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పొసగని సంస్కారం
ఒక బ్రాహమణ అగ్రహాయంలో దైవాన్నన, ఆచారాల్నన ధికారిస్తూ, నియసిస్తూ బ్రతికిన
నారామణ అనేవాడు భయణిస్కూడు. అతనికి భారాాపిలలలు లేరు. చంద్రి అనే శూద్ర స్త్రీ మాత్రం
అతనితో వంటూ వంటంది. అగ్రహాయంలో వనన ఒకరిదదరు ఫంధువలతోనూ అతనికి
సంఫంధాలు లేవ. ఇపుడు ఆ శ్వానికి సంస్కాయం ఎవరు చేయాల ఎలా చేయాల అననది పెదద ధయమ
సందేహభవడం, అగ్రహాయంలోని భహాండితుడు ప్రాణేశాచాయాతో సహా ఎవరూ దానికి
రిష్కాయం చెలేకపోవడం, ఆ శ్వం కుళ్ళిపోవడం, అగ్రహాయభంతా దురావసన వాాపించడం –
ఇలా మొదలవతుంది ‗సంస్కాయం‘ అనే ఈ నవల.
నారామణ ప్లలగు వాాధితో భయణిస్కూడు. ఆ వాాధి అగ్రహాయభంతా వాాపించి
భరికందరు చనిపోతారు. శ్వానిన ఏం చేయాలనన సభసాకి రిష్కాయం మాత్రం దొయకదు.
ఆ నారామణకి కాసూ ఆసిూ వంటంది. అతనికి సంస్కాయం చేసినవాళ్ికి అది
దకుాతుందనన ఆశ్ ఒకకా అలాంటి వాడికి సంస్కాయం చేస్తూ కులభ్రష్టులభవతామేమోననన
బమం ఒకప్రకా ఆ అగ్రహాయం బ్రాహమణులని పీడించడంతో సభసా తేలదు.
నారామణ బ్రతికుననంత కాలం ండితుడు, నిష్కుగరిష్టుడు అయిన ప్రాణేశాచాయాని
సవాలు చేస్తూ వంటాడు. అతను చనిపోయాక ఊయంతా సభసాకి రిష్కాయం కోసం ప్రాణేశాచాయా
మీద ఆధాయడుతుంది. కాన్న ప్రాణేశాచాయాకి ఏం చెప్పలో తెలమదు. ధయమశాస్కాలన్నన తియగేసి
సమాధానం దొయకక దేవాలయానికి వెళ్ళి బగవంతుడి మందు కూరుచంటాడు, నువ్వవ సమాధానం
చెప్పల అంటూ. ఆ బగవంతుడేమీ చెడు. ఆకలతో, దిగులుతో ఏడుస్తూనన ఆచారుాలవారిని
చీకట్లల టుకుని నారామణ ఉంపుడుగతెూ అయిన చంద్రి ఓదారుస్తూంది. రోగిష్టు భాయాని
కటుకుని స్త్రీస్తఖం ఎయగకుండా బ్రతుకుతునన ప్రాణేశాచాయా చంద్రి యిచిచన అనుబవంతో
ఆతమశోధన(?) లో డతాడు. ఈ సంఘటన జరిగిన రాత్రే చంద్రి నారామణ శ్వానిన ఒక
తుయక వాకిూ సహామంతో తగలబెటిుంచేసి, తన సవగ్రామానికి వెళ్ళిపోతుంది.
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ఆ విషమం ఎవరికీ తెలమదు. శ్వం యింకా ఆ యింట్లలనే ఉందనుకుంటూ వంటారు.
ప్రాణేశాచాయా రిష్కాయం చెలేకపోవడంతో భఠానికి వెళ్ళి గురువగారి సలహా అడుగుదాభని
అగ్రహాయంలోని భగవాళ్ిందరూ ఫమలేదరి పోతారు. ఆడవాళ్ిని పుటిుళ్ికి ంపుతారు.
భాయాని వదిలపెటిు వెళ్ిలేక ప్రాణేశాచాయా అగ్రహాయం లోనే ఉండిపోతాడు. వాళ్ిట
వెళ్ిగానే ఆమన భాయా భయణిస్తూంది. ఆవిడిన దహనం చేసి, ఆమన కాళ్ళి నడిపించిన దిశ్గా
నడిచిపోతాడు. దారిలో పుటు అనే వాకిూ కలుస్కూడు. అతనితో సంభాషణ. ప్రయాణం. రండు
రోజులప్పట

ఏవ్వవో

ఆలోచనలు.

అనుబవాలు.

వాటనినటిలోనుంచీ

చివరికి

ఏదో

తెలుస్తకునానననుకుంటాడు. వెనకిా వెళ్ళి నారామణ శ్వానికి తానే సంస్కాయం చేసి, చంద్రి
దగగరికి వెళ్ళి ఆమెతో ఉండిపోదాభని నియణయించుకుని ఆగ్రహారానికి తిరుగు ప్రయాణభవతాడు.
ఇదీ కథ.
ఈ కననడ నవలకు నేను స్తజాత టావరి గారి అనువాదం చదివాను. నవలకు వ్రాసిన
మందు మాటలోనే అనువాదకురాలు కనిన విషయాలు ప్రస్కూవించారు. కనిన ప్పత్రలని మఖాంగా
స్త్రీ ప్పత్రలని, సంఘటనలని యచయిత ప్రణాళ్ళక ప్రకాయం సృష్టుంచినటల కనిపించిందన్న, అది తనని
కంత ఇఫబందికి, అసహనానికి గురి చేసిందన్న అనానరు.
కననడ బ్రాహమణ స్త్రీలను శారీయక మానసిక అందాలు రండూ లేనివారుగా చిత్రించడం,
నవల మొతూంలో అలా స్కధాయణీకరించే ప్రమతనం జయగడం కృతకంగా వందని అనానరు. అలాగే
అనిన యకాల, వరాణల స్త్రీలకీ కూడా ఎలాంటి స్కమాజిక సభసాలు, విలువలయమైన సభసాలు
ఉండకపోవడం, వారు మఖా ప్పత్రధారి ప్రాణేశాచాయాకు ఎదుయయ్యా నైతిక, స్కంసాృతిక
సంఘయషణలకు పూరావరాలుగా వండిపోవడమే త సంత వాకిూతావలకు నోచుకోకపోవడం
వంటి వాటిని ప్రస్కూవించారు.
ఇదేమిట్ల చూదాదభని కంత ఆసకిూతో చదవడం మొదలుపెటిున నేను చాలా ఆశ్చయా
పోయాను. ‗కనిన‘ ప్పత్రలు, సంఘటనలు కాదు నవల అంతా ―ప్రణాళ్ళక‖ ప్రకాయమే నడిచింది
సహజతావనికి చాలా చాలా దూయంగా, ఊహంచుకోడానికీ అవకాశ్మివవనంత తయాయహతంగా.
చినాన చితకా ప్పత్రలు కావ. మఖా ప్పత్ర ప్రాణేశాచార్యా భనకి ప్రంచంలో ఎకాడా
ఎటికీ కనఫడే అవకాశ్ం లేని ప్పత్ర. వైరుధాానికి రాకాషు. ఈమన గొ ండితుడు. కాశీలో
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సంసాృతం అబాసించాడు. అకాడ వ్వదాంతం చదువకుని వచిచ దక్షిణ భాయతభంతా ప్లరుగాంచిన
వ్వదాంత శిరోభణి. కాన్న ఆమనకి నారామణ శ్వానిన ఏం చేయాల అనే చినన విషమం
తెలమదు!!
తెలమదు అని పూరిూగా అనడానికీ లేదు. ఎందుకంటే అందరూ ఒకచోట చేయగానే ఆమన
నోటినుంచి మొదట వచిచన వాకాం ‗సంఫంధీకులు లేకపోతే ఏ బ్రాహమణుడైనా చేయొచచని
ధయమశాస్త్రం చెపోూంది.‘ అననదే.
అంత చినన విషమం తరావత సభసా ఎందుకు అయింది అనన విషమమే హేతుఫదధంగా
వండదు. నారామణ స్కలగ్రామానిన వీధిలోకి విసిరి కటాుడని, భదామాంస్కలు స్వవకరించాడన్న,
శూద్ర స్త్రీ తో సంఫంధం పెటుకునానడన్న ఇవన్నన ప్రాణేశాచాయాకీ తెలుస్త. దానితో ప్పటూ అతనికి
పిలలలేలయన్న, ఫంధువలతో సంఫంధాలు లేవన్న కూడా తెలుస్త. తెలస్త ఆ రిష్కాయం చెప్పడు. భరి
భళ్ళి అది సభసా ఎందుకవతుంది? తెలుస్త కాన్న ఒకా క్షణం భరిచపోయాడు. భరిచపోయి
మామూలుగా రిష్కాయం చెప్లశాడు, కాన్న అందరూ నాయమణ భ్రష్టుడయాాడనన విషయానిన
గురుూ చేమడంతో సంకటంలో డాాడు అనుకుందామా అంటే – అందరూ గురుూ చేశాక కూడా
‗… వాడు బ్రాహమణీకం వదిలేసినా వాణిణ బ్రాహమణీకం వదలేలదు. వాడికి ఫహషాయణ వెమాలేదు.
శాస్త్రాకూంగా వాడు ఫహషాృతుడు కాకుండానే చావడం వలన వాడు బ్రాహమణుడిగానే చచిచనటల
లెకా…‘ అని అపుడూ భళ్ళి సషుంగానే చెప్పూడు.
భరి ఇక సభసా ఏమిటి? తెల్నదు. నవల నడవడానికి ఒక సభసా కావాల కనుక యచయిత
దానిని ‗సభసా‘ చేశారు అని అయధభవతూనే వంటంది. అనువాదకురాలు చెపినటల ఇది కేవలం
యచయిత ‗ప్రణాళ్ళక‘ త నిజంగా జరిగే సంఘటన కాదు. నిజంగా అయితే ఈ సభసాని
రిషారించడానికి కాశీకి వెళ్ళి చదువకని వచిచన ండితుడి అవసయమే లేదు. అగ్రహాయం లోని
అతిమామూలు బ్రాహమణుడైనా ఈ విషమంలో ఏం చేయాలో చెప్లస్కూడు. (పోన్న ఎకుావ చదివాడు
కనుక ప్రాణేశాచాయా చినన సభసాని జటిలం చేశాడు అని సభరిధంచుకునేందుకూ యచయిత ఎకాడా
అవకాశ్ం యివవరు.)
లేదు, డబ్బబ కోసం సందేహస్తూనానయని అనుకుందామా అంటే ఇలాంటి ంచాయితీలూ
ఎకాడా లేనివీ, ఎవరూ ఏనాడూ తీరు చెలేకపోయినవీ కాదు. కోటల రూప్పమల ఆస్తూలు, ఇంకా
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కిలషుమైన వాయసతవ గొడవలు వనన సందరాాలలో కూడా శ్వానిన కుళ్ిబెటిు చయచలోలకి దిగడం
ఎకాడా కనలేదు. వినలేదు.
అందుకే చదవడం మొదలు పెటిున కాస్తటికే ఇది ఫమటి ప్రంచంలో ఏ మూలా జరిగే
విషమం కాదు. యచయిత భనస్తలో నుండి వచిచన ఉహాజనిత సమాజం, ప్పత్రలు అని భనకు
అయధభయి పోతుంది. అయితే యిఫబంది ఏమిటంటే కన్నసం ఆ ఊహకైనా భనం ప్రస్తూతం
నివసిస్తూనన మానవసమాజం నుంచి ఒక చినన దుయబలమైన లంకె కూడా లేకపోవడం. మొతూం
సంఘటనలు, ప్పత్రలు, భనసూతావలు – అన్నన తరాానికి అందని అభూతకలనలే కావడం!
―ప్రణాళ్ళక‖ త భర్యమీ లేకపోవడం.
ఈ ప్రణాళ్ళక ఎంత హాస్కాసదంగా వంటందంటే నారామణ చనిపోగానే ‗దేవడి దమ
వలల ఇంకా ఏ బ్రాహమణుడూ భంచేమలేదు.‘ అంటారు యచయిత. ఇంకా ఏ బ్రాహమణుడూ
భంచేమకపోవడంలో ఉనన దేవడి దమ ఏమిటి? అది ఎవరికి ఉయోగడే దమ? ఇంత
సషుంగా ఫమటడుతుంది ప్రణాళ్ళక. అయితే ‗ఏదో‘ చెప్పలనన ప్రణాళ్ళక వంది కాన్న ‗అది
ఏమిటి?‘ అనన విషమంలో భళ్ళి సషుత లేదని నవల పొడుగునా వనన వైరుధాాలు
తెలమచేస్కూయి.
ఈ యకమైన యచనలనినటిలోనూ స్కధాయణంగా ఒకే యకమైన లోప్పలు చూస్తూంటాం. అవన్నన
ఈ నవలలో ఉనానయి. ఒక మూడిటిని మాత్రం ప్రస్కూవిస్కూను.

1. మిడిమిడి జాా నా నిన ‗శాస్త్రం‘ గా చూడం :
ఇది మొదటి లోం. శాస్త్రం గురించి పెదదగా అవగాహన లేనివాళ్ిన్న మిడిమిడి జాానంతో
మాటాలడే వాళ్ిన్న చూసి యచన చేమడానికి పూనుకునన యచయితలు తభ యచనలో అలాంటి ప్పత్రనే
సృష్టుంచరు. ఒక గొ ండితుడిని సృష్టుస్కూరు. అతనికి తామ చూసిన మిడిమిడి జాానం వాడి
లక్షణాలు ఆప్పదిస్కూరు. తభకి తెలసిన మిడిమిడి జాానపు వాకిూ నోటి వెంట తామ వినన మాటలన్నన
ఈ ండితుడి నోట లకిస్కూరు. నిజమైన ండితులు అలా మాటాలడతారా లేదా అని
రీక్షించుకోరు. తెలుస్తకోరు. కన్నసం వూహంచరు!
ఉదాహయణకి ఈ కథలో ప్రాణేశాచాయా లాంటి గొ శాస్త్ర ండితుడు రోగిష్టు భాయాని
కటుకోవడం దావరా మకిూ సంప్పదిదాదభనుకునానడని వ్రామడమే హాస్కాసదం.
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‗సనాాసి అవావల లేదా తాాగపు జీవితం గడప్పల అనే కోరాతో, కావాలని రోగి అయిన
ఆమెను పెళ్ళిచేస్తకునానడు.‘ –అనన వాకాం చదివితే నవావలో ఏడవాలో అయధం కాలేదు. శాస్త్రం
చదువకునన ‗చాదస్తూలకి‘ అంత ‗అభ్యాదమ‘ భావాలే వంటే ఇక గొడవ్వమంది? శాస్త్రం
వంటఫటిుంచుకుననవాళ్ళి పెళ్ళికి సవాలక్ష చూస్కూయన్న, పిలల లక్షణంగా వంటే త పెళ్ళిడయన్న
భనకి తెలుస్త కదా!
ధయమఫదధంగా కామానిన తీరుచకోవడమూ, సతాసంతానానికి జనమనివవడమూ శాస్త్రం తెలసిన
ప్రతివాడూ వివాహంలో కోరుకునే విషయాలు. నిజంగా శాస్త్రం తెలసినవాడు, శాస్త్రం ప్రకాయం
నడిచేవాడు అనారోగాంతో వనన స్త్రీని నిగటుకుని పెళ్ళిడడు.
ఈ నవలలో ప్రాణేశాచాయా చేస్త ప్రతీ ఆలోచనా, ప్రతీ సంభాషణా నిజంగా శాస్త్రం
తెలసినివాడు, శాస్కానిన నమిమనవాడు ఎంతమాత్రమూ చేమనివీ, చేమలేనివీ.
ప్రాణేశాచాయా ఒక కుహనా ండితుడు, శాస్త్రం తెలుసని చెపి జనానిన మోసం చేస్తూనానడు
కాన్న నిజానికి అసలు శాస్త్రంలో ఏమందో అతనికి తెల్నదు అంటే అది సభంజసంగా వండేది. కాన్న
నవల ఆస్కంతమూ యచయితా, మిగిలన ప్పత్రలూ కూడా ఆమన ప్పండితాాన్నన, తేజస్తసన్న
పొగుడుతూనే వంటారు.
చివరికి ప్రతారిధ నారామణ కూడా ‗నేను బ్రాహమణాానిన నాశ్నం చేస్కూను. నా
బాధేమిటంటే నాశ్నం చేమడానికి మీలో త అగ్రహాయంలో ఇంకెవరిలోనూ అసలు బ్రాహమణామే
లేదు.‘ అంటాడు ప్రాణేశాచాయాతో. ఇదింకో వైరుధాం.
ఒకా నారామణ నోటివెంట వచిచన ఈ మాటలే కాదు. నవల పొడుగునా ఇదే ధోయణి
వంటంది. బ్రాహమణాం నాశ్నం చేయాలసన విషమమా కాదా! బ్రాహమణాంలో ఏ గొదనమూ
లేకపోతే అది ఒకా ప్రాణేశాచాయాలో త భరవరిలోను మిగలలేదని బాధడడమెందుకు?
బ్రాహమణాానిన వదులుకునన వారి టల నియసనన్న, ప్పటించే ప్రాణేశాచాయా టల గౌయవాన్నన నవల
ఆస్కంతమూ ప్రకటించడం ఎందుకు?
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2. సిదాధం తంలో వైపలాానికీ, ఆచయణలో వైపలాానికీ భధా సషు త
లేకపోవడం :
ఇది యిలాంటి యచనలలో వండే భరో లోం. సిదాదంతానిన బాగా వలలంచే వాడు కూడా
ఆచయణలో కనిన స్కరుల విపలభవవవచుచ. దానికి కనిన ప్రలోభాలు, ఫలహీనతలు కాయణం
కావచుచ. ఇది శాస్త్రం తెలసినవాయందరూ ఒపుకునే విషమమే. శాస్త్రం తెలసినవాయందరు చేస్త
స్కధనే ఆ వైపలాాలని జయించడం కోసం కదా! వైపలాాలే ఉండకపోతే ఇక స్కధన ఎందుకు?
అయితే శాస్త్రం తెలుస్తకుని జీవితంలో చాలావయకు దానిని ఆచరిస్తూ ఎపుడో ఒకస్కరి
వైపలాం చెందినవాడూ, అసలు శాస్కానేన ఒపుకోకుండా తిరిగేవాడూ ఒకటేనని తీరామనించడమే
అసంఫదధభయిన విషమం. నిమభంగా నిగ్రహంగా ధయమఫదధంగా బ్రతకాలని ప్రమతినస్తూ ఎపుడో
ఒకస్కరి అందులో విపలభయినవాడూ, అసలు నిమభంగా బ్రతకడమే చేతకానివాడూ ఒకటేనని
నియణయించడమే తపు.
సర్య పోన్న ఫమటి నుంచి చూస్తవాళ్ళి అలాగే భావించవచుచ. ఒక సిదాదంతానికి కటుఫడి
బ్రతుకుతునన వాడు అందులో ఒకాస్కరి విపలభవగానే ఫమటివాళ్ళి ‗వాడికీ న్నకూ తేడా లేదురా‘
అనేమవచుచ. కాన్న వైపలాం చెందినవాడు కూడా అలాగే అనుకుంటాడా? ఒక సిదాధంతానిన నమిమ
అనానళ్ళి స్కధన చేసినవాడు కూడా అలాగే అనుకుంటాడా!
ఇకాడ సిదాదంతం అంటే శాస్త్రమ, సంప్రదామమే కానవసయం లేదు, భనిష్ట నమేమ ఏ
సిదాధంతభయినా కావచుచ. తాను అటివయకూ ఆచరిస్తూనన ఏ సిదాదంతం విషమంలోనైనా
ఒకస్కరి విపలుడైన వాకిూ ఏం చేస్కూడు అననది ప్రశ్న. అది తెలమకపోతే, కన్నసం ఉహంచలేక పోతే
ప్పత్రౌచితాం దెఫబ తింటంది. దానిని సరిగా టుకోకుండా ప్రణాళ్ళక ప్రకాయం సృష్టుంచిన ప్పత్ర
హాస్కాసదంగా తయాయవతుంది.
ఉదాహయణకి, ఎపుడూ తంభై శాతం పైన మారుాలు తెచుచకునేవాడు ఒకస్కరి రీక్షలో
ఉతీూరుణడు కాకపొతే వాడి ఆలోచన ఎలా వంటంది? వాడు దానిన ఎలా విశ్లలష్టస్కూడు? ‗ఛీ, నేను
ఎపుడూ స్తనాన మారుాలు తెచుచకునేవాడి కనాన హీనం‘ అనుకుంటాడా? అటిదాకా వాడు
చేసిన స్కధన, స్కధించిన విజమమూ భరిచపోయి ‗ఇకనుంచి నేనూ స్తనాన మారుాలే
తెచుచకుంటాను. ఇదే బావంది.‘ అనుకుంటాడా?
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జీవితభంతా

ఒక

సిదాధంతానిన

నమిమనవాడు

ఒకస్కరి

దానిని

ఆచరించడంలో

విపలభయితే వెంటనే దానికి వాతిర్యకమైన సిదాదంతం లోకి మారిపోవడం సహజమేనా? అలా
జరిగే అవకాశ్ం అసలెపుడయినా వంటందా?
ఉంటంది. మొదట తాను గడిపిన జీవితమూ, తన ప్రవయూనా ఫలహీనతలతోనూ,
ప్రలోభాలతోనూ కూడినది అయితే, అలాంటి జీవితంలో ఒకస్కరి వైపలాం ఎదుయయి, బ్బదిధ
నిచేమడం ప్రాయంభిస్తూ అపుడు ఫలహీనతలతో కూడిన మొదటి జీవితానిన వదిలేమడం
జరుగుతుంది.
ఈ నవలలో అదే జరిగిందని చెప్పలని యచయిత ఉదేదశ్ాం. ప్రాణేశాచాయా మొదట గడిపిన
జీవితం శాస్కానిన గుడిాగా నభమడం అనే ఫలహీనతతో కూడిన జీవితం అన్న, చంద్రితో అనుబవం
తరావత ఆమనకి సతాం తెలసివచిచందన్న చెప్పలనన ప్రమతనం. బానేవంది.
అయితే అది ఎలా చెప్పయనేది ప్రశ్న. చంద్రితో అనుబవానిన విశ్లలష్టంచుకుననపుడు
ప్రాణేశాచాయా – అది తనకే తెలమకుండా, తన బాధాత లేకుండా జరిగిపోయిన చయా అన్న,
అందులో ఆలోచన లేదన్న, అది ఆచితూచి చేసిన ని కాదన్న – అనుకుంటాడు. స్తఖం వందని
మాత్రం గ్రహస్కూడు. ఆ స్తఖానిన అనాలోచితమైన సిితిలో కాక ఆలోచనతో, తెలవితో వననపుడు
పొందడమే తాను స్కధించ వలసిన విజమంగా భావిస్కూడు. ఇది అసహజం.
అనాలోచితంగా

ఇంద్రియాలు

కోరుకునే

స్తఖానిన

ఆలోచనని

ఉయోగించి

పొందాలనుకోవడం! బ్బదిధ నిచేమని సభమంలో చేసిన నిని బ్బదిధ ఉయోగించి
చేయాలనుకోవడం! ఇది అసంఫదధం. ఇలా ఎవరూ అనుకోరు.
‗బ్బదిధలేకపోవడమే బావంది. అందులోనే స్తఖం వంది.‘ అనుకునేవారు కందరుంటారు.
కాదనలేమ. కాన్న ‗బ్బదిధని ఉయోగించి బ్బదిధతో అవసయంలేని స్తఖానిన పొందుతాను.‘ అని
ఎవరైనా అనుకుంటారా! ఈ నవలలో ప్రాణేశాచాయా అనుకుంటాడు!!

3. మానవతవమూ, సంప్రదామమూ రండు యసయ విరుదధ విషయాలుగా
చిత్రీకరించడం :
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మానవతవమూ, సంప్రదామమూ రండు యసయ విరుదధ విషయాలుగా చిత్రీకరించడం
అనానమ కాన్న నిజానికి అలా చిత్రీకరించడం కుదయదు. చిత్రీకరించాలనన వాయధప్రమతనం మాత్రం
మిగులుతుంది. అంతే. ఎందుకంటే అది నిజం కాదు కాఫటిు.
ఒక అవాసూవానిన వాసూవంగా చూప్పలని ప్రమతినంచినా నవలలో ఏయడే వైరుధాాలు దానిన
టిు ఇచేచస్కూయి.
అగ్రహాయంలో

సంప్రదాయానిన,

శాస్కానిన టుకుని ప్రాకులాడే బ్రాహమణులకి
మానవతవం లేదన్న, శాస్కానిన ధికారించి తిరిగే
నారామణకి మానవతవం ఉందన్న చెప్పలనే
ఒక ప్రమతనం కనిపిస్తూంది ఈ నవలలో.
చంద్రి

నారామణ

శ్వానిన

తగలబెటుడం కోసం చేల వాాప్పయం చేస్త
అహభమద్ బాారి సహామం కోరినపుడు అతను
‗ఒకపుడు

చేతిలో

కనుకోావడానికి

డబ్బబలేలకపోతే
బాకీ

ఎడలని
యిచిచన

భహానుభావడామన‘ అంటూ నారామణ
చేసిన మేలు తలుచకుంటూ వచిచ శ్వానిన
బూడిద చేసి వెళ్ళూడు.
ఇకాడ

శాస్కానిన

నభమకపోయినా

నారామణ భంచితనమ, మానవతవమ
అతనికి సహాయానిన అందించిందని చెడం యచయిత ఉదేదశ్ాంగా కనిపిస్తూంది. కాన్న కంచెం
లోతుగా ఆలోచిస్తూ ఆ ఉదేదశ్ాం నెయవ్వయలేదని భనకి అయిభవతుంది. అహభమద్ బాారి
నారామణ తనకి చేసిన మేలుకి ప్రతుాకాయం చేశాడు నిజమే, కాన్న దానికి నారామణ
శాస్కానిన నభమకపోవడమూ, అహభమద్ బాారి ఆ శాస్కానికి సంఫంధించిన వాడు కాకపోవడమూ
కాయణాలు కావని యచయిత చెకనే చెపుూనానరు. నారామణ శాస్కానిన నమేమవాడూ,
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ఆచాయరుడూ అయినా కూడా అవసయభయితే అహభమద్ బాారి ఆ సహామం చేసి వండేవాడే
కదా! అంటే ఇకాడ శాస్త్రంతో సంఫంధం లేకుండా ఒక భనిష్ట భరొక భనిష్టకి చేసిన మేలు
వంది. అంతే.
అయితే శాస్కానిన నమేమవారు భరోభనిష్టకి సహామమే చేమయన్న, శాస్కానిన నభమని వాడు
కాఫటేు నారామణ తోటిభనిష్టకి సహామడాాడన్న చెడానికీ వీలులేదు. ఈ అహభమద్ బాారీకి,
ఊరోల నాటకాలేస్త కుర్రాళ్ికీ సహామడిన నారామణ తనతో ప్పట ఒకే వీధిలో వండే తోటి
బ్రాహమణులకి మాత్రం ఏనాడూ సహామడడు.
అగ్రహాయంలో మిగిలన ది ఇళ్ి వాళ్ళి కలసికటుగా వండి ఒకాకా యింట్లల
ఒకాకాయకం పూల చెటల పెంచుతుంటారు. అందరూ అనిన యకాల పూలూ కోస్తకుని దేవడికి పూజ
చేస్తూ వంటారు. పూలూ, ళ్ళి ఒకరికి ఇచిచ భనం వాడుకోవాలనన భావంతో వంటారు. ఒకా
నారామణ ఇంట్లలని పూలు మాత్రం చంద్రి కపుకే రిమితభవతుంటాయి.
ఇవన్నన నవలలో చెపిన విషయాలే. అంటే ఏమిటి? ఎవరి స్తనహాలు వాళ్ికి వనానయి.
ఎవరికి నచిచనవాళ్ికి వాళ్ళి సహామం చేస్తకోవడం అందరిలోనూ వంది.
కాఫటిు ఇలాంటి విషయాలని ఎంతగా భసిపూసి మార్యడుకామ చేయాలని ప్రమతినంచినా
చదివ్వవారికి అసలు విషమం అయిభయిపోతూనే వంటంది. అంతేకాదు. ‗గరుడాచారి
నారామణతో గొడవడి సంఫంధాలు తెగతెంపులు చేస్తకునాన అతని భయణవాయూ వినగానే నోటి
దగగయ మదదని వదిలేసి లేచాడు‘ లాంటి కనిన వాకాాల వలల అంతకు మించిన సతామూ
టుఫడుతుంది.
ఇలాంటి లోప్పలు లెకాలేననిన వనానయి ఈ నవలలో. ఇట ప్రాణేశాచాయా ప్పత్రని ఎంత
అసంఫదధంగా చిత్రించారో అట ప్రాణేశాచాయాకి పోటీగా సృష్టుంచిన నారామణ ప్పత్రన్న అంతే
అభాస్తప్పలు చేస్కూరు యచయిత.
ప్రాణేశాచాయాతో అతని వాదనలు, అనినటిన్న ధికారించే అతని ప్రవయూనా – అవన్నన కేవలం
మొండితనంతో చేసినవ్వ త నిజంగా హేతుఫదధంగా విషయానిన రిశీలంచి తెలవితో చేసిన
నులు కావని చంద్రి అతని గురించి చేసిన ఆలోచనలలో భనకి అయధభవతుంది.
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ఏరోజూ దేవడి మందు చేతులు జోడించని నారామణ జవయం తలకెకిానటినుంచి,
సృహ తప్లంత వయకూ ‗..బగవంతుడా.. నారామణా.. రాభచంద్రా..‘ అంటూ కలవరించడం
ఆమెకి విచిత్రంగా అనిపిస్తూంది. అతని విషయాలన్నన గురుూ చేస్తకుని, పైకి ఎలా ప్రవరిూంచినా అతని
భనస్తలో శాస్త్రం పై నభమకం వందన్న, కనుక ఇపుడు శాస్త్రాకూంగా సంస్కాయం చేమకపోతే
తకుండా దమాం అవతాడన్న అనుకుంటంది చంద్రి.
తీస్తకునన వస్తూవ టల సరైన అవగాహన లేకపోతే అది ప్పత్రల ఔచితాానిన ఎంతగా
దెఫబతీస్తూందో అయధభయింది కదా! ఇక సనినవ్వశ్చిత్రణలో ఏయడిన లోప్పలని కూడా ఒకాస్కరి
ప్రస్కూవించి ఈ సమీక్షని మగిస్కూను.
మొదట ―సభసా‖ మొదలయ్య సనినవ్వశ్మే తీస్తకుందాం.
‗సంస్కాయం

చేస్తూ

నారామణ

ఆసిూ

దకుాతుందనన

ఆశ్

ఒకకా,

కులభ్రష్టులభవతామేమోననన బమం ఒకప్రకా ఆ అగ్రహాయం బ్రాహమణులని పీడించడం వలల ఆ
సంస్కాయం సభసా అయింది‘ ఇది కదా చిత్రించాల ఆ సనినవ్వశ్ంలో!
కాన్న ఈ రండు మాటలూ కూడా (ఆసిూ వస్తూందనన మాట, కులభ్రష్టులవతాయనన మాట)
అసలు ఎకాడినుంచి వచాచయో ఆ సనినవ్వశ్ం చదివితే అయధం కాదు.
ఆ చయచ అంతా యభ అడాగోలుగా వంటంది. మొదట ప్రాణేశాచాయా రిష్కాయం చెపూూ
ఏభంటాడు? సంఫంధీకులు ఎవరూ లేకపోక పొతే ఏ బ్రాహమణుడైనా చేమచుచ అని కదా! కాఫటిు
చయచ అకాడినుంచి మొదలవాల కదా! అంటే సంఫంధీకులు ఎవరూ లేరు కనుక ఇపుడు ‗వ్వర్య‘
ఎవరు చేయాల అనన విషమం కదా చరిచంఫడాల! కాన్న అది వదిలపెటిు సంఫంధీకులు ఎందుకు
చేమరు? సంఫంధాలు ఎందుకు చెడిపోయాయి? అనన విషమం చరిచస్తూ వంటారు అందరూ
(శ్వానిన అకాడ పెటుకుని).
ఏ సందయాంలోనైనా ఒకరో ఇదదరో చయచని కా దారి టిుంచేవారు వంటారు. అపుడు
మిగిలనవారు దానిన భళ్ళి దారిలో పెడతారు. కాన్న ఇకాడ అలా జయగదు. పోన్న అందరి
ఇంగితమూ నాశ్నం అయిాందనన విషయానేన యచయిత చెదలుచకునానరు అనుకుందాం అంటే,
దానికి కాయణం ఏమిటి? శాస్త్రంలో లోమా? ధనంపై ప్రలోబమా? ఆ రండిట్లల దేనిని
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ఎనునకోవడానికీ యచయిత అవకాశ్ం కలంచరు. ఎందుకంటే అటికి శాస్త్రం వలనా ఇఫబంది
రాలేదు. ధనం ప్రసకీూ అటికి రాలేదు.
సర్య తరావత, ఫంధువలు ఎందుకు చేమలేకపోతునానరు అని చరిచస్కూరు కదా, అపుడు
ప్రాణేశాచాయా, గతంలో నారామణ, గరుడాచారి తభ భధా ఇక ఏ సంఫంధాలూ వదుద అని
ఒటు పెటుకునానరు కనుక, ఇపుడు నారామణకి గరుడాచారి సంస్కాయం చేస్తూ ఆ ఒటు
తపినటల అవతుందనన సందేహం అకాయలేదన్న దానికి ప్రామశిచతూ కయమలునానమన్న, కాకపోతే
దానికి ఖరుచ అవతుందన్న అయితే ఆ ఖయచంతా గరుడాచారి పెటుకోవాలని చెడానికి తనకి
అధికాయం లేదన్న అంటాడు. అంటే అపుడు కూడా ప్రాణేశాచాయా ఒటు తపితే చేస్తకోవలసిన
ప్రామశిచతూ కయమ గురించి చెప్పూడు త సంస్కాయం చేస్తూ ప్రామశిచతూం అవసయభని చెడు.
సంస్కాయం చేసిన వాడు కులభ్రష్టుడు అవతాడన్న అనడు.
కాన్న అందరూ చిత్రంగా ఆ రండు మాటలూ ఎతుూకుంటారు. ‗నేనా మాట అనలేదు. నా
ఉదేదశ్ాం అది కాదు.‘ అని ఈ ప్రాణేశాచాయా చెడు.
పైపెచుచ ధయమశాస్కాలన్నన మందేస్తకు కూరుచని వెతుకుతాడు. బయూ జబ్బబతో వంటే
దేవడిమండు కూరుచని ప్పటలు ప్పడే చలనచిత్ర కథానాయికలా దేవాలయానికి వెళ్ళి ‗అకాడ
శ్వం కుళ్ళిపోతోంది. ఏం చేయాలో చెవయాా మారుతీ‘ అంటూ కీయూనలు ప్పడతాడు!
అలాగే నారామణ పోయాడని దోసిట్లల మఖం దాచుకుని వెకిాళ్ళి బిగఫటిు చెపిన
చంద్రి.. ఆతరావత కాస్తటికి ప్రాణేశాచాయా తేజస్తస చూసి మరిసిపోయి ఇలాంటివాడి వలల నాకో
కడుకు పుటాుల అనుకుంటంది. రండురోజుల నుంచీ భజనం లేక, సభసాకి సమాధానం
తెలమక బాధడుతునన ప్రాణేశాచాయాతో గుడి దగగయ చీకట్లల అనుబవానిన పొంది (నారామణ
శ్వం అకాడ యింట్లల కుళ్ళితూ వండగానే) ఆనందిస్తూంది.
ఇలా ఉంటాయి సనినవ్వశాలు!
సంభాషణలు, విశ్లలషణలు, ఆలోచనలు కూడా అంతే గందయగోళ్ంగా వంటాయి. అసలు
యచయిత ఏం చెదలుచకునానరు? ఆచారాలు వదిల దేవడిన మాత్రం టుకోవాలని
చెప్పలనుకునానరా? అసలు దేవడేన వదిలేయాలని చెప్పలనుకునానరా?
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కోరికలు

ఉండడం

తపు

కాదు,

కోరికలు

తీరుచకునేందుకే

జీవితం

అని

చెదలుచకునానరా! లేక కోరికలు ఫలవంతంగా చంపుకోకూడదు, వాటిని తీరుచకుంటూ క్రభంగా
కోరాలు లేని సిితికి ఎదగాల అని చెదలుచకునానరా!
శాస్కానిన నమమతునానభనేవారు కూడా ప్రలోభాలకి లోఫడిపోయి శాస్కానిన వదిలపెటేుస్కూయని
చెదలుచకునానరా! లేక చాలా ప్రలోభాలుననవారు కూడా శాస్త్రమ, సమాజమ ఏయయచిన
నిమమాలకు బమడి ఆ ప్రలోభాలను నిగ్రహంచుకుంటాయని చెదలుచకునానరా!
ఇలాంటి ఎనోన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఈ నవల మొతూం చదివినా భనం కనిపెటులేమ.
ఎందుకంటే ఒక వాకాం అలా ఒక వాకాం ఇలా వంటంది.
మగింపు గురించి కూడా ఒక మాట చెపుకుందాం.
నవల మగింపులో ప్రాణేశాచాయా ‗ఓ సమాధానం చెప్లమందు శాచతాూడుతునన
గయవం కాన్న ప్పపినయాాననన దుుఃఖం కాన్న రండూ ఉండకూడదు. లేకుంటే ఈ దవందవపు
అంతససంఘయషణ పోదు.‘ అనుకుంటాడు. ‗భన నిశ్చమంతో భనం సంప్పదించుకునే సవరూం
మాత్రమే ఖచిచతంగా భనది!‘ అనన నిశ్చయానికి వస్కూడు.
ఇదీ రండురోజుల సంఘయషణ తరావత ఆమన కనిపెటేు సిదాదంతం.
చదువతుండగానే దీని కనాన తికభక సిదాదంతం లేదని అయిభయిపోతుంది. భన ప్రస్తూత
సవరూం భన నిశ్చమంతో సంప్పదించుకునన సవరూం కాదని భనకెలా తెలుస్తూంది!
ఎపుడుతెలుస్తూంది? ఎటికపుడు భన సవరూం భన నిశ్చమంతో సంప్పదించుకునన
సవరూమే కదా (ఆ నిశ్చమం మార్యవయకు)!
ఎవయయినా ఒక ని చేస్తూననంత కాలం ఒక యకంగా బ్రతుకుతుననంత కాలం అది తామ
నిశ్చమంతో చేస్తూనన ని అనే కదా అనుకుంటారు! శాస్కానిన నమిమ ఆచారాలు ప్పటించేవాడు,
నభమకుండా ఆచారాలని నియసించేవాడు యిదదరూ కూడా అది తామ తభ నిశ్చమంతో
చేస్తూనానభనే అనుకుంటారు.
ఆమాటకస్తూ ప్రాణేశాచాయా కూడా తన నిశ్చయాలతోనే కదా జీవితభంతా గడిపింది!
రోగిష్టు భాయాని చేస్తకుంటాను, తాాగభమ జీవితానిన గడుపుతాను, కాశీకి వెళ్ళి చదువకుంటాను
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– ఇవన్నన ఆమన నిశ్చయాలే కదా! చంద్రితో గడడం ఒకాటే ఆమన నిశ్చమంతో, ఆలోచనతో
కాక అనాలోచితంగా చేసిన ని. ఇది నేనంటనన మాట కాదు. నవలలో ఆమన అనన మాటే.
అంతకుమందు ప్రతివిషయాన్నన శాస్కానికి మడిపెటిు ఆలోచించేవాడిని. చంద్రితో
గడిప్లటపుడు మాత్రం ఆ ని చేమలేదు. దొరికినదానిని, రిసిితులు సభకూరిచనదానిని అలాగే
అనుబవించాను త ఆలోచించలేదు. – అని ఆమనే అనుకుంటాడు.
ఇలా ఆమన సంఘయషణ, విశ్లలషణ, వాటినుంచి చివరికి ఆమన కనిపెటిున సిదాధంతం, ఆ
సిదాదంతం ఆధాయంగా ఆమన గడప్పలనుకుంటనన శ్లషజీవితం – వీటనినటి భధాా ఏ పొంతనా
కనిపించక పోవడం ఈ నవల ప్రతేాకత.
– ధీర

—
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