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అశాంతితో జీవిసు్త నానిడు. అటువంట ి దార ్ తపి్పన మానవులందరక్ ి ఈ 
పుస్తకం లోని ‘అక్షర నక్షతారా లు’ వలెుగు రఖేల� ైకాంతి పథంలో నడపింిచగల 
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సాహితీ పిరాయులకు సవినయ సమర్పణ.

రచయిత గుర్ంచి
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కళ్, వాణ్జ్ మర్యు విజ్ణి న విదా్లయంలో మూడు 
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అనేవషణలో అనే భారత ఆంగ్ల నవలా రచయితురా లప�ై విమర్శనా వా్సాల 
సంపుటిని తమ సంపాదకతవంతో పరాచుర్ంచారు. అలానే భారతీయ మహిళ --  
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సంపాదకులుగా పనిచేసు్త నానిరు. వీర్కి సాహిత్ం, యోగ మర్యు మానవ 
సంబంధాలు ఆసకి్తకర విషయాలు.
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సంస్కృతి సౌరభాలు

డా. అంగడి మల్లికార్జు నప్ప,
రిట�ైర్డ్ అసో సియేట్ ప్రొ ఫెసర్ ఆఫ్ ఇంగ్లిష్,

బళ్లి రి, కరాణా టక.

ఈ కవిత్ సంకలనం భారతీయ సంస్కృతీ సౌరభాలు వెదజలేలీ  
కవిత్ం. ఆధున్క పరోపంచపు పిచిచుపరుగులకు ఒక పరిహారం. ఇది 
ఒక ఋషి యొక్ trans నుండ్ తనునికు వచిచున కవిత్ పుంజం. 
ఇది ఓ అంతర్గత నీట్బుగ్గ నుండ్ ఉబికివచిచున జలధ్ర. 
 ఇది ఓ అంతర్గత పయనం. హకృదయాంతరంగాలలోకి పరోయాణిస్తి  
ఆధున్క మానవున్కి సతయుపరోపంచ్న్ని ఆవిష్రించేందుకు చేసిన ఓ 
మానవున్ త్ములం.
 ఇక్డ స్తతి రీ పురుష పరోణయపుటంచుల చుంబన ఆలింగన్లు 
లేవు. ఇక్డ కేవలం పరోకకృతి పురుష్ల, జీవ – ఆత్మల మిలనోత్తి ంగ 
ఆత్మఙ్ఞా న్భిష్కాన్ని మాతరోం మనం వీక్్ంచవచుచు.
 కవి అతయుంత కిలీషటిమెైన కాలాతీత సత్యులను చ్లా సరళంగా 
తెలియజేస్తి  మనలిని తెలిసినద్న్ నుండ్ తెలియన్ద్న్ వెైపు, 
జడతత్ం నుండ్ పరమాత్తత్ం వెైపు, పరోపంచంనుండ్ 
సకృషిటికి ఆవలికి అవలీలగా తీసుకెళ్తి డు. అందుకే తన కవితలను 
అక్షరసత్యులన్నిడు కవి. ఇవి అమరత్ అనుభూతిన్ పాఠకులలో 
కలి్సుతి ందనే పరోగాఢనమ్మకం ఉందంటాడు. అందుకే అతయుంత ధెైరయుంగా 
న్ కవిత్ం అమకృతజలులీ లు, న్ కవిత్్న్కి హదుదు లు లేవంటాడు. 
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తన కవిత్ం, భాష, భావం అనీని ఆత్మగతమెైన వయుకాతి త్మ అంటాడు.
పరోతి ఒక్ కవితలో అన్ర్చనీయమెైన బరోహ్మపద్రదుపు రుచిన్ 
పాఠకులకు అందజేసాతి డు కవి. ‘మనసుసా – కళ’ అనే కవితలో కోరికలు 
లేన్ మనసుసా ఆనందమయం అంటూ, కోరికలుననింత కాలం దుఖాల 
వేడ్ వాడ్ తగ్గదనే న్తయుసత్యున్ని ఆవిష్రిస్తి , ఆధున్క మానవుణి్  
జ్గరూకున్ చేసుతి న్నిడు. అందుకే మనసుసా యొక్ సమత్ం – 
మమత్ం గురించి మాటాలీ డలేదు.
 అలాగన్ కవి ఊహాలోకాలోలీ  తేలియాడుతూ పరోపంచపు తీరుతెనునిలు 
తెలియన్వాడనటాన్కి వీలులేదు. అతయుంత వేడ్గా, వాడ్గా, వయుంగయుంగా 
ఆధున్క పరోపంచ ప్ కడలను, విద్యువిధ్న్న్ని, rat race న్,  
materialism న్ విమర్చేసి, వెనువెంటనే ద్న్కి పరిహారంగా 
సర్కాలీన సత్యున్ని ఆవిష్రింప చేసాతి డు.
 అందుకే పరోతి కవితలోను rich irony ఉంటుంది. పరోతి కవితలోను 
కవి తనదెైన technique ను పరోవేశపెటాటి డు. అదుభుతమెైన  
juxtaposition సాధించ్డు. పరోతి పంకితి రెండవ పంకితికి వయుతిరికతింగా 
ఉంటుంది. ఇహ పరాల తకె్డలో, పరం యొక్ ఔననిత్యున్ని, ఇహం 
యొక్ పన్కిరాన్తన్న్ని అతయుంత వయుంగయుంగా చ్పించబడుత్ంది. 
ఇది ఒక అదుభుతమెైన కవితను పొ ందుపరేచువిధ్నమెై, దీన్ని మనం 
మొతతిం కవిత్ సంకలనంలో చ్డగలుగుత్ం. కవితను కూరేచు 
విధ్నమే కాకుండ్, సాహితయుం గురించి, సాహితయు విమర్ గురించి 
కొన్నిమౌలికమెైన పరోశనిలను సాక్షాత్రింప చేసి, తనదే అయినటువంట్ 
ఒక సాహితయు విమరా్ సిధ్ధ ంత్న్ని ఈ కవిత్ సంపుట్ ద్్రా కవి 
పరోకట్ంచ్రు.
 ‘సరియి�ైన కావయుం’ అనే కవితలో కావయుమంటే ఏమిట్ అనే 
మౌలికమెైన పరోశనిను వేసి, ద్న్ద్్రా తనదే అయిన సిద్దు ంత్న్ని 
పరోతిపాదించ్రు కవి. “స్్చ్ఛా సంబరాల, రంగురంగుల అంబరాన్కంప్ 
అనుభూత్ల, అనుభావాల సంపుట్యిే సరయిి�ైన కావయుం అంటాడు 
కవి. పరోతి పంకితిలో మానవుడు తన ఇహం శకృంఖలాలను తెంచుకున్ 
విశాల విశ్ంలోకి పయన్ంచే దకృశయుం సాక్షాత్రిసుతి ంది మనకు.
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 ‘భాష – భావం’ అనే కవితలో భాష ముఖయుమా? భావం 
ముఖయుమా? పరోశనిలు వేసి, “భాషాధికయుపు భావం బలవంతమెైన 
అభివయుకితి/ భావాధికయుపు భాష సులభమెైన ఆనంద్భివయుకితి/ భాషకు 
భావాన్ని బలిచేయడం అసహజం/ భావాన్కి ఓదిగిప్ యిే భాష 
సహజం” అంటాడు కవి. ఈ రెండు విషయాలు ఆంగలీ సాహితయుంలోన్  
romantic కవుల భావజ్లంతో సరిప్ లుతూ, వాన్ భావోధీధపనమెైన  
transcendentalism లక్షణ్లిని కూడ ఈ కవిత్ సంపుట్లో మనం 
చ్డవచుచు.
 జీవితంలో సాహితయు సాధన ముఖయుమా? లేక ఆధ్యుతి్మక సాధన 
ముఖయుమా? అనే సగటు మానవున్ మీమాంసను ‘ఇరకాటం’ అనే 
కవిత ద్్రా సాహితయు పరాో ధ్నయుతను వయుకతిపరుస్తి  కవి తన సాహితయు 
ప్రోమను, మకు్వను స్చిసాతి రు.
 ఈ కవిత్ సంపుట ్ఆద్యుతి్మక సంపుటా అంటే అదమేి కాదు. కవికి 
సమాజంపటాలీ , సమాజంలోన్ అవినీతి, అరాచకాలు, మూఢనమ్మకాలు, 
హింస మరయిు సమాజ్న్ని బాగుపరచ్లన ేఆకాంక్ష, కొన్ని కవితలోలీ  
చ్డవచుచు. తోట ్మానవున్ బాగు, సమాజ్న్ని ఒక్ట ్చేసం్దుకు, 
మానవుడు తోట ్మానవున్క ిపంచ్లిసాన ప్రోమ ఇవనీని కవిత్ంలో 
పలెులీ బుకుత్యి. ప్రోమతత్మ ేఆధున్క సమాజ్న్కి పరిహారమనదేి 
కవి ఉదేధశయుం. ఈ భావాన్ని ‘అణ్సాతి రా లు – ఆత్్మసాతి రా లు’ అన ేకవితలో 
తనద ేఅయిన శ�లైిలో పరోతిపాదంిచ్డు. కవి అంటాడు “విశ్శాంతిన్, 
మానవాభుయుదయాన్ని ఆకాంక్స్్తి  మనం తయారు చయేాలి 
అణ్సాతి రా ల కంట ేఅధకి శకితివంతమెనై ఆత్్మసాతి రా లను సమసతి  మానవాళిన్ 
సర్భయాల నుండ ్రక్ం్చుకోవడ్న్క”ి.
 ‘విద్యులయాలు – అధ్యుపకులు’ అనే కవితలో శీలన్రా్మతలయిన 
అధ్యుపకులు, శీల భక్షకుల�ైతే, “ఏమన్ పిలవాలీ విద్యులయాలను? 
ఏమన్ పిలవాలీ అధ్యుపకులను? ఏమన్ పిలవాలీ విదయును? ఈ 
పరోశనిలు, వాన్ వెనకునని ఆవేదన కవి దొక్డ్దే కాక మనందరిది 
కూడ. అలానే ‘మరణదండన’ అనే కవితలో నేట్ విద్యులయాలోలీ న్ 
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విదయు మరియు విద్యుపదధతినే మన యువతకు మరణదండన అంటూ, 
ఇక వేరే మరణదండన మనకి రాజ్యుంగంలో అక్రలేదంటాడు.
 ‘ఆమ ెమరణించింద’ి అన ేకవితలో బాహయుసౌందరాయున్క ిపరాో ధ్నయుమిచేచు 
ఈ పరోపంచపు విలువలోలీ , సాధ్రణ సగటు అమా్మయి ఎదుర్్న ేక్షోభ, 
మానసకి, శారర్క హింస, సమాజ కూరూ రత్ం చ్డొచుచు.
 ఇంకొక అదుభుతమెైన కవిత ‘గోడలు’. సమాజంలో ఇన్ని 
గోడలున్నియా! అన్ మనం ఆశచురయుప్ త్ము. ఒక విషయాన్ని 
continuous గా enumerate చేయడం ఒక కళ. అయితే అతయుంత 
లోత్గా, అతయుంత విసాతి రంగా ఒక విషయాన్ని విపులీకరించడం కవి 
యొక్ సామరాధ యాన్కి అదదుం పడుత్ంది. చ్లా కవితలు ఈ depth ను 
కలిగి ఉన్నియి. మనం మన చుటూటి  డబుబులగోడలు, బంధ్ల గోడలు, 
అనుబంధ్లగోడలు, అభిపరాో యాలగోడలు, అస్యలగోడలు, 
అభిరుచుల గోడలు కటుటి కున్, ఇదే న్జమననిభరోమలో జీవిత్న్ని 
గడుపుత్న్నిమంటాడు. కావున మనం హకృదయగోడల కదలికలకు 
మూలమైెన ఓంకారన్ద్న్ని వినగలిగితే, మన బయట్ గోడలన్ని 
కూలిప్ యి పరోపంచమంత్ రసమయంగా, రమణీయంగా, అనంతంగా 
కన్పిసుతి ంది, అన్పిసుతి ంది అంటాడు. ఇది న్ససాందేహంగా కవి యొక్ 
హకృదయలోత్లోలీ ంచి తనకు తెలియకుండ్నే పెలులీ బికిన అతిగ్ప్ 
కవిత్ధ్ర.
 ఈ సంపుట్లోన్ పరోతి కవితన్ స్రి్ంచకుండ్ వదలాలన్లేదు. 
పరోతి కవిత ఓ మకుటం. సహకృదయ పాఠకులు ఈకవితలను చదవడం 
ద్్రా ఆత్మసంతకృపితిన్, రసానంద్న్ని తప్న్సరిగా పొ ందగలరన్ 
ఆశిసుతి న్నిను.
 ఈ కవన సంకలనం డ్. ఓంకార సతయున్రాయణ రెడ్డి  గారికి 
కననిడన్డెనై బళ్ళార ిపరాో ంతం నుండ ్తలెుగుతలిలీక ిఅరి్ంచిన ఓ సుగంధ 
కుసుమ హారం అవుత్ందన్ సంకలి్స్తి , న్కు న్లుగు మాటలు 
వరాో యడ్న్క ిఈ అవకాశం ఇచిచునందుకు అనంత ధనయువాద్లు.

* * *
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మట్టిగూట్లో జీవనమరా్మలు

బి. ధరామారెడిడ్
తెలుగు ఉపాధాయాయుడు
గుంటూర్ – 522007

చరవాణి: 9949794001.

“తనకూ పరోపంచ్న్కి సమన్యం కుదరేద్క కవిచేస్ అంతర్ బహిర్ 
యుద్ధ రావమే కవిత్ం” అన్నిరు చలం. అలాంట్ సమన్యం 
కుదరన్ సందరాభులే సతయున్రాయణ రెడ్డి  గారిన్ కూడ కవిత్ రచనకు 
ప్రోరేపించ్యి. ఆ కరూమంలోనే వారు తన ఎదలోన్ సొ దను, సుధన్ 
కవితలుగా మలచ్రు:
 “అంద్ల హరివిలులీ ను పద్లలో
 ఆవిష్రింప చేయడం న్ కవిత్ధర్మం.
 జీవితపయనంలో అలసి సొ లసి
 ఆనందం కోసం అంగలారేచు మానవున్కి 
 చలలీన్ అమకృతపు జలులీ లు వరిషాంచేది న్ కవిత్ం.”

కవి మన ముందు ఆవిష్రించే హరివిలులీ ను దరి్ంచడ్న్కి, మన 
అనుభూతికి తెచేచు అమకృతపుజలులీ లో తడవడ్న్కీ, ఈ పరిచయ 
వాకాయులు దోహదం చేసాతి యి. ఏ కవి కవిత్్నెైన్ అరధం చేసుకోవడ్న్కి, 
అక్షర నక్షతర్ో లలో ద్గిన అతన్ హకృదయాన్ని అనే్షించడం 
అవసరం. ఆ హకృదయ స్భావాన్ని, ద్న్ ఆలోచన్ ర్తిన్ 
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పరికించడం అవసరం. సతయున్రాయణ రెడ్డి  గారి అక్షరాలిని పరిశీలనగా 
చ్చినపుడు, అతన్ కవిత్ంలో వరతిమాన విద్యువిధ్నంలోన్ 
వికకృత ధోరణులు, అత్యుచ్రాలు, అసహజ మరణ్లు, ధనద్హం, 
సుఖలాలసకు వెంపరాలీ ట మొదల�ైన అంశాలతో పాటు, కవితలన్నిట 
పరోబలంగా ఒక త్తి్క జిఙ్ఙా స కన్పిసుతి ంది. కవి హకృదయం 
పరోధ్నంగా త్తి్క చింతన్శీలం అన్పిసుతి ంది. న్రిధషటి  సందరాభులకు, 
సంఘటనలకూ స్ందనలుగా కాకుండ్,ఈ కవితలు కవిలో సుడ్దిరిగే 
ఆలోచన్సరోవంతికి పరోతిఫలన్లుగా అన్పిసాతి యి. 
 లేత గడ్డిపరకను తొకు్త్ననిందుకే వెతపడే సున్నిత హకృదయం 
కవిది. పర్దినం న్డు మాంసంకోసం వధించబడే ఒక పంది పడే 
వేదనలో త్ను సంలీనమవుత్డు. అలాగే పవితరోమెైన విద్యులయాలోలీ  
విద్యురిదునుల పటలీ  అత్యుచ్రాలకు పాల్డే అధ్యుపకులిని చ్సి అతన్ 
హకృదయం వేదన పడుత్ంది. అధ్యుపకుడ్ అసలుతత్ం ఎలా 
ఉండ్లో వివేచిసాతి డు కవి:
 కఠినున్ కారుణుయున్గా
 మొరటున్ మకృదువుగా
 భీరున్ గంభీరున్గా
 రాయిన్ రతనింగా
 మలిచెడ్ మహనీయ 
 ధ్రి్మకులే అధ్యుపకులు”

శీలశిక్షకులు శీలభక్షకులుగా మారితే వారని్ ఏమన్ పిలవాలంటాడు 
కవి. పసివాడ్నుండ్ ముసలివాడ్ వరకూ పరోతివారి కళళాన్ండ్ కామం 
న్ంపుత్నని సంస్కృతి ఈ పరోశనికు ఏం సమాధ్నం చెబుత్ంది?
 వరతిమాన సమాజం వాయుపార సమాజం. ఇలాంట్ సమాజంలో 
పరోతి విషయమూ లాభనషాటి ల ల�క్లకనుగుణంగా రూపొ ందుత్ంది 
తప్ మానవీయ విలువల కనుగుణంగా రూపొ ందడం లేదు. 
నేట్ విద్యురంగమూ అంతే. నేట్ విద్యు విధ్నంలో సమరధతకూ 
హకృదయాన్కి సంబంధం లేకప్ వడం గరూహిసాతి డు:
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 “నేట్ విద్యుధికులు అనేకులు
 ధకృడ మనసు్లు, హకృదయ దురభులురు.
 నేట్ విద్యురుధ లు విజయాభిలాష్లు
 అందుకే విజయపు మెటలీ కు విలువెకు్వ.”

విజయాల కోసం మాతరోమే శిక్షణన్చేచు విద్యుసంసధలు, విజయాల 
పరుగులో విద్యురిధ కోలో్యిే విలువలిని, హకృదయ దౌరబులాయులీని గురితింప 
చేసాతి యా? విజయాల మెటలీ  చివరలీ న్లచి హనన్న్కీ, ఆత్మహనన్న్కీ 
పాల్డే వాళళానెలా అరధం చేసుకుంద్ం? విద్యువిధ్నమే కాదు 
మొతతిం జీవన విధ్నమే మరణ సదకృశంగా మారిప్ వడ్న్ని ‘మరణ 
దండన’ కవిత ద్్రా చితిరోంచ్రు కవి. ఓ ఆంగలీ కవి అననిటుటి : “Death 
is not the greater loss in our life, the greater loss is what 
dies inside us while we live.”
 గెలుపు, ఓటమి, సమరధత, అసమరధత వంట్ విషయాలు సాప్క్షాలు. 
గెలుపు వెనుక ఓటమి ఉండొచుచు. సమరధత వెనుక వెైఫలయుం 
ఉండొచుచు. సమరధత వెనకా, గెలుపు వెనకా ఉండ్లిసాన మానవ 
సారాంశాన్ని గురితిసుతి న్నిమా లేద్ అననిదే అసలు సమసయు. భౌతిక 
జీవితం సంపననివంతం, విలాసవంతం కావడం మాతరోమే అసల�ైన 
జీవితం కాదనే ఎరుక కలిగిసాతి డు కవి:

 “గ్ప్ జీవితమంటే
 ఖర్దెైన విలాసాల మధయు
 ఖులాసాగా జీవించడం కాదు.
 నీ శకితికి సాథు యికి తగ్గ విధంగా
 న్జ్యితీగా, పరోశాంతంగా
 మామూలు సాద్స్తద్ జీవితం
 గడ్పితే అదే గ్ప్ జివితం”

భౌతిక సుఖలాలసత పాశాయుతయుదశేాల విధ్నమనీ, మన దశేాన్ది 
ఆధ్యుతి్మక శాంతిమార్గమనీ గత్నుగతికంగా ఏర్డన్ భావన పరోచ్రంలో 
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ఉంద.ి పరాో చ్యున్క ిపాశాచుత్యున్కి మధయు అన్నిరకాల సాంస్కృతిక హదుదు లూ 
చరెగిప్ి యి, అన్నింటన్ీ ఏకంచేస ్వాయుపార సంస్కృతి మాతరోమ ేఅంతటా 
విశ్రూపం ద్లచుటం విషాదనీయం.
 నేడు దేశాల మధయు ప్ టీలో, శతర్ో త్ంలో ఆకలి కంటే, 
ఆత్్మవసరాల కంటే అణ్సాతి రా లకే పరాో ధ్నయుత పెరిగింది. వయుకితి శకితిన్ 
ఉదీదుపింపజేస్ ఆత్్మసాతి రా లు అణ్సాతి రా లకంటే గ్ప్వన్, ఆత్మను అసతి రీంగా 
మలచ్లిసాన అవసరం నేడుందన్ కవి భావన. ప్రోమశకితిన్ మించిన ఏ 
శకీతి ఉననితమెైంది కాదనే విషయం అంగుళీమాలుడ్ వకృత్తి ంతం ద్్రా 
కవి తెలియజేసాతి రు:

 “న్లువున్ మన్షిన్
 నరికెయాయులనే ఉదేరోకంతో
 న్రాయుధుడెైన బుదుధ న్పెై
 పరుగెతితిన అంగుళీమాలున్
 ఆపగలిగింది బుదుధ న్
 అవాయుజ అనురాగ భరితమెైన
 ఓ చలలీన్ ప్రోమ దకృకు్ మాతరోమే.”

ఎలాంట్ సమాజంలోనయిన్ మన్షిన్ మన్షిన్ దగ్గరచేయగలిగిందీ, 
ఆత్మశాంతిన్వ్గలిగేదీ ప్రోమభావన మాతరోమే.
 జీవన న్షఫూలత్ం, సారాంశరాహితయుం వరతిమాన జీవితంలో పరోతి 
మన్ష్త ఎదుర్్నే అనుభవాలు. ఈ అనుభవాలు పరోధ్న కవితలుగా 
రూపొ ందక ప్ యినప్ట్కీ సతయున్రాయణ రెడ్డి గారి కవితలోలీ  ఇవి 
అంతర్లీనంగా వాయుపించి ఉండటం మనం చ్సాతి ం. జీవన సారాంశాన్కి 
ద్రమవడ్న్కి కారణ్లీని, పరిషా్రాలీని ఒకొ్క కవి ఒకో్విధంగా 
గురితించవచుచు. సతయున్రాయణ రెడ్డి  గారు ఆధ్యుతి్మక మార్గంలో 
కారణ్లూ, పరిషా్రాలూ వెతికారు. ఆ విధంగా ఆధున్క వచన 
కవులకు భిననిమెైన మార్గం వీరిది. జీవితంలోన్ యాంతిరోకతకూ, 
వేసటకూ పరిషా్రం ఇలా చెపాతి రు:
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