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రాణి శివ శుంకర శరమ : దిలాస్ట్ బ్రాహ్మమణ్ గ్రుంథుం ద్వారా తెలుగ బౌదిిక
రుంగుంలో సుంచలనుం సృష్్ుంచిన రచయిత. ఆధునిక నాగరికత, సమాజుం,
రాజకీయాలను భారతీయ తాత్వాక దృక్కోణుంతో సునిశితుంగా విశ్లేష్ుంచిన ఉద్వతత
గ్రుంథుం దిలాస్ట్ బ్రాహ్మమణ్. ఈ గ్రుంథుం ఇుంగ్లేషు, కననడ భాషలలోకి
అనువదిుంచబడుంది. ఈ గ్రుంథుం ఆధారుంగానే హ్ముందూతా అనే నృతయ రూపకానిన
కూడా రచిుంచి ప్రదరిశుంపజేశారు. ఆయన రచిుంచిన వ్యయసాలూ, కథలూ,
కవితలూ

వివిధ

తెలుగ

దిన,

వ్యర

పత్రికలలోను,

సుంకలనాలలోను

ప్రచురితమయాయయి.
విపేవ రచయితల సుంఘుంతోనూ, దళితవ్యదులతోనూ చిరకాలుంగా సుంబుంధుం
కలిగిన ఈ రచయిత ఆ సిద్విుంతాలను కూడా భారతీయ తాత్వాక దృష్్తో
పునరూమలాయుంకనుం చేశారు. గ్రహుంతరవ్యసి, పురాణవేదుం ఇతర ప్రధాన
రచనలు. తాత్వాకుడు, కవి, రచయిత, విమరశకుడైన రాణి శివ శుంకర శరమ
రచిుంచిన విలక్షణ గ్రుంథుం ఇది.
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ఆదిత్య హృదయం
ప్రకృత్వకి తనదైన గమనుం వుంటుంది. అయితే అది ప్రయోజనుం క్కసుం
కాకుుండా గమనుం క్కసుం గమనుం. ద్వనికి ఒక ప్రయోజనానిన ఊహ్ముంచి
తదనుగణుంగా

జీవన

విధానానిన

నిర్దేశిుంచుక్కవడుంలో

ప్రాచుయలకూ,

పాశాాత్యయలకూ పూరితగా విరుదిమైన తాత్వాకతలేరపడాాయి. అనేకుంలో తాను
అనామకుంగా ఉుంటూ తనలో అనేకానిన ప్రదరిశుంచగల విశారూపానిన ప్రాచుయలు
ముఖ్యుంగా భారతీయులు తమ తాత్వాకతగా బోధుంచారు. ఇది ప్రకృత్వ పురుషుల
సుంయోగుం. సరిగాా దీనికి విరుదిుంగా ప్రకృత్వని జయిుంచి మనిష్ ఆధపతాయనిన
సాాపుంచే తాత్వాకతను పాశాాత్యయలు ఆచరిుంచారు. ఇది ప్రకృత్వ పురుషుల
వియోగుం.
భారతీయుల తాత్వాకత సామాజిక అసమానతల చట్రుంలోకి నెట్్బడ
ఆచరణనుుంచి దూరమైపోయిుంది. బహుళతాానిన ఏకుంగా ఆరాధుంచాలిినచోట్
బహుళుం బహుళుంగా మిగిలి ఆధపతయపోరుకు ద్వరితీసిన సామాజిక వ్యసతవుం
ఇకోడ తాత్వాక ఆలోచనను మిుంగేసిుంది.
పాశాాత్యయల తాత్వాకత యుంత్రానిన సృష్్ుంచి, యాుంత్రికుంగా ప్రపుంచానిన
మార్దాసిుంది. దీని పరణాముం మానవ మనుగడకే ముపుపగా పరిణమిుంచిుంది.
మరుంతో కాలుం భూమి మానవ మనుగడకు ఆలుంబన కాబోదననది అతయుంత
విషాదుంతో కూడన నిజుం.
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పాశాాత్యయల తాత్వాకతకు చరమసాాయి అమెరికనిజుం. ద్వని దుషఫలితానిన,
విషఫలాలిన నేడు మానవ్యళి కళ్ళుమూసుకు మిుంగతోుంది. ఇపపటికైనా ఉనికిని
కాపాడుకునేుందుకు విశాుంలో అతయుంత సుందరయరాశియైన, ప్రేమ మూరితయైన,
గుంధపూతయైన భూమిని ద్వని సుంపూరణ పూరా రూపుంలోకి తీసుకెళుట్ుం జీవల
లక్షయుంకావ్యలి. అుందుకు తాత్వాక ఆలోచనలోే పూరితగా మారుప రావ్యలి.
ఎుందుకుంటే సృష్్ భగవుంత్యడ తాత్వాకలలోుంచి అుంటే జీవి తాత్వాకతలోుంచి
మాత్రమే జనిముంచిుంది.
అటవుంటి ప్రాచయ తాత్వాకత మేఘాలలో ప్రభాకరుని వలె మరుగన
పడపోయిుంది. ఆ దివయకాుంత్వని సాక్షాతోరిుంపజేసే ప్రయతనమే అమెరికనిజుం
గ్రుంథ లక్షయుం.
పబ్లేషర్సి
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విషయసూచిక
1.

అ అమమ – ఆ ఆవ

2.

సాచఛుంద మరణుం

3.

దేవడు సర్ద ... మానవడూ మరణిుంచాడు

4.

రాముడు అదృశయమయాయడు

5.

రామాయణ కలపవృక్షుం – మార్సో్ విషవృక్షుం
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అమృతుంలో ద్వగిన విషుం

7.

క్కనసీమ వ్యల్మమకి

8.

లౌకాయభిరామాయణుం

9.

అరాుం – వయరాుం

10.

అపజయోసుత

11.

అద్వాత ఆభాస

12.

విశారూపుం – దృష్్దోషుం

13.

దౌరజనయమే సేాచఛ

14.

సేాచఛ విస్ఫఫట్నుం

15.

తతాుం కనబడుట్లేదు

16.

శత్రువ కావలెను

17.

మూరఖతామే మీడయా

18.

ప్రమాదకర బహుళతాుం

19.

గళ్ళు – పబ్బులూ
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20.

వేగుం – రోగుం

21.

నవా అనారోగయకరుం

22.

అమమ ప్రేమలో అమెరికనిజుం

23.

ఫాసిసు్ నీత్వకనన అవినీత్వ మేలు

24.

బాబాల షాపుంగ్
మాల్

25.

చైతనయమే పెదే జబ్బు

26.

ఫోబ్లయాలు అమమబడును

27.

యోగసూత్రుం – మారోట్ ముంత్రుం

8

అ అమ్మ – ఆ ఆవు
నదీ ప్రవ్యహపు ఒరవడలో శాఖ్ల వలె జీవలు యాదృచిఛకుంగా
కలుసుతనానరు, మళ్ళు విడపోత్యనానరు అుంటుంది రామాయణుం.
యాదృచిఛక అనుబుంధాలు తీసుకువచిాన సపుందనల నుుంచి యీ గ్రుంథుం
ఆవిషోృతమైుంది. భావసిారములైన జనాముంతర సేనహలు నేటి మైత్రికి మూలుం.
కొుందరు సహృయులతో చిగరిుంచిన సేనహలు, ఆ సేనహ్మత్యలు ర్దపన
ప్రశనల అలజడులు యీ గ్రుంథానికి మూలమయాయయి. వ్యరితో సుదీరఘ
సుంభాషణలు,

వ్యరు

ఎకుోపెటి్న

ప్రశనలు

నాలో

ర్దపన

అలజడ

సుంవతిరాలపాట సాగిుంది. నిరుంతర అధయయనానికి మూలమైుంది.
అధయయనుం, అుంతరమధనుం కలిసి యీ గ్రుంథుం ఆవిరభవిుంచిుంది.
ఆధునికతని విమరిశుంచడానికి కారణుం అది దు:ఖ్ద్వయకమైనదని కాదు.
ఆధునికత వినసుంపైన ఆదరాశలని మన ముుందు వుంచిుంది. వ్యటి వెనుక తన
దురామరాాలిన ద్వచేసుకుుంది. అదీ అసలు సమసయ.
అమెరికా ఆధునికత తీసుకువచిాన అనేక ఆదరాశలిన పకోన పెటి్ సేాచాఛ
పతాకానిన ఎగరవేసిుంది. సేాచఛ.. సేాచఛ.. సేాచఛ.. యీ అుంత్యలేని సేాచఛ వెనుక
అుంత్యపట్్ని క్రౌరాయనిన మరుగపరచిుంది.
యిలా తపపుంచుకు త్వరుగత్యనన వ్యసతవ్యలిన వేటాడడమే అమెరికనిజుం
గ్రుంథుం లక్షయుం.
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మొతతుంగా యీ ఆధునికత ప్రతేయకిుంచి అమెరికనిజుం గతుం కుంటె చాలా
ఆకరషణీయమైనదని యెవరైనా వ్యదిుంచవచుా. ద్వని విదుయత్ మెరుపుల వెనుక
ద్వగిన భయుంకరమైన చీకటి మాత్రమే నిజుం. ద్వనిన పారదరశకుం చేయడమే
అమెరికనిజుం గ్రుంథ లక్షయుం.
యీ

గ్రుంథుం

ఆవిరాభవ్యనికి

కొుందరు

మిత్రులతో

సుంభాషణలు

ఊతమిచాాయి. ఆ మిత్రులెవరూ ఆుంగే మానసపుత్రులు కాదు. పాశాాతయుం
తీసుకువసుతనన

సాుంకేత్వక

పదజాలుంలో

కూరుకుపోయిన

వ్యరు

కాదు.

అుందువలేనే వ్యరితో కమూయనికేషన్ సాధయమైుంది.
అమెరికనిజుం భాషని అయోమయుంగా మారిా మనవైన సుంభాషణలూ,
సాగతాలూ, సమృత్యలూ లేకుుండా చేసిుంది.
ముంచి చెడులను పకోనబెటి్ మనదైన భాష లేకుుండా చేయడుం ఆధునికత
యొకో

ప్రతేయక

లక్షణుం.

ప్రధానుంగా

అమెరికనిజుం

లక్షణుం.

బ్బర్రలేన

ఆక్రమిుంచడుంవలే మనదైన ఆలోచన, భాష, నుడకారుం లేకుుండాపోయాయి.
తపపపోయిన భాషని తరిగి కనుగొనడమే ప్రధానుంగా యీ గ్రుంథ లక్షయుం.
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స్వచ్ఛంద మ్రణం
అమెరికా అననది వొక సాలుం కాదు. అది సరావ్యయపతమైన భావజాలుం.
ద్వనినుుంచి ఎవరూ తపపుంచుక్కలేరు.
ప్రాచీన కాలుంలో సముద్రయానుం నిష్దిుం. తమ జీవన విధానానిన
పరాయిభావ్యలు అతలాకుతలుం చేసాతయని భావిుంచారు ప్రాచీనులు. అుందువలే
సముద్రానిన

ద్వట్కూడదనానరు.

ప్రాచయ

దేశాలవ్యరు

ముఖ్యుంగా

చైనా,

భారతదేశాల ప్రజలు యిటి్ నియమాలతో జీవిుంచారు. సాధర్దమ నిధనుం శ్రేయ:
అనానరు. జననీ జనమభూమి అుంటూ పలవరిసూత జీవిుంచారు.
యిపుపడు కూడా అటవుంటి కఠోర నియమాలతో జీవిుంచినా ఫలితుం
శూనయుం. ఎుందుకుంటే అమెరికన్ భావజాలుం ఎకోడో లేదు. నీ యిుంట్లేనే వుంది.
నీ వుంట్లే వుంది. అది సాల కాల బదిుం కాదు. సరా వ్యయపతుం. పరమాతమయైన లేని
సాలమైనా వుండవచుా. కాని అమెరికన్ భావజాలుం లేని సాలుం వుండదు.
గరిజుంచు అమెరికా గాుండ్రుంచు అమెరికా అని గానుం చెయయక తపపదు.
రషాయ యేది? అమెరికాలో కలిసిపోయిుంది. సహుంద్ర తక్షకాయ సాాహ అననటే
అమెరికా తనలో కలిపేసుకుుంది.
మరి కమూయనిజుం ఏది ఎకోడ కమూయనిజుం యూరోపయన్ వలసవ్యద
భావజాలుం నుుంచి పుటి్ుంది. తుండ ముదిరి ఊసరవెలిే యైనటే యూరోపయన్
ఐడయాలజీ ముదిరి అమెరికా పుటి్ుంది. సేాచఛ, సమానతాుం, సభ్రాతృతాుం అనే
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యూరోపయన్ ఆధునిక విలువలు ఒకేఒక మారోట్ సేాచఛలో సుంగమిుంచాయి.
సేాచఛ.. సేాచఛ.. సేాచఛ.. మరొకటేదీ లేదు.
సేాచాఛ రాక్షసి చివరికి అనినటినీ మిుంగేసిుంది. వయకిత సేాచఛ అుంటూ ఏది
లేదు. వయకితని కూడా మారోట్ మిుంగేసిుంది.
మారోట్ డజైనిుంగ్ తపప మర్దదీ లేదు. రకరకాల వసుతవలిన డజైన్ చేసి,
యుంత్రాల ద్వారా సృష్్ుంచి మారోట్ లోకి వదులుత్యుంది మారోట్. మనుషులు
కూడా (వైదయ శాస్త్రుం జనుయశాసాాల ద్వారా) డజైన్ చేయబడాతరు. తయారు
చేయబడాతరు. వ్యరి జనుయవలు పేటెుంట్ చేయబడాతయి.
మరి దీనికుంతటికీ కరత ఎవరు? మారోటే్. కరత కరమ క్రియ కూడా మారోటే్.
మారోట్ యుంత్ర నాగరికతని సృష్్ుంచిుంద్వ యుంత్ర నాగరికత
మారోట్ని సృష్్ుంచిుంద్వ అనే ప్రశనలు, చెట్ ముుంద్వ విత్యత ముుంద్వ అని
అడగడుం లాుంటివే. యిుంతకీ రుండు ఒకటే.
మరి మనిష్ ఎకోడ మానవడా మానవడా అని మహకవలు గొుంతెత్వత
కీరితుంచిన మానవడు ఎకోడ?
మానవణిణ యూరప్ సృష్్ుంచిుంది. యూరప్ భావజాలుంతో పాటే
మానవడూ అుంతరిుంచాడు.
యూరప్ భావజాలపు తారిోక పరయవసానుం అమెరికా. అమెరికా
మానవణిణ హతమారిాుంది.
సేాచఛకి జనమనిచిాుంది.
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దేవుడు స్రే... మానవుడూ మ్రణంచాడు
దేవడు మరణిుంచాడు అనానడు నీషే అనే జరమన్ తతావేతత. క్రైసతవుం
దేవడకి జనమనిచిాుంది. దేవడకి ప్రత్వరూపుంగా మనిష్ వచాాడు. దీనేన విలోముంగా
చెపాపలుంటే మనిష్కి ప్రత్వరూపుంగా దేవడు జనిముంచాడు. ప్రాచయతతాుంలో దేవడూ
లేడు మనిషీ లేడు. ప్రకృత్వ మాత్రమే వుంది.
మనిష్ కొసమే అతని ఆకలిని వ్యుంఛలనీ తీరాడానికే ప్రకృత్వ వుంది
అుంటుంది క్రైసతవుం. అుందుకే ప్రకృత్వపై మనిష్ విజయపతాకుం ఎగరవేశాడు.
ప్రకృత్వనే మారోట్ సరుకుగా మారాాడు. ఈ విజయానిన మారుో్ గొపపగా
కీరితుంచాడు.
ఐతే విజేత మరణిుంచాడు. మనిష్ మరణిుంచాడు. మనిష్ సృష్్ుంచిన
మారోటే్ అతనిన మిుంగేసిుంది. మనిష్ సమాధపై మారోట్ విజయపతాకానిన
ఎగరవేసిుంది. సేాచాఛవిపణి విశావిజేత.
యిపుపడు దేవడూ లేడు... మనిషీ లేడు.
యీ పరిణామానిన చూసి యూరప్ సృష్్ుంచిన విలువలు కూడా
మృగయమౌత్యనానయని గగ్గాలు పెడుతనానరు కమూయనిసు్లు. సేాచఛ, సమానతాుం,
సభ్రాతృతాుం అనే యూరోపయన్ మానవ విలువలే నశిుంచాయుంటనానరు.
మారుో్ పలవరిుంచిుంది ఆ విలువలక్కసమే నుంటనానరు.
ఏకచఛత్రాధపతయుం
సృష్్ుంచలేదుంటనానరు.

వహ్మసుతనన
పైగా

అనిన

అమెరికా
మానవ

ఏ

విలువల్మన

విలువల్మన
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