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Uncovering contemporary social life in all aspects is the main objective of every mass 

medium. The basic idea behind any mass medium is giving facts, especially by the 

Newspapers. Literature with its cornerstone as fiction, when integrated into a newspaper it 

gives a perfect apparatus in shaping a better society. In this fashion newspapers like Surya 

daily are unveiling the world literature to Telugu readers. Hence, I want to analyze this 

cocktail of facts and fiction by observing Surya daily as a case study.   

 

First chapter covers the history of Surya Daily. Besides this I have also explained its 

objectives and stance. 

 

In the second chapter I tried to throw some light on the poetry published in Surya 

daily. It covered every trend and moment in modern Telugu poetry. Based on my study, most 

of the poetry published fit into the literary trend called Empiricism. Poetry from other literary 

trends like Romantic poetry, Progressive poetry, Revolutionary poetry, Feministic poetry, 

Dalit Poetry and Globalization poetry were also published in Surya daily. 

 

Third chapter deals with the literary essays published in Surya daily. In this chapter I 

have analyzed various writers in view of their writing style and perspective. Essays on 

literature in other languages and translated works in Telugu published by Surya daily were 

also studied. During the process of my study I have realized how greatly a newspaper can 

benefit literature. Examining the critical reviews of numerous writers in a chronological order 

will give us the exact path with respect to the evolution of Telugu literary criticism.  

 

Fourth chapter includes the review of literary essays published in the literary page of 

Surya daily entitled Aksharam. These essays not only provide information on literary issues 

but on social issues as well. The two main driving points of Classical Telugu literature were 

Rejoice and Preach. The modern literature has an addition to the earlier two and that is social 

benefit. As the watchdog of society, it is the newspaper's prime concern to look into social 

problems and make people aware of these problems which, in turn, encourages the mass to 

find possible solutions. Surya daily is also making its way to reach the mass through its 
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Aksharam page. On top of this, Surya daily is boosting the fascination on literature among its 

readers. Also it endorses the idea of “Newspaper Literature” for contemporary writers and 

researches.           
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కృతజ్ఞతలు 
 

 నా తప్పు లను క్షమించి పరిశోధనకు సింబింధించిన ప్రాథమకమైన 

విషయాలను సహితిం నాతో చరిచ ించి, ఈ పరిశోధనా వా్య సాని్న  రాసే 

ప్రకమింలో నా భావ్యలకు పూరి ి సేే చఛ న్నచిచ  పరిశోధన పట్ల నాకుని  

దృకో్క ణాని్న  సరైన దిశగా మరల్చచ  ఈ పరిశోధనకి పరా వేక్షకతే ిం 

వహిించిన నా గురువు, డా॥ విసిాల్చ శింకర్ రావు గారికి సవినయింగా, 

సభకికిింగా నమసోా రములు, కృతజ్ఞతలు. అలాగే తెలుగు శాఖాధా క్షులు, 

మాడభూషి సింపత్ కుమార్్గారికి హృదయపూరే క ధనా వ్యదాలు...  

 నాకు ఈ పరిశోధనాింశాని్న  ఇచిచ  ఎన్ని  రోజులు ఆ అింశింపై 

చరిచ ించి తన సే ింత కొడుకులాగా చూసుకుని  డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావుగారికి నా ాదాభివిందనిం. ఎప్పు డు చింప్రుడు అన్న 

ఆాా యింగా పిల్చచే తెలుగు శాఖాధా క్షులు ఆచారా  తుమమ ల 

రామకృషణగారికి నా నమసుు లు. ప్రేమగాన్న, క్కపింగాన్న తిట్ట ిజీవితాని్న  గురిు 

చేసి్త ఉిండే డా॥ పమమ  పవన్కుమార్్గారికి కృతజ్ఞతాపూరే క నమసుు లు. 

అడిగిన వింట్నే ముఖాముఖికి సమయిం కేటాయించి నేనడిగిన 

ప్రపశి లని్న ింట్టకీ సహనింతో సమాధానాలు చెపిు న ప్రపముఖ సాహితీవేత ి

్ దేవవరాజు మహారాజు గారికి ప్రపత్యా క కృతజ్ఞతలు. 

 ఈ చువు రాన్న శుదధ మొుుకి చువు చె ుే  ప్రపయతి ిం చేసిన 

కీరిశిేషులు బొట్లగూడూరు శేషగిరి రావుగారికి (తాతయా ), అలాగే కీరిశిేషులు 

సుబబ మమ  (సుబ్బబ )కి నా నమసోా రాలు...   

 ఎపు ట్టకైనా ప్రపయోజ్కుడు కాకపోతాడా అనే ఎురు చూసే ప్పనుగోట్ట 

న్నరమ లావవి అయన మా అమమ గారికి ఎపు ట్టకీ ఋణపడి ఉింటాను. మా 

నాని  న్నలువతిు పరమేశే రుడు. నేను ఎమనాి  పడే భోళా శింకరుడు.  నేను 

తెలుగు చదవడాన్నకి కారకుడు. జీవితాింతిం నీతో ఉింటాను నాని . అలాగే 

ఎలలప్పు డు ఏ అవసరిం వచిచ నా తీర్చచ  నా తోబ్బటి్టవులు అయన మా ఇదురు 

అని యా లకు, నాకు రిండవ అమమ  అయనా మా వదినకు నా తుది శేా స 

విడిచేవరకు తోడు ఉింటా...  నేను యూన్నవరిి టీ ఆఫ్ హైదరాబాులో 

ఎిం.ఏ. చువుతుని  రోజులోల  రిండు సింవతు రాలు రింమేట్గా ననుి  

భరిించి ననుి  తముమ డుగా చూసుకుని  ఎ.వి.వి.కె. చైతనా  అని కు 

దిండాలు...  
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 అలాగే నా సీన్నయర్ అయన గరికిాట్ట గురజాడ మొదట్ కొదిుగా 

పరిచయమే అయనా తరువ్యత తరువ్యత సేి హ బింధిం బాగా 

దృఢపడిింది. ఆయన దాే రా అఖిల భారత విదాా రి ిపరిషతిు పరిచయిం 

అది నా జీవితింలో ఇప్పు డు సగ భాగమైింది. ఇింకా చె ుా లింటే గింగిశెట్ట ి

లక్ష్మమ నారాయణ అని , అలాగే మల్చలపూడి రవిచింప్రద అని  నా పరిశోధన 

వా్య సిం రాసే ప్రకమింలో చకో న్న స్తచనలు, సలహాలు ఇచిచ  ఈ పరిశోధనకు 

తుది మెరుగులు దిదిు, తన విలువైన సమయాని్న  నాక్కసిం 

వచిచ ించినింుకు మీకు కృతజ్ఞతలు...  

 నాకు ఎట్టవింట్ట సింవహాలు వచిచ నా సకాలింలో వ్యట్టన్న న్నవృతి ి

చేసిన క్కదిండ లక్షమ ణ్ అని కు, ఓపికతో డిట్టపి చేసి, అతి తకుో వ 

కాలింలో అిందిించిన ఆనింద్ గారికి హృదయపూరే క కృతజ్ఞతలు.  

 సిందీపని , ఆనిందని , ఇలా చెబ్బతూ పోత్య ేజీలు సరిపోవు.  నాకు 

సహకరిించిన అిందరికీ కృతజ్ఞతలు...  

 

 

బొట్లగూడూరు వెంకట్ సాయి గౌతమ 
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అధ్యా యెం – 1 

సూర్ా  దినపత్రిక – స్వ రూప స్వ భావెం 

1.1. సూర్ా  దినపత్రిక పరిచయెం – చరిత్రత: 

 స్తరా  దినపప్రతిక 2007 అకి్కబర్ 21 త్యదీన ప్రారింభమయా ింది. 

అపు ట్ట సింయుక ిఆింప్రధప్రపవశ్ రాస్త్రిన్నకి గవరి ర్ అయన నారాయణ్ దత్ ి

తివ్యరీ ఈ దినపప్రతికను ప్రారింభిించారు. ఈ దినపప్రతిక అధపతి తెలుగు 

సిన్నమా న్నరామ త నూకారప్ప స్తరా  ప్రపకాశరావు. ఈ పప్రతిక ప్రపత్యా కింగా అని్న  

తెలుగు పప్రతికల కింటే భిని ింగా, మొదట్గా ప్రామాణిక యూన్నక్కడ్ పదధతిలో 

అింతరాాలింలో ప్రపచురిింపబడిింది. ఈ పప్రతిక అింతరాాలింలో సమాచారిం 

2010 సెపెిింబర్ 1వ త్యదీ నుిండి శాశే త ల్చింకులను కల్చగి వుని ది. స్తరా  

దినపప్రతిక ప్రారింభిించిన రోజున ఈ పప్రతిక అధపతి అయన నూకారప్ప 

స్తరా  ప్రపకాశరావుగారు కొని్న  గొపు  మాట్లు చెాు రు. ‘మేము కొదిు నెలలు 

చాలామిందికి శిక్షణ ఇచిచ  వ్యరికి పప్రతికా రింగింలో న్నలదొకుో క్కవడాన్నకిగాను, 

అసలు వ్యరలిను ఎలా రాయాల్చ?, దాన్నన్న ఎలా రిపోరిు చేయాల్చ? అని  

విషయాల మీద శిక్షణా తరగతులు న్నరే హిించడిం జ్రిగిింది. ఇలా మా 

పప్రతిక క్కసిం కొింత మింది ఉదా్య గులను మేము తయారుచేసుక్కవట్ిం 

జ్రిగిింది. వ్యర్చ మా సింస ిబలిం’ అన్న అనాి రు.   

 అపు ట్ట ఆింప్రధ ప్రపవశ్ ముఖా మింప్రతి వై.య్. రాజ్శేఖర్ రడిగిారు ఈ 

పప్రతిక ప్రారింభ దిన్నతు వ రోజున మాటాలడుతూ ‘ఈ స్తరా  దినపప్రతిక 

బడుగు, బలహీన వరాాల వ్యరి అభా్య ని తికి తోడు డుతుింది. ఎింతో మించి 

సింాదకీయాలతో, మించి వా్య సాలతో, మించి సమీక్షలతో ప్రపజ్ల ్జాఞ న 

జా్య తిన్న వల్చగిసిుిం’దన్న అనాి రు.   

 ప్రపభ్యతే ిం ప్రపజ్లక్కసిం ప్రపవేశపెడుతుని  పథకాలను, ప్రపజ్ల వదుకు 

తీసుకుపోయే వ్యహకింగా స్తరా  పప్రతికను వై.య్. రాజ్శేఖర్ రడిగిారు 

అభివరి ణించారు.   

 అలాగే కమా్య న్న్ ి ారీ ి ఆఫ్ ఇిండియా (సిపిఐ) ్సేటి యూన్నట 

సెప్రకట్రీ కె. నారాయణగారు,  కమా్య న్న్ ిారీ ి  ఆఫ్ ఇిండియా (మారోి ు ్)ి 

్సేటి యూన్నట సెప్రకట్రీ బి.వి. రాఘవులుగారు ఈ పప్రతికను ఉవుశిించి 

‘ప్రపజ్ల కరిలను తారతమా  భేదిం లేకుిండా పప్రతికలో ప్రపచురిించా’లన్న 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

క్కరారు. స్తరా  పప్రతిక గురిించి కె.సి.ఆర్.గారు ‘పప్రతికలకి 

సించలనాతమ కమైన వ్యరలిను ప్రపచురిించడింలో ఉిండే ఆసకి ి ప్రపజ్ల 

సమసా లను పరిషో రిించే వ్యరలిను ప్రపచురిించడింలో ఉిండాల్చ’ అనాి రు. 

బిండారు దతిాప్రత్యయగారు ‘వ్యర ి ప్రపచురిించే సమయింలోగాన్న, వ్యరలిను 

సేీ కరిించే సమయింలోగాన్న పక్షాత ధోరణి వా వహరిించకూడు’ అన్న 

చెాు రు. తరువ్యత స్తరా  దినపప్రతిక వా వసిాపకుడు నూకారప్ప 

స్తరా ప్రపకాశరావుగారు మాటాలడుతూ ‘ప్రపజ్ల అించనాలకు, మా 

అించనాలకు తగటిా్టగానే పప్రతిక పన్నచేసిుిం’దన్న అనాి రు.   

1.2. స్మకాలీన తెలుగు దినపత్రికలు – సాహితా  పుట్ల 

నేపథా ెం: 

 ప్రపపించవా్య పిింగా ముప్రదణ యింప్రతాల ్సిాపన పప్రతికా రింగ 

ఆవిరాా వ్యన్నకి కారణమైింది.  అయత్య, ముప్రదణ యింప్రతాల వ్యడకిం 

మొట్మిొదట్ యూరప్ ఖిండింలో ప్రారింభమై ఆ తరేా త 

విశే వా్య పమిైనది.  1439–1449 మధా  ప్రాింతింలో జాన గూట్న్బర్ ా

జ్రమ న్లోన్న స్త్సిా్్బర్ ా పట్ణిింలో ముప్రదణ యింప్రతాని్న  తయారుచేసి 

వ్యడుకలోకి తీసుకొన్న వచాచ రు. తొల్చసారిగా 1450 సింవతు రింలో గూట్న్బర్ ా

ఒక జ్రమ న కవితను కాగితిం అచుచ  వేశాడన్న, దీింతో తొల్చ ముప్రదాపకుడు 

కూడా గూట్న్బర్చనాన్న చరిప్రతకారులు, పరిశోధకులు విశే సిసిునిా రు. 

అచుచ వేసిన జ్రమ న కవిత విజ్యవింతింగా అచుచ  కావడింతో బైబిల్ 

ముప్రదిించడిం ప్రారింభిించారు. తొల్చ బైబిల్్ను పూరిగిా ముప్రదిించడాన్నకి 

బర్్ాకు మ్యడేళ్ళు  (1452–1455) పట్టిింది. దీన్నకే  ‘గూటెన్బర్ ాబైబిల్’, ‘42 

బైబిల్ లేన’ అన్న ేరుల. ఈ బైబిల్్ను బర్ ాేజీకి 42 లైనల చొప్పు న 1272 

ేజీలతో లాట్టన భాషలో 180 కాపీలను అచుచ వేశారు. వీట్టలో ప్రపసిుతిం 

ప్రపపించిం మొతిిం మీద 48 కాపీలే మగిల్చ ఉనిా య. ారి్్లోన్న వ్యరినిల్ 

మెజారిన ప్రగింథాలయింలో మనిం చూడవచుచ .  

 కానీ ప్రపపించింలోనే తొల్చ ముప్రదణగా భావిించబడుతుని  ‘డైమిండ్ 

స్తప్రత’న్న ప్రకీ.శ. 868 చైనా వశింలో ముప్రదిించారన్న చెని యా , జె 

(1998:ప్పట్:2) ేరో్క నాి రు. అయత్య దాన్నన్న ముప్రదిించిింది ఎవరు అనే 

విషయాని్న  మాప్రతిం ేరో్క నలేు. కాబట్ట ిఇపు ట్ట వరకు లభిించిన చరిప్రత 

ఆధారాల ప్రపకారిం తొల్చ ముప్రదాపకుడు జాన గూట్న్బర్.ా  
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 అనింతర కాలింలో ముప్రదణ యింప్రతాలు ఇతర వశాలలో 

విసరిిించాయ. అలాగే భారతవశింలో కూడా.  ప్రకీ.శ.1556 నుించి దాదాప్పగా 

తీర ప్రాింతాలని్న ింట్టలో ముప్రదణ యింప్రతాల ్సిాపన జ్రిగిింది. భారత్్లో 

జెస్తట మషనరీలు మొట్మిొదట్ ముప్రదణ యింప్రతాని్న  గోవ్యలో ్సిాపిించి, 

దీన్న దాే రా మత వా్య పికిి సింబింధించిన వ్యట్టన్న ముప్రదిించారు. దీన్నన్న బట్ట ి

భారత వశింలో మొట్మిొదట్ ముప్రదణ సెయింట జేవియర్ రచిించిన 

డౌప్రట్టనా ప్రకిరి అన్న చెని యా , జె (1988: ప్పట్:4) తెల్చయజేశారు. ప్రకమింగా 

మత ప్రగింథాలు మొదలగు వ్యట్టన్న తెలుగు, బింగాలీ, అరబ్బబ  తదితర 

భాషలలో వలువరిించేవ్యరు. ఆ తరువ్యత కొింత కాలాన్నకి (1761) 

మప్రదాసుతోాట్ట ఆింప్రధప్రపవశ్ తీర ప్రాింతాలోల  ముప్రదణ యింప్రతాల ్సిాపన 

జ్రిగిింది. తెలుగులో మొట్మిొదట్ ముప్రదణ ‘మోక్ష్యన్నకి కొించుపోయే ద్యవ’ 

అనే ప్పసకిింతో ప్రారింభమయా ింది. ఆ తరేా త మతవ్యా పి,ి ్సిాన్నక 

సమాచార వ్యా పి,ి విదాా వ్యా పి ి మొదలైన లక్ష్యా లను సాధించే దిశగా 

ప్రపయతాి లు మన రాస్త్షిింలో జ్రిగాయ. ఈ విధింగా భారతీయ పప్రతికా 

రింగిం వేగిం ప్పింజుకుింది.  

 తెలుగు పప్రతికా రింగాన్నకి 174 ఏళ్ు  చరిప్రత ఉింటే అింులో తెలుగు 

దినపప్రతికా వా వసకిు 112 ఏళ్ు  చరిప్రత ఉింది. 20వ శతాబుిం రిండవ 

దశకింలో జాతీయోదా మిం ప్రారింభమైింది. ఈ జాతీయోదా మ కాలింలో 

మగతా పప్రతికలతోాట్ట దినపప్రతికల ాప్రత కూడా ప్రపశింసనీయమైనది. ఈ 

కాలిం దినపప్రతికలు ఒకవైప్ప వశింలోనే సమసా లను చిప్రతిసి్తనే మర్కక వైప్ప 

సేా తింత్రాా ని్న  సాధించడమే ధా్య యింగా సామాజిక, రాజ్కీయ, తదితర 

వ్యరిాింశాలను ప్రపచురిించి ప్రపజ్లను చైతనా పరిచేవి. ఈ మధా  కాలింలో 

మ్యడు దినపప్రతికలు వలువడిాయ. అవి: 1) ఆింప్రధ ప్రపకాశిక (1885), 2) 

ఆింప్రధ పప్రతిక (1908), 3) వృతిాింతిం (1916).  ఇలా సేా తింప్రతా  

ఉదా మకాలింలో ప్రారింభిం అయన తెలుగు దినపప్రతికలు. అనతికాలింలో 

అభివృదిు పుల సింఖా లో పప్రతికలు అవడిం మనిం గమన్నించవచుచ . 

1951–1960లో దాదాప్ప ఎన్నమది దినపప్రతికలు వలువడిాయ అవి: 1) 

విశాలాింప్రధ (1952), 2) ఆింప్రధ జ్నత (1958), 3) రాజ్మింప్రడి సమాచారమ్ 

(1964), 4) ముిందడుగు (1958), 5) ఆింప్రధజా్య తి (1960), 6) ఆింప్రధభూమ 

(1960), 7) ఆింప్రధరతి  (1960–1961), 8) ప్రపజాప్రపభ (1960). 1951–1960 మధా  
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కాలింలో దినపప్రతికలలో చెప్పు క్కదగిన మారుు లు సింభవిించాయ.  

మాిండల్చక భాష నుించి పదాలు సేీ కరిించి తెలుగు భాషను 

ప్రామాణీకరిించే ప్రపయతి ిం జ్రిగిింది. అింత్యకాకుిండా ఆధున్నక పప్రతికా 

సింప్రపదాయాలను ప్పణికి ప్పచుచ కుింటూ, వ్యడుక భాషను ప్రపచురిసే ి

దినపప్రతికా రింగిం మరో అడుగు ముింుకు వేసిింది. ఈ దశాబు కాలింలో 

ఇింతట్ట న్నతా  నూతనతేా ని్న  కల్చు ించిన ఘనత నారల 

వింకటేశే రరావుగారికే దకుో తుింది.  

తెలుగులో 1901–2015 వరకు ఎన్ని  దినపప్రతికలు వచాచ య. ప్రపతి 

పప్రతికకు తనదైన శైల్చ, లక్ష్యా లు ఉనిా య. ఈ పప్రతిక గొపు ది, ఆ పప్రతిక 

గొపు ది కాు అన్న చెపు లేిం. ఏ పప్రతికకు ఉిండవలసిన విశిషతి ఆయా 

పప్రతికలకు ఉని ది. ఆ పప్రతికల వివరాలను కిింది పట్టకిలో 

గమన్నించవచుచ .   

1901 – 1950 మధా లో కొన్ని  పత్రికలు: 
1. వశాభిమాన్న  1901 

2. శశిలేఖ 1910 

3. గౌతమ  1908 

4. ఆింప్రధ ప్రపకాశిక 1916 

5. ఆింప్రధ పప్రతిక 1914 

6. వృతిాింతిం  1916 

7. నరే దీపిక 1916 

8. వ్యరిా  1925 

9. జ్నవ్యణి  1925 

10. ఆింప్రధప్రపభ 1938 

11. తెలింగాణ  1941–1942 

12. ప్రపజాశకి ి 1945 

13. మీడాన  1943–1944 

14. గొలోో ిండ 1947 

15. విజ్య ప్రపభ 1950 
 

1951 – 2014 మధా కాలెంలో వలువడిన పత్రికలు: 

1. విశాలాింప్రధ 1952 

2. ఆింప్రధ జ్నత 1955 

3. రాజ్మింప్రడి సమాచారమ్ 1956 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

4. ముిందడుగు  1958 

5. ఆింప్రధజా్య తి  1960లో ప్రారింభిం 

6. ఆింప్రధభూమ  1960లో ప్రారింభిం 

7. ప్రపజాప్రపభ 1960 

8. ఆింప్రధరతి  1961 

9. రతి  గరా   1964 

10. విజ్యభాను  1966 

11. నవ్యా ింప్రధ 1973 

12. ఈనాడు  1974లో ప్రారింభిం 

13. జ్నత 1977 

14. వరింగల్ వ్యణి  1980 

15. క్కసిా వ్యణి  1983 

16. ఉదయిం  1984 

17. ఉజ్ాే ల 1985 

18. జీవగడ ి 1985 

19. బహుజ్న 1991 

20. వ్యర ి 1996లో ప్రారింభిం 

21. తణుకు పబిలసిటీ్  1988 

22. స్తరా   2007లో ప్రారింభిం 

23. సాక్షి  2008లో ప్రారింభిం 

24. తహలో   2004లో ప్రారింభిం 

25. నమసే ితెలింగాణా 2011లో ప్రారింభిం 

26. నవ తెలింగాణా  2015 

27. మన తెలింగాణ 2015 
 

 పైన పట్టకిలో ఇచిచ న దినపప్రతికల వివరాలను బట్ట ినా పరిధ మేరకు 

ఇవే గల్చగాను. 1901 నుిండి 2015 దాకా వలువడిన పప్రతికలలో కొని్న  

పప్రతికలు కాలగరా ింలో కల్చసిపోయాయ. కొని్న  కొత ి పప్రతికలు 

ఆవిరా విించాయ. అని్న  పప్రతికల ముఖా  లక్షా ిం ప్రపజ్ల వదుకు వ్యరలిను 

తీసుకున్నపోవడిం, ప్రపజ్ల కరిలను ప్రపభ్యతాే లకు తెల్చయజేయట్ిం, 

ప్రపభ్యతాే లు చేసే కుింభక్కణాలు, వ్యరి చేసే కుట్టల రాజ్కీయాల గురిించి 

విప్పలింగా రాసి ప్రపజ్ల వదుకు వ్యరలిను చేరచ ట్ిం దినపప్రతికల యొకో  

ముఖా  లక్షా ిం.  
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 పప్రతికలు ప్రపపించ వ్యరలిు, బిజినె్ వ్యరలిు, షేర్ మారో ట వ్యరలిు 

మొదలైనవ్యట్టన్న కూడా ప్రపచురిించడిం జ్రుగుతోింది. చలన చిప్రతాల 

విషయాలు తెలుపట్ిం, అలాగే ప్రకీడా రింగ వ్యరలిను తెల్చయజేయట్ిం, 

అలాగే సింాదకీయిం అింటూ ప్రపత్యా క వా్య సాలను ప్రపచురిించట్ిం 

జ్రుగుతుని ది. ముఖా ింగా కొని్న  పప్రతికలు వ్యరి సరుో ా లేషన్ 

పెించుక్కవడిం క్కసిం ఏడు రోజులకు ఏడు ప్రపత్యా క అనుబింధాలను 

ప్రపచురిించడిం మనిం గమన్నించవచుచ . దీన్నలో ముఖా ింగా దాదాప్ప అని్న  

దినపప్రతికలు సాహితా  ేజీలను ప్రపచురిసిునిా య.  

 1866లో మారిచ  1న ప్రారింభమయ ఇపు ట్టకి దినపప్రతికగా 

వలువడుతుని  పప్రతిక ‘వ్యర ి పప్రతిక’. ఈ వ్యరిా పప్రతికను ప్రపవేశపెట్టిింది 

A.B.K. ప్రపసాద్ గారు. మొట్మిొదట్ట ఎడిట్ర్ కూడా ఆయనే. ఉమమ డి 

ఆింప్రధప్రపవశ్్లో ఇది మొ్ట్ ిమొదట్ట దినపప్రతిక.  

1.2.1. వార్త: 

 వ్యర ి దినపప్రతికలో మాప్రతిం ప్రపత్యా కింగా సాహితా  ేజీన్న ఇవే డిం 

లేు. నేడు ఈ పప్రతిక ప్రపతిరోజు ‘చెల్చ’ ీరికి ేర మహిళ్లకు, ‘మొగ’ా ీరికిలో 

బాలలకు వ్యరిాింశాలను, వ్యర ికథనాలను అిందిసి్ింది.  అలాగే విదాా రిుల 

క్కసిం, ఉదా్య గ అభా ్రిుల క్కసిం ప్రపత్యా క వ్యరాింతప్ప అనుబింధాని్న  ‘కెరీర్’ 

ేరుతో అిందిసి్ింది. ఈ విధింగా ‘వ్యర’ి దినపప్రతిక మగతా పప్రతికలలో 

సమానింగా విషయ వైవిధా ింతో కూడిన వ్యరిా కథనాలను, వ్యరిాింశాలను 

ప్రపచురిసి్త తెలుగు దినపప్రతికా రింగింలో కొనసాగుతుింది.  

1.2.2. ఆెంత్రధత్రపభ: 

 ఈ పప్రతికను 1938లో ప్రారింభిించారు. ఈ పప్రతికను 15 ఆగసిు 1938న 

చెని య్లో ప్రారింభిించడిం జ్రిగిింది. ఈ పప్రతిక వా వసిాపకులు రామ్్నాథ్ 

గోయింకా. 1942 నుిండి నారల వింకటేశే ర రావుగారు నూా ్ ఎడిట్ర్్గా 

పన్నచేయడిం జ్రిగిింది. అపు ట్ట నుిండి ఇపు ట్టవరకు ప్రపతి స్మవ్యరిం 

సాహితీ గవ్యక్షిం అనే ేరు మీద సాహితా  ేజీన్న ప్రపచురిసిునిా రు. మగతా 

దినాలలో యువ, సిరిగమలు, చిప్రతప్రపభ అనే ప్రపత్యా క అనుబింధాలు 

ప్రపచురిసిునిా రు.   

1.2.3. ఆెంత్రధజా్య ి: 
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 ఆింప్రధజా్య తి మొట్మిొదట్ 01.07.1960లో ప్రారింభిించబడిింది. 

30.12.2000– 14.10.2002 మధా కాలింలో  పప్రతిక ప్రపచురిింపబడలేు. ఈ 

పప్రతికకు మొట్మిొదట్ట సింాదకుడు, హేతువ్యది అయన నారల 

వింకటేశే రరావు, ఔతాు హిక ారిప్రశామకవేత ి కె.యల్.యన. ప్రపసాద్ 

మరికొిందరు కల్చసి ఆింప్రధా ప్రపిింట్ర్ు  ల్చమటెడ్ పక్ష్యన ఈ పప్రతికను 

విజ్యవ్యడలో ప్రారింభిించారు. మళ్ళు  2002లో కొత ి యాజ్మానా ింతో 

వేమ్యరి రాధాకృషణ సారధా ింలో తిరిగి ప్రపచురణ మొదలైింది. ఆింప్రధజా్య తి 

పప్రతికలో కూడా ప్రపతి స్మవ్యరిం సాహితాా న్నకి ఒక ప్రపత్యా క ేజీన్న ఏరాు ట్ట 

చేయడిం జ్రిగిింది. అలాగే ప్రపతి ఆదివ్యరిం అనుబింధిం, మింగళ్వ్యరిం 

దికూచ చి (విదా  ఉద్యా గావకాశాల ప్రపత్యా కిం), బ్బధవ్యరిం సకల, గురువ్యరిం 

చిింతన, శుప్రకవ్యరిం వైదా ిం, శన్నవ్యరిం సింసో ృతి.  

1.2.4. ఈనాడు: 

 ఈనాడు ఒక ప్రపముఖ తెలుగు దినపప్రతిక. తెలుగు పప్రతికా రింగింలో 

ఒక ప్రపత్యా క అధాా యిం. వ్యరలిు సమరిు ించడింలో కొత ి ప్పింతలు తొకిో  

అశేష ప్రపజ్ల ఆదరాభిమానాలు పిందిింది. తెలుగు పప్రతికలలోనేకాక 

యావవుశింలో అతా ధక ప్రపజాదరణ పిందిన పప్రతికలలో ఒకట్టగా న్నల్చచిింది. 

10.08.1974 రోజున రామోజీరావుగారు విశాఖపటి్ ిం శివ్యర లలోన్న సీతమమ ధార 

పకో న గల నకో వ్యన్నాలిం అనే ఊరిలో ఈనాడును ప్రారింభిించారు. 

ప్రపముఖ ాప్రతికేయుడు ఎ.బి.కె. ప్రపసాద్ ఈనాడుకు ప్రారింభ సింాదకుడు. 

కాన్న ఈనాడు పప్రతికలో సాహితాా న్నకి సింబింధించి ప్రపత్యా క ేజీ అింటూ 

ఏమ లేు.  

1.2.5. ఆెంత్రధభూమి: 

 ఆింప్రధభూమ పప్రతిక దకో న ప్రకాన్నకల్ ప్రగూప్ప న్నరే హణలో ఉింది. 

మప్రదాసు నుిండి 1932 సింవతు రింలో ప్రారింభిించబడి ఏడు ముప్రదణా 

కేింప్రదాలకు విసరిిించిన తెలుగు దినపప్రతిక. దీన్నకి ఆింప్రడ శేషగిరిరావు 

సింాదకులుగా ఉనాి రు. ఎిం.వి.ఆర్. శాస్త్సి,ి గోరాశాస్త్సి,ి పిండితారాధుా ల 

నాగేశే రరావు, గజెలా మలాల రడి,ి ఎ.బి.ఎన. ప్రపసాు, కె.ఎన.వై. పతింజ్ల్చ, సి. 

కనకాింబర రాజు సింాదక బాధా తలు వహిించారు.  సామల రమేశ్ బాబ్బ 

న్నరే హణలో ‘నుడి’ ీరికిన తెలుగు భారభివృదిధ వా్య సాలు ప్రపతి గురువ్యరిం 

వలువడుతునిా య. అని్న  పప్రతికలకింటే భిని ింగా ఆింప్రధభూమలో 
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ఇపు ట్ట (21/07/2016) వరకు రిండు రోజులు సాహితా  ేజీలు వసిునిా య 

అింటే ఒక దినపప్రతిక తెలుగు సాహితాా న్నకి ఇసిుని  విలువలను అరిిం 

చేసుక్కవచుచ . ప్రపతి స్మవ్యరిం సాహితి  ేరు మీద సాహితా ిం రావడిం 

జ్రుగుతోింది. అలాగే అక్షర  ేరు మీద సాహితా  ేజీ రావడిం కూడా 

మనిం గమన్నించవచుచ .  

1.2.6. సూర్ా : 

 స్తరా  దినపప్రతిక అకి్కబర్ 21, 2007న హైదరాబాద్్లో 

్సిాపిించబడిింది. స్తరా  దినపప్రతికను వనుకబడిన తరగతుల వ్యరి గొింతు 

రాస్త్షిింలో వినపడాలనే ఉవుశింతో నూకారప్ప స్తరా ప్రపకాశరావు ఈ పప్రతికను 

్సిాపిించారు. ఈ దినపప్రతికను అపు ట్ట గవరి రైన ్ దే నారాయణ్ దత్ తివ్యరీ 

ప్రారింభిించారు.  ఈ పప్రతిక తెలుగు పప్రతికలలో మొదట్గా ప్రామాణిక 

యూన్నక్కడ్ పదధతిలో అింతరాాలింలో ప్రపచురిింపబడిింది. ఈ  పప్రతిక 

అింతరాాలసలి సమాచారిం 1.09.2010 నుిండి శాశే త ల్చింకులను కల్చగి 

ఉని ది. స్తరా  దినపప్రతికలో కూడా సాహితాా న్నకి పె్దు పీట్ వేయడిం 

జ్రిగిింది. ప్రపతి స్మవ్యరిం అక్షరిం ీరికిన, సాహితా  ేజీ 

వలువరిసిునిా రు.  

1.2.7. సాక్షి: 

 సాక్షి దినపప్రతిక సింాదకులు వై.య్. జ్గన యాజ్మానా ిం మరియు 

ప్రపచురణకరలిు జ్గతి పబిలకేషను  ల్చమటెడ్. దీన్న ప్రపధాన కేింప్రదిం 

హైదరాబాద్. దీన్న ్సిాపన జ్రిగిన సింవతు రిం 24.03.2008. ఈ పప్రతికను 

రపకలు న చేసిింది అమెరికాకు చెిందిన మారియో గాసియా. మొట్ ి

మొదట్టసారిగా తెలుగు దినపప్రతికా రింగింలో అని్న  ేజీలు రింగులలో 

ముప్రదణ చేసిన చరిప్రత సాక్షివ. ఇతర దినపప్రతికల ప్రాింతీయ ఎడిషనుల 

చిని  సైజులలో వసి్తింటే, దీన్నలో పెదు సైజులో వలువడుతునాి య. 

సజ్లా రామకృరణరడి ిసింాదకీయ సించాలకున్నగా, కె. ఎన. వై. పతింజ్ల్చ 

వా వసిాపక సింాదకున్నగా మొదలైింది. పతింజ్ల్చ అకాల మరణింతో, వరలిల 

మురళి సింాదకున్నగా బాధా తలు చేపటిారు. ప్రపసిుతిం ఎడిటోరియల్ 

డైరకరిుగా రామచింప్రదమ్యరి ిబాధా తలు న్నరే హిసిునిా రు.  

1.2.8. నమసేత తెలెంగాణ: 
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 నమసే ితెలింగాణ మన పప్రతిక, మన ఆతమ గౌరవిం అనే ఉప ీరికిన 

వలువడుతోింది. ఈ పప్రతిక ్సిాపన 06.06.2011న జ్రిగిింది. తెలింగాణ 

ప్రాింతింలోన్న ఏడు జిలాల ల నుిండి ఇది ప్రపచురిించబడుతోింది. ఈ పప్రతిక 

తెలింగాణ ప్రాింతప్ప సమసా లపై ప్రపధానింగా దృషి ిసారిసి్ింది. తెలింగాణ 

ప్రపత్యా క ఉదా మాన్నకి ఈ పప్రతిక మదుతు పల్చకిింది. ప్రపముఖ జ్రి ల్చసిు అలలిం 

నారాయణ ఈ పప్రతిక చీఫ్ ఎడిట్ర్. ప్రాణహిత ీరికిన 4వ ేజీలో 

సింాదకీయిం ప్రపచురిించబడుతుింది. నమసే ితెలింగాణ పప్రతికలో చెల్చమ  

ేరు మీద సాహితా  ేజీ వలువడుతోింది.  

1.2.9. నవ తెలెంగాణ: 

 ఈ పప్రతిక ్సిాపన 21.03.2015న జ్రిగిింది. ఈ పప్రతికా సింాదకులు 

య్. వీరయా . ఈ పప్రతిక ఉమమ డి ఆింప్రధప్రపవశ్్గా ఉని ప్పు డు 

ప్రపజాశకిగిాను, ప్రపతా్య క తెలింగాణ ఏరు డిన తరువ్యత నవ తెలింగాణ 

పప్రతికగా ఆవిరా విించిింది. ఈ పప్రతికలో కూడా ప్రపతి స్మవ్యరిం కలిం 

ేరుతో సాహితా  ేజీ రావడిం జ్రుగుతుింది (Source by 

www.manatelangana.news). 

1.3. సూర్ా  దినపత్రిక ఆశయాలు – లక్ష్యా లు: 

 ముఖా ింగా అని్న  పప్రతికలు సమాజ్ింలో జ్రుగుతుని ట్టవింట్ట 

అవినీతిన్న బట్బియలు చేయడాన్నకి వచిచ నవే. కానీ, కొని్న  పప్రతికలు 

మాప్రతిం ఒక ప్రపత్యా క భూమక మీద రావడిం జ్రిగిింది. ఉదాహరణకు “నమసే ి

తెలింగాణ” పప్రతిక తెలింగాణ అభివృదిధన్న కాింక్షిసి్త తెలింగాణలో 

జ్రుగుతుని  ఉదా మాని్న  భూమకగా చేసుకొన్న వచిచ న పప్రతిక. అలాగే “నవ 

తెలింగాణ” పప్రతిక కూడాను. అలాగే నేను పరిశోధనకు తీసుకుని  పప్రతిక 

“స్తరా ”. ఈ పప్రతిక కూడా కొని్న  ఆశయాలు, లక్ష్యా లు పెటి్టకొన్న పప్రతికా 

రింగింలోకి అడుగు పెట్డిిం జ్రిగిింది. అణగారిన ప్రపజ్లు ఎకో డైత్య 

ఉనిా రో వ్యరి కరిలు తెలుసుకొన్న వ్యరి గొింతుకగా మారుతాిం అన్న, మరీ 

ముఖా ింగా బి.సి.ల అభా్య ని తి కొరకు ాట్టపడుతాిం అన్న స్తరా  పప్రతిక 

అధపతి నూకారప్ప స్తరా ప్రపకాశరావుగారు ప్రపకట్టించడిం జ్రిగిింది. ఈ పప్రతిక 

్సిాపిించడింలో ముఖా  ఉవుశాలు: 

1) రాజ్కీయాలలో జ్రుగుతుని  అవినీతిన్న ప్రపజ్ల వదుకు 

తీసుకుపోవడిం. 
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2) సమాజ్ింలో రోజురోజుకు పెరుగుతుని  అనాా యాలను పసిగట్ట ి ఈ 

పప్రతిక దాే రా  ప్రపభ్యతాే లను న్నలదీయడిం.  

3) ఏ రాజ్కీయ ారీకిి కొముమ  కాయకుిండా, న్నజాయతీగా, న్నబదధతతో 

పన్నచేయడిం.  

4) ఈ పప్రతిక దాే రా సమాజ్ ్సిాపనకు తగిన కృషి చేయడిం. 

5) ఈ పప్రతిక దాే రా తెలుగు సాహితాా న్నకి తోడు డడిం.   
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అధ్యా యెం – 2  

సూర్ా  దినపత్రిక సాహితా  పుట్లు – కవితవ ెం: విశ్ల లషణ 

2.1. పరిచయెం: 

 ఆధున్నక సాహితా ింలో చెప్పు క్కదగిన ప్రపప్రకియలోల  కవితే ిం ముింు 

వరుసలో ఉింట్టింది. కాలిం మారుతుని  కొదీు, తదాే రా కవితే ింలోనూ 

కూడా అనేక మారుు లు చోట్ట చేసుకుింటూ వచాచ య. ఆధున్నక కవితేా న్నకి 

ఆుా డు, మ్యల ప్పరుషుడు కింుకూరి వీర్చశల్చింగిం గారన్న చెపు వచుచ . 

ఆయన తరువ్యత తెలుగు కవితేా ని్న  తన ముతాా ల సరాలతో 

ముించెతినివ్యరు గురజాడ. ఆయన ఆధున్నక కవితేా న్నకి గట్ట ి ాులు 

వేశారు. గురజాడ ముతాా లసరాలు రాసే నాట్టకి ఆధున్నక కవితే ిం ఒక న్నరి ుష ి

రాని్న  సింతరిించుక్కకపోయనా, ఆయన వేసిన మారమాే నేట్ట కవితే ిం 

ఇని్న  ప్పింతలు తొకో డాన్నకి కారణిం అయా ింది. గురజాడ అ ుా రావు 

ముతాా ల సరాలతో గేయింగా ప్రారింభమయ ఆధున్నక కవితే ిం 

ఎపు ట్టకప్పు డు తన సే రాని్న  మారుచ కుింటూ, అనేక రింగులు 

ప్పలుముకుింటూ, నూతన భావ్యలతో, కొత ి కొత ి ప్రపప్రకియలతో ఆకాశింలో 

స్తరుా డిలా న్నరింతరిం వలుగుతూనే ఉింది.  

2.2. ఆధున్నక కవితా శాఖలు: 

 కాలాన్నకి అనుగుణింగా మారుతూ వచిచ న కవితే ింలో అనేక వ్యదాలు 

బయలువరాయ. ఇవి అనిీ  కూడా కవితే  పట్టషఠతకు తోడు డిాయ.  

అలాింట్ట కవితేా న్నకి సమాజ్ిం ప్రశేయసేు  పరమావధగా మారిింది.  కవితే ిం 

్సి్తలింగా అింతా ఒకే రకింగా కన్నపిించినా దాన్న సే రప సే భావ్యలోల  మారుు  

ఉింట్టింది.  

 ఈ విధింగా ప్రారింభమైన తెలుగు కవితే ిం అనేక ప్రపప్రకియలుగా 

మారుతూ వచిచ ింది. నూతనింగా వసిుని  కవితే  ప్రపప్రకియలకు 

దినపప్రతికలు ఊతిం ఇచాచ య, ఇసిునిా య. తెలుగు దినపప్రతికలు 

ప్రారింభ కాలింలోనే నూతన కవితా ప్రపప్రకియలు అప్పు డే ప్పరుడు 

పోసుకుింట్టనాి య (1901). దీింతో ఆధున్నకతను అింది ప్పచుచ కుని  

తెలుగు దినపప్రతికలు ప్రారింభింనుించే ఆధున్నక కవితేా న్నకి పెదు పీట్ 

వేశాయ.  కవితేా ని్న  ప్రపజ్లకు చేరువ చేయడాన్నకి నడుిం క్టిాయ. 

 తరువ్యతి కాలింలో దినపప్రతికలు కేవలిం కవితేా న్నకే కాక, తెలుగు 

సాహితా ింలోన్న అని్న  రకాల ప్రపప్రకియలకు ్సిానమచిచ   ఆ సాహితా ిం 

ప్రపజ్లకు చేరువ కావడాన్నకి వ్యహికలుగా పన్నచేశాయ. ఏదైనా ఒక సింఘట్న 

జ్రిగిన తరువ్యత దాన్నమీద సు ిందిించి కవితే ిం లేదా వా్య సిం రాసే,ి అది 

ప్పసకి రపిం దాలచ డాన్నకి, తరువ్యత ప్రపజ్లకు చేరువ కావడాన్నకి కొింత 
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సమయిం పడుతుింది. కాన్న పప్రతికలలో మాప్రతిం వనువింట్నే ఆ 

సింఘట్నల మీద కవితలు గాన్న, వా్య సాలు రావడిం జ్రుగుతుింది. దీన్న 

దాే రా అతి తకుో వ సమయింలో విషయిం ప్రపజ్లకు అింుతోింది.  

 నాట్ట నుించి నేట్ట వరకు తెలుగు దిన పప్రతికలు సాహితా ిం దాే రా 

సమకాలీన సమాజాని్న  ప్రపతిబిింబిసి్తనిే  వసిునిా య. అయత్య, సాింకేతిక, 

ఆధున్నకతలతో మళితమైన నేట్ట కాలప్ప దిన పప్రతికలోల  ఎలాింట్ట కవితే ిం 

అచుచ  వేయబడుతుింది? అలా వలువడుతుని  కవితే ిం సమాజాని్న  ఎలా 

ప్రపతిబిింబిసిుింది? అది సమాజాన్నకి ఎింత వరకు ఉపయోగపడుతుింది? 

కవితే ిం ప్రపజ్ల జీవితాల మీద, సమాజ్ిం మీద ఎలాింట్ట ప్రపభావిం 

చూపిసిుింది? అని ది ముఖా మైన అింశిం.  

 పైన నేను ేరో్క ని  అింశాలను దృషిలిో పెటి్టకొన్న జ్నవరి 2011 

నుిండి డిసెింబర్ 2011 వరకు స్తరా  దినపప్రతికలోన్న అక్షరిం ేరున 

ప్రపచురితమైన కవితలను వ్యట్టలోన్న విషయిం ఆధారింగా కిింది విధింగా 

విభజిించి, విశే లషిించడిం జ్రిగిింది.  

1) భావ కవితే ిం 

2) అభా్య దయ కవితే ిం 

3) విపలవ కవితే ిం 

4) ఉదా మ కవితే ిం 

5) అనుభూతి కవితే ిం 

6) స్త్సీవి్యద కవితే ిం  

7) దళిత కవితే ిం 

8) ప్రపపించీకరణ కవితే ిం 

2.2.1. భావ కవితవ ెం: 

 భావకవితే ిం అని ది ఒకో సారి ఉదా మింలా వచిచ న కవితే ిం కాు. 

ఆింగ ల సాహితా  ప్రపభావింతో తెలుగులో ప్రపవేశిించిింది. ఆింగ లింలో దీన్నన్న 

కాలు న్నక్కదా మ కవితే ింగా చెప్పు క్కవచుచ . ఆింగ ల సాహితా ింలో కాలు న్నక 

ఉదా మిం 1798లో వర్ ిు ్వర్,ి కాలరిడ్్ాల “ల్చింకల్ బాలడ్ు ”  ప్రపచురణతో 

ప్రారింభమయనట్టలగా కొిందరు విమరి కుల అభిప్రాయిం. కానీ కాలు న్నక 

కవిత అని ది ఆింగ ల సాహితా ింలోనూ హఠాతు ింఘట్న కాు. ఎల్చజ్బత్ 

కాలింనాట్ట సాహితా ింలో ఈ కాలు న్నక ధోరణి కన్నపిసిుింది.  

 వలేచ రు నారాయణరావు భావకవితే మనేది కథా సన్ని వేశ 

రహితమైనదనీ ఇింులో ఎవరు? ఎింుకు? ఏిం జ్రిగిింది? అని  

ప్రపశి లకు సమాధానిం దొరకదన్న కేవలిం భావమే ప్రపధానిం అన్న అనాి రు. 

ఆింగ లింలో కాలు న్నక కవితే ిం తెలుగులోకి వచేచ సరికి భావకవితే ింగా 

రపిందిిం. 19వ శతాబుింలో తెలుగులోకి భావకవితే ిం ప్రపవేశిించినది. ఈ 
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కవితేా ని్న  అపు ట్ట సింప్రపదాయవ్యులు దీన్నన్న న్నరసిించడిం జ్రిగిింది. ఈ 

కవితేా న్నకి ఒక ఉవుశిం లేదన్న అని  కవులూ లేకపోలేు. ఆ కాలింలో 

కాీభట్ ి ప్రబహమ యా శాస్త్సి,ి అకిో రాజు ఉమాకాింత పిండితులు ఆ తరువ్యత 

కాలింలో రాయప్రపోలు సుబాబ రావు, వవులపల్చల కృషణశాస్త్సి,ి వేుల 

సతా నారాయణశాస్త్సి,ి బసవరాజు అ ుా రావుగారు వీరిందర 

భావకవితేా ని్న  ఒక గొపు  ్సిాయలో న్నలబటిారు. ఆ తరువ్యత కాలింలో 

భావకవితే ిం ఒక ఉదా మింలాగా మారి కవితే ింలో గొపు  ్సిాయన్న 

సింాదిించుకుింది.     కోకిలా కోకిలా కూయబోవే 

   గుెండెలూ బదదలూ చేయబోవ  (బస్వరాజు) 

 ఇలాింట్ట కవితే ింతో భావకవులు అపు ట్ట కాలింలో ఒక గొపు  

ఉదా మాని్న  సృ్షిిించారు. అలాింట్ట  కవితేా న్నకి పప్రతికలూ పెదు పీట్ 

వేశాయ. ఇపు ట్టకీ వేసిునిా య. అట్టవింట్ట వ్యట్టకి స్తరా  పప్రతిక 

మనహాయింప్ప కాు. కవితేా న్నకి కావ్యల్చు న ప్రాధానా తను ఇచిచ , విసృిత 

వ్యా పిలిోకి తీసుకొన్న రావడాన్నకి స్తరా పప్రతిక ఇతోధకమైన కృషిన్న చేసి్ింది. 

అింులో భావ కవితేా న్నకి కూడా అప్రగ తాింబూలమే అింుతోింది. అవ 

స్తూ రితిో నేట్ట దినపప్రతికలు చాలా కూడా భావకవితేా ని్న  

ప్రపచురిసిునిా య.  

 స్తరా  పప్రతికలో కవి ఎలనాగ ‘శకలాలు’ అని్న  ీరికిన ఒక భావకవిత 

రాశారు.  

   ఆకాశపు పళ్ళ ెంలో 

   ర్జ్త నాణెం చెందమామ 

   తార్కలు శ్లవ తాక్షతలు    

   దిరెంబర్ వృక్ష్యల దేహలమీద 

   చిగుర్ల పువ్వవ ల చీర్లుచుటి్ట 

   సెంగారిెంచిన వస్ెంత రాణి 
  

   మబ్బు  పర్దాల మాటున 

   ఆకాశ సెందరి కళ్ళళ  

   అత్రస పూరితాలై 

   ఈ వాన 
 

   అడవి కన్ని  కపుప కుని  

   అెందమైన హరిత వస్తస్తెం 

   అెంతులేన్న చైతనాా న్నకి 

   అచచ మైన స్ెంకేతెం 
   ........................... 
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   కృతజ్ఞతా భార్ెంతో 

   శిర్సవెంచిన వరిపైరు 

   శతధ్య త్రశమిెంచిన రైతులకు 

   తృప్తతన్నచేచ  నీరు  

   త్రాణచైతనా  పత్రతహరితాన్ని  

   త్రపి అణువ్వలో న్నెంపుకుని  

   త్రపణవమూరిత చెటిు        (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

ఆరసి 22, 2011) 

 కవి మించి ఊహ చేశారు. ఆకాశాని్న  పళ్ు ింలాగా, చిందమామను 

విండి నాణింలాగా, నక్షప్రతాలను తెలలన్న తలింప్రబాలులాగా వరి ణించారు.  

   కృతజ్ఞతా భార్ెంతో 

   శిర్స వెంచిన వరిపైరు 

   శతధ్య త్రశమిెంచిన రైతులకు 

   తృప్తతన్నచేచ  నీరు 

 పై పింకిులను గమన్నసే ికవి స్తక్షమ  పరిీలన అవగతమవుతుింది. వరి 

క్కతకు వచిచ న తరువ్యత గిింజ్ల భారాని్న  మోయలేక ఆ వరి ఎనుి లు 

కిిందకు వింగుతాయ. దాన్నన్న కవి ఆరుకాలిం కషపిడ ి రైతుకు ఆ వరి 

కృతజ్ఞతా భారింతో తల వించినదన్న రాయట్ిం చాలా గొపు  విషయిం. 

ఎింతో సున్నశిత పరిీలన చేసే ితపు  ఈ వ్యకాా లు రావు.  

 ఆశారాజు అలనాట్ట చిందమామ కవితను ఈ కిింది విధింగా చెాు రు.  

   ఆ రోజులు  

    మళ్ళళ  వచేచ నా 

   ఆ వేస్వి రాత్రతులు 

    ిరిగ దొరికేనా 

   అలనాట్ట చెందమామ 

    కలగా కమమ గా కురిసేనా! 

   గాలిలో లీలగా సాగేాట్ 

    మధుర్ెంగా మెంత్రతెంగాసే 

   న్నలువ్వనా గుెండెకోసెనా!    

(సూరా్  – అక్షర్ెం, సోమవార్ెం, 5/08/2011) 

 కవి చిందమామను జ్రిగిపోయన కాలాన్నకి ప్రపతీకగా తీసుకొన్న చెపు డిం 

జ్రిగిింది. అపు ట్ట రోజులలో అనుభవిించిన వేసవి రాప్రతులు. అలనాట్ట 

చిందమామ మళ్ళు  తిరిగి వసిాయా అని  ఆవేదనను ప్రపతి పదింలో 

పింుపరిచారు.  

   ఎన్ని ట్టన్న వదులుకునాి ెం 

   ఎన్ని న్న పోగొటిుకునిా ెం 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

   ఎన్నన్ని  ఆటుపోట్లను స్వవ కరిెంచెం 

   ఎలాెంట్ట అనుభవాలిి  పెందాెం 

   ఎన్ని  గుణాఠాలిి  నేరుచ కునాి ెం 

   ఎెంత గొపప  విలువలిి  కాాడుకునిా ెం 

 అింటూ కవి కళ్ు  ముింు ఆయన ాత ్జాఞపకాలు గురిు చేసుకుింటూ 

పై పింకిులు రాశారు. అప్పు డు ఎన్ని  పనులు చేశాిం, ఎన్ని  

ఒడిుడుకులను అనుభవిించాిం అింటూ కవి చెపు డిం జ్రిగిింది.  

   నడక నేరిప న చేయి జారిపోయిెంది 

   గొడుగు లాెంట్ట నీడ చెరిగపోయిెంది 

   చినుకులా తడిప్తన కాలెం 

   కనుకోలకులోల  న్నలిచిపోయిెంది  

 పై పింకిులలో జ్రిగిన కాలింలో ఆయన క్కలోు యనట్టవింట్ట వ్యట్టన్న 

సమ రిసి్త ఈ కవితా రపింలో తన గత సమ ృతులను కవి నెమరు 

వేసుకొనాి రు.  

ఎ్.ఆర్. భలలిం ఉగాది పిండగను ప్పరసో రిించుకొన్న ‘సరే జ్న 

హృదయాహాలది’ అనే కవితను రాశారు.  

 

   ఉగాది  

   ాతలో కొతతది 

   కొతతలో ాతది 

   త్రపకృి పత్రతెంమీద ఆకుపచచ నది! 

   కోకిల చిగురువేదికపై వదజ్లిలన 

   కుత్రర కుత్రర స్ెంగీతమౌతుెంది 

   పూబాల – 

   గాలిపుపప డి నలగుపెడుతూ 

   పరిమళెం గుటిు విపుప తుెంది 

   ఇదొక దృశాా వర్ణెం 

 ఉగాది వచేచ  సమయాన్నకి ప్రపకృతి కొత ి చీర కటి్టకొన్న ఉగాదికి 

సేా గతిం పలుకుతుిందన్న, వ్యతావరణిం మొతిిం ఆహాలదభరితింగా 

ఉింట్టిందన్న కవి అభిప్రాయిం. 

 ‘ప్రపభాత వేళ్’ అని  ీరికిన తవ్యే  ఓబ్బల్్రడి ిఒక కవిత రాశారు.  

   పుని మి వని లలో తడిచి తడిచి 

   ముదుదగా ముడుచుకొన్న ఉెంటుెంది పల్లల 
 

   వేట్కోస్ెం లేచిన వేకువ ప్తట్ిలు 

   వేగుచుకక  దిశగా గాలిలో ాడుతూ ఉెంటాయి 
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   తర్తరాల విధాు క త ధరామ న్ని  న్నర్వ రి తసతని టులగా 

   పల్లలనలు చెరుకులా కోడికూతలు           

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 5/12/2011) 

 కవి ఒక గొపు  వ్యకా ింతో ప్రారింభిించారు. ప్పని మ వని లలో తడచి 

తడచి ముుుగా ముడుచుకొన్న ఉింట్టింది పలల. 

 తవ్యే  ఒబ్బల్్రడిగిారు పై కవితలో ఒకో సారి పలల జీవితాని్న  

మొతిాని్న  కళ్ు  ముింు సాక్ష్యతో రిింపచేశారు. పలల జీవనిం అింటే అకో డ 

న్నవసిించే జ్నమే కాు, వ్యరి జీవితాలతో పెనవేసుకొని  పక్షులు కూడా. వ్యరి 

జీవనింలోన్న ఒక భాగమే వేకువ జాము అయిందన్న, పలలను న్నప్రదలేే క్కడి, 

రాప్రతి ప్రగామాలకు కాపలాదారులుగా ఉిండే ప్రగామ సిింహాలు (కుకో లు), 

మేతకు పోతుని  ఎుులు... మొదలైన వ్యట్టన్న కవి పలల జీవనింలో భాగింగా 

వరి ణించారు.    

2.2.2. స్మ ృిగేయెం: 

 సమ ృతి గేయిం అనే మాట్ ఆింగ లభాష పదమైన ఎల్చజీ (Elegy) అని  

పదాన్నకి సమానారకిింగా వ్యడుతునాి ిం. మరణింవలల అపజి్న వియోగిం 

కల్చగినప్పు డు, ఆ వా కి ి గురిించి రచిించిన గేయాని్న  సమ ృతి గేయిం 

అనవచుచ . ఇింగ్ల లషులో ఎల్చజీకి ఇించుమించు ఈ విధమైన న్నరే చనమే 

ఉని ది. The Elegy is a lyric expressive of melancholy or grief in 

particular, when commemorative of dead friend) (ఆధున్నకాింప్రధ 

గేయకవితే ిం:ప్పట్:217). ఈ న్నరే చనింలో మప్రతసమ ృతి అన్న ప్రపత్యా కింగా 

ేరో్క న్న, ఆపి్పలైన వ్యరి మరణిం పట్ల రాసిన కవితాే నేి  ‘ఎల్చజీ’ అనవచుచ .  

‘ఎల్చజీ’ ఒక ప్రపత్యా క కావా శాఖగా అభివృదిధ చెిందిింది భావకవితాయుగింలోనే.  

 భావకవితాయుగింలోనే మొట్మిొదట్ సమ ృతి కావా ిం రచిించిింది 

రాయప్రపోలు సుబాబ రావుగారు. గోాలకృషణ గోఖలే మరణిం వలల రాసిన 

ఖిండకావా మది. అయత్య, అది పదా ింలో ఉని ది. అింతకు పూరే ిం 

వికి్కరియా రాణిపై సమ ృతి గేయాలు రాసిన కవులు కొిందరునాి రు. 

జీవితింలో శోకానేి  దరిి ించిన, శోకానేి  క్కరుకుని  భావకవులు శోకగ్లతాలు 

(సమ ృతిగేయాలను) ఒక ప్రపత్యా క శాఖగా వలయించడింలో ఆశచ రా ిం లేు. 

భావకవితాయుగింలో ‘వరలక్షిమ ప్రతిశతి’, ‘భగి హృదయము’, ‘మాతృగ్లతాలు’ 

మొదలైనవన్ని  ఉతమిసమ ృతి కావ్యా లే కానీ, అవనీి  పదా కావ్యా లు.  

 ‘కొని్న  క్షమాపణలు’ అనే ీరికితో రామా చింప్రదమౌళి ఎల్చజీన్న రాశారు.  

   అమమ  కొటి్టనపుప డు  

   తలవెంచుకొన్న  

   చేతులు కటిుకొన్న న్నలబడడ జ్ఞజాఞ పకస్సతెంది 
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   వెంట్నే అమమ  ఎెందుకు ఏడుసతెందో అర్థెం కాదు 

   దుుఃఖెం స్ముత్రదమై ప్తడికెడు గుెండెలో తెలుసతెంది 

   గాఢెంగా న్నత్రదపోతుని పుప డు 

   చటుకుక న మెలకువవచిచ   

   నాని  రడడెం గాజుపడిలా చెెంపలపై  

   గీసక పోవడెం జ్ఞజాఞ పక స్సతెంది 

   కళ్ళళ  తెరువను 

   నాని  స్ప ర్శ  శరీర్మెంతా విదాు తెత త 

జ్లదరిెంపజేసతెంటుెంది 

   ఏమిటో ఎెందుకో అర్థెం కాదు 
   ................................................  

   ................................................ 

   రాజ్యా  సార్ కూడా అెంతే 

   ఎకాక లను తపుప గా చదివితే 

   ప్తత్రర్లను పగులగొట్టివాడు 

   కాన్న సార్ెంట్ట... గుడిలో దేవ్వడు 

   స్కాక లన్నప్తెంచేది 

   ఇపుప డు వీళళ ెంతా ఏరి? 

   ఎెందుకో దుుఃఖెం పెంగ పెంగ  

   నేను దార్ెం తెగన గాలిపటాని్న పోతునాి   

   కొన్ని  క్షమాపణలు 

   నాపై చినుకులై వరిసితనిా యి  

కవి రాసిన పై కవితను గమన్నసే ితన జీవిత కాలింలో తనతో నడిచిన తన 

సిే హితులు, తనను పెించి పెదు చేసిన నాని , తనను దగరా 

కూచోబటి్టకొన్న చువు చెపిు న రాజ్యా  సార్ వీళ్ు ింతా కనుమరుగు 

కావడిం, వ్యరిన్న గు్రిుచేసుకొన్న కవి ుుఃఖ సాగరింలో మున్నగి రాసిన కవితగా 

చెప్పు క్కవచుచ .  

2.2.3. దేశభకి త కవితవ ెం: 

 భావకవితే ిం తెలుగు సాహితా ింలో ప్రపవేశిసిుని  కాలింలో 

సేా తింత్రాో దా మిం ఉతో ృషసిిాయలో కొనసాగుతుని ది. కవులు తమ 

కవితే ిం దాే రా తమ వశభకి,ి సేా తింత్రాో దా మ కాింక్షను 

తెల్చయజేసిునిా రు. ప్పింఖానుప్పింఖాలు కవితేా ని్న  వలువరిసి్త అపు ట్ట 

ప్రబిటీష్ ప్రపభ్యతేా ని్న  ఎురిసిునిా రు. వ్యరికి అపు ట్ట పప్రతికలే ప్రపధాన 

ఆకరాలయాా య. వ్యరు రాసిన కవితేా ని ింతట్టనీ న్నరభా ింతరింగా 

ప్రపచురిించేవి. వ్యట్ట మ్యలింగా అపు ట్ట కవులింతా విజ్యాని్న  

సాధించగల్చగారు. ఆ స్తూ రి ిఅపు ట్ట పప్రతికల నుిండి నేట్ట పప్రతికలు ప్పణికు 
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ప్పచుచ కొనాి య. వశభకిని్న, సేే చఛ ను క్కరుకొనే కవితేా న్నకి ప్రాధానా ిం 

ఇసిునిా య.  

 కట్టక్కఝ్ే ల రమేశ్ రాసిన “సేా తింప్రతా ిం నవుే తోింది” అనే కవిత 

అింుకు చకో న్న ఉదాహరణ.   

   బాన్నస్ బతుకులోల ెంచి 

   కషి్టల కాసార్ెంలోెంచి 

   బయట్ పడాలన్న 

   మనలిి  మనెం 

   ఎని్న సారుల చెంపుకునాి మో! 

   మరెన్ని  సారుల జ్నమ ల్లతాతమో!      (సూరా్  – 

అక్షర్ెం, 15/08/2011) 

ప్రబిటీష్ దాసా  శృింఖలాలనుిండి మన భారతవశాని్న  రక్షిించుకుని  

క్షణాల నుిండి ఇపు ట్టవరకు ఎని్న సారుల చన్నపోయామో, ఎని్న  సారుల 

జ్నమ లతిామో! అన్న ప్రపజ్లకు సమాజ్ింలోన్న అనేక విషయాలపై ఎరుక 

కల్చగిించారు.   

   అదిగో  

   ఉత్రరవాద  

   కులమతాల జ్ల్లలళ్ళళ   

   మార్ణహోమాల భరభరలు 

   అన్ని  జ్వాబ్బ లేన్న దృశాా లే 

సేా తింప్రతా ిం వచిచ  58 సింవతు రాలు అయనా భారతవశింలో 

‘ఉప్రగవ్యద అగిి పూలు’ మిండుతూనే ఉనిా య. ప్రపజ్లు కాల్చపోతూనే 

ఉనాి రు. కులమతాలకు అడిుగ్లతలు గ్లసేవ్యళ్ళు  లేరు. అనిీ  

మారణహోమాలే అన్న కవి ఒక వనింతో పోలచ డిం జ్రిగిింది.  

   ప్తపప ర్మెెంట్లల  – చకిలేట్టల కాదు 

   బాలల బెంగారు భవితకు 

   అక్షర్ రుచులిి  వడిడదాద ెం 

   ఆకాశాన ఎగరే త్రివర్ణ పతాకాన్నకి 

   న్నెండారా సెలూా ట్ చేదాద ెం... 

సింవతు రిం సింవతు రిం జ్రిగే సేా తింప్రతా  దిన్నతు విం, ఆ రోజు ఏద్య 

జ్రిగిింది. వశమింతా సుభిక్షింగా ఉింది అనే చె ుే  రాజ్కీయ నాయకులు. 

చిని  పిలలలకు పిపు రమెింట్ల రుచులే కాు అక్షర రుచులి్చ  వడిదిాు ిం అన్న 

చెపు ట్ిం కవి ఉవుశిం.  పిలలలు బడికి వళాు లన్న, వ్యళ్ు  చేతులు కూడా 

నాలుగు అక్షరాలు దిదాు లన్న, వ్యరు కూడా గొపు వ్యళ్ళల కావ్యలన్న వశ కీరి ి
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కిరీట్ింలో వ్యళ్ళు  కూడా కల్చకితురాళ్ళు  కావ్యలన్న తన కవిత దాే రా రమేశ్ 

ఆశావ్యహ దృకు థాని్న  వలలడి చేశారు. 

2.2.4. అభ్యా దయ కవితవ ెం:  

 తెలుగు సాహితా ింలో ఇపు ట్ట వరకు ఉని  అని్న  ప్రపప్రకియలకనాి  

అభా్య దయవ్యదింకాన్న, అభా్య దయిం కవితే ింగాన్న ప్రపజ్లను ఎకుో వగా 

ఆలోచిింపచేసిిందనే చెాు ల్చ. ఈ అభ్యా దయ కవితే ిం ప్రపకృతిన్న చూస్, 

మనసుు  పరవశిించో వచిచ ింది కాు ేదవ్యడి బాధలోించి వచిచ ింది. 

భాషలోనూ, భావనలోనూ, ఛిందసుు లోనూ, ఆలోచనలలోనూ పూరిగిా 

కొతదినాని్న  ప్రపదరిి ించి తెలుగు సాహితా ింలోనే ఒక విపలవ్యతమ కమైన 

మారుు ను తీసుకొన్న వచిచ ింది. యూరప్్లోన్న అభా్య దయవ్యద సాహితా  

ప్రపభావిం భారతీయ కవుల మీద పడిింది. 1935 డిసెింబర్్లో అలహాబాద్్లో 

ఇిండియన ప్రపోప్రెసివ్ రైట్ర్ు  అస్సియేషన ఏరు డిింది (తెలుగు 

కవితాో దా మాలు:ప్పట్:108).  ఏప్రపిల్ 9 – 10, 1936  త్యదీలోల  లకి్క లో మునీ ి

ప్రేమ్్చింద్ అధా క్షతన అఖిల భారత అభా్య దయ రచయతల ప్రపథమ 

మహాసభలు జ్రిగాయ (తెలుగు కవితాో దా మాలు:ప్పట్:108).  ఈ సభలో 

జాతీయ ్సిాయ నుించి ప్రాింతీయ ్సిాయ వరకు అభా్య దయ రచనలు 

సాగాలనే తీరామ నిం జ్రిగిింది. దీన్న ప్రపభావింతో తెలుగులో తాపీ 

ధరమ రావుగారి అధా క్షతన తొల్చ తెలుగు అభా్య దయ రచయతల మహాసభ 

తెనాల్చలో 1934లో జ్రిగిింది. ఇింులో ్ దీే దే, అన్నసెట్ట,ి స్మసుిందర్, 

కుింురి ి వింట్ట గొపు  కవులిందర ాలా్గనిా రు. ఇలా ప్రారింభమైన 

తెలుగు అభా్య దయ సాహితా ిం మారిో ు జ్ిం దృకు థింతో దాదాప్ప రిండు 

దశాబాు లలోనే ఆధున్నక తెలుగు సాహితాా ని్న  సుసింపని ిం చేసిిందన్న 

చెపు వచుచ .  

 ఊహాలోకాలోల  విహరిసిుని  ఆధున్నక కవితేా ని్న  భూమారిాం 

పట్టిించిిందీ, సామానా  మానవుడికి సాహితా ింలో ్సిానిం కల్చు ించినదీ 

అభా్య దయ కవితే మే. శిరిా, పఠాభి, ప్పరిపిండా, అబూబ రి, ్ దీే దే, రోణింకి, 

నారాయణబాబ్బ, ఆరుప్రద, దాశరథి, కాళోజీ మొదలగు కవులు తమ తమ 

పదధతు్లోల  కాలు న్నక కవితే ింపై తిరుగుబాట్ట చేసి అభా్య దయ కవితేా ని్న  

పైకి తీసుకొన్న వచాచ రు. వ్యరి ప్రేరణతో అభా్య దయ భావజాలాని్న  తమ 

కవితారపింలో కొనసాగిసిుని వ్యరు నేట్టకీ అనేకులు ఉనిా రు. అట్టవింట్ట 

వ్యరికి పప్రతికలు వేదికలవుతునాి య. వ్యరు సామానుా ల గురిించి రాసిన 

కవితేా ని్న  సామానుా లకు చేరవేయడింలో గురుతరమైన బాధా తను 

పోషిసిునిా య.  
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స్తరా పప్రతికలో ప్రపచురితమైన క్కట్ చింప్రదశేఖర్్గారి ‘జైప్రతయాప్రత’ 

అని  కవిత గమన్నసే ిమనకు విషయిం బోధపడుతుింది. 

  

   ఆకాశెం ఎత్రర్బడిెంది 

   అకసమ క మేఘాల ఆతామ ర్ప ణ చేరికతో  

   స్మస్ా లు స్రాప లుగా కాట్టసేత దుుఃఖవివశతవ ెం 

   ‘రీలు’ తెెంపేసకపోతావా? 

   ఒక జీవితకాల సనామ  నాదన్న 

   రైలు పటిాల మీద ర్క తసక తమవ్వతావా? 

   ఒక సదూర్ త్రపయాణాన్ని  ఆపేసకొన్న 

   న్నత్రర్లు విచిచ న నేలలో చినుకులు కురియవా? 

   బీట్లు వారిన్న పలాలోల  జ్లాలు పెంగ పర్లవా  

   అధిరమిజ్ఞసేత ఒజ్ఞ తడి 

   ఆలోచనలో పుతతడి 

   వేధిెంచలని  వా వస్థలలో 

   సాధిెంచలనే పటిుదలే గెలుసతెంది  

   ఏకాత్రరత లోప్తసేత 

   ఎడారే తోడై నీడై  న్నలుసతెంది – 

   జీవితాన్ని  కబళెంచడాన్నకి 

   జ్రుగుతుని  త్రపయతి ెంలో  

   పెనుగులాడు పోటాల డు – 

   స్వవ య శకుతలిి  సానబెటిుకో  

   శకి తయుకుతలని్న  కూడబెటిుకో 

   బిగుసకునే ఉరితాడు వెంటాడే నీడకు 

   నీ మెడకు కాదు 

   వెంట్టటోల  కిరోసన్ డబాు  ఆతమ  నా్య నతకు 

   నీ దేహాన్ని  కాదు 

   బహిషక రిెంచు 

   మతెతకిక ెంచే న్నత్రద మాత్రతలు; 

   మనో ఫలకాలపై త్రపగాఢ ముత్రదలు 

   ఎకక డైనా ఎపుప డైనా 

   చీకటుల లేన్న వలుగులు 

   దుుఃఖాలు లేన్న ఆనెందాలు కలలలు – 

   గెలుపూ ఓట్మి 

కవల ప్తలలలు           (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

7/11/2011) 
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 ఈ కవిత మొతిాని్న  పరిీల్చించినటెలలత్య చిని  చిని  కరిలకు 

యువతగాన్న, పెదులు ఎవరైనాగాన్న  ‘ఈ జీవితిం వా రిిం. ఈ భూమ మీద ఈ 

కరిలను తటి్టకొన్న జీవిించడిం నావలల కాు. మరణమే నాకు శరణా ిం’ 

అింటూ ఆతమ హతా లు చేసుకొింటూ ఉింటారు. వ్యరిన్న ఉవుశిించి రాసినది. 

అలాింట్ట వ్యరికి కవి ‘నీ శకి ిముింు ఈ సమసా లు చాలా చిని వి. నీవు 

కషపిడి పన్నచేసే ినీకు ఏవి కావ్యలింటే అవి దొరుకుతాయ. అింత్య తపు  నీ 

జీవితాని్న  ఏ రైలు పటిాలకూ అింకితిం చెయా కు. ఏ ఉరి తాడుక్క 

అపు చెపు కు. ఏ న్నప్రద మాప్రతలక్క అరు ణిం చెయా కు. నీ జీవిత యానాన్నకి 

చుకోా న్నవి నీవే అింటూ హితబోధ చేశారు. ప్రేరణను ఇచాచ రు. కరిలు లేన్న 

జీవితాని్న  కాన్న సుఖాలు లేన్న జీవితాని్న  కాన్న చూడట్ిం కలల’.  జీవితిం అింటే 

షప్రడుచుల సింగమిం అన్న కవి ఉవుశిం.  

 ‘ఒక బూా రోప్రకాట సే గతిం’ అింటూ డా॥ కొిండపోగు బి. డేవిడ్ 

ల్చవిింగ్్సని కవితను రాశారు.   

   కుెంభకోణాలు కపెప టిుకునేెందుకు  

   బొకక సాలు న్నెంపుకునేెందుకు 

   వా వధి చలక చసతని పుప డు 

   వస్ి రృహాల స్ెంక్షేమాలు ఏెం చూడరలెం 

   వారెడనలను ఆఫీస్ర్లను అదిలిసూత  

   హడావ్వడి చేయడెం తపప        (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

12/12/2011) 

 కవి జ్రుగుతుని  అనాా యాలను వా ింగా  ధోరణిలో చెపు డిం మనిం 

పై పింకిులలో గమన్నించవచుచ . అధకారులకు డబ్బబ లు ద్యచుక్కవడాన్నకే 

సమయిం లేు, వసతి గృహాల బాగోగులు పట్టిించుక్కవడాన్నకి 

సమయమెకో డిది? అింటూ చురకలు అింట్టించడిం ఈ కవితకే అిందిం.  

   భూమి పుత్రటా బినామీలకు స్రుదబాటు చేసూత   

   నగా నత్రటా ర్హస్ా  జ్ఞసాథ వరాలకు చేరుసూత   

   కిెందా మీదా అవ్వతుని పుప డు 

   ఏ ప్తలలకాయలో నేల మీద ాడుకునాి ర్ెంట్ట 

   చలీచలన్న దుపప టోల  స్తమతమవ్వతునిా ర్ెంట్ట 

   ఏమి చేయరలెం! 

భూములను మింగేయడమే కాకుిండా, ఆఖరికి వసతి గృహాలలోన్న  

విదాా రిుల బియా ిం దగరా, వ్యరికి పించిపెటే ి ుపు ట్ల దగరా కూడా 

అధకారులు కకుో రిని్న ప్రపదరిి సిుింటే ఏమ చేయగలిం అింటూ, ఒక 

న్నసు హాయ ్సితిిలో ఉిండి, కవిత దాే రా తన ఆవేదనను తెల్చయజేశారు. 

   ఈ న్నకూక  – పై ట్కూక  
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   ఎపుప డైనా కనాి రా – విని రా? 

   త్రీ–జీ సెప స్తకమి్ వచేచ సెంది 

   పలకెండెంతా ముకత కెంఠెంతో  

   భకి త భావెంతో తూరుప  ిరిగ 

   మేరా భార్త్ మహాన్!    

కనీవిన్న ఎరుగన్న రీతిలో కుింభక్కణాలు వలుగు చూసిుిండడిం, 

భారతవశిం అభివృదిధ చెింవ వశాలతో ప్రపథమ వరుసలో ఉిందన్న రాజ్కీయ 

నాయకులు ముక ి కింఠింతో చెపు డిం, సోా ములు, సోీ ములు 

బయట్పడట్ిం అని్న  శుభశకునాలే అన్న కవి తన బాధను చివరి రిండు 

పింకిులలో ఒక వా ింగా  భావనతో తెల్చయజేశారు.  

 ఏరుకులపూడి గోపినాధరావుగారి ‘ఆకల్చ’ అనే కవితను గమన్నసే ిమన 

సమాజ్ిం ఎలాింట్ట ్సితిిలో ఉింద్య అరమివుతుింది.  

   ఆకలి! ఆకలి! ఆకలి! 

   ఇది కలి ఆకలి! ఆకలి కలి! 

   దేవ్వడు దేహాన్నకి ఆకలి పుటి్టసేత 

   మన్నషి మనసు కు ఆకలి స్ృషిసిేత 

   అెంతర్ెంరెం అరిషడవ రాాలకు అెంతులేన్న ఆకలి 

కలిప ెంచిెంది! 

   క్షుధ్యతురాణాెం నభయెం నలజాా అన్నప్తసూత  

   క్షుత్రదాి క్షుత్రద విదా లతో చెలరేగపోతూ  

   కొడుకు కొడుకు కొడుకు ినాి  తర్రన్న స్ెంపద 

కొెండలను  

   కూడబెటి్ట కుత్రట్లు పనిు తుని ది! 

   వాములు మిెంగే సాక ములు సావ ములకు 

   వెందకోట్ల పచచ  రడడయినా పెంట్ట కిెందకు చలడెం 

లేదు 

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 22/08/2011) 

రాజ్కీయ నాయకులుగాన్న, ప్రపభ్యతే  ఉదా్య గులుగాన్న ఎవరన్న 

చెపు గలిం అిందర అిందర్చ దొరికినవ్యడు ద్యచుకుింట్టనిా డు, 

దొరకన్నవ్యడు ద్యచుక్కవడాన్నకి ఎురు చూసిునిా డు. సమాజ్ింలో పెదువ్యడు 

చిని వ్యడిన్న, చిని వ్యడు ఇింకా చిని వ్యడిన్న ద్యచుకుింటూ తరతరాలు 

తినిా  తరగన్న అసిులు సింాదిించి బాా ింకులలో భప్రదిం 

చేసుకొింట్టనాి రు.  

   బడుగుజీవి ఆకలి కేకలు 

అర్ణా రోదనలవ్వతునిా యి! 
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   అతాా శ పరుల ఆకలే అణగారినవారి కడుపు 

కొడుతుని ది 

   ఆకలి దయాా ల అపరిమిత ఆకలే స్ెంఘెంలో  

   అస్మానతలు సాగుతుని ది! 

అని ింలేక బడుగుజీవుల ఏడుప్పలు ఏ ప్రపభ్యతాే లకు 

వినబడుతునాి య. వ్యరి ఆకల్చ మింట్ల గురిించి పట్టిించుకునేదెవే రు. 

విందల క్కట్టల సింాదిించినా చాలక ఇింకా ఇింకా అనే ఆశ బడుగు జీవుల 

బతుకులను ప్రపశాి ్రకిిం చేసిుింది.  

   పదుగు కోసకొన్న గానీ తృప్తత చెెందన్న 

   తుచచ మైన ఆకలి రోగాన్ని  పోగొట్ట ి

   అనువైన కాలెం అి తవ ర్లో అవతరిసతెందన్న 

ఆశిదాద ెం! 

అపరిమత ఆకల్చపరులు ప్రపపించమింతా తయాా రై, ఉని  పుగు 

క్కసుకొన్న అింటే – ఉని  మొతిిం సొముమ ను  మ్యలలోల కి పెకల్చించి తిింటే 

గాన్న వ్యడి ఆకల్చ తీరు. అలాింట్టవ్యరు నానాట్టకి పెరిగిపోతునాి రన్న కవి 

ఆవేదన వా కిిం చేశారు.  

  ‘చీకట్ట కెరట్ిం’ అని  కవితలో ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారిగారు ఇలా 

ప్రవ్యశారు –  

   ఒక చీకట్ట కెర్ట్ెం 

   ఆ చివర్నుెండి ఈ చివరిదాకా  

   త్రపవహిసూత  ఉెంది 

రైలోల  ఎరసన కెర్ట్పు అెంచున 

తొణికే జ్లుల పూలలా రెెండు భ్యజాలకు  

వీపుమీద పట్మిీద 

పస నవ్వవ లిి  పలకరిెంచే బొమమ లు  

కిత్రరుకిత్రరుమన్న ఒక బొమమ  ఊపుతూ 

కెర్ట్ెం బోస నవ్వవ లిి  లేలేత చేతులిి  

ప్తలుసూత  పోతుెంటుెంది.  

.................................... 

చేి వేళళ  కొనల భాషతో  

నాణేలిి  నోట్లను చదువ్వతుెంది కెర్ట్ెం 

బతుకు ాట్గా చిలలర్ ఎరరేసూత   

చేయి చపలేదు.  

..................................... 

..................................... 

ఆకాశమెంత తెగువతో  
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అెంతరిక్షమెంత ఆతమ విశావ స్ెంతో 

ఆకలి అన్ని ెంట్టన్న మిెంచిన ఆరో జ్ఞజాఞ నేెంత్రదియెం 

రైలు చత్రకాల మధుర్ లయలో  

ఒక విశవ చైతనా ెం 

సాగుతుెంది 

ముెందుకు దూకుతుెంది... 

   చీకట్ట కెర్ట్ెంలా....       (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

20/06/2011) 

అింటూ రైలులో అట్టనుించి ఇట్ట, ఇట్టనుించి అటూ తిరుగుతూ, ాట్లు 

ాడుతూ అిందరి దగరా బిక్షిం ఎతిుకుింటూ తిరిగే చిని పిలలల 

దయనీయతను వలలడిించారు. రైళ్ు లో భిక్ష్యన్నకై తిరిగే చిని  పిలలల చీకట్ట 

బతుకులకు ప్రపతీకగా ‘చీకట్ట కెరటాని్న  అనే ీరికి పెటిారు సుబాబ చారి. ఆ 

చిని  పి్లల ఆకాశమింత తెగువతో, అింతరిక్షమింత విశేా సింతో అటూ ఇటూ 

తిరుగుతుిందన్న వ్యళ్ు  లేన్నతనింలో ఉని  నైప్పణాా ని్న  కొన్నయాడారు.  

‘వరమిానిం కాన్నది’ అింటూ రాచాళ్ిం చింప్రదశేఖరరడిగిారు స్తరా  

దినపప్రతికలో ఒక కవిత  రాయడిం జ్రిగిింది: 

   జ్నెం పలెంలో  

   నాటాలిు న గెంజ్లను 

   వేదెం కుెండీలలో కుకిక తే 

   స్లిచేవి వెంకర్ స్లకలే  

   చమట్కు దూర్మైన 

   వేదెం చదువ్వ అయినా  

   భటి్టయెం సాముతో 

   ఊప్తరి ఆడక అరాచకమే అవ్వతుెంది 

   చదివేది వేదమే అయినా 

   వర్తమానెం గాలి వలుతురు అెందనపుడు 

   విదాా లత 

   చీకట్ట వెంకరుల ిరుగుతుెంది 

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 30/05/2011) 

రాచాళ్ిం హేతువ్యద దృకు థింతో పై పింకిులు చెపు డిం జ్రిగిింది.  

వేదిం అయనా, ఇింక్క చువు అయనా అది వరమిానింలో లేకపోత్య బతికి 

బట్ ికట్ుి అన్న రాచాళ్ింగారి ఉవుశిం.  

   కెంట్ట ముెందరి త్రపపెంచన్ని  వదలి 

   పెంట్ట కిెంద 

   మెంత్రతాలే చలనుకుెంట్ట 

   ఏ వేదమైనా 
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   లైెంగక వేధిెంపై తేలిపోతుెంది  

   వేదాలను వేషెంలో మూట్రడితే 

   మనస 

   జిల్లట్టన్ జ్ఞసకిక  పేలిపోతుెంది 

   సావ మి గుడిలో 

   డాలర్లకే న్నత్రరహెం లేదు 

   సాక లర్ల కెకక డుెంటుెంది 

   వర్తమానెం నుెంచి 

   దూర్మైెందేదైనా 

   అర్థవెంతెం కాదు! 

   ఆరోరా కర్మూ కాదు! 

రాచాళ్ింగారు రాసిన కవితను న్నశితింగా పరిీల్చసే ిహేతువ్యద దృషితిో 

రాశారనే విషయిం సు షిింగా కనబడుతుింది.  

‘ఎన్చాింటెడ్ క్కట్ట’ కవితను రాసిింది చితలిూరి 

సతా నారాయణమ్యరిగిారు. ఈ కవితను వివరిించే ముింు కవి ఈ కవిత 

రాయట్ిం వనుక ఉని  నేపథా ిం గురిించి చెాు ల్చ మొదట్.  

 ‘ఎన్చాింటెడ్ షర్’ి పయెట జానె షీకి కృతజ్ఞతలతో ఇటీవల 

మారో ట్లోకి విడుదలైన 51 లక్షల రాయల ఖరీదైన క్కట్టను గురిించి 

చదివి, విన్న కవి ఈ కవితేా ని్న  రాయడిం జ్రిగిింది.  

   అతన్న ఊహలోల ెంచి 

   బయలుదేరిన సైన్నకులు 

   ఇెంకా వతుకునిా రు 

   హాా పీ మాా న్ కోస్ెం 

   నాదేశెం ఎపప ట్టకీ  

   ఎెంతోమెంది హాా పీ మాా న్జ్ఞలు వ్వనాి రు 

   వెంట్ట మీద చొకాక  లేకుెండా 

   ఆకాశెం చూరు కిెంద 

   పరిల పరిల నవ్వవ కుెంటుని  హాా పీ మాన్జ్ఞలు 

   చలా మెందే ఉనిా రు 

   తపుప  తెలుసకుని  రాజుగారు 

   ఊహలోల ెంచి విడుదలై 

   తన రాజాా న్నకి ఒక చొకాక  కుటి్టెంచరు  

   తపప న్న కూడా తెలియన్న 

   మా రాజుగారు! నా దేశెంపై ఓ కోటు వదిలారు 

   ఎెంతో మెంది తాకను కూడా తాకలేన్న 

   ఒక ఖరీదైన కోటును వేలాడదీశారు 
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   కోటు వనుక ఎన్ని  చీమలు చచిచ పడివ్వనాి యి 

   ఎనోి  చెమట్ చుకక లు కురిస 

   తడిసన ఎెంత నేల వ్వెంది? 

   కోటు ముెందు నుెంచి 

   వెంట్టమీద చొకాక  లేకుెండా 

   పరుగెతుతతుని  ఒక మానవ స్మూహెం వ్వెంది 

కవి ‘ఎన్చాింటెడ్ క్కట్ట!’ను వసిువుగా సేీ కరిించి వశింలో ధనవింతులకు, 

దరిప్రులకు మధా  ఉని  వా తాా సిం గురిించి చెపు డిం జ్రిగిింది. తినడాన్నకి 

తిిండిలేక కనీసిం తాగడాన్నకి గింజి కూడా లేన్న ేదవ్యరికి రచయత మరో 

గొింతుక అయాా డు. ఈ భయింకరమైన చల్చగాలులకి, ఎిండలకి తన 

శరీరాని్న  దాచుక్కవడాన్నకి చిని  పీల్చక కూడా లేన్న ప్రపజ్లకు రచయత 

సే రిం అయాా డు. దారిప్రదా ిం ఒళోల  తలపెటి్టకొన్న పడుకుని  ప్రపజ్ల 

గురిించి వివరిించాడు ఈ కవి.  

   ఎన్ని  శవాల మీద 

   కఫిన్జ్ఞలు లాగేసకోన్న 

   తనన్న తను అలులకుెందో ఈ కోటు 

   ఎన్ని  త్రశమ చేతులను  

   కటి్టపడేస తనను తాను 

   కుటిుకుెంటుెందో ఈ కోటు 

   మసబారిన ఒక గులాబి 

   ఉపప ెంగే పరిమళాన్ని  

   దాచుకునేెందుకు 

   తన రెెండు చేతులను 

   కోటుగా అలులకుెంటుని  దేశెంలో 

ఎింతమింది ేదవ్యరి బతుకులను ఛిప్రదిం చేసే ివచిచ ింద్య ఆ క్కట్ట. ఎని్న  

ప్రాజెకిుల డబ్బబ లు ద్యచుకుింటే వచిచ ింద్య ఆ క్కట్ట. ఎింత మింది ప్రపజ్ల 

జీవితాలతో ఆడుకుింటే వచిచ ింద్య ఆ క్కట్ట. ఆ క్కట్ట రాన్నకి  

   ఏమో కానీ 

   కోటు వనుక అనే దేహాలు 

   చొకాక  లేకుెండా 

   నా దేశాన్ని  

   వకిక రిసూత  న్నలుచునునాి యి 

ఎింతో మింది ప్రపజ్లకు న్నలవడాన్నకి నీడ కూడా లేు. కనీసిం తన 

శరీరాని్న  కప్పు క్కవడాన్నకి చిని  గుడ ి ముకో  కూడా లేు. అలాింట్ట నా 

వశింలో 51 లక్షల ఖరీు క్కట్ట అింటూ కవి తన బాధను ఈ కవిత దాే రా 

వలలడి చేశారు.  
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2.2.5. ఉదా మ కవితవ ెం: 

 ఉదాతమిైన సామాజిక నేపథా ింలో అధకుల ఆశల్చి  నెరవేరుసి్త 

మౌల్చకమైన మారుు కు ద్యహదిం చేసేదాని్న  ఉదా మిం అనాల్చ (జ్యవవ 

తిరుమలరావు వ్యఙ్మ య: జ్నవరి – జూన:1991: ప్పట్:25). ఇట్టవింట్ట 

ఉదా మ నేపథా ిం నుించి వచిచ న కవితేా ని్న  ఉదా మ కవితే ిం అింటారు. 

ఉదా మాలను భూమకగా చేసుకొన్న ఉదా మ కవితే ిం వలువడుతోింది, 

బలపడుతోింది. ఏ సామాజిక ఉదా మమైనా మొట్మిొదట్ కవితే ింతో 

వా కమిైన తరాే త్య ఇతర సాహితా  ప్రపప్రకియలోల కి ప్రపవేశిసిుింది. ఈ దృషితిో 

చూసినప్పు డు సామాజిక్కదా మ న్నరి ుష ిలక్ష్యా ల ప్రపప్రకియలోల కి ప్రపవేశిసిుింది. ఈ 

దృషితిో  చూసినప్పు డు సామాజిక్కదా మప్ప న్నరి ుష ి లకా్ష్య ల ప్రపచారాన్నకి 

బలమైన మాధా మింగా కవితే ిం ఉపయోగపడుతుింది. ఇవ ఉదా మ 

కవితేా న్నకి గల అతా ింత ప్రపధానమైన కరవిా ిం.     

ఆధున్నక సమాజ్ింలో ప్రపత్యా కింగా ప్రాింతీయ అసితేి  ఉదా మాల 

క్కసిం దిన, వ్యర, పక్ష మాస పప్రతికలు ఆవిరా విసిునిా య.  అవి ఉదా మాల 

వ్యా పికిి, అభివృదిధకి కృషి చేసిునిా య. ఉదా మాల క్కసిం ఉదా మాల 

నేపథా ింలో వచిచ న సాహితాా ని్న  ప్రపచురిించి ప్రపజ్ల్చి  చైతనా  పరచడింలో 

పప్రతికలు ప్రపధాన ాప్రత పోషిసిునాి య. జాతీయోదా మ కాలిం నుించి నేట్టకి 

కూడా ఉదా మ సాహితాా ని్న , కవితేా ని్న  ప్రపచురిసి్త దినపప్రతికలు తమ 

ఘనతను చాట్టకునాి య. మల్చదశ తెలింగాణ ఉదా మిం 

ప్రారింభమైనపు ట్ట నుిండి తెలింగాణ ప్రాింతిం నుించి ప్రాింతీయ 

సాహితా ిం ప్రపత్యా క తెలింగాణ ఉదా మ నేపథా ింలో విసృితింగా 

వలువడుతోింది. ఇలా వలువడుతుని  సాహితాా న్నకి కవితేా న్నకి స్తరా  

పప్రతిక తగిన ప్రాధానా ిం కల్చు సిుింది.  

‘ఉన్నకి క్కసిం’ అింటూ వఝ్ల శివకుమార్ రాసిన ఈ కవిత ఉదా మ 

నేపథాా ని్న  తెల్చయజేసిుింది.  

   వల న్నెంచి వలలోకి 

   జారిపోతుని  

   వర్తమానాల మధా  

   సేవ చఛ  అర్థెం కోలోప యిన పదెం 

   నాది కాన్న మాట్ 

   నాది కాన్న నడక 

   నాది కాన్న బతుకు 

   నా అసతతవ ెం చుటి్ల  

   చెదపుట్ిలౌతుని పుప డు 

   నా చేతలే నీ వ్వరి తాళ్ళళ  
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   నాదైన భవిషా తు ఒక అభూత కలప న 
    

   విషపు నీడలో స్కక లా బికే కాలాన్ని  

   బహిషక రిసతనిా    

   కాలాన్ని  వెంచిెంచిన స్మైకా  మెంత్రతాలిి  

   న్నషేధిసతనిా  

   గొెంతుక చుటి్ల బిగుసకుని  

   ఇతడి గుడడ న్నెంచి 

   నా ఊప్తరి విముక తెం చేసకోవాలి 
   ............................................ 

   ............................................ 

   రెట్ిలతోనో గొట్ిలతోనో బేరుకుని  కలుపును 

   పెరికెయాా లిు ెందే 

   ఇపుప డు మా ఉదా మెం కలపుీత 

   మా ఉదా మెం కడుపు కోత 

   తాలు మాకిచిచ  

   గెంజ్లు తర్లిెంచుకుపోయే 

   రాజ్కీయాలకు కాలెం చెలిలెంది 

   కెంచే చేసన కాపలా త్రదోహాలను 

   మెంచే చేసన వినయ వెంచనలను 

   చేను పసరటి్టెంది 

   ఇెంక చెరిగపోసడే  

   చెెండాడుడే 

   పరికక ెంపల మధా  త్రపశిా ర్ థకమైన ఉన్నకి కోస్ెం 

   కలపు పీకుడే  

   కలవడుడే!          (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

24/01/2011) 

ఈ కవితను పరిీల్చించిన తరువ్యత తెలింగాణలో ఉదా మ నేపథా ింలో 

వచిచ ిందన్న అవగతమవుతుని ది. రచయత ఆింప్రధ వలసవ్యులు 

తెలింగాణ ప్రాింతాన్నకి చేసిన అనాా యిం గురిించి చెపు డిం జ్రిగిింది. 

ఆింప్రధ నాయకులు తెలింగాణ ప్రపజ్లకు చేసిన మోసాలను తెలింగాణ 

వ్యరికి జ్రిగిన అనాా యాలు పై కవితలో చెపు డిం జ్రిగిింది. సమైకా  

మింప్రతాని్న  మేము ఒప్పు క్కిం అింటూ పై కవితలో చెపు డిం జ్రిగిింది.   

2.2.6. స్తస్వతవాద కవితవ ెం: 

   ఆడ త్రబతుకే మధుర్మ్ 

   వయసూ వలపూ సొరస కులికే యువి త్రబతుకే 

మధుర్మ్ 
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   పసపు కుెంకుమ నొస్ట్ను వలిగే ఆడ త్రబతుకే 

మధుర్మ్ 

   పి కౌగట్టలో పర్మశమయేా  భారా్  త్రబతుకే 

మధుర్మ్ 

   పసకూనకు ాలొస్గుచు మురిసే తలిల త్రబతుకే 

మధుర్మ్ 

   ఆ ఆడ త్రబతుకే మధుర్మ్ (20వ శతాబిద తెలుగు 

కవితవ ెం:పుట్:213) 

అింటూ వ్యహినీ వ్యరి సుమింగళి సిన్నమా క్కసిం సముప్రదాల రాఘవ్యచారా  

రాసిన గ్లతమది. అతా ింత ప్రాచీన కాలింనుిండి స్త్సీని్న గౌరవిించే రచనలు 

భారత వశింలో ఉనాి య. అలాగే అతా ింత ప్రాచీన కాలిం నుిండి స్త్సీని్న 

నీచింగా చూసిన వ్యళ్ళల , ఇపు ట్టకీ చూసిుని వ్యళ్ళల ఉనిా రు.  

 స్త్సీవి్యదిం ప్రపపించింలో సామాజిక ఉదా మింగా రిండు విందల ఇరవై 

సింవతు రాల కిిందటే ప్రారింభమైనపు ట్టకీ, తెలుగులో మాప్రతిం 1970 

దశకిం తరాే త్య సాహితా  ఉదా మింగా వలుగులోకి వచిచ ింది. 1789 ప్రరించి 

విపలవిం, 1870 రషా న విపలవిం, 1911 చైనా విపలవ్యలలో మహిళ్లు తమ 

హకుో ల క్కసిం పోరాటాలు చేశారు. ఈ పోరాటాల దాే రానే స్త్సీలి ఓట్ట 

హకుో , విదా  హకుో , ఎని్న కలోల  పోటీ చేసే హకుో  మొదలైన మానవ 

హకుో లను సాధించారు. ఇట్టవింట్ట సామాజిక ఉదా మాలతోాట్ట 

కొింతమింది వివశి స్త్సీలి రచనలు ఉదా మాన్నకి బాట్లు వేశాయ. 

యు.ఎన.ఓ. (U.N.O.) 1975వ సింవతు రాని్న  అింతరాాతీయ మహిళా 

సింవతు రింగా 1975–1985 దశకాని్న  అింతరాాతీయ మహిళా దశాబుింగా 

ప్రపకట్టించిింది. దాింతో అనేక వశాలోల  స్త్సీలి సమసా లపై, సదసుు లు, 

సమాలోచనలు, మహా సభలు న్నరే హిించబడిాయ. మహిళ్ల దృషి ిక్కణిం 

నుించి సమాజాని్న  అధా యనిం చేయడిం వేగవింతమైింది. ఈ ప్రపభావిం 

మన తెలుగు సాహితా ిం మీద కూడా తీప్రవమైన ప్రపభావిం చూపిింది.  

 కవయప్రతులు ఆధున్నక కాలింలోనే కాక ప్రాచీన కాలింలో కూడా 

ఉనిా రు. వేదాల నాట్టకి గారి,ా ఆప్రత్యయ, లోాముప్రద మొదలైన ఇరవై 

మ్యడు మింది స్త్సీలి ేరుల తెల్చయ వసిునిా యన్న పరిీలకులింట్టనాి రు 

(20వ శతాబిు తెలుగు కవితే ిం:ప్పట్:214).  

 ప్రకీ.శ.19వ శతాబుింలో సింఘ సింసో రలిు సమాజ్ింలో అనాా యాలను 

గురిిించారు. ఆింగ ల చువు మేధావులలో మారుు లు తీసుకొన్న వచిచ ింది. 

రాజా రామోమ హన్ రాయ, దాే రకానాథ్ టాగూర్ మొదలైన విదాా వింతులు 

సతీ సహగమనాని్న  న్నషేధించవలసిిందిగా ప్రపభ్యతేా న్నకి విజ్ఞ్పి ిచేశారు.  
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 1862 నాట్టకే సేా మనేన్న ముుు నరసిింహిం ‘హితస్తచిన్న’లో స్త్సీలికు 

జ్రుగుతుని  అనాా యాల గురిించి ప్రపసిావిించడిం, స్త్సీ ి జ్న్నదధణకు 

ాట్టబడడిం చేశారు.   కాన్న అది ఉదా మింలా సాగలేు. తరువ్యత 

కింుకూరి వీర్చశల్చింగిం, గురజాడ, చలిం మొదలైన కవులతో ాట్ట 

అభా్య దయ విపలవ రచయతలు పూరే  రింగాని్న  ఏరు రిచారు.  సమాజ్ింలో 

అిందర సమానమే అని  భావన క్కసిం అిందర పోరాడడిం జ్రిగిింది. 

ఆధున్నక కాలింలో స్త్సీవి్యదిం మీద రచనలు చేసేవ్యళ్ళల విరివిగానే ఉనిా రు. 

ప్రాచీన కాలిం వ్యరిన్న వేళ్ల మీద లకిో ించవచుచ ను. భిండారు అచచ మాింబ 

1901లో ‘అబలా సచచ రిప్రత రతి మాల’ ప్పసకిాని్న  రచిించడిం జ్రిగిింది 

(2వ శతాబిు తెలుగు కవితే ిం:ప్పట్:217).  

 1972లో వోలాా రాసిన “ప్రపతి స్త్సీ ి ఒక న్నరమ ల కావ్యల్చ” అనే కవిత 

నవతరిం స్త్సీని్న చూపిించిింది. ఆ తరేా త రింగనాయకమమ  ‘జానకీ విముకి’ి 

అనే నవల, మగిల్చన స్త్సీ ివ్యులు రాసిన నవలలు, కథలు, కవితాే లు, 

వా్య సాలు స్త్సీవి్యద సాహితా  అింతుః ప్రపప్రకియల విసృితికి తోడు డిాయ. దీింతో 

ల్చబరల్, రాడికల్, మారిో ు సిు, స్షల్చసిు స్త్సీవి్యద ధోరణులు 

ఆవిరా విించాయ. వీట్ని్న ింట్టలో కూడా స్త్సీ ి ఉన్నకికి సింబింధించిన 

మాతృతే ిం, లైింగిక వివక్ష, వివ్యహ వా వస,ి కుట్టింబ హిింస, సామాజిక 

జీవితిం, ప్రపపించీకరణ మొదలైన వ్యట్టన్న వసిువులుగా చేసుకునాి య.  

 “స్త్సీవి్యద కవితే ిం మీద ఘాట్టగా విమరి లు కూడా తలతడిిం 

జ్రిగిింది. ఈ స్కాల్ ి స్త్సీవి్యద కవితే ిం మొతిిం స్త్సీ ి జాతిన్న రప్రపెజెింట 

చేయటేలు. కేవలిం ఒళ్ళల బల్చసిన పట్ణి ఉని త వరాాల యువతుల 

వ్యింఛలను మాప్రతమే రి్రలట ి చేసిుని ది. పైగా స్త్సీ ిజాతి చైతనా  కవితగా 

బ్బకాయసిుని ది” అన్న డా॥ ఎసేీ  స్త్సీవి్యదాని్న  న్నిందిించారు.  

 ఈ విధింగా అింతుః ప్రపప్రకియాధోరణి వరకు అభివృదిధ చెిందిన స్త్సీవి్యద 

సాహితా ిం తీప్రవ విమరి లను ఎురో్క ని పు ట్టకి వసిువులో నవా తను 

ప్రపదరిి సి్త స్త్సీవి్యులు పోరాట్ిం ప్పరుషులపైన కాదనీ, ప్పరురధకా  

సమాజ్ింపైనేనన్న ాఠకులకు, విమరి కులకు విడమరిచ  చెపిు ింది.  

 స్త్సీవి్యద సాహితా ిం 1990–1995 తెలుగులో దాదాప్ప అని్న  దిన, వ్యర, 

పక్ష మాస పప్రతికలోల  సాహితా  ప్పట్లోల  అధకింగా ప్రపచురిింపబడిింది. కానీ 

నేడు ఈ పరిసితిి కొింత మేరకు తగిిాంది. అసితేి  ఉదా మాలు ఉధృతింగా 

జ్రుగుతుని  సమకాలీన సమాజ్ింలో అనేక అసితేి  పప్రతికలు 

ఆవిరా విించాయ. అవనీి  కూడా తమ అసితేి  సాహితాా ింశాలకు అధక 

ప్రాధానా తన్నచిచ  మగిల్చన ఇతర విషయాలకు తకుో వ ప్రాధానా ిం ఇవే డిం 

జ్రుగుతోింది. ఈ నేపథా ింలో తెలుగు దినపప్రతికలు కూడా ్సలి, కాల, 
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పరిమతులను దృషిలిో పెటి్టకొన్న తెలుగు సాహితా ిం సమప్రాధానాా ని్న  

ఇసి్త ప్రపచరిసిునిా య. స్త్సీవి్యద కవితే ిం వసిువులో కొతదినిం ప్రపదరిి సి్త 

స్త్సీలి చైతనాా న్నకి కృషి చేసిుింది. ఉదాహరణకు డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మలగారు 

రాసిన ‘ఏనాట్టకి ఆమె ఆమేనా!’ అనే స్త్సీవి్యద కవితను చూడవచుచ ను.  

   న్నెంగ గొ పా , నేల గొ పా ! అన్న ఆమె ఎపుప డూ  

   త్రపశిి ెంచి ఎరురదు.  

   ఫెళ ఫెళ ఉరుములతో రరిెాంచి  

   అనెంత జ్లరాశుల తనపై వరిెించినా  

   న్నదాఘ తాపెంతో మలమల మాడిచ  

   మెండుటెండ దన దేహాన్ని  బీట్లు వాలిచ నా 

   తన మనురడకు దోహదమాయే రుతుచత్రకెంగా 

   వీట్టన్న మారుచ కోన్న త్రాణాలకు ఏడురడగా మారి 

   అనేకానేక వృక్షరాశులిి  పచచ ట్టపలాలిి    

   త్రపస్విెంచిెంది! 

   అవ్వను! ఆమె అవన్న!! 

   ఎన్ని  తరాలు రడిచినా పురుషుడితో స్మానెం  

   అవన్న ‘అవన్న’! 

   ..............................................................  

   ఆమే త్రతేతాయురెంతో అగి పునీతైనా 

   నాట్ట నుెండి ఈనాట్ట వర్కు తన కెంట్టన్న 

   అనుమానపు చెదలను వదిలిెంచుకోలేన్న స్వత! 

   ........................................................... 

   వెంతులు వేసకుని  తనువ్వనపప చెప్తప  

   మనస దోచుకొన్న మెండిపోతుని  యజ్ఞసేనాన్న 

   రాజులిచేచ  ఆడ గుత్రరాలు ఏనుగులు పలలకీలతోాటు 

   తాను వదాన వసతవైన న్నస్ు హాయ!  

   తరాలు రడుసూత నే ఉనిా యి 

   వెంట్టట్ట రడప దాట్ట విదేశాల కేగనా 

   విహయస్మేగనా... 

   ................................... 

   ఆ యుగాన్నకి ఈ యుగాన్నకి ఒకట్ట తేడా! 

   బీదల గాథలలో వైవిధా ెం... అనుమానపు చూపులో 

వైదర దా ెం! 

   అెంతే! అలా న్నలబడి చూసతెంట్ట ... సదూరాన 

   న్నెంగ నేల కలిసనట్టి కన్నప్తసతనిా యి 

   అచచ ెం స్తస్వత పురుష స్మానతవ ెంలాగా 
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డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల ఈ కవితలో ఒకట్వ ాదిం నుిండి చివరి ాదిం 

వరకు స్త్సీ ి ప్పట్టనిపు ట్టనుిండి ఈ రోజు వరకు పడుతుని  కరిలని్న ింట్ట 

గురిించి రాయడిం జ్రిగిింది.  కవికి కావల్చు నవి న్నశిత పరిీలన, వరమిాన 

విషయాల గురిించి అవగాహన. అపు ట్టకి ఇపు ట్టకి  సమాజ్ింలో మారుు  

వచిచ ింది. అవి మన్నషి చూే చూప్పలో మాప్రతమే అనుమానింలో కాు. 

అనుమానింలో కొదిు మారుు లు తపు  చివరలో కవయప్రతిగా న్నరాశావ్యదింగా 

ఒక మాట్ అనాి రు. ‘న్నింగ్ల నేలా కల్చసినటే ికన్నపిసిాయ. అచచ ిం స్త్సీ ిప్పరుష 

సమానతే ింలాగా!’ అవి ఎపు ట్టకీ కలువనటే,ి స్త్సీ ి ప్పరుషుల మధా  

సమానతే ిం కూడా ఎపు ట్టకీ రాదన్న ఆ మాట్లోలన్న అింతరారిిం.  

మిందరప్ప హైమావతి ‘అింతరింగ గాయాలు’ అింటూ స్త్సీలిు 

ప్పరుషుల వలల పడుతుని  బాధలను కిింది కవితలో చెపు డిం జ్రిగిింది.   

   త్రపేమెంట్ట 

   కనీి ట్ట ముసరు జీవనెంలో 

   కళాా ణ రాగాలు ఆలప్తెంచడమే రదా 

   త్రపేమెంట్ట అెంతర్ెంరెం రాి త్రపిమను 

   అెంతరిక్ష వీధులోల  

   రెకక ల గుత్రర్ెం చేస పరుగుల్ల తిెంచడమే రదా 

   త్రపేమెంట్ట 

   రారమూ ర్కి తలేన్న 

   గాయాల లోయలలో 

   గాన వృక్ష్యలను నాట్డమే కదా! 

   మరి ఇపుప డు ఏమిట్ట 

   శబాద లకి మారిపోయాయా అరాథలు  

   పదాలకి న్నర్ణయిెంచరా స్రికొతత పరాా యపదాలు 

   అడిగన వెంట్నే 

   అెంగీకార్ త్రపేమలేఖ అెందిెంచలేదన్న 

   చూపుల వలలో 

   వేర విహెంరెం చికుక కోలేదన్న 

   అగి  వర్మిో ఆమల  వర్మిో కురిప్తెంచి 

   తన్య కావాా న్ని  దర దెం చేసాత వా 
   .................................... 

   ఇక ఇపుప డు 

   కామ కీచకులు 

   వేధిెంచే గరీశాల శికారుల బారినుెండి 

   తప్తప ెంచుకోవడాన్నకి 

   తలలడిలేల ఆధున్నక మహిళను కాాడడాన్నకి 
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   ఏ పురుషోతతముడు అకక ర్లేదు 

   ఇపుప డు మేెం 

   అవమాన త్రపపెంచల ధికక రిెంచే 

   అతాా భిమాన ఆయుధ్యలెం 

   అెంతర్ెంర గాయాలకు లేపనాలెం (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

12/12/2011) 

ఈ ప్పరుష సమాజ్ిం స్త్సీకిి ప్రేమను పించాల్చు నది పోయ ఆమె పడే కరిలు 

చాలవని ట్టల ప్రేమించకపోత్య యాసిడ్ దాడులు, చెింతకు చేరకపోత్య 

కతిపిోట్టల అింటూ స్త్సీని్న ప్రత్యతాయుగ కాలిం నుిండి ఇపు ట్ట అతాా ధున్నక 

కాలిం దాకా బాధలకు గురిచేసిునిా డన్న పై కవితలోన్న సారాింశిం. మా 

గాయాలకు మేమే లేపనాలిం అింటూ స్త్సీ ి శకి ి చైతనాా లకు ప్రపతీకగా 

చెాు రు కవయప్రతి హైమవతిగారు.  

 ‘ఆమె’ అింటూ శైలజా మప్రత ఈ కిింది కవితను రాశారు.  

   ఆమె 

   అతన్న కోస్మే 

   పుటిాను అెంది   

   ఎెంత బికినా 

   అతన్న కోస్మే అెంది 

   వని ల రాత్రి 

   న్నరెెండ, చలలన్న అల 

   అన్ని  అతనే అెంది  

   అతన్న కోస్మే 

   బతుకుతానెంది 

   అతనే స్ర్వ స్వ మెంది 

   అతనే లేకుెంట్ట తనకు జ్నేమ  వదదెంది 

   అనీి  ఆశచ ర్ా ెంగా విన్న 

   అతడామెను అనిా డు 

   నాకూక డా... అన్న! 

   ఆ అెందమైన అబదదెంతో 

   అతడు అదదెంలా మెరుసూత  

   నాట్టనుెంచి నేట్ట దాకా 

   కన్నప్తెంచేదెంతా న్నజ్మన్న నమేమ  

   ఆమె ఒక ప్తచిచ దాన్నలా ఏడుసతెంది  

‘శైలజామప్రత’ గారు ఈ చిని  కవితలో స్త్సీ ి పడే ఆవేదనను కళ్ ల 

ముింుించారు. ప్పరుషుడు చేసిన మోసాన్నకి స్త్సీ ి ఏళ్ళు  ఏళ్ళు  

అనుభవిించిన బాధను చెపు డిం జ్రిగిింది.  ఈ కవిత ఎని్న  యుగాలు 
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మారిత్య మారుతుింద్య స్త్సీ,ి ప్పరుషులు ఇదుర సమానిం అయేా  రోజు 

ఎప్పు డు వసిుింద్య అింటూ అశావహ దృకు థాని్న  వా ్కిిం చేశారు కవయప్రతి.  

2.2.7. దళత కవితవ ెం: 

 సమాజ్ింలోన్న కొని్న  వరాాల వ్యరు చిండాలురు, పించములు, అవరుల, 

అింట్రాన్నవ్యరు, న్నమి జాతులవ్యరు, మాలలు, మాదిగలు హరిజ్నులుగా 

పిలవబడుతూ తరతరాలుగా అవమానాలకు గురవుతునిా రు. ‘అప్రగ’వరాణల 

-+ బల్చ అవుతునాి రు. అలాింట్ట దళితుల బాధలి్చ , అవమానాలి్చ  

తెల్చేది దళిత కవితే ిం. దళితులు సాింఘిక బింధాలనుిండి విముకిని్న, 

సమాజ్ింలో ఇతరులతో సమానతేా ని్న  క్కర్చది దళిత కవితే ిం. దళితుల 

ఆతమ గౌరవ్యని్న  ప్రపసిుతిించేది దళిత కవితే ిం (20వ శతాబు తెలుగు కవితే ిం, 

కడియాల రామమోహనరాయ:ప్పట్:238).  

 ఆధున్నక తెలుగు సాహితా ింలో దళిత కవితే ిం 20వ శతాబుిం ఆరింభిం 

నుించి వలువడుతుని ది. జాతీయోదా మ కాలింలో హరిజ్న్నభ్యా దయ 

కవితే ింగా వలువడిన దళిత కవితే ిం మొదట్ట దశ అయత్య, రిండవ దశలో 

వ్యమపక్ష ఉదా మాలలో పీడితవర ణ కవితే ింగా వికసిించిింది. నేడు దళిత 

ఉదా మాల స్తూ రితిో ప్రపవరి్ిలులతోింది.  

 అప్రగ కుల ురహింకారాన్నకి హిిందూ మతవ్యద తాతిిే కత ప్పనాదై 

వరాణ ప్రశమ ధరామ లను, కులవా వస,ి మ్యరఖప్ప కటి్టబాట్టల, మ్యఢ నమమ కాలు, 

కరమ  సిదాధ ింతిం మొదలైనవి దళితులను అింట్రాన్నవ్యళ్ళలగా చేసి 

పీడిించాయ. సాింఘిక అణచివేతకు, ఆరికి పీడనకు, రాజ్కీయ 

అణచివేతకు గురిచేశాయ. మనుషులుగా పరిగణిింపబడకపోవట్ిం, 

పశువులకింటే హీనింగా చూడడిం దళితుల జీవిత వ్యసవిికత నుించి 

దళితవ్యదిం, దళిత సాహితా వ్యదిం ఆవిరా విించాయ. మొట్ ిమొదట్టసారి 

జా్య తిరావు పూలే  దళితవ్యదాని్న , దళిత సాహితా వ్యదాని్న , దళిత 

తతిే శాస్త్సిాని్న  రపిందిసే ి డా॥ బి.ఆర్. అింబేదో ర్ సాింఘిక, ఆరికి, 

సాింసో ృతిక పోరాటాలకు అవసరమైన తాతిిే క నేపథాా ని్న  ఏరు రిచారు.  

 ఆధున్నకాింప్రధ తెలుగు సాహితా ింలో 20వ శతాబుిం నుించే దళిత 

కవితే ిం వలువడుతుింది. ఈ ప్రారింభ కాలింలోనే దళిత దృకు థింతో 

ప్రపతిఘట్న చైతనాా ని్న  ప్రపదరిి ించిన తొల్చ దళితకవి మహాకవి గుప్రరిం 

జాషువ్య. ఆ తరేా త బోయ భీమని , ్జాఞనానిందకవి మొదలైనవ్యరు 

చెప్పు క్కదగినవ్యరు. అయత్య దళిత కవితే ిం విసృితింగా వా్య పిలిోకి వచిచ ింది 

మాప్రతిం 1985 తరాే త్య. ఎింుకింటే దళిత అసితేి  ఉదా మాలు ఈ 

సింవతు రింనుించే ఊపింుకునాి య.  దళిత విదాా రి ిసింఘాలు, దళిత 

ప్రపజా సింఘాలు, దళిత మహిళా సింఘాలు ఏరు డిాయ. దీన్నకి ప్రపధాన 
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కారణిం 1985లో జ్రిగిన కారించేడు సింఘట్న. ఈ సింఘట్న తరువ్యత 

దళితుల అిందరిలో ఐకా త భావన పెరిగి అిందర ఒక తాట్టమీదకు 

రావడిం జ్రిగిింది. అింబేదో ర్ మాట్లను ఆయుధాలుగా మారుచ కొన్న 

ఉదా మింలా అిందర ప్రపశిి ించడిం జ్రుగుతూ వసిుింది.  

 ఆ తరేా త దళిత కవితే ిం విసృితింగా వసిుని  ప్రకమింలో దళితులు 

అింటే ఎవరు? దళిత కవితే ిం అింటే ఏమట్ట? అనే చరచ కు తెర లేచిింది. 

డా॥ బి.ఆర్. అింబేదో ర్ దృషిలిో ఎ్.సి., ఎ్.ట్ట.లు అని  భావనకు 

అదనింగా ఎ్.సి. ఎ్.ట్ట. బి.సి. మైనారీ ి స్త్సీలిు అిందర దళితులే 

(సతా నారాయణ, ఎ్.వి:2012:ప్పట్:210) అని  విశాలా్రిాని్న  ఇచాచ రు. 

కాబట్ట ిఅప్పు డు పై వరాాలవ్యరు రాసిిందింతా దళిత కవితే ిం అవుతుింది. 

అింత్య కాు దళిత సు ృహతో ఎవరు రాసినా అది దళిత కవితే మే 

అనబడుతుింది. ఈ విధింగా దళిత కవితే ిం నేడు శాఖోపశాఖలుగా 

ప్రపవరిలిులతూ సమాజ్ న్నరామ ణాన్నకి మారిాం సుగమిం చేసిింది.  

 ఆధున్నక తెలుగు సాహితా ింలో పప్రతికల దాే రానే దళిత కవితే ిం 

వలుగులోకి వచిచ ింది. 1909 ‘ఆింప్రధ ఖాా తి’ మాస పప్రతికలో అచచ యన 

‘మాలవ్యింప్రడ ాట్’ నే ఇింుకు న్నదరి నిం. అపు ట్ట నుిండి ఇపు ట్టవరకు 

కూడా దళిత సాహితా  వ్యా పికిి వ్యర, పక్ష మాస పప్రతికలతో ాట్ట 

దినపప్రతికలు కూడా విశేష కృషిన్న చేసిునిా య. ఈ పప్రతికలోల  ప్రపచురిించే 

కవితలు, చరచ లు, వ్యద్యపవ్యదాలు, వా్య సాలు, సమీక్షలు మొదలైన దళిత 

వ్యదవివ్యదాలు వింట్ట ఉని తమైన ప్రగింథాలకు పప్రతికలు 

ఉపయోగపడుతునిా య. ఈ నేపథా ింలో స్తరా  దినపప్రతికలో 

వలువడుతుని  దళిత కవితే ిం మౌల్చక భావ్యలను ఇకో డ చరిచ ించడిం 

జ్రిగిింది. అయత్య ఈనాట్ట దళిత కవిత తాతాో ల్చక ఉపశమనప్ప నీడలోించి 

సింపూరణ వలుగు క్కసిం రావ్యలన్న తపిసిుింది. ఉదాహరణకు కతి ిపదామ రావు 

రాసిన ‘పక్షి వీక్షణిం’ అనే దళిత కవితను చూడవచుచ .  

   విశాలమైన పచిచ కబయళ్ళళ  

   ఆ మధా లో 

   ఏపుగా పెరిగన ఒక చెటిు 

   ఆ పైన రెెండు పక్షులు 

   అవి తెలలగా వ్వనాి యి 

   త్రపపెంచ పరిణామెం గురిెంచి ముచచ టుల 

   న్నని ట్ట ధనవెంతుడు 

   నేడు పేదరికాన్ని  నట్టసతనిా డు 

   పేదవాణిణ అడిగ చిరుగు చొకాక లు 

   ధరిసతనిా డు 
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   యుదధ నౌకలోల  స్ర్కు మాత్రతెం 

   లోడ్ అవ్వతూనే వ్వెంది 

   తెలల భవనాలోల  

   ావ్వరాల మేతలకేమి దిగులు లేదు 

   డాలరున్న ఒక  

   మార్క త్రదవా ెంగా కాక 

   ఒక మతుత మెందులా చలాల రు 

   మానవతా సూూ రితన్న విస్మ రిెంచి  

   ఎెందరినో ఆకాశాన్నకి 

   వేలాడదీస చూసతనిా రు         (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

24/10/2011) 

పై పింకిులను మనిం గమన్నసే ిప్రపపించ పరిణామిం గురిించి రిండు పక్షులు 

మాటాలడుకుింట్టనిా య అింటూ పక్షులను ప్రపతీకగా తీసుకునాి రు. 

జ్రుగుతుని  ప్రపపించీకరణ గురిించి, అింులో దగా పడుతుని  ేదవ్యరి 

గురిించిగాన్న చెపు డిం జ్రిగిింది. అమెరికా రాస్త్రిలు ేద వశాలపై డాలర్ 

మతిును జ్ల్చల వ్యరి పన్నన్న సజావుగా సాగిించుకుింట్టనాి య. మానవతను 

వదిల్చ పన్నవ్యళ్ళు గాచూసి క్షోభకు గురిచేసిునిా రు అని ది కతి ి

పదామ రావుగారి ఆలోచన.  

   చినుకుపడితే 

   ఒళళ ెంతా పుెండుల 

   జీవితాన్నకి కునుకు లేదు 

   ఓ వీక్షణమా! 

   మన దేశాన్ని  మనెం పచచ గా చూడాలి! 

   ముెందు మనసలకు 

   వా వసాయెం  

   జ్ర్గాలి! 

   మనలిి  మనెం 

   న్నరిమ ెంచుకోవాలి! 

   అపుప డే పునరీవానోదా మెం  

   తథా ెం! 

150 అింతసిులు బడా భవింతులు ఉని  నా వశిం కనీసిం ేదవ్యడికి 

శరీరాన్నకి కప్పు క్కవటాన్నకి ఒక చిని  ుపు ట్ట కూడా లేు. ఒక చినుకు పడిత్య 

వరిింలో తడిసి ముదు అవ్యే ల్చు ింవ తపు , తల దాచుక్కనుట్కు హైవే 

ప్రబి్డాులు తపు  ఇళ్ు కో డునాి య అింటూ ప్రపశిి ించారు.  
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  ‘మీర్చ మా వింట్ రిండి’ అనే ఈ కవితను కూడా కతి ి పదామ రావు 

రాశారు.  

   ఆ రారెంలో త్రశుి వ్వెంది 

   లయ వ్వెంది 

   ఆకాశ వీధులనుెంచి 

   అది దిరెంతాలకు ాకుతుెంది 
   ................................. 

   చరిత్రతకు సూూ రిత కాదు 

   చరిత్రత తాా గాన్ని  కోరుతుెంది 

   న్నతుతట్ట ధ్యర్లతో 

   అక్షరాలు పేరుసతెంది 

   పునరిి రామ ణమైన 

   త్రపి స్ెందర్భ ెంలో 
   ................................ 

   కూలిపోతుని ది త్రపిదీ 

   పునాదిగా మారుతుెంది 

   మాయావి 

   దళతసాథ న్ రూపెందిెంచిెంది 

   ఇవి త్రపతాా మాి య స్ెంస్క ృిలో భారమే 

   ఇది ఓట్ల యుదధమే కాదు 

   సాెంస్క ృిక పోరాట్ెం కూడా 

   అవ్వను! 

   ................... 

   మా విత్రరహాలను మీకు 

   చూడడాన్నకే విసగేసతెందా! 

   మా అెంబేదక ర్, పూలే, పెరియార్ 

   కానీు రామ్ ల్లవర్కి ఆయుధ్యలు లేవే 

   పరుశురాములు అెందరూ 

   ఆయుధ ధ్యరులే కదా! 

   ............................ 

   మమమ లిి  మేము 

   పునుః త్రపిషిెించుకుెంటునిా ెం 

   ఇక మా నడక మాదే 

   మీరే మా వెంట్ ర్ెండి! 

   మాది స్మతా మార్ెాం!!          (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

21/11/2011) 
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 దళితుడిగా పిలవబడుతుని  మేము అనేక సింవతు రాలనుిండి మీ 

కాళ్ల ప్రకిింద బతికాిం. అది కూడా మీకు ఇషిింలేు. మేము ప్పవుే లు పూచి 

కాయలు కాసి వృక్షింగా మారిత్య అది చూసి మీరు ఒరుచ క్కలేరు. మా ేరల 

భవింతులు కడిత్య ఒప్పు క్కరు. మీకు నచిచ నవ్యరి ేరుమీద రోడుల, భవనాలు 

ేరుల పెడిత్య తప్పు లేు. మేము న్నరిమ సే ి తాు  అింటూ కొని్న  స్తట్ట 

ప్రపశి లు అడగడిం జ్రిగిింది.  

 ఇని్న  సింవతు రాలు బాన్నస సింకేళ్ు ను తెించుకొన్న మా బతుకులు 

మేము బతుకుతాిం. అది కూడా మీకు ఇషిిం లేదా ఎింుకింటే మీకు 

ఊడిగిం చేసేవ్యరు లేరు కదా!  మమమ ల్చి  మేము ప్పనుః 

ప్రపతిషిిించుకుింట్టనిా ిం. ఇక నుించి మాదారి మావ. కావ్యలింటే మీర్చ మా 

వింట్ రిండి మాది మీలాగా ద్యపిడి రాజా్ ిం కాు.  దగా రాజా్ ిం అసలే కాు. 

వీలయత్య మీర్చ మా వింట్ రిండి అింటూ ఈ కవితలో చరిచ ించడిం 

జ్రిగిింది.  

 ‘భీమ్ ాలరాగిం’ అనే ీరికితో నీతల ప్రపతాప్్కుమార్ ఒక కవితను 

రాశారు.  

   తూరుప  పడమర్ 

   ఉతతరాన ఒకటై పోయాయి 

   కలవన్న దికుక లు కలిసపోయాయి 

   పోయే కాలెం పోయి 

   కాలెం కొతత కలలు కెంటుని  కాలెం ఇది 

   స్రిహదుద రేఖలిి  చెరిప్త వేసకుెంట్ల 

   దికుక లు ఒకక ట్టగా ఐకా మవ్వతుని  వేళ ఇది 

   సూరాు డు తూరుప న ఉదయిెంచలన్న లేదు 

   దికుక లు కలిసేచోట్ ఎకక డైన ఉదయిెంచవచుచ  

   పదుద ిరుగుడు పువ్వవ  

   న్నర్ెంతర్ెం పదుద వైపే చూసతని టిు 
   ............................................ 

   ఎని ట్టకీ కలవవనుకుని  

   దికుక లు కలిస సాధిెంచిన దికూు చి విపలవెం – 

   ఔను – తూరుప  – పడమర్– 

   ఉతతర్ెం ఒకటై పోయాయి 

   రేపు దక్షిణెం ఉజ్ఞతతర్మై పోతుెంది 

   పరిణామ త్రకమెం ఎపుప డూ అన్నవారా్ మే అవ్వతుెంది 

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 28/02/2011) 
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 నీతల ప్రపతాప్్కుమార్ ఈ కవిత రాయడాన్నకి వనుక ఒక చిని  కారణిం 

ఉింది. ఉతరిప్రపవశ్్లో గొపు  ఐకా తకు ్ దేకారిం చుట్టని సింసోా రవింతులైన 

ప్రబాహమ ణులు, దళితులకు ప్రపతీకగా – ఈ కవితను రాయడిం జ్రిగిింది.  

 సమాజ్ిం అని  తరువ్యత మారుు  సహజ్ిం. అది ఎలాింట్ట మారుు  

అయనా కావచుచ . ఇది కూడా అలాింట్టవ అయనపు ట్టకి కవి ప్రబాహమ ణులు, 

దళితులు ఇదురు కల్చసిన సిందరాా న్నకి ‘భీమ్ ాలరాగిం’ అన్న నామకరణిం 

చేయట్ిం హరిిించదగ ావిషయిం.  

 కవి ఎపు ట్టకీ కలవనట్టవింట్టవైన దికుో లు కల్చసాయన్న ఇక 

స్తరుా డు తూరుు నే ఉదయించాలన్న లేు అన్న చాలా చకో గా 

అభివరి ణించడిం జ్రిగిింది. భీమ్్రావు రాింజీ అింబేదో ర్ ఆశిించిన 

సమాజాన్నకి సిింబాల్చట్గా భీమ్్ ాలరాగిం అన్న ఉపయోగిించారు.   
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2.2.8. త్రపపెంచీకర్ణ కవితవ ెం: 

 20వ శతాబుిం చివరి దశకింనుిండి ్గోలబలైజేషన, ల్చబరలైజేషన, 

స్త్పైవటైజేషన అనే మ్యడు మాట్లు ప్రపపించ వశాల రప్పర్చఖల్చి  

మారిచ వేశాయ. సరళ్ళకృత ఆరికి విధానాల ేరుతో అింతరాాతీయ ప్రదవా న్నధ 

సింస ి (ఐ.ఎిం.ఎఫ్.)కు ప్రపపించ బాా ింకు (డబ్బలా .ట్ట.వో.)కు  వివిధ వశాల 

ఆరికి వా వసలిి్చ  అపు గిించి వ్యళ్ు  న్నయింప్రతణకు లోబడి వా వహరిించడమే 

ల్చబరలైజేషన. వేరు వేరు వశాల మధా  సరుకులు, సేవలు సేే చఛ గా 

విన్నమయిం కావడాన్నకి, సేే చాఛ  విపణిగా వశాలను సని దధిం చేయడమే 

ప్రపపించీకరణ (్గోలబలైజేషన) నరిల ేరుతో నడిచే కింపెనీలతో ాట్ట 

కొతగిా ్సిాపిించే కింపెనీలను కూడా స్త్పైవేట్ట వా కిులకు, సింసలికు 

అపు గిించి స్త్పైవేటీకరణను ప్రపోతు హిసి్త ప్రపభ్యతే  భాగసేా మాా ని్న  

ప్రకమప్రకమింగా వదిల్చించుక్కవడమే స్త్పైవేటీకరణ అన్న బూదాట్ట వింకటేశే రుల 

ప్రపపించీకరణ సే రాలను చెాు రు (2012:ప్పట్:314). ఈ ప్రపపించీకరణ 

ప్రపభావిం 1990లో భారతవశింమీద కూడా బలింగా పడిింది. దాింతో 

సరళ్ళకృత విధానాలను, వివీ పెటి్టబడులను, స్త్పైవేటీకరణను 

ప్రపోతు హిించడింతో వశింలో సాింసో ృతిక విధే ింసిం జ్రిగిింది. ఇవనీి  

నేడు సే వీ సింసో ృతి ప్పనాులనే కూలచ డాన్నకి చూసిునిా య. అింత్య 

కాకుిండా ‘ప్రపపించీకరణ’ అనేది ప్రపపించిం మొతిానే ఒక కుప్రగామింగా 

మార్చచ సి ప్రపతా క్షింగా, పరోక్షింగా జ్న జీవితాల్చి  అమానవీయింగా 

చేసిుని వి. ఇట్టవింట్ట సిందరా ింలో ఈ ప్రపపించీకరణను వా తిర్చకిసి్త 

తెలుగు సాహితా ింలో ప్రపపించీకరణ కవితే ిం ఆవిరా విించిింది. దీన్నన్న 

వా తిర్చకిసి్త తొల్చసారిగా కవితేా ని్న  రాసినవ్యరు నిందిన్న సిదాు రడి.ి ఈ 

విధింగా తెలుగు సాహితా ింలో ప్రపపించీకరణపై వా తిర్చక ధోరణితో 

ప్రపపించీకరణ కవితే ిం ప్రారింభమైింది.  

 ప్రపపించీకరణ వా తిర్చక ధోరణితో వలువడుతుని  కవితేా ని్న  

దినపప్రతికలు కూడా ప్రపచురిించి కొత ి ప్రపప్రకియల ప్పటి్టకకు 

కారణమవుతునాి య. వ్యట్ట వికాస అభివృదిధ వా్య పి్పలకు విశేష కృషిన్న 

చేసిునిా య. ఈ విధింగా ఉని  కవితను పరిీల్చదాు ిం. కవి అయన గోపి 

రాసిన కవిత ‘నాేరు సారాింశిం’ ఈ కిింది విధింగా ఉింది. 

   అర్థెం కాన్న జీవనెం 

   అర్థెం పర్థెం లేన్న స్ెంగీతెం 

   అరాథలు మారిపోతుని  కాలెం 

   దీన్నకే పెంతన కుదర్దు 

   వెంతెన కట్టివాడు దొర్కడు  
   .................................. 
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   .................................. 

   తెగన దారాలను 

   అస్ెంబదధ చిత్రతాలు వేలాడుతునిా యి 

   విశాలమైన భూములను 

   ఎ.స. రూములు మిెంగేసతనిా యి 

   పునరావాసాలను 

   గుమసాత లు న్నర్ణయిసాత రు 

   ఫిలాస్ఫీ 

   డబ్బు కు ఊడిరెం చేసతని ది  

   బలపును అభివృదిధ అెంటునాి రు 

   వార్త పత్రికలు 

   స్దుదబారిపోతునిా యి 

   ఇెంత అెందమైన బీభతు ెం 

   మునుపెని డూ లేదు 

   త్రపపెంచమెంతా 

   ఒక వలస్ వేదనతో 

   కొటిుమిటిాడుతుెంది 

   పరాయితనమెంట్ట ఏమిటో 

   సార్ెంశహితెంగా  

   అనుభవెంలోకి వసతని ది 

   అరాథలు మారిపోతునాి  కాలెం 

   అర్థ ర్హితెంగా 

   మిగలిపోతుని  

   సామానాు డు            (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

14/11/2011) 

 ప్రపపించీకరణవలల మొదట్ పలలటూరుల దాదాప్ప చావుకు దగరాగా 

ఉనిా యన్న చెాు ల్చ. అభివృదిధ ేరిట్, భవనాల ేరిట్ వా వసాయ 

భూములను ఈ కార్కు ర్చట సింసలిు తినేయడిం ప్రారింభిించాయ.  

విశాలమైన భూములను ఎ.సి. రములు మింగేసిునిా య. త్యనె పూసిన కతి ి

చిందాన తియా గా ప్రపపించీకరణ అింతా సింసో ృతిన్న దెబబ  తియటాన్నకి రడీ 

అవుతుింది. పరాయవ్యడి ాలనలో ఉిండే ఇబబ ింులు కొదిు కొదిుగా 

ప్రపతా క్షమవుతునాి య. ఏది ఏమైనా చివరికి తలుప్ప మధా న పడ ిబలలలా 

నల్చగిపోయే వ్యడే ఆ సామానుా డు. 

 ‘గడ ికట్టని సముప్రదిం’ అన్న శిఖా ఆకాష్ ప్రపపించీకరణలో జాలరి జాడ 

ఎలా లేకుిండా పోతుింద్య చెపు డిం జ్రిగిింది.   

   నీట్ట ప తిళళ లో సగురులేసన చెందమామలు వాళ్ళళ  
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   స్ముత్రదమే భూమిాదమైన వాళ్ళళ  

   స్ెంత్రదాన్నకి తొలిపదుద రెకక లై 

   ఆనెంద రాగాలను ఆకాశాన్నకి అలిమినవాళ్ళళ  

   అలలకు అలసపోన్న కలలన్నచిచ న 

   సెమట్ సేతుల తొలకరి మబ్బు లువాళ్ళళ  

   చిని పుప డే చేతల వలతో  

   స్ముత్రదాన్ని  చి కిెంద బెంధిెంచిన వాళ్ళళ  

   బోస స్లల చపల సావ రీ చేసే 

   చలాకీ కెర్టాల యోధులు వాళ్ళళ  

   స్ముత్రదనోి  నీలి ఆకాశెం చేస 

   చేప ప్తలలలిి  నక్షత్రతాలుగా దోస్లిపట ి

   జావళ్ళల జాలరోళ్ళళ  

   శివ్వడు న్న తిన రెంరను 

   తమ కాళళ  కిెంద నేలను చేసకుని  

   త్రపకృి విజేతలు వాళ్ళళ   

   డాలర్ గాలాన్నకి చికిక న పకిక  ప్తల్లతల విలవిలాల డుతూ 

   స్ెంతలో వేలెం ాటైపోయిెంది దినెం 

   కళళ లో నీలి స్ముత్రదెం పోటతుతతోెంది క్షణెం క్షణెం 

   స్ముత్రదాన్ని  వలలో బెంధిెంచిన జీవితెం 

   ఇకక డి దళారీ స్ెంకెళళ లో చికక బడిపోతుని ది 

   క తి పడవై నీట్టన ఈదినవాడే   

   ఒడుడన కొటిుకుని  చేప ప్తలలలా కునారిలుల తుని ది 

   ఎని్న న్ని  సోర్లిి  వేటాడాడు 

   బహుళజాి డాలర్ ిమిెంరలాలు  

   రాజాా ల దళారీ కోర్లోల  

   పెదద చేపకు చిన చేపై...! 

   .................................. 

   ................................... 

   డాలర్ నారరికత న్నలన్ తాడై 

   తెర్చపకు ఉర్లేసెంది 

   బెస్తల కళళ లోల   

   పుసెతలు తెగన స్ముత్రదెం 

   రడడ కటి్టెంది?          (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

14/11/2011) 

అింటూ రచయత ప్రపపించీకరణ నేపథా ింలో జాలరుల పడుతుని  కరిలను 

కళ్ు కు కటిారు. సముప్రదింలో కషపిడి చెమటోడిచ  చేపలను పటి్టకొసే ిఈ 

మధా లో దళారి విసిరిన వలకు చికుో కుపోతునాి రు.  మారో ట్ట మారో ట్ట 
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ర్చట్ట అింటూ అక్షర ్జాఞ నింలేన్న వ్యళ్ు ను అమాయకుల్చి  చేసి ఆడిసిుిందీ 

డాలర్ వా వస.ి ఏది ఎమైనా ప్రపపించీకరణ అని ది అని్న  రింగాలోల  మించిది 

కాదన్న అవగతమవుతుని ది.  
 ‘ఇప్పు డు ఊరు ఊరులా లేు’! అింటూ ప్రపపించీకరణ నేపథా ింలోనే 

వలాలభాప్పరిం జ్నారని్గారు కిింది కవితను రాశారు.  

   ఇపుడు ఊరు ఊరులా లేదు 

   మానవ్వల ఆనవాళ్ళళ  త్రపవహిెంచడెంలేదు 

   నడుసతని  రాి బెండల చషకాలు 

   నటి్టెంటోల  పోగు పడుతునిా యి 

   ముచచ ట్ల కెర్టాల ఊయల తాడు తెగ 

   పునాదులు పూడుచ కుపోతునిా యి 

   తలపు తలుపుకు మధా  త్రపహారీ గోడలు 

   జ్రాస్ెంధ శరీరాలుగా స్లుసూత నే వ్వనాి యి 

   జ్ఞ ల సి్  బొమమ ల ఫాషన్ పరేడు ధ్యట్టకి 

   కుెండలు కుకక  ముటి్టన కుెండలై పగులుతునిా యి 

   ఉమమ డి విన్నయోర ఫాా కరిీ ముచెచ లు 

   పల్లలరుగాయాల పరుపులపై పోరాలడుతునిా యి 
   ....................................................... 

   ...................................................... 

   ఇపుప డు ఊరు త్రపపెంచీకర్ణ మెందు ాతర్లు 

   స్ృషిెించిన విసోూ ట్న శకలాలు కుపప ల నడమ 

   కొడుకును పగొటిుకుని  ఏడుసతని  

   కని  తలిల కనీి ట్ట ఏరులా వ్వెంది 

   పెనెంమీెంచి జారి 

   న్నపుప ల గుెండెంలో పడడ రొటిలా ఉెంది 

   అవ్వను ఇపుప డు ఊరు ఊరులా లేదు 

   పట్ిపరలు దొెంరలు పడడ దొెంరలా వ్వెంది 

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 16/05/2011) 

ప్రపపించీకరణ దాే రా ప్రగామాలోల  తెచిచ న మారుు ను కవి అయన వలలభాప్పరిం 

జ్నారని చాలా చకో గా వివరిించారు. ప్రగామాలలో జ్నాలు లేరు, పింట్లు 

లేవు, బింధుతాే లు అసు లే లేవు. 100 ఎకరాల ఆసామ కూడా బహుళ్ 

కింపెనీల అింతసిుల ముింు గేట్ట కీపరుగా మారవలసి వచిచ ింది. 

ప్రగామాలలో కాట్టకి కాలు చాప్పకొన్న కూరుచ ని  అవే లు తపు  ఎవే ర లేరు. 

వశాన్నకి పలలటూరుల పటి్టగొమమ లు అనిా రు. పటి్టగొమమ లు పెలపెల విరిగి 

పోతునాి య. ప్రపపించీకరణ ఎవరి బాగు క్కసిం! అనే బాధను వా కిిం చేశారు.  

2.2.9. అనుభూివాద కవితవ ెం: 
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 ఏ కాలింలోనైనా కవి సే తింప్రతుడే. కవికి ఒక అింతరింగ ప్రపపించమ్య 

బహిరింగ ప్రపపించమ్య ఉింటాయ. కవి సేే చఛ కు, కవి ఔని తాా ని్న  

మమమ టాచారుా డు.  

   న్నయెంకృి న్నయమ ర్హితాెం 

   జ్ఞహలదైక మయిమననా పర్తెంత్రతామ 

   నవర్స్ రుచిరీెం న్నరిమ ి  

“మావధతీ భారతీ కవేరయాతీ” (కావా ప్రపకాశమ్) అనే మాట్లో తెల్చాడు.   

 కవులు కొని్న సారుల తమను తాము న్నరింకుశులుగా కూడా 

తెలుు కునాి రు. ‘కవులు మపు ట్ట రలుు కు కటి్టబడిం’ అన్న చెళ్ల పిళ్ు  

వింకట్ శాస్త్సి ిఖిండితింగా పల్చకారు (2వ శతాబిు తెలుగు కవితే ిం:ప్పట్:190: 

అనుభూతి కవితే ిం).  

 మనుషుల సింసో ృతి, జీవితిం, అనుభూతులు మారినప్పు డలాల  

సమాజ్ిం మారుతుింది. సమాజ్ిం మారిిందింటే ఆరికి సింబింధాలు కూడా 

మారుతునాి యన్న అరిిం. సమాజ్ పరిణామ ప్రకమాని్న  బట్ట ి మానవున్న 

జీవితింలో కూడా మారుు లు చోట్ట చేసుకుింటాయ. అవే మన్నషి జీవితింలో 

ప్రపతిబిింబిసిాయ. ఈ విధింగా తెలుగు ఆధున్నక సాహితా ింలో అనుభూతి 

కవితే ిం ఆవిరా విించిింది. ధనసేా మా  సింసో ృతి అని్న  రింగాలి్చ  

వా్య ారింగా మారిచ  మన్నషి జీవితాని్న  ురా రిం చేసిింది. రాజ్కీయిం 

మొదలుకొన్న సాహితా ిం దాక అని్న  వా్య ార కేింప్రదాలుగా మారాయ. అలాగే 

కవితే ింలోకి రాజ్కీయిం ప్రపవేశిించడిం ప్రారింభమైింది. అది నచచ న్న 

కొిందరు మధా  తరగతి కవులు లోకానుభూతులకి తటి్టక్కలేక 

అతాా నుభూతుల్చి  ఏరు రచుకునాి రు. ఈ రకమైన మనసతేి ింలో తెలుగు 

సాహితా ింలో అనుభూతివ్యదిం అనే ప్రపప్రకియ రప్పదిుుకుింది. ఏకాింతింగా 

అనుభూతి పిందిన కవితే ిం రాయడిం వ్యరి సిదాధ ింతిం. ఈ సిదాధ ింతింలో 

మధా  తరగతి మనసతేి ిం, ప్రశదు కళావ్యదిం, వా కివి్యదిం, ఆనింద లక్షా ిం, 

శిలు దృషి ిపరిసితిుల సానుకూలనిం మొదలగు కారణాల వలల అనుభూతి 

కవితే ిం ఆవిరా విించిింది. తెలుగు సాహితా ింలో అనుభూతి కవిగా ముప్రద 

వేసుకుని  మొ్ట్మిొదట్ట కవి బాల గింగాధర తిలట ఆ తరేా త గుింటూరు 

శేషేింప్రదశరమ , ఇసామ యల్, వేగుింట్ మోహనప్రపసాద్ అనుభూతి కవులుగా 

చరిప్రతలో న్నల్చచిపోయారు.  

 నా పరిశోధనా అింశిం ప్రపకారిం స్తరా  దినపప్రతిక సాహితా  సేవ 

సమకాలీన దృకు థిం (2011) అనే అింశాని్న  తీసుక్కవడిం జ్రిగిింది. స్తరా  

దినపప్రతికలో సాహితా  ేజీ (అక్షరిం) అని్న ింట్టన్న పరిశోధన చేసిుని  

సిందరా ింలో అతా ధకింగా 34 అనుభూతివ్యద కవితే  విభాగాన్నకి  చెిందిన 
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కవితలు రావడిం జ్రిగిింది. దీన్నన్న బట్ట ి ఆయనకు అవగతమవుతుని ది 

అనుభూతివ్యద కవితే ిం ఎింత ప్రపసిదిధగా ఉింద్య.  

 ‘తుఫాను తరువ్యత’ అనే ీరికిన గోదారి సుధీర కిింది కవిత రాయడిం 

జ్రిగిింది. 

   కారు మబ్బు  కారిమ కులు  

   జ్డివాన జెండా ఎ తి 

   విపలవెం వరిథలాల లన్న 

   ఉరుములు ప్తడుగులై 

   విను వీధుల యజ్మాన్నన్న 

   రడరడమన్న వణికిెంచరు 

   వాన విపలవెం వలిశాక 

   ఒళ్ళళ  విరుచుకొన్న 

   పెళళ పనులు చేసన 

   పెదద ముతెతతదువ్వలాల  

   చెట్ిలని్న  అచలమయాా యి 

   గూడు చెదిరిన నేల చేరిన 

   ప్తలల గోరిెంక ఒకట్ట  

   అమమ న్న అదే పన్నగా 

   కలవరిసతెంది 
   ......................... 

   ......................... 

   వరిోతు వాలు జ్రుపుకుని  

   గొడుగు పూలనీి  తలలు వాలిచ  

   మరో వాన వస్ెంతాన్ని  

   స్వ ప్తి సతనాి య్ 

   తుఫాను తరువాత ఊర్ెంతా 

   వలిసపోయి చెదపటి్టన 

   ాతకాలెం నాట్ట ఫొటోలా  బోసగా వ్వెంది  

వరిిం వచిచ న తరువ్యత తన నగరాని్న  గూరిచ  చాలా చకో గా వివరిించాడు 

కవి. తన చుటిూ ఉని  పరిసరాలలో వర ి ప్రపభావ్యన్నకి పక్షుల గూళ్ళు  చెదిరి 

ప్రకిింద పడిపోయాయ. పిలలలు ఇింకా కొని్న  రోజులు వ్యన కురిసే ిబాగుిండు 

అన్న ఆశపడుతునిా రింటూ కవి పి్లల మనసుు లను కవీతే కరిించాడు.  

 పూరి ఇలలలో వర ి ప్రపభావ్యన్నకి ఇలలింతా నీళ్ు తో సముప్రదమయత్య 

ఇింట్ట ఆవిడ ఉని  గినిె లనిీ  వరిిం పడకుిండా ఆపడాన్నకి ఆమె చేసే 

ప్రపయతిా ని్న  కవి చాలా చకో గా వివరిించాడు. కవి గొడుగులను పూలతో 
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పోలచ డిం జ్రిగిింది. గొడుగులనిీ  వరిిం వల్చసిన తరువ్యత మరో వ్యన 

వసింతాని్న  కలలు కింట్టనాి య అింటూ చాలా చకో గా వరి ణించాడు.  

 ‘ాత గాయమే!’ అనే ీరకిను మొహమమ ద్ ఖాన ఈ కిింది కవితను 

రాయడిం జ్రిగిింది.   

   ఎనోి  గాయాలను మోశాను 

   నొప్తప  న్నజ్స్వ రూాన్ని  మటిాన్నకి చవి జూచను 

   గాయాలు నుని  ఆీమ యెంగా చూాయి తపప  

   ననిొ క త్రపతా రి థగా ఏనాడు కక్ష రట్ిలేదు 

   అెందుకే అవి నాదృషిలిో గాయాలు 

అన్నప్తెంచుకోలేదు నా దృషిలిో న్నజ్ెం! 

   అయితే నా జీవితెం 

   గాయాల సేి హెంలో కొనసాగెంది న్నతా ెం 

   అయినా నాకు చిెంతలేదు 

   రర్ళెం కూడా కొదిదగా కొదిదకొదిదగా 

   అలవాటుగా శరీర్ెం స్వవ కరిెంచక 

   రర్ళెం తన శకి తన్న శరీర్ెంపై త్రపయోగెంచక చలదు 

   త్రపయోగెంచినా ఫలితముెండదు 
   ...................................... 

   ...................................... 

   ములల కాటుకు బలయిన స్ెందర్భ ెం 

   నాకు గురుతెంది 

   అదే  

   నేడు బాధయి తొలుసూత  ఉెంది 

   ాత గాయమే          (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

07/11/2011) 

కరిని్న  ఇషిింగా సేీ కరిించాల్చ తపు  కరిని్న  కషిింగా ఎప్పు డు 

తీసుక్కకూడు అని  ధోరణిలో ఈ కవిత సాగిింది.  

 కాన్న జీవితింలో కరిలు అని వి నీట్ట మీద బ్బడగలు వింట్టవి. వసి్త 

ఉింటాయ పోతూ ఉింటాయ. అవ విషయాని్న  కవి తన కవిత దాే రా 

ప్రపపించ మానవ్యళికి చకో ట్ట సింవశాని్న  చెపు డిం జ్రిగిింది.  

 ‘ఎవరిన్న అడగను నా దార్చదన్న’ అనే కవితను సేా తి ్ దాే ద రాశారు.   

   మానవార్ణా ెం నడిమధా న దారి తప్తప పోయాను 

   ఎవరిన్న అడరను నాదారేదన్న  

   పెదవ్వలపై తేన్నల వాకల చిరునవ్వవ లు అికిెంచకు 

   హృదయెం న్నెండా మోస్పు విషమోసలు 

న్నెంపుకుని  
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   ఈ సామానా పు ముసగులోన్న విషస్రాప లకా 

   కెంట్ట నొస్లోల  త్రపేమ మెరుపులు పూయిసూత  

   పూ పుపప డుల మధువ్వలో వెంచన 

   మతుత జ్ల్లల 

   ఈ త్రపేమ ప్తాస పెదవ్వలనా? 

   లేన్నవన్ని  కాన్నవని్న  కృత్రిమెంగా చిత్రిెంచకు 

   త్రభమ విత్రభమలోల  మయస్భకు మారుపేరుగా 

   నయగారాల నవరూప దారినా  

   చూపులకు కన్నప్తెంచే స్వ ర్ెాం వనుక ఒదిగవ్వని  

   చేదు నీడల న్నజాలకు తేన్నపూతలు వేసకుని  

   న్నయాన్ లైట్ల వలుగుల వెంట్ట రూాలనడురనా? 

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 19/09/2011) 

సేా తి ్ దాే ద ‘మానవ్యరణా ిం నడిమధా న దారి తపిు పోయాను’ అింటూ 

సమాజ్ింలో ఉిండే భిని  క్కణాల గురిించి సమాజ్ింలో మనుషుల గురిించి, 

వ్యరి భిని మైన మనసుు ల గురిించి, మనుషుల రపింలో ఉని  

విషసరాు లు గురిించి పై కవితలో చెపు డిం జ్రిగిింది.  

 అయా ింకి వేణుగోాల్ ‘చెటి్ట చెటి్టక్క చరిప్రత ఉింది’ అనే కవితను 

రాశారు.  

   ఇక ఇెంట్ట దీాన్ని  ఆరేప సనపుప డలాల  

   మెరుపుల వానజ్లుల కురుసతెంది 

   అతడు నేల గూలిన చోట్ ఒక పూల స్కక  

స్లుసతెంది 

   చెటుల అమరుల స్జీవ సామ ర్కాలు 

   ఇపుప డీ త్రాెంతమెంతా వేలాది సామ ర్క చిహిా ల 

వనెంగా మారిెంది 

   చెట్ిెంత కొడుకును పోగొటిుకుని  రర్భ కోశెం  

   పరమెంచై చమమ లు చెమమ లుగా కముమ కుెంది 

   వేలాడుతుని  చితాభస్మ ెం కుెండ సాక్షిగా 

   త్రపి చెటిు ఒక కళ్ళళ  చెమరేచ  కథ చెపుత ెంది 

   ఇవేవి కనకుెండా వినకుెండా 

   కసతో క తివాటు వేసేత 
   ............................................ 

   ............................................. 

   పచచ న్న చెటిు మీద ఒటి్టస చెబ్బతుని  

   నేల పర్లలోల  వేరెంగా విస్తరిసతని  

   తలిల వేరు 
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   రేపు భూకెంపెం స్ృషిసితెంది  

   తన బిడడ కోస్ెం 

   భూదేవి కూడా 

   నేలను చీలచ క 

   తపప లేదు           (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

01/08/2011) 

అయా ింకి వేణుగోాల్ గారు సరే  మానవ్యళి  ప్రబతుకుతుని ది చెట్ల వలల 

కనుక వ్యట్టన్న ఎడాపెడా కొట్కిుిండా వ్యట్టన్న జాప్రగతగిా రక్షిించుక్కవ్యల్చ అని  

క్కణింలో పై కవిత రాయడిం జ్రిగిింది. మానవ్యళి భూమపై జీవిించట్ిం 

మొదలుపెట్టనిపు ట్ట నుిండి చెట్టల మానవుడికి సహాయపడుతూ ఉనిా య. 

కాన్న మానవుడు వ్యట్టన్న మాప్రతిం విచచ లవిడిగా నరికివేసిునిా డు. 

అింువలన భూకింాలు రావడిం జ్రుగుతుింది. పై కవిత లాగానే 

జ్ింధాా ల అనే కవి కూడా ‘చెటి్ట ఇవే్య ల్చ ినా కొత ిజ్ననిం’ అనే కవితను 

రాయడిం జ్రిగిింది. ఆ కవిత యొకో  అరిిం కూడా మానవ్యళికి చెటి్ట 

అవసరిం గూరిచ  తెలపడమే (స్తరా  – అక్షరిం, 01/08/2011).  

 ‘కొింతమింది’ అింటూ సౌభాగా  ఈ కిింది కవితను రాశారు.  

   స్హజ్మైన మనుషుల గురిెంచి 

   సాధ్యర్ణమైన జ్నెం గురిెంచి  

   విెంతగా చెపుప కోడాన్నకి విశ్లష్టలేమి ఉెండవ్వ 

   వాట్టన్న ముకక లు చేసాత రు 

   పర్వశాన్ని  పకక కు తోసేసాత రు 

   త్రపేమగా గులాబిన్నసేత ముళళ  వేపు చూసాత రు 

   నవ్వవ  వాళళ న్న చూస ఉపస్ెంహరిెంచుకుెంటుెంది 
   .............................................................. 

   అెందరికి లాగే వాళళ కూ వయస పెరుగుతుెంది 

   వయసతో ాటు పెర్రన్నదేదో వాళళ న్న 

ఒడిసపటిుకొన్న ఉెంటుెంది 

   వాళ్ళళ  అనుర్కుతలే అభిశపుత లు 

   త్రపిదాన్ని  పటిుకుెంటారు 

   అన్ని ెంట్టన్న కోలోప తారు           (సూరా్  – అక్షర్ెం, 

26/09/2011) 

సౌభాగా  అని  కలిం ేరుతో విజ్య్కుమార్ సమాజ్ింలో ఉిండే మనుషుల 

గురిించి ఈ కవిత రాశారు. సమాజ్ింలో ఉిండే కొింతమింది మనుషులు 

వన్ననైనా భూతదుింలో చూసి్త ఉింటారు. ప్రపతి దాన్నకి అనుమానిం. ప్రపతి 

విషయింపై చరోచ పచరచ లు. ప్రపతిదాన్నన్న పట్ట ిపట్ట ిచూసిుింటారు. చివరకు 
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వన్నన్న ెలువలేరు. అని్న ింట్టన్న క్కలోు తారు అింటూ కవి పై కవితలో 

తెల్చయజేశారు.  

 ‘వలుతురు పక్షులు’ అింటూ అవన్నగడ ిస్తరా ప్రపకాష్ కవితను రాశారు.  

   కళ్ళల  చీకట్ట కుదుళళ లోెంచి 

   నక్షత్రతాలు వకిక రిసతనిా యి 

   ఊహల స్ర్స్వ జ్లాలలో 

   మానవ కలహెంస్ ఈదులాడుతోెంది 

   ఏవో అవా కాతనుభూతులను న్నమరేసకుెంట్ల 

   నాలో జ్ఞస్తబదెంగా ఉెండిపోయిన స్మ ృి భృెంగాలు 

   రెకుక లు విపుప కొన్న ఎగరిపోతునాి యి 

   వాెంఛల పూరెమమ లోకి 

   నారీశా మధువ్వను తాగుతూ 

   జీవన ఎడారిలో ఆశా మరీచికల వెంట్ నేను  
   ......................................................... 

   .............................................................. 

   జీవితెం రెకక లు తెగన పక్షిలా విలవిల పోతుెంది 

   ఏ శిశిర్మూ రాలేచ సన ఈ చీకట్ట వృక్ష్యలపై 

   ఎపప ట్టకనా వలుతురు పక్షులు వాలకపోవని  

   న్నరీక్షణతో ఊప్తరి ఉలిప్త కటకిు వేలాడుతూ  

(సూరా్  – అక్షర్ెం, 26/09/2011) 

జీవితింలో ఎపు ట్టకైనా మన్నషి ఆశావ్యద దృకు థింలో ఉిండాల్చ. ఏ శిశిరమ్య 

రాలేచ సిన ఈ చీకట్ట వృక్ష్యలపై ఎపు ట్టకైనా వలుతురు పక్షులు వ్యలకపోవ్య 

అని  న్నరీక్షణతో మానవ జీవితిం కొనసాగాల్చ. ప్రపతి జీవికి కరిలు అని వి 

చాలా సహజ్ిం. కరిలు వచిచ నప్పు డు కుింగిపోకుిండా, సుఖాలు 

వచిచ నప్పు డు విప్రరవీగకుిండా అని్న ింట్టనీ ఒకేలా తీసుకొన్న ముింుకు 

సాగిపోవడమే జీవితిం అని ది కవి ఉవుశిం, ఈ కవిత ఉవుశిం కూడా.  

*** 
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అధ్యా యెం – 3 

సూర్ా  దినపత్రిక సాహితా  దృకప థెం – విశ్ల లషణ 

3.1. అక్షర్ెం – నేపథా ెం: 

o భావ్యలు వ్యట్ింతట్వే రావు. “అభిప్రాయాల సే రపిం మన్నషి 

అసితేిా న్నకి సింబింధించిన సతా ిం దాే రా న్నర ణయమవుతూ 

ఉింట్టింది” అింటారు మార్ో ు . న్నజ్ిం అనేది ప్రపజ్లబ నుించి 

వసిుింది.  ప్రపజ్ల దగరాికి భావ్యలను తీసుకెళ్ు డిం కాు – ప్రపజా 

హృదయాల దగరాగా వళాు ల్చ. వ్యళ్ళల అింగ్లకరిసే ి వ్యళ్ల 

భావ్యలకనుగుణింగా సరియైన సు షమిైన అభివా కిని్నవ్యే ల్చ.  

o సరిగాా అవ లక్షా ింతో వల్చసిింది స్తరా  దినపప్రతిక. ‘స్తరా ’లో 

సాహితా  సాింసో ృతిక వేదిక ‘అక్షరిం’. ఇది లక్షా సాధనకై పరుగులు 

తీసిుని  ‘అక్షర’ రథాన్నకి పూనచ బడి హవా ములు (అశే ములు), 

రథసారథి హవా వ్యహన వడి సామానులు కావడిం మరో విశిరిింశిం.  

o సాహితా ిం సమాజ్ప్ప ఉపరితల న్నరామ ణిం కాు. సమాజ్ మ్యలాలతో 

దృఢింగా పెనవేసుకొని  వ్యసవి సింఘట్నలకు ‘అక్షర’ రపిం. 

అట్టవి ‘స్తరా ’లో ఈ ‘అక్షరిం’.  

3.2. సూర్ా  దినపత్రికలోన్న సాహితా  వాా సాలు – విశ్ల లషణ: 

3.2.1. ఎెం.బి.డి. శాా మల: 

 సమాజ్ింలో స్త్సీవి్యద నేపథా ింలో స్త్సీ ిఅసితేి ిం క్కసిం అక్షరింలో తమ 

గొింతును విన్నపిించిింది ఎిం.బి.డి. శాా మల.  

 ‘రమన్నజ్మ్ (Feminism) అనే మాట్కు సమానారకిింగా తెలుగులో 

వ్యడుకలోకి వచిచ న మాట్ ‘స్త్సీ’ివ్యదిం. మానవ సమాజ్ింలోన్న సగ భాగమైన 

స్త్సీలిు లైింగిక వివక్ష కారణింగా అణచివేతకు గురి అవుతూ, ప్పరుషుల కింటే 

తకుో వ సాింఘిక ్సితిిలో ఉిండటాని్న  ప్రపశిి సి్త స్త్సీ ి విముకిని్న కాింక్షిసి్త, 

సమాజ్ింలో ఎన్ని  కటి్టబా్ట్లకు ల్గింగి ప్పరుషుడి చేతిలో కీలుబొమమ గా కాలిం 

గడుప్పతూ సింప్రపదాయాల ేరుతో వించిింపబడిన స్త్సీలిు తమ 

సమసా లను ఏకరవుపెడుతూ తమ అసితేిా ని్న  న్నలుప్పక్కవడాన్నకి చేయు 

సాహితా  ప్రపయతి మే స్త్సీవి్యద సాహితా ిం. ఈ అసితేి  పోరాట్ింలో 

పితృసేా మా  వా వసనిు ఉతికి ఆర్చసిన వైనిం డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల తన 

వా్య సాల దాే రా ాఠకుల కళ్ు కు కట్టిింది. ఇవి ాఠకుల కళ్ు నే కాు 

హృదయాలను కూడా కట్టపిడేశాయనడిం  సతా దూరిం కాు. అయత్య ఇది 
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సమానతేా న్నకై ఉబలాట్మే కాన్న, ఆధపతాా న్నకై ఆరాట్ిం కాదన్న మనిం 

ప్రగహిించవచుచ .  

 ‘అసితేి ిం క్కసిం ఆగన్న ధకాో రిం’ అనే ీరికితో స్తరా  ‘అక్షరిం’లో 21 

మారిచ  2011 (స్మవ్యరిం)న ప్రపచురిింపబడ ి డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మలగారి 

వా్య సింలో ఆదికాలిం నుించి స్త్సీని్న ఒక వైప్ప మాతృమ్యరిగిా, ఇింట్టకి 

దీపింగా, తాా గీల్చగా పరిగణిసి్తనే మరో వైప్ప బాన్నసగా, వా కితేి ిం, 

సేే చఛ లేన్నదాన్నగా మొతిిం మీద పరాధీనగా చూశారన్న వ్యపోయింది. 

వేదకాలింలో ‘గారి’ా, ‘మైప్రత్యయ’ వింట్ట విదూషీమణులను గూరిచ  

ప్రపసిుతిించిింది. ప్రాచీన భారతీయ వా వస ి స్త్సీకిి ప్పరుషున్నతో సమాన 

హోదాతో ాట్ట అఖిండ గౌరవ్యని్న చిచ  అతుా ని త ్సిానింలో న్నలబట్టిింది. 

ప్రపపించ వ్యఙ్మ యాన్నకే మ్యలమైన ఋగేే ద ఋకుో లను రచిించిన వ్యరిలో 

వ్యట, రాకా, ఆరిచ షమ తి, సినీవ్యల్చ వింట్ట ఋషికలునిా రు. వేదకాలింలో వైదా  

విదా ను బోధించడాన్నకి స్త్సీలిుిండేవ్యరు. వృతి ివిదా లను నేరుచ కునేవ్యరు. 

యజ్ఞయాగాది ప్రకతువులను న్నరే రిిించేవ్యరు. యుక ి వయసుు లో నచిచ న 

వరుణిణ పెళిు  చేసుకునే సేే చఛ  ఉిండేది. గృహిణిగా ఉదాతమిైన 

గౌరవ్యభిమానాలు పింవవ్యరు. ‘గోణికావవి’ అనే కా మీ ర వశప్ప యోగినీమణి 

పతింజ్ల్చన్న యోగ భాషా కారున్నగా తీరిచ దిదిుింది. గౌతమున్న కనిా  ముింు 

‘సుబాల’ అనే ఆమె నాా యశాస్త్స ి ప్రపవీణిగా ఖాా తి నిందిింది. మహా ్జాఞన్నగా 

ేర్కింది, జ్నకున్న సభలో సతాో రాలింుకుింది. ‘సులభ’, ‘గారి’ా, ‘మైప్రత్యయ’ 

ఉభయ భారతులు వేదాింత తతే వ్యదినులుగా కీరినిిందినవ్యరు. ఇదింతా 

గతింలో గతిం కావడిం శోచనీయిం.  

 సమ ృతుల కాలిం నాట్టకి మత విశేా సాలు ప్రపబల్చ స్త్సీ ిఉని త ్సిానిం 

తగిిాంచబడిింది. ప్పరాణ గాథలు, ధరమ శాస్త్సిాలు, నీతి స్తప్రతాలు 

సృషిిించబడి ప్పని మానరకిం నుిండి తపిు ించేవ్యడు ప్పప్రతుడు అన్న, 

ప్పప్రతులు లేన్న వ్యరికి సదతాులు ప్రాపిిించవన్న చెప్పు కొచాచ రు. మనుసమ ృతిలో 

స్త్సీకిి ురాుణాలు పోవన్న, చించల సే భావులన్న, వించకులన్న, స్త్సీ ి బ్బదిధ 

ప్రపళ్యాింతకమనీ అింుకే మగాడి చాట్టనే ఉిండాలన్న న్నర్చ ుశిింపబడిింది. 

అనగా మనుధరమ  శాస్త్స ి కాలాన్నకి స్త్సీని్న దారుణింగా అణచివేయడిం 

జ్రిగిింది. దీన్నన్న ఎింత మాప్రతిం నేట్ట స్త్సీ ిసహిించరాదన్న తమ తిరసాో రాని్న  

తెల్చయజేసిుని  ఎింతో మింది స్త్సీవి్యద రచయప్రతుల మరియు కవయప్రతుల 

కింఠసే రాలకు ఈ వా్య సింలో ్సిానాని్న  కల్చు సి్త తనదైన ధకాో ర సే రాని్న  

విన్నపిించడిం దాే రా డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల ‘అసితేి ిం క్కసిం ఆగన్న 

ధకాో రిం’ అనే ీరికికు అసలైన అరిాని్న  దాన్న వనుక గల అింతరారిాని్న  

చెపు కనే చెపిు ింది.  
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 ాశాచ తా  సాహితా  ప్రపభావింతో ఆధున్నక తెలుగు సాహితా  పరిధ 

విసృితమయింది. వసిు శిలు  భావ్యలోల  ఎన్ని  కొతదినాలు చోట్ట 

చేసుకునాి య. అనేక అసితేి  ఉదా మాలు ప్పటి్టకొచాచ య. ముింుగా 

స్త్సీవి్యదిం తరువ్యత దళిత, మైనారిటీ, బహుజ్న, ప్రాింతీయవ్యదాలు 

ప్పటి్టకొచాచ య. వీట్ని్న ింట్టకీ ాశాచ తా  సాహితా మే ప్పనాది అన్న 

చెప్పు క్కవచుచ నేమో గాన్న స్త్సీవి్యదిం పూరిగిా ాశాచ తా  వశాలనుిండి 

దిగుమతి చేసుకుని ది కాు. 1950–60లనుించి నేట్టవరకూ స్త్సీలి ఆలోచనా 

ధోరణి మన వశింలోన్న స్త్సీలి ుసితిికి వా తిర్చకింగా తలతి ిబలిం ప్పింజుకొన్న 

1980 దశకిం ప్రపథమారిాన్నకి ఉదా మరపిం దాల్చచ ింది.  

 ‘వా కి ి జీవితిం సేే చఛ , సామాజిక సింబింధాలతో సాేక్షమైన 

అింశింగా ఉింట్టింది’ అన్న అసితేి వ్యద పితామహుడు జీన్ ల్ సార్ ి

మాట్లను ఉట్ింకిసి్త ‘పితారక్షతి కౌమార్చ | భరిారక్షతి యౌవనే | ప్పప్రతో 

రక్షతి వ్యరకాిే  |న స్త్సీ ిసేా తింప్రతా  మరహతి’ అన్న త్యల్చచ  చెపు డింతో హకుో ల 

సింగతి అట్టించి కనీసిం స్త్సీని్న ఒక వా ్కిగిా కూడా పితృసేా మా  సమాజ్ిం 

గురిిించడిం లేదన్న ప్రపసుు టీకరిించిింది.  స్త్సీని్న భోగ వసిువుగా, ఆసిగిా, ఆట్ 

వసిువుగా భావిించే ప్పరురధకా  ప్రపపించాని్న  ఖిండిించిింది. 

బహుభారా తే ిం, అవిదా , బాలా వివ్యహాలు, వితింతు ప్పనరిే వ్యహ 

న్నరమ లనిం, సతీసహగమనిం – ఇలా స్త్సీ ి అణచివేత 

బహుముఖీయమైనదన్న చెబ్బతూ; ఈ ఛిందస భావ్యలకు వా తిర్చకింగా 

ఉదా మించి స్త్సీ ి అభా్య ని తికి కృషి చేసిన ‘ఈశే ర’చింప్రద విదాా సాగర్, 

వీర్చశల్చింగిం వింట్ట వ్యరికి స్త్సీ ి జాతి మొతిిం రుణపడిిందన్న శాా మల ఈ 

వా్య సిం దాే రా కృతజ్ఞతలు తెల్చయజేసిుింది.  

 మోసేవ్యరికి తెలుసిుింది కావిడి బరువు అని టి్టగా, ప్రపసవ వేదన 

అనుభవిించే వ్యరికే తెలుసిుింది ఆ బాధలేమటో. “ఒకసారి ప్రపసవ వేదన 

అనుభవిించడిం కింటె పదిసారుల యుదధ రింగాన్నకి వళిల రావడిం సులభిం” 

అింట్టింది ఒక స్త్సీవి్యద రచయప్రతి. ఎవరో వచిచ  తమ సమసా లకు 

గొింతెతిుతారనే ఆశను వదల్చ, తమ గొింతును సవరిించుకొన్న గళ్మెతిారు 

ఎిందరో స్త్సీవి్యద రచయప్రతులు, కవయప్రతులు. వ్యరి రచనలోల  ఆవేదన, 

ఆస్త్ర ుత సమాళ్ు లో ప్రపవహిసిునిా య. అట్ట ి వ్యట్టలో రింగనాయకమమ  

‘జానకి విముకి’ి వింట్ట రచనలు ఎింతగాన్న ప్రపభావితిం చేశాయ. 1990లో 

వచిచ న ‘గురిచూసి ాడే ాట్’, 1993లో వచిచ న ‘నీల్చమేఘాలు’ కవితా 

సింప్పట్ింతో ాట్ట, వసింత కనాి భిరన రాసిన ‘స్త్సీగిా రాయడమింటే’, ఓలాా 

రాసిన ‘సింకెళ్ళు  తెగుతుని  సింగ్లతిం’ అనే వా్య సాలు స్త్సీవి్యద దృకు థాని్న , 

సిదాధ ింత పరిధన్న విసృితపరిచాయ. 1973లోనే ఓలాా ‘ప్రపతి స్త్సీ ిఒక న్నరమ ల 
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కావ్యల్చ’ అని  కవితలో “అిందమైన ద్యపిడికి/పవిప్రతమైన హిింసకి/నాా యమై 

దాసాా న్నకి/ బలయపోయన నేను/భారతస్త్సీని్న!” అింటూ వ్యపోయారు. 

ప్రాకృతికింగా స్త్సీ ి ప్పరుషులు సమానులే. కానీ, నేడు విభజిించి ాల్చించే 

సింసో ృతిన్న గూరిచ  వివరిసి్త సావిప్రతి ‘బిందిపోట్టల’ కవితలో ‘పెళిు ’ 

‘మొగుడు’ అనే పదాలకు స్త్సీలిు కొత ి అరిాలను ఎలా కల్చు ించుక్కవలసి 

వచిచ ింద్య సు షమివుతుింది.  

   “ాఠెం ఒపప జపప కపోతే పెళళ  చేసాత నన్న 

   పెంతులు గార్ని పుప డే భయెం వేసెంది 

   ఆఫీసలో నా స్గుడునిా డు! 

   అవస్ర్మునిా  సెలవివవ డన్న 

   అని యా  అని పుప డే 

   అనుమానెం వేసెంది 

   పెళళ ెంట్ట పెదద శిక్షన్న 

   స్గుడెంట్ట సేవ చఛ  భక్షకుడన్న 

   మేెం ాలిచిచ  పెెంచిన జ్నెంలో స్రమే 

   మమమ లిి  విభజిెంచి ాలిసోత ెందన్న?” 

 పెళిలలో అరుింధతి నక్షప్రతిం చూపిసి్త ఆకాశింలో సగిం చూపి, 

అవకాశాలలో సగిం ఇవే కుిండా మోసిం చేసిునిా రన్న మొకో ాట్ట సుమతి 

‘మప్రత వైరుధా ిం’ అనే కవితను ఆధారింగా చేసుకొన్న వా్య సకర ిఈ వా్య సింలో 

ప్రపశిి ించారు.  కవితే ింలోనే గాక కథా సాహితా ింలోనూ స్త్సీలిు విసృిత 

కానాే ్్పై అనేక ాప్రతలు చిప్రతిించారు. బిండారు అచచ మాింబ మొదలైన 

స్త్సీ ిచైతనా  కథాసాహితా ిం – స్త్సీవి్యద కవితోదా మిం వరకూ స్త్సీ ిఅసితేిా ని్న  

వలువరిించే కథనింలో, ఆలోచనాతమ క ప్రపవ్యహ గతిలో వచిచ న మారుు లను 

వివరిించిింది. చలిం, భమడిాట్ట వింట్టవ్యరు స్త్సీ ిఅసితేి ిం గూరిచ  ఎన్ని  

కథలు రచిించారన్న; ముఖా ింగా చలిం స్త్సీ ి హృదయాని్న  అరిిం 

చేసుకునిా డన్న, స్త్సీకిి న్నజ్మైన సేే చఛ  అింటే ఆమె క్కరుకునే విధింగా 

జీవిించడమేనన్న, ఆమెను కుల, మత కటి్టబాట్ల మధా  పింజ్రింలో 

బింధించడిం సరికాదన్న, లైింగిక సేే చఛ ను సైతిం ఆమెకు అిందివ్యే లన్న, 

అసలు సేే చఛ  ఒకరు ఇసే ివచేచ ది కాదన్న, అది ఎవరో పెట్టని భిక్ష కాదన్న 

చలిం తన రచనల దాే రా న్నజ్మైన స్త్సీ ి సేే చఛ  ఆకాింక్షిగా 

మగిల్చపోయిందన్న ఎిం.బి.డి. శాా మల తన వా్య సింలో తెల్చయజేసిింది.  

 ఇవ్యల్చ ి స్త్సీ ిఅసితేి వ్యద రచయప్రతులు, కవయప్రతులు తమను తాము 

వా కిిం చేసుకుింటూ, తమకు జ్రగాల్చు న నాా యింక్కసిం తమ వ్యణిన్న 

విన్నపిసిునిా రు. భయపెటేవిి సమాజ్ పరిసితిులూ, సమాజ్మ్య మాప్రతమే 
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కాదన్న, తమ మనసులో తరతరాలుగా ేరుకుని  భయ సింవహాలూ, 

ఆలోచనలేనన్న తెలుసుకుింటూ తమదైన మారిాంలో ప్రపయాణిించడాన్నకి 

తమకుని  హకుో ను న్న్ర ుే ిందే ింగా వా కిిం చేసిునిా రు అింటూ స్త్సీకిి 

మానసిక ధైరాా ని్న  నూరిపోసినటి్టగా ఉింది శాా మల గారి వా్య సిం.  

‘ఇదదరు పురుషుల జెండర్ జెండా’ అనే ీరికితో డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల 

‘అక్షరిం’ లో ఏప్రపిల్ 4, 2011 (స్మవ్యరిం) నాడు ఒక వా్య సాని్న  

ప్రపచురిించారు. ఇింులో ఇదురు ప్పరుషులు స్త్సీ ివిదా కు ప్రాధానా తన్నచిచ , 

ఆరికి సేా తింత్రాా న్నకి బాట్లు వేయుట్కు బాల్చకా ాఠశాలలు పెట్ట,ి 

వితింతు వివ్యహాలు చేసి స్త్సీకిి చేయూతన్నచిచ న వ్యర్కకరు. ఎవర 

ఆలోచిించన్న విధింగా స్త్సీ ి హృదయాన్నకి, దాన్న సు ిందనలకు 

ప్రాధానా తన్నచిచ  స్త్సీలి తరప్పన ప్రపపించింతో వ్యదిించి అనేక రచనలతో స్త్సీ ి

హృదయాన్నకి అదుిం పట్టని వ్యరిింకొకరు. ఒకరు ఆనాట్ట సింఘ సింసో ర ి

వీర్చశల్చింగిం పింతులు. మర్కకరు స్త్సీ ి జ్నాభా్య దయవ్యది గుడిాట్ట 

వింకటాచలిం. వీరిదుర స్త్సీలికు చేసిన సేవను ేరో్క ింటూ శాా మల 

ఈనాట్ట స్త్సీ ిపరిసితిిన్న, స్త్సీ ిసేే చఛ నీ గూరిచ  ఈ వా్య సిం దాే రా ాఠకులను 

ఆలోచిింపజేసిింది.  

  ‘దీవీెం వాచమ జ్నయెంత  

  దేవాసాత ెం విశవ ర్ాెం పశవో వదెంి’ 

ఋగేే దింలో 8వ మిండలింలోన్న ఋకుో  ఇది. వవతలింతా కలసి 

వ్యప్రగూపమైన వవి (సరసే తి)న్న సృషిిించుకునిా రన్న ఈ ఋకుో కు అరిిం. 

విదా కు చిహి మైన వవత స్త్సీ ిఅయనా మొని  మొని ట్టదాకా స్త్సీకిి విదా  

అిందన్న ప్రదాక్ష కావడిం ఎింత విడిూరిం! అన్న శాా మల ప్రపశిి సిుింది.  

 ధూరటా్ట కాళ్హసీశిే ర శతకింలో ‘రాజుల్ మతిులు వ్యరి సేవ| నరక 

ప్రాయింబ్బ వ్యరిచుచ  నింభోజాక్ష చతురింతయాన తరుణీ భూరులాతమ  

వా ధాబ్బ| జ్ింబ్బలు’ అింటాడు! రాజుల్చచేచ  పలలకులు, ఆడు గుప్రరాలు, 

అలింకార వసిువులతో ాట్ట స్త్సీలిు (అింభోజాక్షులు) కూడా దాన 

వసిువులవడిం ఎింత ురామ రిాం? అన్న ప్రపశిి సిుింది వా్య సకర.ి జాతీయ, 

అింతరాాతీయ సింసలిు; కేింప్రద రాస్త్ష ి ప్రపభ్యతాే లు స్త్సీలి సాధకారతను 

గూరిచ  ఘోషిసిునిా య. శాసనాలు చేశారు. అయనా స్త్సీలి వరకటి్ ప్ప 

చావులు, అతాా చారాలకు గురవుతుిండడాని్న  ఈమె ఈ వా్య సిం దాే రా 

ాఠకులను ప్రపశిి సిునిా రు. తల్చలదింప్రడులు మగపిలలలతో సమానింగా 

ఆడపిలలలను ఉని త విదా కు పింప్పతునాి రా? ఎవరి ఆరికి ్సిరితేా న్నకి 

ప్రాధానా తన్నసిునిా రన్న? ప్రపశిి సి్త నేట్ట సమాజ్ింలో తల్చలదింప్రడుల 

ఆలోచనా విధానింలో మారుు  రావ్యలన్న వా్య సకర ి క్కరుకుింట్టింది. స్త్సీ ి
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అింగాింగ వర ణనలను గొపు గా చిప్రతిించిన ప్రపబింధ కాలప్ప కవులు స్త్సీకిి ఒక 

హృదయిం ఉని దనే విషయాని్న  మరిచ పోయనారు. ‘స్త్సీకిి శరీరిం ఉింది, 

దాన్నకి వ్యా యామిం ఇవ్యే ల్చ. స్త్సీకిి మెదడు ఉింది, దాన్నకి ్జాఞ నిం ఇవ్యే ల్చ. 

ఆమెకు హృదయిం ఉింది దాన్నకి అనుభవిం ఇవ్యే ల్చ’ అని  చలిం 

మాట్లను గురిుచేసే ి స్త్సీని్న వింట్టలులకే పరిమతిం చేసిన పితృసేా మా  

వా వసపిై ధే జ్మెతిని వైనాని్న  ఈ వా్య సింలో గమన్నించవచుచ .  

 కింుకూరి గాన్న, గురజాడగాన్న ఆచారాలు, కటి్టబాట్ల ముసుగులో స్త్సీ ి

జీవితాలను హిింసకు గురిచేయడాని్న  అధక్షేపిించారు. ఆవేదనతో రచనలు 

చేశారు. కాన్న స్త్సీ ిపరిపూరణ సేే చఛ పట్ల, మహిళా చైతనా ప్ప సాధకారత పట్ల 

సీరియ్్గా ఆలోచిించలేకపోయారు అింటూ అింుకు ఆనాట్ట సాింఘిక 

పరిసితిులే కారణిం అన్న వా్య సింలో చెాు రు. కింుకూరిది స్త్సీలి 

విషయింలో ఒక రకమైన బాట్ అయత్య చలింది మరో మారిాం. చలిం స్త్సీలి 

విషయింలో లోతుగా ఆలోచిించి, అధా యనిం చేసి స్త్సీలిు ఎని్న  విధాలుగా 

అణచివేతకు గురవుతునాి రో – మానసిక హిింసకు బలవుతునాి రో తన 

రచనల దాే రా లోకాన్నకి తెల్చయజేశాడు. అింత్య కాకుిండా సాింసో ృతికింగా 

స్త్సీలి అణచివేతను బహిరతాిం చేసి్తనే – వ్యరి మనసుు  ఎింత క్కమలమో, 

ఎలాింట్ట సేే చఛ ను వ్యరికి అిందిించాలో, స్త్సీలి మన్నగతాలేమటో అదుిం 

పడుతూ స్త్సీ ి చైతనా ిం ప్రపధాన భూమకగా రచనలు చేశాడు. కింుకూరి 

అనిె ిం ప్పనిె ిం ఎరుగన్న బాల్చకలను ఆడుకునే వయసుు లో ‘పెదుయా ’ 

లాింట్ట పెళిు  కొడుకులకిచిచ  పెళిల చేయడాని్న  ‘ప్రబహమ  వివ్యహిం’ అనే 

ప్రపహసనింతో ుయా బటిాడు. ఇది న్నజాన్నకి ప్రపహసనమే అయనా ఇలాింట్ట 

పరిసితిులు ఒకో  తెలుగు రాస్త్షిింలోనే కాు. వశమింతటా ఇవ పరిసితిి. 

కింుకూరి తన సాహితా ింతో మేధావులను ఆలోచిింపజేయడమే కాు, స్త్సీలి 

దయనీయ పరిసితిికి అవిదా యే కారణమన్న గురరిిగి బాల్చకల కొరకు 

ాఠశాలలు న్నరిమ సిుని ప్పు డు రా్ళ్ ల దెబబ లు తిని  సిందరాా లను ఈ 

వా్య సిం దాే రా ాఠకులకు శాా మల తెల్చయజేసిునిా రు. వశింలో మెకాలే 

ప్రపవేశ పె్ట్టని ఆింగ ల విదాా  ప్రపభావింతో ‘జానకమమ ’ లాింట్టవ్యరు 

సేా తింత్రాా నింతరిం స్త్సీలిలో విదాా వ్యా పికిి జ్రిపిన కృషిన్న 

గురిుచేసిునిా రు శాా మల. పూరే ిం నుిండి ప్పరుషున్న ఇచాఛ నుసారమే 

స్త్సీలిు వస్త్సధిారణ, వేషధారణ మొదలగునవి కొనసాగిించబడుతునాి యన్న, 

కనీసిం అలింకరణలోనైనా ఆడదాన్నకి సేే చఛ లేవ... ఇింకెకో డ స్త్సీ ి

సేా తింప్రతా ిం, ఇింకెకో డి స్త్సీ ి ప్పరుష సమానతే ిం అన్న ప్రపశిా స్త్సిాలను 

ాఠకుల గుిండెలకు గురి పెట్టిింది. కవీశే రులు కావలసినవ్యరు, సింగ్లత 

విదాే ింసులు కాగలవ్యరు ప్పరురధపతా  సమాజ్ింలో వింట్టలేల ప్రపపించింగా 
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వింట్ ాప్రతలే సింగ్లత వ్యయదాా లుగా తయారు చేయబడి, చివరికి ఆ 

ాప్రతలపై కూడా తమ ేరు లేదన్న బోరున తల బాుకుని  వైనాని్న  

వా ింగా ింగా చమతో రిించారు శాా మల.  

 రాజ్కీయాలలో స్త్సీకిి సముచిత ్సిానిం కల్చు ించాలన్న 33% క్కటాతో 

సీట్లను కేటాయించి, ెల్చచిన తరువ్యత ్సిాన్నక సింసలిోల  ఆమె భరని్న, తింప్రో 

పరోక్షకింగా అధకారిం చెలాయించడిం జ్గమెరిగిన సతా ిం. ప్రపపించీకరణ 

నేపథా ింలో స్త్సీలిు వా్య ార ప్రపకట్నల సరుకుల వైనాని్న  శాా మల 

ప్రపసిుతిించారు.  

 ఇలా స్త్సీని్న ఆట్ వసిువుగా, అింగటోల  సరుకుగా, రాజ్కీయ చదరింగింలో 

ావుగా, వింట్టింటోల  పన్నమన్నషిగా, ఇింట్టకి బాన్నసగా, చువుకు దూరింగా, 

బాలా  వివ్యహాలు, వితింతు ప్పనరిే వ్యహ న్నరమ లనిం లాింట్ట సాింఘిక 

ురాచారాల మతిులో అసలు ఆమెకు మనసొకట్టిందన్న మరిచిన 

పితృసేా మా  వా వసలిో స్త్సీ ి అభా్య ని తియే లక్షా ింగా కింకణబుధలైన 

మహనీయులు ఇదురు. ఒకరు స్త్సీలి విదా కు, ఆరికి సేా తింత్రాా న్నకి బాట్లు 

వేసే,ి స్త్సీ ి హృదయ సు ిందనలకు ప్రపతిసు ిందిించినది మర్కకరు. వ్యరు 

ఇదురు కాు ఒకో ర్చ ఎింుకింటే వ్యరి ఎజెిండా ఒకో టే వ్యరు స్త్సీలి దృషిలిో 

మహనీయులు కాు. మహాశకి.ి ఆ మహాశకి ిేర్చ కింుకూరి చలిం.  

 ‘సేే చఛ ’ను వ్యింఛిించే వ్యర్చవరైనా ఇతరుల బాన్నసతేా ని్న  

సమరిిించరు. స్త్సీ ిప్పరుష సమానతేా ని్న  భావకవులు కాింక్షిించారు. అమల్చన 

శృింగారాన్నకి పెదు పీట్ వేయడిం దాే రా స్త్సీని్న ప్రపణయ వవతగా 

ఆరాధించడిం గూడా కనబడుతుింది. ఈ నేపథా ింలో కృషణశాస్త్సి ి

దృకు థింలో ‘కృషణపక్షింలో స్త్సీ ివలుగు పక్షిం’ (అక్షరిం, మే 2, 2011) అనే 

వా్య సింలో ఎిం.బి.డి. శాా మల స్త్సీ ి మ్యరిని్న పరిీల్చించిింది. కృషణశాస్త్సి ి

మాట్లోల  చూసే ి (‘ఊరే శి’ ప్రపసింగ వా్య సిం... కృషణశాస్త్సి ి వా్య సావళి – 2, 

ప్పట్:59) ఒక ఆింప్రధకవి కృషణపక్షింలో ప్రపవ్యసియై తిరిగి తిరిగి, కింట్పడ ిప్రపతి 

లావణాా ని్న  కదిపి కదిపి, లోకింలో తనకు నచిచ న సౌిందరా ిం లేదన్న, తనుి  

ప్రేమించి, తాను ప్రేమించే ప్రేయసి లేదన్న, కృింగిపోయ ‘నాకు గాులు 

లేవు నాకు షసుు లు లేవు’ అన్న నరకింలోకి వచాచ క, తపసుు  పూరి ిఅయ 

శాింతచితిుడై తానే ప్రేయసిన్న సృషిిించుకునిా డట్! ప్రపవ్యసి అయనవ్యడు 

కృషణశాస్త్సి ిసృషిిించుకుని  ప్రేయసి ‘ఊరే శి’. ఈ ఊరే శి వవ వేశా  అయన 

ఊరే శి కాు. ఎని డెని ో కింట్ స్కిన ప్రపతి సౌిందరా  ఖిండాని్న , 

ఎప్పడెప్పో పలకరిించిన ప్రపతి ప్రేమ శకలాని్న , ఎకో డెకో డిక్క పరిెతకిు 

వళిు  ఏరి ఏరి తెచుచ కొన్న న్నరిమ ించుకుని  అపూరే  సౌిందరా రాశి! 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

 కృషణశాస్త్సి ి తన ప్రేయసికై ఆరాట్పడిాడు. ‘ఆకులో ఆకువై పూవులో 

పూవువై’ అన్న ప్రపకృతిలో తన ప్రపతి ప్రపయాణింలో ప్రేయసిన్న వతికాడు. ఆమె 

సే చఛ మైన ప్రేమను కాింక్షిించాడు. తనుి  కనుల న్నిండా న్నింప్పకొన్న కలలు 

కనిా డు. హృదయాసనాని్న  వేసి ఆరాధించాడు. ఆమెలోన్న సేే చాఛ  

ప్రపియతేా ని్న  మల్చన పరిచే అవకాశవ్యులను న్నిందిించాడు, న్నలదీశాడు. 

మోసమే ఎరుగన్న పూబాల తనుి  దరిచేరిన మధుాణిన్న మనసారా విింు 

చేసే,ి త్యనె న్నిండుకునాి క ముఖిం చాటేసిన తుమెమ దను న్నిందిించి... లోకాన 

ఇలాింట్ట అమాయకప్ప స్త్సీలిు ఎిందరో కదా? అింటూ స్త్సీ ి మనసతేిా ని్న  

సు ృశిించాడు, ్సిుతిమెతగిా స్త్సీని్న హెచచ రిించాడు.  

 అింతుః సౌిందరాా ని్న  అసలు పట్టిించుక్కకుిండా క్షణికమైన బాహా  

సౌిందరాా న్నకి అారమైన ప్రాధానా తన్నచిచ న ప్రాచీన సాహితా ింపై ఒక పెదు 

తిరుగుబాట్ట చేసిన భావకవితే ిం స్త్సీ ిహృదయాన్నకి, వా కితేిా న్నకి అమత 

గౌరవ్యని్న వే డిం ఆనిందకరమే అయనా... ‘ఆడది అబల’ అనే భావన 

నుిండి భావకవులు కూడా బయట్కు రాలేు. ఇనుప పింజ్రాల నుిండి స్త్సీ ి

వా కితేిా ని్న  విడుదల చేసినా, అిందమైన బల్చషమిైన పూల తీగల 

పింజ్రింలో స్త్సీని్న సగౌరవింగా కూరోచ బటిారన్నపిసిుింది! అయత్య తరువ్యత 

స్త్సీ ి సేే చాఛ  వ్యదాన్నకి బాట్లు వేసినది మాప్రతిం భావకవులేననేది 

న్నర ుే ిందే ింగా కాదనలేన్న సతా ిం! ఇింకొక వైప్ప స్త్సీలిోన్న మానవతేా ని్న , 

ప్రేమన్న, వ్యతు లాా ని్న , ఔదారాా ని్న  అనేక ారాి ే లలో తన నవలోల  

ప్రపతిబిింబిింపజేసిన ప్రపముఖ నవలా రచయత శరత్ చింప్రద 

ఛటోాధాా య. ఒకో  బింగాలీనే కాు... భారతీయ స్త్సీ ి హృదయాని్న  

అుా తింగా ఆవిషో రిించినవ్యడు శరత్. ఈయన ప్రపతి నవలలోను అవ్యా జ్ 

ప్రేమమ్యరి,ి అన్నరే చనీయ తాా గమ్యరి ి అయన స్త్సీ ి మహోని త 

హృదయిం ఆవిషో ృతమవుతూనే ఉింట్టింది. తెలుగులో బొిందలాట్ట 

శివరామకృషణ, శకుింతల వవిల అనువ్యదిం సరళ్ింగా చకో గా ఉింట్టింది. 

శరత్ నవలలో ాప్రతలనిీ  సామానా మైనవే! సమాజ్ింలో తిరుగుతూ, వ్యరితో 

కల్చసిమెల్చసి ఉింటూ తాను చూసిన జీవితాల బాధల గాథల్చి , మ్యరఖప్ప 

సాింప్రపదాయాల బారిన పడి బలై బలవింతప్ప ాతిప్రవతాా ని్న  కట్పిెట్టని 

న్నరాా గుా రాళ్ లన్న, శరీరింతో వైధవా్య ని్న  భరిసి్త హృదయింలో అింకురిించి 

తుించిన కొదిు ఇగురులత్య ి ప్రేమానుభూతిలో ఘరణి పడే స్త్సీలిను, సమాజ్ప్ప 

మేడిపిండు చిందాని్న  ఒకో్క చోట్ మెతగిా, ఒకో్క  చోట్ తీప్రవింగా, ఒకో్క  చోట్ 

కింట్నీరు పెట్టిించే విధింగా ఆస్త్ర ుింగా చెపు గల్చగాడు శరత్! అింుకే మన 

తెలుగు వశింలో స్త్సీవి్యదిగా ముప్రదపడ ి చలిం ‘నేను స్త్సీలికు 

వనుి ముకన్నచిచ  న్నలబడిత్య... శరత్ వ్యళ్లకు హృదయాని్న చిచ  
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బతికిించాడు!’ అన్న ప్రపశింసిించాడు. శరత్ నవలలోలన్న ాప్రతలేవి సమాజ్ించే 

అతుా ని తింగా గౌరవిించబడవిి కావు. సావిప్రతి, కిరణమ య, కమల, రాజ్ా లక్షిమ  

సభా  సమాజ్ించే పతితలుగా ముప్రద వేయబడవి్యర్చ.  వివ్యహిం, ాతిప్రవతా ిం, 

పవిప్రతత – ఇలాింట్ట కుహనా ముసుగులని్న ట్టపైనా పిడుగుాట్ట లాింట్టది 

అభయ ాప్రత. శరత్ స్త్సీ ిాప్రతలనిీ  పరిీల్చసే ిఅభయ తీసుకుని  లాింట్ట 

న్నర ణయిం సాధారణింగా ఏ ాప్రత తీసుక్కలేు. హృదయాని్న  అరిిం 

చేసుక్కకుిండా సమాజ్ిం చేసే బొమమ ల పెళిు ళ్ లతో ఎని్న  బతుకులు 

బలైపోతాయో అనేింుకు సజీవ తారాో ణిం కిరణమ య ాప్రత. శరత్ 

‘బడదీది’లో వితింతులైన బడదీది మాతృ హృదయిం అమాయకుడైన 

నర్చింప్రున్న ప్రేమసిుింది. అతన్న క్షేమిం క్కసిం తలలడిల్చలపోయింది. అలాగే 

‘సరయు’లోన్న సరయు తల్చల ాప్రత భరనిదిల్చ ఆకరణిలో పడి వేర్కకరితో వళిల 

పోయ... తరేా త తన ‘సరయు’ ప్రేమక్కసిం తలలడిలేల ాప్రత. శరత్ 

సృషిిించిన ారు, వవదాసు ాప్రతలు, వ్యరి భగి  ప్రేమ భారతీయుల 

గుిండెలోల  చిరసిాయగా న్నల్చచి పోయింది.  

 శరత్ నవలలోల  స్త్సీలిు వ్యరి ఆింతరింగిక సింఘరణిలు, ప్పరుషుని్న  

నమమ  మోసపోయ మోడుగా మగిల్చన జీవితాలు, భర ిరింో పెళిు  చేసుకొన్న 

తిరిగి ఈమెను కూడా పింుట్కు ప్రపయతిి సే ి నేనేమైనా వేశా నా అన్న 

ప్రపతిఘట్ట్సి్త తనను ప్రేమగా చూచుకొనే వ్యడిన్న పెళిు  చేసుకొనే తెగిింప్ప, 

పెళిు  చేసుకొన్న మోసిం చేసి వళిు పోయన భరకిై వేచి చూసే అమాయకప్ప 

మనసతేి ిం ఇలా ఇవనీి  శరత్ సృజ్న చేసే ివలుగు చూసినవి కావు నాట్ట 

సమాజ్ింలో స్త్సీలి వ్యసవిిక గాథలు. శరత్ నవలలు సమాజాని్న  

ఆలోచిింపచేశాయ. సమాజ్ింలో సగమైన స్త్సీలి జీవితాలలో మారుు ను 

ఆకాింక్షిించాయ. తదాే రా హృదయ శూనా  సమాజ్ింలో స్త్సీలి అమృత 

హృదయాలను ఆవిషో రిించిన మానవతావ్యదిగా శరత్్ను న్నలబటిాయ.  

3.2.2. జూాక సభత్రద: 

తెలుగు కథ దళత మహిళావాదెం:  

 సమాజ్ింలో ఆధపతా  ధోరణులు ప్రపబల్చ ఏద్య ఒక వరిాం యొకో  ఉన్నకే 

ప్రపశిా రకిమైత్య కచిచ తింగా పీడనాన్నకి గురవుతుని  ఆ వరిాం ప్రపతిఘట్న 

చేయడిం సరే  సాధారణిం. అది ఉదా మ రాని్న  అింుక్కవడిం కూడా 

సహజ్మే. అలా సమాజ్ింలో అసితేిా న్నకై చేసే ఉదా మాలే అసితేి  

ఉదా మాలు. తెలుగు సాహితా ింలో స్త్సీవి్యదిం, దళితవ్యదిం, మైనారిటీవ్యదిం, 

ప్రాింతీయవ్యదిం మొదలైనవనిీ  ఆ విధింగా ప్ప్టి్టకువచిచ నవే. ప్రపతి 

వ్యదింలోను అింతరతాింగా ఘరణిలు మొగ ా తొడగడిం 

అన్నవ్యరా మైపోయింది. ఆ క్కవకు చెిందినవ స్త్సీవి్యదింలో దళిత 
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మహిళావ్యదిం కూడా. ఈ భావ్యని్న  ప్పరసో రిించుకొన్న జూాక సుభప్రద 

‘తెలుగు కథ – దళిత మహిళావ్యదిం’ అనే ీరికితో స్తరా  దినపప్రతిక 

‘అక్షరిం’లో 23/05/2011న ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 తెలుగు స్త్సీవి్యద సాహితా ిం ప్రపధానింగా క్కసిా, సీమ ఆధపతా  కులాల 

స్త్సీలినుించే వచిచ ింది. తమ కథలోల  జీవితాలకింటే ఎకోు వగా రమన్నసిు 

సిదాధ ింతాలనే ప్రపతిాదిించారు. స్త్సీలిింతా ఒకో టే అనే సిదాధ ింతిం చేసి 

తమ సమసా లే మొతిిం స్త్సీలిిందరి సమసా లుగా బ్బకాయించారు. దళిత 

మహిళ్ల కుల ద్యపిడిన్న, ప్రశమ ద్యపిడిన్న, హిింసన్న, ురాచారాల్చి , వ్యరి 

అనుభవ్యల్చి , సింసో ృతుల్చి  అణచి వేయడింలో ఆధపతా  మగవ్యళ్లనే 

అనుసరిించారు. ‘మాకు గోడలు లేవు’ అన్న ప్రపకట్టించుకుని  స్త్సీవి్యులు 

కుల గోడల్చి  కూలచ డింలో మౌనిం వహిించారు. కుల జెిండర్ అసితిాే లైన 

కులిం, ప్రశమ వ్యరి రచనలోల  కన్నపిించు. ఈ ురాచారాని్న  న్నతా ిం 

ప్రపశిి సిుని  ఉతు తి ికులాల స్త్సీలిను స్త్సీవి్యులు సీరియ్్గా చరచ  చేయక 

న్నరాకరిించుతూనే ఉనిా రు. దాన్నతో స్త్సీవి్యదిం పితృసేా మా  విముకిగిానే 

ఆగిపోయింది. సమాజ్ింలో అప్రగవరాణలకు అని్న  విధాలుగా సేవలిందిసి్త, 

ప్రశమద్యపిడికి గురవుతూ సమాజాన్నకి దూరింగా వల్చ వేయబడుతూ వివక్షకు 

గురవుతుని  దళిత మగవ్యరు బాన్నసలుగా ప్రబతికిత్య ఆ బాన్నసలకు 

బాన్నసలుగా దళిత స్త్సీలిు జీవిసిునిా రు. ఇట్ట ిపరిసితిులకు చల్చించిపోయన 

దళిత కథా రచయప్రతులు తమ కలాని్న  వ్యరికై కదిల్చించారు. నింబూరి 

పరిపూరణ ‘స్తు రి’ి కథ – ఇింట్టన్న, పిలలల బాధా తల్చి  పట్టిించుక్కకపోగా, తాగి 

తిందనాలాడుతూ కొట్ట ి తిటే ి భరనిు వదిల్చించుకునే భారా  ముిందడుగు 

గురిించి చెబ్బతుింది. స్త్సీ ిప్పరుషుల సమానతే ిం అని ది న్నట్టమాటే గాన్న 

న్నజ్ిం కాు అన్న లల్చతా పీట్ర్ తన ‘కరిగిన సే పి ిం’ కథలో చెాు రు. ఇింకా 

మామడి సతా వతి, సెింట్టనా సరోజిన్న, మానుకొిండ జా్య తి స్త్సీ ి ప్పరుషుల 

సమానతే ిం, కుట్టింబ బాధా తల మీద ప్పరుషుల న్నర లకా్ష్య ని్న  న్నలదీసే 

కథలు వరుసగా ‘తెర తొలగిింది’, ‘విింత పశువు’, ‘వలుగు ర్చఖలు’లో 

చిప్రతీకరిించారు. కిింది కులాలు నీచిం అనీ, ీలిం లేన్నళ్ళు  అనీ – గరే ింతో 

అవమాన్నించే ఒక ఆధపతా  కులామె తన బిడని్న ఆసుపప్రతికి 

తీసుకొసిుింది. ఆ బిడ ి చావు బతుకులోల  కొటి్ట మటిాడుతుింట్టింది. ‘ఒక 

రిక్ష్యవ్యడి రకిిం ఉింది ఎకిో ించమింటారా?’ అన్న అడుగుతుింది – ఆమె దగరా, 

ఆమె ఇింటోల  పన్న చేసి, ఛీతాో రాలకు గురై, చువుక్కన్న, డాకరిైన సమీర 

(దళిత స్త్సీ)ి ప్రపశిి ింసిుింది ెదాు డ కసి్తరి కథ ‘రకమిా నీవ కులిం’లో.  దళిత 

పిలలలే బాల కారిమ కులుగా మారడాని్న  ప్పట్ల హేమలత ‘నూతిలో కపు ’ కథలో 

ప్రపశిి సిుింది. కులాింతర వివ్యహాలు చేసుకుని  తరేా త కూడా దళిత 
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సింసో ృతిన్న, భాషన్న హేళ్న చేసిన సింఘట్నలను వా్య సక్ర ి ఇకో డ 

వివరిించిింది.   

 జాజుల గౌరి ‘మనిు  బ్బవే ’ కథా సింకలనిం మొతిిం దళిత కులాలోల  

అడుగడుగునా ఎురోు నే సింఘరణిలను, అవమానాల్చి , హేళ్లను 

ఆవిషో రిించారు. గోగు శాా మల ‘ఏనుగింత తింప్రడి కనిా  ఏకుల బ్బట్ిింత 

తల్చల నయిం’ కథలో బయట్ కూల్చ పనీ, ఇింట్ట పనీ, పిలలల సింరక్షణ, పోషణ 

అింతా దళిత తలులలే చూడాల్చు న బాధా తగా ఉింట్టింది. తింప్రడి కనిా  తలేల 

నయమన్న బాధా తా రహితులైన తింప్రడుల్చి  న్నలదీసిుింది. అతాా చారిం 

చేసే మగవ్యన్న రిండు కాళ్ల మధా లో తని్న  ారిపోయ వచేచ  దళిత 

అమామ య కథ ‘తాట్కి’లో చెాు రు. ఎిం. విన్నదిన్న ‘మరియ’ దళిత స్త్సీలిపై 

ఆధపతా  కులాలు లైింగిక అతాా చారాలు చేసినా అది తప్పు  కాదనే 

ఆధపతా  కులాల నీతి దళిత స్త్సీలిను ఎలా బల్చచేసిుింద్య చెేు  కథ.  

జూాక సుభప్రద – దళిత ఆడవ్యళ్ు కి, అదీ ఉదా్య గిం చేసే దళిత మహిళ్లకు 

ఇిండుల కిరాయకి దొరకన్న కులనీతిన్న, ఎన్ని  పోరాటాలు చేసి మేము 

పగలగొట్టని ముింత, మలాల  మ్యతికి కడుతుని టే ిఉింది అన్న ‘శుదిధ చేయాల్చ’ 

కథలో వివరిించారు. కులాింతర వివ్యహిం చేసుకుని  దళిత మహిళ్ ఎింత 

విధే ింసాన్నకి గురవుతుింద్య చె ుే  కథ ‘ఆదరి  విధే ింసిం’. మాదిగలను 

ఆప్రశయించి బతికే డకో ల్చ మహిళ్ కథ ‘మానా ిం’.  కామింు పెిండిలకి 

నడుము విరిగేట్ట్టల చాకిరి చేసినా పిడికెడు మెతుకులకు కూడా న్నచుక్కక 

సొమమ సిల్చల పడిపోయన దళిత మహిళ్ కథ వి. నాగమణి ‘మనువు గాడి పెిండిల’ 

కథ.  

 ఇలా కులప్ప మరకలు వింట్టకే కాు రకిాన్నకి కూడా అింట్టకుని  

వైనాని్న  బాధాతప ిహృదయింతో జూాక సుభప్రద వ్యా సీకరిించిింది.  

 ఈ విధింగా సమాజ్ింలో తమచుటిూ ఉని , తమపై జ్రుగుతుని  

అని్న రకాల అవమానాలి్చ , అింట్రాన్నతనాలి్చ , కుల వివక్షల్చి ,  

మగాధపతాా ల్చి , ప్రశమ ద్యపిడిన్న ప్రపశిి సి్త... దళిత స్త్సీలిు ఈ కుల పింకిల 

సమాజ్ింలో చువుక్కవడమే ఒక సవ్యలు. రాయడమనే ప్రపప్రకియ ఒక 

యుదధిం. అది అచుచ  కావడిం ఇింక్క అణు యుదధిం. అయత్య కథలు 

చెపు డింలో దళిత స్త్సీ ి తరాే త్య ఎవరైనా! అింట్టింది వా్య సకర ి జూాక 

సుభప్రద.  

 ఆధున్నక తెలుగు కథ ఆరింభ వికాసాల చరిప్రతలో రచయప్రతులు 

రాళ్ు తిని కూలీలవల న్నర లకా్ష్య న్నకి గురయాా రు. తొల్చ తెలుగు కథకుడుగా 

ప్రపసిుధడైన గురజాడకు పూరే ిం నుించే స్త్సీలిు కథలు రాశారు. ఆ కథలు 

ఆరమాషీగాన్న, కాలక్షేపిం క్కసమో రాసినవి కావు. స్త్సీలిు రచనా రింగింలోకి 
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రావడిం అింటేనే అది వ్యళ్ు  చైతనాా న్నకి గురిు. కుట్టింబింలోన్న పరిసితిుల 

పట్ల అనుకూల, ప్రపతికూల సు ిందనలని్న  ఉనిా , తరతరాలుగా ఇసిుని  

పితృసేా మక శిక్షణ కారణింగా అలవడిన సింసోా రింతో స్త్సీలిు చాలా కాలిం 

తమ మన్నభావ్యలను అణచి ఉించుకునాి రు. ఆధున్నక యుగ సే భావిం 

చువుక్కవడాన్నకి, భావ్యలు ఏరు రచుక్కవడాన్నకి కల్చసి వచిచ న అవకాశిం. 

భావ వా కీకిరణకు అింుబాట్టలో కొచిచ న పప్రతికా రింగిం మొదలైనవి 

స్త్సీలిను రచయప్రతులుగా చేశాయ. ఆ ప్రకమింలోనే స్త్సీలిు కౌట్టింబిక 

సమసా ల పట్ల మాప్రతమే కాక సమకాలీన, సామాజిక, రాజ్కీయ ఉదా మాల 

ప్ట్ల కూడా ప్రపతిసు ిందన కల్చగిన కొత ిచైతనాా ని్న  పిందారు. ఆ చైతనా ింతో 

1890–1940 మధా  కాలింలో కథలు రాసిన తొల్చ తరిం కథా రచయప్రతులుగా 

బిండారు అచచ మాింబ, భాసో రమమ , ురాాబాయ, కనుపరి ి వరలక్షమ మమ , 

బసవరాజు వింకట్ రాజ్ా లక్షిమ , తాడి నాగమమ  మొదలగువ్యరిన్న ప్రపసిుతిసి్త 

కిందాల శోభారాణి స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’లో రిండు వా్య సాలు 

(06/06/2011, 01/08/2011) తొల్చతరిం కథా రచయప్రతులు ‘బిండారు 

అచచ మాింబ, ురాాబాయ, వరలక్షమ మమ ’  అనే ీరికిలతో ప్రపచురిించారు.  

 బిండారు అచచ మాింబ రాసిన 1) స్త్సీ ివిదా  (భారాా భరలి సింవ్యదిం), 

2) ధనప్రతయోదశి కథలు 1902లో వచాచ య. సింసో రణోదా మాన్నకి ప్రపతిన్నధ 

రచనల్చవి. వీర్చశల్చింగిం సింఘ సింసో రణోదా మ ప్రపభావిం ఈమెపై 

కన్నపిసిుింది. స్త్సీలిలో గల అవిదా  మ్యలింగానే సమాజ్ింలో స్త్సీలిు వివక్షను 

తిరసో రిించి బయట్పడలేక పోతునాి రన్న, స్త్సీలి సేే చాఛ  

సేా తింత్రాా లకు, ఆరికి సేా వలింబనకు, అసలు ఒక వా కిగిా సమాజ్ిం 

వ్యరిన్న గురిిించుట్కు సరైన మారిాం స్త్సీ ి విదాా వింతురాలు కావడమే అన్న 

అచచ మాింబ భావిసిుింది. సరిగాా అవ విషయాని్న  తన ‘స్త్సీ ి విదా ’ కథలో 

చెబ్బతుింది. స్త్సీ ి విదాా వింతురాలైత్య కుట్టింబిం సజావుగా సాగదన్న, భర ి

ఆయుషిు తగుాతుిందన్న నమేమ  సమాజ్ప్ప మ్యఢ విశేా సాల సింకెళ్ు ను 

పగలగొడుతుింది అన్న అచచ మాింబ ‘స్త్సీ ి విదా ’ అనే కథ దాే రా 

తెల్చయజేశారు. 

 సహజ్ింగా సింసో రణోదా మ ప్రపభావింతో పైకి వచిచ న అచచ మాింబ 

వశమింతా పరా ట్టించి, స్త్సీ ివిదా  వ్యా పికిై చరిచ ించి, స్త్సీ ివిదా ను ప్రపగాఢింగా 

ఆకాింక్షిించిింది. వీర్చశల్చింగిం బాల్చకల విదా కు చేసిుని  కృషికి తన 

సింఘీభావిం తెల్చపి, ఆయన ఆశయాని్న  కొనసాగిింపచేయడాన్నకి బిండారు 

అచచ మాింబ 1920లో బిందరులో ‘బృిందావన స్త్సీ ి సమాజ్ిం’ అను 

దాన్ననకట్ట ఏరాు ట్ట చేసిింది.  
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 స్త్సీలిు ఖాళ్ళ సమయాలలో ఇరుగుపరుగు వ్యరితో ముచచ ట్లాడు 

క్కవడిం సహజ్ిం. కనీసిం ఆ వృథా సమయాని్న  చువు క్కసిం వచిచ ించినా 

స్త్సీలిు ఎింతో కొింత విదా ను నేరుచ క్కగలాుతారన్న, అయత్య స్త్సీలిు 

అక్షరాసుా లు అవడిం కాు, విదాా వింతులై ఉస్త్దిాంథాలను చదివి అరిిం 

చేసుకునే ్సిాయకి ఎదగాలన్న అచచ మాింబ భావిసిుింది. అింత్యకాు 

పిలలలకు సుాణాలను నేరిు ించే ఉతమి గురువు తల్చల అన్న, అింుకే స్త్సీలిు 

విదాా వింతులు కావడిం అతాా వశా కమన్న అచచ మాింబ స్త్సీ ివిదా  అనే కథలో 

చెబ్బతుింది.  

 అనవసరప్ప ఆరాా టాలకు పోయ, ఆరికిింగా కృింగిపోయ ప్రబతుకు 

తెరువుకై బొింబాయకి వలస పోతుింది. పది రాయల జీతాన్నకి గుమసిా 

పన్న చేసిుని  వింకట్రతి ింకి భారా  విజ్యలక్షిమ  రవికలు మొదలగునవి 

కుడుతూ చేద్యడుగా ఉింట్టింది అయనపు ట్టకీ దారిప్రదా ిం తాిండవిసిుింది. 

దీావళి ముింు రోజు ప్రతయోదశి. అది కూడా పరే దినమే. లక్ష్మమ పూజ్ చేసే 

రోజ్ది. పిలలలకు కొత ిబట్లిు, ట్ాకాయలు కొన్నపెట్లిేన్న దీన ్సితిి. దొింగ 

సొముమ కు ఆశపడ ి భరనిు మిందల్చసిుింది విజ్యలక్షిమ . భరకిు ఎురు 

చెపు డిం తప్పు గా భావిించే కాలింలో నాా యింగా జీవిించాలనే ఉవుశింతో 

విజ్యలక్షిమ  ఉద్యబ ధ చేయడిం ‘ధన ప్రతయోదశి’ కథలో కన్నపిసిుింది. 

మన్నషికి న్నజ్మైన ధనిం సతా మారిాం, విలువలతో కూడిన జీవితిం అన్న 

అచచ మాింబ చెపు కనే చెబ్బతుింది. ఈ విధింగా అచచ మాింబ సింసో రణ 

భావ్యలను ప్పణికిప్పచుచ కొన్న స్త్సీ ిఅభా్య ని తిన్న కాింక్షిించిన తొల్చ తరిం కథా 

రచయప్రతి అన్న కిందాల శోభారాణి తన వా్య సింలో ప్రపసిుతిించిింది.  

 సేా తింప్రతోదా మ ప్రపచారాన్నకై విరాళాలు సేకరిించే ఉవుశింతో 

రాజ్మింప్రడి బహిరింగ సభలో ప్రపసింగిించిన గాింధీజీ ఉపనాా సింతో 11 

సింవతు రాల ప్రాయింలోనే ప్రపభావితురాలై తన చేతికుని  రిండు బింగారు 

గాజులను విరాళ్ింగా ఇచిచ న వశ భకిురాలు ురాాబాయ వశ్్ముఖ్. 

జాతీయోదా మింలోకి మహిళాభా్య దయ దృషితిో దూసుకొచిచ న వన్నత 

ురాాబాయ. ఆ నేపథా ింలోనే 1929లో ఆమె రాసిన కథ ‘నేను ధనా నైతి’.  

 బాల వితింతువైన శారదా బాయ సింప్రపదాయాలను ధకో రిించి 

పూణేకు వళిు  చువుకొన్న వచిచ  ాఠశాల ్సిాపిించి నడుప్పతుని  

చైతనా ీల్చ. స్త్సీ ి విదా కై తను ్సిాపిించిన ాఠశాలను తరువ్యత ఎవరు 

నడుప్పతారో అని  భయ సింవహాలకు లీలా శాా మసుిందరుల ప్రపవరని ఒక 

సమాధానింగా న్నలుసిుింది.  శారదాబాయ జ్బ్బబ పడపి్పు డు తన తరువ్యత 

తన ఆశయ న్నరే హణ బాధా తను వ్యళిు దుర అపు గిసి్త ‘నేను ధనా నైతి’ 

అని ది ఈ కథలో శారదాబాయ పల్చకిన అింతిమ వ్యకా ిం. స్త్సీ ి జీవిత 

ధనా తే ిం స్త్సీ ివిదా , ఉదా మ న్నరే హణలో, స్త్సీలి అభివృదిధ క్కసిం చేపటే ి
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కారాా చరణలో ఉని దన్న ురాాబాయ సమాజాన్నకి ఆ ాప్రత దాే రా 

తెల్చయజేసిిందన్న వా్య సకర ిచెపు కనే చెబ్బతుింది.  

 గాింధీజీ మప్రదాసులో వివీ వస్త్స ిబహిషో రణ గూరిచ  పిలుప్పన్నచాచ రు. 

సే రాజ్ా  ్సిాపనకు దౌరనాా  రహిత సహాయ న్నరాకరణమే శరణా మన్న 

అభిప్రాయపడిారు. ఆ స్తూ రితిోనే కనుపరి ివరలక్షమ మమ  ‘ప్రేమ ప్రపభావిం’ 

అనే కథను 1927లో రాశారు.  

 లక్ష్మమ , వింకయా నాయుడు కొడుకు రామసేా మ గాింధీజీ సహాయ 

న్నరాకరణోదా మాన్నకి ప్రపభావితుడై, చువుకు సే సి ి పల్చకి ఆ ఉదా మింలో 

చేరుతాడు. అది రుచిించన్న తింప్రడి రామసేా మన్న ఇింట్టనుిండి 

వళ్లగొడతాడు. తల్చలకి నచచ జెపిు  రామసేా మ ఉదా మింలో చేరి జాతీయ 

గ్లతాలను ాడుతూ, సే వీ వస్త్సిాలను విప్రకయసిుిండగా పటి్టకొన్న కఠిన శిక్ష 

విధించి జైలుకు పింపబడిన విషయిం తెల్చసి తింప్రడి వింకయా నాయుడు 

ఇింటోలగల వివీ వస్త్సిాలని్న ింట్టనీ బయట్కు విసిరివేసి, తన రావు 

బహదూర్ బిరుును కూడా తా జిసిాడు. సింవతు రిం తరువ్యత రామసేా మ 

విడుదల రోజున ప్పషు  వరిిం కురుసిుింది. జ్య జ్య ధే నాలు 

ప్రమోగుతాయ. ఒక అపరిచిత వా కి ి రామసేా మన్న కౌగిల్చించుకుింటాడు. 

అతనెవరో కాు తిండరి వింకయా నాయుడే. రామసేా మ తింప్రడి కాళ్ు పై 

పడి ఆనిందభారు లు రాలుసిాడు.  

 పరులకు చేయూతన్నసి్త, సేా ర ి రహితమై సేవను అిందిసి్త, 

ఫలాేక్షలేన్న దృకు థిం కల్చగి, వశభకి ి కల్చగి, మానవసేవ చేయడింలోనే 

జ్నమ  సారకిత  పింుతుిందన్న ురాాబాయ, వరలక్షమ మమ లు తమ కథల 

దాే రా విన్నపిించినట్టలగా వా్య సకర ి తన వా్య సిం దాే రా ాఠకులను 

ఆలోచిింపజేసిుని ట్టల నాకు తోసిుింది.  

3.2.3. వేెంపలిల రెంగాధర్: 

 భారతీయ నవలా సాహితా ింలో విశేష కీరిని్న పిందిన టాగోర్ నవల 

‘గోరా’కు వింవళ్ు  సిందరా ిం అది. గోరా నవల వింవళ్ు  తరేా త కూడా 

ాఠకులను విశేషింగా అలరిించడాన్నకి ఎన్ని  కారణాలు కన్నపిసిునిా య. 

టాగోర్ నవలా వసిువును ఎింపిక చేసుక్కవడింలోనే సగిం విజ్యిం 

సాధించాడు. కథానాయకుడి ేరు ‘గోరా’ ీరికితో నవలను తీరిచ దిదుడిం 

సాహసమే. న్నజాన్నకి అతడి పూరిిే రు ‘గౌర మోహన!’.  

 నాట్ట సమాజ్ింలో (వింగ వశిం) మత, కుల, సాింఘిక, ఆరికి, రాజ్కీయ 

పరిసితిులి్చ  గోరా నవల అదుింలా ప్రపతిబిింబిసిుింది. ప్రాచీన భావ్యలు 

వింటాడుతూ సింఘాని్న  పీడిసిుని  పరిసితిులోల  సహజ్ింగా జ్రిగే 
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పెనుగులాట్, సింఘరణి, మానసిక ్సితిి, అింతరాలు వింట్టవని్న  పరలు 

పరలుగా ఆవిషో రిసిాడు టాగోర్.  

 ఈ నవలలో ఒకో్క  ాప్రత ఒకో్క  రకమైన ప్రాధానా తను కల్చగి ఉిండి 

తన భావ్యల్చి  వలలడిసి్త ఉింట్టింది. నవలా వసిువుతోాట్ట టాగోర్ కథనిం 

సాగిించిన తీరు ప్రపశింసనీయిం. ాప్రతల సే రప సే భావ్యలు, సింభాషణలు 

న్నరి ుషిింగా ఉింటాయ. గోరా పెింప్పడు తల్చల ఆనిందమయ, తింప్రడి 

కృషణదయాల్. వ్యసవి్యన్నకి గోరా తింప్రడి యుదధింలో ప్రాణాలు విడిచిపోగా, తల్చల 

బిడని్న ప్రపసవిించి కనుి  మ్యసిింది. గోరా ఆరడుగుల ఎతిు, ధవళ్ వర ణిం, 

ప్పల్చలాింట్ట సే రపిం, గింభీర కింఠసే రిం. అతడిన్న చూడకుిండా 

ఉిండలేరు.  అిందరి చూప్పలు అతడిపైనే! 

 మ్యఢ నమమ కాలను ఖిండిించి, ేదవ్యరికి చువు చెపిు ించడమే 

సమాజాన్నకి అతా వసరమన్న భావిసిాడు. మేజిస్త్సేటి ప్ర నౌ భారా  మషనరీ 

స్త్సీలి క్కసిం బాల్చకల ాఠశాలను నడుప్పతుింది. వ్యరిచేచ  సాయింప్రతిం ారీ ి

– దొరతో గోరా వ్యగిే వ్యదిం – చెరసాలకు వళ్ు డిం – వరదా సుిందరి ప్రబహమ  

సమాజ్ కారా ప్రకమాలు – గోరా విడుదల – వినయుడి ప్రబహమ  ధరమ  దీక్ష్య – గోరా 

.... సుచరితల మధా  చరచ  – గింగానది ఒడిున ప్రాయశిచ తిిం – తన ప్పటి్టక 

గూరిచ  గోరాకు అసలు విషయిం తెల్చయడిం – సింక్షిపిింగా ‘గోరా’ నవలలోన్న 

కథాింశిం ఇది! 

 ఆనాట్ట స్త్కైసవి మషనరీలకు ప్రబహమ  సమాజాన్నకి మధా  వివ్యదాలు, 

వ్యట్టపై చరచ లు, వీయ సింసో ృతి – సాింప్రపదాయాలు ఆచార 

వా వహారాల్చి  ఈ నవలలో గమన్నించవచుచ . జాతీయ భావ్యల పట్ల ఆకరణి, 

ఆధున్నకత వైప్ప సమాజ్ పయనిం వింట్ట అింశాలు అింతరతాింగా సాగిపోతూ 

ఉింటాయ. ాప్రతల మధా  సేి హిం, ప్రేమ, ఆాా యత, ఆతీమ యత, మానవ 

సింబింధాల మధా  ఘరణి ఇింులో టాగోర్ న్నక్షిపిిం చేశారన్న వా్య సకర ి

ాఠకులకు వివరిించారు.  

 ుుఃఖిం ఉింది, మరణమ్య ఉింది, విరహమనే అగిి  కూడా ఉింది. 

అయత్య శాింతి, ఆనిందిం, శాశే తతిే ిం మేలో్గ నుగాక అింటారు టాగోర్. 

‘గోరా’ నవలలో చివరిగా ఇచేచ  సింవశింలో ‘నేను భారతీయుడను. నాలో 

హిిందూ, ముసలామ న, ప్రకిసియిన అనే సమాజ్ భేదాలు లేవు. ఇవ్యళ్ ఈ 

వశింలో అని్న  జాతులు నావే. అిందరి ఆహారిం నావ. చిని తనిం నుించి 

నేట్టవరకూ నాకు అజాఞనిం ఆవరిించిింది. అది గతిించి నాకిప్పు డు నూతన 

జ్నమ  సిదిధించిింది’ అన్న పశాచ తిాప పడతాడు గోరా.  

 టాగోర్ రచనలోల  భావోప్రవకాలతో ాట్ట అింతుః సింఘరణిలు 

అడుగడుగునా  ఆవిషో రిింపబడి, ఎింతో లోతైన జీవిత అనేే షణతో, 
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విసృితమైన సమాజ్ అనుభవింతో అచచ మైన భారతీయతను 

ప్రపతిబిింబిసి్త టాగోర్ ముగ ధ ప్రపణయ గాథగా గోరా నవలను తీరిచ దిదాుడు. 

అింుకే వా్య స రచయత వేింపల్చల గింగాధర్ ‘కాలిం నదికి నవలా వింతెన – 

గోరా’ అనడిం సరే  విధాలా సముచితిం. ాప్రతల మన్నసింఘరణిలను 

టాగోర్ బహుముఖ ప్రపజ్ఞతో పటి్టకుింటే, వా్య సకర ిఆ సింఘరణిల సారాని్న , 

టాగోర్ యొకో  అింతరింగాని్న  చాలా ఒడుప్పగా ఒడిసి పటి్టకొన్న ఈ వా్య సిం 

దాే రా ాఠకులకు అిందిించాడనడింలో సింశయిం లేు.  

 వైవిధా  భరితమైన సాహితా  ప్రపభావ వైభవ్యలు రాయలసీమలో 

కన్నపిసిాయ. రాయల ఆసిానింలోన్న అలలసాన్న పెదున, ప్రపజాకవి వేమన, 

కాలజాఞనకర ి వీరప్రబహమ ిం, పదకవితా పితామహుడు అని మయా  వింట్ట 

మహానుభావులు ఎిందరో ఈ ప్రాింతింలో సాహితీ సేదా ిం చేశారు. అయత్య 

ఆధున్నక కథా సాహితా ిం 1901లో బిండారు అచచ మాింబ రాసిన ధన 

ప్రతయోదశి కథతో ప్రారింభమైిందన్న భావిసే,ి రాయలసీమలో మొదట్ట కథ 

1941 వరకూ ప్పట్నిే లేు. కథ క్కసిం సీమ 40 సింవతు రాలు న్నరీక్షిించిింది. 

1941 మారిచ  26న ప్రపచురితమైన అనింతప్పరిం జిలాల కు జి.రామకృషణ రాసిన 

చిరింజీవి కథ మొదట్ట కథగా వలుగులోకి వచిచ ింది. సీమలో ఆధున్నక 

జీవితమే ఆలసా ింగా మొదలు కావడిం ఇింుకు ఒక కారణిం.  

 1941 నుిండి 1970 వరకు గల కథా రచయతలు, కె. సభా, జి. 

రామకృషణ, మధురాింతకిం రాజారాిం, రాచమలుల రామచింప్రదారడి,ి కేతు 

విశే నాథరడి,ి స్ుిం జ్యరాిం, వలలింాట్ట వింకట్సుబబ యా , పి. 

రామకృరణరడి,ి కలువ కొలను సదానింద, ప్పల్చకింట్ట కృరణరడి,ి భారతిం 

నాదమున్నరాజు, ముింగర శింకర రాజు మొదలగువ్యరిన్న మొదట్ట తరిం 

కథారచయతలుగా ేరో్క నవచుచ . వీరు మధా  తరగతి జీవన ్సితిిగతులను 

కథా వసిువుగా సేీ కరిించి కథలను న్నరిమ తిం చేశారు. ఆరికిింగా మారుతుని  

జీవన వైవిధాా లను కథాింశాలుగా మారాచ రు.  

 కథా శిలు ింమీద రాచమలులకి అుా తమైన పటి్టింది. మధా  తరగతి 

జీవితాలోలన్న మారుు లను కేింప్రదింగా సేీ కరిించి అతాు తమి కథలకు ప్రాణిం 

పోశారాయన. ఆయన ‘అలసిన గుిండెలు’ కథా సింకలనిం దాన్నకి ప్రపభల 

న్నదరి నిం. తరేా త అవ ్సిాయలో శకిమిింతమైన కథకున్నగా కేతు 

విశే నాథరడి ి కన్ను సిారు. వీరి జ్పి్ప, ఇచాఛ గిి , అమమ వ్యరి నవుే  కథా 

సింకలనాలోలన్న కథలు ప్రపపించ ్సిాయ కథాన్నకల క్కవకు చెిందినవిగా 

చెప్పు క్కవచచ న్న వా్య సకర ి డా॥ వేింప్ల్చల గింగాధర్ ‘మ్యడు తరాల సీమ 

కథాసేదా ిం’ (స్తరా  పప్రతిక – అక్షరిం, 03/10/2011) అనే వా్య సింలో 

వివరిించారు. వీరి కథలు చారిప్రతాతమ కమైన హోదాను కల్చగి ఉిండి ాఠకుడి 
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మనసుు పై తీప్రవమైన ప్రపభావ్యని్న  ఏరు రుచుతాయ అన్న వా్య సకర ి

ప్పనరుదాాట్టించారు.  

 దాదాప్ప 300లకు పైగా కథలు రాసినట్టవింట్ట కె. సభా తన కథలలో 

చితిూరు జిలాల  ్సిాన్నకతకు, ప్రాింతీయతకు పెదు పీట్ వేశారు.  బింగారు, 

ాతాళ్ గింగ, నీట్ట దీాలు వీరి కథాసింప్పటాలు.  

 చిని  వయసుు లోనే ‘వీరోచిత వరకిిం’ అనే కథను రాసిన 

మధురాింతకిం రాజారాిం వరిిించిన మేఘిం (1961), తాను వల్చగిించిన 

దీాలు (1963), ప్పనరి విం (1968), కమతెమమ ర (1968) మొదలగు 

కథాసింప్పటాలను వలువరిించి సీమ కథకు కొత ిఅరిిం చెాు రన్న వా్య సకర ి

తెల్చయజేసిునిా రు.  

 విమరి కుడిగా గురిిింప్ప పిందిన వలలింాట్ట వింకట్సుబబ యా  

1962లో ‘అనా ధా శరణిం నా్సి’ి కథ దాే రా కథకుడుగా కూడా సాహితా  

రింగాన్నకి పరిచయమయాా రు. అలాగే ఆరీే యార్, జ్యరాిం, ప్పల్చకింట్ట 

కృరణరడి ిమొదలైనవ్యరు కూడా గొపు  కథలను రచిించారు.  

 1970 నుిండి 1995 వరకు గల రచయతలైన ఇనాట, సిింగమేనన్న 

నారాయణ, నామన్న సుప్రబహమ ణా  నాయుడు, ఎిం.వి.ఆర్., శశిీ దే, డా॥ 

కేశవరడి,ి మధురాింతకిం నర్చింప్రద, మహేింప్రద, చిలుకూరి వవప్పప్రత, రాసాన్న 

మొదలగువ్యరిన్న రిండవ తరిం కథకులుగా వా్య సకర ి ేరో్క నాి రు. వీరు 

రైతులకు సింబింధించిన ఇతివృతిాలతో ాట్ట కరవు, ప్రగామీణ కక్షలు 

(ఫాా క్షన), వా వసాయ సింక్షోభాల పైన విసృితింగా కథలు రాశారు.  

 1995 నుిండి నేట్టవరకు గల కథకులను మ్యడవ తరిం కథకులుగా 

వా్య సకర ివిభజిించారు. ాలగిరి విశే  ప్రపసాద్, సని ప్పరడి ివింకప్రటామరడి,ి 

నాగపు గారి సుిందరరాజు, రాాిడు గోాల కృషణ, సుింక్కజి, ఎిం. హరికిషన, 

తుమమ ల రామకృషణ మొదలైనవ్యరు మ్యడవ తరిం కథకులు. మ్యడవ 

తరిం కథకులు ప్రపపించీకరణ ప్రపభావ్యని్న , దళితుల ఆవేదనలి్చ , స్త్సీ ి

అభా్య దయ భావ్యలి్చ  అక్షరబదధిం చేసారు.  

 రాయలసీమ కథకులు కరువు, కక్షలు, స్త్సీ ి అభా్య దయిం, దళితుల 

సమసా లు, రైతుల వలసలు ప్రపపించీకరణ మగిల్చచ న చేు అనుభవ్యలు 

మొదలగువ్యట్టన్న కథాింశాలుగా తీసుకొన్న కథలను న్నరిమ సి్త తమదైన 

యాసలో కథలు రాసి్త ప్రాింతీయతకు పట్ిింగడుతునిా రన్న ఈ వా్య సిం 

దాే రా మనకు అవగతమవుతుింది.  

3.2.4. నెండూరి రాజ్గోాల్: 

 ఏ మన్నషిలోన్న చైతనా ిం అయత్య చరిప్రత ప్పటి్టకకు కారణమయా ింద్య... 

మళ్ళు  అట్టవింట్ట చైతనా మే రావలసిన, కావలసిన సిందరా ిం వచిచ ింది. 
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ఎకో డైత్య ఒక వా కి ిలేదా వరిాం ఉన్నకి ప్రపశిా రకిమవుతుింద్య అకో డ ఆ వా కి ి

నేనునిా ను. ననిు  సమాజ్ింలో ఒకడిగా గురిిించిండి అింటూ ఉన్నకికై 

చేయు పోరాట్మే అసితేి  పోరాట్ిం. మన్నషిలోన్న తీప్రవమైన 

ఆలోచనలలోించి ప్పట్టని భావిం ఆచరణగా మారడమే అతన్న ‘అసితేిా ని్న ’ 

న్నలబడుతుింది.  

 మన్నషి ప్పటి్టక, పెరుగుదల, చుటిూ ఉని  వ్యతావరణిం ఒకో సారిగా 

మారినప్పు డు, మనలి్చ  వా కీకిరిించుక్కడాన్నకి, మన గురిించి మనిం 

చెప్పు క్కడాన్నకి ఇబబ ింది పడుతుని  సిందరా ింలో ఎలాగైనా మనిం 

న్నలబడాలన్న, మనకి మనిం చేయూత అవ్యే లనే ఒక తపన, ఒక ప్రపయతి ిం 

మొదలవుతుింది. ఆ ప్రపయతి ింలోించి, తపనలోించి ప్పట్టనివ అసితేి  

దృకు థిం. ఆ తపనన్న సరైన సమయాన్నకి గురిిించి, అక్షరాలలో 

వల్చగిించడిం తెలుగు కథారచయతలు చేసిన గొపు  సతాో రిం. ఈ 

సతాో రాన్నకి బ్బజ్ిం వేసిింది ్ దే కాీపట్ి ిం రామారావు.  

 కొడుకు బాన్నసగా ఉిండడాన్నకి ఇషపిడన్న తింప్రడి కొడుకున్న చింపి 

శవ్యని్న  పించాయతీ ముింు న్నలబట్డిిం ‘యజ్ఞిం’ కథలో చూసిాిం. ర్చపట్ట 

నూతన సేే చాఛ  అింకురాన్నకై తనకు తాను మొలకై నేడు మట్టలిో 

కల్చసిపోవుట్కు సిదధపడడిం, దొరల అహింభావ్యని్న , దౌరనాాా ని్న  ఖిండిసి్త 

అగిి లో దూకి విసుూ ల్చింగమై వా కిలిో చైతనాా ని్న  రగిల్చించడిం, తాగడాన్నకి 

గుకెో డు నీళిు వే న్న అప్రగవర ణ స్త్సీలి ఆగడాలను అరిక్టి్టట్కు ‘ఊర బావి’లో 

జ్ింతు కళ్ళబరాని్న  పడవేయడిం వింట్టవి ‘తెలుగు కథలోల  అసితేి  నాద’ 

శింఖారావ్యన్నకి అసలైన న్నదరి నాలన్న నిండూరి రాజ్గోాల్ ‘తెలుగు కథలోల  

అసితేి నాదిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక – అక్షరిం, 15/08/2011) అనే ీరికితో 

ప్రపచురిించిన వా్య సింలో గుదిగుచాచ డు.  

 చలిం ఎప్పు ో స్త్సీకిి శరీరమే కాు మనసుు , మెదడు, హృదయిం 

ఉిందన్న ఆ హృదయ సు ిందనలను తన కథలలో ప్రపతిధే న్నించాడు. స్త్సీ ి

అసితేిా ని్న  ప్రపగాఢింగా కాింక్షిించే మహిళాభా్య దయవ్యదిగా అబూబ రి 

ఛయావవి మొదలగు స్త్సీవి్యద రచయతలు కూడా చలాని్న  

అనుసరిించారు, అనుకరిించారు.  

 నాలుగు కులాలు అడిుపెట్ట ి మన్నషిన్న కాాడుక్కవ్యల్చు న రోజులలో 

ఉనిా ిం. నాలుగు గళాలు విన్నపిించి మన్నషిన్న మేలో్గ లపవలసిన 

అవసరింలో ఉనిా ిం అింటూ న్నజాన్నకి ఆ అవసరప్ప ్సిాయ ఎకుో వగా 

ఉింవమోగాన్న నాలుగు దశాబాు ల ప్రకితమే తెలుగు కథారచయతలు దీన్నన్న 

గురిిించడిం, తదనుగుణింగా... మన్నషిన్న క్కలోు తుని  సమాజ్ప్ప జాడలను 

కథలలో పింుపరచ డిం ఆశచ రా కరమన్న వా్య సకర ి ఈ వా్య సింలో 

ాఠకులకు విప్పలింగా వివరిించాడు.  
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 మన్నషిన్న న్నర లక్షా ిం చేసిుని  ప్రపతిచోట్ మన్నషి ఉన్నకి మసకబారుతుని  

ప్రపతి వేళ్ కలాలు కరవ్యలాలై, అక్షరాలు ఆయుధాలాల  ఉదా మసిునిా యన్న, 

మన్నషిన్న కాాడుక్కవడిం క్కసిం, మన్నషి సాింసో ృతిక నేపథా ిం సజీవింగా 

ఉించుక్కవడిం క్కసిం, మన్నషి క్కసిం మరిింతగా పునెకాో లన్న ఆశిదాు ిం 

అింటూ నిండూరి రాజ్గోాల్ తన వా్య సాని్న  ముగిించాడు ప్రపసిుత 

కథకులను, ాఠకులను ఆలోచనలోల  పడవేసి్త.  

చికిక పోతుని  కథావర్ణెం: 

 ప్రపపించింలో కథను వినన్నవ్యరు, చెపు న్నవ్యరు ఉిండరింటే 

అతిశయోకికిాు. మన్నషి జీవితింలో కథ అలులకుపోయింది. తెలుగునాట్ కథ 

ప్పట్ట ి వింవళ్ళు  దాట్టపోయింది. ఒకప్పు డు కథకై ాఠకులు ఆప్రతుతగా 

ఎురుచూసే వ్యళ్ళు . ఇపు డు కథే ాఠకులను వతుకో్క వ్యల్చు  రావడిం 

విచారకరిం. దాన్నకి కారణిం ప్రపపించీకరణ నేపథా ిం, ్గోలబలైజేషన 

ప్రపపించాని్న  కుప్రగామింగా మారిచ వేసి, మన్నషిన్న ఉరుకులు పరుగులు 

పె్ట్టిించడిం ఒక కారణమైత్య, మించి కథలూ రాకపోవడిం మరో కారణిం. 

నిండూరి రాజ్గోాల్ కథ గతింవలే విశేష ాఠక బాహుళాా ని్న , ఆదరణన్న 

క్కలోు తూ గత వైభవిం రానురాను క్ష్మణిించి పోవడాని్న  ‘చికిో పోతుని  

కథావరణిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక – అక్షరిం, 17/10/2011) అనే ీరికితో 

ప్రపచురిింపబడిన ఒక వా్య సింలో వివరిించారు.  

 చలిం అని ట్టల ‘ఒకసారి కథ మొదలుపెడిత్య ాప్రత చెపిు నటే ి కథ 

నడవ్యల్చ అప్పు డు మాప్రతమే ఆ కథ ాఠకులను సొింతిం చేసుకొన్న కాలాని్న  

జ్యసిుింది’.  నేడు కథ కాలాని్న  జ్యించడిం పకో న పెడిత్య ాఠకుడు 

కథను చువుట్కు కాలాని్న  కేటాయించక పోవడిం ఆింద్యళ్న కల్చగిసిుని  

అింశిం.  

 కథింటే ఒక ఊహ. కథింటే గతిం తాలూకు ్జాఞపకిం. కథింటే మనలి్చ  

అలులకుని  త్యమ. కథింటే ఊరు ప్పటి్టక. కథింటే సాింసో ృతిక చైతనా ిం. 

కథింటే – మన సింతోషిం, మన ుుఃఖిం, మన విజ్యిం, మన ప్రపయాణిం, 

మన అలసట్, మన విప్రశాింతి. మొతిింగా చూసే ికథింటే – న్నలువతిు మన్నషి 

జీవితిం. అలాింట్ట కథకు ఇప్పు డు ాఠకులు కరువవుతునిా రు. మించి కథ 

క్కసిం ాఠకులే కాు పప్రతికలూ ఎురుచూడడిం ఇవ్యల్చ ిఒక విింత పరిసితిి.  

 శకలాలు శకలాలుగా విడిపోతుని  మానవ జీవితాని్న  

వ్యా ఖాా న్నించడాన్నకి కథ outlet అయింది. అయత్య నేడు అలా వ్యా ఖాా న్నించే 

ప్రకమింలో ‘కథ’లో గొపు  లక్షణమైన ఐకా తను అింుక్కలేకపోవడిం 

శోచనీయిం.  
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 కథకు ప్రాణిం వసిువు. అింత మాప్రతాన కథింటే వసిువు మాప్రతమే 

కాు. కేవలిం వ్యసవి జీవన చిప్రతణ పప్రతికలో వలువడే రిపోరిుగా మాప్రతమే 

భాసిసిుింది. ‘మించి కథింటే ాఠకుణిణ న్నప్రదనుిండి మేలో్గ పగల్చగిింవ’ 

అింటారు చేఖోవ (Chekhov).  కథ మానవ సింబింధాల మధా  ఆింతరింగిక 

సింఘరణిలను ఆవిషో రిించి, ఆ ప్రకమింలో ఐకా తను సాధించే ఒక సాహితా  

ప్రపప్రకియ. ఆడ, మగ మధా  అనుబింధాని్న  కలుగజేయడిం అింటే ... లకో ల 

ఫారుమ లాను వివరిించినట్టలగా విశదీకరిించడిం కాు. ఆ అనుబింధింలో 

రీజ్న్నింగ ఉిండు. లాజిట ఉిండు. కేవలిం అనుభూతి, ఒకరిపై ఒకరికి 

నమమ కిం ఉింట్టింది. ఒకరిన్న విడిచి ఒకరు ఉిండలేన్న ఆతీమ యత 

ఉింట్టింది. కథలో ఇది అింతరీ లనింగా కనబడాల్చ. అవి కల్చు ించడాన్నకి 

ఎింతో ప్రపతిభ కావ్యల్చ. వ్యట్ట విలువ తెలుసుక్కడాన్నకి ఎింతో పరిజాఞనిం 

కావ్యల్చ. అవి బోధ పరచడాన్నకి బ్బదిధ స్తక్షమ త కావ్యల్చ. అలా ఉింటే కథలు 

కళ్ు కి వలుగున్నసిాయ. బ్బదిధకి పును పెడతాయ. అయత్య, కథింటే 

వసిువును మాప్రతమే వా కీకిరిించడిం కాు అనే వ్యసవిిం ఇవ్యళ్ రచయతలు 

మరిచ పోవడిం కూడా కథలపట్ల ఆసకి ితగిపాోవడాన్నకి కారణమవుతోింది.  

 ‘దిుుబాట్ట’ ేరుతో గురజాడ న్నజాన్నకి కథ రాయలేు. ఒక జీవితప్ప 

శకలాని్న  చె ుా డు. కథింటే ఊహ మాప్రతమే కాు. అది మన్నషిన్న 

అలులకుని  జీవితిం. సాింసో ృతిక చైతనా ిం. ఇప్పు డు ఇవ సమసా ను 

చెపు డాన్నకి రచయతలు ఎకుో వ సింభాషణలను 

ఉపయోగిించుకుింట్టనాి రు. ాప్రతలను ప్రపవేశపెడుతునాి రు. దాింతో కథ 

కాసిా నాట్కిం పోకడల్చి  అింుకుింట్టిందన్న వా్య సకర ి ఇింులో చకో గా 

వివరిించారు.  

 కథింటే మన్నషి క్కలోు తుని  జీవితిం గురిించిన హెచచ రిక మనుషుల 

మధా  దూరమైపోతుని  అనురాగాల జాడను వతికే సైన బోరిు. కథింటే 

గుపెు డు ుుఃఖిం గూరిచ  చెపు డమే కాు, గుిండె న్నిండా హాయన్న కల్చగిించే 

‘సముప్రదాని్న ’ సృషిిించడిం కూడా! ఈ న్నజాని్న  ఇపు ట్ట రచయతలు ప్రగహిసే ి

– కథా గోదావరి పచచ ట్ట నేలను ప్పడమింతా పిండిసిుింది.  

 ఇలా చికో నైన కథా ారిజాత తరు సమాన కథాకనా  నేడు సని న్న 

సని జాజి తీగవల చికిో పోవడాన్నకి  గల కారణాలను బహు విధాలుగా 

వివరిసి్త రాజ్గోాల్ రాసిన ఈ వా్య సిం వరమిాన కథకులను మీమాింసలో 

ముించి, వ్యరికి నూతన లక్ష్యా లను న్నర్చ ుశిించేట్ట్టల ఉని ది.  

కథల వాకిటోల  శ్లష త్రపశి లు.: 

 ప్రపపించ సాహితా ింలో ఏద్య ఒక సమయింలో కథా సాహితా ింలో ్సబిుత 

ఉిందన్న మనకి తెలుసు. కాన్న, తెలుగు కథకు ఏ కాలింలోనూ అట్టవింట్ట 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

గాా ప్ కాన్న, ్సబిుత కాన్న లేకపోవడిం విశేషిం. కథ మెలలగా పెదులన్న, పిలలలన్న 

కల్చే ఒక ్సిావరిం అయింది. కథ చెపు న్న నాయనమమ లు, కథ వినన్న 

మనవళ్ళల ఒకపు ట్ట మన ఘన చరిప్రత లేకపోవడిం గమన్నించ దగ ా

పరిణామిం. ఇపు ట్టకే పిలలలకి కథింటే అనగనగా ఒక రాజు, ఆ రాజుకు 

ఏడుగురు కొడుకులు... అింటూ ‘చిందమామ’ చుటి్టన్న, ‘బాలమప్రత’ 

చుటి్టన్న తిరగడిం ఇపు ట్ట నాయనమమ ల వింతైత్య, అసలు పిలలలకు కథలే 

చెపు లేకపోవడిం నేట్ట ఆధున్నక గృహిణి నైజ్ిం. అయనా పిలలలకు కథలు 

వినే ఓపిక ఎకో డ ఉింది. పదుసమిానిం బడిలో, పుుపోయాక హోింవర్ో ్తో 

కుసీపిడుతూ ఉింటే గృహిణి మాప్రతిం టీ.వీ. సీరియల్ు  నుిండి 

బయట్పడిత్యగా కనీసిం స్తో లుకెళ్ు న్న పిలలలకైనా కథలు చెపు డాన్నకి, 

రిండూ సాధా పడే పరిసితిిలో నేట్ట కుట్టింబ వా వస ిఉింది.  

 ప్రపపించీకరణ నేపథా ింలో మొతిిం వా వసతిోాట్ట మన్నషి కూడా 

మ్యలాలు క్కలోు తుని  తరుణింలో వనుకబడిన తన వరాాన్నకి, ప్రాింతాన్నకై 

అసితేి  పోరాట్ిం చేయవలసిన అవసరిం ఏరు డిింది. కథ దీన్నన్న అింది 

ప్పచుచ కొన్న ఆ ప్రాింతాన్నక్క, వరాాన్నక్క పరిమతమైపోతుింది. ఒక 

ప్రాింతింనుిండి కథలు రావడింలేదన్న, ఒకట్ట రిండు ప్రాింతాలనుిండే కథా 

సాహితా ిం విరివిగానూ, మించిగానూ వసిుిందనే అభిప్రాయిం బలపడిింది. 

కథన్న ఎవరికి వ్యరు తమ సొింతిం చేసుక్కవడింవలల మొదల్టిాక ఆశచ రా ింగా 

కథకులకు, కథాసింప్పటాలకు, కథాసింకలనాలకు ాఠకులు తగడాిం 

ప్రారింభమైింది. ఒక అవసరాన్నకి, ఒక విరదాన్నకి, ఒక ప్రపమాదాన్నకి ‘కథ’ 

వేదికవుతోింది. ఒక గట్ట ిసే రమవుతుింది.  

 అయత్య, ఈ తీప్రవత పైన ేరో్క ని టి్ట పరిమత వృతమివుతుింది. 

రాస్త్షిింలో ఏ మ్యల అయనా సమసా  తలఎతితి్య ఆ సమసా ను ఆ 

ప్రాింతాలకే పరిమత చేసే కథలు రావడింవలన అది చదివిన ాఠకుడు ఆ 

సమసా  పట్ల సహానుభూతి చెింతలేక పోతునిా డు. అలా అన్న అసితేిా న్నకై 

కథ రావడిం తప్పు  కాు. ఆ కథ ఆ కాలాని్న , ఆ సమాజాని్న  దాట్ట 

వళ్ు కపోవడిం ఇపు ట్ట కథాసాహితాా ని్న  వేధసిుని  స్తట్ట ప్రపశి .  

 వలసపోయన జానపులు, ఖాళ్ళ అయన ప్రగామాలు, తాళాలేసిన 

లోగిళ్ళు , కరామ గారాలైన తీర ప్రాింతాలు, మోడు బారిన భూములు, మురికి 

వ్యడలోల  అసవిా స ి జ్నజీవనిం ఇలా కనిీ ట్ట గాథలు ఏ ఒకో  దికుో క్క 

సింబింధించినవి కావు. రాస్త్ష ి నలుమ్యలలకు చెిందినవి. కథలు కూడా 

అలానే సరే  హృదయాలను కదిల్చించాల్చ, కరిగిించాల్చ. ఈ బాధలేవీ 

లేవనుకుింట్టని  క్కసిాన్న కథల సహారాగా భావిించడిం బాగా ఎకోు వైన 
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పరిసితిిలో – అసలు కథ ఎలా ఉిండాల్చ? ఎలా సేీ కరిించాల్చ? అని  మౌల్చక 

ప్రపశి లు ాఠకులోల  ఉదయసిునిా య.  

 శుభలేఖల దాకా వచిచ  ఆగిపోయన పెళిు ళ్ ల గూరిచ , పటి్టమన్న పది 

న్నమరలైన నడవలేన్న, కూరోచ లేన్న, పన్న చేయలేన్న యువత దయనీయ 

్సితిిన్న గూరిచ , ఆడపిలలలు తకోు వైపోతుని  దయనీయ పరిసితిి గూరిచ , 

డైట్టింగ పట్ల పెరుగుతుని  ఆసకి ి గురిించి, పదిమింది ఉని  

కుట్టింబాలనుిండి – నలుగురుని  దశకి, నలుగురుని  ్సితిినుిండి 

ఇదురుని  పరిసితిికి, భారాా భరలిు చెర్కక చోట్, పిలలలు మరో చోట్ 

బతుకుని  దౌరాా గా ిం గురిించి, పదహార్చళ్ు కే పిలలలోల  పెరుగుతుని  

ఆవేశాల గురిించి – రాయవలసిన అింశాలన్ని   ఇవ్యళ్ కథకుల ముింు 

కొలువుదీరి ఉనిా యన్న నిండూరి రాజ్గోాల్ ‘కథల వ్యకిటోల  శేష ప్రపశి లు’ 

(స్తరా  దినపప్రతిక – అక్షరిం, 26/12/2011) అనే ీరికిలో ప్రపచురిించిన 

వా్య సింలో వివరిసి్త, ఇవనీి  నేడు కథా సాహితాా న్నకి శేష ప్రపశి లుగా 

పరిణమించాయన్న భావిసిునిా రు.  

3.2.5. పెనాి  శివరామకృషణ   

ముసలెంవాద స్ప షరిూపెం ‘రెహల్’: 

 ముసిలిం మైనారిటీ వ్యదిం ఒక సు షరిపిం సింతరిించుక్కవడింలో 

ఇతరులతో ాట్ట కవిగా సైో బాబా కృషి అవిసమ రణీయిం. సైో బాబా రాసిన 

రహల్ అనే కవితను తీసుకొన్న పెనిా  శివరామకృషణ ‘స్తరా  దినపప్రతిక – 

అక్షరిం’లో ‘ముసిలింవ్యద సు షరిపిం - రహల్’ (24/10/2011) అనే ీరికితో 

ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు. ‘రహల్’ ముసిలిం స్త్సీవి్యదాన్నకి ప్రపతీకగా 

న్నలుసిుింది.  

 న్నజాన్నకిది ‘రహల్’. దీన్న రాింతరిం ‘రిహల్’. పవిప్రత ప్రగింథాని్న  

ఉించే పీఠిం (వా్య సపీఠిం) అన్న అరిిం. ీరికి చూడగానే ఇసాల ిం విశిషతితో, 

ఖురాన ప్రపశసమిైన వసిువు కావచుచ నన్న అనుకునే అవకాశముింది. 

ాఠకుడిలో ఆసకిని్న ఇనుమడిింపచేయడమే ఈ ీరికిను ఎనుి కొనుట్ 

వనుక గల వా్య హిం.  

   “కనీి ట్ట దార్లోత  జీవన వస్తసాత న్నకి మాసకలేసూత  

   తరాల చీకట్ట కమేమ సన గోష్టలో 

   ాలిపోయిన చెంత్రదశిలా దేహెంతో 

   అనుక్షణెం 

   ‘బిసమ లాల  ఇత్రర్హామ  న్నత్రర్హీమ్’ 

   అనే కదులుతుెంది అమీమ జాన్.....” 
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 తొల్చ పింకిులు దారిద్రాా ని్న ; మల్చ పింకిులు మత సింప్రపదాయాలు, 

కటి్టబాట్ల వలల కలుగుతుని  ుుఃఖాని్న  స్తచిసిాయ. ఈ రిండిింట్ట ఫల్చతిం 

ాల్చపోవడిం. ‘బిసిమ లాల  ఇప్రరహామ  న్నప్రరహీమ్’ అింటే ‘దయామయుడైన, 

కృాహృదయుడైన అలాల  ేరుతో ఆరింభిసిునిా ను’ అన్న అరిిం. పన్నన్న 

ఆరింభిించే ముింు చేసే దైవ ప్రా్రనిని మాట్.  

 అనేక తరాలుగా ముసిలిం స్త్సీలిు గోరవలల అనుభవిసిుని  అింతరతా 

వేదనకు తన తల్చల గోరను ప్రపతీకగా చెబ్బతునిా డు కవి.  

   “తలిల ాదాల వదద ఉెండదెంటారు 

   మా అమీమ  ాదాలపై వెంగన త్రపిసారీ 

   చెమరిన నా చూపు 

   ఆమె ాదాల పగుళళ లో 

   చికుక కున్న గలగలలాడుతుెంది” 

 ఆమె ాదాలను చూడడింతోనే చెమమ గిల్చలన చూప్ప ాదాల పగుళ్ళల 

కన్నపిించగానే ఇింకెింత తలలడిలులతుింద్య ఊహిించుక్కవచచ న్న వా్య సకర ి

వ్యా ఖాా న్నించారు. గుపిింగా దయనీయ హృదయవేదన వా కమియింది. తల్చల 

ాదాల చెింత సే రిాం లేకపోగా ాదాలలోనే బ్బట్లు ఉనిా యని ది 

వా ింగా ిం.  

 తింప్రడి అసహాయత వలల తన చెల్చలన్న ఎవరిక్క రింో పెళాు ింగా 

అింట్కట్విలసి వచిచ ిందన్న, చెల్చల విలపిసి్తింటే తలేల ఆ బాధకు ఎకుో వగా 

తలలడిల్చల పోయిందన్న కవి చెపిు నటి్ట వా్య సకర ిాఠకులకు గురరిిగిించారు.  

 చివరకు ఖురాన్ను మోసే ‘రహల్’ లా మగిల్చపోవలసిింవనా? అన్న 

ప్రపశిి సి్త... ‘కనుబొమమ ల నెలవింకల మీద చీకట్టరాశుల్చి  మోయడిం’ అనే 

మాట్లు – ‘తరాల చీకట్ట కమేమ సిన ‘గోర’’ అనే ఈ కవితలోన్న తొల్చ 

దృశా ింతో అనుసింధసిాయ. కాలానుగుణింగా ఆచార సింప్రపదాయాలలో 

మారుు లను అింగ్లకరిించన్న ‘ధరామ ల’ను మోసి్త అనామకింగా 

అణగారుతుని  అమమ ను ‘రహల్’తో పోలాచ డు సైో బాబా.  సైో బాబా కవిత 

‘రహల్’ను తీసుకొన్న ముసిలిం వ్యదాన్నకి ‘రహల్’ ఒక దరు ణింలా 

ప్రపతిబిింబిసిుిందన్న ఈ వా్య సింలో వివరిించారు.  

‘ముగెంపు’ ఒక దీపస్తెంభెం: 

 కమా్య న్నసిు మేన్నరసి్ చదివిన వ్యరికి అింులోన్న మొదట్ట వ్యకా మేద్య 

గురిుిండక పోవచుచ  కాన్న చివరి వ్యకాా లు ఖచిచ తింగా గురిుింటాయ. 

‘ప్రపపించ కారిమ కులారా ఏకిం కిండి. పోరాడిత్య పోయేవమీ లేు – బాన్నస 

సింకెళ్ళు  తపు ’ – ఇవి ఆ చివరి వ్యకాా లు. ‘పోరాడిత్య బాన్నసతే ిం 

తొలగిపోతుింది తపు  మనిం క్కలోు యేవమీ ఉిండు’ అనే విధింగా 
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చెపు వచుచ . కాన్న అలా చెపిు  ఉింటే ఆ పును, ఫోరుు  ఉిండు. చివరి 

వ్యకాా న్నకుని  ప్రాధానా ిం వా కిిం కాు. మొదట్ ‘పోయేవమీలే’దన్న చెపిు , 

దాన్నన్న విరుదధింగా జ్యడిించిన వ్యకాా ింశింలో తొలగి పోవలసిింవ, 

పోతుిందనడిం చమతాో రిం. మేన్నరసి్లోన్న సారాని్న , లకా్ష్య ని్న  ఇమడిచ  

కవితాతమ కింగా వా కీకిరిించినింువలలనే ఈ వ్యకా ిం అింతరాాతీయ 

న్ననాదమైింది. శకివిింతమైన ‘ముగిింప్ప’కు బహుశా ఎపు ట్టకీ తాజాగా ఉిండే 

దృరిింతమది పెనాి  శివరామకృషణ ‘ముగిింప్ప ఒక దీపసిింభిం’ (స్తరా  

దినపప్రతిక – అక్షరిం, 07/11/2011) అనే ీరికితో స్తరా  పప్రతికకు రాసిన 

వా్య సింలో అింటారు.  

 కావదీ కవితకనర హమన్న, కవితావేశింతోనే శిలాు ని్న  ఉేక్షిించకుిండా 

రచనచేసే ిఅది శోభాయమానింగా ఉింట్టిందన్న చె ుే  ్ దీే దే ‘బ్బకుో లు’ కవిత 

‘ప్రపపించిం ఒక పదమ వా్య హిం/ కవితే మొక తీరన్న దాహిం’ అనే వ్యకాా లతో 

ముగుసిుింది. కవిత్య ఈ కవిత వసిువు కనుక ‘ప్రపపించిం’ ఇకో డ ఉపమానమే.  

 ‘సు రిా నురాగాని్న  ఆలపి్సి్త....’ అనే జ్యప్రపభ కవిత ‘సు రి  

ప్రపవహిించిన ప్రాింతమింతా/అణువులనిీ  అరవిచుచ కుింటాయ’ అనే 

సానుకూల ప్రపతిసు ిందనను తెల్చే వ్యకా ింతో ఆరింభమవుతుింది. 

‘అయనా/ఎింుక్క మరి/నీ సు రి తో దీపిించే నేను/ నా సు రి తో జ్ే ల్చించే 

నీవు/ ఎప్పు డూ దూరింగానే ఉింటాము/ పృథ్వే  ఆకాశాలమై’ ఇదీ ఈ కవిత 

ముగిింప్ప.  

 ఏ పరిరో రమ్య లేన్న (కనీసిం లేనట్టల కన్నపిించే) అనుభూతులు, 

వేదనలు వసిువులైనప్పు డు ముగిింప్ప కవికి అగిి పరీక్షే. ాట్టబిండల రజ్న్న 

‘అబారని ్సేటి్మెింట’ అనే కవిత ‘అయోా ! ాల్చింకి 

పోవడాన్నకుని ట్టల/మనసిింకి పోవడాన్నకీ/ మాప్రతలుింటే ఎింత బాగుిండు’ 

అింటూ ముగుసిుింది. కె. గ్లత ‘పరపరాగ విరాగిం’ అనే కవిత ‘ఈ ఒకో  

అవయవ్యనిీ  విసిరవతల ార్చసే ిచాలు/ మరో సృషి ిఇింకాగిపోత్య చాలు’ 

అింటూ ముగిసిుింది.  

 న్నరి ుష ిభావ ప్రాధానాా ని్న  ఉవే గ తీప్రవతను తెలుపడాన్నకి కవులు కొని్న  

వ్యకాా లను ప్పనరుకిిం చేసిుింటారు. ాఠకున్న మనసుు లో భావిం బలింగా 

ముప్రదితమవడాన్నకి ఆప్రమేడిత వ్యకా ింతో ముగిించడిం ఒక పదధతి. ‘నాక్కసిం 

ఎురుచూడు’ (శివసాగర్), ‘చేుాట్’ (్ దీే దే) మొదలైన కవితలు ఆప్రమేడిత 

వ్యకాా లతో ముగుసిాయ.  

 వసిువులోన్న అింతరేై రుదాధ ా లను సింఘరణిను చెపిు న తరేా త 

పతాకసిాయన్న గమన్నించి ముగిించాల్చ. లేదా ముగిింప్పనే పరాకాషగిా 

మారాచ ల్చ. పతాక ్సిాయన్న గమన్నించడిం లేదా పతాక ్సిాయకి చేరచ డిం, 
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ముగిించవలసిన చోట్టను గురిిించడిం కవి విజ్ఞత మీద ఆధారపడి 

ఉింట్టింది. ీరికి, ఆరింభిం, న్నరే హణలలో కవి చూపిన కొతదినిం, 

నైప్పణా ిం లాింట్ట వ్యట్ని్న ట్టనీ ్సిరిపరిచే ప్పనాది ముగిింప్ప. కవితలోన్న 

‘కింఠసే రిం’ (టోన) ముగిింప్పలోను విన్నపిించాల్చ. ముగిింప్ప ఎింత 

ధే నాా తమ కింగా ఉింటే కవిత అింత జిగువుగా, శకిమిింతింగా ఉింట్టింది. 

కావా్య నుభూతి సమప్రగమయేా ది సారకిమైన ముగిింప్పతోనే. ప్రపతి ఉతమి 

కవితలో శైల్చ ననుసరిించి ‘సారకిమైన ముగిింప్ప’ అనేది ఎపు ట్టకే సాేక్షమే 

అన్న వా్య సకర ి ఆరింభిం ఉచితింగా లేకపోయనా ముగిింప్ప సారకితను 

సింతరిించుక్కవ్యలన్న వా్య సింలో వివరిించారు.  

3.2.6. జ్ర్పుల ర్మేశ్  

తలచుకోడాన్నకనా మిరలన్న ‘తెండా’: 

 తెలుగు సాహితా ింలో నేట్టకి అనేక రకాలైన ప్రపప్రకియలు ఉనిా య. 

ప్రప్సిుత తరుణింలో నూతనింగా ప్రపవేశిసిుని  ప్రపప్రకియ, చేరడాన్నకి ఆవశా కత 

ఉని  ప్రపప్రకియ గిరిజ్న సాహితా ిం అన్న జ్రప్పల రమేష్ స్తరా  పప్రతిక 

‘అక్షరిం’ (10/10/2011) కు ‘తలచుక్కడాన్నకైనా మగలన్న ‘తాిండా’!’ అనే 

ీరికితో రాసిన వా్య సింలో అభిప్రాయపడిారు. గిరిజ్న సాహితా ిం లేదా 

బింజారాల సాహితా ిం రావ్యల్చు న అవసరిం ఎింతైనా ఉిందింటూ, గిరిజ్న 

సాహితా ిం లేదా బింజారాల గురిించి అనువ్యదాలేమైనా వచాచ యా అనే 

ప్రపశి  వేసుకుని ప్పు డు ‘తాిండా’ నవల తారసపడిిందన్న, ఈ నవల 

కని డింలో ‘హవన’ ేరుతో వలువడిిందన్న వా్య సకర ి ేరో్క నాి రు. 

తెలుగులో జ్యీ దే మోహన్రాజ్, ఎ్. మోహన రాజ్ అనువదిించారు.  

ఈ నవలలో లింబాడాల సింసో ృతిన్న ఎింతో గొపు గా చిప్రతిించారన్న, 

వ్యరి దినచరా , వ్యరి పిండగలు, కటి్టబాట్టల ్సి్తలింగా మొతిిం లింబాడాల 

సింసో ృతి కన్నపిసిుిందన్న వా్య సకర ి వివరిించారు. ప్రాచీన కాలిం నుిండి 

బింజారాలు ఉనిా రన్న, పృధీే రాజ్ చౌహాన రిండవ తైరాన యుదధింలో 

ఓడిపోయన తరేా త ముసిలింల దాడినుిండి తమను తాము 

రక్షిించుకొనుట్కు అడవులలోకి వళిు పోయ, గిరిజ్నుల వస్త్సధిారణను పోల్చ 

ఉిండే జ్ింతు దింతాలు మరియు ఆకులతో కూడిన వస్త్సధిారణను 

అలవరుచ కునాి రన్న వా్య సకర ిసవివరింగా వివరిించారు.  

బింజారాల తరతరాలనుిండి వసిుని  ‘తీజ్’ పిండగ పెదు పిండగన్న, 

ఇపు ట్టకీ రాజ్సిాన, హరాా నాలలో ఘనింగా జ్రుప్పకుింట్టనాి రన్న అయత్య 

తెలుగు రాస్త్రిలలో ఆ పిండగ ్సిానింలో ‘వినాయక చవితి’ ప్రపవేశిించిిందన్న 

వా్య సకర ివివరిసిునిా రు. ఆధున్నక కాలింలో ప్రపపించీకరణ ప్రపభావింతో వ్యరి 

సింసో ృతి, సింప్రపదాయాలు మరుగున పడిపోతునాి  దాన్నలో భాగింగా 
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స్త్సీలిు చీరలు, రవిక ధరిసిునిా రన్న, మగవ్యరు ఫాా ింట షర్ ిధరిసిునిా రన్న, 

వ్యరి సాింప్రపదాయ ుసిులైన పెటాా , కాళ్ళ తాిండాలలో ముసల్చవ్యరు, 

ేదలు మాప్రతమే ధరిసిునిా రన్న రమేష్ వివరిసి్త; ఆధున్నకతను 

ఆహేా న్నించాల్చ కానీ తమ అసితేిా ని్న  క్కలోు కుిండా కాాడుక్కవ్యల్చు న 

బాధా తను మరిచ పోరాదన్న ఈ వా్య సిం దాే రా వివరిించారు. తమదైన 

సింసో ృతిన్న కాాడుకొన్న, తరువ్యతి తరాలకు అిందివే కపోత్య భవిషా త్ 

తరాలు తలుచుక్కడాన్నకి ‘తాిండా!’ అయనా మగలదన్న వా్య సకర ి

హెచచ రిసి్త, సింసో ృతిన్న సింప్రపదాయాలను కాాడుక్కవ్యల్చు న బాధా త 

ప్రపతి బింజారాకు ఉిందన్న ఈ వా్య సిం దేా రా గురరిిగిించారు జ్రప్పల రమేశ్. 

తెలుగు సాహితా ెం గరిజ్న స్తస్వత సేవ చఛ నేవ షణ: 

 తెలుగు సాహితా ింలో స్త్సీ ివ్యద ఉదా మిం 20వ శతాబుింలో వచిచ ింది. 

ఈ వ్యదిం ాశాచ తా  ప్రపభావింతో వచిచ ిందని ది న్నరిే వ్యదాింశిం. ఇది 

తెలుగులో అసితేి  వ్యదాలలో మొదట్ట వ్యదిం. తరువ్యత దళిత, మైనారిటీ, 

ప్రాింతీయ మొదలగు అసితేి  వ్యదాలు తెరపైకి వచాచ య. జ్రప్పల రమేష్ 

‘సాధన’ రాసిన ‘రాగో’ అనే నవలను ఆధారింగా తీసుకొన్న స్తరా  దినపప్రతిక 

‘అక్షరిం’కు ‘తెలుగు సాహితా ిం గిరిజ్న స్త్సీ ిసేే చాఛ నేే షణ’ (31/10/2011) 

అనే వా్య సింలో గోిండుల సింసో ృతి సింప్రపదాయాలలో గిరిజ్న స్త్సీ ి పడే 

అవసలిు, వ్యరు ఎురో్క ింట్టని  సమసా లు, లైింగిక వివక్ష వలన 

జీవితింలో వ్యరు సేే చాఛ  సేా తింత్రాా లను క్కలోు తుని  వైనిం, ఉదా మ 

పోరాట్ింలో గిరిజ్నుల ప్రబతుకు చిప్రతణ మొదలగు అనేక అింశాలను 

సవివరింగా విశే లషిించారు.  

 ప్రాచీన కాలింనుిండి చూసే ి సాహితా ింలో గిరిజ్న స్త్సీ ి ప్రపసిావన 

రామాయణింలో శబరి, మహాభారతింలో హిడిింబి మొదలైన గిరిజ్న స్త్సీలి 

ాప్రతలు కన్నపిసిాయ. ఆధున్నక కాలిం వచేచ సరికి స్త్సీలిు ఎట్టవింట్ట 

చప్రట్ింలో ఇరుకుో పోయారో, ఎట్టవింట్ట వివక్షకు గురవుతునాి రో ‘సాధన’ 

రాసిన ‘రాగో’ నవలలో వివరిించే ప్రపయతి ిం జ్రిగిిందన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడిారు. ‘సాధన’ రాసిన ‘రాగో’ 1993లో ప్రపచురితమైింది.  

 ‘రాగో’ యుకవియసుో రాలైన (మాడియా) గోిండు యువతి. రాగో 

తల్చలదింప్రడులు మేనమామ కొడుకు ‘సింఘె’తో పెళిు  న్నర ణయసిారు. ఆమెకు 

ఈ పెళిు  ఇషిింలేు. అవ ఊరిలో ‘నానుు ’ అనే వా కిని్న ప్రేమసిుింది. ఆ 

సింబింధాని్న  తల్చలదింప్రడులు ఒప్పు క్కరు. చేసేవమ లేక ‘రాగో’ అడవులోల కి 

ారిపోయ, అని లోల  కలసిపోయ, అచిరకాలింలోనే డిపూా టీ కమాిండర్్గా 

ఎుగుతుింది. అనేక గిరిజ్న గూడేలు తిరిగి గిరిజ్న స్త్సీలిలో మారుు ను 
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తీసుకొసిుింది. తింప్రడి ఆమె న్నర ణయాని్న  సమరిిించడింతో నవల 

ముగుసిుింది.  

 సమాజ్ింలో సగభాగిం గల స్త్సీలిు ప్పరరధపతా  ప్రపభావ్యన్నకిలోనై 

తకుో వ సాింఘిక ్సిాయన్న ప్రపశిి సి్త అసితేిా న్నకై చేసే పోరాట్మే స్త్సీవి్యదిం 

లేదా స్త్సీ ిఅసితేి  ఉదా మిం. 

 ‘రాగో’ అింటే గోిండు భాషలో ‘రామచిలుక’. పింజ్రింలో గల 

రామచిలక సేే చఛ కై ఎప్పు డూ ఎురుచూసిుని ట్టలగానే రాగో అనే 

మాడియా గోిండి స్త్సీ ిసేే చఛ కై  ఎురుచూసి చూసి చివరికి తానే ధైరా ిం 

తెచుచ కొన్న జ్నజీవన ప్రసవింతిలో కలసిపోతుింది. గిరిజ్న స్త్సీలి పరిసితిిన్న 

ఒకసారి అవలోకనిం చేసుకుింటే మొదట్ట సమసా  అవిదా . దాన్నకి 

సింప్రపదాయాలు, ఆచారాలు ఒక కారణమైత్య; స్త్సీ ి విదాా వింతురాలైత్య 

విదాా వింతుడైన భరనిు తీసుకురావడిం తలకు మించిన భారిం. ేదరికిం 

ఒక కారణిం, విదా  పట్ల విముఖత, అననుకూల పరిసరాలు, చువుకుని  

స్త్సీ ి ప్పరుషున్నతో పలిం పన్నచేయుట్లో చేద్యడు వ్యద్యడుగా ఉిండలేదనే 

అభిప్రాయిం ఇవనిీ  గిరిజ్న స్త్సీ ివనుకబడుట్కు కారణాలు.  

 గిరిజ్నులలో స్త్సీలి అభిప్రాయాన్నకి అింతగా ప్రాధానా త ఉిండు. 

రాగో నవలకు మ్యల కారణిం లామడే (ఇలలరికిం). రాగో ఇషపి్రపకారిం 

‘నానుు ’తో పెళిు  చేసే ిపోయేవమీ లేు. కానీ ఆమె మాట్కు విలువలేు. 

సింప్రపదాయిం అింుకు అడిుపడుతుింది. పూరే ిం నుిండి వేళ్లల నుకొన్న 

ఉని  పితృసేా మా  వా వస ిగిరిజ్నులలో కూడా స్త్సీ ిసేే చఛ ను భక్షిసిుింది. 

స్త్సీలిు బహిషిు సమయింలో పడే బాధలు ఐు రోజులు ఆమెను ఎవర 

పట్టిించుక్కరు. ఎిండైనా, వ్యనైనా గుడిసెకు దూరింగా ఉిండాల్చు ింవ. చివరికి 

తల్చల కూడా ఆ ఆచారాని్న  జ్వదాట్కూడు. ఇది గిరిజ్న స్త్సీ ి ాల్చట్ 

గుదిబిండగా మారిన సమసా . అింత్య కాకుిండా గిరిజ్నేతరుల చేతిలోన్న 

లేదా దారి ద్యపిడి వ్యళ్ు  చేతిలోన్న ఆమె మోసపోయన సింఘట్నలు 

క్కకొలలలు. వీట్ని్న ింట్టకీ అక్షర రపిం ఇసి్త, స్త్సీని్న మేల్గో లేు  విధింగా రాగో 

ాప్రత తీరిచ దిదుబడి గిరిజ్న స్త్సీలిలో మారుు ను కాింక్షిసి్త, సేే చాఛ  చైతనా ిం 

వైప్ప వ్యళ్ు ను ఆలోచిింపచేసి్త రాయబడ ి నవల ‘రాగో’ అన్న ఈ వా్య సిం 

దాే రా జ్రప్పల రమేష్ సవివరింగా వివరిించారు.  

అలుపెర్రన్న పోరాట్ గాథ: 

 సాహితా ిం సమాజ్ ప్రపతిబిింబిం అనుకుని ప్పు డు సమాజాని్న  అరిిం 

చేసుక్కవడాన్నకి సాహితాా ని్న  మించిన సాధనిం లేు. ఈ ఇరవై ఒకటో 

శతాబుింలో కూడా ప్రపధాన జీవన ప్రసవింతిలో భాగిం కాకుిండా, మైదాన 

ప్రాింతాలకు దూరింగా కొిండలోల , క్కనలోల  జీవిసిుని  ఆట్విక (గిరిజ్న) తెగలు 
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ఎన్ని  ఉనిా య. ఆధున్నక కాలింలో గిరిజ్నులు చేసిుని  పోరాటాలు భూమ 

క్కసమే. ఆ పోరాటాలలో ‘మరణిించిన గిరిజ్న యోధులు ఎింత మింద్య’. 

భూమ క్కసిం, నీట్ట క్కసిం గోిండులు సాగిించిన పోరాటాలను ‘అడవి వనిె ల’ 

కథల సింప్పట్ట న్నరపిించిిందన్న జ్రప్పల రమేష్ ‘స్తరా  దినపప్రతిక – 

అక్షరిం (14/11/2011) కు ‘అలుపెరుగన్న పోరాట్ గాథ’ అనే ీరికితో రాసిన 

వా్య సింలో వివరిించారు.  

 ‘అడవిలో వనిె ల’ కథల సింప్పట్ట రాసిన రచయతల ేరుల 

ేరో్క నలేు ఇది 1985లో వలువడిింది. అడవులోల  గోిండులు నీట్ట క్కసిం 

పడుతుని  బాధలు అింతా ఇింతా కాు. ‘సకుో బాయ’ న్నిండు చూలాలు. 

నీట్ట క్కసిం వళిు న సకుో బాయన్న గుడిెలుగు కొట్టని దెబబ కు కడుప్పలో బిడ ి

చన్నపోతుింది. న్నజాన్నకి ఆ గోిండుల గూడా్లోల  ఒక బావి ఉింటే సకుో బాయ 

కడుప్పలో ఎన్ని  ఆశలతో పెరుగుతుని  పసిబిడ ిలోకాని్న  చూడకుిండానే 

వళిు పోయేది కావమో! అన్న వా్య సకర ిఈ వా్య సింలో నీట్టకై వ్యరు పడుతుని  

బాధను ‘అడవిలో వనిె ల’ ఆధారింగా వివరిించారు.  

 సించార జీవనిం నుిండి ్సిరిన్నవ్యసిం ఏరాు ట్ట చేసుకుని  తరువ్యత 

గిరిజ్నులు భూమకై పోరాట్ిం చేయవలసి వచిచ ింది. గోిండులు పూట్ 

గడవన్న పరిసితిులలో ఉని ప్పు డు – ‘ఐు రాయలు’ కథలో రవుకారు 

రామయా  వదు కొమరిం జ్ింగు తీసుకుని  అప్పు కు మేకలు, ఆవులు, 

జొని లు మొదలైనవన్ని  రామయా  వశమవుతాయ. చివరికి జ్ింగు కొడుకు 

రాింసావు ఆ అప్పు  తీరచ లేక తన భూమన్న కూడా రామయా కు ఇచేచ సిాడు. 

ఈ విధింగా మోసపూరిత వడీతిో గిరిజ్నుల భూములను ద్యచుకుింట్టని  

బడా బాబ్బలు చేసే ురామ రపా్ప యధార ిసింఘట్నలకు రపిం ఈ కథ.  

 ఫారసిు అధకారులు, ప్రపభ్యతే  అధకారులు గిరిజ్న స్త్సీలిను 

చేరదీయడిం, లైింగిక వేధింప్పలకు గురిచేయడిం వింట్ట సింఘనలను ఈ 

కథా సింప్పట్ట వివరిసిుింది. ఈ కథలోల  గిరిజ్నులు తమకు కావ్యల్చు న 

అవసరాల క్కసిం ప్రపకృతిలో, గిరిజ్నేతర వా వసలితో పోరాటాలు చేశారు.  

ప్రపభ్యతే ిం వ్యరికి సహకరిించాల్చు ింది పోయ వ్యరిన్న అణచివేసేదిగా, ద్యపిడి 

చేవదిగా మారిింది. ఈ నేపథా ింలో జ్రిగిన, జ్రుగుతుని  ఆదివ్యసీల 

ఉదా మాలకు మదుతుగా ‘అడవిలో వనిె ల’ కథల సింప్పట్ట వ్యరి ఆశలను, 

ఆరాటాలను, పోరాటాలను అక్షరీకరిించిిందన్న, అలుపెరగన్న పోరాట్ గాథే 

గోిండుల జీవితింగా న్నరపిించిిందన్న రమేష్ సవివరింగా ఈ వా్య సింలో 

వివరిించారు.  

3.2.7. పులికొెండ సబాు చరి  

దళత, కులీన దృకప థాలు రెెండు – పైట్ ఒకక ట్ట: 
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 ఆధున్నక వచన కవితే ింలో ఒకే వసిువును తీసుకొన్న ఇదురు స్త్సీ ివ్యద 

కవయప్రతులు ప్రపతాా భిముఖింగా కవిత రాసిన అరుదైన ఘట్ిిం ఒకట్టింది. 

ఇదుర మించి ప్రపతిభావింతులైన కవయప్రతులు. స్త్సీవి్యద దృకు థింతో కవిత 

రాయడింలో బాగా ఆరిత్యరిన వ్యరు. ఇదుర పరసు ర భిని మైన 

నేపథాా లనుిండి వచాచ రు. ఇదుర రిండు భిని మైన జీవన దృకు థాలతో 

ఈ కవితల్చి  రాశారు. ఒకరు జ్యప్రపభ. ఈమె రాసిన కవిత ‘పైట్న్న 

తగలయాా ల్చ’. ఇింకొకరు జూాక సుభప్రద. ఈమె రాసిన కవిత ‘కొింగు నా 

బొచచ మీద కావలుిండే బొింత ేగాాడు’.  ఈ రిండు కవితలు పైట్ చెింగును 

ఆధారింగా, ఆసరాగా చేసుకొన్న రాసినవే. అయత్య ఈ కవితలు – ఈ 

కవయప్రతులు ఇదుర యాదృచిఛ కింగా ఒకరికొకరు అనుక్కకుిండా రాసిన 

కవితలు కావన్న, వ్యరివ్యరి దృకు థాలను, పైట్పై వ్యరివ్యరి దృకో్క ణాలను 

వివరిసి్త ప్రప॥ ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారి స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’కు రాసిన 

(04/07/2011) ‘దళిత, కులీన దృకు థాలు రిండు – పైట్ ఒకో టే’ అనే 

వా్య సిం విశే లషిించారు.  

 జ్యప్రపభ కవిత 1988 మే 31న ప్రపచురితమైింది. సుభప్రద కవిత 

2007లో ప్రపచురితమైింది. ‘పైట్న్న తగలయాా ల్చ’ కవిత ఆ రోజులోల  వ్యడి వేడి 

చరచ కు ్సిానిం కల్చు ించి, జ్యప్రపభకు ప్రపత్యా కమైన గురిిింప్పను తీసుకొచిచ , 

ఆమె స్త్సీవి్యద కవయప్రతి అనే ముప్రదను సు్సిాపితిం చేసిింది.  

 ‘పైట్ కొింగును చూసే/ినాకెింుక్క ాతిప్రవతా ిం 

గురిుకొసిుింది/భ్యజాలనుించి ప్రకిిందికి వేలాడే గుదిబిండలా/అదెప్పు డూ నా 

సేే చఛ న్న హరిసిునే ఉింట్టింది’. పైట్ చెింగును ాతిప్రవతాా న్నకి చిహి ింగా, 

ఒక సామాజిక భావ్యన్నకి చిహి ింగా, అది సేే చఛ ను హరిించే గుదిబిండగా 

భావిించారు జ్యప్రపభ. అది తనను వింగదీయాలన్న ప్రపయతిి సి్త, తనకు 

అలవ్యట్టలేన్న సిగునాు మప్పు తుింది. తన చుటిూ ఏద్య కింగారున్న పిట్లిా 

తిప్పు తుింది అన్న రాశారు. తను మన్నషి అనే భావ్యని్న  మరిపిింపజేసి తనను 

ఆడదాన్నవింటూ హిపోి టైజ్ చేసిుింది అన్న అింటారు. దాన్న ముింు 

తానెప్పు డు ఓడిపోతూనే ఉని ట్టల ఉింట్టిందన్న, పైట్ ఊబిలా తనను 

గుింజేసి్త ఉింట్టిందన్న చెబ్బతారు జ్యప్రపభ. ‘ననుి  అబలను చేసిన 

పితృసేా మా ప్ప అదృశా  హసిిం పైట్’ అన్న జ్యప్రపభ చెబ్బతుింది. కానీ 

సుభప్రద పైట్ను మర్కక దృకో్క ణింలో చూశారు. పలీలయ జీవితింలో 

ముఖా ింగా ఆరుగాలిం కాయకషిిం చేసుకొనే స్త్సీ ి జీవితింలో దైనిందిన 

కారా ప్రకమాలలో పైట్ ఎని్న  రకాలుగా స్త్సీకిి ఉపయోగపడుతుింద్య చాలా 

వివరమైన జీవన చిప్రతాని్న  చూారు. అసలు కవిత ేరునే జ్యప్రపభ 

కవితకు ప్రపతిముఖింగా పెటిారు. జ్యప్రపభ ‘నాకు కావల్చ కాసి్త నా 
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ాతిప్రవతాా ని్న  కాాడే కించెలా కావ్యలింటూ పితృసేా మా  వా వసని్న 

కాాడుతూ ఉింది’ అన్న అింటే సుభప్రద ‘కొింగు నా బొచచ  మీద కావలుిండే 

బొింత ేగాాడు’ అన్న మొదలు పెడతారు. వక్ష ్సలిాని్న  లేదా ఛతిన్న 

తెలింగాణ పలల భాషలో బొచచ  అన్న అింటారు. ేగు అనే మాట్ను గుడకిి 

సమానారకిింగా వ్యడతారు.  

 జ్యప్రపభ కవిత ‘పైట్ను తగలయాా ల్చ’లో అరబ న ఎలీట భావ్యలు, 

హైఫై సింసో ృతికి చెిందిన నగర జీవన స్త్సీ ిభావ్యలు కన్నపిసిాయ. పైట్ 

ాతిప్రవతాా న్నకి కాపలాగా, గుదిబిండలాగా ఉిందన్న, పితృసేా మా  

సింసో ృతికి, పెటి్టబడిదారీ ద్యపిడి సింసో ృతికి చిహి ింగా ఉింది అన్న 

జ్యప్రపభ చెబిత్య, సుభప్రద పలీలయ జీవితింలో ఆరుగాలిం కషపిడి పన్నచేసే 

స్త్సీ ిజీవితింలోన్న ఎన్ని  ఘటిాలోల  పైట్ చెింగు సహచరిగా సైద్యడుగా కైద్యడుగా 

ఉింట్టిందన్న జీవన దృశాా ని్న  చూప్పతూ రుజువు చేసి్త చెబ్బతారు. రిండు 

కవితలోలన్న భాష కూడా ఇింుకు అనుగుణింగా సాగిింది. జ్యప్రపభ 

కవితలోన్న భాష ఆధున్నక ప్రామాణిక వా వహార భాషలో ఉింటే సుభప్రద 

కవితలోన్న భాష నూట్టకి నూరుాళ్ళల తెలింగాణ పలీలయ జీవనాని్న  

ప్రపతిబిింబిించే సహజ్మైన భాష.  

 ఈ విధింగా పైట్పై రాసిన ఇదురు స్త్సీవి్యద రచయప్రతుల విభిని  

దృకు థాలను సుబాబ చారి ఈ వా్య సింలో బహుముఖింగా విశే లషిించారు.  

మనస్తెంత్రతులు మీట్ట మాధురీ కవి: 

 కవితే ిం ఎలా రాయాలో పదహరో శతాబాున్నకి చెిందిన మొలల తన 

రామాయణింలో ఇలా చెపిు ింది... “త్యనె సొక న్నరు 

తియా నయగురీతి/ద్యడనరమిెలల ద్యపకుని / గూఢ వితతి గొటాలడు 

పన్నయెలల/మ్యగ చెవిట్టవ్యరి ముచచ ట్గును” పదిహేో శతాబాున్నకి చెిందిన 

రాజ్కవి రఘునాథ నాయకుడు కవితే ిం గూరిచ  ఇలా చె ుా డు “చెపు గవల, 

కప్పు రములు/కుపు లుగా పోసినట్టల, కుింకుమ పైపై/ గుపిు న ప్రకియ, 

విరిపట్లము/ విపిు న గతి, ఘమమ నిం గవితే ము సభలన”. ఈ భావ్యలు 

సరే కాల్చకమైనవి. ఆధున్నక కవులలో వచన కవితను పిండిించిన కవులు 

దీవి సుబాబ రావు రాసిన కవిత సరిగాా ఈ రీతిలో ఉింట్టిందన్న చెబ్బతూ 

‘అక్షరిం’కు (12/10/2011) రాసిన ‘మనసిింప్రతురులు మీటే మాధురీ కవి’ అనే 

వా్య సింలో స్దాహరణింగా ప్రప॥ ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారి వివరిించారు.  

 తెలుగు ఆధున్నక వచనకవులలో హింసలదీవి సుబాబ రావు 

విలక్షణమైన కవి. ఈ విలక్షణమైన అనే మాట్ – ఆయన వా కితేిా న్నకి, కవితా 

వా కితేిా న్నకి చెింుతుింది. ఈయన తన నూతన యౌవనిం నుిండి అింటే 

1957 నుిండి కవితే ిం రాసిునిా , ఆనాడు రాసిుని  ాత కవులలాగా 
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అిందరిన్నట్ నాన్నన కవి కాు. తన ఉదా్య గిం తాను చేసుకుింటూ, తన 

ప్రపపించ విహాయసింలో తాను విహరిసి్త తన క్కసమే కవితే ిం రాసుకుని  

అరుదైన కవి దీవి సుబాబ రావు. తొల్చ కవితా సింప్పట్టన్న ‘వైశాఖ సముప్రదిం’ 

అనే ేరుతో తెచాచ రు. అది ఆరోజులలో మించి ేరు తెచుచ కుింది.  

 తను చూసిన దృశాా లను అతా ింత సహజ్ సుిందరింగా, త్యనె 

స్కినట్టల, అతా ింత సరళ్ింగా కింట్టకిింప్పగా చూే నైప్పణా ిం ఈయన ప్రపతి 

కవితలో కన్నపిసిుింది. పదాలకు రింగు, రుచి, వ్యసన ఉింటాయనే విషయిం 

ఈయన కవిత చదివిన తరువ్యత మరిింత బలింగా తెలుసిుింది. ఇింుకు 

వైశాఖ సముప్రదింలోన్న ప్రపతి కవితను మచుచ గా చూపవచుచ  అన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడుతునాి రు. వరిిం వలసిన సమయాన / ఆకాశవీధలో 

పోతుిండగా / వ్యరికిాప్రభములు చిిందినయ కాబోలు / సముప్రదిం ఒడిున 

రథాని్న  దిింపి / చప్రకాలు కడుగుతుిండగా / మీరు నమామ రు గానీ స్తరుా ్ణిణ 

నేను చూశాను. సముప్రదింలో స్తరాా సమియాని్న  లేదా స్తరాో దయాని్న  

చాలామింది కవులు వరి ణించారు. కానీ ఇలాింట్ట దృశాా ని్న , కమనీయ 

రాగరింజిత రీతిన్న మరవర చూపలేు. సముప్రదిం ఆవల్చ దిఙ్మ ిండలింలో 

దిగిన స్తరుా డు ఈ కవికి ఎలా కన్నపిించాడింటే సముప్రదిం ఆవల్చ ఒడిున 

తన రథాని్న  దిింపి తన రథచప్రకాలను కడుకుో ింట్టని టి్టగా! దీన్ని  ఏ 

అలింకారిం అన్న చెపు డమ్య సరిగాా కుదరు. ఈ ఊహ పోహల్చింప్ప 

అతా ింత నూతనిం, తనవ అయన ముప్రద.  

 ప్రపకృతి వర ణన వినూతి ింగా చాలా తాతిే కింగా కూడా ఉింట్టింది. 

చీకట్టన్న వరి ణించిన తీరు ఇకో డ చూడవచుచ . “చీకట్ట రాలుతోింది పైనుించి / 

కొిండలమీద / చెటి్టకొమమ ల మీద / పలాలమీద / పట్ణిిం పల్చమేరమీద / 

ద్యవ కిరుపకో ల గుట్లిుగా గుబ్బరులగా పోగులుపడి ేరుకు పోతుింది / 

చీకట్టన్న పీల్చచ  గాల్చనలలబడుతుింది”. ఒక ప్రాచీన కావా శాస్త్సకిారుడు – కవికి 

ప్రపపించిం చాలా భిని ింగా కన్నపిసిుింది. అతను చూచిన రీతినే ప్రపపించిం 

మారిపోతుిందన్న ఒక ్శోలకింలో రాశాడు. ఇకో డ సుబాబ రావు కవితలో ఈ 

గుణిం కనబడుతుింది. చీకట్టకి లేన్న భౌతిక గుణాని్న  చీకట్టకాాదిించి 

ఇనాన్నమేట్న్న, యేన్నమెట్గా అింటే న్నరీవా గుణ ప్రపకృతికి జీవ గుణాని్న  

ఆాదిించి చెపిు న రీతి అపు ట్టకి చాలా సరికొత ిలక్షణిం. ‘చీకట్టపై నుిండి 

రాలుతూింది’ అన్న చెపు డిం ఆధున్నక తెలుగు కవితలో ఒక వినూతి  

ధోరణిన్న ఆహేా న్నించడమే అన్న ఆ మాధురీ కవి గూరిచ  వా్య సకర ిభావిించారు.  

 దీన్నన్న సుబాబ రావు ప్రపపించింలోన్న మించి కవితేా ని్న  తెలుగులోన్నకి 

తెచేచ  ప్రపయతి ిం చేశారు. స్తఫీ కవితే ిం, నవనవిం, పరమ గ్లతిం, 

మాట్ని ది జా్య తిరి లింగిం అనే ప్రగింథాలు ఇవే. వీట్టలోలనూ తన ముప్రదను 
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చూారు. తన మృధు మధురమైన త్యనె శైల్చలో రచిించారన్న ఈ 

అనువ్యదాలకే ఈయన కేింప్రద సాహితా  అకాడమీ అవ్యరిు వచిచ ిందన్న 

వా్య సకర ిమనసిింప్రతుల మీటే మాధురీ కవి హింసలదీవి సుబాబ రావు గూరిచ  

ఈ వా్య సింలో మధురింగా వ్యా ఖాా న్నించారు.  

జాషువా దళత కవా?: 

 సమాజ్ింలో అప్రగవరాణల ఆధపతా ిం ప్రకిింద నల్చగిపోతూ సామాజికింగా 

తకుో వ సాింఘిక ్సితిిలో ఉిండడాని్న  న్నరసిసి్త, తరతరాలుగా 

అనుభవిసిుని  అవమానాలి్చ  పోగొటి్టక్కవ్యలనీ, అిందరిలాగానే తామ్య 

గురిిింపబడాలనీ, ఆతమ  గౌరవ్యనిీ  కాాడుక్కవ్యలనీ, సాింసో ృతికింగా తమక్క 

అసితేిా ని్న  కల్చు ించుక్కవ్యలనీ ఆరికి, రాజ్కీయ రింగాలోల  సమాన 

ప్రాతిన్నధా ిం క్కసిం పోరాడుతూ సమాజ్ింలో అణచివేతకు గురవుతుని  

దళితులు తమ అభ్యా ని తిన్న కాింక్షిసి్త సృషిిింపబడుతుని  సాహితా మే 

దళిత సాహితా ిం లేదా దళితవ్యద సాహితా ిం. ఇది తెలుగు సాహితా ింలో 

1980వ దశకింనుిండి తనదైన ప్రపత్యా క గురిిింప్పను సింతరిించుకుిందన్న 

చెపు వచుచ .  

 అయత్య అింట్రాన్నతనిం అనే దౌరాా గా ప్ప రకో సి క్కరలలో పడి నల్చగి 

బాధాతప ి హృదయనేప్రతుడై అప్రగవరాణల దాషీకిాని్న  ఎిండగడుతూ 

‘గబిబ లా’ని్న  సృషిిించిన ‘జాషువ్య దళిత కవ్య?’ అని  ప్రపశి ను వలయసి్త 

అవ ీరికితో ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 26/09/2011) లో ప్పల్చకొిండ 

సుబాబ చారి ఒక వా్య సిం ప్రపచురిసి్త, జాషువ్య దళిత కవ్య? కాదా? అని  

విషయాని్న  తనదైన దృకో్క ణింలో చకో గా చికో గా విశే లషిించారు.  

 జాషువ్య 1895లో జ్న్నమ ించారు. 1919 నుిండి తన సాహితాా ని్న  

ప్రపచురిించడిం ప్రారింభిించారు. అయత్య తన బాలా ింలోనే ఆశుపదా  రచన 

చేయగల్చనా ఘనుడు జాషువ్య. జాషువ్య తన మొదట్ట కావా ిం రుకిమ ణీ 

కళాా ణిం (1919) నుిండి సేీ య చరిప్రత ‘నా కథ’ (1966) వరకూ సాహితా  

వా వసాయిం చేయడమే కాు విరగ పిండిించాడు.  

 జాషువ్య అనగానే గబిబ లిం, గబిబ లిం అనగానే జాషువ్య గురిుకు 

రావడిం సాధారణమైన విషయిం. గబిబ లిం రాకముింవ జాషువ్యకు మించి 

ేరు వచిచ ింది. అపు ట్టకే సరిగాా 60 ఖిండ కృతుల్చి  వలయించాడు. 

అింట్రాన్నతనిం గూరిచ  చాలా మింది కవులు కవితే ిం రాశారు. కాన్న జాషువ్య 

కవితే మే నేట్టకీ న్నల్చచిింది. ప్రపజ్ల మనసుు లో నాట్టకుింది. దీన్నకుని  

కారణిం జాషువ్య చూపిన అతుా ని త ్సిాయ సృజ్నీలత, కవితా ప్రపతిభ.  

 గబిబ లింలో అింట్రాన్నతనాన్నకి భూమకగా ఉని  కరమ  సిదాధ ింతాని్న  

వర ణ వా వస ిదౌరాి ని్న , హిిందూమతింలో అింతరతాింగా ఉని  లోాలను 
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వివిధ పదాా లలో ఎతి ిచూాడు జాషువ్య. ఇక తనకు ఎురైన వా కిులు 

కులిం ేరుతో తన పట్ల చూపిన దౌరాి ని్న  కూడా బాగా న్నరసిించాడు. 

గబిబ లిం రిండవ భాగింలో హిిందూమతింలో ాట్టసి్త వసిుని  

అను్రినాలలో, ఆచార కాిండలో ఉని  సాింఘిక వైషమాా ని్న , గుడిగిా చేసే 

అనాచారాలన్న ఘాట్టగా న్నరసిసిాడు జాషువ్య. అింట్రాన్నతనిం అనే దౌషిా ిం 

జాషువ్యను ఎింతగా బాధించిింద్య చెపు డాన్నకి ఒక పదాా ని్న  తపు క 

చెప్పు క్కవలసి ఉింది.  

  “నా కవితా వధూట్ట వదనెంబ్బన్నగాదిగా జూచి. రూపురే 

  ఖా కమనీయ వైఖరులు గాెంచి భళ భళ్ళ యని వాడే మీ  

  దేకులమని  త్రపశి  వలయిెంచి, చివాలున లేచిపోవ్వచో 

  బాకున త్రగుమమ నట్లగును ారిథవ చెంత్రద వచిెంపసరగాున్”   

అన్న చె ుే  పదా ిం బాధకు ప్రపతా క్ష రపిం. బాకుతో కుమమ నట్టలింట్టిందన్న 

అింటే బాకుతో పడిచి, బాగా కలదిపిు నట్టల ేగులు తెగినట్టల బాధ 

కలాుతుిందన్న చెపు డిం, తాను అింట్రాన్నతనిం ఎలా అనుభవిించాో 

చెపు డాన్నకి పరాకాష.ి  

 జాషువ్య మహాభారతింలోన్న భీషుమ డు, కరుణడు వింట్ట ప్రపధాన 

ాప్రతలపైన ఖిండ కావ్యా లు రాశాడు. అింులో ఆయన చూపిన నైప్పణి 

అబ్బబ రాని్న  కల్చసిాుింది. ఈయన మొతిిం మహాభారతాని్న  రచిించి ఉింటే 

నని య, తికో నల సరసన న్నలబట్దిగినవ్యడు – అన్నపిించేలా ఉనిా య 

ఆ ఖిండ కావ్యా లు. ఇింత గొపు  ాిండితాా ని్న , కవితాశకిని్న, పదా రచనా 

నైప్పణాా ని్న , భార ్జాఞనాని్న  కల్చగిన కవిన్న, ఇింత విసృితమైన విషయిం 

ఉని  కవిత రాసిన కవిన్న కేవలిం ‘దళిత కవి’ అన్న ఈ కాలింలో అనడిం 

సబబేనా అన్న ఇకో డ చరిచ ింపవలసి ఉిందన్న వా్య సరక ి అభిప్రాయ 

పడుతునిా రు. జాషువ్యలో ఉని  కొని్న  వైరుధాా లను గూరిచ  కూడా ఇకో డ 

ప్రపసిావిించాల్చ. 

 ఆయన అింట్రాన్నతనాన్నకి కారణమైన ఏ అప్రగకులాలను బాగా 

న్నరసిించాో, అవ అప్రగకులాల వ్యరు ఆయనను బాగా ప్రేమించారన్న, 

ప్రపోతు హిించారన్న, ఆయనే రాసుకుని  సేీ యచరిప్రతలో తెలుసిుింది. 

ఆయన తన ప్పసకిాలను చాలావరకూ అప్రగకూలాల వ్యరికే అింకితమచాచ డు. 

ఆయనకు ఘన సనామ నిం చేసినవ్యరు దాదాప్ప అప్రగకులాలవ్యర్చ. తను 

ప్పసకిాలను అింకితింగా ప్రగహిించగా, జాషువ్య కీరిిించిన వ్యరు కూడా అప్రగ 

కులాలవ్యర్చ. దళిత సమసా మీద నేడుని  దళిత కవులలో ఉని  దృకు థిం 

జాషువ్య దృకు థిం ఒకట్ట కావు. జాషువ్య సింపూరణింగా గాింధ్యయవ్యది. కానీ 
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నేట్ట దళిత వ్యదిం గాింధ్యయవ్యదాని్న  తిరసో రిసిుింది. హరిజ్న అనే 

భావననే తిరసో రిసిుింది.  

 ‘మా జీవితింలో మౌల్చకమైన మారుు లు తీసుకు రాకుిండా మీ వవుణిణ 

మావ్యడకు తీసుకువసే ి మాకు జ్రిగేవమట్ట’ అన్న ప్రపశిి ించిింది నేట్ట 

దళితవ్యదిం. జాషువ్య నాట్ట కాింప్రె్ నాయకుల్చి  మెచుచ కునిా డు. కానీ 

నేట్ట దళితవ్యదిం అప్రగకులాల రాజాా ధకారాని్న  ధకో రిసి్త దళితులకు 

కావ్యల్చు ింది రాజాా ధకారమే కానీ, మీరు చూే సానుభూతి కాు. 

పదమ భూషణ్ బిరుును, శాసనమిండల్చ సభా తేా ని్న  కూడా పిందాడు 

జాషువ్య. తనకు కావ్యల్చు న పదవులను జాషువ్య తన ప్రపతిభ వలల పిందాడే 

తపు , ఇతరుల దయాదాక్షిణాా లతో కాదన్న వా్య స కర ి వివరణ. నేట్ట 

దళితవ్యదింలో ఇమడన్న చాలా ఆలోచనలు – దళితులకు కావలసిన 

విషయాలలో పరిమతమైన ధోరణి ఉని  జాషువ్య కాలింలో ఉని  

అింట్రాన్నవ్యరుగా భావిించిన వ్యరి సామాజిక సు ృహ భిని మైనవి.  

 నేట్ట సామాజిక, సాహితా  విశే లషణ పరికరాలతో దళిత దృకు థింలో 33 

కావ్యా లు రాసిన జాషువ్యను కొలవడిం సమింజ్సిం కాు. జాషువ్యను 

దళితకవి అన్న లేదా దళిత కవితేా న్నకి  ఆదికవి  

అన్న ముప్రద వేయడిం ఉచితింగాు. జాషువ్యను దళిత కవి అనే చప్రట్ింలో 

బింధించడిం కుదరు. పదా  రచనలో కాన్న, కావా  రచనలో కానీ, 

ాిండితా ింలో కానీ ఆనాట్ట ఏ కవులకు తీసిపోన్న జాషువ్యను విశే నాథ వింట్ట 

అప్రగ కవులకు సమింగా న్నల్చపి చూడాల్చ తపు , ఆయన ప్పట్టని కులాని్న  

మాప్రతమే ఆధారింగా చేసుకొన్న ఆయన దళితకవి అన్న ప్రబాిండు వేయడిం 

జాషువ్యకు చేసే అపచారిం అవుతుింది. జాషువ్యను మహాకవి అనడమే 

సబబ్బ.  

3.2.8. ఎెండూల రి సధ్యకర్: 

46 శతాబాద ల దళత గాయెం – ‘గోస్ెంగ’ కావా ెం: 

 తెలుగులో దళిత కవితే మనే ఒక ప్రపత్యా కమైన విింగడిింప్ప 

ప్రారింభమై చాలా కాలమే అయా ింది. 1980 దశలోనే ఇది సుూ ట్ింగా 

ముింుకు వచిచ ింది. అయత్య ఇింతకు ముింు కవితే ింలో దళిత 

ప్రపసిావన గాన్న, వ్యరి గూరిచ  రాయడిం కాన్న లేదన్నకాు. అది ఈ ేరుతో 

ప్రపత్యా కింగా లేదన్న చెపు వచుచ . ఈ మధా  కాలింలో దళిత కవితే ింలో కొింత 

్సబిుత ఏరు డిన ్సితిిలో ఎిండూల రి సుధాకర్ ఇటీవలే ప్రపకట్టించిన ‘గోసింగి’ ఆ 

మించున్న విరిచిింది. ్ దేకృషణ వవరాయల వ్యరి పించశత వ్యరికి్కతు వ్యలను 

ప్పరసో రిించుకొన్న 2010 జూలై 3న సుధాకర్ ఈ దీర ాకవితను రాశారు.  
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 ‘గోసింగి’ కావా ింను ఆధారింగా చేసుకొన్న ప్రప॥ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారి 

‘అక్షరిం’లో 22/08/2011 న ‘శతాబాు ల దళిత గాయిం ఎిండూల రి సుధాకర్ – 

‘గోసింగి’ కావా ిం అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రవ్యశారు.  

 సుధాకర్ గోసింగి కావా ిం రాయడాన్నకి రాయల ఉతు వ్యలు ఒక మష 

అయత్య, దళితులలోన్న ఇతర ఉపకులాలవ్యరికి సింబింధించిన విషయాని్న  

ప్రపముఖిం చేసి కావా  సృజ్న చేయాలని వ అసలు కారణింగా తెలుసిుింది. 

క్కరింగి కులాని్న  ‘ఆముక ి మాలా ద’ కావా  వ్యా ఖాా నిం రాసిన వేదిం 

వేింకట్రామశాస్త్సి ి ‘మాలదాసరి’గా మారిచ  రాసారన్న,  దీన్న వలల సే తింప్రత 

అసితిే ిం ఉని  గోసింగి కులాన్నకి అనాా యిం జ్రిగిిందన్న సుధాకర్ వ్యదన. 

న్నజాన్నకి మాల దాసరి అనే మాట్ను మొదట్టసారిగా ప్రపయోగిించిింది వేదిం 

వ్యరు కాు వ్యవిళ్ల వ్యరు.  

 ఎిండూల రి సుధాకర్ గోసింగిన్న ఉవుశిించి ఈ కావా్య ని్న  రచిించారు. 

సే తింప్రత అసితేి ిం గల దళితులలో గల అనేక కులాలను ఒక గాట్ కట్ట ి

చూడవదున్న, విడివిడిగా వ్యరి అసితేిా ని్న  ప్రగహిించమన్న ఆయన వ్యదన. 

‘గోసింగి’ ఈ భావనతో ఆరింభమైన కావా మైనా ఇింులో ఉని  తాతిే కత 

మాప్రతిం ఒక దళిత గాయమే. శతాబాులుగా ఈ గాయిం మానకుిండా వసి్త 

ఉనిా  దీన్నకిింకా సరి కొత ిఇనెూ క్షనుల వసిునిా యే కానీ గాయిం మానడిం 

లేదనే తతేా ని్న  ఇకో డ సుధాకర్ చెపు దలుచ కునాి రు. ్ దేకృషణ 

వవరాయలు దళిత గాయకున్న గురిించి ఇింత గొపు గా కథ రాసినా అతన్న 

ఆసిానింలో దళిత కవికి ్సిానిం లభిించలేదన్న బాధపడతారు సుధాకర్.  

 ‘కృషణరాయా/కీరికిాయా/నీ భ్యవన విజ్యింలో/నాక వనిం 

కనబడుతుిందా/ అరిదశ వర ణనలోల  అసు ృశా  వర ణ న్నషిదధిం/ నీ 

ప్రపబింధాలలో/ నాజాతి అిందిం ప్రపతిబిింబిసిుిందా/ నీ భ్యవన విజ్యాలో/ 

నేను కాలు మోపి ఉింటే/అషదిిగజాాలేిం కరమ వేల దిగజాాల నీల్చ ాదాలు/ 

గిండపెిండేరాలతో ఘలులమనేది/ ఈ సైనా ింలో మేముింటే/ నీ కీరి ిపతాక 

హిమాలయాని్న  ముదాు డేది’ అింటారు సుధాకర్. ఒక దళిత కవి ప్రపతిభను 

గురిిించలేు రాయలు అన్న భావిసి్త మాదిగ కులిం ఒకటే కాక ఇతర 

చిింు, పింబల, డకో ల్చ, కినిె ర... మొదలైనవ్యరి కళా ప్రపతిభను గుిండెకు 

తగిలేలా ఈ కావా ింలో సుధాకర్ రాశారన్న వా్య సకర ివివరిించారు.  

 ఎిండూల రి ఇకో డే ఒక దళిత కవిగా ఇతర దళిత కులాల అసితేిా ని్న  

గూరిచ  ప్రప్సిావిించి కవిత రాయడింలో కృతకృతుా డయాా రు. లోతుగా చూసే ి

రాయల గూరిచ  చెపు డిం ఇకో డొక మష మాప్రతమే. అతను తాతిే కింగా 

ఇకో డ చెపు దలుచ కుని ది శతాబాులుగా మానన్న దళిత గాయిం. విభిని  

కుల అసితిాే లతో ఉని  ఈ దళిత గాయాలోల  ఎింత కళ్ ఉింద్య చెపు డమే 
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ఈయన లక్షా ింగా ఇకో డ కన్నపిసిుిందన్న వా్య సకర ివివరిించారు. గోసింగి కథ 

వినడాన్నకి ఆస్త్ర ుత కావ్యలన్న చెపిు న సుధాకర్ ‘గోసింగి’ దీర ా కవితలో 

అడుగడుగునా ఈ ఆస్త్ర ుతన్న చిపిు ల చేయడింలో మించి కౌశలాా ని్న  

చూారన్న వా్య సకర ిాఠకులకు ఈ వా్య సిం దాే రా తెల్చయపరాచ రు.  

 ఈనాడు న్నల్చచి ఉని  అింట్రాన్నతనిం అనే సాింఘిక విషమ 

సమసా ను చారిప్రతకింగా చూచి, తరిో ించి రాయడాన్నకి దాసరి కథ లేదా 

గోసింగి కథ సుధాకర్్కి మించి భూమకగా ఉపయోగపడుతుింది. అింత్య కాు 

దళిత కులాలలో అనేక సింఖాా కులుగా ఉని  సే తింప్రత అసితేి ిం కల్చగిన 

కులాల గురిించి తనలోన్న ఆస్త్ర ుతను తెల్చయపరచ డాన్నకి ఈ కావా ిం కూడా 

సారకిమైింది. ఈ దళిత వసిువుపైన దీరకావిత రావడాన్నకి కూడా ఇది 

ఆసాో రింగా న్నల్చచిిందన్న వా్య సకర ి ‘గోసింగి’ కావా ిం యొకో  లకా్ష్య ని్న  

సుధాకర్ యొకో  ఆింతరింగిక దృకో్క ణాని్న  ఒడుప్పగా పటి్టకొన్న, 

విశే లషణాతమ కింగా వివరిించారు.   

3.2.9. వేదగరి రాెంబాబ్బ: 

వసత వైవిధా భరితెం – నేట్ట కథాన్నక: 

 కథాన్నక అిందరికీ అరమియేా  సులభ వచనింలో ఉిండడమే కాకుిండా 

పరిమాణింలో కూడా చిని ది. చదవడాన్నకి పటే ి వా వధ తకుో వ. 

చువురలకు నీరసిం కలగకుిండా చెపు గలగడిం కథాన్నక ప్రపత్యా కత. 

కథాన్నక వింవళ్ు  చరిప్రతను పరిీల్చించినప్పు డు మనిం ఒక ప్రపత్యా క 

విషయాని్న  గమన్నసిాిం. గురజాడ నాట్ట సమాజ్ింలోన్న చెడును చీల్చచ  

చెిండాడుతూ ఆధున్నక కథకి ్ దేకారిం చుటిారు. అయత్య నేడు కథాన్నక 

వసిువుగా విభిని  అింశాలు దరి నమసిునిా య. ఆధున్నక ప్రపపించప్ప ప్రపతి 

పోకడన్న కథాన్నక ప్రపతిబిింబిించడిం అశిించ దగ ా విషయిం. నేట్ట కథాన్నక 

వసిు వైవిధాా ని్న  ప్రపసిావిసి్త            డా॥ వదేగిరి ర ాంబాబు ‘అక్షరిం’ (స్తరా  

దినపప్రతిక – అక్షరిం, 14/04/2011) కు రాసిన ‘వసిు వైవిధా  భరితిం – నేట్ట 

కథాన్నక’ అనే వా్య సింలో విప్పలింగా వివరిించారు.  

 ాలగుమమ   పదమ రాజు కథాన్నక గురిించి మాటాలడుతూ ఒక 

సిందరా ింలో “తెలుగు కథాన్నక గురజాడ చేతులోల  యవే నింలో ప్పట్టిింది. ఆ 

తరేా త దాదాప్ప ఇరవై ఏళ్ు ాట్ట బాలాా న్నకి లోనై తపు ట్డుగు వేసిింది” 

అన్న అనాి రు.  

 అరవై, డెబైా లలో మధా తరగతి కథాన్నకలే వచాచ యన్న, ఎనభైలో 

బూతుమయిం అయాా యన్న అభిప్రాయిం కొిందరు వల్చబ్బచాచ రు. కథాన్నక 

వింవళ్ు  చరిప్రతలో పెదవి విరుప్పలు ఎప్పు డూ ఉని వే అన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడిారు. అయత్య నేడు ్గోలబలైజేషన, ాశాచ తా  ప్రపభావిం, ఆధున్నక 
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పోకడలు వసిువుగా దరి నమసిునిా య.  వీట్ట ప్రపభావింతో చినాి భిని మైన 

ప్రగామీణ జీవితిం, కరువు కాట్కాలవలల ఖాళ్ళ అవుతుని  ప్రగామాలు, 

వలసపక్షులై సరైన గూడులేక విలపిసిుని  ప్రబతుకులు, స్త్సీకిి కనీస 

రక్షణలేన్న భయాింద్యళ్నా ప్రేరిత సమాజ్ ్సితిి, ద్యపిడికి గురవుతుని  

ప్రబతుకులు, సెజ్్ల ేరిట్ కాస ి పింట్పలిం కూడా పోగొటి్టకుని  చిని , 

సని కారు రైతుల ఆప్రక్కశాలు – ప్రాజెకిుల న్నరామ ణిం వలల న్నరాే సితులై 

అసితేిా ని్న  గిరిప్పప్రతుల ప్రబతుకులు ఇదింతా ఒక ారి ే ిం.  ఆకాశాని్న  తాకే 

అధక ధరలు కూలీలు మధా తరగతి కుట్టింబానేి  కాు చిని  ఉదా్య గిన్న 

కూడా అతలాకుతలిం చేసిుింది. జీవన వైవిధా ిం వలల వచేచ  మారుు లు 

కుట్టింబ బింధాలను చిప్రధిం చేసిుింది. మనీమయమై పోతుని  

మనసతిాే లు మానవ సింబింధాలను అణు సమాన శకలాలుగా చేసేసిుని  

వైనిం ఇలా అదీ ఇదీ అన్న కాు కథాన్నకకు నేడు విశిష ి వసిువైవిధాా ని్న  

సింతరిించుకుిందన్న వా్య సకర ి ఉదాహరణ పూరే కింగా ాఠకులకు 

అిందిించారు.  

చిని కథను చెెంగు చెెంగున పరుగెితెంచిన త్రీాద: 

 తెలుగులో ఆధున్నక కథ – కథనాన్నకి గురజాడ ్ దేకారిం చుడిత్య దాన్నకి 

వసిురీతాా , భారరీతాా  పరిపూరణ తెలుగుదనాని్న  సింతరిింపజేసినవ్యరు 

్ దాే ద సుప్రబమణా శాస్త్సి.ి ఒకవైప్ప కింుకూరి, మరోవైప్ప గురజాడ ఆయనకి 

స్తూ రి ిదాతలు.  సింఘ సింసో రణ అభిలాషతో ్ దాే ద ఎన్ని  చిని  కథల్చి  

అిందిించారు. ఒక చిని  కథలో వీర్చశల్చింగిం ప్రపసకి ి ప్రపశసి ితెచాచ రు కూడా. 

రఘుపతి వింకట్రతి ిం నాయుడు స్తూ రితిోనూ కథను మల్చచారు. పదా  

రచనలు, నాట్కాలు, నాట్టకలు, ర్చడియో నాట్టకలు, నవలలు, అనువ్యదాలు, 

వైదా  ప్రగింథాలు రాసినా ఆయనకి చిని  కథలే పెదు ేరు తెచాచ యన్న 

చెబ్బతూ డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ ‘అక్షరిం’కు ప్రవ్యసిన ‘చిని కథను చెింగు 

చెింగున పరుెతిిించిన ్ దాే ద’ అనే వా్య సింలో వివరిించారు.  

 అపు ట్ట అవసరిం క్కసిం ఆింప్రధపప్రతిక ఆఫీసులో కూర్కచ న్న మొదట్ట 

చిని  కథ, ‘ఇరువురు ఒక చోట్కే పోదాిం’ అనే భగి  ప్రేమకథ ప్రగాింథిక 

భాషలో ప్రవ్యశారు. తరువ్యత చెవులూరిించే తెలుగు భాషలో చిని  కథలన్న 

80కి పైగా రాశారు. 75 వరకూ సింప్పటాలోల  భప్రదపరిచారు. సింప్పటాలోల కి రాన్న 

13 చిని  కథలు మగిల్చ ఉనిా య.  

 ‘తియా న్నదనిం, చవుల్చచిచ నదాయన శైల్చ’. ఆయన రచనలు మరో 

భాషకు ల్గింగవు. ఆధున్నక కథ చెపు డింలో గురజాడ ాట్టించిన ్కులపతిన్న, 

శిలాు ని్న  ఆయనింతగా పట్టిించుక్కలేదన్నపిసిుింది. విసృితింగా  చెపు డిం 

ఇతన్న నైజ్ిం.  
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 కథలలలడమింటే మాట్లనుకునాి ర్చమో? అవి కల్చు ించడాన్నకి గొపు  

ప్రపతిభ ఉిండాల్చ. వ్యట్ట విలువ తెలుసుక్కవడాన్నకి ఎింతో పరిజాఞనిం ఉిండాల్చ, 

చెపు డాన్నకి ఎింతో నేరుు  ఉిండాల్చ. అవి వినడాన్నకి ఎింతో రుచి ఉిండాల్చ. 

కథలు కళ్ు కు వలుగున్నసిాయ. బ్బదిధకి పునుపెడతాయ. మనసుకు 

ఉతాు హిం, ఉలాలసిం  కల్చసిాాయ ఈ లక్షణాలనిీ  ్ దాే ద వ్యరి చిని  కథలోల  

కన్నపిసిాయన్న వా్య సకర ి అభిప్రాయపడిారు. కలుప్ప మొకో లు, గులాబ్బ 

అతరిు, వడలగిింజ్లు, అని ింత పనీ జ్రిగిింది, తాపి మేస్త్సీ,ి అరికాళ్ల కిింద 

మింట్లు, మారదారిి , ఇలాింట్ట తవే్య యవసే,ి విష భ్యజ్ింగిం ఇవి పైన 

ేరో్క ని  లక్షణాలకు ఉదాహరణలు మాప్రతమే.  

 ్ దాే ద కథలు విన్న ఉిండకపోత్య తెలుగు ఉన్నకి అయోమయిం కొని్న  

చిని  కథలనైనా చదివిత్య తెలుగు కుట్టింబాల ఆేక్ష, అింతుఃకరణాలు 

ఎలాింట్టవో, ఆ మరాా దలు, మని నలూ ఎట్టవిో అరమివుతుింది. 

ఆశచ రా మేసిుింది, ముచచ ట్వుతుింది. చువరులకు చువు చెేు ది 

ఆయన రచన అింటూ చిని  కథను పరుగులతిిించిన ్ దాే ద సుప్రబమణా  

శాస్త్సి ిసృషిిించిన కథా సాహితా  సాగరాని్న  మన కళ్ు  ముింు ఉించారు 

వా్య సకర.ి  

జ్ర్ి లిసిగా ముళళ ‘ాడి’: 

 “ఆ రోజులోల  పప్రతికకు  ఓ ్సిాయ ఉిండేది. దాని్న  దిగజారచ డాన్నకి 

యాజ్మానులు గానీ, సింాదకులు గానీ ఇతర ్సిాఫ్ గాన్న ఇషపిడేవ్యరు 

కారు. ఆ ్సిాయ దిగజారకుిండా పప్రతికను తీరిచ దిదుడాన్నకి కృషి చేసేవ్యరు 

అనాి రు ముళ్ు పూడి వింకట్రమణ, నాట్ట రోజుల్చి  తలచుకుింటూ.  

 ‘జ్రి ల్చసిుగా ముళ్ు ‘ాడి’ ’ అనే ీరికితో వేదగిరి రాింబాబ్బ ‘అక్షరిం’ 

(28/02/2011)లో ముళ్ు పూడి వింకట్రమణ వృతి ి జీవితిం గూరిచ  ఒక 

వా్య సిం ప్రవ్యశారు. స్తట్ట దనిం ముళ్ు పూడి వ్యరి నైజ్మన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడిారు. సిన్నమా చూసి తనకు అన్నపిించిన దాన్ననే రివ్యా గా 

రాసేవ్యరు. వతిళి్ు కు ల్గింగేవ్యరు  కాు. ప్రపకట్నలు రాకపోయనా దాన్నపై 

పప్రతికారచన ్సిాయన్న దిగజారచ డాన్నకి ఇషపిడేవ్యరు కాు. కుట్టింబ 

పప్రతికలకు ప్రపధాన ాఠకులు ఇళ్ు లో ఉిండే స్త్సీలిు, యువత అన్న అట్ట ి

పప్రతికలలో వా్య సాలు ప్రవ్యసినప్పు డు మరియు కథలు, సీరియల్ు ్లో భాష 

దిగజారకుిండా జాప్రగతలిు వహిించేవ్యరు.  

 అపు టోల  సీరియల్ు  ఒకట్ట, కథలు ఎకోు వగా ఉిండేవి. సీరియల్ మీద 

సరుో ా లేషన్ పెరగడిం, తగడాిం ఆధారపడి ఉిండేది. అయత్య సరుో ా లేషన్ 

పెించడిం కాు, విలువల్చి  కాాడుకుింటూ ాఠకుల నమమ కాని్న  

న్నలబటి్టకుింటూ పప్రతికను నడుప్పట్కు విశేషింగా ప్రశమించేవ్యరు. పప్రతిక 
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సామానుా లను చేరాల్చ, వ్యరిన్న దూరిం చేసే పెదు పెదు సాహితా  చరచ లకు, 

వా్య సాలకు చోట్ట కల్చు ించడిం తగదన్న న్నకో చిచ గా చెేు వ్యరు. ఏజెింట్ల 

ఫీడ్్బాా ట్కు వ్యలుా   ఇచేచ వ్యరు. పప్రతికలను సరాసరి అమేమ వ్యళ్ళల వ్యళ్ళల 

కాబట్ట ివ్యళ్ు  అభిప్రాయాలను ాఠకుల అభిప్రాయాలుగా గౌరవిించేవ్యళ్ళల 

ఈ విధింగా జ్రి ల్చసిుగా ‘ముళ్ు పూడి వింకట్రమణ’ తనదైన ముప్రద 

వేసుకునాి రన్న వా్య సకర ిఅభిప్రాయపడిారు.  
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లక్షా సాధనకు లక్ష్యా లూ తెలియాలి!: 

 తెలుగులో ప్రపతి సాహితా  ప్రపప్రకియకు కొని్న  న్నరి ుషమిైన లక్షణాలు 

ఉింటాయ. ఏ విషయాని యనా కళాతమ కింగా, సరైన ధోరణిలో 

ఆలోచిింపచేసే విధింగా మల్చసేనిే అది సాహితా  ప్రపప్రకియ అవుతుింది. ఏ 

విషయాని యనా మల్చచే తీరును బట్ట ి ప్రపప్రకియ ఆధారపడి ఉింట్టింది. 

కవితేా న్నకి, నాట్కాన్నకి, నవలకి ఉని ట్టల గానే కథాన్నకకి కూడా కొని్న  

లక్షణాలు ఉింటాయ. కథాన్నకకు గల లక్షణాలను దృషి ియింుించుకొన్న 

కథాన్నక న్నరామ ణిం జ్రగాలన్న, అలా అయత్యనే అనుకుని  లక్షా ిం 

నేరవేరుతుిందన్న డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 

29/03/2011) కు ‘లక్షా  సాధనకు లక్ష్యా లు తెల్చయాల్చ!’ అనే ీరికితో రాసిన 

వా్య సింలో అభిప్రాయపడిారు.  

 కథకు వేల సింవతు రాల చరిప్రత ఉింది. కథాన్నకకు వింవళ్ు  చరిప్రత్య 

ఉింది. ఆధున్నక కథన్న ‘కథాన్నక’ అనింటారు. ఆధున్నకత అనేసరికి ఇప్పు డు 

మనిం మాటాలడుకునే భాష, మన చుటిూ ఉని  సమాజ్ింలోన్న వసిువు, ఒక 

ప్రపత్యా క శిలు ిం, ముఖా ింగా ్కులపతి ఉిండాల్చ. కథ మొదట్ ఎకో ో ఆకాశింలో 

సించరిించేది? అింులోన్న ాప్రతలు మనకు నీతి బోధించేవి మన 

నడ‘వడి’న్న సరిచేసేవిగా ఉిండేవి. ముఖా ింగా వవుళ్ళు , రాక్షసులు, 

దెయాా లు ాప్రతలుగా ఉిండేవి. తరువ్యత అింు రాజులు ప్రపవేశిించి 

వీరగాథలుగా కథ నడిచిింది. కానీ నేడు కథ ఆధున్నకత సింతరిించుకొన్న 

సమాజ్ింలో న్నతా ిం చోట్టచేసుకుింట్టని  విషయాలన్న వసిువుగా 

సేీ కరిించి, సామానుా లు సైతిం ాప్రతలుగా పదగబడి, తకుో వ న్నడివితో, 

సరళ్మైన భాషలో, తకుో వ సమయింలో చదవడాన్నకి వీలుగా ‘కథాన్నక’ 

రపింలో రపిందడింతో తన లక్షా సాధనలో పూరిగిా సఫలీకృతమవుతూ 

లక్ష్యా లు తెల్చసిన ప్రపప్రకియగా వలుగొిందడిం ఆధున్నక సాహితా ింలో 

చెప్పు క్కదగ ాగొపు  పరిణామిం.  

 కథ ప్రపచారిం కొరకు రాయకూడు. రాసే ి ‘కళ్’ నషమిైపోతుింది. 

కథలు కళాహీనమైపోతాయ. పీడిత మానవతేా ని్న  వసిువుగా తీసుక్కవ్యల్చ 

అింటారు ఎమ్. నాగేశే రరావు. ‘కథాన్నకలో పది ప్పట్లు ఉిండవచుచ . పది 

పులు వ్యా పిించవచుచ . ఆది మధాా ింతాలు అదృశా ిం కాకుిండా, ప్రపధాన 

విషయిం ప్రభషిు పట్కిుిండా ఉని ింతసేపూ దీరమాైనా లోపిం లేు. 

చిని వైనా, సిింహావలోకనిం లేక చెడిపోయనవి అనేకిం. తాతు రాా రిిం మీద 

తలింప్ప ఉిండడిం ధరమ ిం... వ్యకా ిం మీద, వ్యకా  సింద్యహింమీద, వ్యకా  

గమనింమీద మనసుు ిండాల్చ. వ్యడేది వా్య వహారిక భాష అయనపు ట్టకీ 

వ్యకాా లు గింభీరింగా ఉిండాల్చ” అనిా రు తలాలవరాుల శివశింకర శాస్త్సి.ి 
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‘వీయ అవసరాలను పూరి ి చేసే ి బాగుింట్టింది’ అనే అభిప్రాయాని్న  

వల్చబ్బచాచ రు బూరాుల రింగనాథరావు. “కథలు జీవితాని్న  

ప్రపతిబిింబిించడమే కాు వ్యా ఖాా న్నించాల్చ. ాఠకుణిణ రింజిింపజేయడింతో 

ాట్ట మేథసుు న్న కూడా కదిల్చించాల్చ” అనాి రు కొడవట్టగింట్ట 

కుట్టింబరావు.  

 నేలకు దిగిన కథ, నేలబారున సాగకుిండా సమాజ్ింలో మ్యల 

మ్యలలకీ ప్రకమప్రకమింగా చొచుచ కు పోసాగిింది. వసిుపరింగా ఆధున్నకతన్న 

సింతరిించుక్కడాన్నకి ఆ తరువ్యత దాదాప్ప అరవై రిండేళ్ళల పట్టిింది అన్న 

తెల్చయజేసిునిా రు వా్య సకర ిఈ వా్య సిం దాే రా.  

3.2.10. రామా చెంత్రదమౌళ: 

కదిలిెంచే కథలు: 

 చుటిూ ప్రపపించిం రోజురోజుకూ ురామ రిాంగా, నీతి హీనింగా, 

అనైతికింగా మారుతూ జీవ్యవరణాని ింతా అతి దారుణింగా కలుషితిం చేసి్త 

హృదయిం న్నిండా న్నశి బు క్షోభను మగులుసిుని  వరమిాన సింక్షుభిత 

సిందరా ింలో సాింప్రదమైన కవితే మో, కథలో, వైవిధా  భరితమైన నవలో 

దొరికిత్య బాగుణుణ అని  ఆలోచనలో ఉని  నాకు అింతరాింతరాలను 

సు రిి ించే నాలుగు కథలు దొరికాయింటూ ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 

31/10/2011) కు రాసిన ‘కదిల్చించే కథలు’ అనే వా్య సింలో ాఠకులతో ఆ 

కథలలో గల విషయాలను పించుకునాి రు. ఆ నాలుగు కథలు  

1) నాని ింటే!    -- జ్గనిా థ శరమ  

2) చిింత కిింది మలలయా  ముచచ ట్  -- రాజిరడి ి

3) ఒక సాయింప్రతప్ప అదృషిిం   -- మహమ మద్ 

ఖదీర్్బాబ్బ 

4) ుబబ  చెలక     -- ఎల్చశెట్ట ిశింకర్్రావు 

 ‘ేగుకాల్చన వ్యసన’ అనే కథల సింప్పట్టలోన్న ‘నాని ింటే!’ కథ, 

నాని ింటే ముుు! నాని ింటే మెరుప్ప! నాని ింటే సు రి ! నాని ింటే 

సువ్యసన!... నాని ింటే నాకింత్య తెలుసు’ అన్న అిందరికీ తెల్చసిన ఒక అజాఞ త 

జీవిత శకలాని్న  సని్న వేశింగా గొింగళి విపిు నటి్ట పరిచి... ఒక తల్చల, ఒక అకో , 

అడవి పోరులో మగి మైన అదృశా వా కిగిా ప్రపసిావిించిన ఒక నాని ! కథలో 

మనతో ఇని్న  మాటాలడిింది ఎన్నమవళ్ల బాలుడు. ఇవి నాని ింటే కథలో 

ాప్రతలు. ఎింతో ఆాా యింగా అలులతుని  ఎప్రరన్న సెే ట్ర్ – అకాో  నాకేనా – 

కాు నాని కి – నాని  ఎకో డుింటాడు – ఆమె చూప్పడు వేళ్ళ తూరుు  

కొిండలవైప్ప ఉదయసిుని  ఎప్రరన్న స్తరుా న్నవైప్ప చూపిసిుింది. ఒకరోజు 

తూటాల దెబబ కు రింప్రధాలైన ఒక సెే ట్ర్, లాలీచ , పించెను ఇింట్టకి తెచిచ  
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ఇచిచ పోతారు అజాఞ తవీరులు. వ్యట్టన్న ముఖాన్నకి అతిుకొన్న నాని  సు రి ను 

రుచిచూసిాడు కొడుకు. ఈ కథను జ్గనిా థ శరమ  నడిపిించినవైన చదివిన 

ప్రపతివా కినిీ కింట్ తడిపెట్టసిిుింది అింటారు వా్య సకర.ి  

 ‘వరమిాన తెలుగు కథ 2009’ కథల సింప్పట్టలోన్నది ‘చిింత కిింది 

మలలయ ముచచ ట్’ అనే కథ. దీన్నన్న రాజిరడి ి రాశాడు. మలలయా  

కలమ షింలేన్న మన్నషి. ఒట్ట ి పలలటూరి న్నరక్షరాసుా డు.  సాదాసీదా శుదధ  

మానవుడు. ఒక రకింగా న్నజాయతీ న్నిండిన న్నజ్మైన మన్నషి. ‘నా జ్లామ న్నకి 

ఏిం కారణిం లేు. కారణిం ఉిండడాన్నకి నేనేమనిా  శిశుాలునిా , 

నరసిింహ సామనా? నేను, నా ఇదురు ఆడ పిలలలు, ఓ మొగపోరడు... ఈ 

వశింలోన్న క్కటాను క్కట్ల మింది అమాయక, న్నసేా ర,ి న్నకారు యన పలలటూరి 

న్నజ్మైన మనుషుల న్నరమ లమైన ఆతమ  ఈ కథ అన్న అింటారు వా్య సకర.ి  

 ‘వరమిాన తెలుగు కథ 2009’ కథల సింప్పట్టలోన్నది ‘ఒక సాయింప్రతప్ప 

అదృషిిం’ అనే కథ. ఇది మన్నషి ఎలా ఆలోచిించకూడద్య చెబ్బతూ, ఎలా 

ఆలోచిించాలో కూడా విసు షిింగా తెల్చయజేసే కథ. ‘ఒక అతి సాధారణ 

మధా  తరగతి ఉదా్య గి... తన ఆఫీసు గది కిట్టకీలో నుిండి కురుసిుని  వరిాని్న  

చూసి్త... తన యాింప్రతిక ప్రపవరని భిని ింగా ఆలోచిించి, తిరిగి న్నజ్ ్సితిికి 

వసిాడు. ఎన్ని  ఆలోచనలు మెులుతాయ. ఎప్పు డూ అతడు భవిషా ్తిులో 

లేదా గతింలో ఆలోచిసిాడు. వరమిానింలో ఆలోచిించడు. భారా  మలలపూలు 

తెమమ ింటే ర్చప్ప ఆఫీసులో పన్న గూరిచ , తను దాట్టవచిచ న అమామ య నడుిం 

గూరిచ , ఆమెతో రతి గూరిచ  ఊహిసి్త అవ ఆలోచనలోల  ఉింటాడు. అయత్య ఈ 

తతేా ని్న  జ్యించి చూప్పను సరైన దృషిలిో మరులుచ కొని  వా కిగిా ఆ 

ాప్రతను తీరిచ దిదిు రచయత మన్నషి ఎలా ఉిండాల్చ, ఎలా ఉిండకూడద్య 

కళ్ు  ముింు చూాడన్న వా్య సకర ివివరిించారు.  

 ఎల్చశెట్ట ి శింకరరావు ‘ుబబ చెలక’ – గత కొని్న  దశాబాులుగా... 

తెలింగాణ అింటే పోరాట్ిం ... తెలింగాణ అింటే ుుఃఖిం... తెలింగాణ అింటే 

ధకాో రిం... తెలింగాణ అింటే గాఢ సింవేదన. ఈ ఛిప్రద నేపథాా ని్న  రచయత్య 

తెలింగాణింలోన్న ఒక ుుఃఖితప్రగామింలోన్న పసిపిలలవ్యన్నగా మారి... ఒక దీన 

జీవితమై, ఒక కనిీ ట్ట గాథై, వలసలు వలసలుగా బతుకు విచిఛ ని మై 

నెప్రరలు మోసిన నేలవల విసరిిసిుని  ప్రకమింగా చెబ్బతూింటే... అబాబ ... 

ఎింుకిన్ని  జీవితాలు యింత ురా రింగా ఉనిా య. ఎింుకీ ప్రపజ్లు 

అనాథులై అలాలడుతునిా రు. వీళ్ు నెవరాుకుింటారు. వీళ్ు  జీవితాల్చలా 

ుబబ  చెలో వల మట్టకిొటి్టకు పోవ్యల్చు ింవనా అన్న న్నశి బు రోదనలో 

కూరుకుపోతాిం. శింకర్ రావు ఉతమి ప్పరుషలో కథను చెప్పు కుపోయన తీరు 

చాలా గొపు గా ఉింది. ఎకో డా ఎట్టవింట్ట నగిషీలు లేకుిండా సాదాసీదాగా 
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కథ నడిపిన తీరు ాఠకుణిణ అప్రపతిభ్యణిణ చేసిుింది అింట్టనాి రు వా్య సకర ి

ఈ వా్య సింలో.  

 మన్నషి చదవకుిండా ఉిండలేకపోవడిం ఒక వా సనిం. మించి కథను 

చదివి పైరుగాల్చకి మొకో జొని  కప్రర తలూప్పతూ పరవశిించినటి్ట... 

పింగిపోవడిం ఒక గొపు  గుణిం... మించి కథలు ప్పనుః ప్పనుః ఆవేశపరు్సి్త 

జీవిింపజేసిాయ అని  భావన ఈ వా్య సిం చదివిన ాఠకులకు కలగడిం 

సహజ్ిం.  

వైయుకితకెంలోనే స్మూహెం: 

 సు షతి, సింకి లషతి, నగి త... వరసి భావ్యని్న  తొడుకుో ని్న , 

అనుభూతుల్చి  ధరిించి వ్యకాా లు వ్యకాా లుగా పదాలు పక్షులై, 

హృదయాింబర  వీధులన్నిండా మహారణవ రసాకృతులను ఆవిషో రిసి్త... 

మన్నషిన్న ఒక సే రింగా, రాగింగా, ఒక జెిండాగా... ఒక భూనభ పరా ింతిం 

శబిుించే ఒక సే –పర దే ిందే ింగా ఆకృతీకరిసి్త కవితే  రహసా ిం తెల్చసిన 

ఎిందరో సృజ్నకారులు కాగితాలపై కావ్యా లై ప్రపవహిసిుని  వరమిానింలో... 

వైయుకికిమే ఐనా కవితే ిం ఎలా సమ్యహింగా పరివరిిింద్య రామా 

చింప్రదమౌళి ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 11/04/2011) కు ‘వైయుకికిింలోనే 

సమాహిం!’ అనే ీరికితో రాసిన వా్య సింలో ఉదాహరణపూరే కింగా  

వివరిించారు.  

 అసలు ‘కవితే మే’ ఏ న్నరే చనాన్నకి ల్గింగన్న ఒక ఉనామ ద సేా నుభవిం. 

వా కి ి వా కికిీ దాన్న ప్రపతిఫలన, అనుసు ిందన మారుతునే మళ్ళు  ఏకధారగా 

రాింతరమవుతూ న్నరింతరమయేా  మేధోప్రదవా ిం.  

 కవి... ఎవన్నకి వ్యన్నకి ఒక పౌనుఃప్పనా ముింట్టింది. వ్యడి భావవా కీకిరణకు 

ఒక ్సిాయ కూడా ఉింట్టింది. న్నప్రగహాతీత మహాభావ్యవేశింలో ‘కవితే ిం’ అనే 

ఒక లావ్య వింట్ట మహోధృత అగిి చఛ ట్ను సృజిసిుని ప్పు డు... ఒకటే 

కేింప్రదిం... చుటిూ పరిధ, విసరిణ... వైశాలా ిం అనింతిం... నడకను బట్ట,ి 

పరుగును బట్ట,ి విస్ూ ట్నను బట్ట.ి వ్యకాా లు కొింప్రగొ్త ి అమృతతతేా న్న 

న్నింప్పకున్న కవితే మై ప్రపవహిసిాయ. వా కీకిరణ ఒక వైయకికి అభిజ్ఞ. 

మారతూింట్టింది... కవికి – కవికి. కాన్న హృదయిం మారు. ఐత్య కవి 

ాఠకుణిణ తన ్సిాయకి పౌనుఃప్పనా  ఉని తికి తీసుకురాగలగాల్చ. రిండు రైళ్ళల 

ప్రపకో ప్రపకో న సమాన వేగాలతో పయన్నసి్తింటేనే పరసు రిం సు ్షిింగా 

కనబడిాయ. లేకుింటే వేగాల హెచుచ  తగులాు దృశాా నిీ , అనుభూతినీ 

ఆభాసిసిాయ. టాూ న చేసుకున్న ‘కవితేా ని్న ’ సేీ కరిించే సింసోా రాని్న  

అలవరుచ క్కవ్యల్చ. అింుకు శిక్షణ పిందాల్చ. ఏ ల్చఖిత విదా యైనా 

అక్షరాధా యనిం చేయింది అరిిం కానటే,ి తెల్చయనటే ి ఏ కళైనా తగు 
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ప్రాథమకాింశాల ్జాఞనింలేనప్పు డు అరిిం కాు. కాగా అపప్రబింశమౌతుింది 

కూడా.  

 ఈ విధింగా ‘కవితే ిం’ సృషిిించబడుతుని ప్పు డు ఎవరి భావ 

వా కీకిరణ ్సిాయ వ్యరిది. ఎవడి పౌనుఃప్పనా ిం వ్యడిది. ఎవడి వైశాలా ిం వ్యడిది. 

ఎవడి చుటి్టకొలత వ్యడిది. ఎవడి వడి వ్యడిది. ఎవడి సాింప్రదత వ్యడిది. 

అయనా న్నశచ లింగా న్నలబటే ి ‘కేింప్రదిం ఒకటే’. ్సిానప్రభింశిం చెిందిత్య అది 

కేింప్రదింతో ాటే. అనగా భిని  ప్రపప్రకియలకు (సాహితా  ప్రపప్రకియలకు) విభిని  

పరిధులు, లక్షణాలు... అయనా ‘హృదయిం ఒకో టే’ సాహితాా న్నకి కేింప్రదిం. 

ఎని్న  లక్షణాల మధా  బింధించినా అవ హృదయ సు ిందన. ఆ 

సు ిందనలు ప్రపతిధే న్నించి సమాజ్ింలో ప్రపతిబిింబిసిాయ లేదా 

సమాజ్ింలోన్న బిింబాలకే కవుల హృదయాలు ప్రపతిధే న్నసిాయ, వ్యరి 

రచనలు ప్రపతిబిింబాలుగా న్నలుసిాయ. హృదయిం శరీర భాగాలనుిండి 

వచిచ  చెడురకిాని్న  తన కరామ గారాన్నకి (ఊపిరితితిులకు) పింపి అట్టనుిండి 

వచిచ న సే చఛ రుధరాని్న  శరీరింలో ప్రపతి కణాన్నకీ పింప్ప చేసిుింది. ఇని్న  

రకాల పనులు ఆ గుిండె గులోల  గోడల చాట్టన ఏకతాట్టపై ఏ ధాట్టగా 

జ్రిగిత్యనే శరీరిం ఆరోగా ింగా ఉిండగలాుతుింది. లేదింటే మొదట్టకే మోసిం 

వసిుింది. కవులు కూడా అింత్య. విభిని  పరిధులలో, విభిని  ధోరణులలో, 

విభిని  ్సిాయలలో తమతమ దృకో్క ణాలలో, దృకు థాలలో పింపిణీ చేసిన 

సాహితా ిం ‘విశే ప్రశేయసుు నే’ అనగా సమాజ్ ప్రశేయసుు నే కాింక్షిసి్త 

వలువడినదై లక్షా సాధనలో భాగింగా భిని దారులలో ఒకే గమాా ని్న  

చేరుట్కు వైయకికిింగా ప్రపయాణాని్న  ప్రారింభిించి చివరికిందర తమ 

ఉమమ డి గమా సిానాన సమ్యహింగా న్నలవడమే ‘వైయుకికిింలోనే సమ్యహిం!’ 

అని  వా్య సకర ిభావనకు న్నజ్ రపిం.  

 వా్య సకర ివా్య సాని్న  సు షతి, సింకి లషతి అనే పదాలతో ప్రారింభిించారు. 

అవును ఈ వా్య సిం సు షిింగా, సింకి లషిింగానే ఉింది. అయనా ఆయనే 

చెపిు నటి్ట తగు ప్రాథమకాింశాలు లేనప్పు డు ాఠకున్నకి అరిిం కాు.  

కథకు జేజేలు: 

 న్నజాన్నకి రచయత – ఏ భార రచయతైనా ఇప్పు డు ఒక సింక్షుభిత 

సిందరా ింలో ఖినిు డై న్నలబడి ఉనిా డు. ప్రపప్రకియ ఏదైనా రచయత ఒక 

సామాజిక కారా కర ి అయ జ్నజీవన సింక్షోభాలనూ, సింవేదనాలనూ, 

కరిలనూ, కనిీ ళ్ు నూ లోలోపల న్నశి బు సింఘరణిలను ఒక బలమైన 

వా కీకిరణింగా ప్రపపించాన్నకి వలుెతి ి చాట్వలసిన ప్రాథమక బాధా తను 

న్నరే హిసిునిా డు. ఈ ప్రకమింలో, అతన్న చుటిూ ఇదివరకు ఎని డూ లేనింత 

వేదన, ుుఃఖిం, ఉవే గిం, న్నసు హాయత, కళ్ు  ముింవ అనేకానేక 
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అకృతాా లు జ్రుగుతుని  ఒక మేథోజీవిగా ఏమీ చేయలేన్న అచేతనత – 

ఇవనీి  రచయతను కలచివేసిుని  వరమిానింగా – విదాే ింస వ్యసవిమై 

ఎుట్ న్నలబడి ఉింది. దీన్నకి కారణిం పూరిగిా కలుషితమై పోయన మానవ 

పరాా వరణిం. సామాజిక, ఆరికి పరిసితిి మొదలగు అని్న  రింగాలయింు 

పతనమైన విలువలు – ఇప్పు డు మన్నషిన్న మళ్ళు  ఆది మానవున్న మ్యల 

విలువల ప్పనరనేే షణ వైప్ప తరుముతుని  సింకి లష ి సిందిగ ధతలో మానవ 

సమాజ్ిం తలలడిలులతుని  సమకాలీనతలో కథ న్నలబడి ఉింది అింటూ 

రామా చింప్రదమౌళి ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 09/05/2011) కు ‘కథకు 

జేజేలు’ అనే ీరికితో రాసిన వా్య సింతో వివరిించారు.  

 మన్నషి జీవితాని్న  ప్రపతిబిింబిించి, విశే లషిించి, విపిు  చూపిించి 

అింతిమింగా మన్నషిన్న ఉని తీకరిించవలసిన పరమ ధరామ ని్న  న్నరే రిిించే 

కథ – విశే లషిించి తెలుగు కథ ప్రపసిుతిం అింతరాాతీయ ్సిాయ ప్రపమాణాల, 

నాణా తలతో పోల్చసే ి తలతిుకొన్న న్నలబడి తనదైన విలక్షణతతో – 

శకిమిింతింగా వి్సృితమవుతూనే ఉింది. తనదైన వసిు, ఇతివృత,ి రప, 

శిలు , శైలీ వినాా సాలతో ప్రపపించ రచయతలు కనబరుసిుని  సకల 

విశిషతిలకు ధీట్టగా న్నలబడి సొింత గొింతులో తెలుగు కథ గత పది 

సింవతు రాలుగా ప్రపవరమిానమవుతూనే ఉింది అన్న వా్య సకర ికథ విశిషతిను 

కొన్నయాడారు. 

 సామాజిక మ్యల విలువలను పరిరక్షిసి్త ప్పనుఃప్రపతిషతిో, 

ప్పనుఃన్నరామ ణిం చేయవలసిన గురుతర బాధా తను సేీ కరిసి్త, రచయత ఒక 

సాింసో ృతిక నాయకుడై, సైన్నకుడి అక్షరాయుధాలతో ఈ జాతిన్న న్నప్రదలేపి 

కారాో నుమ ఖుల్చి  చేయవలసిన దిశలో కూడా రావ్యల్చు నింత ్సిాయలో 

ప్రేరకాలయేా  కథలు రావడిం లేు. రావ్యల్చ. కథకు ఒక న్నరి ుష ిప్రపయోజ్నిం 

దీపపిరిచే చేవ బట్ట ి వ్యహకింలోకి కనబడిన విుా తిులా ప్రపవేశిించి, 

ప్రపవహిించి, అుా తాలు సాధించగల జీవశకి ి ఉిందన్న కథలు రుజువు 

చేయాలన్న వా్య సకర ి కథకులకు ఉదా్య దిించేట్ట్టలగా, కథకు జేజేలు 

పలుకుతూనే కరవాి్య ని్న  గురరిిింగిించారు అన్నపిసిుింది.  

కథను జ్ఞజాఞ నపీఠమెకిక ెంచిన జ్యకాెంతన్: 

 అది మించి కథైత్య మన్నషిన్న వింటాడాల్చ. కలవరపరాచ ల్చ. ఎకో ో 

హృదయప్ప అట్డిుగు పరలోల  పిల్చసే ి పల్చకే ్జాఞ పకమై న్నక్షిపమిై పోవ్యల్చ. 

వసిువు సారే జ్నీనమై చదివిన ప్రపతి ాఠకుడు తనను ఆ కథలో ఎకో ో ఒక 

చోట్ గురిుపట్ ి లేక తనకు తెల్చసినవ అయన ఎవరిద్య ఒకరి జీవిత 

ారిా ే ని్న  తడుముతుని  మహాతరిమైన అనుభూతిన్న పిందాల్చ. కథ 

కదలాల్చ, కదిల్చించాల్చ. నడుసి్త నడిపిించాల్చ. సమప్రగమైన నమ్యనా వింట్ట 
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‘కథ’ను రాసి, కథను ఉని తీకరిించి, కథకు ప్రపపించసిాయ ప్రపతిషనిు 

కల్చు ించి, కథకు ్జాఞ నపీఠ ప్పరసాో రాని్న  ఇవే క తపు న్న అన్నవ్యరా తను  

సృషిిించినవ్యడు డి. జ్యకాింతన అన్న వా్య సకర ి రామా చింప్రదమౌళి 

‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 15/08/2011) లో ‘కథను ్జాఞ నపీట్మెకిో ించిన 

జ్యకాింతన’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సాని్న  ప్రపచురిించారు.  

 జ్యకాింతన్కు పెదుగా డిప్రగ్లలు లేవు. 1934లో తమళ్నాడు ఆరాో ట 

జిలాల  కడలూరులో జ్న్నమ ించిన జ్యకాింతన చిని నాడు ాఠశాలనుిండి 

బహిషో ృతుడు.  

 జ్యకాింతన ‘కథ’ను పరిశోధనాతమ కింగా చదివిత్య మించి కథ, గొపు  

కథ ఎలా ఉిండాలో తెలుసిుింది. సహృదయులైన కథా రచయతలకు 

‘అబాబ ... నేను నా జీవితింలో ఇట్టవింట్ట ఒకో  కథ రాసినా బాగుిండు కదా’ 

అనే పిచిచ  క్కరిక కలాుతుింది. ఇింతవరకూ కథ చెపు డింలో చాలా కథకులు 

విసమ రిించే సిందరాో చిత వ్యతావరణిం, పరిసరాలు, సని్న వేశ ప్రపసిావన 

వ్యట్టలోనూ సజీవ సు ిందనలు, వ్యట్టకి ప్రపతిగా ాప్రత ప్రపతి సింవేదనలు 

వీట్టన్న జ్యకాింతన అుా తింగా దృశా మానిం చేసిాడన్న వా్య సకర ి

వా్య సింలో జ్యకాింతన కథలో ాప్రతల సృషిని్న, కథను నడిపిించిన 

విధానాని్న  విప్పలింగా వివరిించారు.  

అతాా ధున్నక కవితవ ెం: 

 మనది ాతదీ, గొపు దీ, ఘనమైిందీ, గరిే ించదగదాీ అయన తెలుగు 

వచన కవితే ిం గురిించి ఇబబ డిముబబ డిగా ఎన్ని  ఎనిె న్ని  వా్య సాలు, 

ప్రగింథాలు, పరిశోధనా వా్య సాలు, అధా యనాలు వలువడిాయ, 

వలువడుతునిా య, వలువడతాయ ఇింకా, తెలుగు కథ గూరిచ  కూడా 

ఇింత్య గత వైభవ ప్పనుః మననింతో భ్యజాలు చరుచుక్కవడిం తపిు  

అతాా ధున్నకులు, ఇప్పు డు, కవితేా ని్న గానీ, కథనుగానీ, సీరియ్్గా, 

హృదయింతో, న్నమగి మై న్నబదధతలో రాసిుని  వ్యరి గూరిచ  అవసరమైనింత 

్సిాయలో పట్టిించుక్కవడింగాన్న, చరిచ ించడింగాన్న, విశే లషిించడింగాన్న, 

విమరిి ించడింగాన్న జ్రగడింలేు. అింువలల ఈ మధా కాలింలో 

మొలకలుగా, కొత ి గొింతులతో కొత ి పరిమళాలతో, కొింప్రగొత ి ప్రపయోగీల 

ఉవే గాలతో విన్నపిసిుని  కవితే  సవే డిన్న చెవులు రికిో ించి విిందామన్న, 

అట్ట వేప్ప చూదాుమన్న చూప్పను మరలుచ దామనే ప్రపయతి ింలో భాగింగా 

‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 05/09/2011) రామా చింప్రదమౌళి 

‘అతాా ధున్నక కవితే ిం’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం రాశారు.  

 ఏ కవైనా జ్నమ తుః ఒక ముడి పదారిిం. శిల, ఇనుప ఖన్నజ్ిం, సే ర ణశిల, 

ప్పట్బిోయే మట్ట,ి వరిిించవలసిన ఆకాశిం, చెట్ల కొమమ ల వనుక వీయబోయే 
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ముింు న్నప్రదిసిుని  గాల్చ ఇలా అయత్య కవి తనను తాను 

పునుపెటి్టక్కవ్యల్చ. తనను తాను శిలీు కరిించుక్కవ్యల్చ అన్న వా్య సకర ి

వా్య సింలో కవి గూరిచ  అభిప్రాయపడిారు.  

 వ్యసవిింగా అింతా అరిిం కావడమనేది ఒక అసహజ్ ్సితిి. అరమిై 

అరిిం కాకుిండా న్నతా  ఉతుు కతగా మగిలేవ సహజ్ిం. ఉదాహరణకు జీవితిం 

అరిిం కాు. జ్ననిం అరిిం కాు. మరణిం అరిిం కాు. నవుే  అరిిం కాు. 

ుుఃఖిం అరిిం కాు. నడుక  అరిిం కాు – ఆ క్కణింలో ఈ కవితే  శకలాలను 

చూసే ిఅింటూ వా్య సకర ిబి.ఎ్.ఎిం. కుమార్, అరుణ్్సాగర్, బి.వి.వి. ప్రపసాద్, 

అరుణ్్బవేరా మొదలగు వ్యరి కవితేా ని్న  ఉట్ింకిసి్త ‘ఆతా ధున్నకవితే ిం’ 

అన్న రాసిన వా్య సింలో విశే లషణాతమ కింగా ాఠకులకు వివరిించారు.  

3.2.11. అెంకె త్రీన్నవాస్  

“అట్చన్న కాెంచి’న దేమిట్ట?”: 

 సిుధడు ఇచిచ న లేపన మహితతో ప్రపవరుడు హిమాలయాలను 

దరిి ించడాన్నకి వళాు డు. అకో డ సౌిందరాా న్నకి పరవశుడై పరికిించిన 

హిమనగిం ఇలా ఉిందన్న అలలసాన్న పెదున ‘మనుచరిప్రత’లో మనకూ 

చూపిసిునిా డు.... 

  “అట్చన్న కాెంచె భూమిసర్డెంబర్ చుెంబి శిర్స్ు ర్జ్రాీ 

  పట్ల ముహురుమ హురులఠదభెంరతర్ెంర మృదెంర 

న్నస్ు వ న 

  సూ ట్నట్నానుకూల పరిపులలకలాప కలాప్త జాలముల్ 

  కట్క చర్తక రేణు కర్కెంప్తత సాలము ీత శైలమున్” 

– మనుచరిత్రత, 2:3.  

ఆకాశాని్న  తాకుతుని  హిమాలయ పరే తాలనుిండి సెలయేరుల 

దూకుతునాి య. ఆ సెలయేట్ట ధే న్న మృదింగ ధే న్నలాగా ఉింది. 

మృదింగ ధే న్నకి నెమళ్ళు  ప్పరివిపిు  ఆనింద తాిండవిం చేసిునిా య. 

యేనుగులు తొిండాలతో సాల వృక్ష్యలను ఊప్పతునాి య. రిండవ ాదింలో 

మృదింగ ధే న్న స్ూ రకమైన శబోుచాచ రణ కల్చగిన పదాలు వేసి పదాా ని్న  

మృదింగమయిం చేశాడు. ఈ శబాు ర ి సమనే యిం మృదింగసే నింతో 

మమేకమైింది. అింువలలనే తెలుగు సాహితా ింలోన్న అపూరపమైన 

పదాా లోల  ఒకట్టగా న్నల్చచిపోయింది. ఇింులోన్న సౌిందరా  విషయాలను 

ప్రపకో నపెట్ట,ి చరిచ ించవలసిన భౌగోళికాింశాలు చాలా ఉనిా యింటూ 

డా॥అింకె ్ దేన్నవ్య్ “అట్చన్న కాించి’న వమట్ట?” అని  ీరకితో ‘అక్షరిం’ 

(స్తరా  దినపప్రతిక, 05/12/2011) లో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిసి్త అసలు పెదున 

హిమాలయాల చూడలేదింటూ ఈ ప్రకిింది విధింగా వివరిించారు...  
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“పెదున హిమాలయాలను చూడనే లేు. మించు కురిసే ప్రాింతాలోల  

శృింగాకార అడవులు ఉింటాయ తపు  సాల వృక్ష్యలు ఉిండనే ఉిండవు. 

సాల వృక్ష్యలు, మదిుచెట్టల దక్షిణ భారతవశింలో మాప్రతమే ఉింటాయ. ఆ 

సాల వృక్ష్యలను తొిండాలతో ఊపడాన్నకి ఏనుగులు ఎకో డనుిండి వసిాయ. 

నెమళ్ళు  నాటా్ ిం చేయడిం సహజ్ిం కానీ, దట్ిింగా మించు కురిసే ప్రాింతిం 

లోనా? లేక కారుమబ్బబ లు చుటి్టముట్ట ివ్యన కురిసే ప్రాింతింలోనా? అింటూ 

అలలసాన్న పెదున క్కకట్ిం లేదా పెదునాడు ప్రగామాలకు చెిందినవ్యడు. 

అింువలల సమీపింలోన్న ఇడుప్పలాయ, గిండి ప్రాింతాలోలన్న కొిండలి్చ , 

లోయల్చి  చూసి హిమాలయాలు ఇింతకనాి  పెదుగా ఎతిుగా ఉింటాయన్న 

ఊహిించి ప్రవ్యశాడు. పదా ింలో వరి ణించిన సెలయేరుల, నెమళ్ళు  వింట్టవనీి  

వరిాకాలింలో ఇకో డ అతా ింత సహజ్మైన విషయాలు. ఇపు ట్టకీ ఈ 

ప్రాింతింలో నెమళ్ళు , ఏనుగులు చాలా ఎకుో వ. ఆ తరేా తి పదాా లు కూడా  

ఇవ విషయాని్న  ప్రధువీకరిసిాయ” అింటూ అలా అన్న అప్పరపమైన ఈ 

పదాా ని్న  దూరిం చేసుకుింటామా? కవి సమయమన్న అింగ్లకరిించాల్చు ింవ! 

అన్న అింటారు అింకె ్ దేన్నవ్య్ శాస్త్సీయి దృకో్క ణింలో.  

‘తెలుగు ఆఫ్ ది వెంట్’ అెంట్ట?: 

 తెలుగు భాషను ‘ఇటాల్చయన ఆఫ్ ది ఈ్’ి అింటారన్న తెల్చసిింవ. ఆ 

విధింగా పోల్చచ న వా కి ిన్నక్కలో క్కింటీ. ఇటాల్చయన భాష తెలుగు భాషలాగా 

అజ్ింత భాష. ప్రాచీన లాట్టన భాష నుిండి జ్న్నమ ించిింది. ఇటాల్చయన 

భాషను వీయింగా ‘ఇటాల్చయన’ అన్న పిలుసిారు. ఇటాల్చయన 

వర ణమాలలోన్న 21 అక్షరాలు రోమన ల్చపిలో ఉింటాయ. అింటే ప్రపసిుత ఆింగ ల 

వర ణమాలలోన్న అక్షరాలే! ఇతర భాషల ప్రపభావిం వలల J,K,W,X,Y అనే 5 

అక్షరాలు చేరి ఆింగ ల వర ణమాలలోన్న 26 అక్షరాలు ఉింటాయ. మన 

వర ణమాలలో మహా ప్రాణాక్షరాలు సింసో ృతిం నుించి అరువు తెచుచ కుని  

విషయాని్న  ్జాఞ పకిం చేసిాయ. తెలుగులో 56 అక్షరాలునాి య. 

గుణిింతాలతో కలుప్పకుింటే ఈ సింఖా  చాలా పెరుగుతుింది. అింుకే 

ప్రపపించ భాషలని్న ింట్టలోన్న శబాు లిీ  తెలుగు ల్చపిలో రాయవచుచ . 

ఇటాల్చయనలో ఉని  26 అక్షరాలూ ల్చపి పరిమతినీ, ఉచాచ రణా పరిమతినీ 

తెల్చయజేసిాయ. వర ణమాల విషయింలో ఏ విధింగా చూసినా ఇటాల్చయన 

కనిా  తెలుగు చాలా ఐశే రా వింతమైనది. అింుకే డా॥ ్ దేన్నవ్య్ అింకె 

‘తెలుగు ఆఫ్ ది వ్’ి అన్న ఇటాల్చయన భాషను అనుట్కు అవకాశిం 

ఉిందనే ఉవుశింలో ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 31/10/2011) లో ‘తెలుగు 

ఆఫ్ ది వ్’ి అింటే? అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు తెలుగు 

భాషలాగే ఇటాల్చయనలోన్న పదాలకు ఉచాచ రణకు పెదు త్యడా ఉిండదన్న, 
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ఒకవేళ్ ఉనిా  అది మాిండల్చక బేధాలవలల కల్చగిన భార పరిణామమే! అన్న 

వా్య సకర ి అభిప్రాయపడిారు. ట్సో నీ మాిండల్చకింలోనే గొపు  సాహితా ిం 

ఆవిరా విించిింది. డాింటే ఆల్చగరి, పెప్రటారో్ , బొకాసోి యో వింట్ట గొపు  

కవులు ట్సో నీ మాిండల్చకింలోనే సాహితా  సృజ్న చేశారు. ఈ కవిప్రతయిం 

13, 14 శతాబాు లకు చెిందినవ్యరు. వీరితోనే ఇటాల్చయన సాహితా  చరిప్రత 

ప్రారింభమయింది. వీరికి మన కవిప్రతయాన్నకి పోల్చకలునిా య.  

 భార చరిప్రత విషయింలో తెలుగు భాషతో పోల్చచ త్య ఇటాల్చయన చాలా 

ఆరాే చీనమైనది. ప్రకీ.శ.10వ శతాబుిం నాట్ట చట్ ి సింబింధమైన పప్రతాలోల  

మొదట్ ఇటాల్చయన పదాలు కన్ను సిాయ. తెలుగు ఇటాల్చయన భాషకనాి  

కనీసిం వేయ సింవతు రాలు ప్రాచీనమైనది. ప్రకీ.పూ.1వ శతాబుింలోన్న 

ప్రాకృత కథాసింకలనిం హాలున్న ‘గాథాసప ి శతి’ లో తెలుగు పదాలు 

విసిారింగా ఉనాి య. ఋగేే ద సింబింధమైన ఐతిర్చయ ప్రబాహమ ణింలో 

ఆింప్రధజా్య తి ప్రపసిావన ఉింది. ఏ విధింగా చూసినా ఇటాల్చయన సింసో ృతి 

కనిా  ఆింప్రధ సింసో ృతి కనీసిం రిండువేల సింవతు రాలు ప్రాచీనమైనది.  

 భారతవశింలో పరా ట్టించిన న్నక్కలో క్కింటీ (1396–1469) తొలుత 

గుజ్రాత్, తరువ్యత విజ్యనగర సాప్రమాజ్ా  రాజ్ధాన్న హింపీలో 

అడుగుపెటిాడు. హింపీ రోమ్ నగరిం కింటే అిందమైనదనీ, విశాలమైనదనీ 

తన రచనలోల  రాసుకునిా డు. మప్రదాసు సమీపింలో మైలాపూర్ వళిు  స్త్కైసవి 

సనాా సి సెయింట థామ్ సమాధన్న సిందరిి ించాడు. అయత్య ఆింప్రధ 

వశింలో ఉని ప్పు డే స్త్కైసవి మతాని్న  వదిలేశాడు. సే వశిం చేరిన వింట్నే 

సే వీయులు గొపు గా అభినిందిించారు.  అయత్య స్త్కైసవి్యని్న  

వదిల్చవేయడిం వ్యరికి నచచ లేు. ఈ విషయిం నాట్టకి వ్యట్టకన సిటీ పోప్ 

నాలవా ఏజెను  ప్రపశిి ించగా, అతన్న ఆవశిం మేరకు తన పరా ట్నా 

జీవితింలో నేరుచ కుని  అరబిట, పరియిన భాషలకనాి  గొపు గా 

‘ఇటాల్చయన ఆఫ్ ది ఈ్’ి అన్న తెలుగుకి తన మాతృభాషతో సమాన 

గౌరవ్యని్న చాచ డు. రిండు భాషలూ అజ్ింతాలేనన్న చె ుా డు. 15, 16 

శతాబుింలో యూరప్ ఖిండాని్న  ఆధున్నకిం చేసిన ప్రపఖాా త స్త్కైసవి మత 

సింసో రణ ఉదా మాన్నకి కారణమైన గొపు  ప్పసకిాలోల  ఈ ప్పసకిిం కూడా ఒకట్ట. 

అింటే తన ఇటాల్చయన భాష ‘తెలుగు ఆఫ్ ది వ్’ి (పడమట్ట తెలుగు భాష) 

అన్న అింగ్లకరిించడమే కదా! ఒక వివీయుడు తెలుగు భాషను 

ప్రపశింసిించడిం న్నక్కలోక్కింటీతోనే మొదలయిందన్న వా్య సకర ివా్య సిం దాే రా 

ాఠకులకు తెల్చయజేశాడు. ఈ విధింగా తన వ్యదాన్నకి బలిం 

చేకూరుచ కునిా డు ్ దేన్నవ్య్ అింకె.  

3.2.12. రామీర్థ  
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తెలుగువారి ఉతతర్ సెంహదావ ర్ెం – మనెం మనెం 

బర్ెంపుర్ెం: 

 ఆింప్రధ భారభివరి ధనీ సమాజ్ిం 1900లో బరింప్పరింలో మొదలై శత 

వతు రాలు పూరి ిచేసుకునిా ది. తెలుగు జాతి సాింసో ృతిక ప్పనరుజీవాన 

వికాస ప్రకమ పరణామాలలో బరింప్పరిం తెలుగువ్యరి, ఆింప్రధ భారభివరి ధనీ  

సమాజ్ ాప్రత చరిప్రతలో ఎని దగిన ముఖాా ింశిం అింటూ వా్య సకర ి

‘రామతీర’ి “తెలుగు వ్యరి ఉతరి సిింహదాే రిం – మనిం మనిం బరింప్పరిం” 

అనే ీరికితో 17/01/2011న ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక)లో ఒక వా్య సిం 

ప్రపచురిించారు. ఈ వా్య సింలో బరింప్పరింతో తెలుగు వ్యరికిగల 

అనుబింధాని్న , సాహితీబింధాని్న  వివరిించారు.  

 ఆింప్రధ భారభివరి ధన్న సమాజ్ిం మొదట్ ప్రగింథాలయింలో మాప్రతమే 

ప్రారింభమైింది. ప్రగింథాలయోదా మ పవనాలు, సాింఘిక ఉదార భావ్యలు 

బరింప్పరింలో బలింగా ఉనిా యనడాన్నకి తారాో ణిం 1910లోనే సహపింకి ి

భోజ్నాల న్నరే హణ. గురజాడవ్యరు ఆ కారా ప్రకమింలో ాలా్గన్న, అకో డ పది 

రోజులుిండి, ముతాా ల సరాలలో ఆ విషయాని్న  ప్రపసిావిించారు. 

అకో డనుిండి వసి్త భారా తో ప్రపగతిీల సరసప్ప సింభాషణగా భారాా –భరలి 

మాట్లు ముతాా ల సరాలుగా దొరి లపోతాయ. “పటి్టన పది 

నాళ్ళు ింట్టన్న/కారా వశమున పోయ, యచచ ట్/సింఘ సింసో రణ ప్రపవీణుల 

సింగతులు మెలగి/యలుల జేరితి నాట్ట వేకువ; ఔరా, ప్రేయసి న్నుర లేపితి. 

 సరసిం కూడా ప్రపగతిీలింగా ఉింట్టిందా అింటే, అపు ట్టకే అరిరిల 

ప్పట్గిా – భూమకి దగరాగా వసిుని  ‘హేలీ’ తోక చుకో  గురిించి అిందర 

భావిసిుింటే, తెలలవ్యరు జామున వచిచ న భరనిు చూసి భారా  తతరిపడి 

లేసి్త ఉింటే ‘కింట్టవే, మింట్ను కామ బాణాింబమరి యుని ది’ అనడింలో 

భర ి శృింగారాభిలాష సు ్షమిే. ఆమె మొగిం చాట్ట చేసుకుింటే దాన్నన్న 

తోకచుకో పట్లగల ఆనాట్ట భయాలను ముడిపెట్ట ిఅది డెబబ దయవిండలకు 

ఒకసారి భూమకొచేచ  చుట్మిన్న, అది భీతికరిం కాదింటూ, వవతాింగనలు 

చేత ధరిించిన తెలల కలువగా తోక చుకో ను వరి ణసిాడు.  

 1910లో హేలీ తోక చుకో  రావడిం బరింప్పరింలో వరాణింతర సహపింకి ి

భోజ్నాలు జ్రగడిం, గురజాడవ్యరు గేయ రపింలో రాసి చరిప్రతలో 

చిరసిాయగా న్నలేచ టి్ట చేశారు. అధాా పకుడుగా తాపీ ధరామ రావు బోధనలు 

వవరాజు కృరణరావు ‘వేగు చుకో ’ ప్రగింథమాల ఏరాు ట్ట, తెలుగు వ్యరి 

చురుకైన కారా కలాాలకు బరింప్పరిం ప్రపధాన క్షేప్రతిం. 1980–90 ల దాకా 

బరింప్పరిం తెలుగు సాహితా  సాింసో ృతిక కేింప్రదింగా ఉజే్ లింగా 

వలుగులీన్నింది. ఈ విధింగా బరింప్పరింతో తెలుగువ్యరికి ముఖా ింగా తెలుగు 
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సాహితాా న్నకి గల సింబింధాని్న  విప్పలింగా వివరిించి మనిం మనిం 

బరింప్పరిం అింటూ, అది తెలుగువ్యరి ఉతరి సిింహదాే రమన్న వా్య సకర ిఈ 

వా్య సింలో వలుెతి ిచాటారు.  

“సాెంస్క ృిక స్మతూకెం అవస్ర్ెం!”: 

 రాస్త్షేతిర ప్రాింతాలలో న్నవసిసిుని  తెలుగువ్యరు రాప్రషింలోన్న 

తెలుగు వ్యరికింటే ఎకుో వ సమషి ి చైతనా ింతో ఉనిా రని  విషయిం 

బరింప్పరింలో జ్రిగిన అఖిల భారత తెలుగు మహాసభలు మరోసారి 

న్నరపిించాయింటూ ఒరియా ప్రపజ్లు మనకింటే తకుో వ సాింసో ృతిక 

కాలుషా ింగల సమాజ్ింగా ఉనిా రన్న, అకో డ తెలుగు ప్రపజ్లు తెలుగుపై 

చూప్పతని  చొరవను తెలుగు ప్రపభ్యతే ిం సీరియ్్గా తీసుక్కవడిం లేదన్న, 

తెలుగుకు ప్రాచీన హోదా పిందాలన్న తెగ ప్రపయాస పడిపోయన ఆనాట్ట 

ప్రపభ్యతాే లు తీరా ఆ తెలుగు మహాసభల సిందరా ింలో అరకొర 

ప్రాముఖా తన్నవే డిం మించి సింకేతాలను ఇవే ు అన్న రామతీర ి ‘అక్షరిం’ 

(స్తరా  దినపప్రతిక, 21/02/2011)లో ‘సాింసో ృతిక సమతూకిం అవసరిం!’ 

అనే ీరికితో రాసిన వా్య సింలో అభిప్రాయపడిారు.  

 కనీసిం గురజాడ ‘కనాా శులో ిం’ నాట్కమైన ప్రపదరిి ించకపోవడిం, ్ దీే దే 

మహాప్రపసిానిం వింట్ట వ్యట్ట గూరిచ  ప్రపసిావిించకపోవడిం తెలుగు నేలకు 

బయట్గల తెలుగు ప్రపజ్లను అసింతృపికిి గురిచేసాయన్న. ఇట్టవింట్ట 

సభలకు సుమారు ఆరు నెలల ముింునుించే సనిా హాలు మొదలు 

కావ్యల్చ. బరింప్పరిం న్నవ్యసాింప్రధుల బలమైన గొింతు వినబడేలా 

కారా ప్రకమాల రపకలు న జ్రిగి ఉిండాల్చు ిందింటూ విశే విదాా లయ వరాాలు 

రిండేళ్లకొకసారి తెలుగు ప్రపజ్లు చెప్పు క్కదగ ా ్సిాయలో ఉిండే, వశాన్నకి 

చెిందిన ఏద్య ఒక ప్రాింతింలో జ్రిే ఇట్టవింట్ట కారా ప్రకమాలు ఆ ప్రాింత 

ప్రపజ్ల ాప్రత ఏ మాప్రతిం ఉిండాలనేది న్నర ణయించుక్కవ్యలన్న, ఏ పవళ్ు క్క 

మళాు  ఈ మహాసభలు ఆ ప్రాింతింలో జ్రుగుతాయ కనుక అకో డ ఒక 

తూకాని్న  న్నరేా హకులు సాధించాల్చు ఉిందన్న, తదాే రా సాింసో ృతిక 

సమతూకిం సాధించగలాుతారన్న, అది అతా ింత ఆవశా కమన్న వా్య సకర ిఈ 

వా్య సింలో గురరిిింగిించారు.  

అర్బ్ విపలవాల అక్షర్ నేపథా ెం: 

 ట్టనీసియా, ఈజిపి్పలలో దశాబాు ల తరబడి ఏలుబడి సాగిసిుని  

న్నయింతృతే  వా వసలికు ప్రపజ్లు చెలుల చీట్ట రాశారు. ట్టనీసియాలో కొదిు 

గింట్లోల  అధా క్షుడు జైన–ఎల్–అబ్బున బన ఆలీ వశిం విడిచి పలాయనిం 

చితగిిించుతాడనగా – అతడికి వీోో లు మాట్లుగా ర్చడియోలో లబనీ్ 

వ్యా ఖాా త “ప్రపజ్లు జీవితాని్న  క్కరుకునాి రు. సింకెళ్ళు  ముకో లై 
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నేలరాలాయ” అింటూ చేసిన వ్యా ఖాా నిం న్నజాన్నకి ట్టనీసియా వశప్ప కవి 

అబ్బ–అల్–ఖాసిిం–అల్–షబ్బ ఇరవైయో శతాబుప్ప ప్రపథమారిింలో 

ప్రపవకృితే శకితిో రాసిన కవితలోన్న మాట్లే! అింటూ వా్య సకర ి రామతీర ి

‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 28/03/2011)లో ‘అరబ్ విపలవ్యల అక్షర 

నేపథా ిం’ అనే ీరికితో రాసిన వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 ‘జీవిత్యచఛ ’ (ది విల్ ఆఫ్ లైఫ్) గా ఈ కవిత అరబిట సాహితా ింగా సుప్రప 

సిదధిం. రాసిన కవి అల్ – షబ్బ ‘జీవన గ్లతాలు’ (సాింగు  ఆఫ్ లైఫ్) అరబిట 

అఘానీ ‘అల్–హయాత్’ ేరిట్ ఒకే ఒక సింకలనాని్న  వలువరిించాడు. ఇది 

ట్టనేసియా ప్రపజ్ల విపలవ శింఖారావిం అయింది. ప్రపకృతి రామణీయకత 

నుించి వశభకి ి వరకూ ఇతివృత ి విభిని త అల్–షబ్బ కవితే ింలో 

కనబడుతుింది. అల్–షబ్బ రాసిన మరో శకిమిింత గ్లతిం ‘ప్రపపించ 

న్నయింతలకు’ వశాల ఎలలలు రాసిన ప్రపఖాా త న్నరసన కవిత.  

 ‘జీవిత్యచఛ ’ గ్లతోచాఛ ట్న ఒకో  ట్టనీషియాతో ఆగలేు. అింద్యళ్న 

రకో లమీద అది ఈజిప్్ిలోన్న తప్రహీర్ కూడల్చకి ప్రపయాణిం చేసిింది. ఆ 

మహతరి గ్లతిం ఇలా సాగుతుింది –  

 ‘ఒకానక నాడు ప్రపజ్లు జీవిత్యచఛ ను ప్రపకట్టసే ి / విధ వ్యరికి 

అనుకూలింగా సు ిందిసిుింది / వ్యరి నావరిించిన కాళ్రాప్రతి వలవల 

పోతుింది / వ్యరి సింకెళ్ళు  తెగినేల రాలుతాయ / జీవనారి ి ఆల్చింగనిం 

పిందన్న అభాగుా డు / గాల్చలో గాల్చగా కల్చసిపోతాడు / ఇవ నాకు సృషి ి

చెపిు న సింగతి... న్నయింతలను తరిమకొట్డిింలో, అతి తకుో వ నషిింతో 

ప్రపభ్యతాే లను తొలగిించడింలో అరబ్ ప్రపజ్లు విజ్యిం సాధించారు. ఈ 

శతాబుప్ప అతా ింత ప్రపభావీల సింఘట్న ఇది. అల్–షబ్బ గ్లతిం ‘ప్రపపించప్ప 

న్నయింతలకు’ ఒక హెచచ రిక అింటూ, ప్రపజ్ల నాలో లపై కవి 

జీవిసిాడనేింుకు తాజా ఉదాహరణ మారుు నకు గురవుతుని  అరబ్ 

సమాజ్ింనుించి వలవడడిం ఈ శతాబుప్ప ముఖా  పరిణాయాలోల  భాగిం 

అింటూ వా్య సకర ి ఇది అరబ్ విపలవ్యల అక్షర నేపథా ిం అన్న ఈ వా్య సిం 

ముగిించాడు.  

రజ్ల్ స్రల్ – బహదూర్ ష్ట: 

 భారతీయ సింసో ృతిలో సహజ్ సింపదగా విడిపోయన గజ్ల్ 

యుగారింభ చప్రకవరి ి బహదూర్ ర జ్ఫర్. కేవలిం ఎప్రరకొట్ పరిసర 

ప్రాింతాలకే పరిమతమై పోయ ఒక వివీ ఫించనుదారుగా మగిల్చపోయాడు. 

మొగల్ చప్రకవరిుల వింవళ్ు  ప్రాభవిం క్కలోు య ఆఖరి మొగల్ చప్రకవరి ి

బహదూర్ ర కాలాన్నకి నెలకొని  దీనసితిి ఇది. బహదూర్ ర వ్యడిపోతుని  

ఆ సాప్రమాజ్ా  క్ష్మణదశలో మొగల్ దరాా ర్్లో గజ్ళ్ు  ఘలుల ఘలుల 
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సింద్యహాలకు, తాను సే యాన కవి; స్తఫీ పిండితుడు అయ ఉిండడిం వలల 

ప్రపధాన ప్రపయోజ్కుడిగా ఆవిరా విించాడు.  

 బహదూర్ ర జ్ఫర్ భారతవశిం గరిే ించదగ ా కవి. ఒక రాజ్వింశాన్నకి 

చెింది కరిల కడగిం్డల ాలైనవ్యడు. తన కవితాే వేశింతో భారతీయ 

సాహితా  వైభవ్యన్నకి కొతరిాని్న  అిందిించిన కవితోతాు హి. 1857 

తిరుగుబాట్టకు నాయకతే ిం వహిించి తన ఎనభైరిండవ ఏట్ పెదు 

మ్యలా మే చెల్చలించాడు ఈ వశభకిుడు. తిరుగుబాట్టను అణచివేసి్త 

ఆింగే లయులు హుమాయూన సమాధ వదు దాకుో న్న ఉని  జ్ఫర్్నూ, అతన్న 

ముగురాు కుమారులునూ బింధసిారు. మేజ్ర్ హడు న అనే ఆింగే లయ 

సైన్నకాధకారి జ్ఫర్ ముగురాు కొడుకులనూ చింపి వ్యరి తలలు తరిగి తింప్రడికి 

చూపిసిారు. చాలా న్నశచ లింగా ఇలా అనిా డు జ్ఫర్ ‘తైమ్యరిద్ 

వింీయులకు ఇది అలవ్యటే. వ్యరి వ్యరసుల్చలా తింప్రడులకు 

ఎురుపడుతూనే ఉింటారు’.  

 ఈ విషయాలన్న రామతీర ి‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 09/05/2011) 

ప్రపచురిించిన ‘గజ్ల్ మొగల్ బహదూర్ ర’ అనే వా్య సింలో గుదిగుచాచ రు.  

 వశాింతరవ్యస శిక్షకు గురై బరామ లో అయవళ్ళల రాజ్ా  ఖైదీగా జీవిించి 

తన ఎనభై ఏద్య ఏట్ కనుి మ్యసిన జాఫర్ రాసినటి్ట చెబ్బతుని  ఒక మకిా 

ఇది: ఎింత న్నరాా గా  జీవితమో నీది ఓ జ్ఫర్/దొరకలేవ గజ్మైన చోట్ట/నీ 

సమాధ ఏరు రుచు/నీ ప్రపియనయగారాల నేలలో! అింటూ వా్య సకర ి

బహదూర్ ర యొకో  వశభకిని్న, సాహితా  ఔని తాా ని్న  ఈ వా్య సింలో 

కొన్నయాడారు. గజ్ల్్కు చప్రకవరి ిబహదూర్ ర అన్న ఉదాాట్టించారు.  

నలలజాతుల నారరిక స్వ ర్ెం: 

 జాతి వివక్షల కుింపట్టగా అమెరికా సామాజిక మనసతేిా ని్న , 

ముఖా ింగా తెలలవ్యరి తప్పు డు ఆలోచనా రీతుల్చి  ఎతిచిూే కవితే  

లాింగ్్సని హ్యా జ్ – మృువైన మిందల్చింప్ప ధోరణిలో రాసి ప్రపసిదిధకెకోా డు. 

లాింగ్్సని హ్యా జ్ గూరిచ  రామతీర ి అక్షరింలో (స్తరా  దినపప్రతిక, 

13/06/2011) ‘నలల జాతుల నాగరిక సే రిం’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం 

ప్రపచురిించారు.  

 నలలజాతుల న్నరసనల నాగరిక సే రింగా 1920 నుించి 1960 లదాే రా 

అమెరికన ్బాల ట కవితేా ని్న  వల్చగిించి లాింగ ్సని హ్యా జ్ (1902–1967) 

కూడా తన తొల్చ యవే నింలోనే 1924లో ‘నేను ాడతానమకాన్న’ అన్న 

ఆశే విశేా సిం ఉట్టపిడే గ్లతిం రాశాడు.  ‘నేను అమెరికాన్న ాడుతాను/నేను 

నలలన్న తముమ ని్న /ఎవరనాి  అతిధులోచిచ నప్పు డు/ వ్యరు ననుి  

వింట్టింటోల కి పెింేసిారు/ కానీ నేను నవుే కుింటాను/ కడుప్పన్నిండా 
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తిింటాను/ బలింగా ఏప్పగా ఎుగుతాను/ ర్చప్ప నేను టేబ్బల్ వదు 

ఉని ప్పు డు అతిధులవరనిా వసే/ిననుి  లేచి వింట్టింటోల కి పో/ 

అనడాన్నకెవర ధైరా ిం చేయరు/ నేనూ అమెరికానే!’ 

 సీమాన్గా రింో ప్రపపించ యుదధింలో ాలా్గనిా డు. హ్యా జ్ 

యుదాధనింతరిం విజ్యోనామ దప్ప మోతాు ఎకోు వైన పరిసితిిలో ఉని  

సే వశాన్నకి కనువిప్పు  కవితే ిం రాసాడన్న వా్య సకర ి తెల్చయజేసిునాి రు. 

ప్రపపించింలో ఎకో ో వశాల ఆవల్చ విజ్యాలు, వశింలోన్న ప్రపజ్లను వర ణ 

వివక్ష లేకుిండా సమానిం చేసిాయా? అన్న ప్రపశిి ించాడు హ్యా జ్. వికరిి డే 

అింటే యూరప్్లో రింో ప్రపపించ యుదధిం ముగిసినరోజు. మప్రతపక్ష్యలు, 

అక్షరాజ్ా  కూట్మన్న ఓట్మాలుచేసిన సుదినిం. బాగానే ఉింది. ఈ వికరిి 

డే – మీ – డే కూడానా అన్న ప్రపశి లు సింధసిాడు. ఈ విజ్య దినిం మాకు 

ఆతమ గౌరవ దినమవుతుిందా అన్న, అమెరికా అింతరతా పరిసితిులను 

చరచ కు తీసుకొసిాడు. ఇపు ట్టకీ అమెరికాలో ప్రపజానీకిం, ఆశిించలేన్నవే ‘Will 

V–day be me–day too?’ అని ది కవిత. అింులో ఒక ముకా  భాగిం ఇతి 

సాగుతుింది... ‘నేను నా సైన్నక ఉడుప్పలు వి ుే సాక, ఏ హాన్న ాలు డకుిండా 

ఉింటానా? లేక జ్రమ నుల యూులతో వా వహరిించినట్టల మీరు 

తలపడతారా? ఈ ప్రపపించానన్న కాాడేింుకు నా చెయా ిందిించిన నేన్నింకా 

రింగుకి బాన్నసగానే ఉిండాలా? లేక ఈ విజ్యిం మీ ాతకాలప్ప ఆలోచనలి్చ  

మారుసిుిందా?’ అింటూ హ్యా జ్ కవితే ిం పశి ల వరిింగా కురవడాని్న  

వా్య సకర ివివరిించారు. నలలజాతుల నాగరక సే రింగా అతని్న  కీరిిించారు.  

నడుసతని  దళత విసోూ ట్నెం: 

 నామవవ ధసాల్ (1949) మరాఠి సాహితా ింలో బలమైన దళిత సే రిం. 

ముింబాయలోన్న ధోర్ బావ్లోన్న అరబ్ గల్చలలో పెరిగాడు. ఒక దయారాహితా  

బాలాా న్నకి గురైనవ్యడు నామవవ ధసాల్. పూణే జిలాలలోన్న పర్ కర్చి రు ర్ 

అనే కుప్రగామింలో మహర్ ేద రైతుల ఇింట్ – తోట్ట అింట్రాన్న 

పిలలలిందరితోాట్టగానూ – జ్న్నమ ించినా, ప్రగామింలో కరిలకు తటి్టక్కలేక 

ముింబాయ నగరిం చేరుకుని  ప్రగామీణ వలస కుట్టింబిం నామవవ్ది. 

ఈయన గూరిచ  రామతీర ి ‘నడుసిుని  దళిత విస్ూ ట్నిం’ అనే ీరకితో 

‘అక్షరిం’ లో (01/08/2011) ఒక వా్య సిం ప్రపకట్టించారు.  

 బొింబాయలో తన చుటిూ ఉని  వేశా లవ్యట్ తనను అట్డిుగవరాాల 

కళాకారుడుగా తీరిచ దిదుడింలో సాయపడిింది. 1972లో తన మొదట్ట కవిత 

సింప్పట్ట ‘గొల్చూ ఠా’ వలువడిింది. ముింబాయలో కెలల కారు చౌక అయన 

రడ్్లైట ఏరియా ‘గొల్చు ఠా’. ‘గొల్చు ఠా’ ముప్రదణ మరాఠీ సాహితా ింలో 

పెనుమారుు లకు దారి తీసిింది. మాట్లకు యాసిడ్ గాఢత, వ్యకాా లకు 
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ఆయుధ తీప్రవత రింగరిింప్పలో నామవవ ధసాల్ మరాా దసిుల సమాజ్ిం 

ఉల్చకిపడే ఉప్రగశేణి కవి. ఆకల్చ కేవలిం భౌతికిం కాు. అది సౌషవి్యని్న  దెబబ  

తీసిిందన్న చిప్రతిసిాడన్న వా్య సక్ర ిధసాల్ గూరిచ  విశే లషిించారు.  

 ‘నేను భాష మరామ ింగింలో ఒక సుఖవా్య ధ ప్పిండున్న’ అన్న ాఠకుల్చి  

రట చేసే నామవవ ధసాల్, దళితాప్రగహాన్నకి ఒక మింట్ల నాలుకన్నచాచ రన్న 

వా్య సకర ిధసాల్ గూరిచ , అతన్న సాహితా ిం గూరిచ  వివరిించారు.  

‘త్రీకాకుళపు సౌరు – గౌరు నాయుడి కథలు!’: 

 ్ దేకాకుళ్ిం జీవభాష రాయగల్చగిన మట్ట ి మ్యలాలమన్నకి గౌరు 

నాయుడు – లించ గొిండి ఎసైు కి, అలాగే అన్న ముింు ఒప్పు కుని  

ప్రగామసిులచే ఆఖరి  ఆింతరింగికింగా సామ్యహిక సతాో ర శికష అమలు 

చేయసిాడు. తమ ప్రపయోజ్నాలు అనాా యమై పోయే చోట్ ప్రపతి ఘట్న – 

పరిరక్షణ జీవ స్తప్రతింగా, ాఠకులు నమమ గల్చగే తీరున గౌరునాయుడు కథ 

నడిపిసిాడింటిూ రామతీర”ి ్ దేకాకుళ్ప్ప సౌరు – గౌరు నాయడి కతళ్ళ! 

(‘అక్షరిం’ 08/08/2011) అనే వా్య సింలో వ్యా ఖాా న్నించారు.  

రైతు జీవన రాయబారి గింటే కూడ గౌరు నాయుడు. గొపు  జీవన 

మరాా దల్చి  రైతులకు ఆాదిించే కవితే ిం రాయగలడు. ‘నాగల్చ’ దీరకావిత, 

వా వసాయ యుగిం మానవ ఇతిహాసింలో ఆరింభమైన మ్యలాని్న ించి 

మొదలైన ఈ పన్న ముటి్ట, ఇవ్యళ్ పన్నలేక గోడకు వేలాడుతుింటే చూచిన 

ఇింగ్ల లషు మీడియిం మనువడి ప్రపశి  ‘అవమట్ది’?.  అకో డే 

మొదలవుతుింది గౌరు నాయుడు రచన ‘నాగల్చ’. ఇింులో  ‘ఆసరసాల’ను 

పరిచయిం చేసిాడు.  

ఆసరసాల/కొత ి వా వసాయ పన్నముట్టల కొలువు/రైతని ల 

న్నతా వసరాల నెలవు/నాగల్చ/ 

నలల/సరుగుడు/బిండి/కొడవల్చ/గొడలి్చ/బొరిగి/ార/కొించికప్రర/ప్పవుే ల 

కొరడా/ములుగప్రర /వా వసాయ పన్నముట్ల ప్రపయోగశాల ఆసరసాల అింటూ 

ప్రగామీణ జీవన పరికరాలను తారుచేసే ఆసరసాల ఆచారి (కమమ ర పన్నచేసే 

వా కి)ిన్న సమ రిసిాడు. మారిపోయన వా వసాయ విధానాలను ‘నాగల్చ’ కవితలో 

వివిధ దశలలో చిప్రతిసిాడు. అలతి అలతి మాట్లతో ఆదిమ కాలింనుించే 

వసిుని  కథను కవితే ింగా చెపిూ, రైతులోకాన్నకి ార విందనిం చేసిాడు 

ఉపు ింగే ఆతమ గౌరవింతో ‘నాగల్చ’ ఆఖరున. 

‘నా కథలని్న ింట్టకీ కేింప్రదిం మా ఊర్చ. నాగావళ్ళ... ఒడిునే మా ఊరు... ఆ 

మనుషులు, మనుషుల మధా  అనుబింధాలు, ఆతీమ యతలు, కరిలు, 

కనిీ ళ్ళు , – ఇవనీి  కథలోల  చెాు లన్న...’ 
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ఈ కథా సింప్పటాలోల  లేన్న ఇటీవల్చ కథ గౌరునాయుడు రాసిింది 

‘మాయ’.  ఇది అభివృదిధ ేరిట్ విధే ింసిం.  గౌరునాయుడు ఇట్టవింట్ట 

దికుో మాల్చన అభివృదిధ మొదట్ట అధాా యిం పూరయిన చోట్, అింటే ్సిాన్నక 

పలీలయుల ప్పనరావ్యసిం జ్రిగినచోట్ తన కథ నెతిుకుింటాడన్న వా్య సకర ి

చెబ్బతునాి రు.  

గౌరునాయుడు ఏ వేదనలకు అక్షరాలను ఇచాచ ో అట్టవింట్ట 

కృషిలో ఎవరసిింత ఎతెలని రచయత రాచకొిండ విశే నాథ శాస్త్సి ి ేరిట్ 

ఏరాు టైన గౌరవిం, పదిహేడవ రాచకొిండ రచనా ప్పరసాో రిం ఈ నాగావళి 

తరింగాని్న  ముదాు డిింది అింటారు రామతీర.ి  
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వచన వైభవ శిఖర్ెం తొలినాళళ  ఆరుత్రద: 

 ఆధున్నక వచన కావా్య న్నకి తొల్చ దశల న్నరే చన శిఖరాలను న్నలబట్టని 

వ్యరిలో ముఖుా డు ఆరుదఱ అింటూ రామతీర ి ‘వచన వైభవ శిఖరిం 

తొల్చనాళ్ు  ఆరుప్రద’ అింటూ ‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 29/08/2011) 

ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు. తెలింగాణ సాయుధ పోరాట్ిం ఇతివృతిింగా 

కావ్యా లు వలువరిించినవ్యరు కావడిం విశేషిం. ఆరుప్రద తే మేవ్యహిం, 

దాశరథి అగిి వీణ, స్మ సుిందర్ వప్రజాయుధిం వలువడిన రచనలు.  

 1942 నాట్టకి ఆరుప్రదకు 17 ఏళ్ళు . వ్యరి రచనలు సుమారు రిండు 

డజ్నల దాకా పప్రతికాముఖాలైన వలుగు చూశాయ. అయత్య ‘వ్యట్టలో 

సాు రుో లు మాప్రతమే ఉనిా య.  వ్యట్టకి పూరి ి మారుో లు ఇవ్యళ్ 

పట్టిించుక్కలేు’ అనాి రు ఆరుప్రద అన్న వా్య సకర ిచెబ్బతునిా రు.  

 జ్యజ్యధేా నాల/విజ్యనాదాలతో/నీలాల న్నింగిలో/ఎప్రరజెిండా 

తోడ/నీలాల న్నింగిలో కదలవే కదలవే/కొత ి మారాాలకై/విశే  

వీణారవప్ప/విజ్యగానముమ తో/విజ్య శింఖానాద/ విశే గ్లతముమ తో/కొత ి

మారాాలపై/కొత ి మారాాలకై అింటారు ఆరుప్రద. ‘్ దీే దే ప్రపభావింలో 

అనుకరణలూ, ారడీలు ఎకుో వగా చేసిుని  నేను స్మయాజులు గారి 

సమక్షింలో అరట్టకోె టి్ట మీద ప్రపయాణిం చేసి్త పటి్టబడిన ాా సిింజ్రులా 

ఫీలయాా ను. ్ దీే దేన్న వదిల్చించుక్కవడాన్నకి పఠాభి ప్రపభావింలో పడిాను’ 

అింటారు ఆరుప్రద అన్న వా్య సకర ిచెబ్బతునాి రు.  

 ఇరవయోా  శతాబుప్ప ఆధున్నక తెలుగు కవితే  రప శిలుు లలో 

అని్న విధాలా ్ దీే దే సరసన న్నలవగల అప్రగ సహచరుడు ఆరుప్రద. 

అదివ్యసవిికత, అధవ్యసవి చిప్రతకళ్, తాతిిే క చిింతన, తే మేవ్యహింకు 

ముింవ ‘ఓపెన ఫైర్’ (తెలింగాణ రణగ్లతిం) అింటూ న్నజాిం వా తిర్చక 

పోరాటాన్నకి ఊతిం ఇచేచ  గ్లతాల రచన, కొతగిా ఆసకికిరింగా ఉిండే మాట్ల 

ప్రపయోగిం – ఇవనీి  ఆరుప్రద ఒక కావా  సిందరాా న్నకి దారితీసిన స్తచనలన్న 

వచన రచనకు శిఖర ్సిాయకి తీసుకెళిలన ఆరుప్రద తొల్చనాళ్ు  సాహితా సేవ 

గూరిచ  వా్య సకర ివివరిించారు. 

పెర్ట్ట వృక్ష్యన్నకి – సాహితా  నోబెల్: 

 ముపైు యేడేళ్ు  కాల ప్రభమణిం తరువ్యత ఈ ఏడాది సాహితా  న్నబల్ 

ప్పరసాో రిం తిరిగి ప్పట్టని్నింట్ట సాహితీ ప్పరుషోతమిుడునే వరిించిింది. 

సేీ డన అకాడమీ తమ వశ రాజ్ధాన్న ్సిాట్హోమ్ న్నవ్యసి అయన తోమ్ 

ప్రటాను  ప్రటోమర్్కు 2011 సింవతు రప్ప సాహితా  న్నబల్ ప్పరసాో రాని్న  

ప్రపకట్టించిింది. దీన్నన్న ప్పరసో రిించుకొన్న ‘పెరట్ట వృక్ష్యన్నకి – సాహితా  న్నబల్’ 
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అను వా్య సాని్న  రామతీర ి ‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 10/10/2011) 

ప్రపచురిించారు.  

 తోమ్ రచనలైన 17 కవితే  సింప్పటాలు ఇింగ్ల లషు తదితర 60 ఇతర 

భాషలోల కి అనువ్యదిం చెిందాయ.  ఏక కాలింలో న్నరి ుషిిం, విశే జ్నీనమైన 

లక్షణాలు గల కవితే ింగా తోమ్ కవితే ిం గూరిచ  ఆింగ ల ప్రపచురణకర ినెల్ 

ఎసే ి ేరో్క ింటూ ఆయనను తాతిే క దారి న్నకత గల కవి అన్న 

అభివరి ణించారు. తన సాింప్రదతర కాింతిమయ ప్రపతీకలతో, వ్యసవిికతను 

చేరుకునేింుకు మర్కక కొత ి దారి కల్చు ించిన వ్యడిగా సేీ డన అకాడమీ 

తోమ్్ను ్శాలఘిించిింది.  

 తోమ్ కవితే ిం సింకి లషిింగా ఉింటూనే నేరుగా హృదయాని్న  తాకేదిగా 

ఉింట్టింది. ఇలాింట్ట ప్రగాహా త సింతరిించుక్కడాన్నకి తోమ్ చాలా కాలిం 

సైకాలజి్్ిగా పన్నచేయడిం ఒక కారణిం. అింువలల ఆయన రచనలోల  

మానవతే ప్ప లోలోతుల్చి  దరిి ించే మనసతేి  వేత ిలోచూప్ప కన్నపిసిుింది 

అన్న వా్య సకర ిచెబ్బతునాి రు.  

 ప్రపఖాా త పప్రతిక ది గారియిన్లో రాసి్త ాల్ బాచలర్్ తోమ్ ‘నూా  

ఎిండ్ కలకెడి్ పోయమ్ు ’ సమీక్షలో తను తన కవితే ింలో వివేక వ్యణిలా 

నీతులు వల్చలించడు. అతన్న మాట్లోల  ఒక న్నరి ుష ివ్యసవిిం నుించి ఉని త 

చైతనా  ్సిాయ దిశగా ఒక చలన్ననీమ లనిం ఉింట్టింది’ అన్న తన 

అనుభవ్యని్న  రింగరిించి సమీక్ష చేశారు. న్నజాన్నకి మధా  ప్రాచా ింలో 

చెలర్చగుతుని  అరబిట ప్రపజ్ల విపలవ్యల నేపథా ింలో ఈ ఏడాది న్నబల్ 

బహుమతి అరబ్ రచయతలకు దకుో తుిందన్న ఎింతో మింది 

సాహితా రింగ పరిీలకులు భావిించినా, వ్యరి అించనాలను 

తలకిింులుచేసి్త సేీ డిష్ అకాడమీ తమ పెరడులోనే గల ఒక 

మహావృక్ష్యని్న  గౌరవిించిింది అింటారు తోమ్్కు న్నబల్ బహుమతి 

దకో డిం గూరిచ  విశే లషిసి్త వా్య సకర.ి  

భార్ీయాెంర ల నవల ‘దైవాలు ాచికలాడిన వేళ’: 

 ‘దైవ్యలు ాచికలాడిన వేళ్’ (When Gods Plays Dice), విశాఖలో జీవిచే 

ప్రపహాలద్ మహింతి రాసిన ఆింగ ల నవల. తన డెబైబ నాలుగో ఏట్ కింపూా ట్ర్్లో 

ఎలా పన్నచేయాలో నేరుచ కున్న, తాను ఈ నవల రాశానింటారు రచయత. ఆ 

నవల గూరిచ  అింు సృశిించిన విషయాల గూరిచ  రామతీర ి ‘భారతీయాింగ ల 

నవల దైవ్యలు ాచికలాడిన వేళ్’ అనే ీరికితో ‘అక్షరిం’లో (స్తరా  

దినపప్రతిక, 24/10/2011) ఒక వా్య సిం రాశారు.  

 ప్రపహాలద్ మహింతికి చాలా ఖచిచ తమైన అభిప్రాయాలునిా య. 

ఆయన ఈ నవలకు తన ముింుమాట్లోనే ‘నేను హేతువ్యదిన్న, 
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భగవింతుడి పదధతులు, ఏ నేరిం చేయన్న దళితులను వివక్ష దాే రా శిక్షిించే 

ధోరణీ దాని్న  ఘోషిించే మన పవిప్రత ప్పరాణాలు – ఇవనీి  నాకు ఇబబ ింది, 

ఇరకాట్ిం కల్చగిించాయ.  అయత్య సే తహాగా కొింత పిరికివ్యణిణ కనుక నేనీ 

ఆలోచనలను బహిరింగింగా చెపు లేక పోయేవ్యడిన్న. ఈ రిండు ధోరణులను 

నవలాింతరతాింగా చరిచ ించగల్చగినింుకు సింతోషింగా ఉింది అింటారు 

నవలాకారుడు. 

 “ఈ ప్రపపించింలో ప్రపతిదీ మారిపోతుింది. మనమ్య ఆ కొత ిరీతులకు 

అలవ్యట్టపడే జీవన పదధతులను అలవరచుకుింట్టనాి ిం. మనిం 

ఒకో సారి మన మతింలో కూడా మారుు లు  చేసుక్కగల్చగిత్య? అది కూడా ఓ 

జీవన విధానమే కదా! ఒకో సారి కొింత విభిని ింగా, భగవింతున్న మతాన్నకి 

దూరింగా జ్రిగి ఆలోచిించగల్చగిత్య?” 

 ఈ ఆలోచనా ధోరణే ప్రపహాలద్ మహింతిన్న ఒక విలక్షణ రచయతను 

చేసిింది. ఎింుకింటే ఆయన ‘Incest’ (అనిా చెలలళ్ు  వరసయేా వ్యరి మధా  

లేదా తల్చల–కొడుకు, తింప్రడి–కూతురు వింట్ట వరసలు గల వ్యరి మధా  

ఏరు డిన లైింగిక సింబింధాని్న  ఆింగ లింలో ఇవ ేరిట్ వా వహరిసిారు. ఇది 

ఇవ్యల్చ ిసమాజ్ింలో న్నషిదధిం) అని  స్దరీ, స్దరుల శృింగార సింబింధింతో 

తన నవలను మొదలుపెటిారు.  

 నవలలో – మన్నషితో అజాఞ త ప్రపచిండ శకి ిఅయన ‘ల్చబిో’ (విశేష 

లైింగిక వ్యింఛ) వలల కల్చగిన సింబింధాలను వ్యట్ట ఫల్చతాలను న్నరమ రమ ింగా  

రాసిాడు రచయత. వ్యట్టన్న సింబింధించిన అనవసర వర ణనల జ్యల్చకి 

పోకుిండా ఏిం జ్రిగిింద్య ాఠకులకు సుూ రణ కల్చగిించగలడు ప్రపహాలద్ 

మహింతి అన్న వా్య సకర ితెల్చయజేసిునిా రు. 

 విసృిత శృింగార చిప్రతీకరణకు అవకాశిం గల నవలా ఇతివృతిాని్న  

ఇింత సాహితా  మరాా దలలో రాయడిం కషిిం. నవలలో ాప్రతలనిీ  ఒకట్టకి 

మించి శృింగార సింబింధాలు కల్చగినవే. ఏ ాప్రత పవిప్రతలు ాట్టించిన, 

వ్యట్ట క్కసిం ాట్టపడిన ాప్రతలుగా కన్నపిించవు. దైవ్యలు మనుషుల 

మనసులిో, వహలిో ాచికలాట్ ఆడుతారు. కొని్న  చింప్పడు 

పిందెలుింటాయ. కొిందరు సహజ్ింగాన్న, అసహజ్ింగాన్న చన్నపోతుింటారు.  

మన తెలుగు నవలల కింటె ఎింతో విభిని ింగా ఉిండే ఈ నవల, కొత ికొత ి

కథాింశాలు ఎలా పరుగున ఉని  సాహితా కారుల దృషిని్న ఆకరిసిిునిా యో 

తెల్చే రచన ఇది అింటూ వా్య సకర ి ఇట్ట ి భిని  వసిు సేీ కరణ చేసిన 

మహింతి నవా పధ ప్రపయాణాని్న  కొన్నయాడారు. ఇది భారతీయాింగ ల నవలగా 

వలువడడిం విశేషమే కాక, పరిణతి చెిందిన వతు రాలలో ప్రపహాలద్ మహింతి 

Botlaguduru Venkata Sai Gowtama     Surya Dinapatrika Sahitya Seva: Samakalina Drkpatham

Language in India www.languageinindia.com 20:10 Oct 2020   <1-162>



 

వలారిచ న జీవ దృశా  పరింపరగా ాఠకులకు సరికొత ి అనుభూతి 

కల్చగిసిుిందన్న... 
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కవితవ  మణిపదమ ెం ఐరోెం షరిమ ల: 

 చిని ప్పు డు ఒక ాట్ ాడుకునే వ్యళ్లిం, ఆరుప్రద రాసిన ‘గాింధీ ప్పట్టని 

వశమా ఇది, నెప్రహ్య క్కరిన సింఘమా  ఇది’ అింటూ, సతాా ప్రగహిం, 

సేా తింప్రతా  యుదధిం చెటిాపటిాలు వేసుకు నడిచిన నేల ఇది. అారమైన 

అధకారాలు గల సైన్నక దళాల ప్రపత్యా క చట్ిిం అమలోల  ఉని  మణిపూర్్లో 

ఒక దశాబు కాలింగా న్నరవధక సతాా ప్రగహిం చేసిుని ది – 

మొదలుపెట్టనిప్పు డు ఆమె ఇరవై ఎన్నమవళ్ల మహిళ్, కవయప్రతి, మానవ 

హకుో ల ఉదా మకారిణి – ఐరోిం షరిమ ల. ఆమె చేసిుని  న్నరాహారదీక్ష గూరిచ , 

ఆ ప్రకమింలో ఆమె సృషిిించిన కవితే ిం గూరిచ  ప్రపసిావిసి్త రామతీర ి

‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 28/11/2011) ‘కవితే  మణిపదమ ిం ఐరోిం 

షరిమ ల’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రవ్యశారు.  

 అసాు ిం రైఫల్ు  దళాలు పవళ్ు  ప్రకితిం పట్పిగలు విచక్షణా 

రహితింగా కాలుు లు జ్రిపి పది మింది పౌరులను, వయసుు పైబడిన 

స్త్సీలిను హత మారిచ నింుకు న్నరసనగా, సైన్నక దళాల ప్రపత్యా క అధకారాలు 

చటిాని్న  మణిపూర్ నుించి ఎతివిేయాలన్న క్కరుతూ ఆమె న్నరాహారదీక్ష 

ఆరింభిించారు.  ప్రపభ్యతే ిం ఎింత ప్రపయతిి ించినా సు షమిైన కారాా చరణ 

లేకుిండా తాను న్నరసన ప్రవతిం విరమించే తలే లేదని ది షరిమ ల. 

ఫల్చతింగా శాశే తింగా అరసిు, ఆహారిం తీసుకునేింుకు 

తిరసో రిసిుని ింున బలవింతింగా ముకుో  దాే రా గొటిాలమరిచ  ఆహార 

ప్రదవ్యలు ఎకిో సిునిా రు. తను వళిు  చూసే,ి కుమార ిదృఢ సింకలు ిం ఎకో డ 

సడల్చ పోతుింద్యనన్న ఆమె తల్చల కూడా, షరిమ ల లక్షా ిం సిదిుించిన తరేా తనే 

ఆమెను కలుసిానన్న చెపి్పనిా రు.  

 పదకొిండవ సింవతు రాన్నకి చేరుకుని  షరిమ ల న్నరాహారదీక్ష, భారత 

ప్రపజాసేా మాా న్నకి ఒక ప్రపశి గా న్నల్చచిింది. ‘అఖిల్ కతాా లే’ షరిమ ల గురిించి 

ఇలా అింటారు ఓ చిరు కవితలో.... ‘స్దా చేసే చెట ాయింట్ల వదు మధా  

వ్యులాట్ చెలర్చగిత్య/దాని్న  ఆేింుకు మరో దారిలేు/ ప్రేమకుల 

తలలోలించి మరో దారి లేనటే/ి ఏవమైనా నవుే తూ వ్యరలిు 

చువుదామన్న/మనసుు  ్సిరిిం చేసుకుని  నూా ్ రీడర లకు మలేల/వవతలు 

రాజీనామాలు చేసే/ిసే రాాన్నకి మరో దారి లేు – ఇింకా అలానే తన కవులు 

ఏళ్ల తరబడి ఆకల్చతో/ఎకో డ సింకలు ముని ద్య... అన్న ాట్లు 

ాడుతుింటే న్నమమ కు నీరతనిటి్ట కూచుని  వశాన్నకి కూడా ‘మరో దారి 

లేు!’. 

 ఐరోిం షరిమ ల కవితే ిం కేవలిం పనిె ిండు కవితలు. ఆమె 

మైతిల్చయన్లో (మణిప్పరి భాషలో) రాసినది ఆింగాలనువ్యదిం జ్రిగి 
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Fragrance of Peace  (శాింతి సుగింధిం) ేరిట్ ఢిలీలకి చెిందిన జుబాన 

ప్రపచురణ సింస ి ప్రపచురిించిింది. ఈ ‘శాింతి సుగింధిం’లో షరిమ ల కవితే  

సింవేదనిం యావతిూ నాగరిక భారత సమాజాన్నకి ఒక స్తట్ట ప్రపశి  ‘బతుకు 

ముగిసిన పోయనప్పు డు/మీరు దయతో నా వహాని్న /తింప్రడి కొప్రబ్బ పరే త 

సీమలకు/మసి బొగుాలుగా మారచ డమనాి / గొడలి్చవట్టలు ారలతో చేసిన 

గోతులు/ ఇవనీి  నాకు జుగుాు కారకాలు/ పై తొకో  ఎలానూ ఎిండి 

పోతుింది/దాని్న  నేలలో కుళిల చివికి పోనీిండి/ రాబోవు తరాలకు కొింత 

ఉపయుకిిం కానీిండి/గన్న లోపల్చ ఖన్నజ్ింలా రాింతరిం చెిందనీయిండి/ 

రాబోవు యుగాలలో పరిమళాలు వ్యా పిింపజేసిాను!’ 

 ఐరోిం షరిమ లను జాతీయ పప్రతికలు, టీవీ చానెలుల పెదుగా 

పట్టిించుక్కలేు. ఆమె కవితే ింకనాి  గొపు ది – షరిమ ల కఠోర సింకలు ిం. 

మేలిం మాసేకర్్గా కాల్చచ వేత, మణిపూర్్లో జ్రిగిన స్త్సీలిు, బాలలు, వృుధల 

దారుణ కాల్చచ వేత, మణిపూర్్లో జ్రిగిన విందలాది ఆకృతాా లలో ఒకట్ట 

మాప్రతమే! అింటూ వా్య సకర ిషరిమ ల ఉకుో మన్నషిగా ఆమె సాగిసిుని  దీక్ష 

గూరిచ  వా్య సింలో వివరిించారు.  

3.2.13. దేవరాజు మహారాజు 

మానవతా మధుశాల: 

 ‘నీ హృదయప్ప లోతెింతుింద్య మధు ాప్రత లోతింతుింట్టింది/నీ 

మనసున మతెిింతుింద్య మధువున మతిింతుింట్టింది/నీ భావుకత అిందిం 

ఎింతో, సాకీ అింతట్ట సుిందరము/ఎవే డెింతట్ట రసికుడు అయత్య, అింతట్ట 

రసమయము మధుశాల!’ మధుశాల అింటే కేవలిం మధుశాల కాు. ఒక 

ధా్య యాన్నకి, ఒక గమాా న్నకి అది సింకేతిం! ధా్య యాని్న  బట్ట ి ఒకోొ కో రి 

మధుశాల మారుతూ ఉింట్టింది అింటూ వవరాజు మహారాజు హరి 

వింశరాయ బచచ న సృషిిించిన ‘మధుశాల’ గూరిచ  ప్రపసిావిసి్త ‘మానవతా 

మధుశాల’ అనే ీరికితో ‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 04/04/2011) ఒక 

వా్య సిం ప్రవ్యశారు. డా॥ హరివింశరాయ బచన (1907 – 2003) ముపూ య కవిత 

సింప్పటాలు ప్రపచురిించారు. ‘మధుశాల’ (1935) ఆయనకు జ్గదిే ఖాా తిన్న 

తెచిచ పెట్టిింది. కేింప్రబిడ్ ా విశే విదాా లయిం నుించి ఆింగ ల సాహితా ింలో 

డాకరి్చట పిందిన మొదట్ట భారతీయుడు.  

 హిిందీ సాహితా  రింగింలో ‘హాలావదాని్న ’ (మధువ్యదాని్న ) 

ప్రపతిాదిించి, పోషిించినవ్యడిగా ేరు గాించాడన్న వ్యసా కర ి

తెల్చయజేసిునిా డు. ‘వరిలిాల ల్చ మధువులన్నచేచ  ప్రదాక్షలతలు/వరిలిాల ల్చ 

మధు ాప్రతలు చేసే మట్టపిెళ్లలు/మదిరా పిాస వరిలిాల ల వరిలిాల ల్చ 
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మధుశాల!’ ‘హలా – అింటే మధువు. మన్నషి తనకు కావ్యల్చు న దాని్న  

వతుకో్క వడింలోనే ఆనిందిం పింుతూ ఉింటాడు. మధువింటే మధువే 

కానకో ర్చ లదని ది ఆయన చె ుే  అింతరారిిం! అన్న వా్య సకర ి కవి 

మనసెు రిింగిించాడు.  

 బచచ న వ్యరి ఇింట్ట ేరు కాు. వ్యరి ఇింట్ట ేరు ్ దేవ్యతు వ. 

హరివింశరాయ బాలా ింలో అిందర ముుుగా ‘బచచ న’ అన్న పిల్చచేవ్యరు. 

బచచ న అింటే చింటాడు, కుప్రరాడు, పసివ్యడన్న అరిిం. ఒకసారి గాింధీ 

కలవడాన్నకి వళిలన బచచ న్ను సారాయ కవితే ిం రాసిన కవిన్న నేను 

కలుసుక్క దలచుక్కలేనన్న అనాి రు. మధా లో ఒకాయన కలుగుజేసుకొన్న 

ఆయన ఏ సారాయ గురిించి అయత్య చెబ్బతునాి రో అది సారాయ కాు – 

ప్రేమకు, ఆధాా తిమ కతకు, జీవన గమాా న్నకి అది సింకేతమన్న వివరణ 

ఇచాచ రు. అది తెలుసుకొన్న గాింధీజీ ఎింతగాన్న సింతోషిించారు.  

 తన కవితా సింప్పటాలోలించి ఎని్న క చేసిన కవితలు కొని్న  1984లో 

‘మేరీ ప్రశేష్ ికవితాయేేఁ’ ేరుతో ప్రపకట్టించారు. హిిందీ సాహితా ింలో ఆయన 

కృషికి సాహితా  అకాడమీ అవ్యరిు, స్వియట లాా ిండ్ నెప్రహ్య అవ్యరిు, ఆప్రఫో 

ఏసియన రచయతల సమాఖా  వ్యరి లోట్్ అవ్యరిు, సరసే తీ సమామ న 

మొదలగు అతుా ని త ప్పరసాో రాలను సేీ కరిించిన హరివింశరాయ్కి 

భారత ప్రపభ్యతే ిం 1976లో ‘పదమ  భూషణ్’ ప్రపకట్టించిింది.  

 ‘నా కవితే ిం మోహింతో మొదలై – మోహబింధింతో ముగిసిింది’ అన్న 

చెప్పు కునాి రన్న వా్య సకర ిఅతన్న ఆతమ లోన్న మాట్, ఆతమ కథలోన్న వ్యకాా నిీ  

అక్షరీకరిించారు ఈ వా్య సింలో.  

సాహితా  స్తాా త్రరహాల మేళవిెంపు: 

 ‘బార్ బార్ ఆతీహై ముఝేక్క/మధుర్ యాద్ బచ్పన త్యరీ/గయా 

లేగయా తు జీవన్కి/ మ్ ిఖుషీ మెరీ’... బాలా ిం మీద హిిందీ కవయప్రతి 

సుభప్రదాకుమారి చౌహాన రాసిన అుా తమైన కవిత అది. ‘ఝానీు  కీ రాణీ’ 

కవిత బట్ట ి పట్ని్న పిలలలుిండరింటే అతిశయోకి ి కాు. కవయప్రతిగా, 

రచయప్రతిగా ఎింత ప్రాచురా ిం పిందారో, 1920 నాట్ట కాింప్రె్ రాజ్కీయాలోల  

చురుకుగా ాలా్గన్న వశింలోనే తొల్చ మహిళా సతాా ప్రగహి అయాా రు. ఆనాట్ట 

కాలింలో గడప దాట్ట బయట్కు రావడిం సామానా  విషయిం కాు. భర ి

అింుకు అని్న  విధాలా సేే చఛ న్నచాచ రు. అట్ట ిసుభప్రదా కుమారి చౌహాన 

గూరిచ  వవరాజు మహారాజు ‘సాహితా  సతాా ప్రగహాల మేళ్విింప్ప’ అనే ీరికితో 

‘అక్షరిం’లో (స్తరా  దినపప్రతిక, 23/05/2011) ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  
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 భారత క్కకిల సరోజినీనాయుడు ఈమెకింటే సుమారు ాతికేళ్ళల పెదు 

అయనా సేా తింత్రాో దా మింలో సమాన భాగసేా ములయాా రు. 

సాహితాా న్నకి సింబింధించి వీరిదురిలో ఓ త్యడా గమన్నించవచుచ .  

 సరోజిన్న ఉదా మింలోకి రాకముింవ కవితే ిం రాశారు. ఉదా మ 

కాలింలో ఏమీ రాయలేు. సుభప్రదా కుమారి పోరాట్ింలో ాలా్గని  స్తూ రితిో 

కవితే ిం రాశారు. పోరాట్ పట్టమ ఆమె కవితేా న్నకి పును పెట్టిింది. స్త్సీ ి

ప్పరుష సమానతే ిం సాధించుట్కు న్నరింతరిం కృషి కొనసాగిించారు.  

 కవయప్రతిగా ఆమెకు సముని త ్సిానిం సింాదిించి పెట్టనివి 

‘ముకల్’, ‘బిభిర్చ’, ‘మోతి’, ‘ఉసామ దిన్న’, ‘సథ్వ సాథేచిప్రత్య’ మొదలయనవి. 

భారతీయ హిిందూ సమాజ్ింలోన్న రుగమ తల్చి  ముఖా ింగా బాలా  వివ్యహాలు, 

బహు భారా తే ిం వింట్ట వ్యట్ట గూరిచ  ఆమె రచనలోల  న్నర ుే ిందే ింగా 

విమరిి ించారు. ముకుో  పచచ లారన్న బాల్చక వితింతువులు కావడాని్న  

సహిించలేకపోయేవ్యరు.  

 రచయతగా ఆమె తనను తాను ఎప్పు డూ గొపు గా ఊహిించుక్కలేదన్న, 

న్నజాన్నకి 1930–40 ప్రాింతాలోల  ఆమె రచనలు విసృితింగా వలువడడమే 

కాు, ఆమెకు మహోని త ్సిానాని్న  కల్చు ించాయ. కాన్న ఆమె మాప్రతిం 

జీవితాింతిం కాళ్లకు చెప్పు లు కూడా లేకుిండా జాతీయోదా మ కారా కలాాలోల  

ాలా్గింటూనే వచాచ రన్న వా్య సకర ి వివరిసి్త; ఆమె అట్ట వశ సేే చఛ  

కాింక్షిసి్త సతాా ప్రగహ ఉదా మింలో చురుకైన ాప్రత పోషిసి్తనే, ఇట్ట సాహితా  

సేవ చేసిిందన్న, ఈమె సాహితా  సతాా ప్రగహాల మేళ్విింపన్న వా్య సకర ివేన్నళ్ు  

కొన్నయాడారు.  

హైదరాబాద్ స్ెంసాథ న విదూషకుడు హాసోా కుతల వనమాలి: 

 న్నని  మొని ట్ట వరకు హైదరాబాద్ నగరింలో సయీద్ జ్మాలుదీున 

ేరు బాగా విన్నపిసి్త ఉిండేది. ఆయన చెపిు న హాస్ా కిులు, ఆయన 

ఆశువుగా చెపిు న రయరీ, చురకలాల ింట్ట చెణుకులూ నగరవ్యసుల 

సింభాషణలోల  తరచూ దొర్చలవి. న్నజాన్నకి ఆయన ఎవరు? న్నజాిం రాజు 

ఆసిానింలో విదూషకుడు, అట్టవింట్ట వ్యరవరైనా న్నజాిం ఆసిానింలో 

ఉనిా రా అింటూ డా॥ వవరాజు మహారాజు ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 

07/11/2011) లో “హైదరాబాద్ సింసిాన విదూషకుడు హాస్ా కిుల వనమాల్చ” 

అనే ీరికిలో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 న్నజాన్నకి జ్మాలుదీున న్నజాిం కొలువులో విదూషకుడు కాు. కానీ 

అనధకారికింగా అింతట్ట వ్యడే. న్నజాిం ఆసిానింలో విదూషకుడెవరులేరు. 

‘జ్మాలుదీున’ అనేది ఎవరో సృషిిించిన ాప్రత అన్న కూడా అనుకునాి రు. 

కాన్న ఆయన న్నజాిం కాలింలో రింగ ప్రపవేశిం చేసి, తనదైన ాప్రత పోషిించి ఈ 
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జీవిత నాట్కరింగిం నుిండి న్నప్రషో మించిన సజీవ విదూషకుడు. న్నజాిం 

రాజు ఆయనను ఆసిాన విదూషకుడిగా న్నయమించకపోయనా ప్రపజ్ల 

దృషిలిో ఆయన హైదరాబాద్ సింసిానాన్నకి విదూషకుడయాా డన్న వా్య సకర ి

ఈ వా్య సిం దాే రా ాఠక లోకాన్నకి తెల్చయజేసిునిా డు.  

 న్నజాిం కుట్టింబాన్నకి అతి సన్ని హితుడైన జ్మాలుదీున ట్టప్పు  సులిాన 

వింశింలోన్నవ్యడు. 1881 మప్రదాసులో ప్పటిాడు. విదాా భాా సిం క్కసిం 

హైదరాబాద్ వచాచ డు. మెప్రట్టకుా లేషన ాసయాా డు. అదృషిిం కల్చసొచిచ  

జ్మాలుదీున – నవ్యబ్ కాజిమ్ యార్ జ్ింగ స్దరి గౌజియాబేగింను 

వివ్యహమాడాడు. కాజిమ్ యార్ న్నజాిం ప్రపభ్యతే ింలో ఒక శాఖకు మింప్రతి. 

న్నజాిం కొలువులో ఉదాా నవన శాఖలో చిరుదా్య గిగా చేరి ‘బాగ-ఎ-ఆమ్’ (పబిలట 

గారనిు )కు స్తపరిింటెిండెింట్గా పద్యని తి సాధించాడు. న్నజాిం పింపగా 

జ్ాన వళిు  అకో డ తోట్ల పెింపకిం న్నరే హణ గూరిచ  అధా యనిం చేసి 

వచిచ  తోట్ల పెింపకాన్నకి న్నజాిం ఇచిచ న లక్ష రాయలు సొింతాన్నకి 

విన్నయోగిించుకొన్న పన్న ప్రారింభిించలేు. న్నజాిం తన్నఖీకి వచిచ  పన్న 

ఎింతవరకు వచిచ ిందన్న అడగగా ‘జ్ాన గారని అింతా సిదధమైింది ప్రపభూ! 

కానీ ఒకో టే తకుో వ! జ్ాన నుించి అగిి  పరే తాలు దిగుమతి 

చేసుక్కవలసి ఉింది’ అన్న న్నవేదిించుకునిా డు. న్నజాిం చిరునవుే  నవేి , 

మరికొింత డబ్బబ  మింజూరు చేశారు. కొింత కాలాన్నకి అుా తమైన గారని్ను 

అభివృదిధ చేశాడు జ్మాలుదీున.  

 జ్మాలుదీున బతికి ఉని ింతకాలిం న్నజాిం రాజును అపహాసా ిం 

చేసి్తనే ఉిండేవ్యడు. జ్మాలుదీున – టోపి ముింు భాగాని్న  వనకోి  

పెటి్టకున్న తిరిగేవ్యడట్. అవమింటే, ఏమో, న్నజాిం ప్రపభ్యవు గబ్బకుో న 

వనుకనుించి వసే ి ఎటాల ? అింుకే ఈ ఏరాు ట్ట అనేవ్యడట్. ఈ విధింగా 

సయీద్ జ్మాలుదీున హైదరాబాద్ సింసిానింలో వనమాల్చ మాప్రతమే కాు 

‘హాస్ా కిుల వనమాల్చ’ అన్న ఈ వా్య సిం దాే రా రుజువు పరిచారు వా్య సకర ి

డా॥ వవరాజు మహారాజు.  

3.2.14. డా॥ దార్ల వెంకట్టశవ ర్రావ్వ: 

ఆదికవి సాహితా కీయెం: 

 తెలుగు కవులోల  నని య, వేమన ేరలతో కొనాి ళ్ ల ప్రకితిం ఆింప్రధ 

ప్రపవశ్్లో రిండు విశే విదాా లయాలు ఏరాు ట్యాా య. న్నజ్ింగా ఇది తెలుగు 

కవులకు దకిో న గొపు  గౌరవింగా పైకి అన్నపిసిునిా , వ్యట్టన్న జాప్రగతగిా 

పరిీల్చసే ిఅలా విశేషణాలతో ేరుల పెట్డిిం సమింజ్సమేనా అన్నపిించక 

మాను అింటూ ప్రపముఖ విమరి కుడు, కవి డా॥ దారల వింకటేశే ర రావు 

స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’లో (03/01/2011) ‘ఆదికవి సాహితా కీయిం’ అనే 
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వా్య సింలో తన భావ్యని్న  ాఠకులతో పించుకునాి రు. ఇింు సాహితా  

చరిప్రతలో వర ణ వివక్ష కొనసాగిన తీరున్న ఎిండగటిారు.  

 నని య వింట్ట కవి దొరకడిం తెలుగు జాతి చేసుకుని  అదృషమిన్న, 

అట్ట ి వ్యరిన్న గౌరవిించడిం తెలుగు జాతి విుా క ి ధరమ మన్న భావిసి్త, 

విశే విదాా లయాలకు కవుల ేరును పెట్డిిం ఎవర న్నరాకరిించరన్న 

వా్య సకర ి చెబ్బతూనే – నని యా  ేరుకు ముింు ‘ఆదికవి’ అన్న 

చేరచ వలసిన అవసరమేమట్న్న పిండితలోకాని్న  ప్రపశిి సిునిా రు దారల. 

అసలు నని యే తొల్చ తెలుగు కవి అవుతాడా? నని యకు ముింు తెలుగు 

సాహితా ిం లేదా? ఉింటే నని యే ఆదికవి ఎలా అవుతారు? అింటూ 

దారలగారు కురిపిించిన ప్రపశి ల వరిిం అసలు చరిప్రతను దాచి నని యను 

ఆదికవిగా సమరిిించుట్కు ఎింతగాన్న కషపిడుతుని  సింప్రపదాయ 

పిండితుల మసిరోి లలో ేరుకు పోయన కుల వివక్షతా పింకిలాని్న  

కడిగేసేట్ట్టల ఉింది ఈ వా్య సిం.  

 నని యకు ముింు ‘ఆది ప్పరాణ’ కర ిసరే వవుడు, కవిజ్నాప్రశయకర ి

మల్చలయర్చచన, కవిరాజ్ శిఖామణి ననిె చోడుడు, వేములవ్యడ భీమని  

మొదలగు కవులు ఉనిా రన్న సాహితా  చరిప్రతకారుల అభిప్రాయిం. 

వైయుకికిమైన కారణాలతో కవుల పట్ల, వ్యరి రచనల పట్ల – కులిం, 

అప్రగవర ణతే ిం ఆధారింగా వివక్ష ప్రపదరిి ించిన వైనాని్న  బహుజ్న 

సాహితా వ్యదిం బయట్పెడుతోిందన్న, సాహితా  చరిప్రతలో వర ణవివక్ష 

కొనసాగిన తీరును దారల గారు ఆధారపూరే కింగా ఈ వా్య సింలో ాఠకుల 

ముింుించారు.  

 అలాగే వేమన విశే విదాా లయిం అన్న కాకుిండా ఒక విశేషణాని్న  

ముింుించి ‘యోగి వేమన విశే విదాా లయిం’ అన్న ేరిడడిం, నాగారాున 

విశే విదాా లయిం ముింు ఆచారా  అన్న చేరిచ  నాగారాునుడిన్న 

సమ రిించేట్ట్టల చేయడిం వింట్టవనిీ  కూడా భవిషా తిులో వివ్యదాలు తలత్య ి

అవకాశముిందన్న భావిించి వ్యట్టన్న సమాధానపరుచ ట్కు ముింుగానే గట్టల 

వేయడిం వింట్టదన్న భావిసి్త వా్య సకర ివిమరి నాతమ క దృషితిో ఈ వా్య సిం 

రాసినట్టల ాఠకులకు అన్నపిించడిం సహజ్ిం, సమింజ్సిం.  

న్నలువతుత భార్ీయత: 

 ‘భరియించెద భరలిుగా/పరియిం చెదమీ మన్నజ్ఞ భావముమ ల, 

నే/చరియించెద న్నరిమతి/ కురియించెద వలప్ప మలప్ప కూరుమ లసింగన’ 

– ఇది డా॥ యస్.ట్ట. ్జాఞనానింద కవి సాహితా  అకాడమీ బహుమతి పిందిన 

‘ఆప్రమాల్చ’ కావా ింలోన్న ఒక చకో న్న కింద పదా ిం. దారల వింకటేశే రరావు 

్జాఞ ననింద కవి వా కితేి ిం గూరిచ , ఆయన సృషిిించిన సాహితా ిం గూరిచ  
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స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’ (17/01/2011)లో ‘న్నలువతిు భారతీయ’ అనే 

ీరికితో ఒక వా్య సిం వలువరిించారు.  

 ఆప్రమాల్చ అిందమైన అమామ య. ఆమెను షోడష జ్న పథాలకు 

చెిందిన రాజులు గణభోగా గా చేసుకొన్న, అిందరి భారా గా 

మారుచ క్కవ్యలనుకుని ప్పు డు, తింప్రడి న్నసాు యసితిిలో కూరుకుపోతాడు. 

అప్పు డు ఆప్రమాల్చ ప్రపకట్టించిన న్నర ణయాని్న   పై పదా ింలో వరి ణించారు కవి. 

కిందిం రాసినవ్యడే కవి అనే సామెత ఒకట్టింది. కిందమే కాు తెలుగులో ఏ 

పదాా నిై నా వరి ణించడింలో సిదధహసిుడు అభినవ ్ దేనాథుడనే కీరికిి 

ాప్రతమైన కవి పదమ ీ దే డా॥ య్.ట్ట. ్జాఞనిందకవి.  కూలీనుిండి కళాప్రపపూరణ 

వరకూ ఎదిగిన ఈయన విజ్యనగరిం జిలాల  బొబిబ ల్చలో 1922 జూలై 16న 

సురగారి ాపమమ , ఎలలయా  దింపతులకు జ్న్నమ ించారు.  

 చిని  వయసుు లోనే సీసపదాా లతో ఒక శతకానేి  పూరి ిచేయడాని్న  

గమన్నించి తెలుగు పిండితులు ్జాఞనానిందకవిన్న చూసి ఆశచ రా పోయేవ్యరు. 

ఆచారా  కొతపిల్చల వీరభప్రదరావుగారు సభాధాా క్షులుగా గల ఒక సభలో 

సేా తింప్రతా  దిన్నతు వ్యని్న  వరి ణసి్త రాసిన పదాా ల్చి  ఆలపిించారు.  ఆ 

పదాా లు విన్న ఇకపై నీ ేరు ్జాఞనానిందకవిగా ప్రపసిదిధ చెింుతుింది అన్న 

ఆీరే దిించారు. ఆనాట్ట నుిండి సురగాల్చ తిమోతి ్జాఞనానిందిం  – య్.ట్ట. 

్జాఞనానిందకవిగానే ప్రాచురా ిం పిందారు.  

 ఒక సామానా  కుట్టింబింలో జ్న్నమ ించిన వా కి ి కవిగా గురిిింప్ప 

పిందడమే కషిిం. అట్టవింట్టది సింప్రపదాయ పిండితుల మెప్పు  పింది, 

కనకాభిషేకాలి్చ , అభినవ జాషువ, కవి క్కకిల, కవిత ్ దేనాథ, కవితోక విభూషణ 

వింట్ట బిరుుల్చి  పిందడిం వనుక కవి న్నరింతర కృషి దాగి ఉిందన్న 

వా్య సకర ివివరిసిునిా రు.  

 తాను ప్పట్ట ిపెరిగిన కుల, మత, ప్రాింతమేదైనా, తనన్న భారతీయతకు 

ప్రపతిరపింగా అిందర భావిించాలనే ఆతమ విశేా సిం కల్చగిించే ప్రపయతి ిం 

ఆయన ప్రపతి రచనలోను కన్నపిసిుిందన్న వా్య సకర ి వలలడిసిునిా రు. 

సమకాలీన కవులోల  గుప్రరిం జాషువ, విశే నాథ, మధు నాపింతుల 

సతా నారాయణ, దాశరథి  వింట్ట వ్యరిందరో ్జాఞ ననింద కవి కవితేా ని్న  

ప్రపశింసిించారన్న, తుది శేా స విడిచే వరకు అవిప్రశాింతింగా ఆయన తన 

పదా  విదా ను కొనసాగిించారన్న దారల ఈ వా్య సింలో గుదిచాచ రు. ఈయన 36 

కావ్యా ల్చి  ప్రపచురిించారు. ఆింప్రధ విశే విదాా లయిం, మైస్తరు, ఉసామ న్నయా 

విశే విదాా లయింలోల  అనేక సింవతు రాలాట్ట వీరి ఆప్రమాల్చ కావా ిం 

ాఠాా ింశింగా ఉింది. వీరిపై అనేక విశే విదాా లయాలోల  పరిశోధనలు 
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జ్రిగాయ. ్జాఞనానిందకవి రచనలకు గురిిింప్పగా భారత ప్రపభ్యతే ిం 2000లో 

‘పదమ ీ దే’ అవ్యరిును అిందిించిింది.  

 షెడాూ లిు  కులాలు అింట్రాన్నవ్య? అనే పరిశోధన ప్రగింథాని్న  రాసే,ి 

దాని్న  ఆింప్రధప్రపవశ్ ప్రపభ్యతే మే ప్రపచురిించిింది. దీన్నలో మనువ్యద 

భావ్యల్చి  తూరాు రబటిారన్న, న్నజాన్నకి వేదాలోల  లేన్న కులాని్న  తరేా త 

సేా రపిరులు సృషిిించి, దాని్న  వ్యడుకున్న సమాజాని్న  విచిఛ ని ిం చేసిన 

తీరును న్నలదీసి్త, తన రచనలోల  న్నలువతిు భారతీయతను న్నింప్పకుని  

్జాఞన్న ్జాఞనానింద కవి అన్న దారలగారు ఈ వా్య సింలో చెపు కనే చెాు రు.  
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జాీయ కవి బోయి భీమని : 

 డా॥ బోయ భీమని  సుమారు 70 ప్పసకిాలి్చ  రాసినట్టల తెలుసి్ింది. 

పదా , గేయ, వచన రచనలతోాట్ట, నాట్కాలను కూడా రాశారు. వివిధ 

ప్పసకిాలకు రాసుకుని  పీఠికలోల  పరిశోధనాతమ క దృషి ి కన్నపిసిుింది. ఏ 

రచయత దృకు థానిై నా అించనా వేయాలింటే, వివిధ పరిణామాలుగా 

సాగిన రచనలని్న ింట్టనీ సు రిి ించగల్చగినప్పడే అది సాధా మవుతుింది. 

అలా కాకుిండా దళిత పదాని్న  ప్రపయోగిించలేదనీ, దాని్న  వా తిర్చకిించాడనీ, 

భారత వశింలో కులిం లేదనాి రనీ, ఆయన వరాానిే  సమరిిించారనీ, 

కులిం గూరిచ  రాయలేదన్న వప్రకీకరిించే వ్యళ్లన్న చూసిన తరేా త ఆయన 

సాహితా  దృకు థాని్న  విశే లషిించుక్కవ్యల్చు న అవసరిం ఉిందన్నపిసిుిందింటూ 

డా॥ దారల వింకటేశే ర రావు స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’ (28/02/2011) లో 

‘జాతీయ కవి బోయ భీమని ’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 హైమావతి చకో న్న కథనాతమ క శైల్చలో రాసిన “ాలేరు నుిండి పదమ ీ దే 

వరకు బోయ భీమని ” ప్రగింథిం వీరి సాహితా  దృకు థాని్న  తెల్చే చుకోా న్న 

లాింట్టదన్న వా్య సకర ి అభిప్రాయపడిారు. దాన్నలోన్న స్తచనలి్చ  గమన్నసే,ి 

ఆయన రాసిన రచనలోల  పరిశోధకులకు, విమరి కులకు తమదైన 

విశే లషణకు ప్రేరణ దొరుకుతుిందన్న, భారతవశింలోన్న ‘భిని తే ింలోన్న 

ఏకతే ిం’ లాగే, భీమని  రచనలోలనూ ఆ లక్షణిం కన్నపిసిుిందనీ, ఆయన 

కులమతాలకింటే మానవతాే నేి  ఆశిించిన జాతీయవ్యది అనీ ఆ ప్రగింథిం 

ప్రపతిాదిసిుిందన్న వా్య సకర ితెల్చయజేసిునిా రు.  

 తమ తెల్చవిత్యట్లతో ఆధపతా ింలో ఉని  వ్యళ్ళు  ఒక ప్రకమబదధమైన 

జీవన విధానమే మతమన్న ప్రపబోధసి్తనే కరమ  సిదాధ ింతిం ేరుతో 

అసు ృశుా లను తయారుచేశారనే అింబేదో ర్ ఆలోచనా విధానాలే 

భీమని లో కన్నపిసిాయ. ప్పరాణేతిహాసాలు, సింప్రపదాయ సాహితాా ల ేరుతో 

ాలక వరాాలతో ‘ఆలోచనాపరులు’ కల్చసి కొనసాగిించిన కుప్రట్ ఫల్చతింగా 

నేట్టకీ కులాధపతా  సాహితా మే ఉతమి సాహితా ింగా కొనసాగిపోతోిందింటూ 

భీమని  దీన్నన్న న్నరసిసిాడు.  

 కుల న్నరమ లనకు కులాింతర వివ్యహాలు తోడు డతాయన్న 

చెపిు నటెలలనా, తరేా త వ్యరి పిలలలకు తల్చలదింప్రడులలో ఏద్య ఒక కులాని్న  

ఆాదిసే ికులన్నరమ లన జ్రిగనటేలలా అవుతుింద్య ఆలోచిించాలన్న భీమని  

ప్రపశిి సిాడు. ‘ాలేరు’ నాట్కింలో వింకని  చువుకొన్న వింకటేశే ర రావుగా 

గౌరవిం పింది, డిపూా టీ కలకరి్్గా ప్రగామాన్నకొచిచ  భూసేా ముల 

ురాగతాలను అడిుకుింటాడు. వనబాలను పెళిు  చేసుకుింటాడు. 

‘గుడిసెలు కాల్చపోతునిై ’ (1973) కావా ింలో ఓట్ల క్కసిం వచేచ  వ్యరిన్న న్నలదీసే 
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చైతనా ిం దళితులోల  కలగాలనే ఆశయిం కన్నపిసిుింది. హిింసావ్యదాన్నకి 

భీమని  వా తిర్చకి. దళితులిందర ప్రశామకులనే వ్యరిన్న భీమని  

వా తిర్చకిించారు.  

 కూలీలింతా అభ్యా దయిం సాధించాలింటే ముింుగా 

అింట్రాన్నతనాని్న  తొలగిించాల్చ అనిా రు. వరపాోరాటాలు జ్రుగుతుని  

తీరున్న విమరిి సి్త ‘నాయకులింతా వీయ ్సితిిగతులను గురిిించకుిండా 

ప్రపపించ కారిమ క దృషి ిమాప్రతమే కల్చగిన ధన్నక సవరుణలు’ అన్న ప్రపకట్టించారు. 

ఇింత సు షిింగా కులన్నరమ లనను ఆశిించిన భీమని  సాహితాా ని్న  వివిధ 

జాతీయ సదసుు లోల  కులిం లేదనిా రన్న వప్రకీకరిసిునిా రు. వరాణ ింతర 

వివ్యహాలవలల కుల న్నరమ లన జ్రగడాని్న  ఆకాింక్షిించారు. ఈ విషయాలనిీ  

బాధా తగల సాహితీవేతలిు గురిిించాల్చు న అవసరిం ఉిందన్న వా్య సకర ిఈ 

వా్య సింలో అభిప్రాయపడుతునాి రు.  

సామాజిక విపలవ దార్శ న్నకుడు: 

 సాహితా ింలో తమ అసితేిా ని్న  వతుకోు నే ప్రకమింలో ప్రపమాణాలు 

మారుతుింటాయ. తమ కులిం, మతిం, ప్రాింతిం వింట్టవనీి  ఆ 

సాహితాా ని్న  అరిిం చేసుక్కవడింలో కొతవి్యదాలి్చ  తెరపైకి తెసిాయ. ఈ 

మధా కాలింలో పోతులూరి వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ సాహితా ిం గురిించి చరచ  

జ్రుగుతోింది. వేమన వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ సాహితా ిం ప్రపచారింలో 

ఉని దింతా న్నజ్ింగా వ్యళ్ు వనా? లేక ఆ ేరుతో మరవరైనా రాశారా? అనే 

అనుమానాలకి కారణాలునిా యింటూ స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’లో 

(14/02/2011) ‘సామాజిక విపలవ దారి న్నకుడు’ అనే ీరికితో డా॥ దారల 

వింకటేశే ర రావు ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు. అట్ట ిఅనుమానాలకి ఆ కవులోల  

వచిచ న పరిణామిం ఒక కారణమైత్య, ఆ సాహితా ిం వివిధ ాఠాింతరాలోల  

ప్రపజ్లోల  ప్రపచారిం కావడిం మరో కారణింగా విశే లషిించుక్కవచుచ .  

 విప్రగహారాధనను వా తిర్చకిించిన వ్యరికే ప్రపజ్లు విప్రగహాలు, 

వవ్యలయాలు న్నరిమ ించారు. విప్రగహారాధనకీ, చారిప్రతక వా కిుల విప్రగహాల 

ఏరాు ట్టకు మధా  త్యడాల్చి  గమన్నించకపోత్య, సామానుా లను మ్యఢతే ిం 

వైప్ప నడిపిించడమే అవుతుిందన్న, అది ఆ దారి న్నకుల ప్రపబోధాలకే చేట్ట 

తెసిుిందన్న; వేమన వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ సాహితాా ని్న  కూడా ఇలాగే అరిిం 

చేసుక్కవ్యలన్న వా్య సకర ిాఠకులను ఆలోచిింపజేసిునిా రు తన వా్య సింతో.  

 వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ – ఆ కాలిం నాట్ట ాలకులు, భూసేా ములు 

కులవృతిులపై ఆధారపడి జీవిసిుని  వ్యళ్ు పై చేసే ురాగతాలకు 

సు ిందిించి, ఒక న్నసు హాయ ్సితిిలో కొని్న  తతిాే లి్చ  చెాు రు. తామేది 

చెపి్పనిా రో, దాని్న  ఆచరిించి చూపడాన్నకి వీలుగా కుల, మతాలకు 
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అతీతింగా వివిధ వృ్తిుల వ్యళ్ు న్న దగరాకు చేరుచ కునాి రు. లోక పరిీలన 

వలల వచిచ న అనుభవింతో తాను చెేు వి జ్రుగుతుిండడిం వలల, నాట్ట 

సమాజ్ింలో సింసో రణల్చి  ఆశిించేవ్యళ్ళల , సామానుా లు సహజ్ింగానే 

ఆయన బోధనలకు ఆకరితిులయేా వ్యరు. ఆ విధింగా వా వసీకిృత పదధతిలో, 

శాింతియుతింగానే ప్రపజ్ల్చి  ఆలోచిించేలా చేశారు. ఈయన సాహితా ింలో 

మారిమ కత ఒక లక్షణమన్న పరిశోధకుల అభిప్రాయిం. కులిం వదుింటూనే, 

తన కులిం గురిించి ఉని తీకరిించుక్కవడిం ఆయన కులిం వదుింటూనే, 

తన కులిం గురిించి ఉని తీకరిించుక్కవడిం ఆయన సాహితా ింలో 

ప్రపతిఫల్చించిింది. ‘మతిం మతిు గూరుచ  మారమాుమ  కారాు’ అనాి రు 

వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ అన్న వా్య సకర ివివరిించారు.  

 మతాని్న  న్నరసిసి్తనే, అచల వేదాింతాని్న  బోధించారు. గురువున్న 

అధకుడిగా భావిసిారు. శివకేశవులు వేరు కాదనీ అింతా ప్రబహమ మేనన్న 

బోధసిారు. తనను తాను తెలుసుక్కవడమే ప్రబహమ ిం. దీనేి  అదేై తమన్న 

అింట్టనాి , అచల మతింగా ప్రాచురా ిం పిందిింది. సింప్రపదాయింలో 

ఉింటూనే సింప్రపదాయింపై తిరుగుబాట్ట చేయడిం వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ 

సాహితా ింలో కన్నపిించే ఒక వా్య హిం. సింప్రపదాయాని్న  వా తిర్చకిసిుని ట్టల 

ప్రపతా క్షింగా కన్నపిించకపోయనా, పరోక్షింగా ఆయన చేసిింది అవ అన్న 

వా్య సకర ి వీరప్రబహేమ ింప్రద సేా మ సాహితా మాధారింగా ఈ వా్య సింలో 

న్నరపిించారన్న నా భావన.  

అమెరికా ఆరిథక నయనాలతో ‘అనేక’: 

 సరదాగాన్న, సీరియ్్గాన్న పవళ్ు  కవితేా ని్న  గమన్నసే ి ఎలా 

ఉింట్టింది, లేదా పవళ్ు  నుిండి కవులు ఎలాింట్ట కవితేా ని్న  రాసిునిా రు, 

లేదా పవళ్ు లో పప్రతికలు, ఇింట్రి ట పప్రతికలు, కవులోల  సే యింగా 

ప్రపచురిించుకుని  ప్ప్సకిాలోలన్న, ్బాల గులోలన్న ఎలాింట్ట కవితేా ని్న  

వలువరిించారనే ప్రపశి లకు సింతృపి ిసమాధానిం ఇవే లేకపోయనపు ట్టకీ, 

అలాింట్ట ప్రపయతి ింతో వలువడిన ఒక కవిత సింకలనాని్న  

చూపిించవచుచ . దీన్న ేరు ‘అనేక’. 2000 నుిండి 2009 వరకూ తెలుగులో 

వచిచ న వచన కవితలోల  182 కవితల్చి  అఫు ర్, వింీకృషణ సింాదకతే ింలో 

‘అనేక’ ేరుతో సారింగ పబిలకేషను  ప్రపచురిించిింది. దీన్నన్న 

ప్పరషో రిించుకొన్న డా॥ దారల వింకటేశే ర రావు స్తరా  దినపప్రతిక 

‘అక్షరిం’లో (11/04/2011) ‘అమెరికా ఆరికి నయనాలతో ‘అనేక’ అనే ీరికితో 

ఈ పవళ్ు  కవితే  పటి్టకుని వమట్ట? అన్న విశే లషిసి్త ఒక వా్య సిం 

ప్రపచురిించారు.  
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 విలువైన విషయాల్చి  ప్రపసిావిసి్త సింాదకీయిం రాసినా, ఇింు 

కొని్న  అింశాల్చి  సు రిి ించలేకపోయారన్న, పైగా సేకరిించిన కవితలోలన్న 

అింశాల కింటె ఇతర అింశాల్చి  ఎకుో వగా ప్రపసిావిించినట్టలిందన్న, దింోరా 

నుిండి ్గోలబలైజేషన దాకా, ముసిలిం కవితల్చి  తీసుకునాి  ఆయా కాలాలోల  

వచిచ న ఉదా మాలకి ప్రాతిన్నథా ిం వహిించ గల్చగే కవితల్చి  ఎింపిక 

చేయకపోవడిం వలల ఈ పవళ్ు  కాలింలో వచిచ న ఉదా మాలకి ఈ 

సింకలనిం సరైన ప్రాతిన్నథా ిం ఇచిచ నట్టల అన్నపిించటేలదన్న వా్య సకర ి

ఉదాహరణ పూరకింగా ఈ వా్య సాని్న  ప్రపచురిించారు. ఫల్చతింగా ఆ కాలింలో 

ఆ ఉదా మిం పట్ల కవి ఆశిించిన దాన్నన్న నీరు కార్చచ  ప్రపయతి ిం 

చేసినట్లయిందన్న విమరి నాతమ కింగా తన అభిప్రాయాని్న  వళ్ు గకాో రు.  

 కవితల్చి  ఎింపిక చేసిన వ్యరికి సేే చఛ  ఎింత ఉనాి , అని్న ింట్టకీ ఆరికి 

క్కణమే ప్రపధానమనే రీతిలో సింాదకీయిం కొనసాగిించినా, కవితే ిం ేరుతో 

సౌిందరాా నుభూతికే అధక ప్రాధానాా ని్న సి్తనే, ఆరికి సింఘరణిలే న్నరి ుష ి

వ్యదాలు బయలువరడాన్నకీ, బలిం ప్పింజుక్కవడాన్నకీ 

కారణభూతమైయాా యన్న, అింువలల ప్రపపించీకరణ నీడలోనే పవళ్ు  

కవితే ిం నడిచిిందనే స్తప్రతీకరణ చేసే ప్రపయతి ిం చేశారు. న్నజాన్నకిది 

ప్రపపించానిీ , ఆింప్రధ ప్రపవశ్్న్న అమెరికా ఆరికి నయనాలతో చూడమిే తపు , 

అని్న  అ్సితేి  ఉదా మాలకీ ఆరికిమే కారణమనడిం సరికాు. 

కమా్య న్నసిులు ప్రపతిదానిీ  ప్రపపించీకరణతో ముడిపెట్ట,ి దాని్న  

వా తిర్చకిించడిం ఒక ఫాా షన్గా, వీయ వ్యసవిికతను విసమ రిించి కులానిీ  

ప్రాింతీయతనీ దాన్నలోనే ఇరికిించాలనుకునే ప్రపగతిీల గతసమ ృతులీి , 

అనుబింధాలీి , వీడలేన్న సాహితీవేతలిు కూడా ప్రపయతిి సిునిా రన్న, 

దీన్నలోన్న భాగింగానే దీన్ని  భావిించాలన్న ‘అనేక’ పై తనదైన అనేక 

భావ్యలను వా కీకిరిించారు వా్య సకర.ి  

 పైకి ప్రపపించీకరణ ప్రపభావమనేది వా వసీకిృత చైతనా ింగా 

కన్నపిించినా, వ్యళ్ు  జీవిత లోతుల్చి  తాకన్న కవితేా ని్న  సేీ కరిించి ఆ 

వా కిులి్చ  గురిిించి, పరోక్షింగా వైయకికిింగా పీట్ వేశారన్నపిసిుిందన్న దారలగారు 

అింట్టనాి రు.  

 సుమారు తొమమ ది విందల సింవతు రాలుగా అవిచిఛ ని  ప్రపవ్యహమైన 

పదా  కవితేా ని్న  బావ కవితే ిం బదులుకొడిత్య, భావ కవితే ింలోన్న సేే చాఛ  

ప్రపియతే ిం ేరుతో సమాజాని్న  పట్టిించుక్కన్న కవులి్చ  అభ్యా దయ కవితే ిం 

గాడిలో పెట్టిింది. రాయడిం వరకే పరిమతమైపోత్య కుదరదన్న, దాని్న  

ఆచరణలోనూ చూాలన్న విపలవ కవితే ిం కవులి్చ  మరిింత హెచచ రిసే,ి 

ఆచరణలోన్న ఆధపతాా ని్న  ప్రపశిి సి్త స్త్సీ,ి దళిత, బహుజ్న, ప్రాింతీయ, 
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ముసిలిం, స్త్కైసవి మైనారిటీ కవితే  ఉదా మాలు ముింుకొచిచ న తరేా త 

చాలా మింది కలాలు మ్యతపడిాయ. దాన్నతో అింతకు ముింు రాసిన 

వ్యట్టతోనే తమకి దకిో న ‘కవి’ గౌరవ మరాా దల్చి  

కొనసాగిించుకుింటూపోతుని  వ్యళ్ు ింతోమింది ఉనాి రన్న, పవళ్ు  కాలింలో 

జ్రిగిన సింఘట్నల్చి  సరైన రీతిలో గురిసిే ిమరిింత బాగుిండేదన్న వా్య సకర ి

స్తట్టగా విమరిి ్సి్త ఈ వా్య సాని్న  రచిించినట్టల ాఠకున్నగా, పరిశోధనా 

విదాా రిగిా నా భావన. తన విుా కదిరమ  న్నరే హణలో దారలగారు దారి 

తపు డన్న మరోసారి న్నరపిించిింది ఈ వా్య సిం. త్రీత్రీ పై వివాదాలు 

వా కి తరతమా?: 

 ్ దీే దే అనే రిండు అక్షరాలు తెలుగు సాహితా ింలో తెచిచ న సించలనిం 

ఇింతా అింతా కాు. ఒక సిందరా ింలో తానే యుగకవినన్న 

ప్రపకట్టించుక్కవడిం, దాన్నతో అనేక వివ్యదాలకు కేింప్రదిం కావడిం ్ దీే దే 

వింతైింది. కేవలిం ‘యుగకవి’ అన్న ప్రపకట్టించుక్కవడమే కాు, ఆయన 

సాహితా ింలో ఉని  అనేక అింశాలు కూడా వివ్యదాసు దమవే డాన్నకి 

కారణాలైయాా య. సాధారణింగా రచయతలు వివ్యదాసు ులు కావడాన్నకి 

రిండు కారణాలుింటాయ. అవి వా కి ి కేింప్రదింగా గాన్న, ఆ రచనల సాహితా  

కేింప్రదింగా గాన్న జ్రుగుతుింటాయ. ఇలా తెలుగులో వివ్యదాసు ులైన 

రచయతలు చాలా మింది ఉనిా , ్ దీే దే, చలిం తరేా త విశే నాధ, దిగింబర, 

స్త్సీ ి దళిత ముసిలిం వ్యద కవుల్చి , ప్రాచీన సాహితా ింలో శివకవులిీ  

ప్రపధానింగా ేరో్క నవచుచ  అింటూ ్ దీే దే పై గల వ్యదాల గూరిచ  డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’ (13/06/2011) లో ‘్ దీే దే పై 

వివ్యదాలు వా కిగితమా?’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 విశే నాథ, చలిం, ్ దీే దేలది పైకి భావజాలపరమైన వివ్యదింగా 

కన్నపిించినా, అది ప్రపధానింగా వా కిులి్చ  ఆప్రశయించుకుని వ అన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడిారు. ్ దీే దే చిని ప్పు డే కొని్న  భావగ్లతాల్చి  రాసుకున్న ‘ప్రపభవ’గా 

ప్రపచురిించినా, వ్యట్టకి ప్రాచురా ిం రాకపోవడాన్నకి ేదరికమే ఒక ప్రపధాన 

కారణిం. ఆ ేదరికమే తెల్చస్, తెల్చయక్క ఆయన ఎలా రాసినా, ఆ రచనలోల  

మారిో ు సిు భావ్యల్చి  పల్చకిించేలా చేసిింది. అలాింట్ట భావ్యలే ఆ 

భావజాలాని్న  ప్రపచారిం చేసే సాహితా  సింసలిోల కి ప్రపవేశిించడాన్నకీ 

కారణాలయాా య. ఆ సింసలిోల  ‘పన్న’ చేయడిం వలేలనేనేమో ఆ భావజాలిం 

ఉతాు హింతో రాసిుని  తొల్చదశలోల  ఆ సిదాధ ింత చప్రట్ింలో ఒదగన్న అింశాల్చి  

రాయలేకపోయాడు. దాన్నలో ఒకట్ట కులిం వ్యసర రాకుిండా ప్రశామక వరిాం 

చప్రట్ింలోనే రచనలు చేయడిం. రిండవది తెలింగాణకు బులు 

సమైకాా ింప్రధనే సమరిిించడిం జ్రిగిింది. 1969లో వచిచ న ప్రపత్యా క తెలింగాణ 
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ఉదా మానిీ , 1972లో వచిచ న ప్రపత్యా కాింప్రధ ఆింద్యళ్నను ్ దీే దే వా తిర్చకిసి్త 

కవితేా ని్న  రాశాడు.  

 అసితేి  నేపథా ింలో ‘క్షమించిండి’ నాసిే హితులాల రా/వప్రకీకరణకు 

వతిాసుగా/ పద బింధాని్న  సృషిిించి/ ననుి  వకిో రిించడాన్నకి వనుదీయన్న / 

మహాకవినీ నేను మన్ని ించలేనన్న ‘కసాయబ్బ’ వింట్ట పదాల్చి  

సృషిిించడాని్న  వా తిర్చకిించారు. అలాగే ్ దీే దే పదజాలింలో ప్రబహమ ణీయ 

పదజాలమే అతా ధకింగా కన్నపిసిుిందనే విమరి  కూడా ఉిందన్న వా్య సకర ి

వివరిించారు.  

 ్ దీే దే సాహితా ింలో కన్నపిించినింత కమా్య న్నసిు భావజాలిం, సామానుా ణిణ 

సైతిం ఉప్రరతలూగిించగల శబు వినాా సిం మరో కవిలో కన్నపిించకపోవడమే 

్ దీే దే సాహితా ిం నేట్టకీ ఒక వరిాం వ్యరికి ఆదరణీయమవడాన్నకి కారణిం. ఈ 

పరిధులోలనే ్ దీే దేది వా కిగితమైన వివ్యదమైనా వా వసీకిృతింగా కన్నపిసి్ింది 

అన్న అలాగే ్ దీే దే పై చేసే విమరి లు కూడా వా కిగితింగా కన్నపిించినా, అవీ 

వా వసీకిృతమే అవుతాయన్న గురిిించాలన్న వా్య సకర ి వా్య సింలో 

ప్రపతిాదిించారు.  

‘మహిళా చైతనా మా, మార్మ క శిలప మా?’: 

 కొ్దిుకాలిం ప్రకితిం సించలనిం సృషిిించిన నవల డా॥ కేశవరడి ిరాసిన 

‘మునెమమ ’. ఈ నవలకు పట్ట ి్ దేరాములు తెలుగు విశే విదాా లయిం ఉతమి 

నవల బహుమతి లభిించిింది. ఈ నవల్చకలో ఒక స్త్సీ ిాప్రతను కేింప్రదింగా 

చేసి భిని మైన సమసా లతో సతమతమవుతుని  మహిళ్ల జీవితాల్చి  

చిప్రతిించాను. స్త్సీని్న అరిిం చేసుక్కవడింలో వైఫలాా న్నకి గురవుతుని  

ప్పరుషుల అింతరింగాల్చి  ఆవిషో రిించారు. మాతృసేా మా ింపై పెతనిిం 

చెలాయించే పితృసేా మక వికృత సే రాని్న  కళ్ు కు కట్టనిట్టల చూారు. 

న్నజాన్నజాలి్చ  పసిగట్డిిం అింత సులువైన పన్న కాదని ట్టల, దాన్నకి సరిగాా 

సరిపోయే మాా జిట రియల్చజ్మ్ టెకిి ట్న్న ఎనుి కునాి రన్న, న్నరుిండీ 

తమకిషమిొచిచ నట్టల మాటాల డే మనుషులకింటే, న్నరునాి  మాటాలడలేన్న 

పశువులోల  ఉిండే ఉదాతతిన్న కళ్ు ముింు న్నల్చారు. బొల్చలగితనిు ఒక ాప్రతగా 

తీసుకున్న న్నషో లమ షమైన వ్యతు లా ిం, విశేా సిం, కృతజ్ఞతలను వ్రి ణించి 

వ్యట్టతో పోలుచ కుని ప్పు డు మానవుడు ఎింత వరకూ ఎదిగాో 

పరీక్షిించుకొమమ నట్టలగా ఈ నవల్చకను మల్చచారింటూ  దారల వింకటేశే ర 

రావు స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’ (16/05/2011) లో ‘మహిళా చైతనా మా, 

మారిమ క శిలు మా?’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 ఈ రచనను మ్యడు క్కణా్లోల  అరిిం చేసుక్కవ్యల్చ. మొదట్టది 

మునెమమ లో ఉని  మహిళా చైతనా ిం. రిండవది వ్యసవిమన్నపిించేలా 
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చారిప్రతకాింశాలి్చ  గుదిగుచుచ తూ, కథన్న ముింుకీ వనకీో  నడిపిసి్త, 

కథనింలో ప్రపవేశిించే అవ్యసవిిక విషయాల్చి  అుా తింగా చిప్రతిసి్త 

వ్యసవి్యలుగా చె ుే  మాా జిట రియల్చజ్మ్ శిలు ింలో రచన కొనసాగిించడిం. 

మ్యడవది రచనను సాధా మైనింత ఎకుో వ మింది చదివిించగల్చగేింుకు 

తోడు డే విషయ ప్రపకట్నలోల  కావ్యలనే వివ్యదాసు దింగా మారచ గలగడిం. 

మొదట్టది రచన దాే రా రచయత చెాు లనుకుని  సింవశిం. రిండవది 

రచన దాే రా రచయ న్నరపిించుక్కవ్యలనుకుని  రచనా నైప్పణా ిం. 

మ్యడవది రచనను మారో ట అన్న పూరిగిా అనలేింగానీ, సమకాలీన టీవీ, 

సిన్నమా, ఇింట్రి ట వింట్ట వ్యట్ట ప్రపభావిం నుిండి ప్పసకి పఠనాని్న  

సీరియ్్గా మారచ గల్చగే ఆలోచనలు వా కమివుతునిా యన్న వా్య సకర ి

వివరిసిునిా రు.  

 మునెమమ  ఒక అుా తమైన ాప్రత. సమయస్తూ రి ి న్నశిత పరిీలన, 

బాధాసహిషుణ త, పర్చింగితావగాహన, సుని్న తతే ము, కాఠినా ిం కలగల్చపిన 

ాప్రతగా తీరిచ  దిదుబడి తెలుగు నవల్చకా సాహితా ింలో ఇదొక సింకలనిం 

అన్న, మహిళా చైతనా  పరిమాణింలో మునెమమ  ఒక ధీర వన్నత అన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడుతునాి రు. మునెమమ  పితృసేా మా ింతో మాతృసేా మా ిం 

చేసిుని  సింఘరణికి ప్రపతిరపమన్న వ్యా ఖాా న్నించారు దారలగారు. అింుకే 

దీని్న  ఎవరని్న  రకాలుగా వ్యా ఖాా న్నించినా ‘మునెమమ ’ లో మహిళా చైతనా ిం 

ఉిందనే నా ప్రపతిాదన అింటూ ాఠకుల అనుమానాల్చి  న్నవృతి ిచేసి్త 

దారలగారు ఈ వా్య సాని్న  ముగిించారు.  

స్ెంకెళ్ళళ  కాకూడన్న సాహితా  న్నయమాలు: 

 ‘లోపల ఒకట్ట/ బయట్ ఒకట్ట/ మేడిపిండు గురిించి/ ఎవరికి 

తెల్చయు’ ఇది ఒక ఆధున్నక కవి (మసన చెని పు ) రాసిన నానీ. దీన్ని  

చదివిన వింట్నే ాఠకులకు వేమన చెపిు న “మేడిపిండు చూడ 

మేల్చమైయుిండును....” అనే పదా మే గురిుకొసిుింది. వేమన ఆశువుగా 

చెపిు నా ఆ పదాా లోల  ఛింద్య న్నయమాల్చి  ాట్టించారు. అయనా ప్రపజ్ల 

న్నళ్ు లో నేట్టకీ ఆ పదాా లు నాటా్ ిం చేసి్తనే ఉనిా య. వేమన పదాా లోల  

ప్రపజ్లు లక్షణాల్చి  పట్టిించుకునిా రా, పదా ింలోన్న భావ్యలే 

ముఖా మనుకునాి రా? అనుకుింటే రిండవదాన్నకే ఓటేశారన్న చెపు చుచ . 

ఇదింతా ఎింుకింటే సింకెళ్ు లో కవితేా ని్న  బింధించే ప్రపయతి ిం 

మొదలవుతుింవమోననే అనుమానిం కలుగుతోింది. దీన్ని  తెల్చసి 

చేసిునిా రా, తెల్చయక చేసిునిా రా? అనే దాన్నకింటే, ప్రపయోగాలు 

చేయాలనే కుతూహలమే ఈ పన్న చేయసిుింవమో అనీ అన్నపిసిుిందింటూ 

సాహితా ిం న్నయమాల మధా  బిందీ అయ సామానుా లకు దూరిం 
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కాకూడదనే ఉవుశింతో స్తరా  దినపప్రతిక ‘అక్షరిం’ (12/09/2011) కు రాసిన 

‘సింకెళ్ళు  కాకూడన్న సాహితా  న్నయమాలు’ అనే వా్య సింలో ాఠకులతో తన 

అభిప్రాయాలను పించుకునాి రు.  

 ఒకప్పు డు మనీ కవితేా ని్న  ఎకుో వగా రాశారు. ‘మనీ కవిత ఆయుషిు 

మెరుపింత/ కానీ అది ప్రపసరిసిుింది కాలమింత’ అన్న సి.నా.ర. వింట్ట కవి 

ప్రపశింసను మనీ కవిత పిందిింది. ‘ఎని్న  గజాలు/ రాశాడని ది కాు/ ఎని్న  

న్నజాలు/ చె ుా డని ది ముఖా ిం’ (ఆరుప్రద) అనే పదధతిలో చాలా మిందిన్న 

ఆకరిిించిింది. కొింత మింది ఇపు ట్టకీ ఛింద్య బదధింగానే కవితే ిం ఉిండాలనే 

పిండిత కవులు వివిధ సనామ నాలకు పించరతాి ల్చి  రాసి్తనే ఉనిా రు. 

అింుకనే అట్టవింట్ట లఘు కవితా ప్రపప్రకియలోల  సామాజికత ఉనిా  

సామాజిక సు ృహ కన్నపిించు అింట్టనాి రు వా్య సకర.ి  

 కవితేా ని్న  న్నతా  నూతనిం చేయడింలో కొత ి కొత ి కవిత రాలు 

అవసరమే. అలాగన్న ఆ రాలు కవితేా ని్న  ఎకుో వ మిందికి 

అిందిించకుిండా పోకూడు. కవితే ిం రాయడిం కొిందరికి మాప్రతమే 

సాధా మనే ప్రభమను పెించకూడు. సాహితా  విలువల్చి  కాాడుకుింటూనే, 

పరభార సాహితాా లోల  నుిండి వచేచ   ప్రపప్రకియల్చి  మనిం సొింత 

చేసుకుని ప్పు డు కొని్న  న్నయమాల్చి  సరళ్ళకరిించుక్కవ్యల్చు న అవసరిం 

ఏరు డవచుచ . అవ పరిసితిి మన తెలుగులోకి వచిచ న గజ్ల్, రుబాయత్, 

హైకూ మొదలైన ప్రపప్రకియలలో కన్నపిసిుని దన్న వా్య సకర ి 

అభిప్రాయపడుతునాి రు.  

 జ్ాన కవితే  ప్రపభావింతో తెలుగులోకి వచిచ న హైకూలకు కూడా 

లక్షణాలను అింట్గటిారు. న్నజాన్నకి జ్ాన భాషకి తగినట్టల అక్షర 

న్నయమాని్న  ఏరు రిచ నా అవే లక్షణాలన్న తెలుగులో ాట్టించడిం 

కుదరలేు. అలాగే గజ్ల్ు , రుబాయత్ వింట్ట ప్రపప్రకియలు కూడా అలాగే 

ాఠకుల్చి /ప్రేక్షకుల్చి  అలరిించినా లక్షణాలకింటే కవితలోలన్న మానవీయ 

సు ిందనలకే ప్రాముఖా ిం లభిించిిందన్న దారలగారు అభిప్రాయపడిారు.  

 ఆధున్నకతకు అతా ింత ప్రాణపదమైింది ‘శాస్త్సీయిమైన మానవీయ 

క్కణిం. మానవుణిణ కేింప్రదింగా చేసుక్కవడింతో ాట్ట హేతు పూరే కమైన 

రససు ిందనతో కవితే ిం వలువడాల్చ. సేే చఛ కీ, సహజ్ సు ిందనకీ 

ప్రాధానాా న్నసి్తనే, సాహితా ింలో ప్రపయోగాలిీ  చేయాల్చ. వసిువున్న 

సేీ కరిించడిం మించివ. అలాగే ఒక ప్రకమాని్న  ాట్టసి్త తరేా త తరాలు 

కూడా అింుకునేలా కొని్న  న్నయమాల్చి  ాట్టించినా అవి మళ్ళు  

సింకెళ్ళు గా మారకూడదన్న వా్య సకర ి తన వా్య సింలో పరిశోధనాతమ కింగా 

వివరిించారు.  
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సాహితా  పరిశోధనలు – కుల, రాజ్కీయ, ఆరిథక అెంశాలు: 

 తెలుగులో ఏదైనా ఒక కొత ి ప్పసకిిం వచిచ ిందింటే దాన్నపై ఏడాది 

తిరకో ముింవ ఏద్య ఒక విశే విదాా లయింలో పరిశోధన జ్రిగిపోతోిందనే 

మాట్ విింట్టనాి ిం. అింత్య కాు, విశే విదాా లయ ప్రపరసరుల గాన్న, లేదా 

పరా వేక్షణార హతగల డిప్రగ్ల అధాా పకుల్చి  గాన్న ఆ ప్రగింథావిషో రణకు పిల్చసే,ి ఆ 

సభలోనే హామీ దొరకవచచ నే వా ింగా  బాణాలూ ఈ మధా నే కాు, అింతకు 

ముింునుిండే వినబడుతుని వే. న్నజాన్నకి చాలా సిందరాా లోల  అలా 

జ్రగడిం చూసి్తనే ఉనిా మింటూ డా॥ దా్ర ల వింకటేశే ర రావు ‘అక్షరిం’ 

(స్తరా  దినపప్రతిక, 18/07/2011) లో ‘సాహితా  పరిశోధనలు – కుల, 

రాజ్కీయ, ఆరికి అింశాలు’ అనే ీరికితో ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 కొని్న  ప్పసకిాల విషయింలో పరిశోధన జ్రగాల్చు న అవసరిం ఉనిా , 

కనీసిం ఆ కవితా/ కథ–సింకలనిం/ నవలపై ఏ పప్రతికలోనైనా సమీక్షలు 

గాన్న, వా్య సాలు గాన్న వచాచ యో లేద్య పరిశోధకులు/పరా వేక్షకులు 

గమన్నసిునిా రో లేద్య ఆధార ప్రగింథాలే చెపి్పనాి య. చాలామింది వ్యట్టన్న 

చూడడింలేు. అలాింట్ప్పు డు, అసలు ఆ పరిశోధనాింశింపై పరిశోధకుడికి 

ఆసకి ి ఉిందా? లేదా పరా వేక్షకున్న స్తచన మేరకు చే్సిునిా డా అనే 

అనుమానాలు కలగక మాను. అయత్య ఆ అనుమానాలు, అనుమానాలు 

మాప్రతమే కాు వ్యసవి రాలుగా రాింతరిం చెిందడిం శోచనీయిం అన్న 

వా్య సక్ర ిచిింతిసిునిా రు.  

 సృజ్నాతమ క రచయతలోల  లాగే విమరి కులోల  కూడా చాలామిందికి ఒక 

ప్రాపించిక దృకు థిం ఉింట్టింది. చాలా మింది ప్రాచీనమో, ఆధున్నక 

సాహితా మో – ఇలా రకరకాల ప్రపత్యా కాింశాలోల  మాప్రతమే పరిశోధనలు 

చేయించేవ్యరు, చేసేవ్యళ్లు  ఉనిా రు. దీన్నకి ప్రపధాన కారణిం ఆ విభాగింలో 

మాప్రతమే వ్యరికి అవగాహన ఉిండడిం. ఒకవేళ్ ఆ విభాగింలో అవగాహన 

ఉని వ్యరికి గల అయషతి వలల చేయించరు. కేవలిం ఇవే కాు వేర్చ 

కారణాలు కూడా ఉనిా య. భావజాలిం నచిచ నా పరా వేక్షకుడు/ 

పరిశోధకుడు మధా  భినిా భిప్రాయిం కూడా ఒక కారణిం. తన 

కులసిుడైత్యన్న, తన ప్రాింతాన్నకి చెిందిన వ్యళైు తోన్న కూడా పరిశోధనలు 

చేయించడమో, చేయడమో జ్రుగుతుింది. ఇపు ట్టవరకూ జ్రిగిన 

పరిశోధకుల్చి , పరా వేక్షకుల్చి  వ్యరి వ్యరి కులాలి్చ  గమన్నసే,ి వ్యరిరువురిలో 

అతా ధకులు ఒక కులాన్నకి చెిందిన వ్యళ్లల ఉింటారు. విశే విదాా లయాలోల  

జ్రిగిన పరిశోధనలి్చ  ఈ దృషితిో పరిీల్చసే,ి ఈ విషయిం సు ్షమిౌతుింది.  

 ఒక విదాా రి ివ్యమపక్ష భావజాలింతో వసే,ి ఆర్.ఎ్.ఎ్ భావజాలిం 

గల రచనలపై పరిశోధన చేయించిన సిందరా ిం ఉింది. అతన్న డిప్రగ్ల కావ్యల్చ. 
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ఇతన్నకి పద్యని తికి ఎని్న  పరిశోధనలు పూరయిోా యో సింఖా  కావ్యల్చ. 

పరిశోధన చూసే ి పరా వేక్షకుడి దృకు థిం, భావజాలిం కన్నపిసిుింటాయ 

అింటూ వా్య సకర ిఅభిప్రాయపడుతునాి రు. అలాగన్న అని్న  పరిశోధనలూ 

అలాగే జ్రుగుతునిా యనీ చెపు లేిం! అన్న వివరణ ఇసిునిా రు.  

 ఏది ఏమైనా చాలా వరకు సాహితా  పరిశోధనలపై కుల, రాజ్కీయ, 

ఆరికిాింశాల ప్రపభావిం కన్నపిసిుని దన్న చెపు కుిండా ఉిండలేమన్న వా్య సకర ి

అభిప్రాయపడుతునాి రు. దాన్న పూరి ి బాధా త పరా వేక్షకున్నవ అనే 

విషయిం మరవరాదన్న సుని్న తింగా హెచచ రిించినట్టల కన్నపిసిుింది ఈ 

వా్య సిం.   

సాహితా ెం – అభిరుచి – వాా ార్ెం: 

 తెలుగులో మ్యడు భావజాలాలకు ప్రాతిన్నధా ిం వహిసిుని ట్లన్నపిించే 

ప్రపచురణ సింసలిు కన్నపిసిునిా య. ఒకట్ట మారిో ు సిు భావజాలిం రిండు 

సింప్రపదాయ సాహితాా ని్న  ప్రపచురిించడాన్నకి ఆరికి సహాయాని్న  అిందిసి్త 

ప్రపచురిసిుని వి, మ్యడు కులన్నరమ లన లక్షా ింగా, ప్రాింతీయ వివక్షలి్చ  

వివరిించే సాహితాా ని్న  ప్రపచురిసిుని  సింసలిు. ఇలాింట్ట విభజ్నకు 

ప్రపమాణాలేమట్న్న ఎవరైనా ప్రపశిి ించవచుచ . మారో టోలను, 

ప్రగింథాలయా్లోలను లభిసిుని  ప్పసకిాలే వీట్టకి ఆధారిం అింటూ డా॥ దారల 

వింకటేశే ర రావు ‘అక్షరిం’ లో (08/08/2011) ‘సాహితా ిం – అభిరుచి – 

వా్య ారిం!’ అనే ఒక వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 ధారిమ క సింసలి వ్యరు అమేమ  ప్పసకి విప్రకయశాలలోల  ఎకో డా మారిో ు జ్ిం 

వ్యసన కూడా రాన్నవే కుిండా జాప్రగతపిడతారు. మారోి ు సిు ప్రపచురణ 

సింసలిు ఇింతగా కాకపోయనా కుల న్నరమ లనను, కుల చైతనా ింతో రాసే 

సాహితా ిం మాప్రతిం ప్రపచురిించకుిండా జాప్రగత ి పడుతునిా రు. తెలుగులో 

కుల న్నరమ లన చైతనా ింతో రాసే రచనల్చి  ప్రపచురిించే సింసలిి్చ  

గావిించాల్చు  పరిసితి్య కన్నపిసిుింది. ఇలాింట్ట పరిసితి్య వ్యరిాపప్రతికలోలనూ 

కన్నపిసి్ింది. అట్టవింట్ప్పు డు సృజ్నకారున్నకి ఉని  సేే చఛ  కొింత 

హరిించక తపు ు. అయత్య అవ ప్రకమింలో ‘సేే చఛ ’తో కూడి 

విశృింఖలతేా న్నకి దారితీయకుిండా ఉిండేింుకు ఆ మారిాం 

ఉపయోగపడుతుింది. ్బాల గులోల  రాసిన రచనలోల  సమప్రగత 

లోపిించిిందన్నపిించినప్పు డు దాని్న  సరిదిుుకొనే అవకాశిం ఉిండడింవలల 

రచయతకు మరో అవకాశిం దొరుకుతుింది. అలాగే ్కి లషమిైన అింశాల్చి  

విశే లషిించుక్కవచుచ . ఇింట్రి ట్లో అయత్య, తనకు నచిచ న భాషలో 

కావలసినింతగా రాసుక్కడాన్నకి ్బాలగులు పరిజాఞనిం వలల తాను ఇింతకు 

ముింు రాసిన దాని్న  మళ్ళల గురిచేసుకొనే వీలుింది. కానీ వింట్ వింట్నే 
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మార్చచ సుకొనే వీలుిండడిం వలల ్బాలగులోల  వచేచ  రచనల విశే సనీయత 

అనుమానాసు దమే అవుతుింది. వ్యట్టన్న మారచ కుిండా  వ్యద ప్రపతివ్యదనలు 

చేసేవ్యళ్ళు  ఉనిా రు.  

 ఇవనీి  ఇలా ఉిండగా, ఇటీవల కాలింలో UGC, నాూ ఢిలీలవ్యరు వివిధ 

పద్యని తులకు ఖచిచ తింగా (ISBN – International Standard Book 

Number), (ISSN – International Standard Serial Number) గల పప్రతికలు, 

ప్పసకిాలనే పరిగణలోకి తీసుక్కవ్యలనే న్నబింధన ఒకదాని్న  పెట్టిింది. ఆింగ ల 

ప్పసకిాలకి ఈ న్నబింధన సులువుగా అనువరిిించుకునే అవకాశిం ఉింది. 

తెలుగులో ప్పసకిాలు ప్రపచురిించేవ్యరు వీట్టన్న అింతగా పట్టిించుక్కవడిం 

లేు. ఈ నెింబరుల ఉింటే సరుో ా లేషన్కు ప్రాధానా తన్నచేచ  సింసలిు 

ఉనిా య. కొని్న  వశాలోల  ఈ నెింబరుల లేన్న ప్పసకిాలను ప్రగింథాలయాలోల  

ఉిండడాన్నకి ఇషపిడరు.  

 సాహితా ిం రాజాసిానాలను ఆప్రకమించి. వ్యరి చెప్పు  చేతులోల , వ్యరి 

అభిరుచికి తగటిా్టగా నడవడిం మొని ట్ట వరకూ చూశాిం. న్నని  సేే చాఛ  

విహింగాలలో విహరిసిుిందన్న సింతోషిించే సమయాన నేడు మళ్ళు  

అభిరుచులు మారి, అది వా్య ార సరుకై ఏద్య ఒక న్నరి ుష ి రుచినే 

అిందిించేదిగా మారిపోతుని  వైనాని్న  వా్య సకర ిఇింు వివరిించారు.  
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అసథతవ  ఉదా మాలోల  కుల సాహితా ెం: 

 తెలుగు సాహితా ింలో స్త్సీ,ి దళిత, మైనారిటీ, ప్రాింతీయ, బహుజ్న 

ఉదా మాలు తారాసిాయకి చేరుకుని  తరేా త సాహితాా న్నకి ఉని  బాధా త 

పెరిగిింది. అింతకుముింుని  సాహితా ింలోను అది కన్నపిసిునిా  శిష ి

వరాాలమన్న చెప్పు కుింట్టని వ్యరి దృషి ినుిండే అది లక్షణీకరణ పిందిింది. 

దాన్నలో సమాజ్ ప్రశేయసుు  అింటూనే కొని్న  వరాాల వ్యరి ప్రశేయసుు కే ఒక 

సాధనింగా సాహితాా ని్న  మలుచుకునే ప్రపయతి ిం అవిప్రశాింతింగా, 

కొనసాగిిందింటూ దారల వింకటేశే రరావు ‘అసితేి  ఉదా మాలోల  కుల 

సాహితా ిం’ అనే ీరికితో ‘అక్షరిం’ (స్తరా  దినపప్రతిక, 28/03/2011) లో ఒక 

వా్య సిం ప్రపచురిించారు.  

 తెలుగు సాహితా ింలో తొల్చసారి అనేక కులాల వ్యరిన్న ప్రపధాన జీవన 

ప్రసవింతిలోకి రమమ న్న పిలుప్పన్నచిచ న వ్యళ్ళు  శివకవులే చెప్పు క్కవచుచ . కానీ, 

సామాజికింగా తకోు వగా చూసిుని  కులాల వ్యళ్ు  తాా గాలి్చ  శైవమత 

వ్యా పికిి ఉపయోగిించుకున్న పరోక్షింగా కులింపై మతిం ఆధపతాా ని్న  

ప్రపదరిి ించుకుిందన్న వా్య సకర ిఈ వా్య సిం దాే రా విన్నపిించారు.  

 మతిం మతిు మింు అన్న చెపిు , కులాని్న  కూడా మతింలో 

అింతరాా గింగా పరిగణిించి, ప్రపత్యా క కుల అసితేిా ని్న  గురిిించవలసిన 

అవసరిం లేదన్న చాలామింది వ్యదిించడాన్నకి కుల ప్పటి్టక ఒక బలమైన 

కారణమే. కులిం అనేది ప్రపధానింగా హిిందూ మత భావన నుిండే ప్పట్టనిా 

గుణ, కరమ  విభాగాలు ఆచరణలో చెపిు ిందాన్నకి విరుదధింగా మానవతేా ని్న  

విధే ింసిం చేసి, మరిని్న  కులాల ఆవిరాా వ్యన్నకి కారణమైింది. 

హిిందూమతిం ప్రపపించ వా్య పిింగా కుల భావన లేన్న మతాలోలనూ కుల 

విభజ్నకు మారిాం వేసిింది. ఫల్చతింగా తెలుగులో అసితేి  ఉదా మ శాఖలోల  

ఒకటైన మైనారిటీ ముఖా ింగా ముసిలిం అసితేి  ఉదా మింలో కుల సాహితా ిం 

తిష ి వేసుకొన్న కూర్కచ ింది. అలాగే స్త్సీవి్యద ఉదా మింలో కూడా దళిత స్త్సీ ి

వ్యదిం ఒక ప్రపత్యా క ఉప శాఖ ఆవిరా విించక తపిు ింది కాు. తెలుగులో 

విపలవోదా మ సాహితా ిం – తొల్చసారిగా దాని్న  ప్రపశిి ించినా, కులాని్న  ప్పనాదిగా 

కాకుిండా, ఉపరితలాింశింగానే న్నరపిించే ప్రపయతి ిం చేసిింది. కుల, 

ల్చింగ, ప్రాింతీయ వివక్షలకు గురవుతుని  వ్యళ్ు ను కూడా ప్రశామకులు, 

పీడితులుగానే పరిగణిించడిం వలల వీళ్ు  అసితేిా ని్న  గురిిించడింలో వీయ 

వ్యసవిికతలను వరవా్యులు విసమ రిించినట్లయింది అన్న వా్య సకర ి ఈ 

వా్య సింలో అసితేి  ఉదా మాలోల  కూడా కుల సాహితా ిం ాప్రతను 

విసమ రిించలేమింటూ, దాన్న ఆవశా కతను సవివరింగా వివరిించారు.  

*** 
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అధ్యా యెం – 4  

సూర్ా  దినపత్రిక సాహితా , సామాజిక సేవ – స్మీక్ష 

4.1. సూర్ా  దినపత్రిక సాహితా  సేవ: 

 స్తరా  దినపప్రతికలో ప్రపతి స్మవ్యరిం ‘అక్షరిం’ ీరికిన సాహితా  ేజీ 

వ్సిుింది. దీన్న దేా రా సాహితా ిం సామానా  ప్రపజ్లకు చేరువవే డాన్నకి 

అవకాశిం వుింది. ఇింకొక ముఖా  విషయిం ఏమట్ట అింటే ఉదాహరణకు 

ఏవనా ఒక సింఘట్న జ్రిగిిందనుకొిండి. ఆ సింఘట్న మీద ప్పసకిిం 

రావడాన్నకి కొింత సమయిం అవసరిం. కాన్న పప్రతికలో సాహితా  ేజీ 

వుిండడింవలల ఆ విషయాని్న  ప్రపజ్ల వదుకు తీసుకున్నపోవడిం చాలా 

సులువు. ప్రగామాలలో వుిండే ప్రపజ్లకి సాహితా  ప్పసకిాలు కొన్న చదివే అింత 

సమయమ్య లేు, అింత తీరికా లేు. అవ సాహితా  ేజీ వుిండడింవలల 

ఎింతో కొింత సాహితా  విషయాలను ాఠకలోకిం తెలుసుకుింటారు. ఎన్ని  

చారిప్రతక విషయాలమీద సాహితా  ేజీలోల  చరచ లు జ్రుగుతుింటాయ. 

వ్యట్టవలన సాహితా ింలో తపు ప్పు లు తెలుసిుింటాయ. అనుభవిం వుని  

ఆచారా  ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారిగారు “అక్షరిం”లో జాషువ్య దళిత కవ్య? అనే 

ీరికిన ఒక దీర ా వా్య సిం రాయడిం జ్రిగిింది. ఈ పూరి ి వా్య సింలో ఆచారా  

ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారి గారు జాషువ్య దళిత కవ్య అని  చరచ  చేశారు.  కాన్న 

ాఠకుడికి జాషువ్య దళిత కవ్య అని  విషయాని్న  తెలుసుక్కవ్యల్చ అింటే 

కనీసిం జాషువ్యగారి ప్పసకిాలతో పరిచయిం వుిండాల్చ కాన్న అిందరికి 

సాహితా ింతో పరిచయిం వుిండు. అలాింట్ట పరిచయిం లేన్నవ్యరికి కూడా 

ఈ వా్య సిం చదివిత్య జాషువ్యగారిపై ఒక అభిప్రాయిం రావడిం మాప్రతిం 

కచిచ తిం.  

 ఇలాింట్ట వా్య సాలు దినపప్రతికలలో అవీ కూడా ప్రపత్యా క 

అనుబింధాలలో రావట్ిం అని ది హరిిించదగ ా విషయిం.  సాహితా ిం 

అని ది ప్రపజ్లలోకి వళ్లటాన్నకి ఇవ సులభమైన మారిాం.  ఎకో ో 

మారుమ్యల వుని  ప్రగామింలోకి దినపప్రతికలు ఈ కాలింలో సకాలింలో 

చేరుతునాి య కనుక అకో డ ప్రపజ్లు ఒక సాహితా వేత ిప్పసకిిం ఖరీు చేసి 

చదవట్ిం అని ది జ్రగన్న పన్న ఈ విధింగా వా్య సాలు దినపప్రతికలలో 

వసిుింటే ప్రపజ్లలోకి సాహితా ిం వలుతుింది. ఇలా ఎప్పు డయత్య సాహితా ిం 

ప్రపజ్లలోకి వలుతుింద్య సమాజ్ింలో న్నవసిించే ప్రపజ్లు చిింతనాపరులు 
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అవుతారు.  అలాగనే ఆచారా  ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారిగారు ప్రవ్యసిన ‘దళిత 

కులీన దృకు థాలు పైట్ ఒకో టే’ అని  వా్య సింలో జ్యప్రపభగారు రాసిన 

కవిత మీద జూాక సుభప్రదగారు  రాసిన కవిత రిండు కవితలను 

సుబాబ చారిగారు పరిీల్చించి విమరి నాతమ కింగా రాయడిం జ్రిగిింది. ఈ 

రిండు కవితలను క్షుణణింగా పరిీల్చసే ికవయప్రతుల సామాజిక నేపథాా లలో 

ఉని  భిని తే ిం వ్యరి కవితలలో ఎలా ప్రపతిబిింబిసిుింద్య బాగా 

అవగతమవుతుింది.  ఒకరు జ్యప్రపభ. ఈమె రాసిన కవిత పైట్న్న 

తగలయాా ల్చ మర్కక కవయప్రతి – జూాక సుభప్రద ఈమె రాసిన కవిత 

కొింగునాబొచచ  మీద బొింత ేగాాు ఈ రిండు కవితలు పైట్ చెింగులు 

ఆధారింగా చేసుకొన్న రాసినవే. అయత్య ఈ కవితలు – ఈ కవయప్రతులు 

ఇదురు యాదృచిఛ కింగా ఒకరికొకరు అనుక్కకుిండా  రాసిన కవితలు కావు. 

జ్యప్రపభ కవిత 1988 మే 3న ప్రపచురితమైనది. ఆ తరేా త ఈ కవిత వలే 

కవిత సింకలనాలు కూడా అచుచ  అయాా య. ఈ కవిత రాసిుని  ఆమెకు 

1984 నుిండి మించి ేరు వచిచ ింది. స్త్సీవి్యద రచయప్రతిగా ఒక ముప్రదను 

వేసుకుింట్టని  ్సితిిలో పైట్ తగలయాా ల్చ అనే కవిత ఆమెకు స్త్సీవి్యద 

కవయప్రతి అనే ముప్రదను సుసిాపితిం చేసిింది.  ఈ కవితపై ఆ రోజులోల  

మించి వ్యడి వేడి చరచ లు జ్రిగాయ. చాలా మిందిన్న బాగా ఆలోచిింపజేసిన 

ఆనాట్ట కవితలోల  ఒకట్టగా న్నల్చచిింది.  

 ఇక జూాక సుభప్రద తన కవిత కొింగు నాబొచచ  మీద కావలుిండే 

బొింత ేగాాు 7 మే 2007న ప్రపచురితమైింది. ఆ తరువ్యత ఈ రిండు 

కవితలు వ్యరి వేరే్చ రు సింకలనాలలో కూడ అచచ యనాయ. సుభప్రద 

స్త్సీవి్యద కవయప్రతి అయనా ఈ ముప్రదకింటే దళితవ్యద కవయప్రతి అని  

ముప్రదనే గాఢింగా వుింది. స్త్సీవి్యద కవితే ింలో కులీన స్త్సీవి్యులు కని  

దళిత స్త్సీవి్యదిం బహుజ్న స్త్సీవి్యదిం చాలా భిని మైనవి సుభప్రద చాలా 

గట్టగిా వ్యదిసిారు. ఒక బలమైన వ్యదాని్న  ముింుకు తెసి్త తనకింటూ 

స్త్సీవి్యద కవయప్రతులలో, దళిత కవయప్రతులలో ఒక ప్రపత్యా క ్సిానాని్న  

పిందారు. స్త్సీవి్యద కవయప్రతులనిందరినీ ఒక గాట్కట్ట ి చూడడిం సరైన 

దృకు థిం కాదని  వ్యదన చాలామిందిలో ఉని  సుభప్రద తన కవితల 

దాే రా ఈ వ్యదాని్న  సరైన వ్యదింగా రుజువు చేశారు. ఇలా రుజువు చేశారు 

అనటాన్నకి ‘పైట్’ పైన ఇదురు కవయప్రతులు రాసిన కవితలే ఇింుకు 
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న్నదరి నిం. రిండు సామాజిక సిదాధ ింతాల భూమకనుిండి ఈ కవితలు 

వసిునిా యన్న అరిిం చేసుక్కవచుచ . యాదృచిఛ కింగా కాక సుభప్రద తన 

కవితను జ్యప్రపభ ‘పైట్న్న తగలయాా ల్చ’ అనే కవితను కావ్యలన్న 

ప్రపతిముఖింగా రాసినట్టల సు షిింగా తెలుసుక్కవచుచ  అింుకే ఈ రింట్టన్న 

ప్రపత్యా కింగా పరిీల్చించవలసిన అవసరిం వుింది ఈ సిదాధ ింత విషయాల్చి  

సామాజిక నేపథాా లనిీ  పరిీల్చించడాన్నకి ఈ రిండు కవితల్చి  విప్పలింగా, 

సు షిింగా పరిీల్చించి ప్పల్చకొిండ సుబాబ చారిగారు వా్య సిం రాయడిం 

జ్రిగిింది.  

    పైట్ కొెంగును చూసేత 

    నాకెెందుకో ాిత్రవతా ెం గురుతసొత ెంది 

    భ్యజాల నుెంచి కిెందికి వేలాడే గుదిబెండలా 

    అది ఎపుప డు నా సేవ చఛ ను హరిసతెంటుెంది  

    పైట్ చెెంగును ాిత్రవతాా న్నకి గురుతగా  

    ఒక సామాజిక భావాన్నకి చిహి ెంగా 

    లేన్న సగాును ముపుప తుెంది 

తన చుటిూ ఏద్య కింగారున్న పిట్లిా తిప్పు తుింది అన్న రాశారు.  తనను 

మన్నషిన్న అనే భావ్యని్న  మురిపిింపచేసి తను ఆడదాని్న  అింటూ హిపి టైజ్ 

చేసిుింది అన్న అింటారు. దాన్న ముింు తాను ముింు తాను ఎప్పు డూ ఒడి 

పోతూనే ఉని ట్టల ఉింట్టిందన్న పైట్ ఊబిలా గురిజేసిుింట్టిందన్న 

చెబ్బతారు జ్యప్రపభ.   ద్యపిడి సింసో ృతి నా వా కితేిా ని్న  శవింగా చేసి 

దాన్నపైన కపిు న తెలల ుపు ట్ట పైట్ అనే నేను నడిచే శవింగా కాకుిండా 

ఉిండాలింటే ముింుగా పైట్న్న తగలయాా ల్చ అన్న చాలా విసు సిింగా 

చెబ్బతారు జ్యప్రపభ. 

 అలాగే జూాక సుభప్రద పైట్ను మర్కక దృకో్క ణింలో చూడడిం 

జ్రిగిింది. పలేల జీవితింలో ముఖా ింగా ఆరుగాలిం, కాయకషిిం చేసుకునే స్త్సీ ి

జీవితింలో దైనిందన కారా ప్రకమాలలో పైట్ ఎని్న  రకాలుగా స్త్సీకిి 

ఉపయోగపడుతుింద్య చాలా వివరణాతమ క జీవన చిప్రతాని్న  చూారు. అసలు 

కవిత ేరునే జ్యప్రపభ కవితకు ప్రపతిముఖింగా పెటిారు. జ్యప్రపభ పైట్ 

నీకు కావ్యల్చ కాసి్త నా ాతిప్రవతాా ని్న  కాాడే కించెలా కావలుింటే 

పితృసేా మా  వా వసని్న కాాడుతూ వుింది అన్న అింటే సుభప్రద కొింగు నా 

బొచచ మీద కావలుిండే బొింత ేగాాు అన్న మొదలుపెడతారు. వక్ష ్సలిాని్న  
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లేదా భీతిన్న తెలింగాణలో పలల భాషలో బొచచ  అన్న ఎురు బొచచ  అన్న 

ఎురు ర్కముమ  అన్న అింటారు. ేగు అనే మాట్ను గుడకిు సమానారకిింగా 

వ్యడతారు. గుడ ిేగు, బొింత ేగు వా వహారాలునిా య. తెలింగాణ పలల 

జీవితిం గాఢింగా పరిచయిం వుని  వ్యరికి ఇవి బాగా తెల్చసిన పదాలే. ఈ 

పదాలు వ్యడి కావలుిండే బొింత ేగాాు అన్న అింటారు జ్యప్రపభ ఇవి నాకు 

కాపలా కాసిుింది అన్న అింటే సుభప్రద ఇది కాపలా కాు దాన్నకి భిని మైన 

జీవన సాధనిం అన్న వివరింగా వరి ణసిారు.  

   కొెంగు నీ ఆకలిన్న ముడి వేసకొన్న 

   నా కడపు కరుు కొన్న కట్మిీన్న మైస్యాా లే కావలి 

బెంట్ది 

   కూలినాలకి నేను సెమట్ కాలవ న్నతే 

   ప్తలలగాలై అదుదకుెంటుెంది 

   కాయరడడలకి గాస్ెం గెంజ్లకి 

   కొమట్ట దినుసలకి 

   స్కక లిి  త్రపమవ్వకుని  స్ెందమామాల్ల 

   సెెండల సెలక లల అలిు వ్వలలసలితె పకక బటత  ి

వ్వర్స్ిస్తవి 

ఇకో డ సుభప్రద పలీలయ జీవితింలో కషిిం చేసే స్త్సీ ికొింగులని్న  రకాలుగా 

ఉపయోగిసిుింద్య చెబ్బతూ మైసయా లాగా ఆకల్చ కడుప్పకు కావల్చ పిండట్ిం 

కషిిం చిింవ చెమట్ను తుడవడాన్నకి పిలలగాల్చ కావడిం ఇలాింట్ట ఎన్ని  

సింఘట్నలను చాలా చకో గా జూాక సుభప్రద చకో గా పలల జీవితాని్న  

కవితలో సాక్ష్యతాో రిింపజేశారు అన్న చెపు వచుచ .  

 మొతిింగా చూసే ిపై ఇదురి కవయప్రతులు చెపిు న విషయాలు ఒకో టే 

వ్యరి దృకు థాలు వేరు. ఈ కవితలను వేర్చే రుగా చదివిత్య ఎవే రికీ ఇింత 

ఆలోచన కలుగకపోవచుచ . కాన్న దినపప్రతికలలో ఇలాింట్ట సాహితా  ేజీలు 

రావడిం వలన సుబాబ చారిగారి లాింట్టవ్యరు వ్యరి కలాలకు పునుపెట్ట ి

ఇలాింట్ట వా్య సాలు రాయడిం వలన కొతగిా వసిుని  యువ సాహితీ 

విదాా రిులకు, ప్రపజ్లకు ఎింతో ఉపయోగకరిం. ఇలాింట్ట వా్య సాలు రావడిం 

వలన విదాా రిులలో ఆలోచన ధోరణి మారుతుింది. వ్యరికి కూడా 

భవిషా తిులో ఇలాింట్ట వా్య సాలు రాయడాన్నకి ద్యహదపడతాయ. సాహితా ిం 

అింటేనే భిని  దృకు థాలు ఒకటే చోట్ ఒక వరలో వుింటూ వుింటాయ. 
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అలాింట్టవ సాహితా ింలో విమరి  ఒకట్ట. ఇది కూడా సాహితా ింలో భాగమే 

అయనా సాహితా ిం కనిా  చాలా పునైన విమరి  (ఇది నా భావన 

మాప్రతమే) మారుతుని  విమరి  కొలమానాలు  అింటూ డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు వా్య సిం రాయడిం జ్రిగిింది. మన ల్చఖిత సాహితాా న్నకి 

సుమారు పదిహేను విందల సింవతు రాల చరిప్రత వుిందన్న పరిశోధకులు, 

విమరి కులు ప్పనరుమ లాా ింకనిం చేసి చూపిసిునిా రు. తెలుగు విమరి  కావా  

అవతారిక నుిండే కన్నపిసిుిందనుకునిా  అది ఒక ప్రపప్రకియ ఆధున్నక 

కాలింనుిండే గురిిింప్ప పిందిింది. కింుకూరి వీర్చశల్చింగింగారు 1876లో 

విప్రగహ తింప్రత విమరి  నుిండి నేట్ట 2011 వరకు చూసే ిఇది మ్యడు దశలోల  

విసరిిించిింది. సుమారు 135 సింవతు రాల చరిప్రత వుని  మన తెలుగు 

సాహితా  విమరి  ప్రపప్రకియ 1914 నుిండి నేట్ట వరకూ విమరి  

ప్పనరుమ లాా ింకన విమరి లు రిండు మారాాలలో పయన్నసిునిా య (డా॥ 

దారల వింకటేశే రరావు, స్మవ్యరిం 29 ఆగసిు 2011). అప్పు డైనా ఒక 

విషయిం గురిించి పూరి ి సమాచారిం తెలుసుక్కవ్యలింటే కొింత సమయిం 

అవసరిం అది కూడా అింత విసృితింగా తెలుసుక్కవడిం కషిిం. కాన్న 

సాహితా  ేజీతో అది సాధా ిం అన్న గట్టగిా చెపు గలను. ఉదా: మారుతుని  

విమరి  కొలమానాలు అని  వా్య సమే దాన్నపైన నేను చెపిు న మాట్లే 

సాక్షా ిం.  135 సింవతు రాల వయసుు  వుని  విమరి  సాహితాా ని్న  ఒక చిని  

సాహితా  ేజీలో బింధించడిం అని ది చాలా కషిిం దాన్నన్న సుసాధా ిం 

చేశారు దారల వింకటేశే రరావుగారు. ఇలాింట్ట వా్య సాలు రావడిం వలన 

సాహితా ిం కుింట్టపడకుిండా సాగిపోతుింది. అలాగే చూసుకుింటే డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు రాసిన మరికొని్న  వా్య సాలలో కూడా రాయడిం జ్రిగిింది. 

వ్యట్టలో ముఖా ింగా సాహితా  పరిశోధనలు, కుల, రాజ్కీయ, ఆరికి అింశాలు 

అింటూ రాయడిం జ్రిగిింది. ఇింులో ప్రపథమింగా విశే విదాా లయాలోల  

జ్రుగుతునాి  పరిశోధనల గురిించి ఇింకా అవి ఏ ప్రాతిపదిక మీద 

జ్రుగుతునాి యో పరిశోధకుడు తన కులసిుడైత్య పరిశోధకుడిగా 

తీసుక్కవడిం, తన ప్రాింతాన్నకి చెిందినవ్యరైత్య వ్యరితో పరిశోధనలు 

చేయించడమో, చేయడమో  జ్రుగుతుింట్టింది. ఇపు ట్టవరకు జ్రిగిన 

పరిశోధకుల్చి , పరా వేక్షకుల్చి  వ్యరి వ్యరి కులాల్చి  గమన్నసే ివ్యరిరువురిలో 

అతా ధకులు ఒక కులాన్నకే చెిందినవ్యళైు  ఉింటారు. ఇలాింట్ట కారణాలే 
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తొల్చ, మల్చ తరిం పరిశోధనలలో అతా ధకింగా కన్నపిసిునిా య. 

విశే విదాా లయాలోల  జ్రిగిన పరిశోధనలి్చ  ఈ దృషితిో పరిీల్చసే ి ఈ 

విషయిం సు షమిౌతుింది (డా॥ దారల వింకటేశే రరావు, స్మవ్యరిం 18, 

జూలై 2011).  ముఖా ింగా సాహితా  ేజీల వలన సాహితా ిం మీద పటే ి

కాకుిండా విదాా లయాలోల  జ్రిగే విషయాలమీద, వివ్యదాల మీద ఒక కనిే సే 

అవకాశిం వుిండనే వుింది అన్న చెపు డాన్నకి ఈ వా్య సిం ఒక గొపు  ఉదాహరణ.  

 ‘న్నలువతిు భారతీయత’ అనే వా్య సింలో పదమ ్ దే అవ్యరిు పిందిన 

సురగాల్చ తిమోతి ్జాఞనానిందిం అిందర య్.ట్ట. ్జాఞ నింద కవిగానే 

ప్రాచురా ిం పిందారు. య్.ట్ట. ్జాఞ నింద కవిగారు రాసిన సాహితా  అకాడమీ 

అవ్యరిు పిందిన అప్రమాల్చ కావా ిం గురిించి చాలా చకో గా వివరిించడిం 

జ్రిగిింది. అలాగే ‘అనేక’ ఈ పవళ్ు  కవితే ిం పటి్టకుని వమట్ట? డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు విమరి  బాణాలు వదిలారు. సుమారు పవళ్ు  కవితేా ని్న  

అఫు ర్, వింీకృషణ సింాదకతే ింలో ‘అనేక’ ేరుతో సాయరింగా 

పబిలకేషను  ప్రపచురిించిింది. విలువైన విషయాల్చి  ప్రపసిావిసి్త 

సింాదకీయిం రాసినా కొని్న  అింశాల్చి  సు ృశిించ లేకపోయారు పైగా  

సేీ కరిించిన కవితలోలన్న అింశాలకింటే ఇతర అింశాలన్న ఎకుో వగా 

ప్రపసిావిించినట్టలింది. దింోరా నుిండి ్గోలబలైజేషన దాకా ముసిలిం 

సాింసో ృతిక నుిండి గుజ్రాత్ గాయిం దాకా వచిచ న కవితే  సింకలనాల 

నుిండి కవితలో తీసుకుని  ఆయా కాలాలోల  వచిచ న ఉదా మాలకి సరైన 

ప్రాతిన్నధా ిం వచిచ నట్లన్నపిించలేు ఆ ఉదా మాల ప్రపసిావన చేసినా ఆ 

ఉదా మాలోల  ప్రపతా క్షింగా ాలా్గన్న కవితే ిం రాసినవ్యరి కవితే ిం ఎింపిక 

చేయకుిండా దీన్ని  ఒక ముప్రదవేసిన తరువ్యత ఆ కవిన్న ఆ ముప్రదలోించి 

చూసి అతన్న కవితే  సారాని్న , ్సిానాని్న  అించనా వేయడిం అిందర 

చేసిారు. కాన్న అట్టవింట్ట పన్నచేయడిం లేు అన్న చెప్పు కుింటూ, మరో 

కవితన్న వేయడిం, కవి లకా్ష్య ని్న  ఆ కాలింలో ఆ ఉదా మిం పట్ల కవి ఆశిించిన 

దాని్న  నీరు కార్చచ  ప్రపయతి ిం చేసినట్లవుతుింది. ఉదాహరణకు ఎిండూల రి 

సుధాకర్, కృాకర్ మాదిగ, ుగినాపలల ఎప్రజాశాస్త్సి ి వింట్టవ్యళ్ళు  దింోరా 

గురిించి బలమైన కవితే ిం రాశారు దీని్న  విసమ రిించి వ్యళ్ళల ఒకానక 

సిందరా ింలో రాసిన కవితల్చి  ప్రపచురిించారు (డా॥దారల వింకటేశే రరావు). 

సుమారు తొమమ ది విందల సింవతు రాలుగా అవిచిఛ ని  ప్రపవ్యసమైన 

పదా కవితేా ని్న  బావ కవితే ిం బదులు కొడిత్య, భావకవితే ింలోన్న సేే చాఛ  
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ప్రపియతే ిం ేరుతో సమాజాని్న  పట్టిించుకొన్న కవులి్చ  అభ్యా దయ కవితే ిం 

గాడిలో పె్ట్టిింది రాయడిం వరకే పరిమతమైపోత్య కుదరదన్న, దాని్న  

ఆచరణలోనూ చూాలన్న విపలవ కవితే ిం కవులి్చ  మరిింత హెచచ రిసే ి

ఆచరణలోన్న అధపతాా ని్న  ప్రపశిి సి్త స్త్సీ,ి దళిత, బహుజ్న, ప్రాింతీయ, 

ముసిలిం, స్త్కైసవి, మైనారిటీ కవితే  ఉదా మాలు ముింుకొచిచ న తరేా త 

చాలామింది కలాలు మ్యతపడిాయ దాన్నతో అింతకు ముింు రాసిన 

వ్యట్టతోనే తమకు దకిో న ‘కవి’ గౌరవ మరాా దల్చి  కొనసాగిించుకుింటూ 

పోతుని వ్యళ్ళల ఎింతో మింది ఉనిా రు. పై విషయాని్న  బట్ట ి చూసే ి ఒక 

ప్పసకిాని్న  అచుచ వేసే సమయింలో ఎని్న  విధాలుగా ఆలోచిించాల్చ. ఎలా 

కవితల్చి  ఎింపిక చేసుక్కవ్యల్చ వ్యట్ట పూరే పరాలను పరిీల్చించాల్చ. సాహితా  

ేజీలవలల మనకు సాహితా ిం ఒకో టే కాు ప్పసకి ప్రపచురణలో 

తీసుక్కవ్యల్చు న మెలకువలు కూడా తెలుసుక్కవచచ న్న దారల గారి వా్య సాని్న  

బట్ట ితెలుసిుింది.  

 ఆధున్నక కాలింలోనే అన్న చెపు లేిం సాహితా ింలో ఎప్పు ో ఒకపు ట్ట 

ఆధున్నకిం తరువ్యత కొదిు కాలాన్నకి అవి ప్రాచీనింగా మారుతుింది ఇట్టవింట్ట 

సిందరా ింలో ఆయా సాహితా ిం ఆయా కాలాలకు సరిపోతుింది తపు  అని్న  

కాలాలకు వరిిించాల్చ కొని్న  సారుల వరిిించు. అలాింట్ట విషయిం మీవ 

‘రాచాళ్ిం చింప్రదశేఖరరడి’ి సాహితా ింగానే చూడడిం సాధా మా? 

 తెలుగు సాహితా  విమరి  చరిప్రతలో అప్పు డప్పు డు వృదధ విదాే ింసుల 

నుిండి వర ధమాన విదాే ింసుల దాకా ఒక అతారిో కమైన అభిప్రాయాని్న  అలా 

విసిర్చసి్త ఉింటారు. అది సాహితాా ని్న  సాహితా ింగానే చూడాల్చ అని ది ఈ 

అభిప్రాయాని్న  సాహితా  ధరామ ని్న  సాహితా  అధా యన ధరామ ని్న  

తలప్రకిింులు చేసే అభిప్రాయిం ఒక రచనను చదవగానే మెదడుని  

ాఠకులేవరైనా మొ్ట్మిొదట్ చూసేది ఆ రచనలో రచయత ఏమ 

చె ుా డని  దాన్ననే అింులో రచయత తీసుకుని  వసిువేది అన్న మొదట్ 

గురిసిిారు. ఆ వసిువును రచయత సరిగా అవగాహన చేసుకునాి రా, ఆ 

వసిువు పట్ల తన వైఖరిన్న ప్రపదరిి ించారా, సమసా ను సమసా గా 

ఆవిషో రిించారా, పరిరో రిం వైప్ప పయన్నించారా. వీట్ట గురిించి ఆలోచిసిారు 

తరేా త చెపు దలుచుకుని  దాన్నన్న ఏ రపింలో, ఏ శిలు ింలో ఎింత 

ప్రపతిభావింతింగా చెాు లో పరిీల్చసిారు. ఇది సాహితా  అధా యన ప్రకమిం 

రచయతైనా మొదట్ వన్న గురిించి రాయాలో న్నర ణయించుకున్న ఏ రపింలో 
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రాయాలో తరేా త న్నర ణయించుకుింటాడు. ాఠకుడు అింత్య గుప్రరిం ముింు 

తరేా త నాడా! 

 సాహితాా ని్న  సాహితా ింగా చూడాల్చ అనే అభిప్రాయింలో సాహితాా ని్న  

సామాజిక వ్యసవిికతకు ప్రపతిఫలింగా చూడవుు అనే స్తచన వుింది. ఇది 

ప్రపకృతి విరుదధిం. ఈ అభిప్రాయిం ఎలా ప్పట్టిింది ఎింుకు ప్పట్టిింది? 1914 

కట్మిించి రామల్చింగారడి ికవితే  తతిే  విచారములో భావ చరిప్రతము దిశ 

చరిప్రతమును న్నతా  సింయోగములు అనే సిదాధ ింతిం చేసి ప్రపబింధ 

సాహితా ిం మీద విరుచుక పడినప్పు డు తెలుగు సాహితా  విమరి లో రిండు 

శిబిరాలు  ఏరు డిాయ ప్రపగతిీలవ్యులు అింతా కట్మిించివ్యదాన్నకి 

తమతమ వ్యదాలను జ్యడిించి సాహితా  విమరి లో వసిు దృషిని్న పెించగా 

సింప్రపదాయవ్యులు ప్రపగతిీలవ్యులు ాలకులు సాహితా ిం ప్రశామక 

కులాల సాహితా ిం కాు, అప్రగకుల సాహితా ిం, ప్పరురధపతా  సాహితా ిం 

వింట్ట విమరి లకు సమాధానిం చెప్పు క్కలేన్న న్నసు హాయ ్సితిిలోించి కేవలిం 

సాహితా వ్యదిం ప్పట్టిింది.  

  న్నెండు మనెంబ్బ నవా  నవనీత స్మానము పలక దారులగా  

  ఖెండల శస్తసత తులా ము జ్రనిు తా! విత్రపలయెందు 

న్నకక మ 

  రెెండును రాజులెందు విపరీతముగావ్వన ఎపుప డోపునో 

  పెండి శాెంతుడయుా  నవాలుడు శాపము 

త్రరమా రిెంపరన్ 

(మహాభార్తెం, ఆది పర్వ ెం – 100వ పదా ెం) 

ఈ పదా ింలో నని య కులమే సే భావ్యని్న  న్నర ణయసిుిందన్న చెాు రు. ఆ 

పదా ింలో బ్బదిధకి కులాన్నకి సింబింధిం లేు అని ది ఆధున్నకుల 

అభిప్రాయిం.  

 పైన జ్రిగిన వ్యడి వేడి చరచ లు. ఇలా సాహితా  ేజీలలో రావడిం 

అని ది చాలా హరిిించదగ ా విషయిం. ఇింకా చెాు లింటే ఇలాింట్ట 

వా్య సాలు ప్రపోతు హిసి్త స్తరా  దినపప్రతిక (అక్షరిం) వ్యరికి సాహితా ిం మీద 

వుిండే అభిమానాని్న  మనిం గురిిించవచుచ . ఇలాింట్ట వా్య సాలను ప్రపజ్లు 

చదవడింవలన వ్యరికి ఏది మించి ఏది చెడూ అన్న న్నర ణయించుకునే శకి ి

కూడా ఏరు డుతుింది అన్న నా ప్రపగాఢ విశేా సిం. ఇలాింట్ట సాహితా  చరచ లు 

జ్రగడిం వలన సాహితా ిం ఎకుో వ కాలిం న్నల్చచి వలుగుతుింది. అలాగే 
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సాహితా  ేజీలలో ఎపు ట్ట మన ప్రాచీన సాహితా ిం మన ఆధున్నక 

సాహితా మే కాకుిండా ప్రపపించ సాహితాా ల పరిచయిం కూడా అవుతుింది. 

పరిచయిం అన్న చెపు డిం తకోు వే అనుకుింటా ఒక రకింగా విషయ 

అవగాహన కూడా వసిుిందన్న చెపు వచుచ  ఆింగ ల రచయతల రచనలు 

తెలుసుక్కవచుచ  వ్యరి శైల్చ వ్యరి భావ్యలు కూడా తెలుసుక్కవచుచ . అలాగే 

హిిందీ, మరాఠీ సాహితాా ల గురిించి కూడా అవగాహన పెించుక్కవచుచ . అలా 

వచిచ న వా్య సాల గురిించి ఇప్పు డు చూదాు ిం. రామతీరధ గారు నడుసిుని  

దళిత విస్ూ ట్ిం అింటూ నామ్్వవ ధసాల్ (మరాఠీ దళితకవి) మరాఠీ 

సాహితా ిం బలమైన దళిత సే రిం ముింబాయలోన్న ధోల్్బాద్్లోన్న అరబ్ 

గల్చలలో పెరిగాడు బాలా ింలో తన చుటిూ వుని  లోకింలో చిని ాట్ట సమ ్గ లరుల, 

మాదక ప్రదవ్యా ల రవ్యణాదారులు డబ్బబ  క్కసిం హతా  చేసే సుారీ 

హింతకులు, దొింగలు, అప్పు ల్చచిచ  ఎకుో వ వడీలిు గుింజే వా్య ారులు, 

గుిండాలు, వేశా లు, విట్టలు వీరిందరితోనూ న్నిండి ఉిండేది. ఇలాింట్ట 

ప్రపవశింలో నామ్్వవ ధసాల్ (మరాఠీ దళితకవి) బాలా ిం సాగిింది. నామ్్వవ 

ధసాల్ ఇరవై మ్యడవ ఏట్ తన మొదట్ట కవిత సింప్పట్టన్న ‘గోల్చు ఠా’ 

వలువరిించాడు. సభా  సమాజ్ిం ఉల్చకోి పడే శైల్చలో ‘గోల్చు ఠా’ను నామ్్వవ 

ధసాల్ రచిించిన విధానిం తమ తెలుగు సాహితా ింలో అింతకు ముింవ 

వచిచ న దిగింబర కవితే ిం నమోదైన రీతికి దగరాగా తోసిుింది. 1773 నుిండి 

నామ్్వవ కవితే ిం ప్రకమిం తపు కుిండా ప్పసకిాలు వలువడుతూ వచాచ య. 

గోల్చు ఠా, ముసల్చ మ్యరుఖడిచే, ఎింత చువుకునిా వు నువుే , ఆట్, 

ప్రపియదరిి న్న, గుడి ిశతాబుిం, అింబేదో ర్ ఉదా మిం, నేనే సాిశే  హింతకుణిణ 

నీ వేలు పటి్టకున్న నడుసిుని  వింట్ట సింప్పటాలు వలువరిించారు. 

ప్రపసిుతిం మరాఠీ దినపప్రతిక సామాి లో వా్య సాలు ధారావ్యహికింగా వలుగు 

చూసిునిా య.  

 ఈయన ప్రపతిభను గురిిించి 1999లో సాహితా రింగ సేవలకు గాను 

‘పదమ ీ దే’ పిందారు. 2004లో కేింప్రద సాహితా  అకాడెమీ నుించి జీవన సాఫలా  

ప్పరసాో రిం పిందారు. దినపప్రతికలలో వచేచ  సాహితా  వా్య సాల దాే రా 

ప్రపపించ సాహితాా ని్న  కూడా తెలుసుక్కవచుచ  ఇలా మరికొని్న  వా్య సాలు 

రావడిం జ్రిగిింది. పి. రవీింప్రదన of makes and memories ీరికి చేసిన 

ఇింట్రే ా లో ఇిండియన English కవయప్రతి కమలాదా్ (1934–2004) 
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Englishలో వలలబ్బచిచ న అభిప్రాయాలు తెలుగులోకి డా॥ వవరాజు 

మహారాజు తెలుగు రాయడిం జ్రిగిింది. కళాకారులు మొదట్ తాము 

ప్రపజ్లమని ది మరువకూడు అని  ీరికి చేయడిం జ్రిగిింది. ఈ 

వా్య సింలో కమలాదా్ రమన్నజ్ిం గురిించి నాకు కొని్న  

అభిప్రాయాలునిా య మనకు పడమట్ట వశాల వ్యరికి ఆలోచనా విధానింలో 

చాలా త్యడా వుింది. అకో డ స్త్సీలిు ప్పరుషులను వే షిసిారు. ఎింుకింటే 

వ్యళ్లింతా లసిబ యను . నేను అబదధిం చెపు కూడు. ఈ వశింలో స్త్సీలిు 

మగవ్యళ్లను వే షిించరు. తమను కూడా వ్యళ్ు తో సమింగా చూడాలన్న 

మాప్రతమే క్కరుతారు. నేను నా భరనిు ప్రేమించాను. నా కొడుకులి్చ  

ప్రేమించాను. ఆ బింధాలోల  సౌకుమారా ిం న్నలుప్పకుింటేనే అిందిం... 

ఆనిందిం ఇింతెింుకు నేను లసిబ యన్గా మారదామన్న ఒక ప్రపయోగిం 

చేశాను. కాలేకపోయాను అింటే సమాజ్ింలో మనకు సింపదన్న ఏవి ఉని  

వ్యట్టన్న పకో న పెటిాల్చు ింవ. కుళ్ళల రాజ్కీయాలైనా భాిందపు  మతాలైనా, 

స్త్సీని్న బాన్నసను చేసే సామాజిక విధాలైనా మింులు ఎటు ్పైరీ డెట తరేా త 

ఎలాగైత్య విషపూరితమవుతాయో – విషపూరితమైన భావ్యల్చి , విధానాలి్చ  

కూడా మనిం సమాజ్ిం నుిండి తీసివేయాల్చ (ఆింగ లింలో పి. రవీింప్రదన) 

(తెలుగు – డా॥ వవరాజు మహారాజు) కమలాదా్ కవయప్రతి) చెపిు ింది.  

 పై వా్య సిం లాగానే రామతీరధ గారు అసాు ిం అక్షరిం ఇిందిరా గోసేా మ 

అనే ీరికిన రాయడిం జ్రిగిింది.  ఇిందిరా గోసేా మగారు మొట్మిొదట్ 

అధా లీఖా దసిావేజ్ (సగిం రాసిన ఆతమ కథ) ఈమె 1988 వలువరిించారు. 

తన భర ిమరణిించిన తరువ్యత డిప్రపెషన నుించి దూరమయేా ింుకు ఎలా 

న్నప్రద మాప్రతలు మింగుతూ రిండు సారుల ఎలా ఆతమ హతాా  ప్రపయతాి లు 

చేసిింది – వివరిసిుింది. ఇలా ఆతమ కథతో మొదలైన రచనా వా్య సింగిం 

తరువ్యత హిిందూ మతింలో వుని  ురాచారాలను వివరిసి్త అనేక 

ప్పసకిాలు కూడా రాసిింది. ‘గింగ నుించి ప్రబహమ ప్పప్రత దాకా రామాయణిం’ 

ేరిట్ తన రామాయణ అధా యనాని్న    వలువరిించిింది. అది విలువైన 

పరిీలక ప్రగింథమన్న విజుఞలు ప్రపశింసిించారు. దినపప్రతికలోల  ముఖా ింగా 

స్తరా  దినపప్రతికలో (సాహితా  ేజీ 2011 – అక్షరిం) వచేచ  సాహితా  వా్య సాల 

వలన సాహితాా న్నకి ఎింతో మేలు జ్రుగుతుింది. వ్యడి వేడి చరచ లు 
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జ్రుగుతాయ. ప్రపశి లు మొదలవుతాయ. ఈ ప్రపశి లే సాహితా ిం 

న్నలబడడాన్నకి ద్యహదపడతాయ.  

 పైన చెపిు న విషయాలు అని్న ింట్టన్న బట్ట ి చూసే ి సాహితాా న్నకి 

దినపప్రతికలు ఎింతో సేవ చేసిునిా య. ముఖా ింగా స్తరా  దినపప్రతిక 

అక్షరిం ేజీలో వచేచ  సాహితా  వా్య సాలు ఈ వా్య సాలు చదవడింవలన 

తెలుగు రచయతల, రచయప్రతుల రచనలే కాకుిండా ప్రపపించ సాహితాా ని్న  

కూడా తెలుసుక్కవచుచ . పూరిసిిాయలో కాకపోయనా ప్రపముఖ రచయతల 

గురిించి వ్యరి ప్పసకిముల గురిించి తెలుసుక్కవచుచ . ఇవే కాకుిండా ప్రపసిుత 

కాలిం వసిు, ప్పసకి వైవిధాా ల గురిించి తెలుసుక్కవచుచ . సాహితా  ేజీలలో 

ముఖా ింగా (అక్షరిం – 2011) ేజీలలో విమరి  వా్య సాలు ఎకుో వ రావడిం 

జ్రిగిింది. అింటే విమరి  సాహితాా ల గురిించి తెలుసుకునే అవకాశిం 

వుింది.  

 చెప్పు క్కవ్యల్చు న ముఖా  విషయిం కవితల గురిించి ముింు రోజు 

జ్రిగిన విషయిం కావచుచ  ఆ వ్యరింలో జ్రిగిన ముఖా  సింఘట్నలమీద 

గాన్న వనువింట్నే సాహితా ిం ప్పసకి రపింలో రావడిం చాలా కషిిం 

ఎింుకింటే ప్పసకి అచుచ  కావడాన్నకి కొింత సమయిం అవసరిం కాన్న 

సాహితా  ేజీలో మాప్రతిం దాదాప్పగా ఒక వ్యరింలో ఆ సింఘట్న మీద 

కవితలు రావడిం గమన్నించవచుచ  అింటే సాహితా ిం ఎింత తొిందరగా మీ 

చేతులలోకి రావడాన్నకి సాహితా  ేజీలు చాలా ద్యహదపడుతునాి య. ఈ 

విధింగా ఇలా ఒకట్ట ఏమట్ట తెలుగు సాహితా ింలో వుని ట్టవింట్ట దాదాప్ప 

అని్న  ప్రపప్రకియల గురిించి వా్య సాలు రాయడిం జ్రిగిింది, జ్రుగుతుని వి. ఈ 

విధింగా తెలుగు సాహితాా న్నకి స్తరా  దినపప్రతిక ఎనలేన్న సాహితా  సేవ 

చే్సిుిందన్న చెపు గలను.  

4.2. సూర్ా  దినపత్రిక సామాజిక సేవ: 

 ఈ వశింలోన్న పౌరులిందరికీ భావ వా కీకిరణ సేే చఛ  ఉిందన్న 

రాజాా ింగింలోన్న 19 (1) ఏ అధకరణ ప్రపకట్టసి్ింది. పప్రతికా సేే చఛ ను 

ప్రాథమక హకుో గా రాజాా ింగిం ేరో్క నక పోయనపు ట్టకీ భావ వా కీకిరణ 

సేే చఛ లోనే ఇది ఉిందనడింలో ఎలాింట్ట సింవహిం లేు ప్రపజాసేా మా  

వశాలని్న ింట్టలోనూ పప్రతికా సేే చఛ  పరిరక్షిించబడుతోింది. వ్యర ిపప్రతికలు 

కేవలిం వ్యరిా పప్రతికలుగానే కాకుిండా అభిప్రాయాలను, సిదాధ ింతాలను, 

వ్యా ఖా లను కూడా ప్రపచురిసిాయని వి సుసు షిిం.  ప్రపభ్యతే ిం తదితర 
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ాలనా సింసలి తపు ప్పు లను లోట్టాట్లను వలుగులోకి తీసుకొన్న రావడిం 

దాే రా ప్రపజ్లకు ప్రపయోజ్నిం చేకూరుసిునిా య. అింుకే పప్రతికలి్చ  

(మీడియా) ఫోర్ ి ఎసేటి్గా అభివరి ణసిునిా రు. “ప్రపతికూలమైన పప్రతికలన్న 

కూడా ప్రపభ్యతే ిం ఒప్పు క్కవడిం అని ది ఆ వశ పరిసితిులకు న్నదరి నిం 

అన్న J. డగ ా్  అనాి రు.  పప్రతికలకు కూడా కొని్న  సిదాధ ింతాల విలువలను 

న్నర్చ ుశిించారు. ఇవి జ్రి ల్చజాని్న  కాాడుతుింటాయ. పై చెపిు న 

విలువలని్న ింట్టనీ తన పప్రతికలో ఇముడుచ కుని ది స్తరా  పప్రతిక.  

నూకారప్ప స్తరా  ప్రపకాశరావు 21 అకి్కబరు 2007న ప్రారింభిించడిం జ్రిగిింది. 

ఆ రోజునుించి ఈ రోజు వరకు న్నరింతరిం ప్రపజ్ల క్కసిం పన్నచేసిన, 

పన్నచేసిుని  పప్రతిక స్తరా  దినపప్రతిక.  స్తరా  దినపప్రతిక ప్రారింభిించడాన్నకి 

ఒక ముఖా  కారణిం బి.సి కులాల యొకో  గొింతుకను పెించడమే దాన్న 

ముఖా  ఉవుశింగా ప్రారింభ సమావేశింలో నూకారప్ప స్తరా  ప్రపకాశరావు 

ప్రపకట్టించడిం జ్రిగిింది. దాన్న దిశగా స్తరా  దినపప్రతిక అడుగులు వేసి్త 

పయన్నసి్తనే వుింది.  

 ఎకో డ అనాా యిం జ్రిగినా స్తరా  దినపప్రతిక దాన్నన్న పసిగట్ట ిపప్రతికలో 

ప్రపచురిసి్త వుింది. రాజ్కీయ విషయాలు గురిించి ప్రపచురిసిుింది కాన్న వ్యట్టతో 

ాట్ట, ప్రపపించ వ్యరలిను కూడా ప్రపచురిసిుింది.  అలాగే ప్రకీడా వ్యరలిు కూడా 

ప్రపచురిసిుింది. అలాగే సిన్నమా విషయాలు, పిలలలకు సింబింధించిన 

విషయాలు, వా్య ార సింబింధత విషయాలు అలాగే ప్రపతి స్మవ్యరిం 

సాహితా  (అక్షరిం) అనుబింధాని్న  ప్రపచురిసిుింది. అలానే సాహితాా ని్న  

న్నలబట్డిింలో స్తరా  పప్రతిక తనవింతు కృషి చేసిుింది. స్తరా  పప్రతిక 

అలాగే మగతా వ్యరాలనిీ  రాజ్కీయ సింాదకీయాలు వలువరిసిుింది. అలా 

చూసుకుింటే స్తరా  దినపప్రతిక ప్రపపించాని్న  అర చేతిలో చూే మర్కక 

రపింగా చెప్పు క్కవచుచ .  

 ఇలా స్తరా  దినపప్రతిక చాలా విధాలుగా సామాజిక సేవ చేసిుింది. 

అని్న ింట్టకింటే ముఖా ింగా సాహితా ిం దాే రా సామాజిక సేవ చేసిుింది.   

*** 
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5. ముగెంపు 

 పప్రతికల ప్రపధాన కరవిా ిం వ్యర ి ప్రపసారిం దాే రా సమకాలీన సమాజ్ 

చిప్రతీకరణ. ఆధున్నక సాహితా ిం కూడా ఇించుమించు పై లక్షా ింతోనే 

ముింుకు నడుసిుింది.  వ్యసవి్యలకు ప్రాధానా తను ఇచేచ  పప్రతికలు, 

కలు నల మాధా మింగా వ్యసవిికతను ఎతి ిచూే సాహితా ిం, కల్చసి చేసే 

జ్యడు గుప్రరాల సవ్యరీ ఉభయతారకమైన అభివృదిధకి బాట్లు వేసిుింది.  ఈ 

అభివృవధ ాఠకుడి సాహితా  భార ్జాఞన సింపదలను ఉని తీకరిసిుింది.  

అవ విధింగా వ్యర ి పప్రతికలు ముఖా ింగా స్తరా  లాింట్ట దినపప్రతికలు 

ప్రపపించ సాహితాా లను కూడా తెలుగు వ్యరికి పరిచయిం 

చేయదలచుకునాి య.  ఆ వైప్పగా కృషి చేసిునిా య. అలా పప్రతికలు 

ప్రపపించ సాహితాా ని్న  పరిచయిం చేయడింవలల అకో డ రచయతల శైల్చ 

వ్యరి దృషిలిో సమాజ్ిం ఏమట్ట?  అకో డ సమకాలీన పరిసితిులు, వ్యరి రచన 

శైల్చ తెలుగు ాఠకులకు పూరిగిా అరిిం కాకపోయనా ఎింతో కొింత 

అవగతమవడాన్నకి ఆసాో రిం ఉింది.  ఇలా సాహితాా ని్న  ప్రపజ్ల వదుకు 

తీసుకొన్న పోవడాన్నకి పప్రతికలు న్నరింతరిం వ్యట్ట కృషి అవి చేసిునిా య.   

 మొదట్ అధాా యింలో స్తరా  దినపప్రతిక పరిచయిం దాన్న చరిప్రత 

చె ుా ను.  ఇింకా సమకాలీన తెలుగు పప్రతికలు సాహితా  ప్పట్లు నేపథా ిం 

చెపు డిం దాన్నతో ాట్ట స్తరా  దినపప్రతిక లక్ష్యా లు, ఆశయాల గురిించి 

చెబ్బతూనే వ్యట్ట వివరణలు కూడా ఇచాచ ను.   

 రిండవ అధాా యింలో స్తరా  దినపప్రతికలో (2011) వచిచ న కవితే  

విశే లషణ చేశాను.  దాదాప్పగా అని్న  రకాల కవితాే లకు పప్రతిక వేదికగా 

న్నల్చచిింది.  ముఖా ింగా అనుభూతివ్యద కవితే ిం ఎకుో వగా 

ప్రపచురితమైిందన్న నా పరిశోధనలో త్యల్చింది.   ఇింకా భావ కవితే ిం, 

అభా్య దయ కవితే ిం, విపలవ కవితే ిం, ఉదా మ కవితే ిం, స్త్సీవి్యద కవితే ిం, 

దళితవ్యద కవితే ిం, ప్రపపించీకరణ కవితే ిం కూడా ఉనిా య.   

 మ్యడవ అధాా యింలో స్తరా  దినపప్రతిక (2011)లో వచిచ న సాహితి 

వా్య సాల గురిించి వివరిించాను. అనేక మింది రచయతలు వ్యరి శైల్చ 

గురిించి వ్యరి ఏ ఏ సాహితాా ల గురిించి ఎకుో వగా వా్య సాలు రాసిునిా రు, 
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వ్యరియొకో  దృకు థిం ఏమట్ట, ఏ వ్యదాలను ఎకుో వగా చెప్పు తునాి రు 

ఇింకా స్త్సీవి్యద వా్య సాలు ఇింకా పర భాషలలో వచిచ న సాహితాా ని్న  

అనువ్యద సాహితాా ని్న  గురిించి కూడా వచిచ న సమీక్షలను విశే లషిించాను. 

ఈ ప్రకమింలో ఒక దినపప్రతిక సాహితా  రింగాన్నకి చేయగల సేవను అరిిం 

చేసుకొనే అవకాశిం కల్చగిింది.  ప్రాచీన, ఆధున్నక సాహితా , భార రింగాలలో 

న్నరణతులైన వా్య స కరలిను విశే లషణలని్న ింట్టనీ ప్రక్కడీకరిసే ి సమకాలీన 

విమరి  సే భావ్యని్న , గతిన్న అరిిం చేసుకునే వీలు కలుగుతుింది. వా్య స 

కరలిిందర తమ తమ రింగాలలో అనుభవజుఞలు కావడిం వలన ఈ 

విమరి  వా్య సాలకు సాధకారిత సహజ్ింగానే అబిబ ింది. మొతిిం మీద ఈ 

అధాా యింలో సమకాలీన తెలుగు సాహితా ింలోన్న వివిధ ప్రపప్రకియల 

పరిణామ, వికాసాలను విభిని  దృషి ి క్కణాలలో విశే లషిించిన వా్య స కరలి 

దృకు థాలను పరిీల్చించాను.   

 నాలవా అధాా యింలో స్తరా  దినపప్రతికలో సాహితా  అనుబింధిం 

(అక్షరిం) ీ్రికిన ప్రపచురిించిన వా్య సాల గురిించిన చరచ  కన్నపిసిుింది. ఈ 

వా్య సాలు సాహితా  అభివృదిధకే కాక సామాజిక అభివృదిధకి ఎింతగాన్న 

తోడు డుతునాి య.  సింప్రపదాయ సాహితా  లక్ష్యా లు, ఆనిందిం 

ఉపవశాలైత్య, ఆధున్నక సాహితా ిం ఈ రిండిింట్టతో ాట్ట సామాజిక 

ప్రపయోజ్నాని్న  కూడ లక్షిా సిుింది. ఈ సామాజిక ప్రపయోజ్నిం ఒకో  సాింఘిక 

పరిసితిులోలనే కాు కుట్టింబ జీవనిం, వా కిుల మధా  సింబింధాలు, 

మనసతేి  విశే లషణల నేపథా ింలో కన్నపిసిుింది.  పప్రతికగా సమాజ్ింలోన్న 

మించి, చెడులను చూపిించే స్తరా  దినపప్రతిక సాహితా  ప్పట్ అక్షరిం 

దాే రా ఆ మించి, చెడుల మ్యలాలను విశే లషిించి ఉని త మానవ విలువల 

వైప్ప ాఠకులను ఆకరిిించేలా కృషి చేసి్ింది.  ‘వ్యరిా సాహితా ిం’ అని  

ప్రపత్యా క క్కణింలో దిన పప్రతికలోల న్న సాహితా  ేజీలను విశే లషిించి అధా యనిం 

చేయవలసిన అవసరాలను స్తరా  దినపప్రతిక సాహితా  ేజీ గురిు చేసిుింది. 

తెలుగు భాషకే ఆదరణ తగుాతుని  నేట్ట కాలింలో సాహితా  వ్యా పికిి 

ప్రపచారాన్నకి ప్రపసార మాధా మాల అవసరిం ఎింతో ఉింది.  స్తరా  దినపప్రతిక 

ఈ క్కణింలో ఎింతో సేవ చేసి్ిందనే చెాు ల్చ.  

 

*** 
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6. అనుబెంధెం – 1 

 ప్రపముఖ సాహితీవేత ివవరాజు మహారాజుగారితో పరిశోధకుడు 

బి.వి.ఎ్. గౌతమ జ్రిపిన ఇింట్రే ా : 

1. భాష సాహితాా ల వికాసాన్నకి పత్రికలు ముఖా ెంగా దిన పత్రికలు 

ఏ మేర్కు దోహదెం  చేసతనిా యి అెంటారు? 

జ్: భార సాహితా  వికాసాల కనిా  రాజ్కీయాలకు ఎకుో వ ప్రాధానా త 

ఇసిునిా య.  సామాజిక  అింశాలు మీద దృషి ి కేింప్రదీకరిసిునిా య.  

చివరికి భార సాహితాా ల మీద కృషి చేసిునిా య.  ఆ ప్రపయతి ింలో 

భాగింగానే ఈ సాహితా  ేజీల ప్రపచురణ జ్రుగుతుింది.  

2. ఏ ఏ పత్రికలోల  మీ వాా సాలు ఎకుక వగా త్రపచురితమయాా యి? 

అవ్వతునిా యి? 

జ్: సాహితా  పప్రతికలు అని్న ట్టలో సమానింగా అచచ వుతునాి య. అని్న  

దిన, వ్యర, మాస పప్రతికలోల   సమానింగానే ప్రపచురితమవుతునాి య.  

3. అక్షర్ెం పేరుతో సూరా్  దినపత్రిక త్రపచురిసతని  సాహితా  

పత్రికపై మీ అభిత్రాయెం? 

జ్: ప్రపత్యా కమైన అభిప్రాయిం ఏమీలేు మగతా సాహితా  పప్రతికలు 

న్నరే హిించిన విధింగానే వీరు  న్నరే హిసిునిా రు. అని్న  వ్యదాలకు అకో డ 

్సిానిం లభిసిుింది. కవితా ప్రపప్రకియలకు, వా్య సాలకు  అకో డ చోట్ట వుింది.  

4. సూరా్  దినపత్రికలో త్రపచురితమైన మీ వాా సాలలో ఎకుక వగా 

ఇతర్ భాష్ట సాహితాా లకు  చెెందిన ర్చయితలు కవ్వలను గురిెంచే 

స్మీక్షిెంచరు? ఎెందుచేత? 

జ్: తెలుగు రచయతల గురిించి తెలుగు ప్పసకిాలు గురిించి రాసేవ్యరు 

చాలా మింది వునాి రు.  వ్యరి అిందరికింటే భిని ింగా నా రచనలు 

వుిండాలన్న తెలుగు ాఠకులకు అిందరి రచనలు  పరిచయిం 

చేయాలన్న కూడా.   

5. అక్షర్ెం పేజీలోన్న ఇతర్ సాహిీవేతతల వాా సాలను 

చూసతెంటారా? ఎవరెవరి వాా సాలు  ఆకరిెించయి? కార్ణాలు 

వివరిసాత రా? 
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జ్: అని్న  పప్రతికలు చువుతూ వుింటాను. నచచ డిం నచచ కపోవడిం 

అింటూ ఏమీలేు అని్న ట్టతో  ా ట్ట  స్తరా  పప్రతికను కూడా 

చువుతుింటాను.  

6. సూరా్  దినపత్రికలో సాహితా  వాా సాెంగాన్ని , మరికొెంత 

అభివృదిధ పర్చడాన్నకి మీరు  ఏమైనా స్లహాలు, సూచనలు 

ఇసాత రా? 

జ్: స్తరా  పప్రతిక సింాదక వరిాం అడిగిత్య చెపు డాన్నకి సిదధింగానే 

వునిా ను.  

7. విజాఞ నశాస్తస్త ఆచరాు లుగా పన్నచేసన మీకు తెలుగు 

సాహితా ెంపై ఆస్కి త ఎలా ఏర్ప డిెంది? 

జ్: చిని తనిం నుిండే సాహితా ింపై మకోు వ ఎకుో వ. ఉాధాా యులు 

ఇచిచ న ప్రపోతాు హిం కొింత. ‘తెలుగు తోట్’ ల్చఖిత గోడ పప్రతిక 

సింాదకతే  బాధా తలు చిని తనింలో మాబడిలో నాకే 

అపు జెపు ట్ిం జ్రిగిింది.  అపు ట్టనుించి ఇింకాస ి సాహితా ిం మీద 

ప్రేమ పెరిగిింది. ఆ తరేా త కాలేజీకి వచిచ న తరేా త మాసిారులు మీ 

కలింలో బలిం మాకు కనబడుతుింది. దాన్నన్న పెించుక్క అన్న చెపు డిం 

జ్రిగిింది. అింువలల నలభై ఐు ఏళ్ు లో యాభై ఎన్నమది ప్పసకిాలు 

మారో టోల కి వచాచ య.  

8. ఎకుక వగా అనువాదెం మీదే త్రశదద పెట్ిడాన్నకి రల కార్ణెం 

ఏమిట్ట? 

జ్: ఇతర భార రచయతల గురిించి ప్రపజ్లకు తెల్చయు. ముఖా ింగా 

మన తెలుగు ప్రపజ్లకు వ్యరి  గురిించి చదవలేరు కనుక నా ాఠకులకు 

కొత ివిషయాలు చెాు లని  ఆకాింక్ష నాలో  వుిండడిం వలల అనువ్యదిం 

వైప్ప మళ్లడిం జ్రిగిింది. నలభై ఏళ్ళు గా ఆ కృషి జ్రిగిింది.  

9. మీకు ఎన్ని  భాషలు తెలుస? 

జ్: నాలుగు భాషలు.  

10. మీరు అనువాదెం వచనెంలో చేశారా? కవితవ ెంలో చేశారా? ఏ 

త్రపత్రకియపై ఎకుక వ చేశారు? 

జ్: అనువ్యదిం దాదాప్ప ఎనభై శాతిం కవితే ింపై చేశాను. ఇరవై శాతిం 

వచనింపై చేశాను.  
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11. ఏ అనువాద త్రపత్రకియ ఎకుక వ కషమిన్నప్తెంచిెంది? 

జ్: కవితే మే కషమిైన ప్రపప్రకియ. అనువ్యదింలో ఎింుకింటే సేే చఛ  

తకుో వ కనుక.  

*** 
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7. అనుబెంధెం – 2 

సూరా్  దినపత్రికలో జ్నవరి 2011 నుెండి డిసెెంబరు 2011 వర్కు 

అక్షర్ెంలో వలువడిన సాహితా  వాా సాలు: 

1. ఆదికవి సాహితా కీయిం  డా॥ దారల వింకటేశే ర 

రావు 

3rd జ్నవరి 2011 

2. కాకాన్న చప్రకాణి రిండు కథా 

సింకలనాలు ఒక సమీక్ష బై 

పరమాతుమ న్న 

పి.య్. నారాయణ 3rd జ్నవరి 2011 

3. జ్న గణమన – కొన్ని  

సింగతులు... 

మదాు ల్చ సతా నారాయణ 

శరమ   

3rd జ్నవరి 2011 

4. అలరిించిన అలనాట్ట నాట్కిం  అకిో రాజు రమాపతిరావు  10th జ్నవరి 2011 

5. సింప్రకాింతి భారతింలో 

గింగిరుుల పరే ిం  

ఎ్.ఆర్. భలలిం  10th జ్నవరి 2011 

6. సాహితా ింగానే చూడడిం 

సాధా మా? 

రాచాళ్ిం 

చింప్రదశేఖరరడి ి 

17th జ్నవరి 2011 

7. తెలుగువ్యరి ఉతరి 

సిింహదేా రిం మనిం మనిం 

బరింప్పరిం  

రామతీరధ 17th జ్నవరి 2011 

8. న్నలువతిు భారతీయత డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

17th జ్నవరి 2011 

9. హిిందీ ప్రపగతివ్యద కవితే ిం  డా॥ జి.వి. రతాి కర్  24th జ్నవరి 2011 

10. జానపద ాట్ల రారాజు  డా॥ పి.సి. సాయబాబ్బ  24th జ్నవరి 2011 

11. మించి మాట్ల ములల ్ దే పతిూరి 

వింకటేశే రరావు  

24th జ్నవరి 2011 

12. కదిల్చించే కథలు  ఆచారా  రామా 

చింప్రదమౌళి  

31st జ్నవరి 2011 

13. కాలుతుని  పూలతోట్ సజీవ 

ాప్రతల సింఘరణి  

పి. ్గోలరీ  7th ఫప్రబవరి 2011 

14. టాగూర్ ‘పోసిాఫీసు’ మన్నషికి 

ఉతరిిం 

రామతీరధ 7th ఫప్రబవరి 2011 

15. సామాజిక విపలవ దారి న్నకుడు  డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

14th ఫప్రబవరి 

2011 

16. వసిు వైవిధా  భరితిం నేట్ట 

కథాన్నక  

డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ 10th ఫప్రబవరి 

2011 

17. చిని  కథను చెింగు చెింగున 

పరుెతిిించిన ్ దాే ద 

డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ 21st ఫప్రబవరి 

2011 

18. సాింసో ృతిక సమతూకిం 

అవసరిం 

రామతీరధ 21st ఫప్రబవరి 

2011 

19. సాహితా ింలో సవా సాచి  ఆచారా  చింు 

సుబాబ రావు  

21st ఫప్రబవరి 

2011 
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20. జాతీయ కవి బోయ భీమని   డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

28th ఫప్రబవరి 

2011 

21. జ్రి ల్చసిుగా ముళ్ు ‘ాడి’ డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ 28th ఫప్రబవరి 

2011 

22. అభియోగిం – సమధానిం  ఎన. ఎ్. హరినాథ్ 28th ఫప్రబవరి 

2011 

23. అసితిే ిం క్కసిం ఆగన్న 

ధకోా రిం  

డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల  21st  మారిచ  2011 

24. లకా్ష  సాధనకు లక్ష్యా లు 

తెల్చయాల్చ! 

డా॥ వేదగిరి రాింబాబ్బ  21st  మారిచ  2011 

25. సీమకథకు చిరునామా  పి. ్గోలరీ  7th మారిచ  2011 

26. మరుగున పడ ిమహాకవి   డా॥ వవరాజు మహారాజు  7th మారిచ  2011 

27. అరబ్ విపలవ్యల అక్షర 

నేపథా ిం  

రామతీరధ 28th మారిచ  2011 

28. అసితిే  ఉదా మాలోల  కుల 

సాహితా ిం  

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

4th ఏప్రపిల్ 2011 

29. ఇదురు ప్పరుషుల జెిండర్ 

జెిండా 

డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల  4th ఏప్రపిల్ 2011 

30. ఈ పవళ్ు  కవితే ిం 

పటి్టకుని వమట్ట? 

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

11th ఏప్రపిల్ 2011 

31. మానవతా మధుశాల  డా॥ వవరాజు మహారాజు  4th ఏప్రపిల్ 2011 

32. వైయుకికిింలోనే సమ్యహిం  రామా చింప్రదమౌళి  11th ఏప్రపిల్ 2011 

33. ఒక వించిత గ్లతిక – వరధన్న  మిందవరప్ప హైమావతి  18th ఏప్రపిల్ 2011 

34. ్ దేలింక అింతరుా దాధ న్నకి అక్షర 

రపిం శోభా శకి ి‘గొరిలాల ’ 

రామతీరధ 18th ఏప్రపిల్ 2011 

35. వా కి ికాు, మహాుా త శకి ి చెనుి  పెదిురాజు  25th ఏప్రపిల్ 2011 

36. బాబా జీవితమే సింవశిం  భగ్లరథ 25th ఏప్రపిల్ 2011 

37. దైవ సే రప్పడు ప్రేమ, శాింతి, 

సతా ిం, ధరమ ిం, అహిింస 

వనిం జాే లా 

నరసిింహారావు  

25th ఏప్రపిల్ 2011 

38. కృషణ పక్షింలో స్త్సీ ివలుగు 

పక్షిం  

డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల 2nd మే 2011 

39. జ్గడిం నవల నా ఆతమ కథ! డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు  

2nd మే 2011 

40. కథకు జేజేల రామా చింప్రదమౌళి 9th  మే 2011 

41. గజ్ల్ మొగల్ బహదూర్ ర రామతీరధ 9th  మే 2011 

42. మహిళా చైతనా మా, మారిమ క 

శిలు మా? 

 16th  మే 2011 

43. అమమ ప్పరిం ాట్ల ఊట్ బిండి రజ్నీకుమార్ 11th  మే 2011 

44. తెలుగు కథ దళిత మహిళా 

వ్యదిం  

జూాక సుభప్రద 23rd  మే 2011 
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45. సాహితా  సతాా ప్రగహాల 

మేళ్విింప్ప  

డా॥ వవరాజు మహారాజు  23rd  మే 2011 

46. మాిండల్చక రచనల 

అముమ లపది అసితేి  సు ృహ 

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

30th మే 2011 

47. తెలింగాణ తతిే కవి కుమమ రి 

సిదధపు  

వ్యసరవేణి పరశురాిం  30th మే 2011 

48. సాహితా  విమరి కుడుగా 

గురజాడ 

ఆరేి యార్  30th మే 2011 

49. కాలిం నదికి నవలా వింతెన 

‘గోరా’కు వింవళ్ళు  

డా॥ వేింపల్చల గింగాధర్  6th జూన 2011 

50. తొల్చ తరిం కథారచయప్రతులు  కిందాల శోభారాణి  6th జూన 2011 

51. ్ దీే దే పై వివ్యదాలు వా కిగితమా? డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

13th జూన 2011 

52. నలలజాతుల నాగరిక సే రిం  రామతీరధ 13th జూన 2011 

53. అసు ృశా త గ్లత చెరిే 

తతిే శాస్త్సిిం క్కసిం  

జ్యధీర్ తిరుమల రావు, 

కె.పి. అశోట కుమార్, ఎ.కె. 

ప్రపభాకర్  

20th జూన 2011 

54. తొల్చ తరిం కథారచయప్రతులు  కిందాల శోభారాణి  20th జూన 2011 

55. తెలుగు కథపై వలుగు 

సింతకిం  

డా॥ వేింపల్చల గింగాధర్  20th జూన 2011 

56. దళిత, కులీన దృకు థాలు 

పైట్ ఒకో టే  

ఆచారా  ప్పల్చకొిండ 

సుబాబ చారి  

4th జూలై 2011 

57. మానవతావ్యది శరత్  డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల  11th జూలై 2011 

58.  ప్రగ్లసు విశే కవుల సమేమ ళ్నింలో 

తెలుగు గళాలు 

పెరుగు రామకృషణ  11th జూలై 2011 

59. ఆధున్నక యుగ మహాకావా ిం 

కనాా శులో ిం  

మణిమేఖల 18th జూలై 2011 

60. సాహితా  పరిశోధనలు  డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

18th జూలై 2011 

61. విశిషతిల ఆరోవర ణిం  ఎలనాగ 21st నవింబరు 

2011 

62. పదమ్యడు రుచులు  రామా చింప్రదమౌళి  21st నవింబరు 

2011 

63. దళిత కవితోవే గ ప్రపవ్యహిం  డా॥ జి.కె.డి. ప్రపసాద్  21st నవింబరు 

2011 

64. న్నలువతిు తెలుగు సింతకిం  కూన్నరడి ి్ దేన్నవ్యసు  25th జూలై 2011 

65. అరసిం – ్ దే ్ దే – కొ.కు  చాస్ 25th జూలై 2011 

66. నడుసిుని  దళిత విస్ూ ట్ిం  రామతీరధ 1st ఆగసిు 2011 

67. తొల్చతరిం కథా రచయప్రతులు  కిందాల శోభారాణి  1st ఆగసిు 2011 

68. ్ దేకాకుళ్ప్ప సౌరు గౌరునాయుడి 

కథలు  

రామతీరధ 8th ఆగసిు 2011 
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69. సాహితా ిం–అభిరుచి 

వా్య ారిం! 

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

8th ఆగసిు 2011 

70. తెలుగు కథలోల  అసితిే  నాదిం  నిండూరి రాజ్గోాల్  15th ఆగసిు 2011 

71. కథను ్జాఞ నపీఠమెకోి ించిన 

జ్యకాింతన 

రామా చింప్రదమౌళి  8th ఆగసిు 2011 

72. శతాబాు ల దళితగాయిం 

ఎిండూల రి సుధాకర్ గోసింగి 

కావా ిం  

ఆచారా  ప్పల్చకొిండ 

సుబాబ చారి  

22nd ఆగసిు 2011 

73. వచన వైభవ శిఖరిం 

తొల్చనాళ్ు  ఆరుప్రద  

రామతీరధ 29th ఆగసిు 2011 

74. మారుతుని  విమరి  

కొలమానాలు  

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

29th ఆగసిు 2011 

75. తెలుగుకు ఏమైింది? వింకట్ రామయా  గింా  5th సెపెిింబర్ 

2011 

76. అతాా ధున్నక కవితే ిం  ఆచారా  రామా 

చింప్రదమౌళి  

5th సెపెిింబర్ 

2011 

77. మనసిింప్రతల మీటే మాధురీ 

కవి  

ఆచారా  ప్పల్చకొిండ 

సుబాబ చారి  

12th సెపెిింబర్ 

2011 

78. సింకెళ్ళు  కాకూడన్న సాహితా  

న్నయమాలు  

డా॥ దారల 

వింకటేశే రరావు 

12th సెపెిింబర్ 

2011 

79. తొల్చతరిం భారతీయాింగ ల కవి  రామతీరధ 19th సెపెిింబర్ 

2011 

80. ప్రపపించీకరణ సాహితా  

దృకు థిం 

వింకట్ రామయా  గింా  19th సెపెిింబర్ 

2011 

81. జాషువ్య దళిత కవ్య? ఆచారా  ప్పల్చకొిండ 

సుబాబ చారి  

26th సెపెిింబర్ 

2011 

82. కనాా శులో ింపై ాశాచ తా  

ప్రపభావిం  

జ్గదాధ ప్రతి 3rd అకి్కబర్ 2011 

83. మ్యడు తరాల ‘సీమ’ కథా 

సాహితా ిం 

డా॥ వేింపల్చల గింగాధర్  3rd అకి్కబర్ 2011 

84. పెరట్ట వృక్ష్యన్నకి సాహితా  

న్నబల్  

రామతీరధ 10th  అకి్కబర్ 

2011 

85. తలచుక్కడాన్నకైనా మగలన్న 

తాిండా  

జ్రుప్పల రమేశ్  10th  అకి్కబర్ 

2011 

86. విశే నరున్నకి వినప్రమాింజ్ల్చ  డా॥ ఎిం.బి.డి. శాా మల 10th  అకి్కబర్ 

2011 

87. చికిో పోతుని  కథావరణిం  నిండూరి రాజ్గోాల్  17th  అకి్కబర్ 

2011 

88. తెలుగు భాషకు మణిదీపిం  డా॥ కతి ిపదామ రావు 17th  అకి్కబర్ 

2011 

89. ముసిలింవ్యద సు షరిపిం పెనాి  శివరామకృషణ 24th  అకి్కబర్ 
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రహల్  2011 

90. భారతీయాింగ ల నవల ‘దైవ్యలు 

ాచికలాడిన వేళ్’ 

రామతీరధ 24th  అకి్కబర్ 

2011 

91. తెలుగు ఆఫ్ ది వ్ ిఅింటే? డా॥ ్ దేన్నవ్య్ అింకే 31st  అకి్కబర్ 

2011 

92. తెలుగు సాహితా ిం గిరిజ్న స్త్సీ ి

సేే చాఛ నేే షణ 

జ్రుప్పల రమేశ్  31st  అకి్కబర్ 

2011 

93. ముకిాయింప్ప ‘ముగిింప్ప’ ఒక 

దీపసిింభిం 

పెనాి  శివరామకృషణ 7th నవింబరు 

2011 

94. హైదరాబాద్ సింసిాన 

విదూషకుడు హాసా్ కిుల 

వనమాల్చ  

డా॥ వవరాజు మహారాజు  7th నవింబరు 

2011 

95. జ్నహృదయతింప్రతులు 

మీట్టన హజారికా  

డా॥ పెింట్ాట్ట 

ప్పలాల రావు 

  14th నవింబరు 

2011 

96. ఆలుపెరుగన్న పోరాట్ గాథ జ్రుప్పల రమేశ్  14th నవింబరు 

2011 

97. కవితే  మణి పదమ ిం ఐరోిం 

షరిమ ల  

రామతీరధ 28th నవింబరు 

2011 

98. అనువ్యదిం కొతగిా ప్పట్టిిందా  సేా తిీ దాే ద  28th నవింబరు 

2011 

99. కాలాన్ని  కవితీే కరిించిన 

శేషేింప్రద 

డా॥ వన్నగళ్ు  రాింబాబ్బ  28th నవింబరు 

2011 

100. అసాు ిం అక్షరిం ఇిందిరా 

గోసేా మ  

రామతీరధ 5th డిసెింబరు 

2011 

101. ‘అట్చన్న కాించి’న వమట్ట డా॥ అింకే ్ దేన్నవ్య్  5th డిసెింబరు 

2011 

102. కళాకారులు మొదట్ తాము 

ప్రపజ్లమని ది మరవకూడు  

డా॥ వవరాజు మహారాజు  5th డిసెింబరు 

2011 

103. ఒక సాహితా  పోషకుడు ఒక 

సాహితా  శాల 

డా॥ అింకే ్ దేన్నవ్యసు  19th డిసెింబరు 

2011 

104. సేతు ాిండవప్పరింలో 

మన్నవైచిప్రతి 

రామతీరధ 19th డిసెింబరు 

2011 

105. కథల వ్యకిటోల  శేష ప్రపశి లు  నిండూరి రాజ్గోాల్  26th డిసెింబరు 

2011 

106. ఘన ‘ఘరానా’ కృతి  అమమ ింగి వేణుగోాల్  19th డిసెింబరు 

2011 

*** 
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హైదరాబాు: తెలుగు అకాడమీ.  

2. గోవిిందరాజు చప్రకధర్ (సింాదకులు).  2005.  తెలుగు పత్రికలు 

ఆధున్నక ధోర్ణులు.  హైదరాబాు: జ్రి ల్చజ్ిం కళాశాల.  

3. చిరింజీవి, జ్యగు. 2013. తెలుగు దినపత్రికలోల న్న సాహితా పుట్లు: 

చర్చ నీయాెంశాలు.  హైదరాబాు విశే విదాా లయిం. తెలుగు శాఖకు 

సమరిు ించిన ఎిం.ఫల్. పరిశోధన వా్య సిం.  

4. చెని కేశవరడి,ి జి. 2015. ఆధున్నకాెంత్రధ గేయకవితవ ెం. 

హైదరాబాు: జ్యమప్రత సాహితా   సాింసో ృతిక వేదిక.  

5. నారాయణరావు, వలేచ రు.  2008.  తెలుగులో కవితా విపలవాల 

స్వ రూపెం. అమెరికా: తానా  ప్రపచురణలు.  

6. నారాయణరడి,ి సి.  2011.  ఆధున్నకాెంత్రధ గేయకవితవ ము – 

స్ెంత్రపదాయములు:  త్రపయోరములు. హైదరాబాు: విశాలాింప్రధ 

పబిలషిింగ హౌ్.  

7. న్నతాా నిందరావు, వలుదిండ.  2013.  విశవ విదాా లయాలోల  తెలుగు 

పరిశోధన.  హైదరాబాు: ్ దేమతి వి. గ్లతారాణి పబిలషర్ు .  

8. పవన కుమార్, పమమ .  1998.  తెలుగు దినపత్రికలలో వారాత ర్చన: 

విశ్లష్టభివా కి త.  హైదరాబాు విశే విదాా లయిం, తెలుగు శాఖకు 

సమరిు ించిన ఎిం.ఫల్. పరిశోధన వా్య సిం.  

9. యాదగిరి, కె (సింాదకులు).  2012.  తెలుగులో కవితోవ దా మాలు. 

హైదరాబాు: తెలుగు  అకాడమీ.  

10. రాజ్గోాల రావు, సి.వి.  2004.  ఆెంత్రధ పత్రిక. హైదరాబాు: ఆింప్రధ 

ప్రపవశ్ ప్రపె్ అకాడమీ.  

11.  రామమోహనరాయ, కడియాల.  2003.  20వ శతాబిద తెలుగు 

కవితవ ెం. హైదరాబాు:  పట్ట ి్ దేరాములు తెలుగు విశే విదాా లయిం.  

12.  రామారావు, ఎసేీ .  2009.  20వ శతాబిద కవితవ  ధోర్ణులు – 

స్మాలోచన. హైదరాబాు:  తెలుగు అకాడమీ.  
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13. వరదాచారి, జి.వి.య్.  2012.  తెలుగు పత్రిక – ీరుతెనిు లు.  

హైదరాబాు: వయోధక  ాప్రతికేయ సింఘిం.  

14. వేింకటేశే రుల, బూదాట్ట.  2014.  తెలుగు సాహితా  త్రపత్రకియలు – 

ధోర్ణులు.  హైదరాబాు:  హిమకర్ పబిలషర్ు .  

పత్రికలు: 

1. స్తరా  దినపప్రతిక (జ్నవరి, 2011 నుిండి డిసెింబరు, 2011).  

 

 

*** 
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