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నా అంతరంగంలో శ నాథ రి యిపడగలు
ఎన్.కి

ర్ కుమార్

ఈ మధేయ్ విశవ్నాథ వారి వేయి పడగలు చదివే అదృషట్ం కలిగింది. ఓ అదుభ్త మైన కావాయ్నిన్ చదివిన అనుభూతి
నా హృదయం నిండా కలిగింది. అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతులు ఇంకెనోన్. వానిలో కొనైన్నా అందరితో పంచుకుందామని ఈ వాయ్సం
రాసుత్నాన్ను. వేయి పడగలు చదవని వారికి దీనిని పరిచయం చెయయ్డానికి చేసే ఓ చినన్ పర్యతన్ం. కథ వివరించే పర్యతన్ం చేయను.
విశవ్నాథ వారు సప్ృశించిన అంశాలు, రచనా శైలి మరియు దీనిపై నా భావనలు చెపేప్ పర్యతన్ం మాతర్మే చేసుత్నాన్ను.
ఒకక్సారి చదవగానే

కొరుకుడు పడని అచచ్మైన సవ్చఛ్మైన తెలుగు ఈ కావయ్ంలో చాలా సందరాభ్లలో మనకు

తారసపడుతుంది. ఐనా చదువుతూ పోతూ ఉంటే లయ తపప్క కథతో మనం పర్యాణం సాగుతూనే ఉంటుంది.

విశవ్నాధ వారి కొనిన్

ఆలోచనలు మనకిపుప్డు ఛాందస మనిపించినా, వాటిని నేను ఎకుక్వగా ఈ వాయ్సం లో సప్ృశించను. ఐనా ఈ నవలా కావయ్ం చదివాకా
అవేవి మనకు జఞ్పిత్కి రావు. అవనీన్ ఈయన కవితా రస పర్వాహములో కొటుట్కొని పోతాయి .
విశవ్నాథ

వారి రచనా శైలిని

తెలియజేయుట

కోసం ఈ వాయ్సం లో అకక్డకక్డా నవలలోని కొనిన్ వాకాయ్లని

యధాతధంగా రాయడం జరిగింది.
ఇందులో

వివరించని విషయం లేదు. వరిణ్ంచని ఋతువు లేదు. సప్ృశించని కాలము లేదు. నాటకము, నాటయ్ము,

సాహితయ్ము, సంగీతమూ ఏదీ వదలలేదు.

ఒకొక్కక్ విషయానీన్ ఒకొక్కక్ సందరభ్ములో ఒకొక్కక్ రకముగా విపులంగా వివరిసూత్

ఎపప్టికపుప్డు నూతనంగా ఆవిషక్రిసూత్ హృదయానందానిన్ కలిగిసూత్ విసుత్ర్తమైన ఆ జాఞ్న సంపదను మన తెలుగు వారికి అందించిన
అపురూప కావయ్ం.
భారతీయతకిది ఒక నిదరశ్నం !
భారతీయ సంగీత, సాహితయ్, నాటాయ్లకు ఇది నీరాజనం !
కనుమరుగైన పార్చీన సంసుర్క్తీ సాంపర్దాయాలను గురుత్ చేసిన అదుభ్త గర్ంధం !
జీవిత గమనం లో దాంపతయ్పు విలువలిన్ ఉనన్త సాథ్యిలో వివరించిన సుందర కావయ్ం !
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దేశంలో అనిన్ వయ్వసథ్లలో పాశాచ్తయ్ పోకడల పర్భావానిన్ కళళ్కు కటిట్ చూపిన అరుదైన పుసత్కం !
అనయ్ మతాల దాడులకు ఎదురొడిడ్ నిలబడిన మన హిందూ ధరమ్ం గొపప్తనానిన్ చాటిన మహా కావయ్ం!
తెలుగు జాతి సంసక్ృతీ సాంపర్దాయాలకు దరప్ణం!
పరాయ్వరణ కాలుషయ్ం గురించి ఆనాడే హెచచ్రించిన విజాఞ్న ఖని!
పురాతన విదయ్ విధానం గురించి, కొతత్ పోకడలతో విలువలు తగుగ్తునన్ విదాయ్ పర్మాణాల గూరిచ్ ఆనాడే

పర్సాత్వించిన

దూర దరిశ్ని!
నవీకరణకు తలల్డిలిల్న దేశపు పటుట్కొమమ్లైన పలెల్టూరల్ పరిసిథ్తిని కళళ్కు కటిట్న శిలప్ం !

యువ కవులకు ఇది చుకాక్ణి
నవ కవితకు ఇది పునాది
తెలుగు భాషకిది అలంకార భూషణం
భావితరాలకిది మారగ్దరిశ్
ఇందులో...
జాతీయ భావం వుంది
విపల్వ గీతీ వుంది
సామాజిక సప్ృహ వుంది
భకిత్ భావమూ వుంది
ముకిత్ మారగ్మూ వుంది
తెలుగు చదవడమే కషట్మవుతునన్ రోజులోల్, మన భాష మాధురాయ్నిన్ గొపప్తనానిన్ పలు విధాలుగా చాటి చెపిప్న ఒక గొపప్
కావయ్ం. ఆనాటి పరిసిథ్తులు ఈనాటికీ మారుప్లేకుండా, అవే సిథ్తులు భవిషయ్తుత్ లోనూ అలానే ఉంటాయనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ముగా విదాయ్
పర్మాణాలు, సంగీత సాహితయ్ విషయాలలో. పడిపోతునన్ విదాయ్ పర్మాణాల మీద, విశవ్ విదాయ్లయాల తీరు మీద ఒకింత అసహనానిన్ వయ్కత్ం
చేసారు. బోధన ఎలా ఉంటే బాగుంటుందనన్ విషయాలిన్ వివరించారు. విలువలు పతన మవుతునన్ నాటక మరియు సినీ రంగాలను తన
పదునైన ఆలోచనలతో, వాయ్కయ్లతో దుయయ్బటాట్రు. నటుని లక్షణములు, ఆహారయ్ము, ఆంగీకము, పదయ్ము పాడు తీరు అనిన్ంటిని చకక్గా
వివరించారు విశవ్నాథ వారు. అందుకే 1934 పరిసిథ్తులు తెలుసుకునన్టుల్ లేదు. వరత్మానానిన్ ఆనాడే భవిషయ్తుత్ తెలుపుతూ రాసిన జోయ్తిషయ్
రతాన్కరమని పిసుత్ంది. వరి బియయ్ం, కొళాయి నీళుల్ తెసుత్నన్ రోగాలు ఆనాడే ఈ కావయ్ములో రాయబడాడ్యి. పచచ్టి పొలాలిన్ కబళిసూత్,
విసత్రిసూత్ పోయిన గార్మాల గూరిచ్, చెటల్ను నరుకుక్ంటూ విసత్రించిన పటట్ణాల గూరిచ్, మెటట్ పొలాలే లేకుండా చేసూత్ వచిచ్న మాగాణుల
గూరిచ్ వాటి అనరాధ్ల గూరిచ్, ఎంతో గొపప్గా వరిణ్ంచ బడాడ్యి. భారతీయ గోసంపదగూరిచ్, వాటిని కబేళాలలకు తరలిసుత్నన్ తీరు గూరిచ్
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ఏంతో నిశితంగా వివరిచించారు విశవ్నాథ వారు. దిగజారుతునన్ పతిర్కా విలువల గూరిచ్... ఒకటేమిటి ....
లేని విషయం లేదు....
శిలప్ం , సంగీతం, సాహితయ్ం, నాటయ్ం
సంపర్దాయం, సేన్హం
దాంపతయ్మాధురయ్ం
విదయ్, వివాహం
భాష, నాటకం, సినిమా!!!
వరిణ్ంచని ..
ఋతువు లేదు
వెనెన్ల లేదు
చీకటి లేదు
పచచ్ని పైరు లేదు
కాలము లేదు !!!
వెనెన్ల గురించి కొనిన్ చోటల్ వరిణ్సూత్....

బోయెను.

“ఆనాడు పూరిణ్మ, వెనెన్లలు, పాలిపోయిన రోగి దేహచాఛ్య వలె తెలల్నై, ఉషణ్ రోగి శరీరం వలె వేసంగి కాకులకు వెచచ్నై, తెలతెల
వైశాఖ పూరిణ్మ నాడు వెనెన్లలు విరియ కాసెను. తీక్ష సూరుయ్ని పేరి సుదరశ్నాయుధము వేయి అంచులతో పరిభర్మించగా, దాని

నుండి వినిరగ్తములైన కాంతులు చందర్బింబం మిష చేత నాలుగ్ దేసెలా నావరించినటుల్, భకుత్ల యెడల పర్సనున్డై శీర్ వేణు గోపాలసావ్మి మందహాస

ధీధితులు గాలి పొరలపై నుయాయ్లలూగినటుల్ వెనెన్లలు వీచెను .

వెనెన్లలు నిరమ్ధిత కీష్ర సాగర తరంగముల వలే, పార్దురూభ్తామృత ఖుంభ నిరవ్ మదమృత డిండీర కాంతిచఛ్టా సుఫ్ర తోస్ఫ్రకం

వలే, మందనరాజుఞ్ కృత వాసుకీ ముఖ నిసూఠ్య్త ఫేన జాలము వలే, మధయ్మాన మందర గిరుయ్భయ పారశ్వ్ సంసిథ్త దేవ దానవ మహటాటట్ హాస
ధీధితివలె, పరిజవ్లిత కీష్ర పాధోధి వినిరగ్మ చచ్ందర్ బింబ సుధా రోచి: పూర ధగదథ్గిత దశ దిశా సంతాన మేదురిత పర్సనన్ కాంతులవలె కామధేను

కలప్వృక్ష చింతామణీ పర్ముఖ నానా దివయ్ సృషిట్ పరికలిప్త సవ్రగ్ వికాసమువలే, అనోయ్నయ్ జలిప్త తృణీకార వావ్కాయ్వాన సూచి మందహాస పరిహాస
పర్సుప్రదధ్ంత కాంతిచచ్టాభిరామాపస్రోనివాహా పరీధాన చేలాంచలములవలె వెలిల్ విరిసెను. “

సూరోయ్దయం గురించి ...
“తెలల్వారెను. తెలవారుచునన్దనగా వృకాష్గార్ముల నుండి లోకము కనాన్ ముందుగా పర్తూయ్ష రధము కదలికలు చూచిన దివ్జ
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కులము కూసెను. పైడి కంటులు టప టప మని రెకక్లు కొటిట్, కిచ కిచ మని కూసి జంటలై కదలి సౌఖశాయనీకులయెయ్ను. తూరుప్ కొండ నునుపైన

చరియల మీద, కాలిగిటట్లు జారి సూరయ్ హయములు పరువెతత్ లేనిచో, అనూరుడు కొరడా చివళుళ్ మోర్గించి యదిలించి తోర్లెను గాబోలు. వాని మటేట్ల
కటిట్న నూరువ్ల టుల్ష: కాంతి యుండలుండలుగా తూరుప్ సీమ ఛినిద్పోయెను.”

భారతీయ శిలప్ం మరియు పాశాచ్తయ్ శిలప్ం గల భేదాలను వివరిసూత్ ..
“పాశాచ్తయ్ శిలప్మునకు మాతృక లుండును. భారతీయ శిలప్ం అటుల్ కాదు. నేతర్ము తామర పువువ్ వలె నునన్దని నియమము

చేసుకొని యొక దేవతా మూరిత్ ని చితిర్ంచినచొ ఆమె నేతర్మును తామర పువువ్ వలె చితిర్ంచును. అటేల్ తకిక్నదంతయును. ఇటుల్ చితిర్ంచుట భారతదేశ శిలిప్

చకుష్రివ్షయమున కనాన్ ఎకుక్వ మనో విషయమగుచునన్ది.

పాశాచ్తయ్ శిలప్మందు మనము చూచు గొపప్ సౌందరయ్మును కలిగియుండును. అది మన నేతార్ నందకరము. మననుభవించు

ఆనందము నేతర్గత మనోవిషయము. భారతీయ శిలప్మునందలి చితర్ము పూరిత్గా మనో విషయము దానిని గర్హించుట యందు నేతర్ము సాధనము

మాతర్మే . ఈ రెండు శిలప్ముల యందు ఇది యొక విశిషట్ విషయము . తకిక్న భేదములు చాలా కలవు.”

ఈ విధంబుగా ఎంతో మధురముగా వివరిసూత్, మన భారతీయ సాంపర్దాయ మరియు కళల గొపప్దనానిన్ శాల్ఘిసూత్

మనకు చెపేప్ గొపప్ పర్యతన్ం చేసారు. నాటయ్ శాసత్రము గొపప్తనము గురించి, పర్దరిశ్ంచు తీరు గురించి, పర్దరిశ్ంచు వారి నిభదద్త మరియు
అంకిత భావం గురించి, కళలనీన్ మనిషి మానసిక వికాశమునకేనని, నడక నడత నేరేప్ సాధనాలని, పురాణాలు ఇతిహాసాలు జాఞ్న సమపారజ్న
కనీ ఎంతో గొపప్గా చాటి చెపాప్రు .
29 వ అధాయ్యం ఒక అదుభ్తం. నాటయ్ శాసాత్ర్నిన్ అవపోసిన పటిట్న వానిలా ముదర్లను వరిణ్సూత్ దశావతార ఘటాట్లిన్ మన

కళళ్ ముందు జరుగుతునన్టుల్ వరిణ్ంచిన తీరు అపురూపం. మతయ్, కూరమ్, రామ, కృషాణ్వతారలను వరిణ్ంచిన తీరు మన ముందే వెనెన్లలు
విరిసినటుల్, శీర్ వేణు గోపాల సావ్మి సాకాష్తాక్రమై నటుల్ అనుభూతిని మిగిలిసుత్ంది. ఈ అధాయ్యం ఈ వేయి పడగల కావయ్ అపురూపతావ్నికి
పరాకాషట్. అనిరవ్చనీయమైన భావాలెనోన్ మనసున కలిగిసుత్ంది.
సుర్ప్శించని అంశము లేదు ..
విదయ్ ఐననేమి
అధికార మైననేమి
ఎనిన్కలయిన నేమి
శృంగారమైన నేమి
కామమైన నేమి
కవితవ్మైన నేమి
పండగలైన నేమి
వృతుత్ లైన నేమి
వరాణ్లైన నేమి
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మతమైనా నేమి
పేర్మనైన నేమి
తరక్మైన నేమి
అకర్మ సంబంధాలైన నేమి!!!
విదయ్ గురించి చెబుతు ..

“విదయ్ పర్ధానముగా రెండు విధములు. ఒకటి వృతిత్ విదయ్. రెండవది జాఞ్నము కొరకు. చదువు విదయ్. ఇవి రెండును కలుపు రాదు.

ఇపప్టి పాఠశాలలో ఉనన్ దోషం వానిని రెంటిని కలుపుటయే. వృతిత్ విదయ్ జీవనాధారమైనది. జాఞ్నము కొరకైన విదయ్ మనిషి హృదయమునకు సంసాక్రం

తెచుచ్టకు ఏరప్డినది.

విదయ్కు పరమ పర్యోజనమైనది విసప్షట్మై సవ్చఛ్మైన భావోదయమును కలుగ జేయుట. చదువునకు పర్ధానమైనది సవ్చఛ్మైన

భావమునెరుంగుట. అటిట్ భావము ఇందిర్యముల యొకక్ చకక్ని శిక్ష చేత గానీ యుతప్నన్ము కాదు.”

సీత రాముల పేర్మను గూరిచ్ వివరిసూత్ ...

“పర్భువు శివధనురబ్ంగము చేసిన వేళనే సీతారాముల యాతమ్ లైకయ్ము నొందినవి. తరువాత వారికి వియోగము లేదు, విపర్లంభము

లేదు, సాతివ్కాది భావోదయములు లేవు. రసమచచ్ట నీయమాన సావ్దుతవ్ము కాదు. అది అనుభావ విభవాదుల చేత కలిగినది కాదు. వారి ఇదద్రి పేర్మ

యందు రస సవ్రూపము నితయ్మై, అవికారమై కూటసథ్మై యునన్ది. తరువాత వచిచ్న వియోగము వలన వారి పేర్మ భావమేమియూ చెడలేదు. వారి

రసాతమ్త కొంచెపడలేదు. నితయ్మైన నిరమ్లమైన సీతారాముల పేర్మ తతవ్మది. అది తరంగములు లేని కడలి. జల బిందువు లెరప్రించరాని మహాంభ
సవ్రూపము. అణువణువులుగా చీలిపోని మహాభూతా పర్కృతి.”

భారత పాశాచ్తయ్ కవితవ్ములోని భేధాలని ఉనామ్ద రసము ఉదాహరణగా తీసికొని వివరిసూత్ ..

“వికర్మోరవ్శీయమైన పురూరవశచ్కర్వరిత్ కునామ్ద విజృంభణము జరిగినది. లియరునకు కలిగిన యునామ్దముతో, హామెల్ట కు గలిగిన

యునామ్దముతో పురూరవుని యునామ్దము పోలిచ్ చూసిన తెలియగలదు. ఉనామ్దములకు కలిగిన హేతువుల భినన్తవ్ం వలన ఆ యునామ్దము లను

భినన్ముగా ఉనన్వనచుచ్ను .

పాశాచ్తుయ్ల శిలప్ము సహారా ఎడారి లోని సికతామయోనమ్తత్ పర్ళయ వాయువుల వలె విరుచుకొని, మానుష పర్కృతి

నునూమ్లించుటకు పర్యతిన్ంచును.

భారతీయ శిలప్ము భారత జాతి మత ధరమ్మ వలెనే ఇందిర్యముల నదుపులో పెటిట్ సంఘ మరాయ్దల ననుసరించి నడువవలె ననన్టుల్

- భావోదేర్కములను నియమించి తదంతరాగ్డతవ్మును పర్కటించును, బహిఋనమ్తత్ విసత్ృతి ని నియమించి చూపును. “

ఈ కావయ్ మంతయూ భారతీయతే గోచరిసుత్ంది. సాహితయ్ం, సంగీతము మన జీవితములో భాగమేనని చెపేప్ పర్యతన్ము
చేసుత్ంది. తెలుగు భాష గొపప్దనానిన్, మాతృ భాష ఉపయోగానిన్ తెలియ చేసుత్ంది. సంఘము, మతము, రాజకీయ విషయములు మొదలైన
మానవ జీవితము యొకక్ లోతును తెలియజేయు మనో భావములు చెపుప్నది నిజమైన భాష అంటారు విశవ్నాథ వారు.
అపుప్డే విసత్రిసుత్నన్ పాశాచ్తయ్ సంసక్ృతి సాంపర్దాయాల మీద విశవ్నాథ వారు చేసిన దాడనే చెపప్వచుచ్. ఇంగీల్ష భాష
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పర్భావము సమాజముపై ఎలా వుందనన్ది, ఎంతో గొపప్గా వరిణ్ంచారు. మన భాష గొపప్దనానిన్ కొనిన్ ఉదాహారణలతో నిరూపించారు.
ముందు మాతృభాష ఎందుకు నేరావ్లి, మాతృభాష వచిచ్న పిదప ఏ ఇతర భాషలైన ఎంత శులభముగా నేరవ్వచచ్నన్ది వివరించారు.
పాశాచ్తయ్ సాహితయ్పు మోజులో భారతీయ సాహితయ్ం ఎదురుక్నన్ సవాళళ్ను వివరించారు. మన సాహితయ్ గొపప్దనానిన్
కొనిన్ ఉదాహరణల దావ్రా చాటి చెపాప్రు.
తానూ చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ కొనిన్ పాతర్ల దావ్రా చెపిప్సూత్ అపప్టి సంఘ పరిసిథ్తులను వివరించే పర్యతన్ం చేశారు
విశవ్నాథ వారు. పైన చెపిప్నటుల్ సప్ృశించని అంశం లేదు. అనిన్ విషయాలను రెండు లేదా మూడు పాతర్ల మధయ్ చరచ్కు తెచిచ్ వాద పర్తి
వాదములకు తావు ఇచిచ్, వానిలో ఒక పాతర్ దావ్రా భారతీయ సంసక్ృతి సంపర్దాయాలిన్ చాటి చెపేప్ పర్యతన్ం చేశారు.
ఈ వాద పర్తి వాదాలలో భాగంగానే ఒక చోట లోకములో లౌకయ్ం యొకక్ విలువను, ముకుక్సూటి తనము వలల్ వచుచ్
నషట్మును కిర్ంది విధముగా తెలియ చెపాప్రు.

”నిజముగా వటిట్ యకలమ్ష పర్కృతులకు లోకములో తావులేదు. వారు కషట్ పడవలసినదే. అధికారమునన్చోట ఇటిట్ యదారధ్ పర్వరత్న

యుండేనా, రేపటితో జగతుత్ జగతుత్ కాదు. కుర్తిమములైన పదధ్తులునన్ కదా వయ్వహారం సాగుట. కృతిమము లేనిచో వయ్వహారమెందుకు?
ఘాడ శీలతవ్ము పనికిరాదు. అబదధ్మును దౌరామ్రగ్మును కొంత యోరుచ్కొనుట నేరుచ్కోవలయును. ”

లోకములో బర్తుకవలయునన్చో నీ యుదేవ్గము, నీ మనసుస్, నీ అంతరాతమ్ అది యొకక్ సంసథ్. ఆ ఉదోయ్గమూ, అందరితో నీవు

మెలుగు రీతి, ఎటిట్వారితోనైననూ నవువ్చూ మాటాల్డుట ఇది యొక సంసథ్. ఆ రెండు రెండుగా బర్తుకవలయును. రెండునూ కలిసియునన్ వారి జీవితమూ

సుఖమే. నిషక్లుష అంతరాతమ్యు, సవ్తంతర్ జీవనము కలవారు యోగులు. వారికీ కషట్ము లేదు. ”

వాగివ్వాదం గురించి చెబుతూ

“లోకమున విరోధమనగా భినాన్భిపార్యమే. అవిదాయ్వంతులు మరియు అవివేకులు వారే నయము. వెంటనే తేలిపోవును. వీరు

నాగరికులమని, విదాయ్వంతులమని పేరుపెటుట్కొని, కోర్ధములు చకక్గా పెంచుకొని ఒకరి జీవనోపాయములొకరు, ఒకరి యషః పదము లొకరు
నిరూమ్లించుటకు పర్యతిన్ంచుచుందురు. ”

ఈ కావయ్ం..
బహుముఖం
సుమధురం
ఓ అదుభ్తం!
ఈ వాయ్సం ముగించే ముందు నా అంతరంగం లో వేయిపడగలు కావయ్ం ఈ కిర్ంది విధముగా !
ఓ విశవ్నాథా!
నీ వేయిపడగలు కావయ్ం చదివినంత సేపు
సూరయ్ చందుర్ల కాంతులు మనంబున విరిసినటుల్
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శీతా కాలమున మంచు బిందువులు తనువును తాకినటుల్
హిమవతప్రవ్తము కరిగి మహోగర్మై పరవళుల్ తొకుక్తూ నా పాదాలు సప్ృశించినటుట్
అనుభూతి!
మీ కావయ్ం
గీర్షమ్ తాపాలోల్ ఉకక్ పుటిట్ంచింది
శరదెవ్నెన్లలో ఓలా లాడించింది
పచచ్టి పంటలోల్ హరిత వరాణ్నిన్ కనులకు చూపించింది
భారతీయ నృతయ్ ముదిర్కలిన్ నా చకుష్వులలో నిలబెటిట్ంది
భారతీయ చితార్నికి, సాహితాయ్నికి నా హృదయ అంతరాళలలో అతుయ్నన్సాథ్యి నిచిచ్ంది !
మీ కావయ్ం
మతం మన జీవన గమనమని
మాతృభాష మన హృదయ సప్ందనయని
సంగీత సాహితాయ్లు మన జీవిత అంతరాభ్గమని
దైవం, దేవాలయం, పర్కృతి మన జీవిత పరమారాథ్లని
దాంపతయ్ జీవితం భావితరాల మనుగడని
వివరించింది!
మీ కావయ్ం
పర్తి తెలుగు వాడు చదువవలసిన
భావి తరాలు తెలుసుకోవలసిన
అపురూప కావయ్ం !
అరుదైన కావయ్ం !!
అందమైన కావయ్ం !!!
****
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