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వెంకటేశవ్రార్వు గారింటోల్ జరిగింది.
శీర్

సి.బి.రావు

వహించిన ఈ సమావేశంలో ముందుగా కాళీ పటన్ం
రామారావు గారి "యజఞ్ం" కథ మీద సుదీరఘ్మైన చరాచ్
కారయ్కర్మం జరిగింది.
ఇందులో సభలోని వారంతా ఎంతో
ఉతాస్హంగా పాలొగ్నాన్రు. ముందుగా ఈ కథ గురించి సి.
ఎస. రావు గారు రాసిన ఈ- మాట లోని పరిశీలనా
వాయ్సం లోని కొనిన్ భాగాలను యథాతథంగా తెలియజేసూత్
ఈ చరచ్లో కథ ను, కథా సందరాభ్నిన్

సూక్షమ్ంగా

డా||కె.గీత వివరించారు.
"కథావేదిక సుందరపాలెం అనే గార్మం. కథావిషయం అపప్లార్ముడి కుటుంబం గోపనన్కి బాకీగా ఉనన్ అపుప్కు సంబంధించి,
దేవాలయం దగగ్రి ధరమ్మండపం పంచాయితీ వేదికగా జరుగుతునన్ సమావేశంలో పడే తరజ్న భరజ్నలు. మండపానికి చుటూట్రా, వీధికి ఆ చివరి నుండి ఈ
చివరి దనుకా హాజరై కూరుచ్నన్ జనంలో మనం కలిసి పోతాము.
సంకిష్పత్ంగా కథ: దశాబాద్ల కిర్ంద తాను మధయ్వయసుక్డుగా ఉనన్పుప్డు, గోపనన్ వరత్కునిగా ఎదిగి సిథ్రపడక పూరవ్ం, అపప్లార్ముడు
తన వయ్వసాయ పంటలను అపుప్డే దళారి వాయ్పారిగా జీవితం పార్రంభించిన గోపనన్కు ఆయన చెపిప్న ధరలకు మారుమాటాల్డకుండా అముమ్తుండేవాడు.
అయిదారు సంవతస్రాలలోనే గోపనన్ అంచెలంచెలుగా ఎదిగాడు; అపప్లార్ముడి ఆరిథ్క పరిసిథ్తి మాతర్ం కర్మకర్మంగా దిగజారింది. గోపనన్ దగగ్ర
తీసుకునన్ కొదిద్ అపుప్ తడిసి మోపెడయింది. తనకునన్ పొలం కర్మకర్మంగా తరిగిపోయి ఇపుప్డు కాసింత మాతర్మే మిగిలింది. గోపనన్ అపుప్ తీరాచ్లంటే
ఆ కాసింత అమామ్లి. అది అమిమ్తే తనకు, తన కొడుకులకు, మనవలకు బువవ్ లేనటేల్. బానిస బతుకులు బతకాలి. గోపనన్ పరిసిథ్తి కూడా పెదద్ వరత్కుల
పోటీ తటుట్కోలేక పోవటం వలన చితికిపోయింది.
ఇపుప్డు పంచాయితీలో తేలచ్వలసిన విషయాలు ఒకటి – అది అపాప్, కాదా? రెండు – దానిలో ధరమ్మెంత, అధరమ్మెంత? మూడు –
తీరచ్వలసి వసేత్ ఎంత ఇసేత్ సరిపోతుంది?
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శీర్రాములు నాయుడు ఊరిలో
పెదద్

మనిషి.

పరిషక్రించేది.

ఊరోల్

వారి

శీర్రాములు

తగాదాలు

అతనే

నాయుడు

ఎంతో

గుంజాటనకు లోనై ఇది అపేప్ అని తీరుప్ చెపాప్డు.
అపప్లార్ముడికి కోపం వచిచ్ంది. అయినా కోపం
దిగమింగుకుని ఆయన తీరుప్లోని అసంగతానిన్
వివరించాడు. ఆ ‘కాసింత నేల’ అమిమ్ అపుప్
తీరుసాత్ననాన్డు. కానీ, అపప్లార్ముడి రెండవ కొడుకు
సీతారాముడికి
బర్తికినంతకాలం

ఇది

ససేమిరా

చాకిరీ

చేసి

ఇషట్ం

లేదు.

గోపనన్

అపుప్

తీరుసాత్ను కానీ, నోటికాడి ఆ కాసింత పొలం
అమమ్టానికి వీలు లేదనాన్డు. అమిమ్తే తండిర్ని చంపి
తానూ చసాత్ననాన్డు. అయినా అపప్లార్ముడు తన మాటకు కటుట్బడి, అమమ్కం పతర్ం మీద నిశానీ పెటిట్, కొడుకుల చేత, మనవళళ్ చేత నిశానీ
వేయించాడు. సీతారాముడి కళుళ్ చండర్నిపుప్ లయినాయి. ఇంటివైపు పరిగెతాత్డు. జనంలో కలకలం పెరిగింది. సీతారాముడికి తనకునన్ ఒకక్గానొకక్
కొడుకు కంబారీగా ఉండటం ఇషట్ం లేదు. ఆ చినన్వాడిన్ నరికి గోతంలో వేసుకుని ధరమ్ మండపం ముందు దభాలున పడవేశాడు. ఈ అకృతయ్ంతో కథ
ముగుసుత్ంది.
‘రచయిత అవగాహనలో లోపాలు‘ అనే శీరిష్కతో కాళీపటన్ం రామారావుగారి యజఞ్ం కథ మీద వార్సిన వాయ్సంలో
రంగనాయకమమ్గారు తరక్బదధ్ంగా వారి విమరశ్నాంశాలను వివరించారు. రంగనాయకమమ్గారు పరిశీలించిన పర్ధానాంశాలు:
వయ్వసాయ రంగంలో వాయ్పార పంటలపర్వేశం
శీర్రాములు నాయుడి పాతర్
అపప్లరాముని అపుప్ సవ్భావం
కథ ముగింపు
1. వయ్వసాయరంగంలో వాయ్పార పంటల పర్వేశానిన్ గురించి అంత విపులంగా చరిచ్ంచ వలసినంత పార్ధానయ్త వాటికి కథ
బాగోగులను బేరీజు వేయడంలో అవసరమా అని సందేహం వసుత్ంది. దానిలో ఎకుక్వ భాగం సాహితయ్ విమరశ్ కిర్ందికి వసుత్ందా అని అనుమానం
కలుగుతుంది.
2. శీర్రాములు నాయుడి పాతర్లో పెదద్గా వైరుధాయ్లునన్టుల్ పాఠకులకనిపిసుత్ందని నేననుకోను.
రచయిత చితిర్ంచిన పాతర్ల సవ్రూప సవ్భావాలు ఒక కర్మంలోనే నడిచాయి. శీర్రాములు నాయుడు మృదు సవ్భావి, విదాయ్వంతుడు,
ఊరికి మంచి చేదాద్మనుకునే సవ్భావం కలవాడు. నాయ్యంగా తీరుప్ చెపాప్లనే పర్యతన్ం చేసేవాడు. గోపనన్కు అపప్లార్ముడు అపుప్ పడి వునాన్డనే
ఆఖరుకు శీర్రాములు నాయుడు తీరుప్ చెపిప్, అపప్టి అపప్లార్ముడి ఆరిధ్క దుసిథ్తి దృషాట్య్ తాను అపుప్ తీరుసాత్నని చెపప్డం అపప్లార్ముడికి అవమానం
అనిపించింది, కోపం తెపిప్ంచింది. ఎకక్డా తొణకని, బెణకని అపప్లార్ముడు సహనం కోలోప్యి శీర్రాములు నాయుడిన్ చాప కింద నీరు లాంటి వాడని,
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ఆయన కొటిట్న దెబబ్ అది తగిలిన చోట కాక మరోచోట బాధిసుత్ందని విమరిశ్సాత్డు. ఈ ఒకక్చోట తపప్ రచయిత తన మాటగా కాని, వేరే పాతర్లు కాని
(సీతారాముడు మినహా) ఆయననెవరూ తపుప్బడుతూ మాట అనన్టుల్ కనబడదు.
శీర్రాములు నాయుడు గాంధీగారి తాతివ్క చింతనతో పర్భావితుడైతే మనం తపుప్ బటట్వలసిన అవసరమేముంది? శీర్రాములు నాయుడు
గాంధేయవాది కనకే “పవితర్మైన సేవా భావంతో అంత గొపప్ యజఞ్ం (గార్మాభివృదిధ్) సాధించడం చెయయ్గలిగా”డని రచయిత భావమైతే ఆ భావం కలిగి
ఉండే సావ్తంతర్య్ం, హకుక్ ఆయనకుండటంలో తపుప్ లేదు కదా! ఏ రచయితకైనా ఏవో భావాలు ఉండబటేట్ కదా వాటి ననుసరించి రచనలు చేయడం.
రంగనాయకమమ్గారు శీర్రాములు నాయుడి పాతర్ను గురించి చేసిన విమరశ్లో “అతను గాంధి వాదం ఎడల విశావ్సం ఉనన్ ఆదరశ్ నాయకుడుగానూ,
ఇంకోపకక్ అతను మోతుబరుల కొముమ్కాసే కపటి గానూ కనిపిసాత్”డని వెలేచ్రు నారాయణ రావుగారు చెబుతారు. కథలో ఎకక్డా అతను మోతుబరుల
కొముమ్ కాసే కపటిగా కనిపించినటుల్ అనిపించదే.
రామారావుగారు వరగ్ వైరుధాయ్నిన్ సప్షట్ంగా చూపించలేదని రంగనాయకమమ్గారి వాదం. కారణం బాకీ ఉనన్ అపప్లరాముడు,
అపిప్చిచ్న గోపనన్, ఇదద్రూ బీదవాళేళ్. వారిలో ఎవరూ దోపిడీ మనసత్తవ్ం కలవారు కాదు. వరగ్ వైరుధాయ్లిన్ పర్వేశపెటట్కుండా కథలు వార్యడానికి వీలు
లేదా? మనం చూసే నిజ జీవితంలో కూడా ఇదద్రు బీదవాళళ్ మధయ్ బాకీ తగవులు ఉండటం గమనిసాత్ం. ఒక బీదవాడు ఇంకొంచెం మెరుగైన ఆరిథ్క సిథ్తి
ఉనన్ బీదవాని దగగ్ర వడీడ్కి ఋణం తీసుకోవడం మామూలుగా జరిగే పని. పైపెచుచ్ కొంచెం ఎకుక్వ వడీడ్కి కూడా. ఇదద్రూ పూరి గుడిసెలలో ఉండే వారే.
వారిదద్రి మధయ్ వరగ్ వైరుధాయ్లు లేకపోయినంత మాతార్న వారి సవ్భావాలకు తగిన పాతర్ చితర్ణతో కథ వార్యటానికి వీలు లేదా? మారిక్స్సట్ తాతివ్క
దృషిట్తో చూసినపుడు కాకపోయినా, వీరి మధయ్ వరగ్ వైరుధాయ్లు లేకపోయినా, సంఘరష్ణలు తపప్ని సరి. అపిప్చిచ్న వారి మధయ్ తీసుకునన్ వారి మధయ్ కూడా
సంఘరష్ణలు అనివారయ్ం. వాటిని చితిర్సూత్ కథలు వార్యడానికి వీలు లేదా?
3. గోపనన్ అపప్లార్ముడి మధయ్ ఉనన్ అపుప్ సవ్భావం.
గోపనన్ దళారి వరత్కం పార్రంభించిన నాటి నుండి అపప్లార్ముడు తన పంటల నతనికే అమేమ్వాడు. గోపనన్ చెపిప్న ధరలను గానీ,
అతని తూకాలను గానీ అపప్లార్ముడు ఎపుప్డూ శంకించే వాడు కాదు. కొనిన్ సంవతస్రాలుగా వారిదద్రి మధయ్ బేరసారాలు సాగాయి. తనకునన్
ఆరెకరాలను అపప్లార్ముడు తొమిమ్దెకరాలు చేయగలిగాడు. గోపనన్ దళారీ వాయ్పారంలో ఎదిగాడు. వాణిజయ్ పంటల ధరల అసిథ్రతవ్ం వలన రైతులు దెబబ్
తినాన్రు. అపప్లరాముడి భూమి కర్మకర్మంగా తరగ నారంభించింది. గోపనన్ సిథ్తి కర్మకర్మంగా మెరుగు పడింది. కానీ అచిర కాలంలోనే పెదద్ వరత్కుల
పోటీకి తటుట్కోలేని గోపనన్ సిథ్తి కూడా కర్మకర్మంగా దిగజారింది. ఆ కాలంలో గోపనన్ దగగ్ర అపప్లార్ముడు అపుప్డపుప్డూ తీసుకునన్ అపుప్లనీన్ కలిపి
రెండువేల రూపాయలయినటుల్ లెకక్లు తేలాచ్రు. వడీడ్తో రెండువేల అయిదొందల రూపాయలయింది. నోటు కాలపరిమితి అయిపోతుండగా అపుప్
తీరచ్టానికి మరి కొంత వయ్వధి కావాలంటే శీర్రాములు నాయుడు పంచాయితీ తీరుప్ దావ్రా అపప్ల రామునికి మరి మూడు సంవతస్రాల వయ్వధి ఇవవ్డం
జరిగింది. వడీడ్ కూడా గవరన్మెంటు రేటుకి తగాగ్లనాన్డు శీర్రాములు నాయుడు. ఇపుప్డు ఆ వయ్వధి కూడా అయిపొయింది. ఇక బాకీ తీరాచ్లి. ఒకపుప్డు
తొమిమ్దెకరాలునన్ అపప్లార్ముని కిపుప్డు రెండెకరాల ఇరవై సెంటుల్ మాతర్మే ఉంది. గంపెడంత సంసారం. గోపనన్ పరిసిథ్తి కూడా తారుమారై చితికిపోయి
కొడుకులు కడుపు చేతబటుట్కుని తలా ఒక దికుక్ పోగా కూతురుతో బర్తుకు వెళల్దీసుత్నాన్డు. పర్సుత్తపు తీరుప్లో అది అపేప్ అనాన్డు శీర్రాములు నాయుడు.
వాసత్వానికి అది అపుప్ ఎలా కాక పోతుంది? అది తీరచ్వలసిందే. కాకపోతే వడీడ్ తగిగ్ంచవచుచ్. సులభవాయిదాలలో తీరేచ్ అవకాశం ఇవవ్వచుచ్. వారిదద్రి
ఆరిథ్క పరిసిథ్తి దృషాట్య్ ఇది సరియైన తీరుప్గా తోసుత్ంది. అపప్లార్మునికి భూమి అమేమ్ పరిసిథ్తి కలిప్ంచగూడదు. శీర్రాములు నాయుడు అలా తీరుప్ ఇచిచ్
వుంటే బావుండేది. కాళీపటన్ం రామారావుగారు పాతోర్చితంగా కథావసరాలను పాటిసూత్ అలా వార్సి ఉంటే బావుండేది.
4. కథ ముగింపు.
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కథ

బలహీనత,

రామారావుగారి

అవగాహనా

లోపం

పర్బలంగా కథ ముగింపులో ఉంది. ఇది ఏ రకంగా సమంజసమైన ముగింపు అని
రామారావుగారికి అనిపించిందో అరధ్ం కాదు. తండిర్ భూమి అమిమ్ గోపనన్కు బాకీ
తీరచ్డం ఇషట్ం లేని సీతారాముడు తండిర్ని దూషించి, మెలోడర్మటికగా ఇంటికి
పరిగెటిట్కెళిళ్ భూమి లేని కంబారీగా తన కొడుకు ఉండటానికి వీలేల్దని
వీరావేశంతో ఊగిపోతూ కొడుకుని అడుగుతాడు “అరె!నువువ్ కంబారీగా
బర్తుకుతావా లేదా చచిచ్పోతావా” అని. ఆ చినన్వాడు చచిచ్పోవటానికి
పరుగెటుట్కొసాత్డు. ఇది చాలా అసంగతమైన మెలోడార్మా, అనకనివ్నిస్ంగ
ఐడియలైజేషన. కొడుకంటే వాడు, తండర్ంటే తాననన్టుల్ మాటాల్డతాడు.
మానవీయత దృషాట్య్ చూసినపుడు ఈ పెదోద్ళళ్ తగాదాకు పరిషాక్రంగా ముకుక్
పచచ్లారని బాలుడిని దారుణంగా వధించటం అమానుషం, మహా ఘోరమైన
అకృతయ్ం. తండిర్గా పుతర్పేర్మ లేనివారు ఎవరూ ఉండరు. అభం, శుభం
తెలియని, అయిదారేళళ్యినా నిండని అరభ్కుడిని, తన తనయుడిని వాడికే
మాతర్ం సంబంధం లేకపోయినా నిరద్యగా నరకటానికి ఆ తండిర్కి చేతులెలా
వచాచ్యో, రచయితకు దీనిని కథకు ముగింపుగా వాడుకోవాలనే హృదయ
కాఠినయ్ం ఎలా వచిచ్ందో అరధ్ం కాదు."
ఈ చరచ్లో ముందుగా శీర్మతి రమణ ఈ కథలో చివరి సనిన్వేశానిన్ గురించి పర్తిసప్ందిసూత్ , "పెదద్వాళల్ లావాదేవీలోల్ చినన్ పిలల్లిన్
బలివవ్టం అసమంజసమని" అనాన్రు. శీర్మతి ఆర. దమయంతి, శీర్మతి రాధాకుమారి ఆమెను సమరిథ్ంచారు. దానికి సమాధానంగా శీర్ చుకాక్ శీర్నివాస
"ఈ కథను అనాయ్యానికి గురవుతునన్ అటట్డుగు వరాగ్ల జీవితాలోల్ మారే జీవన సమీకరణాల నేపథయ్ంలో అరథ్ం చేసుకోవాలని అనాన్రు. తండిర్ మరో
మారగ్ంలేని విధి లేని పరిసిథ్తులలో కొడుకును చంపుకోవాలిస్ వచిచ్ందని, కొడుకు బానిసగా బతకడం కంటే చావే మేలని భావించాడని అంటూ కథ లోను
ఇతర అంశాలను సోదాహరణంగా వివరించారు. శీర్ శివ చరణ ఆయనను సమరిథ్సూత్ కథను, కథా సందరాభ్నిన్ ఉదేద్శించి మాటాల్డారు. శీర్ చెనన్కేశవ రెడిడ్,
శీర్ లెనిన లతో పాటూ ఇతరులంతా ఎంతో ఉతాస్హంగా పాలొగ్నన్ ఈ చరచ్ దాదాపు గంట సేపు కొనసాగింది.
తరువాత శీర్మతి రమణ అమెరికా పరయ్టన సందరభ్ంగా ఇటీవల తను రాసిన రెండు మూడు మూయ్జింగస్ చదివి అందరినీ
అలరించారు.
తరువాత జరిగిన కవి సమేమ్ళనం, పాటల కారయ్కర్మం లో డా|| కె.గీత, శీర్మతి ఆర దమయంతి తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
శీర్ వేమూరి 68 సమావేశాల వీక్షణం పర్సాథ్నానిన్ కొనియాడుతూ మొదటి సభ తమ ఇంటి లోనే పార్రంభం కావడానిన్ గురుత్
చేసుకునాన్రు. తనకు ఇషట్మైన ఆంగల్ కథలిన్ సభకు పరిచయం చేశారు.
"కథా పఠనం" కారయ్కర్మంలో శీర్మతి ఆర దమయంతి పురసాక్రం పొందిన సీవ్య కథను చదివి వినిపించారు.
ఆదయ్ంతం రసవతత్రంగా జరిగిన ఈ కారయ్కర్మంలో శీర్మతి రాధాకుమారి, శీర్మతి ఉమ, శీర్మతి రమణమమ్, శీర్ శివచరణ, శీర్
శీర్నివాస, శీర్ సిబిరావు, శీర్మతి రమణ, శీర్మతి గీతామాధవి, శీర్ లెనిన , శీర్ చెనన్కేశవ రెడిడ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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