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అజాత
దీని ముందుభాగం
కథలోల్, కావాయ్లోల్ని గుణదోషాలిన్ పరిశీలించడానికి లక్షణకారులు ఒకొక్కక్రు ఒకొక్క
పదధ్తిని పర్తిపాదిసూత్ వచేచ్రు. కావయ్ లక్షణాలూ కావయ్ దోషాలని భరత ముని, గుణములు అని
దండి, రీతి అని వామనుడు, ఔచితయ్ విచారమని కేష్మేందుర్డు ఇలాగ. వీటిలో కేష్మేందుర్ని ఔచితయ్
విచార చరచ్ ఉచితానుచితాలను పరిశీలించడమే కావయ్ లక్షణ చరచ్కు పార్తిపదిక అని, అది
నిరవ్హించవలసిన ముఖయ్మైన పని అనీ పర్తిపాదిసుత్ంది. కేష్మేందుర్డు పదకొండవ శతాబద్పు
లాక్షణికుడు, అభినవగుపుత్ని శిషుయ్డు. అపప్టినుండీ ఔచితయ్ విచారానిన్ గురించి కూడా మరి చాల
వాద పర్తివాదాలు నడిచేయి. సూథ్లంగా చూసేత్ ఏదో ఒక నచిచ్న తోవంట కావయ్ంలో, శిలప్ంలో
గుణ దోషాలిన్ విచారించడం అనే పని కథలిన్, కవితలీన్ అరథ్ం చేసుకోడానికి, సాధనకు సైతం
అవసరం, అనివారయ్మూ ఔతుంది. కాని ఆ పనంటే నాకు చాల ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది; బండి
ముందుకి పోదు. తగుదునమామ్ అని గుణాలనీ దోషాలనీ ఎంచిపెటట్డం ఎందుకు? పొగడత్ల వరకూ
అయితే ఫరవా లేదు. అవి వింటానికి, చదవటానికీ హాయి హాయిగా ఉంటాయి. దీనేన్ పోర్తాస్హం
అని అంటారు. కాని అనౌచితాయ్లు అని ఎతిత్ చూపిసేత్ నొపెప్డుతుంది కదా? ఈ ఇబబ్ందితో
నలుగురూ సాధారణంగ సమాధానపడే పదధ్తి “నొపిప్ంపక తానొవవ్క తపిప్ంచుకు తిరుగు”మని.
కాని అంతిమంగా అది సాధకులు, విదాయ్రుధ్లు వంటివాళళ్కి సహాయకరమైన పదధ్తి కాదు. ఇంకొక
సమాధానం ఏమిటంటే - మనని బేషరతుగా పేర్మించేవాళుళ్ - అమమ్, గురువు, సేన్హితుడు,
ఇటువంటి మనుషులు లోపాలిన్ ఎతిత్ చూపించినా నొపిప్ంచదు. ఎందుకంటే వాళుళ్ బిడడ్, శిషుయ్డు,
సేన్హితుడిలోని లోపాలిన్, బలహీనతలీన్ తెలిసుండి కూడా మనిన్ంచి, పేర్మిసుత్నాన్రు. అంతేకాక,
వాళుళ్

శేర్యసుస్ను

ఆశించేవాళుళ్

కాబటిట్,

ఇంకేమీ

ఆశించరు

కాబటిట్,

అనౌచితాయ్లిన్

ఎతిత్చూపించటం వాళళ్కు బాధయ్త కూడా అవుతుంది.
తిర్పుర ఇలా పేర్మించిన మనిషి. ఆయన నాకు తెలిసినంత కాలమూ తన కక్షయ్లోనికి వచిచ్న
వాళుళ్ - కథకులు, కవులు, పాతిర్కేయులు, కారయ్కరత్లు - ఇటువంటి మనుషులిన్ వాళళ్ పర్తిభ,
శకిత్యుకుత్లు, పరపతి, లోపాలు, బలహీనతలతో నిమితత్ం లేకుండా మనఃసూఫ్రిత్గా, బేషరతుగా
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పేర్మించేరు. వాళళ్ అనుభవాలీన్, ఆలోచనలీన్, దృకప్థానీన్, కషాట్నీన్ చరిచ్ంచి, పర్కటించుకోవాలనన్
ఆరాటానిన్ ఆయన అరథ్ం చేసుకుని, మనిన్సూత్ వచేచ్రు. ఇందుకు పర్తిగా ఆయన ఏమీ ఆశించలేదు.
వచిచ్నవాళళ్ దృకప్థం, అభిరుచి, నమమ్కాలు తన అభిపార్యాలతో, దృకప్థంతో అంగీకరించాలని
సైతం ఆశించలేదు; అలా ఆశించటం ఆయన Aesthetic కు విరుదధ్మౌతుంది. ఉదాహరణకు
తిర్పుర సవ్భావం మౌనం. ఆయనకు “One is a crowd.” కాని ఆయన చుటూట్ ఉనన్వాళెళ్వరూ
తనలా ఉండాలీ అనీ, తన ఆలోచనలీన్, పదధ్తినీ ఒపుప్కోవాలనీ, మనిన్ంచాలనీ ఆశించలేదు.
ఔచితయ్ం, అనౌచితయ్ం అనేవి నిరపేక్షమైన సతాయ్లూ, ధరామ్లూ ఏం కావు కదా? అనౌచితయ్ం అనేది
చూసే మనిషినీ, సంఘపు దృకప్థం, విలువలిన్ బటిట్ మారుతూవసుత్ంది. ఈ వైవిధాయ్నిన్ గురించి,
సాపేక్షతను గురించీ వివేచిసూత్ వచిచ్నందువలన తిర్పుర దృకప్థానికి సుధాదృషిట్ అనిపించే
సహనం, క్షమా సమకూరేయి. ఆయన దృషిట్ ఏమిటంటే కేవలం ఒకక్ మనిషి అంతరంగంలో
ఉండగలిగిన లోతు, చీకటి వెలుగులు, వైరుధాయ్లూ సవ్యంగా ఆ మనిషికే ఎంత జాగర్తత్గా
పర్యతిన్ంచినా అంత సుళువుగా అంతుబటేట్వి కావు. పైగా మనుషుల మధయ్ అనంతమైన వైవిధయ్ం
ఉంది. ఇది కాక, పర్తిభతో శకిత్యుకుత్లతో నిమితత్ం లేకుండా పర్తి ఒకక్రికీ బతుకనేది ఏవో కొనిన్
కారణాల వలన ఒక చికుక్ పర్శన్. ఇంతటి సంకిల్షట్మైన పర్హేళిక లోన ఒకరు ఇంకొకరికీ, ఇంకా
విపరీతంగా మొతత్ం తెలుగు జాతికీ గటాట్నూ ఎవరి తరఫున ఏమని ఇదమిదథ్ం అని గటిట్గా
సిఫారసు చెయయ్గలుగుతారు? అది అంతిమంగా ఎవరికి సహాయం అని? అంచేత పర్తిగా ఏమీ
ఆశించకుండా అయన అనిన్ రకాల దృకప్థాలీన్, పర్యతాన్లీన్ మనిన్సూత్ వచేచ్రు. మనిన్ంపు అంటే
ఒపుప్కోవటం అని, సమరిధ్ంచటమనీ కాదు, ఆదరం అని - అంటే Unconditional, nonjudgmental acknowledgement ఇలాంటి దృషిట్. ఈ ఆదరానికి ఒకే ఒకక్ మినహాయింపు
ఏమిటంటే వచిచ్న మనిషి సారసవ్తానిన్, Activismను, Progressive, Collective Talkనూ
లౌకయ్ పర్యోజనం కోసం, పెతత్నం (Dominance) కోసం వాడుకుంటునన్టుట్ తోసేత్ ఆయన
ఎడంగా, దూరంగా ఉండిపోయేవారు. దీనిన్ గురించీ ఆయన కోపగించుకునేవారు కాదు.
సాహితయ్ం అనేది జటిలమైనదని, లౌకయ్ం, పెతత్నమూ సాధారణమైన సవ్భావమనీ, గొంగటోల్
తింటూ వెంటుర్కలు ఏరుతామా అని దానిన్ గమనించీ పటిట్ంచుకోకుండా పకక్న పెటేట్వారు. ఇలాగ
కాకునాన్ మరీ అపరిపకవ్మైనవి, amateur అనిపించే సహజమైన పర్యతాన్లిన్ అయన చాల

అజాత (4)

కనకపర్సాద

patrika.kinige.com

అరుదైన సహనంతో, క్షమతోనూ ఆదరిసూత్నే, సరైన అవకాశం - అంటే Teaching Moment
కోసం కాసుకూక్చుకుని, ఆ సందరభ్ం రాగానే తన సూచనను, పాఠానీన్ చాల సహాయకరమైన
పదధ్తిలో, కొదిద్ మాటలోల్నే అయినా ‘ఔరా!’ అనిపించే తరక్ంతోను, మికిక్లి దయతోనూ పంచి
ఇచేచ్వారు. ఈ వయ్వహారం లోన వతాత్సు కోసం ఆశింపు (Expectation), మెపుప్ కోసం
దుందుడుకుతనం ఉంటే అది కర్మంగా లుపత్మౌతుంది, లేదంటే తిర్పుర మౌనానిన్ భరించలేక ఆ
రచయిత అకక్డితో నిషర్క్ýమిసాత్డు. తిర్పుర దయశాలి అనన్మాట నిజమే గాని, పర్తిషట్ కోసం, తమ
సవ్ంత అభిపార్యాలకి వతాత్సు కోసం వచేచ్ రకరకాల పర్యతాన్లిన్, పర్శంసలిన్, అభయ్రధ్నలీన్
అయన మొగగ్లోనే తుంచేసేవారు. ఈ చికితస్ కోసం ఆయన ఎంచుకునే పనిముటుట్ పర్తిపాదనకు
వచిచ్న అంశానిన్ తనకు మనఃసూఫ్రిత్గా సమమ్తమైతే తపప్ తొందరపడి ఎంతమాతర్మూ
అంగీకరించకుండా, అలాగని తిరసక్రించకుండా సూటిగా, పరిశీలనగా చూసే చూపు,
“ఊఁ..ఊఁ..” అని వింటునన్టుట్ acknowledgement. ఇలా ఎందుకంటే సృజన (పొయెటీర్)
ఒక “సీరియస వయ్వహరం”. తొందరపడి కాసిని మాటలోల్, పేజీలోల్నో, వేదికల మీదనో బాహాబాహీ
తేలుచ్కోగలిగేదీ, నిరాధ్రించగలిగేదీ కాదు. తిర్పుర Aestheticను, ఆయన దృషిట్ని గురించీ
తెలుసుకోవటం సహాయకరంగా ఉంటుంది. అవి యోగి అనే తరహా మనుషులు - అంటే
మనసత్తవ్ంలోన Sage, Shaman అని వయ్వహరించే తరహా మనుషుల దృషిట్కీ, వాళళ్
Aestheticకూ సమీపమైనవి. అవి ఇకక్డ పర్తిపాదిసుత్నన్ సంగతులకి పనికొచేచ్వి.
మన దేశం లోన, తెలుగు మాటాల్డే పార్ంతాలోల్నా ఏదో కొదిద్మందికి తపిప్సేత్ జీవితమే ఒక
చికుక్ సమసయ్. అభదర్త, నిరుదోయ్గం, హింస, వివక్ష, వలస, దారిదర్య్ం, అనారోగయ్ం, సంఘరష్ణ
వంటివి దీని పారాశ్వ్లు. కవులు, కళాకారులాల్ంటి మనుషులు సహజంగానే ఈ పరిసిథ్తులిన్ ఏదో
ఒక దృకోక్ణం నుండీ మనసుకు పటిట్ంచుకోకుండా ఉండలేకపోతారు. అంచేత సహజంగానే మన
కథలు, నవలలు చాల వరకు ఈ నేపథాయ్నేన్ వసుత్వులుగా సీవ్కరిసాత్యి. పౌరుషం కథ లోని
పరిసిథ్తులు, మనుషుల జీవితాలూ శోక తపత్మైనవి. వీటిని పరామరిశ్ంచే ముందు పఠనానిన్
గురించి ఒక సంగతి. చదివే వాడు ఎవరైనా అతను ముందుగా తనలో తనే ఒక పరిమితమైన
పర్పంచానిన్ నిరిమ్ంచుకుని, దాంటోల్ంచి కథను చూసుత్నన్ మనిషి. నిజానికి జీవితానిన్ సైతం మనం
ఇలాగే అనుభవిసాత్ము. అంటే - we bring our “self” to interact with the entire
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experience of living. ఇది తిర్పుర చాల నిశితంగా అరధ్ం చేసుకునాన్రు, తైనాతూ జాఞ్పకం
పెటుట్కునేవారు. ఈ విషయానిన్ విశదం చెయయ్డానికి కొనిన్ కథలు చెపేప్వారు. ఒక రోజు ఒక రైలు
పటాట్లు తపిప్ చాలా మంది పోయేరు, దెబబ్లు తినాన్రు. ఆ పర్సకిత్ వసేత్ తిర్పుర అనన్దేమిటంటే
అలాంటి వారత్లు వినన్పుప్డు ముందుగా మనకి వచేచ్ ఆలోచన ‘అమోమ్ ...! నేను ఆ రైలోల్ లేను
కదా!’ అని - క్షణ కాలంలో మనసులో కదిలే మొదటి ఊహ ఇదేనని. ఆ తరవాత ‘నావాళుళ్
ఎవరూ అందులో లేరు కదా?!’ అని ఇలాగ. మన ఆలోచన ఇలా ఎందుకుంటుందంటే మనలో
పర్తి ఒకక్రం మనదైన అహం (self) ఒకటి నిరిమ్ంచుకుని, దానిన్ జాగరత్గా గాజుకాయ లాగ
పోషించుకుంటూ బతుకుతాము - తను, తన కుటుంబం, ఆపుత్లూ, శతుర్వులూ, ఆసిత్పాసుత్లూ,
అందుకునన్ పదవులు, రాసిన పుసత్కాలు, కూడా ఉనన్ మందీ మారబ్లం - ఇలా ఇవనీన్ కలిసి
‘తను’. కథను అనుభవిసుత్నన్ది (Redaer) ఈ ‘తను’! ఇందులో తపొప్పుప్లు విచారించడానికి
ఏమీ లేదు, సవ్భావతః ఇది ఇలాగ.
పాఠకుడు ఈ ‘తన’నే కథలోనికి తీసుకొని వసుత్నాన్డు. ఇలా తీసుకువచిచ్న తన
అనుభవాలీన్, అవగాహననూ, దృకప్థానీన్ వినియోగించి అతను పాఠయ్ంలోని ఖాళీలిన్ తనదైన
ఆంతరంగిక సామగిర్తో పూరించుకుంటునాన్డు. ఈ కారణం వలల్నే బాగా మనసును తాకిన
వసుత్వుని గురించి కాసినిన్ మాటలోల్న చెపిప్నా అది వినేవాణిణ్ - పాఠకుణిణ్ - చాల బలంగా
తాకుతుంది. కుల్పత్ంగా, కొదిద్పాటి మాటలోల్ రేఖలోల్ ఇలా వరిణ్సూత్నే వసుత్వు నిజ తతావ్నిన్ పటుట్కుని
పర్దరిశ్ంచడం ఒక లాఘవం. వైశయ్ బేంకి వాళళ్ది అనుకుంటాను ఒక సెక్చ ఉంటుంది - గాంధీజీ
బొమమ్. ఆ బొమమ్ని చితిర్ంచిన ఆరిట్షుట్ గాంధీజీ తల, కళళ్దాద్లు, చేతి కరర్, శాలువా నాలుగింటికీ
నాలుగు గీతలాల్గ బర్ష షోట్ర్కస్ మాతర్ం వినియోగించి గాంధీజీ అనన్ ఊహలోని Essential
Mystiqueను చాల ఆకటుట్కునేలా చితిర్సాత్రు. ఇది ఎలా సాధయ్మయియ్ందీ అంటే పాఠకులకి
గాంధీజీ అనే వరణ్య్ం అపప్టికే బాగా మనసుకు వచేచ్ ఉంది, గాంధీజీ గురించి ఎనోన్ విషయాలు,
చితార్లూ వాళళ్ ఆంతరంగిక సామగిర్ (Cognitive apparatus)లోన ఆవరకే లభయ్మై
ఉనాన్యి. అలాగే - కథకుడు చెపుత్నన్ వరణ్య్ం ‘తన’ మనసుకు వచిచ్నదైతే కథలోని చితర్ణ బలంగా,
పరిపూరణ్ంగా ఉనాన్ లేకునాన్ పాఠకుడు నిరిమ్ంచుకోగలుగుతాడు. ఇంకొక ఉదాహరణగా ఇంటోల్
ఇదద్రు మాటాల్డుకునే మాటలు: “ఇవాళ వాడొసాత్ననాన్డు! ఒకవేళ ఒసేత్ గనక అది కూడా ఇచీచ్సి
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పంపించీ! మళీళ్ ఈవిడతోటి ఆ గొడవంతా ఎవడు పడతాడు?!” వినాన్విడ సరేననన్టుట్
తలూపుతుంది. వాడు ఎవడు? అది ఏంటి? ఈవిడెవరు? ఆ గొడవ ఏంటి, ఎందుకు? ఇలాంటి
వివరాల నేపథయ్ం (Context) ఆ ఇదద్రికీ ఇదివరకే విశదంగా తెలుసు, వేరే అడగకక్రేల్దు.
అందుకే వాళళ్ సంభాషణ ఆ ఇదద్రికి మాతర్ం చాల అరధ్వంతంగా ఉంటుంది. ఈ కారణం వలనే
సతరీలు, దళితులు, ముసిల్ంలు, ఒకే పార్ంతానికి చెందినవాళూళ్ - ఇలా భినన్మైన అసిత్తావ్లు
నేపథయ్ంగా వచిచ్న కథలు, కవితలోల్ని పరిచితమైన అనుభవాలకు, చితర్ణకూ అలాంటివే
అనుభవాలూ, నేపథయ్మూ ఉనన్ మనుషులు సానుకూలంగా సప్ందించగలుగుతారు - మనసులు
కలిసిన ముచచ్టుల్ అనన్టుట్. ఇందుకు విపరయ్యం (converse) అయిన పర్కిర్య కూడా ఉంది
కదా. ఒకోక్సారి ఎవరైనా నిపుణులాల్ంటివాళుళ్ విషయానిన్ ఎంత వివరంగా, ఎనిన్ రకాలుగా రాసి,
చెపిప్నా ఆ చెపుత్నన్ విషయంతో పరిచయం, ఆసకీత్ లేకపోతే అవి అసలేమీ ఎకక్వు. తిర్పుర ఈ
పర్కిర్యలు రెండింటినీ అవి సహజమైనవని మనిన్సుత్నాన్రు. సవ్యంగా ఆయనకు ఈ వివిధమైన
అనుభవాలోల్నూ తనకు పరిచితమైనవైతే తపప్ వాటి పటల్ విశేషమైన అనుకూలతా లేదు, విముఖతా
లేదు. ఉదాహరణకు ఆయనకి ఒరిసాస్, తిర్పుర వంటి పార్ంతాలోల్ని మారు మూల పలెల్ల
మనుషులోత్ను, విపల్వోదయ్మంతోనూ పర్తయ్క్షంగా అనుభవాలునాన్యి. కథకుడు భూషణం గారు ఈ
నేపథాయ్లకి రెండింటికీ చెందిన మనిషి. ఆయనతో తిర్పురకి చాల సేన్హం ఉండేది. ఒక సారి
భూషణం గారు మదార్సు వెళిళ్, శీర్ శీర్ గారిన్ కలవాలని వెతుకుక్నాన్రు. ఆయన మా మహాకవి శీర్ శీర్
గారు అని ఇలా చెపుప్కుని, అడుగుతుంటే చివరికి ఒక సందులో ఒక తమిళుడు “ఓహో ... బనున్
బటరు పంతులా?! అదుగో ఆ గదిలో ఉంటాడు వెళుళ్!” అని చాల యధాలాపంగా చూపించేరని
తిర్పురతో చెపుప్కుని బాధ పడాడ్రట. జీవితపు చికుక్ సమసయ్లని చెపుత్నన్వి కవులు, కథకులిన్
మరింతగా బాధిసాత్యి. వాళుళ్ ఒకవైపు సునిన్తంగా ఉంటారు, లౌకయ్ంగా నెగుగ్కొని రాలేరు; వాళళ్
సవ్భావమే లోకంలో నెగుగ్కొని రావడానికి ఒక వైకలయ్ంగా ఉంటుంది. ఇంకోవైపు వాళూళ్
అందరిలాగే వాళళ్ వాళళ్ నేపథాయ్లు, అనుభవాలు, అవగాహనల పరిమితులోల్నే చికుక్కొని
ఉంటారు. కవులు కళాకారుల ఈ అవసథ్ అంటే తిర్పురకి కషట్ం వేసుత్ంది. అందుకని “ఎలాంటి
రైటర ఇదంతా కాదు! ముందు వచిచ్న మనిషి ఒక రైటర ...!!” అని మనుషులిన్ ఆదరించేవారు,
పర్తిపాదనకు వచిచ్న ఆలోచనలీన్, అభిపార్యాలీన్, రచనలనూ తొందరపడి మరాయ్ద కోసం
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ఒపుప్కోకుండా, అలాగని తిరసక్రించకుండానూ. తిర్పుర వంటి దృషిట్తో ఉచితానుచితాలను
పరిశీలించగలిగితే ఆ పని సహాయకరంగా ఉంటుంది. ఈ దృషిట్కి పునాది ఏమిటంటే “ఔచితయ్ం
ఎవరికి?” (Propriety to whom?) అనన్ ఎరుక. బహుశ ఇలాంటి దృషిట్నే బాగా పాత
రోజులోల్ సహృదయత అని అనాన్రేమో. ఆ మాట ఇపుప్డు ‘పరసప్రం పొగుడుకుందాం రా!’
అనన్టుట్ ధవ్నించి, సాయించదు.
పేర్మ, కరుణ, సహృదయత, సమానతవ్ం, మానవతవ్ం, హకుక్ల గౌరవం ఇలాంటివి
విమరశ్ వంటి వాయ్సాలోల్, సంభాషణలోల్ వాచయ్ంగాను, కథలోల్ పాతర్ల దావ్రానూ, రచయిత
సవ్యంగా చెపేప్ ఉపనాయ్సంగానూ పర్కటించడం కషట్ం కాదు. తెలివితేటలు, పర్పంచ జాఞ్నం,
వాకచ్తురత సమకూరిన వాళుళ్ ఇలాంటి పర్కటనను సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించ గలుగుతారు.
రాయగా రాయగా కరణం అనన్టూట్ ఇలాంటి కథలూ, కబురూల్ చెపప్గా, చెపప్గా ఆ పాఠాయ్లకి ఒక
విధమైన మనన్న, సమరధ్నీయతా సమకూరుతాయి. కాని ఇలాంటి పర్వృతుత్లను వాసత్వంగా
సాధించుకోగలగటం ఎవరో మహాతుమ్లకి మాతర్ం సాధయ్మయేయ్ది. ఈ వైరుధాయ్నిన్ గురించిన
ఎరుక, చింత లేకుండా చెపేప్ మాటలూ, రాతలూ ముఖయ్ంగా కాలప్నిక సృజనలోన శుషక్
పిర్యాలుగా తేలిపోతాయి. గయథ (Goethe) ఈ ఇబబ్ందిని, వైరుధాయ్నిన్ గురించి ఇలా
చెపుప్కునాన్రు: “...and if any would write in a noble style, let him first possess
a noble soul.” తిర్పుర ఆజీవితమూ ఆతిమ్కమైన వివేచన - అంటే Introspectionను, చుటూట్
ఉనన్ జీవితాలీన్, పరిసిథ్తులిన్ గురించీ, తనను గురించీ విశేషమైన పరిశీలన, పరిశర్మనూ
సాధనంగా చేసుకుని ఈ వైరుధాయ్నిన్ నివృతి చేసుకోగలిగేరు. ఆయన చాల అరుదైన
తెలివితేటలునన్ మనిషి - అంటే కుశాగర్ బుదిధ్. తన ఒకక్డి తెలివితేటలిన్, తన నిరాధ్రణలేన్ సతయ్మని
గుడిడ్గా నముమ్కోవటం సంకుచితతవ్మని గర్హించుకునన్ వివేకవంతుడు. అలా ఆలోచించగలిగిన
శకిత్ని, వివేకానీన్ ఉపయోగించుకొనే ఆయన ఈ వైరుధాయ్నిన్ పరిహరించుకొని, సప్షట్తను,
నిశితమైన అవగాహనను, తదావ్రా క్షమనూ సాధించుకునాన్రు. ఇదే ఆయన చివరి రోజులోల్న
ఎదటివాళుళ్ దయ, కరుణ అని గురిత్ంచ గలిగిన సహానుభూతిగా పర్సుఫ్టమయియ్ంది. తిర్పుర క్షమ
వెనుక ఏవో మారిమ్కమైన దృషీట్, “ఒకానొక మహతత్ర కాఫాక్యెసుక్...” ఆధాయ్తిమ్క పరమ రహసయ్ం
- ఇలా ఏమీ లేవు. తనదైన తరక్ం, అనుభవం, వివేచనల ఫలితం ఆయన క్షమ. అంటే - కరుణ,
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క్షమా ఎందుకంటే - based on all experience, study and deliberation, that
would be the only logical position to settle into, for himself. ఇది కేవలం తన
తోవ; ఇంకెవరి కోసమూ సిఫారసు కదు. ఎదుటివాళుళ్ తమ తోవ ఏమిటో తమంత తాముగా
పరిశర్మించి, వివేచించి తెలుస్కోమని “ఊఁ..! ఊఁ...? ఊఁ....!!” అని సూచన. ఎవరైనా వాళళ్
అపప్టి అవగాహన, అనుభవం మేరకే ఆలోచించగలరు. పటుట్ వదలకుండా, నిరాశ పడకుండా,
వేరే ఎవరెవరోన్ నిందించకుండా తమ శకిత్ అంతటీన్ ఉపయోగించి ఎవరికి వాళూళ్ ఈ పరిశర్మను,
సాధననూ

తమవైన

అవగాహన

కోసం,

సంతృపిత్

(“Satisfaction”)

కోసం

నిరవ్హించుకోవాలని, రాసుకుని, చదువుకుని, పర్కటించుకోవాలనీ ఆయన పదే పదే చెపేప్వారు.
ఈ వివేచన ఉతత్ Armchair Philosophy కూడా కాదు. ఆయన చానాన్ళుళ్ మారిక్స్షట్
ఉదయ్మంలోన పర్తయ్క్షంగా కలగ చేసుకుని, ఆసుపతుర్ల పాలయి, తాపులు తిని, మోసపోయిన
మనిషి. చుటూట్ దురభ్రమైన పేదరికానీన్, అవసరానీన్ చూసూత్ చూసూత్ ఊరుకోలేక కలగచేసుకునన్
మనిషి. తను పిర్నిస్పాలగా పాఠాలు చెపేప్ కాలేజీ పిలల్లు బాంబులు పేలి కళెళ్దుటే చచిచ్పోతే,
క్షతగాతుర్లైతే ఆ భీభతాస్నికి, తరువాతి పరిణామాలకూ బాధయ్త వహించి, దగగ్రుండి చకక్దిదిద్న
మనిషి. ఇలాంటి తీవర్మైన అనుభవాలు, అవంటే పటిట్ంపూ ఆయన దృషిట్నీ, సృజననూ పర్భావితం
చేసూత్నే వచేచ్యి. ఇవి కాక ఆయన జీవితాంతం కాలప్నిక సాహితాయ్నిన్, Literary Theoryని
వృతిత్పరంగా చదువుకుంటూ బోధిసూత్ వచిచ్నవాడు. సవ్యంగా విశేషము, అపురూపమైన పర్తిభ
ఉనన్ సృజనకారుడు. ఇవి కాక తతవ్మంటే ఆయనకు గొపప్ జిజాఞ్స. ఈశానయ్రాషాట్ర్లోల్న, బరామ్లోన
అయనకి బౌదధ్ంతో, బుదధ్ సనాయ్సులతో సాహచరయ్ం, చరచ్, సాధనా ఉండేవి.
ఇవనీన్ ఒకెతుత్ అయితే, ఆయనున్ తన చుటూట్ ఉనన్ మనుషుల కషాట్నిన్, అవసరాలిన్
గురించిన చింత ఆవరించే ఉండేది. పేదరికం, నిరుదోయ్గం వంటివి ఆయన దృషిట్లో జీవన
సమసయ్లు (Practical Problems.) వీటికి పర్తిగా ఆయన దగగ్ర ఏ సమాధానం, సహాయమూ
లేవు. తను చెయయ్గలిగిన సహాయం ఏమిటంటే పాఠం చెపప్డం, వచిచ్నవాళళ్ కషట్ం సుఖం వినడం,
పైన చెపిప్నటుట్ సహాయకరమైన సూచన, వాయ్ఖయ్ చెయయ్డం, ఇంకా తనకి చేతికి అందినంత
దానాలు చెయయ్డం. ఇలా ఒక మనిషి చెయయ్గలిగిన సహాయానిన్ మించి సాంఘిక మారుప్ అనేదాని
కోసం ఆయన మారిక్స్జానిన్ చదువుకుని, నముమ్కునాన్రు. మారిక్స్సట్ల్ దృకప్థానీన్, అవగాహననూ,
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ఆకాంక్షనూ, పనినీ ఆయన మౌలికంగా, చివరి వరకూ గౌరవించేవారు. కాని ఎనోన్ ఆదరాశ్లాల్గే ఈ
ఆదరాశ్నిన్ గురించి కూడాను కబురుల్ వేరు, ఆచరణ వేరు. “Who is the oppressor and
who is the oppressed?” అని అంటూ వసూత్, ఈ వైరుధాయ్నిన్ గురించి ఆయన చానాన్ళుళ్
మధనపడి, చివరికి కరుణతో సమాధాన పడాడ్రు. ఔచితయ్ విచారం అనే చరచ్ తరచు అంగీకారం,
తిరసాక్రం అనే తొందరపాటు నిరాధ్రణ గాను, సొడిడ్ంపు (Judgment)గానూ పతనమౌతుంది.
తిర్పుర

లాగ

అనునయం,

నమర్తను

సాధించుకునన్ వాళుళ్, సావ్నుభవ సంపనున్లైన

ఉపాధాయ్యులూ చేసే ఔచితయ్ చరచ్ చినన్పాటిదైనా గంగిగోవు పాలు అనన్టుట్ సహాయకరంగా
ఉంటుంది.
సీవ్కరణ అంటే సవ్ంతం చేసుకోవడం అని. పౌరుషం కథను గురించి, లేదు సీవ్కరించిన
ఇంకే కథను గురించైనా గాని వాటి గుణాలీన్ దోషాలీన్ విచారించడమని తలకెతుత్కొనే ముందు
తిర్పురను, ఆయన దృషిట్ని, సమ్ృతినీ తలచుకోడం, పంచుకోడం సహాయంగా ఉంటుంది. తిర్పుర
దృషిట్ సుధాదృషిట్. సీవ్కరించిన కథలోని మనుషులు ఆయనకు “పాతర్లు” కావు. కథ ఆయనకు
“సాహితయ్ం” కాదు. దానిన్ వాహికగా చేసుకొని ఆయన ఏ పర్యోజనానీన్, పర్తిషట్నూ,
ఒపుప్కోలునూ, వతాత్సునూ ఆశించటం లేదు. అంచేత రచనను, రాసినవాణీణ్ కొంత పొగిడీ కొంత
సలహా చెపేప్ పనిని ఆయన తలకెతుత్కోరు. సీవ్కరించిన కథనో, నవలను గురించో మాటాల్డే
సందరభ్ంలో ఆయన మూడు రకాల మనుషులతో మమేకం అవుతునాన్రు - కథ రాసిన మనిషి,
కథలోని మనుషులు, ఇంకా పాఠకుడు - అంటే తను. ఈ ముగుగ్రి అవసథ్ (plight)తోను
ఆయనకు తాదాతమ్య్ం అయినంత సహానుభూతి. అంటే - He cared deeply about the
human condition surrounding the Writer, the Story and its Reader. కథ
రాసినవాళళ్ పరిశర్మను, వేదనను రాసి పైకి చెపుప్కోవాలనన్ వాళళ్ అవసరానీన్ ఆయన బేషరతుగా
మనిన్సుత్నాన్రు. కథను గాని, అది రాసిన మనిషిని గాని ఆయన judge చెయయ్టం లేదు. కథ
రాసినవాళళ్ అంతరంగంలో నడుసూత్ వచిచ్న లోపలి కథ, రాయాలనీ పంచుకోవాలనీ వాళళ్
ఆకాంకాష్ ఇవి ఆంతరంగికమైన potential. కాయితమీమ్ద కథగా పూరత్యిన పాఠయ్ం దానికి ఒక
Realization - అంటే ఆవిషక్రణ. ఆ ఆవిషక్రణను సాధయ్ం చేసిన పర్కిర్య - రచన,
ఎంతమాతర్ం తేలికైన పని కాదు, ఆషామాషీ వయ్వహారం కాదు. ఆవిషక్ృతమైన పాఠయ్ం మంచిగా,
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“గొపప్”గా ఉండాలీ అనీ, ఇలా ఉండాలీ అలా ఉండాలీ అని ఆశింపు, సొడుల్ పెటేట్ ఆసకీత్ ఆయనకి
లేవు. ఇది అనాసకీత్ కాదు. అలాగని ఆయన తొందరపడి సహృదయతతో పొగటట్ం, వెనున్తటిట్
పోర్తస్హిసూత్ మనఃసూఫ్రిత్గా ఆశీరవ్దించడం ఇలాంటి పనులిన్ తలకెతుత్కోరు. ఈ మూడు
దృకప్థాలకూ ఎడంగా ఆయన కవి, కథలోని మనుషులూ, తనూ - ఈ ముగుగ్రి అవసథ్నూ, వాళళ్వి
చాల విభినన్మైనవి, వివిధమైన అవసరాలీన్, వేదననూ గురిత్సుత్నాన్రు, పరికిసుత్నాన్రు, ఆకళింపు
చేసుకొని, మనిన్సుత్నాన్రు. ఈ విషయంలో కేవలం ఒకే ఒకక్ ఆశింపు ఏమిటంటే వచిచ్నతను
నిజంగానే, అంటే sincereగా తనేడుపే తను ఏడుసుత్నాన్డా? అని. కథ అని రాసి, పర్కటిసుత్నన్
మనిషిది సృజనాతమ్కమైన అవసరం - అంటే Need for Self Expression. కథలోల్ని
మనుషులది దాదాపు ఎలల్పుప్డూ కూడాను ఏదో ఒక రకమైన అవసరం, వేదన, నొపీప్ను. తరచి
చుసేత్ సూథ్ల దృషిట్కి హాసయ్ పర్ధానమైనవి, సరదావీ అని తోచే కథలు సైతం అంతిమంగా “కరుణ
ఏవ” అని బోధపడుతుంది. మరి తిర్పుర తనేమో “...ఓ సరిహదుద్ నుంచి ఎవరో ఎందుకో తొసేసిన
మనిషి.” ఆయన “అవతలి వేపు” ఉనాన్డు. ఎవరి కళళ్లోకి చూసినా అకక్డ మనిషి ఏకాంతపు
భయం మంచు కపిప్నటుట్గా. అయితే కావచుచ్ గాని, సృజన పరిశీలనకు వచేచ్ సందరభ్ంలో అకక్డ
తనొకక్డే లేడు. సృజన అనేది కథకుడు, కథలోని మనుషులూ, తనూ - ఈ ముగుగ్రి పర్పంచాల
కూడలి. వీటిలో ఒకరు ఎకుక్వా, ఒకరు తకుక్వా కారు. ఇందుగల నీచాధికము లందు లేవు.
అంచేత తిర్పుర సాహితయ్ గురోజీగా అవతరించి పర్తేయ్కంగా చెపప్వలసిన అభిపార్యం, ఉపుప్దేశం
ఏమీ లేవు. ఆసకిత్ ఉంటే ఆలకిసాత్రు - He will merely listen, if he is interested.
అలాంటి ఆసకిత్తో నెరపే ఔచితయ్ చరచ్ వెనుక అంగీకారం కోసం ఎలాంటి ఆశింపూ లేదు.
ఈ సమదృషిట్ బతికునన్ మనుషులకే కాదు, కథలోల్ని పాతర్లకూ వరిత్సుత్ంది. తిర్పురది ఈ
దృషిట్ని అరధ్ం చేసుకుంటే సృజన మౌలికమైన వయ్వసథ్ అయిన రస వయ్వసథ్ సవ్రూపానీన్, సవ్భావానీన్
అరధ్ం చేసుకోటానికి ఉపకరిసుత్ంది. ఉదాహరణకు మాండలీకంతో వచేచ్వి చాల కథలతో
అంతరీల్నంగా ఉండే ఇబబ్ందిని అకళింపు చేసుకోటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. నామిని
సుబర్హమ్ణయ్ం నాయుడు గారు జూటా అని దేనన్ంటునాన్రో అదీ గర్హించుకో గలుగుతాము. ఇకక్డ
Emotional Distance అని ఎతిత్రాసుత్నన్ విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకోడానికి కూడా ఇది
ఉపకరిసుత్ంది. కథ అవిషక్రించే ఔదేవ్గిక పర్పంచమూ, కథలోని పాతర్లూ రచయితకు “పాతర్లు”,
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“సనిన్వేశాలూ” అయితే ఆయన దృషిట్ ఎంతసేపూ తను - కథ, తను - తను నిరిమ్సుత్నన్ పాతర్లూ
(Writer vs. Writing) - ఇలాంటి దైవ్దీభావనలో చికుక్కొని ఉంటుంది. ఆయన కథ
పర్తిపాదిసుత్నన్ ఆవరణతో, వసుత్వుతో, జీవితంతో కలిసి మండుతునన్ంతగా మగన్మై లేడు, అది
అంతరాంతరాలోల్ ఆయన మనసుకు వచిచ్న వరణ్య్ం కాదు. కురీచ్, కారు, పుసత్కం, తలపాగా ఇలాగే
కథ సైతం ఆయనకు ఒక “వసుత్వు” - కథా వసుత్వు. ఆ కథను, కవితనూ రాసి, పర్కటించీ ఆయన
ఏం ఆశిసుత్నాన్డు? ఇలాంటి దృషిట్ దోషం అబిబ్న అభివయ్కిత్ మాండలీకం అయినపప్టికీ లోపలి
గొంతు, వేషాలోల్ని వైరుధయ్ం తెలుసూత్నే ఉంటాయి. లౌకయ్ం, సృజన - ఇలాగ రెండు దృకప్ధాలు,
పర్యోజనాలు చోదక శకుత్లైన అభివయ్కిత్, నిరవ్హణతో చికుక్లిన్ గురించి ఒక జోక ఉంది.
శౌచాలయాలోల్న గాలి కంపు కొటట్కుండా రూం ఫెర్షెనర అని పెడతారు. అవి నిమమ్, మలిల్పూలు,
గులాబీ ఇలాంటి అతత్రుల్ కలిపిన ఆవిరుల్ చిముమ్తూనే ఉంటాయి. కాని ఆ గదిలోని గాలేమో
నైసరిగ్కంగా కంపు గాలి. అపుప్డు ఆ బాతూర్ంలోని గాలి అటు కంపూ, ఇటు అతత్రు సువాసనా
కలిసి మధేయ్మరగ్ంగా ఏదో చితర్మైన దురావ్సననే పంచివవ్గలదు. “The most essential gift
for a good writer is a built-in, shockproof, shit detector.” అని హెమింగేవ్
అనాన్రు కదా. అది రచనలోల్ని ఇలాంటి ఆహాల్దకరమైన దురావ్సనను పోలుచ్కోడానికి
ఉపయోగపడుతుంది. సొడిడ్ంచడానికి కాదు గాని, అభాయ్సం కోసం, పాఠం కోసం, ఆతమ్ విమరశ్
కోసమూ ఐతే ఇలాంటి దోషాలీన్ గుణాలీన్, ఉచితానుచితాలీన్ పరిశీలించడం అవసరం, సహాయము,
అనివారయ్ం కూడా అవుతాయి. అనివారయ్ంగా, సావ్భావికంగా రసమగున్లైన సృజనకారులు తమ
వయ్కిత్తవ్ బలం పార్తిపదికగా పరిశీలించి, వివేచించి ఈ దోషానిన్ పరిహరించుకోగలుగుతునాన్రు.
అలాంటి కథకుల మాండలీకం అంతిమంగా వాళళ్ అంతరంగ మండలానికి చెందింది. దాంటోల్
కొంత కంపూ, కొంత ఇంపూ లేవు. ఇలాంటి దృషిట్, పర్కటనా రసారర్ద్ýమైన సృజనలోల్న, ఇంకా ఆసకిత్
ఉంటే యోగులు, సంత కవులు - అంటే Saint Poets అని చెపుప్కొనేవాళళ్ కావాయ్లోల్ను,
మాటలోల్నూ దొరుకుతాయి. అతివేలమైన సృజనశీలి మనసత్తవ్ం యోగి మనసత్తావ్నికి, చినన్ పిలల్ల
మనసత్తావ్నికీ సమీపమైనది. యోగి తను సహా మొతత్ం పర్పంచానేన్ ఒక కథగా, అబుబ్రమైన
కలప్నగానూ చూసుత్నాన్రు. తదావ్రా ఆయన జీవితపు మొతత్ం అనుభవంతో మమేకమై
ఉంటునాన్రు. అంటే - యోగి అనుభవం రసమగన్తకు పరాకాషట్. ఈ అనుభవానిన్ సాహితయ్
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వివేచన కోసం secular terms లోన అరధ్ం చేసుకోవచుచ్ను. ఉదహరణకు బెకెటని గురించి
“He doesn’t write about something, he writes something.” అనన్ మాటలు
ఆయనకు తన పర్పంచంతో ఉనన్ మమేకానీన్, తాదాతమ్య్తనూ, మగన్తనూ సూచిసుత్నాన్యి.
బలమైన కథకులు, కవుల తొలినాళళ్లో, అంటే కౌమారం లోన వాళిళ్ంకా లౌకయ్ం, సాహితీ
వయ్వహారాల పోకడలోల్ మగన్ం కాక ముందు, వాళళ్ దృషిట్, గొంతూ తదావ్రా చివరికి పాఠయ్ంగా
వెలికివచేచ్ కథ, కవితల అభివయ్కీత్ నిసరగ్ సుందరంగా ఉంటాయి. గురర్ం ఆనందు కథలోల్నిది ఈ
అపురూపమైన సౌందరాయ్నిన్ పటట్డానికి మరి ఈ కొండనంతటీన్ తవవ్వలసిందే. ఈ పని లోన
తిర్పుర సమ్ృతిని గురుత్ పెటుట్కుంటే ఉచితానుచితాలిన్ ఎంచి పెటట్వలిసి వచిచ్నపుప్డు సహాయంగా
ఉంటుంది.
సృజన కథకుడూ పాఠకుడూ కలిసి జటుట్గా నిరవ్హిసుత్నన్ పర్దరశ్న. అంచేత కథను
గురించి విశేషంగా చెపేప్ సందరభ్ంలో పాఠకుడు తనను గురించీ చెపప్ందే పఠనానుభవపు
పరిశీలన పూరిత్ కాదు. ఉచితానుచితాలను గురించి చేసే చరచ్ సఫలమూ కాదు. ఎందుకంటే,
ఇదివరకే చెపిప్నటుట్, ఔచితయ్ విచారంలోన “ఔచితయ్ం ఎవరికి?” అనేది అవసరమైన పర్శన్. పౌరుషం
వంటి కథల నేపథాయ్లిన్ మరి నేనూ నావైన అనుభవాలతో జాఞ్పకాలతో కలగలిపి ఇలా
పునరిన్రిమ్ంచుకునాన్ను. ఈ కథలోని నాయుడు గారు వాళళ్ సొంతూరు లాంటి ఊరికి సుమారు
ఒక ఏడెనిమిదేళళ్ కిందట వెళేళ్ను. అకక్డ ఇళుళ్ పొలాలు ఈ కథలో చెపుత్నన్టేట్ ఉనాయి. వాళళ్ది
సాంపర్దాయకమైన రైతుల ఉమమ్డి కుటుంబం. ఈ నాయుడు గారి వంటి అనన్దముమ్లోల్ కొందరు
వేరే పటాన్లకి వెళిళ్పోగా కొందరు ఊళోళ్నే ఉండి వయ్వసాయం చూసుకుంటునాన్రు. వాళుళ్ మరీ
అంత సంపనున్లోల్కి రారు. నేను వాళళ్ ఇళుళ్ వాకిళుళ్ పొలాలూ తోటలూ అవనీన్ చూసేను కాని
ననున్ చాల ఎకుక్వగా ఆకటుట్కునన్ది ఒక మరీ ముసలి అమమ్మమ్ గారు, వాళాళ్యన. వాళళ్కి ఈ
పౌరుషం కథలోని నాయుడు, నారాయణమమ్ వాళళ్ అతత్ మామల వయసుంటుంది - తొంభైలోల్
ఉనాన్రు. వాళుళ్ ఊరికి కొంత దూరంగా వాళళ్ పొలాలోల్నే ఒక పెదద్ పాకలింటిని పరణ్శాల లాగ
కటుట్కుని ఉంటునాన్రు. ఆ అమమ్మమ్ గారు కుటుంబ పెదద్ - అంటే Family Matriarch
అనన్టుట్గా తోసుత్ంది. ఆవిడ ఉంటునన్ పెదద్ పాకలోనే పొలం పని సామానూల్, ధానయ్ం బసాత్లు,
కొబబ్రి బొండాలూ నులక మంచం మీద ముకుక్కీ చెవులకీ కముమ్లు వేలాడుతూ, రవికె లేకుండా
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కచచ్ పోసుకుని ఆవిడ, ఒకుక్రీచ్లో ఆయనా ఇలాగ. ఆవిడ పర్సనన్ంగా మేక లాగ కూరొచ్ని ‘ఈ
బతుకు గురించి నాకు తెలుసు, అనీన్ చూసేను. మీరు ఓహో ఒసేత్ ఒచేచ్రు... కులాసాగా ఉండండి
పొండి!’ అనన్టుట్ ఎవరి నుండీ ఏమీ ఆశించనితనంతో, ఏదో మాటలోల్ చెపప్లేని నిబబ్రంతో
పర్కాశిసుత్నాన్రు.

వాళళ్ని

చూపించడానికి

తీసుకెళిళ్నవాళుళ్

కూడా

ఏదో

గొపప్వాళళ్ని

చూపించడానికి తీసికెళిళ్నటుట్ భయం భకీత్గా వాళళ్ని చూపించి మమమ్లిన్ వెనకిక్ తీసుకెళేళ్రు.
పౌరుషం కథని నేను చదవటం మొదలెడుతూనే అసంకలిప్తంగా ఆ ఊరిని ఆ మనుషులేన్
బొమమ్కటుట్కునాన్ను. కథాసథ్లి అంటారు కదా - అంటే Setting. ఈ కథలోన ఇలాంటి సథ్లాలు
రెండునాన్యి. ఒకటేమో నాయుడు గారు వాళళ్ సొంతూరు, పలెల్టూరు - అంటే Origin.
రెండవది వాళిళ్దద్రూ వలస పోయిన నగరం (Destination) - హైదరాబాదు. ఈ నాయుడు
నారాయణమమ్ గారాల్ంటి మనుషులే నాకు హైదరాబాదలోనూ తారసపడాడ్రు. వాళుళ్ సంపనున్లు,
అధికారల్ ఇళుళ్ వాయ్పారాలోల్న రకరకాల పనివాళుళ్గా కుదురుకుని ఈ కొతూత్ళోళ్ ఎలాగైనా
నిలదొకుక్కుందామని పటుట్దలగా పర్యతిన్సుత్ంటారు. సంపనున్ల ఇళళ్కి దగగ్రగా పేటలోల్నో, లేదు
వాళళ్ ఇళళ్లోనే సరెవ్ంట కావ్రట్రసలో ఇలాగ బస చూసుకుంటారు. ఒక రోజు సుమారు ఈ
కథలోని నాయుడు గారాల్ంటి తరహా మనిషే ఒకళిళ్ంటోల్న ఇంటి పనికి కుదురుకునాన్డు. చెపప్కేం
అది మా ఇలేల్...! ఆయన వాటం అంతా పొలాలోల్ పని చేసుకునే మనిషిలా ఉంది. ఈ పటన్ం ఇంటోల్
పనేల్మో కొతత్ పదధ్తులోల్వి. డిషెస, ఫిర్జ, రేంజ, కటెల్రీ, బేర్కఫాసట్ - ఇలాంటి మాటలు, ఇలుల్
మనుషుల అవసరాలూ ఏం అరధ్ం కాక ఆయనకి తికమకగా ఉంది, కాని నమమ్కంగా ఒపుప్కుని
పనిలోకి కుదిరేడు. ఏ పని ఎలాగో తెలీక ఎకక్డెలా ఉండాలో ఏం మాటాల్డాలో తెలీకా, అలాగని
పని మానుకోలేకా అలల్డతలల్డ పడిపోతునాన్డు. అతను అడుగు తీసి అడుగు వెయయ్డం సైతం ఏదో
అడవి దునన్నో, దుపిప్నో పెదద్ బోనోల్ బంధిసేత్ ఏమీ పాలుపోక అటూ ఇటూ తచాచ్డుతునన్టూట్
ఉంది. వాళళ్ పూరవ్ సథ్లాలు, పలెల్టూళల్లోన ఇలాంటి మనుషులైతే మా సహాధాయ్యులు, సేన్హితుల
తలిల్ తండుర్లు. ఆయనిన్ అలా చూసూత్ నాకూ ఏం చెయయ్డానికీ ఏమీ తోచక నేనూ ఆయనలాగే
ఆయనిన్ తపిప్ంచుకుని తపిప్ంచుకుని తచాచ్డేవాణిణ్. ఇలాంటి ఇళళ్కి యజమానిని అనీ ఇలా
అనుకోవాలంటేనే నాకు దుఃఖంగా ఉంటుంది. కరచరణాలు ఆడవు. ఆ వారం లోనే ఆయనిన్
పనోల్ంచి తీసీసేరు. ఆయన ఎకక్డికో వెళిపోయేడు.
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ఇంకో చోట ఒకావిణిణ్ ఈ కథలోని నారాయణమమ్ గారాల్ంటి మనిషిని ఇంటి పనులకని
పటన్ం రపిప్ంచుకుని ఆవిడకి ఒక చినన్ గదిలాగ ఇచేచ్రు. ఆవిడ కూడా ఇలాగే అలల్డ తలల్డ
పడిపోయి మళీళ్ వాళూళ్రికే వెళిపోయింది. ఇలాంటి మనుషులిన్ అనేక జిలాల్లు, నేపధాయ్లూ
వృతుత్ల వాళళ్ వలస బతుకులిన్ నేను అడుగడుగునా చూసూత్నే వచేచ్ను. వాళళ్ందరూ నాతో
దగగ్రగా మసలుకునే వాళుళ్ అవడం వలన వాళళ్ బతుకులోల్న రొటీనగా వచేసే ఇబబ్ందులు ననూన్
బలంగా తాకేవి. ఒకావిడ లంబాడీ మనిషి. ఎపుప్డూ నవువ్తూ తుళుళ్తూ పనులోల్కి వచేచ్ది. ఆవిడకి
పంటి నొపిప్ అయితే నేను Floss ఇచిచ్ దాంతో పళుళ్ తోముకోమనాన్ను. దాంతో పంటి నొపిప్
తగుగ్తోందని గర్హించి ఆవిడ చినన్ పిలల్లాగ సంబరపడిపోయింది. నాకు ఫెర్ండ అయిపోయింది.
“బురుసు తే! తే ఆ బురుసు (Brush)!!” అని ననున్ దబాయించేది. హఠాతుత్గా ఒక రోజు లారీ
గుదీద్సి వాళాళ్యన చనిపోతే ఆవిడ వైధవయ్ం వలల్ చాల చినన్తనం పడిపోయి ఇంకెకక్డికీ రావటమే
మానుకుంది. ఇలాగ నాకు సేన్హితులాల్గ దగగ్రైపోయినవాళళ్ ఇళళ్లో హఠాతుత్గా అనారోగాయ్లు,
ఇబబ్ందులూ, చావులు తెలుసూత్నే ఉండేవి. వాళళ్ని గురించి నాకు కుతూహలంగానూ దు:ఖంగా
కూడా ఉంటూ వచిచ్ంది. పౌరుషం కథలోని మనుషులు వలసలోని ఇబబ్ందిని, వాళళ్ నేపథాయ్నిన్
నేను ఇలా నా జాఞ్పకాలు, అనుభవాలోల్ని వివరంతో పూరించుకుంటూ కథలోని రెండు సథ్లానీన్
వాతావరణానిన్ నా అంతట నేను సంతృపిత్కరంగా నిరిమ్ంచుకునాన్ను. మలిల్కారుజ్న గారి కథ ‘వలస
పకిష్నే కానీ...’ కూడా ఇలాగే నేను చాల ఆసకిత్తో చదువుకునాన్ను, దానిన్ ఒక కథ అని
పర్చురించకపోయినపప్టికీ.
సంఘాశర్యమైన

వసుత్వులు

-

వలస,

వృతుత్లు

చితికిపోవటం,

కుటుంబాలు

చెలాల్చెదురైపోవడం ఇలాంటి అనుభవాల వెనుక సాంఘిక నేపథాయ్నీన్ కారణాలీన్ పరిశీలించేవాళుళ్,
అంటే సాంఘిక శాసత్రజుఞ్లు ఇలాంటి సంఘటనలిన్ పర్పంచీకరణ, పటట్ణీకరణ వంటి మారుప్లోల్
భాగంగా చూసాత్రు. ఇలాంటి సాంఘిక మారుప్ల వలన తామునన్ ఆరిథ్క సిథ్తి నుండి అంతసుత్
నుండీ పైకి వచిచ్నవాళుళ్ కూడా ఉంటారు. ఉదాహరణకు చినన్ రైతులు, పనివాళూళ్ రియల ఎసేట్ట
ధరలు పెరిగి హఠాతుత్గా సంపనున్లైన వాళుళ్, చదువుకుని ఉదోయ్గాలు సంపాదించి సంపనున్లైన
వాళూళ్ ఇలాంటి మనుషులు. వీళళ్వీ వలస జీవితాలే. ఇదివరకు మాండలీకానిన్ గురించి పర్సకిత్
వచిచ్నపుప్డు ఇలాంటి వలసల పర్సాత్వన వచిచ్ంది. పైన చెపిప్న సంపనున్లోల్ చాలా మంది ఇలా
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కొతత్గా సంపనున్లైన వాళుళ్. నేను తపప్నిసరయియ్ ఇలాంటి సంపనున్ల జీవితానిన్ గడుపుతూ
వసుత్నాన్ను. వీళళ్ని కూడా నేను చాల కుతూహలంతో, దు:ఖంగానూ పరిశీలిసూత్ వసుత్ంటాను.
వలసలో సంపనున్లు ఇలూల్ వాకిళూళ్ హోదా ఇలాంటి సంపదనైతే నిలబెటుట్కోగలుగుతారు కాని
ఆతిమ్కమైనది, సాంసక్ృతికమైనదీ సంపదను వాళుళ్ అనివారయ్ంగా పోగొటుట్కుంటారు. మామూలు
మనుషులు రకరకాలుగా వలసలుపోయి సారగారుల్, మేడాలుగా అవతరించి బతికే కర్మంలోని
అవకరానేన్ Carl Jung తీవర్మైన వైకలయ్ం (Mutilation) అనాన్రని ఇదివరకు చెపేప్ను.
ఇటువైపు నషాట్నిన్ గురించి ఒక ఉదాహరణ. ఒక రోజు పెదద్ చదువులు చదువుకుని అమెరికాలో
ఉనన్ కొందరు అమామ్యిల సంభాషణను ఎవరో చెపప్గా వింటునాన్ను. వాళుళ్ చాల కషట్పడి ఏరి
కోరి అమెరికా వచిచ్ సిథ్రపడాడ్రు. కాని అకక్డ ఇంటి పనల్నీన్ ఎవరికి వాళళ్మే చేసుకోవాలనీ, అదే
బెంగళూరోల్ అయితే పర్తి ఒకక్ పనికీ ఒక మనిషిని తెచిచ్ పెటుట్కోవచచ్నీ బాధపడుతునాన్రు. ఈ
సంపనున్ల ఇళళ్లోన పనివాళళ్ని కూడా ఒక కారు, ఫిర్జ, గైరండరు ఇలాంటి వసుత్వులాల్గే
మాటాల్డుకోడం ఇదంతా నేను తపప్నిసరయియ్ వింటూ చూసూత్నే వసుత్నాన్ను. ఇలా వలస వచిచ్న
మనుషులోల్ యువకులు తమ యజమానల్ సంసక్ృతిని, వేష భాషలేన్ అనుకరిసాత్రు. వాళుళ్ టేబిల
దగగ్రికి మెను ఇలా తెచిచ్ ఒకలాగ మరాయ్దగా నగరం గొంతు పెటుట్కుని “ఏంటాస్ర కటెల్ట
తెమమ్ంటారా? బెర్డ బాసెక్ట మీకు బెషట్! ఒక తీర్ పీస బటర నాన, గారిల్క నాన.... మీకు ఆల
వెరైటీసొసాత్యి!” అని ఇలాగా, వంకాయ కూరని ఎగపాల్ంట మంచూరియా అనీ ఇలాగంటుంటే
నాకు దుఃఖం వసుత్ంది. ఆ వొచిచ్నోడు మా వైపు మనిషైతే ఆయన జిలాల్, తాలూకా, ఊరూ, వీధీ
ఇంటి పేరు కూడా ఉరమరగా నేను మనిషి మొహం బటిట్, నడక బటేట్ చెపెప్సాత్ను. కాని ఆయన
బటల్ర వేషం వేసుత్నన్టేట్ నేను కూడా సారగారి వేషం వేసుకునే తిరుగుతుంటాను. ఈ పర్పంచాల
మధయ్ వైరుధయ్ం వలల్ నాకు దుఃఖంగ ఉంటుంది కాబటిట్ నా ధాయ్స ఇలాంటి పర్పంచాల మీద
మగన్మయేయ్ ఉంది. అందుకని ఇలాటి కథలు మాతర్ం నాకు చదవాలనుంటాయి. అంతే కాక
కథకు అవసరమైనవి సంభాషణ, సథ్లం, ఆవరణ వంటివి ఎనోన్ రకాల వివరాలిన్ నేనే
పైనచెపిప్నవంటి

సమ్ృతులోల్ంచి

ఏరి

తెచుచ్కొని,

కథను

పర్సుఫ్టంగా

పునరిన్రిమ్ంచుకోగలుగుతునాన్ను.
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పౌరుషం కథ రస వయ్వసథ్ను, నిరామ్ణ వయ్వసథ్ను ఇదివరకే చెపిప్నటుట్ ఏడు లక్షణాలిన్
ఆలంబనగా పరికించి చూడవచుచ్ను: కథకు కేందర్ బిందువుగా ఉండే కథాంశం, కథలోని
పాతర్లు, కథ ఇతివృతత్ం, కథ నేపథయ్ం - ఆవరణం (Setting), కథకుని దృషిట్, కథను నిరిమ్ంచిన
భాష, కథలోని గొంతు. ఈ లక్షణాలోల్ని గుణ దోషాలిన్ పటిట్ చూడాడ్నికి మారగ్ దరశ్క సూతార్లాల్గ,
అంటే

ఒక

Framework

లాగ

కేష్మేందుర్డు

పర్తిపాదించిన

ఔచితయ్

విచార

చరచ్

ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా చెపుప్కునే ఔచితయ్ం, అనౌచితయ్ం ఎవరికి? అంటే ముందుగా “నాకు”.
రస వయ్వసథ్, కథాంశం, పాతర్ చితర్ణ, సంభాషణ, సథ్ల కాలాదులు - ఇలా కథలోని ఏ అంశానిన్
పరిశీలిసుత్నన్పప్టికీ ఆ అంశం నిరిమ్తమైన పదధ్తిలోని ఔచితాయ్నిన్ పరిశీలించాలని కేష్మేందుడి
పర్తిపాదన. రస వయ్వసథ్ను పరిశీలించినటేల్ ఔచితాయ్నిన్ కూడా అంచెలంచెల సాథ్యిలోల్న - అంటే
మొతత్ం కథ, ఒకొక్కక్ సనిన్వేశం, ఒకక్ వాకయ్ం - ఇలా hierarchical scalesలోన పరిశీలించి,
ఈ భినన్మైన సాథ్యిలోల్ చితిర్ంచిన నిరామ్ణంలో పొంతన - అంటే Internal Consistency
కుదిరిందా లేదా అని చూడవచుచ్ను. కథ రస వయ్వసథ్తో పాటు, పైన చెపిప్న ఏడు లక్షణాలనీ కూడా
ఇలాగ పొంతన కుదిరిందా లేదా అని పరిశీలిసుత్నాన్ను. పొంతన అంటే ఏమీ లేదు - మొతత్ం కథ
(Whole) లోన ఒకొక్కక్ ఖండమూ ఏ అతుకూ కనిపించకుండా అమిరిపోతే అది పొంతన. లేదూ
అంటే అతుకు కనిపించి గుదుద్కునన్టుట్గా ఉంటుంది. అంటే ఆ లక్షణానికి, దానిన్ నిరవ్హిసుత్నన్
వయ్వసథ్కూ అకక్డ భంగం వచిచ్ంది.
కథ పేరు పౌరుషం అని చదివి, ఎవరి పౌరుషం? అని కథ పొడవునా వెతుకుక్ంటాము. ఆ
పర్శన్కి జవాబు ఆఖరి పేరాలో ధవ్నిసుత్ంది. పురుషుడైన నాయుడిది కాదు పౌరుషం. ఆయన డబైభ్
ఐదేళళ్ వయసులో మొదటిసారిగా ఫేంటు తొడుకుక్ని, మొదటిసారిగా ఊరుకాని ఊళోళ్న ఏదో ఒక
ఉదోయ్గానికి ఒపుప్కునాన్డు. పౌరుషం నారాయణమమ్ది; ఆవిడ తను ఎంతో పౌరుషవంతుడని
నముమ్కునన్ తన భరత్ సిథ్తిగతులోల్ను, తమ ఇంటోల్నూ, బతుకులోనూ ఈ వలస చెపాప్పెటట్కుండా
తెచిచ్పెటిట్న

అవాంతరానిన్

ఒపుప్కోలేకపోయింది.

అందుకు

నిరసన

పర్కటిసుత్నన్టుట్

ఈ

అనిన్ంటినుండీ నిషర్క్ýమించింది. ఈ సూచన - ధవ్ని - కథ మొతత్ంగానూ, కథ అంతానీన్
పరిశీలించి చూసేత్ అసంపూరిత్గా నిరిమ్ంచి, అరధ్ంతరంగా విడిచిపెటిట్నటుట్ తోసుత్ంది. నాయుడి
పౌరుషం గొపప్ పర్తాపంగా, దరప్ంగా, పురుషాధికయ్తగా మొదలయియ్ చివరికి దైనయ్తగా,
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తడబాటుగా నీరుగారిపోతుంది. నారాయణమమ్ పౌరుషం ఇందుకు భినన్ంగా కొతత్ పెళిళ్కూతురి
బెరుకుతనంగా భరత్ మాట జవదాటని భయంగా మొదలైనది కథ చివరిలోన నగర జీవితపు
తిరస్క్రణగా పర్దీపత్మౌతుంది. అది తనతో పాటు తెచుచ్కునన్ తులసి మొకక్ని రేకుల షెడిడ్ంటోల్
నాటడం దావ్రా తపప్నిసరై వదలుకొని వచిచ్న తమ సంసక్ృతి పటల్ తనకునన్ మమతను, సైథ్రాయ్నీన్
పర్కటించి చివరికి పార్ణ తాయ్గం దావ్రా పరాకాషట్కు వసుత్ంది. నలల్టి కాయితం మీద తెలల్టి చుకక్
పెరుగుతునన్పుప్డు దోయ్తకమయేయ్ వయ్తాయ్సం ఆ దృశాయ్నిన్ ఎలాగయితే ఉదీద్పన చేసుత్ందో, నాయుడి
పౌరుషం పతనం కావటం, నారాయణమమ్ పౌరుషం ఉతాథ్నం కావటమూ అలాంటి Contrastను
సాధించుకోవటం కోసం ఫలపర్దమైన నిరామ్ణం. ఈ సాధనానిన్ (Device) సతీష లాఘవంగా
పర్వేశపెటేట్రు గాని వీలైనంతగానూ ఉపయోగించుకోకుండా, రస సంకేతనానిన్ పరిపూరణ్ంగా
ఆవిషక్రించకుండానే విడిచిపెటేట్రు. ఆ సూచన పూరిత్ కావాలీ అంటే ఇంకొంత వివరమైనదీ,
కౌశలమైనదీ చితర్ణ కావాలి - అంటే skillful addition of detail కావాలి.
బొమమ్లు వేసేటపుప్డు చినన్ పిలల్లు ఒక అడుడ్ గీత గీసి, చుకక్ పెటిట్ “ఇది కనున్!”
అంటారు. అది కంటినే సూచిసుత్ంది గాని ఏమంత నమమ్శకయ్ంగా ఉండదు కదా? కంటిని పూరిత్గా
బొమమ్ కటాట్లంటే మరికొనిన్ రేఖలు, చాయలూ కావాలి. అపుప్డు కంటి చితర్ం పర్పూరణ్మౌతుంది.
అలాగే కథ రస చితార్నిన్ ఆసాంతమూ పర్గాఢంగా, పరిపూరణ్ంగా సాధించుకోడానికి కధకుడు
ఇంకా శర్మించవలసింది, పని మిగిలే ఉంది. ఈ ఒకక్ శీరిష్క విషయం లోనే కాదు. ఎనిన్ గీతలు
కావాలి కాయితం మీద కనున్ పూరత్వడానికి? ఒకక్టంటే ఒకక్ గీతతో మొతత్ం కనున్ చితార్నిన్ చాల
మనోహరంగా, convincingగా చితిర్ంచే పదధ్తులూ ఉనాన్యి కదా. పైన చెపిప్న గాంధీజీ సెక్చను
నాలుగు గీతలతో పూరిత్చేసినటేట్ గొపప్ పనివాళుళ్ కాసిని వాకాయ్లతోనే సీవ్కరించిన నిరామ్ణానిన్
లాఘవంగా పూరిత్ చెయయ్గలుగుతారు. కాని వాళుళ్ ఏం చెసుత్నాన్రంటే ఆ ఉనన్ నాలుగు గీతలేన్
చాల లాఘవంగా, నిజం కనున్ గోచరించేటటుట్ చితిర్సుత్నాన్రు. ఎంత వివరం (Level of Detail
(LoD)) అవసరం, ఎంతకు మించి అనవసరం అనే పర్శన్కు సమాధానం ఏమిటంటే - సృజన
చితర్ం నమమ్శకయ్ంగా అనిపించేలాగను, దృషిట్ నిమగన్మయేయ్టటూట్, రస సూఫ్రిత్ పర్పూరణ్ం
అయేయ్టటూట్ మనోదృశయ్ం దోయ్తకం అయినంత మేరకు కావలసినంత వివరమూ కథకు అవసరమే;
అంతకు మించి ఇంక ఒకక్ మాట కూడా అకక్రేల్దు. ఈ వివరం కవి, కథకుడూ తిసుకునే రస

అజాత (4)

కనకపర్సాద

patrika.kinige.com

నిరణ్యం - అంటే Aestehtic Decision. ఈ నిరణ్యంలో ఆయనకు అపరిమితమైన సేవ్చచ్,
వెసులుబాటూ ఉనాన్యి. ఉదాహరణకు ఒక చినన్ రాయి, ఆకు వంటి వసుత్వుని, పర్భాతం, సంధయ్
వంటి కాలాలిన్ వందల కొదీద్ పేజీలోల్ను, పదాయ్లోల్నూ వరిణ్సూత్ వసూత్ సైతం పాఠకుడి దృషిట్ని ఆ
కావయ్ంలో సాంతమూ నిమగన్ం చేసుకోగలిగిన అవకాశం ఉంది. అలాగే మొతత్ం పర్పంచపు,
జీవితపు అనుభవం సమసాత్నీన్ “చితేత్ చలతి సంసారమ” అనీ, “To be, or not to be, that is
the question.” అనీ ఇలాంటి ఏక వాకయ్ పర్యోగాలతోనే ఎంతో రకిత్ కటిట్ంచనూవచుచ్. సనిన్వేశ
కలప్నకు, సంభాషణలోనూ ఎంత వివరం కావాలో ఈ ఎంపికను కథకుని రసాంతరంగం
నిరణ్యించుకుంటుంది. అందుకే మికిక్లి రసమగున్లైన కవులు, కథకుల సహజాతం గొపప్
అభినివేశంతో నిసరగ్ంగా - అంటే gushing out అనన్టూట్ వచేచ్ సృజనలు కథకుడి తరక్
వూయ్హంతో పర్మేయం లేకుండా తమంతట తామూ ఈ నిరణ్యానిన్ తిసుకుంటునాన్యి.
ఉదాహరణకు నామిని పెదద్ కథ “నా మనేద నా కుశాల” ఇలాంటి అవిషక్రణకు
శిఖరాయమానమైన ఉదాహరణ. గురర్ం ఆనందు కథలూ ఈ విషయంలోన ఇలాంటి
సహజాతంతో పర్కాశిసుత్ంటాయి. వీటిలోన కథకునిది సావధానంగా, Deliberate, conscious
decision makingగా తోచే చరయ్, చెయీయ్, కనూన్, గొంతూ అవుపించవు. ఇది ఒకక్టే సరైన
పదధ్తి అని కాదు గాని, ఈ కోవకు చెందిన పర్తిభావంతులైన కవులు, కథకుల పర్పర్థమమైన
పర్యతాన్లోల్న ఇలాంటి సహజాతం మనోహరంగా ఉంటుంది. ఇదే వివరానిన్ (Level of
Detail) కళాయ్ణ సుందరీ జగనాన్ధ తన కథలోల్న వేరే తోవలో సాధించుకుంటారు. ఆవిడ అలతి
అలతి ఔదేవ్గిక ఛాయలిన్, అంటే రస ధవ్నులిన్ సుఫ్రింపచేసేలాగ ఒకొక్కక్ సనిన్వేశానీన్, చితార్నీన్
చెకుక్కుంటూ వచిచ్ మొతత్ం కథకు కావలసిన రస శిలాప్నిన్ నిరిమ్ంచుకుంటారు. రీతి, అంటే కథను
నిరిమ్ంచే పదధ్తికీ ఈ వివరానికీ దగగ్రి సంబంధం ఉంది. వీధులోల్కి గులాబి రంగు పంచదార పాకం
కరర్కి చుటుట్కుని బెలల్ం బొమమ్లు చేసిచేచ్వాళుళ్ వసుత్ంటారు కదా? వాళుళ్ అదే చకెక్ర ముదద్ని
పిలల్లు ఏం కావాలంటే అదీ - చిలక, బాతు, కుందేలు, పిలిల్ ఇలాగ లాఘవంగా క్షణంలో
చేసిసాత్రు. రసం అని అంటునన్ది ఆ చకెక్ర ముదద్ లాంటిది. దానిన్ కావలసిన బొమమ్ కోసం
అతుకులు, సొటట్లు లేకుండా బొమమ్ చేసిచేచ్ పదధ్తి, అంటే రీతి, సృజన నిరామ్ణ వయ్వసథ్కు
పార్ణపర్దమైనది. సృజనలోని గొంతు - కథకుని గొంతూ, పాతర్ల గొంతుకలూ ఈ ఆవిషక్రణ

అజాత (4)

కనకపర్సాద

patrika.kinige.com

సఫలం, లేదూ విఫలం కావడానికి పర్ధానమైన హేతువులు. అతుకులు అని అంటునన్వి రస వయ్వసథ్
ఔచితాయ్నిన్ భంగం చేసుత్నన్వి, అంటే అనౌచితాయ్లు - పర్ధమంగా ఇవి గొంతుకతోను, నిరామ్ణ రీతి
తోను వచేచ్ ఇబబ్ందులు. మేధావి కథలోల్న రచయిత గొంతుక, సంభాషణలోల్ని పాతర్ల గొంతుకా
రెండూనూ ఆ కథ సంకలిప్ంచిన రస వయ్వసథ్ ఆవిషక్రణకు ఉపకరించేవిగా కాక, కథకుని
ఆలోచనలను, అభిపార్యాలీన్, పర్తిపాదనలనూ వయ్కత్ం చేసుకోవడానికి వాహికలుగా మాతర్ం
పనికొసాత్యి.
పౌరుషం కథలోన కొనిన్ కొనిన్ చోటల్ ఏదో ఒక లక్షణ వయ్వసథ్ లోన, రస పర్వాహ గతులోల్ను
గతుకులు, అతుకులు - అంటే Unevenness, Breaks తారసపడతాయి. ఇవి కథ
పఠనీయతను, విశవ్సనీయత - అంటే Suspension of disbelief అని వయ్వహరించేదానీన్, ఈ
కారణాల వలన కథలో పాఠకుణిణ్ మగన్ం చేసుకోగలిగిన శకిత్ని కొంత వరకు పలుచన చేసుత్నాన్యి.
ఇలాంటి వెలితి తోచిన చోటలాల్ చదివేవాడికి గుదుద్కునన్టుట్ంటుంది. పైన చెపిప్నది శీరిష్కను
గురించిన నిరామ్ణం ఒక ఉదాహరణ; ముందుకి ఇంకొనిన్. కాని మొతత్ంగా కథలోని నిజాయితీని
శంకించవలసిన అవసరం తోచదు. ఇంకో రకంగా చెపాప్లీ అంటే “టెకిన్క”లోని లోపాల వలన
కథ అనేక వయ్వసథ్లోల్న పార్రంభించిన సూచనను (Suggestion), చితర్ణనూ అసంపూరిత్గనే
వదిలెయయ్డమో, లేదూ వేరొక సూచననూ, చితర్ణనూ తెచిచ్ టాకా వేసి, ఆ అతుకు కనిపించేలా
అలాగే వదిలెయయ్డమో అవుతునాన్ది. ఇందుకు భినన్ంగా చాల సనిన్వేశాలోల్న ఎంతో ఒపిప్నవి,
అంటే ఔచితాయ్లు - Flashes of brilliance లాగ అవీ తారసపడుతునాన్యి. ఈ
ఉచితానుచితాలని ఎతిత్రాసేత్ ఉపయోగంగానే ఉంటాయి, కాబటిట్ చినన్బుచుచ్కోవదద్ని సతీషగారిని,
ఆయన అభిమానులనీ అభయ్రిధ్సుత్నాన్ను. సృజన ఆంతరంగికమైన పర్కిర్య. దాని పుటుట్క
అంతరంగపు లోతులోల్న - అంటే Subconscious అనేదానున్ండి. పరికించి చూసే విశేల్షణ ఈ
లోతులోల్ని మరామ్నిన్ తెలల్ం చెయయ్డం దావ్రా కథకునికీ, పాఠకునికీ కూడా ఏ కొంతైనా సహాయం
కావచుచ్ను. ఎవరు రాసిన కథలీన్, కవితలీన్ వాళేళ్ సవ్యంగా ఇలా విశేల్షించుకోలేము, తెలల్ం
చేయలేము. ఇంకొకరు చెపాప్లి.
ఈ కథ ఆలంబన, కథ పర్ముఖంగా పర్తిపాదిసుత్నన్ సాథ్యీభావం కరుణ. పౌరుషం అనన్
శీరిష్క వయ్ంజకంగా ఆ కుటుంబపు దైనయ్తకు, నిసస్హాయతకూ సూచన; అది వాళుళ్ పోగొటుట్కునన్
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సంపద. ఈ సుఫ్రణకు ఒకటి రెండు చోటల్ తపప్ భంగం రాలేదు కాని, రస వయ్వసథ్ నిరవ్హణకు
ఇతివృతత్ం ఇచిచ్న అవకాశానిన్ కథకుడు పూరిత్గా వినియోగించుకోలేదు. సాథ్యీభావమైన కరుణను
ఉదీద్పనం చెయయ్డానికి సృజన పొడవునా నిరిమ్సుత్నన్ ఉపభావాలను (సంచారి భావాలు, అంటే
transient or minor moods)), వాటి నిరామ్ణానికి ఉదేద్శించిన విభావాలనూ (Devices)
పరిశీలిసేత్ సహాయంగా ఉంటుంది. కథలోన ఇరవై పేరాలునాన్యి. గురిత్ంచటానికి వీలుగా పర్తి
పేరా మొదటి మాటను, వెంటనే ఆ సనిన్వేశం/వాకయ్ం సూచించే రసఛాచ్యలనూ ఇలా పటిట్క
చెయయ్వచుచ్ను: 1. రేపే పయానం. (దరప్ం, కషట్ం (Hardship); 2. “ఊరుకో నారాయనమమ్.
(అవమానం, పౌరుషం); 3. సూరుయ్డు (దరాజ్, ఒంటరి బెంగ); 4. భూమికీ (దైనయ్ం, బెంగ); 5.
ఎపుప్డో (దరప్ం, వీరయ్ం); 6. పెళల్యిన కొతత్లో (దరప్ం); 7. అపప్టోల్ (ఈరహయ్, ఆరోపణ); 8.
నాయుడికి పౌరుషం (దరప్ం, వీరయ్ం); 9. ఊహ వచిచ్నపప్టున్ంచీ (??); 10. మొనన్టి దాకా
(దైనయ్ం, పతనం); 11. ఆ రోజు (రాజీ); 12. “ఇలారా!” (దైనయ్ం, నిరేవ్దం); 13. ఒకక్ నిమిషం
(దైనయ్ం, చినన్తనం); 14. కంటోల్ (దు:ఖం); 15. నెల నెల (దైనయ్ం); 16. ఇవాళే (మమకారం);
17. లేటు అయితే (భయం, బెంగ); 18. పచచ్ని (గాల్ని, లజజ్, పౌరుషం); 19. పంచె (లజజ్,
జంకు); 20. సాయంతర్ం (విషాదం).
ఇలా పరికించి చూసేత్ కథలోని పర్తి ఒకక్ సనిన్వేశానీన్ కథ రసవయ్వసథ్కు ఆలంబనలుగా
నిలబెటేట్లా నిరిమ్ంచే పర్యతన్మే బోధపడుతుంది. ఈ చినన్ కథలోన ఒకోక్ పేరా సుమారుగా ఒక
సనిన్వేశానిన్ చితిర్సుత్నాన్యి. ఇపుప్డు ఒకొక్కక్ సనిన్వేశం లోనూ ఉచితమైనవి అని తోచే చితర్ణలిన్,
అలాగే అనుచితమనిపించే చితర్ణలనీ పరిశీలించవచుచ్ను. ఇందుకోసమని అంకెల వారిగానే పర్తి
పేరాలోనూ ఔచితాయ్నిన్, భంగం (అనౌచితాయ్నిన్) పరికించవచుచ్ను:
1. “రేపే పయానం...” అని మిలిటరీ కమాండర గొంతుతోటి, దాదాపు పశువులిన్
సంబోధిసుత్నన్టూట్ చేసుత్నన్ ఆజాఞ్పన కథ ఆరంభ వాకయ్ంగా చాల ఒపిప్ంది. అది ఏక కాలంలోనే
పరిసిథ్తుల బలీయతను, ఆ దంపతుల నిసస్హాయతనూ రెండే మాటలోల్ కళళ్కి కడుతునాన్యి. ఇది
ఒపిప్ంది. కాని ఆ వెంటనే “పదిమందికీ బర్తుకు దెరువు చూపిసుత్ంటే, ఆ మాతర్ం దరప్ం
సహజమేమో మరి!” అని కథకుడు రంగపర్వేశం చేసి వాచయ్ంగా, చాల prosaicగానూ
నొకుక్తునన్ నొకుక్ ఆ రస సూఫ్రిత్ని భంగం చేసుత్నాన్ది.
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2. రెండవ పేరాలోన “మీ ముసలోడు..” అని సుబబ్మమ్ విసిరిన మాట, “జెరిర్ కుటిట్నటుట్”
అకక్ణుణ్ంచి లేచెళిళ్పోయిన నారాయణమమ్ పర్వరత్నా కథకు ఉదీద్పన విభావమైన నారాయణమమ్
పౌరుషానిన్ సమరధ్వంతంగా చితిర్సుత్నాన్యి. ఇకక్డ ఎంచిపెటట్డానికి ఏమీ లేదు.
3, 4. ఈ రెండు పేరాలోల్ దైనయ్తనూ, నిసస్హాయతనూ నాయుడి దరప్ం పరికలిప్ంచే
వయ్తాయ్సం (contrast) నేపథయ్ంలో పర్వేశపెడుతునాన్రు. ఇందుకోసం ఎంచుకునన్ సథ్లం
(రామాలయం), కాలం (సూరాయ్సత్మయం) కథకుడు సహజంగా (instinctiveగా) తీసుకునన్
చకక్ని నిరణ్యాలు. కుర్ంకుతునన్ సూరుయ్డు కృంగిపోతునన్ నాయుడి దైనయ్తనూ, దేవుడి ముంగిటోల్
ఒకక్డే కూరుచ్ని భూమికీ, ఆకాశానికీ ఇంకా ఏదో చెపాప్లి అనన్టుట్ చూసుత్నన్ అతని తడబాటూ
ఆయన నిసస్హాయతను సమరధ్వంతంగా చితిర్సుత్నాన్యి. ఇకక్డా ఎమీ ఎంచిపెటట్డానికి ఏమీ లేదు.
5. ఈ పేరా వాళిళ్దద్రి దాంపతాయ్నీన్, దరప్ం, భయం, అనురకీత్ కలగలిసిన ఆ బంధపు
చరితర్నీ చితిర్ంచే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ది. ఈ పేరాలోన చివరి రెండు వాకాయ్లోల్నూ మొదటిది
(“కూరలో ఉపుప్ ఎకుక్వైందని ...”) ధవ్ని పర్ధానమైనది కావడం వలన ఒపిప్ంది, రెండవది వాచయ్ం
అయియ్ంది కాని, పరవాలేదు. కాని మొదటి వాకయ్మే (“ఎపుప్డో అరవయేయ్ళళ్ కిర్తం తగిలించుకునన్
బంధం వీళళ్ది.”) అని కథకుడు ఉదాసీనంగా, Dryగా విరిచి పెటిట్న సమాచారం. అది ఆ
సనిన్వేశపు రస వయ్వసథ్ను భంగం చేసుత్నాన్ది; అంటే వాళళ్ దాంపతయ్పు nuanced ఉదాతత్తను
“తగిలించుకునన్” వంటి మాటను అనాలోచితంగా చొపిప్ంచి అజాగర్తత్తో తేలెచ్సుత్నాన్ది. కేవలం
ఒకక్ మాటైనా చాలు, చెడపడానికి - అపసవ్రం లాగ. ఇదే నూయ్స రిడర గొంతుకతోనే కథకుడు
తరువాయి పేరాలోల్ (6, 7) “పెళళ్యిన కొతత్లో పెదద్ ఉమమ్డి కుటుంబం వీళళ్ది.” అనీ, “అపప్టోల్
బాగానే వెనకేశాడు సలాది సూరాయ్రావు.” అనీ ఇలాగ గబగబా ఆకాశవాణి ఈ వారత్లు అనన్టుట్
కథను ముందుకి నెటట్డంతో ఇబబ్ందులు, అంటే అనౌచితాయ్లు పార్రంభమౌతునాన్యి. ఇవి చితర్ణ
ఉదేద్శించిన ఏ ఉదేవ్గాలనూ కనీసమాతర్ంగా కూడా ధవ్నింపచెయయ్లేక పోతునాన్యి. జాగర్తగా
గమనిసేత్, రససూఫ్రిత్ని సఫలం చెసుకునన్వి 2, 3 పెరాలోల్ కూడా కథకుడి గొంతు ఉంది కాని, అది
చాల లాఘవంగా పర్తి వాకయ్ శకలం చేతా రస పరిశర్మను చేయించుకుంటునాన్యి. 6, 7 పేరాలు
ఇలాకాక్క కొతత్వి, కథకు అవసరమైన వివరాలిన్ తూ తూ మంతర్ంగా ఏకరువు పెడుత్నాన్యి.
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ఇలాగ మొదటి నాలుగు పేరాలోల్నూ బలంగానే పార్రంభమైన నిరామ్ణం 6, 7 పేరాలోల్
కర్మంగా పలుచనౌతూ వచిచ్, ఎనిమిదవ పేరాలోన నాయుడి రోషానిన్ చితిర్ంచి కొంతవరకు
పడిపోతునన్ రస వయ్వసథ్ను మళీళ్ పైకెతిత్ నిలబెటుట్కుంటునాన్ది. ఈ పేరాలో సైతం “నాయుడికి
పౌరుషం కాసత్ ఎకుక్వే.” అనీ, “ఇలుల్ తాను కషట్పడి కటుట్కుంది మరి.” అనీ మళీళ్ ఆకాశవాణి
గొంతు తలెతుత్తూ వసుత్ంది. తరువాయి పేరాలో “వెనెన్లకు చందుర్డు పరాయివాడు అయిపోవటం
అంటే ఇదేనేమో!” అని చేసుత్నన్ వాయ్ఖాయ్నం పోనీ ఆ నూయ్స రీడర గొంతులోనే మళీళ్ ఇంకేదో కొతత్
గొంతును ధవ్నింపచేసూత్ మరి కొంచెం కంగాళీ చేసుత్నాన్ది. ఒకే కథలోన నాలుగు పేరాల
వయ్వధిలో కథకుడు రెండు మూడు వేరేవ్రుమనసత్తావ్లు, గొంతుకలతో వాచయ్ంగా రంగపర్వేశం
చేసూత్ సమాచారానిన్, వాయ్ఖాయ్నానీన్ అందిసూత్ రావటం వలన బలమైన పునాదులోత్ పార్రంభమైన
రసవయ్వసథ్ కర్మంగా బలహీనమౌతూ వచిచ్ంది. ఆ గొంతులు కాక ఇంకెలా చెపాప్లీ? అని పర్శన్
వసేత్, సతయ్జిత రే, అమోల పాలేకర వంటి దరశ్కులు సనిన్వేశాలిన్ కలిప్ంచి, నిరిమ్చే పదధ్తిని
పరిశీలిసేత్ సమాధానాలు తడాత్యి. సతీషగారికి చితర్ నిరామ్ణం అంటే కూడా ఆసకిత్ అని ఇలా
చెపుత్నాన్ను.
అదృషట్వశాతుత్ మిగత కథలోన ఈ నూయ్స రీడర ఇంకొకక్ రెండు మూడు చోటల్ తపప్ మరి
పైకి రాకుండా ఊరుకునాన్డు. ఈ అనౌచితాయ్లు ఇవి: (17) “మండలం కూడా దాటన్వసరం రాని
నాయుడు హైదార్బాదు పయనమయాయ్డు.” (18) “ఎవరో పటన్ం బాబు వచాచ్డు.” ఇవి నూయ్స
రీడర మాటలు. ఇందుకు భినన్ంగా Flashes of Brilliance అనదగిన చితర్ణలు, poetic
suggestions 10 నుండి 20యవ పేరాలోల్ కనిపించి, అలరిసాత్యి. ఉదాహరణకు - “నాయుడు
కూడా బాగా వంగిపోయాడు.”; “కూర నచచ్కపోయినా నారాయణమమ్ను ఏమీ అనటం లేదు.”;
“తను ఎపుప్డొ అమేమ్సిన తన రెండు ఆవులకి గడిడ్ కోసి వేసి వచాచ్డు.”; “ఫాయ్ంటుతో కాసత్
ఇబబ్ంది పడుతూనే.” వంటివి. తను సవ్యంగా కోసి తన ఆవులకి ... వంటి నిరామ్ణాలోల్ని
సూక్షమ్మైన పరిశీలన, ఎంపిక, అందువలన ఆవిషక్ృతమయేయ్ రస ధవ్నులు, సూచయ్ంగా,
సునిన్తంగా కావలసిన moodను సాధించుకునన్ కౌశలమూ ఈ అందాలకి హేతువులు.
“పొదుద్నున్ంచి నాయుడేం తినలేదు.” అని రెండోమాటు పునరుకిత్ చేసిన వాకయ్ం కథ
ముగింపు కోసం ఒపప్టంలేదు. నగరంలో మొదటి రోజే వచిచ్పడడ్ అంతటి కషట్ంలోని నాయుణిణ్
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పాఠకుని మనోరంగం మీద పర్గాఢంగా ముదిర్ంచి, శలవు తీసుకోడానికి కథకుడు మరింత
పరిశర్మించవలసి ఉంటుంది. కథను మొతత్ంగా చూసేత్ పతిర్కా విలేఖరి గొంతు రచయిత
అదృశయ్మై ఉనన్ంత సేపూ కథ రస సూఫ్రిత్కి పెదద్గా భంగం కాలేదని తెలుసూత్ ఉంటుంది. ఇపప్టి
వరకు చేసింది కథ రస వయ్వసథ్లోని ఉచితానుచితాలను గురించిన చరచ్. రసవయ్వసథ్కు
పార్ణపర్దమైనది కథకుని గొంతు, కాబటిట్ అదీ చరచ్కు వచిచ్ంది. ఇవి కాక, కథలోని పాతర్లు, కథ
ఇతివృతత్ం, కథ నేపథయ్ం - ఆవరణ (Setting), కథకుని దృషిట్, కథను నిరిమ్ంచిన భాష వీటిలోని
ఔచితాయ్లిన్ చరిచ్ంచవలసే ఉంది. తరచి చూడాలీ అంటే ఇవీ ఒకొక్కక్టీ చాల వివరంగా
పరిశీలించవలసిన విషయాలు. కాని చాల విసాత్రం అవుతుంది.
(ఇంకా ఉంది)
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