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‚ఉప్పీ నిసాాయమైతే అది దేనివలన సాయమును పందును? అది ఫమట పాయవేమఫడి భనుష్యల
చేత త్రొఔకఫడుటకే గాని భరి దేనికిని నికిరాదు.‛ భతతయి 5: 11-15
మూయతమైన వస్తతవులి రిశీలంచటం క్టసం వాటిని అంచెలంచెల సాాయిల్లోన, యఔ యకాల
క్టణాల్ిండీ క్టసి చూసాతరు; దీని రిఛ్ఛేదభని (Dissection), విశ్లోషణ (Analysis) అనీ
అన్నిరు. క్టక క్టణంల్లంచి చూసి తెల్స్తకునిదీ క్కకఔక పారావానిి విశ్దం చేస్తత, ఆ వస్తతవు
తత్వవనిి అ

చేస్తక్టడానికి క్కంతవయకు ఉయోఖడుతంది. ముఔకలనిింటినీ అతికించి

వస్తతవును నిరిౄంచడానిి సంశ్లోషణ (Synthesis) అన్నిరు. ఛ్ఛదించి చూసిన ముఔకలనిింటినీ
ఎంత జాఖయతగా అతికించిన్న గాోస్త, కుర్చీ వంటి నిర్చీవమైన వస్తతవుల్ సైతం భళ్ళీ తభ మునుటి
రూపానిి పందలేవు. జంతవుల్, ళ్ళీ, ప్పవువల్ోంటి సజీవమైన వస్తతవులైతే అనిి ముఔకల్ని
అతికించిన్న వాటి జీవానిి, మునుటి రూపానిి అందిప్పచుీక్టలేవు. సృష్టోల్ల చినిి ప్పవువ, ప్పరుగు,
ఖడిిపోచ, రాయి వంటివి సైతం నిజానికి యభ అదుృతమైన నిరాౄణాల్. మేలైన ఔథల్, ఔవితలూ
కూడా అంతే. వాటిని ఎనిి యకాల్గా రికించి చూసిన్న అంతిభంగా వాటి నిజతతవం ఔ
అదుృతం – అంటే Enigma, Mystery. అంచేత ‘అచుీ చిత దిదేేవాడి పెళ్ీం‘, ‘నందుగాడి
యంగుల ఔళ‘ వంటి ఔథను, లేదు అలరించే ఔ న్నల్గు పాదాల ఔవితను సైతం యఔ యకాల్గా,
వేర్వవరు దృక్టకణాలనుండీ రిశీలననైతే చెమఖలం గాని, వాటి విల్వని గురించి, అంతిభమైన
అనుబవానిి గురించీ తందయ డి ఏ నిరాాయణకూ, సిఫాయస్తలకూ రాలేము.
ఉప్పీ నిసాాయమైతే పారెమవలసిందే. ఉప్పీ వంటి వస్తతవుల్లోని ‘సాయం’ ఏమిటి; ఉప్పీ
‘ఉీగా’ ఎందుకుంటంది? ప్రాణుల్లోని జీవం (Life) ఏమిటి? సృజనల్లని Essential
Mystique ఏమిటి? ఈ ప్రశ్ిల్లో ఏ ఔకదానికీ విజాాన శాసాాల్లోన ఏ ఔకటీ ఈన్నటికీ
సంతృప్తతఔయంగా సమాధానం చెీలేదు. భౌతిఔమైన వస్తతవుల్, ప్రాణులి గురించిన అవగాహనే
ఇంత వెలతిగా ఉంది ఔదా. భరి సృజన, అనుబవం, అంతయంఖం, వైకరి – ఇల్ంటివి
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అమూయతమైన (Abstract) వస్తతవుల్, క్టసి చూదాేభంటే చేతికి అందవు. మానవీమ శాసాాల్
ఇల్ంటి అశ్ర్చయమైన వస్తతవులి రిశీలంచాల, విశ్లోష్టంచాల, ఆ అవగాహన ప్రాతిదిఔగా
సిదాాంతం చెయ్యల. అనుబవం, అంతయంఖం, అభిప్రామం, వైకరి వంటి వాటికి శ్ర్చయం లేదు,
సాయం – అంటే Essential Mystique ఔకటే ఉంది. సృజన ఇల్కాకదు. దానికి శ్ర్చయమైతే
ఉంది; సృజన శ్ర్చయం మాటలూ వాకాల్గా కాయితం మీద ఔనిప్తంచే పాఠ్ం. దీనిి కావ
శ్ర్చయభని అన్నిరు. సృజనకు సాయం ఉంది – దీనిి కావాతౄ అని అన్నిరు. కావ శ్ర్చరానిి,
కావాతౄను గురించి, వాటికి ప్పీ లక్షణాలి గురించీ, ీని దోషాలి గురించీ చయీ భన
దేశ్ంల్లనూ, మిఖ

సంసకృతల్లోనూ వేల ఏళ్ళీగా నడుస్తతన్నిది. భాయతీమ ల్క్షణికుల్ క్రీస్తత

పూయవం నుండీ ఇల్ంటి అంశాలి రిశోధిస్తతనే వస్తతన్నిరు. బయతముని ఆదునిగా
ప్రాయంబమైయిందని చెప్పీ ఈ వివేచనను అలంకాయ శాస్త్రభని, లక్షణ శాస్త్రభనీ, ఇంకా భాయతీమ
సందయ శాస్త్రభనీ (Indian Theories of Beauty) వవహరిసాతరు. వీటికి సమాంతయంగా
అనేఔ పాశాీత దేశాల్లోన్న ఇల్ంటి వివేచన, చరాీ ఉన్నియి. వీటిని రిశీలంచి, స్వవమమైన
అనుబవంతో తయచి చూస్తక్టవడం Writers’ Talkకు ఉయోఖడుతంది.
సృజన వంటి అమూయతమైన నిరాౄణాలని కూడా ఔవేళ విరిగిపోతే, అవఔయం అయితే భరి
అతఔలేము. వాటిని నిరిౄంచటం ఔషోం, చెడగొటోడం చాల తేలఔ. “భనస్త విరిగెనేని భరి అతఔ
లేమురా!” అనిటో. ఉదాహయణకు నందుగాడి ఔథల్లో ఏ ఔకదానియిన్న ఇదివయకు
ఉదహరించినటో గొంత, ఇతివృతతం, భాష, ఆవయణ, దృష్టో ఇల్ ఏ ఔక లక్షణాన్నిన్న కావాలని
నిఖటోక్కని బంఖం చేసి పెడితే, భనల్ల ఏ ఔకయమో కాదు సరి ఔదా సవమంగా గుర్రం ఆనందు
సైతం భళ్ళీ వెళ్ళీ ఆ ముఔకలి అతఔడం చాల ఔషోతయమౌతంది. అల్గే, విశ్లోషణల్ల ఖభనించిన
భంచి శ్రేషోమైన దినుస్తలనీి తెచిీ ఔలబోసి ఔ మేలైన ఔథనో, ఔవితనో ప్రమతిపూయవఔంగా
నిరిౄంచనూ లేము. ఔథకుల్, ఔవులకు ప్రమతిపూయవఔమైన అభాసం అయితే సహామం
అవుతంది కాని, ప్రమతిపూయవఔమైన నిరాౄణం విపలమే అవుతంది. ప్రమతి పూయవఔమైన
నిరాౄణం అందమైన అలంఔయణను మాత్రమే సాధించుక్టఖలదు. ఇందుకు ఎడంగా కావాతౄ –
అంటే సృజన Essential Mystique అప్రమతింగా, సవ శాీలతంగా అందివచేీది. అది
అలంఔరించాలని ప్రమతిం నుండి కాఔ, యసభఖిత నుండి మాత్రం అప్రమతింగా
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ఉదయించేది. అంచేత, కేవలం క్కతతవైన ఊహల్, శ్రేమసకయమైన భావనల్, శ్ఫే చభతకృతి,
ఛందస్తా, ప్పవువల్ భబ్బూల్ నది వెన్ిల భంచు – ఇల్ంటి అందమైన ద చిత్ర సాభగ్రి వంటి
అలంకారాలి మాత్రం ప్రయోగించి యకిత ఔటేోల్ఖ ఔథల్ని, ఔవితల్ని నిరిౄంచలేము; వాటినే ఎతిత
చూప్తంచి ‘ఇవనీి ఉన్నియి ఔదా? ఇంకా ఏం కావాల్న?!’ అని సభరిాంచనూ లేము. ఇది
విశ్లోషణకుని రిమితి.
భాయతీమ ల్క్షణికుల్ బయతడి నుండి వరుసగా అనేకుల్ ఈ ఇఫూందిని గురితంచడం
వలోనే యస సిదాాంత్వనిి సభరిాంచి విసతరిస్తతనో, లేదు కండించి క్కతతగా ప్రతిపాదిస్తతనో తభ
దయవన్ననిి ప్రఔటించుకున్నిరు. వీళీ యంయ (అనుక్రభంల్ల కాదు) బయతడు, వాభనుడు,
దండి, బటోతౌతడు, ల్లలోటడు, కుంతకుడు, అభినవగుప్పతడు, ఆనంద వయానుడు, క్షేమేంద్రుడు,
రాజశ్లకరుడు, జఖన్నిథ ండితరామల్, ఉదృటడు, రుద్రటడు, భాభహుడు, శ్రీశ్ంకుడు,
బటోన్నమకుడు,

భహిభబటో,

భోజదేవుడు,

భభౄటడు,

రుమంకుడు,

విశ్వన్నధుడు,

విదాధరుడు, హేభచంద్రుడు ఇల్ఖ. యసానుబవం అనేది అలౌకిఔభనీ, అనుబవైఔవేదభనీ
వాళ్ళీ ప్పీకుని, వివరిస్తత వచేీరు. అలౌకిఔభంటే పాయలౌకిఔభని కాదు. లౌఔం అనే
సాధాయణమైన అనుబవం ఔంటె ఉనితమైనది అని. యసానుబవం వంటివి నియవచించడానికి
ఔషోమైనవీ, అనుబవైఔవేదమైనవీ, ఇదివయకు అమూయతభని చెప్తీన విషయ్యల టో అవగాహన
సహజంగానే అనేఔ విధాల్గా ఉంటంది. అందుకే ఈ ండితల్, ఔవుల నడుభ వాద
ప్రతివాదాల్ చాల్నే నడిచేయి. వీళీల్లన చాల్ భంది కాశీౄయదేశానికి చెందిన త్వతివకుల్,
ండితల్, క్కందరు సవమంగా ఔవుల్. వీళీంత్వ ఔలసి చేసిన ని, చయీ, వివేచన్న భాయతీమ
సందయ శాసాానికి ప్పన్నదుల్. భనం భాయతీయులం కాఫటిో, భన ప్రమేమం లేకుండానే ఈ
సాంసకృతిఔ క్షేత్రం ల్లనికి శిశువుల్గా వచిీ డాిము కాఫటీో ఈ వాయసత్వవనిి దుే అనుకున్ని
అంత స్తలబంగా పూరితగా దిలంచుక్టలేము.
ఇప్పీడు ఔథల్ రాస్తక్కంటనివాళీకి, ఔవులకీ ఈ పాత కాలప్ప సిదాాంత్వల్, అవగాహన్న
ఏం నిక్కసాతయి? అవనీి బూజుటిోన పాత ఛందస భావాల్ అని వాటిని అసలే
టిోంచుక్టకుండా విడిచిపెటోడమే సభంజసభని మా చినిీటినుండీ బాగా ప్రచాయంల్ల ఉని
దృష్టో. యసం అంటే హొటల్లో అనిం, సాంబారుతో పాట ఇచేీ చారు అని మాత్రం మాకు తెలసేది.
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సయస్తడు, యసికుడు వంటి మాటలకి వభిచారి అని ఔక అ మే వాడుఔల్ల ఉండేది. ఔవేళ
ఎవరైన్న బాగా పెదేవాళ్ళీ తెల్గు, సంసకృతం మేషాోరుో యసం, ధవని, ర్చతి, వక్రోకిత అని మాట్లోడిన్న
ఖతించిపోయిన చాదసతప్ప ఊహలకూ, మాటలకూ ప్రతినిధుల్గా వాళీకి అన్నదయమే మిగిలేది. ఈ
నిరాదయణకు సఫబైన కాయణాలే ఉన్నియి. ప్రాఔతన సాహితం, వాటిని గురించిన లక్షణ చరాీ
కూడా అంత స్తలబంగా అ

కాని భాషల్ల ప్రౌఢంగా ఉంట్లయి. పోనీ శ్రమించి

చదువుదాభనుకున్ని పాత కాలప్ప కాలీనిఔ సృజన దాదాప్ప త్తతంగా అయితే రాజులూ రాణుల
యుదాాల్ని, ప్రణయ్యనీి, శ్ృంగారాలి గురించీ, లేకుంటే వేల్దిగా ఉని దేవుళీ మీదానూ.
పాతకాలప్ప ల్క్షణికుల్లో చాలభంది మునుల్, యోగుల్, త్వతివకులూ, శైవ సిదాాంతలూ
ఇల్ంటి భనసతతవం ఉనివాళ్ళీ. వాళీ సృజన సిదాాంతం మౌలఔంగా సాయవజనీనమైనదే అయిన్న,
దాని అనవమమేమో అీటి వాసతవానిి, సంప్రదాయ్యనీి అనుసరించి అీటి కావాంశాలి
గురించే మాట్లోడుతంది – ప్రియుడు, సఖి, న్నయిఔ, ప్రణమం, ఆతౄ-యమాతౄ సంయోఖమూ
ఇల్ఖ. ఇీటి కాలంల్ల ఇవేవీ సఖట ప్రజల అనుబవాల్ కావు. ఇీటి జీవిత్వనికి రాజులూ,
రాణులూ, దేవుళ్ళీ, దెయ్యలూ అసంఖతమైన అంశాల్. ఈ అబంతరానికి ఉని రెండు
మినహాయింప్పల్ ఏమిటంటే – సయవ జనీనం, సయవ కాలనమైన నిజాలి ప్రఔటించే కావ ఠ్నంల్ల
సఖట పాఠ్కులం ఈ న్నటికీ నిభఖిం కాఖల్గుత్వము. వాటిల్లని సనిివేశాల్, పాత్రలూ
పౌరాణికాల్ అయిన్న సర్వ ఏ ఇఫూంది లేదు. ఉదాహయణకు ధూయీటి కావాల్, వేభన శ్తఔం,
బయతృహరి ఔృతల వంటివీ, భాయతం, భాఖవతం, రామామణం వంటివీ. ఇవి రిచితమైనవి, ఇవి
నిరిౄంచే యస వవసా, ప్రవయతనల వంటి స్తక్ష్మౄలూ ఈన్నటి జీవిత్వనికీ సంఖతమైనవీ. రెండవది –
కావ శ్ర్చయం మీద – అంటే భాష, చందస్తా, ధారిౄఔత వంటి అంశాల మీద విశ్లషమైన ఆసకిత
ఉనివాళీకు ప్రాఔతన సాహితం ఈన్నటికీ ఆసకితఔయంగా ఉంటంది.
ఇందుకు ఎడంగా భనుష్యలందయం సమానం అని, భావ ప్రఔటన సేవఛే అందరికీ
సమానంగా ఉంది కాఫటిో అందయం ఔవితవ

ఔథలూ రాస్తక్టవాలనీ, అల్ రాసినవాటిల్ల

సమాజ శ్రేమస్తా క్టర్వవీ అభ్యదమఔయమైనవనీి ఆదయణీమభనీ ప్రజాసావమిఔమైన అవగాహన,
దానిి అంటిపెటోకుని భాషా ఆధునిఔ సమాజంల్ల ఆదరింఫడుతూ, క్రభంగా ప్రామాణిఔమై
సిాయడాియి. అందరికీ స్తలబంగా అయాం అవుత్వయి, అందరూ స్తళ్ళవుగా రాస్తక్టనూవచుీ కాఫటిో
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సహజంగానే ఇల్ంటి సిదాాంత నిరాౄణం దిభందికీ చాల నచిీంది. ఎందుకూ? అంటే – భావ
ప్రఔటన (Self-expression) అనేది భనందరికీ చాల అవసయం, తీనిసర్చ అయిన జీవన
ధయౄం. దానిి దుల్క్టవడం, అణచిపెటిో ఉంచుక్టవడమూ ఆరోఖఔయం కాదు. సందరోృచితంగా,
అవకాశ్ం ఉని

చెపాీలని ఉనిది చెప్పీక్టవడం సహజభనీ, చాల అవసయభనీ త్వతివకుల్

అనేకుల్ చెపూత వస్తతన్నిరు. ఉదాహయణకు Virgina Woolf అనిమాట: “Communication
is truth; communication is happiness. To share is our duty; to go down
boldly and bring to light those hidden thoughts which are the most
diseased; to conceal nothing; to pretend nothing; if we are ignorant to
say so; if we love our friends to let them know it.‛ అంతే కాఔ, తయతరాల్గా
వివక్షకు, అబద్రతకూ, అణచివేతకు, అగౌయవానికీ గుయయ్య భనుష్యలకి, వరాాలకీ చదువు,
చదువుకుని సమాజం గొీదని విల్వనిచేీ యచన్న వాసంఖం, సాహితీ గౌయవమూ, ప్రచుయణా
జీవిఔకు చాల అవసయమైన సాధన్నలయ్యయి. రామట్లనికీ, చదవట్లనికీ, ప్రఔటించుక్టడానికీ
కూడా స్తలబం కాఫటిో ఆధునిఔ జీవితప్ప భాష, ప్రచాయ సాధన్నలూ భావ వకీతఔయణకు చరిత్రల్ల
మునుపెనడూ లేనంతగా దోహదం చేసి, సమాచాయ విోవానికి దారితీసేయి. ఈ తోవల్లనూ రెండు
ఇఫూందులొచేీయి. ఔటి – సమాచాయం, సృజన, సిదాాంతమూ, అభిప్రాయ్యలూ కుీల్
తిీల్గా వచిీ డుతూ సీషోతకు, స్నారానికి ఫదుల్ అయోభయ్యనికీ, సందిఖాతకూ
దారితీస్తతన్నియి. రెండవది – ప్రజాసావమిఔము, లౌకిఔమైన సామాజిఔ స్తురితకి అడిం వసాతయి
అని అపోహ వల ,

క రాజకీమ కాయణాల వలన్న పోషణ, ధాస, ఆదయణా ఔరువై లక్షణ

శాస్త్రం, సందయ చరాీ పూరితగా ఔనుభరుగే అయిపోయ్యయి.
స్తాల దృష్టోకి భిని ధృవాల్ోగా, యసీయం వతిర్వఔమా అనిటో అవుప్తంచే ఈ పాత - క్కతత
సిదాాంత్వలను శ్కిత క్కదీే అ

చేస్తక్కని, సభనవమం చేస్తక్టవడం అసాధమేమీ కాదు. ఆ ని

కాలీనిఔ సృజన సవరు సవభావాల మీద విశ్లషంగా ఆసకిత ఉనివాళీకి తీనిసరిగా అవసయమే.
ఎందుఔంటే పైన చెప్తీనటో చారిత్రఔమైన సంసకృతి, సాయసవత యంయ (canon) ఇీటి
వకితత్వవనిి, సాంఘిఔ జీవిత్వనీి తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసాతయి. ఈ ప్రభావానిి పైపై మాటల్గా
అయితే తియసకరించఖలమేమో గాని మదాయాంగా తియసకరించి ఫతఔలేము. అంతే కాఔ పాత కాలప్ప

(3)

ఔనఔ ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ండితల్, త్వతివకులూ కూడా ఇీటి కాలప్ప ండితల్, శాస్త్రజుాల్గే
ో వివేఔవంతల్,
తెలవైనవాళ్ళీ. అల్ంటి ప్రతిభావంతల్ రెండు వేల ఏళీకి పైగా శ్రమించి నిరిౄంచిన యంయను
త్తతంగా తియసకరించడంల్ల గొీ నషోమే ఉంది. భరి – ఇీటి జీవిత్వనికి బొతితగా
అసందయృము, అసంఖతం అనిప్తంచే ఈ పాత కాలప్ప ప్రతిపాదనలి ఎల్ అ

చేస్తక్టవాల, ఎల్

ఉయోగించుక్టవాల?
ఔటి స్వవమమైన అనుబవం ప్రాతిదిఔగాను, రెండవది ఆధునిఔ సమాజానికి సభౄతమైన
పాశాీత తతవ సిదాాంత్వలతో బేర్చజు వేస్తకుంటూను ఇల్ంటి అవగాహనను సాధించుక్టవచుీను.
ఇీటి , క్కకఔకరికీ తభకే ప్రతేఔమైనదీ ఐన సృజన్ననుబవం, జీవిత్వనుబవమూ రెండూ కూడా
భనందరికీ తీనిసరిగా ఉన్నియి. ఈ రెండు అనుబవాల వెల్తరోోనూ పాతకాలప్ప ఆల్లచనలి
ఇీటి సృజన అనుబవానికి అనవయించుక్టవడం సహామం అవుతంది. ముకంగా Writers’
Talkకి ఇది చాల నిక్కస్తతంది. ఏ శాస్త్రంల్ల అయిన్న సిదాాంత్వనికి అనుబవమే గీటరాయి.
సతమేనని రూఢి అయిన సిదాాంత్వలనైన్న ఎవరి అనుబవంల్ల వాళీం పోలీ చూస్తక్టకుండా
అంగీఔరించడానికి భనసకరించదు. ఉదాహయణకు రాయి కిందడట్లనికి కాయణం గురుత్వవఔయషఔ
శ్కిత అని సిదాాంతం చెప్పత భన అనుబవంల్ల అది నిజమే కాఫటిో సఫబ్బగా అనిప్తంచి
నభౄఖల్గుత్వము. అదే జనుశాస్త్రం, యసామన శాస్త్రం వంటివి ఔంటికి ఔనిప్తంచనివీ, ఉన్నియో
లేవో అనుమానంగా ఉండేవీ జనువు, అణువు అని ప్రతిపాదించి వాటిని గురించి సిదాాంతం చేసేత
ఇంకెనోి ఋజువుల్ చూసి గాని అంత తందయగా ప్పీక్టలేము. మానవీమ శాసాాల్లోన, ఔళల్లోన్న
అమూయతమైన అనుబవాలని గురించి అభిప్రాయ్యల్ ఏయీడే తీరు Expert Effect, Majority
Effect అని ఈ రెండు యకాల క్షపాత్వల వలన తీవ్రంగా ప్రభావితమౌతందని సాంఘిఔ
భనసతతవ శాస్త్రం చెప్పతంది. అంటే ఎవరైన్న ండితడు, ప్రసిదుాడైన నిప్పణుని అభిప్రాయ్యనిి మిఖత
జనం గౌయవిసాతము. అల్గే ఔవుల్, ఔథకుల యచనలను వాళీ వాళీ పూయవ ప్రతిషో ప్రాతిదిఔగా
గౌయవిసాతము - గొీ యచయిత అని ప్పరుమోసిన వాళీ క్కతత యచనల్ని, క్కతతగా ప్రఔటించే
అభిప్రాయ్యల్ని తీనిసరిగా ఆదరిసాతము. అల్గే దుగురాడిన మాటను ఉని నల్గుయం
ప్పీకుంట్లము. ఇల్ంటి ఆదయణ క్టకసారి అశాస్త్రీమం, అసభంజసమూ అయిన గుంప్ప
భనసతతవంగా, క్షపాతం (Prejudice)గా తనమౌతంది. పాత్వ క్కత్వత రెండు దాతల్ని
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శాస్త్రీమంగా రికించి, ఉయోగించుక్టవాలంటే భన సవంత అనుబవానీి, అవగాహననే మెరుగు
చేస్తకుంటూ, దాని మీదనే ఆధాయడటం ఎకుకవ సహామఔయంగా ఉంటంది. సృజన సిదాాంత్వనికి
కూడా అనుబవమే గీటరాయి. ఎవరికి వాళీం అనుబవంల్ల తయచి చుస్తక్టకుండా యస
సిదాాంత్వనీి, భర్వ సిదాాంత్వనీి త్హమాట్లనికి ప్పీక్టవడం సహామం కాదు. ఇల్ తయచి
చూట్లోనికి Guidelines ల్ఖ రెండు ప్రశ్ిలని ఇదివయకు చెప్పీను – ఇది న్నకు ఆసకితఔయంగా
ఉందా? (Am I interested in this?); ఇంత్వ చదివితే ఇది సంతృప్తతఔయంగా ఉందా? (Is
this satisfying?). ఎవరికైన్న కానివవండి – అీటి తభ భన సిాతికి ఆసకితఔయంగా లేనివీ,
సంతృప్తతఔయంగా సందేహానిి, ఆశ్నూ నివృతిత చేమనివీ ఠ్న్ననిి, యచననూ తలకెతతక్టవటం
సహామం కాదు.
త్రిప్పయ ఈ విషయ్యనేి నొకిక చెప్పీవారు. ఇీటికి నువువని సిాతి, నీకుని అవగాహన్న చాల
ముకం నీకూ! అని. ఇఔకడ అనుబవం అంటనిదానికి రెండు పారావాల్న్నియి –
జీవిత్వనుబవం, సృజన్ననుబవం. ఈ రెండు యకాల అనుబవాల్లోనూ ఊహకి అందనంత వైవిధం
ఉంది. త్రిప్పయ ఈ వైవిధాని గురితంచి, గురుతంచుక్టవాలని భర్చ భర్చ చెప్పీవారు. ఉదాహయణకు
‘భనందయం తెల్గు వాళీం, భన తెల్గు సాహితం’ అని సాధాయణీఔరిసాతరు గాని, భనం ఉండే
వీధిల్లనే ఉంటూ రోజూ చూసే భనుష్యలి గురించీ, వాళీ జీవితం, అవగాహన, అనుబవాలి
గురించి సైతం భనల్ల ఏ ఔకరికీ సభగ్రంగా తెలమదు. క్కకఔకళీ సృజన్ననుబవం కూడ
ఇల్గే వాళీకే ఆంతయంగిఔం, చాల ప్రతేఔమైనది. వకుతల జీవిత్వనుబవాల్ని, సృజన్ననుబవానీి
ప్రతేఔంగా అయితే రిశీలంచి అ

చేస్తక్టఖలం గాని, తందయ డి ఆదికి ముందే ఎల్

సాధాయణీఔరిసాతము? అంచేత ఈ వైవిధానిి గురితంచి, అయాం చేస్తక్కనే ప్రమతిం చేస్తత పోతే
అవగాహన మీద ధాస నిల్స్తతంది. తందయడి సాధాయణీఔరించాలని దుఖా – పోలఔ,
మూల్ంఔనం, పఖడత, సిఫాయస్త, ప్రతిషో మీద మితిమీరిన ధాస వలన వచేీది. అవగాహనకు
ముందే సాధాయణీఔయణ అఔకయ లేదు. చంద్రాయకర్ అని ఔ శిలీ, ఔళలి గురించి పాఠ్ం చెపాతరు.
ఆమన సృజన అనుబవానికి పాఠ్కుడి సవంత వివేచనే ప్రధానభని చెపూత వస్తతన్నిరు.
ఉదాహయణకు ఈ రెండు – విడియో పాఠ్ం, త్రిఔ. స్తాలంగా ఆమన చెప్పతనిది ఏభంటే ఔళలి,
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సృజనను భన సవంత అనుబవమే ఆధాయంగా ఆసావదించడానికి, అవఖతం చేస్తక్టడానికీ
ప్రాధానతనివావల అని.
‘అచుీ చితత దిదేేవాడి పెళ్ీం’, ‘

దేవుడు మీర్వ భళ్ీ’ వంటి ఔథలి, లేకుంటే భనకు

క్కకఔకరికి నచేీయి అనిప్తంచేవాటినీ, లేదు నచీలేదు అనిప్తంచే ఔథలి సైతం భననం
చేస్తకుంటూ, ఆ అనుబవానికి యసం, వక్రోకిత, ధవని, ర్చతి, ఓచితము వంటి సిదాాంత్వల్
ప్రతిపాదించే లక్షణాలను క్టకదానీి సందరాృనుసాయం అనవయించి చూస్తక్టవచుీను. ఆసకిత,
ఒప్తకా ఉంటే ఇది సహామఔయమైన సాధన అవుతంది. ఇది వయకే చెప్తీనటో గుర్రం ఆనందు ఔథలి
రిశీలంచే ముందు న్నందిగా నేను ఇంక్కనిి ఔథలి ఇల్ రిశీలస్తతన్నిను. ‘అచుీ చితత దిదేేవాడి
పెళ్ీం ఔథ’ వీటిల్ల త్దటిది, పోలస్టిో సతీష్ గారి ఔథ ‘పౌరుషం’ తరువాయిది, ఇంకా ఔటి
రెండూ. ఎనోి ఔథల్న్నియి, వాటిల్ల ఈ క్కనేి ఎందుకు ఎంచుకున్నినూ? అని నేను ముందుగా
సమాధానం చెప్పీ తీరాల. లేకుంటే ఆ ఎంప్తఔ ఔల్ంటి వివక్షను, అప్రఔటితమైన
మూల్ంఔన్ననీి స్తచించే ప్రమాదం ఉంది; ఇవి ఎంత మాత్రం న్న ఉదేేశ్ం కాదు. ఈ న్న ఎంప్తఔ
చాల వకితఖతమైన కాయణాల్, అనుబవాల వలన ప్రభావితం అయింది. వీటిల్లని “వయ్యం” న్న
భనస్తకు

వచిీనది. అందుఔని

ఈ ఔథల్ ఔలీంచే సనిివేశాల్లోకి నేను తీనిసరై

ప్రవేశించఖలగేను. పైన ఎంచుకుని న్నల్గైదు ఔథల్ ప్రాతినిధం వహించే భనుష్యల్, వాళీ
ఫతకుల్, రిసరాల్ వాటితో న్నకు ప్రతక్షమైన అనుబవం ఉంది. అవనీి అంతిభంగా శోఔ
బరితమైనవి, వాటి ఆలంఫన ఔరుణ. అందుఔని పైపైన చూసి వాటిల్లకి నేను త నిసయయి,
అవసయంగా ప్రవేశించఖలగేను. ఈ అనుబవానిి గురించి ఆయ్య ఔథల ప్రసాతవనల్లో ముందుకి
భరింత చెపాతను.
ఇల్ తీనిసరి కాఔపోతే మామూల్గా న్న దాతి ఏమిటంటే న్నకు ఏ ఔథల్, ఔవితల
మీదా చదవాలని ఎల్ంటి ఆసకీత లేదు. నేను ఎంప్తఔ చేస్తకునే క్కదిేపాటి ఔథల్లోని
సృజన్ననుబవానిి న్న జీవిత్వనుబవంతో ఔలబోస్తకుంటే ఔల్ఖ ఊయటల్ ఉంటంది. మిఖత్వవి
యఔయకాల ఇతివృత్వతల్, సనిివేశాలను ఆలంఫనగా వచేీ ఔథల మీద, కాలీనిఔ జఖతత మీదా న్నకు
ఆసకిత లేదు. ఈ అన్నసకిత న్న ఠ్న్ననుబవానిి చాల రిమితం, సంకుచితమూ చేస్తతందని న్నకు
తెల్స్త. ఐనీటికీ న్నకు ఇల్గే బావుంటంది. ఎందుఔంటే ఇీటి న్న సృజన్ననుబవం,
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Aesthetic తీరు ఇల్గుంది. ఇఔకడ యస సిదాాంత్వనిి గురించీ, నవ యసాలి గురించీ
వివరిస్తతన్నిను ఔదా. వీటిల్ల తమిౄదవది మౌనం – దానిి భహా యసభని అన్నిరు. ఈ ఔకటే
న్నకు ఇషోభయ్యది, భనస్తకు వచేీది. మిగిలన ఎనిమిదింటిల్లనూ ఔరుణ మీద మాత్రం న్నకు
ఆసకిత ఉంది – అంటే అది న్నకు “భనస్తకు వచిీనది.” సృజన, ఠ్నమూ ఇవి బంఫ ప్రతిబంఫ
క్రిమల్.

అంటే

–

Creative

Writing-Reading

అనేది

ఔ

ప్రతేఔమైన

Communication. పాఠ్కుడి వకితఖతమైన అనుబవం దానిి చాల ప్రభావితం చేస్తతంది.
భాయతీమ సందయ శాస్త్రం ఈ రిమితిని గురించి నొకిక చెప్పతంది. ఈ సంఖతిని వివరిసేత అీటికి
న్న అభిరుచిని, ఎంప్తఔనూ విభయవ, గురితంప్ప వంటి ప్ర

జన్నల క్టసం రిఖణనల్లకి

తీస్తక్టకూడదని నేను ఎందుకు చెపూత వస్తతన్నినో బోధడుతంది.
యస సిదాాంతభనేది సృజన నిరాౄణానిి గురించీ, అనుబవానిి గురించీ, ప్రయోజన్ననిి
గురించీ భాయతీయుల అవగాహనకు మూలసాంబం వంటిది. ఈ సిదాాంత్వనిి ఆలంఫన చేస్తక్కని
ధవని, వక్రోకిత, ర్చతి, ఓచితం వంటివి భరినిి సిదాాంత్వల్ ప్రతిపాదనకు వచేీయి గాని ఆ
అనిింటికీ ఆధాయభూతమైనది, వాటిని ప్రభావితం చేసినదీ యస సి

. సృజన Essential

Mystiqueనే యస సిదాాంతం యసము అని నియవచించి, అది అనుబవైఔవేదమైనదని నొకిక చెప్పతంది.
యస సిదాాంత్వనిి త్దటిసారిగా బయత ముని ప్రతిపాదించేరు. ఆమన స్తమారుగా క్రీస్తత ప్పయవం
ఔటవ శ్త్వబాేనికి చెందిన న్నట్లచారుడని, భాయతీమ న్నట శాసాానికి ఆదుడనీ చరిత్ర. ఆమన
యచించిన న్నట శాస్త్రం భాయతీమ నృత ఔళను గురించిన త్టోత్దటి గ్రంథం. న్నటం,
న్నటకాలను ఉదేేశించి ఆమన కాలీనిఔ సృజన నుండి పాఠ్కుల్ (ప్రేక్షకుల్), ఔవుల్ (నటల్)
కూడా రెండు వేర్వవరు సందరాృలల్ల అనుబవించే ఓదేవగిఔ సిాతిని యసానుబవభని నియవచించేరు.
శ్ృంగాయము, హాసము, రౌద్రము, కారుణము, భీబతాము, బయ్యనఔము, వీయము, అదుృతభని
ఎనిమిది యసాలనే ఆమన నియవచించేరు. సృజనకు మౌలఔభయి సృజనంత్వ ఆవరించి ఉండే
ప్రధానమైన యసానిి సాాయీ భావభని అన్నిరు. ప్రణమం, హాసం, క్రోథం, శోఔం, జుగుా,
బమం, వీయం, విసౄమం ఇవి పై ఎనిమిది యసాలకూ ప్రతియైన సాాయీ భావాల్ (Permanent
Moods). ముకంగా న్నటంల్ల వీటిని మధాతథంగా స్వవఔరిసాతరు.
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యసానుబవం కేవలం ఔథ అంగాలని చెపూత వస్తతని లక్షణాల సమాహాయం కాదు; అవనీి
హేతవుల్గా నిరిౄతమౌతూనే వాటనిిటికీ ఎడంగా ఉండేది, ప్రతక్షంగా చదివీ, చూస్వ, వినీ
తెల్స్తక్టవలసింది. అది సవమంగా ఔ ఉదేవఖం (Emotion) కాదు. సృజన్నతౄఔమైన
ఉదేవగాల్ – అంటే జీవిత్వనుబవాల ప్రతీఔల దావరా సృజన పాఠ్ంల్ల ఆవిషకృతభయ్య
యసోదేవగాల (Aesthetic Emotions) సమేౄళనం వలన ఉదయించేది యసానుబవం. ఇఔకడ
ప్రముకంగా గురుతపెటోక్టవలసింది ఏమిటంటే జీవిత్వనుబవప్ప ఉదేవగాల్ (Emotions), సృజన
జఖతతల్లని యసోదేవగాలూ (Aesthetic Emotions) రెండూ ఔటే కావు. యసోదేవగాలను
పాఠ్కుల్ నిజ జీవితంల్లని ఉదేవగాల్ోఖ విచాయం,

, వెర్రి క్టం, ఆవేశ్ం ఇల్ంటి

ఉద్రేకాల్గా అనుబవించరు. యసోదేవగానిి పాఠ్కుల్ నిలఔడగా, సావకాశ్ంగా చదువుతూ
‘ఆనందిసాతరు’ - అంటే ‘enjoy’ చేసాతరు. ‘అచుీ చితతదిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథల్ల తంఖభౄ గాధను
పాఠ్కుల్ ‘ఎంజాయ్’ చేస్తతన్నిరా? అది ఔ విషాద గాధ ఔదా?! గుర్రం ఆనందు చిత్రించే ఔథలూ
భనస్తను ఔలచివేసేవి. న్నమిని చెప్పీ ఔథలూ ఇంతే. ఇల్ంటి ఔథలి చదివి పాఠ్కుల్
ఆనందిస్తతన్నిరు అని ప్రతిపాదన ఔఠినంగా, అమానుషంగా లేదు? ఈ అబంతరానికి యస
సిదాాంతం చెప్పీ జవాబ్బ ఎమిటంటే సృజన ఠ్న్ననుబవం ల్లని “ఆనందం” జీవిత్వనుబవంల్ల
వవహరించే సంతోషమూ ఔటి కావు.
తంఖభౄ నిజంగా పాఠ్కుడి అతత, అభౄ, ప్తనీి, అకాక కాదు. ఆవిడ అల్ంటి
స్త్రీమూరుతలందరి ఔలబోతకూ ప్రతీఔ. వాసతవంగా అల్ంటి భనిష్ట నిజ జీవితంల్ల త్వయసడితే
భనుష్యల్ కేవలం పాఠ్కుల్ోఖ కాకుండా వాళీ సంఫంధానిి, సంసాకరానీి, శ్కితనీ అనుసరించి
సహామంతోనో, సలహాతోనో ప్రతిసీందిసాతరు, లేదూ త్హం చాట చేసాతరు. ఔథల్లని తంఖభౄ
పాఠ్కుల్ సీందించే దాతి అల్ంటి వాసతవమైన వఖప్ప కాదు. నిజానికి అది వఖప్ప
కాదు.

సృజనల్ల

అంతయంఖంల్ల
(impersonal)

సాధాయణీఔరింఫడిన
జాఖృతభయ్య
అయినది,

పాత్రల్,

యసానుబవం

దానిి

సనిివేశాల

తనకూ

పాఠ్కుడు

ఆలంఫనగా

సంఫంధించనిది,

సావధానంగా

పాఠకుడి
అఔయతృఔం

అనుబవిస్తతన్నిడు.

ఇది

నియంతరామమైన ఆమన లౌకిఔ చితత వృతితని త్వత్వకలఔంగా ఉశ్మించేస్తతంది. దీనిి
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యసానందభని అన్నిరు. ఇది ఇీటి కాలంల్ల Mihaly Csikszentmihalyi ఆమన
అనుయ్యయుల్ ప్రతిపాదించే Flowకు దఖాయగా ఉంటంది.
భన పాత కాలప్ప అలంకారికుల్ దాదాప్ప అందరూ త్వతివఔ ప్రవృతిత ఉనివాళ్ళీ – అంటే
మునుల్, యోగుల్, శైవ, వైష్వ, బౌదా భత దయవన్నల్లోన ఏదో ఔ దాంట్లో విశ్లషమైన ఆసకిత,
శిక్షణా ఉనివాళ్ళీ. ఉదాహయణకు అభినవగుప్పతడు శైవ సిదాాంతి. బయతడు ముని – ఇల్ఖ. ఈ
అనిి భత్వల్లోనూ మౌనం ఈశ్వయ సవరూభనీ, అది యభ ఆరాధభనీ ప్రతిపాదన ఉంది. అంతే
కాఔ, యసానుబవం - అంటే Poetic Experience యోగి అనుబవానికి సమీమైనదనీ, వంతెన
వంటిదని కూడా భాయతీమ సందయ సిదాాంత్వల్ ఫలంగా ప్రతిపాదిస్తతన్నియి. ఈ ప్రతిపాదన
సారాంశ్ం ఏమిటంటే సాధాయణంగా భనందరి చితత వృతిత ఖత్వనిి గురించి, బవిషతతను గురించీ
చింతనతోను, పోలఔ, క్టం, బమం, ఆరోణ వంటి ప్రవృతతలతోనూ వగ్రమై ఉంటంది. యస
పాోవితమైన సృజనను ఔలీస్తతనిప్పీడు ఔవీ, చదువుక్కంటనిప్పీడు పాఠ్కుడూ సృజన
రిఔలీస్తతని యసానుబవం ల్లన భఖిమై ఉండఖల్గుతన్నిరు. తదావరా సృజన సాధాయణము,
లౌకిఔమైన చితతవృతితని అణచి ఉంచి ఆనంద హేతవు అవుతన్నిది. అందుఔని సృజన్ననుబవానిి
అలౌకిఔభని అన్నిరు – అంటే పాయలౌకిఔభని కాదు, లౌకిఔమైన చితతవృతితకి ఎడంగా అంతఔంటే
ఐఔము, ఆరోఖఔయమైన భన:సిాతి అని. లౌకికానుబవం, సృజన్ననుబవం – ఈ రెండింటిని
గురించీ యస సిదాాంతం ప్రతిపాదిస్తతనిదానిి పాశాీత అలంకారికుల్లో క్కందరు Croce, Hegel,
Bosanquet, I. A. Richards వంటివాళ్ళీ, భనసతతవ వేతతల్ Jung, Csikszentmihalyi
వంటివాళీ అవగాహన మౌలఔంగా అంగీఔరిస్తతన్నిది. ఇల్ నియవచించే సృజన్ననుబవానిి
ల్మనవాదభని తెఖడేవాళ్ళీ, కాదు ఆరోఖఔయమైన అభిలషణీమమైన అనుబవభని
సభరిాంచేవాళ్ళీ ఉన్నిరు. ఆ వివాదానీి ఇఔకడ తలకెతతక్టలేము. స్తాలంగా సృజన్ననుబవానిి
యస సిదాాంతం నియవచించే తీరైతే ఇది. యకిత ఔటిోనవి, ధాసను నిభఖిం చేసి చదివించేవీ ఔథల్,
ఔవితలూ యసబంఖం కానివవకుండా నియవహించఖల్గుతనిది ఈ అనుబవానిి.
సృజన ప్రముకంగా ప్రతిపాదిస్తతని సాాయీభావమే దానోోని నిలఔడైన ఓదేవగిఔ సిాతి
(permamnet mood). దానిి ఉదీేనం చెమడానికి సృజన పడవున్న నిరిౄంచే అనేఔమైన
ఉభావాలని (transient or minor moods) సంచారి భావాలని అన్నిరు. బయత ముని
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ఇల్ంటివి 33 సంచారి భావాలని ప్రతిపాదించేరు. అవి - నిర్వవదం, గాోని, శ్ంఔ, అస్తమ,
భదం, శ్రభం (అలసట), ఆలసం (ఫదాఔం), దైనం, చింత, మోహం, సౄృతి, ధృతి
(contentment), వృదం (లజీ), చలత, హయషం, ఆవేఖం (ఆతయత), జడత, ఖయవం, విషాదం,
ఉతాఔత, నిద్ర, అసాౄయం, స్తతం (ఔల), విబోధ (మెలకువ), ఆభయవ, ఆవహిథా (వైషభం),
ఉగ్రత, భతి (బ్బజీగింప్ప), వాధి, ఉన్నౄదం, భయణం, తృష (జంకు), వితయకం (సంశ్మం).
న్నటఔం, నవల వంటివి కేవలం ఔక సనిివేశ్ంతో పూరిత కావు. అవి అనేఔ సనిివేశాల్,
సంభాషణల సమాహాయం. ఈ సంచారి భావాల్ అల్ంటి క్టక సనిివేశానీి సందరాృనుసాయం
ప్రతేఔమౌతూనే ప్రతీ ఔక సనిివేశ్ంల్లనూ సృజన మౌలఔంగా ఉదేేశించిన సాాయీ భావానిి
ఉదీేనం చేస్తతన్నియి. ‘అచుీ చితత దిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథల్లని 24 యకాల సంచారి భావాలూ
అంతిభంగా ఈ నే చేస్తతన్నియి. అవి ఔథల్లని శోకానిి, ఔరుణనూ ఉదీేనం చేస్తతన్నియి.
సృజనల్లని క్టక సనిివేశ్ం, క్టక సంభాషణా ఇల్ంటివి ఏవో ఔ ఉ యసాలి ప్రోది
చేస్తకుని, అనీి ఔలసి అంతిభంగా సృజన సాాయీ భావానేి నియవహిస్తతన్నియి. క్టక సనిివేశ్ం
ల్లనూ, గటోం ల్లనూ సృజన ఓదేవగిఔ వవసాను ఔలీంచడానికి ఉదేేశించిన ఉఔయణాల
(Devices)ని విభావముల్ అన్నిరు. వీటిల్ల పాత్రలి ఆలంఫన విభావాలనీ, సనిివేశాలి ఉదీేన
విభావాలనీ అన్నరు. ఉదాహయణకు ‘అచుీ చితత దిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథల్ల ఇదివయకు చెప్తీన 24
సంచారి భావాలనూ, శోకానిి సాాయీ భావంగా ఔరుణ ప్రస్తుటభయ్యల్ రిఔలీంచి
నియవహిస్తతని పాత్ర తంఖభౄ, లంఖమూర్చత ఇదేరిదీని. ఆ ఇదేరి భధ గయషణను స్తచిస్తత వస్తతనివి
ఇల్ో, ఆస్తత్రి, రోడూి ఇల్ంటి సనిివేశాలూ, అచుీ చితత కాయిత్వలూ, ఏ వస్తతవును చూసిన్న
తంఖభౄకి ఔనిప్తంచి బమపెటేో అక్షరాలూ ఇవి ఉదీేన విభావాల్ (Props). ఇవి కాఔ న్నటం,
న్నటకాల్లోనైతే అంగిఔం, వాచిఔభనే ఈ రెండూ అనుభావాల్ - సృజన యస వవసాకు ఇవి బాహ
చిహాిల్. ఇవి ఔథ, నవల వంటి సాయసవత రూపాలకు అంతగా వరితంచేవి కావు. ఉదీేన
విభావాలను వాడుక్టవడంల్ల వివేకానిి గురించి చెహోవ్ చెప్తీన మాటల్ ప్రాచుయంల్ల ఉన్నియి.
ఔథల్ల గోడ మీద తపాకీ ఉందని రాసేత అది ఔథ ముగిసేల్లగా ఎఔకడో ఒ చోట విధిగా ప్పల తీరాల్న
అని.

(3)

ఔనఔ ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ఆనంద వయానుడు తమిౄదవ శ్త్వబాేనికి చెందిన అలంకారికుడు. ఆమన ఔృతి
‘ధవన్నల్లఔం’ ధవని (Aesthetic Suggestion) అని సృజన లక్షణానిి ప్రమాణంగా యస
సిదాాంత్వనిి విసతరించింది. ఆమన చెప్తీంది ఔ సంఖతి ఏమిటంటే సృజనల్ల ఎనిి యకాల
ఉదేవఖచాీమల్ ఆవిషకృతమౌతన్ని అంతిభంగా త్తతం కావభంతటికీ స్తత్రప్రామంగా
కేవలం కే ఔక యసం ఉండాల అని. సృజన నిరాౄణము, నీ య్యవతూత అంతిభంగా ఈ ఔక
యసానేి ఉదీేనం చెయ్యల్న అని. ఉదాహయణకు ‘అచుీ చితత దిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథల్లని 24
ప్పరాల్లోను అనిి యకాల ఓదేవగిఔఛేమలి పోల్ీకున్నిము. పాఠ్కుడి ఠ్న్ననుబవంల్ల
అంతిభంగా అది ఈ ఇయవైన్నల్గు యకాల సంచారి భావాలకూ ఎడంగా ఔకటే యసానుబవము.
అది ఔరుణ (Pathos). ఇప్పీడు భళ్ళీ వెళ్ళీ ఆ ఔథ జాఖయతగా చదివితే ఔథకుడు ప్రతి వాఔం,
ప్పరా, సనిివేశ్ం, ఊహా చేత్వ చేయిస్తతని చాకిర్చ య్యవతూత కేవలం ఈ ఔరుణ యసానేి
ప్రతిపాదించి, నిరిౄంచి, నియవహించి, ఉదీేనం చెమడానికే వాడుకుంటన్నిడని బోధడుతంది.
నవ యసాలని ప్రతిపాదించిన వాటిల్లన ఔరుణకు, మౌన్ననికీ (శాంతం) ఈ రెండింటికీ
ప్రతేఔమైన ప్రతితిత ఉంది. ఏక్ట య

ఔరుణయ్యవ నిమితత భేదాత్ (ఉనిది ఔకటే ఔరుణ యసం,

మిగిలనవనీి దానివే భినిమైన రూపాల్) అని బవభూతి ఉతతయ రాభచరిత్ర చెప్పతంది. బయత ముని
చెప్తీన ఎనిమిది కాఔ అభినవగుప్పతడు ప్రతిపాదించినది తమిౄదవ యసం శాంతం. దీనేి మౌనభనీ,
ఇది మాహా యసభనీ ఆమన ప్రతిపాదించేరు. అభినవగుప్పతడు దవ శ్త్వఫేప్ప కాశీౄయ ండితడు.
ఆమన త్వతివకుడు, అలంకారికుడు, శైవ సిదాాంతి, యోగి. ఆమనుి భాయతీమ సాంసకృతిఔ
చరిత్రల్లనే అప్పరూమైనవాడని చెప్పీకుంట్లరు. ఆమన చింతన బౌదాం వలన బాగా
ప్రభావితభయింది. ధవన్నల్లఔం ప్రతిపాదించిన ధవని సిదాాంతం అనుయంజఔం, ఔవిత్వతౄఔమైన
స్తచన సృజనకు ఆయువుటో అని ప్రతిపాదించి సంసకృత సాయసవతంల్లన విోవానికే
దా తీసింది. ఆభినవగుప్పతని ల్లచన వాక ధవని సిదాాంత్వనేి ప్రాతిదిఔగా పాఠ్కుడు, వీక్షకుడి
సృజన్ననుబవప్ప తత్వవనిి – అంటే Psychology of Aesthetic Responseను విశ్దం
చేస్తతన్నిది. అభినవగుప్పతడు యోగి ఔనుఔ ఆమన ఎనిమిది యకాల యసానుబవానలనూ తయచి తయచి
వాటి రాకాషో మౌనభని నిరాాయణకు వచేీరు. అనిి యంగులూ వాసతవానికి తెల్ప్పల్ల లమమైనటేో
అనిి యసాలూ చివరికి మౌనంల్ల లమమౌత్వయి. అంచేత అది యసానుబవానికి రాకాషో. బెకెట్,
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జాయిస్, ఔబీర్, త్రిప్పయ వంటివాళీ సృజనలల్ల అంతిభంగా ప్రకాశించేది మౌనమే. “నిశ్వఫేప్ప
ప్తల్

వినఖలవు నువువ, నిశ్వఫేప్ప ఖయీనను వినఖలవు, ఈ ప్రంచం ఔంటే ల్లతైన

ప్రంచాల్లోంచీ” అని తన కావ సంచయ్యనిి, జీవిత్వనీి మౌనంతో వియమించిన త్రిప్పయ మౌన
నిష్యోడు.
ఆనంద వయానుడు సృజన యమారాానిి – అంటే ఇఔకడ Essential Mystique అంటూ
వస్తతనిదానికి, లేదూ Soul of Poetry అంటే కావాతౄ అని క్కందరు నియవచించేదానికి
ప్రధానమైన హేతవు ధవని అని ధవన్నల్లఔం ల్లన ప్రతిపాదించేరు. యసభగుిడైన ఔవి సృజన ఔ
ప్రతేఔమైన

ఓదేవగిఔ

క్షేత్రానిి

(Emotional

Field)

ప్రసరిస్తతన్నిది;

అందుకుగాను

ల్లఔవవహారానికి వాడుకునే భాష యొఔక వాచాయాం ఔంటె భినిమైన అరాానిి వాహిఔగా
చేస్తకుంటన్నిది. ఈ ప్రసారానిి ఆమన ధవని అన్నిరు. దీనిి అందిప్పచుీక్టడానికి పాఠ్కుడు
కూడా అవే ఓదేవగిఔ తయంఖ ఖతలతో రిచితడు, అనుయకుతడై ఉండాల అని ఆమన
ప్రతిపాదించేరు. ఔవితవం, కాలీనిఔ సృజనలకు సంఫంధించినంత వయకు ధవనిని అనుయంజఔమైన
స్తచన (poetic Suggestion) అని ఆమన ప్రతిపాదించేరు. ఉదాహయణకు ‘అచుీ చితత
దిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథల్ల విసాతయంగా ప్రసకితకి వచేీ అక్షరాల్, వాటిమీద తంఖభౄ ఔసి
తీరుీక్టవడమూ ఖభనించవచుీను. ఆ ఔథల్లన చిరిగిపోయి, న్ననిపోయీ భళ్ళీ భళ్ళీ ఔనిప్తంచే
అక్షరాల్ లంఖమూరిత నియోక్ష్మనికి, ఉదాస్వనతకు, అన భనసకతకూ స్తచనల్. కాయితం
ముఔకలూ, అచుీ చితూత, వాటిని న్ననబెటేో నీళ్ళీ, వాటిని తలప్తంచే బొదిేంఔలూ ఇటవంటివి ధవని
పూయవఔంగా ఔథ యస వవసాకు దోహదం చేస్తతని ఉదీేన విభావాల్. ‘అచుీ చితత దిదేేవాడి
పెళీం’ ఔథల్ల అచుీ చితత అక్షరాల లక్ష్మయాం లంఖమూరిత అభనసకతకు, నియోక్ష్మనికీ తెయల్ఖ
ఉయోఖడుతని ఆమన ప్రవృతిత, వృతీత. అచుీ చితత, అక్షరాలూ అందుకు ఉదీేన విభావాల్
(Props).
ధవని సిదాాంతం దాల్, వివిధ సాాయిల్లో వాటికి ఉని న్నన్న లను గురించిన వివేచనగా
ప్రాయంబభయింది. మాటలకు వాచా ము, లక్ష్మ ము, వంజన్నయాము అని మూడు సాాయిల్లో
అరాాల్ంట్లయి.
ప్రతీమమానం ప్పనయనదేవ
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వసవసిత వాణిష్య భహాఔవీన్నమ్
మత్ తత్ ప్రసిదాావమవాతిరిఔతమ్
విభాతి ల్వణ మివాంఖణాష్య.

(ధవన్నల్లఔం 1.4)

యసనిష్యోలైన ఔవుల సృజనల్లని మాటలకు వాటి వాచారాాలఔంటె భినిమైన అంతరాయాం
గోచరిస్తతంది. అది గొీ అందఖతెతల ఆతిౄఔ సందయం ల్ఖ, ఫమటికి ఔనిప్తంచే అంగాల్
(మాటల్, వాచారాాలకీ) భినింగా ప్రకాశిస్తతంది అని ఆమన భావన. బయత ముని తయవాత ఈ
రెండు వేల సంవతారాల్గానూ ఆమన ప్రతిపాదంచిన యస సిదాాంతం వందల్ది భంది
అలంకారికుల అవగాహనకు సహామంగానో, లేదూ సవాల్గానో ఉంటూ వచిీంది. ధవని,
ఓచితము, అలంకాయము, వంజనము, వక్రోకిత వంటివి ప్రతిపాదనల్ క్కకఔకటీ సృజనకు
ప్రాధమిఔమైన అంశాల్గా ముందుక్కచేీయి. వీటిల్లన ఓచిత చయీ సృజన నిరాౄణ వవసా
(Structure)ను, యస వాసానూ రెండింటిని అయాం చేస్తక్టడానికీ నిక్కస్తతంది. ఇది యస వవసా
ఔంటె చాల భినిమైనది, మౌలఔంగా కావ శ్ర్చరానికి, ఆపైన యస వవసాకూ సంఫంధించినది.
క్షేమేంద్రుడు దక్కండవ శ్త్వఫేం వాడు. ఆమన అభినవ గుప్పతడి శిష్యడు. ఆమన సృజన
సవరూ సవభావాలి గురించి ఓచిత విచాయ చయీ అని ఔ గ్రంథం ప్రచురించేరు. ‘అచుీ చితత
దిదేేవాడి పెళ్ీం’ ఔథను ఓచితభనే లక్షణ యంగా భళ్ళీ రిశీలంచి చూసేత అది ఔథ నిరాౄణం
(Structure), ఔథల్లని వివయం (Level of Detail) – వీటిని గురించిన అవగాహనకు
సహామం అవుతంది. ఇది

ల్ చూస్తకుని ముందుకి మిఖత ఔథలతో పాట అనవయించి

చెపాీలా ఉంది.
యస సిదాాంత్వనిి నిరిౄచినప్పీడే బయత ముని కావ దోషాలని గురించి కూడా విశ్లషంగా
చరిీంచేరు. సృజనను యకిత ఔటిోంచే లక్షణాలను కావ గుణాలని అన్నిరు - వీటిల్ల యస వవసా,
ధవని, ఓచితము, వక్రోకిత - ఈ న్నల్గింటిని స్వవఔరించిన్న చాల్ - ఆసకితఔయమైన ఔథలి, ఔవితల్ని
ఏదొ ఔ మేయకు సహామఔయంగా రిశీలంచవచుీను. కాని కావ దోషాల్ లెఔకకు మికికల
ఉంట్లయి. బయత ముని గుణాల ఔంటే దోషాలకు ఎకుకవ ప్రాధానతనిచిీ, వాటినే ముందుగా
ప్రసాతవించేరు. కావ దోషాలి గురించి తెల్స్తకుని, జాఖయత డి రిహరించుక్టలేఔపోతే అవి
క్కకఔకటీ సృజనను క్రభంగా ఫలహీనం చేసాతయి, అంతిభంగా పాడుచేసాతయి. ఈ కాయణం
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వలన యఔ యకాల ఉదాహయణల్ తీస్తక్కని అనేఔమైన దోషాలి క్కకఔకటీ రిశీలస్తత పోవడం
భంచి అభాసం అవుతంది. గుణాలూ, అలంకారాలూ ఔటి కావు. గుణాల్ అదృశ్ం
(అవాచమై) ఉంటూనే సృజన సాంతం ఆవరించుక్కని ఉండేవి. అలంకారాల్ వాచంగా
కానవస్తత కావ శ్ర్చరానిి మాత్రమే అలంఔరించేవి. యస విహీనమైన అలంఔయణ న్నల్గు యకాల
ఆడంఫరాల్గా తనమౌతందని నేను ఇదివయకు చెప్పీను. ఊహల్ (ఆల్లచనల్), ఉదేవగాల్
(భావాల్), భాష, చిత్రాలూ - ఈ న్నల్గింటినీ ల్గవంగా వాడుకుంటూ యచన దేహానిి - అంటే
Textను అలంఔరించే ని అలంకాయ భఖిమైనది, యస విహీనభయినది. అది సృజన యస
వవసాను నిలబెటోక్టలేదు. దీనిి యస బంఖభని అన్నిరు. నైప్పణానికీ నిషోకీ ఈ తేడా ఉంది:
నైప్పణం దైహిఔమైనది, అది అలంకారానిి ప్రకాశ్వంతంగా సాధించుకుంటంది. నిషో
ఆతిౄఔమైనది; అది యస భఖితకు స్తచన, హేతవునూి. అలంకారాల మీద మితి మీరిన ధాస
సృజన యస వవసాను ఛిద్రం చేస్తతందని చెప్తీ ఆనంద వయానుడు దానిి నివారించడం క్టసభని
అలంఔయణలి కేవలం యస స్తురిత క్టసం మాత్రమే వినియోగించాలని చెప్పీరు. ల్లలోటడు కూడా
యస విహీనమైన అలంఔయణను కండించేరు. వాళ్ళీ ఈ తయహా యచనను చిత్ర కావభని అన్నిరు.
త్రిప్పయ దీనిి Word Bashing అనేవారు. న్నమిని దీనేి “జూట్ల” అని అన్నిరు.
ఇల్ంటి యచనను ఔటేో ఔథకుడు, ఔవి, ఆశించే పాఠ్కుడూ సవమంగా యస నిష్యోల్ కారు
కాఫటిో, యస భఖిత అంటే వాళీకు అవగాహన, అనుబవమూ కావు కాఫటిో వాళ్ళీ అలంకాయంతో
భటకిక సంతృప్తత చెందఖల్గుతన్నిరు. త్రిప్పయ ఈ వాసంగానిి తప్పీ టోకుండా భనిించి
విడిచిపెడుతన్నిరు. దానిి ఆమన “It is one of the possibilities.‛ అని అ
చేస్తక్టభన్నిరు. తీవ్రమైన యస భఖితను ఆశించే ఔవి ఇందుకు భినింగా ఉంట్లరు.
ఉదాహయణకు న్నమిని స్తబ్రహౄణం న్నయుడు గారు రాసినవి, చెప్తీనవి జాఖయతగా ఖభనిసేత
ఆమన

తీవ్రమైన

యసవాది

అనీ,

యస

నిష్యోడనీ

గ్రహించుక్టఖల్గుత్వము.

ప్పటోరిత

న్నరామణాచారుల్ గారు తీవ్రమైన యస నిషో సయసవతీ తతవభనీ, దానిల్ల తను నిష్యోణ్నీ
చెప్పీకున్నిరు. వేటూరి స్తందయ రామూౄరిత గారు పోయినప్పీడు టీవీ ఇంటరూవయల్ల ఆమనుి
సౄరించుక్కంటూ జొనివితతల శ్రీరాభచంద్ర మూరిత గారు “ఆమన యస భయుడు. ప్పణుకుల్
తినడం వంటి సాధాయణంగా చేసే నుల్లో సైతం ఆమన ప్రవయతన యసార్రేరంగా ఉండేదీ!” అని
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ఔటికి న్నల్గుసారుో వివరించి చెప్పీకున్నిరు. ఖదేర్ గారి పాటలనీి టిోందల్ో ఫంగాయమే
అనిటో ఉండడానికి కాయణమూ ఆమన యస నిషో, లౌఔభంటే బేఖాతరు. యసభఖిత ప్రథభంగా
ఔవి దృష్టో, ప్రవయతనలకు చెందినది. ప్రధభంగా అది ఔవి ధయౄం, ఔవితవ ధయౄం కాదు. స్తయ కాంతే
చంద్రుడి మీద ప్రతిపలంచినటూో యసభయుడైన సృజన శీల యస దృష్టో, యసాంతయంఖమే ఆమన
సృజనల్ల ప్రతిపలస్తతన్నియి. ఇది పాండితం వలన్న, భాషా ప్రావీణత వలన్న వచేీది కాదు.
పాండితం, భాష మీదే నిభఖిమైన దృష్టో, మూల్ంఔనం ప్రశ్ంసను గురించిన యంధీ యస
భఖితకు అడిం వసాతయి. అభినవగుప్పతని వంటి వాళ్ళీ ఔవీ, ండితడూ రెండూ అయిన వాళ్ళీ
విశ్లోషణాతౄఔమూ, సంశ్లోషణాతౄఔమూ - అంటే Analytical, Synthetical అనదగిన వేర్వవరు
న

ఆ

రెండు

వాసంగాలనూ

ఔదానిక్కఔటీ

అడుి

రాకుండా

నియవహించుక్టఖల్గుతన్నిరు. యస భఖితకు, సాాయీ భావాలకూ సమీంగా పాశాీత
సంప్రదామం ల్లన Emotion; Aesthetic Emotion; Emotional Distance వంటి
ప్రతిపాదనల్న్నియి. వాటిని రాభరివసేత యసం, కావాతౄ వంటి ప్రతిపాదనలను క్కతత దాతల
ప్రకాయం, Secular Termsల్లన అయాం చేస్తక్టవచుీను. అవి ముందుకి సందయృం వచిీనప్పీడు
చెపాతను.
[ఈ భాఖం క్టసం రాభరివంచిన ప్పసతకాల్లో క్కనిి: The Dhvanyaloka of
Anandavardhana with the Locana of Abhinavagupta (D. H. H Ingalls, Jr.)/
Indian Poetics (T. Nnjundaiya Sreekantiaya)/ I.A. Richards and Indian Theory
of Rasa (Gupteshwar Prasad)/ An Introduction to Indian Poetics (V. Raghavan)/
“Rasa” as Aesthetic Experience (G. B. Mohana Thampi)/ The Theory of Rasa
(P. J. Choudhury)/”Rasas” as Springs of Art in Indian Aesthetics (Radhakamal
Mukerjee)/ధవన్నల్లఔము (ప్పలెోల శ్రీ రాభచంద్రుడు గారు)/కావాతౄ (స. వెం. రాగవమ
గారు).]

5
“If you understood everything I said, you’d be me”. – Miles Davis;
American Jazz Musician
సతీష్ పోలస్టిో గారి ఔథ పౌరుషం కూడా సంఘాశ్రమమైన ఔథ. ఆత్వౄశ్రమమూ,
బాల్శ్రమమూ కానిది. ఈ ఔథ ఇతివృతతం భనుష్యల్ వలస పోవటం, ఆతిౄఔమైన సందను
పోగొటోక్టవటమూను. ఈ ఔథల్లని భనుష్యల్ోంటి భనుష్యల్ న్నకు దగిారిసా తెల్స్త.
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(ఇంకా ఉంది)

*
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