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కథలలో క్లుతత
కథలక్ల సంబంధంచిన క్లుతత విషయంలో చాలా ఏళ్ళనండి వ్రాస్తతనన రచయితలకి కూడా చాలా
అసషోత వందని కొనిన చరు చ సినపనడు

అ మవతంది.

క్లుతత అంటే ఏమిటో, అది ఎందుక్ల అవసరమో, క్లుతత లోపంచడం వలు కథకి జరిగే
నషోం ఏమిటో ఇంతక్ల మునపే ‘కథాశిలం’ వంటి డుసతకా చ వివరించాయి. క్లుతతని ఎలా
సాధంచాలో కూడా ఆ డుసతకా చ కొంతవరకూ చరిుంచాయి. అవన్నన మళ్ళళ యదాతథంగా
ఉదహరించడం ఈ వ్యయసం ఉద్దదశ్యం కాదు.
క్లుతతని సాధంచలేక పోతనన కొందరు రచయిత చ తరసి వేసే కొనిన ప్రశ్నలని, వ్యరికి
వనన కొనిన సంద్దహాలని చరిుంచి వ్యటికి కొంత వివరణన ఇచ్చు ప్రయతనం మాత్రమే ఈ
వ్యయసంలో చ్చస్తతన్ననన.
ఏదైన్న ఒక కథలో క్లుతత తగ్గందని, సూటిగా ఒక విషయం వైడు సాగక్లండా
అనవసరమైన విషయా చ చరిుంచబడిన్నయని విమరశ వచిునడుడలాు రచయిత చ ఈ క్రంది
సంద్దహా చ వెలబుచుడం కనిపస్తతంది.
1. కాన్న చాలామంది పాఠక్ల చ తమక్ల అద్ద (అనవసరమని చెబ తనన వరణన లేదా
విషయం) బాగా నచిుందని చెపారు. అది చదువతంటే చాలా ఆహాుదకరంగా
అనిపంచిందన్న, మనస్త డులకించి పోయిందన్న అన్ననరు.
2. అది కథకి పూరితగా సంబంధం లేని విషయం కాదు కదా! దానితో అసలేమీ ఉయోగం
లేదంటారా? దానివలన ఆ సనినవేశానిన, పాత్రలని పాఠక్ల
చ్చస్తక్టగ చగుతా

ఇంకొంత బాగా అరథం

కదా!

3. దానివలన కథలో చదివించ్చ గుణమేమీ తగ్గపోలేదు కదా! చదివించ్చలా ఉననంతవరక్ల,
పాఠక్లలకి విస్తగు కలగ్ంచనంతవరక్ల కొంత ప్రకకకి వెళ్ళళ వ్రానపన్న రవ్యలేదని
అనక్లంటున్ననన. ఈ వరణన/విషయం చదవడం తమకి విస్తగేమీ కలగ్ంచలేదని
చాలామంది న్నక్ల చెపారు.
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అవన. కొందరు పాఠక్ల చ, అభిమాన చ అలాంటి అభిప్రాయా చ వెలబుచుుతారు. అది
నిజమే. రచయిత చ కథ చ వ్రాసేది పాఠక్లల క్టసమే కాబటిో ఈ విషయానిన మనం కొంచెం
జాగ్రతతగానే చరిుంచాల.
ఈ సంద్దహాలని పైపైన చుసేత ‚అవన, నిజమే‛ అనిపసాతయి కాన్న కాసత జాగ్రతతగా
గమనిసేత, కొంచెం లోతగా ఆలోచిసేత ఇవి పాఠక్ల చ సరుదక్లపోయే మారాగలే కాన్న క్టరి ఎంచుక్లనే
విషయా చ కాదని స్తలభంగానే అరధమవతంది.
ఒక చినన కిటుక్ల ఉయోగ్సేత చా చ. ఇలాంటి సంద్దహా చ వచిునడు

వ్యటినే ద్దద్ద

మననం చ్చస్తక్లంటూ కూర్చుక్లండా వ్యటికి వయతిరేకదిశ్లో వండే ప్రశ్న చ వేస్తక్టవ్యల.
సమాధానం మనకే తె చస్తతంది.
ఉదాహరణకి వరణన వలు కొందరికి మనస్త డులకించింది సరే, ఆ డులకింత కథకి
ఉయోగడిందా! ఆ డులకింత లేకపోతే కథలో చెపన విషయానిన, కథ అందించాలనక్లనన
అస చ అనభూతిని పూరితగా అందుక్టలేమా!
అలాగే ఒక వరణన/సంభాషణ వండడం వలు ఆ సనినవేశానిన, పాత్రలని పాఠక్ల
ఇంకొంచెం బాగా అ

చ్చస్తక్లంటా

సరే. ఒకవేళ్ తీసేసేత ఇంకొంచెం తక్లకవ అ

చ్చస్తక్లంటాడా? ఇంతే అ

చ్చస్తక్లంటాడా? ఒకవేళ్ తక్లకవ అ

చ్చస్తక్లంటే అది కథకి ఏమైన్న

నషోం కలగ్స్తతందా? అంటే ఈ పాత్రని/సనినవేశానిన కొంచెం తక్లకవగా అరథం చ్చస్తక్టవడం వలన
మొతతం కథని అరథం చ్చస్తక్టవడంలో కలగే ఇబబంది ఏమైన్న ఉందా? -ఇలాంటి ప్రశ్న చ
వేస్తక్టవ్యల.
సరదాగా ఒక విషయం చెడుక్లందాం. రాయి ఆడవ్యళ్ళని గురించి భరత చ సానభూతిగా
మాటాుడినడు

‚ననన త ప్రంచంలో వనన ఆడవ్యళ్ళందర్నన బాగానే అరథం చ్చస్తక్లంటారు

మీరు!‛ అని భారయ చ ఉక్రోషడటం సిస్తతంటాం. అడు

భరత ‚అబ్బబ, వ్యళ్ళని అరథం

చ్చస్తక్టవడం నినన ఇంకొంచెం బాగా అరథం చ్చస్తక్టవడం క్టసమే‛ అంటే ఎలా వంటుంది? కాసత
అటూయిటుగా ఈ సమరధన్న అలాంటిద్ద.
ఇక విస్తగు కలగ్ంచక పోతే ఏదైన్న చదవచుు అనన సమరధన. దీనికి ఎదురు ప్రశ్న కూడా
వేయనకకరేుదు. కొంచెం సషోతతో ఆలోచిసేత సరిపోతంది. ఇలా ఎవరైన్న అన్ననరంటే అరథం
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ఏమిటి? వ్యళ్ళళ ఈ కథని కాలక్షేం క్టసం చదువతన్ననరని. కనక ఆ కాలక్షేం సాథయిని కథ
మించాల అనన ఉద్దదశ్యం రచయితకి వంటే ఆ అనవసర భాగానిన తీనపవేయడమే మంచిదని.
అస చ సమయమే గడవని వ్యళ్ళళ, సమయానిన గడిపేందుక్ల ఏ ఆసరా లేనివ్యళ్ళళ త
విస్తగు కలగ్ంచక పోతే చా చ ఏదైన్న చదువతాం అని అనరు. నిజానికి అటువంటివ్యరు ప్రస్తతత
సమాజంలో ఎవరూ లేరనే చెపాల. ఒక విషయం గురుతపెటుోక్టవ్యల మనం. సాహితయం క్టసం
అంతో యింతో సమయం కేటాయించ్చవ్యరు కూడా వ్యరు చదవ్యలనక్లని ఇషోంగా కొనిపెటుోక్లనన
డుసతకాలని సైతం ఏళ్ళ తరబడి చదవడం లేదు. చదవలేక పోతన్ననరు. ఎందుక్ల? ప్రస్తతతం వ్యరికి
అంత సమయం లేదు. లేదా ఆ యిషోమైన డుసతకా చ చదవడం కన్నన ముఖ్యమైన న చ వ్యరి
జీవితానిన ఆక్రమించి వన్ననయి. అటువంటి సందరభంలో విస్తగు కలగ్ంచక పోతే చా చ కథకి
సంబంధం లేని విషయమైన్న సరే చదువతాం అని ఎవరైన్న చెపేత అది మొహమాటంతో చెడుతనన
మాటా లేక వ్యసతవంగా చెడుతనన మాటా అని గమనించుక్టవ్యలసన అవసరం వంది.
లేదు, అది మొహమాటం కాదు వ్యసతవమే అనక్లందాం. కొందరిచ్చ అనవసరము,
అవ్యంఛన్నయము అని భావించబ తనన వరణనలని, సనినవేశాలని మరి కొంతమంది పాఠక్ల చ
నిజాయితీగానే ప్రశ్ంనపస్తతన్ననరనక్లందాం. అటువంటి సందరభం గురించి కూడా ఒకసారి
మాటాు క్లందాం.
నిజమే. రచయిత అస చ విషయం నండి కొంచెం ప్రకకకి వెళ్ళళ వ్రాసేత, ‚ఆ విషయమూ
బాగానే వంది కదా!‛, ‚అది కూడా ఆసకితకరంగానే ఉంది కదా! మనకి మరొక క్రొతత విషయం
తెలనపంది కదా!‛ అని సంతృపత చెంద్ద పాఠక్ల చ కొందరు వండవచుు. గమయం వైడు నేరుగా నడిచి
తీరాలనన నియమం లేని పాఠక్ల చ, ఒక చోటికని బయలేదరి న్న చగు దారు చ తిరిగ్వచ్చు అలవ్యటు
వనన పాఠక్ల చ దీనిని లోంగా రిగణంచకపోవచుు. ఇది కూడా బాగానేవంది అనవచుు.
అయితే గమనించవలనపన విషయం ఏమిటంటే, అటువంటి పాఠక్ల చ కూడా తమని రచయిత
అలా అడడదిడడంగా తిరుగనివవక్లండా ఒక ల్ష్యం వైడు సూటిగా చ్చయిటుోక్ల నడిపంచుక్ల
వెళ్ళళనడు

ఆనందిసాతరు.
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నిజానికి అభిమానంతోనో, అమాయకతతోనో క్లుతత పాటించని రచయితని (కథలో వనన
మిగ్లన అందాలని దృష్టోలో పెటుోక్లని) కొందరు పాఠక్ల చ సమరిధంచిన్న అద్ద కథని మరింత
క్లుతంగా, సూటిగా తమకి చెపన రచయితలని వ్యరు గౌరవిసాతరు.
కనక కొనిన అనవసరమయిన విషయా చ వ్రానపన్న రవ్యలేదులే అనక్లనే అవసరం
పాఠక్లడికి కలగ్ంచడం కంటే అంత ఏకాగ్రత లేక్లండా మాటిమాటికీ ప్రకకకి జారిపోయే
పాఠక్లడిని కూడా సూటిగా నడిపంచ్చ జాగ్రతత రచయిత తీస్తక్టవడం బాగుంటుంది.
సరే, ఇంత చెడుక్లన్ననక, క్లుతత అనివ్యరయంగా పాటించవలనపన నియమం అని
ఒడుక్లన్ననక అది లోపంచడానికి కారణా చ కూడా క్లుతంగా చెడుక్లందాం.
క్లుతత లోపంచడానికి కథాశిలం డుసతకంలో వలుంపాటి వెంకట స్తబబయయ గారు మూ
కారణా చ చెపారు. వరణన చ ఎక్లకవ అవడం, పాఠక్లల తెలవి మీద రచయితకి నమమకం
లేకపోవడం, అనవసరమైన సంఘటన చ చొపంచడం.
అయితే ఈ మూడింటిలో మొదటిదీ, చివరిదీ నిజానికి కారణా చ కావ. అవి క్లుతత
లేకపోవడం అనే ల్ణానికి నిరవచాన్నలే. రండవదానిన మాత్రమే ‘కారణం’గా చెగలం. పాఠక్లల
తెలవి మీద నమమకం లేనందువలన, వ్యళ్ళని తక్లకవగా అంచన్న వేయడం వలన రచయిత ప్రతి
చినన విషయాన్నన వివరించ పూనక్లంటాడన్న, దానివలు క్లుతత తగుగతందన్న అంటారు ఆయన ఆ
డుసతకంలో.
అదలా ఉంచితే వరణన చ ‚ఎక్లకవ‛ అవడం అనే ల్ణం – ఈ ల్ణానేన క్లుతత
తగగటానికి ఒక కారణంగా ఆయన చెపారు కాన్న అసలీ ల్ణానికి కారణాలేమిటో చెలేదు.
వ్యటి గురించి మాటాుడేముందు ఒక విషయం సషోం చ్చయాలనక్లంటున్ననన. వరణనల
వలన అసలేమాత్రమూ ప్రయోజనం లేదని కాన్న అవి పూరితగా అనవసరమని కాన్న న్న ఉద్దదశ్యం
కాదు. వ్యటివలన చెడుతనన విషయం మరింత గాఢంగా పాఠక్లని మనస్తపై ముద్రంచబడే అవకాశ్ం
వంటుందనన మాట నిజమే. అయితే నిడివి ఎక్లకవగా వండే నవలల వంటి వ్యటిలో వరణన చ
వయోగ్ంచడం వేరు. మూ

న్న చగు పేజీ చ దాటని కథలలో ఉయోగ్ంచడం వేరు. చినన

కథలలో వరణన చ రసానికి కాక రసాభాసకి కారణమవతన్ననయి. వ్యటి గురించి మాత్రమే నేన
మాటాు తన్ననన.
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ప్రతిభావంతలయిన రచయిత చ చిననకథలలో కూడా వరణనలని సమరధవంతంగా, కథ
అందానిన పెంచ్చ విధంగా వ్య కొనగలరేమో కాన్న అది చాలా అరుదు. కనక వీలయినంతవరక్ల
కథలలో వరణన చ తగ్గంచడమే మంచిది.
ఇడు

అనవసర వరణన చ కథలలో ప్రవేశించడానికి కారణమయేయ విషయాల గురించి

చెడుక్లందాం.
కొందరు రచయితలలో సాధారణంగా వండే ఒక భావన.. తాము గొ భావక్లలమనన,
ఈ లోకం అందించ్చ రుచులని ఆసావదించడంలో మిగ్లనవ్యరికంటే నేరరులమనన ఒక విశావసం
– అది కొంతవరక్ల కథలలో అనవసర వరణన చ, వివరా చ పెరగడానికి కారణమవతంది.
అలాగే, తమక్ల తెలనపనదంతా చెపాలనన తన, తమకి వనన డుసతక/ప్రంచ రిజాాన్ననిన
ప్రదరిశంచాలనన ఒక ఆరాటం – అవి కూడా వరణన చ ఒకింత ఎక్లకవయేయందుక్ల, తదావరా క్లుతత
తగేగందుక్ల కారణమవతాయి. అయితే ఈ ‚ఆరాటం‛ క్లుతత కన్నన శైలని ఎక్లకవగా ప్రభావితం
చ్చస్తతందని చెపాల. ఈ వ్యయసం రిధ క్లుతత మాత్రమే కనక ఆ విషయానిన ప్రస్తతతానికి ప్రకకన
పెడదాం.
ఇక

కథాశిలం

డుసతకం

చెపన

సంభాషణ చ/సనినవేశా చ చొరబడడం‛ - దానికి

మర్చ

ల్ణం

‚కథలో

అనవసర

డా ఆ డుసతకం కారణా చ చెలేదు.

అనవసర సంభాషణ చ/సనినవేశా చ పెరగడానికి నేన గమనించిన రం

కారణాల గురించి

చెపాతన.
ఒకటి అతిజాగ్రతత. చాలా సందరాభలలో ఎవరిన్న నొపంచకూడదు అనన అతిజాగ్రతత వలన
క్లుతత తగుగతంది. కథ అంటేనే సాధారణంగా అది ఏదో ఒక సంఘరషణని ప్రతిబంబస్తతంది. కనక
రం

వరాగలకి సంబంధంచిన పాత్ర చ కథలో కనిపంచ్చ అవకాశ్ం వంటుంది. ఈ రం

వరాగలలో ఏదో ఒక వరగంలోనో లేదా ఇదదరిలోనూనో వనన లోపాలని, దోషాలని సిపంచ్చ
ప్రయతనం చ్చస్తతనన రచయిత ఆ లోపాలని నొపంచక్లండా చెపాలని భావించడం మంచిద్ద. కాన్న
అది అతి కాకూడదు. ఆ నొపంచక్లండా వండడం అనే విషయానిన కేవలం వివరణలతో,
బుజజగ్ండులతో సాధంచ్చందుక్ల ప్రయతినంచకూడదు. పాత్రచిత్రణలో సహజతవం, భాషలో
శిలంలో చమతాకరం వంటివ్యటి సహాయంతో ఆ సవ్య చన ఎదుర్చకవ్యల త నినన నొపంచ్చ
కథలలో క్లుతత
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ఉద్దదశ్యం

న్నక్ల

లేదని

వివరించ

పూనక్టకూడదు.

అడు

అనవసరమైన

సంభాషణ చ/సనినవేశా చ చొరబడి క్లుతతని తగ్గసాతయి.
నిజానికి నొపంచ్చ విషయానిన ఎంత క్లుతంగా చెపేత అంత మంచిది. వివరించ్చ కొదీద
దానిలోని గాంభీరయత లచబడి గౌరవం తగేగ అవకాశ్ం ఎక్లకవవతంది.
రండవది ‚అసషోత‛. మనం చెడుతనన విషయం మీద మనకి పూరిత అవగాహన, సషోత,
విశావసం లేనడు

కూడా క్లుతత తగుగతంది. నిజానికి దీనిని పైన చెడుక్లనన అతిజాగ్రతత అనే

కారణానికి మూలకారణంగా కూడా మనం భావించవచుు. మనం ద్దనిని సమరిదస్తతన్ననమో ఆ
అంశ్ం పై మనకి పూరితగా గురి లేనడు

గోడమీద పలు వ్యటంగా మాటాుడటం జరుగుతంది. అది

క్లుతతని దెబబతీస్తతంది. ఎందుకంటే అటువంటి సందరాభలలో అవతలవ్యరికి కొంత చెపూత మనకి
కూడా మనం కొంత చెడుక్లంటాం. దానిని తగ్గంచుక్టవ్యలంటే మరొకరికి చెడానికి కూరుునే
ముందు మనకి మనం చెడుక్టవడం పూరతయిపోవ్యల. మనకి సషోంగా అరథం అయాక, మనలోని
ప్రశ్నలనినటికీ సమాధానం చెడుక్లన్ననక, మనకి ఆ విషయం మీద వంద శాతం నమమకం కలగాక
మాత్రమే మనం దానిని మరొకరికి చెపేందుక్ల పూనక్టవ్యల.
కాబటిో సారాంశ్ం ఏమిటంటే, కథలో క్లుతత అవసరమా అనన విషయం మీద సంద్దహా చ
అనవసరం. ఎందుకంటే క్లుతత లోపంచినడు

సమరిధంచుక్లని ఆనందించ్చ పాఠక్ల చ వంటే

ఉండవచుున కాన్న క్లుతత వంటే ఆనందించని పాఠక్ల చ ఉండరు. చెడుతనన విషయం టు సషోత,
నిబదధత, ధైరయం వంటివి అ క్లుతతని సాధంచ్చందుక్ల దోహదడే కొనిన అంశా చ.

*

కథలలో క్లుతత

patrika.kinige.com

