క్షుద్రకులవ్యవ్స్థ కరాళనృత్యం: ఇన్క్రెడిబుల్ గాడెస్
గానం

patrika.kinige.com

:

:

రచన:
ప్రచురణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: జూన్ 2014
శాశ్వత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=2907
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

patrika.kinige.com

ఇది నేను మొదటిసారి తెలుగు పుస్తకాల షాప్కు వెళ్లి కొనుకుున పుస్తకాల్లి ఇది కటి.
విశాలంధ్రా వాళ్ి షాప్కి వెళ్లిను. ఈ షాపుల్ల నేను వెంటనే గమనించందంటంటే.. వాళ్ికు లెక్కు
లేదు. ఇంగ్లిషు పుస్తకాల షాపుల్లి సిబ్బంది మన వెంటబ్డుతూ మనం అడిగందీ అడగందీ కూడా
చెటానికి సిదధంగా ఉంటారు. ఇకుడల కాదు.. వాళ్ికి మూడ్ బాగుండి చెప్పలనిపిస్తత చెప్పతరు.
అది అరథమైన తర్వవత వాళ్ి జోలకి వెళ్ికుండా నేనే అటూ ఇటూ తిరిగాను. కొనన పుస్తకాల్లి ఈ
పుస్తకం కొంటానికి మాత్రం రండు కారణాలున్ననయి. 1. దీని టైటిల్ ఇంగ్లిషుల్ల ఉండటం. 2. ఈ
పుస్తకం ముఖచత్రం.
ఈ ముఖచత్రం మీద క మనిషి వెనకిు విలుిలగా వంగ తన కాళ్ిను తానే తింటునన
దృశ్యం ఉంది. బొమమ రంగా చూస్తత పెదద బాగా గ్లసింది అని చెప్పదం లేదు గానీ.. దాని వెనకునన
అరథం ఆకటుుకుంది. Ouroboros అని క ప్రాచీన ఈజిపుు చహ్నం ఉంది. క ప్పము తన తోకని
తనే తినే బొమమ ఉంటుంది అందుల్ల. మరల మరల పునరజనిమంచటానికి అది చహ్నం అట. కానీ
ఈ నవల చదివాకా ఇకుడ వేరే అరథంతో దీనిన వాడారనిపించంది. ముందుకు పోనియ్యకుండా
తమని తామే వెనకిు లకుునే దళ్లతుల మనస్తతావనికి దీనిన సింబ్ల్గా తీసుకుననటుున్ననరు.
నవలల్ల ర్వమచంద్రుడనే మాల కులసుతడు కథాన్నయ్కుడు. ఊరి పెదదయిన పెదరడిి క
దంగ సాక్ష్యం చెమంటే చెటానికి పుకోడు. దాంతో పెదరడిి ఇతని ఇలుి లకుుంటాడు.
ఎదురుతిరిగన ర్వమచంద్రుడిని తోటి కులసుతలే కొడతారు. ఇక ఏం చేయ్లేక భారయ న్నగని, కొడుకు
కిషుునీన, తన పెంపుడు ందుల్నన తీసుకుని “ర్వముడుండాడు.. ర్వజిజముండాది” అనన నమమకంతో
ఊరు వదిల రోడుి మీదకు అడుగుపెడతాడు. అల ఎన్నన మైళ్లి నడిచ నడిచ ంటిలుి అనే కొతత
ఊరు చేరి అకుడ పొలమేరల్ల ఉనన స్త్రంల్ల దిగుతాడు. ఆ ఊరుల్ల పెదరడిి లగానే క
మునస్బు ఉంటాడు. అతడిని చూడగానే “అద నడక, అద సౌరు. ఈనతలిని...” అనుకుంటాడు
ర్వమచంద్రుడు. కొబ్బరి చెటుి కూలేే దినకూలకి చేరతాడు. కానీ అకుడ ఎదురైన రిసిథతుల్లి మళ్లి
సాటి కులసుతల వలినే అతని ందులు మొతతం చచేపోతాయి. అంతకన్నన దారుణంగా అతని
కొడుకు కూడా చచేపోతాడు. తనకు మిగలన ఆ స్గం జీవితానిన కూడా ఈ ఊళ్లి పోగొటుుకునన
ర్వమచంద్రుడు.. తన భారయ న్నగని తీసుకుని మళ్లి రోడుిన డతాడు. చవరకు మరో ఊరు
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చేరతాడు. తోటి మాలకులసుతలు అతడిని అకుడ కూడా నిలవనివవరు. చవరకు.. అటి దాకా తన
కులం వలి కులసుతల వలి ఎదురైన అనిన ఇబ్బందులనీన ఎంతో నిబ్బరంగా ఎదుకొనునన
ర్వమచంద్రుడు.. తోటి మనిషి ప్రాణాలు పోతునన స్మయ్ంల్ల అతనికి సాయ్ం చేయ్టానికి క
కటుుబాటు (దవాలయ్ప్రవేశ్నిషిదధం) అతిక్రమించాలి వచేనపుడు మాత్రం.. అల చేయ్టానికి
వెనకడుగు వేస్త నిస్ిహాయ్మైన సిథతికి చేరుకుంటాడు. దాస్య స్వభావం అనేది దళ్లతుల్లి నరనర్వన్న
ఇంకిపోయి ఎల వారిని మరో జీవితం గురించ ఊహంచలేనటుుగా స్హంచలేనటుుగా చేసుతందో
ఈ నవల చూపిసుతంది.
ఈ నవల క్కశ్వరడిి మొదటి నవల అంటే ఆశ్ేరయం వేసింది. రచయిత శైల న్నకు నచేంది.
హెమింగ్వవల చనన చనన వాకాయలతో సాగుతుంది. ఐన్న జరిగ్వదానిన చాల స్ష్ుంగా మన కళ్ి
ముందు జరుగుతుననటుుగా చూపిసుతంది. ఈ నవలల్లిని దర - బానిస్ల టైపు స్నినవేశాలు చాల
టి. కృష్ణ, ఆర్.న్నర్వయ్ణమూరిత సినిమాల్లి చూసినవాటిగా అనిపిసాతయి. అంటే ప్పత్రలు కాస్త అల
కనిపిసాతయి. బ్హుశా ఈ నవల వచేంది 1977ల్ల అన్ననరు కాబ్టిు తర్వవత వచేన అలంటి
సినిమాలకు ప్రేరణ కలంచన రచనల్లి ఇది కూడా కటి కావొచుే.
రచయిత కథ చెప్ప టోన్ చాల ఫారమల్గా ఉంటుంది. కానీ డైలగులు వచేనపుడు
చతూతరు యాస్ని బాగా వాడతాడు. న్నకు తెలయ్ని దాలు చాల ఉన్ననయి. కథ ఎకుువ భాగం
డిస్క్ుిపిువ్గానే సాగుతుంది. కొని పోలకలు మనకి చూపిసుతనన విష్యానిన ఇంకా ప్పతుకుపోయేటుు
చేసాతయి.

ఉదాహ్రణకి..

ర్వమచంద్రుని

భారయ

నిస్ృహ్గా

స్త్రంల్ల

డిఉండటానిన

“చెదతినిపోతునన దూలం వలె న్నగ స్త్రంల్ల డుకుని వుననది” అంటాడు. అలగ్వ “సూరుయడు
గవాని హ్ృదయ్ంలగ మండుతూ ఆకాశ్ం మధయకొసుతన్ననడు” లంటి కొనిన పోలకలు ఆహా
అనిపిసాతయి. కానీ కొనిన చోటి ఈ డిస్క్ుిషనుి ఇర్రిలవెంటుగా మారిన స్ందర్వాలు కూడా
కనిపిసాతయి. ఉదాహ్రణకి.. తన ందులు చనిపోయాయ్నన స్ంగతి తెలుసుకునన ర్వమచంద్రుడు
శ్రవేగంతో ఆ ప్రదశ్ం వైపు రిగెడుతుంటాడు... అపుడు..
“ర్వమచంద్రుడు వరి పైరిను, చెరకు తోటలను, గడిివాములను, గుంతలను, కాలువలను
శ్రవేగంతో దాటుకుని మటిురోడుి మీద డాిడు. మటిు రోడుి మీద ట్రాకురు చక్రాలు దరిిన గురుతలు
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కనిపిసుతన్ననయి. అతడు మటిురోడుి మీద రుగడుతుండగా పులిటి దుముమమేఘాల వలె రేగ
సాగంది”
..పై ప్పర్వ

ల్ల “మటిు రోడుి మీద ట్రాకురు చక్రాలు దరిిన గురుతలు” ప్రసాతవించటం

చాల స్ంబ్ంధం లేని విష్య్ంగా అనిపించంది. అది ఎవరు గమనిసుతననటుు? తన ందులను
కోల్లయిన తందరల్ల రిగెడుతునన ర్వమచంద్రుడైతే ఖచేతంగా దానిన గమనించడు. పోని కథని
చెపుతనన రచయితే దానిన గమనిసుతన్ననడా అనుకుందాం అంటే.. అతి ముఖయమైన తందరల్ల
రిగెడుతునన తన ప్పత్రని వదిలేసి రచయిత నింప్పదిగా ఆ చనన వివర్వనిన ఎందుకు
గమనించనటూు.. ఎందుకు మనకి చెపినటుు? ఇలంటివి అకుడకుడా ఉన్ననయి. ఇవి
టిుంచుకునేంత పెదదవి ఐతే కాదు. కానీ కోుసారి ఈ డిస్క్ుిషనుి కథకు అడుిడుతుననటుుగా
అనిపిసాతయి. వాటిని దాటేసి కథల్ల ఏమవుతుందో అది మాత్రం చదువుకుంటూ పోదామా
అనిపిసుతంది.
ఈ నవల చదువుతుననపుడు రచయిత ఉదదశంచాడో లేదో మరి న్నకు తెలయ్దు గానీ
ఇంకోటనిపించంది. ర్వమచంద్రుడి కుటుంబ్ం ఎపుడూ రోడుి మీద ఉననపుడే స్తఫగా ఉంటుంది.
ఎకుడైన్న ఆగ ఏ ఊరైన్న చేరితే ఏదో కటి కోల్లతుంది. బ్హుశా ఈ రోడుి మీద నడిచే
స్నినవేశాలు చాల వివరంగా కళ్ికు కటిునటుుగా చత్రించటాం కూడా క కారణం కావొచుే. ఈ
రోడుి మీద ఈ కుటుంబ్ం నడుసుతననపుడు వచేపోయే ప్పత్రలు రండు ఉంటాయి. క ప్పత్ర లరీ
నడిప్ప డ్రైవరు, ఇంకో ప్పత్ర ఎడి బ్ండి నడుప్ప రైతు. ఇనిన క్రూరమైన ప్పత్రల మధ్యయ క్రూరమైన
స్నినవేశాల మధ్యయ ఈ రండు ప్పత్రలు దయ్గల స్వభావంతో ఉంటాయి. మరో రండు ప్పజిటివ్
ప్పత్రలు స్త్రంల్ల కనిపించే సాధువు కడు కాగా.. రండోవాడు క ఊరి మొదటోి ఊరి చేత
వెలవేయ్బ్డినటుు (లేదా ఊరినే తాను వెలవేసినటుు) కనిపించే అరుజనుడు. అగ్రకులమైన రడిి
కులనికి చెందినవాడైన ఈ అరుజనుడు ఊరి మీద కోంతోన్న లేదా మరి ఊరి కోప్పనికి గురయ్యయ
ఊరిచవర చనన గుడిసె వేసుకుని బ్తుకుతుంటాడు. ఈ అరుజనుడి ప్పత్ర చవరి కొనిన ప్పజీల్లినే
వచేన్న చదివేవాళ్ి మనసులపై చాల గటిు ముద్రను వేసుతంది. నిజానికి ఈ నవలను క మంచ
ముగంపు వైపుకు తీసికెళ్లి ప్పత్ర ఇదననే చెప్పల.
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ఈ పుస్తకానికి ముందుమాటలు వెనకమాటలు అనీన కలపి (రచయిత మాటతో స్హా)
మొతతం న్నలుగు ఉన్ననయి. వీటిల్ల త్రిపురనేని మధుసూధనర్వవు ముందుమాట కాస్త కమూయనిసుు
కోణం నుంచ ర్వసిందిగా అనిపిసుతంది. అంబ్టి సురేంద్రర్వజు ర్వసిన చవరి మాట అస్లు
విష్య్ంతో పెదదగా స్ంబ్ంధం లేనిదిగా అనిపిసుతంది. నవలల్ల స్నినవేశాలన అతిగా విశ్లిషించనటుు
అనిపిసుతంది. అంటే రచయిత నిజంగా అల అనుకుని ర్వసిఉండడేమో అనిపించేలటి విశ్లిష్ణలు
(ఉదాహ్రణకి.. అరుజనుడు మంటల్లి కాల చనిపోవడమననది రడిికులం చేసిన దౌరజన్నయలకు ప్రతిగా
క పొయెటిక్ జసిుస్ అనటం కటి). అలగ్వ ఆయ్న తన వాయస్ంల్ల తెచే పెటిున ఇంగ్లిషు
కొటేష్నికీ తర్వవత వచేే విష్యానికీ పెదదగా స్ంబ్ంధం ఉండదు. మధుర్వంతకం ర్వజార్వం ర్వసిన
ముందుమాట రచయిత అంతకుముందు ర్వసిన రండు కథలని ప్రసాతవిసూత సాగుతుంది.
మొతతం మీద ఈ నవల మంచ పుస్తకం చదివిన అనుభూతి మిగలేంది.
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