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‘బహుముఖ ప్రజ్జాశాల’ అనన గుణవిశేషణం అతికినట్లు సరిపోయే పేరు శ్రీమతి కోసూరి
ఉమాభారతి. ‘కూచిపూడి నృతయకాళాకారిణి, నాట్యగురువు, నటి, నిర్మాత, దరశకుర్మలు,
రచయిత్రి...’ ఇలా లురంగాలలో విశేష ప్రతిభ కనరిచిన ఉమాభారతి గారు రచించిన సంఘిక
నవల “ఎగిరే పావురమా”.
ఏదైనా

సమాజిక

ప్రయోజనానిన

ఆశంచి

చేసే

రచనలు,

తమ

ఉద్దేశాలను

నెరవేరుుకోగలగాయా లేదో చెడం కషటం. ఆలోచింజేసి, మనసులో మారు తెచిు సమాజంలోని
చెడుని వేలెతిి చూపి, లోట్లపాట్ుని సరిజేసుకునేలా ప్రేరేపించడం సమాజిక ప్రయోజనాలను
ఆశంచే రచనల ఉద్దేశ్ం! ఆ దృష్ట్టా చూసేి ఈ నవల ఉద్దేశ్ం నెరవేరినట్లు.
భ్రూణ హతయలు నివారించాలని, ఆడపిలులను పురిట్లునే చంపేయకూడదని, లంగవివక్ష
అనాయయమని చెపే నవల “ఎగిరే పావురమా”.
మూడోసరి కూడా ఆడపిలేు పుటిటందని, ఆ సికందుని పొదలోు వదిలేసి వెడుతందో తలు.
తగిన సంరక్షణలు తీసుకోకపోవడంతో ఆ శశువుకి అంగవైకలయం కలుగుతంది, మాట్ పోతంది.
ఓ ముసలాయన ఆ శశువుని చూసి జ్జలడి, ‘గాయత్రి’ అని పేరు పెటిట, పెంచి పెదే
చేసిడు. ఈ క్రమంలో ఎందరందరో వయకుిలు గాయత్రి జీవితంలోకి ప్రవేశసిరు. కందరు ఆమెకి
మేలు చేసేి, మరికందరు ఆమెని వాడుకుందామనుకుంటారు.
కథని గాయత్రి చెబుతంది, అంట్ల కథనం ప్రథమ పురుషలో సగుతంది. బాలయం,
కౌమారం, యవవనం - ఈ మూడు దశ్లలో తన జీవితంలో జరిగిన సంఘట్నలనూ, తన
మనోభావాలను చెబుతూ ఉంట్లంది గాయత్రి.
మూగమాాయి కదా, ఎలా చెబుతందీ అని అనుకుంట్లనానరు కదూ? ఇకకడే తెలుసుింది
రచయిత్రి ప్రతిభ. కథానాయిక తన కథని చెబుతోందని చదువరులకు తెలుసు. ఓ మూగపిలు,
వికలాంగుర్మలు, మౌనంగానే, తన కథను ఇతరులకి చెపే సాయికి వెళ్ళందంట్ల.... ఆమె ఎంతో
సధంచిందని అరాం! చదువు నేరుుకుందని అరాం! మంచీ చెడులు గ్రహంచిందని అరాం!
కమూయనికేట్ చేయగలుగుతోందని అరాం! అంట్ల... తాను ‘differently abled’ అని
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నిరూపించుకుందని అరాం! కథానాయిక ఫ్లుషబాయక్ చెపినట్లు ఉండదు కానీ, టెకినక్ అద్ద. తన
బాలయం, కౌమారం, యవవనం నుంచి వరిమానం వరకు పాఠకులకు వివరిసుింది గాయత్రి.
“గతంలోకి వెడితే...” లాంటి వాకాయలు ఉండవు కానీ, జీవితంలో ఎదిగి, మంచీ చెడుల విచక్షణ
సధంచిన సిాతి నుంచి... తాను నిర్మదరణకు గురైన రోజులను చదువరులతో ంచుకుంట్లంది
గాయత్రి. అంట్ల తన సగం జీవితానిన పాఠకుల ముందుంచుతంది కథానాయిక.
నవల చదువుతననపుడు, గాయత్రి పాత్ర చాలా passive గా ఉననట్లు, సనుభూతిని
ఆశసుిననట్లు అనిపిసుింది. కాని అది నిజం కాదు. ఓ నిససహాయ సిాతి నుంచి, జీవితపు బాట్లో
ఒకోక అడుగూ వేసుకుంటూ, మౌనంగానే నేరుుకుంటూ, తనని తాను కాపాడుకుంట్లంది. తనకు
మేలు చేసిన వారి ట్ు కృతజాతా భావం, తన భవిషయతిని బంగారుమయం చేయాలనుకునన తాత
ట్ు ప్రేమాభిమానాలు మొదలైన ఉననత భావాలు.... గాయత్రి సవరారుల చేతికి చికుకకునానకా...
అపోహలకి గురై, తనను ఆదరించిన వయకుిలను అనుమానించట్ం.. చివరికి తన తపు
తెలుసుకోవట్ం వంటివి మనకీ నితయ జీవితంలో ఎదురయేయ అనుభవాలే. ఈ ఘట్నలనీన
సహజతావనికి దగగరగా ఉంటాయి.
కథాగమనంలో చాలా పాత్రలు తారసబడతాయి. ఒకోక వయకీి సమాజంలోని ఒకోక
లక్షణానికి ప్రతీక! కథానాయిక గాయత్రి కాకుండా, మిగతా పాత్రలలో అతయంత ప్రధానమైనవి..
తాత, ఉమ పాత్రలు. కథానాయికను బాలయంలోనే చేరదీసి, సంతబిడడలా పెంచి, ఓ బతకుతెరువుని
కలసిడు తాత. ఇక ఉమ, నవలలో అతయంత కీలకమైన పాత్ర! తకుకవసరుు కనబడుతూనే,
గాయత్రి జీవితం మేల మలుపులు తిరగడానికి కారణమవుతంది. ఓ రకంగా గాయత్రితో సమాన
ప్రాధానయం ఉనన పాత్ర. తాత దయకి, ఉమ సేవాభావానికి, గుడిపూజ్జరిగారు ధరానిరతికి,
కమలమా కాటాయనికి, జేమ్సస కుతిసతానికి ప్రతిరూపాలయితే, వెనెనముక లేని వయకిితావనికి ప్రతీక
గోవిందు. ఎవరి ంథా వారిద్ద, ఎవరికి వారికి వారి చరయలని సమరిధంచుకోడానికి ఎనెననోన
కారణాలుంటాయి.. ఎవరి వాదన వారికి సమంజసంగానే అనిపిసుింది. కాని గాయత్రి దృష్టట కోణం
నుంచి చూసేి ఎవరవరు తపు చేసుినానరో అరాం అవుతంది. మన మంచితనమే ఎదుటివారిలో
ఆలోచనకీ, మారుకీ దోహదం చేసుిందని ‘గోవిందు’ రివరిన తెలుపుతంది. కథలోని ఆయా
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పాత్రలు మంచితనం, దుషటతవం ప్రదరిశంచినట్లుగా ఉండవు, వాటి సవభావరీతాయ ప్రవరిిసియి
అంతే!
ఇలాంటి కథను నడడంలో ఎంతో నైపుణయం కావాల! ఎందుకంట్ల కథలో ఉతకంఠని రేపే
మలుపులు ఉండవు... పాఠకుల మనోవికార్మలను రచుగొట్లట అంగాంగ వరణనలుండవు...
ఉద్రేకరిచే వివాదాలూ లేవు. గల గలా పారే నదిలా... ఓ ఒరవడిలో సగిపోతంది కథనం. ఇది
మనుషుల కథ... జీవితం కథ. అంతే!
‘ఎగిరే పావురమా’ అనే శీరిషక ప్రతీకాతాకం అనిపిసుింది. నడవలేని, మాట్ర్మని ఓ
అమాాయి... జీవితంలో బందీ అయిన ఓ అమాాయి.. శ్ృంఖలాలు తెంచుకుని, జీవితానిన
ఆనందమయం చేసుకుంటూ సేవచఛగా సంచరించే శ్కిిని సంతరించుకునే ప్రయతనమే ఈ నవల
సర్మంశ్ం.
ఆడపిలులు కుట్లంబానికి భారం కాదని, మగపిలులే కావాలనుకుంటూ, ఆడపిలులు అసలే
వదేనుకుంట్ల... చివరికి ఆ మగపిలులని కనడానికి స్త్రీలే ఉండరని ఈ నవల చెబుతంది.
అవసరమైన వారికి సయం చేయగలగడం, నిససహాయులకు ఆసర్మ ఇవవడం, అవకాశ్ముననంత
మేర తోటివాళ్ళకు నిసవరాంగా తోడడడం వంటివి ఎంతటి పేదవాళ్ళనైనా గొవాళ్ళళ చేసియని
చెబుతందీ నవల. శారీరక మానసిక వైకలయం ఉనన వయకుిలకు - సమాజం, ప్రభుతవం సహకరిసేి...
వాళ్ళళ తమలోని సహజ సమర్మాాలను వినియోగించుకుని... తమ జీవితాలలో వెలుగు
నింపుకుంటారని ఈ నవల చెబుతంది.
ఆసంతం చదివాక, ఓ మంచి నవలని చదివామనే అనుభూతిని మిగిలేు ఈ నవలని
వంగూరి ఫండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు ప్రచురించారు. అంతకుముందు ప్రముఖ వెబ్ మాగజైన్
“సరంగ”లో సీరియల్గా వెలువడింది ఈ నవల.
జీవితాలు వేగవంతమై, తోటివారి గురించి ఆలోచించేంత తీరిక కూడా లేదని
భావించేవారికి ఈ నవల కాసి దారి చూపుతంది. వయష్టట నుంచి సమిష్టటగా మారడమే జీవితం అని
చాటి చెపే ఈ 184 పేజీల నవల అనిన ప్రముఖ పుసిక కేంద్రాలలోనూ లభిసుింది. వెల 75/రూపాయలు. ఈ బుక్ కినిగెలో లభయం. కినిగె వెబ్ సైట్ నుంచి ఆరడర్ చేసి ప్రంట్ పుసికానిన
తగిగంపు ధరకు పొందవచుు.
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~ కలూురి సోమ శ్ంకర్

‚

‛

patrika.kinige.com

