కవితవపాశన఼వుబరభిచేణాత్వవకభిభళం"జీఴనపాశ"

కఴులసాదమానికి,చంతనకుకవితవపాశఒకరదానయహసకం.పాశకులవమచైతనయంఈండద఼ఄయథంఈంట ం
థి.రయోగదవన఼ంచేఇచైతనయంరఴళిషత ఼ంథి.ఄథికవితవపాశకైణేక ంచంఎకుుఴ.కఴులునుహతథాలన఼క తత
అలోచనలణోఄనవబంచరయోగించదంఴలల యహటికిక తత చైతనయంఴష఼తంథి.ఒకయూంలోనికిఒకయూువకితని
చేభిిభహలేఆలాంటివకితనియూకహతమకపాశ(metaphorical language)
ఆష఼తంథి."ఫెటాపర్"ఄధేదంగరక
ీ ుదఫెైన "ఫెటాెభరన్(metapherein) న఼ంచఴచింథి.ఇథానికి
"తీష఼కుయెళలటం(to carry
over),ఫథిలీచేము(transfer)ఄధేఄభహథలుధానబ.ఒకఄయథంలోఈననథానికిభభోఄభహథనినష఼పభించేలాఈ
యోగించడం.ఄంటేభండుథాలభధయసహయూయతలని,సహయథకతలన఼నుో ల్చిచఽడడం.క నినయూకహలన఼భళ్ళీ
భళ్ళీయహడడంఴలల ఄవినుహతఫడినుో బ,సహదాయణనియమణానికిఴసహతబ.వీటిని”డడమటాపర్"(Dead
metaphor)ఄంటాయు,ఄలంకహయరహషత ంర థీధేనయూఢిలక్షణఄననథి.

"A dead metaphor is a figure of speech which has lost the original imagery of
its meaning due to extensive, repetitive, and popular usage.
Because dead metaphors have a conventional meaning that differs from the
original, they can be understood without knowing their earlier connotation."
( "డడమటాపర్"ఄంటేవిులంగహ,
ునయుకితగహఎకుుఴసహయులఈయోగింఫడినథిభభిమురజాదయణను ంథినథి.యహడకంఴలనథానిఄయధంలోఄష
ల ైనచణారలన఼కోలోబనఒకపాఴగభిితయూం.ఎంద఼కంటేడడమటాపర్
లుయహషత ఴఫెైనఄభహథనినవిపెథించేసహంకేత్వకంగహఏయయచ఼కుననఄభహథనినకల్చగిఈధానయహడకంఴలల యహటిభున఼టి
ఄభహథనినణల్చమకుండాధేఄయథంచేష఼కోఴచ఼ి.)
ఄంద఼ఴలల క తత గహకవిఆచేిపాషహచైతధాయనికిఆవినుహతఫడినుో ణాబ.విభయశఆలాంటితీ
ర కలన఼కూడాలదధతీ
ర క
లు(Proved symbols)ఄంథి.ఒకక తత రతీకన఼చథివినఅనంథానినఆవిఆఴవఴు.లాకజీ.జాన్ (Lakoff, G.Jan

)యూకునషసమీక్ష(Reappraisal of

metaphor)థావభహక తత వకితనిచేివిదాధానినగుభించచభిించాయు.అమనక తత ఫెటాపర్న఼"A new
metaphor is a metaphor that is not already part of the conceptual system of a
culture as reflected in its language. (క తత ఫెటాపర్ఄధేథిఄంతఴయకుఅ
పాశషంషుాత్వలోగహని,పాఴధాఴయఴషథ లోగహనిపాగంగహలేనిథి.)ఄనినియవచంచాయు
రతీకలోనియూకవకితకికవిక తత దధానినయహవల్చ.ఄంటేఎటికుడుక తత అలోచనలన఼,నుో ల్చకలన఼ణచ఼ికోయహ
ల్చ.ఆసహమబల్ఆలానుహతపాశన఼చభినేలక తత పాశన఼నిభిమంచడానినపాశన఼వుబరయచడంఄధానయు.
ఄబద఼ననయద఼లఴమష఼సలోఈననడా.గోనకవితవంఴష఼తషంఫంధఫెైనఈనికిలోధేకహకుండానియవసణాషం
ఫంధఫెైనపాశలోనితయంవినఽతనచైతనయంణోకనినసత హయు.భండుధానీలషంుతలు.ఒకథీయక
ఘ వితణోఅమనకవి
ణామాతరలోంణొమ్మమథికవిణాషంుణాలుధానబ."జీఴనపాశ"ణాజాకవిణాషంుటి.ఇషంుటిలోఅమన
కవితవంభభింతణాజాగహ,షభిక తత ఴష఼తఴులణో,షభకహలీనషంయేదనలణో,జీవిణాలన఼ంచఴంుకుననణాత్వవకహ
న఼బయహనినఄంథిషత ఼ంథి.షశట ంగహఅమనకవితవంజీవితంలోనిఴయత భానభూభహతఴషథ న఼ంచగణానినషందభిశoచ
ధా
,అమనషాజననవీనభఴడానికిపాశన఼ఎటికుడుక తత గహయహడడంకనినషత ఼ంథి .ఴయత భానకవితవంలోపా
ఴనక తత గహకనినషత ఼ందంటేఅపాశక తత గహఈననటేట.ఇకవితవపాశన఼భిశీల్చలేత అవిశమంఄయథభఴుత ంథి.

1.క్రయ
ి లన్నీపొ లాలలోనేమొలుస్ాయ/బురదక్ఱళేనామలచక్లు"(జీవనభాష.పే11)

2.ఆమెపెట్టేక్ేక/లొట్టే అరుపుక్దఽ/అదొ కసంగీతశకలం(క్ొతా బాసండ్లో..పతబట్ే లు.పే13)

3.ముతయపుచిపపలాంట్టఇలుో(నగరంలలఊరు.17)

4.విదఽయత్రక్ళలుఆమొలకలలంచేపుట్టే నపువుులు(ఎకకదీపం.31)

5.మాచేదబావినాక్ో/క్లికదరపణం(చేదబావి.35)

6.క్రట్టక్ీలలంచిఆక్ళన్నీచాసఽాంట్ానఽ/చఽకకలుక్ొంచంఎరుపెక్రకఉంట్ాయ"_(ఓట్మి.37)

మొదటియహకయంపాశఈతత్వత నిగుభించరసత హవించేథి .కహనివీటిలోఴయఴసహమషంఫంధఫెైనలేథాకయషకషంఫంధఫెై
నధవనిఈంథి.ఆకుడను లాలుఈతత్వత కిభూలఫెైనక్షేతంర .న఼లుఈతత్వత ఄఴషభహనినఄన఼షభించఈంటాబ.
యహటినినిభిదశటంచేలేథికయషకులు.ఇఄయథంలోపాశఈతత్వత నిజీఴధానికిఄనవబంచచడంఆకుడకనినషత ఼ంథి .నుో
లం,మొలఴటంఄధేకమ
ిీ ఴలల ఴయఴసహమంషఽచంఫడిధాఆథిధవినంచేథిఈతత్వత ని
,ఫుయదకహళల ఴలల ఴయకత భబయయఈతత్వత కహయకులన఼.భందఴథికూడాఄలాంటిథేనుహతరలనఫమమలత వీ
ే ేక.షంగర
ర దిలోనెటట క
తవకలంగహచనుహయు.నిజానికిమొలఴటం,కేకఄధేకమ
ిీ ాథాలుయూకహనినవినచఫుణాబ.ఄంద఼ఴలల నుహఠ
కుడికిఄభహథనినష఼భింజేమడంలోఆవిషపలభౌణాబ.ఆలాంటియహటినివిఴయణాతమకయూకయహకహయలు(Inter
pretational
metaphors)ఄనఴచ఼ి.ఆలాంటియహకహయలోలకిమ
ీ లఈయోగంఈంట ంథి.భూడఴయహకయంలోభండఽను లిఫడి
ధాబకహఫటిటఄయథంచేయుత ంథి.మొదటిభండుయహకహయలుఄనేక్షించనంతజాాధానినఄనేక్షించద఼.కహనిఆంద఼లోభు
తయంభండుధవన఼లన఼ణొడుకుుంట ంథిమొదటిథివిలుఴషంఫంధఫెైంథి ,భండఴథియెైరహలయషంఫంధఫెైంథి.ని
జానికిభుతయుచరభాణంఆంటిణోషభినుో ద఼.ఆయుకైనథిఆనిచడానికి.ఄథేషభమంలోభుతయుచ
లోఈననజీవితంవిలుయెైనదనిచడం.ఆలాథానికిక తత ఄభహథలనిఴవడఫమయహటినినుహతఄభహథలన఼ంచసహళితయం
ఄలంకహభికపాశఆచినఄభహథలన఼ంచవుబరయచడం.
ధాలగ ఴయహకయం"మీవిద఼యత్రకహరహలుఅమొలకలోంచేుటిటనుఴువలు"కూడాఄలాంటిథే.నిజానికిఇయహకహయనికి
కవితవుుయవనుహఠంణోఄనవమంఈంట ంథి.ఎకుథీంయెలుగుకధాన,రకహవంయెైరహలయంలో,రభాణంలోనెదదథి.
ఆకుడమొలకఎకుథీనుహనికి,ుఴువలువిధ఼యత్రకహరహనికిషభాంతయంగహకనినసత హబ.యహచయంగహఄలాఈధాననుహ
తతయంకషహటలుక తత తయుయెలుగులధేజీవితషణాయనినఆథిస
ర హయంచేషత ఼ంథి.రకహవంథేథీయతని,యెలుగుకధాననురర
ఢణావనినరత్వనుహథిషత ఼ంథి.ఆలాఇయహకయంకూడాభండుఄభహథలన఼ష఼పభింజేషత ఼ంథి .ఆంద఼లోకవిగణానికిత్వ
ర ని
దిగహనిలఫడాదయు.ఆలాంటిథే“చేదఫావి”లోనియహకయంకూడా."చేదఫావికహల్చకదయణం"ఄనడంలోఎుడఽషభ
కహలీనవిలుఴలణోఈంట ందనిచడం.ఆయహకహయనికికూడాకవితూయవనుహఠంణోషంఫంధంకల్చగినథే .చాలాఴయ

కుఆలాంటియహటినిఄధాథితీ
ర కలు(primordial
images)గహవిరలలఱషత ఼ంటాం.థానికికహయణం.అధ఼నికదవలోఎధననభికభహలుఴచి,చేదఫావిభామఫెైంథి.ఆథి
సహంషుాత్వకంగహఴచినభాయు.ఄంద఼ఴలల గణానికిత్వ
ర నిదిఄబనజాాకంలాంటిఫావినిధాసహటల్చీ మాగహచఫు
ణాం.గతంన఼ంచభానఴజీవితంణోనడచఴచినఴష఼తఴులేఄధాథితీ
ర కలు.మూంగివరలలశణలోఈభమడిఄచేతన
(Collective
unconsciousness)లోఆథిపాగం.కహనిఆకుడఆథిఴయత భానంఄనిచనచేదఫావిజీవిణానికిక తత సరందభహయనిన
ఴవడంకనినషత ఼ంథి.యహచయంగహఇకవితచేదఫావిలాకనినషత ఼ధానకవితవంలోనిలక్షయయతమకవిలుఴలుయేయు."జాా
కహలుకేఴలంగతకహలునీడలుకహఴు/రషత ఼తక్షణాలణోభుడిడినఄంతషఽయతక్షణాలు"(నే.36)ఄంటాయు.చ
దలుచ఼కుననవిలుఴఆథే."ఫావిధాసహటల్చీ మాకహద఼/ఄభమకూడాఄంణే "ఄంటాయుచఴయలో.ఫావిరదానఴష఼త
ఴుగహకనినషత ఼ధానథానికజఄభామలాంటిఄంవంణోను ల్చకచనుహయు.ఄభూయత ంగహఈండేగతఴయత భాధాలన఼చత్వరంచ
డానికిఆకుదఫావినిభుటట భాతరఫమ.
చఴభియహకయంభధనయెైజా ానికబూమ్మకకుషంఫందించంథి .భుంద఼యహకహయలనినటిలోఄన఼బఴంఈంథి.ఇఄన఼బఴం
నుో ల్చకలన఼చేభిింథి.నిజానికిఄన఼బఴంఄనవమశీలతన఼నేరభేనషత ఼ంథి.ఆథియూకంఴయఴహభహనిన,రఴాత్వత ని
ఄంచధాయేలచత్వరషత ఼ంథి.ఆథిదాగివశమంనెైఅదాయడేథి.దాగివశమంయహషత వికం.భానలకదాగివశమంసహయ
బూతఫెైంథి.యహషత వికవిశమంలోభూభహతఴషథ ఈంట ంథి.యూంనియణ మాతమకంగహఈంట ంథి.కహఫటిటషభాంతయం
గహధవనించేథానినఏయుకోడం.క తత దధానినషభిశంచడంకశట ంకహద఼ఄన఼బఴభుననకవికి .ష఼భాయుగహఅకవికు
ననషాజధాన఼బఴఫమఄంద఼కుథాభిచఽుత ంథి .భానలకహన఼బఴంఆచేియూనుహనినభానలకఫంధయూకం(
psycho prison metaphor)ఄంటాయు.గహభణోమభహగన్ (Gareth Morgan)థీనినభిచమంచేసహయు.

"This metaphor joins the idea that organization are psychic phenomena, in the
sense that they are ultimately created and sustained by conscious and
unconscious processes, with the notion that people can actually become
imprisoned or confined by the images, ideas, thoughts and actions to which
these processes"

(భానలకదాగివశమషంఫంధఫెైనఴయఴషథ ణోఇఫెటాపర్ఏయడుత ంథి.ఄంత్వభంగహఆవిఄచేతనభభిముచే
తనఄధేయహటిథావభహషాఱటంఫడణాబ.ఇపాఴనఴలల ఄవికీభఫదధ ంచేలేఅలోచనలు,చణారలు(రతీకలు)ఉస

లుభభిమున఼లకుఫంథీబైనుో ణాయు)డా.గోనకవితవపాశలోఅమనలోక తత గహఅలోచంచేషకితనిఎంతగహవి
యోగిసత హభోఄన఼బఴంచేయడానికిఄంణేకమ
ిీ ాతమంగహఈంటాయు.దాకతాలఴలల పాశన఼నిభిదశటంచేష఼కోకనుో ఴడంఴ
లల ఒకభానలకహఴషథ ఆచేియూనుహలన఼,భుదరలన఼మతాతథంగహచత్వరంచడంకనినషత ఼ంథి.చఴభియహకయంఄలాంటి
థే.
"క్రట్టక్ీలలంచిఆక్ళన్నీచాసఽాంట్ానఽ/చఽకకలుక్ొంచంఎరుపెక్రకఉంట్ాయ"
ఇయహకయంనుో లిఫడే,నుో లుష఼తననఴష఼తఴులన఼భంటినీషభానంచేలంథి.కహనిచ఼కులన఼ఎయీగహఈధానమనడంఴ
లల భానలకదాగివశమరపాఴంకనినషత ఼ంథి.కహగరనటివిలంగివలటక్సస,కహగరనటియెైసకహలజీలన఼ండీఫెటాపయల కుషంఫం
దించభూభరతకాతభానషం(embodied
mind)ఄధేదంఫెటపయుుషంఫందించనచయిలోయహడుణాయు.భానలకరత్వపలనంఄథియేలేభుదరయూనుహనిన
యవవచ఼ిలేథాసహదాయణయూనుహనికేభభింతఈయోగషంఫంధఫెైనవకితనియవవచ఼ి.చ఼కులుసహదాయణం.ఎయీనిచ఼
కులుఆలాంటియే.ఇకవితలో "ఄంతఫెతతటిథిండఽభహబలాభాభినుో త ంథి "(నే.38)
ఄధేయహకయంఈంట ంథి.థిండుఆచినభానలకహన఼బయహనికిఆకుడభభోయూంకనినషత ఼ంథి.ఆవిషంకేత్వష఼తననథి
భానలకంగహడినభుదరన఼థానిఴలల కల్చగినఄషసధానినమొదటిథిషంఘటనరత్వపల్చంచనలథత్వనిచఫుత ం
థి.కోంగహఈననుడుఆలాఄనినంచడంఈంట ంథి."భాభినుో ఴడం"
ఄధేకమ
ిీ తనరఫమమంలేదనియూఢిచేషత ఼ంథి.మొదటిథాధనల నఽఆలాధేఈధాన.తనఽఄంద఼లోపాగసహవమ్మధే.

రతీయహకయంయెన఼కఆంతషరభకనినషత ఼ంథిఇకవితవంలో
.ఄబణేఏకవికైధాఈండేషాజధాతమకఄన఼బఴం,దాయుఢయంఴలల వీటినిష఼ధామషంగహథాటగలద఼కూడా.ఄథీకహ
కఄన఼బఴంమీదఅదాయడిభహలేకవితలోభౌల్చకషవయంఎుడఽక తత దధానినయెద఼కుత ంథి .ఫసృవఃడా.గోన
కవితవపాశఎటికుడుపాశన఼వుథిధచేష఼కోడానికిఆథిఒకభాయగ ఫమమో .ఆలాంటిభానలకభుదరగలయహకహయ
లుగోనగహభిలోఄధేకంగహకనినసత హబ.

1.అసా మిసఽానీసారుయడ్లఉదయ యగులకళ్ేలల/ఎరిట్టఅలసట్గమారుతాడ్ల-(ముంబయముచచట్.పే97)

2.ఓఎరిట్టనవుు /పెదదక్గితంపెైచినీకవితలాగనవుుత ంది-(బరహమపుతర.పే87)

ఒకభానలకపాఴనథానిధాన఼క నిక తత గహదచణారలన఼షాఱత ంచదభూకనినషత ఼ంథి.నెైనవిరలలఱంచ఼కుననయహ
కయం.నెైభూడుయహకహయలుగభనిలేత ఎయుుఄధేఴభహణనినరదానపాఴనగహతీష఼కునినిభిమంచనదచణారలు
"ఎయీనిఄలషట""ఎయీనినఴువ"ఇషాజనథాయుఢాయనినచఫుణాబ.చ఼కులు-పౌత్వకం,ఄలషటఄభూయత ం,నఴువభూభితభతవపాఴనవీటనినటికిభానలకఈథేవగహనినచేింద఼కుఎయుున఼చేభిిచడంకనినషత ఼ంథి .డా.గోనక
వితవంలోసహదాయణంగహకనినంచేభికభహలుండఴుకవితీవకయణకోషంఅమనణాన఼గహక నినతమాయుచేష఼కుం
టాయు.విలోభపాఴనఄలాంటిథే.యహకయంలోఴభిణంచేఴష఼తఴుసహథనంలోథానినుో ల్చకన఼చేల్చిచడం.గతంలోధానీ
లోల.."క్షుల్చనకుకుధానబచటల "ఄనియహయఖ్ాయనించాయు.ఆథిఄలాంటిథే.

1.సగంతెరిచిననోట్టలల
జ్యయతినాలుకలాకదఽలుాండేది -(ఎకకదీపం.పే31)

ఇయహకయంథానిఈనికిలోనిభిమలేత
"ధనటిలోధాలుకజయయత్వలా"ఄనిఈంట ంథి.కహనిధాలుకఄధేథానికిభభింతవకితనిఴవడానికిజయయత్వబయధాలుకలాక
ద఼లుతందధానయు.డా.గోనకవితవంలోక తత దధానినచేిభభోఄంవంలీల మషాస(idyllicconsciousness)ఇయహ
కహయలన఼చఽలేత ఄయథఅవిశమంఄయథభఴుత ంథి.

1.ఆమెతలపెైచఽట్ా కుదఽరైనలగలన్నపంచేద-ి (క్ొతా బాసండ్లో.పే.14)

2.ఎల్లో ఎలో న్నపదఽలలభళ్ళేనవిచఽచకునీబీరపువుులానవుుతానఽ-(జీవలక్షణం.పే50)

3.క్ోపమొస్ేా మాతరంస్ంగరేణిబొ గుులామండ్లతాడ్ల-(జీవలక్షణం.పే50)

ఆలాంటిఴనీనణలంగహణాలల యహషనలన఼అఴభించ఼కునిఈంటాబ.నగభహలరసత హఴనఴచినుడుకూడానుహరంతీ
మభుదరకనినషత ఼ంథి.

1.మూస఼్నదిమురిక్రలలహైక్ోరుేభవనంమసకబారింది-(హైక్ోరుే.పే.57)

2.పురణాపూలుీంచి/నయాపులుసఽాంట్ట/
మానవవిషదమంతా/నరలలోపరవహిసా ఽంది.

అవతలిలైపునఽంచి
ఉస్మన్నయాదలఖానాలలంచి
ఎదతెగన్నమూలుులువినపడ్లత ంట్ాయ.(పెైదే.పే.58)

డా.గోనకవితవంలోఴష఼తఴుఫలఫెైంథి.థానికోషంఆత్వఴాణాతలుగహజీవిణాన఼నంచఅమనఴంుకుధేసహయంరదా
నఫెైంథి.ఇసహభహనినఄంథించడానికినితయంతనపాశకుక తత యూునిష఼తంటాయు.యహకహయలన఼,జీవిణానిన,కళన఼
సహయఴంతంగహఒకథానిక కటితీభిిఒకయహకహయనిననిభిమసహతయు.కవిణావనికిపాశధేద
ర ానఫెైందంటాడుమాకోఫసన్(
Roman
jakobson)ఇకవిణావనికజఇయహకయంఴభితషత ఼ంథి.సహయఴంతఫెైనజీవిణానిన,థానిణాత్వవకతన఼రసహయంచేషత ఽడా.గో
నకవితవంబ్షకుఎటికుడుక తత భిభమాలనద఼దత ంథి."జీఴనపాశ"ఄలాంటికవితవం

___________

ఎం.నారయణశరమ

