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అస్యశ
దీని మందుభాగం

7
భనసు, నేను, సామంకాఱం
ఆమెను చూసాను
అయినా మఖం కనిపంచలేదు
ఏమీ మాట్లాడలేని
కలళతో ఆమె ప్రంతంలో తిర్చగాను
ఆమె ఆనందంగా ఉంది
ఇంకంతసేపు
ఆమెతో కదిలే తోటలో వండాఱనుకునానను
ననానమె చూడదు
ప్రేభతో ఉనానను కానీ
విసగిన దు:ఖంతో వనానను
పూఱని మూమట్లనికి వనమాల సదధడ్తునానడ్త
ఆమంకా పూఱతో మాట్లాడ్తతోనే వంది
నా అఫద్ధధలు ఈ పూఱకీ తెలుసు
నా కనీనలళ నభమకమూ తెలుసు
ఆమెకి సెఱవ చెలేను
అయినా ఱకర్చంచాల
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ఆమె తోటకి భరెపుడైనా రావ్యల
ఇది కాదు స్భమం
ఇది ‘క వెళ్ళళపోతాను’ స్ంపుటి నుండి క కవిత. స్భమం సామంకాఱం, స్థఱం ఆమె
పూఱ తోట.

ఆమె కవి కటి ప్రేమస. అతను ఇంకా ప్రేభతోనే ఉనానడ్త, కాని విసగిన

దుుఃఖంతోనూ ఉనానడ్త. ఆమెని చూసేడ్త కానీ తన ‚మఖం‛ కనిపంచలేదు. ఏమీ మాట్లాడలేని
చూపుఱతో ‚ఆమె ప్రంతం‛లో తిర్చగి, ఇంకంత సేనాన ఆమెతో ‚కదిలే తోటలో‛
ఉండాఱనుకునానడ్త. ఆమె అతనిన చూడదు. పూఱతో మాట్లాడ్తతునానది. తోటమాల పూఱని
‚మూసెమాడానికి‛ సదధడ్తతునానడ్త.

ఆ పూఱకి కవి అఫద్ధధలు తెలుసు, అతని కనీనలళ

నభమకమూ తెలుసును. అకకడ ఆమె ఇంకా పూఱతో మాట్లాడ్తతూనే ఉంది. అతను ఆమెకి
వెళ్ళళసాునని చెలేడ్త. అతను అకకడ ఉననట్టే ఆమెకి తెలీదు, అయినా ‚ఱకర్చంచాల‛. ఇపుడ్త
కాదు. ఇది కాదు స్భమం. భరెపుడైనా భళ్ళళ ఆమె తోటకి వచ్చి, అపుడ్త!
ఈ కవిత శీర్చషకలోన చభతకృతి అని చెపుకోదగిన ఏ ప్రత్యాకతా లేదు. కాని కవిత ఔద్వవగిక
వ్యతావయణానిన నిర్చమంచుకోడానికి మొదటి సూత్రంగా సామంకాఱం అనే మాట ర్చచ్చతమైన
కాలానీన, దిగులు Moodనూ ప్రఫఱంగా ప్రతిపాదిసుునానది. ‚ఆమెను చూసాను‛ అనన మొదటి
పాదం దిగులు, గుండెలోా ఆర్చపోని ప్రేభ అనిపంచే ఈ ఔద్వవగిక ఛామనే భర్చంతగా
ఫఱరుసుునానది. ఇకకణ్ణంచ్చ మందుకు ర్చకిసూు పొత్య కవితలోన విశేషంచ్చ చెపుకోవఱసన ద
స్ంద, నాదం, కతుగా కట్టేచ్చినట్టే ఉండే ప్రతీకలూ, చభతాకయంగా, వినూతనంగా ఉండే
నిరామణ రూం అయిత్య ఏమీ లేవ. కవిత ఇతివృతుం చూడబోత్యనా అది క పాత ప్రేభ, అదీ క
భగవ్యడి ప్రేభ - వేలాదిగా కావ్యాలోానా, కవితలోానా అనిన కాలాలోానూ, అనిన భాషలోానూ
ర్చచ్చతమే అయి, సనిమాలు, నవఱఱ నిండా మర్చగిపోయి, పాతఫడిపోయిన వసుువ. [పునశ్ియణ
కోస్ం కవిత ర్చకింతకు ది ప్రవేశ్ ద్ధవరాలు అననవి: (1) శీర్చషక, (2) ద స్ంద, (3) ద్ధఱ
కూరూ పేరూ, (4) అఱంకారాలు, (5) కవి గంతు, (6) నాదం (కవిత నడక), (7) స్థఱ
కాలాలు, (8) చ్చహ్ననలు, ప్రతీకలూ (9) కవిత నిరామణ రూం (structure), (10) ఇతివృతుం
అంట్ట వసుువ. ]
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సూథఱ దృషేకి ఇది స్గటు బగన ప్రేమకుడ్త ప్రేమస భస్లే స్థలాలోా తచాిడ్తతునన
సామంకాఱం అనుబవం.

ఆమె అప్రు భనోహర్చ. అయినా కాని ఈ కవిత ననున చాఱ

ఆకటుేకుంటుంది. కవి నిర్చమసుునన హృదా వ్యతావయణం లోనికి పాుకుణ్ణ ఆహ్నవనించ్చ, సాంతం
చెయిా టిే నడ్తపుకు పోగలుగుతోంది. ఎందుకు? ఈ ప్రశ్న అడగడమైత్య త్యలక గాని దీనితో
స్మాధానం డట్లనికి చాఱ పెదద ప్రమతనమే కావలస ఉంటుంది. అంట్ట ఏ మెరుగులూ,
ప్రత్యాకతలూ

లేకుండా,

క

ర్చచ్చతమై

పాతఫడిన

ఇతివృతాునిన

ప్రతిపాదిసూు

కూడా

స్ృజనాతమకంగా పఱప్రదమైన కవిత నిజ తతవం, అంట్ట Esential Mystique ఏమటి?
ఈ కవితను ఇంకంత ర్చకించ్చ చూసే మందు క మౌలకమైన ప్రశ్న - ఇది క
అధివ్యస్ువిక కవితా? అని. కవి అఫద్ధధలూ, నభమకాలూ పూఱకి తెలుసు! ఏమీ మాట్లాడలేని
కలళతో అతను ‚ఆమె ప్రంతం‛లో తిరుగుతునానడ్త. ఆమె మొహం అతనికి కనఫడలేదు, కాని
ఆమె పూఱతో ‚మాట్లాడ్తతోంది‛. వనమాల పూఱను మూసేసుునానడ్త. ఇవి అధివ్యస్ువిక కవితవపు
పోకడలే. వీటిని వ్యస్ువమేనని రూపంచే స్భమం, స్నినవేశాఱ మీద సూచాంగా, అకకడకకడ
మాత్రం అదుదతునానడ్త కవి. ఇది కాక, సూథఱ దృషేకి వ్యస్ువమేనని తోచే ప్రతీకలు - ఆమె, పూలు,
తోట, మాట్లాడలేని కళ్ళళ, అదృశ్ామైన మఖం, పూఱతో స్ంభాషణా, ఆమె ప్రంతం, టం
ప్రకాయం పువవలన మూసేసే వనమాలీ ఇవి ఏ లోతైన ఆంతయంగిక వ్యస్ువ్యనికి సూచనలు, ఏ
అనుబవ్యఱకి ప్రతీకలు? కవి వ్యస్ువంగా క నిజమైన పూఱ తోట లోకి వెళ్ళళ, తన కటి
ప్రేమసని చూసొచేి చెపుునానడా ఈ ఊసులన?
కవిత Essential Mystique ఏమటీ అనన ప్రశ్నకి త్యలకపాటి జవ్యబు ఏమటంట్ట
‘నచ్చిత్య నచ్చింది. చదివి స్ంతోషంచ్చ ఊరుకుంట్ట పోలేద్ధ? అంతకు మంచ్చ కవిత అంతయగత
స్వరూపానిన చర్చించడం కంుశోష!’ అని రాజీ డటం. లేదంట్ట కవిత నిజతతావనిన
స్ృశంచకుండా స్త్రీ, పురుషుడూ, ప్రణమం, మార్చమకతా, వేదనా, సునినతంగా నాయుడ్త గారూ,
పూఱతోటలోా సామంకాలాలూ ఇలాగ కవిత ఉర్చతఱంతో మాత్రం ఫఱహీనమైన స్ంఫంధం ఉనన
అంశాలన మాత్రమే యకయకాలుగా లేవనెతుుతూ బాగా పొగిడీ, కంచెం తెగడీ, ‘గుండె
ఫరువెకుకతుంది... ఇటీవఱ వచ్చిన కవితవంలో ఇంతగా నిభగనభయ్యాటుే చేసే కవితలు చాలా
తకుకవ!’ అని పెదద భనిష తయహ్నగా మకాుయించే ‘విభయశ’. ఈ రెండ్త తయహ్న నులోానా
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మొదటిద్ధని వఱన ప్రయోజనం, స్హ్నమం లేవ కాని కనీస్ం హ్నని అయిత్య లేదు - అంట్ట
కాఱనిక స్ృజన ప్రయోజనానికి disservice లేదు. అది కేవఱం సోభర్చతనం అవతుంది.
అలాకాకుండా రెండవది అస్హ్నమకయం, ప్రమాదకయమైన తోవ. ఎందుకంట్ట అది స్ృజన
నిజతతవం పైన ధాాస్ను నిలునకకర్లాకుండానే యకయకాఱ distractions వైపుగా విచాయణను కక
తోవ టిేసూునే అలాంటి అస్హ్నమకయమైన చయికు గౌయవ్యనీన, బద్రతనూ స్భకూరుసుుంది.
ఈ రెండవ కోవ విభయశ అకవితావనికి దగగర్చ చుటేం. ఈ రెండింటి స్వరూపాలన గుర్చంచీ
ర్లఖామాత్రంగానైనా చెపుకుంట్ట అధివ్యస్ువిక కవితావనిన అయథం చేసుకోడానికి అవస్యం అవతుంది.
ఎందుకంట్ట అధివ్యస్ువికత, మార్చమకత చాటున పేఱవం, అయోభమమైన యచన కవితవంగా
చలాభణీ కావడం కషేం కాదు. స్ృజన యెడఱ నీయ క్షీయ నాామం వంటి ఇలాంటి వివేకానిన,
స్ంమభనానీన సాధించుకోనివవకుండా అభాాస ర్చకింతకు అడ్తుడే ద్ధవరాలు దింటిని
పోలుికోవచుిను. అకవితవం స్వరూ స్వభావ్యఱని ఆకళ్ళంపు చేసుకోడానికి కూడా ఈ జాగ్రతు
ఉయోగడ్తతుంది. అకవితావనికి, అస్హ్నమకయమైన చయికూ సంహద్ధవయం లౌకాం. స్ృజన
ునానుబవం లోనికి ప్రవేశంచకూడని నిషదధ ద్ధవరాలు ఈ ది: (1) బోరడమ్ (2) చాఱాం
(3) సాహతీ సేనహం (4) ప్రశ్ంసాపేక్ష (5) పూయవ ప్రతిషే (6) ఆడంఫయం (7) పాండితాం (8)
సొడిుంపు (9) భరాాద (10) సోభర్చతనం.

వీటిలో ప్రతి కకటీ స్ృజన ఔద్వవగిక వావస్థనే

యకయకాలుగా దెఫబతీసుునానయి. వీటిలో ప్రతి కక అంశ్ం మీద్ధ ఏకంగా పుస్ుకాలే ఉనానయి.
ఉద్ధహయణకు స్ృజన వ్యాపారాలోాన ఆడంఫయం అనేద్ధనిన భాషాడంఫయం, భావ్యడంఫయం,
ఊహ్నడంఫయం, చ్చత్రాడంఫయం ఇలాగ నాలుగు యకాలుగా అయథం చేసుకోవచుిను. భాషాడంఫయం
అంట్ట వివయణ అకకర్లాదు - పలాని మారాాఱం అని ప్రతిపాదించే దధతి.

ఊహ్నడంఫయం

పాండితాానికి దగగర్చది - నవఱలు వంటి విసాుయమైన రూపాలోాన యక యకాఱ విషమ ర్చజాానానిన
పాత్రఱ ద్ధవరానూ, స్వమంగా యచయితనూన ప్రకటిసూు వచేి వినాాస్ం. చ్చత్రాడంఫయం ఇలాంటిద్వ
కాని అది యక యకాఱ ద చ్చత్రాలన (Images) ‘ఇద్వదో తమాషాగా బావననటుేంద్వ!’ అని
రూపంచేలాగ అలుాతూ వచేి వినాాస్ం.

మార్చమకత, మేజిక్ ర్చమలజం వంటి టెకినక్ఱకు

ఫఱహీనమైన అనుకయణలోా ఇది ప్రఫఱంగా కనిపసుుంది.

భావ్యడంఫయం అంట్ట నిస్యగమైన,

అనుబవ స్ంననమైన ఉద్వవగం సాథనంలో లోకంలో గౌయవనీమభని చెలాభణ్లో ఉనన యక యకాఱ
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sentimentsను ప్రతిషేంచ్చ, కవిత ఔద్వవగిక వావస్థనే పెటుేడ్త ఉద్వవగం (Sentimentality)గా
తనం చేసే వినాాస్ం.

ఈ అనినంటినీ స్శాస్త్రీమంగా విచార్చంచగలగిన అవకాశ్ం ఇవ్యల

తకుండా ఉనానది.
ఆ అవస్యమూ ఉనానది. మఖాంగా ఇటి కాఱంలోన స్మాచాయ విావం పలతంగా
భనకు స్మాచాయ భాయం క జటిఱమైన స్భస్ాగా వచ్చి డాుది. దీనిన Information
Overload అని అనానరు. స్ృజన పేర్చట ప్రచుయాంలోనికి వచేి అనేకానేకమైన పాఠ్యాలన కనీస్ం
భచుికైనా చూస ఏవి ఆస్కిుకయమైనవో నియణయించుకోవడమే క పెదద స్భస్ాగా ద్ధపుర్చంచ్చంది.
ఈ ఇఫబంది మా చ్చననపుడ్త ఏ ఇంటరెనట్టే లేని రోజులోానే ఉంది, ఇపుడ్త భరీ
విశ్ృంఖఱమైపోయింది. త్రిపుయని నేను ‚త్రిపుయ! యకయకాఱ యచనలు ప్రచుయణలోకి వసుుంట్లయి.
సాహతాం! సాహతాం! అంట్లరు. అవి అస్లు చదవ్యఱని అనిపంచదు?’ అని అడిగిత్య ఆమన
‚That is because it isn’t Literature. It is something else!‛ అని నవవతునానరు.
ఈ స్భస్ాను ర్చషకర్చంచుకోడానికి పైని చెపన అవఱక్షణాఱ ర్చకింత స్ృజన విద్ధార్చధకి కంత
ఉయోగడ్తతుంది. ఈ దధతి పాశాితా స్ంప్రద్ధమం లోన Via Negativa అని, భన
స్ంప్రద్ధమం లోన ‘నేతి, నేతి’ అనీ ప్రతిపాదించ్చన దధతుఱ వంటిది. ఆస్కిు ఉననవ్యళ్ళళ దీనిన
ఎవర్చనీ

నొపంచకుండా

చాటుగా,

ఏకాంతంలో

నియవహంచుకోవచుిను.

ఉద్ధహయణకు

ఆస్కిుకయమైన ఏ కక స్ృజననైనా ర్చకించ్చ, ద్ధనిన ఈ లౌకా ఱక్షణాలు ఏ మేయకు ఫఱహీనం
చేసుునానయో అభాాస్ం మీద పోలుికోవచుిను.

కాఱనిక స్ృజన విద్ధార్చధ ఇలాంటి పోకడఱ

ఉనికిని గుర్చుంచడం ఎలాగో నేరుికుని, వీటికి దూయంగా భస్లుకుంట్ట అకవితవం బార్చనుండి,
అస్హ్నమకయమైన ‘విభయశ’, ‘చయి’, ‘గుర్చుంపు’ వంటి వ్యటి బార్చనుండీ తపంచుకోవచుి. ‘క
వెళ్ళళపోతాను’ వంటి అధివ్యస్ువిక కవితావనిన ర్చకించడానికి ఈ దధతి, దోషాఱ ప్రసాువనా
అనివ్యయాం అవతునానయి. ఎందుకంట్ట అధివ్యస్ువిక కవితకు ఆఱంఫన, కేవఱమైన ఉపాధీ అఱతి
అఱతి భావగతుఱను ునానుబవంలో ధవనించేసూు, సూచాంగా నిర్చమసూు వసుునన ఔద్వవగిక
వావస్థ కకట్ట.
‘ఇది కాదు, ఇదీ కాదూ!’ అని దోషపూర్చతమైన కకకక పోకడనూ, ప్రదయశననూ యదుద
చేసుకుంట్ట పోత్య ఆ మీదికి ఱబాభయ్యా అనుబవం – by definition – కటం లేని స్ృజనకు
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స్మీంగా వసుుంది. ఉద్ధహయణకు పైన ఉదహర్చంచ్చన నాయుడ్తగార్చ కవిత లోన ఈ ది యకాఱ
దోషాలూ లేవ – అంట్ట They are absent. అంత్య కాదు, ఆమన కవితఱ స్ంపుటి ‘క
వెళ్ళళపోతాను’ సాంతం టిే చూసనా ఏ కక ద శ్కలానికీ సైతం ఇలాంటి దోషం ఏ కకటీ
లేదు. మందుగా ఈ జల్లాట్లా నిలుసోుంది కాఫటిే ఇది హ్నయిగా ఉంది, దీనిన స్వవకర్చద్ధదమ – ఇలాగ.
కవి తన స్ృజనకు ఈ నిషకట్లనీన, నైయమలాానీన ఎలా సాధించుకుంటునానడ్త? ఎలాగంట్ట కవి తన
స్ృజనతతవపు ఎరుకలో ఏ మేయకు, ఎంత ర్చపూయణంగా నిషుేడై ఉనానడో ఆ మేయకు ఈ
కాఱనికధాయను సాధించుకుంటునానడ్త. కవి కవిగా కేవఱమై, నిస్యగమై ఉంట్ట స్ృజన
అప్రమతనంగా, సునాయాస్ంగా, అనివ్యయాంగా లౌకాానికి దూయంగ ఉండగలుగుతునానది.
అలాంటి కవిని తఱకెతుుకుంట్లమ. అంచేత ఈ ది నిషదధ ద్ధవరాఱనీ విశేషంగా ర్చశీలంచ్చ,
వ్యటి స్వరూపానిన తెలుసుకుని, విడిచ్చపెటేటం కవితవపు ర్చకింతకు స్హ్నమకయం అవతుంది. ఈ
అవఱక్షణాలు దీనూ కవిత ఔద్వవగిక వావస్థనే దెఫబతీసుునానయి కాఫటిే, అధివ్యస్ువిక కవితవం
ర్చశీఱనకు ఈ ప్రసాువన భరీ అనివ్యయాం అవతుంది.
ఆ మీదికి పైన లేవనెతిున ప్రశ్న – నాయుడ్త గార్చ ఈ కవిత Essential Mystique
ఏమటి, ఇది ఎంచేత స్పఱమౌతునానది? అని స్ంతృపుకయంగా చర్చించాలీ అంట్ట పైన
ఉదహర్చంచ్చన కవిత నిజ తతావనిన Via Positiva అనదగిన తోవలోా కూడా ‘ఇతి! ఇతి!!’ అని
విశేషంగా చర్చించవఱస ఉంటుంది. అందుకు అతాంత ఆవశ్ాకమ, ప్రధభమ అయినది, కే
కక ప్రతిదిక ఏమట్ల చెపూ? అంట్ట అది స్ృజన ఔద్వవగిక ప్రతితిు (Emotional
Apparatus) అని నియదవందవంగా చెవచుిను. ఈ కవిత నుండి ఔద్వవగిక భూమకను వేరు చేసేు
అకకడ ఆకటుేకునేదీ, యంజించేసేదీ ఇంక ఏమీ లేదు. ఇదివయకు కవితకు ప్రవేశ్ ద్ధవరాలు అనన
దింటిలోనూ (4) అఱంకారాలు, (5) కవి గంతు మౌలకంగా ఔద్వవగిక వావస్థకు చెందినవి.
మందుగా స్ృజన ఔద్వవగిక వావస్థ అవగాహన అనే ఈ భూమక (Basis)ను టిషేంగా
నిర్చమంచకుండా చేసే ర్చశీఱనలోన ఇంకా ఏదో వెలతి మగిలే పోతుంది. వేయి పర్రఱ స్మద్రం,
క కాఫ్కక రాత్రి యహస్ాం కవితలన గుర్చంచ్చ సైతం ఇకకడే చేసన ర్చశీఱన కంతవయకు స్హ్నమం
అవతుంది గాని, ఆ కవితఱ నిజతతావనిన అంట్ట Essential Mystique of the Poemను
భర్చంతగా శోధించవఱసే ఉంది. ఇసామయిల్, త్రిపుయ వ్యళ్ళళదదరూ ఆ రెండ్త కవితఱనూ నిర్చమంచ్చ,
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నడిపే తోవలోాన అనేకమైన సందయా నియణయాలు – అంట్ట aesthetic decisions ఏవేవి ఎలా
ఖరారు చేసుకునానరో, కవిత స్ృజనానుబవం లోన ఐకాతను, బిగువను, యకిునీ ఎలా
సాధించుకునానరో ర్చశీలంచడానికి ఇటు పభమట వ్యటి ఔద్వవగిక ఆవయణను, ద్ధనిలోని
టుతావనీన, కాంతినీ, స్వచితనూ విశేషంగా ర్చశీలంచ్చ చూసేు త ఆ వెలతి అలాగే
ఉండిపోతుంది.

ఫహుశ్ ఈ ఇఫబందిని గ్రహంచుకునే ఎనోన తరాలుగా భన ద్వశ్ంలోనూ,

పాశాితా ద్వశాలోానూ లాక్షణ్కులు అంతిభంగా తభ ధాాస్ను, ర్చశ్రభను యావతూు స్ృజన
ఔద్వవగిక ప్రతితిు మీదనే కేంద్రీకర్చసూు వసుునానరు. అలాంటివ్యలళ వివేచన నుండి వచ్చినవే ధవని,
యసానుబవం, వాంజనం, వక్రోకిు వంటి ప్రతిపాదనలు, అఱకాయ శాస్త్రం వంటి వావస్థలు. వ్యళ్ళళ
సుఖలాఱస్ వఱానో, సందయాం, ఆనందం వంటి వితయకమైన అనుబవ్యలోానికి కిళ్ళళ వేసుకుని,
పేకాడ్తకుననటుేగా లామనం కోస్మో ఆ నులు తఱకెతుుకోలేదు. కాఱనిక స్ృజనకు,
కవితావనికీ సారాంశ్ భూతమైన వావస్థను, ద్ధని నిరామణానీన అయథం చేసుకోడానికీ, అలా
అందివచ్చిన అవగాహనను ర్చకింతకు ప్రతిదికగా ఉయోగించుకోడానికీ అది అవస్యమైన,
అనివ్యయామైన ర్చశ్రభ. ఇంగిాషు స్ంప్రద్ధమంలోన ఈ తయహ్న వివేచన పాయంర్చకంగా
కనసాగుతూ కనీస్ మాత్రంగానైనా నిఱదొకుకకో గలగింది. తెలుగులోన భనకు ఈ దధతులు
వమసుస భళ్ళళన ఎమకలు కుళ్ళళన పాత ఛాందసుఱ చాదస్ుం లాగా నిరాదయణకు, హేలనకూ
గుయయిా, వ్యటి సాథనంలోన ఫఱహీనమైనవి, శుదధ తయకం, లౌకాం, ప్రతిషే, రాజకీమం ప్రపులుగా
నిర్చమంచుకుననవీ ఆలోచనలు, భరాాద్ధ మగిలేయి.
అధివ్యస్ువిక కవిత విషమంలో – నాయుడ్త గార్చ కవితవం విషమంలో ఈ వెలతి భరీ
కట్టేచ్చినటుే కనిపసుుంది.
స్వ్యలు చేసుునానది.

ఎందుకంట్ట అధివ్యస్ువిక కవిత నిఘంటు వ్యాకయణానిన మొదలే

‚అధివ్యస్ువిక కవిత వ్యావహ్నర్చకమైన భౌతిక వ్యాకయణానికీ, అటికే

ర్చచ్చతం అయి ఏ కంతైనా అనుబవమే అయి ఉనన ఔద్వవగిక వ్యాకయణానికి సైతం ఫదధమై
ఉండదు.

వ్యటిని మాత్రం కావ్యఱని నిగటుేకుని ధికకర్చసూు, తతాకయణంగా వ్యస్ువిక దృషేని

అనివ్యయాంగా తికభక పెడ్తతుంది. అది తనదైన ఔద్వవగిక వ్యాకయణానిన తానుగా నిర్చమంచుకుని
ఆవిషకర్చసోుంది. ద్ధనిన పాుకుడ్త వెతుకుకని, గ్రహంచుకోవ్యల. ఇలా ఎందుకు చేసుుందీ అంట్ట అది
కద్ధనిన పోగటుేకని ఇంకక ద్ధనిన అతివేఱంగా, ఉదీదుంగా సాధించుకుంటునానది. చీకటిని
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పాయద్రోలత్యగాని వెలుతురు లేదు.

వెలుతురూ అంట్టనే చీకటి నిష్కకరమంచడం.

పాుకుడి

అంతయంగానీన, అనుబవ్యనీన తిషేవేసుకుని బిగఫటిే ఉంచ్చన వ్యస్ువిక స్ృహని వెలళగటేడానికి కవి
తనదైన ఔద్వవగిక వ్యాకయణానిన నిమటుేగా వ్యడ్తకుంటునానడ్త. అధివ్యస్ువిక కవితతో కుస్వు టీే
టీే క్రమేణా పాుకుడి వ్యస్ువ దృషే తన ఆపేక్షఱనూ, ‘తఱపు చెరశాఱ’ అని అంటునన ర్చమతులీన
కనీస్ం కవితా యంగంలో, కవితతో నిభగనమైనంత కాఱం విస్ర్చాంచగలుగుతునానది. ఇది వయకే
అధివ్యస్ువికత అంట్ట ఆస్కిు ఉండి, మెతునయిన దృషేకి ఈ కుస్వు సుఱబతయం అవతుంది.‛ అని ఈ
వ్యాస్ంలోనే ప్రసాువన వచ్చింది. అధివ్యస్ువిక కవిత స్వరూపానిన అయథం చేసుకోవడానికి స్ృజన
ఔద్వవగిక ప్రతితిు (Emotional Apparatus)ని మందుగా అయథం చేసుకోడం భరీ అనివ్యయాం,
తనిస్రీ అవతుంది.
*
కేవఱం ఈ ఇఫబందిని ఎతిు చూపంచడానికి నాయుడ్త గార్చద్వ ఇంకకక కవిత ‚ఫఱం
నీడ‛:
చ్చననపుడ్త నేరుికునన అక్షరాలన చదువతునానను
అవి ద్ధఱనుకుంట్లను మాటఱనుకుంట్లను
అరాథలనచేి భాషను కని నేరుికుంట్ట
దిదుదతునానను భళ్ళళ అంత్య వంకయగా దిదిదన ద్ధనీమద
ద్ధనీమద తిర్చగి తిర్చగి భర్చగి భర్చగి చెరుపుకుంట్ట రాసుునానను
ఱకకి ళ్ళళ తోమతునానను వేపుఱాతో
ఫఱపాఱ పాఱభయకలు చెయగటం లేదు
లేత నలుపు పాఠ్యఱనీన చెదిర్చపోయాయి
కనీనలళని ఎవరో ఎవరెవరో కట్లేరు
తెలమని నియబంధాఱతో అఱార్చకీ వమసు పెర్చగిపోయింది
ఈ అక్షరాఱ ఱక యింకా లుకులు
లుకులుగానే కంచెం గులుతోంది రోజురోజుకీ
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బాలాానికి క్షమాణలు చెపుకుంటునానను
కలళ మీసాఱతో ఎమకఱ ఫటేతఱతో
నక్షత్రావృక్షాఱతో గోళ్ళకామఱ యంగుఱతో
ఇపుడనీన పాత కనీనళ్ళళ బొభమలే
భళ్ళళ భళ్ళళ వసుునన క్రభశక్షణలే భరాాదలే నీతులే
పార్చపోలేని నగనశక్షలే చూడలేని అస్తాాలే
బోదచేతులే అక్షరాఱ కాళ్ళళ
బోదఫఱం ఫరువలే తిమమర్చ తిమమర్చ వికృతాలే
ఏదో
క అవిటికాలు నీడ నడ్తసూు వంటుంది.
ఫఱం బాఱాం నాటిది.

ద్ధని నీడన బాలాానిన జాపుకి తెచుికుని, బాలాానికి ఇపుడ్త

క్షమాణ చెపుకుంటునానడ్త కవి. అటి ‚ఱక‛ మీది పాఱ భయకలు ఇంకా చెయగటం లేదు,
కవికి ‚భళ్ళళ భళ్ళళ వసుునన క్రభశక్షణఱ భరాాదలూ, నీతులూ, తపంచుకుని పార్చపోలేని
నగనశక్షలూ, చూడలేని అస్తాాఱ‛ పెదద భనిష ఫతుకు ఇఫబందిగా, అరాధంలా అనిపసోుంది.
ద్ధనిన ‚కలళ మీసాఱతో, ఎమకఱ ఫటేతఱతో, నక్షత్ర వృక్షాఱతో, గోళ్ళకామ యంగుఱతో‛
కృతకంగా అనుబవిసుునానడ్త. దృషే (కళ్ళళ)కి మొలచ్చన మీసాలు భరాాదకు ప్రతీక. ఎమకఱ
ఫటేతఱ మదిర్చన వమసుసకీ, నక్షత్ర వృక్షాలూ గోళ్ళకామఱ యంగులూ పెదదభనుషుఱ ప్రంచపు
తళ్ళకుఱ కృత్రిభతావనికీ సూచనలు. ఆ వమసు ‚తెలమని నియబంధాఱతో అఱార్చతో‛ పెర్చగిపోయి
కవి మీదడుది. చ్చవర్చకి ఏడ్తద్ధదభని చూసేు ‚ఇపుడనీన పాత కనీనలళ బొభమలే‛! బాఱాపు ఫఱం
మీద అచిమైన అక్షరాలీన, ద్ధలీన, మాటలీన దిదిద వ్యటినుండి మాటఱ నైస్ర్చగకమైన అరాథలీన,
అనుబవ్యలీన నేరుికని, దిదుదకునన కవి ‚ఫఱం‛ కాలు ఇపుడేమో ‚బోద ఫఱం‛. ద్ధనివి
‚బోద చేతుఱ అక్షరాఱ కాళ్ళళ‛! ఆ ఫఱపు నడక – కవి స్ృజనా అతని జీవితమనూన – క బోద

అస్యశ (ఏడవ భాగం)

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ఫఱపు ఫరువ, తిమమర్చ వికృతం. కవి పోగటుేకునన చ్చననటి ఫఱం నీడను తోసరాజని ద్ధని
సాథనంలో ఇపుడ్త ‚ఏదో క అవిటి కాలు నీడ నడ్తసూు ఉంటుంది‛!
పోగటుేకునన బాఱాం కవఱకి, స్ృజనకారుఱకు అతాంత ప్రిమమైనది. అది వ్యలళ
స్ృజనకు ప్రధమకమైన మడి స్రుకు. స్హజంగానే ఆ బాలాానీన, జాాకానీన ఇతివృతుంగా స్ృజన
వసూునే ఉంది, అది చాఱ ఆకటుేకుంటుంది కూడాను. ఉద్ధహయణకు తిఱక్ ఆ రోజులు కవిత:
‚ఆ రోజులన తలుచుకుననపుడలాా
ఆనందం లాంటి విచాయం కలుగతుంది‛
అని ప్రవేశ్పెటిే,
‚ప్రతీ కక నిమషం కకకక భర ఖయాాం
రుబామత్ ద్ధాఱ వంటి రోజుఱవి ఏవి ప్రిమతమ్
చపుడ్త కాకుండా ఎవరు హర్చంచారు భన పెనినధిని?‛
అని మగించ్చ భావకులైన పాుకుఱకు ఇలాంటి బాఱాస్మృతినీ, వేదననూ, శాితుు
భావనఱనే అనుబవ్యనికి తెసుునానది. కే ఇతివృతాునిన ఆఱంఫనగా నిర్చమంచ్చన ఈ కవితలు రెండూ
తామ ఉద్వదశంచ్చన స్ృజనానుబవ్యనిన వేరు వేరు తోవలోాన ఎలా సాధించుకుంటునానయి? ఎకకడ,
ఎలా స్పఱమౌతునానయి? ‘ఆ రోజులు’ కవిత పాఠ్యనిన నిశతంగా ర్చశీలసూు ఈ ప్రశ్నకు
స్మాధానం చెడం చాఱ విసాుయమైన ని, కాని అది కనీస్ం సాధాభయ్యా ని. కవిత పాుాం
పొడ్తగునా అందుకు అనేకమైన ప్రవేశ్ ద్ధవరాలునానయి.
ఫఱం నీడ కవితలో అలాంటివి అఱంకాయ ప్రధానమైన ఉపాధులు లేవ. ద్ధనికి ఉననదలాా
కకట్ట ధవని, సూచన allusion ప్రధానంగా, గ అఱంకార్చక స్ంమభనంతో నిర్చమంచ్చనది,
చాఱ యభణీమమైన ఔద్వవగిక వావస్థ. అంత్య కాదు, ఈ కవితలోన పైన చెపన బాఱా స్మృతి అనన
కక అయథం, ఇతివృతుమే కాకుండా Layers of Meaning అని వివర్చంచదగినవి అనేకమైన
అంతరారాథలూ ఉనానయి. ఉద్ధహయణకు ‚అరాథలనచేి భాషను కని నేరుికుంట్ట దిదుదతునానను‛
అని అధివ్యస్ువిక కవి మొతుం పెదదఱ భాష టానే తన అస్ంతృపుని, నిస్సహ్నమతనూ
వెలళగకుకతునానడ్త. ఇలాంటి నిరామణాఱను ర్చశీలంచ్చ, వివర్చంచడానికి నిఘంటువ అందించే
నిమటుా స్ర్చపోవ, పాత అఱంకాయశాస్త్రపు అవగాహనా స్ర్చపోదు. పైన చేసనవంటిది పై పైని
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ర్చశీఱన పోలీసు జాగిలాలు కంత దూయం వెళ్ళళ ఆగిపోయినటుేగా కంత లోతుకి మాత్రం వెళ్ళళ
ఆగిపోతుంది.
*
చర్చత్రలోన ఈ విషమం (How does a poem work?) అంట్ట ఆస్కిు ఉననవ్యలళ
అవగాహన కూడా చ్చత్రంగా ఈ ఔద్వవగిక ప్రతితిు చుటుేనే కేంద్రీకృతమై ఉనానది. భాయతీమ
లాక్షణ్కులు అనేకులు యస్మ, ధవని, యస్-ధవని, వక్రోకిు, గూఢత వంటి సద్ధధంతాఱ ద్ధవరా
ప్రకటించ్చన అవగాహన, insight యావతూు ఇకకడ ఔద్వవగిక వావస్థ అని ప్రతిపాదిసూు వసుునన
విషయానికి స్ంఫంధించ్చనవే.

చ్చత్రంగా ఈ కక సారాంశ్ం మీద చరాి వందలాది ఏళ్ళాగా

సాగుతూనే వసుునానది! వ్యలళ తరాలు, ద్వశ్ కాలాలోాన బేధాఱ వఱన ర్చభాష వేర్లగా ఉనాన వ్యలళ
మౌలకమైన అవగాహన, అనుబవం కంతవయకు కేలా ఉంట్ట, మౌలకంగా స్ృజన ఔద్వవగిక
ప్రతితిు చుట్టేనే కేంద్రీకృతమై వసుునానయి. ఉద్ధహయణకు ఇటీవల పాశాితా లాక్షణ్కుడ్త I. A.
Richards స్ృజన, సందయా ఱక్షణాఱను గుర్చంచ్చ తయచ్చ చూస ప్రకటించుకునన స్ంగతులు
భనకు సాంప్రద్ధయికంగా వసుునన యస్ సద్ధధంతంతో, మఖాంగా ఆనంద వయధనుని ధవని
సద్ధధంతంతో సానుకూఱంగా ఉనానమని ఇటి ర్చశోధకులు చెపుునన మాట. ఈ అంగీకారానిన
గుర్చంచ్చ వివయంగా ర్చశీఱనలు ఉనానయి. స్ృజన స్వరూ స్వభావ్యఱను గుర్చంచ్చ ఇటీవఱ Kant
చేసన ప్రతిపాదనలు దవ శ్తాఫదం నాటికే అభినవగుపుుని యస్సద్ధధంతం (Aesthetic
Savor)తో మౌలకంగా అంగీకర్చసుునానయి.
మందుగా సాయస్వత స్ృజన ఔద్వవగిక వావస్థను గుర్చంచ్చ భన పూరీవకుఱ అవగాహననూ,
ఇటి వ్యలళ అవగాహననూ కంతైనా రాభర్చశసేు త ఇంతకు మంచ్చ నాయుడ్త గార్చ
కవితావనిన విశేషంగా చర్చించడం స్హ్నమకయంగా ఉండదు. ఆమన కవితవం చుట్టే పైపైనో,
ఫఱంగా అనవయించని అంశాఱ చుట్టేనో రాభయశ చెమాటం స్ంతృపుకయంగా ఉండదు.
అందుకని మందుగా స్ృజన ఔద్వవగిక వావస్థను గుర్చంచ్చ విడిగా, వేరు వేరు వ్యాసాలాాగ చర్చించ్చ
అటు పభమట ఈ వ్యాసానిన కనసాగించవఱస ఉంది.
స్ృజన ఔద్వవగిక వావస్థను గుర్చంచ్చ భనకి ఇటి కాలానికి అనుగుణమైన ప్రతిదికలు
కావ్యల.

యస్ సద్ధధంతానీన, ధవనినీ, వక్రోకిునీ ఇటి స్ృజనకు మథాతథంగా అనవయించ్చ
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వ్యడ్తకోలేమ. ఎందుకంట్ట ఈ సద్ధధంతాఱ సాయం అయిత్య సాయవజనీనమైన స్ృజన అనుబవమే
కాని, వ్యటి నిరామణాలు మాత్రం ఆయా కాలాలోాని కావా, నాటక స్వరూపాఱకూ, వ్యటిని ప్రభావితం
చేసన సాంఘిక భరాాదఱకూ లోఫడే ఉనానయి. ఇటి ర్చసథతులు వేరు. క రాజూ, ఆమనకి
దిభంది రాణులూ, వ్యలళ ప్రణమం, ప్రబవ్యఱ చుట్టే అషే విధ నాయికలూ, వ్యలళ అనుబవ్యఱ
చుట్టే నవ యస్ బర్చతమైన కఱనా ఇలాంటి నిరామణాఱకు నిజమే కాఱం చెలాంది. అంచేత ఆ
సద్ధధంతాఱను ఇపుడ్త మథాతథంగా అనవయింజూసేు ఇఫబందిగా force fittingలాగా
ఉంటుంది. కాని ఈ పాత సద్ధధంతాలు, వివేచనఱ సారాంశ్ం ఇటి స్ృజన ర్చశీఱనకు
స్హ్నమకయంగా ఉంటుంది. అదీ కాక అటికీ ఇటికీ సాంఘిక, వైజాానిక శాసాాఱ నుండి భనకి
Emotion, Metaphor, Artistic Experience వంటి అంశాలన గుర్చంచ్చ కతుగా, చాఱ
స్హ్నమకయమైన చయి ఉంది. యస్ సద్ధధంతానికి ప్రతిదిక ఔద్వవగిక అనుబవ్యఱ వరీగకయణ
Taxonomy of Emotions ధవనికీ, వక్రోకిుకీ ప్రతిదిక Metaphor. ఈ ర్చజాానానిన ఇటి
స్ృజన అనుబవంతో స్భనవమం చేసుకుంట్ట నిర్చమచే ర్చశీఱన ఈ అస్యశకు అవస్యం,
తనిస్రీ అవతునానది.
(ఇంకా ఉంది)
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