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“నీ చుటుట్వునన్ లోకంలో నీకు చెందని భావం ఏముంటుంది? ఈ భావాలు. ఈ అనుభవాలు నీ
మనసుస్పై వేసిన ముదర్లలో నుండే నీ మాటలు దొరుల్కొనివసాత్యి. నీవు కవివయితే ఆ శబద్ము
వయ్ంజకమై కావయ్తావ్నిన్ పొందుతుంది. కవివయితే నంటే ఏమిటి? కవియైనవాడు లోకానిన్ చూచే
దృషిట్వేరు వానికి కనిపించే లోకము అందరు చూచే లోకమే”
సాహితయ్ం చదవడమే గాని, దానికి ఒక టాగ కటట్డం అంటే ఇది సాంపర్దాయం, ఇది
అభుయ్దయం, ఇది విపల్వాతమ్కం, ఇది దిగంబరం కింద విడదీయడం అంటే, ఏమిటో నాకు తెలియదు.
ఇనిన్ంటిలోనూ ఇది ఆలోచనాతమ్కం, నిరామ్ణాతమ్కం, అని ఎవరూ అనలేదా? లేక ఆ కోవలోకి అనిన్
సాహితాయ్లు వసాత్యా? వొకసాహితి సమావేశంలో ఆవంతస్ సోమసుందర విశవ్నాధని ఒక పేర్తాతమ్
అనాన్రు. అది నా మసిత్షక్ంలో బాగా ముదర్వేసింది అపప్టికే నేను అలవోకగా విశవ్నాధని చదువుతునాన్
ఇషట్పడాడ్ కూడా, సోమసుందర గారు నాపెళిళ్కి వచాచ్రు. అయన నా భారయ్ తరఫు బంధువు ఆయనకి
ననున్ పరిచయం చేసూత్ ఈయన అంటూ నాగురించి అయనకి చెపిప్ ఆయన గురించి కూడా చెపాప్రు,
అపుప్డు నేను ఆయనెకక్డ పేర్తాతమ్లని చూడగలరు అనాన్, ఆయన విరసుడు కాదు, అరసుడు,
ఆశచ్రయ్పోయారు, నా నిరొమ్హమాటం ఆయనకి నచిచ్ంది తరావ్త నాకు చాలా పుసత్కాలు ఇచాచ్రు
అభిమానం పంచారు కూడా!

విశవ్నాధని అయన లాజిక ని మెచుచ్కునన్ వాళల్లో వివినమూరిత్గారు

వునాన్రు.
ªȽôѠ ȩфŤĔƃ Ħ ɇ÷ ąĪɂp ~ üɂďȄ Ɛõ Ũ¢ɁĢp. r ¢ȸɇ
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'' సనాతన ధరమ్ం రాదు..కానీ, వేద మతానుసరణం
తపప్దు..ఆది వినా పర్పంచ శాంతిఉండదు..ఏ ఇజమూ గటెట్కిక్ంచదు
..వేదిజం ఒకక్టే శరణయ్ం..'' అని నిషక్రష్గా చెపిప్ంది, విశవ్నాధ.
కవిరాజు తిర్పురనేని రామసావ్మి తన సినిస్యారిటీతో తన
సంసక్ృతినుండి తిరసక్రించింది ఎకుక్వ, సీవ్కరించింది తకుక్వ
(పురాణం),

మంచిని

గర్హించడానికి

కాక

చెడును

ఎతిత్

చూపించడానికి ఎకుక్వగా వాడుకునాన్డు.
అదే తేడా ఇదద్రికీ ! అకక్డే మొదలైంది, పురాణ వైరం (ఇది
రామసావ్మి

చౌదరి

పుసత్కాల

నుండి

వచిచ్న

ఆలోచనకి

సమాధానం కావచుచ్… అంటే హేతువాదం, నమమ్కం మధయ్ జరిగిన
ఘరష్ణ) అందుకె పురాణ వైరగర్ంధ మాలలో మొదటి నవలగా, భగవంతునిమీద పగ .....
టూకీగా.., శీర్కృషుట్డు అరజ్నుడు కలిసి సైంధవుడిన్ హతమారిచ్రి. శీర్కృషుణ్ని తెలివివలల్ ఆ సైంధవుని శిరసుస్
సూరుయ్నికి అరఘ్య్ం ఇసుత్నన్ అతని తండిర్ చేతిలో పడుతుంది. అతడతని కొడుకు శిరసుస్గా గురిత్ంచక కిర్ందకి విసిరేసాత్డు.
తన శిరసుస్ వెయియ్వర్కక్లవగా మరణిసాత్డు. అందువలన సైంధవులకు శీర్కృషుణ్డు శతుర్వు, అతడు మోసంతోనే ఈ వధ
చేయించెను, కానీ శీర్కృషుణ్డు భగవంతుడు. ఎవరికి? వైదిక మతానుయాయులకు (నమమ్కసుత్లకు) ఆ వైదికమతము
లేకుండా చేయాలి ఎవరు చేసాత్రు.
(కలప్న మొదలు) సైంధవునికి వొక మేనలుల్డునాన్డు. అతని పేరు కనకసింహుడు అతడు కపటి, రాక్షససవ్భావం
కలవాడు. సైంధవుడు వునన్నాన్ళూళ్ సేవ్ఛచ్గా తిరిగిన కనకసింహుడికి, సైంధవుడి మరణం కోపం తెపిప్సుత్ంది.
భారతదేశంలో వైదికమతం లేకుండా చేయడం అతని ధేయ్యం దాని కొముమ్కాసుత్నన్రాజులిన్ రాజాయ్లిన్ కూలదోయడం,
అతని జీవితలక్షయ్ంగా చేసుకు, ఒక పర్తిజఞ్ పూనాడు. తన కూతురికి దుశశ్ల అని పేరుపెటాట్డు. ఆమె భరత్పేరు
జయదర్దుడు.

జయదర్దుడి

కొడుకు పేరు జయదర్దుడనే వుంటుంది. తన కుటుంబంలో వారి జీవితం వైదిక

మతనిరూమ్లనకే వుపయోగపడుతుంది. వీరికి మేల్చచ్ భావములు ఆలోచనలు వునాన్ వైదికమతంలో ఆదుపాదులు అతనికి
పూరిత్గా తెలుసు.
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మేల్చుచ్లలో విదయ్లకి వైదికమతములలో విదయ్లకి తేడా పారలౌకిక తాతివ్కత లేకపోవుటమే! మేల్చచ్లకి
రామఠదేశం గురుసాధ్నం. అది సింధుదేశమునకు పకక్గానునన్ది. అకక్డి విదయ్లనిన్యు యుఛాఛ్రణ మీద మాతర్మే
ఆధారితములైనవి. ఆమేల్ఛఛ్లోల్ వారాత్ంతికులు, ఏ రాజయ్ము బలహీనమౌనో, రాజు బలహీనుడో గురువుల బలము,
తకుక్వో అంచనావేసి మేల్ఛఛ్రాజుకు చెపుప్దురు. వారా దేశమునకు జయదర్దుని నియోగింతురు.
అందులో రెండవ నవల ......నాసిత్క ధూమము
భయంకరమైన తాడెతుత్ చాముండీ విగర్హం వింధాయ్టవులోల్ వుంది. దాని పకక్గా ఒక వాగు
పర్వహిసోత్ంది. చాముండీని వింధయ్గిరి సావ్మి కొలుసుత్నాన్డు. ఎలా? శరీరానిన్ కొరడాలతో కొటుట్కు వచిచ్న రకాత్నిన్
విగర్హం నాలుకకి పూసాడు, దాంతో చాముండి మహావుగర్ంగా చూసూత్ సంతోషించినటేట్ కనిపిసోత్ంది. కానీ భయం
కొలుప్తోంది. ఆ వింధయ్గిరిసావ్మే జయదర్దుడు.
ఆ చాముండీ విగర్హానిన్ ఆరాధిసూత్ రాజులను బలిచేసూత్ జరాసంధుడు శకిత్ని సంపాదించాడు. ఆ శకిత్తోనే
శీర్కృషుణ్ఢిన్ జయించాడు.
జరాసంధుడిన్

శీర్కృషుణ్డు

భీముడిచేత

చంపించాడు.

జరాసంధుడి

కొడుకు

సహదేవుడు

మహాభరతయుధధ్ంలో చనిపోయాడు. అతని కొడుకు సోమాధి. అతడా విగర్హానిన్ వి0ధయ్ అడవులోల్కి పంపేసాడు. అలా
పంపడానికి 22 ఏఢుల్ పటిట్ందని అందుకే 22 రాజుల తరావ్త జరాసంధుడి వంశం నాశన మౌతుందని, దేవి శాపం అని
చెపుప్కుంటారు. ఆ ఇరవైరెండో రాజే, నేటి రిపుంజయుడు, తీవర్ దేవీవుపాసకుడు ఆ మహారణయ్ంలో వునన్ వింధాయ్వాసినిని
బారహ్దర్ద వంశపు రాజులు వుపాసించారు. వారేకాక బారహ్దర్ద వంశపురాణులు ఈ దేవీ వుపాసకులు, దేవికి భకుత్లే. పర్తి
నవరాతిర్కి దేవీదరశ్నము చేసి వుతస్వములు చేసిన వాళేళ్ అటిట్ పరిసిధ్తులోల్ రిపుంజయుడు భారయ్ మహేశవ్రి చండీ
వుపాసకురాలు. చాలామంది రాణులకు గురువులు లేరు.
మహేశవ్రికి వింధయ్గిరి సావ్మి గురువు.
మహేశవ్రి కాశీవంశంలో పుటిట్ంది. వెలియోనస అనే మేల్చచ్ గురువు దగగ్ర మొదట కుష్దర్విదయ్ నేరిచ్ంది.
మహేశవ్రి చండీవుపాసన రిపుంజయుడికి తండిర్ చెపాత్డు. మహేశవ్రి అటవిక సేవ్చచ్ పర్దరిశ్సుత్ంది. ఆ అటవిక సేవ్చచ్
రిపుంజయుడిన్ ఆకటుట్కుంటుంది. ఆమెను పెళాళ్డతాడు. పెళళ్యిన తరావ్త మహేశవ్రి రాణిగా అంతఃపురంలో వొదిగి
వుండదు. మొదట అతత్గారితో వింధయ్వాసిని పూజకు వెళిళ్నా, తరావ్త సవ్తంతర్ంగా దేవీ వుపాసనకు వెళుత్ంది. అకక్డే
వింధయ్గిరి సావ్మి కలుసాత్డు.
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వింధయ్గిరిసావ్మి దేవిని వామాచారములతో అంటే నర,. ఎనుబోతు బలులతో మరీ భయంకరంగా
చేసాత్డు. దేవి నాలుకకి రకత్ం పూయడంతో దేవి నెతుత్రు తాగినటుట్ంది. జయదర్దుడు (వి.సావ్.) రిపుంజయుడిచేత దేవి
ఆరాధన చేయించి సమసత్భూమండలం ఏలేటటుట్ చేసాత్నని జరాసంధుని అంతవాడిన్ చేసాత్నని, మహేశవ్రికి
చెపాత్డు. మహేశవ్రి అతని శిషుయ్రాలవుతుంది.
అయితే మహేశవ్రిని శిషుయ్రాలి నించి దాసిని చేసి ఆఖరికి వుంపుడుకతెత్గా చేసుకుంటాడు. ఆమె ఎదిరిసేత్
అకారణంగా మహేశవ్రి ఆరోగయ్ం చెడడం, అది రాజవైదుయ్లకి అంతు పటట్కపోడం జరిగేది.
రిపుంజయుడిన్ జరాసందుడంతటి వాడిన్ చేసాత్ననన్ వింధయ్ గిరిసావ్మి మాటలు అతనికి ఆశకలిగించాయి.
అందుకే మహేశవ్రికీ సేవ్ఛఛ్.
అయితే మహేశవ్రికి కూతురు కలగడంతో వింధయ్గిరిసావ్మి జీవిత ధేయ్యం దెబబ్తింటుంది. అతను
మగధరాజయ్ం మీద పటుట్ సాధించకలేకపోతాడు. కానీ అతను వెనుకడుగువెయయ్డు. మహేశవ్రి కూతురు తులసిమీద
కనేన్సాత్డు(అదే మేల్చఛ్ ఆటవిక సేవ్చఛ్) ఆమెని దేవీ భకుత్రాలిన్ చెయయ్మని వింధాయ్టవులకి తీసుకురమమ్ని మహేశవ్రిని
బలవంతపెడాత్డు.
మహేశవ్రి రెండోసారి మోసపోడానికి వొపుప్కోదు. వింధయ్గిరిసావ్మి మహేశవ్రిమీద పర్యోగించిన
కుష్దర్శకుత్లనీన్ తులసిమీద పర్యోగిసాత్డు. కానీ మహేశవ్రి అండగా సాతివ్క దేవతావుపాసకుడైన గంగాధరశరమ్ అండగా
నిలచి వి0ధయ్గిరిసావ్మి పర్యోగాలనీన్ తిరగొగ్డతాడు. తులసిని కాపాడతాడు. తులసికి గురువుగా ఆమెకి బోధచేసాత్డు
తులసి సునిశితబుధిధ్ కలది.
మహేశవ్రికి కూడా వింధయ్గిరిసావ్మి భర్మతొలగిపోతుంది. ఎదురుతిరగాలనే అనుకుంటుంది. కానీ
పరిసిధ్తి అనుకూలంగాలేదు. రిపుంజయుడు వింధయ్గిరిసావ్మి మహేశవ్రికి మధయ్వునన్ సంబంధం పసిగటేట్డు.
వింధయ్గిరిసావ్మి ఆంతరయ్ం తెలుసుకునాన్డు. మహేశవ్రి పటల్ వికలమనసుక్డై ఎడం పెటాట్డు. అది జరిగి మూడుఏళుళ్
పైగా అయింది.
అలాంటి తరుణం కోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్డు, ఆ దేశపు మహామంతిర్ మునీకుడు.
అయితే మహేశవ్రికి దూరపు బంధువులైన వీతిహోతుర్లని తొమిమ్దిమంది అనన్దముమ్ల అండ వుంటుంది.
వాళుళ్ మహేశవ్రికి రిపుంజయుడకి సహాయము రావచుచ్. వీతిహోతుర్లు పరాకర్మవంతులు సాహసికులు అంతకుమించి
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అహంకారులు వారి అహంకారము వుపయోగించుకుని, ఒక పధకం పర్కారం వీతిహోతుర్లని చంపేసాత్డు మునీకుడు.
వీతిహోతుర్ల హతయ్వెనక మునీకుడునాన్డని సప్షట్మౌతుంది.
అది రిపంజయుడకి తెలుసుత్ంది. మొతత్ం మగధకి తెలుసుత్ంది. దానతో మునీకుడుకి ఏదో చెయయ్క తపప్ని
పరిసిధ్తి వసుత్ంది.
మహేశవ్రికి ఏదో చెయయ్వలసిన పరిసిద్తి వసుత్ంది. అదే వింధయ్గిరిసావ్మి దగగ్రికి పర్యాణం ఆ పర్యాణం
చెయాయ్లంటే రాజు అనుమతి కావాలి. రాజు అనుమతి కోసం వీరసేనుడనే అంగరక్షకుడిన్ పంపుతుంది.
రాజు ఏ సమాధానం చెపప్డు. కదలడు. మెదలడు ఆజఞ్ ఇపిప్ంచమని అతని ఎదురుగా పెటిట్న తాటియాకు
ఎగిరిపోయినా, అతనిలో చలనం వుండదు. అదే విషయానిన్ మహారాణీ మహేశవ్రికి చెపాత్డు వీరసేనుడు.
మహేశవ్రికి అనుమానం వసుత్ంది. ఎవవ్రూ తన రాణితనానిన్ గౌరవించడం లేదు దానికి కారణం తన యందు
రాజుకి కల కోపమే కావచుచ్. రాజుతో మాటాల్డడానికి అనన్పూరణ్ అనే వృదద్పరిచారికను పిలిచి పంపుతుంది.
అనన్పూరణ్ రాజుదగగ్రకి వెళేళ్సరికి అకక్డ మునీకడుంటాడు. అనన్పూరణ్ ఏ సందేశము తీసుకొచిచ్ందో
తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు అకక్డనుండి వెళిళ్పోతాడు. అనన్పూరణ్ రాజుతో రాణి గురించి అనునయవాకాయ్లు చెపిప్ రాణి
రాజుదరశ్నం కోరుతునన్టుట్ చెపుత్ంది.
రిపుంజయుడు వులకడు పలకడు రెండుకనీన్టిబొటుల్ కారుసాత్డు.
అనన్పూరణ్ అకక్డి పరిసిధ్తి గర్హించి రాణికి చెపుత్ంది రాణి గంధవాహుడనే అంగరక్షకుడితో రాజుదగగ్రికి
వసుత్ంది. రాజుకి ఏదో దుషట్పర్యోగం జరిగిందని, రాజు పూరిత్గా కదలలేడని పార్ణాలతో వునన్కటెట్ అని అరధ్ం
చేసుకుంటుంది. అపప్టికే అనన్పూరణ్ ఆదేశం మీద రాజుగదిని బేధిసాత్రు. రాజు గదికి రహసయ్ నేలమాళిగ, కిటికీగుండా
రాజుగదిలో జరిగే విషయాలనీన్ మునీకుడికి తెలుసాత్యి.
రహసయ్ బేధనం జరిగిందని కూడా మునీకుడికి తెలుసుత్ంది. మునీకుడు ఆతృతతో రాజుదగగ్రకి వసాత్డు.
మునీకుడితో, మునీకుడి అంగరక్షకులు అటవికులు రాజుదగగ్రకి వసాత్రు.

మునీకుడు తెలివిగా మహేశవ్రి

వింధయ్గిరిసావ్ములు దుషట్కృతాయ్లవలేల్ రాజుకీ గతి పటిట్ందని అంటాడు. మహేశవ్రి కోపంతో అకక్డనుండి
వెళిళ్పోదామనుకుంటుంది. మునీకుడి అంగరక్షకులు అడుడ్కుంటారు. గంధవాహుడు వారితోయుధధ్ం చేసి చంపేసాత్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

McõGS ¥{MLjjÁ

6

రాణి దారిని సుగమం చేసాత్డు. రాణి తన అంతఃపురానికి వెళిళ్పోతుంది. కానీ ఆమె వెనకే మునీకుడు వచిచ్ ఆమెని
మహేశవ్రీ సంభోదిసాత్డు.
అది వినన్ గంధవాహుడు మునీకుడితో యుధధ్ం చేసాత్డు. కానీ మునీకుడిన్ చంపడు. మంతిర్, మహాసేనాని
పోతే దేశం ఏమైపోతుంది. అని ఆలోచించి అతనిన్ నిరాయుదుడిన్ చేసాత్డు.
గంధవాహుడి లాంటి అంగరక్షకుడు రాణి అదృషట్ం అంటాడు. మహేశవ్రి కతిత్తీసి మునీకుడి గుండెమీద పెటిట్ ఆ
తరావ్తకూడా నా మరాయ్దకేం భంగం లేదు అంటుంది. మునీకుడు ఆశచ్రయ్పోతాడు. మునీకుడు గంధవాహుడిన్ చంపే,
రాణిని మహేశవ్రి అని సంభోదిసాత్నని చెపిప్ వెనకిక్ వెళిళ్పోతాడు.
కొంతసేపటికి మునీకుడు రాజుని చూడాడ్నికి తక్షణమే రమమ్ని మహేశవ్రికి కబురు పెడాత్డు.
రాజు చచిచ్ పోయాడని, రాణి మహేశవ్రి గర్హిసుత్ంది.
రాజు శవం దగగ్రికి వెళుతుంది. మహేశవ్రి మగధరాజ భకుత్లైన కొందరు సేనాపతులచేత రాజు
పాదాలంటి పర్యాణం చేయిసుత్ంది. ఎటిట్పరిసుత్లలోనూ మగధ సామార్జయ్ం మునీకుడికి దకక్నివవ్నని మగధ సైనాయ్ధిపతి
విశవ్పతి ఆయుధగారం, ధనాగారం, ఆయుధకోశం అనీన్ సావ్ధీనం చేసుకొంటాడు. మగధలో సైనయ్ం రెండుగా
చీలిపోతారు. ఒకరు ఆటవిక సైనాయ్ధయ్కుష్లు, మగధసైనాయ్ధయ్కుష్లు సైనికులు రెండుపకాష్లుగా వీడి మగధలో ఏ
సమయంలోనైనా యుధాధ్నికి సిదద్మవుతారు. జనజీవనం అసత్వయ్సత్మవుతుంది.(సివిల వార)
ఆ సమయంలో పరిసిత్తి కనిపెటిట్ మునీకుడి కొడుకు పర్దోయ్తనుడు తండిర్ని కలుసాత్డు. తండేర్ కనుక తనని
రాజుని చెయాయ్లనే ఆలోచనలో వుంటే, ఇంత కుటిలతవ్ంతో సంపాదించిన రాజయ్ం తనకి వదద్ంటాడు.
మునీకుడు రాజు పోయాడు కాబటిట్ రాజయ్ం పరులబారి పడకుండా కాపాడాలని తను ఈ కటుట్దిటట్ం
చేసానని రాణి తపుప్గా అరద్ం చేసుకునన్ది. (THE LAW HAS THE REASON WITHOUT PASSION).
ఇపుప్డు విశవ్పతి రాజయ్ం కాజేయడని నమమ్కం ఏమిటి అని ఎదురుపర్శన్ వేసాత్డు.
పర్దోయ్తనుఁడు రాణి దగగ్రకివెళిళ్, మగధ ఇరు సైనయ్ములతో నిండిపోయింది జన జీవనం అసత్వయ్సత్ం అయింది.
ఏదో చెయాయ్లి అని అంటాడు
రాణి ” ఏం చెయాయ్లి”
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“ముందు పరిసిథ్తి చకక్బరచాలి”
“తరావ్త యేమిచెయాయ్లి “ రాణి వయ్ంగయ్ం
తనకి రాణి కూతురు తులసికి గల సంబంధం రాణికి తెలిసి, వయ్ంగయ్ంగా మాటాల్డుతునన్దని “తనకి రాజయ్ం అఖఖ్ర
లేదని పరిసిథ్తి చకక్బడాడ్క తన కుటుంబంతో మగధని వదిలి పోతానని, లేదా మీ ఆజఞ్ ఎలా ఉంటే అలా చేసాత్నని” హామీ
యిసాత్డు..
కానీ రాణినమమ్దు. పర్దోయ్తనుఁడు ఆతమ్సమరప్ణకి సిదధ్పడతాడు. అపప్టికి రాణికి పర్దోయ్తనుడి నిజాయితీ మీద
నమమ్కం కలుగుతుంది. అతడికి అధికారం ఇఛిచ్ తోడుగా గంధవాహనుడిని పంపుతుంది. మగధ నగరం యుధధ్
వాతావరణం నుండి బయటపడుతుంది.
ఇది జరిగిన రెండో రోజు …. మహాసభ జరిగింది
అందులో విశవ్పతి దోషికాదని నిరూపించబడుతుంది. మునీకుడు దోషి అని నిరూపించబడుతుంది. అతడిని
బంధిసాత్రు.
అదే సభలో తులసి పర్దోయ్తనుడి మెడలో మాలవేసి “ఇతడే నా రాజు” అంటుంది. పర్దోయ్తనుఁడు రాజు
అవుతాడు. పర్దోయ్తన వంశం (సామానయ్ శకం పూరవ్ము (కీర్సుత్ శకం గా మనకి పరిచయం) పాశాచ్తుయ్లు
దిదుద్కునాన్రు. ఎందుకంటె కేలండర మొదట మారిచ్తో మొదలయేయ్ది. తరావ్త రొమన సీజరస్ మారిచ్ జానుయ్వరితో
మొదలుపెటిట్ంచారు, అందుకే శకాలిన్ సామానయ్ శకం గా మారాచ్రు ) 2130-1996 (సుమారుగా)వరకు.)
అయితే బంధింపబడిన మునీకుడు జైలునుండి తపిప్ంచబడి అడవులోల్ తేలతాడు.
వింధయ్వాసిని దగగ్రకి తులసిని తీసుకురాలేదని. వింధయ్గిరిసావ్మి మగధవఛిచ్ తులసీ మీద దుషట్ పర్యోగం
చేసాత్డు. దానిన్ గంగాధర శరమ్ తిపిప్కొడతాడు. వింధయ్గిరిసావ్మి గాయపడాత్డు. మహేశవ్రి వింధయ్గిరిసావ్మిని హెచచ్రించి
పంపేసుత్ంది.
ఇది జరిగినకొనిన్ రోజులకి గంధవాహనుడిని తీసుకు రాణి మహేశవ్రి వింధయ్వాసిని దగగ్రకు వెళుతుంది.
గందవాహకుడికి మునీకుడికి దవ్ందయుదద్ము జరుగుతుంది. గందవాహుడు మునికుడిని చంపేసాత్డు.
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గంధవాహకుడికి వింధయ్గిరిసావ్మికి దవ్ందయుదద్ము జరుగుతుంది. వింధయ్ గిరిసావ్మి కతిత్యుదధ్పు తీరుకి అతని
నేరుప్కి గంధవాహుడు మహేశవ్రీ ఆశచ్రయ్ పోతారు.
వింధయ్గిరిసావ్మి గంధవాహనుడిని చంపేసి, తనను ఎదిరించిన మహేశవ్రిని కూడా చంపేసాత్డు. తన కోరిక
నెరవేరి రాజు మారాడు, కానీ తన కోరిక నెరవేరలేదు. కొతత్రాజు తన ఆధీనంలో లేడు, తాను ఈ దేహంతో కృషుణ్ని
అసిత్తవ్ం మీదపగ తీరుచ్కోలేనని, ధూమమై సరవ్ం వాయ్పిసాత్నని, చితిపేరిచ్ మంటలోల్కి దూకేసాత్డు, వింధయ్గిరిసావ్మి
అతడే జయదర్ధుడు.
అదుభ్తంగా రాసిన నవల. కొందరు జేమస్ జాయిస ని చదువుతారు. విశవ్నాధని కాదు. ఎందుకు. ఇదద్రి రచనలోల్
మాజికల రియలిజం వుంది మరి.
ఏదో జానపద సినిమాలా వుండొచుచ్, కానీ ఇందులో కొనిన్ మరాయ్దలు పాటించబడాడ్యి అవి ఈ దేశం లో
ఎందుకు అనన్ పర్శన్ లేకుండా చలామణి అవుతునాన్యి.
దేవుడు లేడు. అనన్వాళళ్ందరూ దేవుని వితంతువులా? ఇలాంటి లాజిక తో కొందరు అనేక తికమకలు పెటాట్రు.
ఇకక్డ వింధయ్గిరి సావ్మీ ఒక వైపు. గంధవాహుడు మరోవైపు కధలో పెరిగిన తీరు. ఒకేలా వుండవు.
గంధవాహుడు కొనిన్ మరాయ్దలకి లోబడి (ఉదాహరణ మంతిర్ని ఎదిరించి సంహరించ గలిగి ఉండి, నిలువరిసాత్డే తపప్
మంతిర్ లేకపోతె దేశం ఏమైపోతుందనన్ సవ్తంతర్ ఆలోచన చేసి పర్తిఘటిసాత్డే తపప్ సంహరించడు.) వికాశం
చెందుతాడు. ఆలోచనలో విశృంఖలత ఉండదు. వింధయ్గిరి సావ్మీ అలా ఉండడు ఆలోచనలు ఏ మరాయ్దకి పరిధులకి
లోబడి వుండవు. మహేశవ్రీ తలిల్ తనకోరెక్ తీరచ్కపోతే కూతురు తులసి ని తన కోరెక్కు బలిచేదాద్మనే విపరీత మేల్చఛ్
ఆలోచనతో ఉంటాడు.

ఇక మంతిర్ రాణిని అవమానించడానికే వెనుతియయ్డు. విశృ0ఖలతవ్ం కనిపిసుత్ంది.

మహతావ్కాంక్ష కొడుకుని రాజు చెయాయ్లి. అధికారం చేత సామరధ్య్ం, కానీ గంధవాహుడు సామరధ్య్ం వునాన్ అధికారానికి
గౌరవం ఇచాచ్డు. పంచమాతలలో ఒకరైన రాజపతిన్కి గౌరవం ఇచాచ్డు. వినయంగా పర్వరిత్సూత్ గొపప్వాడైయాయ్డు.
ఇవనీన్ ఈ దేశంలో మరాయ్దలు గుణాతమ్క వయ్కిత్తావ్లుగా చెపప్బడినవి. అవనీన్ పకక్కు పెటిట్, వాటిని పర్శిన్ంచడం, వాటిని
మూఢ నమమ్కాలనడం, అదే వయ్కిత్ వికాశం అని, మహతావ్కాంక్ష, శరీర వాంఛలు ముఖయ్మై, కథలై, సాహితయ్మై,
కూరుచ్నాన్యి. బుదిధ్కొలత వాదం, అసాధారణ అనుభవం? భౌతిక వాదులు బుధిద్కి ఇవవ్వలసిన పార్ముఖయ్త ఇవవ్లేదు.
అంటూ కొందరు వాపోయినా, వారిని పటిట్ంచుకోకుండా కొందరు తమ వామ పర్చారం కొనసాగించారు. కానీ అది
పర్చార సాథ్యిలోనే చతికిలబడింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

McõGS ¥{MLjjÁ

9

పునరజ్నమ్-విశవ్నాధవారి నవల. పునరజ్నమ్ అనేది హిందువుల బలమైన నమమ్కం, ఏదైనా తేడా వచిచ్నపుప్డు,
ఎవరికైనా ధరమ్ అరధ్ కామ మోకాష్లలో (నిరిమ్ంచబడడ్ హైందవ తతవ్ జాఞ్నంలో) అది వాడి పూరవ్జనమ్ సుకృతమో
దుషక్ృతమో అని తేలేచ్సాత్రు, అంతేగాని వరగ్ విభజన అనో మరొకటనో ఘరష్ణాతమ్కమైన దారికి పోనివవ్రు. ఘరష్ణ వలన
అశాంతి తపప్దు.
విశవ్నాధ రచనలనీన్ 1960-70 లో వచాచ్యి. (ఆతమ్ విషయం పతంజలి యోగసూతార్లలో వుంది
అంటారాయన) 1996 లో x-ఫైలస్ అంటూ వో చినన్ సీరియల వచిచ్ంది. అందులో ఈ –ఎపిసోడ పేరు (BORNAGAIN). అందులోవాడిన సాంకేతిక పదాల వివరణ ఈ నవలకి సంబంధిచిన సంఘటనలతో పోలిన పేరాసైకిక
టెరిమ్నలోజీ , నేను బార్కెటుస్ లో చెపాప్ను
జానకి పూరవ్జనమ్లో ముఫైఫ్ఏళళ్కే చనిపోతుంది ఆమెకి ముగుగ్రు పిలల్లుంటారు. ఆమె మళీళ్ పుడుతుంది. ఈ
వయసులో తన భరాత్ పిలల్ల దగగ్రకి వెళుతుంది. (Transmigration) అకక్డ తన పిలల్లిన్ మోటివేట చేసుత్ంది
(Psychokinesisis usually accounted with electric charge.) అందరీన్ ఆశచ్రయ్ పరుసుత్ంది. అందులో
పెదద్కొడుకు పతంజలి యోగసూతార్లు తెలిసినవాడు, తన తలిల్ని వొపుప్కుంటాడు. రెండోవాడు వోపుప్కోడం ఇంకోలా
వుంటుంది జీవులు పునరజ్నమ్ ఎతిత్తే మరి తదిద్నాలు ఎందుకు? అని చనిపోయిన తలిల్కి తదిద్నం పెటట్డు.( reembodiment) ఈ జనమ్లో కూడా అదే వయసుకి చనిపోతుంది. (Psychically project her own will.). నవల
మంచి ఆసకిత్ కరంగా సాగుతుంది.
ఈ నవలని అపహాసయ్ం చేసూత్ ఇది ముసిలివాళల్ కోసం రాసిన శృంగార నవల అనాన్రు. అంతేకాదు (“సతరీ పురుష
సంగమ పర్కిర్యలో చితత్వృతిత్కి పార్ముఖయ్ం లేదు అంటూనే తతస్oబంధమైన ఏకాగర్త సిదిద్సేత్ అది ముకిత్కి మారగ్ం
అవుతుంది” అంటూ విశవ్నాధ చితిర్ంచారు, అంటూ అపహాసయ్పు విసురు వినిపించింది. రచయిత రచనలనీన్
ఆతామ్శర్యాలే....అంటూ ముగింపు.)
సృషిట్ ఒకేలా ఉండదని దాని వైవిధాయ్లు దానికి వుంటాయని ఆ వైవిధాయ్లు తెలిసి సమతులయ్ం ఏరప్రచుకుంటే
జీవితం సజావుగా ఉంటుందని తెలుసుకు సాహితయ్ం మొదలు పెటిట్న రచయిత విశవ్నాథ. అందుకే ఆయన పునరజ్నమ్
నవల రాసేరు అనిపించింది. అది ఏ నమమ్కానికి పునరుదధ్రణో తేలికగా అరధ్ం అవుతుంది.
కొనిన్ మూఢ ఆచారాలు, సంసక్రించబడుతునన్కొదీద్ చటట్ం మరుగున పడుతుంది. నాయ్యం కలుగచేసుకు చెపప్
వలసిన అవసరం ఉండదు.(సతీసహగమనం, బాలయ్ వివాహాలు వితంతు వివాహాలు.) కానీ దేశంలో సాంసక్ృతిక పునాది
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ఏరప్డి, దాని పార్తిపదికగా దానికి అనుగుణంగా రాజకీయ సామాజిక సాంసక్ృతిక వయ్వసథ్లు ఏరప్డాలి. అనన్దే
ఆయన ఆలోచన, అదే ఆయన మాటలోల్ “ అభుయ్దయం విపల్వం ఇవనీన్ మానవ అభుయ్దయం ముందు, మిణుగురు
చమకుక్లే, ఏ దేశమైనా సామాజిక ఆరిధ్క రాజకీయ ధారిమ్క పరిపూరణ్ పర్కిర్య మాతర్మే! వాటిని విడివిడి గా చూడలేం”
ఆయన కోలోనియల చదువు సంసాక్రం నిరసిసూత్ “మనకి సవ్రాజయ్ం వఛిచ్న తరావ్త దేశంలో పదిమంది ఏలాల్
సుఖంగా బతుకుతారు. అనన్ విచారణ మనం చేసుకోవాలి గాని,

సూతార్ల పర్కారం చేసేత్ ఇంకా సవ్రాజయ్ం ఏమిటి

(దమయంతి సవ్యంవరం 1958) అని అనాన్రు. కానీ ఇపప్టికి అది తెలుగు వాడి బురర్కెకక్లేదు. చాలా మంది
కోలోనియల మతుత్లో జోగుతునాన్రు. అది ఆయన విఫల పర్యతన్ం.
వైవిధయ్ంలో కదా మన గొపప్దనము బైటకి వచేఛ్ది. హైందవ ఆలోచన అనగానే కులాలు ధళితులు జాతులు సతరీలు.
అనేక వాటిమీద వొకవిచితర్మైన చటర్పు ఆలోచన. అవి భేదించడమే మారుప్, కొతత్దనం.

పరిధులిన్ చెరిపివేయడం

విపల్వం, అనే పిడివాదం? ఇవికావు వైవిధాయ్లు అంటే! పరిధుల భౌధిద్కత దానితో విచితర్మైన లాజిక బయలుదేరింది.
రెండు సంసాక్రాలు లేదా సంపర్దాయాల జోడు పెళిళ్ అయితే, నా సంసాక్రం నువువ్ అంగీకరించనపుప్డు, నీ సంసాక్రం
నేనెందుకు అంగీకరించాలి అనే పర్శన్ ఘరష్ణ కి తపప్ ఎందుకూ పనికి రాదు! ఈ జగనాన్టకంలో ఎవరి పాతార్ ఎవరికీ
నచచ్లేదు. కోలోనియల బౌదిధ్కులు పరిధి ఏరప్రుచుకుని, అందులో మగిగ్పోతునాన్రు. కుతిర్మ పరిధి చెరిగి పోడం
నచచ్లేదు. ఎందుకు? ఆ పరిధిలో వాడికో గొపప్తనం
వుంది కాబటిట్ లేదా తెలివిగా ఆ పరిధికి వాడే అధిపతి
కాబటిట్.
ఆలోచనలో ఔనన్తయ్ం

ఎంత

అశాంతిని

రూపుమాపేదో? కానీ అది జరగలేదు. ఇపప్టికీ ఆ
కుతిర్మబౌధిద్కతదే

లేదా

అదే

ఆలోచనా

వయ్వసథ్దే ఆధిపతయ్ం కాదనడానికి లేదు.
ఈ

బౌదిధ్కులు రెండు రకాలు, విదాయ్ రెండు

రకాలే, ఒకటి వృతిత్ విదయ్, ఇది పారంపరికగా వసోత్ంది.
రెండు జాఞ్న విదయ్, ఇది సంసాక్రం ఇచేచ్ది. (ఇకక్డో
విషయం ఏ పర్దేశానికి ఆ సంసాక్రం ఉంటుంది. ఒక పధధ్తి మరాయ్దా ఉంటుంది)
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ఆంగేల్యులు వచిచ్న తరావ్త ఆంగల్భాష తెలిసికొనుట జాఞ్నము విదయ్ అయి కూరుచ్నాన్యి. ఇది తెలుసుకునన్
కళాకారులు ముఖయ్ంగా రచయితలు, ఆగల్ంలొ వునన్ సాహితయ్ం దిగుమతి చేసుకు మన సాహితయ్ంలో ఇది పనికి రాదు,
ఇది బూరుజ్వా, ఇది అభుయ్దయ ఆలోచన, అనే కోలోనియల ముసుగులో మూరఛ్పోయారు ( అందుకే పునరజ్నమ్ లో సెకస్
కనబడినంతగా, ఈ దేశపు నమమ్కం తాతివ్కత దృషిట్ విమరిశ్ంప బడలేదు)
దాని నుండి బైట పడెయయ్డానికి విశవ్నాధ ఎంచుకునన్ శిలప్ం, సాహితీపర్కిర్య, మాజికల రియలిజం లేదా
అదుభ్తరసం, ఈయన సాహితీపర్కిర్యలో హిందూ సమాజంలో (ఆసేతు హిమాచలం) కొనిన్ మరాయ్దలు వునాన్యి, అవి
కొనిన్ సాంసక్ృతికం, సామాజికం, కొనిన్ పారంపరికం. పర్జలు తపుప్లు ఒపుప్లు ఎంచకుండా, ఏందుకు? అని
పర్శిన్ంచకుండా పాటిసుత్నాన్రు అవి మారాచ్లి ఎందుకు? అవసరమా? యుగ ధరమ్ం అననుకాని కాలధరమ్ం అది. ఇనిన్
భౌతిక దాడుల నేపథయ్ంలో… హైందవ తాతివ్కత ఆలోచన సాంపర్దాయ ఉనన్తిని కోరుతూ రచన సాగించారు. బాష
ఖటినం, పాతర్లు సజీవం
.

ఈయన మళిళ్న దారిలో కొనిన్ భావాలు, ఈనాటికి ఆలోచింపచేసాత్యి. ఇంజీనిరింగ చదువుమీద, గార్మ

వయ్వసథ్మీద, ఇంగిల్ష చదువు మీద, ఆయన చేసిన వాయ్ఖయ్లు, కొనిన్
“అతనికి తెలుగుభాషలోని అంత చొరవ ఏమి? లెకక్లు మనసునకు పటట్కపోవుటయేమి? ఇటుల్ండుటకు వాని
పర్కృతిలోని రహసయ్మేమీ? ఆ రహసయ్ము తెలుసుకుని దానికి తగిన చదువు చెపప్రాదా?“ (పరీక్ష -1949-50) ఈ
విషయం ఆనాడు విదాయ్రుధ్లకి చేరలేదు. ఎందుకంటె కోలోనియల మైండ సెట తో వునన్ రాజాయ్ంగ వయ్వసథ్! ఇది 70 ఏళల్
కిర్ందట మళాల్లిస్న దారి. ఇపుప్డు అలాంటి ఆలోచనలు ఇంజీనిరింగ చదువులో, విమరశ్లు, వినవసుత్నాన్యి.
సవ్యం పోషక శకిత్ కలిగిన గార్మ వయ్వసథ్ గురించి, (వేయిపడగలు) ఆంగేల్యుల కుతిర్మ చటాట్లవలన వఛిచ్న
మారుప్, ఇవనీన్ చెపప్డానికి వయ్ంగయ్ం కనాన్ పూరవ్ అలంకారికుల దారిన పోయి సాంకేతిక పదధ్తిని ఎనున్కుని చెపప్డం ఈ
రచనల గొపప్దనం.
నందోరాజా భవిషయ్తిలో, నందుడు ముందు ఎవరు శతుర్వులో గర్హించాలి? వారిని తొలగించడానికి, జాతిని
జాగృతం చెయాయ్లి అంటాడు.
“ఈ దేశము ఆధాయ్తిమ్క దేశము. దైవము విశవ్సించెడి దేశము. ఆధాయ్తిమ్క పర్వృతిత్యు, సతరీ పురుష మధయ్గత
నీతియు, దైవభకిత్ కలిగిన కమూయ్నిజము (మతం మతుత్మందు కాదు) రావలయును ఇది నా కోరిక” అనాన్రాయన
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కానీ అది జరగలేదు, సంసక్రణోదయ్మాలు దేశీయ దైవతవ్ విశావ్సాలిన్(మతం మతుత్మందు అనన్ పానీయాల
మతుత్లో జోగుతునాన్యి) తృణీకరించాయి. ఆ దైవతవ్ విశావ్సంతో ముడిపడడ్ దేశీయ కళలనిన్ మరుగున పడాడ్యి.
మనలని విఫలులుగా నిలబెటాట్యి.
నా జాతి పూరవ్ పర్ధాజీవ రహితమై
శకిత్ నాడుల యందు చచిచ్పోయి
నా మాతృభాష నా దుషట్ భాషల
ఔదధ్తయ్ముమ్ తల నవధరించి
నా తలిల్ నేల దౌ నాటి ఆచారముల
పై మెఱుంగులు చూసి భర్మసిపోయి
ఏమి మిగిలినది ఈ నాటి కిటుల్
అని 50 ఏళళ్ కిర్తమే వాపోయారు ఆయన ఆంధుర్ల విఫలతావ్నిన్ సఫలంగా ఎతిత్చూపినటేల్!
అంటే ఆనాటి ఆయన నమూనా అపుప్డు విఫలమైనటేల్! కానీ ఇపుప్డు?
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