1

Mø£åD+
kÕVæ≤r >∑yêø£å+
ణ

- 104
-

వీక్షణం-104 వ సమావేశం ఆన లైన సమావేశంగా, అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా ఏపిర్ల 11, 2021 న జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో శీర్ శీర్ధర రెడిడ్ బిలాల్ గారు "జాషువా కవితవ్ం" అనే అంశం మీద పర్ధాన పర్సంగం చేశారు.
"సుమారు 18వ శతాబద్ం వరకు ఛందోబదద్మైన
సాహితయ్మంతా

దైవ

సుత్తులోల్నో,

పురాణేతిహాసాలోల్నో , రాజ మందిర చరితర్లోనో,
శృంగారవరణ్నల
చికుక్కుపోయిదని,

బాహుబంధాలోల్నో
అకక్డకక్డా

వేమన

పదాయ్లోల్నో, శీర్నాథుని చాటువులోల్నో కనిపించినా
వాటిని కావాయ్లుగా పరిగణించలేం" అని అనాన్రు
శీర్ధర రెడిడ్ గారు.
"సుమారు 17~18 శతాబాద్లలో సాంఘిక, సామాజిక అంశాల పటల్ గురజాడ, కందుకూరి, విశవ్నాథ, దువూవ్రి,
దాశరథి, చిలకమరిత్, జాషువా మొదలైన కవులు వార్యటం మొదలెటిట్నా ఎకుక్వమంది కవులు సాంఘిక అంశాలకు కథ,
నాటక, నవలా రూపాలిన్ ఎంచుకునాన్రు. జాషువాగారు మాతర్ం పార్చీన ఛందోబదధ్మైన శైలిలోనే కొనసాగించారు.
జాషువా గారి రచనాశైలి పార్చీనం కానీ, వసుత్వు తతాక్ల సామాజిక అంశాలు" అంటూ వివరిసూత్
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"జాషువా రచించిన కావాయ్లోల్ పర్సిదిధ్గాంచినవి గబిబ్లం, ఫిరదౌసి, కీర్సుత్చరితర్, కాందిశీకుడు, మరెనోన్ ఖండకావాయ్లు.
కాళిదాసు మేఘసందేశంలో ఇరువురు పేర్మికుల మధయ్ మేఘం రాయబారం నడుపుతుంది. కానీ గబిబ్లంలో
కథానాయకుడు ఒక నిరుపేద దళిత వరాగ్నికి చెందిన కారిమ్కుడు. తాను అనుభవిసుత్నన్ కులవివక్ష, అసప్ృశయ్త, దేవాలయ
పర్వేశ నిషేధం, శర్మదోపిడీ గురించి మధనపడుతూ, తన ఇంటోల్ తిరుగాడుతునన్ ఒక గబిబ్లంతో తనబాధలు వరిణ్సూత్
కైలాస శిఖరాన ఉనన్ పరమేశవ్రుని వదద్కు రాయబారం పంపుతాడు. సరళమైన పదాయ్లు గల ఈ కావయ్ంలో హైందవ
సమాజంలో జరుగుతునన్ అనాయ్యాలిన్ అతయ్ంత హృదయ్ంగా వరిణ్ంచారు జాషువా గారు.హైందవం నిరంతరం తనను
తాను సంసక్రించుకుంటూ, లోపాలిన్ సవరించుకుంటూ పరిణామం చెందుతుందంటే. దానికి కారణం జాషువా లాంటి
కవిబర్హమ్లే." అనాన్రు.
"కావాయ్రంభంలో ఆ నిరుపేద అణగారినవరగ్ నిరాభ్గుయ్ణిణ్ వరిణ్సూత్,
“వాని రెకక్ల కషట్ంబు లేనినాడు
ససయ్రమ పండి పులకింప సంశయించు
వాడు చెమమ్టలోడిచ్ పర్పంచమునకు
భోజనముబెటుట్ వానికి భుకిత్లేదు”
“వాని నైవేదయ్మున నంటు వడిన నాడు
మూడు మూరుత్లకును గూడ కూడు లేదు”
“ఆ యభాగుయ్ని రకత్ంబు నాహరించి
ఇనుప గజెజ్ల తలిల్ జీవనము సేయు
కసరి బుసకొటుట్నాతని గాలిసోక
“నాలుగ్ పడగల హైందవ నాగరాజు”
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అతను శర్మించి పొలంలో కషట్పడితేనే పండిన పంట. దానికి “అంటు” ఉనన్దంటే తిర్మూరుత్లకు కూడా నైవేదయ్ం
ఉండబోదు కానీ, అతని శర్మమీద నిరిమ్తమైన హైందవ సమాజం అతనిన్ చూసేత్నే అంటరాని వాడని బుసకొటిట్
వెలివేసిందని తతాక్ల సమాజానిన్ వరిణ్సూత్ హృదయానిన్ దర్వింపజేసారు జాషువాగారు.
“కరమ్ సిదాధ్ంతమున నోరు కటిట్వేసి
సావ్రథ్లోలురు నా భుకిత్ ననుభవింతుర్
కరమ్మననేమొ దానికీ కక్షయేమొ
ఈశవ్రుని చేత రుజువు చేయింపవమమ్!”
పూరవ్జనమ్ కరమ్ఫలం వలల్నే ఈ జీవితం ఇలా ఉంది అని అంటునాన్రు, ఆవిషయం ఈశవ్రుని వదద్ నిగుగ్దేలచ్మని
గబిబ్లంతో అంటునాన్డు.
“నేను నాకను నహము ఖండింపలేక
పదియు నెనిమిది శాసాత్ర్లు పదునులుడిగె”
అషాట్దశ అధాయ్యాలతో వరిధ్లుల్తునన్ భగవదీగ్తను చదవటం తపప్ పాటించటేల్దని ఆవేదన పడుతునాన్డు.
“ధరమ్సంసాథ్ప నారథ్ంబు ధరణిమీద
నవతరించెద ననె నబజ్భవుని తండిర్
మునుపు జనిమ్ంచి నెతిత్ కెతిత్నది లేదు
నేడు జనిమ్ంపకునన్ మునిగినది లేదు”
అదుభ్తమైన నిందాసుత్తి పదయ్మిది. మునుపు అవతారమెతిత్
మమమ్లిన్ ఉదధ్రించింది లేదు. ఇపుడు రాకునాన్ మాకు పోయేది ఏమి లేదు అంటూ.. దేవదేవునిపై నిందాసుత్తి.
“సహగమనాచార దహనదేవతలెనిన్
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చిగురుగొమమ్ల బూదిచేసెనొకొక్?
చదువుదాచెడి దురాచరణ మెందరి కళా
భయ్సన చాతురి గొంతు బిసికెనొకొక్?”
నాటి సమాజంలో సతీసహగమనం పేరుతో మొకుక్బళల్ పేరుతో ఎందరు ఆడకూతురుల్ బలయాయ్రో అంటూ దురాచారాలిన్
ఖండించారు జాషువాగారు" అని ముగించారు శీర్ధర రెడిడ్ గారు.
ఆ తరావ్త జరిగిన పల్వ నామ సంవతస్ర ఉగాది కవి
సమేమ్ళనం

ఆదయ్ంతం రసవతత్రంగా జరిగింది.

కవిసమేమ్ళనానికి శీర్ రావు తలాల్పర్గడ అధయ్క్షత
వహించగా శీర్ కిరణ పర్భ, డా||కె.గీత, శీర్ మధు
పర్ఖాయ్, శీర్మతి శారద కాశీవఝల, శీర్ కృషణ్కుమార
పిలల్లమఱిఱ్, శీర్ శీర్ధర రెడిడ్, శీర్ దాలిరాజు వైశయ్రాజు,
శీర్ తాటిపరిత్ బాలకృషాణ్రెడిడ్, శీర్ వికాస వినన్కోట, శీర్మతి గునుపూడి అపరణ్, శీర్మతి షంషాద, శీర్ వరకూరు గంగా పర్సాద
మొ.న కవులు పాలొగ్నాన్రు. శీర్ వరకూరు పర్సాద గారు రాసిన లలితగీతానిన్ వారి కుమారెత్ కుమారి ఈశా అతి
శార్వయ్ంగా పాడడం విశేషం.
తరువాత కిరణ పర్భ గారి ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన సాహితీ కివ్జ అందరినీ అమితంగా అలరించింది.
ఆదయ్ంతం ఎంతో ఆసకిత్దాయకంగా జరిగిన ఈ సభలో సాథ్నిక పర్ముఖులు విశేషంగా పాలొగ్ని సభను జయపర్దం
చేశారు.
వీక్షణం-104 వ సమావేశానిన్ "వీక్షణం" యూటూయ్బు ఛానలులో ఇకక్డ చూడవచుచ్.
https://youtu.be/zfo-CeoAg44
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