ప్రపంచీకరణ వికృతిని దర్శంచి తృణీకర్స్తున్న నిరమల తాతిికత
‘మూలంటామె’
భూసారం శివన్న

―

‖

భూసారం శివనన

patrika.kinige.com

: ప్రంచీకరణ వికృతిని దర్శంచి తృణీకర్స్తునన నిరమల తాతిికత ‘మూలంటామె’
రచన: భూసారం శివనన
ప్రచురణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: జూన్ 2014
శాశ్ిత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=1816
©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)

―

‖

భూసారం శివనన

patrika.kinige.com

ప్రపంచీకరణ వికృతిని దర్శంచి తృణీకర్స్తున్న నిరమల తాతిికత ―మూలంటామె‖
మా ―చిలకముకుు‖ చిన్ననడు, అదేనండీ మా రాజా తముమడు, నినన మదేేనపేళ వచ్చాడు మా
ఇంటికి, చ్చలా నెలల తరాిత – ఛా, ఇదేమిటి, మా ఇలలంటానంటి.. ఇదిల్లల కాదు, ఎపార్ట్మంటీ.
యిల్లలకుడుంది? అదెప్పుడో పోయింది, ప్పస్ుకాల స్ంచీతో పాటు. ఆవిరై పొయియంది, చదువుల
బతుకుతో పాటు.
ఊరులేని మనిషి, ఇల్లలలేని మనిషి, మడిచెకులేని మనిషి, పెరడు లేని- ఏ చెటు్లేని
మనిషి ఎవరైనా ఉంటే, అసంటి స్నానస్తల్లల ననొక మొదటి స్నానసిని. కాంక్రీటు మనిషిని. నగర
బంధీని. ఏ చెటు్ కింద చ్చుాని రిర్గా, గోముగ, ముదిగరంగ బొచుా పిల్లలలన ఒడిల్ల
పెటు్కుని నిమరున? అస్ల్ల ఒడి ఉంటే కదా! గండెల్ల తడుంటే కదా! ఒడే లేని, గండె తడే లేని
వాళలకు పిల్లలల భాగయము, పిట్్ల భాగయము ఏడ నండొస్తుంది?
మరసంటి నాకు మా చిలక ముకుు రాజా, నామిని ―మూలంటామె‖ న, అతిప్రేమగ
గండెకదుేకు రిస్తకొచిా నా ఒడిల్ల ఎందుకు బెటి్నటు్? రాక రాక ఒచిాన్నడు ఒక పూటైనా నాతో
ఉండకుండా, గబగబా ర్టండు ముదేల్ల (ఎలకాుయంత స్ంగటి ముదేల్ల కాదు స్తమా!) తెలల
బియయం చ్డు తినసి ది నల మీద ఎందుకు ర్గెటి్నటు్? ది నల్లల అస్ల్ల ని ఇంకా
దిమందికి నామిని ―మూలంటామె‖న మోస్తకెలడం.. అందుచేత గొణకుుండా స్ణకుుండా
ఒప్పుకునాన. దార్చిానా, ఎలలరమమని.
మా చిన్ననడికి బైబై చెపిు, మూలంటామె గండె పొరల్ల తిు సాగేన. తిపేుకొల్దే
అరథమైతాంది మూలంటామె మంచి శాలుయిన ఆడమనిషని, ఆమె కథల్ల గంగ బొండం
జలమునానదని, గండెల్ల మెలబెటే్ అంతులేని బాధునానదని, భూకంమొచిా చ్లపోతునన చెటు్
చేమ చ్డు గూడు మనిషి శువు మానం దానం స్రిం స్మస్ుం ఉనానయని. ఇది ప్రకృతి తెచిాన
భూకంం కాదు, మనిషి తెచిాన భూకంం.. మూలంటామె మూలాలన ప్రాణప్రదమైన ఆమె
పిల్లలలన తుడిచిపెటే్సిన పెనకంం.. మనందర్ జీవితాల్లల చాదనానిన మమతల వెచాదనానిన
తననకు పోయిన ―తెలల‖ భూకంం. చిదిమిన స్తప్ప కొముమ, బంగరు బొమమ తన ముదుేల
మనవరాల్ల, తన కోడల్ల, మూలంటి ముతయం, ఇదేరు సిబిడడల తలల ఉననటు్ండి మూలంటి గడ
దాటెలలపోయింది.
―
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ఆమె మనస్త ఏమి చెపిుందో మనకు తెలయదు, స్ిచఛమైన ఆమె మనస్త రిస్తకెళ్ళిన
చోటుకెలలపోయింది. మూలంటికి ఏదో అయియంది, ఏదో అవబోతోంది. భూకంప్ప ఒణుకు
ఛాయలేవో మూలంటామె గండెల్లల, ఆమె ఒడిల్ల ఒబిిడిగ ఒదిగిపోయి నిశిాంతగ నిదరోయే
ఆమె పిల్లలల గండెల్లల, ఆమె పెరటిల్ల, ఆమె చెలకల్ల భయపెడుతూ ప్రవేశించ్చయి. రూపావొతి
మూలంటి గడ దాటిన క్షణమే ఆ ఇంటికి ప్రకంనల తాకిడి మొదలయియంది.
అననమయయ స్ంకీరునల్లలని తెల్లగ ఎనిన జిల్లగ వెల్లగల్ల బోతుందో, ఎనిన బడాయిల్ల
బోతుందో, ఎనిన నృతాయల్ల చేస్తుందో, సెల

రులై జలపాతాలై వేగమై మంద్రమై వెనెనల చంద్రమై

ప్రేమ భకిు తరంగమై మనమధ తూణీరమై ఎలా మనలన చుటు్ ముడుతుందో, ఎలా మనలన
ఆవహిస్తుందో, ఎలా మనలన కుదిపేస్తుందో నామిని దృశ్య కావయ వచనం చ్డా అంతగ
మనలన మెలపెడుతుంది, ముర్పిస్తుంది, ర్టచాగొడుతుంది, బాధ పెడుతుంది, ఏడిపిస్తుంది.
ఎకుడెకుడికో మన ఊళి మటి్ వేళి ల్లకి రిస్తకుపోతుంది, గ్రామీణ జీవన వైవిధయం ల్లనికి, స్హజ
రీతుల తిటుల-తినబండారాల్లలనికి ఈడుాకు పోతుంది, నెటు్కు పోతుంది, తోస్తకు పోతుంది.
నామిని ప్రతి అక్షరం, ప్రతి వాకయం, ప్రతి పాత్ర ప్రకృతితో, ఆయన ప్పటి్ పెర్గిన గ్రామీణ
జీవన స్హజతింతో మెరుస్తు ఉంటుంది, ఉరుముతూ ఉంటుంది, చాగ ప్రేమగ ఉంటుంది,
జాలగ ఉంటుంది, కరుశ్ంగ ఉంటుంది, రాలలపైడడ జలపాత శ్బేంలా ఉంటుంది, సెలయేటి
బాట్లా పాట్లా ఉంటుంది. రంగరాళి పొందికగ ఉంటుంది. పిచుాకగూళితో నిండిన చెటు్లా
ఉంటుంది, కలగలసి అదొక అధుిత దృశ్య కావయంలా ఉంటుంది.
గ్రామానిన ప్రంచ్చనికి కంద్రంగ, ప్రంచ ప్రకృతి కననగ ప్రంచీకరణ వికృతిని
దర్శంచి తృణీకర్స్తునన నిరమల మనస్తుడు నామిని. మూలంటామె అటువంటి తాతిికతకు
ప్రతిబింబం.
ఉదారవాద, స్త్రీవాద విముకిు, విలవ స్త్రీ విముకిు దృషి్ నండి నామిని మూలంటామె రచనా
శిలాునిన ర్శీలస్తు తిట్ల ప్పరాణంలా, స్త్రీలన అగౌరవ దజాలంతో కించర్చినటు్గ
అనిపిస్తుంది. నామిని దృషి్ అది కాదు. ఊళిల్లల దిగవ మధయ తరగతి ప్రజల, శ్రామిక కులాల్లల స్త్రీ
ప్పరుషుల స్హజ స్ంభాషణలన వికృరికర్ంచి అతికించడం నామినికి చేతకాదనకుంటా!
స్హించదనకుంటా!
―
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ప్రభుతిశాఖల్ల, ముఖయంగ వయవసాయ శాఖ వారు టి.వి చేనళికు, రేడియో ప్రసారానికి
ఇచేా ప్రచ్చర కారయక్రమాల్లల పొలంల్ల నిచేస్తకున ఆడా మగ పాత్రలచే బ్రాహమణ తెల్లగ
యేస్తో మాటాలడిసాురు. అది ఎంత అస్హజంగ వికారంగ ఉంటుందో ప్రత్యయకంగ చెుబనిలేదు.
ఈ విషయం నామిననడిగిత్య వచేా స్మాధానం బహుశా.. ‗ ననం జేస్తదాా.. ఆ తిటు్కున ఆడోలల
దగారకు బోయి అట్్ గదమామ, ఇట్్ తిటు్కోండని పాట్ం జెునా సా..‘ అంటాడేమో!
‗మూలంటామె‘ ముమామరు చదివేన. ఒకసార్ చ్చలదా? ముమామరు ఎందుకు
చదవాలబాి అంటే – మొదటిమారు చదివినప్పుడు ఎన్నన దాలకు, వాకాయలచ్, నానళిచ్
అరథం వెతుకోువడంతోన స్ర్పోయింది నా బులల బుర్రకు.
ర్టండో మారు చదివినప్పుడు రచయిత రచనల్లని ―దున-వర్‖ న ఆసాిదించడమే
స్ర్పోయింది.
మూడో మారు చదివాక మూలంటామె తాతిికత ల్లని అమోఘమైన మానవీయత,
మమతానరాగల్ల, తన జీవనథంల్ల తనతో పెనవేస్తకుపోయిన తోటి జీవాల్ల పిల్లలల ట్ల ఆమె
కారుణయమయ

మమకారం,

తనచుట్ట్

ఉనన

సామాజికతపై

ఆమె

మన్నఘోష

బాగ

అరథమయ్యయయి. ―మూలంటామె‖ దాిరా నామిని బహుముఖమైన గ్రామీణ జీవన వైవిధయం, మానవ
ర్ణామ క్రమంల్ల ―మనిషి-మొకు-శువు‖ మధయ ఏరుడడ ఆరిమయ త్రికోణ బంధం, స్హజ
గ్రామీణ జీవనంల్ల బ్రతుకుు ్రమమకు ఉనన స్ంబంధం, మనిషికి మనిషికి మధయ ఉండే ఆరిమయతల్ల
ఇవన్నన పెటు్బడి చొరబాటుతో, గడు గడు చంద్రుళ్ళి, ందొస్ంతల పెనవేతతో ఏమవుతాయో,
మూలంటామెల్ల, నడిపింటామెల్ల, కొనామెలే కాక మేడి, కాడి, ఎదుే, చెలక, అరక, ఆకు, కొమమ,
ర్టమమ, చెటు్, ఆఖర్కి ఏ హాన్న చేయని ప్రేమమయ పిల్లలలూ ఎలా కనమరుగై పోతాయో
చూపించ్చరు. ఆ బాధ ఎటువంటిదో డబుి ట్ల కాపీనం లేని వాళిచ్, ్రమమించి బువితిన బుదిి
ఉననవాళలచ్, ప్రకృతిన్న మనతో తిని తిర్గి మన బతుకుల్ల భాగలైన జీవాలనూ కావలంచి
ముదాేడే మనస్తనన మనషులకు తు ఇతరులకు

సాధయమా?

―మూలంటామె‖ గర్ంచి చదువుతూంటే పినన వయస్తాల్లన పెనిమిట్లన కోల్లుయి
నికారుాగ కుటుంబ విల్లవలకు నిలబడి తాయగధనల్లగ, స్తవాతతురుల్లగ వార్ దగార్
కుటుంబాలచ్, చుటు్కుల వార్

తలల్ల నాల్లకగ మెలగిన, తమ తమ జీవితాలన
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తాయగమయం చేస్తకుని జీవించిన, నా జీవితంల్ల నా చినననాడు నన చూసిన ఎందఱో గ్రామీణ
మహిళా మణుల్ల నా కళి ముందు ఓ సిన్నమా రీలాల తిరగనారంభంచ్చరు. వారంతా దేనికి
ప్రరికల్ల? నా మదిల్ల నిద్రాణమై ఉనన త్యనెటు్ మీద రాయి విస్ర్న నామినిన ఏమనన?
కోపించనా? దూషించనా? బడిత ప్పచుాకు బాదనా? నెతిునెతుుకు మోయనా?
―మూలంటామె‖ నాకు అందేట్ుటికి మానవ స్మాజం నిర్మంచుకునన ―చెదిర్పోయిన
మానవ సామూహిక తాతిికతా త్యనెటు్‖ గర్ంచిన అధయయనంల్ల పీకల్లతు చ్రుకుపోయి
ఉనానన నన. చెడు మంచిని ఎలా చెదరగొటి్ తుడిచిపెటి్ వేస్తుందో, మానవ స్మాజానిన,
రాయవరణానిన, మనగడ మూలాలనూ దుుఃఖభాజనం చేసి ఎలా తొడల్లకొటి్ నిలబడుతుందో
ఇప్పుడు మనమంతా అననితయం చూస్తునన చిత్రమే, అనభవిస్తునన, అదే స్ిరామనకుంటునన
నరకమే.
పొదుే పొడవక ముందే ఇంకా ఈనాటికీ హైదరాబాద్ నగరంల్ల ఏగని ఇంధనం
ఖరుాలేకుండా మన గమామల ముందుకు గొంతు చించుకు చ్టిల్లకి తాజాగ, కమమగ చ్రల
నందించే ప్రకృతి స్తనహితుల్ల మనకు నూయసెనెసా పోతునానరు. రూపాయి చ్ర, కాయ, ండు
దిరూపాయల ఇందన రవాణాఖరుాతో, వరల్డడ బాయంకు అప్పుతో, చల్లవ నిలవ దిగమతి
మూతినాకుడు దితుల్ల మనకు ఆరాధయ దైవాలై పోయ్యయి. ―మాల్డ‖ కలార్ మూల కలారై గడు
గడు

చంద్రుళి

-

ందొస్ంతల్ల

మూలళిన,

మూలంటామెలన

స్తనామీలా

ముంచెతుుతునానయి.

*
నామిని మూలంటామెన ర్చయం చెయ్యయలంటే, మొదుటి బాగం మొదుట్క్షరం నండి
కొనబాగం కొనాక్షరం దాక ఉదహర్స్తు, చర్ాస్తు, చెప్పుకుంట్ట బోవాల్ల - అది మంచినౌదు.
పైగ ఇది చిత్ర మాలకయేయ! దృశ్య కావయమయేయ! ఎకుడా ఏది వదలడానికి లేదు. ఇదేమీ తుకుడా
ఎవాిరం గదు; ఏదో ఒగిటి గీకి, పెనన మూసి, యేలలరుచుకు చేతుల్ల దుల్లప్పకోడానికి.
నామిని తన మన్న నత్రంతో ఫోటోల్ల రిసి బుర్రల్ల దిల రుచుకునన, పేరుాకునన
ఒకొుకు చిత్రానిన అక్షరబదిం చేసి, పేరాల్ల పేరాల్లగ అమర్ా, మూలంటామెన నవలా రూంల్ల
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మన కందించ్చడు. నవలల్ల, కథల్ల మునముందుగన మనకు మూలంటామెన, ఆమె
మనమరాల్ల రూపావొతిని దృశ్యరూకంగ ఎలా ర్చయం చేసాుడో చూడండి:
‗మంచి శుక్రోరం. స్ందల గూకతా వుండాది. రేనంగ తిరమల శ్న్నరం, మూడో వారం.
తిరమల నెల్లల వానొగట్నాన డతాది కదా. ఈ పొదుే మదేేనం వుమమగించిందానిన బటి్
మూలంటామె అనకుననటే్ దచిాన కొండ మింద ఎండ వొక కు కాసాు వుండినా ళ్ళో ి వాన
కుమమర్ంచి పారేసింది. ఈదిల్ల యెలలవ గూడా సాగింది. అందాకా చ్డొంచి నూర్ పెటి్న చ్చరు
పెడదా మనకునిందలాల, యీ వానొచిాందానికి స్ంగటి కెలకి, అదుేడికి శెనిగిాంజలూర్బిండి
చేస్కుని, నంజుకున దానికి మునగకు పొరుటుకుంటే అణుకణుగా స్ంగటి తినొచాని
మనవరాలతో, ―మేమ! అనిన శెనగిాంచలేంచు, నన మునగకు దూసాు!‖ అని మునగకు దుసి చేట్తో
చ్డా యిచిాంది. తెలాలర్ చదిేతో స్ఖా ఏడెనిమిది ముదేల్ల జేస్తసి, శెనిగిాంజలూర్బిండి నూరేసి,
మునగకు పొర్టేసి- యిప్పుడే బయటికో, య్యడికో పోయనటు్ండాది మూలంటామె మనవరాల్ల
రూపావొతి.‘
యే సరగంల్లన్న ఉనన ―స్తయజిత్ రాయ్‖ కు ఇది ంపిస్తు, బహుశా అకుడ నండి
మూలంటామెన ఆయన ఒక అదుుత సినిమాగ మలచి చూసి తర్ంచమని మనకు తుక
ంపిసాుడు. యే రల్లక ప్రేమా్రమమంల్లన్న స్తదరిరుతునన ―చలం‖ గర్కి ఇది ంపిస్తు శ్రీశ్రీ
మహాప్రసాథనానికి రాసిన ముందుమాట్లా నామిని మూలంటామెకు చ్డా ఓ మంచి యోగయతా
త్రానిన తుక ంపిసాుడు.
వానొచిాన ఆ మంచి శుక్రారం స్ందేళ ఇంటోల దీం బెటి్, ఇదేరు సిబిడడల నొదిల,
ఇల్లలదిల యెలలపోయిన మూలంటామె మనవరాల్ల రూపావొతి యిఖ ళ్రు మొహం చూళ్ళిదు,
ఇంటి గమమం తొకులేదు.
అలా మొదలైన కథల్ల ఇంకా ఎనానళో ి తన మనవరాలతో, మనవరాల బిడడలతో, తన
ప్రాణం కనన మిననగ ప్రేమించిన పిల్లలలతో ర్టండూ ర్టండుననర గంట్ల కయయల్ల కొల్లవు దీర్న
అడాడపింటోల, చాగ బ్రతికుండాలాన మూలంటామెకు తనవు చ్చలంచ్చలాన ర్సిథతుల్ల
ముంచుకొసాుయ్. మూలంటిల్లల అంగడిల్లసల పోతుంది. స్హజ కవి కాళో జీ అననటుల ‗స్ంగడి
బ్రతుకుల్ల అంగడి బ్రతుకులైనటుల‘ -- మూలంటిల్లల, అడాడపిల్లల, మూలంటామె ఒళో ల దరాాగ
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ప్రశాంతంగ ముదిగరంగ బ్రతికిన పిల్లలల ఇల్లల... పిశాచ్చల ప్రవేశ్ంతో స్రుకుల మారకప్ప
విల్లవల స్మశానమై పోతుంది. మూలంటామె తనవు చ్చలస్తుంది.
‗మొదుటామె దినం బెమామళంగ జర్గింది. ఎదుేలకు కటే్ మడకా, కాడి మానన గూడా
మొగడి చేతికి గొడడలచిా కటె్లన చీలేయించి, ఆ కటె్లేన పొయియల్ల పెటి్ దినం చ్డు వండింది
ందొస్ంత. ఇంక స్తదయం ఏమీ లేదు గదా. ఆ మడక కాడి మానన యింక ఎదేల అర్రుల మింద
పెటి్ చేన దుననదేమీ లేదు గదా, ఎందుకు రుధా అని అతు దినాని కంతా ఆ మడకా కాడిమాన
గూడా పొయియల్ల పెటే్సింది ందొస్ంత, అడాడపింటి కున అవి కాలకడడంగ డుంటే!‘
‗ ―...లంజముండ చెట్లన మొదుళితో స్ఖా కొటి్నిాందే గక ఒక గట్ నండిన గొడలన
తల్లక దికుుకు తోలేసింది, మడకా కాడి మాన గూడా మిగిల్దనకుండా పోయియల్ల బెటి్
కాలేాసాువంటే లంజా ముండా, మా వొదిన కుటుంబరానిన కండల ముందరేన ఎంత ఆగబాగల
చేస్తసిువే యీనప్ప ముండా!‖ అంట్ట దుడుడకటి్ ముస్లాయన ందొస్ంత మిందికి కొట్్న కొట్్న
వొచిానాడు. కొందు రంత్య, వడీడల్ల వస్తలేాస్తకుంటా న్నడన చ్చోాని తింటా వుంటే కండలల్లల
కంల్ల కొటు్కుంటారు వొుక. ఆ ముసిలాయన తిట్లన ందొస్ంత గన్న, ఆమె మొగడు
నారాయుడు గన్న చెవలల్లల యేస్తకోలా.‘
మడిచెకుకు, దుకిు శువుకు, పాల పొదుకుు, కుడితి గోళ్ళనికి, పెరటి మొకుకు, ఇంటి
పాదుకు అల్లలకు పోయిన జీవితం ఏమైపోతుంది?
ఆకు చాని ండలచెట్్ంత మనిషి, మానవి, ఎలా బ్రతికింది? ఇప్పడేమై పోయింది?
మూలంటామె చచిాపోతూ చచిాపోతూ చీమంతమమ చెవిల్ల ఏమి చెపిుంది?
నారదుడు ప్రహాలదుని చెవిల్ల ఏమి ఊదాడు?
పోతూ పోతూ ఈ దేశ్ం చెవిల్ల తెల్లలడు ఏమూది పోయ్యడు?
ఈ స్మాజం ఏమి కోరుకుంటోంది?
తాటాకుల బుటి్లాన?
రొటేషన్ రోషనారాలాన?
ందోస్ంతలనా?
గడుగడు చంద్రులలనా?
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కాడీ మేడీ ఒదిలేసిన నారాయులలనా ?
దుడుడకట్్ ముసిలాయినాన?
మంచి మాట్ల మంచి మనస్తల గర్వి చీమంతాలాన?
ఓ

ప్రశ్న:

అప్పులేంది

ఆసిు

ఏరుడతాదా?

(దీని

ల్లతెంత?

ప్రంచమంత!

ప్రంచీకరణంత!)
— భూసారం శివనన
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