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దీనికి మందుభాఖం

5
వాస్తవిఔమైన ఔవిత పాఠకుఱ అపేక్షను సునాయాస్ంగా నెయవేయిఖలుగుతునానది. ఆందుకు
భిననంగా మార్చిఔ ఔవిత కంత స్ంకిిష్టంగా ఈనాన ఄది సూచంచే, నిర్చించే భర్మిలన వెతికి
పోలుికుంటూ పోతే క్రభంగా ఄనుబవం ఄవుతుంది. ఄధివాస్తవిఔ ఔవిత ఄలాఖ కాకుండా
పాఠకుడి అపేక్షనే స్వాలు చేసూత, ఄఱవాటు లేనిదీ, ప్రత్యీమానమమైనదీ ఐన దృష్టటనీ, అపేక్షనూ
ఄఱవర్చికోఖఱవా? ఄని స్వాలు చేసుతనానది, ఠనానుబవానిన జటిఱం చేసుతనానది. కాఫటిట,
వాస్తవిఔమైన ఔవితకు ఔ మేలైన ఈదాహయణగా వేయి పిర్రఱ ఔవితవం ఔవితను మందుగా
ర్చశీలంచ చూడటం ఔ వెళ్ళిపోత్యను వంటి ఄధివాస్తవిఔ ఔవిత్యవనీన, ఔ కాఫ్కా ర్మత్రీ యహస్ీం
వంటి

మార్చిఔ

ఔవిత్యవనీన

ర్చకించ

చూడాానికి

ఔ

అధాయం

(Baseline)

లాఖ

ఈయోఖడుతుంది.
వాస్తవిఔత, వాస్తవిఔ వాదం (Realism) ఔథ, నవఱ, నాటఔం వంటి వచన రూపాఱకే
స్ష్టంగా వర్చతసుతందనీ, దానిన ఔవిత్యవనికి సుఱబంగా, స్ష్టంగా ఄనవయింలేభనీ ఔ
ఄభిప్రామం ఈంది. దీనిన నేనూ ప్పకుంటాను. ‚ఆది ఔ వాస్తవిఔ వాద ఔవిత‛ ఄని స్థథయంగా,
ర్చపూయణంగా ఏ ఔవితనూ ఎతిత చూపించడం ఔష్టం. వాస్తవిఔ స్ృజన చత్రించేది ఆంద్రిమ గోచయం,
సాధాయణమైన ఄనుబవాఱతో పందికై ఈండేదీ ఄయిన మదాయధ జీవన దృశాీనేన. కాని ఄది
వాస్తవానికి ఔళాతిఔమైన సూచన మాత్రమే; అసాంతం వాస్తవమైన వయణన కాదు. వాస్తవిఔ
స్ృజనలోన గాలీ వానా చత్రిస్తత అ వాన నిజంగా భనని తడలేదు గాని, అ దృశ్ీంలో
త్యదాతియమై భనం నిజంగా తడుసుతనానమా ఄననంత గాఢమైన స్ృజనానుబవానిన పాఠకుఱకి
సాధించపెడుతుంది. వాచీంగా వానని వర్చణంచే పాఠీం ఆలాంటి ఄనుబవానిన సాధించలేదు; ఄది
వాన మీద వార్తత, వాీస్మో ఄవుతుందంతే. స్పఱమైన, ఫఱమైన వాస్తవిఔ స్ృజనఱకు ఆలాంటి
స్ృజనానుబవం ప్రాణ ఱక్షణం. ఇ తయహా వాస్తవిఔతకు ఔవితవం ఄనువైన భూమిఔ కాదు ఄని ఇ
వాదం ఈద్దదశ్ీం. ఎందుఔంటే ఄస్లు ఔవితవమే స్వతహాగా సాధాయణమైన, ర్చచతమైన
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ఄనుబవాలు, దృశాీఱ ఔంటే భిననమైన, ఈదాతతమైన (Sublime) ఄనుబవాఱని, భావనఱనీ
అఱంఫనలుగా చేసుకుని నిర్చించేదనీ, ఆలాంటి ఈదాతతత ఔవిత్యవనికే ప్రతేీఔమూ, ప్రధానమూ ఐన
ఱక్షణభనీ ఔవిత్యవనికి సాంప్రదామఔమైన నియవచనం ఈంది. తయచ చూస్తత ఆది స్బువైన
నియవచనమేనని ప్పకోఖఱమ. శ్రేష్టమైన ఔవిత ఔ వేల సాధాయణమైన దృశాీలేన ఔడాకూ
వర్చణసుతననటుట ఄనిపిసుతననటికీ, ఔవిత నిర్చితి, వయణనఱ ఎంపిఔ, తీరూ వినూతనంగాను,
ఈదాతతంగానూ ఈండటమే ఔదుద. ఄలా లేని వాస్తవిఔ ఔవిత భరీ వాచీంగా (Prosaic)
తేలపోతుందని పాఠకులు ఄనుబవపూయవఔంగా పోలుికుంటార్చ. ఈదాహయణకు ప్పతతడి బొభి
పూయణభి ఔవిత మగంప్ప:
చీఔటి నిండెను కండఱ కోనఱ
మేతకు మెఔమలు మెస్ఱ జనెన్
దుయగకు మెడలో హాయమ ఱభరెను
పూయణభ ఆంటికి ర్మదాయె.
ఔనునఱ కాంతులు ఔఱవఱ చేరెను
మేలమి జేరెను మేని స్ల్!
హంస్ఱ జేరెను నడఔఱ బెడగులు
దుయగను జేరెను పూయణభి.
ఔవితలో

సాంతం

గుయజాడ

వాస్తవిఔమైన

వసుతవునూ,

దృశాీలీన,

ఄనుబవానేన

అవిష్ార్చసుతనానర్చ. కాని ఔవిత మగంప్పలోని భావ ఖతులన (moods) అమన చత్రించ
ఄఱంఔర్చంచే తీర్చ సాధాయణంగా పదుద వాలుతూ ర్మత్రి లోనికి గూఁకే దృశాీలీన, ఄమాియి ఆంటికి
ర్మలేదనన స్ననని బెంఖనూ హృదమ విదాయఔమైన విషాదప్ప ఔబుర్చగా సూచసూత వసూత క్రభంగా
శికర్మమమానం చేస్త లాగవమూ ఔవితకు గొ ఈదాతతతను స్భకూర్చసుతనానయి. పైని
కండాఱలో మొదటిదాన్లిని చత్రణ యావతూత వాస్తవిఔం, మదాయథమైనది. రెండవ కండిఔ యావతూత
వాస్తవం కాజాఱనివి, ఄంటే ఄవాస్తవిఔమైన ఄఱంఔయణలు. ఄమాియి మేని స్లు మేలమినీ,
నడఔఱ బెడగులు హంస్లీన, ఔనునఱ కాంతులు ఔఱవలీన, తనేమో స్వమంగా దుయగభి(?)నీ చేయడం
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వాస్తవంగా జర్చగే నులేనా? కావు ఔదా? పూయణభి ఏభయిీంది? పాఠకుడి భన్లదృశ్ీంలోన
విషాదానిన ర్మకాష్టకు తీసుకనిపోయి, ఔలింట నీళ్ళి పెటిటంచ మామం ఄయిపోయింది పూయణభి.
ఆది ‚వాస్తవిఔ‛ ఔవిత్య? వాస్తవిఔమైన వసుతవునూ, దృశాీలేన ప్రధానంగా చత్రిస్తంది ఔనుఔ ఆది
వాస్తవిఔ ఔవితేనని ఄనుకోవాల తపితే ఔ వాస్తవిఔమైన నవఱన్ల, ఔథన్ల ప్రఔటించఖలగనంత
నియదవందవంగా దీనిన Realist Poetry ఄని ప్రఔటించలేమ. ఔవితవంలో వాస్తవిఔతను వెతఔడంలో
ఆలాంటి చకుాలునానయి. ఄందుకే Realism మీది చయి ప్రధానంగా నవఱ మీదనే కేంద్రీఔృతమై
ఈంటుంది.
ఇ ర్చమితులన ప్పకుంటూనే వేయి పిర్రఱ ఔవితవం ఔ వాస్తవిఔమైన ఔవిత ఄని
ఄంగీఔర్చంచ, దాని నిర్మిణానిన కంత వయకూ ర్చశీలదాదమ. ప్పనశ్ియణ కోస్ం ఔవిత ర్చకింతకు
ది ప్రవేశ్ దావర్మలు ఄననవి: (1) శీర్చషఔ, (2) ద స్ంద, (3) దాఱ కూరూ పేరూ, (4)
ఄఱంకార్మలు, (5) ఔవి గొంతు, (6) నాదం (ఔవిత నడఔ), (7) స్థఱ కాలాలు, (8) చహానలు,
ప్రతీఔలూ (9) ఔవిత నిర్మిణ రూం (structure), (10) ఆతివృతతం ఄంటే వసుతవు. ఇ ఔవిత
వసుతవు వియహం, ప్రేభ, ప్పర్చష్ కాభం. ఔవితలో మాటాిడుతునన గొంతు భఖవాడిది. అమన తన
ప్రేమస్థని తఱచుకుంటూ అంతయంగఔంఖంగా అవిడతో మాటాిడుతునానర్చ. అవిడ తన ఎదుర్చగా
లేదు. ఆలాఖని నిర్మధర్చంచేది కేవఱ ఇ ఔా పాదం:
లాగుతోంది స్ిృతి నౌఔను ఈపాడకు
ప్రియా, నీ జాడకు.
ఔవితలో రెండు స్థలాలూ, రెండూ కాలాలూ ఈనానయి. ఔవి ఖతంలో ఈపాడ స్మద్ర
తీయంలో త్యమిదదరూ ఔలసునన స్ందర్మానిన జఞపితకి తెచుికుంటునానర్చ. ఔవి ఆప్పడుననదీ స్మద్రం
ఎదుర్చగానే, కాని ఄది ఈపాడ తీయం కాదు. ఄఔాడ ఆప్పడు కేవఱం ంటర్చ ఔవీ, ఄతని ఖత
స్ిృతులూ, ఎదుర్చగా స్మద్రం మాత్రం ఈనానయి. ఇ స్మద్రం ఎటిలాగే వెయ్యీస్థ ఄఱఱతో
ఘూర్చణలుతు
ి నానది. స్యవ సాధాయణమైన స్మద్రప్ప పోటు వియహంతో కాంక్షతో వేగుతునన ఔవికి
మాత్రం వేయి ఄఱఱ పిర్రలన ఉప్పకుంటూ ఎటివో ప్రేమస్థ జాఞకానీన ఈపాడ స్మద్రపడుాన
ఖడిపిన ఔ ర్తజునీ స్ిృతికి తెసుతనానది: ‚వేఖలేను ఔడల మ్రోఱ ఄహయహం … నీ వియహం‛.
ప్రేమస్థ ఖనఔ ఎదుర్చగా ఈండే ఈంటే ఔవికి ఆంఔ ఄహయహం వియహం ఎందుకు?
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ఔవిత కాఱం ఏమో మిటట భధాీహాననికి కంచం ఄటూ ఆటూ. ఇ కాఱం ఆప్పడు ఔవి
వాస్తవంగా ఈండి మాటాిడుతునన స్భమమూ, ఔవి ఖత స్ిృతిలో ఈపాడ తీయంలో ఖడిపిన
స్భమమూ రెండూ ఔఱఖలస్థపోయిన కాఱం. ఇ భధాీహనం స్మద్రానీన మీద సూర్చీణ్ణణ చూసూత
ఔవి అవేల ఎప్పడో భధాీహనం ఆలాంటి సూర్చీడే ండు వంటి తన ప్రేమస్థ వంటిని
ఔందిసుతనానడని జఞపితకి తెచుికుంటునానడు. అ వెంఫడి చంద్రుడొచి ఄలిన వెనెనఱ సాలగణ్ణణ ఎతిత
చూపిసూత ఄది ఄలిన ఆంద్రజాఱం లోకి ఆవాల భళ్ళి యభిని అహావనిసుతనానడు. ఔవిత స్థఱ కాలాలన
ఔవిత పాదాలూ, ద ఫంధాఱ అధాయంగానే ర్చకిసూత పోతే రెండు వేర్వవర్చ స్మద్ర తీర్మలు, రెండు
వేర్చ వేర్చ దినాలూ ఔలస్థ ఔవితను నిర్చిసుతనానమని తోసుతంది. కే భన్లదృశ్ీంలో ఄనేఔ
స్భయాలీన, స్థలాలీన కూడా అభాస్ చేమఖలగన శ్కీత, వెసులుబాటూ కాఱనిఔ స్ృజనలోన,
ఄందునా మకీంగా దృశ్ీ ప్రధానమైన ఔలలోినే ఈనానది. ఄధివాస్తవిఔ ఔవిత ఇ సావతంత్ర్యీనిన
భరీ విశ్ృంకఱంగా వాడుకుంటుంది. ఎలాఖంటే వాస్తవిఔ వాద స్ృజన స్థఱ కాలాదులన జమిలగా
పేయిడం (Superimposition) వాడుకుంటుననప్పడు పాఠకుడి అపేక్షనూ, ఆత:పూయవమైన
ఄనుబవానీన గౌయవిసూత, వాస్తవమేననన భ్రభ – ఄంటే Suspension of disbeliefకు బంఖం
లేకుండా ఔఱనను నియవహిసాతయి. భరీ త్యర్చాఔంగా ఖటిటగా దబాయించ చూస్తత ఆసాియిల్ గార్చ
వర్చణసుతననలాంటి ప్రణమం ఄంత ఫటటఫమలుగా ఄంత స్తప్ప నడిచే అసాాయమైతే లేదు. కాని అ
ఄనభిఔం ఔఱఖకుండా ఔవి భన్లదృశాీనిన నిర్చించ, నియవహిసుతనానర్చ అసాంతం. ఄధివాస్తవిఔ
ఔవిత స్థఱకాలాదులోి దీనిన సాధించుకోదు స్ర్చ ఔదా నిఔటుటకుని స్థలాలీన కాలాలీన నామాలీన
రూపాలీన తడిగుడాతో ఄలకీస్థ ఎఔాడో స్షాటస్ష్టంగా గోచర్చంచేటటుట మాత్రం చేసాతయి. ఆలా
చమీడం వాటి మౌలఔ ఱక్షణమూ, ఖభీమూ ఄయిన ఄధివాస్తవిఔతకు యభ అవశ్ీఔం.
‘వాస్తవానిన’ బంఖం చయాీఱంటే నాలుగంటిని వియగొగడితే చాలు – స్థఱం, కాఱం, నాభం,
రూం. ఇ నాలుగంటిలో చకుాకునే బుదిధ ప్రాంచఔమైన ఄనుబవానిన నిర్చించుకుంటునానది.
భాష్ అ నిర్మిణాఱ ఖత్యనిన, ఄంటే పూయవ జాఞనానిన క్రోడీఔర్చంచ ఈంచే పేటిఔ. అ పెట్టటని ఖఱగొటిట,
దానిన నిఱబెటేట ఇ నాలుగు స్థంభాలీన వియగొగడత్యడు ఄధివాస్తవిఔ ఔవి. భిననమైన ప్రంచ
స్ంస్ాృతులోించ యోగ కూడా దీనికి స్మీమైన నినే నియంతర్మమంగా, మౌనంగా చేసాతడు. అ
మౌనం భాష్ను, మాటను, అలోచనను తియస్ార్చంచడం వఱన సాధించుకుననది. ఆదివయకు

(ఐదవ

)

ఔనఔ ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ఄధివాస్తవిఔ వాదులు విశ్వ దం (Cosmic word) ఄనీ, భన స్ంస్ాృతి యభ దం
(Ultimate word) ఄనీ సూచంచనవి ఇ తోవలోనివే భజిలీలు. ఇ తయహా స్ృజనశీల దృష్టట
సాధనా మందుగా నాభ రూపాలీన స్థఱ కాలాదులీన ప్రశినంచ, ఄధిఖమించే శ్కితనీ అ పిభిట
వాటిని కోయలు తీస్థన పామలాిగా నిమంత్రించుకనే స్ంమభనానీన సాధించుకోవటం మీద
ఈంటుంది. ఄందుకే ఆలాంటి కోవకు చందిన వీకితత్యవఱ నుండీ, ఄంతయంగాఱ నుండీ వచేి స్ృజన
మార్చిఔమూ, ఄధివాస్తవిఔమూ ఄయి ఈంటుంది. జెన్ ఔవితవం, సూఫీ ఔవితవం వంటివి ఆందుకు
కనేన ఈదాహయణలు. త్రిప్పయ స్ృజన యావతూత ఆలాగే. నాయుడు గార్చ ధాీసా ఆంతేనని నేను
ఆటికి తీర్మినం మాత్రం చేసుతనానను, మందుకి ర్చకించ చవఱస్థంది.
వేయి పిర్రఱ స్మద్రం స్థఱకాలాలన గుర్చంచన ర్చకింత, నిర్మధయణా సైతం ఏభంత
తందయగా మగస్థపోవు. ఎందుఔంటే ప్రసుతతం చదువుతుననది ఔవి – ఄంటే ఆసాియిల్ గార్చ
కాదు. ఄది పాఠకుడు, భరీ నిర్చదష్టంగా చపాల ఄంటే కేవఱం ఔనఔ ప్రసాద్ ఄనే ఔా పాఠకుడు
మాత్రం చదువుతునన స్ందయాం. నేను ఔవితను చదువుతూ ప్పనర్చనర్చించుకుంటునన స్ందయాంలో
ఇ ఔవితకు ఔవిని నేను, తఱచుకనేది నా ప్రేమస్థని. అ ప్రేమస్థ గానీ, ఏ ఔా స్థఱం, స్భయాలైనా
గానీ ఄనేఔ ఄనుబవాఱ ఔఱబోతలు – ఉహా సుందరీ, ఄఔాడిదో భబ్బూ, ఆఔాడిదో కండా,
ఄఱిఔాడి ఆస్ఔ మేటలూ ఆలాంటి ‘వాస్తవాఱ’ ఔఱబోత కావచుి నా స్ృజనానుబవం. చత్రంగా
నేను ఆసాియిల్ గార్చ ఎప్పడో ఈపాడ తీర్మనీన తన ప్రేమస్థనీ అఱంఫనగా చేసుకుని నిర్చించన
ఔవిత పాఠానిన కేవఱం ప్రాప్పగా మాత్రం తీసుకని, నాకు ర్చచతమైన ఄనేఔ స్మద్ర తీర్మఱనూ
ఄనుబవాలీన ఔఱబోసుకని భళ్ళి నిర్చించుకుంటునానను. ఇ ప్పనర్చనర్మిణానికి కావఱస్థన
స్యంజామా ఄంటే cognitive apparatusని వాస్తవిఔ ఔవితే సాంతం ఄందించలేఔ పోతోంది.
ఄధివాస్తవిఔ ఔవిత ఇ విష్మంలో భరీ యభ పిస్థనార్చ. ఄది కావాఱనే కేవఱం కాస్థనిన మాటఱనీ,
ఄయకయ దృశ్ీ శ్ఔలాలీన, భావ శ్ఔలాఱనీ మాత్రం ర్వఖా మాత్రంగా రూపించ, మిఖత్య నిర్మిణానిన
యావతుత పాఠకుడి ఉహా శ్ఫఱతకు, అస్కితకీ, సాభర్మధయనికీ విడిచపెడుతునానది.
స్థఱ కాలాఱని దాటి, ఔవిత నిర్మిణానిన ర్చశీలంచడానికి కాఔా చయణం, దీం
ప్రధానంగా ఏం చేప్పతనానయో విడిగా ర్మస్థ చూస్తత చాఱ స్హామఔయంగా ఈంటుంది. ఈదాహయణకు
పూయతయిన శిలాలేన నిర్చించే దశ్లోి వాటి లోఱ ఄస్థథ ంజర్మలాిఖ (skeletons) ఈంటాయి.
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వాటి ఄభర్చఔను చూడఖలగతే శిఱం నిర్మిణం వెనుఔ వ్యీహం ఏమిటో, సందయీ సూత్ర్యలేమిటో
విశ్దమౌత్యయి. వేయి పిర్రఱ స్మద్రం ఔవితలో తమిిది కండాలునానయి. మొదటిది స్మద్ర తీయ
దృశాీనీన, ఔవి స్ిృతినీ ర్చచమం చేసుతనానది. రెండవది అకాశానీన, స్మద్రానీన చత్రిసుతనానది.
మూడవది నాయికా నామకుఱ ద్దహాలీన, భనఃస్థథతినీ, ఐదవది ఄలుపెర్చఖని కామానీన, అయవది
సూర్చీణ్ణణ, ఏడవది చంద్రుణ్ణణ వర్చణసూత ఆలాఖ ఔవిత నిర్మిణానికి అవశ్ీఔమైన ప్రఔృతి దృశాీనీన
దాని నడుభన నాయికా నామకులన విశేష్ంగానూ, వాలి భనఃస్థథతిని ర్వఖా మాత్రంగానూ
రూపిసుతనానయి. ఏడవ కండంలో చుటుటకుపోతునన తభ నర్మలీన, త్యమిదదర్చవే యఔయకాఱ
ర్చష్వంగాలన సూచంచే ప్రతీఔలుగా వెయిీ ఔర్మఱనీ, తభదైన సొదనీ, తభకానీన, ఉగులాటనీ
‚స్థగుగలేని‛ స్మద్రానికీ అపాదిసుతనానర్చ ఔవి. ఎనిమిదవ కండంలో చుటుటకుపోయ్య శ్ంకం
త్యమిదదర్చ హృదయాఱకీ (ఎద) ప్రతీఔ. చూర్చకింద చుటుటకుని తిర్చగే హోర్చ గాల వాలి యహస్ీ
ప్రణయానికి సా్ – వాలి ఔథ విఖఱదు. నర్మలూ, ఔర్మలూ, పిర్చదులు, ఎద, రొద, లోన
హోర్చలోన చుటుటకుపోత, ఉగులాట వంటి ఄనేఔమైన ప్రతీఔఱని ఈభకు అఱంఫనలుగా
తీసుకని కాఔా కండానీన ఄఱంఔర్చసూత వచి చవర్చ కండంలోన ఔవికి, ఄతని పాఠకుఱకూ
స్ిృతిప్రామమైన ఔనాటి ప్రణమ క్రీడను ఆటి వియహానీన రెండింటినీ ఏఔకాఱంలోనే ర్మకాష్టకు
తీసుకనిపోతోంది ఔవిత. వాస్తవిఔమైన ఔవిత నిర్మిణానిన ఆలా ర్వఖామాత్రంగానైనా ర్చశీలస్తత దాని
ఄంతయగత నిర్మిణం కతతగా అవిష్ాృతభయిీ ఔవి ఔవితను ఎలా నిర్చిసుతనానర్త కంత లోతుగా
ఄవఖతమౌతుంది. నిజానికి ఆఔాణ్ణణంచ భర్చంత వివయంగా కాఔా కండం తన సాథయిలోన
మందుగా వాచాీర్మధనిన, తర్చవాత ఈభలు, ప్రతీఔఱతో ఄఱంకార్మర్మథనీన ఎలా ఔడుతునానదో, ఄది
ఔవిత ఓద్దవగఔ స్థథతిని ఎలాఖ యంఖ ప్రవేశ్ం చేయించ, నడిపించ మగంప్పకు – ఄంటే ర్మకాష్టకు
చేర్చసుతనానదో చాఱ వివయంగా తయచ చూస్త ఄవకాశ్ం ఇ ఔవితలో ప్పష్ాఱంగా ఈంది. కాఔా
ఄఱంకాయప్ప స్వరూ స్వభావాలన ర్చశీలసూత పోయి. ఄది విడిగా, అధునిఔ ఔవితవంలోన
ఄఱంకార్మఱ స్వరూ స్వభావాలన గుర్చంచ ప్రతేీఔం చమీవఱస్థన ని.
ఔ కాఫ్కా ర్మత్రి యహస్ీం ఔవితలోన మూడే కండాలునానయి. కాఫ్కా ర్మత్రి చప్పతనన
యహస్ీం ఏమిటా ఄని ఈతాంఠతో ఔవితలోనికి ప్రవేశించగానే ఔవి పాఠకుడికి ర్చచమం చేసుతననది
‚ఄది‛! ఄది ఏమిటి? భన పౌర్మణ్ణఔ స్థనిమాలోిన్ల, లేదు ఆంగిష్ స్థనిమాలోిన్ల చూపించే
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విచత్రమైన ఖండభేర్చండ క్షో, ఆయవై కోరఱ ఄయవై కమిఱ కమిఱ క్రూయ ఘోయ ఔర్మాటఔమో
ఄయిన ఎగర్వ జంతువోనా ఄది? ఒ ర్మత్రివేల ఎలాంటి జాగాలోిన ఎగరొచి వాలుతుంది ఄది? యఔత
స్థఔత హసాతఱతో చప్పడు కాకుండా ఄంత నిదానంగా ఄది పూర్చతచేసుకని పోయ్య అ బయానఔమైన
ని ఏమిటి? చవర్చకి ఄలాంటి మాయావికి, దాని ర్మచ కార్మీనికీ వత్యతసుగా నక్షత్ర్యఱ చభిట
ప్పర్చగులు కూడా దండుగా వచి భూమి చవులోికి ఏ విధవంసానిన ఉదుతునానయి? ఎందుకు? ఇ
ఔవితను

పాఠకుడు

ప్పనర్చనర్చించుకుంటుననప్పడూ

అ

తర్మవత

ఎఱికాఱమూ

జాఞఔం

వచినప్పడలాి ఔవితలోని భీబత్యసనికి సూత్రధార్చ ‚ఄది‛ ఏమిటి, దాని యహస్ీం ఏమిటీ ఄనన ప్రశేన
స్ృజనానుబవానికి, ఔవితలో ఔడాకూ ప్రయాణానికీ చోదఔ శ్కిత. ఇ ఄనుబవంలో పాఠకుడికి
తనవే వీకితఖతం, ప్రతేీఔమైన స్మాధానాలు ఈండడానికే ఄవకాశ్ం ప్పష్ాఱంగా ఈంది. ఄంటే –
‚ఄది‛ త్రిప్పయకీ, మీకూ, నాకూ భనం కాఔార్చకి కోాలాఖ రూపించే ఄవకాశ్ం ఈంది. దీన్లి
ఔవి – ఄంటే త్రిప్పయ ఈద్దదశ్ీం ఏమిటో? ఇ ‚ఄది‛ స్వరూపానిన నేను రెండు మూడు యకాలుగా
చాఱ వేర్చ వేర్చవిగా దర్చశంచే దధతిని వివర్చంచే మందు, పాఠకుఱవి ప్రతేీఔం, వీకితఖతమైన
ఆలాంటి దయశనాలోిని వైవిధాీనిన గుర్చంచ ఔ స్ంఖతి.
ఔవి ఈద్దదశ్ీం (Authorial intent) ఄనేది వాస్తవిఔ ఔవితఱనుండి చాఱ వయకు
సుఱబంగా పోలుికోవచుిను, ఄది పాఠకుఱందర్చకీ సుమార్చ ఔాలాగే గోచర్చసుతంది. వేయి పిర్రఱ
స్మద్రం ఔవితలోని ఔవి ఈద్దశ్ీం ప్పర్చష్ కాభం. ఄది విశ్వజనీనమైనది మౌలఔమైనదీ ఄయిన
ఄనుబవం కాఫటిట ఔనీస్ం చదివే భఖవాలిందర్చకీ ఄది ఔాలాగే ఄవుడుతుంది. ‘ఆద్ద ఔవితను
అడవాళ్ళి చదివితే అ దృశ్ీం ఎలా ఈంటుంది, వాళ్ళి ఏం చూసాతర్చ?’ ఄని నాకు స్ంద్దహం
వచింది. మా అవిణ్ణణ చదవభని ఄడిగేను. కాని తనకి చాఱ మాటలు ఄయధం కాఔ ఆఫూంది వచింది,
ఎటూ ఏమీ చలేఔ పోయింది. తను చపినదానిన ఫటిట నాకు ఄయధభయింది ఏమిటంటే తను ఔ
ఔవి (భగాడు) ఄతను స్మద్రపడుాన కూర్చిని తన ప్రేమస్థని తఱచుకోడానేన చూడఖలగంది.
ఄంతకు మించ ఏమీ చలేఔ పోయింది. నేనైతే ఔవి ఄభర్చిపెటిటన కురీిలోనే ఔ ప్రియుడి
హోదాలో చకాా వెళ్ళి కూర్చినానను. ఄతనితో త్యదాతియం (Identify) ఄయ్యీను. ఄమాియిలు ఇ
ఔవితను చదివేటప్పడు అ ఄనుబవం ఎలా ఈంటుంది; ఏ పాత్రఱతో ఐడెంటిఫై ఄవుత్యర్చ? నాకు
తెలీదు.
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ఆంతకీ చదివే వాణ్ణణ ఫటిట ఔవి ఈద్దదశ్ీం యఔయకాలుగా గోచర్చంచడం ఄనే ఆఫూందైతే ఈంది.
ఈదాహయణ కోస్ం ఔ హైకు పేయడీ మచిట. లోతైన, నైస్ర్చగఔమైన ఄనుబవంలోంచ వచేి
హైకులు

చాఱ

ఄఱర్చసాతయి,

కాని

ఄవి

చాఱ

ఄర్చదుగా

ఔనిపిసాతయి.

మిగలనవి

ప్రమతనపూయవఔంగా ఔటిటనవని తెలుసూత వినూతనమో, ఈదాతతమో ఐన insightని ఄందించలేఔ
తేలపోత్యయి. వాటిలోినూ తెచిపెటుకునన ఈదాతతత నటించేవి చదివితే నవ్వవచేిసుతంది. ఄలాంటి
నవుత్యలోిన ఔసార్చ నేను కావాఱని ఔ దంఖ హైకు ర్మస్తను:
ఄటుట హైకు
టుి దుఱభంటుంటే
ఄటుి పోసుకుంటార్వం?
తిటికి లంఖర్చ మీర్చంఔ ఄరె!
చటి నడుభ చంద్రుడు.
నేను ఎప్పడేనా ఆలాంటి దంఖ ఔవిత్యవలు ఔటుటకుని ప్రైవేటుగా విన్లదిసాతను. ఇ నవుత్యలు
‚హైకు‛ని ఈండఫటటఔ మగుగర్చ మిత్రుఱకి ంపించేను. వాలిలో ఆదదర్వమో దీనిన నేను ఎలా
ఈద్దదశించేన్ల ఄలాగే ఄయధం చేసుకునానర్చ. కావిడ, ఖయాీళ్ళ వంటింటోికచి వాళాిమనిన
ఖదిదస్తంది. ‘టుి దుఱభని ప్పయమాయిస్తత ఖాతర్చ చమీకుండా ఄటుి పోసుకుంటునానవా?
తిటినాన నీకు ఖాతర్చ లేదా, ఈండు నీ ని చపాతను!’ ఄని దెఫూఱ యుదాధనికే ఈక్రమించబోతూ
హఠాతుతగా కిటికీలోంచ ఫమట చూస్థ చటి భధీన చంద్రుణ్ణణ చూస్థ యవశ్ం ఄయిపోతుంది. ఇ
చవర్తిని పెటుటడు ఈదాతతత, హఠాతర్చణాభ సూచనా స్వచఛమైన హైకుఱకి ఆఖటాఱ ఄనుఔయణ,
ఄంటే పేయడీ. ఫఱమైనవి, నైస్ర్చగఔవీ ఐన హైకులోిన ‘గేర్చ మారూి!’ ఄననటుట చవర్చలో పడసూపే
ఆలాంటి

హఠాతర్చణాభం

Epiphany,

Kensho

మొదలైన

పాయవశ్ీ

ప్రపూయణమైన

ఄనుబవాఱకు ఈపాధి ఄవుత్యయి. మొగుడూ పెళాిఱ జఖడం నేథీంగా దానిన ఄనుఔర్చంచడభనే
నా ఈద్దదశానిన పాఠకులు వాళ్ళిదదరూ ఆలాగే ఄయథం చేసుకునానర్చ కూడాను. మూడో పాఠకుడు
మాత్రం ఆది చదివితే వంటింటోికి ఄభి వచినటుట, అవిడ ప్పయమాయించన ని చమీలేద్దభని
తన పిఱిలన ఄలాఖ ఖదిదసుతననటూట ఄనిపించందీ ఄనానడు. చత్రంగా మా నలుగుర్తినూ ఇమన
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ఔాడు మాత్రమే ఄవివాహితుడు. పైగా నాననగార్చ దూయంగా ఈండి ఄభి చాటునే పెర్చగన
భనిష్ట. ఄందుఔని ఄతని కాఱనిఔ ఄనుబవంలో భార్మీ బయతఱ జఖడం బొభిఔటటలేఔ పోయింది,
తలీి పిఱిఱ జఖడమే తెయమీదికి వచింది! ఇ పాటి చనన, స్యలమైన వాస్తవిఔ ఔవితకే ఆంత
విర్చదధమైన ఈద్దదశాఱని, భన్లదృశాీలీన అవిష్ార్చంచే శ్కిత ఈంది ఔదా?! ఆలాంటి multiplicity of
meaningsకు ఎంతో విసాతయమైన ఄవకాశ్ం ఄధివాస్తవిఔ ఔవితలోిన ఈనానది. ఇ విస్తతయణం వఱన
ఄధివాస్తవిఔ ఔవితకు ఔ చత్రమైన, మార్చిఔమైన స్ంకిిష్టత (Complexity) స్ంతర్చసాతయి.
స్ంకిిష్టమైన భస్థతష్ా వాీపార్మలు ఔష్టమే గాని, వాటిని పఱప్రదంగా నియవహించుకునన వాలికి గొ
భజా వసుతంది. Mihaly Csikszentmihalyi ఄని భనస్తతతవవేతత స్ంకిిష్టం, జటిఱమైన మానవ
వాీపార్మలు గొ అనందానికి హేతువుఱని వివయంగా స్థదాధంతం చేశార్చ.
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