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 ఇరౖ నాలుగు కాలాలూ.. గంటలూ  
 

ఈ కాలమ తో కౌముది మాటా – మంతీ ఇరవై నాలుగు నెలలు పూరిత్ అయింది. వోకోసారి అనిపిసుత్ంది, రాయటం అనేది ఎంత 

ఇరవై నాలుగు గంటలలో ఎపుప్డో ఒకసారి తపప్నిసరిగా గురొత్సోత్ంది అంటే , రాయటానికి ఎంత అలవాటు పడాడ్మో, పైగా, రాయటం 

అనేది, ఒక జీవన సమ్రణ లా తయారయినపుప్డు, ఇది కూడా వొక అడిక్షనే అనిపిసుత్ంది, కొంచం ఆహాల్దకరమైనది కావచుచ్. ఎవరికైనా 

నోసాట్లిజ్యా చాలా ఇషట్మైన విషయం, భరించేటపుప్డు ఎంత తిటుట్కునాన్ కొనిన్ కండిషనస్ ని, తరావ్త అది అందమైన సీతాకోక చిలుక లాంటి 

జాఞ్పకం. నెలాఖరు అవగానే, కాంతి గారికి, కిరణ గారికి కాలమ పంపించేయాలి అని గురుత్ చేసేంత అందమైన మురిపెం అనన్మాట.  

 అందుకే ఇవాళ రాయటం గురించి మాటాల్డుకుందాం. ఆలోచన ఉనన్ పర్తీవాళళ్కీ, ఎంతో కొంత రాయాలని అనిపిసుత్ంది. 

లేదా చదివిన వాటిలోల్, తనకు దగగ్రగా ఉనన్ భావానిన్ ఎంచుకొని, పంచుకోవాలని కూడా అనిపిసుత్ంది.ఇవాళ రాయటం అనేది, మంచినీళుళ్ 

తాగినంత ఈజీ అయిపొయింది. ఎందులో, వోకదానిలో, ఏదో వొక అభిపార్యం రాసూత్నే ఉనాన్రు. అది పిర్ంట మీడియా అయినా, వెబ 

మీడియా అయినా, లేదా ఫేస బుక పోసట్ అయినా..!  

 ఆలోచనల సముదాయాలోల్, బోలడ్ంత అకక్రేల్ని విషయాలు, ధానయ్ంలో పొలుల్లా, రాళళ్లాల్ ఉంటుంది. అది రాసేవాళళ్కి గానీ, 

చదివేవాళళ్కి గానీ , ఏ రకమైన సహాయం చేయకపోగా, సాహితయ్ం పటల్, మానవ సంబంధాల పటల్ ఒక అయోమయానిన్ కలుగజేసుత్ంది. 

ఇలాంటివి కొనిన్ అయితే, కేవలం ఒకవైపు విని,లేదా చదివి, అరధ్ం చేసుకొని, రాసే అభిపార్యాలు మరికొనిన్. ఇవి ఎంత ఉదిర్కత్తలను కలుగ 

జేసాత్యో, ఏ సోషల మీడియా ని వారత్లను చూసినా అరధ్ం అవుతుంది.  

 రాయటం ఎంత బాధయ్త గల పనో, అంతే ఏకాంతమైన పని కూడా.. వొక నిరంకుశ ఏకాంతానిన్ కోరుతుంది రచనా 

పర్కిర్య. అది వొకోక్సారి, రచయిత బలహీనతలిన్ కూడా అధిగమించి రాయాలిస్న విషయం. చాలాసారుల్ ఏదనాన్, వాదాలోల్నో, వరాగ్లకి 

లోబడి రాసేవాళళ్ని చూసేత్ భయం వేసుత్ంది. తాను నమిమ్న విషయంపై ఎంత నిరంకుశంగా ఉంటారో తలిసేత్, జాలేసుత్ంది.  

The first draft is just you telling yourself the story...!! 

~~Terry Pratchett ఇది వొక ఫేమస కొటేషన. ఎనిన్ పోసట్ సిర్క్పట్స్ , పీర్ సిర్క్పట్స్ చదివినా, నాకైతే, ఇది అందరూ అనిన్ చోటల్ 

అతికించి, మనసులో ముదిర్ంచుకోవాలి అనిపిసుత్ంది. ఎందుకంటె, మనం కనివ్నస్ కాని, పేర్మించని ఏ కత అయినా  రాత అయినా , ఇవతలి 

వాళళ్ని కనూఫ్య్జ చేయటానికి తపప్ మరెందుకూ పనికిరాదు.  
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తిలక అంటారు- నా అక్షరాలూ వెనెన్లోల్ ఆడుకొనే ఆడపిలల్లు అని, ఇవాలిట్ కాలంలో వెనెన్లనీ వెనన్ముదద్ నీ కూడా పరిచయం 

చేయాలిస్న పరిసిథ్తి. అందుకే, సంయమనం , కాల్రిటీ అవసరం, కవికైనా , రచయిత కైనా.. !!  

వొక వాకయ్ం చితర్ం కావాలంటే  

ఛిదర్ం కానకక్రలేదు  

చితిర్కా పటట్నవసరం లేదు  

దేహాల సరిహదుద్లోల్  

అనుభూతుల ఆతమ్ని  

పటుట్కుంటే చాలు  

జలదరింపుల కదలికలోల్  

మానవత చెంపదెబబ్లా  

భావుకత చలల్గాలిగా  

మటిట్ సప్రశ్లా తగిలితే చాలు  

ఒకోసారి అనుకుంటాను... ఈ శరీరం పొర్టెకట్ చేసోత్ంది లేకపోతే ఎపుప్డో చెలాల్ చెదురయేయ్వాళళ్ం అని.. ( ఇపుప్డు కాలేదని కాదు ) 

ఆలోచిసేత్ అనిపిసుత్ంది.. జెన మాంకస్ ఇలాగె శరీరానిన్ , ఒక చినిన్ పూల తోట నీ పెంచుతూ బర్తికేసి ఉంటారు.. అందుకే అంత 

గాఢంగా రాయగలిగారు..!! ఇనిన్ అక్షరాల మధయ్ సాహితాయ్నిన్, అందులో సంబరానిన్ వొడిసిపటుట్కొని, మనసులో దాచుకోవటం తకుక్వ 

సాహసమేమీ కాదు.. మీరేమంటారు ?  

మళీళ్ కలుదాద్ం .. వచేచ్ నెల.. ఇరవై నాలుగు నెలలు, ఇరవై నాలుగు గంటలాల్ .. రాసుకొనే అవకాశం ఇచిచ్నందుకు కౌముదికీ.. 

చదువుతునన్ మీకు, ధనయ్వాదాలు.   

                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_matamanthi_comments.htm

