చావు నెపంతో జీవితాన్ని తడిమే “ఱ”
~

‚ర‛

~

కినిగె

http://patrika.kinige.com

: చావు నెంతో జీవితానిన తడిమే ‚ర‛
యచన:

ప్రచుయణ: కినిగె త్రిఔ http://patrika.kinige.com
కాఱం: డిసంఫరు 2013
శాశ్వత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=553
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

‚ర‛

~

కినిగె

http://patrika.kinige.com

చావు నెంతో జీవితానిన తడిమే ‘ఱ’
పాఱర్తి ఇంద్రాణి నవలఔ ‚ర‛ విడుదఱ ఈ ఏడాది తెలుగు యచనా ప్రంచంలో ఔ సైలంట్
ఈవంటు. ఈ భధయ కొనిన పుస్ికాలు చేస్తినన చపుణిి ఫట్టి చూస్తి దీని సైలన్సే దీని మొదట్ట
ప్రత్యయఔత అనుకోవాల. ఇట్టదాకా ఔవితవమే వినిపంచిన ఇంద్రాణి ఈ పుస్ిఔంతో మొదట్టసార్త
వచనం రామడం దీని భరో ప్రత్యయఔత. ఫిక్షనకీ, నాన-ఫిక్షనకీ భధయ దూరానిన చేర్తపేస్త ఔ కొతి
రూం కోస్ం ఆమె ప్రమతనం దీనికునన ఇంకో ప్రత్యయఔత. అనినంట్టఔనాన ముకయంగా, ‚ఔఱనాతమఔ
స్మృతి యచన‛ (fictionalised memoir) అనదఖగ ఈ యచనలో, ఆమె భన అందర్త ఫామిలీ
ఫొటోలోోనూ కొస్న నిఱఫడడ ఎన్నన భస్ఔబార్తన సపయా ముఖాలన స్జీవంగా భన ముందుకు
తెసాిరు; భన చేతన చేజారుుకునన ఎన్నన జాాకాఱకు భళ్లో జీవం పోసాిరు.
పుస్ిఔం సైజుని ఫట్టి దీనిన నవలఔ అననటుినానరు. నిజానికి ఇది ఏ దధతికీ విధేమంగా
సాఖదు. యచన మొదటోో ఔథకురాలు (న్సరేటర్) రోజూలాగే నఖయంలో తన ఉద్యయగానికి ఫస్తేలో
వళ్ింది. చుట్టి నఖయవాతావయణం ఆమెను ఉకిిర్తబికిిర్తగా చుటుిముడుతంది. ఇంతలో
ట్రాఫికలో చికుికుని నెభమదిగా వళ్ినన ఫస్తే రోడుడ ఔినునన శ్మశానానిన స్మీపస్తింది.
‚గోడ అవతఱ కాఱఖయభంలో ఔలసిపోయిన తండ్రులు, తలుోలు, అఔిలు, చెలోళ్ు, అననలు,
తముమళ్ు, పెదదనాననలు, బాబాయిలు, తాతమయలు, నానభమలు, అభమభమలు… వాలు
ఫంధువులు వాలుకై యఔయకాఱ ఆఔృతలోో ఔట్టించిన స్మాధులోో అసిింజరాలై, భూమాత
నిశ్శఫద స్ంగీతానిన వింట్ట వఱోకిలా డుకుని ఉనానరు.‛
శ్మశానానిన చూడగాన్స న్సరేటర్లో ఏద్య ఆఔసిమఔ తిరుగుబాటు మొదఱవుతంది. ఆమె
‚ఇనపెట్టి లోంచి కోడిపెటిలా‛ ఫస్తేలోంచి ఫమట్టకి దూకి రోడుడ ఔిన ఉనన శ్మశానంలోకి
వళ్తంది. దాని నిశ్శఫదం ఆమెను సాదయంగా ఆహ్వవనిస్తింది. అఔిడి భర్రిచెటుి కింద
కూరుుంటుంది. నాననని చిననపుడు తాతమయ భర్రి ఊడఱతో బాదటం ఆమెకు గురుికు వస్తింది.
ఆమె ఖతంలో భాఖస్తిలైన చాలాభంది ఇపుడు లేరు. ఆమె తండ్రి, తాతమయ, కుతూహఱం,
మాధవ్ మాభమయ, మాభమ, అభమభమ అందరూ ఇఔిడిలాగే ఎఔిడో భట్టి పొయఱ కింద బూడిదగా
ఔలసిపోయారు.
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ఈ స్నినవేశ్ం యచనలోని అనిన భాగాఱకూ స్ంధానఔయిగా ని చేస్తింది. ఇఔిడితో భన
ముందు జాాకాఱ వినాయసానికి తెయ లేస్తింది. ఆమె ఇలా శ్మశాన నిశ్శఫదంలో కూరుుని
వయిమానంలో తన చుట్టి ఉనన దృశాయలూ, గటనలూ ఔలగంచే ప్రేరేణఱతో ఖతంలోకి
జారుకుంటుంది. తన కుటుంబాన్నన, తన బాలాయన్నన, వాట్ట చుట్టి ముస్తరుకున్స స్మృతలీన, అవి
కేవఱం స్మృతలు మాత్రమేనని నిఔిచిుగా తెలపే ఔటువైన వయిమానాన్నన… అనినంట్టన్న
తలుచుకుంటుంది. ఈ నెభరువేత క్రభంలో భన జీవితంలోన్న, జీవితపు ర్తధులోోన్న ఎపుడో
తచాుడి ఇపుడు ఖతించిన వయకిితావలూ, స్భసిపోయిన స్నినవేశాలూ తిర్తగ యఔిప్రసాయంతో,
వయిమాన స్ంచఱనంతో వచిు భన ముందు నిఱఫడతాయి:
‘ ‚ఔందిపు‛, ‚ఆవాలు‛, ‚ధనియాలు‛, ‚మెంతలు‛, ‚కాయపొడి‛, ‚ంచదాయ‛,
‚ఎండుమియకామలు‛.. అని వంట్టంటోో డబాాఱ మీద కోి దినుస్త పేరు, పండి పేరు,
పొడి పేరు, చుడి పేరు వంఔయ ట్టంఔయ అక్షరాఱతో రాసిపెట్టిది [అభమభమ]. భధాయహనం
ఎండవేల అభమవి, తనవి పాత చీయఱన్నన ఔలప అభమ, అభమభమ బంతలు కుట్టివారు. ‚అ‛,
‚ఆ‛, ‚ఇ‛, ‚ఈ‛.. ఱను జంతిఔలుగా చేసి తినడానికి పెట్టిది. అవంత రుచిగా ఉండేవంట్ట
స్తన్నలు న్సను ఔలసి తెలుఖక్షరాఱన్నన ఎఖఫడి తిన్సస్తవాలుం. అభమభమ, న్సనూ ఔలసి
భంచాఱకునన నవారు తీసి ఉతికి భళ్లు భంచాఱకు అలేోవాలుం. అభమభమ పొటి
వినామకుడి పొటిలాగా ఉండేది. న్సను, అభమభమ చఱోని వేస్వి కాఱం రాత్రి ఆరుఫమట
భంచం వేస్తకు డుకుని నక్షత్రాఱను చూస్తిననపుడు బోర్తోంచిన కుండలా ఉండేది.
అభమభమ పొటిను ఊపుతంట్ట న్నళ్ు నింపన గాల బుడఖను ఊపుతననటుిగా అనిపంచేది.
అభమభమ అయవై యేలు వమస్తననపుడు చనిపోయింది. కాటరాకి ఆరేనన చేయించుకునన
ఔలుతో. ఆమె ఆరేనను జర్తగన ఆస్తత్రి మా ఇంట్టకి దఖగయలోన్స ఉండేది. ఆ ఆస్తత్రి
నిండా చెట్టో. అభమభమ ఔిత్య రోగ. అది బ్రిటీషు వాలుచే ఔటిఫడిన వంద ఏలు నాట్ట
ఆస్తత్రి. ఔపుడు అన్సఔభంది రోగుఱతోను, వైదుయఱతోను కిటకిటలాడిన ఆస్తత్రి.
ఇపుడు త్యనె తీస్తసిన త్యనె తట్టిలాగా ఉంటుంది. కాన్న ర్తకారుడలోో మాత్రం అన్సఔభంది
రోగుఱకి వైదయ స్తవలు అందిస్తిననటుి చూప బ్రిటన నుండి బోలడనిన నిధులు స్తఔర్తస్తినన
త్యనెటీఖలు ఆస్తత్రి చుట్టి తిరుగుతంటాయి. అపుడపుడు వాళ్ు న్సరుుకుంది
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భర్తుపోకుండా ఔంట్ట తడుపుచయయగా ఔంట్ట వైదయ శిబిరాలు నియవహంచేవారు. ఆస్తత్రి
ఆవయణలో ఎర్రరాతితో ఔటిఫడడ ఒ అందమైన చర్తు ఉండేది. దాని మైకు సటుి, గోపుయపు
ఖంట ఎపుడూ బీద దంఖఱ చేతలోోకి వళ్తండేవి. ఒ రోజు సామంత్రం ఆ
నిరామనునయమైన ఆస్తత్రిలో, చర్తు తలుపులు మూసి ఉనన వేల అభమభమ ఔంట్ట ఆరేనను
జర్తగంది. ఆరేనను అయియ అభమభమ ఔనున బాగుడడ కొనిన రోజుఱకు తాతమయ తదిదనం
రోజున భోజనం చేస్తి ఱడూడ న్నటోో ఉండగాన్స తెర్తచిన న్నరు తెర్తచినటుిగాన్స చనిపోయింది
అభమభమ. శ్వానిన ఇంట్ట ఫమట చెటుి కింద పెటాిరు. అభమభమ పొటి ఫండరాయిలా
అనిపంచింది. అది ఇంఔ ఊపనా ఊఖదు. శ్వానిన తీసికెళ్ుందాకా ఔ ఆకుచుని పాము
చెటుి పైన్సన కూరుుని ఉంది. అఔిడికి వచిున వాయంతా ఈ వినయానిన వింతగా
చెపుకునానరు.’
ఈ పుస్ిఔంలో ఇలా వివయంగా చిత్రించిన ప్రతీ పాత్రా చివయకు చనిపోయేదే. చనిపోవటమే
వాలు ఎంపఔకు అయహత. ఈ పుస్ిఔం ముందు మాటలో యచయిత ‚ఇందులోని పాత్రలు వాట్ట
స్వరూ స్వభావాలు అంతా ఔలతం. చావు ఔిట్ట నిజం‛ అంటారు. కాన్న నాకు మాత్రం చావు
ఔ నెం మాత్రమే అనిపంచింది. పుస్ిఔం చావు అన్స నిపుఱ గుండం తొకుిదాభన్స ఫమలేదర్తనా
భనకు సోకేవి మాత్రం కానిపు సఖలు కాదు, కాఱపు కాలు కింద నలుగుతనన స్మృతఱ పూఱ
ర్తభళాలు. ఇందులో బాఱయం చూశాను, ఔ కుటుంఫ చర్తత్ర చూశాను, తెలుగువాడిగా నా
ఐడంట్టటీని ఈ చాలా దఖగయగా గురుిటాిను (తీరాిలు, టైప్ ఇనసిిట్టయట్టో, ఫడి పఱోఱ కోస్ం వేస్త
సినిమాలు, ఆంట్టనానలు, దూయదయశనలో ఇందిరాగాంధీ). తండ్రి భయణం తరావత ఈ పుస్ిఔం
రాయాఱనన ఆలోచన ఔలగందని యచయిత ముందు మాటలో చెపుకునానరు. కాన్న ఇఔిడ భయణం
ఇతివృతిం కాదు, తనకు ఎడమైపోయిన ఖతానిన పునయదర్తశంచుకోవటానికి భయణం ఔ స్ందయభం
మాత్రమే. న్సరేటర్ వయిమానంలోని తనకీ, బాఱయంలోని తనకీ భధయ తండ్రి భయణం వఱో ఏయడిన
గోతిని దాటడానికి వేస్తకునన వంతెన్స ఈ పుస్ిఔం. భర్త పైన ‚పాత్రలు వాట్ట స్వరూ స్వభావాలు
అంతా ఔలతం‛ అనన మాట స్ంఖత్యమిట్ట? ఈ స్తిట్టమంటు ఔ పాఠకునిగా నా లోల తయింతో
పొస్ఖలేదు. అది యచయిత తన వయకిిఖత జీవితం చుట్టి ఏయరుచుకోవాఱనుకునన ఔంచె మాత్రమే
అనిపంచింది.
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ఈ నవలఔలో ఔలతభని స్నింగా తెలసిపోయేది దీని నిరామణమే. అలాగే ఈ యచనకి
ఎఔిడైనా దిష్టి చుఔి చూపంచాలే వచిునా ఈ నిరామణం వైపే వేలతిి చూపంచాల. శ్మశానంలో
కూరుునన న్సరేటర్ అఔిడ ఏద్య దృశాయనిన ర్తకించడం, వాట్ట ఆధాయంగా ఏద్య ఖత జాాఔం
రేఖడం, భళ్లు వయిమానంలోకి రావడం, భళ్లు అఔిడ ఏద్య ఖభనించడం, భళ్లు ఖతం… ఇలా
ఱంకెలు వేస్తకుంట్ట సాగుతంది ఔథనం. కాన్న ఈ ఱంకెలు అనినసారూో స్హజంగా అభయలేదు.
అంట్ట, శ్మశానంలో పెర్తగన పచిు మొఔిలన చూస్తి తన ఊళ్ళు బుదిధమాందయం ఖఱ కుర్రాణిి గురుి
తెచుుకోవడం, అఔిడ గాలకి ఎగురుతనన తన న్నఱం యంగు చీయని చూసి తన కిింట్ట పా
శ్రావణి ఏడిునపుడు ఆమె ముకం దాలేు యంగుని గురుి తెచుుకోవడం, అఔిడ తఱపోటు రాగాన్స
బాఱయంలో తనకు మొదట్టసార్త తఱపోటు వచిున స్ందరాభనిన గురుి తెచుుకోవడం… భనిష్ట
జాాఔం ని చేస్త తీరు ఇలా ఉండదనిపంచింది. భధయలో ఎంతో వాస్ివంగా ఔనిపంచే నానఫిక్షనకీ, దానిన మోమటానికి స్ృష్టింఫడిన ఈ పకుి ఫిక్షనల్ నిరామణానికీ పొతి కుదయలేదు.
ఫిక్షన, నాన-ఫిక్షనోను గురుి దయకుిండా ఔలపేయాఱన్స ప్రమతనం బాగుంది, కాన్న అది స్భగ్రంగా
ఇంకా పూర్తి కాలేదనిపంచింది.
*
ఔథని నిఱబెట్టిన నిరామణం అంతా కాఱనిఔమే ఐనా, దాని ఆతమ మాత్రం ఎంతో వాస్ివంగా
తోస్తింది. ఖతానిన అక్షరాలోో పునర్తనర్తమంచే ప్రమతానలు చాలాభంది చేసాిరు. కాన్న జీవించే
క్రభంలో వాలోతో వాలోకు ఎఔిడో ర్తచమం తెగపోవడం వఱోన్న ఏమో, ఆ పునర్తనరామణాలోో ఔలీి
జొయఫడిపోతంది. స్యవజనామోదానిన దృష్టిలో ఉంచుకుని తభ అనుబవాఱ గాఢతను లుచన్న
చిఔిన్న చేసాిరు. సాహతీయంయలో బాలాయనుబవాలుగా ఏవైత్య చెలాభణీలో ఉనానయో వాట్టకి
స్వఱమైన వేర్తయేననోను మాత్రమే ఫమటపెట్టిందుకు సాహసిసాిరు.
చాలాభంది రాస్తవాలోకి తభది యచయిత హోదా అన్న, దానికి కొనిన భరాయదలునానమన్న;
తభ వనఔ ఔ సాహతయ స్ంప్రదామముందన్న, దానికి అంగీకారానంగీకారాలు కొనిన ఉనానమన్న;
తభ చుట్టి స్భకాలీన సాహతయం ఉందన్న, అఔిడ చెలాభణీ అయేయవీ అవనివీ కొనిన
ధోయణులునానమన్న; తభ ముందు పాఠకులునానయన్న, వార్తకి ఏవో ఇష్టియిష్టిలుంటామన్న... ఈ
స్ృహ అతిగా ఉంటుంది. అనుబవాఱనూ అనుభూతఱనూ స్వచఛంగా ఫమటకు రానివవకుండా,
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ఇవి సాహతయ స్ంప్రదాయానికి నపుతాయా అన్న, స్భకాలీన సాహతయం మెచుుతందా అన్న,
‚పాఠకులు‛ అన్స అస్ివయస్ి అమూయి స్మూహపు చైతనయపుటదదం మీద వాట్ట ప్రతిబింబాలు
ఎబెాటుిగా ఉండవు ఔదా అన్న... ఇలాంట్ట స్ంశ్మపు తెయఱ వనఔ జంకుతంటారు. ఈ
ప్రభావాఱన్నన కాగతంపై వార్త ప్రదయశనను నిరేదశిసాియి.
కాన్న ఈ యచనలో నాకు అది ఔనిపంచలేదు. యచయిత తన అనుబవాఱను ఎఔిడా
regularize చేయాఱని గాన్న, వాట్టలోంచి నిఖటుికు profundity పండాఱని గాన్న
ఆశించలేదు. చావు అన్స ఫరువైన వినమం గుర్తంచి మాటాోడుతూన్స, ఔ చోట చీభలు
భనుషుఱలోకానిన ఎలా చూసాిమన్స – చూటాినికి అఱంగా తోచే – ఊహ గుర్తంచీ రాసాిరు. తన
ఔవితఱతో పాట్ట, "వానా వానా వలుోవాయే - కిింటోడి పెళాోంపోయే"లాంట్ట చిననట్ట ఔటుిడు
పాటలీన ఉటంకిసాిరు:
‘కిరీటాలు పెటుికుని,
ఎగర్తవళ్తండే

దేవతా

టుించెలు ఔటుికుని ఆకాశ్ంలో జంటలు
పురుషులు,

‚ఈ

ప్రశ్నకు

స్మాధానం

జంటలుగా

తెలసి

కూడా

చెఔపోయావో న్న తఱ వయియ వఔిలౌతంది‛ (వఔిఱంట్ట తాంబూఱంలో వేస్తకున్స
వఔిఱనుకునాన అటోో చాలా ఏళ్ు) అంట్ట ఎపుడూ బెదిర్తంచే భేతాళ్డు, ఔతిి
టుికుని యహస్య సొయంఖ మారాగఱలో దార్తలో ఔనిపంచిన ప్రతి రాక్షస్తడిని ముఔిలు చేస్తి
ముందుకు సాగే రాజకుమారుడు ఇలా ఎంతోభందిని ఔలుస్తి, వాలుతో పాటు
ఎగురుతూ, నడుస్తి, మాటాోడుతూ, నవువతూ, కోిసార్త అరుస్తి ఉండేదానిన. కొనానళ్ు
బ్రహమ గుర్తంచి, కొనానళ్ు శివుడి గుర్తంచి, ద్యభలు కుడుతనాన లఔి చెమయకుండా,
వీలైనంత స్తపు ముకుి మూస్తకుని, నిఱఫడఖలగనంత స్తపు ంట్ట కాల మీద నిఱఫడి
ఔఠినమైన తస్తే (తస్ేంట్ట ఔళ్ు మూస్తకుని ఏకాగ్రతతో ‚ఒం‛ అని ధాయనించడం)
కూడా చేసాను చాలా రోజులు, ఎండాకాఱం సఱవలోో. చందమాభ ఔథలోో ఊరూర్తకే
ప్రతయక్షమైపోయే దేవుళ్ు నాకు మాతం ఔిసార్త కూడా ఔనిపంచలేదు, తస్తే
స్భయానిన టుిదఱతో పెంచుతూ పోయినా. భరుగుజుుగా మార్తపోయి టమోటో చెటుి
కొభమకి వుయాయఱ వేస్తకుని ఊగాఱని అనిపంచేది. భళ్లు అపుడు టమోటో ఔట్ట నెతిి
మీద డిత్య దాని కింద నజుు నజుు అయిపోతాను ఔదా అని బమం వేస్తది.’
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పై పేరాలో లంఖయమైన అభేదం కూడా ఔనిపస్తింది. అంట్ట వాకాయలోో స్యవనామాఱ దఖగయ
త అది రాస్తిననది ఔ స్త్రీ అని ట్టించే గురుిలు ఎఔిడా లేవు. బాలాయనికి స్త్రీలంఖం పులోంగాఱని
భేదాలుండవు, నిజమే. కాన్న ఈ యచయిత వినమంలో ఇది బాలాయనికే ర్తమితం కాదనిపస్తింది.
చాలాభంది స్త్రీ యచయితలు తభ ఫిమేల్ ఐడంట్టటీని యచనలోో వదులుకోలేరు. ఇలాంట్ట స్మృతి
యచనలోో అదింకా ఔనిం. ఇఔిడ న్సను చెలుుకునన భావం అమూయి వయకీిఔయణఱ ఎయలో
చికుికుపోకుండా, కొనిన స్నిమైన ప్రాతినిధయ దాలు వరుస్గా విస్తరుతాను... "భావుఔతవం",
"బాపూ బభమ", "ముంగట ముగుగలు", "రాధా ఔృషుిలు", "న్సత చీయలు", "శ్రీవార్తకి ప్రేభలేక భనసా తళ్ోడకే", "వానజలుో - భట్టి వాస్న", "ధనురామస్ం"... ఇలా స్త్రీ యచయితలు
ప్రంచానిన అందమైన ఆడతనపు కోణంలోంచే చూడటానికి ఇనిడతారు. (శిలాలోలత రేవతీ
దేవి, ఆర్. వస్తంధరాదేవి లాంట్ట కొంతభంది మినహ్వయింపులూ ఉనానరు.) కాన్న ఈ నవలఔలో
అలా స్త్రీతవపు గుర్తింపుకు అోయి చేస్తిననతనం ఎఔిడా లేదు. ఉదాహయణకు నవలఔ మొదటోో
ఫస్తేలోంచి నఖయపు యదీద వర్తిస్తిననపుడు న్సరేటర్ తనకు తెయలుగా వస్తినన దగుగన్న, గంతలోకి
ఉబికిన కళ్ుని, దానిన ఎఔిడ ఉమెమయాయఱనన మీమాంస్న్న దేన్నన – విఔృతతావఱకు దూయంగా ఉండే
స్త్రీ స్హజమైన సౌకుమాయయంతో – దాటుకుపోదు. అంట్ట అలాంట్ట విఔృత వివరాఱ జోలకి
నిస్ేంకోచంగా వలుటం మాత్రమే న్సను చెపుినన లైంగఔ అభేదానికి ఋజువా? అది మాత్రమే కాదు,
ప్రంచం

ముందు

ఔి

భనిష్ట

అనన

గుర్తింపుతో

మాత్రమే

నిఱఫడటం

గుర్తంచి

మాటాోడుతనానను. ఇదే నవలఔలో ఉటంకించిన ఔ ఔవిత దీనికి ఉదాహయణ:
బరుగు మిఠాయి నములుతూ
అర్తగపోయిన జోళ్ు ఈడుుకుంట్ట
మేఔలు తోలుకుపోతోంది ఒ పఱో
గుడడమూ తఱకింద పెటుికుని
పాడుఫడడ భండంలోంచి ఫవిర్త ఖడడం స్నాయసి
తతవమొఔట్ట ఎతికుంటునానడు
చింతచెటుి ర్తచిన న్నడ కింద
త్యఖఱ బుటి ఔిన పెటుికొని
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న్నరు తెర్తచి నిద్రపోతోంది ఒ అవవ
సాలీడు లేస్తఱలోన స్మాధి మీద
నిఱఫడిన దిస్మొఱ వాడొఔడు
హహహహ
హ హ అని కేఔలు వేస్తినానడు
ఊళ్ళుకి దారెటంట్ట వీలులోో
ఎవర్తని అడగాలా అని
తిఔభఔ డిపోతూ
నిఱఫడిపోయాను.
ఈ నవలఔలో భరో విశేనమేమిటంట్ట ఇందులో ప్రతి అధాయయానికి ముందు (వాట్టని
అధాయయాఱ ఔనాన mnemonic vignettes అంట్ట స్ర్తపోతందేమో) కోి ఔవితను epigraph
లాగా ఇచాురు. ఇవి పుస్ికానికి కేక మీద క్రంలా నికొస్తినానయి.
*
ఔవితవంతో పోలునపుడు, వచనంలో ఇఔ అక్షయం కూడా మాయునవస్యం లేదూ అనఖలగేంత
ఔటుిదిటిమైన ర్తపూయితను సాధించడం ఔనిం. వచనం ర్తపూయిత లేని ఔల. దాని జోలకి
రావాఱంట్ట అర్తపూయితలన ధైయయంగా ఓదఱదాలేు చేవ ఉండాల. అది లేని వాలుకు అందులో
సౌఔయయం ఉండదు. ఇంద్రాణి తెయ వనుఔ ఏం పాటుో డాడరో తెలమదు గాన్న, తెయ ముందైత్య ఏ
అసౌఔయయమూ ఔనడన్నమలేదు. ఆమె వచనం అహమూ అటిహ్వస్మూ లేకుండా, మెరుగులూ
భరాయదలూ ట్టించుకోకుండా సాగుతంది. ఈ నవలఔ పేరు ‚ర‛ని ఈ ఱానెసకి కూడా
వర్తింజేయొచుు. ఇది వచనం అన్స నిముటుికు మాత్రమే స్ంఫంధించిన ఱక్షణం మాత్రమే
కాదేమో, ఈ ఎచుుఱకుపోనితనం ఆ నిముటుి వాడేవాలు లోనూ స్వభావసిదధంగా ఉండాలేమో.
~ మెహెర్
ప్రాపి: ఈ-బుక: కినిగెలో వఱ: 90/-
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