రండు అంశాలోలో పురాణగాథకనాని, ఈ ఆధున్క కథ విభిననింగా కన్ప్సు్తననిది.

ఈ) పురాణగాథ: ఆ కుట్ంబాన్కి ఒక నావ లభిసు్తంది.

ఈ కథలో: అటాలోంటి నావ ఏదీ దొరకలేదు. 

ఇ) పురాణగాథ: ఒక కుట్ంబం దైవానుగ్హాన్కి న్చుకుంది.

ఈ కథలో: ఇకకిడ ఏ కుట్ంబమూ దైవానుగ్హాన్కి న్చుకోలేదన్ అన్ప్సు్తంది.

అయితే, ఈ రండు అంశాలోలోనూ పైకి ఈ కథ పురాణగాథకనాని భిననింగా 
అన్ప్ంచినా, సూక్షష్మంగా చదివినపుపిడు, ఈ రండు అంశాలోలోనూ కూడా ఈ కథకూడా 
పురాణగాథలోన్ ప్రాచీనవిశావేసాలేని మరొక మారు ప్రకటించినట్లో కన్ప్సు్తంది.

మొదటిది, ఈ కుట్ంబాన్కి నావ దొరకలేదు. అయితే, కథ రవి వైపు నుంచి 
చూసినపుపిడు, అతడికి రక్షణ దొరకలేదన్ అన్ప్సు్తంది. కాన్, సుజాత వైపునుంచి 
చదివినపుపిడు, ఆమె ఆ విపత్్త ఎదట న్ల్చున్, తనను తాను సమాధానపరుచుకునని 
తీరులోన్, ఆమెకొక నావ దొరికినట్లోగా మనం భావించవచుచు. ఒక మహావిపత్్త 
చుట్టుముటిటునపుపిడు మన్షి తనను తాను ఆత్్మకంగా కాపాడుకున్ రక్షణన్ మనం 
నావ అన్ మెటఫర్  గా చపుపికుంట్నానిమనుకుంటే, సుజాతకి నావ దొరికినటేటు. 
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తన భర్తనీ, కూత్రీని పోగొట్టుకోవడం మత్భ్రమకారకమైన విపత్్త ఆమెకి. కానీ, 
ఆమె ఆ విపత్్తనుంచి, ముందు మౌనంలోకి, ఆ తరావేత ‘పరసపిర విరుద్ధమైన 
ఆశన్రాశల వైరాగయాంలోకి జారిపోయి’, ‘భయంకరమైన మృత్యాసన్నివేశంనుండి 
విసిరేయబడిన తరువాత తలెతే్త, సహజ మానవీయ సందిగ్ధతలోలోకి’ జారుకుంది. 
చివరికి ‘అదే మన్షి అహం, అంతా జయించాలన్! ఎంత దురాశో, దేనునిండి 
పుటాటుమో, దాననిటాలో జయిసా్తవూ.. దాన్లో నువువే భాగమేగా’ అంట్ంది. ఆ మాటలు 
వినగాన్, ఆమె తము్మడు ‘ఇది ఆతీ్మయులను కోలోపియిన దుఃఖం నుండి వచిచుందే 
కావచుచు, కాన్ ఇంత గంభీరత ఎటాలో కలగిందీ, అయినా మరణవిష్దంలో మన్షిన్ 
చుట్టుముటేటు సందిగ్ధతలకనాని ఇదే నయమేమో’ అనుకునానిడు.

తన వాళళున్ పోగొట్టుకునని తరావేత, తనన్ కూలేచుస్టంత దుఃఖం నుంచి 
తేరుకున్ ఆమె మన్షి గరించీ, ప్రకృత్ గరించీ ఆలోచించగలగడమన్ది ఆమెకొక 
నావదొరికినటేటు మనం భావించాల.

అంతేకాదు, విపత్్త సంభవించిన తరావేత ఆమెలో సంభవించిన ముఖయా 
పరిణామం భయం పోవడం. ఒకపుపిడు ఆమె ఇంటోలో ఒక సన్నిహితబంధువు, 
అపాపిరావు మామయయా పోయినపుపిడు మృత్యావును దగ్గరినుంచి చూసిన భయం 
ఆమెకింకా గరు్తంది. కాన్,

‘ఇపుపిడందుకు భయం కలగలేదమా్మ?’

‘ఏముందన్ భయపడాలీ! మన్షి వొటిటు డొలలో.. గాలనీ, నీటినీ సమస్త 
సహజాతాలనూ ఎవడాపగలడూ! ఎవడు పటిటు ఉంచగలడూ! అంతా 
ఆ ప్రవాహంలో కలసిపోవలసిందే’

ఇది శ్మశానవైరాగయాం కాదనీ, ఆమెలో న్జంగాన్ ఏదో మారుపి సంభవించిందనీ 
ఆ తరావేత సంభాషణలో మనకి తెలుసు్తంది.

పురాణగాథలో ఒక మానవుడికి దైవానుగ్హం లభించి అతడు తనకదురైన 
విపత్్తను దాటిపోగలగినటేటు, సుజాతకి కూడా ఒక అనుగ్హం లభించిందన్ మనం 
గరి్తంచవచుచు. 

అనుగ్హమంటే, ఒక న్శిచుంత లభించడం. దేవుళళు పేరు చప్పినా, మరే పేరు 
చప్పినా ఆ న్శిచుంత లభించేది అంతరంగం నుంచే. అట్వంటి న్శిచుంత లభించిన 
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మన్షి, తనకి లభించిన ఊరట వలలో దొరికిన బలం వలలో, తోటిమనుష్ల పటలో కూడా 
దయాళ్వుగా ఉంటాడు. పురాణగాథలోలో దైవానుగ్హాన్కి న్చుకునని మానవుడు: 
ఉతనిప్షటుం, మనువు, న్వా ప్రత్ ఒకకిరూ కూడా మనుష్ల పటలో మాత్మే కాదు, 
సమస్తజీవజాలం పటాలో అట్వంటి దయన్ చూప్ంచారు. ఈ కథలో కూడా సుజాతకి 
అంతరంగంలో అట్వంటి న్శిచుంత కలగిందనీ, ఆ న్శిచుంత సమస్తప్రపంచం పటాలో 
దయగా ప్రసరించిందనీ,ఈ వాకాయాలు చపు్తనానియి:

‘ఏమో మోహన్ ! నువేవే చపుపి ఇవనీని! ఎకకిడికి అంతం.. ఎకకిడ ప్రారంభం! 
ఆ మూడురోజులూ! ఆ శవాల మధయా.. మన్షి ఎపుపిడు న్రుచుకుంటాడు 
ఇవనీని చూసి కూడా! అదే దిగలేసింది’ ఆ దిగలు మధయాన్.. ఆమెకే తెలయన్ 
నమ్మకం పటమరించిందో, లేక ఆమె లోపల సాగత్నని గాఢ సహజాతాల 
మీది నుండి మన్షిపై ప్రేమగా విస్తరించిందో గాన్ మళ్ళు అదే వాకయాశకలం....

..ప్రత్ జంత్వు! పాకు ప్రత్ పురుగ! ప్రత్ ప్టటుయు! భూమమీద సంచరించుచూ 
అవి భూమ మీద బహుగా విస్తరించి.. ఫలాభివృది్ధ పందవలెను.’

అదుభాతంగా కండులో మరుమట్లో గొలపే జా్ఞపకంలా ఆమెకు అన్ప్ంచింది.

న్జమో కలపిన్గాన్, పునఃసృషిటు మీద మన్షికంత కాంక్షో, శిథిలమైనవీ, 
ధవేంసమైనవీ, చుటూటు ఉనాని ఒక బలీయమైన కాలపిన్కావేశంలో ప్రకృత్లో 
పునరజాన్్మంచడాన్కంత ఆరాటపడతాడు! రవి, దీప.. వేలాది, లక్షలాది 
శవాలముందు న్లబడి కూడా..’

తనవాళళును పోగొట్టుకునని విపత్్తనుంచి, ప్రత్ జంత్వు, పురుగ, ప్టటు 
కూడా బతకాలన్ ఒక అనాదిప్రార్థన మదిలో సుఫూరించి, అది తన ప్రార్థనగా, భూమ 
ఫలాభివృది్ధ పందాలన్ శుభాకాంక్షగా మారడం-ఇదేఈ కథలో సుజాత చేరుకునని 
ఎప్ఫనీ. ఇదే ప్రపంచమంతటా, అనాదిగా మానవుడు చపుపికుంటూవసు్తనని 
జలప్రళయగాథలోన్ సందేశం కూడా.

2016
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డిసకావరీస్  ఆఫ్  ఇండియా

కొన్ని ప్రసిద్ధభారతీయనవలలని గత రండుమూడేళ్ళుగా అకకి ‘చినుకు’ మాసపత్రికలో 
పరిచయం చేస్్తందంటే నాకంతో సంతోషం కలగింది. ఆ పరిచయాలన్నిటినీ 
ఇపుపిడిలా పుస్తకరూపంలో తీసుకురావడం మరింత సంతోష్న్ని కలగించింది.

సాహితయాంమీద అసకి్త సననిగిలులోతోందన్ అందరూ అనుకుంటారుగాన్, 
అది న్జం కాదు. ఏ పుస్తకం దొరికినా ఆవురావురుమంటూ చదువుత్ండే 
యువతీయువకులు మన గ్రామప్రాంతాలోలో కోకొలలోలుగా ఉనానిరు. ఏదో ఒకటి 
చదవాలనని కోరిక వాళలోన్ దహిసూ్తంట్ందిగాన్, ఏం చదవాలో వారికి తెలీదు. 
అటాలోంటి యువతకి ఈ పుస్తకం చేయగల మేలు అంతా ఇంతా కాదు. న్ను కూడా 
ఒక మారుమూలగ్రామంనుంచే వచిచునవాణి్ణ కాబటిటు నా సావేనుభవమే ఇందుకు 
ఉదాహరణ.

2
మం పుటిటు పరిగిన ఊళ్లో మాకు సాహితయాసుగంధం జాడ దొరకడమే అసాధయాం. 
కాన్ మా అదృషటువశాతూ్త శ్రీధర సతయానారాయణమూరి్త అన్ ఒక సాహితయాప్పాసి 
రైలేవేలో పన్చేసూ్త, గొపపి తెలుగసాహితయాం కొనుకుకిన్ చదువుకునానిరు. అలా 
కొనుకుకినని పుస్తకాలనీని మా ఊళ్లో వాళళు తము్మడింటోలో దాచుకునానిరు. మేం కళ్ళు 
తెరిచేటపపిటికి అడివి బాప్రాజు నవలలు అలా మా కోసం సిద్ధంగా ఉనానియి. 
అవి కలగించిన రుచితో మా అననియయా రాజవొమ్మంగి లైబ్రరీనుంచి తెచేచు నవలల 
కోసం ఎదురుచూస్వాణి్ణ. న్న్ంకా అయిదోతరగత్ కూడా పూరి్త చేయకుండాన్ 
‘హిమబిందు’, ‘మలాలోరడి్డ’, ‘ఛంగిజ్  ఖాన్ ’ వంటి చరిత్రాత్మకనవలలని ఎంతో 
ఆరాధనతో ఎన్ని సారులో చదివేసాను. వాటితో పాట్, ఎలా వచిచుందో తెలయదుగాన్, 
బంకించంద్రుడి ‘విషవృక్షం’ కూడా.
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ఆ తరువాత న్ను తాడికొండ గరుకుల పాఠశాలలో చేరినపుపిడు అకకిడొక 
మంచి లైబ్రరీ ఉండేది. అపుపిడే న్షనల్  బుక్  ట్రస్టు  ఆదానప్రదాన గ్ంథమాలకింద 
కొత్తగా ప్రచురించిన కొన్ని నవలల అనువాదాలు నా కంటబడా్డయి. భగవతీచరణ 
వర్మ ‘స్మృత్రేఖలు’ (భూలే బిసరే చి�, 1959), కురత్లైన్  హైదర్  ‘అగినిధార’ (ఆగ్  
కా దరియా, 1959), మాసి్త వంకటేశ అయయాంగార్  ‘చికకివీరరాజేంద్ర’ (1956), 
వయాంకటేశ మాడూ్గష్ళకిర్  ‘బనగర్  వాడి’ (1954), తారాశంకర్  బందోపాధాయాయ 
‘కవి’ (1942) ఆ నవలలోలో కొన్ని. వాటితో పాట్ రాజశేఖరచరిత్, గణపత్ వంటి 
నవలలుకూడా నాకు పాఠశాలలో బహుమత్గా దొరికాయి. కాన్ అపపిటికి టాగోర్ , 
శరత్ , చలం, ప్రేమ్ చంద్ ల నవలలేవీ న్ను చదవలేదు. అది చాలా తరువాత్ కాలం 
మాట.

శరత్ నీ, చలానీని న్ను ఇంటరీ్మడియెట్  కు వచాచుక చదివాను. గోపీచంద్  
‘అసమరు్థన్ జీవయాత్’ కూడా అపపిటోలోన్. ఉననివ ‘మాలపలలో’ (1922), రావిశాస్త్రి 
‘అలపిజీవి’ (1953), బుచిచుబాబు ‘చివరకు మగిలేది’ (1946), విశవేనాథ ‘ఏకవీర’ 
(1929)లతో పాట్ కుట్ంబరావు నవలలనీని చదవడాన్కి డిగ్రీ రోజులదాకా 
ఆగవలసివచిచుంది. టాగోర్  కవితవేం పరిచయమైన చాలాకాలాన్కి గానీ ‘గోరా’ 
(1910) చదవలేదు. ప్రేమ్ చంద్  ‘న్ర్మల’, ‘గబన్ ’ ‘స్వాసదన్ ’ వంటివి ముందే 
చదివినపపిటికీ, ‘గోదాన్ ’ (1936) చదివేటపపిటికి న్ను రాజమండ్రిలో ఉదోయాగం 
చేసు్తనానిను.

కాన్ ఆ రోజులన్నిటా ఎకకిడ దొరికినా న్షనల్  బుక్  ట్రస్టు , కేంద్రసాహితయా 
అకాదెమీ ప్రచురించిన నవలల అనువాదాలు వదలకుండా చదువుతూన్ వచాచును. 
రజనీకాంత బారొ్డలాయి ‘మీరీబాల’ (1895), నానక్ సింగ్  ‘తెలలోన్రక్తం’ 
(చిటాటులాహు,1932), తకళ శివశంకరప్ళ్ళు ‘రొయయాలు’ (చమీ్మన్ , 1956), 
యశ్ పాల్  ‘మనుషయా కే రూప్ ’, తారాశంకర్  బందోపాధాయాయ ‘ఆరోగయాన్కేతన్ ’ 
(1953), అమృతలాల్  నాగర్  ‘సముద్రము, నీటిచుకకి’ (1956), ఫణ్శవేరనాథ 
రేణు ‘మలనాంచలము’ (మైలా ఆంచల్ , 1954), శివరామకారంత ‘అళద మేలె’ 
(మరణానంతరం, 1970), కాళందీచరణ పాణిగ్రాహి ‘మటిటుమనుష్లు’ (1934), 
ఫకీర్  మోహన స్నాపత్ ‘ఆరకరాల ఎన్మది కుంటలు’ (ఛొమాణ్ ఆఠొగంఠొ, 
1897), విభూత్భూషణ బనరీజా ‘వనవాసి’ (ఆరణయాక, 1939) వంటి నవలలు 
చదివినంతకాలం పండగలాగా ఉండేది. ఇవనీని ననుని పులకింపచేసినవేకాన్, 
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వీటన్నిటిలో ననుని మరింత పులకింపచేసినవి విభూత్భూషణ బనరీజా ‘పథేర్  పాంచాల’ 
(1929-32), గోపీనాథ మొహంత్ ‘అమృతసంతానం’ (1947). 

దాదాపుగా నలభయేయాళళు నా సాహితయాపఠనానుభవాన్నిటాలో కూచున్ పునశచురణ 
చేసుకుంటూంటే, ఈ రోజు వనకికి త్రిగి చూస్్త, బహుశా నా జీవితాన్ని అతయాంత 
తీవ్రాత్తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన పుస్తకాలు ‘బనగర్  వాడి’ ‘కవి’ నవలలన్ 
అన్ప్స్్తంది. అవును. బహుశా, నా జీవితాన్ని సమూలంగా ప్రభావితం చేసి ననుని 
తీరిచుదిదిదాన ఒక పుస్తకం పేరు చపపిమంటే న్నీ రోజు న్సస్ంకోచంగా ‘బనగర్  వాడి’ 
అన్ చపుతాను. పదకొండు పననిండేళళు లేతవయసులో న్నా పుస్తకం చదివాను. 
అంతదాకా చారిత్కనవలలే చదువుతూవచిచున నాకు ఆ పుస్తకమొక పదదా కనువిపుపి. 
ఆ పుస్తకం తెరవగాన్, మా ఇంటినుంచి, మా గ్రామంనుంచి దూరంగా ఎకకిడో 
హాసటులోలో ఉంట్నని ననుని సాయంకాలాల గోధూళ ఒకకిసారిగా కమే్మస్ది. అందులో 
చిత్రించబడ్డ గ్రామీణజీవితం వలలోన్ కాదు, అసలు ఆ రచన అంతటా, ఒక ఆదరశ్వాదం 
ఎంతో సరళసావేభావికంగా కన్ప్ంచింది. నా హైసూకిలు చదువు పూర్తయేయాటపపిటికి, 
నా సహవిదాయారు్థలాలోగా సైనుస్, మెడిసిన్ , ఇంజినీరింగ్  చదువుల వైపు వళళుకుండా 
న్ను సాంఘికశాసా్రాలు చదువుకోవాలన్ కోరుకోవడం వనకా, తరువాత తరువాత 
గిరిజనసంక్షేమరంగంలో పన్చేయడం వనకా, నా లోపలోలోపల బలంగా పన్చేసిన 
సూఫూరి్త బనగర్ వాడిదే అన్ ఈ రోజు గరు్తపటటుగలుగత్నానిను. 

3

బనగర్ వాడి నవలను సమీక్షిసూ్త ఒక పాశాచుతయావిమరశ్కుడు దాన్ని మరొక ‘డిసకివరీ 
ఆఫ్  ఇండియా’గా పేరొకినానిడట. ఈ పుస్తకంలో పరిచయం చేయబడ్డ 25 రచనలకీ 
ఆ మాట వరి్తసు్తంది. ఇవనీని మన దేశ యథార్ధసవేరూపాన్ని మనకు పరిచయం చేస్వే. 
మన కుట్ంబాలు, గ్రామాలు, అడవులు, పటటుణాలు, మన వనకబాట్తనం, దోప్డి, 
పీడన, మన సంఘరషిణలతో పాట్ మన కలలు, మన సంతోష్లు మనకిందులో 
కన్ప్సా్తయి. మనకి దూరంగా ఉనని జీవితాన్ని కొన్నిసారులో టెలస్కిపులాగా అవి 
చేరువగా చూప్సా్తయి. మనకి సన్నిహితంగా ఉనని జీవితాన్ని మనకు బాగా 
తెలుసనుకుంట్ననిదాన్ని, కొన్ని సారులో మైక్రోస్కిపులాగా అవి మరింత విపులంగా 
చూప్సా్తయి. 
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4
అనుకోకుండా అదృషటువశాతూ్త నా చేత్లోలో పడ్డ ఒకకి నవల నన్నింత 
ప్రభావితం చేసిందంటే, ఇన్ని నవలల గరించి తెలుసుకున్ వీటిన్ చదివితే మన 
గ్రామీణబాలబాలకలు, యువతీయువకులు ఎంత ప్రభావితం కాగలరో కదా! 
నా చిననితనంలో నాకవవేరూ ఈ పుస్తకాలగరించి ఇంత కరతలామలకంగా 
చపపిలేదు. ఈ పుస్తకాలు ఎకకిడ దొరుకుతాయో కూడా తెలీదు. కొన్ చదువుకున్ 
స్్తమత అసలే లేదు. ప్రత్ ఒకకి పుస్తకం ఒక అన్వేషణగా నడిచిన కాలమది. కాన్ 
ఇపుపిడు అకకి మనలాంటి తము్మళళుందరికోసం ఈ కథలు ఒకచోట గదిగచిచు 
చపు్తననిది. నాకు తెలసి, తెలుగలో ఇట్వంటి ప్రయతనిం ఇదే అనుకుంటాను. 

5
గ్రామాలోలో ఉనని యువతకీ, ఇళలోలోలో ఉండే గృహిణులకీ మాత్మేకాక, ఈ పుస్తకం 
సాహితయావేత్తలకీ, రచయితలకీ కూడా చాలా ఉపకరిసు్తందనుకుంటాను. 19వ 
శతాబిదా భారతదేశంలో బంగాలీ తరువాత నవల తలెత్్తంది తెలుగ భాషలోన్. బంకిం 
బాబు ‘దురే్గశ నందిన్’ (1865) రాసి పదేళ్లో కూడా త్రగకుండాన్, నరహరి శెటిటు 
గోపాలకృష్ణమ శెటిటు ‘స్నాబాయి చరిత్ము’ (1872) రాశాడు. పూరి్తగా వికసించిన 
మొదటి తెలుగ నవల వీరేశలంగం ‘రాజశేఖర చరిత్ము’ (1878) అనుకుంటే 
అపపిటికింకా తమళం, కననిడం, మలయాళం, మరాఠీ, హిందీ, గజరాతీ, ఒరియా 
భాషలోలో నవల తలెత్తన్ లేదు. కాన్ ఈ నాడు ఆయా భాష్ సాహితాయాలతో పోలుచుకుంటే 
తెలుగ నవల ఒక ప్రక్రియగా, చాలా బలహీనంగా ఉందన్ అనుకోవాల. ఒక గోపీనాథ 
మహంత్, ఒక శివరామ కారంత, ఒక శివశంకర ప్ళ్లో, ఒక మహాశేవేతాదేవి వంటి 
నవలారచయితలు తెలుగలో ఇంకా రావలస్ ఉంది. తెలుగరచయితలకి తాము 
న్రవేహించకుండా పోత్నని కర్తవాయాన్ని ఈ నవలా పరిచయాలు గరు్త చేసా్తయనడం 
అత్శయోకి్త కాదు. 

2011
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మహారణ్యం సమక్ంలో మహామానవుడి సాక్షాత్కారం

ప్రసిద్ధ బంగాలీరచయిత బిభూత్భూషణ్ బంధోపాధాయాయ (1894-1950) రాసిన 
పథేర్  పాంచాలన్, సతయాజిత్  రాయ్ సిన్మాగా మలచి ప్రపంచప్రసిద్ధం చేశాడు. 
ఆ సా్థయిలో ప్రసిది్ధ చందనపపిటికీ, బిభూత్భూషణ్ రాసిన మరో నవల ‘ఆరణయాక’ 
(1938) కూడా ఎంతో విశిషటుమైన రచన. దాన్ని సాహితయా అకాడమీ కోసం 
సూరంపూడి సీతారాం ‘వనవాసి’ (1961) పేరిట తెలుగ చేశారు. ఎంతో కాలంగా 
ఆ పుస్తకం ప్రత్లు ఎకకిడా దొరకడం లేదు. ఆ లోట్ తీరచుడం కోసం ఇపుపిడు 
హైదరాబాద్ బుక్  ట్రస్టు వారు ఈ పుస్తకాన్ని మళాళు తెలుగ ప్రజలకు అందించడం 
నాకంతో సంతోషం కలగించింది.

ఇపపిటికి దాదాపు ముప్పిఏళళు కిందట, ఎనభైల ప్రారంభంలో ఈ పుస్తకాన్ని 
మొదటిసారి న్న్ కనుగొననిట్టుగా ఎందరికో పరిచయం చేశాను. ఇపుపిడు ఇన్నిళళు 
తరువాత ఆ పుస్తకాన్ని చూడగాన్, పేజీలు త్పపిగాన్ మహాలఖారూప పరవేతశ్రేణి, 
మోహన్ పురా రిజరువే ఫ్రసుటు, జోయాతాస్్నపులకిత జలరాశిమయమైన సరసవేతీహ్రదం, 
వనయా శేఫ్లకా పుష్పిల సరభం, పసుపుపచచున్ దూధల పుష్పిల పరాగం 
నన్నికకిసారిగా ముంచతా్తయి. ప్రాచీన సంతాల్ రాజకుట్ంబం, చకుమకి టోలాలో 
వాళలో ఇలులో, బోమాయిబ్రు పచిచుకబయళ్లో, నాఢ, లవట్లయాలోలో అలులోకుంట్నని 
నూతన జీవనసంరంభం; నా జా్ఞపకాలోలో మరుగపడ్డవి ఒకకిసారిగా మేల్కినడంతో, 
నా న్ద్రాణసవేపానిలీని, నా చుటూటు ఉనని నగరజీవితానీని సముదాయించుకోలేక న్ను 
చాలా అవస్థపడా్డను. వనవాసి కథాంశం చాలా సరళం. కలకతా్తలో న్రుదోయాగిగా 
ఉనని సతయాచరణ్ అన్ యువకుడు అవినాశ్ అన్ మత్రుడి కోరిక మీద బీహార్ లోన్ 
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పూరిజాయా జిలాలోలో ఉనని దాదాపు పదివేల ఎకరాల ఎస్టుట్ వయావహారాలు చూస్ 
పన్కి ఒపుపికుంటాడు. నగరాన్ని వదిలపటిటు, ఆ అడవిలో దాదాపు ఆరేళలోపాట్ 
ఉండిపోతాడు. అకకిడ అడవి నరికించి, భూమన్ సాగలోకి తెచిచు ఎస్టుట్ ఆదాయం 
పంచవలసిన పన్ ఒకవైపూ, నమ్మదిగా తనను లోబరుచుకునని అడవిసందరయాం 
ముందు వివశుడైపోవడం మరొకవైపూ అతణి్ణ లాగత్ంటాయి. ఆ క్రమంలో 
దీనదరిద్ర భారతదేశ ముఖచిత్మొక వైపూ, ప్రాచీన అరణయాసీమల మహాసందరయాం 
మరొకవైపూ అతడికి సాక్షాతకిరిసా్తయి. ఈ అనుభవాలన్నిటినీ ఎనానిళళు తరువాతన్ 
‘కలకతా్త నగరంలో క్షుద్రమైన ఒక గొందెలో, అదెదాకొంపలో’ మధాయాహనివేళ కూరుచున్ 
భారయా కుట్టుపన్ సూది చేస్ సవవేడి వింటూ ఉనని సమయంలో, తలచుకుంటూ మనకి 
చపాపిడు. ‘ఆ న్గూఢరణయా సందరయాం, తెలలోవారుజామున చంద్రాస్తమయ దృశయాం, 
కొండలపైన ఆకులు లేన్ గోల్ గోలీ చటలోపై కొమ్మకొమ్మకూ పూసిన పచచున్ పూలరాశి, 
శుషకికాశవనం వాయాప్ంపచేసిన కసరువాసనలు గరొ్తసూ్తంటే మళ్లో ఎన్ని పరాయాయాలు 
ఊహాకలపినలోన్ గర్మెకికి వననిల రాత్రిలో పూరి్ణయా ప్రయాణం చేశాన్ గరు్త 
లేదు’ అంటాడు. 

కథకుడు పూరి్ణయా అడవులకు వళలోన మొదటి రోజులోలో, అతడి కచేరీ 
ఉదోయాగి ఒకడు ‘అడవి మమ్మలని ఆవహిసు్తంది, అపుపిడింక ఎలాటి కోలాహలమూ, 
జనసమ్మరదామూ రుచించవు’ అంటాడు. అడవి ఆవహించిన అనుభవం ఎలా 
ఉంట్ందో కథకుడు నమ్మదిగా వరి్ణంచడం మొదలుపటటుడంతో, మనన్ కూడా 
అటవీసందరయాం ఆవహించడం మొదలుపడుత్ంది. అందుకు బిభూత్భూషణ్ 
వాడిన భాష, చిత్రించిన సన్నివేశాలూ, వాటికి సూరంపూడి సీతారాం వాడిన తెలుగూ 
మనలని గాఢంగా సమో్మహపరుసా్తయి. అది ప్రత్ ఒకకిరికీ అనుభవంలోకి వచేచుదిగా 
ఉంట్ంది. 

అయినా కూడా కథకుడు తాను చూసిన సందరాయాన్ని మనకు పూరి్తగా 
చపపిలేకపోయానన్ అనుకుంటాడు. ‘పూలకియా బైహార్ లో ఆ వననిల రాత్రులను 
వరి్ణంచడాన్కి ప్రయత్నించను. ఆ సుందరలోకాన్ని ఆ రూపంలో ప్రతయాక్షంగా 
చూడనంతకాలం, దాన్ గరించి చపపిగా వినీ, రాయగా చదివీ గ్హించడం 
అసంభవం. అట్వంటి వననిలరాత్రిన్ జీవితంలో ఒకకిసారైనా చూడటం ఉచితం. 
అలా చూడన్ వారికి ఈశవేరసృషిటులో ఒకాన్క సందరాయానుభూత్ నషటుమైపోయిందనని 
మాటే’ అంటాడొకచోట.
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కాన్, కేవలం అడవి అందాన్ని వరి్ణంచడాన్కే బిభూత్భూషణుడు ఈ నవల 
రాయలేదు. అడవి ఒక నపం మాత్మే. వనవాసం వలలోన్ అతడు ప్రపంచమంటే 
ఏమటో తెలుసుకుంటాడు. అడవికి వళలోన తరువాతన్ మనుష్లని ప్రేమంచడం 
మొదలుపడతాడు. అడవికి వళలోన మొదటి రోజులోలో కలకతా్తను తలచుకుంటూ 
‘మనుష్ల మధయా ఉండడం అంటే, అంత ప్యమైనదన్ ఇంతకుముందు తెలయలేదు. 
మనుష్ల పటలో నా కర్తవాయాన్ని సరవేదా న్రవేరి్తంచలేకపోయినమాట న్జమే అయినా, 
ఎంత ప్రేమ!’ అనుకుంటాడు. ఈ వాకాయాలు ఈ నవల మొతా్తన్కి ప్రాత్పదిక.

కథకుడు కలకతా్తలో ఉననిపుపిడు తనచుటూటు మనుష్లుండడంలోన్ 
ఆనందాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించాడు. కానీ వాళళు పటలో తన కర్తవయాం న్రవేహించే 
విషయంలో అతన్కపుపిడేమీ ప్రాధానయాం లేదు. కాన్ అడవికి వళళున తరువాత 
అతడి చిత్తప్రవృత్్తలో వచిచున మారుపి సుసపిషటుం. అతడు మనుష్ల కోసం అర్రులు 
చాచడమే కాదు, తనకు తారసపడ్డ ప్రత్ ఒకకిరిపటాలో అతడంతో ఉదారంగా, 
ఆపాయాయంగా, సుస్నిహంగా ప్రవరి్తంచడం కన్ప్సు్తంది మనకి. తాను కలసిన ప్రత్ 
ఒకకిరి భౌత్క, మానసిక, సాంఘిక అవసరాలు గరి్తంచడంలో, వాటిన్ తీరచుడాన్కి 
ప్రయత్నించడంలో అతడి వయాకి్తతవేంలో ధీరతవేం మన ముందు ఆవిషకిృతమౌతూ 
ముగ్ధలని చేసు్తంది. నవాదాలక్ష్మీపురం సరిహదుదాలోలో మఛీనది ఒడు్డన కన్ప్ంచే ధన్ 
ఝురి కొండ ఎంత గంభీరంగా కన్ప్సు్తందో, కథకుడి జీవితానుభవం కూడా 
అంతే గంభీరంగా కన్ప్సు్తంది. అతడికి తారసపడ్డ రకరకాల మనుష్లు కథకుడి 
జీవితంలో ప్రవేశించినటేలో మన జీవితంలోకీ నట్టుకొచేచుసా్తరు. 

కథ అంతా చదివాక మనకేమన్ప్సు్తంది? కథకుడొకచోట ఇలా అంటాడు. 
‘నాఢ అరణయామూ, అజామాబాద్ విస్తృతమైదానాలోలో గోధూళవేళ రక్తరాగరంజితమైన 
మేఘాలనూ, దిగంచలాల వరకూ వాయాప్ంచి జోయాతాస్్నపాలోవితమైన న్రజానమైన 
మైదానాలనూ చూచినపుపిడలాలో తోచేది ఈ సవేరూపమే. ప్రేమ, ఇదే రొమాన్స్, కవిత, 
సందరయాం, శిలపిం, భావుకత- ఈ దివయామంగళరూపమే మనం ప్రాణాధికంగా 
ప్రేమంచేది, ఇదే లలతకళను సృషిటుంచేది. ప్రీత్పాత్రులైన వారి కోసం తనను 
తాను పూరి్తగా సమరిపించుకున్ న్శేశ్షంగా మగిలపోయేది’. ఒక మహారణయా 
సమక్షంలో కథకుడు తనలోన్ మహామానవుణి్ణ సాక్షాతకిరించుకునానిడనీ, గొపపి 
సందరయాం మనలోన్ మన్షిన్ మేల్కిలుపిత్ందనీ, అదే సందరయాప్రయోజనమనీ, 
సాహితయాప్రయోజనమనీ చపపికుండాన్ చపు్తందీ రచన. 

2010
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ఒకడు కేశవరెడిది

సపటుంబరు 11 న హైదరాబాదు విశవేవిదాయాలయంలో బహుజనవిదాయారి్థసమాఖయా 
ఆధవేరయాంలో డా. కేశవరడి్డ సాహితయాం మీద ఒక రోజంతా గోషిఠి జరిగింది. ఆ గోషిఠిలో 
కేశవరడి్డ సాహితయాం మీద ననుని కీలకప్రసంగం చయయావలసిందిగా మలెగోడు 
గంగాప్రసాద్  ఆహావేన్ంచేడు. ఆ ప్రారంభసభలో నా చిరకాలమత్రుడు, తెలుగ శాఖ 
అధిపత్ ఆచారయా త్మ్మల రామకృష్ణ సృజనాత్మకసాహితయాం గరించి ప్రసంగించారు. 
ప్రొ. దారలో వంకటేశవేరరావు కేశవరడి్డ సాహితయాం మీద గోషిఠి ముఖ్యాదేదాశాన్ని 
వివరించారు. బండి డాన్యేలు, రామారావు గారులో కూడా పాల్్గనని ఆ సభలో, 
తెలుగసాహితయా విదాయారు్థలే కాకుండా, సామాజికశాసా్రాలకు చందిన విదాయారు్థలు 
కూడా పదదా ఎత్్తన పాల్్గనానిరు.

డా. కేశవరడి్డ (1946-2015) తెలుగలో మాత్మే కన్ప్ంచే రచయిత. 
బహుశా రాయలసీమ వంటి భూభాగం తెలుగసాహితయాంలో భాగమైనందువలలోన్ 
కేశవరడి్డ వంటి రచయిత మనకు లభించాడనుకోవాల. ఒకపుపిడు రా.రా, చలం 
గరించి రాసూ్త, చలం లేన్ సాహితయాం ఎలా  ఉంట్ందో చూడాలంటే పకకినునని 
తమళ, కననిడ, ఒరియా సాహితాయాలని చూడొచచునానిడు. కేశవరడి్డ లేకపోతే తెలుగ 
సాహితయాం ఎలా ఉంట్ందో ఊహించలేం గాన్, ఆయన్ని మనం చదవకపోయి ఉంటే, 
మన సాహితయాంలో మనమేది కోలోపియి ఉండేవాళళుమో మనకిపుపిడు తెలుసు్తననిది.

ఆయన జీవితకాలంలో పది నవలలు (లేదా పదదా కథలు లేదా నవలకలు) 
రాసాడు. వాటిలో కొన్నింటికి ఇంగీలోష్ మాతృకలునానియనీ, ఆయన్ని మనం 
మౌలకమైన రచయితగా ఎటాలో పరిగణించగలమన్- ఒక పదదా రచయిత ననుని 
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చాలాసారులో ప్రశినిసూ్తన్ ఉనానిడు. ‘ఓల్్డ  మాన్  అండ్  ద సీ’, ‘ఆఫ్  మైస్  అండ్  మెన్ ’, 
‘కాచర్  ఇన్  ద రై’ లాంటి రచనలకీ, ఆయన రచనలకీ మధయా చాలాన్ పోలకలు 
చాలామందిన్ చూప్సూ్త వచాచురు.

కాన్, కేశవరడి్డ అదివేతీయమైన, మౌలకమైన, ప్రత్భావంత్డైన రచయిత. 
ఆయన కథలోలో ఆయన మాత్మే వయాథచంది, నలుగలాట పడి, ఆయన మాత్మే 
మనకి వివరించగలగిన అతయాంత వయాకి్తగతప్రపంచమొకట్ంది. ఆయన మాత్మే 
సాహసంతోనూ, న్సస్ంకోచంగానూ చూప్ంచిన న్ష్ఠిర సామాజికగమనమొకటి 
ఉంది. అది మనకు హెమంగేవేలోనూ, సీటున్ బక్  లోనూ కన్ప్ంచేది కాదు.

కేశవరడి్డ నవలలన్నిటిమీదా విదాయారు్థలు సవివరంగా పత్సమరపిణ ఎలానూ 
చేయనునానిరు కాబటిటు, న్ను వాటి వివరాలోలోకి వళళుకుండా మూడువిషయాలు 
మాత్మే ప్రసా్తవించేను.

మొదటిది, కేశవరడి్డ రాసిన నవలలనీని ఆయన తొల జీవితకాలపరిసి్థత్లకు 
సంబంధించినవి. 1946 నుంచి 1965 దాకా తొల ఇరవై సంవతస్రాల వయసులో 
తన తలపులపలలో జీవితంలో విననివీ, కననివీ ఆయనలో జీరి్ణంచుకుపోయాయి. 
ఆ తలపులపలలో ఒంటిలులోగా మారింది. ఆ గ్రామం న్రిదాషటుగ్రామమూ, ప్రతీకా కూడా. 
శతాబాదాలుగా ఊడలు దిగి, అమానుషంగానూ, దయనీయంగానూ కూడా విస్తరించిన 
గ్రామీణ జీవితదృశాయాన్కి ఆ ఊరొక కేంద్రం. ఆయన తరావేత రోజులోలో డాకటురుగా 
తెలంగాణాలో డిచ్ పలలోలో జీవించినపపిటికీ, మానసికంగా, తలపులపలలో నుంచి ఒకకి 
అడుగ కూడా బయటకు రాలేదు.

‘న్జమే, గత 20 ఏళ్ళుగా ఇకకిడ ఉంట్నానిను, అయినా చితూ్తరు జిలాలోకు 
చందిన నా చిననినాటి ముద్రలు పోలేదు. మాటాలోడితే తెలంగాణా భాష 
వచేచుసు్తంది, రాయడాన్కి కూరుచున్ సరికి చితూ్తరుసంసకిృత్, భాష వచేచుసు్తంది’ 

అనానిడాయన, 1996 లో ఒక ఇంటరూవేష్లో.

తన బాలయాకమారాలోలో చూసిన ఆ గ్రామాన్ని ఆయన చివరిదాకా పునః 
పునః స్మరిసూ్త, అర్థం చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నిసూ్తన్ ఉనానిడు. ఆ గ్రామంలో 
మనుష్లు, పలాలు, పశువులు, ఋణాలు, తెగతెంపులు అన్నిటీని ఆయన 
గాఢమైన మమైకతవేంతోనూ, ఆ మమైకతవేం కలగిసు్తనని ఒత్్తడి తట్టుకోలేక కొంత 
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న్రిలోప్తతతోనూ నమరు వేసుకుంటూన్ ఉనానిడు. క్రూరాత్క్రూరమైన సామాజిక 
వైరుధాయాలీని, ఆ వైరుధాయాల మధయా సంఘరషిణలో ప్రత్ వాడూ తనకనాని సామాజికంగా 
బలహీనుడైనవాణి్ణ ఎటాలో అణగదొకుకిత్నానిడో చూసాడు కాబటిటు, అసలు 
ఆ అణచివేతకు మూలాలెకకిడునానియన్ ప్రశినించుకుంటూ పోయేడు. 

ఒకపుపిడు చలం కూడా ఈ పన్ చేసాడు. ఒక చోట ఆయన మూజింగస్లో 
రాసుకునానిడు, కమూయాన్సుటులు ఆసి్తహకుకి పోవాలన్ వాదిసా్తరు. కాన్ అన్నిటికనాని 
ముందు నశించవలసింది, పస్సివ్  నస్  అన్. ‘న్ను’, ‘నాది’ అన్ భావనలు మనలో 
రేకత్్తంచగల అమానుషతావేన్ని కేశవరడి్డ ‘ద రోడ్ ’ నుంచి ‘మునమ్మ’ దాకా చూప్సూ్తన్ 
వచాచుడు. ఆరి్థకంగా అభివృది్ధ చందిన దేశాలోలోనూ, లేదా పారిశ్మీకరణ చందిన 
దేశాలోలోనూ సామాజిక-రాజకీయ విముకి్త గరించి సిదా్ధంతీకరించడం సులభం. 
కాన్ మనుష్లు తమ అభద్రతాభావనను తట్టుకోలేక, భూమలో, పశువులోలో, స్త్రీలలో, 
స్త్రీలన్ కూడా పశుసంపదగా భావించే సంసకిృత్లో, తమ అసి్తతావేన్కి ఆమోదాన్ని 
వత్కుకిన్ సమాజంలో, విముకి్త గరించి మాటాలోడంలో సైదా్ధంత్కతకు తావు లేదు. 
కళళుముందు కన్ప్సు్తనని జీవితవాస్తవం చాలా సంకిలోషటుంగానూ, పరలు పరలుగా 
పేరుకుపోయిందిగానూ ఉననిపుపిడు, ఏ పరన్ విపపిదీసినా, గడి్డదుబుబాలోలాగా, 
సామాజికమూలాలనీని కలగలసి పలలోగించబడేటపుపిడు, మనకి సాహితయాం 
కన్ప్ంచినంత విశవేసనీయంగా సిదా్ధంతం కన్ప్ంచదు.

‘న్ను మారికిస్జాన్కి దూరమయాయానన్ ఎందుకనుకుంట్నానిరు? న్ను 
మారికిస్సుటున్. అతడు అడవిన్ జయించాడు, మూగవాన్ ప్లలోంగోవి ఒక 
ఫిలాసఫీకి చందినవి, అంతమాత్రాన న్ను మారికిస్సుటును కాకుండా పోతానా? 
నా రచనలోలో మారికిస్సుటులు వాడే పడికట్టు పదాలు కన్ప్ంచవు, అంతమాత్రాన 
న్ను మారికిస్సుటున్ కానన్ చపేపియవచాచు?’

అనడిగాడు ఆయన, ఒక ప్రశనికు సమాధానమసూ్త.

సిదా్ధంతం సైనుస్. సైనుస్ ఏ విషయాన్నినా మెట్టు వనక మెట్టు ఒక 
క్రమగత్లో, క్రమోనీ్మలనలో అర్థం చేసుకోవడాన్కి, వివరించడాన్కి ప్రయత్నిసు్తంది. 
సాహితయామటాలో కాదు. అది ఏ అంశాన్నినా ఒకకి గకకిలో సీవేకరించడాన్కీ, ఒకకి 
ఉదుట్న చూపడాన్కీ ప్రయత్నిసు్తంది. అందుకన్ ఒక సంకిలోషటు దృగివేషయాన్ని, 
భావోదేవేగాన్ని పట్టుకోవడంలో, సాహితయాం సైనుస్ కనాని ఎపుపిడూ ముందే ఉంట్ంది.
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కేశవరడి్డ న్జమైన సాహితయాకారుడు. ఆయన తాను చూసినదాన్ని, 
తనను వేధిసు్తననిదాన్ని చూసింది చూసినట్టుగా, న్సస్ంకోచంగా చపాపిడు. మన 
గ్రామాలు విధవేంసమవుత్నానియనీ, మన రైత్లు ఆత్మహతయా చేసుకుంట్నానిరనీ, 
మన చేత్వృత్్తల కుట్ంబాలు గ్రామాలని వదిలపటిటు కూలీలుగా నగరాలకు 
వలస వళళుపోత్నానిరనీ అందరి కనాని ముందు మనకు చప్పింది కేశవరడి్డన్. 
ముకకిలవుత్నని గ్రామాలని చూప్ంచిన ఈ కేశవరడి్డన్ చాలా ముఖయామైన రచయితగా 
భావిసు్తననిందువలలోన్ బహుజనవిదాయారు్థలు ఈ రోజు ఆయన సాహితాయాన్ని 
సమాలోచించడాన్కి పూనుకునానిరు.

ఇక రండవ అంశం. ‘మీరు దేన్కోసం రచనలు చేసు్తనానిరు’ అనని ప్రశనికు 
జవాబుగా

‘ననుని న్ను అభివయాక్త పరుచుకోవడాన్కి.’ 

అన్ జవాబిచాచుడాయన. ఇంకా ఇలా అనానిడు:

‘నాలో ఓ శూనయాం ఉంది. ఏకాంతం ఉంది. దాన్ని భరీ్త చేసుకోవడాన్కి ఏదో 
చేయాలన్ప్సు్తంది. దీన్ని సైకాలజీలో ఇంటెన్స్టీ డ్రైవ్  అంటారు. దాన్వలలోన్ 
న్ను రచనలు చేసాను. మరో మాటలో చపాపిలంటే ఇంటెన్స్టీ డ్రైవ్  న్ తృప్్త 
పరుచుకోవడాన్కే నా రచనావాయాసంగమంతా.’

ఆ శూనయామేమటి? న్ననుకుంటాను: కేశవరడి్డన్ బాధించింది బాహయాజీవిత 
సంఘరషిణ మాత్మే కాదు, ఆ సంఘరషిణలో సమాంతరంగా ఉదివేగనిభరితమైన 
ఆత్మసంఘరషిణ కూడా ఉంది. అదే న్ను చపపిదలచుకునని రండవ అంశం. తాను 
చూసు్తనని, చూప్సు్తనని జీవితవిష్దాన్కి ఒకింత ఎడంగా న్లుచున్ ఆయన 
ఎపపిటికపుపిడు తనన్ తాను ప్రశినించుకుంటూన్ ఉనానిడు, తన ముందునని ఈ క్షేత్ంలో 
తన పాత్ ఏమటన్. తనకొక కర్తవయాముందా, ఉంటే ఆ కర్తవాయాన్ని తాను నరవేరాచులా 
లేదా అనని ప్రశని ఆయనుని జీవితమంతా వంటాడుతూన్ ఉంది. బహుశా, ‘మునమ్మ’ 
(2007) నవల దావేరా ఆయన ఆ ప్రశనినుంచి బయటపడా్డడనుకుంటాను. 
అందుకన్ ఆ నవలతో ఆయనంత మమైకమయాయాడు. దాన్లో తాను సాధించుకునని 
పరిషకిృత్న్ వదిలపటిటు, అసంగతమైన అంశాల గరించి మాటాలోడటాన్ని ఆయన 
తట్టుకోలేకపోయాడు.
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ఆయన నవలలన్నిటిలోనూ అనుసూయాతంగా కొనసాగతూ వసు్తనని ఒక 
ప్రధానపాత్ భగవదీ్గత. ఆయన రాసిన రండవ నవలకకి ‘భగవానువాచ’ అన్ పేరు 
పటాటుడు. ‘అతడు అడవిన్ జయించాడు’ సపిషటుంగా గీతాసందేశాన్ని కథారూపకంగా 
(అలగరి) చపపిడాన్కి చేసిన ప్రయతనిం. ‘సిటీ బ్యాటిఫుల్ ’ నవలోలో దేవీదాస్  కి అతడి 
తండ్రి రాస్ ఉత్తరాలోలో, భగవదీ్గత ప్రసకి్త ప్రత్సారీ పోస్టు  స్కిరోప్టు  గా ఉండటం తపపిన్సరి. 
అయితే, అతడు పరీక్షకు వళేళు ముందు రాసిన ఉత్తరంలో నాలుగింట మూడువంత్లు 
భగవదీ్గత గరించే ఉందన్ చపూ్త దేవీదాస్  ఇటాలో చపా్తడు:

‘న్ను రేపురాయబోయే పరీక్షను సాత్్తవికయజ్ఞం చేసు్తననిట్టు రాయాలట. 
సాత్్తవికయజ్ఞమంటే ఏమటో ఆయన్ వివరించాడు. నువు చేస్ పన్న్ నీ 
కర్తవయాంగా భావించి శాస్తసమ్మతంగా, ప్రత్ఫలాపేక్షలేకుండా చేస్్త దాన్న్ 
సాత్్తవికయజ్ఞమంటారట.’

అకకిడితో ఆగకుండా ఇంకా ఈ మాటలు కూడా చపా్తడు:

‘బాగాన్ ఉంది. కాన్ ఇందులో ఆ మూడో అంశమే నాకు కొరుకుడు పడలేదు. 
ప్రత్ఫలాపేక్ష లేకుండా పరీక్ష రాయడం ఎలాగ? మారుకిలని, గ్రేడుస్ను, పాసు 
కావడాన్ని దృషిటులో ఉంచుకోకుండా ఎవడు మాత్ం పరీక్ష రాయగలడు? 
ఏమైనా ఈ వైరుధాయాన్ని గరించి న్ను తల పగలగొట్టుకోదలచలేదు.’

కాన్ ఆయన ఆ ప్రశనినుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు. ఆ ప్రశని 
ఏమటంటే, నీ కళళుముందు జరుగత్నని సంఘరషిణలో నువువే ఏదో ఒక పక్షం 
తీసుకుందామనుకుంటే, రండు పక్షాలోలోనూ లోపాలూ, అమానుషతవేమూ కన్ప్సూ్తన్ 
ఉనానియి. ఒక భూసావేమకీ, ఒక దళత్డికీ మధయా జరుగత్నని సంఘరషిణలో 
దళత్డిపక్షం వహించాలన్ప్ంచడం సహజం. కాన్ ఆ దళత్డు కూడా తోటి 
దళత్డి విషయాన్కి వచేచుటపపిటికి అదే అమానుషతావేన్ని కనపరుసు్తనానిడు 
కదా. ఒక భూసావేమకీ, ఒక యానాదికీ మధయా జరిగే సంఘరషిణలో యానాదివైపు 
సానుభూత్ కలగటం సహజం. కాన్ పరసపిరహింసాచక్రంలో న్రులేన్ యానాది 
న్రులేన్ యెలకల పటలో కూడా అదే అమానుషతావేన్ని చూప్సు్తనానిడే! భూసావేమన్ 
సమాజశత్రువుగా భావిదాదామా అంటే, భూమ పోగొట్టుకునని భూసావేమ కూడా ఒక 
నాడోడిలాగా, దొమ్మరిలాగా కన్ప్సు్తనానిడు కదా. ఈ విచిత్సన్నివేశంలో ఎవరి 
పకకిన న్లబడాల? ఎవరికోసం పోరాడాల? అసలు పోరాడాలా?
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సిటీ బ్యాటిఫుల్  నవలోలో చివర వాకాయాలలా ఉనానియి:

‘వాళ్ళు రండు గంటలపుపిడు ఇచిచున మత్్త మందు ఇంకా పన్చేసూ్తన్ 
ఉంది. ఆ మత్్తమందు నన్ని అన్ని వికారాలకూ అతీత్ణి్ణ చేసింది. ఈ మత్్త 
విడిపోకుండా జీవితాంతం ఇలాగే   ఉండిపోతే ఎంతబాగండును.’

అన్ని వికారాలకూ అతీతమైన ఒక పాత్ ఆయనకు తెలీకుండాన్ తరావేత్ నవలలోలో 
ప్రవేశించింది. అది బైరాగి పాత్. 

‘బైరాగి నా ప్రొటొగొన్సుటు కాదు, అయితే దాదాపు బైరాగి నా ప్రత్ నవలలో 
వసు్తంటాడు. న్ను కూడా చాలసారులో ఆలోచించా. నాకు తెలయకుండాన్ 
ఆ పాత్ను పట్టుకొసు్తనాని, కొన్నిండలో తరావేత న్ను అటాలో అవుతాన్మో!’

అనానిడాయన ఒక ఇంటరూవేష్లో. 

కేశవరడి్డ సరిగాన్ న్దాన్ంచేడు. బైరాగి ఆయన కథానాయకుడు కాదు. 
జీవితవికారాలకు లోను కాకూడదు, న్జమే, కాన్ కర్మసనాయాసం కూడా చేయకూడదు. 
అట్వంటి పాత్ ‘అతడు అడవిన్ జయించాడు’లో ముసలవాడి పాత్. కాన్ అది 
రూపకాలంకారం లాంటి కథ. అంతకనాని రక్తమాంసపరిపుషటుమైన మరొక కథ 
కావాల. మరొక పాత్ కావాల.

ఆ అన్వేషణ మునమ్మలో పరిపూర్ణమయియాంది. ముఖయాంగా చూడవలసింది, 
అపపిటిదాకా అతడి నవలకలోలో ప్రొటాగొన్సుటులు పురుష్లు. ఆ నవలన్నిటిలోనూ స్త్రీల 
సా్థయి పశువులకనాని మంచింది కాదు. ‘రాముడుండాడు రాజిజాముండాది’ లో కంసాల 
భారయాను గరు్త తెచుచుకోండి. అట్వంటి గ్రామాలనుంచి మునమ్మ రావడంలో ఎంత 
విమోచన ఉందో, విపలోవాత్మకత ఉందో మనకి అర్థమవుత్ంది.

మునమ్మ భర్త జయరాముడు తన భారయాకీ, పశువుకీ మధయా సాన్నిహితాయాన్ని 
పరపడ్డపుపిడే అతడిలోన్ పశుప్రాయత మనకి తెలసొసు్తంది. అటాలోంటివాడు చచిచుపోతే, 
మునమ్మ అకకిడితో ఆ సంగత్ వదిలపటెటుయయావచుచు. కాన్ ఇపుపిడామె, జయరాముడి 
ప్రవర్తనను బటిటు అతడి మీద తీరుపి ప్రకటించి చేత్లు దులుపుకోవాలనుకోలేదు. 
ఆ మరణాన్కి కారణమేమటో తెలుసుకోవాలనీ, ఆ మరణం హతేయా కనక అయితే 
అందుకు ప్రత్కృత్ చయాయాలనీ ఆమె నడుం బిగించింది. ఆ క్రమంలో ఆమె చేసిన 
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ప్రయాణం, వేసిన అడుగలు, తీసుకునని న్ర్ణయాలు, చేసుకునని తీరా్మనాలు 
ప్రత్ ఒకకిటీ గీతాసారాంశాన్కి అనుగణంగాన్ సాగినట్టు మనకి కన్ప్సా్తయి. 
ఆ కథాక్రమాన్ని, ‘అతడు అడవిన్ జయించాడు’లో ముసలవాడి ప్రయతానిలతో 
పోలచు చదవడం చాలా ఆసకి్తకరంగా ఉంట్ంది. ‘అతడు అడవిన్ జయించాడు’ 
అలగరి, జంత్వుల గరించి చపు్తననిట్టుగా మనుష్ల గరించి చప్పిన కథ. కాగా 
మునమ్మ జంత్వులాలోంటి మనుష్లు ఆధారంగా కర్తవయాం గరించీ, కర్తవాయాన్ని ఒక 
సాత్్తవికయజ్ఞంగా చేపటటుడం గరించీ చప్పిన కథ.

న్ను మరీ ఎకుకివ ఊహిసు్తనానినుకుంట్నానిరా? మునమ్మ సినబబాతో చప్పిన 
ఈ మాటలు చూడండి:

‘నీకు గెవను్మందా, ఊరోలో బయలేదారేటపుపిడు న్ను ఒకకితె్తన్ బయలేదారాను. 
అత్తమ్మ కూడా వసా్తనననిది, సుబబాయయామామ కూడా వసా్తడననిది, న్ను 
వదదానానిను.. ఐతే నీ విషయం వేరు. న్ను బయలుదేరుత్ంటే నువువే 
వసా్తననానివు. న్ను రమ్మనానిను. ఎందుకంటే నువువే నా మరిదివి కాబటిటు. 
నీకు భారతమంతా తెలుసు కదరా. క్రిష్్ణడు రథం తోలంది అరుజాన్కే. భీమున్కీ 
కాదు, ధర్మరాజుకీ కాదు. ఎందుకంటే ఆయనకు అరుజానుడు మరిది కాబటిటు.’

ఈ మాటలో్త మునమ్మ తనను తాను కృష్్ణడితో పోలుచుకోవడం గమన్ంచదగ్గది. 
ఆయన మొదటోలో రాసిన ‘భగవానువాచ’ నవల పేరుకు మాత్మే భగవానువాచ. 
కానీ సారాంశంలో భగవానువాచ ‘మునమ్మ’ నవలగా రూపుదిదుదాకుందనడాన్కి 
నాకలాంటి సంకోచమూ లేదు.

ఇక మూడవ అంశం, కథాశిలాపిన్కి చందింది. ఆయన రియలసుటు శిలపింతో 
అసంతృప్్త చందాడు. పత్రికాప్రసారమాధయామాలు చూపగలగినంత శకి్తమంతంగా, 
విశవేసనీయంగా బాహయాజీవితాన్ని సాహితయాం చూపగలగడం అసాధయాం. ఒకపుపిడు 
చిత్కళ వాస్తవాన్ని ఉననిదుననిట్టుగా చిత్రించడంలో గొపపి కశలయాం సాధించింది. 
కానీ ఫొటోగ్ఫీ రాగాన్ చిత్కళ వాస్తవచిత్ణన్ వదిలపటిటు, రకరకాల ప్రతాయామానియ 
వాస్తవికతలతో ప్రయోగాలు మొదలుపటిటుంది.1920 లోలోన్ సాహితయాం కూడా 
ఈ అన్వేషణ మొదలుపటిటుంది. వాటిలోలో బాగా ప్రాచురయాంలోకి వచిచుంది మాజికల్  
రియలజం కాబటిటు చాలామంది కేశవరడి్డ కూడా మాజికల్  ధోరణిలోన్ రచనలు 
చేసాడన్ భావిసు్తనానిరు. 
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కాన్ కేశవరడి్డ మాజికల్  తరహా వాస్తవికతను కాకుండా ప్రాచీన కథారూపమైన 
లెజెండ్  న్ అనుసరించాడు. లెజెండ్  అంటే పురాగాథ. వయాకు్తలచుటూటుతాన్, స్థలాల 
చుటూటుతాన్, సమూహాల చుటూటుతాన్ అలేలో కథ. అందులో కొంత వాస్తవం ఉంట్ంది, 
కొంత కలపిన ఉంట్ంది. ప్రాచీనకాలంలో అట్వంటి అసంఖాయాకమైన పురాగాథలని 
అలులోకుంటూ ఇత్హాసాలు ప్రభవించేయి. మహాభారతం అటాలోంటి అన్క పురాగాథలో్త 
కూడుకునని ఇత్హాసం. ఆ పురాగాథల వలలో ఒక యుగధోరణి వయాక్తమవుత్ంది. 
కేశవరడి్డ ఇత్హాసాన్ని న్రి్మంచలేదు గానీ, ఒక యుగధోరణిన్ పటిటువవేగల కొన్ని 
పురాగాథలని విన్ప్ంచి వళళుపోయాడు. వాటిన్ ఆయన అటాలో రాయకుండా ఆంగోలో-
అమెరికన్  తరహా వాస్తవికత పరిధిలో రాసిఉంటే, ఆ కథలగరించి మనమంత 
శ్రద్ధగా మాటాలోడుకున్ ఉండేవాళళుమా అననిది అనుమానమే.

న్ను చాలా సూ్థలంగా కేశవరడి్డ గరించి మాటాలోడేను. కాన్ నా ముందునని 
యువతీయువకులోలో కొంత జిజా్ఞస రగిలంచానన్ అనుకునానిను. అయితే, ఒంటిలులో 
నుంచి కాణిపాకం దాకా మునమ్మ చేసిన ప్రయాణం లాంటి ప్రయాణం చేస్్త తపపి, 
కేశవరడి్డ అంతరంగం మనకి అంత్చికకిదు.

2015
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అదిగో నవలోకం

డా. ఆలూరి విజయలక్ష్మిగారు రాసిన రండు నవలకలు మీ చేత్లోలో ఉనానియి. 
సరళంగా, సూటిగా ఉనని ఈ రండు కథలీని చదవగాన్ నా మనసులో చాలా 
ఆలోచనలు ముసురుకునానియి. వాటిలో కొన్ని జా్ఞపకాలు, కొన్ని ప్రశనిలు, కొంత 
మనం ఊహించన్ ఊరడింపు. ఎంతో బాధయాత తెలసిన మన్షి రచయిత్రిగా చప్పిన 
ఈ రండు కథలోలోనూ న్టి కాలాన్కీ, న్టి సమాజాన్కీ పటిటున రుగ్మతలకి అవసరమైన 
ఔషధం చాలాన్ ఉందన్ప్ంచింది.

1
ప్రసిద్ధరచయిత, భావుకుడు ఫణికుమార్  ఒకసారి నాతో మాటాడుతూ, ‘న్ను 
60 ల తరాన్కి చందిన మన్షిన్. భారతదేశాన్కి సంబంధించినంతవరకూ, 60 లతో 
అమాయికతవేం అంతమైపోయింది’ అనానిరు. వనకికి త్రిగి చూసుకుంటే ఆ మాటలోలో 
ఎంతో న్జం కన్ప్స్్తంది. 50లోలోనూ, 60 ల ప్రారంభంలోనూ దేశంలో, కళలోలో, 
సాహితయాంలో ఎంతో కొంత అమాయికతవేం ఇంకా కన్ప్ంచేది. ఏదో చపపిలేన్ 
ఆదరశ్వాదం. మనుష్లు కొన్ని విలువలని నమ్మ, వాటికి కట్టుబడిఉండాలనని 
ఒక తపన. దేశాన్కి కొత్తగా సావేతంత్యారోం వచిచున రోజులు. నవీనభారతదేశాన్ని 
న్రి్మంచుకోవాలనని తాపత్యం. నలుగరికోసం పాట్పడాలనని ఒక న్షకిల్మషమైన 
ఆకాంక్ష. ఇవనీని 1967 కి ముందు సంగత్. ’67 తరువాత దేశం మూడుగా 
చీలపోయింది. సమాజంలో వాయాపార విలువలని నమ్మ వాటికోసం బత్కే వర్గం ఒకటి. 
అస్తవయాస్తమవుత్నని వయావస్థన్ హింసాత్మకంగా తపపి మరోలా సరిదిదదాలేమన్ వర్గం 
మరొకటి. అతయాధికశాతం మనుష్లు, ముఖయాంగా మధయాతరగత్కి చందినవారు ఈ 
రండువరా్గలతోనూ కలవలేన్వారు తాముననిచోట్కే అంటిపట్టుకున్ ఎట్వంటి 
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ఆదరశ్వాదానీని నమ్మలేకా, ఆచరించలేకా, తాము చాలా ఆచరణాత్మకంగా ఉనానిమన్ 
నమ్మంచుకుంటూ, యథారా్థన్కి పూరి్తగా రాజీపడుతూ జీవించడం మొదలుపటాటురు.

సాహితయాంలో కూడా ఈ ధోరణులు ప్రసుఫూటంగా ప్రత్ఫలంచడం మనం 
చూడవచుచు. 70 లనుండీ వచిచున సాహితయాంలో, సిన్మాలోలో, కళలోలో, అధికభాగం 
వాయాపారాత్మకం, లేదా సామాజిక అసమ్మత్న్ విన్ప్ంచే సాహితయాం. కాన్ 
తాముననిచోటన్ ఉంటూ, తమ తమ సా్థయిలోలో చేపటటుగల చిన్ని చిన్ని పోరాటాలోని, 
తాము న్లుపుకోగల చిన్ని చిన్ని విలువలన్ ప్రసు్తత్ంచగల, పైకత్తగల సాహితయాం 
మనకి 70 ల తరావేత దాదాపుగా మృగయాం. ఆ మాటకొస్్త అసలట్వంటి మనుష్లు 
కూడా సమాజంలో చాలా తకుకివ. సమాజంలోనూ, సాహితయాంలోనూ కూడా 
ఆదరశ్వాదం ఆచరణాత్మకం కాదన్ అభిప్రాయం నానాటికీ బలపడుతూ వసు్తనని 
పరిసి్థత్ మనది.

2
నేను 70 ల తరాన్కి చందినవాణి్ణ. మా అకాకి, అననియాయా కొంతవరకూ 60 
ల తరాన్కి చందిన వాళ్ళు. 1972 లో మా అకకి ఉదోయాగం కోసం కాకినాడలో 
అడుగపటిటునపుపిడు, మేమంతా మొదటిసారి మా ఇంటినీ, మా ఊరినీ దాటిన 
విస్తృతప్రపంచంలో అడుగపటాటుం. ఒక చినని కుగ్రామంనుంచి జిలాలో కేంద్రంలో 
అడుగపటిటునపుపిడు ఆ ప్రపంచం మా కోసం తెరిచిన తలుపులు, మా ముందు 
పరిచిన అవకాశాలూ చాలా సమో్మహకరంగా ఉండేవి. సాహితయాసమావేశాలూ, 
కవిసమే్మళనాలూ, నాటకపోటీలూ, ఫిల్్మ  కలోబుబాలు, సామాజిక ఉదయామాలూ 
మా ముందొక కొత్త లోకాన్ని తెరిచాయి. ఇపుపిడు వనకికి త్రిగి చూస్్త అపుపిడు 
మా ముందు తెరుచుకునని ప్రపంచమేమంత పదదాది కాదన్ప్స్్తందిగానీ, ఆ రోజు 
మా ముందు తెరుచుకునని లోకంలాంటిదాన్ని మళాళు న్న్పపిటికీ చూడలేకపోయాను. 
బహుశా 70 ల ప్రారంభంలో దేశమంతటా నగరీకరణ మొదలైన నవోయాతాస్హంలో 
చాలా పటటుణాలోలో అట్వంటి వాతావరణమే నలకొన్వుండవచుచు. కొంత భావుకత, 
కొంత సున్నితతవేం, కొంత విజా్ఞనం, కొంత సైనుస్, కొంత ఆదరశ్ం, కొంత ఆగ్హం- 
అవనీని కలగలసి జీవితాన్కి కొత్త ఇంద్యాలు మొలుసు్తననిట్టుండేది. కొత్తరకకిలు 
పుట్టుకొసు్తననిట్టుండేది.
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ఇదంతా ఎందుకు చపు్తనానినంటే, డా. ఆలూరి విజయలక్ష్మిగారిన్ మేం 
మొదటిసారి చూసింది ఆ రోజులోలోన్. అపపిటి రోజుల ఆ నవోయాతాస్హమంతా ఇపుపిడు 
అదృశయామైపోయిందిగానీ, డా.విజయలక్ష్మిగారిన్ చూసినపుపిడలాలో 70ల తొలనాటి ఆ 
సమో్మహనీయ కాలమంతా మళాళు కొత్తగా నా చుటూటు ముసురుకుంట్ంది.

కాలం మారింది. దేశం మారింది. విలువలు మారాయి. జీవితానందాన్కి 
న్రవేచనాలు మారాయి. కాన్ డా. విజయలక్ష్మిగారు మారలేదు. ఆమె 60 ల నాటి 
న్షకిల్మషతావేనీని, ఆ అమాయికతావేనీని ఇంకా అటాలోన్ పదిలంగా దాచుకుంట్నానిరా 
అన్ప్సు్తంది. అందుకు దృష్టుంతాలు మీ చేత్లోలో ఉనని ఈ రండు కథలూను.

3
To write poetry after Auschwitz is barbaric అన్ అడొరొని అనానిడన్ 
మనకు తెలుసు. రండవ ప్రపంచయుద్ధకాలంలో నాజీ జర్మనీలో యదులని 
చిత్హింసలు పటిటునతరువాత, కవితావేన్కి కాలం చలలోపోయిందనని ఉదేదాశయాంతో 
ఆయన ఆ మాట అనానిడు. 1950 లో మహాప్రసా్థనాన్కి యోగయాతాపత్ం ఇసూ్త 
చలంగారు కూడా ‘కవితవేపు కాలం అంతమయింది’ అనానిరు. ఆ మాటన్ తెలుగ 
కథకి కూడా అనవేయిస్్త కాళ్పటనిం రామారావు ‘యజ్ఞం’ (1964) కథ తరువాత 
తెలుగసాహితయాంలోనూ, సామాజికభావజాలంలోనూ ఆదరశ్వాదం మళాళు తలెతే్త 
అవకాశం లేకుండా పోయిందన్ చపపివచుచు. కాళ్పటనిం యాభైల ప్రారంభంలోన్ 
ఆదరశ్వాద వినాశనాన్ని పసిగటాటుడు. యజా్ఞన్కి మాతృకగా చపపిదగ్గ ‘అప్రజా్ఞతం’ 
(1951) కథలోన్ ఆయన మొదటిసారి మన సవేతంత్భారతదేశం ప్రసా్తవిసు్తనని 
ఆదరాశ్లు కేంద్రీకృత లక్షణాలు కలగిన ఆదరాశ్లనీ, అవి అంత్మంగా బలహీనులని 
అణచివయయాడంలోన్ పరయావసిసా్తయనీ పసిగటాటుడు. 1967లో నకస్లబారీ ఉదయామం 
వచిచుంది, ఆ ఏడాదే కాంగ్రెసు చీలపోయింది, అపపిణు్ణంచీ దేశ భావనావయావస్థలో 
సంభవించిన చీలక నానాటికీ మరిన్ని చీలకలుగా పరయావసిసూ్త వచిచుందే తపపి, 
మొత్తం సమాజాన్ని న్లబటటుగల ఉమ్మడి ఆదరాశ్న్నిగానీ, ఉమ్మడి విశావేసాన్నిగానీ 
మనం చూడలేకపోయాం.

ఇక ఇపుపిడు మనం ఆధున్కానంతర యుగంలో ఉనానిం. ఇది సవేభావరీతాయా 
పూలోరలసిటుక్ . ఇపుపిడు ఏ ఇదదారికీ ఉమ్మడిగా వరి్తంచగల ఏ ఒకకి విలువా లేదన్టంత 
న్ష్ఠిరమైన కాలం. కానీ మనుష్లీని, విలువలీని ఇంకా అమాయికంగా ప్రేమంచలేన్ 
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రచయితలంకా మనమధయా ఉంటే వాళళుపుపిడేం రాయాల? తమ తోటిమనుష్ల కోసం 
ఏం చపాపిల?

ఆశచురయామేమటంటే ఇపుపిడు మళాళు రచయితలు ఆదరశ్వాదం వైపు 
చూసు్తనానిరు. ఈ మధయా స్్కిబాబ అన్ యువకథకుడు ‘ఏక్  కహానీ : తీన్  రంగ్ ’ అన్ 
మూడు కథలు రాసాడు. మూడూ స్ల్  ఫోన్  చుటూటు అలులోకునని కథలు. న్ష్ఠిరమైన 
వాస్తవాన్ని ఉననిదుననిట్టుగా పసిగటిటున ఈ ఆదరశ్వాదాన్కీ, 1964కి ముందు 
ఆదరశ్వాదాన్కీ తేడా ఉంది. పూరవేకాలపు ఆదరశ్వాదం బోలు ఆదరశ్వాదం. దాన్లో 
వాస్తవపరిసి్థత్ల పటలో ఎరుక తకుకివ. అది చాలా వరకు ఊహాత్మకం. న్ల విడిచిన 
సాము. ఇపపిటి ఆదరశ్వాదం వాస్తవపరిసి్థత్లపటలో సమయాక్  జా్ఞనంతో, మెలకువతో, 
క్రియాశీలతవేంతో కూడుకుననిది. అతయాంత ఆచరణాత్మకం. అన్నిటికనాని ముఖయామైన 
తేడా మరొకటి ఉంది. పూరవేకాలపు ఆదరశ్వాదం ఒకే ఆదరాశ్న్ని నలుగరికీ 
యాంత్రికంగా వరి్తంపచయయాగలమన్ నమే్మది. అది సాంప్రదాయికం. కాన్ ఇపపిటి 
ఆదరశ్వాదం అలా భావించదు. ఇది ఎవరికి వారు తమ తమ వయాకి్తగత జీవితానుభవాల 
మీంచి, తమ తమ వయాకి్తగత ఆచరణలమీంచి, తమ శకి్తసామరా్థష్లకు తగ్గట్టుగా 
ఆచరించి చూపగల ఆదరశ్వాదం. ఒక రకంగా దీన్ని ఆధున్కానంతర ఆదరశ్వాదం 
అనవచుచు.

4
తెలుగ సాహితయాంలో ఆధున్కానంతరత, కవితవేంలో, 1980 లో రేవతీదేవి 
‘శిలాలోలత’ కావయాంతో మొదలయియాంది. కథాన్కాప్రక్రియలో సావిత్రిగారి 
‘ఈ దేశంలో ఇదో వర్గం’ (1981) కథతో మొదలయియాందన్ చపపివచుచు. ఇదంతా 
నా ‘వందేళళు తెలుగ కథ’ (2001) లో న్ను వివరంగా చరిచుంచాను. 80 లోలోన్ 
రాసినపపిటికీ, చాలా ఆలసయాంగా ఇపుపిడు వలుగ చూసు్తనని ఈ రండు కథలోలోనూ 
ఆధున్కానంతర ఆదరశ్వాదం చాలా సపిషటుంగా కన్ప్ంచడం నననింతో సంతోష్న్కీ, 
సంభ్రమాన్కీ గరిచేసింది.

ఏముంట్ంది ఈ కథలోలో? విషయం చాలా సపిషటుంగా ఉంది. ప్రశనిలు సూటిగాన్ 
ఉనానియి.

ప్రేమానుభవతీవ్రతలో ఉనని ఒక స్త్రీ, పళళు కాకుండాన్ శారీరికఅనుభవాన్ని 
కోరుకున్, గరభాం ధరించడం, తీరా ఆ వయాకి్త తనన్ న్రాకరించినపుపిడు అబారషిన్  
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చేయించుకోక తపపికపోవడం. ఆమెను మరొక పురుష్డు ప్రేమంచినపుపిడు, ఆమె తన 
ఈ అనుభవమంతా అతన్కి చప్పినపుపిడు, అతడు ఆమెను అర్థం చేసుకోగలగడం, 
సీవేకరించడం-ఇది ‘వలుత్రు పువువేలు’ ఇత్వృత్తం. ఇట్వంటి కథ 64 కి పూరవేం 
వస్్త అందులో అబారషిన్  ఉండదు. ఆత్మహతయా ఉంట్ంది. 64 నుంచి 80 మధయాలో 
ఈ నవల వచిచువుంటే అబారషిన్  ఉంట్ందిగానీ, ఆమె ఒంటరిగా జీవించకతపపిదన్ 
న్ర్ణయాన్కి వచిచుఉంట్ంది. 80 ల తరావేత చాలా స్త్రీవాదసాహితయాంలో కూడా 
దాదాపు ముగింపు అలాన్ ఉంట్ంది. కానీ అట్వంటి ముగింపున్వవేకపోవడంలోన్ 
డా. విజయలక్ష్మిగారి సాహసం కన్ప్సు్తంది. అందుకు ఆమె వేసుకునని ప్రశనిలలా 
ఉనానియి:

‘వివాహమయేదాకా నీ జీవితంలోకి ఎవరూ రాకూడదు. ఒకవేళ ఎవరైనా 
వస్్త ఆరునూరయినా అతన్తో లేక ఆమెతోన్ నీ జీవితం ముడిపడాలన్ 
ఎవరనియినా శాసించగలమా? .. వివాహమయాక కూడా మరొకవయాకి్తన్ 
అభిమాన్ంచవచుచు,. ఇషటుపడవచుచు. ఆకరిషింపబడవచుచు. ధైరయాం, చొరవ, 
కోరిక ఉననివాళ్ళు శారీరికబంధాన్ని కూడా పంచుకుంటారు. ఏది తపుపి? ఏది 
ఒపుపి? తపపిపుపిల సరిహదుదాగీతలెకకిడ? కేవలం శారీరక సంబంధమే తపాపి? 
మానసికమైన ఇషటుం, ఆకరషిణ ఇవి తపుపి కావా? ..పాశాచుతయాసమాజంలో 
వీటినంతగా పటిటుంచుకోరే?! స్త్రీపురుషబాంధవాయా లకకిడింత సంకుచితంగా, 
అకకిడంత విశృంఖలంగా ఎందుకుంట్నానియి? ఈ రండు వయాత్రేకధ్రువాలకీ 
ఎపపిటికి సమనవేయం కుదురుత్ంది? ఈ స్త్రీపురుషబాంధవాయాలకు ఆరి్థక 
సామాజిక పునాదులేవి?.. ప్రపంచం ఆరి్థకంగా, వైజా్ఞన్కంగా ముందుకు 
పోవలసిన సమయంలో న్రంతరస్రవంత్లా సాగిపోవలసిన బాంధవయాం 
ఇంత కిలోషటుంగా ఎందుకు మారుతూంది?..’

ఇవీ ప్రశనిలు.

సమాధానం ఇలా ఉంది:

‘బ్రతకడమెంత సహజమో, పరపాట్లో చయయాడమూ అంతే సహజం. 
ఈ పరపాటలోన్వి వయాకి్త వయాకి్తకీ, కాలాన్కీ కాలాన్కీ, దేశాన్కీ దేశాన్కీ 
మారుతూ ఉంటాయి. సుఖంగా బ్రతకాలంటే కొన్ని పరపాటలోతో రాజీపడాల.’
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ఇది ఆదరశ్వాదమే కానీ, వయాకు్తలు తమ తమ ఆచరణలో తమకు తాముగా 
చేరగల ఆచరణవాదం. ఎవరో చపాపిరుకాబటిటు ఆచరించాలనుకున్ నీత్శాస్తం కాదు.

ఇక రండవ కథ ‘ప్రతూయాషపవనం’ లో జీవితవాస్తవాల న్ష్ఠిరతవేం పటలో 
ఎరుక మరీ సపిషటుంగా ఉంది. మొదటిది ఒక వయాకి్త జీవితాన్కి సంబంధించిన ప్రశనిలని 
లేవనత్్తతే రండవకథలో ఒక సమాజం మొతా్తన్కి సంబంధించిన ప్రశనిలునానియి. 
‘ఎంతో చిత్తశుది్ధతో, ఎన్ని ఆదరాశ్లతో, వృత్్తలో, ఉదోయాగంలో ప్రవేశించే యువతను 
అవినీత్పరులుగా, చరిత్హీనులుగా మారుసు్తనని వయావస్థ’ గరించిన దురభారమైన 
మెలకువతో రాసిన కథ. వాస్తవాన్ని న్దాన్ంచడంలో రచయిత్రి ఎకకిడా వనకంజ 
వయయాలేదు, రాజీపడలేదు. అయినా కూడా కథలో డా. వాసంత్ తన ఆదరాశ్లీని, 
విలువలీని వదిలపటాటులనుకోదు. బహుశా ఆమె కోరుకుననిదంతా సుధీర్  వంటి ఒక 
స్నిహిత్ణి్ణ మాత్మే. ఒక సహచరుడో, సహచరియో తోడుగా న్లబడగలగితే మన్షి 
తన ఆదరాశ్లకు న్లబడటం ఏమంత కషటుం కాదన్ రచయిత్రి భావిసు్తననిది.

5
డా. విజయలక్ష్మిగారు జీవితంలోనూ, సాహితయాంలోనూ కూడా తన ఆదరశ్లోకాన్ని 
పదిలపరుచుకుంట్నని వయాకి్త. 70 ల మొదటోలో ఆమె ఎంత ధగధగతో నాకు కన్ప్ంచారో, 
ఇపుపిడు ఈ కొత్త శతాబదాంలో కూడా ఈ రండు కథలు చదువుత్ననిపుపిడు కూడా ఆమె 
అంతే ధగధగతో కన్ప్సు్తనానిరు. కథలు చదవడం పూర్తవగాన్ ‘అదిగో నవలోకం, 
వలస్ మనకోసం’ అన్ప్స్్తంది.

2013
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వాగాదినమిసు్ననీ నాటకం

ఈ నాటకం మీ ముందు తెరతీయబోత్నని ప్రపంచంలోకి మీరు ప్రవేశించే ముందు 
రండు మాటలు.

సుప్రసిద్ధ నాటకరచయిత, కవి, కేంద్ర సంగీత, నాటక అకాడమీ పురసాకిర 
సీవేకర్త డా. దీరా్శి విజయభాసకిర్ తెలుగ సాహితాయాన్కి సమరిపిసు్తనని మరొక విలువైన 
కానుక ఈ నాటకం ‘రాజిగాడు రాజయాయాడు’.

ఇందులో మూడు విశిషటుతలునానియి. మొదటిది, ఇది ఉత్తరాంధ్ర 
సాహితయావారసతావేన్ని పుణికిపుచుచుకునని రచన, రండవది సామాజికనాయాయ 
సాధనకోసం న్డు దేశమంతటా చలరేగత్నని ఉదయామాలోలో ఇంతదాకా ఎవరూ 
సపిృశించన్ జీవితాన్ని, ఇత్హాసపు చీకటికోణం మరుగన పడిపోయిన ఒక 
కథనాన్ని, మనముందుకు తెసు్తనని రచన. మూడవది, నాటకరచనలో, న్రా్మణంలో 
సిద్ధహసు్తడైన ఒక రచయిత ఇపపిటి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా చేసిన కొత్త ప్రయోగం.

2
తెలుగసాహితయాంలోన్ కాదు, భారతీయసాహితయాంలోన్, మనమపుపిడు ఉత్తరాంధ్రగా 
వయావహరిసు్తనని కళంగాంధ్ర అదివేతీయమైన పాత్ న్రవేహిసూ్త వసు్తననిది. ‘కనాయాశులకిం 
-19 వ శతాబిదా భారతీయ నాటకాలు’ అన్ తన అతయాంత విశిషటుపరిశోధనలో 
డా. ఉపాధాయాయుల అపపిల నరసింహమూరి్త దీన్ని ఎంతో విశదంగా న్రూప్ంచేరు. 
ఇట్ గరజాడ అపాపిరావు, అట్ ఒరియాలో ఫకీర్ మోహన్ స్నాపత్ - ఇదదారూ 
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కూడా సామాజిక వైరుధాయాలపటలో తమ ధరా్మగ్హాన్ని పదునైన వయాంగయాంలో 
పలకించేరు. అపపిణు్ణంచీ, సామాజికనాయాయాన్ని సాధించడం కోసం సాహితాయాన్ని ఒక 
పదునైన ఆయుధంగా వాడుకోవడంలో, ఉత్తరాంధ్ర తకికిన దేశాన్కే దారిదీపంగా 
ఉంటూవస్్తంది.

ఆ విషయాన్ని రచయిత నాటకం మొదటి సన్నివేశంలో

ఏ భూమపై తూరుపివాకిట బలదానాల తోరణం అమరి ఉందో  
ఏ న్లపై నూరు కొత్త ఉదయాలకై ఉదయామం ఉపపినైందో  
ఏ గడ్డపై సమభావంకోసం సమరం సాగిందో  
ఏ మటిటుపై సాయుధ యోధులు న్లకొరిగి న్ంగికగిశారో 

అంటూ ప్రసు్తత్ంచేడు.

‘ఆ గడ్డపై గడి్డపోచవంటివాడు గరుత్మంత్డై, గరళకంఠుడై సంప్రదాయ 
సరపిపు కోరలు పీకి, సామానుయాన్ సామ్రాజాయాన్కి పునాది వేసిన’ కథన్ రచయిత 
నాటకంగా మలచి మనముందుకు తీసుకొచాచుడు.

సామాజికవాస్తవికతను విమరశ్నాత్మకంగా చిత్రించిన రచయితగా మనం 
గరజాడను చపుపికుంటాం. ఇది ఒకపుపిడు రష్యాలో గోరీకి, చైనాలో లూసన్ 
అనుసరించిన పద్ధత్. ఆ విమరశ్ కేవలం వక్తృతవేంగా కాకుండా, జీవితసన్నివేశాలని 
కఠోరవాస్తవాలుగా మనముందు చిత్రించడం దావేరా చేపటేటు విమరశ్. మహనీయ 
కళంగాంధ్రకథకులు, నాటకకర్తలు చాస్, రావిశాస్త్రి, భరాగో, బలవాడ 
కాంతారావు, పతంజల, గణ్ష్ పాత్, గొలలోపూడి మారుతీరావు వంటివారు ఆ దారిన్ 
అనుసరించారు. భూషణం, అటాటుడ అపపిలానియుడు, గంటేడ గౌరునాయుడు ఆ 
వైరుధాయాలని మరింత సూక్షష్మసా్థయిలో పట్టుకునానిరు. కొందరు రచయితలు పటటుణ, 
నాగరికప్రపంచంలోన్ వైరుధాయాలని చిత్రించగా, కాళ్పటనిం రామారావు గ్రామీణ 
జీవితం విధవేంసమవుత్నని దృశాయాన్ని ఐత్హాసికసా్థయిలో చిత్రించారు. కాన్ ఆ 
రచయితలెవవేరూ సృశించన్ మరొక విస్మృతకోణాన్ని ఈ రచయిత ఈ నాటకం 
దావేరా మనముందుకు తీసుకురావడం ఈ నాటకంలోన్ మొదటి విశిషటుత.
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3 
సామాజిక నాయాయంకోసం కళంగాంధ్ర కథ, నవల, నాటకం వంటి ప్రక్రియలోలో 
ఎంతో గొపపి సృజన చేసినపపిటికీ, గిరిజన జీవితాన్ని సమగ్ంగా చిత్రించడాన్కి చాలా 
ఏళేళు పటిటుంది. భారతదేశంలో గిరిజనప్రాంతాలకు కలపిసు్తనని రాజాయాంగపరిరక్షణలకు 
మూలం గంజాం జిలాలోలో 1839 కి పూరవేమే జరిగిన గిరిజన త్రుగబాట్లో. కాన్ 
అంత విలువైన చారిత్క న్పథయాముండి కూడా భూషణం ‘కొండగాల’ (1970) 
కథలదాకా గిరిజనుడు ఉత్తరాంధ్ర సాహితయాంలోకి ప్రవేశించలేకపోయాడు. అటాలోన్, 
ఫకీర్ మోహన్ స్నాపత్ ‘ఛొమాణ్ అఠొ గంఠో’ నవలలో కన్ప్ంచే మంగల 
తెలుగ సాహితయాంలో ఒక కథానాయకుడు కావడాన్కి మనం 2016 దాకా ఆగవలసి 
వచిచుంది.

బయటి ప్రపంచంలో ఇంతదాకా అప్రధానీకరణకు గరవుతూ వచిచున 
ప్రజాసమూహాలు తమ అసి్తతవేన్రా్ధరణకోసం, తమదైన వయాకి్తతవేముద్రకోసం, తమ 
ఉన్కికోసం సాగిసు్తనని పోరాటాల ప్రభావమే ఇందుకు కారణం కావచుచు. కాన్ మనం 
గమన్ంచవలసిందేమంటే, భారతీయసాహితయాంలోనూ, సమాజంలోనూ ఆధున్కత 
ప్రవేశించినపుపిడు, ఆ ఆధున్కత కొందరికి విముకి్త కలగించిన మాట న్జమే కాన్, 
ఆ విముకి్తఫలాలు ఆ కొదిదామందికి మాత్మే పరిమతమైపోయాయి. సామాజిక 
న్శ్రేణిలో అడుగన పడిపోయిన వాళళుకీ, పకకికు నటెటుయయాబడ్డవాళళుకీ, సంఖయారీతాయా 
అలపిసంఖాయాకులుగా ఉననివాళళుకీ విమోచన ఇంకా సుదూరసవేపనిమే. పందొమ్మదో 
శతాబిదా చివరలో మొదలైన ఈ విముకి్తస్రవంత్ ఇంకా తమదాకా చేరడంలేదన్ 
ఆక్రోశిసు్తనని ప్రజాసమూహాలు ఈ దేశంలో అసంఖాయాకంగాన్ ఉనానియి. అదంతా, 
చివరి సన్నివేశంలో, రాజిగాడి న్టంట రచయిత ఎంతో సపిషటుంగా ఇలా చప్పించేడు: 

‘ఈ దేశంలో బేమ్మరలో గరించి దేవుడాలోచించాడు. రడలో గరించి 
రాజాయాలాలోచించాయి. కమో్మళళుగరించి సిదాదాంతాలు ఆలోచించాయి. 
కాపులు, కాళంగలు, వలమల గరించి రాజకీయ పారీటులు ఆలోచించాయి. 
హరిజన గిరిజనుల గరించి రాజాయాంగం ఆలోచించింది. మైనారీటుల గరించి 
ప్రభుతావేలూ ఆలోచించాయి. ఇంతవరకూ ఎవవేరూ ఆలోచించంది మా 
గరించే, దయచేసి మా గరించి ఆలోచించండి.’
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ఇది సపిషటుంగా ఆధున్కానంతర చైతనయాం. ఇట్వంటి వాకాయాలు యాభై 
ఏళళుకింద సాహితయాంలో మనం ఊహించలేం. చివరికి కళంగాంధ్ర సాహితయాంలో 
కూడా. అందుకన్ ‘ఛొమాణ్ అఠొ గంఠొ’ లో కన్ప్ంచే మంగలకీ, ఇందులో 
మంగలకీ మధయా శతాబాదాల దూరముంది. ఇతడు కనాయాశులకింలో కేవలం తాష్ 
మరాఫూగా కన్ప్ంచిన మంగల కాడు. ఈ మంగల వయాకి్తగా, ఒక సామూహికశకి్తగా 
ఎదిగినవాడు. పరిణత్ చందినవాడు. తన విముకి్తలో, తన కులవిముకి్త మాత్మే 
కాదు, మొత్తం సామాజికవిముకి్త కూడా ఉందన్ తెలుసుకోగలగినవాడు:

కాబటేటు ఇలా అనగలగాడు:

మతంమైనారీటు కనాని కులంమైనారిటీ భరించలేన్ది. అదెంత దారునంగా 
వుంటాదో మాకే కాదు, మీకూ తెలుసు కాన్ మమ్మలెనివరూ పటిటుంచుకోరు. 
పులులని మేకలని ఒక గొడుకికింద కటేటుసి మీరందరూ ఇది త్నండంటే మాకు 
కోరలేలోవు, పంజాలేలోవు, ఆఖరికి గటిటుగా అడగడాన్కి న్రూ లేదు. మాకేది 
దకుకితదో ఆలోసించండి. ఎకకిడినుండొ వచిచున ఎన్ని మతాలని మైనారీటులన్ 
చేరదీసు్తనానిరు. తపుపిలేదు. కానీ ఈ దేశంలో పుటిటు ఈ దేశంలో పరిగి ఈ 
దేశాన్కి స్వలు చేసిన్ళళుం, సరుకులు తయారు స్సిన్లలోం, మీ అవసరాలు 
తీరిచున్లలోం. మా గరించి ఏటాలోసిసు్తనానిరో స్పపిండి. ఎన్ని కులాలు 
వృత్్తలకు దూరమై పోయి త్ండిలేక అలాలోడిపోత్ననియో మీకు అగప్ంచడం 
లేదా. అంతరించిపోత్ననియో మీకు అర్థం కావడం లేదా, ఇలూలో వాకిలూలో 
లేకుండ కొన్ని కులాలునానియి. ఇంకా సంచారులాలోగే మరికొన్ని కులాలు 
బత్కుత్నానియంటే మీకు సిగే్గయడం లేదా, వారు్డమెంబరు కూడా కాన్ 
కులాలునానియంటే ఇది పజాసావేమయామేనా? మా స్త్లోలో ఎపుపిడూ 
పపుపిబలాలోలేనా? కొన్ని రకాల పశువులు పచుచులు అంతరించిపోకండ 
కాపాడాలన్ అంత ఉబలాటపడతననిరు, అంతకనని మా కులాలు తీసికటాటు? 
మా పానాలు అంత పన్కిమాలానియా? నీకు ప్రెసిడంట్ పదవి ఒక 
అలంకారం, కాన్ నాకు ఆత్మతృప్్త, ఒక గరి్తంపు, ననుని మన్షిలాగ 
గరి్తంచినారన్ గొపపి ధైరయాం. ఈ సమాజంలో, ఈ ప్రభుతవేంలో మాకు వాటా 
ఇచిచునారన్ ధీమా..’

ఇంత విస్తృతంగా ఈ మాటలు ఎత్్తరాయడాన్కి కారణం, ఈ వాకాయాలోలో 
ఈ మొత్తం నాటకసందేశమంతా మనకి విన్ప్ంచడమే!
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మన సాహితయాంలో ఆధున్కదశలో వచిచున సాహితాయాన్కీ (1967 కి ముందు), 
ఆ తరావేత వచిచున సాహితాయాన్కీ మరొక ముఖయామైన తేడా ఉంది. ఆధున్క దశలో 
సామాజిక వైరుధాయాలని చూస్టపుపిడు, శిబిరాలని న్ర్ణయించేటపుపిదు, చాలా 
సరళ్కరణ ఉండేది. అంటే పట్టుబడిదారుడు - శ్మకుడు, సామ్రాజయావాది - 
సావేతంత్యాయోధుడు, సవర్ణ హిందువు - దళత్డు, పురుష్డు - స్త్రీ.  ఇటాలో. కాన్ 
ఈ సరళ్కరణలో కూడా మోసముందన్ది ఆధున్కానంతరపు మెలకువ. అంటే, 
పట్టుబడిదారుడిన్ ఎదిరించే శ్మకులంతా ఒకకిటి కాదు, వాళళులోలో మళాళు సంఘటిత 
కారి్మకులు వేరు, అసంఘటిత రంగాల కారి్మకులు వేరు, అటాలోన్ దళత్లంతా 
ఒకకిటికాదు, వాళళులోలో మళాళు ఎన్ని అంతరాలు, ఎన్ని అగాధాలు. స్త్రీల సమసయాలు 
కూడా ఒకకిలాంటివి కావు, చదువుకునని ఉదోయాగినులైన స్త్రీల సమసయాలు వేరు, దళత, 
శ్మక, గిరిజన స్త్రీల సమసయాలు వేరు. గిరిజనులోలో మళాళు ఆదిమగిరిజనుల సమసయాలు 
వేరు.

ఒకరిన్కరు అణచివేసు్తనని సామాజిక హింసాచక్రంలో అటటుడుగన 
ఉననివాళ్ళు ఇపుపిడు ఇదదారితో యుద్ధం చేయాల. మొదటిది, సామాజిక న్శ్రేణిలో 
అందరికనాని పైనుననివారితోను, మరొకవైపు తమ పైన్ వునని తమవాళళుతోనూ, 
ఏకకాలంలో తనవాళళుతోనూ, తనకనాని పరాయివాళళుతోనూ చేస్ ఈ పోరాటంలో 
చాలాసారులో తనవాళళుతో చేస్ పోరాటం మరింత సూక్షష్మంగానూ, సంకిలోషటుంగానూ 
పరిణమసు్తంది. దాన్ని పోలుచుకోవడం కషటుం, అర్థం చేసుకోవడం కషటుం, దాన్కి 
మదదాత్ కూడగట్టుకోవడం మరీ కషటుం.

ఈ నాటకంలో చిత్రించబడ్డ పోరాటం ప్రభుతావేలు బి.సి.లుగా గరి్తంచిన 
వివిధకులాలోలో, అందరికనాని వనకబడ్డ కులాలు తమకనాని కొంత మెరుగైన జీవితం 
జీవిసూ్త, ప్రభుతవేం అందిసు్తనని సదుపాయాలని తమదాకా రాన్వవేకుండా చేసు్తనని 
తమ తోటికులాలతో చేసు్తననిదీ, చయయాకతపపిన్దీను. అందులోనూ ఆ వనకబడ్డ 
కులాలు అలపిసంఖాయాకులైతే ఆ సమసయా మరింత జటిలమవుత్ంది.

సైదా్ధంత్కంగా ఎంతో విశేలోషించి వివరిస్్త తపపి సుబోధకం చయయాలేన్ 
ఈ అంశాన్ని, రచయిత ప్రేక్షకుల హృదయాలని చూరగొన్ విధంగా చిత్రించడంలో 
గొపపి విజయం సాధించాడు. ఇది నాటకంలోన్ రండవ విశిషటుత.
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4
ఇక మూడవవిశిషటుత నాటకశిలాపిన్కి సంబంధించి. ఈ నాటకాన్ని సాంప్రదాయిక 
పద్ధత్లో అంకాలుగా విడదియయాకుండా సన్నివేశపరంపరగా చూప్ంచడం ఒక 
ప్రయోగం. ఒకపుపిడు బరోటుల్్డ బ్రెహ్టు ఇట్వంటి ప్రయోగమే చేసాడు. సాంప్రదాయిక 
అరిసాటుటిలీయ పద్ధత్న్ పకకినపటిటు సంఘటనాత్మక సన్నివేశాలో్త (ఎప్స్డిక్) 
రూపకాలు న్రి్మంచాడు. ఇకకిడ కూడా అదే పద్ధత్లో సన్నివేశపరంపరను 
న్రి్మసూ్త, అదే సమయంలో దీన్కొక పౌరాణికతరహా ప్రసా్తవననీ, భరతవాకాయానీని 
సమకూరచుడం దావేరా, రచయిత ఇంతదాకా చరిత్కకకిన్ జీవితాలకు పౌరాణిక 
గౌరవాన్ని సమకూరేచు ప్రయతనిం చేసాడు.

సన్నివేశాలుగా నాటకాన్ని న్రి్మసు్తననిందువలలో, ప్రేక్షకుల ఉతకింఠన్ చివరిదాకా 
న్లపడం కోసం మొత్తం కథాప్రణాళకలో కొన్ని సబ్  పాలోట్లో కూడా పందుపరిచాడు. 
2-4 సన్నివేశాలదాకా కమలమ్మ రాసిన ఉత్తరం చుటూటు త్రిగిన కథ అట్వంటి సబ్ 
పాలోట్. దాదాపుగా కనాయాశులకింలో కంటె చుటూటు త్రిగినంత నాటకమూ కమలమ్మ 
రాసిన చీటీ చుటూటు నడిచింది. ఆ సన్నివేశాలోలో ఆ చీటీన్ పట్టుకునని ప్రత్ మన్షి 
వయాకి్తతావేనీని ఆ చీటీతో ఆవిషకిరింపచేసాడు రచయిత.

6 నుంచి 11 వ సన్నివేశం వరకు రాజననితో బలవంతంగా కులవృత్్త 
చేయించితీరాలన్ నాయుడి పట్టుదల ప్రధానఇత్వృత్తం కాగా, దాన్పకకిన్ రాజిగాడి 
తండ్రి నరిస్ంహులు జీవన్మరణ యాతన సబ్  పాలోట్ గా నడిచింది. అణగారినవాళళుంతా 
నాటకం చివర ఏకంకావడాన్కి నరిస్ంలు అంతయాక్రియలఘటటుమే ప్రాత్పదిక సిద్ధం 
చేసిందన్ మనం గమన్ంచాల. 2 వ సన్నివేశంలో కమలమ్మ తన ప్లలోవాడికి 
స్వచయయామన్ రాజననిన్ ఆదేశించినపుపిడే అతడు తన కులవృత్్త వదిలపటాటులన్ 
న్ర్ణయించుకోవడాన్కి బీజారోపణ పడింది. ఆ సన్నివేశం అతడిలో ఆత్మగౌరవాన్ని 
మేల్కిలపింది. తన ఆత్మగౌరవం చదువుకోవడంవలలో న్లబడుత్ందన్ భావించి 
రాజనని చదువుకోవడాన్కి చేస్ ప్రయతానిలు 7వ సన్నివేశంలో విఫలం కావడం 
చూసా్తం. పురాణాల వలాలో, పురాణపఠనంవలాలో కాక, ఈ దేశంలో ఆత్మగౌరవం 
రాజకీయాధికారం దావేరాన్ సిది్ధసు్తందన్ రాజనని గరు్తపటిటుంది అపుపిడే.

రాజకీయాధికారం దిశగా ప్రయతనిం చేసి సఫలం కావడం 12 నుంచి 16 
దాకా చివరి సన్నివేశాలోలో ఇత్వృత్తం. అయితే తమలో తామటాలో కలహించుకుంటూ 
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ఉంటే, తమ ప్రాంతంవాడు కాన్ పడమటోడు రాజకీయాధికారాన్కి దగ్గర కావడం 
ఆ సన్నివేశాలోలో సబ్ పాలోట్.

ఇలా 16 సన్నివేశాలీని ఒకదాన్కొకటి గొలుసులాగా అలలో, ఒక సన్నివేశంలో 
పడ్డ అంకురం మరొక సన్నివేశంలో వికసింపచేసూ్త, ప్రత్ నాలుగ సన్నివేశాలకూ 
ఒక సబ్  పాలోట్ చొపుపిన ప్రేక్షకుల ఆసకి్తన్, ఉతకింఠన్ న్లుపుకుంటూ, నాటకాన్ని 
చివరిదాకా నడిప్ంచడంలో రచయిత చూప్ంచిన ప్రత్భ, నాటకరచనలో అతడంత 
కశలయాం సాధించాడో తెలయచేసు్తననిది.

5
తెలుగసాహితయాంలో ప్రసు్తతం అన్ని ప్రక్రియలలోలోనూ నవల, నాటకం 
చపుపికోదగ్గ ప్రగత్ చూప్ంచలేకపోత్నానియి. సామాజికగమనానీని, పరివర్తననీ 
పట్టుకోవలసినంత న్రుదాషటుంగా పట్టుకోలేకపోత్నానియి. చిత్రించవలసినంత 
న్శితంగా చిత్రించలేకపోత్నానియి. ఆ లోట్ను తీరచుగల రచయిత దీరా్శి 
విజయభాసకిర్ అన్ ఈ నాటకం మనకొక వాగాదానం చేసు్తననిది.

2016
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యుగయుగాంతరాలుగా పర్చితులు

సంజీవదేవ్ గారికీ, వేదవత్గారికీ మధయా నడిచిన ఈ ఉత్తరప్రత్యాత్తరాలు 
చదువుత్ంటే, సంజీవదేవ్  గారే రాసినట్టుగా ‘యుగయుగాంతరాలుగా పరిచిత్లైన’ 
వాళళును కలుసుకుననిటటున్ప్సు్తననిది. 

ఒకపుపిడు చలంగారి ఉత్తరాలు అలా ఉండేవి, తమకి చలంగారు రాసిన 
ఉత్తరాల సంపుటిన్ ఒకొకికకి స్నిహిత్డే బయటపడుతూ ఉంటే ఒక అగినిశిఖ, 
ఒక అమృతధార సాక్షాతకిరిసూ్తండేవి. మళాళు ఆ సా్థయినందుకునని ఉత్తరాలు 
సంజీవదేవ్ వి. వీటిన్ చదువుత్ంటే ఒక రసధార మన ఇంటిదాకా ప్రవహిసూ్త 
వచిచునటటున్ప్సు్తంది.

సంజీవదేవ్  గరించి న్ను మొదటోలో అనుకుననిది, ఆయన్క రచయితన్. 
తరువాత, తరువాత ఆయన్క కళాకారుడు, రసప్పాసి అన్ తెలుసుకునానిను. కాన్ 
ఇటీవల ఆయన రచనలు మళాళు చదువుత్ంటే, ఇటాలోంటి ఉత్తరాలని చదువుత్ంటే, 
ఆయన్క యోగి అన్ గ్హిసు్తనానిను. 

ఆ యోగం కూడా ఎటాలోంటి యోగం? 

మామూలుగా మనం యోగి అంటే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా 
ఏకాకిగాను, మున్గానూ జీవించేవాడనుకుంటాం. కాన్ యోగమంటే ‘కలయిక’, 
‘సమనవేయం’, ‘జతపరచడం’ అనని అర్థంలో చూసినపుపిడు న్జమైన యోగి 
తనన్, తన చుటూటు ఉనని ప్రపంచంతో కలుపుకోవడాన్కే ప్రయత్నిసూ్త ఉంటాడన్ 
అర్థమవుత్ంది. ప్రపంచమంటే చరాచరజగత్్త మొత్తం. మనుష్లూ, మబుబాలూ, 
పువువేలూ, పక్షులూ అనీని. అటాలో తనన్ తకికిన జగత్్తతో అనుసంధాన్ంచుకునని 
మన్షిన్ చూసినపుపిడు, అతడి మాటలు విననిపుపిడు మనకొక మహాసతయాం సాన్నిధయాం 
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దొరికినటూటు, మనం మన అలపితావేలనుంచీ, పరిమత్లనుంచీ, సంకోచాలనుంచీ 
బయటపడ్డటటున్ప్సు్తంది. మనకి జీవితాన్ని లోత్గా జీవించిన సూఫూరి్త కలుగత్ంది. 
సంజీవదేవ్ తో స్నిహం చయాయాలనీ, ఆయనతో మాటాలోడాలనీ, ఏదో ఒకటి ఉత్తరాలోలో 
పంచుకోవాలనీ ఎందరందరో ఉవివేళ్ళురడాన్కి ఇదే కారణం.

ప్రాచీన ఉపన్షతాకిరులాలోగా సంజీవదేవ్  ‘పూర్ణమ్  అదమ్ ’ అన్ మాత్మే కాక 
‘పూర్ణమ్  ఇదమ్ ’ అన్ కూడా అనుకునానిడు. జగత్పిరోసిద్ధమైన ఈ ఈశోపన్షదావేకాయాన్ని 
వివరిసూ్త గోపీనాథ కవిరాజు ఇలా అనానిడు:

‘...ఉపన్షత్్త చప్పిన ఈ వాకయాంలో ‘పూర్ణమదం’ అంటే ఇకకిడ ప్రకాశిసు్తనని 
పూర్ణమన్. ఈ పూర్ణం ఇంద్యగోచరం. అలాగే ‘పూర్ణమదం’ అంటే 
ఇంద్యాతీత సతయామన్ అర్థం. రండూ సతయామే. పూర్ణపదార్థం ఇంద్యాలకు 
పట్టుబడేదీ, పట్టుబడన్దీ కూడా. ఏకకాలంలోన్ అది రూపమూ, అరూపమూ 
కూడా. సగణమూ, న్రు్గణమూ, సన్నిహితమూ, సుదూరమూ, వయాక్తమూ, 
అవయాక్తమూ కూడా. పరిపూర్ణపూర్ణం అదె్వేతం, అవిభాజయాం. అది న్జాన్కి 
రండు కాదు, ఒకటే’

సంజీవదేవ్  జీవితకాలం పడుగనా ఈ సతాయాన్ని చూసూ్త ఉనానిడు. 
అనుభవంలోకి తెచుచుకుంటూ ఉనానిడు. తన సామీపాయాన్కీ, సన్నిధికీ 
వచిచునవాళళుందరికీ ఆ సతయాంతో ఒక సపిరశ్ కలగిసూ్త వచాచుడు.

ఆయన ఉత్తరాలు రాయడం, బొమ్మలు చిత్రించడం, ప్రసంగాలు 
చయయాడం, వాయాసాలు రాయడం వంటి వాయాపకాలనీని ఇంద్యాతీత పూర్ణతావేన్ని 
ఇంద్యాలపరిధిలో వయాకీ్తకరించడాన్కి చేసిన ప్రయతానిలే. ఒకకిమాటలో 
చపాపిలంటే, ఆయన చూప్ంచిన రసదృషిటు మొత్తం ఆయన యోగదృషిటునుంచి 
పంగిపరిలోందే. అంతే కాదు, ఆ రసదృషిటున్ తన చుటూటు ఉండే మనుష్లోలో ఎంతో 
కొంత అలవరచుడాన్కో, మేల్కిలపిడాన్కో ఆయన ప్రయత్నిసూ్త వచాచుడు. 

రసదృషిటు అనని వాయాసంలో ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘...కాన్ రసానుభూత్ అన్ది జన్మతః కలగే వరమేగాన్ న్రి్మంచబడేది 
కాదన్ది ఎంతవరకు సతయాం? ఇది పూర్ణసతయాం కాదన్ప్సు్తంది. ఆధున్క 
మనస్తతవే పరిశోధనలు ఏమ తెలుపుతవంటే సక్రమమానసికశిక్షణన్చిచు 
అరసికచక్రవరి్తన్ కూడ రసికశిఖామణిగా మారచువచుచునన్. కనుక ఇపుపిడు 
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కళాకారులు జన్్మసా్తరే కాన్ న్రి్మంచబడరు అన్ది పోయి, కళాకారులు 
జన్్మసా్తరు, న్రి్మంచబడతారు అన్ది కూడా రావాల.’

ఇంతకీ ఈ కళాదృషిటు, రసదృషిటు ఎవరికి, ఎందుకు? ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘కేవలం కళాకారులూ, కళావిమరశ్కులూ మాత్మే ఈ రసదృషిటున్ కలగంటే 
చాలదు. సామానయామానవుడు కూడా దీన్ని కలగండాల. లేనటటుయితే జీవితం 
కట్వుగానూ, న్రానందంగానూ వుండిపోత్ంది. ఈ రసదృషిటు లేనపుపిడు 
న్తయాజీవితం తన ఆకరషిణన్ పోగొట్టుకున్ అదొక మోయలేన్ బరువుగా 
ఉండిపోత్ంది. రసదృషిటు అన్ది ఏవో కొన్ని సమయాలోలో ఏ కొందరికో 
కలగే అసహజమైన ఆవేశం కాదు. అది ప్రత్ అంతసు్తలోన్ వయాకి్త యొకకి 
న్తయాజీవితంలో చాలా అవసరం. మామూలు మన్షి చూచి భయపడే 
భయంకర న్శీథంలోన్ భీకరమైన త్పాను, మధయామధయానూ ప్రళయాకారంలో 
మెరిస్ మెరుపులీని, చవులూ, హృదయం కూడా బదదాలయేయాలాగా ఉరిమే 
ఉరుములీని ఎంతో తన్మయతవేంతో ఆనందించడాన్కి మనకు తోడపిడేది 
ఈ రసదృషేటు. మరణశయయా మీద పడుకున్ రాబోయే మరణం వలలో కలగే 
బాధను చిరునవువేతో ఆహావేన్ంచడాన్కి మనకు తోడపిడేది ఈ రసదృషేటు. ఈ 
రసదృషిటుమూలాన్ జీవితంలోన్ ప్రత్ వేదనా మనకు ఆనందంగా తడుత్ంది. 
ఈ రసదృషిటున్ కలగంటే మనం ఎలాంటి కరాళవిపత్్తల మధయానైనా 
న్శచులంగానూ, ఆనందంగానూ ఉండగలం. రసదృషిటు ముదిరితే యోగదృషిటు 
అవుత్ంది.’ 

(సంజీవదేవ్  వాయాసాలు, 2012, పే. 19-20)

తన స్నిహాలదావేరా, ఉత్తరాల దావేరా సంజీవదేవ్  చేసూ్త వచిచుంది ఎవరిలో 
ఈ రసదృషిటు న్ద్రాణంగా ఉందో వారిలో దాన్ని మేల్కిలపిడమూ, అపపిటికే ఎంతో 
కొంత రసదృషిటు ఉననివారిలో ఆ దృషిటున్ మరింత దీప్్తమంతం చయయాడమూను. 

2
వదవత్ గారి వంటి విదుషి విషయంలో ఆయన పన్ చాలా సులభం. ఆమె అపపిటికే 
రసపాలోవిత. ఆ హృదయం వయాక్తపరుసు్తనని రసానుభూత్న్ ఆయన కొన్నిసారులో 
పరిశీలనాదృషిటుతో, కొన్నిసారులో తనను తాను మైమరచి తన్మయతవేంతో చూసూ్త 
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వచిచునట్టు ఈ ఉత్తరాలు తెలయచపు్తనానియి. కాన్ నమ్మదిగా ఆయన సాంగతయాంలో 
వేదవత్గారి శైలలో, అభివయాకి్తలో కూడా సున్నితమైన మారుపి రావడం ఈ ఉత్తరాలోలో 
మనం పసిగటటుగలం. కొన్ని ఉత్తరాలు సంతకం తీస్స్్త ఏవి సంజీవదేవ్  రాసినవో, 
ఏవి వేదవత్ రాసినవో గరు్తపటటుడం కషటుం. ఈ అభేదం సాధయాం కావడమే సంజీవదేవ్  
స్నిహంలోన్ ఇంద్రజాలం. చకకిటి వక్త ఎలా మాటాలోడాలో చపూ్త ఆయన రాసిన ఈ 
వాకాయాలు ఆయన ఉత్తరాలకు కూడా వరి్తసా్తయి:

‘ఉపనాయాసకుడు ప్రసంగించడంలో శ్రోతలకు తెలయన్ విషయాలను తాను 
చపు్తననిట్లోకాక శ్రోతలకు తెలసిన విషయాలను త్రిగి తాను వారికి గరు్త 
చేసు్తనని మానసముద్రను వారికి కలగించాల. ఆ విధంగా చేయగలగిన 
వక్త విన్ప్ంచేదాన్ని విన్వారు సులభంగా వింటారు, విశదంగా అర్థం 
చేసుకుంటారు’.

అయితే ఇకకిడ శ్రోత తాన్ సవేయంగా ఒక భావుకురాలు కాబటిటు ఇకకిడ 
మానసముద్ర మరింత సపిషటుంగానూ, శోభాయమానంగానూ కన్ప్సు్తననిది. కొన్నికొన్ని 
సారులో ఆమె మానసముద్ర కూడా సంజీవదేవ్  న్ ప్రభావితం చేసిందనడాన్కి ఎన్ని 
వాకాయాలు సాక్షష్మసు్తనానియి. ఆమె ఆయనుని ఎంతగా సపిందింపజేసి ఉండకపోతే-

‘ఇంతకీ ఎవరీ వేదవత్ అన్ కొందరు అడిగేరు. ఎవరేమటి, ఆ వేదవతే. 
ఋగేవేదవత్, యజురేవేదవత్, సామవేదవత్, అధరవేవేదవత్ అనానిను. వటిటు 
వేదవత్ మాత్మే అయితే అంత రమయాంగా రచించలేదు’.

‘ఒకోసారి తరచుగా, ఒకోసారి అరుదుగా ఎవరైనా మహిళ అత్థి 
దావేరంలో కన్ప్ంచినపుపిడు మీరేమో అన్ ఆమెవైపు తేరిపారచూసా్తను.
కనీసం ఆమె పేరైనా వేదవత్ అయిఉంట్ందేమో అన్ ఆశిసా్తను.. చివరకు 
న్ర్ణయించుకుంటాను, ఆ వచిచున వన్త వేదవత్ కాదు, ఆమె నీడ కూడా 
కాదనీ’.

‘సహృదపూరితమైన మీ లేఖను అందుకుననిపుపిడు గపపిడు సంపంగలు 
గబాళంచినట్టు అవుత్ంది, ఆ గబాళంపు చాలాకాలం వరకు మనసుస్కు 
పరిమళం అదుదాతూన్ ఉంట్ంది. మీ దగ్గర నుంచి వచేచు ఉత్తరాన్కీ మరొక 
ఉత్తరాన్కీ మధయా కాలం ఎంత దీర్మైనా సరే - ఆ పరిమళం స్డదు; వాడదు! 
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- లాంటి వాకాయాలు వచిచుఉండేవా? ఆయన మీద వేదవత్ గారు వదిలన మానసముద్ర 
ఆమె ఒకకిరిదే కాదు, ఆ మొత్తం కుట్ంబసభుయాలందరిదీ అనడాన్కి కూడా ఎన్ని 
ఆనవాళ్ళు. ముఖయాంగా ఈ వాకయాం:

‘సరే. మీ అందరితో గడిప్న గోకుల్  లోన్ ఆ శరత్  సంధయా నా మానస 
సరోవరంలో ఒక ప్రోజవేలస్మృత్దీప్కగా ప్రకాశించగలదు’.

‘ప్రోజవేల స్మృత్దీప్క’ అన్ ఉజజావిలనీలమణిలాంటి ఈ పదప్రయోగం సంజీవదేవ్  
తన స్నిహిత్లు మరవవేరి విషయంలోనూ వాడినట్టుగా మరకకిడా కన్ప్ంచలేదు.

3
మనముంట్నని వీథిలో రోజూ ఒక సంగీత విదావేంసుడి దగ్గర మరొక 
విదావేంసురాలు వచిచు సాధన చేసూ్తననిదనుకోండి. వారి యుగళగానం వారికోసమే 
అయినపపిటికీ ఆ ఆనందం ఆ ఇంటికే పరిమతమైపోదు. ఆ గానతరంగాలు గాలోలో 
తేలుతూ మన ఇంటిదాకా కూడా ప్రసరిసా్తయి. అయాచితంగా ఆ సందరయాం, ఆ 
సంతోషం మనమీద కూడా వరిషిసా్తయి.

వేదవత్, సంజీవదేవ్ ల మధయా నడిచిన ఈ ఉత్తరప్రత్యాత్తరాలోలోన్ సంతోషం, 
సందరయాం అటాలోంటివి. కొన్నిసారులో ఏమ రాయాలో తోచక ఏదో ఒకటి 
రాసుకుంట్ననిటటున్ప్ంచే ఈ ఉత్తరాలోలో హఠాత్్తగా ఎదురయేయా కొన్ని వాకాయాలు, 
వర్ణనలు, సవేగతాలు, సంభాషణలు ఎంత మహిమాన్వేతాలు! ఉదాహరణగా 
వాకాయాలకు వాకాయాలే ఎత్్త రాయాలన్ ఉంది. కొన్ని వాకాయాలు చూడండి:

‘ఈ మటిటుమీది జీవితం తాతాకిలకం మాత్మే కాన్ చిరకాలకం కాదన్ 
నమ్మకం. తన చుటూటు వునని పారి్థవ సుందరప్రకృత్తో తనలోన్ అపారి్థవ 
ప్రకృత్న్ అనుమేళంచి విశవేసంగీతాన్ని వింటూండటం దావేరా తనలోన్ 
తమసాశూనాయాన్ని జోయాత్ర్మయపూర్ణంతో న్ంప్ ఆనందంతో జీవించవచుచు.’

‘శోకం కలగినపుపిడు అది తాతాకిలకమైందన్ నమ్మటం జరగాల. ఆనందం 
కలగినపుపిడు మాత్ం అది తాతాకిలకం కాదనీ అది చిరకాలకం అనీ నమా్మల. 
అదే సరైన పంథా సుఖశాంత్లకు’.

‘..కనుక వీటన్నింటినుండీ బయటపడి మనలో ధవేన్ంచే ఆత్మసంగీతాన్ని 
వినడమే, ఆత్మసందరాయాన్ని చూడటమే న్జమైన న్వృత్్తమార్గం, ధాయానం 
కావాలగాన్ పూజాపునసాకిరాలు కాదు’.
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సాధారణంగా సంజీవదేవ్  తన ఉత్తరాలతో పాట్ చినని చినని వర్ణచిత్రాలను 
కూడా పంప్ంచేవారు. కాన్ ఈ ఉత్తరాలోలో కొన్ని వాకాయాలు వాటికవే వర్ణచిత్రాలు. 
గొపపి కాంత్లీన్ లాండ్  స్కిప్  చిత్రాలాలోంటి ఈ వాకాయాలు చూడండి:

‘వరాషిలు ప్రసు్తతాన్కి వనకబడినట్లోననియి. శరత్ వాతావరణం ప్రతయాక్షం 
అవుత్ంది. మేఘాలకావల న్ర్మల నీలగగనానునించి ఏదో అజా్ఞతమైన 
అసుఫూటసంగీతం భూమకి దిగివసు్తననిట్లో విన్ప్సు్తనని భ్రమ జన్సు్తంది శరత్  
వాతావరణంలో. శారదప్రభాతాలు, శారదసంధయాలు, శారదరాత్రులు ఎంతో 
మన్జా్ఞలు’.

‘..ఇట్వంటి వాతావరణం అరణయాభూములోలో ఇంకా ఎకుకివ సుందరంగా 
ఉంట్ంది. దటటుమైన అరణాయాలోలో మధయా మధయా చట్లో లేన్ మైదానాలుండి 
వాటిలోన్ తేమన్లలోలో ఎత్తయిన బంగారురంగ గడి్డదుబుబాలు మంచులో 
తడిచి తలలు వంచి చిరుగాలులకు తలలు వూపుతూండటం మంచులో 
గండా మన్జ్ఞదృశయాంగా గోచరిసు్తంట్ంది.’

‘ఎండలు తొలకరి వానజలులోలుగా కరిగి భూమమీద పడుత్నానియి. 
దృశయాప్రకృత్ అంతా ఆకుపచచున్ మఖమల్ చీరను ధరించి నవప్రాణంతో 
నవతరప్రణయంతో సపిందిసూ్తంది.’

‘వేసవిలో ఉదయం మాత్మే బాగంట్ంది. వరాషిలోలో మధాయాహనిం మాత్మే 
బాగంట్ంది. శీతాకాలంలో ఉదయం, మధాయాహనిం, గోధూళవేళలు మూడూ 
కూడా బాగంటాయి.’

మనుష్లు విదాయావంత్లు కావడం వలలో న్జంగా ఒనగూడే లాభం ఇటాలోంటి 
స్నిహిత్లు దొరకడం, ఇటాలోంటి ఉత్తరప్రత్యాత్తరాలు నడవడం. నడిచినవాటిన్ 
దాచుకోవడం, నమరేసుకోవడంతో ఆగకుండా నలుగరితో పంచుకోవడం.
యుగయుగాంతరాలుగా పరిచిత్లైనవాళలో జీవితమటాలోన్ పరిమళసు్తంది.

2014
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శ్రీకకృష్ణరాయ వర్వస్య

జోళదరాశి చంద్రశేఖరరడి్డగారిన్ న్ను సుమారు పదిహేన్ండలో క్రిందట 
బంగళ్రులో మొదటిసారి చూసాను. కాన్ ఆయనతో న్జమైన పరిచయం, 
స్నిహం, ఆతీ్మయతా అనీని ఒకకిసారే ఒకకిగంటలోన్ చకచకా వికసించేసాయి. 
శ్రీకృష్ణదేవరాయల పటాటుభిషేకం జరిగి 500 సంవతస్రాలు పూర్తయిన సందరభాంగా 
2009 లో తెలుగవిశవేవిదాయాలయం ఒక ప్రసంగగోషిఠి ఏరాపిట్ చేసింది. రాళళుబండి 
కవితాప్రసాద్ తో పాట్ న్ను కూడా ఒక వక్తగా పాల్్గనని ఆ సభకి చంద్రశేఖరరడి్డగారు 
ఎపుపిడొచాచురో, న్ను మాటాలోడింది ఎంతవినానిరో గాన్, ఆ సమావేశం అయిపోగాన్ 
ఆయన నా అభిమాన్గా, ఆరాధకుడిగా మారిపోయారు. మొదటోలో నాకు అర్థం 
కాలేదు. కాన్ నమ్మదిగా తెలసింది, శ్రీకృష్ణదేవరాయలపైన ఆయనకునని ఆరాధనవలలో 
కృష్ణరాయల గరించి ఎవరు మాటాలోడినా వారందరికీ ఆయన ఆరాధకుడిగా 
మారిపోతారన్.

ఆ తరువాత తెలుగవిశవేవిదాయాలయం శ్రీకృష్ణదేవరాయల మీద మరో గోషిఠి 
ఏరాపిట్ చేసింది. అందులో న్ను రాయల రాజనీత్మీద మాటాలోడాలన్ ఆయన 
కోరిక. ఈ సారి ఆయనకోసం చాలా శ్రద్ధగా ఆముక్తమాలయాదతో పాట్ మధయాయుగ 
భారతదేశచరిత్మీదా, రాజనీత్మీదా చాలా పుస్తకాలే చదివిమరీ మాటాలోడేను.

అకకిడితో ఆగలేదు. ఆముక్తమాలయాద కృష్ణదేవరాయలే రాశాడనడాన్కి 
ఆ పుస్తకంలోన్ అంతర్గతసాక్షష్ముందనీ, ఆయన దాసరికథ దావేరా తన అవస్థనీ, 
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ఆవేదననీ చిత్రించుకునానిరనీ న్ను చప్పిన మాటలు మళాళు మళాళు వినాలనని కోరిక 
అణచుకోలేక, ఈ సారి తన ఇంటోలోన్ కొందరు రసజు్ఞలతో మరొక గోషిఠి ఏరాపిట్ 
చేశారు. మొదటిసారి ఆ ఇంటికి వళళుగాన్ ఇంటిముందు న్లువత్్త కృష్ణరాయల 
విగ్హం సాక్షాతకిరించింది. ఆయన ఇంటోలో గ్ంథాలయంలో విజయనగరం 
మీదా, కృష్ణరాయలమీదా ఆయన స్కరించిన పుస్తకాలు చూస్్త న్నంత 
అలపిజు్ఞణో్ణ తెలసివచిచుంది. చంద్రశేఖరరడి్డగారి గరించి నాకేమీ తెలయకముందు, 
న్ను కృష్ణరాయలగరించి మాటాలోడగలగినంత స్వేచఛాగా, న్సస్ంకోచంగా ఇక 
మాటాలోడలేనన్ప్ంచింది.

కాన్ ఆరాధకుల సవేభావమే వేరు. వాళ్ళు ఎవరిన్ ఆరాధిసా్తరో వాళళు గరించి 
ఎవరు మాటాలోడినా చవికోసుకుంటారు. ఆ ప్రసా్తవన ఎకకిడ జరుగత్ందన్ తెలసినా 
కాళళుకు రకకిలు కట్టుకున్ వాలపోతారు. అందుకన్ ఆ తరువాతనుంచీ న్ను 
చంద్రశేఖరరడి్డగారికి ఎంత దూరంగా జరుగదామన్ ప్రయత్నిస్్త ఆయన నననింతగా 
తన ప్రేమబలంతో కటిటుపడేసూ్త వసు్తనానిరు.

ఈ మధయాలో మరన్ని సాహితయాగోష్ఠిలు, మరన్ని ఆతీ్మయప్రసంగాలు. ఇక 
అన్నిటికనాని చపపివలసింది, ఈ వసంతకాలంలో వారి జోళదరాశి గ్రామాన్కి ననుని 
ప్లచి మహోననిత్డైన వారి తండ్రిగారు గత్్త నారాయణరడి్డగారి సా్మరకపురసాకిరం 
నాకు అందించడం. ఆ మరానిడు ఆయనతో పాట్ న్నూ, మత్రుడు గంగారడీ్డ, 
మా అబాబాయి సాయిప్రమోద్ హంపీ విజయనగరం సందరిశ్ంచడం. మా అనుబంధం 
తపపిన్సరిగా చేరచువలసిన చోట్కే చేరిచుందన్ప్ంచింది. సాయంకాలమవుత్ననిది. 
భువనవిజయప్రాంగణంలో మేమాయనుని ఒక శాలువతో సతకిరించాం.

తకికినప్రపంచం ఎటైనా సాగనీ, ఏమైనా కోరుకోనీ, ఇకకిడొక మానవుడునానిడు. 
ఆయన సదా తలుచుకున్దీ, పులకించేదీ, పునః పునః ముచచుటించేదీ ఒకకిటే. 
అది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. కృష్ణరాయల జీవితచరిత్, తేదీలతో, ఆధారాలతో, 
వాఙ్మయవిశేష్లతో ఆయన ఆ కథన్ ముందు ఒక క్రమంలో తలుచుకుంటూ 
ఉంటాడు. మనకి చపూ్త ఉంటాడు. ఇంతలో మళాళు చివరినుంచి మొదలుపడతాడు. 
ఉననిట్టుండి ఆరవీటి వంశం నుంచి సంగమవంశం గరించి మాటాలోడతాడు. 
మధయాలో త్మ్మరుసు గరొ్తసా్తడు. ఆయన గరించి తలుచుకోగాన్ ఆయనకు తన 
జీవితకాలం పడుగనా విననివన్ని గరొ్తసా్తయి. కొన్నిటిన్ నము్మతాడు. కొన్నిటిన్ 
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నమా్మలనుకోడు. మధయాలో నాబోటివాళ్ళు కించిత్ జా్ఞనంతో శ్రీకృష్ణదేవరాయలగరించి 
ఏదో మాటాలోడతారు. ఆయన దాన్ని మొదటిసారి వింట్ననింత ఆశచురయాంతో, కొత్త 
విషయాలు తెలుసుకుంట్ననిట్లోగా చవులు రికికించి వింటాడు.

శ్రీకృష్ణదేవరాయల గరించి చంద్రశేఖరరడి్డగారితో మాటాలోడటం ఒక 
అనుభవం. జీవితకాలమంతా ఒక గరువుకో, ఒక కవికో, ఒకే ఒకకి స్త్రీకో అంకితం 
చేసినవాళళు దగ్గర మాత్మే కనవచేచు తదేకతవేం, తాదాత్మష్ం అకకిడ కన్ప్సా్తయి.

ఇన్నిళ్ళుగా చంద్రశేఖరరడి్డగారి శ్రీకృష్ణరాయాంకితమైన జీవనవరివసయాను 
చూసినతరువాత ఈ ‘శ్రీకృష్ణరాయం’ నాకు కొత్తగా కన్ప్ంచడం లేదు. ఇవనీని 
ఆయనదావేరా విననివిషయాలే. బహుశా ఆయన్ మళాళు ఈ పుస్తకం తన చేత్లోలోకి 
తీసుకుననిపుపిడు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల గరించి మళాళు కొత్తగా తెలుసుకుంట్ననిట్టు 
పరవశిసా్తడేమోనన్ కూడా నాకు అనుమానంగా ఉంది.

చంద్రశేఖరరడి్డగారి విషయంలో నాకు మరొక ఆలోచన కూడా ఉంది. 
‘ఆముక్తమాలయాద’ పూరి్తచేసిన తరువాత శ్రీకృష్ణదేవరాయల మనఃసి్థత్ ఎలా 
ఉండిఉంట్ంది? అదంతా ఒక నవలగా రాయాలనని కోరిక. న్ను ఆ నవల రాసి 
చంద్రశేఖరరడి్డగారికి కానుక చేస్్త, దాన్వలలో ఆయన కృష్ణదేవరాయలకి పడ్డ 
అపుపినుంచి కొంతైనా బయటపడతాడన్ నాకొక వర్రి ఊహ.

2014
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ఎస్ .ఆర్ . శంకరన్ : ఒక జాఞాపకం

ఎస్.ఆర్ . శంకరన్  గారిన్ న్ను చూసిన సందరాభాలు చాలా తకుకివ. నాకు బాగా 
గరు్తననిది, 1995 లోననుకుంటాను, గదదార్  మీద హతాయాప్రయతనిం జరిగినపుపిడు 
దాన్ని ఖండిసూ్త, హైదరాబాద్ లో ఒక ఊరేగింపు తీసి పదదా సభ చేసారు. న్ను 
దూరంగా న్లుచున్ ఆ సభన్ చూసు్తనానిను. ఆ సమయంలో అదిలాబాద్  జిలాలోకు 
చందిన గోండుమత్రులు కొందరు కన్ప్ంచారు. వాళ్ళు నాతో ‘ఇదిగో, ఇకకిడ 
చూడండి ఎవరునానిరో!’ అన్ ఒకాయనుని చూప్ంచారు. ఆ రాత్రివేళ, అకకిడ 
పారుకి చేసిన కారలోమధయా క్రీనీడలో తెలలోన్దుసు్తలోలో కన్ప్ంచినాయనుని శంకరన్  అన్ 
సులువుగాన్ గరు్తపటాటును. కాన్ న్నాయనుని చూడటం అదే మొదటిసారి. కాన్ 
ఆయన గరించి వినడం మాత్ం అది మొదటిసారి కాదు.

1987 లో ననుని జిలాలో గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా న్యమసూ్త ప్రభుతవేం ఇచిచున 
ఉత్తరువేలమీద ‘ఎస్ .ఆర్ . శంకరన్ ’ అన్ పేరు చూసి భమడిపాటి జగనానిథరావుగారు 
ఉదేవేగభరిత్లు కావడం నాకింకా గరు్తంది. ‘చాలా అదృషటుమయాయా, నీకు 
ఇట్వంటి మన్షి చేత్లమీంచి ఉత్తరువేలు రావడం!’ అనానిరాయన. ‘నీకు తెలుసా, 
శంకరన్  అంటే పాంటూ, చొకాకి తొడుకుకినని ఋషి. మా అననియయా (భారతప్రభుతవే 
కారయాదరిశ్గా పదవీవిరమణ చేసిన బి.క. రావు) ఆయన్ని భద్రాచలరామదాసుతో 
పోలుసా్తడు. రామదాసు ప్రభుతవేన్ధులో్త దేవుడికి గడి కడితే, ఈయన దళత్లకి 
స్వ చేసు్తనానిడంటాడు’ అన్ కూడా అనానిరు.

న్ను సమగ్గిరిజనాభివృది్ధ సంస్థ, పారవేతీపురంలో ట్రైన్ంగ్  అయియా అకకిడే 
ఉదోయాగంలో చేరాను. అపుపిడు మాకు జిలాలో కలెకటురుగా ఎం.వి.ఎస్ . ప్రసాద్  
వునానిరు. ఆయన మచచులేన్ మన్షి. అంకితభావం కలగిన వయాకి్త. శంకరన్  గారు 
నలూలోరు జిలాలో కలెకటురుగా ఉననిపుపిడు, ప్రసాద్  గారు కందుకూరు రవనూయా డివిజనల్  
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అధికారిగా ఉదోయాగజీవితం ప్రారంభించారు. ఆయన పన్తీరు మీద శంకరన్  ముద్ర 
సపిషటుంగా కన్ప్ంచేది. ఒకసారి విజయనగరంలో కలెకటురు ఛాంబరులో కూచున్ 
మాటాడుత్ననిపుపిడు ప్రసాద్  గారు ‘ఇపుపిడే శంకరన్  మాటాలోడారు..’ అంటో 
ఏదో చపు్తంటే, నాకు ఆ మాటలు ‘ఇపుపిడే ఎవరో లోకాతీతవయాకి్తతో మాటాలోడాను’ 
అన్ చపు్తననిట్టుగా అన్ప్ంచడం నాకింకా గరు్తంది. అపపిటి మా ప్రాజెకుటుఅధికారి 
ఎల్ .వి. సుబ్రహ్మణయాం సంగత్ సరే సరి. ఆయన రోజుకొకకిసారనాని శంకరన్  గారిన్ 
తలవకుండా ఉండేవారు కాదు. ఆయన సూఫూరి్తవలలోన్ తాను గిరిజనప్రాంతాలోలో 
పన్చేసు్తనానినన్ చపేపివారు.

కాన్ ఇదేదీ శంకరన్  గారి గరించిన న్జమైన పరిచయం కాదు. ఆయన 
గరించిన న్జమైన పరిచయం నాకు నలలోమల అడవులోలో ఒక మారుమూల 
చంచుగూడంలో దొరికింది. దాన్ గరించి మీకు చపాపిలన్ ఈ నాలుగ మాటలూ 
రాసు్తననిది.

న్ను కరూనిలు జిలాలోలో జిలాలో గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా చేరిన తరువాత 
అపపిటి మా జిలాలో కలెకటురు టి.ఎస్ . అపాపిరావు బైరూలోటిలోనూ, మహానందిలోనూ 
రండు చంచుసదసుస్లు న్రవేహించారు. ఆ సదసుస్లకు హాజరైన చంచుపదదాలు 
చపుపికునని సమసయాలని గూడేలవారీగా రాసుకున్, ఆ సమసయాలకి ఎట్వంటి 
పరిష్కిరాలు చూప్ంచాలో ఆదేశాలు కూడా రాసి, వాటిన్ అమలు చేస్లా చూస్ 
బాధయాత నాకు అపపిగించారు. అందులో చాలా పరిష్కిరాలు న్ను తొందరగాన్ 
అమలు చేయగలగానుగానీ, ఒక చంచుగూడం పన్ చాలారోజులు అపరిషకిృతంగా 
ఉండిపోయింది. అది నందాయాల రవనూయా డివిజనులో బండిఆత్మకూరు మండలాన్కి 
చందిన నమళలోకుంట చంచుగూడం చంచులు, తమ భూమగరించి చపుపికునని 
సమసయా. నందాయాల రవనూయా డివిజన్  అధికారితో కలసి ఆ గూడేన్కి వళలో, ఆ సమసయాను 
పరిశీలంచమన్ కలెకటురు ఆదేశాలచాచురు. కాన్ న్ను ఎన్నిసారులో కలసినా నందాయాల 
ఆర్ డిఓ నాతో పాట్ ఆ గూడేన్కి రావడాన్కి సుముఖత చూప్ంచలేదు. ఎపుపిడడిగినా 
ఇవాళా రేపూ అంటూ వాయిదా వేస్వాడు. ఒకసారి పనునిలు వసూలన్వాడు, 
మరోసారి రైసు మలులోల తన్ఖీ అన్వాడు. లేకపోతే సిన్మా హాళ్ళు రయిడింగ్  
చేసు్తనానినన్వాడు. చివరికొకసారి అతన్ని గటిటుగా హెచచురించి అపపిటికపుపిడు 
నాతో రాకపోతే జిలాలోకలెకటురుకి చపా్తననడంతో, కలెకటురు భయంతో నా వంట 
బయలుదేరాడు.
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మేం బండి ఆత్మకూరు వళాలోక అసలు సంగత్ అర్థమయియాంది. బండి ఆత్మకూరు 
నందాయాల-ఆత్మకూరు రహదారిమీద ఉండే గ్రామం. ఇపుపిడు మండల కేంద్రంగా 
ఉంది. ఏనుగల వీరాసావేమయయా కాశీయాత్రాచరిత్ చదివినవాళళుకి ఆయన ఆ 
దారిన్ శ్రీశైలం వళాలోడన్ గరు్తంట్ంది. మేం బండి ఆత్మకూరు వళళుగాన్ మాకు 
తెలసిందేమటంటే, అకకిడి మండల రవనూయా అధికారికిగాన్, అయన కారాయాలయంలో 
సిబబాందికిగాన్, నమళళుకుంట చంచుగూడం ఎకకిడుంట్ందో తెలయదు. వాళళువరూ 
ఆ గూడేన్కి ఎపుపిడూ వళళులేదు. అదేదో పదదాపులుల మధయాన అడవిలో ఉంట్ందన్ 
వాళళు ఊహ. అందుకే అకకిడికి పోవడాన్కి ఆర్  డిఓ కూడా చొరవచూపలేదు. 
చివరికి ఎటాలోగయితేన్ం, ఆ గూడేన్కి గాలచనానియపాలెం అన్ ఊరిమీంచి వళాలోలన్ 
తెలసింది. అందరం ముందా ఊరికి వళాలోం. అకకిడ పూరవేకాలపు గ్రామాధికారి 
ఒకాయన్ని పట్టుకునానిం. ఆయనకు ఆ గూడం తెలుసు. కాన్ ఆయన కదలేలోన్ 
పరిసి్థత్లో ఉనానిడు. దాంతో మాకు ఇదదారు గ్రామసు్థలని తోడుగా పంప్ంచాడు. 
ఊరి పలమేరలు దాటగాన్ అడివి మొదలయియాంది. బండిబాట కూడా లేదు. వటిటు 
కాలబాట మాత్మే. అయినా ఆ కంపదారిలోంచే ఎటాలోన్ దారి చేసుకుంటూ, జీపులు 
ముందుకు తోలంచారు. ఇంక గూడం అరకిలోమీటరు దూరముందనగా, మాకు 
తోడువచిచున గ్రామసు్ధలు ‘మనమకకిడ జీపులు దిగి కాలబాట పటాటు’లనానిరు. మేం 
గూడంలో అడుగపటేటుటపపిటికి మధాయాహనిం రండుగంటలయింది.

నమళళుకుంట చాలా అందమైన గూడం. చుటూటు పచచున్ అడివి. ఒక పకకిగా 
చరువు. బహుశా రోజూ నమళ్ళు వచిచు అకకిడ నాటయామాడతాయేమో, అందుకన్ 
నమళళుకుంట అన్వుంటారు. మేమా రోజు అకకిడికొసా్తమన్ ఆ చంచులకు 
తెలయకపోయినా, ఆ రోజు అకకిడ చాలామందే ఊళ్లోవునానిరు. ముఖయాంగా 
చంచుసదసుస్కి వచిచు సమసయాలు చపుపికునని చంచుపదదాలు కూడా వునానిరు. 

ఆ సమసయా చాలా సపిషటుంగా ఉంది.  అదేమంటే, వాళ్ళు అడివి కొట్టుకున్ సాగలోకి 
తెచుచుకునని భూమన్ కొందరు దళత్లు సావేధీనం చేసుకున్, స్దయాం చేసుకుంట్నానిరు. 
అదేమన్ అడిగితే, ఆ భూమమీద తమకే హకుకిందన్ వాదిసు్తనానిరు. దళత్లేమో 
చంచులు తమన్ బదిరిసు్తనానిరనీ, విలలోంబులు ఎకుకిపడుత్నానిరనీ వాపోయారు. 
ఎకకిడో మారుమూల నలలోమల అడవిలో సభయానాగరికప్రపంచాన్కి దూరంగా, రండు 
పేదవరా్గలు ఒకరి మీద ఒకరు కత్్తలు నూరుకుంట్నని దృశయామది. సాధారణంగా 
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గ్రామాలోలో భూమ తగాదా వచిచునపుపిడు రవనూయా ఉదోయాగలు చేస్ పన్ భూమరికారు్డలు 
తెరిచిచూడటం, ఫీలు్డ మెజర్ మెంట్  బుకుకిలు ఆధారంగా సరేవేయరుతో మళాలో భూమ 
కొలతలు కొలప్ంచడం. ఒక గ్రామాధికారిగా నా తండ్రి ఇట్వంటి పన్న్ ఎన్ని 
సారులో చేసూ్తండటం నా చిననితనంలో న్నన్నిసారులో చూసాను. ఆ రోజు కూడా అలాన్ 
రవనూయా అధికారులు గాలచనానియపాలెం గ్రామరికారు్డలు తెరిచి చూసారు.

ఆ రికారు్డలు తెరిచినపుపిడు మాకు కలగిన కనువిపుపిన్ న్ను జీవితమంతా 
మరవలేను. ఆ రికారు్డల ప్రకారం అకకిడ, అంటే ఆ మారుమూల చంచుగూడంలో, 
మొత్తం భూమ ఎపుపిడో సరేవే చేసి ఉంది. సరేవే చేసి స్టిల్  చేసిన భూమన్ 
చాలామంది చంచులకి, కొందరు దళత్లకి, ఒకరిదదారు బోయలకి పటాటులచిచునట్టు 
ఉంది. ప్రత్ పటాటుకీ సపిషటుమైన సరిహదుదాలునానియి. అంతే కాదు, అన్నిటికనాని 
ముఖయాం, భవిషయాత్్తలో ఎపుపిడైనా చంచువాళలోకీ, తకికిన బీదవాళలోకీ మధయా తగాదా 
వసు్తందేమో అనని ఆలోచనతో, ఏ వరా్గన్కి ఆ వరా్గన్కి విడివిడిగా, దూరం దూరంగా 
పటాటులచిచునట్టుగా కూడా కనబడుతోంది.

ఆ భూమ రికారు్డలమీద అవి తయారుచేసిన సంవతస్రం చూసాం. అది 
63 లేదా 64 ప్రాంతమన్ గరు్త. అంటే న్ను పుటిటునపుపిడననిమాట. మాతో వచిచున 
గ్రామసు్థలు, ‘అయాయా, శంకరన్  గారన్ ఒక కుర్వాడు నందాయాల సబ్ కలెకటురుగా 
పన్చేసాడు. ఆ రోజులోలో మా ఊళ్లో వారం రోజులు మకాముండి ఈ పనంతా 
చేసా’డనానిరు.

మాకు న్ట మాట రాలేదు. 1990 లో, మేమా గూడం ఎకకిడుందో 
కూడా తెలుసుకోలేన్ రోజులోలో, ఆ గూడేన్కి రావడాన్కి ఎంతమాత్ం ఇషటుపడన్ 
ఆర్ డిఓ న్ బదిరించి అకకిడకు తీసుకువళలోవలసి వచిచున సందరభాంలో, మాకనాని 
సుమారు మూడు దశాబాదాల ముందట ఒక మానవుడు ఆ గ్రామాలు త్రిగి, ఆ అడవిన్ 
సరేవే చేసి బీదవాళలోకోసం భూమ పంచి ఇచాచుడన్ తెలసినపుపిడు, నాకు ఆ మన్షి 
పటలో కలగిన ఆరాధనాభావం అంతా ఇంతా కాదు. రాష్టప్రభుతవేకారయాదరిశ్గా, 
భారతప్రభుతవేకారయాదరిశ్గా వివిధపదవులోలో ఉననిపుపిడూ, పదవీవిరమణ తరువాతా 
కూడా శంకరన్  చేసిన కృషి గరించి చపపిడాన్కి చాలామంది ఉనానిరు. కాన్ 
సుమారు యాభైఏళలో కిందట ఆ మారుమూల అడవిలో ఆయన చేసిన ఆ పన్ గరించి 
గాలచనానియపాలెం భూమరికారు్డలకి తపపి మరవరికీ తెలయదు!
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భారతప్రభుతవేపాలనాసరీవేసులో చేరాలన్ ప్రత్ యువతీ, యువకుడూ 
కోరుకుంటూన్వుంటారు. కాన్ ఆ సరీవేసులో చేరిన తరువాత చివరి న్మషందాకా 
శంకరన్  లాగా అంకితభావంతో పన్చేసిన అధికారులని న్న్ంకా చూడవలస్వుంది.

2012
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సంసకాకృతీ వాచకం

నేన్క గిరిజన గ్రామంలో పుటాటును. మా ఊరితోపాట్, మొత్తం 9 గ్రామాలకు 
మా నాననిగారు గ్రామకరణంగా పన్చేస్వారు. అవనీని గిరిజనగ్రామాలూ, 
కుగ్రామాలూనూ. ఆయన ననుని కూడా తనతోపాట్ ఆ గ్రామాలమ్మటా, 
పలాలమ్మటా, సంతలమ్మటా త్పుపితూ ఉండేవారు. ఆయనను కలవడాన్కి వచేచు 
గిరిజనరైత్లని చూసూ్తన్ మా ఇంటోలో తెలలోవారేది. నా పసితనమంతటా, ఆ ఊళ్లో, 
ఏడాది పడుగనా గిరిజనజీవితసంరంభం కన్ప్సూ్తండేది. అడవిరాజుల పండగ, 
గంగాలమ్మ పండగ ఇపపిటికీ న్ను నా పండగలన్ అనుకుంటాను. ఏళలో తరువాత, 
అనుకోకుండా న్ను గిరిజనసంక్షేమశాఖలో జిలాలో అధికారిగా ఉదోయాగంలో చేరాను. 
అందులో భాగంగా గత పాత్కేళ్లోగా గిరిజన సంక్షేమాన్కీ, గిరిజనాభివృది్ధకీ 
సంబంధించిన కారయాక్రమాల గరించి ఆలోచించడం, ప్రణాళకలు రూపందించడం, 
అమలుచేయడం, పరయావేక్షించడం నా జీవితంలో ముఖయాభాగంగా మారిపోయాయి. 

కాన్ రాష్టంలో చూడవలసిన ముఖయామైన గిరిజనప్రాంతాలనీని చూసిన 
తరువాత, వారి గరించి చదవవలసినదంతా చదివిన తరువాత, ఇపుపిడు ఇకకిడ 
న్లబడి ‘నాకు గిరిజనుల గరించి న్జంగా ఏం తెలు’సన్ ప్రశినించుకుంటే, ఏమీ 
తెలయదన్ అన్ప్స్్తంది. 

గిరిజనజీవితంగరించీ, సంసకిృత్ గరించీ ప్రభుతవేంలోకానీ, పత్రికలోలోకానీ, 
ప్రజలోలోకానీ న్జంగా తెలసినవాళ్లో ఎవరైనా ఉనానిరా? అన్ ప్రశని కూడా 
నాకు కలుగతోంది.  ప్రసిద్ధ ఒరియా రచయిత గోపీనాథ మహంత్ రాసిన 
‘అమృతసంతానం’ నవల చదివినపుపిడు గిరిజనులకు వారిదే అయిన ఒక 
ప్రాపంచికదృకపిథం ఉంట్ందనీ, ఆ ప్రాపంచికదృకపిథాన్ని పసిగటటుకుండా మనం 
వారిన్ ఎననిటికీ అర్థం చేసుకోలేమనీ గ్హించాను. ఇపపిటికి ఒక శతాబదాం కిందట 



304 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

గంజాం జిలాలోలో సవరవారికోసం గిడుగ రామూ్మరి్త వాచకాలు రూపందిసు్తననిపుపిడు, 
అరవై డబ్భా ఏళలో కిందట మహారాష్టలో భిలులోల కోసం థకకిర్  బాపా అశ్రమపాఠశాలలు 
తెరుసు్తననిపుపిడూ, మధయాభారతంలో ఎలవేన్  గోండుల కథలు స్కరిసు్తననిపుపిడూ, 
హైమండార్ఫూ  కొండరడలో గరించీ, చంచుల గరించీ అధయాయనం చేసు్తననిపుపిడూ, 
వననిలకంటి రాఘవయయా యానాదుల గరించి మాటాలోడుత్ననిపుపిడూ, వారు ఆయా 
గిరిజనతెగల గరించిన సమాచారాన్ని స్కరించడం కనాని కూడా ఎంతో ప్రేమతో, 
ఉతాస్హంతో వారి ప్రపంచంలో సంచరించడం మీదన్ ఎకుకివ దృషిటు పటాటురన్ 
అర్థమైంది. 

సావేతంత్యారోం వచిచున తరువాత, మరీ ముఖయాంగా గిరిజనాభివృది్ధ కారయాక్రమాలు 
ఊపందుకునని తరువాత ఇట్వంటి అధయాయనాలు, ఇట్వంటి గిరిజన 
లోకసంచారులు రానురాను కనుమరుగయిపోయారనని విష్దవాస్తవం కూడా నాకు 
నమ్మదిగా తెలసొచిచుంది. 

2
గిరిజన ప్రాపంచికదృకపిథం గరించి తెలయకుండా గిరిజనులతో మమేకం కావడం 
కషటుం. గిరిజనులతో మమేకం కాకుండా వారి ప్రపంచంలో చోట్ దొరకడం 
కూడా కషటుం. గత నలభై ఏభై ఏళ్లోగా, ముఖయాంగా గిరిజన ఉపప్రణాళక వూయాహం 
అమలుకావడం మొదలయిన తరువాత, గిరిజనుల పేరిట ప్రభుతవేం కేటాయిసు్తనని 
న్ధులు, చేపడుత్నని కారయాక్రమాలు రాశిలో అనూహయాంగా పరిగాయి. కాన్ 
గిరిజనులకీ, ప్రభుతావేన్కీ మధయా సాంసకిృత్కఅంతరం కూడా అదే మోతాదులో 
పరిగిందనాల. 

ఒకపుపిడు కొమరం భీమ్  త్రుగబాట్ చేస్్త, ఆ విషయాన్ని అర్థం 
చేసుకోవడాన్కి న్జాం నవాబు వంటివాడికి కూడా ఒక యాంత్రొపాలజిసుటు 
అవసరమయాయాడు. కాన్ ఇపుపిడు గిరిజనుల గరించి మాటాలోడటాన్కి కానీ, వారి 
గరించి ప్రణాళకలు రూపందించడాన్కి గానీ, లేదా వారి సమసయాలగరించి 
చరిచుంచడాన్కి గానీ తమకు ఎట్వంటి ప్రతేయాకపరిజా్ఞనం, నైపుణయాం అవసరం లేనటేటు 
ప్రభుతవేం, మీడియా భావిసు్తనానియి. గిరిజనవయావహారాలకి సంబంధించి ప్రభుతవేం, 
ప్రజలు, చివరికి విపలోవకారులు కూడా బాహాటంగా కనబరుసు్తనని ఈ అజా్ఞనం, 
ఎంతో పరిహాసాసపిదంగానూ, హృదయవిదారకంగానూ కన్ప్స్్తంది. 
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ఒక చినని ఉదాహరణ చపా్తను, ఎన్మదేళలో కిందట ప్రభుతవేం నకస్లైటలోతో 
చరచులు జరుపుత్ననిపుపిడు ప్రత్ ఒకకిరూ ‘1/70 చటటుం’ గరించి మాటాలోడుతూ 
వచాచురు. కాన్ 1/70 దాన్కదే ఒక చటటుం కాదనీ, 1959 భూబదలాయింపు 
న్షేధరగయాలేషనుకు అది కేవలం ఒక సవరణ మాత్మేనన్ వారిలో ఏ ఒకకిరికీ 
తెలయకపోవడం నననింతో ఆశచురయాపరిచింది. దాదాపుగా ప్రత్ అస్ంబీలో 
సమావేశంలోనూ గిరిజనసంక్షేమం గరించి మాటాలోడుత్ననిపుపిడు, ప్రత్ 
రాజకీయ పారీటుకి చందిన నాయకుడు కూడా ‘ఐదవ షెడూయాలు ప్రాంతాలను ఆరవ 
షెడూయాలులో కలపాలన్’ డిమాండ్  చేసూ్త ఉంటాడు. భారతరాజాయాంగం గరించి 
తెలసినవాళలోకవరికైనా ఆ మాటలు నవువే తెప్పిసా్తయనడంలో అత్శయోకి్త లేదు. 
ఈ మధయాన్ రాష్ట శాసనసభలో, శాసనమండలలో గిరిజన ఉపప్రణాళక పైన 
చటటుం చేయటాన్కి గౌరవసభుయాలు సిద్ధపడ్డపుపిడు, అలా చటటుం చేయడాన్కి ముందు 
ప్రభుతవేం గిరిజన సలహామండలన్ సంప్రదించాలనని కనీసపరిజా్ఞనం కూడా వారిలో 
ఎవరికీ లేకపోవటం, నాకంతో మనసా్తపం కలగించింది. 

విధానపరమైన అంశాలోలోనూ, నాయాయపరమైన, పాలనాసంబంధమైన 
అంశాలోలోనూ మాత్మే కాదు, అసలు గిరిజనసంక్షేమపథకాలని ప్రజలోలోకి 
తీసుకువళలోడంలో, వాటిన్ సక్రమంగా అమలుచేయటంలో గిరిజనుల గరించిన మన 
అజా్ఞనం మనకి ఎంత అడు్డ పడుత్ందో న్ను గత పాత్కేళ్లోగా చూసూ్తన్ ఉనానిను. 

అది ప్లలోలని బడికి తీసుకురావడం కావచుచు, ఒక ప్రాథమక ఆరోగయాకేంద్రం 
పన్చేస్లా చూడటం కావచుచు, ఒక నూతనవంగడం ప్రవేశపటటుడం కావచుచు, ఒక 
ఎత్్తపోతల పథకం ఏరాపిట్ చేయటం కావచుచు, ఏ కారయాక్రమమైనా గిరిజనసంసకిృత్ 
గరించి తెలయకుండా అమలుపరచడంలో పరయావసానాలు ఎంత బీభతస్కరంగా 
ఉంటాయో ఏ గిరిజనప్రాంతాన్ని చూసినా మనకిటేటు బోధపడుత్ంది. 

శాశవేతగృహన్రా్మణపథకం మొదలుపటిటు సుమారు మూడు దశాబాదాలు 
కావసు్తననిపపిటికీ, గిరిజనజీవితాన్కీ, గిరిజనసంసకిృత్కీ అనువుగా తకుకివఖరుచుతో 
ఒక శాశవేతగృహాన్ని న్రి్మంచడమెటాలోన్ మనమపపిటికీ తెలుసుకోలేకపోయాం. గిరిజన 
బాలబాలకలు ప్రకృత్ఒడిలో పువువేలాలోగా, పక్షులాలోగా కలకలాలోడుతూ బతకడాన్కి 
అలవాట్ పడ్డవాళ్లో. వాళలోన్ పాఠశాలలకి తీసుకువచిచునపుపిడు వాళలో ఇంటి భాషకీ, 
బడిభాషకీ మధయా అంతరాన్ని తగి్గంచడమెటాలోన్ మనమపపిటికీ న్రుచుకోలేకపోయాం. 
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ఒకపుపిడు, పారవేతీపురం గిరిజనప్రాంతాలోలో సవరలు, జాతాపులు తమకునని 
కొదిదాపాటి కొండపోడులోన్ నవధానాయాలూ పండించుకోవటం న్ను కళాలోరా చూశాను. 
ఆనాటి వారి ఆహారభద్రతను త్రిగి మళాలో వారికి అందించడమెటాలోన్ మనకిపపిటికీ 
అర్థం కాలేదు. 

ఈ మాటలు రాసు్తననిపుపిడు నాకొక సంగత్ గరొ్తసు్తననిది. 2005 నాటి మాట. 
అపపిటోలో, పాడేరు ప్రాంతంలో విషజవేరాలు వాయాప్ంచాయి. దాదాపు 4 లక్షల మంది 
గిరిజనులు జవేరంబారిన పడా్డరు. అన్ని రాజకీయపక్షాలతో పాట్, మానవహకుకిల 
కమషన్  కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని పరయాటించింది. గిరిజనులకు వైదయాం అందించడం 
లేదంటూ వారు ప్రభుతావేన్ని న్లదీశారు. 

అపుపిడు ఆ విషజవేరాలకు కారణాలీని, ఆందుకు పరిష్కిరాలీని అన్వేషించడం 
కోసం పాడేరులో అన్ని శాఖల అధికారులతో, వైదయాఆరోగయాశాఖాధికారులతో గిరిజన 
మహిళాసంఘాల నాయకులతో ఒక పదదా సమావేశం న్రవేహించాం. ఆ సమావేశంలో 
వైదయాఆరోగయాశాఖ అధికారులంతా, గిరిజనులకి మూఢవిశావేసాలు అధికమనీ, వారికి 
ఆధున్కవైదయాంకనాని సాంప్రదాయికవైదయాం మీదన్ ఎకుకివ నమ్మకమనీ, అందుకన్ 
మెడికల్  అఫీసరలోకనాని, గరవయయాలేని వారకుకివ నము్మత్నానిరనీ వాపోయారు. 

ఆ మాటలు వింటే అప్రయతనింగాన్ నాకొక ప్రశని కలగింది. మనం ఇంత 
శ్రమతో, వయాయంతో, ఇంత అధికారగణంతో ప్రచారం చేసు్తననిపపిటికీ, మన 
వైదయాఆరోగయాకేంద్రాలు ఎందుకు విఫలమవుత్నానియి? ఎట్వంటి మందీ, మారబాలం, 
ధనసంపతీ్త లేన్ ఒక గిరిజనవైదుయాడు తన సమాజాన్ని ఎటాలో ఆకరిషించగలుగత్నానిడూ? 
అన్. 

ఆలోచిస్్త నాకేమన్ప్ంచిందంటే, ఒక గ్రామంలో ఉనని మనుష్లంతా 
జవేరం బారిన పడా్డరనుకోండి, మన మెడికల్  ఆఫీసరూలో, మన ఏఎననిము్మలూ, మన 
మండలాధికారులూ, ఆ గ్రామాన్కి వళలోవలసివచిచునందుకు ఎంత గందరగోళం 
సృషిటుసా్తరో ఊహించలేన్ విషయం కాదు. ఈ జవేరాల గొడవే లేకపోతే, తాము 
దిగవప్రాంతాలోలో తమ కుట్ంబసభుయాలో్త తీరిగా్గ గడిపేవాళలోం కదా అనని ఆలోచన 
వాళలోనంతో కలవరపాట్కి గరిచేసు్తంది. ఆ గ్రామాన్కి వళలోకతపపినందుకు వాళలో 
ముఖాలోలో చపపిలేనంత ఆదురాదా, విసుగూ దాచినా దాగవు. వాళలో ముఖాలు చూస్్త ఏ 
గిరిజనుడికీ ఎట్వంటి సాంతవేనా దొరకదు. 
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అదే గరవయయా అనుకోండి, అతణి్ణ చూస్్త, గిరిజనులకి, అన్నిటికనాని ముందు 
ఒక సంగత్ న్శచుయం. అదేమంటే, అతడు తమ మన్షి. తమలో మన్షి. తమ మధయాన్ 
ఉంట్నానిడు. తమతోన్ జీవిసు్తనానిడు. రాత్రి కాగాన్ ప్రభుతావేధికారులాలోగా జీపులెకికి 
పాడేరుకో, నరీస్పటానిన్కో, విశాఖపటానిన్కో వళలోపోడు. తమను చుట్టుముటిటున 
క్రిములమధయా, దోమలమధయా, విషపూరితజవేరాలమధయా తమతోపాటే బత్కుత్నానిడు. 
ఈ ఒకకి అంశం చాలు, ఒకకి గరవయయా, సమస్త ప్రభుతవేకారయాక్రమాల కనాని 
గిరిజనులకు ఎకుకివ విశవేసనీయంగా కనబడటాన్కి! అంతే కాదు, అతడు తన 
దగ్గరకు వచిచున గిరిజనులన్ కంగారుపటటుడు. వారిన్ భయభ్ంత్లకి గరిచేయడు. 
వాళలోకి ధైరయాం చపా్తడు. పూరవేకాలపు ఆదిమసమాజాలోలోన్ ష్మాన్ లాగా అతడు 
కేవలం వైదుయాడు మాత్మే కాదు, హీలర్  కూడా. అందుకన్ ఆ రోజు మాటాలోడినవాళలోలో, 
ఒక కముయాన్టి ఆరోగయాకారయాకర్త కూడా, తనకు జవేరమొస్్త తాను కూడా ఓ గరవయయా 
దగ్గరకే వళాలోనన్ చప్పినపుపిడు నాకేమీ ఆశచురయాం కలగలేదు.

3
విదయా మనుష్లని విముక్తం చేసు్తందనీ, బలోపేత్లని చేసు్తందనీ, భారతదేశవిముకి్త 
భారతప్రజానీకాన్ని విదాయావంత్లని చయయాడంలోన్ ఉందనీ చాటి చప్పిన 
తొలవైతాళకులు సావేమ వివేకానందులు. విదయా అంటే కేవలం అక్షరాసయాత అన్ 
ఆర్థంలోన్ ఆయన మాటాలోడలేదు. ఆయన దృషిటులో విదయా అంటే మనుష్లని 
రూపందించే కశలయాం. ముందు మనం మనుష్లుగా మారకుండా మరొకరిలో 
మానవతావేన్ని మేల్కిలపిలేం. గిరిజనులని విదాయావంత్లని చయాయాలనుకున్వాళ్ళు, 
వాళళున్ అభివృది్ధపథంలోకి తీసుకురావాలనుకున్వాళ్ళు ముందు తాము 
విదాయావంత్లు కావాల. 

అందుకన్, గిరిజనప్రాంతాల గరించీ, గిరిజనసంసకిృత్ గరించీ నా 
అజా్ఞనం నాకు తెలయవసు్తననిపుపిడలాలో న్ను గత ముప్పిఏళ్లోగా డా. శివరామకృష్ణ 
వైపు చూసూ్త వసు్తనానిను. నాతో పాట్ మరికొందరు ఉననితాధికారులు కూడా 
ఆయనను సంప్రదించి తమ కారయాక్రమాలని ప్రయోజనవంతం చేసుకోవడం కూడా 
నాకు తెలుసు. తెలుగగిరిజనుల జానపదగీతాలమీద పరిశోధన చేసినపపిటి నుంచీ, 
ఇపుపిడు చంచుయువకులతో రచనలు చేయిసు్తండటం దాకా డా. శివరామకృష్ణ 
తెలుగ గిరిజనజీవితం పైన ప్రసరిసూ్త వసు్తనని వలుగ అపారం.
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ఇపుపిడు మన చేత్లోలో ఉనని ఈ చిననిపుస్తకం కూడా అందులో భాగమే. 
సంగ్హంగాన్ ఉననిపపిటికీ ఈ రచన సమగ్ంగా ఉందన్ కూడా చపాపిల. ఇందులో 
గిరిజనుల కాలచక్రం, జీవనవిధానం, ఆటపాటలు, చరిత్లతో పాట్ రాజాయాంగం 
కలపించిన రక్షణలు, పోరాటాలు, ప్రణాళకలు కూడా ఉనానియి. గిరిజనప్రాంతాలోలో 
సంభవించిన ప్తూరీలు, పోరాటాల ప్రసా్తవన కూడా ఉంది. అయితే ఇది కేవలం 
ఒక పరిచయం మాత్మే. ఇందులో ప్రసా్తవించిన ఎన్ని అంశాల మీద మరన్ని 
సవివరమైన అధయాయనాలు రావాల. ప్రత్ ఒకకి గిరిజన తెగ గరించీ, నానాటికీ 
అదృశయామవుత్నని వారి సంసకిృత్ గరించీ, సంప్రదాయాల గరించీ మనం సతవేరమే 
తెలుసుకోవాల.

ముప్పిఏళలో కిందట శివరామకృష్ణ ఒకకిడే ఇట్వంటి రచన చేసు్తననివాడిగా 
ఉనానిడు. కాన్ ఇపుపిడు పారవేతీపురం గిరిజనప్రాంతాలోలో సవరయువకుడు మలలోపురం 
జగదీశ్  మొదలుకొన్, మహబ్బ్ నగర్  చంచుప్రాంతాలోలో తోకల గరవయయా 
దాకా ఎందరో గిరిజనయువతీయువకులు తమ జీవితాల గరించి సావేనుభవంతో 
సాధికారికంగా రాయడం మొదలుపటాటురు. 

జీవితమంతా గిరిజనులకోసం అంకితం చేసిన సి.వి.కృష్్ణరావుగారు ఒకపుపిడు 
మాటాలోడుతూ పులులు కూడా తమ కథలు తాము చపుపికున్ రోజులు రావాలన్ 
కోరుకునానిరు. పులులంటే పులులాలోంటి గిరిజన యువతీయువకులన్ ఆయన భావన. 
ఇపుపిడు ఆ రోజులు న్జంగాన్ వసు్తనానియి. ఇట్వంటి పరిణామం వనుక శంకరన్ , 
సి.వి. కృష్్ణరావు వంటి అధికారులు, భూషణం, అటాటుడ అపపిలనాయుడు, గంటేడ 
గౌరునాయుడు, గోప్ భాగయాలక్ష్మి వంటి రచయితలతోపాట్, డా. శివరామకృష్ణ వంటి 
యాంత్రొపాలజిసుటులుకూడా ఉనానిరు. 

ఆయన జీవితకాలపు గిరిజనస్వాన్రత్కీ, గిరిజన సంసకిృతీపరిజా్ఞనాన్కీ 
ఈ పుస్తకం ఒక న్దరశ్నం. దీన్నిక గిరిజన సంసకిృతీవాచకం అనాని అత్శయోకి్త 
కాదేమో. గిరిజనుల గరించి తెలయన్ వారికి ఈ పుస్తకం ఆసకి్తన్ ప్రేరేప్సు్తందనీ, 
గిరిజనుల గరించి తెలుసుకుంట్ననివారిలో ఈ పుస్తకం మరింత ఆసకి్తన్ 
రేకత్్తసు్తందనీ భావిసు్తనానిను.

2013
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మమంతా వి.ఎన్.వి.క. ఆన్ ప్లుచుకున్ డా. వటిటుపలలో కృష్ణశాస్త్రిగారు సుమారు 
పాత్కేళళు కిందట గిరిజన ప్రాంతాలోలో పరిశోధన చేసినపుపిడూ వివిధ పాలనాబాధయాతలు 
న్రవేహించినపుడూ తనకదురైన అనుభవాల సమాచారం ఈ ‘సంచార స్రవంత్’. 
ఇందులోన్ 46 రచనలని మనం వాయాసాలుగానూ పరిగణించవచుచు లేదా కరుణ 
రసాత్మక కావయాఖండికలుగానూ కూడా చూడవచుచు. గిరిజనసంక్షేమ శాఖలో సుమారు 
నాలుగ దశాబాదాలపాట్ ఎన్ని కీలకబాధయాతలు న్రవేహించిన అనుభవంతో పాట్, 
యాంత్పాలజీన్ ఒక శాస్తంగా అధయాయనం చేసిన న్పథయాం కూడా ఉననిందువలలో 
వీటిలో విషయపరిజా్ఞనమే కాకుండా, న్శితవిశేలోషణ కూడా సపిషటుంగా కన్ప్సు్తననిది.

రాష్టంలో, ఆ మాటకొస్్త, దేశంలో కూడా, గిరిజన ప్రాంతాలపటలో, గిరిజన 
సమసయాలపటలో ఆసకి్త ఏ మేరకు పరుగతోందో న్రిదాషటుసమాచారమూ, అవగాహనా 
ఆ మేరకు తగ్గతూ వసు్తనానియి. రాష్టంలో 35 గిరిజన తెగలునానియంటే వాటి 
గరించిన సాంసకిృత్క, సామాజిక సమాచారాన్కి మనకి అందుబాట్లో ఉనని 
రచనలు చాలా చాలా తకుకివ. అవి కూడా కొదిదామంది రాసినవి మాత్మే. గిడుగ 
రామూ్మరి్త, ఎలవేన్ హైమండార్ఫూ, వననిలకంటి రాఘవయయా మనహా మరో పేరేదీ మనకి 
సుఫూరించదు. ఇపపిటికీ ఏదైనా గిరిజన తెగ గరించి ప్రాథమకసమాచారం కోసం 
మనం చూడగలగేది థర్టు సన్ రాసిన పుస్తకాలేని. కాన్ ఆ పుస్తకాలోలో వరి్ణంచబడ్డ గిరిజన 
సంసకిృత్కీ, సంప్రదాయాలకీ, న్డు గిరిజన ప్రాంతాలోలో మనకి కనవచేచు సంసకిృతీ 
సంప్రదాయాలకీ మధయా ఎంతో అంతరముంది. హైమండార్ఫూ పుస్తకంలో న్ను చదివిన 
చంచువారి వర్ణనకీ, చంచు ఐ.టి.డి.ఏ. ప్రాజెకుటు ఆధికారిగా మహబ్బ్ నగర్ లో న్ను 
పన్చేయవలసి వచిచున చంచువారికీ మధయా ఎంతో వయాతాయాసముంది.
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అంటే ఏమటి? గత యాభై అరయేయాళళుమధయాకాలంలో చంచువారి జీవితంలో 
వచిచున పరివర్తన గరించి చపేపి పుస్తకాలేవీ రాలేదన్ కదా. ఈ మాట రాష్టంలోన్ 
ప్రత్ ఒకకి తెగకీ, ప్రత్ గిరిజన ప్రాంతాన్కీ వరి్తసు్తంది. మళాళు ఏ ఒకకి తెగ విషయం 
చూసినా దశాబదా దశాబాదాన్కీ పరిసి్థత్లు అతయాంత తవేరితగత్న్ మారిపోతూ ఉనానియి. 
నలభయేయాళళు కిందట శ్రీకాకుళం జిలాలోలో గిరిజనులు సాయుధంగా ప్రభుతవేంమీద 
త్రగబడా్డరు. దేశంలోన్ మొదటిసారిగా అకకిడ ఒక గిరిజనాభివృది్ధ సంస్థన్ 
ఏరాపిట్ చేశారు. తరువాత్ రోజులోలో ఆ నమూనా మీదన్ సమగ్ గిరిజనాభివృది్ధ 
సంస్థలు దేశంలోన్ గిరిజన ప్రాంతాలన్నిటా ఏరాపిటయాయాయి. శ్రీకాకుళంలో 
సీతంపేటలో ఐ.టి.డి.ఏ. పటిటు పదదా ఎత్్తన అభివృది్ధ కారయాక్రమాలు చేపటాటురు. 
జీడిమామడి, అనాస, పసుపు వంటి తోటల పంపకం సవరల ఆరి్థకవయావస్థలో పదదా 
మారుపి తెచిచుంది. ఆ మారుపి వలలో సవరలు తమ సాంప్రదాయిక ఆరాధనావయావస్థలు, 
అగం పండగలాంటి పండగలూ చాలా ఖరుచుతో కూడుకుననివనీ, తమ పాతదేవుళళున్ 
ఇంకా కొలవవలసిన పన్లేదనీ, పదదా ఎత్్తన క్రైస్తవంలోకి మారడం మొదలుపటాటురు. 
దాన్కి ప్రత్గా మడిబ్రహ్మ ఉదయామం తలెత్్తంది. సవరప్రాంతంలో అదొక 
సంసకిరణోదయామం. సవరభాష లప్, సాహితయాం, సంసకిృత్లని కాపాడుకోవాలన్ ఒక 
నవీనజాగృత్ అంకురించింది. కాన్ ఆ మధయా న్ను మళాళు సీతంపేట వళళునపుడు 
విచారిస్్త తెలసిందేమటంటే, దాదాపుగా నూటికి తొంభై మంది సవరలు క్రైస్తవంలోకి 
మారారనీ, మడిబ్రహ్మఉదయామం ప్రసు్తతాన్కి చలాలోరిపోయిందనీ కానీ ఈ మధయా మళ్లో 
వళలోనపుపిడు ఆ ఉదయామం మరింత ప్రజవేలసూ్త సవర యువతీయువకులని గాఢంగా 
ప్రభావితం చేసూ్తండటం చూశాను. ఇంత శరవేగంగా సంభవిసు్తనని ఈ సాంసకిృత్క 
సామాజికపరివర్తనన్ యాంత్రొపాలజిసుటులుగానీ, రచయితలుగానీ, పాలనానుభవం 
కలగినవారుగాన్ నమోదు చయయాకపోవడాన్ని మంచిన దురదృషటుం ఏముంట్ంది? 

ఈ న్పథయాంలో శాస్త్రిగారి రచనకి ఎనలేన్ ప్రాధానయాం ఉననిది. గిరిజన 
ప్రాంతాలోలో సంభవిసు్తనని సామాజికపరివర్తనను నమోదు చేస్ రచనలు లేవనీ, ఆ 
లోట్ పూడాచులనీ మేం తరచు అనుకున్వాళళుం. అట్వంటి సంభాషణలోలో ఒకసారి 
శాస్త్రిగారు తాను గిరిజన సామాజికపరివర్తన మీద అపుపిడపుపిడూ రాసిన కొన్ని 
వాయాసాలని నాకు చూప్ంచారు. అవి చాలా విలువైన రచనలన్ప్ంచి వాటిన్ ‘గిరిజన 
సంసకిృత్ - పరివర్తన’ (2005) పేరిట గిరిజన సంక్షేమశాఖ దావేరాన్ వలువరించాం. 
ఆ తరువాత ఆయన రాసిన మరికొన్ని ఇంగీలోష్ వాయాసాలు Changing Patterns 
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in Tribal Society (అస్సియేటెడ్ పబిలోషర్స్ 2011) పేరిట వలువడగా ఈ ఏడాదే 
మరొక పుస్తకం ‘రాష్టంలో గిరిజనులు-వారి సమసయాలు’ కూడా వలువడింది. ఇపుపిడు 
‘సంచార స్రవంత్’ పేరిట వలువడుత్నని ఈ పుస్తకం కూడా ఆ కోవలోన్ గిరిజన 
ప్రాంతాలోలో సంభవించిన సామాజిక-ఆరి్థక-సాంసకిృత్క పరివర్తనను విభినని 
సన్నివేశాల దావేరా మనముందుకు తీసుకువసు్తననిది.

ఈ పుస్తకాన్కి సంచార స్రవంత్ అన్ పేరు పటిటునపపిటికీ, రచయిత తన ముందు 
మాటలో కూడా సంచారతెగల గరించే ఎకుకివగా ప్రసా్తవించినపపిటికీ, ఇందులో 
మొదటి పదివాయాసాలు మాత్మే సంచారతెగల గరించి రాసినవి. అండమాన్ 
న్కోబార్ దీవులోలోన్ తెగల గరించి రాసిన మూడు వాయాసాలీని పకకినపడితే, తకికిన 
33 వాయాసాలు ప్రధానంగా గిరిజనుల గరించీ, గిరిజన ప్రాంతాల గరించీ రాసినవి. 
శాస్త్రి గారు 1987-90 మధయాకాలంలో ఏటూరు నాగారంలోనూ, ఉటూనిరులోనూ, 
శ్రీశైలంలోనూ పన్చేసినపపిటి అనుభవాలు.

ముఖయాంగా 1986 నుంచి 1995 దాకా రాష్టంలో గిరిజనాభివృది్ధలో కొత్త 
ఆలోచనలు ఉవవేత్్తన ఎగిసిపడ్డ కాలం. అదే సమయంలో ఉత్తరాంధ్ర మొదలుకున్ 
నలలోమల అడవులదాకా, మొత్తం తెలంగాణా అంతటా తీవ్రవాదులు గిరిజన 
ప్రాంతాలోలో తమ కారయాక్రమాలు ముమ్మరం చేసిన కాలం కూడా, గిరిజనులకీ, వారి 
వర్తమానాన్కీ, భవిషయాత్్తకీ సంబంధించి ఇట్ ప్రభుతవేమూ, అట్ తీవ్రవాదులూ 
కూడా ఎన్ని ప్రణాళకలూ, ప్రయోగాలూ చేపటిటున కాలం. ఇంతే కాదు, ఒకరిన్ 
చూసి మరొకరు న్రుచుకునానిరు. పరసపిరం ఒకరిన్కరు ప్రభావితం చేసుకోకుండా 
ఉండలేకపోయారు.

గిరిజన ప్రాంతాలోలో ఐ.టి.డి.ఏలని బలోపేతం చయయాడం, ప్రాజెకుటు అధికారులకి 
అపరిమతమైన ఆధికారాలసూ్త సింగిల్  లైన్ పాలనావిధానాన్ని ప్రవేశపటటుడం, 
గిరిజన ప్రాంతాలోలోన్ చాలా రకాల పోసుటులు - ఉపాధాయాయులు, ఎ.ఎన్.ఎం.లు, 
అంగన్  వాడీ వరకిరులో, ఫ్రసుటుగారు్డలు, కాన్స్టుబుళ్లో వంటివి నూటికి నూరుశాతం 
సా్థన్క గిరిజనులకే రిజరువే చేయడం, అలా రిజరువే చేసిన వివిధ రకాల ఉదోయాగాలను 
భరీ్త చేయడాన్కి సా్థన్క గిరిజనుల విదాయారహాతలన్, శిక్షణారహాతలని సడలంచడం, రవనూయా 
ఫ్రసుటు సరిహదుదాలు న్ర్ణయించడం, గిరిజనులకు ఇపపిపువువే సారా కాచుకోవడాన్కి 
అనుమత్ న్వవేడం వంటివి ఆ కాలంలో ప్రభుతవేం తీసుకుననికొన్ని ముఖయా న్ర్ణయాలు. 
అట్వంటి న్ర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అపపిటి ప్రభుతావేలని ప్రభావితం చయయాగలగిన 
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వయాకి్త శాస్త్రిగారు. ప్రభుతవేం మీద ఆయన అట్వంటి ప్రభావం చూపడాన్కి, ఆయన 
చదువుకునని చదువు, చేసిన పరిశోధనలతోపాట్, ఏటూరు నాగారం, ఉటూనిరు, 
శ్రీశైలం ఐ.టి.డి.ఏ.లోలో పన్చేసిన పాలనానుభవం కూడా తోడపిడిందన్ చపపివచుచు. 
ఆ న్ర్ణయాలకు పృషఠిభూమ ఎట్వంటిదో ఈ వాయాసాలోలో మనం గమన్సా్తం. 

గిరిజన ప్రాంతాలోలో తమ అనుభవాలని నవలగా, కథలుగా రాసినవాళళుతోపాట్ 
తమ జా్ఞపకాలుగా రాసిన వాళళు పుస్తకాలోలో నాకు తెలసి మూడు పుస్తకాలు చాలా 
విలువైనవి. ఒకటి, భూషణంగారు రాసిన ‘సికోకిలు జీవితాలు’. 1969-71 మధయా 
కాలంలో శ్రీకాకుళం గిరిజన ప్రాంతాలోలో తలెత్్తన అశాంత్న్ కళాళురా చూసినవాడిగా, 
అపపిటి ఆ పోరాటానీని, ఆ పోరాటయోధులతో తన జా్ఞపకాలీని భూషణంగారు ఎంతో 
ఆవేదనతో, సతయాసంధతతో నమోదు చేశారు. ఇక ప్రభుతావేధికారులుగా పన్చేసిన 
ఫణికుమార్ రాసిన ‘గోదావరి గాథలు’, డా.ఎ. విదాయాసాగర్ రాసిన ‘భద్రాచలం 
మననిం కథలు’, భద్రాచలం ఐ.టి.డి.ఏ.లో సంక్షేమాధికారిగా పన్చేసు్తనని 
ఎ. సీతారాములు రాసిన ‘హాసటుల్ కతలు’ మారుత్నని గిరిజన జనజీవితాన్ని కళాళురా 
చూసిన ప్రభుతోవేదోయాగల అనుభవాలు. శాస్త్రిగారి ఈ రచన కూడా ఆ కోవకే 
చందినపపిటికీ, వాటికనాని కొదిదాగా ప్రతేయాకమైనది. అందుకు కారణం ఆయన 
సవేయంగా యాంత్రొపాలజిసుటు కావడం, గిరిజన సామాజికపరివర్తనకు పరిశోధకుడు 
కావడం. 

గిరిజనప్రాంతాల చరిత్ గరించి మనకు ఎంతో కొంత సమాచారం పూరవే 
సాహితయాంలోనూ, శాసనాలలోనూ లభయామవుత్ననిపపిటికీ, గిరిజనప్రాంతాలోలో 
అశాంత్ మాత్ం పూరి్తగా పదె్ధన్మది, పందొమ్మది, ఇరవై శతాబాదాలకు మాత్మే 
చందిన విషయంలాగా కన్ప్సు్తంది. ఈసిటుండియా కంపనీ భారతదేశాన్ని 
నమ్మదిగా ఆక్రమంచుకున్ క్రమంలో, గిరిజనప్రాంతాలోలోకి కూడా చొరబడటాన్కి 
ప్రయత్నించినపుడు, ఆ చొరబాట్న్ గిరిజనులు తీవ్రంగా ప్రత్ఘటించారు. 
ప్రాత్న్ధయాపూరవేక పరోక్షప్రజాసావేమయాం, పారలోమెంట్, ఉమ్మడి సివిల్  సరీవేసు, ఉమ్మడి 
పౌరస్మృత్, కోరుటులు, జైళ్ళు రాతకోతలు, రిజరువే ఫ్రసుటులు వంటి న్రా్మణాలతో 
కూడిన ఆధున్క బ్రిటిష్ పాలనావయావస్థకీ, ప్రతయాక్ష ప్రజాసావేమయాం, సహజవనరులని 
ఉమ్మడిగా విన్యోగించుకోవడం, సాంప్రదాయిక సవేపరిపాలన, తమ తగాదాలని 
తామే పరిషకిరించుకోవడం, అన్నిటికనాని ముఖయాంగా తమ ఆత్మగౌరవం 
ప్రధానలక్షణాలుగా కలగిన గిరిజన వయావహారశైలకీ మధయా మొదలైన పోరాటం, గత 
రండువందల ఏభై ఏళ్ళుగా కొనసాగతూన్ ఉంది.
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బంగాలు ప్రావినుస్కి చందిన సైనాయాలూ, పాలనాయంత్రాంగమూ ఛోటా 
నాగపూరు అడవులోలో ప్రవేశించబోయినపుడలాలో 1789, 1801, 1807, 
1808లో గిరిజనప్రాంతాలు నత్్తరొడి్డ ఎదిరించాయి. 1831-32లో జరిగిన 
కోల్ త్రుగబాట్వలలో మొదటిసారిగా 1833లో 13వ రగయాలేషన్ దావేరా గిరిజన 
ప్రాంతాలకు ప్రతేయాకమైన పాలన అవసరమన్ ఈసిటుండియా కంపనీ ఒపుపికోక తపపిలేదు. 
ఈ విషయాన్ని మద్రాసుప్రావినుస్కు రస్స్ల్ న్వేదించినపుడు, మొదట గంజాం, 
విశాఖపటనిం చటటుం, 1839 గానూ, తరావేత కాలంలో షెడూయాలు జిలాలోల చటటుం, 
1874 గానూ రూపుదిదుదాకుంది. ఈ భావనలే మరింత సపిషటుత సముపారిజాంచుకున్ 
1919 మాంటేగ్-ఛమ్స్ ఫర్్డ సంసకిరణలోలో, 1935 భారత ప్రభుతవేచటటుంలో 
excluded, partially excluded areas గా రూపుదిదుదాకునానియి. తదనంతరం 
భారత రాజాయాంగంలో ఐదవ, ఆరవ షెడూయాలు్డ ప్రాంతాలుగా 1950 నుంచీ అమలోలోకి 
వచాచుయి.

కాన్ గిరిజన ప్రాంతాలోలోన్ అశాంత్ అలాన్ కొనసాగత్ననిదనీ, 1803, 
1862 1879, 1922-24లోలో రంప ప్రాంతంలో తలెత్్తన అశాంత్కి కారణమైన 
సమసయాలు ఇపపిటికీ గోదావరి జిలాలోలోలో అంతే తీవ్రంగా ఉనానియనీ, 1941-42 
మధయాకాలంలో అదిలాబాదులో ఒక కొమరం భీం తలెత్తడాన్కి దారితీసిన పరిసి్థత్లేని 
ఇపుపిడు కూడా మనం ఉటూనిరు ఆడవులోలో చూడవచుచుననీ శాస్త్రిగారు చపు్తనానిరు.

ఒకపుపిడు ఈసిటుండియా కంపనీ గిరిజనప్రాంతాలని తాను మాత్మే 
సంసకిరించగలననుకుంటే, ఇపుపిడు ప్రభుతవేం గిరిజనప్రాంతాలని తన 
పాలనాయంత్రాంగం మాత్మే అభివృది్ధ చయయాగలదన్ భావిసు్తననిది. రండు 
సందరాభాలోలోనూ కూడా గిరిజనుడి సవేయంన్రా్ణయకసామరా్థష్న్కి గరి్తంపు లేదు. 
న్ర్ణయించుకున్ అధికారమూ లేదు. ఈసిటుండియా కంపనీ కాలంలోనూ, బ్రిటిష్ 
కాలంలోనూ కన్ప్ంచన్ కొత్త ప్రమాదం సవేతంత్భారతదేశంలో బయటపడింది. 
అదేమంటే, గిరిజనప్రాంతాలోలోన్ అతయాంత సుసంపననిమైన ప్రాకృత్కవనరులని 
కొలలోగొట్టుకోవడాన్కి ప్రభుతావేలు వీలైనన్ని మారా్గలని అన్వేషించడం. పదదా పదదా 
ఆనకటటులు, గనులు, విదుయాదుతపిత్్త కేంద్రాలు, మలటరీసా్థవరాలు, తారురోడలోతోపాట్, 
వనయాప్రాణి అభయారణాయాలు, న్షనల్  పారుకిల రూపంలో గిరిజనుల నీడనీ, హకుకిలీని 
కబళంచే కారయాక్రమాలు మొదలయాయాయి. 
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ఒకవైపు భారతరాజాయాంగం, ప్రణాళకాసంఘం, సుప్రీంకోరుటు వంటివి గిరిజనులు 
వారి పాదులోన్ వారు నలకొన్ నమ్మదిగా ప్రధానస్రవంత్లో భాగం కావాలన్ 
కోరుకుంటూండగా, మరొకవైపు రాజకీయనాయకులు - పాలనాయంత్రాంగం 
- కాంట్రాకటురులో - గిరిజన్తరులు, గిరిజనులనిపూరి్తగా న్రావేసిత్లని చేస్ దిశలో 
ప్రయతానిలు ముమ్మరం చేసు్తనానిరు. న్డు అతయాంత హేయరూపం ధరించిన 
ఈ ప్రయతానిలు తొలదశలో ఉండగాన్ వాటిన్ పసిగటిటు, గిరిజనుల భవిషయాత్్త 
గరించిన ఆందోళనతో శాస్త్రిగారు ఈ వాయాసాలు రాశారు. ఇపపిటికి పాత్కేళళు క్రితమే 
ఆయన ‘పోలవరం నీటి పారుదల ప్రాజెకుటులు కడితే రండువందల ఏభైకి పైగా 
గిరిజన గ్రామాలు మున్గిపోతాయి. వాళ్ళు ఎకకిడికి పోవాల? నషటుం ఎవరికి, లాభం 
ఎవరికి?’ అన్ ప్రశినించారు. న్డు ఈ పుస్తకం అచుచులోకి వసు్తనని సమయాన్కి, 
ఆయన రాసిన మాటలు న్జం కావడం అతయాంతవిష్దకరమైన విషయం.

గిరిజనప్రాంతాల గరించి ఆ ప్రాంతాలోలో పన్చేస్ గిరిజన్తర సి్రింగరూలో 
(వాళళుకు జీతాలు కూడా ఉండవు), కొంతమంది రిస్రిచు సాకిలరూలో, ఎన్.
జి.వో.లూ, రాజకీయనాయకులూ బయటికొచిచు మాటాలోడే మాటలనిబటేటు, తకికిన 
ప్రపంచం గిరిజనుల గరించి తెలుసుకుంటోంది. ఆ అరకొర సమాచారం 
సహజంగాన్ లోపభూయిషఠిం కాబటిటు, బయటి ప్రపంచం గిరిజనుల గరించి ఏమీ 
తెలుసుకోలేకపోతోంది. కాబటేటు ఈ పుస్తకం ఇపుపిడంతో ఆవసరం.

ఈ వాయాసాలు రాసిన తరువాత శాస్త్రిగారు గిరిజనులకు సంబంధించిన 
మరిన్ని రంగాలోలో మరింత విశేషమైన కృషి చేశారు. అభివృది్ధలో గిరిజనులని 
భాగసావేములని చేయడం, గిరిజన ప్రాంతాలోలో ప్రాథమకవిదయాను సారవేత్రీకరించడం, 
ప్రాథమకసా్థయిలో గిరిజనభాషలోలో విదాయాబోధనకు పుస్తకాలు రూపందించడం, 
గ్రామసా్థయిలో అభివృది్ధ ప్రణాళకలు రూపందించడాన్కి గిరిజన సంఘాన్కి శిక్షణ 
ఇవవేడం, పంచాయతీ రాజ్ చటాటున్ని గిరిజన ప్రాంతాలకు విస్తరింపచేస్ చటాటున్కి 
రూలుస్ తయారు చయయాడం, అటవీహకుకిలచటటుం కింద సామూహిక అటవీ హకుయాలని 
న్రా్ధరించడం వంటి రంగాలోలో ఆయన చేసిన కృషి అదివేతీయమైంది. గడించిన 
అనుభవం కూడా అపారమైంది. గత పాత్కేళ్ళుగా ఆయన చేసూ్త వచిచున ఈ కృషిన్ 
కూడా దృషిటులో పట్టుకున్, ఆ న్పథయాంలో, గిరిజనప్రాంతాలోలో తాను చూసు్తనని 
పరివర్తనమీద కూడా ఆయనునించి మరికొన్ని రచనలు రావాలన్ కోరుకుంట్నానిను.

2014 
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గోదావర్ గాథలు: రాసనవీ, రాయనివీ

ఫణికుమార్  న్ న్ను మొదటిసారి చూసింది 1980-81 ప్రాంతంలో. ఆయనపుపిడు 
పదాదాపురం రవనూయా డివిజనల్   ఆఫీసరుగా పన్చేసు్తనానిరు. ఆయన్ని సిరివననిల 
సీతారామశాస్త్రి ఇంటోలో చూసినపుపిడు ఆయనతో పాట్ రాంష్ గారు, గోదావరి 
శర్మగారు కూడా ఉననిట్టు గరు్త. ఆ రోజు ఆయన ఖలీల్  జిబ్న్  ‘ద ప్రొఫెట్ ’ పుస్తకం 
మీద మాటాలోడారు. ఆ పుస్తకం గరించి అకకిడుననివాళళుమందరం వినడం అదే 
మొదటిసారి. ఆయన అందులోంచి కొన్ని వాకాయాలు కూడా చదివి విన్ప్ంచినట్టు గరు్త. 
ఆ రోజు ఆయన రూస్ గరించి కూడా ఏదో మాటాలోడేరు. విదాయావంత్డూ, లోకానీని, 
పుస్తకాలీని కూడా బాగా అధయాయనం చేసినవాడూ, సమయాంగా మాటాలోడేవాడూ అయిన 
ఒక మన్షిన్ చూసాననుకునానిను.

ఆ తరువాత అనుకోకుండా నాకు గిరిజనసంక్షేమశాఖలో జిలాలో 
గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా ఉదోయాగం వచిచుంది. 1987 లో జూన్  లో, న్ను 
పారవేతీపురం సమగ్గిజనాభివృది్ధసంస్థలో శిక్షణకోసం చేరాను. న్నకకిడ చేరి 
రండుమూడు వారాలు త్రకుకిండాన్ ఎల్ .వి.సుబ్రహ్మణయాంగారు ప్రాజెకుటు అధికారిగా 
చేరారు. ఆయన అంతకుముందు ఏటూరునాగారంలో సబ్  కలెకటుర్  గా, కొనానిళ్ళు 
ఇంఛారిజా ప్రాజెకుటు అధికారిగా పన్చేసారు. ఆయన ప్రసా్తవన గోదావరి గాథలు లో 
‘నరసింహసావేమగారు’ కథలో కన్ప్సు్తంది.

న్ను శిక్షణ పూరి్తచేసుకున్ 1988 లో పూరి్తసా్థయి అధికారిగా 
బాధయాతలు సీవేకరించేటపపిటికి ఫణికుమార్ గారు గిరిజనప్రాంతాలనుంచి బదిలీ 
అయివళళుపోయారు. ఆ తరువాత ఇపపిటిదాకా ఆయన మళాళు గిరిజనప్రాంతాలోలో 
పన్చేయలేదు. ఆ విధంగా ఆయనకీ నాకూ గిరిజనప్రాంతాలకు సంబంధించి 
ఎట్వంటి అనుబంధమూ ఏరపిడే అవకాశం లేకపోయింది.
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కాన్ న్ను ఉదోయాగంలో చేరినపుపిడో లేదా ఒకటిరండేళళు తరువాతన్ 
‘గోదావరిగాథలు’ చదివే అవకాశం దొరికింది. ఆ తరువాత 92 నుంచి 94 
మధయాకాలంలో అదిలాబాదు జిలాలో గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా ఉటూనిరులో పన్చేస్ 
అవకాశం లభించింది. నాకపపిటిదాకా ఉటూనిరు ఎకకిడుందో తెలయదు. కాన్ 
ఫణికుమార్  ‘గోదావరిగాథలు’ నా మనసుమీద విడిచిన ముద్రలని వంటబట్టుకున్ 
న్ను ఉటూనిరులో అడుగపటాటును.

2
గోదావరి గాథలు కావడాన్కి చాలా చిననిపుస్తకమే అయినా చారిత్కంగా 
ఎంతో ప్రాధానాయాన్ని సంతరించుకుంది. అందుకు కారణాలు రండు, ఒకటి, 
గిరిజనప్రాంతాల గరించి మనకు లభయామయేయా చాలా సాహితయాం చాలా కాలం 
కిందటిది. ఆ రచనలోలో ఉననిట్టుగా గిరిజనులు గానీ, గిరిజన ప్రాంతాలు గాన్ ఇపుపిడు 
మనకి కన్ప్ంచవు. గత యాభై, అరవయేయాళళులోలో గిరిజనప్రాంతాలోలో ఎంతో పరివర్తన 
సంభవించింది. ఆ పరివర్తనను నమోదుచేసిన అనుభవాలుగానీ, కథనాలుగానీ, 
సృజనాత్మకసాహితయాంగాన్ మనకు చాలా తకుకివ. ఒకటీ అరా ఏవైనా వారా్తకథనాలు 
అపుపిడపుపిడూ వచిచునా, వాటి విశవేసనీయత చాలా తకుకివ. అట్వంటి లోట్ను 
పూరించే ప్రయతనింలో వచిచున, వసూ్తనని సాహితయాంలో భూషణంగారి ‘కొండగాల’ 
(1970-75) కథల తరువాత, ఫణికుమార్  ‘గోదావరి గాథలు’ (1989) 
రండవది. ఆ తరువాత, ఆకుండి నారాయణమూరి్త, అటాటుడ అపపిలానియుడు, గంటేడ 
గౌరునాయుడు, ర్త్ అపపిలానియుడు, ప్. కమలకుమారి, మలలోపురం జగదీశ్  వంటి 
ఉత్తరాంధ్ర రచయితలు సృజిసూ్త వచిచున కథలు, నవలలతో పాట్, ఎ. విదాయాసాగర్  
‘భద్రాచలం మననిం కతలు’ (1992), ఎ. సీతారాములు ‘హాసటుల్  కతలు’ (1995), 
డా.వి.ఎన్ .వి.క. శాస్త్రి ‘గిరిజన సంసకిృత్-పరివర్తన’ (2005), ‘సంచార స్రవంత్’ 
(2015) లతో పాట్ డా.ప్. శివరామకృష్ణ ‘కొండకోనలోలో తెలుగ గిరిజనులు’ 
(2007) సిదా్ధంతవాయాసం దాకా ఎన్ని రచనలు వలుగ చూసాయి. అలాగే ‘నడుసు్తనని 
చరిత్’లో తోకల గరవయయా రాసిన ‘చంచుల బత్కు కథలు’, ప్రసు్తతం ‘అమ్మనుడి’ 
పత్రికలో అలాలోల బొర్ం రడి్డ రాసు్తనని ‘కొండరడలో బత్కు కతలు’ దాకా కొనసాగతూ 
వచిచున ఈ పరంపరలో, గోదావరి గాథలు ఒక మైలురాయి.
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ఇక రండవకారణం, ఫణికుమార్ గారి ఈ అనుభవాలు 1984-87 
మధయాకాలాన్కి చందిన అనుభవాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గిరిజనసంక్షేమరంగంలో 
1980-90 దశాబాదాన్కి చాలా విశిషటుత ఉంది. ముఖయాంగా అపపిటి ముఖయామంత్రి 
ఎన్ .టి. రామారావు అధికారంలోకి వచిచునతరువాత, 84-87 మధయాకాలంలో 
గిరిజనుల అభివృది్ధకోసం, సంక్షేమం కోసం చాలా ప్రాధానయాంకలగిన, దీర్కాలం 
పాట్ ప్రభావం చూప్ంచగలగిన చాలా న్ర్ణయాలు తీసుకునని కాలం. ఆ న్ర్ణయాల 
వనక అపపిటి సాంఘిక సంక్షేమ కారయాదరిశ్ ఎస్ .ఆర్ . శంకరన్  ఉనానిరననిది అందరికీ 
తెలసిందే. గిరిజనప్రాంతాలోలో చలరేగత్నని తీవ్రవాదం నుంచి గిరిజనప్రాంతాలకొక 
చటటుబద్ధమైన ప్రతాయామానియాన్ని చూప్ంచాలనీ, గిరిజనులకి ఏ సమసయావచిచునా 
తక్షణమే వాళళుకి అకకిడికకకిడే పరిష్కిరం అందేలాగా ఐ.టి.డి.ఏలను 
సంసిద్ధపరచాలనీ చేసిన ప్రయతానిలవి. 

గిరిజన ప్రాంతాలోలో కొనసాగత్నని దోప్డీపైనా, పీడన పైనా నకస్లైట్లో 
చేసు్తనని పోరాటాన్కి గిరిజనులు పదదా ఎత్్తన ఆకరిషిత్లవుత్నని కాలం. అట్వంటి 
సమయంలో, ప్రభుతవేం పటాలో, ప్రభుతవేకారయాక్రమాలపటాలో, గిరిజనులని ఆకరిషిత్లని 
చేయాలనీ, గిరిజన యువతీయువకులు తీవ్రవాదపంథా తొకకికుండా చూసుకోవాలనీ 
ప్రభుతవేం భావించింది. అందుకుగాను గిరిజనప్రాంతాలోలోనూ, గిరిజనాభివృది్ధలోనూ 
మైలురాళ్ళుగా చపపిదగ్గ ఎన్ని న్ర్ణయాలు తీసుకుంది. భారతరాజాయాంగంలో అయిదో 
షెడూయాలు కింద పందుపరచబడ్డ ప్రాంతాలోలో పాలనావిధానాన్ని మెరుగపరచుడంకోసం 
ఐ.టి.డి.ఏలకి ఐ.ఎ.ఎస్  అధికారులని ప్రాజెకుటు అధికారులుగా న్యమంచడం 
అట్వంటి చరయాలోలో ఒకటి. దాంతో 80 లనుంచీ కొత్త తరం యువతీయువకులకి, 
కొత్తగా సరీవేసులో చేరినవాళళుకి ఐ.టి.డి.ఏ ప్రాజెకుటు అధికారులుగా పన్చేయాలన్ 
ఆశయమూ, ఆదరశ్మూ ఉండేవి. మరీ ముఖయాంగా 85 నుంచి 95 మధయాకాలంలో 
అట్వంటి యువ అధికారులు గిరిజన ప్రాంతాలోలో కొత్త ప్రయోగాలకీ, ప్రయతానిలకీ 
ఎన్నిటికో నాంది పలకేరు.

ఫణికుమార్  గారు ప్రాజెకుటు అధికారిగా పన్చేయలేదు కాన్, గిరిజనప్రాంతాలోలో 
రాజాయాంగం హామీ ఇసు్తనని పరిరక్షణలని అమలు చేస్ స్పిషల్  డపూయాటీ కలెకటుర్ గా 
పన్చేసారు. 1/70 గా సుప్రసిద్ధమైన భూబదలాయింపు న్షేధరగయాలేషను అమలు 
చయయాడం ఆయన ముఖయాబాధయాతలోలో ఒకటి. ఈ కథలోలో ‘కృష్్ణషటుమ’ ఆ బాధయాతా 
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న్రవేహణలో ఎదురైన అనుభవమే. కాన్ ఆ రోజులోలో ఏ అధికారీ తన కురీచుకే 
పరిమతమై ఉండేవాడు కాడు కాబటిటు, ప్రాజెకుటు అధికారి న్తృతవేంలో అంతా ఒక 
బృందంలాగా కలస్ పన్చేస్వారు. ఈ అనుభవాలోలో అటాలోంటి ప్రాజెకుటు అధికారులు 
ఇదదారి పేరులో మనకు విన్ప్సా్తయి - సి.వి.ఎస్ .క. శర్మగారు, ఎం.వి.ప్.సి. శాస్త్రిగారు.

ఫణికుమార్  ఈ అనుభవాలకు లోనయియా ముప్పిఏళళుకు పైన్ గడిచింది. 
ఆ అనుభవాలని పుస్తకరూపంలో పటిటు కూడా పాత్కేళ్ళు దాటిపోయేయి. 
ఆ అనుభవాలతో పోలస్్త ఇపపిటి గిరిజనప్రాంతాలెలా ఉనానియి?

ఈ పుస్తకాన్కి ‘అడవిమన్షి’ పేరిట ఒక పరిచయం రాసిన సి.వి.
కృష్్ణరావుగారు అపుపిడే ఇటాలో రాసారు:

‘గిరిజన ప్రాంతాలోలో పరిసి్థత్లు ముదురుత్నానియి. అకకిడి ‘స్రోతసివేన్’కి 
ఆనకటటు కటిటు వారి గ్రామాలను ముంచే పథకాల అంత్మవూయాహాన్ని ఇపుపిడు 
గరు్తపడుత్నానిరు. 40 ఏండలో కితమే మారేడుమలలోలో మామడిచట్లో 
నరకడాన్కి మరరంపం పటాటురు. గజుజామామడివలస శాంతయయా రంపాన్కి 
అడ్డంగా తన మెడ పటిటుందాక పథకన్రేదాశకులకు తెలవిరాలేదు. కాన్ 
గిరిజనులోలో అపుపిడపుపిడు మెరుపు కనబడుత్ననిదిగాన్, ఆరన్ వననిల 
కాయటం లేదు’.

కృష్్ణరావుగారు, ఫణికుమార్  కనాని పాత్కేళళుముందు గిరిజనప్రాంతాలోలో 
సంచరించిన వయాకి్త. సరిగా్గ ఈ కథలు ఏ ప్రాంతాలోలో సంభవించాయో, ఆ ప్రాంతాలోలోన్ 
కృష్్ణరావుగారు ముందుతరం అధికారిగా, మార్గదరిశ్గా కాగడా పట్టుకు నడిచారు. 

కాబటిటు ఈ పుస్తకం గరించి ఇపుపిడు మాటాలోడుకోవడమంటే, ఒక అర్ధశతాబదాపు 
గిరిజనజీవితం గరించి మాటాలోడుకోవడం.

3
కకృష్్ణరావుగారు కమూయాన్టీ డవలప్ మెంట్  కాలాన్కి (1956-1974) చందిన 
అభివృది్ధ కారయాకర్త. ఆ రోజులోలో గిరిజన ప్రాంతాలకి వళళుడం, వాళళు గరించి 
మాటాలోడటమే గొపపి విషయం. ఒక గిరిజన గ్రామాన్ని సందరిశ్ంచిన రోజు జీవితంలో 
పండగరోజుగా భావించిన కాలం. అందుకే ఆయన రాసిన ఈ వాకాయాలు ఎపుపిడు 
చదివినా నా వొళ్ళు జలదరిసు్తంది:
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‘గిననిధరి, మారలోవాయి, ఉతూనిరు, త్పాకులగూడం, రంగాపూరు, 
లవవేలబందాల పంకన, నీలంపలలో, కొయిదా, కింద్ర, గరే్తడు గ్రామాలోలో 
ఉదోయాగరీతాయా ఉండటం ఒక అనుభవం, ఒక మహదవకాశం’.

గిరిజనులు కూడా మనుష్లే అన్ మాత్మే కాదు, వాళళుది మనకనాని గొపపి 
సంసకిృత్ అన్ సున్నితమైన సంసాకిరంతో ఆ ప్రాంతాలోలో త్రుగాడిన అధికారులు 
వాళ్ళు.

గిరిజన ప్రాంతాలోలో గిరిజన ఉపప్రణాళకావూయాహం మొదలై (1975) 
ఐ.టి.డి.ఏ లు ఏరాపిటై, వాటిన్ సువయావసి్థతం చేసు్తనని కాలాన్కి (1975-1995) 
చందిన వయాకి్త ఫణికుమార్ . ఈ కాలాన్కి వచేచుటపపిటికి పాలనావయావస్థ గిరిజన 
ప్రాంతాలకి చేరింది. గిరిజనులకే సరిపోయే అభివృది్ధవూయాహాలు ఎలా ఉండాలనని 
చరచు, రూపకలపిన, అమలు కూడా మొదలైన కాలం. కాన్ ఆ తొలదశకాలోలో గిరిజనుల 
హకుకిల గరించిన జాగృత్ ప్రభుతావేన్కి చాలా తీవ్రంగా ఉండేది. ముఖయాంగా 
గిరిజనుల భూమనీ, సామాజికగౌరవానీని ఎటాలో పరిరక్షించాలనని తాపత్యం. 

గిరిజనప్రాంతాలోలో ఎట్వంటి అభివృది్ధవూయాహం అమలు చేయాలనని 
విషయంలో రండురకాల తీవ్రదృకపిథాలుండేవి. ఒక వర్గం గిరిజన ప్రాంతాలని 
బయటిప్రాంతాలతో అనుసంధానం చయాయాలనీ, వాళళున్ ప్రధాన జీవనస్రవంత్లోకి 
తీసుకురావాలనీ కోరుకున్ వాళ్ళు. బడులుపటాటులనీ, రోడులో వయాయాలనీ, పండలోతోటలు 
పంచాలనీ వాదించేవాళ్ళు. మరొక వర్గం గిరిజనులని వారిదైన జీవనసరళలోన్ 
నమ్మదిగా ఎదగన్వావేలనీ, రోడలోతోనూ, గిరిజన్తరదృకపిథాలో్తనూ వాళళున్ 
ఉకికిరిబికికిరి చయయాకూడదనీ ఆవేదన వయాక్తంచేస్వాళ్ళు. గిరిజనప్రాంతాలోలో కొత్తగా 
అడుగపటిటున కారయాకర్తలకి ఆ రండుదృకపిథాలోలో ఏది సరైనదో తేలుచుకోవడం 
గడు్డసమసయాగా ఉండేది. ఆ విచికితస్లోంచి పుటిటునవే ‘గోదావరి గాథలు.’

కాన్ ఇపుపిడు గిరిజనప్రాంతాలోలో అడుగపటేటు కారయాకర్తలకి ఇటాలోంటి 
సమసయాలేలోవు. ఇపపిటి గిరిజన ప్రాంతాలకీ, 1966లో కృష్్ణరావుగారూ, 1986 
లో ఫణికుమార్  గారూ త్రుగాడిన కాలంనాటి ప్రాంతాలకీ పోలకే లేదు. గిరిజన 
యువకుడు గిరిజన్తర యువత్న్ పళళు చేసుకోవడం సమంజసమేనా అన్ ఇపుపిడే 
అధికారీ ఒకకి క్షణం కూడా ఆలోచించడు. తనకి ఆత్థయాం ఇచిచున గిరిజన్త రైత్నుంచి 
భూమ లాకుకిన్ గిరిజనుడికి అపపిగించే అధికారులెవవేరూ గిరిజనప్రాంతాలోలో 
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కన్ప్సా్తరనుకోను. పైగా ఉటూనిరు, భద్రాచలం, పాడేరు, రంపచోడవరం 
వంటి న్ర్మల గిరిజనగ్రామాలనీని న్డు పూరి్తసా్థయి గిరిజన్తర పటటుణాలుగా 
మారిపోయాయి. గిరిజనుల రాజున్ మనం ప్లవడం కాదు, మనమే ఆయన దగ్గరకి 
పోయి దరశ్నం చేసుకోవాలన్ చపేపి హైమండార్ఫూ  లు ఇపుపిడు కన్ప్ంచరు. అందుకు 
బదులు, వాళళు పండగలతో, కాలంతో, ఋత్వులో్త సంబంధం లేకుండా, ఎపుపిడు 
ఏ అధికారి, మంత్రి గిరిజన ప్రాంతాలోలో అడుగపటిటునా వాళళు ముందు గిరిజనులో్త 
నృతయాం చేయించే దృశాయాలే మనకి కన్ప్సు్తంటాయి. ఇంకా చపాపిలంటే, గిరిజనుల 
సమసయాలగరించి ఒక మానవశాస్తజు్ఞణి్ణ అడగాలన్ అధికారులు కూడా న్డు కనబడరు. 
పైగా మానవశాస్తజు్ఞలకనాని గిరిజన ప్రాంతాలగరించి తమకే బాగా తెలుసనుకున్ 
అధికారులే మనకి కన్ప్సా్తరు. కొన్నిసారులో అది కూడా న్జమేనన్ప్ంచడం మరీ 
విష్దం. ఇపుపిడు గిరిజనప్రాంతాలోలో రోడులో వయాయాలా, వదాదా అనని ప్రశనిన్ ఉతపిననిం 
కాదు. ఒకపుపిడు గిరిజనప్రాంతాలోలో రోడులో వయయాకుండా అడు్డపడ్డ నకస్లైటలోకి, ఇపుపిడు 
కాంట్రాకటురేలో ప్రధాన ఆరి్థకవనరు.

ఒకపుపిడు ఉపుపి, పగాకుల కోసం మాత్మే గిరిజనుడు గిరిజన్తరుడివైపు 
చూస్వాడు. కాన్ ఇపుపిడు గిరిజన్తరసంసకిృత్ పూరి్తగా గిరిజనప్రాంతాలని 
కబళంచివేసిన కాలం. ఇపుపిడు ఆ కొండకోనలోలో ఆదిమ గిరిజనగీతాలు విన్ప్ంచవు. 
అకకిడ ప్రత్ ఒకకిటీ చివరికి దేవీదేవతలతో సహా, గిరిజన్తర సంసకిృత్న్ చాలా 
అపభ్రంశరూపంలో, అతయాంత అపరిశుద్ధంగా తాండవిసూ్తంట్ంది. ఇది గోలోబలైజేషన్  
యుగం. దీన్కి గిరిజన ప్రాంతాలు కూడా మనహాయింపు కాదు.

అయితే ఇదే సతయామనుకుంటే పరపాటే. గిరిజన ప్రాంతాలోలో ఫణికుమార్  
చూడన్ గాథలు, రాయన్ గాథలు చాలాన్ ఉనానియి. అయితే అవి ఆయన ‘న్ను 
రాయన్ గాథలు’ లో రాసుకుననిట్టుగా తీవ్రవాదుల వలలో జరిగిన మంచికీ, అధికారుల 
వలలో జరిగిన హాన్కీ సంబంధించిన కథలు కాదు. గత యాభయేయాళళుకు పైగా గిరిజన 
ప్రాంతాలని చూసు్తనానిను. అకకిడ తీవ్రవాదులు చేసిన మంచి ఏదనాని అరకొరగా ఉనాని 
అది నత్్తటిమరకల కింద కపపిడిపోయింది. అధికారులవలాలో, గిరిజన్తరులవలాలో 
జరిగిన తీవ్రమైన హాన్ సరవేత్రా కన్ప్సూ్తన్ ఉందిగాన్, అదృషటువశాతూ్త గిరిజన 
జవసతా్తవిలు దాన్ని తట్టుకున్ బత్కుతూన్ ఉనానియి. ఆ మొండిగోడలని చీలుచుకున్ 
వికసిసూ్తన్ ఉనానియి.
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ఇంతకీ ఫణికుమార్  రాయన్ గాథలు గిరిజనుల భవితవాయాన్కి గిరిజనులే 
ఆశాదీపాలుగా మారుత్నని కథలు. ముఖయాంగా స్త్రీలు. గిరిజన సామాజికసమగ్తన్ 
కాపాడుత్ననిదీ, ప్రభుతవేంతో సహా అన్నిరకాల గిరిజన్తర ప్రభావాలనుంచీ 
(గిరిజనప్రాంతాలకు సంబంధించినంతవరకూ ప్రభుతావేన్ని కూడా ఒక గిరిజన్తర 
వయాకి్తగాన్ భావించాలన్ సుప్రీం కోరేటు తీరుపి ఇచిచుందన్ గరు్తపట్టుకోవాల) 
కాపాడుకుంట్ననిదీ గిరిజన మహిళలే. అటాలోన్ యువతీయువకులు. తమ 
ప్రాంతాలూ, జీవితాలూ కలుషితమయాయాయనీ, వాటిన్ కాపాడుకోవలసింది తామేనన్ 
సపిృహ కలగిన యువతీయువకులెందరిన్ న్ను గిరిజన ప్రాంతాలోలో చూసాను, 
చూసు్తనానిను. ఫణికుమార్  గిరిజన ‘భీష్్మలని’ చూసారు. కాన్ ఇపుపిడు ‘అభిమనుయాలు’ 
తలెత్్తత్నని కాలం. అయితే ఈ అభిమనుయాలు ఈ అభివృది్ధ చక్రవూయాహం నుంచి 
బయటపడగలరో, లేదో మనమంకా వేచి చూడాల.

2015
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తొలి ఉపాధ్్యయులు

చింగిజ్  అయిత్  మాతోవ్  రాసిన ‘తొల ఉపాధాయాయుడు’ గరు్తంది కదూ? ఆ పుస్తకం 
న్ను చాలా ఏళళు తరవాత మళాళు ఈ మధయా మరోసారి చదివాను. చదువుత్ండగా 
కొంతస్పటికి నాకు తెలీకుండాన్ కనీనిళ్ళు మొదలయాయాయి. హృదయం మెత్తగా 
వననిలాగా అయిపోయింది. ముప్పిఏళళు కిందట ఈ పుస్తకాన్ని మొదటిసారి 
చదివినపుపిడు హృదయాన్ని ఆకట్టుకుందిగానీ, ఇటాలో కనీనిళ్ళు తెప్పించినట్టు గరు్త 
లేదు.

మరి ఇపుపిడందుకన్ ఇటాలో కరిగిపోయాను?

ముఖయాంగా ఈ వాకాయాలు-

మా మేషటురుగారు వూళ్ళు లేన్ రోజులోలో మేమెంతో బంగపడిపోయేవాళళుం. 
నాకు అననిదము్మలు ఉండి వాళ్ళు ఏ ఊరికైనా వళళు ఉంటే దూయాయషెన్  
రాకకోసం న్ను పడినంత ఆత్రత వారి రాకకోసం పడిఉండేదాన్ని కాను, న్ను 
రహసయాంగా మా కకికి కంటపడకుండా పరుగన పరటోలోకి వళళు అకకిడనుంచి 
స్్తప్  మైదానం వైపు రోడు్డకేసి అలా చూస్దాన్ని. వీపు మీద మూట పట్టుకున్ 
మేషటురుగారు ఎపుపిడు కనబడతారా, నా గండను సంతోషపరిచే నవువేముఖం 
న్నపుపిడు చూసా్తనా, నా మనసుస్కు ఎంతో ప్రబోధం కలంచే ఆయన మాటలు 
ఎపుపిడు వింటానా అన్ ఆత్రుత పడేదాన్ని..

బహుశా ఇటాలోంటి వాకాయాలు నా పసితనపు కొన్ని జా్ఞపకాలని గరు్త 
తెచిచుఉంటాయి. న్నూ ఇటాలోన్ తాడికొండలో మా ఆరుటు మాష్టురికోసమో, వంకటరతనిం 
మాష్టురికోసమో బంగ పట్టుకునని రోజులు, అసలే అమ్మనీ, అకకిచలెలోళళునీ వదిల 
దూరంగా ఉండేవాణ్్ణమో, ఆ బంగలో, ఈ ఉపాధాయాయులు కనబడనపుపిడు కలగే 
బంగ ఏ పాటిది కావాల? కాన్.



సాహితయాసంసాకిరం 323

మా ఊరూ, ఆ ఏటిగట్టున ఆ కమలాఫలం చటూటు, మా నారింజతోటా, 
ఆ జెండాకొండా - వాటిగరించిన బంగ బహుశా రక్తంలో జీరి్ణంచిపోయి 
ఉండేదేమో! ఆ నా ప్యాత్ప్యమైన ఉపాధాయాయులు ఒకకిరోజు కనబడకపోయినా 
నా చిన్నిగండ విలవిలాలోడిపోయేది.

కాన్ అంతకనాని కూడా ఈ వాకాయాలు, అల్తనాయ్  న్ ఆమె బంధువుల క్రూరతవేం 
నుంచి తప్పించి ఆమెకొక కొత్తజీవితం, విలువైన భవిషయాత్్తన్ ఇవవేడంకోసం తన 
ప్రాణాలు కూడా లెకకిపటటుకుండా దూయాయషెన్  కాపాడినపుపిడు, ఆమెన్ పై చదువుల 
కోసం పటటుణాన్కి పంప్ంచడాన్కి రైలెకికిసు్తననిపుపిడు, ఆ క్షణాలని అల్తనాయ్  
తలుచుకుననిపపిటి ఈ వాకాయాలు-

ఆ వసంతకాల పాటలవర్ణసంధాయారాగపు అసి్థరనీలకాంత్లో వాయాకులభరిత 
మైనదీ, హృదయాన్ని వేధించుతూననిదీ ఏదో ఒకటి, ఆ మా ఎడబాట్ను 
గరించి ఆ మున్చీకటి సహితం ఎరిగినది ఏదో ఒకటి వుననిటేటు అన్ప్ంచింది 
నాకు. తాను మనసుస్లో ఎంత బాధపడుతూననిదీ, తన మనసుస్ ఎంత కషటుం 
అనుభవించుతూననిదీ పైకి అగపడకుండా వుండేందుకు దూయాయషెన్  ఎంతో 
ప్రయత్నించుతూన్ ఉనానిడు. అయినపపిటికీ ఆ సంగత్ న్ను గ్హించేసాను. 
ఏమంటే సరిగా అట్వంటి బాధ్ ఎర్గా కాలూ్తనని సీసపుగండులా నా 
గొంత్కలో అడు్డకుంది...

రండువారాల కిందట పదుదాన్ని అస్ంబీలోకి వళ్్త కారులో ఈ వాకాయాల దగ్గరికి 
వచేచుటపపిటికి నాకు భరించలేనంత బంగ కలగింది. ఏడుపు వచేచుసింది.

ఒకకిసారిగా తెలవి కలగినట్టు, చట్టు సారమంతా పండులోకి సరసరా 
ప్రవహించినట్టు, నా జీవితానుభవసారమంతా ఒకకి సుఫూరణలోకి ప్రవహించింది.

అవును, అన్ని అనుబంధాలోలోనూ న్జంగా అత్యాననితమైన అనుబంధం, మేలమ 
అనుబంధం నీకూ, నీ తొలఉపాధాయాయుడికీ మధయా సంభవించిందే కదా!

తకికిన అన్ని అనుబంధాలోలోనూ, నీ అకకిచలెలోళ్ళు, అననిదము్మలు, ఇరుగపరుగ, 
సహోదోయాగలు, స్నిహిత్లు, ప్రేమకులు అన్నిబంధాలోలోనూ ఎంతో కొంత ఇచిచు 
పుచుచుకోవడముంది.

వాళళునుంచి నువువే పందావు న్జమే, కాన్ న్నుని చూసి, తలుచుకున్ వాళ్ళు 
కూడా ఎంతో సంతోషం పందారు, పందడం వాళళు హకకిననిట్టుగా పందారు.
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నువువే కూడా వాళళుకంతో కొంత ఇచాచువు, త్రిగి తీరాచువు, కనీసం తీరాచులన్ 
అనుకునానివు, అభిలషించావు.

కాన్ నీ తొలఉపాధాయాయుడు? ఆ ఉపాధాయాయురాలు?

ఆ మారుమూల గిరిజనగ్రామంలో ఆ పాడుపడ్డ రామకోవలలో నీకు 
మహాభారతమూ, పాతన్బంధనా కలప్ బోధించిన ఆ వజ్మ్మ పంత్లమ్మగారు?

ఇపుపిడకకిడునానిరు వాళ్ళు? వాళళుకేమచాచువు?

కనీసం ఏమవావేలన్ అనుకునానివు? ఏది త్రిగి తీరాచులన్ అభిలషించావు?

కాన్ వాళ్ళు నీకంతో ఇచాచురు. ఒకకిమాటలో చపాపిలంటే- నీకొక కొత్త 
జీవితాన్నిచాచురు.

నీనుంచి ఏ ప్రత్ఫలమూ ఆశించకుండా.

బహుశా నీ చిన్నికళళుతో, నీ బులలోన్రుతో నువువే వాళళు ముందు న్లుచుననిపుపిడు 
వాళ్ళు నీలో ఏ సుదూరశోభన్ చూసారో, జీవితం నీ కోసం సిద్ధం చేసిన ఏ 
అపూరవేవాగాదానాలని చూసారో.

యాభై ఏళళు జీవితం గడిచాక చింగిజ్  అయిత్  మాతోవ్  పుస్తకం నాకు కళళునీళ్ళు 
తెప్పించిందంటే, ఇందుకే.

2
ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో ఉనని ‘ప్లలోలకే మా హృదయం అంకితం’ పుస్తకమంతా 
ఇట్వంటి తొల ఉపాధాయాయుల అనుభవాల సమాహారమే.

పడాల చారిటబుల్  ట్రస్టు  వారు ‘25 మంది ఉపాధాయాయులని ఎంప్క చేసి 
వారికి సదు్గరు పురసాకిరాన్ని ఇసు్తనానిం, మీరు వచిచు వాళళున్ ఉదేదాశించి ఏదనాని 
మాటాలోడితే బాగంట్ంది’ అనడిగితే సంతోషంగా వళాళును. కాన్ ఆ రోజు వాళళుందరి 
అనుభవాలూ విననిపుపిడు నాకు కలగింది వటిటు సంతోషం కాదు.

ఆ ఉపాధాయాయులు ఒకొకికకిరూ మాటాలోడుత్ంటే, మనకు తెలయకుండాన్ 
సముద్రంలాంటి పరివర్తన ఒకటి మన చుటూటుతా ఉనని సమాజంలో సంభవిసూ్త 
ఉందనీ, ఈ మహత్తరవికాసం పత్రికలోలోన్, టెలవిజన్లోన్ మనకి కనబడేది కాదనీ, 
బహుశా మనం మన ఇంటిదగ్గర సాయంకాలమో, రాత్రి భోజనాలవేళన్ తీరిగా్గ 
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చూడగలగేది కాదనీ, అది కనబడాలంటే మనం కూడా కనీసం ఒకటి రండు 
అడుగలేనా ముందుకు వయయావలసిఉంట్ందనీ అన్ప్ంచింది నాకు.

ఆ రోజు ఆ 25 మందితోనూ మాటాలోడించేను. సమయం చాలకపోయినా 
వాళ్ళు చపపిగలగేదంతా చపపిన్చాచును. కాన్ ప్రత్ ఒకకిరి అనుభవమూ ఒకొకికకి 
ఆత్మకథగా రావలసినంత విసా్తరంగా కన్ప్ంచింది. కనీసం అందరి అనుభవాలూ 
కలసి ఒక చిననిపుస్తకంగా వచిచునా కూడా బాగణ్ణన్ప్ంచింది.

ఆ ఆకాంక్ష ఇటాలో పుస్తకరూపంలో ఇపుపిడు మీ చేత్లోలో వచిచువాలంది.

చదవండి.

వాళళులోలో ప్రత్ ఒకకి ఉపాధాయాయుడూ మన సమాజం పటాలో, మన ప్లలోల పటాలో 
మన బాధయాతన్ గరు్త చయయాడం కనాని ముందు, ఆ బాధయాత ఎంతో కొంత తానపపిటికే 
తలకత్్తకునానినన్ మనకి చపుపికొసు్తనానిడు.

వాళళు అనుభవాలు చదువుత్ననింతస్పూ జీవితం చాలా తాజాగా, 
జీవించదగ్గదిగా, ప్రేమంచదగ్గదిగా మనకి గోచరిస్్తంది.

ఆ 25 మందిలోనూ ఒకకి వలూలోరి వీరవేణి తపపి మరవవేరూ ఉపాధాయాయులు 
కావాలన్ గాన్, అవుతామన్ కాన్ అనుకోలేదు. బత్కుబండి వాళళున్ బడిబాట 
పటిటుంచింది.

ఉపాధాయాయులు అయాయాక కూడా తాము ఉత్తమ ఉపాధాయాయులమవుతామన్ 
కాన్, సదు్గరువులుగా గరి్తంపు పందాలన్ గానీ వాళళువరూ అనుకోలేదు.

కాన్ జీవితం వాళళుముందు ఒక సవాలు విసిరింది. ఆ సవాలు ఏదో ఒక 
రూపంలో - 

‘నువువే ఎమే్మ బియిడి చేసావు, 1, 2 తరగత్లకి పాఠం చపపిగలవా?’ 

‘ప్రతేయాక అవసరాలుండే ప్లలోవాడుంటాడు. అతణి్ణ ప్రతేయాకంగా చూడగలవా?’

‘మటిటుపన్చేస్ ప్లలోలుంటారు. సానినం కూడా చయయారు. వాళళుకి చదువు 
చపపిగలవా?’

బడివిసిరిన సవాలని వాళ్ళు ఎంత వీలయితే అంతగానూ తప్పించుకోవాలన్ 
అనుకున్ఉండవచుచు.
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కాన్ రతానినందరావులాగా ఎందుకో ఆ సవాలు ఒక బంత్లాగా వచిచు వాళళు 
దగ్గరే ఆగింది.

ఇక వాళ్ళు ఆ సవాలు సీవేకరించక తపపిదు.

సీవేకరించకపోయినా జీతం వసు్తంది. సీన్యారిటీ ప్రకారం ప్రమోషన్  వసు్తంది.

కాన్ మానవసవేభావంలో, మన జీవశాస్తంలోన్ ఏదో విశేషముంది. దాన్వలలో 
ఒక సవాలు ఎదురైనపుపిడు మనం మౌనంగా ఎంతోస్పు ఉండలేం.

అది మనన్ ఉద్రేకిసు్తంది. మనమపుపిడు దాంతో ముఖాముఖి తలపడతాం, 
మనలోంచే శకు్తలు కూడగట్టుకుంటాం. మామూలు మనుష్లం పురుషోత్తములుగా 
మారిపోతాం.

ఈ పుస్తకం అటాలోంటి పురుషోత్తమప్రాప్్త యోగం.

3
తూరుపిగోదావరి జిలాలోకి చందిన ఈ కొదిదామంది ప్రాథమక పాఠశాల ఉపాధాయాయుల 
అనుభవాలోలోనూ న్నంతో విలువైన మాన్జిమెంట్ పాఠాలు చదివాను. గొపపి 
మెలకువలు దరిశ్ంచాను.

ఈ మధయా ప్రభుతవేం మమ్మలని ఇండియన్  సూకిల్  ఆఫ్  బిజినస్  లో రండు రోజుల 
ఒక ఇండక్షన్  ట్రైన్ంగ్  కి పంప్ంచింది. ఆ ట్రైన్ంగ్  లో మాకు పాఠాలు బోధించిన 
రాజేశవేర్  ఉపాధాయాయ అన్ ప్రొఫెసర్  ఒక పుస్తకం గరించి చపాపిరు.

చిప్ , డాన్  హీత్  అన్ ఇదదారు స్దరులు రాసిన Switch: How to change 
things when change is hard (ఆర్  హెచ్ , 2011) అన్ ఆ పుస్తకంలో 
ప్రపంచ వాయాప్తంగా సంస్థలోలో మారుపిన్ సుసాధయాం చేసిన కొన్ని ఉదాహరణల వివరణ 
ఉంది. 

చుటూటు ఉనని పరిసి్థత్లని మారచుడాన్కి నీకు చాలనంత అధికారంగాన్, తగినన్ని 
వనరులుగాన్ లేనపుపిడు నువువే తేగలగే మారుపి, అది చాలా విలువైన మారుపి. 
అటాలోంటి మారుపి గరించిన ఉదాహరణలు ఆ పుస్తకంలో చాలా ఉనానియి.

కాన్ అన్నిటికనాని ముఖయాం, ఆ పుస్తకం మనలని bright spots కోసం 
వతకమంట్ంది. 
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అంటే, నీ చుటూటు ఉనని సమాజంలో మారుపి తేవడం చాల కషటుం, న్జమే, ప్లలోలు 
బడికిరారు, ఉపాధాయాయులు బడికిపోరు, మాన్జిమెంట్లో, ప్రభుతవేం, పై అధికారులు 
ప్రోతాస్హమవవేరు, తలలోదండ్రులు బీదవాళ్ళు. ప్లలోల చదువుగరించి పటిటుంచుకున్ 
తీరిక ఉండదు, ధాయాస ఉండదు, చైతనయాం ఉండదు. ఇవనీని న్జమే. అయినా 
కూడా ఇట్వంటి పరిసి్థత్లోలో కూడా ఎకకిడేనా ఎవరేనా బాగా పన్చేసు్తననిరా? 
ప్లలోలు, ఉపాధాయాయులు, పాఠశాలలు ఒక వలుగ వలుగత్నానియా? వాటిన్ 
చూడమంట్నానిరు చిప్ , డాన్  హీత్  లు.

సరిగా్గ అదిగో, వాళ్ళు చప్పినటేటు పడాల చారిటబుల్  ట్రస్టు  వత్కితే ఈ 
ఉపాధాయాయులు మనకి పరిచయమయాయారు, ఈ అనుభవాలు మనముందుకొచాచుయి.

ఆ న్రవేహణవేత్తలు ఏం చపు్తనానిరంటే, ఈ ఉపాధాయాయులు bright spots 
కావడాన్కి ఏంచేసారో చూడమంట్నానిరు.

నాకేమన్ప్ంచిందంటే, ఈ ఉపాధాయాయులంతా త్రిగి తమ పాఠశాలలోలో 
bright spots న్ వత్కుతూ ఉనానిరు. చూసినవాటిన్ ప్రోతస్హిసూ్త ఉనానిరు. 
రండు చేత్లా పైకత్్త తమ చుటూటు ఉననివాళళుందరికీ చూప్సూ్త ఉనానిరు.

వాళళు విజయాల పటలో వాళళుకి భ్రమలు లేవు. ఒక విధంగా చపాపిలంటే అవి 
ప్రపంచాన్ని రాత్రికి రాత్రి మారేచుస్ విజయాలేమీ కాదు.

కాన్ చినని చినని విజయాలు. ఉననిదాన్ని మరింత ఉననితతరం చయయాగల little 
acts of kindness, incremental acts of quality. 

తన పాఠశాలలో అలూలోరి మధు అన్ పోలయో ప్లలోవాడికి చోట్ కలపించిన 
శ్రీమత్ గరగ అమ్మతలలో, సమాచార హకుకి చటటుందావేరా పాఠశాలకు మరుగదొడులో 
సమకూరుసు్తనని శ్రీమత్ అబిబారడి్డ వంకటలక్ష్మి, రోజూ అయిదు న్మష్ల 
ప్రార్థనాసమావేశాన్ని ఒక విలువైన అవకాశంగా మారుచుకోగలగిన శ్రీమత్ రాయుడు 
దేవీ దయామణి, గేదెలు తోలుకున్ రంగనాథం నానాజీన్ ఎంటెక్  విదాయారి్థగా మారిచున 
శ్రీమత్ మరియాల జయశ్రీ నా కళళుకి ముందుయుగం దూతలుగా కన్ప్సు్తనానిరు.

ఆటోలో మైకు పట్టుకున్ పాంఫెలోట్లో పంచిపడుతూ ప్లలోలని బడిలో 
చేరిపించడాన్కి ప్రచారం చేస్ ప్రభుతవేపాఠశాల ఉపాధాయాయులెవరేనా మీకు 
తారసపడా్డరా? కానీ శ్రీమత్ మాతా నానీస్ ఫోలోరనుస్ చేసు్తననిదదే. తన సొంతఖరుచుతో 
ప్లలోల పత్రిక తెచేచు ప్రాథమకపాఠశాల ఉపాధాయాయుడకకిడైనా మీకు కనబడా్డడా? 
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కాన్ అంగర గోపాలకృష్్ణచారుయాలు ‘చిటిటు ఊహలు’ పత్రిక తేవడమే కాదు, అందుకు 
గరివేసు్తనానిడు కూడా. 

న్నపుపిడూ ఉపాధాయాయులని అడుగతూ ఉంటాను: మీరు కనబడకపోతే మీ 
బళ్ళు ప్లలోలు బంగపట్టుకుంటారా అన్. కాన్ ఇదిగో, ఇకకిడ పదపపిడి అనంత 
వంకట వాసు చపు్తనానిడు, తనకి చినని ఏకిస్డంట్  అయియా ఇంటిదగ్గర ఉండిపోతే, 
ప్లలోలు ఒకటిననిర కిలోమీటరులో నడిచి మరీ తనన్ చూడటాన్కి వచాచురన్. రసుకిలూ, 
బిస్కిటూలో తెచిచు ఇచాచురన్!

సూకిలోలో ఇంటరవేల్  కొటిటునపుపిడు ప్లలోలు ఏ కాలోసు వాళళుయినా తన దగ్గరికి 
వచేచుసా్తరన్ చపు్తననిపుపిడు బుదాదా శ్రీన్వాస్  మనకి ఎంత విలువైన మానవన్రవేహణ 
శాస్తం బోధిసు్తనానిడన్! 

ఒక ఉపాధాయాయుడు చేసిన పన్ ఎంత చిననిదైనా సరే అది శుద్ధసంకలపింతో 
చేస్్త అదుభాతమైన మారుపి తెసు్తందనడాన్కి ఎన్ని ఉదాహరణలు.

ఎంత చిననిపన్గానీ, చివరికి గోడ మీద రాయించిన ఒక సూకి్తకూడా కనీసం 
ఒక మన్షిన్నా ప్రభావితం చయయాగలదన్ అబిబారడి్డ సతయానారాయణ అనుభవం 
చపో్తంది.

గబబాల సాయిశ్రీన్వాస్  ప్రవేశపటిటున బడికమటీలుగానీ, దురా్గవఝల 
శివప్రసాద్ మాటాలోడుత్నని ‘క్రియ’ కారయాక్రమాలు గాన్, ఏవైనా సరే, చిననివాటినుంచి 
పదదావాటిదాకా ప్రత్ ఒకకిటీ పాఠశాలలని ఇపుపిడుననిదాన్కనాని మరింత సార్థకంగా, 
మరింత సుందరంగా రూపందించడాన్కి దోహదపడేవే.

4
మరోమాట కూడా చపాపిల. ఈ పుస్తకంలో రండు సమూహాల తొల 
ఉపాధాయాయులునానిరు. మొదటి సమూహం ఈ ఉపాధాయాయులంతా, 25 మందీను. 
కాన్ వాళళు వనక కన్ప్ంచకుండా ఉనని రండవసమూహం వాళళు వాళళు తొల 
ఉపాధాయాయులు. వాళళు జీవితాన్ని బాలయాంలోన్, యవవేనంలోన్, లేదా ఉదోయాగంలో 
చేరిన తరువాతన్ ఒక మలుపు త్ప్పినవాళ్ళు.

వాళ్ళు ఎవరేనా కావచుచు - మొసలకంటి సుందరశివరావుకి వాళళు 
తాతగారు తొల ఉపాధాయాయులు, విజయలక్ష్మీబాయికి, మరియాల జయశ్రీకి, 
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మారోజు రతానినందరావుకి వాళళు తండ్రులే తొల ఉపాధాయాయులు. అంగర 
గోపాలకృష్్ణచారుయాలకి వారి తలలోగారు, అబిబారడి్డ వంకటలక్ష్మికి ఆమె చినానినని, 
వీరవేణికి వాళళు అకకి సుజాత, శివప్రసాద్  కి తన మామయయా - అటాలో ఎవరో 
ఒక కుట్ంబసభుయాలు తొల ఉపాధాయాయులు. కొందరి విషయంలో ఆ తొల 
ఉపాధాయాయుడు కుట్ంబాన్కి బయటివాడు కూడా కావచుచు. దాసరి వీరవంకట 
రామకృష్ణకి అతడి హిందీ మాష్టురు, డకాకి సతయానారాయణ, వంకటేశవేరరావులకి 
వాళళు సహోపాధాయాయులు, క. శ్రీలక్ష్మికి ప్రధాన్పాధాయాయుడు, కడల రామకృష్ణ 
ప్రసాద్  విషయంలో మండల విదాయాధికారి తొల ఉపాధాయాయుల పాత్ న్రవేహించారు.

ఒకొకికకిసారి ఆ తొల ఉపాధాయాయుడు చప్పింది కేవలం ప్రోతాస్హకరమైన 
ఒకకి మాట మట్కే కావచుచు. తన గరువుగారు ఎర్సిరాతో తన న్ట్ బుక్ లో రాసిన 
ఒకకి వాకయాం చాలు, రాయుడు దేవీ దయామణి జీవితాన్ని మారచుయయాడాన్కి.

ఈ తొల ఉపాధాయాయులందరి వనకా అదృశయాశకు్తలుగా ఉనని ఆ తొల 
ఉపాధాయాయులకి మనం నమసకిరిదాదాం. వాళ్ళు చూప్ంచిన ఆ శ్రద్ధ, ఆ కొదిదాపాటి 
ప్రేమ వలలో ఇపుపిడు వాళళు శిష్యాలు మరందరో బీదప్లలోలకి తమ ప్రేమనీ, ఆపాయాయతనీ 
పంచుత్నానిరు.

5
మన వారా్తపత్రికలోలోగాన్, అభుయాదయానీని, సామాజికపరివర్తననీ, విపలోవానీని 
కోరుకుంట్నానిమన్ చపుపికున్ మన రచయితల సాహితయాంలో గాన్ కన్ప్ంచన్ 
కథలవి. 

న్జమైన అనుభవాలు, న్రాడంబరమైన అనుభవాలు.

మనం నమ్మనా నమ్మకపోయినా నడుసు్తనని అనుభవాలు. ఎటాలోంటి 
ఆరాభాటమూ, హంగామా లేకుండా తాముననిచోటన్ ప్రపంచాన్ని న్వాసయోగయాంగా 
మారుసు్తనని అనుభవాలు. ఆ పాఠశాలలనుంచి ఇంజినీరులో, డాకటురులో, ఐఏఎస్  
అధికారులు వసా్తరో రారో మనకి తెలయదు. కాన్ పళళులో మోసపోయిన ఒక 
కుమారికి టైలరుగా బత్కే సాహసం దొరుకుత్ంది. తాగబోత్ తండ్రి తపపితాగి 
వేణ్్ణళ్ళు పోస్స్్త ఆ కొడుకు మామూలుగా అయితే ఒక మహాన్రసు్థడిగా మారతాడు. 
కాన్ గరగ అమ్మతలలో వంటి తలలో చేత్లోలో పడ్డందువలలో ఒక డ్రైవరుగా మారి ‘తన 
కషటుంతో ధైరయాంగా’ బత్కుత్నానిడు.
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ఒకపుపిడు విపలోవానంతర స్వియెట్  రష్యానుంచి ఇటాలోంటి కథలు వచేచువి. 
ఎంతో కుతూహలంతో కొత్త ప్రపంచాన్ని చూసు్తననిట్టు ఆ కథలు చదివేవాళళుం.

ఆశచురయామేమంటే, రుజాగ్స్తంగానూ, వాయాపారమయంగానూ మారిపోయిం 
దనుకునని మన సమాజంలోంచే ఇపుపిడీ కథలు మనముందుకొచాచుయి. చదువుదాం, 
నలుగరితో పంచుకుందాం. మళ్ళు మళ్ళు చపుపికుందాం, ఆ పాఠశాలలనుంచి 
ఒక చింగిజ్  అయిత్  మాతోవ్  ప్రభవించి తమ తొల ఉపాధాయాయుల గరించి తాన్ 
పుస్తకాలు రాస్దాకా మళాళు మళాళు మాటాలోడుకుంటూన్ ఉందాం.

2015
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కవికాంచని చోటు

చాలా ఏళళు కిందటి మాట. అపపిటి రాష్టప్రభుతవేం విదుయాత్  ఛారీజాలు పంచినందుకు 
న్రసనగా ఒక ప్రత్ఘటన సమావేశం ఏరాపిట్ చేసారు. ఆ సమావేశంలో 
ప్రత్ఘటనకారులమీద పోలీసు కాలుపిలు జరిగాయి, కొందరు చన్పోయారు.
రాష్టరాజకీయాలని ఆ సంఘటన మలుపు త్ప్పింది. కొదిదారోజులకే ఆ ప్రభుతవేం 
పడిపోయింది, కొత్త ప్రభుతవేం వచిచుంది. ఆ సంఘటనన్ స్మరిసూ్త కవులు 
(ఆ సమయంలో అకకిడుననివాళ్ళు, లేన్వాళ్ళు కూడా) కవితవేం రాసారు, 
ఆ కవితలూ, రచనలూ సంకలనాలుగా వచాచుయి. ప్రపంచబాంకు ప్రత్పాదించే 
సంసకిరణలకి దక్షిణాసియాలో ఎట్వంటి ప్రత్సపిందన ఎదురుకాగలదో ఆ సంఘటన 
ఒక హెచచురిక అన్ పత్రికాసంపాదకులు సంపాదకీయాలు రాసారు.

కాన్ ఆ రోజు గరొ్తస్్త నాకు గరొ్తచేచు అంశం వేరే ఉంది. అపపిటోలో మా ప్లలోలు 
మా కాలనీలో మా వీథిలో ఉనని క్రిసటుల్  హైసూకిలోలో చదువుకున్వారు. సాయంకాలం 
బడి వదిలపటేటు సమయాన్కి ప్లలోలని ఇంటికి తీసుకురావడం కోసం మా ఆవిడ ఆ 
సూకిలు దగ్గరకి వళళుంది. ఆమెలాన్ చాలామంది తలులోలూ, తండ్రులూ అపపిటికే 
అకకిడికి చేరి ఆ గేట్ ముందు వేచి ఉనానిరు. ఇంతలో ఎవరో ‘బషీర్  బాగ్  లో పదదా 
గొడవయిందట, పోలీసు కాలుపిలు జరిగాయట’ అన్ వార్త పేలాచురు. ఆ మాట 
వింటూన్ అకకిడునని తలులోలోలో ఒకామె భోరున ఏడుసూ్త ఇంటికి పరుగెత్్తందట. 

‘ఎవరామె?’ అనడిగింది మా ఆవిడ అకకిడుననివాళళున్.

‘ఆమె ఒక పోలీసు కాన్  స్టుబుల్  భారయా’ అనానిరు వాళ్ళు.

బషీర్  బాగ్  కాలుపిల సంఘటనకు ఇదొక పారశ్విం. ఏ కవీ కాంచలేన్, కేవలం 
రవి మాత్మే కాంచిన ఒక విష్దసన్నివేశం.



332 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

అడవిలో మందు పాతర పేలనా, ఊరేగింపులో రాళళువాన కురిసినా, న్తల 
గరించీ, ప్రత్ఘటనకారుల గరించే మనం వింటాం. సహజంగాన్ వయావస్థలో 
కన్ప్ంచే సకల అవయావస్థలకీ కారణాలు మనం రాజకీయ వయావస్థలోన్ వత్కుతాం 
కాబటిటు, దాన్ని ఎవరు ప్రశినించినా, దాన్తో ఎవరు తలపడినా వాళళుంటే మనకంతో 
వీరారాధన. ఆ పోరాటకారులు పోరాటాలు చేసూ్తననింతకాలం మనం మన రోజువారీ 
జీవితాన్ని సకరయావంతంగా సాగించడాన్కి వీలవుత్ంది కాబటిటు వాళళు పటలో మనకంతో 
కృతజ్ఞత. కాన్ చాలాసారులో ఆ పోరాటయోధులు, ఆ విపలోవకారులు త్రగబడేదీ, 
దాడిచేస్దీ, సంహరించేదీ సాధారణమైన పోలీసులేని అన్ మనం గరు్తపట్టుకుంటే ఆ 
పోరాటాల సాఫలాయాలని మనం యథాప్రకారం కీరి్తంచలేం.

మనం చేపటేటు ఉదయామాలు, విపలోవాలు హింసాత్మకంగా మారినపుపిడలాలో, 
వాటిన్ రాజకీయనాయకులు న్రుగా ఎదురోకిరనీ, మన రాళళుదెబబాలు త్నడాన్కి 
ముందువరసలో మనలాంటి బడుగజీవులైన పోలీసులే ఉంటారనీ మనకందుకు 
తోచదు?

ముఠాకక్షలకు ఆలవాలమైన కరూనిలుసీమలో న్ను కొనానిళ్ళు ఉదోయాగం చేసాను. 
అకకిడ ఒక ఆళళుగడ్డ రడి్డకీ, ఒక రుద్రవరం రడి్డకీ మధయా తగాదా వచిచునపుపిడలాలో ఆ 
రడులో క్షేమంగాన్ ఉండేవారు, కాన్ వాళళుదదారి తరఫునా ఒక ఎరుకల ఓబులేసూ, ఒక 
బోయ మదుదాలేటీ ఒకళళున్కళ్ళు వేటకొడవళళుతో నరుకుకిన్వాళ్ళు.

మన రాజకీయవయావస్థ కూడా అట్వంటిదే. ఇకకిడ పాలకపక్షాన్కీ, 
ప్రజాపక్షాన్కీ మధయా సంఘరషిణ తలెత్్తనపుపిడలాలో ఒక సగట్పౌరుడూ, ఒక సగట్ 
పోలీస్ మరణిసా్తరు. పాలకుడూ, ప్రత్పక్షనాయకుడూ క్షేమంగాన్ ఉంటారు.

మనం పాలకశకు్తలో్త పోరాడవలసివచిచునపుపిడు వాళళు విధానాలతో తపపి, 
ఆయుధాలతో కాదనీ, మన ఆయుధం గాయపరేచుది మనలాంటి మరొక మామూలు 
మన్షిన్ననీ, ఆ సంఘటన గరించి వినని తరువాత నాకు మరొకసారి ధ్రువపడింది. 
హింస ఒకకిటే మారుపిన్ తేగలదన్ మాటలు ఎకకిడ వినాని, నాకు ఆ రోజు భోరున 
ఏడుసూ్త వళళుపోయిన ఆ గృహిణి, ఆ తలేలో కళళుముందు కదులుత్ంది.

2016
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అసలు గీత

వైకుంఠవాసి కవిభూషణ కపపిగలులో సంజీవమూరి్తరావుగారు రాసిన 
‘శ్రీ గీతాసుధాసారము’ నా చేత్కి వచిచు ఏడాది పైన్ గడిచింది. ఆయన శిష్యాలూ, 
నా మీద అపారమైన అభిమానాన్ని వరిషించే శ్రీ జోళదరాశి చంద్రశేఖరరడి్డగారు 
ఈ పుస్తకాన్కి నన్నిక ముందుమాట రాయమన్ అడిగారు. కాన్ న్నా సాహసం 
చేయలేకపోయాను. అందుకొక కారణముంది.

ముప్పిఏళళు కిందటి మాట. రాజమండ్రిలో ఒక ఆధాయాత్్మకసమాజం వారవరో 
భగవదీ్గత మీద ప్రసంగించమన్ శ్రీ ఆర్.ఎస్. సుదరశ్నంగారినీ, శ్రీ మలలోంపలలో 
శరభయయాగారినీ అడిగారు. ఒక సాయంకాలసమావేశం. సుదరశ్నంగారు 
సహజంగాన్ అదె్వేత్ కాబటిటు భగవదీ్గతలోన్ తాత్్తవికాంశాలని వివరిసూ్త, ఆ గ్ంథం 
భారతీయచింతనమీద చూప్ంచిన ప్రభావాన్ని విశదీకరిసూ్త చకకిటి ప్రసంగం 
చేసారు. ఇక, మహనీయుడైన సాహితీవేత్తగా శరభయయాగారు భగవదీ్గత మీద ఏం 
మాటాలోడతారా అన్ మేమంతా ఎదురుచూసాం. కాన్ మాష్టురు చాలా కుప్తంగా 
‘భగవదీ్గత’ అనుషిఠించవలసిన విషయం తపపి ప్రసంగించవలసిన విషయం కాదన్ 
ఊరుకునానిరు.

ఆ మాటలు ననుని ఇనానిళ్ళు వంటాడేయి, బహుశా జీవితమంతా 
వనానిడుతూన్ ఉంటాయి. అయినా, ఈ పుస్తకాన్కి ముందుమాట రాయడాన్కి 
సాహసించడాన్కి ఒక కారణముంది. న్ను తాడికొండ గరుకుల పాఠశాలలో 
చదువుకుంట్ననిపుపిడు, మాకు సాయంకాల ప్రార్థనాసమావేశాలు జరిగేవి. అందులో 
వివిధమతాల ప్రార్థనలతోపాట్, శోలోకాలు, స్్తత్రాలు కూడా చదివించేవారు. 
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పూరవేకాలపు గరుకులాలోలో ఉండివుంటారన్ ఊహించదగ్గ ఋషీశవేరుడిలాంటి 
ఉపాధాయాయుడొకాయన, ఆయన పేరు నరసింగరావు, మాతో సాంఖయాయోగంలోన్ 
సి్థతప్రజ్ఞ లక్షణాలని వివరించే శోలోకాలనీని కంఠస్థం చేయించారు. లోకమెలా 
ఉంట్ందో, మంచిచడులేవో తెలయన్ ఆ పసివయసులో ఆయన న్రిపించిన 
ఆ శోలోకాలు నా లోపలకి ఇంకిపోయాయనుకుంటాను. ఆ తరువాత జీవితంలో 
న్ను వాటిన్ అనుషిఠించగలగానన్ చపపిలేను. కాన్ సి్థతప్రజు్ఞడి గరించిన ఒక 
అపురూపచిత్మైతే నా మనసులో నాట్కుపోయింది. అది నా భావదిగంతం మీద 
ఒక కొండగరు్తగా న్లచిపోయింది. ఈ లోకంలో న్ను కూరుకుపోకుండా, ఇకకిడి 
శకు్తలకీ, వసు్తవులకీ బాన్సన్ కాకుండా ఉండగలగానంటే, ఈ సముద్రం ఒడు్డన ఒక 
పడవలాగా ఆ శోలోకసారాంశం నా మనసులో న్లచిపోవడమే కారణమనుకుంటాను.

ఆ తరువాత గ్రాడుయాయేషన్ రోజులోలో భగవదీ్గత ఆసాంతం చదివాను. 
శంకరభాషయాం, త్లక్ గీతారహసయాం, వివేకానంద వివరణలతోపాట్ అనాసకి్త 
యోగం పేరిట గాంధీజీ ప్రసంగాలు కూడా చదివాను. కానీ ఆ నా పసితనంలో 
నాతో కంఠస్థం చేయించిన సి్థతప్రజ్ఞశోలోకాలు నా మీద వేసిన ముద్రలని 
ఆ వాయాఖాయానాలేవీ మరప్ంచలేకపోయాయి. కానీ, ఒకసారి రాజమండ్రిలో సుదరశ్నం 
గారితో మాటాలోడుత్ననిపపిడు, ఆయన ‘చూడు విచిత్ం, భగవదీ్గత సి్థతప్రజు్ఞడి 
బాహయాలక్షణాలని వివరించింది. మన వాళ్ళు ఆ బాహయాలక్షణాలని అనుకరిస్్త మనం 
సి్థతప్రజు్ఞలమయిపోతామనుకుంటారు. ఇంతకనాని హాసాయాసపిదమైన విషయం 
మరొకట్ండదు. సి్థతప్రజ్ఞత ఒక ఆంతరంగిక సమాధానం, సాక్షాతాకిరం. అదెటాలో 
పందాలో గీత తకికిన అధాయాయాలంతటా వివరించింది. ఆ మారా్గన్ని అర్థం 
చేసుకోకుండా, సాధన చయయాకుండా కేవలం బాహయాలక్షణాలని అనుకరిస్్త ఆ సి్థతప్రజ్ఞత 
ఎలా సాధయామవుత్ంది చపుపి?’ అనడిగారు. ఆ మాట నాకొక గొపపి మెలకువ. గీత 
ఒక సమగ్రచన అనీ, అందులో ఉననిదంతా సాకలయాంగా అర్థం చేసుకున్ అనుషిఠిస్్త 
తపపి ఆ రచనాపరమార్థం నరవేరదనీ గ్హించాను.

2
కాన్ మన సమాజంలో భగవదీ్గత మీద ప్రసంగించడాన్కి వనుకాడన్ వక్త లేదు. 
గత ఇరవయేయాళ్ళుగా భగవదీ్గత మీద మాటాలోడన్ సావేమీజీ లేడు. చివరికి అదొక 
మాన్జిమెంట్ గ్ంథంగానూ, వయాకి్తతవే వికాసవాచకంగానూ కూడా మారిపోయింది. 
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గీతాచారుయాడైన యోగేశవేరకృష్్ణణి్ణ సి.యి.ఓ.గా అంగడిలో అమ్మకాన్కి న్లబటాటురు. 
కాన్ వాళళుంత చప్పినా, విననిదాన్ని త్రిగి మననం చేసుకున్ అనుషిఠించాలనుకున్ 
శ్రోత ఒకకిడు కూడా కన్ప్ంచటంలేదు.

భారతదేశంలో భగవదీ్గత చరిత్న్ పరిశీలస్్త కొన్ని అంశాలు ఆశచురయాకరంగా 
ఉంటాయి. గీతారచనాకాలం ఇతమత్థంగా తేలచుగలగింది కాకపోయినపపిటికీ, అది 
క్రీ.పూ. 5వ శతాబదాం నుంచి క్రీ.శ. 2వ శతాబదాం దాకా పరిణామాన్కి గరవుతూన్ 
ఉందనుకుంటే, దాన్ గరించి ప్రముఖంగా మాటాలోడిన మొదటివయాకి్త శంకరాచారుయాలు 
మాత్మే. అంతకుముందు కాళదాసు, బాణభట్టు, భాసుడు గీత గరించి 
ప్రసా్తవించారన్ చపు్తననిపపిటికీ, ఆ ప్రసా్తవనలు సపిషటుమైనవీ, గీత ప్రాముఖాయాన్కి 
తగినవీ కావు. చైనా యాత్రీకుడు హుయాయన్ సాంగ్ సి-యు-కి లో చేసిన ప్రసా్తవన గీత 
గరించిన సపిషటుమైన ప్రసా్తవనలోలో మొదటిది. ఆ తరువాత శంకరాచారుయాలు భాషయాం 
రాస్దాకా, అంటే క్రీ.శ. 8-9 శతాబాదాలదాకా, ఇంత ముఖయామైన గ్ంథం గరించి 
భారతీయవాఙ్మయం, సాహితయాం ఎందుకు మౌనం వహించాయననిదొక ప్రశని. ఆ 
మౌనాన్ని వివరించలేక కొందరు శంకరాచారుయాణి్ణ గీతాకారుడిగా భావించకపోలేదు 
కూడా. క్రీ.పూ. 5వ శతాబదాం నుండి శంకరాచారుయాల భాషయాకాలందాకా గీతాచరిత్లో 
మొదటిదశ అన్ చపపివచుచు. ఆ దశలో గీత అజా్ఞతరచన నుంచి అతయాంత ప్రముఖమైన 
ఆధాయాత్్మక గ్ంథంగా ఎదిగింది. ఇక శంకరాచారుయాల భాషయాకాలం నుండి 1785 
దాకా గీత చరిత్లో రండవ దశ అన్ చపపివచుచు. ఈ కాలమంతటా గీత ‘పండిత్లు, 
తత్తవివేత్తలు మాత్మే’ అధయాయనం చేస్ గ్ంథంగా మగిలపోయింది. అందుకు ఒకకి 
మనహాయింపు 13వ శతాబాదాన్కి చందిన మహారాష్ట సాధుపురుష్డు జా్ఞన్శవేర్ 
ప్రజల భాషలో రాసిన జా్ఞన్శవేరి. కాన్ విశాలభారతదేశంలో సుమారు వయేయాళళుపాట్ 
గీత ఆధాయాత్్మకగ్ంథంగా, కొంతమంది శిషటుపురుష్లకీ, ముముక్షువులకీ మాత్మే 
పరిమతమైన గ్ంథంగా ఉండిపోయినదనడంలో అత్శయోకి్త లేదు. అది కూడా 
వేదాంత్లకి సంబంధించిన అధయాయనాంశంగాన్ గరి్తంపు పందింది. శంకరుల 
తరువాత, రామానుజులు, మధావేచారుయాలు, న్ంబారుకిలు, వలలోభాచారుయాలు వంటి 
ఆచారుయాలు దాన్మీద భాష్యాలు రాసూ్త వచాచురు. ఉపన్షత్్తలు, బ్రహ్మసూత్రాలతో 
కలసి భగవదీ్గత ప్రసా్థనత్యంలో ఒకటిగా, ప్రత్ ఆచారుయాడికీ ఒక జీవితకాల 
ఆధయాయనాంశంగా గరి్తంపు పందింది.
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1785లో ఛారలోస్ విలకిన్స్ అన్ ఆంగేలోయుడు భగవదీ్గతన్ ఇంగీలోష్లోకి 
అనువదించడంతో గీతాచరిత్లో మూడవదశ మొదలయియాంది. ఆ ఇంగీలోష్ 
అనువాదాన్ని షీలోగెల్ అన్ జర్మన్ రచయిత 1823లో లాటిన్ లోకి అనువదించాడు. 
ఆ తరువాత 1855లో థాంపస్న్ అన్వాడు మరొక మెరుగైన ఇంగీలోష్ అనువాదం 
తీసుకొచాచుడు. 1875లో స్క్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ద ఈస్టు సంపుటాలకోసం క.టి. తెలంగ్ 
గీతను ఇంగీలోష్లోకి అనువదించిన మొదటి భారతీయుడిగా గరి్తంపు పందాడు. 
అయితే సర్ ఎడివేన్ ఆరానిల్్డ 1885లో గీతన్ ‘ద సాంగ్ స్లెసిటుయల్’ పేరిట 
ఇంగీలోష్లోకి అనువదించడంతో, అది ఒక మోహనదాస్ గాంధీన్ మహాతా్మగాంధీగా 
మారిచున పుస్తకంగా చరిత్లో మగిలపోయింది. 19, 20వ శతాబాదాలోలో భగవదీ్గత 
ఆధాయాత్్మకగ్ంథం సా్థయి నుంచి రాజకీయగ్ంథంగా మారడం మొదలుపటిటుది. 
భారతజాతీయోదయామకాలంలో హింసాత్మకంగానూ, అహింసాత్మకంగానూ కూడా 
బ్రిటిష్ వారితో పోరాడాలనుకునని వారికంతమందికో గీత ఆరాధయాగ్ంథంగా, 
సూఫూరి్తగా, ఉతే్తజకారకంగా కన్ప్ంచడం మొదలుపటిటుంది. విపలోవకారుడు ఖుదీరాం 
బోసు గీతను హృదయాన్కి హత్్తకున్ ఉరికంబాన్కకికినపుపిడు భగవదీ్గత 
రాజకీయవిముకి్త చిహనింగా మారిపోయింది. దయానందులు, బంకించంద్రుడు, 
వివేకానందుడు, లోకమానయా బాలగంగాధర త్లక్, అరవిందులు, మహాతా్మగాంధీ 
వంటి మహనీయులైన సంసకిర్తలు, సావేతంత్యాదయామనాయకులు గీతమీద 
ప్రసంగాలు, భాష్యాలు రాయడంతో గీత భారతీయ సామాజిక-రాజకీయ 
జీవితాన్కి సంబంధించిన ముఖయాగ్ంథంగా రూపందడం మొదలుపటిటుంది. 20వ 
శతాబదాంలో రాధాకృష్ణన్, సురేంద్రనాథ్ దాస్ గపా్త, జాదూనాథ్ సినాహా వంటి 
తత్తవిశాస్త ఆచారుయాలు గీత గరించి ఎంతో మౌలకమైన పరిశోధన చేసారు. అయితే, 
దామోదర ధరా్మనంద్ కోశాంబి, దేవీ ప్రసాద్ ఛటోపాధాయాయ, అంబేదకిర్ వంటివారు 
గీత పైన సామాజికకోణం నుంచి చేసిన విమరశ్తో, గత యాభైయేయాళ్ళుగా గీతన్ 
సామాజికశాస్తదృష్టుష్ అధయాయనం చేయడం మొదలయియాంది.

అయితే ఈ మూడు దశలీని మనం క్షుణ్ణంగా వరిశీలస్్త, గీత తన మొదటివయేయాళళు 
ప్రయాణంలో సుసపిషటుతను సాధించే దిశగా ఎదిగిందన్ అర్థమవుత్ంది. రండవ 
దశలలో అదె్వేతభాషయాకారుల చేత్లోలో గీత తన మౌలకసమగ్తను కొదిదాకొదిదాగా 
పోగొట్టుకోవడం మొదలయియాందన్ చపపివచుచు. అదె్వేత, దె్వేత, విశిష్టుదె్వేత శాఖలకు 
చందిన గొపపి ఆచారుయాలంతా గీతన్ తమ భావాలకు అనుగణంగా వాయాఖాయాన్ంచడం 
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వలలో గీత వేదాంతగ్ంథంగానూ, అందులో మళాళు వివిధశాఖలకు మాత్మే చందిన 
అధయాయనగ్ంథంగానూ పరిమతమైపోతూ వచిచుంది. ఇక గత రండువందల 
యాభైయేయాళ్ళుగా రాజకీయనాయకులూ, సామాజికవేత్తలూ, ఆధాయాత్్మకగరువులూ, 
మేన్జిమెంట్ పండిత్లూ, ఇలా ప్రత్ ఒకకి రంగాన్కి చందినవారూ గీతమీద 
వాయాఖాయానాన్కి పూనుకోవడంతో, న్జమైన గీతాసారమేదన్ అంశం మీద ఎననిడూ 
లేనంత గందరగోళం న్డు నలకొందన్ చపపిడాన్కి సందేహించనకకిరేలోదు.

3
ఆ మాటకొస్్త మనం చదువుత్ననిది అసలైన భగవదీ్గతన్నా అన్ సందేహం కూడా 
చాలామందికి కలగింది. అసలు గీతకీ, మహాభారతాన్కీ సంబంధం లేదనీ, దాననివరో 
మహాభారతం భీష్మపరవేంలో 23-40 అధాయాయాలుగా చొప్పించారన్ అభిప్రాయం 
కూడా బలపడుతూ వచిచుంది. యుద్ధభూమలో అరుజానుడికి విష్దం కలగినపుపిడు 
దాన్ని న్వృత్్త చేయడాన్కి శ్రీకృష్్ణడు 700 శోలోకాలు చపపివలసిన పన్లేదనీ, ఆ 
సమయంలో చేసిన గీతాబోధన్ మనం 2.31-38 శోలోకాలతో సరిపటటువచుచునన్ 
రాధాకృష్ణన్ వంటివాడే అభిప్రాయపడా్డడు. ప్రముఖ ఓరియెంటలసుటు హెర్మన్ జాకోబి 
గీతాశోలోకాలు 22.1-12, 18, 25-27, 30-37, 18.73 మాత్మే అసలైన 
భగవదీ్గతగా భావించవచచునానిడు.

ఇట్వంటి ఆలోచనల ప్రాదబాలంతో డా. గజానన్ శ్రీపత్ ఖేర్ అన్ మహారాష్ట 
పండిత్డు The Quest for Original Gita (1969) అన్ రచన వలువరించాడు. 
ఇంకా అంతగా ప్రాచురయాం పందన్ ఈ రచనలో ఆయన గీతకర్త ఒకరుకారనీ, కనీసం 
ముగ్గరనీ ప్రత్పాదించాడు. మొదటి గీతాకర్త బుదు్ధడికాలాన్కి ముందు అంటే క్రీ.పూ. 
6వ శతాబాదాన్కి చందినవాడనీ, అతడు గీతలోన్ 1-6 అధాయాయాలను రచించాడనీ, 
దాన్ని ప్రధానంగా పండిత్లీని, ధీరులీని, తత్తవిదరుశ్లీని దృషిటులో పట్టుకున్ రాసాడనీ, 
దాన్ ముఖయాసారాంశం సనాయాసమూ, కర్మయోగమూ అనీ ఆయన ప్రత్పాదన. ఇక 
రండవ కర్త బుదు్ధడి సమకాలకుడనీ అతడు గీతలోన్ 8, 13-15, 17వ అధాయాయాలూ, 
18వ అధాయాయం కొంతభాగం రాసాడనీ, ఆ రచయిత జా్ఞనులీని, మునులీని, యత్లీని, 
యోగలీని దృషిటులో పట్టుకున్ రాసాడనీ, అతడి ఉదేదాశయాంలో కర్మ-జా్ఞన సమనవేయం, 
సాత్్తవికత ముఖాయాంశాలనీ ఖేర్ ప్రత్పాదన. ఇక గీతన్ మనం ఇపుపిడు చదువుత్నని 
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రీత్లో పరిషకిరించిన మూడవ రచయిత, క్రీ.శ. 2వ శతాబాదాన్కి చందినవాడనీ, అతడి 
ఉదేదాశయాం బౌదా్ధన్కి వయాత్రేకంగా బ్హ్మణవాదాన్ని ప్రత్షిఠించడమనీ, అతడు గీతలోన్ 
7, 9-16 అధాయాయాలతోపాట్ చాలచోటలో తన భావాలని చొప్పించాడనీ, తదావేరా 
గీతన్క భకి్త ప్రత్పాదక గ్ంథంగా ప్రత్పాదించాలనుకునానిడనీ ఖేర్ ప్రత్పాదన. 
దాదాపుగా ఈ అంశాలేని సమరి్థసూ్త ఇటీవలన్ మేఘనాథ్ దేశాయి అన్ రచయిత 
Who Wrote the Bhagavadgita? (2014) అన్ పుస్తకం తీసుకొచాచుడు.

భగవదీ్గతలో మూడుపాయలునానియన్ మొదటినుంచీ చాలామంది ఊహిసూ్తన్ 
వచాచురు. వారిలో మొదటివాయాఖాయాత ప్రసిద్ధవిశిష్టుదె్వేత్ యామునాచారుయాలు. ఆయన 
గీత మొదటి ఆరు అధాయాయాలోలోనూ కర్మ-జా్ఞనసమనవేయం గరించి ఉందనీ, 
మధయాలోన్ ఆరు అధాయాయాలోలో భకి్తయోగం గరించి ఉందనీ, మొదటి పననిండు 
అధాయాయాలోలోనూ చపపికుండా వదిలపటిటునవాటి గరించి చివరి ఆరు అధాయాయాలోలోనూ 
చప్పిందనీ తన గీతార్థసంగ్హంలో ప్రసా్తవించారు. పాల్ డుస్స్న్ దీన్ని కొంత 
మారిచు మొదటి ఆరు అధాయాయాలోలోనూ నీత్శాస్తమూ, మధయా ఆరు అధాయాయాలోలో 
తత్తవిశాస్తమూ, చివరి ఆరుఅధాయాయాలోలో మనస్తత్తవిశాస్తమూ ఉనానియనానిడు. 
మరికొందరు వాయాఖాయాతలు మరింత భావగరిభాతంగా గీత మొదటి ఆరు అధాయాయాలూ 
ఓం గరించీ, మధయాలో ఆరు అధాయాయాలూ తత్ గరించీ, చివరి ఆరు అధాయాయాలూ 
‘సత్’ గరించీ వివరిసు్తనానియనానిరు.

అసలైన గీత ఏదన్ అన్వేషణ ఒకటైతే, ఇంతకీ గీత ఏం చప్పిందన్ది మరొక 
సుదీరా్న్వేషణ. గీతలో కర్మసనాయాసమూ, జా్ఞనన్రూపణా ఉనానియన్ శంకరులు 
భావిస్్త, భకి్తప్రధానంగా ఉందన్ విశిష్టుదె్వేత్లూ, దె్వేత్లూ వాదించారు. అందులో 
అనాసకి్త ప్రధానవిషయమన్ గాంధీజీ భావిస్్త, సవేధర్మం గరించి న్కికి చప్పిందన్ 
అరవిందులు వాదించారు. షోపన్ హోవర్, ఎమరస్న్, థోరో మొదలుకున్ ఇలయట్ 
దాకా పాశాచుతయాతత్తవివేత్తలూ, కవులూ గీతన్ చదవగాన్ భౌత్కప్రపంచాన్ని దాటి 
చూడగల మహిమాన్వేతదరశ్నమేదో తమకు సిది్ధంచిందన్ పరవశించిపోయారు.

ఇక గీత గరించి తమ అతాయాధున్క ఆశ్రమాలోలో రోజూ ప్రవచించే సావేములూ, 
టెలవిజన్ లో ప్రసంగాలు చేస్ వాయాఖాయాతలూ తమకు తెలసిన పరిభాషనంతా యథేచఛాగా 
వాడుత్ననిందువలలో, మనలో ప్రత్ఒకకిరూ గీతాసారాంశం తమకి తెలసిందేననీ, 
కొత్తగా తెలుసుకోవలసిందేమీ లేదనీ భావిసూ్త ఉనానిరు. కొదిదాపాటి పరిజా్ఞనం కలగిన 
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ప్రత్ ఒకకిరూ ‘కర్మణ్యావాధికారస్్త’ శోలోకం అపపిచప్పి గీతాసారాంశం న్ష్కిమకర్మ 
తపపి మరేమీ కాదన్ కూడా చపేపిసా్తరు. కాన్ న్జంగా గీత అంతా ఇంతేనా?

4
గీతన్ ప్రసు్తత్ంచేవాళ్ళు, అందులో వివిధధరా్మల సమనవేయముందన్ 
ప్రసు్తత్సు్తనానిరు. విమరిశ్ంచేవాళ్ళు కూడా సరిగా్గ ఆ కారణం మీదన్, అంటే, గీతలో 
వివిధధరా్మల వివరణ ఉందిగాన్, గీతాకారుడు ఆ ధరా్మలన్నిటినీ తనకై తాను సరిగా 
సమనవేయించుకోలేకపోయాడన్ విమరిశ్సు్తనానిరు. న్జంగా గీతాకారుడు తనకై 
తాను సమనవేయం సాధించుకోగలగాడా, లేదా అన్ది ఎవరికి వారు అధయాయనం 
చేసి తెలుసుకోవలసిన విషయం. ఆ అధయాయనం కూడా కొనానిళ్ళు, కొన్ని నలలో 
చేస్ది కాదు. అది బహుశా మా మాష్టురు అననిట్లోగా అనుష్ఠినపూరవేక అధయాయనం 
కావాల. గీతా పరిభాష కొంత అధయాయనంవలలో బోధపడుత్ంది. కొంత అనుష్ఠినం 
వలలో బోధపడుత్ంది.

ఉదాహరణకి గీతన్ యోగగ్ంథంగా, సాంఖయారచనగా, వేదాంతసూత్ంగా 
భావించడం నరవేసాధారణం. కాన్ గీత మాటాలోడిన యోగాన్కీ, పతంజల 
యోగసూత్రాలకీ సంబంధం లేదనీ, గీతలో ఉనని సాంఖాయాన్కీ, ఈశవేరకృష్ణ 
సాంఖయాకారికలకీ సంబంధంలేదనీ, గీతలో ఉందన్ వేదాంత్లు భావించిన వేదాంతం 
కేవలం వారి భాషయాం మాత్మేననీ సురేంద్రనాథ్ దాస్  గపా్త ఎంతో సహేత్కంగా 
వివరించాడు. ఆసకి్త ఉననివాళ్ళు ఆయన రచించిన The History of Indian 
Philosophy (1991) రండవ సంపుటం చూడవచుచు. అంతేకాదు, గీత బౌద్ధంవలలో 
ప్రభావితమైందనీ, సి్థతప్రజ్ఞశోలోకాలు బౌద్ధవిజా్ఞనాన్ని సంసకిృతీకరించడమేననీ 
కోశాంబి మొదలైనవారంతా చేసిన వాదంలో న్జమెంతో తెలుసుకోవాలనుకున్వాళ్ళు 
కూడా దాస్ గపా్త రచన చదివితీరాల. గీతకి ముగ్గరు రచయితలునానిరనీ, మూడవ 
రచయిత బౌద్ధంతో బ్హ్మణవాదం తలపడుత్నని రోజులోలో భకి్తన్ ప్రధానంగా 
చేసుకున్ గీతను పునః పరిషకిరించాడన్ భావించిన డా. ఖేర్, ఆ మూడవ రచయిత 
గీతలో ‘నారాయణ’ పదాన్ని ఎకకిడా ఎందుకు చొప్పించలేదో కూడా ఆలోచించి 
ఉండవలసింది. గీత గపు్తలకాలం నాటికి పూరి్త సవేరూపం పందిందన్ వాదించేవారు, 
ఒకవైపు గపు్తలు విష్్ణవుకి ఆలయాలు న్రి్మసు్తండగా గీత విష్్ణసు్తత్ ఎందుకు 
చయయాలేదో కూడా ఆలోచించాల. విష్్ణవు గరించి గీత మౌనం వహించినందువలలోన్ 
భారతం మరొకచోట విష్్ణసహస్రనామ గానం చేసిందనీ, గీతలో ఎకకిడా నారాయణ 
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శబదాం కన్ప్ంచనందువలలోన్, మహాభారతం ‘నారాయణ్యం’ పేరిట ప్రతేయాక 
అధాయాయం కేటాయించవలసివచిచుందనీ మనం గరు్తపట్టుకోవాల.

నాకై న్ను గీతన్ ఏ వాయాఖాయానం సహాయం లేకుండా ఒక సాధారణమైన 
మన్షిగా అర్థం చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నించాను. ఒక పాశాచుత్యాడు ఇంగీలోష్లో 
గీతన్ చదివినట్లోగా తెలుగఅనువాదాలోలో గీతన్ చదివిచూసాను. ప్రత్ పదం 
వనకా, యుగాలుగా పోగపడ్డ రూఢయారా్థన్ని బదదాలుగొటిటు, ఆ పదాన్ని మొదటిసారి 
వింట్ననిట్లోగా భావించి, అలా వింట్ననిపుపిడు అది నాకట్వంటి సంకేతాలని 
అందిసు్తననిదో గ్హించడాన్కి ప్రయత్నించాను.

అతయాంత సాధారణశ్రోతగా గీతన్ సమీప్ంచినపుపిడు అందులో నాకు మూడు 
ముఖాయాంశాలు కన్ప్ంచాయి. మొదటిది, గీత ఉపన్షత్్తల తరహాలోన్ శాశవేతమైన, 
అవయాయమైన, అవినాశి అయిన ఆత్మ పదార్థమంటూ ఒకట్ందన్ పదేపదే చపు్తండటం. 
మన పనులవలలో ఆ సనాతనపదార్థం ఏ విధంగానూ ప్రభావితం కాదననిపుపిడు, మనకి 
సహజంగాన్ ఏ పన్ పటాలో బుది్ధపుటటుదు. మనకి కర్మ పటలో విముఖత కలుగత్ంది. కాన్ 
గీతలో నాకు కనబడ్డ రండవ అంశం, మనం కర్మల నుంచి తప్పించుకోలేమననిది. 
మనం గణాలవలలో రూపందాం కాబటిటు, గణాలుననింతకాలం కర్మ చయయాకుండా 
తప్పించుకోలేమన్ గీత చపు్తననిది. అయితే కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేం కాబటిటు, ఏదో 
ఒక కర్మ చేసూ్త ఉండటం కనాని ఉననితమైన కర్మ చయయాడం మీద దృషిటు పటటుడం 
మంచిదన్ది గీత అభిప్రాయం. ఏది ఉననితకర్మ అంటే, ఏది సాత్్తవిక కర్మన్, ఏది మనన్ 
కిందకు దిగలాగకుండా పైకి నడిప్సు్తందో అది ఉననితకర్మ అంట్ంది గీత. అయితే 
కిందకు దిగలాగడమంటే ఏమటి, పైకి నడిప్ంచడమంటే ఏమటంటే, కర్మ ఫలతం 
పటలో ఆసకి్త కిందకు లాగత్ందనీ, ఆసకి్తన్ వదిలపటిటు చేస్ కర్మ పైకి నడిప్సు్తందనీ 
గీత ఎంతో విశవేసనీయంగా వాదిసు్తంది. చివరకు సనాయాసం కూడా ఏదో ఫలతాన్ని 
ఉదేదాశించి చేస్దే కాబటిటు, అది కూడా కిందకు దిగలాగే కర్మలాంటిదేనన్, ఒకకి తాయాగం 
మాత్మే పైకి నడిప్ంచే కర్మ అనీ గీత చప్పింది. ‘తాయాగే నైకే న్వ అమృతత్తవిమానశుః” 
అన్ ఉపన్షత్్తలు ఈ మాటే చప్పినపపిటికీ, అవి తాము చూసిన సతాయాన్ని గీతలాగా 
తారికికంగా ప్రత్పాదించలేకపోయాయి.

అనాసకి్తతో కర్మలు చయయాడం కర్మయోగం మాత్మే కాదు, అకకిడ అనాసకి్త 
అన్ జా్ఞనం ప్రధానం కాబటిటు, అది జా్ఞనయోగం కూడా. కాన్ కేవలం కర్మయోగమూ, 
కేవలం జా్ఞనయోగమూ అతయాధికప్రజానీకాన్కి అర్థమయేయా విషయం కాదన్ ఎరుక 
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గీతలోన్ మూడవ ముఖాయాంశాన్కి ప్రాత్పదిక. అది నరవేధరా్మలీని వదిలపటిటు తనన్ 
ఆశ్రయించమన్ ఈశవేరవాకయాం. భకి్తయోగం.

ఈ మూడు అంశాలీని విడివిడిగా చూసు్తననివారు, గీతలో మూడు భాగాలునాని 
యనీ, వాటిన్ వివిధకాలాలోలో ముగ్గరు రచయితలు కాలానుగణంగా రాసారనీ 
వాదిసు్తనానిరు. కాన్ ఈ మూడు అంశాలూ ఒకదాన్కొకటి అంతరీలోనంగా 
అనుసంధానమయేయా ఉనానియనీ, వాటిన్ తనకై తాను సమనవేయపరుచుకునానికన్ 
గీతాచారుయాడు గీతాబోధకు ఉపక్రమంచాడనీ మనం గ్హించినటలోయితే గీత మనన్ 
కలవరపరచదు.

గీతలో కనబడే ఈశవేరుడు, personal god బౌద్ధంవలలోన్, క్రైస్తవంవలలోన్ 
గీతలోకి ప్రవేశించలేదు. యజ్ఞం, దానం, తపసుస్ వదిలపటటుకూడన్ కర్మలే 
అయినపపిటికీ, వాటికనాని కూడా ఒక పత్ంతోన్, పుషపింతోన్, తోయంతోన్ తనన్ 
సమీప్ంచేవాళేళు తనకి ఎకుకివ ప్రీత్కారకులన్ చప్పిన గీతాచారుయాడు ఏకాంత్కుల, 
వాసుదేవ కృష్్ణరాధకుల, పాంచరాత్ శాఖకు చందిన అహిరుబాధనిష్ సంహిత నుంచి 
గీతలో ప్రవేశించాడన్ దాస్ గపా్త ఎంతో సవివరంగా న్రూప్ంచాడు. ‘వాసుదేవః 
సరవేమత్’ అన్ అనుకోగలగడం సమతవేం, కర్మలోలో కశలం సాధించినవాడికే 
సాధయామవుత్ంది. కాన్ ‘సమహాతా్మ సుదురలోభః’ అన్ కూడా గీతాచారుయాడికి తెలుసు.

అలాగే గీతను మహాభారతంలో చొప్పించారన్ వాదం కూడా సహేత్కంగా 
కన్ప్ంచదు. వేదం గరించీ, యజ్ఞం, దానం, తపసుస్ల గరించీ, సరేవేశవేరుడి పటలో 
శరణాగత్ పందడం గరించీ గీత కనబరచే వైఖరి మొత్తం, మహాభారతమంతటిలోనూ 
అంతరీలోనంగా ఉంది. వేదాలను యజ్ఞపూరవేకంగా అర్థం చేసుకునని బ్హ్మణాలీని, 
జా్ఞనప్రధానంగా అర్థం చేసుకునని ఉపన్షత్్తలీని, భారతం తనదైన దారిలో తాను అర్థం 
చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నించింది. ఆ సావేధాయాయసారాంశమే భగవదీ్గత అనుకోవచుచు.

గీతలో కనవచేచు ఈ మూడు అంశాలూ ఎవరూ కొత్తగా చప్పినవి కావు. 
ప్రత్ అధాయాయం చివరా గీత తన గరించి చపుపికుంటూ ‘ఉపన్షత్్త’, ‘బ్రహ్మవిదయా, 
‘యోగజా్ఞనం’ అన్ మూడు పదాలతో తనన్ తాను సంజా్ఞనపరుచుకుననిది.

ఆత్మన్తయాతవేం గరించి మాటాలోడినందువలలో ఉపన్షత్్త. తాయాగం గరించి 
మాటాలోడినందువలలో ఉపన్షత్్త. బ్రహ్మన్ గరించి మాటాలోడినందువలలో ఉపన్షత్్త. 
కర్మలోలో కశలయామూ, సమతవేమూ యోగమవుతాయన్ చప్పినందువలలో యోగశాస్తం. 
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ఆ కశలాయాన్ని సాధించే క్రమాన్ని ఒక పాఠంలాగా వివరించినందువలలో యోగశాస్తం. 
ఇక ప్రపంచమంతా ఆవరించిన మహావిషయం మీద వలుగ ప్రసరింపచేసినందువలలో 
బ్రహ్మవిదయా. వాస్తవాన్కి ఈ మూడూ ఒకటే. ఉపన్షత్్త అంటేన్ విదయా. ప్రత్ విదాయా 
మనన్జా్ఞనంతో సంయోజనం చేస్ యోగశాస్తమే.

ఈ భావాలను నాకై న్ను సమనవేయం చేసుకుంటూండగా, పరమయోగి 
శ్రీ వై. హనుమంతరావుగారు నాకు ఫోన్ చేశారు. న్ను గీత చదువుత్నానిననీ, 
గీతాసారాంశానీని అర్థం చేసుకోవడాన్కి ప్రయత్నిసు్తనానిననీ చపే్త, ఏమర్థం 
చేసుకునానిరన్ అడిగారు. న్ను నాకు అర్థమైన మూడు విషయాల గరించీ చపే్త, 
ఆయన ఆ మూడువిషయాలూ యథారా్థన్కి ఒకకిటే, అది న్శచులసి్థత్కి చేరుకోవడమే 
అనానిరు. న్శచులతవేమనాని, సి్థతప్రజ్ఞతవేమనాని ఒకటే కదా అన్ కూడా అనానిరు.

5
భగవదీ్గతాసారాంశం గరించి నలకొనని విసా్తరమైన అయోమయాన్కి 
చాలావరకు గీత మీద విసా్తరంగా వచిచున భాష్యాలే కారణం. కాబటిటు ఒకొకికకిపుపిడు 
గీతాసారాంశాన్ని సంక్షిప్తంగా చపపిడం దావేరా బహుశా మనకి గీతాహృదయం 
న్రుగా బోధపడవచుచు. ఒకపుపిడు యామునాచారుయాలు ఈ పన్ చేసారు. గీతార్థ 
సంగ్హమన్ పేరిట 32 శోలోకాలోలో ఆయన గీతాతాతపిరాయాన్ని సుబోధకంగానూ, 
స్మరణ్యంగానూ కూరిచుపటాటురు.

ఇపుపిడు మన చేత్లోలో ఉనని ‘శ్రీగీతాసుధాసారం’ మళాళు అట్వంటి ప్రయతనిం. 
భగవదీ్గతలోన్ ప్రత్ ఒకకి అధాయాయంలో చపపిబడ్డ విషయానీని తేటతెనుగలో 
ఒకొకికకి సీసపదయాంగా మారిచున తీరు అన్తరసాధయాం. జీవితమంతా గీతాబోధనన్ 
అనుషిఠించడాన్కి పూనుకుననివారు మాత్మే చయయాగల పన్ ఇది. ఎట్వంటి 
మహాత్్మడు దురలోభుడన్ గీతాకారుడు భావించాడో, అట్వంటి మహాత్్మడు 
కవిభూషణ కపపిగలులో సంజీవమూరి్తరావుగారనడాన్కి ఈ ప్రయతనిమే సాక్షష్ం. వారి 
ప్రయతనిబలం ప్రభావమెట్వంటిదంటే, వారినపుపిడూ చూసి ఉండన్, నావంటి 
అలపిజు్ఞడి చేతకూడా గీతాప్రశంస చేయించింది.

వారికీ, వారి శిష్యాలు చంద్రశేఖరరడి్డగారికీ, ఈ గీతాయజ్ఞంలో భాగసావేములైన 
వారందరికీ పేరుపేరునా నా నమసుస్లు.

2014
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వాగాదినం

భగవతస్విరూపులు, సిద్ధపురుష్లు, దీనజన బాంధవులు అయిన ఒక మహామనీషి 
జీవితగాథ ఇది. ఒకసారి కాదు, అన్కసారులో పఠించవలసిన, పారాయణం 
చేయవలసిన పుస్తకం. మహాపురుష్ల గరించి పదదాలు సాధారణంగా ఒక మాట 
చపా్తరు. అదేమటంటే, వారి సన్నిధిలో ఉననిపుపిడు మన మనసుస్ అప్రయతనింగాన్ 
నమ్మదిసు్తందనీ, మన ఉదేవేగాలు శమసా్తయనీ. ఈ మాట మహాపురుష్ల 
జీవితచరిత్లకు కూడా వరి్తసు్తంది. వారి చరిత్లు చదివేటపుపిడు మనసుస్ నమ్మదిగా 
తేటపడటం, ఎకకిడకకిడో చదురుమదురుగా ఉనని శుభాకాంక్షలనీని నమ్మదిగా 
ఒకదాన్కొకటి అత్కొకిన్, బలంగా, శుభసంకలపింగా మారడం చాలామందికి 
అనుభవంలోకి వచిచున విషయమే. ఆ విధంగా ఒక మహాపురుష్డు త్రుగాడిన 
ప్రదేశాన్కీ, ఆయన సమాధి చందిన పవిత్స్థలాన్కీ ఎంత విశిషటుత ఉందో 
ఈ గ్ంథాన్కి కూడా అంత విశిషటుత ఉందన్ చపపివచుచు.

నలూలోరు జిలాలోలో 19వ శతాబిదా చివరికాలంలో నాగలవలలోటూరు గ్రామంలో 
పుటిటు, 1982లో గొలగమూడిలో మహాసమాధి చందిన భగవాన్  వంకయయాసావేమ 
ఆంధ్రదేశం పుషిపించిన మహాయోగలోలో ఒకరు. రామకృష్ణపరమహంస, 
రమణమహరిషి, షిరిడీ సాయిబాబా, అరవిందులు, పరమహంస యోగానంద 
వంటి మహాపురుష్ల జీవితాలదావేరా ఏ భగవతస్విరూపం ప్రకటితమైందో 
వంకయయాసావేమ దావేరా కూడా అట్వంటి భగవతకిటాక్షమే ప్రసారమైంది. అయితే 
ఒక పరమహంసకు ఒక వివేకానందులు, ఒక రమణమహరిషికి ఒక నాయన, ఒక 
సాయినాథుడికి ఒక హేమాదపింత్  ఉనానిరు. రొమెరోలా రామకృష్్ణల గరించి, 



344 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

పాల్ బ్రంటన్  రమణమహరిషి గరించీ మొత్తం ప్రపంచాన్కే పరిచయం చేశారు. 
అట్వంటి జీవితచరిత్కారులు, రచయితలు లేకపోయినపపిటికీ ఈ దేశంలో 
ఎందరో సిద్ధపురుష్లు అప్రకటితంగానూ, అవయాక్తంగానూ అట్వంటి లోకోద్ధరణన్ 
చేపడుతూ ఉనానిరు. అట్వంటి సిద్ధపురుష్ల జీవితాల గరించి ఈ లోకాన్కి 
తెలయవలసింది ఎంతో ఉంది. అది వారి జీవితకాలంలో తెలసినా లేదా వారు 
సమాధి పందిన తరువాత తెలసినా, ఎపుపిడైనా సరే, తెలయడం ముఖయాం. 

ఆంధ్రదేశం ఆదినుంచీ సిద్ధపురుష్ల తపోభూమ. వేదాంతం, బౌద్ధం, జైనం, 
వీరశైవం, వీరవైష్ణవం, పాశుపత, కాపాలక, గాణాపతయా, నవనాథ సంప్రదాయాలతో 
పాట్, శాకే్తయం, తంత్ం, ఇసాలోం, సూఫీ, క్రైస్తవం వంటి విశిషటుసంప్రదాయాలకు 
చందిన ఎందరో ఋష్లు, తపసువేలు, మునులు, యోగలు, ఆచారుయాలు ఈ న్లమీద 
లోకకలాయాణం కోసం నడయాడారు. వారి గరించి మనకీ, తకికిన ప్రపంచాన్కీ 
తెలసింది చాలా తకుకివ. అట్వంటి మహనీయుల జీవితాల గరించి నలుగరికీ 
తెలయచపపిడం కోసం ఎకికిరాల భరదావేజ గొపపి కృషి చేశారు. అదే పద్ధత్లో 
ఆచారయా బిరుదురాజు రామరాజు ‘ఆంధ్రయోగలు’ (1998-2009) పేరిట ఆరు 
సంపుటాలు వలువరించారు. ఆ సంపుటాలోలో వారు రేఖామాత్ంగా వివరించిన 
ఆయా యోగల జీవితాల గరించి చదివినపుపిడు, వారిలో ప్రత్ఒకకిరి గరించీ 
మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలన్ప్సు్తంది. 

అట్వంటి ప్రయతనిం శ్రీ వంకయయాసావేమ గరించి అలులో భాసకిరరడి్డ, శ్రీమత్ 
కోడూరు ఇందిరమ్మలు ఈ పుస్తకం దావేరా చేపటాటురు. భగవాన్  వంకయయాసావేమ 
గరించీ, ఆయన జీవితకాలకృషి గరించీ, సావేమ మహాసమాధి అనంతరం కూడా 
చూప్సు్తనని లీలల గరించీ రాసిన ఈ పుస్తకం న్జంగా ఎంతో విలువైన రచన. 
ఇందులో రచయితలు నలూలోరు, పనానినది పరీవాహకప్రాంతంలోన్ వివిధగ్రామాలకు 
చందిన వారందరినుంచో ఎన్ని వివరాలూ, విశేష్లూ స్కరించి ఈ జీవితచరిత్ను 
న్రి్మంచారు. 

సాధారణంగా ఒక మహాపురుష్డి జీవితకాలంలో వచేచు జీవితచరిత్కీ, 
ఆయన మహాసమాధి చందిన అనంతరం వచేచు జీవితచరిత్కీ మధయా కొంత తేడా 
ఉంట్ంది. కొన్ని సందరాభాలోలో మహాసమాధి అనంతరం వచేచు జీవితచరిత్లు 
పౌరాణికపద్ధత్లో అన్క అభూతకలపినలతోనూ, నమ్మశకయాంకాన్ మహిమలతోనూ 
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న్ండిఉంటాయి. ఆయా మహాపురుష్లను దైవాంశసంభూత్లుగా న్రూప్ంచడం 
కోసం వారి జీవితాలోలో జరిగి ఉండన్ సంఘటనలను కూడా జరిగినట్టుగా చూప్సూ్త 
చిత్రించడముంట్ంది. కాన్ ఈ రచన అందుకు భిననింగా అతయాంత న్ష్పిక్షికంగా, 
సప్రమాణకంగా, ఒక నాయాయసా్థనం ముందు ఇచిచున వాఙ్్మలంలాగా, నాయాయమూరి్త 
ముందు ప్రవేశపటిటున సాక్షాయాధారాలాలోగా ఎంతో న్రుదాషటుంగా సాగింది. ఇందుకు, 
అలులో భాసకిరరడి్డ ఆధున్క, సమకాలీన భావజాలాలోలో పుటిటుపరగడం ఒక కారణం 
కాగా, ఆయనకూడా వంకయయాసావేమ నడిచిన దారిన్ బీదవాళలోకోసం శాయశకు్తలా 
కృషి చేసు్తనని మన్షి కావడం మరొక కారణం. వంకయయాసావేమ బోధించిన బోధలను 
ఏవిధంగానూ మారచుకుండా యథాతథంగా మనకి అందిసూ్త, వాటిన్ ఏ విధంగా 
అర్థం చేసుకోవాలో ఆయన ఎకకిడికకకిడ వివరించిన తీరు ఈ విషయాన్కే అదదాం 
పడుతోంది. 

ప్రత్ సిద్ధపురుష్డూ తానుండే తావును ఎంచుకోవడంలోనూ, తన శ్రోతలీని, 
తన శిష్యాలీని ఎంచుకోవడంలోనూ, తన భాషనీ, బోధనలీని ఎంచుకోవడంలోనూ 
కూడా ఒక దేశకాలబద్ధత ఉంట్ంది. ఏసు గలల సముద్రం ఒడు్డన జాలరులీని, 
సుంకరులీని తన శ్రోతలుగా ఎంచుకుననిట్టు, బుదు్ధడు వైశాలలో, శ్వసి్తలో తన 
శ్రోతలని ఎంచుకుననిట్టు, రామకృష్ణ పరమహంస ఆధున్క బంగాల్ లో ఇంగీలోష్ 
విదయా చదువుత్నని నవయువకులని ఎంచుకుననిట్టు, షిరిడీలో సాయినాథుడు 
న్రక్షరాసుయాలైన హిందూ-ముసిలోం రైత్లీని, గృహిణులీని చేరదీసినట్టు వంకయయాసావేమ 
కూడా పనానినదికి అటూ ఇటూ ఉండే గ్రామాలోలో రైత్లీని, శ్మకులీని, గృహిణులీని 
అకుకిన చేరుచుకునానిరు. అలా న్రిదాషటు దేశకాలాలకు చందిన శ్రోతలని ఉదేదాశించి ఆయా 
మహాపురుష్లు మాటాలోడినపపిటికీ వారి కృషీ, వారి సందేశం దేశకాలాల ఎలలోలు 
దాటి నలుగరికీ అంది తీరతాయి. కొందరి విషయంలో అది వారి జీవితకాలంలోన్ 
జరగవచుచు. కొందరి విషయంలో కొంత ఆలసయాంగా జరగవచుచు. కాన్ సుదూర 
గగనంలో ఉండే నక్షత్రాలనుంచి కాంత్ కిరణాలు కొన్ని వేల కాంత్ సంవతస్రాలపాట్ 
రోదసిలో ప్రయాణిసూ్త భూమకి చేరుత్ననిటేటు, ఆయా సిద్ధపురుష్ల బోధలు కూడా 
కొదిదా ముందువనకల తేడాలో అందరికీ అందకతపపిదు. శ్రీ వంకయయాసావేమ 
జీవితంగరించీ, బోధల గరించీ, ఆలసయాంగాన్ అయినపపిటికీ, అలులో భాసకిరరడి్డ 
దావేరా ఇపుపిడు తకికిన ఆంధ్రదేశం, రేపు మొత్తం ప్రపంచం, తెలుసుకొన్ అవకాశం 
న్టికి ఈ పుస్తకం దావేరా లభించింది. 
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ఈ పుస్తకంలో ఎకకిడ ఏ అధాయాయం తెరిచినా, తననుతాను విస్మరించి 
తన చుటూటు ఉండే నలుగరి క్షేమం కోసం మాత్మే బత్కిన ఒక మహనీయుడు 
కన్ప్సా్తడు. చుటూటు ఉండే ప్రపంచం తనను హింసించినా, అపహాసయాం చేసినా, 
న్రలోక్షష్ం చేసినా తాను మాత్ం తన చుటూటు ఉండే ప్రపంచాన్ని ప్రేమంచాడు, 
గౌరవించాడు, లాలంచాడు, బుజజాగించాడు, స్వించాడు. 

ఈ జీవితచరిత్ను న్ను కనీనిళలోతో చదివాను. చదివినంతస్పూ నా హృదయం 
మెత్తబడుతూ, నాలోన్ మాలనాయాలు అడుగంట్తూ, నా మనసుస్ తేటపడుత్ననిట్టుగా 
అనుభూత్ చందాను. ఈ పుస్తకాన్ని పారాయణం చేస్ ప్రత్ ఒకకిరికీ ఇట్వంటి 
అనుభూత్న్ శ్రీ వంకయయాసావేమ వాగాదానం చేశారన్ నము్మత్నానిను.

2011



సాహితయాసంసాకిరం 347

త్జా పూలగుతి్

ఈ ‘పూలు పరచిన బాట’ పుస్తకం తెరిచి చదవడం మొదలుపటటుగాన్ ప్రత్ పేజీలోనూ 
ఏదో ఒక విశేషవాకయాం మనలని ఆపేసు్తంది. కొన్ని వాకాయాలు చూడండి:

‘మీకంత సన్నిహిత్లైతే వారిన్ అర్థం చేసుకోవడాన్కి మీరంత ఎకుకివ కృషి 
చేయవలసి వుంట్ంది’

‘మీరు ప్లలోవాడిన్ బాగా పంచాలంటే ముందు మీరు సంతోషంగా ఉండాల’

‘కర్మ మీ జీవితాన్కి సంబంధించిందేగాన్ మీ కారాయాచరణకి సంబంధించినది 
కాదు అన్ తెలుసుకోండి’

‘యోగమంటే ననుని న్ను మారుచుకోవడాన్కి సిద్ధంగా ఉనానిను అన్. అంతేకాన్ 
ప్రపంచాన్ని మారాచులనుకోవడం కాదు.’

‘మీరు వయాకి్తతావేన్కి ప్రాధానయామసు్తనానిరంటే మీకు ప్రసు్తతాన్కనాని 
గడచినకాలమే ముఖయామననిమాట’

‘మీకు దేవుడు గరు్తండాలంటే మీరు ఆయన్ని ఎకకిడో ఎందులోన్ చూసి 
వుండాల, ఒక ప్లలోవాడి మొహంలోన్, మీ భారయామొహంలోన్...’

ఇట్వంటి వాకాయాలు చదవగాన్ మనలో ఏదో జరుగత్ననిట్టు మనకు 
తెలుసు్తంది. మామూలుగా మనం వారా్తపత్రికలు చదివినపుపిడో, మన రోజువారీ 
జీవితాన్కి సంబంధించిన కాగితాలు, ఉత్తరాలు, ఈ-మెయిల్స్ చదివినపుపిడో 
అనుభవంలోకి వచేచు విషయం కాదిది. అలాగే మనలని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్ 
ప్రసంగాలు విననిపుపిడో, మనకి ఇషటుమైనవాళలోతో మాటాలోడుత్ననిపుపిడో కూడా 
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ఇట్వంటిది అనుభవంలోకి వచిచునట్టు మనకి సుఫూరించదు. ఏ ఉపన్షత్్తలో, 
సువార్తలో, సూఫీకవితలో మాత్మే మనలో జాగృతం చయయాగల అనుభవమది. 
మనలో ఇట్వంటి అంతరదాృషిటు మేల్కిలపిడం గొపపి కవితావేన్కి మాత్మే 
చాతనవుత్ంది.

ఒక విధంగా చపాపిలంటే ఈ వాయాసాలు మనకు కొత్తగా ఏదో తెలయచపాపిలన్ 
ప్రయత్నించవు. అందుకు బదులు మనకు తెలుసన్ మనమనుకుంట్ననిదాన్ని 
వదలగొటేటు ప్రయతనిం చేసా్తయి. దీన్ని ‘అన్ లెరినింగ్’ అంటారు. ఇపుపిడు మనం 
సమాచారవిపలోవం సంభవించిందన్ చపుపికుంట్నని కాలంలో జీవిసు్తనానిం. మన 
సమాజం లెరినింగ్ సొసైటి కావాలనీ, నాలెడిజాసొసైటి కావాలనీ పరితప్సు్తనానిం. 
ఆ ప్రయతనింలో మనమెంతో చత్త పోగ చేసుకుంట్నానిమనీ, మనం లెరినింగ్ పేరిట 
ఎకుయాములేటింగ్ సొసైటిగా మారుత్నానిమనీ మనకు ఇట్వంటి సదు్గరువులు 
చపే్త తపపి తెలయడం లేదు. మనం ఉండవలసిన ఇంటిన్ పన్కిరాన్ వసు్తవులతో 
న్ంపుకోవడం వలలో కూడా మనశాశ్ంత్ సాధయాంకాదన్ సదు్గరు చపు్తనానిరు. బహుశా 
ఇట్వంటి మెలకువ చరిత్లో చాలాసారులో చాలామంది గరువులే ఇవవేడాన్కి 
ప్రయత్నించి వుండవచుచు. కానీ, ఇట్వంటి వాకాయాలు పూరవేంకనాని ఇపుపిడే మనకి 
మరింత అవసరమన్ చపపిడంలో అత్శయోకి్త లేదు.

సదు్గరువాకాయాలు కవితావాకాయాలాలోంటివనానిను. ఎందుకంటే కవితవేం సాధారణ 
దైనందినభాషన్ మాటాలోడుతూ, రోజువారీ మాటలు రోజువారీ జీవితంలో ఏమ 
చపపిలేకపోత్నానియో దాన్ని చపపిడాన్కి ప్రయత్నిసు్తంది. వయాంగయాం, అలంకారం, 
ధవేన్ వంటి కవితవేశిలపిరహసాయాలు చేస్దేమటంటే మామూలు భాషన్ వంచడం, 
అవసరమైతే, చిదగొ్గటటుడం. అలా చేస్్త తపపి మన మనసులకు పట్టుకునని త్పుపి 
వదలదు. దీన్ని కబీర్ ‘తలలోకిందుల భాష’ అనానిడు. మనం న్టారుగా, సవయాంగా 
బతకవలసినవాళలోం తలలోకిందులుగా బత్కుత్నానిం కాబటిటు, మనకి సతయావాకాయాలు 
తలలోకిందులుగా కన్ప్సా్తయి. ఉదాహరణకి, ప్లలోలని పంచడం గరించి చపూ్త సదు్గరు 
ఇలా అంటారు: 

‘ప్లలోలని పంచడమంటే, ముఖయాంగా, వారిన్ ప్రభావితం చయయాకుండా 
ఉండటం’

ఇదేమటిది? మామూలుగా మనం ప్లలోలని పంచడమంటే వారి ముందు 
కొన్ని జీవితాదరాశ్లు న్లపడం, వారికి కొందరు రోల్  మోడలుస్న్ చూప్ంచడం, 
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వారి మనసులీని, బుది్ధనీ గాఢంగా ప్రభావితం చయయాడం అన్ అనుకుంట్నానిం. 
కాన్ ఇకకిడ ఒక వివేకి ప్లలోలని పంచడమంటే వాళలోన్ ప్రభావితం చయయాకుండా 
ఉండటమంట్నానిడు. ఇది న్జంగాన్ తలలోకిందులు వాకయాం. ఈ వాకయాం చదవగాన్ 
మనం ఉలకికిపడతాం. ఆ వాకాయాన్ని దాట్కుంటూ ముందుకి పోలేం. మళాలో వనకికి 
వసా్తం. పుస్తకం పకకినపటిటు కొంతస్పు ఆలోచనలో పడతాం. మన ప్లలోల గరించీ, 
ఒకపపిటి మన బాలయాం గరించీ ఏవేవో ఆలోచనలు మనలని చుట్టుకుంటాయి. ఒక 
సరసులో చిన్ని రాయిపడ్డట్టుగా అలలలుగా మన ఆలోచనలు విస్తరిసూ్తపోతాయి. 
ఒక జెన్ కోన్ విననిపుపిడో, జలాలుదీదాన్ రుమీన్ చదివినపుపిడో మనకి కలగే 
అనుభవమట్వంటిదే.

ఇంతకీ ప్లలోలని ప్రభావితం చయయాకుండా ఉండటమంటే ఏమటి? చలంగారు 
తన ‘బిడ్డలశిక్షణ’ పుస్తకమంతటా చప్పిందిదే. రూస్, టాల్ సాటుయి, టాగోర్, 
కృష్ణమూరి్తవంటి తాత్్తవికులు మాటాలోడిందిదే. ఒక విదాయావేత్త ఈ విషయం గరించే 
రాసూ్త ‘ప్లలోవాడు తరగత్ గదిలో నలలోబలలో కేసి చూసూ్త ఎకుకివ న్రుచుకుంటాడో, బడి 
కిటికీలోంచి బయటకి చూసూ్త ఎకుకివ న్రుచుకుంటాడో ఎవరు చపపిగలరు?’ అనానిడు.

ఈ మాటలు రాసు్తననిపుపిడు నాకు మా తాడికొండ గరుకులపాఠశాల గరొ్తసూ్త 
వుంది. అపపిటోలో మా తరగత్గదులు గడి్డకప్పిన పాకలు. వాటికి గోడలకి బదులు 
వదురుబదదాల తడికలు అమరిచు ఉండేవి. ఆ తడికలోలోంచి పచచుటి చటలోనీ, దూరంగా 
కన్ప్ంచే గ్రామాలీని, కొండలీని, అటూ ఇటూ పోయే పాదచారులీని చూసూ్త వుండేవాణి్ణ. 
మా తరగత్గదులు మహనీయులైన ఉపాధాయాయుల పాఠాలో్త ప్రత్ధవేన్ంచేవి. కాన్ 
న్ను వారి వలలో ప్రభావిత్ణ్ణయిందాన్ కనాని, ఆ పచచుటి జమ్మచటూలో, రామచిలకలూ, 
ఒంటరి కాలబాటలూ, ఆ నాటి మధాయాహానిల అపూరవేన్శశ్బాదాలవలలోన్ ఎకుకివ 
ప్రభావిత్ణ్ణయాయానన్ ఈ రోజు గరు్తపటటుగలుగత్నానిను.

ఈ పుస్తకంలో ప్రత్ ఒకకి వాయాసాన్కీ మనలో ఇట్వంటి మెలకువను 
ప్రచోదితం చేస్ శకి్త ఉంది. మనలని భౌత్కమైన విజయాలవైపు ప్రోతస్హించడంలో 
కనాని మనమీద మనకు అదుపు సాధించడంలోనూ, అట్వంటి సీవేయ క్రమశిక్షణ 
అవసరమన్ చపపిడంలోనూ ఈ వాయాసాలకు ఎకుకివ ఆసకి్తవుంది. మనలని బయట 
ప్రపంచంలో కారోయాను్మఖులని చేయడాన్కి చాలామందే ఉనానిరు. కాన్ మనలని ఏమీ 
చయయాకుండా ఉండటం వైపు మరలచుడాన్కి న్డు మనకొక రమణమహరిషి లేడనని 
జాగృత్లోంచి ఈ వాయాసాలు వచాచుయి. ఆ వాకాయాలు చూడండి.
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‘అనవసరంగా శ్రమంచేవారే న్జంగా ప్రపంచాన్కి హాన్ చేసు్తనానిరు’

ఒక జీవితకాలం పడుత్ంది ఈ వాకాయాన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కి. చాలాసారులో 
మన ఉన్కిన్ చాట్కోవడం కోసం, మనం కూడా ఉనానిమన్ యథారా్థన్కి ప్రపంచం 
నుంచి ఆమోదం పందడం కోసం మాత్మే మనం కారాయాచరణకు పూనుకుంటాం. 
మామూలుగా ఎవరి పన్ వారి ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిప్సు్తంది, రైత్ పలం 
దుననిడం లాగా, తలలో అననిం వండటం లాగా. కానీ, మనమేదో ప్రతేయాకంగా చేస్్త 
తపపి, చేసి చూప్స్్త తపపి ప్రపంచం ముందుకు నడవదనని భ్రమలోంచి మనం చేపటేటు 
పనులు ప్రపంచగత్న్ ఎన్ని ఏళ్లో వనకుకి నటేటుసా్తయననిది చరిత్ చపు్తనని సతయాం.

ఈ వాయాసాలోలో అదుభాతమైన సపిషటుత కన్ప్సు్తంది. ఒక శాస్తజు్ఞడిలాగా తన 
జీవితానుభవాన్ని సూక్షష్మదరిశ్న్ కిందపటిటు న్ర్మమతవేంతో పరిశీలంచుకోగలగిన 
వాడికి మాత్మే ఇట్వంటి సపిషటుత సాధయాపడుత్ంది. ఉదాహరణకి, ఈ వాకయాం 
చూడండి.

‘దైవమంటే న్శచులత. స్తబ్ధత కాదు’

న్శచులతా, స్తబ్ధతా ఉపూపి, కరూపిరంలాగా పైకి ఒకకిలాన్ కన్ప్సా్తయి. 
పురుష్లోలో పుణయాపురుష్లు మాత్మే వాటి మధయా సననిన్ సరిహదుదారేఖ గరు్త 
పటటుగలుగతారు. పూరి్త క్రియాశీలతావేన్కీ, న్ష్కిరోయకీ మధయా తేడా పైకి కనబడదు. 
గడియారంలో గంటల ములులోలాగా అది ఏ ఒకకిక్షణమూ కదలనటేటు కన్ప్సూ్త. కాన్ 
సదా చలసూ్త ఉండటం న్శచులత. అసలు కదలక లేకపోవడం స్తబ్ధత అన్ మనకిపుపిడు 
సులువుగా బోధపడుత్ంది.

ఇక అన్నిటికనాని నాకు చాలా విశేషంగా అన్ప్ంచిన అంశం ఆయన ఎరుక 
గరించి మాటాలోడింది. ఏళళు కిందట న్న్క అంతరాజాతీయసా్థయి శిక్షణ కారయాక్రమాన్కి 
హాజరయాయాను. అమెరికాకు చందిన ఒక శిక్షణ బృందం ‘మాన్జిమెంట్ ఆఫ్ ఛ్ంజ్‘ 
మీద ఇచిచున శిక్షణ అది. వారి శిక్షణపరికరాలు యంగ్ మనస్తత్తవిశాస్తం ఆధారంగా 
రూపందించుకుననివి. మనం ఏ పన్ చేసు్తనాని, ఏది మాటాలోడుత్నాని ఒక క్షణం ఆగి 
ముందు మన సంకలపిమేమటో మనకై మనం సపిషటుం చేసుకోవాలన్ వాళ్లో ఆ శిక్షణ 
పడుగూతా పదే పదే చపాపిరు. సంకలపిశుది్ధ, వాళళు పరిభాషలో ఇంటెనషినాలటీ, దాన్ని 
సదు్గరు, పురాతన భారతీయపరిభాషలో ఎరుక అంట్నానిరు. అందుకు ఆయన్చిచున 
ఉదాహరణ చాలా గొపపిగా ఉంది. ఈ వాకాయాలు చూడండి.
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‘ఉదాహరణకు ఆశ్రమంలో రోజువారీ జీవితంలో రండు భోజనాలు మాత్మే 
ఉంటాయి. కొన్నిసారులో ఒకకి భోజనమే. ఈ ఆహారం వచేచు సమయాన్కి, 
సహజంగాన్ మీరు చాలా ఆకలతో ఉంటారు. కాన్ మీరు వంటన్ 
త్న్యకూడదు, అందరూ వచిచు కూరుచున్దాకా వేచి ఉండాల. అందరి 
కంచాలలోకి ఆహారం వచేచుదాకా ఆగతారు. ధాయానశోలోకాన్ని వలలోసా్తరు. 
అపుపిడు మెలలోగా త్ంటారు. ఇలా చేయాలంటే దీన్కంతటికీ ఎరుక కావాల. 
మీకు ఆకలగా ఉననిపుపిడు అలా వయావధి తీసుకోవడం, కేవలం ఆ మూడు 
నాలుగ న్మష్లు వేచి ఉండటం వయాకి్తకి బ్రహా్మండమైన ఎరుక కల్గసు్తంది’.

అదుభాతమైన ఈ అంతరదాృషిటున్ ఈ వాకాయాలతో ఆపకుండా సదు్గరు చివరికి ఇలా 
ముగిసా్తరు.

‘మీరు మీ జీవితంలో వివిధరకాలైన పరిసి్థత్లోలో ఇలా ఎరుకను న్లుపుకుంటే 
అపుపిడు మాత్మే మీ శరీరాన్ని మీరు వదిలవళలోవలసిన క్షణంలో ఎరుకతో 
ఉండటం మీకు శకయామవుత్ంది. లేకపోతే మీ జీవితంలో అది ఎననిటికీ 
సిది్ధంచదు.’

పరసపిరవిరుదా్ధలైన ఎన్ని ఆలోచనలో్తనూ, ఉద్రేకాలతోనూ కలగాపులగ 
మవుత్నని మన దైనందినజీవితంలో ఇట్వంటి వాకాయాల తాజాపరిమళం 
తీసుకురాగల సవేస్థత వలకటటులేన్ది.

2013
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దేవుడితో సంభాషణ

కొత్తసంవతస్రం ఇంకా కొదిదారోజులోలో రాబోత్ండగాన్ గలాబీ పూలగత్్తలాగా, 
చామంత్మాలలాగా ఈ పుస్తకం మీ చేత్లోలోకి వచిచుంది. కాలం నీటిధారలాగా 
వేళళుసందులోలోంచి జారిపోత్ంటే ‘మధురమైన క్షణాలని మరిచుపోకుండా భద్రపరిచిన’ 
‘తీప్గరు్తల పేటిక’ ఈ కావయాం. ఇందులో ‘దృశయారమలూ’ ఉనానియి, శబాదార్థ 
‘మధురిమలూ’ ఉనానియి. ‘ప్రకృత్ ఒడిలో శిశువుగా పరవశించేవేళ కేరింతలుగా 
వచిచున తేటగీత్ల’వి. తెలుగసాహితయాంలోన్ అపూరవే, అత్నవయాప్రయోగం 
ఇది. న్ండుగా చిగిరించిన చటలోనీడన ఒక మారినింగ్  వాక్  లాగా, ఆకులు రాలే 
హేమంతకాలంలో మీ ప్లలోలతోన్, మనమలతోన్ కబురులో చపుపికుంటూ సాగే 
సాయంకాలపునడకలాగా అన్ప్సు్తంది ఈ పుస్తకం వంబడి ప్రయాణం.

ఇందులో ఉదయాస్తమయాలునానియి, వసంతముంది, శరద్రాత్రులునానియి, 
సంక్రాంత్ వుంది, హిమాలయాలునానియి, హిమానీనదాలునానియి, నగరాలునానియి, 
పలెలోటూళ్ళునానియి, ముగ్గలునానియి, ముచచుట్లోనానియి, అన్నిటికనాని ముఖయాంగా 
పశుపక్షాయాదులు, క్రిమకీటకాలూ ఉనానియి. చీమలు, ప్చుకలు, తోక కొరికికొరికి 
కుచుచు సరిచేసుకుంట్నని ఉడతలు, బీజవాయాప్్తకోసం కించిత్  దూదికూడా పరిచి 
గాలోలో సందేశాలు పంపే బ్రుగలు, దారమూ, సూదీ లేకుండా ఆకులతో గూడు 
అలేలో దరీజాప్టటులు, రపరపలసుదుదాతో రకకిలారిచు గాలలో తేలే తేనలు, గోధుమల 
మెరుపుతో మెరిస్ కొంగలు, కూతకూతకు మధయా కొలచినట్టు సమవిరామం పాటించే 
నీలకంఠప్టటులు, అడవికి కాపరిలాంటి నమలప్టటులు, వననిముదదాలాలో కురిసిన 
నందివర్ధనం పూలు, వీథిలో రతనికంబళ పరిచినట్టుండే ధనురా్మసపు ముగ్గలు, 
ఏడురంగల తెరచాపలెత్్తన సంక్రాంత్లునానియిందులో. కథాసరితాస్గరంలో 
రాకుమారుడిలాగా పక్షిభాషలు తెలసిన పండిత్డీ రచయిత. ‘దండలో దారంలాగా’ 
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‘విశవేమంతటా ప్రవహించే వింతశకి్త’న్ సవేయంగా దరిశ్ంచిన వండర్  ఈ పుస్తకం.

ఆశచురయాం తత్తవిశాస్తంగా మారుత్ందంటారు. కాన్ ఇందులో ఆశచురయాం 
కవితవేంగా మారిన అదుభాతరసమే ఎకుకివ. ఈ పదయాం చూడండి:

పసిడివననిల నీరండ పరుచుకునని 
పచచుగడి్డలో కుంకుమ పారబోసి 
పోయినారందుకన్ చూడబోయినాను 
ఎరుపుముఖమలు ఆరుద్రపురుగలె అవి.

ఈ కవితావాకయాం ప్రపంచంలో మహిమాన్వేతకవితావాకాయాలనన్నిటిన్ నా 
స్మృత్లో మేల్కిలుపిత్ననిదంటే అత్శయోకి్త కాదు. ప్రాకృతగాథాసప్తశత్ కవులు 
ఇటాలోంటి కవితలు చపాపిరు. పూరవేకాలపుజపాన్  తంకాకవులు, హైకూ కవులు 
ఇటాలోంటి కవితలు చపాపిరు. వాలీ్మకి ఋత్వర్ణనలనీని ఇట్వంటి కవితలే. పూలలోలో 
త్రిగే త్మె్మదను తరువీథిలో తంబురా మీట్కుంటూ త్రిగే వీథిగాయకుడితో 
పోలచుడం, గొడుగను విప్పి న్లలో పాత్నట్టుంది మర్రిచటటునడం ఎంతో ఉననితసా్థయి 
రూపకాలంకారాలు.

ఆశచురయాం న్జంగాన్ తత్తవిశాసా్రాన్కి గంగోత్రి. మన్షి సమయాక్  పరిణత్పందిన 
క్షణాలోలో చూడగలగేది ఇట్వంటి దరశ్నాన్ని. తన చిననితనంలో గదాధరుడన్ ఒక 
బంగాలీ కుర్వాడు పలాలకు అడ్డం పడిపోత్ంటే,  నలలోన్మబుబాలు కమ్మన ఆకాశం 
మీద తెలలోన్ కొంగలబారు కనబడగాన్ అకసా్మత్్తగా సపిృహతప్పి పడిపోయాడట. 
ఆ కుర్వాణి్ణ రామకృష్ణపరమహంసగా మారిచున మొదటి ఆధాయాత్్మకానుభవం 
అదే. తన చిననితనంలో కలకతా్తలో ఇంటి మేడమీద సూరోయాదయవేళ ఏటవాలుగా 
పడ్డ తొలసంజవలుత్రులోన్ తనకి మొదటిసారిగా భగవంత్డి దరశ్నమైందన్ 
టాగోర్  సవేయంగా రాసుకునానిడు. ‘పరమపురుషసవేరూపాన్ని చూడాలనుకుంటే 
హిమాలయసానువులమీద గొర్రెలని చూడు, మెరుపున్ చూడు, తామరపువువేన్చూడు, 
ఆరుద్రపురుగలని చూ’డన్ బృహదారణయాకోపన్షత్్త ఉదో్షిస్్తంది. తనలోంచి 
దారాలు పేనుకుంట్నని సాలెపురుగన్ చూసినపుపిడు ఉపన్షతాకిరుడికి బ్రహ్మవిదయా 
బోధపడిందన్ ముండకోపన్షత్్త సాక్షష్మస్్తంది. చీమనుంచి ఏనుగదాకా, 
తేటినుంచి లేడిదాకా తనకు 24 మంది గరువులునానిరన్ దతా్తత్రేయులు 
చపుపికునని విషయం మనకు తెలసిందే. తన చుటూటు ఉండే చట్లో, ప్చుకలు, 
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చిలుకలు తననట్వంటి తపోభూమకలోకి తీసుకుపోత్నానియో జిడు్డ కృష్ణమూరి్త 
తన న్ట్  బుక్ లో సవివరంగా రాసిపట్టుకునానిడు. ఇక రమణాశ్రమవిశేష్లు 
చదివినవాళళుకి, ‘భగవాన్  పాదాలముందు దివాన్ ’గా బత్కిన చలంగారు రాసిన 
‘బుజిజాగాడు’ చదివినవాళళుకి, ‘ఈశావాసయామదం సరవేం’ అన్ మాట రోజువారీ 
జీవితంలో న్రూపణకు తెచుచుకోవడమెలాన్ తెలుసు్తంది.

గిడుగ రాజేశవేరరావుగారు చూసి, మనకు చూప్ంచిన ఈ చిన్నిచిన్ని అందాల 
వనక, ఆశచురాయాలవనక ఆయన మనసుపందిన వికాసం మనకి అడుగడుగనా 
కన్ప్సు్తంది. ‘ధౌలాకువా’ కంటొన్మంట్ లో పదుదానని, సాయంకాలం చటలోనీడన, 
వలుత్రుతీగలని ఏరుకుంటూ ఉడతలో్త, మడతలో్త మాటాడుకుంటూ ఈ మన్షి 
భగవంత్డితో సంభాషణ చేసాడన్ నాకు తెలుస్్తంది. పుస్తకం పూర్తయేయాటపపిటికి 
మీకూ తెలుసు్తంది.

2012
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అవధూత గీత

‘ఆప్తచైతనయా’గా ప్రసిది్ధ చందిన దొడలోంకి వంకటరావు కవి, చిత్కారుడు, ప్లలోల 
ప్రేమకుడు, అన్నిటికనాని మెహెర్  చరణాలముందు మోకరిలలోనవాడు. సహజంగాన్ 
ఉపాధాయాయుల హృదయాలు చాలా విశాలంగా ఉంటాయి. ఇక ఆ ఉపాధాయాయుడు 
కళాకారుడు కూడా అయితే చపపివలసిందేముంది? ఆ కళాకారుడు ‘ధూళగా మారే’ 
‘ప్రేమ పథికుడు’ కూడా అయితే ఆ జీవితం న్తయాం దీపం వలగే కోవలన్ కదా!

ఇపుపిడు ఈ ‘కవితాధాయానం’ చేత్లోలోకి తీసుకోగాన్ మనమటాలోంటి ఒక 
మందిరంలో అడుగపటిటునట్టు అనుభూత్ చందుతాం. అసలు కవిత, ధాయానం రండూ 
ఒకటే, ‘కవితాధాయానం’ ఒకరకంగా పునరుకి్త పదమే. కాన్ అర్థవంతం కాకపోతే కవి 
ప్రయోగించడు కదా! పుస్తకం ఒక పఠనం ముగించేటపపిటికి నాకేమన్ప్ంచిందంటే, 
ఇది కవిత దావేరా చేసిన ధాయానమన్.

ధాయానమంటేన్, మరే విషయం మీదా మనసు పోకుండా, ఒకే అంశం మీద 
మనసున్ లగనిం చయయాడం కదా. అది న్రుగా జరగవలసిందే కదా. మధయాలో 
కవితవేమెందుకు?

ఇది చాలా సూక్షష్మమైన విషయమన్ప్ంచింది. దీన్ వనక ఎంతో 
యోగశాస్తముందేమో కూడా. కాన్, అనాది కాలంనుంచీ భకి్తకవులు చేసూ్త వచిచుంది 
ఇదే కదా. ఒక చోట త్కారాముడిటాలో అంటాడు:

‘త్కా అడిగేదొకకిటే, ఏదో ఒకటి మాటాడు నాతో
అపుపిడు ఈ కవిత కూడా ఏదో ఒకటి మాటాడుత్ంది.’



356 వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

కవిత మనకి అదదాం లాంటిది. అదదాం న్శచుయాత్మకతకు చిహనిం. 
మనమునానిమన్ మనకు ధైరయాం చపు్తంది. కవిత కూడా అంతే. మన అంతరంగ 
ప్రయాణాన్కి అదొక అక్షరసంకేతం.

న్జమైన సాధకుడికి జీవితమంతా తనకీ, దేవుడికీ మధయా ఎడతెగన్ ఒక 
సంభాషణ. కొందరు సాధకులు తాము న్తయాం దేవుడి ముందు ప్రసంగిసూ్త, 
సంకీర్తన చేసూ్తంటారు, అననిమయయా లాగా. కొందరు దేవుడి ప్రసంగాన్ని మౌనంగా 
వింటూ ఉంటారు, రామకృష్ణపరమహంసలాగా, రమణమహరిషి లాగా. కాన్ 
చాలామంది సాధకులకి అది తమకీ, దేవుడికీ మధయా సంభాషణ. తమ మాటలు 
దేవుడు వింట్నానిడనీ, తాము దేవుడి మాటలు వింట్నానిమనీ, తమన్ తాము గిలలో 
చూసుకుననిట్టుగా వాళ్ళు అపుపిడపుపిడు కవితవేం చపు్తంటారు.

ఈ కవితాధాయానం కూడా అటాలోంటి సంభాషణ. అన్ని సంభాషణలోలోలాన్ 
ఇందులో కూడా కొంత కలకలం, కొంత కలవరం, చివరికి ఆ కల వరంగా 
మారేదాకా -

‘నీవు చపేపిదంతా గందరగోళంగా కన్ప్సా్తది నాకు 
పరీక్ష పటేటువాడే తట్టుకున్ శకి్తన్సా్తడంటావు 
పరీక్ష ఎందుకో, తట్టుకున్ న్లబడ్డవందుకో 
న్నంత తలబదదాలు కొట్టుకునాని అర్థం కాదు 
కలగనడమెందుకొ, ఆ కలను బాధల ఒత్్తలతో చరపటమెందుకో?’

మామూలుగా ధాయానం మౌనవాయాసంగం. కాన్ కవితాధాయానం కాబటిటు నాదమూ, 
రాగమూ, అనురాగమూ తపపిన్సరి. కాన్ ఆ ప్రయాణం దారితీస్ది చివరికి మౌనాన్కే.

మౌనం నుంచి మౌనాన్కి చేస్ ఈ ప్రయాణంలో సాధకుల మానసికావస్థలనీని 
గోచరమవుత్నానియి కాబటిటు, ఈ కవితవేం మనకొక సాధకుడు అయాచితంగా తన 
ఆత్మరహసాయాన్ని విప్పి చప్పినట్టుంది.

ఒక సూఫీకీ, ఈశవేరుడికీ మధయా అనుబంధం మూడుదశలోలో బలపడుత్ందన్ 
ఒక సూఫీసాధువు చపాపిడు. అందులో మొదటిదశలో సూఫీకీ, ఈశవేరుడికీ మధయా 
ఉనని అనుబంధాన్ని ఆయన ఒక కలోయింట్కీ, అతడి లాయరుకీ మధయా ఉండే 
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సంబంధంతో పోలాచుడు. ఆ కలోయింట్ తన లాయరుతో మొత్తం మొరపట్టుకుంటాడు. 
ఏ చినని వివరం, రహసయాం, విశేషం ఏదీ అతణు్ణంచి దాచడు.

‘ప్యమైన తండ్రికి,
ఆ ఒకకిటీ నీకు చపేపిశాక
ఇంక నా దగ్గర ఏవీ మగలేలోదు
నావనీని నువువే లాకుకింటావన్
ముందసు్తగా ననుని హెచచురించిన నీకు
నా కృతజ్ఞతలనలా తెలుపుకోవాలో నాకు తెలీదు.’

అన్ మాటలు ఆ దశకి చందినవే.

రండవ దశలో, సాధకుడికీ, ఈశవేరుడికీ మధయా అనుబంధం పసిపాపకీ, తలలోకీ 
మధయా ఉండే హృదయబంధం. పసిపాప ఒక కలోయింట్లాగా ఏదీ చపుపికోలేదు. 
అసలు మాటాలోడన్ లేదు. తన సంతోషం, దుఃఖం ఏదైనా సరే, గకకి పటిటు ఏడుసు్తంది. 
ఆ బాధ ఏమటో ఆ తలలోకే తెలుసు్తంది, ఆ రోదన వినగాన్, ఆ తలలో పరుగ పరుగన 
వచిచు ఆ బిడ్డను ఎదకు హత్్తకుంట్ంది.

‘న్నవరిమీద కేకలేసు్తనానిను?
నీ మీదేకదా!
న్నవరిన్ కావలంచుకుంట్నానిను?
న్న్ని కదా!
నా చుటూటు నువువే తపపి
వేరే ఎవరునానిరు?
నువువే కోప్ంచడం చూసాను
నువువే దేవేషించడం చూసాను
నువువే లాలంచడం చూసాను
నువువే ప్రేమంచడం చూసాను
నువువే మథనపడటం చూసాను
నువువే దుఃఖించడమూ చూసాను
నువువే పీకలు కోయడమూ చూసాను
నువువే నీ కుత్్తకను కత్్తకి బలవవేడమూ చూశాను
నువువే మోసగించడం చూసాను
నువువే మేల్కిలపిటమూ చూసాను’
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అటాలోంటి రోదన.

ఇక చివరి దశలో, సాధకుడికీ, ఈశవేరుడికీ మధయా ఉండే అనుబంధం ఒక 
మాసిన వసా్రాన్కీ, ఒక రజకస్త్రీకీ మధయా ఉండే సంబంధం లాంటిదట. ఆ మాసిన 
గడ్డ కనీసం ఏడవను కూడా ఏడవదు. తనన్ తాను ఆ రజకస్త్రీ హసా్తలకు మౌనంగా 
సమరిపించుకుంట్ంది. తన మురికి వదిలేదాకా, ఆ హసా్తలు తనన్ బండకేసి 
బాదుత్ంటే, వళళుపపిగించేసు్తంది.

‘కొటేటుది నువేవే!
కగలంచుకున్ది నువేవే!’

అన్ మాటలు అపుపిడే వసా్తయి.

ఆప్తచైతనయా ఈ మూడు దశలూ దాటాడు అనటాన్కి, ఈ కవితవేం ఒక 
ఆనవాలు. కనుకన్ ఇటాలో అంట్నానిడు:

‘నా దృషిటు ఇపుపిడు దేన్మీదా లేదు
సూరుయాన్ మీదా లేదు
సుందరమైన ప్రకృత్మీదా లేదు.
భ్రమరఝంకారాన్కీ, ఝుమ్మనని ఈగల శబాదాన్కీ
తేడా నాకు తెలయడం లేదు
స్త్రీ వక్షాన్కీ, శరాఘాతాన్కీ తేడా నాకు తెలయడం లేదు.’

ఎటాలోంటి కవిత ఇది! న్ను చదివిన అత్యాననిత ఆధాయాత్్మకసాహితాయాన్కి సరితూగే 
వాకాయాలవి, ఇంకా వినండి:

‘నా దృషిటు ఇపుపిడు సంతోషం మీదా లేదు
సంకటసి్థత్ మీదా లేదు
మలయమారుతాన్కీ, మండే జావేలకీ
తేడా నాకు తెలయడం లేదు
వలపులు విసిరే నవువేకీ, వల విసిరే జాలరికీ
తేడా నాకు తెలయడం లేదు.
నా దృషిటు ఇపుపిడు కలమీదా, వాస్తవం మీదా లేదు
పగటికీ, రాత్రికీ తేడా నాకు తెలయడం లేదు
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వగలకీ, పగలకీ తేడా నాకు తెలయడం లేదు
నా దృషిటు ఇపుపిడు నవువేల పడవ మీదా లేదు
కవువేమనని ఏడుపిల పాడ మీదా లేదు
పలకరింపులకీ, పరన్ందలకీ తేడా నాకు తెలయడం లేదు
తీయన్ మాటలకి, తేన పూసిన కత్్తలకీ తేడా నాకు తెలయడం లేదు
నా దృషిటు ఇపుపిడు సముద్రం మీద గాన్, అలలమీదగానీ
నురుగమీదగానీ, బుడగమీద గానీ లేదు
నీ మీదే ఉంది!
ఒకకి నీ మీదే ఉంది!

మన కాలంలో మన మధయా సంచరిసు్తనని మన మత్రుడొకరు రాసిన అవధూతగీత 
ఇది. ఇతడూ, న్నూ కలసి కొనానిళ్ళు ఒకచోట పన్చేసామన్ తలచుకుంటే, ననుని 
న్ను అభినందించుకోకుండా ఉండలేకపోత్నానిను.

2016
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సువరా్ణభరణం

‘గిరాం మూరి్త ఇటీవల మా ఇన్స్పిరేషన్ ’ అనని మహాకవి శ్రీ శ్రీ మాటలకి కాలదోషం 
లేదు. వాయాహారికభాష్ ఉదయామన్రా్మతగా తెలుగసాహితయాంలో సుప్రత్ష్ఠిడైన గిడుగ 
వంకట రామూ్మరి్త ఇపుపిడు అంతరాజాతీయ భాష్శాస్తవేత్తలోలో మాత్మే కాక, తొలతరం 
ఆదివాసిభాష్శాస్తవేత్తలోలో ఒకడుగా, అగ్గణుయాడైన త్లనాత్మకభాష్వేత్తగా 
కూడా గరి్తంపు పందుత్నానిడు. మానవశాస్తం (యాంత్రొపాలజి) అన్ పదం 
భారతదేశాన్కింకా పరిచయం కాకముందే, సుశిక్షిత్డైన మానవశాస్తవేత్తలాగా 
కృషి చేసాడు. ‘మాస్  ఎడుయాకేషన్ ’ అన్ పదం భారతీయవిదాయారంగాన్కి ఒక 
ఆదరశ్ంగా, లక్షష్ంగా మారకముందే ఆదివాసుల విదయా గరించి ఆవేదన చందడమే 
కాక, గిరిజనభాషలో వాచకాలు రూపందించి, మాతృభాషలో విదాయాబోధన చేసిన 
తొలవిదాయావేత్త కూడా. సవరభాష్న్ఘంట్ న్రా్మతగా మాత్మే కాక, అంతరాజాతీయ 
ధవేన్లప్న్ వాడిన కీరి్త కూడా ఆయన సొంతం చేసుకునానిడు. 

గిడుగ గరించి ఇంతదాకా వలువడ్డ పుస్తకాలనీని ఆయన జీవితవిశేష్లు 
ప్రధానంగా వలువడా్డయి. కానీ ఈ రచన ‘గిరాం మూరి్త’ గిడుగ రచనలను ఇపపిటి 
పాఠకులకి సంగ్హంగాన్ అయినపపిటికీ, సాకలయాంగా పరిచయం చేసు్తననిది.

డా. ఉపాధాయాయుల అపపిల నరసింహమూరి్త సమకాలక తెలుగ 
సాహితయావిమరశ్కులోలో అగ్గణుయాలు, తెలుగ జాత్ గరివేంచదగ్గ ప్రజా్ఞమూరి్త. 

క్షేమేంద్రుడి ఔచితాయాన్ని ప్ంగళసూరన కవితావేన్కి వరి్తంపచేసూ్త చేసిన డాకొటురల్  
పరిశోధనతో మొదలుపటిటు, గరజాడ, రాయప్రోలు, విశవేనాథ, నారాయణబాబు 
వంటి కవుల పైనా, చాస్వంటి కథాశిలపి పైనా చేసిన పరిశోధనలతో తెలుగ 
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సాహితయా విమరశ్ను సుసంపననిం చేసారు. ఆయన వలువరించిన బృహద్ర్గరోంథాలు-
‘కనాయాశులకిం:19వ శతాబిదా ఆధున్క భారతీయనాటకాలు’, ‘తెలుగ వచనశైల’ 
తెలుగ సాహితయావిమరశ్కు ఆయన అందించిన అదివేతీయమైన ఉపాదానాలు.

ఇపుపిడు ఈ ‘గిరాం మూరి్త’ రచన దావేరా ఆయన తెలుగ భాష్మతలలోకి 
మరొక సువరా్ణభరణం సమకూరుసు్తనానిరు.

2014
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ఒకడు నడిచిన దార్

సుమనశ్రీగా ప్రసిదు్ధడైన డా. చళలోప్ళలో కామేశవేరరావు కవితవేం పైన, కవితాప్రయాణం 
పైనా ఇనానిళలోకు ఒక సమగ్ పరిశీలన వసు్తననిందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. 
ఈ పుస్తకాన్కి ననుని ముందుమాట రాయమన్ అడిగినపుపిడు ననుని చాలా 
ఆలోచనలు చుట్టుముటాటుయి. ఒకరకంగా చపాపిలంటే, నా కవితవేంపైన ఎవరైనా 
ఇటాలోంటి పరిశీలన చేసి దాన్కి ననుని ముందుమాట రాయమంటే న్నట్వంటి 
విచికితస్కు లోనవుతాన్ దాదాపు అటాలోంటిదే ఈ పుస్తకం విషయంలో కూడా న్ను 
ఎదురొకినానిను. ఇది సుమనశ్రీ కవితావేన్కీ, కవితవేవిషయాన్కీ, కవితవేశైలకీ మాత్మే 
సంబంధించిన విషయం కాదు. దాదాపుగా 70లోలో, 80లోలో కవితవేం రాయడం 
మొదలుపటిటున కవులందరికీ సంబంధించిన విషయం. కాబటిటు ఆ ఆలోచనలేని 
కొన్నిటిన్ ఇకకిడ పంచుకున్ ప్రయతనిం చేసా్తను. 

2
సాధారణంగా ఎవరైనా యువకుడు కవితవేం రాయడం మొదలుపడుత్ననిపుపిడు, 
ఏదో ఒక విషయం గరించి తనకు తోచిన భావాలేవో సూటిగా, అమాయకంగా ఒక 
కవితగా రాసి మనకి చూప్ంచినపుపిడు మనకి ఏం చపాపిలో తెలయదు. ఎందుకంటే, 
అకకిడ ఆ యువకుడికి ఏది సుఫూరించిందో, దేన్ని హృదయపూరవేకంగా భావిసు్తనానిడో 
దాన్ని కాగితం మీద పటిటు మనకి చూప్సు్తనానిడు. అందులో అభివయాకి్త తాలూకు 
న్జాయితీ ఉంట్ంది కాబటిటు మనం ఆ భావాలతో ఏకీభవించకుండా ఉండలేం. 
అతడటాలో తన భావాలని పంచుకుంట్ననిందుకు అతణి్ణ అభినందించకుండా కూడా 
ఉండలేం. కాన్ దాన్ని మనం సరాసరి కవిత అనలేం. భావాలు కవితగా మారాలంటే 
మరింకేదో జరగాలన్ మనకి తెలుసు్తంట్ంది. ఏం చేస్్త ఆ యువకుడు తన భావాలని 
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కవితగా చూప్ంచగలుగతాడు? దీన్కి ప్రాచీన ఆలంకారికులు మూడు మారా్గలు 
చపాపిరు. ఒకటి, ఆ యువకుడికి కలగిన అనుభూత్లో లేదా భావనలోన్ మౌలకంగా 
మనలని ముగ్ధలని చేస్ ఒక వలుగ ఏదో ఉండాల. ఆ వలుగ కూడా కొత్తదనాన్కి 
సంబంధించినదై ఉండాల. దాన్ని వారు ‘ప్రత్భ’ అనానిరు. ఇక రండవది, ఆ 
యువకుడు తన పూరవేకవితావేలీని, తన సమకాలీన కవితావేలీని న్శితంగానూ, 
గాఢంగానూ అధయాయనం చేసూ్తఉండాల. వివిధ అభివయాకి్త ధోరణులతో అతడికి 
అపారమైన పరిచయముండాల. వాటి ప్రభావాన్కి తాను లోనుకాగలగాల, అదే 
సమయంలో వాటిన్ ఎపపిటికపుపిడు పకకికు తోస్సూ్త బయటపడటాన్కి ప్రయత్నిసూ్త 
ఉండాల. దీన్ని ఆలంకారికులు ‘వుయాతపిత్్త’ అనానిరు. కాన్ కేవలం ప్రత్భ, కేవలం 
వుయాతపిత్్త ఒక భావుకుడిన్ కవిగా మారచులేవు. అందుకు న్రంతర ‘అభాయాసం’ కూడా 
ఉండాలనానిరు వారు.

ఒక యువకుడిగా న్ను కవితారచనకు పూనుకుననిపుపిడుకూడా నాకు చాలా 
సమసయాలు ఎదురయాయాయి. అన్నిటికనాని పదదా సమసయా న్ను రాయాలనుకుననిది 
ఒకటైతే, న్ను రాసు్తననిది మరొకటి కావటం. అంటే నాలో చలరేగత్నని ఒక భావాన్ని 
ఒక కవితగా మారచుడంలో నా వుయాతపిత్్త నాకంతమాత్ం సహకరించకపోవడం. 
నాలో కలుగత్నని ఆ భావాలు నా ప్రత్భనుంచే ప్రభవిసు్తనానియన్ నాకు నమ్మకం 
కుదరకపోవడం. బహుశా ఈ ఆత్మసంశయం, ఇదే ప్రత్ ఆధున్క కవినీ, కళాకారుణ్్ణ 
వేధించే సమసయా అనుకుంటాను. న్ను ఇరవైఏళలో వయసుస్లో రాజమండ్రిలో 
గోదావరి ఒడు్డన త్రుగత్ననిపుపిడు, నాకు మా ఊరుచుటూటు వికసించే అడవులూ, 
వసంతకాలపు పాలపూలూ, గంగాలమ్మ పండుగా గరొ్తచేచువి. న్ను వాటిన్ 
కవితగా రాయాలన్ పూనుకుంటే నా మత్రులు న్న్ంకా భావకవితవేపు ఛాయలోలోన్ 
సంచరిసు్తనానినన్ ఈసడించేవారు. న్ను దేన్ని గరు్తచేసుకుంట్నానిన్, చిత్రిసు్తనానిన్ 
ఆ అరణయాసందరయాం న్ను కళాలోరా చూసింది, నాకు వాస్తవం. కాన్ నా రాజమండ్రి 
మత్రులెవవేరికీ అట్వంటి ఒక సందరయాసందరశ్నమే లభించలేదు కాబటిటు వాళ్లో దాన్ని 
కాలపిన్కకవితవేంగా భావిసు్తనానిరన్ తెలుసు్తండేది. ఆ మాటకొస్్త అసలు తెలుగలో 
భావకవితవేంలోకానీ, ఆ తరువాత కానీ అరణయాసందరాయాన్ని చిత్రించినవాడే లేడు. 
కానీ నా మత్రులకి సందరయాసూఫూరి్త కలగించే కవితావేన్ని దేన్నినా భావకవితవేంగా 
పోలుచుకోవటం అలవాటయింది కాబటిటు, నా కవితవేంలో కన్ప్ంచే సందరయాం వాళలోకి 
భావకవితవేంగా కన్ప్ంచింది.
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ఈ పరిసి్థత్ నమ్మదినమ్మదిగా నాకో విషయాన్ని తెలయబరిచింది. అదేమంటే 
ప్రత్ కవీ తన అనుభూత్న్ బయటకు ప్రకటించేటపుపిడు తన సమకాలీన సమాజం 
తాలూకు భాషతో, భావజాలంతో, ప్రాపంచికదృకపిథంతో పదదాపోరాటమే చయయావలసి 
ఉంట్ందన్. ‘బయటసమాజం’ అంట్ననిపుపిడు నీ చుటూటు ఉండే మొత్తం సమాజం 
మాత్మే కాదు, అందులో మళాలో తరతమ భేదాలుంటాయి. అసంఖాయాకులైన 
మనుష్లకి, అంటే మన అనుభూత్కి దూరంగా ఉండేవాళలోకి వాళలో అవసరాలు వేరు. 
వాళలోకోసం నువువే కవితవేం రాయవు. ఇక నీ చుటూటు ఉండే పాఠకవర్గంలో కూడా 
అందరికీ నీ పటలో సహృదయత ఉండే అవకాశం ఉండదు. వాళలోకోసం కూడా నువువే 
రాయవు. కాన్ నీ చుటూటు ఉండే కొదిదామంది, నీలాగే కవితవేం చదువుతూ, కవితాసాధన 
చేస్వాళ్లోంటారు. వాళలోకోసం కూడా నువువే కవితవేం రాయకపోయినపపిటికీ నీ కవితా 
సాధన పైన వాళలో అభిప్రాయాల ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంట్ంది. నీ కవితారచన 
పటలో నీ నమ్మకాలీని, అపనమ్మకాలీని బలపరిచేది వాళేలో. వాళలోంతా కొన్ని ఉమ్మడి 
నమ్మకాలతో నీ చుటూటు సంచరిసూ్త ఉంటారు. దాదాపుగా తమ ఉమ్మడి నమ్మకాలేని 
వాళ్లో ఆ కాలం తాలూకు యుగధర్మంగా భ్రమంపచేసు్తంటారు. వాళ్లో యుగధర్మంగా 
భ్రమంపచేసు్తనని దాన్ని నువువే నమ్మకపోతే దాననిటాలో ప్రత్ఘటించడం, ఆ ప్రత్ఘటనన్ 
ఎటాలో ప్రకటించడమననిదే ఒక కవిగా నువువే ఎదురొకిన్ అత్పదదా సమసయా. 

న్జాన్కి సాహితాయాన్కి ఒక యుగధర్మం ఉంట్ందా? ప్రతీ దేశాన్కీ, ప్రత్ 
జాత్కీ తనదైన ఒక జీవలక్షణముంట్ందనీ, ఆయా కాలాలని బటిటు ఆ జీవలక్షణం 
వయాక్తమవుతూ ఉంట్ందనీ సాహితయాకళావిమరశ్కులు అంటూంటారు. ఆఫ్రికాలో 
ఆదివాసితెగల దారుశిలాపిలకీ, ప్రాచీనచీనాలో పట్టువసా్రాల మీద సులలతంగా 
చిత్రించిన చిత్లేఖనాలకీ మధయా పోలచులేనంత తేడా ఉండడాన్కి ఆ జీవలక్షణం, ఆ 
యుగధర్మమే కారణం. న్జమే, కాన్ ఒకే యుగంలో ఒకే జాత్లో వరి్ధలలోన వివిధకవులోలో 
ఎంతమంది ఆ యుగధరా్మన్కి అనుగణంగా కవిత చపాపిరన్ న్శితంగా పరిశీలస్్త 
మాత్ం, ఆ విషయాన్ని న్రా్ధరించడం న్జంగా కషటుం. ఒకే కాలంలో అన్క అత్యాననిత 
కవితాకృత్లు ప్రభవించినపుపిడు, ఏ కారణం వలలో వాటిలో ఒక కృత్ మాత్మే 
తకికినకృత్ల కనాని అత్యాననితమైనదిగా గరి్తంపబడుతోందన్ ప్రశినించుకుంటే, 
దాన్కి కారణం ఆ కృత్ చూప్సు్తనని యుగధర్మంలో కాక, ఆ కృత్ ఆ యుగధరా్మన్ని 
ధికకిరించడంలో కన్ప్సు్తందన్ కూడా చపపివలసివుంట్ంది. ఉదాహరణకి, 
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ప్రబంధసాహితాయాన్ని తీసుకోండి, ఆ కాలంలో వచిచున ప్రబంధాలన్నిటిలో, 
కృష్ణదేవరాయల కాలంనాటి యుగధరా్మన్ని అన్నింటికనాని ప్రసుఫూటంగా 
ప్రత్బింబించిన కావయాం పారిజాతాపహరణమేన్మో! కాన్ ప్రబంధసాహితయాంలో 
అత్యాననితకావయాంగా మనుచరిత్ గరి్తంపు పందడాన్కి కారణం ఆ కవి తన 
కాలంనాటి యుగధర్మంతో న్రుగా తలపడి దాన్ని ధికకిరించడమేన్మో! కాన్ ఈ రోజు 
మనం ప్రబంధసాహితయాయుగాన్ని ప్రత్బింబించే లక్షణాలుగా మనుచరిత్లోనూ, 
పారిజాతాపహరణంలోనూ కూడా చూస్వి పదయాన్రా్మణాన్కి సంబంధించినవే తపపి, 
ఆ భావజాలాన్కి సంబంధించినవి కాన్కావు. 

మనం జీవిసు్తనని కాలంకనాని సుదూరకాలంలో వికసించిన కృత్లపటాలో, మనం 
జీవిసు్తనని దేశాన్కి సుదూరంగా ఉనని దేశంలో వికసించిన కృత్లపటాలో ఇట్వంటి 
సపిషటుతను సాధించగలం కాన్, మన కాలంలో మన మధయాలో వికసిసు్తనని కృత్లపటలో 
మనమంత న్ర్మమతవేంతో అంచనా వేసుకోలేం. అందువలలో మన కవితాసాధనలో 
మనకదురయేయా అత్ పదదా సమసయా మన కవితారచనావేళ యుగధర్మంగా నలుగరూ 
మాటాలోడుత్ననిదీ, మనకు అంతరంగంలో సుఫూరిసు్తననిదీ ఒకటేనా అననిదే. ఒకవేళ 
నలుగరూ మాటాలోడుత్నని యుగధర్మం, నీ అంతరాత్మ నీకు చపు్తనని సందేశం 
ఒకటి కాకపోతే ఏం చేయాల? అపుపిడు నువువే రాసు్తననిదాన్ని ఎవరూ కవితవేంగా 
అంగీకరించరు. తమ నమ్మకాలతో లేదా భ్రమలతో నువువే ఏకీభవించనంత కాలం 
నీతో కూడా నలుగరూ ఏకీభవించరు. అదొకరకమైన ఏకాంతం. మామూలుగా 
అట్వంటి ఏకాంతం నుంచి బయటపడాలంటే, బైరాగి చప్పినట్లోగా మూడు 
మారా్గలు, ‘పలాయనం, ఆత్మహననం, కృత్రిమశకు్తల పూజనం’. ఈ మూడూ 
చేయకుండా ఉండాలంటే, నువువే మన్షిగా జీవించాలంటే, నీ అంతరాత్మ చపు్తననిటేటు 
కవిత రాసూ్తండడం వినా మరోమార్గం లేదు. ప్రాచీన ఆలంకారికులు అభాయాసాన్కి 
పదదాపీట వేయడాన్కి కారణం బహుశా ఇదే అనుకుంటాను. 

నువవేటాలో కవితాసాధన కొనసాగిసు్తండగా, ఒకొకికకిపుపిడు ఆశచురయాంగా నీ 
చుటూటు ఉననివాళలోలో కాక, మరవరో ఎకకిడో నీలాన్ కవితాసాధన చేసు్తననివాళ్లో 
నీకు తారసపడతారు. వాళ్లో కూడా నీలాన్ ‘యుగధరా్మ’న్కి ఎదురీదుతూ 
ఉంటారు. అందుకన్, సుమనశ్రీ కవితవేం చూడగాన్ నాకు నైత్కంగా గొపపి మదదాత్ 
దొరికినటటున్ప్ంచింది.
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3
సుమనశ్రీన్ చూడకముందే న్నాయన కవితవేం చదివాను. ముఖయాంగా ఆధున్క 
తొల కవితవేం పైనా, ఆధున్క మహాకావాయాలపైనా ఆయన అపుపిడపుపిడూ రాసూ్త 
వచిచున వాయాసాలు చదివాను. అవి చదివినపుపిడు ఆయన కూడా, నాకులాన్, సమకాలీన 
భావజాలపు ఉకుకికగిలనుంచి బయటపడా్డన్కి ప్రయత్నిసు్తననివాడిలాగా కనబడా్డడు. 
మరొక విషయం, ఆయన ఆధున్క ఇంగీలోష్, ఫ్ంచి కవులని అపపిటికే బాగా చదివి 
ఉనానిడు. ఎంత బాగా చదివాడంటే, కొందరు ప్రసిద్ధ ఆధున్క తెలుగకవులు 
ఇంగీలోష్, ఫ్ంచికావాయాలనుంచి వాకాయాలకు వాకాయాలు ఎటాలో దొంగిలంచారో కూడా 
పసిగటేటుటంత బాగా. కవితవేంతోపాట్, నూయా క్రిటిసిజంతో కూడా బాగా పరిచయం 
పంచుకునానిడు. ఇది 80ల తొలనాటి సంగత్. 

న్ను సుమనశ్రీన్ మొదటిసారి చూసింది 90ల మొదటోలో, సి.వి. కృష్్ణరావుగారి 
‘అవిశ్ంతం’ పుస్తకావిషకిరణ సందరభాంగా. ఆయన్ని మొదటిసారి చూసినపుపిడు 
నాకు ఆయన చాలాకాలంగా తెలసినవాడిలాన్ అన్ప్ంచాడు. ఆయనతో 
వీలైనన్నిసారులో కలసి కవితవేం గరించీ, కవితాలక్షణాలు గరించీ సుదీర్ంగా 
చరిచుంచాలన్ప్ంచింది. 95-97 మధయాకాలంలో న్ను హైద్రాబాదులో ఉననిపుపిడు 
ఆ అవకాశాలు చాలాన్ లభించాయి. ‘నల నలా వననిల’ కేంద్రంగా మేమెన్నిసారులో 
ఎన్ని విషయాలమీద చాలా వివరంగా, సుదీర్ంగా మాటాలోడుకునానిం. అపపిటికి 
సుమనశ్రీ ఆధున్క సాహితయాఅధయాయనం దాటి, ఆధున్కానంతరధోరణులని 
తీవ్రంగా అధయాయనం చేసూ్త ఉనానిడు. అపపిటికి తెలుగలో ఆధున్కానంతర 
భావజాలం గరించి మాటాలోడుత్ననివాళ్లో మరొక ఇదదారు ముగ్గరు ఉంటారేమో. 
కాన్ ఆ భావధోరణుల న్పథయాంలో తెలుగకవితావేన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్కి 
గాఢంగా ప్రయత్నించినవాడు మాత్ం సుమనశ్రీన్. బహుశా ఆయనకీ, నాకూ 
కూడా ఆ విషయంలో గరుసా్థనంలో ఉనని వయాకి్త వడల మందేశవేరరావు గారు. 
మందేశవేరరావు గారు పాశాచుతయా సాహితయాసిదా్ధంతాలని క్షుణ్ణంగా అధయాయనం చేసిన 
విమరశ్కులు. తన అధయాయనాన్ని అరటిపండు ఒలచి చేత్లో పటిటునట్టుగా నలుగరికీ 
పంచగలగిన వయాకి్త. న్నూ, సుమనశ్రీ ఆధున్కానంతర సాహితయాధోరణులపటలో చేపటిటున 
చరచులకి మందేశవేరరావుగారు పరిషకిర్త. మేమదదారం కలసి ఆయనను రండుసారులో 
ఇంటరూవేష్ చేశాం కూడా. 
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సుమనశ్రీ గరించి ఆలోచిసు్తననిపుపిడు న్ను ఇలా ఒక ప్రశని వేసుకుంటాను. 
ఒకవేళ నాకు సుమనశ్రీ పరిచయం కాకపోయుంటే ఏమై ఉండేది? బహుశా నా 
సాహితయాఅధయాయనాన్కి చపుపికోదగ్గ కొరత ఏరపిడి ఉండేదనుకుంటాను. ఇంకా 
ఆధున్కకవితావేవరణలోన్ సంచరిసు్తనని నాకు ఆధున్కానంతర సాహితాయాన్కి 
ప్రయాణించడం అంత తవేరగా సాధయామై ఉండేది కాదనుకుంటాను. ముఖయాంగా 
ఆధున్క తెలుగసాహితయాంలో యుగధర్మంగా భావించబడుత్నని భావజాలంలో 
ఉనని లోట్పాటలోను అంత న్శితంగా చూడగలగి ఉండేవాణి్ణ కాననుకుంటాను. 
అందుకన్ ఆయన రాసిన ‘విమరశ్ ఒక అన్వేషణ’ (1999) కు ముందుమాట 
రాసూ్త ‘న్జాన్కి పోస్టు  మాడర్ని  జీవితసతాయాలకి మనలని చేరువగా తీసుకుపోవటాన్కి 
తకికిన మన సమకాలీన భావుకులందరికనాని ముందే ప్రయత్నించడంలోన్ సుమనశ్రీ 
కాంట్రిబ్యాషన్  ఉననిది. ఆధున్కానంతరజీవితం గరించి మనకు కలగిసూ్త 
వచిచున అవగాహన మనకి సుమనశ్రీతో సాన్నిహితయాం వలలో మరింత బలపడిందన్ 
న్ననుకుంటాను’ అన్ రాశాను. 

4
మన ఆధున్కచేతన పాశాచుతయాచేతన వలలో గాఢంగా ప్రభావితమైన విషయం 
అందరికీ తెలసిందే. అయితే ఆధున్క పాశాచుతయాసాహితయాంలో, కళలో, తత్తవిశాస్తంలో 
సంభవించిన పరిణామాలకీ, తెలుగసాహితయాంలో సంభవిసు్తనని పరిణామాలకీ 
మధయా ఒక తేడా ఉంది. పాశాచుతయాసమాజంలో యుగధరా్మన్ని వయాకి్త ధికకిరిస్్త అది ఒక 
ఉదయామం. కాగా, భారతదేశంలో, తెలుగసాహితయాంలో యుగధరా్మన్ని సమూహాలు 
ధికకిరిస్్త అది ఒక ఉదయామం. పాశాచుతయాసమాజంలో కళలో, సాహితయాంలో 
సంభవించిన ఉదయామాలు వయాకి్తప్రధానాలు. భారతదేశంలో సంభవించిన ఉదయామాలు 
సమూహప్రధానాలు. కాబటిటు భారతదేశంలో ‘వయాకి్త’కి, పాశాచుతయాసమాజంలో ‘వయాకి్త’ 
కనాని మరొక అదనపుబాధయాత తపపిన్సరి. పాశాచుతయాసమాజంలో వయాకి్త తన కాలంనాటి 
సామాజికయుగధరా్మన్ని ధికకిరిస్్త సరిపోత్ంది. కాన్ ఈ దేశంలో, ఈ సమాజంలో 
‘వయాకి్త’ తన కాలంనాటి సామాజికయుగధర్మంతోపాట్, తన కాలంలో బలంగా 
పోరాడుత్నని సమూహాల భావజాలంతో కూడా తలపడవలసి ఉంట్ంది. అలా 
తలపడడంలో అతడు ఏకకాలంలో రండు విధాలుగా సపిందించవలసి ఉంట్ంది. 
ఒకటి, ఆ సమూహాలు తన కాలంనాటి సామాజికయుగధర్మంతో తలపడుత్నానియి 
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కాబటిటు, వాటితో చాలా అంశాలోలో ఏకీభవిసూ్త వాటి ప్రయతానిలకు మదదాత్ 
పలుకుత్ండడం. రండవది, అదే సమయంలో ఆయా సమూహాలు ప్రత్పాదిసు్తనని 
సామూహిక యుగధరా్మన్ని తాము న్రాకరించవలసిన చోట న్రాకరిసూ్త రావటం. 

దీన్ని రండు ఉదాహరణలతో సపిషటుం చేసా్తను. మొదటి ఉదాహరణ గిడుగ. 
గిడుగ ఒక భాష్వేత్తగా తన కాలంలో సామాజికయుగధరా్మన్ని ప్రత్బింబిసు్తనని 
సాంప్రదాయిక భాష్వేత్తలతోనూ, సాహితయాకారులతోనూ పోరాటం చేశాడు. 
అదే సమయంలో అతడు తన కాలంలో ప్రగత్కాముకులైన, అభుయాదయశీలురైన 
పండితసమూహాలతో కూడా యుద్ధం చేయవలసి వచిచుంది. గిడుగ పోరాడిన 
గ్రాంథికభాష్వాదులు సంప్రదాయపండిత్లు కారు. వాళలోంతా ఇంగీలోష్ 
సాహితయాం చదువుకున్ ఆధున్క యుగసాధనాలైన ప్ంటింగ్  ప్రెసుస్, పత్రికలు, 
విశవేవిదాయాలయాలు, పాఠయాపుస్తకాలు, ఆధున్కవిదయా, ప్రజాసావేమక చరచు వంటి వాటిన్ 
అనుషిఠిసు్తననివాళేలో. కాన్ గిడుగ వాళలోతోకూడా తలపడక తపపిలేదు. ఎందుకంటే 
ఆ ఆధున్క పండిత్లు భాషను ప్రామాణ్కరించడమన్ ఒక యుగభ్రమకు 
లోనయాయారు కాబటిటు. 

మరొక ఉదాహరణ ఆధున్క వచనకవిత. తెలుగలో వచనకవిత రాసు్తనని 
కవి, తన కాలంనాటి పదయాకవులతో పోరాటం చేయక తపపిదు. అదే సమయంలో 
తనలాగే వచనకవితకు పూనుకునని మరందరో కవిసమూహాలతో కూడా పోరాడక 
తపపిదు. వాళలోనుండి తన కవితను వసు్తరీతాయా, న్రా్మణరీతాయా కూడా ప్రతేయాకంగా 
న్లబట్టుకోకపోతే, చూప్ంచుకోకపోతే తన కవితాసాధనకు అర్థమే లేదు. ఇది 
ఏ కాలంలో ఏ కవికైనా ఉండే సమస్యా అనవచుచు. కాన్ ఆధున్కభారతదేశంలో, 
ఆధున్కతెలుగసాహితయాంలో ఈ సమసయా మరింత సపిషటుంగా కనపడుత్ననిదననిదే 
న్ను సపిషటుం చేయదలుచుకుననిది. 

5
తెలుగసాహితయాంలో అంతదాకా ప్రచలతంగా ఉనని యుగధరా్మలు 80ల తరువాత 
బలహీనపడుతూ వచాచుయి. అట్వంటి సందరభాంలో అందరినీ శాసించగల, 
అందరికీ వరి్తంచగల ఏకైకయుగధర్మమేదీ ఉండదన్ మెలకువ తలెత్్తతూ వచిచుంది. 
అట్వంటి మెలకువకు ఎందరో కవులు కారణం. కాన్ ఆ మెలకువను తొందరగా 
పసిగటిటునవాళ్లో కొదిదామంది మాత్మే. 70లోలో ఇసా్మయిల్ , శేషేంద్ర, శ్రీమనానిరాయణ, 



సాహితయాసంసాకిరం 369

శ్రీకాంతశర్మ అటాలోంటి విజ్ఞత చూప్స్్త, 80లోలో అందరికనాని ముందు సుమనశ్రీ ఆ 
విజ్ఞత చూప్ంచాడు. ఆ ప్రయాణవిశేష్లనీని ఏకధారగా, ఏకధాటిగా ఈ పుస్తకంలో 
సభాగయా వివరించాడు, వరి్ణంచాడు. సుమనశ్రీ కవిగా సాగించిన ప్రయాణం గరించి 
ఈ పుస్తకంలో సభాగయా వివరించిందంతా యథారా్థన్కి సుమనశ్రీ ఒక వయాకి్తగా 
సాగించిన ప్రయాణమే. ఇది ‘ఒకడు’ నడిచిన దారి, న్జమే గాన్, తన అంతసస్తా్తవిన్ని 
న్లబట్టుకోవాలనుకునని ప్రత్ ఒకకిడూ నడవక తపపిన్ దారి కూడా. అందుకన్ ఈ 
పుస్తకం చదువుత్ననింతస్పూ ఈ ప్రయాణం నాది కూడా అన్ప్ంచింది. మీరు 
చదివితే బహుశా మీది కూడా అన్ప్సు్తంది.

2011
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హేమంతం నుంచి హేమంతం దాకా

ఒక సంవతస్రం గడిచిపోయింది. కొత్త సంవతస్రం ప్రవేశించింది. హేమంతం నుంచి 
హేమంతందాకా గడిచినకాలమంతా ఎన్ని అనుభవాలు, ఎన్ని మారుపిలు, ఎన్ని 
ప్రయాణాలు, ఎన్ని కలయికలు, వియోగాలు. కాన్ న్జంగా నాకు సన్నిహితంగా 
ఉననిది సాహితయామొకకిటే. ఇన్నిళ్ళు గడిచినా, బహుశా, జీవించడమెటాలోన్ నాకిపపిటికీ 
తెలయలేదన్ అనుకుంటాను. అన్కవైరుధాయాల మధయా, అన్కకర్తవాయాల మధయా, సపిషటుంగా 
బోధపడన్ మంచిచడుల మధయా ఆత్్మకంగానూ, నైత్కంగానూ తోడు న్లబడేది 
సాహితయామొకకిటే. అందుకన్, ‘ద బస్టు  అమెరికన్  పయెట్రీ 2016’ సంకలనకర్త 
ఎడవేర్్డ  హిర్షి  సాహితాయాన్ని equipment for living అనానిడు. జీవించడాన్కి 
ఊతమచేచు సాధనసంపత్్త, నా వరకూ, న్సస్ందేహంగా, సాహితయామే.

2
ఈ ఏడాది పడుగనా ననుని అంటిపట్టుకునని కవి కబీరు. ఆయన రాసిన కవితవేమూ, 
ఆయన మీద వచిచున పరిశీలనలూ, పరిశోధనలూ విసా్తరంగా చదివాను. కబీరు 
ననుని గాఢంగా ఆకట్టుకోవడాన్కి కారణం, ఆయన కూడా ఆత్మలో సావేతంత్యారోం 
పందడాన్కి కావలసిన సాధనసంపత్్తకోసం సాహితయాం వైపే చూశాడు. ఆయన 
జీవించిన 15 వ శతాబదాపు భారతదేశాన్కీ, మనం జీవిసు్తనని ఇపపిటి భారతదేశాన్కీ 
ప్రాయికంగా ఏమీ తేడా లేదు. అదే డంబాచారం, అదే ఆత్మవంచన, అదే పరపీడన. 
ముఖయాంగా సమానహృదయధర్మం కలగిన మనుష్ల కోసం అదే అన్వేషణ. వాళ్ళు 
దొరకడం లేదన్ తపన. 
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‘ననుని న్నరిపించుకుందామంటే ఒకకిడూ కనబడలేదు
లోకమంతా ఎవరి చిత్లోలో వాళ్ళు దగ్ధమవుత్నానిరు’ 

అంటాడాయన.

3
అనంతపురం వళళునపుపిడు, కదిరి ప్రాంతంలో ఒక గిరిజనతండాను వత్కుకింటూ 
వళ్్తండగా, ఎవరో ‘ఇకకిడే కటారు పలెలో, వేమన సమాధి చూసారా?’ అనడిగారు.
మాఘమాసపు వేపచటలో నడుమ, అపుపిడే నీళ్ళు పోసుకుంట్ననిట్టునని రావిచటలో 
మధయా న్ను మొదటిసారి ప్రయాణిసు్తనని బాటలో, కటారుపలెలోలో అడుగపటాటును. 
ఆ ఊరు మొదటిసారి చూసినపుపిడు కాంప్  బల్  ఎటాలో వరి్ణంచాడో ఇపపిటికీ అలాన్ 
ఉంది. అకకిడొక పదదా మెమోరియల్  హాల్ , ఎన్ని శతాబాదాలుగాన్ వేమన సమాధిగా 
ప్లవబడుత్నని చినని సమాధిమందిరమొకటి ఉంది. ఆ సమాధిమందిరం చుటూటు 
నాలుగవైపులా ఒక స్మృత్ప్రాంగణం, రాష్ట టూరిజం కారొపిరేషన్  వారు న్రి్మంచింది 
ఉంది. ఆ ప్రాంగణంలో నాలుగ వైపులా గోడలమీద సుమారు 120 వేమన పదాయాలు 
చకికి వునానియి. ఆ ప్రాంగణం, పదాయాలు తాపడం చేసిన ఆ గోడలు, ఆ పదాయాలోలోన్ 
సారళాయానీని, విరాళానీని సుఫూరింపచేసు్తననిట్టుగా ఆ గచుచుమీద ధారాళంగా పరుచుకునని 
ఉదయసూరయాకాంతీ ననుని విభ్ంత్కి గరిచేసాయి. ఇటాలోంటి ఒక మందిరమకకిడ 
న్రి్మంచారన్ తెలుగవారికి ఎంతమందికి తెలుసు? జర్మనీకి ఒక గొథే, ఇంగీలోష్కి 
ఒక షేకిస్పియర్ , మరాఠీలకి ఒక జా్ఞన్శవేరుడు, తమళ్లకి ఒక త్రువళ్ళువర్ , 
బంగాలీలకి ఒక టాగోర్  ఎటాలోన్, తెలుగవాళళుకి ఒక వేమన అటాలో కదా! కాన్ 
ఫ్రాంక్  ఫర్టు , సా్రిట్ ఫర్్డ  అట్  ఏవన్ , అలండి, త్రునాయనార్  కురిచిచు, జొరసంకొ 
లాలోగా తెలుగవాళళు సాహితయాతీర్థక్షేత్మేది? ఆ ప్రాంగణం న్జాన్కి ఒక ప్రపంచసా్థయి 
సాహితయాసభ, తాత్్తవికచింతనశిబిరాలు జరగవలసిన ప్రాంగణం. సమాజం మరింత 
శుభ్రపడాలన్ కోరుకున్వాళ్ళు ఇకకిణు్ణంచి ఊరేగింపుగా తమ సామాజికఉదయామాలు 
మొదలుపటటువలసిన ప్రాంగణం. తెలుగ న్లమీద కవితవేం చపు్తనని ప్రత్ ఒకకి కవీ 
జీవితకాలంలో ఒకకిసారేనా సందరిశ్ంచవలసిన దీక్షాభూమ.

4
గడచిన ఏడాది షేక్స్ ప్యర్  400 వ వర్ధంత్ సంవతస్రం. అరిసాటుటిల్  సాహితాయాన్ని 
లరిక్ , ఎప్క్ , డ్రామాలుగా విభజించాడు. కవి గొంత్ మాత్మే విన్ప్ంచేది 
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లరిక్  అనీ, పాత్లు మాత్మే మాటాలోడుకున్ది డ్రామా అనీ, కవీ, పాత్లూ కూడా 
మాటాలోడేది ఎప్క్  అనీ ఆయన న్రవేచించాడు. ఈ వరీ్గకరణ ఎంత అర్థవంతమో అంత 
అర్థరహితమన్ కూడా పోరుచుగీసు కవి పసావో విమరిశ్ంచాడు. ఎందుకంటే, గొపపి 
కవితవేంలో ఏకకాలంలో, కవి గొంత్, పాత్ల గొంతూ, కవీ పాత్లూ కలగలసి 
కూడా విన్ప్సా్తరన్ ఎడవేర్్డ  హిర్షి  ఒకచోట రాసాడు. బహుశా షేకిస్పియర్  విశిషటుత 
ఇదే అనుకుంటాను. ఆయన ఒక పాత్ చపుపికునని సవేగతంలో కూడా ఒక యుగం 
సంక్షోభమంతా చూప్ంచగలడు. ఆయన కవితవేశైలలో లరిక్ , ఎప్క్ , డ్రామా మూడూ 
విడదీయలేనంతగా పనవైచుకుపోయిఉంటాయి. షేక్ సిపియర్  ను చదవగలడం 

ొ1వితంలో నాకు లభించిన గొపపి వరాలోలో ఒకటనుకుంటాను. మన చుటూటు ఉనని 
దైనందిన ప్రాపంచికజీవితాన్ని గొపపి సాహితయాంగా ఎటాలో మారుచుకోవచోచు, ఆయన 
రాసిన ఒకకి వాకయామైనా కూడా అమేయమైన సుఫూరణన్ అందించగలుగత్ంది.

5
రాత్రి వానకి తడిసిన అడివి,
ఏదో చపాపిలన్ కంప్సు్తననిది:
కోకిల కూత.

వేసవి ఋత్పవనమేఘంగా కరిగిపోయే కాలమంతా మా ఊళ్ళు, అడవిమధయా, 
కొండలెకుకితూ, కాలబాటలోలో పూలగసగసలు వింటూ, బొమ్మలు వేసుకుంటూ 
గడిపేను. మా ఊళ్ళు జెండాకొండ ఎకికినపుపిడు, ఆ సుకుమార క్షణాలని హైకూలుగా 
ప్ండి వడగటేటును.

కొండ కింద లోయలో అదే పలెలో:
లేన్వలాలో 
మా అమ్మ, మా ఇలులో.

6
గొథే తొలరోజులోలో రాసిన నవల ‘ద సారోస్  ఆఫ్  యంగ్  వర్థర్ ’ (1774) చదివాను. 
ఆయన జీవితకాలంపాట్ రాసూ్త వచిచున ‘ఫౌస్టు ’ నాటకాన్ని నా తొలరోజులోలో చదివాను. 
ఆయన తొలరోజులోలో రాసిన ఈ మహామోహమయరచన ఇపుపిడు చదివాను. జర్మన్  
రొమాంటిసిజం ఉధృతంగా ఉనని రోజులోలో రాసిన ఈ నవల, యరోప్  నంతటినీ ఒక 
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జవేరంలాగా చుటటుబటిటుంది. నవల పూరి్తచేసాక కూడా నన్నికటే ఆలోచన వంటాడుతూ 
ఉంది. ఏదో ఒక అంశాన్ని, ప్రేమన్, మోహమో, ఇన్  ఫ్చుయాయేషన్ ఏదో ఒకదాన్ని 
ఇంత గాఢంగా, ఇంత తీవ్రంగా, ఇంత జీవన్మరణత్లయాంగా కోరుకున్ మనఃసి్థత్ 
ఇపుపిడకకిడైనా కన్ప్సు్తందా? బహుశా, చలంగారి తరావేత, ఇంత తదేకంగా, ఇంత 
మమేకంగా జీవితం వంటపడ్డ మనుష్లు గాన్, రచయితలు గాన్ మనకకకిడైనా 
కన్ప్సు్తనానిరా?

7
బాబ్  డిలాన్  కి న్బల్  పురసాకిరం ప్రకటించినపుపిడు మరోమారు ఈ సంగతే 
సపిషటుమైంది. సాహితయాం జీవనసాధనసంపత్్తగా మారిపోయిన కవులంకా మనమధయా 
ఉనానిరన్. అసీరియన్ , ఈజిప్టుయన్  మహాసంసకిృత్లోలో ఏ ఒకకిదాన్కీ చందక, 
తమ సరేవేశవేరుణ్్ణ తాము నము్మకుంటూ, తమ నమ్మకంకోసం తమ జీవితాలని 
తృణప్రాయంగా తాయాగం చయయాగలగిన యదుప్రవక్తలాలోగా జీవిసు్తనని కవులంకా ఈ 
ప్రపంచంలో లేకపోలేదు. తమ విధ్యతను శాసించే, కొనుగోలుచయాయాలనుకున్ 
విరుద్ధశకు్తలమధయా, ఏ ఒకకిదాన్కీ చందక, తమ ఒంటరి కాలబాటన తాము 
సాగిపోయే కవులకి డిలాన్  మనకాలం ప్రత్న్ధి, మనకాలం వీరుడు.

8
కొత్తసంవతస్రంలో చదవవలసినవీ, పారాయణం చయయావలసినవీ మరన్ని 
పుస్తకాలునానియి. పంచుకోవలసినవీ, పాడుకోవలసినవీ మరన్ని పాటలునానియి. 
చూడవలసిన స్థలాలూ, చరిచుంచుకోవలసిన ముచచుటూలో చాలాన్ ఉనానియి. ఒక 
మన్షి తన అతయాంతబలహీనక్షణాలని గరు్తపటటుడం దావేరాన్ బలోపేత్డవుతాడు. 
తన మానవతావేన్ని న్లుపుకోవడం కోసమే కవిగా, కథకుడిగా మారతాడు. 
అరేబియన్  రాత్రుల కథలోలో షహ్రాజాద్  లాగా మృత్యావును మరొకకిరోజు వాయిదా 
వేయడంకోసమే ప్రత్ రాత్రీ ఒక కొత్త కథ అలులోకుంటాడు. గడపలో అడుగపటిటున 
ప్రత్ కొత్త రోజునూ అజరామరం చయయాడంకోసం ఒక పూరవేకవిన్ తలుచుకుంటాడు, 
ఒక కొత్త రూపకాన్కి తెరతీసా్తడు. న్నూ ఇంతే!

2017
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సాహిత్యసంసాకారం

నా పసితనంలో మా నాననిగారు ననుని మొదటిసారి రాజమండ్రి తీసుకువళళునపుపిడు, 
అకకిడ లాంచీలరేవు దగ్గర గోదావరి గట్టుమీద మారకిండేయ సావేమ గడిమీద 
బొమ్మ ననుని చాలా ఆకట్టుకుంది. పసిమారకిండేయుడు శివలంగాన్ని కావిలంచుకున్ 
ఉంటాడు. పకకిన యముడు పాశం విసిరి వంటపడుత్ంటాడు. కాన్, భీత్తో, 
నమ్మకంతో, సంతోషంతో, ధైరయాంతో మారకిండేయుడు ఈశవేరపరిషవేంగంలో లీనమై 
ఉంటాడు.

ఆ బొమ్మ మొదటిసారి చూసినపుపిడు నా వయసు అయిదేళ్ళు ఉండిఉండవచుచు. 
కాన్, అది నాలో కలగించిన అనుభూత్ ఇపపిటికీ సజీవంగా, న్నా బొమ్మ న్ననిన్ 
మొదటిసారి చూసినంత కొత్తగానూ ఉంది.

నాకిపుపిడు యాభైనాలుగేళ్ళు. ఈ నలతో యాభై అయిదో ఏట 
అడుగపటటుబోత్నానిను. 35 సంవతస్రాల కిందట రాజమండ్రిలో టెలకముయాన్కేషన్స్  
శాఖలో ఉదోయాగంలో చేరాను. 1987 లో గిరిజన సంక్షేమశాఖలో చేరి ఈ ఏడాదికి 
ముప్పి యేళ్ళు పూర్తవుత్నానియి. ఈ మూడుననిరదశాబాదాలోలో నా జీవితంలోనూ, నా 
చుటూటు ఉనని సమాజంలోనూ కూడా ఎన్ని మారుపిలు సంభవించేయి. చుటూటు ఉనని 
సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసు్తనని భావజాలంలో కూడా ఊహించలేనంత మారుపి 
వచిచుంది. మనుష్ల మధయా సంబంధాలోలోనూ, ఆరాటాలోలోనూ, పోరాటాలోలోనూ కూడా 
చాలా మారుపి వచిచుంది. కాన్, నా మట్కు నాకు దీర్కాలం గడిచిపోయిందన్ గాన్, 
ననుని న్ను గరు్తపటటులేనంతగా మారుపి సంభవించిందన్గాన్ అన్ప్ంచడం లేదు. 
పైగా, మానసికంగా నాలో ఏదో ఇంకా పచచుగా ఉననిదన్ అన్ప్సు్తననిది. 
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ఇందుకు కారణమేమటన్ ఆలోచిస్్త, నా మనసు సాహితాయాన్కే అంటి 
పట్టుకున్ ఉండిపోయిందన్ అర్థమవుత్ననిది. బాలమారకిండేయుడు ఈశవేరుణి్ణ 
కావిలంచుకుననిట్టుగా న్ను సాహితయాచరణాలని వదిలపటటుకుండా పట్టుకున్ ఉనానిననీ, 
బహుశా, ఆ ఒకకి భావనలో మాత్మే నా జీవితసమస్త సారాంశానీని అనుభవంలోకి 
తెచుచుకుంట్నానిననీ, తకికినదంతా ఒక కర్తవయాంగా మాత్మే కొనసాగిసు్తనానిననీ 
అన్ప్సు్తననిది.

గడిచిపోత్నని కాలం యమపాశంలాగా నా వంటపడుత్ననిపుపిడు, 
న్న్దైనా చయాయాలనీ, సామాజికంగా న్ను న్రవేహించవలసిన కర్తవయాం, సామాజిక 
పరివర్తనలో న్ను మాత్మే న్రవేహించి చూపగల బాధయాతలునానియనీ నాకు 
అన్ప్సూ్తన్ ఉంట్ంది. గత ముప్పిఏళ్ళుగా గిరిజనసంక్షేమరంగంలో న్నటాలోంటి 
పాత్ కొంత న్రవేహించకపోలేదు. కాన్ న్న్వవేగల అదివేతీయ ఉపాదానాన్ని 
సాహితయాందావేరా మాత్మే సమరిపించవలసి ఉంట్ందన్ విశావేసం నాకందుకో 
నానాటికీ బలపడుతూన్ వుననిది, అట్వంటి ఉపాదానమేదీ న్జంగా ఇంతవరకూ 
న్ను సాహితయాచరణాలముందు సమరిపించలేకపోయినపపిటికీ.

2
సాహితయాం అనగాన్ సాహితయామంటే ఏమటి, సాహితయాప్రయోజనం ఏమటి అన్ 
ప్రశనిలు వంటన్ తలెత్్తతాయి. ముప్పి నలభయేయాళళుకిందట, సాహితయాం సమాజాన్ని 
మారేచుదిగా ఉండాలనీ, మారచుగలదనీ అనుకున్వారు. 1980 తరావేత తలెత్్తన కొత్త 
ఆలోచనా ధోరణులు, 2000 తరావేత సపిషటుపడా్డక, ఇపుపిడు సాహితయాం అన్నిటికనాని 
ముందు ఇపపిటిదాకా అప్రధానీకరణకి గరైన వివిధ సామాజిక, సామూహిక 
అసి్తతావేలకు గరి్తంపున్చేచుదిగానూ, సామాజిక నాయాయంకోసం వారు చేస్ 
పోరాటాలకు మదదాత్ పలకేదిగానూ ఉండాలన్ కోరుకుంట్నానియనీ అర్థమవుతోంది.

ఇపుపిడు సాహితయామంటే ఏమటి అన్ పూరవేంలాగా అమాయికంగా 
ప్రశినించుకున్ అవకాశం లేదు. సాహితయామంటే ఏమటి అన్గాన్, లేదా సాహితయామంటే 
ఇదీ అనీగాన్ అనగాన్, అది ఎవరి సాహితయాం, ఎవరు రాసు్తననిది, ఎవరికోసం 
రాసు్తననిది, ఎవరు చదువుత్ననిది లాంటి ప్రశనిలు సతవేరమే మనలని చుటటుబడతాయి. 
ఈ ప్రశనిలన్నిటినీ పాశాచుతయా సాహితయా విమరశ్ reading లేదా interpretation కి 
సంబంధించిన ప్రశనిలుగా గరి్తసు్తననిది.
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ఇపుపిడు సాహితయామంటే ఏమటి అన్ ప్రశని, సాహితయాపఠనపద్ధత్ (రీడింగ్ )తో 
లేదా సాహితయాకృత్లని వాయాఖాయాన్ంచే పద్ధత్ (ఇంటర్ ప్రెటేషన్ )తో విడదీయలేనంతగా 
ముడిపడిపోయిందన్ పాశాచుతయా సాహితయావిమరశ్ న్డు భావిసు్తననిది. దీన్ని 
సాహితయాసిదా్ధంతం (literary theory) గా ప్లుసు్తననిది. ఇది ఇంకా ఎంత దూరం 
పోయిందంటే, The Norton Anthology of Theory and Criticism  
(2010) సంపాదకులు తమ ముందుమాట మొదలుపడుతూన్ జొనాథన్  కులలోర్  
రాసిన వాకాయాన్ని ఉదాహరించారు. ప్రసిద్ధ సాహితయావేత్త కులలోర్  తన ‘Framing 
the Sign: Criticism and Its Institutions’ (1988) లో ‘ఇంతదాకా 
సాహితయావిమరశ్ చరిత్ సాహితయాచరిత్లో భాగంగా ఉంటూ వచిచుంది. కాన్ ఇపుపిడు 
సాహితయాచరిత్న్ సాహితయావిమరశ్చరిత్లో భాగమైపోయింది’ అన్ రాసాడు. ఇది 
పాశాచుతయా సాహితయావేత్తలని రండు శిబిరాలుగా విడగొటిటుంది. థీరిసుటులు, యాంటి-
థీరిసుటులు అన్. కాన్ కులలోర్  తన The Literary in Theory లో ‘..we are 
inexorably in theory, whether we champion or deplore it’ అన్ 
కూడా అనానిడన్ నారటున్  ఆంథాలజీ సంపాదకులు గరు్తచేసు్తనానిరు.

ముందు పాశాచుతయా సాహితయావిమరశ్ చరిత్ చూదాదాం. యరోప్  లో 
సాహితాయానుశీలన వికాసాన్ని ఎం.ఎచ్ .అబ్మ్స్  తన The Mirror and The 
Lamp: Romantic Theory and Cultural Tradition (1953) లో ఇలా 
ప్రత్పాదించాడన్ నారటున్  యాంథాలజీ పేరొకింది.

దీన్ ప్రకారం సాహితయాం సమాజాన్ని ప్రత్బింబిసు్తంది అన్వాళ్ళు, సాహితయాం 
తాలూకు మమెటిక్  లక్షణం మీద దృషిటుపడుత్ననిట్టు. సాహితయాం సమాజాన్కి 
దరపిణం కావాలన్ కోరుకుంట్ననిట్టు. అలాకాక, సాహితయాం ఒక కవి లేదా రచయిత 
అంతరంగ ప్రపంచాన్ని మనకు వలలోడిచేసు్తంది అన్వాళ్ళు సాహితయాం తాలూకు అభివయాకి్త 
లక్షణం మీద దృషిటుపడుత్ననిట్టు. సాహితయాం రచయిత అంతరదాృషిటునీ, అనుభూత్నీ, 
అతడు తన జీవితానుభవం దావేరా సాధించిన వివేకానీని మనకు అందిసు్తందన్ 

  ప్రపంచం

  రచన

 రచయిత  పాఠకుడు

↓

↓↓
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భావనకి అకకిడ పదదాపీట లభిసు్తననిట్టు. అలాకాక, సాహితయాం పాఠకులకీ లేదా 
శ్రోతలకి సంబంధించిందిగా ఉండాలన్వాళ్ళు సాహితయాం ఉపదేశాత్మకం కావాలన్ 
భావిసు్తనానిరు. ఇక, ప్రపంచంతోనూ, రచయిత వయాకి్తతవేంతోనూ, పాఠకులతోనూ 
సంబంధం లేకుండా ఒక కృత్న్ న్రుగా పరిశీలంచాలనుకున్వాళ్ళు ఆ కృత్మీదన్ 
దృషిటుపడుత్నానిరు.

పాశాచుతయాసాహితయావిమరశ్ పరిణామాన్ని చూసినపుపిడు అది తొలరోజులోలో 
సాహితయాం తాలూకు మమెటిక్  లక్షణాల మీదా, మధయాయుగాలోలో ఉపదేశాత్మకతమీదా 
దృషిటుపటిటునట్టు కన్ప్సు్తంది. రొమాంటిసిజంతో మొదలై పందొమ్మదో శతాబిదా 
చివరిదాకా కవి మీదా, రచయిత మీదా దృషిటుపటిటుంది. ఇరవయయావశతాబిదా 
మొదటిరోజుల నుంచి 80 లదాకా రచనన్ రచనగాగా పరిశీలంచడం మీద దృషిటు 
పటిటుంది. ఇక ఆ తరావేత సాహితాయాన్ని సాంసకిృత్కకోణం నుంచి అధయాయనం 
చయయాడం మొదలయియాంది.

ఈ సాంసకిృత్క విమరశ్ (cultural critique) లో ఏదో ఒకకిపద్ధత్కే 
ప్రాధానయాత లేదు. స్రికచురిలసుటులూ, పోసుటు స్రికచురిలసుటులూ, ఫెమన్సుటులూ, ఫ్ర్మలసుటులూ, 
నూయా హిసాటురిసిసుటులూ, సైకో అనలసుటులూ, మారికిస్సుటులూ, పోస్టు  కలోన్యల్  థీరిసుటులూ, 
వివిధరకాల హెర్మనూయాటిక్స్  రచయితలూ తదితరులంతా సాహితాన్ని పఠించే 
పద్ధత్లోలో పై నాలుగ పద్ధత్లీని, అంటే mimetic, didactic, expressive, 
textual పద్ధత్లని రకరకాల న్షపిత్్తలో కలప్ ఉపయోగిసూ్తండటంతో, న్డు 
అసంఖాయాకమైన పఠనపద్ధత్లూ, తదావేరా అసంఖాయాకమైన సాహితయాదృకపిథాలూ 
నలకొనడమే కాక, న్డు ఒక ‘సాహితయాం’ సా్థనంలో అసంఖాయాక ‘సాహితాయాలు’ వచిచు 
చేరాయి.

కాన్ ఆ అసంఖాయాక సాహితాయాలోలో ఏ ఒకకి సాహితాయాన్ని లేదా ఏ ఒకకిరి 
సాహితాయాన్ని తీసుకునాని కూడా, ఆ దృకపిథాలు తమ దృషిటులో సాహితయామంటే ఏమటి 
అనని ప్రశనిన్ తాము సాహితాయాన్ని ఎలా చదవాలనుకుంట్నానియో ఆ ప్రాత్పదికన్ 
వాయాఖాయాన్సు్తనానియి తపపి, అసలు తాము సాహితయాం నుండి పందుత్ననిదేమటి అన్ 
ప్రశనిన్ చరిచుసు్తననిట్టుగా తోచదు.

సాహితయాం నుంచి మనమేమ పందుత్నానిమనని ప్రశనికు పూరవేకాలంలోనూ, 
ఆధున్కాలంలోనూ, ప్రాచయాదరశ్నాలోలోనూ, పాశాచుతయాదరశ్నాలోలోనూ లభిసు్తనని జవాబు 
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మనకి తెలసిందే. సాహితయాం వలలో మనకు కలగేది: ఒకటి, సంతోషం, రండు, 
ఉపదేశం. ఆ ఆనందం ఎట్వంటిది, ఆ జా్ఞనం ఎట్వంటిది అన్ దాన్ మీద ఎన్ని 
విభేదాలు ఉండవచుచుగాక. 

సాహితయాం దావేరా కలగే రండు ప్రయోజనాలోలో సంతోష్న్ని భారతీయ 
ఆలంకారికులు ప్రీత్ అనానిరు. సాహితయాం వలలో కలగే జా్ఞనాన్ని వుయాతపిత్్త అనానిరు. 
అయితే, ఆ రండు ప్రయోజనాలోలోనూ ప్రీత్కే వాళ్ళు మొదటిసా్థనం ఇచాచురు. 
సాహితయాం వలలో మనకు కలగేది pleasure with usefulness అన్ హొరేస్  
అంట్ననిపుపిడు ప్రాచీన పాశాచుతయాలాక్షణికులు కూడా దాదాపుగా ఈ భావాన్ని వయాక్తం 
చేసారన్ చపపివచుచు.

నాకేమన్ప్సు్తననిదంటే, ఆధున్క, సమకాలక సాహితయాపరిశీలన ఇందులో 
జా్ఞనం గరించి చరిచుంచినంతగా ఆనందం గరించి చరిచుంచటం లేదన్. అలా 
చయయాకపోవడాన్కి కల కారణాలని అర్థం చేసుకోగలను. కాన్ సాహితయాం దావేరా మనకు 
సమకూరుత్నని జా్ఞనం ఎట్వంటిది అననిదాన్ గరించి కూడా జరగవలసినంత 
చరచు జరగకపోవడం గమన్ంచాల. 

ప్రపంచం గరించి సాహితయాం మనకొక జా్ఞనాన్నిసూ్తననిపపిటికీ ఆ జా్ఞనాన్కీ, 
శాస్తజా్ఞనాన్కీ మధయా చాలా తేడా ఉంది. మన ఇంద్యాలదావేరా లభిసు్తనని 
సమాచారాన్ని హేత్బద్ధమైన సూత్రాలప్రకారం వీలైనంత న్ష్పిక్షికంగా పరిశీలంచి 
తదావేరా ఆ పరిశీలనలని బుది్ధతో విశేలోషించడందావేరా ఏరపిడేది శాస్తజా్ఞనం. (అయితే ఆ 
ప్రక్రియలో కూడా ఎంతో కొంత సబజాకిటువిటీ తపపికపోయినపపిటికీ.). మనకి ప్రపంచం 
గరించిన జా్ఞనం కలగించడంలో శాస్తజా్ఞనం ఎంత తోడపిడుత్ందో, సాహితయామూ, 
కళలు కూడా అంతే తోడపిడతాయి. కాన్ సాహితయాం దావేరా, కళలదావేరా సమకూరే 
జా్ఞనం శాస్తజా్ఞనం లాంటిది కాదు. 

అందులోనూ సాహితయాం అట్ కళాకాదు, ఇట్ సైనూస్ కాదు. దాన్లో 
రండింటి లక్షణాలూ ఉంటాయిగాన్, అది కళకనాని, సైనుస్కనాని ప్రతేయాకమైన 
తరహాలో మానవుణి్ణ చైతనయాపరుసు్తంది. కళలాగా అదొకవైపు మన భావావేశాలని 
సపిందించగలుగత్ంది, మరొకవైపు సైనుస్లాగా మన ఆలోచనలని ప్రేరేప్సూ్త 
ఉంట్ంది. సాహితయాం వలలో మనకు కలగే అనుభవం ఒక కళారూపాన్ని చూసు్తననిపుపిడు 
కలగే సంతోషం లాంటిదీ, ఒక శాస్తసతాయాన్ని తెలుసుకుంట్ననిపుపిడు కలగే జాగృత్ 
లాంటిదీ అయినపపిటికీ, అంతమాత్మేకాదు, ఆ రండిటికనాని భిననిమైంది కూడా. 
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కాన్ సాహితయాం కలగించే ప్రీత్ కళారూపాలు కలగించే సంతోషంకనాని 
భిననిమైంది. అంటే ఒక నాటకాన్ని చూసినపుపిడు కలగే సంతోష్న్కీ, చదివినపుపిడు 
కలగే సంతోష్న్కీ మధయా తేడా ఉంట్ంది. అటాలోన్, ప్రాకృత్క, సాంఘిక శాసా్రాలవలలో 
మనకు తెలస్ పరిజా్ఞనాన్కీ సాహితయాం వలలో లభించే పరిజా్ఞనాన్కీ మధయా కూడా తేడా 
ఉంది. 

న్జాన్కి, సాహితయా పరమ ప్రయోజనం ప్రీత్గానీ, వుయాతపిత్్తకానీ కాదనీ, 
అంతకుమంచిన మరొక అత్యాననితభూమకలో సాహితయాం మన్షికి తోడు 
న్లబడుత్ననిదనీ భారతీయ ఆలంకారికులు కొంత ఆలసయాంగా గరి్తంచారు. 
కావాయాన్ని ఒక నాటకంగా, అంటే ఒక కళారూపంగా మాత్మే భావించినంతకాలం 
నాటయాశాస్తం మొదలుకున్ ధనంజయుడిదాకా సాహితయాప్రయోజనం ప్రీత్కీ, 
ఉపదేశాన్కీ మాత్మే పరిమతమైపోయింది. కాన్ ఆనందవర్ధనుడితో మొదలైన ఒక 
జాగృత్ అభినవగపు్తడిలో పూరి్త సవేరూపాన్ని పందిన తరువాత సాహితయాం అంత్మ 
ప్రయోజనం ‘సావేత్మవిశ్ంత్’ గా సపిషటుపడింది. ఇకకిడ మనం గమన్ంచవలసిందలాలో, 
ఒక నాటకం ప్రదరిశ్ంచడాన్కి ఎన్మది రసాలు చాలు, కాన్ ఆ నాటకం సాహితయాంగా 
మారాలంటే, శాంతరసం తపపిన్సరి. శాంతాన్ని ఒక రసంగా అంగీకరించిన 
తరువాత, భారతీయ ఆలంకారికులు దాన్ని అదె్వేత పరిభాషలో వివరించడాన్కి 
పూనుకునానిరు. కాన్, న్జాన్కి శాంతాన్ని వివరించవలసింది, మనస్తతవే శాస్త 
పరిభాషలో.

కళకనాని, సైనుస్కనాని, సాహితయాం ప్రతేయాకమైందంటే అందుకు కారణం, 
సాహితయాం మట్కే మనతో మనం సమాధానపడగలగే ఒక అవకాశాన్ని కలగిసు్తంది. 

యోగయాతాపత్ంలో చలం ‘తనకీలోకాన్కీ సామరసయాం కుదిరిందాకా కవి చేస్ 
అంతర్  బహిర్  యుదా్ధరావమే కవితవేం’ అన్ అంట్ననిపుపిడు సరిగా్గ ఈ అర్థంలోన్ 
అనానిడన్ చపాపిల. మనతో మనం సమాధానపడటమంటే రాజీపడటం కాదు లేదా 
యథాతథవాదాన్ని అంగీకరించడం కాదు. రాజీపడటమంటే లోకంతో పోరాటం 
ఆపడం. కానీ అపుపిడు తనతో పోరాటం ఆగిపోదు సరికదా మరింత తీవ్రమవుత్ంది. 
మరి తనకీ, లోకాన్కీ సామరసయాం కుదరడమంటే ఏమటి?

అంటే, కవి ఈ ప్రపంచంలో తనన్ బాధిసు్తనని లేదా సంతోషపడుత్నని 
అనుభవాలు తనమీద చూప్సు్తనని మానసికప్రభావాల మీద అదుపు సాధించడం. 
అలా అదుపు సాధించిన తరువాత అతడు తన చుటూటు జరుగత్నని సంఘటనలకీ, 
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అవి తనమీద చూప్సు్తనని ప్రభావాలకీ respond అవుతాడు తపపి react కాడు. 
అంటే గొపపి సంతోష్న్కి పంగిపోడు, తీవ్ర దుఃఖాన్కి కుంగిపోడు. కాన్ ఆ 
సంతోష్న్ని నలుగరికీ పంచే మార్గమేదైనా ఉందా అన్ చూసా్తడు. ఆ దుఃఖం 
పాలపడకుండా నలుగరినీ తప్పించడమెలా అన్ కూడా చూసా్తడు. ఆ భూమకలో 
కవి ఉననితవయాకి్తతవేం కలగినవాడుగా, ఒక మార్గదరశ్కుడిగా రూపందుతాడు, 
గోచరిసా్తడు కూడా. ఆ మార్గదరశ్కం వాచయాంగా చేస్్త అది ఉపదేశమవుత్ంది. 
అలాకాక, కవి తన మనఃసి్థత్లోన్ అట్వంటి సమసి్థత్ సాధించినట్టు మనకి కన్ప్స్్త, 
అపుపిడు అతడి సాహితయామే మార్గదరశ్కంగా ఉంట్ంది.

సాహితయాం మన్షికి జా్ఞనమసు్తందంటే ఇటాలోంటి జా్ఞనం. ఇది ఇపపిటి 
పరిభాషలో emotional intelligence లాంటిది. అందులోనూ ఇటీవల 
కాలంలో మనస్తతవేశాస్తంలో మాటాలోడుత్నని కొత్త భావన trait emotion-
al intelligence లాంటిది.Trait EI లో మనస్తతవే శాస్తవేత్తలు 15 రకాల 
క్షేత్రాలునానియంటారు. అవి: పరిసి్థత్లకి అనుగణంగా సరిదిదుదాకోవడం, తన 
భావాలని న్కికివకాకిణించగలగడం, తననీ, ఇతరులీని భావోదేవేగపూరితంగా 
సమీప్ంచగలగడం, భావావేశాలు ప్రకటించగలగడం, ఇతరుల భావోదేవేగాలని 
తట్టుకోగలగడం, తన భావోద్రేకాలని న్గ్హించుకోగలగడం, అకసా్మత్్త ఉద్రేకాలకి 
లోనుకాకపోవడం, తోటిమనుష్లతో సంబంధబాంధవాయాలు, ఆత్మగౌరవం, 
ఆత్మప్రోతాస్హం, సామాజిక సపిృహ, ఒత్్తడిన్ న్భాయించుకోగలగడం, ఇతరులపటలో 
సహానుభూత్ చూప్ంచే సవేభావం, సహజంగాన్ సంతోషించగలగే సవేభావం, 
ఆశావహ సవేభావం. భారతీయ ఆలంకారికులు వీటిన్ వాసనలు అనానిరు. ఆ 
వాసనన్ అభినవగపు్తడు సంసాకిరం అన్ కూడా అనానిడు. 

సాహితయాం మన్షిలోపల న్ద్రాణంగా ఉనని ఈ సంసాకిరాన్ని పైకి లేపుత్ందనీ, 
తాను విననిదాన్ని చదివినదాన్ని రసజు్ఞడు చరవేణ చేసుకోవడం దావేరా అతడిలో 
రసప్రతీత్ (రసనం రసః) సంభవిసు్తందనీ, దాన్వలలో అతడి మనసు లౌకికసా్థయినుంచి 
అలౌకిక సా్థయికి చేరుకోగలుగత్ందనీ భారతీయ ఆలంకారికుడు అనానిడు. ఇకకిడ 
అలౌకికం అంటే ఈ లోకాన్కి చందన్ది అన్ కాదు. తన సావేనుభవం నుంచి, 
తన భావోదేవేగాలనుంచి బయటపడి సాహితయాంలో చిత్రితమైన భావోదేవేగాలతో 
తాదాత్మష్ం చందగలగడం. న్జాన్కి ఒక రచన చదువుత్ననిపుపిడు పాఠకుడికి 
తన సుఖదుఃఖాలు గరు్తకువస్్త ఆ రచన ప్రయోజనం నరవేరినట్టు కాదు సరికదా, 
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అది రసభంగమన్ ప్రాచీన ఆలంకారికులు భావించారు. అంటే దానర్థం, ఒక రచన 
చదువుత్ననిపుపిడు మనం మన దైనందిన ప్రపంచం నుంచి దూరంగా ఒక కాలపిన్క 
ప్రపంచంలోకి పలాయనం చేసా్తమన్ కాదు. మన సుఖదుఃఖాలకే పరిమతమైన మన 
మానసికప్రపంచం నుంచి ఆ రచన మనలని కొంతస్పు బయటపడవేసు్తంది. నీవి 
కాన్ సుఖదుఃఖాలని చూసి, ఆ పాత్లతో నువువే తాదాత్మష్ం పందినపుపిడు, నువూవే 
ఉండవు, పాత్లూ ఉండవు, ‘సాధారణ్కరణ’ చందిన అనుభూత్ మాత్మే ఉంట్ంది. 
నీ సుఖదుఖాలకు చందిన జా్ఞనాన్ని ఆలంకారికుడు సా్థయీభావం అనానిడు. దాన్ 
అడుగన వాసనారూపంగా ఉండేది సంసాకిరం. ఆ సంసాకిరంలో నువువే తకికిన 
ప్రపంచంతోనూ, నీ పూరవేకాలప్రపంచంతోనూ కూడా అనుసంధాన్ంచబడి ఉంటావు. 
ఇపపిటి సాహితయాపరిభాష మాటలోలో చపాపిలంటే, అదొక cultural unconscious 
లాంటిది. సాహితయాకృత్ ఆ సంసాకిరాన్ని తటిటులేప్నపుపిడు, నీ సా్థయీభావం రసంగా 
మారుత్ంది. నీ సుఖదుఃఖాల గరించిన జా్ఞనం సా్థయీభావమైతే, సారవేజనీన 
సుఖదుఃఖాల గరించిన ఎరుక రసం. అంటే ఏమటి? ఈ ప్రపంచమంటే 
నువొవేకకిడివి మాత్మే కాదన్ ఎరుక కలగించే simulation exercise లాంటిదే 
కదా సాహితయామంటే.

దీన్ని బటిటు మనం చపపిగలగిందేమటంటే, మన్షి సామాజికీకరణ చందే 
క్రమంలో తనన్ తాను ఎటాలో రూపందించుకోవాలో సాహితయాం తెలయచేసు్తందన్. 
కాన్ అలా తెలయచేయడంలో సాహితయాం కొంత కళలాగా, కొంత సైనుస్లాగా 
ప్రవరి్తంచినపపిటికీ, దాన్ అంత్మ గమయాం మన్షి తన పటలో తాను పూరి్త ఎరుకన్ 
సాధించేలాగా చూడడం, తన పటలో గానీ, సమాజం పటలో గానీ అనవసరమైన 
ఆందోళనకి లోనుకాకపోవడం. తన అసి్తతవేం పటాలో, సామాజిక అసి్తతవేం పటాలో 
ఆరోగయావంతమైన జాగృత్ పందడం, ఆ జాగృత్ లోంచి అపపిటి దేశకాల పరిసి్థత్లీని, 
తన సవేభావానీని అర్థం చేసుకున్ ఏదైనా చయయాడం లేదా చయయాకపోవడం. ఇది 
న్జాన్కి విదయా నరవేరచువలసిన కర్తవయాం. కానీ, అన్నిరకాల విదాయాబోధనలూ, చటాటులూ, 
సిదా్ధంతాలూ, నైత్క న్యమాలూ కూడా మన్షిలోన్ ఉపరితల చైతనాయానీని, జాగృత్  
చైతనాయాన్ని సమీప్ంచగలవు తపపి, అతడి వాసనలీని, cultural unconscious నీ 
సమీప్ంచలేవు. కళ వాటిన్ సమీప్ంచగలదు గానీ, ఆ క్రమంలో మన్షిన్ ఉతే్తజిత్ణి్ణ 
చయయాగలదే తపపి, అటాలో ఉతే్తజిత్డైన తరువాత ఆ మన్షి తనన్ తానటాలో అదుపు 
చేసుకోవాలో చపపిదు, అసలు అలా చపపివలసిన అవసరం కళకి లేదు కూడా. 
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ఒకకి సాహితయాం మాత్మే ఉద్రేకిసూ్తన్ శాంతపరచగలదు. రంజింపచేసూ్తన్ 
బోధించగలదు.

సాహితాయాన్కీ, కళకీ మరొక ముఖయామైన భేదం కూడా ఉంది. ఒక కళారూపం 
చూసు్తననిపుపిడు అది మన సంసాకిరాన్ని జాగృతం చేసి మనలో సా్థయీభావాలుగా 
ఉనని మన పరిమత భావాలని సారవేజనీయమైన రసానుభూత్గా మారుసు్తననిపపిటికీ  
ఆ కళాప్రదరశ్న ముగిసిపోగాన్ మనం కలలోంచి బయటపడ్డట్టుగా ఈ 
ప్రపంచంలోకి మేల్కింటాం. కానీ సాహితయాం మన సంసాకిరాన్ని ఒకసారి జాగృతం 
చేసినతరువాత అకకిడితో ఆగదు. మేల్కినని మన సంసాకిరం మన మన్మాలనాయాలని 
శుభ్రపరచుకుంటూ పోత్ంది. 

ఏళలో కిందట ఒకరోజు ‘కుమారసంభవం’ పైన శరభయయాగారు కాకినాడలో 
ప్రసంగించారు. ఆ మరునాడు మేమదదారం రిక్షాలో వళ్్తండగా ఆయన ఒక 
మాటనానిరు: ‘సాహితాయాన్ని ఇషటుపడటమంటే ఒక రచన నచచుటమో, లేదా ఒక కవి 
నచచుడమో లేదా కొన్ని పదాయాలు నచచుడమో కాదు. సాహితయాం మన ఆంతరంగిక 
చిత్తప్రవృత్్తలో పరివర్తన తేవాల’ అన్. అట్వంటి పరివర్తన సాధయాంకావాలంటే 
మనం మన పరిమత సుఖదుఃఖానుభవాలోలో కూరుకుపోకూడదు. ఒకింత ఎడంగా 
న్లబడగలగాల. ఆ detachment న్ సాహితయాసంసాకిరం అనవచుచు. 

3
ఇట్వంటి ఆలోచనాధోరణితో యాభై ఏళళుకు పైగా గడిచిన నా జీవితాన్ని 
న్ను పునరాలోచించుకుననిపుపిడు తకికిన సామాజికశకు్తలన్నిటికనాని, తకికిన 
సామాజిక సంబంధాలన్నిటికనాని సాహితయామే నననికుకివ ప్రభావితం చేసిందన్ 
గరు్తపటటుగలుగత్నానిను. ఒకరకంగా చపాపిలంటే గడిచిన నా జీవితమంతా న్న్క 
సాహితయాసంసాకిరాన్ని సంతరించుకుంట్నని ప్రయాణంగాన్ భావిసు్తనానిను. 

ఇందులో మూడు దశలునానియన్ప్స్్తంది. బహుశా, ప్రత్ సాహితయావిదాయారి్థకీ 
కూడా ఈ దశలుంటాయన్ చపపివచుచు. మొదటిదశలో సాహితయాం వలలో మనకు కలగే 
సంతోషం మీదన్ మన దృషిటు వుంట్ంది. పాఠకుడైతే చదవడం వలలో కలగే సంతోషం. 
రచయితలైతే, రాయడం దావేరా తమన్ తాము వయాక్తపరుచుకోవడంలోనూ, విస్తృత 
సమాజంతో అనుబంధం ఏరపిడటంలోనూ, తమ అసి్తతావేన్కి గరి్తంపు లభిసు్తందనని 
ఊహలోనూ ఉనని సంతోషం. దీన్ని ఆలంకారికులు ప్రసా్తవించిన ‘ప్రీత్’ ప్రధానదశగా 
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చపపివచుచు. ఆ తరావేత దశలో మన జీవితానుభవాలూ, మనం చదువుత్నని, రాసు్తనని 
సాహితయాం కలసి మనకొక జీవితదృకపిథాన్ని ఏరపిరచే దశ. ఇది ఆలంకారికులు 
ప్రసా్తవించిన ‘వుయాతపిత్్త’ ప్రధాన దశగా చపపివచుచు. చాలామందికి ఇది ఒక 
సాధికారికతను (సాహితయాపరంగానూ, మానసికంగానూ, సామాజికంగానూ కూడా) 
సంతరించే దశ కూడా. 

కాన్ ఈ తరావేత్ దశ నా దృషిటులో చాలా ముఖయామైన దశ. అది సాహితయాం వలలో 
మనలో జాగృతమైన సంసాకిరం మన వయాకి్తతావేన్ని సమగ్పరిచే దశ. సాహితయాం ఒక 
వయాకి్తకివవేగల అత్యాననితమైన ఉపాదానమది. అట్వంటి సమగ్త సంతరించుకునని 
వయాకి్త త్రిగి సాహితయాందావేరా సమాజాన్కి అట్వంటి సమగ్తన్వవేడాన్కి 
ప్రయత్నిసా్తడు. ఇది సాధయాం కావాలంటే, సాహితయాం ఆ మన్షి మనఃసి్థత్లో 
ఒకింత సి్తమతానీని, న్బబారానీని తీసుకురావలసి ఉంట్ంది. అపుపిడు మాత్మే 
ఆ మన్షి తాను సాధికారికత పంది కూడా తోటిమనుష్లమీద అధికారాన్కి 
అర్రులుచాపడు. తోటిమనుష్ల సుఖదుఃఖాలని తనవిగా భావించగలుగతాడు. 
వయాకు్తలని దేవేషించకుండాన్ వయావస్థన్ సంసకిరించగలుగతాడు.

ఇనానిళళు నా సాహితయా ప్రయాణం ననుని ఈ దశకు చేరిచుందన్ చపపిలేనుగానీ, 
ఇట్వంటి దశ ఉందన్ మెలకువ కలగించింది. అట్వంటి దశకు ప్రయాణించడమే 
సాహితయాం వలలో నాకు కలగే ప్రయోజనమూ, త్రిగి సాహితయాం దావేరా న్ను 
సమాజాన్కి అందివవేగల ఉపాదానమూ అన్ బోధపడింది. ముప్పి ఏళళు కింద, 
నా మత్రుడు గోపీచంద్  ‘సాహితయాం భౌత్కవిజయ సాధనం’ కాకూడదన్ 
రాసాడు. దానర్థం, వయాకు్తలూ, సమూహాలూ సాధికారికత పందగూడదన్ కాదు. 
మనుష్లకి తమ పరిసి్థత్లమీద పట్టు చికాకిలస్ందే. కాన్, అది సామాజిక లక్షష్ం 
తపపి సాహితయాలక్షష్ం కాకూడదన్ నా మత్రుడి భావన. మనుష్లు సాధికారికతకు 
దూరంగా ఉననింతకాలం దేవేషించేవాళ్ళుగానూ, ఒకసారి సాధికారికత సిది్ధంచాక, 
తోటిమనుష్లని అణచిపటేటువాళ్ళుగానూ కాకూడదన్ హెచచురించడమే సాహితయాం 
పన్. 

అన్నిరకాల ఆధికారికసంబంధాలకీ అతీతమైన ఒక న్ర్మలానుబంధాన్ని 
మహాకవులూ, మహారచయితలూ మానవసమాజాన్కి చూప్సూ్త వచాచురు.
న్జాన్కి ప్రత్ అనుబంధమూ కూడా అంత్మంగా ఏదో ఒక రూపంలో 
ఆధికారికసంబంధంగా మారకుండా ఉండలేదన్ కూడా సాహితాయాన్కి తెలుసు. మరి 
న్జమైన మానవానుబంధం ఎలా ఉంట్ంది?
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బహుశా బైరాగి రాసిన ‘ఆడుకొంట్నని బాలక’ కవితలో చిత్రించినట్టుగా 
ఉంట్ంది:

ఆడుకుంటుననీ బాలిక

శారద ప్రాతఃకాంత్ 
గిరితరు గృహశిఖరాలంట ఎలెలోడలా కాంచనశాంత్. 
ఒక న్రజానవీథిలోన, మందాక్రాంత పవనాశాంత, చూర్ణకుంతల 
బాలకయొకతె, అత్శయచపల, పోత్ననిది ఆడుకొంటూ 
తనలో తాను ఏవేవో ప్చిచుపాటలు పాడుకొంటూ. 
నలలోన్ కురుల వాలన రోచిసూస్చయాగ్రాల ఇంద్రధనువులు 
శతసహస్ర రవిబింబాల లఘురూపాలు విదుయాదణువులు. 
కుసుమశయయాల ఎగస్ సీతాకోకచిలుకలాగ 
మరువరాన్ పలుకులాగ, మధురాలాప మూరఛానలా 
ప్రకృత్మాత వాతస్లయాపు దీవనలా, ఆ బాలక పోత్ననిది. 
జీవితసాగరంలో చిన్నికాగితపు పడవ ఏ ఒడు్డన తేలుత్ంది? 
ఏ ఉపపిన, ఏ త్పాను కాచుకుంది? యవన్క వనుక ఏముంది? 
బంగారు తావుల బొమా్మ, ఒక పది ఏండులో గడచినాక 
నీవు నాకు గరుత్ండవు!కాలమాగదు అపపిటిదాక 
కాన్ శారదప్రాతఃకాంత్, త్హినసించిత పరిమళాలు 
అశృతకలరవాలు, దివయావీణా మూరఛానల ప్రకంపనాలు 
రచియించిన అసుఫూట చిత్మొకటి మగలుత్ంది మదిలో 
అనంత సైకతంలో అడుగజాడ, ఒక వీచిక మహానదిలో. 
కాన్ బాటసారి ఎచట? 
నీటిలోన దారి ఎచట?

ఎపుపిడో, ముప్పి ఏళళుకిందట, ఏ క్షణాన్ ఈ కవిత నాలో సాహితయాసంసాకిరాన్ని 
జాగృతం చేసింది. ఇన్నిళ్ళుగా, ఎన్ని రకాల ఆధికారిక వయావస్థలమధయా జీవించవలసి 
వచిచునపపిటికీ న్న్క రాక్షసుణి్ణ కాకుండా ఆ సంసాకిరమే కాపాడిందనీ, ఒక మన్షిగా 
రూపందే మార్గం చూప్సు్తననిదనీ అనుకుంట్నానిను.
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