
22.              కథానిక 

             ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియల్లో  కథానిక ప్రముఖ సాా నానిి 
అల్ంకర ంచంది . కథానికని చన్ి కథ అని వ్యవ్హర స్ుు నాిరు. 
దీనిని ఆంగో్ంల్ల short story అంటారు. పాశ్ాాత్య ప్రభావ్ంతో 
భారత్దేశంల్లక్ర ప్రవేశంచన్ ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియల్లో  కథానిక 
ఒకటి.  

            ఆధునిక క్ాల్ంల్ల 1950 న్ుండి కథాసాహిత్యం 
పరా రంభమ  ంది. ప్రవ్స్ుు  చన్ియ స్ూర ,కందుకూర  వీరేశలంగ్ం 
ప్ంత్ుల్ుగారు, రఘుప్తి వ ంకటరత్ిం నాయుడు 
మొదల్ ైన్వారు స్ంస్కృత్ సాహిత్యం న్ుండి అనేక కథల్న్ు 
అన్ుకర ంచారు. 

          ప్ూర ుగా కథానిక ల్క్షణాల్ు కలగ న్ రచన్ 1910 న్ుండి 
పరా రంభమ  ందని చెప్పవ్చుా. తెల్ుగ్ు సాహిత్యంల్ల కథానికకు 
శ్రిక్ారం చుటిిన్ వారు గ్ురజాడ అపాపరావ్ు గారు. వీరు రచంచన్ 
తొల కథ దిదుు బాటు .ఈ కథన్ు గ్ురజాడ మొదట గాి ంధిక 

భాషల్ల రచంచ,త్రాాత్ వాయవ్హార కంల్లక్ర మారాారు. తెల్ుగ్ు 



కథానిక విషయంల్ల భినాిభిపరా యాల్ు ఉన్ిప్పటికీ్ అపాపరావ్ు 
గారే ఆధదుయల్ని చెప్పవ్చుా. 

 కథానిక- నిర్వచనాలు:  కథానికన్ు ఒక ప్రతేయక సాహిత్య 
ప్రక్రియగా గ్ుర ుంచ ప్రప్ంచంల్ల మొటిమొదటి సార గా ల్క్షణ 
నిరేుశం చేసిన్ ఘన్త్ అగ ిప్ురాణానిక్ర దకుకత్ుంది. “ఆదిల్ల 
భయాన్కం మధయల్ల కరుణ ,అంత్ంల్ల అదుుత్ం అనే మూడు 
రసాల్ు ఉండి కుో ప్ు ంగా  అన్ుదాత్ుంగా చేసిన్ రచన్ కథానిక” అని 
అగ ి ప్ురాణం ల్ల నిరాచంచబడింది. 

“ఆదయంతాల్ు ల్ేనిదే అస్ల్ ైన్ కథానిక” అని చెక్ోవ్ నిరాచంచారు. 
“ కథంట ేకథన్ రూప్ంల్ల చెప్పబడే చన్ినాటిక”  అని హెన్రర 
థామస్ నిరాచంచారు . 

“కథానిక అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చదివించే ఖండక్ావ్యం, వ న్ుక 
న్ుండి స్ముదరం  హో రు వినిపిస్ూు  చూడటానిక్ర మాత్రం క్ెరటంల్ా 
కనిపించేది” అని బుచాబాబు నిరాచంచారు. 

 “ఉప్కిమణల్ల ఒక ఉత్కంఠ  

నిరాహణల్ల ఒక ఔత్ుుకయం 



 ఉప్స్ంహారం ల్ల ఒక విచత్ర చంకిమణం  

కథక్ర క్ావ్ల్సిన్ అల్ంక్ారాల్ు”  అని బొ డుు  బాపిరాజు 
నిరాచంచారు. 

కథానిక లక్షణాలు: ప్రముఖుల్ నిరాచనాల్న్ు బటిి కథానిక 

ల్క్షణాల్న్ు క్రింది విధంగా చెప్పవ్చుా. 

1. స్ంక్షిప్ుత్: వ్స్ుు వ్ుల్లన్ు,స్ంఘటన్ల్లో న్ు, పాత్రల్లో న్ూ 
విస్ు ృతి ల్ేకుండా సాధయమ  న్ంత్ త్కుకవ్ల్ల కథల్ు రాయాల. 

2. ఏక్ాంశ వ్యగి్త్: దీనేి వ్సత్ు ైకయం అంటారు. మొత్ుం కథ అంతా 
ఒకే్ ప్రధానాంశం ఉండాల.  

3. నిరురత్: కథానిక చదివేటప్ుపడు రెప్పపాటు గాని, 
రాసేటప్ుపడు మన్స్ుకు ఏమరుపాటు గాన్ర రాన్రయ కుండా 
ఉండే ల్క్షణం నిరురత్ అవ్ుత్ుంది. 

4. స్ాయం స్మగి్త్: కథల్లని వ్స్ువ్ు దానికదే స్మగి్ంగా 
ఉండాల. 



5. ప్రతిపాదయ ప్రవ్ణత్: ప్రతిపాదించదల్ుచుకున్ి అంశ్ానిి 
దృష్ిిల్ల పతటుి కుని దాని విక్ాసానిక్ర అన్ుగ్ుణంగా రచన్ 
సాగ ంచాల. 

6. స్ంవాద చాత్ురయం: స్ంభాషణ రూప్ంల్ల సాగే వాక్ాయల్ు ఒక 
ప్రధాన్ అంశ్ానిి ఆవిషకర ంచేటటుో  ఉండాల. ప్రతి స్ంభాషణ 
ప్రయోజన్ం కలగ ంచే విధంగా ఉండాల. 


