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ఄజాత
‚ఫళ ఫళ ఖాళీ బొక్కెన సప్పడు, గియ గియ గిరుక సప్పడు, దభెళ్ళున నీళుల మునిగిన
బొక్కెన సప్పడు, భల్లా ఫరువుతోని కిర్రు కిర్రున గిరుక సప్పడు... నీల్జేదేటప్పడు
నానికి గీ సప్పల్లా బల్జ ఄనిపితతయి.‛
ఆది గుర్రం అనందు కథ ‘గా దేవుడు మీరే...భళ్ళు!!’ నండి. కళ్ళుల్జని పిలాడు నాని సాననం
చెమాటానిన గురంచి వయణన. వయణం ఄంటే యంగు. వయణన ఄంటే యంగులదిద చూపించేది – దృశ్ాం.
చూడ్డానికి నానికి కళ్ళు ల్జవు. వ్యడు ప్రంచానిన ‘వంటాడు’. ఇ కథ నాని దినచయా వంట పాఠకుణ్ణణ
గంతల్లకట్టి నడిపించి పొదదసతమానం ప్రంచానిన చూడామే కాదు, ఎల్లగ వనొచుునో ప రచమం
చేస్తతనానది, ఄనబవం లోనికి తెస్తతనానది. నిరుడు ఇ కథని పణ్ణబాబు నాకు ంపించేడు. ఎవరు
రాసందో చెకుండ్డ. ఄది చదివ నేన ళ్ళు కరసీస్తకునానన. ఫత్తతల ప్రసాద్ రాసందా? ఄని
ఄనకునానన. కాదు గుర్రం అనందు ఄని చెప్పడు. అ తయవ్యత అనంద్ రాసనవే ఆంకో నాల్లగు
కథల్ల వేసేడు – ‘నందుగాడి యంగుల కల’, ‘నామనభమ లొలా’, ‘ఆస్కెల్ల బాాగు’, ‘నందుగాడి
గర్ాఫ్రండ్’. ఇ నాల్లగింట్లా నాని భర రాడు. ఆవ ‚నలాపాల్ల నందుగాడిన‛ గురంచి. నందుగాడికి
కళ్ళునానయి. ఄంతే కాదు. యంగుయంగుల బొభమల్ల వేసాతడు. కలల్ల కంటాడు. పంకితనం చేసాతడు.
తననల్ల తంటాడు.
మొదట్టది నాని కథ చదివనట్నండి నాకు అనందు కథలన గురంచి ఏదైనా ఄనాల,
ఏదైనా రాయాలీ ఄని కటే సల్లప్పత్తనానది. మిగిలన నాల్లగూ చదివేక ఄది భరంత
ఎకుెవయిపోయింది. కళుకి దాలుంచెకెంటే వలామాలన ఆష్ిం ఄనకోండి. ఄప్పడు తనేవ్యట్లా,
తాగేవ్యట్లా, పీల్జు వ్యసనలోాన, చూసే బొభమలోానా, నల్లగురతో మాటలోానా, చివరకి కలలోానా,
కెళ్ళు కూచుననప్పడూ దాలుంచెకెనే తల్లుకుని, వదుకుెని, సాధంచుకుంటారు. ఒ రూపూ,
ప్పరూ ఈనన వస్తతవుల్ననతే ‚ఆదుగో పల్లనా పల్లనా!‛ ఄని చెపి వదుకుెని, కొనకోెడ్డనికి
వస్తల్లబాట్ ఈంది. అ ఄనబవ్యనిన ఎవరతోనైనా ంచుకోడ్డనికీ వీల్లనానది. కథల్ల, కవతావలోాని
దాలుంచెకెతనంతో ఆల్లగ వీల్జాదు. ఎవర వయకో ఎందుకు ‚ఄందులో ఏం చూస్తకుని ఄంతల్ల
ఆదైపోత్తనానవు?‛ ఄని నా నలాంతరాతేమ నా తెలాంతరాతమని కసర పారీగల్లద. ఐనా వనకుండ్డ
‚ఄదుగో చూడు! ఐదు కథల్ల!! ఏదేనా తల్లుకో, ఏదేనా రాయి!‛ ఄని నా తెలాంతరాతమ ఉరకే
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సల్లప్పత్తనానది. కాని ‚ ‘గుర్రం అనందుతనం’ ఆదీ! ఄని ఏం ఄంటావు? ఎకెడ మొదల్డతావు?
దీనికి ఒ తల్ల తోకా ల్జదు, ఆదంత ఄరీ బురీగా తేల్జ వావహాయం కాదు! ‘ఆంకా ఈంది’ ఄని ఆప్పడే
ఄనకుెని నో పరూమస్తకూెచో!‛ ఄని నా నలాంతరాతమ ఄడుా తగుల్లత్తనానది. మామూల్లగా
తెలంతరాతమకీ నలాంతరాతమకీ టకాఫోర్ వొచిునప్పడు ఎప్పడూ నలాంతరాతేమ గెల్లస్తతంది.
కటేం చెయ్యాచుంటే సనిమా చూసొచేుక చెప్పకునేటట్ి అ ఐదు కథలోాని కథనే భళీు
టూకీగా ఎతత చెపూత, నచిుంచోటల్లా ‚ఄఫబ! ఄకెడ వ్యళు బాప్పకి ఈతతయం చూడు... ఆదుగో నష్ాం
ట్ి!‛ ఄనీ ‚ఄకెడ సావత్రి కళ్ళుగరేస్తతంది చూడూ?!‛ ఄననట్ి చెప్పకోవచుు. సమీక్ష ఄనీస ఆల్ల
రాసాతరు. నాకల్లగ భనసెరంచదు. గుర్రం అనందు కథల్ల దేనినగురంచో భళీు ఆంకో
యమానందు సమీక్ష ఎందుకు? వళ్ళు మీరే అ కధల్ల చదువుకుంటే మెరుగు కదా? Jennette
Wintersen ఄని బ్రిట్టష్ యచయిత్రి ఆల్లగే నొచుుకునానది. మీ ప్పసతకం దేనిన గురంచి? ఄనన ప్రశ్న
చాల్ల ఆఫబందిగా ఈంట్ంది ఄని. ‚It is about itself and if I could condense it into
other words, I should not have taken such care to choose the words I did.‛
ఄని. నలాపాల్ల నందుగాడి కథలన ఄతని మాటలోానే చదువుకోండి, ఆదుగో లంకు ఄనూరుకుంటే
పోయింది. తండే ముదిరతే ఉసయవలా ఄయినట్ి సమీక్షే కొంచెం ళ్ళుచేస, గిడసబారతే వభయశ
ఄవుత్తంది. ఄదంటే నాకు భరీ గుదుదకుననట్ింట్ంది.
సమీక్షల

జోలకీ,

వభయశల

జోలకీ

పోకుండ్డ

ఆల్లంట్ట

సల్లప్పల

బారనండి

తపించుకోడ్డనికి ఆంకొనిన స్తళ్ళవుల్లనానయి. కట్ట ఏంటంటే చదివందాని మీద భరీ కులకి
సచేుంత దీనిగా ఈంటే రాసనో పడికి క తెలా కాయితాల ప్పసతకం గాని, పనన గాని, వ్యటర్ కలర్
బాకుస ఆల్ల ంపించి ఉరుకోవచుు. ల్జదంటే ఉళ్ళునే ఈంటే రాత్రి పావుతకుెవ తమిమదీ ఆల్లగ
వోడు రటారైపోయి టీవీ చూస్తకుంట్ంటే తననగా సోఫా దెగిిరక్కళ్ళపోయి ‚హలో! నీన మీ ఫేనిన!‛
ఄని నిలఫడతాము. అ ఉళ్ళునా దేశ్ంలోనే ల్జకపోతే అకాశ్రాభనన ఈతతయం గాని, ఫోన గాని చేస
‚హలో?! బాంది.. ఄసల్ల...‛ ఄని ఏదో గొణ్ణగీస పటీిడ్డల్ల. ఄల్లగా ఈండఫటికపోతే త్రిక
కామెంట్ ప్పజీలోాన భన మానానిన భనమే మాకులకి కట్ికోకుండ్డ ఏదైనా దంగ ప్పరు పట్ికుని
‚ఄఫబ, చితకొెటీిసేవు బెదరు!‛ ఄనీస ఆంక గముమన మూసోెనండొచుు. త్రిప్పయ ఆవేవీ కాకుండ్డ
‚ఉఁ...

ఉఁ..
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ఉరుకుండిపోయేవ్యరు. ఄల్ల ఉరుకోగలగినో పడు ఈతతభ యోగి. ఆవనీన సభంజసమైన దధత్తల్జ –
these are all possibilities. కాని నాకే గుర్రం అనందు కథలోతట్ట ఆల్లగెల్లగా
ఈండఫటికుండ్డ, కకాెల్జకా మింగా ల్జకా ఈంటూ వచిుంది.
ఆంతట్లాకి ఝంగ్ ఝునావు ఄని కడు యూటూాబులో తగిల్జడు. ఝంగ్ ఝునావు
మూడేళు బుజ్జేబాబు, చైనావోడు. వ్యడు ఄందరు మూడేళు పిలాల్లాగే ముదుదల్ల మూట కడుత్తనానడు
కాని, ముదుదలతో పాట్ ఆంకా ఆదమిదధం ఄని చెరాని దాలుంచెకెతనానిన భరీ
యసాలూరుత్తనానడు, చవులూరస్తతనానడు. యంగం మీదికి, ఄనిన వేలభంది జనాల భధాకి తన
పాటల డబాబ, డేన్సస చెయాాలనన తందరా త ఆంకేదీ టినట్టిచిు నిల్లచుంటాడు. నాామ
నిరేణతల్ల, వభయశకుల్ల, ప్రేక్షకులూ ఎల్ల గుచుుత్తనాన, ఏం ఄంట్నాన వ్యడికి ఖాతరు ల్జదు. వ్యడి
ధ్యాసంతా డేనసల్లడదాభనే ఈనానది. పాట సచుు నొకెగానే పాటతో పూరతగా తనమమమైపోయి
నాటాం చేస్తతనానడు. వ్యడి ప్రదయశన వంటూ, చూస్కత పోతే ఎకెడ్డ ఏ కెచోటా కూడ్డ ంట్లా
రాయి డినట్లి, ఫండి పట్రోల్జాక గుదుదకుంట్ననట్లి ‘టక్.. టక్ె...’ ఄని గుదుదకోదు.
ఎందుకురా డేన్సస చేసాతవు? ఄంటే వ్యడికి ఎంత సష్ింగా తెల్లస్తనో ప?! ‚చూసే మిభమలన
సంతోష్పటిడ్డనికి! నేన డేన్సస చేసేత మీరు నవువతారు. నవవటం ఄంటే సంతష్ం ఄని మా ఄభమ
చెపిందీ!‛ ఄని తడుముకోకుండ్డ జవ్యబు చెపి ముందుకి ఏ పాటకి డేన్సస చెమాభంటావు?
ఄననట్ి చూస్తతనానడు. వ్యణ్ణణ చూస్కుస్కుస జాాకం చేస్తకుని భళీు నా తెలాంతరాతమ ‚అనందు
కథల్ల!‛ ఄని సల్లప్పత్తనానది.
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‚Everything that irritates us about others can lead us to an
understanding of ourselves.‛ – Carl Jung
ఆవనీన బాల్లానిన గురంచిన కథల్ల. చినన పిలాడు చెప్పతననవ. అతామశ్రమమైన కథల్ల. ఄంతే కాక
సాంతం మాండలీకంలో చెప్పతననవ. నామిని స్తబ్రభణాం నాయుడు గార ‘చునాకు సాక్షిగా’
కోవకి చెందినవ. ఆల్ల తల్లుకోగానే ఎనో పన ప్రశ్నల్జ గుర్తతసాతయి. ఇ తయహా దాలుంచెకెంటే
ఏభంత ఆష్ిం ల్జనివ్యళునండి – ఆంక కథలంటే ఆల్ల పిలాల్ల చిననప్పడు ఄనానల్ల తండ్డల్ల,
స్కెల్లక్కళుడ్డలూ ఆవ త ఆంకేం వస్తతవుల్జావ్య? చినన పిలాల ప్రంచం తపించి మీకింక ఏ
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ప్రంచమూ ఄవుడటం ల్జదా? ‘భంచి’ కథలంటే ఆవేనా? ఄసల్ల ఆవ కథల్ల? ఏవో కొనిన
చిననట్ట జాాకం ముకెల్ల! కధకుల్ల ఆ... ల్ల... తభ సవంత గొడవల్జన, ఄందునా చిననట్ట
జాాకాల్జన

ట్ికుని

వేల్లడుతూ

ఎంత

కాలం,

ఎనిన

కథలని

రాసాతరల్లగ?

ఄని

ప్రశ్నంచేవ్యళ్ళునానరు. కొందరకి మాండలీకం చదివతే చికాగాి ఄనిపిస్తతంది. పోనీ వస్తతవు మాట
ఄల్ల ఈంచితే, ఇ మాండలీకం గొడవ ఏమిట్ట? ఆల్లట్ట కథలన మాండలీకం లోనే చెపాల్ల?
కనీసం సంభాష్ణలన మాత్రం మాండలీకంలో రాస మిగతా కథని మామూల్లగా ‘భన భాష్’లో
చెపొచుు కదా? ఄని ఆల్లగ. ఆవ చాల సభంజసమైన ప్రశ్నల్ల. వ్యట్ట వంఫడి అలోచిస్కత,
తవువతూ పోతే అసకిత ఈననవ్యళుకి ఆష్ిం, సహామమూ ఄయేా ప్రశ్నల్ల.
ఇ దాలుంచెకెతనం ఏమిట్ల, ఄదంటే ఎందుకిష్ిమో కాయణాల్ల చెల్జకపోయినా ఆవ
ఆష్ింగా ఈననవ్యళుకి సైతం జీవతం నల్జారు మీద ఫండీ ఏం కాదు. వ్యళ్ళనునా సరే కెళ్ళు
కూచుననప్పడు వ్యళు నలాంతరాతమ కూడ్డన ఈండుండి ‚ఆదేంట్ట ఇ కథలంటే నీకింత వర్రి? ఆవే
కథల్ల? జీవతం ఄంటే ఎంత సంకిాష్ిమైనది. ఎననంటాయి ఄసల్ల?! ఄవనీన ఏం టినట్ి
ఎంచేపూ ఇ గుంటానకొళు గొడవేనా?‛ ఄని ఄడకెపోదు. తయచి చూసేత ఇ రండు యకాల
పాఠకుల్లనూన ఆల్లంట్ట కథలోాని essential mystique ఄంటే దాలుంచెకెతనానిన గురంచే
శోధస్తతనానరు, ప్రశ్నస్తతనానరు. ఆల్లంట్ట ప్రశ్నలన గురంచి ఎంతో కొంత వవేచన చెస, ఏ కొంతైనా
సమాధ్యనం డల్జకపోతే మిగిల్జ ఄవగాహన కవైప్ప వముఖతతో ఄసహనానికీ, ఄసహాానికీ,
ఆంకొక వైప్ప ఆందుకూ ఄని చెల్జని ఆష్ింతో దుయభిమానానికీ, పతతనానికీ దార తీసే అసాెయం
ఈంది. ఇ రండూ కాకపోతే భధ్యా మాయింగా ‚వ్యరది ఄదో దధత. ఄదీ బావునానది! వీరది ఆదో
దధత! ఆదీ బావునానది భర!! ఇ ఄనిన యకాల పోకడలూ సాహితాానికి ఄవసయమే.‛ ఄని
ముకాతయించేది ఈదాయవ్యదం, పదదరకం. ఆది ఄకాయణంగా, హేత్తవులన చూపించకుండ్డ సరదచెప్ప
వైఖర కాఫట్టి సమాధ్యనానిన ఆవవల్జదు. లోకో భినన రుచిః ఄయితే ఄయేారు గాని, ఄల్ల ఄనకుని
సమాధ్యన ళ్ళుకపోతే ఄప్పడు – లోకో ఎందుకు భినన రుచిః? ఄని సల్లప్పతూనే ఈంట్ంది.
నందుగాడి కథల తయహా కథల్ల అతామశ్రమ కథల్ల, ఄందునా బాల్లాశ్రమ కథల్ల.
ఆందుకు భిననమైన పోకడలోాని కథలన, భినన ధృవ్యల్జ ఄనకోదగిన కథలీన కూడ్డ రకించి చూసేత
ఄది నందుగాడి కథల గురంచిన వవేచనకు, ఄవగాహనకు కొంత నికొస్తతంది. తాతవక
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వష్మకమైన ఄవగాహనకి ఆల్ల భిననమైన ఄంశాలన కె కెన పోలు చూస్తకోవటం అవశ్ాకం
ఄనీ, తనిసరీ ఄనీ క సదాధంతం ఈంది – Jacques Derrida అమన ఄనమయులూ
différance ఄని ప్రతపాదించినది. ఏ వష్యానికీ సవతఃససదధంగా, నియప్పక్షంగా ఏ ఄయథమూ,
వల్లవ్య ఈండవనీ, ఄంచేత దాని వల్లవ చుటూి ఈనన మిగిలన వష్యాల నేథాంలో మాత్రమే
తెలామౌత్తందనీ. (‚Meaning isn’t in the signifier itself, but that it only exists
in a network, in relation to other things.‛) బాల్లాశ్రమమూ, అతామశ్రమమూ కాని
కథల్ల ఄనేకం ఈంటాయి – సాంఘిక జీవనం నండి ఎనో పన యకాల సభసాలన, సనినవేశాలీన
వస్తతవుల్లగా సీవకరంచి కటేివ. నిజానికి జీవతప్ప చికుె సభసాల నండి బాల్లానికి మినహాయింప్ప
ఈంట్ంది. పదదవ్యళు జీవతాల్ల ఄల్లకాెదు; వ్యళ్ళు ఄబద్రత, జీవక, దోపిడీ, హింస, ఄణచివేత,
వవక్ష, దారద్రాం, వలస, ఄనారోగాం, సంఘయషణ వంట్ట యకయకాల సభసాలన తనిసరగా
ఎదురోెవలస వస్తతంది. ఇ సభసాల్ల భన దేశ్ం వంట్ట దేశాలోాన ఄతాధకుల్ల ఏదో ఒ రూంలో
తయచూ ఎదురోెవలసనవ. కాలనిక సృజన ప్రవృతతగా ఈనన భనషులీన ఇ సాంఘిక నేథాం
తనిసరగా ప్రభావతం చేస్తతంది. Elephant in the room ఄననట్ిగా ఏ మాత్రం
వసమరంచల్జని ఇ గడుా సభసాల నేథాంతోన ఇ బాల్లాశ్రమ సృజన ఎల్ల సమాధ్యన
డుత్తనానది? ఄతవేలమైన అతామశ్రమతకు బాగా ఎడం ఄనిపించే సంఘాశ్రమమైన వస్తతవుల్ల,
పదదవ్యళు

సభసాలపైన

వీళుకు

అసకీత,

ట్టింపూ

ఈండవ్య?

ఎందుకూ?

వీళ్ళు

‚ల్లమనవ్యదుల్ల?‛ సభసాల్లనండి పారపోత్తనానరా? ఆవ కూడ్డ సభంజసమైనవ, చాల
ఄవసయమైన ప్రశ్నల్ల. తందయడి ఇ రశీలనలోా కథలకి కవైప్ప స్తముఖంగా ‚సామాజ్జక
సృహ‛ ఄని, ఆంకొక వైప్ప వముఖంగా ‚ల్లమన వ్యదం‛ ఄనీ, ల్జదంటే కట్ట సతామైనదని,
నిష్ెలమష్మైనదనీ ఆంకొకట్ట కాదనీ ఆల్ల ల్జబిళ్ళు తగిలంచడం సహామకయంగా ఈండదు. ఇ
రండు కోవలోానే కాకుండ్డ కాలనిక సృజన ఆంకా హాసా కథల్ల, డిటెకిివ్ కథల్ల, తాతవక కథల్ల
వంట్ట ఄనేకమైన Genreలోా వాకతమౌత్తంది కదా. వీట్టలో ప్రత కెదానికీ తభవైన పాఠకుల్ల,
సంప్రదామమూ ఈంటాయి. ఆల్లంట్ట భిననమైన పోకడలోాంచి అసకిత ఈననవ్యట్టని కె కెన
పోలు, దేనీన వశేష్ంగా ప్పకోకుండ్డ, తయసెరంచకుండ్డ కట్టకి ది సారుా రకించి చూసేత ఄది
సహామంగా ఈంట్ంది. త్రిప్పయ వాతరకతం, వవ్యదాసదమూ ఄయిన భిననమైన ఄంశాలని ఆల్లంట్ట
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వైఖరతోట్ట, ఏ మాత్రం ట్ి దలనిమాకుండ్డ రశీలంచేవ్యరు, ఎదుట్టవ్యడితో కలస. ఆల్లంట్ట
చంక్రభణంలోన ఄవగాహన ఈంట్ంది, రశోధన ఈంట్ంది, నిరాధయణ ఎప్పడో గానీ ఈండదు,
ఄయినా సదిదనట్ి ఈంట్ంది – ఄంటే కొనిన యకాల సల్లప్పలకి ఝండూబామ్ ఝండూబామ్ నొపి
హరంచే బామ్ ల్లగ.
నందుగాడి కథల వంట్టవ స్కథల దృష్టికి చినన పిలాల కథల్లాగ ఈంటాయి గాని, ఄవ బాలాం
చుటూినే కేంద్రీకృతమై ఈండడ్డనికీ, ఄనేకం పాఠకులన వశేష్ంగా ఄలరంచడ్డనికీ, ఄవ
తనిసరగా మాండలీకంలోనే రూప్ప దిదుదకోడ్డనికీ శాస్త్రీమమైన కాయణాల్లనానయి. కట్ట
Cognitive Science నండి, దానికి మాతృక వంట్టది కట్ట భనసతతవ శాస్త్రం నండీ,
రండవది పాతకాలప్ప యస సదాధంత్తల్ల యస భతానిన, యసానబవ్యనిన గురంచి చెపిన సంగత్తల
నండీ, ఆంగిాష్లో Aesthetics నండీ, మూడవది నైసరికమైన, ఄతవేలమైన సృజనశీలతకు
ఈదాహయణల్లగా ఈనన సాయసవత కళ్ళకారుల్ల చెపూతవస్తతనన సంగత్తలనండి, వ్యళు వైఖరని
రశీలంచటం వలనా. ఆవ ట్టించుకుంటే చెమావలసన తవవకం చాల వసాతయంగా, స్తదీయఘంగా
పోత్తంది. నాకు అశైతే ఈంది గాని, ఄంతల్ల తలక్కత్తతకోడ్డనికి వావధ ల్జదు. కొన్నననా ంచుకుని
నా తెలాంతరాతమ నో పరు మూయించాలని, ఆంక ల్లబం ల్జదని, ఆంక నష్ిమూ ల్జదని, ఆంకా
అలసాం ఎందుకని భర ఆది రామడ్డనికే సలకట్ి ఎగిట్ికుని లడీ ఄయిపోయేన.

(ఆంకా ఈంది)
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