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డా. యు.ఏ. నరసింహమూర్తిగారికి నివాళిగా

ముందుమాట
చినవీరభద్రుడు

సమకాలీన తెలుగు సాహిత్యంలో అత్యున్నత
సాహితీవేత్తల్లో ఒకరు. ఓ సాహితీ ప్రశంసకుడిగా ప్రారంభమైన
ప్రయాణంలో అతను ఓ సాహితీప్రవచనకారుడిగా రూపాంతరం
చెందాడు. ఈ మాటలు అతనితో నా సుమారు ఒకటిన్నర దశాబ్దాల
సాహచర్యంతో చెప్పినవి. గొప్ప వక్త, కవి, పండితుడు, అన్వేషి,
తాత్త్వికుడు, తార్కికుడు, చిత్రకారుడు వంటి ఇన్ని పార్శ్వాలు ఓ మనిషిలో
బహు అరుదుగా కనిపిస్తాయి.
ఈ పుస్తకంలోని వ్యాసాలు వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ విషయాల
గురించి రచించినవి. అయితే వీటన్నిటికి వున్న అంతఃసూత్రం మాత్రం
ఒకటి. అదే సాహితీప్రశంస. సాహిత్యం, జీవితం, ప్రపంచం మూడింటిని
అనుసంధానం చేయడంలో, సాహితీసందర్భాన్ని ఆవిష్కరించడంలో
ఇతని ప్రతిభ ప్రతివ్యాసంలోను మనకి కనిపిస్తుంది. అయితే
ముందుగానే నేను చెప్పినట్లు ఈ సాహితీప్రశంసకుడు అనేక సందర్భాల్లో
ప్రవచనకారుడిగాను కనిపిస్తాడు. ఆ సాహిత్య విషయంపై అతనికున్న
ప్రేమ కొండొకచో అతిశయోక్తిగానూ అనిపించవచ్చు. ఆ ప్రశంసలో
అక్కడక్కడ శ్రుతిమించిన సాహిత్యాభిమానం కనిపించవచ్చు. ఇవేమీ
విషయాన్ని మననుంచి దూరం చేయలేవు. అందుకే ముందువాక్యంలో
ఈ సాహితీ ప్రశంసకుడు ఓ సాహితీ ప్రవచనకారుడిగా రూపాంతరం
చెందాడు అనే మాట వాడాను. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆయన
రచించిన పునర్యానం మహాకావ్యాన్ని నేను ప్రచురించాను. అది నేను
ప్రేమించే అతి గొప్ప పుస్తకాల్లో ఒకటిగా భావిస్తాను. మానవ జీవన

గమనాన్ని అంత గొప్పగా కవితాత్మకంగా ఆవిష్కరించిన మహాకావ్యం
నాకు ఈ మధ్య కాలంలో కనబడలేదు. నా చిన్నప్పుడు నగ్నముని
కొయ్యగుర్రం నన్నెంతగా వెంటాడిందో అంతకన్నా ఎక్కువగా ఈ
కావ్యం నన్ను కట్టిపడేసింది. అది చదివినప్పుడు నాకు నాపట్ల జాలి,
భయం, ప్రేమ ఇలా అనేకానేక భిన్నమైన భావాలు నన్నావహించాయి.
ఆ అనుభూతినుంచి ఇంకా నేను బయటకు రాలేదు. నా ప్రయాణంలో
అనేకానేక ఘట్టాలు పునర్యానంలో నేను చూసుకున్నాను. అంతటి
బలమైన కవి వీరభద్రుడు.
పాశ్చాత్య తత్త్వ శాస్త్రాన్ని భారతీయ ధర్మాన్ని, జీవనవిధానాన్ని
ప్రపంచంలోని అన్ని ఇజాల్లోని నిజాన్ని ఎంతోకొంత పట్టుకోవడానికి
అతను నిరంతరం శ్రమిస్తుంటాడు. దానికి సాహిత్యాన్ని ఓ వాహికగా
భావిస్తాడు. అందుకే ఆయన ప్రతి వ్యాసంలోను ఎంతోకొంత
తర్కాన్ని జోడిస్తాడు. ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు. దాన్ని ఓ
ప్రవచనకారుడిగా ఆవిష్కరిస్తాడు. ఇదీ అతని రచనా పద్ధతి, నాకు
అర్థమైనంతవరకు. అందుకే వీరభద్రుడికి నా భాగస్వామి సుధీర్ లా
విపరీతమైన భక్తులుంటారు. అలాగే అతన్ని పట్టించుకోవటానికి
భయపడేవాళ్ళు మరికొంతమంది వుంటారు. ఎవరేమనుకున్నా కానీ
తెలుగు సాహిత్యంలో వీరభద్రుడు ఓ వెలుగుదీపం.
ఎమెస్కో విజయకుమార్

6

ధన్యవాదాలు
నేను

1985 నుంచి 2000 మధ్యకాలంలో రాసిన వివిధ
సాహిత్యవ్యాసాలు ‘సహృదయునికి ప్రేమలేఖ’ (2001) పేరిట, 2001
నుంచి 2009 మధ్యకాలంలో రాసిన వ్యాసాలు ‘సాహిత్యమంటే ఏమిటి’
(2009) పేరిట సంకలనంగా వెలువడ్డాయి. 2010 నుంచి 2017
మధ్యకాలంలో రాసిన సాహిత్యవ్యాసాలు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకరూపంలో
వస్తున్నాయి.
ఇందులో ప్రధానంగా వివిధ పుస్తకాలకు రాసిన ముందుమాటలు,
సమీక్షలు, ప్రసంగవ్యాసాలూ ఉన్నాయి. తమ పుస్తకాలకు నాతో
ముందుమాటలు రాయించిన ఆయా రచయితలకు, కవులకు,
సంపాదకులకు ఈ సందర్భంగా నా ధన్యవాదాలు. సమీక్షలు, వ్యాసాలు
ప్రచురించిన సంపాదకులకు నా ధన్యవాదాలు.
ఈ సాహిత్య వ్యాసాల్ని ప్రచురించిన నా మిత్రుడు ఎమెస్కో
విజయకుమార్కి నా ప్రేమపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ వ్యాసాల్ని
సరిచూసి, ప్రచురణకు అంగీకరించినందుకు ఎమెస్కో సంపాదకులు
శ్రీ దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖరరెడ్డిగారికి వినయపూర్వక నమస్సులు.
ఎప్పట్లానే ఈ పుస్తకాన్ని డి.టి.పి చేసి అందమైన లే ఔట్తో తీర్చిదిద్దిన
మార్కండేయ స్వామికి నా మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
హైదరాబాదు		
15 మార్చి, 2017
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63. హేమంతం నుంచి హేమంతం దాకా
64. సాహిత్యసంస్కారం

360
362
370
374

ఆ గురువులేరి?
చదువుతున్న చదువు మధ్యలో ఆపేసి ఉద్యోగం కోసం రాజమండ్రి వెళ్ళి ఇప్పటికి

ముప్పై ఏళ్లయింది. ఆ తరువాత అయిదేళ్ళపాటు రాజమండ్రిలో గోదావరి ఒడ్డున
గడిపినకాలం సాహిత్యపరంగా నా జీవితంలో చాలా విలువైనకాలం. ఆ రోజు ఎవరి
సాన్నిధ్యం, స్నేహం నన్ను వెలిగించాయో ఆ మహనీయుల్లో మల్లంపల్లి శరభయ్యగారు,
మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రిగారు, ఆర్.ఎస్.సుదర్శనంగారు, సావిత్రిగారు,
టి.జె.రామనాథం, సమాచారం సుబ్రహ్మణ్యం వంటి వారు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోగా,
నాకెంతో అత్యంత ఆత్మీయుడిగా మసిలిన కవులూరి గోపీచంద్ ఏమైపోయాడో
ఇప్పటికీ తెలియలేదు. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ల తీపిగుర్తులుగా మల్లాప్రగడ రామారావు,
తల్లావఝుల పతంజలిశాస్త్రి, మహేష్, ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ, కల్లూరి భాస్కరం,
కొప్పర్తి, వసీరా, ఎమ్మెస్ సూర్యనారాయణ, ఒమ్మి రమేష్ బాబు వంటి మిత్రులు
మిగిలారు. వాళ్లని కలుసుకున్నప్పుడల్లా ఆ రోజులు నెమరేసుకోవడం మిగిలింది.
82 నుంచి 87 మధ్యకాలంలో నేను రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు, పేరుకి
టెలిఫోన్స్లో ఉద్యోగం కానీ, గడిపినకాలమంతా గోదావరి ఒడ్డున, సమాచారం
పత్రికాకార్యాలయంలో, గౌతమీగ్రంథాలయంలో, మిత్రుల ఇళ్ళల్లోనే గడిపాను.
విశాఖపట్టణంలో ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకోవాలన్న కోరిక ఉండేది నాకు.
కాని రాజమండ్రి వీథుల్లో గడిచిన నా జీవితం అంతకన్నా గొప్ప విశ్వవిద్యాలయంలోనే
గడిపిన తృప్తినిచ్చింది. అక్కడ ఏ నలుగురు కలిసినా సాహిత్యం తప్ప మరొక మాట
ఉండేదికాదు. ఆ చర్చల్లో అంతర్లీనంగా నిలువునా దహించివేసేటంత స్పర్ధకూడా
ఉండేది. నువ్వు అజంతాని చదువుతున్నావా, అయితే నేను బైరాగిని చదువుతున్నాను,
నువ్వు కాఫ్కామీద కవితరాసావా, నేను లోర్కామీద రాస్తాను అనేటట్టుండేది.

ప్రపంచం చాలా విస్తారంగా గోచరించేది. శరభయ్యగారిదగ్గర
‘మేఘసందేశం’ చదువుకోవాలి, సుదర్శనంగారిదగ్గర ‘టావో ఆఫ్ ఫిజిక్సు’ గురించి
వినాలి, వరదా బ్రహ్మానందంగారింటికి వెళ్ళి పాల్రాబ్సన్సంగీతం వినాలి, మహేష్
‘ఔట్ సైడర్’ గురించి మాట్లాడితే, గోపీచంద్ సార్త్రేగురించి ఏమంటాడో వినాలి.
టి.జె.రామనాథం దగ్గర నాటకాలగురించీ, వంక బాలసుబ్రహ్మణ్యం దగ్గర హిందీ
పాటల గురించి తెలుసుకోవాలి. రోజులు తొందరగా గడిచిపోతున్నాయన్న బెంగ.
వాల్మీకి రామాయణం, అరవిందుల సావిత్రి, కాళీపట్నం రామారావు కథలు, గద్దర్
పాటలు- కావ్యాలు, పుస్తకాలు, వాదాలు నాలుగువైపులనుంచీ చుట్టుముడుతుంటే,
సన్నిధానం నరసింహశర్మ చెప్పే రాజమండ్రిగాథలు ఒకపట్టాన నిలవనిచ్చేవికావు.
తారసపడ్డ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తీ జీవితానికొక కొత్త కిటికీ తలుపు తెరిచేవాడు. పోతుకూచి
సూర్యనారాయణమూర్తివంటి సనాతనుడు స్టెఫాన్ జ్వెయిగ్ రాసిన ‘ద వరల్డ్ ఆఫ్
యెస్టర్ డే’ని పరిచయంచేస్తే, ఆర్.బి. పెండ్యాలవంటి పాత్రికేయుడు వియత్కాంగ్
గెరిల్లాలగురించి మాట్లాడేవాడు. పి.వి.ఎస్.శాస్త్రి బాలగంగాధర్ తిలక్ ముచ్చట్లు
చెప్తుంటే, ఎవరింటికో చుట్టపుచూపుగా వచ్చిన ఒక యువతి జగజీత్సింగ్, చిత్రాసింగ్
గజళ్లను పరిచయం చేసి వెళ్లిపోయేది.
రాజమండ్రి మీద పాట రాస్తూ ఆరుద్ర ‘శ్రీనాథకవి నివాసము పెద్దముచ్చట’
అని రాసాడు. రాజమండ్రి ఎవరు వచ్చివెళ్లినా ఒక ముచ్చటే. ఒకరోజు బెంగాల్
నుంచి ఎవరో విప్లవకారులు వచ్చారంటే, అంతా కట్టగట్టుకుని పోయాం.
జీవకారుణ్యసంఘం మేడమీద చర్చలు. నేను నజ్రుల్ఇస్లాం గురించి మాట్లాడబోతే,
ఆ బృందనాయకుడు, ‘ఇంకా ఎంతకాలం నజ్రుల్ గురించి మాట్లాడతారు? ఇదిగో
ఈ కవిత వినండి’ అంటో ఒక గేయం బెంగాలీలో వినిపించాడు. అది వింటూనే
తెల్లబోయాం. ‘కష్టజీవులం, మేం కమ్యూనిష్టులం/అవునన్నా కాదన్నా అదే ఇష్టులం’,
అనిసెట్టి సుబ్బారావు పాట అది. ఆ క్షణాలు గుర్తొస్తే ఇప్పటికీ నా ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది.
గోర్కీ రాసుకున్నట్టుగా రాజమండ్రిలో నాకు ఒక్క విశ్వవిద్యాలయం కాదు, అనేక
విశ్వవిద్యాలయాలు పరిచయమయ్యాయి. సాయంకాలం గోదావరి ఒడ్డున కూచుంటే,
చంద్రుడుదయించేవాడు. ఈ కొసనుండి ఆ కొసకి చంద్రుడు ప్రయాణిస్తున్నంతసేపూ
మేమెన్నో దేశదేశాలకవిత్వాల నావల్లో పయనిస్తుంటేవాళ్ళం. జపనీయ హైకూ,
ఇస్మాయిల్ కవిత, నైజీరియా పోరాటగీతాలు, నోబెల్ బహుమతి అందుకుంటూ
‘నూరేళ్ళ ఒంటరితనం’ మీద మార్క్వెజ్చేసిన ప్రసంగం, రూసో, గొథే, టాల్స్టాయి,
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డాస్టవస్కీ- మేమట్లా ప్రపంచమంతా చుట్టి వస్తుండగానే, అక్కడ లాంచీలరేవుదగ్గర
మెట్లమీద కూచుండగానే చంద్రుడు అస్తమించి సూర్యుడుదయించిన వేళలెన్నో.
తరువాత కాలంలో నేను రాష్ట్రంలో ఎన్నో పట్టణాల్లో, నగరాల్లో నివసించాను.
కాని, సాహిత్యసంస్కృతికి సంబంధించి రాజమండ్రిలాంటి జనావాసం నాకిప్పటికీ
తారసపడలేదు. అక్కడ నేను జీవించినన్నాళ్ళూ నన్నెవరూ ‘నీ ఉద్యోగమేమిట’నిగాని,
‘నీ జీతమెంత’ని గాని అడగలేదు. రాజమండ్రి నన్నెప్పుడూ ‘నువ్విప్పుడే పుస్తకం
చదువుతున్నావు?’, ‘ఈ మధ్య కొత్తగా ఏ కవిత రాసావు?’ అనే అడిగేది. రాజమండ్రి
వదిలిపెట్టిన ఏళ్ల తరువాత, నేనెంతో అభిమానించే ఒక కవి, సామాజికవిలువల
పట్ల అంతగా లక్ష్యం లేనివాడుకూడా, నా ఉద్యోగం, జీతం లాంటి వివరాలన్నీ
అడిగి, ‘నిన్ను ఇంటినుంచి ఆఫీసుకి తీసుకుపోడానికి కారిస్తారా’ అని అడిగినప్పుడు,
నేను రాజమండ్రి సాహిత్యానుభవంనుంచి పరిపూర్ణమైన యాంటీథీసిస్సులోకి
ప్రయాణించానని తెలుసుకున్నాను.
రాజమండ్రి చాలా సనాతన, సంక్లిష్టగ్రామం. అక్కడున్నన్ని శాఖలూ,
మతభేదాలూ మరెక్కడా కనబడవు. ఒక విధంగా చూస్తే, పురాతన ప్రదేశాల్లో పేరుకునే
సంకుచితత్వం అక్కడ గడ్డకట్టిమరీ కనిపిస్తుంది. కాని, కులాలకూ, జాతులకూ,
సరిహద్దులకూ అతీతంగా ఆలోచించడమెలానో నాకు రాజమండ్రినే నూరిపోసింది.
భాషలకూ, భావజాలాలకూ అతీతంగా కవిత్వాన్నెట్లా కావిలించుకోవాలో
అక్కడే నేర్చుకున్నాను. చాలాకాలం తరువాత ఒకసారి అనంతపురంలో ఒక
సాహిత్యసమావేశంలో పాల్గొన్నప్పుడు అక్కడి సాహిత్యశ్రోతలు నన్ను మానసికంగా
చాలా పరీక్షకు గురిచేసారు. కాని నేను ఆ సభల్లో చిరునవ్వుతో పాల్గోడం చూసి
ఒక మిత్రుడు ‘మీకింత నిబ్బరం ఎలా వచ్చింది?’ అని అడిగాడు. అప్పుడు నేను
రాజమండ్రిదిశగా తిరిగి ‘నా తక్షశిలకు నమస్కారం’ అన్నాను. సాహిత్యాన్ని
ప్రజాస్వామికపద్ధతిలో అధ్యయనం చేయడమెలానో నేను నేర్చుకున్నదక్కడే.
సంప్రదాయసాహిత్యాన్నీ, ఆధునికసాహిత్యాన్నీ కలిపి చదవడమెలానో
రాజమండ్రిలోనే తెలుసుకున్నాను. ఒక సాహిత్యసమావేశం ముచ్చట. ఆ రోజు
మోహన్ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ‘కవితను ఆరంభించడం కష్టమంటారంతా,
కాని కవితను ఎక్కడ ఆపాలో తెలిసినవాడే కవి’ అన్నాడు. ఆ మాట వినగానే
మొదటివరసలోంచి ‘శహ్భాష్’ అని వినవచ్చింది. ఆ ప్రశంస ఎవరిదా అని చూసాం.
శరభయ్యగారు! ఆ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ‘మో’ మనసులో ఇలియటో, డిలాన్
సాహిత్యసంస్కారం
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థామసో ఉండి ఉండాలి. ఆ మాటలు వింటూ తలపంకించినప్పుడు శరభయ్యగారికి
ఏ కాళిదాసో, నాచనసోముడో గుర్తొచ్చివుండాలి. ఆ దృశ్యాలు ఇప్పుడు కనీసం
రాజమండ్రిలోనైనా కనిపిస్తాయా? అనుమానమే.
కాలం మారిపోయింది. ఇప్పుడెన్నో పుస్తకాలు. దేశదేశాల సాహిత్యం
మున్నెన్నడూ లేనంతగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇంటర్నెట్ తెరిస్తే,
మహాసముద్రమంత వాఙ్మయం సాక్షాత్కరిస్తుంది. కాని, చదువుకోడానికీ, స్పందన
పంచుకోడానికీ మిత్రులేరీ? ఆ నాటి ఆ జ్వలనమేది? ఆ స్పర్థలేవి? దీపస్తంభాల్లాగా
నిలబడ్డ ఆ గురువులేరి?
2012
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ఏరీ ఆ సన్మిత్రులు?
తుపాను నవల్లో అనుకుంటాను, అడివి బాపిరాజుగారు గంగానది ఋషుల నది,

యమున ప్రేమికుల నది, కృష్ణ శిల్పుల నది, కావేరి సంగీతకారుల నది అని చెప్తూ,
గోదావరి కవుల నది అంటారు. గోదావరి నీళ్ళల్లో, గాలిలో, ఆ ఒడ్డున మనలో
కవిత్వాన్ని మేల్కొల్పే లక్షణమేదో ఉందని నాక్కూడా అనుభవమయింది.
82-87 మధ్యకాలంలో నేను రాజమండ్రిలో పనిచేసాను. చదువుకోవడానికి
మా కుటుంబ ఆర్థికపరిస్థితి అనుకూలించక డిగ్రీ చదువు మధ్యలో ఆపేసి
రాజమండ్రిలో టెలిఫోన్స్లో అకౌంటెంటుగా పనిచేసాను. కాని ఆ అయిదేళ్ళ
కాలంలోనే నేను నిజంగా సాహిత్యమంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాను. కవిత్వాన్ని ఎట్లా
ఉపాసించాలో, ఎందుకు ఉపాసించాలో అర్థం చేసుకున్నాను. గోదావరి గట్టు నా
తక్షశిల. అక్కడ నాకు గొప్పగురువులు దొరికారు, గొప్ప సహాధ్యాయులు దొరికారు.
గోదావరి అనగానే నాకు వాళ్ళంతా గుర్తొస్తారు. వాళ్ళల్లో చాలామంది నేను
చూడలేని లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు. కాని ఎప్పుడైనా గోదావరిమాత విగ్రహందగ్గరో,
లాంచీలరేవుదగ్గరో క్షణంపాటు నిలబడ్డా వాళ్ళంతా అక్కడున్నట్టూ, నాతో
మాట్లాడుతున్నట్టూ అనిపిస్తుంది.
‘మా గోదావరియే, తదీయతటియే ఆమ్నాయాంత సంవేద్యుడౌ మా గౌరీశుడె,
మా వేణుగోపాలుడే..’ అంటూ మంత్రజపం చేస్తున్నట్టుగా పద్యపాదాలు నెమరేసుకునే
మల్లంపల్లి శరభయ్య గుర్తొస్తారు. ఆయనది కృష్ణాజిల్లా ఎలకుర్రు. కాని జీవితమంతా
గోదావరిసన్నిధిలోనే గడిపారు. సంస్కృత, తెలుగు సాహిత్యమంతా ఆయనకి
సాహిత్యసంస్కారం
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కంఠోపాఠం. కాని పండితుడిలాగా కాకుండా రసోన్మాదిలాగా జీవించారు. కవిత్వం
పండితులు బోధించకూడదు, భావుకులు బోధించాలి అనేవారాయన. కవిత్వానికి
ప్రాచీనమనీ, ఆధునికమనీ, ప్రాచ్యమనీ, పాశ్చాత్యమనీ తేడా ఉండదని నమ్మేరాయన.
ఒక కవిత్వవాక్యంముందు ఎట్లా సాష్టాంగపడాలో ఆయన్ని చూసే నేర్చుకున్నాను.
గోదావరి ఒడ్డున ఉండే ఆంధ్రయువతీ సంస్కృత కళాశాలలో ఆయన చాలా ఏళ్ళు
ఉపన్యాసకుడిగా, ఆ తర్వాత ప్రిన్సిపాలుగా పనిచేసారు. ఎన్నో సాయంకాలాలు,
రాత్రులు సమాచారం మేడమీద వాళ్ళింట్లో, గోదావరి గట్టున ఆయన సంస్కృత,
తెలుగు కావ్యానందమనే మృష్టాన్నభోజనం చేస్తూ మధ్యలో ఒక్కొక్క ముద్ద నా
చేతుల్లో కూడా పెట్టేవారు. ఆ రుచి ఎట్లాంటిదంటే, ఆ తర్వాత నాకు సాహిత్యంలో
మరెవ్వరినీ గురువులనుకోవడానికి మనసొప్పలేదు.
మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి యానాందగ్గర పల్లిపాలెంలో పుట్టారు.
వాళ్ళ నాన్నగారు మధునాపంతుల సత్యనారాయణమూర్తి అక్కడనుంచి ఆంధ్రి
అనే పత్రిక నడిపారు. ఇరవయ్యవ శతాబ్ది ప్రారంభంలో తెలుగులో నవ్యకవిత్వం,
నవ్యసాహిత్యచైతన్యం అంకురించిన వేళలకి పల్లిపాలెం సాక్షి అని సాక్షాత్తూ
తిరుపతివెంకట కవులే గొంతెత్తి మరీ చెప్పారు. అటువంటి నేపథ్యం నుంచి
వచ్చిన మధునాపంతుల ‘ఆంధ్రపురాణం’ రచించడంలో ఆశ్చర్యమేముంది?
ఆంధ్రులచరిత్రని పురాణంగా చెప్పవచ్చనే ఆ ఒక్క ఆలోచనతో ఆయన విశ్వనాథ
సత్యనారాయణని కూడా దాటిపోయారనిపిస్తుంది.
ఆర్.ఎస్.సుదర్శనంగారు పుట్టింది మదనపల్లిలో. ఉద్యోగరీత్యా అయిదారేళ్ళ
పాటు ఆయన రాజమండ్రిలో ఉన్నారు. కాని ఆ ఊరితో ఆజన్మబంధం
పెనవేసుకున్నారు. తన చివరిరోజుల్లో మదనపల్లిలో తన సొంత ఇంట్లోనే గడిపినా
ఎప్పుడూ గోదావరినీ, తన రాజమండ్రిరోజుల్నే తలుచుకుంటూ గడిపారు.
ఆయనవల్లనే రాజమండ్రి సాహిత్య చర్చల్లో అస్తిత్వవాదం, ఫ్రాయిడ్, యూంగ్, సార్త్రే,
కిర్క్గార్డ్, పాల్ టిల్లిచ్ ప్రవేశించారు. ఆయనవల్లనే రమణమహర్షి, కృష్ణమూర్తి,
‘ద డాన్స్ ఆఫ్ ఊలీమాష్టర్’ ల గురించి మేం తెలుకోగలిగాం. సాహిత్యవిమర్శ,
అనుశీలన మేమాయన్నుంచే నేర్చుకున్నాం. సుదర్శనంగారు వృత్తిరీత్యా ఇంగ్లీషు
ఉపన్యాసకులు. అందుకని ఆయన్నొకసారి షేక్స్పియర్ నాటకాలు చెప్పమని
అడిగాం. మా కోసం ఆయన నాలుగైదురోజులపాటు గౌతమీ గ్రంథాలయంలో
హేమ్లెట్నాటకం పాఠం చెప్పారు. ఆ చెప్పిన విధానం ఎటువంటిదంటే, ఆ తర్వాత
16

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

షేక్స్పియర్ నాటకాలు చదువుకోవడానికి నాకు మరెవ్వరి సహాయమూ అవసరం
లేకపోయింది. అందరికీ అంతర్వేది అంటే గోదావరి సముద్రంలో కలిసే చోటు.
కాని సుదర్శనంగారిట్లా రాసారు: ‘వెదకి కనుగొంటి నాంతరవేదియందు/నది
వసిష్ట జలనిధి సంగమము జెందు/లవణవిస్ఫూర్తిగల మృత్యురాత్రి మ్రోల/మనిషి
స్వాదువై జ్యోతిరాత్మ వెలిగింప’.
గురజాడకళాసమితి దర్శకుడు, రూపకప్రయోక్త టి.జె.రామనాథంతో నా
సాహచర్యం ఎంత విలువైందో నేను రాజమండ్రి వదిలిపెట్టిన తర్వాతనే నాకు
మరింత స్పష్టంగా తెలిసొచ్చింది. ఆయన్ను రాజమండ్రి పత్రికలు ‘జనరంజక
రూపకర్త’ అని పిలిచేవి. ప్రజల అభిరుచి స్థాయికి తాను దిగకుండా కళాఖండాల్ని
సృష్టించిన బి.ఎన్.రెడ్డిలాగా కాకుండా పండితపామరరంజకంగా కళాసృష్టి చేసిన
కె.వి.రెడ్డి లాంటి దర్శకుడు రామనాథమని మా మహేష్ఎప్పుడూ అంటూండేవాడు.
నా ఇరవయ్యేళ్ళ వయసులో ఆయన నాతో ‘స్వాతంత్య్రోద్యమ శంఖారావం’ అనే
డాక్యుమెంటరీ రూపకం రాయించాడు. ఆ రూపకం రిహార్సల్స్ కోసం ప్రతి రాత్రీ
ధవళేశ్వరంలో గడిపి తెల్లవారాక రాజమండ్రి రావడం ఒక అనుభవం. నాకే కాదు,
అందులో గాంధీగా నటించిన ప్రసిద్ధ కవి వసీరాకీ, నెహ్రూగా నటించిన ప్రసిద్ధ
రాజకీయనాయకుడు ఉండవల్లి అరుణకుమార్కీ, మరెందరికో కూడా.
సావిత్రిగారిది కూడా రాజమండ్రి కాదు, ఆమె పుట్టింది పశ్చిమగోదావరిజిల్లాలో.
కాని ఆమె రాజమండ్రి సావిత్రిగానే ప్రసిద్ధి చెందారు. అంత జాజ్వల్యమాన వ్యక్తిత్వాలు
మనకి చాలా అరుదుగా కనబడతారు. ఇప్పుడామె తెలుగులో మొదటి మిలిటెంటు
ఫెమినిస్టుగా, ఆమె ‘బందిపోట్లు’ కవిత మొదటి ఫెమినిస్టుకవితగా గుర్తింపు పొందింది.
ఆమె హేతువాది, కమ్యూనిష్టు, ఫెమినిస్టు నిజమే కాని, అన్నిటికన్నా ముందు ఆమె
నిజమైన మనిషి. మనుషులకోసం పడిచచ్చిన మనిషి. ఒకసారి ఆమెను అకారణంగా
అరెష్టుచేసి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు. వారంరోజులో, రెండువారాలో
ఉన్నదనుకుంటాను. ఆ కొద్దిరోజుల్లోనే ఆమె అక్కడి డిటెన్యూలకి చింగిజ్ అయిత్
మాతొవ్ ‘తల్లిభూదేవి’ నవల మొత్తం రోజూ చదివి వినిపించింది. బయటికొచ్చాక,
‘సెంట్రల్లో జైల్లో ఎంత బావుందీ, అక్కడున్నవాళ్ళంతా నిర్దోషులే’ అందామె.
కాలమానంలో రాజమండ్రి నాకు రెండురకాలు. ఒకటి సుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నప్పటి
రాజమండ్రి, రెండవది సుబ్రహ్మణ్యం లేని రాజమండ్రి. అందరూ సమాచారం
సుబ్రహ్మణ్యంగా ఎంతో ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే సుబ్రహ్మణ్యం గోదావరి సంస్కృతికి
సాహిత్యసంస్కారం
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నిజమైన ప్రతినిధి. రాజమండ్రి ఆత్మ అతడికి తెలుసు. చిన్నపత్రికల సంపాదకుల్లో
అత్యుత్తమ సంపాదకుడిగా చాలా చిన్నవయసులోనే ప్రధానమంత్రినుంచి సత్కారం
పొందినవాడు. కాని అతణ్ణి నేను కేవలం పాత్రికేయుడిగా చూడలేను. అతడు
నాలాంటివాళ్ళందరికీ సోదరుడు కూడా.
కవులూరి గోపీచంద్ది ఏలూరు. వాళ్ళనాన్నగారు కవులూరి వెంకటేశ్వరరావు
గారు చాలాకాలం విశాలాంధ్రలో పనిచేసారు. ఆయన వల్ల గోపీచంద్
చిన్నవయసులోనే మార్క్స్ని, ఎంగెల్స్నీ, లెనిన్నీ చదువుకున్నాడు. తండ్రి రాయిస్టు
కావడం వల్ల ఎం.ఎన్.రాయిని కూడా చదివాడు. చాలాకాలం పాటు రాజమండ్రిపేపర్
మిల్లులో, ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఒరిస్సాలో జె.కె. పేపర్ మిల్లులో కెమిస్టుగా
పనిచేసాడు. ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో భార్యని, పిల్లవాణ్ణీ వదిలిపెట్టి జీవితసత్యం
వెతుక్కుంటూ ఇల్లువిడిచి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పటికీ అతడి ఆచూకీ తెలియదు. కాని
అతడితో ఒక్కసారి మాట్లాడినవాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ అతణ్ణి గుర్తుచేసుకుంటూనే
ఉంటారు. తన సాహచర్యంతో అతడు నన్ను తీర్చిదిద్దాడని చెప్పవచ్చు. అతడివల్లనే
నేను తత్త్వశాస్త్రవిద్యార్థిగా మారేను. సుదర్శనంగారి ప్రభావం వల్ల అతడు మార్క్సిజం
నుంచి అస్తిత్వవాదం వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు. ఏ దుర్ముహూర్తాన్నో అతడికి నేను
కాఫ్కా పేరు పరిచయం చేసాను. ‘జర్మన్ సంప్రదాయ సాహిత్యదర్పణం’లో కాఫ్కా
కథ ‘తీర్పు’ చదివేక అతడు మునుపటిలాగా ఉండలేకపోయాడు. ఆ కథ చదివేక
‘క్షమించు కాఫ్కా’ అని రాసిన కవితలో ‘శక్తిమంతుడివి నువ్వు అయినా క్షమిస్తావు/
కాలాన్ని కాన్స్టెంట్గా చేసుకున్నావు, నీ వాటాకు క్షయపాత్రవచ్చింది క్షమించు’ అని
రాసాడు. అప్పణ్ణుంచీ అతణ్ణి ఇంటినుంచి బయటకు లాక్కుపోయేదాకా కాఫ్కా అతణ్ణి
వెంటాడుతూనే ఉన్నాడు.
మేమందరం మహేష్గా పిలుచుకునే చక్రాల వెంకట సుబ్బుమహేశ్వర్
గోదావరిజిల్లావాడు కాడు. కాని పేపర్ మిల్లులో సేఫ్టీఆఫీసరుగా పనిచేసేవాడు.
మా బృందంలోనే మా మిత్రురాలు శకుంతలని పెళ్ళి చేసుకుని తర్వాత రోజుల్లో
శ్రీహరికోట వెళ్ళిపోయినదాకా మహేష్, రాజమండ్రితో విడదీయలేనంత అనుబంధం
పెంచుకున్నాడు. గర్భగుళ్ళో దేవుడికి హారతిస్తూ అర్చామూర్తిని పరిచయం చేస్తారే,
అట్లా మహేష్ రాజమండ్రికి పట్టిన హారతి లాంటివాడు. ఆ వెలుగులోనే నేను
రాజమండ్రినీ, గోదావరినీ పోల్చుకున్నాను. కాళిదాసు ఉదయనపండితుల గురించి
చెప్తాడే, మహేశ్అట్లాంటి రాజమండ్రి పండితుడు. అతడివల్లనే నాకు వీరేశలింగం,
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చిలకమర్తి, టంగుటూరి, గరిమెళ్ల వంటివారు అర్థమయ్యారు. ఎన్ని సాయంకాలాలు,
ఎన్ని రాత్రులు, ఎన్ని ఎడతెగని చర్చలు! సూర్యుడు అస్తమిస్తుండగా గోదావరి గట్టుకు
చేరుకునేవాళ్ళం. అక్కడే మళ్ళా సూర్యోదయందాకా, ఆకలిదప్పులు తెలియకుండా,
కంటికి కునుకురాకుండా మేమెన్ని రాత్రులో గడిపాం. సాధారణంగా ఆ వయసులో
యువకులు ప్రేమలో పడతారు, ప్రణయానుభవంలో మాత్రమే అట్లాంటి ఉన్మాదం
ఉంటుంది. కాని మేమప్పుడు కవిత్వంలో ప్రేమలో పడ్డాం. గోదావరి గట్టు
సంకేతస్థలంగా కవిత్వంతో సాగిన ప్రేమాయణం మాది.
కవిత్వం, తత్త్వశాస్త్రం, కళాసృజనకి పరిమితమైన మా బృందంలో సంగీతాన్ని
పట్టుకొచ్చినవాడు వంక బాలసుబ్రహ్మణ్యం. అతడి సాహిత్యపరిచయం, పరిజ్ఞానం
తక్కువేమీ కాదు. ఆయన ప్రేరణవల్లనే నేనూ, గోపీచంద్ కలిసి రాజమండ్రి
రీడర్స్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసాం కూడా.ఒక వేసవిలో రెండువారాల పాటు సాహిత్య,
సామాజికశాస్త్ర తరగతులు కూడా నడిపాం. కాని సంగీతాన్ని ఎట్లా వినాలో, ఎట్లా
ప్రశంసించాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యమే మాకు నేర్పాడు. ఆ గోదావరి గట్టుమీద పాతటేప్
రికార్డరొకటి పట్టుకొచ్చి ఈ రోజు మీకు హేమంతకుమార్ని పరిచయం చేస్తాననే
వాడు. పాటగురించీ, ట్యూన్ గురించీ, రాగం గురించీ, అందులో భావం గురించీ,
ఔచిత్యం గురించీ సుదీర్ఘంగా చెప్పేక, అప్పుడు ఆన్బటన్నొక్కగానే ‘ఏ నయన్డరే
డరే..’ అని వినబడగానే మాకళ్ళముందొక అతిలోక స్వాప్నిక ప్రపంచం తలుపులు
తెరుచుకునేది.
రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్నా రాజమండ్రి మిత్రుడు కాడు. కాని నాకు గోదావరి
మిత్రుడు. నేను రాజమండ్రిలో గోదావరిని ఉపాసిస్తున్నప్పుడు అతడు భద్రాచలంలో
గోదావరిని ఉపాసిస్తున్నాడు. తర్వాత రోజుల్లో గోదావరికీ, సాహిత్యస్నేహాలకీ
ఎంతో దూరంగా, ప్రభుత్వోద్యోగులుగా మేం జీవించవలసివచ్చినప్పుడు గోదావరి
సాక్షిగా మేం మళ్ళా ఆ స్వప్నప్రపంచంలోకి ప్రయాణించాలని కలలుగనేవాళ్ళం.
ఈ ఏడాదో, వచ్చే ఏడాదో వాలంటరీ రిటైర్మెంటు తీసుకుందామనీ, అప్పుడు మళ్ళా
ఆంధ్రదేశమంతా తిరుగుతూ సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుతూ దేశాన్ని జాగృతం
చేద్దామని ఎన్నెన్నో ఊసులాడుకునేవాళ్ళం, ఊహలు పంచుకునేవాళ్ళం.
నేను కొండల్లో పుట్టాను, అడవుల్లో తిరిగాను, నగరంలో గడుపుతున్నాను.
కాని నది ఒడ్డున జీవించిన అనుభవం అద్వితీయం. ఆ నది గోదావరి కావడం
సాహిత్యసంస్కారం
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నా అదృష్టం. గంటగంటకీ నది వన్నె మారుతూ ఉంటుంది. నేలా, నదీ, నింగీ కలిసి
రసరమ్య సంగీత సమారోహం నడుపుతూ ఉంటాయి. ఆ రంగుల్నీ, ఆ సంగీతాన్నీ
కన్నార్పకుండా విభ్రమంతో చూస్తూన్న నన్ను నా సాహిత్యమిత్రులు మరింత
రసోన్మాదంలోకి నెట్టేసారు.
ఏరీ ఆ సన్మిత్రులు? నన్నిక్కడ వదిలేసి ఎక్కడకు వెళ్లిపోయారు? మా
మాష్టారు శరభయ్యగారు ఒక పద్యంలో రాసుకున్నట్టుగా ‘తలప ధరణి బ్రదుకె
దాగిలిమూతయో! వారలెందొ! కానరారు మరల.’ ఇప్పుడు మిగిలిందల్లా అక్కడ
గోదావరినీళ్లు, ఇక్కడ నా కన్నీళ్లు.
2015
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దేశికోత్తముడు
సామల

సదాశివ (1928-2012) గారి పేరు నేను మొదటిసారి విన్నది
ముప్పైఏళ్ళకిందట. రాజమండ్రిలో జరిగిన పుస్తకప్రదర్శనలో మరాఠీకవి కేశవసుత
మీద సాహిత్యఅకాదెమీ ప్రచురించిన మోనోగ్రాపు చదివాను. అది రాసింది
ప్రభాకరమాచ్వే అనుకుంటాను. అందులో ఆయన కేశవసుత కవితలు కూడా
పొందుపరిచాడు. ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించిన సదాశివగారు ఆ కవితల
వాడీ, వేడీ తగ్గకుండా అనువాదం చేసారు. ఒక ఆధునిక తెలుగుకవిని చదువుతున్నట్టే
నేనాకవితలెన్నో సార్లు చదువుకున్నాను.
ఆ తర్వాత పదేళ్ళకు, 1992లో అనుకుంటాను, సదాశివగారిని
అదిలాబాదులో కలుసుకున్నాను. ఉట్నూరు సమగ్రగిరిజనాభివృద్ధిసంస్థలో జిల్లా
గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా చేరిన వెంటనే, బహుశా, నేను అదిలాబాదువెళ్ళిన
మొదటిరోజునే ఆయన్ను కలిసినట్టు గుర్తు. చాలామందికి మల్లేనే నాకుకూడా
సదాశివగారి జీవితవిశేషాలు ఫణికుమార్ గారి ‘గోదావరిగాథలు’ ద్వారానే
పరిచయం. మేం కలుసుకున్న మొదటిసారే మేమెప్పటినుంచో ఒకరికొకరం బాగా
తెలిసినవాళ్లలాగా, ఒకరి ఇష్టాలపట్ల మరొకరు ఇష్టం పెంచుకున్నవాళ్ళలాగా,
చాలాకాలంగా ఒకరికోసం మరొకరు ఎదురుచూస్తున్నవాళ్లలాగా మాట్లాడుకున్నాం.
నేను కేశవసుత కవిత్వం చదివానని చెప్తూ అందులోంచి ఆయన అనువదించిన
కవితాపంక్తులు పఠిస్తుంటే ఆయన ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోయింది.
నా గురువులెవరు, అభిమానకవులెవరు, నేనేపుస్తకాల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతుంటాను
లాంటి ప్రశ్నలేవో అడుగుతూ ‘మీకు హిందుస్థానీ సంగీతంలో ఏ గాయకులు ఎక్కువ
ఇష్టం?’ అనడిగారు.
సాహిత్యసంస్కారం
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నేనా ప్రశ్న విని కంగారు పడిపోయాను. హిందుస్థానీసంగీతం గురించి
సదాశివగారి వైదుష్యమెటువంటిదో అప్పటికే విని వున్నాను. అందుకని బెరుగ్గా నాకు
హిందుస్థానీ గురించి ఏమీ తెలియదన్నాను.
‘లేదే, మీరు ఇంట్లో హిందుస్థానీగాయకుల్ని వింటూంటారని మా మిత్రులు
చెప్పారే’ అన్నారాయన. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు, అప్పటికి కొన్ని రోజులముందట
ప్రసిద్ధ కథారచయిత బి. మురళీధర్ ఒక సాయంకాలం ఉట్నూరులో మా ఇంటికి
వచ్చినప్పుడు నేను ఆరుబయట కూచుని హిందుస్థానీ సంగీతం వింటూండటం
చూసిన సంగతి.
‘అవును సార్, వినడమైతే వింటూంటాను, కాని నాకా శాస్త్రంగురించి పెద్దగా
ఏమీ తెలీదు’ అన్నాను.
‘ఎవరిని వింటూంటారు?’ అనడిగారాయన.
ఇక ఆయన్ని తప్పించుకోవడం కష్టమని ‘బడే గులాం అలీఖాన్, ఉస్తాద్
ఫయ్యాజ్ఖాన్, అమీర్ఖాన్, కిశోరీ ఆమోన్కర్, హీరాబాయి బరోడేకర్’ లాంటి పేర్లేవో
చెప్పాను.
‘చాలాబావుంది, అయితే, చెప్పండి, బడే గులాం ఆలీఖాన్, ఫయాజ్ఖాన్లలో
మీకెవరంటే ఎక్కువిష్టం?’ అనడిగారాయన.
నీకు గురజాడ ఇష్టమా, రాయప్రోలు ఇష్టమా అంటే గంటలకొద్దీ మాట్లాడగలను.
శ్రీశ్రీకీ, నారాయణబాబుకీ తేడా చెప్పమంటే అత్యంత ఉత్సాహంతో మాట్లాడగలను.
కాని బడే గులాం, ఫయాజ్ఖాన్ల గురించి మాట్లాడటమా? అది కూడా ఒక మాష్టర్
ముందు! కాని ఆయన ఎంతో ఆసక్తితో నా వైపే చూస్తున్నారు. రసప్లావితాలైన ఆ
దృక్కుల్లో జీవితకాలసంగీతశ్రవణం రగిలిస్తూవచ్చిన పిపాస అంతా గూడుకట్టుకుని
ఉంది.
నేను గొంతుపెగుల్చుకుని ‘శాస్త్రపరంగా నేనేమీ చెప్పలేను కానీ వినేటప్పటి
నా అనుభూతి చెప్తాను. బడే గులాం ఆలీఖాన్ని వింటూంటే గొప్పగా ఉంటుంది.
చాలా ఎత్తుల్లో ప్రయాణిస్తున్నట్టుంటుంది. సర్వాంగాలూ మేలుకుంటున్నట్టుంటుంది.
తెల్లవారుతున్నట్టుంటుంది. కానీ, ఫయాజ్ఖాన్- ఆయన్ని వింటూంటే ఏదో
కలలప్రపంచంలోకి, ఏదో లోతుల్లోకి, ఏదో అస్పష్టమైన దారుల్లో ఎటో
ప్రయాణిస్తున్నట్టుంటుంది’ అన్నాను.
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ఆ మాటలు వింటూనే ఆయన పరవశించిపోయారు. ‘ఇదీ సంగీతం వినవలసిన
పద్ధతి. ఇట్లా అప్రిషియేట్ చెయ్యాలి, మీకు తెలుసా, మీరు చెప్తున్న మాటలు ఎంతో
పరిణతి చెందిన రసజ్ఞుడు చెప్తున్న మాటల్లా ఉన్నా’యన్నారు.
ఆ సంఘటన జరిగిన చాలాకాలం తరువాత ఆయన ‘యాది’లో మళ్ళా
ఆ విషయాన్ని పేర్కొన్నప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఎంతో యాథాలాపంగా
జరిగిన ఆ సంభాషణని ఆ మహనీయుడు అంతగా గుర్తుపెట్టుకుని, దానికి కూడా తన
విలువైన జ్ఞాపకాల్లో చోటునివ్వగలరని నేనూహించలేకపోయాను.
ఇంతకీ నేనీ సంఘటన తలుచుకోవడానికి కారణం, ఆయనలో గురుత్వాన్ని
గుర్తుచేసుకోవడానికి. అల్పమానవులు మనలోని అల్పత్వాన్ని ఎత్తిచూపుతారు.
అందుకు మనం సిగ్గుపడేలా చేస్తారు. కానీ నిజమైన గురువులు మనలో
ప్రతిభాలేశమున్నా ఎంతపెద్దదిచేసి చూపిస్తారంటే ఆ క్షణాన్న వాళ్ళు మనని తమ
రెండుచేతుల్తో పైకెత్తి తమ పక్కన తమతో సమానంగా కూచోబెట్టుకుంటారు. ఆ రోజు
సదాశివగారిదగ్గర నాకు అనుభవమైందదే.
ఆ తరువాత సదాశివగారితో మరికొన్నిసార్లు కలయికలు లభించాయి,
అయితే, మా చివరి సమావేశం గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి. 2010 వేసవిలో
నేనొక వారంరోజులపాటు అదిలాబాదులో రవీంద్రకుమారశర్మగారిదగ్గర గడిపాను.
మేమంతా గురూజీగా పిలుచుకునే శర్మగారి కళాశ్రమంలో, ఆయన సన్నిధిలో
ఆయనతో నిర్విరామగోష్ఠి చేస్తూ గడిపాను. ఆ ఆశ్రమానికి సదాశివగారి ఇల్లు
కొంతదూరం కావడంవల్లా, నా దృష్టంతా గురూజీమాటలమీదనే ఉండటంవల్లా నేను
సదాశివగారిదగ్గరకు పోలేకపోయాను. ఇక మర్నాడు అక్కణ్ణుంచి వచ్చేస్తాననగా
ఆ సాయంకాలం సదాశివగారి ఇంటికి వెళ్ళాను. వేసవిసాయంకాలపుమలయమారుతం
అల్లుకున్న ఆరుబయట. మరెవరో మిత్రులుకూడా ఉన్నారక్కడ.
‘ఏమంటున్నాడు రవిశర్మ’ అన్నారు సదాశివ, నన్ను చూస్తూనే.
నేను గురూజీమీద ఒక పుస్తకం రాయాలనుకుంటున్నాననీ, అందుకు
ఆయనతో సంభాషణలు రికార్డు చేసుకోవడానికి వచ్చాననీ అన్నాను. మేమేం
మాట్లాడుకున్నామో కొన్ని మాటలు చెప్పమన్నారాయన. గురూజీ ఆయనకన్నా
ఇరవయ్యేళ్ళు చిన్నవాడు. కాని ఆయనంటే సదాశివగారికి ఎంత అభిమానమో,
వాత్సల్యమో, గౌరవమో, ‘యాది’లో ఆయన రాసినమాటలేచెప్తాయి. నేనొకటిరెండు
సాహిత్యసంస్కారం
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మాటలు చెప్పగానే ఆయన పసిపిల్లవాడిగా మారిపోయాడు. వాళ్ళబ్బాయిని పిలిచి
గురూజీకి ఫోన్ చెయ్యమన్నారు. వెంటనే స్కూటర్ వేసుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి
గురూజీని తీసుకురమ్మన్నారు. మరికొద్ది సేపట్లో గురూజీకూడా ఆ గోష్ఠిలో చేరిన
తరువాత, అప్పుడు చూసాను, ఆయన ముఖంలో గొప్పసంతృప్తి.
‘ఈయన నీ గురించి చెప్తూ వుంటే, నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు చెప్తూవుంటే
నాకు నిన్నుచూడకుండా ఆగలేననిపించింది’ అన్నారాయన గురూజీతో.
‘ఏది సార్, మళ్ళా చెప్పండి, మా రవిశర్మ ఏమన్నాడు? చదువులగురించి
ఏమన్నాడు? మీరే చెప్పాలె. మా రవిశర్మమాటలు మీరు చెప్తుంటే వింటూంటే ఎంతో
హాయిగా ఉంది’ అన్నారాయన నా వైపు తిరిగి.
నేను చూసిన సదాశివ అటువంటివారు.
అందుకనే ఆయన పోయినవార్త వెంటనే తెలిసినా నాకు అదిలాబాదు
వెళ్ళాలనిపించలేదు. ఆ మా చివరిసమావేశపు ఆ ఉత్సాహం, ఆ ఉల్లాసం నా
జీవితాంతం అట్లానే పదిలపరుచుకోవాలనిపించింది. ఆయనకెంతో ఇష్టమైన
కవివాక్యాల్లో చెప్పాలంటే:
అబ్కె హమ్బిఛ్డేతో షాయద్కభీ ఖ్వాబోంమే మిలే
జిస్తర్హా సూఖే ఉ హువే ఫూల్కితాబోం మే మిలే.

2

తెలుగుసాహిత్యానికి సదాశివగారి అద్వితీయ ఉపాదానమేమిటి? మా మాష్టారు

మల్లంపల్లి శరభయ్యగారిగురించి ఈ ప్రశ్న వేసుకుంటే నాకు నేనేమి చెప్పుకుంటానో
సదాశివగారిగురించి కూడా ఆ మాటలే చెప్పుకుంటాను. వారిరువురి జీవితకాలకృషినీ
వాళ్ళు మిగిల్చివెళ్ళిన పుస్తకాల ఆధారంగా లెక్కకట్టలేం. ఆ పుస్తకాలు వాళ్ళ పంట
కాదు. పంటకోతలతర్వాత పొలాల్లో మిగిలే పరిగె మాత్రమే అది. వాళ్ళు తమ
జీవితకాలంలో పండించిన నిజమైన పంట వాళ్ల ప్రసంగాలు, గోష్ఠులు, ముచ్చట్లు,
నేనొకసారి ఆయన ‘మలయమారుతాలు’ సమీక్షిస్తూ రాసాను: ఒక జాతి
దైనందిన జీవితం సంస్కృతిగామారాలంటే సదాశివవంటి రసజ్ఞులే ఆధారమని.
ఆయన సంస్కృతీ నిర్మాత. అభిరుచి నిర్మాత.
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అభిరుచి అంటే ఏమిటి? గొప్ప కవిత్వం గురించీ, గొప్ప సంగీతం గురించీ
ఆయన మనలో జాగృతం చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన అభిరుచి ఏమి చేస్తుంది?
నేనేమనుకుంటానంటే మన సమకాలీన సమస్య మన జీవితానుభవాల్లో
లోతులేకపోవడమే. ప్రతి ఒక్కటీ పైపైన దొర్లిపోవడమే. గొప్ప కళ, గొప్ప
సాహిత్యం మనిషికి జీవితాన్నెట్లా లోతుగా అనుభవించాలో నేర్పుతాయి. అంటే
అవి సరాసరి నేర్పుతాయని కాదు. వాటికీమనకీమధ్య సదాశివగారివంటి
సహృదయవారథులుండాలి. మనమొక గాయికనెట్లా వినాలో, ఒక కవినెట్లా అర్థం
చేసుకోవాలో చెప్తారు వారు. ఆ మాటలే, ఆ ముచ్చట్లే నిజమైన విద్య. ఒకప్పుడు
తిరుపతివెంకటకవులు తమ సంభాషణలద్వారా తమ శిష్యుల్లో అటువంటి
సాహిత్యాభిరుచిని జాగృతం చేసారని మా మాష్టారు చెప్తూండేవారు. ఎనిమిది
దశాబ్దాలపైబడి సదాశివగారు జాగృతం చేస్తూ వచ్చింది కూడా అటువంటి అభిరుచినే.
‘మలయమారుతాలు’, ‘స్వరలయలు, ‘మీర్జాగాలిబు’, ‘ఉర్దూపారశీకకవుల
కవితాసామగ్రి’ వంటి రచనలద్వారా సదాశివ ఎంతో విలువైన రత్నకోశం
మనకి తెరిచిపెట్టారు. ఆ వ్యాసాల్లో ఉన్నది కేవలం కవితాప్రశంస, కేవలం
సంగీతప్రశంసమాత్రమేకాదు. ఆయన రచనల్లో ఉత్తరదక్షిణభారతదేశాల అపూర్వ
మిలనముంది. హిందూ, శారసనిక్ కళాకృతుల మహోన్నతసమన్వయముంది.
సాహిత్యసంగీతాల జమిలినేత ఉంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏ వాక్యం అత్యున్నత
కవితావాక్యం, ఏ గాయకుడు రససిద్ధికి నిరుపమాన నిదర్శనమనే మేలిమి రత్నపరీక్ష
ఉంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన రచనలన్నింటా సంగీతసాహిత్యాల్లో
నిజమైన విలువల కోసం అన్వేషణ ఉంది.
ఈ రచనలన్నీ ఒక ఎత్తూ, ‘యాది’ ఒక్కటీ ఒక ఎత్తూ. తక్కిన రచనల్లో
నిజమైన కళాత్మకవిలువలకోసం అన్వేషణ ఉంటే, ‘యాది’లో నిజమైన మానవీయ
విలువల కోసం అన్వేషణ ఉంది. మనుషులెట్లా వున్నారో మనకి తెలుసు. ఎలా
ఉండాలో సదాశివకి తెలుసు. ఆయన చూసిన మనుషులెలా ఉండేవారో ఎన్నో
ఉదాహరణలిచ్చాడాయన. ప్రతి ఉదాహరణా మనకి కంటతడిపెట్టిస్తుంది.
ఆ ఉదాహరణల్లో జీవితమంతా మఖ్థూంగానే తప్ప ఖాదింగా ఉండటానికి
ఇచ్చగించని మఖ్థూం మొహియిద్దీన్, తను ప్రసంగిస్తుండగా వినకుండా మరెవరితోటో
మాట్లాడుతున్న నిజాంనవాబునే ప్రశ్నించగలిగిన కవి అమ్జద్, తన చిన్ననాటి మిత్రుణ్ణి
కలుసుకోవడం కోసం అదిలాబాదువీథుల్లో తిరిగిన గవర్నర్భీమసేన్సచార్, గ్రామీణ
సాహిత్యసంస్కారం
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మహిళలతో మమేకంకావడం కోసం హుజూరమ్మగా మారిన హజ్రా బిలిగ్రామీ,
కవిత్వాన్ని వింటూనే కంటతడిపెట్టే కాళోజీ రామేశ్వరరావుగారు, రాఘవరెడ్డిగారి
పద్యాలువింటూ తననితాను మర్చిపోయిన విశ్వనాథవంటి సుప్రసిద్ధులతోపాటు
బయటి ప్రపంచానికి అంతగా తెలియని మోల్వీసాహెబ్, హైమండార్ఫ్ను
ప్రభావితం చేసిన అబ్దుల్మజీద్, పాఠశాలనొక సాహిత్యశాలగా మార్చిన మాలినీ
చందూర్కర్, ఒక బ్రాహ్మణఉపాధ్యాయుడు బోధించే ఉర్దూపాఠాలు వినడానికి
నెలకొకసారైనా రాకుండాఉండలేని ముస్లిం విద్యాశాఖాధికారి, కడుపునిండా అన్నం
పెట్టిన చింతలనర్సమ్మతో పాటు ఎన్నోభాషలు మాట్లాడే ప్రయాణీకులందరితో
ఆ భాషలన్నిటిలోనూ ధారాళంగా మాట్లాడగలిగిన బస్కండక్టర్ మహమ్మద్
జాహురుద్దీన్ దాకా ఎందరో నిజమైన మానవులు కనిపిస్తారు. తన జీవితమంతా
ఆయన సంస్కారవంతులైన మనుషులకోసం, సంస్కారవంతమైన సమాజంకోసం
వెతుక్కున్నారని ఆ పుస్తకం ప్రతిపుటలోనూ కనిపిస్తుంది. అటువంటి అన్వేషణ వల్ల
తన జీవితమే ఎంతో మారిందని చెప్తూ తనకన్నా వయసులో ఎంతో చిన్నవాడైన ఒక
ఉపాధ్యాయుడు తన ప్రవృత్తిలోనే మార్పు తెచ్చాడని ఆయన రాసినప్పుడు, ఆయన
సంస్కారం ఎంతో ఎత్తుకెదిగిందని మనకు బోధపడుతుంది.
మా మాష్టారు శరభయ్యగారు ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టివెళ్ళిపోయినప్పుడు
ఒక సముద్రం అదృశ్యమైందనిపించిందినాకు. ఒకప్పుడొక లోతైన విస్తారమైన
సముద్రముండేదనీ, నేనా సముద్రాన్ని చూసాననీ చెప్తే కూడా ఎవరూ నమ్మరిప్పుడు.
సదాశివగారిగురించి కూడా ఆ మాటే అనుకుంటున్నాను.

3

తుమ్మూరి రాంమోహనరావుగారి సంపాదకత్వంలో తెలుగుసాహితీసదస్సు, సిర్పూర్
కాగజ్నగర్వారు వెలువరిస్తున్న ఈ ‘సదాశివ స్మృతిసుధ’ ఆమూలాగ్రం చదివాను.
మంచివాళ్ళను తలుచుకునేకొద్దీ ఆనందం అధికమవుతుందన్నాడు గురజాడ.
ఇందులో స్మృతులు, స్తుతులు చదివినకొద్దీ ఈ పుస్తకానికి మరిన్ని పుటలుండాలనీ,
ఆ పుటలెప్పటికీ పూర్తికాకూడదనీ అనిపించింది.
సదాశివగారి కుటుంబసభ్యులూ, కుటుంబంలో భాగంగా మెలిగిన సభ్యులూ
రాసిన జ్ఞాపకాలతో ఈ పుస్తకం వెలుగుతోంది. వాళ్ళు ఆయన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా,
ఆయన అత్యంత వ్యక్తిగతక్షణాల్లో ఆయన్ను పట్టుకున్నారు. సాహిత్యంలోనూ,
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సంగీతంలోనూ, జీవితంలోనూ విలువలకోసం తపించిన ఆ వ్యక్తి తన వ్యక్తిగతజీవితం
లోకి బయటిప్రపంచం తొంగిచూడని క్షణాల్లో కూడా అంతే నిక్కచ్చిగా ఉండేవారని
ఆయన్ను ఎంతో దగ్గరగా చూసినవారు రాసిన మాటలు నన్నెంతో సంతోషపరిచాయి.
సామాజికజీవితంలోని సకలకల్మషాలూ సాహిత్యప్రపంచంలోకి కూడా ప్రవహించిన
ఈ కాలంలో మనకళ్ళముందే ఒక మనిషి రాజీలేని జీవితం జీవించాడని మరొకసారి
తెలియపరుస్తున్నదీ పుస్తకం.
డకారం చెవులకు కటువుగా వినిపిస్తుందని బేగం అఖ్తర్ లఖ్నవీ నజాకత్తో
డకారాన్ని ళకారంతో పలికి ‘దిల్ తోడ్ దియా’ అనే మాటను ‘దిల్ తోళ్ దియా’
అని పాడేదని ఆయన చెప్పేవారట. కాని అది సంగీతమార్దవం విషయంలో మాత్రమే.
జీవితంలో విలువలు పాటించవలసివచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన అత్యంత కఠినంగా
ఉండటానికి ఏనాడూ సంకోచించలేదనే ఎందరి జ్ఞాపకాలో సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.
ఇందులో ఒక రచయిత, తోకల రాజేశంగారు, సదాశివగారు జలాలుద్దీన్
రూమీ గురించిరాసిన ఈ పద్యాన్ని ఉదాహరించి ఆ పద్యం సదాశివగారికి కూడా
వర్తిస్తుందన్నారు:
శ్రోతల మానసంబులు స్పృశించి కదల్చి, రసానుభూతినే
కైతనొసంగు నయ్యదియె కైత; అదైనను నాత్మతత్త్వవ్యా
ఖ్యాతమయేని శ్రేష్ఠతమమట్లు కవిత్వము చెప్పునట్టి వి
ఖ్యాతకవీంద్రులే ఋషులకారణబంధులుమానవాళికిన్

ఆశ్చర్యంగా మరొక రచయిత, మాడుగుల నారాయణమూర్తి రూమీ ‘మస్నవి’ని
అనువదిస్తూ సదాశివగారు రాసిన ఈ పద్యం కూడా సదాశివగారి కవిత్వానికి కూడా
అన్వయిస్తుందన్నారు:
అమృతము జాలువారు ద్విపదావళి, నద్భుతకల్పనా, పటి
ష్ఠములగు సత్కథల్, కుసుమసంచయమున్బురుడింప నన్నిటిన్
క్రమమున గూర్చు సూత్రమున గ్రాలు ‘తసవ్వఫు’పేర నొప్పు త
త్త్వము రమణీయకావ్యమగుతావక ‘మస్నవి’ నెందు జూచినన్.

సదాశివగారు యాదిలో ఏ జీవితవిలువలగురించి మాట్లాడారో, అటువంటి
విలువలకోసం నిలిచిన ఏ మహనీయుల్ని స్మరించుకున్నారో, అటువంటి విలువలకు
ఆయన తనే స్వయంగా ఎట్లా ఉదాహరణగా నిలబడ్డారో ఈ పుస్తకం సాక్ష్యం
సాహిత్యసంస్కారం
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చెపుతోంది. ప్రభావతిగారు, రుక్మిణిగారు, ఆనందాబాయిగారు రాసిన వ్యాసాలు
చూడండి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కోటగిరి నారాయణగౌడుగారు రాసిన ఈ రెండు
సంఘటనలు చూడండి:
‘ఒకసారి కాగజ్నగర్ వచ్చినప్పుడు రాత్రివేళ వారి బావగారైన
భీమయ్యసార్ ఇంటికి వారివెంట నేనూ వెళ్ళినాను, భట్టుపెల్లిగ్రామానికి.
బంధువులందరు సార్కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. స్వాగతసత్కారాలైనాయి.
కుశలప్రశ్నలైనాయి. కుర్చీల్లో కూర్చొని వున్నాము ఇంటి ఆవరణలోనే.
వరుసకు వారి అక్క అవుతారట, ‘సదయ్యా, అందరూ బాగున్నారా’
అని యోగక్షేమాలడుగుతూ ప్రవేశించింది. ఆమెను చూడగానే ‘అక్కా’
అనుకుంటూ లేచి పాదాభివందనమే చేసినారు. అదీ ఎంతటి భక్తిప్రపత్తులతో.
నా ఆశ్చర్యానందాలకు అవధులులేవు. చూడటానికి ఆమె పల్లెటూరి స్త్రీ.
స్వయాన తోడబుట్టిన అక్క కూడా కాదు. చాలానాళ్ళకు ఆమెను చూడటం
జరిగింది. అయినా అమాంతం ఆమెముందు నతమస్తకుడైన సదాశివగారిని
ఆనందంతో పొంగిపోతూ దీవించింది ఆమె.’

మరొక ఉదాహరణ:
‘సార్ శిష్యురాలైన రుక్మిణిగారు సదాశివగారు కాగజ్నగర్కు
వచ్చినప్పుడొకసారి సార్ను నన్ను వాళ్ల అన్నగారింటికి తీసుకువెళ్ళింది.
రుక్మిణిగారి అన్నగారు ఎలెక్ట్రికల్ ఇంజనీరు. సాహిత్యవేత్త. ముచ్చట్లలో
పడ్డాము. సంగీతం గూర్చి ప్రస్తావన. వారు చిన్నప్పుడు కలకత్తాలో
ఉండేవారట. శాస్త్రీయసంగీతసభలకు వెళ్ళేవారట. ఎవరెవరి సంగీతం
తానువిన్నారో చెబుతూ అబ్దుల్ కరీంసాబ్ గానం విన్నవాణ్ణి అని చెప్పగానే
వారు పరవశులై లేచి తనకన్నా చిన్నవాడైన వారి పాదాలకు అభివందనం
చేసినారు. మీరు పుణ్యాత్ములు అని అభినందించి సంబరపడిపోయినారు’

తన అభిరుచివల్ల మాత్రమేకాక, తన ప్రవర్తనవల్ల కూడా ఒక ఉదాహరణగా
నిలబడ్డ మనిషి సామలసదాశివ అని ఈ ‘స్మృతిసుధ’ మనకి మరొకమారు
గుర్తుచేస్తున్నది.
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఇందులోనే ఒక రచయిత గుర్తు చేసుకున్నట్లుగా,
దేశికోత్తముడు సదాశివ.
2013
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వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

త్రిపుర
వైశాఖపూర్ణిమ. ఒక జెన్బౌద్ధుడు ఈ లోకం వదిలిపెట్టివెళ్ళిపోయాడు. అందులో

శోకించవలసిందేమీ లేదు. ఆయన ఎప్పుడూ ఈ లోకంలో భాగంగా లేడు. బహుశా
ఆయన్ని ఒక అనుష్టానవేదాంతి అని కూడా అనుకోవచ్చేమో. తామరాకుమీద
నీటిబొట్టులాగా జీవించినవాడు. అన్ని బంధాల్నీ ఇష్టపడ్డవాడు. కాని ఏ ఒక్క బంధానికీ
కట్టుబడనివాడు. ఏ ఒక్క సంబంధం దగ్గరో, భావజాలందగ్గరో, ఉద్వేగందగ్గరో
ఆగిపోనివాడు. త్రిపుర ఒకే ఒక్కడు.
1980 నాటి మాట. అప్పట్లో ఏదో మాసపత్రికలో ఎవరో తనకు నచ్చినకథగా
‘భగవంతంకోసం’ పరిచయం చేసారు. అదే మొదటిసారి త్రిపుర పేరువినడం,
ఆయన కథ చదవడం. అటువంటి శైలి, ఆ వాక్యనిర్మాణం, అటువంటి భావప్రకటన
నేనప్పటిదాకా ఎక్కడా చూడలేదు. ఒక కొత్తరచయితని చూసానన్న సంతోషం మా
అక్కతో పంచుకుందామని వెళ్ళేటప్పటికి ఆమె దగ్గర త్రిపురగారి కథలు పడ్డ భారతి
పాతపత్రికలు, మరికొన్ని కథలు జిరాక్సుకాపీలు ఉన్నాయి. ఇక ఆ వేసవి అంతా మేం
త్రిపురజ్వరంలో గడిపాం. వాటిని మాకు భమిడిపాటి జగన్నాథరావుగారిచ్చారు.
తెలుగు పాఠకలోకానికి త్రిపురని ‘డిస్కవర్’ చేసింది జగన్నాథరావుగారేనని త్రిపురగారే
చాలాసార్లు చెప్పారు. ఆ ఏడాదే ‘త్రిపుర కథలు’ పేరిట అత్తలూరి నరసింహారావు
తెచ్చిన సంకలనం ఒక పెద్దసంచలనం. అందులో ఒక్కొక్క కథకీ ఒక్కొక్క ప్రసిద్ధ
తెలుగుభావుకుడు పరిచయవాక్యాలు రాసాడు. పాలగుమ్మి పద్మరాజుగారు
ముందుమాట రాసారు. త్రిపుర గురించిన ఎన్నో విశేషాలతో అత్తలూరి ఒక
పరిచయవ్యాసం కూడా రాసారు. ఆ పుస్తకాన్నీ, ఆ పరిచయాల్నీ, ఆ ముందుమాటల్నీ,
ఆ వెనకమాటల్నీ కొన్ని వందలసార్లేనా చదివివుంటాను
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆ కథలు- అవి అర్థమవుతున్నట్టే ఉండేవిగాని, అర్థమయ్యేవికావు. అంతదాకా
నేను చదివిన తెలుగుకథకులు నాకు అలవాటుచేసిన కథానిర్మాణం కాదది.
చాలావరకు ఆ వాతావరణం, ఆ పాత్రలప్రవర్తన, వాళ్ళ మాటలు అన్నీ కొత్తగా
ఉండేవి. కానీ ఏదో చాలా దగ్గరగా తెలుస్తున్నట్టు కూడా ఉండేది. ఉన్నట్టుండి మా అక్క
హటాత్తుగా కల్యాణిగురించో, భాస్కర్ గురించో, శేషాచలపతిగురించో ఒక మాట
చెప్పేది. ఆ మాటతో కొత్త వెలుతురు దొరికేది. కానీ ఆ కథలు నాకు నేనుగా అర్థం
చేసుకోవలసినవి. నా జీవితంలో నేను సన్నిహితంగా జీవించవలసివచ్చిన మనుషుల్ని
అర్థం చేసుకోవలసిన బాధ్యతనుంచి నేనెలా తప్పించుకోలేనో ఆ పాత్రల్నీ, వాళ్ళ
కథల్నీ అర్థం చేసుకోవలసిన బాధ్యత నుంచి కూడా నేను తప్పించుకోలేననిపించేది.
అప్పటికింకా త్రిపురగారు అగర్తలాలోనే వున్నారు. ఒకరోజు జగన్నాథరావుగారు
ఆయనని కాకినాడ వెంటబెట్టుకొచ్చేసారు. మా చిన్నప్రపంచంలో త్రిపురరావడం
పెద్దముచ్చట. అందులో సాహిత్యసంబంధమైందేమీ లేదు. అది మనం చాలా ఇష్టపడే
మన బంధువు, మన మేనమామలాంటి మనిషి మన ఇంటికి రావడమన్నమాట.
అందుకనే ఆయన చుట్టూ ప్రతి ఒక్కరూ మూగేరు. మా అక్క, అన్నయ్య, రాజా,
సోమయాజులు, ఉమాదేవి-నాతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనతో ప్రేమలో పడ్డారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన తమనొక్కర్నే ప్రేమించాలని రహస్యంగా కలలుకన్నారు.
జీవితకాలం విదేశాల్లో గడిపి, మళ్ళా స్వదేశం రాగానే తన మాతృభాష పోల్చుకుంటూ
కూడబలుక్కు పలికేవాడిలా ఆయన మాట్లాడే మాటలు, తల్లి చేతుల్లోంచి ఎవరేనా
బిడ్డని తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ అపరిచితవదనాల్ని పోల్చుకోడానికి
ప్రయత్నించే శిశువులాగా చూసే ఆ చూపులు-ఆయన నా తొలియవ్వనకాలంలో
నేను చూసిన అత్యంత సమ్మోహకరమైన వ్యక్తుల్లో ఒకరు. చుట్టూ ఉన్న జీవితాన్నీ,
మనుషుల్నీ, ప్రపంచాన్నీ ఆయనలాగా కొత్తగా చూడాలని ఆ హావభావాల్ని
రహస్యంగా అనుకరించకుండా ఉండలేకపోయేవాణ్ణి.
ఆ తరువాత దాదాపు ఇరవయ్యేళ్ళపాటు త్రిపుర మా జీవితంలో విడదీయరాని
భాగం. ఎన్నో రోజులు, సాయంకాలాలు, రాత్రులు మేమాయనతో కలిసిగడిపాం.
జగన్నాథరావుగారు విశాఖపట్టణంలో పనిచేసే రోజుల్లో ఆయన, అత్తలూరి, త్రిపుర
ఒక అద్భుతమైన బృందం. రామగోపాలంగారు, కాళీపట్నం రామారావుగారూ,
రచనశాయి, కొన్నాళ్ళపాటు అజంతా-విశాఖపట్టణంలో ఏదో ఇంద్రజాలం
నడుస్తున్నట్టుండేది. నేను పార్వతీపురంలో పనిచేస్తున్నకాలంలో విశాఖపట్టణం
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నాకు తప్పనిసరి మజిలీ. ఒకసారి అత్తలూరి, త్రిపుర పార్వతీపురం వచ్చారు.
నేనువాళ్ళని గుమ్మలక్ష్మీపురం అడవుల్లో కేదారిపురం కొండలదాకా, నీలకంఠాపురం
సవరగూడేలదాకా తీసుకువెళ్లాను. ఆ మా కలయికకి అపూర్వమైన ఆకర్షణ,
మరవలేని సంగతి త్రిపురగారు భూషణంగారిని కలవడం. వాళ్ళ కథల్ని బట్టి
చూస్తే ఆ ఇద్దరు కళింగాంధ్రకథకులకీ ఎక్కడా పోలికలేదు. కాని వాళ్ల స్వభావాల్లో,
తమ హృదయాల్ని దహించివేసే అశాంతిలో వాళ్ళు ఒకరి ఒకరిలో ఒకరు తమ
ప్రతిబింబాన్ని చూసుకున్నారు. తక్కినవాళ్లందర్నీ త్రిపుర ఒక అయస్కాంతంలాగా
పట్టిలాగితే ఆయన్ని భూషణంగారు పెద్ద అయస్కాంతంలాగా దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
ఆ వైనమంతా భూషణంగారి ‘సిక్కోలుజీవితాలు’కు త్రిపురరాసిన ముందుమాటలో
చూడవచ్చు.
ప్రపంచంలో ఆర్థిక సామాజిక సమానత్వం రావాలని గతశతాబ్దంలో ఉవ్వెత్తున
లేచిన సామ్యవాద, కమ్యూనిస్టు, నక్సల్బరీ ఉద్యమాల గురించి త్రిపురకి తెలుసనీ,
ఆయన తన అంతరంగంలో వాటికి బేషరతుగా మద్దతుపలికేడనీ కూడా నాకు
అనుమానం. అందుకనే, ఆయన త్రిపురలో గడిపిన కాలంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి
నృపేన్చక్రవర్తికీ, అప్పుడు ఆ రాష్ట్రానికి ప్రధానకార్యదర్శిగా పనిచేసిన శంకరన్గారికీ
చాలా సన్నిహితుడైన మిత్రుడనీ, ప్రజలమేలు కోసం తీసుకునే ఎన్నో నిర్ణయాల్ని
వాళ్ళిద్దరూ త్రిపురతో చర్చించేవారనీ తెలిసినప్పుడు, నాకు ఆశ్చర్యం కలగలేదు.
నేను పాడేరులో పని చేసిన ఆ రోజుల్లో త్రిపురకి మరింత చేరువగా జరిగాను.
ఆయన్ను చూడటం, వాళ్ళింటికి వెళ్ళి అక్కడే అన్నంతిని ఆయనతో కబుర్లు చెప్తూ
రాత్రంతా గడపడం - పిల్లలు ఆటవిడుపుకోసం ఎదురుచూసినట్టు నేనా క్షణాలకోసం
ఎదురుచూసేవాణ్ణి. మా మాటల్లో సాహిత్యసంబంధమైందేమీ ఉండేది కాదు.
నేనొకసారి రాసినట్టుగా, త్రిపురతో డ్రాయింగ్రూం గోష్ఠిచెయ్యడం అసాధ్యం.
మనం ఆయనతో మాట్లాడుతుండగా ఎవరన్నా ‘త్రిపురగారూ, మీరా కథలో..’
అన్నారనుకోండి, నేనొక్కక్షణం ఆశ్చర్యంగా చూసేవాణ్ణి, ‘ఏమిటి, ఈయన కథలు
రాసేడా?’ అన్నట్టు.
జగన్నాథరావుగారివల్ల మాకు త్రిపురగారి స్నేహం దొరికితే, త్రిపురగారివల్ల వారి
శ్రీమతి, మా అమ్మ లక్ష్మీదేవిగారి ఆప్యాయత దొరికింది మాకు. అపురూపమైన మనిషి.
తమ పిల్లలు చిన్నప్పుడు అగర్తలాలో చదువుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ బెంగాలీవాచకాలు
చదివి బెంగాలీ నేర్చుకున్నారామె. అటువంటిది ఆమె నా కళ్లముందే అద్భుతమైన
సాహిత్యసంస్కారం
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అనువాదకురాలిగా మారేరు. ఎమెస్కో ప్రచురించిన ఆమె ‘బెంగాలీ కథలు’, సాహిత్య
అకాడెమీ ప్రచురించిన ‘మధుపురం బహుదూరం’ ఇందుకు సాక్ష్యం.
అత్తలూరి త్రిపుర కథలు ప్రచురించి చాలాకాలం అయిపోయాక, ఆ ప్రతులు
ఎక్కడా దొరకడం లేదంటే విజయవాడ పల్లవి ప్రచురణకర్త వెంకటనారాయణ
ఆ పుస్తకాన్ని మళ్ళా ముద్రించారు. విజయవాడ పుస్తకప్రదర్శనలో ఆ పుస్తకావిష్కరణ.
జగన్నాథరావుగారూ, అక్కా, మోహనప్రసాద్లతో పాటు త్రిపురగారు కూడా
ఆ వేదికమీద కూర్చున్నారంటే అందుకు ఆయనకి నా పట్ల ఉన్న ఇష్టమే కారణమని
నాకెంతో గర్వం. (ఆ పుస్తకం మొదటిముద్రణ విశాఖపట్టణంలో ఆవిష్కరణ
జరిగినప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఊళ్లో ఉండికూడా ఆ సభకి వెళ్ళలేదని నాకు గుర్తే
కనుక)
ఇంతచెప్పాక రచయితగా త్రిపుర స్థానం ఏమిటి, ఆయన తాత్త్వికదృక్పథం
ఏమిటి, ఆయన తెలుగు సాహిత్యంలో ఏ మేరకు తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని
పదిలపర్చుకోగలుగుతాడు- ఆ మాటలు కూడా నేను చెప్పాలని మీరు కోరుకోవడం
సహజం. ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో ఇస్మాయిల్ లాగా, త్రిపురకూడా ఒక ‘కల్ట్
ఫిగర్’. ఆయన ఆరాధకుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతూండటం నా కళ్లముందే
చూస్తున్నాను. త్రిపుర కథకుడూ, కవీ కూడా. తెలుగు సాహిత్యానికి నిజమైన
ఆధునికతను పరిచయం చేసిన శ్రీశ్రీ, పఠాభి, బైరాగి, అజంతా, మోహన్ ప్రసాద్ల
కోవకు చెందిన రచయిత, కాని వారందరికన్నా ప్రత్యేకమైన రచయిత కూడా. దాదాపు
ఒక శతాబ్దకాలం ఆయన చేసిన సాహిత్యప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడమంటే
ప్రాక్పశ్చిమాల్లో సంభవించిన ఎన్నో పెనుమార్పుల్ని అధ్యయనం చెయ్యడమన్నమాట.
ఆయన కథారచన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అంటే గత శతాబ్దపు 50ల్లో, ఆయన
మాడర్నిస్టు. అంటే ఇలియట్, జాయిస్ తరహా కళాకారుడు. కాని తొందరలోనే
ఆయన ఎగ్జిస్టెన్షియలిస్టుగా మారిపోయాడు. అంటే సార్త్రేలాగా, కామూలాగా
కాదు, డాస్టవస్కీలాగా, కిర్క్గార్డ్ లాగా ఆలోచించినవాడు. ఎప్పుడో ఏ జీవితపు
మలుపులోనో ఆయన్ను కాఫ్కా పట్టుకున్నాడు. నా కళ్ళముందే కాఫ్కాతినేసిన నా
ఇద్దరు ఆత్మీయుల్లో మొదటివాడు నా మిత్రుడు కవులూరి గోపీచంద్, రెండవవాడు
త్రిపుర. కాఫ్కావ్యసనం ముదిరాక త్రిపుర కథల్లో మాజికల్ రియలిస్టుగా మారాడు.
కవితల్లో అబ్సర్డు ఎక్స్ప్రెషనిస్టుగా మారాడు.
32

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ఈ మాటలన్నీ గందరగోళంగాలేవూ! సరళంగా చెప్తాను; మొదటినుంచీ
త్రిపురని బాధించిన అంశం మానవజీవితంలో, మానవమనస్తత్వంలో కనవచ్చే
అసంబద్ధత. దేవుడిలాంటి మనిషి రాక్షసుడిలాగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఆయన
తన జీవితంపొడుగునా ఆశ్చర్యపోతూనే వున్నాడు. ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికో,
మార్చడానికో మనమెన్ని సిద్ధాంతాలైనా చెప్పవచ్చు గాక, కాని మనం చెప్పుకునే
ప్రతి అర్థంకన్నా, విశదీకరించుకునే ప్రతి సారాంశంకన్నా ముందే మన అస్తిత్వం
మనకు విధించబడింది. ‘Existence precedes essence’- అస్తిత్వవాదం చెప్పే
ఈ మాటనే త్రిపురకూడా నమ్మాడు. కాని వాళ్ళలాగా ఆయన మనిషికి స్వాతంత్య్రం
ఉందనీ, తనకోసమూ, లోకం కోసమూకూడా మంచి కోరుకోవలసిన బాధ్యత నుంచి
మనిషి తప్పించుకోలేడనీ ఆయన నమ్మలేకపోయాడు. ఇక్కడే ఆయన కాఫ్కాతరహా
అస్తిత్వవాది. కాని కాఫ్కావెనక ఒక యూదీయనైతికత ఉంది. త్రిపురలో అటువంటి
రెలిజియాసిటి కనిపించదు. అస్తిత్వవాదులు ఎంపిక గురించి మాట్లాడేరు. కాని
త్రిపుర దృష్టిలో అటువంటి ఎంపిక అసంభవమే కాదు, అసంబద్ధం కూడా. తనే ఒక
కథలో ఒక పాత్రతో పలికించినట్టుగా ‘నువ్వు సీజర్వి కాగలవు, కానీ సీజర్వి కాలేవు.
నువ్వు జుడాస్వి కాగలవు, కానీ జుడాస్వి కాలేవు’.
అంతిమంగా త్రిపుర త్రిపుర మాత్రమే కాగలడన్న ఎరుక ఆయనది. మనిషి
రాక్షసుడు కావడం చూసాడు. కాని అందుకాయన మనిషిని శిక్షించలేదు,
క్షమించాడు. ఈ లోకంలో పడుతున్న వేదనని చూసినప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడిలాగా తన
సిలువ తనే మోసుకుంటూ ఈ వీథుల్లోంచే నడిచిపోవాలా, లేక ఒక బౌద్ధసన్యాసిలాగా
ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టెయ్యాలా? త్రిపుర ఈ రెండుదారుల్లోనూ ఏ ఒక్కదారినో
ఎంచుకోలేకపోయాడు. అందుకని మన మధ్యే గడిపాడు, అలాగని మనమధ్యనే
కూరుకుపోలేదు కూడా.
2013

సాహిత్యసంస్కారం

33

రాజేశ్వరి
ఆదివారం ఉదయం. వసంతకాలపు వెలుతురు. ఇంటిముందు వీథిలో పసుపుపూల

వాన. ఎక్కణ్ణుంచో కోకిల విరామం లేకుండా కూస్తూనే ఉంది. అపారమైన తీరికదనం
తూర్పునుంచి పడమటదాకా వ్యాపించి ఉంది. అప్పుడు, అటువంటి మననీయ
నిశ్శబ్దంలో మొబైల్లో ఒక మెసేజి. నామాడి శ్రీధర్ నుంచి. ‘శివలెంక రాజేశ్వరీదేవి
నిన్న విజయవాడలో ఒక ఆస్పత్రిలో మరణించారు’ అని.
ఆ మెసేజి నాలో కలిగించిన స్పందనల్ని నేనొక పట్టాన అర్థం
చేసుకోలేకపోయాను. ఒక అభిశప్తురాలికి శిలువలాంటి జీవితం నుంచి మృత్యువు
విముక్తినిచ్చిందని సంతోషించనా? లేకపోతే ఇంత అపారమైన వసంత సంతోషాన్ని
నిలువెల్లా పీల్చుకుంటూ, కేవలం కవిత్వాన్ని మాత్రమే తిని, తాగి, ఊపిరి తీసి
బతికే నిజమైన కవిత్వ ప్రేమికురాల్ని పోగొట్టుకుని నేనూ, ఈ లోకమూ కూడా
పేదవాళ్ళమైపోయామని విలపించనా?
ఒకప్పుడు ఒక రేవతీదేవి ఈ లోకంలో పుట్టి, తననీ, మననీ కూడా ప్రేమించి
అద్భుతమైన కవిత్వం చెప్పిందని ఆమె చనిపోయినదాకా మనకు తెలియనే లేదు. కాని
ఆమె అదృష్టవంతురాలు. ఆమె ప్రేమకు ఆనవాలుగా ‘శిలాలోలిత’ కవితలున్నాయి.
కాని రాజేశ్వరికి ఆనవాలుగా ఏమి మిగిలింది? ఏమి మిగుల్చుకుంది? ఆమె
ఎంతగానో ప్రేమించిన కవులు, ఆమెను ఎంతగానో ప్రేమించిన కవులు ఎందరో ఉండి
కూడా ఆమె కవిత్వం గురించి ప్రపంచానికేమీ తెలియకుండానే పోయిందే.
ఆదివారం అక్క మాట్లాడుతూ ‘ఆమె అనామకంగానే బతికి అనామకంగానే
వెళ్ళిపోయింది’ అంది. ఆమె కవిత్వం పుస్తకంగా తేవాలని నాలుగైదునెలలుగా అక్క
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మాట్లాడుతూనే ఉంది. కాని రాజేశ్వరీదేవి దృష్టి కవిత్వం రాయడం మీదా, తన
కవిత్వం పుస్తకంగా తేవడం మీదా లేదు. ఆమె పిపాస అంతా కవిత్వం చదువుకోవడం
మీదనే.
కొంతకాలం కిందట అడిగింది ‘ఫేస్ బుక్ అంటూ ఒకటి ఉంటుందట కదా,
అందులో రోజూ కవిత్వం వరదలాగా వస్తుందట కదా’ అని. కాని ఇంట్లో ఒక
కంప్యూటరూ, ఇంటర్నెట్ లేదా చేతిలో ఒక స్మార్ట్ ఫోనూ పెట్టుకోగలిగే జీవితం
కాదామెది. మన సమాజంలోని అసంఖ్యాక సాహితీప్రేమికుల్లానే ఆమెకి కూడా
వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురించే అరకొర కవిత్వమే ఆహారం. కాని ఆ ఆహారం ఆమె ఆకలి
తీర్చక, అందిన ఆ కొద్దిపాటి కవిత్వం కూడా పౌష్టికాహారం కాక, దేశదేశాల కవిత్వాన్ని
ఇంగ్లీషులో చదువుకునే అవకాశం ఎటూ లేక, ఆమెతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆ ఆకలి
ఆ గొంతులోనే గూడుకట్టుకున్నట్టు వినిపించేది.
ముప్పైఏళ్ళ కిందనైతే ఈ చినవీరభద్రుడు ఆమెకి ఉత్తరాలు రాసేవాడు.
‘ప్రియమైన రాజూ’ అని పిలిచేవాడు. కాని జీవితం చినవీరభద్రుణ్ణి చినవీరభద్రుడికే
దూరం చేసేసింది. కాని రాజేశ్వరీదేవి ముప్పైఏళ్ళుగానూ అట్లానే ఉంది. ఇప్పటికీ ఏ
అర్ధరాత్రి వేళనో ఫోన్ వచ్చిందంటే అది ఆమె ఫోనే అవుతుంది. ‘చిన్నా’ అని పిలిచే
ఆ పిలుపు చెక్కుచెదరకుండా అలానే ఉండేది. రెండుమూడు మాటలు మాట్లాడి ఫోన్
పెట్టెయ్యబోతే ఆమె తన ఆగ్రహాన్నీ, అసహనాన్నీ అణచుకునేదికాదు. ‘నాకు టైము
తెలీదు, ఇప్పుడెంతైందో. కాని ఇంకొక్క రెండు మాటలు మాట్లాడలేవా. ఏదన్నా కొత్త
కవిత చదివావా, ఎవరన్నా కొత్త కవులు కలిసారా’ అని అడిగేది.
కానీ, కవులు, నాతో సహా, మనుషుల్లాగా బతకడం ఎప్పుడో మానేసారని
ఆమెకి తెలీదు.
రాజూ, ఇదిగో, ఇప్పుడు నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఉబుకుతున్నాయి. కనుకొలకులనుండి
గొంతుదాకా భగభగమండుతోంది. నేను నీకోసం ఏమీ చెయ్యలేకపోయాను. కనీసం
కొన్నేళ్ళుగా అవకాశముండికూడా నిన్ను చూడలేకపోయాను. నీ వంటి కవితా పిపాసి
వెళ్ళిపోయాక కూడా నేనింకా బతుకుతున్నానంటే ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టుగానూ,
చాలా దిగులుగానూ ఉంది.
1988 లో మలేరియా వచ్చి నేను రెండు నెలలు మంచం మీద ఉన్నప్పుడు
ఆ వార్త తెలియగానే హుటాహుటిన జగ్గయ్యపేటనుంచి వచ్చేసింది. కాని ఇప్పుడామె
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నాకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోయింది. ఆమె ఆస్పత్రిలో ఉందని నాకు తెలియనేలేదు
తీరా ఆమె ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టేసాక, ఆ వార్తకూడా ఎంతో ఆలస్యంగా తెలిసింది.
బహుశా కవిత్వమే శ్వాసగా బతికిన ఆ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసాయని కోకిలకీ,
ఆకాశానికీ, పూలకీ తెలిసిందేమో, అందుకనే ఆ ఉదయమంత ప్రోజ్జ్వలంగా ఉందని
నాకు నేను సర్దిచెప్పుకున్నాను.
2015
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మహాసంస్కర్తల వారసురాలు
మార్చి నెల 14 న శ్రీమతి వకుళాభరణం లలిత ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టివెళ్ళడంతో
తెలుగు సమాజం, ముఖ్యంగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అణగారిన వర్గాలకూ చెందిన
వాళ్ళంతా ఒక శ్రేయోభిలాషినీ, సంస్కర్తనీ, స్నేహితురాలినీ కోల్పోయారు.
పదిహేనేళ్ళకు పైగా ఆమె నిర్విరామకృషిని చాలాదగ్గరగా చూసిన నాలాంటివాళ్ళకి
ఆమె మన మధ్య లేకపోవడంవల్ల ఏర్పడే వెలితి ఎంత తీవ్రమైనదో అర్థమవుతూ
ఉంది, ఆ వెలితి త్వరలో పూడగలిగేదికాదని కూడా తెలుస్తూనే ఉంది.
డా. వకుళాభరణం లలిత 1937 లో ప్రకాశం జిల్లా వెంకంపాడు అనే
కుగ్రామంలో పుట్టారు. అనేక ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కుని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎమ్మే,
యంత్రొపాలజీలో డాక్టరేట్ చేసారు. కావలి జవహర్ భారతిలో రాజనీతిశాస్త్రం
బోధించారు. మధ్యలో కొన్నాళ్ళు తెలుగు అకాడెమీలో కూడా పనిచేసారు.
పదవీవిరమణ తరువాత సెంట్రల్ యూనివెర్సిటీలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసారు.
ప్రసిద్ధ చరిత్రపరిశోధకులు వకుళాభరణం రామకృష్ణగారితో అరవై ఏళ్ళకింద ఏర్పడ్డ
పరిచయం ప్రేమగా మారి 55 ఏళ్ళ ఆదర్శదాంపత్యంగా కొనసాగింది.
డా. లలిత జీవితకాల కృషి ఏ ఒక్క రంగానికో పరిమితమయింది కాదు. ఆమె
కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరంగంలోనూ ఆమె చేసిన ప్రయత్నాల్ని, సమాజానికి ఆమె
అందించిన ఉపాదానాన్నీ మనమింకా అంచనా వేసుకోనే లేదు. అట్లాంటి అంచనా
వెయ్యడం మొదలుపెడితే, అన్నిటికన్నా ముందు కలిగేది ఆశ్చర్యమే. ఒక్క మనిషి తన
జీవితకాలంలో ఇంత బాధ్యత ఎట్లా నిర్వహించగలిగారా అని. ఉదాహరణకి, ప్రసిద్ధ
రచయిత్రి జ్ఞానపీఠ పురస్కార స్వీకర్త మహాశ్వేతాదేవి తన జీవితం ఉత్తరార్ధంలో
బెంగాల్లో డీనోటిఫైడ్ తెగల గురించి కృషి చేసిందని మనకు తెలుసు. డా. లలిత
ఆంధ్రప్రదేశ్లో విముక్తజాతులమీద చేసిన పరిశోధన, వెలువరించిన పుస్తకాలు,
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తక్కిన సమాజంలో వారిపట్ల రేకెత్తించిన జాగృతిని అంచనా వేసుకుంటే, ఆమె
మహాశ్వేతాదేవి కృషికి సమానమైన, ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పాలు ఎక్కువే
కృషి చేసారని అనిపిస్తున్నది. పూర్వపు మద్రాసు రాష్ట్రంలోనూ, నైజాంలోనూ, ఆ
తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ విముక్తజాతులకోసం నిర్వహించిన
పునరావాసకేంద్రాలు-కప్పరాళ్ళతిప్ప, సీతానగరం, సిద్ధాపురం, బిట్రగుంట, లింగాల,
స్టువర్ట్పురాలను ఆమె స్వయంగా అధ్యయనం చేసి, నేరస్థులుగా ముద్ర పడ్డ 300
మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసి, 1871 నుంచి పాతరికార్డులు తవ్వితీసి, ఆ జాతులమీదా,
వారి సమస్యలమీదా ఆమె ప్రసరించిన వెలుతురు అసామాన్యమైనది. ఒక ప్రభుత్వ
శాఖనో, లేదా ఒక విశ్వవిద్యాలయమో చేపట్టవలసిన పని ఆమె ఇద్దరు విద్యార్థుల్ని
వెంటబెట్టుకుని చేసారంటే అనూహ్యంగానూ, ఆశ్చర్యంగానూ ఉంటుంది.
బహుశా ఆ కృషిలో ఆమెలో పూర్వమహాసంస్కర్తల రక్తం ప్రవహిస్తూ
ఉందనుకుంటాను. ఒక వీరేశలింగం, ఒక వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య, ఒక దుర్గాబాయి
దేశ్ముఖ్లతో మాత్రమే లలితగారిని పోల్చగలననిపిస్తుంది. విముక్తజాతులతో పాటు,
ఆమె దేవదాసీలపైనా, జోగినులు, బసివి, ఆడపాపలపైనా, దొమ్మరిసానులపైనా,
వేశ్యావృత్తిపైనా కూడా మౌలికమైన, విశ్వసనీయమైన క్షేత్రపరిశోధన చేసారు.
నటరాజ రామకృష్ణ కృషి పైన సమగ్ర రచన చేసారు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తూ, ఆమె పూర్వపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గిరిజనులపైన చేసిన పరిశోధన ఒక ఎత్తూ. అసలు ఆమె
నాకు పరిచయం కావడమే ఆ పరిశోధనల సందర్భంగా. అటు శ్రీకాకుళం సవరవారి
నుండి, ఇటు అదిలాబాద్ గోండుల దాకా ఆమె 18 గిరిజన తెగల నృత్యరీతులమీద
పరిశోధనలు చేయించారు.
ఆమె గొప్ప గురువులదగ్గర చదువుకున్నారు. కావలి విశ్వోదయలో డి.ఆర్.
యస్వీ భుజంగ రాయశర్మ, వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి, ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి,
శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి, కె.వి.రమణారెడ్డి వంటి వారి దగ్గర చదువుకున్న చదువు.
ప్రసిద్ధ మానవశాస్త్రవేత్త పి.కె.భౌమిక్ పర్యవేక్షణలో ఆమె పిహెచ్.డి చేసారు.
ఆమె గొప్ప గురువుల దగ్గర చదువుకున్నారు. ఇవి కాక ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ
కాంగ్రెస్ వ్యవస్థాపక సభ్యురాలు, ఆమెకీ, రామకృష్ణగారికీ ఆ సంస్థతో జీవితకాల
అనుబంధం. ఇవి కాక అస్మిత, నవవికాస్, నిర్యా వంటి సంస్థల్లో ఆమెది క్రియాశీల
పాత్ర. రొమిలాథాపర్, బిపిన్ చంద్ర వంటి చరిత్రకారులతో లవణం దంపతులు,
ఎస్.ఆర్. శంకరన్, వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య వంటి సంఘప్రేమికులతో కలిసి
పనిచేసిన కృషి ఆమెది. ఒక స్త్రీని చదివిస్తే ఒక కుటుంబాన్ని చదివించినట్టనేది
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పాతమాట. ఒక స్త్రీని చదివిస్తే ఒక సమాజాన్ని చదివించినట్టనేది లలితగారి జీవితం
చెప్పే కొత్తమాట.
‘నా జ్ఞాపకాలు’ (2012) పేరిట అమె రాసుకున్న అనుభవకథనం
హైస్కూలు విద్యార్థులకి పాఠ్యగ్రంథంగా పెట్టవలసిన పుస్తకం. ఆమె ఇంగ్లీషులో
మాట్లాడుతుండగా విని ఒక రాష్ట్రగవర్నరు ఆమెని ఐఏఎస్ ఎందుకు చేయలేదని
అడిగాడట. ఆమె తల్లి విశాలాక్షమ్మ ఆమె డాక్టరు కావాలనుకుంది. కాని డా. లలిత
తానొక పూర్తికాలపు సంఘసేవికురాలు కావాలనే అనుకున్నది. ఆమె ఒకచోట
ఇలా రాసుకున్నారు: ‘సంఘసేవనే జీవితపరమావధిగా ఎంచుకోలేకపోవడానికి
కారణం ఒకవైపు కుంటుంబబాధ్యత, ఇంకోవైపున ఉద్యోగబాధ్యత. అయినా
వీథిలో అరుచుకుంటూ తిరుగుతున్న బుడబుక్కలవారు, ఒంటికి సరైన వస్త్రాలు
లేక వేళకు తిండిలేక అలమటిస్తున్న యానాదులు, అట్లే సఫాయి కర్మచారులుగా
వీథివీథినా తిరుగుతున్న చల్లాయానాది స్త్రీలు -వీరందరూ నా దృష్టినుంచి ఏనాడు
తప్పించుకోలేదు. ..వేశ్యావృత్తిలో ఉన్న స్త్రీలు, వారు చూపిన మానవతావిలువలు
నాలో ఇంకా ఇంకిపోలేదు.’ కాని మనకాలంలో ప్రభుత్వమూ, సాంఘికసేవాసంస్థలూ
చేస్తున్న కృషికి డా. లలిత చేసిన కృషి ఏ మాత్రమూ తక్కువకాకపోగా, చాలాసార్లు,
నాబోటి ప్రభుత్వోద్యోగులకి ఆ కృషి నుంచి ప్రభుత్వం నేర్చుకోవలసిందే చాలా
ఉందని అనిపిస్తున్నది కూడా.
తన జ్ఞాపకాలు తలుచుకుంటూ ఆమె ఒకచోట ఇలా రాసారు: ‘ఆ నాటికీ,
ఈ నాటికీ అదే జీవితం, విశ్రాంతిలేని జీవితం. అందుకే ఒకరకంగా నాది
సుసంపన్నమైన జీవితం అని చెప్పుకోవాలి’ అని.
బహుశా హాస్పటల్లో ఉన్న ఈ చివరి మూడువారాలూ విశ్రాంతి అనుకుందామా
అంటే, రెండు రోజుల క్రితం రామకృష్ణగారితో అన్నారట. ‘ఇక్కణ్ణుంచి తొందరగా
డిశ్ఛార్జి అయిపోతే, నేను స్త్రీల సమస్యల గురించి రాద్దామనుకున్న ‘వూంబ్ టు
టూంబ్’ ‘తొందరగా పూర్తి చేయాలి’ అని. ఆ పుస్తకమే కాదు, ఎరుకలవారి పైన ఒక
బృహద్గ్రంథం కూడా ఆమె రాయాలనుకున్నారు. ఇంకా అంతకన్నా బృహత్ప్రణాళిక,
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని 35 గిరిజన తెగలకుచెందిన స్త్రీల పైనా ఆమె ఒక సమగ్ర రచన
తేవాలనుకున్నారు. ‘ఊంబ్ టు టూంబ్ ‘సార్థకంగా జీవించిన అరుదైన మనిషి
డా. వకుళాభరణం లలిత.
2017
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రాష్ట్రగవర్నరుగారు, మాన్య రాష్ట్రముఖ్యమంత్రిగారు, ఈనాటి కావ్యకర్త
వీరప్పమొయిలీగారు, కావ్యావిష్కర్త, ప్రసిద్ధరచయిత్రి, జ్ఞానపీఠ పురస్కారస్వీకర్త
శ్రీమతి ప్రతిభారాయిగారు, పెద్దలారా, మిత్రులారా.
ఒకప్పుడు దాశరథి ‘ప్రతి హృదయంలో రోజూ అఖిలభారత కవిసమ్మేళనం
జరగాలి’ అని కోరుకున్నారు. ఈనాటి సభ అటువంటి కలను సాకారం చేస్తున్నట్టుంది.
రాసిన కథ సాకేత రామకథ. రాసిన కవి కన్నడిగుడు. ఆవిష్కర్త ఒరియా రచయిత్రి.
ఆవిష్కరిస్తున్నది తెలుగు అనువాదాన్ని.
నాకు తెలిసి మా తరంలో మేం చూస్తున్న మొదటి రామాయణ ఆవిష్కరణ
ఇదేనని చెప్పవచ్చు. విశ్వనాథవారి కల్పవృక్షంగాని, పుట్టపర్తివారి జనప్రియ
రామాయణంగాని మేము కళ్ళ తెరవకముందే ఆవిష్కృతమయిపోయాయి. కాని ఈ
కొత్త శతాబ్దంలో మొదటిసారిగా మరొక రామాయణం వెలువడుతున్న ఈ వేడుకలో
భాగం పంచుకోవడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది.
అంతేకాదు, పూర్వరామాయణకవులు వాల్మీకి, భాసకాళిదాసులు, భవభూతి,
ప్రవరసేనుడు, కంబర్, తులసీ, కువెంపు, విశ్వనాథ, పుట్టపర్తి వంటివారంతా
కూడా ఇక్కడ అదృశ్యంగా హాజరయ్యారనే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే
రామాయణం చరిత్రకాదు, మైథాలజీకాదు. అదొక supreme metaphor.
అత్యున్నత రూపకాలంకారం. ప్రతి తరంలోనూ ప్రతి మహాకవీ దాన్ని ఎంతో కొంత
పిండి సారాన్ని రాబట్టాలనే ఆశిస్తూ వచ్చాడు. ఇన్ని యుగాలుగా ఇందరు గానం
చేసినా కూడా ఆ రూపకం ఇంకిపోలేదు. దాని సారం వట్టిపోలేదు. అందుకని
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మరొక కొత్త రామాయణకవి పుట్టినప్పుడల్లా పూర్వమహాకవులంతా ఆ కావ్యం
చుట్టూ మూగుతారనుకుంటాను. మేం చూడలేకపోయిన ఏ కొత్త అందాలు, ఏ
నిగూఢరహస్యాలు ఈ కవి పట్టుకున్నాడా అన్న ఆత్రుతతో వారంతా ఇక్కడకు
చేరారనే అనుకుంటున్నాను. ఇక ఎక్కడెక్కడ రఘునాథ కీర్తన జరిగినా, అక్కడక్కడ
కృతమస్తకాంజలితో మారుతి ప్రత్యక్షమవుతాడుకనుక, ఆయన కూడా మన మధ్య
ఉన్నాడనే నమ్ముతూ నా ప్రసంగం మొదలుపెడుతున్నాను.
ఇది ‘వీరప్పమొయిలి అనే ప్రజాభక్తుడొకరు’ రచించిన సుదీర్ఘ మహాకావ్యం.
5 సోపానాల, 225 ప్రస్థానాల, సుమారు 45000 పంక్తుల ఈ కావ్యానికి ఆయన
‘రామాయణ మహాన్వేషణం’ అని పేరుపెట్టారు. ఒకప్పుడు రామాయణ కల్పవృక్ష
కావ్యావతారిక గురించి చెప్తూ విశ్వనాథ ‘కవి ప్రతిభలోన ఉండును కావ్యగత
శతాంశములయందు తొంబదియైన పాళ్ళు’ అన్నారు. భారతీయ సౌందర్యశాస్త్రం
ప్రకారం కథ ముఖ్యం కాదు. త్యాగరాయకృతిలాగా కథ స్పష్టంగా మనకు
తెలిసిందీ, సుప్రసిద్ధమయిందీ అయి ఉండాలి. ఒక గాయకుడు ఆ కృతికెట్లా తన
మనోధర్మంతో ప్రాణం పోసి ఆలపిస్తాడో, అలాగే కవి కూడా ఆ ప్రసిద్ధకథావస్తువును
తన అనుభూతితో, దర్శనంతో పునర్వ్యాఖ్యానించగలగాలి. కవి ప్రతిభను మనం
చూడవలసింది అక్కడ.
సాధారణంగా కవి ప్రతిభ అతడు ఆ కావ్యాన్ని నిర్మించిన శిల్పాన్ని బట్టీ, ఆ
కావ్యం ద్వారా అతడు ప్రతిపాదిస్తున్న స్వీయదర్శనాన్ని బట్టీ చూడవలసి ఉంటుంది.
ఆ రెండు పార్శ్వాల్లోనూ ఈ కావ్యాన్ని పరామర్శించే ప్రయత్నం చేస్తాను.
మొదటిది కావ్యశిల్పం. ఇందులో అన్ని అంశాల్నీ చర్చించే సమయం లేదు కాబట్టి
వర్ణనాప్రతిభను మాత్రం కొన్ని ఉదాహరణలతో చూపిస్తాను. అసలు వర్ణనలన్నింటికీ
వాల్మీకిదే ఒరవడి. భారతీయకవులంతా తెలిసో తెలియకో వాల్మీకి దారినే నడుస్తూ
వచ్చారు. ఇందులోకూడా కవి, వాల్మీకి ఋతువర్ణనలు, నగర, సాగర, కానన
వర్ణనల్ని వీలైనంతవరకూ అనుసరిస్తూనే తను కూడా కొంత ప్రగాఢమైన వర్ణనలు
చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఉదాహరణకి రామాయణం ఎల్లరకూ కర్ణామృతం అని
చెప్తూ ఇలా అంటాడు:
‘కైక కవ్వముగా, భరతుడి పట్ల మమత అనే సుడిని ఆదిశేషాకృతి పగ్గంగా,
త్రేతాయుగ సాగరాన్ని మంథర మథిస్తే సీతారామలక్షణామృత సుధ ప్రవహించింది,
సాహిత్యసంస్కారం
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ఎల్లరకూ కర్ణామృతమైంది’ అని. మరొకచోట హనుమంతుడు గగనాన్ని ఎట్లా
లంఘించాడో వర్ణిస్తూ ఇలా అంటాడు:
గగనమే సాగరము, చంద్రుడు తెలికలువ
రవి నీటికోడి, పుష్యశ్రవణతార రాయంచ
మేఘాలు పాచి, పునర్వసు తార పెనుమీను
అంగారక గ్రహము అతి పెద్ద మొసలి
ఐరావతము ద్వీపం, స్వాతి గరుడుడు,
సుడిగాలి అలలు, చంద్రకిరణం జలం
నాగయక్షులు గంధర్వులు తామరలు
హనుమయనెడి మహోన్నత నౌక
గగనమను జలధిలో ఓలలాడింది.

ఒక వర్ణన చేస్తే, visualization ఇలా ఉండాలి. ఇటువంటి cosmic చిత్రాన్ని
ఊహించగలినవాడే వాల్మీకిని స్పృశించడానికి అర్హుడనిపిస్తుంది.
అలాగే ఉపమానాలు కూడా. సాధారణంగా అందరూ ఉపమా కాళిదాసస్య
అంటారు. కాని అసలు ఉపమాలంకారమంటే వాల్మీకినే చెప్పుకోవాలి. ఆ మాటకొస్తే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా epic poets అంతా అటువంటి ఉపమాలంకార నిపుణులే.
అందుకనే Homeric simile ని అంత ప్రస్తుతిస్తారు. ఈ కవి కూడా అటువంటి
సామర్థ్యం చూపించగలిగాడనే చెప్పాలి.
ఉదాహరణకి సాయంకాలం ఆకాశమంతా ఎరుపెక్కింది అనడానికి ‘తుంటరి
బాలుడొకడు కుంకుమ భరణి ఎత్తుకుపోతుంటే పైమూత ఊడి నడిచే దారంతా
కుంకుమ పడ్డట్టు ఆకాశమంతా ఎరుపురంగు అల్లుకుందం’టాడు. అయోధ్య విడిచి
అడివికి వెళ్తున్న రాముడిని ఆయోధ్యాపౌరులు పోనివ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నప్పుడు
చివరికి వారికి రాముడే సర్దిచెప్పాడనడానికి ఆయనిచ్చిన పోలిక ఎంత హృద్యంగా
ఉందో చూడండి: ‘పిల్లలు ఆటలాడి వదిలిపెట్టిన బొమ్మల్ని తల్లి సర్దినట్లుగా, రామ
వచనసుధ ఆ జనుల్ని సముదాయించింది’ అంటాడు.
పాత్రచిత్రణలో కూడా కవి గొప్ప నైపుణ్యం చూపించాడు. సౌమిత్రి, ఊర్మిళ.
అహల్య, శూర్పణఖ, శబరి, హనుమలాంటి పాత్రల్ని ఆయన వర్ణించిన తీరు
ఎంతో హృద్యంగా ఉంది. ఎంతో చెప్పవలసినచోట ఒక్క మాటతో కూడా ఆయన
42

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ఎంతోసూచించగలడు. హనుమంతుడిగురించి చెప్తూ అతడు భూమికి, భాస్కరుడికి
మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నవాడు అంటాడు. ఈ మాటలో ఎంతో అర్థముంది.
మొత్తం గాయత్రీమంత్ర రహస్యమంతా ఇందులో ఉందనవచ్చు.
కాని మొయిలీ ప్రతిభ కావ్యశిల్పంలోకన్నా ఆయన సాగించిన అన్వేషణలోనూ,
దాని ఆధారంగా ప్రతిపాదించినదర్శనంలోనూ ఉంది. ఆయనే చెప్పుకున్నట్లుగా అది
‘ఒక చికిత్సాత్మక శుద్ధ అవగాహన’. ఆయన రామాయణాన్ని ఒక వనవాసగాథగా
చూడలేదు. ఆయన దృష్టిలో అదొక అన్వేషణ. సాకేతపురినుంచి కిష్కింధ మీదుగా
లంక దాకా సాగిన యాత్ర. ఈ విషయంలో వాల్మీకి స్పష్టంగానే ఉన్నాడు.
ఆయన రామాయణం అన్నదమ్ముల కథ. అందులో అయోధ్యలో నలుగురు
అన్నదమ్ములున్నారు. రాముడు, భరతుడు, లక్షణ, శత్రుఘ్నులు. వాళ్ళు ఒకరికోసం
ఒకరు అన్నీ వదులుకోగలిగినవాళ్ళు లంకలో కూడా నలుగురు అన్నదమ్ములు:
కుబేరుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు. వాళ్ళు ఒకరినొకరు
ఒదులుకోగలిగినవాళ్ళు. అయోధ్యనీ, లంకనీ వాల్మీకి ఎదురెదురుగా పెట్టి
చూపించాడు. లంక నేటి కాలపు పాశ్చాత్య నగరాల్లాగా స్వర్ణమయభూమి. నేటికాలపు
ప్రపంచంలాగా దానికి పదిముఖాల నాయకత్వం. కాని ఒక్క నైతికసూత్రాన్ని
నమ్ముకున్న సాధారణమానవుడి ధనుర్బాణాలముందు లంక నిలబడలేకపోయిందని
చెప్పడమే వాల్మీకి ఉద్దేశ్యం. ఈ సార్వకాలిక రూపకాలంకారం నుంచి మొయిలి
అదనంగా చెప్తున్నదేమిటంటే, లంకాసంస్కృతి ద్వీపసంస్కృతి, ఏకాంతసంస్కృతి
అని కూడా. మనకు తెలిసిన icons అన్నిటిలోనూ రాముడు అతిపెద్ద inclusive
personality. ఆయన ప్రతి ఒక్కణ్ణీ కలుపుకు పోతాడు. ప్రతి ఒక్కడూ ఆయనే
కోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్టుంటారు. అలాగే రావణుడు స్వభావరీత్యా eliminating.
తనకు నచ్చని ప్రతి ఒక్కణ్ణి నిర్మూలించడమే అతడి ప్రవృత్తి. దాన్నే ద్వీపసంస్కృతి
అంటాడు మొయిలి. అందుకు విరుద్ధంగా ఆయన కిష్కింధను చూపిస్తాడు. కిష్కింధ
ఇప్పటి కర్ణాటక ప్రాంతం కాబట్టి ఆయన తనని అక్కడ place చేసుకున్నాడు.
కిష్కింధాసంస్కృతి సేతుసంస్కృతి అంటాడాయన.
రామాయణమంటే రాముడు నడిచిన దారి. ఆ దారిలో మొయిలి మహాన్వేషణ
చేసాడు. అందులో మూడు ముఖ్యవిషయాలు పట్టుకున్నాడు. మొదటిది, రాముడు
inclusive, మనుషులకీ మనుషులకీ మధ్య సేతువు నిర్మించేవాడని గ్రహించడం.
ఇక రెండవది, ఓపిక పట్టగలగడం. ఇలా అంటున్నాడు:
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కాచుటె కాయకము, కాచినచో కాపుండు
కాచుటయె మంగళము కల్మషదహనక్రియయు
కాచియున్నదట ఊర్మిళయుగతపస్విని
ముదుసలి శబరవ్వ వేడుకతో వేచినది
ఆశించుచు ముక్తిని జటాయువు కాచెను
కాచుచును కాచుచును శంకాభయకోపముల
అదుపులో ఉంచవలె.

ఇక మూడవది, సమకాలీన ప్రపంచానికి పనికొచ్చేది, రాముడు నడిచిన దారి
నలుగుర్నీ కూడగట్టేదారిగా చూడటం. బ్బందనిర్మాణ శక్తి ఐక్యమంత్రమే రామాయణ
మహాన్వేషణాగానమంటాడు కవి. నలుగురినీ కలుపుకుంటూ, ఒక బృందాన్ని
నిర్మించి, ఓపిగ్గా నువ్వు కోరుకోవలసిందేమిటి?
దిగంతముల కావల
రవితారల కావల, మబ్బులకావల, పాతాళ
తిమిరమునకావల, మనసు బుద్ధియు పారనిమ్ము

ఆద్యంతం కావ్యాన్ని నడిపించిన సారాంశమేమిటి? ‘త్యాగేనైకేనేవ అమృతత్వ
మానశుః’ అనే ఉపనిషద్వాక్యమే మళ్ళా కవి మాటల్లో ఇలా వినిపిస్తుంది:
ఆత్మసాధనలోన నీవార్జించిన జ్ఞానమును
పాలనుండి నీవు పొందిన వెన్నను, నేతిని
హే మానవశ్రేష్ఠుడ, జగమునకిచ్చివేయుము.

రామాయణగాథలో మహిమ ఏమిటంటే ఆ కథాఝరిని అనుసరిస్తూ
పోయినవారికి, అది కవులుగానీ, కళాకారులుగానీ లేదా కేవలం పాఠకులుగానీ,
వారికై వారికొక స్వీయ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. ఇందులో అటువంటి మహిమాన్విత
వాక్యమొకటి కనబడి నన్ను నిశ్చేష్టుణ్ణి చేసింది. చివరిసోపానంలో రావణవధ
అయినతరువాత, శోకవిహ్వలుడైన విభీషణుణ్ణి ఓదార్చి రాముడిట్లా అంటాడు:
‘రావణత్వమును పెరికితిని, అయిననేమి రావణుని కాపాడలేకపోతిని’

ఇది నిజంగా రామహృదయాన్ని ఆవిష్కరించగలిగిన వాక్యం. దక్షిణ
ఆఫ్రికాని తెల్లజాతి పాలననుంచి విడుదలచేసినప్పుడు ఎవరో మండేలా గురించి
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ఒకమాటన్నారు. ‘ఆయన గాంధీ చెయ్యలేకపోయిన పని చెయ్యగలిగాడు. దేశం
విడిపోకుండా, దేశ స్వాతంత్ర్యం సాధించాడని.’
21 వ శతాబ్దానికి గురజాడ కోరుకున్న యుద్ధరహితప్రపంచం కావాలి.
అందుకనే మొయిలి, తాను యుద్ధవర్ణన చెయ్యవలసివచ్చినందుకు క్షమించమని
కావ్యదేవిని వేడుకున్నాడు. తాను నిస్పృహతో మాత్రమే, కథ కోసం మాత్రమే
యుద్ధవర్ణన చెయ్యవలసివచ్చిందని చెప్పకున్నాడు.
తన యథార్థసంకల్పాన్ని ఆయన సుగ్రీవాజ్ఞగా ఇలా ప్రకటించాడు.
తుదిసందేశమిది మీరెల్లరు వినుడు, జన
శక్తియు ధనశక్తియు భారతమున కలవు
అయిననేమి, ద్వేషశిఖ రగిలిమండుచున్నది
ప్రేమకరుణల తరువు కాలి మసియగుచున్నది
అధిగమింతుము దాని విషకళంకము బాపి
సమభావ సమచిత్తానురాగము పెంచెదము
నమ్మకమును పెంచి ఒక్కటిగ శ్రమింతము
ఒక్కటిగనేర్చుకుందము, ఒక్కటిగ బ్రదుకుదము
శ్రీరాముడనుగ్రహించిన మహాన్వేషణాపథ
మును విడువక సాగుదము

వేదాలు చివరికి చెప్పిన మాటే:
సమానీ వ ఆకూతి: సమానా హృదయాని వః
సమానమస్తు వో మనో యథా వః సుసహాసతి.

గురజాడ చెప్పిందీ ఇదే;
ఎల్లలోకమువొక్క ఇల్లై, వర్ణభేదములెల్ల కల్లై
వేలనెరుగని ప్రేమబంధము వేడుకలు కురియన్

ఉపనిషత్తులు, ఆధ్యాత్మరామాయణం, యోగవాశిష్టం, శంకరరామానుజ,
మధ్వాచార్యులు, బసవేశ్వరులు, అబ్రహాం లింకన్, గాంధీ, మండేలాల బోధనల్ని
వంటబట్టించుకుని మొయిలీ కన్న కల రామాయణ మహాన్వేషణం.
2012
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అపురూపమైన కానుక
‘స్వభావరమణీయ’

మనీ, ‘ఏ గాథల మాధుర్యం ముందు అమృతం కూడా
తక్కువనిపిస్తుందో అటువంటి గాథాకోశమ’నీ తనకుతానే చెప్పుకున్న గాథాసప్తశతి
భారతీయ కావ్యసాహిత్యంలో అత్యుత్తమంగా చెప్పదగ్గ మొదటి పదిరచనల్లో
ఒకటి. అందులోంచి 300 గాథల్ని ఎంపిక చేసి ప్రముఖకవి, పండితులు నరాల
రామారెడ్డిగారు అనువాదం చేసిన ఈ సంకలనం తెలుగుసాహిత్యానికొక
అపురూపమైన కానుక.
గాథాసప్తశతి ఒక రాజకీయసిద్ధాంతాన్నో, ఒక ధార్మికమతాన్నో
బలపరచటానికో, ప్రచారంచేయటానికో పూనుకొన్నరచనకాదు. సాధారణ
లౌకికజీవితాన్ని, దాని సంతోషమయ, సౌందర్యమయ పార్శ్వాలలో పట్టుకున్న
రచన. గ్రామాలు, పంటచేలు, మట్టిబాటలు, ఋతువులు, అడవులు, మర్రిచెట్లు,
నేరేడువనాలు, ఆదివాసులు, రైతులు, వాళ్ల కుటుంబాలు, కొడుకులు, కోడళ్లు,
అత్తలు, మేనత్తలు, చిలుకలు, గోరింకలు, చైత్యాలు, దేవాలయాలు, ఇసుకమేటలు,
రెల్లుదుబ్బులు వంటి సాధారణ జీవితదృశ్యాలతో కూడుకున్న కవిత్వం.
నర్మదా, గోదావరి పరీవాహకప్రాంతాల్లో, దక్కన్పీఠభూమిలో వికసించిన తొలి
కవిత్వమది. నిన్న, నేడు, రేపు కూడా మార్పులేకుండా నడుస్తుండే సాధారణ
భారతీయగ్రామీణచిత్రాన్ని ఎంతో తాజాదనంతో వర్ణించిన కవిత్వమది.
అలాగని గాథాసప్తశతి కేవలం చదివి ఆనందిస్తే చాలదు. లోతుగా
అధ్యయనం చేయాలి. అందుకు మూడు కారణాలు: ఒకటి, చారిత్రకంగా
గాథాసప్తశతి తక్కిన భారతీయ సాహిత్యాలమీద చూపించిన ప్రభావం, రెండవది,
భారతీయకావ్యమీమాంసకులు చర్చించిన ఎన్నో అంశాలకు ఈ ప్రాకృతగాథలు
ఉదాహరణలుగా నిలబడటం. ఇక మూడవది, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, సమకాలిక
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ఆధునిక సాహిత్యసందర్భంలో ప్రపంచమంతటా గాథాసప్తశతికి లభిస్తున్న సరికొత్త
ఆదరణ. ఈ మూడింటినీ వరుసగా పరిశీలిద్దాం.

2

గాథాసప్తశతి

క్రీ.శ. 78లో పరిపాలన చేసిన హాలశాతవాహనుడు సంకలనం
చేశాడనే ఒక భావన ప్రచలితంగా ఉంది. కాని ఈ విషయంమీద ఎన్నో సందేహాలు
ఇప్పటికీ తీరకుండానే ఉన్నాయి. ఈ సంకలనం గురించి మనకు తెలిసినంత వరకూ
మొదటిసారిగా బాణభట్టు తన హర్షచరిత్రలో ప్రస్తావించాడు. ప్రసిద్ధమైన ఆ శ్లోకం
ఇది:
అవినాశినమ్, అగ్రామ్యమ్అకరోత్శాతవాహనః
విశుద్ధజాతిభిః కోశమ్రత్నైరివ సుభాషితః

ఈ సంకలనవిశేషాల గురించి 6వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ శ్లోకం కన్నా
ముందటివి మరే ఆధారాలు దొరకటం లేదు. గాథాసప్తశతిలో మొదటి శతకంలో
3వ గాథలో ఇలా ఉంది:
సప్తశతాని కవివత్సలేన కోటేర్మధ్యే
హాలేన విరచితాని సాలంకారాణామ్గాథానామ్

‘కవివత్సలు’డైన ఈ హాలుడూ, అనేక పురాణాలు పేర్కొన్న 30మంది
ఆంధ్రరాజుల్లో 17వ రాజైన హాలుడూ ఒకరేనని ఒక నమ్మకం. కాని క్రీస్తు తరువాత
మొదటిశతాబ్దం నాటికి ప్రాకృతం ఇంకా తొలిదశ ప్రాకృతంగానే ఉందనీ,
గాథాసప్తశతిలో కనవచ్చే కావ్యభాషస్థాయికి చేరలేదనీ సుప్రసిద్ధ ప్రాకృతభాషావేత్త
ఎ.సి.ఊల్నర్ అభిప్రాయపడ్డాడు . గాథాసప్తశతి ప్రభావం కాళిదాసు మీద స్పష్టంగా
కనబడుతున్నందువల్ల ఈ కవిత్వం అశ్వఘోషుడికి, కాళిదాసుకీ మధ్య కాలంలో
సంకలనం చేయబడి ఉండాలనీ, అంటే క్రీ.శ. 2-3 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో
ఈ సంకలనం జరిగి ఉండాలనీ ఇప్పుడు భావిస్తున్నారు. కాని ఏదైనా సంకలనస్థాయికి
చేరిందంటేనే ఆ కవిత్వం అప్పటికే ఎంతోకాలంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంటూ, నెమ్మదిగా
జనస్మృతినుంచి జారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని అర్థం. అలా చూసినట్లయితే క్రీస్తు
తరువాత 2వ శతాబ్దపు ప్రారంభం నుంచి ఈ కవితలు అల్లబడి జనం నోళ్లల్లో
సాహిత్యసంస్కారం
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నలుగుతూ ఉండేవనీ, 3వ శతాబ్దం మొదట్లో సంకలనం అయ్యాయనీ అనుకోవలసి
ఉంటుంది.
గాథాసప్తశతి ప్రాకృతగాథాఛందస్సుని అనుసరించింది. గాథ అంటేనే
పాడుకునేదని. ఈ గాథావృత్తం 12, 18, 12, 15 మాత్రల నాలుగు పాదాల
ఛందస్సు. దీన్ని సంస్కృతంలో ఆర్యావృత్తంతో పోల్చినప్పటికినీ ఇది సంగం
కాలంనాటి తమిళ ఛందస్సులకు మరింత చేరువుగా ఉందని ఇప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు.
ఈ విధంగా చూసినట్లయితే క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దం నుంచి 8వ శతాబ్దం దాకా
సుమారు 5 శతాబ్దాలపాటు మధ్య, దక్షిణ భారతీయసాహిత్యాల్ని గాథాసప్తశతి
అపారంగా ప్రభావితం చేసిందని చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఇందులో మొదటగా
ప్రాకృతసాహిత్యంమీద చూపించిన ప్రభావాన్ని చెప్పుకోవాలి. గాథాసప్తశతి
అడుగుజాడల్లోనే క్రీ.శ. 7వ శతాబ్దంలో జైనవల్లభుడనే జైనసాధువు ‘వజ్జాలగ్గమ్’
పేరిట ప్రాకృత కవితలు సంకలనం చేశాడు. గాథాసప్తశతిలోనూ, వజ్జాలగ్గంలోనూ
82 గాథలు సమానంగా చోటుచేసుకున్నాయి. అలాగే రాజశేఖరుడి ‘కర్పూరమంజరి’,
ప్రవరసేనుడి ‘సేతుబంధం’ వంటి ప్రాకృతకావ్యాలపైన కూడా గాథాసప్తశతి
ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. ఇక సంస్కృతసాహిత్యం విషయానికొస్తే
కాళిదాసు మీద గాథాసప్తశతి ప్రభావాన్ని ఎందరో పండితులు స్పష్టంగా వివరించి
ఉన్నారు. ముఖ్యంగా తిరుమల రామచంద్ర ఈ ప్రభావాన్ని ఎంతో సూక్ష్మస్థాయిలో
పట్టుకున్నారు. కాళిదాసు రాసిన కావ్యనాటకాల్లోని అపురూపమైన ఋతువర్ణనలూ,
గ్రామీణదేశ చిత్రణలూ, శృంగారసాత్త్వికభావాలూ ఎవరెవరిని ప్రభావితం చేసాయో
వారంతా కూడా పరోక్షంగా గాథాసప్తశతి ప్రభావానికి లోనయ్యారనే చెప్పవచ్చు.
ఇది కాక గోవర్థనాచార్యుడనే కవి ‘ఆర్యాసప్తశతి’ అనే సంస్కృత ముక్తకసంకలనాన్ని
పూర్తిగా గాథాసప్తశతి పద్ధతిలోనే కూర్చాడు. ఈ ప్రభావం మధ్యయుగాల హిందీకవి
బిహారి రాసిన ‘సత్సయి’ దాకా కొనసాగడం మనం చూడవచ్చు.
ఇంతకన్నా విశిష్టమైన ప్రభావం గాథాసప్తశతి సంగం సాహిత్యంపైన
చూపించిందని ఇప్పుడు గుర్తించగలుగుతున్నాం. క్రీ.శ. 1-3 శతాబ్దాల మధ్యలో
సంకలితమైన ‘కురుంతొగై’ 205 మంది కవులు చెప్పిన 402 కవితల సంకలనం.
ఆ కవితలు ఒక్కొక్కటీ 4-9 పంక్తుల కవితలు. ఆ కవిత్వలక్షణాల్ని తొల్కాప్పియం
అనే సంగం కాలంనాటి సాహిత్యలక్షణగ్రంథం ఎంతో నిర్దుష్టంగా వివరించినప్పటికీ
ఆ కవితల వెనక గాథాసప్తశతి నీడ మనకు స్పష్టంగా కనపడుతూనే ఉంటుంది.
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కురుంతొగై, తొల్కాప్పియంలు చూపించిన దారిలో ఐదుగురు తమిళకవులు ఐదు
భూభాగాలను ఐదు ప్రణయావస్థలుగా తీర్చిదిద్ది చెప్పిన కవిత్వం 4వ శతాబ్దం నాటికి
‘ఐంగురునూరు’ అనే పేరిట వెలువడింది. ఒక్కొక్కటీ 3-6 పంక్తుల నిడివిగల 500ల
కవితల ఆ సంకలనం స్పష్టంగా గాథాసప్తశతి తరహా సంకలనమేనని మనం స్పష్టంగా
చెప్పవచ్చు. తదనంతర తమిళభక్తి కవులైన నాయన్మార్లు, ఆళ్వారులు రచించిన
పదికాలు, పాశురాలు భగవంతుణ్ణి కేంద్రంగా చేసుకుని చెప్పిన కవితలైనప్పటికీ, అవి
స్పష్టంగా సంగంకాలంనాటి కవితాసంప్రదాయాల పాదులో వికసించిన పువ్వులే.
ఆ విధంగా కూడా గాథాసప్తశతి ప్రభావం ఎన్నో శతాబ్దాలపాటు తమిళదేశంలో
పరోక్షంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది.
గాథాసప్తశతిలోని ప్రాకృతాన్ని మహారాష్ట్రి ప్రాకృతంగా పిలుస్తున్నారు.
మహారాష్ట్రలో మరాఠీసాహిత్యం వికసించడం మొదలుపెట్టాక జ్ఞానదేవుడు
విరహిణీఅభంగాల రూపంలో రచించిన భక్తిపూర్వకప్రణయ కవితలకి గాథాసప్తశతి
మూలమని చెప్పటంలో అతిశయోక్తి లేదు. గాథాసప్తశతిలోని వర్ణనలూ,
ఉపమానాలూ, వ్యంగ్యస్ఫురణలూ జ్ఞానదేవుడి కవిత్వానికి మూలద్రవ్యంగా
సమకూరాయి. జ్ఞానదేవుడి ప్రభావానికి లోనై నామదేవుడు, ఏకనాథ్, తుకారామ్ల
మీదుగా వికసించిన మహారాష్ట్ర భక్తికవిత్వంలోనూ, మరొకవైపు నామదేవుడి
ద్వారా కబీర్, సూరదాస్, రైదాస్ల మీదుగా వికసించిన హిందీభక్తి కవిత్వంలోనూ,
ఇంకొకవైపు తిరిగి నామదేవుడి ద్వారా నానక్ ద్వారా వికసించిన సిక్ఖు భక్తి
కవిత్వంలోనూ కూడా గాథాసప్తశతి ప్రభావం అంతర్లీనంగా ప్రవహిస్తూ ఉందని
ఈరోజు మనం ఎన్నో ఉదాహరణలతో గుర్తుపట్టవచ్చు.
కాబట్టి గాథాసప్తశతి అధ్యయనమంటే ఎన్నో విశిష్ట భారతీయసాహిత్యాల
మూలశక్తిని అధ్యయనం చేయటమన్నమాట.
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ఒకవైపు తన సమకాలీన, తదనంతర కవిపరంపరను మాత్రమే కాక, క్రీ.శ. 6వ
శతాబ్దం నుండి 18వ శతాబ్దం దాకా వెయ్యేళ్లకు పైగా కావ్యమీమాంసకుల
భావపరంపరను కూడా గాథాసప్తశతి గాఢంగా ప్రభావితం చేసింది. బాణభట్టు
మొదలుకొని పండిత జగన్నాథరాయల దాకా ప్రసిద్ధ సాహిత్య ఆలంకారికులంతా
గాథాసప్తశతిని పేర్కొనకుండా ఉండలేకపోయారు. ఏ ఆలంకారికుడు ఎటువంటి
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49

సాహిత్యసిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినా అందుకు మద్దతుగా గాథాసప్తశతి నుంచి ఎన్నో
కొన్ని గాథల్ని ఉదాహరించకుండా ఉండలేకపోయాడు. భోజుడి ‘శృంగారప్రకాశం’,
‘సరస్వతీకంఠాభరణం’, ఆనందవర్ధనుడి ‘ధ్వన్యాలోకం’, దానిపైన అభినవగుప్తుడి
‘లోచనం’, కుంతకుడి ‘వక్రోక్తిజీవితం’, ధనంజయుడి ‘దశరూపకం’, మమ్మటుడి
‘కావ్యప్రకాశం’, విశ్వనాధుడి ‘సాహిత్యదర్పణం’ వంటి ప్రసిద్ధ ఆలంకారికగ్రంథాల్లో
గాథాసప్తశతి కవితలు ఎన్నో సాహిత్యసిద్ధాంతాలకు పాఠ్యప్రకరణాలుగా నిలబడ్డాయి.
ఇంకా విచిత్రమేమిటంటే, ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన ఆనందవర్ధనుడు
తన సిద్ధాంతానికి మద్దతుగా గాథాసప్తశతిని ఉదాహరిస్తే, ఆ ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని
తూర్పారబట్టిన మహిమభట్టు తన ‘వ్యక్తివివేకం’లో తన వాదానికి ఉదాహరణగా
తిరిగిమళ్లా గాథాసప్తశతి నుంచే కవితలను ఎత్తిచూపాడు.
భారతీయ సాహిత్యవివేచనకు మూలస్తంభాల్లాంటి ఈ గొప్పగ్రంథాల్లో
గాథాసప్తశతి గురించి ఇంత ప్రముఖంగా ప్రస్తావించడం సంతోషం కలిగించే
విషయమే అయినప్పటికీ, ఆయా సాహిత్యకారులు గాథాసప్తశతిని సరిగానే అర్థం
చేసుకున్నారా, సరైన తావుల్లోనే ఆ కవితల్ని ప్రస్తావించారా అన్నది మరింత లోతుగా
పరిశీలించవలసిన విషయం. సంస్కృత ఆలంకారికులు గాథాసప్తశతిలో కవిత్వం
పొంగిపొర్లుతున్నదనే సత్యాన్ని గుర్తుపట్టినప్పటికీ ఆ సత్యాన్ని తమ సిద్ధాంతాల
చట్రంలో ఇరికించే ప్రయత్నంలో ఆ కవితలను సక్రమంగా వివేచించలేకపోయారనే
నేడు మనం భావించవలసి ఉంటుంది. ఇందుకు రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి,
ప్రసిద్ధసంస్కృతఆలంకారికులంతా గాథాసప్తశతి అనంతరం ప్రభవించినవారే.
అంతేకాక, వారు వివిధరకాల తాత్త్వికనేపథ్యాలలో తమ ఆలంకారిక సిద్ధాంతాలను
నిర్మిస్తూ తమ తమ తాత్త్వికభూమికల్లోంచి గాథాసప్తశతిని అర్థం చేసుకోవడానికి
ప్రయత్నించారు. కాని గాథాసప్తశతి కవితలు వికసించినప్పటి తాత్త్విక
సామాజికనేపథ్యమూ ఆయా ఆలంకారికుల తాత్త్వికనేపథ్యమూ ఒకటికాదు.
ఉదాహరణకి ‘ధ్వన్యాలోకం’ రాసిన ఆనందవర్ధనుడు వైష్ణవసంప్రదాయానికి
చెందిన మీమాంసకుడు కాగా, ఆ ధ్వన్యాలోకం పైన అద్భుతమైన భాష్యం రాసిన
అభినవగుప్తుడు ప్రత్యభిజ్ఞసంప్రదాయానికి చెందిన శివాద్వైతి. వేదాంతి దృష్టిలో
శరీరం వేరు, ఆత్మ వేరు. శరీరం ఒక ఆధారం మాత్రమే. కాని ఆత్మ శాశ్వతం.
అందువల్ల ఆ ఇద్దరు ఆలంకారికులూ కూడా కవిత్వాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు రసధ్వనిని
ఆత్మగా భావిస్తూ, తక్కిన కావ్యభాగాలను కావ్యశరీరంగా గుర్తించేప్రయత్నం చేశారు.
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కాని వారి వివేచనాసందర్భమూ, గాథాసప్తశతి రచనాసందర్భమూ ఒకటికావు.
గాథాసప్తశతి కవితలు రచించిన కవులు వేదాంతులు కారు. రెండవశతాబ్దినాటి
దక్షిణభారతీయజీవితమూ, అభినవగుప్తుడినాటి 11వ శతాబ్ది కాశ్మీరసమాజమూ
ఒక్కలాంటివి కావు. ఈ సమస్య ప్రతిఒక్క భారతీయ ఆలంకారికుడికీ వర్తిస్తుంది.
కాబట్టి గాథాసప్తశతి కవితలను ఆయా ఆలంకారికులు అర్థంచేసుకున్న తీరుని,
వారివారి తాత్త్వికతల నేపథ్యంలో, మరొకసారి పునర్వివేచించవలసిన ఆవశ్యకత
ఉంది.
అంతేకాదు, ఆయా సిద్ధాంతకారులు కావ్యాత్మ ఏది అన్న ప్రశ్నవేసుకుని
అందుకు తమకు తోచిన సమాధానం తాము ప్రతిపాదిస్తూ అందుకు ఉదాహరణగా
సంస్కృతం నుంచీ, ప్రాకృతంనుంచీ కవితల్ని ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు ప్రాకృతకవితల పట్ల,
ముఖ్యంగా గాథాసప్తశతి కవితల పట్ల, కొంత చిన్నచూపు చూశారనే అనుకోవలసి
ఉంటుంది. ఈ కవితలు ‘అగ్రామ్యా’లని స్వయంగా బాణభట్టు వంటివాడే అన్నప్పటికీ,
కావ్యశాస్త్రజ్ఞులు వాటిని కొంత తక్కువస్థాయి అభిరుచికి చెందిన కవిత్వంగానే
భావించారు. ముఖ్యంగా ధ్వనివేత్తలు గాథాసప్తశతి కవితల్ని అత్యున్నతస్థాయికి
చెందిన రసధ్వనికి కాకుండా, రెండవ తరహాకు చెందిన వస్తుధ్వనికీ, కావ్యాలలో
రెండవ తరహాకు చెందిన గుణీభూతవ్యంగ్యానికీ ఉదాహరణలుగా పేర్కొన్నారు. కాని
వారు ఉదహరించిన గాథలే, వారు ప్రతిపాదించిన ప్రమాణాల ప్రకారమే, అత్యున్నత
స్థాయి కవిత్వానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి. ఇందుకు రెండు ఉదాహరణలు
చూద్దాం :
ఒకటి, ధ్వన్యాలోకంలో రెండవ ఉద్యోతంలో పేర్కొన్న ఈ గాథ:
చిత్రమగునత్త! మనయూరిచెఱువునందు
ఎత్తిపడవేసిరెవ్వరో ఇంత నింగి
నలినషండమ్ములిసుమంత నలుగలేదు
ప్రాణభయముననెగురదు హంసగణము (2-10)

‘అత్తా! ఎవరో ఆకాశాన్ని మన ఊరి చెరువులో ఎత్తి పడేశారు. అయినా ఒక్క
తామరపూవు కూడా నలిగిపోలేదు. ఒక్క హంస కూడా ప్రాణభీతితో పైకెగిరిపోలేదు.’
ఈ కవిత వినగానే మనలో వెంటనే అపరిమితమైన ఆనందతరంగమొకటి
ఉవ్వెత్తున లేవటం మనకి అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే. అయితే ఈ అనుభవాన్ని
సాహిత్యసంస్కారం
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పరిశీలించే క్రమంలో ఈ కవితద్వారా కలుగుతున్న ఆనందమెటువంటిది అని
ఆలోచిస్తూ ‘ఇక్కడ ప్రతీయమానంగా గోచరిస్తున్న అర్థం అస్పష్టంగా దేనితోనో
కలిసిపోయినట్టో లేదా వాచ్యార్థానికే అనుగుణంగానే ఉన్నట్టో కనిపిస్తుంది కాబట్టి
దీన్ని ధ్వనిప్రధానకావ్యంగా భావించలేమ’ని ధ్వనికారుడు అన్నాడు. దీనిమీద
వివరణ ఇస్తూ అభినవగుప్తుడు ఈ కవితలోని సౌందర్యమంతా వాచ్యార్థం వల్లనే
లభిస్తోందన్నాడు. కాని ఈ మాటలు నిజమేనా?
ఈ ఇద్దరు ప్రసిద్ధ ఆలంకారికులు కూడా ఈ కవిత పలుకుతున్న స్త్రీలో
ముగ్ధత్వాన్నిమాత్రమే చూశారు. కాని ‘చెరువులో ఆకాశాన్ని విసిరేశారు’ అనే మాటలో
వాచ్యార్థంకన్నా ప్రతీయమానార్థమే బలంగా ఉంది. ఎంత అమాయకురాలైన
బాలికయినా కూడా చెరువులో ఆకాశం ప్రతిబింబాన్ని చూసి దాన్నెవరో అందులో
పడేశారని అనుకుంటుందని అనుకోలేం. నిస్సందేహంగా ఆ మాటలో ఒక గ్రామీణ
బాలిక అమాయకత్వం కన్నా, ఆ గ్రామీణ బాలిక నోటిద్వారా ఒక అద్భుతకవితోక్తిని
పలికిస్తున్న ప్రౌఢకవి చమత్కారమే ప్రధానంగా ఉంది. అలాగని, ఇందులో ఉన్నది
వస్తుధ్వని అనుకుంటే అది పొరపాటే. నిస్సందేహంగా ఇది అద్భుత రసాన్వితమైన
కవిత. చెరువులో కనిపిస్తున్న ఆకాశం వల్ల స్థాయీభావంగా ఉన్న విస్మయం
అద్భుతరసంగా పరిపక్వం చెందుతోంది. అయితే ఈ రసం మరొక స్పష్టమైన
వ్యంగ్యార్థాన్ని స్ఫురింపచేయటం లేదు కాబట్టి దీన్ని ధ్వన్యాలోకకారుడు రసధ్వనిగా
చెప్పలేకపోయాడు. ఈ కవిత వినగానే ఇక్కడ ప్రతీయమానార్థం ‘ప్రమ్లిష్టత్వం’గా
భాసిస్తోందని గుర్తుపట్టాడుకానీ దాన్ని ధ్వనిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధపడలేదు.కాని
ఇదేదో ధ్వనిని అస్ఫుటంగానైనా మేల్కొల్పకుండా ఉండటంలేదని అతడే గుర్తించాడు.
బహుశా పల్లెటూరి బాలిక నోటివెంట పలికించిన ఈ కవితను సంస్కృతకావ్యాలకు
సమానమైన కవిత్వంగా అంగీకరించడానికి అతడికి మనసొప్పకపోయుండాలి. కాని,
ఆనందవర్ధనుడు, అభినవగుప్తుడు చేసిన వర్గీకరణ ప్రకారమే చూసినా కూడా ఇది
అభిదామూల, సంలక్ష్యక్రమ అర్థశక్తిమూల, కవినిబద్ధవక్తృప్రౌఢోక్తిమాత్రనిష్పన్నశరీర
ధ్వని అనే భావించవలసి ఉంటుంది.
ఇటువంటిదే మరొక ఉదాహరణ చూద్దాం. ‘కావ్యప్రకాశం’ ద్వితీయోల్లాసంలో
మమ్మటుడు ఒక వ్యంగ్యార్థం మరొక వ్యంగ్యార్థాన్ని వ్యంజింపచేయడానికి
ఉదాహరణగా ఈ గాథను పేర్కొన్నాడు:
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కమలపత్రాన నిశ్చలగాత్రమొప్ప
కొంగయొక్కటి సొబగులు కుప్పవోసి
స్వచ్ఛదీప్తుల మరకతపాత్రమీద
సొంపులీనెడి నవశంఖశుక్తివోలె (1-4)

ఈ కవితలో వాచ్యార్థం స్పష్టమే. కాని ఇందులో ఒక వ్యంగ్యార్థం కూడా
పలుకుతున్నదనీ, ఆది రెండుస్థాయిల్లో ఉందనీ మమ్మటుడు చెప్తున్నాడు. మొదటి
స్థాయిలో ఆ కొంగ నిశ్చలంగా ఉందని చెప్పడంవల్ల అది నిర్భయంగా ఉందనే
వ్యంగ్యార్థం ప్రతీయమానమవుతోందన్నాడు. అక్కడితో ఆగకుండా, ఆ కొంగ
నిర్భయంగా ఉందనే వ్యంగ్యార్థం అది నాయికానాయకులు కలుసుకోవడానికి
అనువైన సంకేతప్రదేశమనే మరొక వ్యంగ్యార్థాన్ని సూచిస్తోందంటున్నాడు.
ఈ కవిత వినగానే గొప్ప ఆనందం కలగడం మనకి అనుభవంలోకి వస్తున్న
విషయమే. కాని ఈ ఆనందాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడంలో వ్యాఖ్యాత
ఎంత తప్పుదోవ తొక్కాడో చూడండి. ఇందుకు కారణం కావ్యప్రకాశకారుడి దృష్టిలో
గాథాసప్తశతికవితలు ‘గ్రామ్య’ కవితలనే భావనబలంగా ఉండటమే.
మమ్మటుడు వంటి అగ్రశ్రేణి ఆలంకారికుణ్ణి నేనిట్లా ఎత్తిచూపడం
దుందుడుకుతనంగా కనిపించవచ్చుగాని, ఈ అసంతృప్తిని ప్రకటించకుండా
ఉండలేకపోవడంలో నేనే మొదటివాణ్ణి కాను. అధునిక భారతీయ కావ్యమీమాంసకుల్లో
ఎంతో గణుతికెక్కిన టి.ఎన్.శ్రీకంఠయ్య ఇలా అన్నాడు:
‘(ఇక్కడ) తెలుపు, ఆకుపచ్చరంగులు ఎంతో ఒద్దికగా ఇమిడిపోయాయి.
పెద్దతామరాకుమీద నిశ్చలంగా ఆ రంగులమధ్య నిశ్చలంగా నిల్చున్న ఆ పక్షి
కూడా ఆ ప్రశాంతవాతావరణంలో చుట్టూ ఉన్న అచేతనపరిసరాల్లో ఒక
భాగమైపోయి, చూపరుల హృదయాలకూ, నేత్రాలకూ కూడా ఒక నిశ్చలత్వాన్ని
తీసుకొస్తోంది. ఇక్కడ కవి తీసుకొస్తున్న పోలిక కూడా ఎంతో హృద్యంగానూ,
ఔచిత్యవంతంగానూ ఉంది. అయితే, కేవలం కవి సామర్ధ్యాన్ని వెల్లడించడంతో
ఆగిపోకుండా అది ఆ దృశ్యంలోని పరమనిశ్శబ్దాన్ని ఎత్తిచూపిస్తూ మన
మనసు శాంతపడటానికి దారి సుగమం చేస్తోంది. ప్రశాంతప్రకృతిని
చూసినప్పుడల్లా మనసు తేటపడటం భావుకులైనవాళ్ళకి చాలాసార్లు
అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే. తాను చిత్రించిన ఒక దృశ్యం ద్వారా
సాహిత్యసంస్కారం
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అటువంటి మనఃస్థితిని మనకు కలిగించడంలో కవి కృతకృత్యుడయ్యాడు.
మనం గ్రహిస్తున్న ఆనందమిటువంటిదని మనకు తెలిస్తే చాలు. కాని
కొందరు వ్యాఖ్యాతలు, బాగా చదువుకున్నవాళ్ళు, ఈ అంశాన్ని విస్మరించి,
ఈ కవిత చుట్టూ పెద్ద గోడలాగా ఒక ప్రణయకథనాన్ని నిర్మించిపెట్టారు.
వాళ్ళ వ్యాఖ్యానానికున్న ఒకే ఒక్క ఆధారం ఆ కవితలో ‘పశ్య’ అన్న పదం
మాత్రమే..కాని ఇంత తెలివిగా నిర్మించిన వ్యాఖ్యానం వల్ల నిజంగా ఎటువంటి
సంతోషం చేకూరుతుంది? ఇలా అడిగితే, ఈ కవితలో, మొదట ధ్వనించేది
సమాగమశృంగారమనీ, ఆ పైన స్ఫురించేది విప్రలంభ శృంగారమనీ
జవాబిస్తారు. ఇలా వ్యాఖ్యానించుకుంటూపోతే, ఏ సందర్భంలోంచైనా
ఎటువంటి రసాన్నైనా పిండవచ్చు!..ఇది కవిత్వానికీ, ధ్వనిసిద్ధాంతానికీ
కూడా తీరని అపచారం’
( ఇండియన్పొయెటిక్స్, 2001, పే.274-275).

కాని ఆధునిక కవిత్వవేత్తలు ఈ కవితలో నిశ్శబ్దాన్ని సులువుగా గుర్తుపట్టగలరు.
‘కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం’ (1987) అనే తన ప్రసిద్ధ వ్యాసంలో ప్రసిద్ధకవి ఇస్మాయిల్
ఇలా రాశారు:
‘మన చుట్టూ ఉన్న ఆనుభవిక ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించడమే కవిత్వలక్ష్యం...
అనుభవాన్ని అనుభవంగానే ప్రత్యక్షంగా అందించడం కవిత్వం పని.
అంటే మనం సృష్టించుకున్న కొన్ని శబ్దాలలోకి మనల్ని ఆవరించి ఉన్న
మహానిశ్శబ్దాన్ని, ఆనుభవిక మహాప్రపంచాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కవిత్వ
లక్ష్యమన్నమాట.’ (పే.143)

అలాగే అనుభవం సంపూర్ణంగా అందటమంటే ఏమిటి, అలా అందిందని ఎలా
తెలుస్తుంది? ఈ ప్రశ్నకు కూడా ఆయన ఇలా జవాబిచ్చారు.
‘నిజమైన కవిత్వానుభవంలో ఆత్మపరభేదాలు లయిస్తాయి. అనుభవించే
మనస్సూ, అనుభవింపబడే వస్తువూ వేరు వేరు కాదు. రెండూ కలిసి ఒకటే
అనుభవం...ఈ అనుభవం ఆత్మాశ్రయమూ కాదు, వస్త్వాశ్రయమూ కాదు.
ఏకకాలమందు రెండూను. నిజానికి కవిత్వానుభవమంటే ఆవశ్యకంగా ఇదే.
విషయీ, విషయ భేదాలు చెరిగిపోయినప్పుడే కవిత్వం ఉద్భవిస్తుంది’ (కరుణ
ముఖ్యం, పే.17-18)
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యథార్థానికి ఒక కావ్యవాక్కును వినగానే దానిలోని అభిధ, లక్షణ వ్యాపారాల్ని
దాటి గోచరించే మరొక ప్రతీయమానార్థం ఉంటుందనీ దాన్నే ధ్వని అంటారని
ధ్వనివేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది భాషకు సంబంధించిన ఆలోచన. మరొకవైపు
భరతముని నాట్యశాస్త్రం ప్రకారం ఏదైనా ఒక సుందరవస్తువును చూసినప్పుడు మనలో
రసోత్పత్తి జరుగుతుంది. ధ్వనిగా పేర్కొన్న ప్రతీయమానార్థాన్నీ, సౌందర్యసమక్షంలో
సంభవించే రసప్రతీతినీ సమన్వయించే క్రమంలోనే ధ్వన్యాలోకమూ, లోచనమూ
పుట్టుకొచ్చాయి. అయితే ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని రససిద్ధాంతంతో మేళవించే క్రమంలో
ఆనందవర్ధనుడూ, అభినవగుప్తుడూ భరతముని పేర్కొన్న ఎనిమిది రసాలకు
అదనంగా శాంతరసాన్ని కూడా చేర్చకతప్పలేదు. ఎందుకని? రహస్యమంతా ఇక్కడే
ఉంది.
ఏదైనా ఒక వాక్కును విన్నప్పుడు అది మనల్ని రెండు తలాల్లో జాగృతం
చేస్తుంది. ఒకటి, లౌకికస్థాయిలో. రెండవది, అలౌకికస్థాయిలో. అలౌకికస్థాయిలో
మనను ఏ వాక్కు జాగృతపరుస్తుందో ఆ వాక్కునే ఆలంకారికులు కావ్యవాక్కుగా,
కావ్యాత్మగా వివరించారు. అయితే ఆ అలౌకికస్థాయిలో కలిగే జాగృతిలో కూడా
రెండు దశలున్నాయని నేను భావిస్తున్నాను. మొదటిదశలో ఆ వాక్కు మనను
సంచలింపచేస్తుంది. మనలో ఒక ఉద్విగ్నత కలుగుతుంది. రెండవదశలో ఆ
అలౌకికజాగృతి మనను శాంతపరుస్తుంది. మనసును నిశ్చలం చేస్తుంది.
దీన్నే అభినవగుప్తుడు ‘స్వాత్మవిశ్రాంతి’ అన్నాడు. ఆధునిక కవిత్వతత్త్వవేత్తలు
దీన్నే ‘నిశ్శబ్దం’ అన్నారు. తొమ్మిదిరసాల్లోనూ మొదటి ఎనిమిదిరసాలూ మొదటి
దశకు సంబంధించిన అనుభవాలు. శాంతమొక్కటీ రెండవదశకు సంబంధించిన
అనుభవం.
కావ్యవాక్కు ధ్వనిగా మారుతున్నప్పుడు, మొదటిదశలో, అది శ్రోతహృదయాన్ని
సంచలింపచేసే సందర్భాన్ని ఆలంకారికులు అద్భుతంగా పట్టుకున్నారు. ఉదాహరణకి,
ధ్వన్యాలోకంలో మూడవ ఉద్యోతంలో ఎత్తిచూపిన ఈ శ్లోకం చూడండి:
ఉత్కమ్పినీ భయపరిస్ఖలదంశుకాన్తా
తే లోచనే ప్రతిదిశం విధురే క్షిపన్తీ,
క్రూరేణ దారుణతయా సహసైవ దగ్ధా
ధూమాన్ధితేన దహనేన న వీక్షితాసి
సాహిత్యసంస్కారం

55

‘తాపసవత్సరాజ’ నాటకంలోని పై కవితలో ‘తే’ అన్న విశేషణం శ్రోతల్ని
అనిర్వచనీయ రసానుభూతితో స్పందింపచేస్తుందని ఆనందవర్ధనుడు అన్నాడు.
ఇది నిజమే. ఇది ధ్వనిలో సంచలిత దశ. కాని, ఈ దశను కూడా దాటి, ఎనిమిది
రసాల స్థానంలో శాంతరసం నెలకొనే నిశ్శబ్దధ్వనికి వచ్చినప్పుడు, ధ్వనివేత్తలు
ఉదాహరణలకోసం భగవద్గీతను పట్టుకున్నారే కాని, గాథాసప్తశతిలోనే ఎన్నో
కవితలు ఆ స్థాయికి చేరుకున్నాయని ఊహించలేదు.
పై రెండు దశలకు చెందిన ధ్వనికీ, గాథాసప్తశతిలోంచి రెండు ఉదాహరణలు
చూపిస్తాను.
అతివ అభ్యంజనస్నానమాచరించి
చికురపాళిని దువ్వెన చిక్కుతీయ
వెదురుపుల్లతో పసుపును వెలికితీసి
ఎవని ధన్యుని చేయ నూహించినావొ? (1-80)

ఈ కవిత ప్రపంచకవితాకన్యకు కలికితురాయిలాంటి కవిత. ఈ కవితలోకి
ఒకసారి ప్రవేశించిన తరువాత రసజ్ఞుడు బయటకిరావడం అసాధ్యమై అక్కడే
పరిభ్రమిస్తూంటాడు. సంచలితమవుతున్న హృదయాన్ని అదిమి పట్టుకుని, ఏ
రసప్రవాహంలోనో ఈదులాడుతుంటాడు. ఇక్కడ చిత్రలేఖనముంది, శిల్పముంది,
సంగీతముంది, ధ్వని ఉంది, ఆ ధ్వని ఏదో మనోజ్ఞనిశ్శబ్దానికి తోవచూపుతున్నట్టేవుంది
గాని, ఆ నిశ్శబ్దంలో ఆగలేని ఆత్రుత ఉంది. రక్తప్రసరణం ఉంది.
అదే, ఈ కవిత చూడండి:
మొదటిసారి గర్భిణియైన ముగ్ధగాంచి
ఇంతి! యేమి వస్తువులు నీకిష్టమనుచు
సుదతులందరు ప్రశ్నింపచుట్టుముట్టి
నాతిచూపులు ప్రసరించెనాథువైపు (1-15)

ఈ కవితను శృంగారరసప్రధానకవితగా భావించడం దీన్ని పైపైన చదవడమే.
‘శృంగారప్రకాశం’లో దీన్ని ఉదాహరించిన భోజుడిదారినే ప్రతి ఒక్క వ్యాఖ్యాతా
దీనిలో ఒక ముగ్ధశృంగారభావాన్నే చూస్తూవచ్చారు. కాని, ఈ కవిత వినగానే మనలో
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కలిగేది రససంచలనంకాదు, రసవిశ్రాంతి. ఒక స్త్రీ తొలిసారిగా గర్భం ధరించినప్పుడు,
నీకే వస్తువులు ఇష్టమని అడిగితే, భర్త వైపు చూసే చూపులో ఉండేది కోరికకాదు,
తృప్తి. కోరుకోవడానికి తనకు మరేమీ మిగల్లేదనే సాఫల్యతాస్ఫూర్తి. అటువంటి
శమం స్థాయీభావంగా వికసించేది శాంతరసంకాక మరేమవుతుంది? దీన్నే ఆధునిక
కవిత్వవేత్తలు ‘నిశ్శబ్దం’ అంటున్నారు. ఇందులో నాయిక ముగ్ధకావచ్చు. కాని, ఆమె
అభివ్యక్తిలో ఉన్నది శృంగారంకాదు, నిశ్శబ్దమే. ఆ నిశ్శబ్దంకూడా మనలో ఒక
అలౌకికమాధుర్యముద్రను విడిచిపెట్టే నిశ్శబ్దం.
ఇటువంటి నిశ్శబ్దం ప్రపంచంలో ఏ ఉత్తమకవిత్వానికైనా కూడా
అభిలషణీయమే. ఉదాహరణకి ఈ ఏడాది సాహిత్యంలో నోబెల్బహుమతి పొందిన
స్వీడిష్మహాకవి తోమాస్ట్రాన్స్స్ట్రోమర్రాసిన ఈ కవిత చూడండి:
నన్ను చూడవచ్చేవాళ్ళతో విసిగిపోయాను,
వాళ్ళదగ్గరమాటలున్నాయి, వాక్కు లేదు.
వాళ్ళనొదిలి ఒంటరిమంచుబాటపట్టాను.
ఆ అడవికి మాటలురావు.
ఏ దస్తూరీలేని పుటలు,
నా చుట్టూ నలువైపులా.
నా ఎదట ధ్రువపుజింకల అడుగుజాడ.
అక్కడ వాక్కుఉంది, మాటల్లేవు.

4

ఇక గాథాసప్తశతికి సమకాలీనప్రపంచంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభిస్తున్న ఆదరణ

గురించి కొంత మాట్లాడుకోవాలి. గాథాసప్తశతిని మొదటిసారి ప్రపంచానికి
పరిచయం చేసింది వెబర్. ఆయన 1881లో ప్రచురించిన జర్మన్ అనువాదం
తరువాత, ఒక బెంగాల్ ప్రతి ఆధారంగా ఏషియాటిక్ సొసైటి, కలకత్తావారి కోసం
రాధాగోవింద బసక్ పూర్తి ఇంగ్లీషుఅనువాదాన్ని 1956 లో వెలువరించారు. పీటర్
కొరొచె, హెర్మన్ టీకెన్ చేసిన అనువాదం ‘పోయెమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లవ్ ఇన్
యాన్షియెంట్ ఇండియా’ (2009) కాక మరికొన్ని అనువాదాలు కూడా ఉన్నాయి.
వాటిలో అరవింద్ కృష్ణ మెహ్రోత్ర 207 గాథలకు చేసిన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని
సాహిత్యసంస్కారం
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‘ద ఆబ్సెంట్ట్రావెలర్’ (1991) పేరిట పెంగ్విన్సంస్థ వెలువరించింది. ఇవి కాక,
సచ్చిదానందన్ వాత్స్యాయన్, విద్యానివాస్ మీర్ధా సంకలనం చేసిన ‘ద ఇండియన్
పొయెటిక్ ట్రెడిషన్’ (1983), ఆండ్రూ షెల్లింగ్ ‘డ్రాపింగ్ ద బౌ’’ (1991),
‘కేన్ గ్రోవ్స్ ఆఫ్ నర్మదా రివర్’ (1998), నార్టన్ ‘వరల్డ్ పొయెట్రి’ (1997),
సాహిత్య అకాదెమీ సంకలనం చేసిన ‘ఏన్షియెంట్ ఇండియన్ లిటరేచర్-2’
(2000), ఆన్ మేరి సెల్బి ‘ద సర్కిల్ ఆఫ్ సిక్స్ సీజన్స్’ (2003), పవన్ కె వర్మ,
సంధ్య ముల్చందాణిలు సంకలనం చేసిన ‘లవ్ అండ్ లస్ట్’ (2004) లలో సప్తశతి
కవితలు చాలా చోటు చేసుకున్నాయి. ఇంకా ఎన్నో సంకలనాల్లో, మరెన్నో భాషల్లో
అనువాదమవుతున్నాయి, దేశదేశాల పాఠకులు ఒక కొత్తప్రపంచాన్ని కనుగొంటున్న
ఉత్సాహంతో గాథాసప్తశతిని సమీపిస్తున్నారు.
21 వ శతాబ్దంలో గాథాసప్తశతికి లభిస్తున్న ఈ సరికొత్త ఆదరణకు
కారణమేమైవుండవచ్చు?
మానవజీవితంలో ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ భావప్రసారానికి కవిత్వమే అత్యుత్తమ
సాధనం. ఈ సంగతి గుర్తుపట్టినందువల్లే కవిత్వాన్ని వాడుకోడానికి మతమూ,
రాజకీయాలూ ఎంతో ఉబలాటపడ్డాయి. ప్రపంచకవిత్వచరిత్రలో రాజకీయధార్మికప్రయోజనాలకు కవిత్వం తలవంచకుండా ఉన్న సందర్భాలు చాలా తక్కువ.
భారతీయసాహిత్యంలో ఆదిమగిరిజనగీతాలు, ప్రాచీనతమిళ సంగంకవిత్వం,
గాథాసప్తశతి ఆ కోవలో నిలబడే కవిత్వాలు. కనుకనే, గాథాసప్తశతి గురించి
మాట్లాడుతున్నప్పుడు కప్పగంతుల కమలగారు కన్ఫ్యూషియస్ సంకలనం
చేసిన ‘షీ చింగ్’ గురించీ, డా. కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి జపాన్ హైకూ,
ఆరబిక్ సూఫీ కవిత్వాల గురించి తలచుకోకుండా వుండలేకపోయారు.
చైనాలో, జపాన్లో, మధ్యయుగాల పర్షియాలో, భారతదేశంలో రాజకీయ,
మతప్రయోజనాలకోసం వికసించిన కవిత్వం ఆయా దేశాల్లో వికసించిన ప్రాచీన
కవిసమయాల, మెలకువలపాదులోనే వికసించిందని ఈ రోజు మనం సులువుగా
గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాం.
నేడు ప్రపంచంలో మత, ధార్మిక, రాజకీయప్రయోజనాల్ని ప్రచారం
చేయవలసిన, రక్షించవలసిన బాధ్యతనుంచి కవిత్వాన్ని తప్పించాలనుకుంటున్న
కవితాప్రేమికులు షీచింగ్, మన్యోషూ, కురుంతొగై, సెల్టిక్ జానపదగీతాలు, ఆదిమ
రెడ్ఇండియన్కవిత్వాలతో పాటు గాథాసప్తశతి వైపు చూడటంలో ఆశ్చర్యమేముంది?
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అయితే, రాజకీయాలు ప్రవచించే ఆదర్శాల్నీ, మతాలు చెప్పే నీతుల్నీ పక్కన పెట్టేస్తే
ఇక కవిత్వానికి చెప్పడానికేముంటుంది అన్న ప్రశ్న రావచ్చు. అలా అనిపించడానికి
కారణం నిజమైన కవితావాక్కుని మతమూ రాజకీయాలూ పూర్తిగా ఆక్రమించడమే.
మతాలకన్నా, రాజకీయాలకన్నా ముందునుంచీ ఈ ప్రపంచముంది. మానవ
సమాజముంది, మానవ సంబంధాలున్నాయి, ప్రేమలున్నాయి, కోపతాపాలున్నాయి,
ఋతువులున్నాయి, ప్రకృతిసౌందర్యముంది. ఈ నిసర్గసుందరజీవితం కలిగిస్తున్న
అనుభూతిని నలుగురితో పంచుకోవడం కోసమే మనిషి కవిగా మారాడు. మరే
ప్రయోజనమూ కోరుకోకుండా ఆ అనుభూతిని నేరుగా అందించే కవిత ఇచ్చే తృప్తి
ఏదో ఒక ఆదర్శాన్నో, సిద్ధాంతాన్నో ప్రచారం చేసే కవిత ఇవ్వలేదన్నది మనకు
అనుభవంలో ఉన్న విషయమే.
బహుశా కవిత్వానికెదురయ్యే ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకునే బుద్ధుడు
కవుల్ని నాలుగురకాలుగా వర్గీకరించాడు. అంగుత్తరనికాయంలో చెప్పినదాన్ని
బట్టి కవులు చింతకవులు, సుతకవులు, అఠ్ఠకవులు, పతిభానకవులు అని
నాలుగురకాలు. చింతకవి ధ్యానకవి. హైకూ, సూఫీ కవులు ఈ కోవకి చెందినవాళ్ళు.
సుతకవులంటే విన్నదాన్నిబట్టీ, చదివినదాన్నిబట్టీ కవితలు రాసేవాళ్లు. ఆధునిక
ఇంటలెక్చువల్ కవులంతా ఈ తరహాకి చెందినవారే. ఇక అఠ్ఠకవులంటే ఏదో
ఒక సామాజికార్థంకోసం కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళు. మన సమకాలిక ఉద్యమకవుల్ని
ఈ గాటనకట్టవచ్చు. ఇక పతిభానకవులంటే తమ ప్రతిభావిశేషం వల్ల కవితచెప్పే
సృజనాత్మకకళాకారులు. అన్ని కవిత్వాల్లోనూ ప్రతిభావంతమైన కవిత్వమే అత్యున్నత
కవిత్వమని బౌద్ధసౌందర్యదృక్పథం భావించింది.
ఎదుట ఉన్న జీవితదృశ్యాల రామణీయకతని, జీవనానుభవాల్లోని
సూక్ష్మమాధుర్యాన్ని పట్టుకోవడంలో గాథాసప్తశతి కవులు చూపించింది అటువంటి
ప్రతిభనే. ఒక్క పదచిత్రంతో, ఒక్క వాక్యంతో, ఒక్క ఊహతో వాళ్ళు మనముందొక
రసరమ్యప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. ‘శిశిరఋతువులో నువ్వుచేనుని తలపించే
తామరకొలను’ (1-8), ‘ముఖానికి పసుపుపూసుకున్న నటిలాంటి పచ్చని జనపచేను’
(1-9) ‘తండ్రివీపు మీద గుర్రమెక్కిన పిల్లవాడు’ (1-11), ‘వంటింట్లో మసి
అంటుకున్న చేత్తోనే కురులు పైకెగదోసుకుంటున్న గృహిణి’ (1-13), ‘చిరుగుపాత
అంచులనుంచి కారే నీటిబొట్లు’ (1-18), ‘రజస్వల ఇచ్చిన ముద్దు’ (1-22),
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‘వర్షాకాలపుమేఘగర్జన’ (1-29), ‘కొండలమీద మంటలవల్ల రేగే పొగ’ (1-70),
‘నేలమీద వాలుతున్న చిలకలగుంపు’ (1-75), ‘తుమ్మెదలు ముసిరిన తామరపువ్వు’
(1-78), ‘హేమంతకాలంలో చలిమంటకాగుతున్న బాటసారి’ (2-9), ‘పిల్లవాడికి
కొత్తగా మొలుస్తున్న పండ్లు’ (2-100), ‘మర్రిచెట్టుమీంచి ఎగిరిన రామచిలుకలు’
(3-63), ‘జారిపోతున్న కొప్పును రెండుచేతుల్తో సవరించుకుంటూ వీథిలో తన
పిల్లవాడి వెనక పరిగెడుతున్న తల్లి’ (3-91), ‘దంచిన బియ్యప్పిండి ఒళ్ళంతా చిమ్మిన
గృహిణి’ (7-24), ‘రాత్రిపూట తొక్కిన పల్లెటూరి బురద’ (5-45), ‘చెరుకుగానుగ
నడిపే కుర్రవాడు’, ‘వరికంకులమీంచి రాలుతున్న మంచుబొట్లు’ (6-68), ‘చేతుల్ని
అంటుకున్న రంగు వదలడానికి పదేపదే కడుక్కుంటున్న యువతి’ (7-78)రోజువారీ జీవితంలో మామూలుగా తారసపడే ఈ మనుషులే, ఈ సంఘటనలే,
ఈ దృశ్యాలే గాథాసప్తశతికవుల వాక్కులో అద్భుతమైన కవితలుగా మారిపోయాయి.
ఒక కాలానికో, ఒక శాస్త్రానికో కట్టుబడనందువల్ల ఈ కవితలు ఏ కాలంలో
ఏ దేశంలో ఏ సహృదయుడు చదివినా ఆనందించేటట్టుగా రూపొందాయనడం
అతిశయోక్తి కాదు.

5

గాథాసప్తశతిని

సంకలనం చేసింది ఒక ఆంధ్రుడే అయినప్పటికీ ఆ కవిత్వం
ప్రధానస్రవంతి తెలుగుకవిత్వాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినట్టు కనిపించదు. ఇందుకు
తెలుగుకవిత్వం మొదట్నించీ రాజకీయ, మతప్రయోజనాలనుద్దేశించి వికసించింది
కావడం కారణం. కాని ప్రాచీన తెలుగుకవిత్వంలో గ్రామసీమల్ని, ఋతువుల్ని
వర్ణించిన తావుల్లో గాథాసప్తశతి ప్రభావాన్ని మనమింకా స్పష్టంగా గుర్తుపట్టవలసి
వుంది. ‘కుమారసంభవం’ ‘హరివంశం’, ముఖ్యంగా ‘ఆముక్తమాల్యద’ వంటి
కావ్యాల్లో గాథాసప్తశతి జాడలు స్పష్టమే. కాని శ్రీనాథుడు, పెదకోమటివేమారెడ్డి తప్ప
ప్రాచీనకవులెవరూ గాథాసప్తశతిని తెలుగుచేయలేదు. ఆధునిక కాలంలో రాళ్ళపల్లి
అనంతకృష్ణశర్మగారు ‘శాలివాహనగాథాసప్తశతీసారము’ (1964) పేరిట చేసిన
అనువాదం తప్ప ఇంతదాకా చెప్పుకోదగ్గ మరొక అనువాదమేదీ రాలేదు. కవిత
సామాన్యమానవుడిపక్షం వహించాలని వాదించిన అధునికతెలుగుకవులెవరూ
గాథాసప్తశతిని అనువాదం చేయకపోగా, ఆ కవిత్వం గురించి ఏ సాహిత్యచర్చల్లోనూ
సాధికారికంగా మాట్లాడిన జాడ కూడా లేదు.
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ఒకవైపు ప్రపంచమంతటా ఆదరణ పొందుతూ, మరొకవైపు సొంతగడ్డమీద
ఇంత నిరాదరణకు నోచుకున్న కావ్యాలు చాలా అరుదు. ఇప్పుడు ఈ లోటు పూరించే
దిశగా నరాల రామారెడ్డిగారి ఈ అనువాదం రావడం నావంటి గాథాప్రేమికులకి
ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చే విషయం. ఈ ‘అమృతగాథల’కి, ఈ ‘లలితగేయాల’కి
ఎటువంటి భాషవాడాలో, ఎటువంటి మృదులశయ్యసమకూర్చాలో ఈ రసజ్ఞుడికి
తెలుసనడానికి ఇందులో ఎన్నో సాక్ష్యాలున్నాయి. అయినా ఈ సంతోషాన్ని బిగ్గరగా
పైకి పంచుకోడానికి మచ్చుకి రెండు మూడు కవితలు:
ముఖమునటునిటు తిప్పెను ముద్దులాడ
కుండలములూగె, నీలిముంగురులు రేగె
వనిత వదనము విలసిల్లె, పరిమళరత
భ్రమరపరివృతవికసిత పద్మమట్లు. (1-78)
పచ్చిపరువపు నిగ్గులు ప్రతిఫలించు
తరుణి చిక్కని చెక్కుటద్దములమీద
జాలువారు లావణ్యము క్రోలునట్లు
తల్లకిందకు కర్ణావతంసమొప్పె. (5-39)
సకల విధి చంద్రదర్శన జనిత సుఖము
నొక్కక్షణమున పొందెడి యూహయున్న
ఇంచుకించుక, తొలగింప కంచుకమ్ము
సుదతి వదనము చూడుము సుందరాంగ. (7-72)
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కొత్తతలుపులు తెరిచిన కావ్యం
బాలాంత్రపు వెంకటరావు, ఓలేటి పార్వతీశం అనే ఇద్దరు కవులు వేంకటపార్వతీశ్వర
కవులు పేరిట 1922 లో వెలువరించిన ‘ఏకాంతసేవ’ ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి
కొత్త తలుపులు తెరిచిన కావ్యం. ఆ కావ్యానికి ముందుమాట రాస్తూ, కృష్ణశాస్త్రి
‘ఆంధ్ర సారస్వత చరిత్రలో ఒక నూతనశకము ప్రారంభమైనది, కవులు
బయలు దేరినారు. ప్రాతకవుల వంటివారు కారు. గానమొనర్చుచున్నారు.
వెనుకటివారి వలె గాదు. విషయములో మార్పు, రీతిలో మార్పు, స్వరములో
మార్పు.’

అని రాసారు. ‘ఏకాంతసేవ’ కావ్యానికి అటువంటి చారిత్రకప్రాధాన్యం,
వస్తుప్రాధాన్యం, శిల్ప ప్రాధాన్యం ఉన్నాయి.

వేంకటపార్వతీశ్వర యుగం
ముందు చారిత్రకప్రాధాన్యం చూద్దాం. ఇరవయ్యవశతాబ్ది తెలుగుకవిత్వం
వికసించిన క్రమం గురించి సాహిత్యవిమర్శకులు ఒక కథనం రూపొందించారు.
ఆ కథనం ప్రకారం ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి గురజాడ, రాయప్రోలు వైతాళికులు.
ముఖ్యంగా రాయప్రోలు సుబ్బారావు కవిత్వమే భావకవిత్వానికి స్ఫూర్తి అని చెప్పారు.
కాని రాయప్రోలు తమని నేరుగా ప్రభావితం చేసాడని కృష్ణశాస్త్రిగాని, విశ్వనాథ గాని
ఎక్కడా అనలేదు. తరువాతి రోజుల్లో శ్రీశ్రీ, గురజాడ తన మీద గాఢమైన ప్రభావం
చూపించాడని చెప్తూ, అబ్బూరి రామకృష్ణారావుని కూడా తన మార్గదర్శకుల్లో
ఒకరిగా పేర్కొన్నాడు. రాయప్రోలు తనని పరోక్షంగా మాత్రమే ప్రభావితం చేసాడని
చెప్పుకున్నాడు.
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గురజాడ ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికీ, సాహిత్యానికీ కొత్తయుగాన్ని పరిచయం
చేసిన వైతాళికుడనే మాట నిజమే కాని, ప్రసిద్ధి చెందిన భావకవులెవ్వరూ ఆయన
భావాల వల్ల స్ఫూర్తి పొందినట్టు కనిపించదు. ప్రతి ఒక్క భావకవీ కనీసం ఒక్క
ముత్యాలసరమేనా రాసి ఉండవచ్చు, బసవరాజు అప్పారావు వంటివాడు పాటకి పట్టం
కట్టి ఉండవచ్చు, కాని గురజాడ ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని వారు అనుసరించలేదన్నది
స్పష్టమే. అందుకనే, ‘తెలుగులో కవితావిప్లవాల స్వరూపం’ అనే తన సిద్ధాంత
గ్రంథంలో వెల్చేరు నారాయణరావు గురజాడది అసంపూర్ణ విప్లవం అని రాసాడు.
వెయ్యేళ్ళకొకసారి మాత్రమే ప్రభవించే గురజాడ వంటి కవి తెలుగు
సాహిత్యంలో ప్రభవించి ప్రజలభాషలో కవిత్వం చెప్పాక, ఆయన వెనువెంటనే
తలెత్తిన కవులు ఆయన దారిని ఎందుకు కొనసాగించలేదు? ఆధునిక తెలుగు కవిత్వ
చరిత్రకారులదగ్గర ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం లేదు. ఎందుకంటే, వారు నిర్మించుకున్న
నెరేటివ్అటువంటిది. వాళ్ళు రాసిన చరిత్రలో గురజాడ, రాయప్రోలు, భావకవులుఅదే క్రమం.
కాని, గురజాడ చివరికవిత ‘లంగరెత్తుము’ (1915)కీ, కృష్ణశాస్త్రి ‘కృష్ణపక్షము’
(1925) కీ మధ్యలో పదేళ్ళ వ్యవధి ఉంది. ఆ పదేళ్ళ కాలంలోనే వేంకటపార్వతీశ్వర
కవుల ‘ఏకాంతసేవ’ వెలువడింది. ఆ దశాబ్దంలోనే దువ్వూరి రామిరెడ్డి గళమెత్తాడు.
1934 తర్వాత తెలుగు కవిత్వాన్ని తాను నడిపించానని శ్రీశ్రీ రాసుకున్నాడు. కాని
శ్రీశ్రీతో సహా 1925 తర్వాత వచ్చిన తెలుగు కవుల్ని అదృశ్యంగా చేయి పట్టుకు
నడిపించినవాళ్ళల్లో గురజాడ, రాయప్రోలులతో పాటు వేంకకటపార్వతీశ్వర కవులు,
దువ్వూరిరామిరెడ్డి కూడా ప్రముఖంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కృష్ణశాస్త్రినీ, ఆయన
ద్వారా భావకవిత్వాన్నీ, తద్వారా, శ్రీశ్రీ వంటి కవుల్ని పరోక్షంగానూ, తీవ్రాతితీవ్రంగా
ప్రభావితం చేసినవారు వేంకటపార్వతీశ్వర కవులు. అసలు భావకవిత్వాభివ్యక్తికి
ఒక రంగునీ, సుగంధాన్నీ సమకూర్చినవారు వేంకటపార్వతీశ్వరులనడంలో
ఆతిశయోక్తిలేదు.
వేంకటపార్వతీశ్వరుల ‘కావ్యకుసుమావళి’ రెండవముద్రణకి ముందుమాట
రాస్తూ, 1943లో, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఇట్లా రాసారు:
‘అసలు మనకు వేంకటపార్వతీశ్వర యుగమని ఒకటి ఉన్నది. దాదాపు
పాతికేళ్ళకు పూర్వం ఆంధ్రలోకంలో వేంకటపార్వతీశ్వరుల ప్రభావం
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ఎంత అధికంగా ఉండేదో ఇప్పుడు గ్రహించడం కష్టం. ప్రభాతప్రాంగణం
వైపు దృష్టులు సారిస్తూ నూతనయుగానికి స్వాగతం ఇచ్చే ప్రతి కవికీ
వీరి కావ్యజగత్తులోనుంచి పసిడిపూతలూ, పక్షులకూతలూ ముందుగా
ఎదురయ్యేవి. అప్పుడు ఎందరో నవకవుల మీద వీరి పలుకుబడి ప్రసరించింది.
నా కవితాలయంలోనూ ఒక గవాక్షం వీరు తెరిచారు. దానిలోనుంచి పచ్చని
తోటలూ, పైరు చేలూ, దూరగగన ఖండాలూ అప్పుడు ఆశ్చర్యచకితుణ్ణయి
చూసేను...’

తెలుగు కవిత్వంలో వేంకట పార్వతీశ్వర యుగమంటూ ఒకటుండేదని
కృష్ణశాస్త్రి రాసినప్పుడు సంవత్సరాలు చెప్పలేదుగానీ, ఆ యుగం 1915-25
దశాబ్దమని మనమిప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాదు, కృష్ణశాస్త్రి ఈ మాటలు కూడా
రాసారు:
‘ఆంధ్ర సాహిత్యచరిత్రలో ఒక నిద్రావస్థ పోగానే, ఒక మజిలీ కాగానే
శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారూ, శ్రీ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులూ ప్రవేశిస్తారు.’

ఈ మాటలు కృష్ణశాస్త్రి సింహావలోకన దృష్టితో చెప్పినవి. ’42 నాటి
వాక్యాలు. అప్పటికి తెలుగు కవిత్వంలో భావకవితాయుగం కూడా పూర్తయ్యి,
అభ్యుదయ కవిత్వం ఉచ్చస్థితికి చేరుకుంటూ ఉంది. ఆ తరుణంలో కృష్ణశాస్త్రి
వేంకట పార్వతీశ్వరులను గురజాడతో సమానంగా నిలబెడుతున్నాడు. అప్పటికి
ఇరవయ్యేళ్ళ కింద ఏకాంతసేవకు ముందుమాట రాసినప్పుడు, ఆయన ఆ కవిత్వంలో
ప్రధానంగా కనవచ్చే లక్షణాలుగా చెప్పినవి వేరే. అవి భావనాశక్తి, భవనయోగ్యత,
spontaneity. అంతేకాక, ‘కవనమున కుండవలసిన లక్షణములన్నియు నిద్దానికి
సంపూర్ణముగ కలవు. నూతనాంధ్ర సారస్వతములోనిట్టి కావ్యము వేరొకటి లేదని
నా నమ్మకము’ అని కూడా రాసారాయన. కాని ఇరవయ్యేళ్ళ తరువాత ఆయన
ఆ కవుల్ని జాతికి ఉజ్జీవనం కలిగించిన కవులుగా కూడా పేర్కొన్నారు. ఇది
గమనించవలసిన విషయం.
మనం భారతీయకవిత్వంలోనూ, తెలుగుకవిత్వంలోనూ ఆధునికత గురించి
మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది పాశ్చాత్యప్రభావంతో రూపొందిన సంస్కారమే
అయినప్పటికీ, ఆ ఆధునికతలో ఎన్నో ఛాయాభేదాలున్నాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఐరోపాలో ఆధునికత మూడుదశల్లో వృద్ధి చెందింది. మొదటి దశ, 14-18
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శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో renaissance నుంచి age of enlightenment దాకా
నడిచిన దశ. ఆ దశలో ప్రపంచాన్ని మతప్రభావం నుంచీ, పరలోకధ్యానం నుంచీ
బయటపడి, సైన్సు, హేతుబద్ధత, మానవతావాదాలు ప్రధానంగా మనిషే అన్నిటికీ
కొలబద్ద అనే విధంగా రూపొందిన ఆలోచనాధోరణి. రెండవదశ పద్ధెనిమిదో
శతాబ్దపు చివరిరోజులనుంచి, ప్రధానంగా పందొమ్మిదో శతాబ్దంలో రొమాంటిసిజం,
సింబలిజం, ఇంప్రెషనిజం వంటి కళాఉద్యమాల రూపంలో వికసించిన ఆధునికత.
ఇది, ఎన్లైటెన్మెంట్ ఆదర్శాల మీద తిరుగుబాటుగా, వ్యక్తి ప్రధానంగా, వ్యక్తి
స్వేచ్ఛ, కాల్పనికత, సౌందర్యోపాసన, ప్రకృతి ప్రేమ ప్రధానంగా తలెత్తిన భావధోరణి.
ఇరవయ్యవ శతాబ్దంలో ఇది మళ్ళా రెండు దారులుగా చీలిపోయింది. ఒకటి,
రొమాంటిసిజంలోని భావోద్వేగాన్ని, ఎన్ లైటెన్ మెంటు యుగాదర్శాల్నీ కలుపుకుని
సామ్యవాద, అభ్యుదయవాద ఆదర్శాలతో, సమష్టి శ్రేయస్సుకోసం కలలుగనడంగా
రూపొందింది. మరొక ధోరణి, రొమాంటిసిజంలోని వ్యక్తిస్వేచ్ఛను ప్రాతిపదికగా
తీసుకుని, ఎన్లైటెన్మెంటు యుగాదర్శాల్లోని డొల్లతనాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, అసలు
ఆధునికతనే ప్రశ్నించే ఆధునికతావాదం, ఎక్స్ప్రెషనిజం, డాడాయిజం, సర్రియలిజం,
అబ్సర్డిజం, పోస్ట్మాడర్నిజం లుగా మరొక దారి తీసుకుంది.
1850 నుంచి 1950 మధ్యకాలంలో భారతదేశం ఆధునీకరణకు లోనైన
క్రమంలో ఈ మూడుదశలనీ చూసింది. ఈ మూడుదశల్లోనూ, ఐరోపాలో
ఎన్లైటెన్మెంటు యుగాదర్శాలతో కూడిన రొమాంటిసిజం కవిత్వంలో సింబలిజం
(1857-1913) గానూ, చిత్రకళలో ఇంప్రెషనిజం (1874-1886) గానూ
రూపుదిద్దుకున్న దశ చాలా విశిష్టమైన దశ. ఈ దశలో కవిత్వం, సంగీతం,
చిత్రలేఖనం గొప్ప భావనాశక్తినీ, తేజోమయత్వాన్నీ సాధించగలిగాయి. ఎన్లైటెన్
మెంట్యుగం మానవుణ్ణే పరమావధిగా భావించింది. ఆ దారిలోనే రొమాంటిసిజం,
సింబలిజం, ఇంప్రెషనిజం మానవుణ్ణే కేంద్రంగా తీసుకుని వికసించినప్పటికీ,ఈ
మానవుడు సాంఘిక మానవుడు కాడు, కాని సహృదయమానవుడు, సౌందర్య పిపాసి,
స్వేచ్ఛాభిలాషి. ఈ స్వేచ్ఛ ఆంతరంగిక స్వేచ్ఛ. తన భావనావిస్తృతిని కోరుకునే స్వేచ్ఛ.
తన జీవనానందాన్ని తానే నిర్వచించుకోవాలనుకునే తపన.
తెలుగులో భావకవిత్వం ఇంగ్లీషు రొమాంటిసిస్టు కవులైన వర్డ్స్వర్త్, షెల్లీ,
కీట్స్, బైరన్ల ప్రభావంతో వచ్చిందని చెప్తారు. కానీ ఇది పాక్షిక సత్యం మాత్రమే.
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తెలుగు భావకవులమీద వివిధ ప్రభావాలున్నాయి. ప్రాచీన సంస్కృతకవిత్వం,
ప్రాచీన తెలుగుకవిత్వం, బ్రహ్మసమాజంలోని ఏకేశ్వరోపాసన, టాగోర్ గీతాంజలి
వంటివాటితో పాటు ఇంగ్లీషుకవిత్వం కూడా వారిని ప్రభావితం చేసింది. కాని,
ఒక యుగంలో వచ్చిన కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దాని మీద ప్రభావాల్ని
పరిశీలించడమొక్కటే చాలదు, ఆ యుగధర్మమేమిటో కూడా చూడాలి.
అట్లా చూసినప్పుడు, భారతదేశంలో 1900 నుంచి 1930 దాకా నడిచిన
కాలం ఐరోపాలో 1870 నుంది 1900 దాకా నడిచిన కాలం లాంటిది. అప్పుడు
ఐరోపాలో కళాసృజనను నిర్దేశించిన ఉద్యమాలు సింబలిజం, ఇంప్రెషనిజం.
దాదాపుగా ఆ లక్షణాలే తెలుగు భావకవిత్వంలోనూ కనిపిస్తాయి. వాటిని కృష్ణశాస్త్రి
భావనాశక్తి, భవనయోగ్యత, spontaniety లుగా నిర్వచించే ప్రయత్నం చేసారు.
కాని వాటన్నిటికన్నా ముఖ్యమైంది, భావస్థితి. ఇంగ్లీషులో చెప్పాలంటే mood.
భారతీయసంగీతంలో రాగానికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యం ఉందో, అటువంటి భావరాగాన్ని
భావకవిత్వం కవిత్వంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించింది. వస్తువు కాదు, శిల్పం
కాదు, సందేశం కాదు, అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, కవి మనోభావసంగతి. మనసుపొందే
భావరాగతాళాలన్నిటినీ భాషలో పలికించడానికి పూనుకోవడం. మాటల్లో పెట్టలేని ఆ
సంగీతాన్ని ఫ్రెంచిసింబలిస్టులు కవిత్వంలో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించేరు. చేతుల్తో
పట్టుకోలేని కాంతిని ఇంప్రెషనిస్టులు కాగితం మీద వడకట్టడానికి ప్రయత్నించారు.
అటువంటి ప్రయత్నం ఏదో ఒక వ్యక్తిగత, సామాజిక, రాజకీయప్రయోజనం ఆశించి
చేసింది కాదు. తామట్లా పరితపించకుండా ఉండలేకపోతున్నాం కాబట్టి, అట్లాంటి
సృజనకు పూనుకుంటున్నామని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు.
ఇటువంటి యుగధర్మాన్ని తెలుగులో మొదటిసారిగా పట్టుకున్న కావ్యం
ఏకాంతసేవ. ఏకాంతసేవ కు రాసిన ముందుమాటలో కృష్ణశాస్త్రి రాసిన ఈ మాటలు
గమనించదగ్గవి:
‘మరియొక విచిత్రము. వీరొకరికై కవనము చెప్పరు. వీరికి యశమక్కరలేదు.
ధనధాన్యములపై గోర్కి లేదు. ఇతరులానందింతురా యను నాతురత లేదు.
వీరు గానము చేయుదురు. ఏల యన-గానము చేయవలయు గనుక గానము
చేయుదురు. పాడుట వీరి కూపిరి పీల్చుట, విడుచుట-ఏల పాడుదురో వీరే
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యెరుగరు. చందమామ ఏల చంద్రికల వెదజల్లును? పూవులేల తావుల
విరజిమ్మును? నీరమేల పారును?.’

తరువాతి రోజుల్లో ‘సౌరభములేల చిమ్ము పుష్పవ్రజంబు, ఏల సలిలంబు పారు,
గాడ్పేల విసురు, ఏల నా హృదయంబు ప్రేమించు నిన్ను’ అని కృష్ణశాస్త్రి రాయడానికి
నేపథ్యంలో ఏకాంతసేవలోని ఈ వాక్యాలున్నాయని మనం పోల్చుకోవచ్చు.
‘ఏకాంతసేవలో నీవేళదాక
పద్మాసనంబున్న బడలిక దీర
శ్రీ పుష్పయోగ సంసిద్ధి చేకూర
తేటికి పాడినదే పాటయయ్యె’

ఈ వాక్యాల్లోనే కావ్యప్రాణమంతా ఉంది. తేనెటీగ పాట కూర్చుకుని పాడిన
పాట కాదు. దాని దృష్టి అటువంటి కూర్పు మీద లేనేలేదు. ‘శ్రీ పుష్పయోగ సంసిద్ధి’
చేకూరడంతో తేటికి పాడినదే పాట. కవిత అంటూ వేరే లేదు. కవి హృదయదఘ్నంగా
ఏదో మహానుభవంలో కూరుకుపోయినప్పుడు అతడేది పాడితే అదే కవిత్వం. ఒకసారి
వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఈ మాట మాట్లాడినతర్వాత, కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ, ఇస్మాయిల్
నుండి నేటికాలపు కవులదాకా, ఎవరైనా సరే, తమ అనుభవంలోంచి తామేది పలికితే
అదే తమ కవిత్వమని చెప్పుకోగలిగే భూమిక సాధ్యపడింది. ఇటువంటి నేపథ్యాన్ని
ఆధునిక తెలుగుకవిత్వానికి సమకూర్చడమే ఏకాంతసేవ నిర్వహించిన చారిత్రక
బాధ్యత అని చెప్పాలి.

మధూత్సవం
కావ్యకుసుమావళికి రాసిన ముందుమాటలో కృష్ణశాస్త్రి ఈ వాక్యాలు కూడా రాసారు:
‘వీరు మధూత్సవ ప్రారంభకులు. దక్షిణ ద్వారం తెరవగానే వీరు మంగళ
తూర్యాలు మ్రోగిస్తూ ముందు వీరివతల కడుగుపెట్టారు. వెంట వెంటనే
వసంతుడు ఊరేగుతూ ప్రవేశించాడు.’

‘మధూత్సవం’ అనే మాటలోనే కృష్ణశాస్త్రి ఏకాంతసేవలోని మొత్తం
వస్తుప్రాధాన్యాన్ని ఇమిడ్చిపెట్టారు. ‘ఏకాంతసేవ’ నిజానికొక సాంప్రదాయిక
పదబంధం. దేవాలయాల్లో దేవుడికి జరిపే ప్రత్యేక ఆరాధనాక్రమాన్ని సూచించే
సాహిత్యసంస్కారం
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పరిభాష. ఆ రకంగా అది మతపరమైన పదం కూడా. కాని, ఆ పదాన్ని ఆ కవులు
తమ కావ్యశీర్షికగా పెట్టుకున్నప్పుడు, అందులో సంప్రదాయాన్నీ, మతాన్నీ దాటిన
స్ఫురణలు, నవ్యార్థాన్ని ప్రతీయమానం చేసే ధ్వని ఏదో స్వనిస్తూ ఉంది. ఏదో ఒక
రహస్యార్థం, నీ ప్రాణాధికుడెవ్వడో నీ చెవిలో మాత్రమే వినిపించే గుసగుసలాంటిదేదో
అందులో వినిపిస్తూ ఉంది. నీకిష్టమైన మనిషిని నువ్వు మాత్రమే ఏకాంతంగా
కలుసుకుని చెప్పుకునే ముచ్చట ఏదో, ఒక అద్వితీయమైన exclusivity అందులో
రంజకమవుతూ ఉంది.
మామూలుగా భారతీయసమాజంలో భగవంతుడు సమాజానికంతటికీ
చెందినవాడు, దేవాలయ ఉత్సవాలన్నీ సామూహికఉత్సవాలు. కాని, ఎవరో తమ
హృదయాన్ని సంపూర్ణంగా భగవదర్పితం చేసుకున్నవారికి, దేవుణ్ణి ఏకాంతంగా
కొలుచుకునే అవకాశం కూడా ఏకాంతసేవ రూపంలో ప్రాచీనసమాజం కల్పించింది.
కానీ ఎవరో ఒకరిద్దరికే. ఆ ఏకాంతసేవను సామూహిక గమ్యంగా నూతనయుగోదయ
ద్వారం ముందు నిలపడంతో వేంకటపార్వతీశ్వర కవులు, అంతదాకా ఆముష్మిక
ప్రపంచానికి చెందిన ప్రార్థనను పూర్తి ఐహిక ప్రార్థన (secular prayer) గానూ,
మరొక వైపు ఇహలోక జీవితానికి (mundane) చెందిన భావాలను అలౌకిక
(sublime) భావనగానూ మార్చేసారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, దివిని భువికి
దింపారు, భువిని ద్యులోకస్థాయికి పైకెత్తారు.
ఇక్కడే ఏకాంతసేవకీ, మధ్యయుగాల భారతీయ భక్తికవిత్వాలకీ మధ్య తేడా
ఉంది. ఏకాంతసేవ చదవగానే మహనీయ భారతీయ మధురభక్తి కావ్యాలు మనకు
గుర్తురావడం సహజమే. కాని, ఆ కావ్యాల్లోని జీవుడు తనని తాను భగవంతుడిలో
ఐక్యం చేసుకోవాలని తపించే జీవుడు. అతడు లేదా ఆమె ఒక వ్యక్తి కాదు. తన
అహంస్ఫురణనుంచి విడుదల కావాలని తపించే వేదనామయప్రాణి. కాని
ఏకాంతసేవలో కనిపించే ఆర్తి కేవలం మధురభక్తితో కూడుకున్న ప్రార్థన కాదు,
అందులో, నవజీవితాన్ని కోరుకుంటున్న ఒక నవయుగమానవుడున్నాడు, మానవి
ఉంది. ఆ నవవ్యక్తి కేవలం భావనామయలోకాన్ని మాత్రమే కాంక్షించే వ్యక్తి కాదు.
ఆ వ్యక్తికి కొత్త ఇంద్రియాలు కావాలి, కొత్త రెక్కలు కావాలి. ఆ మనిషి అన్నిటికన్నా
ముందు మనిషి.
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ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘విరిదండ మెడలోన వేయుటేగాని
కన్నార నీ మూర్తి గాంచనే లేదు
ప్రణమిల్లి అడుగుల పడుటయే గాని
చేతులారగ సేవ చేయనే లేదు
నినుగాంచి ముగ్ధనై నిల్చుటేగాని
ప్రేమదీరగ బల్కరింపనే లేదు
ఏమేమొ మనసులో నెంచుటేగాని
తిన్నగా నా కోర్కె తెలుపనే లేదు.’

ఈ వాక్యాల్లో వాచ్యార్థాన్ని మించింది చాలానే ఉంది. విరిదండ మెడలో
వేయడమంటే వరించడమే కదా. వరించిన తరువాత సహజీవనం అనివార్యమే కదా.
మరి ఆ క్షణంలోనే, ‘కన్నార నీ మూర్తి గాంచనే లేదు’ అనే వ్యథకి అర్థమేమిటి?
అక్కడ వరించడం ఎంత ముఖ్యమో, కన్నార ఆ మూర్తిని కాంచడం కూడా అంతే
ముఖ్యం. ఆ దృష్టి, ఆ స్పర్శ, ఆ పలకరింపు, అవన్నీ కూడితేనే ఆ ఏకాంతసేవకు
పరమార్థం. కేవలం మాధుర్యభావనకాదు, ఆ మాధుర్యాన్ని కొత్త ఇంద్రియాలద్వారా
కడుపారా సేవించాలన్న తీవ్రాతితీవ్రమైన కాంక్ష. గీతాంజలిలో ఈ దేహస్ఫురణ
కనిపించదు. అక్కడ ప్రియుడు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు శయ్య మీద ఖడ్గాన్ని తన
కానుకగా వదిలివెళ్ళాడని కవి చెప్తాడు. బంధాల్నీ, దేహస్ఫురణనీ తెంచుకొమ్మని ఆ
ఖడ్గం చెప్తున్నది. ఏకాంతసేవ అటువంటి నిస్సంగత్వ స్ఫురణతో రాసిన కావ్యం కాదు.
ఇక్కడ తన ప్రణయనాథుడు హృదయంలో ఉంటే చాలదు, ఆయన ఒక దేహధారిగా
బయట ప్రత్యక్షం కావాలి:
‘నీకు దక్కితి, నాకు నీవు దక్కితివి
ఏల దాగెదవింక హృదయాధినాథ!’

ఆ స్థితినే వారు ‘శ్రీ పుష్పయోగ సంసిద్ధి’ అన్నారు. అది వట్టి పువ్వు కాదు,
శ్రీపుష్పం. ఆ శ్రీ అగోచరకల్యాణకాంతికాదు, ఒక పువ్వు కూడా. శ్రీపుష్పయోగమనే
ఈ మాట తెలుగు కవిత్వంలో వెయ్యేళ్ళకొకసారి, ఇంతదాకా రెండుసార్లు మాత్రమే
వినబడింది. మొదటిసారి, ఆంధ్రమహాభారతాన్ని ప్రారంభిస్తూ ‘ఏ లోకానామ్
స్థితిమావహంతి అవిహతామ్స్త్రీపుంసయోగోద్భవామ్’ అని నన్నయ వాడినప్పుడు.
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అసలు ‘వ్యక్తి’ (individual) తలెత్తడమే ఆధునికత లక్షణంగా చెప్తారు.
self-consciousness ఆధునిక యుగధర్మం. ఏకాంతసేవతో మొదటిసారిగా
తెలుగు కవిత్వంలో వ్యక్తి ప్రభవించాడు. గురజాడకీ, వేంకట పార్వతీశ్వరులకీ తేడా
ఇక్కడుంది. గురజాడ వ్యక్తి గురించి కాదు, మనుషుల గురించి (‘దేశభక్తి’)మాట్లాడేడు,
ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరి గురించి (‘కాసులు’) మాట్లాడేడు. అందుకనే ఆయన్ని మనం
ఆధునికతాప్రమాణాల ప్రకారం అర్థం చేసుకోలేం. రాజకీయాల్లో గాంధీలాగా,
సాహిత్యంలోనూ, కవిత్వంలోనూ, గురజాడ pre-modern. అసలాయన,
అధునికార్థంలో, ఏ విప్లవమూ తేనేలేదు. కాబట్టి ఆ విప్లవం అసంపూర్ణం అయ్యే ప్రసక్తి
లేనేలేదు. కాని, మనకు పాశ్చాత్య ప్రపంచం పరిచయం చేసిన ఆధునికత, వ్యక్తిప్రధాన
ఆధునికత ‘ఏకాంతసేవ’ ద్వారానే తెలుగుకవిత్వానికి పరిచయమయ్యింది. కాని,
పూర్తి సంప్రదాయ పరిభాషను ఉపయోగిస్తూ, నవ్యయుగానికి తలుపులు తెరిచిన
ఇంద్రజాలం. తరువాతి రోజుల్లో తెలుగు కవిత్వంలో అభ్యుదయభావజాలాన్ని
ఆవిష్కరించేటప్పుడు శ్రీ శ్రీ చేసిందిదే.

వరమనోహర పంచమ స్వరం
వేంకట పార్వతీశ్వరుల కల్పనా జగత్తు సువిశాలమైందని చెప్తూ కృష్ణశాస్త్రి ఒక
మాటన్నారు:
‘దేనిని వర్ణించినా వీరు నిసర్గమైన ‘వరమనోహర పంచమ స్వరము’ లోనే.
వీరికి హాయి కలిగించే బాణీ ఒకటుంది. వేణునాదం వంటిది.’

ఏకాంతసేవ పద్యశిల్పం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సంగీతంతోనూ, చిత్రలేఖనం
తోనూ పోలికతేకుండా ఉండలేం. ఈ సంగీతం ప్రాచీన కవులు ఛందస్సులో
సాధించిన లయ వంటిది కాదు. గాయకుడు ఒక కీర్తన ఆలపించేటప్పుడు పలికించే
గమకాల్లోనూ, సంగతుల్లోనూ ఉండే సంగీతం.
ఆనంద నవనందనారామ సీమ
ప్రణయ తరంగిణుల్ప్రవహించు చోట
ప్రణయలతా వళుల్ప్రాకెడు చోట
ప్రణయ పల్లవములుద్భవమందు చోట...
ప్రణయమే లోకమై పరగిన చోట
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ప్రణయ శకుంత దంపతులమై మనము
ప్రణయ లీలామృత రసతరంగముల
ప్రణయడోలాపరంపరల మధ్యమున
ప్రణయాన దూగుచు ప్రణయగీతముల
ప్రణయంబు పల్లవింపగ పాడుకొనుచు..’

లాంటి పంక్తుల్లో ఉన్నది ఆ సంగీతమే. దాన్ని ప్రాచీన ప్రమాణాల ప్రకారం అర్థం
చేసుకోలేం. అందుకనే ఉమాకాంత విద్యాశేఖరులు ఆ కవిత్వం మీద విరుచుకు
పడకుండా ఉండలేకపోయాడు. ఆయన దాన్ని ‘పులుముడు’ కవిత్వం అంటున్నప్పుడు,
ఆ మాట నిందాత్మకంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆయనకు తెలియకుండానే, ఆయన
ఆ తరహా కొత్తకవిత్వంలోని కొత్తలక్షణాన్ని తనకు తెలియకుండానే పట్టుకున్నాడు
కూడా. ఇంతకీ పులమడమంటే ఏమిటి? painting నే కదా.
ఇక్కడ కూడా ఈ కవిత్వానికీ, ఇంప్రెషనిజానికీ పోలిక ఉంది. ఐరోపాలో
ఇంప్రెషనిస్టు చిత్రలేఖనానికి ముందు సాంప్రదాయిక వర్ణచిత్రలేఖనాల్లో కుంచె
ముద్రలు (brush strokes) కనబడటం తప్పుగా భావించేవారు. చిత్రానికి
రంగులద్దినప్పుడు, ఆ రంగు మొత్తం ఒకే పూతగా కనిపించవలసి ఉండేది.
కాని ఇంప్రెషనిస్టులు తమ చిత్రలేఖనాల్లో రంగులు అద్దేటప్పుడు కుంచెముద్రలు
ఒకదానిమీద ఒకటి కనిపించేటట్టు రంగులు పుయ్యడమే కాక, ఆ ముద్రల్లోనే
చిత్రకారుడి వ్యక్తిత్వం, భావనాబలం, భావోద్రేకం ద్యోతకమవుతాయని భావించేరు.
ఒకవేళ వారికన్నా పూర్వకాలపు చిత్రకారులెవరైనా ఆ చిత్రాల్ని చూసి ఉంటే,
అక్కిరాజు ఉమాకాంతం గారు ఏకాంతసేవ మీద విరుచుకుపడ్డట్టే ఆ చిత్రలేఖనం
మీద విరుచుకుపడి ఉండేవారు. కాని, కాలం కళాభివ్యక్తిలో తెచ్చే మార్పుల్ని
తదనంతరకాలం మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది, గౌరవించగలుగుతుంది,
బహుశా, అనుసరించగలుగుతుంది కూడా.
ఏకాంతసేవలోని చాలా పంక్తుల్లో కనవచ్చేది పునరుక్తికాదు, reinforcement.
దాన్ని మనం monotony గా భావించలేం. ఆ కావ్యాభివ్యక్తికి బలం చేకూర్చే
పునఃపునః పదప్రయోగంగా దాన్ని మనం భావించాలి. ఇటుకమీద ఇటుక చేర్చి
గోడకట్టినట్టు. రేక మీద రేక అల్లుకుని పువ్వు పూసినట్టు. ఆ పునరావృత్తిలోనే ఆ కవుల
భావానశబలత ఇమిడి ఉంది. అందుకనే దాన్ని కృష్ణశాస్త్రి వేణుగానంతో పోల్చాడు.
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చాలాకాలం జడప్రాయంగా నిలిచి ఉన్న సామాజిక మనఃస్థితిలో ఒక కదలిక
వచ్చినప్పుడల్లా ఆ యుగం పలికే కవిత్వానికి కొన్ని సామాన్యలక్షణాలున్నాయి.
ఆ లక్షణాల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఉపకరించగల గొప్ప లక్ష్యకావ్యం
ఏకాంతసేవ. ఆ కావ్యాన్ని మనమిప్పటిదాకా నిజంగా శ్రద్ధగా చదవనేలేదు.
ఈ పునర్ముద్రణతోనైనా ఆ అధ్యయనం మొదలవుతుందని ఆశిద్దాం.
2016
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శ్రీశ్రీ అనువాదం చేసిన కవితలు
కవిగా శ్రీశ్రీ విశిష్టత గురించి చాలామంది మాట్లాడారు. కాని అనువాదకుడిగా శ్రీశ్రీ

చేసిన అన్వేషణ గురించి ఎవరూ ఎక్కువగా ఆలోచించినట్టులేదు. అనువాదకుడిగా
శ్రీశ్రీ చూపించిన మెలకువల గురించి మొదటిసారిగా నా దృష్టి మళ్లించినవాడు మిత్రుడు
పి.యస్.వి.కె.ఎల్.ఎస్.రావు. ముప్పైఏళ్ల కిందట కాకినాడలో ఓ సాయంకాలం
అతడు నాతో అన్నదేమిటంటే, ‘చూడు, శ్రీశ్రీమొదట్లో ఉత్తరార్ధగోళానికి చెందిన
కవుల కవితలు అనువాదం చేశాడు. ఇప్పుడు దక్షిణార్ధగోళం కవుల్ని అనువాదం
చేస్తున్నాడు’ అని. గత ముప్పైఏళ్లుగా ఈ మాటలు నన్ను వెన్నాడుతూనే ఉన్నాయి.
శ్రీశ్రీ కవితాప్రస్థానంలో మూడు దశలున్నాయనేది నేను తరచూ చెప్పే మాట.
మొదటి దశ 1926 నుంచి 1940 దాకా సాగిన దశ. ఈ దశలోనే శ్రీశ్రీ ‘ప్రభవ’,
‘మహాప్రస్థానం’ లోని ముఖ్యగీతాలు చాలా వరకూ రాశాడు. ఇది ఒక స్వాప్నికదశ.
రెండవ దశ 1940 నుంచి 70 దాకా సాగిన సుదీర్ఘకాలం. దీన్ని శ్రీశ్రీ జీవితంలో
‘సదసత్సంశయ దశ’ గా చెప్పవచ్చు. మహాప్రస్థానంలోని కొన్ని కవితలు, ముఖ్యంగా
‘ఖడ్గసృష్టి’ కవితలన్నీ ఈ కాలంలో వచ్చినవే. శ్రీశ్రీ కథలు, రేడియో నాటికలు,
‘అనంతం’లోని మొదటిభాగాలు ఈ కాలానికి చెందినవే. ఇక మూడవదశ 1970
నుంచి మొదలై 83 దాకా సాగినదశ. ఇది శ్రీశ్రీ జీవితంలో విప్లవకవిత్వదశగా
చెప్పవచ్చు. ఈ మూడుదశల్నీ, శ్రీశ్రీ కవితాశిల్పం దృష్ట్యా, పద్యకవిత్వ దశ,
గేయకవిత్వదశ, వచనకవిత్వదశగా కూడా చెప్పవచ్చు.
మొదటిదశ పద్యకవిత్వదశ. ఆ కాలంలో పద్యాలు రథాల్లాగా నాలుగు
చక్రాలమీద నడిచేవని అనేవాడాయన. ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే
‘ఇది వరకు ఛందస్సులన్నీ కూడాను గణబద్ధపు ఛందస్సులు. ఈ గణబద్ధపు
ఛందస్సులో భాషేమో గ్రాంథికభాష ఉంటుంది. ఆ భాషా, ఆ పద్యాలూ
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆనాటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకి సరిపోయినయి... ఆ గణబద్ధఛందస్సుల
గ్రాంథికభాషాయుతమైనటువంటి భూస్వామ్యవ్యవస్థనుంచి ఈ నాటి
ప్రజాస్వామ్యవ్యవస్థకీ,
మాత్రాబద్ధఛందస్సులకీ
వాడుకభాషలోకిన్ని
దారిమళ్లించినవాడు మన గురజాడ అప్పారావుగారు.’

‘మహాప్రస్థానం’ గీతాలకు వచ్చేటప్పటికి శ్రీశ్రీ పద్యంనుంచి మాత్రాఛందస్సులోకి
ప్రయాణించాడు. ఆయనకు ముందు ఆ ప్రయత్నం చింతాదీక్షితులు, కవికొండల,
బసవరాజు అప్పారావు వంటివాళ్లు చేసినప్పటికీ శ్రీశ్రీ వారికన్నా మరింత తీవ్రంగా
ఆ ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే 1940 తరువాత ఆ మాత్రాఛందస్సులని మరింత
వదులుచేసి వచనగీతంగా రూపొందించడం కోసం కూడా ఆయన చాలా
ప్రయోగాలు చేశాడు. కాని పద్యంనుంచి బయట పడగలిగినంత సులువుగా ఆయన
మాత్రాఛందస్సునుంచి బయటపడలేకపోయాడు. మధ్యమధ్యలో మళ్లా పద్యంవైపు
ప్రయాణించకుండా కూడా ఉండలేకపోయాడు. ఈ నలుగులాటనుంచి పూర్తిగా
విడివడి పూర్తివచన కవిత రాయగలిగిన దశ మూడవదశ. ‘మరోప్రస్థానం’లోని చాలా
వచన కవితల్లో ఆయన వచనకవితాశిల్పం పరిపూర్ణత పొంది అత్యున్నతస్థాయికి
చేరుకోవడం మనం చూడగలం.
పద్యంనుంచి వచనకవితకు సుమారు 60 ఏళ్ల పాటుగా ఆయన చేస్తూ
వచ్చిన ఈ సుదీర్ఘప్రయాణంలో తన కవితాశిల్పాన్ని పదును పెట్టుకోవడానికి ఆయన
అనువాదాన్ని కూడా ఒక ఉపకరణంగా వాడుకున్నాడు. వివిధ కవుల కవితల్ని
అనువాదాలకు ఎంచుకునేటప్పుడు ఆ ఎంపికలో కూడా ఒక జాగ్రఫీ ఉందనే నా
మిత్రుడు పసిగట్టాడు. అయితే ఆ భౌగోళికజాగృతి శ్రీశ్రీకి కూడా స్పష్టంగా ఉంది.
1981లో చికాగోలో చేసిన ఉపన్యాసంలో ఆయనిలా అన్నాడు:
‘మావో ఒక సూత్రీకరణ చేశాడు. ఏమిటంటే ఈనాడు ఈ ప్రపంచంలోనే
మూడు ప్రపంచాలున్నాయని. మూడు ప్రపంచాలథీరి అని మనం
అనుకోవచ్చును. ఏమిటి అంటే సూపర్ పవర్స్ యుఎస్ఏ, యుఎస్ఎస్ఆర్.
వాళ్లది మొదటి ప్రపంచం. ఆ తరువాత ఎఫ్లీయంట్కంట్రీస్. సంపన్నదేశాలు.
ఇంగ్లండ్ అనగా, ఫ్రాన్స్ అనగా, కెనడా అనగా, ఆస్ట్రేలియా అనగా,
జపాన్ అనగా, వెస్ట్ జర్మనీ అనగా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎఫ్లీయంట్
కంట్రీస్. ఇది రెండో ప్రపంచం. దరిద్రగొట్టు దేశాలన్నీ కలిపి మూడవ
ప్రపంచం. ఆఫ్రికా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏసియా, ఇవన్నీ కూడానూ బడుగు దేశాలు.
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ఇది మూడో ప్రపంచం... దీన్ని నేను మన తెలుగు సాహిత్యానికి అన్వయిస్తూ,
ఈ సూపర్పవర్స్ యొక్క భాష విశ్వనాథసత్యనారాయణగారి భాష
అన్నమాట, గ్రాంథికభాష - దానికి తిరుగులేదు. ఆ తరువాత సంపన్నదేశాల
భాష. సంపన్నదేశాలనగా భావకవిత్వమూ, అభ్యుదయకవిత్వమూను. అంటే
ఏమిటి? వాళ్లు శిష్టవ్యవహారిక భాష ఉపయోగించారు. పోతే ఇక మూడో
ప్రపంచమని ఉన్నదే అదే బడుగుదేశాలు. వాళ్ల భాష పాటకజనుల భాష,
శ్రామికజనుల భాష. జానపదరూపాలు.’

అందువల్లనే శ్రీశ్రీ అనువాదం చేస్తూ వచ్చిన కవితల్లో కూడా కవుల
ఎంపికలోనూ, ఆ ఎంచుకున్న కవితల్ని అనువాదం చేసే పద్ధతిలోనూ కూడా ఒక
క్రమపరిణామం ఉంటూ వచ్చింది. అయితే చివరకు వచ్చేటప్పటికి శ్రీశ్రీ పాటకజనుల
భాషలో పాటలు రాయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే మరొకవైపు సంపూర్ణ వచనకవితను
నిర్మించే ప్రయత్నం కూడా చేశాడు. పైకి చూడటానికి ఇది వైరుధ్యంగా అనిపించినా
ఇందులో వైరుధ్యమేమీ లేదు. ఎందుకంటే 1981లోనే పిట్స్బర్గ్లో చేసిన ఒక
ప్రసంగంలో ఆయనిలా అన్నాడు.
‘నేను కవిత్వం రెండు విధాలని అంటుంటాను. పోయిట్రీ దట్ ఈజ్
సంగ్, పోయిట్రీ దట్ ఈజ్ స్పోకెన్. మాట్లాడే కవిత్వమొకటీ, పాటపాడే
కవిత్వమొకటీని.’

శ్రీశ్రీ కవితాశిల్పప్రస్థానాన్ని అర్థం చేసుకోటానికి అవసరమైన తాళం చెవి
ఈ వాక్యాల్లో ఉంది. ఆ మాటకొస్తే అసలు ప్రపంచకవితాపరిణామాన్ని అర్థం
చేసుకోవడానికి కూడా ఈ వాక్యాలు మనకు దారి చూపించగలవు. మహాప్రస్థానానికి
ముందూ తరువాత కూడా శ్రీశ్రీ పాడటానికి యోగ్యమైన కవిత్వం చాలానే రాశాడు.
సినిమాపాటలు ఎలానూ ఉండనే ఉన్నాయి. కాని అతడి దృష్టి మాట్లాడేకవిత్వం
రాయటమెలా అన్నదాని మీదే. ఆయన తన కవిత్రయంగా కీర్తించిన తిక్కన,
వేమన, గురజాడ - ముగ్గురి కవిత్వమూ సూటిగా మాట్లాడే కవిత్వం. శ్రీశ్రీ
జీవితాశయం కూడా అట్లా సూటిగా మాట్లాడే కవిత్వం రాయటమెలా అన్నదే.
అందుకనే ఒక చోట ‘ఆశయాలకేం అనంతం/అప్పారావంతటి వాణ్ణి’ (ఆఖరిమాట
మొదటిమాట, 1944) అని అనుకుంటాడు. అటువంటి శైలి కోసం ఆయన తన
సదసత్సంశయ కాలమంతటా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ కాలంలో
సాహిత్యసంస్కారం
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రాసిన ‘మహాసంకల్పం’ (1947), ‘శరశ్చంద్రిక’ (1954), ‘సదసత్సంశయం’
(1953-68) వంటి కవితలు మాట్లాడుతున్నట్టే ఉన్నప్పటికీ అక్కడ కవి ప్రధానంగా
తనతోతాను మాట్లాడుకుంటున్నాడు. కాని తనతో తాను మాట్లాడుకోవడాన్ని
దాటి వేమనలాగా, గురజాడలాగా మనతో సూటిగా మాట్లాడగలిగే కవితలు
1970 తరువాత కాని రాయలేకపోయాడు. అందువల్ల ’70 తరువాత రాసిన
కవితలు ‘తుదిపయనం:తొలివిజయం’ (1971) వంటి పాటలుకాని, ‘నిన్నటి
జట్కావాలా’ (1970) వంటి శ్రామికజనభాషాకవిత గాని లేదా ‘వజ్రం’
(1973) వంటివచన కవితలుకాని మనతో నేరుగా మాట్లాడే కవితలుగా మనకు
వినిపిస్తాయి. తన కవితానిర్మాణంలో ఇటువంటి పరిణతి సాధించడంకోసం శ్రీశ్రీ తన
మనఃకార్మికశాలలో చేస్తూ వచ్చిన ప్రయోగాలుగా మనం ఆయన అనువాదకవితల్ని
చూడాలి.

అనువాద కవితలు: మొదటి దశ (1928-1940)

శ్రీశ్రీ

చేసిన మొదటి అనువాదం షేక్స్పియర్ గీతానికి ‘సంగీతము’ (1928)
పేరిట చేసిన భావానువాదం. దీని మూలం బహుశా ఏదైనా సానెట్ అయి
ఉండవచ్చనుకున్నాను. కాని ఆశ్చర్యంగా దీని మూలం ‘మర్చంట్ ఆఫ్ వెనిస్’
నాటకంలో (5.1.70-88) లొరెంజో మాట్లాడిన మాటలు. అంటే ‘పొయెట్రి
దట్ ఈజ్ స్పోకెన్’ని ఆయన ‘పొయెట్రి దట్ ఈజ్ సంగ్’గా మార్చడానికి
ప్రయత్నించాడన్నమాట. ఆ ప్రయత్నంలో ఆయన ప్రాచీన పద్యగంధవాసనలకు ఎట్లా
అంకితమైపోయాడో చూడండి. ముందు ఇంగ్లీషు 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 మనోహర సంగీత గరిమయందు
ఎవని కొక్కింతయైనను ఇచ్చ పోదొ,
విమలమధుర సంగీతమ్ము వినియు కూడ
తన్మయత్వమ్ము నెవడు సుంతయును కనడొ
ఆతడతి ఘోర నీచ కార్యమ్ములకును
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కఠినదుర్దాంత కుటిలసంకల్పములకు
ఎన్నడేనియు వెనుకంజ నిడడు, వాని
కలుష హృదయాంతరాళమ్ము కాళరాత్రి
వోలె గాఢాంధకార ప్రపూర్ణమయ్యు...

ఆ కాలంలోనే ఆయన హరీన్చటొ ‘గార్డెన్ ఆఫ్ ఐసొలేషన్’ని ‘శోకదేవి’
(1932)పేరిట, ఎ.ఇ.హౌస్మెన్ రాసిన కవితలను ‘బహిష్కృతుడు’ (1934),
‘తిరుగుబాటు’ (1938), ‘ప్రవాసులు’ (1938) పేరిట పద్యాల్లోకి అనువాదం
చేశాడు. అయితే అలగ్జాండర్ బ్లాక్ రాసిన కవితను ‘వికిరనృత్యం’ (1937) పేరిట
చేసిన అనువాదంలో మొదటిసారిగా పద్యంనుంచి బయటపడ్డానికి ప్రయత్నించాడు.
ఎడ్గార్ ఎలెన్పొ స్ఫూర్తితో రాసిన ‘గంటలు’ కవిత, స్విన్బర్న్ స్ఫూర్తితో రాసిన
‘అద్వైతం’ కవితలను గేయరూపంలోనే కూర్చాడు. వీరిలో అలగ్జాండర్ బ్లాక్ తప్ప
తక్కిన కవులంతా అమెరికాకు, ఇంగ్లాండుకు చెందిన కవులు. ఈ అనువాదాలన్నీ
ప్రౌఢభాషలో పద్యరూపకంగా, గేయరూపకంగా సాగినవే. అయితే ఈ కాలంలో
చేసిన అనువాదాల్లో చెప్పుకోదగ్గది బెల్జియన్కవి ఎమిలి వెర్హేరన్కవితకు ‘పేదలు’
(1939) పేరిట చేసిన అనువాదం. ఇది గేయరూపకంగా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో
శ్రీశ్రీ ఒకవైపు పద్యగంధి పదజాలంతో పాటు తేలికైన తెలుగుపదాల్ని వెతుక్కునే
ప్రయత్నం చేశాడు. ‘శ్లథ శైశిర పలాశరీతులు’, ‘విశుష్కములు, పరిపాండురములు’,
‘పయోధితట కుటీరములు’ వంటి పదాల పక్కనే ‘తుపానులో జడిసిన తడిసిన
గోమాతల కన్నులతమ్ములు’, ‘తలపగిలెడి తలపుల గతుకులు’ వంటి పదాలు కూడా
ప్రయోగించాడు.

అనువాద కవితలు: రెండవదశ (1940-1970)

శ్రీశ్రీ

అనువాదకవితల్లో అధికభాగం ఈ రెండవ దశకు చెందినవే. ఈ దశలో
ఆయన మొత్తం 48 కవితలకు అనువాదం చేశాడు. వీటిలో అత్యధికం అంటే 8
కవితలు పాల్ ఎలార్డ్వి. ఈ కాలమంతటా శ్రీశ్రీ అనువాదాలకూ, శ్రీశ్రీ కవిత్వానికీ
మధ్య సరిహద్దులు చెరిగిపోతూండడం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా సర్రియలిజం
ప్రభావంతో శ్రీశ్రీ రాస్తూ వచ్చిన కవిత్వం, శ్రీశ్రీ అనువాదం చేసిన కవిత్వం ఒకే
మనఃస్థితి నుంచి ప్రవహిస్తూ వచ్చిన సృజనగా మనకి గోచరిస్తుంది. ఇక్కడ కవి
కవిత్వాన్ని మాట్లాడే కవిత్వంగా మలచడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ అది చాలా
సాహిత్యసంస్కారం
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వరకు తనలోతాను మాట్లాడుకోవడంగానే, అంటే స్వగతంగానే పరిణమించడం
మనం గమనించకపోం. కాని ఈ దశ తెలుగుకవిత్వంలో అభ్యుదయోద్యమదశ.
ఒకవైపు శ్రీశ్రీ సామ్యవాదఆదర్శాలకు కట్టుబడుతూనే మరొకవైపు సర్రియలిస్టు
ప్రయోగాలకి పూనుకుంటూ వచ్చాడు. అందుకనే, ఆధునిక ఫ్రెంచికవిత్వంలో
ఒకచేత సామ్యవాదాన్నీ, మరొకచేత సర్రియలిజాన్నీ సాధన చేసిన పాల్ ఎలార్డ్ ఈ
దశలో శ్రీశ్రీని ఆకర్షించడం మనకి ఆశ్చర్యం కలిగించదు. పాల్ ఎలార్డ్ కవితల్ని
అనువాదం చేస్తూన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క అనువాదకవిత తరువాత శ్రీశ్రీ రాస్తూవచ్చిన
సొంతకవితల్లో కూడా ఆ అనువాదప్రభావం మనకి స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఆయా
కవుల కవితలకు తాను చేస్తున్న అనువాదాల వెలుతురులో శ్రీశ్రీ తన కవితల
సింటాక్స్ను ఎప్పటికప్పుడు సరిదిద్దుకుంటూ వచ్చాడు. ఉదాహరణకు 1947
సెప్టెంబరులో అనువాదం చేసిన పాల్ ఎలార్డ్ కవిత ‘స్వాతంత్య్రం’ను అదే నెలలో
రాసిన ‘మహాసంకల్పం’ కవితతో పోల్చి చూడండి.
ఈ దశలో పాల్ఎలార్డ్ తరువాత స్థానంలో మయకొవస్కీకి చెందినవి
ఏడుకవితలు, వాల్ట్విట్మన్కు చెందినవి మూడుకవితలు ఉన్నాయి. ఆంధ్రజ్యోతి
వారపత్రికలో ఒకరు శ్రీశ్రీని అమెరికా విప్లవకవి, రష్యా విప్లవకవి ఎవరని అడిగిన
ప్రశ్నకు(1982) సమాధానంగా వాల్ట్ విట్మన్ను, మయకొవస్కిని పేర్కొన్నాడు.
ముఖ్యంగా వాల్ట్విట్మన్ని ప్రజాస్వామ్యస్ఫూర్తికీ, మయకొవస్కిని సామ్యవాదస్ఫూర్తికీ
ప్రతినిధులుగా తీసుకున్నాడని కూడా అనుకోవచ్చు. తాను అనువాదం చేసిన వారి
కవితలూ ఆ స్ఫూర్తినే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
ఈ కాలంలో గిబ్సన్, జేమ్స్జాయిస్, ఆండ్రే బ్రిటన్, గిలామ్ఎపోలినేర్, హెన్రీ
మీషొ, సాల్వడార్ డాలి, ఇ.ఇ.కమ్మింగ్స్, క్రిస్టఫర్ లోగ్, ట్రిస్టాన్ కోర్బియేర్ వంటి
ప్రయోగవాద కవుల కవితలు కూడా అనువాదం చేశాడు. ఈ కవితలన్నిటిలోనూ
వస్తువైచిత్రికన్నా, వైచిత్రిని స్వీకరించడం ద్వారా కవి ప్రకటించాలని చూసే
స్వాతంత్య్రస్ఫూర్తికన్నా కూడా, శ్రీశ్రీ ప్రధానంగా భాషాపరంగా తననుంచి తాను
విడుదల కావటానికి చేసిన ప్రయత్నమే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది.
‘మహాప్రస్థానం’ గీతాల్లో శ్రీశ్రీ శబ్దాన్ని అత్యున్నతస్థాయిలో ప్రయోగించిన
సంగతి తెలుగువాళ్లందరికీ తెలుసు. శ్రీశ్రీని ప్రజాహృదయాలకి చేరువ చేయడంలో
ఆ శబ్దశక్తి కూడా ఒక ముఖ్యకారణం. అయితే కేవలం శబ్దాశ్రయంగా కవితను
నిలపడం కూడా పద్యఛందస్సులో కవితరాయడంలాంటిదేనన్న మెలకువ శ్రీశ్రీకి
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లేకపోలేదు. కవిత ప్రజాస్వామికం కావాలంటే శబ్దాధిపత్యం నుంచి కూడా
కవి బయటపడాలి. కాని ఈ కాలంలో శ్రీశ్రీ తాను రాసిన కవితల్లో, చేసిన
అనువాదాల్లో ఇంకా పాతకాలపు సంస్కృతభూయిష్ఠ పదజాలం ప్రభావం నుంచి
బయటపడలేకపోవడం మనం గమనించాలి. పాల్ ఎలార్డ్ ‘పబ్లిక్రోజా’ (1945)
లాంటి సూటికవితలో కూడా ‘ఈ వికలిత వితృటిత విలులిత/మీ వికలిత మీ/
వికటపు వేళాకోళపు స్వప్నం’ లాంటి పదజాలం శ్రీశ్రీని కూడా బాధించివుండాలి.
‘సదసత్సంశయదశ’లో చేసిన అనువాదకవితల్లో చాలావరకు విదేశీ
సందర్భాన్ని తెలుగునేలకీ, తెలుగు పలుకుబడికీ అనువుగా ఒదిగించే ప్రయత్నం
కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫ్రాంకోయిస్ విల్లాన్ రాసిన ‘ద స్నోస్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఇయర్’
అనే కవితకు చేసిన సుప్రసిద్ధానుసరణం (1947) ఇందుకు ఉదాహరణ. అయితే
ఈ కాలంలో బాదిలేర్కవితకు చేసిన రెండు రకాల అనువాదాలు ‘సంధ్యాసంగీతం’
(1946) కి వచ్చేటప్పటికి మళ్లా పద్యాల్నే ఆశ్రయించాడు. తనకు ఆరాధ్యదేవతల్లాంటి
స్విన్బర్న్, బాదిలేర్, పో వంటి కవుల కవితల్ని అనువాదం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు
శ్రీశ్రీ వచనకవిత్వాన్ని కాకుండా పద్యమాత్రాఛందస్సులనే ఎంచుకోవడం మనం దృష్టి
పెట్టాల్సిన విషయమే.
ఈ దశలో చేసిన అనువాదాల్లో భాషాపరమైన స్పష్టత, అనువైన కవితాధార
చక్కగా అమరిన కవితలుగా చెప్పదగ్గవి డిలాన్ థామస్ ‘చిన్న పిల్లల సర్కస్లో’
(1940) ‘మరీ ముఖ్యంగా ఒక మాఘమాసపు గాలి’ (1954-55), ప్రసిద్ధ గ్రీకు
కవి ఒడిస్యూస్ఎలైటిస్ ‘పిచ్చిదానిమ్మ చెట్టు’ (1949), లూయీస్ మెకనీస్ ‘పుట్టని
పాప ప్రార్థన’ (1950), పుష్కిన్‘చలికాలపు ఉదయం’ (1957).
అయితే ఈ కాలంలో చేసిన అనువాదాలన్నిటిలోనూ మకుటాయమానంగా
చెప్పదగ్గది మయకొవస్కి ‘గృహోన్ముఖంగా’ (1955) అనే కవిత. ఈ కవిత
ప్రారంభమే ఇలా ఉంటుంది:
‘అట్టడుగు అగాధాల నుంచి
కష్టజీవులు కమ్యూనిజంలో కొస్తారు
గనుల గర్భాలనుంచి,
కొడవళ్లలోంచి,
కార్ఖానాలనుంచి,
సాహిత్యసంస్కారం
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నేను సమున్నత కవితా శిఖరాల నుంచి
కమ్యూనిజంలోకి దూకుతాను.’

ఇంతదాకా కవి ‘మూపున భారంగా పరిణమించిన భాష’ ఇక్కడ తన బరువు
తగ్గించుకొని సూటిగా, స్పష్టంగా తేలికైన తెలుగుపదాల్లో కవిత నడుస్తుంది. ఇది
అనువాదం లాగా కాక సొంతకవితలానే కనిపిస్తుంది. రాబోయే కాలంలో శ్రీశ్రీ
చూపించిన కవితాశిల్పపరిణతికి దీన్ని సూచనగా భావించవచ్చు.
ఈ కాలంలో శ్రీశ్రీ భారతీయ కవుల కవితలు కూడా అనువాదాలు చేశాడు.
వాటిలో చెప్పదగ్గవి గురజాడ ‘స్సామవేదం’ (1953), హరీన్చటో కవిత ‘కాటూరూ,
ఎలమర్రూ’ (1951).
1940 నుంచి 70 దాకా అనువాదం చేసిన కవితల్లో సంఖ్యరీత్యా చూసినట్లయితే
అత్యధికమైన కవితలు అంటే 19 కవితలు రష్యా, సోవియట్రష్యాలకు చెందిన కవుల
కవితలు. రష్యాతో పాటు ఫ్రాన్స్, గ్రీసు, జర్మనీ, ఐర్లాండ్వంటి దేశాలకు చెందిన కవుల
కవితలు కూడా ఆయన అనువాదం చేశాడు. ఈ కాలంలో మొదటిసారిగా ఆయన
పాబ్లో నెరూడ కవితలు కూడా రెండు అనువాదం చేశాడు. అలా చూసినట్లయితే
28-40 మధ్యకాలంలో ఇంగ్లాండు, అమెరికాలకు మాత్రమే పరిమితమైన కవి
ఇప్పుడు తన దృక్పథాన్ని మరింత విస్తరింపజేశాడని మనం గ్రహించవచ్చు.

అనువాద కవితలు మూడవదశ (1971-83)

సాధారణంగా తెలుగు సాహిత్యప్రపంచంలో ఒక అభిప్రాయముంది. అదేమిటంటే,

శ్రీశ్రీ తన అత్యున్నత కవిత్వం ‘మహాప్రస్థానం’ రోజుల్లోనే రాశాడనీ, రానురాను ఆయన
కవితాభివ్యక్తి సన్నగిల్లి మరోప్రస్థానానికి వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా అదృశ్యమైపోయిందనీ.
కాని నిశితంగా చూడగలిగిన సాహిత్యపరీక్షకుడికి ఇది వ్యత్యస్తంగా కనిపిస్తుంది.
శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థాన గీతాల్లో గుండెలోతుల్లోంచి ఉబికిన ఆవేదన, ఆగ్రహం సూటిగా
మనలోకి కూడా ప్రవహిస్తాయి. అందుకనే చలం ‘యోగ్యతాపత్రం’లో ఇలా అన్నాడు:
‘హృదయం ఎల్లా కంపిస్తే ఆ కంపనకి మాటల రూపాన్ని ఇవ్వడం అతనికే
తెలుసు.. పద్యాలు చదువుతో ఉంటే, ఇవి మాటలు కావు, అక్షరాలు
కావు - ఉద్రేకాలు, బాధలు, యుద్ధాలు - అతని హృదయంలోంచి మన
హృదయంలోకి డైరక్టుగా పంపిన ఉత్సాహాలు, నెత్తురు కాలవలనిపిస్తుంది.’
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కాని ‘మరోప్రస్థానం’లోని కవితలు అలా కాదు. ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి
శ్రీశ్రీ కవిత్వశిల్పిగా మారడం, ఇంతదాకా ద్రష్టగా ఉన్నవాడు స్రష్టగా అత్యంత
జాగరూకతతో కవితలు నిర్మించడం మొదలుపెట్టాడు. తన ఏభై ఏళ్ల కవితాసాధన
ఫలితంగా వచ్చినకవితలుగా వాటిని మనం చూడవలసి ఉంటుంది.
‘మహాప్రస్థానం’ గీతాల్లో ఆయన వాడిన భాష సామాన్యశ్రోతకు చేరువ
కాగలిగింది కాదు. అందుకని ఆయన 1928 నుంచి 70 దాకా తనకలవాటైన భాష
నుంచి బయటపడ్డానికి తీవ్రంగా పెనగులాడాడు. మహాప్రస్థానగీతాల నాటికి శ్రీశ్రీ
పెనగులాడింది విశ్వనాథతో, కృష్ణశాస్త్రితో. వాళ్ల ప్రభావంనుంచి బయట పడటానికి
అప్పుడాయన గురజాడ వైపు చూశాడు. కాని 70ల నాటికి శ్రీశ్రీ పెనగులాడింది శ్రీశ్రీ
తోటే. తెలుగుసాహిత్యప్రపంచం శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో మహాప్రస్థానం మార్కు పదజాలాన్నే
ఊహిస్తూ, ఆశిస్తూ ఉంది. పద్యకవిత్వంలానే అటువంటి పదజాలానికి కూడా కాలం
చెల్లిందని శ్రీశ్రీకి మాత్రమే అర్థమయ్యింది. అందుకనే ఆయన సాధారణమైన తెలుగు
మాటలతో కవిత నిర్మించడమెలా, దాన్ని కవితగా నలుగురితో ఒప్పించడమెలా అన్న
అన్వేషణ మొదలుపెట్టాడు.
ఈ ప్రయత్నంలో ఆయన అనువాదప్రక్రియను మరొకసారి ఉపకరణంగా
వాడుకున్నాడు. అంతేకాదు, ముప్పైఏళ్ల కిందట నా మిత్రుడు అన్నట్లుగా
ఈసారి ఆయన అనువాదాల కోసం ఉత్తరార్ధగోళం వదలిపెట్టి దక్షిణార్ధగోళానికి
ప్రయాణించాడు. 71-83 మధ్యకాలంలో చేసిన 17 అనువాదాల్లో ఒక్కటి మాత్రమే,
అది కూడా పాల్ఎలార్డ్కవిత, యూరప్కు చెందిన కవిత. తక్కినవన్నీ పెరూ, చిలి,
క్యూబా, చైనా, అంగోలా, గ్వాటెమాల వంటి మూడోప్రపంచానికి చెందిన కవితలు.
ఈ కవితల అనువాదాల్నీ, ఈ కాలంలోనే శ్రీశ్రీ రచించిన అత్యున్నత వచనకవితల్నీ
పక్కపక్కన పెట్టి పోల్చి చదివితే ఆయన ‘పొయెట్రి దట్ఈజ్సంగ్’ నుంచి ‘పొయెట్రి
దట్ఈజ్స్పోకెన్’ కు ఎలా ప్రయాణించగలిగాడో బోధపడుతుంది.
ఈ ప్రయత్నం మొదటిసారిగా మయకొవస్కి కవిత ‘గృహోన్ముఖంగా’ (1955)
లో కనిపిస్తుందని ఇందాకనే చెప్పాను. అయితే శ్రీశ్రీ రాసిన స్వీయకవితల్లో ఇటువంటి
సారళ్యం మొదటిసారి ‘వీరుడితలలో’ (1967)లో కనిపిస్తుంది. చూడండి:
‘వీరుడి తలలో బుల్లెట్కాల్చు
పొలాలు మూగవి
భూమికి ప్రాణం లేదు
సాహిత్యసంస్కారం
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విప్లవకారుని వీపుని పేల్చు
గోడకి చెవుడు
గుడిసెకి కళ్లులేవు
ఒళ్లే తగలేయ్కండలు పిండేయ్
నీళ్లూ నెత్తురు బూదిగ మార్చు
వీరుని చేతిని వ్రేలేకోసి
అతని ఆఖరి ఆజ్ఞగ మార్చు
జపాటా
తర్వాత లుముంబా
Nadie Y nada
వీరుడి తలలో బుల్లెట్కాల్చు
పొలాలు కదులును
భూమిది ఎరుపు
విప్లవకారుని వీపుని పేల్చు
గోడకి చెవులు
గుడిసెకి మనసు
ఒళ్లే తగలెయ్
కండలు పిండెయ్
నీళ్లూ నెత్తురు బూదిని ముంచు
వీరుని చేతిని వ్రేలేకోసి
అతని ఆఖరి ఆజ్ఞగ మార్చు
జపాటా
తర్వాత లుముంబా
గువేరా
Viva la tierra

ఇది నిజంగా అద్భుతమైన కవిత. శ్రీశ్రీ తన జీవితంలో ‘జయభేరి’ (1933)
కవితని ఒక మైలురాయిగా ఎన్నోసార్లు పేర్కొన్నాడు. కాని ఈ కవిత అంతకన్నా
ప్రశస్తమైన మార్పును ఆయన కవిత్వంలో తీసుకువచ్చింది. ఆయన ఇటువంటి లయ,
ఇటువంటి గతి సాధించడంకోసం ఒకప్పుడు భాష మీద తీవ్రంగా ఆధారపడ్డాడు.
ఉదాహరణకి ‘జగన్నాథుని రథచక్రాలు’ (1940) చూడండి:
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‘అరె ఝాఁ! ఝాఁ!
ఝటక్, ఫటక్...
హింసనచణ
ధ్వంసరచన,
ధ్వంసనచణ
హింసరచన!
విషవాయువు, మరఫిరంగి,
టార్పీడో, టోర్నాడో...’

కాని ‘వీరుడితలలో’ కవితలో భాష మీద కన్నా భావం మీద ఆధారపడడం,
భావాన్ని నిశితంగా వ్యక్తం చేయడంకోసం భాషమీద అదుపుసాధించడం కనిపిస్తాయి.
శబ్దం గొప్ప శక్తి. సందేహం లేదు. కాని శబ్దానికి వశుడైన కవి స్వతంత్రుడైన కవి అని
చెప్పలేం. నిజమైన కవి శబ్దశక్తిని సదా భావనాశక్తిగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూనే
ఉంటాడు. జలపాతశక్తిని జలవిద్యుచ్ఛక్తిగా మార్చడానికి పడే ఆరాటంలాంటిది
‘వీరుడితలలో’ కవితలో కనిపిస్తుంది.
ఆ కవితలో ఉన్న ఒకేఒక్క పరిమితి ఆ కవితలో ఇంకా లయ, గతి
కొనసాగుతుండడమే. శబ్దం నుంచి బయటపడ్డప్పటికీ, 67 నాటికి, శ్రీశ్రీ ఇంకా
లయనుంచి బయటపడలేదు. లయాత్మకతని పూర్తిగా వదలిపెడితేతప్ప పరిపూర్ణమైన
వచనకవిత రూపొందదు. అటువంటి పరిపూర్ణ వచనకవితారహస్యం ఆయనకు
అనువాదాల ద్వారా పట్టుపడిందని చెప్పటానికి చేగువేర కవితకు చేసిన అనువాదం
‘ఫిడెల్ కోసం పాట’ (1971) నిదర్శనం. ఆ కవితలో శ్రీశ్రీ శబ్దసౌందర్యంమీద
కానీ, లయాత్మకతమీద కానీ, నాదసంగీతం మీద కానీ ఆధారపడకుండా కేవలం
భావనాబలం మీదనే ఆధారపడ్డాడు. శ్రోతని శబ్దంతోటో, లయతోటో, నాదంతోటో
ఆకర్షించడమంటే, సూక్ష్మస్థాయిలో, శ్రోతనుంచి సమర్పణభావం కోరుతూండటమే.
అలాకాక కవీ, శ్రోతా ఇద్దరూ ఒకే ఉమ్మడితలం మీద నిలబడి, కవి తన శ్రోత
నుంచి ఎటువంటి ఆత్మసమర్పణనీ కోరకుండా తన శ్రోతను తనతో సమానుడిగా
భావించి చెప్పే కవితను మాత్రమే నిజమైన మానవతాపూర్వకమైన కవితగా మనం
చెప్పవలసిఉంటుంది. ‘ఫిడెల్కోసం పాట’ అటువంటి కవిత.
ఇటువంటి మానవతాపూర్వక శైలికి మరొక చక్కని ఉదాహరణ మయకొవస్కి
‘లెనిన్’ కావ్యం(1971). చాలా సూటిగా చిన్నచిన్న తేలికైన తెలుగు పదాల్లో
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నేరుగా శ్రోత హృదయాన్ని తట్టిలేపే ఈ కావ్యం తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలోనే ఒక
విశిష్ట అనుసృజన. ఇటువంటి ఒక దీర్ఘకావ్యం శ్రీశ్రీ స్వయంగా రాసి ఉంటే ఎంత
బాగుండేదా అనిపిస్తుంది.
1971-83 మధ్యకాలంలో శ్రీశ్రీ రాసిన వచనకవితల్లో ‘వజ్రం’ (1973),
‘భూమ్యాకాశాలు’ (1975), ‘మెల్లమెల్లగా - జోరుజోరుగా’ (1978), ‘వెంపటాం!’
(1973) వంటి కవితల్లో సాధించిన అపూర్వమైన శిల్పపరిణతికి ఆయన ఆ కాలంలో
చేసిన అనువాదకవితలు సారవంతమైన పృష్ఠభూమిగా సహకరించాయని మనం
చూడవలసి ఉంటుంది.
ఈ శిల్పపరిణతిని వివరించడానికి మనం రెండు కవితల్ని పోల్చి చూద్దాం.
మొదటిది, నజీమ్హిక్మత్కవితకు చేసిన అనువాదం ‘టర్కీ’ (1972).
‘సుదూరపు ఆసియా ఖండం నుంచి
నురుగులు కక్కుతూ పరవళ్లు తొక్కుతూ
మధ్యధరా సముద్రంలోనికి విస్తరించి వచ్చిన
ఈ గోడిగ తలకాయలాంటి దేశం
ఈ దేశం మనది
నెత్తురు కారే మణిబంధాలు
బిగపట్టిన పళ్లు
జోళ్లు లేని కాళ్లు
ఖరీదయిన సిల్కు తివాసీలాంటి నేల’

పై కవితలో ఒక్క వాక్యం కూడా క్రియాపదంతో పూర్తికాలేదు. మూడు
అసమాపకక్రియలు టర్కీ దేశం గురించి వివరిస్తూ ఉంటే రెండు అసమాపకక్రియలు
టర్కీ దేశస్థుల గురించి వివరిస్తున్నాయి. ఈ ఐదు అసమాపకక్రియలూ కలిసి మొత్తం
కవితలో ఉత్కంఠపూర్వకమైన బిగువును అనితరసాధ్యంగా తీసుకువచ్చాయి.
ముఖ్యంగా ‘గోడిగ తలకాయ’ అనే తెలుగు పదం ఈ కవిత మొత్తానికి కేంద్రబిందువుగా
ఉంది.సాధారణంగా శ్రీశ్రీ శబ్దాల్ని ముందు తన చెవితో విని ప్రయోగిస్తాడు.
‘ఘూకం కేక/భేకం బాకా’ ఒక ఉదాహరణ. కాని ఇక్కడ గోడిగతలకాయ అనే
పదాన్ని ‘చూసి’ ప్రయోగించాడనాలి. ఆడగుర్రం తలకాయ అనకుండా గోడిగ
అనే పదం వాడటం ఈ అనువాదానికి అపూర్వమైన సొగసుని తీసుకువచ్చింది.
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మధ్యధరా సముద్రంలోకి పొడుచుకు వచ్చిన టర్కీ ఆడగుర్రం తలలాగా ఉందన్న
ఊహ హిక్మత్ది. ఆ పదం విన్నప్పుడు మనం ఆడగుర్రం తలకాయ ఎలాఉంటుందో
ఊహించుకోవలసిఉంటుంది. కాని ‘గోడిగ’ అనే పదం వినగానే మన కళ్లముందొక
విచిత్రాకృతి సాక్షాత్కరిస్తుంది. చెవులతో వినే శబ్దాల కన్నా, కళ్ళతో చూసే శబ్దాలు
ఎక్కువ శక్తిమంతమని వేరే చెప్పక్కర్లేదు కదా.
‘నెత్తురు కారే మణిబంధాలు’ అన్న ప్రయోగంలో మణిబంధాలు అనే బదులు
మణికట్లు అనవచ్చు. కాని నెత్తురు కారే అనే తెలుగుపదానికి మణిబంధాలు అనే
సంస్కృతసమాసంతో ఒక సమతూకం తేవడానికి ప్రయత్నించాడనవచ్చు. ‘జోళ్లు లేని
కాళ్లు’ టర్కీ దేశస్థుల తాలూకు ప్రస్తుత దీనపరిస్థితిని సూచిస్తూంటే ‘ఖరీదైన సిల్కు
తివాసీ లాంటి నేల’ అనే పదం టర్కీ విలువైన ప్రాకృతిక వనరుల్ని సూచిస్తోంది.
‘జోళ్లులేని కాళ్లు/ఖరీదైన సిల్కు తీవాసీలాంటి నేల’ అనే రెండు వాక్యాలు ఒకదాని
వెనుక ఒకటి చదవగానే ఒళ్లంతా ఆవేదనతో కూడిన గగుర్పాటు కలుగుతుంది.
అల్పపదాలతో అనల్పార్థరచన చేయటమంటే ఇదే.
ఈ అనువాదానికి ఉన్న ఒకేఒక్క లోపమేమిటంటే ఇది మూలాన్ని పూర్తిగా
అనువదించకపోవడం. ఈ కవితను శ్రీశ్రీ పూర్తిగా ఎందుకు తెనిగించనట్టు? లేదా
ముద్రణలో ఏదన్నా పొరపాటు జరిగిందా? ఏమైనప్పటికీ అనువదించిన మేరకు శ్రీశ్రీ
ఇందులో అపూర్వమైన పరిణతి చూపించాడనే అనాలి.
సరిగ్గా ఈ అనుభవం తోటే శ్రీశ్రీ ‘వజ్రం’ (1973) కవిత రాశాడు. ఈ కవిత
చూడండి.
మన తరిమెల నాగిరెడ్డి
అనంతపురం జిల్లాలో దొరికిన
వజ్రకరూర్వైడూర్యం.
నా తరిమెల నాగిరెడ్డి
విశాఖపట్నం సముద్ర తీరంలో
ఆకస్మికంగా అగుపించిన ఆణిముత్యం.
ఒక తరిమెల నాగిరెడ్డి
స్నేహానికీ, స్వేచ్ఛకీ, విప్లవానికీ
ఒకే ఒక పర్యాయపదం.
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ఇంతెందుకూ
ఈ తరిమెల నాగిరెడ్డి
పదిపెట్టి గుణకారం చేసిన మంచితనం.

ఈ కవితలో చూపించిన నిర్మాణవ్యూహం గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక
వ్యాసమే రాయవచ్చు. ఐనా క్లుప్తంగా కొన్ని విశేషాలు చూద్దాం. కవితలో
మూడేసి పంక్తులు కలిగిన నాలుగుచరణాలున్నాయి. కవి ముందుగా మనందరికీ
తెలిసిన తరిమెలనాగిరెడ్డి గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడుకనుక, ‘మన’ అని
మొదలుపెట్టాడు. అయితే మన తరిమెల మనమనుకుంటున్నట్టుగా కేవలం
అనంతపురానికి చెందినవాడు మాత్రమే కాడు. అతడు అనంతపురం జిల్లాలోని
వజ్రకరూర్కు చెందిన వైడూర్యమని మరీ చెప్తున్నాడు. వజ్రకరూర్అనే పదం వాడాడు
కాబట్టి మళ్లీ వజ్రమనే మాట పునరుక్తి లేకుండా వైడూర్యమని అన్నాడనుకోవచ్చు. కాని
అంతకన్నా కూడా వైడూర్యమనే మాటలో ఒక అరుణఛాయ ఉందని కూడా మనం
గమనించాలి. అనంతపురానికి చెందినవాళ్ళు విశాఖపట్టణందాకా రావడం అరుదు.
కాని తరిమెలనాగిరెడ్డిలాంటి వ్యక్తులకు సరిహద్దుల్లేవు. కాబట్టి అతడు విశాఖపట్టణం
సముద్రతీరంలో ‘ఆకస్మికంగా అగుపించాడు’. అతడు అనంతపురంలో వైడూర్యం,
కాని విశాఖసముద్రతీరానికి వచ్చేటప్పటికి ‘ముత్యమై’పోయాడు. ఇక తను, అంటే
కవి, విశాఖపట్టణానికి చెందినవాడు కాబట్టి, తరిమెల నాగిరెడ్డి విశాఖపట్టణానికి
వచ్చేటప్పటికి ‘మన’ నాగిరెడ్డి కాస్తా ‘నా తరిమెల నాగిరెడ్డి’గా మారిపోయాడు.
అందరికీ చెందిన నాయకుణ్ణి నాయకత్వక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ తనవాడిగా
భావించడం సహజమే కదా. అయితే, తన నాగిరెడ్డి కేవలం తనకూ, మనకూ మాత్రమే
చెందినవాడు కాడు, అతడు సార్వజనీనంగా అందరికీ చెందినవాడిగా మారిపోతాడు.
అటువంటి సార్వత్రికతను సూచించడం కోసం మూడవభాగం మొదలుపెడుతూనే
‘ఒక తరిమెల నాగిరెడ్డి’ అన్నాడు. అయితే ఆ ఒకడు ఎవరో ఒకడు కాడు. అతడు
‘స్నేహానికీ, స్వేచ్ఛకూ, విప్లవానికీ’ ఒకేఒక్క పర్యాయపదమని కూడా మనకు
చెప్తున్నాడు. ‘ఒక’ నాగిరెడ్డి ‘ఒకేఒక’ నాగిరెడ్డిగా మారడంతో అతడు నిర్దిష్టవ్యక్తిగా,
అద్వితీయ గుణశీలుడిగా మారిపోతాడు కాబట్టి, నాలుగవచరణం మొదలుపెడుతూ
‘ఈ తరిమెల నాగిరెడ్డి’ అన్నాడు. ఇక కవితకు పెట్టిన శీర్షిక ‘వజ్రం’. వజ్రమంటే
వజ్రకరూర్లో దొరికిన వజ్రమనేకాదు, వజ్రమంటే ఏకకాలంలో ‘విలువైన రత్నం’,
86

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

‘అజేయమైన ఆయుధం’ అనే అర్థాలు కూడా స్ఫురిస్తాయి. అతడు ‘పదిపెట్టి గుణకారం
చేసినమంచితనం’ కాబట్టి వజ్రంలాగా అనేకపార్శ్వాల్తో శోభిల్లేవాడుకూడా. కేవలం
పన్నెండు లైన్లలో ఎటువంటి పదాడంబరం, లయాత్మకతలమీదా ఆధారపడకుండా
ఇంత భావనాశక్తితో కవితను నిర్మించడం వెనక అతడి అనువాదసాధన లేదని ఎలా
అనుకోడం?
శ్రీశ్రీ ఈ దశలో చేసిన అనువాదాల్లో ఎక్కువ కవులు స్పానిష్కవులు కావడం
కూడా యాదృచ్ఛికంకాదు. ఏడిద గోపాలరావుకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో (1979)లో
ఆయన ఇలా అన్నాడు:
‘ప్రాచీనకాలంలో సంస్కృత సాహిత్యం, మధ్యయుగంలో పర్షియన్సాహిత్యం
మూడుపువ్వులూ ఆరుకాయలుగా వృద్ధి చెందగా ఆధునిక వర్తమానయుగంలో
స్పానిష్సాహిత్యం అన్నిభాషల సాహిత్యానికీ తలమానికంగా ఉంది... బ్రెజిల్,
క్యూబా, చిలీ, గ్వాటెమాల దేశాల్లో మహాకవులున్నారు. గిలెన్, సెజార్వల్లేజో,
పాబ్లొనెరూడ, ఫిడెల్కాస్ట్రో - వీరిలో కొందరు.’

తన మహాప్రస్థానం గీతాల వెనుక స్పానిష్అంతర్యుద్ధం ప్రభావం ఉందనీ తాను
కూడా హంగ్రీథర్టీస్కు చెందిన కవినేననీ ఆయన ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాడు. అయితే
మహాప్రస్థానం గీతాలనాటికి ఆయన స్పానిష్కవులను నేరుగా చదవలేదు. వారిగురించి
విన్నాడు మాత్రమే. ఆ రోజు ఆయన్ని ప్రభావితం చేసింది ఆడెన్, స్పెండర్, సిసిల్డె
లెవిస్ వంటి ఇంగ్లీషు కవులు మాత్రమే. కాని 70ల నాటికి ఆయనకు స్పానిష్కవుల
అనువాదాలు చదవగలిగే అవకాశం లభించింది. ఒకసారి వాళ్ల కవిత్వంతో నేరుగా
సంభాషించడం మొదలుపెట్టాక ఆయన ఇంగ్లీషు కవుల్ని పూర్తిగా వదిలేశాడు. ’70
తరువాత ఆయన చేసిన అనువాదాల్లో ఇంగ్లీషుకవి అనువాదమంటూ ఉంటే అది
ఫ్రాన్సిస్థామ్సన్ కవితకు చేసిన అనువాదం ‘స్వర్గభైరవం’ (1979) మాత్రమే. అది
కూడా గూటాల కృష్ణమూర్తి కోసం చేసిందే తప్ప, తను చేయకుండా ఉండలేకపోయిన
అనువాదం మాత్రం కాదని చెప్పవచ్చు.
శ్రీశ్రీ జీవితకాలం పొడుగునా స్పానిష్ అంతర్యుద్ధం, స్పానిష్ కవిత్వం
ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ప్రభావం చూపిస్తూనే ఉన్నాయి. చివరికి ఆయన
చనిపోయేముందు మాట్లాడిన చివరి మాటలు కూడా వాళ్లమ్మాయితో స్పానిష్
నియంత ఫ్రాంకో గురించి చెప్పిన మాటలేనని విన్నాను. ముఖ్యంగా ’70 లో
సాహిత్యసంస్కారం
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విరసం ఆవిర్భావంవల్లా, సాయుధపోరాటం గురించిన ఆలోచనలవల్లా ఆయన
తనున్న సామాజిక-రాజకీయ పరిస్థితిని స్పానిష్ అంతర్యుద్ధ కాలంనాటి పరిస్థితితో
పోల్చుకుంటూ ఉండేవాడని, ఆనాటి అంతర్యుద్ధంలో ప్రజాపక్షం వహించిన కవులతో
తననుతాను గుర్తించుకుంటూ ఉండేవాడనీ ఆయన అనువాదకవితలు ఈనాడు
మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.
2011
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చక్కనికానుక
ఇప్పుడు కవిత్వం రాస్తున్నవాళ్ళలో బొల్లోజు బాబా కొంత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నాడు.
అతణ్ణి ఒక ఉపాసకుడిగా అభివర్ణించవచ్చు. ఎవరేనా గొప్ప కవిత్వం రాయడం అలా
ఉంచి, అసలు ముందు కవికావాలంటే కూడా, తీవ్ర సాధనా, ఉపాసనా తప్పనిసరి.
తనంతట తానుగా చెప్పాలనుకున్నది మాత్రమే కాదు, తన పూర్వకవులు ఏం
చెప్పారో, ఎట్లా చెప్పారో తెలుసుకోవాలన్న తపన కూడా ఆ ఉపాసనలో భాగమే.

కవిత్వం ఒక individual utterance మాత్రమే కాదు, అది తరం నుంచి
తరానికి, యుగం నుంచి యుగానికి ప్రసరించే, అగ్నిధార కూడా. అందుకనే
వాక్కులన్నిటికన్నా ప్రాచీనమైన ఋగ్వేదంలో, మొదటి సూక్తంలోనే, అగ్నిని
ఆహ్వానిస్తూ ‘అగ్నిః పూర్వేభిః ఋషిభిః ఈడ్యో నూతనైః ఉత’ అన్నారు. కొత్తగా గొంతు
విప్పుతున్న ప్రతి కవిలోనూ పూర్వకవులే మరోసారి గొంతు సవరించుకుంటున్నారు.
పూర్వమార్గం నుంచి తప్పుకుని కొత్త పంథా వేసారని చెప్పుకునే కవుల కొత్త పంథాలో
కూడా ఎవరో ఒక పూర్వకవి తొంగిచూస్తూనే ఉంటాడు.
పూర్వకవుల్ని అధ్యయనం చేసే కవి, వారిని తిరిగి తన వాక్కులోకి
అనుసృజించుకునే కవి జన్మ ధన్యం. ఎందుకంటే అతడు పూర్వతరాల జీవితమంతా
మరోసారి జీవిస్తున్నాడు. అట్లాంటి కవి ఆయుర్దాయం గొప్పది, భావనాబలం గొప్పది,
అనుభూతి సాంద్రత గొప్పది.
బొల్లోజు బాబా తన ఉపాసనలో ఎందరో పూర్వమహాకవుల సాన్నిధ్యసుఖాన్ని
అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు. రూమీనుంచి నెరూదా దాకా. ఇప్పుడు టాగోర్.
సాహిత్యసంస్కారం
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గాంధీ రచనల్లో ఎక్కడన్నా ‘కవి’ అనే పదం కనిపిస్తే అది టాగోర్ అనే అర్థం.

కాళిదాసు వాల్మీకి ని మాత్రమే కవి అని సంబోధించినట్టు. కాని టాగోర్ ని మనం
కవి అంటున్నప్పుడు, అతడి సమకాలికులైన పాశ్చాత్య, ప్రాచ్యకవులు, యేట్సు,
ఇలియట్, ఎజ్రాపౌండ్లేదా మైథిలీశరణ్గుప్త, నజ్రుల్ఇస్లాం, ఇక్బాల్, గురజాడల
కన్నా ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైన కవి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
నిజానికి సాంప్రదాయిక, ఆధునికఅర్థాల్లో మనం గుర్తించే కవిలాంటి కవి
కాడు టాగోర్. తులసీదాస్, కంబర్, పెద్దన ల్లాంటి కవి కాడు అతడు. ఆయన
ఒక వాగ్గేయకారుడు. నామదేవ్, కబీర్, అన్నమయ్య, త్యాగయ్య ల్లాగా ఒక
సంకీర్తనాచార్యుడు, భక్తి కవి. ఆయన కవితలు రాసినకవి కాదు, పాటలు కట్టుకున్న
గాయకుడు. ఆ పాటలో భావాలు ఎంత ముఖ్యమో, రాగమూ, లయ కూడా అంతే
ముఖ్యం. ఆ మాటకొస్తే, భావాలకన్నా, సంగీతమే ఎక్కువ ప్రధానం. కొత్తభావాల్ని
చెప్పటం మీద ఆయనకు దృష్టి లేదు. ‘ప్రాగ్విపశ్చిన్మతంబున రసము వేయి రెట్లు
గొప్పది నవ కథాధృతిని మించి’ అనే తూర్పుదేశాల అలంకార శాస్త్రం ఆయనది.
ఉదాహరణకి ఈ గీతం చూడండి:
మొహాబిశ్వే మొహాకాశే మొహాకాల్మాఝే
ఆమి మానొబ్ఎకాకి భ్రొమి బిస్మొయె, భ్రొమి బిస్మొయె
తుమి ఆచోహో, బిస్వొనాథ్, ఒసీమ్రొహొస్యొమాజే
నీరొబె ఎకాకి ఆపోన్మొహిమానిలొయె.
ఒనొంతొ ఏ దేశ్కాలే, ఒగొణ్యొ ఏ దీప్తొ లోకే
తుమి అచోహో మొరే చాహి-అమి చాహి తొమా-పానె.
స్తొబ్ధొ షోర్బొ కొలాహొల్శాంతిమొగ్నొ చొరాచొర్
ఎక్తుమి, తొమా మాజే అమి ఎకా నిర్భొయె.

ఇందులో కొత్తభావాలు, బుద్ధిని స్పందింపచేయగల అంతర్దృష్టి,
మిరుమిట్లు గొలిపే రూపకాలంకారాలూ ఏవీ లేవు. కాని ఆకాశంలోని వైశాల్యం,
సాయంసంధ్యలోని గాంభీర్యమంతా ఈ గీతంలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కవిత మరేదో
భావాల్ని, సత్యాల్ని తీసుకొచ్చే ఒక వాహిక కాదు. దానికదే ఒక సంపూర్ణ, సమగ్ర
అనుభవం. ఆ పాట వింటూనే మనం లోనుకాగల అనుభవమే ఆ కవిత సందేశం.
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ఆయన ప్రధానంగా గీతకారుడు. సంగీతమయం కాని కవితతో ఆయన
భగవంతుణ్ణి సమీపించడానికి ఇష్టపడలేదు.
‘పాడమని నీ ఆజ్ఞ అయినప్పుడు గర్వంతో నా గుండె పగులుతుందేమో
ననిపిస్తుంది.. నా బతుకులో కర్కశమైందీ, అపభ్రంశమైందీ సంగీత
మాధుర్యంలో కరిగిపోతుంది. నా పాటంటే నీకు ఆనందమని తెలుసు.
గాయకుడిగానే నీ సమక్షానికి నా ప్రవేశమని తెలుసు. ఎన్నటికీ నేను నాకుగా
అందుకోలేని నీ పాదాల్ని నా గానపక్షాంచలంతో స్పృశించగలుగుతాను.
గానోన్మత్తుడనై నన్ను మరిచి నా ప్రభువైన నిన్ను ‘నా సఖా’ అని పిలుచు
కుంటాను’ (గీతాంజలి, 2 అను. చలం)

అని అంటాడు.
ఇటువంటి గీతకారుడు టాగోర్ చైనా, జపాన్యాత్రల తరువాత కొత్త
ప్రక్రియలో కొన్ని కవితలు రాసాడు.
ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న ‘స్వేచ్ఛావిహంగాలు’ ఆ కొత్త ప్రక్రియలో వెలువడ్డ
Stray Birds (1916) కి అనుసృజన.
నిజానికి ఈ ప్రక్రియ టాగోర్ చైనానుంచో, జపాన్ నుంచో నేర్చుకున్నది
కాదు. ఈ తరహా కవిత్వానికి ఆయన తన తొలిరోజుల్లోనే శ్రీకారం చుట్టకపోలేదు.
‘కణిక’ అనే పేరిట ఇటువంటి కవితల్ని ఆయన 1899 లోనే వెలువరించాడు. కాని
ఆ ప్రక్రియ ఆయన ప్రధానప్రక్రియగా మారలేదు. కాని అటువంటి తరహా కవిత్వం
భారతీయసాహిత్యంలో కొత్త కాదు, సంస్కృతముక్తకాలు, హిందీ దోహాలు, పారశీక
పద్యాల్లోని ద్విపదలు టాగోర్కి తెలియనివి కావు.
కాని సంస్కృతం, పారశీకం, హిందీ, బెంగాలీలలో కనిపించే ముక్తకాల్లో
భావంతో పాటు ఛందస్సూ, సంగీతమూ కూడా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. అయితే ఈ
కొత్తతరహా ప్రక్రియలో ఛందస్సుకీ, సంగీతానికీ ప్రాధాన్యం తక్కువ. ఇవి మనసులో
తటిల్లున మెరిసే ఆలోచనల్ని తట్టినవి తట్టినట్టుగా మనతో పంచుకునే ప్రయత్నం.
వీటివెనక రెండు ప్రేరణలున్నాయని మనం భావించవచ్చు. ఒకటి, తన ‘లేఖన్’
(1926) సంపుటికి ముందుమాటలో టాగోర్రాసుకున్నట్టుగా చీనాయాత్రనే. అక్కడ
ఆయన్ను అభిమానులు పట్టువస్త్రాలమీదా, చిన్ని చిన్ని విసనకర్రలమీదా కవితలు
రాయమని అడిగినప్పుడు తానా పంక్తులు రాసానని ఆయన చెప్పుకున్నాడు.
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కాని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా, రెండవ ముఖ్యమైన ప్రేరణ, ఆధునిక
వచనకవిత. ఆయన సాంప్రదాయిక పద్యకవీ, లేదా ఆధునికవచనకవీ కాడు. ఆయన
గీతకర్త. సంగీతకర్త. కానీ, ఇరవయ్యవ శతాబ్ది ప్రారంభంలో ప్రపంచాన్ని వరదలాగా
ముంచెత్తుతున్న ఆధునిక వచనకవిత గురించి ఆయన విన్నాడు. తన గీతాలు
అంతదాకా రససమ్మోహితంగా మాత్రమే కాక, నిర్దిష్ట రూపసౌష్ఠవంతో కూడా
వికసిస్తున్నాయని ఆయనకి తెలుసు. తన గీతాల్లోని రూపశిల్పాన్ని పక్కన పెట్టి, తన
భావాలతో అదే రసస్ఫూర్తి కలిగించగలడా?
ఆ ప్రశ్న ఆయన్ని 1916-26 మధ్యకాలంలో తీవ్రంగా వెన్నాడింది. ఆ తర్వాత
ఆయన రాసిన కవిత్వమంతా ప్రధానంగా వచనకవిత్వమే. ఆ కొత్తధోరణి ఆయన
‘బలాక’ (1916) నుంచే కనిపిస్తున్నదని బుద్ధదేవ్ బోస్ అంటాడు. 1922 లో
ప్రచురించిన ‘లిపిక’ పూర్తి వచనకవితాసంపుటి కావడం కూడా గమనించాలి.
Stray Birds వెనక హైకూ ప్రభావం ఉందని కృష్ణకృపలానీ
అభిప్రాయపడ్డాడు. 1916 లో రాసిన జపాన్డైరీలో టాగోర్హైకూ గురించి చాలా
ఆసక్తికరమైన పరిశీలనలు పంచుకున్నాడు. (ఈ డైరీని తెలుగులోకి అనువదించిన
రాయప్రోలుసుబ్బారావు, దురదృష్టవశాత్తూ, ఆ భాగాల్ని అనువదించకుండా
వదిలేసారు). ఇప్పటికీ ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం కాని, ఆ రచనలో, హైకూ మీద
పరిశీలనల్ని అమృతసేన్ అనే ఆయన Rabindranath Tagore and Haiku
అనే తన వ్యాసం కోసం అనువదించాడు. అందులో టాగోర్, ఒక జాతిగా జపనీయుల
విశిష్టత, వారు తమలోని పరస్పర విరుద్ధమైన రెండుశక్తుల మధ్య సాధించుకున్న
సమన్వయంలో ఉందని రాసాడు.
ఒకవైపు తమని తాము అభివ్యక్తపరుచుకోవాలన్న ఉత్సాహం, మరొకవైపు
తమ మీద తాము విధించుకునే సమన్వయం-దీన్నే ఆయన జపనీయుల ధీరత్వంగా
పేర్కొన్నాడు. ఒక ప్రక్రియగా హైకూ ఈ ఆత్మనిగ్రహానికి అద్దం పడుతున్నదని టాగోర్
భావించాడు.
‘...వారి హృదయాలు ఉరకలెత్తే కొండవాగులాగా గలగల్లాడవు. లోతైన
కాసారజలాల నిశ్శబ్దం వారిది. వారి కవిత్వం జీవితాన్ని గాఢంగా దృశ్యమానం
చేస్తుంది. మానవభావావేశాలమీద గొప్ప నియంత్రణ కనిపిస్తుందందులో.
అలాగని వారి సౌందర్య సంవేదనలేమీ తక్కువ కాదు. వారి సౌందర్యదృష్టిలో
ఎంత పారవశ్యం ఉందో, అభివ్యక్తిమీద అంత సంయమనం కూడా ఉంటుంది’
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అని రాసుకున్నాడాయన తన జపాన్డైరీలో.
ఇది టాగోర్ లో కలిగిన కొత్త మెలకువ. అంతదాకా ఆయన రాసిన పాటల్లో
ప్రవహించడం, జలపాతంలాగా ఎగిసిపడటం, శ్రావణమేఘంలాగా వర్షించడం
మాత్రమే ఉండేవి. అప్పట్లో ఆయన దృష్టిలో రూపం రసానికి వాహిక మాత్రమే.
కాని రూపంతో ప్రయోగాలు చెయ్యవచ్చుననీ, రాగానికి తాళంలాగా, రూపం
రసవిస్ఫోటనానికొక చౌకట్టు సమకూరుస్తుందని ఆయన గుర్తుపట్టాడు. ఈ నవీన
జాగృతిలోంచి పుట్టుకొచ్చినవే Stray Birds (1916), Lekhan (1926),
Fireflies (1928), Sphulimga (1946) సంపుటాలు.
అలాగని Stray Birds లో కనవచ్చే కవితలు హైకూలు కావని మనకి
అర్థమవుతుంది. అందుకు కారణం టాగోర్హైకూ ని అనుకరించాలనుకోకపోవడమే.
ఆయన అన్వేషిస్తున్నది అభివ్యక్తిమీద అదుపు కోసం. అంతదాకా గీతాలుగా
వ్యక్తమవుతున్న తన కవితల రూపసౌష్ఠవాన్ని కాదని కొత్తరూపాన్ని అన్వేషించడం.
అది కూడా వచనకవితారూపంలో.
నిజమే. Stray Birds గీతాంజలిలాగా గొప్ప కవిత్వం కాకపోవచ్చు. అంతగా
రసజ్ఞహృదయాల్ని కదిలించకపోవచ్చు. కాని టాగోర్కవిత్వాన్ని monotonous
కాకుండా కాపాడిన ప్రక్రియ అది.
మరో విశేషం కూడా ఉంది. Stray Birds ధోరణి వెనక టాగోర్ చీనా,
జపాన్ యాత్ర ఉందని చెప్పాను కదా. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందిగానీ,
టాగోర్ Stray Birds ఆధునిక చీనా కవిత్వాన్ని ఒక మలుపు తిప్పిందని చీనా
సాహిత్యవిమర్శకులు నేడు చెప్తున్నారు. Stray Birds: Tagore and the
Genesis of Modern Chinese Poetry అనే వ్యాసంలో వోల్ఫ్గాంగ్ కుబిన్
అనే చీనాసాహిత్యవేత్త ఈ విషయాన్ని ఎంతో విపులంగా చర్చించాడు. ముఖ్యంగా
సమకాలిక చీనాకవుల్లో అగ్రగణ్యుడైన బీ-దావో మీద టాగోర్ ప్రభావముందని
తెలియడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగానూ, నాలాంటి టాగోర్ పిచ్చివాడికి గొప్ప
ఊరటగానూ వినిపిస్తుంది.
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ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న ‘స్వేచ్ఛావిహంగాలు’ తెలుగులో ఇంతదాకా వచ్చిన
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ఇందుకు, రెండు కారణాలు. ఒకటి నేను ముందే చెప్పినట్టు బొల్లోజు బాబా
కవిత్వోపాసకుడైనందుకు. రెండవది, ఇప్పటి కాలానికీ, ఇప్పటి కవులకీ అవసరమైన
ఒక విషయాన్ని గుర్తుచేసినందుకు.
ఇప్పటి కవులకి ధారాళమైన అభివ్యక్తి అయితే ఉందిగాని, ఎక్కడ నోరారా
పలకాలో, ఎక్కడ నిగ్రహించుకోవాలో వారికి తెలియడం లేదు. కొన్ని తంత్రుల్ని
మీటుతూనే, కొన్ని తంత్రుల్ని అదిమిపట్టినప్పుడే, వీణ సంగీతం పలికిస్తుంది.
స్వరతంత్రుల్నీ, హృదయతంత్రుల్నీ ఎక్కడ అదిమిపట్టుకోవాలో, ఎక్కడ విడిచిపెట్టాలో
తెలియడమే కవిత్వకళ. గోదావరీతీరంలో నన్నయనుండి ఇస్మాయిల్ దాకా ఈ
పద్యవిద్య గురించే మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ఇప్పుడు మరొకసారి టాగోర్ పేరిట
బొల్లోజు బాబా మనకి గుర్తు చేస్తున్నదిదే.
అనువాదకుడిగా ఆయన ఇందులో చూపిన ప్రజ్ఞకి ఎన్నో ఉదాహరణలివ్వవచ్చు.
ముఖ్యంగా ఆ క్లుప్తతనూ, గాఢతనూ అంతే పదిలంగా తెలుగులోకి పొదివిపట్టి
తెచ్చుకోగలిగాడు.
I cannot choose the best
The best chooses me.
శ్రేష్ఠమైన దాన్ని నేనెన్నుకోలేను
శ్రేష్ఠమైనదే నన్ను ఎన్నుకుంటుంది.
The World has kissed my soul with its pain
asking for its return in songs.
ప్రపంచం తన వేదనతో
నా హృదయాన్ని ముద్దాడి
బదులుగా గీతాల్ని కోరింది.
The World does not leak because
death is not a crack.
మృత్యువు ఒక పగులు కాదు
అందుకే ప్రపంచం కారిపోదు.
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Life has become richer by the
love that has been lost.
పోగొట్టుకున్న ప్రేమలతో జీవితం
మరింత సుసంపన్నమయింది.
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
వికసిస్తోంది, మరో పేరుతో.

ఇట్లా చాలా ఎత్తిచూపవచ్చు.
ఏ భాషలో నైనా అనువాదం అనుసృజన. ఒక భాషలోని పదానికి, చాలాసార్లు
మనకి స్ఫురించేపదం సమానార్థకంగా ఉండదు. అంతకన్నా ఒకింత తక్కువగానో,
లేదా ఒకింత ఎక్కువగానో ఉంటుంది. చాలా సార్లు ఆ స్ఫురించే మాట మన చేతుల్లో
ఉండేదీ కాదు. అదొక సద్యఃస్ఫురణ. అందుకనే తన కవిత అల్లుతూ కవి ఎంత
సంభ్రమానికి లోనవుతాడో అనువాదకుడూ అంతే ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాడు.
ఈ వాక్యం చూడండి:
రాత్రి చీకటి తిత్తి
సువర్ణోదయంగా పగిలింది.

ఇది చదివినప్పుడు కలిగే స్పందన దీని ఇంగ్లీషు మూలం చదివినప్పుడు
కలగదని చెప్పగలను.
Night’s darkness is a bag that bursts with the gold of the
dawn.

ఇంత చక్కనికానుక మనకి అందించినందుకు అందరికన్నా ముందు బొల్లోజు
బాబానే ఎక్కువ ఆనందించి ఉండవచ్చు. ఆ తర్వాత నేను. ఇప్పుడు మీరంతా కూడా.
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కన్నీటితో తుడిచిన వేదన మరక
మహాదేవీవర్మ గీతాల్ని తాను తెలుగు చేసాననీ, ఆ అనువాదాల్నీ, ఆమె చిత్రలేఖనాలు

కొన్నింటినీ కలిపి పుస్తకంగా తేవాలనుకుంటున్నాననీ చాగంటి తులసిగారు
చెప్పినప్పుడు నేను మొదట ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ పుస్తకానికి నన్నొక పరిచయవాక్యం
రాసిమ్మని అడిగితే నాకేమనాలో అర్థం కాలేదు. డా.బాలశౌరిరెడ్డిగారు ఆ
పుస్తకానికి అవతారిక సిద్ధం చేసారని కూడా ఆమె చెప్పినప్పుడు నేనింక అదనంగా
రాయగలిగేదేముంటుందనిపించింది.
కాని ఆ పుస్తకం నాకు అందినప్పణ్ణుంచీ అందులో ఏ ఒక్క గీతం తెరిచినా ఒక
అపురూప మార్మికజగత్తులోకి తలుపు తెరిచినట్లే ఉండి, నేనేమీ రాయలేకపోయాను.
అన్నిటికన్నా ముందు ఆ కవయిత్రి నిర్మించుకున్న స్వాప్నిక, కాల్పనిక
ప్రపంచమెట్లాంటిదో నాకై నేను ఒక పట్టాన పోల్చుకునే ప్రయత్నంలోనే నెలల తరబడి
గడిపేసాను.
నేను హిందీ పండితుణ్ణి కాను. కాని హైస్కూలు రోజుల్లో మా మాష్టారు
హీరాలాల్ కామ్లేకర్ గారు నాతో ఆధునిక హిందీ కవుల్ని స్వయంగా చదివించారు.
జయశంకరప్రసాద్, సుమిత్రానందన్పంత్, నిరాలా, బచ్చన్ వంటి కవుల్ని
చదివించినప్పుడు ఆయన ఎందుకనో మహాదేవీవర్మను మాత్రం నాకు పరిచయం
చెయ్యకుండానే వదిలిపెట్టేసారు. తర్వాత రోజుల్లో కబీర్, మీరా, తులసీ, సూర్దాస్
లను నేను స్వయంగా అధ్యయనం చేసినప్పటికీ, మహాదేవీవర్మను చదవకుండా
హిందీ సాహిత్యాధ్యయనం పూర్తికాదని ఈ సంపుటి చదివాకే గ్రహించాను.
ఈ గీతాలన్నీ నాకై నేను ఎన్నో మార్లు పునఃపునః పఠించాక, ప్రతి గీతంలోనూ
దాగిఉన్న అజ్ఞాతసాగరతీరాల్లో తచ్చాడినంత సేపు తచ్చాడాక మళ్ళా బయటకు
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రాగానే కల చెదిరిపోయినట్టుగా, చూస్తూండగానే ఋతువు గడిచిపోయినట్టుగా ఆ
కవిత మనసుకి అందినట్టే ఉండి అందకుండా దాటిపోతూ ఉంది.
నేనీ కవితల్నీ పట్టుకుపోయి కర్నూల్లో మా మాష్టారి దగ్గర కూచుని
చదువుకోవాలనుకున్నాను. కానీ కుదిరింది కాదు.
చివరికి ఒక సాయంకాలం ఆయనకు ఫోన్ చేసి మహాదేవీవర్మ కవిత్వం
గురించి మీరేదన్నా చెప్తే వినాలనుకుంటున్నానన్నాను.
‘మహాదేవీవర్మనా! మై నీర్ భరీ..’ అంటూ ‘ఇదిగో, మా అమ్మాయి లక్ష్మి
చెప్తుంది విను’ అని ఫోన్వాళ్ళమ్మాయి లక్ష్మి చేతికిచ్చేసారు.
లక్ష్మి ఫోన్ అందుకుని ‘నాన్న ఆ వాక్యం పూర్తిగా చెప్పలేక నన్ను
చెప్పమంటున్నారన్నయ్యా, మై నీర్భరీ దుఃఖ్కీ బదలీ, అదీ ఆ వాక్యం’ అన్నదామె.
ఆ ఒక్క మాటతో, తన గొంతు గద్గదమవుతూ, ఆ వాక్యం పూర్తి చెయ్యలేని
ఆ రసోన్మత్తతతో ఆయన తడబడుతుండగా మహాదేవీవర్మ అంటే ఏమిటో నాకు
పూర్తిగా అర్థమయింది. ఒకప్పుడిట్లానే మా మాష్టారు మల్లంపల్లి శరభయ్యగారు
రామాయణమహాకావ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, సీత అగ్నిప్రవేశ ఘట్టం దగ్గరికి
వచ్చేటప్పటికి, గొంతు గద్గదమవుతూ అతి కష్టం మీద గొంతు పెగుల్చుకుని ‘అగ్ని
ప్రవేశం చేసింది సీత కాదు, రాముడే’ అని చెప్తూ కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతమైన దృశ్యం
గుర్తొచ్చింది.
మహాదేవీవర్మ కవిత్వమంతా అటువంటి అగ్నిప్రవేశానుభవం. ద్రవీభూత
మనస్థితి.
ఒకప్పుడు చైతన్యమహాప్రభువు నవద్వీపంలో నడుస్తూండగా ఎవరో అదిగో
ఆ బాజాలవాళ్ళు ఫలానా చోటునుంచి వచ్చారని అంటున్న మాటవినగానే ఆయన
స్పృహ తప్పిపోయాడని రామకృష్ణ పరమహంస ఒకచోట గుర్తు చేసుకుంటారు.
బాజా అన్నమాటవినగానే అది సంగీతాన్నీ, సంగీతం వేణువునీ, వేణువు చిన్నికృష్ణుణ్ణీ
జ్ఞాపకం చేసి కృష్ణస్మరణతో చైతన్యులు స్పృహ కోల్పోయారన్నమాట.
మహాదేవీవర్మ కవిత్వం అటువంటి స్మరణానుభవం, తీవ్రరసానుభవం.
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గీతాల్లో ప్రతి ఒక్క పదం వెనకా, పదసంయోజన వెనకా అవ్యక్తమానసిక
సంచలనాలు కెరటాల్లాగా ఎగసిపడుతుంటాయి. ఒక సన్నజాజిపూలరేకు ఒక
శ్రావణమేఘాన్ని గుర్తు తెచ్చినట్టు. ఒక పారిజాతపుష్పం ఒక శారదకౌముదీ
మహోత్సవానికి ప్రతీకగా నిలిచినట్టు, ఒక మొగలిరేకులో మనమొక మేఘసందేశ
కావ్యాన్ని చదవగలిగినట్టు, ఇందులో ప్రతి ఒక్క పదం, శబ్దప్రయోగం, అర్థచ్ఛాయ
మనల్నొక అలౌకిక ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోతాయి.
కవిత్వమంటే ఏమిటని ప్రతి కాలంలోనూ ప్రతి కవీ తనకు తాను
ప్రశ్నించుకుంటూనే ఉన్నాడు. కవిత్వమంటే శబ్దాలంకారం, అర్థాలంకారం, ధ్వని అని
బహువిధాలుగా భారతీయ సాహిత్యవేత్తలు వివేచించే ప్రయత్నం చేసారు. ఆధునిక
పాశ్చాత్యకవిత్వం కూడా అనేక నిర్వచనాల్ని దాటుకుంటూ ప్రస్తుతం మెటఫర్
దగ్గర ఆగింది. ఒక జీవితానుభవానికీ, మరొక జీవితానుభవానికీ మధ్య సాదృశ్యం
చూపడం ద్వారా ఆ జీవితానుభవాన్ని మరింత సుసంపన్నంగా, ప్రగాఢంగా అర్థం
చేసుకోవడానికి కవిత్వం దారిచూపుతుందని ప్రపంచమంతటా కవులు నేడు
భావిస్తున్నారు. కవిత్వం అనువాదానికి లొంగదు కాబట్టి, అనువాదంలో నష్టమయ్యేదే
కవిత్వమనే భావనస్థానంలో అనువాదాన్ని దాటి ఏది బతుకుతుందో అది మాత్రమే
కవిత్వమని నేడొక కొత్త ఆలోచన ప్రచలితమవుతున్నది.
కాని పాల్వెర్లేన్కవిత్వాన్ని ఫ్రెంచిలోనూ, హాఫిజ్గజళ్ళను పారశీకంలోనూ,
ఫైజ్ ను ఉర్దూలోనూ, శ్రీశ్రీని తెలుగులోనూ మాత్రమే ఆనందించగలమనేది కూడా
కాదనలేని యథార్థం. అందుకు కారణం వాళ్ళ కవిత్వంలో శబ్దానికున్న ప్రాధాన్యం
మాత్రమే కాదు, అక్కడ శబ్దం సాహిత్యస్థాయిని దాటి సంగీతస్థాయికి చేరుకోవడం
మరీ ముఖ్య కారణం. అందుకనే ఇంగ్లీషు వ్యాసకర్త వాల్టర్ పీటర్ all art
constantly aspires to the condition of music అని అన్నాడని యూరోప్
పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది.
మహాదేవీవర్మ కవిత్వం కూడా అటువంటి సంగీతాత్మకతను, రాగాత్మకతనూ,
నాదాత్మకతనూ సంతరించుకున్న సరళి. ఆ పదజాలంలోనే ఒక అవ్యక్తసంగీతముంది.
‘పాథేయహీన స్వప్నాలు’, ‘నీరవసమశరీరం’, ‘నభగంగా రజతధార’, ‘మృదు
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అంజన దుకూలం’, ‘కేకారవ నూపుర నాదం’, ‘ఛాయాసమవీతరాగదేహం’,
‘స్వప్నప్రియమేఘం’, ‘సుగంధిత జీవనమృత్యుతీరం’, ‘స్వప్న శతదళం’, ‘లాస్య
తన్మయ శంపాలత’, ‘ద్రుత చరణాల అంకసంసృతి’ వంటి పదాలు, పదబంధాలు
మనలో జాగృతపరిచే సూక్ష్మలోకాలు సంగీతానికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేవి.
కానీ ఈ అక్షరవిద్య కొత్తది కాదు, భారతీయమహాకవులందరికీ ఈ రహస్యం
తెలుసు. వాల్మీకి ఋతువర్ణనల్లో కనిపించే ఈ స్వర్ణవిద్యనే కాళిదాసు కొల్లగొట్టుకొని
మహిమాన్విత కావ్యభాషను రూపొందించుకున్నాడు. నన్నయ తెలుగును కావ్యభాషగా
మారుస్తూ దీన్నే ‘అక్షరరమ్యత’ అన్నాడు. టాగోర్ తన గీతాంజలి గీతాల్ని ఇంగ్లీషు
వచనంగా మార్చినా, ఆ వచనాన్ని మరెన్ని భారతీయభాషల్లోకి అనువదించినా
నష్టపోకుండా మన హృదయాల్ని చేరవచ్చేది ఆ సంగీతమే.
కాని తక్కిన మహాకవులకీ, మహాదేవీవర్మకీ ఒక తేడా కనిపిస్తున్నది. వాల్మీకి,
కాళిదాసు, తులసీదాస్, తుకారాం వంటివారు తమ సంగీతాన్ని తమ ఉపదేశానికి
ఆనుషంగికం చేసారు. నన్నయ కేవలం అక్షరరమ్యతతోనే ఆగిపోకుండా,
‘ప్రసన్నకథాకలితార్థయుక్తి’, ‘నానారుచిరార్థ సూక్తినిధి’ కూడా తన కవిత్వంలో
ఉన్నాయన్నాడు. కాని మహాదేవీవర్మ తన కవిత్వానికి అటువంటి బరువుని
ఆపాదించుకోలేదు. ఆమె కవిత్వం పూర్తి సంగీతం. ఏ హిందూస్థానీ గాయకుడో,
పండిట్ఓంకార్నాథ్ఠాకూర్వంటివాడు గానం చేస్తూ, చేస్తూ, రాత్రి మలిజాములు
గడిచేవేళకు గానాలాపనలో ‘కౌన్గలిగయో శామ్’ అన్న ఒకే ఒకే వాక్యాన్నే పదే పదే
ఆలపిస్తో తనను తాను మైమరిచినట్టుగా మహాదేవీవర్మ కవిత్వం కూడా అటువంటి
రసమయ ఆలాపన. సంగీతసాహిత్యాల హద్దులు చెరిగిపోయిన అనుభవం.
ఇక్కడ సంగీతమంటే శ్రావ్యంగా ఉండేదన్న అర్థంలో కాదు. మనం సంగీతాన్ని
వినేటప్పుడు బుద్ధిని విస్మరిస్తాం. మనం వింటున్నదాన్ని వివేచించి ఆనందించవలసిన
పనిలేదక్కడ. అది ఆపాతమధురం. మనం వింటున్నదేదో సరాసరి మన
హృదయంలోకీ, రక్తంలోకీ నేరుగా ప్రవేశించి మనల్ని పరిశుద్ధం చేస్తుంది, కొత్త రక్తం
నింపుతుంది.
సాధారణంగా సాహిత్యానుభవం అట్లా ఉండదు. అది ఆలోచనామృతం.
ఆలోచించేకొద్దీ మనకు కొత్తభావనల్నీ, కొత్తసత్యాల్నీ అందిస్తూ మననీయరమణీయంగా
ఉంటుంది.
సాహిత్యసంస్కారం
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కానీ తనకు అనుభవమవుతూ, తనను సున్నితంగా వేధించే జీవనలాలిత్యాన్నో,
లోకకాఠిన్యాన్నో అనుభవమయిందాన్ని అనుభవమయినట్టుగా సూటిగా
చెప్పుకోగలిగే అవకాశం అందరు కవులకీ రాదు. అట్లా చెప్పగలిగే కవిని ద్రష్ట
అంటాం. అలాకాక తన అనుభవాన్ని conscious గా ఒక కవితగా నిర్మించే కవిని
స్రష్ట అంటాం. మహాప్రస్థాన గీతాలు రాసినప్పుడు శ్రీశ్రీ అట్లాంటి ద్రష్ట. ఎమిలీ డికిన్
సన్, విలియం బ్లేక్ అట్లాంటి ద్రష్టలు. జీవితమంతా గీతాలమాలలల్లుతూ గడిపిన
టాగోర్శబ్దాల్లోంచి సుశబ్దాన్ని ఏరవలసిన బాధ్యత భరించలేకనే యాభై ఏళ్ళుదాటాక
చిత్రకారుడిగా మారాడు.
కాని మహాదేవీవర్మ ముందే చిత్రకారిణి, ద్రష్ట. ‘ముత్యపుజలం’, ‘స్వర్ణరజం’,
‘విద్రుమవర్ణం’ మేళవించి తన మనోచిత్రాల్ని గీతాలుగా రూపొందించింది. ఒక
భాషలో ఇట్లాంటి అదృష్టం ఏ కవికోగాని దక్కదు.
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వ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధం నుంచీ భారతీయ రచయితల్నీ, కవుల్నీ ఇంగ్లీషు
సాహిత్యమూ, పాశ్చాత్యసాహిత్యమూ ప్రభావితం చెయ్యడం మొదలయ్యాక, వివిధ
భారతీయభాషల్లో ఆధునికసాహిత్యం మొదలయిందని మనకు తెలుసు. 20 వ
శతాబ్ది ప్రారంభంలో దాదాపుగా అన్ని భాషల్లోనూ రొమాంటిసిజం ప్రభావంతో
కాల్పనికకవిత్వం రకరకాల పేర్లతో వికసించిందని కూడా మనకు తెలుసు.
హిందీలో ఛాయావాదం పేరిట తలెత్తిన రొమాంటిసిస్టు కవిత్వంగానే మహాదేవీవర్మ
కవిత్వం మొదలయినప్పటికీ, అది కాల్పనికధోరణితో ఆగకుండా మిస్టిక్ ధోరణుల్ని
సంతరించుకుందనేది విమర్శకులంతా అంగీకరించిన విషయం. కాని ఆమె కవిత్వం
మార్మికతనూ, రహస్యఛాయనూ సంతరించుకుందంటున్నప్పుడు ఆ ధోరణుల్లో
కూడా ఒక అద్వితీయతను చూపించిందని గుర్తించాలి.
యూరోప్లో రొమాంటిసిజంలో మిస్టిసిజం అంతర్లీనంగా కొనసాగుతూనే
ఉంది. ప్రసిద్ధ ఇంగ్లీషు రొమాంటిసిస్టు కవులు వర్డ్స్వర్త్, షెల్లీ, కీట్స్, కాలరిడ్జ్, బ్లేక్
ల కవితల్లో, ఉత్తరాల్లో చాలాచోట్ల మార్మికతను అందుకున్న వాక్యాలు కనిపిస్తాయి.
అందుకు రెండు కారణాలున్నాయి
మొదటిది, యూరోప్లో కవులు, సాహిత్యవేత్తలు సబ్లైమ్ని అన్వేషించేవాళ్ళుగా
ఉండటం. Sublime కీ, beautiful కీ తేడా ఉంది. బ్యూటిఫుల్అంటే ఆహ్లాదకరమైన
100

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

సౌందర్యం. సబ్లైమ్ భీకరసౌందర్యం. సబ్లైమ్ ఎదుట మనిషి భీతావహుడవుతాడు.
దాన్నుంచి కొంత ఎడంగా ఉండి మటుకే దాన్ని ఆలోకించాలనుకుంటాడు. సబ్లైమ్
పురుషప్రకృతి, బ్యూటిఫుల్ స్త్రీ ప్రకృతి. ఫ్రెంచి విప్లవంతో మొదలైన స్వేచ్ఛాభిలాష
రొమాంటిసిజంగా మొదలయినప్పటికీ, ఆ కవుల్లో, రచయితల్లో, చిత్రకారుల్లో,
కళాకారుల్లో అంతర్లీనంగా ఉన్న సౌందర్యపిపాస సబ్లైమ్ గురించి అన్వేషణగా
వికసించి రొమాంటిసిజం డార్క్రొమాంటిసిజంగా మారిపోయింది.
రెండవది, రొమాంటిసిజం, కావడానికి దక్షిణయూరోప్లో, ముఖ్యంగా
ఇటలీనుంచే పుట్టినప్పటికీ దానిమీద పారశీకకవిత్వ ప్రభావం, సూఫీసాహిత్య
ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. సూఫీలు ఉన్మత్తతతో గానం చేసిన ఈశ్వరపిపాస
రొమాంటిసిజంలో అంతర్లీనంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. కాని ఐరోపీయ
రొమాంటిసిజం ప్రధానంగా లౌకికధోరణి కాబట్టి రొమాంటిసిస్టు కవులు సూఫీల్లాగా
ఈశ్వరుణ్ణి నేరుగా కోరుకోకుండా తక్కిన ఈశ్వరీయప్రణయావస్థలన్నింటినీ, అంటే,
ప్రేమపిపాస, ప్రకృతిఆరాధన, విరహం, ఉన్మత్తత, ఆత్మనిర్మూలన, సర్వసమర్పణ
మొదలైనవన్నీ కోరుకున్నారు. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆ కవులు క్రైస్తవ మిస్టిసిజం
ప్రభావానికి లోనయినప్పుడు విలియం బ్లేక్లాగా ఈశ్వరుణ్ణి కోరుకోవడంగా కూడా
పరిణమించింది.
రొమాంటిసిజం ప్రభావం భారతీయకవిత్వం మీద పడ్డప్పుడు అది మొదట్లో
చూడటానికి ప్రేమకవిత్వానికి దారితీసినట్టు కనిపించినా అంతర్లీనంగా మూడు
ముఖ్యపరిణామాలకు దారితీసింది. మొదటిది, అది ఆధ్యాత్మిక భారతదేశంలో
లౌకిక, ఐహిక, నవ్య భారతదేశాన్ని మేల్కొల్పే కవిత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం. తరువాత
తరువాత అదే దేశభక్తి, జాతీయవాదకవిత్వంగానూ, మరి కొంతకాలం గడిచాక
సామ్యవాదభావాలుండే అభ్యుదయకవిత్వంగానూ వికసించింది. బంకింబాబు,
గురజాడ, శ్రీశ్రీలు ఈ దారిన నడిచిన కవులు. రెండవది, అందులోని మిస్టిక్
ఛాయల్ని భారతీయ భక్తికవిత్వంతో పోల్చుకుని సూఫీతరహాలో ఈశ్వర ప్రణయ
కవిత్వంగా వికసించడం. ఆ ఈశ్వరుడు సగుణుడు కావచ్చు, నిర్గుణుడు కావచ్చు.
ఇరవయ్యవశతాబ్దపు భారతీయమహాకవులు చాలామంది ఈ తరహా కవిత్వం
చెప్పినవాళ్ళే. టాగోర్వీరికి ప్రతినిధి.
కాని మూడవధోరణి ఒకింత ప్రత్యేకమైంది. ఈ కవులు రొమాంటిసిజం
ప్రభావం వల్ల సబ్లైమ్ని కోరుకున్నప్పటికీ, ఆ సబ్లైమ్కి నామరూపాలివ్వడానికి
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ఇష్టపడలేదు. తాము తపిస్తున్న, తమని జ్వలింపచేస్తున్న ఆ మహాన్వేషణను
దేశంతోనో, దైవంతోనో, ప్రేయసితోనో, ప్రణయంతోనో పోల్చుకోలేకపోయారు.
తమని నిలవనివ్వని ఆ తీవ్రానుభవాన్ని వాళ్ళు ఐహికమూ చేయలేకపోయారు,
ఆముష్మికమూ చెయ్యలేకపోయారు. తొలితరం కవులందరిలోనూ ఈ తీవ్రత
సామాన్యమే అయినప్పటికీ ఆ కవులు ఒక బంకిం లాగా దేశం దగ్గరో, ఒక టాగోర్
లాగా ప్రకృతి దగ్గరో, ఒక కృష్ణశాస్త్రిలాగా ఊర్వశి దగ్గరో ఆగిపోయారు. కాని ఈ
మూడవతరహా కవులు అట్లా ఆగలేకపోయారు.
నేను అర్థం చేసుకున్నంతవరకూ మహాదేవీవర్మ మూడవ తరహా
రొమాంటిసిస్టు-మిస్టిక్ కవయిత్రి. ఆమె తన జ్వలనానుభవానికి స్పష్టమైన
రూపురేఖలివ్వడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు. అలా రూపురేఖలివ్వడమంటే తన
సబ్లైమ్ని ఒక విగ్రహంగా మార్చడమేనని ఆమెకి తెలుసు. అందుకనే ఆమెను మీరాతో
పోల్చలేం. మీరా తాను దర్శించిన సబ్లైమ్ గిరిధరగోపాలుడేనని పదేపదే చాటిచెప్తూ
వచ్చింది. కాని మహాదేవి అటువంటి మూర్తినిర్మాణానికి ఎక్కడా పూనుకోలేదు.
చివరికి ఆమె కవితల్లో పదే పదే కనవచ్చే దీపాన్ని చూసినా కూడా ఆ దీపకళిక
కూడా నిశ్చలంగానూ, నివాతంగానూ వెలిగేది కాదు. ‘ముద్దుముద్దుగా వెలుగుము
నా దీపమా’ అన్న గీతమే చూడండి: అందులో ఆమె ఆ దీపం ‘ముద్దు ముద్దుగా’,
‘పులకరించి, పులకరించి’, ‘నవ్వి నవ్వి’, ‘అలుముకుని, అలుముకుని’, ‘చెమర్చి,
చెమర్చి’, ‘మత్తిల్లి, మత్తిల్లి’ కనిపిస్తుంది.
ఆమె తన దర్శనాన్ని ఎక్కడా స్థిరీకరించడానికీ, ప్రామాణీకరించడానికీ, ఒక
మూసలో పోతపొయ్యడానికీ ఇష్టపడనట్టే కనిపిస్తుంది. ఆమె అనుభూతి ఎక్కడా
ఘనీభవించదు. అదే టాగోర్ని చూడండి, ఆయన చూస్తున్న సర్వేశ్వరుడు ఏ
రూపంలోనైనా సరే, ఒక పద్మంలానో, ఒక దక్షిణపవనంలానో కనిపించడానికి
ఉవ్విళ్ళూరుతుంటాడు. కాని మహాదేవీవర్మ ఒక మేఘాన్నో, ఒక జలజాతాన్నో
వర్ణించినప్పుడు కూడా ఆ మేఘం కదిలిపోతూనే ఉంటుంది, కరిగిపోతూనే
ఉంటుంది, ఆ జలజాతం లీలాకమలంగా మారిపోతుంది. ఈ అస్పష్ట, అనిశ్చిత,
అవ్యక్త లక్షణాలవల్లనే ఆ కవిత్వం అంత సంగీతభరితంగానూ, వర్ణమయంగానూ
గోచరిస్తుంది.
తనను నిలవనివ్వని ఈ జీవితస్పృహకు ఒక శాశ్వత రూపాన్నివ్వకపోవడంలో
ఈమె మీద బౌద్ధం ప్రభావముందనుకోవచ్చు. తన అనుభూతికి ఒక
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స్థిరరూపమివ్వడమంటే అందులో సంచలించే ప్రాణశక్తిని అణచిపెట్టేయడమేనని
ఆమె అనుకునిఉండవచ్చ్చు. ఒక చెట్టులాగ కాకుండా సదా ప్రవహించే నదిలా
ఉండాలనుకున్నది కాబట్టి ఆమెకి రెండు ఒడ్డులున్నాయి.
‘ఆక్రందనను ఆనందపు ఆఖ్యాయికగా మలిచి నడిచాను
ఉపవన పథకంటకాన్ని కోమల పుష్పస్పందనతో
నిర్జన పథకంటకాన్ని దారుణ ఒంటరితనంతో తెలుసుకున్నాను’

అంటున్నది అందుకే
తక్కిన భావకవుల్లాగా తాను సబ్లైమ్కి ఒక మానవాకృతి ఇవ్వకుండా
ఉండలేకపోయినప్పుడు కూడా ఆ సందిగ్ధత అలానే ఉంటుంది:
‘కన్నీటితో కిరణాలు తుడిచిన సమయాన
సుదూరసంగీతమువలె ఆవలి తీరమునుండి పిలుస్తాడే నన్ను ఎవడు వాడు?
మెరసి తళుక్కుమని
మెరుపు మందస్మితంతో
మూస్తాడే నా కనులు
ఎవడువాడు?
అవని అంబరపు వెండి ముత్తెపు చిప్పయందు
కడలి కదలాడు ముత్తెమువలె
కంపించు సమయాన
పరిమళమై
నిద్రలోని నిశ్వాసము వలె
జోకొట్టుతాడే నన్ను
ఎవడువాడు?’

ఈ ప్రపంచం వివిధస్కంధాల కలయిక అనీ, ఏ క్షణమూ శాశ్వతం కాదనీ,
నేటి క్షణం నుంచి మరుసటి క్షణం సదా పుడుతూనే ఉంటుందనీ బుద్ధుడు
చెప్పినప్పుడు కొందరు సన్న్యాసినులు థేరీగాథలు పాడిఉండవచ్చు, కాని శిల్పులకి
మాత్రం అందులో గొప్ప సౌందర్యసంపాదనం కనిపించింది. మహాదేవీవర్మ కూడా
అటువంటి శిల్పి. కాని ఆమె శిలని శిల్పంగా కాకుండా వెన్నలాగా మార్చాలని
తపించింది. కాలం చేతివేళ్ళ సందుల్లోంచి అనుక్షణం జారిపోతున్నప్పుడు నిన్ను
నిలవనియ్యని మహాసౌందర్యానుభవాన్ని ఒక శాశ్వతశిల్పంగా చెక్కడం అసాధ్యం.
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అందుకనే తొలి బౌద్ధశిల్పులు బుద్ధుణ్ణి చెక్కవలసివచ్చినప్పుడు ఆయన వదనాన్ని
కాక, చరణద్వయాన్నో, పూర్ణకుంభాన్నో మాత్రమే చెక్కి ఉండిపోయారు.
మహాదేవీవర్మకి ఈ సంగతి స్పష్టం.
‘రూపు రేఖల కట్టడుల యందు
కఠిన హద్దుల బంధనముల యందు
నిర్దయ ఘడియలందు
బంధించబడింది జగత్తు.’

ఈ మెలకువ వల్ల ఆమె ఒక అద్భుతమైన వాక్యం రాసింది:
‘తెలుసుకుని నడిచాను నేను క్షణక్షణం జీవనం
నశించడానికి నిర్మించి నడిచాను.

‘నశించడానికి నిర్మించడం’. ఎంత జ్ఞానస్ఫోరకమైనమాట! ఇది నశ్వరజగత్తు,
సందేహం లేదు. కాని నీ నిర్మాణాలు మాత్రం అనశ్వరం కావాలనుకుంటావు, ఎంత
హాస్యాస్పదం. కాని నువ్వు నిర్మించకుండా ఉండలేవు. ఇందుకు పరిష్కారమొక్కటే,
నశించడానికి నిర్మించడం. అనుక్షణనశ్వరం, అనుక్షణ పునరుజ్జీవితం అయిన
ఈ లోకంలో నీకు అనుభవానికొస్తున్న సౌందర్యం కూడా అనుక్షణ ఉత్థానపతనాలకు
లోనయ్యేదే.
‘అంటుంది శ్వాస వస్తాడు ప్రియుడు
చెపుతుంది నిశ్వాసం వెళ్తాడు అతడు
తెలియని దానిని తెలుసుకున్నాయి కనులు
చిరకాలపు బంధమిది, చెపుతుంది మనసు
చేస్తుంది స్ఫురణకు ఈ స్వప్నం సుందరం
క్షణక్షణం అవుతుంది నూతనం.’

సృజనోత్సాహం వేదాంతాన్ని మించింది. జగత్తు నశ్వరమే, కాని ఆ పునః పునః
నశించే జీవనవికాసంలో ఏదో సత్యముంది, నిన్ను నిలవనియ్యని సౌందర్యముంది.
‘నశించిపోతాయి వేనవేలు చిరుబీజాలు
చేయాలని ఒక నశ్వర బీజం
త్యజిస్తాయి వృంతాలను పల్లవాలు
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రాలి వికసింపచేయాలని నూతనం
లయమవుతుంది చూడు ప్రియా చిరుఘడియ
చేయడానికి లయం ఎన్నెన్ని యుగకల్పాలు’

మహాదేవీవర్మ కవిత్వం మొదట సంగీతంగా గోచరించి, మళ్ళీ మళ్ళీ
చదివినప్పుడు ఆ కవిత్వంలోని అనిర్వచనీయ మార్మికత వల్ల ఒక నైరూప్య
చిత్రలేఖనంగా స్ఫురిస్తుందని గ్రహించాను.

4

మహాదేవీవర్మ కవిత్వంలో నాకు కనిపించిన మూడు ముఖ్యలక్షణాల్లో మొదటిది

సంగీతాత్మకత, రెండవది నైరూప్య వర్ణసంయోజనం కాగా మూడవది భావపరమైన
వ్యాకులత్వం.
మహాదేవీ వర్మ కవిత్వం భగవంతుడి కోసమో, దివ్యత్వం కోసమో పరితాపమని
చెప్పవచ్చు. కానీ అది ఆ కవిత్వం మనలో రేకెత్తించగల స్పందనల్ని స్థూలంగా ఒక
గాటన కట్టాలని చూడటమే. భగవంతుడి కోసం పరితపించిన కవయిత్రులు ఆండాళ్,
మీరా, అక్కమహాదేవి, జనాబాయి వంటివారి కవిత్వంలో కనవచ్చే పరితాపం వేరు.
ఆ కవితల్లో విరహవేదన ఉండవచ్చు కాని వ్యాకులత్వం ఉండదు. జీవనసంతోషం,
ప్రేమపారవశ్యం. దర్శననైశ్చల్యం కనిపిస్తాయి. కాని మహాదేవీవర్మ కవిత్వంలో
అటువంటి నిశ్చలత్వం కనిపించదు. ఆమె కవితలన్నిటా పదే పదే కనవచ్చే మాట
‘చంచలం’. ఆ చంచలత్వం వల్ల ఒక వ్యాకులత్వం.
ఇక్కడే మనం ఆమెలోని ఆధునికతను గుర్తుపట్టవచ్చు. తాను దర్శిస్తున్న
సబ్లైమ్ని ఆమె ఒక మూర్తిగా ప్రతిష్ఠించి తదేకచిత్తంతో స్తుతించినట్టయితే ఆ కవిత్వం
మధ్యయుగాల భారతదేశానికి సరిపోయిఉండేది, కాని భారతదేశం ఆధునీకరణ
చెందుతున్న కాలంలో ఆమె కవిత్వం చెప్పినందువల్ల యుగధర్మం ఆమెలో
ప్రతిఫలించకుండా ఉండలేదు. ఆధునిక జీవితలక్షణాలుగా చెప్పదగ్గ అసంతృప్తి,
సంశయం, నిస్పృహ, anguish ఆమె కవిత్వాన్ని సంచలితం చేసినందువల్ల
ఆ కవిత్వం మనల్ని కూడా వ్యాకులపరుస్తుంది. భాషలోని సంగీతాత్మకత వల్ల, తన
దర్శనానుభవాన్ని ఒక విగ్రహంగా మార్చనందువల్ల ఆమె కవిత్వం కాలాతీతంగా
నిలబడుతుందిగాని, అందులో కనవచ్చే వ్యాకులత్వం వల్ల మాత్రం ఆమెను
మన కాలానికి చెందిన కవయిత్రిగా స్పష్టంగా పోల్చుకోవచ్చు. మొదటి రెండు
సాహిత్యసంస్కారం
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కారణాలవల్లా ఆమె ఒక మిస్టిక్ కవయిత్రి, కాని మూడవలక్షణం వల్ల ఆమెని గొప్ప
ఫెమినిస్టు కవయిత్రిగా కూడా మనం చెప్పవచ్చు.
ఈ ఫెమినిజం సామాజిక-రాజకీయ రంగాల్లో స్త్రీస్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడే
ఫెమినిజం కాదు. నిజానికి ఈ ఫెమినిజానికి స్థలసంబంధం లేదు. ఇది ఒక
కాలం కోసం ఆరాటం. సామాజికంగా, రాజకీయంగా నిర్దేశించబడ్డ కాలచట్రాన్ని
నిరాకరించి తనను తాను చూసుకోగల, కనుగొనగల కాలం కోసం అన్వేషణ.
ఈ కాలం చారిత్రకం కాదు, మానసికం. కాని సృజనాత్మకం. గింజ భూమిలో
పడ్డప్పుడు దానిలోంచి అంకురం తలెత్తే కాలం చారిత్రకం కాదు, సనాతనం, అయినా
నిత్యనూతనం. ఆ కాలం ఆధునికదృక్పథం మనకు అలవాటు చేసిన linear time
కాదు, అది cyclical time.
కాలాన్ని ఒక సరళరేఖగా భావించడం చరిత్ర, అందులో గతం, వర్తమానం,
భవిష్యత్తు మాత్రమే ఉంటాయి. అక్కడ నువ్వొక క్షణాన్ని కోల్పోతే ఆ అవకాశాన్ని
మరెన్నటికీ పొందలేవు. మృత్యువంటే అదే. కానీ వర్తులకాలమట్లా కాదు. అక్కడ
ఒక క్షణం నశించి మరొక క్షణం ఉత్పన్నమయినప్పుడల్లా జీవితం కొనసాగడానికి
కొత్తఅవకాశం లభిస్తూనే ఉంటుంది. నిన్ను నువ్వు దర్శించుకునేటంతవరకూ
జన్మపరంపర కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. చివరికి నిన్నొకనాడు నువ్వు గుర్తుపట్టగానే
కాలం తెగిపోతుంది. నువ్వు విడుదలవుతావు. ఆ క్షణం దొరికేదాకా ఆ ఆరాటం,
ఆ వ్యాకులత్వం తప్పవు.
నీ నుంచి నీ ఎడబాటువల్ల కలిగే వేదన భారతీయ భక్తికవిత్వమంతా
పరుచుకునే ఉంది. కాని ఆ వేదననుంచి ఒక శ్రీరంగనాథుడో, గిరిధరగోపాలుడో,
చెన్నమల్లికార్జునుడో తప్పిస్తాడని ఎదురుచూడకపోవడమే మహాదేవీవర్మను అద్వితీయ
కవయిత్రిగా మార్చేసింది. తన వేదననుంచి తనను బయటపడవేసుకోగలిగింది తానే.
అది తన గానం ద్వారా, కవిత్వం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియనే
ప్రసిద్ధ ఫ్రెంచి ఫెమినిస్టు రచయిత్రి జూలియా క్రిస్టేవా aesthetic practice అంది.
ఒక సౌందర్యసాధన. Linear time తన మీద విధించే సామాజిక-రాజకీయ
పరిమితుల్ని ఛేదించి తనను తాను నిర్లేపంగా దర్శించగలగడం.
అలాగని అది పూర్తి నిర్గుణం కాదు, సగుణం కూడా. సగుణం మాత్రమే కాదు,
నిర్గుణం కూడా.
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‘మేలుకో మేలుకో ఓ సుకేశినీ’ అన్న కవిత చూడండి. అందులో ఆమె ‘సుకేశిని’,
‘స్వప్ననిమేషిని’, ‘పథప్రదర్శిని’, ‘విరాగనివేశిని’, ‘పరదేశిని’ కూడా. ‘సుకేశిని’ చాలా
స్పష్టమైన రూపం. ‘పరదేశిని’ పూర్తి ఆగంతుకం. సగుణ నిర్గుణాల సరిహద్దుల్లో
తచ్చాడుతున్నందువల్ల ఆ హృదయం సదా వ్యాకులం. ఆ వైరుధ్యమేమిటో కూడా
ఆమెకి అనుభవమే.
‘కానవి- చిరునవ్వుపువ్వులు, వాడుట రానివవి’ అన్న కవిత చూడండి.
వాడటం తెలియని పువ్వులు, ఆరిపోవడం మెచ్చని దివ్వెలు, బాధ ఒడలు మరిచి
నిద్రించగలిగే ప్రాణపు పానుపులతో కూడిన అమరుల లోకం తనకి వద్దంటున్నది.
తనకి కావలసినది మరణించి నశించే అధికారం. ఇక్కడ ‘అధికారం’ అన్నమాట
ఎంతో విలువైనమాట. తాను నశ్వరమని గుర్తించడంలోనే తన సాధికారికత ఉంది.
ఆ మర్త్యత్వమే ఆమె హృదయవ్యాకులతను సౌందర్యశకలంగా మార్చి అనశ్వరం
చేస్తున్నది.
ఈ కవిత్వం చదివినప్పుడు Thank You For These Illusions (1981)
అనే పేరిట సంకలితమైన కొందరు ఫిన్నిష్ కవయిత్రుల కవితలు గుర్తొచ్చాయి.
సంవత్సరానికి ఆరునెలలు పైగా చీకటిలో గడపవలసివచ్చే జీవితంలోంచి వచ్చిన
ఆ కవిత్వంలో రెండురకాల యాథార్థ్యాలు కనిపిస్తాయి. తమ చుట్టూ ఉండే
సమకాలిక దైనందినజీవితం, అది లేవనెత్తే సమస్యలు ప్రశ్నలు ఒకవైపు, కాని దాన్ని
దాటి యుగాలుగా తమని బతికిస్తున్న ప్రాణశక్తి ప్రవాహం మరొకవైపు. ఆ కవితల్లో,
‘ఈ భ్రాంతులకి నా కృతజ్ఞతలు’ అనే కవితలో ఒక కవయిత్రి ఇలా అంటున్నది:
‘ఈ భ్రాంతులకి నా కృతజ్ఞతలు.
ఈ సున్నితమైన తలపులు
వీటిని జాగ్రత్తగా పట్టుకో
సత్యం ఇక్కడ చేతికందుతోంది
ఇంతలో కోమలం, ఇంతలో కర్కశం
యథార్థ జీవితం ఎంతైనా పెనగులాడనీ
ఈ భ్రాంతి చెక్కుచెదరదు.
మానవాళికొక ఆశ.
నేలా నీళ్ళూ ఒకనాటికి శుభ్రపడతాయని
వాళ్ళు విషాల్నీ, ఆయుధాల్నీ ఉత్పత్తిచెయ్యడం మానేసిన రోజున
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ఊపిరిపీల్చడానికొకింత చక్కటి గాలి దొరుకుతుందని.
మళ్ళా మరొక్కసారి మనం చెట్లనీడన కూచుని
కవితలు చదువుకుంటామని
సోక్రటీస్ని వినగలుగుతామని.
కొత్త భావావేశాలు కలుగుతాయని
కొత్త సంవేదనలు రేకెత్తుతాయని.
ఓ భ్రాంతిశకలమా, నువ్వింకా సజీవంగానే ఉన్నావు కద
నా అమాయక హృదయంతో ఎలుగెత్తి పిలుస్తున్నాను నిన్ను.’

మన కాలానికి మరీ సన్నిహితంగా ఉన్న ఈ కవిత మహాదేవీవర్మ కవితకు
మరింత విపులవ్యాఖ్యానంలా తోచింది నాకు. ఈ కవితను కుదిస్తే, మహాదేవీవర్మ
ఇలా చెప్పిందనిపిస్తుంది:
‘నాశనాన్నీ, అనంత వికాసపు క్రమాన్నీ
త్యాగపు దినాన్నీ, అంతిమసమ్మోహనపు అంధకారాన్నీ
తంత్రినీ, ఆఘాతాన్నీ, ఝుంకృతి గతినీ
పాత్రనీ, మధునీ, మధుపాన్నీ, మధురవిస్మృతినీ
అధరాన్నీ, స్మిత జ్యోత్స్ననీ నేను.’

5

ఈ

అనువాదాల్లో చాగంటి తులసిగారు కనపర్చిన శ్రద్ధనీ, ప్రజ్ఞనీ కూడా
ప్రస్తుతించవలసిఉంది. ఆమెలో ఇంత కవిత్వ సౌకుమార్యం ఉందని నాకు
తెలియదు, కాని ఆశ్చర్యమయితే కలిగించలేదు. ఎందుకంటే చాసోగారు ముందు
కవికావాలని కోరుకుని ఆపైన కథకుడిగా మారినప్పటికీ ఆయన కథలు కొన్ని,
ముఖ్యంగా, ‘మాతృధర్మం’ లాంటివి కావ్యసమానాలే. ఆ తండ్రి వారసత్వం ఆమెలో
ఈ అనువాదంలో పూర్తిగా ప్రస్ఫుటమయిందనవచ్చు.
మూలంలోని సంగీతాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావడం కష్టమే. కాని
ఆ సంగీతమెటువంటిదో సూచించగలగడంలో అనువాదం సఫలమయింది.
చాలాచోట్ల మూలంలోని సున్నిత శబ్దఛాయల్ని, అర్థఛాయల్ని తెలుగులో మరింత
సుసంపన్నంగా ప్రకాశపరచగలిగింది.
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ఉదాహరణకి ‘ఫూల్కే ఉర్మే ఛిపాయే వికల్బుల్బుల్హూ’ అనే వాక్యాన్ని
తెలుగు చేసినప్పుడు ‘అయినను కలతల పికిలిపిట్టను నేను’ అనడం చూడండి. ‘వికల్
బుల్బుల్’ ‘కలతల పికిలిపిట్ట’ గా కనిపించేటప్పటికి నాకు రోమాంచితమైంది.
ఇట్లాంటివెన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు:
‘ఆర్ద్ర చిత్ వన్ మే హయా/ శత విద్యుతోం మే దీప్ ఖేలా’ అన్న వాక్యం
‘తేమచూపులతో ఇచట ఆటలాడింది నూరుమెరుపుల దీపం’ అని మారినప్పుడు
శతవిద్యుత్తులు నూరుమెరుపులు కావడంలో ఆశ్చర్యం లేదు కానీ, ‘తేమచూపులు’
మామూలు మాట కాదు. హృదయంలో తేమ ఉంటే తప్ప అక్కడ తేమ అన్న మాట
స్ఫురించిఉండేది కాదు.
‘ఉతరో అబ్పలకోం మే పాహున్’ అనే వాక్యం
‘దిగి రా ఇక ఇప్పుడు
రెప్పల పయికి
ఓ అతిథీ’

అనే మూడుపంక్తులుగా మారినప్పుడు అందులో ప్రియాహ్వానమే కాదు, ఒక అవతరణ
దృశ్యం కూడా ఆవిష్కృతమైంది.
‘స్వప్న రంగీలే ఘన్’ ‘స్వప్న ప్రియమేఘం’ గా, ‘జుగునూ కే స్వర్ణ్ ఫూల్’,
‘మిణుగురుల పుత్తడిపువ్వులు’ గా, ‘మధుర్ మధు కీ యామినీ’, ‘తీపితేనియల
రాతిరి’ గా, ‘ఎక్స్పందన్కహ్రహా హై అకథ్యుగ్యుగ్కీ కహానీ’ అనే వాక్యం
‘చెపుతుంది ఒక చిరు కదలిక చెప్పని యుగయుగాల కథ’ గా, ‘కూల్భీ హూ కూల్
హీన్ ప్రవాహినీ భీ హూ’ అన్న వాక్యం ‘ఒడ్డునీ, ఒడ్డులేని వెల్లువనీ ’గా మారడం
విస్మయకారకంగా కనిపిస్తుంది.
కొన్ని కవితల్ని మూలంలో ఉన్నంత సంగీతాత్మకంగానూ తెలుగులోకి
తేవడానికి అనువాదకురాలు ప్రయత్నించారు. ‘విరహ్కా జలజాత్జీవన్విరహ్కా
జలజాత్’ అన్న గీతాన్నే చూడండి.
‘విరహజలజాతం జీవనం, విరహజలజాతం’ అని మొదలయ్యే ఈ గీతంలో
‘ఆసువోంకా కోష్హగ్అశ్రు కీ టక్సాల్
తరల్జల్కణ్సే బనే ఘన్సా క్షణిక్మృదు గాత్’
సాహిత్యసంస్కారం
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తెలుగులో
‘కనులు కన్నీటి టంకశాల హృదయం కన్నీటి కోశాగారం
అయింది అంబుధరం వలె కదలాడు తుంపరతో క్షణకాలపు మృదుదేహం’

అని అనూదితమైనప్పుడు మూలంలో కన్నా తెలుగులో పదాలు, వివరణా కొంచెం
పెరిగినప్పటికీ, ఆ సంగీతం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు.
ఆ కవిత చివరికి వచ్చేటప్పటికి
‘జో తుమ్హారా హో సకే లిలా కమల్యహ్ఆజ్
ఖిల్ఉఠే నిరుపమ్తుమ్హారీ దేఖ్స్మిత కా ప్రాత్’

అనే పంక్తులు
‘అవగలగాలి ఈ దినాన నీదే లీలా కమలం
అనన్య, చూసి వికసించాలి నీ స్మిత నిశాంతం’

అని మారినప్పుడు ‘నిరుపమ’ అనే పదం ‘అనన్య’గా మారడం నన్ను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణి
చేసింది.
చాలాచోట్ల ఆమె మూలంలోని పదసంయోజనాన్ని అది ఎక్కడెక్కడ
సంస్కృతసమంగా ఉందో దాన్నంతా అట్లానే జాగ్రత్తగా తెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు,
కాని దాన్ని తెలుగుపదాలతో అతికేటప్పుడు ఆ అతుకు కనిపించకుండా అందమైన
అల్లిక అల్లుతూ వచ్చారు. అందువల్ల చాలా అనువాదాల్లో కనిపించే శ్రవణనిష్ఠురత్వం
ఈ అనువాదంలో కనిపించలేదు. ఉదాహరణకి‘లయ బనీ మృదు వర్తికా
హర్స్వర్జలా బన్లౌ సజీలీ
ఫైలతీ ఆలోక్సీ
ఝుంకార్మేరీ స్నేహ్గీలీ’

తెలుగులో
‘అయింది లయ మృదువర్తిక
ప్రతిస్వరం అయింది వెలుగు చిందించే
అలంకృత శిఖ
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ప్రకాశం వలె పరుచుకుంటుంది
స్నేహసిక్తపు నా ఝంకృతి.’

అలాగే‘కుముద దల్సే వేదనా కే దాగ్కో
పోంఛతీ జబ్ఆసువోం సే రశ్మియా
చౌంక్ఉటతీ అనిల్కే నిశ్వాస్ఛూ
తారికాయే చకిత్సీ అనజాన్సీ’

తెలుగులో
‘కుముదదళాల వేదన మరకను
కన్నీటితో కిరణాలు
తుడిచిన సమయాన
గాలి ఊపిరులు తాకినసమయాన
తారకలు చకితలవలె
తెలియని వారివలె
త్రుళ్ళిపడిన సమయాన’

ఇంకా‘మకరంద్పగీ కేసర్పర్
జీతీ మధు పరియా డూండూ
యా ఉర్పంజర్మే కణ్కీ
తరసే జీవన్శుక్దేఖూఁ’

తెలుగులో
‘మకరంద కేసరాల పయిన
తేనె అచ్చరలను పరికించనా
మరి మానస పంజరమున
తండులములకు తహతహలాడే
జీవన కీరమును చూడనా’

అంటున్నప్పుడు కణాలు తండులాలు కావడం, జీవనశుకం జీవనకీరం కావడం
అనువాదాన్ని అనుసృజనగా మార్చే తావులే కదా.
సాహిత్యసంస్కారం
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‘ప్రేమ యందు ఒడలు మరిచి కనులయందు
నింపుకొని సుందరచంచల స్వప్నం
త్యజించి ఏ పాతాళపురం తెచ్చావు ఏ అంబర ప్రసూనం
రాతిరి అశ్రువులతో తడిపి మనోహరం
ప్రియా నీవు రాగరంజితం నీ నిశ్వాసం రసమయం’

లాంటి చరణాలు అనువాదస్థాయినిదాటి స్వతంత్ర తెలుగుకవితగా నిలబడే స్థాయిని
సంతరించుకున్నాయి.
ఒక కవయిత్రి తన కన్నీటితో తుడిచిన వేదనమరకను ఎంతో సున్నితంగా
మనవంటి సాహిత్యపిపాసులపట్ల ప్రతిఫలాపేక్షలేని ప్రేమతో అందించినందుకు
తులసిగారికి తెలుగు సాహిత్యలోకం తరఫున కృతజ్ఞతాంజలి ఘటిస్తున్నాను.
2015
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మామిడికొమ్మ మళ్లీ మళ్లీ పూయునులే
నా చిన్నప్పటి సంగతి. అప్పుడు నాకు ఎనిమిది తొమ్మిదేళ్ళుంటాయి. ఒక రోజు

ఇంట్లో అలిగి అన్నం తినడం మానేసాను. మా అక్క వచ్చి నన్ను అన్నం తినమని
బుజ్జగిస్తూ ‘మంచివాడు మా బాబాయి, మా మాటే వింటాడోయి, కోపం మాని తాపం
మాని మాతో ఉంటాడోయ్’అని పాడింది. అది దాశరథి కవితావాక్యమని ఇన్నాళ్ళకు
తెలిసింది. బహుశా, నేను దాశరథి కవిత్వంలో విన్న మొదటి కవితావాక్యం కూడా
అదేనని ఇప్పుడర్థమవుతోంది.
అంతేకాదు, ‘దాశరథి సినిమాపాటలు’ (2010) పుస్తకం తిరగేస్తుంటే, ముప్పై,
నలభయ్యేళ్ళకిందటి మా ఊరూ, ఆ రోజులూ, ఆ మధ్యాహ్నాలూ, అడవులమీంచీ,
కొండలమీంచీ తేలివచ్చే పాటలూ గుర్తొస్తున్నాయి. ఆ రోజుల్లో పల్లెల్లో చాలా తీరిక.
రోజు నెమ్మదిగా గడిచేది. మధ్యాహ్నాలు రేడియోశ్రీలంక నుంచి తెలుగుపాటలు
వచ్చేవి. ఒక్కొక్కప్పుడు కొద్దిగా కలిగినవాళ్ళ ఇళ్ళల్లో పెళ్లిళ్లు జరిగినప్పుడు గ్రామఫోను
పెట్టి పాటలు మైకులో వినిపించేవారు. రామనవమికి పండగచేసినప్పుడు అయిదు
రోజులూ పాటలు మోగేవి. ఆ విన్నపాటల్లో ఎన్నో పాటల్తో పాటు ‘ముత్యాల జల్లు
కురిసె, రతనాల మెరుపు మెరిసె’, ‘మదిలొ వీణలు మోగె, ఆశలెన్నొ చెలరేగె’,
‘బులిబులి ఎర్రని బుగ్గలదానా, చెంపకు చారెడు కన్నులదానా, మరచిపోయావా,
నువ్వే మారిపోయావా’, ‘ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో, చందమామ
సిగ్గుచింది సాగిపోయే’, ‘విన్నవించుకోనా చిన్నకోరిక, ఇన్నాళ్ళూ-నా మదిలో ఉన్న
కోరికా’ లాంటి పాటలు కూడా. ఇప్పుడా పాటల్ని ఈ పుస్తకంలో చదువుతుంటే,
ఈ తెల్లనిపేజీల మీద, ఆ సోమరిమధ్యాహ్నాల పచ్చనిఎండా, ఆ పల్లెటూరి తాటాకు
ఇళ్ళ అరుగులమీద ఓ మూల తిరుగుతున్న గ్రామఫోను రికార్డుల చుట్టూ మూగిన
జ్ఞాపకాలూ నన్ను చుట్టుముడుతున్నాయి.
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ఆ రోజులు కొద్దిగా ముందుకు జరిగి, టేప్రికార్డర్లు వచ్చిన తరువాత, ఎనభైల
మొదట్లో, పదే పదే విన్న పాటల్లో ‘ఓ బంగరు రంగుల చిలకా, పలుకవే.. ఓ అల్లరి
చూపులరాజా ఏమనీ’ లాంటి పాటలు. ఆ పాటలు వింటున్నప్పుడు, భూమ్యాకాశాల్ని
ఏకం చేస్తూ కురుస్తుండే వర్షధారలు, కొండలమీద తెల్లనిదుప్పటికప్పినట్టు ఆవరించే
ముసురుఆవిరి.
దాశరథి సినిమాపాటలు రాయడమే ఒక విచిత్రం. తెలుగునేలమీద
మొదటిసారిగా స్వాతంత్య్రాకాంక్షతో జైలుకు వెళ్లిన కవి. ‘నా గీతావళి ఎంతదూరము
ప్రయాణంబౌనొ, అందాక ఈ భూగోళంబునకగ్గిపెట్టెదను’ అని నిప్పులు కురిపించిన
కవి. కాని సినిమాపాటల దాశరథి ఉర్దూ, పారశీక ప్రణయకవిత్వంలో తడిసిముద్దయిన
భావుకుడు. గజళ్ళలో మాత్రమే కనరాగల సున్నితత్వం, తేలికపాటి మాటలతో
గంభీరమైన హృదయావేదనని పట్టం కట్టే గుణాల్తో ఆయన సినిమాపాటలు రాసాడు.
‘ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో, ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో’ పాట
సినిమాపాటలకే కాదు, అసలు ప్రణయగీతాలన్నిటికీ ఒక నమూనా. దాని వెనక
ఎక్కడో అస్పష్టంగా శ్రీశ్రీ ‘నా హృదయంలో నిదురించే చెలీ’ లేకపోలేదు. కాని,
ఆ పాటలో ఉన్న చలాకీతనాన్ని పూర్తి గాంభీర్యంగా మార్చేసాడీ పాటలో. ప్రేమ ఒక
ఆరాధనగా, ప్రేయసికొక నివాళిగా మారినప్పుడు మాత్రమే ‘నీ రూపమే దివ్యదీపమై,
నీ నవ్వులే నవ్యతారలై, నా కన్నుల వెన్నెల కాంతి నింపెనే’ అనగలుగుతాం. తరువాత
వచ్చిన ప్రేమారాధనగీతాలన్నిటికీ ఇదే ఒరవడి. ‘నిదురమబ్బులను మెరుపు తీగవై
కలలు రేపినది నీవే, బ్రతుకు వీణపై ప్రణయరాగములు ఆలపించినది నీవే’ లాంటి
వాక్యాలు వింటున్నప్పుడు, ‘శివరంజనీ, నవరాగిణీ’ లాంటి ఎన్నో ప్రతిధ్వనులు
గుర్తురాకుండా ఉండవు.
పద్యంగానీ, పాటగానీ, వచనకవితగానీ బిగువును పాటించడమే శిల్పధర్మం.
అనవసరమైన పదాలూ, అనవసరమైన సంకేతాలూ కవితలో ‘నాయిస్’ సృష్టిస్తాయి.
ప్రతిభావంతుడైన కవి తన కవితలో అన్నిటికన్నా ముందు ఈ ‘నాయిస్’ ని
తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. కవి భావనలో స్పష్టత ఉంటే తప్ప, కవితలో స్పష్టత
సాధ్యంకాదు. దాశరథి సినిమాపాటల్లో నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్నది ఈ స్పష్టత.
‘నాయిస్’ లేకపోవడం. మానసికంగా ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా, తేటపడ్డ
హృదయంతో కవితలు రాసే కవికి మాత్రమే ఇటువంటి స్పష్టత సాధ్యపడుతుంది.
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అందుకనే, ఆయన రాసిన కొన్ని సినిమాపాటలు దాదాపుగా కృతులస్థాయినీ,
కీర్తనలస్థాయిని అందుకున్నాయనిపిస్తుంది. ఇందుకెన్నో ఉదాహరణలు:
‘నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నినుచేర దిగివచ్చునో’
‘వేణుగానలోలునిగన వేయికనులు చాలవులే’
‘ననుపాలింపగ నడచివచ్చితివా, మొరలాలింపగ తరలి వచ్చితివా’
‘రారా కృష్ణయ్యా, రారా కృష్ణయ్యా’
‘కన్నయ్యా నల్లనికన్నయ్యా’
‘పూజలు చేయా పూలు తెచ్చాను నీ గుడిముందే నిలిచానూ’
‘తిరుమలమందిరసుందరా, సుమధురకరుణాసాగరా’

ఈ పాటలు రాస్తున్నప్పుడు కవి సినిమాసన్నివేశాల్ని మనసులో పెట్టుకుని
ఉండవచ్చుగానీ, ఆ సన్నివేశాలను సార్వజనీనం చేసుకుని ఆ పాటలు రాసాడనాలి.
ఆ పాటలు గొప్ప భారతీయభక్తికవుల సంకీర్తనలకు ఏ మాత్రమూ తగ్గనివి.
‘నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నిను చేర దిగివచ్చెనో’ అన్న పాట వింటున్నప్పుడు
త్యాగయ్యనుంచి టాగోర్ దాకా ఎందరి హృదయాలో మనకి వినబడటం లేదా!
గీతాంజలిలో ఈ వాక్యాలు‘ఆయన నిశ్శబ్దంగా వస్తున్న అడుగుల చప్పుడు వినబడటం లేదా? ఆయన
వస్తున్నాడు, వస్తున్నాడు, వస్తూనేవున్నాడు,
ప్రతీ క్షణం, ప్రతీ యుగం, ప్రతి రోజూ, ప్రతి రాత్రీ వస్తున్నాడు, వస్తున్నాడు,
వస్తూనేవున్నాడు’

లాంటి వాక్యాలు వినబడటం లేదా? దీన్నే ‘ఇంటర్టెక్చువాలిటి’ అంటారు. గొప్ప
సాహిత్యస్తోతస్వినిలో ఓతప్రోతంగా జలకాలాడిన హృదయం మాత్రమే ఇట్లాంటి
కవితలు కట్టగలదు.
అలా కవిత కట్టడంలో పూర్వభక్తిగీతాలను ఆయన చర్వితచర్వణం చేయలేదు.
అవే కవిసమయాలు, కాని ఎంతో కొత్తగా, ఎంతో ఆచితూచి వాడాడు. ఉదాహరణకి
‘నను పాలింపగ నడచి వచ్చితివా’ గీతంలో ‘కంసుని చెఱసాలలో ఖైదీవై పుట్టావు’
అన్న వాక్యం తరువాత వచ్చే వాక్యం కృష్ణుడు ఖైదీగా పెరిగాడని చెప్పే వాక్యం కావాలి.
కాని కృష్ణుడు ఖైదీగా పెరిగిన సంగతేదీ లేదు. ఆ పాట మొదటిసారి విన్నప్పుడు, కవి
తరువాతి వాక్యంలో ఏం చెప్తాడా అని భరించలేనంత ఉత్కంఠకి లోనయ్యాను. కాని
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‘కాంతల కౌగిళ్ళలో ఖైదీవై పెరిగావు’ అని వినగానే విస్మయం, సంతోషం ఒక్కసారిగా
పట్టలేకపోయాను. అప్పుడే కాదు, ఈ పాట ఎప్పుడు విన్నా, ఆ వాక్యం దగ్గరకు
వచ్చేటప్పటికి, హృదయం ఝల్లుమనకుండా ఉండదు.
ఇలాంటి ఉదాహరణలు చాలా చెప్పవచ్చు. ఇటువంటి గీతాల్లో దాశరథిలోని
శ్రీవైష్ణవసంప్రదాయం చందనసుగంధంతోనూ, తులసిమాలల శీతలత్వంతోనూ,
ధనుర్మాసప్రత్యూషాల తొలివెలుగుతోనూ గుబాళిస్తుంటుంది. అందుకనే నాకు
‘శరణం, నీ దివ్యచరణం, నీ నామమెంతొ మధురం, శ్రీ శేషశైలవాసా, శరణం,
నీ దివ్యచరణం’ లాంటి పాట వింటుంటే ఆళ్వారులపాశురమొకటి తెలుగులో
వింటున్నట్టుంటుంది.
మామిడిపూలగుత్తిమీద దుమ్ముపడ్డా అది మామిడిపూలగుత్తే అంటాడొక
ప్రాకృతకవి. ప్రతి మాఘమాసవేళా నిండుగా పూసిన ఏ మామిడిచెట్టుని చూసినా
‘మామిడికొమ్మ మళ్లీ మళ్లీ పూయునులే’ అన్న మాట గుర్తొస్తూంటూంది. తాను
జీవితంలో చదివిన కవిత్వంలో ‘Stalingrad at war’ అన్న వాక్యం చాలా
గొప్పకవిత్వమనీ, అది తనకెంతో ఉత్తేజాన్నిచ్చిందనీ శ్రీశ్రీ ఒకచోట రాసాడు.
జీవితయుద్ధంలో నాకు ఎప్పటికీ గొప్పస్ఫూర్తినిచ్చే గొప్ప కవితావాక్యాల్లో ఈ వాక్యం
కూడా ఒకటని గుర్తుపెట్టుకుంటాను:
‘మామిడికొమ్మ మళ్లీ మళ్లీ పూయునులే’
2011
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పూలదోసిలి
ఇరవైఏళ్ల

కిందటి మాట. కాకినాడలో ఎస్.ఎస్.లక్ష్మిగారింటికి ఎస్వీ
భుజంగరాయశర్మ గారు అతిథిగా వచ్చారు. ఆ సందర్భంగా ఒక సాయంకాలం
ఆమె కొంతమంది సాహిత్యమిత్రుల్ని సముద్రతీరానికి తీసుకువెళ్లారు. ఆ మిత్రుల్లో
ఇస్మాయిల్గారూ, మా అక్కా, ఇంకా ఎవరో ఒకరిద్దరూ ఉన్నట్టు గుర్తు. ఆ
సాయంకాలం నెమ్మదిగా సంధ్య చీకటిలోకి తరలిపోతున్నవేళ చంద్రోదయం
మొదలవుతూ ఉంది. మహాసాగరం మా ఎదట సంచలిస్తూ ఉంది. ఆ ప్రశాంతవేళ
మా అందరిలోనూ ఏదో ప్రగాఢమైన సంవేదన పరవళ్లు తొక్కినట్లుగా నాకిప్పటికీ
గుర్తుంది. ఆ సంవేదనకి కేంద్రబిందువుగా శ్రీ భుజంగరాయశర్మగారి నిండైన రూపం,
ఆయన వదనంలో మందహాసంతో కూడిన గాంభీర్యం, ఆయన చుట్టూ అల్లుకున్న
నిశ్శబ్దపరివేషం ఇప్పటికీ నాకు బాగా గుర్తున్నాయి. ప్రాచీనకాలపు ఋషులదగ్గర
ఋష్యాశ్రమాల్లో అటువంటి శాంతగంభీరభావన అనుభవంలోకి వచ్చేదని కాళిదాసు
కవిత్వంలో పదేపదే చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ ఋష్యాశ్రమాలు ఎలా ఉండేవో మనకు
తెలియదుకానీ ఋషిలాంటి ఒక మానవుడి సన్నిధిలో ఒక సముద్రపుటొడ్డున కూడా
మనమొక ఋష్యాశ్రమాన్ని చూడగలమని ఆ సాయంకాలం శర్మగారి సన్నిధి
రుజువుచేసింది.

2
‘కూచిపూడి నృత్యరూపకాలు’ పేరిట శ్రీరామ్ వేంకట భుజంగరాయశర్మగారి
ఈ రూపకసంపుటి ఆయన సమగ్ర రచనల్లో మూడవ సంపుటంగా వెలువడుతోంది.
ఈ రచనలమీద నన్ను అభిప్రాయం రాయమని శ్రీమతి లక్ష్మిగారు, వకుళాభరణం
రామకృష్ణగారు అడిగి చాలా రోజులే అయింది. శ్రీనివాసులుగారు, చెంచయ్యగారు,
సాహిత్యసంస్కారం
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శ్రీమతి ఇందిరగారు నన్నెన్నోసార్లు ఈ విషయంమీద గుర్తుచేస్తూనే ఉన్నారు. కాని
నేనిప్పటిదాకా నాలుగు వాక్యాలు కూడా రాయలేకపోయాను. ఎందుకని?
ఇది కేవలం ఒక సాహిత్యరచన మాత్రమే కానందువల్ల. చాలా సరళంగా,
లలితంగా కనిపిస్తున్న ఈ రచనలు ఎంతో ప్రౌఢమైన, పరిపూర్ణమైన కళాకృతులు.
ఈ రచనల గురించి మాట్లాడాలంటే కేవలం సాహిత్యపరిజ్ఞానం సరిపోదు. సంగీతంలో,
నాట్యంలో, అభినయశాస్త్రంలో అపారమైన పాండిత్యంతో పాటు ప్రయోగజ్ఞానం
ఉంటేతప్ప ఈ రచనల గురించి సాధికారికంగా మాట్లాడలేమనిపించింది.
ఉదాహరణకి, మొదటిరూపకం ‘శ్రీకృష్ణపారిజాతం’ సంగతే చూడండి.
పారిజాతకథావస్తువు చుట్టూ తెలుగులో పారిజాతాపహరణ ప్రబంధం మొదలుకొని
భామాకలాపం దాకా ఎన్నో కావ్యాలు, రూపకాలు, యక్షగానాలు నాటకాలు
వచ్చాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో మరొకసారి ఆ వస్తువుతో రచనకు పూనుకున్నప్పుడు
ఆయా రచనల బరువు ఈ రచనమీద పడకుండా ఉండడంకానీ, ఆ రచనల్ని
గుర్తుచేయకుండా ఈ రచన సాగడంకానీ ఎంతో కష్టం. కాని ఈ శ్రీకృష్ణపారిజాతం
చదువుతుంటే మనకి మరే రచనా గుర్తురాదు. ఎందుకని? రచయిత ఈ రచనలో
చూపించిన ఆ నవీనత్వం ఎటువంటిది? భామాకలాపంలో దేశిఛందస్సుల్ని,
దేశిరాగాల్ని వాడుకుంటే ఈ పారిజాతంలో సుమారు ముప్పైకి పైగా కర్ణాటకరాగాల్ని
ప్రయోగించడం జరిగింది. ఈ రాగాల్నే రచయిత ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు? ఒక్కొక్క
భావాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక్కొక్క రాగం వాడినప్పుడు ఆ భావానికి ఆ రాగాన్నే
ఎందుకు వాడాడు? కొన్ని రాగాలు, ఉదాహరణకి, కాంభోజి, మోహన, ఆరభి,
భైరవి వంటి రాగాలు రెండుమూడు సార్లు వాడారు. సత్యభామ భావాలు వ్యక్తం
చేసేటప్పుడు సురటిరాగాన్ని వాడుకున్న రచయిత చిట్టచివర మంగళాంతవాక్యానికి
కూడా సురటి రాగాన్నే వాడుకున్నాడు. ఇటువంటి నిర్దిష్ట రాగప్రయోగం వెనుక ఉన్న
ఉద్దేశ్యమేమిటి?
ఈ విషయాల్ని వివరించడానికి నాకు శక్తి చాలదు. నాకు సమయమే లేదు కాబట్టి,
నేనీ నాలుగు మాటలు రాస్తున్నాను కానీ యథార్థానికి నేనొక కర్ణాటకవిద్వాంసుడి
దగ్గరికీ, ఒక నాట్యాచార్యుడిదగ్గరికీ వెళ్లి వారితో కలిసి చదువుకుని ఇందులోని
ప్రయోగరహస్యాల్ని ఆకళింపు చేసుకున్నతరువాతనే ఈ పుస్తకానికి ముందుమాట
రాసి ఉంటే సముచితంగా ఉండి ఉండేది.
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అయినప్పటికీ నాకున్న పరిమితజ్ఞానంతో దీన్నొక సాహిత్యకృషిగా పరిశీలించి కొన్ని

ఆలోచనలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.
సంగీతప్రధానరూపకాల్లో సాహిత్యబలం తక్కువగానూ, సాహిత్యం
దృష్ట్యా బలంగా ఉన్న రూపకాల్లో ప్రదర్శనయోగ్యత తక్కువగానూ కనబడటం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న విషయమే. అయితే సంగీతసాహిత్య సౌష్ఠవం ఏ
కృతుల్లో సమకూరుతుందో అవి అత్యుత్తమ సాహిత్యకృతులుగానూ, అత్యుత్తమ
సంగీతకృతులుగానూ కూడా గుర్తింపుపొందాయి. ప్రాచీన గ్రీకునాటకాలు, కాళిదాసు
విక్రమోర్వశీయం, జయదేవుని గీతగోవిందం, నారాయణతీర్థుల శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి,
రవీంద్రుడి రూపకాలు ఈ కోవకు చెందినవి. ఇప్పటికీ పాశ్చాత్యప్రపంచంలో అత్యుత్తమ
సాహిత్యకృతుల్ని సంగీతరూపకాలుగా ప్రయోగించే సంప్రదాయం బలంగా ఉంది.
ఒక మేలిమి సాహిత్యకృతిని ఒక అగ్రశ్రేణి సంగీతవిద్వాంసుడు సంగీతరూపకంగా
మారుస్తున్నాడంటే దానర్థం అతడు ఆ సాహిత్యకృతికి సంగీతపరంగా వ్యాఖ్యానం
చేస్తున్నట్టు.
ఉదాహరణకి, ప్రసిద్ధ గ్రీకునాటకం ‘ఈడిపస్రెక్స్’ను ఇగోర్ స్ట్రావిన్స్కీ ఒక
ఒపేరాగా (1927) మలిచాడు. నేను ఆ నాటకాన్ని చదివినప్పటి అనుభవానికీ,
ఆ ఒపేరా విన్నప్పటి అనుభవానికీ పోలిక లేనేలేదు. ఒక సంగీతరూపకంగా
ఆ సంగీతవిద్వాంసుడు ఆ నాటకానికి మళ్లా ప్రాణం పోశాడనిపించింది. దాన్నొక
సరికొత్త కళారూపంగా మనముందుకు తీసుకువచ్చాడనిపించింది. పాశ్చాత్య
సంగీతవిద్వాంసులు చేసే ఇటువంటి ప్రయోగం భారతదేశంలోకానీ, తెలుగు
కళాప్రపంచంలోగానీ దాదాపు మృగ్యం. గొప్ప సాహిత్యకళాకృతుల్ని కూడా
చాలాసార్లు పాశ్చాత్యవిద్వాంసులే సంగీతరూపకాలుగా మార్చిన సందర్భాలు
ఉన్నాయితప్ప, భారతీయ సంగీతవిద్వాంసులు ఇటువంటి ప్రయోగాలు విరివిగా చేసిన
దాఖలాలు లేవు. నాకు తెలిసి ఆధునికభారతీయసాహిత్యంలో సంగీతసాహిత్యాలపట్ల
సమానాధికారంతో ఇటువంటి కృషి చేసినవారు ఇద్దరే. ఒకరు రవీంద్రుడు, రెండవది
కన్నడ యక్షగానానికి పునఃప్రతిష్ఠ చేసిన శివరామకారంత.
ఆధునిక తెలుగుసాహిత్యంలో సంగీతరూపకాల గురించి తలచుకోగానే
మనకి వెంటనే స్ఫురించేది కృష్ణశాస్త్రి. కృష్ణశాస్త్రి రవీంద్రుడితో సమానమైన
సాహిత్యప్రతిభ కలిగిన కవి. ఆయన ప్రాచీనసంస్కృతసాహిత్యం, తెలుగుసాహిత్యం
సాహిత్యసంస్కారం
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క్షుణ్ణంగా చదువుకోవడమే కాక, ఇంగ్లీషు రొమాంటిసిస్ట్ సాహిత్యంవల్ల తీవ్రంగా
ప్రభావితుడయ్యాడు. అయితే కృష్ణశాస్త్రి భావకవితా ప్రవర్తకుడుగా నిర్వహించిన
పాత్రవల్ల ఆయన సంగీతప్రధాన రూపకాలు, యక్షగానాలు పొందవలసిన పేరు
పొందలేదు. ఆయన దారిలో బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు కొంత కృషి చేసినప్పటికీ
అందులో సాహిత్యబలం తక్కువ.
ఆ కోవలో కృష్ణశాస్త్రితో సమానమైన సాహిత్యప్రతిభ చూపించిన కవిగా,
రచయితగా భుజంగరాయశర్మను మనం గుర్తించవచ్చునని ఈ నృత్యరూపకాలు
సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ఒకడుగు ముందుకువెళ్లి మరొకమాట కూడా చెప్పవచ్చు.
కృష్ణశాస్త్రిగారి కృతుల్లో సంగీతసాహిత్యాలు సమానంగా రాణింపు పొందినప్పటికీ
వాటికి నృత్యపరమైన ప్రాధాన్యం అంతగా సిద్ధించినట్టు కనబడదు. కాని ఈ
రూపకాల్లో సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యం మూడూ ముప్పేటగా అల్లుకుని ఈ కృషిని
ఒక త్రివేణీసంగమంగా మార్చేశాయని చెప్పవచ్చు.

4

సాహిత్యపరంగా

ఈ రచనల్లో నన్ను ఆకట్టుకున్న లక్షణాలు మూడు. ఒకటి,
భాషారమ్యత, లాలిత్యం. రెండు, ప్రబంధశిల్పం. మూడు, ఔచిత్యం. వీటిని కొద్దిగా
వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను.
భాషారమ్యత తెలుగులో నన్నయ మార్గానికి చెందిన కవులందరూ పాటించే
ఒక విశేషం. కృష్ణశాస్త్రిలో కనవచ్చే మాధుర్యానికి మొదటికారణం ఆ అక్షరరమ్యతే.
తెలుగుభాషలో సరళాక్షరాలు, పరుషాక్షరాలు సమంగా ఉన్నందువల్ల, భాషను
ఎలా వాడాలో తెలిస్తే తప్ప, అక్షరరమ్యత సిద్ధించడం అంత సులువుకాదు.
ఆ భాషారహస్యం తెలిసిన కవిగా భుజంగరాయశర్మగారు ఈ రచనలన్నింటినీ
మాధుర్యంతో నింపివేశారు. ఈ మాధుర్యం మొదట శ్రవణమాధుర్యం. వింటేనే
సొంపనిపించే భాష. ఆ తరువాత మననమాధుర్యం. విన్నది తలచుకున్నాక కలిగే
సంతోషం. ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు:
‘ఆకర్ణాయుతముల్విలోకనము లుద్యత్కామకోదండ శో
భాకారమ్ములు భ్రూలతల్, తరళమధ్యం బస్తినాస్తి ప్రతీ
త్యాకర్షమ్ము, నెలంత దంతములు ముక్తాళి ప్రభాస్వచ్ఛర
మ్యాకూతమ్ము, లురమ్ము హేమగిరి శృంగాగ్ర ద్వయీ భారమున్!’
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‘పాలకడలిని తేలివచ్చిన
పడతి అచ్చర మల్లికాప్రియ
వాసనల కౌగిళ్ల నీ చెలి
పట్టి మై మరపించునే!’
‘చైత్రమాసపు జాడతెలిసి రజత గిరి
చిత్రముగ ఎరుపెక్కెను
ఆకుపచ్చని అడవుల కెంజివురు
అందాలు విరబోసెను’
‘నిండుచైత్రపు గాలి వీచి రజతగిరి
నెత్తావు లెగజిమ్మెను
మొగ్గతొడిగిన వెండికొండ విచ్చుకుని
పూలతేరై పోయెను.’

ఇక ప్రబంధశిల్పమంటే ఒక భావాన్ని వాక్యంగానో, పదంగానో, పద్యంగానో
నిర్మించేటప్పుడు దానిలో వృథాశబ్దాలుగానీ, వృథాభావాలు కానీ లేకుండా
బిగువుతో కూర్చగలిగే నేర్పు. అటువంటి బిగువు ఒక పద్యంలో కనిపిస్తే అది
కృష్ణశాస్త్రి పద్యంలాగా ఉంటుంది. అటువంటి బిగువు ఒక కావ్యంలో కనిపిస్తే
అది అల్లసానిపెద్దన కావ్యంలాగా ఉంటుంది. అదొక గీతంలో కనిపిస్తే ఆ గీతం
ఒక అన్నమయ్య కీర్తనలాగా, క్షేత్రయ్య జావళిలాగా, త్యాగయ్య సంకీర్తనలాగా
ఉంటుంది. అది ఒక దృక్పథంలో కనిపిస్తే అది శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలాగా ఉంటుంది.
ఏ సాహిత్యకారుడికైనా నిజమైన పరీక్ష అటువంటి ప్రబంధశిల్పం చూపగలగడమే.
భుజంగరాయశర్మగారు ఈ రూపకాల్లో ఎన్నో చోట్ల అటువంటి శిల్పం చూపగలిగారు.
ఉదాహరణకి, దశావతారాల్ని వర్ణించని కవి ఉండడు. ప్రతి కవికీ దశావతారవర్ణన
కొత్తగా చేయటం ఒక సవాలు. అందులో పునరుక్తిగానీ లేదా పూర్వకవితాస్ఫురణగానీ
లేకుండా చెప్పటం మరింత కష్టం. కానీ ఈ పద్యం చూడండి:
‘నీ కోసమే గదా నీరధి జొచ్చిమున్
మత్స్యరూపమ్మున మసలినాను
నీకోసమే గాదె నిస్తులాద్రిని మోసి
కూర్మరూపమ్మున క్రుంగినాను
సాహిత్యసంస్కారం
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నీకోసమే కాదె నిర్భరావని నెత్తి
వారాహ రూపాన వాలినాను
నీకోసమే కాదె నిర్జరారిని జీల్చి
నరసింహ రూపాన వరలినాను
పడతి నీకయి వామన పరశురామ
రామ బలరామ రూపాల గ్రాలినాను
ఇపుడు నీకోసమే కాదె యింతవంత
జిక్కియున్నాను మరుబారి స్రుక్కినాను.’

ఈ పద్యంలో దశావతారాల్ని శిల్పంలాగా చెక్కిన నేర్పుతోపాటు భాషాపరమైన
చమత్కారం, భావపరమైన చమత్కారం కూడా ఉన్నాయి. నీరధి, నిస్తులాద్రి,
నిర్భరావని, నిర్జరారి అనే పదాలు వ్యతిరేకార్థకంగా ఉండడమే కాక, వాటిలో ఎంతో
నిర్జీవం స్ఫురిస్తోంది. ఇదంతా తానొక స్త్రీకోసం పడుతున్నాననడంలో మరింత
రమ్యత ఉంది. వరాహ, రామ కృష్ణావతారాల్లో స్త్రీ గురించి పడ్డ బాధ స్పష్టమేగానీ
మత్స్య, కూర్మ, నరసింహ, వామన, పరశురామ, బలరామావతారాల్లో స్త్రీ గురించి
పడ్డ వేదన ఎటువంటిది? ఇది ఆలోచనామృతం.
ఇక ఔచిత్యమనేది ఒక కవి తన భావప్రకటనలో సందర్భానుసారంగా ఏ మేరకు
తన భావాలను ప్రకటించాలో తెలిసి ఉండడం. చాలామంది కవులు రసావేశంలో
అతివ్యాప్తి దోషానికి పాల్పడతారు. కొందరు మరింత లోతుగా చెప్పాలన్న ఉద్దేశ్యంతో
విషయాన్ని క్లిష్టపరుస్తారు. ఈ రెండు దోషాల్నించి కవి బయటపడాలంటే అతడికి
తన భావావేశం పట్ల స్పష్టత ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అతడు ఏమేరకు చెప్పాలో,
ఆ మేరకు మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు. ఈ రచనలో ఇందుకెన్నో ఉదాహరణలు
చూపించవచ్చు.
ఉదాహరణకి, శాకుంతలంలో కణ్వుడు ఆశ్రమానికి తిరిగి రాగానే ‘అదిగో
చకిత శకుంతల’ అని ప్రియంవదతో అనిపించడంలో ఎంతో ఔచిత్యముంది.
తనను తన తండ్రి మందలిస్తాడేమోనని శకుంతల భయం. అందువల్ల ఆమె
చకితశకుంతల. కాని కణ్వుడు పలికిన మొదటిమాట ‘వత్సలారా ఆశీస్సులు’ అని.
అప్పుడు ‘యాగధూమమున అగపడకున్నను అగ్నిలోనే ఆహుతిపడినది’ అని అనడం
ఎంతో ఔచిత్యవంతమైన మాట. ఆ మాటద్వారా కణ్వుడు శకుంతలాదుష్యంతుల
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సమాగమాన్ని ఒక పవిత్రవైదికకర్మగా భావించినట్టు సూచిస్తున్నాడు. అంతేకాదు,
ఆ సమాగమఫలాన్ని ఒక యజ్ఞఫలంగా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. జరిగింది ఒక రహస్య
కార్యమేకాని అది లోకకల్యాణప్రదమన్న పెద్దమనసు ఆ మాటల్లో ఇమిడిఉంది.
భారతీయ సాహిత్యపరంపరలో వికసించిన కవిమాత్రమే ఇటువంటి వాక్యం
రాయగలడు.
అలాగే అభిజ్ఞానశాకుంతలం రూపకం చివరన కవి ఇలా అంటున్నాడు,
‘చార్మిక సౌందర్యము తత్
క్షణమే హృది నావరించు
దానికి వశులై మీరలు
దంపతులైనారు మొదట’.
‘వేదనచే చీలిచీలి
విరహాశ్రుల తడిసి తడిసి
పదనగు నెదలో నిజమగు
ప్రణయము మొలకెత్తును’.

ఇది శాకుంతలానికే కాదు, ప్రపంచంలోని ఏ ప్రణయకావ్యానికైనా
కూడా వర్తించే వాక్యమే. శకుంతలాదుష్యంతులు మొదటిసారి కలిసినప్పుడు
ఒక ఆశ్రమవాతావరణంలో కలిశారు. ఒకరిపట్ల ఒకరు ప్రేమోన్మత్తులయ్యారు.
కాని శకుంతల దుష్యంతుణ్ణి రెండవసారి నగరంలో కలిసినప్పుడు అతడామెను
గుర్తుపట్టలేకపోయాడు. తిరిగి మూడవసారి మరొక ఆశ్రమంలో కలుసుకున్నప్పుడు
మాత్రమే అతడామెను గుర్తుపట్టగలిగాడు. ఈ మూడు సందర్భాలు వారి ప్రణయంలోని
మూడుభూమికలు. మూడుఅవస్థలు. మొదటిఅవస్థలో వారు తమ ప్రేమతప్ప సంఘం
పట్టని ప్రేమికులు. రెండవఅవస్థలో వారి ప్రేమ మధ్య సమస్తసాంఘిక సంబంధాలు
అడ్డుగా నిలబడ్డాయి. మూడవఅవస్థలో వారు తమ సంకుచిత ప్రేమనీ, సంకుచిత
సాంఘికనిర్బంధాల్నీ కూడా దాటి ఒకరినొకరు చేరువకాగలిగారు. ఈ విషయాన్నే
వివరిస్తూ టాగూర్ ఇట్లా రాశాడు: ‘అభిజ్ఞాన శాకుంతలం నాటకంలోని రెండు
తపోవనాలూ కలిసి శకుంతల సుఖదుఃఖాలకు ఒక విశాలతామధ్యంలో
సంపూర్ణత్వాన్ని చేకూర్చాయి. అందులో ఒక తపోవనం భూమికి చెందింది, రెండవది
స్వర్గానికి చెందింది’ అని.
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భుజంగరాయశర్మగారు శాకుంతల కావ్యాన్ని తిరిగి రాస్తున్నప్పుడు
మొదటిదాన్ని ‘తక్షణమే హృదినావరించే చార్మిక సౌందర్యంగానూ’ రెండవదాన్ని
‘వేదనచే చీలిచీలి విరహాశ్రుల తడిసి తడిసి మొలకెత్తిన ప్రణయంగానూ’
అభివర్ణించారు. ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన శకుంతలకథని మహాభారతం,
కాళిదాసు, నన్నయ వంటివారి కోవలో మనకోసం మరొకమారు పునఃవ్యాఖ్యానిస్తున్న
సహృదయునిగా గోచరిస్తున్నారు.

5

తెలుగులో యక్షగానం ఒక విశిష్టప్రక్రియ. దాన్ని ఏ ఒక్క భాషకో పరిమితం చేయలేం.

యథార్థానికి దాన్ని ఒక దక్షిణభారత ప్రక్రియగా చెప్పవలసిఉంది. క్రీ.శ. 14 నుంచి 19వ
శతాబ్ది దాకా దక్షిణభారతదేశం రాజకీయకల్లోలానికి లోనైన ప్రతి సందర్భంలోనూ
యక్షగానం వికసిస్తున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. రాజకీయంగా దక్షిణభారతదేశం
సుస్థిరంగా ఉన్నప్పుడల్లా కవిత్వం రాజాస్థానకవిత్వంగా, ప్రజాకవిత్వంగా వేరువేరు
పాయలుగా వికసిస్తుండేది. కాని మహాసామ్రాజ్యాలు కూలిపోయినప్పుడు,
వందలాది కుటుంబాలూ, కవులూ, కళాకారులూ ఒక భాషాప్రాంతంనుంచి మరొక
భాషాప్రాంతానికి రాజకీయ కారణాలవల్ల తరలిపోయినప్పుడల్లా యక్షగాన ప్రక్రియ
ప్రధానప్రక్రియగా ముందుకు రావడం మనం చూడవచ్చు. పాల్కురికిసోమన,
శ్రీనాథుడు తమ కాలంలో తమ కట్టెదుట సంభవిస్తున్న రాజకీయకల్లోలాల్ని
చూసినప్పుడు వారికి యక్షగానాలు శైవప్రధాన ప్రజారూపకాలుగా కనిపించాయి.
గోల్కొండ నవాబులు బలపడుతున్న తొలిరోజుల్లో కందుకూరిరుద్రకవి యక్షగానాన్ని
వైష్ణవప్రక్రియగా మార్చాడు. ఆ తరువాత కూచిపూడి నాట్యాచార్యులు, మేలట్టూర్
భాగవతులు యక్షగానాన్ని మధురభక్తికవిత్వంగా మార్చేశారు.
తిరిగి శ్రీ భుజంగరాయశర్మ గారి చేతుల్లో యక్షగానం ఈ కూచిపూడి
నృత్యరూపకాల పేరిట ‘పద్మావతీశ్రీనివాసం’ గాను, ‘హరవిలాసం’గానూ కూడా
ఏకకాలంలో వైష్ణవ, శైవ సాహిత్యంగా వికసించింది. అక్కడితో ఆగక, ‘చండాలిక’
రూపంలో కులాలకూ, మతాలకూ అతీతమైన మానవతాగీతంగా పరిణమించింది.
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, తెలుగు సరస్వతిముందు ఒక రసజ్ఞుడు ఎత్తిపట్టిన
పూలదోసిలి ఈ సంపుటి.
2012
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దుమ్మునుంచి మంటలు పుట్టించిన కవి
కొన్ని పుస్తకాల్ని మనం మామూలుగా సమీపించలేం. ఆకుపత్ని శ్రీరాములుగారి

సాహిత్యం రెండుసంపుటాలూ ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. అవి నా చేతుల్లోకి
వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని కొంత ఉద్వేగంతో, ఎంతో గౌరవంతో స్పృశించాను,
వాటి లోపలికి ప్రయాణించాను. ఆ సాహిత్యంలో ఒక మనిషి ఉన్నాడు. మామూలు
మనిషి, కాని ఒక చారిత్రక సందర్భంలో వీరుడిగా ఎదిగిన మనిషి వున్నాడు. నిజానికి
అట్లాంటి మామూలు మనుషులే చరిత్రను సృష్టిస్తారు. కాలం చరిత్రగా మారే క్షణాల్లో
మామూలు మాటలే మహాకవిత్వంగా మారతాయి. ‘అమ్మా, నీకు నమస్కారం’ అనే
మాట ఒక వందేమాతరగీతంగా మారుతుంది. ప్రభంజనం సృష్టిస్తుంది. కొన్నాళ్ళకు
ఆ గీతం ఒక సంప్రదాయంగా మారిపోయేక, మళ్లా మరొక విప్లవకవి అటువంటి
మాటలే మరోసారి చెప్తాడు. ‘అమ్మా, నను కన్నందుకు విప్లవాభివందనాలు’
అంటాడు. ‘పక్షులరాగాలనడుమ గరికపూలపాన్పుమీద/అమ్మా నను కన్నందుకు
విప్లవాభివందనాలు’ అంటాడు. మళ్లీ మామూలు పాటలే మహత్తరప్రకంపనాలు
రేకెత్తించడం మొదలవుతుంది. తెల్లదొరతనం మాకొద్దు అనేది ఒకప్పుడు పదిమందికీ
స్ఫురించినభావం. ఆ భావంలో వేల డైనమైట్ల భావోద్వేగం ఉంది. దాన్నే ఎవరో
‘మాకొద్దీ తెల్లదొరతనం’ అనగానే, ఆ మాట ఆ మనిషిని ఒక వాగ్గేయకారుడిగా, ఒక
స్వాతంత్య్రవీరుడిగా, ఒక స్ఫూర్తిప్రదాతగా మార్చేసింది.
కొందరు కవులు పూర్వకవిత్వాల అధ్యయనంలోంచి, ఒక ఇంటర్
టెక్చువాలిటీలోంచి కవిత్వం చెప్తారు. అక్కడ వారు పలికే ప్రతిమాట
పూర్వపూర్వమహాకవుల్ని తలపుకి తెస్తూ, జాతిసంప్రదాయాన్ని మనలో
జాగృతపరుస్తూ మనల్ని సమ్మోహపరుస్తుంది. కాని, కొందరు కవులు: ఒక బంకిం,
ఒక వేమన, ఒక గరిమెళ్ళ, ఒక గురజాడ, ఒక సుద్దాలహనుమంతు అటువంటి
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కవులు కారు. వాళ్ళుపూర్వకవుల్ని అధ్యయనం చేసి కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళు కారు.
నేనొకప్పుడు సి.వి.కృష్ణారావుగారి కవిత్వం గురించి చెప్తూ ఆయన లక్ష బొటమనవేళ్ళ
చదివినవాడు’ అన్నాను. ఆధునిక జర్మన్ మహాకవి రిల్క ఒకచోట కవులగురించి
చెప్తూ, వాళ్ళు ధూళినిమంటలుగా మార్చగలిగినవాళ్ళన్నాడు. ఆకుపత్ని శ్రీరాములు
అటువంటి కోవకు చెందిన కవి. ఈ మాటలు చూడండి:
‘నిరంకుశపు చట్టాలకు
నీవే తలయొగ్గితివా
శరంలేదు అని వచ్చేతరం మనల దూషించును’
‘జేళ్ళుగావు, కృష్ణమందిరాలు అవి పదండి’
‘వడినిండ రాళ్ళేరురామన్న, నీవు వడిశాలనందుకో వీరన్న’
‘వెయ్యిరోజులకొక్కసారీ యెదురుగా మాటాడితే
విరచి రెక్కలుగట్టి కొరడచే వీపులెర్రగజేసితీరీ’

ఈ కవి తాను జీవిస్తున్న జీవితంలో నాలుగు దిక్కులా చెలరేగిన దుమ్మును
ఇంత పిడికిటిలోకి తీసుకుని మంటలు పుట్టించాడు. మరొక ఆధునిక కవి ఇలియట్
‘నేను పిడికెడు దుమ్ములో భయోత్పాతాన్ని చూపిస్తాన’న్నాడు. శ్రీరాములు దుమ్ముతో
భయోత్పాతం సృష్టించలేదు. దుమ్ములో అణగారుతున్న మనుషుల్ని భయవిముక్తుల్ని
చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ‘నా గీతావళి ఎంతదూరము ప్రయాణంబౌనొ, అందాక
ఈ భూగోళమ్మునకగ్గిపెట్టెదను..’ అన్న దాశరథికవితావాక్యాలకు శ్రీరాములు
కవితావాక్యాలు చాలా దగ్గర.
‘తోపుల రైఫిళ్ళ గుళ్ళ
తో, ఝడియక మహోద్రేక
మాపక, జైళ్లల్లోజేరి
శ్రీపతిత్వ, మెగరదన్ని
శాంతిసత్యవిధానాలె
సాధనాలుగాదీసుక
ఆయుధాలుగాదీసుక..సైరా భలె సై
నిరాకరణ, ఉద్యమాల నడిపి అమరులైనోరికి..’
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వంటి మాటలు శ్రీరాములు గుండెవంటి గుండె, శ్రీరాములు గొంతుకవంటి
గొంతుకలో కొట్టాడితేమాత్రమే పలికేమాటలు.

2

ఇందులో కవితలు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ప్రభవించాయో ఆ సందర్భాలు ఇప్పుడు
గతించిపోయాయి. ఆ రాజకీయాలు కూడా ఇప్పుడు మారిపోయాయి. కాని అవి
ఆ రోజుల్లో ఆ మనుషుల్లో కలిగించిన భావోద్వేగాలకు కాలం లేదు. ఏళ్ళుగడిచినా,
దశాబ్దాలు గడిచినా, అవి ఇప్పటికీ, తలచుకున్నప్పుడల్లా సజీవంగానే స్ఫురిస్తాయి.
నశించిపోతున్న కాలంలో అనశ్వరజీవితోద్వేగాన్ని పట్టుకోగలిగినవాడే కవి. ప్రజల
గుండెచప్పుడుకు చెవి ఒగ్గినవాడే అటువంటి విద్య చేజిక్కించుకోగలుగుతాడు.
ఒకచోట తనే చెప్పుకున్నట్టుగా ‘శ్రీరామకవి పాటల్లో వివరించింది’ ‘ప్రజాభిప్రాయమే’.

కాని వట్టి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కీర్తించడంలో ఇటువంటి కవులకు ఆసక్తి
ఉండదు. ఏ కాలంలోనైనా ప్రజలమనస్సులో రెండు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి.
వాటినే ప్రాచీన ఉపనిషత్కారుడు ప్రేయస్సు, శ్రేయస్సు అన్నాడు. మామూలు కవులు,
ప్రజల ప్రేయస్సుని తృప్తిపరిచే కవితలు చెప్తారు. లౌకిక ఆకాంక్షలు, భౌతికజీవితపు
కలలు, కల్పనల గురించి కవితలు చెప్తారు. కాని వీరులు, సాధువులు, విముక్తులైన
కవులు ప్రజలకు నిజమైన శ్రేయోభిలాషులు. వాళ్ళు సమాజానికి నిజంగా ఏది
శ్రేయోదాయకమో దాన్ని మాత్రమే గానం చేస్తారు. దాన్ని నలుగురూ విననీ,
వినకపోనీ, మెచ్చనీ, మెచ్చకపోనీ. పైగా ‘కంచుమోగినట్టు కనకంబుమోగునా’ అని
కూడా అంటారు. శ్రీరాములు కూడా ఆ మాటే అంటాడు.
త్రోవలో ఏదన్న కని తేవాలంటే-వీలుగాలె
కటికపేదకు-చివరికిన్ని-అటుకులన్నా దొరికిపోలె
దొరకకున్నా దొరకె సాహితి స్నేహితులసంస్కారవాదము
మురికిసంఘపు-సరుకునుతికీ-మెరుపురాబట్టే విధానము

తక్కిన సమాజం కేవలం తిరుగుబాటు గురించీ, పోరాటం గురించీ మాత్రమే
మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఇప్పటికి ఏభైఏళ్లకు కిందటనే శ్రీరాములు నలుగురికీ చదువొస్తే
తప్ప, స్వాతంత్య్రఫలాలు చేతికందవని గుర్తించాడు.
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పేరూరుగలభూమి పెద్దదేశమెగాని
చదువురానీమంది చాలగలరు
విద్యరాకున్న అభివృద్ధి యెట్లానురా
ఆటంకమెంతున్న ఆపత్తులెన్నున్న
ఆడపిల్లల చదువు ఆపరాదు
పేదోళ్ళమంటివా లేదు జాతికి ప్రగతి.

ఇటువంటి వాక్యాలు చెప్పగలిగిన మనిషిని కన్నతల్లి, కన్నభూమి నిజంగా
ధన్యమైనదనిపిస్తుంది.

3

మరొక మాట కూడా చెప్పాలి. మిత్రుడు ఉత్తేజ్ తన తండ్రి రాసిన ఈ కవిత్వాన్ని

నాకు అందించి నా అభిప్రాయం అడిగినప్పుడు నాకెంతో సంతోషం కలిగింది.
ఎక్కడో చదివాన్నేను. ప్రతి మనిషికీ తన తండ్రిని మించిన హీరో ఉండడని.
ఈ పిల్లవాడు ఇప్పుడు తన తండ్రి ఉదాత్తచరిత్రని గుర్తుపట్టి గర్విస్తున్నాడు. నలుగురితో
పంచుకోవడానికి ఉవ్విళ్లూరుతున్నాడు. కానీ ఆకుపత్ని శ్రీరాములు వంటి కవులు
వాళ్ల పిల్లలకు మాత్రమేకాదు, మనందరికీ కూడా హీరోలే.
2012
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ప్రేమగానవస్త్రం
ఈ

‘స్వాతిముత్యాలు’ మనకి అందించిన గొట్టిపాటి నరసింహస్వామిగారు
రమణమహర్షిని నమ్మి ఆయన దారిని అనుసరించినవారు. చలంగారికి
మానసపుత్రులు. స్వయంగా రైతు. ఇట్లాంటి సాధుకవి మనకి ఏ మధ్యయుగాల్లోనో
భారతీయభక్తికవిగానో, చీనా తావోకవిగానో, జపనీయ జెన్కవిగానో మాత్రమే
కనిపించవలసిన వ్యక్తి. ఇక్కడ మన కాలంలో మన మధ్యనే ఇట్లాంటి అపురూపమైన
మానవుడు, కవి ఒకాయన మసలుతున్నాడన్నదే ఆశ్చర్యాల్లోకెల్లా ఆశ్చర్యం.
ఈ కవిత్వాన్ని ఆయన నా చేతుల్లో పెట్టి ఏడాది పైనే గడిచింది. ఆ పుస్తకాన్ని
పట్టుకున్నప్పుడంతా రగులుతున్న ఒక నిప్పుకణికనో లేదా ఒక మంచుముక్కనో
పట్టుకున్నట్టు అనిపించేది. విక్రమార్కసింహాసనం ముందు మొదటిమెట్టుకూడా
ఎక్కలేకుండానే ఆగిపోయిన భోజరాజులాగా నేను కూడా ఎంతో కాలంగా ఈ
పుస్తకం మొదటిపుటలదగ్గరే ఆగిపోయేను.
‘చలంగారి ప్రేమకీ, వాత్సల్యానికీ నోచుకున్న ఈ మానవుడి నిజాయితీ,
హృదయనైర్మల్యం ఎటువంటివో నీకు తెలుసునా?’
‘ఈ కవిత్వం గురించి వ్యాఖ్యానించగల మానసిక పరిశుద్ధత నీకుందా?’
అని ఆ మొదటి వాక్యాలే నన్ను ప్రశ్నించేయి.
ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘ప్రేమనెరుగని ఈ లోకం నన్నెంత మోసం చేసినా
నా దృగంచలాల్లో దుఃఖాశ్రువుల్ని సైతం నిర్దయగా అపహరించినా
నా గళసీమలో పిసరంత బాధా దగ్ధ అపశ్రుతి కూడా ప్రతిధ్వనించలేదు.’
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సుప్రసిద్ధ సూఫీ సాధువు రబియా గురించి చలంగారే ఒక కథ చెప్పారు.
‘ఒకరోజు ఆమెకి బస్రా వీథుల్లో ఒక యువకుడు తలకి కట్టు కట్టుకుని
కనబడ్డాడట.
‘ఎందుకు నాయనా తలకి ఆ కట్టు’ అని అడిగిందామె.
ఆ పాతికేళ్ళ యువకుడు ‘నాకు తలనొప్పిగా ఉంది’ అన్నాడట.
‘ఇన్నేళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటి నొప్పి ఎరుగుదువా?’
‘లేదు’
‘మరి ఇన్నేళ్ళుగా ఇట్లాంటి శిరసుని నీకు అనుగ్రహించిన ఆ సర్వేశ్వరుడిని
స్తుతిస్తూ ఈ వీథుల్లో ఎప్పుడన్నా తిరిగావా?’
‘లేదు.’
‘మరి ఇప్పుడేమిటి, ఏదో ఇంత నొప్పి కలిగితేనే నాకెంత నొప్పి కలిగిందో
చూడండన్నట్టు వీథుల్లో ఊరేగుతున్నావే’ అన్నదట ఆ దయామయి.’

నేనట్లాంటి యువకుణ్ణి, నేనే కాదు, ఇప్పుడు కవిత్వం రాస్తున్న యువతీ
యువకులంతా దాదాపుగా అట్లాంటి వాళ్ళే. ఈ జీవితం చూడు ఎంత దుర్భరంగా
ఉందో, ఈ ప్రపంచం ఎంత ఇరుగ్గా ఉందో, ఈ మనుషులెంత క్రూరంగా ఉన్నారోఇదే కదా ఇప్పుడు మనం రాస్తున్న కవిత్వమంతా.
కానీ, ఇక్కడ ఈ మానవుడు సాతులూరులో నాగలి పట్టి పొలం దున్నుకుంటూ
పండిందేదో ఇంత తను తింటూ నలుగురికీ పెడుతూ ఇట్లా రాసుకుంటున్నాడు:
‘ప్రేమనెరుగని ఈ లోకం నన్నెంత మోసం చేసినా
నా దృగంచలాల్లో దుఃఖాశ్రువుల్ని సైతం నిర్దయగా అపహరించినా
నా గళసీమలో పిసరంత బాధా దగ్ధ అపశ్రుతి కూడా
ప్రతిధ్వనించలేదు.’

అంతే కాదు, ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు:
‘నా అచంచల విశ్వాసం ఇసుమంతైనా సడలలేదు
నా నిశ్చిత నిశ్చలత్వం ఏ మాత్రమూ చలించలేదు
నా వజ్రసంకల్పం మనోమందిరాన్ని వీడలేదు.’
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అక్కడితో ఆగలేదు, ఆ స్థితిలోంచి ముందుకు మరిన్ని అడుగులేసి ఇలా
అంటున్నాడు:
‘కుసుమించిన స్నిగ్ధ, ముగ్ధ అసీమిత హృదయంలా
పులకించిన కాలాతీత అనురాగ గీతాలాపనలో, లాలనలో
విశ్వసభా ప్రాంగణంలో శోభాలంకృతమై
శిరస్సువంచి వినమ్రంగా ప్రణమిల్లుతాను.
ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు
ఈ కవిత్వం
భగవాన్కరుణించి
ఆశీర్వదించి
హర్షించి
వర్షించిన రమ్యాక్షర ఝరి
పువ్వులా విప్పారిన విశాలత్వంలోంచి
మహర్షి నాలో పలికించిన సౌందర్యగానం
హద్దుల్ని దాటి
అవధుల్ని మీటి
సౌందర్య సరస్సుల్లో స్నానిస్తూ
పురివిప్పిన ఉత్తేజంతో ఆలపించిన అమృతగానం
నిరీక్షాగ్నిలో నిలిచిన ఒక స్వాప్నికుడి అంతరాళంలో
ప్రతిధ్వనించిన ఒక గాంధర్వ నిస్వనం.’

నిజానికి ఈ పుస్తకానికి నా ముందుమాట గాని ఎవరి ముందుమాట గాని
అవసరం లేదు. పుస్తకంలో మొదటి పుటల్లో ఉన్న ‘ప్రస్థానం’ లో ప్రతి ఒక్క వాక్యమూ
ఈ కవిగురించి, ఆయన కవిహృదయం గురించి, ఆ కవితాప్రయోజనం గురించి
స్పష్టంగా చెప్తూనే ఉంది. ఈ వాక్యాలే చూడండి:
‘వెర్రి ఆకాంక్ష ఆలింగనం చేసినప్పుడు
తపస్సు
ప్రేమ
ప్రతిభ
ప్రదీప్తమై ఫలించినప్పుడు
సాహిత్యసంస్కారం
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జీవనవనసీమల్లో ఆకృతి దాల్చిన
అంచితానంద సంచిత సౌందర్యలీల పాడిన
అజరామర స్వరసేచనం
రసరమ్యలోకాలను ఆవిష్కరించే అక్షరప్రస్థానం.’

2

నేనొకప్పుడు ఆర్. ఎస్.సుదర్శనంగారితో మాట్లాడుతూండగా ఆయన ‘నాకే ప్రశ్నలూ

లేవు, ఏ సందేహాలూ లేవు. ఆనందం మాత్రమే నాకు అనుభవమవుతోంది’ అన్నారు.
‘అయినా కూడా మీకు రాయాలనిపిస్తుందా? అయితే అలా ఎందుకనిపిస్తోంది?’
అనడిగాను.
‘అదేమి ప్రశ్న? ఆనందం అనుభవమయ్యాకే కదా రాయాలనిపిస్తుంది,
నాక్కూడా అంతే. అది joy, joy of creation’ అన్నారాయన.
కాని అప్పుడు నాకు ఇరవయ్యేళ్ళు. రొమాంటిసిస్టు మనస్థితిలో ఉన్నవాణ్ణి.
జీవితంలో ఆనందమనేది ఎక్కడో వేరే ఉంటుందనీ, మనం జీవిస్తున్న జీవితం ఆ
అనందానికి ఎడంగా ఉన్నందువల్ల, ఆ ఎడబాటు వల్ల, అది కలిగించే దుఃఖతీవ్రతవల్ల
మాత్రమే ఎవరన్నా రాస్తారనీ, రాయాలనుకుంటారనీ అప్పట్లో నా నమ్మకం.
అందుకని ఆయన మాటలు నాకు అర్థం కాలేదు. వాటిని నేను
నమ్మలేకపోయాను.
ఐనా ఆయన మాట్లాడింది వేదఋషుల గురించీ, ఉపనిషత్కారుల గురించీ
అని అనుకున్నాను. ఎందుకంటే లౌకికసాహిత్యం వాల్మీకితో మొదలలైనప్పుడు శోకం
శ్లోకంగా మారిందనే కదా మనం విన్నది.
అయితే తర్వాత తర్వాత భారతీయ భక్తికవుల్నీ, చీనా, జపాన్ సాధుకవుల్నీ,
పారశీక సూఫీకవుల్నీ, క్రైస్తవ మిష్టిక్కవుల్నీ చదవడం మొదలుపెట్టాక ఆయన
ఆ రోజు మాట్లాడిన మాటలు నాకు నెమ్మదిగా అర్థం కావడం మొదలుపెట్టాయి.
ఒక మనిషికి ఈశ్వరసాక్షత్కారమో, సత్యసాక్షాత్కారమో జరిగినప్పుడు అతడు
గొప్ప ఆనందానికి లోనవుతాడు. ఆ అనందాన్ని నలుగురితో పంచుకోవాలన్న
తపనతోనే మాట్లాడతాడు, బుద్ధుడిలాగా సంభాషిస్తాడు, యేసులాగా కథలు చెప్తాడు,
మీరా లాగా, తుకారాం లాగా గానోన్మత్తతతో నాట్యం చేస్తాడు.
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గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి కవిత్వంలో కూడా ఆ ఆనంద పారవశ్యం ఉంది,
ఆ రాగాతిశయం ఉంది, ఆ గానోన్మత్తత ఉంది.
‘నువ్వు నన్ను మోసుకుపోయిన వెలుగు తీరాల్లో
ప్రేమోత్తరీయం పరిచి
దివ్యానుభవంతో మలచిన భవ్యనవ్యగీతాల్ని
గంధర్వగాయకుడిలా ఈ లోకానికి వినిపిస్తాను’

అని అంటున్నది అందుకే.
కానీ ఇక్కడే ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. నరసింహస్వామి తన కవిత్వం భగవాన్
రమణమహర్షి కరుణించి వర్షించిన రమ్యాక్షర ఝరి అంటున్నారు కదా. రమణులు
అద్వైతి కదా. ఆయన దృష్టిలో గురువు, ఆత్మ ఒకటే కదా. మరి ఈ కవిత్వం ఎందుకు
ప్రవహిస్తున్నట్టు?
తాను కాక మరొకరున్నారన్న తలపు, ఆ మరొకర్ని చేరాలన్న తపన, ఆ తీవ్రత
అధికమై కవిత్వంగా మారడంలో ఎంతోకొంత రొమాంటిసిజం లేకపోలేదు. గొప్ప
భక్తికవులందరిలోనూ ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది. అందుకనే గీతాంజలికి తాను చేసిన
అనువాదానికి ముందుమాట రాసుకుంటూ చలం ‘గీతాంజలిని అర్థం చేసుకోవడానికి
ముఖ్యమైన అభ్యంతరాలు అద్వైత వేదాంతమూ, సైన్సూ’ అని అన్నాడు.
ప్రతి భక్తికవీ ఒకరకంగా విశిష్టాద్వైతి అనిచెప్పవచ్చు. తానూ, సర్వేశ్వరుడూ
ఒకటే అన్న ఎరుకతో పాటు తానొకింత ఎడంగా ఉన్నానన్న జాగృతి కూడా
ఉంటుందతడికి. కాని పూర్తి అద్వైతులై కవిత్వం చెప్పిన కవులు కూడా ఉన్నారు.
స్వయంగా భగవద్రమణులే అరుణాచలం మీద కవిత్వం చెప్పిన ఉదాహరణ ఉంది.
కాని ఈ విషయంలో రమణుల వైఖరి మొదటినుంచీ స్పష్టంగానే ఉంది.
22-3-1939 న జరిగిన ఒక సంభాషణ ఇలా నడిచింది:
భక్తుడు: భక్తి ముక్తికి దారితీస్తుందా?
మహర్షి: భక్తీ, ముక్తీ వేరు వేరు కావు. భక్తి అంటే ఆత్మస్వరూపుడిగా ఉండటం.
ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మస్వరూపులే. తాను అనుసరించే సాధనాల వల్ల మనిషి
దాన్ని తెలుసుకుంటాడు.ఇంతకీ భక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి గురించి
ఆలోచించడం. అంటే దానర్థం తక్కిన అన్ని ఆలోచనల కన్నా ఆ ఒక్క
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆలోచననే ప్రధానమైంది కావడం.ఆ భగవంతుడికి అంటే తన ఆత్మకి తనని
తాను అర్పించుకోవడం. ఇక అతడే నిన్ను తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాక నిన్ను
అడ్డగించేదేముంటుంది? వేరే ఆలోచనల్లేకపోవడమే భక్తి, అదే ముక్తి కూడా.
జ్ఞానమార్గాన్ని విచారమార్గమని కూడా అంటారు. అది పరాభక్తి తప్ప మరేమీ
కాదు. తేడా అంతా మాటల్లోనే.
భక్తి అంటే సర్వేశ్వర ధ్యానమేనని మీరంటున్నారు. ఎంతకాలమైతే విభక్తి
లేదో అంతసేపూ భక్తి ఉన్నట్టే. ఈ ప్రక్రియ చివరికి గీతలో చెప్పిన ధేయాన్ని
సాధిస్తుంది.
ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ
తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే
ధ్యానమెటువంటిదైనా మంచిదే. కాని ఎటువంటి వియోగభావనా లేకుండా
తన ధ్యానమూ, తన ధ్యానవస్తువూ ఒక్కటై ఉండాలి. అదే జ్ఞానం. జ్ఞానమంటే
ఏకభక్తి. అన్ని అవస్థల్లోనూ జ్ఞానిదే చరమావస్థ. ఎందుకంటే అతడు
ఆత్మస్వరూపంగా మారిపోయాడు, ఇక ఆ పైన చెయ్యడానికేమీ మిగలదు.
అతడు పరిపూర్ణుడవుతాడు, నిర్భయుడవుతాడు. ద్వితీయాత్ వై భయం
భవతి. నువ్వు కాక మరొకటి ఉన్నదంటేనే భయం కలుగుతుంది. అట్లా
రెండవదంటూ లేని జ్ఞానం, అదే ముక్తి, అదే భక్తి.

అటువంటి స్వస్వరూపస్థితిలో అతడు దేన్ని ప్రస్తుతించినా అది ఆత్మప్రశస్తి గానే
పరిణమిస్తుంది. భగవాన్ అరుణాచలం మీద పద్యాలు చెప్తే అవి నిజానికి ఆత్మస్తుతి
పంచకమే. 18-1-1936 న జరిగిన ఒక సంభాషణలో ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు:
‘ఈశ్వరో గురురాత్మేతి-ఈశ్వరుడు, గురువు, ఆత్మ ఒకటే. ఎంతకాలమైతే నీలో
ద్వైతభావన ఉంటుందో అంతకాలం నువ్వొక గురువుని అన్వేషిస్తూంటావు,
ఆయన వేరే ఎక్కడో ఉన్నాడనుకుంటావు. కాని ఆయన సత్యం బోధించగానే
నీకు ఆ అంతర్దృష్టి తక్షణమే లభిస్తుంది.’

చూడటానికి మొదట్లో ఈ కవిత్వం గీతాంజలి తరహా కవిత్వంలా కనిపించినా
తేడా ఇక్కడే ఉంది. గీతాంజలి విశిష్టాద్వైత భావనలోంచి వచ్చిన కవిత్వం. కాని ఇది
అద్వైత సాధనలోంచి పలికిన కవిత్వం. ఇదంతా గురుస్తుతి, ఆత్మస్తుతి, సత్యస్తుతి.
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కాబట్టే ఇట్లాంటి వాక్యాలు:
‘ఐనా నా పనులనుంచి
కార్యాలనుంచి
సృజనాత్మక స్వరాల ధవళిమనుంచి
సంగీత జీవనతీరాల్లో
నేను పొందిన ఆనందానుభవం
నన్ను దయాపరుడ్ని చేస్తుంది
ఆలోచనాసముద్రంలో
సత్యాన్వేషణాసక్త నావికుణ్ణి చేస్తుంది
జీవితవైశాల్యాన్ని సువిశాలం గావిస్తుంది.’

తనని తానిట్లా వివరించుకున్నాక మళ్ళా భగవాన్ని స్మరిస్తూ ఇట్లా అంటాడు:
‘భగవాన్మీరు వరంగా ప్రసాదించిన
అక్షరసంపదని
లోకానికి పంచాలని గాఢంగా సంకల్పిస్తున్నాను
ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా మానవులందరు
హర్షగాన ప్రియాసక్తులై
అనురాగతీరాల్లో నర్తించాలని
ప్రేమజ్వాలా హృదయంతో ఆశిస్తాను.
ఎన్నో అందాల్ని ఎన్నో లాలిత్యపు స్వరాల్ని
మరెన్నో రూపసౌందర్య శిల్పాల్ని
మలచి మరో ప్రపంచాన్ని ఆవాహన చేయడానికి
నేను అకుంఠిత దీక్షతో చేస్తోన్న ఈ అక్షరయాగానికి
నన్ను నేను ఆహుతి చేసుకుంటాను
అగ్నిలా శుభ్రపడతాను
అసూయా ద్వేష రహిత సౌందర్య ప్రపంచాన్ని
స్వప్న హరివిల్లులతో అలంకరిస్తాను.’

3

ఈ కవిత్వం చదువుతుంటే నాకు జలాలుద్దీన్రూమీ రాసిన దివాన్-ఈ-షంష్-ఈతబ్రీజీ గుర్తొస్తూ ఉంది. ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసికి దర్పణంగా ఉంటాడన్న ప్రవక్త
సాహిత్యసంస్కారం

135

మహమ్మద్వాక్యానికి రూమీ, షంషుద్దీన్ఒక సజీవ ఉదాహరణగా నిలబడ్డారు. తన
మిత్రుడు, గురువూ అయిన షంష్ని కీర్తిస్తూ రూమీ తన గురించి తనే గానం చేసాడు.
తన గురించి తాను చెప్పుకుంటున్నట్టుగా తన గురువునే కీర్తించాడు.
ఈ రచన కూడా అట్లాంటిదే. ఇందులో ఉన్న ‘నేను’ కవి నేను కాదు. అది ఆత్మ
స్వరూపమైన నేను. ఇక్కడ కవి భగవానే. నేను నేను అంటూ కవి కీర్తించిందంతా
భగవాన్ అనుగ్రహాన్నే. అందుకనే ఈ కవిత్వం భగవాన్ కరుణించి వర్షించిన
రమ్యాక్షరఝరి అని కవి మొదట్లోనే మనకు చెప్పేసాడు.
ఈ కవితాధారమీద, ఈ కవిత్వశైలిమీద చలంగారి ప్రభావం, ముఖ్యంగా
‘భగవాన్ పాదాల ముందు దివాన్’ ముద్ర చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది.
‘బ్రహ్మసమాజ గీతాలు’ (1917) రాసినప్పుడు చలం తక్కిన భక్తికవుల్లాగా ఒక
ద్వైతి లేదా విశిష్టాద్వైతి. కాని ‘యశోదాగీతాలు’, ‘నివేదన’ రాసేనాటికి ఆయన
అద్వైతానుభవం వైపు మళ్ళాడు. ‘సుధ’ వ్యక్తిగా, రచయితగా, కవిగా చలం సాధించిన
అత్యున్నత తపోభూమికనుంచి వెలువడ్డ కవిత్వం. ఆ కవిత్వానికి ఒక కవిపరంపరని
కూడా చలం కనుగొన్నాడు. ‘సుధ’ ని ముగిస్తూ ఆయన చెప్పిన ఈ కవిత చూడండి:
ఈ
మూలసూత్రాన్నే
జ్ఞానమూర్తి స్కందుడు
కైలాసగిరిపై
తండ్రికి ఉపదేశించాడు.
ఈ
నిగూఢసత్యాన్నే
వటవృక్ష సమాసీనుడై
శ్రీమద్దక్షిణామూర్తి
తన్నర్థించిన సిద్ధులకి
అనుభవైక్యం చేసాడు.
ఈ
వేదాంత రహస్యాన్నే
శ్రీ రమణభగవాన్
వాక్దృక్మౌనాలతో
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తన్నాశ్రయించిన ఆర్తుల
జ్ఞాననేత్రాన్ని తెరిచారు.

ఆ కవిపరంపరలో చలంగారితో పాటు ఇప్పుడు నరసింహస్వామిగారు కూడా
చేరుతున్నారు. వారికి, వారు స్తుతించిన ఆ గురుస్వరూపానికి, ఆ ఆత్మానందానికి
మీ కన్నా ముందుగా నా నమస్సులు సమర్పించి ఈ ‘ప్రేమగానవస్త్రాన్ని’ప్పుడు మీ
భుజాలమీద నిండుగా కప్పుతున్నాను.
2015
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వేకువనే ఇచ్చిన తాజాపండు
కవిరాజు ఇప్పుడు తెలుగులో కవిత్వం రాస్తున్న వాళ్లల్లో ఒక విలక్షణమైన సాధకుడు.

తక్కినవాళ్లంతా కవితారచన చేస్తూండగా కవిరాజు మాత్రం మధ్యయుగాల
రసవాదిలాగా బంగారం తయారుచేసే విద్యలో నిమగ్నుడై వున్నాడు. పూర్వకాలపు
ఆల్కెమిస్టులు సీసాన్ని బంగారం చేయాలని ప్రయత్నించారు. సీసం బరువైన
లోహం. అది తమస్సుకి ప్రతీక. కాని కవిరాజు హీలియంని బంగారంగా మార్చాలని
ప్రయత్నిస్తున్నవాడు. ఇది ఒకప్పుడు వైదికఋషులు చేసిన ప్రయోగం. సీసం తామసిక
లోహంకాగా, సూర్యకాంతి, ఉదయించేవేళ సాత్త్వికం, కొద్దిగా రోజు గడిచాక
రాజసికం. మరి చీకటిపడ్డప్పుడు సూర్యకాంతి ఎక్కడుంటుంది? అప్పుడది మనస్సులో
ప్రజ్జ్వరిల్లే స్వప్నాల్ని ఆశ్రయిస్తుంది. నిరంతరం సూర్యకాంతిని ఆరాధించేవాళ్ల
స్వప్నాల్లో కూడా సూర్యకాంతే వెల్లివిరుస్తుంది. అలాకాక, ఎవరైతే పగలు కూడా
తమోమయప్రపంచంలోనే కూరుకుపోయిఉంటారో, వస్తుమయప్రపంచాన్నే
ధ్యానిస్తూ ఉంటారో వాళ్ల కలలు కూడా తామసికంగానే ఉంటాయి. అందుకనే ఒక
మనిషి అంతరంగం అత్యంత నిర్మలంగా ఉందని చెప్పడానికి అతడికొచ్చే కలలే
గుర్తని పెద్దలు అంటూంటారు.
కవిరాజు ఇంతదాకా వెలువరించిన కవిత్వం పగటిసూర్యకాంతి ఆరాధన
కాగా, ఈ ‘సూర్యోదయం’ కలల్లో ప్రజ్జ్వరిల్లుతున్న సూర్యకాంతి స్తోత్రం.

2

ఈ కవితల్ని మొదటిసారి చదువుకుంటూ పోయినప్పుడే మననవి రెక్కపట్టుకుని

లోపలల్లోపలికి లాక్కుపోవటం మనకి అనుభవానికొస్తుంది. ‘అత్తరు పులుముకున్న
కొత్తగాలి’, ‘అదృశ్యంగా ఆరడిపెడుతున్న అనాహూత’, ‘కళ్లమీద మృదువుగా
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పారాడిన నెమ్మితూలి’ వంటి ‘మనోహర మార్మిక సమాసాలు’ ఈ పుస్తకాన్ని ఒక
పువ్వుగా మార్చేసాయి.
ఈ కవితావాక్యాలు కవిత్వం గురించి మనకి తెలిసిన విషయాలన్నిటినీ
నెమ్మదిగా కుదిపేయటం మొదలుపెడతాయి. ఇంతకీ కవిత అంటే ఏమిటి? ఇందుకు
ప్రాచ్యపాశ్చాత్య ఆలంకారికులు, లాక్షణికులు, సిద్ధాంతకర్తలు ఎంతో చెప్పారు. కాని
మనం బహుశా అడగవలసిన ప్రశ్న ‘కవిత అంటే ఏమిటి’ అనికాదు, ‘మామూలు
మాట కవితగా ఎలా మారుతుంది’ అని. ‘కవిత్వం ఒక ఆల్కెమి. దాని రహస్యం
కవికే తెలుసు’ అని తిలక్ అంటున్నప్పుడు, ఏ పరుసవేది తాకితే మట్టి బంగారంగా
మారుతుందో, ఆ స్వర్ణవిద్య కవికి మాత్రమే తెలుసని అతడు సూచిస్తున్నాడు. నిజానికి
మామూలు మాటలూ, కవిత్వమూ ఒకే చోటునుంచి పుట్టినా మరేదో ప్రత్యేకలక్షణం
వల్ల మామూలుమాట కవితావాక్కుగా మారుతోందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే.
అయితే ఆ ప్రత్యేకలక్షణాన్ని మనం ఎక్కడ పట్టుకోవాలి?
ఈ రోజు కవిత్వం రాస్తున్న కవులు మనిషి గురించీ, సంఘం గురించీ,
జీవితం గురించీ, రాజకీయాల గురించీ గాఢమైన భావోద్వేగాలు ప్రకటించడం
కవిత్వమని భావిస్తున్నారు. కవిత అంటే వాళ్ల దృష్టిలో ఒక utterance. అది
కూడా emotionally charged utterance. కాని ఈ భావావేశం కవికి,
‘తెలిసి’, consciousగా సంభవిస్తున్నదయితే దాని కవిత్వశక్తి ద్వితీయశ్రేణిది
మాత్రమే అని చాలామంది కవులకి తెలీదు. ఏ భావావేశం కవికి ‘తెలియకుండానే’,
సద్యఃస్పందనగా వెలువడుతుందో అప్పుడే అది కవితావాక్కుగా మారుతుంది.
వాల్మీకి మానిషాదశ్లోకం అట్లా వెలువడిందే. అటువంటి సద్యఃస్పందనగా ఒక వాక్కు
వెలువడుతున్నప్పుడు అందులో కవి వాడే భాష అతడి జాగ్రదవస్థకు చెందిన భాషగా
ఉండదు. జాగ్రదవస్థకు చెందిన భాషలో ప్రాపంచికత అధికభాగం ఉంటుంది. అక్కడ
కార్యకారణ సంబంధాలూ, హేతుబద్ధతా, లాభనష్టాల ఆలోచనలూ ప్రధానంగా
ఉంటాయి కాబట్టి, జాగృతభాష మన బుద్ధిని స్పృశించినట్టుగా మన హృదయాన్ని
స్పృశించదు. అందుకనే ప్రతి కవీ ముందు ఎదుర్కొనే సమస్య బండబారిపోయిన
భాషకు పదునుపెట్టడమెలా అన్నదే.
భాషను సజీవంగా ఉంచుకోవడానికి కవులు మొదటినుంచీ అనేక మార్గాలు
అన్వేషిస్తూ వచ్చారు. అటువంటి అన్వేషణలు ఎన్నో కవిత్వఉద్యమాలుగా గత
రెండుశతాబ్దాలుగా ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తూ వచ్చాయి. రొమాంటిసిజమ్ అట్లాంటి
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ఒక ఉద్యమం. అది ప్రాచీనఛందస్సుల్ని, సాంప్రదాయిక నియమనిబంధనల్ని
వదులుచేస్తూ, వ్యక్తి తన భావావేశాల్ని స్వేచ్ఛగా చెప్పుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టింది.
సింబాలిజమ్ మరొక ఉద్యమం. అది వ్యక్తి అంతరంగంలోని భావావేశాల్ని
ప్రతీకాత్మకంగా, మార్మికంగా ప్రకటించాలని చేసిన ప్రయత్నం. చిత్రకళారంగంలో
తలెత్తి కవిత్వాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసిన క్యూబిజమ్, డాడాయిజమ్, సర్రియలిజమ్,
మాజికల్రియలిజమ్ వంటి ఉద్యమాలు కూడా మనిషి భాషలోని ప్రాపంచికత
పాళ్లను తగ్గిస్తూ దాన్లో నిజాయితీ, మృదుత్వం, సంవేదనాత్మకతలను మరింత పెంచి
ప్రకటించడం కోసం కృషి చేశాయి. ఈ సమయంలో సర్రియలిస్ట్ప్రవక్త ఆంద్రేబ్రెటన్
సర్రియలిజమ్ ఉద్దేశాలు ప్రకటిస్తూ చేసిన మొదటి మేనిఫెస్టో (1924) లోని
ఈ వాక్యాలను ఎత్తి చూపాలని ఉంది.
‘మనమింకా తార్కికసూత్రాల ప్రభావంలోనే జీవిస్తున్నాం. ఈ విషయాన్నే
నేను మీ దృష్టికి తేవాలని చూస్తున్నాను. అయితే ఈనాడు మనం జీవిస్తున్న
యుగంలో తార్కికపద్ధతుల ద్వారా మనం సాధించగల పరిష్కారాలకు
ద్వితీయప్రాధాన్యం మాత్రమే ఉంది... నాగరికత ముసుగులో ప్రగతి పేరిట
మనం అనుసరిస్తున్న ఆచరణలకు లొంగని ప్రతిఒక్క అన్వేషణనీ మనం
మూఢవిశ్వాసమనో లేదా మరేదో పేరు పెట్టి పూర్తిగా నిషేధించేసాం... కాని
ఇప్పుడు మనలోని ఊహాశాలీనత మళ్లా తననుతాను నిలబెట్టుకునే స్థితికి
చేరుకుంటున్నది. మన బాహ్యజీవితంలో కనిపిస్తున్న శక్తుల్ని నియంత్రించగల
విచిత్రశక్తులు మన అంతరంగ లోతుల్లో దాగిఉన్న మాట నిజమే గనక అయితే
వాటిని మనం తక్షణమే చేజిక్కించుకుని, అవసరమయితే వాటిని మనం
మన ఆలోచనకు అనువుగా నడుపుకోవలసి ఉంటుంది... పైకి విరుద్ధంగా
కనిపిస్తున్న ఈ రెండు స్థితులూ-స్వప్నం, యథార్థం అనే వాటిని ఒక
కైవల్యస్థితిలో ఒక ‘సర్రియాలిటి’లో భవిష్యత్తులోనైనా సమన్వయపరచగలనని
నేను నమ్ముతున్నాను.’

మనమింతదాకా అధివాస్తవికతనొక విచిత్రసాహిత్యోద్యమంగా మాత్రమే
భావిస్తూ వచ్చాం. కాని మానవుడి స్వాప్నికప్రపంచంలోని మహాశక్తుల్ని మేల్కొల్పి
వాటిని జాగ్రదవస్థ యొక్క ఆలోచనకు అనువుగా సమన్వయించడమే సర్రియలిస్టు
ప్రవక్తల లక్ష్యమని ఇప్పుడర్థమవుతోంది. కాని, ఆచరణకు వచ్చేటప్పటికి, సర్రియలిజమ్
పేరిట వచ్చిన చాలా కవిత్వం మనోప్రపంచంలోని శక్తుల్ని మేల్కొల్పడం దగ్గరే
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ఆగిపోయింది. దాన్ని జాగ్రదవస్థతో సమన్వయించే పని చేపట్టనందువల్ల ఆ కవిత్వం
ప్రజలకి సుదూరంగా ఉండిపోయింది.
కాని భారతీయకవులకి, ముఖ్యంగా, ప్రాచీనకవులకి ఈ రహస్యం
తెలుసు. వారు ఒక కవి కావ్యనిర్మాణానికి పూనుకున్నప్పుడు అందుకు స్వాప్నిక,
జాగ్రదవస్థల సమ్యక్సమన్వయం తప్పనిసరి అని గుర్తించారు. ఆ ప్రయత్నంలో
భాగంగా, వారు కావ్యభాషకూ, ప్రతీకలకూ స్వాప్నికప్రపంచంమీద ఆధారపడితే,
కావ్యనిర్మాణపద్ధతులకోసం జాగృతప్రపంచంమీద ఆధారపడ్డారు. ఒక కవితావాక్యం
చెప్తున్నప్పుడు ఆ వాక్యఉద్దేశ్యం, తాత్పర్యం, అంటే ఆ కవితారచనాలక్ష్యం కవికి
స్పష్టంగా తెలిసిఉండాలి. కాని ఆ లక్ష్యాన్ని ఉద్దేశించి కవి ఏ కవితాభాషను
ప్రయోగిస్తున్నాడో ఆ భాష మాత్రం సాధారణ లౌకికభాషకాకుండా చూసుకోవాలి.
తన భాష సాధారణలౌకికభాష కాకుండా ఉండాలంటే, ఆ భాష కవిహృదయం
నుంచి నేరుగా, కవి జోక్యంలేకుండానే పొంగిపొరలే పదప్రవాహం కావాలి.
అంటే ఏకకాలంలో కవి conscious గానూ, unconscious గానూ కూడా
ఉండాలన్నమాట! పైకి విరుద్ధంగా కనిపించే తనలోని ఈ రెండుపార్శ్వాలనూ
ఎంతో జాగ్రత్తగా సమన్వయించుకుంటే తప్ప ఒక కవితావాక్కు కావ్యంగా మారదు.
అందుకనే ‘ఋషికాలేనివాడు కవికాలేడు’ అన్నది భారతీయ సాహిత్యం.
స్వప్నావస్థ, జాగ్రదవస్థల సమ్యక్సమన్వయం నుంచి వెలువడిన కవిత్వానికి
భారతీయసాహిత్యం నుంచి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు. అయితే ఈ క్షణాన్న
నాకు స్ఫురిస్తున్నది వాల్మీకి రామాయణంలోని ‘త్రిజటాస్వప్నం’ (సుందరకాండ,
27.4-51). అశోకవనంలో సీతాదేవి ఎదట త్రిజట తనకు కలిగిన స్వప్నాన్ని
వివరిస్తున్నప్పుడు ఆమె నోటివెంట కవి పలికించిన భాష స్వాప్నికభాష. అది మానవుడి
మనోమయప్రపంచం నుంచి నేరుగా కొల్లగొట్టిన ప్రతీకలభాష. ఆ మాటలన్నీ
మనలోని ఏ అవ్యక్తఆంతరంగిక ప్రపంచాల్నో ఊగిస్తూంటాయి. ఉదాహరణకి
ఈ శ్లోకం చూడండి:
భర్తురఙ్కా త్సముత్పత్య తతః కమలలోచనా,
చన్ద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణినా పరిమార్జతీ

కమలనేత్ర అయిన సీత భర్త ఒడినుంచి పైకి లేచి చేత్తో చంద్రసూర్యుల్ని
తుడుస్తున్నట్టుగా తనకు కనిపించిందని త్రిజట ఈ శ్లోకంలో చెప్తోంది.
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చంద్రసూర్యుల్ని చేత్తో తుడవడమేమిటి? ఇంతకన్నా అధివాస్తవికమైన పదచిత్రం
మరేదైనా ఉంటుందా? కాని మనోమయప్రపంచపు భాష ద్వారా కేవలమొక
ఆధివాస్తవిక మన:స్థితిని మాత్రమే చిత్రించి ఊరుకోకుండా, శోకసిక్త రామనేత్రాలను
సీత తన చేత్తో తుడిచిందనే భావాన్ని ధ్వనింప చేస్తున్నాడు. దానిద్వారా సీతకొక
మానసిక సాంత్వనని కలిగించడం, రాక్షసప్రపంచానికొక భయాన్ని కలిగించడమనే
స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని కవి నిర్వహిస్తున్నాడు. కవి ఏకకాలంలో conscious గానూ,
unconscious గానూ ఉండటమంటే ఇదే.
ఇటువంటి ఉదాహరణలు ఆధునికకవులనుంచి కూడా చూపవచ్చు. శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానానికీ, ఆయన తదనంతరం రాసిన అధివాస్తవిక కవిత్వానికీ తేడా
ఇక్కడే ఉంది. మహాప్రస్థానంలోని ‘కేక’ (1939)ను ఖడ్గసృష్టిలోని ‘అధివాస్తవికుల
ప్రవేశం’ (1950)తో పోల్చిచూడండి. మొదటికవితలో అధివాస్తవిక అభివ్యక్తి
ఉన్నప్పటికీ అది ఒక లక్ష్యానికి అనుసంధానించబడింది. రెండవ కవితలో అటువంటి
ఉదాత్తలక్ష్యమేమీ లేదు.
కవిత్వం అంటే ఏమిటని ప్రాచీనఆలంకారికులు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అది
‘ఇష్టార్థ వ్యవచ్ఛిన్నా పదావళీ’ (దండి, కావ్యాదర్శము,1-10)అన్నారు. ఇక్కడ
ఇష్టార్థం అన్న మాట గమనించదగ్గది. ఇష్టార్థరహితమైన పదావళి మనలో మానసిక
సంచలనం తేగలదేమోకానీ ఆ సంచలనానికొక లక్ష్యాన్ని చూపించలేదు. లక్ష్యశుద్ధి
కలిగిన పదావళి మాత్రమే ఇష్టార్థప్రాప్తి హేతువవుతుంది. అప్పుడే మామూలువాక్కు
కవితావాక్కుగా మారుతుంది. ఇటువంటి లక్ష్యశుద్ధినే మనవాళ్లు ఋషిత్వమన్నారు.
ఈ విద్యకు దారి చూపించింది వైదికఋషులే. ‘సక్తుమివ తితఉనా పునన్తో యత్ర
ధీరా మనసా వాచమక్రత’ (విజ్ఞులు తమ బుద్ధిబలంతో గింజలను జల్లెడతో జల్లించి
శుభ్రం చేసినట్లుగా శబ్దాల్ని జల్లెడపట్టి కవిత్వం చెప్తారు) అని ఋగ్వేదం (10.71.2)
అంటున్నది. ఇలా జల్లెడ పట్టడం conscious activity, కాని ఏ శబ్దజాలాన్ని జల్లెడ
పడతాడో ఆ శబ్దజాలం తొలిగా స్ఫురించేది మాత్రం unconscious గానే.

3

కవిరాజు

సూర్యోదయంలో ఇటువంటి వ్యక్తావ్యక్తాలాపన కనిపిస్తున్నందువల్లనే
ఈ మాటలన్నీ చెప్పవలసి వచ్చింది. ఈ కవిత్వంలో కవి మానసికప్రపంచంనుంచి
అతడి జోక్యం లేకుండానే నేరుగా పొంగిపొర్లిన ప్రతీకలూ, పదాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
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అవి మన మానసికప్రపంచాన్ని కూడా మన ప్రమేయం లేకుండానే సంచలనపరుస్తాయి.
ఉదాహరణకి, ఈ కవిత చూడండి:
‘నీకూ నాకూ నడుమ నాలుగెకరాల మాగాణివిషం పెంచుకుంటావో, అమృతం పండించుకుంటావో’
‘చెవిలో ఊది పోయాడు ఒక వేకువ జామున ఆ తేజోమూర్తి!’

ఇందులో ‘నాలుగెకరాల మాగాణి’ అన్న మాట గమనించదగ్గది. ఈ మాట
జాగ్రదవస్థనుంచి వచ్చిన మాట కాదు, ఇది హేతువుమీదా, తర్కం మీదా ఆధారపడ్డ
మాట కాదు. అది నాలుగెకరాలే ఎందుకు కావాలి? ఐదెకరాలో, రెండెకరాలో
ఎందుకు కాకూడదు? కాని నాలుగెకరాలు అనే తర్కాతీతమైన ఒక ప్రయోగంవల్ల
ఆ కవిత నేరుగా మన మనసును గుచ్చుకుంటుంది. మనం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి
ముందుకుపోలేం. ఆ పదప్రయోగం వరకూ కవి స్వాప్నికభాషమీద ఆధారపడ్డాడు.
ఆ తరువాత రెండువాక్యాలు జాగృతప్రపంచానికి చెందిన మాటలు. అందులో
కవి సందేశం స్పష్టం. అయితే మొదటి వాక్యంలోని ఆ తర్కాతీత పదప్రయోగమే
లేకపోయుంటే ఈ వాక్యాలు వట్టి శుష్కసందేశంగానే మిగిలిపోయుండేవి. ఆ మూడు
వాక్యాలు కవితగా మారి ఉండేవికావు. అలాగని మిగిలిన రెండు వాక్యాల్లోని స్పష్టమైన
సందేశం లేకపోయుంటే, కేవలం మొదటివాక్యమే ఉండి ఉంటే, ఆ కవిత అర్థంకాని
ఒక సంకేతపదంలాగా మిగిలిపోయుండేది. అలాకాక స్వాప్నికప్రపంచాన్నీ, తార్కిక
ప్రపంచాన్నీ ఒకదానికొకటి అర్థవంతంగా సమన్వయం చేసినందువల్లనే ఈ అభివ్యక్తి
కవితగా మారిందని నేననుకుంటున్నాను. ఇటువంటివెన్నో ఉదాహరణలు:
‘అకాలంలో చెట్టుమీద అరముగ్గిన రెండు సీతాఫలాలు’, ‘ముట్టెలతో ఒళ్లు తడిమి
తరలిపోయిన ముంగిసమిథునం’, ‘గిన్నె అందుకుని తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చిన వింతపక్షి’
‘ఏ చర్మకారుడి కౌశలానికీచిక్కని పాదుకలు’ వంటి స్వాప్నికప్రతీకలే లేకపోతే కవి
చూసిన, చూపిస్తున్న ‘భావరూప గోవ్రజం’ మనకి నమ్మదగ్గదిగా అనిపించేదే కాదు!
ఒక కవి తన కవిత్వం మనకు వినిపిస్తున్నప్పుడు మనం మొదట చూడవలసింది
ఆ కవి మనోప్రపంచం ఎంత సజీవంగా ఉందన్నది. అన్నిటికన్నాముందు ఆ కవి
కవిత్వంలో ఇంద్రియాలకు అగ్రాహ్యంగా ఉండే ఆదిమసాంకేతికభాష ఒకటుండాలి.
ఇంద్రియాలకు అందని అటువంటి తర్కాతీత చేతన ద్వారా, చిత్రంగా, ఆ కవి తనకొక
ఇంద్రియనైశిత్యాన్ని సాధించుకుంటాడు. అటువంటి నవీన ఇంద్రియనైశిత్యంవల్ల
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కవి మన ఇంద్రియాలకి కూడా కొత్త సంవేదనాత్మకతను అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ
ఇంద్రియాతీత చేతనా, తద్వారా సాధ్యపడే ఇంద్రియ సౌకుమార్యమూ, ఈ రెంటినీ
కలిపి మనవాళ్లు ‘కవి ప్రతిభ’ ఆన్నారు. అది వామనుడు చెప్పినట్లుగా ‘కవిత్వబీజం’.
భట్టతౌతుడు చెప్పినట్టుగా ‘నవనవోన్మేషశాలిని’.దాన్ని మనం గుర్తుపట్టాలంటే
అది ‘రమణీయార్థ ప్రతిపాదకం’ గా ఉండాలన్నది ఆలంకారికుల చివరి మాట.
రమణీయార్థమంటే, ఏ అర్థాన్ని తగులుకుని మనస్సు పదేపదే రమిస్తూఉంటుందో
ఆ అర్థమన్నమాట. ఆ తగులుకునే గుణం జాగ్రదవస్థకు చెందిన భాషకన్నా కూడా
స్వప్నావస్థకు చెందిన భాషకు ఎక్కువగా ఉంటుందన్నదే ఇక్కడ నేను పదేపదే చెప్తున్న
అంశం.
కవిరాజు మనకి అందిస్తున్న ఈ ‘సూర్యోదయం’ ఈ నవనవోన్మేష శాలిత్వం
వల్ల, ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే, ‘వేకువనే లేపి ఇచ్చిన ఒక తాజాపండు’గా మన
చేతుల్లో రాలింది. ఆస్వాదించండి.
2010
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స్నేహవాక్యం
‘సాహిత్యరత్న’ మడిపల్లి భద్రయ్యగారితో పరిచయమై దాదాపు రెండుదశాబ్దాలు

కావొస్తూంది. 92-94 మధ్యకాలంలో నేను సమగ్రగిరిజనాభివృద్ధిసంస్థ, ఉట్నూరులో
జిల్లాగిరిజనసంక్షేమాధికారిగా పనిచేసాను. అప్పట్లో నేను జిల్లాలో ఏ పాఠశాలకు
వెళ్లినా పిల్లలు ‘జిల్లంటె జిల్లకాదు, అదిలాబాదు జిల్లా, అదిలాబాదుజిల్లా, ఆదివాసి
జిల్లా’ అనే పాట పాడుతుండేవారు. ఆ పాట విన్నప్పుడల్లా, ఆ కవి ఎంత ధన్యుడు
అనిపించేది. అది రాసింది భద్రయ్యగారనీ, ఆయన ఉట్నూరులోనే జిల్లాపరిషత్
హైస్కూలు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారనీ తెలిసిన తరువాత, వెంటనే
పోయి ఆయనను కలిసాను. పాతతరం గురువుల్ని తలపించే రూపం, వేషధారణా,
సౌమ్యమైన పలకరింపు, వినమ్రతా-భద్రయ్యగారిని ఒక్కసారి చూసినవారు కూడా
ఆయనను మరవడం కష్టం.
ఆ తరువాత, మా ఐ.టి.డి.ఏ చేపట్టిన ఎన్నో విద్యాకార్యక్రమాల్లో, ముఖ్యంగా,
ఉపాధ్యాయ శిక్షణాకార్యక్రమాల్లో భద్రయ్యగారు చాలా ముఖ్యపాత్ర పోషించారు.
మా జిల్లా ఏజెన్సీ విద్యాశాఖాధికారి శశిధరరావుగారు ఒక వేసవి అంతా ఆ
పాఠశాలప్రాంగణంలోనే శిక్షణాకార్యక్రమాల్లో గడిపేసారు. ఆ కార్యక్రమాల
పొడుగుతా భద్రయ్యగారు ఆయనకు అన్నీ తానే అయి, సాయం చేసారు. ఆయనే
సహాయకుడు, ఆయనే బెల్లు కొట్టేవాడు, ఆయనే రిసోర్సుపర్సను, ఆయనే
పాటపాడేవాడు, చివరికి, తన పాట తనే పాడుకుంటూ పిల్లలతో ఎట్లా డాన్సు
చేయించాలో ఉపాధ్యాయులకు చెప్పడం కోసం తానే స్వయంగా డాన్సు చేసి
చూపేవాడు. అటువంటి ఉపాధ్యాయునికి జిల్లాస్థాయి, రాష్ట్రస్థాయి, జాతీయస్థాయి
ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునిగా సత్కారం లభించడంలో ఆశ్చర్యమేముంది!
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ఉద్యోగజీవితం నుంచి విరమించాక కూడా ఆయన సృజనాత్మకజీవితం నుంచి
విరమించలేదు సరికదా, మరింత సృజనాత్మకంగా మారారనడానికి సాక్ష్యంగా
ఎన్నో రచనలు వెలువరిస్తూనే వున్నారు. ఈ రచనల్లో ఆధ్యాత్మికత, ఆత్మనివేదన
ముఖ్యాంశాలు. ఉపాధ్యాయుడిగా చేసిన పనుల్లోనూ, ఇప్పుడు పూర్తికాల రచయితగా
చేస్తున్న పనుల్లోనూ ఒకటే అంతస్సూత్రం. అది శీలనిర్మాణం, శీలసంరక్షణం.
‘శ్రీహరిలీలలు’ (2009) వెలువరించిన తరువాత ఇప్పుడు ‘శ్రీశివలీలలు’.
ఒకప్పుడు తెలుగునాట ప్రతి కవీ శివస్తుతి చేయకుండా ఉండలేకపోయేవాడు.
తెలుగునేల ఎన్నో మతాలకు ఆలవాలంగా నిలబడింది. బౌద్ధంలో 16 శాఖలూ
తెలుగునాట వర్ధిల్లాయి. జైనానికి ఇటు తెలంగాణ, అటు కళింగాంధ్ర కూడా
పట్టుగొమ్మలు. వైష్ణవానికి, ముఖ్యంగా వైష్ణవభక్తి ఉద్యమాన్ని వీరవైష్ణవం స్థాయికి
తీసుకువెళ్లిన ఘనత కూడా తెలుగుసీమదే. శాక్తేయం, సౌరం, గాణాపత్యాలతో
పాటు చార్వాక, హేతువాద ఉద్యమాల్ని కూడా తెలుగువాళ్ళు రెండుచేతుల్తో దగ్గరకు
తీసుకున్నారు. అయినా కూడా, గత 2000 ఏళ్ళుగా తెలుగువాళ్ళు సుదీర్ఘకాలంపాటు
ఆదరించిన మతం, నెత్తినపెట్టుకున్నదేమిటంటే శైవమనే చెప్పవలసివుంటుంది. ఇది
నా మాట కాదు. ఆంధ్రదేశంలో మతపరిణామాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన
ప్రసిద్ధ చరిత్ర పరిశోధకుడు ఆచార్య బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు చెప్పినమాట.
ప్రతి మతమూ ఒక దశలో పేదలకు సన్నిహితంగా ఉంటుంది. కాని రాజాశ్రయం
దొరగ్గానే మతాధిపతులు ప్రజలకు దూరమవుతూనేవచ్చారు. కాని, బహుశా
తెలుగుమండలంలో శైవమొక్కటే ఆదినుంచీ నేటిదాకా అన్నార్తులకీ, ఆత్మార్తులకీ
సన్నిహితంగా ఉంటూవచ్చిందని చెప్పవచ్చు. అందుకనే ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ఎవరో
ఒక కవి శివపూజాసుమాలతో మనముందుకొస్తూనే వున్నాడు. ఆ మధ్య సిరివెన్నెల
సీతారామశాస్త్రి ‘శివదర్పణమ్’ (1999), తనికెళ్ళ భరణి ‘ఆటగదరా శివా’, ‘శబ్భాష్
రా శంకరా’ (2010) తరువాత, ఇప్పుడు భద్రయ్యగారి ‘శ్రీశివలీలలు’.
ఇందులో చెప్పిన కథలు పూర్వకవులు సంస్కృతంలోనూ, తెలుగులోనూ
చెప్పిన కథలు. శ్రీకాళహస్తిమాహాత్మ్యాన్ని ధూర్జటి, సిరియాలుడి కథనీ, దక్షయజ్ఞ
విధ్వంసాన్నీ శ్రీనాథుడూ, కుమారసంభవగాథని కాళిదాసూ, నన్నెచోడుడూ,
మార్కండేయుడి కథని మారనా రాసారు. కాని వారెవ్వరినీ తలపించని పద్ధతిలో
భద్రయ్యగారి కవితాధారసాగింది. ఈ కథలో మధ్యలో, పూలమధ్య బిల్వపత్రాల్లాగా
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ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల ప్రశస్తి, గోకర్ణక్షేత్ర మాహాత్మ్యం వంటివాటితో పాటు ముఖ్యంగా
ఆత్మనివేదనాత్మకంగా చెప్పిన కొన్ని పద్యాలూ అలరారుతున్నాయి.
కందపు ఛందమ్మునుగొని
అందముగా నీశుగొల్తునవిరళభక్తిన్
సుందరసుమసమపద్దెపు
మందారమరందభావ మధురిమ గ్రోలన్

అని ఆయనే చెప్పుకున్నారు. ఆ మాటలు నిజమనిపించేటట్టు ఇందులో పద్యాలున్నాయి.
మరొక రెండుపద్యాలు కూడా స్మరిస్తాను:
కవి గురువుల గొలుతును మది
శివలీలల వ్రాయు నాకు చిత్తంబలరన్
తవయాశీస్సుల గోరుదు
భవుమహిమలబాడు నాకు భావములొసగన్
శివ నీ స్తవనము జేతును
భవతాపము దీర్చరావ!భర్గా! శంభో!
కవనములనల్లు బలమిడు
తవ సేవలొ తన్వునిడుతు తథ్యము లింగా!

అటువంటి బలమూ, భావాలూ భద్రయ్యగారికి శివానుగ్రహంతో మరింత
కాలంపాటు సమకూరాలని కోరుకుంటూ.
2011
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కొన్ని కొండగుర్తులు
ఏదైనా

ఊళ్లో ఎవరిదైనా ఇల్లు పోల్చుకోడానికి కొన్ని కొండగుర్తులడుగుతాం.
ఆ ఇంటికీ, ఆ గుర్తులకీ సంబంధమేమీ ఉండదు. కానీ ఆ ఇంటి గురించి మన
సంజ్ఞానానికి ఆ కొండగుర్తులు చాలా అవసరం. ఒకసారి ఇల్లు దొరికాక, ఇక
ఆ గుర్తులతో మనకి పనిలేదు. కాని మరొకరెవరేనా ఆ ఇంటికి వెళ్ళడం కోసం
దారి అడిగితే ఆ గుర్తులే చెపుతాం. మనం వాటిని పట్టుకునే ఆ ఇంటికి చేరామన్న
నిశ్చింతవల్ల.
తనికెళ్ళ భరణి జీవలక్షణాన్ని తెలుసుకోడానికి అతడి సాహిత్యం, అతడి ఇతర
సృజనాత్మకకృతులు అటువంటి కొండగుర్తులుగా నాకు ఉపకరించాయి. వాటి
ఆధారంగా అతడి ఆంతరంగిక ఆరాటాన్ని, వేదననీ నేను పోల్చుకోగలిగాననిపించింది.
ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళకి మరికొందరికి ఉపకరిస్తాయని, ఆ కొండగుర్తులు
చెప్పాలనుకుంటున్నాను.
మొదటిది, అతడుండే వీథి: అది మనందరం జీవిస్తున్న ప్రపంచం లోదే.
ఆ వీథిలో కూడా జనసమ్మర్దం, దుమ్మూ, ధూళీ ఉన్నాయి. విరిగిన బతుకులు, అతకని
మనసులు, పగిలిన జ్ఞాపకాలూ ఉన్నాయి. వాటిని గుర్తుపట్టడానికి ‘పరికిణీ!!’
(2000) కొన్ని ఆనవాళ్ళిస్తుంది. అందులో వాళ్ళమ్మ రాళ్ళపల్లి స్వరాజ్యలక్ష్మి
చెప్పినట్టుగా ‘ఒక్కొక్క మడతలో విషాదం, వినోదం, శృంగారం, గారం, సరసం,
అక్కడక్కడ చిటికెడు వేదాంతం..’ ‘భరతమాత కిరీటం వొరుసుకుని నిరంతరం
అక్కడ కూడా నెత్తురోడుతో ఉంటుంది’. మామూలుగా చాలామంది విషయంలో
మనం ఈ వీథి దగ్గరే ఆగిపోతాం. మనం ఇంతదూరం ప్రయాణించింది ఇక్కడికి
చేరుకోడానికా అన్న నిరుత్సాహం మనని ఆ ఇంటి మెట్లు ఎక్కనివ్వదు.
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కాని, భరణిలో ఏదో ఆకర్షణ ఉంది. అతడి చూపుల్లో, మాటల్లో ఉన్న
నిజాయితీవల్లనేమో మనం అతడి మనోమందిరంలో అడుగుపెట్టాలనుకుంటాం.
అతడి మనోలోకం ఎటువంటిదో అతడు తీసిన ‘సిరా’ చిత్రాన్ని బట్టి పోల్చుకోవచ్చు.
అది సాధారణమానవుల మనస్సు కాదు. కళాకారుల మనోమయకోశమది. పైకి
పచ్చగా ఉన్నా లోపల భగభగమండుతున్న అగ్నిపర్వతాలతో దాన్ని పోల్చవచ్చు.
అందులో సాధుత్వంతో పాటు, అమానుషత్వం కూడా ఉంటుంది. సూఫీ కవీంద్రుడు
రూమీ ఒకచోట అంటాడు. తనలో ఒక సుపర్ణమూ, ఒక సర్పమూ కలిసే
ఉన్నాయని. సుపర్ణం ఆకాశంలోకి ఎగరాలనుకుంటుంది. సర్పం భూమి నెరియల్లోకి
చొరబడాలనుకుంటుంది. దాన్నే బైరాగి ఇలా అంటాడు:
‘తోవలు రెండేరెండు
తోవ తెలియగలటందులకు,
ఒకటి, నీలి ఆకసంలో ఎగిరే పులుగుల దారి
మరొకటి చిమటల, గబ్బిలాల దారి’

సృజనశీలమనస్కులందరి వేదనా ఇదే. నిరంతర ఆత్మసంగ్రామం. తనలోని
లఘువ్యక్తిని తనలోని గురువ్యక్తి జయించడం కోసం చేసే పోరాటం. ఆ పోరాటంలో
తనలోని లఘుమానవుడు గెలిస్తే, అప్పుడు జీవించినా అది మరణమే, అలాకాక,
గురుడు గెలిచాడా, మరణించినా, అది అమరత్వమే. ఆ వైనమంతా ‘కీ’ చిత్రంలో
చూడవచ్చు.
చిన్నచిత్రాల దర్శకుడిగా భరణి తన మనోలోకపు తాళంచెవిని మనకందించాడు.
విశ్వనాథ సత్యనారాయణా, సాల్వడార్ డాలీ పక్కపక్కనే నివసించే ఇల్లది. అది శ్రీశ్రీ
హృదయమా, భరణి హృదయమా అన్న ఆలోచన అవసరం లేదు. ఆధునికకవి
హృదయమే అంత.
కాని, భరణి ఇంటిచిరునామా ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు. అలా ఆగిపోయింటే,
శతాధిక ఆధునిక కవుల్లో అతడు కూడా ఒకడు. అనేకమంది సృజనాత్మక కళాకారుల్లో
అతడు కూడా ఒకడై, అక్కడితో ఆగిపోయిండేవాడు.
కాని, అతడి మనోమయకోశం దాటిన తరువాత, సన్నని దారిగుండా ఆ జీవుడి
ఆనందమయకోశం లోకి అడుగుపెట్టాలి. ఆ గుర్తులు ‘ఆటగదరా శివా!!’ (1999)లో
ఉన్నాయి. ఆ కావ్యం ఒక ఐశ్వర్యనిధిని చేరుకోడానికి ఉపకరించే రహస్యలిపిపటం.
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అక్కడ ఉన్న గుర్తులన్నీ ప్రి-లిటరేట్. అక్షరాలుకావవి. పాండిత్యంతో చేరగల
చోటుకాదది. విశ్వనాథా, సాల్వడార్ డాలీ కూడా అక్కడికి పోవాలనే జీవితమంతా
ప్రయాస పడ్డారు. రూమీ, బైరాగి లాంటి ఏ కొద్దిమంది దగ్గరో మనకటువంటి
ఐశ్వర్యం కనిపిస్తుంది. లల్ల, బసవేశ్వరుడు, కబీర్, జయదేవుడు, వేమన, వీరబ్రహ్మాలు
మాత్రమే నివసించగలిగే తావది. ఏ పూర్వసుకృతం వల్లనో ఆ రహస్యపథపటం
గురించి భరణికి తెలిసింది, అతడు వెంటనే యాత్ర మొదలుపెట్టాడు. ఒక్కడూ
పోకుండా నిన్నూ, నన్నూ ప్రతి ఒక్కరినీ తనతో రమ్మని బిగ్గరగా పిలుస్తున్నాడు.
ఆ పిలుపులు ఏ ఇంటినుంచి వినవస్తున్నాయో తెలియాలంటే ‘ఆటగదరా శివా!!’
తత్త్వాలు చదవాలి. ఓపిగ్గా ముందుకు పోవాలి. అప్పుడు:
‘ఆటగద భూమిపై
మూడువంతుల నీరు
మిగతాది కన్నీరు
ఆటనీకు’

లాంటి మాటలు వినగలుగుతాం.
మహాభక్తుల జీవితాల్లో ఒక విషయం మనకి బోధపడుతుంది. వాళ్ళు
చాలామంది మనముండే వీథుల్లోనే, మన ఇళ్ళల్లాంటి ఇళ్ళల్లోనే బతుకుతుంటారు.
కాని, మన హృదయాలు సంక్షుభితంగా ఉంటే, వాళ్ళ హృదయాల్లో సముద్రాల
నీలిమ, ప్రత్యూషాల అరుణిమ వెల్లివిరుస్తుంటాయి.
సినిమాపంకంలో జీవిస్తూ కూడా తన హృదయాన్ని పద్మంలాగా నిలుపుకోడానికి
ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నాడో చూడాలనే భరణి ఇల్లు వెతుక్కుంటూ నేను బయలుదేరింది.
2010
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అపూర్వ విద్యావంతుడు
గోపాలయ్యదీ

నాదీ ఒకే కుటుంబం. మాది ‘నెలనెలా వెన్నెల’ కుటుంబం.
హైదరాబాదులో సి.వి.కృష్ణారావుగారి సన్నిధిన ఎక్కడెక్కడి మనస్వులూ ఒకచోట చేరి
దాదాపుగా మూడు దశాబ్దాలుగా తమ హృదయాల్నీ, కవితల్నీ పంచుకుంటూవున్నారు.
ఒక తోటలో చేరిన పిట్టలు. అన్ని రెక్కలూ ఒక్కలాంటివికావు. అన్ని కూజితాలూ
ఒక్కలాంటివికావు. కాని తరువు అదే, తరుఛాయ అదే. ఒకరినొకరు పోల్చుకోడానికీ,
గుండె దిటవు చేసుకోవడానికీ, గొంతు సవరించుకోవటానికీ అదొక వేదిక.
ఎవరి నేపథ్యాలతో వారు అక్కడికి చేరినా, ఒకరినొకరు చెవిఒగ్గి వినడమెలానో
కృష్ణారావుగారు నేర్పుతుంటారు. ఆత్మలోతుల్లోంచి పొరల్ని చీల్చుకు పలికిన
ఏ వాక్యానికైనా ఎట్లా సలాం చేయాలో చూపిస్తారాయన. అందుకనే ఆ సాంగత్యంలో
కొన్ని వెన్నెలలు పంచుకున్నా చాలు, తక్కినవారంతా ఆత్మీయులనుకోవటానికి.
కనుకనే తన కవితలు చూడమని గోపాలయ్య నన్నడిగినప్పుడు అది నా ఇంట్లో
మనిషి, నా సోదరుడు అడిగినట్లే అనిపించింది.

2

ఒకే గూటిపక్షులమైనా గోపాలయ్య గొంతు వేరు, తక్కినవారి గొంతువేరు. అందరూ
వెతుక్కుంటున్నది వేరు, గోపాలయ్య అన్వేషిస్తున్నది వేరు. ఇంకా చెప్పాలంటే
సి.వి.కృష్ణారావుగారి బాట కాదిది. సామాజిక అసంతృప్తినివ్యక్తం చేయాలనుకునే
ఏ కవులకూ చెందని గొంతు ఇది.
ఇట్లాంటి వైవిధ్యం గురించే ఒకప్పుడు బైరాగి ఇలా అన్నాడు:
త్రోవలు రెండేరెండు త్రోవతెలియగలటందులకు
నీలోనిన్ను సర్వజగతి కూడకలియగలటందులకు
సాహిత్యసంస్కారం
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ఒకటి, వెలుగుకొరకు వేచియుండి విజయఫలసాధన
రెండు, కటికచీకటిలో దూరదృష్టి సంపాదన.

‘కటికచీకటిలో దూరదృష్టి సంపాదన’ నే కోరుకున్న కవులే ఏ కాలంలోనైనా
ఆధునిక కవులనిపించుకుంటారు. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనకాలానికి చెందిన
షేక్సియరు ఇప్పటికీ ఇంకా ఆధునికుడిగా కనిపిస్తున్నాడంటే అందుకు కారణం అతడి
పాత్రలు ఈ ‘దూరదృష్టి సంపాదన’ కోసం పాకులాడటమే.
అతడిముందు గ్రీకునాటకకర్తలున్నారు, రోమన్పురాణకథలున్నాయి,
పాతనిబంధనప్రవక్తలున్నారు, గోతిక్, సెల్టిక్పురాణవిశ్వాసాలున్నాయి. ఈ ధోరణినే
డాస్టవిస్కీ, ఇలియట్, జాయిస్, కాఫ్కా అందుకున్నారు. భారతీయకవిత్వంలో
ముక్తిబోధ్, తుషార్రాయ్, అజ్ఞేయ ఉన్నారు. ఆధునిక తెలుగుకవిత్వంలో శ్రీశ్రీ,
నారాయణబాబు, పఠాభి, బైరాగి, త్రిపుర, వేగుంట మోహనప్రసాదులున్నారు.
ఏమంటారు వీళ్ళంతా? వీళ్ళు చెప్పేదేమంటే, కవిత్వం మనిషి జాగ్రదవస్థలో
మాటలు మాటాడితే లాభం లేదని. మన చుట్టూ ఉన్నవన్నీ ఆ మాటలే. నీతివాక్యాలు,
ప్రబోధవాక్యాలు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే అవన్నీ ‘ఫిల్టర్డ్’ వాక్యాలు. నీలో
స్వతఃసిద్ధంగా పుట్టిన ప్రకంపనల్ని సామాజికవిలువలతో వడగట్టిన సూత్రాలు. ఆ
మాటలు మాటాడితే నీకు సామాజికంగా ఆమోదం తక్షణసాధ్యం. కాని ఆత్మలోకంలో
దివాలా మాత్రం తప్పనిసరి. ఋషి కానివాడు కవితరాయలేడు, నిజమే, కాని
ఋషిత్వానికి అన్నిటికన్నా ముందు నిజాయితీ ప్రాతిపదిక. ముందు నీపట్ల నీకు
నిజాయితీ, నీ భావాలపట్ల నిబద్ధత.
ఆ మాటకొస్తే గురజాడలోకూడా ఈ ఛాయ లేకపోలేదు. ముత్యాలసరాల
గురజాడలో కాదు. కన్యాశుల్కంలో గురజాడ. గిరీశంతో పలికించిన కవిత్వంవెనక
కనవచ్చే గురజాడ.
ఇరవయ్యవశతాబ్దంలో ఆధునికతావాదం కింద వృద్ధిచెందిన ఈ ఆలోచనలో,
తరువాత రోజుల్లో ఆధునికానంతరధోరణిగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ ఆలోచనలో
ఉన్నదిదే, నువ్వు ప్రవచించే ఆదర్శాల్లో నిజమెంతో, ఆత్మవంచన ఎంతో
నిగ్గుతేల్చుకోమని. ఈ ధోరణి అన్నిటికన్నా అత్యంత విప్లవాత్మకమైందనడంలో
సందేహం లేదు. ఎందుకంటే, ప్రతి సమాధానమూ అంతిమంగా ఒక డాగ్మాకింద
మారిపోకతప్పదనే మెలకువ అది. ప్రతి దినం వెంబడీ రాత్రి తరలిరాకతప్పదనే
నిష్ఠురమైన మెలకువ అది.
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3

గోపాలయ్య

కవిత్వం చదువుతుంటే నాకు ఈ మధ్య కవిత్వం రాస్తూన్న
బి.ఎస్.ఎం. కుమార్ అనే యువకుడి కవిత్వం గుర్తొచ్చింది. జ్వలించేకవితాచేతనలో
గోపాలయ్యకూడా ఒక నవయువకుడిగా కనబడ్డాడు నాకు. నిజానికి ఇప్పుడు యువకులు
ఇటువంటి మౌలికకవిత్వం రాయడం లేదు. ప్రతి యువకుడూ ఏదో ఒక వాదాన్నో,
ఒక సమాధానాన్నో, ఒక లేబుల్నో, ఒక డాగ్మానో పట్టుకు వేలాడుతున్నవాడే. తనని
ఎంత సత్వరం సమాజం ఆమోదిస్తుందా అని ప్రసారమాధ్యమాల విపణిమధ్యకొచ్చి
నిలబడుతున్నవాడే. కానీ, ఈ వరదలో పడికొట్టుకుపోకుండా గోపాలయ్య ఒక పక్కన
నిలబడ్డాడు. ఆత్మహననం చేసుకోవటం ఇష్టం లేక ఆత్మశోధన చేసుకుంటున్నాడు.
వెలుతురు గురించి చేసే ప్రతిప్రకటనలోనూ ఎంతో చీకటి కాబట్టి, చీకటిలోనే
వెలుతురుకోసం వెతుకుతున్నాడు. ఇటువంటివాళ్ళనే బైరాగి సాహసికులన్నాడు.
ఆయన మాటల్నే మళ్ళా తలచుకుంటే:
సాహసికుడా, కనిపించవు చీకటికూకటి వేళ్ళీ వాటికలో
చొచ్చుకపో, చీకటిలోకి
చీకటి గుండెల్లోకి
యీ మంటిని, యీ రాతిని
ప్రత్యక్షపు కూటనీతిని
తొలచిమలచి చీకటిలో
చొచ్చుకపో, గుచ్చుకపో...
చొచ్చుకపో చిమటలదీక్షతో, వానపాముల ఓపికతో..

‘ప్రత్యక్షపు కూటనీతి’- గోపాలయ్య చేస్తున్న సమరమంతా దీనిమీదనే
అనుకుంటున్నాను. కంటికికనిపించేదాని మీదనే చిరకాలంగా కవులూ, సైంటిస్టులూ
పోరాటం చేస్తూవున్నారు. ఒక చింతనాపరుడు ఈ విషయాన్నే వివరిస్తూ కవికి
ప్రధానశత్రువు ‘కామన్ సెన్స్’ అన్నాడు. కవిత్వం నిజానికి నాన్-సెన్స్. కాని దాన్ని
‘సెన్స్’ అయ్యేటట్టు చెప్పగలగాలి. ఇదొక అపూర్వవిద్య. గోపాలయ్యకి ఈ విద్యలో
అక్షరాభ్యాసమైంది.
‘పునీతమైన చీకటిపైన
ఏ దేహకాంతి పడడానికిక వీలులేదు..’
సాహిత్యసంస్కారం
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‘కళ్ళను వడబోసుకుంటూ
రాత్రిని రంగరించి
కాటుక చేసిందెవరో.’
‘రాలుతున్నది
లో వెలుపల
దేహాకారంతో
వాకిట చీకటి-’

ఇటువంటి కవిత్వం ఖనిజలవణాలూరే నీరు. సమాజవృక్షపు మూలాల్లో
చిట్టిపొట్టిపిల్లవేర్లు భూగర్భంలో ఈ సారాన్ని పీల్చుకునే పైకి పువ్వులుగా, కాయలుగా,
ఫలాలుగా వికసిస్తాయి. ఇటువంటి కవులే లేకపోతే కవిత్వానికి దిక్కేలేదు.
2012
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లలితానందప్రసాదం
జీవితానుభవాలద్వారా

మనం పొందే అనుభూతిని సుఖమనీ, సంతోషమనీ,
ఆనందమనీ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం. అందులోనూ ఆనందంలో కూడా
స్థాయిభేదాలున్నాయి. ఉపనిషత్తులు ఆనందాన్ని మానుషానందమనీ, దివ్యానందమనీ
విడదీశాయి. సంపన్నుడూ, ఆరోగ్యవంతుడూ అయిన ఒక యువకుడు పొందగలిగే
ఆనందం మానుషానందమనీ, దివ్యానందం దానికెన్నో వేలరెట్లు అధికమనీ ఉపనిషత్తు
భావించింది. మానుషానందానికీ, దివ్యానందానికీ మధ్య ఆ సరిహద్దుగీత ఎక్కడ
ఉంది? సాధారణమానుషానందాన్ని దివ్యానందంగా మార్చే ఆ రాసాయనికప్రక్రియ,
ఆ ఆధ్యాత్మికప్రయోగం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది? అసలు,
ఒక మనిషి మానుషానందం నుంచి దివ్యానందంవైపుగా ప్రయాణిస్తున్నాడని
మనకెలా తెలుస్తుంది?
నా యౌవనదినాల్లో నేనొకప్పుడొక విచిత్రమైన భావావేశానికి లోనయ్యాను.
ఆ కాలమంతటా నేను నాకు స్ఫురిస్తున్న ఆనందమంతా కవిత్వమేననీ, దాన్ని
తిరిగి మాటల్లో పెట్టవలసిన అవసరం లేదనీ భావించేవాణ్ణి. నిజమైన కవిత్వం కవి
అనుభూతిలోనే ఉంది తప్ప, దాన్ని మాటలుగా, వాక్యాలుగా పేర్చవలసిన అవసరం
లేదని గట్టిగా నమ్మేవాణ్ణి. అప్పట్లో నాకూ, శేషేంద్రకీ మధ్య ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు
నడిచేవి. నేనొకసారి ఈ భావాలే ఆయనకు విశదంగా ఉత్తరం రాశాను. అప్పుడాయన
రాసిన జవాబు మరవలేనిది. ఆయనన్నాడు కదా, అనుభవం అక్షరంగా రూపాంతరం
చెందితేనే అది కవిత్వమవుతుందని. కవి తన రసానందంలోనే మునిగిపోతాననడం
ప్రతి కవికీ కవితాసాధన తొలిదశలో ఏర్పడే ఒక భ్రాంతిమయ దశ అనీ దాన్నుంచి
ప్రతి కవీ ఏదో ఒక విధంగా బయటపడకతప్పదని కూడా రాశాడాయన.
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వేదకాలమానవుడయినా, హీబ్రూప్రవక్త అయినా, జెన్ సూఫీ సాధువులైనా,
తమ దివ్యానందాన్ని మాటల్లో ప్రకటించకుండా ఉండలేకపోయారు. ఒక మానవుడు
దివ్యానందం పొందుతున్నాడనడానికి అతడి మాటలే మనకి ఆనవాలు. అనాది
కాలంనుంచీ ఒక మనిషి ద్వారా మనం వినగలిగే కవితావాక్యాలు మానవాళి
పొందగల దివ్యానందానికి గుర్తుగా నిలబడుతూఉన్నాయి. సాధారణ ఆనందం ఒక
మనిషి శరీరానికీ, అతడి మనస్సుకీ మాత్రమే పరిమితమైతే అతడు తన ఆనందాన్ని
నలుగురి ఆనందంగా భావించినప్పుడూ లేదా నలుగురికీ ఆనందంగా పరిణమింప
జేయగలిగినప్పుడూ ఆ ఆనందం దివ్యానందంగా మారుతున్నదని మనం
గ్రహించవచ్చు.

2

లలితానందప్రసాద్ మనముందుంచిన

కవిత్వంలో అటువంటి ప్రయాణసూచన
కనిపించడం నన్నెంతో ముగ్ధుణ్ణి చేసింది. ఈ సంపుటంలోని 93 కవితలూ, 41
హైకూలూ పూర్తిగా దివ్యానంద ప్రకటనలేనని నేననలేను. కానీ ఆ దిశగా ఎగరాలన్న
తపనా, ఆ ఆనందస్ఫూర్తిని అందుకోవాలన్న వేదనా ఈ కవితల్లో కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ వాక్యాలు చూడండి :
‘నా లోపలి తంగేడు చెట్లు
పూవులపై గుంపులు గుంపులుగా
వాలుతున్న సీతాకోకలైన పిల్లలు
వాటికి మకరందం ఏమో!
నాకు వాటి సౌందర్యం, స్వేచ్ఛ అబ్బుతున్నాయి.’
‘జీవానికీ, ప్రాణానికి, దాహార్తికి నీరు
కాలానికి, శీలానికి, ఆర్తికి కవిత
కన్నీటి చుక్కలో పారే కారుణ్య కిరణాలు
సృజనాకాశంలో కవిగాంచే ఇంద్రధనుస్సులు.’

కవిత ఉక్తివైచిత్రికాదనీ దానికన్నా ముందు అది దృష్టివైచిత్రి అనీ కవి సరిగానే
నిదానించాడు. ఈ వాక్యాలు చూడండి:
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‘కాలమైనా, కళ అయినా
గమనమైనా, గమ్యమైనా
నిల్వనీరయినా, పారే ఏరయినా
ఇహమైనా, పరమైనా
కంటికటకాన్ని బట్టి దృష్టి
దృష్టిని బట్టి సృష్టి.’

కవి లోకాన్ని చూసే దృష్టిని బట్టి అతడి హృదయంలో కలిగే రసానుభూతి
ముందు మౌనంగానే పరిణమిస్తుందని నాకులానే ఈ కవి కూడా భావించినట్టే
కనిపిస్తోంది. అయితే ఆ మౌనం మాటగా మారినప్పుడే అది కవిత అవుతుందని, ప్రతి
కవితా ఒక మౌనఫలమనీ శేషేంద్ర అన్నట్టే ఈ కవి కూడా ఇలా అంటున్నాడు:
‘మౌనఫలం
మౌనవనంలోభావనగా పుష్పించి
భ్రమల సౌరభాలతో
భ్రమణ సీతాకోకల నాకర్షించి
పరపరాగ రాగ సంపర్కంలో
సృజన ఫలదీకరణ.’

3

ఒక మనిషి పొందిన రసానుభూతి మాటగా మారినంతలోనే కవితగా మారిపోదు.

దానికి మరికొన్ని రాసాయనిక ద్రవ్యాలు అవసరమౌతాయి. ఒక మామూలు మాటని
కవితగా మార్చడం ఒక రసవిద్య. మట్టిని బంగారంగా మార్చే పరుసవేది లాంటిదది.
దానిలో సింహభాగం కవిదర్శనానిదే అయినప్పటికీ, కవి వాడగలిగే అలంకారాలు,
కవి ఉద్దేశిస్తున్న ప్రయోజనం, నిర్మాణచాతుర్యం, తన అనుభూతిపై తను చూపుకోగల
సంయమనం వంటి మరెన్నో విలువలు ఆ స్వర్ణవిద్యలో భాగమవుతాయి. అందుకనే
ఒకప్పుడు ఆలంకారికులు ప్రతిభతో పాటు, వ్యుత్పత్తి, అభ్యాసం కూడా ఉండాలని
భావించారు. ఈ కవి కవితావాక్యాలు అటువంటి కొన్ని గుణగణాల్ని పొందినప్పుడు
ఎలా కనిపిస్తున్నాయో ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు:
సాహిత్యసంస్కారం
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మొదటిది, కవి ప్రయోగిస్తున్న రూపకాలంకారాలు. ఒక మనిషి తన ఒక
అనుభవాన్ని మరొక అనుభవంతో లేదా ఒక ఇంద్రియానుభవాన్ని మరొక
ఇంద్రియానుభవంతో, లేదా ఒక మూర్త అనుభవాన్ని ఒక అమూర్తసాదృశ్యంతో లేదా
ఒక వ్యక్తి పొందే విశిష్టానుభవాన్ని పదిమందీ పొందే సాధారణానుభవంతో పోల్చడం
కవిత్వం సత్యంతో చేసే ఒక ప్రయోగం. అటువంటి మెటఫర్కి ఒక ఉదాహరణ:
‘ఆఖరి ఆటల బెల్కు
చెల్లా చెదురైన పిల్లల్లా
ఇల్లంతా ఎక్కడ పడితే అక్కడ
ఇల్లాలి సతాయింపులు పట్టించుకోని
పుస్తకాలే పుస్తకాలు.’

రెండవది, కవి తాను పొందే అనుభూతిని మనతో పంచుకొనేటప్పుడు సాధారణ
దైనందిన జీవితవ్యాకరణాన్ని దాటి దివ్యానందవ్యాకరణంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు
మామూలు వాక్యాల సింటాక్స్బదులు కవిత్వపు సింటాక్స్ప్రత్యక్షమవుతుంది. దాన్నే
తిలక్‘ట్రాన్స్పరెంట్చీకటి’ అన్నాడు. అది మామూలు భాష లాగా స్పష్టంగా ఉండదు
కానీ దానిద్వారా ద్యోతకమయ్యే సత్యం మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. అలా
సత్యం తటిల్లున గోచరించినప్పుడు మనమొక క్షణం దిగ్భ్రాంతిలో నిలబడిపోతాం.
మన పరిమిత వైయక్తిక భూమికను దాటి ప్రపంచప్రాణభూమికతో మమేకమవుతాం.
అటువంటి కొన్ని వాక్యాలు చూడండి:
‘ఇసుక పొరల్లో- వెన్నెల వెలుగులో
అడుగులిడినపుడు వెన్నపూసలో నడిచినట్లుంది
అయినవారు వెన్నుపూస నిమిరినట్లుంది.’
‘పిట్ట ఎగిరింది
ఎక్కడ వాలుతుందో!
పచ్చదనం పంచటానికి.’
‘రాత్రి
రైలు ప్రయాణం
వెన్నెల్లోకి చేర్చింది చాన్నాళ్లకు. ’

158

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

‘దొరకని సీటుకు ధన్యవాదాలు
గుమ్మంలో చల్లగాలి తోడుగా
గమ్యం చేరాను.’
‘పెరట్లో తమలపాకు తీగ
ముదురుతున్న ఆకులు
ఉంచలేను - తుంచలేను.’

మూడవది, ఒక కవితకు క్లుప్తత బిగువు తీసుకొస్తుంది. పదాలు బిగువుగా
పొదిగిన కవిత వజ్రాలు తాపడం చేసిన ఉంగరం లాగా సుశోభితంగా ఉంటుంది.
ఈ విద్య తెలుగుకవులకింకా అలభ్యంగానే ఉంది. అందుకని ఎవరి కవిత్వమన్నా
చూసినప్పుడు వాళ్ల కవితల్లో అట్లాంటి తావులేమన్నా ఉన్నాయా అని మరీమరీ వెతికి
పట్టుకోవాలనుకుంటాను. ఈ కవిలో కూడా అట్లాంటి ఒకటిరెండు తావులు :
‘స్పందనాగ్ని, మంచు పత్రాల
పూగుచ్ఛం సంకలనం
విశ్వవీణపై రాగమాలిక’
‘చెవుల్లో సుళ్లు తిరుగుతున్న మీ పిలుపు
స్మృతిగా మనసంగీకరించడం లేదు’

‘నివేదన’ కవిత మొత్తం అట్లాంటి వజ్రాలు తాపడం పొదిగిన హారంలాగా
కాంతులీనుతూ ఉంది. అందులో కవి దర్శించిన, ప్రయోగించిన పదబంధాలు
కాలంతాకిడికి నశించవని నమ్మాలనిపిస్తోంది. ఎట్లాంటి పదబంధాలు! - ‘దుఃఖం
వధించు అస్త్రం’, ‘అస్త్రం ఫలించు యోగం’, ‘క్షామం నశించు కాలం’, ‘తొలకరి
మెరుపుల నిలకడ’, ‘నమ్మి చెడని స్నేహం’, ‘వస్తే వెళ్లని వసంతం’, ‘ఉన్నది చెప్పే
ధైర్యం’, ‘ఒడ్డెక్కించే పందెం’, ‘పిడుగుని పట్టే వణుకు’, ‘చస్తే మిగిలే చరిత్ర’, ‘విధిని
జయించే ఓరిమి’ లాంటి మాటలు వళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్నాయి.
నాల్గవఅంశం, కవి తన జీవితానుభవాన్ని కవితగా మార్చడం ద్వారా తనకొక
పాఠంగా, తనతోటి మనుషులకు కూడా ఒక పాఠంగా మలిచే ప్రయత్నం. అలాంటి
ప్రయత్నాలు స్పష్టత సాధించుకున్న కవితలుగా ‘శేషప్రశ్న’, ‘మనోభావాలు’ కవితల్ని
చూడవచ్చు. అలాగేసాహిత్యసంస్కారం
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వ్యక్తి సమష్టి అంతఃకణమైతే
ఏ ఆత్మహత్య సామాజిక హత్యకాదు?

అనే వాక్యం కవిహృదయం తప్పనిసరిగా పొందవలసిన పరిణతికి గుర్తుగా
నిలబడుతుంది. అట్లానే ఈ వాక్యాలు కూడాజ్ఞాన - సృజన కారుణ్య హస్తాలే
కన్నీటి కెరటాల కుదుళ్లను పెకలించాలి
జీవితాన్ని కాలంతో కాదు నింపడం
కాలానికి జీవితం ఊపిరు లూదాలి.

ఇక చివరగా ఒక కవి తన అనుభూతిని కవితగా నిర్మించగల సామర్థ్యాన్ని
కవితాశిల్పమనుకుంటే, ఒక కవి పరిణతికి నిజమైన గీటురాయిగా నిలబడేది
శిల్పసంయోజనమే. శిల్పసంవిధానానికి కవిదర్శనం, రూపకసాదృశ్యాలు, సింటాక్స్,
తన అనుభూతిని సార్వత్రీకరించగలిగే నేర్పు అన్నీ అవసరమవుతాయి. అవన్నీ
సమపాళ్లలో కూడిన కవిత చప్పున మనని ఆకర్షించి చిరకాలం నిలబడుతుంది.
ఈ సంకలనంలో ‘రైతుకొంగ’, ‘చెరగని దృశ్యం’ అట్లాంటి శిల్పసామర్థ్యాన్ని
సాధించిన కవితలుగా నాకు కనబడ్డాయి. కవి సహజంగానే లలితానందుడు
కాబట్టి కొంగలు, తూనీగలు, పిచ్చుకలు, ఉడతలు, సీతాకోకచిలుకలు అతణ్ణి
పట్టుకుని కవితలుగా మారడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఇటువంటి నేర్పు మనం ఈ
రోజుల్లో చాలామంది కవుల్లో చూస్తున్నాం. కానీ ఈ కవి ఒక ఖాళీసీసాలో కూడా
విశ్వాన్ని దర్శించి చెప్పిన కవిత నన్ను ఆశ్చర్యపరచింది. ‘సీసాలో విశ్వం’ కవిత
దైనందిన జీవితాన్ని కావ్యమయం చేయడమేకాక, సౌందర్యం వస్తువులో లేదనీ అది
ద్రష్టదర్శనంలో ఉందనీ మరొకమారు నిరూపిస్తోంది.
ఈ కవి దివ్యానందంవైపు తన యాత్రనిట్లానే కొనసాగించాలని మనసారా
కోరుకుంటున్నాను.
2014
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వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

అతడి హృదయం ఒక పక్షితీర్థం
నా సాహిత్యప్రయాణంలో నాకు ఆలస్యంగా దొరికిన మిత్రుడు పెరుగు రామకృష్ణ.

మామూలుగా పత్రికల్లో కనబడే సాహిత్యవివాదాల్లోనో, ప్రభుత్వకవిసమ్మేళనాల్లోనో,
సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మాయాజాలంలోనో ఆయన్ని మనం చూడలేం. ఒక ఏడాది
ముగిసిపోగానే లేదా ఇంకా ఒక దశాబ్దం ముగిసిపోకుండానే సాహిత్యచరిత్రకారులు
రాసుకుంటూ ఉండే సమీక్షల్లోనో లేదా ప్రకటించే తీర్పుల్లోనో కూడా ఆయన మనకి
కనబడడు. ఒక దశాబ్ద కాలంలోనే ఎన్నో యుగాలూ, శకాలూ పూర్తయిపోయాయని
చెప్పుకునే ప్రసంగాల్లో కూడా ఆయన పేరు మనకి వినబడదు.
ఇంతకీ ఎక్కడుంటాడాయన? మధ్యధరాసముద్రతీరం ఒడ్డునో, మలేషియాలో
సున్నపుగుహల్లోనో, మచ్చుపిచ్చుపర్వతాగ్రాన్నో తన తెలుగు కవితలు వినిపిస్తూ
ఉంటాడు. ఉజ్బెకిస్తాన్, టర్కీ, జర్మనీ లాంటి దేశాల్లో నేడు కవిత్వం రాస్తున్న
చాలామందికి తెలుగుకవిత్వమంటే రామకృష్ణ వినిపించే సరళసాత్త్వికభావాలే. అతణ్ణి
చూస్తూ వాళ్లు, ప్రపంచంలో ఇంకా ఒక మూల, ఒక కవి శుభ్రంగా గాలి పీల్చుకోవడం
గురించీ, సూర్యరశ్మి గురించీ, ప్రశాంతంగా పనిపాటలు కొనసాగించుకోవడం
గురించీ ఆలోచిస్తున్నాడని గ్రహిస్తారు.

2

అందుకనే ఈ పక్షితీర్థం గురించి అతడి దీర్ఘకవిత చదివినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం
కలగలేదు. తానే ఒక సరస్తీరపక్షి. భూమ్యాకాశాలు ఏకమయ్యే అపురూపనిశ్శబ్దం
దగ్గరే ఒక జీవితకాలంపాటుగా ఆశ్చర్యపోయి ఆగిపోయినవాడు. తానే ఒక పక్షిగా
రెక్కలు చాపుకుని ఖండాంతరయానం చేసేవాడు. కనకనే ఎక్కడెక్కడి పక్షులో
ఇక్కడికి వచ్చి వాలినప్పుడు వాటి భాష అతడు మాత్రమే వినగలిగాడు. తక్కిన
సాహిత్యసంస్కారం
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కవులంతా ఇక్కడి ప్రపంచంగురించీ, మనుషుల గురించీ, వర్గవర్ణవైరుధ్యాల
గురించీ సతమతమవుతూంటే అతడొక్కడూ ‘ఒక మంచు దేశం నుంచి, ఒక
ఉష్ణప్రాంతంవరకూ’ పక్షులు కట్టిన ‘ఋతువుల వంతెన’నీ, ‘నేలపట్టునుంచి
పులికాట్టువరకూ’ ప్రవహిస్తున్న ‘రంగుల గంగధార’నీ దర్శిస్తూ, సంభావిస్తూ,
చప్పట్లు చరుస్తూ, ఎలుగెత్తి అరుస్తూ గడిపేస్తున్నాడు.
ఈ కవిత చదివాక రామకృష్ణను ప్రకృతికవి అనవచ్చు. అలా అనడం
చాలా సహజమైన విషయం. కానీ కవుల్లో ప్రకృతికవులనీ, సామాజికకవులనీ
రెండురకాలుగా ఉంటారనుకోవడమే ఒక అపోహ. భూమీఆకాశమూ ఏకమయ్యే
దిగ్వలయాన్ని చిత్రించిన ప్రాచీన చీనాకవుల్ని ఈనాడెవ్వరూ ప్రకృతికవులనరు,
మహాకవులంటారు. మనుషులమధ్య అంకురించి, వర్ధిల్లి, జీవితాన్ని సుసంపన్నం
చేసే ప్రణయావస్థను చిత్రించడానికి ఐదురకాల ప్రాకృతికభూమికల్ని చిత్రించిన
ప్రాచీన సంగంకవుల్ని మనం ప్రకృతికవులు మాత్రమే అనడానికి సాహసించం. చెట్టు
గురించి రాసినవాడు ప్రకృతికవి అనీ, శ్రామికుడి గురించి రాసినవాడు సామాజికకవి
అనీ విడదీసి భావించడం తెలుగు సాహిత్యవిమర్శలో మాత్రమే, అదికూడా 20వ
శతాబ్ది చర్చల్లో మాత్రమే, కనవచ్చే ఒక అపార్థం.
ఇంతకీ ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు నా బల్లమీద ‘Poetry for the
Earth’ (1991) అనే కవితాసంకలనం ఒకటి ఉంది. సారాడున్, అలాన్స్కోల్ఫీల్డ్
అనే ఇద్దరు కవిత్వపిపాసులు సంకలనం చేసిన ప్రపంచవ్యాప్త కవితాసంపుటి.
అందులో వాళ్లు ప్రకృతి గురించిన కవిత్వాన్ని ‘ఉత్సవం’, ‘నష్టం’, ‘ఆగ్రహం’,
‘ఓదార్పు’, ‘ధ్యానం’, ‘పరిశీలన’, ‘అశాంతి’ అనే పేరిట సంకలనం చేశారు. ప్రకృతిని
చూడగానే మనిషికి కలిగేది సంతోషం మాత్రమే అని మనం మామూలుగా భావిస్తాం.
కానీ ఈ పదాల్లో సంతోషమనే పదమే లేకపోవడం గమనించాలి. నిజానికి ప్రకృతి
ఎదుట మనిషికి స్ఫురించేది కొంత ఓదార్పు, కొంత ధ్యానం, కొంత అశాంతి, వెరసి
గొప్ప ఉత్సవమని ఆ సంకలనకర్తలు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు, ఆ సంకలనానికి రాసిన
ముందుమాటలో ఒకచోట సారాడున్ఎమర్సన్రాసిన ఈ వాక్యాల్ని గుర్తు చేసింది.
‘ఈ రోజు పొద్దున్నే నేను చూస్తున్న ఈ సమ్మోహనకరమైన ప్రకృతిదృశ్యం
ఇరవై ముప్పై సుక్షేత్రాల సమాహారం. ఇందులో ఒక క్షేత్రం మిల్లర్ది, మరొకటి
లాక్ది. కొద్దిగా దూరంగా కనిపిస్తున్న అడవి మానింగ్ది. కానీ ఈ మొత్తం
దృశ్యమానమవుతున్న లాండ్స్కేప్ మాత్రం ఏ ఒక్కరిదీ కాదు. దిగంతంలో
పరచుకొని ఉన్న ఈ ప్రకృతిదృశ్యం ఏ ఒక్కరి ఆస్తీ కాదు. విడివిడిభాగాలుగా
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కనిపిస్తున్న ఈ సుక్షేత్రాలనూ, దిగంతాన్నీ కలుపుకుని చూడగలిగే నేత్రం
ఎవరికుందో అతణ్ణే కవి అంటాం, ఈ లాండ్స్కేప్అతడిది మాత్రమే.’

దాదాపు రెండు శతాబ్దాల కింద రాసిన ‘నేచర్’ (1836) అనే వ్యాసంలో
ఎమర్సన్ఇంకా ఇలా రాశాడు:
‘మనం ప్రకృతి గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక కవి హృదయంతో
మాట్లాడుతున్నట్టు. అసంఖ్యాకమైన ప్రాకృతికవస్తువులు మన మనసుమీద
ముద్రిస్తున్న సమగ్ర భావచిత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. కట్టెలు కొట్టేవాడు
కట్టెపేడుని చూస్తుంటే, కవి వృక్షాన్ని చూస్తున్నదిందువల్లే... ప్రశాంతప్రకృతి
దృశ్యంలో, ముఖ్యంగా, దూరదిగంతరేఖ మీద మనిషికి గోచరించేది
తన స్వభావంలో కనవచ్చే సౌందర్యంలాంటి సౌందర్యమే... ప్రకృతి సదా
ఆత్మకింపైన రంగుల్నే ధరిస్తుంది. విపత్తులో చిక్కి నలుగులాడే మనిషి
వంటఇంట్లో నెగడు కూడా విషాదాన్నే మండుతుంది. తన ప్రియస్నేహితుణ్ణి
కోల్పోయిన మనిషికి ప్రకృతిదృశ్యంలో కూడా చేదుభావమే స్ఫురిస్తుంది.
సమున్నతంగా చింతించలేని జనాభా ఉన్న దేశంలో ఆకాశం కూడా ఏమంత
సమున్నతంగా గోచరించదు...’

3

కొన్నాళ్ల కిందట తూర్పుగోదావరిజిల్లా పొదలాడకు చెందిన కవిమిత్రుడు ఎమ్మెస్
సూర్యనారాయణ ‘హృదయం ఒక పక్షితీర్థం’ అని ఒక కవితాసంపుటి పట్టుకొచ్చాడు.
ఈ మధ్య కువెంపు పైన జరిగిన ఒక సాహిత్యగోష్ఠిలో పాల్గొన్న నాకు ప్రసిద్ధ
కన్నడ అనువాదకుడు మార్కండపురం శ్రీనివాస్, కువెంపు రాసిన ‘పక్షికాశి’ అనే
కవితాసంపుటి అనువాదాన్ని కానుకగా ఇచ్చాడు. ఆ పుస్తకం చూడగానే నేను గొప్ప
ఆశ్చర్యానుభూతికి లోనయ్యాను. ఎక్కడో పశ్చిమ కర్ణాటకలో గతశతాబ్ది ముప్పైల్లో
కువెంపు రాసిన ఆ ప్రకృతిసౌందర్యోత్సవకవిత్వానికీ, తూర్పుసముద్రతీరంలో
ఈ మధ్య ఎమ్మెస్ రాసిన కవిత్వానికీ మధ్య గొప్ప సారూప్యం కనిపించడం నన్ను
చకితుణ్ణి చేసింది. అదే సారూప్యం రామకృష్ణ రాసిన ఈ కవితలో కూడా కనిపిస్తోంది.
ఎక్కడి కువెంపు? ఎక్కడి ఎమ్మెస్? ఎక్కడి పెరుగు రామకృష్ణ? వీరెవరూ ఒకరికొకరు
తెలిసినవాళ్లు కాదు. ఒకరి కవిత్వాన్ని మరొకరు చదివి ఉంటారనుకోను. కానీ
ఈ కవులందరిలోనూ కనవస్తున్నదొకటే, అది ఎమర్సన్ చెప్పినట్లుగా ఆ కవులు
తాము జీవిస్తున్న ప్రదేశాల్లో దూరదిగంతరేఖ మీద చూస్తోన్న సౌందర్యమొక్కటే.
సాహిత్యసంస్కారం
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ఇంకా చెప్పాలంటే ఎమర్సన్ చెప్పినట్లుగా దూరదిగంతరేఖ మీద వారు దర్శిస్తున్న
ఆ సౌందర్యం వారి స్వభావసౌందర్యం, వారి ఆత్మసౌందర్యం. అందుకనే ఆ కవితలు
చదువుతున్నప్పుడు మనలో కూడా మన స్వాభావికసౌందర్యం, మన ఆత్మికసౌందర్యం
జాగృతమవుతున్నట్లుగా మన గుర్తిస్తాం. ఒక వార్తాపత్రిక కానీ, టెలివిజన్ సీరియల్
కానీ ఒక రాజకీయప్రసంగం కానీ మననిట్లాంటి అద్వితీయానుభూతికి లోను చేయవు.
కానీ హైకూ కవుల్లో అగ్రగణ్యుడైన ఇస్సా రాసిన ఈ హైకూ చదవగానే మనలో
మహిమాన్వితవ్యక్తిత్వమేదో మేల్కొన్న అనుభూతి మనకు కలగకుండా ఉండదు.
మర్చిపోవద్దుమనం పూలు చూస్తూమటుకే
నరకం దాటుతున్నాం.

రామకృష్ణ రాసిన ఈ దీర్ఘకవిత చదువుతుంటే నిర్మలనీలాకాశమూ,
నిర్మల నీలజలరాశీ సంగమిస్తున్న ఒక శుభ్రదిగంతం మీద ఎక్కడెక్కడి పక్షులో
జరుపుకుంటున్న జీవితోత్సవం సాక్షాత్కరిస్తుంది. ‘పరాగమై పువ్వునుంచి పువ్వు
వరకూ’ పువ్వు చేసే ప్రయాణం, సరాగమై ‘తీరం నుంచి తీరంవరకూ’ పక్షిచేసే
ప్రయాణం స్ఫురిస్తాయి. ‘రంగురంగుల తివాచీ పరచుకొని, వసంతహేమంత
హేలల్ని అల్లుకుని ఎగిరే పూలతోటలు’ కనిపిస్తాయి. ఉదయాలు ‘స్వరమకరంద
తరంగఝరులుగా’ గోచరిస్తాయి. సాయంకాలాలు ‘అనురాగ గీతామృతస్రవంతులై’
ప్రవహిస్తాయి. అసలు మొత్తం ఆకాశమే ‘రంగుపూలుపూచిన దృశ్యం’ గా
మారిపోతుంది.
ఒక కవి ప్రకృతికవిత రాస్తున్నాడంటే అతడు చెట్లగురించీ, పక్షుల గురించీ
రాస్తున్నాడని కాదు, మన అంతరంగాన్ని మూసివేస్తున్న తాత్కాలికస్థలకాల
పరిమితుల్ని ఛేదించుకుని శాశ్వతస్థలకాలాల్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాడని అర్థం. సైబీరియా
నుండి పులికాట్కి ఎగిరివచ్చే ఫ్లెమింగో మనకి చెప్తున్నదిదే. నువ్వు ఏడాది పొడుగునా
నీ ఇంటికీ, నీ వీథికీ, నీ ఐడియాలజీకీ బందీగా మిగిలిపోతే నీకు మనుగడ లేదని.
కనీసం ఏడాదికి ఒక్కసారయినా రెక్కలు చాపి, అనంతవిహాయసంలోకి సాహసంతో
ఎగిరిపోగలగాలనీ. నీ చిన్ని ఆకాశాన్ని దాటి దూరదిగంతానికి ఎదురీదాలనిన్నీ.
రామకృష్ణ ఒక కవిగా చేస్తున్నదీ అదే, మనకి చెప్తున్నదీ అదే.
2014
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వ్యక్తిత్వవికాసపరిమళం
పలమనేరు బాలాజీ కవిత్వం ‘ఇద్దరి మధ్య’ తెరిచి కవితలొక్కొక్కటే చదువుతుంటే,

నాకు హఠాత్తుగా ఒక పుస్తకం గుర్తొచ్చింది. రోజెర్ హౌస్డెన్ అనే ఆయన రాసిన
పుస్తకం ‘టెన్పొయెమ్స్టు ఛేంజ్యువర్లైఫ్అగైన్అండ్అగైన్’ (హార్మొని బుక్స్,
న్యూ యార్క్, 2007).
ఆ పుస్తకం ఎక్కడో ఎయిర్ పోర్ట్లో కొన్నట్టు గుర్తు. మానేజిమెంటు
పుస్తకాలూ, కంప్యూటరు పుస్తకాలూ, వ్యక్తిత్వవికాససాహిత్యమూ మాత్రమే
అమ్ముడుపోతున్నాయనీ, కవిత్వం కొనిచదివేవాళ్ళు లేరనీ అనుకుంటున్న
ఈ కాలంలోనే హౌస్డెన్ టెన్ పొయెమ్స్ సీరీస్ మొదలుపెట్టాడు. అందులో ‘టెన్
పొయెమ్స్ టు ఛేంజ్ యువర్ లైఫ్’ (2001) అని వెలువరించిన మొదటిపుస్తకం
2,00,000 ప్రతులు అమ్ముడయింది. ఒక్క అమెరికానే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా
పాఠకులు ఆ సీరీస్ కోసం ఎగబడ్డారు. ఇంతకీ ఆ సీరీస్లో అతడు రాసింది తన
కవితలు కాదు, ప్రపంచసాహిత్యంలో ఎంచదగ్గ కొన్ని మేలిమి కవితలు తీసుకుని
వాటిని అతడు పాఠకులకు పరిచయం చేసాడు. పరిచయం చేసాడనడం కన్నా,
వాటిని తన పాఠకులతో కలిసి చదవడానికి ప్రయత్నించాడనడం సరిగ్గా ఉంటుంది.
గొప్ప కవిత్వం చదివే అవసరం గొప్ప కవులకి మాత్రమే కాదు, మామూలు
పాఠకులకికూడా ఉంటుందనీ, అయితే, మామూలు మనుషులకి తమ అవసరం
గురించి తమకు తెలియదనీ, మనమొకసారి ఆ అవసరాన్ని గనుక వాళ్లలో జాగృతం
చేస్తే వాళ్ళు కవిత్వాన్ని ప్రేమించడం మొదలుపెడతారనీ అతడు నమ్మాడు. తమ పట్ల
అతడు చూపించిన నమ్మకాన్నీ, గౌరవాన్నీ పాఠకులు వమ్ము చేయలేదనడానికి అతడి
పుస్తకాలకు దొరికిన ఆదరణే సాక్ష్యం.
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నేను చదివిన పుస్తకంలో హౌస్డెన్ రాసిన ఒక ముందుమాట కూడా ఉంది.
అందులో అతడు రాసిన కొన్ని వాక్యాలు:
‘గొప్ప కవిత్వానికి ఏ మనిషి జీవితంలోనైనా ఒక అగ్నిని రగిలించే శక్తి
ఉందని నాకు తెలుసు. దానికి మనపట్ల మన దృక్పథాన్నే మార్చే శక్తివుంది.
మనం ప్రపంచాన్ని చూసే దృష్టిని కూడా మార్చగలదది. అన్నిటికన్నా
ముఖ్యంగా, గొప్ప కవిత్వం మనకు సత్యం చెప్తుంది. మనలో ఉన్న సత్యంతో
మనల్ని ముఖాముఖి నిలబెడుతుంది. గొప్ప కవిత్వం మనుషుల జీవితాల్ని
మారుస్తుందంటే, ఇదిగో, ఇందువల్లనే...’
‘కవిత్వం ఎప్పుడూ నిర్దిష్ట విషయం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఏదో ఒక ఫలానా
అనుభూతి, దానిసాంద్రతతో, దానిదే ఐన నిర్దిష్టస్వరూపంతో మనముందు
విప్పారుతుంది. ఫలానా సంగతి, ఒకానొక సూర్యోదయం, ఈ సుప్రభాతం,
ఇదిగో, ఈ గాఢప్రేమ - వీటి గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈనిర్దిష్టమైన ద్వారం
గుండానే మనం సార్వత్రిక, సార్వజనీనజీవితంలోకి ప్రవేశిస్తాం..’
‘ఈ రకంగా కవిత్వం మనకి దేన్నైనా ఎట్లా పట్టించుకోవాలో నేర్పుతుంది.
మన లోపలిప్రపంచం పట్లా, మన బయటిప్రపంచం పట్లా మనకి మెలకువ
కలిగిస్తుంది. ఇలా దృష్టిపెట్టి పట్టించుకోవడమెలానో నేర్పడం ద్వారా మన
ప్రపంచం మనకి అలవాటైపోకుండా కాపాడుతుందది. అలా కాపాడుకోవడం
వల్ల మనం మనచుట్టూ వున్న సజీవప్రపంచాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకుంటాం.
దానివిలువ తెలుసుకుంటాం.’
‘మనం చూస్తున్న ప్రపంచంలో మనుషులూ, వస్తువులూ మానవజాతి,
వస్తుసముదాయం అనే సార్వత్రికాంశాలుగా మారిపోకుండా ఫలానా మనిషి,
ఫలానా చెట్టు, ఫలానా ఇల్లు అనే నిర్దిష్టతతో మనముందు నిలబడుతుంటాయి.
మనకొక అనుభూతి కలుగుతున్నప్పుడు అందులో సూక్ష్మాంశాలపట్ల మనకి
జాగృతి కలిగేది ఈ గుణం వల్లనే.’
‘నేనట్లా నా చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని పట్టించుకున్నప్పుడు నాలో ఏదో
మేల్కొంటుంది. నేను నాకలవాటైన జీవితంలో పడికొట్టుకుపోకుండా నా
అసలైందేదో దానికి చేరువగా జరిగే క్షణాలవి. అప్పుడు నేను మరింత
సూటిగా మారతాను. నా జీవితం నాకు మరింత సత్యంగానూ, గాఢంగానూ
గోచరిస్తుంది.’
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బాలాజీ కవితలు చదువుతున్నప్పుడు నాకు కలిగిన అనుభూతి మాటల్లో పెట్టాలంటే

పై వాక్యాలే మళ్ళా చెప్పవలసివుంటుంది. బాలాజీ తన చుట్టూ వున్న జీవితాన్నీ,
సమాజాన్నీ వాటి నిర్దిష్టక్షణాల్లో, స్థలాల్లో పట్టుకుంటాడు. అది ఆంధ్రదేశపు
సరిహద్దునుండి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి తీసుకువెళ్ళే గుడియాత్తం రోడ్డులాగా
స్పష్టంగా, ఒక కొండగుర్తులాగా ఉండే, ఫలానా పార్శ్వం. అక్కడితో ఆగడు, మనల్ని
అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాక ఇలా అంటాడు:
‘కొంచెమిట్లా నడుద్దాం
రండి
లోయలో కూడా
వేడి టీ దొరుకుతుందిక్కడ’

ఇప్పుడు కవిత్వం రాస్తూన్న చాలామందిలానే బాలాజీ కూడా తన భావాలూ,
అభిప్రాయాలూ, ఇష్టాలూ, అయిష్టాలూ పంచుకోవడానికి కవిత్వాన్నొక వాహికగా
వాడుకుంటాడు. కానీ వాళ్ళకీ, ఇతడికీ తేడా ఎక్కడంటే, ఇతడికి జీవితపు
నిర్దిష్టపార్శ్వాలు తెలుసు. ఇతడి కవితది ‘నిఖార్సయిన చెమటవాసన’. జీవితపు
రంగు, రుచి, వాసనల్ని స్పష్టంగా గుర్తుపడతాడు కాబట్టే, ఇలాంటి వాక్యాలు
రాయగలుగుతాడు:
‘మట్టి నీరు కలగలిసిన
ఒక యవ్వనపు అహంకారం
సముద్రం’
‘అకాశం కింద నిలబడాలి
ఎండనో, వర్షాన్నో
గాలినో, సహమానవస్పర్శనో
శరీరం పైన పడనివ్వాలి’
‘కవుల నిండా పసివాసన’
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బాలాజీ కవిత్వం ఒక మనిషి తన జీవితాన్ని జీవించవలసినట్టుగా జీవించాలని

కోరుకుంటున్నాడనీ, మనల్ని కూడా అలానే జీవించమనివేడుకుంటున్నాడనీ చెప్తుంది.
అందుకనే ఈ కవిత్వసంపుటిని ఒక వ్యక్తిత్వవికాసవాచకంగా పేర్కొనాలనిపిస్తోంది.
మామూలు వ్యక్తిత్వవికాససాహిత్యం మనుషుల్లా ‘జీవించడం’ గురించి మాట్లాడదు,
మనుషులుగా ‘కనిపించడం’ గురించి మాత్రమే పట్టించుకుంటుంది. కానీ ఈ కవిత
మనుషులుగా జీవించడమెట్లానో చెప్తుంది. అందులో కూడా ఎటువంటి బరువూ,
హంగూ, ఆర్భాటాల్లేకుండా. చాలా మామూలుగా. ఎంత మామూలుగా అంటే,
‘ఇద్దరు కలిసి చేసే
ఒక అద్భుతమైన కార్యం
కొంచెం వేడి టీ తాగటం’

అనేటంత మామూలుగా, కాని ఎంత అసాధారణమైన వాక్యమది!
నేడు ప్రపంచమంతా పిపాసపడుతున్నది ఇటువంటి వాక్యాలకోసమే. ఒక
రూమీ, ఒక కబీర్, ఒక టాగోర్ ప్రపంచమంతా విస్తరిస్తున్నారంటే వాళ్ళ మాటలు
ఇంత మామూలుగా ఉంటాయి కాబట్టే. వాళ్లు కవిత్వం చెప్పాలనుకుని కవిత్వం
చెప్పలేదు. తమ తమ జీవితాల్లో తమకు తాము చేరువగా జరిగిన క్షణాల్ని, సత్యం
తమతో మాట్లాడిన క్షణాల్ని పట్టుకున్నారు. వాటి తమ సొంతమనుషులతో,
తమ అక్కతోనో,తమ్ముడితోనో పంచుకున్నట్లుగా మనతో పంచుకున్నారు. అలా
పంచుకున్నవాటిని విన్నప్పుడు మనం కూడా మనం జీవించిన క్షణాలపట్ల,
జీవించవలసిన క్షణాలపట్ల మేల్కొంటాం. హౌస్డెన్ చెప్పినట్టుగా మనం కూడా
మనలోపలిప్రపంచం పట్లా, బయట ప్రపంచం పట్లా మరింత సావధానులమవుతాం.
అటువంటి జాగృతికి ఇందులో ప్రతి కవితా ఒక తెరిచిన తలుపు. ఎన్ని ఉదాహరణలో:
‘ఇంటినొక అరణ్యం చేయాలనుకున్న
ప్రయత్నం లోంచి ప్రతి ఉదయం, సాయంత్రం
అట్లా ఆమె మొదలవుతుంది’
‘తల్లో తండ్రో భార్యో, భర్తో
పిల్లాడో పాపో
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ఏదో ఒక హృదయాన్ని అలా
ఆలింగనం చేసుకోవాలి
రోజుకో ముద్దయినా ఇస్తూ
తీసుకోవాలి
లేదా తీసుకుంటూ ఇవ్వాల్సిందే’
‘స్వర్గం నుండి స్వర్గానికి
చేసే ప్రయాణం
ప్రేమ’
‘నిర్మాణంలో వున్నమనిషే
పోరాటాల్ని, గాయాల్ని తట్టుకుంటాడు’
‘శనివారం రాత్రి
తప్పకుండా వచ్చే ఒక కల
ఆదివారం’

కవిత్వం, అన్నిటికన్నా ముందు, ఒక మనిషి తాను తనకై వేసుకున్న ప్రశ్ననో,
తనకై తాను చెప్పుకున్న సమాధానమో కావాలి. ఒక ప్రశ్నగా కానీ, ఒక సమాధానంగా
గానీ కవిత్వానికేమీ విలువలేదు. కాని అది ఒక మనిషి తనతో తాను చేసుకున్న
సంవాదం కావడంలోనే దాని మహిమాన్విత శక్తి దాగిఉంటుంది.
అందుకనే కవిత్వం అన్నిటికన్నా ముందు స్వగతం. ప్రసంగం కాదు.
ప్రసంగాలు శ్రోతలకోసం చేసేవి. శ్రోతల్ని ఉద్రేకించడం కోసం చేసేవి. కాని స్వగతం
తనతో తను, తనకోసం తను చేసుకునేది. జాన్ స్టువర్ట్మిల్ అన్నట్టుగా మనం
ప్రసంగాల్ని ‘వింటాం’, కవిత్వాన్ని ‘పక్కన పొంచి వింటాం’. ‘ఆలిస్తాం’. మనమట్లా
ఆలిస్తున్నట్టు కవికి తెలియదు. తెలిస్తే సిగ్గుపడతాడు, బాధపడతాడు, వణికిపోతాడు.
‘మీరు మనసార ఏడ్వగానీరు నన్ను’ అంటాడు.
మనతో నిమిత్తం లేకుండా మనిషి తనతో తాను మాట్లాడుకునే మాటలు ఎంత
కవితాత్మకంగా ఉంటాయో ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘నాకు విరిగిపోవటం తెలిసినంతగా
కరిగిపోవటం తెలియదు’
సాహిత్యసంస్కారం
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నిండని దోసిలి’

తనకు తను చెప్పుకున్నా, మనతో చెప్పినా బాలాజీ చెప్పగలిగిన మాటలివే:
‘జ్ఞానం మారుతుంది
మార్పు మారుతుంది
ఏవి ఎంత మారినా, ఏమారినా
ఏమార్చినా... మార్పు లేనివి రెండే!
ప్రేమ, దయ.’

అనాదినుంచీ కవిత్వమే నిజమైన వ్యక్తిత్వవికాసవాచకంగా ఉంటూ వచ్చింది.
అందుకనే మధ్యయుగాల్లో మతాలూ, ఆధునికయుగంలో రాజకీయాలూ కవిత్వాన్ని
తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసాయి. అయితే, సినిమాలూ, సమాచార
ప్రసారసాధనాలూ మనుషుల మీద చూపగల ప్రభావం ఎంత బలంగా ఉంటుందో
తెలుసుకున్నాక, వ్యాపారరాజకీయరంగాలు కవిత్వాన్ని వదిలేసాయి. ఇప్పుడు
మెజారిటీ మనుషులు ఫాషన్లను ప్రేమిస్తుంటే, కొద్దిమంది అల్పసంఖ్యాకులు కవిత్వాన్ని
ప్రేమిస్తున్నారు. కాబట్టే మునుపటికన్నా కవిత్వం సత్యానికి మరింత చేరువగా ఉంది.
ఏ మనిషైనా సత్యంతో సంభాషణ చేయడం మొదలుపెడితే, తక్షణమే అది కవిత్వంగా
మారిపోతోంది. అందుకు ఉదాహరణ ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న కవితలే.
2012
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రెండుచేతులూచాపి స్వాగతిస్తున్నాను
నేను అదిలాబాదు జిల్లాలో (పూర్వపు అదిలాబాదు జిల్లా) లో పనిచేసినప్పటి మాట.

ఇప్పటికి దాదాపు పాతికేళ్ళ కింద. అప్పట్లో ఉట్నూరు సమగ్ర గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ
నడుపుతుండే పాఠశాలల్లో దాదాపుగా అందరూ గిరిజనులే ఉపాధ్యాయులుగా
ఉండేవారు, ఒక్క తెలుగులో తప్ప,
జిల్లాలో యాజమాన్యం ఎవరైనా కానీ, ఆ పాఠశాలల్లో తెలుగుపండితులు నూటికి
తొంభై మంది కరీంనగర్లో ధర్మపురి అగ్రహారానికి చెందినవాళ్ళే ఉండేవారు. అప్పట్లో
అక్కడొక సంస్కృత కళాశాల కూడా ఉండటంతో, ఆ ఊరికి చెందిన భాషాప్రవీణులే
తెలుగుపండితులుగా ఆ ప్రాంతమంతటా పాఠశాలల్లో కనబడుతుండేవారు.
ఆ పాఠశాలల్ని పగలూ, రాత్రీ కూడా తనిఖీ చేస్తూండే అధికారిగా నేను వాళ్ళల్లో
చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా చూడగలిగే అవకాశానికి నోచుకున్నాను.
ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల గ్రామాల్లో
నివాసముండకుండా వేరే ప్రాంతాలనుంచి రోజూ వస్తూపోతూ ఉండేవారు.
కుటుంబాలొకచోటా, తామొకచోటా ఉండవలసి రావడంతో, వాళ్ళు తమ వృత్తిపట్ల
పూర్తి అంకితభావం కనపరచలేకపోయేవారు. కాని ధర్మపురి నుంచి వచ్చిన ఈ
తెలుగుపండితులు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా కనిపించేవారు. వీళ్ళు గ్రామాల్లోనే
తమ కుటుంబాలతో నివాసముండేవారు. ఏదో ఒక పూరిపాకనో, నిట్రాతి గుడిసెనో
అద్దెకు తీసుకుని ఆ అవరణలోనే తమ పిల్లాపాపల్లో జీవించేవారు. ఒక కాకరతీగనో,
బీరతీగనో పెంచుకునేవారు. పాఠశాల పనిగంటలు ముగిసేకకూడా, గిరిజన
బాలబాలికల్ని దగ్గర కూచోబెట్టుకుని చదివించేవారు. నిరక్షరాస్యులైన గిరిజనులకి
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ఒక కాగితం రాసిపెట్టాలన్నా, ఒక ఉత్తరం చదివివినిపించాలన్నా వాళ్ళే ఆధారంగా
ఉండేవారు. తమ జీవితవిధానం వల్ల నేనక్కడ ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి నెలల్లోనే
ధర్మపురికి చెందిన తెలుగుపండితులు నా దృష్టిని ఆకట్టుకున్నారు. వారి నిరాడంబర
జీవితం, సేవాభావం, క్రమశిక్షణల వల్ల నన్ను వాళ్ళ అభిమానిగా మార్చుకోగలిగారు.
ఆ తర్వాత, ఆ ఉపాధ్యాయులు ఒకరిద్దరి ఆహ్వానం మీద నేను రెండుమూడుసార్లు
ధర్మపురి కూడా వెళ్ళాను. ఆ ఉపాధ్యాయుల పనితీరులో నేను చూసిన అత్యున్నత
విలువల మూలాలు ఆ ప్రాచీన బ్రాహ్మణఅగ్రహారంలో నాకు కనిపించాయి.
శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి కేంద్రంగా అల్లుకున్న ఒక శౌచసంస్మృతి అది.
ఆ ఊళ్ళో నన్ను ఆకట్టుకున్న కుటుంబాల్లో గుండి ప్రేమ్కుమార్ గారి కుటుంబం
కూడా ఒకటి. ప్రేమ్కుమార్గారిలో పసిపిల్లవాడి ఉత్సుకత, యువకుడి జవసత్త్వాలు,
పెద్దవాళ్ళ పరిణతి కూడా సమానంగా కనిపించాయి నాకు. ఆయన గళంలో
అమ్మవారు అందెల మువ్వలు వదిలిపెట్టిందనవచ్చు. మొదటిసారి వాళ్ళింటికి
వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పాడుతుంటే, అమ్మవారు ఆ ఇల్లంతా తిరుగుతున్నట్టు,
మువ్వలసవ్వడి వినిపించడం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ తర్వాత రోజుల్లో,
వారి కుమారుడు రామకుమార్ సమగ్రగిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ పాఠశాలల్లో తెలుగు
పండితుడిగా చేరటంతో వారి కుటుంబంతో నా సాన్నిహిత్యం మరింత కొనసాగింది.

2

ఇదంతా ఎందుకు రాసానంటే, ఇప్పుడు రామకుమార్ రాసిన ‘నానీల మువ్వలు’

చదువుతుంటే, మళ్ళా ఆ శుభ్రసంగీతగృహావరణంలో అడుగుపెట్టినట్టు అనిపించింది.
ఈ నానీల్లో కేవలం ఉక్తివైచిత్రి లేదు. ఈ కవితల్లో నైతికత ఉంది, పరిశుభ్రత
ఉంది. ఒక దేవాలయం సన్నిధిలో ఆ ప్రాచీన అగ్రహారం ఏ విలువల్ని నమ్ముకుని
ఇంత కాలంగా జీవిస్తూ ఉన్నదో ఆ విలువలే ఈ కవితల్లోనూ కనబడుతున్నాయి,
వినబడుతున్నాయి, చూడండి:
సహనం అంటే
పలకదే,
ఉమ్మితో తుడిచినా
అక్షరభిక్ష పెడుతుంది.
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ధర్మపురి అంటే లక్ష్మీనరసింహ శతకకర్త శేషప్ప గుర్తు రాకుండా ఉండడు.
ద్రాక్షపళ్ళు
రుచించడం లేదా?
నరసింహ శతకం
చదివాడేమో!

ఇట్లా ఆయన్ని తలుచుకోవడంతో ఈ కవి పూర్వకవిప్రశంస కూడా చేసినట్లయ్యింది.
ఇక తన గురువు, మార్గదర్శకుడు అయిన తండ్రికి కూడా కవి ప్రణతులర్పించడం
సహజమే కదా:
అబ్బో
మిమిక్రీ ప్రేమ్కుమార్.
పక్షులు, జంతువులు
ఆయన నోట్లోనే!

భాషాపండితుడు కాబట్టి భాషామతల్లినిట్లా కొనియాడాడు:
తెలుగుభాషకు
మనసు విశాలం
అన్యదేశ్యాలకూ
స్థానముంటుంది.

ఇతడు కవిత్వతత్త్వవేది అనడానికి ఈ కవితనే సాక్ష్యం:
నిజమైన ప్రేమ
కవిత్వానిదే,
పిల్వకున్నా
తలుపు తట్టుతుంది.

3
ఒక అపురూపమైన సంసృతికి ప్రతినిధి లాంటి ఈ కవిత్వాన్ని రెండుచేతులూ చాపి
స్వాగతిస్తున్నాను.
2016
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అమాయిక బాలిక
శివలెంక

రాజేశ్వరీదేవి కవిత్వం ఆమె జీవించి ఉండగా పుస్తకంగా వచ్చి
ఉండవలసింది. కాని ఇప్పుడేనా పుస్తకంగా వస్తున్నదంటే నామాడి శ్రీధర్ ఆమెకి
ఋణపడి ఉండటమే కారణం. అందుకు శ్రీధర్కి మనమంతా ఋణపడి ఉండాలి.
ఆ కవిత్వం మీద నన్ను కూడా నాలుగు వాక్యాలు రాయమని శ్రీధర్అడిగాడు.
ఎంతో ప్రయాసకోర్చి అతడు సేకరించి పంపించిన కవితల్లో నేనింతకు ముందు
చదివినవి ఒకటో రెండో మాత్రమే. నన్ను నిశ్చేష్టుణ్ణి చేసిన ఆ కవిత్వం గురించి
రాయాలనే అనుకున్నాను. చాలా రాయాలనుకున్నాను. కాని నా మనసంగీకరించడం
లేదు.
ఒక మనిషి జీవించిఉండగా, నీతో మాట్లాడటానికి కొట్టుకుపోతుండగా,
నాలుగునిమిషాలు కేటాయించలేనివాళ్ళం, ఆమె కనుమరుగయినతర్వాత వ్యాసాలు
రాయడానికి కూర్చోవడంలో ఆత్మవంచనలాంటిదేదో ఉంది.
పిల్లలందరూ కలిసి ఆడుకుంటూండగా, హఠాత్తుగా తల్లి పిలిచిందనో, తండ్రి
పిలిచాడనో ఎవరి స్కూలు బాగులూ, టిఫిన్కారియర్లూ వాళ్ళు పట్టుకుని స్కూళ్ళకో,
కాలేజీలకో, కార్యాలయాలకో వెళ్ళిపోతే, ఆ ఆటమైదానంలో ఎటు పోవాలో తెలియక
ఒక్కర్తీ కళ్ళప్పగించి చూస్తూండిపోయిన పసిపిల్ల రాజేశ్వరి.
అక్షరం ఆమెకి ఆమెలో ‘నిమ్మళంగా సాగే ప్రవిమల రాగం’. అట్లాంటి మనిషి
గురించి, ఆమె లేనప్పుడు, ఇంతకన్నా మరే ఒక్క వాక్యమూ అదనంగా రాసే అర్హత
నాకు లేదు.
2016
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అరుణపద్మం
‘స్వరాంజలి’

పేరిట ఈ దీర్ఘకవితను మనకందిస్తున్న డా. వై. కృష్ణకుమారి
సంగీతకారుల కుటుంబంనుంచి వచ్చిన సాధకురాలు. చిన్నప్పణ్ణుంచీ ప్రకృతి
ఆరాధనలో గడుపుతున్న రసార్చనాపథగామి. ఇంతకుముందు కొంత కవిత్వం,
సాహిత్యవివేచన వెలువరించినప్పటికీ, విశిష్టమైన ఈ దీర్ఘకవితతో సాహిత్యలోకంలో
తనకంటూ ఒక స్థానం సంపాదించుకోగలరనుకుంటున్నాను. మూడేళ్ళకు పైగా,
‘కేవలం భావావేశం పొందిన క్షణాల్లో మాత్రమే’, ముందుకు సాగిన ఈ కవిత తెలుగు
కవిత్వంలో ఒక అద్వితీయ ప్రయోగం.
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సంగీతానికీ, సాహిత్యానికీ మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుగులో వాగ్గేయకారులు

తప్ప ప్రధానస్రవంతి కవులు ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు. కాని మధ్యయుగాల్లో
భారతీయభాషల్లో కవిత్వం చెప్పిన సాధుకవులు ఎంతోమంది తాము వాగ్గేయకారులు
కాకపోయినప్పటికీ నాదోపాసనవల్ల మాత్రమే లభ్యం కాగల మంత్రమయవాణిని
వినిపించగలిగారు. ఆధునికజీవితం అటువంటి ఆంతరంగికసంగీతాన్ని భగ్నం
చెయ్యడంవల్లనే ఆధునికకవిత్వం పుట్టుకొచ్చింది. పరిపూర్ణవచనకవితను
నిర్మించాలనుకున్న వచనకవులు తమ కవిత్వం పూర్తిగా సంగీతరహితం కావాలనీ,
అందులో కేవలం నిశ్శబ్దం మాత్రమే వినిపించాలనీ కోరుకోవడం గమనించాలి.
బహుశా కవిత్వం శ్రోతలో సాధించవలసిన అంతిమరససిద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని
చూసినట్లైతే, ఒక త్యాగరాజకృతికీ, ఇస్మాయిల్ కవితకీ మధ్య ప్రాయికంగా ఏమీ
తేడా లేదని చెప్పవచ్చు. కాని ఆ సమున్నతస్థితిని చేరుకునేముందు వినిపించవలసిన
రాగరక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మాత్రం, ఆధునికకవిత్వం చాలా కోల్పోయిందనే
చెప్పుకోవలసిఉంటుంది.
సాహిత్యసంస్కారం
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అలా కోల్పోయిన దాన్ని తిరిగిపొందడం కోసం చేసిన అన్వేషణ ఈ స్వరాంజలి.

మనమొక దేశాన్ని పోగొట్టుకున్నామని తెలిసినప్పుడు, తిరిగి ఆ ప్రాంతాన్ని
చేరుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముందు దానికొక మార్గపటం తయారుచేసుకుంటాం.
ముఖ్యమైన మలుపులన్నిటి దగ్గరా కొండగుర్తులు పెట్టుకుంటాం. ఎంతదూరం
తరించామో తెలుసుకోవడానికి దారిపక్క గుంజలు నాటుకుంటాం. ఈ కవిత కూడా
అటువంటిదే. ఇదొక యాత్రాపటం. ఒక ‘అవిద్యానా మంత స్తిమిర మిహిరద్వీపనగరి’
ని చేరుకోవడానికి చిత్రించుకున్న ధ్యానపటం.
అటువంటి పథచిత్రం రూపొందించుకోవడంలో కవయిత్రికి సంగీతానుభవం,
ఆధ్యాత్మికసాధనానుభవం, భారతీయసాహిత్యానుభవం ముడిసరుకుగా ఉపయోగ
పడ్డాయి. తన ప్రయత్నమొక తంత్రంగా కూడా ఆమెకి స్ఫురించకపోలేదు. ‘రూపం
ఒక యంత్రం, శబ్దం ఒక మంత్రం, రెండూ కలిస్తే తంత్రం’ అని అంటున్నప్పుడు ఆమె
ముందు లలితాసహస్రనామస్తోత్రముంది.
భారతీయ ఆధ్యాత్మికచరిత్రలో లలితాసహస్రనామమొక అత్యద్భుతావిష్కరణ.
తక్కిన దేవీదేవతలందరూ, అయితే సవ్యమార్గస్థదేవతలు లేదా అపసవ్యమార్గ
దేవతలు. కాని లలిత మాత్రమే ‘సవ్యాపసవ్య మార్గస్థ’. మానవుడిలోని మహిమ
గురించీ, బలహీనతలగురించీ కూడా లలిత కున్నంత అవగాహన మరెవరికీ లేదు.
ఆమె ‘చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూప’, ‘జడశక్తిర్జడాత్మిక’.
తాను ఉపాసిస్తున్న సంగీతసరస్వతిని అర్థం చేసుకోవడానికి లలితను
దర్శించడంలోనే కవయిత్రి కవితాసార్థకత మొత్తం ఇమిడిఉంది. ఎందుకంటే లలిత
‘క్షిప్రప్రసాదిని’. ఎక్కువ కష్టపెట్టనివ్వకుండానే అనుగ్రహించే ‘సద్యఃప్రసాదిని’.
తాను దర్శిస్తున్న సంగీతసరస్వతిని అర్చించడానికి ‘రాగగద్యపద్యపదగానాల్లో’
పదగానాన్ని స్వీకరించి, అంతర్ముఖసమారాధనతో ‘అవయవ ఇంద్రియ అంతఃకరణ
చతుష్టయాలను ప్రకృతితో శ్రుతికలిపి చేసిన మహాయాగం’ ఈ కవిత.
ఆమె మాటల్లోనే చెప్పాలంటే, ‘మృష్టం, మధురం, సుఖావహం, ప్రచురం,
శ్లక్ష్ణమైన నాదం’ తో, ‘రక్తం, పూర్ణం, అలంకృతం, ప్రసన్నం, వ్యక్తం, సుకుమారం,
మధురమైన లక్షణాలు కలిగిన’ గానంతో, తనే ‘ఉద్గాతగా, ఉపగాతగా’ నిర్వహించిన
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గానమిది. ‘నరాల్లో, రక్తంలో, ఎముకల్లో, ఉనికిలో, జీవంలో, వ్యక్తిత్వంలో
నాదకాంతులను నింపి రాగదీపాలుగా మార్చిన’ అనుభవం. ‘సంయోగాలకి,
వియోగాలకి, సంకోచాలకి, వ్యాకోచాలకి, ఆశలకి, నిరాశలకి, త్యాగాలకీ, స్వార్థాలకి
అతీతమైన అపూర్వగానాన్ని’ స్తుతించిన గీతం.
సావిత్రిగా, గాయత్రిగా, సరస్వతిగా గోచరిస్తున్న ఆ ఆదిశక్తిని, నాదబిందు
కళాధరిని ఒక రూపంగా దర్శించే ప్రయత్నం గీతంలో మొదటి సగభాగం. ఆ తరువాత
ఆమెను హంసధ్వని, మాయామాళవ గౌళ, మధ్యమావతి, ఆనందభైరవి, చక్రవాకం,
దేవగాంధారి, తోడి, వసంత, కల్యాణి, శంకరాభరణం, శివరంజని, హంసానంది,
జయజయవంతి, ద్విజావంతి, బేహాగ్, మల్హర్, హరికాంభోజి, యదుకులకాంభోజి,
దేశి, సారంగ, నాట, శ్రీరంజని, బేగడ, ఆరభి, సురటి రాగసోపానపంక్తి మీద ఆమెను
చేరుకోవడం గీతంలో రెండవభాగం.
‘సంగీతజ్ఞానమొక యోగంగా, యాగంగా, నాదానుసంధానమే పూర్ణాహుతిగా’
నమ్మి ‘నీవిచ్చిన సంగీతం నీకే నీకే నైవేద్యం’ అనడంతో తన యాత్ర ముగిసి, తన
స్వదేశ పునఃప్రాప్తితో కవిత పరిపూర్తిచెందుతుంది.
మనమంతా మన మన దైనందినజీవితపు రణగొణధ్వనిలో ఎటుపోతున్నామో,
ఏమి కోరుకుంటున్నామో తెలియకుండా పరుగెడుతున్నవేళ, ఒక చిన్ని నీలికొలనులో
బంగారు సూర్యకాంతికి రేకులు చాచిన ఎర్రతామరపువ్వు లాంటిదీ కవిత.
అయాచితంగా మనకు లభించిన అనుగ్రహం ఈ అరుణపద్మం.
2013
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ఆకులందున అణగిమణగి
‘ఆకులందున

అణగిమణగీ కవితకోకిల పలకవలెనోయ్, పలుకులను విని
దేశమందభిమానములు మొలకెత్తవలెనోయ్!’ అన్నాడు మహాకవి. కవులు
ప్రచారానికీ, ఆర్భాటానికి దూరంగా వేదిక కింద ఎక్కడో తమలో తాము తమకోసం
తాము మాట్లాడుకునే మాటల్లో ఎంతో సత్యసంధత, యథార్థహృదయావేదన
కనిపిస్తాయి. అటువంటి మాటలు విన్నప్పుడే దేశంపట్ల అభిమానం మొలకెత్తుతుంది.
పద్మజవాణి అటువంటి కవి. ఆమె మాటలు అటువంటి మాటలు.
ఒక మనిషి తన జీవితమంతా నలుగురి కోసం జీవించాక తనకంటూ ఏమీ
మిగుల్చుకోలేదే అన్న చింతకు లోనుకాకుండా, జీవితాన్ని సార్థకంగా జీవించానన్న
తృప్తితో నిలబడాలంటే, ఎటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి! అటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం
పద్మజవాణికి లభించిందంటే అందుకు కవిత్వం ఆమెకు తోడుగా నిలబడటమే
కారణమనిపిస్తుంది. మనుషులు నిజమైన సహచరులుగా నిలబడలేకపోతున్న
కాలంలో కవిత్వమొక్కటే నిజమైన సహచరుడూ, సహచరి అని నమ్మింది కాబట్టే
పద్మజవాణి కవిత్వానికి ఊపిరూదింది, కవిత్వం పద్మజవాణికి ఊతమిచ్చింది.
ఈ అంతరంగగోదావరి వెంబడే ప్రయాణించండి. మీకొక నిజమైన మనిషినీ,
నిజమైన కవినీ చూసిన అనుభూతి మిగులుతుంది.
2014
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మృత్యువుతో సంవాదం
శ్రీలత

ఇప్పుడు మన చేతుల్లో పెట్టిన ‘మృత్యుమోహనం’ విలక్షణమైన కవిత.
కొత్త ప్రయోగం. ‘మరణం తన వెంట వుంది అనే భావన మనిషి ఆలోచనాసరళినే
మార్చివేస్తుంది’ అనే మెలకువ ఈ కావ్యానికి ఇతివృత్తం. ఇటువంటి మెలకువనుంచే
శ్రీమహాభాగవతం రూపొందింది. మరొక ఏడురోజుల్లో తాను మరణిస్తానని
తెలియగానే తనకు మిగిలిన కొద్దిపాటి జీవితకాలాన్నీ గోవిందలీలాచరితం వింటూ
గడపాలని పరీక్షిత్తు కోరుకున్నాడు.
ఏడుదినంబిల ముక్తిం, గూడగ నేరీతి వచ్చు గురుసంసార
క్రీడనమేక్రియ నెడతెగుజూడుడు మా తండ్రులార! శ్రుతివచనములన్

అని వేదవేత్తల్ని కోరుకున్నాడు.
కాని ఈ కావ్యం ఓ స్త్రీ కలం నుంచి వెలువడింది. మృత్యువు గురించి
ఇంతదాకా రాసిన కవులంతా దాదాపుగా పురుషులు. మానవప్రపంచం ప్రీతితో
స్మరించుకునే పురాణగాథల్లో, గొప్ప ఇతిహాసాల్లోని ప్రతి ఒక్క కథానాయకుడూ
ఏదో ఒక సందర్భంలో నరకాన్ని చూసినవాడే. గ్రీకు, రోమన్ పురాణగాథలు
మొదలుకుని ప్రతి ఐరోపీయ మానవేతిహాసంలోనూ నరకాన్ని చూడని నాయకుడు
లేడు. థేసియస్, హెర్క్యులిస్, ఒడెస్యూస్, ఆర్ఫియస్ ప్రతి ఒక్క పురాణవీరుడూ
నరకంముంగిట అడుగుపెట్టినవాడే. హోమర్, వర్జిల్, డాంటే లనుంచి ఇలియట్దాకా
పాశ్చాత్యమహాకవులంతా మృత్యువునీ, నరకాన్నీ సమానార్థకాలుగా భావించినవాళ్ళే.
నరకంనుంచి బయటపడ్డ తరువాతనే డాంటేకి బియాట్రిస్ దర్శనమిచ్చింది. చివరికి
సాహిత్యసంస్కారం
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మహాభారతంలో యుధిష్ఠిరుడుకూడా కొన్ని క్షణాలపాటైనా నరకంలో గడపకపోలేదు.
కాని పురాణవాఙ్మయంలో స్త్రీలు మృత్యువుతో ముఖాముఖి నిలబడ్డ సంఘటనలు,
నరకంలో అడుగుపెట్టిన సందర్భాలు చాలా అరుదు.
అలాగని అసలు లేవని కాదు. కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు ఈ క్షణాన్న నాకు
గుర్తొస్తున్నారు. ఒకరు, ప్రాచీన సుమేరియన్ నాగరికతాకాలంలో ప్రేమాధిదేవతగా
కీర్తించబడ్డ ఇనానా. ఆమెనే బాబిలోనియన్ నాగరికతాకాలంలో ఇష్తర్గా

పూజలందుకుంది. ఒకప్పుడు ఇనానా తనంత తనే నరకలోకంలో అడుగుపెట్టింది.
ఆ సాహసప్రయత్నం ‘నరకంలోకి ఇనానా ప్రయాణం’ పేరిట ఒక దీర్ఘకవితగా
లభ్యమవుతోంది. ఆమె నరకంలోకి ఎందుకు ప్రవేశించాలనుకున్నదో మనకు స్పష్టంగా
తెలియదు. కాని మృత్యురహస్యం తెలుసుకోవడానికీ, మరింత వివేకసంపన్నవతి
కావడానికీ మాత్రమే ఆమె అటువంటి దుస్సాహసానికి పూనుకున్నదని మనం
అనుకోవలసివుంటుంది.
మరొక ఉదాహరణ, ప్రాచీన గ్రీకుపురాణగాథల్లోని పెర్సిఫోన్. గ్రీకుపురాణాల
ప్రకారం డెమిటర్సస్యాధిదేవత. పంటలదేవత. పెర్సిఫోన్ఆమె పుత్రిక. నరకాధిదేవత
హేడ్స్ ఆమెని చూసి మోహించి, బలవంతంగా నరకానికి తీసుకుపోయాడు. తన
కూతురు దూరమైన బెంగతో డెమిటర్జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసింది. దాంతో పంటలు
పండలేదు. లోకంలో క్షామం వ్యాపించింది. దేవతలంతా పోరు స్వర్గాధినాథుడైన
జ్యూస్కి మొరపెట్టుకున్నారు. పెర్సిఫోన్తిరిగి ఒలంపస్పర్వతం మీదకు రావడానికి
ఆయన ఒప్పుకున్నాడుగానీ, ఒక షరతు పెట్టాడు. పెర్సిఫోన్ నరకలోకంలో
ఏ ఆహారాన్నీ ఆరగించకపోతేనే, ఆమెకు తిరిగి బయటకు రావడానికి అర్హత అని.
కాని అప్పటికే పెర్సిఫోన్ ఆకలికి తాళలేక, నరకలోకంలో కొన్ని దానిమ్మగింజలు
ఆరగించింది. అందుకని, ఆమె ప్రతి ఏడాదీ హేమంతశీతాకాలాల్లో నరకంలో
గడపాలి, వసంతఋతువు ప్రవేశించేటప్పుడు మాత్రమే భూమ్మీద అడుగుపెట్టాలని
పరమేశ్వరుడు ఆజ్ఞాపించాడు.
ఇక మూడవ ఉదాహరణ, జగత్ప్రసిద్ధురాలు సావిత్రి. సావిత్రి సత్యవంతుడి
ప్రాణాలకోసం యముడివెంట నరకానికి నడిచింది. మృత్యువుతో సంవదించి,
ఒప్పించి, ప్రార్థించి తన సహచరుణ్ణి వెంటతెచ్చుకుంది. అపురూపమైన ఈ
ఇతివృత్తాన్ని కవితగా మలచడానికి వ్యాసుడినుంచి అరవిందులదాకా ఎందరో
భారతీయకవులు ఉవ్విళ్ళూరారు.
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శ్రీలత కవిత చదవగానే నాకు ఈ మహనీయమైన పూర్వకావ్యాలూ, పూర్వ
ఇతివృత్తాలూ తలపుకొచ్చారు. కాని ఈమె రాసిన కవిత పూర్వోక్త ఉదాహరణలకన్నా
ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. పూర్వగాథల్లో స్త్రీలు మృత్యువుతో తలపడటమంటే నరకానికి
పోవడంగా భావించారు. కాని శ్రీలత మృత్యువుని నరకంగా భావించడం లేదు. ఆమె
మాటల్లోనే చెప్పాలంటే:
‘అన్నిటినీ మించి ఓ పురుషునికి తన ప్రియమైన పడతి ఆహ్లాదకరం. అలాగే ఓ
స్త్రీకి తన ప్రియమైన పురుషుడు ఆహ్లాదకరం.
మరి అన్నింటినీ మించి ఆహ్లాదాన్నిచ్చే ఈ ప్రియతమ రూపాన్ని మరణానికిస్తే
ఎలా ఉంటుంది?
ఇదీ నా ప్రశ్న.
ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమే ఈ కావ్యం.’

మృత్యువుని ‘మోహనం’గా చూడడం, చూపడం ఈ కావ్యం విశేషం.
కఠోపనిషత్కారుడు మృత్యువుని జ్ఞానప్రదాతగా చూసాడు. ‘ధర్మానికీ,
అధర్మానికీ ఆవల వున్న’ జ్ఞానాన్ని, జీవితరహస్యాన్ని బోధించగలిగే గురువుగా
మృత్యువును భావించి చేసిన సంవాదం అది. ఇది అలా కాదు. ప్రేమగీతం.
మృత్యువును తలుచుకోగానే తనలో రేకెత్తే పారవశ్యాన్ని పదే పదే సంభావించుకునే
రొమాంటిసిజం. నాకు తెలిసి, ఈ రీతిలో మృత్యుసంభావన చేసిన కవి ఎవ్వరూ
లేరు. ఎమిలీ డికిన్సన్, సిల్వియాప్లాత్ వంటి కవయిత్రులు లేకపోలేదు. కాని వారి
ధ్యానవస్తువు ఆసాంతం మృత్యువు కాదు. డికిన్సన్ వేదాంతిలాగా నిర్గుణసత్యాన్ని
ఆరాధించిన కవయిత్రి. సిల్వియాప్లాత్ ప్రధానంగా ప్రేమికురాలు. ప్రేమవిహ్వలత
వల్ల, ప్రేమవైఫల్యం వల్ల ఆమె మృత్యువు ఎదట నిలబడింది. సావిత్రిలాగా ఆమెకు
కూడా తన ప్రేమను కాపాడుకోవడం ప్రధానం. కోరి మృత్యువుకి ఎదురేగవలసిన
అవసరం ఆమెకు లేదు.
బహుశా ప్రాచీన సుమేరియన్ ప్రేమదేవత ఇనానా లాగా శ్రీలత కూడా
కోరి మృత్యువు ఎదట నిలబడుతున్నది. అయితే, ఇక్కడ కూడా ఒక తేడా
ఉంది. ఇనానా, బహుశా, మృత్యురహస్యాన్ని ఛేదించడం కోసమే నరకంలో
అడుగుపెట్టింది. నచికేతుడిలాగా, ఆమె కూడా ఒక జిజ్ఞాసి. కాని తననొక ప్రేయసిగా
సాహిత్యసంస్కారం
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భావించుకుని మృత్యుహస్తాలకు అప్పగించుకున్న కవయిత్రి శ్రీలత మాత్రమేనేమో
అనుకోవలసివుంటుంది.
ఈ కవిత అలలు అలలుగా ఎగిసిపడే ఒక ఉద్వేగం. ఇందులో కెరటంలాగా
ఎగిసిన ప్రతిసారీ, తననూ మృత్యువునూ పోల్చిచూసుకునే ఒక మెలకువ దగ్గర
విశ్రమించడం కనిపిస్తుంది. ‘అతనే భావం, మనమే అక్షరం’, ‘అతనో చిత్రం,
మనమో చూపు’, ‘అతనే గాఢమైన ఛాయ. మనమే నునులేత వెలుగు’ లాంటి
మెలకువలు 34 దాకా కనిపించాయి నాకీ కవితలో. కెరటంలాగా ఎగిసిపడుతున్న
ప్రతి ఉద్వేగంలోనూ ఇమేజినేషన్ కన్నా, భావోద్వేగపు ఒత్తిడి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది.
‘యుగాలను గాజుగోళాల్లా దొర్లిస్తూ’, ‘ఈ ప్రపంచం పసిపాపల నునులేత ఉదరం’,
‘ఆలోచించిన కొద్దీ రాటుదేలే సిద్ధాంతపు గట్టిదనం’ లాంటి ప్రయోగాల్లో కొత్తదనం
ఉంది. కాని, కావ్యం విశిష్టత అన్నిటికన్నా ముందు ఒక కొత్త ఇతివృత్తాన్ని
సంభావించడంలోనే ఉందనిపిస్తోంది నాకు.
ఇప్పుడు కవులు తమ తమ ఐడెంటిటీని అన్వేషించుకుంటూ, దానికొక అభివ్యక్తి
ఇవ్వడం పట్లనే ఎక్కువ మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇప్పటి యుగలక్షణం ప్రకారం ఒక స్త్రీ
తాను బయొలాజికల్గా మాత్రమే స్త్రీననీ, తన సామాజిక స్త్రీత్వం ఒక నిర్మాణమనీ,
తనను అణచివుంచడానికి పురుషప్రపంచం పన్నిన ఒక వల అనీ భావిస్తున్నది.
ఆ నిర్మాణాన్ని ఛేదించడం కోసం కవిత చెప్తున్నది. కాని, అటువంటి సామాజిక
స్పృహకూడా ఒక పరిమితివంటిదేననీ, వివేచనపరులైన ప్రతి స్త్రీ, ప్రతి పురుషుడూ
కూడా తాము అన్నిటికన్నా ముందు మనుషులమనీ, మానవత్వరహస్యాన్ని
అన్వేషించి దానికొక అభివ్యక్తిని ఇవ్వవలసిన బాధ్యత తమమీద ఉందనీ
భావించకుండా ఉండలేరు. సుమేరియన్ ప్రణయాధిదేవత ఇనానాలాగా వాళ్ళు
మృత్యువును కోరి కౌగిలించుకుంటారు. ఇచ్ఛాపూర్వకంగా నరకయాతన పడతారు.
ఆ నరకంనుంచి తిరిగివచ్చి, వారు తమ అనుభవాల్ని ఎలుగెత్తి పాడుతున్నప్పుడు,
ఆ పాట వినిపించినంతమేరా, మనకోసమొక స్వర్గం రూపుదిద్దుకుంటూవుంటుందని
వేరే చెప్పాలా?
2012
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జీవితాన్ని కవిత్వంగా మార్చడంలో నేర్పరి
కవిత్వం చాలాకాలం దాకా, అంటే యూరోప్లో రొమాంటిసిజం మొదలైందాకా,

మతానికి ఊడిగం చేసింది. ఇరవయ్యవ శతాబ్దం మొదలుకాగానే రాజకీయ
భావజాలానికి బాకాగా మారిపోయింది. కాని, నిజమైన కవులు, స్వచ్ఛమైన కవిత్వాన్ని
ప్రేమించేవాళ్ళూ, రాయాలనుకునేవాళ్ళూ కవిత్వస్ఫూర్తి కోసం రాజకీయాలకీ,
మతానికీ సంబంధంలేని స్థలాలను అన్వేషిస్తూవున్నారు.
అయితే, మానవజీవితంలో రాజకీయాలకు సంబంధం లేని అనుభవమేదన్నా
ఉందా అని కొందరడగవచ్చు. ఒక జీవితానుభవాన్ని కవి వివరిస్తున్నప్పుడు దాన్ని
మనం ఒక రాజకీయసందర్భంలో చూడటానికి ప్రయత్నించడం వేరు, కవి ముందే
ఒక రాజకీయదృక్పథాన్నో, ప్రయోజనాన్నో తనముందు పెట్టుకుని కవిత చెప్పడం
వేరు. కవి తన ప్రయోజనాలపట్ల అన్యమనస్కంగా ఉంటూ, తక్షణజీవితానుభూతిని
చిత్రించడం పట్ల ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి చెప్పినప్పుడు, ఆ కవిత మరింత
శక్తిమంతంగా ఉంటుంది. కవి ముందు మనిషిగా స్పందించాలి. మనిషిగా
మాట్లాడాలి. తన రోజువారీ జీవితంలో చిన్నచిన్న సంఘటనల్లోనే తన యుగధర్మాన్ని,
కాలపరిణామాన్ని పట్టుకోగలగాలి. తను పలికే వాక్యం అన్నిటికన్నాముందు
రక్తమాంసభూయిష్ఠమై ఉండాలి. ఇక దాని రాజకీయప్రాసంగికతను నిర్ధారించడం
పాఠకుల పని, విమర్శకుల పని.
ఇరవయ్యవ శతాబ్ది కవుల్లో అత్యంత రాజకీయప్రాధాన్యం కలిగిన బెర్టోల్డ్బ్రెహ్ట్
(1898-1956) కవితల్ని ఎంతో శక్తిమంతంగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ చేసిన
లక్షణమిదే. బ్రెహ్ట్ తన చుట్టూ వున్న జీవితం పట్ల ముందు మనిషిగా స్పందిస్తాడు.
ఉదాహరణకి ఈ కవిత చూడండి:
సాహిత్యసంస్కారం
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మన ధ్యేయం
చీకటిరోజుల్లో కూడా
కవితాగానం ఉంటుందా?
ఉంటుంది, అప్పుడు కవిత్వం
చీకటిగురించి మాట్లాడుతుంది

ఇది నిస్సందేహంగా రాజకీయకవిత. కాని ఈ కవితాస్ఫూర్తి కవి మానవత్వంలో
ఉంది. అతడు అనేకచీకటిదినాల్లో తనతో తను వాదించుకుని, సంఘర్షణపడి చివరికి
ఈ మెలకువకు చేరాడని మనకు అర్థమవుతున్నది. అతడి మానవత్వం పొందిన
ఆ మెలకువ వల్ల అతడి రాజకీయవిశ్వాసాలపట్ల మనం కూడా ఆకర్షితులమవుతాం.
ఇంత సులభంగా, సరళంగా కనిపిస్తున్న ఈ సాధారణవాక్యాలు నేను చదివిన
అత్యంత శక్తిమంతమైన కవితావాక్యాల్లోకి చేరతాయనడానికి నాకు సంకోచం లేదు.
కాని, ఇలాంటి వాక్యాలే మనం రోజూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా. మామూలు
వాక్యాల్లో, తనకీ, ఇతరులకీ మధ్య సంభాషణల్లో ప్రతి రోజూ వ్యక్తమయ్యేది
మానవత్వం కాదా? మామూలు దైనందినవాక్యాలకీ, కవిత్వానికీ తేడా ఏమిటి?
ఇది చాలా కఠినమైన ప్రశ్న. మామూలుగా అందరూ అనుకునేట్టు మామూలు
భాష వేరు, కవిత్వభాష వేరు అనుకోలేం. ఆ మాటకొస్తే దైనందినవ్యవహారంలో
మనం మాట్లాడుకునే భాషకూడా రూపకాలంకారాల్లో తక్కువేమీ కాదు. కాని,
ఆ రూపకం (మెటఫర్) కాలక్రమంలో మొద్దుబారి నిష్ఫలరూపకం(డెడ్ మెటఫర్)
గా మారిపోతుంది. దీన్నే సంస్కృతాలంకారికులు రూఢిలక్షణ అన్నారు. ‘ఎండ
నిప్పులు చెరుగుతోంది’, ‘ఈ బాధ నన్ను రంపపుకోత పెడుతోంది’ లాంటి
వాక్యాలు సాధారణంగా అందరూ మాట్లాడేవే. ఇందులో ఉన్న రూపకాలంకారం
సామాన్యమైందేమీ కాదు. కాని, జనవ్యవహారంలో పడి అది తన స్పందనశీలత్వాన్ని
పోగొట్టుకుంది. మళ్లా ఎవరన్నా మరొక రూపకాన్ని కొత్తగా ప్రయోగించగలిగితేనే
ఆ ప్రయోగం శ్రోతని స్పందింపచేయగలుగుతుంది. అట్లా జనవ్యవహారంలో
ముడుచుకుపోయిన భాషను మళ్లా తెరవగలిగినవాళ్ళే కవులు. వాళ్ళు తమ
కవిత్వంద్వారా, భాషకు కూడా మళ్లీ ప్రాణం పోయగలుగుతారు.
ఒక మనిషి తన భాషను బతికించుకోవాలంటే అతడికి ప్రధానంగా కావలసింది,
సునిశితమైన ఇంద్రియాలూ, లోతైన ఆలోచనాను. అందులో కూడా నిశితమైన
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ఇంద్రియచైతన్యం నుంచి వచ్చే కవిత్వం మరింత శక్తిమంతంగా ఉంటుందనడంలో
సందేహం లేదు. లోతైన ఆలోచనతో, మనోజ్ఞమైన కాల్పనికతతో, గాఢమైన ధ్యానంతో
కవితలుచెప్పిన కవులు కూడా పదునైన ఇంద్రియసంవేదనతో చెప్పినప్పుడు, ఆ కవిత
మన బాహ్యావరణాన్ని సరసరా కోసుకుంటూ నేరుగా హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
ఇంద్రియచైతన్యం బలంగా ఉండే కవి అన్నింటికన్నా ముందు తన దైనందిన
జీవితాన్నే చిత్రించడానికి ఇష్టపడతాడు. మామూలు రోజువారీ జీవితాన్నే, ముందు
తాను కొత్తగా చూసి, అప్పుడు మనకి కూడా కొత్తగా చూపిస్తాడు.
ఇటువంటి ప్రయత్నం చేసినవాళ్ళనే ప్రపంచం కవులుగా గుర్తిస్తోంది. ఇటీవల
నేనొక పుస్తకం చూసాను. ‘ఎ బుక్ ఆఫ్ లూమినస్ థింగ్స్: ఏన్ ఇంటర్నేషనల్
ఆంథాలజి ఆఫ్ పొయెట్రి’ (1998) అని దాని పేరు. ప్రసిద్ధ పోలిష్ కవి, నోబెల్
బహుమతి గ్రహీత చెస్లా మిలోష్(1911-2004) తీసుకువచ్చిన కవితాసంకలనం
అది.
అందులో అతడు తన జీవితం పొడుగుతా తనెంతో అభిమానించిన కొందరు
కవుల కవితల్ని ‘సాక్షాత్కారం’, ‘ప్రకృతి’, ‘వస్తురహస్యం’, ‘ప్రయాణాలు’, ‘స్థలాలు’,
‘కొన్నిక్షణాలు’ వంటి శీర్షికలకింద పొందుపరిచాడు. మిలోష్ ప్రపంచయుద్ధాల్ని,
ఎన్నో నరమేధాల్ని చూసినవాడు. ఇరవయ్యవ శతాబ్దం ఎంత రక్తసిక్తమో అతడికి
బాగా తెలుసు. కాని ఒక వాక్యం కవితగా మారాలంటే అది కేవలం కొన్ని విశ్వాసాల్ని
ప్రకటిస్తే చాలదని అతడికి తెలుసు. అన్నిటికన్నా ముందు ఆ కవిత ప్రాణంతో
కొట్టుకోవాలి. ఆ కదలిక ఒక చేప నీళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు విలాసంగా ఈదడంలోనూ,
ఒడ్డున పడ్డప్పుడు గిలగిలా కొట్టుకోడంలోనూ కనిపించే కదలికలాంటిది.
ఆయన ఎంచి తెచ్చిన కవితల్లో ప్రధానంగా కనిపించేది ఈ లక్షణమే.
ఉదాహరణకి, ఎనిమిదవ శతాబ్దానికి చెందిన వాంగ్ చెయిన్ అనే ఒక చీనాకవి
రాసిన ఈ కవిత చూడండి:
కొత్త కోడలు
మూడోరోజు ఆమె వంటింట్లో అడుగుపెట్టింది
చేతులు కడుక్కుంది, చారుకాచింది,
అత్తగారి రుచులేమిటో తెలియదుకాబట్టి
ముందు ఆడపడుచుని రుచిచూడమంది.
సాహిత్యసంస్కారం
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ఈ కవిత గురించి మిలోష్ ఇట్లా రాసాడు: ‘కుటుంబమంటే సమాజం
తాలూకు సూక్ష్మరూపమే అనుకుంటే, ప్రాచీన చీనానాగరికత ఎట్లా ఉండేదో మనకీ
కవితలో ఒక సూచన దొరుకుతుంది. ఆ రోజుల్లో కోడలుకీ, అత్తకీ, ఆడపడుచుకీ
మధ్య ఉండే ఆ మానవసంబంధాలు చూసి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. నాలుగైదు
పంక్తుల ఈ కవిత ఎంతో సవివరంగా, భావస్ఫోరకంగా ఉండటమే కాకుండా,
ఒక సంక్లిష్టమానవసంబంధాన్ని చూపించడంలో కృతకృత్యమైందని చెప్పవలసి
వుంటుంది.’
ఈ కవితను రాజకీయదృక్పథంతో చూడకుండా ఉండటం అసాధ్యం. దీన్ని
స్పష్టంగా ఒక సామాజికకవితగా చెప్పవచ్చు. కాని, ఈ కవిత ఒక కొత్తకోడలు
వ్యక్తిగతజీవితంలోని ఒక అత్యంత వ్యక్తిగతక్షణాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా పట్టుకోడానికి
ప్రయత్నించింది. ఆ అత్యంత వ్యక్తిగతఅనుభవంలోనే ఒక మహానాగరికతా
మూలాలు దాగివున్నాయి.
ఆ మూలాలు గర్వించవలసినవా, సిగ్గుపడవలసినవా అన్నది వేరే సంగతి.
కవి అటువంటి తీర్పుకు పూనుకోలేదు.అతడు చేసిందల్లా అటువంటి ఒక క్షణాన్ని
చూడడం, చూసిందాన్ని చూసినట్టు చిత్రించడం. అలా చిత్రించడంలో అతడు తన
కాలాన్నీ, తన దేశాన్నీ, తన సంస్కృతినీ కూడా చిత్రించాడన్నది, కనీసం ఆ కవి
వరకూ, అప్రధానం, గౌణం.
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రేణుక అయోల రెండవ కవితాసంపుటి ‘లోపలిస్వరం’ ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉంది.

ఇందులో ఉన్న 57 కవితల్లో సగానికి పైగా కవితలు ఆమె దైనందిన జీవితంలో
తారసపడ్డ సంఘటనలు, ఆమె జీవితంతో ముడిపడ్డ సన్నిహితుల గురించి,
స్థలాలగురించి చెప్పినవే. తన రోజువారీ జీవితాన్ని ఆమె కవిత్వంగా మార్చడమే ఈ
కవితల్లో నన్నెంతో ఆకర్షించిన అంశం. అనాదికాలంనుంచీ నిజమైన కవులు చేస్త్తున్న
ప్రయత్నమిదే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కవిత్వం గురించి తెలిసిన రసజ్ఞులూ, స్వయంగా
గొప్ప కవిత్వం రాసిన కవులూ చెప్తున్నది కూడా ఈ విషయమేననే నేనింతదాకా
చెప్పింది.
ఈ కవితాసంపుటిలో ఎన్నో కవితల మూలాలు సాధారణజీవితమృత్తికలో
వేళ్లు తన్నుకున్నవే. తను పుట్టిన ఊరినీ, మిత్రుల్నీ మరిచిపోయి కీర్తిదాహంతో
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ముందుకుపోయిన తన చిన్ననాటి మిత్రుడు, ఒకప్పుడు ఆరవతరగతిలో
తనతో చదువుకుని, కనబడకుండా పోయిన బాల్యస్నేహితుడు, అకస్మాత్తుగా
అదృశ్యమైపోయిన తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు, తన ఊరిమీద గీసిన బొమ్మ,
తాతయ్య జ్ఞాపకాలు, తాతయ్య మాట్లాడిన మాటలు, చివరికి ఆయన ఉంచుకున్న
రంగసాని ఇల్లు, అడవిలో గడిపిన ఒక రాత్రి, మిత్రురాలి కూతురు, ఒక వేసవి
సాయంకాలం, ఎప్పుడూ కనిపించే నెలవంక, తనకు చిన్నప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన
మాష్టారి ఇల్లు, తనకు దుస్తులు కుట్టిన టైలరు జ్ఞాపకం, చౌరాస్తాలో గాంధీ వేషంతో
కనిపించే కుర్రవాడు, టెలివిజన్లో డిస్కవరీ ఛానల్- ప్రతి ఒక్కటీ సాధారణదృశ్యమే.
సాధారణ జ్ఞాపకమే. కాని ఆ జీవితాన్ని కవితగా మార్చడంతో ఆమె తన ప్రపంచాన్ని
సుసంస్కృతం చేస్తోంది. భౌతికజీవితంలో సంస్కరించలేని మాలిన్యాన్ని, వేదనని
కవితద్వారా ప్రక్షాళనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
తమ రోజువారీ జీవితంలోని తమ అనుభవాన్ని చెప్పడం ద్వారా, ఈ
కవయిత్రి తన కాలాన్నీ, తన దేశాన్నీ చిత్రించడంతో పాటు, అన్నిటికన్నా ముందు
తన స్వీయచిత్రాన్ని మనముందుంచుతున్నది. ఆమె మాటలద్వారా మనం ఆమె
వ్యక్తిత్వపు సజీవస్పర్శను పోల్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఏ దృశ్యాల్ని, ఏ స్థలాల్ని,
ఏ మనుషుల్ని ఆమె ఎక్కువ ప్రేమించిందో, వేటిని పరిహరించాలనుకుందో
తెలుసుకోవడంలో ఒక కుతూహలం ఉంది. ఆమె కవితలు ఒకదానివెంట ఒకటి
చదువుకుంటూ పోతున్నప్పుడు, ఆమె మామూలు రోజువారీ భాషనే దుమ్ముదులిపి
దానికొక కొత్త నైశిత్యాన్ని సంతరిస్తున్నట్టుగా గుర్తిస్తాం. ఆది కూడా తన ఆత్యంత
వ్యక్తిగతవిషయాల గురించి మాట్లాడుతూనే, ఆ క్రమంలోనే ప్రాచీనచీనాకవిలాగా
తన సమకాలికప్రపంచాన్నీ, సమాజాన్నీ కూడా చిత్రిస్తున్నట్టుగా పసికడతాం.
ఆమె వాడిన భాష నిరలంకారం, చాలా సరళం. ఒకప్పుడు టాల్స్టాయి చెకోవ్
రాసిన ‘పెళ్లికూతురు’ కథ గురించి చెప్తూ అది పూర్వకాలపు కుటుంబాల్లో కన్యలు
అల్లిన లేసులాగా ఉందంటాడు. ఇందులో రేణుక రాసిన కవితల గురించి కూడా ఆ
మాట చెప్పవచ్చు. సన్నని లేసు అల్లినట్టుగా పొడవైన వేళ్ళతో కూర్చినట్టుగా, అక్షరాల్ని
జాగ్రత్తగా పట్టుకుని మృదువుగా పేర్చినట్టుగా, వేళ్ళసందుల్లోంచి ఒడుపుగా ముగ్గు
జారుస్తూ గీతలు గీసినట్టుగా ఆమె కవితావాక్యాల కూర్పు కనిపిస్తుంది.
ఈ వాక్యాలు చూడండి:
సాహిత్యసంస్కారం

187

‘అమ్మ మీద అలిగి నది గట్టుమీద కూర్చుంటే
అలలరెక్కలమీద నీటిపిట్టలని పేర్చి నవ్వించేది’
‘ప్రతి ఉదయం కొన్ని సంగతులు రాలిన ఆకుదొన్నెలోనో
పచ్చగన్నేరు పూలలోనో వేపగాలిలోనో మిగిలిపోతాయి’
‘పాట మళ్లీ వచ్చివాలింది
కొండని చుట్టుకుని లోయలోకి ఒదుగుతున్న
పాటవెంట-అప్పటికప్పుడు పూచినపూలు
సీతాకోకచిలుకలై ఎగురుతూ దేహాన్ని చుట్టుకుని
లోలోపలకి ప్రవేశిస్తూ కలలని కదుపుతూ
మెలకువలోకి ప్రవేశించాయి’
‘జేగురురంగుతో కలసీ
ఎగిసిన పసుపు నీలం పడవలు
ఎరుపుతెలుపు మధ్య
ముదురునీలంరంగులకలయికతో
దోబూచులాడుతున్న వెలుతురు’

కొన్ని పదాలతో ఒక నిండైన చిత్రాన్ని నిర్మించగలిగే నేర్పు:
‘నాగలి పట్టిన చేతులు
ఎడ్లబండిని అదలించిన చేతులు
ధాన్యం, కొట్లో నింపిన చేతులు
పట్టెమంచం, తెల్లటిబొంత
కాళ్ళదగ్గర రాగిచెంబు
తాతయ్య వెంటాడే జ్ఞాపకంలా ఉండేవారు’

ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కవాక్యంతో, ఒక్క పదప్రయోగంతోనే ఎంతో చెప్పగల కౌశల్యం:
‘తెగిన మువ్వలో కూడా
నాట్యపు తిరస్కారం ఉంది’
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చాలా కొత్తగా తెచ్చి చూపించే పోలికలు:
‘రాలిపడ్డ లేత ఆకులకు
రక్తనాళాల్లాంటి సన్నటి గీతలు’
‘సాలెగూడులో దారంలా
పెనవేసుకునే భాష’

ఈ కవితలన్నిటిలోనూ ఇటువంటి నిర్మాణశ్రద్ధ కనిపిస్తున్నది. అయితే,
ఈ నిర్మాణకళ పతాకస్థాయికి చెందిన కవితల్ని రెండింటిని చెప్పమంటే, ‘పల్లకీలో
పెళ్లికూతురు’, ‘వాడితో నా ప్రయాణం’ కవితల్ని ఎత్తిచూపుతాను. రెండూ తల్లిచుట్టూ
అల్లిన కవితలే. ఒకటి స్వానుభవంలోంచి వచ్చిన కవిత. ఆ స్వానుభవం తన
హృదయాన్ని సార్ద్రం చేయడం వల్ల మరొక తల్లీబిడ్డల అనుబంధాన్ని సహానుభవంతో
చూడగలిగే ఎత్తుకి కవయిత్రి చేరుకున్నదని రెండో కవిత ద్వారా తెలుస్తున్నది.

3

ఏళ్ళతరబడి

కవిత్వం చదువుతూ, దేశదేశాల కవిత్వం చదువుతూన్నకొద్దీ,
కవితాశిల్పంగురించీ, కవిత్వకళ గురించీ నా ఆలోచనల్లో నేడెంతో మార్పు వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను కవిత్వం సూటిగా ఉండాలనో, పొడిపొడి మాటల్లో ఉండాలనో లేదా
సంగీతాత్మకంగా ఉండాలనో, లయాత్మకంగా ఉండాలనో, మరొకటో, మరొకటో
అనుకోలేకపోతున్నాను. అన్నిటికన్నా ముందు కవికి తన అనుభవాన్ని తన
తోటిమనుషులతో పంచుకోకుండా ఉండలేని ఆత్రుత ఉండాలి. తన జీవితాన్నీ, తన
ప్రపంచాన్నీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా చూసుకుంటూ తన దర్శనానందాన్ని మనతో
పంచుకోవాలనుకునే తన చాపల్యంనుంచి అతడెన్నటికీ బయటపడకుండా ఉండాలి.
కవి లేదా కవయిత్రి ఎప్పుడూ రాస్తూనేవుండాలి. నిర్విరామంగా. జీవితం పొడుగుతా
ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉండాలి. గొప్పకవులు, మానవజీవితాన్ని గాఢంగా ప్రభావితం
చేసిన కవులందరిదీ ఇదే దారి. రేణుకకూడా ఈ దారిలోనే నడవాలనుకుంటాను.
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కొత్తకవిత ప్రభవిస్తున్న సందర్భం
2010 తర్వాత తెలుగు కవిత్వంలో వినిపిస్తున్న ఎన్నో ఆసక్తికరమైన శక్తిమంతమైన

గళాల్లో మెర్సీ సురేష్ మనం విస్మరించలేని ఒక విశిష్టగళం. ఫేస్బుక్ మాధ్యమం
ద్వారా తెలుగు కవితాకాశాన్ని వెలిగిస్తున్న నూతనతారల్లో ఒక నవీనతార.
ఇప్పటి కవులకీ, ముఖ్యంగా ఈ యువతీయువకులకీ అధ్యయనం మీద చాలానే
ఆసక్తి ఉంది. గొప్ప కవిత్వాల్ని చదవాలనీ, ఎవరేనా చదివి వాటిలోని విశేషాన్ని
విడమర్చి చెప్తే వినాలనీ, ఆ వినికిడి ద్వారా తమ వాక్కుని సానబెట్టుకోవాలనీ కోరిక.
ఆ ఆసక్తితోనే ఆమె ‘కవిత్వశాల’ అనే ఒక గ్రూప్ని కూడా ప్రారంభించారు. ఫేస్
బుక్లో నా కవిత్వం చదువుతూ, అప్పుడప్పుడు నన్ను ప్రశ్నలడుగుతూ, ఒకరోజు
కవిత్వం మీద ఒక వర్క్షాపు నిర్వహించమని అడిగారామె నన్ను.
ఆ ఆలోచన సత్వరమే ఫలించి గత ఏడాది అక్టోబర్లో రవీంద్రభారతిలో
‘కవిత్వమంటే ఏమి’టనే ఒక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించాం. ఆ సదస్సుకి
సాహిత్యప్రపంచంలో వచ్చిన స్పందన అపూర్వం. కొందరు మిత్రులు ఆ వర్క్షాప్
నోట్సు వాడుకుని అమెరికాలో కూడా అవగాహనసదస్సులు నిర్వహించారంటే,
అందుకు మెర్సీ సంకల్పబలం, చిత్తశుద్ధి ప్రధానకారణాలని చెప్పాలి.
ఆ పరిచయంతోనే ఆమె తన కవిత్వాన్ని నా ముందు పెట్టి, నా అభిప్రాయం
కోరినప్పుడు నేను వెంటనే స్పందించలేకపోయాను. అందుకు కారణం కొత్త కవిత్వాన్ని
అర్థం చేసుకోవడంలో ఉండే ఇబ్బందే అని చెప్పక తప్పదు.
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2

కవిత్వంలో

ఉన్న విశేషమేమిటంటే ప్రతితరంలోనూ అది మళ్ళా కొత్తగా
మోసులెత్తుతుంది. అద్భుతమైన వాక్యాలూ, శ్లోకాలూ, చరణాలూ ఇంతదాకా
ఎందరో పూర్వకవులు, మహాకవులు పలికి ఉండవచ్చుగాక, అయినా కూడా మళ్ళా
మానవహృదయం తన అనుభవాల్నీ, అనుభూతినీ ప్రతి తరంలోనూ మళ్ళీ కొత్తగా
తనకై తను, తనకోసం తను పలకాలని ఉవ్విళ్ళూరుతుంది. అలా పలకడంలో
మానవానుభవానికొక కొత్త పార్శ్వం సమకూరుతుంది, భాష తీవ్రమవుతుంది, అదే
బతుకు, కానీ మళ్ళా కొత్తగా బతికినట్టనిపిస్తుంది.
80 ల నుంచి 2010 దాకా ముప్పై యేళ్ళుగా కవులు ఎన్నో కొత్తదారుల్లో మనల్ని
నడిపించారు. కొత్త విషయాలు మాట్లాడేరు. స్వీయానుభవాల్ని చెప్పుకోవాలన్న
తపననుంచి తమ అనుభవాలు తాము మాత్రమే చెప్పగలమన్న సాధికారికత
దాకా-ఎంతో సుదీర్ఘప్రయాణమే సాగింది. ఎనభైల మొదట్లో కవిత్వంలో వచ్చిన
ఈ మార్పుని సామాజికంగా, రాజకీయంగా అర్థం చేసుకోవడానికి చాలాకాలమే
పట్టింది. ఇక్కడ తెలుగు గొంతుల్లో వినిపించిన ఈ మార్పు ప్రపంచమంతటా వీస్తున్న
పవనాల ప్రభావమనీ, దీనివెనక ఆధునికానంతర తత్త్వశాస్త్రం ఉందనీ, ఇదొక
బహుళతావాదమనీ తెలియడానికి చాలాకాలమే పట్టింది.
ప్రపంచంలో సంభవిస్తున్న, సంభవించనున్న మార్పుని అందరికన్నా ముందు
కవి పసిగడతాడు. అదేమిటో అతడు అర్థం చేసుకునే లోపటనే అనుభూతి చెంది
మనతో పంచుకోకుండా ఉండలేకపోతాడు. కొత్తపదచిత్రాల రూపంలో, కొత్త అభివ్యక్తి
రూపంలో ఆ మార్పు అతడి కవిత్వంలో కనిపిస్తుంది. దాన్ని మనం తొలిరోజుల్లో
నవ్యత అన్నాం. నవ్యమైందల్లా గొప్ప కవిత్వమైనా కాకపోయినా గొప్ప కవిత్వానికి
వేకువపిలుపు లాంటిదని మాత్రం చెప్పవచ్చు.
కవిత్వంలో మార్పు సంభవించేటప్పుడల్లా ఒక రకమైన ద్రవస్థితిలాంటిది
వ్యాపించిఉంటుంది. అందులో ఎన్నో గళాలూ, ఎన్నో ప్రతీకలూ, ఎన్నో
పదప్రయోగాలూ చిత్తడిచిత్తడిగా కనిపిస్తాయి. కొన్నాళ్ళకు ఆ పరిస్థితి గట్టిపడటం
మొదలయ్యాక, ఆ యుగధర్మమేదో అప్పటి కవిత్వంలో స్థిరీకరించబడి వినిపిస్తుంది.
అటువంటి స్థిరీకరణకు ఇంకా కొంత సమయం పట్టే దశలో, మనకి వినబడే ప్రతి
కవినీ, ప్రతి కవిత్వాన్నీ మనమెంతో జాగరూకతతో సమీపించవలసిఉంటుంది.
కవిత్వంలో మార్పు వస్తున్నదనడానికి సూచన ఏమిటంటే, అప్పుడు వినిపిస్తున్న
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కవిత్వం మనకి పూర్తిగా అర్థం కాకపోవడమే. కవిత్వమంతా చదివినా కూడా కవి
ఏదో ఒక అస్పష్టమైన బాధకీ, ఆవేదనకీ లోనవుతున్నాడని తెలుస్తూంటుంది కానీ,
ఆ బాధ ఏమిటో ఒక పట్టాన బోధపడదు.
గతానుగతికంగానూ, లేదా వార్తాపత్రికలు చదివి ఉద్రేకానికి లోనయ్యి సమాజం
గురించి బాధపడుతూనూ రాసే కవిత్వం వేరు. అక్కడ మనకి బోధపడటానికంటూ
ఏమీ ఉండదు. ఆ బాధలూ, ఆ భావాలూ మనకి బాగా పరిచితమైనవే కాబట్టి,
ఆ కవిత్వం మనల్నేమీ అశాంతికి గురిచెయ్యదు. కానీ, అటువంటి కవిత్వం మధ్యనే
ఇదిగో ఇటువంటి వాక్యాలు చదివినప్పుడు మనకెందుకో మనసు కలుక్కుమంటుంది:
కొన్నిసార్లు
ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలో వెతుకుతూ ఉంటా
నాలో ఆలోచన నిలువునా చినిగిన స్థానాన్ని
కుట్టుకోడానికి
లోపలకెళ్ళే దారికి గుమ్మం ఎదురుగానే ఉన్నా

‘ఆలోచన నిలువునా చినిగిన స్థానం’- అన్న మాటలో అంతా ఉంది.
కవిత్వం ఆ చిరుగులోంచి, ఆ గాయంలోంచి పుట్టినప్పుడు మాత్రమే అట్లాంటి
వాక్యమొస్తుంది. ఆలోచన బలంగా ఉన్నవాళ్ళు రాసే కవిత్వం వేరేలాఉంటుంది.
అది పత్రికాసంపాదకీయంలాగా బాహాటంగానూ, బిగ్గరగానూ ఉంటుంది. కాబట్టి
బోలుగా కూడా ఉంటుంది. నిజమైన కవిత తాను బోలుగా ఉన్నానని ఒప్పుకుంటుంది
కాబట్టి చాలా బరువుగానూ, సూటిగానూ, గుండెని చీల్చేదిగానూ ఉంటుంది, పై
వాక్యంలానే.
ప్రతితరంలోనూ కవిత్వాన్ని కొత్తగా దర్శించి కొత్తగా వ్యక్తీకరించాలను
కున్నపుడల్లా, అక్షరాల గురించీ, అభివ్యక్తి గురించీ కొంత కవిత్వం ఉండక
తప్పదు. కవిత్వం గురించి కవిత్వం అన్నమాట. Meta-poetry అనవచ్చు. ప్రతి
యుగంలోనూ కవిత్వంలో నవశకాన్ని ఆవిష్కరించేటప్పుడు ప్రతి కవీ ఇటువంటి
కవిత్వం తప్పకుండా చెప్తాడు. ఆ కవిత్వాన్ని బట్టి ఆ నవకవిత్వ స్వరూపస్వభావాల
గురించి మనకొక ఆనవాలు దొరుకుతుంది.
మెర్సీ రాసిన ‘ఓ మనవి’ ఇటువంటి కవిత. ఇది శ్రీ శ్రీ ‘కవితా ఓ కవితా’,
‘నవకవిత’, బైరాగి ‘కవిసమస్య’ లాంటి కవిత.
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మాటలు కొన్నిసార్లు ప్రయాణించాక వాటికి కూడా కొంత
విశ్రాంతి కావాలి, ఖాళీసమయాల్లో కాల్చేసే క్షణాలన్నీ
బూడిదై దుమ్ముధూళిలో కలిసి వెనక్కి ప్రయాణించేటప్పుడు
చెట్టుకొమ్మలకు ఊగే పూతనంటిపెట్టుకుని
కొత్త పరిమళంలో నవ్వి నీ క్షణాల్ని స్నేహించేటప్పుడు
పూతలో దాగి ఫలాలుగా మారుతూ
వాటి సంభాషణ వినాలి.

ఇది చాలా కొత్తదర్శనం. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి కవితలు కనిపిస్తాయో అప్పుడు ఆ
భాషాసాహిత్యంలో కవిత్వం ఒక మలుపు తిరుగుతున్నదని అర్థం. ఏమి చెప్తోంది
ఈమె ఈ కవితలో? ఈ వాక్యాల ప్రతిపదార్థం స్పష్టమే. కాని భావార్థం కొత్తది. దీన్ని
మనం చప్పున అర్థం చేసుకోలేం. కొన్నాళ్ళు వేచిఉండాలి. బహుశా, అయిదేళ్ళు,
పదేళ్ళు. సమాజంలో ఏదో మార్పు సంభవిస్తోంది, ఆ మార్పుని ఈ కవిత పసిగట్టిందని
అర్థమవుతోంది. కాని ఆ మార్పేమిటో తెలుసుకోవడానికి మనం మరి కొంతకాలం
వేచిఉండక తప్పదు.
ఈ మాటలు చూడండి, మనకు బాగా పరిచయమైన మాటలే, ప్రతీకలే, కాని
భావార్థమే సరికొత్తది:
కొంత విశ్రాంతత కావాలి, పడుకుని లేచిన మాటల
స్వరూపసౌందర్యం ఆ తరువాత వింటేకాని అర్థం
అవ్వదు. పుస్తకాలలో ఆసనాలేసి, అంతరిక్షాలలోకి
రోదసియాత్రచేసి ప్రకృతిలోని ప్రతి ఋతువును
గురువుగా నమస్కరించి ఏ ధ్యానాలలోంచి స్నానించి
వస్తాయో? అప్పుడు మాటలు కోపాగ్నిని
చల్లార్చే నదిలా శ్రావ్యంగా ప్రవహిస్తాయి.

ఈ కవిత ఇటీవల నేను చదివిన గొప్ప శక్తిమంతమైన కవితల్లో ఒకటి. ఇందులో
కొత్తకవిత్వం దిశాగమనం కొంతేనా అర్థమవుతున్నది. ఈ కవులకి సమ్మతీ, అసమ్మతీ
ప్రకటించడం ముఖ్యం కాదు. వీళ్ళు ముందు మాటలు తేటపడాలనీ, తేటపడ్డ మాటల్లో
తమ అంతరంగం తేటగా ద్యోతకమవుతుందనీ నమ్మతున్నారు. ‘నీలో జ్ఞానయుక్తంగా
వెలుగుతూ ఉండే మాటలకు నువ్వో సురక్షిత క్షేత్రమవ్వాలని’ కోరుకుంటున్నారు.
సాహిత్యసంస్కారం
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మాటల గురించి ఈ కవికి కలిగిన ఎరుక గొప్పది. ఈ వాక్యాలు చూడండి:
ఒకప్పుడు
నోటినిండా మాటలుండేవి
మాటలకు మొలకల వేళ్ళుండేవి
పచ్చగా మొలకెత్తేందుకు అవి
సారవంతమైన నేలలు వెతికేవి.
అవును
ఒకప్పుడు నోటినిండా మాటలుండేవి
మాటలకు రుచుండేది
మసకకన్నుల్ని వెలిగించే నిప్పురవ్వలుండేవి
చెమటచుక్కల్ని కౌగలించుకునే చేతులుండేవి
కడుపునింపే ధాన్యపుగింజల్లా ఉండేవి..

కాని ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు మారిపోయిందని కవి గుర్తిస్తున్నది. ఇలా అంటున్నది:
కాని ఇప్పుడేమయ్యిందో
నోటినిండామాటలున్నాయి
మాటలన్నీ గాలికి తేలిపోయే తాలులా
వరిపొట్టులా ఉన్నాయి.

అటువంటి స్థితిలోనే ఒక్కసారి మళ్ళా అంతా చెరిపేసి, కొట్టేసి, కొత్తగా
రాసుకోవాలనిపిస్తుంది. మహత్తర కళాఉద్యమాలన్నీ ఈ కామనలోంచే
పుట్టుకొచ్చాయి.
అజ్ఞానపు అడుగులతో పాడయిన ప్రతీకలను
తీసివేసి
కొత్తకవితలేవో రాసుకోవాలని

అలాగే మొట్టమొదటి కవితలోనే అన్నట్టుగా
పునర్లిఖించుకోవాలిప్పుడు
నన్ను నేను
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పాతపాళీకి కొత్తమాటలు
అభ్యాసం చేయించి...
కొట్టివేతలనుండి కొత్తగా పుట్టుకు రావాలి.

ఈ కవిత్వమంతా ఇటువంటి కొత్తభాష కోసం అన్వేషణే.
సుసమాజం గురించీ, సువ్యవస్థలగురించీ ఆలోచించడం కన్నా కూడా
కవి సమస్య ఎంతసేపూ సుశబ్దంతోటే. తనలో ప్రకంపిస్తున్న భావనల్ని మనకు
వెల్లడి చేయడానికి తగిన శబ్దం దొరుకుతుందా, లేదా అన్నదే కవి ఆత్రుత.
ఆ శబ్దాన్ని పట్టుకోగలిగితే ఒక దేవతని దర్శించినంత తృప్తి కలుగుతుంటుంది కవికి.
అందుకనే ప్రతి కొత్తకవీ ఒక కొత్తకవితతో మనముందు నిల్చున్నప్పుడు కొత్తలోకం
ప్రత్యక్షమైనట్టుంటుంది మనకి.
అటువంటి సూచనలు పుష్కలంగా పొడగట్టడమే ఏ కవిత్వం నుంచైనా మనం
ఆశించదగ్గది. ఈ కవిత్వం కూడా మన ఆశని వమ్ము చేయలేదనడానికి కొన్ని
వాక్యాలు ఎత్తి చూపవచ్చు:
నోట నలిగి చినిగిపోయిన పాటకు
కుట్టేసుకుంటూ
కొత్తపాటొకటి నా పెదాలపై అల్లుకుంటూ.
చలి ఏదో నేర్పుతానని
కనుపాపపై నుంచి నిదురపొరను తీసి
వణుకుతున్న దేహంతో
సంగీతంలో ఇదో కొత్త
ఆలాపన అంటూ...
ఒక పరిచయం ముగుస్తూనే
పగలునుండీ రాత్రిని
వేరుచేసే కవ్వమేదో
మనసుని చిలికి
జ్ఞాపకాల వెన్నని చేతిలో
చంద్రుని ముద్దగా ఇచ్చి వెళ్ళుతుంది.
సాహిత్యసంస్కారం
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దారంతో స్నేహం
పూల గొప్పతనమా? లేక
తనని తాను మెలికలలో
అల్లుకుని హత్తుకోవటం
దారం గొప్పతనమా?

ఇట్లాంటి వాక్యాలు మొలకెత్తుతున్న ఈ హృదయంలో ఏ అనుభవాల
ఒండ్రుమట్టినో మేటలు వేసిందనీ, సారవంతమైన ఆగామికాలమొకటి ఈ నేలలోంచి
వికసించనున్నదనీ మనకొక హామీ దొరుకుతున్నది.
ఈ కవితలు చదివాక, కవి చెప్పినట్లే:
బీటలు వారిన పుడమి పెదవిని
కళంకరహిత సత్యం అంచున పుట్టిన
మేఘంతో
తడిపినప్పుడు
అక్షరం వీడలో మొలిచిన
నాలుగు గొప్ప కవితల్ని
గుండెకు హత్తుకోవాలి.

అనిపించడం సహజం, నాకే కాదు, మీక్కూడా!
2014
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ఆకాశం జారవిడిచిన ఆనందపు నిచ్చెన
పూర్ణిమాసిరి రాస్తూ వచ్చిన ఈ ‘చిన్నోడా’ కవితలు ఫేస్బుక్లో చూస్తూన్నప్పుడు

నేను చెప్పలేని విభ్రాంతికి లోనయ్యాను. ఆ కవితలన్నిట్నీ ఒక్కచోట ఏరి కూర్చి ఆమె
నాకు పంపించి నా స్పందన కోరినప్పుడు, చాలారోజుల పాటు నాకు మాట పెగల్లేదు.
ఒకటి, ఈ కవితల్లో చాలా స్పష్టంగా కనవస్తున్న గీతికాసౌకుమార్యం,
ఇంగ్లీషులో లిరిసిజం అంటామే, అట్లాంటిది, ఒకప్పుడు కృష్ణశాస్త్రి, నండూరి,
బసవరాజు అప్పారావు లాంటి భావకవుల్లో కనవచ్చిన గీతమాధుర్యం. మరొకటి,
ఈ కాలం ఎట్లాంటి కాలం, ఎంత శుష్కసమయం, ఇట్లాంటి రోజుల్లో ఇటువంటి
కవిత్వం ఎలా పుష్పించింది, ఇలా పుష్పించడం వెనక బయటి ప్రపంచంలో నిజంగానే
ఏదన్నా శుభసూచకం, మంగళప్రదమైన పరిణామమేదన్నా సంభవిస్తోందా? అన్న
ఒకింత ఆశ.
మూడవ అంశం, మరీ ముఖ్యమైన అంశం, ఈ కవితలు రాసిందొక కవయిత్రి.
కాని గత రెండు దశాబ్దాలుగా తెలుగుకవిత్వంలో ప్రబలంగా వికసించిన ఫెమినిస్టు
చైతన్యానికి పూచిన పువ్వులాగా ఈ కవిత్వం కనిపించడం లేదు. అందుకు బదులు,
యుగాలుగా, భారతీయ భక్తికవితాస్రోతస్వినిని సుసంపన్నం చేసిన ఆండాళ్,
అక్కమహాదేవి, మీరా, లల్ల వంటి మహనీయ కవుల వాక్సంప్రదాయానికి మనకాలపు
కొనసాగింపుగా ఈ కవిత్వం కనిపించడం నన్నొకవైపు సమ్మోహితుణ్ణి చేస్తూనే,
మరొకవైపు నిశ్చేష్టుణ్ణి చేస్తూ వచ్చింది.
ఈ కవిత్వం చాలాసార్లు చదివాను, వినిపిస్తున్న మాటల వెనక
హృదయస్పందనాన్ని పసిగట్టడానికి ప్రయత్నించాను. తనకై తాను ఈ కవయిత్రి
ఇంత గాఢంగా, ఇంత మధురంగా, ఇంత నివేదనాత్మకంగా ఆరాటపడుతున్నది
దేనికోసమై ఉండవచ్చునని నన్ను నేను పదే పదే ప్రశ్నించుకున్నాను.
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ఈమె వందేళ్ళ కిందట వేంకటపార్వతీశ్వర కవుల కాలంలో పుట్టిఉంటే ఈ
కావ్యనాయకుడు బ్రహ్మసమాజికుల నిర్గుణదైవంగా కీర్తించబడిఉండేవాడు. తెలుగు
కవిత్వంలో భావకవిత్వం సన్నగిల్లి, కవులు తమ సబ్లైమ్ని వ్యక్తిగతంగా కాకుండా
సామూహికంగా ఆవాహన చెయ్యడం మొదలయ్యాక, అభ్యుదయ, విప్లవ, దళిత
కవిత్వాల్లో ఇటువంటి కావ్యనాయకుడు కనబడటం అసాధ్యం. అసలు ఇటువంటి
ఒక సహచరుడు సాధ్యమయ్యే అవకాశమే లేదనే స్పృహలోంచి తలెత్తింది కాబట్టి,
స్త్రీవాద కవిత్వంలో కూడా ఇటువంటి కావ్యనాయకుడు కనబడజాలడు. అయినా
ఈ కావ్యనాయకుడు మనముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇతడెవరు? మన సాహిత్య
చరిత్రను, మన కవిత్వవిమర్శను ధిక్కరించి ఇతడెట్లా ప్రత్యక్షమయ్యాడు?
ఆలోచించగా ఆలోచించగా, పూర్ణిమాసిరి ఒక చిన్నోడిని ఉద్దేశించి ఈ కవిత్వం
చెప్పడంలో ఒక యుగానికి సంబంధించిన తాత్వికసమస్య అంతా ఉందనిపించింది
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పాశ్చాత్యసాహిత్యవిమర్శలో పాశ్చాత్యసౌందర్యవేత్తలు ‘సబ్లైమ్’ అనే భావాన్ని పదే

పరిశీలిస్తూ వచ్చారు. లాంగినస్నుండి డెరిడా దాకా పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్రం మార్పుకి
గురైనప్పుడల్లా సబ్లైమ్గురించిన చర్చ కూడా మారుతూ వచ్చింది.
సబ్లైమ్ అంటే ఒక మహానుభవం, గాఢానుభవం. పాశ్చాత్యసౌందర్య
మీమాంసలో ‘బ్యూటిఫుల్’కీ, ‘సబ్లైమ్’ కీ మధ్య తేడా ఉంది. చాలాకాలం పాటు
బ్యూటిఫుల్ని స్త్రీప్రకృతిగానూ, సబ్లైమ్ని పురుషప్రకృతిగానూ భావించారు. సబ్లైమ్లోని
భీకరపార్శ్వం స్త్రీలు చూడగలిగింది కాదనీ, వారు కేవలం సుకోమలమైన, సున్నితమైన
గృహావరణానికి పరిమితమైన అందాన్ని మాత్రమే చూడగలరనీ భావించారు.
కాని ఇటీవలి అధ్యయనాలు చెప్తున్నదేమంటే, యథార్థానికి బ్యూటిఫుల్కీ,
సబ్లైమ్కీ మధ్య ఈ పగులు పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్రంలో మరీ ఇటీవలి ధోరణి మాత్రమేనని.
నిజానికి ఒకప్పుడక్కడ బ్యూటిఫుల్కే అగ్రస్థానం ఉండేదనిన్నీ. భగవత్సౌందర్యాన్ని
బ్యూటిఫుల్గానే భావించారనిన్నీ. ఎక్కడ సమన్వయం, సామరస్యం, ఏకత
ఉంటాయో అక్కడ మటుకే సౌందర్యం సాధ్యమని ఒకప్పుడు భావించేరనీ. అయితే
అటువంటి సౌందర్యం దృగ్గోచరమేనా అన్న ప్రశ్నతోనే సబ్లైమ్ముందుకొచ్చింది.
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ఆ సౌందర్యం భాష వల్ల సాధ్యమయిందని మొదట్లో ఎడ్మండ్ బర్క్ వంటి
వాళ్ళు భావించారు. కాని కాంట్ దాన్ని మానవచైతన్యానికి చెందిన గుణంగా
భావించాడు. ఆ సౌందర్యం అటు పూర్తిగా మానసికమూ కాదు, ఇటు పూర్తిగా
ఇంద్రియగోచరమూ కాదు, రెండింటినీ సమన్వయపరిచే ఒక లక్షణంగా ఆయన
అభిప్రాయపడ్డాడు. కాంట్ ఆలోచనవల్ల ప్రభావితులైనప్పటికీ, రొమాంటిసిస్టులు ఆ
సౌందర్యాన్ని ప్రధానంగా ఇంద్రియగోచరంగానే చూడటానికి ఇష్టపడ్డారు. 20 వ
శతాబ్ది ప్రారంభంలో మోడర్నిస్టులు, ఆలోచనకీ, దృగ్గోచరానికీ మధ్య కనిపిస్తున్న
అంతరాల్లో సబ్లైమ్ కూడా ఒకటని సరిపెట్టుకున్నారు. కాని పోస్ట్ మాడర్నిస్టులు
మళ్ళా కాంట్ ఆలోచనను ముందుకు తీసుకుపోయి, సబ్లైమ్ గురించి మరింత
వివేచించడానికి ప్రయత్నించారు.
వారి వివేచనలో మూడు ముఖ్యాంశాలున్నాయి: మొదటిది. బ్యూటిఫుల్
గురించిన ఆలోచనలో ఒక సమగ్రత గురించీ, ఒక ఏకత గురించీ తపన ఉంటుంది
కాబట్టి అది చివరికి అఖండతను ఆరాధించడంగా మారిపోతుందనీ, అందువల్ల
హింసాత్మకంగా పరిణమిస్తుందనీ, అటువంటి అఖండతమీద నిరసనగా సబ్లైమ్ని
పరిగణించాలనీ. డెరిడా ప్రతిపాదించిన ఈ ఆలోచన ప్రకారం the aesthetic is
political.
రెండవది, బ్యూటిఫుల్అంగీకారయోగ్యంగా మారిపోతున్నప్పుడు, అలవాటుగా
మారిపోతున్నప్పుడు, ఒక వ్యాపారవస్తువుగా మారిపోతున్నప్పుడు సబ్లైమ్మనని ఒక
షాక్ లాగా మేల్కొల్పుతుందనేది. లొటార్డ్ ప్రతిపాదించిన ఈ ఆలోచన ప్రకారం,
మన ఆస్వాదననీ, వివేచననీ సంక్షోభంలో పడవేసే ప్రతి ఒక్కటీ సబ్లైమే. అంటే వరల్డ్
ట్రేడ్ సెంటర్ మీద విమానాలతో విరుచుకుపడటంలో కూడా ఒక సబ్లైమ్ ఉంది.
దాన్ని అతడు terror of sublime అన్నాడు.
మూడవది, ఇంతకన్నా సూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకోవలసింది. అదేమంటే, వాస్తవం
(లకాన్ ప్రతిపాదించిన real) దృగ్గోచరమే కాని, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి
మనం ఏర్పరచుకున్న భాష, సంస్కృతి పూర్తిగా ప్రతీకాత్మకమైనవి (సింబాలిక్
ఆర్డర్). మనం వాస్తవసత్యాన్ని ప్రతీకాత్మకంగా తప్ప దాని శుద్ధరూపంలో ఎప్పటికీ
అర్థం చేసుకోలేం. ఎప్పుడెప్పుడు వాస్తవసత్యం మన ప్రతీకాత్మక అవగాహనలో
ఇమిడిపోడానికి నిరాకరిస్తుందో అటువంటి ప్రతిక్షణమూ సబ్లైమే. ఎందుకంటే
వాస్తవం మన అవగాహనను దాటిపోతున్నదని గ్రహింపుకి వచ్చినప్పుడల్లా మనం
సాహిత్యసంస్కారం
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దానిపట్ల మోహోద్రిక్తులమవుతాం. అది మనని ఊరించడం మొదలుపెడుతుంది. కాని
దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చేసే ప్రతి ప్రయత్నం దాన్ని కప్పిపుచ్చుతుంది.
లకాన్, జిజెక్వంటి చింతకుల ప్రకారం అంతిమంగా అక్కడున్నది శూన్యం మాత్రమే.
భారతీయచింతనలో ఇదే సమస్య సగుణ-నిర్గుణ చింతనగా తలెత్తింది.
మధ్యయుగాల భక్తికవులు భగవత్ గుణగానం చేసినప్పుడు ఆయన సగుణుడా,
నిర్గుణుడా తేల్చుకోలేకపోయారు. సగుణోపాసకుడైన తులసీదాసు ఆయన్ని
నిర్గుణవిశేషణాలతో వర్ణిస్తే, కబీర్ వంటి నిర్గుణోపాసకుడు కూడా రాముడనే ఒక
సగుణమూర్తిని ప్రస్తావించకతప్పలేదు. (ఆ రాముడు దశరథతనయుడైన రాముడు
కాదని చెప్పినప్పటికీ).
భారతీయభక్తికవులు తమ సబ్లైమ్ని వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో
మూడు ధోరణులున్నాయి. కవి పురుషుడైనప్పుడు ఆ మూర్తిని స్పష్టంగా స్త్రీమూర్తిగా
చూడటం. ఊర్వశిని వర్ణించినప్పుడు టాగోర్, కృష్ణశాస్త్రి వంటి కవులు చేసిందిదే.
అలాకాక ఆ కవి తన మహానుభవాన్ని భగవంతుడిగా దర్శిస్తున్నప్పుడు తనని
తాను స్త్రీగా భావించుకోవడం. విరహిణి అభంగాలు చెప్తున్నప్పుడు జ్ఞానేశ్వరుడూ,
తన ప్రేమగీతాల్లో కబీర్ అనుసరించిందీ ఈ పద్ధతి. ఇక కవి స్త్రీ అయినప్పుడు,
తాను దర్శిస్తున్న మూర్తిని తన హృదయేశ్వరుడిగా చిత్రించడానికి ప్రయత్నించడం.
ఆండాళ్, అక్కమహాదేవి, మీరా పాటించిన పద్ధతి అది.
కాని పందొమ్మిది-ఇరవయి శతాబ్దాల్లో భారతీయకవిత్వం మీద పాశ్చాత్య
కవిత్వం, ముఖ్యంగా రొమాంటిసిస్టు కవిత్వం ప్రభావం పడటం మొదలయ్యాక, ఈ
ధోరణిలో మళ్ళా మార్పు వచ్చింది. కవులు, పురుషులైనా, స్త్రీలైనా తమ సబ్లైమ్ని
సహచరమానవుడిగానో, మానవిగానో చూసే ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు. ‘మగడు
వేల్పన పాత మాటది, ప్రాణమిత్రుడ నీకు’ అని గురజాడ తన ‘కాసులు’ (1915)
కవితలో రాయడం భారతీయ సబ్లైమ్తీసుకున్న విస్పష్టమైన మలుపు.
ఈ మలుపు తీసుకోవడానికి పాశ్చాత్యకవిత్వం ఒక ఉత్ప్రేరకం మాత్రమే.
నిజానికి ఈ సంప్రదాయం భారతీయకవిత్వంలో అనుస్యూతంగా కొనసాగుతూ
వస్తున్నదే. తమ హృదయేశ్వరిని ఆకాశంలో విహరించే ఊర్వశిగానో, దేవాలయంలో
కరుణించే దేవుడిగానో చూడటం సంస్కృతకవులు, భక్తికవులు, రాజాస్థానకవులూ
వివిధభాషల్లో పాటించిన దారి. అలా కాక తన ప్రియుణ్ణో, ప్రియురాలినో తమ
లౌకిక దైనందిన జీవితంలో ‘మనసున మనసై, బ్రతుకున బ్రతుకై’ నిలబడే తోడుగా
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చూడటమనేది సంగం కవులు, గాథాసప్తశతి కవులు, ప్రజాకవులు చూపిస్తూ వచ్చిన
దారి.
పూర్ణిమా సిరి ఈ కవితల్లో తన సబ్లైమ్ని వర్ణిస్తూ వచ్చిందనీ, ఆ క్రమంలో
తన సబ్లైమ్ని ఒక పురుషమూర్తిగా మాత్రమే కాక, తన దైనందినజీవితానికి చెందిన
ఒక సహచరమానవుడిగా, స్నేహితుడిగా చూసిందనీ కూడా ఇప్పుడు సులభంగా
తెలుస్తూనే ఉంది. ఇక్కడితో ఈ పరిచయవాక్యాలు ముగించివెయ్యవచ్చు. కాని
చెప్పవలసిన మరొక రెండుమాటలు మిగిలే ఉన్నాయి.

3

తాను దర్శిస్తున్న ఈ సహచరుణ్ణి పూర్ణిమాసిరి ఒక అఖండమానవుడిగానో, ఒక

ఆరాధ్యవిగ్రహంగానో చూపించకపోవడం వెనక, గత ఇరవయ్యేళ్ళ పోస్ట్ మాడర్న్
తాత్త్వికధోరణుల ప్రభావం ఉంది. ఆ ప్రభావానికి ఆమె తెలిసి లోను కానక్కర్లేదు. తన
సమకాలిక చింతన ప్రభావానికి లోనుకాకుండా ఎవరూ ఉండజాలరు. కాని ఒకవైపు
ఆ ప్రభావానికి లోనవుతూనే దాన్ని ధిక్కరించడానికో, దాన్నుంచి బయటపడటానికో
ప్రయత్నించడంలోనే ఒక మనిషి కవి, కళాకారుడు, విప్లవకారుడు కాగలుగుతాడు.
సమకాలికప్రపంచంలో రెండుధోరణులున్నాయి. ఒకటి ఒక ఆదర్శాన్ని
వ్యక్తిగతంగా చూడటం సాధ్యం కాదని భావించి దాన్ని సామాజికంగానూ,
సామూహికంగానూ చూడటానికీ, చూపించడానికీ ప్రయత్నించడం. వివిధ
ఉద్యమాల ప్రభావంలోనూ, నేపథ్యంలోనూ వచ్చే కవిత్వమంతా ఈ కోవలోకి
వస్తుంది. రెండవది, తానొక వ్యక్తిగా దర్శిస్తున్న ఆదర్శాన్ని తనదే అయిన అత్యంత
వ్యక్తిగతపరిభాషలోనూ, ప్రతీకల్తోనూ మనకి పరిచయం చెయ్యాలనుకునే కవిత్వం.
ఈ రెండు మార్గాలకూ భిన్నంగా పూర్ణిమ కవిత్వం కొనసాగింది. ఆమె
చూస్తున్న చిన్నోడు ఒక విగ్రహం కాదు, ఆదర్శమూర్తి కాదు. ఆమెకి అందకుండా
ఆకాశంలో తేలిపోయేవాడూ కాడు.
ఈ కవిత్వంలో కనవచ్చే ఈ మానవుడు రొమాంటిసిస్టులు ఊహించిన
ప్రేమైకమూర్తి కాడు. అందుకనే ఈ కవిత్వం చదవగానే నాకు ఎలిజబెత్ బారెట్
బ్రౌనింగ్, క్రిస్టీనా రోజెట్టిల కవిత్వం వెంటనే తలపుకొచ్చినప్పటికీ, ఆ కవిత్వానికీ,
ఈ నివేదనకీ మధ్య యుగాల అంతరముందని కూడా అర్థమయ్యింది.
సాహిత్యసంస్కారం
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అసలు అటువంటి ప్రేమైకమానవుణ్ణి చూడటం సాధ్యమా అన్న మాడర్నిస్టుల
సంశయాత్మకత పూర్ణిమను బాధించకపోవడం కూడా ఆశ్చర్యం కాదు. ఎటొచ్చీ
స్త్రీవాదుల ప్రశ్నలు మిగిలి ఉన్నాయి. పోస్ట్ మాడర్న్ ధోరణుల ప్రశ్నల శరవర్షం
చుట్టుముట్టే ఉంది. నువ్వు కోరుకుంటున్న, నువ్వు నీ భావోద్వేగాన్ని పంచుకుంటున్న
చిన్నోణ్ణి నీ ‘అదర్’ గా భావించవచ్చు. నీకూ (సెల్ఫ్), అతడికీ (అదర్) కీ మధ్య
పూర్తి ఆత్మవినిమయం ఎప్పటికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒకరినొకరు పూర్తిగా
అర్థం చేసుకోవాలనుకోవడం, పూర్తిగా మమేకం కావాలనుకోవడంలో ఒక
సంపూర్ణానుభవం కోసం తపన ఉంటుందనీ, ప్రతి సంపూర్ణానుభవం అంతిమంగా
హింసానుభవమేననీ ఆధునికానంతర ప్రపంచానికి తెలుసు కాబట్టి స్త్రీవాదులకీ
తెలుసు. తమనితాము ఎదుటివారికి సమర్పించుకోవాలన్న తపనలో ఒకరు
మరొకరిని మింగెయ్యడమే ఉంటుంది. కాని, ఒకరికి మరొకరు కావాలి, ఒకరు
మరొకరితో తమను తాము నివేదించుకోవాలి, ఈ తపనలో కొత్తదేమీ లేదు.
కానీ, ఒకరికొకరు ఎప్పటికీ పూర్తిగా అర్థం కారని తెలిసిన జాగృతి, అలా
అర్థం కాకపోవడంలోనే జీవితలోని ఉత్కంఠ, ఉద్వేగం, అన్నిటికన్నా మించి ‘సబ్లైమ్’
ఉన్నాయన్న మెలకువలోంచి వచ్చిన కవిత్వమిది.
ఈ చిన్నోడు ప్రియుడు కాడు, మగడు కాడు, స్నేహితుడు కాడు, సహచరుడు
కాడు, అసలు ఈ చిన్నోడు ఒకడు కూడా కాడు.
మన చుట్టూ ఉండే మనుషులు మనకి వివిధరకాలుగా సంబంధించి
ఉంటారు. వారితో మన అనుబంధాలకొక సాంఘికస్పష్టతా, కంటిన్యుటి ఉంటాయి.
ఆ కంటిన్యుటిని కొనసాగించడం కోసమో, కొనసాగించడం వల్లనో, మన చుట్టూ
ఉండే మనుషులతో మన అనుబంధాలు బండబారి, అలవాటుగా మారిపోతాయి.
ఆ అలవాటుని బద్దలుగొట్టుకుని ప్రతి ఒక్క మనిషినీ మళ్ళా కొత్తగా చూడాలన్న
తపనతో, ఒక నూతనోత్సాహంతో వారిని సమీపించాలన్న ఈప్సితంతో, వారిలో ఒక
చిన్నోడిని సంబోధించినట్టు కూడా ఈ కవిత్వంలో కనిపిస్తుంది.
ఒకప్పుడు భక్తికవులు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఈశ్వరుణ్ణిట్లానే మేల్కొల్పే
ప్రయత్నం చేసారు. మన రోజూవారీ వస్తువుల్లో, రాట్నంలో, చేటలో, తిరగలిలో ఒక
సబ్లైమ్ని చూడటానికి కబీర్ ప్రయత్నిస్తే, పువ్వులో, గాలిలో, మబ్బులో, మంచులో
సర్వేశ్వరుణ్ణి చూడటానికి టాగోర్ప్రయత్నించాడు.
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పూర్ణిమ కవిత్వం కూడా ఆ కోవలోదే. అయితే ఆమె మనచుట్టూ ఉన్న
ప్రపంచంలో ఈశ్వరుణ్ణి కాక మానవుణ్ణి మేల్కొల్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. కాని ఆ
మానవుడు ఒక విగ్రహంగా మారకుండా, లేదా తాను చూస్తున్న మానవుణ్ణి ఒక
విగ్రహంగా మార్చకుండా జాగ్రత్త పడటమే ఈ కవిత్వంలోని అత్యంత సమ్మోహనీయ
రామణీయకత.
అందుకనే ఈ కవితలు చదువుతున్నప్పుడు ఆ చిన్నోడు నువ్వే కావచ్చనిపిస్తుంది
నీకు, అయితే బాగుణ్ణనిపిస్తుంది కూడా, కాని కాదని కూడా నీకు తెలుస్తూనే
ఉంటుంది. ‘అవునేమో’, ‘కాదేమో’ అనే ఈ సున్నితమైన భావాలు ఒకదానివెనక ఒకటి
నీ మనసుని రాపాడుతుంటే, నీ హృదయం మీద అట్టకట్టిన పెంకు చిట్లిపోతుంది.
కనీసం క్షణం పాటేనా నీలో సర్వేశ్వరసమానుడైన ఒక మానవుడు మేల్కొంటాడు.

4

సబ్లైమ్ భాషకి

సంబంధించిందా, చైతన్యానికి సంబంధించిందా అని పాశ్చాత్య
తత్త్వశాస్త్రం చాలాకాలమే పెనుగులాడింది. ఒక భావోద్వేగం భాషకి అతీతం
కావడంలోనే సబ్లైమ్ స్ఫురిస్తుందని రొమాంటిసిస్టులు భావించారు. కాని
ఆధునికానంతర చింతకులు చెప్పిందేమంటే, అసలు భాషకి అతీతమైన
భావోద్వేగమంటూ ఒకటి లేదనీ, అలా అనుకోవడం మనసు పన్నే మాయాజాలమనీ,
అట్లాంటి భావోద్వేగమంటూ ఒకటుందని మనసు అనుకోవడం వల్లనే భాషకి
ఆ సొగసు చేకూరుతుందనీ వాళ్ళ వాదం. అభౌతికమైన సౌందర్యమొకటి
ఉంటుందని భావించి ఆరాటపడటం చివరికి భాషకొక భౌతికతను (మెటీరియాలిటీ
ఆఫ్లాంగ్వేజి) సంతరించడంతో ముగుస్తుందని వారు భావించారు.
కాని భారతీయ దృక్పథం మరోలా ఉంది. ఇక్కడ భాష అనే పదానికి బదులు
వాక్కు అనే పదాన్ని ప్రయోగిస్తూ వచ్చారు. వాక్కు మనసునీ, భాషనీ కలుపుకునే
ప్రభవించినప్పటికీ, అది మనసుకీ, భాషకీ అతీతమైంది కూడా. ఋగ్వేదంలోని వాగ్దేవి
సూక్తం (10:15) ప్రకారం వాక్కు self referential. అది నువ్వూ, ఇతరులూ అనే
భేదాలు చెరిగిపోయే ఒక క్షణం, ఒక సాక్షాత్కారం. ప్రతి భారతీయకవీ ‘అమోఘ
మగాధ మచింత్య మమేయమై’ ‘క్షణికమై, శాశ్వతమైన’ ఆ అనుభవం కోసం
తపిస్తూనే ఉంటాడు. అయితే ఆ తపనని ప్రతి కాలంలోనూ, ఎప్పటికప్పుడు అప్పటి
భాషలో చెప్పే కవికోసమే సమాజం ఎదురు చూస్తూంటుంది.
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సరళంగా చెప్పాలంటే, మొదటిది వాక్కు, అది ఆత్మానుభవం, రెండవది, భాష,
అది నీ అనుభవాన్ని నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళతో పంచుకోవడం. ఒకరు కవి కావడానికి
కేవలం భాష సరిపోదు. అన్నిటికన్నా ముందు అతడికి వాక్కు లభించాలి. ఆ పైన,
భాష.
పూర్ణిమకి కావ్యవాక్కు సిద్ధించిందని నేను పూర్తిగా చెప్పలేను గాని, ఏ కవికైనా
జీవితకాల తపఃఫలితంగా చెప్పగల ఆ సంస్కారముందని మాత్రం చెప్పగలను.
అందుకు, ఇదిగో, ఈ భాషనే ఆనవాలు:
‘మనసు రగిల్చి వెలుగునిచ్చే విభుడు
మనిషికెపుడూ వెలితి మిగల్చడు’
‘పుప్పొడి పరిమళాలకన్నా పువ్వుల లాలిత్యాన్ని
పదిలంగా ప్రోదు చేసేవాడివి నీవు’
‘చెపితే కాని అర్థం చేసుకోని చిక్కుల్లో నీవు
చెప్పడానికి భాషరాని నిరక్షరాస్యతలోనేను’
‘ఈప్సితాలకవతలి లోకవాసులం మనం’
‘ఏది రాయాలో ఏది దాయాలో తెలీనప్పుడు
ఎందుకు పదసౌందర్యం పెదవులపై తేనెలూరదని
పదేపదే పలవరిస్తూ నా పై నేనే చిరాకుపడ్డప్పుడు..
అక్షరాలను తీపిగా కసురుతూ మళ్ళీ మళ్ళీ తుళ్ళిపడుతుంటే.’
‘పూర్తిగా పండని దోరపండు నేలను తాకక
తొడిమతో కొమ్మల ఊయల ఊగుతూ
ఊరిస్తున్నట్టు
భావసందోహమేదో పదబంధం కాలేక నే అవస్థ పడుతుంటే..’
‘పూర్ణత్వాన్ని వర్ణించతరమేమోగానీ
శూన్యత్వాన్ని వివరించ వర్ణమాల వీగిపోతుంది’
పదబంధం కాలేని భావసందోహం వల్ల
రాయవలసిందేదో ఇంకా మిగిలే ఉంది
రాసుకున్నదంతా కేవలం ముందు మాటే’

అని అనుకోవడం సమంజసమే కదా!
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అంతిమంగా నేను (సెల్ఫ్), నువ్వు (అదర్), వాడు (భగవంతుడు) అనేవి భాష,

సంస్కృతి కల్పించిన నిర్మాణాలే అనుకున్నా, నేనేమిటో, నువ్వేమిటో ఎప్పటికీ
అంతుచిక్కదనుకున్నా, అంతిమసత్యం semiotic గానో, symbolic గానో తప్ప
శుద్ధరూపంలో మనకెన్నడూ తెలియరాదనీ అనుకున్నా కూడా మనకి అనుక్షణం
జీవితస్పృహ, సహజీవనస్పృహ కలగడం మాత్రం అసత్యం కాదు. బహుశా
అంతిమవిచారణలో నిలబడేది నేనూ కాదు, నువ్వూ కాదు, మన ఇద్దరి మధ్యా ఉన్న
అనుబంధం మాత్రమే. నేను లేక నువ్వు లేవు, నువ్వు లేక నేను లేను.
‘మానవీయప్రేమలు కనుమరుగైతున్న ఈ ప్రపంచాన ఇచ్చుకున్న
సమాధానాలకన్నా గుచ్చుకున్న ప్రశ్నలే ఎక్కువ’ న్న మెలకువ బాధించే వేళ, ‘నేడు
సమస్యల గోడు కాదు, సున్నితత్త్వపు జాడ కావాలి’ ‘అన్న సుకోమలానుభూతి
పూర్ణిమను కవిని చేసింది. అయితే ఆమెకి తెలుసు, ‘ఏదైనా ఒక చేతినుండి ఇంకొక
చేతిలోకి బదిలీనే, కోరి ఊరకున్నదీ లేదు, కొత్తగా పొందినదీ లేదు’ చేసేదల్లా
‘మాధ్యమం నీవై గమ్మత్తుగా నన్ను నేనే ప్రేమించుకోవడం.’
The sublime (ద న్యూ క్రిటికల్ ఇడియం, రౌట్లెడ్జి, 2009) లో పోస్ట్
మాడర్న్సబ్లైమ్ని వివరిస్తూ ఫిలిప్షా ఇట్లా రాస్తున్నాడు:
‘జ్ఞానమే ‘సమస్తం ‘అనుకున్నప్పటికీ, ప్రేమ లేని జ్ఞానం ‘ఏమీ కాదు’. కాని
ప్రేమ అంటే ఏమిటి? జ్ఞానంలాగా కాకుండా ప్రేమ ‘ఎన్నటికీ తరిగిపోనిదే’
అయినప్పటికీ, అది కేవలం ‘ఈ క్షణాన మాత్రమే.. నేనిట్లా అసంపూర్తిగా,
అపరిపక్వంగా ‘ఆశతో, నమ్మకంతో, ప్రేమతో అంటిపెట్టుకున్న’ ఈ క్షణాన
మాత్రమే సంభవిస్తుంది. మరోలా చెప్పాలంటే, ఏదో ఒకటి కొరవడిందని
గ్రహించిన అస్తిత్వానికి మాత్రమే ప్రేమ సాధ్యమవుతుంది. తనకి పూర్తిగా
తెలియదని భావించిన మనిషి మాత్రమే ప్రేమించగలుగుతాడు. కాబట్టి
ప్రేమ, జిజెక్ చెప్పినట్టు, ‘సమస్తజ్ఞానానికీ ఆవలి విషయం కాదు, అసలు
ఏది లేకపోవడం వల్ల సమస్తజ్ఞానమూ అసంపూర్ణమవుతుందో ఆ లేమికి
సంబంధించింది. ఆ అంతిమవస్తువు చుట్టూ ఆవరించిన శూన్య, మార్మిక
పార్శ్వాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండేదే ప్రేమ. ఆ శూన్యమే లేకపోతే మన సమస్త
అస్తిత్వజ్ఞానానికీ అస్తిత్వమే లేదు.’ (పే.146)
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మన నిర్మాణాలన్నీ ప్రతీకాత్మకాలే, అంతిమంగా అక్కడున్నదేదో అది
అవాజ్మానస గోచరం. కాని దానితో మన అనుబంధం మాత్రం ఒక నిత్య నిరంతర
స్పృహ. ‘క్షణమధురిమ, మధురక్షణమహిమ’. దానిలో ఐక్యం కావాలనుకోవడం,
ఒక సంపూర్ణానుభవంకోసం తపించడం ఒకప్పటి మాట. ‘నిజానికి కలయికల కన్నా
ఈ కలబోత కమనీయమైనది’ అనే స్థితికి చేరడమే ఇప్పటి కాలానికి అవసరమైన
మెలకువ.
‘ఆకాశమే జారవిడిచిన ఈ ఆనందపునిచ్చెన’ నా దృష్టికొక ఔన్నత్యాన్ని
చేకూర్చిందని తెలుసుకున్నాను. ఆ అనుభవం మీక్కూడా సంప్రాప్తమవుతుందని
నమ్ముతున్నాను.
2015
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కథాశిల్పం
గొప్ప

కథారచయితలు చాలామంది కథారచన చాలా సులభమనే భావన
కలిగించేటట్టే కథలు రాశారు లేదా చెప్పారు. ఇందుకు ఉదాహరణ, తెలుగులో
కొడవటిగంటి కుటుంబరావు. కథ ఒక ప్రజాస్వామికప్రక్రియగా వికసించడం కోసం,
ఎవరైనా సరే తమ అనుభవాల్ని లేదా తమ అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయాల్ని
సత్వరమే కథలుగా మార్చడం కోసం వాళ్లు కథారచనని సులభప్రక్రియగా, సరళ
విషయంగా చూపించడానికి ప్రయత్నించారు. వాళ్ల ప్రయత్నాలు ఫలించి ఎందరో
కథకులు తలెత్తారు. కథలు కూడా అసంఖ్యాకంగా ప్రభవిస్తూనే ఉన్నాయి. తెలుగులో,
మరీ ముఖ్యంగా 1980 తరువాత, కథావిస్ఫోటమే జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఇంతదాకా
‘ఇతిహాసపుచీకటికోణం అట్టడుగున పడి కనిపించని’ కథలెన్నో ఒక్కసారిగా
తలెత్తాయి. సమాజంలోని ఎన్నో పార్శ్వాలను చిత్రిస్తూ, ఎన్నో సమూహాలకు చెందిన
ఎన్నో కంఠాలు బిలబిలలాడుతూ కథావేదికమీద ఒక్కసారిగా ప్రత్యక్షమయ్యాయి.
ఇది రెండుచేతులా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. మనగురించి మనం మరింత
తెలుసుకోవడానికీ, దానివల్ల మన జీవితాల గురించీ, మన గతం, వర్తమానం,
భవిష్యత్తుల గురించీ మరొక్కసారి పునరాలోచించుకోవడానికీ ఇది నిజంగా గొప్ప
అవకాశం.
కాని ఈ కొత్తసాహిత్య సందర్భంలో నేను గమనిస్తున్న మరొక్కవిషయ
మేమిటంటే, చాలా సందర్భాల్లో కథలు చెప్తున్నవాళ్లు తమ జీవితానుభవాలు ఉన్నవి
ఉన్నట్టుగా చిత్రిస్తున్నారే తప్ప, కథలుగా మార్చడం లేదు. ఎవరైనా కథకుడు తన
జీవితానుభవాన్ని మనకు పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు ఆ అనుభవంలోని కొత్తదనం
వల్లా, అతడు మనకు నేరుగా చెప్తున్న పద్ధతిలోని సూటిదనంవల్లా ఆ రచన మనని
ఆకర్షిస్తూందేతప్ప, దానిలోని కథాబలం వల్ల కాదు. ఒకవేళ అదే కథకులు మళ్లా
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మరొక్కసారి ఆ అనుభవాన్నే చిత్రిస్తే అది మననింకెంతమాత్రం ఆకర్షించే అవకాశం
ఉండదు. అది కలిగించే కుతూహలం ఒక్క పఠనానికి మాత్రమే సరిపోతుంది.
అలా కాక, ఒక కథ మనను మళ్లీ మళ్లీ చదవడానికి ప్రేరేపించేదిగా ఉండాలంటే
కావలసిందేమిటి? ప్రసిద్ధ జర్మన్రచయిత కాఫ్కా కథల గురించి చెప్తూ మరొక ప్రసిద్ధ
ఫ్రెంచి రచయిత ఆల్బర్ట్ కాము మనమా కథలు ఒకసారి చదవడం పూర్తిచేయగానే
మళ్లా వెంటనే రెండవసారి చదవడానికి పూనుకుంటామన్నాడు. తన రచన సర్వశ్రేష్ఠ
సాహిత్యరచనగా మారాలనే ప్రతి రచయితా కలలుగంటాడు. అయితే అసలు ముందు
ఒక రచన సాహిత్యరచనగా మారటమెట్లా? ఇక్కడే కథనానికీ, వార్తాకథనానికీ మధ్య
తేడా ఉండేది. మనం వార్తాపత్రిక తెరవగానే ప్రతిరోజూ అందులో ఎన్నో కథనాలు
కనిపిస్తాయి. వాటిని మనం చదివేయగానే ఆ వార్తాపత్రిక పాతపడిపోతుంది. ఎవరూ
కూడా ఈ రోజు తెల్లవారగానే నిన్నటి వార్తాకథనం చదవడం పట్ల ఆసక్తి చూపించరు.
కాని ఎందుకని ఎడ్గార్ ఎలన్పొ, మపాసా, చెకోవ్, టాగూర్, ప్రేమ్చంద్ కథలు
ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి తరానికీ కొత్తగానే గోచరిస్తున్నాయి?
ఒక వార్తాకథనంనుంచి సాహిత్యకథనాన్ని వేరు చేసేదేమిటి? ఏ లక్షణాల
వల్ల మామూలు అనుభవం కథగా మారుతుంది? ఏ విశిష్టలక్షణాలవల్ల టాల్స్టాయ్
నూరేళ్ల కింద రాసిన ‘విందు తరువాత’ కథ నేడు కూడా కొత్తగా కనిపిస్తోంది?
ఈ అంశాల గురించిన ఆలోచన, చర్చ, విశ్లేషణ, కథాశిల్పం గురించిన చర్చ
అనిపించుకుంటుంది. కాని శిల్పం గురించిన చర్చపట్ల సాహిత్యప్రపంచంలో
ఎక్కువమంది సానుకూలంగా స్పందించరు. అందుకు కారణాలు లేకపోలేదు.
మహాకథకులు కథారచనని చాలా సరళమైన ప్రక్రియగా చూపించినందువల్లే
పదిమందీ కథలు రాయటానికి ముందుకొచ్చారనీ, ఇప్పుడు శిల్పచర్చ కథారచనని
ఓ బ్రహ్మవిద్యగా చూపించే ప్రమాదముందనీ, అందువల్ల కథకులు నిరుత్సాహానికి
లోనవుతారనీ వాళ్ల భయం. కథాశిల్పచర్చ పాండిత్యప్రకర్ష అనీ, అసలు
కథారచన మౌలికంగా సృజనాత్మకకార్యకలాపమనీ, ఏ సృజనాత్మకప్రక్రియకైనా
నియమనిబంధనలు విధించబోవడం సరికాదని కూడా వాళ్లు వాదిస్తారు. అంతేకాక
సమాజంలో ఇంతదాకా అప్రధానీకరణకు గురైన మానవసమూహాలూ, విస్మృత
సమాజాలూ కథల ద్వారా మాత్రమే తమ కంఠాన్ని వినిపించగలుగుతున్నాయనీ,
అలాంటిది ఇప్పుడు వాళ్లముందు కథారచనని ఒక శాస్త్రంగా చూపిస్తే అది వాళ్లను
బలహీనపరచటమే అవుతుందని కూడా వాళ్లు భావిస్తున్నారు. ఈ అనుమానాల్లో,
సంకోచాల్లో కొంత నిజం లేకపోలేదు. కాని సరిగ్గా ఈ ప్రయోజనాలను
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మరింత బలంగా నెరవేర్చుకోవడం కోసమే కథాశిల్పపరిశీలన అవసరమని
నేననుకుంటున్నాను.
దీన్ని ఇలా వివరించవచ్చు. ఉదాహరణకి, ఇంతదాకా తక్కిన సమాజం
పట్టించుకోని లేదా తక్కిన సమాజవిస్మృతికి గురవుతూ వచ్చిన సమూహం
నుంచి ఒక కథకుడు, లేదా కథకురాలు తన జీవితానుభవాన్ని చెప్పటానికి
పూనుకున్నారనుకుందాం. అంటే, ఒక దళితుడు లేదా ఆదివాసి లేదా ఒక సెక్స్వర్కర్
లేదా ఒక వికలాంగురాలు తన జీవితానుభవం పట్ల సమాజందృష్టిని ఆకర్షించటానికి
కథ చెప్పటానికి పూనుకున్నారనుకుందాం. అప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని సూటిగా
చెప్పటం ఒక పద్ధతి. కాని అదే అనుభవాన్ని మరింత హృదయానికి హత్తుకునేటట్టుగా
చెప్పటానికి ప్రయత్నించడం మరో పద్ధతి. సూటిగా చెప్పినప్పుడు కూడా సమాజం ఆ
విషయాన్ని పట్టించుకుంటుంది, ఆ విషయంలోని కొత్తదనంవల్ల. కాని ఇంతలోనే
మరో కొత్త విషయమేదో దాని దృష్టిని ఆకర్షిస్తే, ఈ విన్న విషయాన్ని విన్నట్టే
మరిచిపోతుంది. అలా కాక మనం చెప్పిన విషయం హృదయాన్ని హత్తుకునేలా చెప్తే
సమాజం ఆ విషయాన్ని మరవటం కష్టం. ఈ మధ్యలో అది ఎన్ని విషయాలన్నా
విననివ్వు, ఎన్ని కొత్త సంగతులన్నా దాన్ని ఆకర్షించనివ్వు, కాని ఈ విషయం మాత్రం
దాని మనసులో నాటుకుని ఒక పట్టాన ఊడిరాకుండా లోపల కదలాడుతూనే
ఉంటుంది.
‘హృదయానికి హత్తుకునేలా చెప్పటం’, ఇదెలా? ఈ రహస్యం గురించి
ఆలోచించటమే శిల్పం గురించి ఆలోచించటమన్నమాట. శిల్పమంటే 1920 శతాబ్దాల్లో కథకులు ‘నిర్మాణం’ అనే అర్థంలోనే అర్థం చేసుకున్నారు. వాళ్ల
దృష్టిలో కథాశిల్పం గురించిన చర్చ అంటే, కథానిర్మాణం గురించిన చర్చ. కథలు
ముందు పుట్టి తరువాత కథానిర్మాణం గురించిన ఆలోచనలు పుట్టాయి. అంటే
కథకులు కథలు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్లకు తెలియకుండానే కొన్ని సూత్రాల్నీ, పద్ధతుల్నీ
అనుసరించారన్నమాట. అలాగని ఈ సూత్రాలూ, ఈ పద్ధతులూ గాల్లోంచి
పుట్టుకొచ్చాయని కాదు. 19వ శతాబ్ది కథకులు వివిధదేశాల్లో ఏకకాలంలో ఒకరికి
తెలియకుండా ఒకరు ఇటువంటి అన్వేషణే చేస్తూ వచ్చినప్పుడు, వాళ్ల వెనుక ప్రాచీన,
మధ్యయుగాల మహోన్నత సాహిత్యకృతుల ప్రభావముందని మనం ఇప్పుడు స్పష్టంగా
గుర్తించవచ్చు. అమెరికాలో పో, ఫ్రాన్స్లో బాల్జా, రష్యాలో పుష్కిన్, స్పెయిన్లో
సెర్వాంటిస్, జర్మనీలో గొథె కథారచనకు పూనుకుంటున్నప్పుడు, వాళ్ల వెనుక
సాహిత్యసంస్కారం
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బొకాషియో రాసిన ‘డి కామెరూన్’ ఉంది. బొకాషియో వెనక ‘1001 అరేబియా
రాత్రుల కథలు’ ఉన్నాయి. అరేబియా రాత్రుల కథల వెనుక ‘కథాసరిత్సాగరం’,
కథాసరిత్సాగరం వెనక శాతవాహనకాలంనాటి ‘బృహత్కథ’ ఉన్నాయి. మరొకవైపు
తొలితరం ఐరోపీయకథకుల వెనుక గ్రీకు నాటకాలూ; హోమర్, వర్జిల్, ఓవిడ్,
ఛాసర్ కవిత్వాలు; గోథిక్, సెల్టిక్, స్లావిక్, నోర్డిక్ జానపదగాథలూ ఉన్నాయి.
వీటన్నిటినీ స్పష్టంగా కొంత, అస్పష్టంగా కొంత మేళవించుకుంటూ తొలితరం
కథకులు చిన్నకథ అనే ప్రక్రియకు ప్రాణం పోస్తున్నప్పుడు, వాళ్లు ప్రధానంగా ‘సింగిల్
మోస్ట్ ఎఫెక్ట్’ అన్నదానిమీద దృష్టిపెట్టారు. ఈ సింగిల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ని సాధించడం
కోసం వాళ్లు కథానిర్మాణంలో ప్రాచీననాటకరచనాసూత్రాల్నే అనుసరించారనాలి.
అలా చూస్తే కథారచనానిర్మాణసూత్రాల మూలాలు అరిస్టాటిల్ ‘పొయెటిక్స్’లోనూ,
భరతముని ‘నాట్యశాస్త్రం’లోనూ కనిపిస్తాయి.
కథారచనాశిల్పానికి సంబంధించిన సూత్రాల్ని తరువాతి కాలంలో
క్రోడీకరించిన లాక్షణికులు కథలో ఐదు భాగాలుంటాయన్నారు. మొదటిది, కథా
ప్రారంభం. అంటే ఎత్తుగడ. రెండవది, కథలో మలుపు. దీన్ని నాటకసూత్రాల
ప్రకారం పతాక అనవచ్చు. అంటే క్లైమాక్స్ అన్నమాట. మూడవది, ముగింపు.
నాల్గవది ఎత్తుగడనుంచి మలుపుదాకా సాగే కథనం. ఐదవది మలుపునుంచి
ముగింపుదాకా సాగే కథనం. ప్రతి గొప్ప కథలోనూ కూడా ఈ ఐదు అంశాలూ
స్పష్టంగా గుర్తు పట్టవచ్చు. అయితే ఈ ఐదంశాలూ నాటకంలోనూ, నవల్లోనూ, ఆ
మాటకొస్తే సినిమాలోనూ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఏదో ఒక
కథ మీదనే ఆధారపడతాయి కాబట్టి. కాని తక్కిన ప్రక్రియలకీ, కథకీ మధ్య నుండే
తేడా ఏమిటంటే, కథ ఈ మొత్తం గమనమంతటిలోనూ ఒక్క ఏకైక అంశంమీద
మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది. అందులో మంచినాటకానికి ఉండవలసిన త్రివిధఐక్యాలూ
అంటే వస్తువుకు సంబంధించిన ఏకతా, కాలానికి సంబంధించిన ఏకతా, స్థలానికి
సంబంధించిన ఏకతా చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఈ ఐక్యత ఎంత బిగువుగా
ఉంటే ఆ కథాశిల్పం అంత బిగువుగా ఉన్నట్టు. ఈ ఐక్యతను భంగపరిచే మరే ఇతర
లక్షణాలైనా సరే, అవి ఎంత గొప్పవైనా కూడా, కథాశిల్పాన్ని బలహీనపరిచేవిగానే
మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి కథకుడి శైలి. మహాకథకుడు రాచకొండ
విశ్వనాథశాస్త్రి 1966కు ముందు రాసిన కథల్ని తరువాత రాసిన కథలతో పోలిస్తే,
ఈ విషయం మనకు బాగా బోధపడుతుంది. ఆయన తరువాత రాసిన కథల్లో
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ఆయన ప్రత్యేకంగా రూపొందించుకున్న కథనశైలి ఆయన కథలకు పెద్ద అడ్డంకిగా,
వదుల్చుకోలేని బరువుగా మారడం మనం గమనిస్తాం. కథాశిల్పంలో ఎంతో ప్రజ్ఞ
చూపించిన బుచ్చిబాబు, తరువాత తరువాత కథల్లో పదేపదే చేస్తూ వచ్చిన వర్ణనలు
ఆయన కథాశిల్పాన్ని భంగపరచడం మరొక ఉదాహరణ.
పాత్రల చిత్రణ, సంభాషణలు, సన్నివేశకల్పన, వర్ణన, వివిధవిషయాల మీద
చర్చలు కథలో వివిధ అంశాలనుకుంటే, ఇందులో ఏ ఒక్క అంశమూ కూడా తన
నిర్ణీతపరిధి దాటి విస్తరించకుండా ఉంటేనే ఆ కథలో బిగువు సాధ్యమవుతుంది.
ఇప్పుడు కథలు రాస్తున్న చాలామంది యువతీయువకుల కథల్లో ప్రధానంగా
కనవచ్చే లోపం ఈ వివిధ అంశాలు వాటిస్థాయిని దాటి విస్తరించడమే. వాళ్ల
కథల్లో అయితే విస్తారమైన వర్ణన ఉంటుంది. లేదా సంభాషణలుంటాయి. లేదా
చర్చలుంటాయి. అన్నిటికన్నా కూడా మరింత బలహీనపరిచే విషయం కథ మధ్యలో
కథకుడు కలిగించుకుని తన అభిప్రాయాల్ని మనకు నేరుగా చెప్తుండటం. ఇటువంటి
బలహీనతలవల్ల ఆ కథ మన హృదయంమీద ముద్రించగల సింగిల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్
తేలిపోతుంది. ఆ కథ మనని ఆకర్షించదు.
కథాశిల్పాన్ని భంగపరిచే మరికొన్ని అంశాలున్నాయి. మొదటిది, కథను ఎక్కడ
ఎత్తుకోవాలో అక్కడ ఎత్తుకోకపోవడం. సుదీర్ఘమైన, అప్రస్తుతమైన ఉపోద్ఘాతం
మనను కథలో ప్రవేశించకుండా గుమ్మం దగ్గరే నిలవరిస్తుంది. అలాగే కథని
ఎత్తుకున్నాక, మలుపు దగ్గరకు తీసుకువెళ్లే లోపు కథకుడు ఇటువంటి అప్రస్తుత
విషయాలు చర్చిస్తే అది కూడా మనకు కథలో ఆసక్తి సన్నగిల్లేలా చేస్తుంది. కథలో
మనం మలుపునకు చేరుకున్నాక, ఆ మలుపుని కథకుడు ఎలా పరిష్కరిస్తాడోనన్న
ఉత్కంఠకు లోనవకుండా ఉండలేం. కాని కథకుడు మన ఉత్కంఠతో నిమిత్తం
లేకుండా తన దారిన తాను కథ చెప్పుకుపోతున్నా, లేదా పరిష్కారం వైపు పోకుండా
తాత్సారం చేస్తున్నా కూడా, మనకు ఆసక్తి నశిస్తుంది. కథకుడు చూపించగల పరిణతి
ఇటువంటి సందర్భాల్లోనే బయటపడుతుంది. అతడు కథ చెప్తున్నప్పుడు బహుశా
వాక్యాలు, అక్షరాలూ మాత్రమే కాదు, కాలాన్ని కూడా ఆచి తూచి చూసుకోవలసి
ఉంటుంది.
కథలో వివిధఅంశాలు ఏ మేరకు ఎలా సమకూరాలీ, కథకుడు కథలో
బిగువుని ఎట్లా నిలపగలగాలీ అన్నది తెలుసుకోవటానికి మనం పూర్వకథకుల
కథల్ని అధ్యయనం చేయటంతప్ప మరొక మార్గం లేదు. ప్రసిద్ధకథకులు కూడా తమ
సాహిత్యసంస్కారం
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కథారచనల సూత్రాల్ని ప్రాచీన జానపదకథలనుంచీ, ఈసపు నుంచీ, పంచతంత్రం
నుంచీ తెలుసుకున్నామనే చెప్పటం గమనించదగ్గది. అందుకనే మహాకథకుడు
జార్జ్ లూయీ బోర్హెస్ తన కొన్ని మెలకువలు ఐస్లాండ్ జానపదకథల్నుంచి
తెలుసుకున్నానని చెప్పినప్పుడు, నాకు ఆ మాట ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు.
కథాశిల్పం గురించిన మెలకువలు కథాశిల్పచర్చవల్లా, వివిధ కథానిర్మాణాలను
అధ్యయనం చేయటం వల్లా, గొప్ప కథల్ని పోల్చి చూడడం వల్లా తెలుస్తాయి. కాని
వీటన్నిటికన్నా కూడా ఈ మెలకువ ఏ కథకుడికి ఆ కథకుడు తానై స్వయంగా
పొందవలసింది. ఇందుకుగాను ప్రతి కథకుడూ తనకుతాను కొంత హోంవర్క్
చేసుకోవలసి ఉంటుంది. తనను ప్రేరేపిస్తున్న అంశాన్ని ముందు తనకు ఎలా
స్ఫురిస్తే అలా రాసేయటం మంచిది. అప్పుడు ఆ రాతప్రతిని ముందు పెట్టుకుని
దానిలో కథానిర్మాణానికి సంబంధించిన సూత్రాలు సరిగా పని చేస్తున్నాయో
లేదో విశ్లేషించుకోవాలి. అప్పుడు మళ్లా దాన్ని తిరిగి రాసుకోవాలి. అలా తిరిగి
రాసుకున్నప్పుడు ఆ కథ కలిగించగల సింగిల్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ను మరింత గాఢంగా
తీర్చిదిద్దే అవకాశం దొరుకుతుంది. దీన్ని మనం చిత్రకళలో ఫోకల్ పాయింట్తో
పోల్చవచ్చు. చిత్రలేఖనసూత్రాల ప్రకారం ఒక చిత్రలేఖనంలో సందర్శకుడి దృష్టి
ప్రధానంగా ఫోకల్ పాయింట్ మీదే ఉంటుంది. చిత్రలేఖనంలోని తక్కిన అన్ని
అంశాలూ కూడా సందర్శకుడి దృష్టిని ఫోకల్ పాయింట్ మీదకు మళ్లించటానికి
సహకరించేవిగానే ఉండాలి. అలా కాక చిత్రలేఖనంలో ఏ అంశమైనా ఫోకల్
పాయింట్ నుంచి దృష్టిని మరల్చేదిగా ఉంటే, అది ఆ చిత్రలేఖనసౌందర్యాన్ని
భంగపరిచేదిగానే లెక్క. అలాగే కథకుడు కూడా తన కథలో సింగిల్మోస్ట్ఎఫెక్ట్ను
బలహీనపరిచేదేదైనా సరే, దాన్ని గుర్తించి త్యజించితీరవలసి ఉంటుంది. కొన్ని
కొన్ని వర్ణనలు, కొన్ని కొన్ని అభిప్రాయాలు వాటికై అవి ఎంతో బాగుండవచ్చు.
కాని అవి కథాకేంద్రానికి పాఠకుణ్ణి చేరవేసేవిగా లేకపోతే, వాటిని తప్పక తొలగించి
తీరవలసిందే.
ఎత్తుగడ, మలుపు, ముగింపుల మీద ఆధారపడ్డ కథానిర్మాణం ఒక ఆధునిక
నిర్మాణమనీ, కథ ఆ చట్రంలో ఇమడవలసిన అవసరం లేదనీ కూడా కథకులు
మరోవైపు వాదిస్తూనే వచ్చారు. 19వ శతాబ్ది కథకుల మీద 20వ శతాబ్ది కథకులు
పెద్ద తిరుగుబాటే చేశారు. ముఖ్యంగా, కథలో సంభవించే మలుపు కథలో
భౌతికంగా సంభవించే మలుపు కాదనీ, అది ఆ కథలో ఏదో ఒక పాత్ర మనఃస్థితిలో
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సంభవించే హఠాత్పరిణామమనీ, ఆ పరిణామాన్ని పాఠకుడికి పరిచయం
చేయటమే కథాప్రయోజనం కావాలనీ మలితరం కథకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
దాన్నే జేమ్స్జాయ్స్ ‘ఎపిఫని’ అన్నాడు. కథ ముగించేటప్పటికి పాఠకుడు ఏదో ఒక
సాక్షాత్కారానికి లోను కావాలనీ, ఆ సాక్షాత్కారం ఒక సత్యానికో, సౌందర్యానికో,
ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికో సంబంధించి అయి ఉంటుందని జాయ్స్ అన్నాడు. 1950
తరువాత పోస్ట్మాడ్రన్ కథకుడు ఈ రకమైన భావాలకు కూడా స్వస్తి పలికాడు.
డేవిడ్ బార్తెల్మి, జాన్బార్త్, ఇటాలొ కాల్వినొ వంటి అత్యాధునికరచయితలు కథలో
ఇతివృత్తాన్ని పూర్తిగా త్యజించారు. ఇతివృత్తరహితకథ అనేది మన ఊహకందని
విషయం. కాని పాఠకుడి పైన సింగిల్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ చూపించటానికి ఇతివృత్తమే
అవసరం లేదనేది వారి వాదన.
ఇతివృత్తమే లేని కథని మనం ఆకృతితో నిమిత్తం లేని చిత్రలేఖనంతో
పోల్చవచ్చు. చిత్రలేఖనంలో ఆకృతితో నిమిత్తంలేని చిత్రలేఖనాన్ని మనం
నైరూప్య చిత్రలేఖనంగా పిలుస్తున్నాం. రూపప్రధాన చిత్రలేఖనానికి వర్తించే
సూత్రాలు నైరూప్యచిత్రకళకు వర్తించవనే ఆధునికచిత్రకారులు వాదించారు.
పికాసో, డుచాంప్, మేటిస్సే వంటి ఆధునిక చిత్రకారులు చిత్రలేఖనశాస్త్రం మీద
విరుచుకుపడుతున్నప్పుడు, ఆ సంరంభంలో వారి మాటలు నమ్మదగ్గవిగానే ప్రపంచం
భావించింది. కాని నిదానంగా ఆలోచించిన మీదట, ఆధునికచిత్రకారులు ఆకృతి
(ఫార్మ్) ని త్యజించగలిగారే తప్ప, అమరిక (పాటర్న్) ను త్యజించలేకపోయారనీ,
ఆకృతికి వర్తించే సూత్రాలే అమరికకు కూడా వర్తిస్తాయనీ ఈ నాడు మనం
గ్రహించగలుగుతున్నాం. అసలు ఆకృతిలోని ఆకర్షణ, ఆకృతిలోని రేఖల ఆకర్షణ
కాక, అమరికలోని రేఖల అమరికలవల్ల కలిగే ఆకర్షణ అని నేడు మనకి బోధ
పడుతున్నది. అందువల్ల ఇప్పుడు ప్రపంచమంతటా డిజైన్ గురించిన ఆలోచన
కొనసాగుతున్నది. అది చిత్రలేఖనం కావచ్చు, భవననిర్మాణం కావచ్చు, లేదా
ఉద్యానవనం కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. దాన్ని ఆకర్షణీయంగా రూపొందించడానికి
దాని డిజైన్ గురించి పరిశీలించాలన్న ఆలోచన నేడు ప్రపంచమంతటా పెద్దఎత్తున
కొనసాగుతున్నది.
ఇదే సూత్రాన్ని మనం కథారచనకు కూడా వర్తింపచేయవచ్చు. కథలో ఇతివృత్తం
ఉన్నా, ఇతివృత్తం లేకపోయినా ఆ కథ సాధించగల సింగిల్మోస్ట్ఎఫెక్ట్ప్రగాఢంగా
ఉండడానికి మనం డిజైన్ సూత్రాల్ని కథారచనకు అనువర్తించి చూడవచ్చు. ఇలా
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చూడటం ఆసక్తికరంగా కూడా ఉంటుంది. ఒక డిజైన్ ఆకర్షణీయంగా ఉందా,
లేదా అని చూడడానికి మనం ఐదు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి. మొదటిది ఆ డిజైన్లో
ఏకత్వం, సమతౌల్యం ఉన్నాయా, లేదా? రెండవది, ఆ డిజైన్లో వివిధ అంశాలమధ్య
సమతూకం ఉందా, లేదా? మూడవది, ఆ డిజైన్లో వివిధాంశాల మధ్య ఉండవలసిన
అంగాంగీణ నిష్పత్తి సరిగా ఉందా, లేదా? నాల్గవది, ఆ డిజైన్లో వివిధ అంశాలమధ్య
ఉండవలసిన విభేదం విస్పష్టంగా ఉందా, లేదా, నొక్కి చెప్పవలసిన అంశాలు నొక్కి
చెప్పబడ్డాయా లేదా? ఇక ఐదవ అంశం ఆ డిజైన్లో లయాత్మకత ఉందా లేదా?
ఈ సూత్రాల గురించి తెలుసుకున్నాక నేను కుతూహలం కొద్దీ, టాల్స్టాయ్
‘విందు తరువాత’ కథని ఈ సూత్రాల ప్రకారం పరిశీలించటానికి పూనుకున్నాను.
ఆశ్చర్యమేమిటంటే, ఆ కథలో వివిధ అంశాలమధ్య అమరిక ఎంతో స్పష్టంగా
అత్యాధునిక డిజైన్ సూత్రాలకి అనుగుణంగా ఒదిగిపోయింది. అదే సమయంలో
ఆ కథ ఆధునికకథానిర్మాణసూత్రాలయిన ఎత్తుగడ, మలుపు, ముగింపులకు
కూడా అనుగుణంగా సరిపోయింది. అంటే నాకు బోధపడ్డదేమంటే, ఆధునిక
కథాసూత్రాలకీ, అత్యాధునిక డిజైన్సూత్రాలకీ మధ్య ప్రాయికంగా ఏమీ తేడా లేదని.
ఇతివృత్తం ఉంటేనే గొప్ప కథ అవుతుందని అనడం ఎంత పొరపాటో, ఇతివృత్తం
లేకపోతేనే గొప్ప కథ అవుతుందని అనడం కూడా అంతే పొరపాటు. సౌందర్యం
దృశ్యంలో లేదు, దర్శనంలో ఉంది. గొప్ప దార్శనికుడు తన దార్శనిక సౌందర్యాన్ని
వస్తువుమీద ఆరోపించి మనకొక దర్శనాన్ని కలిగిస్తాడు. అప్పుడు మనం ఆ దర్శనం
ఆ వస్తువులో మాత్రమే ఉందనిగాని, లేదా ఆ దార్శనికుడిలో మాత్రమే ఉందనిగానీ
చెప్పటం పొరపాటే అవుతుంది. మనం చెప్పగలిగిందల్లా ఆ దర్శనం ఆ సృజనలో
ఉందని మాత్రమే. ఉదాహరణకి ఆధునికచిత్రకళకు ‘తండ్రి’గా, ‘తల్లి’గా ప్రసిద్ధి
చెందిన షెజానె చిత్రాలు చూడండి. ఆయన చిత్రించింది కొన్ని బల్లలు, కొన్ని గిన్నెలు,
కొన్ని పళ్లు, పళ్లాలు మాత్రమే. అవే రోజువారీ వస్తువులు మనం రోజూ చూస్తూనే
ఉన్నా, వాటిని మనం చూసినవి చూసినట్టే చిత్రించినా, షెజానె సాధించిన దర్శనాన్ని
మాత్రం సాధించలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే వాటిని షెజానె చూసిన దృష్టి వేరు,
మనం చూస్తున్న దృష్టి వేరు. ఇదే సూత్రం టాల్స్టాయ్కథకి కూడా వర్తిస్తుంది.
ఈ నాటి యువతీయువకులు కథలు రాయటానికి ఉత్సాహపడుతున్నవారు
గొప్ప కథలు చదివితేనే గొప్ప కథలు రాస్తారని నేను చెప్పబోవటం లేదు. శ్రీపాద
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సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారికి ఇంగ్లీషు రాదు, ఆయన ప్రసిద్ధ యూరోపియన్ కథలేవీ
చదవలేదు. కాని ఆయన రాసిన కొన్ని కథలు సర్వశ్రేష్ఠకథలుగా రూపొందడానికి
అదేమీ అడ్డంకి కాలేదు. అలాగని విస్తృత సాహిత్యపరిచయం లేకపోతేనే మంచి కథలు
రాస్తారని అనడం కూడా పొరపాటే. నాకేమనిపిస్తుందంటే, శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి
దర్శనంలోనే అంతర్గతంగా కథాసూత్రాల అపూర్వజ్ఞానముంది. అది స్వతఃసిద్ధంగానే
ఆయన కథల్లో బయటపడింది. అటువంటి ప్రతిభ అందరికీ సాధ్యం కాదు.
చాలామంది కథకులు - ముఖ్యంగా మనలాంటి వాళ్లు - ఆ సూత్రాలు అధ్యయనం
చేసి నేర్చుకోవలసినవే. అటువంటి సాధన చెయ్యడం వల్ల కథలకు ఎటువంటి
బలం చేకూరుతుందో మనం చాసో కథలు చూసి తెలుసుకోవచ్చు. మనం కూడా
అటువంటి సాధన చేపట్టగలిగితే మన కథలకి కూడా బలం చేకూరుతుంది. అప్పుడు
వాటిని పాఠకులు కలకాలం తమ హృదయాల్లో నిలుపుకోడానికి ఇష్టపడతారు.
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కథల్ని ధిక్కరించే కథలు
తెలుగులో కథ చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రక్రియగా మారింది. ప్రతి ఏటా ఎన్నో

కథలు, ఎన్నో సంకలనాలు, ప్రతి రోజు సోషల్నెట్వర్కింగ్సైట్లలో ఎన్నో చర్చలు.
కాని ఎక్కువ కథలు ప్రక్రియాపరంగా సాంప్రదాయికమైన ఆధునిక కథాధోరణిలోనే
వస్తున్నాయితప్ప, ప్రయోగాత్మకంగానూ, ప్రత్యామ్నాయపద్ధతుల్లోనూ వస్తున్నవి
చాలా తక్కువ. యూరప్లో 19వ శతాబ్ది చివరినుంచే సాంప్రదాయిక కథనం
పట్ల అసంతృప్తితో ఎందరో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయిక
కథాధోరణి వాస్తవికవాదాన్ని సమర్థించేదిగా ఉన్నందువల్లా, జీవిత వాస్తవికత మనం
అనుకుంటున్నట్లుగా లేదన్న స్ఫురణ వల్లా, రియలిజం మీద తిరుగుబాటుగా ఎన్నో
వాదాలూ, ప్రయోగాలూ వచ్చాయి. వాటిలో పూర్వకాలపు పారబుల్ను ఆధునిక
పారబుల్గా రాయడం కూడా ఒకటి.
‘రియలిజం’ అంటే మనిషి వైయక్తికస్ఫురణలకు అతీతంగా బయట ఒక
ప్రపంచం ఉందనీ, దానికి కొన్ని కొలతలున్నాయనీ, దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తప్ప,
విడివిడిగా వ్యక్తులు అనుభవిస్తున్న భావావేశాలు అర్థం కావనీ భావించడం. కాని
బయట ఉందనుకుంటున్న ప్రపంచం, దాని కొలతలు మన ఉమ్మడి నమ్మకాలు
తప్ప, బయటి వాస్తవికతకు నిరపేక్షమైన అస్తిత్వమంటూ ఏదీ లేదని ఎందరో
తత్త్వవేత్తలూ, కళాకారులూ, రచయితలూ భావించారు. బయటిప్రపంచపు ఆబ్జెక్టివిటి
వ్యక్తి తాలూకు సబ్జెక్టివిటి కన్నా భిన్నంగా ఉండే అవకాశం లేదని వాళ్లు వాదించారు.
అందువల్ల ఒక వ్యక్తి బయటి ప్రపంచాన్ని తనదైన ధోరణిలో చూసి చెప్తున్నప్పుడు, అది
మరొక వ్యక్తికి పూర్తిగా బోధపడే అవకాశం ఉండదు. అందులో ఎంతో కొంత అర్థం
కాకుండానూ, మార్మికంగానూ ఉండడం తప్పనిసరి. అటువంటి స్వీయదర్శనాన్ని
వివరించుకోవటానికి రచయితలకు పారబుల్చక్కని ఉపకరణంగా మారింది.
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పారబుల్ఫేబుల్కాదు, ఎలిగరి కాదు, ఎగ్జంప్లమ్కాదు. పారబుల్లక్షణాల్ని
నిర్వచించటానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో విమర్శకులు దాన్ని చాలాసార్లు ఫేబుల్గాను,
ఎలిగరిగాను కుదించే ప్రయత్నాలు లేకపోలేదు. కాని సాధారణ నీతికథ లేదా ఒక
ఉదాహరణ కథ మనకి పూర్తిగా అర్థమయిపోతాయి. పారబుల్విశిష్టత అట్లా పూర్తిగా
అర్థంకాకపోవడంలోనే ఉంది. అలా అర్థం కానందువల్ల మనం దాన్ని తిరిగి తిరిగి
చదవకుండా ఉండలేం. ఆ రకంగా అది మనల్ని వేధిస్తుంది. ఇలా వేధించడంలోనే
ఆ సాహిత్యప్రక్రియలోని గతిశీలతను, విప్లవాత్మకతను మనం చూడవలసి ఉంటుంది.
తక్కిన కథాప్రక్రియలు బయటి వాస్తవాన్ని ఉమ్మడినమ్మకాల ప్రకారం అంగీకరిస్తూ,
దాన్ని వివరించడానికీ, విశ్లేషించడానికీ ప్రయత్నిస్తుంటే పారబుల్ కథకులు మాత్రం
అసలు బయటి వాస్తవాన్నే, అంటే మన ఉమ్మడినమ్మకాల్నే, ప్రశ్నిస్తూపోతారు.
పారబుల్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది బైబిల్లో క్రీస్తు చెప్పిన కథలు. అది
పారబుల్ పూర్వకాలపు రూపం. అయినా కొన్ని కథల్లో క్రీస్తు అత్యంత ఆధునిక
కథకుడుగా మనకు కనిపిస్తాడు. ఉదాహరణకి ఈ కథ చూడండి: (లూకా 16: 1-30)
‘ఒకప్పుడొక సంపన్నుడి దగ్గర ఒక గుమాస్తా ఉండేవాడు. అతడు
ఆ సంపన్నుడి సరుకులు వృథా చేస్తున్నాడని అతడి మీద ఫిర్యాదు వచ్చింది.
అప్పుడా సంపన్నుడు అతణ్ణి పిలిచి, ‘నువ్వు రాస్తున్న ఖాతాలు ముగించేసి
నాకు చూపించు. ఇకమీదట నువ్వు నా గుమాస్తాగా ఉండక్కర్లేదు’ అన్నాడు.
అప్పుడా గుమాస్తా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి. నాకు పొలం దున్నే శక్తిలేదు,
అడుక్కోవడానికి సిగ్గేస్తోంది. సరే, నేనేదో ఒకటి చేసి మళ్లా మనుషులు
నన్ను తమలో కలుపుకునేలాగ చేసుకోవాలనుకున్నాడు. అప్పుడు తన
యజమాని దగ్గర అప్పుతీసుకున్నవాళ్లందర్నీ ఒక్కొక్కరినీ పిలిచాడు. వాళ్లల్లో
మొదటివాడిని ‘నువ్వు మా యజమానికి ఎంత అప్పు పడ్డా’వనడిగాడు. ‘వంద
లీటర్ల నూనె’ అన్నాడతడు. ‘అయితే ఇదిగో ఈ కాగితాలు తీసుకో. దీనిమీద
యాభై అని రాసెయ్యి’ అన్నాడు. అలాగే మరొకణ్ణి ‘నువ్వెంత అప్పుపడ్డా’వని
అడిగాడు. ‘వందసేర్ల గోధుమ’లన్నాడతడు. ‘అయితే ఇదిగో నువ్వీ కాగితం
తీసుకుని, దీనిమీద ఎనభై, అని రా’యన్నాడు. ఈ సంగతి తెలియగానే
అతడి యజమాని ఆ అవినీతి గుమాస్తా బుద్ధికుశలతను అభినందించకుండా
ఉండలేకపోయాడు. వెలుగును కోరుకుంటున్న తరానికి చెందిన మనుషుల
కన్నా ఈ ఐహికప్రపంచానికి చెందిన మనుషులు మరింత తెలివైనవాళ్లని
గ్రహించండి.’
సాహిత్యసంస్కారం
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క్రీస్తు చెప్పిన ఈ కథ రెండువేల ఏళ్లుగా సువార్తల వ్యాఖ్యాతల్ని కలత పెడుతూనే
ఉంది. ఆయన తన శిష్యుల్ని సుగుణవంతులుగా రూపొందించే క్రమంలో ఒక
దుర్గుణాన్ని ఉదాహరణగా ఎందుకు చూపించాడు? కాని ఈ కథలో ఉపదేశం కన్నా,
ఆవేదనే ఎక్కువుంది. ఇక్కడ క్రీస్తు ఒక ప్రవక్తకన్నా కూడా, ఒక కథకుడిగా ఎక్కువ
ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతున్నాడు.
తక్కినవాళ్లకి ఏదో ఒక దారి చూపించడం ఏ రచయితకీ కష్టమైన పని కాదు.
కాని అటువంటి దారి అంటూ ఒకటుందని నమ్మడం కష్టమైనప్పుడు? మనం
చూపిస్తున్న ప్రతిదారిలోనూ, బైరాగి అన్నట్టుగా, ‘కృతకశక్తుల పూజనం’ లేదని
నమ్మడమెలా? సిద్ధాంతాన్ని కాకుండా సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్న ప్రతి రచయితా ఏదో
ఒక దశలో పారబుల్ రచయిత కాకుండా ఉండలేడు. కిర్క్గార్డ్ తాత్త్వికరచనల్లో
పారబుల్తొంగిచూడటానికి కారణమిదే. ఈ పారబుల్చూడండి:
ఒకప్పుడు కోరింత్ నగరాన్ని ముట్టడించడానికి ఫిలిప్ చక్రవర్తి పూనుకోగానే
ఆ నగరంలో ఉన్నవాళ్లంతా తమను తాము రక్షించుకోవడానికి హడావుడిగా
రకరకాల ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. కొంతమంది ఆయుధాలు పదును
పెట్టారు. కొంతమంది రాళ్లు పోగుచేయడం మొదలుపెట్టారు. కొంతమంది
గోడలు మరమ్మత్తు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇదంతా చూస్తున్న డయోజనిస్
కూడా తన ఒంటిమీద దుప్పటి తొందరతొందరగా మడిచి తన స్నానంతొట్టెని
వీథుల్లో ముందుకీ వెనక్కీ జరుపుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. ఎంతో దీక్షగా
అతడు చేస్తున్న పనిని చూసి అతడేం చేస్తున్నాడని అడిగినవాళ్లతో తాను
కూడా తక్కిన వాళ్లలాగా ఎంతోకొంత హడావుడి చేయాలనుకుంటున్నాననీ,
లేపోతే తక్కినపౌరులంతా కష్టపడుతుంటే తానొక్కడూ సోమరిగా కనిపించే
ప్రమాదం లేకపోలేదనీ అన్నాడు.

కథ గురించి మనమేర్పరచుకున్న సాంప్రదాయికభావాలు ఎంత బలమైనవంటే,
పై పేరాగ్రాఫుని మనమొక కథగా అంగీకరించనేలేం. కాని పై కథలో పారబుల్
తాలూకు సారాంశమంతా ఇమిడి ఉంది. బయటిప్రపంచంలో మనం మన దైనందిన
జీవితం సజావుగా నడవడం కోసం ఎటువంటి నమ్మకాలు ఏర్పరచుకుని, మనకి
మనం ఎటువంటి కథనాలు చెప్పుకుంటూ మనని మనం నమ్మించుకుంటున్నామో,
మన కథకులు కూడా దాన్నే ప్రతిబింబిస్తున్నారు. మన ప్రయత్నాల్లోని డొల్లతనాన్ని
డయోజనిస్లాగా మనకి వెల్లడి చేసేవాడే నిజమైన కథారచయిత. అతడట్లా వెల్లడి
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చేయాలంటే, పారబుల్ కన్నా శక్తిమంతమైన ఉపకరణం మరొకటి లేదు. బహుశా
ఆ విషయంలో పారబుల్కు సమానమైంది వచనకవిత మాత్రమే. అందుకనే
‘టేల్స్ఆఫ్విజ్డమ్: వన్హండ్రెడ్మోడ్రన్పారబుల్స్’ (1995) సంకలనం చేసిన
హోవార్డ్ ష్వార్జ్ పారబుల్కీ, ప్రోజ్పోయెంకీ మధ్య ప్రాయికంగా తేడా లేదన్నాడు.
అయితే వచనకవితలో అనేక మెటఫర్లకు అవకాశం ఉండగా పారబుల్మాత్రం ఒకే
ఒక్క మెటఫర్చుట్టూ తిరుగుతుందన్నాడు.
పారబుల్ని అత్యంత శక్తిమంతమైన ప్రక్రియగా మార్చిన ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా
పారబుల్స్మీద రాసిన పారబుల్చూడండి:
వివేకవంతుడు మాట్లాడే మాటలు పారబుల్స్లాగా ఉంటాయనీ, మనకున్న
ఒకేఒక్క దైనందిన జీవితంలో అవెంతమాత్రం ఉపయోగపడవనీ చాలామంది
ఫిర్యాదు చేస్తూంటారు. వివేకవంతుడు ‘పదండి’ అంటున్నప్పుడు నిజానికి
మనం ఎంతోకొంతదూరం ముందుకు నడవాలనీ, అందువల్ల నిజంగా
ఉపయోగముంటే అలా నడవడం మనకేమంత కష్టం కాకపోయినప్పటికీ,
దానర్థం నిజానికి వాస్తవంగా ముందుకు నడవడం కాదనీ, అదేదో ఒక
అద్భుతమైన ప్రయాణం కావాలని ఆయన సూచిస్తున్నాడనీ, అదేమిటో
దాదాపుగా మనకు తెలియందేననీ, అలాగని దాన్నతడు ఇదీ అని
నిర్దిష్టంగా వివరించలేకపోతున్నాడనీ, కాబట్టి మనకతడు ఏ విధంగానూ
సహాయపడలేకపోతున్నాడనీ అర్థం. పారబుల్స్అన్నీ నిజంగా చెప్పేదేమిటంటే,
మనకర్థం కానిది మనకర్థం కానిదేనని. ఆ సంగతి మనకింతకుముందే
తెలుసు. కాని మనం రోజూ పడక తప్పని ప్రయాస మాట? అది వేరే సంగతి.
ఈ విషయం గురించే ఒకప్పుడొకతడిలా అన్నాడు: ‘నీకెందుకింత ఉదాసీనత?
నువ్వు నిజంగా పారబుల్స్ని అర్థం చేసుకోగలిగి ఉంటే, నువ్వే పారబుల్గా
మారిపోయి దాంతో నీ రోజువారీ చికాకులనుంచి బయటపడిపోయుండేవాడివి
కదా!’
దానికి మరొకడన్నాడు: ‘ఈ మాట కూడా ఒక కథలాంటిదే, చూడు పందెం
కడుతున్నాను’.
మొదటివాడన్నాడు: ‘నువ్వు నెగ్గావు’.
రెండవవాడన్నాడు: ‘కాని ఏం లాభం? నేను నెగ్గింది కథలోనే’.
మొదటివాడన్నాడు: ‘లేదు, నువ్వు నెగ్గింది వాస్తవప్రపంచంలో, కథలో
నువ్వోడిపోయావు.’
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వాస్తవప్రపంచంలో నెగ్గడం కూడా ఒక కథలాంటిదే కాబట్టి నిజమైన కథ
వాస్తవప్రపంచపు కథనాల్ని ధిక్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సత్యాన్వేషి అయిన
కథకుడు అటువంటి కథాధిక్కారం చేయటంకోసమే కథలు రాస్తాడు. జీవితమంతా
ఒక సంఘవ్యతిరేకశక్తిగా ముద్రపడి ఆకలితో జైల్లో మరణించిన రష్యన్ కథకుడు
డానిల్ఖార్మ్స్రాసిన ఈ పారబుల్చూడండి:
హఠాత్తుగా నేననుకోనిదొకటి జరిగింది: 7, 8 వీటిలో ఏది ముందొస్తుందో
మర్చిపోయాన్నేను.
నా పక్కింటివాళ్ల దగ్గరికెళ్లి వాళ్లేమనుకుంటున్నారో అడిగాను. వాళ్లు
కూడా ఆ లెక్కపెట్టుకునే వరుస మరిచిపోయామన్నారు. నేనాశ్చర్యపోయాను.
వాళ్లు 1, 2, 3, 4, 5, తరువాత 6 దాకా లెక్కపెట్టగలిగారు కానీ, ఆ తరువాత
ఏమొస్తుందో మర్చిపోయారు.
మేమంతా వీథి చివర కిరాణాదుకాణానికి వెళ్లి అక్కడ గల్లాపెట్టె దగ్గర
కూర్చున్న గుమాస్తానడిగాం. ఆ గుమాస్తా అంతదాకా నోట్లో కరచిపెట్టుకున్న
చిన్న సుత్తి బయటకు తీసి, ముక్కు, మూతి తిప్పుకుంటూ విషాదంగా
మందహాసం చేసి, ‘ఎన్నిసార్లయితే 7 తరువాత 8 వస్తుందో అన్నిసార్లూ
8 తరువాత 7 వస్తుంది కదా!’ అన్నాడు.
మేం సంతోషంగా తలూపి ఆ దుకాణం నుంచి బయటికి
పరిగెత్తాం. కాని అతడి మాటలు మళ్లా గుర్తు చేసుకోగానే అందులో ఏదో
తిరకాసుందనిపించగానే మళ్లా మూగబోయాం.
మేమేంచేయాలి? పార్కుకెళ్లాం. చెట్లు లెక్కపెట్టడం మొదలుపెట్టాం.
కాని 6 దగ్గరికి చేరగానే మాలో మాకు గొడవ మొదలైంది. కొందరు తరువాత
7 వస్తుందన్నారు. కొందరు 8 వస్తుందన్నారు.
మేమట్లా చాలాసేపే వాదించుకున్నాంగానీ, ఇంతలో పార్కు
బెంచిమీంచి ఒక చిన్నపిల్లవాడు కిందపడి దవడ విరగ్గొట్టుకున్నాడు. దాంతో
మేం మా వాదన మర్చిపోయాం.
అప్పుడు మేమంతా ఇంటికెళ్లిపోయాం.

ఇటువంటి కథల్ని తెలుగులో చూడటం ఎప్పటికి సాధ్యమవుతుంది? ఒకప్పుడు శ్రీశ్రీ
ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేయకపోలేదు. ’గాలిదారాల దేవతావస్త్రాలు’, ‘పెద్దాపురం
ముదనష్టం’ వంటి రచనల్లో ఆయన పారబుల్ రాయటానికి సాధన చేసినట్టు
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కనిపిస్తుంది. కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, రావిశాస్త్రి కూడా గల్పికల పేరిట
ఇటువంటి ప్రయోగాలు కొన్ని చేయకపోలేదు. కాని రానురాను కథారచయితలు
సాంప్రదాయికవాస్తవికతను చిత్రించడంలోనే కూరుకుపోయారుతప్ప, తమ
స్వీయదర్శనాన్ని కథలుగా చెప్పి బయటి ప్రపంచం చెప్పుకుంటున్న కథల్ని ధిక్కరించే
ప్రయత్నం చేయటం మానేశారు. బహుశా తాము చూస్తున్నదాన్ని ధైర్యంగా నలుగురికీ
చెప్పగలిగే మనుషులు పుడితేనే అట్లాంటి కథలు కూడా పుడతాయనుకుంటాను.
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ఒక మనిషి ముఖచిత్రం
‘వైక్కం మహమ్మద్ బషీర్ కథలమీద సమీక్ష రాయాలి, ఏవైనా నాలుగు మాటలు

చెప్ప’మని నా మలయాళ మిత్రురాలొకామెను అడిగాను. ఆమె రెండు మాటలు
చెప్పింది. మొదటిమాట: ‘బషీర్లో నాకు నచ్చేదేమిటంటే ఆయన రాసిన పుస్తకాలు
చిన్నపిల్లలకు కూడా అర్థమవుతాయి. కాని ప్రతి ఒక వాక్యంలోనూ ఎంత దార్శనికత
ఉంటుందంటే, దాన్ని పండితులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగని
ఆ రచనలు చదివి ఆనందించడానికి ఆ దార్శనికత తెలియాల్సిన పని లేదు’ అని. ఆమె
వెంటనే ఓ ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చింది. ‘బాల్యకాలసఖికథలో ఒక చిన్నపిల్లవాడు
ఒకటి ఒకటి కలిస్తే పెద్ద ఒకటవుతుంది అంటాడు. ఈ మాట వినగానే మనకు
నవ్వొస్తుంది. రచయిత చిన్నపిల్లల మనస్తత్త్వాన్ని భలే పట్టుకున్నాడనిపిస్తుంది. కాని
కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఈ వాక్యం తాత్త్వికంగా చాలా లోతైన వాక్యమనిపిస్తుంది. ఒక
నది మరొక నదితో కలిసిందనుకో, అప్పుడవి రెండు నదులు కావు కదా, పెద్ద నదిగా
మారతాయి కదా!’ అంది.
ఆమె మాటలు వింటూంటే కొందరు రచయితలు కొన్ని భాషాసాహిత్యాలకు
మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉంటారేమోననిపించింది. ఉదాహరణకి చలంలాంటి రచయిత
మనకి భారతదేశంలో మరే సాహిత్యంలోనూ కనబడడు. గాంధీజీలాంటి రచయిత
ఒక్క గుజరాతీకి మాత్రమే ప్రత్యేకం. ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధికసంఖ్యలో గిరిజన తెగలు
నివసిస్తుంటారో, అక్కణ్ణుంచి మాత్రమే ఒక గోపీనాథ మొహంతిలాంటి రచయిత
ప్రభవిస్తాడు. అలాగే, ఒక వైక్కం మహమ్మద్ బషీర్ (1908-1994) ఒక్క
మలయాళ సాహిత్యానికి మాత్రమే ప్రత్యేకం.
పరశురాముడు పైకి లేపాడని చెప్పుకునే భూభాగం మీద, హిందువులు
ప్రధానస్రవంతిగా కొనసాగే సమాజంలో, అల్పసంఖ్యాక ముస్లిం జీవితంనుండి పుట్టి
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పెరిగిన రచయిత ఆయన. భాషలో ఎనభైశాతానికి పైగా పదజాలం సంస్కృతంమీద
ఆధారపడే మలయాళంలో, ఒక గురజాడలాగా, పూర్తి మట్టివాసన కొట్టే సాధారణ
వాడుకభాషలో రచనలు చేసినవాడు. దాదాపు అర్ధశతాబ్దపు సాహిత్యకృషిలో
ఆయన రాసింది మొత్తం 13 నవలలు, 13 కథాసంపుటాలు. 2,200 పేజీలు
మించని రచనాసర్వస్వం. కాని, ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు భారతదేశరచయితల్లో
ఒక భారతి, ఒక టాగోర్, ఒక ప్రేమ్చంద్, ఒక గురజాడతో సమానమైన స్థానాన్ని
పొందాడు. ఎందుకని? ఇప్పుడు హైదరాబాద్బుక్ట్రస్ట్తెలుగులోకి అనువదింపచేసి
తీసుకువచ్చిన ‘బషీర్ కథలు’ చదివితే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు చాలా సులభంగా
దొరుకుతుంది.
బషీర్కథలు ఒట్టి కథలు కావు, అవి ఒక రకంగా ఆయన అనుభవాలు, ఆయన
కుటుంబకథలు, ఆయన పుట్టిన పెరిగిన సమాజం కథలు. ఈ సంపుటంలోని 21
కథలూ పూర్తి చేయగానే మనమొక నిజమైన మానవుణ్ణి కలుసుకున్నట్టనిపిస్తుంది.
ఆగ్రహం, దుఃఖం, జీవితపరిమళాలతో పాటు ఈ మనిషెవరో మాటాడుతుంటే
మనకెందుకో ఒకటే నవ్వొస్తూంటుంది. ఆ నవ్వు మళ్లా ఎక్కడో మనని తీవ్రమైన
విచారంలోకి తీసుకుపోయి పడేస్తుంది. బషీర్ కథల్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువదించిన
వి. అబ్దుల్లా ఒక మాట రాసాడు:
మీరా కథల్ని మళ్లీ మళ్లీ చదవకుండా ఉండలేరు. ఆ కథలు చదువుతూ మీ
కళ్ళమ్మట నీళ్లొచ్చేంతగా నవ్వుకుంటారు. ఇంతలోనే మీకు తెలియకుండానే
రచయిత మిమ్మల్నేడిపిస్తున్నాడని మీకు తడుతుంది. మీకు చాలా ఇబ్బందిగా
అనిపిస్తుంది. పాతుమ్మా మేక కథనే తీసుకోండి, ఆ కథ చదువుతున్నంతసేపూ
మీరు గడియారం పెండ్యులంలాగా నవ్వులకీ, కన్నీళ్ళకీ మధ్య, మళ్లీ కన్నీళ్ళకీ,
నవ్వులకీ మధ్య ఊగుతూనే ఉంటారు.
(పూవన్బనానా అండ్అదర్స్టోరీస్, ఓరియంట్లాంగ్మన్, 2009, పే.11)

బషీర్ను చదువుతున్నప్పుడు, మనం మర్చిపోయిన మానవత్వం,
నిజాయితీ, నిష్కలషత్వం లాంటి గుణాలన్నీ నెమ్మదిగా మనలో బయటికి రావడం
మొదలుపెడతాయి. ఆ మనిషి ఒక పరుసవేది. ఎటువంటి మనిషి కాకపోతే,
వైక్కంలో ఇంగ్లీషు మీడియం స్కూల్లో చదువుకోమని పంపిస్తే, 16 సంవత్సరాల
వయస్సులో, వైక్కం సత్యాగ్రహం (1924) కోసం వచ్చిన గాంధీజీని ఒక్కసారి తాకి
చూడాలని అంతగా ఉవ్విళ్ళూరతాడు! తాకి ఊరుకున్నాడా? ఆ క్షణమే సమస్తం
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వదిలేసాడు. స్కూలుకి పోవడం కన్నా సత్యాగ్రహం ఆశ్రమానికి పోయిరావడాన్నే
ఎక్కువ ప్రేమించాడు. పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాడు. తిరువాన్కూరు సంస్థానంలో
సత్యాగ్రహం చేయడానికి అవకాశం లేదని, కోజికోడ్ పోయి సత్యాగ్రహం
చేయాలనుకున్నాడు. జైలుకి వెళ్లాడు. జైలునుంచి బయటికొచ్చి ఎనిమిదేళ్లపాటు
హిమాలయాలనుంచి ఆఫ్రికా దాకా తిరిగిన చోటు తిరక్కుండా తిరిగాడు.
చేనేతకారుడిగా, జ్యోతిష్కుడిగా, వంటమనిషిగా, కాపలాదారుగా, సేవకుడిగా,
గొర్రెలు కాచుకునేవాడిగా, సూఫీసాధువుగా, సన్యాసిగా- ఎత్తని అవతారం లేదు,
చెయ్యని ఉద్యోగం లేదు. తిరిగి మళ్లీ ఇంటికి రాగానే అరెస్టు వారంటు. మళ్లీ
మరొకసారి జైలు. జైలునించి బయటపడేటప్పటికి, మానసిక ఉన్మాదం. ఈ సారి
పిచ్చాసుపత్రికి. తుపానుపట్టిన సముద్రంలాగా ఘూర్ణిల్లిన ఆ యౌవనదినాలన్నీ
అయిపోయాక, ఏభయ్యోపడిలో పడ్డాక, పెళ్లి, ఇద్దరు పిల్లలు, భర్తగా, తండ్రిగా, కొత్త
పాత్రలు, ‘బేపూర్సుల్తాన్’గా మూడున్నర దశాబ్దాలు ప్రశాంతమైన గృహజీవితం.
నా మిత్రురాలు చెప్పిన రెండోమాట ఏమిటంటే ‘బషీర్ రచనలు కాలంతో
పాటు కొత్తగా అనిపిస్తాయి. ఆయన మొట్టమొదటి కథ ‘ప్రేమలేఖనం’ (1943)
ఇప్పుడు మళ్లీ చదివితే, అందులో స్త్రీపురుషసహజీవనం గురించీ, ఎవరూ మరొకరి
మీద పెత్తనం నెరపని ఆదర్శజీవితం గురించీ, స్త్రీల సాధికారికత గురించీ ఎన్నో కొత్త
ఆలోచనలు కలుగుతాయి’ అని. నిజమే. ఆ కథలో ఇవి చాలా మామూలు వాక్యాలే.
కాని, చూడండి.
‘అలా రైలు మూడు స్టేషన్లు దాటి ఆగింది. పెట్టెలో వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. నాల్గో
స్టేషను దగ్గర ఆగినప్పుడు కేశవన్నాయర్టీ కోసం చూసాడు. సారమ్మ కాఫీ
కావాలంది. కేశవన్ నాయర్ టీ కావాలన్నాడు. మాటా మాటా పెరిగింది.
చివరికి సారమ్మ టీ, కేశవన్ నాయర్ కాఫీ తాగారు. తెల్లారింది. రైలు ఒక
వంతెన దాటుతోంది. వంతెన కింద బంగారు నది ప్రవహిస్తూంది. కాఫీ, టీ
గొడవను వాళ్లు మరిచిపోయారు’

బషీర్ ముస్లిం. మలబారు ముస్లింల జీవితం గురించి రాసాడు. అరబిక్లో
ఖొరాన్ అధ్యయనం చేసాడు. కాని ఆయన ముస్లిం మాత్రమే కాదు. పదహారేళ్ల
తొలియవ్వనంలో, యువకులు యువతుల ప్రేమకోసం పరితపించేవేళ, ఆయన
గాంధీతో ప్రేమలో పడ్డాడు, సత్యాగ్రహం చేసాడు, జైలుకి వెళ్లాడు, కాని కాంగ్రెసువాది
కాదు. భగత్ సింగ్లో తన పోలికలు చూసుకున్నాడు. భావాల్లో, భాషలో
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సమూలవిప్లవం అనుభవించాడు. కాని రివల్యూషనరీ కాదు. బీదరికం, ప్రేమ, తనకు
కలిగిందేదో ఆ కాస్తా నలుగురితో కలిసిపంచుకోవడం కోసమే జీవించాడు, దాన్నే
రాసాడు, కాని కమ్యూనిస్టు కాడు. స్త్రీపరిమళాన్ని ప్రాణప్రదంగా ఆస్వాదించాడు.
కాని పూవన్ బనానా కథ చదివితే, ఆడవాళ్ళను ద్వేషిస్తున్నాడా అనిపిస్తుంది.
ఆయన ఫెమినిస్టు కాడు, యాంటిఫెమినిస్టు కూడా కాడు. పైకి విరుద్ధంగా కనిపించే
ఈ అంశాలన్నిటినీ, ఈ జిగ్సా పజిల్ని జాగ్రత్తగా పేర్చుకుంటూ పోతే, అత్యంత
విశ్వసనీయుడైన, అత్యంత ప్రేమాస్పదుడైన ఒక మనిషి ముఖచిత్రం సాక్షాత్కరిస్తుంది.
ఆయన్ని కేరళసమాజమెలా ప్రేమించిందో మనం కూడా అలానే ప్రేమించడం
మొదలుపెడతాం.
ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా, ఆయన మనలో నిద్రపోతున్న నిష్కపటమానవుణ్ణి
మేల్కొల్పుతాడు. అవును, మనం కూడా ఒకప్పుడు, మన బాల్యంలోనో,
తొలియవ్వనంలోనో ఇంత నిర్మలంగానూ ఉండేవాళ్లం, ఇప్పుడెందుకెలా
అయిపోయాం? మనకి ఏడుపొస్తుంది. ‘అమ్మ’ కథ (అది కథ కాదు, ఆయన జీవితమే)
చదవడం ముగించగానే నాకు నిజంగానే ఏడుపొచ్చేసింది. బషీర్, నేను కూడా నీలా
బతకాలంటే, నీలా రాయాలంటే, చెప్పు, ఏం కావాలి? ఏం వదులుకోవాలి?
నాలాంటివాళ్ళు అసంఖ్యాకంగా ఉన్న తెలుగుసమాజం, తెలుగు సాహిత్య
సమాజం తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన కథలివి.
2012
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ఈతకోట సుబ్బారావుగారి ‘కాశీబుగ్గ’ కథల సంపుటి మీ చేతుల్లో ఉంది. ఇందులో

పదహారు కథలున్నాయి. ఈ కథలన్నీ ఆసాంతం చదివాక మీకు ఎంతో కొంత
అశాంతి కలుగుతుంది. ఈ అశాంతి ప్రయోజనమేమిటి? ఇటువంటి అశాంతి
లేకుండా మీ రోజువారీ జీవితం ప్రశాంతంగా సాగిపోవడమే మంచిదేమో కదా!
చూస్తూ, చూస్తూ మనస్సును కలతపరిచే అనుభవాన్ని మనం చేజేతులా ఎందుకు
ఆహ్వానించాలి?
కానీ ఇటువంటి అనుభవాన్ని ఆహ్వానించక తప్పదు. ఇటువంటి కథలు మళ్లీ
మళ్లీ మనం చదవకతప్పదు. ఇటువంటి కథల్ని మనకోసం రచయితలు మళ్లీమళ్లీ
రాయకతప్పదు. అన్నిటికన్నా ముందు ఈ కథల ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఇవి
జీవితం మనమనుకున్నంత సజావుగా లేదని చెప్పటమే. సజావుగా లేదని మనకు
తెలిసినా, ఎక్కడో మనల్ని మనం నమ్మించుకుంటూ, మభ్యపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం
కాబట్టి, ఈ కథల లక్ష్యం మనల్ని మన భ్రమాన్వితసుఖం నుంచి బయటపడేయటమే.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన మహాసాహిత్యమంతా కూడా, ముఖ్యంగా,
కథాసాహిత్యం ఇట్లాంటి సత్యం చెప్పటంకోసమే ప్రభవిస్తూ వచ్చింది. మృత్యువు
ఎదుట ముఖాముఖి నిల్చున్నప్పుడు మనిషి దాన్ని ఎన్నివిధాల తప్పించుకోవాలో
అన్నివిధాలా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మరే ప్రత్యామ్నాయమూ లేని
క్షణాన, లేదని నిశ్చయంగా తెలిసిన క్షణాన, చివరి ప్రయత్నంగా కథలు చెప్పడానికి
పూనుకుంటాడు. అరేబియా రాత్రుల కథలు చూడండి. ఆ కథాపరంపర ముఖ్య ఉద్దేశం
ఏమిటి? తెల్లవారితే తప్పని మృత్యువుని మరొకరోజుకి, ఆ మీదట మరొకరోజుకి అట్లా
వెయ్యిన్నొక్కరాత్రులు వాయిదా వేసుకుంటూ వెళ్లడమే కదా! ‘ది అరేబియన్ నైట్స్’
(ద మోడ్రన్ లైబ్రరీ, 2001) కి రాసిన అత్యంత స్ఫురణాత్మకమైన ముందుమాటలో
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ప్రసిద్ధరచయిత్రి ఎ.ఎస్. బ్యాట్ ఈ విషయాన్నే మరింత వివరంగా చర్చించింది.
చివరికి తన వ్యాసం ముగిస్తూ, ఆమె ఇలా రాసింది:
‘1994లో సారాజవేలో బాంబుల వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు ఆంస్టర్డా
 మ్లోని
రంగస్థల కార్యకర్తలబృందం కథలు చెప్పే ప్రక్రియ మొదలుపెట్టింది. యుద్ధం
జరుగుతున్నంత కాలం, ప్రతి శుక్రవారం సారాజవేలోని నాటకశాలల్లోనూ,
మొత్తం యూరోపు అంతటా, ఏకకాలంలో వివిధ ఐరోపారచయితల
కథల్ని బహిరంగంగా చదివి వినిపించడం ఆ కార్యక్రమ ఉద్దేశం.
విధ్వంసానికి ఎదురుగా కథాకథనాన్ని మోహరించడం ఆ ప్రణాళిక ఉద్దేశం.
వాస్తవమృత్యువుకు ఎదురుగా ఊహాత్మకజీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి చేసిన
ప్రయత్నమది. ఆ ప్రయత్నం వల్ల మానవజీవితాలు రక్షింపబడలేకపోవచ్చు,
కానీ అద్భుతమైన జీవశక్తి పొంగిపొర్లే అవకాశం లభించింది. దాని వెనుక
వెయ్యిన్నొక్కరాత్రుల కథలున్నాయి. దానిముందు నూతన మహా సహస్రాబ్దం
నిలిచిఉంది. అందుకని ఆ ప్రాజెక్టును షహ్రాజాదె, 2001 అన్నారు.’

2

ఈతకోట సుబ్బారావుగారి కథలు గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ మాటలే

గుర్తొస్తూన్నాయి. ఈ కథలు మరణిస్తున్న మనుషుల్ని బతికిస్తాయని చెప్పలేం.
బతుకుతున్న మనుషుల్ని మరణం నుంచి ఆపగలుగుతాయని కూడా చెప్పలేం.
కానీ మరణం మనమీద విధించగల శాసనం నుంచి కొంతసేపయినా ఇవి మనల్ని
తప్పిస్తాయి. బయట జీవితం బాగాలేదని నిష్కర్షగా చెప్పేయటంతో ఈ కథకుడు
మనల్ని మన భ్రమాన్వితజీవితం నుంచి బయట పడేస్తున్నాడు. మనం భ్రమ నుంచి
బయటపడతాం కాబట్టి, సమస్యనుంచి తప్పించుకునే మరేమార్గమూ మనకు దొరకదు
కాబట్టి, మనం నేరుగా సమస్య ఎదుట నిలబడతాం కాబట్టి, మనకి తెలియకుండానే
మనలో గొప్ప జీవశక్తి పొటమరించటం కనిపెడతాం.
ఈ కథలన్నిటి వెనుకా నేపథ్యమొక్కటే. మారుతున్న పరిస్థితులు,
కుటుంబవిలువల స్థానంలో వ్యాపారవిలువలు బలపడటం, పిల్లలు వదలిపెడుతున్న
తండ్రులు, వృద్ధాశ్రమాలు, పిచ్చాసుపత్రులు, కార్పొరేటు ఆసుపత్రులు, సమాజం
కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసినవాళ్లని తిరస్కరించే సమాజం, మట్టికీ, మట్టివాసనకూ
దూరమవుతున్న జీవితం. ఈ జీవితంలోని వివిధ సంఘటనల్ని బ్లడ్ సాంపిల్స్లాగా
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ఈ రచయిత పట్టుకొచ్చాడు. ఏ సాంపిల్ని పరిశీలించినా సామాజికదేహం
రోగగ్రస్తంగా ఉందనీ, రక్తం క్రిమిపూరితంగా మారుతోందనీ తెలియటానికి అట్టేసేపు
పట్టదు.
కొన్నిసందర్భాల్లో ఈ నిష్ఠురసత్యం మనకు దుర్భరంగా కూడా అనిపించకపోదు.
ఉదాహరణకి ‘కాశీబుగ్గ’ కథనే చూడండి. ఆ కథలో ఇద్దరు పిల్లలు అడవిలో
తప్పిపోయి రాత్రంతా అడవిలోనే ఉండిపోతారు. పొద్దున్న వెతికి చూసేటప్పటికి వాళ్లు
క్షేమంగా ఆడుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ కనబడతారు. ఆ కథను ముగిస్తూ, రచయిత
ఇట్లా అంటాడు:
‘నాకు తెలిసి పిల్లలపైన లైంగికదాడి చేసే అవలక్షణం అడవికి లేదు.
స్వార్థప్రయోజనాల అత్యాశలో పడి ధనవంతులబిడ్డల్ని కిడ్నాప్చేసి
డబ్బు సంపాదించుకోవాలనుకునే వక్రబుద్ధి అడవికి లేదు. కిడ్నీలు, కళ్లూ
అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకునే దుష్టఆలోచన అడవికి లేదు. అడవి ఎవరినీ
ద్వేషించదు. ప్రేమించిన అమ్మాయిల ముఖాలపైన యాసిడ్చల్లదు. నిలువునా
పెట్రోలుపోసి సజీవదహనం చేయదు. ఫ్యాక్షన్ కక్షలతో బాంబులు విసరదు.
అందుకే ఆ పిల్లలిద్దరూ క్షేమంగా బతికున్నారు.’

అయితే ఇటువంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మనం మనజీవితాన్ని ఒక్కక్షణం
తలచుకొని, నిట్టూర్చి ముందుకుపోతాం. ఇటువంటి నిట్టూర్పువల్ల ఒనగూడగల
ప్రయోజనమేముంటుంది? మామూలుగా ఎవరైనా ఇటువంటి మాటలు చెప్పినప్పుడు
జరిగేదంతేనేమో? కానీ అవే మాటలు ఒక కథగా మనం విన్నప్పుడు మనం కేవలం
నిట్టూర్పుతో ఆగిపోలేం. ఆ కథలు మనలో ఎక్కడో ఒక వత్తిని వెలిగిస్తాయి.
అంతదాకా చీకటిగానూ, దిక్కుతెలియకుండానూ ఉన్న ఒక అవ్యక్తపార్శ్వంలో కొంత
అలజడి మొదలవుతుంది. ఆ అలజడి మనని దారివెతుక్కోవడం కోసం ముందుకు
నెడుతుంది.
అట్లా దారి వెతుక్కునే ఆలోచనలు కూడా మళ్లా కథలుగానే రూపొందుతాయి.
‘కొత్తమనిషి’ అన్న కథలో చూడండి. సంపన్నుడైన ఒక యజమాని తన
కుటుంబసభ్యులతో కాలం గడపడం కన్నా, డబ్బు సంపాదించడమే ముఖ్యంగా
జీవిస్తాడు. అతడికి పాతికేళ్లకు పైగా డ్రైవరుగా పనిచేసిన వ్యక్తి కేవలం డ్రైవరుగా
మాత్రమేకాక, స్నేహితుడుగా, సహచరుడుగా జీవించిన వ్యక్తి తన మనవడితో
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ఆడుకోవడం కోసం ఉద్యోగం కూడా మానేస్తాడు. అది ఆ యజమాని జీవితంలో
చాలా మార్పు తెస్తుంది. అతడు కూడా మొదటిసారి తన వ్యాపారజీవితాన్ని
వదలిపెట్టి, తన కుటుంబంతో గడపడం ముఖ్యమనుకుంటాడు. అప్పుడతడు తన
డ్రైవరువద్దకు వెళ్లి తనలో వచ్చిన మార్పు చెప్పినప్పుడు ఆ డ్రైవరు ‘అంటే పెద్దాయనా!
నీకు కరెంటును ముట్టుకోవాలనిపించిందన్న మాట. ఈ కరెంటు తగిలిందంటే చివరి
శ్వాస వరకూ విడవదు’ అంటాడు. ఈ మాట ఒక కథకుడు మాత్రమే చెప్పగల మాట.
కథనకుతూహలం లోంచి మాత్రమే ఇట్లాంటి సత్యం ఆవిష్కారం కాగలుగుతుంది.

3

సారాజవేమీద

బాంబులు వర్షిస్తున్నప్పుడు ఏకకాలంలో యూరోపు అంతటా
ప్రతి శుక్రవారం కథలు చెప్పుకున్నట్టే, ఇప్పుడు కూడా ఆంధ్రదేశమంతటా ప్రతి
పట్టణంలోనూ కథకులు కథలు చెప్తున్నారు. పులిలాగా పొంచివున్న కఠోరవాస్తవం
ఎదుట వ్యక్తులుగా, బృందాలుగా కథకులు నిర్విరామంగా కథలు చెప్తూనే ఉన్నారు.
చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఒకరినొకరు ఓదార్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఒకర్నొకరు
బలపరచుకుంటూ ఉన్నారు.
ఈతకోట సుబ్బారావుగారి ‘కాశీబుగ్గ’ కథలు కూడా ఆ మహాప్రయత్నంలో
ఒక భాగంగా, ఒక కంఠంగా, ఒక కథనపరంపరగా మనముందుకొచ్చాయి. వాటిని
రెండుచేతులా స్వాగతిద్దాం.
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బా
రహమతుల్లా రాసిన ‘బా’ కథ మొదటిసారి ఏదో ఒక వార్షికకథాసంకలనంలో

చదివాను. అలా చదివినప్పటి అనుభూతి నాకిప్పటికీ తాజాగానే అనిపిస్తూ
ఉంది. మొదటిసారి చదివినప్పుడూ, మళ్లా ఎంతో కాలం తరువాత ఇప్పుడు
మళ్లా చదివినప్పుడూ కూడా కథ చివరికొచ్చేటప్పటికి ఏదో బెంగా, లోపల గుండె
రుద్ధమైపోయిన భావనా కలుగుతూనే ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు, ఇంకా జీవితంపట్ల
అమాయకత్వం వీడిపోని రోజుల్లో, ప్రేమ్చంద్ కథలు చదివినప్పుడు ఇటువంటి
భావనే తోచడం నాకు బాగా గుర్తుంది.
ఆ తరువాత ఒకసారి ఎక్కడో సాహిత్యసమావేశం సందర్భంగా రహమతుల్లా
తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఈ కథ గురించీ, నాకున్న
ఆలోచనల్ని ఒక్కసారిగా చెప్పేశాను. అలా ఏం చెప్పానో మొత్తమంతా గుర్తులేదు
కానీ, ఒకటిమాత్రం బాగా గుర్తుంది. అదేమంటే, కథ పైకి చాలా నిరాడంబరంగా,
స్వానుభవాన్ని ప్రకటిస్తున్న సరళచిత్రణగానే ఉన్నప్పటికీ, అందులో అంతర్లీనంగా
గొప్పకథల్లో కనవచ్చే శిల్పం కూడా కనిపిస్తోందని అన్నాను. బహుశా ఆ మాటలు
గుర్తు పెట్టుకునే రహమతుల్లా ఇప్పుడు ఆ కథ గురించి నా అభిప్రాయాన్ని
రాతపూర్వకంగా కోరుతున్నాడనుకుంటాను.
‘బా’ కథ నిజానికి కథ కాదు, జీవితం. ఎవరికైనా తన తండ్రి మరణించినప్పటి
అనుభవం మామూలు అనుభవం కాదు. తమ తల్లిదండ్రులు మరణించాక ఎవరికైనా
వెంటనే కలిగే అనుభవం ఏమిటంటే తమ బాల్యం అంతరించిపోయిందనీ,
తామొక్కసారిగా పెద్దవాళ్లైపోయారనీ. ప్రతి కొడుకూ తన తండ్రి బతికున్నంతకాలం
చాలా భద్రంగా, నిమ్మళంగా ఉంటాడు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏది జరిగినా,
ఏ ఉపద్రవం సంభవిస్తున్నా అదేమీ తెలియకుండానే జీవితం గడిపేస్తాడు. కానీ తండ్రి
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పోయిన తరువాత జీవితం అలా ఉండదు. ఏ చిన్నిపాటి ప్రమాదానికైనా ఎంతో
తల్లడిల్లి ఎంతో అభద్రతకు లోనవుతుంటాడు. ఇదొక పార్శ్వం. ఒకవేళ తన తండ్రి
జీవించిన జీవితం కాయకష్టంతోనూ, రేపెలాగడుస్తుందన్న చింతతోనూ గడిచిఉంటే,
నేడు తన జీవితం తన తండ్రి బతికివున్నప్పటికన్నా ఒకింత సౌకర్యవంతంగా
గడుస్తున్నట్లనిపిస్తే, అటువంటి వాళ్లకి తమ తండ్రి గురించిన జ్ఞాపకంవెంటనే
అనిర్వచనీయమైన బాధకూడా స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నో అసమానతలతో,
సందేహాలతో, అన్యాయాలతో కూడుకున్న ప్రపంచంలో ఏవో కొన్ని సత్యాలకూ,
విలువలకూ అంటిపెట్టుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించిన తండ్రులగురించి వాళ్ల పిల్లలకి
కలిగే స్ఫురణను కన్నీళ్లతో తప్ప, మరోభాషలో రాయలేం.
‘బా’ కథలో ఒక్క తండ్రి కాదు, ముగ్గురు తండ్రులున్నారు. ముగ్గురు
కొడుకులున్నారు. ప్రతి కొడుక్కీ ప్రతి తండ్రి గురించిన జ్ఞాపకం ఒక్కలాంటిదే.
అందుకనే ‘బా’ కథ చదవగానే నాకు మా నాన్నే గుర్తొచ్చాడు. ‘బా’లో జంగ్లి బండి
నడిపాడు. మా నాన్న బండి నడపకపోయినా, బతుకుబండి నడపడంకోసం అంతే
సంఘర్షణననుభవించాడు. రేపెలా గడుస్తుందన్న చింత ఒక పులిలాగా ఎప్పుడూ మా
ఇంటి పక్కనే పొంచి ఉండేది. దాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఆయన భయంతో ఉక్కిరిబిక్కిరై,
నిస్సహాయత్వంతో కూడిన కోపంతో మా అందరిమీదా విరుచుకుపడేవాడు.
‘ఈ బండి ఎలా నడుస్తుంది?’, ‘ఈ బండి ఎలా నడుస్తుంది?’ అని ఆయన పైకి గట్టిగా
అడుగుతుండే ప్రశ్న, నిజానికి ఆయన తనను తాను అడుగుతున్న ప్రశ్నగానే మాకు
వినబడేది. మా చిన్ననాటి మా ఇంట్లో, కరెంటులేని ఆ గ్రామంలో, వానాకాలపు మబ్బు
ముసురుకున్నప్పుడల్లా ఆయన అలా ప్రశ్నించుకుంటున్నప్పుడు కనుచూపుమేరంతా
గాఢాంధకారం వ్యాపించిఉండేది. ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ల తరువాత జీవితంలో మాకు
స్తిమితం చిక్కాక, జీవితం కొంత సౌకర్యవంతంగా కుదురుకున్నాక, ఆ రోజులు
గురించి తలుచుకుంటే, రహమతుల్లా కథల గురించి అతడి కొడుకు మేరాజ్
అనుకున్నట్లే ‘బాధ, కొన్నిసార్లు ఎవరిమీదనో కోపం కలుగుతుంటాయి’.
రహమతుల్లా ‘బా’ కథాసంపుటి, ‘మా’ కథాసంపుటి పంపినా కూడా నేను
‘బా’ కథ తప్ప మరే కథా చదవలేదు. చదవగలనని కూడా అనుకోలేను. ఆ కథల్లో
ఎటువంటి జీవితం చూడవలసివస్తుందోనన్న భయం, ఆ జీవితం నాలో ఏ జ్ఞాపకాల్ని
రేకెత్తిస్తుందో... అందువల్ల అకారణంగా ఎటువంటి బాధ, ఎటువంటి నిస్సహాయత్వం
నన్ను చుట్టుముడతాయోనని భయం.
2010

సాహిత్యసంస్కారం

231

దేవుడిచ్చిన తమ్ముడు
సుంకోజి దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ కథలు చదవగానే నాకు గోర్కీ గుర్తొచ్చాడు.
చాలాకాలం కిందట, నేను చదివిన గోర్కీ కథల తెలుగు అనువాదంలో ‘మానవుడి
జననం’ అనే కథ గుర్తొచ్చింది. మనుషులు ప్రతిరోజూ, ప్రతిక్షణం పుడుతూనే
ఉంటారుకానీ ‘మనిషి’ పుట్టడం చాలా అరుదుగా జరిగే పని. ముఖ్యంగా,
సమాజం పాతవ్యవస్థనుంచి కొత్తవ్యవస్థలోకి రూపాంతరం చెందే సంధికాలాల్లో
మనిషి పుట్టే అవకాశముంటుంది. అయితే ఆ సంధికాలాల్లో సరైన దిశానిర్దేశం
జరగకపోతే, మనిషికి బదులు ఆ పుట్టేవాడు రాక్షసుడిగామారే ప్రమాదం కూడా
ఉంటుంది. గొప్ప విప్లవకాలాల్లో మనిషి సంపూర్ణమానవుడిగా రూపుదిద్దుకునే ఆశ
కలుగుతూ, ఆ విప్లవకాలాల పర్యవసానదశలో రాక్షసవ్యవస్థలు రూపుదిద్దుకోవడం
ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచి విప్లవం తరువాతా, సోవియట్రష్యాలో స్టాలిన్కాలంలో, చైనాలో
సాంస్కృతికవిప్లవం రోజుల్లో, భారతదేశంలో స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాతా
మనం చూశాం, చూస్తూనే ఉన్నాం. విప్లవం వికసించే రోజుల్లో, జాతీయోద్యమాలు
రూపుదిద్దుకుంటున్న రోజుల్లో ఎంతో ఆశావహంగా కనిపించిన మనిషి, ఆ తరువాత
రాక్షసుడిగా ఎందుకు మారాడు, మారుతున్నాడు?

ఇందుకు సంబంధించి ఎన్నో కారణాలు మనం వెతకవచ్చు, వివరించవచ్చు.
కాని నాకు ప్రధానంగా కనిపించేది మాత్రం ఒకటే. అదేమిటంటే, విప్లవానికి
ముందూ, బానిసత్వకాలంలోనూ మనుషులు తాము మానవత్వానికి దూరమయ్యారని
తెలుసుకోవడం వల్ల తిరిగి తమ మానవత్వాన్ని సాధించుకోవడానికీ, మనుషులు
కావటానికీ ప్రయత్నిస్తారు. ఆ క్రమంలో వివిధరకాల ఉద్యమాలు, సిద్ధాంతాలు,
పోరాటపద్ధతులు రూపుదిద్దుకుంటాయి. మనుషులు బానిసత్వం నుండి
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బయటపడ్డారంటే, రాజకీయ ఆర్థికస్వాతంత్య్రాల్ని సాధించుకున్నారంటే, అందుకు
అన్నిటికన్నా ముందు, వాళ్లు మనుషులుగా పడ్డ తపనా, తపస్సూ ప్రధాన
కారణాలు. ఆ క్రమంలో వాళ్లు ఏర్పరచుకున్న సిద్ధాంతాలూ, పోరాటవ్యూహాలూ
అవి ఎంత గొప్పవైనా వాటిస్థానం ద్వితీయమే. కాని ఒకసారి రాజకీయస్వాతంత్య్రం
సముపార్జించుకున్నాక, కొత్తతరాలు ప్రభవించడం మొదలయ్యాక వాళ్లు తాము
మనుషులుగా చేయవలసిన పోరాటాన్ని పక్కనపెట్టి, సిద్ధాంతాలకీ, అంతకుముందు
అనుసరించిన పోరాటవ్యూహాలకీ ప్రాధాన్యమివ్వడం మొదలుపెడతారు. అందువల్ల
వాళ్లు తమ ముందు తరాల్లోలా తాము కూడా మరో బానిసత్వానికి లోనవుతారు.
అయితే ముందుతరాలు అనుభవించిన బానిసత్వం సామాజికబానిసత్వం మాత్రమే.
ఒక సమాజంగా వాళ్లు బానిసత్వంలో గడిపినా, మనుషులుగా వాళ్లు తమ
మానసికస్వాతంత్య్రాన్ని నిలుపుకుంటూనే ఉన్నారు. కాని ఈ కొత్తరకం బానిసత్వం
ప్రధానంగా మానసికం.
అందువల్ల ఈ బానిసత్వం నుంచి విముక్తి అంత తొందరగా దొరికేది
కాదు. ఉదాహరణకి భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం రాకముందు జ్యోతిబా ఫూలే,
వివేకానందుడు, టాగూర్, గాంధీ, అరవిందుడు, గిడుగు రామ్మూర్తి, అంబేద్కర్
వంటివారు బానిసదేశంలోనే పుట్టినప్పటికీ, మానసికంగా స్వతంత్రులుగా
జీవించారు. తమ చుట్టూ ఉండే మనుషుల్ని స్వతంత్రులుగా తీర్చిదిద్దడానికి
కృషిచేశారు. అటువంటి స్థాయి మనుషులు స్వాతంత్య్రానంతర భారతదేశంలో
మనకి కనిపించకపోవటానికి కారణం, మనం ఆయా ప్రముఖుల భావాల్ని అనుసరిస్తే
చాలనుకోవడం. అందుకని స్వాతంత్య్రానంతరం వివేకానందుడు, గాంధీ, అంబేద్కర్
వంటి వారు ప్రభవించడానికి బదులు వివేకానందుడి రచనల అభిమానులు,
గాంధేయవాదులు, అంబేద్కర్వాదులు మాత్రమే ప్రభవించారు, వర్ధిల్లుతున్నారు.
వీళ్లకి మానసికస్వాతంత్య్రం గురించి తెలియదు కాబట్టి వీళ్లు తక్కినమనుషుల్ని
స్వతంత్రుల్ని చేయగలిగినవాళ్లు కారు. ఇక 19వ శతాబ్దపు యూరోపియన్
తత్త్వవేత్తలయిన మార్క్స్ఎంగెల్స్లను, 20వ శతాబ్దానికి చెందిన లెనిన్, మావోలని
మాత్రమే చదివి వాళ్లు చెప్పిన వాటిని పదే పదే వల్లెవేసే రచయితలు, మేధావులు
మార్క్సిస్టులుగా, లెనినిస్టులుగా, మావోయిస్టులుగా మాత్రమే మారగలుగుతున్నారు
తప్ప, మనుషులుగా మారటం లేదు. అందుకని ఆయా భావాల్ని వాళ్లు వల్లెవేస్తూ
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సుమారు ఒక శతాబ్దం కావస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలో వాళ్లు కలగన్న ఆర్థిక
రాజకీయ పరిస్థితులు ఇప్పటికి కూడా రూపుదిద్దుకోనే లేదు.
సమాజంలో సంభవించే వివిధపరిణామాల మధ్య ఒక మనిషి రూపొందడమనేది
ముందు రక్తమాంసాలకీ, హృదయానికీ సంబంధించిన విషయం. ముందొక
మనిషి ప్రభవిస్తే అప్పుడటువంటి మనుషులు నలుగురు కలిసి ఒక సమాజాన్ని
నిర్మించగలుగుతారు. అలా కాక, ముందొక సంఘం లేదా ఒక సంఘటన లేదా
ఒక పార్టీ నిర్మాణమయితే దాని ఆధ్వర్యంలో మనుషులు రూపుదిద్దుకుంటారనేది
అవివేకమైన ఆలోచన.
సమాజాన్నిబట్టి మనుషులను రూపొందించవచ్చు అనే దాన్ని అందరికన్నా
ముందు మార్క్స్నే చాలా తీవ్రంగా ఖండించాడు. అలా ఏర్పడే సమాజాన్ని ఆయన
‘సివిల్సొసైటి’ అన్నాడు. అంటే సభ్యసమాజమన్న మాట. సభ్యసమాజం, సిద్ధాంతాల్ని
బట్టి, రాజ్యాంగాల్ని బట్టి, చట్టాల్ని బట్టి, ఆధునికవిద్యనుబట్టి ఏర్పాటయ్యేది.
ఉదాహరణకి అమెరికన్సమాజం ఒక సభ్యసమాజం. గత 50-60 ఏళ్లుగా
భారతదేశం కూడా ఒక సభ్యసమాజంగా రూపొందాలనే తాపత్రయపడుతోంది.
ఇటువంటి సభ్యసమాజం మార్క్స్ దృష్టిలో కృత్రిమసమాజం. డొల్ల. అలాకాక
నిజంగా ఏర్పడవలసిన సమాజం హృదయపూర్వకంగా తామూ, తమ చుట్టూ ఉండే
పరిస్థితులూ మారాలనే ఉద్దేశంతో మనుషులు ఒకరికొకరు చేరువై కలిసికట్టుగా
ఏర్పడవలసిన సమాజం. మార్క్స్ దాన్ని ‘హ్యూమన్ సొసైటి’ లేదా ‘అసోసియేటెడ్
హ్యుమానిటి’ అన్నాడు.
అసొసియేటెడ్హ్యుమానిటి ‘ఆర్గనైజ్డ్హ్యుమానిటి’ కాదు. ఆర్గనైజ్డ్
హ్యుమానిటీలో మనుషులుండరు. శాసనాలుంటాయి. చట్రాలుంటాయి. అది
యాంత్రికసమాజం. అందుకనే అటువంటి భౌతికవాదాన్ని మార్క్స్ యాంత్రిక
భౌతికవాదం అన్నాడు. మనుషులు పరిస్థితుల వల్ల ప్రభావితులవుతారు నిజమే. కాని
పరిస్థితులవల్ల ప్రభావితులైన మనుషులు తమని, తమచుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్నీ అర్థం
చేసుకుని తిరిగి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తే, అప్పుడది గతితార్కిక భౌతికవాదం
అవుతుంది. మనుషులు అలా తమనుతాము అర్థం చేసుకునే క్రమంలో వివిధ
సిద్ధాంతాలు, విశ్లేషణలు సహాయకారులుగా ఉండాలి తప్ప అవే ప్రధాన ప్రాతిపదిక
కాకూడదు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎవరికివారు తమ తమ అనుభవాలు
తమకి చెబుతున్న విషయాల్ని నలుగురితో పంచుకోవడం మొదలుపెట్టాలి. అలా
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పంచుకున్నప్పుడు అంతదాకా విడి విడి అనుభవాలుగా ఉన్నవి ఒక సార్వత్రికతను
సంతరించుకుంటాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే.
అయితే 1950 తరువాత పాశ్చాత్యప్రపంచంలోనూ, ’80 తరువాత
భారతదేశంలోనూ ఏర్పడుతున్న కొత్త మెలకువ ఏమిటంటే, నలుగురూ కలిసి తమ
అనుభవాలు పంచుకుంటున్నప్పుడు రూపుదిద్దుకునే సార్వత్రికత ఆయా వ్యక్తుల
అనుభవాలలోని వైయక్తికతనూ, అద్వితీయతనూ, విలక్షతనూ మింగేసేది కాకూడదని.
అంటే నలుగురు మనుషులు తమ తమ అనుభవాలలోని ఉమ్మడి అంశాల్ని బట్టి
ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఏర్పరచుకుని కార్యాచరణకు పూనుకుంటున్నప్పుడు దానర్థం వాళ్లు
వాళ్ల జీవితాల్లోని ‘వ్యక్తి’ని బలి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదని. వాళ్లు వ్యక్తులుగా వాళ్ల
వాళ్ల అద్వితీయ వైయక్తికతను కాపాడుకుంటూనే ఒక సంఘంగా, ఉమ్మడిలక్ష్యం
కోసం కూడా పోరాడడం కూడా సాధ్యమేనని. అలా ఏర్పడే మానవసంఘాన్ని
మాత్రమే మనం ‘అసోసియేటెడ్హ్యుమానిటి’ అనగలుగుతాం.
అయితే వ్యక్తులు వాళ్లు వాళ్ల వైయక్తికతను కాపాడుకునేటప్పుడు వాళ్ల
వ్యక్తిగత అభిరుచులకీ, వాళ్ల ఉమ్మడిలక్ష్యాలకీ మధ్య వైరుధ్యాలు ఉండవా, అలా
ఉంటే, ఆ వైరుధ్యాలు వాళ్ల లక్ష్యశుద్ధిని భంగపరచవా, అలా భంగపరిచినప్పుడు
ఆ లక్ష్యసాధన సిద్ధించడమెలా అనే ప్రశ్నలు సహజంగానే ఉత్పన్నమవుతాయి.
అటువంటప్పుడు ఆయా సంఘాలు ఆ వ్యక్తుల వైయక్తిక అభిరుచుల్నీ, వైయక్తిక
ప్రవర్తనల్నీ కర్కశంగా అణచివేయటానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇలా జరగడానికి ఆయా
సంఘాలు ‘అసోసియేటెడ్ హ్యుమానిటి’గా కాకుండా ‘ఆర్గనైజ్డ్ హ్యుమానిటి’గా
మారడమే కారణం. 80ల తరువాత తెలుగు సాహిత్యంలో కవులు, కథకులు
పెద్దఎత్తున ఎన్నో గొంతులతో మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నదిదే. ఇటువంటి
కోవకు చెందిన రచయితే దేవేంద్రాచారి.
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దేవేంద్రాచారి వంటి కథకుడు 80లకు ముందు తెలుగు సాహిత్యంలో పుట్టడం

అనూహ్యం. 80లకి ముందు సామాజిక అసమానతలను గురించీ, ఆర్థికసమస్యల
గురించీ రాసిన కథకులు కూడా తమతమ జీవితానుభవాలనే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని
రాసినప్పటికీ అక్కడ ఆ అనుభవాల్ని కొన్ని సార్వత్రికసూత్రాలకు అనుగుణంగా
సర్దుబాటు చేసే ప్రయత్నం మనకు కనిపిస్తుంది. కాని 80ల తరువాత రాస్తున్న
సాహిత్యసంస్కారం
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కథకులు లేదా కవులు తమ అనుభవాలకీ, సార్వత్రికసూత్రాలకీ మధ్య తేడా
కనిపిస్తున్నప్పటికీ, తమ అనుభవాలనే ముందుకు తీసుకువచ్చి నిస్సంకోచంగా
చెప్పటం మనం గమనించాలి.
ఉదాహరణకి 80లకు ముందు కథలు రాసిన అభ్యుదయకథకుల దృష్టిలో
నగరీకరణ ఒక అభ్యుదయలక్షణం. కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ‘కొత్త జీవితం’
(1950) కథ చూడండి. కాని 80ల తరువాత కథకుడికి నగరం లేదా పట్టణం ఒక
విముక్తస్థలం కాదు. అదికూడా సమస్యాత్మక స్థలమే. ఎంత సమస్యాత్మకమంటే,
ఒక్కొక్కప్పుడు పట్టణంలో లేనివి, మానవతాపూర్వక అవకాశాలు ఇంకా పల్లెల్లోనే
సజీవంగా ఉన్నాయేమో అనిపించేటంత. ఈ కథల్లో ‘పట్టణంలో లేనివి’ (2003)
అన్న కథ చూడండి. ఆ కథలో ఉన్నదంతా అపరిమితమైన తీరిక గురించీ, అన్నిటికన్నా
ముఖ్యం, తినడం గురించి మాత్రమే. ఆ తీరికనీ, తినడాన్నీ చూసి చివర్లో కథకుడిలా
అంటాడు:
‘మాకు ఇన్నాళ్లూ ఎవరూ లేరు. ఒంటివాళ్లం అనుకునేవాళ్లం. ఇంతమంది
మమ్మల్ని అభిమానించేవాళ్లూ, నా అనేవాళ్లు ఉన్నారనుకోగానే చాలా
సంతోషమేసింది. మాకూ వాళ్లకూ ఎలాంటి బంధుత్వం లేదు. కాని ఇప్పుడు
వాళ్లు మా వాళ్లు. ఇంకెప్పుడూ ఒంటరివాళ్లం అని బాధపడాల్సిన పనిలేదు...’

ఇక్కడ రచయిత తోటి మనుషులతో ఒక అసోసియేటెడ్ హ్యుమానిటిలోకి
ప్రవేశిస్తున్నాడు. కాని కొడవటిగంటి ‘కొత్తజీవితం’ కథలో కథకుడికి ఇటువంటి
సాహచర్యమానవత్వం తన కుటుంబంలో కనిపించలేదు. తన గ్రామంలో
కనిపించలేదు. తన స్వజనంలో కనిపించలేదు. తన కుటుంబానికీ, తన గ్రామానికీ,
తన బంధువులకీ దూరంగా, ఎక్కడో ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులు ఒకరి కష్టాలపట్ల
మరొకరు స్పందించడంలో కనిపించింది. కేవలం పల్లెల్లో పండగలకు నలుగురూ
చేరి తింటూ తీరిగ్గా గడపడంలోని ఈ జీవితాన్ని చూసి కొడవటిగంటి బహుశా
తట్టుకోలేకపోయుండేవాడు. ఎందుకంటే ఆ నాటి కథకుడు సార్వత్రికసత్యాలమీంచి
మనుషుల్ని రూపొందించాలనుకునే సంస్కారంలో పుట్టి పెరిగినవాడు. తన తండ్రి
ఖాళీగా గడపడం తానెప్పుడూ చూడలేదనీ, ఆయన ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పని
చేస్తూనేఉండేవాడని తన తండ్రి గురించిన జ్ఞాపకాల్లో కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్
రాసినట్టు నాకు గుర్తు.
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కాని దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ కథ చదవగానే నాకు తొలితరం
అభ్యుదయకథకులు గోర్కీ, లూసన్ వంటివారు గుర్తొచ్చారు. ముఖ్యంగా లూసన్
రాసిన, ‘పల్లెటూరి సంగీతనాటకం’ (1922) గుర్తొచ్చింది. ఆ కథని మనం లూసన్
రాసిన ‘పిచ్చివాడి డైరి’ (1918) కథతో పోల్చి చూడడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
పిచ్చివాడి డైరీ కథ కూడా తిండిమీద రాసిన కథే. అయితే అది మనుషుల్ని తినే
కథ. అందులో లూసన్ సాంప్రదాయిక చైనాసమాజాన్ని నరభక్షక సమాజంగా
చిత్రించాడు. ‘పల్లెటూరి సంగీతనాటకం’ కథలో కూడా తిండి గురించిన సరదా
సంఘటన ఉంది. పిల్లలు గ్రామంలో రాత్రిపూట పడవ వేసుకుని ఒక దగ్గర గ్రామంలో
సంగీతనాటకం చూడ్డానికి పోయి తిరిగి వస్తూ అర్ధరాత్రి ఏటిపక్క బొబ్బరచేలో పడి
బొబ్బర్లు దొంగతనంగా కోసుకుని పడవమీద దొంగతనంగా వండుకు తిన్న కథ.
ఇక్కడ కూడా లూసన్సాంప్రదాయిక చైనాసమాజాన్ని చిత్రించాడు కానీ, ఆ సమాజం
మనుషులతో కూడుకున్న సమాజం. అందులో ఎవరి చేలో పడి, రచయితా, అతడి
మిత్రులూ బొబ్బరచేలు చెల్లాచెదురు చేసి, బొబ్బర్లు దొంగిలించి తిన్నారో ఆ రైతు
పొద్దున్నే రచయితను మందలించడానికి బదులు తన బొబ్బర్లు రుచిగా ఉన్నాయా
అని అడుగుతాడు. రచయిత అతడి బొబ్బర్లు మెచ్చుకుంటే ఆ రైతు ఎంతో సంతోషించి
మళ్లా బుట్టెడు బొబ్బర్లు ఇంటికి పంపిస్తాడు. ఈ కథ గురించి రాస్తూ, అమెరికాలో
నివాసముంటున్న ప్రముఖ చైనీస్రచయిత్రి ఇయున్-లి ఇట్లా రాసింది:
‘పల్లెటూరి సంగీతనాటకం లూసన్ కథల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ.
ఇందులో గ్రామీణజీవితం గురించిన సుందరమైన చిత్రణ ఉంది. ఇందులోని
పాత్రలు రచయిత ఆగ్రహానికో, రచయిత దుఃఖానికో అనుగుణంగా
జీవించడానికి బదులు తమ ఇష్టప్రకారం జీవిస్తాయి’ (ద కంప్లీట్ఫిక్షన్ఆఫ్
లూసన్, పెంగ్విన్, 2009, పే. 414).

దేవేంద్రాచారి రాసిన ఈ పద్ధెనిమిది కథల్లోనూ మనం రోజూ వార్తాపత్రికల్లో
చదువుతున్న విషయాలే ఉన్నాయి. మన రాజకీయపార్టీలు ఏ సమస్యల మీద ఉద్యమాలు
చేస్తున్నాయో ఆ విషయాలే ఉన్నాయి. కరెంటు సమస్యలు, రైతుల ఆత్మహత్యలు
(‘గలగల’, ‘పిడికెడు మెతుకులు’, ‘దృశ్యాలు మూడు’), సెజ్లు (‘నిప్పుల కుంపటి’),
ప్రజాస్వామ్యదుఃస్థితి (‘అంత్యక్రియలు’), స్త్రీల సమస్యలు (‘ప్రకటన’, ‘సునామి’,
‘తల్లికథ’, ‘వట్టి మనిషి’) వంటి సమస్యలే ఈ కథల్లోనూ ప్రధాన ఇతివృత్తం.
అయితే కేవలం ఇవే అంశాలు చిత్రించబడిఉంటే ఈ కథల గురించి మనం పెద్దగా
సాహిత్యసంస్కారం
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చెప్పుకోవలసిందేమీ ఉండేదికాదు. ఏ వార్తాపత్రిక తాలూకు ఏ జిల్లా ఎడిషన్తెరిచినా
రకరకాల గ్రామాల్లో రకరకాల పేర్లతో ఇవే కథలు మనకు రోజూ కనిపిస్తాయి. కాని
ఈ కథకుడు ఆయా సంఘటనల్ని మనకి చెప్తున్నప్పుడు ఈ సంఘటనల్లోని సార్వత్రిక
అంశాలతోపాటు ఆ కథకుడి బలమైన విలక్షణకంఠస్వరం కూడా మనం గుర్తుపట్టాలి.
ముఖ్యంగా కథకుడి నిజాయితీ. ఈ కథలు కథకుడు విని రాసినవో, చూసి రాసినవో
కాదు. అనుభవించి రాసినవి. అందువల్ల ఒక అపురూపమైన సాధికారికత ఈ కథలకు
సిద్ధించింది. బహుశా ఆ నిజాయితీ వల్లా, ఆ సాధికారికతవల్లా ఈ కథకుణ్ణీ, ఈ కథల్నీ
నేను ఇష్టపడుతున్నాను.
భారతీయ భాషాపరిషత్ కలకత్తా వాళ్లు 2007 సంవత్సరానికి గాను
ప్రకటించిన యువపురస్కారానికి 10-02-2008న వినిపించిన స్పందనలో అతడీ
మాటలే చెప్పాడు:
‘నా దృష్టిలో రచయిత పారదర్శకంగా ఉండాలి. రచనలు చదివితే రచయితతో
మాట్లాడినట్టూ, రచయితతో మాట్లాడితే అతని రచనలు చదివినట్టూ ఉండాలి.
ఈ నేపథ్యంలో నా కథల్లో ఎక్కువ ఆత్మకథనాత్మకమైనవే.’

తన అనుభవాలనుంచి కథకుడు పొందుతున్న మెలకువ ప్రధానంగా కథకుడు
వ్యక్తిగా పొందుతున్న మెలకువ. ఈ క్రమంలో సాహిత్యం, సాహిత్యమిత్రులు, సమాజం
అతనికిచ్చిన సహకారానిది ద్వితీయపాత్ర మాత్రమే. తన అనుభవాలు తనకు
కలిగిస్తున్న మెలకువ ఆధారంగా అతడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దుకుంటున్నాడు
కాబట్టి, అతడు మనిషిగా మారుతున్నాడని మనకి తెలుస్తుంది. అలాకాక తక్కిన
మధ్యతరగతి రచయితల్లాగా అతడు ముందు సాహిత్యం చదివి, ఆ మీదట సాహిత్యం
గురించి చదివి, ఆ తరువాత సాహిత్యసిద్ధాంతాలు వల్లెవేసి కథలు రాసి ఉంటే, ఆ కథలు
ఎంతో యాంత్రికంగా, ఎంతో అవిశ్వసనీయంగా రూపొందిఉండేవి. సాహిత్యాన్ని
చదివి కథలు రాయడం కన్నా తోటి మనుషుల ఇబ్బందులపట్ల క్రియాశీలకంగా
స్పందించే జీవితం ఎన్నోరెట్లు మెరుగైందనే మెలకువ ఇందులో ‘కొత్త కథ’ (2007)
లో కనిపిస్తుంది. ఆ కథలో కథకుడు చూపించిన క్రియాశీలత ఒక సిద్ధాంతంమీంచి
నిర్మించిన నిర్దిష్టకార్యాచరణ కాదు. అది ఎప్పటికప్పుడు ఎదురైన అనుభవాలకు
అప్పటికప్పుడు తగ్గట్టుగా స్పందించిన సద్యఃస్పందన. దానికొక సైద్ధాంతికనేపథ్యం
లేదు. అయితేనేం, అది ఎంతో మానవీయం. సమాజం మానవతాపూర్వకసమాజం
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కాగలిగేది అట్లాంటి క్షణాల్లోనే. దాదాపుగా అటువంటి మెలకువతోనే రాసిన కథలు
‘ఇరుకుమాను’ (2008), ‘సొర్గం-నరకం’ (2008), ‘ప్రయోగఫలాలు’ (2007).
ఇక ‘పూర్ణమ్మత్తజాబు’ (2009) అన్న కథ చదవగానే వెంటనే అది గ్లోబలైజేషన్మీద
వేసిన ఛలోక్తి అనిపిస్తుంది. కాని ఆ కథ అంతకన్నా లోతైన కథ. అది మానవీయ
భావప్రసారానికీ, యాంత్రికభావప్రసారానికీ మధ్యనుండే అగాధాన్ని ఎత్తిచూపుతున్న
కథ. ఒక్క మానవీయభావప్రసారంలోనే భాషతోపాటు అపారమైన ఆత్రుతా, ఆవేదనా
కూడా ఉంటాయి. యాంత్రికభావప్రసారంలో వేగం ఉండొచ్చు కాని ఉద్వేగముండదు.

3

దేవేంద్రాచారిని నేను మొదటిసారి 2007లో తిరుపతిలో సాహిత్యబ్రహ్మోత్సవాల్లో

కలిశాను. నన్ను ఓ వార్తాపత్రిక తరఫున ఇంటర్వ్యూ చేయటానికి వచ్చాడతడు.
నేనుంటున్న హోటల్ రూమ్కి వచ్చి పలకరించిన మొదటి క్షణంలోనే నేను అతణ్ణి
దేవుడిచ్చిన తమ్ముడనే అనుకున్నాను. నేను కూడా జీవితంలో పేదరికాన్నీ, కష్టాల్నీ
అనుభవించానుకాని ఈ తమ్ముడనుభవించినంత కాదు. కాని ఎక్కడో మా ఇద్దరిదీ
ఉమ్మడిఅనుభవమే. వాళ్ల ఊళ్లో లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ మొత్తం రెండుసార్లు
చదివేశానని అతడు నాతో అన్నప్పుడు, అచ్చం అది నా అనుభవంలాగే వినిపించింది.
నా చిన్నప్పుడు మా ఊళ్లో నాకు చదవడానికి కొద్దిపాటి పుస్తకాలే ఉండేవి.
అందుకని చదివినవే మళ్లా మళ్లా చదివేవాణ్ణి. అలా ‘శ్రీ మహాభక్తవిజయం’తో
పాటు, మాలతీచందూర్ ‘వంటలు పిండివంటలు’ ఐదు వాల్యూములూ కనీసం
వందసార్లయినా చదివివుంటాను. జీవితంలో వనరులు తక్కువగానూ, జీవించాలన్న
ఆకాంక్ష చాలా ఎక్కువగానూ ఉన్నప్పుడు, ఆ జీవితమెలా ఉంటుందో నాలో
దేవేంద్రాచారి చూశాడు, దేవేంద్రాచారిలో నేను చూశాను. ఇక ఈ కథల్లో
మీరంతాకూడా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
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కళింగాంధ్ర వారసుడు
రెండు

జీవితదృశ్యాల మధ్య పోలిక చూడటం కవిత్వమైతే, వైరుధ్యాన్ని
చూడటం కథగా రూపొందుతుంది. కొన్నిసార్లు దుఃఖమయంగానూ, కొన్నిసార్లు
హాస్యాస్పదంగానూ ఉండే ఈ వైరుధ్యాల్ని చూసి మౌనంగా ఉండటం కష్టం.
అనాదికాలం నుంచీ కథనకుతూహలానికి ప్రేరణ మొదలయ్యేదిక్కణ్ణుంచే.
ఈ జీవితవైరుధ్యాలు బహుశా కళింగాంధ్రలో మరీ స్పష్టంగా కనబడతాయో,
లేదా కళింగాంధ్రదృక్పథంలోనే ఈ వైరుధ్యాల్ని పసిగట్టే స్వభావం అంతర్లీనంగా
ఉందో తెలియదుగానీ, అక్కడ పుట్టిన కథలు కంచికి వెళ్ళవు. అవి అక్కడే తచ్చాడుతూ
ఉంటాయి. కన్యాశుల్కం చూడండి. సమాజాన్ని కాపాడవలసిన పోలీసు కనిష్టీబు
లోకం పోకడ అర్థం కాక తెల్లమొహం వేస్తాడు. లోకం దృష్టిలో ఏగాణి విలువచెయ్యని
అసిరిగాడు అగ్రవర్ణసమాజపు టక్కుటమారాలన్నీ ఆపోశన పట్టినట్టు కనిపిస్తాడు.
కనకనే లోకంలో అన్నిచోట్లా కథలు పుడుతూనే ఉంటాయిగాని, ఒక చాసో, ఒక
రావిశాస్త్రి, ఒక పతంజలి మాత్రం కళింగాంధ్రలో మాత్రమే పుడతారు.
ఇదిగో, ఇప్పుడీ కథలది కూడా అదే దారి. చింతకింది శ్రీనివాసరావు చెప్తున్న
ఈ కథలు చోడవరానికీ, నెల్లిమర్లకీ మధ్యలో కళింగాంధ్ర నడిబొడ్డులో జనం
చెప్పుకుంటూ వస్తున్న కథలు. ఈ కథలకి కులం, మతం, వర్గం, వర్ణం లేవు. ఇందులో
వాస్తుసిద్ధాంతి పిడపర్తి విశ్వేశ్వరసోమయాజులు మొదలుకుని పాయిఖానాలు శుభ్రం
చేసే పెంటపాలెం దాలప్ప దాకా అందరూ ఉన్నారు. ఈ కథల్లో కనిపించే జీవితం
ఎవరో ఒక సోషియాలజిస్టు ప్రతిపాదించే జీవితసూత్రాల ప్రకారం నడిచేది కాదు.
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నిజానికి ఈ జీవితాన్ని నడిపించే సూత్రాలేమిటో తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస కొత్త
సోషియాలజీకి తలుపులు తెరుస్తుంది.
మేమంతా గురూజీ అని పిల్చుకునే రవీంద్రకుమారశర్మ, అదిలాబాదులో
చేతివృత్తులవాళ్ళకోసం అహర్నిశలు తపించే కళాకారుడు, సంస్కర్త, ఒకసారి నాతో
ఒక మాట అన్నారు. ‘మన సమాజంలో రెండు రకాల వ్యవస్థలున్నాయి. ఒకటి
కలెక్టర్ల వ్యవస్థ. మరొకటి ప్రజలు తమ కోసం తాము స్వయంగా ఖాయం చేసుకుని
నడిపే వ్యవస్థ. మొదటిది చూడండి, దానికి బడ్జెట్టు ఉంటుంది. మందీమార్బలం
ఉంటారు, రూల్సుంటాయి, అయినా అది ఏ ఒక్క పని కూడా సక్రమంగా చెయ్యలేదు.
ఆ వ్యవస్థకెప్పుడూ మీటింగులతోటే సరిపోతుంది. కాని ప్రజలు నడుపుకునే వ్యవస్థ
చూడండి, పండగల్లో, పుష్కరాల్లో కొన్ని లక్షలమంది జమవుతారు, కొన్ని కోట్ల
లావాదేవీలు జరుగుతాయి. కాని ప్రజలు ఏం మీటింగులు పెట్టుకుంటారు? ఏం
రూల్సు రాసుకుంటారు? అయినా ఆ సంతలూ, జాతరలూ ఎంత బాగా జరుగుతాయో
చూడండి’ అని. ఇంకో మాట కూడా అన్నారు. ‘అలాంటి జాతరల్లో కూడా ఒకటీ
రెండూ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి, ఎందుకో తెలుసా? ప్రజల వ్యవస్థని సరిగ్గా
అర్థం చేసుకోకుండా కలెక్టర్ల వ్యవస్థ అడ్డుపడటం వల్ల!’
ఈ కథల్లో కనిపించే జీవితదృశ్యాలు మనకి చెప్తున్నదిదే. బస్టాండులో సీట్లు
రిజర్వు చేసే తాతయ్యలు, ఊళ్ళ పసిపిల్లలకి పాలు కుడిపే పాలమ్మలూ చూపించిన
మానవత్వం పాఠశాలల్లో చదివింది కాదు, చట్టసభల్లో చర్చించి ఆమోదించింది కాదు.
కాని జీవితానికి పనికొచ్చే చదువుకీ, అనుశాసనానికీ వాళ్ళదే ఒరవడి అవుతుంది.
జీవితవైరుధ్యాల్ని పట్టుకోవడంతోటే ఒక మనిషి కథకుడిగా మారినా, అతడి
ప్రయాణం అక్కడితో ఆగిపోదు. వైరుధ్యాల్ని దాటిన ఒక సుందరదృశ్యాన్ని మనతో
పంచుకోవాలన్న కవి కూడా ప్రతి కథకుడిలోనూ దాగిఉంటాడు. దీనికి కూడా
గురజాడదే అడుగుజాడ. చాసో ‘మాతృధర్మం’ కథ చూడండి. అది ఒక అపురూప
కావ్యగీతిక. రావిశాస్త్రి కథలన్నిటా ఒక ఆకుపచ్చనిపార్శ్వం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది.
‘కార్నర్ సీటు’, ‘మామిడి చెట్టు’ లాంటి ఎన్ని కథలైనా గుర్తు చేసుకోవచ్చు.
చింతకింది శ్రీనివాసరావు కథల్లో ఆ అమాయికమైన కవితాస్వప్నం కూడా
కనిపిస్తున్నందుకు నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది.
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రియలిజం నుంచి వర్చువల్రియలిజంకి
మీ చేతుల్లో ఉన్న మూడు కథలకీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇవి ఫోనుకథలు. అది

కూడా మొబైలుఫోను. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవి సాహిత్యాన్ని రియలిజం నుంచి
వర్చువల్రియలిజంకి తీసుకువెళ్తున్నాయని కూడా చెప్పవచ్చు. అంతేనా? అంత
మాత్రమే అయితే వీటి గురించి మాట్లాడడానికి నాకేమంత ఉత్సాహముండేది కాదు.
పైకి పూర్తిగా ఇప్పటి కథల్లా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, వీటిలో కాలానికి అతీతమైన కొన్ని
మూల్యాల ప్రతిపాదన వుందనిపించింది. అదేమిటో నాకు నేను అర్థం చేసుకునే
ప్రయత్నంలోంచే ఈ నాలుగు మాటలూ.

2

స్కైబాబ గురించి నాకట్టే తెలియదు. ఆయన రచనలు కూడా నేనేమంత పెద్దగా

చదవలేదు. ఈ కథలు చదవమని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన తక్కిన రచనలు కూడా
ఇమ్మని అడిగాను. ‘జగనే కీ రాత్: ముస్లిం కవిత్వం’ (2005), ‘అధూరె: ముస్లిం
కథలు’ (2011) తో పాటు అతడు సంకలనం చేసిన ‘వతన్ : ముస్లిం కథలు’
(2004) పుస్తకాలు ఇచ్చాడు. అతడి కవిత్వం, కథలతో పాటు వాటిమీద నేటికాలపు
తెలుగుకవులూ, రచయితలూ, విమర్శకులూ రాసిన అభిప్రాయాలన్నీ చదివాను.
ముఖ్యంగా ‘వతన్’ సంకలనానికి రాసిన విపులమైన సంపాదకీయం కూడా
చదివాను. ఇవన్నీ ఆయన ఆవేదననూ, అభిప్రాయాల్నీ చాలా సూటిగా వివరిస్తున్నవే.
అయితే ఈ సంకలనంలో ఉన్న మూడు కథల్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవేవీ నాకు
చాలవనిపించింది.
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నాకు స్కైబాబ గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనిపించింది. జగనే కీ రాత్
సంపుటిలో ఖదీర్బాబు రాసిన ఒక వ్యాసముంది. అందులో ఖదీర్ఇలా రాసాడు:
‘స్కైబాబది నల్గొండ. అక్కడికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే కేశరాజుపల్లి.
దారుణమైన పేదరికం. ఏదైనా పని చేసి ఇంటికి సాయపడదామనుకుని
స్నేహితుడితో కలిసి బట్టలవ్యాపారం చేసాడు. కిరాయిసైకిళ్లు తిప్పాడు.
సోడాలు కొట్టాడు. పీర్లెస్ ఏజెంట్ అయ్యాడు. అద్దెపుస్తకాల షాపు
నడిపాడు. పాన్లు కట్టాడు. ఎక్కడా ఆదాయం రాలేదు. పైగా ఎదురు నష్టం,
అప్పులోళ్ళకు మొఖం చూపించలేక దాక్కుని తిరగడం, ఇంటికెళ్ళడానికి
మొఖం చెల్లకపోవడం.
ఈ పేదరికం కంటే కూడా స్కైబాబను ఎక్కువ బేచైనీకి గురి చేసింది తమ
ఇళ్ళల్లో ఉండే ఆడబిడ్డలు. వీళ్ళందరూ చదువుల్లేక, జ్ఞానం లేక, తినడానికి
తిండి లేక, చేయడానికి కుదురైన పనిలేక, పెళ్ళిళ్ళు లేక ఈసురోమంటూ
ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళను చూసే కొద్దీ స్కైబాబలో దుఃఖం సుడి తిరిగేది. దానిని
బలంగా వ్యక్తపరచాలని అనిపించేది..’

ఈ నేపథ్యం స్కైబాబమీద నాకెంతో గౌరవాన్ని కలగచేసింది. ఇటువంటి నేపథ్యాలు
ఎంతోమందికి ఉన్నా అందరూ రచయితలు కాలేరు. కొద్దిమంది మాత్రమే గోర్కీలూ,
భరద్వాజలూ, స్కైబాబలూ కాగలుగుతారు.
ఇటువంటి నేపథ్యం ఉన్న రచయిత రాసిన కథలు కావడంతో, ఈ మూడు
కథలూ నాకెంతో విలువైన కథలనిపించాయి. ఆ విలువ కేవలం సాహిత్యవిలువ
కాదు, లేదా అతడి కథలమీదా, కవిత్వం మీదా అభిప్రాయాలు రాసిన రచయితలు
భావిస్తున్నట్టుగా సమకాలీన ముస్లిం జీవితసందర్భాన్ని చిత్రించడంలోని వాస్తవికత
వల్ల మాత్రమే కాదు.
అసలు ఏ రచయిత అయినా తనకు తెలిసిందీ, తన అనుభవంలోకి వచ్చిందీ
రాసినప్పుడు మాత్రమే విశ్వసనీయంగా ఉంటాడు. అది రచయిత ప్రాథమికకర్తవ్యం.
కాబట్టి అటువంటి వాస్తవికతకి నేనెటువంటి అదనపు విలువనూ ఆపాదించలేను. మన
సమాజంలో అల్పసంఖ్యాకులుగా, బీదవాళ్ళుగా, సామాజికంగా అప్రధానీకరణకు
లోనవుతున్న తెలుగు ముస్లింజీవితాల్ని ఆ సమాజం నుంచే వచ్చిన ఒక రచయిత
స్వానుభవంతో చిత్రించడం మనం రెండుచేతులతోనూ స్వాగతించదగ్గ విషయమే
కానీ, ఆ ఒక్క కారణం వల్లనే ఆ సాహిత్యం ప్రీతిపాత్రం కానేరదు.
సాహిత్యసంస్కారం
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రచయిత ఏదైనా చెప్పనివ్వు. ఏదైనా చిత్రించనివ్వు. కాని ఒక కథ వార్తాకథన
స్థాయిని దాటి సాహిత్యస్థాయిని అందుకోవడానికి నిలబడవలసిన ప్రమాణాలు వేరే
ఉన్నాయి. ఆ ప్రమాణాల్లో అందరూ మాట్లాడేది శిల్పం గురించి. శిల్పమంటే, ఒక
కథలో ఉండే వివిధ అంశాలు ఒకదానికొకటి ఎంత సౌష్ఠవంగా అమరాయన్నది.
సాంకేతికంగా ఆ కథ ఎంత శక్తిమంతంగా ఉందనేది. నిస్సందేహంగా తక్కిన
కథల్నుంచి గొప్ప కథకుల్ని వేరు చేసేది, ఈ శిల్పసామర్థ్యమే, సందేహం లేదు.
కాని గొప్ప కథలన్నీ మనల్ని ముగ్ధుల్ని చేయాలని లేదు. మంచి కథలన్నీ మనని
వెంటాడే కథలు కాలేవు. ఒక కథ మనల్ని మరీ మరీ వెన్నాడుతోందంటే అందులో
ఏముందన్నట్టు?
ఒక కథ మనల్ని వెంటాడుతోందంటే, ఆ కథ చదివినప్పుడు మనలో ఏదో
జరిగినట్టు. అది మనలో ఏదో సున్నితమైన రసాయనాల్ని విడుదల చేస్తుంది. దాన్నే
జాయిస్ ‘ఎపిఫనీ’ అన్నాడు. ఎపిఫనీ యథార్థానికి మతపరమైన, ఆధ్యాత్మికమైన
అర్థంలో వాడబడే పదం. దానికి జాయిస్ లౌకిక, సాహిత్యార్థాన్ని ఇవ్వడానికి
ప్రయత్నించాడు. ‘..అది మనిషిలో అకస్మాత్తుగా సంభవించే ఆత్మిక పరివర్తన’
అన్నాడతడు.
మరో విధంగా చెప్పాలంటే దాన్ని సాక్షాత్కారం అనవచ్చు. మానవ
సంబంధాల్లోనో, జీవితగమనంలోనో ఒక సంఘటన లేదా ఒక సంభాషణ మనల్ని
అకస్మాత్తుగా జీవితమూలాలకు చేరువగా తీసుకుపోతుంది. దాన్నే జాయిస్ the
whatness of a thing అన్నాడు. అతడిట్లా 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..

స్కైబాబ మనముందుంచిన మూడు కథల్లోనూ ఇటువంటి ఎపిఫనీనే మనం
పొందుతున్నామని అర్థమవుతుంది. ‘మౌసమీ’ లో కథకుడు ఆఫ్రీన్ను చూసినప్పుడూ,
‘జమీలా’ లో జమీలా కథకుడితో తన జీవితం మళ్ళా చిగురిస్తోందని చెప్పినప్పుడూ,
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‘మిస్ వహీదా’లో వహీదా కూతురు ఫొటోలో ఉన్నామె తన తల్లి వహీదా అని
చెప్పినప్పుడూ కథకుడు ఏ సాక్షాత్కారానికి లోనయ్యాడో, ఆ సాక్షాత్కారానికి మనం
కూడా లోనవుతాం.
కథల్లో ప్రధానంగా ఉండవలసింది ఇది. తక్కిన ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక
అంశాల గురించిన చర్చ, ఆవేదన కథకి అదనపు బలాన్నివ్వగలవు తప్ప నేరుగా
మనలో అటువంటి హృదయ పరివర్తనను తేలేవు.

3

ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పవలసిన విషయమొకటి ఉంది. అది ఈ కథల్లో

కనవచ్చే ఆదర్శలక్షణం. ఈ కథలు చదవగానే నాకు వెంటనే ప్రేమ్చంద్ రాసిన
‘సాల్ట్ ఇన్స్పెక్టర్’ (1910) గుర్తొచ్చింది. దుర్భరమైన జీవితవాస్తవం ఎదట,
దాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా చిత్రించవలసిన బాధ్యత తెలిసినవాడై కూడా, ప్రేమ్చంద్
ఆ కథని ఎంతో ఆదర్శవంతంగా ముగించాడు. ఎందుకని? బహుశా అది రచయిత
జీవస్వభావం వల్ల అనుకోవలసి ఉంటుంది. మానవుడి పట్ల అపారమైన ప్రేమ, దయ
ఉన్నందుకు వాళ్ళు ఆ కథల్ని మరోలా రాయలేరు
గోర్కీ రాసిన ‘ఇరవయ్యారు మంది పనివాళ్ళూ, ఒక స్త్రీ’ (1899) కథ
చూడండి, భయంకరమైన జీవితవాస్తవం మనుషుల్నెట్లా మృగాలుగా మారుస్తుందో
చెప్పిన కథ అది. కాని ప్రేమ్చంద్ అట్లా రాయలేకపోయాడు. ఎందుకని? గోర్కీకి
మనుషుల పట్ల ప్రేమ, దయ తక్కువేమీ కాదే! నేనేమనుకుంటానంటే, గోర్కీ వ్యక్తుల్ని
ద్వేషించకుండా వ్యవస్థని ద్వేషించడమెట్లానో నేర్చుకున్నాడు. ప్రేమ్చంద్ వ్యక్తుల్ని
ద్వేషించలేక పోతున్నాడు కాబట్టి వ్యవస్థను సంస్కరించడమెట్లా అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
ఈ కథల్లో స్కైబాబ చేసింది కూడా ఇదే. ఇప్పటి సమాజంలో మొబైల్ ఫోను
మనుషుల్లోని అతృప్తఆకాంక్షలను చల్లార్చే ఒక కన్స్యూమరిస్టు సాధనం. కాని
చాలామందికి అది విముక్తిసాధనం కూడా. అది నువ్వున్నచోటే, నీ పరిమితుల్ని దాటి
విశాలప్రపంచంతో కనెక్ట్కాగలిగే అవకాశాన్నిస్తుంది. అటువంటి అవకాశాల్లో రిస్క్
కూడా ఉంటుంది. మౌసమీ, జమీలా, వహీదాలతో మాట్లాడే అవకాశం దొరికిన
ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కథల్లో కథకుడు ప్రవర్తించినట్టే ప్రవర్తిస్తారన్న హామీ ఏమీ లేదు.
కాని కథకుడు ఆయా అభాగ్య స్త్రీల పట్ల తన ప్రవర్తనలో అపారమైన ఆదర్శభావాన్ని
చూపడమే ఈ కథల్లోని అత్యంత విలువైన అంశం.
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శతాబ్దం కిందట ప్రేమ్చంద్ కనపరచిన ఆదర్శవాదమే ఇప్పటి సమాజంలో
సమస్యల ఎదట కూడా కథకుడు కనపర్చడం నన్నెంతో విస్మయపరిచిన మాట నిజమే
కాని అంతకన్నా ఎక్కువ సంతోషమే కలిగించిందనాలి.
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జీవనవిద్యావాచకం
స్రవంతి ఐతరాజుగారిని నేనింతదాకా చూడలేదు, కాని ఫేస్బుక్లో ఆమెని రోజూ
చూస్తూనే ఉంటాను. ఆమెలో ఎంత జీవశక్తి ఉందో, ఎంత ఉత్సాహం ఉందో
ప్రతిరోజూ గమనిస్తూనే ఉంటాను. మామూలుగానే ఒక స్త్రీ తన చుట్టూ ఉండే
జీవితాన్ని ఒక అమ్మలాగా, ఒక అక్కలాగా వెలిగించగలదు. ఇక ఆమె విదుషి అయితే
ఆ వెలుగుకి సుగంధం కూడా చేరుతుంది. ఆ విదుషి ఒక వైణికురాలైతే, ఒక నర్తకి
అయితే, అన్నమయ్య కీర్తనలాలపించే గాయకురాలైతే? బహుశా అన్ని పరిమళాల్నీ
దేవుడొక్క మనిషికే ఇస్తే స్రవంతి ఐతరాజు అవుతుందనుకుంటాను.
రోజూ ఆమె నన్నాశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నదా, ఇక ఈ ‘మనసు తలుపుతెరిస్తే’
కథలద్వారా ఆ ఆశ్చర్యాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసారామె. స్వయంగా మనోవైద్యురాలు,
ఈ కథనాలతో, కళావైద్యురాలు కూడా అయ్యారామె. ఇందులో కథనచాతురిమాత్రమే
కాదు, తాను జీవిస్తున్న సమాజం పట్ల అపరిమితమైన concern కూడా
కనబడుతున్నది. ఈ కథలు చెప్పడం వెనక ఆమె ఉద్దేశ్యం, ఆమె మాటల్లోనే
చెప్పాలంటే:
స్త్రీకి స్త్రీనే శత్రువనే సామెతను బలహీనపరచాలి. మన సమాజంలో ఉన్న
స్త్రీలలో చాలామందికి జీవితంలో ఏ దారిన వెళ్ళితే బాగుపడతామో తెలియదు,
ఎవరైనా కాస్త ఆసరా ఇచ్చి దారి చూపిస్తే ఆ దారిలో హాయిగా వెళ్ళగలుగుతారు.
కష్టపడి బ్రతుకుతారు. వాళ్ళు బ్రతికి వారిని నమ్మకున్నవారిని బ్రతికిస్తారు...
ముఖ్యంగా ఆర్థికస్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకోవాలి. నిర్విచారంగా బ్రతకడం
అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, తలనెరిసినా పర్వాలేదు, పళ్ళూడినా
పర్వాలేదు, కాని స్త్రీ చేతిలో తనదనే డబ్బుండాలి.
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ఇది ప్రతి స్త్రీ తను బిడ్డగా భార్యగా తల్లిగా ఎంత వివక్ష నెదుర్కుందో
గుర్తుంచుకుని తనకు కలిగిన సంతానాన్ని తను మలిదశకు వచ్చేసరికి
నిరుత్సాహపరుస్తుండటం సరికాదు. మనదేశంలో ఒక కలెక్టరు, ఇంజినీరు,
డాక్టరు ఇలా ముఖ్యమైన వృత్తుల్లో స్థానం, నైపుణ్యం పెంచుకోవడానికి శిక్షణా
కేంద్రాలున్నాయిగానీ, ఒక స్త్రీ తన సమస్యలని, అన్యాయాలనీ ఎదుర్కోవడానికి
పెళ్ళి కాకముందే ఈ విధమైన శిక్షణ పొందడానికి మాత్రం శిక్షణాకేంద్రాలు
లేవు, శిక్షణ ఇవ్వకుండా ఇల్లాలిని చేసేస్తుంది మన సంఘం. కాని ఈ నాడు
తోడు-నీడల్లో ఏవి కరువైనా స్త్రీ తన మనుగడను, ఉనికినీ కాపాడుకుంటూ
జీవనస్రవంతిని ఈదాలి, తన ఆశయాలసాగరాన్ని చేరాలి.

ఎన్నో ఏళ్ళ కిందట గురజాడ ఈ మాటలే చెప్తూ ‘ప్రేమ పెన్నిధిగాని ఇంటను
నేర్పరీ కళ, ఒజ్జలెవ్వరు లేరు దీనికి, శాస్త్రములిందుగూరిచి తాల్చె మౌనము’
అన్నాడు. అయితే, తాను మాత్రం ఆ విద్యను ‘భాగ్యవశమున’ గ్రహించానని
చెప్తూ అది కూడా ‘కవులమహిమ వల్ల’ అన్నాడు, ఈ కథాసంపుటి ఆటువంటి
జీవనవిద్యావాచకమనడంలో నాకెటువంటి సందేహం లేదు.
ఇందులోని పదిహేను కథల్లో కనవచ్చే శ్వేత, ఆమని, మందాకిని, శ్రుతి,
శ్రీకళ, సృజన, రమ్య లాంటివాళ్ళని నేను కూడా నా జీవితంలో కొందరిని చూశాను.
వాళ్ళ చెప్పుకున్న బాధలు విన్నాను. కాని అటువంటి కథలు పునరావృతం కాకుండా
ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు నాకు. ఆ పని ఇదిగో, ఈ సహృదయురాలు,
ఈ దయామయి మొదలుపెట్టినదనిపిస్తున్నది.
ఈమెకు జయం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను,
2014
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తాజా కథలు, తాజా దృష్టి
కథలెందుకు రాస్తారు? లేదా ఎందుకు చెప్తారు? బహుశా సృష్టిలో మానవుడొక్కడే

కథలు చెప్పే ప్రాణి. కథలు చెప్పుకోవడంలో మానవీయమైంది, ఆద్వితీయమైంది
ఏదో ఉంది. కథలు చెప్పుకోవడమంటే మన చుట్టూ ఉన్న జీవితాన్నీ, మనకు
సంభవిస్తున్నదాన్నీ మరోమారు మననం చేసుకోవడంతో పాటు, మరేదో జరిగిందని
భ్రమపెట్టుకోవడమో, జరుగుతుందని ఆశపడటమో కూడా. మనల్నీ, ఎదుటివాళ్ళనీ
కూడా నమ్మించడం. అలా ఎంత నమ్మించగలిగితే ఆ కథకుడు అంత విశ్వసనీయ
కథకుడనిపిస్తాడు. ఇదొక విచిత్రం. మనం వింటున్నది సత్యం కాదని మనకు
తెలుసుగానీ, సత్యం లాగా కనిపించే ఆ అసత్యాన్ని విన్నప్పుడల్లా మనకు జీవితసత్యం
ఎంతో కొంత గోచరించినట్టవుతుంది.
కొన్ని సార్లు ఎంతచెప్పుకున్నా, ఎంతమంది చెప్తూ వస్తున్నా కథనకుతూహలం
తీరదు. ఇంకా చెప్పవలసిందేమన్నా మిగిలిపోయిందేమో, ఇంకా బాగా చెప్పే
వాళ్ళున్నారేమో, ఇంకా మరింత వివరంగానో, మరింత విశ్వసనీయంగానో
మనగురించి మనకు తెలుస్తుందేమోనని ఒకింత ఆశ. ఎంతో కొంత ఆసక్తి.
అందుకనే మరిన్ని మరిన్ని కథలు, మరింతమంది కథకులు.

2

ఉదాహరణకి

శిరంశెట్టి కాంతారావు రాసిన పద్ధెనిమిది కథల సంపుటం
మనచేతుల్లో ఉంది. మన ప్రాంతానికి చెందిన జీవితాన్నే, మనకు తెలియని,
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తెలిసినా పట్టించుకోని, ఎన్నో వైనాల్ని ఈ రచయిత మనముందుకు తీసుకొచ్చాడు.
ఈ కథలన్నిటిలోనూ జీవితం ఎలా నడుస్తున్నదో దాఖలా ఉంది. ఎలా నడవకూడదో
ఆ ఫిర్యాదూ ఉంది. ఎలా నడిస్తే బావుంటుందో ఆ ఆకాంక్షా ఉంది. ఇంక జీవితం
తాను అనుకుంటున్నట్టు నడవడం లేదు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి కథకుడు ఉండబట్టలేక,
ఊరుకోలేక సాహసంతోనో, సమయోచితంగానో ఇచ్చేసిన తీర్పు ఉంది, తెగించి
చెప్పకుండా ఉండలేని ముగింపు ఉంది.
ఈ కథలు చదవగానే నాకు స్ఫురించింది, ఇందులోని విస్తృతి. అమెరికాలో
రిటైరైన ఉద్యోగినుంచి, గంగ ఒడ్డున దశాశ్వమేధ్ ఘాట్లో పడవ నడిపే సలీం
కాకా మొదలుకుని ఏ నాటివాడో ముక్త్యాల రాజాని పెళ్ళి విందుకు ఆహ్వానించిన
సోమ్లానాయకుడిదాకా ఎందరో మనుషులు. రాజస్థాన్ లోహకారులనుండి,
నెక్కొండ కాటికాపరులదాకా ఎన్నో వృత్తులు, భర్పూర్ థర్మల్స్టేషన్ మొదలుకుని
పాపికొండల్లో ఆశ్రమపాఠశాలదాకా ఎన్నో సంస్థలు. ప్రతి కొత్తసంస్థ చుట్టూ
పిగిలిపోతున్న పాతజీవితం, కొత్త వేదన.
ఈ కథలు మనచుట్టూ సంభవిస్తున్నవే. భద్రాచలం, వాజేడు, వైరా, తల్లాడ,
నెక్కొండ, సూర్యాపేట, విజయవాడ, వీటిలో కొన్ని కథలు ఇంటింటి కథలు.
తల్లిదండ్రుల్ని బరువుగా భావిస్తున్న పిల్లలు మతాలకతీతంగా ఒక్కలానే ఉన్నారని
చెప్పిన కథ ‘తిరిగొచ్చిన బాల్యం’, తల్లిదండ్రుల అంత్యక్రియల ఖర్చులు కూడా
తప్పించుకోవాలని చూసే పిల్లల కథ ‘ఇంటింటి కథ’, పిల్లల్ని పోగొట్టుకుని
ప్రపంచమంతా తన పిల్లలనుకునే ‘ఓ అమ్మకథ’, ఎక్కడో గోకుల్ఛాట్ పేలుళ్ళలో
మరణించిన మనుషులకోసం తమకి కలిగిందంతా కానుకచెయ్యాలనే కథ
‘ఆ గాయం మాననిది’ - ఈ కథలన్నీ మనం జీవిస్తున్న జీవితాన్ని మరోమారు
మనకు చెప్పుకొస్తాయి. మధ్యాహ్నాలవేళ పల్లెల్లో అలిసి కొంగుపరచుకుని గృహిణులు
సొదవెళ్ళబోసుకున్నట్టు, అడవుల్లో నెగడిదగ్గర గిరిజనులు బాధలు పంచుకున్నట్లు
ఈ కథలు వినబడతాయి, వీటిని వినడంలో జీవితం నడుస్తున్న చప్పుడు వినిపిస్తుంది.
రైల్లో పోతున్నప్పుడు, ఉన్నట్టుండి పెట్టెలో నిశ్శబ్దం పరుచుకున్నప్పుడు, రైలుచక్రాల
చప్పుడొక్కటే వినిపించినట్టు ఈ కథలు మన జీవనశకటం ప్రయాణిస్తోనే ఉందనీ,
జీవితమింకా కొనసాగుతోనే ఉందనీ గుర్తుచేస్తున్నాయి.
కొన్ని కథల్లో స్టేషన్ని సమీపించే రైలులాగా కథకుడు ఒక్కసారి కూతపెట్టడం
కనిపిస్తుంది. ‘ఎంచి చూడగ రెండె కులములు’ కథలో ముగింపు అట్లాంటిది,
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‘ఆభిజాత్యం’ కథలో ముగింపు మరీ తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది. ‘తెరవెనుక’ కథలో
జీవితం ఆలానే ఉంటోందన్నమాట ఎంత నిజమో, ఆ ముగింపు కూడా ఆలానే
ఉంటుందనే మనకి మన వార్తాపత్రికలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.
ఇక అన్నిటికన్నా నివ్వెరపరిచే కథ ‘మా ఊరు అమ్ముతం కొనుక్కోండీ’ అన్నది.
కథకుడు వాస్తవాన్ని చిత్రిస్తాడంటే అర్థం కేవలం దృశ్యవాస్తవాన్ని చిత్రిస్తాడనే కాదు,
ఆ దృశ్యం వెనక ఉండే అదృశ్యాన్ని కూడా చిత్రిస్తాడని. మన చుట్టూ పనిచేస్తున్న
దృశ్య అదృశ్యశక్తుల్ని నిదానించడంలో ఇంత శక్తిమంతమైన కథని నేనీమధ్య
కాలంలో చదవలేదు.
ప్రతి కథా ఒక కొత్త జీవితపార్శ్వం. ఒక పాత దుఃఖాన్ని తవ్వితీస్తోంది.
కొన్నిసార్లు ఆ దుఃఖాలుగాని, ఆ సందర్భాలు గాని మనం ఊహించలేనివి. ‘బిగిసిన
ఆ పిడికిళ్ళు’ కథలో కోయల భూములు గిరిజనేతరులు ఆక్రమించుకోవడం, మళ్ళా
కొత్త మద్దతు కూడగట్టుకుని గిరిజనులు తిరగబడటం మనమెరిగిన కథనే. కాని,
‘చొరబాటు’ కథలో అదే ఖమ్మం జిల్లాలో పాపికొండల్లో బతికే కొండరెడ్ల జీవితంలో
పర్యాటకం పేరిట తలెత్తుతున్న కొత్తముప్పు మనం ఇంతదాకా ఊహించలేనిది.
ఇదైనా మనం ఎంతో కొంత ఊహించగలమేమోగాని, ‘అనివార్యం’ కథలో బాక్సైటు
కాంట్రాక్టర్లు కట్టిన భీష్మశంకరుడి గుడికి ప్రత్యామ్నాయంగా నర్సింహస్వామి
గుడికట్టడం మనం ఊహించగలమా? ఆ కథ ముగిస్తూ కథకుడు చెప్పిన మాటలు
నా చెవుల్లో ఇంకా గింగురుమంటున్నాయి. ఆతడిలా అంటున్నాడు:
‘అప్పటిదాకా మా ఇద్దరి సంభాషణ వింటూ నిల్చున్న మా మామయ్య నా
భుజం తడుతూ ‘అక్కడ బీరమయ్య గుడినీ, ఆ పూజారినీ, ఇక్కడ ఈ గుడినీ,
ఈ పూజారినీ చూసావు కదా, విషయమేంటో ఈ పాటికి నీకర్థమయ్యుంటుంది.
ఔనా? కిందపడ్డవాడెప్పుడూ కిందనే ఉండడు. వాడికీ ఓ రోజొస్తుంది. వాడూ
లేస్తాడు. తన సత్తా ఏంటో సమాజానికి చూపిస్తాడు. ఆది అనివార్యం’.

కథనప్రయోజనం ఇది. కథలు చెప్పుకుంటూ ఉండగా, ఉండగా, ఒక్కసారి
ఉన్నట్టుండి కథలకి కాళ్ళొస్తాయి. అవి చకచకా మనమధ్యనుంచి లేచి మనకోసం
కొత్తదారి తెరిచిపెట్టి ముందుకు సాగిపోతాయి.
ఇంతా విని కథలు దుఃఖానికి పర్యాయపదాలని ఈ కథకుడు
భావిస్తున్నాడనుకునేరు. కథ ఒక కమ్మతెమ్మెర లాంటిదని కూడా ఇతడికి తెలుసు.
‘చిన్నారి దంపతులు’ అట్లాంటి కథ, సంతోషమందహాసాన్ని చిగురింపచేసే కథ.
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కథకులు కథాశిల్పం మీద దృష్టిపెట్టాలని ఒక మాట చెప్పకుండా నాబోటి వాళ్ళు

ఇటువంటి అభినందనల్ని ముగించలేరు. అయితే ఈ కథల్లో కథకుడు వాడిన
ఉపమానాలు, రూపకాలు కొన్నిసార్లు చాలా ప్రత్యేకంగా, హృద్యంగా ఉన్నాయని
చెప్పితీరాలి.
‘చంద్రవంకల్లా ఎగిరే చేపపిల్లలు’,
‘ఆకులు రాల్చిన శిశిరవృక్షంలా ఉన్న సిమెంటు ప్లాటుఫాం’
‘ఏదగొర్రుకు కట్టిన దుక్కిటెద్దు హటాత్తుగా రంకె వేసినట్టు మాట్లాడేడు
అన్నయ్య’
‘ఏదో వడగళ్ల వాన కురిసిన అరటితోట మాదిరి కనబడుతున్న సంత’,
‘తలమానికలో దూర్చిన పిల్లికూనలా అరుస్తున్న అత్తయ్య’,
‘చారుధాం యాత్రలో చిక్కుబడిన యాత్రికుల్లా పిల్లలతోనూ, వాళ్ళను
బయటకు తీసుకుపోవాలని వచ్చిన పెద్దవాళ్ళతోనూ కిటకిటలాడుతున్న
శ్రీ చైతన్య కాలేజి ఆవరణ’,
‘పీచుమిటాయి చప్పరించినంతసేపట్లో మరో మూడునెల్లు గిర్రున
తిరిగొచ్చాయి’
‘గొంగళిపురుగును దులిపేసినంత తేలిగ్గా అతణ్ణి కిందపడతోసి..’
‘పచ్చపురుగు పత్తికాయను వలుచుకుంటూ వెళ్ళినట్టు గతం జ్ఞాపకాలు
తొలుచుకుంటూ..’

లాంటివి కొన్ని ఉదాహరణలు.
తాజాకథలు, తాజాదృష్టి, నవనవలాడుతున్న హృదయం. కాంతారావు నుంచి
మనమింకా చాలా చాలా వినవచ్చు.
2014
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నేల, నీరు, ప్రాచీన ప్రపంచం
నల్లూరి రుక్మిణి రాసిన ‘నేల నీరు ప్రాచీన ప్రపంచం’ (2005) విశేషమైన కథ.

ప్రకృతిబీభత్సం ఎదట మనిషి నిస్సహాయతని చాలా సూటిగానూ, స్పష్టంగానూ
చూసిన, చెప్పిన కథ.
2004 డిసెంబరులో భారతదేశ తూర్పుతీరంతో సహా, మరెన్నో తూర్పుదేశాల్ని
తాకి విలయం సృష్టించిన సునామీ నేపథ్యంగా చిత్రించిన ఒక జీవనగాథ.
మామూలుగా సునామీ ఒక కుటుంబంలో మిగిల్చి పోయిన విషాదం
గురించిన చిత్రణ అయిఉంటే, ఈ కథ, మరోలా వుండివుండేది. లేదా సునామీ కూడా
మానవుడు తన చేతుల్తో స్వయంగా సృష్టించుకున్న ముప్పేనని చెప్తూ, పర్యావరణానికి
సంభవిస్తున్న ప్రమాదం గురించీ, పర్యావరణవిధ్వంసం చుట్టూ ఉన్న రాజకీయ
దృక్పథంగురించీ కూడా ఆమె రాసి ఉండవచ్చు. నిజానికి ఆమెకి ఉన్న విస్పష్టమైన
రాజకీయఅవగాహన వల్ల, ఆమె ఈ విషాదాన్ని నిశితపరీక్షకు గురిచెయ్యగలిగి
ఉండేది. కాని ఆమె ఆ విషాదాన్ని ఆలోచనతో కాక, హృదయంతో ఎదుర్కోవడానికి
ప్రయత్నించింది.అదే ఈ కథకొక విశిష్టతను సమకూర్చింది.
సుజాత, రవి భార్యాభర్తలు. వారి పాప దీప. ఆ చిన్నారిపాపని ‘నా చిట్టితల్లిని...
ఓషనోగ్రఫీ చదివిస్తా... సముద్రపు రహస్యాలు కనుక్కునే పండితురాలు కావాలి’
అనుకుంటాడు ఆ తండ్రి. కాని, ఒకరోజు పొద్దున్నే ‘ఇంటిముందు దీపను ఒడిలో
కూర్చోబెట్టుకుని ఉండగా, పిల్లలంతా గవ్వలు గవ్వలంటూ ఇసుకలో పరిగెత్తుతూనే
ఉండగా, ‘నాన్నా, నాన్నా గవ్వలు, అందరూ పోతున్నారంటూనే’ దీప పరుగెత్తడం,
ఆమె వెనకనే ‘చిన్నా చిన్నా, వద్దు,పోవద్దు’ అంటూనే రవి కూడ పరుగెత్తడం, ఇంతలో
భయంకరంగా తాటిచెట్టంత అల క్షణాల్లో పెద్ద ఎత్తున లేచి వాళ్ళను లాగెయ్యడం
సుజాత కళ్ళముందే జరుగుతుంది.
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ఆ విపత్తుని కళ్ళారా చూసిన సుజాతలో చెలరేగిన అంతస్సంక్షోభంలో
కథ నడుస్తుంది. ‘భర్తనూ, కూతుర్నీ పోగొట్టుకుని భరించరాని దుఃఖం ఆమెలో
గూడుకట్టుకుందని, ఆ ఘనీభవించిన స్థితి కదిలి ప్రవహించి ఆమె మామూలు
స్థితికి రావాలని’ తల్లి, చెల్లెలు, తమ్ముడు, అత్తగారు అంతా కోరుకుంటూ ఉంటారు.
‘అచంచల ఆత్మవిశ్వాసంతో ఏటికెదురీదగల ధైర్యంతో కదలాడే సుజాత’లో
‘భయంకరమైన మృత్యుసన్నివేశం నుండి విసిరివేయబడిన తర్వాత తలెత్తే
సహజ మానవీయ సందిగ్ధతల’ ను చూసి ఆమె తమ్ముడు కుమిలిపోతాడు. ఆమె
‘పరస్పర విరుద్ధమైన ఆశనిరాశల వైరాగ్యంలోకి జారిపోవడం చూసి’ అతడు
తట్టుకోలేకపోతాడు.
కాని ఆ విపత్తు జరిగిన నాలుగో రోజు తను పుట్టి పెరిగిన ఇంట్లో ఆమె ‘స్పృహలోకి
వచ్చినట్టు తలచుకుంటూ’ మళ్ళా ‘సముద్రంలోకి జారిపోయినట్టు.. కెరటాల
ముంపులోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అవుతూ’ తనను తాను స్థిరపరచుకోలేకపోతూండగా,
‘సుమారు ఇరవై ఏళ్ళ జీవితపు పొరల కిందట ఒక విశ్వాసంగా, అదృశ్యంగా
దాగి ఉన్న స్మృతిలాంటి కల్పనాగాథ, కఠోరమైన వాస్తవమైన కన్నీటివ్యథలో కలిసి
మౌనంతో కూడిన విషాదంతో మొదటిసారిగా బాల్యపు జ్ఞాపకంలా భీతావహమై
తిరిగి తేరుకోలేని అంతర్ముఖత్వాన్ని పెంచింది.’
ఆ స్మృతిలాంటి కల్పనాగాథ, పాతనిబంధనలోని ప్రళయగాథ.
పాతనిబంధనలో భగవంతుడు లోకాన్ని జలప్రళయంతో ముంచెత్తబోయే
ముందు నోవాని హెచ్చరిస్తాడు. అతణ్ణి కాపాడతాడు. ఆ కథ గుర్తుకురాగానే
‘సుజాత లోపల ఒక ప్రాచీనమైన కథ నింగిదాక ఎగిసి మళ్ళీ సముద్రంలో
కలుస్తున్న కెరటాలవలె శకలాలు శకలాలుగా కొనసాగుతూ’ ఆమెలో ఎన్నో ప్రశ్నలు
రేకెత్తిస్తుంది.
‘కానీ రవిని.. దీపను రక్షించుకోమని ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదే! ఎందుకనీ?’
‘రవి ఎంత మంచివాడు.. ఎంత గుణవంతుడూ! ఎన్నడైనా, ఒకరికి అన్యాయం
చేసి ఎరుగునా! దీప! పసిబిడ్డ...లోకం తెలియని చిన్నారి.. నోవహు మీద
కలిగిన దయ.. దీప మీద ఎవరికీ ఎందుకు కలగలేదో!’
‘నోవా ఎంత అదృష్టవంతుడూ! రాబోయే విపత్తు గురించి ముందే తెలుసు..
జలప్రళయాన్ని ఈదగల నావ సంపాదించుకున్నాడు. తనేగాక ప్రకృతి
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సృష్టిలోని జీవరాసులకు కూడా అందులో చోటిచ్చాడు. రవికీ, దీపకూ
అలాంటి నావ దొరక్కూడదూ!’

2

జలప్రళయమూ, ఆ జలప్రళయం నుంచి ఒక మానవుడూ తప్పించుకోవడమూ

పాతనిబంధనకు మాత్రమే పరిమితమైన కథ కాదు. 1872 లో జార్జి స్మిత్ అనే
ఒక యువ అసీరియాలజిస్టు, మెసొపొటేమియాలో తవ్వకాలు సాగిస్తున్నప్పుడు
అతడికొక కూనిఫారం ఇటుక దొరికింది. దానిమీది చిత్రలిపిని గుర్తుపట్టిచదవగానే
అతడు నిర్ఘాంతపోయాడు. ఆ తర్వాత అతడి పరిశీలనలు విని యావత్ప్రపంచం
నిర్ఘాంతపోయింది. ఎందుకంటే, ఆ ఇటుకమీద కూడా ఒక జలప్రళయగాథ గురించి
రాసి ఉంది, ఆ కథ కూడా అచ్చు పాతనిబంధనలో కథలో లానే ఉంది. కాని ఆ రచన,
పాతనిబంధన కాలం కన్నా ఎంతో ముందటికాలానికి, సుమేరియన్-అక్కాడియన్బేబిలోనియన్నాగరికతల కాలానికి చెందిన కథ.
సుమేరియన్ మహేతిహాసంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ‘గిల్గమేష్’ లో కథానాయకుడు
గిల్గమేష్ తన ప్రాణమిత్రుడు ఎంకిడును పోగొట్టుకున్నప్పుడు విలపిస్తూ, మృత్యువుని
అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అప్పుడతడికి ఉత్నపిష్టం అనే ఒక మనిషి,
అమరత్వం సాధించిన మనిషి, తారసపడతాడు. అతడికి ఆ అమరత్వం ఎట్లా
సిద్ధించిందని గిల్గమేష్ అడిగినప్పుడు, ఉత్నపిష్టం, ఒకప్పుడు భూమిని ముంచెత్తిన
ఒక జలప్రళయం గురించీ, దాని గురించి ఒక దేవత తనను ముందే హెచ్చరించడం
గురించీ, తాను దాన్నుంచి బయటపడటం గురించీ వివరిస్తాడు.
గిల్గమేష్ ఇతిహాసంలోని 11వ మట్టిపలకతో సంబంధం లేకుండానే, ఒక
పురాణగాథ భారతదేశంలో కూడా ప్రచలితంగా ఉంది. శతపథబ్రాహ్మణం,
మహాభారతం, విష్ణుపురాణం, మత్స్యపురాణాల్లో వివరించిన కథ ప్రకారం
మత్స్యమొకటి వైవస్వతమనువుని రాబోయే జలప్రళయం గురించి హెచ్చరించి
కాపాడుతుంది. ఇటువంటి కథే చైనీయ పురాణగాథల్లో కూడా ఒకటి కనిపించింది.
గత వందేళ్ళల్లో జానపదవిజ్ఞానవేత్తలు ప్రపంచమంతటా ఎన్నో జాతుల్లో, పురాణాల్లో,
ఇతిహాసాల్లో, సుమారు 200 దాకా జలప్రళయగాథల్ని కనుగొన్నారు. ఇంత
విస్తారంగా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న folklore motif మరొకటి లేదు.
సాహిత్యసంస్కారం
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ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్న జలప్రళయగాథల్ని సేకరించి, వాటిని
పోల్చి చూసిన తరువాత, జానపదవిజ్ఞానవేత్తలకి ఆ కథలన్నిటిలోనూ, కొన్ని
సామాన్యాంశాలు కనిపించాయి. ఆ అంశాలు, ప్రపంచమంతటా లభ్యమవుతున్న
కథల్లో ఏ మేరకు కనిపిస్తున్నాయో కూడా వాళ్ళు గుర్తుపట్టారు. వాటిల్లో కొన్ని:
మానవుల దుర్మార్గం వల్లనే విపత్తు సంభవించడం (66%)
ఆ విపత్తు జలప్రళయం రూపంలో విరుచుకుపడటం (95%)
ఆ ప్రళయం ప్రపంచాన్నంతటినీ ముంచెత్తేది కావడం (95%)
జలప్రళయం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక కుటుంబానికి సాయం
దొరకడం (88%)
రానున్న విపత్తు గురించి ఆ కుటుంబానికి ముందే హెచ్చరిక దొరకడం
(66%)
ఆ కుటుంబం ఒక పడవ ద్వారా తప్పించుకోవడం (69%)
వాళ్ళతో పాటు కొన్ని జంతువులు కూడా తప్పించుకోవడం (67%)
అట్లా తప్పించుకోవడంలో పశుపక్ష్యాదులు కూడా పాత్ర వహించడం
(73%)

ఆ జలప్రళయం ప్రపంచాన్నంతటినీ ముంచెత్తినప్పటికీ, ఆ విపత్తు ఒక
నిర్దిష్టప్రదేశంలో మొదలు కావడం (82%)
















ఇంత విస్తారంగానూ, ఇన్ని పోలికలతోనూ ఈ కథ ప్రపంచమంతటా
కనిపిస్తున్నందువల్ల, దీన్నొక folklore motif గా గుర్తించి స్టిత్థాంసన్తన motif
index A 1000 నుంచి A1099 దాకా ఈ కథని వర్గీకరించాడు.
ఇప్పుడు ఈ మోటిఫ్కి మూలం నిజంగానే సంభవించిన ఒక ప్రళయమా,
లేక మానవజాతి అవ్యక్తమానసంలోని ప్రాచీనభయమా, లేక మానవుడి కల్పనాశక్తి
రూపొందించుకున్న రూపకాలంకారమా అని సాహిత్యవేత్తలు, పురాతత్త్వవేత్తలు,
మనస్తత్త్వవేత్తలు, మానవశాస్త్రజ్ఞులు, భూగోళవిజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు ఇంకా అధ్యయనం
చేస్తూనేవున్నారు.
కాని, ఈ కథలన్నిటిలోనూ కనబడుతున్న సామాన్యాంశం, విలయం గురించి
ముందే ఎవరో ఒకరికి హెచ్చరిక లభించడం, ఆ హెచ్చరిక లభించిన మానవుడు
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ఆ విపత్తునుంచి బయటపడటం. దేవుడో, లేదా దేవతలో మానవుల దుర్మార్గానికి
కోపించి సృష్టించిన జలప్రళయం నుంచి వారే ఎవరో ఒక విశ్వాసిని ఎంపికచేసి,
అనుగ్రహించి తప్పించడం ఈ కథల్లో కనవచ్చే అంశం.

3

ఈ కథలో మన సమకాలీన తెలుగు రచయిత్రి తనకు తెలీకుండానే, విశ్వవ్యాప్తమైన

ఆ పురాణగాథని మళ్ళా కొత్తగా చెప్పడం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ కథ ప్రాచీన
పురాణగాథ కన్నా విభిన్నంగా నడిచినట్టు పైకి అనిపించినా, ఆ పురాణగాథ ఏ
ప్రయోజనాన్ని సాధించడంకోసం పరివ్యాప్తమయిందో, ఈ కథ కూడా దాదాపుగా
అటువంటి ప్రయోజనానికే చేరుకోవడం గమనించదగ్గది.
ముందు, పురాణగాథకీ, ఈ కథకీ ఉన్న పోలికలూ, తేడాలూ చూద్దాం:
అ) పురాణగాథ: మానవుడి దుర్మార్గాన్ని సహించలేక దేవతలు జలప్రళయాన్ని
సృష్టించారు.
ఈ కథలో:
‘ప్రకృతితో కలిసిమెలిసి ఉంటే, వాటి ధర్మాలు అర్థమవుతాయి, దాన్ని
స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేద్దామనుకునేవాడికి ఏమీ అర్థం కావు.’
‘ఇది ప్రకృతి కోపించిన విధ్వంసం. అది సృష్టించిన జీవి దానినే శాసిస్తుంటే,
అది కోపించాకా మానవుడేం చెయ్యగలడూ?’
’గాలినీ, నీటినీ, సమస్తసహజాతాలనూ ఎవడాపగలడూ? ఎవడు పట్టి
ఉంచగలడూ?’

ఆ) పురాణగాథ: విపత్తు జలప్రళయరూపంలో ముంచెత్తుతుంది.
ఈ కథలో:
‘ప్రశాంతంగా ఉంటుందనుకున్న తీరం సముద్రగర్భం నుండి తన వెయ్యి
పడగలతో తోకమీద నిలిచి విషం జల్లి కాటేసినట్లు ఎట్లా ముంచిపోయిందీ,
సర్వాన్నీ తనలోకి ఎట్లా లాగేసుకుందీ.’
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ఇ) పురాణగాథ: విపత్తు గురించి ముందే హెచ్చరిక.
ఈ కథలో: విపత్తు గురించి ముందస్తు హెచ్చరిక లేదు. అందువల్లనే రవి, దీప
తదితరులు ఆకస్మికమృత్యువు పాలయ్యారు. కాని, రవికి విపత్తు గురించిన సూచన
చివరినిముషంలో దొరికిందనే ఈ వాక్యాలు చెప్తున్నాయి:
‘ఏంటి రవీ, అట్లా చూస్తున్నావు?’ అన్నా.
‘ఇవాళ సముద్రం ఏదో తేడాగా ఉందోయ్.. ఇందాకటినుండి చూస్తున్నా!
ఏదో పొంగుతున్నట్టుగా లేదూ’ అన్నాడురా.
‘... సరదాకి కాదు, నిజంగానే అంటున్నా, ఏదో తేడా కనబడుతోంది
అన్నాడురా’.
‘అయితే, ఎక్కడో ఏ ఉప్పెనో వచ్చి ఉంటుంది.. కాసేపు వుంటే ఆ వార్తలు
తెలుస్తాయి కదా అని నేను లోపలకి పోయా’.

ఇంతవరకూ, పురాణగాథకీ, ఈ కథకీ పోలికలు ఉన్నాయి. కాని, ప్రధానమైన
ఈ రెండు అంశాల్లో పురాణగాథకన్నా, ఈ ఆధునిక కథ విభిన్నంగా కనిపిస్తున్నది.
ఈ) పురాణగాథ: ఆ కుటుంబానికి ఒక నావ లభిస్తుంది.
ఈ కథలో: అట్లాంటి నావ ఏదీ దొరకలేదు.
ఇ) పురాణగాథ: ఒక కుటుంబం దైవానుగ్రహానికి నోచుకుంది.
ఈ కథలో: ఇక్కడ ఏ కుటుంబమూ దైవానుగ్రహానికి నోచుకోలేదనే అనిపిస్తుంది.
అయితే, ఈ రెండు అంశాల్లోనూ పైకి ఈ కథ పురాణగాథకన్నా భిన్నంగా
అనిపించినా, సూక్ష్మంగా చదివినప్పుడు, ఈ రెండు అంశాల్లోనూ కూడా ఈ కథకూడా
పురాణగాథలోని ప్రాచీనవిశ్వాసాల్నే మరొక మారు ప్రకటించినట్లు కనిపిస్తుంది.
మొదటిది, ఈ కుటుంబానికి నావ దొరకలేదు. అయితే, కథ రవి వైపు నుంచి
చూసినప్పుడు, అతడికి రక్షణ దొరకలేదనే అనిపిస్తుంది. కాని, సుజాత వైపునుంచి
చదివినప్పుడు, ఆమె ఆ విపత్తు ఎదట నిల్చొని, తనను తాను సమాధానపరుచుకున్న
తీరులోనే, ఆమెకొక నావ దొరికినట్లుగా మనం భావించవచ్చు. ఒక మహావిపత్తు
చుట్టుముట్టినప్పుడు మనిషి తనను తాను ఆత్మికంగా కాపాడుకునే రక్షణనే మనం
నావ అనే మెటఫర్ గా చెప్పుకుంటున్నామనుకుంటే, సుజాతకి నావ దొరికినట్టే.
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తన భర్తనీ, కూతుర్నీ పోగొట్టుకోవడం మతిభ్రమకారకమైన విపత్తు ఆమెకి. కానీ,
ఆమె ఆ విపత్తునుంచి, ముందు మౌనంలోకి, ఆ తర్వాత ‘పరస్పర విరుద్ధమైన
ఆశనిరాశల వైరాగ్యంలోకి జారిపోయి’, ‘భయంకరమైన మృత్యుసన్నివేశంనుండి
విసిరేయబడిన తరువాత తలెత్తే, సహజ మానవీయ సందిగ్ధతల్లోకి’ జారుకుంది.
చివరికి ‘అదే మనిషి అహం, అంతా జయించాలని! ఎంత దురాశో, దేన్నుండి
పుట్టామో, దాన్నెట్లా జయిస్తావూ.. దానిలో నువ్వు భాగమేగా’ అంటుంది. ఆ మాటలు
వినగానే, ఆమె తమ్ముడు ‘ఇది ఆత్మీయులను కోల్పోయిన దుఃఖం నుండి వచ్చిందే
కావచ్చు, కాని ఇంత గంభీరత ఎట్లా కలిగిందీ, అయినా మరణవిషాదంలో మనిషిని
చుట్టుముట్టే సందిగ్ధతలకన్నా ఇదే నయమేమో’ అనుకున్నాడు.
తన వాళ్ళని పోగొట్టుకున్న తర్వాత, తనని కూల్చేసేటంత దుఃఖం నుంచి
తేరుకుని ఆమె మనిషి గురించీ, ప్రకృతి గురించీ ఆలోచించగలగడమనేది ఆమెకొక
నావదొరికినట్టే మనం భావించాలి.
అంతేకాదు, విపత్తు సంభవించిన తర్వాత ఆమెలో సంభవించిన ముఖ్య
పరిణామం భయం పోవడం. ఒకప్పుడు ఆమె ఇంట్లో ఒక సన్నిహితబంధువు,
అప్పారావు మామయ్య పోయినప్పుడు మృత్యువును దగ్గరినుంచి చూసిన భయం
ఆమెకింకా గుర్తుంది. కాని,
‘ఇప్పుడెందుకు భయం కలగలేదమ్మా?’
‘ఏముందని భయపడాలీ! మనిషి వొట్టి డొల్ల.. గాలినీ, నీటినీ సమస్త
సహజాతాలనూ ఎవడాపగలడూ! ఎవడు పట్టి ఉంచగలడూ! అంతా
ఆ ప్రవాహంలో కలిసిపోవలసిందే’

ఇది శ్మశానవైరాగ్యం కాదనీ, ఆమెలో నిజంగానే ఏదో మార్పు సంభవించిందనీ
ఆ తర్వాత సంభాషణలో మనకి తెలుస్తుంది.
పురాణగాథలో ఒక మానవుడికి దైవానుగ్రహం లభించి అతడు తనకెదురైన
విపత్తును దాటిపోగలిగినట్టే, సుజాతకి కూడా ఒక అనుగ్రహం లభించిందని మనం
గుర్తించవచ్చు.
అనుగ్రహమంటే, ఒక నిశ్చింత లభించడం. దేవుళ్ళ పేరు చెప్పినా, మరే పేరు
చెప్పినా ఆ నిశ్చింత లభించేది అంతరంగం నుంచే. అటువంటి నిశ్చింత లభించిన
సాహిత్యసంస్కారం

259

మనిషి, తనకి లభించిన ఊరట వల్ల దొరికిన బలం వల్ల, తోటిమనుషుల పట్ల కూడా
దయాళువుగా ఉంటాడు. పురాణగాథల్లో దైవానుగ్రహానికి నోచుకున్న మానవుడు:
ఉత్నపిష్టం, మనువు, నోవా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనుషుల పట్ల మాత్రమే కాదు,
సమస్తజీవజాలం పట్లా అటువంటి దయని చూపించారు. ఈ కథలో కూడా సుజాతకి
అంతరంగంలో అటువంటి నిశ్చింత కలిగిందనీ, ఆ నిశ్చింత సమస్తప్రపంచం పట్లా
దయగా ప్రసరించిందనీ,ఈ వాక్యాలు చెప్తున్నాయి:
‘ఏమో మోహన్! నువ్వే చెప్పు ఇవన్నీ! ఎక్కడికి అంతం.. ఎక్కడ ప్రారంభం!
ఆ మూడురోజులూ! ఆ శవాల మధ్య.. మనిషి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడు
ఇవన్నీ చూసి కూడా! అదే దిగులేసింది’ ఆ దిగులు మధ్యనే.. ఆమెకే తెలియని
నమ్మకం పొటమరించిందో, లేక ఆమె లోపల సాగుతున్న గాఢ సహజాతాల
మీది నుండి మనిషిపై ప్రేమగా విస్తరించిందో గాని మళ్ళీ అదే వాక్యశకలం....
..ప్రతి జంతువు! పాకు ప్రతి పురుగు! ప్రతి పిట్టయు! భూమిమీద సంచరించుచూ
అవి భూమి మీద బహుగా విస్తరించి.. ఫలాభివృద్ధి పొందవలెను.’
అద్భుతంగా కండ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే జ్ఞాపకంలా ఆమెకు అనిపించింది.
నిజమో కల్పనోగాని, పునఃసృష్టి మీద మనిషికెంత కాంక్షో, శిథిలమైనవీ,
ధ్వంసమైనవీ, చుట్టూ ఉన్నా ఒక బలీయమైన కాల్పనికావేశంలో ప్రకృతిలో
పునర్జన్మించడానికెంత ఆరాటపడతాడు! రవి, దీప.. వేలాది, లక్షలాది
శవాలముందు నిలబడి కూడా..’

తనవాళ్ళను పోగొట్టుకున్న విపత్తునుంచి, ప్రతి జంతువు, పురుగు, పిట్ట
కూడా బతకాలనే ఒక అనాదిప్రార్థన మదిలో స్ఫురించి, అది తన ప్రార్థనగా, భూమి
ఫలాభివృద్ధి పొందాలనే శుభాకాంక్షగా మారడం-ఇదేఈ కథలో సుజాత చేరుకున్న
ఎపిఫనీ. ఇదే ప్రపంచమంతటా, అనాదిగా మానవుడు చెప్పుకుంటూవస్తున్న
జలప్రళయగాథలోని సందేశం కూడా.
2016

260

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

డిస్కవరీస్ఆఫ్ఇండియా
కొన్ని ప్రసిద్ధభారతీయనవలల్ని గత రెండుమూడేళ్ళుగా అక్క ‘చినుకు’ మాసపత్రికలో

పరిచయం చేస్తోందంటే నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. ఆ పరిచయాలన్నిటినీ
ఇప్పుడిలా పుస్తకరూపంలో తీసుకురావడం మరింత సంతోషాన్ని కలిగించింది.
సాహిత్యంమీద అసక్తి సన్నగిల్లుతోందని అందరూ అనుకుంటారుగాని,
అది నిజం కాదు. ఏ పుస్తకం దొరికినా ఆవురావురుమంటూ చదువుతుండే
యువతీయువకులు మన గ్రామప్రాంతాల్లో కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. ఏదో ఒకటి
చదవాలన్న కోరిక వాళ్లని దహిస్తూంటుందిగాని, ఏం చదవాలో వారికి తెలీదు.
అట్లాంటి యువతకి ఈ పుస్తకం చేయగల మేలు అంతా ఇంతా కాదు. నేను కూడా
ఒక మారుమూలగ్రామంనుంచే వచ్చినవాణ్ణి కాబట్టి నా స్వానుభవమే ఇందుకు
ఉదాహరణ.

2

మేం పుట్టి పెరిగిన ఊళ్లో మాకు సాహిత్యసుగంధం జాడ దొరకడమే అసాధ్యం.

కాని మా అదృష్టవశాత్తూ శ్రీధర సత్యనారాయణమూర్తి అనే ఒక సాహిత్యపిపాసి
రైల్వేలో పనిచేస్తూ, గొప్ప తెలుగుసాహిత్యం కొనుక్కుని చదువుకున్నారు. అలా
కొనుక్కున్న పుస్తకాలన్నీ మా ఊళ్లో వాళ్ళ తమ్ముడింట్లో దాచుకున్నారు. మేం కళ్ళు
తెరిచేటప్పటికి అడివి బాపిరాజు నవలలు అలా మా కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
అవి కలిగించిన రుచితో మా అన్నయ్య రాజవొమ్మంగి లైబ్రరీనుంచి తెచ్చే నవలల
కోసం ఎదురుచూసేవాణ్ణి. నేనింకా అయిదోతరగతి కూడా పూర్తి చేయకుండానే
‘హిమబిందు’, ‘మల్లారెడ్డి’, ‘ఛెంగిజ్ ఖాన్’ వంటి చరిత్రాత్మకనవలల్ని ఎంతో
ఆరాధనతో ఎన్నో సార్లు చదివేసాను. వాటితో పాటు, ఎలా వచ్చిందో తెలియదుగాని,
బంకించంద్రుడి ‘విషవృక్షం’ కూడా.
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆ తరువాత నేను తాడికొండ గురుకుల పాఠశాలలో చేరినప్పుడు అక్కడొక
మంచి లైబ్రరీ ఉండేది. అప్పుడే నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆదానప్రదాన గ్రంథమాలకింద
కొత్తగా ప్రచురించిన కొన్ని నవలల అనువాదాలు నా కంటబడ్డాయి. భగవతీచరణ
వర్మ ‘స్మృతిరేఖలు’ (భూలే బిసరే చి�, 1959), కురతులైన్హైదర్‘అగ్నిధార’ (ఆగ్
కా దరియా, 1959), మాస్తి వెంకటేశ అయ్యంగార్ ‘చిక్కవీరరాజేంద్ర’ (1956),
వ్యంకటేశ మాడ్గ్యూళ్కర్ ‘బనగర్ వాడి’ (1954), తారాశంకర్ బందోపాధ్యాయ
‘కవి’ (1942) ఆ నవలల్లో కొన్ని. వాటితో పాటు రాజశేఖరచరిత్ర, గణపతి వంటి
నవలలుకూడా నాకు పాఠశాలలో బహుమతిగా దొరికాయి. కాని అప్పటికి టాగోర్,
శరత్, చలం, ప్రేమ్చంద్ల నవలలేవీ నేను చదవలేదు. అది చాలా తరువాతి కాలం
మాట.
శరత్నీ, చలాన్నీ నేను ఇంటర్మీడియెట్కు వచ్చాక చదివాను. గోపీచంద్
‘అసమర్థుని జీవయాత్ర’ కూడా అప్పట్లోనే. ఉన్నవ ‘మాలపల్లి’ (1922), రావిశాస్త్రి
‘అల్పజీవి’ (1953), బుచ్చిబాబు ‘చివరకు మిగిలేది’ (1946), విశ్వనాథ ‘ఏకవీర’
(1929)లతో పాటు కుటుంబరావు నవలలన్నీ చదవడానికి డిగ్రీ రోజులదాకా
ఆగవలసివచ్చింది. టాగోర్ కవిత్వం పరిచయమైన చాలాకాలానికి గానీ ‘గోరా’
(1910) చదవలేదు. ప్రేమ్చంద్ ‘నిర్మల’, ‘గబన్’ ‘సేవాసదన్’ వంటివి ముందే
చదివినప్పటికీ, ‘గోదాన్’ (1936) చదివేటప్పటికి నేను రాజమండ్రిలో ఉద్యోగం
చేస్తున్నాను.
కాని ఆ రోజులన్నిటా ఎక్కడ దొరికినా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, కేంద్రసాహిత్య
అకాదెమీ ప్రచురించిన నవలల అనువాదాలు వదలకుండా చదువుతూనే వచ్చాను.
రజనీకాంత బార్డొలాయి ‘మీరీబాల’ (1895), నానక్సింగ్ ‘తెల్లనిరక్తం’
(చిట్టాలాహు,1932), తకళి శివశంకరపిళ్ళై ‘రొయ్యలు’ (చెమ్మీన్, 1956),
యశ్పాల్ ‘మనుష్య కే రూప్’, తారాశంకర్ బందోపాధ్యాయ ‘ఆరోగ్యనికేతన్’
(1953), అమృతలాల్ నాగర్ ‘సముద్రము, నీటిచుక్క’ (1956), ఫణీశ్వరనాథ
రేణు ‘మలినాంచలము’ (మైలా ఆంచల్, 1954), శివరామకారంత ‘అళిద మేలె’
(మరణానంతరం, 1970), కాళిందీచరణ పాణిగ్రాహి ‘మట్టిమనుషులు’ (1934),
ఫకీర్ మోహన సేనాపతి ‘ఆరెకరాల ఎనిమిది కుంటలు’ (ఛొమాణొ ఆఠొగుంఠొ,
1897), విభూతిభూషణ బెనర్జీ ‘వనవాసి’ (ఆరణ్యక, 1939) వంటి నవలలు
చదివినంతకాలం పండగలాగా ఉండేది. ఇవన్నీ నన్ను పులకింపచేసినవేకాని,
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వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

వీటన్నిటిలో నన్ను మరింత పులకింపచేసినవి విభూతిభూషణ బెనర్జీ ‘పథేర్పాంచాలి’
(1929-32), గోపీనాథ మొహంతి ‘అమృతసంతానం’ (1947).
దాదాపుగా నలభయ్యేళ్ళ నా సాహిత్యపఠనానుభవాన్నిట్లా కూచుని పునశ్చరణ
చేసుకుంటూంటే, ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, బహుశా నా జీవితాన్ని అత్యంత
తీవ్రాతితీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన పుస్తకాలు ‘బనగర్ వాడి’ ‘కవి’ నవలలనే
అనిపిస్తోంది. అవును. బహుశా, నా జీవితాన్ని సమూలంగా ప్రభావితం చేసి నన్ను
తీర్చిదిద్దిన ఒక పుస్తకం పేరు చెప్పమంటే నేనీ రోజు నిస్సంకోచంగా ‘బనగర్ వాడి’
అనే చెపుతాను. పదకొండు పన్నెండేళ్ళ లేతవయసులో నేనా పుస్తకం చదివాను.
అంతదాకా చారిత్రకనవలలే చదువుతూవచ్చిన నాకు ఆ పుస్తకమొక పెద్ద కనువిప్పు.
ఆ పుస్తకం తెరవగానే, మా ఇంటినుంచి, మా గ్రామంనుంచి దూరంగా ఎక్కడో
హాస్టల్లో ఉంటున్న నన్ను సాయంకాలాల గోధూళి ఒక్కసారిగా కమ్మేసేది. అందులో
చిత్రించబడ్డ గ్రామీణజీవితం వల్లనే కాదు, అసలు ఆ రచన అంతటా, ఒక ఆదర్శవాదం
ఎంతో సరళస్వాభావికంగా కనిపించింది. నా హైస్కూలు చదువు పూర్తయ్యేటప్పటికి,
నా సహవిద్యార్థుల్లాగా సైన్సు, మెడిసిన్, ఇంజినీరింగ్ చదువుల వైపు వెళ్ళకుండా
నేను సాంఘికశాస్త్రాలు చదువుకోవాలని కోరుకోవడం వెనకా, తరువాత తరువాత
గిరిజనసంక్షేమరంగంలో పనిచేయడం వెనకా, నా లోపల్లోపల బలంగా పనిచేసిన
స్ఫూర్తి బనగర్వాడిదే అని ఈ రోజు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాను.

3

బనగర్వాడి నవలను సమీక్షిస్తూ ఒక పాశ్చాత్యవిమర్శకుడు దాన్ని మరొక ‘డిస్కవరీ

ఆఫ్ఇండియా’గా పేర్కొన్నాడట. ఈ పుస్తకంలో పరిచయం చేయబడ్డ 25 రచనలకీ
ఆ మాట వర్తిస్తుంది. ఇవన్నీ మన దేశ యథార్ధస్వరూపాన్ని మనకు పరిచయం చేసేవే.
మన కుటుంబాలు, గ్రామాలు, అడవులు, పట్టణాలు, మన వెనకబాటుతనం, దోపిడి,
పీడన, మన సంఘర్షణలతో పాటు మన కలలు, మన సంతోషాలు మనకిందులో
కనిపిస్తాయి. మనకి దూరంగా ఉన్న జీవితాన్ని కొన్నిసార్లు టెలిస్కోపులాగా అవి
చేరువగా చూపిస్తాయి. మనకి సన్నిహితంగా ఉన్న జీవితాన్ని మనకు బాగా
తెలుసనుకుంటున్నదాన్ని, కొన్ని సార్లు మైక్రోస్కోపులాగా అవి మరింత విపులంగా
చూపిస్తాయి.
సాహిత్యసంస్కారం
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4

అనుకోకుండా

అదృష్టవశాత్తూ నా చేతుల్లో పడ్డ ఒక్క నవల నన్నింత
ప్రభావితం చేసిందంటే, ఇన్ని నవలల గురించి తెలుసుకుని వీటిని చదివితే మన
గ్రామీణబాలబాలికలు, యువతీయువకులు ఎంత ప్రభావితం కాగలరో కదా!
నా చిన్నతనంలో నాకెవ్వరూ ఈ పుస్తకాలగురించి ఇంత కరతలామలకంగా
చెప్పలేదు. ఈ పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయో కూడా తెలీదు. కొని చదువుకునే
స్తోమత అసలే లేదు. ప్రతి ఒక్క పుస్తకం ఒక అన్వేషణగా నడిచిన కాలమది. కాని
ఇప్పుడు అక్క మనలాంటి తమ్ముళ్ళందరికోసం ఈ కథలు ఒకచోట గుదిగుచ్చి
చెప్తున్నది. నాకు తెలిసి, తెలుగులో ఇటువంటి ప్రయత్నం ఇదే అనుకుంటాను.

5

గ్రామాల్లో ఉన్న యువతకీ, ఇళ్లల్లో ఉండే గృహిణులకీ మాత్రమేకాక, ఈ పుస్తకం
సాహిత్యవేత్తలకీ, రచయితలకీ కూడా చాలా ఉపకరిస్తుందనుకుంటాను. 19వ
శతాబ్ది భారతదేశంలో బెంగాలీ తరువాత నవల తలెత్తింది తెలుగు భాషలోనే. బంకిం
బాబు ‘దుర్గేశ నందిని’ (1865) రాసి పదేళ్లు కూడా తిరగకుండానే, నరహరి శెట్టి
గోపాలకృష్ణమ శెట్టి ‘సోనాబాయి చరిత్రము’ (1872) రాశాడు. పూర్తిగా వికసించిన
మొదటి తెలుగు నవల వీరేశలింగం ‘రాజశేఖర చరిత్రము’ (1878) అనుకుంటే
అప్పటికింకా తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, ఒరియా
భాషల్లో నవల తలెత్తనే లేదు. కాని ఈ నాడు ఆయా భాషా సాహిత్యాలతో పోల్చుకుంటే
తెలుగు నవల ఒక ప్రక్రియగా, చాలా బలహీనంగా ఉందనే అనుకోవాలి. ఒక గోపీనాథ
మహంతి, ఒక శివరామ కారంత, ఒక శివశంకర పిళ్లై, ఒక మహాశ్వేతాదేవి వంటి
నవలారచయితలు తెలుగులో ఇంకా రావలసే ఉంది. తెలుగురచయితలకి తాము
నిర్వహించకుండా పోతున్న కర్తవ్యాన్ని ఈ నవలా పరిచయాలు గుర్తు చేస్తాయనడం
అతిశయోక్తి కాదు.

2011
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మహారణ్యం సమక్షంలో మహామానవుడి సాక్షాత్కారం
ప్రసిద్ధ బెంగాలీరచయిత బిభూతిభూషణ్ బంధోపాధ్యాయ (1894-1950) రాసిన

పథేర్ పాంచాలిని, సత్యజిత్ రాయ్ సినిమాగా మలిచి ప్రపంచప్రసిద్ధం చేశాడు.
ఆ స్థాయిలో ప్రసిద్ధి చెందనప్పటికీ, బిభూతిభూషణ్ రాసిన మరో నవల ‘ఆరణ్యక’
(1938) కూడా ఎంతో విశిష్టమైన రచన. దాన్ని సాహిత్య అకాడెమీ కోసం
సూరంపూడి సీతారాం ‘వనవాసి’ (1961) పేరిట తెలుగు చేశారు. ఎంతో కాలంగా
ఆ పుస్తకం ప్రతులు ఎక్కడా దొరకడం లేదు. ఆ లోటు తీర్చడం కోసం ఇప్పుడు
హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వారు ఈ పుస్తకాన్ని మళ్ళా తెలుగు ప్రజలకు అందించడం
నాకెంతో సంతోషం కలిగించింది.
ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పైఏళ్ళ కిందట, ఎనభైల ప్రారంభంలో ఈ పుస్తకాన్ని
మొదటిసారి నేనే కనుగొన్నట్టుగా ఎందరికో పరిచయం చేశాను. ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళ
తరువాత ఆ పుస్తకాన్ని చూడగానే, పేజీలు తిప్పగానే మహాలిఖారూప పర్వతశ్రేణి,
మోహన్పురా రిజర్వు ఫారెస్టు, జ్యోత్స్నాపులకిత జలరాశిమయమైన సరస్వతీహ్రదం,
వన్య శేఫాలికా పుష్పాల సౌరభం, పసుపుపచ్చని దూధలి పుష్పాల పరాగం
నన్నొక్కసారిగా ముంచెత్తాయి. ప్రాచీన సంతాల్ రాజకుటుంబం, చకుమికి టోలాలో
వాళ్ల ఇల్లు, బోమాయిబూరు పచ్చికబయళ్లు, నాఢా, లవటులియాల్లో అల్లుకుంటున్న
నూతన జీవనసంరంభం; నా జ్ఞాపకాల్లో మరుగుపడ్డవి ఒక్కసారిగా మేల్కొనడంతో,
నా నిద్రాణస్వప్నాల్నీ, నా చుట్టూ ఉన్న నగరజీవితాన్నీ సముదాయించుకోలేక నేను
చాలా అవస్థపడ్డాను. వనవాసి కథాంశం చాలా సరళం. కలకత్తాలో నిరుద్యోగిగా
ఉన్న సత్యచరణ్ అనే యువకుడు అవినాశ్ అనే మిత్రుడి కోరిక మీద బీహార్లోని
సాహిత్యసంస్కారం
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పూర్జియా జిల్లాలో ఉన్న దాదాపు పదివేల ఎకరాల ఎస్టేట్ వ్యవహారాలు చూసే
పనికి ఒప్పుకుంటాడు. నగరాన్ని వదిలిపెట్టి, ఆ అడవిలో దాదాపు ఆరేళ్లపాటు
ఉండిపోతాడు. అక్కడ అడవి నరికించి, భూమిని సాగులోకి తెచ్చి ఎస్టేటు ఆదాయం
పెంచవలసిన పని ఒకవైపూ, నెమ్మదిగా తనను లోబరుచుకున్న అడవిసౌందర్యం
ముందు వివశుడైపోవడం మరొకవైపూ అతణ్ణి లాగుతుంటాయి. ఆ క్రమంలో
దీనదరిద్ర భారతదేశ ముఖచిత్రమొక వైపూ, ప్రాచీన అరణ్యసీమల మహాసౌందర్యం
మరొకవైపూ అతడికి సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఈ అనుభవాలన్నిటినీ ఎన్నాళ్ళ తరువాతనో
‘కలకత్తా నగరంలో క్షుద్రమైన ఒక గొందెలో, అద్దెకొంపలో’ మధ్యాహ్నవేళ కూర్చుని
భార్య కుట్టుపని సూది చేసే సవ్వడి వింటూ ఉన్న సమయంలో, తలచుకుంటూ మనకి
చెప్పాడు. ‘ఆ నిగూఢారణ్య సౌందర్యం, తెల్లవారుజామున చంద్రాస్తమయ దృశ్యం,
కొండలపైన ఆకులు లేని గోల్గోలీ చెట్లపై కొమ్మకొమ్మకూ పూసిన పచ్చని పూలరాశి,
శుష్కకాశవనం వ్యాపింపచేసిన కసరువాసనలు గుర్తొస్తూంటే మళ్లీ ఎన్ని పర్యాయాలు
ఊహాకల్పనలోనే గుర్రమెక్కి వెన్నెల రాత్రిలో పూర్ణియా ప్రయాణం చేశానో గుర్తు
లేదు’ అంటాడు.
కథకుడు పూర్ణియా అడవులకు వెళ్లిన మొదటి రోజుల్లో, అతడి కచేరీ
ఉద్యోగి ఒకడు ‘అడవి మిమ్మల్ని ఆవహిస్తుంది, అప్పుడింక ఎలాటి కోలాహలమూ,
జనసమ్మర్దమూ రుచించవు’ అంటాడు. అడవి ఆవహించిన అనుభవం ఎలా
ఉంటుందో కథకుడు నెమ్మదిగా వర్ణించడం మొదలుపెట్టడంతో, మనని కూడా
అటవీసౌందర్యం ఆవహించడం మొదలుపెడుతుంది. అందుకు బిభూతిభూషణ్
వాడిన భాష, చిత్రించిన సన్నివేశాలూ, వాటికి సూరంపూడి సీతారాం వాడిన తెలుగూ
మనల్ని గాఢంగా సమ్మోహపరుస్తాయి. అది ప్రతి ఒక్కరికీ అనుభవంలోకి వచ్చేదిగా
ఉంటుంది.
అయినా కూడా కథకుడు తాను చూసిన సౌందర్యాన్ని మనకు పూర్తిగా
చెప్పలేకపోయాననే అనుకుంటాడు. ‘పూల్కియా బైహార్లో ఆ వెన్నెల రాత్రులను
వర్ణించడానికి ప్రయత్నించను. ఆ సుందరలోకాన్ని ఆ రూపంలో ప్రత్యక్షంగా
చూడనంతకాలం, దాని గురించి చెప్పగా వినీ, రాయగా చదివీ గ్రహించడం
అసంభవం. అటువంటి వెన్నెలరాత్రిని జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడటం ఉచితం.
అలా చూడని వారికి ఈశ్వరసృష్టిలో ఒకానొక సౌందర్యానుభూతి నష్టమైపోయిందన్న
మాటే’ అంటాడొకచోట.
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కాని, కేవలం అడవి అందాన్ని వర్ణించడానికే బిభూతిభూషణుడు ఈ నవల
రాయలేదు. అడవి ఒక నెపం మాత్రమే. వనవాసం వల్లనే అతడు ప్రపంచమంటే
ఏమిటో తెలుసుకుంటాడు. అడవికి వెళ్లిన తరువాతనే మనుషుల్ని ప్రేమించడం
మొదలుపెడతాడు. అడవికి వెళ్లిన మొదటి రోజుల్లో కలకత్తాను తలచుకుంటూ
‘మనుషుల మధ్య ఉండడం అంటే, అంత ప్రియమైనదని ఇంతకుముందు తెలియలేదు.
మనుషుల పట్ల నా కర్తవ్యాన్ని సర్వదా నిర్వర్తించలేకపోయినమాట నిజమే అయినా,
ఎంత ప్రేమ!’ అనుకుంటాడు. ఈ వాక్యాలు ఈ నవల మొత్తానికి ప్రాతిపదిక.
కథకుడు కలకత్తాలో ఉన్నప్పుడు తనచుట్టూ మనుషులుండడంలోని
ఆనందాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించాడు. కానీ వాళ్ళ పట్ల తన కర్తవ్యం నిర్వహించే
విషయంలో అతనికప్పుడేమీ ప్రాధాన్యం లేదు. కాని అడవికి వెళ్ళిన తరువాత
అతడి చిత్తప్రవృత్తిలో వచ్చిన మార్పు సుస్పష్టం. అతడు మనుషుల కోసం అర్రులు
చాచడమే కాదు, తనకు తారసపడ్డ ప్రతి ఒక్కరిపట్లా అతడెంతో ఉదారంగా,
ఆప్యాయంగా, సుస్నేహంగా ప్రవర్తించడం కనిపిస్తుంది మనకి. తాను కలిసిన ప్రతి
ఒక్కరి భౌతిక, మానసిక, సాంఘిక అవసరాలు గుర్తించడంలో, వాటిని తీర్చడానికి
ప్రయత్నించడంలో అతడి వ్యక్తిత్వంలో ధీరత్వం మన ముందు ఆవిష్కృతమౌతూ
ముగ్ధుల్ని చేస్తుంది. నవాదాలక్ష్మీపురం సరిహద్దుల్లో మిఛీనది ఒడ్డున కనిపించే ధన్
ఝురి కొండ ఎంత గంభీరంగా కనిపిస్తుందో, కథకుడి జీవితానుభవం కూడా
అంతే గంభీరంగా కనిపిస్తుంది. అతడికి తారసపడ్డ రకరకాల మనుషులు కథకుడి
జీవితంలో ప్రవేశించినట్లే మన జీవితంలోకీ నెట్టుకొచ్చేస్తారు.
కథ అంతా చదివాక మనకేమనిపిస్తుంది? కథకుడొకచోట ఇలా అంటాడు.
‘నాఢా అరణ్యమూ, అజామాబాద్ విస్తృతమైదానాల్లో గోధూళివేళ రక్తరాగరంజితమైన
మేఘాలనూ, దిగంచలాల వరకూ వ్యాపించి జ్యోత్స్నాప్లావితమైన నిర్జనమైన
మైదానాలనూ చూచినప్పుడల్లా తోచేది ఈ స్వరూపమే. ప్రేమ, ఇదే రొమాన్స్, కవిత,
సౌందర్యం, శిల్పం, భావుకత- ఈ దివ్యమంగళరూపమే మనం ప్రాణాధికంగా
ప్రేమించేది, ఇదే లలితకళను సృష్టించేది. ప్రీతిపాత్రులైన వారి కోసం తనను
తాను పూర్తిగా సమర్పించుకుని నిశ్శేషంగా మిగిలిపోయేది’. ఒక మహారణ్య
సమక్షంలో కథకుడు తనలోని మహామానవుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకున్నాడనీ, గొప్ప
సౌందర్యం మనలోని మనిషిని మేల్కొల్పుతుందనీ, అదే సౌందర్యప్రయోజనమనీ,
సాహిత్యప్రయోజనమనీ చెప్పకుండానే చెప్తుందీ రచన.
2010
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ఒకడు కేశవరెడ్ది
సెప్టెంబరు

11 న హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో బహుజనవిద్యార్థిసమాఖ్య
ఆధ్వర్యంలో డా. కేశవరెడ్డి సాహిత్యం మీద ఒక రోజంతా గోష్ఠి జరిగింది. ఆ గోష్ఠిలో
కేశవరెడ్డి సాహిత్యం మీద నన్ను కీలకప్రసంగం చెయ్యవలసిందిగా మలెగోడు
గంగాప్రసాద్ఆహ్వానించేడు. ఆ ప్రారంభసభలో నా చిరకాలమిత్రుడు, తెలుగు శాఖ
అధిపతి ఆచార్య తుమ్మల రామకృష్ణ సృజనాత్మకసాహిత్యం గురించి ప్రసంగించారు.
ప్రొ. దార్ల వెంకటేశ్వరరావు కేశవరెడ్డి సాహిత్యం మీద గోష్ఠి ముఖ్యోద్దేశాన్ని
వివరించారు. బండి డానియేలు, రామారావు గార్లు కూడా పాల్గొన్న ఆ సభలో,
తెలుగుసాహిత్య విద్యార్థులే కాకుండా, సామాజికశాస్త్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు
కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
డా. కేశవరెడ్డి (1946-2015) తెలుగులో మాత్రమే కనిపించే రచయిత.
బహుశా రాయలసీమ వంటి భూభాగం తెలుగుసాహిత్యంలో భాగమైనందువల్లనే
కేశవరెడ్డి వంటి రచయిత మనకు లభించాడనుకోవాలి. ఒకప్పుడు రా.రా, చలం
గురించి రాస్తూ, చలం లేని సాహిత్యం ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే పక్కనున్న
తమిళ, కన్నడ, ఒరియా సాహిత్యాల్ని చూడొచ్చన్నాడు. కేశవరెడ్డి లేకపోతే తెలుగు
సాహిత్యం ఎలా ఉంటుందో ఊహించలేం గాని, ఆయన్ని మనం చదవకపోయి ఉంటే,
మన సాహిత్యంలో మనమేది కోల్పోయి ఉండేవాళ్ళమో మనకిప్పుడు తెలుస్తున్నది.
ఆయన జీవితకాలంలో పది నవలలు (లేదా పెద్ద కథలు లేదా నవలికలు)
రాసాడు. వాటిలో కొన్నింటికి ఇంగ్లీషు మాతృకలున్నాయనీ, ఆయన్ని మనం
మౌలికమైన రచయితగా ఎట్లా పరిగణించగలమని- ఒక పెద్ద రచయిత నన్ను
268

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

చాలాసార్లు ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాడు. ‘ఓల్డ్ మాన్ అండ్ ద సీ’, ‘ఆఫ్ మైస్ అండ్ మెన్’,
‘కాచర్ ఇన్ ద రై’ లాంటి రచనలకీ, ఆయన రచనలకీ మధ్య చాలానే పోలికలు
చాలామందినే చూపిస్తూ వచ్చారు.
కాని, కేశవరెడ్డి అద్వితీయమైన, మౌలికమైన, ప్రతిభావంతుడైన రచయిత.
ఆయన కథల్లో ఆయన మాత్రమే వ్యథచెంది, నలుగులాట పడి, ఆయన మాత్రమే
మనకి వివరించగలిగిన అత్యంత వ్యక్తిగతప్రపంచమొకటుంది. ఆయన మాత్రమే
సాహసంతోనూ, నిస్సంకోచంగానూ చూపించిన నిష్ఠుర సామాజికగమనమొకటి
ఉంది. అది మనకు హెమింగ్వేలోనూ, స్టీన్బెక్లోనూ కనిపించేది కాదు.
కేశవరెడ్డి నవలలన్నిటిమీదా విద్యార్థులు సవివరంగా పత్రసమర్పణ ఎలానూ
చేయనున్నారు కాబట్టి, నేను వాటి వివరాల్లోకి వెళ్ళకుండా మూడువిషయాలు
మాత్రమే ప్రస్తావించేను.
మొదటిది, కేశవరెడ్డి రాసిన నవలలన్నీ ఆయన తొలి జీవితకాలపరిస్థితులకు
సంబంధించినవి. 1946 నుంచి 1965 దాకా తొలి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో
తన తలపులపల్లి జీవితంలో విన్నవీ, కన్నవీ ఆయనలో జీర్ణించుకుపోయాయి.
ఆ తలపులపల్లి ఒంటిల్లుగా మారింది. ఆ గ్రామం నిర్దిష్టగ్రామమూ, ప్రతీకా కూడా.
శతాబ్దాలుగా ఊడలు దిగి, అమానుషంగానూ, దయనీయంగానూ కూడా విస్తరించిన
గ్రామీణ జీవితదృశ్యానికి ఆ ఊరొక కేంద్రం. ఆయన తర్వాత రోజుల్లో డాక్టరుగా
తెలంగాణాలో డిచ్పల్లిలో జీవించినప్పటికీ, మానసికంగా, తలపులపల్లి నుంచి ఒక్క
అడుగు కూడా బయటకు రాలేదు.
‘నిజమే, గత 20 ఏళ్ళుగా ఇక్కడ ఉంటున్నాను, అయినా చిత్తూరు జిల్లాకు
చెందిన నా చిన్ననాటి ముద్రలు పోలేదు. మాట్లాడితే తెలంగాణా భాష
వచ్చేస్తుంది, రాయడానికి కూర్చునే సరికి చిత్తూరుసంస్కృతి, భాష వచ్చేస్తుంది’

అన్నాడాయన, 1996 లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో.
తన బాల్యకౌమారాల్లో చూసిన ఆ గ్రామాన్ని ఆయన చివరిదాకా పునః
పునః స్మరిస్తూ, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ గ్రామంలో
మనుషులు, పొలాలు, పశువులు, ఋణాలు, తెగతెంపులు అన్నిట్నీ ఆయన
గాఢమైన మమైకత్వంతోనూ, ఆ మమైకత్వం కలిగిస్తున్న ఒత్తిడి తట్టుకోలేక కొంత
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నిర్లిప్తతతోనూ నెమరు వేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. క్రూరాతిక్రూరమైన సామాజిక
వైరుధ్యాల్నీ, ఆ వైరుధ్యాల మధ్య సంఘర్షణలో ప్రతి వాడూ తనకన్నా సామాజికంగా
బలహీనుడైనవాణ్ణి ఎట్లా అణగదొక్కుతున్నాడో చూసాడు కాబట్టి, అసలు
ఆ అణచివేతకు మూలాలెక్కడున్నాయనే ప్రశ్నించుకుంటూ పోయేడు.
ఒకప్పుడు చలం కూడా ఈ పనే చేసాడు. ఒక చోట ఆయన మూజింగ్సులో
రాసుకున్నాడు, కమ్యూనిస్టులు ఆస్తిహక్కు పోవాలని వాదిస్తారు. కాని అన్నిటికన్నా
ముందు నశించవలసింది, పొసెసివ్నెస్అని. ‘నేను’, ‘నాది’ అనే భావనలు మనలో
రేకెత్తించగల అమానుషత్వాన్ని కేశవరెడ్డి ‘ద రోడ్’ నుంచి ‘మునెమ్మ’ దాకా చూపిస్తూనే
వచ్చాడు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనూ, లేదా పారిశ్రామీకరణ చెందిన
దేశాల్లోనూ సామాజిక-రాజకీయ విముక్తి గురించి సిద్ధాంతీకరించడం సులభం.
కాని మనుషులు తమ అభద్రతాభావనను తట్టుకోలేక, భూమిలో, పశువుల్లో, స్త్రీలలో,
స్త్రీలని కూడా పశుసంపదగా భావించే సంస్కృతిలో, తమ అస్తిత్వానికి ఆమోదాన్ని
వెతుక్కునే సమాజంలో, విముక్తి గురించి మాట్లాడంలో సైద్ధాంతికతకు తావు లేదు.
కళ్ళముందు కనిపిస్తున్న జీవితవాస్తవం చాలా సంక్లిష్టంగానూ, పొరలు పొరలుగా
పేరుకుపోయిందిగానూ ఉన్నప్పుడు, ఏ పొరని విప్పదీసినా, గడ్డిదుబ్బులోలాగా,
సామాజికమూలాలన్నీ కలగలిసి పెల్లగించబడేటప్పుడు, మనకి సాహిత్యం
కనిపించినంత విశ్వసనీయంగా సిద్ధాంతం కనిపించదు.
‘నేను మార్క్సిజానికి దూరమయ్యానని ఎందుకనుకుంటున్నారు? నేను
మార్క్సిస్టునే. అతడు అడవిని జయించాడు, మూగవాని పిల్లంగోవి ఒక
ఫిలాసఫీకి చెందినవి, అంతమాత్రాన నేను మార్క్సిస్టును కాకుండా పోతానా?
నా రచనల్లో మార్క్సిస్టులు వాడే పడికట్టు పదాలు కనిపించవు, అంతమాత్రాన
నేను మార్క్సిస్టుని కానని చెప్పేయవచ్చా?’

అనడిగాడు ఆయన, ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ.
సిద్ధాంతం సైన్సు. సైన్సు ఏ విషయాన్నైనా మెట్టు వెనక మెట్టు ఒక
క్రమగతిలో, క్రమోన్మీలనలో అర్థం చేసుకోవడానికి, వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
సాహిత్యమట్లా కాదు. అది ఏ అంశాన్నైనా ఒక్క గుక్కలో స్వీకరించడానికీ, ఒక్క
ఉదుటున చూపడానికీ ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకనే ఒక సంక్లిష్ట దృగ్విషయాన్నో,
భావోద్వేగాన్నో పట్టుకోవడంలో, సాహిత్యం సైన్సు కన్నా ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది.
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కేశవరెడ్డి నిజమైన సాహిత్యకారుడు. ఆయన తాను చూసినదాన్ని,
తనను వేధిస్తున్నదాన్ని చూసింది చూసినట్టుగా, నిస్సంకోచంగా చెప్పాడు. మన
గ్రామాలు విధ్వంసమవుతున్నాయనీ, మన రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారనీ,
మన చేతివృత్తుల కుటుంబాలు గ్రామాల్ని వదిలిపెట్టి కూలీలుగా నగరాలకు
వలస వెళ్ళిపోతున్నారనీ అందరి కన్నా ముందు మనకు చెప్పింది కేశవరెడ్డినే.
ముక్కలవుతున్న గ్రామాల్ని చూపించిన ఈ కేశవరెడ్డిని చాలా ముఖ్యమైన రచయితగా
భావిస్తున్నందువల్లనే బహుజనవిద్యార్థులు ఈ రోజు ఆయన సాహిత్యాన్ని
సమాలోచించడానికి పూనుకున్నారు.
ఇక రెండవ అంశం. ‘మీరు దేనికోసం రచనలు చేస్తున్నారు’ అన్న ప్రశ్నకు
జవాబుగా
‘నన్ను నేను అభివ్యక్త పరుచుకోవడానికి.’

అని జవాబిచ్చాడాయన. ఇంకా ఇలా అన్నాడు:
‘నాలో ఓ శూన్యం ఉంది. ఏకాంతం ఉంది. దాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికి ఏదో
చేయాలనిపిస్తుంది. దీన్ని సైకాలజీలో ఇంటెన్సిటీ డ్రైవ్ అంటారు. దానివల్లనే
నేను రచనలు చేసాను. మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఇంటెన్సిటీ డ్రైవ్ని తృప్తి
పరుచుకోవడానికే నా రచనావ్యాసంగమంతా.’

ఆ శూన్యమేమిటి? నేననుకుంటాను: కేశవరెడ్డిని బాధించింది బాహ్యజీవిత
సంఘర్షణ మాత్రమే కాదు, ఆ సంఘర్షణలో సమాంతరంగా ఉద్విగ్నభరితమైన
ఆత్మసంఘర్షణ కూడా ఉంది. అదే నేను చెప్పదలచుకున్న రెండవ అంశం. తాను
చూస్తున్న, చూపిస్తున్న జీవితవిషాదానికి ఒకింత ఎడంగా నిల్చుని ఆయన
ఎప్పటికప్పుడు తనని తాను ప్రశ్నించుకుంటూనే ఉన్నాడు, తన ముందున్న ఈ క్షేత్రంలో
తన పాత్ర ఏమిటని. తనకొక కర్తవ్యముందా, ఉంటే ఆ కర్తవ్యాన్ని తాను నెరవేర్చాలా
లేదా అన్న ప్రశ్న ఆయన్ను జీవితమంతా వెంటాడుతూనే ఉంది. బహుశా, ‘మునెమ్మ’
(2007) నవల ద్వారా ఆయన ఆ ప్రశ్ననుంచి బయటపడ్డాడనుకుంటాను.
అందుకనే ఆ నవలతో ఆయనంత మమైకమయ్యాడు. దానిలో తాను సాధించుకున్న
పరిష్కృతిని వదిలిపెట్టి, అసంగతమైన అంశాల గురించి మాట్లాడటాన్ని ఆయన
తట్టుకోలేకపోయాడు.
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆయన నవలలన్నిటిలోనూ అనుస్యూతంగా కొనసాగుతూ వస్తున్న ఒక
ప్రధానపాత్ర భగవద్గీత. ఆయన రాసిన రెండవ నవలికకి ‘భగవానువాచ’ అని పేరు
పెట్టాడు. ‘అతడు అడవిని జయించాడు’ స్పష్టంగా గీతాసందేశాన్ని కథారూపకంగా
(అలిగరి) చెప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నం. ‘సిటీ బ్యూటిఫుల్’ నవల్లో దేవీదాస్కి అతడి
తండ్రి రాసే ఉత్తరాల్లో, భగవద్గీత ప్రసక్తి ప్రతిసారీ పోస్ట్స్క్రిప్గా
ట్ ఉండటం తప్పనిసరి.
అయితే, అతడు పరీక్షకు వెళ్ళే ముందు రాసిన ఉత్తరంలో నాలుగింట మూడువంతులు
భగవద్గీత గురించే ఉందని చెప్తూ దేవీదాస్ఇట్లా చెప్తాడు:
‘నేను రేపురాయబోయే పరీక్షను సాత్త్వికయజ్ఞం చేస్తున్నట్టు రాయాలట.
సాత్త్వికయజ్ఞమంటే ఏమిటో ఆయనే వివరించాడు. నువు చేసే పనిని నీ
కర్తవ్యంగా భావించి శాస్త్రసమ్మతంగా, ప్రతిఫలాపేక్షలేకుండా చేస్తే దానిని
సాత్త్వికయజ్ఞమంటారట.’

అక్కడితో ఆగకుండా ఇంకా ఈ మాటలు కూడా చెప్తాడు:
‘బాగానే ఉంది. కాని ఇందులో ఆ మూడో అంశమే నాకు కొరుకుడు పడలేదు.
ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పరీక్ష రాయడం ఎలాగ? మార్కుల్ని, గ్రేడ్సును, పాసు
కావడాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోకుండా ఎవడు మాత్రం పరీక్ష రాయగలడు?
ఏమైనా ఈ వైరుధ్యాన్ని గురించి నేను తల పగలగొట్టుకోదలచలేదు.’

కాని ఆయన ఆ ప్రశ్ననుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు. ఆ ప్రశ్న
ఏమిటంటే, నీ కళ్ళముందు జరుగుతున్న సంఘర్షణలో నువ్వు ఏదో ఒక పక్షం
తీసుకుందామనుకుంటే, రెండు పక్షాల్లోనూ లోపాలూ, అమానుషత్వమూ కనిపిస్తూనే
ఉన్నాయి. ఒక భూస్వామికీ, ఒక దళితుడికీ మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణలో
దళితుడిపక్షం వహించాలనిపించడం సహజం. కాని ఆ దళితుడు కూడా తోటి
దళితుడి విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అదే అమానుషత్వాన్ని కనపరుస్తున్నాడు
కదా. ఒక భూస్వామికీ, ఒక యానాదికీ మధ్య జరిగే సంఘర్షణలో యానాదివైపు
సానుభూతి కలగటం సహజం. కాని పరస్పరహింసాచక్రంలో నోరులేని యానాది
నోరులేని యెలకల పట్ల కూడా అదే అమానుషత్వాన్ని చూపిస్తున్నాడే! భూస్వామిని
సమాజశత్రువుగా భావిద్దామా అంటే, భూమి పోగొట్టుకున్న భూస్వామి కూడా ఒక
నాడోడిలాగా, దొమ్మరిలాగా కనిపిస్తున్నాడు కదా. ఈ విచిత్రసన్నివేశంలో ఎవరి
పక్కన నిలబడాలి? ఎవరికోసం పోరాడాలి? అసలు పోరాడాలా?
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సిటీ బ్యూటిఫుల్నవల్లో చివర వాక్యాలిలా ఉన్నాయి:
‘వాళ్ళు రెండు గంటలప్పుడు ఇచ్చిన మత్తు మందు ఇంకా పనిచేస్తూనే
ఉంది. ఆ మత్తుమందు నన్ని అన్ని వికారాలకూ అతీతుణ్ణి చేసింది. ఈ మత్తు
విడిపోకుండా జీవితాంతం ఇలాగే ఉండిపోతే ఎంతబాగుండును.’

అన్ని వికారాలకూ అతీతమైన ఒక పాత్ర ఆయనకు తెలీకుండానే తర్వాతి నవలల్లో
ప్రవేశించింది. అది బైరాగి పాత్ర.
‘బైరాగి నా ప్రొటొగొనిస్టు కాదు, అయితే దాదాపు బైరాగి నా ప్రతి నవలలో
వస్తుంటాడు. నేను కూడా చాలసార్లు ఆలోచించా. నాకు తెలియకుండానే
ఆ పాత్రను పట్టుకొస్తున్నా, కొన్నేండ్ల తర్వాత నేను అట్లా అవుతానేమో!’

అన్నాడాయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో.
కేశవరెడ్డి సరిగానే నిదానించేడు. బైరాగి ఆయన కథానాయకుడు కాదు.
జీవితవికారాలకు లోను కాకూడదు, నిజమే, కాని కర్మసన్యాసం కూడా చేయకూడదు.
అటువంటి పాత్ర ‘అతడు అడవిని జయించాడు’లో ముసలివాడి పాత్ర. కాని అది
రూపకాలంకారం లాంటి కథ. అంతకన్నా రక్తమాంసపరిపుష్టమైన మరొక కథ
కావాలి. మరొక పాత్ర కావాలి.
ఆ అన్వేషణ మునెమ్మలో పరిపూర్ణమయ్యింది. ముఖ్యంగా చూడవలసింది,
అప్పటిదాకా అతడి నవలికల్లో ప్రొటాగొనిస్టులు పురుషులు. ఆ నవలన్నిటిలోనూ స్త్రీల
స్థాయి పశువులకన్నా మించింది కాదు. ‘రాముడుండాడు రాజ్జిముండాది’ లో కంసాలి
భార్యను గుర్తు తెచ్చుకోండి. అటువంటి గ్రామాలనుంచి మునెమ్మ రావడంలో ఎంత
విమోచన ఉందో, విప్లవాత్మకత ఉందో మనకి అర్థమవుతుంది.
మునెమ్మ భర్త జయరాముడు తన భార్యకీ, పశువుకీ మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని
పొరపడ్డప్పుడే అతడిలోని పశుప్రాయత మనకి తెలిసొస్తుంది. అట్లాంటివాడు చచ్చిపోతే,
మునెమ్మ అక్కడితో ఆ సంగతి వదిలిపెట్టెయ్యవచ్చు. కాని ఇప్పుడామె, జయరాముడి
ప్రవర్తనను బట్టి అతడి మీద తీర్పు ప్రకటించి చేతులు దులుపుకోవాలనుకోలేదు.
ఆ మరణానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలనీ, ఆ మరణం హత్యే కనక అయితే
అందుకు ప్రతికృతి చెయ్యాలనీ ఆమె నడుం బిగించింది. ఆ క్రమంలో ఆమె చేసిన
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ప్రయాణం, వేసిన అడుగులు, తీసుకున్న నిర్ణయాలు, చేసుకున్న తీర్మానాలు
ప్రతి ఒక్కటీ గీతాసారాంశానికి అనుగుణంగానే సాగినట్టు మనకి కనిపిస్తాయి.
ఆ కథాక్రమాన్ని, ‘అతడు అడవిని జయించాడు’లో ముసలివాడి ప్రయత్నాలతో
పోల్చి చదవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ‘అతడు అడవిని జయించాడు’
అలిగరి, జంతువుల గురించి చెప్తున్నట్టుగా మనుషుల గురించి చెప్పిన కథ. కాగా
మునెమ్మ జంతువుల్లాంటి మనుషులు ఆధారంగా కర్తవ్యం గురించీ, కర్తవ్యాన్ని ఒక
సాత్త్వికయజ్ఞంగా చేపట్టడం గురించీ చెప్పిన కథ.
నేను మరీ ఎక్కువ ఊహిస్తున్నానుకుంటున్నారా? మునెమ్మ సినబ్బతో చెప్పిన
ఈ మాటలు చూడండి:
‘నీకు గెవన్ముందా, ఊర్లో బయల్దేరేటప్పుడు నేను ఒక్కత్తెనే బయల్దేరాను.
అత్తమ్మ కూడా వస్తానన్నది, సుబ్బయ్యమామ కూడా వస్తాడన్నది, నేను
వద్దన్నాను.. ఐతే నీ విషయం వేరు. నేను బయలుదేరుతుంటే నువ్వు
వస్తానన్నావు. నేను రమ్మన్నాను. ఎందుకంటే నువ్వు నా మరిదివి కాబట్టి.
నీకు భారతమంతా తెలుసు కదరా. క్రిష్ణుడు రథం తోలింది అర్జునికే. భీమునికీ
కాదు, ధర్మరాజుకీ కాదు. ఎందుకంటే ఆయనకు అర్జునుడు మరిది కాబట్టి.’

ఈ మాటల్తో మునెమ్మ తనను తాను కృష్ణుడితో పోల్చుకోవడం గమనించదగ్గది.
ఆయన మొదట్లో రాసిన ‘భగవానువాచ’ నవల పేరుకు మాత్రమే భగవానువాచ.
కానీ సారాంశంలో భగవానువాచ ‘మునెమ్మ’ నవలగా రూపుదిద్దుకుందనడానికి
నాకెలాంటి సంకోచమూ లేదు.
ఇక మూడవ అంశం, కథాశిల్పానికి చెందింది. ఆయన రియలిస్టు శిల్పంతో
అసంతృప్తి చెందాడు. పత్రికాప్రసారమాధ్యమాలు చూపగలిగినంత శక్తిమంతంగా,
విశ్వసనీయంగా బాహ్యజీవితాన్ని సాహిత్యం చూపగలగడం అసాధ్యం. ఒకప్పుడు
చిత్రకళ వాస్తవాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా చిత్రించడంలో గొప్ప కౌశల్యం సాధించింది.
కానీ ఫొటోగ్రఫీ రాగానే చిత్రకళ వాస్తవచిత్రణని వదిలిపెట్టి, రకరకాల ప్రత్యామ్నాయ
వాస్తవికతలతో ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టింది.1920 ల్లోనే సాహిత్యం కూడా
ఈ అన్వేషణ మొదలుపెట్టింది. వాటిల్లో బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది మాజికల్
రియలిజం కాబట్టి చాలామంది కేశవరెడ్డి కూడా మాజికల్ ధోరణిలోనే రచనలు
చేసాడని భావిస్తున్నారు.
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కాని కేశవరెడ్డి మాజికల్తరహా వాస్తవికతను కాకుండా ప్రాచీన కథారూపమైన
లెజెండ్ని అనుసరించాడు. లెజెండ్ అంటే పురాగాథ. వ్యక్తులచుట్టూతానో, స్థలాల
చుట్టూతానో, సమూహాల చుట్టూతానో అల్లే కథ. అందులో కొంత వాస్తవం ఉంటుంది,
కొంత కల్పన ఉంటుంది. ప్రాచీనకాలంలో అటువంటి అసంఖ్యాకమైన పురాగాథల్ని
అల్లుకుంటూ ఇతిహాసాలు ప్రభవించేయి. మహాభారతం అట్లాంటి అనేక పురాగాథల్తో
కూడుకున్న ఇతిహాసం. ఆ పురాగాథల వల్ల ఒక యుగధోరణి వ్యక్తమవుతుంది.
కేశవరెడ్డి ఇతిహాసాన్ని నిర్మించలేదు గానీ, ఒక యుగధోరణిని పట్టివ్వగల కొన్ని
పురాగాథల్ని వినిపించి వెళ్ళిపోయాడు. వాటిని ఆయన అట్లా రాయకుండా ఆంగ్లోఅమెరికన్ తరహా వాస్తవికత పరిధిలో రాసిఉంటే, ఆ కథలగురించి మనమింత
శ్రద్ధగా మాట్లాడుకుని ఉండేవాళ్ళమా అన్నది అనుమానమే.
నేను చాలా స్థూలంగా కేశవరెడ్డి గురించి మాట్లాడేను. కాని నా ముందున్న
యువతీయువకుల్లో కొంత జిజ్ఞాస రగిలించాననే అనుకున్నాను. అయితే, ఒంటిల్లు
నుంచి కాణిపాకం దాకా మునెమ్మ చేసిన ప్రయాణం లాంటి ప్రయాణం చేస్తే తప్ప,
కేశవరెడ్డి అంతరంగం మనకి అంతుచిక్కదు.
2015
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అదిగో నవలోకం
డా. ఆలూరి విజయలక్ష్మిగారు రాసిన రెండు నవలికలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి.

సరళంగా, సూటిగా ఉన్న ఈ రెండు కథల్నీ చదవగానే నా మనసులో చాలా
ఆలోచనలు ముసురుకున్నాయి. వాటిలో కొన్ని జ్ఞాపకాలు, కొన్ని ప్రశ్నలు, కొంత
మనం ఊహించని ఊరడింపు. ఎంతో బాధ్యత తెలిసిన మనిషి రచయిత్రిగా చెప్పిన
ఈ రెండు కథల్లోనూ నేటి కాలానికీ, నేటి సమాజానికీ పట్టిన రుగ్మతలకి అవసరమైన
ఔషధం చాలానే ఉందనిపించింది.

1

ప్రసిద్ధరచయిత,

భావుకుడు ఫణికుమార్ ఒకసారి నాతో మాటాడుతూ, ‘నేను
60 ల తరానికి చెందిన మనిషిని. భారతదేశానికి సంబంధించినంతవరకూ, 60 లతో
అమాయికత్వం అంతమైపోయింది’ అన్నారు. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ మాటల్లో
ఎంతో నిజం కనిపిస్తోంది. 50ల్లోనూ, 60 ల ప్రారంభంలోనూ దేశంలో, కళల్లో,
సాహిత్యంలో ఎంతో కొంత అమాయికత్వం ఇంకా కనిపించేది. ఏదో చెప్పలేని
ఆదర్శవాదం. మనుషులు కొన్ని విలువల్ని నమ్మి, వాటికి కట్టుబడిఉండాలన్న
ఒక తపన. దేశానికి కొత్తగా స్వాతంత్య్రం వచ్చిన రోజులు. నవీనభారతదేశాన్ని
నిర్మించుకోవాలన్న తాపత్రయం. నలుగురికోసం పాటుపడాలన్న ఒక నిష్కల్మషమైన
ఆకాంక్ష. ఇవన్నీ 1967 కి ముందు సంగతి. ’67 తరువాత దేశం మూడుగా
చీలిపోయింది. సమాజంలో వ్యాపార విలువల్ని నమ్మి వాటికోసం బతికే వర్గం ఒకటి.
అస్తవ్యస్తమవుతున్న వ్యవస్థని హింసాత్మకంగా తప్ప మరోలా సరిదిద్దలేమనే వర్గం
మరొకటి. అత్యధికశాతం మనుషులు, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతికి చెందినవారు ఈ
రెండువర్గాలతోనూ కలవలేనివారు తామున్నచోటుకే అంటిపెట్టుకుని ఎటువంటి
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ఆదర్శవాదాన్నీ నమ్మలేకా, ఆచరించలేకా, తాము చాలా ఆచరణాత్మకంగా ఉన్నామని
నమ్మించుకుంటూ, యథార్థానికి పూర్తిగా రాజీపడుతూ జీవించడం మొదలుపెట్టారు.
సాహిత్యంలో కూడా ఈ ధోరణులు ప్రస్ఫుటంగా ప్రతిఫలించడం మనం
చూడవచ్చు. 70 లనుండీ వచ్చిన సాహిత్యంలో, సినిమాల్లో, కళల్లో, అధికభాగం
వ్యాపారాత్మకం, లేదా సామాజిక అసమ్మతిని వినిపించే సాహిత్యం. కాని
తామున్నచోటనే ఉంటూ, తమ తమ స్థాయిల్లో చేపట్టగల చిన్ని చిన్ని పోరాటాల్నో,
తాము నిలుపుకోగల చిన్ని చిన్ని విలువలనో ప్రస్తుతించగల, పైకెత్తగల సాహిత్యం
మనకి 70 ల తర్వాత దాదాపుగా మృగ్యం. ఆ మాటకొస్తే అసలటువంటి మనుషులు
కూడా సమాజంలో చాలా తక్కువ. సమాజంలోనూ, సాహిత్యంలోనూ కూడా
ఆదర్శవాదం ఆచరణాత్మకం కాదనే అభిప్రాయం నానాటికీ బలపడుతూ వస్తున్న
పరిస్థితి మనది.

2

నేను

70 ల తరానికి చెందినవాణ్ణి. మా అక్కా, అన్నయ్యా కొంతవరకూ 60
ల తరానికి చెందిన వాళ్ళు. 1972 లో మా అక్క ఉద్యోగం కోసం కాకినాడలో
అడుగుపెట్టినప్పుడు, మేమంతా మొదటిసారి మా ఇంటినీ, మా ఊరినీ దాటిన
విస్తృతప్రపంచంలో అడుగుపెట్టాం. ఒక చిన్న కుగ్రామంనుంచి జిల్లా కేంద్రంలో
అడుగుపెట్టినప్పుడు ఆ ప్రపంచం మా కోసం తెరిచిన తలుపులు, మా ముందు
పరిచిన అవకాశాలూ చాలా సమ్మోహకరంగా ఉండేవి. సాహిత్యసమావేశాలూ,
కవిసమ్మేళనాలూ, నాటకపోటీలూ, ఫిల్మ్ క్లబ్బులు, సామాజిక ఉద్యమాలూ
మా ముందొక కొత్త లోకాన్ని తెరిచాయి. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అప్పుడు
మా ముందు తెరుచుకున్న ప్రపంచమేమంత పెద్దది కాదనిపిస్తోందిగానీ, ఆ రోజు
మా ముందు తెరుచుకున్న లోకంలాంటిదాన్ని మళ్ళా నేనిప్పటికీ చూడలేకపోయాను.
బహుశా 70 ల ప్రారంభంలో దేశమంతటా నగరీకరణ మొదలైన నవ్యోత్సాహంలో
చాలా పట్టణాల్లో అటువంటి వాతావరణమే నెలకొనివుండవచ్చు. కొంత భావుకత,
కొంత సున్నితత్వం, కొంత విజ్ఞానం, కొంత సైన్సు, కొంత ఆదర్శం, కొంత ఆగ్రహంఅవన్నీ కలగలిసి జీవితానికి కొత్త ఇంద్రియాలు మొలుస్తున్నట్టుండేది. కొత్తరెక్కలు
పుట్టుకొస్తున్నట్టుండేది.
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ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, డా. ఆలూరి విజయలక్ష్మిగారిని మేం
మొదటిసారి చూసింది ఆ రోజుల్లోనే. అప్పటి రోజుల ఆ నవ్యోత్సాహమంతా ఇప్పుడు
అదృశ్యమైపోయిందిగానీ, డా.విజయలక్ష్మిగారిని చూసినప్పుడల్లా 70ల తొలినాటి ఆ
సమ్మోహనీయ కాలమంతా మళ్ళా కొత్తగా నా చుట్టూ ముసురుకుంటుంది.
కాలం మారింది. దేశం మారింది. విలువలు మారాయి. జీవితానందానికి
నిర్వచనాలు మారాయి. కాని డా. విజయలక్ష్మిగారు మారలేదు. ఆమె 60 ల నాటి
నిష్కల్మషత్వాన్నీ, ఆ అమాయికత్వాన్నీ ఇంకా అట్లానే పదిలంగా దాచుకుంటున్నారా
అనిపిస్తుంది. అందుకు దృష్టాంతాలు మీ చేతుల్లో ఉన్న ఈ రెండు కథలూను.

3

To write poetry after Auschwitz is barbaric అని అడొర్నొ అన్నాడని

మనకు తెలుసు. రెండవ ప్రపంచయుద్ధకాలంలో నాజీ జర్మనీలో యూదుల్ని
చిత్రహింసలు పెట్టినతరువాత, కవిత్వానికి కాలం చెల్లిపోయిందన్న ఉద్దేశ్యంతో
ఆయన ఆ మాట అన్నాడు. 1950 లో మహాప్రస్థానానికి యోగ్యతాపత్రం ఇస్తూ
చలంగారు కూడా ‘కవిత్వపు కాలం అంతమయింది’ అన్నారు. ఆ మాటనే తెలుగు
కథకి కూడా అన్వయిస్తే కాళీపట్నం రామారావు ‘యజ్ఞం’ (1964) కథ తరువాత
తెలుగుసాహిత్యంలోనూ, సామాజికభావజాలంలోనూ ఆదర్శవాదం మళ్ళా తలెత్తే
అవకాశం లేకుండా పోయిందని చెప్పవచ్చు. కాళీపట్నం యాభైల ప్రారంభంలోనే
ఆదర్శవాద వినాశనాన్ని పసిగట్టాడు. యజ్ఞానికి మాతృకగా చెప్పదగ్గ ‘అప్రజ్ఞాతం’
(1951) కథలోనే ఆయన మొదటిసారి మన స్వతంత్రభారతదేశం ప్రస్తావిస్తున్న
ఆదర్శాలు కేంద్రీకృత లక్షణాలు కలిగిన ఆదర్శాలనీ, అవి అంతిమంగా బలహీనుల్ని
అణచివెయ్యడంలోనే పర్యవసిస్తాయనీ పసిగట్టాడు. 1967లో నక్సల్బరీ ఉద్యమం
వచ్చింది, ఆ ఏడాదే కాంగ్రెసు చీలిపోయింది, అప్పణ్ణుంచీ దేశ భావనావ్యవస్థలో
సంభవించిన చీలిక నానాటికీ మరిన్ని చీలికలుగా పర్యవసిస్తూ వచ్చిందే తప్ప,
మొత్తం సమాజాన్ని నిలబెట్టగల ఉమ్మడి ఆదర్శాన్నిగానీ, ఉమ్మడి విశ్వాసాన్నిగానీ
మనం చూడలేకపోయాం.
ఇక ఇప్పుడు మనం ఆధునికానంతర యుగంలో ఉన్నాం. ఇది స్వభావరీత్యా
ప్లూరలిస్టిక్. ఇప్పుడు ఏ ఇద్దరికీ ఉమ్మడిగా వర్తించగల ఏ ఒక్క విలువా లేదనేటంత
నిష్ఠురమైన కాలం. కానీ మనుషుల్నీ, విలువల్నీ ఇంకా అమాయికంగా ప్రేమించలేని
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రచయితలింకా మనమధ్య ఉంటే వాళ్ళిప్పుడేం రాయాలి? తమ తోటిమనుషుల కోసం
ఏం చెప్పాలి?
ఆశ్చర్యమేమిటంటే ఇప్పుడు మళ్ళా రచయితలు ఆదర్శవాదం వైపు
చూస్తున్నారు. ఈ మధ్య స్కైబాబ అనే యువకథకుడు ‘ఏక్కహానీ : తీన్రంగ్’ అని
మూడు కథలు రాసాడు. మూడూ సెల్ఫోన్ చుట్టూ అల్లుకున్న కథలు. నిష్ఠురమైన
వాస్తవాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా పసిగట్టిన ఈ ఆదర్శవాదానికీ, 1964కి ముందు
ఆదర్శవాదానికీ తేడా ఉంది. పూర్వకాలపు ఆదర్శవాదం బోలు ఆదర్శవాదం. దానిలో
వాస్తవపరిస్థితుల పట్ల ఎరుక తక్కువ. అది చాలా వరకు ఊహాత్మకం. నేల విడిచిన
సాము. ఇప్పటి ఆదర్శవాదం వాస్తవపరిస్థితులపట్ల సమ్యక్ జ్ఞానంతో, మెలకువతో,
క్రియాశీలత్వంతో కూడుకున్నది. అత్యంత ఆచరణాత్మకం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన
తేడా మరొకటి ఉంది. పూర్వకాలపు ఆదర్శవాదం ఒకే ఆదర్శాన్ని నలుగురికీ
యాంత్రికంగా వర్తింపచెయ్యగలమని నమ్మేది. అది సాంప్రదాయికం. కాని ఇప్పటి
ఆదర్శవాదం అలా భావించదు. ఇది ఎవరికి వారు తమ తమ వ్యక్తిగత జీవితానుభవాల
మీంచి, తమ తమ వ్యక్తిగత ఆచరణలమీంచి, తమ శక్తిసామర్థ్యాలకు తగ్గట్టుగా
ఆచరించి చూపగల ఆదర్శవాదం. ఒక రకంగా దీన్ని ఆధునికానంతర ఆదర్శవాదం
అనవచ్చు.

4

తెలుగు

సాహిత్యంలో ఆధునికానంతరత, కవిత్వంలో, 1980 లో రేవతీదేవి
‘శిలాలోలిత’ కావ్యంతో మొదలయ్యింది. కథానికాప్రక్రియలో సావిత్రిగారి
‘ఈ దేశంలో ఇదో వర్గం’ (1981) కథతో మొదలయ్యిందని చెప్పవచ్చు. ఇదంతా
నా ‘వందేళ్ళ తెలుగు కథ’ (2001) లో నేను వివరంగా చర్చించాను. 80 ల్లోనే
రాసినప్పటికీ, చాలా ఆలస్యంగా ఇప్పుడు వెలుగు చూస్తున్న ఈ రెండు కథల్లోనూ
ఆధునికానంతర ఆదర్శవాదం చాలా స్పష్టంగా కనిపించడం నన్నెంతో సంతోషానికీ,
సంభ్రమానికీ గురిచేసింది.
ఏముంటుంది ఈ కథల్లో? విషయం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ప్రశ్నలు సూటిగానే
ఉన్నాయి.
ప్రేమానుభవతీవ్రతలో ఉన్న ఒక స్త్రీ, పెళ్ళి కాకుండానే శారీరికఅనుభవాన్ని
కోరుకుని, గర్భం ధరించడం, తీరా ఆ వ్యక్తి తనని నిరాకరించినప్పుడు అబార్షన్
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చేయించుకోక తప్పకపోవడం. ఆమెను మరొక పురుషుడు ప్రేమించినప్పుడు, ఆమె తన
ఈ అనుభవమంతా అతనికి చెప్పినప్పుడు, అతడు ఆమెను అర్థం చేసుకోగలగడం,
స్వీకరించడం-ఇది ‘వెలుతురు పువ్వులు’ ఇతివృత్తం. ఇటువంటి కథ 64 కి పూర్వం
వస్తే అందులో అబార్షన్ ఉండదు. ఆత్మహత్య ఉంటుంది. 64 నుంచి 80 మధ్యలో
ఈ నవల వచ్చివుంటే అబార్షన్ ఉంటుందిగానీ, ఆమె ఒంటరిగా జీవించకతప్పదనే
నిర్ణయానికి వచ్చిఉంటుంది. 80 ల తర్వాత చాలా స్త్రీవాదసాహిత్యంలో కూడా
దాదాపు ముగింపు అలానే ఉంటుంది. కానీ అటువంటి ముగింపునివ్వకపోవడంలోనే
డా. విజయలక్ష్మిగారి సాహసం కనిపిస్తుంది. అందుకు ఆమె వేసుకున్న ప్రశ్నలిలా
ఉన్నాయి:
‘వివాహమయేదాకా నీ జీవితంలోకి ఎవరూ రాకూడదు. ఒకవేళ ఎవరైనా
వస్తే ఆరునూరయినా అతనితో లేక ఆమెతోనే నీ జీవితం ముడిపడాలని
ఎవర్నయినా శాసించగలమా? .. వివాహమయాక కూడా మరొకవ్యక్తిని
అభిమానించవచ్చు,. ఇష్టపడవచ్చు. ఆకర్షింపబడవచ్చు. ధైర్యం, చొరవ,
కోరిక ఉన్నవాళ్ళు శారీరికబంధాన్ని కూడా పెంచుకుంటారు. ఏది తప్పు? ఏది
ఒప్పు? తప్పొప్పుల సరిహద్దుగీతలెక్కడ? కేవలం శారీరక సంబంధమే తప్పా?
మానసికమైన ఇష్టం, ఆకర్షణ ఇవి తప్పు కావా? ..పాశ్చాత్యసమాజంలో
వీటినంతగా పట్టించుకోరే?! స్త్రీపురుషబాంధవ్యా లిక్కడింత సంకుచితంగా,
అక్కడంత విశృంఖలంగా ఎందుకుంటున్నాయి? ఈ రెండు వ్యతిరేకధ్రువాలకీ
ఎప్పటికి సమన్వయం కుదురుతుంది? ఈ స్త్రీపురుషబాంధవ్యాలకు ఆర్థిక
సామాజిక పునాదులేవి?.. ప్రపంచం ఆర్థికంగా, వైజ్ఞానికంగా ముందుకు
పోవలసిన సమయంలో నిరంతరస్రవంతిలా సాగిపోవలసిన బాంధవ్యం
ఇంత క్లిష్టంగా ఎందుకు మారుతూంది?..’

ఇవీ ప్రశ్నలు.
సమాధానం ఇలా ఉంది:
‘బ్రతకడమెంత సహజమో, పొరపాట్లు చెయ్యడమూ అంతే సహజం.
ఈ పొరపాట్లనేవి వ్యక్తి వ్యక్తికీ, కాలానికీ కాలానికీ, దేశానికీ దేశానికీ
మారుతూ ఉంటాయి. సుఖంగా బ్రతకాలంటే కొన్ని పొరపాట్లతో రాజీపడాలి.’
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ఇది ఆదర్శవాదమే కానీ, వ్యక్తులు తమ తమ ఆచరణలో తమకు తాముగా
చేరగల ఆచరణవాదం. ఎవరో చెప్పారుకాబట్టి ఆచరించాలనుకునే నీతిశాస్త్రం కాదు.
ఇక రెండవ కథ ‘ప్రత్యూషపవనం’ లో జీవితవాస్తవాల నిష్ఠురత్వం పట్ల
ఎరుక మరీ స్పష్టంగా ఉంది. మొదటిది ఒక వ్యక్తి జీవితానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల్ని
లేవనెత్తితే రెండవకథలో ఒక సమాజం మొత్తానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలున్నాయి.
‘ఎంతో చిత్తశుద్ధితో, ఎన్నో ఆదర్శాలతో, వృత్తిలో, ఉద్యోగంలో ప్రవేశించే యువతను
అవినీతిపరులుగా, చరిత్రహీనులుగా మారుస్తున్న వ్యవస్థ’ గురించిన దుర్భరమైన
మెలకువతో రాసిన కథ. వాస్తవాన్ని నిదానించడంలో రచయిత్రి ఎక్కడా వెనకంజ
వెయ్యలేదు, రాజీపడలేదు. అయినా కూడా కథలో డా. వాసంతి తన ఆదర్శాల్నీ,
విలువల్నీ వదిలిపెట్టాలనుకోదు. బహుశా ఆమె కోరుకున్నదంతా సుధీర్ వంటి ఒక
స్నేహితుణ్ణి మాత్రమే. ఒక సహచరుడో, సహచరియో తోడుగా నిలబడగలిగితే మనిషి
తన ఆదర్శాలకు నిలబడటం ఏమంత కష్టం కాదనే రచయిత్రి భావిస్తున్నది.

5

డా. విజయలక్ష్మిగారు జీవితంలోనూ, సాహిత్యంలోనూ కూడా తన ఆదర్శలోకాన్ని
పదిలపర్చుకుంటున్న వ్యక్తి. 70 ల మొదట్లో ఆమె ఎంత ధగధగతో నాకు కనిపించారో,
ఇప్పుడు ఈ కొత్త శతాబ్దంలో కూడా ఈ రెండు కథలు చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఆమె
అంతే ధగధగతో కనిపిస్తున్నారు. కథలు చదవడం పూర్తవగానే ‘అదిగో నవలోకం,
వెలసే మనకోసం’ అనిపిస్తోంది.
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వాగ్దానమిస్తున్న నాటకం
ఈ నాటకం మీ ముందు తెరతీయబోతున్న ప్రపంచంలోకి మీరు ప్రవేశించే ముందు
రెండు మాటలు.

సుప్రసిద్ధ నాటకరచయిత, కవి, కేంద్ర సంగీత, నాటక అకాడెమీ పురస్కార
స్వీకర్త డా. దీర్ఘాశి విజయభాస్కర్ తెలుగు సాహిత్యానికి సమర్పిస్తున్న మరొక విలువైన
కానుక ఈ నాటకం ‘రాజిగాడు రాజయ్యాడు’.
ఇందులో మూడు విశిష్టతలున్నాయి. మొదటిది, ఇది ఉత్తరాంధ్ర
సాహిత్యవారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న రచన, రెండవది సామాజికన్యాయ
సాధనకోసం నేడు దేశమంతటా చెలరేగుతున్న ఉద్యమాల్లో ఇంతదాకా ఎవరూ
స్పృశించని జీవితాన్ని, ఇతిహాసపు చీకటికోణం మరుగున పడిపోయిన ఒక
కథనాన్ని, మనముందుకు తెస్తున్న రచన. మూడవది, నాటకరచనలో, నిర్మాణంలో
సిద్ధహస్తుడైన ఒక రచయిత ఇప్పటి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా చేసిన కొత్త ప్రయోగం.

2

తెలుగుసాహిత్యంలోనే కాదు, భారతీయసాహిత్యంలోనే, మనమిప్పుడు ఉత్తరాంధ్రగా
వ్యవహరిస్తున్న కళింగాంధ్ర అద్వితీయమైన పాత్ర నిర్వహిస్తూ వస్తున్నది. ‘కన్యాశుల్కం
-19 వ శతాబ్ది భారతీయ నాటకాలు’ అనే తన అత్యంత విశిష్టపరిశోధనలో
డా. ఉపాధ్యాయుల అప్పల నరసింహమూర్తి దీన్ని ఎంతో విశదంగా నిరూపించేరు.
ఇటు గురజాడ అప్పారావు, అటు ఒరియాలో ఫకీర్ మోహన్ సేనాపతి - ఇద్దరూ
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కూడా సామాజిక వైరుధ్యాలపట్ల తమ ధర్మాగ్రహాన్ని పదునైన వ్యంగ్యంలో
పలికించేరు. అప్పణ్ణుంచీ, సామాజికన్యాయాన్ని సాధించడం కోసం సాహిత్యాన్ని ఒక
పదునైన ఆయుధంగా వాడుకోవడంలో, ఉత్తరాంధ్ర తక్కిన దేశానికే దారిదీపంగా
ఉంటూవస్తోంది.
ఆ విషయాన్నే రచయిత నాటకం మొదటి సన్నివేశంలో
ఏ భూమిపై తూర్పువాకిట బలిదానాల తోరణం అమిరి ఉందో
ఏ నేలపై నూరు కొత్త ఉదయాలకై ఉద్యమం ఉప్పెనైందో
ఏ గడ్డపై సమభావంకోసం సమరం సాగిందో
ఏ మట్టిపై సాయుధ యోధులు నేలకొరిగి నింగికెగిశారో

అంటూ ప్రస్తుతించేడు.
‘ఆ గడ్డపై గడ్డిపోచవంటివాడు గరుత్మంతుడై, గరళకంఠుడై సంప్రదాయ
సర్పపు కోరలు పీకి, సామాన్యుని సామ్రాజ్యానికి పునాది వేసిన’ కథని రచయిత
నాటకంగా మలిచి మనముందుకు తీసుకొచ్చాడు.
సామాజికవాస్తవికతను విమర్శనాత్మకంగా చిత్రించిన రచయితగా మనం
గురజాడను చెప్పుకుంటాం. ఇది ఒకప్పుడు రష్యాలో గోర్కీ, చైనాలో లూసన్
అనుసరించిన పద్ధతి. ఆ విమర్శ కేవలం వక్తృత్వంగా కాకుండా, జీవితసన్నివేశాల్ని
కఠోరవాస్తవాలుగా మనముందు చిత్రించడం ద్వారా చేపట్టే విమర్శ. మహనీయ
కళింగాంధ్రకథకులు, నాటకకర్తలు చాసో, రావిశాస్త్రి, భరాగో, బలివాడ
కాంతారావు, పతంజలి, గణేష్ పాత్రో, గొల్లపూడి మారుతీరావు వంటివారు ఆ దారినే
అనుసరించారు. భూషణం, అట్టాడ అప్పల్నాయుడు, గంటేడ గౌరునాయుడు ఆ
వైరుధ్యాల్ని మరింత సూక్ష్మస్థాయిలో పట్టుకున్నారు. కొందరు రచయితలు పట్టణ,
నాగరికప్రపంచంలోని వైరుధ్యాల్ని చిత్రించగా, కాళీపట్నం రామారావు గ్రామీణ
జీవితం విధ్వంసమవుతున్న దృశ్యాన్ని ఐతిహాసికస్థాయిలో చిత్రించారు. కాని ఆ
రచయితలెవ్వరూ సృశించని మరొక విస్మృతకోణాన్ని ఈ రచయిత ఈ నాటకం
ద్వారా మనముందుకు తీసుకురావడం ఈ నాటకంలోని మొదటి విశిష్టత.
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సామాజిక న్యాయంకోసం కళింగాంధ్ర కథ, నవల, నాటకం వంటి ప్రక్రియల్లో

ఎంతో గొప్ప సృజన చేసినప్పటికీ, గిరిజన జీవితాన్ని సమగ్రంగా చిత్రించడానికి చాలా
ఏళ్ళే పట్టింది. భారతదేశంలో గిరిజనప్రాంతాలకు కల్పిస్తున్న రాజ్యాంగపరిరక్షణలకు
మూలం గంజాం జిల్లాలో 1839 కి పూర్వమే జరిగిన గిరిజన తిరుగుబాట్లు. కాని
అంత విలువైన చారిత్రక నేపథ్యముండి కూడా భూషణం ‘కొండగాలి’ (1970)
కథలదాకా గిరిజనుడు ఉత్తరాంధ్ర సాహిత్యంలోకి ప్రవేశించలేకపోయాడు. అట్లానే,
ఫకీర్ మోహన్ సేనాపతి ‘ఛొమాణొ అఠొ గుంఠో’ నవలలో కనిపించే మంగలి
తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక కథానాయకుడు కావడానికి మనం 2016 దాకా ఆగవలసి
వచ్చింది.
బయటి ప్రపంచంలో ఇంతదాకా అప్రధానీకరణకు గురవుతూ వచ్చిన
ప్రజాసమూహాలు తమ అస్తిత్వనిర్ధారణకోసం, తమదైన వ్యక్తిత్వముద్రకోసం, తమ
ఉనికికోసం సాగిస్తున్న పోరాటాల ప్రభావమే ఇందుకు కారణం కావచ్చు. కాని మనం
గమనించవలసిందేమంటే, భారతీయసాహిత్యంలోనూ, సమాజంలోనూ ఆధునికత
ప్రవేశించినప్పుడు, ఆ ఆధునికత కొందరికి విముక్తి కలిగించిన మాట నిజమే కాని,
ఆ విముక్తిఫలాలు ఆ కొద్దిమందికి మాత్రమే పరిమితమైపోయాయి. సామాజిక
నిశ్రేణిలో అడుగున పడిపోయిన వాళ్ళకీ, పక్కకు నెట్టెయ్యబడ్డవాళ్ళకీ, సంఖ్యరీత్యా
అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్నవాళ్ళకీ విమోచన ఇంకా సుదూరస్వప్నమే. పందొమ్మిదో
శతాబ్ది చివరలో మొదలైన ఈ విముక్తిస్రవంతి ఇంకా తమదాకా చేరడంలేదని
ఆక్రోశిస్తున్న ప్రజాసమూహాలు ఈ దేశంలో అసంఖ్యాకంగానే ఉన్నాయి. అదంతా,
చివరి సన్నివేశంలో, రాజిగాడి నోటంట రచయిత ఎంతో స్పష్టంగా ఇలా చెప్పించేడు:
‘ఈ దేశంలో బేమ్మర్ల గురించి దేవుడాలోచించాడు. రెడ్ల గురించి
రాజ్యాలాలోచించాయి. కమ్మోళ్ళగురించి సిద్దాంతాలు ఆలోచించాయి.
కాపులు, కాళింగులు, వెలమల గురించి రాజకీయ పార్టీలు ఆలోచించాయి.
హరిజన గిరిజనుల గురించి రాజ్యాంగం ఆలోచించింది. మైనార్టీల గురించి
ప్రభుత్వాలూ ఆలోచించాయి. ఇంతవరకూ ఎవ్వరూ ఆలోచించంది మా
గురించే, దయచేసి మా గురించి ఆలోచించండి.’
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ఇది స్పష్టంగా ఆధునికానంతర చైతన్యం. ఇటువంటి వాక్యాలు యాభై
ఏళ్ళకింద సాహిత్యంలో మనం ఊహించలేం. చివరికి కళింగాంధ్ర సాహిత్యంలో
కూడా. అందుకనే ‘ఛొమాణొ అఠొ గుంఠొ’ లో కనిపించే మంగలికీ, ఇందులో
మంగలికీ మధ్య శతాబ్దాల దూరముంది. ఇతడు కన్యాశుల్కంలో కేవలం తాషా
మర్ఫాగా కనిపించిన మంగలి కాడు. ఈ మంగలి వ్యక్తిగా, ఒక సామూహికశక్తిగా
ఎదిగినవాడు. పరిణతి చెందినవాడు. తన విముక్తిలో, తన కులవిముక్తి మాత్రమే
కాదు, మొత్తం సామాజికవిముక్తి కూడా ఉందని తెలుసుకోగలిగినవాడు:
కాబట్టే ఇలా అనగలిగాడు:
మతంమైనార్టీ కన్నా కులంమైనారిటీ భరించలేనిది. అదెంత దారునంగా
వుంటాదో మాకే కాదు, మీకూ తెలుసు కాని మమ్మల్నెవరూ పట్టించుకోరు.
పులుల్ని మేకల్ని ఒక గొడుక్కింద కట్టేసి మీరందరూ ఇది తినండంటే మాకు
కోరల్లేవు, పంజాల్లేవు, ఆఖరికి గట్టిగా అడగడానికి నోరూ లేదు. మాకేది
దక్కుతదో ఆలోసించండి. ఎక్కడినుండొ వచ్చిన ఎన్నో మతాల్ని మైనార్టీలని
చేరదీస్తున్నారు. తప్పులేదు. కానీ ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశంలో పెరిగి ఈ
దేశానికి సేవలు చేసినోళ్ళం, సరుకులు తయారు సేసినోల్లం, మీ అవసరాలు
తీర్చినోల్లం. మా గురించి ఏటాలోసిస్తున్నారో సెప్పండి. ఎన్ని కులాలు
వృత్తులకు దూరమై పోయి తిండిలేక అల్లాడిపోతున్నయో మీకు అగుపించడం
లేదా. అంతరించిపోతున్నయో మీకు అర్థం కావడం లేదా, ఇల్లూ వాకిల్లూ
లేకుండ కొన్ని కులాలున్నాయి. ఇంకా సంచారుల్లాగే మరికొన్ని కులాలు
బతుకుతున్నాయంటే మీకు సిగ్గేయడం లేదా, వార్డుమెంబరు కూడా కాని
కులాలున్నాయంటే ఇది పెజాస్వామ్యమేనా? మా సేతుల్లో ఎప్పుడూ
పప్పుబెల్లాలేనా? కొన్ని రకాల పశువులు పచ్చులు అంతరించిపోకండ
కాపాడాలనే అంత ఉబలాటపడతన్నరు, అంతకన్న మా కులాలు తీసికట్టా?
మా పానాలు అంత పనికిమాల్నాయా? నీకు ప్రెసిడెంటు పదవి ఒక
అలంకారం, కాని నాకు ఆత్మతృప్తి, ఒక గుర్తింపు, నన్ను మనిషిలాగ
గుర్తించినారనే గొప్ప ధైర్యం. ఈ సమాజంలో, ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు వాటా
ఇచ్చినారనే ధీమా..’

ఇంత విస్తృతంగా ఈ మాటలు ఎత్తిరాయడానికి కారణం, ఈ వాక్యాల్లో
ఈ మొత్తం నాటకసందేశమంతా మనకి వినిపించడమే!
సాహిత్యసంస్కారం
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మన సాహిత్యంలో ఆధునికదశలో వచ్చిన సాహిత్యానికీ (1967 కి ముందు),
ఆ తర్వాత వచ్చిన సాహిత్యానికీ మరొక ముఖ్యమైన తేడా ఉంది. ఆధునిక దశలో
సామాజిక వైరుధ్యాల్ని చూసేటప్పుడు, శిబిరాల్ని నిర్ణయించేటప్పుదు, చాలా
సరళీకరణ ఉండేది. అంటే పెట్టుబడిదారుడు - శ్రామికుడు, సామ్రాజ్యవాది స్వాతంత్ర్యయోధుడు, సవర్ణ హిందువు - దళితుడు, పురుషుడు - స్త్రీ. ఇట్లా. కాని
ఈ సరళీకరణలో కూడా మోసముందనేది ఆధునికానంతరపు మెలకువ. అంటే,
పెట్టుబడిదారుడిని ఎదిరించే శ్రామికులంతా ఒక్కటి కాదు, వాళ్ళల్లో మళ్ళా సంఘటిత
కార్మికులు వేరు, అసంఘటిత రంగాల కార్మికులు వేరు, అట్లానే దళితులంతా
ఒక్కటికాదు, వాళ్ళల్లో మళ్ళా ఎన్నో అంతరాలు, ఎన్నో అగాధాలు. స్త్రీల సమస్యలు
కూడా ఒక్కలాంటివి కావు, చదువుకున్న ఉద్యోగినులైన స్త్రీల సమస్యలు వేరు, దళిత,
శ్రామిక, గిరిజన స్త్రీల సమస్యలు వేరు. గిరిజనుల్లో మళ్ళా ఆదిమగిరిజనుల సమస్యలు
వేరు.
ఒకరినొకరు అణచివేస్తున్న సామాజిక హింసాచక్రంలో అట్టడుగున
ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇద్దరితో యుద్ధం చేయాలి. మొదటిది, సామాజిక నిశ్రేణిలో
అందరికన్నా పైనున్నవారితోను, మరొకవైపు తమ పైనే వున్న తమవాళ్ళతోనూ,
ఏకకాలంలో తనవాళ్ళతోనూ, తనకన్నా పరాయివాళ్ళతోనూ చేసే ఈ పోరాటంలో
చాలాసార్లు తనవాళ్ళతో చేసే పోరాటం మరింత సూక్ష్మంగానూ, సంక్లిష్టంగానూ
పరిణమిస్తుంది. దాన్ని పోల్చుకోవడం కష్టం, అర్థం చేసుకోవడం కష్టం, దానికి
మద్దతు కూడగట్టుకోవడం మరీ కష్టం.
ఈ నాటకంలో చిత్రించబడ్డ పోరాటం ప్రభుత్వాలు బి.సి.లుగా గుర్తించిన
వివిధకులాల్లో, అందరికన్నా వెనకబడ్డ కులాలు తమకన్నా కొంత మెరుగైన జీవితం
జీవిస్తూ, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సదుపాయాల్ని తమదాకా రానివ్వకుండా చేస్తున్న
తమ తోటికులాలతో చేస్తున్నదీ, చెయ్యకతప్పనిదీను. అందులోనూ ఆ వెనకబడ్డ
కులాలు అల్పసంఖ్యాకులైతే ఆ సమస్య మరింత జటిలమవుతుంది.
సైద్ధాంతికంగా ఎంతో విశ్లేషించి వివరిస్తే తప్ప సుబోధకం చెయ్యలేని
ఈ అంశాన్ని, రచయిత ప్రేక్షకుల హృదయాల్ని చూరగొనే విధంగా చిత్రించడంలో
గొప్ప విజయం సాధించాడు. ఇది నాటకంలోని రెండవ విశిష్టత.
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ఇక మూడవవిశిష్టత నాటకశిల్పానికి సంబంధించి. ఈ నాటకాన్ని సాంప్రదాయిక

పద్ధతిలో అంకాలుగా విడదియ్యకుండా సన్నివేశపరంపరగా చూపించడం ఒక
ప్రయోగం. ఒకప్పుడు బెర్టోల్డ్ బ్రెహ్ట్ ఇటువంటి ప్రయోగమే చేసాడు. సాంప్రదాయిక
అరిస్టాటిలీయ పద్ధతిని పక్కనపెట్టి సంఘటనాత్మక సన్నివేశాల్తో (ఎపిసోడిక్)
రూపకాలు నిర్మించాడు. ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతిలో సన్నివేశపరంపరను
నిర్మిస్తూ, అదే సమయంలో దీనికొక పౌరాణికతరహా ప్రస్తావననీ, భరతవాక్యాన్నీ
సమకూర్చడం ద్వారా, రచయిత ఇంతదాకా చరిత్రకెక్కని జీవితాలకు పౌరాణిక
గౌరవాన్ని సమకూర్చే ప్రయత్నం చేసాడు.
సన్నివేశాలుగా నాటకాన్ని నిర్మిస్తున్నందువల్ల, ప్రేక్షకుల ఉత్కంఠని చివరిదాకా
నిలపడం కోసం మొత్తం కథాప్రణాళికలో కొన్ని సబ్ప్లాట్లు కూడా పొందుపరిచాడు.
2-4 సన్నివేశాలదాకా కమలమ్మ రాసిన ఉత్తరం చుట్టూ తిరిగిన కథ అటువంటి సబ్
ప్లాట్. దాదాపుగా కన్యాశుల్కంలో కంటె చుట్టూ తిరిగినంత నాటకమూ కమలమ్మ
రాసిన చీటీ చుట్టూ నడిచింది. ఆ సన్నివేశాల్లో ఆ చీటీని పట్టుకున్న ప్రతి మనిషి
వ్యక్తిత్వాన్నీ ఆ చీటీతో ఆవిష్కరింపచేసాడు రచయిత.
6 నుంచి 11 వ సన్నివేశం వరకు రాజన్నతో బలవంతంగా కులవృత్తి
చేయించితీరాలనే నాయుడి పట్టుదల ప్రధానఇతివృత్తం కాగా, దానిపక్కనే రాజిగాడి
తండ్రి నర్సింహులు జీవన్మరణ యాతన సబ్ప్లాట్గా నడిచింది. అణగారినవాళ్ళంతా
నాటకం చివర ఏకంకావడానికి నర్సింలు అంత్యక్రియలఘట్టమే ప్రాతిపదిక సిద్ధం
చేసిందని మనం గమనించాలి. 2 వ సన్నివేశంలో కమలమ్మ తన పిల్లవాడికి
సేవచెయ్యమని రాజన్నని ఆదేశించినప్పుడే అతడు తన కులవృత్తి వదిలిపెట్టాలని
నిర్ణయించుకోవడానికి బీజారోపణ పడింది. ఆ సన్నివేశం అతడిలో ఆత్మగౌరవాన్ని
మేల్కొల్పింది. తన ఆత్మగౌరవం చదువుకోవడంవల్ల నిలబడుతుందని భావించి
రాజన్న చదువుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు 7వ సన్నివేశంలో విఫలం కావడం
చూస్తాం. పురాణాల వల్లా, పురాణపఠనంవల్లా కాక, ఈ దేశంలో ఆత్మగౌరవం
రాజకీయాధికారం ద్వారానే సిద్ధిస్తుందని రాజన్న గుర్తుపట్టింది అప్పుడే.
రాజకీయాధికారం దిశగా ప్రయత్నం చేసి సఫలం కావడం 12 నుంచి 16
దాకా చివరి సన్నివేశాల్లో ఇతివృత్తం. అయితే తమలో తామిట్లా కలహించుకుంటూ
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ఉంటే, తమ ప్రాంతంవాడు కాని పడమటోడు రాజకీయాధికారానికి దగ్గర కావడం
ఆ సన్నివేశాల్లో సబ్ప్లాట్.
ఇలా 16 సన్నివేశాల్నీ ఒకదానికొకటి గొలుసులాగా అల్లి, ఒక సన్నివేశంలో
పడ్డ అంకురం మరొక సన్నివేశంలో వికసింపచేస్తూ, ప్రతి నాలుగు సన్నివేశాలకూ
ఒక సబ్ ప్లాట్ చొప్పున ప్రేక్షకుల ఆసక్తిని, ఉత్కంఠని నిలుపుకుంటూ, నాటకాన్ని
చివరిదాకా నడిపించడంలో రచయిత చూపించిన ప్రతిభ, నాటకరచనలో అతడెంత
కౌశల్యం సాధించాడో తెలియచేస్తున్నది.

5

తెలుగుసాహిత్యంలో

ప్రస్తుతం అన్ని ప్రక్రియలల్లోనూ నవల, నాటకం
చెప్పుకోదగ్గ ప్రగతి చూపించలేకపోతున్నాయి. సామాజికగమనాన్నీ, పరివర్తననీ
పట్టుకోవలసినంత నిర్దుష్టంగా పట్టుకోలేకపోతున్నాయి. చిత్రించవలసినంత
నిశితంగా చిత్రించలేకపోతున్నాయి. ఆ లోటును తీర్చగల రచయిత దీర్ఘాశి
విజయభాస్కర్ అని ఈ నాటకం మనకొక వాగ్దానం చేస్తున్నది.
2016
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యుగయుగాంతరాలుగా పరిచితులు
సంజీవదేవ్గారికీ,

వేదవతిగారికీ మధ్య నడిచిన ఈ ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు
చదువుతుంటే, సంజీవదేవ్గారే రాసినట్టుగా ‘యుగయుగాంతరాలుగా పరిచితులైన’
వాళ్ళను కలుసుకున్నట్టనిపిస్తున్నది.
ఒకప్పుడు చలంగారి ఉత్తరాలు అలా ఉండేవి, తమకి చలంగారు రాసిన
ఉత్తరాల సంపుటిని ఒక్కొక్క స్నేహితుడే బయటపెడుతూ ఉంటే ఒక అగ్నిశిఖ,
ఒక అమృతధార సాక్షాత్కరిస్తూండేవి. మళ్ళా ఆ స్థాయినందుకున్న ఉత్తరాలు
సంజీవదేవ్వి. వీటిని చదువుతుంటే ఒక రసధార మన ఇంటిదాకా ప్రవహిస్తూ
వచ్చినట్టనిపిస్తుంది.
సంజీవదేవ్ గురించి నేను మొదట్లో అనుకున్నది, ఆయనొక రచయితని.
తరువాత, తరువాత ఆయనొక కళాకారుడు, రసపిపాసి అని తెలుసుకున్నాను. కాని
ఇటీవల ఆయన రచనలు మళ్ళా చదువుతుంటే, ఇట్లాంటి ఉత్తరాల్ని చదువుతుంటే,
ఆయనొక యోగి అని గ్రహిస్తున్నాను.
ఆ యోగం కూడా ఎట్లాంటి యోగం?
మామూలుగా మనం యోగి అంటే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా
ఏకాకిగాను, మునిగానూ జీవించేవాడనుకుంటాం. కాని యోగమంటే ‘కలయిక’,
‘సమన్వయం’, ‘జతపరచడం’ అన్న అర్థంలో చూసినప్పుడు నిజమైన యోగి
తనని, తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంతో కలుపుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడని
అర్థమవుతుంది. ప్రపంచమంటే చరాచరజగత్తు మొత్తం. మనుషులూ, మబ్బులూ,
పువ్వులూ, పక్షులూ అన్నీ. అట్లా తనని తక్కిన జగత్తుతో అనుసంధానించుకున్న
మనిషిని చూసినప్పుడు, అతడి మాటలు విన్నప్పుడు మనకొక మహాసత్యం సాన్నిధ్యం
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దొరికినట్టూ, మనం మన అల్పత్వాలనుంచీ, పరిమితులనుంచీ, సంకోచాలనుంచీ
బయటపడ్డట్టనిపిస్తుంది. మనకి జీవితాన్ని లోతుగా జీవించిన స్ఫూర్తి కలుగుతుంది.
సంజీవదేవ్తో స్నేహం చెయ్యాలనీ, ఆయనతో మాట్లాడాలనీ, ఏదో ఒకటి ఉత్తరాల్లో
పంచుకోవాలనీ ఎందరెందరో ఉవ్విళ్ళూరడానికి ఇదే కారణం.
ప్రాచీన ఉపనిషత్కారుల్లాగా సంజీవదేవ్‘పూర్ణమ్అదమ్’ అని మాత్రమే కాక
‘పూర్ణమ్ఇదమ్’ అని కూడా అనుకున్నాడు. జగత్ప్రసిద్ధమైన ఈ ఈశోపనిషద్వాక్యాన్ని
వివరిస్తూ గోపీనాథ కవిరాజు ఇలా అన్నాడు:
‘...ఉపనిషత్తు చెప్పిన ఈ వాక్యంలో ‘పూర్ణమిదం’ అంటే ఇక్కడ ప్రకాశిస్తున్న
పూర్ణమని. ఈ పూర్ణం ఇంద్రియగోచరం. అలాగే ‘పూర్ణమదం’ అంటే
ఇంద్రియాతీత సత్యమని అర్థం. రెండూ సత్యమే. పూర్ణపదార్థం ఇంద్రియాలకు
పట్టుబడేదీ, పట్టుబడనిదీ కూడా. ఏకకాలంలోనే అది రూపమూ, అరూపమూ
కూడా. సగుణమూ, నిర్గుణమూ, సన్నిహితమూ, సుదూరమూ, వ్యక్తమూ,
అవ్యక్తమూ కూడా. పరిపూర్ణపూర్ణం అద్వైతం, అవిభాజ్యం. అది నిజానికి
రెండు కాదు, ఒకటే’

సంజీవదేవ్ జీవితకాలం పొడుగునా ఈ సత్యాన్నే చూస్తూ ఉన్నాడు.
అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. తన సామీప్యానికీ, సన్నిధికీ
వచ్చినవాళ్ళందరికీ ఆ సత్యంతో ఒక స్పర్శ కలిగిస్తూ వచ్చాడు.
ఆయన ఉత్తరాలు రాయడం, బొమ్మలు చిత్రించడం, ప్రసంగాలు
చెయ్యడం, వ్యాసాలు రాయడం వంటి వ్యాపకాలన్నీ ఇంద్రియాతీత పూర్ణత్వాన్ని
ఇంద్రియాలపరిధిలో వ్యక్తీకరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలే. ఒక్కమాటలో
చెప్పాలంటే, ఆయన చూపించిన రసదృష్టి మొత్తం ఆయన యోగదృష్టినుంచి
పొంగిపొర్లిందే. అంతే కాదు, ఆ రసదృష్టిని తన చుట్టూ ఉండే మనుషుల్లో ఎంతో
కొంత అలవర్చడానికో, మేల్కొల్పడానికో ఆయన ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాడు.
రసదృష్టి అన్న వ్యాసంలో ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘...కాని రసానుభూతి అనేది జన్మతః కలిగే వరమేగాని నిర్మించబడేది
కాదనేది ఎంతవరకు సత్యం? ఇది పూర్ణసత్యం కాదనిపిస్తుంది. ఆధునిక
మనస్తత్వ పరిశోధనలు ఏమి తెలుపుతవంటే సక్రమమానసికశిక్షణనిచ్చి
అరసికచక్రవర్తిని కూడ రసికశిఖామణిగా మార్చవచ్చునని. కనుక ఇప్పుడు
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కళాకారులు జన్మిస్తారే కాని నిర్మించబడరు అనేది పోయి, కళాకారులు
జన్మిస్తారు, నిర్మించబడతారు అనేది కూడా రావాలి.’

ఇంతకీ ఈ కళాదృష్టి, రసదృష్టి ఎవరికి, ఎందుకు? ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘కేవలం కళాకారులూ, కళావిమర్శకులూ మాత్రమే ఈ రసదృష్టిని కలిగుంటే
చాలదు. సామాన్యమానవుడు కూడా దీన్ని కలిగుండాలి. లేనట్టయితే జీవితం
కటువుగానూ, నిరానందంగానూ వుండిపోతుంది. ఈ రసదృష్టి లేనప్పుడు
నిత్యజీవితం తన ఆకర్షణని పోగొట్టుకుని అదొక మోయలేని బరువుగా
ఉండిపోతుంది. రసదృష్టి అనేది ఏవో కొన్ని సమయాల్లో ఏ కొందరికో
కలిగే అసహజమైన ఆవేశం కాదు. అది ప్రతి అంతస్తులోని వ్యక్తి యొక్క
నిత్యజీవితంలో చాలా అవసరం. మామూలు మనిషి చూచి భయపడే
భయంకర నిశీథంలోని భీకరమైన తుపాను, మధ్యమధ్యనూ ప్రళయాకారంలో
మెరిసే మెరుపుల్నీ, చెవులూ, హృదయం కూడా బద్దలయ్యేలాగా ఉరిమే
ఉరుముల్నీ ఎంతో తన్మయత్వంతో ఆనందించడానికి మనకు తోడ్పడేది
ఈ రసదృష్టే. మరణశయ్య మీద పడుకుని రాబోయే మరణం వల్ల కలిగే
బాధను చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించడానికి మనకు తోడ్పడేది ఈ రసదృష్టే. ఈ
రసదృష్టిమూలానే జీవితంలోని ప్రతి వేదనా మనకు ఆనందంగా తడుతుంది.
ఈ రసదృష్టిని కలిగుంటే మనం ఎలాంటి కరాళవిపత్తుల మధ్యనైనా
నిశ్చలంగానూ, ఆనందంగానూ ఉండగలం. రసదృష్టి ముదిరితే యోగదృష్టి
అవుతుంది.’
(సంజీవదేవ్వ్యాసాలు, 2012, పే. 19-20)

తన స్నేహాలద్వారా, ఉత్తరాల ద్వారా సంజీవదేవ్ చేస్తూ వచ్చింది ఎవరిలో
ఈ రసదృష్టి నిద్రాణంగా ఉందో వారిలో దాన్ని మేల్కొల్పడమూ, అప్పటికే ఎంతో
కొంత రసదృష్టి ఉన్నవారిలో ఆ దృష్టిని మరింత దీప్తిమంతం చెయ్యడమూను.

2

వేదవతి గారి వంటి విదుషి విషయంలో ఆయన పని చాలా సులభం. ఆమె అప్పటికే

రసప్లావిత. ఆ హృదయం వ్యక్తపరుస్తున్న రసానుభూతిని ఆయన కొన్నిసార్లు
పరిశీలనాదృష్టితో, కొన్నిసార్లు తనను తాను మైమరచి తన్మయత్వంతో చూస్తూ
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వచ్చినట్టు ఈ ఉత్తరాలు తెలియచెప్తున్నాయి. కాని నెమ్మదిగా ఆయన సాంగత్యంలో
వేదవతిగారి శైలిలో, అభివ్యక్తిలో కూడా సున్నితమైన మార్పు రావడం ఈ ఉత్తరాల్లో
మనం పసిగట్టగలం. కొన్ని ఉత్తరాలు సంతకం తీసేస్తే ఏవి సంజీవదేవ్ రాసినవో,
ఏవి వేదవతి రాసినవో గుర్తుపట్టడం కష్టం. ఈ అభేదం సాధ్యం కావడమే సంజీవదేవ్
స్నేహంలోని ఇంద్రజాలం. చక్కటి వక్త ఎలా మాట్లాడాలో చెప్తూ ఆయన రాసిన ఈ
వాక్యాలు ఆయన ఉత్తరాలకు కూడా వర్తిస్తాయి:
‘ఉపన్యాసకుడు ప్రసంగించడంలో శ్రోతలకు తెలియని విషయాలను తాను
చెప్తున్నట్లుకాక శ్రోతలకు తెలిసిన విషయాలను తిరిగి తాను వారికి గుర్తు
చేస్తున్న మానసముద్రను వారికి కలిగించాలి. ఆ విధంగా చేయగలిగిన
వక్త వినిపించేదాన్ని వినేవారు సులభంగా వింటారు, విశదంగా అర్థం
చేసుకుంటారు’.

అయితే ఇక్కడ శ్రోత తానే స్వయంగా ఒక భావుకురాలు కాబట్టి ఇక్కడ
మానసముద్ర మరింత స్పష్టంగానూ, శోభాయమానంగానూ కనిపిస్తున్నది. కొన్నికొన్ని
సార్లు ఆమె మానసముద్ర కూడా సంజీవదేవ్ని ప్రభావితం చేసిందనడానికి ఎన్నో
వాక్యాలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ఆమె ఆయన్ను ఎంతగా స్పందింపజేసి ఉండకపోతే‘ఇంతకీ ఎవరీ వేదవతి అని కొందరు అడిగేరు. ఎవరేమిటి, ఆ వేదవతే.
ఋగ్వేదవతి, యజుర్వేదవతి, సామవేదవతి, అధర్వవేదవతి అన్నాను. వట్టి
వేదవతి మాత్రమే అయితే అంత రమ్యంగా రచించలేదు’.
‘ఒకోసారి తరచుగా, ఒకోసారి అరుదుగా ఎవరైనా మహిళ అతిథి
ద్వారంలో కనిపించినప్పుడు మీరేమో అని ఆమెవైపు తేరిపారచూస్తాను.
కనీసం ఆమె పేరైనా వేదవతి అయిఉంటుందేమో అని ఆశిస్తాను.. చివరకు
నిర్ణయించుకుంటాను, ఆ వచ్చిన వనిత వేదవతి కాదు, ఆమె నీడ కూడా
కాదనీ’.
‘సౌహృదపూరితమైన మీ లేఖను అందుకున్నప్పుడు గుప్పెడు సంపెంగలు
గుబాళించినట్టు అవుతుంది, ఆ గుబాళింపు చాలాకాలం వరకు మనస్సుకు
పరిమళం అద్దుతూనే ఉంటుంది. మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఉత్తరానికీ మరొక
ఉత్తరానికీ మధ్య కాలం ఎంత దీర్ఘమైనా సరే - ఆ పరిమళం సెడదు; వాడదు!
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వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

- లాంటి వాక్యాలు వచ్చిఉండేవా? ఆయన మీద వేదవతి గారు వదిలిన మానసముద్ర
ఆమె ఒక్కరిదే కాదు, ఆ మొత్తం కుటుంబసభ్యులందరిదీ అనడానికి కూడా ఎన్నో
ఆనవాళ్ళు. ముఖ్యంగా ఈ వాక్యం:
‘సరే. మీ అందరితో గడిపిన గోకుల్లోని ఆ శరత్సంధ్య నా మానస
సరోవరంలో ఒక ప్రోజ్వలస్మృతిదీపికగా ప్రకాశించగలదు’.

‘ప్రోజ్వల స్మృతిదీపిక’ అనే ఉజ్జ్వలనీలమణిలాంటి ఈ పదప్రయోగం సంజీవదేవ్
తన స్నేహితులు మరెవ్వరి విషయంలోనూ వాడినట్టుగా మరెక్కడా కనిపించలేదు.

3

మనముంటున్న

వీథిలో రోజూ ఒక సంగీత విద్వాంసుడి దగ్గర మరొక
విద్వాంసురాలు వచ్చి సాధన చేస్తూన్నదనుకోండి. వారి యుగళగానం వారికోసమే
అయినప్పటికీ ఆ ఆనందం ఆ ఇంటికే పరిమితమైపోదు. ఆ గానతరంగాలు గాల్లో
తేలుతూ మన ఇంటిదాకా కూడా ప్రసరిస్తాయి. అయాచితంగా ఆ సౌందర్యం, ఆ
సంతోషం మనమీద కూడా వర్షిస్తాయి.
వేదవతి, సంజీవదేవ్ల మధ్య నడిచిన ఈ ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల్లోని సంతోషం,
సౌందర్యం అట్లాంటివి. కొన్నిసార్లు ఏమి రాయాలో తోచక ఏదో ఒకటి
రాసుకుంటున్నట్టనిపించే ఈ ఉత్తరాల్లో హఠాత్తుగా ఎదురయ్యే కొన్ని వాక్యాలు,
వర్ణనలు, స్వగతాలు, సంభాషణలు ఎంత మహిమాన్వితాలు! ఉదాహరణగా
వాక్యాలకు వాక్యాలే ఎత్తి రాయాలని ఉంది. కొన్ని వాక్యాలు చూడండి:
‘ఈ మట్టిమీది జీవితం తాత్కాలికం మాత్రమే కాని చిరకాలికం కాదనే
నమ్మకం. తన చుట్టూ వున్న పార్థివ సుందరప్రకృతితో తనలోని అపార్థివ
ప్రకృతిని అనుమేళించి విశ్వసంగీతాన్ని వింటూండటం ద్వారా తనలోని
తమసాశూన్యాన్ని జ్యోతిర్మయపూర్ణంతో నింపి ఆనందంతో జీవించవచ్చు.’
‘శోకం కలిగినప్పుడు అది తాత్కాలికమైందని నమ్మటం జరగాలి. ఆనందం
కలిగినప్పుడు మాత్రం అది తాత్కాలికం కాదనీ అది చిరకాలికం అనీ నమ్మాలి.
అదే సరైన పంథా సుఖశాంతులకు’.
‘..కనుక వీటన్నింటినుండీ బయటపడి మనలో ధ్వనించే ఆత్మసంగీతాన్ని
వినడమే, ఆత్మసౌందర్యాన్ని చూడటమే నిజమైన నివృత్తిమార్గం, ధ్యానం
కావాలిగాని పూజాపునస్కారాలు కాదు’.
సాహిత్యసంస్కారం
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సాధారణంగా సంజీవదేవ్ తన ఉత్తరాలతో పాటు చిన్న చిన్న వర్ణచిత్రాలను
కూడా పంపించేవారు. కాని ఈ ఉత్తరాల్లో కొన్ని వాక్యాలు వాటికవే వర్ణచిత్రాలు.
గొప్ప కాంతులీనే లాండ్స్కేప్చిత్రాల్లాంటి ఈ వాక్యాలు చూడండి:
‘వర్షాలు ప్రస్తుతానికి వెనకబడినట్లున్నయి. శరత్వాతావరణం ప్రత్యక్షం
అవుతుంది. మేఘాలకావలి నిర్మల నీలగగనాన్నుంచి ఏదో అజ్ఞాతమైన
అస్ఫుటసంగీతం భూమికి దిగివస్తున్నట్లు వినిపిస్తున్న భ్రమ జనిస్తుంది శరత్
వాతావరణంలో. శారదప్రభాతాలు, శారదసంధ్యలు, శారదరాత్రులు ఎంతో
మనోజ్ఞాలు’.
‘..ఇటువంటి వాతావరణం అరణ్యభూముల్లో ఇంకా ఎక్కువ సుందరంగా
ఉంటుంది. దట్టమైన అరణ్యాల్లో మధ్య మధ్య చెట్లు లేని మైదానాలుండి
వాటిలోని తేమనేలల్లో ఎత్తయిన బంగారురంగు గడ్డిదుబ్బులు మంచులో
తడిచి తలలు వంచి చిరుగాలులకు తలలు వూపుతూండటం మంచులో
గుండా మనోజ్ఞదృశ్యంగా గోచరిస్తుంటుంది.’
‘ఎండలు తొలకరి వానజల్లులుగా కరిగి భూమిమీద పడుతున్నాయి.
దృశ్యప్రకృతి అంతా ఆకుపచ్చని మఖమల్చీరను ధరించి నవప్రాణంతో
నవతరప్రణయంతో స్పందిస్తూంది.’
‘వేసవిలో ఉదయం మాత్రమే బాగుంటుంది. వర్షాల్లో మధ్యాహ్నం మాత్రమే
బాగుంటుంది. శీతాకాలంలో ఉదయం, మధ్యాహ్నం, గోధూళివేళలు మూడూ
కూడా బాగుంటాయి.’

మనుషులు విద్యావంతులు కావడం వల్ల నిజంగా ఒనగూడే లాభం ఇట్లాంటి
స్నేహితులు దొరకడం, ఇట్లాంటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు నడవడం. నడిచినవాటిని
దాచుకోవడం, నెమరేసుకోవడంతో ఆగకుండా నలుగురితో పంచుకోవడం.
యుగయుగాంతరాలుగా పరిచితులైనవాళ్ల జీవితమిట్లానే పరిమళిస్తుంది.
2014
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శ్రీకృష్ణరాయ వరివస్య
జోళదరాశి

చంద్రశేఖరరెడ్డిగారిని నేను సుమారు పదిహేనేండ్ల క్రిందట
బెంగుళూరులో మొదటిసారి చూసాను. కాని ఆయనతో నిజమైన పరిచయం,
స్నేహం, ఆత్మీయతా అన్నీ ఒక్కసారే ఒక్కగంటలోనే చకచకా వికసించేసాయి.
శ్రీకృష్ణదేవరాయల పట్టాభిషేకం జరిగి 500 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా
2009 లో తెలుగువిశ్వవిద్యాలయం ఒక ప్రసంగగోష్ఠి ఏర్పాటు చేసింది. రాళ్ళబండి
కవితాప్రసాద్తో పాటు నేను కూడా ఒక వక్తగా పాల్గొన్న ఆ సభకి చంద్రశేఖరరెడ్డిగారు
ఎప్పుడొచ్చారో, నేను మాట్లాడింది ఎంతవిన్నారో గాని, ఆ సమావేశం అయిపోగానే
ఆయన నా అభిమానిగా, ఆరాధకుడిగా మారిపోయారు. మొదట్లో నాకు అర్థం
కాలేదు. కాని నెమ్మదిగా తెలిసింది, శ్రీకృష్ణదేవరాయలపైన ఆయనకున్న ఆరాధనవల్ల
కృష్ణరాయల గురించి ఎవరు మాట్లాడినా వారందరికీ ఆయన ఆరాధకుడిగా
మారిపోతారని.
ఆ తరువాత తెలుగువిశ్వవిద్యాలయం శ్రీకృష్ణదేవరాయల మీద మరో గోష్ఠి
ఏర్పాటు చేసింది. అందులో నేను రాయల రాజనీతిమీద మాట్లాడాలని ఆయన
కోరిక. ఈ సారి ఆయనకోసం చాలా శ్రద్ధగా ఆముక్తమాల్యదతో పాటు మధ్యయుగ
భారతదేశచరిత్రమీదా, రాజనీతిమీదా చాలా పుస్తకాలే చదివిమరీ మాట్లాడేను.
అక్కడితో ఆగలేదు. ఆముక్తమాల్యద కృష్ణదేవరాయలే రాశాడనడానికి
ఆ పుస్తకంలోనే అంతర్గతసాక్ష్యముందనీ, ఆయన దాసరికథ ద్వారా తన అవస్థనీ,
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ఆవేదననీ చిత్రించుకున్నారనీ నేను చెప్పిన మాటలు మళ్ళా మళ్ళా వినాలన్న కోరిక
అణచుకోలేక, ఈ సారి తన ఇంట్లోనే కొందరు రసజ్ఞులతో మరొక గోష్ఠి ఏర్పాటు
చేశారు. మొదటిసారి ఆ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంటిముందు నిలువెత్తు కృష్ణరాయల
విగ్రహం సాక్షాత్కరించింది. ఆయన ఇంట్లో గ్రంథాలయంలో విజయనగరం
మీదా, కృష్ణరాయలమీదా ఆయన సేకరించిన పుస్తకాలు చూస్తే నేనెంత
అల్పజ్ఞుణ్ణో తెలిసివచ్చింది. చంద్రశేఖరరెడ్డిగారి గురించి నాకేమీ తెలియకముందు,
నేను కృష్ణరాయలగురించి మాట్లాడగలిగినంత స్వేచ్ఛగా, నిస్సంకోచంగా ఇక
మాట్లాడలేననిపించింది.
కాని ఆరాధకుల స్వభావమే వేరు. వాళ్ళు ఎవరిని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళ గురించి
ఎవరు మాట్లాడినా చెవికోసుకుంటారు. ఆ ప్రస్తావన ఎక్కడ జరుగుతుందని తెలిసినా
కాళ్ళకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతారు. అందుకని ఆ తరువాతనుంచీ నేను
చంద్రశేఖరరెడ్డిగారికి ఎంత దూరంగా జరుగుదామని ప్రయత్నిస్తే ఆయన నన్నంతగా
తన ప్రేమబలంతో కట్టిపడేస్తూ వస్తున్నారు.
ఈ మధ్యలో మరెన్నో సాహిత్యగోష్ఠులు, మరెన్నో ఆత్మీయప్రసంగాలు. ఇక
అన్నిటికన్నా చెప్పవలసింది, ఈ వసంతకాలంలో వారి జోళదరాశి గ్రామానికి నన్ను
పిలిచి మహోన్నతుడైన వారి తండ్రిగారు గుత్తి నారాయణరెడ్డిగారి స్మారకపురస్కారం
నాకు అందించడం. ఆ మర్నాడు ఆయనతో పాటు నేనూ, మిత్రుడు గంగారెడ్డీ,
మా అబ్బాయి సాయిప్రమోద్ హంపీ విజయనగరం సందర్శించడం. మా అనుబంధం
తప్పనిసరిగా చేర్చవలసిన చోటుకే చేర్చిందనిపించింది. సాయంకాలమవుతున్నది.
భువనవిజయప్రాంగణంలో మేమాయన్ను ఒక శాలువతో సత్కరించాం.
తక్కినప్రపంచం ఎటైనా సాగనీ, ఏమైనా కోరుకోనీ, ఇక్కడొక మానవుడున్నాడు.
ఆయన సదా తలుచుకునేదీ, పులకించేదీ, పునః పునః ముచ్చటించేదీ ఒక్కటే.
అది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. కృష్ణరాయల జీవితచరిత్ర, తేదీలతో, ఆధారాలతో,
వాఙ్మయవిశేషాలతో ఆయన ఆ కథని ముందు ఒక క్రమంలో తలుచుకుంటూ
ఉంటాడు. మనకి చెప్తూ ఉంటాడు. ఇంతలో మళ్ళా చివరినుంచి మొదలుపెడతాడు.
ఉన్నట్టుండి ఆరవీటి వంశం నుంచి సంగమవంశం గురించి మాట్లాడతాడు.
మధ్యలో తిమ్మరుసు గుర్తొస్తాడు. ఆయన గురించి తలుచుకోగానే ఆయనకు తన
జీవితకాలం పొడుగునా విన్నవెన్నో గుర్తొస్తాయి. కొన్నిటిని నమ్ముతాడు. కొన్నిటిని
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నమ్మాలనుకోడు. మధ్యలో నాబోటివాళ్ళు కించిత్ జ్ఞానంతో శ్రీకృష్ణదేవరాయలగురించి
ఏదో మాట్లాడతారు. ఆయన దాన్ని మొదటిసారి వింటున్నంత ఆశ్చర్యంతో, కొత్త
విషయాలు తెలుసుకుంటున్నట్లుగా చెవులు రిక్కించి వింటాడు.
శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి చంద్రశేఖరరెడ్డిగారితో మాట్లాడటం ఒక
అనుభవం. జీవితకాలమంతా ఒక గురువుకో, ఒక కవికో, ఒకే ఒక్క స్త్రీకో అంకితం
చేసినవాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే కనవచ్చే తదేకత్వం, తాదాత్మ్యం అక్కడ కనిపిస్తాయి.
ఇన్నేళ్ళుగా చంద్రశేఖరరెడ్డిగారి శ్రీకృష్ణరాయాంకితమైన జీవనవరివస్యను
చూసినతరువాత ఈ ‘శ్రీకృష్ణరాయం’ నాకు కొత్తగా కనిపించడం లేదు. ఇవన్నీ
ఆయనద్వారా విన్నవిషయాలే. బహుశా ఆయనే మళ్ళా ఈ పుస్తకం తన చేతుల్లోకి
తీసుకున్నప్పుడు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి మళ్ళా కొత్తగా తెలుసుకుంటున్నట్టు
పరవశిస్తాడేమోనని కూడా నాకు అనుమానంగా ఉంది.
చంద్రశేఖరరెడ్డిగారి విషయంలో నాకు మరొక ఆలోచన కూడా ఉంది.
‘ఆముక్తమాల్యద’ పూర్తిచేసిన తరువాత శ్రీకృష్ణదేవరాయల మనఃస్థితి ఎలా
ఉండిఉంటుంది? అదంతా ఒక నవలగా రాయాలన్న కోరిక. నేను ఆ నవల రాసి
చంద్రశేఖరరెడ్డిగారికి కానుక చేస్తే, దానివల్ల ఆయన కృష్ణదేవరాయలకి పడ్డ
అప్పునుంచి కొంతైనా బయటపడతాడని నాకొక వెర్రి ఊహ.
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ఎస్.ఆర్. శంకరన్: ఒక జ్ఞాపకం
ఎస్.ఆర్. శంకరన్ గారిని నేను చూసిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. నాకు బాగా

గుర్తున్నది, 1995 లోననుకుంటాను, గద్దర్ మీద హత్యాప్రయత్నం జరిగినప్పుడు
దాన్ని ఖండిస్తూ, హైదరాబాద్లో ఒక ఊరేగింపు తీసి పెద్ద సభ చేసారు. నేను
దూరంగా నిల్చుని ఆ సభని చూస్తున్నాను. ఆ సమయంలో అదిలాబాద్ జిల్లాకు
చెందిన గోండుమిత్రులు కొందరు కనిపించారు. వాళ్ళు నాతో ‘ఇదిగో, ఇక్కడ
చూడండి ఎవరున్నారో!’ అని ఒకాయన్ను చూపించారు. ఆ రాత్రివేళ, అక్కడ
పార్కు చేసిన కార్లమధ్య క్రీనీడలో తెల్లనిదుస్తుల్లో కనిపించినాయన్ను శంకరన్ అని
సులువుగానే గుర్తుపట్టాను. కాని నేనాయన్ను చూడటం అదే మొదటిసారి. కాని
ఆయన గురించి వినడం మాత్రం అది మొదటిసారి కాదు.
1987 లో నన్ను జిల్లా గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన
ఉత్తర్వులమీద ‘ఎస్.ఆర్. శంకరన్’ అనే పేరు చూసి భమిడిపాటి జగన్నాథరావుగారు
ఉద్వేగభరితులు కావడం నాకింకా గుర్తుంది. ‘చాలా అదృష్టమయ్యా, నీకు
ఇటువంటి మనిషి చేతులమీంచి ఉత్తర్వులు రావడం!’ అన్నారాయన. ‘నీకు తెలుసా,
శంకరన్అంటే పాంటూ, చొక్కా తొడుక్కున్న ఋషి. మా అన్నయ్య (భారతప్రభుత్వ
కార్యదర్శిగా పదవీవిరమణ చేసిన బి.కె. రావు) ఆయన్ని భద్రాచలరామదాసుతో
పోలుస్తాడు. రామదాసు ప్రభుత్వనిధుల్తో దేవుడికి గుడి కడితే, ఈయన దళితులకి
సేవ చేస్తున్నాడంటాడు’ అని కూడా అన్నారు.
నేను సమగ్రగిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పార్వతీపురంలో ట్రైనింగ్ అయ్యి అక్కడే
ఉద్యోగంలో చేరాను. అప్పుడు మాకు జిల్లా కలెక్టరుగా ఎం.వి.ఎస్. ప్రసాద్
వున్నారు. ఆయన మచ్చలేని మనిషి. అంకితభావం కలిగిన వ్యక్తి. శంకరన్ గారు
నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరుగా ఉన్నప్పుడు, ప్రసాద్గారు కందుకూరు రెవెన్యూ డివిజనల్
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అధికారిగా ఉద్యోగజీవితం ప్రారంభించారు. ఆయన పనితీరు మీద శంకరన్ముద్ర
స్పష్టంగా కనిపించేది. ఒకసారి విజయనగరంలో కలెక్టరు ఛాంబరులో కూచుని
మాటాడుతున్నప్పుడు ప్రసాద్ గారు ‘ఇప్పుడే శంకరన్ మాట్లాడారు..’ అంటో
ఏదో చెప్తుంటే, నాకు ఆ మాటలు ‘ఇప్పుడే ఎవరో లోకాతీతవ్యక్తితో మాట్లాడాను’
అని చెప్తున్నట్టుగా అనిపించడం నాకింకా గుర్తుంది. అప్పటి మా ప్రాజెక్టుఅధికారి
ఎల్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం సంగతి సరే సరి. ఆయన రోజుకొక్కసారన్నా శంకరన్గారిని
తలవకుండా ఉండేవారు కాదు. ఆయన స్ఫూర్తివల్లనే తాను గిరిజనప్రాంతాల్లో
పనిచేస్తున్నానని చెప్పేవారు.
కాని ఇదేదీ శంకరన్ గారి గురించిన నిజమైన పరిచయం కాదు. ఆయన
గురించిన నిజమైన పరిచయం నాకు నల్లమల అడవుల్లో ఒక మారుమూల
చెంచుగూడెంలో దొరికింది. దాని గురించి మీకు చెప్పాలనే ఈ నాలుగు మాటలూ
రాస్తున్నది.
నేను కర్నూలు జిల్లాలో జిల్లా గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా చేరిన తరువాత
అప్పటి మా జిల్లా కలెక్టరు టి.ఎస్. అప్పారావు బైర్లూటిలోనూ, మహానందిలోనూ
రెండు చెంచుసదస్సులు నిర్వహించారు. ఆ సదస్సులకు హాజరైన చెంచుపెద్దలు
చెప్పుకున్న సమస్యల్ని గూడేలవారీగా రాసుకుని, ఆ సమస్యలకి ఎటువంటి
పరిష్కారాలు చూపించాలో ఆదేశాలు కూడా రాసి, వాటిని అమలు చేసేలా చూసే
బాధ్యత నాకు అప్పగించారు. అందులో చాలా పరిష్కారాలు నేను తొందరగానే
అమలు చేయగలిగానుగానీ, ఒక చెంచుగూడెం పని చాలారోజులు అపరిష్కృతంగా
ఉండిపోయింది. అది నంద్యాల రెవెన్యూ డివిజనులో బండిఆత్మకూరు మండలానికి
చెందిన నెమళ్లకుంట చెంచుగూడెం చెంచులు, తమ భూమిగురించి చెప్పుకున్న
సమస్య. నంద్యాల రెవెన్యూ డివిజన్అధికారితో కలిసి ఆ గూడేనికి వెళ్లి, ఆ సమస్యను
పరిశీలించమని కలెక్టరు ఆదేశాలిచ్చారు. కాని నేను ఎన్నిసార్లు కలిసినా నంద్యాల
ఆర్డిఓ నాతో పాటు ఆ గూడేనికి రావడానికి సుముఖత చూపించలేదు. ఎప్పుడడిగినా
ఇవాళా రేపూ అంటూ వాయిదా వేసేవాడు. ఒకసారి పన్నులు వసూలనేవాడు,
మరోసారి రైసు మిల్లుల తనిఖీ అనేవాడు. లేకపోతే సినిమా హాళ్ళు రెయిడింగ్
చేస్తున్నాననేవాడు. చివరికొకసారి అతన్ని గట్టిగా హెచ్చరించి అప్పటికప్పుడు
నాతో రాకపోతే జిల్లాకలెక్టరుకి చెప్తాననడంతో, కలెక్టరు భయంతో నా వెంట
బయలుదేరాడు.
సాహిత్యసంస్కారం
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మేం బండి ఆత్మకూరు వెళ్లాక అసలు సంగతి అర్థమయ్యింది. బండి ఆత్మకూరు
నంద్యాల-ఆత్మకూరు రహదారిమీద ఉండే గ్రామం. ఇప్పుడు మండల కేంద్రంగా
ఉంది. ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య కాశీయాత్రాచరిత్ర చదివినవాళ్ళకి ఆయన ఆ
దారినే శ్రీశైలం వెళ్లాడని గుర్తుంటుంది. మేం బండి ఆత్మకూరు వెళ్ళగానే మాకు
తెలిసిందేమిటంటే, అక్కడి మండల రెవెన్యూ అధికారికిగాని, అయన కార్యాలయంలో
సిబ్బందికిగాని, నెమళ్ళకుంట చెంచుగూడెం ఎక్కడుంటుందో తెలియదు. వాళ్ళెవరూ
ఆ గూడేనికి ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు. అదేదో పెద్దపులుల మధ్యన అడవిలో ఉంటుందని
వాళ్ళ ఊహ. అందుకే అక్కడికి పోవడానికి ఆర్డిఓ కూడా చొరవచూపలేదు.
చివరికి ఎట్లాగయితేనేం, ఆ గూడేనికి గాలిచెన్నాయపాలెం అనే ఊరిమీంచి వెళ్లాలని
తెలిసింది. అందరం ముందా ఊరికి వెళ్లాం. అక్కడ పూర్వకాలపు గ్రామాధికారి
ఒకాయన్ని పట్టుకున్నాం. ఆయనకు ఆ గూడెం తెలుసు. కాని ఆయన కదల్లేని
పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. దాంతో మాకు ఇద్దరు గ్రామస్థుల్ని తోడుగా పంపించాడు.
ఊరి పొలిమేరలు దాటగానే అడివి మొదలయ్యింది. బండిబాట కూడా లేదు. వట్టి
కాలిబాట మాత్రమే. అయినా ఆ కంపదారిలోంచే ఎట్లానో దారి చేసుకుంటూ, జీపులు
ముందుకు తోలించారు. ఇంక గూడెం అరకిలోమీటరు దూరముందనగా, మాకు
తోడువచ్చిన గ్రామస్ధులు ‘మనమిక్కడ జీపులు దిగి కాలిబాట పట్టా’లన్నారు. మేం
గూడెంలో అడుగుపెట్టేటప్పటికి మధ్యాహ్నం రెండుగంటలయింది.
నెమళ్ళకుంట చాలా అందమైన గూడెం. చుట్టూ పచ్చని అడివి. ఒక పక్కగా
చెరువు. బహుశా రోజూ నెమళ్ళు వచ్చి అక్కడ నాట్యమాడతాయేమో, అందుకనే
నెమళ్ళకుంట అనివుంటారు. మేమా రోజు అక్కడికొస్తామని ఆ చెంచులకు
తెలియకపోయినా, ఆ రోజు అక్కడ చాలామందే ఊళ్లోవున్నారు. ముఖ్యంగా
చెంచుసదస్సుకి వచ్చి సమస్యలు చెప్పుకున్న చెంచుపెద్దలు కూడా వున్నారు.
ఆ సమస్య చాలా స్పష్టంగా ఉంది. అదేమంటే, వాళ్ళు అడివి కొట్టుకుని సాగులోకి
తెచ్చుకున్న భూమిని కొందరు దళితులు స్వాధీనం చేసుకుని, సేద్యం చేసుకుంటున్నారు.
అదేమని అడిగితే, ఆ భూమిమీద తమకే హక్కుందని వాదిస్తున్నారు. దళితులేమో
చెంచులు తమని బెదిరిస్తున్నారనీ, విల్లంబులు ఎక్కుపెడుతున్నారనీ వాపోయారు.
ఎక్కడో మారుమూల నల్లమల అడవిలో సభ్యనాగరికప్రపంచానికి దూరంగా, రెండు
పేదవర్గాలు ఒకరి మీద ఒకరు కత్తులు నూరుకుంటున్న దృశ్యమది. సాధారణంగా
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గ్రామాల్లో భూమి తగాదా వచ్చినప్పుడు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు చేసే పని భూమిరికార్డులు
తెరిచిచూడటం, ఫీల్డు మెజర్మెంట్బుక్కులు ఆధారంగా సర్వేయరుతో మళ్లా భూమి
కొలతలు కొలిపించడం. ఒక గ్రామాధికారిగా నా తండ్రి ఇటువంటి పనినే ఎన్నో
సార్లు చేస్తూండటం నా చిన్నతనంలో నేనెన్నోసార్లు చూసాను. ఆ రోజు కూడా అలానే
రెవెన్యూ అధికారులు గాలిచెన్నాయపాలెం గ్రామరికార్డులు తెరిచి చూసారు.
ఆ రికార్డులు తెరిచినప్పుడు మాకు కలిగిన కనువిప్పుని నేను జీవితమంతా
మరవలేను. ఆ రికార్డుల ప్రకారం అక్కడ, అంటే ఆ మారుమూల చెంచుగూడెంలో,
మొత్తం భూమి ఎప్పుడో సర్వే చేసి ఉంది. సర్వే చేసి సెటిల్ చేసిన భూమిని
చాలామంది చెంచులకి, కొందరు దళితులకి, ఒకరిద్దరు బోయలకి పట్టాలిచ్చినట్టు
ఉంది. ప్రతి పట్టాకీ స్పష్టమైన సరిహద్దులున్నాయి. అంతే కాదు, అన్నిటికన్నా
ముఖ్యం, భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా చెంచువాళ్లకీ, తక్కిన బీదవాళ్లకీ మధ్య తగాదా
వస్తుందేమో అన్న ఆలోచనతో, ఏ వర్గానికి ఆ వర్గానికి విడివిడిగా, దూరం దూరంగా
పట్టాలిచ్చినట్టుగా కూడా కనబడుతోంది.
ఆ భూమి రికార్డులమీద అవి తయారుచేసిన సంవత్సరం చూసాం. అది
63 లేదా 64 ప్రాంతమని గుర్తు. అంటే నేను పుట్టినప్పుడన్నమాట. మాతో వచ్చిన
గ్రామస్థులు, ‘అయ్యా, శంకరన్ గారని ఒక కుర్రవాడు నంద్యాల సబ్కలెక్టరుగా
పనిచేసాడు. ఆ రోజుల్లో మా ఊళ్లో వారం రోజులు మకాముండి ఈ పనంతా
చేసా’డన్నారు.
మాకు నోట మాట రాలేదు. 1990 లో, మేమా గూడెం ఎక్కడుందో
కూడా తెలుసుకోలేని రోజుల్లో, ఆ గూడేనికి రావడానికి ఎంతమాత్రం ఇష్టపడని
ఆర్డిఓ ని బెదిరించి అక్కడకు తీసుకువెళ్లవలసి వచ్చిన సందర్భంలో, మాకన్నా
సుమారు మూడు దశాబ్దాల ముందట ఒక మానవుడు ఆ గ్రామాలు తిరిగి, ఆ అడవిని
సర్వే చేసి బీదవాళ్లకోసం భూమి పంచి ఇచ్చాడని తెలిసినప్పుడు, నాకు ఆ మనిషి
పట్ల కలిగిన ఆరాధనాభావం అంతా ఇంతా కాదు. రాష్ట్రప్రభుత్వకార్యదర్శిగా,
భారతప్రభుత్వకార్యదర్శిగా వివిధపదవుల్లో ఉన్నప్పుడూ, పదవీవిరమణ తరువాతా
కూడా శంకరన్ చేసిన కృషి గురించి చెప్పడానికి చాలామంది ఉన్నారు. కాని
సుమారు యాభైఏళ్ల కిందట ఆ మారుమూల అడవిలో ఆయన చేసిన ఆ పని గురించి
గాలిచెన్నాయపాలెం భూమిరికార్డులకి తప్ప మరెవరికీ తెలియదు!
సాహిత్యసంస్కారం
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భారతప్రభుత్వపాలనాసర్వీసులో చేరాలని ప్రతి యువతీ, యువకుడూ
కోరుకుంటూనేవుంటారు. కాని ఆ సర్వీసులో చేరిన తరువాత చివరి నిమిషందాకా
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సంస్కృతీ వాచకం
నేనొక గిరిజన గ్రామంలో పుట్టాను. మా ఊరితోపాటు, మొత్తం 9 గ్రామాలకు

మా నాన్నగారు గ్రామకరణంగా పనిచేసేవారు. అవన్నీ గిరిజనగ్రామాలూ,
కుగ్రామాలూనూ. ఆయన నన్ను కూడా తనతోపాటు ఆ గ్రామాలమ్మటా,
పొలాలమ్మటా, సంతలమ్మటా తిప్పుతూ ఉండేవారు. ఆయనను కలవడానికి వచ్చే
గిరిజనరైతుల్ని చూస్తూనే మా ఇంట్లో తెల్లవారేది. నా పసితనమంతటా, ఆ ఊళ్లో,
ఏడాది పొడుగునా గిరిజనజీవితసంరంభం కనిపిస్తూండేది. అడవిరాజుల పండగ,
గంగాలమ్మ పండగ ఇప్పటికీ నేను నా పండగలనే అనుకుంటాను. ఏళ్ల తరువాత,
అనుకోకుండా నేను గిరిజనసంక్షేమశాఖలో జిల్లా అధికారిగా ఉద్యోగంలో చేరాను.
అందులో భాగంగా గత పాతికేళ్లుగా గిరిజన సంక్షేమానికీ, గిరిజనాభివృద్ధికీ
సంబంధించిన కార్యక్రమాల గురించి ఆలోచించడం, ప్రణాళికలు రూపొందించడం,
అమలుచేయడం, పర్యవేక్షించడం నా జీవితంలో ముఖ్యభాగంగా మారిపోయాయి.
కాని రాష్ట్రంలో చూడవలసిన ముఖ్యమైన గిరిజనప్రాంతాలన్నీ చూసిన
తరువాత, వారి గురించి చదవవలసినదంతా చదివిన తరువాత, ఇప్పుడు ఇక్కడ
నిలబడి ‘నాకు గిరిజనుల గురించి నిజంగా ఏం తెలు’సని ప్రశ్నించుకుంటే, ఏమీ
తెలియదనే అనిపిస్తోంది.
గిరిజనజీవితంగురించీ, సంస్కృతి గురించీ ప్రభుత్వంలోకానీ, పత్రికల్లోకానీ,
ప్రజల్లోకానీ నిజంగా తెలిసినవాళ్లు ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే ప్రశ్న కూడా
నాకు కలుగుతోంది. ప్రసిద్ధ ఒరియా రచయిత గోపీనాథ మహంతి రాసిన
‘అమృతసంతానం’ నవల చదివినప్పుడు గిరిజనులకు వారిదే అయిన ఒక
ప్రాపంచికదృక్పథం ఉంటుందనీ, ఆ ప్రాపంచికదృక్పథాన్ని పసిగట్టకుండా మనం
వారిని ఎన్నటికీ అర్థం చేసుకోలేమనీ గ్రహించాను. ఇప్పటికి ఒక శతాబ్దం కిందట
సాహిత్యసంస్కారం
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గంజాం జిల్లాలో సవరవారికోసం గిడుగు రామ్మూర్తి వాచకాలు రూపొందిస్తున్నప్పుడు,
అరవై డెబ్భై ఏళ్ల కిందట మహారాష్ట్రలో భిల్లుల కోసం థక్కర్బాపా అశ్రమపాఠశాలలు
తెరుస్తున్నప్పుడూ, మధ్యభారతంలో ఎల్విన్ గోండుల కథలు సేకరిస్తున్నప్పుడూ,
హైమండార్ఫ్ కొండరెడ్ల గురించీ, చెంచుల గురించీ అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడూ,
వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య యానాదుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడూ, వారు ఆయా
గిరిజనతెగల గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించడం కన్నా కూడా ఎంతో ప్రేమతో,
ఉత్సాహంతో వారి ప్రపంచంలో సంచరించడం మీదనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారని
అర్థమైంది.
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాత, మరీ ముఖ్యంగా గిరిజనాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
ఊపందుకున్న తరువాత ఇటువంటి అధ్యయనాలు, ఇటువంటి గిరిజన
లోకసంచారులు రానురాను కనుమరుగయిపోయారన్న విషాదవాస్తవం కూడా నాకు
నెమ్మదిగా తెలిసొచ్చింది.

2

గిరిజన ప్రాపంచికదృక్పథం గురించి తెలియకుండా గిరిజనులతో మమేకం కావడం

కష్టం. గిరిజనులతో మమేకం కాకుండా వారి ప్రపంచంలో చోటు దొరకడం
కూడా కష్టం. గత నలభై ఏభై ఏళ్లుగా, ముఖ్యంగా గిరిజన ఉపప్రణాళిక వ్యూహం
అమలుకావడం మొదలయిన తరువాత, గిరిజనుల పేరిట ప్రభుత్వం కేటాయిస్తున్న
నిధులు, చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు రాశిలో అనూహ్యంగా పెరిగాయి. కాని
గిరిజనులకీ, ప్రభుత్వానికీ మధ్య సాంస్కృతికఅంతరం కూడా అదే మోతాదులో
పెరిగిందనాలి.
ఒకప్పుడు కొమరం భీమ్ తిరుగుబాటు చేస్తే, ఆ విషయాన్ని అర్థం
చేసుకోవడానికి నిజాం నవాబు వంటివాడికి కూడా ఒక యాంత్రొపాలజిస్టు
అవసరమయ్యాడు. కాని ఇప్పుడు గిరిజనుల గురించి మాట్లాడటానికి కానీ, వారి
గురించి ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి గానీ, లేదా వారి సమస్యలగురించి
చర్చించడానికి గానీ తమకు ఎటువంటి ప్రత్యేకపరిజ్ఞానం, నైపుణ్యం అవసరం లేనట్టే
ప్రభుత్వం, మీడియా భావిస్తున్నాయి. గిరిజనవ్యవహారాలకి సంబంధించి ప్రభుత్వం,
ప్రజలు, చివరికి విప్లవకారులు కూడా బాహాటంగా కనబరుస్తున్న ఈ అజ్ఞానం,
ఎంతో పరిహాసాస్పదంగానూ, హృదయవిదారకంగానూ కనిపిస్తోంది.
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ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, ఎనిమిదేళ్ల కిందట ప్రభుత్వం నక్సలైట్లతో
చర్చలు జరుపుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ‘1/70 చట్టం’ గురించి మాట్లాడుతూ
వచ్చారు. కాని 1/70 దానికదే ఒక చట్టం కాదనీ, 1959 భూబదలాయింపు
నిషేధరెగ్యులేషనుకు అది కేవలం ఒక సవరణ మాత్రమేనని వారిలో ఏ ఒక్కరికీ
తెలియకపోవడం నన్నెంతో ఆశ్చర్యపరిచింది. దాదాపుగా ప్రతి అసెంబ్లీ
సమావేశంలోనూ గిరిజనసంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రతి
రాజకీయ పార్టీకి చెందిన నాయకుడు కూడా ‘ఐదవ షెడ్యూలు ప్రాంతాలను ఆరవ
షెడ్యూలులో కలపాలని’ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటాడు. భారతరాజ్యాంగం గురించి
తెలిసినవాళ్లకెవరికైనా ఆ మాటలు నవ్వు తెప్పిస్తాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
ఈ మధ్యనే రాష్ట్ర శాసనసభలో, శాసనమండలిలో గిరిజన ఉపప్రణాళిక పైన
చట్టం చేయటానికి గౌరవసభ్యులు సిద్ధపడ్డప్పుడు, అలా చట్టం చేయడానికి ముందు
ప్రభుత్వం గిరిజన సలహామండలిని సంప్రదించాలన్న కనీసపరిజ్ఞానం కూడా వారిలో
ఎవరికీ లేకపోవటం, నాకెంతో మనస్తాపం కలిగించింది.
విధానపరమైన అంశాల్లోనూ, న్యాయపరమైన, పాలనాసంబంధమైన
అంశాల్లోనూ మాత్రమే కాదు, అసలు గిరిజనసంక్షేమపథకాల్ని ప్రజల్లోకి
తీసుకువెళ్లడంలో, వాటిని సక్రమంగా అమలుచేయటంలో గిరిజనుల గురించిన మన
అజ్ఞానం మనకి ఎంత అడ్డు పడుతుందో నేను గత పాతికేళ్లుగా చూస్తూనే ఉన్నాను.
అది పిల్లల్ని బడికి తీసుకురావడం కావచ్చు, ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం
పనిచేసేలా చూడటం కావచ్చు, ఒక నూతనవంగడం ప్రవేశపెట్టడం కావచ్చు, ఒక
ఎత్తిపోతల పథకం ఏర్పాటు చేయటం కావచ్చు, ఏ కార్యక్రమమైనా గిరిజనసంస్కృతి
గురించి తెలియకుండా అమలుపరచడంలో పర్యవసానాలు ఎంత బీభత్సకరంగా
ఉంటాయో ఏ గిరిజనప్రాంతాన్ని చూసినా మనకిట్టే బోధపడుతుంది.
శాశ్వతగృహనిర్మాణపథకం మొదలుపెట్టి సుమారు మూడు దశాబ్దాలు
కావస్తున్నప్పటికీ, గిరిజనజీవితానికీ, గిరిజనసంస్కృతికీ అనువుగా తక్కువఖర్చుతో
ఒక శాశ్వతగృహాన్ని నిర్మించడమెట్లానో మనమిప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోయాం. గిరిజన
బాలబాలికలు ప్రకృతిఒడిలో పువ్వుల్లాగా, పక్షుల్లాగా కలకల్లాడుతూ బతకడానికి
అలవాటు పడ్డవాళ్లు. వాళ్లని పాఠశాలలకి తీసుకువచ్చినప్పుడు వాళ్ల ఇంటి భాషకీ,
బడిభాషకీ మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడమెట్లానో మనమిప్పటికీ నేర్చుకోలేకపోయాం.
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ఒకప్పుడు, పార్వతీపురం గిరిజనప్రాంతాల్లో సవరలు, జాతాపులు తమకున్న
కొద్దిపాటి కొండపోడులోనే నవధాన్యాలూ పండించుకోవటం నేను కళ్లారా చూశాను.
ఆనాటి వారి ఆహారభద్రతను తిరిగి మళ్లా వారికి అందించడమెట్లానో మనకిప్పటికీ
అర్థం కాలేదు.
ఈ మాటలు రాస్తున్నప్పుడు నాకొక సంగతి గుర్తొస్తున్నది. 2005 నాటి మాట.
అప్పట్లో, పాడేరు ప్రాంతంలో విషజ్వరాలు వ్యాపించాయి. దాదాపు 4 లక్షల మంది
గిరిజనులు జ్వరంబారిన పడ్డారు. అన్ని రాజకీయపక్షాలతో పాటు, మానవహక్కుల
కమిషన్ కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యటించింది. గిరిజనులకు వైద్యం అందించడం
లేదంటూ వారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.
అప్పుడు ఆ విషజ్వరాలకు కారణాల్నీ, ఆందుకు పరిష్కారాల్నీ అన్వేషించడం
కోసం పాడేరులో అన్ని శాఖల అధికారులతో, వైద్యఆరోగ్యశాఖాధికారులతో గిరిజన
మహిళాసంఘాల నాయకులతో ఒక పెద్ద సమావేశం నిర్వహించాం. ఆ సమావేశంలో
వైద్యఆరోగ్యశాఖ అధికారులంతా, గిరిజనులకి మూఢవిశ్వాసాలు అధికమనీ, వారికి
ఆధునికవైద్యంకన్నా సాంప్రదాయికవైద్యం మీదనే ఎక్కువ నమ్మకమనీ, అందుకని
మెడికల్అఫీసర్లకన్నా, గురవయ్యల్నే వారెక్కువ నమ్ముతున్నారనీ వాపోయారు.
ఆ మాటలు వింటే అప్రయత్నంగానే నాకొక ప్రశ్న కలిగింది. మనం ఇంత
శ్రమతో, వ్యయంతో, ఇంత అధికారగణంతో ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, మన
వైద్యఆరోగ్యకేంద్రాలు ఎందుకు విఫలమవుతున్నాయి? ఎటువంటి మందీ, మార్బలం,
ధనసంపత్తీ లేని ఒక గిరిజనవైద్యుడు తన సమాజాన్ని ఎట్లా ఆకర్షించగలుగుతున్నాడూ?
అని.
ఆలోచిస్తే నాకేమనిపించిందంటే, ఒక గ్రామంలో ఉన్న మనుషులంతా
జ్వరం బారిన పడ్డారనుకోండి, మన మెడికల్ ఆఫీసర్లూ, మన ఏఎన్నెమ్ములూ, మన
మండలాధికారులూ, ఆ గ్రామానికి వెళ్లవలసివచ్చినందుకు ఎంత గందరగోళం
సృష్టిస్తారో ఊహించలేని విషయం కాదు. ఈ జ్వరాల గొడవే లేకపోతే, తాము
దిగువప్రాంతాల్లో తమ కుటుంబసభ్యుల్తో తీరిగ్గా గడిపేవాళ్లం కదా అన్న ఆలోచన
వాళ్లనెంతో కలవరపాటుకి గురిచేస్తుంది. ఆ గ్రామానికి వెళ్లకతప్పనందుకు వాళ్ల
ముఖాల్లో చెప్పలేనంత ఆదుర్దా, విసుగూ దాచినా దాగవు. వాళ్ల ముఖాలు చూస్తే ఏ
గిరిజనుడికీ ఎటువంటి సాంత్వనా దొరకదు.
306

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

అదే గురవయ్య అనుకోండి, అతణ్ణి చూస్తే, గిరిజనులకి, అన్నిటికన్నా ముందు
ఒక సంగతి నిశ్చయం. అదేమంటే, అతడు తమ మనిషి. తమలో మనిషి. తమ మధ్యనే
ఉంటున్నాడు. తమతోనే జీవిస్తున్నాడు. రాత్రి కాగానే ప్రభుత్వాధికారుల్లాగా జీపులెక్కి
పాడేరుకో, నర్సీపట్నానికో, విశాఖపట్నానికో వెళ్లిపోడు. తమను చుట్టుముట్టిన
క్రిములమధ్య, దోమలమధ్య, విషపూరితజ్వరాలమధ్య తమతోపాటే బతుకుతున్నాడు.
ఈ ఒక్క అంశం చాలు, ఒక్క గురవయ్య, సమస్త ప్రభుత్వకార్యక్రమాల కన్నా
గిరిజనులకు ఎక్కువ విశ్వసనీయంగా కనబడటానికి! అంతే కాదు, అతడు తన
దగ్గరకు వచ్చిన గిరిజనులని కంగారుపెట్టడు. వారిని భయభ్రాంతులకి గురిచేయడు.
వాళ్లకి ధైర్యం చెప్తాడు. పూర్వకాలపు ఆదిమసమాజాల్లోని షామాన్లాగా అతడు
కేవలం వైద్యుడు మాత్రమే కాదు, హీలర్కూడా. అందుకనే ఆ రోజు మాట్లాడినవాళ్లలో,
ఒక కమ్యునిటి ఆరోగ్యకార్యకర్త కూడా, తనకు జ్వరమొస్తే తాను కూడా ఓ గురవయ్య
దగ్గరకే వెళ్లానని చెప్పినప్పుడు నాకేమీ ఆశ్చర్యం కలగలేదు.
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విద్య మనుషుల్ని విముక్తం చేస్తుందనీ, బలోపేతుల్ని చేస్తుందనీ, భారతదేశవిముక్తి

భారతప్రజానీకాన్ని విద్యావంతుల్ని చెయ్యడంలోనే ఉందనీ చాటి చెప్పిన
తొలివైతాళికులు స్వామి వివేకానందులు. విద్య అంటే కేవలం అక్షరాస్యత అనే
ఆర్థంలోనే ఆయన మాట్లాడలేదు. ఆయన దృష్టిలో విద్య అంటే మనుషుల్ని
రూపొందించే కౌశల్యం. ముందు మనం మనుషులుగా మారకుండా మరొకరిలో
మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పలేం. గిరిజనుల్ని విద్యావంతుల్ని చెయ్యాలనుకునేవాళ్ళూ,
వాళ్ళని అభివృద్ధిపథంలోకి తీసుకురావాలనుకునేవాళ్ళూ ముందు తాము
విద్యావంతులు కావాలి.
అందుకనే, గిరిజనప్రాంతాల గురించీ, గిరిజనసంస్కృతి గురించీ నా
అజ్ఞానం నాకు తెలియవస్తున్నప్పుడల్లా నేను గత ముప్పైఏళ్లుగా డా. శివరామకృష్ణ
వైపు చూస్తూ వస్తున్నాను. నాతో పాటు మరికొందరు ఉన్నతాధికారులు కూడా
ఆయనను సంప్రదించి తమ కార్యక్రమాల్ని ప్రయోజనవంతం చేసుకోవడం కూడా
నాకు తెలుసు. తెలుగుగిరిజనుల జానపదగీతాలమీద పరిశోధన చేసినప్పటి నుంచీ,
ఇప్పుడు చెంచుయువకులతో రచనలు చేయిస్తుండటం దాకా డా. శివరామకృష్ణ
తెలుగు గిరిజనజీవితం పైన ప్రసరిస్తూ వస్తున్న వెలుగు అపారం.
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ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉన్న ఈ చిన్నపుస్తకం కూడా అందులో భాగమే.
సంగ్రహంగానే ఉన్నప్పటికీ ఈ రచన సమగ్రంగా ఉందని కూడా చెప్పాలి. ఇందులో
గిరిజనుల కాలచక్రం, జీవనవిధానం, ఆటపాటలు, చరిత్రలతో పాటు రాజ్యాంగం
కల్పించిన రక్షణలు, పోరాటాలు, ప్రణాళికలు కూడా ఉన్నాయి. గిరిజనప్రాంతాల్లో
సంభవించిన పితూరీలు, పోరాటాల ప్రస్తావన కూడా ఉంది. అయితే ఇది కేవలం
ఒక పరిచయం మాత్రమే. ఇందులో ప్రస్తావించిన ఎన్నో అంశాల మీద మరెన్నో
సవివరమైన అధ్యయనాలు రావాలి. ప్రతి ఒక్క గిరిజన తెగ గురించీ, నానాటికీ
అదృశ్యమవుతున్న వారి సంస్కృతి గురించీ, సంప్రదాయాల గురించీ మనం సత్వరమే
తెలుసుకోవాలి.
ముప్పైఏళ్ల కిందట శివరామకృష్ణ ఒక్కడే ఇటువంటి రచన చేస్తున్నవాడిగా
ఉన్నాడు. కాని ఇప్పుడు పార్వతీపురం గిరిజనప్రాంతాల్లో సవరయువకుడు మల్లిపురం
జగదీశ్ మొదలుకొని, మహబూబ్నగర్ చెంచుప్రాంతాల్లో తోకల గురవయ్య
దాకా ఎందరో గిరిజనయువతీయువకులు తమ జీవితాల గురించి స్వానుభవంతో
సాధికారికంగా రాయడం మొదలుపెట్టారు.
జీవితమంతా గిరిజనులకోసం అంకితం చేసిన సి.వి.కృష్ణారావుగారు ఒకప్పుడు
మాట్లాడుతూ పులులు కూడా తమ కథలు తాము చెప్పుకునే రోజులు రావాలని
కోరుకున్నారు. పులులంటే పులుల్లాంటి గిరిజన యువతీయువకులని ఆయన భావన.
ఇప్పుడు ఆ రోజులు నిజంగానే వస్తున్నాయి. ఇటువంటి పరిణామం వెనుక శంకరన్,
సి.వి. కృష్ణారావు వంటి అధికారులు, భూషణం, అట్టాడ అప్పలనాయుడు, గంటేడ
గౌరునాయుడు, గోపి భాగ్యలక్ష్మి వంటి రచయితలతోపాటు, డా. శివరామకృష్ణ వంటి
యాంత్రొపాలజిస్టులుకూడా ఉన్నారు.
ఆయన జీవితకాలపు గిరిజనసేవానిరతికీ, గిరిజన సంస్కృతీపరిజ్ఞానానికీ
ఈ పుస్తకం ఒక నిదర్శనం. దీన్నొక గిరిజన సంస్కృతీవాచకం అన్నా అతిశయోక్తి
కాదేమో. గిరిజనుల గురించి తెలియని వారికి ఈ పుస్తకం ఆసక్తిని ప్రేరేపిస్తుందనీ,
గిరిజనుల గురించి తెలుసుకుంటున్నవారిలో ఈ పుస్తకం మరింత ఆసక్తిని
రేకెత్తిస్తుందనీ భావిస్తున్నాను.
2013
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ఈ పుస్తకం ఇప్పుడెంతో అవసరం
మేమంతా వి.ఎన్.వి.కె. ఆని పిలుచుకునే డా. వట్టిపల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారు సుమారు

పాతికేళ్ళ కిందట గిరిజన ప్రాంతాల్లో పరిశోధన చేసినప్పుడూ వివిధ పాలనాబాధ్యతలు
నిర్వహించినపుడూ తనకెదురైన అనుభవాల సమాచారం ఈ ‘సంచార స్రవంతి’.
ఇందులోని 46 రచనల్ని మనం వ్యాసాలుగానూ పరిగణించవచ్చు లేదా కరుణ
రసాత్మక కావ్యఖండికలుగానూ కూడా చూడవచ్చు. గిరిజనసంక్షేమ శాఖలో సుమారు
నాలుగు దశాబ్దాలపాటు ఎన్నో కీలకబాధ్యతలు నిర్వహించిన అనుభవంతో పాటు,
యాంత్రోపాలజీని ఒక శాస్త్రంగా అధ్యయనం చేసిన నేపథ్యం కూడా ఉన్నందువల్ల
వీటిలో విషయపరిజ్ఞానమే కాకుండా, నిశితవిశ్లేషణ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
రాష్ట్రంలో, ఆ మాటకొస్తే, దేశంలో కూడా, గిరిజన ప్రాంతాలపట్ల, గిరిజన
సమస్యలపట్ల ఆసక్తి ఏ మేరకు పెరుగుతోందో నిర్దిష్టసమాచారమూ, అవగాహనా
ఆ మేరకు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో 35 గిరిజన తెగలున్నాయంటే వాటి
గురించిన సాంస్కృతిక, సామాజిక సమాచారానికి మనకి అందుబాటులో ఉన్న
రచనలు చాలా చాలా తక్కువ. అవి కూడా కొద్దిమంది రాసినవి మాత్రమే. గిడుగు
రామ్మూర్తి, ఎల్విన్ హైమండార్ఫ్, వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య మినహా మరో పేరేదీ మనకి
స్ఫురించదు. ఇప్పటికీ ఏదైనా గిరిజన తెగ గురించి ప్రాథమికసమాచారం కోసం
మనం చూడగలిగేది థర్ట్సన్ రాసిన పుస్తకాల్నే. కాని ఆ పుస్తకాల్లో వర్ణించబడ్డ గిరిజన
సంస్కృతికీ, సంప్రదాయాలకీ, నేడు గిరిజన ప్రాంతాల్లో మనకి కనవచ్చే సంస్కృతీ
సంప్రదాయాలకీ మధ్య ఎంతో అంతరముంది. హైమండార్ఫ్ పుస్తకంలో నేను చదివిన
చెంచువారి వర్ణనకీ, చెంచు ఐ.టి.డి.ఏ. ప్రాజెక్టు ఆధికారిగా మహబూబ్నగర్లో నేను
పనిచేయవలసి వచ్చిన చెంచువారికీ మధ్య ఎంతో వ్యత్యాసముంది.
సాహిత్యసంస్కారం
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అంటే ఏమిటి? గత యాభై అరయ్యేళ్ళమధ్యకాలంలో చెంచువారి జీవితంలో
వచ్చిన పరివర్తన గురించి చెప్పే పుస్తకాలేవీ రాలేదనే కదా. ఈ మాట రాష్ట్రంలోని
ప్రతి ఒక్క తెగకీ, ప్రతి గిరిజన ప్రాంతానికీ వర్తిస్తుంది. మళ్ళా ఏ ఒక్క తెగ విషయం
చూసినా దశాబ్ద దశాబ్దానికీ పరిస్థితులు అత్యంత త్వరితగతిని మారిపోతూ ఉన్నాయి.
నలభయ్యేళ్ళ కిందట శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గిరిజనులు సాయుధంగా ప్రభుత్వంమీద
తిరగబడ్డారు. దేశంలోనే మొదటిసారిగా అక్కడ ఒక గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థని
ఏర్పాటు చేశారు. తరువాతి రోజుల్లో ఆ నమూనా మీదనే సమగ్ర గిరిజనాభివృద్ధి
సంస్థలు దేశంలోని గిరిజన ప్రాంతాలన్నిటా ఏర్పాటయ్యాయి. శ్రీకాకుళంలో
సీతంపేటలో ఐ.టి.డి.ఏ. పెట్టి పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.
జీడిమామిడి, అనాస, పసుపు వంటి తోటల పెంపకం సవరల ఆర్థికవ్యవస్థలో పెద్ద
మార్పు తెచ్చింది. ఆ మార్పు వల్ల సవరలు తమ సాంప్రదాయిక ఆరాధనావ్యవస్థలు,
అగం పండగలాంటి పండగలూ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవనీ, తమ పాతదేవుళ్ళని
ఇంకా కొలవవలసిన పనిలేదనీ, పెద్ద ఎత్తున క్రైస్తవంలోకి మారడం మొదలుపెట్టారు.
దానికి ప్రతిగా మడిబ్రహ్మ ఉద్యమం తలెత్తింది. సవరప్రాంతంలో అదొక
సంస్కరణోద్యమం. సవరభాష లిపి, సాహిత్యం, సంస్కృతుల్ని కాపాడుకోవాలని ఒక
నవీనజాగృతి అంకురించింది. కాని ఆ మధ్య నేను మళ్ళా సీతంపేట వెళ్ళినపుడు
విచారిస్తే తెలిసిందేమిటంటే, దాదాపుగా నూటికి తొంభై మంది సవరలు క్రైస్తవంలోకి
మారారనీ, మడిబ్రహ్మఉద్యమం ప్రస్తుతానికి చల్లారిపోయిందనీ కానీ ఈ మధ్య మళ్లీ
వెళ్లినప్పుడు ఆ ఉద్యమం మరింత ప్రజ్వలిస్తూ సవర యువతీయువకుల్ని గాఢంగా
ప్రభావితం చేస్తూండటం చూశాను. ఇంత శరవేగంగా సంభవిస్తున్న ఈ సాంస్కృతిక
సామాజికపరివర్తనని యాంత్రొపాలజిస్టులుగానీ, రచయితలుగానీ, పాలనానుభవం
కలిగినవారుగాని నమోదు చెయ్యకపోవడాన్ని మించిన దురదృష్టం ఏముంటుంది?
ఈ నేపథ్యంలో శాస్త్రిగారి రచనకి ఎనలేని ప్రాధాన్యం ఉన్నది. గిరిజన
ప్రాంతాల్లో సంభవిస్తున్న సామాజికపరివర్తనను నమోదు చేసే రచనలు లేవనీ, ఆ
లోటు పూడ్చాలనీ మేం తరచు అనుకునేవాళ్ళం. అటువంటి సంభాషణల్లో ఒకసారి
శాస్త్రిగారు తాను గిరిజన సామాజికపరివర్తన మీద అప్పుడప్పుడూ రాసిన కొన్ని
వ్యాసాల్ని నాకు చూపించారు. అవి చాలా విలువైన రచనలనిపించి వాటిని ‘గిరిజన
సంస్కృతి - పరివర్తన’ (2005) పేరిట గిరిజన సంక్షేమశాఖ ద్వారానే వెలువరించాం.
ఆ తరువాత ఆయన రాసిన మరికొన్ని ఇంగ్లీషు వ్యాసాలు Changing Patterns
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in Tribal Society (అసోసియేటెడ్ పబ్లిషర్స్ 2011) పేరిట వెలువడగా ఈ ఏడాదే
మరొక పుస్తకం ‘రాష్ట్రంలో గిరిజనులు-వారి సమస్యలు’ కూడా వెలువడింది. ఇప్పుడు
‘సంచార స్రవంతి’ పేరిట వెలువడుతున్న ఈ పుస్తకం కూడా ఆ కోవలోనే గిరిజన
ప్రాంతాల్లో సంభవించిన సామాజిక-ఆర్థిక-సాంస్కృతిక పరివర్తనను విభిన్న
సన్నివేశాల ద్వారా మనముందుకు తీసుకువస్తున్నది.
ఈ పుస్తకానికి సంచార స్రవంతి అని పేరు పెట్టినప్పటికీ, రచయిత తన ముందు
మాటలో కూడా సంచారతెగల గురించే ఎక్కువగా ప్రస్తావించినప్పటికీ, ఇందులో
మొదటి పదివ్యాసాలు మాత్రమే సంచారతెగల గురించి రాసినవి. అండమాన్
నికోబార్ దీవుల్లోని తెగల గురించి రాసిన మూడు వ్యాసాల్నీ పక్కనపెడితే, తక్కిన
33 వ్యాసాలు ప్రధానంగా గిరిజనుల గురించీ, గిరిజన ప్రాంతాల గురించీ రాసినవి.
శాస్త్రి గారు 1987-90 మధ్యకాలంలో ఏటూరు నాగారంలోనూ, ఉట్నూరులోనూ,
శ్రీశైలంలోనూ పనిచేసినప్పటి అనుభవాలు.
ముఖ్యంగా 1986 నుంచి 1995 దాకా రాష్ట్రంలో గిరిజనాభివృద్ధిలో కొత్త
ఆలోచనలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ కాలం. అదే సమయంలో ఉత్తరాంధ్ర మొదలుకుని
నల్లమల అడవులదాకా, మొత్తం తెలంగాణా అంతటా తీవ్రవాదులు గిరిజన
ప్రాంతాల్లో తమ కార్యక్రమాలు ముమ్మరం చేసిన కాలం కూడా, గిరిజనులకీ, వారి
వర్తమానానికీ, భవిష్యత్తుకీ సంబంధించి ఇటు ప్రభుత్వమూ, అటు తీవ్రవాదులూ
కూడా ఎన్నో ప్రణాళికలూ, ప్రయోగాలూ చేపట్టిన కాలం. ఇంతే కాదు, ఒకరిని
చూసి మరొకరు నేర్చుకున్నారు. పరస్పరం ఒకరినొకరు ప్రభావితం చేసుకోకుండా
ఉండలేకపోయారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఐ.టి.డి.ఏల్ని బలోపేతం చెయ్యడం, ప్రాజెక్టు అధికారులకి
అపరిమితమైన ఆధికారాలిస్తూ సింగిల్ లైన్ పాలనావిధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం,
గిరిజన ప్రాంతాల్లోని చాలా రకాల పోస్టులు - ఉపాధ్యాయులు, ఎ.ఎన్.ఎం.లు,
అంగన్ వాడీ వర్కర్లు, ఫారెస్టుగార్డులు, కానిస్టేబుళ్లు వంటివి నూటికి నూరుశాతం
స్థానిక గిరిజనులకే రిజర్వు చేయడం, అలా రిజర్వు చేసిన వివిధ రకాల ఉద్యోగాలను
భర్తీ చేయడానికి స్థానిక గిరిజనుల విద్యార్హతలని, శిక్షణార్హతల్ని సడలించడం, రెవెన్యూ
ఫారెస్టు సరిహద్దులు నిర్ణయించడం, గిరిజనులకు ఇప్పపువ్వు సారా కాచుకోవడానికి
అనుమతి నివ్వడం వంటివి ఆ కాలంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్నకొన్ని ముఖ్య నిర్ణయాలు.
అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అప్పటి ప్రభుత్వాల్ని ప్రభావితం చెయ్యగలిగిన
సాహిత్యసంస్కారం
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వ్యక్తి శాస్త్రిగారు. ప్రభుత్వం మీద ఆయన అటువంటి ప్రభావం చూపడానికి, ఆయన
చదువుకున్న చదువు, చేసిన పరిశోధనలతోపాటు, ఏటూరు నాగారం, ఉట్నూరు,
శ్రీశైలం ఐ.టి.డి.ఏ.ల్లో పనిచేసిన పాలనానుభవం కూడా తోడ్పడిందని చెప్పవచ్చు.
ఆ నిర్ణయాలకు పృష్ఠభూమి ఎటువంటిదో ఈ వ్యాసాల్లో మనం గమనిస్తాం.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో తమ అనుభవాల్ని నవలగా, కథలుగా రాసినవాళ్ళతోపాటు
తమ జ్ఞాపకాలుగా రాసిన వాళ్ళ పుస్తకాల్లో నాకు తెలిసి మూడు పుస్తకాలు చాలా
విలువైనవి. ఒకటి, భూషణంగారు రాసిన ‘సిక్కోలు జీవితాలు’. 1969-71 మధ్య
కాలంలో శ్రీకాకుళం గిరిజన ప్రాంతాల్లో తలెత్తిన అశాంతిని కళ్ళారా చూసినవాడిగా,
అప్పటి ఆ పోరాటాన్నీ, ఆ పోరాటయోధులతో తన జ్ఞాపకాల్నీ భూషణంగారు ఎంతో
ఆవేదనతో, సత్యసంధతతో నమోదు చేశారు. ఇక ప్రభుత్వాధికారులుగా పనిచేసిన
ఫణికుమార్ రాసిన ‘గోదావరి గాథలు’, డా.ఎ. విద్యాసాగర్ రాసిన ‘భద్రాచలం
మన్నెం కథలు’, భద్రాచలం ఐ.టి.డి.ఏ.లో సంక్షేమాధికారిగా పనిచేస్తున్న
ఎ. సీతారాములు రాసిన ‘హాస్టల్ కతలు’ మారుతున్న గిరిజన జనజీవితాన్ని కళ్ళారా
చూసిన ప్రభుత్వోద్యోగుల అనుభవాలు. శాస్త్రిగారి ఈ రచన కూడా ఆ కోవకే
చెందినప్పటికీ, వాటికన్నా కొద్దిగా ప్రత్యేకమైనది. అందుకు కారణం ఆయన
స్వయంగా యాంత్రొపాలజిస్టు కావడం, గిరిజన సామాజికపరివర్తనకు పరిశోధకుడు
కావడం.
గిరిజనప్రాంతాల చరిత్ర గురించి మనకు ఎంతో కొంత సమాచారం పూర్వ
సాహిత్యంలోనూ, శాసనాలలోనూ లభ్యమవుతున్నప్పటికీ, గిరిజనప్రాంతాల్లో
అశాంతి మాత్రం పూర్తిగా పద్ధెనిమిది, పందొమ్మిది, ఇరవై శతాబ్దాలకు మాత్రమే
చెందిన విషయంలాగా కనిపిస్తుంది. ఈస్టిండియా కంపెనీ భారతదేశాన్ని
నెమ్మదిగా ఆక్రమించుకునే క్రమంలో, గిరిజనప్రాంతాల్లోకి కూడా చొరబడటానికి
ప్రయత్నించినపుడు, ఆ చొరబాటుని గిరిజనులు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించారు.
ప్రాతినిధ్యపూర్వక పరోక్షప్రజాస్వామ్యం, పార్లమెంటు, ఉమ్మడి సివిల్సర్వీసు, ఉమ్మడి
పౌరస్మృతి, కోర్టులు, జైళ్ళు రాతకోతలు, రిజర్వు ఫారెస్టులు వంటి నిర్మాణాలతో
కూడిన ఆధునిక బ్రిటిష్ పాలనావ్యవస్థకీ, ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం, సహజవనరుల్ని
ఉమ్మడిగా వినియోగించుకోవడం, సాంప్రదాయిక స్వపరిపాలన, తమ తగాదాల్ని
తామే పరిష్కరించుకోవడం, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తమ ఆత్మగౌరవం
ప్రధానలక్షణాలుగా కలిగిన గిరిజన వ్యవహారశైలికీ మధ్య మొదలైన పోరాటం, గత
రెండువందల ఏభై ఏళ్ళుగా కొనసాగుతూనే ఉంది.
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బెంగాలు ప్రావిన్సుకి చెందిన సైన్యాలూ, పాలనాయంత్రాంగమూ ఛోటా
నాగపూరు అడవుల్లో ప్రవేశించబోయినపుడల్లా 1789, 1801, 1807,
1808లో గిరిజనప్రాంతాలు నెత్తురొడ్డి ఎదిరించాయి. 1831-32లో జరిగిన
కోల్ తిరుగుబాటువల్ల మొదటిసారిగా 1833లో 13వ రెగ్యులేషన్ ద్వారా గిరిజన
ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకమైన పాలన అవసరమని ఈస్టిండియా కంపెనీ ఒప్పుకోక తప్పలేదు.
ఈ విషయాన్నే మద్రాసుప్రావిన్సుకు రస్సెల్ నివేదించినపుడు, మొదట గంజాం,
విశాఖపట్నం చట్టం, 1839 గానూ, తర్వాత కాలంలో షెడ్యూలు జిల్లాల చట్టం,
1874 గానూ రూపుదిద్దుకుంది. ఈ భావనలే మరింత స్పష్టత సముపార్జించుకుని
1919 మాంటేగ్-ఛెమ్స్ఫర్డ్ సంస్కరణల్లో, 1935 భారత ప్రభుత్వచట్టంలో
excluded, partially excluded areas గా రూపుదిద్దుకున్నాయి. తదనంతరం
భారత రాజ్యాంగంలో ఐదవ, ఆరవ షెడ్యూల్డు ప్రాంతాలుగా 1950 నుంచీ అమల్లోకి
వచ్చాయి.
కాని గిరిజన ప్రాంతాల్లోని అశాంతి అలానే కొనసాగుతున్నదనీ, 1803,
1862 1879, 1922-24ల్లో రంప ప్రాంతంలో తలెత్తిన అశాంతికి కారణమైన
సమస్యలు ఇప్పటికీ గోదావరి జిల్లాల్లో అంతే తీవ్రంగా ఉన్నాయనీ, 1941-42
మధ్యకాలంలో అదిలాబాదులో ఒక కొమరం భీం తలెత్తడానికి దారితీసిన పరిస్థితుల్నే
ఇప్పుడు కూడా మనం ఉట్నూరు ఆడవుల్లో చూడవచ్చుననీ శాస్త్రిగారు చెప్తున్నారు.
ఒకప్పుడు ఈస్టిండియా కంపెనీ గిరిజనప్రాంతాల్ని తాను మాత్రమే
సంస్కరించగలననుకుంటే, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం గిరిజనప్రాంతాల్ని తన
పాలనాయంత్రాంగం మాత్రమే అభివృద్ధి చెయ్యగలదని భావిస్తున్నది. రెండు
సందర్భాల్లోనూ కూడా గిరిజనుడి స్వయంనిర్ణాయకసామర్థ్యానికి గుర్తింపు లేదు.
నిర్ణయించుకునే అధికారమూ లేదు. ఈస్టిండియా కంపెనీ కాలంలోనూ, బ్రిటిష్
కాలంలోనూ కనిపించని కొత్త ప్రమాదం స్వతంత్రభారతదేశంలో బయటపడింది.
అదేమంటే, గిరిజనప్రాంతాల్లోని అత్యంత సుసంపన్నమైన ప్రాకృతికవనరుల్ని
కొల్లగొట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు వీలైనన్ని మార్గాల్ని అన్వేషించడం. పెద్ద పెద్ద
ఆనకట్టలు, గనులు, విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాలు, మిలిటరీస్థావరాలు, తారురోడ్లతోపాటు,
వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు, నేషనల్పార్కుల రూపంలో గిరిజనుల నీడనీ, హక్కుల్నీ
కబళించే కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి.
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ఒకవైపు భారతరాజ్యాంగం, ప్రణాళికాసంఘం, సుప్రీంకోర్టు వంటివి గిరిజనులు
వారి పాదులోనే వారు నెలకొని నెమ్మదిగా ప్రధానస్రవంతిలో భాగం కావాలని
కోరుకుంటూండగా, మరొకవైపు రాజకీయనాయకులు - పాలనాయంత్రాంగం
- కాంట్రాక్టర్లు - గిరిజనేతరులు, గిరిజనుల్నిపూర్తిగా నిర్వాసితుల్ని చేసే దిశలో
ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. నేడు అత్యంత హేయరూపం ధరించిన
ఈ ప్రయత్నాలు తొలిదశలో ఉండగానే వాటిని పసిగట్టి, గిరిజనుల భవిష్యత్తు
గురించిన ఆందోళనతో శాస్త్రిగారు ఈ వ్యాసాలు రాశారు. ఇప్పటికి పాతికేళ్ళ క్రితమే
ఆయన ‘పోలవరం నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు కడితే రెండువందల ఏభైకి పైగా
గిరిజన గ్రామాలు మునిగిపోతాయి. వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలి? నష్టం ఎవరికి, లాభం
ఎవరికి?’ అని ప్రశ్నించారు. నేడు ఈ పుస్తకం అచ్చులోకి వస్తున్న సమయానికి,
ఆయన రాసిన మాటలు నిజం కావడం అత్యంతవిషాదకరమైన విషయం.
గిరిజనప్రాంతాల గురించి ఆ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే గిరిజనేతర స్ట్రింగర్లూ
(వాళ్ళకు జీతాలు కూడా ఉండవు), కొంతమంది రిసెర్చి స్కాలర్లూ, ఎన్.
జి.వో.లూ, రాజకీయనాయకులూ బయటికొచ్చి మాట్లాడే మాటల్నిబట్టే, తక్కిన
ప్రపంచం గిరిజనుల గురించి తెలుసుకుంటోంది. ఆ అరకొర సమాచారం
సహజంగానే లోపభూయిష్ఠం కాబట్టి, బయటి ప్రపంచం గిరిజనుల గురించి ఏమీ
తెలుసుకోలేకపోతోంది. కాబట్టే ఈ పుస్తకం ఇప్పుడెంతో ఆవసరం.
ఈ వ్యాసాలు రాసిన తరువాత శాస్త్రిగారు గిరిజనులకు సంబంధించిన
మరిన్ని రంగాల్లో మరింత విశేషమైన కృషి చేశారు. అభివృద్ధిలో గిరిజనుల్ని
భాగస్వాముల్ని చేయడం, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రాథమికవిద్యను సార్వత్రీకరించడం,
ప్రాథమికస్థాయిలో గిరిజనభాషల్లో విద్యాబోధనకు పుస్తకాలు రూపొందించడం,
గ్రామస్థాయిలో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి గిరిజన సంఘానికి శిక్షణ
ఇవ్వడం, పంచాయతీ రాజ్ చట్టాన్ని గిరిజన ప్రాంతాలకు విస్తరింపచేసే చట్టానికి
రూల్సు తయారు చెయ్యడం, అటవీహక్కులచట్టం కింద సామూహిక అటవీ హక్యుల్ని
నిర్ధారించడం వంటి రంగాల్లో ఆయన చేసిన కృషి అద్వితీయమైంది. గడించిన
అనుభవం కూడా అపారమైంది. గత పాతికేళ్ళుగా ఆయన చేస్తూ వచ్చిన ఈ కృషిని
కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఆ నేపథ్యంలో, గిరిజనప్రాంతాల్లో తాను చూస్తున్న
పరివర్తనమీద కూడా ఆయన్నుంచి మరికొన్ని రచనలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
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గోదావరి గాథలు: రాసినవీ, రాయనివీ
ఫణికుమార్ని నేను మొదటిసారి చూసింది 1980-81 ప్రాంతంలో. ఆయనప్పుడు

పెద్దాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసరుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన్ని సిరివెన్నెల
సీతారామశాస్త్రి ఇంట్లో చూసినప్పుడు ఆయనతో పాటు రాంషా గారు, గోదావరి
శర్మగారు కూడా ఉన్నట్టు గుర్తు. ఆ రోజు ఆయన ఖలీల్జిబ్రాన్‘ద ప్రొఫెట్’ పుస్తకం
మీద మాట్లాడారు. ఆ పుస్తకం గురించి అక్కడున్నవాళ్ళమందరం వినడం అదే
మొదటిసారి. ఆయన అందులోంచి కొన్ని వాక్యాలు కూడా చదివి వినిపించినట్టు గుర్తు.
ఆ రోజు ఆయన రూసో గురించి కూడా ఏదో మాట్లాడేరు. విద్యావంతుడూ, లోకాన్నీ,
పుస్తకాల్నీ కూడా బాగా అధ్యయనం చేసినవాడూ, సౌమ్యంగా మాట్లాడేవాడూ అయిన
ఒక మనిషిని చూసాననుకున్నాను.
ఆ తరువాత అనుకోకుండా నాకు గిరిజనసంక్షేమశాఖలో జిల్లా
గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా ఉద్యోగం వచ్చింది. 1987 లో జూన్లో, నేను
పార్వతీపురం సమగ్రగిజనాభివృద్ధిసంస్థలో శిక్షణకోసం చేరాను. నేనక్కడ చేరి
రెండుమూడు వారాలు తిరక్కుండానే ఎల్.వి.సుబ్రహ్మణ్యంగారు ప్రాజెక్టు అధికారిగా
చేరారు. ఆయన అంతకుముందు ఏటూరునాగారంలో సబ్ కలెక్టర్గా, కొన్నాళ్ళు
ఇంఛార్జి ప్రాజెక్టు అధికారిగా పనిచేసారు. ఆయన ప్రస్తావన గోదావరి గాథలు లో
‘నరసింహస్వామిగారు’ కథలో కనిపిస్తుంది.
నేను శిక్షణ పూర్తిచేసుకుని 1988 లో పూర్తిస్థాయి అధికారిగా
బాధ్యతలు స్వీకరించేటప్పటికి ఫణికుమార్గారు గిరిజనప్రాంతాలనుంచి బదిలీ
అయివెళ్ళిపోయారు. ఆ తరువాత ఇప్పటిదాకా ఆయన మళ్ళా గిరిజనప్రాంతాల్లో
పనిచేయలేదు. ఆ విధంగా ఆయనకీ నాకూ గిరిజనప్రాంతాలకు సంబంధించి
ఎటువంటి అనుబంధమూ ఏర్పడే అవకాశం లేకపోయింది.
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కాని నేను ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడో లేదా ఒకటిరెండేళ్ళ తరువాతనో
‘గోదావరిగాథలు’ చదివే అవకాశం దొరికింది. ఆ తరువాత 92 నుంచి 94
మధ్యకాలంలో అదిలాబాదు జిల్లా గిరిజనసంక్షేమాధికారిగా ఉట్నూరులో పనిచేసే
అవకాశం లభించింది. నాకప్పటిదాకా ఉట్నూరు ఎక్కడుందో తెలియదు. కాని
ఫణికుమార్ ‘గోదావరిగాథలు’ నా మనసుమీద విడిచిన ముద్రల్ని వెంటబెట్టుకునే
నేను ఉట్నూరులో అడుగుపెట్టాను.

2

గోదావరి

గాథలు కావడానికి చాలా చిన్నపుస్తకమే అయినా చారిత్రకంగా
ఎంతో ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. అందుకు కారణాలు రెండు, ఒకటి,
గిరిజనప్రాంతాల గురించి మనకు లభ్యమయ్యే చాలా సాహిత్యం చాలా కాలం
కిందటిది. ఆ రచనల్లో ఉన్నట్టుగా గిరిజనులు గానీ, గిరిజన ప్రాంతాలు గాని ఇప్పుడు
మనకి కనిపించవు. గత యాభై, అరవయ్యేళ్ళల్లో గిరిజనప్రాంతాల్లో ఎంతో పరివర్తన
సంభవించింది. ఆ పరివర్తనను నమోదుచేసిన అనుభవాలుగానీ, కథనాలుగానీ,
సృజనాత్మకసాహిత్యంగాని మనకు చాలా తక్కువ. ఒకటీ అరా ఏవైనా వార్తాకథనాలు
అప్పుడప్పుడూ వచ్చినా, వాటి విశ్వసనీయత చాలా తక్కువ. అటువంటి లోటును
పూరించే ప్రయత్నంలో వచ్చిన, వస్తూన్న సాహిత్యంలో భూషణంగారి ‘కొండగాలి’
(1970-75) కథల తరువాత, ఫణికుమార్ ‘గోదావరి గాథలు’ (1989)
రెండవది. ఆ తరువాత, ఆకుండి నారాయణమూర్తి, అట్టాడ అప్పల్నాయుడు, గంటేడ
గౌరునాయుడు, రౌతు అప్పల్నాయుడు, పి. కమలకుమారి, మల్లిపురం జగదీశ్వంటి
ఉత్తరాంధ్ర రచయితలు సృజిస్తూ వచ్చిన కథలు, నవలలతో పాటు, ఎ. విద్యాసాగర్
‘భద్రాచలం మన్నెం కతలు’ (1992), ఎ. సీతారాములు ‘హాస్టల్కతలు’ (1995),
డా.వి.ఎన్.వి.కె. శాస్త్రి ‘గిరిజన సంస్కృతి-పరివర్తన’ (2005), ‘సంచార స్రవంతి’
(2015) లతో పాటు డా.పి. శివరామకృష్ణ ‘కొండకోనల్లో తెలుగు గిరిజనులు’
(2007) సిద్ధాంతవ్యాసం దాకా ఎన్నో రచనలు వెలుగు చూసాయి. అలాగే ‘నడుస్తున్న
చరిత్ర’లో తోకల గురవయ్య రాసిన ‘చెంచుల బతుకు కథలు’, ప్రస్తుతం ‘అమ్మనుడి’
పత్రికలో అల్లాల బొర్రం రెడ్డి రాస్తున్న ‘కొండరెడ్ల బతుకు కతలు’ దాకా కొనసాగుతూ
వచ్చిన ఈ పరంపరలో, గోదావరి గాథలు ఒక మైలురాయి.
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ఇక రెండవకారణం, ఫణికుమార్గారి ఈ అనుభవాలు 1984-87
మధ్యకాలానికి చెందిన అనుభవాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గిరిజనసంక్షేమరంగంలో
1980-90 దశాబ్దానికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి
ఎన్.టి. రామారావు అధికారంలోకి వచ్చినతరువాత, 84-87 మధ్యకాలంలో
గిరిజనుల అభివృద్ధికోసం, సంక్షేమం కోసం చాలా ప్రాధాన్యంకలిగిన, దీర్ఘకాలం
పాటు ప్రభావం చూపించగలిగిన చాలా నిర్ణయాలు తీసుకున్న కాలం. ఆ నిర్ణయాల
వెనక అప్పటి సాంఘిక సంక్షేమ కార్యదర్శి ఎస్.ఆర్. శంకరన్ఉన్నారన్నది అందరికీ
తెలిసిందే. గిరిజనప్రాంతాల్లో చెలరేగుతున్న తీవ్రవాదం నుంచి గిరిజనప్రాంతాలకొక
చట్టబద్ధమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపించాలనీ, గిరిజనులకి ఏ సమస్యవచ్చినా
తక్షణమే వాళ్ళకి అక్కడికక్కడే పరిష్కారం అందేలాగా ఐ.టి.డి.ఏలను
సంసిద్ధపరచాలనీ చేసిన ప్రయత్నాలవి.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న దోపిడీపైనా, పీడన పైనా నక్సలైట్లు
చేస్తున్న పోరాటానికి గిరిజనులు పెద్ద ఎత్తున ఆకర్షితులవుతున్న కాలం. అటువంటి
సమయంలో, ప్రభుత్వం పట్లా, ప్రభుత్వకార్యక్రమాలపట్లా, గిరిజనుల్ని ఆకర్షితుల్ని
చేయాలనీ, గిరిజన యువతీయువకులు తీవ్రవాదపంథా తొక్కకుండా చూసుకోవాలనీ
ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకుగాను గిరిజనప్రాంతాల్లోనూ, గిరిజనాభివృద్ధిలోనూ
మైలురాళ్ళుగా చెప్పదగ్గ ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుంది. భారతరాజ్యాంగంలో అయిదో
షెడ్యూలు కింద పొందుపరచబడ్డ ప్రాంతాల్లో పాలనావిధానాన్ని మెరుగుపర్చడంకోసం
ఐ.టి.డి.ఏలకి ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారుల్ని ప్రాజెక్టు అధికారులుగా నియమించడం
అటువంటి చర్యల్లో ఒకటి. దాంతో 80 లనుంచీ కొత్త తరం యువతీయువకులకి,
కొత్తగా సర్వీసులో చేరినవాళ్ళకి ఐ.టి.డి.ఏ ప్రాజెక్టు అధికారులుగా పనిచేయాలనే
ఆశయమూ, ఆదర్శమూ ఉండేవి. మరీ ముఖ్యంగా 85 నుంచి 95 మధ్యకాలంలో
అటువంటి యువ అధికారులు గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొత్త ప్రయోగాలకీ, ప్రయత్నాలకీ
ఎన్నిటికో నాంది పలికేరు.
ఫణికుమార్గారు ప్రాజెక్టు అధికారిగా పనిచేయలేదు కాని, గిరిజనప్రాంతాల్లో
రాజ్యాంగం హామీ ఇస్తున్న పరిరక్షణల్ని అమలు చేసే స్పెషల్ డెప్యూటీ కలెక్టర్గా
పనిచేసారు. 1/70 గా సుప్రసిద్ధమైన భూబదలాయింపు నిషేధరెగ్యులేషను అమలు
చెయ్యడం ఆయన ముఖ్యబాధ్యతల్లో ఒకటి. ఈ కథల్లో ‘కృష్ణాష్టమి’ ఆ బాధ్యతా
సాహిత్యసంస్కారం
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నిర్వహణలో ఎదురైన అనుభవమే. కాని ఆ రోజుల్లో ఏ అధికారీ తన కుర్చీకే
పరిమితమై ఉండేవాడు కాడు కాబట్టి, ప్రాజెక్టు అధికారి నేతృత్వంలో అంతా ఒక
బృందంలాగా కలిసే పనిచేసేవారు. ఈ అనుభవాల్లో అట్లాంటి ప్రాజెక్టు అధికారులు
ఇద్దరి పేర్లు మనకు వినిపిస్తాయి - సి.వి.ఎస్.కె. శర్మగారు, ఎం.వి.పి.సి. శాస్త్రిగారు.
ఫణికుమార్ ఈ అనుభవాలకు లోనయ్యి ముప్పైఏళ్ళకు పైనే గడిచింది.
ఆ అనుభవాల్ని పుస్తకరూపంలో పెట్టి కూడా పాతికేళ్ళు దాటిపోయేయి.
ఆ అనుభవాలతో పోలిస్తే ఇప్పటి గిరిజనప్రాంతాలెలా ఉన్నాయి?
ఈ పుస్తకానికి ‘అడవిమనిషి’ పేరిట ఒక పరిచయం రాసిన సి.వి.
కృష్ణారావుగారు అప్పుడే ఇట్లా రాసారు:
‘గిరిజన ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు ముదురుతున్నాయి. అక్కడి ‘స్రోతస్విని’కి
ఆనకట్ట కట్టి వారి గ్రామాలను ముంచే పథకాల అంతిమవ్యూహాన్ని ఇప్పుడు
గుర్తుపడుతున్నారు. 40 ఏండ్ల కితమే మారేడుమిల్లిలో మామిడిచెట్లు
నరకడానికి మరరంపం పెట్టారు. గుజ్జుమామిడివలస శాంతయ్య రంపానికి
అడ్డంగా తన మెడ పెట్టిందాక పథకనిర్దేశకులకు తెలివిరాలేదు. కాని
గిరిజనుల్లో అప్పుడప్పుడు మెరుపు కనబడుతున్నదిగాని, ఆరని వెన్నెల
కాయటం లేదు’.

కృష్ణారావుగారు, ఫణికుమార్ కన్నా పాతికేళ్ళముందు గిరిజనప్రాంతాల్లో
సంచరించిన వ్యక్తి. సరిగ్గా ఈ కథలు ఏ ప్రాంతాల్లో సంభవించాయో, ఆ ప్రాంతాల్లోనే
కృష్ణారావుగారు ముందుతరం అధికారిగా, మార్గదర్శిగా కాగడా పట్టుకు నడిచారు.
కాబట్టి ఈ పుస్తకం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడమంటే, ఒక అర్ధశతాబ్దపు
గిరిజనజీవితం గురించి మాట్లాడుకోవడం.

3

కృష్ణారావుగారు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కాలానికి (1956-1974) చెందిన

అభివృద్ధి కార్యకర్త. ఆ రోజుల్లో గిరిజన ప్రాంతాలకి వెళ్ళడం, వాళ్ళ గురించి
మాట్లాడటమే గొప్ప విషయం. ఒక గిరిజన గ్రామాన్ని సందర్శించిన రోజు జీవితంలో
పండగరోజుగా భావించిన కాలం. అందుకే ఆయన రాసిన ఈ వాక్యాలు ఎప్పుడు
చదివినా నా వొళ్ళు జలదరిస్తుంది:
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‘గిన్నెధరి, మార్లవాయి, ఉత్నూరు, తుపాకులగూడెం, రంగాపూరు,
లవ్వలబందాల పంకెన, నీలంపల్లి, కొయిదా, కింద్ర, గుర్తేడు గ్రామాల్లో
ఉద్యోగరీత్యా ఉండటం ఒక అనుభవం, ఒక మహదవకాశం’.

గిరిజనులు కూడా మనుషులే అని మాత్రమే కాదు, వాళ్ళది మనకన్నా గొప్ప
సంస్కృతి అనే సున్నితమైన సంస్కారంతో ఆ ప్రాంతాల్లో తిరుగాడిన అధికారులు
వాళ్ళు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో గిరిజన ఉపప్రణాళికావ్యూహం మొదలై (1975)
ఐ.టి.డి.ఏ లు ఏర్పాటై, వాటిని సువ్యవస్థితం చేస్తున్న కాలానికి (1975-1995)
చెందిన వ్యక్తి ఫణికుమార్. ఈ కాలానికి వచ్చేటప్పటికి పాలనావ్యవస్థ గిరిజన
ప్రాంతాలకి చేరింది. గిరిజనులకే సరిపోయే అభివృద్ధివ్యూహాలు ఎలా ఉండాలన్న
చర్చ, రూపకల్పన, అమలు కూడా మొదలైన కాలం. కాని ఆ తొలిదశకాల్లో గిరిజనుల
హక్కుల గురించిన జాగృతి ప్రభుత్వానికి చాలా తీవ్రంగా ఉండేది. ముఖ్యంగా
గిరిజనుల భూమినీ, సామాజికగౌరవాన్నీ ఎట్లా పరిరక్షించాలన్న తాపత్రయం.
గిరిజనప్రాంతాల్లో ఎటువంటి అభివృద్ధివ్యూహం అమలు చేయాలన్న
విషయంలో రెండురకాల తీవ్రదృక్పథాలుండేవి. ఒక వర్గం గిరిజన ప్రాంతాల్ని
బయటిప్రాంతాలతో అనుసంధానం చెయ్యాలనీ, వాళ్ళని ప్రధాన జీవనస్రవంతిలోకి
తీసుకురావాలనీ కోరుకునే వాళ్ళు. బడులుపెట్టాలనీ, రోడ్లు వెయ్యాలనీ, పండ్లతోటలు
పెంచాలనీ వాదించేవాళ్ళు. మరొక వర్గం గిరిజనుల్ని వారిదైన జీవనసరళిలోనే
నెమ్మదిగా ఎదగనివ్వాలనీ, రోడ్లతోనూ, గిరిజనేతరదృక్పథాల్తోనూ వాళ్ళని
ఉక్కిరిబిక్కిరి చెయ్యకూడదనీ ఆవేదన వ్యక్తంచేసేవాళ్ళు. గిరిజనప్రాంతాల్లో కొత్తగా
అడుగుపెట్టిన కార్యకర్తలకి ఆ రెండుదృక్పథాల్లో ఏది సరైనదో తేల్చుకోవడం
గడ్డుసమస్యగా ఉండేది. ఆ విచికిత్సలోంచి పుట్టినవే ‘గోదావరి గాథలు.’
కాని ఇప్పుడు గిరిజనప్రాంతాల్లో అడుగుపెట్టే కార్యకర్తలకి ఇట్లాంటి
సమస్యల్లేవు. ఇప్పటి గిరిజన ప్రాంతాలకీ, 1966లో కృష్ణారావుగారూ, 1986
లో ఫణికుమార్ గారూ తిరుగాడిన కాలంనాటి ప్రాంతాలకీ పోలికే లేదు. గిరిజన
యువకుడు గిరిజనేతర యువతిని పెళ్ళి చేసుకోవడం సమంజసమేనా అని ఇప్పుడే
అధికారీ ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించడు. తనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన గిరిజనేత రైతునుంచి
భూమి లాక్కుని గిరిజనుడికి అప్పగించే అధికారులెవ్వరూ గిరిజనప్రాంతాల్లో
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కనిపిస్తారనుకోను. పైగా ఉట్నూరు, భద్రాచలం, పాడేరు, రంపచోడవరం
వంటి నిర్మల గిరిజనగ్రామాలన్నీ నేడు పూర్తిస్థాయి గిరిజనేతర పట్టణాలుగా
మారిపోయాయి. గిరిజనుల రాజుని మనం పిలవడం కాదు, మనమే ఆయన దగ్గరకి
పోయి దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పే హైమండార్ఫ్లు ఇప్పుడు కనిపించరు. అందుకు
బదులు, వాళ్ళ పండగలతో, కాలంతో, ఋతువుల్తో సంబంధం లేకుండా, ఎప్పుడు
ఏ అధికారి, మంత్రి గిరిజన ప్రాంతాల్లో అడుగుపెట్టినా వాళ్ళ ముందు గిరిజనుల్తో
నృత్యం చేయించే దృశ్యాలే మనకి కనిపిస్తుంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే, గిరిజనుల
సమస్యలగురించి ఒక మానవశాస్త్రజ్ఞుణ్ణి అడగాలనే అధికారులు కూడా నేడు కనబడరు.
పైగా మానవశాస్త్రజ్ఞులకన్నా గిరిజన ప్రాంతాలగురించి తమకే బాగా తెలుసనుకునే
అధికారులే మనకి కనిపిస్తారు. కొన్నిసార్లు అది కూడా నిజమేననిపించడం మరీ
విషాదం. ఇప్పుడు గిరిజనప్రాంతాల్లో రోడ్లు వెయ్యాలా, వద్దా అన్న ప్రశ్ననే ఉత్పన్నం
కాదు. ఒకప్పుడు గిరిజనప్రాంతాల్లో రోడ్లు వెయ్యకుండా అడ్డుపడ్డ నక్సలైట్లకి, ఇప్పుడు
కాంట్రాక్టర్లే ప్రధాన ఆర్థికవనరు.
ఒకప్పుడు ఉప్పు, పొగాకుల కోసం మాత్రమే గిరిజనుడు గిరిజనేతరుడివైపు
చూసేవాడు. కాని ఇప్పుడు గిరిజనేతరసంస్కృతి పూర్తిగా గిరిజనప్రాంతాల్ని
కబళించివేసిన కాలం. ఇప్పుడు ఆ కొండకోనల్లో ఆదిమ గిరిజనగీతాలు వినిపించవు.
అక్కడ ప్రతి ఒక్కటీ చివరికి దేవీదేవతలతో సహా, గిరిజనేతర సంస్కృతినే చాలా
అపభ్రంశరూపంలో, అత్యంత అపరిశుద్ధంగా తాండవిస్తూంటుంది. ఇది గ్లోబలైజేషన్
యుగం. దీనికి గిరిజన ప్రాంతాలు కూడా మినహాయింపు కాదు.
అయితే ఇదే సత్యమనుకుంటే పొరపాటే. గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఫణికుమార్
చూడని గాథలు, రాయని గాథలు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే అవి ఆయన ‘నేను
రాయని గాథలు’ లో రాసుకున్నట్టుగా తీవ్రవాదుల వల్ల జరిగిన మంచికీ, అధికారుల
వల్ల జరిగిన హానికీ సంబంధించిన కథలు కాదు. గత యాభయ్యేళ్ళకు పైగా గిరిజన
ప్రాంతాల్ని చూస్తున్నాను. అక్కడ తీవ్రవాదులు చేసిన మంచి ఏదన్నా అరకొరగా ఉన్నా
అది నెత్తుటిమరకల కింద కప్పడిపోయింది. అధికారులవల్లా, గిరిజనేతరులవల్లా
జరిగిన తీవ్రమైన హాని సర్వత్రా కనిపిస్తూనే ఉందిగాని, అదృష్టవశాత్తూ గిరిజన
జవసత్త్వాలు దాన్ని తట్టుకుని బతుకుతూనే ఉన్నాయి. ఆ మొండిగోడల్ని చీల్చుకుని
వికసిస్తూనే ఉన్నాయి.
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ఇంతకీ ఫణికుమార్ రాయని గాథలు గిరిజనుల భవితవ్యానికి గిరిజనులే
ఆశాదీపాలుగా మారుతున్న కథలు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు. గిరిజన సామాజికసమగ్రతని
కాపాడుతున్నదీ, ప్రభుత్వంతో సహా అన్నిరకాల గిరిజనేతర ప్రభావాలనుంచీ
(గిరిజనప్రాంతాలకు సంబంధించినంతవరకూ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఒక గిరిజనేతర
వ్యక్తిగానే భావించాలని సుప్రీం కోర్టే తీర్పు ఇచ్చిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి)
కాపాడుకుంటున్నదీ గిరిజన మహిళలే. అట్లానే యువతీయువకులు. తమ
ప్రాంతాలూ, జీవితాలూ కలుషితమయ్యాయనీ, వాటిని కాపాడుకోవలసింది తామేననే
స్పృహ కలిగిన యువతీయువకులెందరినో నేను గిరిజన ప్రాంతాల్లో చూసాను,
చూస్తున్నాను. ఫణికుమార్గిరిజన ‘భీష్ముల్ని’ చూసారు. కాని ఇప్పుడు ‘అభిమన్యులు’
తలెత్తుతున్న కాలం. అయితే ఈ అభిమన్యులు ఈ అభివృద్ధి చక్రవ్యూహం నుంచి
బయటపడగలరో, లేదో మనమింకా వేచి చూడాలి.
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తొలి ఉపాధ్యాయులు
చింగిజ్అయిత్మాతోవ్రాసిన ‘తొలి ఉపాధ్యాయుడు’ గుర్తుంది కదూ? ఆ పుస్తకం

నేను చాలా ఏళ్ళ తరవాత మళ్ళా ఈ మధ్య మరోసారి చదివాను. చదువుతుండగా
కొంతసేపటికి నాకు తెలీకుండానే కన్నీళ్ళు మొదలయ్యాయి. హృదయం మెత్తగా
వెన్నలాగా అయిపోయింది. ముప్పైఏళ్ళ కిందట ఈ పుస్తకాన్ని మొదటిసారి
చదివినప్పుడు హృదయాన్ని ఆకట్టుకుందిగానీ, ఇట్లా కన్నీళ్ళు తెప్పించినట్టు గుర్తు
లేదు.
మరి ఇప్పుడెందుకని ఇట్లా కరిగిపోయాను?
ముఖ్యంగా ఈ వాక్యాలుమా మేష్టరుగారు వూళ్ళో లేని రోజుల్లో మేమెంతో బెంగపడిపోయేవాళ్ళం.
నాకు అన్నదమ్ములు ఉండి వాళ్ళు ఏ ఊరికైనా వెళ్ళి ఉంటే ద్యూయషెన్
రాకకోసం నేను పడినంత ఆతురత వారి రాకకోసం పడిఉండేదాన్ని కాను, నేను
రహస్యంగా మా కక్కి కంటపడకుండా పరుగున పెరట్లోకి వెళ్ళి అక్కడనుంచి
స్తెప్మైదానం వైపు రోడ్డుకేసి అలా చూసేదాన్ని. వీపు మీద మూట పెట్టుకుని
మేష్టరుగారు ఎప్పుడు కనబడతారా, నా గుండెను సంతోషపరిచే నవ్వుముఖం
నేనెప్పుడు చూస్తానా, నా మనస్సుకు ఎంతో ప్రబోధం కలించే ఆయన మాటలు
ఎప్పుడు వింటానా అని ఆత్రుత పడేదాన్ని..

బహుశా ఇట్లాంటి వాక్యాలు నా పసితనపు కొన్ని జ్ఞాపకాల్ని గుర్తు
తెచ్చిఉంటాయి. నేనూ ఇట్లానే తాడికొండలో మా ఆర్టు మాష్టారికోసమో, వెంకటరత్నం
మాష్టారికోసమో బెంగ పెట్టుకున్న రోజులు, అసలే అమ్మనీ, అక్కచెల్లెళ్ళనీ వదిలి
దూరంగా ఉండేవాణ్ణేమో, ఆ బెంగలో, ఈ ఉపాధ్యాయులు కనబడనప్పుడు కలిగే
బెంగ ఏ పాటిది కావాలి? కాని.
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మా ఊరూ, ఆ ఏటిగట్టున ఆ కమలాఫలం చెట్టూ, మా నారింజతోటా,
ఆ జెండాకొండా - వాటిగురించిన బెంగ బహుశా రక్తంలో జీర్ణించిపోయి
ఉండేదేమో! ఆ నా ప్రియాతిప్రియమైన ఉపాధ్యాయులు ఒక్కరోజు కనబడకపోయినా
నా చిన్నిగుండె విలవిల్లాడిపోయేది.
కాని అంతకన్నా కూడా ఈ వాక్యాలు, అల్తినాయ్ని ఆమె బంధువుల క్రూరత్వం
నుంచి తప్పించి ఆమెకొక కొత్తజీవితం, విలువైన భవిష్యత్తుని ఇవ్వడంకోసం తన
ప్రాణాలు కూడా లెక్కపెట్టకుండా ద్యూయషెన్ కాపాడినప్పుడు, ఆమెని పై చదువుల
కోసం పట్టణానికి పంపించడానికి రైలెక్కిస్తున్నప్పుడు, ఆ క్షణాల్ని అల్తినాయ్
తల్చుకున్నప్పటి ఈ వాక్యాలుఆ వసంతకాల పాటలవర్ణసంధ్యారాగపు అస్థిరనీలకాంతిలో వ్యాకులభరిత
మైనదీ, హృదయాన్ని వేధించుతూన్నదీ ఏదో ఒకటి, ఆ మా ఎడబాటును
గురించి ఆ మునిచీకటి సహితం ఎరిగినది ఏదో ఒకటి వున్నట్టే అనిపించింది
నాకు. తాను మనస్సులో ఎంత బాధపడుతూన్నదీ, తన మనస్సు ఎంత కష్టం
అనుభవించుతూన్నదీ పైకి అగపడకుండా వుండేందుకు ద్యూయషెన్ ఎంతో
ప్రయత్నించుతూనే ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ ఆ సంగతి నేను గ్రహించేసాను.
ఏమంటే సరిగా అటువంటి బాధే ఎర్రగా కాల్తూన్న సీసపుగుండులా నా
గొంతుకలో అడ్డుకుంది...

రెండువారాల కిందట పొద్దున్నే అసెంబ్లీకి వెళ్తూ కారులో ఈ వాక్యాల దగ్గరికి
వచ్చేటప్పటికి నాకు భరించలేనంత బెంగ కలిగింది. ఏడుపు వచ్చేసింది.
ఒక్కసారిగా తెలివి కలిగినట్టు, చెట్టు సారమంతా పండులోకి సరసరా
ప్రవహించినట్టు, నా జీవితానుభవసారమంతా ఒక్క స్ఫురణలోకి ప్రవహించింది.
అవును, అన్ని అనుబంధాల్లోనూ నిజంగా అత్యున్నతమైన అనుబంధం, మేలిమి
అనుబంధం నీకూ, నీ తొలిఉపాధ్యాయుడికీ మధ్య సంభవించిందే కదా!
తక్కిన అన్ని అనుబంధాల్లోనూ, నీ అక్కచెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు, ఇరుగుపొరుగు,
సహోద్యోగులు, స్నేహితులు, ప్రేమికులు అన్నిబంధాల్లోనూ ఎంతో కొంత ఇచ్చి
పుచ్చుకోవడముంది.
వాళ్ళనుంచి నువ్వు పొందావు నిజమే, కాని నిన్ను చూసి, తలుచుకుని వాళ్ళు
కూడా ఎంతో సంతోషం పొందారు, పొందడం వాళ్ళ హక్కన్నట్టుగా పొందారు.
సాహిత్యసంస్కారం
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నువ్వు కూడా వాళ్ళకెంతో కొంత ఇచ్చావు, తిరిగి తీర్చావు, కనీసం తీర్చాలని
అనుకున్నావు, అభిలషించావు.
కాని నీ తొలిఉపాధ్యాయుడు? ఆ ఉపాధ్యాయురాలు?
ఆ మారుమూల గిరిజనగ్రామంలో ఆ పాడుపడ్డ రామకోవెలలో నీకు
మహాభారతమూ, పాతనిబంధనా కలిపి బోధించిన ఆ వజ్రమ్మ పంతులమ్మగారు?
ఇప్పుడెక్కడున్నారు వాళ్ళు? వాళ్ళకేమిచ్చావు?
కనీసం ఏమివ్వాలని అనుకున్నావు? ఏది తిరిగి తీర్చాలని అభిలషించావు?
కాని వాళ్ళు నీకెంతో ఇచ్చారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే- నీకొక కొత్త
జీవితాన్నిచ్చారు.
నీనుంచి ఏ ప్రతిఫలమూ ఆశించకుండా.
బహుశా నీ చిన్నికళ్ళతో, నీ బుల్లినోరుతో నువ్వు వాళ్ళ ముందు నిల్చున్నప్పుడు
వాళ్ళు నీలో ఏ సుదూరశోభని చూసారో, జీవితం నీ కోసం సిద్ధం చేసిన ఏ
అపూర్వవాగ్దానాల్ని చూసారో.
యాభై ఏళ్ళ జీవితం గడిచాక చింగిజ్అయిత్మాతోవ్పుస్తకం నాకు కళ్ళనీళ్ళు
తెప్పించిందంటే, ఇందుకే.

2

ఇప్పుడు

మీ చేతుల్లో ఉన్న ‘పిల్లలకే మా హృదయం అంకితం’ పుస్తకమంతా
ఇటువంటి తొలి ఉపాధ్యాయుల అనుభవాల సమాహారమే.
పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ‘25 మంది ఉపాధ్యాయుల్ని ఎంపిక చేసి
వారికి సద్గురు పురస్కారాన్ని ఇస్తున్నాం, మీరు వచ్చి వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఏదన్నా
మాట్లాడితే బాగుంటుంది’ అనడిగితే సంతోషంగా వెళ్ళాను. కాని ఆ రోజు వాళ్ళందరి
అనుభవాలూ విన్నప్పుడు నాకు కలిగింది వట్టి సంతోషం కాదు.
ఆ ఉపాధ్యాయులు ఒక్కొక్కరూ మాట్లాడుతుంటే, మనకు తెలియకుండానే
సముద్రంలాంటి పరివర్తన ఒకటి మన చుట్టూతా ఉన్న సమాజంలో సంభవిస్తూ
ఉందనీ, ఈ మహత్తరవికాసం పత్రికల్లోనో, టెలివిజన్లోనో మనకి కనబడేది కాదనీ,
బహుశా మనం మన ఇంటిదగ్గర సాయంకాలమో, రాత్రి భోజనాలవేళనో తీరిగ్గా
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చూడగలిగేది కాదనీ, అది కనబడాలంటే మనం కూడా కనీసం ఒకటి రెండు
అడుగులేనా ముందుకు వెయ్యవలసిఉంటుందనీ అనిపించింది నాకు.
ఆ రోజు ఆ 25 మందితోనూ మాట్లాడించేను. సమయం చాలకపోయినా
వాళ్ళు చెప్పగలిగేదంతా చెప్పనిచ్చాను. కాని ప్రతి ఒక్కరి అనుభవమూ ఒక్కొక్క
ఆత్మకథగా రావలసినంత విస్తారంగా కనిపించింది. కనీసం అందరి అనుభవాలూ
కలిసి ఒక చిన్నపుస్తకంగా వచ్చినా కూడా బాగుణ్ణనిపించింది.
ఆ ఆకాంక్ష ఇట్లా పుస్తకరూపంలో ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో వచ్చివాలింది.
చదవండి.
వాళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడూ మన సమాజం పట్లా, మన పిల్లల పట్లా
మన బాధ్యతని గుర్తు చెయ్యడం కన్నా ముందు, ఆ బాధ్యత ఎంతో కొంత తానప్పటికే
తలకెత్తుకున్నానని మనకి చెప్పుకొస్తున్నాడు.
వాళ్ళ అనుభవాలు చదువుతున్నంతసేపూ జీవితం చాలా తాజాగా,
జీవించదగ్గదిగా, ప్రేమించదగ్గదిగా మనకి గోచరిస్తోంది.
ఆ 25 మందిలోనూ ఒక్క వల్లూరి వీరవేణి తప్ప మరెవ్వరూ ఉపాధ్యాయులు
కావాలని గాని, అవుతామని కాని అనుకోలేదు. బతుకుబండి వాళ్ళని బడిబాట
పట్టించింది.
ఉపాధ్యాయులు అయ్యాక కూడా తాము ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులమవుతామని
కాని, సద్గురువులుగా గుర్తింపు పొందాలని గానీ వాళ్ళెవరూ అనుకోలేదు.
కాని జీవితం వాళ్ళముందు ఒక సవాలు విసిరింది. ఆ సవాలు ఏదో ఒక
రూపంలో ‘నువ్వు ఎమ్మే బియిడి చేసావు, 1, 2 తరగతులకి పాఠం చెప్పగలవా?’
‘ప్రత్యేక అవసరాలుండే పిల్లవాడుంటాడు. అతణ్ణి ప్రత్యేకంగా చూడగలవా?’
‘మట్టిపనిచేసే పిల్లలుంటారు. స్నానం కూడా చెయ్యరు. వాళ్ళకి చదువు
చెప్పగలవా?’
బడివిసిరిన సవాల్ని వాళ్ళు ఎంత వీలయితే అంతగానూ తప్పించుకోవాలనే
అనుకునిఉండవచ్చు.
సాహిత్యసంస్కారం
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కాని రత్నానందరావులాగా ఎందుకో ఆ సవాలు ఒక బంతిలాగా వచ్చి వాళ్ళ
దగ్గరే ఆగింది.
ఇక వాళ్ళు ఆ సవాలు స్వీకరించక తప్పదు.
స్వీకరించకపోయినా జీతం వస్తుంది. సీనియారిటీ ప్రకారం ప్రమోషన్వస్తుంది.
కాని మానవస్వభావంలో, మన జీవశాస్త్రంలోనే ఏదో విశేషముంది. దానివల్ల
ఒక సవాలు ఎదురైనప్పుడు మనం మౌనంగా ఎంతోసేపు ఉండలేం.
అది మనని ఉద్రేకిస్తుంది. మనమప్పుడు దాంతో ముఖాముఖి తలపడతాం,
మనలోంచే శక్తులు కూడగట్టుకుంటాం. మామూలు మనుషులం పురుషోత్తములుగా
మారిపోతాం.
ఈ పుస్తకం అట్లాంటి పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగం.

3

తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి చెందిన ఈ కొద్దిమంది ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల

అనుభవాల్లోనూ నేనెంతో విలువైన మానేజిమెంటు పాఠాలు చదివాను. గొప్ప
మెలకువలు దర్శించాను.
ఈ మధ్య ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఇండియన్స్కూల్ఆఫ్బిజినెస్లో రెండు రోజుల
ఒక ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్కి పంపించింది. ఆ ట్రైనింగ్లో మాకు పాఠాలు బోధించిన
రాజేశ్వర్ఉపాధ్యాయ అనే ప్రొఫెసర్ఒక పుస్తకం గురించి చెప్పారు.
చిప్, డాన్హీత్అనే ఇద్దరు సోదరులు రాసిన Switch: How to change
things when change is hard (ఆర్ హెచ్, 2011) అనే ఆ పుస్తకంలో
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంస్థల్లో మార్పుని సుసాధ్యం చేసిన కొన్ని ఉదాహరణల వివరణ
ఉంది.
చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని మార్చడానికి నీకు చాలినంత అధికారంగాని, తగినన్ని
వనరులుగాని లేనప్పుడు నువ్వు తేగలిగే మార్పు, అది చాలా విలువైన మార్పు.
అట్లాంటి మార్పు గురించిన ఉదాహరణలు ఆ పుస్తకంలో చాలా ఉన్నాయి.
కాని అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ఆ పుస్తకం మనల్ని bright spots కోసం
వెతకమంటుంది.
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అంటే, నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో మార్పు తేవడం చాల కష్టం, నిజమే, పిల్లలు
బడికిరారు, ఉపాధ్యాయులు బడికిపోరు, మానేజిమెంట్లు, ప్రభుత్వం, పై అధికారులు
ప్రోత్సాహమివ్వరు, తల్లిదండ్రులు బీదవాళ్ళు. పిల్లల చదువుగురించి పట్టించుకునే
తీరిక ఉండదు, ధ్యాస ఉండదు, చైతన్యం ఉండదు. ఇవన్నీ నిజమే. అయినా
కూడా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడేనా ఎవరేనా బాగా పనిచేస్తున్నరా?
పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాలలు ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నాయా? వాటిని
చూడమంటున్నారు చిప్, డాన్హీత్లు.
సరిగ్గా అదిగో, వాళ్ళు చెప్పినట్టే పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వెతికితే ఈ
ఉపాధ్యాయులు మనకి పరిచయమయ్యారు, ఈ అనుభవాలు మనముందుకొచ్చాయి.
ఆ నిర్వహణవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ఉపాధ్యాయులు bright spots
కావడానికి ఏంచేసారో చూడమంటున్నారు.
నాకేమనిపించిందంటే, ఈ ఉపాధ్యాయులంతా తిరిగి తమ పాఠశాలల్లో
bright spots ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. చూసినవాటిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు.
రెండు చేతులా పైకెత్తి తమ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళందరికీ చూపిస్తూ ఉన్నారు.
వాళ్ళ విజయాల పట్ల వాళ్ళకి భ్రమలు లేవు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అవి
ప్రపంచాన్ని రాత్రికి రాత్రి మార్చేసే విజయాలేమీ కాదు.
కాని చిన్న చిన్న విజయాలు. ఉన్నదాన్ని మరింత ఉన్నతతరం చెయ్యగల little
acts of kindness, incremental acts of quality.
తన పాఠశాలలో అల్లూరి మధు అనే పోలియో పిల్లవాడికి చోటు కల్పించిన
శ్రీమతి గరగ అమ్మతల్లి, సమాచార హక్కు చట్టంద్వారా పాఠశాలకు మరుగుదొడ్లు
సమకూరుస్తున్న శ్రీమతి అబ్బిరెడ్డి వెంకటలక్ష్మి, రోజూ అయిదు నిమిషాల
ప్రార్థనాసమావేశాన్ని ఒక విలువైన అవకాశంగా మార్చుకోగలిగిన శ్రీమతి రాయుడు
దేవీ దయామణి, గేదెలు తోలుకునే రంగనాథం నానాజీని ఎంటెక్విద్యార్థిగా మార్చిన
శ్రీమతి మిరియాల జయశ్రీ నా కళ్ళకి ముందుయుగం దూతలుగా కనిపిస్తున్నారు.
ఆటోలో మైకు పెట్టుకుని పాంఫ్లెట్లు పంచిపెడుతూ పిల్లల్ని బడిలో
చేర్పించడానికి ప్రచారం చేసే ప్రభుత్వపాఠశాల ఉపాధ్యాయులెవరేనా మీకు
తారసపడ్డారా? కానీ శ్రీమతి మాతా నాన్సీ ఫ్లోరెన్సు చేస్తున్నదదే. తన సొంతఖర్చుతో
పిల్లల పత్రిక తెచ్చే ప్రాథమికపాఠశాల ఉపాధ్యాయుడెక్కడైనా మీకు కనబడ్డాడా?
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కాని అంగర గోపాలకృష్ణాచార్యులు ‘చిట్టి ఊహలు’ పత్రిక తేవడమే కాదు, అందుకు
గర్విస్తున్నాడు కూడా.
నేనెప్పుడూ ఉపాధ్యాయుల్ని అడుగుతూ ఉంటాను: మీరు కనబడకపోతే మీ
బళ్ళో పిల్లలు బెంగపెట్టుకుంటారా అని. కాని ఇదిగో, ఇక్కడ పెదప్పడి అనంత
వెంకట వాసు చెప్తున్నాడు, తనకి చిన్న ఏక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంటిదగ్గర ఉండిపోతే,
పిల్లలు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లు నడిచి మరీ తనని చూడటానికి వచ్చారని. రస్కులూ,
బిస్కెట్లూ తెచ్చి ఇచ్చారని!
స్కూల్లో ఇంటర్వెల్ కొట్టినప్పుడు పిల్లలు ఏ క్లాసు వాళ్ళయినా తన దగ్గరికి
వచ్చేస్తారని చెప్తున్నప్పుడు బుద్దా శ్రీనివాస్ మనకి ఎంత విలువైన మానవనిర్వహణ
శాస్త్రం బోధిస్తున్నాడని!
ఒక ఉపాధ్యాయుడు చేసిన పని ఎంత చిన్నదైనా సరే అది శుద్ధసంకల్పంతో
చేస్తే అద్భుతమైన మార్పు తెస్తుందనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు.
ఎంత చిన్నపనిగానీ, చివరికి గోడ మీద రాయించిన ఒక సూక్తికూడా కనీసం
ఒక మనిషినేనా ప్రభావితం చెయ్యగలదని అబ్బిరెడ్డి సత్యనారాయణ అనుభవం
చెప్తోంది.
గుబ్బల సాయిశ్రీనివాస్ ప్రవేశపెట్టిన బడికమిటీలుగానీ, దుర్గావఝల
శివప్రసాద్ మాట్లాడుతున్న ‘క్రియ’ కార్యక్రమాలు గాని, ఏవైనా సరే, చిన్నవాటినుంచి
పెద్దవాటిదాకా ప్రతి ఒక్కటీ పాఠశాలల్ని ఇప్పుడున్నదానికన్నా మరింత సార్థకంగా,
మరింత సుందరంగా రూపొందించడానికి దోహదపడేవే.

4

మరోమాట

కూడా చెప్పాలి. ఈ పుస్తకంలో రెండు సమూహాల తొలి
ఉపాధ్యాయులున్నారు. మొదటి సమూహం ఈ ఉపాధ్యాయులంతా, 25 మందీను.
కాని వాళ్ళ వెనక కనిపించకుండా ఉన్న రెండవసమూహం వాళ్ళ వాళ్ళ తొలి
ఉపాధ్యాయులు. వాళ్ళ జీవితాన్ని బాల్యంలోనో, యవ్వనంలోనో, లేదా ఉద్యోగంలో
చేరిన తరువాతనో ఒక మలుపు తిప్పినవాళ్ళు.
వాళ్ళు ఎవరేనా కావచ్చు - మొసలికంటి సుందరశివరావుకి వాళ్ళ
తాతగారు తొలి ఉపాధ్యాయులు, విజయలక్ష్మీబాయికి, మిరియాల జయశ్రీకి,
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మారోజు రత్నానందరావుకి వాళ్ళ తండ్రులే తొలి ఉపాధ్యాయులు. అంగర
గోపాలకృష్ణాచార్యులకి వారి తల్లిగారు, అబ్బిరెడ్డి వెంకటలక్ష్మికి ఆమె చిన్నాన్న,
వీరవేణికి వాళ్ళ అక్క సుజాత, శివప్రసాద్కి తన మామయ్య - అట్లా ఎవరో
ఒక కుటుంబసభ్యులు తొలి ఉపాధ్యాయులు. కొందరి విషయంలో ఆ తొలి
ఉపాధ్యాయుడు కుటుంబానికి బయటివాడు కూడా కావచ్చు. దాసరి వీరవెంకట
రామకృష్ణకి అతడి హిందీ మాష్టారు, డెక్కా సత్యనారాయణ, వెంకటేశ్వరరావులకి
వాళ్ళ సహోపాధ్యాయులు, కె. శ్రీలక్ష్మికి ప్రధానోపాధ్యాయుడు, కడలి రామకృష్ణ
ప్రసాద్విషయంలో మండల విద్యాధికారి తొలి ఉపాధ్యాయుల పాత్ర నిర్వహించారు.
ఒక్కొక్కసారి ఆ తొలి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పింది కేవలం ప్రోత్సాహకరమైన
ఒక్క మాట మటుకే కావచ్చు. తన గురువుగారు ఎర్రసిరాతో తన నోట్బుక్లో రాసిన
ఒక్క వాక్యం చాలు, రాయుడు దేవీ దయామణి జీవితాన్ని మార్చెయ్యడానికి.
ఈ తొలి ఉపాధ్యాయులందరి వెనకా అదృశ్యశక్తులుగా ఉన్న ఆ తొలి
ఉపాధ్యాయులకి మనం నమస్కరిద్దాం. వాళ్ళు చూపించిన ఆ శ్రద్ధ, ఆ కొద్దిపాటి
ప్రేమ వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులు మరెందరో బీదపిల్లలకి తమ ప్రేమనీ, ఆప్యాయతనీ
పంచుతున్నారు.

5

మన

వార్తాపత్రికల్లోగాని, అభ్యుదయాన్నీ, సామాజికపరివర్తననీ, విప్లవాన్నీ
కోరుకుంటున్నామని చెప్పుకునే మన రచయితల సాహిత్యంలో గాని కనిపించని
కథలివి.
నిజమైన అనుభవాలు, నిరాడంబరమైన అనుభవాలు.
మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా నడుస్తున్న అనుభవాలు. ఎట్లాంటి
ఆర్భాటమూ, హంగామా లేకుండా తామున్నచోటనే ప్రపంచాన్ని నివాసయోగ్యంగా
మారుస్తున్న అనుభవాలు. ఆ పాఠశాలలనుంచి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు, ఐఏఎస్
అధికారులు వస్తారో రారో మనకి తెలియదు. కాని పెళ్ళిలో మోసపోయిన ఒక
కుమారికి టైలరుగా బతికే సాహసం దొరుకుతుంది. తాగుబోతు తండ్రి తప్పతాగి
వేణ్ణీళ్ళు పోసేస్తే ఆ కొడుకు మామూలుగా అయితే ఒక మహానేరస్థుడిగా మారతాడు.
కాని గరగ అమ్మతల్లి వంటి తల్లి చేతుల్లో పడ్డందువల్ల ఒక డ్రైవరుగా మారి ‘తన
కష్టంతో ధైర్యంగా’ బతుకుతున్నాడు.
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ఒకప్పుడు విప్లవానంతర సోవియెట్ రష్యానుంచి ఇట్లాంటి కథలు వచ్చేవి.
ఎంతో కుతూహలంతో కొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నట్టు ఆ కథలు చదివేవాళ్ళం.
ఆశ్చర్యమేమంటే, రుజాగ్రస్తంగానూ, వ్యాపారమయంగానూ మారిపోయిం
దనుకున్న మన సమాజంలోంచే ఇప్పుడీ కథలు మనముందుకొచ్చాయి. చదువుదాం,
నలుగురితో పంచుకుందాం. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, ఆ పాఠశాలలనుంచి
ఒక చింగిజ్ అయిత్ మాతోవ్ ప్రభవించి తమ తొలి ఉపాధ్యాయుల గురించి తానే
పుస్తకాలు రాసేదాకా మళ్ళా మళ్ళా మాట్లాడుకుంటూనే ఉందాం.
2015
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కవికాంచని చోటు
చాలా ఏళ్ళ కిందటి మాట. అప్పటి రాష్ట్రప్రభుత్వం విద్యుత్ఛార్జీలు పెంచినందుకు
నిరసనగా ఒక ప్రతిఘటన సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఆ సమావేశంలో
ప్రతిఘటనకారులమీద పోలీసు కాల్పులు జరిగాయి, కొందరు చనిపోయారు.
రాష్ట్రరాజకీయాల్ని ఆ సంఘటన మలుపు తిప్పింది. కొద్దిరోజులకే ఆ ప్రభుత్వం
పడిపోయింది, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఆ సంఘటనని స్మరిస్తూ కవులు
(ఆ సమయంలో అక్కడున్నవాళ్ళూ, లేనివాళ్ళూ కూడా) కవిత్వం రాసారు,
ఆ కవితలూ, రచనలూ సంకలనాలుగా వచ్చాయి. ప్రపంచబాంకు ప్రతిపాదించే
సంస్కరణలకి దక్షిణాసియాలో ఎటువంటి ప్రతిస్పందన ఎదురుకాగలదో ఆ సంఘటన
ఒక హెచ్చరిక అని పత్రికాసంపాదకులు సంపాదకీయాలు రాసారు.
కాని ఆ రోజు గుర్తొస్తే నాకు గుర్తొచ్చే అంశం వేరే ఉంది. అప్పట్లో మా పిల్లలు
మా కాలనీలో మా వీథిలో ఉన్న క్రిస్టల్హైస్కూల్లో చదువుకునేవారు. సాయంకాలం
బడి వదిలిపెట్టే సమయానికి పిల్లల్ని ఇంటికి తీసుకురావడం కోసం మా ఆవిడ ఆ
స్కూలు దగ్గరకి వెళ్ళింది. ఆమెలానే చాలామంది తల్లులూ, తండ్రులూ అప్పటికే
అక్కడికి చేరి ఆ గేటు ముందు వేచి ఉన్నారు. ఇంతలో ఎవరో ‘బషీర్ బాగ్లో పెద్ద
గొడవయిందట, పోలీసు కాల్పులు జరిగాయట’ అనే వార్త పేల్చారు. ఆ మాట
వింటూనే అక్కడున్న తల్లుల్లో ఒకామె భోరున ఏడుస్తూ ఇంటికి పరుగెత్తిందట.
‘ఎవరామె?’ అనడిగింది మా ఆవిడ అక్కడున్నవాళ్ళని.
‘ఆమె ఒక పోలీసు కాన్స్టేబుల్భార్య’ అన్నారు వాళ్ళు.
బషీర్బాగ్కాల్పుల సంఘటనకు ఇదొక పార్శ్వం. ఏ కవీ కాంచలేని, కేవలం
రవి మాత్రమే కాంచిన ఒక విషాదసన్నివేశం.
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అడవిలో మందు పాతర పేలినా, ఊరేగింపులో రాళ్ళవాన కురిసినా, నేతల
గురించీ, ప్రతిఘటనకారుల గురించే మనం వింటాం. సహజంగానే వ్యవస్థలో
కనిపించే సకల అవ్యవస్థలకీ కారణాలు మనం రాజకీయ వ్యవస్థలోనే వెతుకుతాం
కాబట్టి, దాన్ని ఎవరు ప్రశ్నించినా, దానితో ఎవరు తలపడినా వాళ్ళెంటే మనకెంతో
వీరారాధన. ఆ పోరాటకారులు పోరాటాలు చేస్తూన్నంతకాలం మనం మన రోజువారీ
జీవితాన్ని సౌకర్యవంతంగా సాగించడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ పట్ల మనకెంతో
కృతజ్ఞత. కాని చాలాసార్లు ఆ పోరాటయోధులు, ఆ విప్లవకారులు తిరగబడేదీ,
దాడిచేసేదీ, సంహరించేదీ సాధారణమైన పోలీసుల్నే అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ
పోరాటాల సాఫల్యాల్ని మనం యథాప్రకారం కీర్తించలేం.
మనం చేపట్టే ఉద్యమాలు, విప్లవాలు హింసాత్మకంగా మారినప్పుడల్లా,
వాటిని రాజకీయనాయకులు నేరుగా ఎదుర్కోరనీ, మన రాళ్ళదెబ్బలు తినడానికి
ముందువరసలో మనలాంటి బడుగుజీవులైన పోలీసులే ఉంటారనీ మనకెందుకు
తోచదు?
ముఠాకక్షలకు ఆలవాలమైన కర్నూలుసీమలో నేను కొన్నాళ్ళు ఉద్యోగం చేసాను.
అక్కడ ఒక ఆళ్ళగడ్డ రెడ్డికీ, ఒక రుద్రవరం రెడ్డికీ మధ్య తగాదా వచ్చినప్పుడల్లా ఆ
రెడ్లు క్షేమంగానే ఉండేవారు, కాని వాళ్ళిద్దరి తరఫునా ఒక ఎరుకల ఓబులేసూ, ఒక
బోయ మద్దులేటీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు వేటకొడవళ్ళతో నరుక్కునేవాళ్ళు.
మన రాజకీయవ్యవస్థ కూడా అటువంటిదే. ఇక్కడ పాలకపక్షానికీ,
ప్రజాపక్షానికీ మధ్య సంఘర్షణ తలెత్తినప్పుడల్లా ఒక సగటుపౌరుడూ, ఒక సగటు
పోలీసే మరణిస్తారు. పాలకుడూ, ప్రతిపక్షనాయకుడూ క్షేమంగానే ఉంటారు.
మనం పాలకశక్తుల్తో పోరాడవలసివచ్చినప్పుడు వాళ్ళ విధానాలతో తప్ప,
ఆయుధాలతో కాదనీ, మన ఆయుధం గాయపర్చేది మనలాంటి మరొక మామూలు
మనిషినేననీ, ఆ సంఘటన గురించి విన్న తరువాత నాకు మరొకసారి ధ్రువపడింది.
హింస ఒక్కటే మార్పుని తేగలదనే మాటలు ఎక్కడ విన్నా, నాకు ఆ రోజు భోరున
ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయిన ఆ గృహిణి, ఆ తల్లే కళ్ళముందు కదులుతుంది.
2016
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వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

అసలు గీత
వైకుంఠవాసి

కవిభూషణ కప్పగల్లు సంజీవమూర్తిరావుగారు రాసిన
‘శ్రీ గీతాసుధాసారము’ నా చేతికి వచ్చి ఏడాది పైనే గడిచింది. ఆయన శిష్యులూ,
నా మీద అపారమైన అభిమానాన్ని వర్షించే శ్రీ జోళదరాశి చంద్రశేఖరరెడ్డిగారు
ఈ పుస్తకానికి నన్నొక ముందుమాట రాయమని అడిగారు. కాని నేనా సాహసం
చేయలేకపోయాను. అందుకొక కారణముంది.
ముప్పైఏళ్ళ కిందటి మాట. రాజమండ్రిలో ఒక ఆధ్యాత్మికసమాజం వారెవరో
భగవద్గీత మీద ప్రసంగించమని శ్రీ ఆర్.ఎస్. సుదర్శనంగారినీ, శ్రీ మల్లంపల్లి
శరభయ్యగారినీ అడిగారు. ఒక సాయంకాలసమావేశం. సుదర్శనంగారు
సహజంగానే అద్వైతి కాబట్టి భగవద్గీతలోని తాత్త్వికాంశాల్ని వివరిస్తూ, ఆ గ్రంథం
భారతీయచింతనమీద చూపించిన ప్రభావాన్ని విశదీకరిస్తూ చక్కటి ప్రసంగం
చేసారు. ఇక, మహనీయుడైన సాహితీవేత్తగా శరభయ్యగారు భగవద్గీత మీద ఏం
మాట్లాడతారా అని మేమంతా ఎదురుచూసాం. కాని మాష్టారు చాలా కుప్తంగా
‘భగవద్గీత’ అనుష్ఠించవలసిన విషయం తప్ప ప్రసంగించవలసిన విషయం కాదని
ఊరుకున్నారు.
ఆ మాటలు నన్ను ఇన్నాళ్ళూ వెంటాడేయి, బహుశా జీవితమంతా
వెన్నాడుతూనే ఉంటాయి. అయినా, ఈ పుస్తకానికి ముందుమాట రాయడానికి
సాహసించడానికి ఒక కారణముంది. నేను తాడికొండ గురుకుల పాఠశాలలో
చదువుకుంటున్నప్పుడు, మాకు సాయంకాల ప్రార్థనాసమావేశాలు జరిగేవి. అందులో
వివిధమతాల ప్రార్థనలతోపాటు, శ్లోకాలు, స్తోత్రాలు కూడా చదివించేవారు.
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పూర్వకాలపు గురుకులాల్లో ఉండివుంటారని ఊహించదగ్గ ఋషీశ్వరుడిలాంటి
ఉపాధ్యాయుడొకాయన, ఆయన పేరు నరసింగరావు, మాతో సాంఖ్యయోగంలోని
స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాల్ని వివరించే శ్లోకాలన్నీ కంఠస్థం చేయించారు. లోకమెలా
ఉంటుందో, మంచిచెడులేవో తెలియని ఆ పసివయసులో ఆయన నేర్పించిన
ఆ శ్లోకాలు నా లోపలకి ఇంకిపోయాయనుకుంటాను. ఆ తరువాత జీవితంలో
నేను వాటిని అనుష్ఠించగలిగానని చెప్పలేను. కాని స్థితప్రజ్ఞుడి గురించిన ఒక
అపురూపచిత్రమైతే నా మనసులో నాటుకుపోయింది. అది నా భావదిగంతం మీద
ఒక కొండగుర్తుగా నిలిచిపోయింది. ఈ లోకంలో నేను కూరుకుపోకుండా, ఇక్కడి
శక్తులకీ, వస్తువులకీ బానిసని కాకుండా ఉండగలిగానంటే, ఈ సముద్రం ఒడ్డున ఒక
పడవలాగా ఆ శ్లోకసారాంశం నా మనసులో నిలిచిపోవడమే కారణమనుకుంటాను.
ఆ తరువాత గ్రాడ్యుయేషన్ రోజుల్లో భగవద్గీత ఆసాంతం చదివాను.
శంకరభాష్యం, తిలక్ గీతారహస్యం, వివేకానంద వివరణలతోపాటు అనాసక్తి
యోగం పేరిట గాంధీజీ ప్రసంగాలు కూడా చదివాను. కానీ ఆ నా పసితనంలో
నాతో కంఠస్థం చేయించిన స్థితప్రజ్ఞశ్లోకాలు నా మీద వేసిన ముద్రల్ని
ఆ వ్యాఖ్యానాలేవీ మరపించలేకపోయాయి. కానీ, ఒకసారి రాజమండ్రిలో సుదర్శనం
గారితో మాట్లాడుతున్నప్పడు, ఆయన ‘చూడు విచిత్రం, భగవద్గీత స్థితప్రజ్ఞుడి
బాహ్యలక్షణాల్ని వివరించింది. మన వాళ్ళు ఆ బాహ్యలక్షణాల్ని అనుకరిస్తే మనం
స్థితప్రజ్ఞులమయిపోతామనుకుంటారు. ఇంతకన్నా హాస్యాస్పదమైన విషయం
మరొకటుండదు. స్థితప్రజ్ఞత ఒక ఆంతరంగిక సమాధానం, సాక్షాత్కారం. అదెట్లా
పొందాలో గీత తక్కిన అధ్యాయాలంతటా వివరించింది. ఆ మార్గాన్ని అర్థం
చేసుకోకుండా, సాధన చెయ్యకుండా కేవలం బాహ్యలక్షణాల్ని అనుకరిస్తే ఆ స్థితప్రజ్ఞత
ఎలా సాధ్యమవుతుంది చెప్పు?’ అనడిగారు. ఆ మాట నాకొక గొప్ప మెలకువ. గీత
ఒక సమగ్రరచన అనీ, అందులో ఉన్నదంతా సాకల్యంగా అర్థం చేసుకుని అనుష్ఠిస్తే
తప్ప ఆ రచనాపరమార్థం నెరవేరదనీ గ్రహించాను.

2

కాని మన సమాజంలో భగవద్గీత మీద ప్రసంగించడానికి వెనుకాడని వక్త లేదు.

గత ఇరవయ్యేళ్ళుగా భగవద్గీత మీద మాట్లాడని స్వామీజీ లేడు. చివరికి అదొక
మానేజిమెంట్ గ్రంథంగానూ, వ్యక్తిత్వ వికాసవాచకంగానూ కూడా మారిపోయింది.
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గీతాచార్యుడైన యోగేశ్వరకృష్ణుణ్ణి సి.యి.ఓ.గా అంగడిలో అమ్మకానికి నిలబెట్టారు.
కాని వాళ్ళెంత చెప్పినా, విన్నదాన్ని తిరిగి మననం చేసుకుని అనుష్ఠించాలనుకునే
శ్రోత ఒక్కడు కూడా కనిపించటంలేదు.
భారతదేశంలో భగవద్గీత చరిత్రని పరిశీలిస్తే కొన్ని అంశాలు ఆశ్చర్యకరంగా
ఉంటాయి. గీతారచనాకాలం ఇతమిత్థంగా తేల్చగలిగింది కాకపోయినప్పటికీ, అది
క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దం నుంచి క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దం దాకా పరిణామానికి గురవుతూనే
ఉందనుకుంటే, దాని గురించి ప్రముఖంగా మాట్లాడిన మొదటివ్యక్తి శంకరాచార్యులు
మాత్రమే. అంతకుముందు కాళిదాసు, బాణభట్టు, భాసుడు గీత గురించి
ప్రస్తావించారని చెప్తున్నప్పటికీ, ఆ ప్రస్తావనలు స్పష్టమైనవీ, గీత ప్రాముఖ్యానికి
తగినవీ కావు. చైనా యాత్రీకుడు హ్యుయన్ సాంగ్ సి-యు-కి లో చేసిన ప్రస్తావన గీత
గురించిన స్పష్టమైన ప్రస్తావనల్లో మొదటిది. ఆ తరువాత శంకరాచార్యులు భాష్యం
రాసేదాకా, అంటే క్రీ.శ. 8-9 శతాబ్దాలదాకా, ఇంత ముఖ్యమైన గ్రంథం గురించి
భారతీయవాఙ్మయం, సాహిత్యం ఎందుకు మౌనం వహించాయన్నదొక ప్రశ్న. ఆ
మౌనాన్ని వివరించలేక కొందరు శంకరాచార్యుణ్ణి గీతాకారుడిగా భావించకపోలేదు
కూడా. క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దం నుండి శంకరాచార్యుల భాష్యకాలందాకా గీతాచరిత్రలో
మొదటిదశ అని చెప్పవచ్చు. ఆ దశలో గీత అజ్ఞాతరచన నుంచి అత్యంత ప్రముఖమైన
ఆధ్యాత్మిక గ్రంథంగా ఎదిగింది. ఇక శంకరాచార్యుల భాష్యకాలం నుండి 1785
దాకా గీత చరిత్రలో రెండవ దశ అని చెప్పవచ్చు. ఈ కాలమంతటా గీత ‘పండితులు,
తత్త్వవేత్తలు మాత్రమే’ అధ్యయనం చేసే గ్రంథంగా మిగిలిపోయింది. అందుకు ఒక్క
మినహాయింపు 13వ శతాబ్దానికి చెందిన మహారాష్ట్ర సాధుపురుషుడు జ్ఞానేశ్వర్
ప్రజల భాషలో రాసిన జ్ఞానేశ్వరి. కాని విశాలభారతదేశంలో సుమారు వెయ్యేళ్ళపాటు
గీత ఆధ్యాత్మికగ్రంథంగా, కొంతమంది శిష్టపురుషులకీ, ముముక్షువులకీ మాత్రమే
పరిమితమైన గ్రంథంగా ఉండిపోయినదనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అది కూడా
వేదాంతులకి సంబంధించిన అధ్యయనాంశంగానే గుర్తింపు పొందింది. శంకరుల
తరువాత, రామానుజులు, మధ్వాచార్యులు, నింబార్కులు, వల్లభాచార్యులు వంటి
ఆచార్యులు దానిమీద భాష్యాలు రాస్తూ వచ్చారు. ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలతో
కలిసి భగవద్గీత ప్రస్థానత్రయంలో ఒకటిగా, ప్రతి ఆచార్యుడికీ ఒక జీవితకాల
ఆధ్యయనాంశంగా గుర్తింపు పొందింది.
సాహిత్యసంస్కారం
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1785లో ఛార్లెస్ విల్కిన్స్ అనే ఆంగ్లేయుడు భగవద్గీతని ఇంగ్లీషులోకి
అనువదించడంతో గీతాచరిత్రలో మూడవదశ మొదలయ్యింది. ఆ ఇంగ్లీషు
అనువాదాన్ని ష్లీగెల్ అనే జర్మన్ రచయిత 1823లో లాటిన్లోకి అనువదించాడు.
ఆ తరువాత 1855లో థాంప్సన్ అనేవాడు మరొక మెరుగైన ఇంగ్లీషు అనువాదం
తీసుకొచ్చాడు. 1875లో సేక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ సంపుటాలకోసం కె.టి. తెలంగ్
గీతను ఇంగ్లీషులోకి అనువదించిన మొదటి భారతీయుడిగా గుర్తింపు పొందాడు.
అయితే సర్ ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ 1885లో గీతని ‘ద సాంగ్ సెలెస్టియల్’ పేరిట
ఇంగ్లీషులోకి అనువదించడంతో, అది ఒక మోహనదాస్ గాంధీని మహాత్మాగాంధీగా
మార్చిన పుస్తకంగా చరిత్రలో మిగిలిపోయింది. 19, 20వ శతాబ్దాల్లో భగవద్గీత
ఆధ్యాత్మికగ్రంథం స్థాయి నుంచి రాజకీయగ్రంథంగా మారడం మొదలుపెట్టిది.
భారతజాతీయోద్యమకాలంలో హింసాత్మకంగానూ, అహింసాత్మకంగానూ కూడా
బ్రిటిష్ వారితో పోరాడాలనుకున్న వారికెంతమందికో గీత ఆరాధ్యగ్రంథంగా,
స్ఫూర్తిగా, ఉత్తేజకారకంగా కనిపించడం మొదలుపెట్టింది. విప్లవకారుడు ఖుదీరాం
బోసు గీతను హృదయానికి హత్తుకుని ఉరికంబానికెక్కినప్పుడు భగవద్గీత
రాజకీయవిముక్తి చిహ్నంగా మారిపోయింది. దయానందులు, బంకించంద్రుడు,
వివేకానందుడు, లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్, అరవిందులు, మహాత్మాగాంధీ
వంటి మహనీయులైన సంస్కర్తలు, స్వాతంత్ర్యోద్యమనాయకులు గీతమీద
ప్రసంగాలు, భాష్యాలు రాయడంతో గీత భారతీయ సామాజిక-రాజకీయ
జీవితానికి సంబంధించిన ముఖ్యగ్రంథంగా రూపొందడం మొదలుపెట్టింది. 20వ
శతాబ్దంలో రాధాకృష్ణన్, సురేంద్రనాథ్ దాస్ గుప్తా, జాదూనాథ్ సిన్హా వంటి
తత్త్వశాస్త్ర ఆచార్యులు గీత గురించి ఎంతో మౌలికమైన పరిశోధన చేసారు. అయితే,
దామోదర ధర్మానంద్ కోశాంబి, దేవీ ప్రసాద్ ఛటోపాధ్యాయ, అంబేద్కర్ వంటివారు
గీత పైన సామాజికకోణం నుంచి చేసిన విమర్శతో, గత యాభైయ్యేళ్ళుగా గీతని
సామాజికశాస్త్రదృష్ట్యా అధ్యయనం చేయడం మొదలయ్యింది.
అయితే ఈ మూడు దశల్నీ మనం క్షుణ్ణంగా వరిశీలిస్తే, గీత తన మొదటివెయ్యేళ్ళ
ప్రయాణంలో సుస్పష్టతను సాధించే దిశగా ఎదిగిందని అర్థమవుతుంది. రెండవ
దశలలో అద్వైతభాష్యకారుల చేతుల్లో గీత తన మౌలికసమగ్రతను కొద్దికొద్దిగా
పోగొట్టుకోవడం మొదలయ్యిందని చెప్పవచ్చు. అద్వైత, ద్వైత, విశిష్టాద్వైత శాఖలకు
చెందిన గొప్ప ఆచార్యులంతా గీతని తమ భావాలకు అనుగుణంగా వ్యాఖ్యానించడం
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వల్ల గీత వేదాంతగ్రంథంగానూ, అందులో మళ్ళా వివిధశాఖలకు మాత్రమే చెందిన
అధ్యయనగ్రంథంగానూ పరిమితమైపోతూ వచ్చింది. ఇక గత రెండువందల
యాభైయ్యేళ్ళుగా రాజకీయనాయకులూ, సామాజికవేత్తలూ, ఆధ్యాత్మికగురువులూ,
మేనేజిమెంట్ పండితులూ, ఇలా ప్రతి ఒక్క రంగానికి చెందినవారూ గీతమీద
వ్యాఖ్యానానికి పూనుకోవడంతో, నిజమైన గీతాసారమేదనే అంశం మీద ఎన్నడూ
లేనంత గందరగోళం నేడు నెలకొందని చెప్పడానికి సందేహించనక్కర్లేదు.

3

ఆ మాటకొస్తే మనం చదువుతున్నది అసలైన భగవద్గీతనేనా అనే సందేహం కూడా

చాలామందికి కలిగింది. అసలు గీతకీ, మహాభారతానికీ సంబంధం లేదనీ, దాన్నెవరో
మహాభారతం భీష్మపర్వంలో 23-40 అధ్యాయాలుగా చొప్పించారనే అభిప్రాయం
కూడా బలపడుతూ వచ్చింది. యుద్ధభూమిలో అర్జునుడికి విషాదం కలిగినప్పుడు
దాన్ని నివృత్తి చేయడానికి శ్రీకృష్ణుడు 700 శ్లోకాలు చెప్పవలసిన పనిలేదనీ, ఆ
సమయంలో చేసిన గీతాబోధని మనం 2.31-38 శ్లోకాలతో సరిపెట్టవచ్చునని
రాధాకృష్ణన్ వంటివాడే అభిప్రాయపడ్డాడు. ప్రముఖ ఓరియెంటలిస్టు హెర్మన్ జాకోబి
గీతాశ్లోకాలు 22.1-12, 18, 25-27, 30-37, 18.73 మాత్రమే అసలైన
భగవద్గీతగా భావించవచ్చన్నాడు.
ఇటువంటి ఆలోచనల ప్రాద్బలంతో డా. గజానన్ శ్రీపత్ ఖేర్ అనే మహారాష్ట్ర
పండితుడు The Quest for Original Gita (1969) అనే రచన వెలువరించాడు.
ఇంకా అంతగా ప్రాచుర్యం పొందని ఈ రచనలో ఆయన గీతకర్త ఒకరుకారనీ, కనీసం
ముగ్గురనీ ప్రతిపాదించాడు. మొదటి గీతాకర్త బుద్ధుడికాలానికి ముందు అంటే క్రీ.పూ.
6వ శతాబ్దానికి చెందినవాడనీ, అతడు గీతలోని 1-6 అధ్యాయాలను రచించాడనీ,
దాన్ని ప్రధానంగా పండితుల్నీ, ధీరుల్నీ, తత్త్వదర్శుల్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసాడనీ,
దాని ముఖ్యసారాంశం సన్యాసమూ, కర్మయోగమూ అనీ ఆయన ప్రతిపాదన. ఇక
రెండవ కర్త బుద్ధుడి సమకాలికుడనీ అతడు గీతలోని 8, 13-15, 17వ అధ్యాయాలూ,
18వ అధ్యాయం కొంతభాగం రాసాడనీ, ఆ రచయిత జ్ఞానుల్నీ, మునుల్నీ, యతుల్నీ,
యోగుల్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసాడనీ, అతడి ఉద్దేశ్యంలో కర్మ-జ్ఞాన సమన్వయం,
సాత్త్వికత ముఖ్యాంశాలనీ ఖేర్ ప్రతిపాదన. ఇక గీతని మనం ఇప్పుడు చదువుతున్న
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రీతిలో పరిష్కరించిన మూడవ రచయిత, క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దానికి చెందినవాడనీ, అతడి
ఉద్దేశ్యం బౌద్ధానికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణవాదాన్ని ప్రతిష్ఠించడమనీ, అతడు గీతలోని
7, 9-16 అధ్యాయాలతోపాటు చాలచోట్ల తన భావాల్ని చొప్పించాడనీ, తద్వారా
గీతనొక భక్తి ప్రతిపాదక గ్రంథంగా ప్రతిపాదించాలనుకున్నాడనీ ఖేర్ ప్రతిపాదన.
దాదాపుగా ఈ అంశాల్నే సమర్థిస్తూ ఇటీవలనే మేఘనాథ్ దేశాయి అనే రచయిత
Who Wrote the Bhagavadgita? (2014) అనే పుస్తకం తీసుకొచ్చాడు.
భగవద్గీతలో మూడుపాయలున్నాయని మొదటినుంచీ చాలామంది ఊహిస్తూనే
వచ్చారు. వారిలో మొదటివ్యాఖ్యాత ప్రసిద్ధవిశిష్టాద్వైతి యామునాచార్యులు. ఆయన
గీత మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లోనూ కర్మ-జ్ఞానసమన్వయం గురించి ఉందనీ,
మధ్యలోని ఆరు అధ్యాయాల్లో భక్తియోగం గురించి ఉందనీ, మొదటి పన్నెండు
అధ్యాయాల్లోనూ చెప్పకుండా వదిలిపెట్టినవాటి గురించి చివరి ఆరు అధ్యాయాల్లోనూ
చెప్పిందనీ తన గీతార్థసంగ్రహంలో ప్రస్తావించారు. పాల్ డుస్సెన్ దీన్నే కొంత
మార్చి మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లోనూ నీతిశాస్త్రమూ, మధ్య ఆరు అధ్యాయాల్లో
తత్త్వశాస్త్రమూ, చివరి ఆరుఅధ్యాయాల్లో మనస్తత్త్వశాస్త్రమూ ఉన్నాయన్నాడు.
మరికొందరు వ్యాఖ్యాతలు మరింత భావగర్భితంగా గీత మొదటి ఆరు అధ్యాయాలూ
ఓం గురించీ, మధ్యలో ఆరు అధ్యాయాలూ తత్ గురించీ, చివరి ఆరు అధ్యాయాలూ
‘సత్’ గురించీ వివరిస్తున్నాయన్నారు.
అసలైన గీత ఏదనే అన్వేషణ ఒకటైతే, ఇంతకీ గీత ఏం చెప్పిందనేది మరొక
సుదీర్ఘాన్వేషణ. గీతలో కర్మసన్యాసమూ, జ్ఞాననిరూపణా ఉన్నాయని శంకరులు
భావిస్తే, భక్తిప్రధానంగా ఉందని విశిష్టాద్వైతులూ, ద్వైతులూ వాదించారు. అందులో
అనాసక్తి ప్రధానవిషయమని గాంధీజీ భావిస్తే, స్వధర్మం గురించి నొక్కి చెప్పిందని
అరవిందులు వాదించారు. షోపెన్ హోవర్, ఎమర్సన్, థోరో మొదలుకుని ఇలియట్
దాకా పాశ్చాత్యతత్త్వవేత్తలూ, కవులూ గీతని చదవగానే భౌతికప్రపంచాన్ని దాటి
చూడగల మహిమాన్వితదర్శనమేదో తమకు సిద్ధించిందని పరవశించిపోయారు.
ఇక గీత గురించి తమ అత్యాధునిక ఆశ్రమాల్లో రోజూ ప్రవచించే స్వాములూ,
టెలివిజన్లో ప్రసంగాలు చేసే వ్యాఖ్యాతలూ తమకు తెలిసిన పరిభాషనంతా యథేచ్ఛగా
వాడుతున్నందువల్ల, మనలో ప్రతిఒక్కరూ గీతాసారాంశం తమకి తెలిసిందేననీ,
కొత్తగా తెలుసుకోవలసిందేమీ లేదనీ భావిస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానం కలిగిన
338

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

ప్రతి ఒక్కరూ ‘కర్మణ్యేవాధికారస్తే’ శ్లోకం అప్పచెప్పి గీతాసారాంశం నిష్కామకర్మ
తప్ప మరేమీ కాదని కూడా చెప్పేస్తారు. కాని నిజంగా గీత అంతా ఇంతేనా?

4

గీతని

ప్రస్తుతించేవాళ్ళు, అందులో వివిధధర్మాల సమన్వయముందనే
ప్రస్తుతిస్తున్నారు. విమర్శించేవాళ్ళు కూడా సరిగ్గా ఆ కారణం మీదనే, అంటే, గీతలో
వివిధధర్మాల వివరణ ఉందిగాని, గీతాకారుడు ఆ ధర్మాలన్నిటినీ తనకై తాను సరిగా
సమన్వయించుకోలేకపోయాడని విమర్శిస్తున్నారు. నిజంగా గీతాకారుడు తనకై
తాను సమన్వయం సాధించుకోగలిగాడా, లేదా అనేది ఎవరికి వారు అధ్యయనం
చేసి తెలుసుకోవలసిన విషయం. ఆ అధ్యయనం కూడా కొన్నాళ్ళో, కొన్ని నెలలో
చేసేది కాదు. అది బహుశా మా మాష్టారు అన్నట్లుగా అనుష్ఠానపూర్వక అధ్యయనం
కావాలి. గీతా పరిభాష కొంత అధ్యయనంవల్ల బోధపడుతుంది. కొంత అనుష్ఠానం
వల్ల బోధపడుతుంది.
ఉదాహరణకి గీతని యోగగ్రంథంగా, సాంఖ్యరచనగా, వేదాంతసూత్రంగా
భావించడం నర్వసాధారణం. కాని గీత మాట్లాడిన యోగానికీ, పతంజలి
యోగసూత్రాలకీ సంబంధం లేదనీ, గీతలో ఉన్న సాంఖ్యానికీ, ఈశ్వరకృష్ణ
సాంఖ్యకారికలకీ సంబంధంలేదనీ, గీతలో ఉందని వేదాంతులు భావించిన వేదాంతం
కేవలం వారి భాష్యం మాత్రమేననీ సురేంద్రనాథ్ దాస్ గుప్తా ఎంతో సహేతుకంగా
వివరించాడు. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఆయన రచించిన The History of Indian
Philosophy (1991) రెండవ సంపుటం చూడవచ్చు. అంతేకాదు, గీత బౌద్ధంవల్ల
ప్రభావితమైందనీ, స్థితప్రజ్ఞశ్లోకాలు బౌద్ధవిజ్ఞానాన్ని సంస్కృతీకరించడమేననీ
కోశాంబి మొదలైనవారంతా చేసిన వాదంలో నిజమెంతో తెలుసుకోవాలనుకునేవాళ్ళు
కూడా దాస్గుప్తా రచన చదివితీరాలి. గీతకి ముగ్గురు రచయితలున్నారనీ, మూడవ
రచయిత బౌద్ధంతో బ్రాహ్మణవాదం తలపడుతున్న రోజుల్లో భక్తిని ప్రధానంగా
చేసుకుని గీతను పునః పరిష్కరించాడని భావించిన డా. ఖేర్, ఆ మూడవ రచయిత
గీతలో ‘నారాయణ’ పదాన్ని ఎక్కడా ఎందుకు చొప్పించలేదో కూడా ఆలోచించి
ఉండవలసింది. గీత గుప్తులకాలం నాటికి పూర్తి స్వరూపం పొందిందని వాదించేవారు,
ఒకవైపు గుప్తులు విష్ణువుకి ఆలయాలు నిర్మిస్తుండగా గీత విష్ణుస్తుతి ఎందుకు
చెయ్యలేదో కూడా ఆలోచించాలి. విష్ణువు గురించి గీత మౌనం వహించినందువల్లనే
భారతం మరొకచోట విష్ణుసహస్రనామ గానం చేసిందనీ, గీతలో ఎక్కడా నారాయణ
సాహిత్యసంస్కారం
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శబ్దం కనిపించనందువల్లనే, మహాభారతం ‘నారాయణీయం’ పేరిట ప్రత్యేక
అధ్యాయం కేటాయించవలసివచ్చిందనీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
నాకై నేను గీతని ఏ వ్యాఖ్యానం సహాయం లేకుండా ఒక సాధారణమైన
మనిషిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. ఒక పాశ్చాత్యుడు ఇంగ్లీషులో
గీతని చదివినట్లుగా తెలుగుఅనువాదాల్లో గీతని చదివిచూసాను. ప్రతి పదం
వెనకా, యుగాలుగా పోగుపడ్డ రూఢ్యర్థాన్ని బద్దలుగొట్టి, ఆ పదాన్ని మొదటిసారి
వింటున్నట్లుగా భావించి, అలా వింటున్నప్పుడు అది నాకెటువంటి సంకేతాల్ని
అందిస్తున్నదో గ్రహించడానికి ప్రయత్నించాను.
అత్యంత సాధారణశ్రోతగా గీతని సమీపించినప్పుడు అందులో నాకు మూడు
ముఖ్యాంశాలు కనిపించాయి. మొదటిది, గీత ఉపనిషత్తుల తరహాలోనే శాశ్వతమైన,
అవ్యయమైన, అవినాశి అయిన ఆత్మ పదార్థమంటూ ఒకటుందని పదేపదే చెప్తుండటం.
మన పనులవల్ల ఆ సనాతనపదార్థం ఏ విధంగానూ ప్రభావితం కాదన్నప్పుడు, మనకి
సహజంగానే ఏ పని పట్లా బుద్ధిపుట్టదు. మనకి కర్మ పట్ల విముఖత కలుగుతుంది. కాని
గీతలో నాకు కనబడ్డ రెండవ అంశం, మనం కర్మల నుంచి తప్పించుకోలేమన్నది.
మనం గుణాలవల్ల రూపొందాం కాబట్టి, గుణాలున్నంతకాలం కర్మ చెయ్యకుండా
తప్పించుకోలేమని గీత చెప్తున్నది. అయితే కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేం కాబట్టి, ఏదో
ఒక కర్మ చేస్తూ ఉండటం కన్నా ఉన్నతమైన కర్మ చెయ్యడం మీద దృష్టి పెట్టడం
మంచిదనేది గీత అభిప్రాయం. ఏది ఉన్నతకర్మ అంటే, ఏది సాత్త్విక కర్మనో, ఏది మనని
కిందకు దిగలాగకుండా పైకి నడిపిస్తుందో అది ఉన్నతకర్మ అంటుంది గీత. అయితే
కిందకు దిగలాగడమంటే ఏమిటి, పైకి నడిపించడమంటే ఏమిటంటే, కర్మ ఫలితం
పట్ల ఆసక్తి కిందకు లాగుతుందనీ, ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి చేసే కర్మ పైకి నడిపిస్తుందనీ
గీత ఎంతో విశ్వసనీయంగా వాదిస్తుంది. చివరకు సన్యాసం కూడా ఏదో ఫలితాన్ని
ఉద్దేశించి చేసేదే కాబట్టి, అది కూడా కిందకు దిగలాగే కర్మలాంటిదేనని, ఒక్క త్యాగం
మాత్రమే పైకి నడిపించే కర్మ అనీ గీత చెప్పింది. ‘త్యాగే నైకే నేవ అమృతత్త్వమానశుః”
అని ఉపనిషత్తులు ఈ మాటే చెప్పినప్పటికీ, అవి తాము చూసిన సత్యాన్ని గీతలాగా
తార్కికంగా ప్రతిపాదించలేకపోయాయి.
అనాసక్తితో కర్మలు చెయ్యడం కర్మయోగం మాత్రమే కాదు, అక్కడ అనాసక్తి
అనే జ్ఞానం ప్రధానం కాబట్టి, అది జ్ఞానయోగం కూడా. కాని కేవలం కర్మయోగమూ,
కేవలం జ్ఞానయోగమూ అత్యధికప్రజానీకానికి అర్థమయ్యే విషయం కాదనే ఎరుక
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గీతలోని మూడవ ముఖ్యాంశానికి ప్రాతిపదిక. అది నర్వధర్మాల్నీ వదిలిపెట్టి తననే
ఆశ్రయించమనే ఈశ్వరవాక్యం. భక్తియోగం.
ఈ మూడు అంశాల్నీ విడివిడిగా చూస్తున్నవారు, గీతలో మూడు భాగాలున్నా
యనీ, వాటిని వివిధకాలాల్లో ముగ్గురు రచయితలు కాలానుగుణంగా రాసారనీ
వాదిస్తున్నారు. కాని ఈ మూడు అంశాలూ ఒకదానికొకటి అంతర్లీనంగా
అనుసంధానమయ్యే ఉన్నాయనీ, వాటిని తనకై తాను సమన్వయపరుచుకున్నాకనే
గీతాచార్యుడు గీతాబోధకు ఉపక్రమించాడనీ మనం గ్రహించినట్లయితే గీత మనని
కలవరపరచదు.
గీతలో కనబడే ఈశ్వరుడు, personal god బౌద్ధంవల్లనో, క్రైస్తవంవల్లనో
గీతలోకి ప్రవేశించలేదు. యజ్ఞం, దానం, తపస్సు వదిలిపెట్టకూడని కర్మలే
అయినప్పటికీ, వాటికన్నా కూడా ఒక పత్రంతోనో, పుష్పంతోనో, తోయంతోనో తనని
సమీపించేవాళ్ళే తనకి ఎక్కువ ప్రీతికారకులని చెప్పిన గీతాచార్యుడు ఏకాంతికుల,
వాసుదేవ కృష్ణారాధకుల, పాంచరాత్ర శాఖకు చెందిన అహిర్బుధ్న్య సంహిత నుంచి
గీతలో ప్రవేశించాడని దాస్గుప్తా ఎంతో సవివరంగా నిరూపించాడు. ‘వాసుదేవః
సర్వమితి’ అని అనుకోగలగడం సమత్వం, కర్మల్లో కౌశలం సాధించినవాడికే
సాధ్యమవుతుంది. కాని ‘సమహాత్మా సుదుర్లభః’ అని కూడా గీతాచార్యుడికి తెలుసు.
అలాగే గీతను మహాభారతంలో చొప్పించారనే వాదం కూడా సహేతుకంగా
కనిపించదు. వేదం గురించీ, యజ్ఞం, దానం, తపస్సుల గురించీ, సర్వేశ్వరుడి పట్ల
శరణాగతి పొందడం గురించీ గీత కనబరచే వైఖరి మొత్తం, మహాభారతమంతటిలోనూ
అంతర్లీనంగా ఉంది. వేదాలను యజ్ఞపూర్వకంగా అర్థం చేసుకున్న బ్రాహ్మణాల్నీ,
జ్ఞానప్రధానంగా అర్థం చేసుకున్న ఉపనిషత్తుల్నీ, భారతం తనదైన దారిలో తాను అర్థం
చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ స్వాధ్యాయసారాంశమే భగవద్గీత అనుకోవచ్చు.
గీతలో కనవచ్చే ఈ మూడు అంశాలూ ఎవరూ కొత్తగా చెప్పినవి కావు.
ప్రతి అధ్యాయం చివరా గీత తన గురించి చెప్పుకుంటూ ‘ఉపనిషత్తు’, ‘బ్రహ్మవిద్య,
‘యోగజ్ఞానం’ అనే మూడు పదాలతో తనని తాను సంజ్ఞానపరుచుకున్నది.
ఆత్మనిత్యత్వం గురించి మాట్లాడినందువల్ల ఉపనిషత్తు. త్యాగం గురించి
మాట్లాడినందువల్ల ఉపనిషత్తు. బ్రహ్మన్ గురించి మాట్లాడినందువల్ల ఉపనిషత్తు.
కర్మల్లో కౌశల్యమూ, సమత్వమూ యోగమవుతాయని చెప్పినందువల్ల యోగశాస్త్రం.
సాహిత్యసంస్కారం
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ఆ కౌశల్యాన్ని సాధించే క్రమాన్ని ఒక పాఠంలాగా వివరించినందువల్ల యోగశాస్త్రం.
ఇక ప్రపంచమంతా ఆవరించిన మహావిషయం మీద వెలుగు ప్రసరింపచేసినందువల్ల
బ్రహ్మవిద్య. వాస్తవానికి ఈ మూడూ ఒకటే. ఉపనిషత్తు అంటేనే విద్య. ప్రతి విద్యా
మననిజ్ఞానంతో సంయోజనం చేసే యోగశాస్త్రమే.
ఈ భావాలను నాకై నేను సమన్వయం చేసుకుంటూండగా, పరమయోగి
శ్రీ వై. హనుమంతరావుగారు నాకు ఫోన్ చేశారు. నేను గీత చదువుతున్నాననీ,
గీతాసారాంశాన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాననీ చెప్తే, ఏమర్థం
చేసుకున్నారని అడిగారు. నేను నాకు అర్థమైన మూడు విషయాల గురించీ చెప్తే,
ఆయన ఆ మూడువిషయాలూ యథార్థానికి ఒక్కటే, అది నిశ్చలస్థితికి చేరుకోవడమే
అన్నారు. నిశ్చలత్వమన్నా, స్థితప్రజ్ఞత్వమన్నా ఒకటే కదా అని కూడా అన్నారు.
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భగవద్గీతాసారాంశం

గురించి నెలకొన్న విస్తారమైన అయోమయానికి
చాలావరకు గీత మీద విస్తారంగా వచ్చిన భాష్యాలే కారణం. కాబట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు
గీతాసారాంశాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పడం ద్వారా బహుశా మనకి గీతాహృదయం
నేరుగా బోధపడవచ్చు. ఒకప్పుడు యామునాచార్యులు ఈ పని చేసారు. గీతార్థ
సంగ్రహమనే పేరిట 32 శ్లోకాల్లో ఆయన గీతాతాత్పర్యాన్ని సుబోధకంగానూ,
స్మరణీయంగానూ కూర్చిపెట్టారు.
ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉన్న ‘శ్రీగీతాసుధాసారం’ మళ్ళా అటువంటి ప్రయత్నం.
భగవద్గీతలోని ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో చెప్పబడ్డ విషయాన్నీ తేటతెనుగులో
ఒక్కొక్క సీసపద్యంగా మార్చిన తీరు అనితరసాధ్యం. జీవితమంతా గీతాబోధనని
అనుష్ఠించడానికి పూనుకున్నవారు మాత్రమే చెయ్యగల పని ఇది. ఎటువంటి
మహాత్ముడు దుర్లభుడని గీతాకారుడు భావించాడో, అటువంటి మహాత్ముడు
కవిభూషణ కప్పగల్లు సంజీవమూర్తిరావుగారనడానికి ఈ ప్రయత్నమే సాక్ష్యం. వారి
ప్రయత్నబలం ప్రభావమెటువంటిదంటే, వారినెప్పుడూ చూసి ఉండని, నావంటి
అల్పజ్ఞుడి చేతకూడా గీతాప్రశంస చేయించింది.
వారికీ, వారి శిష్యులు చంద్రశేఖరరెడ్డిగారికీ, ఈ గీతాయజ్ఞంలో భాగస్వాములైన
వారందరికీ పేరుపేరునా నా నమస్సులు.
2014
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వాగ్దానం
భగవత్స్వరూపులు, సిద్ధపురుషులు, దీనజన బాంధవులు అయిన ఒక మహామనీషి

జీవితగాథ ఇది. ఒకసారి కాదు, అనేకసార్లు పఠించవలసిన, పారాయణం
చేయవలసిన పుస్తకం. మహాపురుషుల గురించి పెద్దలు సాధారణంగా ఒక మాట
చెప్తారు. అదేమిటంటే, వారి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మన మనస్సు అప్రయత్నంగానే
నెమ్మదిస్తుందనీ, మన ఉద్వేగాలు శమిస్తాయనీ. ఈ మాట మహాపురుషుల
జీవితచరిత్రలకు కూడా వర్తిస్తుంది. వారి చరిత్రలు చదివేటప్పుడు మనస్సు నెమ్మదిగా
తేటపడటం, ఎక్కడెక్కడో చెదురుమదురుగా ఉన్న శుభాకాంక్షలన్నీ నెమ్మదిగా
ఒకదానికొకటి అతుక్కొని, బలంగా, శుభసంకల్పంగా మారడం చాలామందికి
అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే. ఆ విధంగా ఒక మహాపురుషుడు తిరుగాడిన
ప్రదేశానికీ, ఆయన సమాధి చెందిన పవిత్రస్థలానికీ ఎంత విశిష్టత ఉందో
ఈ గ్రంథానికి కూడా అంత విశిష్టత ఉందని చెప్పవచ్చు.
నెల్లూరు జిల్లాలో 19వ శతాబ్ది చివరికాలంలో నాగులవెల్లటూరు గ్రామంలో
పుట్టి, 1982లో గొలగమూడిలో మహాసమాధి చెందిన భగవాన్ వెంకయ్యస్వామి
ఆంధ్రదేశం పుష్పించిన మహాయోగుల్లో ఒకరు. రామకృష్ణపరమహంస,
రమణమహర్షి, షిరిడీ సాయిబాబా, అరవిందులు, పరమహంస యోగానంద
వంటి మహాపురుషుల జీవితాలద్వారా ఏ భగవత్స్వరూపం ప్రకటితమైందో
వెంకయ్యస్వామి ద్వారా కూడా అటువంటి భగవత్కటాక్షమే ప్రసారమైంది. అయితే
ఒక పరమహంసకు ఒక వివేకానందులు, ఒక రమణమహర్షికి ఒక నాయన, ఒక
సాయినాథుడికి ఒక హేమాద్పంత్ ఉన్నారు. రొమెరోలా రామకృష్ణుల గురించి,
సాహిత్యసంస్కారం

343

పాల్బ్రంటన్ రమణమహర్షి గురించీ మొత్తం ప్రపంచానికే పరిచయం చేశారు.
అటువంటి జీవితచరిత్రకారులు, రచయితలు లేకపోయినప్పటికీ ఈ దేశంలో
ఎందరో సిద్ధపురుషులు అప్రకటితంగానూ, అవ్యక్తంగానూ అటువంటి లోకోద్ధరణనే
చేపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి సిద్ధపురుషుల జీవితాల గురించి ఈ లోకానికి
తెలియవలసింది ఎంతో ఉంది. అది వారి జీవితకాలంలో తెలిసినా లేదా వారు
సమాధి పొందిన తరువాత తెలిసినా, ఎప్పుడైనా సరే, తెలియడం ముఖ్యం.
ఆంధ్రదేశం ఆదినుంచీ సిద్ధపురుషుల తపోభూమి. వేదాంతం, బౌద్ధం, జైనం,
వీరశైవం, వీరవైష్ణవం, పాశుపత, కాపాలిక, గాణాపత్య, నవనాథ సంప్రదాయాలతో
పాటు, శాక్తేయం, తంత్రం, ఇస్లాం, సూఫీ, క్రైస్తవం వంటి విశిష్టసంప్రదాయాలకు
చెందిన ఎందరో ఋషులు, తపస్వులు, మునులు, యోగులు, ఆచార్యులు ఈ నేలమీద
లోకకల్యాణం కోసం నడయాడారు. వారి గురించి మనకీ, తక్కిన ప్రపంచానికీ
తెలిసింది చాలా తక్కువ. అటువంటి మహనీయుల జీవితాల గురించి నలుగురికీ
తెలియచెప్పడం కోసం ఎక్కిరాల భరద్వాజ గొప్ప కృషి చేశారు. అదే పద్ధతిలో
ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజు ‘ఆంధ్రయోగులు’ (1998-2009) పేరిట ఆరు
సంపుటాలు వెలువరించారు. ఆ సంపుటాల్లో వారు రేఖామాత్రంగా వివరించిన
ఆయా యోగుల జీవితాల గురించి చదివినప్పుడు, వారిలో ప్రతిఒక్కరి గురించీ
మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది.
అటువంటి ప్రయత్నం శ్రీ వెంకయ్యస్వామి గురించి అల్లు భాస్కరరెడ్డి, శ్రీమతి
కోడూరు ఇందిరమ్మలు ఈ పుస్తకం ద్వారా చేపట్టారు. భగవాన్ వెంకయ్యస్వామి
గురించీ, ఆయన జీవితకాలకృషి గురించీ, స్వామి మహాసమాధి అనంతరం కూడా
చూపిస్తున్న లీలల గురించీ రాసిన ఈ పుస్తకం నిజంగా ఎంతో విలువైన రచన.
ఇందులో రచయితలు నెల్లూరు, పెన్నానది పరీవాహకప్రాంతంలోని వివిధగ్రామాలకు
చెందిన వారెందరినుంచో ఎన్నో వివరాలూ, విశేషాలూ సేకరించి ఈ జీవితచరిత్రను
నిర్మించారు.
సాధారణంగా ఒక మహాపురుషుడి జీవితకాలంలో వచ్చే జీవితచరిత్రకీ,
ఆయన మహాసమాధి చెందిన అనంతరం వచ్చే జీవితచరిత్రకీ మధ్య కొంత తేడా
ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మహాసమాధి అనంతరం వచ్చే జీవితచరిత్రలు
పౌరాణికపద్ధతిలో అనేక అభూతకల్పనలతోనూ, నమ్మశక్యంకాని మహిమలతోనూ
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నిండిఉంటాయి. ఆయా మహాపురుషులను దైవాంశసంభూతులుగా నిరూపించడం
కోసం వారి జీవితాల్లో జరిగి ఉండని సంఘటనలను కూడా జరిగినట్టుగా చూపిస్తూ
చిత్రించడముంటుంది. కాని ఈ రచన అందుకు భిన్నంగా అత్యంత నిష్పాక్షికంగా,
సప్రమాణకంగా, ఒక న్యాయస్థానం ముందు ఇచ్చిన వాఙ్మూలంలాగా, న్యాయమూర్తి
ముందు ప్రవేశపెట్టిన సాక్ష్యాధారాల్లాగా ఎంతో నిర్దుష్టంగా సాగింది. ఇందుకు,
అల్లు భాస్కరరెడ్డి ఆధునిక, సమకాలీన భావజాలాల్లో పుట్టిపెరగడం ఒక కారణం
కాగా, ఆయనకూడా వెంకయ్యస్వామి నడిచిన దారినే బీదవాళ్లకోసం శాయశక్తులా
కృషి చేస్తున్న మనిషి కావడం మరొక కారణం. వెంకయ్యస్వామి బోధించిన బోధలను
ఏవిధంగానూ మార్చకుండా యథాతథంగా మనకి అందిస్తూ, వాటిని ఏ విధంగా
అర్థం చేసుకోవాలో ఆయన ఎక్కడికక్కడ వివరించిన తీరు ఈ విషయానికే అద్దం
పడుతోంది.
ప్రతి సిద్ధపురుషుడూ తానుండే తావును ఎంచుకోవడంలోనూ, తన శ్రోతల్నీ,
తన శిష్యుల్నీ ఎంచుకోవడంలోనూ, తన భాషనీ, బోధనల్నీ ఎంచుకోవడంలోనూ
కూడా ఒక దేశకాలబద్ధత ఉంటుంది. ఏసు గలిలి సముద్రం ఒడ్డున జాలరుల్నీ,
సుంకరుల్నీ తన శ్రోతలుగా ఎంచుకున్నట్టు, బుద్ధుడు వైశాలిలో, శ్రావస్తిలో తన
శ్రోతల్ని ఎంచుకున్నట్టు, రామకృష్ణ పరమహంస ఆధునిక బెంగాల్లో ఇంగ్లీషు
విద్య చదువుతున్న నవయువకుల్ని ఎంచుకున్నట్టు, షిరిడీలో సాయినాథుడు
నిరక్షరాస్యులైన హిందూ-ముస్లిం రైతుల్నీ, గృహిణుల్నీ చేరదీసినట్టు వెంకయ్యస్వామి
కూడా పెన్నానదికి అటూ ఇటూ ఉండే గ్రామాల్లో రైతుల్నీ, శ్రామికుల్నీ, గృహిణుల్నీ
అక్కున చేర్చుకున్నారు. అలా నిర్దిష్ట దేశకాలాలకు చెందిన శ్రోతల్ని ఉద్దేశించి ఆయా
మహాపురుషులు మాట్లాడినప్పటికీ వారి కృషీ, వారి సందేశం దేశకాలాల ఎల్లలు
దాటి నలుగురికీ అంది తీరతాయి. కొందరి విషయంలో అది వారి జీవితకాలంలోనే
జరగవచ్చు. కొందరి విషయంలో కొంత ఆలస్యంగా జరగవచ్చు. కాని సుదూర
గగనంలో ఉండే నక్షత్రాలనుంచి కాంతి కిరణాలు కొన్ని వేల కాంతి సంవత్సరాలపాటు
రోదసిలో ప్రయాణిస్తూ భూమికి చేరుతున్నట్టే, ఆయా సిద్ధపురుషుల బోధలు కూడా
కొద్ది ముందువెనకల తేడాలో అందరికీ అందకతప్పదు. శ్రీ వెంకయ్యస్వామి
జీవితంగురించీ, బోధల గురించీ, ఆలస్యంగానే అయినప్పటికీ, అల్లు భాస్కరరెడ్డి
ద్వారా ఇప్పుడు తక్కిన ఆంధ్రదేశం, రేపు మొత్తం ప్రపంచం, తెలుసుకొనే అవకాశం
నేటికి ఈ పుస్తకం ద్వారా లభించింది.
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ఈ పుస్తకంలో ఎక్కడ ఏ అధ్యాయం తెరిచినా, తననుతాను విస్మరించి
తన చుట్టూ ఉండే నలుగురి క్షేమం కోసం మాత్రమే బతికిన ఒక మహనీయుడు
కనిపిస్తాడు. చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం తనను హింసించినా, అపహాస్యం చేసినా,
నిర్లక్ష్యం చేసినా తాను మాత్రం తన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు,
గౌరవించాడు, లాలించాడు, బుజ్జగించాడు, సేవించాడు.
ఈ జీవితచరిత్రను నేను కన్నీళ్లతో చదివాను. చదివినంతసేపూ నా హృదయం
మెత్తబడుతూ, నాలోని మాలిన్యాలు అడుగంటుతూ, నా మనస్సు తేటపడుతున్నట్టుగా
అనుభూతి చెందాను. ఈ పుస్తకాన్ని పారాయణం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇటువంటి
అనుభూతినే శ్రీ వెంకయ్యస్వామి వాగ్దానం చేశారని నమ్ముతున్నాను.
2011
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తాజా పూలగుత్తి
ఈ ‘పూలు పరచిన బాట’ పుస్తకం తెరిచి చదవడం మొదలుపెట్టగానే ప్రతి పేజీలోనూ
ఏదో ఒక విశేషవాక్యం మనల్ని ఆపేస్తుంది. కొన్ని వాక్యాలు చూడండి:

‘మీకెంత సన్నిహితులైతే వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరంత ఎక్కువ కృషి
చేయవలసి వుంటుంది’
‘మీరు పిల్లవాడిని బాగా పెంచాలంటే ముందు మీరు సంతోషంగా ఉండాలి’
‘కర్మ మీ జీవితానికి సంబంధించిందేగాని మీ కార్యాచరణకి సంబంధించినది
కాదు అని తెలుసుకోండి’
‘యోగమంటే నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని. అంతేకాని
ప్రపంచాన్ని మార్చాలనుకోవడం కాదు.’
‘మీరు వ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారంటే మీకు ప్రస్తుతానికన్నా
గడచినకాలమే ముఖ్యమన్నమాట’
‘మీకు దేవుడు గుర్తుండాలంటే మీరు ఆయన్ని ఎక్కడో ఎందులోనో చూసి
వుండాలి, ఒక పిల్లవాడి మొహంలోనో, మీ భార్యమొహంలోనో...’

ఇటువంటి వాక్యాలు చదవగానే మనలో ఏదో జరుగుతున్నట్టు మనకు
తెలుస్తుంది. మామూలుగా మనం వార్తాపత్రికలు చదివినప్పుడో, మన రోజువారీ
జీవితానికి సంబంధించిన కాగితాలు, ఉత్తరాలు, ఈ-మెయిల్స్ చదివినప్పుడో
అనుభవంలోకి వచ్చే విషయం కాదిది. అలాగే మనల్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే
ప్రసంగాలు విన్నప్పుడో, మనకి ఇష్టమైనవాళ్లతో మాట్లాడుతున్నప్పుడో కూడా
సాహిత్యసంస్కారం
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ఇటువంటిది అనుభవంలోకి వచ్చినట్టు మనకి స్ఫురించదు. ఏ ఉపనిషత్తులో,
సువార్తలో, సూఫీకవితలో మాత్రమే మనలో జాగృతం చెయ్యగల అనుభవమిది.
మనలో ఇటువంటి అంతర్దృష్టి మేల్కొల్పడం గొప్ప కవిత్వానికి మాత్రమే
చాతనవుతుంది.
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ వ్యాసాలు మనకు కొత్తగా ఏదో తెలియచెప్పాలని
ప్రయత్నించవు. అందుకు బదులు మనకు తెలుసని మనమనుకుంటున్నదాన్ని
వదలగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాయి. దీన్నే ‘అన్లెర్నింగ్’ అంటారు. ఇప్పుడు మనం
సమాచారవిప్లవం సంభవించిందని చెప్పుకుంటున్న కాలంలో జీవిస్తున్నాం. మన
సమాజం లెర్నింగ్ సొసైటి కావాలనీ, నాలెడ్జిసొసైటి కావాలనీ పరితపిస్తున్నాం.
ఆ ప్రయత్నంలో మనమెంతో చెత్త పోగు చేసుకుంటున్నామనీ, మనం లెర్నింగ్ పేరిట
ఎక్యుములేటింగ్ సొసైటిగా మారుతున్నామనీ మనకు ఇటువంటి సద్గురువులు
చెప్తే తప్ప తెలియడం లేదు. మనం ఉండవలసిన ఇంటిని పనికిరాని వస్తువులతో
నింపుకోవడం వల్ల కూడా మనశ్శాంతి సాధ్యంకాదని సద్గురు చెప్తున్నారు. బహుశా
ఇటువంటి మెలకువ చరిత్రలో చాలాసార్లు చాలామంది గురువులే ఇవ్వడానికి
ప్రయత్నించి వుండవచ్చు. కానీ, ఇటువంటి వాక్యాలు పూర్వంకన్నా ఇప్పుడే మనకి
మరింత అవసరమని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
సద్గురువాక్యాలు కవితావాక్యాల్లాంటివన్నాను. ఎందుకంటే కవిత్వం సాధారణ
దైనందినభాషనే మాట్లాడుతూ, రోజువారీ మాటలు రోజువారీ జీవితంలో ఏమి
చెప్పలేకపోతున్నాయో దాన్నే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. వ్యంగ్యం, అలంకారం,
ధ్వని వంటి కవిత్వశిల్పరహస్యాలు చేసేదేమిటంటే మామూలు భాషని వంచడం,
అవసరమైతే, చిదగ్గొట్టడం. అలా చేస్తే తప్ప మన మనసులకు పట్టుకున్న తుప్పు
వదలదు. దీన్నే కబీర్ ‘తల్లకిందుల భాష’ అన్నాడు. మనం నిటారుగా, సవ్యంగా
బతకవలసినవాళ్లం తల్లకిందులుగా బతుకుతున్నాం కాబట్టి, మనకి సత్యవాక్యాలు
తల్లకిందులుగా కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకి, పిల్లల్ని పెంచడం గురించి చెప్తూ సద్గురు
ఇలా అంటారు:
‘పిల్లల్ని పెంచడమంటే, ముఖ్యంగా, వారిని ప్రభావితం చెయ్యకుండా
ఉండటం’

ఇదేమిటిది? మామూలుగా మనం పిల్లల్ని పెంచడమంటే వారి ముందు
కొన్ని జీవితాదర్శాలు నిలపడం, వారికి కొందరు రోల్ మోడల్సుని చూపించడం,
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వారి మనసుల్నీ, బుద్ధినీ గాఢంగా ప్రభావితం చెయ్యడం అనే అనుకుంటున్నాం.
కాని ఇక్కడ ఒక వివేకి పిల్లల్ని పెంచడమంటే వాళ్లని ప్రభావితం చెయ్యకుండా
ఉండటమంటున్నాడు. ఇది నిజంగానే తల్లకిందులు వాక్యం. ఈ వాక్యం చదవగానే
మనం ఉలిక్కిపడతాం. ఆ వాక్యాన్ని దాటుకుంటూ ముందుకి పోలేం. మళ్లా వెనక్కి
వస్తాం. పుస్తకం పక్కనపెట్టి కొంతసేపు ఆలోచనలో పడతాం. మన పిల్లల గురించీ,
ఒకప్పటి మన బాల్యం గురించీ ఏవేవో ఆలోచనలు మనల్ని చుట్టుకుంటాయి. ఒక
సరసులో చిన్ని రాయిపడ్డట్టుగా అలలలుగా మన ఆలోచనలు విస్తరిస్తూపోతాయి.
ఒక జెన్కోన్ విన్నప్పుడో, జలాలుద్దీన్ రుమీని చదివినప్పుడో మనకి కలిగే
అనుభవమిటువంటిదే.
ఇంతకీ పిల్లల్ని ప్రభావితం చెయ్యకుండా ఉండటమంటే ఏమిటి? చలంగారు
తన ‘బిడ్డలశిక్షణ’ పుస్తకమంతటా చెప్పిందిదే. రూసో, టాల్స్టాయి, టాగోర్,
కృష్ణమూర్తివంటి తాత్త్వికులు మాట్లాడిందిదే. ఒక విద్యావేత్త ఈ విషయం గురించే
రాస్తూ ‘పిల్లవాడు తరగతి గదిలో నల్లబల్ల కేసి చూస్తూ ఎక్కువ నేర్చుకుంటాడో, బడి
కిటికీలోంచి బయటకి చూస్తూ ఎక్కువ నేర్చుకుంటాడో ఎవరు చెప్పగలరు?’ అన్నాడు.
ఈ మాటలు రాస్తున్నప్పుడు నాకు మా తాడికొండ గురుకులపాఠశాల గుర్తొస్తూ
వుంది. అప్పట్లో మా తరగతిగదులు గడ్డికప్పిన పాకలు. వాటికి గోడలకి బదులు
వెదురుబద్దల తడికలు అమర్చి ఉండేవి. ఆ తడికల్లోంచి పచ్చటి చెట్లనీ, దూరంగా
కనిపించే గ్రామాల్నీ, కొండల్నీ, అటూ ఇటూ పోయే పాదచారుల్నీ చూస్తూ వుండేవాణ్ణి.
మా తరగతిగదులు మహనీయులైన ఉపాధ్యాయుల పాఠాల్తో ప్రతిధ్వనించేవి. కాని
నేను వారి వల్ల ప్రభావితుణ్ణయిందాని కన్నా, ఆ పచ్చటి జమ్మిచెట్లూ, రామచిలకలూ,
ఒంటరి కాలిబాటలూ, ఆ నాటి మధ్యాహ్నాల అపూర్వనిశ్శబ్దాలవల్లనే ఎక్కువ
ప్రభావితుణ్ణయ్యానని ఈ రోజు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాను.
ఈ పుస్తకంలో ప్రతి ఒక్క వ్యాసానికీ మనలో ఇటువంటి మెలకువను
ప్రచోదితం చేసే శక్తి ఉంది. మనల్ని భౌతికమైన విజయాలవైపు ప్రోత్సహించడంలో
కన్నా మనమీద మనకు అదుపు సాధించడంలోనూ, అటువంటి స్వీయ క్రమశిక్షణ
అవసరమని చెప్పడంలోనూ ఈ వ్యాసాలకు ఎక్కువ ఆసక్తివుంది. మనల్ని బయట
ప్రపంచంలో కార్యోన్ముఖుల్ని చేయడానికి చాలామందే ఉన్నారు. కాని మనల్ని ఏమీ
చెయ్యకుండా ఉండటం వైపు మరల్చడానికి నేడు మనకొక రమణమహర్షి లేడన్న
జాగృతిలోంచి ఈ వ్యాసాలు వచ్చాయి. ఆ వాక్యాలు చూడండి.
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ఒక జీవితకాలం పడుతుంది ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. చాలాసార్లు
మన ఉనికిని చాటుకోవడం కోసం, మనం కూడా ఉన్నామనే యథార్థానికి ప్రపంచం
నుంచి ఆమోదం పొందడం కోసం మాత్రమే మనం కార్యాచరణకు పూనుకుంటాం.
మామూలుగా ఎవరి పని వారి ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది, రైతు పొలం
దున్నడం లాగా, తల్లి అన్నం వండటం లాగా. కానీ, మనమేదో ప్రత్యేకంగా చేస్తే
తప్ప, చేసి చూపిస్తే తప్ప ప్రపంచం ముందుకు నడవదన్న భ్రమలోంచి మనం చేపట్టే
పనులు ప్రపంచగతిని ఎన్నో ఏళ్లు వెనక్కు నెట్టేస్తాయన్నది చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం.
ఈ వ్యాసాల్లో అద్భుతమైన స్పష్టత కనిపిస్తుంది. ఒక శాస్త్రజ్ఞుడిలాగా తన
జీవితానుభవాన్ని సూక్ష్మదర్శిని కిందపెట్టి నిర్మమత్వంతో పరిశీలించుకోగలిగిన
వాడికి మాత్రమే ఇటువంటి స్పష్టత సాధ్యపడుతుంది. ఉదాహరణకి, ఈ వాక్యం
చూడండి.
‘దైవమంటే నిశ్చలత. స్తబ్ధత కాదు’

నిశ్చలతా, స్తబ్ధతా ఉప్పూ, కర్పూరంలాగా పైకి ఒక్కలానే కనిపిస్తాయి.
పురుషుల్లో పుణ్యపురుషులు మాత్రమే వాటి మధ్య సన్నని సరిహద్దురేఖ గుర్తు
పట్టగలుగుతారు. పూర్తి క్రియాశీలత్వానికీ, నిష్క్రియకీ మధ్య తేడా పైకి కనబడదు.
గడియారంలో గంటల ముల్లులాగా అది ఏ ఒక్కక్షణమూ కదలనట్టే కనిపిస్తూ. కాని
సదా చలిస్తూ ఉండటం నిశ్చలత. అసలు కదలిక లేకపోవడం స్తబ్ధత అని మనకిప్పుడు
సులువుగా బోధపడుతుంది.
ఇక అన్నిటికన్నా నాకు చాలా విశేషంగా అనిపించిన అంశం ఆయన ఎరుక
గురించి మాట్లాడింది. ఏళ్ళ కిందట నేనొక అంతర్జాతీయస్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమానికి
హాజరయ్యాను. అమెరికాకు చెందిన ఒక శిక్షణ బృందం ‘మానేజిమెంట్ ఆఫ్ ఛేంజ్‘
మీద ఇచ్చిన శిక్షణ అది. వారి శిక్షణపరికరాలు యూంగ్ మనస్తత్త్వశాస్త్రం ఆధారంగా
రూపొందించుకున్నవి. మనం ఏ పని చేస్తున్నా, ఏది మాట్లాడుతున్నా ఒక క్షణం ఆగి
ముందు మన సంకల్పమేమిటో మనకై మనం స్పష్టం చేసుకోవాలని వాళ్లు ఆ శిక్షణ
పొడుగూతా పదే పదే చెప్పారు. సంకల్పశుద్ధి, వాళ్ళ పరిభాషలో ఇంటెన్షనాలిటీ, దాన్నే
సద్గురు, పురాతన భారతీయపరిభాషలో ఎరుక అంటున్నారు. అందుకు ఆయనిచ్చిన
ఉదాహరణ చాలా గొప్పగా ఉంది. ఈ వాక్యాలు చూడండి.
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‘ఉదాహరణకు ఆశ్రమంలో రోజువారీ జీవితంలో రెండు భోజనాలు మాత్రమే
ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఒక్క భోజనమే. ఈ ఆహారం వచ్చే సమయానికి,
సహజంగానే మీరు చాలా ఆకలితో ఉంటారు. కాని మీరు వెంటనే
తినేయకూడదు, అందరూ వచ్చి కూర్చునేదాకా వేచి ఉండాలి. అందరి
కంచాలలోకి ఆహారం వచ్చేదాకా ఆగుతారు. ధ్యానశ్లోకాన్ని వల్లిస్తారు.
అప్పుడు మెల్లగా తింటారు. ఇలా చేయాలంటే దీనికంతటికీ ఎరుక కావాలి.
మీకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు అలా వ్యవధి తీసుకోవడం, కేవలం ఆ మూడు
నాలుగు నిమిషాలు వేచి ఉండటం వ్యక్తికి బ్రహ్మాండమైన ఎరుక కల్గిస్తుంది’.

అద్భుతమైన ఈ అంతర్దృష్టిని ఈ వాక్యాలతో ఆపకుండా సద్గురు చివరికి ఇలా
ముగిస్తారు.
‘మీరు మీ జీవితంలో వివిధరకాలైన పరిస్థితుల్లో ఇలా ఎరుకను నిలుపుకుంటే
అప్పుడు మాత్రమే మీ శరీరాన్ని మీరు వదిలివెళ్లవలసిన క్షణంలో ఎరుకతో
ఉండటం మీకు శక్యమవుతుంది. లేకపోతే మీ జీవితంలో అది ఎన్నటికీ
సిద్ధించదు.’

పరస్పరవిరుద్ధాలైన ఎన్నో ఆలోచనల్తోనూ, ఉద్రేకాలతోనూ కలగాపులగ
మవుతున్న మన దైనందినజీవితంలో ఇటువంటి వాక్యాల తాజాపరిమళం
తీసుకురాగల స్వస్థత వెలకట్టలేనిది.
2013
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దేవుడితో సంభాషణ
కొత్తసంవత్సరం

ఇంకా కొద్దిరోజుల్లో రాబోతుండగానే గులాబీ పూలగుత్తిలాగా,
చామంతిమాలలాగా ఈ పుస్తకం మీ చేతుల్లోకి వచ్చింది. కాలం నీటిధారలాగా
వేళ్ళసందుల్లోంచి జారిపోతుంటే ‘మధురమైన క్షణాల్ని మర్చిపోకుండా భద్రపరిచిన’
‘తీపిగుర్తుల పేటిక’ ఈ కావ్యం. ఇందులో ‘దృశ్యరమలూ’ ఉన్నాయి, శబ్దార్థ
‘మధురిమలూ’ ఉన్నాయి. ‘ప్రకృతి ఒడిలో శిశువుగా పరవశించేవేళ కేరింతలుగా
వచ్చిన తేటగీతులి’వి. తెలుగుసాహిత్యంలోనే అపూర్వ, అతినవ్యప్రయోగం
ఇది. నిండుగా చిగిరించిన చెట్లనీడన ఒక మార్నింగ్ వాక్ లాగా, ఆకులు రాలే
హేమంతకాలంలో మీ పిల్లలతోనో, మనమలతోనో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ సాగే
సాయంకాలపునడకలాగా అనిపిస్తుంది ఈ పుస్తకం వెంబడి ప్రయాణం.
ఇందులో ఉదయాస్తమయాలున్నాయి, వసంతముంది, శరద్రాత్రులున్నాయి,
సంక్రాంతి వుంది, హిమాలయాలున్నాయి, హిమానీనదాలున్నాయి, నగరాలున్నాయి,
పల్లెటూళ్ళున్నాయి, ముగ్గులున్నాయి, ముచ్చట్లున్నాయి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా
పశుపక్ష్యాదులు, క్రిమికీటకాలూ ఉన్నాయి. చీమలు, పిచుకలు, తోక కొరికికొరికి
కుచ్చు సరిచేసుకుంటున్న ఉడతలు, బీజవ్యాప్తికోసం కించిత్ దూదికూడా పరిచి
గాల్లో సందేశాలు పంపే బూరుగలు, దారమూ, సూదీ లేకుండా ఆకులతో గూడు
అల్లే దర్జీపిట్టలు, రెపరెపలసుద్దుతో రెక్కలార్చి గాలిలో తేలే తేనెలు, గోధుమల
మెరుపుతో మెరిసే కొంగలు, కూతకూతకు మధ్య కొలిచినట్టు సమవిరామం పాటించే
నీలకంఠపిట్టలు, అడవికి కాపరిలాంటి నెమలిపిట్టలు, వెన్నముద్దల్లా కురిసిన
నందివర్ధనం పూలు, వీథిలో రత్నకంబళి పరిచినట్టుండే ధనుర్మాసపు ముగ్గులు,
ఏడురంగుల తెరచాపలెత్తిన సంక్రాంతులున్నాయిందులో. కథాసరిత్సాగరంలో
రాకుమారుడిలాగా పక్షిభాషలు తెలిసిన పండితుడీ రచయిత. ‘దండలో దారంలాగా’
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‘విశ్వమంతటా ప్రవహించే వింతశక్తి’ని స్వయంగా దర్శించిన వండర్ఈ పుస్తకం.
ఆశ్చర్యం తత్త్వశాస్త్రంగా మారుతుందంటారు. కాని ఇందులో ఆశ్చర్యం
కవిత్వంగా మారిన అద్భుతరసమే ఎక్కువ. ఈ పద్యం చూడండి:
పసిడివెన్నెల నీరెండ పరుచుకున్న
పచ్చగడ్డిలో కుంకుమ పారబోసి
పోయినారెందుకని చూడబోయినాను
ఎరుపుముఖమలు ఆరుద్రపురుగులె అవి.

ఈ కవితావాక్యం ప్రపంచంలో మహిమాన్వితకవితావాక్యాలనెన్నిటినో నా
స్మృతిలో మేల్కొల్పుతున్నదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ప్రాకృతగాథాసప్తశతి కవులు
ఇట్లాంటి కవితలు చెప్పారు. పూర్వకాలపుజపాన్ తంకాకవులు, హైకూ కవులు
ఇట్లాంటి కవితలు చెప్పారు. వాల్మీకి ఋతువర్ణనలన్నీ ఇటువంటి కవితలే. పూలల్లో
తిరిగే తుమ్మెదను తరువీథిలో తంబురా మీటుకుంటూ తిరిగే వీథిగాయకుడితో
పోల్చడం, గొడుగును విప్పి నేలలో పాతినట్టుంది మర్రిచెట్టనడం ఎంతో ఉన్నతస్థాయి
రూపకాలంకారాలు.
ఆశ్చర్యం నిజంగానే తత్త్వశాస్త్రానికి గంగోత్రి. మనిషి సమ్యక్పరిణతిపొందిన
క్షణాల్లో చూడగలిగేది ఇటువంటి దర్శనాన్నే. తన చిన్నతనంలో గదాధరుడనే ఒక
బెంగాలీ కుర్రవాడు పొలాలకు అడ్డం పడిపోతుంటే, నల్లనిమబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం
మీద తెల్లని కొంగలబారు కనబడగానే అకస్మాత్తుగా స్పృహతప్పి పడిపోయాడట.
ఆ కుర్రవాణ్ణి రామకృష్ణపరమహంసగా మార్చిన మొదటి ఆధ్యాత్మికానుభవం
అదే. తన చిన్నతనంలో కలకత్తాలో ఇంటి మేడమీద సూర్యోదయవేళ ఏటవాలుగా
పడ్డ తొలిసంజవెలుతురులోనే తనకి మొదటిసారిగా భగవంతుడి దర్శనమైందని
టాగోర్ స్వయంగా రాసుకున్నాడు. ‘పరమపురుషస్వరూపాన్ని చూడాలనుకుంటే
హిమాలయసానువులమీద గొర్రెల్ని చూడు, మెరుపుని చూడు, తామరపువ్వునిచూడు,
ఆరుద్రపురుగుల్ని చూ’డని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు ఉద్ఘోషిస్తోంది. తనలోంచి
దారాలు పేనుకుంటున్న సాలెపురుగుని చూసినప్పుడు ఉపనిషత్కారుడికి బ్రహ్మవిద్య
బోధపడిందని ముండకోపనిషత్తు సాక్ష్యమిస్తోంది. చీమనుంచి ఏనుగుదాకా,
తేటినుంచి లేడిదాకా తనకు 24 మంది గురువులున్నారని దత్తాత్రేయులు
చెప్పుకున్న విషయం మనకు తెలిసిందే. తన చుట్టూ ఉండే చెట్లు, పిచుకలు,
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చిలుకలు తననెటువంటి తపోభూమికలోకి తీసుకుపోతున్నాయో జిడ్డు కృష్ణమూర్తి
తన నోట్బుక్లో సవివరంగా రాసిపెట్టుకున్నాడు. ఇక రమణాశ్రమవిశేషాలు
చదివినవాళ్ళకి, ‘భగవాన్ పాదాలముందు దివాన్’గా బతికిన చలంగారు రాసిన
‘బుజ్జిగాడు’ చదివినవాళ్ళకి, ‘ఈశావాస్యమిదం సర్వం’ అనే మాట రోజువారీ
జీవితంలో నిరూపణకు తెచ్చుకోవడమెలానో తెలుస్తుంది.
గిడుగు రాజేశ్వరరావుగారు చూసి, మనకు చూపించిన ఈ చిన్నిచిన్ని అందాల
వెనక, ఆశ్చర్యాలవెనక ఆయన మనసుపొందిన వికాసం మనకి అడుగడుగునా
కనిపిస్తుంది. ‘ధౌలాకువా’ కంటొన్మెంట్లో పొద్దున్న, సాయంకాలం చెట్లనీడన,
వెలుతురుతీగల్ని ఏరుకుంటూ ఉడతల్తో, మిడతల్తో మాటాడుకుంటూ ఈ మనిషి
భగవంతుడితో సంభాషణ చేసాడని నాకు తెలుస్తోంది. పుస్తకం పూర్తయ్యేటప్పటికి
మీకూ తెలుస్తుంది.
2012
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అవధూత గీత
‘ఆప్తచైతన్య’గా ప్రసిద్ధి చెందిన దొడ్లంకి వెంకటరావు కవి, చిత్రకారుడు, పిల్లల

ప్రేమికుడు, అన్నిటికన్నా మెహెర్ చరణాలముందు మోకరిల్లినవాడు. సహజంగానే
ఉపాధ్యాయుల హృదయాలు చాలా విశాలంగా ఉంటాయి. ఇక ఆ ఉపాధ్యాయుడు
కళాకారుడు కూడా అయితే చెప్పవలసిందేముంది? ఆ కళాకారుడు ‘ధూళిగా మారే’
‘ప్రేమ పథికుడు’ కూడా అయితే ఆ జీవితం నిత్యం దీపం వెలిగే కోవెలనే కదా!
ఇప్పుడు ఈ ‘కవితాధ్యానం’ చేతుల్లోకి తీసుకోగానే మనమట్లాంటి ఒక
మందిరంలో అడుగుపెట్టినట్టు అనుభూతి చెందుతాం. అసలు కవిత, ధ్యానం రెండూ
ఒకటే, ‘కవితాధ్యానం’ ఒకరకంగా పునరుక్తి పదమే. కాని అర్థవంతం కాకపోతే కవి
ప్రయోగించడు కదా! పుస్తకం ఒక పఠనం ముగించేటప్పటికి నాకేమనిపించిందంటే,
ఇది కవిత ద్వారా చేసిన ధ్యానమని.
ధ్యానమంటేనే, మరే విషయం మీదా మనసు పోకుండా, ఒకే అంశం మీద
మనసుని లగ్నం చెయ్యడం కదా. అది నేరుగా జరగవలసిందే కదా. మధ్యలో
కవిత్వమెందుకు?
ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయమనిపించింది. దీని వెనక ఎంతో
యోగశాస్త్రముందేమో కూడా. కాని, అనాది కాలంనుంచీ భక్తికవులు చేస్తూ వచ్చింది
ఇదే కదా. ఒక చోట తుకారాముడిట్లా అంటాడు:
‘తుకా అడిగేదొక్కటే, ఏదో ఒకటి మాటాడు నాతో
అప్పుడు ఈ కవిత కూడా ఏదో ఒకటి మాటాడుతుంది.’
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కవిత మనకి అద్దం లాంటిది. అద్దం నిశ్చయాత్మకతకు చిహ్నం.
మనమున్నామని మనకు ధైర్యం చెప్తుంది. కవిత కూడా అంతే. మన అంతరంగ
ప్రయాణానికి అదొక అక్షరసంకేతం.
నిజమైన సాధకుడికి జీవితమంతా తనకీ, దేవుడికీ మధ్య ఎడతెగని ఒక
సంభాషణ. కొందరు సాధకులు తాము నిత్యం దేవుడి ముందు ప్రసంగిస్తూ,
సంకీర్తన చేస్తూంటారు, అన్నమయ్య లాగా. కొందరు దేవుడి ప్రసంగాన్ని మౌనంగా
వింటూ ఉంటారు, రామకృష్ణపరమహంసలాగా, రమణమహర్షి లాగా. కాని
చాలామంది సాధకులకి అది తమకీ, దేవుడికీ మధ్య సంభాషణ. తమ మాటలు
దేవుడు వింటున్నాడనీ, తాము దేవుడి మాటలు వింటున్నామనీ, తమని తాము గిల్లి
చూసుకున్నట్టుగా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కవిత్వం చెప్తుంటారు.
ఈ కవితాధ్యానం కూడా అట్లాంటి సంభాషణ. అన్ని సంభాషణల్లోలానే
ఇందులో కూడా కొంత కలకలం, కొంత కలవరం, చివరికి ఆ కల వరంగా
మారేదాకా ‘నీవు చెప్పేదంతా గందరగోళంగా కనిపిస్తాది నాకు
పరీక్ష పెట్టేవాడే తట్టుకునే శక్తినిస్తాడంటావు
పరీక్ష ఎందుకో, తట్టుకుని నిలబడ్డవెందుకో
నేనెంత తలబద్దలు కొట్టుకున్నా అర్థం కాదు
కలగనడమెందుకొ, ఆ కలను బాధల ఒత్తులతో చెరపటమెందుకో?’

మామూలుగా ధ్యానం మౌనవ్యాసంగం. కాని కవితాధ్యానం కాబట్టి నాదమూ,
రాగమూ, అనురాగమూ తప్పనిసరి. కాని ఆ ప్రయాణం దారితీసేది చివరికి మౌనానికే.
మౌనం నుంచి మౌనానికి చేసే ఈ ప్రయాణంలో సాధకుల మానసికావస్థలన్నీ
గోచరమవుతున్నాయి కాబట్టి, ఈ కవిత్వం మనకొక సాధకుడు అయాచితంగా తన
ఆత్మరహస్యాన్ని విప్పి చెప్పినట్టుంది.
ఒక సూఫీకీ, ఈశ్వరుడికీ మధ్య అనుబంధం మూడుదశల్లో బలపడుతుందని
ఒక సూఫీసాధువు చెప్పాడు. అందులో మొదటిదశలో సూఫీకీ, ఈశ్వరుడికీ మధ్య
ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆయన ఒక క్లయింటుకీ, అతడి లాయరుకీ మధ్య ఉండే
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సంబంధంతో పోల్చాడు. ఆ క్లయింటు తన లాయరుతో మొత్తం మొరపెట్టుకుంటాడు.
ఏ చిన్న వివరం, రహస్యం, విశేషం ఏదీ అతణ్ణుంచి దాచడు.
‘ప్రియమైన తండ్రికి,
ఆ ఒక్కటీ నీకు చెప్పేశాక
ఇంక నా దగ్గర ఏవీ మిగల్లేదు
నావన్నీ నువ్వు లాక్కుంటావని
ముందస్తుగా నన్ను హెచ్చరించిన నీకు
నా కృతజ్ఞతలనెలా తెలుపుకోవాలో నాకు తెలీదు.’

అనే మాటలు ఆ దశకి చెందినవే.
రెండవ దశలో, సాధకుడికీ, ఈశ్వరుడికీ మధ్య అనుబంధం పసిపాపకీ, తల్లికీ
మధ్య ఉండే హృదయబంధం. పసిపాప ఒక క్లయింటులాగా ఏదీ చెప్పుకోలేదు.
అసలు మాట్లాడనే లేదు. తన సంతోషం, దుఃఖం ఏదైనా సరే, గుక్క పట్టి ఏడుస్తుంది.
ఆ బాధ ఏమిటో ఆ తల్లికే తెలుస్తుంది, ఆ రోదన వినగానే, ఆ తల్లి పరుగు పరుగున
వచ్చి ఆ బిడ్డను ఎదకు హత్తుకుంటుంది.
‘నేనెవరిమీద కేకలేస్తున్నాను?
నీ మీదేకదా!
నేనెవరిని కావలించుకుంటున్నాను?
నిన్నే కదా!
నా చుట్టూ నువ్వు తప్ప
వేరే ఎవరున్నారు?
నువ్వు కోపించడం చూసాను
నువ్వు ద్వేషించడం చూసాను
నువ్వు లాలించడం చూసాను
నువ్వు ప్రేమించడం చూసాను
నువ్వు మథనపడటం చూసాను
నువ్వు దుఃఖించడమూ చూసాను
నువ్వు పీకలు కోయడమూ చూసాను
నువ్వు నీ కుత్తుకను కత్తికి బలివ్వడమూ చూశాను
నువ్వు మోసగించడం చూసాను
నువ్వు మేల్కొల్పటమూ చూసాను’
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అట్లాంటి రోదన.
ఇక చివరి దశలో, సాధకుడికీ, ఈశ్వరుడికీ మధ్య ఉండే అనుబంధం ఒక
మాసిన వస్త్రానికీ, ఒక రజకస్త్రీకీ మధ్య ఉండే సంబంధం లాంటిదట. ఆ మాసిన
గుడ్డ కనీసం ఏడవను కూడా ఏడవదు. తనని తాను ఆ రజకస్త్రీ హస్తాలకు మౌనంగా
సమర్పించుకుంటుంది. తన మురికి వదిలేదాకా, ఆ హస్తాలు తనని బండకేసి
బాదుతుంటే, వళ్ళప్పగించేస్తుంది.
‘కొట్టేది నువ్వే!
కౌగలించుకునేది నువ్వే!’

అనే మాటలు అప్పుడే వస్తాయి.
ఆప్తచైతన్య ఈ మూడు దశలూ దాటాడు అనటానికి, ఈ కవిత్వం ఒక
ఆనవాలు. కనుకనే ఇట్లా అంటున్నాడు:
‘నా దృష్టి ఇప్పుడు దేనిమీదా లేదు
సూర్యుని మీదా లేదు
సుందరమైన ప్రకృతిమీదా లేదు.
భ్రమరఝంకారానికీ, ఝుమ్మన్న ఈగల శబ్దానికీ
తేడా నాకు తెలియడం లేదు
స్త్రీ వక్షానికీ, శరాఘాతానికీ తేడా నాకు తెలియడం లేదు.’

ఎట్లాంటి కవిత ఇది! నేను చదివిన అత్యున్నత ఆధ్యాత్మికసాహిత్యానికి సరితూగే
వాక్యాలివి, ఇంకా వినండి:
‘నా దృష్టి ఇప్పుడు సంతోషం మీదా లేదు
సంకటస్థితి మీదా లేదు
మలయమారుతానికీ, మండే జ్వాలకీ
తేడా నాకు తెలియడం లేదు
వలపులు విసిరే నవ్వుకీ, వల విసిరే జాలరికీ
తేడా నాకు తెలియడం లేదు.
నా దృష్టి ఇప్పుడు కలమీదా, వాస్తవం మీదా లేదు
పగటికీ, రాత్రికీ తేడా నాకు తెలియడం లేదు
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వగలకీ, పగలకీ తేడా నాకు తెలియడం లేదు
నా దృష్టి ఇప్పుడు నవ్వుల పడవ మీదా లేదు
కెవ్వుమన్న ఏడ్పుల పాడె మీదా లేదు
పలకరింపులకీ, పరనిందలకీ తేడా నాకు తెలియడం లేదు
తీయని మాటలకి, తేనె పూసిన కత్తులకీ తేడా నాకు తెలియడం లేదు
నా దృష్టి ఇప్పుడు సముద్రం మీద గాని, అలలమీదగానీ
నురుగుమీదగానీ, బుడగమీద గానీ లేదు
నీ మీదే ఉంది!
ఒక్క నీ మీదే ఉంది!

మన కాలంలో మన మధ్య సంచరిస్తున్న మన మిత్రుడొకరు రాసిన అవధూతగీత
ఇది. ఇతడూ, నేనూ కలిసి కొన్నాళ్ళు ఒకచోట పనిచేసామని తలచుకుంటే, నన్ను
నేను అభినందించుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాను.
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సువర్ణాభరణం
‘గిరాం మూర్తి ఇటీవలి మా ఇన్స్పిరేషన్’ అన్న మహాకవి శ్రీ శ్రీ మాటలకి కాలదోషం

లేదు. వ్యాహారికభాషా ఉద్యమనిర్మాతగా తెలుగుసాహిత్యంలో సుప్రతిష్ఠుడైన గిడుగు
వెంకట రామ్మూర్తి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ భాషాశాస్త్రవేత్తల్లో మాత్రమే కాక, తొలితరం
ఆదివాసిభాషాశాస్త్రవేత్తల్లో ఒకడుగా, అగ్రగణ్యుడైన తులనాత్మకభాషావేత్తగా
కూడా గుర్తింపు పొందుతున్నాడు. మానవశాస్త్రం (యాంత్రొపాలజి) అనే పదం
భారతదేశానికింకా పరిచయం కాకముందే, సుశిక్షితుడైన మానవశాస్త్రవేత్తలాగా
కృషి చేసాడు. ‘మాస్ ఎడ్యుకేషన్’ అనే పదం భారతీయవిద్యారంగానికి ఒక
ఆదర్శంగా, లక్ష్యంగా మారకముందే ఆదివాసుల విద్య గురించి ఆవేదన చెందడమే
కాక, గిరిజనభాషలో వాచకాలు రూపొందించి, మాతృభాషలో విద్యాబోధన చేసిన
తొలివిద్యావేత్త కూడా. సవరభాషానిఘంటు నిర్మాతగా మాత్రమే కాక, అంతర్జాతీయ
ధ్వనిలిపిని వాడిన కీర్తి కూడా ఆయన సొంతం చేసుకున్నాడు.
గిడుగు గురించి ఇంతదాకా వెలువడ్డ పుస్తకాలన్నీ ఆయన జీవితవిశేషాలు
ప్రధానంగా వెలువడ్డాయి. కానీ ఈ రచన ‘గిరాం మూర్తి’ గిడుగు రచనలను ఇప్పటి
పాఠకులకి సంగ్రహంగానే అయినప్పటికీ, సాకల్యంగా పరిచయం చేస్తున్నది.
డా. ఉపాధ్యాయుల అప్పల నరసింహమూర్తి సమకాలిక తెలుగు
సాహిత్యవిమర్శకుల్లో అగ్రగణ్యులు, తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ ప్రజ్ఞామూర్తి.
క్షేమేంద్రుడి ఔచిత్యాన్ని పింగళిసూరన కవిత్వానికి వర్తింపచేస్తూ చేసిన డాక్టొరల్
పరిశోధనతో మొదలుపెట్టి, గురజాడ, రాయప్రోలు, విశ్వనాథ, నారాయణబాబు
వంటి కవుల పైనా, చాసోవంటి కథాశిల్పి పైనా చేసిన పరిశోధనలతో తెలుగు
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సాహిత్య విమర్శను సుసంపన్నం చేసారు. ఆయన వెలువరించిన బృహద్గ్రంథాలు‘కన్యాశుల్కం:19వ శతాబ్ది ఆధునిక భారతీయనాటకాలు’, ‘తెలుగు వచనశైలి’
తెలుగు సాహిత్యవిమర్శకు ఆయన అందించిన అద్వితీయమైన ఉపాదానాలు.
ఇప్పుడు ఈ ‘గిరాం మూర్తి’ రచన ద్వారా ఆయన తెలుగు భాషామతల్లికి
మరొక సువర్ణాభరణం సమకూరుస్తున్నారు.
2014
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ఒకడు నడిచిన దారి
సుమనశ్రీగా ప్రసిద్ధుడైన డా. చెళ్లపిళ్ల కామేశ్వరరావు కవిత్వం పైన, కవితాప్రయాణం

పైనా ఇన్నాళ్లకు ఒక సమగ్ర పరిశీలన వస్తున్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది.
ఈ పుస్తకానికి నన్ను ముందుమాట రాయమని అడిగినప్పుడు నన్ను చాలా
ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే, నా కవిత్వంపైన ఎవరైనా
ఇట్లాంటి పరిశీలన చేసి దానికి నన్ను ముందుమాట రాయమంటే నేనెటువంటి
విచికిత్సకు లోనవుతానో దాదాపు అట్లాంటిదే ఈ పుస్తకం విషయంలో కూడా నేను
ఎదుర్కొన్నాను. ఇది సుమనశ్రీ కవిత్వానికీ, కవిత్వవిషయానికీ, కవిత్వశైలికీ మాత్రమే
సంబంధించిన విషయం కాదు. దాదాపుగా 70ల్లో, 80ల్లో కవిత్వం రాయడం
మొదలుపెట్టిన కవులందరికీ సంబంధించిన విషయం. కాబట్టి ఆ ఆలోచనల్నే
కొన్నిటిని ఇక్కడ పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను.

2

సాధారణంగా ఎవరైనా యువకుడు కవిత్వం రాయడం మొదలుపెడుతున్నప్పుడు,

ఏదో ఒక విషయం గురించి తనకు తోచిన భావాలేవో సూటిగా, అమాయకంగా ఒక
కవితగా రాసి మనకి చూపించినప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాలో తెలియదు. ఎందుకంటే,
అక్కడ ఆ యువకుడికి ఏది స్ఫురించిందో, దేన్ని హృదయపూర్వకంగా భావిస్తున్నాడో
దాన్నే కాగితం మీద పెట్టి మనకి చూపిస్తున్నాడు. అందులో అభివ్యక్తి తాలూకు
నిజాయితీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ భావాలతో ఏకీభవించకుండా ఉండలేం.
అతడట్లా తన భావాల్ని పంచుకుంటున్నందుకు అతణ్ణి అభినందించకుండా కూడా
ఉండలేం. కాని దాన్ని మనం సరాసరి కవిత అనలేం. భావాలు కవితగా మారాలంటే
మరింకేదో జరగాలని మనకి తెలుస్తుంటుంది. ఏం చేస్తే ఆ యువకుడు తన భావాల్ని
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కవితగా చూపించగలుగుతాడు? దీనికి ప్రాచీన ఆలంకారికులు మూడు మార్గాలు
చెప్పారు. ఒకటి, ఆ యువకుడికి కలిగిన అనుభూతిలో లేదా భావనలోనే మౌలికంగా
మనల్ని ముగ్ధుల్ని చేసే ఒక వెలుగు ఏదో ఉండాలి. ఆ వెలుగు కూడా కొత్తదనానికి
సంబంధించినదై ఉండాలి. దాన్ని వారు ‘ప్రతిభ’ అన్నారు. ఇక రెండవది, ఆ
యువకుడు తన పూర్వకవిత్వాల్నీ, తన సమకాలీన కవిత్వాల్నీ నిశితంగానూ,
గాఢంగానూ అధ్యయనం చేస్తూఉండాలి. వివిధ అభివ్యక్తి ధోరణులతో అతడికి
అపారమైన పరిచయముండాలి. వాటి ప్రభావానికి తాను లోనుకాగలగాలి, అదే
సమయంలో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పక్కకు తోసేస్తూ బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తూ
ఉండాలి. దీన్ని ఆలంకారికులు ‘వ్యుత్పత్తి’ అన్నారు. కాని కేవలం ప్రతిభ, కేవలం
వ్యుత్పత్తి ఒక భావుకుడిని కవిగా మార్చలేవు. అందుకు నిరంతర ‘అభ్యాసం’ కూడా
ఉండాలన్నారు వారు.
ఒక యువకుడిగా నేను కవితారచనకు పూనుకున్నప్పుడుకూడా నాకు చాలా
సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అన్నిటికన్నా పెద్ద సమస్య నేను రాయాలనుకున్నది
ఒకటైతే, నేను రాస్తున్నది మరొకటి కావటం. అంటే నాలో చెలరేగుతున్న ఒక భావాన్ని
ఒక కవితగా మార్చడంలో నా వ్యుత్పత్తి నాకెంతమాత్రం సహకరించకపోవడం.
నాలో కలుగుతున్న ఆ భావాలు నా ప్రతిభనుంచే ప్రభవిస్తున్నాయని నాకు నమ్మకం
కుదరకపోవడం. బహుశా ఈ ఆత్మసంశయం, ఇదే ప్రతి ఆధునిక కవినీ, కళాకారుణ్ణీ
వేధించే సమస్య అనుకుంటాను. నేను ఇరవైఏళ్ల వయస్సులో రాజమండ్రిలో
గోదావరి ఒడ్డున తిరుగుతున్నప్పుడు, నాకు మా ఊరుచుట్టూ వికసించే అడవులూ,
వసంతకాలపు పాలపూలూ, గంగాలమ్మ పండుగా గుర్తొచ్చేవి. నేను వాటినే
కవితగా రాయాలని పూనుకుంటే నా మిత్రులు నేనింకా భావకవిత్వపు ఛాయల్లోనే
సంచరిస్తున్నానని ఈసడించేవారు. నేను దేన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నానో, చిత్రిస్తున్నానో
ఆ అరణ్యసౌందర్యం నేను కళ్లారా చూసింది, నాకు వాస్తవం. కాని నా రాజమండ్రి
మిత్రులెవ్వరికీ అటువంటి ఒక సౌందర్యసందర్శనమే లభించలేదు కాబట్టి వాళ్లు దాన్ని
కాల్పనికకవిత్వంగా భావిస్తున్నారని తెలుస్తుండేది. ఆ మాటకొస్తే అసలు తెలుగులో
భావకవిత్వంలోకానీ, ఆ తరువాత కానీ అరణ్యసౌందర్యాన్ని చిత్రించినవాడే లేడు.
కానీ నా మిత్రులకి సౌందర్యస్ఫూర్తి కలిగించే కవిత్వాన్ని దేన్నైనా భావకవిత్వంగా
పోల్చుకోవటం అలవాటయింది కాబట్టి, నా కవిత్వంలో కనిపించే సౌందర్యం వాళ్లకి
భావకవిత్వంగా కనిపించింది.
సాహిత్యసంస్కారం

363

ఈ పరిస్థితి నెమ్మదినెమ్మదిగా నాకో విషయాన్ని తెలియబరిచింది. అదేమంటే
ప్రతి కవీ తన అనుభూతిని బయటకు ప్రకటించేటప్పుడు తన సమకాలీన సమాజం
తాలూకు భాషతో, భావజాలంతో, ప్రాపంచికదృక్పథంతో పెద్దపోరాటమే చెయ్యవలసి
ఉంటుందని. ‘బయటసమాజం’ అంటున్నప్పుడు నీ చుట్టూ ఉండే మొత్తం సమాజం
మాత్రమే కాదు, అందులో మళ్లా తరతమ భేదాలుంటాయి. అసంఖ్యాకులైన
మనుషులకి, అంటే మన అనుభూతికి దూరంగా ఉండేవాళ్లకి వాళ్ల అవసరాలు వేరు.
వాళ్లకోసం నువ్వు కవిత్వం రాయవు. ఇక నీ చుట్టూ ఉండే పాఠకవర్గంలో కూడా
అందరికీ నీ పట్ల సహృదయత ఉండే అవకాశం ఉండదు. వాళ్లకోసం కూడా నువ్వు
రాయవు. కాని నీ చుట్టూ ఉండే కొద్దిమంది, నీలాగే కవిత్వం చదువుతూ, కవితాసాధన
చేసేవాళ్లుంటారు. వాళ్లకోసం కూడా నువ్వు కవిత్వం రాయకపోయినప్పటికీ నీ కవితా
సాధన పైన వాళ్ల అభిప్రాయాల ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంటుంది. నీ కవితారచన
పట్ల నీ నమ్మకాల్నీ, అపనమ్మకాల్నీ బలపరిచేది వాళ్లే. వాళ్లంతా కొన్ని ఉమ్మడి
నమ్మకాలతో నీ చుట్టూ సంచరిస్తూ ఉంటారు. దాదాపుగా తమ ఉమ్మడి నమ్మకాల్నే
వాళ్లు ఆ కాలం తాలూకు యుగధర్మంగా భ్రమింపచేస్తుంటారు. వాళ్లు యుగధర్మంగా
భ్రమింపచేస్తున్న దాన్ని నువ్వు నమ్మకపోతే దాన్నెట్లా ప్రతిఘటించడం, ఆ ప్రతిఘటనని
ఎట్లా ప్రకటించడమన్నదే ఒక కవిగా నువ్వు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్య.
నిజానికి సాహిత్యానికి ఒక యుగధర్మం ఉంటుందా? ప్రతీ దేశానికీ, ప్రతి
జాతికీ తనదైన ఒక జీవలక్షణముంటుందనీ, ఆయా కాలాల్ని బట్టి ఆ జీవలక్షణం
వ్యక్తమవుతూ ఉంటుందనీ సాహిత్యకళావిమర్శకులు అంటూంటారు. ఆఫ్రికాలో
ఆదివాసితెగల దారుశిల్పాలకీ, ప్రాచీనచీనాలో పట్టువస్త్రాల మీద సులలితంగా
చిత్రించిన చిత్రలేఖనాలకీ మధ్య పోల్చలేనంత తేడా ఉండడానికి ఆ జీవలక్షణం, ఆ
యుగధర్మమే కారణం. నిజమే, కాని ఒకే యుగంలో ఒకే జాతిలో వర్ధిల్లిన వివిధకవుల్లో
ఎంతమంది ఆ యుగధర్మానికి అనుగుణంగా కవిత చెప్పారని నిశితంగా పరిశీలిస్తే
మాత్రం, ఆ విషయాన్ని నిర్ధారించడం నిజంగా కష్టం. ఒకే కాలంలో అనేక అత్యున్నత
కవితాకృతులు ప్రభవించినప్పుడు, ఏ కారణం వల్ల వాటిలో ఒక కృతి మాత్రమే
తక్కినకృతుల కన్నా అత్యున్నతమైనదిగా గుర్తింపబడుతోందని ప్రశ్నించుకుంటే,
దానికి కారణం ఆ కృతి చూపిస్తున్న యుగధర్మంలో కాక, ఆ కృతి ఆ యుగధర్మాన్ని
ధిక్కరించడంలో కనిపిస్తుందని కూడా చెప్పవలసివుంటుంది. ఉదాహరణకి,
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ప్రబంధసాహిత్యాన్నే తీసుకోండి, ఆ కాలంలో వచ్చిన ప్రబంధాలన్నిటిలో,
కృష్ణదేవరాయల కాలంనాటి యుగధర్మాన్ని అన్నింటికన్నా ప్రస్ఫుటంగా
ప్రతిబింబించిన కావ్యం పారిజాతాపహరణమేనేమో! కాని ప్రబంధసాహిత్యంలో
అత్యున్నతకావ్యంగా మనుచరిత్ర గుర్తింపు పొందడానికి కారణం ఆ కవి తన
కాలంనాటి యుగధర్మంతో నేరుగా తలపడి దాన్ని ధిక్కరించడమేనేమో! కాని ఈ రోజు
మనం ప్రబంధసాహిత్యయుగాన్ని ప్రతిబింబించే లక్షణాలుగా మనుచరిత్రలోనూ,
పారిజాతాపహరణంలోనూ కూడా చూసేవి పద్యనిర్మాణానికి సంబంధించినవే తప్ప,
ఆ భావజాలానికి సంబంధించినవి కానేకావు.
మనం జీవిస్తున్న కాలంకన్నా సుదూరకాలంలో వికసించిన కృతులపట్లా, మనం
జీవిస్తున్న దేశానికి సుదూరంగా ఉన్న దేశంలో వికసించిన కృతులపట్లా ఇటువంటి
స్పష్టతను సాధించగలం కాని, మన కాలంలో మన మధ్యలో వికసిస్తున్న కృతులపట్ల
మనమింత నిర్మమత్వంతో అంచనా వేసుకోలేం. అందువల్ల మన కవితాసాధనలో
మనకెదురయ్యే అతి పెద్ద సమస్య మన కవితారచనావేళ యుగధర్మంగా నలుగురూ
మాట్లాడుతున్నదీ, మనకు అంతరంగంలో స్ఫురిస్తున్నదీ ఒకటేనా అన్నదే. ఒకవేళ
నలుగురూ మాట్లాడుతున్న యుగధర్మం, నీ అంతరాత్మ నీకు చెప్తున్న సందేశం
ఒకటి కాకపోతే ఏం చేయాలి? అప్పుడు నువ్వు రాస్తున్నదాన్ని ఎవరూ కవిత్వంగా
అంగీకరించరు. తమ నమ్మకాలతో లేదా భ్రమలతో నువ్వు ఏకీభవించనంత కాలం
నీతో కూడా నలుగురూ ఏకీభవించరు. అదొకరకమైన ఏకాంతం. మామూలుగా
అటువంటి ఏకాంతం నుంచి బయటపడాలంటే, బైరాగి చెప్పినట్లుగా మూడు
మార్గాలు, ‘పలాయనం, ఆత్మహననం, కృత్రిమశక్తుల పూజనం’. ఈ మూడూ
చేయకుండా ఉండాలంటే, నువ్వు మనిషిగా జీవించాలంటే, నీ అంతరాత్మ చెప్తున్నట్టే
కవిత రాస్తూండడం వినా మరోమార్గం లేదు. ప్రాచీన ఆలంకారికులు అభ్యాసానికి
పెద్దపీట వేయడానికి కారణం బహుశా ఇదే అనుకుంటాను.
నువ్వట్లా కవితాసాధన కొనసాగిస్తుండగా, ఒక్కొక్కప్పుడు ఆశ్చర్యంగా నీ
చుట్టూ ఉన్నవాళ్లలో కాక, మరెవరో ఎక్కడో నీలానే కవితాసాధన చేస్తున్నవాళ్లు
నీకు తారసపడతారు. వాళ్లు కూడా నీలానే ‘యుగధర్మా’నికి ఎదురీదుతూ
ఉంటారు. అందుకనే, సుమనశ్రీ కవిత్వం చూడగానే నాకు నైతికంగా గొప్ప మద్దతు
దొరికినట్టనిపించింది.
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సుమనశ్రీని చూడకముందే నేనాయన కవిత్వం చదివాను. ముఖ్యంగా ఆధునిక

తొలి కవిత్వం పైనా, ఆధునిక మహాకావ్యాలపైనా ఆయన అప్పుడప్పుడూ రాస్తూ
వచ్చిన వ్యాసాలు చదివాను. అవి చదివినప్పుడు ఆయన కూడా, నాకులానే, సమకాలీన
భావజాలపు ఉక్కుకౌగిలినుంచి బయటపడ్డానికి ప్రయత్నిస్తున్నవాడిలాగా కనబడ్డాడు.
మరొక విషయం, ఆయన ఆధునిక ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి కవుల్ని అప్పటికే బాగా చదివి
ఉన్నాడు. ఎంత బాగా చదివాడంటే, కొందరు ప్రసిద్ధ ఆధునిక తెలుగుకవులు
ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచికావ్యాలనుంచి వాక్యాలకు వాక్యాలు ఎట్లా దొంగిలించారో కూడా
పసిగట్టేటంత బాగా. కవిత్వంతోపాటు, న్యూ క్రిటిసిజంతో కూడా బాగా పరిచయం
పెంచుకున్నాడు. ఇది 80ల తొలినాటి సంగతి.
నేను సుమనశ్రీని మొదటిసారి చూసింది 90ల మొదట్లో, సి.వి. కృష్ణారావుగారి
‘అవిశ్రాంతం’ పుస్తకావిష్కరణ సందర్భంగా. ఆయన్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడు
నాకు ఆయన చాలాకాలంగా తెలిసినవాడిలానే అనిపించాడు. ఆయనతో
వీలైనన్నిసార్లు కలిసి కవిత్వం గురించీ, కవితాలక్షణాలు గురించీ సుదీర్ఘంగా
చర్చించాలనిపించింది. 95-97 మధ్యకాలంలో నేను హైద్రాబాదులో ఉన్నప్పుడు
ఆ అవకాశాలు చాలానే లభించాయి. ‘నెల నెలా వెన్నెల’ కేంద్రంగా మేమెన్నోసార్లు
ఎన్నో విషయాలమీద చాలా వివరంగా, సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుకున్నాం. అప్పటికి
సుమనశ్రీ ఆధునిక సాహిత్యఅధ్యయనం దాటి, ఆధునికానంతరధోరణుల్ని
తీవ్రంగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాడు. అప్పటికి తెలుగులో ఆధునికానంతర
భావజాలం గురించి మాట్లాడుతున్నవాళ్లు మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారేమో.
కాని ఆ భావధోరణుల నేపథ్యంలో తెలుగుకవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి
గాఢంగా ప్రయత్నించినవాడు మాత్రం సుమనశ్రీనే. బహుశా ఆయనకీ, నాకూ
కూడా ఆ విషయంలో గురుస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి వడలి మందేశ్వరరావు గారు.
మందేశ్వరరావు గారు పాశ్చాత్య సాహిత్యసిద్ధాంతాల్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన
విమర్శకులు. తన అధ్యయనాన్ని అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్టుగా నలుగురికీ
పంచగలిగిన వ్యక్తి. నేనూ, సుమనశ్రీ ఆధునికానంతర సాహిత్యధోరణులపట్ల చేపట్టిన
చర్చలకి మందేశ్వరరావుగారు పరిష్కర్త. మేమిద్దరం కలిసి ఆయనను రెండుసార్లు
ఇంటర్వ్యూ చేశాం కూడా.
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సుమనశ్రీ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఇలా ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటాను.
ఒకవేళ నాకు సుమనశ్రీ పరిచయం కాకపోయుంటే ఏమై ఉండేది? బహుశా నా
సాహిత్యఅధ్యయనానికి చెప్పుకోదగ్గ కొరత ఏర్పడి ఉండేదనుకుంటాను. ఇంకా
ఆధునికకవిత్వావరణలోనే సంచరిస్తున్న నాకు ఆధునికానంతర సాహిత్యానికి
ప్రయాణించడం అంత త్వరగా సాధ్యమై ఉండేది కాదనుకుంటాను. ముఖ్యంగా
ఆధునిక తెలుగుసాహిత్యంలో యుగధర్మంగా భావించబడుతున్న భావజాలంలో
ఉన్న లోటుపాట్లను అంత నిశితంగా చూడగలిగి ఉండేవాణ్ణి కాననుకుంటాను.
అందుకనే ఆయన రాసిన ‘విమర్శ ఒక అన్వేషణ’ (1999) కు ముందుమాట
రాస్తూ ‘నిజానికి పోస్ట్మాడర్న్జీవితసత్యాలకి మనల్ని చేరువగా తీసుకుపోవటానికి
తక్కిన మన సమకాలీన భావుకులందరికన్నా ముందే ప్రయత్నించడంలోనే సుమనశ్రీ
కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది. ఆధునికానంతరజీవితం గురించి మనకు కలిగిస్తూ
వచ్చిన అవగాహన మనకి సుమనశ్రీతో సాన్నిహిత్యం వల్ల మరింత బలపడిందనే
నేననుకుంటాను’ అని రాశాను.

4

మన

ఆధునికచేతన పాశ్చాత్యచేతన వల్ల గాఢంగా ప్రభావితమైన విషయం
అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఆధునిక పాశ్చాత్యసాహిత్యంలో, కళలో, తత్త్వశాస్త్రంలో
సంభవించిన పరిణామాలకీ, తెలుగుసాహిత్యంలో సంభవిస్తున్న పరిణామాలకీ
మధ్య ఒక తేడా ఉంది. పాశ్చాత్యసమాజంలో యుగధర్మాన్ని వ్యక్తి ధిక్కరిస్తే అది ఒక
ఉద్యమం. కాగా, భారతదేశంలో, తెలుగుసాహిత్యంలో యుగధర్మాన్ని సమూహాలు
ధిక్కరిస్తే అది ఒక ఉద్యమం. పాశ్చాత్యసమాజంలో కళలో, సాహిత్యంలో
సంభవించిన ఉద్యమాలు వ్యక్తిప్రధానాలు. భారతదేశంలో సంభవించిన ఉద్యమాలు
సమూహప్రధానాలు. కాబట్టి భారతదేశంలో ‘వ్యక్తి’కి, పాశ్చాత్యసమాజంలో ‘వ్యక్తి’
కన్నా మరొక అదనపుబాధ్యత తప్పనిసరి. పాశ్చాత్యసమాజంలో వ్యక్తి తన కాలంనాటి
సామాజికయుగధర్మాన్ని ధిక్కరిస్తే సరిపోతుంది. కాని ఈ దేశంలో, ఈ సమాజంలో
‘వ్యక్తి’ తన కాలంనాటి సామాజికయుగధర్మంతోపాటు, తన కాలంలో బలంగా
పోరాడుతున్న సమూహాల భావజాలంతో కూడా తలపడవలసి ఉంటుంది. అలా
తలపడడంలో అతడు ఏకకాలంలో రెండు విధాలుగా స్పందించవలసి ఉంటుంది.
ఒకటి, ఆ సమూహాలు తన కాలంనాటి సామాజికయుగధర్మంతో తలపడుతున్నాయి
సాహిత్యసంస్కారం
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కాబట్టి, వాటితో చాలా అంశాల్లో ఏకీభవిస్తూ వాటి ప్రయత్నాలకు మద్దతు
పలుకుతుండడం. రెండవది, అదే సమయంలో ఆయా సమూహాలు ప్రతిపాదిస్తున్న
సామూహిక యుగధర్మాన్ని తాము నిరాకరించవలసిన చోట నిరాకరిస్తూ రావటం.
దీన్ని రెండు ఉదాహరణలతో స్పష్టం చేస్తాను. మొదటి ఉదాహరణ గిడుగు.
గిడుగు ఒక భాషావేత్తగా తన కాలంలో సామాజికయుగధర్మాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్న
సాంప్రదాయిక భాషావేత్తలతోనూ, సాహిత్యకారులతోనూ పోరాటం చేశాడు.
అదే సమయంలో అతడు తన కాలంలో ప్రగతికాముకులైన, అభ్యుదయశీలురైన
పండితసమూహాలతో కూడా యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది. గిడుగు పోరాడిన
గ్రాంథికభాషావాదులు సంప్రదాయపండితులు కారు. వాళ్లంతా ఇంగ్లీషు
సాహిత్యం చదువుకుని ఆధునిక యుగసాధనాలైన ప్రింటింగ్ ప్రెస్సు, పత్రికలు,
విశ్వవిద్యాలయాలు, పాఠ్యపుస్తకాలు, ఆధునికవిద్య, ప్రజాస్వామిక చర్చ వంటి వాటిని
అనుష్ఠిస్తున్నవాళ్లే. కాని గిడుగు వాళ్లతోకూడా తలపడక తప్పలేదు. ఎందుకంటే
ఆ ఆధునిక పండితులు భాషను ప్రామాణీకరించడమనే ఒక యుగభ్రమకు
లోనయ్యారు కాబట్టి.
మరొక ఉదాహరణ ఆధునిక వచనకవిత. తెలుగులో వచనకవిత రాస్తున్న
కవి, తన కాలంనాటి పద్యకవులతో పోరాటం చేయక తప్పదు. అదే సమయంలో
తనలాగే వచనకవితకు పూనుకున్న మరెందరో కవిసమూహాలతో కూడా పోరాడక
తప్పదు. వాళ్లనుండి తన కవితను వస్తురీత్యా, నిర్మాణరీత్యా కూడా ప్రత్యేకంగా
నిలబెట్టుకోకపోతే, చూపించుకోకపోతే తన కవితాసాధనకు అర్థమే లేదు. ఇది
ఏ కాలంలో ఏ కవికైనా ఉండే సమస్యే అనవచ్చు. కాని ఆధునికభారతదేశంలో,
ఆధునికతెలుగుసాహిత్యంలో ఈ సమస్య మరింత స్పష్టంగా కనపడుతున్నదన్నదే
నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నది.
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తెలుగుసాహిత్యంలో అంతదాకా ప్రచలితంగా ఉన్న యుగధర్మాలు 80ల తరువాత

బలహీనపడుతూ వచ్చాయి. అటువంటి సందర్భంలో అందరినీ శాసించగల,
అందరికీ వర్తించగల ఏకైకయుగధర్మమేదీ ఉండదనే మెలకువ తలెత్తుతూ వచ్చింది.
అటువంటి మెలకువకు ఎందరో కవులు కారణం. కాని ఆ మెలకువను తొందరగా
పసిగట్టినవాళ్లు కొద్దిమంది మాత్రమే. 70ల్లో ఇస్మాయిల్, శేషేంద్ర, శ్రీమన్నారాయణ,
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శ్రీకాంతశర్మ అట్లాంటి విజ్ఞత చూపిస్తే, 80ల్లో అందరికన్నా ముందు సుమనశ్రీ ఆ
విజ్ఞత చూపించాడు. ఆ ప్రయాణవిశేషాలన్నీ ఏకధారగా, ఏకధాటిగా ఈ పుస్తకంలో
సౌభాగ్య వివరించాడు, వర్ణించాడు. సుమనశ్రీ కవిగా సాగించిన ప్రయాణం గురించి
ఈ పుస్తకంలో సౌభాగ్య వివరించిందంతా యథార్థానికి సుమనశ్రీ ఒక వ్యక్తిగా
సాగించిన ప్రయాణమే. ఇది ‘ఒకడు’ నడిచిన దారి, నిజమే గాని, తన అంతస్సత్త్వాన్ని
నిలబెట్టుకోవాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కడూ నడవక తప్పని దారి కూడా. అందుకనే ఈ
పుస్తకం చదువుతున్నంతసేపూ ఈ ప్రయాణం నాది కూడా అనిపించింది. మీరు
చదివితే బహుశా మీది కూడా అనిపిస్తుంది.
2011
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హేమంతం నుంచి హేమంతం దాకా
ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది. కొత్త సంవత్సరం ప్రవేశించింది. హేమంతం నుంచి

హేమంతందాకా గడిచినకాలమంతా ఎన్నో అనుభవాలు, ఎన్నో మార్పులు, ఎన్నో
ప్రయాణాలు, ఎన్నో కలయికలు, వియోగాలు. కాని నిజంగా నాకు సన్నిహితంగా
ఉన్నది సాహిత్యమొక్కటే. ఇన్నేళ్ళు గడిచినా, బహుశా, జీవించడమెట్లానో నాకిప్పటికీ
తెలియలేదనే అనుకుంటాను. అనేకవైరుధ్యాల మధ్య, అనేకకర్తవ్యాల మధ్య, స్పష్టంగా
బోధపడని మంచిచెడుల మధ్య ఆత్మికంగానూ, నైతికంగానూ తోడు నిలబడేది
సాహిత్యమొక్కటే. అందుకనే, ‘ద బెస్ట్ అమెరికన్ పొయెట్రీ 2016’ సంకలనకర్త
ఎడ్వర్డ్ హిర్ష్ సాహిత్యాన్ని equipment for living అన్నాడు. జీవించడానికి
ఊతమిచ్చే సాధనసంపత్తి, నా వరకూ, నిస్సందేహంగా, సాహిత్యమే.

2

ఈ ఏడాది పొడుగునా నన్ను అంటిపెట్టుకున్న కవి కబీరు. ఆయన రాసిన కవిత్వమూ,

ఆయన మీద వచ్చిన పరిశీలనలూ, పరిశోధనలూ విస్తారంగా చదివాను. కబీరు
నన్ను గాఢంగా ఆకట్టుకోవడానికి కారణం, ఆయన కూడా ఆత్మలో స్వాతంత్య్రం
పొందడానికి కావలసిన సాధనసంపత్తికోసం సాహిత్యం వైపే చూశాడు. ఆయన
జీవించిన 15 వ శతాబ్దపు భారతదేశానికీ, మనం జీవిస్తున్న ఇప్పటి భారతదేశానికీ
ప్రాయికంగా ఏమీ తేడా లేదు. అదే డంబాచారం, అదే ఆత్మవంచన, అదే పరపీడన.
ముఖ్యంగా సమానహృదయధర్మం కలిగిన మనుషుల కోసం అదే అన్వేషణ. వాళ్ళు
దొరకడం లేదనే తపన.
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‘నన్ను నేనర్పించుకుందామంటే ఒక్కడూ కనబడలేదు
లోకమంతా ఎవరి చితుల్లో వాళ్ళు దగ్ధమవుతున్నారు’

అంటాడాయన.

3

అనంతపురం వెళ్ళినప్పుడు, కదిరి ప్రాంతంలో ఒక గిరిజనతండాను వెతుక్కుంటూ

వెళ్తుండగా, ఎవరో ‘ఇక్కడే కటారు పల్లె, వేమన సమాధి చూసారా?’ అనడిగారు.
మాఘమాసపు వేపచెట్ల నడుమ, అప్పుడే నీళ్ళు పోసుకుంటున్నట్టున్న రావిచెట్ల
మధ్య నేను మొదటిసారి ప్రయాణిస్తున్న బాటలో, కటారుపల్లెలో అడుగుపెట్టాను.
ఆ ఊరు మొదటిసారి చూసినప్పుడు కాంప్ బెల్ ఎట్లా వర్ణించాడో ఇప్పటికీ అలానే
ఉంది. అక్కడొక పెద్ద మెమోరియల్ హాల్, ఎన్ని శతాబ్దాలుగానో వేమన సమాధిగా
పిలవబడుతున్న చిన్న సమాధిమందిరమొకటి ఉంది. ఆ సమాధిమందిరం చుట్టూ
నాలుగువైపులా ఒక స్మృతిప్రాంగణం, రాష్ట్ర టూరిజం కార్పొరేషన్వారు నిర్మించింది
ఉంది. ఆ ప్రాంగణంలో నాలుగు వైపులా గోడలమీద సుమారు 120 వేమన పద్యాలు
చెక్కి వున్నాయి. ఆ ప్రాంగణం, పద్యాలు తాపడం చేసిన ఆ గోడలు, ఆ పద్యాల్లోని
సారళ్యాన్నీ, విరాళాన్నీ స్ఫురింపచేస్తున్నట్టుగా ఆ గచ్చుమీద ధారాళంగా పరుచుకున్న
ఉదయసూర్యకాంతీ నన్ను విభ్రాంతికి గురిచేసాయి. ఇట్లాంటి ఒక మందిరమిక్కడ
నిర్మించారని తెలుగువారికి ఎంతమందికి తెలుసు? జర్మనీకి ఒక గొథే, ఇంగ్లీషుకి
ఒక షేక్స్పియర్, మరాఠీలకి ఒక జ్ఞానేశ్వరుడు, తమిళులకి ఒక తిరువళ్ళువర్,
బెంగాలీలకి ఒక టాగోర్ ఎట్లానో, తెలుగువాళ్ళకి ఒక వేమన అట్లా కదా! కాని
ఫ్రాంక్ ఫర్ట్, స్ట్రాట్ఫర్డ్ అట్ ఏవన్, అలండి, తిరునాయనార్కురిచ్చి, జొరసంకొ
ల్లాగా తెలుగువాళ్ళ సాహిత్యతీర్థక్షేత్రమేది? ఆ ప్రాంగణం నిజానికి ఒక ప్రపంచస్థాయి
సాహిత్యసభ, తాత్త్వికచింతనశిబిరాలు జరగవలసిన ప్రాంగణం. సమాజం మరింత
శుభ్రపడాలని కోరుకునేవాళ్ళు ఇక్కణ్ణుంచి ఊరేగింపుగా తమ సామాజికఉద్యమాలు
మొదలుపెట్టవలసిన ప్రాంగణం. తెలుగు నేలమీద కవిత్వం చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క కవీ
జీవితకాలంలో ఒక్కసారేనా సందర్శించవలసిన దీక్షాభూమి.

4

గడచిన ఏడాది షేక్స్పియర్400 వ వర్ధంతి సంవత్సరం. అరిస్టాటిల్సాహిత్యాన్ని

లిరిక్, ఎపిక్, డ్రామాలుగా విభజించాడు. కవి గొంతు మాత్రమే వినిపించేది
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లిరిక్ అనీ, పాత్రలు మాత్రమే మాట్లాడుకునేది డ్రామా అనీ, కవీ, పాత్రలూ కూడా
మాట్లాడేది ఎపిక్అనీ ఆయన నిర్వచించాడు. ఈ వర్గీకరణ ఎంత అర్థవంతమో అంత
అర్థరహితమని కూడా పోర్చుగీసు కవి పెసావో విమర్శించాడు. ఎందుకంటే, గొప్ప
కవిత్వంలో ఏకకాలంలో, కవి గొంతు, పాత్రల గొంతూ, కవీ పాత్రలూ కలగలిసి
కూడా వినిపిస్తారని ఎడ్వర్డ్ హిర్ష్ ఒకచోట రాసాడు. బహుశా షేక్స్పియర్ విశిష్టత
ఇదే అనుకుంటాను. ఆయన ఒక పాత్ర చెప్పుకున్న స్వగతంలో కూడా ఒక యుగం
సంక్షోభమంతా చూపించగలడు. ఆయన కవిత్వశైలిలో లిరిక్, ఎపిక్, డ్రామా మూడూ
విడదీయలేనంతగా పెనవైచుకుపోయిఉంటాయి. షేక్స్పియర్ను చదవగలడం
ొ1వితంలో నాకు లభించిన గొప్ప వరాల్లో ఒకటనుకుంటాను. మన చుట్టూ ఉన్న
దైనందిన ప్రాపంచికజీవితాన్ని గొప్ప సాహిత్యంగా ఎట్లా మార్చుకోవచ్చో, ఆయన
రాసిన ఒక్క వాక్యమైనా కూడా అమేయమైన స్ఫురణని అందించగలుగుతుంది.

5
రాత్రి వానకి తడిసిన అడివి,
ఏదో చెప్పాలని కంపిస్తున్నది:
కోకిల కూత.

వేసవి ఋతుపవనమేఘంగా కరిగిపోయే కాలమంతా మా ఊళ్ళో, అడవిమధ్య,
కొండలెక్కుతూ, కాలిబాటల్లో పూలగుసగుసలు వింటూ, బొమ్మలు వేసుకుంటూ
గడిపేను. మా ఊళ్ళో జెండాకొండ ఎక్కినప్పుడు, ఆ సుకుమార క్షణాల్ని హైకూలుగా
పిండి వడగట్టేను.
కొండ కింద లోయలో అదే పల్లె:
లేనివల్లా
మా అమ్మ, మా ఇల్లు.

6

గొథే తొలిరోజుల్లో రాసిన నవల ‘ద సారోస్ఆఫ్యంగ్వెర్థర్’ (1774) చదివాను.

ఆయన జీవితకాలంపాటు రాస్తూ వచ్చిన ‘ఫౌస్ట్’ నాటకాన్ని నా తొలిరోజుల్లో చదివాను.
ఆయన తొలిరోజుల్లో రాసిన ఈ మహామోహమయరచన ఇప్పుడు చదివాను. జర్మన్
రొమాంటిసిజం ఉధృతంగా ఉన్న రోజుల్లో రాసిన ఈ నవల, యూరోప్నంతటినీ ఒక
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జ్వరంలాగా చుట్టబెట్టింది. నవల పూర్తిచేసాక కూడా నన్నొకటే ఆలోచన వెంటాడుతూ
ఉంది. ఏదో ఒక అంశాన్ని, ప్రేమనో, మోహమో, ఇన్ఫాచ్యుయేషనో ఏదో ఒకదాన్ని
ఇంత గాఢంగా, ఇంత తీవ్రంగా, ఇంత జీవన్మరణతుల్యంగా కోరుకునే మనఃస్థితి
ఇప్పుడెక్కడైనా కనిపిస్తుందా? బహుశా, చలంగారి తర్వాత, ఇంత తదేకంగా, ఇంత
మమేకంగా జీవితం వెంటపడ్డ మనుషులు గాని, రచయితలు గాని మనకెక్కడైనా
కనిపిస్తున్నారా?

7

బాబ్ డిలాన్కి

నొబెల్ పురస్కారం ప్రకటించినప్పుడు మరోమారు ఈ సంగతే
స్పష్టమైంది. సాహిత్యం జీవనసాధనసంపత్తిగా మారిపోయిన కవులింకా మనమధ్య
ఉన్నారని. అసీరియన్, ఈజిప్టియన్ మహాసంస్కృతుల్లో ఏ ఒక్కదానికీ చెందక,
తమ సర్వేశ్వరుణ్ణే తాము నమ్ముకుంటూ, తమ నమ్మకంకోసం తమ జీవితాల్ని
తృణప్రాయంగా త్యాగం చెయ్యగలిగిన యూదుప్రవక్తల్లాగా జీవిస్తున్న కవులింకా ఈ
ప్రపంచంలో లేకపోలేదు. తమ విధేయతను శాసించే, కొనుగోలుచెయ్యాలనుకునే
విరుద్ధశక్తులమధ్య, ఏ ఒక్కదానికీ చెందక, తమ ఒంటరి కాలిబాటన తాము
సాగిపోయే కవులకి డిలాన్మనకాలం ప్రతినిధి, మనకాలం వీరుడు.

8

కొత్తసంవత్సరంలో

చదవవలసినవీ, పారాయణం చెయ్యవలసినవీ మరెన్నో
పుస్తకాలున్నాయి. పంచుకోవలసినవీ, పాడుకోవలసినవీ మరెన్నో పాటలున్నాయి.
చూడవలసిన స్థలాలూ, చర్చించుకోవలసిన ముచ్చట్లూ చాలానే ఉన్నాయి. ఒక
మనిషి తన అత్యంతబలహీనక్షణాల్ని గుర్తుపట్టడం ద్వారానే బలోపేతుడవుతాడు.
తన మానవత్వాన్ని నిలుపుకోవడం కోసమే కవిగా, కథకుడిగా మారతాడు.
అరేబియన్ రాత్రుల కథల్లో షహ్రాజాద్ లాగా మృత్యువును మరొక్కరోజు వాయిదా
వేయడంకోసమే ప్రతి రాత్రీ ఒక కొత్త కథ అల్లుకుంటాడు. గడపలో అడుగుపెట్టిన
ప్రతి కొత్త రోజునూ అజరామరం చెయ్యడంకోసం ఒక పూర్వకవిని తలుచుకుంటాడు,
ఒక కొత్త రూపకానికి తెరతీస్తాడు. నేనూ ఇంతే!
2017

సాహిత్యసంస్కారం

373

సాహిత్యసంస్కారం
నా పసితనంలో మా నాన్నగారు నన్ను మొదటిసారి రాజమండ్రి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు,

అక్కడ లాంచీలరేవు దగ్గర గోదావరి గట్టుమీద మార్కండేయ స్వామి గుడిమీద
బొమ్మ నన్ను చాలా ఆకట్టుకుంది. పసిమార్కండేయుడు శివలింగాన్ని కావిలించుకుని
ఉంటాడు. పక్కన యముడు పాశం విసిరి వెంటపడుతుంటాడు. కాని, భీతితో,
నమ్మకంతో, సంతోషంతో, ధైర్యంతో మార్కండేయుడు ఈశ్వరపరిష్వంగంలో లీనమై
ఉంటాడు.
ఆ బొమ్మ మొదటిసారి చూసినప్పుడు నా వయసు అయిదేళ్ళు ఉండిఉండవచ్చు.
కాని, అది నాలో కలిగించిన అనుభూతి ఇప్పటికీ సజీవంగా, నేనా బొమ్మ నిన్ననే
మొదటిసారి చూసినంత కొత్తగానూ ఉంది.
నాకిప్పుడు యాభైనాలుగేళ్ళు. ఈ నెలతో యాభై అయిదో ఏట
అడుగుపెట్టబోతున్నాను. 35 సంవత్సరాల కిందట రాజమండ్రిలో టెలికమ్యునికేషన్స్
శాఖలో ఉద్యోగంలో చేరాను. 1987 లో గిరిజన సంక్షేమశాఖలో చేరి ఈ ఏడాదికి
ముప్పై యేళ్ళు పూర్తవుతున్నాయి. ఈ మూడున్నరదశాబ్దాల్లో నా జీవితంలోనూ, నా
చుట్టూ ఉన్న సమాజంలోనూ కూడా ఎన్నో మార్పులు సంభవించేయి. చుట్టూ ఉన్న
సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న భావజాలంలో కూడా ఊహించలేనంత మార్పు
వచ్చింది. మనుషుల మధ్య సంబంధాల్లోనూ, ఆరాటాల్లోనూ, పోరాటాల్లోనూ కూడా
చాలా మార్పు వచ్చింది. కాని, నా మటుకు నాకు దీర్ఘకాలం గడిచిపోయిందని గాని,
నన్ను నేను గుర్తుపట్టలేనంతగా మార్పు సంభవించిందనిగాని అనిపించడం లేదు.
పైగా, మానసికంగా నాలో ఏదో ఇంకా పచ్చగా ఉన్నదనే అనిపిస్తున్నది.
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ఇందుకు కారణమేమిటని ఆలోచిస్తే, నా మనసు సాహిత్యానికే అంటి
పెట్టుకుని ఉండిపోయిందని అర్థమవుతున్నది. బాలమార్కండేయుడు ఈశ్వరుణ్ణి
కావిలించుకున్నట్టుగా నేను సాహిత్యచరణాల్ని వదిలిపెట్టకుండా పట్టుకునే ఉన్నాననీ,
బహుశా, ఆ ఒక్క భావనలో మాత్రమే నా జీవితసమస్త సారాంశాన్నీ అనుభవంలోకి
తెచ్చుకుంటున్నాననీ, తక్కినదంతా ఒక కర్తవ్యంగా మాత్రమే కొనసాగిస్తున్నాననీ
అనిపిస్తున్నది.
గడిచిపోతున్న కాలం యమపాశంలాగా నా వెంటపడుతున్నప్పుడు,
నేనేదైనా చెయ్యాలనీ, సామాజికంగా నేను నిర్వహించవలసిన కర్తవ్యం, సామాజిక
పరివర్తనలో నేను మాత్రమే నిర్వహించి చూపగల బాధ్యతలున్నాయనీ నాకు
అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. గత ముప్పైఏళ్ళుగా గిరిజనసంక్షేమరంగంలో నేనట్లాంటి
పాత్ర కొంత నిర్వహించకపోలేదు. కాని నేనివ్వగల అద్వితీయ ఉపాదానాన్ని
సాహిత్యంద్వారా మాత్రమే సమర్పించవలసి ఉంటుందనే విశ్వాసం నాకెందుకో
నానాటికీ బలపడుతూనే వున్నది, అటువంటి ఉపాదానమేదీ నిజంగా ఇంతవరకూ
నేను సాహిత్యచరణాలముందు సమర్పించలేకపోయినప్పటికీ.

2

సాహిత్యం అనగానే సాహిత్యమంటే ఏమిటి, సాహిత్యప్రయోజనం ఏమిటి అనే

ప్రశ్నలు వెంటనే తలెత్తుతాయి. ముప్పై నలభయ్యేళ్ళకిందట, సాహిత్యం సమాజాన్ని
మార్చేదిగా ఉండాలనీ, మార్చగలదనీ అనుకునేవారు. 1980 తర్వాత తలెత్తిన కొత్త
ఆలోచనా ధోరణులు, 2000 తర్వాత స్పష్టపడ్డాక, ఇప్పుడు సాహిత్యం అన్నిటికన్నా
ముందు ఇప్పటిదాకా అప్రధానీకరణకి గురైన వివిధ సామాజిక, సామూహిక
అస్తిత్వాలకు గుర్తింపునిచ్చేదిగానూ, సామాజిక న్యాయంకోసం వారు చేసే
పోరాటాలకు మద్దతు పలికేదిగానూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాయనీ అర్థమవుతోంది.
ఇప్పుడు సాహిత్యమంటే ఏమిటి అని పూర్వంలాగా అమాయికంగా
ప్రశ్నించుకునే అవకాశం లేదు. సాహిత్యమంటే ఏమిటి అనిగాని, లేదా సాహిత్యమంటే
ఇదీ అనీగాని అనగానే, అది ఎవరి సాహిత్యం, ఎవరు రాస్తున్నది, ఎవరికోసం
రాస్తున్నది, ఎవరు చదువుతున్నది లాంటి ప్రశ్నలు సత్వరమే మనల్ని చుట్టబెడతాయి.
ఈ ప్రశ్నలన్నిటినీ పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శ reading లేదా interpretation కి
సంబంధించిన ప్రశ్నలుగా గుర్తిస్తున్నది.
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ఇప్పుడు సాహిత్యమంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్న, సాహిత్యపఠనపద్ధతి (రీడింగ్)తో
లేదా సాహిత్యకృతుల్ని వ్యాఖ్యానించే పద్ధతి (ఇంటర్ప్రెటేషన్)తో విడదీయలేనంతగా
ముడిపడిపోయిందని పాశ్చాత్య సాహిత్యవిమర్శ నేడు భావిస్తున్నది. దీన్ని
సాహిత్యసిద్ధాంతం (literary theory) గా పిలుస్తున్నది. ఇది ఇంకా ఎంత దూరం
పోయిందంటే, The Norton Anthology of Theory and Criticism
(2010) సంపాదకులు తమ ముందుమాట మొదలుపెడుతూనే జొనాథన్ కుల్లర్
రాసిన వాక్యాన్ని ఉదాహరించారు. ప్రసిద్ధ సాహిత్యవేత్త కుల్లర్ తన ‘Framing
the Sign: Criticism and Its Institutions’ (1988) లో ‘ఇంతదాకా
సాహిత్యవిమర్శ చరిత్ర సాహిత్యచరిత్రలో భాగంగా ఉంటూ వచ్చింది. కాని ఇప్పుడు
సాహిత్యచరిత్రనే సాహిత్యవిమర్శచరిత్రలో భాగమైపోయింది’ అని రాసాడు. ఇది
పాశ్చాత్య సాహిత్యవేత్తల్ని రెండు శిబిరాలుగా విడగొట్టింది. థీరిస్టులు, యాంటిథీరిస్టులు అని. కాని కుల్లర్ తన The Literary in Theory లో ‘..we are
inexorably in theory, whether we champion or deplore it’ అని
కూడా అన్నాడని నార్టన్ఆంథాలజీ సంపాదకులు గుర్తుచేస్తున్నారు.
ముందు పాశ్చాత్య సాహిత్యవిమర్శ చరిత్ర చూద్దాం. యూరోప్లో
సాహిత్యానుశీలన వికాసాన్ని ఎం.ఎచ్.అబ్రామ్స్ తన The Mirror and The
Lamp: Romantic Theory and Cultural Tradition (1953) లో ఇలా
ప్రతిపాదించాడని నార్టన్యాంథాలజీ పేర్కొంది.
		

ప్రపంచం

		

రచన

↓

↓

↓
రచయిత		

పాఠకుడు

దీని ప్రకారం సాహిత్యం సమాజాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అనేవాళ్ళు, సాహిత్యం
తాలూకు మిమెటిక్ లక్షణం మీద దృష్టిపెడుతున్నట్టు. సాహిత్యం సమాజానికి
దర్పణం కావాలని కోరుకుంటున్నట్టు. అలాకాక, సాహిత్యం ఒక కవి లేదా రచయిత
అంతరంగ ప్రపంచాన్ని మనకు వెల్లడిచేస్తుంది అనేవాళ్ళు సాహిత్యం తాలూకు అభివ్యక్తి
లక్షణం మీద దృష్టిపెడుతున్నట్టు. సాహిత్యం రచయిత అంతర్దృష్టినీ, అనుభూతినీ,
అతడు తన జీవితానుభవం ద్వారా సాధించిన వివేకాన్నీ మనకు అందిస్తుందనే
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భావనకి అక్కడ పెద్దపీట లభిస్తున్నట్టు. అలాకాక, సాహిత్యం పాఠకులకీ లేదా
శ్రోతలకి సంబంధించిందిగా ఉండాలనేవాళ్ళు సాహిత్యం ఉపదేశాత్మకం కావాలని
భావిస్తున్నారు. ఇక, ప్రపంచంతోనూ, రచయిత వ్యక్తిత్వంతోనూ, పాఠకులతోనూ
సంబంధం లేకుండా ఒక కృతిని నేరుగా పరిశీలించాలనుకునేవాళ్ళు ఆ కృతిమీదనే
దృష్టిపెడుతున్నారు.
పాశ్చాత్యసాహిత్యవిమర్శ పరిణామాన్ని చూసినప్పుడు అది తొలిరోజుల్లో
సాహిత్యం తాలూకు మిమెటిక్లక్షణాల మీదా, మధ్యయుగాల్లో ఉపదేశాత్మకతమీదా
దృష్టిపెట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. రొమాంటిసిజంతో మొదలై పందొమ్మిదో శతాబ్ది
చివరిదాకా కవి మీదా, రచయిత మీదా దృష్టిపెట్టింది. ఇరవయ్యవశతాబ్ది
మొదటిరోజుల నుంచి 80 లదాకా రచనని రచనగాగా పరిశీలించడం మీద దృష్టి
పెట్టింది. ఇక ఆ తర్వాత సాహిత్యాన్ని సాంస్కృతికకోణం నుంచి అధ్యయనం
చెయ్యడం మొదలయ్యింది.
ఈ సాంస్కృతిక విమర్శ (cultural critique) లో ఏదో ఒక్కపద్ధతికే
ప్రాధాన్యత లేదు. స్ట్రక్చరిలిస్టులూ, పోస్టు స్ట్రక్చరిలిస్టులూ, ఫెమినిస్టులూ, ఫార్మలిస్టులూ,
న్యూ హిస్టారిసిస్టులూ, సైకో అనలిస్టులూ, మార్క్సిస్టులూ, పోస్ట్కలోనియల్థీరిస్టులూ,
వివిధరకాల హెర్మెన్యూటిక్స్ రచయితలూ తదితరులంతా సాహితాన్ని పఠించే
పద్ధతుల్లో పై నాలుగు పద్ధతుల్నీ, అంటే mimetic, didactic, expressive,
textual పద్ధతుల్ని రకరకాల నిష్పత్తిలో కలిపి ఉపయోగిస్తూండటంతో, నేడు
అసంఖ్యాకమైన పఠనపద్ధతులూ, తద్వారా అసంఖ్యాకమైన సాహిత్యదృక్పథాలూ
నెలకొనడమే కాక, నేడు ఒక ‘సాహిత్యం’ స్థానంలో అసంఖ్యాక ‘సాహిత్యాలు’ వచ్చి
చేరాయి.
కాని ఆ అసంఖ్యాక సాహిత్యాల్లో ఏ ఒక్క సాహిత్యాన్ని లేదా ఏ ఒక్కరి
సాహిత్యాన్ని తీసుకున్నా కూడా, ఆ దృక్పథాలు తమ దృష్టిలో సాహిత్యమంటే ఏమిటి
అన్న ప్రశ్నని తాము సాహిత్యాన్ని ఎలా చదవాలనుకుంటున్నాయో ఆ ప్రాతిపదికనే
వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి తప్ప, అసలు తాము సాహిత్యం నుండి పొందుతున్నదేమిటి అనే
ప్రశ్నని చర్చిస్తున్నట్టుగా తోచదు.
సాహిత్యం నుంచి మనమేమి పొందుతున్నామన్న ప్రశ్నకు పూర్వకాలంలోనూ,
ఆధునికాలంలోనూ, ప్రాచ్యదర్శనాల్లోనూ, పాశ్చాత్యదర్శనాల్లోనూ లభిస్తున్న జవాబు
సాహిత్యసంస్కారం
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మనకి తెలిసిందే. సాహిత్యం వల్ల మనకు కలిగేది: ఒకటి, సంతోషం, రెండు,
ఉపదేశం. ఆ ఆనందం ఎటువంటిది, ఆ జ్ఞానం ఎటువంటిది అనే దాని మీద ఎన్నో
విభేదాలు ఉండవచ్చుగాక.
సాహిత్యం ద్వారా కలిగే రెండు ప్రయోజనాల్లో సంతోషాన్ని భారతీయ
ఆలంకారికులు ప్రీతి అన్నారు. సాహిత్యం వల్ల కలిగే జ్ఞానాన్ని వ్యుత్పత్తి అన్నారు.
అయితే, ఆ రెండు ప్రయోజనాల్లోనూ ప్రీతికే వాళ్ళు మొదటిస్థానం ఇచ్చారు.
సాహిత్యం వల్ల మనకు కలిగేది pleasure with usefulness అని హొరేస్
అంటున్నప్పుడు ప్రాచీన పాశ్చాత్యలాక్షణికులు కూడా దాదాపుగా ఈ భావాన్నే వ్యక్తం
చేసారని చెప్పవచ్చు.
నాకేమనిపిస్తున్నదంటే, ఆధునిక, సమకాలిక సాహిత్యపరిశీలన ఇందులో
జ్ఞానం గురించి చర్చించినంతగా ఆనందం గురించి చర్చించటం లేదని. అలా
చెయ్యకపోవడానికి కల కారణాల్ని అర్థం చేసుకోగలను. కాని సాహిత్యం ద్వారా మనకు
సమకూరుతున్న జ్ఞానం ఎటువంటిది అన్నదాని గురించి కూడా జరగవలసినంత
చర్చ జరగకపోవడం గమనించాలి.
ప్రపంచం గురించి సాహిత్యం మనకొక జ్ఞానాన్నిస్తూన్నప్పటికీ ఆ జ్ఞానానికీ,
శాస్త్రజ్ఞానానికీ మధ్య చాలా తేడా ఉంది. మన ఇంద్రియాలద్వారా లభిస్తున్న
సమాచారాన్ని హేతుబద్ధమైన సూత్రాలప్రకారం వీలైనంత నిష్పాక్షికంగా పరిశీలించి
తద్వారా ఆ పరిశీలనల్ని బుద్ధితో విశ్లేషించడంద్వారా ఏర్పడేది శాస్త్రజ్ఞానం. (అయితే ఆ
ప్రక్రియలో కూడా ఎంతో కొంత సబ్జెక్టివిటీ తప్పకపోయినప్పటికీ.). మనకి ప్రపంచం
గురించిన జ్ఞానం కలిగించడంలో శాస్త్రజ్ఞానం ఎంత తోడ్పడుతుందో, సాహిత్యమూ,
కళలు కూడా అంతే తోడ్పడతాయి. కాని సాహిత్యం ద్వారా, కళలద్వారా సమకూరే
జ్ఞానం శాస్త్రజ్ఞానం లాంటిది కాదు.
అందులోనూ సాహిత్యం అటు కళాకాదు, ఇటు సైన్సూ కాదు. దానిలో
రెండింటి లక్షణాలూ ఉంటాయిగాని, అది కళకన్నా, సైన్సుకన్నా ప్రత్యేకమైన
తరహాలో మానవుణ్ణి చైతన్యపరుస్తుంది. కళలాగా అదొకవైపు మన భావావేశాల్ని
స్పందించగలుగుతుంది, మరొకవైపు సైన్సులాగా మన ఆలోచనల్ని ప్రేరేపిస్తూ
ఉంటుంది. సాహిత్యం వల్ల మనకు కలిగే అనుభవం ఒక కళారూపాన్ని చూస్తున్నప్పుడు
కలిగే సంతోషం లాంటిదీ, ఒక శాస్త్రసత్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు కలిగే జాగృతి
లాంటిదీ అయినప్పటికీ, అంతమాత్రమేకాదు, ఆ రెండిటికన్నా భిన్నమైంది కూడా.
378

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

కాని సాహిత్యం కలిగించే ప్రీతి కళారూపాలు కలిగించే సంతోషంకన్నా
భిన్నమైంది. అంటే ఒక నాటకాన్ని చూసినప్పుడు కలిగే సంతోషానికీ, చదివినప్పుడు
కలిగే సంతోషానికీ మధ్య తేడా ఉంటుంది. అట్లానే, ప్రాకృతిక, సాంఘిక శాస్త్రాలవల్ల
మనకు తెలిసే పరిజ్ఞానానికీ సాహిత్యం వల్ల లభించే పరిజ్ఞానానికీ మధ్య కూడా తేడా
ఉంది.
నిజానికి, సాహిత్య పరమ ప్రయోజనం ప్రీతిగానీ, వ్యుత్పత్తికానీ కాదనీ,
అంతకుమించిన మరొక అత్యున్నతభూమికలో సాహిత్యం మనిషికి తోడు
నిలబడుతున్నదనీ భారతీయ ఆలంకారికులు కొంత ఆలస్యంగా గుర్తించారు.
కావ్యాన్ని ఒక నాటకంగా, అంటే ఒక కళారూపంగా మాత్రమే భావించినంతకాలం
నాట్యశాస్త్రం మొదలుకుని ధనంజయుడిదాకా సాహిత్యప్రయోజనం ప్రీతికీ,
ఉపదేశానికీ మాత్రమే పరిమితమైపోయింది. కాని ఆనందవర్ధనుడితో మొదలైన ఒక
జాగృతి అభినవగుప్తుడిలో పూర్తి స్వరూపాన్ని పొందిన తరువాత సాహిత్యం అంతిమ
ప్రయోజనం ‘స్వాత్మవిశ్రాంతి’ గా స్పష్టపడింది. ఇక్కడ మనం గమనించవలసిందల్లా,
ఒక నాటకం ప్రదర్శించడానికి ఎనిమిది రసాలు చాలు, కాని ఆ నాటకం సాహిత్యంగా
మారాలంటే, శాంతరసం తప్పనిసరి. శాంతాన్ని ఒక రసంగా అంగీకరించిన
తరువాత, భారతీయ ఆలంకారికులు దాన్ని అద్వైత పరిభాషలో వివరించడానికి
పూనుకున్నారు. కాని, నిజానికి శాంతాన్ని వివరించవలసింది, మనస్తత్వ శాస్త్ర
పరిభాషలో.
కళకన్నా, సైన్సుకన్నా, సాహిత్యం ప్రత్యేకమైందంటే అందుకు కారణం,
సాహిత్యం మటుకే మనతో మనం సమాధానపడగలిగే ఒక అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది.
యోగ్యతాపత్రంలో చలం ‘తనకీలోకానికీ సామరస్యం కుదిరిందాకా కవి చేసే
అంతర్ బహిర్ యుద్ధారావమే కవిత్వం’ అని అంటున్నప్పుడు సరిగ్గా ఈ అర్థంలోనే
అన్నాడని చెప్పాలి. మనతో మనం సమాధానపడటమంటే రాజీపడటం కాదు లేదా
యథాతథవాదాన్ని అంగీకరించడం కాదు. రాజీపడటమంటే లోకంతో పోరాటం
ఆపడం. కానీ అప్పుడు తనతో పోరాటం ఆగిపోదు సరికదా మరింత తీవ్రమవుతుంది.
మరి తనకీ, లోకానికీ సామరస్యం కుదరడమంటే ఏమిటి?
అంటే, కవి ఈ ప్రపంచంలో తనని బాధిస్తున్న లేదా సంతోషపెడుతున్న
అనుభవాలు తనమీద చూపిస్తున్న మానసికప్రభావాల మీద అదుపు సాధించడం.
అలా అదుపు సాధించిన తరువాత అతడు తన చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలకీ,
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అవి తనమీద చూపిస్తున్న ప్రభావాలకీ respond అవుతాడు తప్ప react కాడు.
అంటే గొప్ప సంతోషానికి పొంగిపోడు, తీవ్ర దుఃఖానికి కుంగిపోడు. కాని ఆ
సంతోషాన్ని నలుగురికీ పంచే మార్గమేదైనా ఉందా అని చూస్తాడు. ఆ దుఃఖం
పాలపడకుండా నలుగురినీ తప్పించడమెలా అని కూడా చూస్తాడు. ఆ భూమికలో
కవి ఉన్నతవ్యక్తిత్వం కలిగినవాడుగా, ఒక మార్గదర్శకుడిగా రూపొందుతాడు,
గోచరిస్తాడు కూడా. ఆ మార్గదర్శకం వాచ్యంగా చేస్తే అది ఉపదేశమవుతుంది.
అలాకాక, కవి తన మనఃస్థితిలోనే అటువంటి సమస్థితి సాధించినట్టు మనకి కనిపిస్తే,
అప్పుడు అతడి సాహిత్యమే మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది.
సాహిత్యం మనిషికి జ్ఞానమిస్తుందంటే ఇట్లాంటి జ్ఞానం. ఇది ఇప్పటి
పరిభాషలో emotional intelligence లాంటిది. అందులోనూ ఇటీవలి
కాలంలో మనస్తత్వశాస్త్రంలో మాట్లాడుతున్న కొత్త భావన trait emotional intelligence లాంటిది.Trait EI లో మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు 15 రకాల
క్షేత్రాలున్నాయంటారు. అవి: పరిస్థితులకి అనుగుణంగా సరిదిద్దుకోవడం, తన
భావాల్ని నొక్కివక్కాణించగలగడం, తననీ, ఇతరుల్నీ భావోద్వేగపూరితంగా
సమీపించగలగడం, భావావేశాలు ప్రకటించగలగడం, ఇతరుల భావోద్వేగాల్ని
తట్టుకోగలగడం, తన భావోద్రేకాల్ని నిగ్రహించుకోగలగడం, అకస్మాత్తు ఉద్రేకాలకి
లోనుకాకపోవడం, తోటిమనుషులతో సంబంధబాంధవ్యాలు, ఆత్మగౌరవం,
ఆత్మప్రోత్సాహం, సామాజిక స్పృహ, ఒత్తిడిని నిభాయించుకోగలగడం, ఇతరులపట్ల
సహానుభూతి చూపించే స్వభావం, సహజంగానే సంతోషించగలిగే స్వభావం,
ఆశావహ స్వభావం. భారతీయ ఆలంకారికులు వీటిని వాసనలు అన్నారు. ఆ
వాసనని అభినవగుప్తుడు సంస్కారం అని కూడా అన్నాడు.
సాహిత్యం మనిషిలోపల నిద్రాణంగా ఉన్న ఈ సంస్కారాన్ని పైకి లేపుతుందనీ,
తాను విన్నదాన్నో చదివినదాన్నో రసజ్ఞుడు చర్వణ చేసుకోవడం ద్వారా అతడిలో
రసప్రతీతి (రసనం రసః) సంభవిస్తుందనీ, దానివల్ల అతడి మనసు లౌకికస్థాయినుంచి
అలౌకిక స్థాయికి చేరుకోగలుగుతుందనీ భారతీయ ఆలంకారికుడు అన్నాడు. ఇక్కడ
అలౌకికం అంటే ఈ లోకానికి చెందనిది అని కాదు. తన స్వానుభవం నుంచి,
తన భావోద్వేగాలనుంచి బయటపడి సాహిత్యంలో చిత్రితమైన భావోద్వేగాలతో
తాదాత్మ్యం చెందగలగడం. నిజానికి ఒక రచన చదువుతున్నప్పుడు పాఠకుడికి
తన సుఖదుఃఖాలు గుర్తుకువస్తే ఆ రచన ప్రయోజనం నెరవేరినట్టు కాదు సరికదా,
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అది రసభంగమనే ప్రాచీన ఆలంకారికులు భావించారు. అంటే దానర్థం, ఒక రచన
చదువుతున్నప్పుడు మనం మన దైనందిన ప్రపంచం నుంచి దూరంగా ఒక కాల్పనిక
ప్రపంచంలోకి పలాయనం చేస్తామని కాదు. మన సుఖదుఃఖాలకే పరిమితమైన మన
మానసికప్రపంచం నుంచి ఆ రచన మనల్ని కొంతసేపు బయటపడవేస్తుంది. నీవి
కాని సుఖదుఃఖాల్ని చూసి, ఆ పాత్రలతో నువ్వు తాదాత్మ్యం పొందినప్పుడు, నువ్వూ
ఉండవు, పాత్రలూ ఉండవు, ‘సాధారణీకరణ’ చెందిన అనుభూతి మాత్రమే ఉంటుంది.
నీ సుఖదుఖాలకు చెందిన జ్ఞానాన్ని ఆలంకారికుడు స్థాయీభావం అన్నాడు. దాని
అడుగున వాసనారూపంగా ఉండేది సంస్కారం. ఆ సంస్కారంలో నువ్వు తక్కిన
ప్రపంచంతోనూ, నీ పూర్వకాలప్రపంచంతోనూ కూడా అనుసంధానించబడి ఉంటావు.
ఇప్పటి సాహిత్యపరిభాష మాటల్లో చెప్పాలంటే, అదొక cultural unconscious
లాంటిది. సాహిత్యకృతి ఆ సంస్కారాన్ని తట్టిలేపినప్పుడు, నీ స్థాయీభావం రసంగా
మారుతుంది. నీ సుఖదుఃఖాల గురించిన జ్ఞానం స్థాయీభావమైతే, సార్వజనీన
సుఖదుఃఖాల గురించిన ఎరుక రసం. అంటే ఏమిటి? ఈ ప్రపంచమంటే
నువ్వొక్కడివి మాత్రమే కాదనే ఎరుక కలిగించే simulation exercise లాంటిదే
కదా సాహిత్యమంటే.
దీన్ని బట్టి మనం చెప్పగలిగిందేమిటంటే, మనిషి సామాజికీకరణ చెందే
క్రమంలో తనని తాను ఎట్లా రూపొందించుకోవాలో సాహిత్యం తెలియచేస్తుందని.
కాని అలా తెలియచేయడంలో సాహిత్యం కొంత కళలాగా, కొంత సైన్సులాగా
ప్రవర్తించినప్పటికీ, దాని అంతిమ గమ్యం మనిషి తన పట్ల తాను పూర్తి ఎరుకని
సాధించేలాగా చూడడం, తన పట్ల గానీ, సమాజం పట్ల గానీ అనవసరమైన
ఆందోళనకి లోనుకాకపోవడం. తన అస్తిత్వం పట్లా, సామాజిక అస్తిత్వం పట్లా
ఆరోగ్యవంతమైన జాగృతి పొందడం, ఆ జాగృతి లోంచి అప్పటి దేశకాల పరిస్థితుల్నీ,
తన స్వభావాన్నీ అర్థం చేసుకుని ఏదైనా చెయ్యడం లేదా చెయ్యకపోవడం. ఇది
నిజానికి విద్య నెరవేర్చవలసిన కర్తవ్యం. కానీ, అన్నిరకాల విద్యాబోధనలూ, చట్టాలూ,
సిద్ధాంతాలూ, నైతిక నియమాలూ కూడా మనిషిలోని ఉపరితల చైతన్యాన్నీ, జాగృత్
చైతన్యాన్నే సమీపించగలవు తప్ప, అతడి వాసనల్నీ, cultural unconscious నీ
సమీపించలేవు. కళ వాటిని సమీపించగలదు గానీ, ఆ క్రమంలో మనిషిని ఉత్తేజితుణ్ణి
చెయ్యగలదే తప్ప, అట్లా ఉత్తేజితుడైన తరువాత ఆ మనిషి తనని తానెట్లా అదుపు
చేసుకోవాలో చెప్పదు, అసలు అలా చెప్పవలసిన అవసరం కళకి లేదు కూడా.
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ఒక్క సాహిత్యం మాత్రమే ఉద్రేకిస్తూనే శాంతపరచగలదు. రంజింపచేస్తూనే
బోధించగలదు.
సాహిత్యానికీ, కళకీ మరొక ముఖ్యమైన భేదం కూడా ఉంది. ఒక కళారూపం
చూస్తున్నప్పుడు అది మన సంస్కారాన్ని జాగృతం చేసి మనలో స్థాయీభావాలుగా
ఉన్న మన పరిమిత భావాల్ని సార్వజనీయమైన రసానుభూతిగా మారుస్తున్నప్పటికీ
ఆ కళాప్రదర్శన ముగిసిపోగానే మనం కలలోంచి బయటపడ్డట్టుగా ఈ
ప్రపంచంలోకి మేల్కొంటాం. కానీ సాహిత్యం మన సంస్కారాన్ని ఒకసారి జాగృతం
చేసినతరువాత అక్కడితో ఆగదు. మేల్కొన్న మన సంస్కారం మన మనోమాలిన్యాల్ని
శుభ్రపరచుకుంటూ పోతుంది.
ఏళ్ల కిందట ఒకరోజు ‘కుమారసంభవం’ పైన శరభయ్యగారు కాకినాడలో
ప్రసంగించారు. ఆ మరునాడు మేమిద్దరం రిక్షాలో వెళ్తుండగా ఆయన ఒక
మాటన్నారు: ‘సాహిత్యాన్ని ఇష్టపడటమంటే ఒక రచన నచ్చటమో, లేదా ఒక కవి
నచ్చడమో లేదా కొన్ని పద్యాలు నచ్చడమో కాదు. సాహిత్యం మన ఆంతరంగిక
చిత్తప్రవృత్తిలో పరివర్తన తేవాలి’ అని. అటువంటి పరివర్తన సాధ్యంకావాలంటే
మనం మన పరిమిత సుఖదుఃఖానుభవాల్లో కూరుకుపోకూడదు. ఒకింత ఎడంగా
నిలబడగలగాలి. ఆ detachment నే సాహిత్యసంస్కారం అనవచ్చు.

3

ఇటువంటి

ఆలోచనాధోరణితో యాభై ఏళ్ళకు పైగా గడిచిన నా జీవితాన్ని
నేను పునరాలోచించుకున్నప్పుడు తక్కిన సామాజికశక్తులన్నిటికన్నా, తక్కిన
సామాజిక సంబంధాలన్నిటికన్నా సాహిత్యమే నన్నెక్కువ ప్రభావితం చేసిందని
గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాను. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే గడిచిన నా జీవితమంతా నేనొక
సాహిత్యసంస్కారాన్ని సంతరించుకుంటున్న ప్రయాణంగానే భావిస్తున్నాను.
ఇందులో మూడు దశలున్నాయనిపిస్తోంది. బహుశా, ప్రతి సాహిత్యవిద్యార్థికీ
కూడా ఈ దశలుంటాయని చెప్పవచ్చు. మొదటిదశలో సాహిత్యం వల్ల మనకు కలిగే
సంతోషం మీదనే మన దృష్టి వుంటుంది. పాఠకుడైతే చదవడం వల్ల కలిగే సంతోషం.
రచయితలైతే, రాయడం ద్వారా తమని తాము వ్యక్తపరుచుకోవడంలోనూ, విస్తృత
సమాజంతో అనుబంధం ఏర్పడటంలోనూ, తమ అస్తిత్వానికి గుర్తింపు లభిస్తుందన్న
ఊహలోనూ ఉన్న సంతోషం. దీన్ని ఆలంకారికులు ప్రస్తావించిన ‘ప్రీతి’ ప్రధానదశగా
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చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత దశలో మన జీవితానుభవాలూ, మనం చదువుతున్న, రాస్తున్న
సాహిత్యం కలిసి మనకొక జీవితదృక్పథాన్ని ఏర్పరచే దశ. ఇది ఆలంకారికులు
ప్రస్తావించిన ‘వ్యుత్పత్తి’ ప్రధాన దశగా చెప్పవచ్చు. చాలామందికి ఇది ఒక
సాధికారికతను (సాహిత్యపరంగానూ, మానసికంగానూ, సామాజికంగానూ కూడా)
సంతరించే దశ కూడా.
కాని ఈ తర్వాతి దశ నా దృష్టిలో చాలా ముఖ్యమైన దశ. అది సాహిత్యం వల్ల
మనలో జాగృతమైన సంస్కారం మన వ్యక్తిత్వాన్ని సమగ్రపరిచే దశ. సాహిత్యం ఒక
వ్యక్తికివ్వగల అత్యున్నతమైన ఉపాదానమిది. అటువంటి సమగ్రత సంతరించుకున్న
వ్యక్తి తిరిగి సాహిత్యంద్వారా సమాజానికి అటువంటి సమగ్రతనివ్వడానికి
ప్రయత్నిస్తాడు. ఇది సాధ్యం కావాలంటే, సాహిత్యం ఆ మనిషి మనఃస్థితిలో
ఒకింత స్తిమితాన్నీ, నిబ్బరాన్నీ తీసుకురావలసి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే
ఆ మనిషి తాను సాధికారికత పొంది కూడా తోటిమనుషులమీద అధికారానికి
అర్రులుచాపడు. తోటిమనుషుల సుఖదుఃఖాల్ని తనవిగా భావించగలుగుతాడు.
వ్యక్తుల్ని ద్వేషించకుండానే వ్యవస్థని సంస్కరించగలుగుతాడు.
ఇన్నాళ్ళ నా సాహిత్య ప్రయాణం నన్ను ఈ దశకు చేర్చిందని చెప్పలేనుగానీ,
ఇటువంటి దశ ఉందనే మెలకువ కలిగించింది. అటువంటి దశకు ప్రయాణించడమే
సాహిత్యం వల్ల నాకు కలిగే ప్రయోజనమూ, తిరిగి సాహిత్యం ద్వారా నేను
సమాజానికి అందివ్వగల ఉపాదానమూ అని బోధపడింది. ముప్పై ఏళ్ళ కింద,
నా మిత్రుడు గోపీచంద్ ‘సాహిత్యం భౌతికవిజయ సాధనం’ కాకూడదని
రాసాడు. దానర్థం, వ్యక్తులూ, సమూహాలూ సాధికారికత పొందగూడదని కాదు.
మనుషులకి తమ పరిస్థితులమీద పట్టు చిక్కాల్సిందే. కాని, అది సామాజిక లక్ష్యం
తప్ప సాహిత్యలక్ష్యం కాకూడదనే నా మిత్రుడి భావన. మనుషులు సాధికారికతకు
దూరంగా ఉన్నంతకాలం ద్వేషించేవాళ్ళుగానూ, ఒకసారి సాధికారికత సిద్ధించాక,
తోటిమనుషుల్ని అణచిపెట్టేవాళ్ళుగానూ కాకూడదని హెచ్చరించడమే సాహిత్యం
పని.
అన్నిరకాల ఆధికారికసంబంధాలకీ అతీతమైన ఒక నిర్మలానుబంధాన్నే
మహాకవులూ, మహారచయితలూ మానవసమాజానికి చూపిస్తూ వచ్చారు.
నిజానికి ప్రతి అనుబంధమూ కూడా అంతిమంగా ఏదో ఒక రూపంలో
ఆధికారికసంబంధంగా మారకుండా ఉండలేదని కూడా సాహిత్యానికి తెలుసు. మరి
నిజమైన మానవానుబంధం ఎలా ఉంటుంది?
సాహిత్యసంస్కారం
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బహుశా బైరాగి రాసిన ‘ఆడుకొంటున్న బాలిక’ కవితలో చిత్రించినట్టుగా
ఉంటుంది:
ఆడుకుంటున్న బాలిక
శారద ప్రాతఃకాంతి
గిరితరు గృహశిఖరాలంట ఎల్లెడలా కాంచనశాంతి.
ఒక నిర్జనవీథిలోన, మందాక్రాంత పవనాశాంత, చూర్ణకుంతల
బాలికయొకతె, అతిశయచపల, పోతున్నది ఆడుకొంటూ
తనలో తాను ఏవేవో పిచ్చిపాటలు పాడుకొంటూ.
నల్లని కురుల వాలిన రోచిస్సూచ్యగ్రాల ఇంద్రధనువులు
శతసహస్ర రవిబింబాల లఘురూపాలు విద్యుదణువులు.
కుసుమశయ్యల ఎగసే సీతాకోకచిలుకలాగు
మరువరాని పలుకులాగు, మధురాలాప మూర్ఛనలా
ప్రకృతిమాత వాత్సల్యపు దీవెనలా, ఆ బాలిక పోతున్నది.
జీవితసాగరంలో చిన్నికాగితపు పడవ ఏ ఒడ్డున తేలుతుంది?
ఏ ఉప్పెన, ఏ తుపాను కాచుకుంది? యవనిక వెనుక ఏముంది?
బంగారు తావుల బొమ్మా, ఒక పది ఏండ్లు గడచినాక
నీవు నాకు గురుతుండవు!కాలమాగదు అప్పటిదాక
కాని శారదప్రాతఃకాంతి, తుహినసించిత పరిమళాలు
అశృతకలరవాలు, దివ్యవీణా మూర్ఛనల ప్రకంపనాలు
రచియించిన అస్ఫుట చిత్రమొకటి మిగులుతుంది మదిలో
అనంత సైకతంలో అడుగుజాడ, ఒక వీచిక మహానదిలో.
కాని బాటసారి ఎచట?
నీటిలోన దారి ఎచట?

ఎప్పుడో, ముప్పై ఏళ్ళకిందట, ఏ క్షణానో ఈ కవిత నాలో సాహిత్యసంస్కారాన్ని
జాగృతం చేసింది. ఇన్నేళ్ళుగా, ఎన్నో రకాల ఆధికారిక వ్యవస్థలమధ్య జీవించవలసి
వచ్చినప్పటికీ నేనొక రాక్షసుణ్ణి కాకుండా ఆ సంస్కారమే కాపాడిందనీ, ఒక మనిషిగా
రూపొందే మార్గం చూపిస్తున్నదనీ అనుకుంటున్నాను.
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