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సాహితీ ముచ్చట్లు
యశురాభప్రీతయయథం
భధునాంతుల సతయనారామణ శాస్త్రి తన ‚ఆంధ్ర యచ్యితలు‛లో వేలూరి శివరాభశాస్త్రి
పేరు ఎతుుకుని పేరా కాకముందే ఇలా అంటారు :‚శాస్త్రి గారి జననము 1892లో .1926
సంవతసయము శాస్త్రి గారి జీవితలో నొక పెదద మారు తెచ్చచనదిముది నాస్సయం ు వమల్స దిపన .
.తరు త

నన శివరాభశాస్త్రి గారు వేత‛

ఏమంది 34 ఏళ్ు వమల్సలో శివరాభశాస్త్రి గారికి? ఈ ముడి వేసేసి, అప్పడు ఆమన
జీవిత కథ చె ం మొదలుపె తారుసంసతృతంం .వేలూరి చ్చనన వమల్లోసు పెదద ండితుడు .
షుీ ఇం ుపా, ఫ్రంచ్చ, బంగాలీ భాషలోు
కూడా దిట్టదినికి ండు చెళ్ుళ్ళ్ు వేంకట్ .
దయ యచ్నా .శాస్త్రి గారి దరయయ శిషయరికం,
శ్తావధానాలం షుీ, తభ గురువులైన
తిరుతి

వేంకట్

కవుల

తరుప్పన

ండిత యుదిధలోు షుల్గయసు రు .‚ని న్
గెలవర వచ్చచనా నిదె సబం జేయింతువో?
వతుువో?‛ అని తొ లు చ్రిచే నూనూగు
మీసాల పౌరుషంగురువుల
ప్పరాణ అంలల అ
వచ్న

డుగు దిప ఫమట్కు వచ్చచ సంసాయంలో డాటికా గులా నిషటగా .

దం .సాహితయ సేవలో నిభగున త్యరు, ఫ్రంచు సాహితయం ప్రేయణం

ంఙ్మమ యచ్న, షేక్ సిమర్ ప్రేయణం నాట్క యచ్న, ‘ధవనాయలోకం’ తెనిగంప్ప,

అనినంపకనాన ముఖ్యంగా ఏడాశావసాల ప్రఫంధం ‚భణిమేఖ్ల‛ యచ్న… ఇలా కాలానిన
రడిషురు .‚భణిమేఖ్ల‛ వినన

ళ్ుందరూ దిని సొరల్ గురించ్చ ఇంకో దిభందిం చెపే యట్ .

ఈ అంలలభన పెృటన పెట్లటకుని ంప కవి సమృతి సబకు ంగ్రు .అప్పడు తగలంది మొదప దెఫఅ
అయినా .రుంరలు ఆ పెృట
వంర

లుటశారు నిసృహ

దిట్లకుని ఎలాగో ప్పంజుకునానరుతరు త .

ఙ్మమం ప్రభావంలో డి వంద ఙ్గా కథలు, ఆరు నాట్కాలు రాశారుఇంకా ఎకాన .

భాాయలు, అ
సాహితీ ముచ్చట్లు

దిలు, వేదింతంఙ్ చ్చనన చ్చనన ప్పసుకాలు కూడా రాశారుక టజు ఉననట్లటండి .
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ఇంత సాహితాయభన అగనదేవుడు నాల .ఇలుు తరలఫడిందికలోు పూరాగా జుర్రుకుని ఋజువు
స్సకుండా తుడిచ్చపెలుటశాడు ఇఇ .1926 వ సంవతసయములో 34 యేళ్ు వమల్లో వేలూరి గారి
జీవితంలో వచ్చచన పెదద మారుకాభ విదియ .విదయ
కన్నకారుణిట్ట సృజన జప్ప

టాచుకోవట్ం అసాధయం అంటారు నిజమే .

లుట ఎకాన .పలాలన టాచుకోవచుచఉత్ప్ేయకాలోు, ఆ కళ్ అనశ్వయంగా

కాలానికి ఎదురు నిలచ్చ క పేరుగా తననూ నిలబడుతుందనన ఆశ్ కూడా కపఙ్కి ప్పకునాన .
ప్పకోకుయినా, చెప్పకునాన చెప్పకోకుయినా భరి అలాంపది కత టజులో మొతుం .
భనం మెయిలోుకా( .సృజనంతా ఆన డాు స్సకుండా తుడుచ్చపెట్లటకుుస, ఆ లుకాుకా దిచుకుసు
పీడీఎఫ్ ంయష ు మాత్రం నిజంగా అంత శాశ్వతమా?) వేలూరి

రికి ఇది ఎంత పెదద దెబ్బఅ ఆమన

తరావత రాసిన దియలోుని వేదన చెబుతుంది:
ఉకాలచతి విలుు సయవము

గాలచతి షుత్రములూచుముట్లటగా .

గాలచతి ంలుయున్ ధనము కాలచతి ంలుయు ధానయరాల్లన్
గాలచతి వునన ంలుయు

గాలచన గాలచతికాక అంతముల్

గాలచన భకు కాజవలనక ది నిండ్నొ !? కాలు నిండ్నొ?
ఈ సంఘట్నం ఆమన ఉతాసహం ఉసూరుభందట్సూయవయం అసు ఊ నే ంట్

ని .

కాభ .తరావత కూడా ఏవో రాశారు .అకతడి కుగాయం కట్లటకుని గులా ఏడాు ంట్రిగా రడిషుయట్
భరి ఆ‚భణిమేఖ్ల‛! ఇంకా ఎకాన యచ్నలుఅవభన ఉంలు ఇప్పడు విశ్వనాథ ప్పసుకాలునన !
అయినా అది అంత సడా .అయలోుసు ఇట్లగా ఈమన ప్పసుకాలు కూడా యరులు తీరి ఉంల్లవేఅ
కలరజేల్ుంది?

ళ్ుంీ ుత్కా, భనం భుజాలకెకితంచుకుంలు విశ్వనాథకం రిగంఇ,

వదిస్ససేు వేలూరికి ఏం ుయింఇ అని కూడా అనిళ్ల్ుందిభన .ఈ ఉదంతం భనకటా చెషుల .
చీరిు కాపీనాల గురింకీ,

ప పెడాల్ ప్పనాదుల గురింకీ అవభన ప్పకునాన కూడా .… ఆ కవి

భనల్లో ప్పపటన ప్రంచ్ం, అతణిట్ట

నానడాు ఊగంచ్చ అందులోసు భంత్రముగుధడై ఫతికట్లట చేసిన

ప్రంచ్ం, ఇప్పడు ఎవరిచీ ఎపచీ అబేధయంగా మారిువట్ం, మూల్కుువట్ం… ఆమనకు
కాకుయినా, భనక ఏటా లోట్ల.
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ఆనందరజతినాయమం
విజమనరయం ఆనంద రజతి భహారాజు ప్రధాన షుత్ర
వహించ్చన ఎకాన ళ్ట్ట కథలోు ఇరుకప .‘ప్రిన్స ఛారిమంగ్ డారిుంగ్’ అసు
చ్చరు

యసంలో తనికెళ్నే బయణి రాశారుకసారి రాజా రి

అంతయంగక కాయయదరిి గురంప జోగారావూ, రాజా
సామంత్రం పూట్

.

రూ కలసి

యహాయళికి ఫమస్సదరారు:

‚జోగారావు గారూ మీ అయఅయేం చేల్ునాన త్య?‛
‚…….‛
‚జోగారావు గారూ మిభమస్సన‛
కళ్ునిండా భడాు కుకుతకునానడు జోగారావు గారు.
‚అదేమిట్ండీ, ఏభయింఇ?‛
‚ డు ప్పట్లటగుడిటి యబూఏమీ చేమస్సని అసభరుథడు .‛
రాజా రు కడుప్పలో చెయ్యయపట దేవినట్టయింది.గులా నొచుచకునానరు .
‚ఒ సుేసేుమీ

డికి సం తమేభనాన సురిసేు !‛

‚సురిసేు ఏటా కాలక్షేంగా ఉండొచుచ…,‛ నసిగారు జోగారావు గారు.
‚కాలక్షేం కాదండీఅషుయమన చీరునూ ..జీవనబృతి ..…‛
‚సరే ంంట్సు… పలానా చోట్ సం త కన్నశాల నిరిమదిదం‛
‚మా కత కురాడి కోసం – కన్నశాలా…‛
‚ఏఅనండీ ఏది ఎలా జయగాలో అలాగే జరుగుతుంఇఈ విజమనరయం సం త
కన్నశాలకి మీ
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డి వలు శాజం డాలని రాల్ంఇ… జరిగంది!‛
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వదంతిగా ఫతక రలరట్ం. . .
‚ఇకతల్ల క స్త్రీం వుంల్ల డు – అతని వదదకి వచేచ

గ్రనే తకుతవఅత లుప్పత

.

నలుభందు తిసు డు– అతనిది గులా నికృషటమన జీవితం – నా కత ల్ల ఐనా సునతడిని
తళ్ంచుక తిరిగే ణిట్ట.‛ దిదిప్ప దైదు సంవతసరాలు ఊరూరూ తిరిగ, భనిషి భనిషిభ
కలుల్ ని శ్యత్ జీవిత చ్రిత్ర రాసిన హింఇ యచ్యిత శ్రీ విపాట్ట ప్రభాకర్ కి ఎదురైన క జ బు
ఇది.
శ్యత్

అంలు

గులాభందికి

సభకూయగాసు సిగుయ డి దిచుకుసు

కాసు

మేధో

టాటోం

నయబుల్ ప్రేభకథభన తెలుగు .

ళ్ుకి శ్యత్ ముఖ్ం తెలుల్, అతని కాలనిక ప్రంగులూ తెలుల్ .
కాభ అతని జీవితం గురించ్చ తెలసింది గులా తకుతవదిరంఫయ కవి .
జావలాముజ్వ‚శ్యత్ జీవన దయినమే క జాతీమ నవల‛ అని రాసిన
యసంలో శ్యత్ జీవితం గురించ్చ

నిన తెలమని విషత్లు చెషురు .

తన జీవితం గురించ్చ తెలమట్ం శ్యత్ కు అంత ఇషటం స్సదనికూడా
ఈ

యసంలో తెలుల్ుంది.
‚ నానళ్నే తరావత మీరూ వుం రునా వయకిురత జీవితానిన

.సునూ వుం

.

ఆనాడు నా యచ్నలన మాత్రమే తీల్ ని .తెలుల్కో లసు అ ాటనిన ఎవరూ వయకుం చేమరు
కాని .చ్రిచసాురు, నా జీవితానిన తీల్ ని ఎవరూ చ్రిచంచ్రు.‛
నిజమే, ఎవరూ శ్యత్ విషమంలో ఎవరూ అతని యచ్నలు చ్దివి అతని జీవితానిన గురించ్చ
తెలుల్కో లీ అ కోరుకాభ గులా ఇషటంగా దరయయగా చ్దివిన

రికి మాత్రం ., ఆ దధతైన

ప్రంగుల ం క పూరిుగా ముల్గు తీమటానికి ంరుల్ునన యభ అరాచ్క హేలా ప్రంగుల
సందడి వుందని

ంతైనా అ మానం కలుగుతుంది.

అరాచ్కం అవధులు ఏ కాలానికైనా మారుస్సకుండా నికయంగాసు ఉంటాయిదిని
ఈ .అకతడిదికా ంళిు

.

ట్లటకునానక ఇక అంతకనాన లోతుకు జాయస్సరు .అట్టడుగు తలం రపటది

: యసం చ్దివిస శ్యత్ ఆ అట్టడుగుని అందుకునాన సు అనిళ్ల్ుంది
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‚శ్యత్ తాగే డు – తాగేసిన ఖాళీ సీసాలన వచ్చచ ుయే రి దృషిటలో ల్లట్లు
ఫహియంరంగా, అందరి చూప్పలానకరిషంచేట్లుగా క అలంకాయంలా ప్రదరిించే డు – అలాసు
నలుభందు తిసు విషమంలో కూడా ఎలాంప దిరికం ఉంల్లది కాదు – ఆమనలో ఎకతడా
సహజంగా యచ్యితలోు కనిళ్ంచే ‘ఆదయిశూయతవం’ కాని, హిుక్రసీ కాని, చీరిుకంతతికాని,
అహంభావుకత కాని ఏ మాత్రం కనిళ్ంచేది కాదు ఆమనిన చూ గాసు .‘సబయలోకం’ ఛెడాున చెం
దెఫఅ తిననట్లటగా దిభమ తిరిగుయేది – ఆమన ప్రవయునలో ఎకతడా దురుల్తనం కూడా వుంల్లది
కాదు

–

సబయలోకానికి

స లుగా నిలుచునన శ్యత్ పెదదలనఫల్ల రికి శేషప్రశ్నగాసు

కలతపెటాటడు.‛
కాభ భరి శ్యత్ ప్రంగులు ఈ అట్టడుగు దికా ంగ్రు ధైయయం చేసినట్లట కనిళ్ంచ్వు కత( .
‘దేవదిల్’లో తశ్యత్ తా

ంళిున లోతులోుకి తన సాహితాయనిన ట్లటకెగ్రు ధైయయం

).

శ్యత్ కనాన .చేమస్సకుత్ల్లఅ, భన చ్లానిక ఆ ధైయయం ఎకుతవ అనిళ్ల్ుందిక సారి .
యగూం నానా ీంవర్‚భవు ‘సీవమ చ్రిత్ర’ ఎందుకు రామవూ?‛ అని శ్యత్ ప్రశినసేు –
‚గురుదే ఇంత

 ణట్టవుతానని తెలసివుంలు !, సు

భట యకంగా ఫతికి వుంల్ల ణిట్ట‛ అని

శ్యత్ సమాధానమిగుచ ట్ఇదే శ్యతుుకూ ., చ్లానిచీ ఉనన సడా.చ్లంలో ఈ దవందివలు స్సవు .
జావలాముజ్వ

యసంలో నచ్చచన క

కయం :‚ఆత్ స్త్రీలం వుంల్ల సంఫంధాలన ఫపట శ్యత్

క వదంతిగాసు ఫతికినంతకాలం మిగలుత్డు‛.

లాఘవం – ఉదేవరం
ఈ భధయ ఎకతడి చ్దివిన

కయం ‚ఉలని

లాఘవంగా తిట్ం వలు ప్పలుట శిలం కలా ఉంలు,
ఉలని ఉదేవరంం ఊగుభమట్ం వలు ప్పలుట శిలం
భటలా ఉంట్లంది.‛ ఇందులోని సూచ్నని యచ్నకూ
అనవయించుకోవచ్చనిళ్ంచ్చందియచ్నలీన అలా ల్నండు

.

కలానిన మెళ్కువగా :యకాలుగా వి ఇమవచ్చనిళ్ంచ్చంది
కలం

.నడిళ్ంచ్చ రాసిన యచ్న కలా ఉంట్లంది

నిభాయించ్స్సని ఉదేవరంం కాగతానిన చ్చంప్పకుంీ రాసే
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ఈ భధయ ఇం రంప హ భగుంస్త్రి రాసిన

యసం .యచ్న కలా ఉంట్లంది‚గుయజా

లీమకి‛లో ఇదే భావం భటలా వివరింఫడింది:ఆమన మాట్లవి .
Electric shock వంప అ బ ఘట్టనం ఏ సహృదయుని
అతని హృదమము

పట వివశుని చేల్ుంటా

కీలుచ ని కవితవం ఎరసిడుతుందిదినికి తగన భాా సహకాయం

.

ఆ కావయభ .రురికిస అదే సావదనరయభయిన కావయం అవుతుందిు లోని ప్రతి మాట్ ఠిత
ట్లట ని అంతరింద్రిత్లలో మారుమ్రోగుతుంది.
తలలో కలంచు నిన ఆవేశ్మునూ కవితవములాగే కనడుతుందిఅఇ సావదుగాసు

.

.ఇందులో కవి దిదుదతుంటాడు .కాని తాతాతలకంగా మెయసి ుతుంది .అ బవములోకి వల్ుంది
షులలో ంన్ .మొదపదినిలో కవిని ట్లటకోస్సమునవలె అంతటా నిండిుయి అగోచ్రు వుతాడు.
సంసతృత

ంఙ్మమంలో మొదప కక్షయకు చెందిన

రు

లీమకి, బవభూతి, జమదేవుడు

మొదలయిన

రుల్నం వ కక్షయలోని

పూరావంధ్ర

ఙ్మమంలో ుతనన, తాయరమయ ప్రబృతులు ప్రథభ కక్షయకు, తికతనన, సూయనన,

శ్రీనాథుడు మొదలగు

క

రు కాళిదిల్ ., మాఘుడు, శ్రీహరుషడు మొదలయిన రు .

రు ల్నం వ కక్షయకు చెందుతారు.

ంృ కియణం, నలగన కాయితం ఉం .

‚సీన్ తీసే ముందు టజు అసిస్టంట్ డైల్నకటరు – స్క్తేప్పట చూసి
కావలసిన స్షల్ ప్రారటస్ అంలు భంచ్ం(, ీత్ బ్రష్, దుంవన
భయచెంబు – ఇలాంపవిలల్ట వేల్క )ు ని ప్రొ క్షన్ మేసుజరుకి
చెళ్ భరానడు స్ట్ లో ఉంల్లట్లు చూసాుడు ఆ లల్టలో చూసేు .‘క

ంృ

కియణం, నలగన కాయితం ఉం ’ అని ఉనానయి స్క్తేప్పటలో చూసేు .
‘డుకునన అయఅయిని కిపచీ లోంచ్చ క

ంృ కియణం వచ్చచ పొడిచ్చందిఅత

అట్ల తిరిగ .

దుగా మొహం మీదికి లు కుతనానడు’ అని వుంది ఇంకో సీ లో .‘అతని మొహం నలగన
కాయితంలా వుంది’ అని వుంది ంక్స అందుయట్లలో వునన ఈ టజులోు యభణ గారి భావం .
తక తీల్కురావచుచ– కాభ ఆ టజులోు మా అసిస్టంట్ల కాగతం వుం లోంచ్చ మొహం ఎలా
తత్రు చేదిం అ కునానడి ఇపచీ అయథం కాదు.‛ –యప్ప ‘మా సినిమాలు’

యసం

ంచ్చ.

(Image Courtesy: Wikipedia)
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