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కొందరు రచయితల వయ్కీత్కరణ పరిశీలిసేత్ వాళళ్ మధయ్ కొనిన్ విచితర్మైన సమానాంతర సంబంధాలు, పోలికలు,
విరుదధ్మైన భావజాలాలు కనిపిసాత్యి.
విదేశీ విలువల కొలమానికతో ఏరప్రచుకునన్ భావజాలాలు పర్జలమీద భయంకరంగా రుదుద్తూ అవి
తపప్ ఇంక ఈ పర్జలకి దికుక్ లేదు అనే ధోరణి సరైనదేనా? అందులో ఆ సాహితీవేతత్ల నమమ్కంలో, నడవడిలో నిజాయితీ
పాలెంత?
సాహితయ్ం జీవిత సంఘటనల, విలువల, విశావ్సాల, సంసక్ృతుల కలనేత. జీవించడానికి విచికితస్ కనాన్
విశావ్సం ఎకుక్వ అవసరం. అది ఈ దేశ సాంసక్ృతిక జీవితంలో అంతరాభ్గం గా ఉంటుంది. తారిక్క ఆదరశ్ం మనిషి
మనోవీధిలో ఉనన్ంత వరకూ దానితో పేచీ లేదు. జీవితంలో తరాక్నికి అందనివి, అనుభవంలోకి వచేచ్వి చాలా అంశాలు
వుంటాయి. తరాక్నికి అందని వాటి గురించి చెపప్డానికి కొందరిలోననాన్ జంకుంటుంది. వొక గొపప్ వామపక్ష,
హేతువాద భావాలు కల తెలుగు రచయిత ఒకసారి జోయ్తిషయ్ం మీద విశావ్సం వెలిబుచాచ్రు, నా ముందు మూడు సారుల్
బలల్గుదిద్ “నిజం నిజం నిజం” అంటూ! బహిరంగంగా ఆ విశావ్సానిన్ వయ్కత్ం చెయయ్డానికి అది అతని పర్కటిత ఆదరశ్ంతో
ఢీకొంటుంది. విశావ్సానికి మొదటి పీట వేసి ఆదరాశ్నికి రెండో పీట వేయడానికి లేక అంతకాలం పటుట్కుని వేళాళ్డిన
ఆదరాశ్నికి తిలోదకాలివవ్డానికి ధైరయ్ం కావాలి; ఇది అందరికీ ఉండదు. అందరూ విశవ్నాధలా ధైరయ్వంతులు కాదు;
ఆయనలా ఇలా అనలేరు:
ఓ చినన్మాట
లేతబురర్లు కొకిక్రిసేత్
ఆకతాయి తో యేమిగానీ
తాతతాతలనాటి కథలు
తర్వివ్ పోసాత్నోయ
ఆ ముకాత్యింపులో సంపర్దాయ జీవన సిధాధ్ంత ఔనన్తాయ్నిన్ మళిళ్ నెలకొలాప్లి అనే తపన, సమాజానికి సహజ
శకిత్ని ఇచేచ్ అంతరించిపోతునన్ సాంఘిక పాత నియమాలు పునరుదధ్రింపబడాలి అనన్ కోరిక కనిపిసాథ్యి. సమాజానికి
సహజ శకిత్ని కలిగించేది సంఘనియమాలు, అవసరమైతే దౌరజ్నాయ్నిన్ పర్యోగించగల శాసనాలు అమలుచేయాలి అనన్
కొడవటిగంటి కుటుంబరావు అభిపార్యం ఈ సందరభ్ంలోనూ ఉటంకించవచుచ్.
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ఈ సనాతన సంఘ నియమాలు, శాసనాలు ఎవరివి? మనవే, ఒకనాటివే కదా! కాలానుకర్మణంగా పరిణామము
చెందినవె, ఎంతో కొంత మేరకు! బైట, అసప్ృశయ్ంగా ఉంటూవచిచ్ ఒక శుభమూహూరాత్నోన్, అశుభముహురాత్నోన్ మన
నెతిత్న మన అనుమతిలేకుండా రుదద్బడినవి కాదు గదా!( బాహయ్ రాజకీయ కారణాలు పరిగణించలేదు ఇవి మనం
చేసుకునన్ లేదా సరుద్కుపోయిన తతవ్ంగా తీసుకునాన్ము)
“అంతర జాతీయ సంసక్ృతిని మెచేచ్వాడికి జాతీయతతవ్ం రుచించకపోవచుచ్. దేశభకిత్ నుండి జనించే జాతీయ
సంసక్ృతే నిలబడే సంసక్ృతి! అలాల్ంటి అనేక జాతీయ సంసక్ృతులిన్ కలిపి వొక వుమమ్డి సంసక్ృతిని నెలకొలప్డం
అసాధయ్ం. వొకవేళ ఏరప్రచినా నిషర్ప్యోజనం.”
అది టీ. ఎస. ఎలియెట భావజాలం ఆయన మాటలోల్. విశవ్నాధ భావజాలమూ అదే. విశవ్నాధ ఎలలియెట కు
చెపిప్ అనిపించిన మాటలు కావవి. కాషాయ భావజాలం అని కొటిట్పారేదాద్మా?
మహాకవి శీర్శీర్
“మాకు గోడలు లేవు
గోడలిన్ పడగొటట్డం మా పని “
అనాన్రు. ఎలియట [విశవ్నాధ], శీర్శీర్ లలో ఎవరి అభిపార్యాలు వాసత్వికతకు దగిగ్రలో, తారిక్కంగా ఉనాన్యో వేరే
చెపప్కక్రలేదు.

పై ఇదద్రిలో ఎవరు సతాయ్నికి దగగ్రగా వునాన్రు? ఎవరి గోడలు ఎవరం పగల గొటట్గలం - మనవి

మాతర్మే పగల గొటట్గలం. పోనీ ఇతరులవైనా పగలగొటట్డంలో మనం కృతకృతుయ్లయామా? లేదేమో.!
“మనం ఏ భావాల పర్భావంలో పర్వరిత్సుత్నాన్మో తెలియకుండా నడుచుకోడం తపప్యితే, ఏ భావాలను పర్చారం
చేసుత్నాన్మో ఆలోచించకుండా రచనలు చెయయ్డం పది రెటుల్ తపుప్,” అనాన్రు బాలగోపాల. పదిరెటల్ తపుప్ చేసాము!
అందరూ సమానం అనడంవేరు, అందరికి సమానావకాశాల కలప్న అనడం వేరు.
తిండి ఆకలి తీరుసుత్ంది కానీ అది కేవలం బీదవాడి ఆకలి తీరచ్డానికి కాదు ఉపయోగపడేది. పేదల తరఫున
వకాలాత్ పుచుచ్కునేవాడి రాజకీయ ఆకలి తీరాలి ముందు. ఇందులో వునన్ తతావ్నికి ఆకరష్ణీయమైన నిజం, రూపును
తేవాలి హేతువాదం అనే మంతర్దండం దావ్రా. హేతువాదానికి అనేక నాలుకలుంటాయి.
పెటుట్బడీదారీ వయ్వసథ్ ఎలాగైతే అందరు సమానులుకారని అందరికీ పని ఇవవ్లేదో అలాగే కమూయ్నిసుట్ వయ్వసథ్
అందరికి సమాజ మారుప్కు అవసరమైన ఆలోచనా సేవ్చచ్, మేధోమథన శకిత్ కూడా కలిప్ంచలేదు. ఉదాహరణ:
సోలెజ్నితిస్న తన కమూయ్నిసుట్ దేశంలో ఎదురుక్నన్ పర్తికూలత; సాట్లిన నియంతృతవ్ ధోరణి మరియు హింసాతమ్క వైఖరి;
టియానానెమ్న సేక్వ్ర అణచివేత.
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జేయ్షఠ్ [కౌటిలయ్] అభిపార్యం పర్కారం:

“విపల్వాలు ఉనన్ వయ్వసథ్కు పెదద్ఎతుత్న జరిగే మరమమ్తుత్లు, పర్తిసృషిట్.

దేశాల మధయ్ బాహయ్ంగా కనిపిసుత్నన్ సమసయ్లకి పోలికలు వుండవచుచ్, తీవర్పరిసిథ్తులలో అవి బైటపడావచుచ్. మేజర
రిపేరు ఒకొక్క సమాజానికి ఒకొక్కటి అవసరమవుతుంది. మెకానిక ఒకక్డే అయినా బెంజికారుకి తగగ్ రిపేరు
బెంజికారుకి, మారుతికారుకి కావలిసిన రిపేరు మారుతి కారుకి చెయయ్లే తపప్, “గరిజ్ంచు రషాయ్” లేక “భకిష్ంచు చైనా..”
అనే నినాదపూరిత కవితోదేర్కం వినోదానికి, ఉదేర్కానికి ఉపయోగ పడవచుచ్నేమోగాని తగిన మరమమ్తుత్కు తోడప్డదు.
దేనికి ఏ మరమమ్తుత్ అవసరము, ఏ సాంకేతికనిపుణుడు దానిన్ చెయయ్గలడు అనన్విషయాలను కనిపెటట్డానికి
సతాత్కావాలి. పిడుకీక్ బియాయ్నికి ఒకటే మంతర్ం పనిచేయదు అని ఒపుప్కోడానికి మేధోపరమైన నిజాయితీ ఉండాలి. “
పర్తి విరుదధ్ భావాలిన్ లేక దవ్ందావ్లను వయ్తిరేక ధోరణితో చూడడం మంచిదికాదు. దవ్ందాలు గతితారిక్కానికి
రెండు కాళుళ్, రెండు కళుళ్. పర్తివిషయం, పర్తివసుత్వు, పర్తిసంఘటనలో రెండు విరుదధ్ విషయాలుంటాయి
పర్కృతిలోలాగే., మారుప్కు రెండూ అవసరమే. మంచి మాతర్మే ఉండదు; చెడు మాతర్మే ఉండదు. అలాగే ఉతత్రధృవం
మాతర్మే లేక దకిష్ణ ధృవం మాతర్మే ఉండదు. భూసావ్మి ఉంటే పాలేరు వుండాలి; పాలేరు ఉండాలంటే భూసావ్మి
ఉండి తీరాలి. పెటుట్బడిదారులు, కారిమ్కులు ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడి ఉనాన్రు. వాళుళ్ ఒకరితో ఒకరు పోరాడవలసిన
శతుర్సేనలు కారు.
ఈ వైరుధాయ్లు సమాజ అసిత్తావ్నికి, దాని నడకకు అవసరం. సృషిట్, సిద్తిలయలు ఆ విధంగానే జరుగుతునాన్యి.
సూరుయ్ని చుటూట్గర్హాలు తిరుగుతునాన్యి. ఆకరష్ణ, వికరష్ణ రెండు సమానంగా వుండబటేట్ ఇది జరుగుతుంది. ఏది
ఎకుక్వునాన్ అసిద్రత

ఏరప్డుతుంది. కొతత్ అదుభ్తం జరిగి ఉనన్వాటిని పర్భావితం చేసేత్, సిథ్తి పోయి లయకు

దారితీసుత్ంది. మరో విషయం: దవ్ందంలో వైరుధయ్ం వొకక్టే వుండదు, సామరసయ్ం కుడా వుంటుంది. దానిన్ కనిపెటట్టం
చాలా ముఖయ్ం. ఉదా: భారయ్, భరత్ వీళిళ్దద్రూ మౌలికంగా ఆడ-మగా అనన్ భినన్తవ్ం వుంటుంది; ఉండేది శతుర్తవ్ం
కాదు; అహంభావం వలననో మరో కారణం వలననో దానిన్ కొనుకుక్ంటే తపప్. “వీరి మధయ్ వైరుధయ్ం ఎలా వుందో,
సామరసయ్ం అలాగే వుంటుంది,” అని జేయ్షఠ్ అనేవారు. ఆదాయం-వయ్యం, మరొక దవ్ందవ్ము.
పర్జలు–పర్భుతవ్ం అనే దవ్ందవ్ములో సామరసయ్ం లేకపోతె శతుర్దేశం వలల్ అపకారం జరగవచుచ్.

పర్జల

సమసయ్ మనదేశం-శతుర్దేశం సమసయ్ అయిపోతుంది. “పర్జలు–పర్భుతవ్౦” మధయ్ విరోధం (వైరుధయ్ం) అపర్ధానమై
పోతుంది.
వివేకానికి పరాకాషట్ వైరుధాయ్లలో పర్ధానమైనదేదో గురిత్ంచి, పరిషాక్రానిన్ అనుకూలంగా మారుచ్కోడం. ఇంతగా
ఆలోచించే శకిత్ చీటికీ మాటికీ పిడికిళుల్ బిగించే ఆవేశపరులకి ఉండదు. ఆవేశం కొనిన్ వేళల అవసరమైనదే; లేకపోతె కళ
రాణించదు!
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ఒకరకం ఆవేశం శీర్శీర్ షషిట్ పూరిత్నాడు బయటకొచిచ్ంది. ఎలా అంటే....
అభుయ్దయం ను౦డి విపల్వ ఆదరశ్ం లోకి జరిగిన మారుప్లు. ఆ పర్కిర్య తెలుగుసాహితాయ్నిన్ విపరీతంగా
పర్భావితం చేసింది. “యెరర్ గోచీ” వాళేళ్ రచయితలనన్ భావనను కలిగించారు; అలా శాసించారు కూడా. “యెరర్
గోచి” అనన్ పదజాలం పురాణం సీతది.
ఈ యెరర్ ఆదరశ్ం కొనాన్ళుళ్ నడిచింది. అమమ్కాలకు [circulation] అడుడ్రావడం వలన పతిర్కల వాళల్కి
నచచ్లేదు. ఎరర్గోచి కనాన్ గోచిలో వునన్ది వసుత్వైతే పతిర్కలూ అముమ్డు పోతాయని శృంగార కథలు మొదలు పెటాట్రు;
అవి ఊపందు కునాన్యి. దానికి తోడు కాషోమ్రా మారుక్ జడుపు “సాహితయ్ం" రాజయ్ం చేసింది; కొందరికి కాసుల వరష్ం
కురిపించింది.
ఆ తరావ్త గోడలు లేచాయి -మైనారిటి సాహితయ్ం, సతరీ వాద సాహితయ్ం, దళిత సాహితయ్ం, అసిత్తవ్ సాహితయ్ం,
పార్ంతీయవాదం, వగైరా.
సోమరులను, ఎముకలు కుళిళ్, వయసుస్ మళిల్న వాళళ్ను వెనకిక్ వదిలేసి విపల్వరచయితలు వరక్ షాప పెటిట్
నమూనాలు సృసిట్ంచారు ఇంక పర్పంచంలో ఇతర నమూనాలకి చోటే లేదు, అనుకునాన్రు వాళుళ్.
ఆదరశ్ం నేల విడిచి సాముచేసే సాథ్యికి "ఎదుగుతుంది" యదారథ్ జీవితానిన్ కిర్ంద వదిలేసి. కానీ నేల మీదికి ఏదో
ఒకనాడు రాక తపప్దు.
అరువు తెచుచ్కొనన్ సిధాధ్ంతాలని రంగరించి సాహితీ సృషిట్చేసి అసహనానికి గురయేకనాన్ మనకునన్దానిని
ముందు తెలుసుకునే పర్యతన్ం చేయాలి. ఈ జాతికి ఈ దేశానికి వొక జీవనవిధానం, వొక తాతివ్కత వునాన్యి. ఎపుప్డూ
వాటిమీద దాడి జరుగుతూ వుంది. ఆ దాడి జీవనవిధానంలో ఇమిడి వునన్ నాజూకు లక్షణాలమీద జరుగుతుంది.
హిందూమతం మారాచ్లంటే దానితో ముడిపడివునన్ ఆరిధ్క పరిసిధ్తి, సాంఘిక, సామాజిక నిబదధ్త, అందులోని
సాంపర్దాయక కాఠినయ్త, మొండితనం కూడా మారుప్ చెందాలి. ఆ గొలుసును బలమైన తరక్ంతో మారచ్వచుచ్, అది
బెంగాలీ సాహితయ్ంలో జరిగింది కూడా.
పర్జలకి సమసయ్లు, కషాట్లు, దుఃఖం ఉనాన్యి; అవి జీవితంలో నైరాశాయ్నిన్ నిసప్ృహని కలుగచేసాత్యి. కానీ
వాటినేపటుట్కు వేళాళ్డి వాటికి నచిచ్న కారణాలు వెతికి నచిచ్న రాజకీయపు రంగు పులిమి పర్చారం చేయడం
జరుగుతోంది. మిగతా సప్ందనలు, అవగాహనలు, సామార్జయ్వాద భావజాలమ కిర్ంద జమ అవుతునాన్యి.
కళాతమ్కత, మానవతవ్ం, సారవ్జనీనత, అనన్ గుణాలని గణించకుండా పకక్నపెటిట్, సిధాధ్ంతాల పర్లోభంలో పడి
ఎనోన్ గొపప్ వయ్ంగయ్ కథలలో, కథకులలో

(గురజాడ, చలం, రావిశాసిత్, కారా, మొదలుగా) తమకిషట్మైన రంగును

చూసుకోవడం శోచనీయం.
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అనిన్ బిడియాలను ఛేదించి చాలామంది రచనలు చేసేరు. సంసక్ృతిని జీవనవిధానానిన్ బిడియంగా, బిడియాలు
అభివృదిధ్ నిరోధకాలుగా పర్చారం చేసిన అభుయ్దయ వాదులునాన్రు. సోషలిజం, కమూయ్నిజం, మారిక్స్జం - పేరేదైతేనేమి
- ఓ భకిత్ ఉదయ్మంలాగ సాగి చాలామందిని అంధకారంలోకి నెటేట్సింది; వాళుళ్ దానేన్ వెలుగుగా నమామ్రు. ఎటునుండి
వసుత్నాన్మో తెలియాలి; ఎటు పోతునాన్మో తెలియాలి.
మరోలా చెపాప్లంటే నిరిద్షట్మైన భవిషయ్తుత్గురించీ కృషి చేసేవారికి గతం గురించి తెలియాలి. హిందూ మతంలోని
కుటుంబవయ్వసధ్, ఆలోచన, నియమనిబంధనలు తొలిగించడం అంత తేలికకాదు. ఎనోన్ పరిణామాల అనంతరం
కుటుంబవయ్వసధ్ ఏరప్డింది; నియంతిర్ంచబడింది. ఈ నియంతర్ణ వెనుక మత భావ పరిణామము, పర్కృతుయ్పాసన,
ధరమ్తతప్రుడైన దైవము, పరిపూరణ్తకు మరో పేరైన పరబర్హమ్ము ఉనాన్యి. ఈ సిథ్తిగతులు తారిక్కమైనవి. ఆ వయ్వసథ్ను
తెలుసుకోవాటానికి అవసరమైన సేవ్చఛ్, మానసిక వికాశము ఆ నాటి తాతివ్కులకుండేవి. వాళేళ్యోగులేమో, రుషులేమో.
భారత దేశంలో లోతైన మేధోమథనానికి వాళేళ్ పునాది.
ఆ వాసత్వాలను పకక్కు తోసి అరువు తెచుచ్కొనన్ (ఎంగిలి) సిధాధ్ంతాలని రంగరించి సాహితీ సృషిట్ చేసి, ఇదే
సాహితయ్ం అని ఇంతకంటే ఇంక దారిలేదు, ఈ దారిలోకి రానివాళళ్ సాహితయ్ం వృథా అనే పూనకం లోకి వెళాళ్రు. ఈ
అసహనానికి గురయేకనాన్, ఈ జాతికి ఈ దేశానికి గల తాతివ్కత, గతం, విశావ్సాలపై ఆధారపడటం కేష్మదాయకం
అనన్ విషయానిన్ కావాలని విసమ్రించారు. విసమ్రించి వదిలేసినా ఫరవాలేదు; వాటి మీద దాడికి పాలప్డుతునాన్రు,
ముఖయ్ంగా నాజూకు అంశాలు లక్షయ్ంగా. ”హిందూమతం”తో దేశ

ఆరిధ్క పరిసిధ్తి. సాంఘిక, సామాజిక నిబదధ్త,

అందులో సాంపర్దాయక కాఠినయ్త, మొండితనం ముడిపడివునాన్యి. అవి తేలికగా పర్తికూల తరాక్నికి దొరుకుతాయి.
పైన చెపిప్నటుట్!
నా కనిపిసుత్ంది. కళాకారులు అబధధ్ం చెపప్రు, నిజం కూడా చెపప్రు; వాళల్కు నచిచ్ంది చెబుతారు. దానికి తోడు
కళాతమ్క విలువల గురించీ పటిట్ంచుకోడం మానేశారు. పైన చెపిప్నటుట్ చివరకు పాఠకులు, పతిర్కల వాళుళ్ విసుగొచిచ్
ఆవలించడం మొదలుపెటిట్ వేరే మారాగ్లను ఎనున్కునాన్రు. శృంగార కథలు, జడుపు కథలు, అభూతకలప్నలు
ఎంచుకునాన్రు. ఆ తరావ్త దళిత సాహితయ్ం, సతరీ సాహితయ్ం, మైనారిటీ సాహితయ్ం పుటిట్ ఇపప్టి వరకూ ఉనన్దంతా
బార్హమ్ణ సాహితయ్ం కింద తేలేచ్సారు.
చలం చెపిప్నటుట్ కమూయ్నిజం కూడా పర్జాభౌతిక అవసరాలను పాతబూజుల నమూనాలు వొదిలించుకు
చూడమంటుంది. కమూయ్నిజం లోని పెదద్ బలహీనత సైదాధ్ంతికమైనదే. యెరర్ కనున్ వాళళ్ వృతాత్నీన్ దాటి చూడలేదు.
దాని మీది నమమ్కం ఒక మూఢనమమ్కంగా మారిపోయింది. ఆ నమమ్కం తరక్ంతోనూ సతయ్నిరూపణతోనూ సడలిపోదు -
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అదేవాళళ్ బలం. వొక రచయతనన్టుట్ వాళళ్ది భర్షట్యోగితవ్ం. పర్సుత్తం మనం చూసుత్నన్ అసహన ఉదయ్మం వారిదే.
సంపూరాణ్హారం కాలేకపోయింది (జేయ్షట్)
అభయ్దయ కవి ఆరుదర్ విపల్వకవితవ్ం మీద చురకలు వేశారు:
వీళల్ందరి మీద కూనలమమ్ రూపంలో
పొరుగు దేశము లిచుఛ్
పులల్ ఇజములు మెచచ్
మూరఖ్మెపుప్డు చచుఛ్
సగము కమూయ్నిసుట్
సగము కేపిటలిసుట్
ఎందుకొచిచ్న రొషుట్ …
ఆయనొకక్డేనా ...
నేను ఒక మూరుఖ్డనే
ఇ నా కనాన్ మూరుఖ్లు లాగుపడుతూంటే
ఆనంద పరవశయ్ము
చే నవవ్క తపప్లేదు సిరిసిరి మువావ్ ..
నినన్టి కమూయ్నిషుట్లు
నేటి మరాయ్దసుత్లు
ఉదారవాదులు సంపనన్గృహసుత్లు
వాయ్పారైక దృషుట్లు
తపోభర్షుట్లు..
..,రాసింది ఎవరనేది వదిలిపెటిట్ ఏం చెపాప్డు అనుకుంటే., అలాంటి వొక కొలత బదద్. కొంతమంది కురర్వాళుల్?
దాసులు, అంటూ కవిత. ఈ కొలత నిజంగా అలజడి లేపింది. ఇది నిజంగా దాసయ్మా? అని వెదుకులాట మొదలు పెడితే
సరైన అవగాహన, (దరప్ణపు లేదా కుడి యెడమైన అవగాహన కాదు) జీవితానుభవం ( జాఞ్న సంబంధమైనది కాదు.)
పేర్రణాతమ్కమౌతాయి. ఈ కొలమానినులు భయం కలిగిసాత్యి.
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తతవ్శాసత్రం అధయ్యనం చేసినాచెయయ్కపోయినా మనుషులందరికీ వొక తాతివ్క చింతనా దృకప్ధం, వుంటుంది,
లేదా జీవితానుభవంతో యేరప్డుతుంది. అది సవ్యంపర్కాశమై సీవ్య ఆలోచన పరిణితితో ముడిపడి వుండాలి. పైన
చెపిప్నటుట్ దరప్ణంలో పర్తిబింబం కాకూడదు. దరప్ణంలో పర్తిబింబం యెదగదు. ఇరుగటల్ మధాయ్ వొదిగి పర్వహించే
కొలోనియల పర్తిబింబాలిన్ మనం చూసుత్నాన్ం. వీటికి అంతరగ్త చైతనయ్ సప్ృహ వుండదు. రచయితగా బహిర చైతనయ్ం
కనాన్ ఆంతరంగిక వికాశానికే పార్ధానయ్త నిచిచ్, సాంఘిక చైతనయ్ం ఆశతో ముందుకు వెళిళ్న సాహితీ కారులు వో మూల
ఇపప్టికీ మూలుగుతునాన్రు.
సమాజంలో వునన్ చింతనా పరమైన పూరావ్పరాలు చెపప్గలడం కళ. దానిన్ తన పర్భావిత చింతనతో
చైతనయ్వంతం చెయాయ్లనుకోడం అవివేకం! చాలామంది అది వొపుప్కోడం లేదు. అలాకాక జీవిత తతావ్నిన్ కళాతమ్కంగా
(ఇకక్డ రచనలు) అనేవ్షించడమే లక్షయ్ం చేసుకుంటే?
ఈ దేశపు నదులలో, పకుష్లలో, మనుషుయ్లలో, వారి జీవితానుభూతిలో, జీవన సరళిలో,

అంతరీల్నమైన

సంసాక్రం ఒక మతంగా రూపాంతరం చెందడంవలల్, ఏరప్డిన జాతిని కాదని కొతత్గా మేము ఏదో సృషిట్దాద్మంటే అది
కృతిర్మంగా ఉంటుంది.
వూహకీ సుప్రణకి వయ్తాయ్సముంది. ఊహ బాహయ్ పర్పంచపు జాఞ్నమ,(పర్తిబింబం) సుప్రణ అంతరంగపు అల.
అంతరంగంలో మటిట్ వాసనలు విరుసాత్యి వాసనలు నాగరికతా నైతికతలే, అవి కొలోనియల వైటామ్న బరేడ్న లో, రెడామ్న
బాధయ్తలో కావు, కాకూడదు. వొక మనిషి చరమ్ం మరోమనిషికి తొడగడం కుదరదు … అందుకే ఎవరో నువువ్ కొందరిన్
అరధ్ం చేసుకోవాలి అంటే కమూయ్నిసుట్వి కాకతపప్దు అంటూ లిమిటేషన పెటాట్రు. కానీ ఎవరూ నువువ్ మనిషివైతేనే నీకు
పర్పంచం అరధ్ం అవుతుంది అని చెపప్రు.
అయితే ఈ మోడలస్ (models) ఇపప్టి నిజాలని చరిచ్ంచాలి. వాటి కొలమానం వేరుగా తయారు చేసివుంటే
బావుండేది. పర్తి సమాజం లాగానే, మనం వొక సహజమైన దారిలో పర్కృతి ఆసరాగా జాఞ్నించుకుంటూ మనలిన్ మనం
నిరిమ్ంచుకునాన్ం, దానికి దెబబ్ తగిలింది. అది దాడికి గురైంది. అదొక పర్తిబింబానిన్ తయారు చేసింది. పర్తిబింబ
లక్షణాలు మారవు. పర్తిబింబం యెపుప్డూ పర్తిబింబమే, అది నాదే కానీ యేదో వెలితి. కానీ ఈ పర్తిబింబానున్ండి
బయటపడటం కషట్ం నేను మారితే తపప్. అసలు మనమే పర్తిబింబం. ఆ విషయం గర్హించడమే జాఞ్నం. పర్తిబింబానికి
కనిపించే పర్తిబింబం చాలా అకరష్నీయంగా, శిశన్ సప్ృహలా సుఖంగా ఉంటుంది. కానీ సమాజపు నీతుల జాలంలో చికిక్
తృపిత్ని పొందలేక యెరర్ దౌరజ్నయ్ సిదాధ్ంతాలోల్ తల దాచుకునేలా చేసుత్ంది. అకక్డ మనం నివశిసుత్నన్ సమాజ నీతుల పై
వొక పర్శన్ బయటపడి బుదిధ్ కొలతతో వొ దృకప్థం యేరప్రచుకోడమో, యేరప్డడ్మో జరగచుచ్. దానికి
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కొలమానినికలునాన్యి. Present people are a missing link between apes and humans అనే మోడిఫైడ
డారివ్న సిధాధ్ంతం వుంది.
యెందుకో యేదో కవి చెపిప్నటుట్ ... కొందరి రచనల పర్యతన్ం ఏమైంది?
“హర కొషిష నాకామ “ (పర్యతాన్లనీన్ వయ్రధ్ం )
జీవన సిమట కర జామ హోగయి (జీవితం సంకోచించి యెకక్డో ఆగిపోయింది)
అంతో ఇంతో చైతనయ్ం చింతగా మిగిలింది. అందుకే ఈ అవలోకన!
పై భావజాల నేపథయ్ంతో అవలోకింప బడిన రచయితలు, శీరిష్కలూ:
విశవ్నాధ – మళిళ్న దారి
గురజాడ - అంటించిన సెగ-పొగ
చలం - వదిలించిన శృంఖలత
గోపీచంద - ఎతుత్కునన్ తాతివ్కత
బుచిచ్బాబు - చెకిక్న శిలప్ం దాని అందాలు
కారా – ఇచిస్న బలి
రావిశాసిత్ - నాయ్యసాథ్నం
ఇంకా వునాన్రు/వునాన్యి
COMMENTS
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