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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

సమసయ్ రాగానే మనం పరిషాక్రం ఆలోచించటం మానేసి, విచారించటం పార్రంభిసాత్ం.
సముదర్ం ఎంత పెదద్దైనా, నీళళ్ని లోపలికి రానివవ్కపోతే పడవ మునగదు. సమసయ్ ఎంత పెదద్దైనా,
మనసులోకి రానివవ్కపోతే బాధ ఉండదు.
పాతికశాతం సమసయ్లు పరిషాక్రం లేనివి. పరిషాక్రం లేని ఈ పాతిక శాతం గురించీ మనo జీవితంలో
సగభాగం ఆలోచిసూత్ గడిపేసాత్ం. ఇంకో యాభై శాతం సమసయ్లు మనకి ఇతరుల వలల్ వచేచ్వి. అవి తీరాలంటే
మారవలసింది వాళుళ్. మనం కాదు. తాగుబోతు భరత్, దుబారా భారయ్, గయాయ్ళి అతత్గారు, చెడుదారోల్
సంతానం వగైరా. వాళళ్ని మారచ్టం ఎలా అని నిరరథ్కంగా విచారిసూత్ మరో పాతిక శాతం కాలం గడిపేసాత్ం.
మిగిలిన పాతిక శాతం సమసయ్లున్ంచి బయటపడాలంటే కఠినమైన నిరణ్యాలు అమలు జరపాలి.
దురదృషట్వశాతూత్ ఇటువంటి సందరాభ్లోల్ మనం ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటాము తపప్ నిరణ్యాలు తీసుకోము.
తీసుకునాన్, అమలు జరపం.
...
ఎలాంటి నిరణ్యం తీసుకోవాలో, ఆ నిరణ్యానిన్ ఎలా అమలు జరపాలో, ఏ సమసయ్కి ఎలాంటి నిరణ్యం
తీసుకుంటే సమసయ్ తాలూకు సాందర్త తగుగ్తుందో ఆతీమ్యంగా చెపేప్ పుసత్కం.

బొమమ్లు: డా. జయదేవ
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ముందు మాట
ఈ పుసత్కంలోని చాలా పర్శన్లు నవయ్, సాకిష్ మొదలైన పతిర్కలలో పర్చురింపబడినవి. కొనిన్ పర్శన్లు, సభలోల్ ఉపనాయ్సం అనంతరం
శోర్తలు అడిగినవి, మరి కొనిన్ మితుర్ల మధయ్ జరిగిన సంభాషణలో దొరిల్నవి. కేవలం రెండు పర్శన్లు మాతర్ం సమాధానం ఇవవ్టం కోసం
సృషిట్ంపబడినవి.
కొనిన్ సమాధానాలోల్ కొనిన్ కొటేషనుల్, చినన్ చినన్ కథలు, సంఘటనలు, సందరాభ్లబటిట్ గతంలో వార్సిన పుసత్కాల నుంచి
పునరుదాఘ్టించబడినవి. వీలైనంత ఎకుక్వ మంది పాఠకులకు విషయం చేరాలనే ఉదేశంతో వాటిలిన్ తిరిగి పర్సాత్వించడం జరిగింది. వీటిని
అంతకు ముందే చదివిన పాఠకులకు ఈ పునరుకిత్ విషయమై క్షమాపణలు. ఇకక్డ, సమాధానాల కనాన్... పర్శన్లు ముఖయ్మని ఉదేద్శయ్ం.
పర్సుత్తం యువత ఎలాంటి సమసయ్లతో బాధపడుతోందనన్ విషయం తెలియజెపప్టంకోసం, జవాబులిన్ పునరుకీత్కరిoచటం జరిగింది. అదే
విధంగా, కాపీ రైట లేని ఇంటరెన్ట బొమమ్లు కొనిన్ వాడుకోవటం జరిగింది. ఆ అజాఞ్త కళాకారులకి కృతజఞ్తలు.
చివరిగా ఒక మాట.
ఈ పర్పంచంలో ఏ ఇదద్రి అభిపార్యాలూ ఒకలా ఉండవు. ఇందులోని కొనిన్ అభిపార్యాలు కొంతమందికి నచచ్కపోవచుచ్. మరి
కొందరికి కడుపులో దేవినటుట్గా కూడా అనిపించవచుచ్. ముందే చెపిప్నటుట్ ఎవరి అభిపార్యాలు వారివి. దీనికోసం వాదనలు, పర్తివాదనలు
అనవసరం. వాదించేటపుప్డు మనం అవతలి వారిని అరథ్ం చేసుకోవటానికి వినం. మనం గెలవటానికి వీలుగా జవాబు పిర్పేర చేసుకుంటూ
వింటాం. ఇదద్రు రెచిచ్పోయి దీరఘ్oగా వాదించుకుంటునాన్రంటే, అందులో ఒకరు మూగ, మరొకరు చెవిటి.
మూగ వాడికి అందరూ చెవిటి వాళళ్లాగా కనబడతారు. చెవిటి వాడికి పర్పంచమంతా మూగగా ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. అరథ్ం - పరథ్ం
లేని వాదనల పరమారథ్ం ఇదే.
వాదనలో గెలవటానికి అతుయ్తత్మ సాధనం చిరునవువ్. ఇతరులతో వచేచ్ చాలా సమసయ్లిన్ ‘నవువ్’ పరిషక్రిసుత్ంది. ‘మౌనం’ సమసయ్లిన్
రాకుండా చేసుత్ంది.
-రచయిత.
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వెంకట, శీర్కాకుళం:
నేను దైవ సంబంధ ఆచారవయ్వహారాలకు వయ్తిరేకిని. మనిషి సంతోషంగా బతకాలంటే ఆతమ్విశావ్సం, తారిక్క జాఞ్నం ముఖయ్మని
నముమ్తాను. ఎపుప్డూ గుళూల్ గోపురాలకు వెళల్ను. పర్సుత్తం ఓ అకాడెమీలో ఫాయ్కలీట్గా పనిచేసూత్నాన్ను. మంచిసాథ్యికి వెళల్గలననే నమమ్కం
ఉంది. కానీ బంధువులు, సేన్హితులు, చుటుట్పకక్లవాళుల్ ‘దేవుడికి పూజలు చేయకపోవడం వలల్ నాకు మంచి జరగటేల్దు, సరైన ఉదోయ్గం
దొరకటేల్దు’ అని చెపుత్నాన్రు. అలాంటపుప్డు నా ఆతమ్విశావ్సం కాసత్ దెబబ్తింటోంది. ఈ మధయ్ ఒక తెలిసిన వయ్కిత్ నా జాతకంలో ఏవో కొనిన్
దోషాలునాన్యని భయపెటేట్ పర్యతన్ం కూడా చేశారు. ఇలాంటి వయ్కుత్లిన్ ఎదురోక్వడం ఎలా?
తండీర్ కొడుకులిదద్రు ఒక గాడిదని అమమ్టానికి నడిపించుకుంటూ పటన్ం తీసుకు వెళుతునాన్రట. దారిన పోయే పెదద్మనిషి అది చూసి,
"గాడిద ఉనన్ది సావ్రీ చెయయ్టానికి" అనాన్డట. ఆ మాటలు విని తండిర్, కొడుకుని దానిపై ఎకిక్ంచి నడవ సాగాడు. ఎదురుగా వసుత్నన్ మరో
పెదాద్యన, "వయుసులో పెదద్వాడు నడుసూత్ంటే కురార్డు హాయిగా కూరుచ్నాన్డు. కలికాలం" అనన్డట.
కురార్ణిణ్ దింపి తాను ఎకాక్డు తండిర్. మరి కొంత దూరం నడిచాక వెనుక నుంచి వచేచ్ అమమ్లకక్లు
"చూసావటే, తాను దరాజ్గా కూరుచ్ని పాపం కురార్ణిణ్ నడిపిసుత్నాన్డు పెదద్మనిషి" అని
గుసగుసలాడుకునాన్రట. అది చెవినబడి, వాడిని కూడా ముందు కూరోచ్ బెటుట్కునాన్డట తండిర్.
అంతలో ఒక పండితుడు ఎదురుబడి, "అమాయక జంతువుపై ఇదద్రు ఎకుక్తారార్? వచేచ్ జనమ్లో
గాడిదలై పుడతారు" అని శాపం పెటిట్నటూట్ తిటాట్డట. దాంతో భయపడిన ఇదద్రూ, పాప
పరిహారారథ్ం ఆ గాడిదని ఓ కరర్కి వేలాడదీసి, భుజాల మీద పెటుట్కుని నడవసాగారు. వంతెన మీది
కొచేచ్సరికి కిర్ంద నీటిని చూసి బెదిరిన గాడిద, కాసత్ కొటుట్కునేసరికి ముడులు లూజై, ఎడమ కాలితో
వెనక నడుసూత్నన్ తండిర్
మొహానిన్ ఫెడీలమ్ని కొటిట్,
నీళల్లోకి

దూకి

పారిపోయిందట.
పర్తివాడూ చెపిప్ంది నమిమ్తే ఏమి జరుగుతుందో వివరించే సూఫీ
కథ ఇది.
మీకు తెలుసా? ఆడపిలల్ అరటి చెటుట్కి వర్తం చేసేత్ (దీనిన్
రంభా వర్తం అంటారు) మంచి మొగుడు వసాత్డని ఇపప్టికీ కొనిన్
కుటుంబాలోల్ నముమ్తారు.
భినన్ దృవాలు ఎపుప్డూ ఒకటి కావు. మీ అభిపార్యాలపటల్ మీకు నమమ్కం ఉనన్పుప్డు మీ బంధువులూ, సేన్హితులూ వాటిని అరథ్ం
చేసుకోకపోతే మీకొచేచ్ నషట్ం ఏమిటి? అసలు ఆ చరచ్లనీన్ ఎందుకు? ఎపుప్డైతే మీ జాతకం మరొకరికి చూపించారో వారు దాని పటల్ తమ
అభిపార్యాలు చెపుతూనే ఉంటారు. వాటిని నమమ్నపుప్డు దాని గురించి చరచ్ ఎందుకు?
అనిన్టికంటే ముఖయ్మైన విషయం ఏమిటంటే... అవతలి వారి అభిపార్యం కూడా వినండి. ఒక నిరణ్యం తీసుకోండి. తన నమమ్కాలు
తపప్ని తెలిసినపుప్డు వాటిని మారుచ్కోనివాడు మూరుఖ్డు. మారుచ్కునేవాడు జాఞ్ని.
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చివరగా ఒక సలహా. అనవసరమైన చరచ్ల దావ్రా సమయం వృధా చేసుకోకండి. మీ పొర్ఫెషనల కోరుస్కి బాగా పిర్పేరవండి. మీరు

నమిమ్న సిదాధ్ంతాలను బలపరిచేవారి గూర్పులు ఫేసబుకలో కొనిన్ ఉంటాయి. ఆ గూర్పులలో ఉండటం వలల్ మీ అభిపార్యాలపటల్ మీ నమమ్కం
ఇంకా బలంగా పెరుగుతుంది.
దైవమూ, ఆచారమూ, గుళూళ్గోపురాలూ, విగర్హారాధన... వీటిపటల్ బలమైన అభిపార్యాలునన్వారు/లేనివారు మరొక అలవాటు
కూడా చేసుకోవాలి. తమ అభిపార్యాలకి వయ్తిరేకమైన అభిపార్యాలు ఉనన్వారితో చరిచ్ంచటం, వాదించటం తగిగ్ంచాలి.

రంగారావు, బంటుమిలిల్.
ఎందుకు మీరు తరుచు మీ పుసత్కాలోల్ బుదుధ్డి గురించి పర్సాత్విసాత్రు?
మత గర్ంథాలు మనం ఎలా ఆలోచించాలో నిరేద్శించి చెబుతాయి. పార్పంచిక దృకప్థానిన్ మనుషులపై రుదుద్తాయి. మతం కాని
మతం బౌదధ్ం. మనుషుల నడవడికకీ, బతుకీక్ సంబంధానిన్ విడమరచి మనం ఎలా నడుచుకోవాలో చెబుతుంది. మతo ఇహ జీవితానిన్
సుఖవంతం చేయటం కంటె, పర జీవితానిన్ సుఖ మయం జేయ సూచన ఇసుత్ంది. బౌదధ్ం ఈ జీవితానిన్ ఇపుప్డే, ఇకక్డే సుఖమయం
చేయాలంటుంది.
చేసిన పాపలు పోవటానికి సులభమైన
పర్వకత్ లాల్ంటి

వాడు కాదు బుదుధ్డు.

చిటాక్లు చెపేప్ టీ.వీ

కఠినమైన భవబంధాలు

వదులుకోమంటాడు. రాజవంశంలో పుటిట్, పర్జల పక్షం వహించి,
‘మనిషి’ని

కేందర్

బిందువుగా

చేసి,

ఒక

జీవన

విధానానిన్

పర్బోధించినవాడు బుదుధ్డు. చివరకంటా చేసిన అతని బోధనలే ‘బౌదధ్ం’.
తనకు నచిచ్న విషయాలు ఎకక్డ ఉంటే దానిన్ అభిమానిసాత్డు మనిషి.
దానికి నేను కూడా అతీతుడనేమీ కాదు. విగర్హారాధనకు వయ్తిరేకి
బుదుధ్డు. నాకు నచిచ్న మొటట్మొదటి విషయం అది. తమ నమమ్కాలు
తమటా ఉంచుకోకుండా, పిలల్లిన్ గుళళ్కి, గుండల్కీ బలి చెయయ్టం దారుణమని నా విశావ్సం.
‘మా మతమే గొపప్ది’ అంటూ ఒక మత పర్వకత్లు సువారత్లు చెపుతారు. ‘చివరకు మిగిలేది మా మతమే’ అంటుంది మరొక మతం.
‘మాదే అనిన్టికనన్ పురాతనమైనది’ అంటుంది మరో మతం. బుదుధ్డు అలా కాదు. "నాతో సహా, అందరూ నినున్ పర్భావితం చేయటానికి
పర్యతిన్సాత్రు. అది నీ తరాక్నికి, ఇంగిత జాఞ్నానికి, హేతువుకి సరిపోతేనే దానిన్నమిమ్ ఆచరించు" అని బోధిసాత్డు.
కులం, వరగ్ం, సమాజం, తలిల్దండుర్లు, సౌకరాయ్లు… అనిన్టినీ అతడు తయ్జించిన తీరు అతని బోధనలకు గౌరవ హేతువు అయియ్ంది.
అతని నిసావ్రథ్ం, తన బలహీనతలను జయించిన విధానం పరులకు పాఠం అయియ్ంది. సరావ్నిన్ తాయ్గం చేసి, భికాష్పాతర్ ఒకక్టే తన ఆసిత్గా
భావించాడు. జీవిక కోసం మాతర్మే ఓ పూట ఓ ఇంటి వాకిలి తటట్డం దావ్రా, భిక్ష సీవ్కృతిలో కూడా మహోనన్త విలువలను పాటించాడు.
అంతటి కషట్తరమైన జీవితం గడుపుతూ, సమాజంలో ఉనన్ దుఃఖ కారణాలను చూసూత్ పర్తయ్క్ష అనుభవంలోంచి తెలుసుకునాన్డు. తనలా
అనుభవాలను సైదాధ్ంతీకరించి బోధించిన విలక్షణ పర్వకత్ మరొకరు లేరు. ‘తన’ అనే ఆలోచనని దరిచేరనివవ్ని ‘యోగి’ అతను. అందుకే
అతడంటే ఇషట్ం.
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రవిపర్కాష: యానం.
జైనిజం గురించి కాసత్ చెపప్ండి.
జైనిజం హిందూ మతంకనాన్ పురాతనమైనదంటారు మాజీ రాషట్రపతి సరేవ్పలిల్. చీమలకి కూడా అపకారం తలపెటట్ని జైనులు, రాలిన
నెమలీకలతో తయారుకాబడిన చీపిరికటట్తో (పిచి) ఊడుచ్కుంటూ ముందుకు నడుసాత్రు. అహింస, అనేకాంతవాద(అనిన్ మత సిదాధ్ంతాలనీ
విశాల దృకుక్తో ఒపుప్కోవటం), అపరిగర్హ (ఏదీ నాది కాదు), అనే మూడు సిదాధ్ంతాలపై ఏరప్డింది ఇది. మహాతామ్ గాంధీ ఈ జైన
సిదాధ్ంతానిన్ ఎకుక్వగా అభిమానించి, అనుసరించేవారని పర్తీతి. హిందూ/బౌదధ్ మతాల తాకిడికి అది కాలకర్మేణా కీష్ణించింది.

బర్హామ్జీ, బలబధర్పురం:
ననున్ ఒక సభకి ఆహావ్నించిన నిరావ్హకులు, అకక్డికి వచిచ్న పీఠాధిపతిని పూలమాల, శాలువాతో సతక్రించాలని కోరారు. నేను ఆ పని
చేయడానికి ఉపకర్మించగానే, సదరు పీఠాధిపతి శిషుయ్డు అడుడ్కుని, ‘‘మీరు సావ్మిని అంటుకోకుండా వాటిని చేతులోల్ పెటట్ండి’’ అని అనాన్రు.
సాటి మనిషిని అంటుకోవడానికి కూడా ఇషట్పడని సదరు సావ్మి, మనుషుల మధయ్ తిరగడం ఎందుకు? ఏ అడవులోల్నో ముకుక్ మూసుకుని
తపసుస్ చేసుకోవచుచ్ కదా? మరో సావ్మి విషయానికి వదాద్ం. ఆయన పర్యాణిసుత్నన్ కారులో ఆయన శిషుయ్డు కూడా పకక్న ఖాళీగా ఉనన్ సీటోల్
కూరోచ్కూడదు. ముందు సీటు- వెనక సీటుకు మధయ్ ఉనన్ ఖాళీ సథ్లంలో సావ్మిగారి పాదాల చెంత కూరోచ్వాలి. ఇలాంటి దృశాయ్లను చూసిన
నాబోటివాళల్కు సదరు సావ్ములను గౌరవించాలని ఎందుకు అనిపిసుత్ంది?
“వాళుళ్ ఎకక్డ కూరుచ్ంటారనేది వాళళ్ ఇషట్ం. మీరెకక్డ కూరుచ్ంటారనేది మీ ఆతామ్భిమానానికీ, అవతలివారి పటల్ మీకుండే
గౌరవానికీ సంబంధించిన విషయం. బాపుగారిని మొదటిసారి కలిసినపుప్డు ఆయన కురీచ్లో కూరుచ్ంటే కాళళ్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్ను. పకక్న
ఉనన్ పటాట్భిరాం ‘అదేమిటి అకక్డ కూరుచ్నాన్వ’ అని అడిగితే, “చినన్పుప్డెపుప్డో చూసిన సంపూరణ్ రామాయణం దరశ్కుడిగా ఆతీమ్యతతో
కూడిన భకిత్భావం. జంధాయ్ల పాపయయ్ శాసిత్ గారు తొలిసారి కనపడినపుప్డు కాళళ్కి నమసాక్రం చేసాను. తపేప్మిటి?” అనాన్ను. ఇదొక
వాదన. “ఇతరులని పర్భావితం చెయయ్గల వయ్కుత్లు తమ బోధనలతో, పాండితయ్ంతో, లేదా హిపాన్టిక పవరతో ఒక కొటరీని
నిరిమ్ంచుకుంటారు. బలహీనులు అoదులో చేరతారు" అనేది మరొక వాదన. మీకు, సమాజానికీ, పర్జలకు నషట్ం లేకుండా మీకు ఏది
బావుంటే అది చెయయ్ండి. అయితే కొంతమంది డబుబ్లిచిచ్ తమచుటూట్ భకుత్ల కోటరీని ఏరప్రుచ్కుంటారు. ఒకరిదద్రు బాబాలూ, సావ్ములూ

అలలంటివారు నాకు తెలుసు. ఒక పదయ్ం గురుత్ పెటుట్కోండి “…కోతి బటిట్ దెచిచ్ కొతత్ పుటట్ము గటిట్, కొండముచుచ్లెలల్ గొలుచ్నటుట్,

నీతిహీనునొదద్ నిరాభ్గుయ్ లుందురు విశవ్దాభిరామ వినుర వేమ”.
సాహితయ్ం
రవిచందర్, అనంతపురం:

ఎకక్డో మీరు ‘సమాజం అయిదోతనం కోలోప్యినపుప్డు అక్షరం ఐరావతం అవుతుంది’
అని వార్శారు. అంటే ఏమిటి?
ఈ మధయ్ టీవీలోల్ రెండు పర్కటనలొచాచ్యి. మొదటి అడవ్రటైజమెంటలో ఒక
తండిర్ తన పదాన్లుగేళళ్ కూతురుని పికిన్కకి పంపిసాత్డు. బాడీగారడని కాపలాగా
పంపుతాడు. బాడీగారడని ఆడుకోమని తన సెలఫోనిచిచ్, ఆ అమామ్యి బాయఫెర్ండతో
టెంటలోకి వెళిళ్ తెలాల్రేవరకూ ఉండిపోతుంది. “సెలఫోన బాయ్టరీ లైఫ చాలాసేపు
ఉంటుందని (రాతర్ంతా)” చెపేప్ అడవ్రటైజమెంట ఇది.
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మరో పర్కటనలో ఒక అమామ్యి బెడ-రూంలో తన బోయ-ఫెర్ండతో మంచం మీద పడుకొని
ఉండగా తండిర్ బయట నుంచి బెల కొడతాడు. అబాబ్యి చపుప్న తలుపు వెనకాల నకిక్ దాకుక్ంటాడు.
అమామ్యి తలుపు తీసూత్ండగా, దాకుక్నన్ కురర్వాడి చేతిలో ఫోన మోర్గుతుంది. తండిర్ అటు చూసాత్డు.
అమామ్యి విపరీతంగా భయపడిపోతూ ఉంటుంది. అపుప్డు తండిర్ రియాక్షన కోపం కాదు. ఆశచ్రయ్ం.
ఆనందం..! దానికి కారణం ఆ కురర్వాడి చేతిలో ఉనన్ సెలఫోన..! దానిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని ధర కనుకుక్ని
"ఇంత అందమైన ఫోన అంత తకుక్వ ధరకా?" అని అడుగుతాడు. ఈ పర్కటన తాలూకు ఆలోచన

వచిచ్నందుకూ, అది సకెస్స అయినందుకూ రచయితా, దరశ్కుడూ సంతోషంతో పారీట్ చేసుకొని ఉండొచుచ్. కానీ వాళళ్ కూతురు ఇదే
పరిసిథ్తిలో ఉంటే ఏం చేసాత్రు? లేదా టీవీలో ఈ అడవ్రటైజమెంట వసుత్నన్పుప్డు కూతురి పకక్నే కూరుచ్ని మనసూప్రిత్గా సంతోషించగలరా?
ఒక సామాజిక అనాయ్యం జరుగుతునన్పుప్డు కవి/రచయిత తన కలానిన్ కతిత్ చేసుకుంటాడు. ఫలానా విషయం ఎందుకు కరెకుట్కాదో,
ఏవిధంగా అది పర్మాదకరమో చెపుతాడు.
ఒక సినిమాలో నిజాయితీ పరుడైన పోలీసు కమీషనరు కూతురు, పనీ పాటా లేని ఒక బేవారుస్ హీరోని నిరాకరిసుత్ంది. అతడు ఆమెని
గటిట్గా దగగ్రకు లాకొక్ని ముదుద్ పెటుట్కుంటాడు. దాంతో ఆ అమామ్యి అతడిని పేర్మించడం
మొదలు పెడుతుంది. సినిమా అంతా హిరో కమీషనరిన్ ఫూలిన్ చేసాత్డు. బాగా హిటట్యిన సినిమా
ఇది. కానీ ఆ దరశ్కుడి కూతురిన్ ఒక బజారు రౌడీ ఇలాగే చేసేత్, దానికి అతడి రియాక్షన ఎలా
ఉంటుంది?
మీరు గమనించారా? సినిమాలోల్ హీరో బదద్కసుత్డు, గమయ్ం లేనివాడు, తండిర్ మీద జోకులు
వేసేవాడు... చివరోల్ కాసత్ మారితే, యూత సెలఫ్-ఐడెంటిఫికేషన, కలల అమమ్కం వలల్ అటువంటి
సినిమాలు హిటట్వుతునాన్యి. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్నే అక్షరం ఐరావతం అయియ్, మనసులిన్
కుళళ్బొడిచి పర్కాష్ళనం చేసుత్ంది. కనీసం కొందరినైనా మారుసుత్ంది.

పి. రాములు:
విమరశ్కీ, అభిపార్యానికీ తేడా ఏమిటి?
ఒక కథ లేదా సినిమా బావోలేదు అని చెపప్టం అభిపార్యం. ఎందుకు బావోలేదో చెపప్టం విమరశ్. మళేళ్ అందులో రెండు రకాలు.
సదివ్మరశ్. కువిమరశ్. తన అభిపార్యాలకి సరిపోకపోతే చేసేది కువిమరశ్. హేతుబదద్ంగా కారణాలు వివరిచేది సదివ్మరశ్.

కౌముది, పిఠాపురం:
వాయ్పార నవలలంటే ఏమిటి? మంచి నవలలకి వాయ్పార నవలలకి తేడా ఏమిటి? ఏ రకమైన రచేయితగా మిమమ్లిన్ మీరు అంచనా వేసాత్రు?
మీరు ఫకుత్ వాయ్పార రచయిత అనే వారికి మీ జవాబు?
పాండితాయ్నికీ పుసత్కాల అమమ్కానికీ సంబంధం లేదు. ఎకుక్వమంది పాటకుల సాట్ండరడకి, టేసటకీ దగగ్రగా వార్సేవాడి పుసత్కాలకి
మారెక్ట ఎకుక్వ ఉంటుంది. పుసత్కాలు పలు రకాలు.
–

కలకాలం కోటల్మందితో చదివించే రామాయణ భగవతాలాల్ంటివి;

–

లిమిటెడ కోటరీ పాఠకుల వలల్ దశాబాద్ల పాటూ బర్తికే సతరీవాద, కమూయ్నిసుట్ రచనలు;
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
–

ఉపెప్నలా వచిచ్ ఉరుర్తలూగించి కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయే వాయ్పార నవలలు;

–

కనీసం కొనిన్ విలువలుండి చరితర్లో కొంత కాలం నిలబడే కమరిష్యల రచనలు.

–

అసలు వచిచ్నటేట్ తెలియని అనామక విసరజ్నలు.
చాలా మందికి తెలియని (కుహనా మేధావులు ఒపుప్కోని) విషయం ఏమిటంటే.... వాయ్పార నవలలోల్ కూడా కొనిన్

విలువలుంటాయని…! అలాంటి విలువలేమీ లేకుండా వార్సిన, కేవలం శృంగార పరమైన నవలలిన్; చౌకబారు భావోదేవ్గాల మీద
ఆడుకుంటూ చేసే రచనలని; వంటిoటి కహానీలని

చాలామంది చదవటం ఎపుప్డో మానేసారు. ఈ రోజు నవలలిన్ పాఠకులు

చదువుతూనాన్రంటే, వారేమీ మూరుఖ్లూ, అజాఞ్నులూ, చెవులోల్ పూవులు పెటుట్కునన్వారూ కాదు. నేనే కేటగిరీకి చెందుతానో మీరే
నిరణ్యించుకోండి.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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