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అజాత
దీని మందుభాగం

5
“సామానా జన జీవనానికి నిసరగ రమణీయ దరపణం జానపద సాహితాం. హృదగతమైన
ఆవేశ్ం, సుఖం, దు:ఖం, భయం, భకిి, అనురాగం, అపకారం, వ్యామోహం, వ్యతసలాం, క్రోధం,
కారపణాం మరెన్నో మానవ సవభావ్యల సహజ వాకి రూపమే జానపద వ్యఙ్మయం. నాగరిక
సాహితాంలో వీటికే కృత్రిమతవం పులమడం జరుగుతంది.” - బిరుదురాజు రామరాజు
రస వావసథ నిరవహణకు ఔచితా చరచ అవసరానిో ఆనందవరధనుడు ఎత్తిచూపిసుినాోరు.
ఆయన ధవనాాలోకం నుండి భారతీయ లాక్షణికులు ప్రామాణికంగా ఉదహరించే శ్లోకం:
అనౌచిత్యాదృతే నానాద్ రస భంగసా కారకమ్
ప్రసిద్ధధచితా బంధంత రసస్యాపనిషత్ పరా.
సృజన రస వావసథను భంగం చెయాటంలో అనౌచిత్యానిో మంచిన దోషం లేదు.
రస్యచితమైన ఔచితా నియమాలను పాటించటమే రస స్ఫూరిి వెనుకనునో రహసాం - అంటే
“రసొపనిషతి” అని. రస వావసథ లోని అనౌచిత్యాల వలన చాల వరకు రచనలోోన రస స్ఫూరిి అంటే Manifestation of aesthetic emotion కనీసమాత్రంగానైనా సరే ఆవిషకృతం కాదు.
భరత మని రస సిద్ధంత్యనిో ప్రత్తపాదించినపుపడూ, ఆనందవరధనుడు ధవని సిద్ధంత్యనిో
ప్రత్తపాదించినపుపడూ, కుంతకుడు వక్రోకిిని ప్రత్తపాదించినపుపడు కూడా ఔచిత్యానికి ఉనో
ఆవశ్ాకతను

గురించి

కుోపింగాన్న,

విసాిరంగాన్న

ప్రసాివిస్ఫినే

వచేచరు.

అయితే

ఉచిత్యనుచిత్యలను సృజన ప్రత్త వావసథలోనూ, ప్రత్త పార్వంలోనూ పరిశీలంచి, విశ్లోషంచడమే
లక్షణ

చరచకు

మఖామనీ,

ఔచితా చరేచ రస

నిరణయానికి పునాది అనీ వివరంగా

ప్రత్తపాదించినవ్యడు వీళ్ళందరి కంటె వెనుకగా వచిచన క్షేమేంద్రుడు. ఇదివరకే చెపుపకునోట్టు ఈ
ప్రాచీన లాక్షణికుల వివేచన సారం అయితే ఇపపటికీ మనకి ఉపయోగంగా ఉంట్టంది గాని, ఆ
కాలంలో వ్యళ్ళళ స్వవకరించి అనవయించిన ఉద్హరణలు - శ్కుంతల దుషాంతల ప్రణయ గాథ,
ఇలాంటివి - ఇపపటి పరికింతకు అంతగా ఉపకరించవు. ఉద్హరణకు ఆ కాలపు ఔచితా చరచకు
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నియమాలు (Rules) ఏమో సంసకృత కావ్యాలోోని గాథల నుండి స్వవకరించినవి. శివుడు పారవతల
ప్రణయ సనిోవేశాలో కాళిద్సు మామూలుగా సగట్ట ప్రేయస్వ ప్రియుల ప్రణయానుభవ్యనిో
వరిణసుినోటేు వరిణంచేరని, అది అనుచితమనీ క్షేమేంద్రుడు అభాంతరం చెపిపంది ఉంది. ఇపపటి
కథలు, నవలలు, కవిత్యవలోోన ఔచిత్యానిో పరికించడానికి ఇలాంటి నియమాలు అప్రసుితం కద్?
ఇపపటి సృజనకు ఉచిత్యనుచిత్యలను ఎవరు, ఎలా నిరణయిసాిరు? పాత కాలపు ఔచితా నియమాలో
యధాతథంగా ఇపపటి సృజనకు అనవయించాలని చేసే ప్రయతోమే అనుచితం అవుతంది, Force
Fit లాగ ఉంట్టంది. ఈ ఇబబందిని ద్టడానికి రెండు ఉపాయాలని ఇదివరకు చెపిపంది:
స్వవయమైన అనుభవమే ప్రాత్తపదికగా పాత సిద్ధంత్యలోోని సారాంశానిో మాత్రం గ్రహించి, ఇంకా
ఇపపటి కాలంలో ఎకుకవమంది అంగీకరించే పాశాచతా శాసాాలను తలనాతమకంగా పరిశీలస్ఫినూ
రసం, ఔచితాం, వక్రోకిి, రీత్త వంటి పాతకాలపు ప్రత్తపాదనలను ఇపపటి పరికింతకు
అనవయించుకోవచుచ. ఇది ఆసకిి, అవసరం ఉనోవ్యళ్ళకి సహాయంగా ఉంట్టంది.
ఔచిత్యానిో, అనౌచిత్యానిో పరిశీలంచడానికి సృజనాతమకమైన కాలపనిక వచనం లక్షణాలలో
ప్రధానమైనవని ఇది వరకు చెపిపనవి ఏడు - కథకు కేంద్ర బిందువుగా ఉండే కథంశ్ం, కథలోని
పాత్రలు, కథ ఇత్తవృతిం, కథ నేపథాం - ఆవరణం (Setting), కథకుని దృషు, కథను నిరిమంచిన
భాష, కథలోని గంత. వీటిని ఒక్కకకద్నీో ఆధారంగా స్వవకరించి కథను, నవలను చదువుతూ
పోతూ ఆ ఒకక లక్షణంలోని ఉచిత్యనుచిత్యలను పరిశీలంచవచుచను. కవిత్యవనికి మౌలకమైన
లక్షణాలని గురించి అసపర్లో ప్రసాివన వచిచంది. ఇవి కాక సృజనకు మౌలకమైనవి,
పాఠ్యానంతట్నో ఆవరించి ఉండే నిరామణ వావసథలు

- రస వావసథ, నిరామణ వావసథ

(Architecture), నిషపత్తి (Proportionality), పంతన (Internal Consistency),
నాద వావసథ (Musicality), విశ్వసనీయత (Credibility), సవచఛత (Authenticity),
ప్రత్తపాదన (Essential message of the work), నవాత (Novelty), ఉతకంఠ
(Suspense), అలవ్యటైన దృషుని భంగం చెయాటం (Dishabituation) - ఇలాంటివి
ఒక్కకకక

వావసథలోని

ఉచిత్యనుచిత్యలనూ

పరిశీలంచడమ

సహాయం

అవుతంది.

ఈ

వావసథలనిోంటికీ తల మానికమైనది, ఆధారభూతమైనదీ ప్రధమంగా రస వావసథ. అంటే - రస
వావసథ నిరామణం అనుచితంగా ఉంటే ఇంక మగత వావసథలోోను , లక్షణాలోోని ఔచిత్యానీో, అంద్నిో
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గురించిన చరచ వలన ఏమంత ప్రయోజనం లేదు. ఎలాగంటే ఇది వరకు చెపిపనట్టో సొగసైనవి రక
రకాల దుసుిలు, ఆభరణాలు ధరింపచేసిన గపప అందగత్తి విగత దేహానిో గురించిన చరచ లాగ.
పాశాచతా కళా సిద్ధంత్యనిో నిరిమంచినవ్యళ్ళళ ఎంతోమంది రస స్ఫూరిి (Aesthetic Emotion)
సృజనకు ఆయువుపట్టు అనో ఈ ప్రత్తపాదననే బలంగా, మకి కంఠంతో ప్రత్తపాదిస్ఫినే
వసుినాోరు. ఉద్హరణకు క్కనిో మట్టుకు:
“Works of art are essentially expressions of emotion.” - R. G.
Collingwood
“To evoke in oneself a feeling one has once experienced, and having
evoked it in oneself, then by means of movements, lines, colors, sounds, or
forms expressed through words, so to convey this so that others may experience
the same feeling - this is the activity of art.” - Leo Tolstoy.
“...poetry’s importance comes from the emotions it causes.” - I. A.
Richards.
“The experience, you will notice, the elements which enter the presence
of the transforming catalyst, are of two kinds: emotions and feelings. The effect
of a work of art upon the person who enjoys it is an experience different in kind
from any experience not of art. It may be formed out of one emotion, or may be
a combination of several; and various feelings, inhering for the writer in
particular words or phrases or images, may be added to compose the final result.
Or great poetry may be made without the direct use of any emotion whatever:
composed out of feelings solely.” - T. S. Eliot ఇలా...గ. ఈ దృష్టు, ప్రత్తపాదనా రస
మత్యనికి చెందినవి. ఇందుకు ఎడంగా అలంకార మతమని ఉంది. ఈ రెండింటి మధా బేధాలను,
సారూపాాలను విడిగా చరిచంచాల.
కాలపనిక సృజనకూ, భాషనే వ్యహికగా చేసుకుని నిరవహించే మగత్య అనేకమైన పనులు వ్యాసం, ఉపనాాసం, సైన్సస విజాానం, చరిత్ర, భాషా శాస్త్రం, రాజకీయం, Activism, సంఘ సేవ,
కౌన్ససలంగ్ వంటి వ్యటికీ మధా ఉండవలసిన బేధాలో పోలుచకోడానికీ, కాలపనిక సృజన
సరిహదుులో అవగతం చేసుకోడానికీ రస వావసథను గురించిన అవగాహన, ఔచిత్యానిో గురించిన
చరాచ ఉపయోగపడత్యయి. బిరుదురాజు రామరాజు గారు ఎత్తిచెపిపన ప్రసకిి కూడా ఎన్నో రకాల
మానవ ఉదేవగాలనే ప్రసాివించి, సృజనలోని నైసరిగకమైన సవచఛత - అంటే Authenticity కీ
రస్యదేవగాలకూ ఉనో అవినాభావ సంబంధానీో, అందుకు భినోంగా నాగరికులు సాహిత్యానికి
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పులమే కృత్రిమత్యవనిో గురించీ విశ్దం చేసుినాోది. జానపదులు అంటే పల్లోలోో ఉండే
అమాయకులనీ, నాగరికులంటే నగరాలోో ఉండే గడుసువ్యళ్ళనీ ఇలాంటి పడికట్టు ఊహగా దీనిో
అరధం చేసుకోకూడదు. జనపదం అంటే మానవ సంఘం - అంటే నగరం, పల్లో, సవదేశ్ం, విదేశ్ం
ఎకకడి సంఘం అయినా జనపదం అంటే Community. ఆ జనం ఎకకడి జనం అకకడా తమ
జీవిత్యనుభవ్యలోోంచి సహజంగా, అవసరంగా వెలువరించే సృజన జానపద వ్యఙ్మయం. ఈ
సందరభంలో జానపదులు ఎవరంటే తమదే ప్రతేాకం, నైసరిగకం, సవంతమైన ఔదేవగికానుభవంతో
మగోమై ఉండగలుగుతనోవ్యళ్ళళ. నాగరికులు ఎవరంటే ఇలాంటి ఔదేవగిక మగోతను ఎన్నో
కారణాల వలన నిలబెట్టుకోలేక కోలోపయిన మనుషులు; రసమగోతను ఇతరమైన ప్రయోజనాల
కోసమని బేఖాతరు చేస్ఫి తమవైన ఔదేవగికానుభవ్యలను ద్చి, సాహితాంలో ఉనోది లేనట్టు
లేనిది ఉనోట్టు మసి పూసి, కృత్రిమత్యవనిో పులమేవ్యళ్ళళ.
వలసపక్షినే కానీ... ఒక కథ ఖండం. పూరిిగా కథ కాలేదు. మూడు పేరాలోో నిరిమంచిన ఈ
ఖండిక కథకుడు తనకు తనే రాసుకుంట్టనో ఉతిరమో, డైరీయో అనోట్టు మొదలై, రెండు పేరాలతో
promisingగా మొదలయి, మూడావ పేరాలో డెవలపమంట్ గురించిన ఉపనాాసం లోకి మారి,
నాలుగవ పేరాలో అనవసరమైన వ్యాఖాతో ఆరధంతరంగా మగిసిపోతంది. ఈ సగం కథ లోని
ఆకరషణ ఏమటి?
ఈ చినిో సగం కథలోని మొదటి రెండూ పేరాలోోనే కథకునిది, కథలోని పాత్రలు మావయా, నానిగాడు ఈ ఇదురి పాత్రలు పరికలపంచే ఔదేవగికావరణ సవఛ్చంగా, సుూటంగా,
కాంత్తవంతంగా ఉంది. ఈ రెండు పేరాలోోనూ అట్ట కథకుడు గాని, ఇట్ట ఆ రెండు పాత్రలు గాని
అబద్ధలాటుం లేదు. అంటే - రస వావసథలోన అనౌచిత్యాలు లేవు. సమచితమైన నిరామణం ఉంది.
ఈ దృశ్ాం, వివరం అంత్య మలోకారుున్స గారికి సుపరిచితమైనవి అని, ఆయన సృజనాంతరంగం
ఆ ఆవరణతో మగోమై ఉందనీ త్తలుసుింది. ఆ సమాచారం కథలోనే ఉంది. ఈ రెండు పేరాల
మాత్రపు రస శిలాపనిో కథకుడు చెకికన పదధత్త - అంటే రీత్తని గురించి మందుకి, Keith Oatley
ప్రత్తపాదన చరిచంచిన తరావత వివరించటానికి వీలవుతంది. ఇపపటికి ప్రసుితం ఏమంటే ఈ
రెండు పేరాల నిరామణం అంతరాంతరాలోోంచి, అప్రయతోంగా సునాయాసంగా వసుినాోయి. ఈ
పాత్తక, మప్ఫూ వ్యకాాలోో ఇమడే చిత్రణలోనే వందలాదిగా రస నిరణయాలు (Aesthtic
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Decisions) ఒదిగి ఉంటాయి. వీటినే రస వావసథలోని ఔచిత్యాలు, అనౌచిత్యాలుగా అరథం
చేసుకోవచుచను. ఉద్హరణకు మొదటి పేరాలోని దృశ్ాం కల అని రెండవ పేరాలో చెపపడం,
మొదటి పేరాలో సునిోతంగా, స్ఫచనలతో నిరిమంచినది నాని - మావయా వ్యళిళదురి అనుబంధం,
ప్రవరిన, వ్యటికోసం కథకుడు ఎంచుకునో అనుభావ విభావ్యలు - పసివ్యడి కళ్ళలోో కళ్ళళ ప్టిు
చూడటం, నవవటం, గుండెల మీదికి ఎకిక కూరుచని, అంతలోనే అలగి మళ్ళళ దూరంగా పోవడం ఇవనీో హృదామైన వివరాలు. ఇవి ఒక్కకకకట్న వీటినే స్వవకరించాలనీ, అవి ఒక్కకకకట్న ఆ క్రమంలోనే
పేరుస్ఫి మన్న దృశాానిో చెకికవ్యవలనీ ఇలాంటి నిరణయాలు మలోకారుున్స గారికి ఎవరు చేసి
ఇసుినారు?
ఇందుకు ఎడంగా అనౌచిత్యాలైతే వందలాదిగా ఉంటాయి. ఎకకడో ఏ ఒకకటో తపప కథ,
కవిత పరిపూరణంగా ఇంక ఎంచిప్టుడానికి వీలు లేకుండా అలరించేవి చాల అరుదు కాబటిు , ఔచితా
విచార చరచ అనేది వ్యసివ్యనికి - అంటే in practice అనౌచితా విచార చరేచ అవుతంది.
గతాంతరం లేక. బంగారం నగలు చేసే క్కటో మందు కుళ్ళళ కాలవలోోని బురదని రోజంత్య ఓపిగాగ
జలోసేి చివరికి ఒక నలుస్య, పిసరో బంగారం దొరికితే దొరుకుతంది కద్. ఔచితా విచార చరచ
అలాంటి జలోంపు పని. ఈ చినిో కథ లోని రస స్ఫూరిిని మూడవ పేరా నుండి సవయంగా
మలోకారుున్స గారే చెడగట్టుకునాోరు. మొదటి రెండు పేరాల్నో చెడగటుడానికి క్కనిో అనౌచిత్యాలో,
అంటే అవకరం చేసే ఊహ, భావం, చిత్రణ, భాష, చిత్రణ, గంత వంటి వ్యటిని ఎవరికి వ్యళ్ళం
ఊహించుకోవచుచను. సృజన రస వావసథను చెడపడానికి వందలాది అనౌచిత్యాలోోంచి ఏ ఒకకటైనా
చాలు. ఇలాంటి అనౌచిత్యాలకు ఉద్హరణలు ఈ కథలోంచే మూడవ పేరా నుండి వెతకుకండానే
దొరుకుత్యయి.
కథకుని ప్రయతోం మూడవ పేరాలో తల్లతితంది. అది “...ప్రేమనిచేచ అమమ, సవఛ్చంగ
నవేవ నాని గాడు, తోడుండే దోసుిలు, బాగు జూసుకనే అనో...” అని నాగరికమైన మరాాద ఊహలో
వ్యచాంగా, వరుస క్రమంలో కవ్యత చేయిస్ఫి తన ఉపనాాసానిో మొదలు ప్టిు , డెవలప్మంట్
అంటే ఏమటో అనో ఉపనాాసంగా పతనమౌతంది. ఆ మూడావ పేరాలోన తను ఉదేుశించిన రస
వావసథ విరిగి పడిందని తనకే సపృహ కలగింద్ అనోట్టు నాలుగవ పేరా లోన త్యజా కలం (P. S.)
ఏమో మహబూబ్ నగర్ వలసలో గురించి, దేవుణిణ, పాలకులో గురించీ, మళ్ళళ వలస గురించీ
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విమర్గా దిగి, మూడవ పేరాలో ఇంకా ఏ క్కంచమేనా మగిలునో తడిని, జీవ్యనీో పీక నొకిక సఫా
చేసి, ఈ ఖండికను అట్ట కథ కాకుండా ఇట్ట వ్యాసమూ కాకుండా విడిచిప్డుతంది. ఇంత
జరిగినా, మొదటి రెండు పేరాలోోని రసావరణలోని బలం వలన, సవచఛత వలనా ఆ మొదటి
పార్వం మాత్రం చదువరి మనసులో నిలచిపోతంది.
ఏం? మూడు, నాలుగు పేరాలూ మాత్రం అనుచితమని ఎందుకు అనుకోవ్యల?
డెవలప్మంట్ అనోది ఎంత మఖామైన చరచనీయాంశ్ం? పాలమూరు కూల జీవిత్యలో
పటిుంచుకోడం చారిత్రక బాధాత కద్? అవి కూడా కథ, కథకుడి అనుభవ్యలే కద్! అని ఇలా
వ్యదించొచుచను. ఆ అనుభవ్యలనీో నిజమే కావచుచ గాని వ్యటిని ఈ కథలోకి బలవంతంగా ఇంజెక్టు
చెయాడం వలన రస వావసథతో పాట్ట, పంతన, విశ్వసనీయత, ప్రత్తపాదన వంటి వావసథలు బాగా
దెబబ

త్తనాోయి.

ఇలా

పతనం

కానివవకుండా,

ఏ

వావసథకూ

భంగం

కలుగకుండా

నిరవహించగలగితే ఈ “sincere” కథ సంతృపిికరంగా పూరియిా ఉండేది.
ఇదివరకు చెపిపన ప్రవ్యస అనుభవం రస మగోతను కషుతరం చేసుింది. ఉద్హరణ కోసం
వలసపక్షినే కానీ.. కథనంలోని మొదటి రెండు పేరాలతోను చివరి రెండు పేరాలనూ
తలనాతమకంగా పరికిసేి త్తలుసుింది. మొదటిది జానపదుడు చెపుపకుంట్టనో కథ; రెండవది
నాగరికుడు ప్రకటిసుినో మరాాద. ప్రవ్యసం లేనివ్యళ్ళళ ఎవరంటే ఎకకడైతే పుటిు ప్రిగేరో ఆ
ఊళ్ళళను,

అంతే

కాక

అదే

సాంసకృత్తకావరణం

లోనూ

ఉండగలగినవ్యళ్ళళ.

ఇలా

ఎందుకౌతందంటే మనిష ఔదేవగిక మూరిిమతవం, వాకిితవమూ బాగా చినోపుపడే విశ్లషంగా
రూపుదిదుుకుంటాయి. చినోపపటి ఊరు, చుట్టు సంఘం, సాంసకృత్తకావరణం దీనిో విశ్లషంగా
ప్రభావితం చేసాియి. Global Village అని వావహరిసుినో ఈ రోజులోోన ఇలాగ ఔదేవగిక,
సాంసకృత్తక వాకిితవ మూలాలో నిలబెట్టుకోవడం ద్ద్పు ఏ ఒకకరికీ సాధామయ్యాది కాదు; దీనికి
పటోం పల్లో అని బేధం లేదు. అవే ట్నవీలూ, సినిమాలూ, ఇంటరెోట్ గ్లోబల్ విలేజీ నిండా అనిో
చోటాో ఉనాోయి. ప్రవ్యసం వలన తవరితంగా మారిపోతూ వసుినో ఔదేవగిక వావసథతో
ఎపపటికపుపడు సమాధాన పడుతూనే ఆ మారుతనో వావసథలోనే మగోమయి ఉండడానికి వాకిితవ
బలం - అంటే inner resources మరింతగా అవసరం అవుత్యయి. సృజన జూటాగా పతనం
కానంత కాలం అది ఈ ఔదేవగిక నిరామణానికి ఎంతో ఉపకరిసుింది. కాలపనిక సృజన నిరవరిించే
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ధరామలోోన ప్రధానమైనది ఈ పని - అంటే మనిష తన పరిసరాలతో ఎపపటికపుపడు Emotional
unityని, Integrationనూ సాధంచుకోవడం. Keith Oatley పరిశ్లధనలు మందుకి
ప్రసాివనకి వచిచనపుపడు దీనిో గురించిన వివరం మరింత త్తలుసుింది.
త్రిపుర sincere అని చెపిపనదీ, నామని సుబ్రహమణాం నాయుడు గారు “జూటా” అని
చెపిపనదీ, హెమంగేవ shit detection అని చెపిపనదీ ఇవనీో కూడా ఒకటి ‘ఇత్త! ఇత్త!’ అని via
positiva గాను, మగిలనవి ‘నేత్త! నేత్త!!’ అని via negativaగానూ రస మగోతనూ, రస
హీనతలేో ప్రసాివిసుినాోయి. సృజన రస వావసథను, ద్నిలోని ఔచితాం, అనౌచిత్యాల సవరూపానిో,
సవభావ్యనీో పరిశీలంచటం, అవగతం చేసుకోవటం Writers Talkకు ప్రాణప్రదమైన పని.
ఎవరైనా ఇదురు సృజనకారులు అంటే Literary Artists కలసి కలబోసుక్కనేది ఈ సంగతలేో.
ఉద్హరణకు Iowa Writers Workshop వంటి చోటో ప్దు ప్దు చదువులు, పటాులు,
పదవులూ ఉనో శాస్త్ర పండితలు సైతం కవులు, కథకుల వ్యాసంగం, చరచల మీద ప్తినానిో
ఆశించకుండా, వ్యళ్ళ సృజనను మనిోంచి ఎడంగా ఉంటారు. మేలైన కవులు, కథకులకు ప్దుగా ఏ
చదువులూ, పదవులూ లేనివ్యళ్ళనే అకకడ కాలపనిక సృజనకు మారగదర్కులుగా అకకడ
నియమసాిరు. ఈ వివరం ఇంకా ఆసకిి ఉంటే ఇలాంటి పుసికాలోోన విసాిరంగా దొరుకుతంది.
కాని దురదృషువశాతి ప్రపంచం మొతిం మీదనే కాలపనిక సృజనను గురిించి, బోధంచి, చరిచంచే
వనరులు, ప్రత్తపత్తి ఉనో కళాశాలలో వేళ్ళమీద ల్లకికంచవచుచను. ఇలాంటి సంసథలు, వావసథల
ప్రాథమకమైన బలం, ధాాసా రస చరచ పటో వ్యళ్ళకునో అవగాహన, నిషు.
మన పూరీవకులు సృజనానుభవం, ఆధాాత్తమకమైన అనుభవం ఈ రెండింటినీ చాల
దగగరివిగా, సహోదరమైన అనుభవ్యలుగా అరథం చేసుక్కని, అలాగే ప్రత్తపాదిస్ఫి వచేచరు.
బిరుదురాజు రామరాజు గారు కూడా జీవిత్యంతం తన ధాాసను, పరిశ్రమను యావతూి
జానపదుల నైసరిగకమైన సృజనానుభవం, యోగుల అనుభవం ఈ రెండింటి మీద మాత్రమే లగోం
చేసి వెళ్ళళరు. ఇలాంటి మనసితవం ఉనో ప్రత్తభావంతల వివేచన ఫలతమే రసం అనే ప్రత్తపాదన.
ఇదివరకు చెపిపనట్టో మన పూరీవకులు యోగి అనుభవ్యనికీ, కవి అనుభవ్యనికీ మాటి మాటికీ
లంకెలు వేస్ఫి రావటం వలన రసానుభవం అంటే ఏదో నిగూఢం, మారిమకం, ఇంకా దైవికమైన
వివేచనలాగనే తోసుింది. ఇది రస సిద్ధంత్యనిో ఇపపటి సృజనకు అనవయించుకోవడంలోన
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మఖాంగా ఆధునికులకు, అంటే secular భావ్యల మీద, సైన్సస మీద్ మకుకవ ఉండి, వ్యటి
పరిధలోనికి రాని అనుభవ్యల మీద అనాసకిి, చినో చూపూ ఉనోవ్యళ్ళకి ప్దు ఇబబందే. అందుకని
మందుగా రస సిద్ధంత్యనిో secular termsలోన, సైన్సస చదువుకునోవ్యళ్ళ దృషు - అంటే
“శాస్త్రీయ దృకపథం” అని వావహరించే దృషుతోను ఎలా పరిశీలంచవచుచన్న చూడాల.
రసం, రసానుభవం అంటే ఏదో నిగూఢమైన అనుభవం ఏమీ కాదు. అది సరవ
సాధారణంగా మనుషులందరికీ అనుభవంలో ఉందే ఔదేవగిక అనుభవ్యనేో సృజన అనుభవ్యనికి
అనవయించి చెపేపది. ఇంగిోషలోన ద్నేో Aesthetic Emotion అనాోరు. భరతమని
ప్రత్తపాదించిన రస సిద్ధంత్యనికి చాల సమీపమైన ఊహలేో Keith Oatley 1990 ల నుండి
Taxonomy of Aethetic Emotions అని ప్రకటించి, పరిశ్లధస్ఫి వసుినాోరు. ఈ వివేచన
కాలపనిక సృజనలోన Aesthetic Emotion సవరూపం ఏంటి, Aesthetic Emotions అంటే
రసాలు ఎనిో రకాలు, వ్యటి సవరూపం, ఉద్హరణలూ ఇలాగ చరిచసుింది. భరత మని రస
సిద్ధంతం చేసిన పనీ ఇదే కద్?! ఏదైనా క్కతిది, అపరిచితమైన వావసథను అరధం చేసుకోడానికి
మనుషులు అప్రయతోంగా చేసే మొదటి ప్రయత్యోలోోన ఒకటి వరీగకరణ, అంటే Taxonomy.
రకరకాల విజాాన శాసాాలోోన మొదటి పాఠ్యలోో నేరేపది ఇలాంటి వరీగకరణే. సృజనకారులు
అప్రయతోంగా,

నిరంతరమూ

జీవితంలోనూ,

పుసికాలోోనూ

వెతక్కకనేది

ప్రధమంగా

రసానుభవ్యనిో, రస పారీణతను - అంటే Experience of Aesthetic Emotion,
Discrimination about Aestehtic Emotionను.
శాస్త్రం అంటే త్తలుసుకునోది (Known) అని. శాస్త్రీయ దృషు అంటే త్తలసింది,
పరిచితమైనదీ అయిన అనుభవ్యనికి సమమతం, అంగీకారయోగామైన ప్రత్తపాదనలో మాత్రమే
స్వవకరించి, అందుకు భినోమైన ప్రత్తపాదనలో త్తరసకరించడమే ప్రాత్తపదికగా ఉండే దృషు. ఏ పనికి,
వ్యాపకానికీ దేనికి ప్రతేాకమైన అనుభవం ద్నికే ఉంట్టంది. ఉద్హరణకు చెపుపలు కుటుడానికి
పనిక్కచేచ శాస్త్రీయ దృకపథం ఏమటంటే చమారి అనుభవం, ఆ అనుభవ్యనిో, పరిశీలననూ
ప్రాత్తపదికగా ఆయన చేసి, నిరూపించే ప్రత్తపాదనలూను. విజాాన శాసాాలు (Empirical
Sciences)కి ఉనో గపప వెసులుబాట్ట ఏమటంటే నిరీువమైన వసుివులో మచుచ (Sample)
చూసేి అవనీో సుమారు ఒకకలాంటి ధరామలేో కలగి ఉంటాయి. రాళ్ళనీో ఒకేలా ఉంటాయి,
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చక్రాలనీో ఒకకలాగే కదులాియీ ఇలాగ. జీవశాస్త్రంలో ఇంతకంటె వైవిధాం ఉంట్టంది కాని, ఒకే
జాత్తకి చెందిన జీవులనీో సుమారు ఒకకలాగే ప్రవరిిసాియి. చమారి పనిలోనూ వెసులుబాట్ట
ఏమటంటే చెపుపలోో ఉంటే క్కనిో వందల రకాల చెపుపలుంటాయి; ఆ పని (Trade) నేరుచకుంటే
అందరు చమారో సిద్ధంతం, శాస్త్రీయ దృకపథమూ సుమారు ఒకేలా ఉండే అవకాశ్ం ఉంది. ప్రతీ
వ్యాసంగానికీ తనదైన అనుభవమూ, ద్ని మీదనే ఆధారపడి ఒక శాస్త్రమూ, ఆ శాస్త్ర ప్రాత్తపదికగా
శాస్త్రీయ దృకపథమూ ఉనాోయి, ఏ వ్యాసంగంలోన ద్ంటోో ఎంతో క్కంత అంగీకారమైతే ఉంది.
కాని కాలపనిక సృజన పరిసిథత్త ఈ అంగీకారం విషయంలోన చాల గడుుగా ఉంట్టంది.
ఎందుకంటే శాస్త్రజుాలు అవే వసుివులో పరికిసుినాోరు, చమారుో అందరూ అవే చెపుపలో
కుడుతనాోరు, కాని కవులూ, కథకులూ ప్రత్త ఒకకరూ తమకే చాల ప్రతేాకమైన అనుభవం నుండి
మన్న దృశ్ా శిలాపనిో మాటలోో చెకిక ఇసుినాోరు. బలమైన, నిజమైన కవులు, కథకులు అయితే ఏ
ఇదురి మధానూ వ్యళ్ళ దర్నాల మధా, సృజన తత్యవల నడుమ సాంతం “అంగీకారం” ఉండే
అవకాశ్ం లేదు. అలా ఉండాలనో ఆపేక్ష అశాస్త్రీయం, అసమంజసం అవుతంది. తపపనిసరిగా,
సవతఃకవులు, కథకులైన వ్యళ్ళళ తమదే వాకిిగతమ, ప్రతేాకమైన సృజన తత్యవనిో ఇలా తమదైన
ఔదేవగిక అనుభవం ప్రాత్తపదికగా నిరిమచుకుంట్టనాోరు. చాల వాకిిగతం, ఆంతరంగికమ,
ప్రతేాకమైన ఈ రస తత్యవనికి అనివ్యరాంగా మగత దృకపథల నుండి ఎంతో క్కంత ఎడం
ఉంట్టంది కాబటిు వ్యళ్ళళ తపపనిసరిగా త్తమరెకిక “కవయాః నిరంకుశ్ః” అవుతనాోరు. కాని
వ్యళ్ళందరి దృషుకీ, వ్యాసంగానికీ సామానాంగా (Common) ఉండేది రస మగోత. ఈ ఒకక
అనుభవం, లక్షయం ప్రాత్తపదికగా మాత్రం వ్యళ్ళళ తమ దర్నాలో తమవంటి ఇతరులతో
కలబోసుకోగలుగుత్యరు. రస మగోత పటో అనురకిి, ఖాతరు లేని రచనలు, రచయితల ప్రవృత్తి,
వ్యాసంగం వేరు. ద్నిో సృజనశీల “It isn’t Literature. It is something else.” అని
త్తరసకరించి, ఎడంగా ఉంట్టనాోడు.
బామహుడు, ఉదభట్టడు, రుద్రట్టడు వరుసగా క్రీ. శ్. ఏడు నుండి తొమమదవ శ్త్యబాునికి
చెందిన అలంకారికులు. వీళ్ళ గ్రంధాలు కావ్యాలంకారం అని, అలంకార సంగ్రహమనీ ఇవి కావా
శ్రీరానికి

చేసే

అలంకరణలేో

అలంకారమలు

(Poetic

Embellishments)

అని

ప్రత్తపాదించి, వరిణసాియి. వీళ్ళళ మగుగరూ సవతః అలంకార వ్యదులు, అంటే కావాంలోని
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Aesthetic Emotion (రసం) మీద కంటె Figures of Poetry (అలంకారం) మీదనే
ఎకుకవ మకుకవ ఉనోవ్యళ్ళళ. కవులోో, పండితలోోన సంగీతజుాలు, భాష మీద విశ్లషమైన మకుకవ
ఉనోవ్యళ్ళ మనసితవం ఇలా ఉంట్టంది, వ్యళ్ళళ అలంకారం వైపు మొగుగత్యరు. మన ప్రాచీన
కవులోోన రామరాజ భూషణుడు (భట్టుమూరిి) ఇలాగ అలంకార ప్రియుడైన కవి. ఆయన
సవయంగా సంగీతవేతి, లాక్షణికుడు. ఆయన రాసిన మొదటి గ్రంథమే కావ్యాలంకార సంగ్రహం.
ఆయన పద్ాలోో ప్రసిదధమైనవి అలంకార బలం వలనే రంజంపచేసేవి. “లలనా జనాపాంగ వలనా
వసదనంగ తలనాభికాభంగ దోః ప్రసంగ” మొదలైనవి. ఇపపటి త్తలుగు పాఠాపుసికాలోోన నేరిపంచే
కావా లక్షణాలు - యత్త, ప్రాస, అనుపాస, అలంకారాలు - ఇట్టవంటివి కూడా మఖాంగా
అలంకార ప్రధానమైన poetic devices. త్తలుగులో ప్దు చదువులు చదువుకునేవ్యళ్ళళ అపప
కవీయం,

నరస

భూపాల్నయం,

చంద్రాలోకం

ఇలాంటి

అలంకార

గ్రంథల

నుండి

ఉపమాలంకారం, రూపకాలంకారం ఇలాంటివి వందలాదిగా అలంకారాలను వరిణసాిరు. యత్త,
ప్రాస, చందసుస వంటివి ఇంక్కనిో ఉద్హరణలు. శిలపకి ఉల, సుత్తి వంటి పనిమట్టో ఎలా
పనిక్కసాియో సృజనశీలకి రస శిలాపనిో - అంటే ఔదేవగికానుభవ్యనిో శిలపంగా చెకేక పనిలో
అలంకారాలు పనిమట్టోగా పనిక్కసాియి. పాత కాలపు సిద్ధంత్యలకు వల్లనే పాత కాలపు
అలంకారాలో కూడా యధాతథంగా ఇపపటి సృజన కోసం వినియోగించలేమ.
ఆనంద వరధనుడు, లోలోట్టడు వంటి వ్యళ్ళళ, రసానుభవమంటే ఎకుకవ మకుకవ
ఉనోవ్యళ్ళళ, తీవ్రమైన రసవ్యదులు. వ్యళ్ళళ మత్త మీరిన అలంకరణ రస వావసథను దెబబతీసుిందనో
కారణం చేత అలాంటి రచనను చిత్ర కవితవమని నిరసించేరు. వ్యకుక (Word), అరథమ
(Import) ఇవి రెండూ వరుసగా అలంకారానికీ, రసానుభవ్యనికీ చెందినవి. అంటే కేవలం
మాటలో ప్రయోగించడంలోని లాఘవం వలన అందమైన అలంకరణను సాధంచుకోవచుచను. కాని
అంతరారథం ఆలంబనగా Suggestion of Aesthetic Emotionను అంటే రస స్ఫూరిిని
సాధంచుకో లేకపోతే “అరథం” బలహీనమైనట్టు. ఇలాగ రస మత్యనికీ, అలంకార మత్యనికీ మధా
ఉండగల వైరుధాంతో కవులు ఒక్కకకకరూ ఒకోకలా సమాధానపడుతూ వసుినాోరు. ఉద్హరణకు
కాళిద్సు ఈ పేచీతో ఎలా సమాధాన పడాురో “వ్యగరాథవివ సంపృకౌి వ్యగరథప్రత్తపతియ్య, జగతః
పితరౌ వందే పారవతీపరమేశ్వరౌ” అనే శ్లోకం త్తలోం చేసుింది. వ్యకుక, అరథం - అంటే
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అలంకారమ, రసానుభవం సృజనకు అమామ నానాో లాంటివి. అవి రెండూ వేటి పనులు అవీ
విడదీయరానంతగా కలసుండి నిరవహించినపుపడే సృజన రాణించేది అని ప్రారధనా పూరవకమైన
స్ఫచన. ఈ భావ్యనేో రస మత్యనికి చెందిన అలంకారికులు సమరిధస్ఫి వచేచరు. అంటే
అలంకరణలో అనౌచితాం లేనంతకాలం అది రస స్ఫూరిికి సహకరిసుింది. రసం మీద ధాాస అంటే రస మగోత లోపిసేి అలంకారం ఒకకటే తేలపోయి అనుచితం అవుతంది. అంటే ఔచితా
విచార చరచను ఆధారంగా రసానికీ అలంకారానికీ నడుమ బాంధవ్యానీో, పంతననూ
నిరాధరించుక్కని, ఈ సందేహానిో పరిషకరించుకోవచుచను.
అలంకార ప్రధానమైన కవిత్యవనికి రామరాజ భూషణుడివి పైన ఊదహరిచినవంటి
పద్ాలో, కాలపనిక వచనానికి చినోయ స్ఫరి గారిది మత్రబేధం నుండి “... అది పుండరీకమల
ఖండించుచు నలుగుల నలుగులంపడఁ జేయుచుఁ గాసరమల మీసరమ గాసించుచు ఋక్షమల
శిక్షించుచుఁ దకికన మ్రుకకడి మృగమలను ల్లకికంపక...” వంటి శ్బాులంకార ప్రధానమైన
వచనానీో, రావిశాస్త్రి గారి వెన్సోల వంటి కథలోో వరణనల్నో, ఆయనవే అనేకమైన కథలోోని ఉపమల్నో,
శ్రీ శ్రీ గారి కవితవం నుండి “కవీ! నీ గళ్ గళ్నమంగళ్ కళా కాహళ్ హళాహళిలో” వంటి పాద్ల్నో
ఉద్హరణలుగా చూడొచుచను. ఇలాంటి సృజనలోోనూ అందం ఉంది, రంజంపజేసే శ్కిి ఉంది.
కాని పరిశీలంచి చూసేి వీట్నలోన “ఇదిగ్ల ఇదీ ప్రధానమైన ఉదేవగం!” అని సపషుంగా, ఇదివరకు
అచుచచితి దిదేువ్యడి ప్ళాళం, పౌరుషం వంటి కథలో పరిశీలస్ఫి ఎత్తి చూపించినట్టుగా
Emotionని ఎత్తి చూపించడానికి అవకాశ్ం లేదు. ఉద్హరణకు “లలనా జనాపాంగ వలనా
వసదనంగ...” అనే పాద్లోోన సంతోషం అన్న, ఆహాోదం అన్న, ఇలాగ ఏ రకమైన ఉదేవగపు
చాయల్నో బలంగా ప్రత్తపాదించలేమ. కాని పఠనానుభవంలో అది చాల సమోమహకంగా నడిచే
పదాం, చదువరిని విశ్లషంగ కదిలంచేది అంటే immensely moving. అంటే పాఠాంలోని
అంతరారధంలో బలమైన రస ప్రత్తపాదన (Import) లేదు, కాని పఠనమేమో అలంకార బలం
వలోనే చాల ఉదేవగభరితంగా ఫలంచింది. ఇదెలాగ సాధామయిాంది? ఈ ప్రశ్ోకు Oatley ఆయన
అనుయాయుల వంటి వ్యళ్ళ ప్రత్తపాదనలోో సంతృపిికరమైన జవ్యబు దొరుకుతంది. కాని
దురదృషు వశాతి అది చాల సుదీరఘమైన చరచ. అది ఏ క్కంతైనా వివరించితే తపప ఇకకడ లేవన్సత్తిన
వివ్యద్నికి సంతృపిికరంగా సమాధానం చెపపడం సాధాం కాదు. ఉద్హరణాకు “ద్ందేఁవుంది
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నాయనా! రసం అలంకారం రెండూ కావ్యానికి రెండు కళ్ళ వంటివి. రెండు కళ్ళళ ఉంటేనే కద్
సరిగాగ చూడగలం?!” అని ఇలాంటి మాటలు ఏ సహాయమూ కావు. ఎందుకంటే అవి ఉనో ప్రశ్ోనే
అట్ట ఇట్ట త్తపిప మళ్ళళ ప్రకటిసుినాోయి తపప క్కతిగా విశ్దం చేసింది ఏమీ లేదు.
Oatley ప్రత్తపాదనలో వివరంచే మందు ఒక జాగరిను చెపేప తీరాల. అలంకార మతం
చాట్టన ద్కుకనే వెసులుబాట్ట జూటా రచనలకు లేదు. పాఠాంలో రస్యచితమైన అలంకారాలు
కూడా కావ్యారధం లాగనే అంత్తమంగా రస సిదిధకే ఉపకరిసుినాోయి. ఎలాగంటే పైన చెపిపన
అందగత్తి ఒకవేళ్ బత్తకి గనక ఉనోటుయితే ఆవిడ దేహం మీది అలంకారాలు అనీో శ్లభిసాియి ,
రోత ఏమీ లేదు కద్ - అలాగ. రసం సృజనకు ప్రాణ లక్షణం అనోమాట. ఇంకోలా ఎలా
చూడొచుచనంటే అంత్తమంగా రసం, అలంకారం అని విడి విడిగా ఏం లేదు; ఉనోది రసానుభవం
ఒకకటే. Oatley, ఆయన అనుయాయులు ప్రత్తపాదించిన సిద్ధంతం (Taxonomy of
Aesthetic Emotion) కాలపనిక సృజనను చదవడం (Reading) లోని రసానుభవ్యనిో అంటే
(Experience of Aesthetic Emotion)ను అట్ట ఉదేవగానికి అంటే జీవిత్యనుభవ్యలోోనివి
సంతోషం, దుఃఖం వంటి ఎమోషన్సస కూ, ఇట్ట పఠనానుభవ్యనికే ప్రతేాకమైనవి - కథనంలోని
కౌశ్లం,

మాటలు,

శ్బాులు,

చందసుస

వంటి

అలంకరణల

ద్వరా

ప్రేరేపితమయ్యా

“పఠన్నదేవగాలూ” ఈ రెండింటినీ కలపి పఠనం అనే అనుభవ్యనిో విశ్దీకరించి ఈ వైరుధాానిో
సమంజసంగా పరిషకరిసుింది.
ఈ ప్రత్తపాదనకు అవసరమైన ఒక మఖామైన విషయం ఏమటంటే - కథలు, కవితలు,
నవలలు, నాటకాలూ వంటి సృజన మొతిం పాఠాం అంతట్నో జాగరిగా పరిశీలసేి ప్రత్త వ్యకామూ,
ప్రత్త సనిోవేశ్మూ ఉదేవగ భరితంగానే ఉండవనో సంగత్త బోధపడుతంది. అంటే రస స్ఫూరిి అనేది
కేవలం భరత మని చెపిపన జీవన్నదేవగాలు - సంతోషం, దుఃఖం, క్రోధం, ఇలాంటి వ్యటిని
ప్రతాక్షంగా పాత్రల మాటలు, హావభావ్యలోోన పలకించడం ద్వరాన్న, లేకుంటే రచయిత ఆ
అనుభవ్యలో వరిణంచడం వలోన్న మాత్రమే ఉతపనోమౌతందని అనుకోవడం పరపాట్ట. రస
స్ఫూరిికి ఇవి - పాత్రల ఔదేవగిక చిత్రణ, కథకుని సనిోవేశ్ చిత్రణా ఈ రెండూ ప్రధానమైన
హేతవులే గాని, వీటి కంటే భినోమైన వావసథలని పాఠాంలో వ్యహికలుగా చేసుక్కని కూడా రస
స్ఫూరిిని సాధంచుకోవచుచను. ఈ ప్రత్యామాోయ వావసథలకు ఉద్హరణలు క్కనిో: నాద వావసథ
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(Musicality), నవాత (Novelty), ఉతకంఠ (Suspense), అలవ్యటైన దృషుని భంగం
చెయాటం (Dishabituation), ప్రత్తపాదన (Essential message of the work). పాత్రల
గంతూ, నడవడి, కథకుని గంతూ ఆలంబనలుగా పాఠాంలో ప్రతాక్షం అయ్యా మానవోదేవగాల
జోలకే పోకుండా కేవలం ఈ వావసథలేో అలంకార బలంతో సమనోతంగా నిరవహించి కవి
సాధంచే రంజకతవం కూడా అంత్తమంగా రసానుభవమే. ఈ తరహా రసానుభవం పాత్రలూ,
సనిోవేశాలోో దోాతకం కానకకరేోకుండానే త్తనోగా పాఠకుడికి పాఠాం (Text)లోని అలంకరణల
సొబగుల వలన దోాతకమయ్యా పఠన్నదేవగం అనోమాట. కాని చివరికి, అంటే అంత్తమంగా అది
కూడా ఒక aesthetic emotion లోనే సఫలమయిాంది కాబటిు అలంకారాలు అంత్తమంగా
సాధంచేదీ రస స్ఫూరిినే! రామరాజ భూషణుడి కవిత్యవనీో, చినోయ స్ఫరి, రావి శాస్త్రి, శ్రీ శ్రీ
“సివన్సబర్ో కవికి” కవిత వంటివ్యటిలోని రమాతను ఇలా అరథం చేసుకోవచుచను. సంగ్రహమైన ఈ
ప్రత్తపాదనను, మొతింగా రస సిద్ధంత్యనీో ఇపపటి కాలపు శాస్త్రీయ దృషుతోన అరధం చేసుకోడానికి
Oatley పరిశ్లధన పనిక్కసుింది.
ఇందుకోసమని Oatley వ్యళ్ళళ మందుగా జీవిత్యనుభవం లోని నిజం ఉదేవగానిో
(Emotion) గురించి పరిశ్లధంచి, ఆ పైన పఠనానుభవం లోని రసానుభావం (Aesthetic
Emotion)ని గురించి పరిశ్లధసుినాోరు. Keith Oatley మనసితవ శాస్త్రంలో, Cognitive
Scienceలో పరిశ్లధకుడు మత్రమే కాకుండా సవయంగా నవలా రచయిత. ఆయన నవల The
Case of Emily V అని 1994 Commonwealth Prize for First Novel ని
గెలుచుకుంది. ఆయన తన పరిశీలనల నుండీ, ఇతరుల పరిశీలనల నుండీ క్రోడీకరించి ఉదేవగాలో
గురించి చెపిపనది - మనిషని మగత్య జంత ప్రపంచం నుండి ప్రతేాకం చేసే గుణాలోో మఖామైనది
ఉదేవగం (Emotion). మనిష సంఘజీవి కాబటిు విశ్లషమైన విజయాలో సాధంచగలగేడు. ఈ
సాంఘిక విజయానికి, సాంఘిక జీవనానికీ పునాది ఎమోషన్స - “Emotional development
is social development.” ఒకసారి మన దైనందిన జీవిత్యనీో, చుట్టు ప్రపంచానీో పరిశీలసేి
మనుగడ కోసం మనం ఎంతగా ఒకరొకరి మీద ఆధారపడి ఉనాోమో త్తలుసుింది. సాంఘిక
నిరామణం ఏ ఒకకరి వలన్న, క్కందరి వలన్న సాధామయ్యాది కాదు. ఈ వావసథను, న్సట్వరూకూ
నిరిమంచి పోషంచేది Emotion. మనిష జీవితంలో ఉదేవగపు పాత్ర ఏమటంటే అది అంతరంగ
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ప్రపంచానికీ బహిరంగ ప్రపంచానికీ నడుమ వంత్తనలాగ పనిచేసుింది. బయటి ప్రపంచంలో
మనకి లక్ష్యాలు (Goals), చింతలు (Concerns) ఉంటాయి - బతకాల, కుట్టంబం కావ్యల,
సంపాదించాల - ఇలాగ. ఒకసారి ఇవి సిథరపడాుక మనిష అంతరంగానిో, అతని ప్రవరిననూ ఆ
లక్ష్యాలో సాధంచుకోడంలోనూ, చింతలో తీరుచకోడంలోనూ సఫలమయ్యాలా ప్రేరేపించడం
ఉదేవగాలకునో మఖామైన పని. సంఘం మన మనుగడకు అవసరం కాబటిు, సాంఘిక జీవనం
కూడా మన లక్ష్యాలోో ఒకటి - నలుగురితో కలసుండాల, పనుో పూరిి చేసుకోవ్యల ఇలాగ. ఈ
సాంఘిక జీవిత్యనికీ, మనదే అయిన వాకిిగత జీవిత్యనికీని ఉదేవగం ఇలా ప్రేరకంగా
సహకరిసుింది. ఇంకా వీళ్ళళ ఏమని తీరామనించేరంటే మనకి ఆకలదపుపలు, నిద్ర, సెక్టస ఇలాంటి
జాంతవమైన అవసరాలునోది నిజమే గాని, మన ప్రవరినను నియంత్రించేది ఈ Drives కావు,
మన ప్రవరినను నియంత్రించేది ఉదేవగాలు. ఈ ఉదేవగాలని మనం ప్రకటించేదీ, ఇతరులోో
గమనించేదీ మఖాంగా మఖం (Face) ద్వరా. ఆలోచిసేి ఇది మన అనుభవంలోని నిజమే.
పాశాచతా సంసకృత్తలోన ఉదేవగాలో వరీగకరించడానికి 1872 లోన మొదటిసారిగా
ప్రయత్తోంచినవ్యడు డారివన్స. ఆయన తరవ్యత ఆధునిక మనసితవ శాస్త్రం లోన Emotionను
గురించిన అవగాహనకు ప్రమాణంగా N. H. Frijda 1988 లో ప్రచురించిన పరిశ్లధనని
వ్యడుకుంటారు. న్సలల పిలోల నుండే మనుషులు సంతోషం, దుఃఖం, కోపం, భయం, అసహాం ఈ ఐదు రకాల ఉదేవగాల్నో గురిించగలుగుత్యమ, మఖంలోను, శ్రీరంలో హావభావ్యలుగానూ ఈ
ఐదు ఉదేవగాల్నో ప్రదరి్ంచగలుగుత్యమ. ఇలా మొదలయిన ఉదేవగానిో గురించిన సిద్ధంతం
Theory of Emotions, కాని రస సిద్ధంతం కాదు - ఎందుకంటే జీవిత్యనుభవంలోని
ఉదేవగాలూ, రస్యదేవగాలూ రెండూ ఒకటే కావు. ఉదేవగం (Emotion)ను సశాస్త్రీయంగా చదివి
అరథం చేసుకునే ప్రయత్యోలు కేవలం మపూయ్యాళ్ళ క్రితం నుండే మళ్ళళ బలంగా జరుగుతనాోయి.
మనిషని ఇతర జంతవులుోండీ, కంపుాటర్ నుండీ ప్రతేాకంగా నిలబెటేది ఉదేవగం కాబటిు ,
కంపూాటర్కి ఉదేవగానుభవం నేరిపంచగలగితే అపుపడు మర మనుషులు (Robot) కూడా
మనుషులాోగే ప్రవరిించగలుగుత్యయి. దీనివలన క్కతి క్కతి ఉపయోగాలునాోయి. అందుకని
ఇపుపడు మోడర్ో టెకాోలజీలో ఈ విషయం అంటే ఆసకిి ఎకుకవయిాంది. Oatley, ఆయన
అనుయాయులూ జీవిత్యనుభవం లోని ఉదేవగాల్నో, రస్యదేవగాల్నో రెండింటి గురించీ విడి విడిగా

అజాత (5)

కనకప్రసాద్

patrika.kinige.com

పరిశ్లధసుినాోరు, ప్రకటిసుినాోరు. జీవిత్యనుభవంలోని ఎమోషన్సస గురించి ఆయన ప్రత్తపాదన
ఏమటంటే ఉదేవగాలు (Emotions) మన లక్ష్యాలు, ఆకాంక్షలో గురించి మనం మనకూ,
ఇతరులకూ ఇచుచకునే సంకేత్యలు (signals). ఎదుటి మనుషులూ, పరిసిథతలూ మన లక్ష్యాలు,
ఆకాంక్ష (Goals and Concerns)కి అనుకూలంగా ఉంటే ఉతపనోమయ్యా సంకేతమే సంతోషం
(Happiness). లక్ష్యాలకు ఎదటివ్యళ్ళళ, పరిసిథతలూ అడుం పడితే ఉతపనోమయ్యా సంకేతమే
క్రోధం (Anger). లక్ష్యాలకు ఆటంకం వచిచ, లక్ష్యాలేో మారుచకోవలసినట్టు పరిసిథతలు మారిపోతే
అపుపడు ప్రకటితమయ్యాది విచారం (Sadness). లక్ష్యాలకు ప్రతాక్షంగా ప్రమాదం (Threat)
ఎదురైతే ఉతపనోమయ్యా సంకేతమే భయం (Fear) ఇలాగ. సంతోషం, దుఃఖం, కోపం, భయం ఈ నాలుగూ ప్రాధమకమైన ఉదేవగాలు; ఇవి ఎదుట లక్షయప్టుడానికి ఏ మనిష్ట, వసుివూ
(Subject) లేకుండానే ఉతపనోమయ్యావి. ఇవి కాక ప్రేమ, మోహం, అసహాం వంటివి ఎదుట
ఇంక్కక జంతవో, మనిషో subjectగా ఆలంబన చేసుక్కని ప్రకటితమయ్యావి. జీవిత్యనుభవంలోని
ఎమోషనిసూ గురించి ఇలాంటి పరిశ్లధన, చరాచ ఇపుపడు విసాిరంగా నడుసుినాోది. స్ఫథల దృషుకి
ఉదేవగం అంటే ఆవేశ్ం అనీ, అది ఆలోచనకు, త్యరికక దృషుకీ భినోం అనీ, వాత్తరికిమనీ ఇలాంటి
అవగాహన ఉంది. ఇది సరి కాదు. ఉదేవగం కూడ ఒక ప్రతేాకమైన వివేచన. అదీ ఆలోచన వంటిదే
గాని, చాల తవరితంగా (Extremely fast) మసిిషకంలోనే జరిగే ప్రక్రియ. అంటే - Emotion
has its own logic. సృజనశీల అప్రయతోంగా, సహజంగా ఈ అనుభవ్యనిో గురించిన
స్ఫక్షమమైన, సునిోతమైన దృషుతో పరిశీలంచగలుగుతనాోడు. ఈ శ్కేి ఆయనను మేధావి నుండి,
లౌకుాడి నుండీ ఎడంగా నిలబెడుతనాోది.
ఇది జీవితంలో ఉదేవగాలో గురించిన సంగత్త. మరి రస్యదేవగాలు (Aesthetic
Emotions) ఎందుకు? కథలు, కవితవం, సినిమాలు, నాటకాలు, పాటలూ వీటిని మనుషులు
వెదుక్కకనివెళిళ మరీ అనుభవించి, ఆనందిసాిరు కద్. ఈ సృజనంత్య ఎందుకు? అంటే - కళ్లు,
వ్యటి అనుభవమూ ఎందుకు? Oatley

వ్యళ్ళళ

ప్రత్తపాదించేది ఏమటంటే ఉదేవగం

జీవిత్యనుభవ్యనికి చాల మౌలకమైనది కాబటిు , కళ్లోోని రసానుభవం - అంటే Experience of
Aesthetic Emotion ద్వరా మనం ఇతరులవి, మనవీ ఔదేవగిక ప్రపంచాలతో మరింత
అవగాహననూ, ఐకాతనూ సాధంచుకోవడం కోసమని Fictionను వెదుక్కకంట్టనాోమ. ఇది
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కాక, నిజం జీవితంలోలాగ రిస్కక తీసుకోకుండానే రక రకాల ఔదేవగిక అనుభవ్యల్నో, వ్యటిలోని కషు
నషాుల్నో

కాలపనిక

సృజనలో

simulate

చెసుకుని,

ఆ

అనుభవ్యనిో

సుళ్ళవుగా

అనుభవించగలుగుతనాోమ. ఈ అంశానేో ప్రత్తపాదిస్ఫి Emily Dickisnon కవిత ఒకట్టంది
- పుసికం ఎకిక చల్ చల్.

పనిక్కచేచ పుసికాలు:
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