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ఄజాత
దీని మందుభాగం
పురుషులందు పుణా పురుషుల్లాగ వందల్లదిగా ఄచుులోకి వచ్చు యచనలోాన ఎకకడో, ఏ
కొన్నో

చాల

ఴశేషంగా

ఄలరిసాాయి.

కథలోా

ఄల్లంటివ్యటిని

పాఠకులోా

కొందరైనా

సునాయాసంగానే పోల్చుకుంటారు. ఄఴనేని భాసకర్ గారి కథ ‗ఄచుు చిత్తా దిద్దేవ్యడి పెళ్ళం
కథ‘ను గురించి చాలభంది పాఠకుల్చ ఆల్ల సపందించ్చరు. ఇ కథలోని ఏదో చెపనలఴ కాని
అకయషణ వంట నేనూ ఇ కథను సాంతం ఒకటి రండు సారుా చదివేను. బావందీ ఄనుకునాోను.
బాల్లాశ్రమమూ కానిదీ, అత్మాశ్రమమూ కానిదీ, సంఘాశ్రమమైన ఇ కథను రిశీలంచటానికి
ఆది సందయభం. ఆల్లంటి రికింతకు సాసతా పాఠా పుసాకాలోా ఆది వయకే ఏర్పపటు చ్చష ఈంచిన
లక్షణాల్చ కొనిో మాయగదయశక సూత్రాల్లాగ (Guidelines) ఈయోగడత్మయి. ఆల్లంటి
లక్షణాలలో సృజనాతాకమైన కాలపనిక వచనానికి ప్రాననమైనఴగా చె్పఴ ఏడు లక్షణాల్చ: కథకు
కేంద్ర బందువగా ఈండే కథంశ్ం, కథలోని పాత్రల్చ, కథ ఆతివృతాం, కథ నేథాం - అవయణం
(Setting), కథకుని దృశి, కథను నిరిాంచిన భాష, కథలోని గంత్త. రికించడానికి
అసకిాకయంగా ఈనో ఏ కథనైనా ఇ ఏడు లక్షణాలలో ఒ్కానని వంటా ఒ్కసారి ొపపుపన ఏడేష
సారుా ర్పభరిశసూా పోతే కథ ఠనానుబవం భరింత ఴశాలమౌత్తంది, కథను గురించిన
ఄవగాహన భరింత రిపూయణమౌత్తంది. కాని ఆల్ల రిశీలంచ్చ మందు, ఇ ఏడింటి ఎడంగా,
మందుగా నేను చూసేది సృజన ఔద్దవగిక అవయణలోని టుతవం, కాంతి, సవచుత ్సభని చెపూా
వసుానాోను. ఆది ఄందరు పాఠకుల ్సం చెపుానో నిమభం, రూలూ ఄని కాకుండా, సృజన యస
వావసథ మీద ఴశేషమైన అసకిా ఈనోవ్యళ్ళళ, సవమంగా సృజనకారుల ్సం - ఄంటే Writers
Talk ్సం చెపుపకుంటునోది.
మొదటి ఠనంలోన పాఠకుడు కథ పాఠ్యానిో అలంఫనగా చ్చసుకొని కథ ప్రతిపాదిసుానో
ఔద్దవగిక ఄనుబవ్యనిో తను భళ్ళళ పునరిోరిాంచుకుంటునాోడు. భంత్రమూరిా భాయా తంగభా వంటి
అడవ్యళ్ళళ - ఄతాల్చ, పినోభాల్చ, దొడడల్చ, తల్చాల్చ, ఄకకల్చ, వీధిలో ఉళ్ళళ రిచిత్తలో
తలచుకుని, భంత్రమూరిా వంటి భగవ్యళ్ళని తలచుకునీ పాఠకుడు తను సవమంగా కథకుడై ఇ
కథను తన భనఃపలకం మీద పునరిోరిాంచుకుంటునాోడు. ఆల్లంటి ఠనానుబవం ఫజార్ాంచి
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ఒక షనిమా డీవీడీని ఄద్దేకు తెచుుకొని భన బుర్రలోని డీవీడీ ్ామర్ మీద ాననిో భనకే
ప్రతేాకమైన దృశాాభాసగా పునరిోరిాంచు్వడం వంటిదని నేను ఆదివయకు ఴవయంగా చె్పను.
ఒక షనిమా డీవీడీ ఎవరింట్లా వేసుకునాో ఄందరి ఒకక షనిమానే ప్రదరిశసుాంది. పాఠకుడి
భషాషకంలో కథను దృశాాభాస చ్చసే సృజన మంత్రమూ ఆల్లంటిద్ద గాని ఄది ఒ్క పాఠకుడి
ఄతనికే ప్రతేాకమైనది. ఄతని పూయవ జీఴతం, జాాకాల్చ, అకాంక్షల్చ, కుటుంఫపు నేథాం వంటి
ఄనేకమైన జీఴత్మనుబవ్యల వలన తీవ్రంగా ప్రభాఴతమౌతూ నిరిాతమైనది. ఇ దృశాాభాస నడిచ్చది
పాఠకుడి భన్నయంగం మీద, ఄది పునరిోరిాంచ్చ కథ ఒక భన్నదృశ్ా వలపం. పైన చెపిపన ఏడు
లక్షణాలను గురించిన ఴవేచన పాఠకుడు భనసు లోత్తలోాన ఄసంకలపతంగా, ఔద్దవగిక
ప్రాననంగా నిరిాతమైన కథ ఄనుబవ్యనిో ఒకొకకక లక్షణం వంటా వనుదిరిగి భళ్ళళ తీరుబాటుగా,
అ ానాసతో - ఄంటే ఇ కథ నేథాం ఏమిటి? దీన్నాని గంత్త ఎవరిదీ? ఄనో ప్రతేాకమైన ానాసతో
- రికించి చూసూా, ఫసశేుతన లోనికి తేటతెలాం చ్చసుానాోది. ఆల్ల మానషక ఄనుబవ్యలను ఴడి
ఴడి పార్పశాల్చగా రిశీలసూాపోయినా, వ్యటనిోంటి సమాహాయంగా రూపుదిదుేకొనే ఄంతిభమైన
ఄనుబవ్యనిో భనసాతవంలోన Gestalt ఄని ఄనాోరు. ఄది ఆల్లంటి లక్షణాలనిోంటి వలనా
ప్రభాఴతభయి, సార్పంశ్భూతమైన సభగ్రాకృతి ఄయితే ఄవను గాని, the whole is other
than the sum of its parts. ఄంటే సృజన ఄనుబవ్యనిో, కథ Essential Mystiqueనూ
కేవలం ఇ ఏడూ లేకుంటే ఒక ది లక్షణాలను చరిుంచి నిర్పారించ్చ వీల్చ కాదు. లక్షణాలను
గురించిన చయు సృజనలోని అకయషణను, ఄంటే ానలుంచెకకతనానిో కొంత వయకు ఴశ్దరుసుాంది
గాని, పూరిాగా నిర్పారించలేదు.
చెపుపల్చ కుటేివ్యళ్ళళ, ఆళ్ళ కపుపల్చ నేసేవ్యళ్ళళ, మేసుారు,ా వడ్రంగుల్చ ఆల్లంటి యకయకాల
నివ్యళ్ళళ త్మమ నిరిాంచ్చ వసుావలో రిశీలంచ్చ దాతి చాల అసకిాకయంగా ఈంటుంది. వీళ్ళందరి
ని సామానాంగా ఈనో లక్షణం వలప నిర్పాణం. వ్యళ్ళళ చెకేక వల్లపలకు మాధాభం సూథలదృశికి
భౌతిక ానయామే - కర్ర, ఆటుక, పెంకుల్చ, తోల్చ, రేకు మకక ఆల్లగ. కాని సవమంగా చమారి,
వడ్రంగి, మేస్త్రి ఆల్లంటి నివ్యళ్ళళ తభ వసుావను ఄందరూ చూసుానోటు తోల్చగా, చెకకగా చూష
అగిపోరు. వ్యళ్ళళ ఄసంకలపతంగా, నియంతయం వసుా మాధాభం వనుక వలప వ్యాహానీో, ానని
ఄంతయగత నిర్పాణ వావసథనూ టిి చూసుానాోరు. భౌతిక మాధామానిో ఒక ప్రతేాకమైన నిర్పాణ
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వ్యాహం వంట ఄభరిు, నిరిాంచినపుపడే వ్యళ్ళళ సంకలపంచిన వలపం సంతృపిాకయంగా
రూపుదిదుేకొనేది. ఎంత ఴల్చవైన ానయథంతోనైనా ఆల్లంటి నైపుణాం, అంతయంగికమైన వలప
నిర్పాణ దృష్టి లేకుండా కడితే మిగిలేది వైకలాం. ఄంతే కాదు - ఆల్లంటి నులోాన ఎకకడ ఏ చినో
టాకా, కుటుి, చెకుకడు దగగయ ఒకక నూల్చ మాత్రం తేడా వచిునా ఄది ఏదో ఒక మేయకు మొతాం
వల్లపనేో ఴకలం చ్చసుాంది. గోడ కటేిటపుపడు, చెపుప కుటేిటపుపడు, ఫటి నేసేటపుపడు, తల్చపుల్చ
బగించ్చటపుపడూ చాల చినోఴ, యానానంతో చ్చసే పొయపాటా వలన సైతం ని చెడిపోత్తంది.
ఎకకడి టాకా ఄకకడ, ఎకకడి సునోం ఄకకడా ఖచిుతంగా డకపోతే తేడాలొచెుసాాయి. వ్యటి
సాథనానిో నియణయించ్చది వలప నిర్పాణ వ్యాహం. ఆది వలప మతోంలో ానాసగా నిలచి ఈండి వలప
నిర్పాణానిో నిమంత్రిసుానాోది. ఄంచ్చత వ్యళ్ళ వలప మాధాభం కేవలం భౌతిక ానయామే కాదు. ఄది
ప్రధభంగా తభ ానాసతోను, తభ వృతిాకే ప్రతేాకమైన నిర్పాణ దృశితోను, క్రభవక్షణతోనూ
సాధించి ఄలవరుచుకునో నైపుణాం - ఄదీ వ్యళ్ళ కాయా మాధాభం.
కాలపనిక సృజనకారుడూ వీళ్ళ ల్లంటి నివ్యడే. మాటల్నో, వ్యకాాల్నో ఆటికలూ, ఆసకా,
చెకకసునోం ల్లగ వ్యడుకుం స సృజన వలప నిరిాంచ్చ భన్నదృశ్ా వలపపు ఄంతయగత నిర్పాణ వావసథ
ఈద్దవగ ప్రాననమైనది. దసర్పలకి తయారు చ్చసే దుయగతలా బొభాలో జాగయాగా రిశీలంచి చూసేా
వ్యటిలోన మికికల సౌదయావంతమైన బొభాలోాని సౌందయాం వనుక యహసాం చీయల్చ, నగల్చ,
యంగుల వంటి పైపై ఄలంకయణల్చ కావనీ, ప్రాధమికంగా ఴగ్రహపు ఄషథ నిర్పాణ వాహభనీ
గ్రసంచగల్చగుత్మమ. వలపపు ఄంతయగత నిర్పాణ వ్యాహానిో, ానని ప్రాధమాానీో సవమంగా వలప
ఄయినవ్యడే ఄప్రమతోంగా, సునాయాసంగా గ్రసంచు్గల్చగుత్మడు. ఄంతే కాదు - అమన
దృశి ప్రధభంగా ఇ ఄంతయగత నిర్పాణ వ్యాహం మీదనే కేంద్రీకృతమై ఈంటుంది. ఄల్లగే
సృజనకారుడి ానాస ప్రధభంగా సృజన ఔద్దవగిక వావసథ మీద కేంద్రీకృతమై ఈంటుంది. ఈద్దవగం
ఄని ఆకకడ ఄంటునోాననేో ఆంగిాష్ సాంప్రానమంలోన Affect ఄనీ, Aesthetic Emotion
ఄనీ, భన పాతకాలపువ్యళ్ళళ యసభనీ ఄం స వసుానాోరు. దీనిో ఆపుపడు లోకవావహాయంలో ఈనో
ఄయథంలో - అవేశ్ం, గటిిగా ఄయవడం, సంటిమంటలగా ఏడవటం - ఆల్లగ ఄపాయథం
చ్చసు్కూడదు. కావ్యాతాకమైన ఈద్దవగం ఆల్ల శుషక వచనం (cliche)గా తనమైన అవేశ్ం
కంటే సునిోతమైనది, సూక్షమమ, ఫహుఴధమైనది. ాననిో ‗నవ యసాల్చ‘ ఄని వర్గగకరించడం
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సభంజసం కాదు; ఄది రిపూయణమైన ఄవగాహన కాదు. జాగ్రతాగా రిశీలంచి చూసేా భనందరి
జాగృానవసథనూ, జీఴత్మనుబవ్యనీో ఴశేషంగా ప్రభాఴతం చ్చసే చైతనాం ఆవీ ఄని మాటలోా,
ఉహలో వాకాం చ్చసుకొనే వీల్చ లేనిఴ, వేల్లది ఄలతి ఄలతి ఈద్దవగ గత్తల మీద ప్రవససుాంది.
ఄలరించ్చ

సృజన

ఄనివ్యయాంగా

ఇ

ఔద్దవగిక

స్రవంతిని

మాటలలో,

వ్యకాాలోా

ఒడిషటుికుంట్లంది. కథకుడు తను నిరిాంచి, ప్రదరిశసుానో కాలపనిక ప్రంచానికి, ానని
ఄనుబవ్యని మౌలకమైన ఈద్దవగ గత్తలనిోంటినీ ఄందిపుచుుకుని, చెకిక, పాఠకుడికి పాఠాంగా
ఄందించగల్చగుత్తనాోడు. ఆది సాధించుకొలేని యచనల్చ ఄశ్కాత వలనైతేనేమి, లౌకా భర్పాద,
ప్రతిషి, మపుప, అడంఫయం వంటిఴ ఆంకెన్నో కాయణాల వలనైతేనేమీ పువవ ల్లగ, సాలగూడు ల్లగా
సునిోతమైన ఇ యస వావసథను ఫలహీనం, కల్చశతం చ్చసుకుంటాయి, లేదంటే పూరిాగా
చినాోభినోమే చ్చసుకుంటాయి.
‗ఄచుుచిత్తా దిద్దేవ్యడి పెళ్ళం‘ కథ నేథాం ఄచుుచిత్తా కాయిత్మల్చ, పుసాకాలూ ఄచుు
మంత్రాల భధా తనూ ఒక మంత్రంల్ల జీఴత్మనీోడేు లంగమూరిా వృతిా ప్రంచం. కథ భౌతిక
అవయణం పాత నగర్పలోా యదీేగా ఈండే ఆరుకు సందులోాన మూగి రేడియో గదీ, పెయటి తల్చపు తీసేా
చీకట్లా సాోనాల గదీ, జబుు చ్చసేా పెానేసుత్రీ, ఎపుపడో ఒకసారి షనిమా హాల్చ, లంగమూరిా
ప్రెసూస వీటి చు సిను. కొదిేపాటి కుాామైన గీతలతో నిరిాసుానో ఇ భౌతిక అవయణానికి
సమాంతయంగా, ానని కంటే ప్రఫలంగా కథను నిల్చవల్లా అవరించుకునో వ్యత్మవయణం తంగభా
ఄంతయంగ ప్రంచం. బయా గానుగ ప్రవృతిా, ర్పకు, చిర్పకుల బారిన తన ఆలూా గలూ ర్పత్రీ తన
సంసాయభంత్మ ఄచుు చిత్తా కాయిత్మలతో నింపి సంషసుాంటే ఄసల్చ శ్త్రువ ఎవర్, ఏమిట్ల
ఄంత్తచికకక నిససహామంగా నలగిపోయే తంగభా ఄంతయంగమే కథ నిర్పాణ యంగం. కథలోని
పాత్రల్చ రండింటినీ సునాయాసంగానే ఉసంచు్వచుును. లంగమూరిా ఎర్రటి కళ్ానేల ఫ్రంతో,
భర్గ ఎండాకాలంలో ఆరుకు ప్రంటింగ్ ప్రెసుస వనక గదిలోన ొపకాక లేకుండా ఫనీనూ, ల్చంగీ
తొడుకుకని, కాయిత్మలోాకే తల దించుకొని తద్దకంగా ప్రూఫుల్చ దిదుేకునే దృశ్ాం. ప్రెసుస
మజమానితో పాటు ఎవరైనా వచిు ఏమైనా ఄడిగినా ఒకటి రండు మాటలతో పొడిగా మగించి
భళ్ళళ కాయిత్మల మీద్ద ానాస పెటుికునే దృశ్ాం. సామంత్రం ఆంట్లాకొచిు, చ్చతి సంచీ గోడ వ్యయ
పెటిి, తంగభాను తప మిగత్మ గదినంతట్నో ఒక సారి కలమచూష భళ్ళళ ల్చంగీలోకి మారిపోయే
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దృశ్ాం. రండు కటుి ఴడుపు చీయల్చ, రండు ఫమటికి వళ్ళళ చీయలతోటి, వంట ఆంటి నంత్మ
తొందయగా మగించుకుని ఏం చెమాడాని ఏమీ తోచక తంగభా ఆటు ఄ స తచాుడే దృశ్ాం.
రిచితమైనఴ ఎందరివో జీఴత్మల్చోండీ, ప్రవయానల నుండి ఏరి తెచుుకొని, collageల్లగ పాఠకుడు
పాత్రలో తనకే ప్రతేాకంగా నిరిాంచు్గలడు.
కథ చెపుానో గంత్త, చిత్రిసుానో కుంచె ఒక యాంత్రికమూ, ఈద్దవగ యసతమూ, నిరిాామైన
రికాయడర్ గంతూ, కెమేర్ప కనూో. చీభ చిటుకుకభనాో, మినుో ఴరిగి మీద డినా ఏ తేడా
చూపించకుండా ఒకకల్లగే యాంత్రికంగా దృశ్ామూ వ్యచామూ చ్చసే నిరిాా దృశి అ గంత్తకది.
ఄది కథకుడు ఎస్. ర్పభకృషణన్ నుండి భాసకర్ గారు మానతధంగా స్వవకరించి, తెల్చగు చ్చషన
గంత్త, చూపునుో. సంసాయం న్నట్లా సాంతం చికిక గిజగిజల్లడుత్తనో తంగభా భనసుసను
్సుానో సనోటి చిత్రసంసను, ఄది అవీణ్ణణ క్రభంగా కఫళంచివేసే అక్రభణనూ ఇ మంత్ర నేత్రం,
యాంత్రిక సవయం చాల నైపుణాంతో, సూక్ష్మాతి సూక్షమమైన ఈద్దవగ గత్తలో సైతం ఄందిపుచుుకుని
చిత్రించడభయితే చ్చసుానాోయి. కాని ఄవే గంతూ, కనూో కావ్యలనే తభంత త్మమగా ఏ
సనిోవేశ్ంలోనూ కించితూా జాల, ‗కరుణ‘ ఆల్ల ఎల్లంటి ఈద్దవగాలనూ వ్యచాా ప్రతిపాదించవ,
వ్యాఖ్యానించవ, ప్రదయశనకు తేవ. రండే రండు పాత్రల్నో, అ ఆదేరి ఒంటరి ప్రంచాలూ ఈండుండి
దగగయకొచిు ఘయషణ డి ఖంగుభని గుదుేకుని భళళ దూయంగా జరిగిపోవడానీో కథ పొడవనా
యాంత్రిక సవయం నిరేవదంగా, matter of factగా చిత్రిసుానాోది. ఆందుకు పూరిాగా భినోంగా కథ
పాఠాంలోని ప్రతి వ్యకాం, ప్రతి ్ర్ప, దృశ్ా శ్కలం ఄనీో మూకుభాడిగా ఒకటే లక్షయంగా
సూక్ష్మాతి సూక్షమమైనఴ, కథ ప్రతిపాదించ్చ ఴషాానని అయువ టుి వంటివీ ఄయిన వందల్లది
భావ గత్తలో ల్లఘవంగా ఒడిషపుచుుకుని కథ ఔద్దవగిక అవయణను చిత్రిసుానాోయి. కథ గంతూ
కనూో Show, but don‖t tell ఄని కూడఫల్చకుకనోటుి. ఄంచ్చతనే కథ పాఠాం ఎంత ఈద్దవగ
బరితమై ఈనాోదో, ఠంచ్చ సవయం ఄంత నిరిాాంగా ఈండి అ రండింటి భధానా ప్రసుుటభయేా
వాత్మాసం (Contrast) ఠనానుబవంలోని శోక యసానిో (Pathos) ఈదీేనం చ్చసుానాోది.
కథకుడి గంత్త సాధించుకునో సంమభనం, నిగ్రహం కథ యసవావసథకు ఄపురూమైన బగువను
ప్రసాదిసుానాోయి.
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ఆది కాక, ప్రతీ వ్యకా శ్కలం చ్చత్మ కథ ఔద్దవగిక వల్లపనిో నిరిాంచడం ్సం
చ్చయించుకునో చాకిర్గ, ఇ యస రిశ్రభ పునాదిగా కథ ఔద్దవగిక వావసథను బాగా దగగయగా ఄలాన
నగిష్ట ల్లగ నిరిాంచిన తీరు, ఄది వ్యకాం, ్ర్ప, దృశ్ా శ్కలం, మొతాం కథ ఆల్లగ ఄంచెలంచెల
సాథయిలోాన యస వావసథను నిరిాంచి పోశసుానో తీరూ అ దృశితో ఴశేాశంచి చూసేా ఄవగతమౌత్మయి.
ఈానహయణకు ఇ కథలోని 24 ్ర్పగ్రాఫుల్నో ఒకొకకకటిగా రికిసూా ప్రతి ఒకక ్ర్పలో
ప్రసుుటభయేా ప్రాననమైన ఈద్దవగానిో ఒకటి రండు మాటలలో labelల్లగ గురిాంచవచుును.
ఆల్లగ: (1) కష (2) ప్రతీకాయం (3) జిజాాస (4) చినోనాటి బేలతనం (5) రేడియో మీద అశ్,
బంగం (6) బమం (7) నియాక్షయం, ఄవమానం (8) ఴయకిా (9) ఒంటరితనం (10) ఄవమానం
(11) అశ్, బంగం (12) భ్రభ, బంగ (13) బరుకు, బకిా (14) ్ం, తయజని (15) ఴయకిా
(16) జీఴతేచు (17) బంగ (18) దైనాం, ద్దవషం (19) సంఘయషణ, తగువ (20) జుగుస,
దు:ఖం (21) జబుు (22) ఈక్రోషం, ్ం, ఈానస్వనత (23) క్రౌయాం, ఄసహాం (24) ఴయకిా,
నిరిాాత, శోకం.
ఆల్ల ్ర్పల సాథయిలోనే కాకుండా దిగువన ప్రతి ఒకక వ్యకా శ్కలం సైతం ప్రతేాకమైన యస
సూురిాని ఆసుానాోయి. ఈానహయణకు ఇ ్ర్ప:
‗అమని బాగు చ్చమడానికి ఒక ఏడాది పాటు ప్రతివ్యయం ప్రభుత్మవసుత్రికి తీసుకెళ్లసన
రిషథతి ఏయపడింది. అమ వీధిలో మౌనంగా నడిచ్చది. అసుత్రి వయకు ఄతనేమీ మాటాాడడు. కేనసరు
వ్యరుడలో అమను కూర్ుబటిి ఎఈరుగా ఈనో దిరిసన చెటుికేష చూసూా కూరుునేవ్యడు.‘
మొదటి వ్యకాం తంగభా నిసాాణను, లంగమూరిా తపనిసరి ఫరువనూ; రండవ వ్యకాం
వల్చవను మోసుానోటుి ఫత్తకునూ, జబుునూ మోసుానో తంగభా నిర్పశ్ను, నిరేవాననీో; మూడవ
వ్యకాం లంగమూరిా ఈడుకుమోతానానీో, నాల్చగో వ్యకాం ఄతని నిరేవాననీో చిత్రిసుానాోయి. ఆల్ల
కథలోని ప్రతి ఒకక వ్యకాం ఒక ప్రతేాకమైన యస సూురిాని సాధించుకుంటునాోయి. ఏ ఒకక
వ్యకామూ, సనిోవేశ్మూ కూడా ఆందుకు భినోమైన నిని - ఄంటే కేవలం యసహీనైన ఄలంకాయం,
వ్యాఖ్యానం, సంద్దశ్ం, ఈానతాత, వ్యగాడంఫయం, ఉహాడంఫయం, భావ్యడంఫయం, చిత్రాడంఫయం
వంటి distractionsను ఄనవసయంగా తలకెత్తాకొని బంగ డటం లేదు. ఄంటే కథను యస
బంగం చ్చసు్వటం లేదు. కడివడు పాలలోనూ ఒకక తోడు చుకాక డకుండా కాచుకుంటునాోది
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ఇ నిర్పాణ వ్యాహం. వ్యకాం, ్ర్పల సాథయికి ఎగువన - ఄంటే సనిోవేశ్ం, మొతాం కథ,
నవలలోని ఄానామం, మొతాం నవల ఆల్లంటి సాథయిలోాన పాఠకుడు దరిశంచ్చది, ఄనుబఴంచ్చదీ
ఇ దిగువ సాథయి నిర్పాణాల సార్పంశ్ం. ఆదంత్మ కథకుడు కావ్యలని యోచించుకుని చ్చసాాడని
కాదు. ఄతనికి వసుావతో, పాత్రల్చ, కథంశ్ం, కథ ఔద్దవగిక నేథాంతో ఈనో భగోత వలన ఄది
ఄప్రమతోంగా, సునాయాసంగా సంబఴసుాంది.
ఇ కథలోని భాష ఏ మాండల్నకమూ కాదు. ఄది ఆంానక ఄనుకునోది - ఄమానుషం,
యభ యాంత్రికమూ ఄయిన కయకు ర్పయి మంత్రపు రికాయడరు గంత్త, కెమర్ప చూపుకు ఒపిపన
మంత్ర భాష. ఇ కథంశ్ం లోని శోకానిో గురించి కాక ఆంకే కథంశాన్నోనా ఆల్లంటి గంత్తతో
చె్ా ఄది ఆంతగా యకిా కటిి ఈండేది కాదు. నిజానికి ఄల్లంటి యాంత్రిక భాష ఒక ఄవలక్షణం
ఄయేా ఄవకాశ్మే ఎకుకవ. ఈానహయణకు నామిని కథల్చ గాని, నలాపాల్చ నందుగాడి కథల్చ గాని
ఆల్లంటి గంత్తతో, ఇ చూపుతో చె్ా ససంచలేమ. ఄది ఎతిాచూడానికి ‗నందుగాడి యంగుల
కల‘ కథ మొదటి ్ర్పను ఇ గంత్తతో, ఇ చూపుతో చెపిప చూానేమ:—

నందూ యంగుల కళ్
శ్నివ్యయం ఈదయానేో సూకల గంట రండవసారి మ్రోగటం ఴనాోడు నందకుమార్. సందీ
ఒయవడి పుసాకం మేజా మీద ఄభరిు తన సాథనంలో వచిు కూరుునాోడతను. సందీ మాషిరు
ర్పవలషన సాథనంలో డ్రాయింగ్ మాషాిరొచ్చురు. పిలాలందరూ లేచి నిలఫడి గుడ్ మారిోంగ్ ఄని,
గుడ్ అపిరూోన్ ఄని, గుడీవనింగ్ ఄనీ ఎవరికి తోచినఴ వ్యళ్ళళ చెపిప కూరుునాోరు. డ్రాయింగ్
మాషాిరు షడౌన్ షడౌన్ ఄంటు చ్చతిలోని న్నటుస పుసాకం తెరిచి గంత్త సవరించుకునాోరు.
—ఆల్లంటి గంత్తను అ కథలో ఎంత మాత్రం ససంచలేమ. లంగమూర్గా తంగభాల
కథకు మాత్రం ఆల్లంటి ఏ తడీ, అర్రేరత్మ లేని రికాయడరు గంతే చాల ఒపిపంది. ఎందుకు?
ఎందుకంటే సవమంగా తను చె్ప గంత్తలో ఏ అర్రేరత్మ జాల్న లేకుండా నిమంత్రించుకొని,
పాఠ్యానిో మాత్రం మికికల శోక తాంగా నిరిాసూా వచిు, ఇ రండు ప్రతిపాదనల నడుమా
ఴశేషమైన వావధి ఄంటే emotional distanceను సాధించుకొని కథ ఔద్దవగిక సూురిాని
ఈదీేనం చ్చసుకుంటునాోడు కథకుడు. ఄతివేలమైన యసానిో - ఄంటే మికికల దుఃఖ భాజనమైనదీ,
లేదూ చాల హాసాస్ఫుయకమైనదీ ఏ ఴషయాన్నోనా చె్ప కథకుడి గంత్త తను సవమంగా అ
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ఈద్దవగపు ఛామలో సైతం ఎంత మాత్రం ప్రకటించకుండా నిగ్రసంచుకుని, nonchalant,
matter-of-fact గంత్తతో నియవససేా కథలోని యస సూురిా భయంత ప్రకావసుాంది. కడుపుఫు
నఴవంచ్చ ఴదూషకుల్చ సవమంగా నవవరు. ‗ఄచుుచిత్తా దిద్దేవ్యడి పెళ్ళం‘ కథను ర్పభకృషణన్, అ
వంటనే ఄద్ద ఒయవడిగా ఄఴనేని భాసకర్ ఆల్ల నియవససుానాోరు. ఆల్లంటి నియవహణకు మాండల్నకం
నపదు, వగటు కూడా ఄవత్తంది. రికాయడర్ మంత్రానికి ఫమటా, లోల్ల ఏ ఄనుబవమూ లేదు,
ాననికి ఏ మాండల్నకం ఈండే ఄవకాశ్మే లేదు. అ యాంత్రిక నిగ్రహమే ఇ కథ గంత్తలోని ఫలం.
మాండల్నకంలో చె్పవీ, బాల్లాశ్రయాలూ, అత్మాశ్రయాలూ ఄయిన కథల గంత్త ఆల్లంటి
గంత్తకు చాల భినోమైనఴ. వ్యటిలో కథకుడు సవమంగా ఒక పాత్ర, లేదు అత్మాశ్రమం కాకుంటే
ఄతను కనీసం ఒక సహృదమమ, మానవీమమైన సాహ. కథ ఔద్దవగిక గత్తలలో, అవయణంలో
ఄతనికి పాత్ర, భాగసావభామూ ఈనాోయి. నందుగాడి కథ గంత్త గురించి ఴడిగా ఆంకొక సారి.
ఄల్లగే యసం ఄంటే ఏమిటి, Emotion ఄంటే ఏమిటి, Emotional Distance ఄంటే ఏమిట్న
ఄనో సంగత్తల్చ తరువ్యయి భాగంలోన.
ఇ కథను తమిళ్ం నుండి తెల్చగులోకి ప్రతాక్షమైన ఄనువ్యదంగా కాకుండా ఄనుసృజనగా
నియవససేా ఄల్లంటి వల్లపనికి చాల భినోమైన భాష, దృశి, గంతూ ఄవసయం ఄవత్మయి. ాననిో
ఴశేషంగా చరిుంచడానికి ఄవకాశ్ం లేదు. సూథలంగా ఄనువ్యానని ఄనుసృజనకూ తేడా
ఏమిటంటే ఄనువ్యదం ప్రాననంగా మూలంలోని ప్రతి వ్యకాానీో మానతథంగా మూలభాష నుండి
వేరొక భాషలోనికి ఴధేమంగా ఄనువదిసుానాోది. మూలం ఫలమైన ఔద్దవగిక వలపమైతే, ాననిో
ఄనువ్యదకుడు

సందర్భచితమైన

మాటలతో,

మూలవ్యకాం

ఈద్దేవంచిన

యససూురిాని

చెడగటికుండా ఄనువదించగలగినటాయితే, మూలంలోని యకిాని, సౌందర్పానీో ఄనువ్యదం
ఄందిపుచుు్గల్చగుత్తనాోది. ఆది సాధించు్డానికి ఄనువ్యదకుడికి మూలం ప్రతిపాదిసుానో
సనిోవేశాల్చ, పాత్రల్చ, వ్యత్మవయణపు నేథాం, ఄనువ్యద సంసకృతిలోన ఄల్లంటిద్ద ఈద్దవగ
వావసథతో ఆది వయకు ఏ కొంతైనా రిచమం ఄవసయం ఄవత్మయి. ఄంటే ఈానహయణకు తెల్చగు
నుండి ఆంగిాష్లోకి ఄనువదించ్చ వ్యళ్ళకు అ సృజన తెల్చగు సంసకృతిలో ప్రతిపాదిసుానో
ఔద్దవగికానుబవం, భాష, గంత్త, దృకపథం వీటి త్మలూకు ఆంగిాష్ సామాాలతో రిచమం,
ఄనుబవం ఈండాల. ఄంటే - తెల్చగులోని మొగుడూ పెళ్ళల కొటాాటను నేను ఆంగిాష్లోనికి

ఄజాత (2)

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ఄనువదిసుానాోనను్ండి. ఄపుపడు నాకు తెల్చగు మొగుడూ పెళ్ళల ద్దఫుల్లటలే కాదు, ఆంగీాషు
మొగుడూ పెళ్ళల ద్దఫుల్లటలోాని ఔద్దవగిక వావసథతో రిచమం, కొంతైనా ఄనుబవమూ ఈండాల.
లేకుంటే ఄనువ్యదం రేడియో షలోన్ వ్యరి తెల్చగు ప్రసార్పల్లాగా నవవ తెపిపసుాంది. ఄనుసృజన
ఆంతకంటే కూడా జటిలమైనది. ఄది భాషాగతం కాక, పూరిాగా ఔద్దవగిక ప్రాననమైన ఫదిల్న.
సంగీత ఴానవంసులోాన బాగా ఄనుబవజుాల్చ మామూల్చగా ఴనడానికి ఎంతో యభాంగా
ఈనో పాటలోా సైతం సునిోతమైన సంగత్తలోాని పోకడల్నో, వంకల్నో గభనించి ఎతిా చూపిసాారు.
తపుపలని కాదు. సొఫగుల్చ ఄనేవ్యటి possibilitiesను గురించి సాధన ్సం. వ్యళ్ళళ పాట
నడుసుానోంతసేపూ పాట నాానవయణను తద్దకంగా అలకిసుానాోరు. నిసయగ సుందయమైన ఔద్దవగిక
సూురిాకి ఎకకడ ఏ పాటి తేడా వచిునా ఄది వ్యళ్ళకి తెల్చసుాంది. ‗ఄచుుచిత్తా దిద్దేవ్యడి పెళ్ళం‘
కథను ఆంకొనిో దృ్కణాల నుండి

ద్ద ద్ద

చకకరుా కొడుతూ ఴడిగా,

భరింత

రిశీలంచవచుును. ఆల్లంటి దృ్కణాల్చ ఒక మూడు మాత్రం ఆకకడ. ఒకటి - ఔద్దవగిక
గత్తలకు వావహాయంలో ఈనో ్రుా - ్ం, ద్దవషం, బమం, ఄసహాం ఆల్లగ కథలోన
ఄడుగడుగునా వ్యచాంగా ఎదురొసాాయి. పాతకాలపు యస షానాంతం ్ఖఖో లో ఆది ఒక దోషం.
వ్యళ్ళళ ఏభనాోయంటే వ్యచాంగా ఒక యసం ్రు పెటిి ర్పషనటాయితే అ యచనలోన అ యససూురిా
లేనటేి ఄని. ఄంటే ఆంగిాష్లో ఎవర్ ఒకామన ఄనాోడు వనుకటికి – ‗If they say it isn‖t
about money, it IS about money‘ ఄని, ఄల్లగ. వ్యచాంగా ప్రకటించ్చ ఈద్దవగానికి ఄది
సూచించ్చ ఔద్దవగికానుబవపు సందర్పభనీో, సూురిానీ దృశ్ామానం చెమాగలగిన శ్కిా లేదు.
వ్యచాంగా చెపకుండా ధవనించ్చసూా, వాంజనపూయవకంగా అ ఈద్దవగపు ఄనుబవ్యనిో అ
సనిోవేశ్పు సందర్పభనుసాయం సూచన చ్చమటం యససూురిాకి అవశ్ాకం ఄని అ ఉహ సార్పంశ్ం.
్ం, అశ్, ఆషిం, ద్దవషం ఆల్లంతిఴ కేవలం ఄమూయామైన (abstract) ానల్చ, బాగా
ఄరిగిపోయినవీని. కాని ఇ కథలో వ్యటిని ఴరిఴగా వ్యడుకొని కూడా పెదేగా ఆఫుంది లేకుండా
కథను నడుపుకునాోరు. ఆది ఎల్ల సాధాభయిాంది? దీనిో చరిుంచాలంటే మిగత్మ కథ ఄంతట్నో
భళ్ళళ చరిుంచాల. సూథలంగా ఏమౌత్తందంటే చాల శ్కిాభంతమైన లక్షణాల్చ ఫలంగా
ప్రసుుటమౌత్తండే వలపంలోన చినో చినో దోషాల్చ ఎవర్ వచిు ఎతిా చూపిసేా తప సుురించవ,
ఄయినా ఆఫుంది పెటివ. రండవది - కథ నిర్పాణంలోన, సనిోవేశాల చిత్రణ లోనా ఎంత భటుికిక
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ఴవయం (Level of Detail) ఄవసయం ఄవత్తంది, ఏ హదుేల్చ ానటితే ఴర్గతం (too much)
ఄవత్తంది? ఇ కథ ఇ ఴషమంలో చకకని సభత్తలాతను సునాయాసంగా సాధించుకుంది.
Broad brush strokes ఄనేల్లంటి కుాామైన గీతల్చ యంగులతో తను ఈద్దేవంచిన యస వల్లపనిో
నిరిాంచి, ప్రాణ ప్రతిషి చెమాగల్చగుత్తనాోది. ఆది ఎల్ల సాధాభయిాంది? మూడవది - ఆంానక
పాటను గురించి ఄది ఒక బగువైన సునాద వలపభని చెపిపన సి ఆల్లంటి కథ ఒక బగువైన ఈద్దవగ
వలపం; సనోని ఄసవర్పలో ొపపిపంచి పాట నాద వావసథను ఴకృతం చ్చషనటేి, కొనిో వందల
యకాల్చగా ఇ కథను ఄవకయం చెమావచుును. ఇ వంకలనిోంటినీ ఒకొకకకట్న ఈదహరిసూా దీనిో
సృజనశీల కాని మేానఴ, లౌకుాడూ ఎల్ల సాాన స్వాన (Mediocre) కథగా దిగజారుసాార్
చెపుప్వచుును. ఄది చాల సహామకయమైన ఄభాాసం ఄవత్తంది. ఒక రండు, కుాామైన
ఈానహయణల్చ:
ఎనిమిదవ ్ర్ప ‗తన ఒంటిపైన ఄతని వేళ్ళళ పాకేపుడు ఎందు్...‘ ఄని మొదలవత్తంది
కాన. అ ్ర్పలో ఎకకడో ఒక చోట ఇ క్రంది వ్యకాాల్చ కల్చపు్వ్యల: ‗తన శ్ర్గయం మీద ఇ
అధిత్మానిో ఄసల్చ ఄతనికెవరిచాురు? ఛ!!‘ ఇ పాటి ఈానతాతను ొపపిపసేా చాల్చ. ఆల్లంటి
అలోచనల్చ, ఈవ్యచల్చ సాసతీ సమాజంలోన మానవత్మ దృకపథంతో, భంచితనంతో భసల్చకొనే
పాఠకులో చాల ఄలరిసాాయి. కాని సృజన ఔద్దవగికావయణను కడివడు పాలలో ఒకక తోడు
చుకకల్లగ చావ ద్దఫు తీసాాయి. ఄభాాసం ్సం కథ ఆతివృతాం, పాత్ర చిత్రణ, భాష, గంత్త,
కథకుని దృశి, సనిోవేశాల్చ, నిర్పాణంలోని detail వంటి లక్షణాల్చ ఒకొకకకానంట్లానూ ఆల్లంటి
సొటిలో, అడంఫర్పల్నో ఄనేకం నిగటుికొని ొపపిపసూా, ఄందువలన కథ ఄందం ఏ మేయకు
చెడుత్తందో గభనించవచుును. కాలపనిక సృజనను బోధించ్చ కళ్శాలలోాన ఆల్లంటి ఄభాాసం
ఈంటుంది.

3
‗An intellectual is someone who says a simple thing in a difficult
way; an artist is someone who says a difficult thing in a simple way.‘Charles Bukowski
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కటంలేని కాలపనిక ానయ ఄని ఄం సవసుానో సృజన దృశాాభాసను నిపుణులైన కథకుల్చ ఎకకడా
గత్తకుల్చ ర్పకుండా, ఄడుా తగలకుండా నియవసంచ గల కాయణం ఏమిటంటే వ్యళ్ళ దృశి
సహజంగా, ఄప్రమతోంగా, తపనిసరిగానూ జీఴత్మనుబవపు ఔద్దవగిక వావసథ మీద భగోమై
ఈంట్లంది. దీనిని యస భగోత ఄని ఄయథం చ్చసు్వచుును. కావ్యాతాకమైన ఈద్దవగానిో గురించి,
ఆదివయకటిది యస షానాంత్మనిో, ఆపటిది Aesthetice Emotionను గురించి ఴవేచన దీనిో
గురిాంచడాని, ఄయథం చ్చసు్డాని నికొసాాయి. యంగులోా ఎన్నో వందల ఛామల్చనోటుి,
నాాననుబవంలో

ఄనేకమైన

సవయచాామల్చనోటేి

జీఴతపు

ఔద్దవగిక

వావసథకు

వేనవేల

పార్పశాల్చనాోయి. ఄనూచానంగా నవయసాల్చ ఄని చెపుపకొనే యస షానాంతం నుండి Writers‖
Talkకు ఈయోగడే ఄంశాల్చ ఎన్నో ఈనాోయి కాని కొనిో ఆఫుందులూ ఈనాోయి.
ఒకటేమిటంటే ఈానతామైనఴ, ఄనుబవపూయవకమైనవీ భావనల్చ ఎన్నో లౌకుాల్చ, ఄనుబవహీనుల
న్నళ్ళలో డి డికటుి మాటల్చగా తనమైనటేి ఇ నవయసాల్చ ఄనో భావన కూడా శుషక
వచనంగా తనభయిాంది; వ్యడు్టానికి భనసకరించదు. నవయస బరితం ఄనీ, యసాతాకం
ఄనీ, యస పాాఴతభనీ - ఆల్లంటి మాటల్చ పొగడాల ్సం ఴచులఴడిగా వ్యడగా వ్యడగా
ఄరిగిపోయునాోయి.
రండవది - నవ యసాల ఄవధి (Range) రిమితమైనది. ఄటు జీఴత్మనుబవ్యనీో, ఆటు
సృజనానుబవ్యనీో రిపూయణంగా దరిశంచడాని, ఄయథం చ్చసు్డాని ఇ నవ యసాల్చ, వ్యటికి
ఄనుఫంధమైన

సాథయీ

భావ్యలూ

కొంతవయకే

నికొసాాయి.

ఇ

తొమిాది

యకాల

ఔద్దవగికానుబవ్యలకూ ఎడంగా కొనిో వేల భావ గత్తల ఛామలను సూచించ్చ ానలతో ఏకంగా
ఒక ఔద్దవగిక నిఘంటువనే నిరిాంచ్చ ఄవకాశ్ం ఈంది. ఆంగిాష్లోన Dictionary of Emotion
్రిట ఆల్లంటి ప్రమత్మోల్చ జరిగేయి కూడాను. ఈానహయణకు కినుక, యవవ, యచు, అయడి, ఄచట
మచుట, భనేద, కుశాల, ర్కు, ర్పయిడి, లఫలఫ, ఄచిుక బుచిుక, ఄగగగగ, ట్లకర్ప, బురిడీ,
బళ్బళ్ళ, ఝం ఝం, హోషు, హొమాంకు, ఎత్మాయిసు, ఓఘాయితాం, కుల్చకు, తీట, తిమరు...
ఆల్ల ర్పసూా పోతే కొనిో వేల ానలైనా ఈంటాయి. వీటిలో ప్రతి దమూ ఒకొకకక ప్రతేాకమైన
ఔద్దవగికానుబవ్యనికి సూచిక. ఄంచ్చత యసాల్చ నవ యసాల్చ కాదు, ఄఴ వేనవేల్చ. సాంసకృతిక
యంయగా న్నటి మాటలోా, ప్రవయానలోను నుడికార్పల్చగా, జాతీయాల్చగా ఒక తయం నుండి
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ఆంకొక తర్పనికి ఄందివసుానో ఔద్దవగికానుబవమే ఇ యస నిఘంటువకు ప్రాతిదిక. భనుషుల్చ
శాఖోశాఖల్చగా, యక యకాల వృత్తాల్చ, కుల్లల్చ, ప్రాంత్మల సంసకృత్తల నిర్పాతల్చగా వేల
ఏళ్ళళగా ఴడిపోయి ఈనాోరు. ప్రంచంలోని ప్రతి ప్రాంతం, జాతి, వృత్తాల తభవే ప్రతేాకమైన
ఔద్దవగిక నిఘంటువల్చ ఈనాోయి. ఆఴ భాషా ండిత్తడు, వైయాకయణీ వషి వావహాయం ్సం
నిరిాంచి, నియవసంచ్చ నిఘంటువలోా కాక, నానా భండల్లలోాను ఫత్తకుత్తనో భనుషుల నాల్చకల
మీద యంయగా ఄందివసుానాోయి; పోయినఴ పోత్తనాోయి. సృజనశీల భాష ఇ భాష; ఔద్దవగిక
ప్రాననమైన భాష.
ఇ యస నిఘంటువ ప్రతీ ప్రాంత్మని, భండల్లని, ఄందునా భళ్ళళ ప్రతి జాతి, కులం,
వృత్తాలవ్యళ్ా ప్రతేాకమై ఈనాోది. ఆద్ద మాండల్నకానికి ప్రాతిదిక. కాలపనిక సృజన ఔద్దవగిక
ప్రాననమైన భన్నదృశ్ా వలపం కాఫటిి ానని భాషకు - యస భాషకు ఒపిపన ఄభివాకిా
మాండల్నకంలోనే దొరికేది. నిపుణుడైన సృజనకారుడు కథ ఔద్దవగిక వావసథను నియవసంచు్డం
్సం కథ చిత్రణ, సంభాషణల ఎల్లంటి భాషా, గంతూ నైసరిగకంగా, నిషకలాషంగా
ఒపుపత్మయో ఴవేచించుకొని నియణయించుకుంటునాోడు. కాఫటిి సృజన ఔద్దవగిక వావసథ యకిా
కటిడానికి మాండల్నకం ానని నిర్పాణానికి తపనిసరి ఄవత్తనాోది. ఄల్లగ కాకుండా ఆంకెల్లంటి
భాషనూ స్వవకరించడానికి అమనకు భనసకరించదు, ఆఫుంది వసుాంది, ―గుదుేకునోటుి‖
ఈంటుంది. ఆల్లగ సృజన ప్రవ్యహానికి, కాలపనిక ానయకు కలగే ఆఫుందిని పాతకాలం వ్యళ్ళళ యస
బంగభని ఄనాోరు. సృజన మౌలకమైన సవభావంగా ఈనోవ్యళ్ళళ ఇ యసానుబవ్యనిో అర్పధిసాారు,
దీని్సం వత్తకుకంటారు, భంకు టుి డత్మరు. చరిత్రలోనుండి ఆపటివయకూ ఄలరించ్చ
సృజనల్చ ఄందిసూావచిున ప్రతి ఒకక సృజనకారుడూ ఇ ఄంశానిో సునాయాసంగానే
గ్రసంచుకొని, నొకిక చెపూానే వసుానాోరు. ఈానహయణకు ‗బాస కత ఫకకవవకు తెల్చసు‘ ఄనో
కథలోన నామిని దీనిో ఈదహరించి, ఴవరిసుానాోరు. చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రి గారు ఄంటునాోరు:
‗ఄపకఴ ―నిల్చకడ వలయు‖ ఄనాోడు కనక కఴత్మవనికి దీర్పాలోచన ఄవసయభని
కొందయంటారు. కొందఱి ఄనుభూతి ఄటిిద్ద కావచుును గాని నా ఄనుభూతి ఄటిిది కాదు. ఄసల్చ
వయణయం భనసుసకు వచిుందయితే అశువలో యచించినా బాగానే వంటుందనినీో, నచునిదైతే యంత
వావధి పుచుుకునాో యసవతాయంగా వండదనినీో నేననుకుంటాను.‘
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ఆకకడ వయణయం కఴ దరిశసుానో జీఴతం, కలపనలో అమన పునరిోరిాసుానో జీఴతమూ. అ
ఄనుబవంలో కఴ భగుోడై ఈంటే, అ వయణయం అమనకు ‗భనసుకు వచిు‘, కాలపనిక ానయ
అశువలోనైనా సరే సునాయాసంగా, యసవతాయంగా కూడా అఴషకృతమౌత్తనాోది. సంగీతం,
చిత్రలేఖనం నుండీ కూడా దీనికి సమీమైన ఈానహయణల్చనాోయి. సంగీతం ప్రాధమిక పాఠ్యలోాన
సా సవర్పల్చ ఄని మొతాం ప్రంచపు నాద సంచయానిో ఏడు సవర్పలతొనే నిరిాంచినటుా సయళ్ం
చ్చష చెపాారు. కొంత సాధన గడిచ్చక సవర్పల్చ ఏడు కాదు న్ోండూ ఄంటారు. కాని ఄల్ల పోగా
పోగా సంగీత కళ్ను రిపూయణంగా సాధించుకునోవ్యళ్ళని గురించి వ్యళ్ళ ఒళ్ళల్లా నాదభమం
ఄయి ఈంటుంది ఄని మిగత్మ శాస్త్రజుాల్చ ఎతిా చూపిసాారు. ఄంటే ప్రంచపు నాాననుబవంలోన
వేల్లదిగా ఄలర్పరుత్తనో నాదఛాామలో అలకించడంలో నిభగోభయిా ఈనాోరు కాఫటిి వ్యటిని
సందర్భచితంగా తభ సవయంలో, వ్యయిదాంలో సునాయాసంగా లకించగల్చగుత్తనాోరు. అ
దృశాాభాస శ్రోతలను యంజించ్చసుానాోది. చిత్రలేఖనం, ఫొట్లగ్రఫీ వంటి దృశ్ా ప్రాననమైన
కళ్లోాన యంగుల చామల్చ సా వర్పణలకు రిమితం కావని, కనీసం కొనిో వందల వయణఛాామలో
పోల్చుకుని, భళళ నిరిాంచడం మరుగైన చిత్రాలకు ప్రాధమికమైన ఄవసయభనీ చిత్రకారుల్చ
క్రభంగా గ్రసంచుకుంటారు. వ్యళ్ళ ానాస యంగుల మీద, రేఖల మీద, వ్యటిని ఏరితెచుుకొని కటేి
చిత్రాల నిర్పాణ వ్యాహం మీదనే లగోం కాఫటిి బొభాల్చ వ్యళ్ళకి ‗భనసుకు వచిు‘ ఈంటాయి.
యస భగోతను గురించి ఆంకా ఴవరించ్చ మందు మాండల్నకం గురించి ఆంకొనిో సంగత్తల్చ.
సృజన ఔద్దవగిక వావసథకు మాండల్నకం ఄంత తపనిసరి ఄయితే భరి మాండల్నకం ఄని
ఎవరూ వావహరించని భాషలో ఎన్నో సృజనల్చనాోయే. ఄఴ కూడా ఴశేషంగా ఄలరించ్చవని
ఄనేకభంది పాఠకుల్చ నొకిక చెపాారు. అ కథల ‗మాండల్నకం‘ ఏమిటి? ఈానహయణకు త్రిపుయ
కథల మాండల్నకం ఏమిటి? చినోమసూరి ంచతంత్రం, జమద్దవని గీత గోఴందం వంటిఴ వ్యటి
యస వావసథను ఏ మాండల్నకం పునాదుల మీద నిరిాంచుకుంటునాోయి? Beckett మాండల్నకం
ఏమిటి? దీనికి జవ్యబు కావ్యలంటే భండలం ఄంటే ఏమిట్ల రికించి చూడాల. భండలం ఄంటే
కేవలం ఒక ద్దశ్మూ, ప్రాంతమే కాదు - ఄంటే భౌగోళక భండలం ఒకకటే భండలం కాదు.
ప్రకృతి, ప్రవయాన, ఄంతయంగం - ఇ మూడూ జీఴత్మనుబవపు మూడు పార్పశాల్చ. వీటికి
ఄతీతంగా ఏ జీఴత్మనుబవమూ లేదు. వీటిలోన ప్రకృతిని గురించిన వయణనను, చిత్రణను మాత్రమే
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భౌగోళకమ, ప్రాంతీమమైన మాండల్నకం పూరిాగా ఄందిపుచుుకుంటునాోది. ప్రవయానను గురించిన
చిత్రణను, కలపనను నిరిాంచ్చ మాండల్నకం కొంత ఫసయంగ భండల్లనిో - ఄంటే ప్రకృతినీ,
ఆంకెంతో ఄంతయంగ భండల్లనీో అలంఫనగా చ్చసుకొని ఈండేది. ఄంతయంగ భండలపు
ఔద్దవగికానుబవ్యనిో వాకాం చెమాడానికి నిఘంటు భాష సరిపోదు, ప్రాంతీమ మాండలకాలూ
చాలవ. భన్న భండలం ప్రతి ఒకకరి చాల ప్రతేాకమ, వాకిాగతమైనది గాను ఈంటుంది. త్రిపుయ,
బకెట్ సృజనలోాని ‗మాండల్నకం‘ తభవే ప్రతేాకమైన ఄంతయంగ భండల్లనికే ప్రతేాకమైన
ఄభివాకిా. చదివేవ్యడికి ఇ మాండల్నకం ఄదివయకే రిచితం, ఆషిం ఄయితేనే సృజన ఄనుబవం
లోకి వచ్చుది. ఆల్లంటిది, అంతయంగికమైన మాండల్నకం ఄనుబవ ప్రాననమైనది. దీని నిఘంటువ
పాఠకుడు తన ఄనుబవ సంచమంలోన నిరిాంచుకునోది; పుసాకాల షాపులోా దొరికేది కాదు.
ఇ సూత్రం అానయంగా మాండల్నకం మీద ఈండే ఆషాినిషాిలో కూడా ఄయథం
చ్చసు్వచుును. చితూారు నుండో, నలొగండ నుండో వచిున కథలోాని మాండల్నకంతో రిచమం
లేనివ్యళ్ళలో సైతం కొందరికే మాండల్నకంలో వచిున కథలతో ఆఫుందిగా ఈంటుంది. ఫహుశా
వ్యళ్ళళ భాష వంట, వ్యకాాల్చ ఴశ్దం చ్చసే అలోచన వంటనూ, ఆతివృతాం సంద్దశాల మీద
అ్క్షతోనూ సృజనలోనికి ప్రవేవసుానాోరు. కాని ఆంకొందరికి వ్యళ్ళ ప్రాంతం ఏది కానివవండి, వేరే
ప్రాంత్మల మాండల్నకంతో - ఄది ఄరిచితమే ఄయినాను - ఆఫుంది ఈండదు. మఖాంగా సాటి
సృజనకారులకు ఆల్లంటి వసుల్చబాటు ఈంటుంది. ఎంచ్చతంటే వ్యళ్ళళ పైపై ఄలంకాయమైన
వ్యకాాల్చ, వయణనల వనుక ఔద్దవగిక వావసథను, ానని ఄంతయగత నిర్పాణానీో, సౌందర్పానీ
ఄప్రమతోంగా, ఆది వయకు చెపిపన షావకారు గారు చూసుానటుి చూడగల్చగుత్తనాోరు. కథకుడు
తనది, తన భండల్లనిది, తన ‗భనసుకు వచిునది‘ ఄయిన ఔద్దవగిక అవయణంతో తద్దకమై ఈంటే
అమన సృజన తన మాండల్నకానిో తనే సవతశాులతంగా కనుకొని, షథయరుచుకుంటునాోది. ఇ
సనథర్పానిో ఴవేకవంత్తడైన పాఠకుడు పోల్చు్గల్చగుత్తనాోడు; ఎన్నో మాటల్చ ఄయథం కాకపోయినా
సరే సృజన ప్రతిపాదిసుానో ఔద్దవగిక అవయణలో తనూ భగోం కాగల్చగుత్తనాోడు.
ప్రవ్యస

జీఴతపు

ఄనుబవ్యనిో,

ప్రవ్యసం

వళళపోయినవ్యళ్ళ

సృజననూ

ఄయథం

చ్చసు్వడానికి కూడా మాండల్నకం గురించి, ఔద్దవగికానుబవ్యనిో గురించిన ఴవేచన నికొసుాంది.
ఆపటి ప్రంచ రిషథత్తలోాన తభ ఈనో ఉరు - ఄంటే ‗న్గిటివ్ ్ాస్‘ నుండి ఆం్ ప్రాంత్మనికి
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వలసపోవటం ానానపు ప్రతి ఒకకరి తపనిసరి ఄయిాంది. ప్రవ్యస జీఴతం ఄంటే ఴద్దశాలకు
వళళపోవటభనే ఄను్నకో రేాదు. ప్రవ్యసులంటే కేవలం ద్దశాల్చ టిి పోయినవ్యళ్ళళ కాదు. సృజనకు
సంఫంధించినంత వయకు ప్రవ్యసం ఄంటే ‗భండలం‘ ఫదిల్న కావటం. ఒకే జిల్లాలోనే ఄలభండ
నుండి పూసపాటిరేగకి ఫదిల్న ఄయినా, ఒకే ఉళ్ళళనే బొగుగల్నధి నుండి కభారి వీధిలోకి మారినా,
పెళ్ళయి ఆల్చా మారినా, వృతీా ఈదోాగం మారినా ఆల్లంటి మారుపలనిోంటి భనిశ
ఔద్దవగికానుబవ్యనిో ఄతల్లకుతలం చెమాగలగిన శ్కిా ఈనాోది. భౌగోళక ప్రాంతమే ఄయినా,
ఄంతయంగ ఄనుబవమే ఄయినా ఄతని భండలం మాయడం మొదలూ మాండల్నకమూ
ఄనివ్యయాంగా మారుత్తనాోది. ఆల్లంటి ప్రవ్యసానుబవం వలన వ్యడుక భాషగా చినోపుపడు
సంక్రమించిన మాండల్నకం క్రమేపీ వ్యడుక లేక భరుగున డిపోయి, ానని సాథనంలోన నానా
భాషలూ, ద్దశాల ఄనుబవ్యలోా నుండి భనిశ జీఴత్మనుబవం ఄంతటికి సామానాంగా
(common) ఈండే ఔద్దవగికానుబవమే చైతనాం లోను, వావహాయం లోనూ ప్రఫలమై
మిగుల్చత్తనాోది. ఆవ్యళ్ గోాఫల ఴలేజ్, గోాఫల కమూానిట్న ఄని వావహరించ్చ సమాజం Smilie,
LoL, WoW, Cute, Kool వంటి ప్రత్మామాోమ నిర్పాణాలతో ఎంతో సుసంనోమైన తభ
చినోనాటి ఔద్దవగిక ఄనుబవ్యలకు ్లవమైన ప్రత్మామాోయాలో తపనిసరై నిరిాంచుకుంటునాోయి.
ఆది ఄధికాయంలో ఈనో సంసకృతి కాఫటిి దీని భాషే ఆవ్యళ్ చెల్లభణీలో ఈనాోది. ఇ ప్రక్రమలోని
నషాినిో, ఴషాాననీో Carl Jung వంటి భనసాతవవేతాల్చ తీవ్రమైన వైకలాం (Mutilation)గా
ఄయథం చ్చసుకునాోరు. భాషను గురించి ప్రచాయం, భాషా పాండితామూ ఇ నషాినిో పూరించలేవ.
సృజన ఔద్దవగిక వావసథ మీద ప్రవ్యస జీఴతపు ప్రభావ్యనీో, ప్రవ్యసుల మానషక ఄవసర్పలని
తీయుటంలో సృజనకు ఈనో లకమైన పాత్రను, ఈద్దవగం ప్రాతిదికగా రికించి చూడవచుును.
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