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అస్యశ
దీని మెందు భాగెం
అధివ్యస్తఴకతకి మూఱెం కళ్ళెదుట ఉనన వ్యస్తవెంతో కఴ పెట్టుకునే పేచీ. వ్యస్తవెంతో పేచీ
ఎెందుకు? పిఱలలు పెరుగుతూ తభ చుట్టు ఉనన భౌతిక వ్యస్తవ్యఱనీ, పెద్దవ్యళ్ళె బోధిెంచే ఆచాయ
వమవహారాఱనూ, జాతీమ స్ెంస్కృతినీ తభ సాటివ్యలె ప్రవయతనతో, స్ెంస్కృతితో బేరీజు
వేసుకుెంట్ట తభదైన వ్యస్తవ్యనిన నిరిభెంచుకుెంటారు. చుట్టు ఉనన భౌతిక వ్యస్తవెం,
ఆెంతయెంగికమైన వమకితగత అనుబవెం ఈ రెండూ కఱష భన క్కకకకరి ‘వ్యస్తవ్యనీన’ ప్రభాఴతెం
చేసాతయి, ప్రత్యమకెంగా నిరిభసాతయి. ఈ 'వ్యస్తవెం' అనిన దేశాలు, జాతుఱ కకలాగే ఉెండదు, కే
జాతీ స్ెంఘెంలోనూ కూడా భనుషుఱెంద్రి కకలాగే ఉెండదు. పాశాాతమ స్ెంస్కృతులోలన వమకిత
తనకు తాను స్వతెంత్రుణణనీ, తన వమకితతవెం ప్రగాఢమైన వ్యస్తవభనీ స్ృహ ప్రఫఱెంగా ఉెంట్టెంది.
ప్రతి భనిషీ తనను తానూ ఇతరుఱకెంటే భిననమైన, స్వతెంత్రమైన వమకితగా నియవచెంచుకుని,
నిరూపిెంచుకోవడెం పాశాాతమ సాెంస్కృతులోలన చాఱ మఖ్మెం. చుట్టు ఉనన భనుషులు, ఫెంధు
మిత్రులు, ఉపాధ్యమయులు ఇలాెంటివ్యలె అభిప్రాయాఱ, ఴలువఱ పాశాాతమ వమకితతవెం మీద్
క్కెంతవయకే ప్రభావెం ఉెంట్టెంది. ఇలాెంటి భనస్తతావనిన Independent construal of self
అని అన్ననరు. ప్రాచమ స్ెంస్కృతులోలన ఇెందుకు భిననెంగా, చుట్టు ఉెండే స్ెంఘెం ప్రభావెం వమకితతవెం
మీదా, వమకిత అనుబఴెంచే వ్యస్తవెం మీదా చాఱ ఎకుకవగా ఉెంట్టెంది. దీనిన interdependent
construal of self అన్ననరు. ఇలా చుట్టు ఉననవ్యలెతో ఇచా పుచుాకుెంట్ట నిరిభెంచుకునే
ప్రాెంచక ద్ృకధెం షథయెంగా ‘ఇదే న్న వ్యస్తవెం’ అని షథయడే అవకాశ్ెం ప్రాచమ స్ెంస్కృతులోల
తకుకవ. జపాన్లల, చైన్నలో, భన దేశ్ెంలో కూడా జన సామానమెం పైన స్ెంఘెం, కుట్టెంఫెంలో
పాయెంయమెంగా వచేా స్ెంస్కృతి ప్రభావెం ప్రఫఱెంగా ఉెంటాయి.
భనెం భౌతికెం, ప్రాెంచకమైన వ్యస్తవెం అని వమవహరిెంచేది కూడా చవరికి కే
కుట్టెంఫెంలోని భనుషుఱకి సైతెం కకటిగానే ఉెండదు. భనుషుఱ వమకితగతమైన అనుబవ్యలు చూషెందీ, ఴననదీ, తిరిగిెందీ, కటిుెందీ, తిననదీ వీటిలోని వమతామసాఱని ఫటిు కే తలల పిఱలలు సైతెం
చాఱ భిననమైన భౌతిక వ్యస్తవ్యఱను అనుబఴెంచడెం, ఆకళెంపు చేసుకోవడెం కదుద. అనిన
అస్యశ (రెండవ భాగెం)

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

స్ెంస్కృతులోలనూ ఈ ఫసయెంగ వ్యస్తవమూ, వమకిత ఆెంతయెంగికమైన జీవన ద్ృకధమూ ఈ రెండూ
కలష అతను ద్రిశెంచే ‘వ్యస్తవ్యనిన’ నిరిభసుతన్ననయి.
వ్యస్తవెంతో పేచీ రావడానికి స్థథఱెంగా రెండు కాయణాలున్ననయి. కటి చుట్టు ఉనన
వ్యస్తవెం ఏదో క కాయణెం వఱన స్ెంతృపితకయెంగా లేకపోవడెం. రెండోది, తీవ్రమైన జిజాాస్ వఱన
తక్షణమ, ప్రతమక్షమైనదే మొతతెం వ్యస్తవభని అెంత సుఱబెంగా పుకోలేకపోవడెం. శాస్త్రజుాలు
ఇెంద్రిమ గోచయమైన వ్యస్తవెం కెంటే అతీతమైన వ్యస్తవ ప్రెంచాలన నియెంతయెం శోధిస్థతనే
ఉెంటారు - జిజాాస్ వఱన. స్ెంస్కయతలు, న్నమకులూ ఉనన వ్యస్తవ్యనిన, అది మిగిలేా దుుఃఖానీన
అెంగీకరిెంచలేక దానిన మాయాడానికి ఉద్మమిసాతరు. భనస్తతవవేతతలు వమకిత ద్రిశెంచే వ్యస్తవెం మీద్
అతని ద్ృకధ్యని, అనుబవ్యని ఉనన ప్రఫఱమైన ట్టుని గురతరిగి Perception is reality అని
హెచారిసాతరు. శాస్త్రజుాలు ఐనస్టుయిన వెంటివ్యళ్ళె స్థథఱమైన వ్యస్తవ్యనిన తయచ తరిా "Reality is
merely an illusion, albeit a very persistent one" అని చెపుకున్ననరు. బుదిధజీవులు
వ్యస్తవ్యనిన యకయకాలుగా అనేవశెంచీ, అయథెం చేసుకునీ నియవచసాతరు. దాని మూలాలన, స్వరూ
స్వభావ్యలన ఆకళెంపు చేసుకుని, వ్యస్తవెంతో రాజీ చేసుకుని నిఱదొకుకకుని, దానిన మెరుగు
యచుకునే ద్ధతులన గురిెంచీ షదాధెంతెం చేసాతరు. కవులూ, కళాకారులు, తాతివకులూ,
దాయశనికులూ వ్యస్తవ్యనిన తట్టుకోలేనపుడలాల అనివ్యయమెంగా దాని మీద్ అకకసు డతారు,
ఖ్ెండిసాతరు, అెంతకెంటె ఉదాతతమైన వ్యస్తవెం కోస్ెం వెతుకుకెంట్ట పోతారు. వ్యస్తవెంతో ఇలాెంటి
పేచీలు పెట్టుకోడానికి సాధ్యయణ జీవన ద్ృశ్మమైన్న చాలు, ఏపాటి టిు చూషన్న అది కవైపు
కటెంగా, అధయభెంగా, కఠోయెంగా, దుయబయెంగానూ ఉెంట్టెంది. ఇెంకోవైపు ప్రాకృతికమ,
భౌతికమైన వ్యస్తవెం సైతెం తయచ చూసే క్కదీద ఴెంత ఴెంతలుగా మారిపోతూ తన లోతు
కనుకోకభెంట్టెంది. అెందుకే ఉతతపుడే వ్యస్తవెంతో వీలెెంద్రి ఇెంత పేచీ! ఇెంక యుదాధలూ
ఉతాతాలూ వచా డిత్య వేరే చెపాలా? అలాెంటి ఴతుతలు అనివ్యయమెంగా స్ర్రిమలజెం వెంటి
తాతివక ఴలవ్యఱకి దారితీసాతయి.
పాశాాతమ న్నగరికత ప్రధ్యనెంగా తారికకమైన ఆలోచన పున్నదిగా నిరిభెంచుకుననది. ఈ
న్నగరికత లోన వమకిత తనను తాను, తన జీఴతానిన ప్రభాఴతెం చేసే ఇతరుఱను - అెంటే స్ెంఘానీన,
తన చుట్టు ఉనన వసుత ప్రెంచానీన ఈ మూడిెంటినీ కూడా తారికకమైన ఆలోచనను ఆఱెంఫనగా
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చేసుకునే కట్టుకుెంట్టన్ననడు. ఈ మూడూ కలషెందే ఆధునికుఱ వ్యస్తవెం - అెంటే perception
of reality, self and the other. పారిశ్రామిక ఴలవెం నుెండి పాదు పోసుకుని క్రభెంగా
పాశాాతమ న్నగరికత ప్రెంచభెంతటా ఴస్తరిస్థత వచా, ఇవ్యల ప్రెంచపు జీవన స్ెంస్కృతిని
స్భసాతనీన నిరేదవెంచే సాథయికి చేరుకుెంటెంది. రెండు వెంద్లేలె కిెంద్ట మొద్లై పారిశ్రామిక
ఴలవెం అెందిెంచన పలతాలు, సౌకరామలూ మెందుగా పాశాాతమ ప్రెంచపు ఆరిధక యెంగానీన,
రాజయాఱను, కలఱను, చదువుల్నన - పాశాాతుమఱ వ్యస్తవ్యనిన అెంతట్నన తీవ్రెంగా ప్రభాఴతెం
చేస్థత, మిగతా ప్రెంచ స్ెంస్కృతులోల కూడా ఴశేషమైన మారుఱకి దారితీసేయి. ఇది మొద్లైన
వెందేలెకి, అెంటే స్రిగాా ఇవ్యళుకి వెందేలె కిెంద్ట మొద్టి ప్రెంచ యుద్ధెం దాపురిెంచెంది.
యూయప్, భధమ ప్రాచమ దేశాలోల రాజుకునన ఈ యుద్ధెంలో తొల ఴడత పోరాడిన సైనికులు
భాయతీయులు. ఱక్ష భెంది చైనీయుల్నన ఈ యుద్ధెంలో ఴనియోగిెంచుకున్ననరు. మానవ్యళ చరిత్రలో
అది వయకు కనీఴనీ ఎరుగని సాథయిలోన యకతపాతానీన, నష్టునీన చూష చలెంచపోయిెంది. అనేక
దేశాఱ మౌలక వమవస్థఱ మీదా, రాజయాఱ మీద్, కలఱ మీదా తీవ్రమైన ప్రభావెం చూపిెంచెంది
ఈ యుద్ధెం.
ఇయవయోమ శ్తాఫదెం మొద్ట్టనెండీ పాశాాతమ దేశాలోలని బుదిధజీవులు, కళాకారులోలన
జిజాాసువులోల పారిశ్రామిక ఴలవెం, దానిన ఆఱెంఫనగా పాదుకునన రెండు తాతివక, రాజమ
షదాధెంతాలు - కేపిటలజెం, కమూమనిజెం టల అస్ెంతృపిత క్రభెంగా పెరుగుతూ వచాెంది. అలా
రాజుకుెంట్ట వసుతనన అస్ెంతృపితని ఈ యుద్ధెం తెచాపెటిున భీబతసెం ఎగస్నదోష అగిాకి ఆజమెం
పోషనటలయిమెంది. అట్ట ఫసయెంగిక వ్యస్తవమూ, ఇట్ట ఆెంతయెంగిక వ్యస్తవమూ దుయబయమైన ఈ
ఴష్టద్ెం నేధమెంలోన అధివ్యస్తఴకతకు బీజాలు డాాయి. యషమన ఴలవపు నేతలోల కడైన లయొన
ట్రాట్నసీ, స్ర్రిమలజెం నిరాభతగా, షదాధెంత కయతగా రిగణెంచే ఆెంద్రె బ్రెటొన, మెకిసకన ఴలవ కఴ
డియెగో రివెరా ఈ మగుారూ 1938లో కలుసుకుని The Manifesto: Towards a Free
Revolutionary Art అని క తీరాభన్ననిన ప్రకటిెంచేరు. ఇలా అధివ్యస్తఴకత (Surreality)
పైన చెపిన వ్యస్తవెం పున్నదుల్నన, ప్రాతిదికఱనూ, ఴలువఱనీ ప్రవనస్థత, అధిక్షేపిస్థత ప్రాయెంబమై,
క్రభెంగా వ్యస్తఴకత మీద్ క తిరుగుబాట్ట భావనగాను, అనతికాఱెం లోనే క తాతివక
ద్ృకధెంగా నిఱదొకుకకున్ననది. ఈ కళా ఴలవ్యనికి కేెంద్రెం పారిస్. ఆెంద్రె బ్రెటొన 1924 లోన
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తయక ప్రధ్యనమైన ప్రాెంచక ద్ృకధెం టల తన నియస్నను ప్రకటిస్థత మొద్టి స్ర్రిమలష్టు
మేనిఫెష్టుని ప్రకటిెంచుకున్ననడు:
"We are still living under the reign of logic, that, ofcourse, is what I
am getting at. But logical procedures, nowadays, no longer apply to
anything but the resolution of problems of secondary interest." జీఴతపు,
స్మాజపు మౌలకమైన, ప్రాధమికమైన ప్రశ్నఱకి తయకెం స్మాధ్యనెం చెలేద్ని బ్రెటొన ఆరోణ.
ఆమన స్ర్రిమలజెం ఉదేదశానీన, అవస్రానీన రెండు ద్శాబాదఱ వమవధిలో మూడు మేనిఫెష్టులుగా
ప్రకటిెంచేడు. అధివ్యస్తఴకతను ఆమన ఇలా నియవచెంచేడు: ఆలోచన మదాయధెంగా నిచేసే
ప్రక్రిమను అప్రమతనెంగా, స్వతుఃచాలతెంగా

మాటలుగాన్ల, భరేదైన్న మాధమభెం దావరాన్ల

వమతకరిెంచడమే అధివ్యస్తఴకత మఖ్మ ఱక్షణెం. దానిన psychic automatism అని అన్ననరు.
స్వమెంప్రవయతకమైన ఈ అభివమకిత తయకెం, స్ెంఘెం, శాస్త్రెం, కల వెంటి ఏ వమవస్థఱ వఱన
చెలాభణీలో ఉనన నిఫెంధనఱ వఱలనూ నిమెంత్రితెం కాదు. వ్యస్తవెం అని స్కృతుతగా
వమవహరిెంచేదాని కెంటె ఉననతెం, స్తమవెంతమ, స్హామకయమైన వ్యస్తవ్యనిన అెందిపుచుాకునే
ప్రమతనెంలో అది క disinterested play of thought. కఱలు భనెందిరి రిచతమైన
ఇలాెంటి అనుబవ్యలు. వ్యస్తవ్యనికి భిననెంగా కఱలోల భనకి అభూత కఱనలు నిజెంగా
గోచరిసాతయి. మేక మొహెం భనిషీ, కురీాకి జెంతువు కాళ్ళె ఇలాగ. కఱఱకి దేశ్ కాఱ
రిమితులుెండవు. అెంచేత స్వపానవస్థ, దానిన ఴశేషెంగా ప్రతిపాదిెంచన ఫ్రాయిడ్ భన్లధయభ
షదాధెంతమూ స్ర్రిమలషుుఱకి తామ సాధిెంచద్ఱచుకునన భావ సావతెంత్ర్యమనికి ప్రాపులుగా
నిక్కచేాయి.
బ్రెటొన శ్కితభెంతుడైన షదాధెంతి. ‘కఱ, వ్యస్తవెం ఇఴ రెండూ భినన ధృవ్యలు కాదు. కఱను
వ్యస్తవెంతో స్భనవమెం చేసుకోగలగిత్య ఆఴయబఴెంచే అధివ్యస్తఴకత సాధ్యయణమైన వ్యస్తవెం కెంటె
ఉననతమైన వ్యస్తవెం - అధివ్యస్తవెం (surreality).’ అని ఆమన ప్రతిపాదిెంచ సుమారు
మపయ్యమలెకు పైగా అధివ్యస్తఴకతకు షదాధెంతిక భూమికని నిరిభెంచడెంలోను, కలలు, కఴతవెం,
తతవ శాస్త్రెం, రాజమ శాస్త్ర యెంగాలోలన దానికి సాథన్ననిన సాధిెంచుకోవడెం కోస్మూ నిచేసేడు.
అధివ్యస్తఴకత ఴషమెంలో చాఱ కట్టవుగా, నియెంకుశ్ెంగా ఉెండేవ్యడని ఆమన మీద్ క ఆరోణ
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ఉెండేది. ఆమన మారికిజెం టల ఆస్కితని, నిఫద్ధతనూ యావజీీఴతమూ ప్రకటిెంచుకున్ననడు, కాని
సాులన నియెంకుశ్ వైఖ్రి వెంటి కాయణాఱ వఱన ఫ్రెంచ కమమనిష్టు పారీుకి దూయభయ్యమడు.
మారికిజెం, సోషలజెం టల నియదవెంద్వెంగా సానుభూతిని, నిఫద్ధతనూ ప్రకటిెంచుకునన దాయశనికులు,
కళాకారుఱ అనేవషణ నుెండే స్ర్రిమలజెం ఆఴయబఴెంచెంది.
స్హజమైన ఆలోచన, కఱన్న శ్త తయకెం వఱన, తనూభఱెంగా ప్రాచుయమెం లోకి వచాన
ఆనవ్యయితీలు, నీతి నిమమాలు, కళా ద్ృకధ్యలు వెంటి సాెంప్రదాయికమైన నిఫెంధనఱ వఱన
వ్యస్తవ వమవహారాలోలన అణగి భణగి ఉెంటాయి. వ్యమవహారికమైన భాష ఆలోచన, తరాకని
ఫెంట్ట; వ్యటివఱన నిరిభతభయిమ, అఴ చెపినట్టు మాత్రెం నిచేసే నిమట్టు భాష. భాష, తయకెం
చెలాయిెంచే పెతతన్ననికి గిా ఉెండే స్ృజన, కఱన, కఴతవమూ తభ నిజమైన వైబవ్యనిన
అెందిపుచుాకోలేవని బ్రెటొన నొకికచెపేడు. ఆలోచన మీద్, కఱన మీదా తయకెం చలాయిెంచే ఈ
నిమెంత్రణను బ్రెటొన "The great enigma" అన్ననడు. ఇది వమకిత, అతను అనుబఴసుతనన
వ్యస్తవ్యని భధమ స్ెంఘయషణకు దారితీసుతెంది. తయకెం ఫసశేాతన నెయపే నుఱకు మాత్రెం
అనువైనది; అది కటిున భాష అనివ్యయమెంగా వమకితనీ అతని వ్యస్తవ్యనీన తనూ - వసుతవూ, తనూ ఇతరులూ, తకుకవ - ఎకుకవ వెంటి ద్వెందావలుగా వేరుచేష ఉెంచుతుెంది. ఇలా ద్వెందావఱను
ఴడదీస్థత, వ్యటికి పేరుల పెడుతూ, వరీాకరిస్థత ఴలువలన నిరాధరిస్థత వచేా భాష, తయకెం
అెంతయెంగానికి ‘ఇద్ెంతా ఇలాగ, ఇది రిచతమైన వ్యస్తవెం’ అనన క యకమైన బరోసాని
ఇసాతయి. ఈ పూచీతో స్ర్రిమలష్టు ఱకు పేచీ ఏమిటెంటే తయకెం, ఆలోచన్న, భాష్ట ద్రిశెంచ
నిరాధరిెంచ గలగిెందే మొతతెం వ్యస్తవెం కాదు. అది ఉనన వ్యస్తవ్యనికి క పాయశవెం మాత్రమే. బ్రెటొన
మాటలోలన ఆలోచన, తయకెం, భాషతో వచాన చకుక "It is an extravagant
overestimation of the known compared with what remains to be known."
ఈ తఱపు చెరశాఱ నుెండి ఫమటడటానికి స్ర్రిమలష్టు లు ప్రతిపాదిెంచే తోవ "the free,
unlimited play of analogies", ఇెంకా "words making love." మాటఱనీ, ఉభఱనీ,
ఊహా చత్ర్యఱనీ మదేఛ్ఛగా, అనిమెంత్రితెంగా కలష మెలష ఆడుకోనిచా, మాటలన మాటఱతో
భాషని అడుారానీకుెండా యమిెంచనిభభని పిలుపు. న్నయుడు గారి పుస్తకెంలో ఏ కక కఴతను, చనన
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పాటి శ్కలానిన తీసుక్కని రికిెంచ చూషన్న వ్యటిలోన ఈ ఱక్షణాలు ప్రసుపటెంగా, రిపూయణెంగా
కనిపిసాతయి. ఎలాగో మెందుకి ఴవరిెంచ చెపాతను.
ఇలా స్వమెంవరితతమైన అభివమకిత అప్రమతనమైనది, అెంటే ‘ఏదీ అధివ్యస్తఴకెంగా రాష
చూదాెం!’ అని ప్రమతన పూయవకెంగా చేసుతననది కాదు. సుతచేతన అని వమవహరిెంచే అెంతయెంగపు
లోతులోలెంచ స్దోమజనితెంగా వెలువడే ఈ అభివమకిత ఆలోచన మీద్ నిమెంత్రణనూ, ఆలోచనలన
స్వరిెంచ చూసుకోకుెండా ప్రకటిసేత ఎట్టనెంచ ఏెం ప్రమాద్మోననన భీతినీ వదులుకుెంటే త
సాధమభయ్యమది కాదు. అెందుకే నైస్రిాకమైన కఴ స్ృజన్నెంతయెంగెం ఇలాెంటి కఴతావనికి ప్రవ్యహ
మూఱెం. కల్నత లేని అధివ్యస్తఴక కఴతకు అది మూఱెం అవుతుెంది, అదే కఴతఱ నిెండా
కాెంతుల్ననుతూ ప్రతిపలసుతెంది. ఈ భనుఃషథతి అభావెం అెంటే గైరాహజరైనపుడు వచేా కఴతవెం
కేవఱెం నిరిభతీమమైన మారిభకతగా మాత్రెం త్యలపోయి కఴత నడకలోని ‘జూటా’ను కూడా తనే
(by its absence) టిుసుతెంది. జూటా కఴతఱలో కేవఱెం భాష్ట, తయకమూ మాత్రెం పైపైని
వ్యస్తవ్యనిన మాత్రమే అనుబవ ఴహీనెంగా ప్రద్యశనకు తెసాతయి. అధివ్యస్తఴక కఴతఱలో అఫదాధనిన
పోలుాకోవడెం దాదాపు అసాధమెం. ఎెందుకెంటే స్థథఱ ద్ృశుకి మొతతెం అధివ్యస్తఴక స్ృజన
యావతూత అయథయసతెం (nonsensical)గానే అవుపిసుతెంది. చైతనమ స్రవెంతి, మేజిక్ రిమలజెం,
కటప్ టెకినక్, సాెంటేనిమస్ ఫిక్షన - ఇలాెంటి మారిభకతఱ వెనక దాకుకని అఫదాధలాడాెం సుళ్ళవు.
దీనిన పోలుాకోవ్యల్న అెంటే అనివ్యయమెంగా కఴ అెంతయెంగానిన, ఆమన సాయస్వత మూరితభతావనీన
యకయకాలుగా చెంక్రభణెం చేస్థత రికిెంచ చూడాల. న్నయుడు గారి కఴతఱలోని అధివ్యస్తఴక
ప్రవ్యహానిన కూడా ఈ నేధమెంలో రికిెంచ చూడవచుాను. ‘క వెళెపోతాను’ గురిెంచ ఇలాెంటి
రికిెంతను ఴవయెంగా ఎతుతకునే మెందు, న్నయుడు గారు భాయతీయుడు కాఫటిు ఆమనదే
ప్రత్యమకమైన అధివ్యస్తఴక ద్ృకధ్యనికి పున్నదులు ఏమై ఉెంటాయి అనే ప్రశ్నను రాభరిశసేత
మెందుకి ఉయోగడుతుెంది.
స్ర్రిమలషుుఱ కళా షదాధెంతెం అధివ్యస్తఴకత మానవ స్ెంఘపు చైతనమెంలో గుణాతభకమైన
ఴలవ్యనిన సాధిెంచుకునే తోవ అని ప్రతిపాదిెంచెంది. అెంత్య కాక తదావరా ఆలోచనను అదిమిటిు
ఉెంచే నిమెంత్రణఱ నుెండి సాధిెంచుకునే సావతెంత్రమెం క నవీనమైన, ఉదాతతమైన చైతన్నమనిన
సాధిెంచుకునే సాధనభనీ, అలాెంటి చైతనమపు అభివమకేత అధివ్యస్తఴక సాయస్వతభనీ, అది "ఴశ్వ
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ద్ెం" ("Cosmic Word") అనీ ప్రతిపాదిెంచెంది. బ్రెటొన గొ కఴతవెం కక spontaneous
writing దావరా మాత్రమే సాధమభని ఫఱెంగా నమేభడు. అధివ్యస్తఴకతకు ఆధ్యమతిభక పాయశవెం
అనద్గిన ఇలాెంటి అవగాహన నుెండి అధివ్యస్తఴకతను యభ స్తామనికి దారిచూపే మాయాెం అని
(A road to the Absolute) ప్రతిపాద్న వచాెంది.
అయిత్య పాశాాతమమైన అధివ్యస్తఴకతకు భాయతీమ కళా సాెంస్కృతిక యెంగాలోలన్న క
స్ననని పామగా మాత్రమే చోట్ట ద్కికెంది. భాయతీమ చత్రకలలో మాత్రమే దీని ఛామలు క్కెంత
ఎకుకవగా కనిపిసాతయి. ప్రాచమ స్ెంస్కృతుఱ మీద్ అధివ్యస్తఴకత ప్రభావెం అెంత ఴరిఴగా
కనిపిెంచదు. భన దేశ్ెంలో యెంయగా వసుతనన స్ెంస్కృతి, భాయతీమ చెంతన పాశాాతమ
న్నగరికతకు భిననెంగా 'వ్యస్తవ్యనేన' యభ స్తమభనీ, భౌతిక జగతూత దానిన నిమెంత్రిెంచే తయకమే
బుదిధ జీవుఱకూ, కళాకారుఱకూ యభ సాధన్నఱనీ ఏన్నడూ ప్రతిపాదిెంచలేదు, పుకోనూ లేదు.
స్ర్రిమలజెం కఱనూ వ్యస్తవ్యనీన స్భనవమెం చేసుకోవఱషన అవస్రానీన, అెందుకు తోవల్నన
స్థచెంచ అకకడితో ఆగిెంది. భన స్ెంస్కృతి స్వనెం, జాగృదావస్థ, సుషుపిత ఈ మూడిెంటినీ
రిశీలెంచ చూస్థత ఈ మూడిెంటినీ అధిగమిెంచే స్మాధిని సాధిెంచుకోవచానీ, ఇలాెంటి చెంతన
వఱలనే భనెం అనుబఴెంచే వ్యస్తవ్యఱ నడుభ వైరుధ్యమఱను స్భనవమెం చేసుకునే శ్కితని
సాధిెంచుకోగలుగుతాభనీ, అలా చెమమడెం వమకిత, స్ెంఘాని ఆవశ్మకమైన నుఱనీ ఘోశస్థత
వచాెంది. దీనిన ‘యభ అధివ్యస్తఴకత’ అని తఱపోసేత ఏమాత్రెం అతిశ్యోకిత కాదు.
భన దేవ దేవతఱెంద్రూ డాల్న చత్ర్యఱను తఱద్నేన యభ అధివ్యస్తఴక, అభూత కఱనలు.
వ్యలె ఇళ్ళె వ్యకిళ్ళె వ్యహన్నలూ శ్రీరాలూ ప్రవయతనలు యావతూత క్కెంత వ్యస్తవెం, భరిెంత
అభూత కఱన్న కలష మికికల అధివ్యస్తఴకెంగా ఉెంటాయి. వ్యళ్ళె కే దైవెం కోకసారి ఆడ,
ఇెంకోసారి భగ, పైపెచూా అయధన్నరీశ్వరుడైత్య ఏక కాఱెం లోనే ఆడా భగా కూడాను. అెంత్య కాక
వ్యలెని గురిెంచన వయణనలు - ఱలత, వవుడు, ఴషుణవు మొద్లైన దైవ్యఱ గుణ గణాఱనీ, న్నభ
రూపాఱనీ సుతతిస్థత సాగేఴ అనినెంటిలోనూ క గుణానిన ప్రతిపాదిెంచడెం, ఆ వెెంటనే దానికి
ఴరుద్ధమైన గుణానిన కూడా ఆ దైవ్యనికే ఆపాదిెంచడెం కూడా కనిపిసుతెంది. ఈ యభ
అధివ్యస్తఴకతనే శ్ృతి, స్భృతి, శ్రవణెం, భననెం వెంటి యక యకాఱ సాధనఱ దావరా అెంతయెంగెంలో
టిు నిలుపుకునే శ్కితని భనిశ సాధిెంచుకోవ్యఱనీ, అలాెంటి సాధన కకదాని వఱన మాత్రమే
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భనిశ తన వమకితగతమైన దుుఃఖానీన, తనవెంటి వ్యలెెంద్రూ కలష స్ెంఘెంలో స్ృశుెంచే దుుఃఖానీన
నివృతిత చేసుకోగఱడనీ షథయెంగా, ఫఱెంగా, మకత కెంఠెంతో ఘోశెంచన భాయతీమ స్ెంస్కృతి
పున్నదులే యభ అధివ్యస్తఴకమైనది. అది ఇెంద్రిమ గ్రాహమమైన తయకెం, భాష, ఆలోచనఱ
పున్నదుఱ మీద్ నిరిభతభయ్యమ వ్యస్తవ్యనికి ఴరాభమెరుగని హెచారిక - ఇెంద్రియాఱకు
గ్రాహమమైనదే నిజెం కాదూ, అది మొతతెం వ్యస్తవ్యనికి క పాయశవెం మాత్రమే అని ఉదోోష. అదే భన
ఆచాయ వమవహారాఱనూ, జీవన ద్ృకధ్యనీన, కలఱనినెంటినీ తీవ్రెంగా ప్రభాఴతెం చేస్థత వచాెంది.
భన పాత కాఱపు కలఱనినటి నిరేదవెంచన యభ ప్రయోజనెం ఈ యభ అధివ్యస్తఴకతను, అెంటే
దైవ్యనిన, యబ్రహభ స్వరూపానిన దే దే జాాకెం చేస్థత, సుతతిస్థత రావడమే. అకకడితో ఆగకుెండా
ఎెంత మాత్రమూ నభభశ్కమెం కాని ఇలాెంటి అధివ్యస్తఴకతను కళ్ళెదుటి వ్యస్తవెంతో ఎలా
స్భనవమెం చేసుకోవ్యల్న అనే మీమాెంస్ను భాయతీమ తతవశాస్త్రెం, కలలూ తయచ తయచ
శోధిసాతయి. ఈ రిశోధన, అవగాహన్న జన సామానమపు స్ెంస్కృతినీ, ఴలువఱనూ, కట్టు బొట్టు
వమవహారాఱనీ, జీవన ద్ృకధ్యనీన ఫఱెంగా ప్రభాఴతెం చేస్థత వచేాయి. సాయస్వత కళా ఇెందుకు
మినహాయిెంపు కాదు.
యభ అభౌతికమ, అధివ్యస్తఴకభని తోచే ఈ ద్ృకధమే అనేక యకాలుగా భన కాఱనిక
సాయస్వతానిన కూడా ప్రభాఴతెం చేస్థతవచాెంది. ఉదాహయణకు:
అల నీలాఱక పూయణ చెంద్రమఖిఁ నేణాహన ప్రవ్యళాధయన
కఱకెంఠిన నవ ఱలవ్యెంఘ్రి యుగలన గెందేబ కుెంబ స్థనిన
పులన శ్రోణిఁ నిభెంద్రయాన నరుణాెంభోజాత హస్తన గని ...
వెంటి దామలోలని వయణణ ఆసాెంతెం అధివ్యస్తఴకమైనది. ఆ ద్ చత్ర్యలోలని మూరితని ఏ
చత్రకారుడైన్న మధ్యతధెంగా చత్రిెంచ చూపిత్య అది షనిమాలోల చూపిెంచే రుకిభణీ దేఴలా కాక,
చెంద్మామే మొహెం, లేడి కళ్ళె, గడాఱ పెదాలూ, కోకిఱ స్వనెం, చగుళ్ళె పాదాలూ, ఏనుగు
కుెంబ స్థఱెం వెంటి స్థన్నలూ, ఇసుక తినెనఱ పిరుదులూ - ఇలాగ క డాల్న పెయిెంటిెంగేన తఱద్నేన
అధివ్యస్తఴక చత్రెం అవుతుెంది. ఴశ్వ ద్ెం (Cosmic Word) అని స్ర్రిమలష్టు లు అనేవశస్థత
వచాన యమారిధక స్తామనిన భన స్ెంస్కృతిలోన యభ ద్ెం అని ఏన్నడో నియవచెంచేరు. యభ
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ద్ెం అెంటే కటుకడటి మాట (The Ultimate Word) - భాషను, తరాకనీన, ఆలోచననూ Wordను సాధనెంగా చేసుక్కని స్లే ప్రమతనెం అెంతటి కటుకడటి మాట. ఇెంత ప్రాచీనమ,
అతివేఱమ, స్యవ వ్యమతమైన యభ అధివ్యస్తఴక చైతనమెం లోనికి భనెం వశువుఱమై వచా
డుతున్ననెం కాఫటిు భనకి వేరే ప్రత్యమకెంగా అధివ్యస్తఴకత అని క క్కతత షదాధెంతెం, దాని చుట్టు
సైదాధెంతిక స్భయధన్న అకకరేలకుెండా పోయ్యయి. ప్రాకతన సాసతమెం నిెండా భతయమైనఴ కాని
కధలూ కావ్యమలోల కూడా అధివ్యస్తఴకమైనఴ, అభూత కఱనలు క్కఱలలుగా కనిపిసాతయి. పాత
కాఱెంలో క కఴకి అధివ్యస్తఴకత టల అనుయకిత ఉెంటే, అెంటే వ్యస్తఴకత యెడఱ ఴమఖ్త కలగిత్య
ఆమన ఏ ఴలవ్యనీన ప్రతిపాదిెంచకకరేలకుెండా పాయెంయమెంగా కలలో, తతవెంలో అెందుబాట్టగా
వసుతనన అధివ్యస్తఴకతను ఆశ్రయిెంచవచుాను. దానికి కావమ గౌయవమే ఉెంది.
కాని ఎఱల కాఱెం ఇలాగే క్కనసాగలేదు. పాశాాతుమఱ వఱస్ పాఱనతో మొద్లై భన
చదువులూ, ఴలువలూ, వసుత ప్రెంచెం, డబుఫ, రాజమెం, ఴజాానెం, కలలూ ఇలాగ
ఆెంతయెంగికెం, ఫసయెంగమైన వమవస్థఱనీన పాశాాతమ స్ెంస్కృతి వఱన ఴశేషెంగా ప్రభాఴతెం
అయ్యమయి. ఈ మారుఱ వఱన ఈన్నడు భనెం అనుబఴెంచే వ్యస్తవెం స్హజెంగానే పాతకాఱపు
వ్యస్తవ్యనికి చాఱ భిననెంగా క్కెంత పాతా క్కెంత క్కతాత కలష నిరిభతమౌతోెంది. ఆధునిక
భాయతీయుఱ వ్యస్తవెం భౌతికమూ అెంతయెంగికెం రెండు పారాశవలోలనూ లోతులోలన భాయతీమమ,
ఫమటెంతా ఇట్నవలది పాశాాతమమూ అయిన నిరాభణాలు, ఆలోచనలు, ఴలువఱతో కఱగలష
ఉెంట్టన్ననది. అకకడితో ఆగకుెండా ఈ ఆధునిక వ్యస్తవెం కూడా ఇపుడు మఖ్మెంగా టెకానఱజీలో
మారుఱ వఱన ప్రతి దేలె ఴశేషెంగా మారిపోతూ, క ఊరూ క పేరూ క దేశ్ెం క వృతీత
క నభభకెం క కుట్టెంఫెం క సేనహ ఫృెంద్ెం క దైవెం క భతెం ఇదిగో ఇవనీన కలష ఇదీ
న్న ఉనికి అని ఇలాగ ఎలాెంటి బరోసా, స్టథథయమెం సాధిెంచుకోనీమకుెండా భనని రుగులు
పెటిుసుతన్ననది.
న్నయుడు గారు ఇెంతటి చఱనశీఱెం, అయోభమమూ అయిన స్ెంధి వ్యస్తవెం టల
అస్ెంతృపుతడు, శ్ెంకితుడు, దాని ఆట్టపోటలకు ఴచలతుడు అయిన కఴ. ఆమనలో ఉద్యిెంచన
అధివ్యస్తఴకత అట్ట పాశాాతుమఱ అధివ్యస్తఴకత, ఇట్ట భాయతీమమే అయిన యభ
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అధివ్యస్తఴకత రెండిెంటి భిననమైనది. అది ఈ రెండు యకాఱ అధివ్యస్తఴకతఱనుెండీ పుణకి
పుచుాకునీ తనదే అయిన దేశ్వ్యళీ అధివ్యస్తఴకత.
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