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ʉʔô ȳǽɚ

ɰɝàɆ

p
Ĉ ɻĩ

÷ ĳĦp tȽĒĈ 100 ăp rїфpž, rpѕǘ 30 ăp ÷ ªėȸĈ zpѕҊ vǕ

ě, ĦѠ ěɇě, (tpѕǘ ƈў њȿ Ҋð ĤĩѢ÷ȼġ.) şѠц spɅ ĪpĽ ąĪóɂěȼ
ęĂї, ǐĨpéї (ј¢ȸäѠ Ƙě ) rpǋ tpǋ  Ѡ Źąї.

u ʪ˞ǘ ÷Ā äфpð ąĪɂpǘ ĦĦǋ ƈў şщȮфȼ ĂĢě rї¢Ģpč ĂĢǋ

ĳĦpč, ĢŋĤpč ÷ rğˎýĤȼ üўȮфpҔ

éȮ,

äĿ tјȽѐ

ąĪɂ Ģĩȹė čäф

ĤĊǝȸpę. ršĀ şĤŕýɂǘ şĤ, ÷ čäфě þp ưѠ Ťîȳ, ąĪɂp {ĠĒ?

rȼ ʪ ȼ ršpѕф ¢üëěȼ ʪûĦp ŕɂƐǐġpę?, rě sǘčpщфpž p zȩǈ

јȽǘ äƐąp rěĜpčpę.

s äѠ ÷ rp Ƈї ŮɂƐѕ. ąĪɂúɂ¢p Źġpč ŤȺѠ їȼ ʪûĦp ŕýɂě

ĂĔ pцʪûp. rĦ ѐƼȩðěĈ, ÷ ĳĦóїp ěƘčȮpę. zpѕpŚ Ƈї  ġæ

Ƙppę zĔȞɊ ě (Ƙüěě)( rpž Ĉ ũp ɇp vpƩ ҏƕ þɁ ńȞɊ rȼü )

sĢɉpéї. rpѕǘ   ąġ æў, јþp Ɂæў, þŻpʧæў, ó÷Ăў, Ĉʪæў,

rpѕě ąĪɂp ń ĦɈ÷ ј¢ȸäѠ

ęĦ, ÷ę rȼ } ĦɈ ưѠ Ťîȳ,

rę

ĈʪæĢě čäф ŤĒȳpę, zpѕpŚ s îȄ ǜ Ѡ Ħpю÷ȼї äĒȳ, ÷ф s Ħ¡p
¢Ƚ¡ȳpæ rȻp rġpę. rġ÷ Ƈї ƇƇ äĒȳÖ.,

s÷Ē 1970,1980,1990 ǘ ąĪɂp Ʌ ѢóɊ£p ƎŐėȸpč  ġĤȼ, rpž Ħ ɇ÷,

цë,

p, ƾŀ pȕ, њčȮúњ, äþüąȳў, þĦăU Ѐþ, ĂĢВ ø ĦɈĤȼ, Ƙȸ

Ƙü÷ǋ (rpž ÷Ħ) ƘѠõȺƇ ʪȼp Źă? rpѕŴ čȼ Ħ )
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అవలోకనం

అవలోకనం అంటే దరశ్నం, లక్షణం, లేదా జరిగిన సంగతి కనిపెటుట్ట. Lying with approximation అనన్
ఇంజనీరింగ భావన [concept] ఆధారంగా సాహితాయ్వలోకనం చేయడమే నా వాయ్సపరంపర ముఖోయ్దేద్శం. నా
సాహితాయ్వలోకానికి లేక శోధనకు కొందరు పర్ముఖ సాహితీవేతత్లను ఎంపిక చేసుకునాన్ను. నాకు సాధయ్మైనంత మేరకు
వాళళ్ రచనలు అరథ్ంచేసుకునాన్ను. నాకు గమనికకు వచిచ్న అంశాలను మీ ముందు ఉంచుతాను.
నా వృతిత్ వేరు పర్వృతిత్ వేరు. వృతిత్ ఇంజనీరింగ విదయ్ను ఆచారుయ్డుగా కళాశాల విదాయ్రుథ్లకు బోధించడం.
పర్వృతిత్ సాహితయ్ం -వార్యడం, చదవడం. బొలుడ్ సాహితయ్ం చదివా, అది ఇది అనననేలా: డిటెకీట్వ పుసత్కాలు, శృంగార
పతిర్కలు, బూతు పుసత్కాలు, సాంఘిక, జానపద నవలలు, మేధోమథనం నుంచి పుటిట్న మరియూ చదువుతునన్పుడు
మేధకు పనిచెపేప్ రచనలు, సిధాధ్ంత గర్ంధాలు, అక్షరరూపంలోని రాధాధ్ంతచరచ్లు, అనుభవాలు ఆలోచనా తరంగాలు.
వృతిత్కి సంబంధించిన గర్ంథాలు సరేసరి; ఇవి చదువుతునన్పుడు ఉపోదాఘ్తాలను కపప్దాటుగా ఒదిలేవాడిని కాను.
చదవడం ఒక యోగంలా భావించేవాడను కాబటిట్ నేను యోగిని. చదవడం ఒక భోగం కూడా కనుక నేను భోగిని. ఈ
విషయాలు ఇలా ఉంచితే…,
ద ఫైనైట ఎలిమెంట మెథడ [The Finite Element Method] అనన్ ఇంజినీరింగ పుసత్కపు ఉపోదాఘ్తంలో
పర్పంచంలో కనబడుతునన్ మోడలస్ (నమూనాలు) అనిన్ (1) 70 శాతం నుండి 90 శాతం మాతర్మే నిజమైనవి లేదా
పనిచేసాత్యి, (2) అంటే 30 నుండి 10 శాతం నిజమైనవి కావు లేక పనిచేయవు అని చెపప్బడింది. ఈ రెండవ విషయం
పటిట్ంచుకోరు; పటిట్ంచుకుంటే మోడలిన్ తయారు చెయయ్లేరు. పర్సుత్తం కరోనా వాకిస్న కూడా అలాంటి ఓ మోడల. ఆ
సతాయ్సతాయ్ల ఆలింగనానిన్, ఆ రచయిత లయింగ విత అపోర్ప్కిస్మేషన (Lying With Approximation) అంటే
ఉజాజ్యింపు అబదధ్ం పేరు పెటాట్డు. అంటే మనం తయారు చేసిన మోడల లో అంతో ఇంతో అబదధ్ం వుంది, అని వేరే
చెపప్నకక్రాల్.
సాహితయ్ంలో కూడా అబదాధ్నిన్ మేళవించిన నిజం లేక నిజానిన్ మేళవించిన అబదధ్పు నమూనాలు లేక తుది
నిరణ్యాలు [conclusions] ఉనాన్యా అనన్సందేహం నాకు కలిగి శోధన ఆరంభించాను. నా నమూనాలు వంద శాతం
తెలల్టి సతాయ్లు అని నేను పర్కటించే సాహసం చేయడం లేదు.
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గీత ఇలా అంటుంది:
ఇందిర్యాణి పరానాయ్హు ఇనిర్ద్యేభయ్హః పరం మనః
మనససూత్ పరా బుధీద్హి రోయ్ బుధేద్ పరతసుత్ స:
అంటే: ఇందిర్యాలు విషయసేకరణ చేసాత్యి; వాటిని మనసు అవగాహన చేసికుంటుంది; సంసక్రణలో
భాగంగా బుదిధ్ తనకి కావలసినవి తాను చెపప్దలుచుకునన్వి మాతర్మే తీసుకుంటుంది. అకక్డ నుండి

కళారూపంలో

బైటకి వదులుతుంది. అంటే ఇందిర్యాలు సేకరించినదానిలో ఎంతో కొంత శాతం కతెత్రకు గురౌతుంది. ఏది, ఏ మేరకు
కతెత్రకు గురైంది? ఇందిర్యాలను తోర్సిరాజని బుదిధ్ సమాచారసేకరణ చేయ లేదు. మరి ఇందిర్యాలు సేకరించినదాని
మీద బుదిధ్ ఆధారపడుతుంది కనుక బుదిధ్ సంసక్రించినదైనా నమమ్దగినదేనా?
గతి తరక్తారిక్క అంశపు ఉనికిని ఈ సందరభ్ంలో గురుత్ంచుకోవాలి.

పర్తిదీ దవ్ందావ్ల కలయికే; అందుకే

భౌతికవాదుల, నాసిత్కుల వాదనలో పరసప్ర వైరుధయ్ం ఉండక తపప్దు. ఆకలి గుణం, దాని తీవర్త అందరిలోనూ
అనిన్జీవులలోనూ ఒకేలా ఉండవు. తీసుకునే ఆహారంలోనూ తేడాలుంటాయి. కానీ జీవులనిన్టినీ, మనుషులందరినీ
ఒకేగాట కటేట్సి పర్కిర్యకు పూనుకుంటుంటారు కొందరు. పోలీసులు ఎవరిని కాపాడుతునాన్రు అని పర్శిన్ంచడం దావ్రా
ఒక నియంతర్ణా వయ్వసథ్నడవడిని పర్శాన్రథ్కానికి గురిచేయడం జరుగుతుంది; అలా అని కొనిన్ సంఘటనల విషయంలో
పర్శిన్ంచకుండా ఉండటం సాధయ్పడదు. రాజకీయంగా మనం ఎవరిని నమామ్లి? అని పర్శిన్ంచినపుడు రాజకీయంలో ఒక
తేడా సృషిట్ంచడం జరుగుతుంది. మనం చదువుకునే చదువు మనకి యే సంసాక్రం నేరుప్తోంది? అని పర్శిన్సేత్ మనం
నేరుచ్కుంటునన్ విదయ్ పై శంకను వయ్కత్ంచేసినటుట్ అవుతుంది. ఆరోగయ్కరమైన పర్శిన్ంచే గుణం నలుగురు ఆలోచించే
పర్యతాన్నికి పూనుకునేదానికి వీలవుతుంది.
పైన పేరొక్నన్ విధమైన చింతన ఏ రచయిత మనసునైనా ఆవహించిన తరువాత రచనలు చేసేత్ సంఘంపటల్,
వయ్వసథ్పటల్, సమసయ్పటల్ పాఠకులలో సరైన అవగాహనకు తావిసుత్ంది. సాహితయ్ం కేవలం అవగాహనకి కాక కళాతమ్క
విలువలకూ పెదద్ పీటను వేసేలా ఉండాలి - కళ కళ గురించే వుంది అని కొటిట్పారేయలేకపోతే.
వొడుడ్నకురుచ్ని ఏలా ఈదాలి అనే పుసత్కాలు తెగ చదివి, ఈత నేరుప్తాను అంటే కుదరదు; పర్జలు నమమ్రు.
నువువ్ ఈదినపుప్డు నిజానిజాలతో పర్తయ్క్ష అనుభవం సిదిధ్సుత్ంది; నీ సామరథ్య్ం పై, నిజాయతీపై ఇతరులకు విశావ్సం
కలుగుతుంది. బుదేధ్ పరతసుత్ సః అలా చెపిప్నవాడితో మన బుదిద్ని పకక్కు పెటిట్ పర్యాణం చేసాత్ం
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సామాజిక మారుప్ సాహితయ్ం దావ్రా సిదిధ్సుత్ందా అంటే అది హుళకిక్. సామాజిక మారుప్ సహజసిదధ్మైనది. ఏ
వయ్కత్యినా నిమితత్మాతుర్డే. అందుచేత సాహితీవేతత్లు బొరలు విరుచుకోనకక్రలేదు. దీపాలపిచచ్చ్యయ్ శాసిత్ గారు ఎనభై
ఏళళ్నాడు వార్సిన ఈ కవితను, దానిలోని "పర్కృతిసిదధ్ంబు మారుప్ పర్పంచమునకు” అనన్ వాకాయ్నీన్ నేను మెచుచ్తాను.
ఏయే మారుప్లు మానవ మనుగడలో జరుగిగాయి, జరుగుతాయో ఆ చకక్ని కవితలో చెపాప్రు. సహజసిదధ్మైన మారుప్
అనేపర్వాహంలో ఏ వయ్కీత్ "ససేమిరా" నేను మారను అనే పర్సకేత్ లేదు.
పర్భులు మాఱిరి పర్భు ధరమ్ములు మాఱె
రాజయ్ములు మాఱె, రాజయ్ తంతర్ములు మాఱె
పర్జలు మాఱిరి పర్జల భావములు మాఱె
పర్కృతి సిదధ్ంబు మారుప్ పర్పంచమునకు
మాఱకుండు పదారథ్ మీ మహిని సునన్
మారెప్రుంగనిదొకక్ బర్హమ్ంబు దకక్…
సహజసిదధ్మైన మారుప్ నేపథయ్ంలో, సాహితయ్ నమూనాలలోని అబదధ్పు భాగాల గురించీ ముచచ్టించదలచాను.
నమూనాలు అంటే ఏమిటి? ఎందుకు?

ఎలా నిరిమ్ంచబడతాయి? మనం వొక మోడల తయారు చేసేముందు

పరిగణలతో (assumptions) మొదలుపెటిట్ మోడల తయారయాయ్క దానికి పరిమితులు (limitations) నిరేద్శిసాత్ము.
వాటికి లోబడి ఈ మోడల 70 నుండి 90 శాతం చెలుల్బాటు అవుతుంది అనుకునాన్ము గదా. మోడల లో 10 శాతం
అబదద్మేగ. సైనస్ లో సాంకేతిక విదయ్లో ఈ పధధ్తి బాగా చెలుల్బాటులో వుంది. (పర్సుత్తం కరోనా వాకిస్న కూడా ఓ
మోడల )
అలాంటి నమూనా మన జీవిత సంబంధమైనదయితే జడం లేదా గమనం అనే రెండు గుణాలు కాకుండా చైతనయ్ం
దానికి ఆపాదిసేత్, జీవిత నమూనాలో యెంత అబదధ్ం ఉంటుందో ఊహించండి!

ఏ రెండు ఆలోచనల మధయ్ గల

వయ్తాయ్సం, లోతు, పర్తేయ్కతలు, తేడాలు, మోడల రూపంలో తేవాలంటే యెంతో కషట్ం!
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మన ఆలోచనలు సారవ్జనీకంగా భావిసూత్ మనకి కనిపించిన ఘటన లేదా సంఘటన మనలో రేపే ఆలోచనలకి
శిలప్, కథ, ఉపనాయ్సం, సినిమా, గాన రూపాలు ఇసాత్ం; దాని ఆమోదయోగయ్త గురించీ మెరుగులు దిదుద్తాం. దీనిలో
భాగమే అపోహలు (misinterpretations) నాటకీయత (dramatisation). ఆఖరిని పరిధులు కూడా విధిసాత్ము ఉదాహరణకు:

ఎవరైనా తిరగబడాలంటే, విపల్వించాలంటే వాడు కారిమ్కుడు లేక

శార్మికుడే అయుండాలి అనే

కంకూల్షన ఇచేఛ్సాత్ం. పరిధులకి అపోహలకు లోబడి తాను సృషిట్ంచిన సాహితయ్ం ఫలితం ఇసుత్ందని ఓ
చెలుల్బాటు/విలువ చీటీ నమూనాకు అంటిసాత్ం. దాని నిజమైన విలువ 70 శాతం నుండి 90 శాతం వరకు ఉంటే గొపేప్!
మిగిలిన శాతం అబదధ్మనేగా?
రచయిత వినన్ విషయంమీద, చూసిన సంఘటన గురించో, అనుభవంలోకి వచిచ్న సప్ందన లేదా వేదన
గురించో, అక్షరరూపం ఇదాద్ం అనుకునన్పుప్డు ఒక చితర్ం, ఒక ఆకారం మనోఫలకం మీద ఏరప్డి రూపుదిదుద్కుంటుంది
ఆ చితర్ం లేదా ఆకారం రచయిత వినన్ విషయానీన్

చూసిన సంఘనని కదా రాసాత్డు అది ఎంతవరకు నిజం? దాని

ఉదేద్శయ్ం ఏమిటి? అని విమరశ్ చాలామంది చేశారు నేనూ చేసాను. వాయ్సాలనీన్ ఈ విషయం మీద ఉంటాయి.
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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