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బుచ్చిబాబు యచనల్లో కనిపించే ‘జీవకళ’
"సింతోషిం సించలనాతమకమైనది. సించలనాతమకమైనదానికెప్పుడూ అవతల క్షిం వింటింది.
సింతోషిం జారిపోతే దుుఃఖిం కలుగుతింది, కాని హృదమప్ప ల్లతల్లోించ్చ జనిమించే సింతృపికి
దీటైనది ఏదీ లేదు" -- అింటూ జీవిత పాయమారిిక లక్షయిం సింతృపి సాధనే అని సూత్రీకరిించ్చన
బుచ్చిబాబు అసలు పేరు, శివరాజు వింకట సుబాారావ. 1916 జూన్ 14వ తేదీన ఏలూరుల్ల
జనిమించ్చన బుచ్చిబాబు, ఆింగో సాహితాింల్ల ఎమ్.ఏ చేసి, అనింతప్పయింల్ల, విశాఖటనింల్ల
కొనానళ్ళు ఆింగోభాష అధ్యాకులుగా ఉద్యాగిం చేసి. 1948 నిండి 1967 దాకా ఆలిండియా
రేడియోల్ల ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యాటివ్ గా నిచేశారు.
తిండ్రి ఉద్యాగారీత్యా పెకుు ప్రింత్యలాల్ల విదాాబాాసిం చేసినిందువలో, చ్చనన నాటినిండి
అలవ్యటైన ల్లకానిన రిశీలించే తతవిం వీరిచేత కలిం టిటించ్చింది. తభల్లని సిందేహాలకు
జవ్యబులన ప్పసికాల్లో వదుకుునే అలవ్యటనన వీరు, యచనావ్యాసింగిం ప్రయింభించ్చన నాటినిండి,
ప్పసిక యచన ప్పసిక ఠనాల ఆధ్యయగా జీవిత్యనిన శోధించ్చన నియతయ సాధకుడు. అిందుకనే
తనదింటూ ప్రతేాక ముద్రతో తెలుగు సాహితా క్షేత్రానిన కథలతో, సాహితీ వ్యాసాలతో, నాటకాలతో
ిండిించడమే గాక, తనల్లని సయవ శ్కుిలన మేళవిించ్చ, 'చ్చవయకు మిగ్జలేది ' అనన ఒకే ఒకు
నవలన యచ్చించ్చ, సాహితా ల్లకింల్ల అగ్రశ్రేణిల్ల నిలవగలగారు. బుదిి జీవి అయిన మానవడు
నిరేేశిత నిమభ ఫింధ్యలునన సమాజింల్ల ఎదుర్ుింటనన మానసిక సిితిగతలన ప్రతిపలింజేసే
ప్రమతనిం యీ నవలకు ప్రణనాడి. ఇదే వీరి యితయ యచనలనినటిల్లన సాగ్జన అింతసూసత్రిం
క్యడా!
వాకిిని కేింద్రింగా తీసుకుని కనిపించే సమాజిం, ఆ వాకిిని శాసిించ్చ, తన గుపెుట్లో
పెటటకోవ్యలని ప్రమతినసుిింది. ఆ సమాజిం ల్ల జీవిసూిూనే, మానసికింగా సమాజానిన దూయింగా
ఉించుతూ వాకిి ఎదగడమే జీవిత్యనికి అయిిం. "వాకిి సింఘానిన మాయిలేడు. భనష్యాల్నన
మాయిలేడు. మారిసేి బాధ, గ, యుదిిం! తనల్ల త్యన సమాధ్యన డాల. భింటన చలాోరేి
భించుకాలప్రవ్యహానిన హృదమింల్ల నిలుప్పకుననప్పే  ప్రశాింతతన ొంిందగలడు. పచ్చి
ప్రించానిన దమతో దూయింగా వించే ఔదాయాిం అనినటికీ అతీతింగా ొంిందగలగే సింతృపి భనిషికి
అవసయభింటారు వీరు!
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"భనిషికీ భనిషికీ భధా ల్లనే కాదు గోడలుిండటిం. ప్రతి భనిషి ల్లనూ ఒక లిటి ొంయ
వింటింది.ఆ తెయ ఊడిపోకుిండా సింఘిం కాలా కాసుిింటింది." అింటూ నిరేహతకమైన దమన
చూపే సమాజింల్ల ఉింటూనే సిందయాభింతింగా జీవిత్యనిన భలుచుకోగలగ్జన జీవన కళన వీరు
అనేవషిించారు.

"ఆరిిక సాింఘిక చారిత్రిక వాత్యాసాలకు అతీతమై, భనిషినీ భనిషినీ

సేనహపాశ్ింతో ఫింధించ్చవేసే మానవతవింయొకు శ్కుిలన అనభూతమొనరుికోగలమేగాని,
మాటల్లో వివరిించలేము" అింటూ భనష్యాలభధా సేనహిం అవసయిం అింటారు.
"జీవితిం అింటే ఏమిటి?" -- అని ప్రశినించుకొని, అదొక నియింతయమైన అనేవషణ
అింటారు. ఎిందుకింటే జీవన యహసాాలన తెలుసుకునన వాకిి అనేవషణ మానలేడు. అలా మానితే
జీవిత్యనిన అయిిం చేసుకునన వ్యడు కాడు, అిందుకే జీవితిం అింటే ఆల్లచనల భమిం కాదనీ, అది
నియింతయ అనభూతికీ సింఫింధించ్చిందనీ, అనభూతిని వాకిిం చేమలేము కాఫటిట, అనేవషణ
నియింతయింగా సాగవలసిిందే నని అింటారు బుచ్చిబాబు.
బుచ్చిబాబు జీవిత విశేషాలన సభగ్రింగా తెలపే గ్రనింథమేదీ లేదు. ' నా అింతయింగ
కథనిం

' అనన పేయ దిహేనేిండో క్రితిం బాలా సమృతలకు సింఫింధించ్చ ఆమన వ్రాసుకునన

జాాకాలు మాత్రమే భనకు మిగ్జలాయి. ఆమన వాకిితవిం ఆదినించీ ప్పసికాల వలో
ప్రభావితమైనవే ! ఠాగూర్ 'రెక్' నవల, చలిం కథలు, కృషణశాస్త్రి గేయాలు, ఎింకి పాటలతో బాట
థాభస్ హారీీ, షెల్నో, కీట్సస, వర్ీ్ వర్ి. టెనినసన్, టాల్ సాటయ్, ముననగు వ్యరి యచనలు జీవిత్యనిన
రిశీలించడానిన నేరిుతే, యససల్, షా, మార్ు్, డా. సరేవలో రాధ్యకృషణన్, జిడుీ కృషణమూరిి
యచనలతోబాట బగవదీగత -- వీరిల్ల త్యతివక దృకుథానికి నారు పోసిింది. షేకిసిమర్ నాటకిం
హామ్లోట్స, సాహితాిం విలాసిం కోసిం కాదనీ జీవిత విధ్యనానిన నియణయిించడింల్ల సాహిత్యానికి
ప్రధ్యనసాినిం విందనీ వీరికి నేరిుింది. తీవ్రమైన ఆల్లచనలన రేకెతిిించేమగల ఏ మేధ్యవి
భావ్యలైనా

వీరిని

ఆల్లచ్చించేశాయి.

భనిషికీ,

సమాజానికీ

వనన

సింఫింధ్యనినగూరిి

అనేవషిించేశాయి.
"తనకేిం కావ్యల్ల తెల్ననప్పుడు మానవడు దేవషిసాిడు. ఏిం కావ్యల్ల తెలసేి, ఆ వొసుివన
ప్రేమిించ్చ, దానిన ొంిందడిం కోసిం మతినసాిడు. తెల్ననప్పుడు హృదమింల్ల మిగ్జలేది దేవషిం.
అకురేోదని తెలుసుకుింటే మానవలకు దేవషిం ఉిండదు." అింటూ గురిిించారు, బుచ్చిబాబు.
బుచ్చిబాబు యచనల్లో కనిపించే ‘జీవకళ’

కినిగె

http://patrika.kinige.com

మానవణిణ జీవిత్యనికి కటిట ే సేది కనీనరు ఆదాింత్యలుననది కనీనర్కటే, దానికి అతీతమైన నాడు
వాకిి వయిమానిం ల్ల జీవిించడిం నేరుికుింటాడు, అింటారు వీరు. సత్యానేవషణల్ల క్రభరిణాభిం
అింటే ఆల్లచనల సాియి నిండి అనభూతి సాియికి రావడమే అని గురిిించ్చన వీరు, గత్యనిన
తెింప్పకునన వాకిి భత్రమే వయిమానింల్ల జీవిించగలడు అని గురిిించారు.
"చ్చవయకు మిగ్జలేది" ల్ల దయానిధ వాకిిగా మేధ్యవి. కాని అతని తలో యొకు గత జీవిత్యనిన
గురుి చేసి, సమాజభతడిని బాధసుిింటింది. అతని మీదఈయషయ డిన వ్యరికి, అతడిని
బాధించేిందుకు యిదొక గొు ఆయుధిం. తలో మీద ప్రేభతో తిండ్రికీ, అననక్య, దూయభయి,
ఏలూరు ల్ల డాకటరుగా ప్రకీటస్ మొదలు పెటాటడు, దయానిధ. అకుడి నిండి రామలసీభకు వళ్ళు
మానవ సేవల్ల నిభగునడయినాడు. అతని ప్రసుిత జీవిత్యనిన తలో శీలింతో ముడి వేసి చ్చవయకు
ఈయషయతో ఆసిిని తగులబెటిటన ఆ సమాజిం నిండి దూయింగా సాగాడు. "జీవితభింటే ఏమిటి?" అని
అనేవషణ ప్రయింభించ్చన దయానిధ, "జీవితభింటే తనల్ల త్యన సమాధ్యన డటిం", అనన
సత్యానిన తెలుసుకోవడానికి, చాల సఘయషణే డవలసి వచ్చిింది. గతభనే గటిటఫింధింనిండి
విడివడితే తు, భనిషికి విముకిి లేదు. గతము బవిషాతి వయిమానానిన నియింతయిం హతా
చేసుిింటాయి. ఆ రెిండిింటి గురిించ్చన ఆవేదనల్ల భనిషి వయిమానింల్ల జీవిించడిం భరిిపోత్యడు.
అిందుకే గత్యనిన తెింప్పకుని తనల్ల త్యన సమాధ్యన డుతూ వయిమానింల్ల జీవిించడమే నిజమైన
జీవన కళ అనేదే యీ నవల అిందిించే సిందేశ్ిం. జీవిత్యనిన యిింతగా శోధింగజేసిన నవల
కాఫటేట, ఈ నవలా యచన తరువ్యత దాదాప్ప కొింతకాలిం దాకా బుచ్చిబాబు భరే యచనా చేమలేక
పోయాయట!
చ్చత్రకళన క్యడాఅబాసిించ్చన బుచ్చిబాబు గొు సిందరాానేవషి! సిందయాిం ఒకుసారి
అనభూతికి వచ్చిిందా, అది నితానూతనింగా భనల్ల ఆవిషుృతమౌతిందననది వీరి నభమకిం.
సదయాిం అింటే అనబవిించడింకాదనీ, శ్రీయిం ఆతమ అింటూ కాక, దవిందావతీతింగా
అనభూతినిచేిదని

వీయింటారు.

సిందరాానభూతిగలవ్యరు

జీవిత్యనిన

నవనవోనేమషింగా

దరిశింగలయని వీరి అభప్రమిం! ఈ అింశానేన, " ఇుటి పావయిం - రేటి నెభల' అనన
కథల్ల కామేశ్ిం, తభ ఇింట అద్దేకు దిగ్జన యువ జింట రామూమరిి, కుమారిల వలన తభ
జీవిత్యనిన సిందయాభింతింగా దిదుేకోవడిం, "అనరాగ ప్రసాియిం" అనన కథల్ల తన భాయాలాగా
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విందని అిందరూ అనే శోభాసుిందరిని చూచ్చన తరువ్యత, తన భాయా కామాక్షిల్ల అింతకు పూయవిం
త్యన గభనిించని సిందరాానిన ప్రసాద్ గభనిించడిం వింటివి నిరూపసాియి.
ప్రేమిించ్చ శారీరిక సుఖిం కోయని, ఆనిందానభూతికి భించ్చ ఉదాహయణ "ననన గురిించ్చ
కథ వ్రామవూ?", " ొంగలేని నిప్పు" అనన రెిండు కథలు. వ్యింఛక్య, ప్రేభక్య భేధిం లేదింటారు
వీరు. ఆల్లచన, మ్లదడు, తయుిం, బుదిి, విచక్షణ

మొదలైన వ్యటికి అతీతమైనదిగా

ప్రేభన

గురిిించ్చన వీరు, సతాిం, దమ, హృదమలాలతాిం, ప్రేభ, సిందయాిం-- ఈ అనినటినీ సమానింగా
చూడాలింటారు.
"ఏ తపూు చేమని భన గురిించ్చ ఊళ్ళు వ్యళ్ళు ఏద్య అనకుింటే భనమ్లిందుకు భించ్చగా
ఉిండాల?"

అని

ప్రశినించుకుని

ఉద్రేకిం

ప్రదరిశసూి,

ఎుటికప్పుడు

తనన

త్యన

నిగ్రహిించుకుింటూ వచ్చిన భాసుయిం, భాధాతలనీన తీరిన జీవితప్ప చయభ ఘటటిం ల్ల -- ప్రేభన
వ్యించగా మారుికునన ఘటటింల్ల-- హఠాతిగా భయణానేన ొంిందాడు. " ొంగలేని నిప్పు" అనన
యీ కథల్ల యీ అింశ్ిం కరుణయసాతమకింగా చ్చత్రిింఫడిన తీరు బుచ్చిబాబు యచనా శిలాునికీ,
జీవన త్యతివకతక్య గొు ఉదాహయణ! భించ్చని దగగయకు రానిచ్చి, చెడున రానీమక పోవడిం అనే
విషమింల్ల టిటింప్పలు చూని తతవిం బుచ్చిబాబుది. ' నేనెిందుకు భించ్చవ్యడుగా ఉిండాల?' అని
ప్రశినించుకుని చెడి పోవ్యలని ప్రమతినించ్చనా చెడి పోలేని పాత్ర, " తనన గురిించ్చన నిజిం "
కథల్లని రామూమరిి! జీవిత్యనభూతిని, జీవనత్యతివకతన తెలుసుకునన వాకిి భించ్చ చెడులనన
దవిందావలకు అతీతడని, అిందుకే అతడు చెడు మాయగింల్ల పోలేడని నిరూపించారు.
తలో, తిండ్రి,

సమాజిం,

చ్చనానరుల భనసులన తెలుసుకోలేక, " పెదేదానివి, నవేవ

సరుేకు పోవ్యల..." వింటి మాటలతో సి భనసులకు చేసే గాయాలన , పెదేవ్యరైన తరువ్యత
వ్యరి జీవిత్యలపై ఆ గాయాలు ఎటవింటి చెడు ప్రభావ్యనిన చూగలద్య తెలపే, " ముిందు వనకలు
మిథా - చ్చనన పెదేలు తథాిం" అనన కథ, కవలపలోల ప్పటటకల్లని శాస్త్రీమ సత్యానిన వివరిసూినే,
భరో వైప్ప ఫ్రాయిడ్ చెపున భనో వైజాానిక చైతనాానిన విశ్దీకరిించే ప్రమతనిం చేసుిింది.
జేమ్స జాయిస్ ప్రభావిం తో, Stream of Consciousness ఆధ్యయింగా యచ్చింఫడిన
వీరి భరో కథానిక ' చైతనా స్రవింతి ' అనన కథ! బుదిి జీవి అయిన వాకిి భనసుసల్ల అసివాసిింగా
చెలరేగే ఆల్లచనలన తెలుప్పతింది,యీ కథ!
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నాగరికతన వకిురిించడిం, జీవితింల్ల అిందుకోలేని వ్యటిని విభరిశించడిం... వింటి వ్యటితో
క్యడుకునన యీ కథల్ల క్యడా సమాజానిన దూయింగా వించుతూ, వాకిి సాగ్జించే ప్రయాణానిన
నిరూపించే ప్రమతనిం చేసుిింది.
పాఠకుణిణ తనవైప్ప లాకుుని , లింగదీసుకుని

యచయిత అింతయింగ జగతిల్లకి

ప్రవేశిించేమడిం , శైల లక్షయిం అని అభప్రమడిన బుచ్చిబాబు, పాత్రలన పూరిిగా
విశేోషిించరాదనన భనో వైజాానిక శాస్త్ర లక్షణానిన ఆదరిించే వ్యరు. ఒకరికొకరు సులబింగా అయిిం
కాకపోవడిం ల్లనే ఒక వైచ్చత్రి ఉిందని వీరి అభప్రమిం. ఈ లక్షణమే వీరి పాత్రలన సులబింగా
అయిిం కానీమక అింత దూయింల్లనే నిలబెడుతింది. ఈ లక్షణమే వీరి యచనల్లో జీవిత్యనిన గాఢింగా
దరిశింజేసుిింది. " చ్చవయకు మిగ్జలేది " ల్ల దయా నిధ, " ఆ వ్యడిన ఆకు" ల్లో చింద్ర కాింత, "
ఎల్లోరాల్ల ఏకాింత సేవ" ల్ల భధు సూదనిం, దీనికి ఉదాహయణలే!
"కేవలిం వయణనలు, సింఘటనా వివరాలతో కథ సభక్యడదు. దానితో బాట కథకి
హృదమిం, ఉద్రేకిం, ఇింద్రిమజాానింతో ముడిడిన తృషణ క్యడా కావ్యల" అనే బుచ్చిబాబు, "
సేనహాలక్య ఆింతయింగ్జకాలక్య యీ యుగిం ల్ల తీరుఫడి లేనటోింది. అింత్య తల్ల కెయటమై,
ఎకుడికో కొటటకు పోతనానరు." వింటి జీవితిం గూరిిన వ్యాఖ్యానాలతోబాట జీవిత్యనిన గూరిి
చల్లకుిలన క్యడా విసయగల నేయురి.
ఆరోగాదామకమైన హాసాిం, వాగాిం, అధక్షేిం .. సభపాళుల్ల మేళవిించ్చన వసుి
వైవిధాింతో యచనలు చేసిన బుచ్చిబాబు, మానవల సవభావ్యలన రిశీలసూి, జీవన త్యతివక
చ్చింతనల్ల మునిగ్జ తేలుతూ జీవిత్యనిన సిందయాభింతింగా, కళాతమకింగా భలుచుకునన సత్యానేవషి.
అిందుకే జీవన యహసాాలన గాించడింల్ల నాలుగో రిణాభిం సాహితాిం" అని నమిమన వీరి
యచనలు, జీవన సిందరాానిన అనభూతమొనరుికుింటూ, గత్యనిన వదల వయిమానిం ల్ల జీవిసూి,
ఈరాషయపూరిత సమాజానిన దమతో దూయింగా వించుతూ, సాటి భనిషితో సేనహానభూతిని
ించుకుింటూ, తనతో త్యన సమాధ్యన డుతూ అనేవషణ సాగ్జించడమేజీవిత్యనికి అయిిం అని
చెబుత్యయి.

—
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