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కొంచం ఆతామ్వలోకనం
ఇవాళ కాసత్ పెదద్ టాపిక డిసక్స చేసుత్నన్టుల్ అనిపిసోత్ందా? అంత లేదు లెండి గానీ, కొనిన్ నెలలు, వారాలు, కొనిన్ రోజులు
చాలా తేడాగా ఉంటాయి. ఏమీ ఆలోచించకుండా బర్తికేవాళళ్ గురించి కాదు గానీ, ఈ థింక జీవులతో కుంచం కషట్ం. ముఖయ్ంగా నాలాంటి
వాళల్కి, మారచ్ నెల వైరాగయ్ం లాంటిది వసూత్ ఉంటుంది. కొనిన్, కొనిన్ మంచి పుసత్కాలు, ఇంకొనిన్ మంచి పాటలు లేకపోతే ఏమైపోయి
ఉండేవాళళ్మో కదా !
మనం ఏమిటి? ఈ అనేవ్షణ ఎందుకు ? అనే పర్శన్ పీడించని, చదువరి, థింక జీవి ఉండరు అంటే సందేహం లేదు.
ఎందుకు? ఈ తపనలూ? ఏ తతవ్ం తెలుసుకోవటానికి అరధ్ం కాదు. తలచుకోనేటంత లో, గడిచిపోతునన్ రోజులూ, సంవతస్రాలూ మనకేం
నేరుప్తునాన్యి? ఇదే అనేవ్షణ .. బుదుద్డి నుండీ, రమణ మహరిష్ నుండీ.. ఓషో , ఇంకా చాలా చాలా మంది వరకూ.. ఏమీ చేయమా అంటే ?
చేసాత్ం.. we make ..
We make careers, children, assets.. infact we make many many materials..! చితర్కారుడు వాంగో
అంటాడు –“ జీవితం ఎంత శూనయ్ంగా ఉనాన్, అరధ్రహితంగా అనిపించినా, ఎంత నిరుతాస్హపరచినా, శకిత్, ఉతాస్హం, చలనం ఉనన్ మనిషి
ఏదో వొకటి చేసే తీరతాడు. తన నిరుతాస్హపు సంకెళళ్ను విదిలించుకొని ఏదో వొక సృజన చేసాత్డు!” వోకోసారి ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. ఎకక్డి
నుండి వసుత్ంది ఆ శకిత్ అని ! అలాంటి శకిత్ ఉనన్ వొక మనిషి పరిచయం, ఆయన రాసిన నవల చదవటం జరిగింది. దాని పరిచయం ఇవాళ
మన మాటా -మంతీ
కవిగా మూలా సుబర్హమ్ణయ్ం చాలా మందికి పరిచయం, కానీ నావరకూ నాకు నవలా రచయితగా ఇటీవలే పరిచయం.
‘ఆతమ్నొక దివెవ్గా నవలతో. ఇది నవయ్ వారపతిర్క లో పబిల్ష అయింది సీరియలాగ్ . ఇక రచయిత విషయానికొసేత్, ఇంటెల లో పెదద్ పోసట్ లో
పనిచేసి సడనాగ్ బుడుగు టైప లో మళీళ్ రీసెరచ్ చేదాద్మని తన సీగాన పెసూనాంబ ( అదేనండీ ఆయన భారయ్) నీ, ఇదద్రు పిలల్లీన్ బెంగళూరు
నుండి , ఖరగూప్ర కి కార్ష లాండింగ చేయించి, మళీళ్ చదువుకుంటునాన్రు. అంటే అదే రీసెరచ్ అసిసెట్ంట గా. నిజానికి భలే సంతోషం
అనిపించింది. సైంటిసట్ గా ఆయనేమిటో నాకు తెలీదు. బట, తనని తాని అనేవ్షిసూత్, తనకి నచిచ్న పని, కుటుంబ సహకారంతో చేయటం
నిజంగా ముచచ్ట కలిగించే విషయం.
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ఆయన దగగ్ర అతని నవల పీడీఫ ఫారమ్ లో తీసుకునాన్ను. తీరిగాగ్ చదువుదాంలే అనుకునాన్ను. వెంటనే చదివించేసారు.
చాలా రోజులకి, వొక కానిఫ్ల్కట్ ని ఎంజాయ చేసూత్ చదివిన ఫీల కలిగింది. సుబర్హమ్ణయ్ం గారు, తిర్పుర కి వొక గొపప్ ఫాయ్న అని తెలుసు. కానీ,
వొక నవలని పూరిత్గా అనేవ్షణ ఫీల తో, పర్తీ వాకయ్ం మళీళ్ ఆది చదివించేలా రాసారు.
కథ కుల్పత్ంగా చెపాప్లంటే, వొక మలీట్ నేషనల ఉదోయ్గి గోపాల, సదా బిజీగా ఉనన్న్పప్టికీ, అతని కాల్సేమ్ట శివ ని
మరచిపోడు. శివ జాఞ్పకాలని, అతని భారయ్ కలాయ్ణితో పంచుకుంటాడు. పర్పంచానికి శివ వొక తేడా మనిషి, వొక తాపసి, అనేవ్షి. అతను
వాళళ్ ఫెర్ండస్ లో అంతరీల్నంగా ఉనన్ కళలీన్, వాళళ్ కలలీన్ సాకారం చేసాత్డు. ఇవేవీ శివ కానష్స గా చేయడు, కానష్స గా చేసేది, భకీత్ కాదు,
జీవితం కాదు అనన్టుట్ గా చేసాత్డు. శివ అంతే. గోపాల అనుభవాల నుండి, శివని తెలుసుకునన్ కలాయ్ణి, తాను కూడా తనని తెలుసుకోవాలి
అనుకుంటుంది. తనకిషట్మైన పలెల్ పదాలూ, జానపదం రికారడ్ చేసే పని తలకేతుత్కుంటుంది, ఎంతో ఇషట్ంగా ఆ పని చేసుత్నన్ కలాయ్ణి, తాను
పెర్గన్ంట అని తెలుసుకొని, భరత్కి చెపుత్ంది. వాళళ్కో కూతురు పుడుతుంది. ఈ జానపదాలు రికారడ్ చేసే కర్మంలో, పాము కాటేసి కలాయ్ణి
చనిపోతుంది. కలాయ్ణి తనకేదో చెపాప్లి అనుకుంటోంది అనుకుంటాడు గోపాల. ఆమె చేసిన రీసెరచ్ బుక గా వేదాద్మని , ఆమె డైరీలు
చదువుతాడు. పుటిట్న పాప తన కూతురు కాదు, కలాయ్ణి యాతర్లలో ఆకసిమ్కంగా జరిగిన కలయిక వలల్ పుటిట్న పాప అని తెలుసుకుంటాడు.
అకక్డినుండీ గోపాల లో మధన, అనేవ్షణ మొదలవుతాయి. అతను, తన జీవితానిన్ ఎలా మలచుకునాన్డో, పాపని ఎలా పెంచాడో అనన్ది
మిగతా నవల అంతా..!
నవలనీ, కేరకట్రల్ నీ కాసేపు పకక్న పెడితే , ఇదో గొపప్ కానిఫ్ల్కట్ మేనేజెమ్ంట పుసత్కం. ఈ రచయితతో నేను, ఏకీభవించని
విషయాలు చాలానే ఉనాన్.. ఈ కొనిన్ కొటేషనుల్ ఇపప్టికే కాదు, ఎపప్టికీ మనకి మనం అనవ్యించుకొనేలా పనికొసాత్యి.
ఉదాహరణకి చాలా కొనిన్ మాతర్ం ఇకక్డ :
•

అవునార్ ఏమీ ఆశించకుండా ఏదో ఒకటి చేసుకుపోయేవాళుళ్ అడుగడుగునా మనకి కనిపిసాత్రు.. ఒక విధంగా పర్పంచం

వీళళ్ వలేల్ నడుసుత్ంది. వాళళ్లోల్ పసిపిలల్ల అమాయకతవ్ం, పర్పంచం అంతా తమకోసమే అనన్ంత సావ్రధ్ం కూడా ఉంటుంది.

•

వొకరిన్ కలిసిన కొనిన్ క్షణాలోల్నే మనం మారొచుచ్. ఎందుకంటే, వానబొటుట్ ఆలిచ్పప్ ని తాకేది వొక క్షణమే ..!

•

జీవితంలో ఎనోన్ మైలురాళుళ్, అక్షరాభాయ్సం, చదువు, ఉదోయ్గం, పిలల్లు, పెళిల్.. ఇలా దేనీన్ తీసుకునాన్ మనలిన్ బంధాలోల్కి

లాగేదే.. ఈ రిటైరెమ్ంట మాతర్ం బంధాలోల్నుంచి సేవ్చచ్లోకి

•

మొగగ్ని చితిర్క పడితే పువువ్ అవుతుందా? .. ( కారోప్రేట చదువుల మీద, పోటీ పర్పంచం మీద )

ఇలా చెపూత్ పోతే ఎనోన్, ఈ తరపు కానిఫ్ల్కట్ ని చాల బాగా చితిర్ంచారు. దేనికోసం ఏది, ఎంతవరకూ వదులుకోవాలి ?
వదులుకోగలం అనన్ విషయానీన్ ఇంత కూలంకషం గా చరిచ్ంచిన నవల, అది కూడా మేల పాయింట అఫ వూయ్ నుండి తెలుగు నవల
అవటం నాకు గరవ్ంగా ఉంది.
మరోసారి , మరినిన్ విషయాలతో, కొతత్ అనేవ్షణలతో కలుదాద్ం.
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