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రచ�త అ�మకు�� దర�కుడు �శ��థ్ �రం� �వ��న అ��నం. ఆయన �ట�� � 
���లం� ‘ఆయన (�శ��థ్) ���లు చూసూ� , ఆనం�సూ�  క��ళ�� �రుసూ�  – �ను �ందుతున� 

అనుభూ�� అకష్రబద�ం ���ల� ఆ��ంచడం �దలు��� ను’. ఆ ఆ�చన �ర�రూపం 

�ల�టం ఫ�త� – ‘�శ��థ్ �శ�రూపం’ అన� �స�కం. 

త��ళ� భర� ఈ �స�కం ముందు�ట� “�శ��థ్ �� ���లను… పరమ ప�త��న 

మనసు�� చూ�… ప���ం�… ప��ం�… ప�మ��ం�… పరవశం �ం�న త��త తప� ఇ�ం�… 

�స�కం �యడం అ�ధ�ం….” అ� �����ం�రు. 

�����ల ���మ��� తన ముందు�ట� “�� �శ��థ్ �� ���శకత�ం�, దర�కత�ం�, 

�ర��కత� ��ర�న ��లను అంతశ�కష్ు�ల� చూడగల��. ఆత���� ద��ంచగల��. 

మనసు�� అనుభూ�ంచగల��. అ���, �� �మ��� �రు �� �శ��థ్ �� తపసు��, ఆ తపః 

ఫ��� �లుగు ప�జల�, చలన�త� �కష్కుల� సము�తం� అం�ంచగ��రు.” అ��రు. 

రచ�త ��న ‘��రణ’� “ఆయన (�శ��థ్) చలన ��� ల ఉ��నవనం� �హ�సూ�  � 

మనసు�� ఆ�� ���, ఆనం���, ఆర��త� ఇ��న ��� ���లను �సుకు� ఆయన� 

సమ��ంచుకుంటున� �ల ఇ�. ఈ �ల� ఆయన �ద �కున� �రవం, ��మ, అ��నం 

�త�� ఉ���” అ� స�ష�ం ��రు. అం� ఒక రకం� ఈ �స�కం రచ�త, దర�కుడు �శ��థ్ 

��� సమ��సు� న� వ���గత ��జనం అన��ట. ఈ �స�ం� రచ�త వ���గత �వనలు, 

అ��� �లు, ఆనం�లు, ఆ��లు, సంతృ�� లు �ందుప�� ఉ��� తప�, ఎవర��, ఇతర 

అం�ల �సం �తకవద�� ఆయన స�ష�ం ��రు. “ఈ �స�కం చ�� �ఠకుల క�� �శ��థ్ �� 

��� ల గు�ం� �కు ఎకు�వ �లుసు��నన� భ�మ ��, �లుసునన� అహం�రం �� అణువంత 

కూ� �� �కు. ఆయన దర�కత� �ంద���� ఆయన అ��నులం అందరం క�� 

ఆ���ంచ��� ఈ �రు �స�కం ఒక ఉపకరణం అ�తుంద�, అ�ల� ఆశ” అ� ఆయన తన 

ముందు�ట� ‘స�ష�ం’� ���రు. 

��� అన�� ఒక �మూ�క కళ. పలు క��రులు తమ సృజ�త�కతను దర�కు� 

�ర�దర�కత�ం�, ఆయన అ�రు�, ఆ�చన, ఉహలకు తగ� ��� ప�వ�ంప �� ప�ద��ం� 



�మూ�క కళ. ��న� క��రుల ��ధ��న సృజన ��త� క�� ‘ఒక�’� అం� 

పర�దు�త�న క�స�రూపం ‘���’. ��� �ప�తనం ఏంటం�, ��� దర�నం �మూ�క 

దర�న అనుభవం అ��, ‘అనుభూ�’ �త�ం ఎవ�� ��� ప���కం. �ర� కనబ� దృ���� 

అనుభ�ంచటం, అర�ం �సు�వటం, అన��ంచు�వటం, ఆనం�ంచటం ఎవ�� ��� ప���కం. 

ఒక�� న��న దృశ�ం మ�క�� న��ల� �దు. ఒక�� మర����� అ��ం�న సం�షణ 

ఇం�కరు ���ల� �దు. ఒక� హృద��� క��ం�న సంఘటన మ�క�� ���స�దం 

అ��ంచవచు�. �బ�� ‘���’ �షయం� ఎవ� అ�రు� ���. ఎవ� అవ�హన ���. ఎవ� 

ఆనందం ���. ఈ �స�కం రచ�త అ�మకు� అనుభూ�, అవ�హన, అ�రు�, ఆనం�లకు 

ప��రూపం. �శ��థ్ ���ల పట� ��� ప���క�న దర��నుభూ�� దర�ణం పడుతుం� �స�కం. 

�స�కం చ���రు ఈ �ష��� స�ష�ం� అర�ం �సు���� ఉంటుం�. ‘��క�� అ� చక�� 

���’, ‘ఆ �ప� దృశ�ం ఈ �స�కం� �దు’, ‘ఆ �ట �దు’ అన� ఆ�చనలకు ��వ�కుం� ఈ 

�స���� ప�ం� అనుభ�ం��� ఉంటుం�. 

�శ��థ్ �శ�రూ��� రచ�త ఏడు అ���ల� ప�ద��ం�రు. ప� ప���కతలు, శంక�భరణం, 

అటూ ఇటూ ఐ�� ��� లు, ప� ��� లు – ప� �టలు, మర��� స����లు, సహ క��రులు, 

అం��� అం�లు అన�� ఈ ఏడు అ���లు. �వర� ‘అనుబంధం’� �శ��థ్ దర�కత�ం 

వ�ం�న ���లు, న�ం�న ���ల ���లు���. అ� చక�� ��తం� ఎం� 

ముచ�ట�న అకష్�ల�, అల�ం� అంద�న అరు�న �మ�ల� ఉన� ఈ �స�కం ‘క�క�ర్� ఐటమ్

’� �లుసు� ం�. �శ��థ్ అ��నులు, ��� పట� ఆస�� కల�రు తప��స�� దగ�ర 

ఉంచు����న �ఫ�న్� �స�కం ఇ�. 

‘ప���క’ అ��యం� రచ�త ‘���’ అన� ���కన ����, �శ��థ్ ���ల� తన 

ప�చ��� �మరు �సుకు��రు. దర�కుడు అం� తన అవ�హన ఏ�� �వ�ం�రు. తరు�త 

�శ��థ్ �� వ�������, క�సృజన పట� ఆయన �బద�త� �వ�ం�రు. �శ��థ్ ���ల� 

ఐదు ప���కతలను �వ�ం�రు. ఈ సందర�ం� ‘�శ��థ్ �� ��� లు అమ� ఆ��యం� వం� 

వ��ం� �జ�లు. కుటుంబం అం� ��� కూచు� కల� �� ఇం� �జ�లు. అందు� ఎ�� 

�రు�  ��� రు�� తృ��� అ���� � తప� ���ంచ�, �గటు�ట��’ అన� ��ఖ�� 

ఏ�భ�ంచ��రు అరుదు. తరు�త �స�క రచన� తన ఉ����� స�ష�ం� �లు��రు. ‘ఈ 

�స�కం �ను �సుకున�� � ఆ��నందం �స�’. ��నందుకు ��ం� తృ��� ఉం� అం�రు. 

ఇక� �స�కం ఆరంభమ�తుం�. �స�కం ఆరంభం�� ప�తకు ఎ�ం� సం��లు, అ�హలు 

�కుం� ఇ� తన ఆ��నందం �సం ��న �స�కం అ� స�ష�ం �యటం అ�నంద�యం. 

 



�ద� అ��యం �శ��థ్ ���ల�� ప� ప���కం� క��ం� అం�లను ���, ఒ�� అంశం 

గు�ం� ఉ�హరణలు చూ�తుం�. ‘శంక�భరణం’ గు�ం� ఓ ప���క అ��యం సము�తం. ఈ 

అ��యం� శంక�భరణం చూసూ�  తను �ం�న అనుభూతులను ప� స����ల ఆ�రం� 

�వ�ం�రు. ‘అటూ ఇటూ ఐ�� ��� లు’ అం� శంక�భరణం ముందూ తరు�త అ�ద�దు 

��� లన� �ట. ఈ �భజన స�న�. ఎందుకం� ‘శంక�భరణం’ ��� తరు�త �శ��థ్ 

���లు �రు. అంతకు ముందు ���లు �రు. ���� ��రం, �లం ��ం�, �రము �కష్, ఓ 

�త కథ, ����మువ� ���లు శంక�భరణం క�� ముందు ���లు. సప�ప�, శుభ�ఖ, 

���ముత�ం, �����ల, ����రణం – శంక�భరణం తరు�త ���లు. ఈ ప� ���ల 

ప���కతలను, తనకు న��న అం�లను సూ��, సరళం� ఈ ��గం� �వ��� రు. 

తరు�� అ��యం� ప� ���ల నుం� ప� ఎం�క ��న �టలు, �టల ���కరణ� 

ప���కతలు, �ట�� � ప�ల ��ష��ం �వ��� రు రచ�త. ఈ ఎం�క రచ�త అనుభూ� ప��ర� 

తప� �ట ������ అనుస�ం� �దన�� �ఠకుడు దృ��� ఉంచు���. ప� మర��� 

స����లను చ�� అనుభ�ం�ట��డు కూ� రచ�త ఆరంభం�� స�ష�ం ��న �ష��� 

ప�గణ�� �సు���� ఉంటుం�. సహ క��రులు అ��యం� �శ��థ్� క�� ప� ��న 

క��రులు; ‘అం��� అం�లు’ అ��యం� �శ��థ ��కల �వ�లు���. �స�కం �వ��  

��� అరు�న ��లు ఉ���. 

�శ��థ్కు సంబం�ం�న �వ�లు, ���ల ���షణ� �టు ఆయన� ప���న క��రుల 

�వ�లు �ందుపరచటం వల� �స�కం �వలం వ���గ�నుభూ� �� �� �� �ఫ�న్� బుక్� 

ఎదుగుతుం�. దర�కుడు �శ��థ్ ���ల పట� ఎవ�� ఎ�ం� అ��� యం ఉ��, ఆయన ప��భ, 

��ణ�ం, సృజ�త�కత�, �బద�తల పట� ఎ�ం� అను��లు సం��లు ఉండ�. అ�ం� ఉత�మ 

దర�కు�� వ���గత ��జనం �ం� ఈ �స�కం ఆ���ంచదగ��. 

�శ��థ్ అ��నులు ఈ �స�కం�� పలు అం�లు చదు�తూ ఆ ���ను మ�� చూసు� న� 

అనుభూ��, ఆనం��� అనుభ��� రనటం� ఎ�ం� సం�హం �దు. ���ల పట� ఆస�� ఉన� 

�రం� చద���న �స�కం ఇ�. ధర �స� ఎకు�వ అ��ం��, �స���� ఖ��న ��తం� 

ము��ం� అం�ంచటం గమ��� రచ�త శ�మ, ఖరు�లు అర�మ���. �శ��థ్ పట� రచ�త 

������లు కూ� స�ష�మ���. అ�� ఇంత� శ�మ���, ఖరు� భ�సూ�  త�రు �� 

అం�ం�న ఈ �స�కం గు�ం� �ఠకులకు ఇం� సం�ర�ం� ��యకముం� �స�కం ��ఎఫ్లు 

అందు�టు�� �వటం ఖం�ంచవల�న �షయ� �క �చ�య�న �షయం కూ�. ఒక రకం� 

చూ�� రచ�త శ�మ� �ళన �� ����ంచటం �ం��. �బ�� ��ఎఫ్� �క �స�కం�� 

చదవం�. ��ఎఫ్ అందుకున��రు ��� �స�కం �� చ���� భ�ష�తు� � ఇ�ం� �స��లు 

వ�� అవ�శం ఉంటుం�. �క��, త�ర� �స�కం అదృశ�ం అ�తుం�. �స�కం �క�� 

��ఎఫ్లూ ఉండ�. �నున� �మ�� నరుకు�� మూర����� �డ�� �స�కం �� ఒ�� �పరు 



���తూ చదు�తూ ఆనం�ంచం�. మ��� ఇ�ం� �స��లు ప�చు�ం� ఉ�����, �� ����� 

ఇవ�ం�. 

*** 
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