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సేవ్చఛ్ - విముకిత్
చలం నమూనా
జీవితం ఎందుకు?
చలం సమాధానం
ఆనందానికి!.. సెకస్ దావ్రా కలిగే ఆనందానికి…. సేవ్చచ్ లో సెకస్ దావ్రా కలిగే ఆనందానికి!
చలం సృషిట్ లేదా మోడల (నమూనా) కేవలం విధవ్ంసకరంగా వునాన్యి. అనన్ ఆకేష్పణ వుంది.
సేవ్చచ్ అంటే విశృంఖలత అని, అరధ్ం చెపుప్కునాన్రు. అదే నిజమని నమామ్రు. ఇలా నమమ్ని వాళళ్ని బూరుజ్వాలని
పర్చారం చేశారు.

.

ఇకక్డ మనం కొంతసేపు సాహితయ్ంలో బూతు లేదా సెకస్ గురించి అవలోకిసేత్ బూతు అని ఎందుకనాన్నంటే ఆ
రోజులోల్ వేసిన ముసుగు అవసరం ఇపుప్డు లేదు.
“ఎదురైన అనుభవాలతో తన కాలానీన్, సమాజానీన్ మించి ఆలోచించగలిగిన రచయితలలో చలం తపప్క
ఉంటాడు.” (వివిన మూరిత్).
ఎదురైన అనుభవాలు ఏమిటి? చలం జీవితంలో అనుభవాలు ఏమిటి అనేవిషయం పకక్నపెటిట్, ముందుగా
పార్యిడ చెపిప్న దానిన్ పరిశీలిసేత్ “అచేతనం (unconscious) గురించి అందరికి తెలుసు అదో చెతత్బుటట్ అవసరంలేని
సమ్ృతులు, అందులోవేసి వాటిని అకక్డే కుళల్బెటాట్లి. కానీ దాగిన ఉదేవ్గాలు(ఎమోషనస్) సజీవంగానే ఉంటాయి, అవి
పర్భావితం చేసాత్యి. మానవుడి పర్వరత్నలో ఏది సతయ్ం? ఏది అభాస? అనే పర్శన్ బయలుదేరి నిజాయియితి కొలతలు
మారాయి, హిడెన రియాలిటీ లేదా గుపత్ వాసత్వాలు వెలుగులోకి వచాచ్యి. మనిషిని ఆ మనిషి పర్తిబింబింప చేసే,
సావ్పిన్క, లయింగిక చేతన, అచేతనల మనోవిశేల్షణ పూరిత్గా వేరుచేసి చూడాలని అనుకోకుండా, దాని విసత్ృతి, అవసరం
ఏరప్డి సమాజానిన్ చికాకుపెటాట్యి” …చికాకు పెడతాయి మరి ఈ సమాజానిన్ నిరిమ్0చిన నిరామ్తలు లైంగిక చేతన
అచేతనల విషయంలో గోపయ్త చూపిసూత్ ఒక పరిధి దాటి విసత్రింప చెయయ్నివవ్ లేదు. ఆ మరాయ్దని కోలోనియల
సాహితయ్ం, తతవ్శాసత్రం అధికేష్పించాయి. ఆలా జరిగిందనడానికి ఉదాహరణే చలం.
“లైంగిక పునరుకిత్ రంగాలలో గందరగోళం ఆధునికులకు సనాతనులకు మధయ్ ఘరష్ణ జరిగి, అనేక సందేహాలిన్
రేపింది” వోలాగ్ చెపిప్న వివరణ పరిశీలిసేత్, ఇంతకు ముందులేని గందరగోళం ఇపుప్డెందుకు కలిగింది అనన్ ఆలోచన
వసుత్ంది. ఓకే తార్టిపై ఏదో తనదైన అవగాహనతో నిరిమ్ంచుకుని, నడుసుత్నన్ భారతీయ సమాజం కోలోనియల సాహితయ్
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పర్భావం, పాశాచ్తయ్ సామాజిక సేవ్చఛ్ (ఇందులో విశృంఖలత ఉండదు ) కొతత్గా దిగుమతి చేసుకుని పోలిచ్ చూసుకుని
భర్మలో ఇదే నవీనత, అని జరిగిన సాహితీ సృషిట్ నిజంగానే కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది
చలం కధలలో ఈ చెతత్బుటట్ కాంక్షస ఎకుక్వగా కనిపిసుత్ంది కానీ చాలామంది విమరశ్కులు ఇది హిందూ
వివాహ కుటుంబ వయ్వసథ్లో అభాసగా పురుషాధికయ్ంలో కూర్రమైన పారశ్ముగా చూపించారు. కానీ సతరీ లు కూడా
కూర్రంగా వునన్ ఉదంతాలు లేవా....అనిన్ కుటుంబాలు పురుషాహంకారమేనా?
ఇషట్ం లేని వయ్కిత్తో సంసారం చేసూత్, ఇంటిచాకిరీతో సతమతమౌతూ అనేకరకాలుగా పరాయికీ కరణకు గురై,
తననూ తనశర్మను చూసుకుని అది అరధ్ంకాక ఎవరిమీద తిరగబడాలో యెటాల్ తిరగబడాలో తెలియక తాను నాశనం
అవుతూ వునాన్ ఇలాల్లు గా మణి (( అచేతనలో శకిత్ వంతురాలని, తెలివైనది ఉతాస్హవంతురాలు అయిన సతరీ … పెళైళ్
పరాయికీకరణ చెందింది. బానిస అయింది, అనన్ ఆలోచన రేపెటట్బడింది ) మణి కధ పేరు, పాతర్ పేరు)
“పేర్మ పునాది లేకుండా ఆదరాశ్లకోసం చేసుకునే వివాహాలోల్ ఆ ఆదరాశ్ల మతుత్ దిగగానే మానవ సవ్భావపు
చీకటికోణాలు వెలువడతాయి” (జలసీ కధ మీద.. వోలాగ్ విమరస్)
పై రెండింటిలోనూ ఆడదాని సైకలాజికల డిజారడ్ర ఒకదాంటోల్, రెండో దాంటోల్ మగాడి సైకాలాజికల డిజారడ్ర
కనిపిసాత్యి. కానీ రెండింటిలోనూ బాధితురాలు ఆడదే అదే చలం నమూనాలోల్ అబదధ్ం ( ఇకక్డ నాకు కాంతం కధలు
జాఞ్పకం వసాత్యి. అవి కుటుంబంలో ఆడదాని పాతర్ యెంత హృదయ్ంగా చితీర్కరించబడిందో!)
పర్తేయ్కతలు తేడాలు.. పర్తేయ్కత వేరు చలం రచనలలో పర్తేయ్కత ఫార్యిడ చెపిప్న అచేతన చెతత్బుటట్ పర్భావం అది
సమాజానిన్ పెడుతునన్ చికాకు, అంతవరకూ సరే అనుకోవచుచ్, కానీ తేడా మొతత్ం హిందూ వైవాహిక సతరీ పురుషుల
సంబంధాలు ఓ విధమైన సైకలాజికల అభాసులనడమే, తపుప్డు పర్తిపాదన అందుకే ఈ మోడల సుత్తికి పాతర్మైనా
నిందగా మిగిలిపోయింది.
ఎందుకంటె
సాంపర్దాయంలో వచిచ్న సాహితయ్ంలో శృంగారం లేదనా?

బతుర్హరి, శీర్నాధుడు, కవిచౌడపాప్ వేమన,

అనన్మయయ్ …. చెపిప్నవి పరిశీలిసేత్ అనేక కోణాలలో వాళుళ్ యెంత సమతులయ్ంతో ఆలోచించారో అనిపఫ్పిసుత్ంది.
శీర్నాధుడు పురుషాహంకారంతో చెపిప్నపదయ్ం
హైమగార్వనితంబ భూరికచ భారాభీరలునమ్తత్లున
కామాంధల వెలనాటి కోడె విధవల కాకుళల్ తిరునాళల్ లో
మా మాంధాతయు భీమసేనుడు హిడింబా నందనుండోపీతే
ఏమోగాని తెమలప్జాల రితరుల హేలా రతికీర్డ లన
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అదే శీర్నాధుడు సతరీ సేవ్చఛ్ ని సతరీ దృకప్ధం లో
“సరసుడుకాడో? “... జాణ రతి సంపద లేదో సమృదిద్ రూపమో
మరుని జయించు ... మోహమో అసమానమే ఇనిన్యు కలిగ్
జారవై తిరిగెదవేల బాలా? అతిధీరవు పౌర్ఢవు నీ వెరుంగవే
నెర గృహ మేధి అన పలుకు నీచముతోచె కొరంతదే సుమీ
పై పదయ్ం జాగర్తత్గా పరిశీలిసేత్
సేన్హితుఁరాలు … “సరసుడుకాడో? “
ఇలాల్లు ..... జాణ
సేన్హితుఁరాలు …. రతి సంపద లేదో
ఇలాల్లు....... సమృదిద్
సేన్హితుఁరాలు ..... రూపమో
ఇలాల్లు..... మరుని జయించు
సేన్హితుఁరాలు ...... మోహమో
ఇలాల్లు..... అసమానమే
సేన్హితుఁరాలు ..... ఇనిన్యు కలిగ్ జారవై తిరిగెదవేల బాలా
ఇలాల్లు..... అతిధీరవు పౌర్ఢవు నీ వెరుంగవే నెర గృహ మేధి అన పలుకు నీచముతోచె కొరంతదే సుమీ
(భరేత్ సరవ్సవ్ము అను మాట నీచంగా తోచింది అదే కొరత! అందుకే ...ఈ సేవ్చఛ్ )
ఇందులో చెపిప్న కారణం చలం, సేవ్చాచ్వాదానికి యెంత అనవ్యిసుత్ందో ఆలోచించాలి.
తాళల్పాక అనన్మాచారయ్
మరుని నగరిదండ మా యిలెల్రుగవా
విరుల తావులు వెలల్విరిసేటి చోటు
॥పలల్వి॥
మఱఁగు మూఁక చింతల యిలెల్ఱఁగవా
గుఱుతైన బంగారుకొండల సంది
మఱపు దెలివి యికక్ మాయిలెల్ఱఁగవా
వెఱవక మదనుఁడు వేఁటాడేచోటు
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॥మరు॥
మదనుని వేదంత మాయిలెల్ఱఁగవా
చెదరియు జెదరని చిమమ్ఁ జీఁకటి
మదిలోన నీవుండేటి మాయిలెల్ఱఁగవా
కొదలేక మమతలు కొలువుండేచోటు
॥మరు॥
మరులుమెమ్తల తోఁట యిలెల్ఱఁగవా
తిరువేంకటగిరిదేవుఁడ నీవు
మరుముదర్ల వాకిలి మాయిలెల్ఱఁగవా
నిరతము నీ సిరులు నించేటిచోటు
యోనియందే పుటిట్ యోనికి రుచి జేసి
చనున్ కుడిచి పెరిగిచనున్ దటిట్
సృషిట్లోని నరుడు సిగెగ్రుంగని జీవి
విశవ్దాభిరామ వినురవేమ
విశావ్మితుర్డు వేమన జీవితాలు చలం జీవితంలా ఆ కోవలోకి చెందినవారే.
సమాజానికి, నీతికి, ధనానికి, మరాయ్దకి, పర్ధానమైన నాగరితకు దూరంగా జీవించడం.
ఉదాహరణ .......మైదానం
చలం కాలప్నికత సతరీ పురుష సంయోగం మీదే .......
అది పెదద్ సంసక్రణ అయి కూరుచ్ంది. కానీ చలం మోడల లో అబదధ్ం అదే!
"ఈశవ్రుడు, కరమ్, నీతి, మోక్షం, పునరజ్నమ్ల, అభిపార్యాలని మరిపిసేత్ కానీ ఇండియా ముందుకు సాగదు
(మూయ్జింగస్-4 ) " అలా అనన్ చలం భగవదీగ్తకి వాయ్ఖాయ్నం చేసూత్ మమేకం చెందాలి. ఒకక్ సెకస్ పరంగానే కాదు
అనాన్డు
మోడల మారుచ్కునాన్డు.
మైదానం నుండి భగవద గీత వరకూ చలం పర్యాణంలో మోడల లో అబదధ్ం తగుగ్తూ వచిచ్ంది. అంటే అమిత
శేవ్చచ్కి(విశృంఖలతకి) హదుద్లు ఏరప్డడం మొదలయింది.
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ఎలా అంటే అమీనా
"సబుబ్తో కడుకుక్నన్ చేతులు అడడ్ం వచాచ్యి నినున్ తాకడానికి" అంటే కాసమ్టిక సంసక్రణకాదు కావాలిస్ంది.
అని చెపప్డమేకదా !
“ఎకక్డివాళుల్ అకక్డే....ఒకక్ అమీనా తపప్,”
చితత్ వుర్తిత్ ఎనిన్ అడడ్దారులు తొకిక్నా ....ఇనన్ర సెలఫ్ వేరు ...అనన్జాఞ్నం ఏరప్డి వుంటుంది. తను సృషిట్ంచిన
మోడల లో అబదధ్ం కనుగొనన్ వులికిపాటు చలం లో కనిపిసుత్ంది
చలం నమూనా లో కొతత్ మలుపు వుంది. ఆలోచనవుంది. కానీ నమూనాలో సమగర్త, సంఘ అసిత్తవ్ంకి
ఉండవలసిన సామానయ్ హేతువు లోపించింది! ఇది అంతో కొంతో ఐయాన రాండ లో కనిసుత్ంది. ఆవిడ ఇలా సేవ్చచ్గా
ఉండడం, పర్దరశ్న, ఇంటెలెకుచ్య్వల పార్పరీట్ అనుకుంది. కానీ నీ సేవ్చాచ్ పర్దరశ్న సమాజం నియమాలని, అది నిరిమ్ంచిన
వారి ఇంటెలెకుచ్య్వల పార్పెరీట్లో చొరబడినటుల్ కాదా? అపప్టి సమాజానికి దాని మనుగడకి వివిధవరాగ్ల అవసరాలను
దృషిట్లో పెటుట్కుని మారుప్లు చేసుకుంటూ ఎదిగిన వయ్వసథ్, కాలకర్మేణా సావ్రధ్పువయ్కుత్ల కూర్రతావ్నికి బాలి అవచుచ్,
అందులో సతరీపాతర్ నిరవ్హణ ఒకటి, ఆ నిరవ్హణ ఆమెకి వునన్ పరిధులు, వాటినుండి విముకిత్, అది అవసరమా? ఎంత
వరకు సాధయ్ం! అనన్ నిరామ్ణాతమ్కమైన ఆలోచన లేకుండా పరిధి చెడడ్ది, అనే నిరణ్యం చెపేప్సి, దానికి విరుగుడు, సేవ్చాచ్
సృషిట్, అతి సేవ్చఛ్ సృషిట్ (గౌరీ లంకేష) అనే సతరీ సేవ్చచ్ అనే అంశంతో మొదలై .....కేవలం సేవ్చచ్ అనే దిశగా పర్యాణం
సాగించింది. అది ఈ నమూనా గొపప్తనం, లోపం కూడా!

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

McõGS ¥{MLjjÁ

7

ఈ లోకం లోని బాంధవాయ్లోల్, కుతిర్మమైన అసిత్తవ్ం మీద అసహయ్ం ..... చలంలో రగిలిన జావ్ల కేవలం అంత:
కరణకి సంబంధించి౦దే, అందుకే అరధ్ం మీద ఆరిధ్క సంబంధాల మీద చలం కి ఆలోచన రగలలేదు.
అందుకే చలం నమూనా సేవ్చచ్నుండి కేవలం సేవ్చచ్ లేదా విముకిత్ దిశగా, అనంతమైన పేర్మగా, మానుషతవ్ం
నుండి మానవతవ్ం ఆధారంగా వొక జిజాఞ్సగా సాగింది. (అరుణ )
అందుకే ఈ నమూనాలో “ నేరుచ్కోడంకాదు ముఖయ్ం అనుభూతి ముఖయ్ం” అని పర్తిపాదించబడింది
సౌందరయ్ం అనుభవైకమా? ఆరాధయ్మా?
“ఆతమ్వికాశానికి సహకరించని సృషిట్ వృధా “ ( ఊరవ్సి ) ఏ సృషిట్? రచయితదా? లేక పర్కృతి దా?
ఈ అసప్షట్తవలల్ చలం నమూనా lying with approximation లో పడిపోయింది.
ఎందుకంటే?
ఆతమ్వికాసం ...ఏ మనిషికి ఆ మనిషే చేసుకోవాలి.
మమేకం చెందడం యెవరి ఆతమ్తో వారే చెందగలరు.
పర్కృతి, సృషిట్ నేరిప్ంచే బాదయ్త తీసుకోదు.. దానిని పరిశీలిసూత్ గమనిసూత్ దానినుండి నేరుచ్కునే భాదయ్త మనదే
కామిగా సీవ్యానుభూతి, సేవ్చఛ్కోసం వెంపరాల్డి, మోక్షగామిగా ముగిసిన చలం నమూనాలలో ఆఖరి
పర్శన్...........?
జీవితమంతా (కలప్నే) కలే నంటావా? (ఊరవ్సి)
చలం ఆలోచనలోల్ కొనిన్ గమనిసేత్
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లైంగిక పునరుకిత్ రంగాలలో గందరగోళం సనాతనులకు ఆధునికులకూ మధయ్ ఘరష్ణ జరుగుతువుంది. తపుప్
అలాంటిది ఏది జరగలేదు సనాతనులు..కళావంతులిన్ సృషిట్ంచుకునాన్రు. కళావంతులు సెకస్ వరక్రస్ మాతర్మే కారు
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వాళుళ్ సంగీత సాహితాయ్లలో కకోక్క శాసత్రంలో నిషాణ్తులు. వాళళ్ని సెకస్ వరక్రల్ సాథ్యికి కొందరు సావ్రధ్పరులు
దిగజారాచ్రు. కొనిన్ నిబంధనలతో కూడిన మరాయ్దలని డబుబ్ అధికారం వుపయోగించి అధిగమించారు. దానితో అది
సంసాక్రానిన్ కోలోప్యింది

అయితే అదో కులంలా తయారయేసరికి కొంత చికాకుపడాడ్రు.
****
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