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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం) 
Blue Umbrella 

రసిక్న బాండ (మే19, 1934) బిర్టిష సంతతి, ఇండియన 
రచయిత. హిమాచల పర్దేశ లో ఉనన్ కసౌలీలో పుటాట్రు. 
సిమాల్లో ఉనన్ బిషప కాటన సూక్లోల్ ఆయన చదువు 
సాగింది. పర్సుత్తం, ముసోస్రీలో తన దతుత్ కుటుంబంతో 
పాటు ఉంటారు. ఆయనకి 17 ఏళుళ్ండగా, 1957లో- 
అనాధ అయిన ఆంగోల్ ఇండియన టీనేజర గురించి రాసిన 
ఆయన మొటట్మొదటి నవలైన ‘ద రూమ ఆన ద రూఫ‘ 
నవలకి, ‘జాన  హవెలిన రీస మెమోరియల అవారడ్’ 
పొందారు. ‘అవర టీర్స సిట్ల గోర్ ఇన డెహార్’ అనన్ కథా 
సంకలనానికి 1992లో సాహితయ్ అకాడెమీ అవారడ్ 
వచిచ్ంది.  
బాండ, 1999లో పదమ్శీర్ పొందారు. 2014లో పదమ్భూషణ వచిచ్ంది. ‘నా బాలయ్ం వంటరితనంతో 

గడిచింది కనుక పిలల్లిన్ అరథ్ం చేసుకోవడంలో అది నాకు సహాయపడుతుంది.‘ అంటారు. 
       ఇపప్టివరకూ ఆయన- అనేకమైన నవలికలు, 500 పైగా ఉనన్ కథలేకాక- కొనిన్ వాయ్సాలూ, పదాయ్లూ కూడా రాశారు. ‘జాతి కానీ మతం కానీ 
ననున్ భారతీయుడిని చేయలేదు. చరితర్ ననున్ భారతీయునిగా మారిచ్ంది. కాలకర్మానన్ ముఖయ్మయేయ్ది చరితేర్.’ అంటారు బాండ. ఈయన రచనల 
ఆధారంగా కొనిన్ టివి షోలు, సినిమాలూ వచాచ్యి. వాటిలోల్ రెండవది ‘బూల్ అంబెర్లాల్.’ ఈయన రచనలోల్ అధికశాతం తను గడిపిన హిమాలయాల 
కొండల నేపధయ్ంతోనే ఉనన్వి.  

*** 
          11 ఏళళ్ బినాయ్- అనన్ బిజూజ్తో, తలిల్తో కలిసి హిమాచల పర్దేశ రాషట్రంలో ఉండే చినన్పలెల్లో ఉంటుంది. చినన్పుప్డే తండిర్ మరణిసాత్డు. ఉనన్ 
కొంత పొలంలో కాయగూరలు పండించుకుంటుంది కుటుంబం.  రెండు ఆవులుంటాయి. వాటి పాలని తమకి తగినంత ఉంచుకుని మిగతాది 
అముమ్కుంటారు. తమ కాళళ్మీద తాము నిలబడడ్ం తపిప్తే డబుబ్ సంపాదన ఉదేద్శయ్మే ఉండదు వారికి.  

  బినాయ్కి కొండలోల్, లోయలోల్  తిరగడం ఇషట్ం. చెటెల్కుక్తుంది. చీకటనాన్, అడవులనాన్ భయపడదు. ఒక రోజు ఆవులిన్ ఇంటికి తోలుకొసుత్ండగా, 
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జాపనీస టూరిసుట్ల గుంపొకటి ఎదురవుతుంది. వాళళ్ందరూ చకక్గా మంచి బటట్లు వేసుకుని ఉంటారు. వారిలో ఒకరి వదద్నునన్ నీలం రంగు 
కుచుచ్కుచుచ్ల గొడుగు, పిలల్ దృషిట్ని ఆకటుట్కొంటుంది. అది పువువ్లా, పొడి గోధుమ రంగు కొండ పకక్న విచుచ్కునన్ నీలం రంగు పువువ్లా ఉంది. 
వాళళ్కేమో బినాయ్ మెడలో ఉనన్ పులిగోరు పతకం నచుచ్తుంది. కొండ నివాసులు దానిన్ రక్షరేకు అని నముమ్తారు.  గొడుగూ, పతకం చేతులు 
మారుతాయి. గొడుగు ఎంతో తేలిగాగ్, అందంగా- మెరుసూత్ ఉంటుంది. అదేకాక, అది బినాయ్ చేతులోల్ సరిగాగ్ ఇముడుతుంది.  
            ఆ తరువాత పలెల్వాసులందరి సంభాషణలో బినాయ్ గొడుగు గురించిన పర్సాత్వన వసూత్నే ఉంటుంది. కనీసం ఒకసారైనా దానిన్ చేతులోల్కి 
తీసుకోవాలనన్ ఆతర్ం అందరికీ మొదలవుతుంది. బినీన్ చిరునవువ్తో గొడుగుని అందరి చేతికీ అందిసుత్ంటుంది. గొడుగును ముయయ్డానికి ఇషట్పడదు.  
‘పెదద్లాల్ కాక పిలల్లకు నటించే అవసరం పడదు. వాళుళ్ బాహాటంగానే గొడుగును మెచుచ్కుంటుంటారు. అలా చేసేత్, బినాయ్ దానిన్ తమ చేతులోల్ 
పెడుతుందని వాళళ్కి తెలుసు. 
             రామ భరోసా ఊళోళ్ ఉనన్ టెహీర్ రోడుడ్మీద చినన్ టీ దుకాణం నడుపుతుంటాడు. ఉపుప్ పపుప్లు, చిరుతిళుళ్, సాఫట్ డిర్ంకస్, టాఫీలు అముమ్తాడు. 
ఆ పేద పలెల్లో అతను డబుబ్నన్వాడిగానే లెకక్. అయితే లోభి, అతాయ్శ గలవాడు. పిలల్లకి సామాను అపిప్చిచ్ వాళుళ్ డబుబ్ చెలిల్ంచేటపుప్డు అదనపు ఖరుచ్ 
కూడతాడు. వాళుళ్ దానిన్ చెలిల్ంచలేకపోతే, వాళళ్ దగగ్రునన్ విలువైన సామానేదో లాకొక్ని తనైనా ఉపయోగించుకుంటాడు లేకపోతే దుకాణంలోనైనా 
అముమ్కుంటాడు.  
            అతను బినాయ్ గొడుగును చూసినపుప్డు, ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనైనా దానిన్ సవ్ంతం చేసుకోవాలనే దురాశ అతనిలో తలెతుత్తుంది. ‘ఈ తళుకు బెళుకుల 
గొడుగు చినన్పిలల్లు వాడకూడదమామ్. నాకు ఇచేచ్యి.’ అని బినీన్కి నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు, ’ఇది అమమ్కానికి కాదు.’ అంటూ బినాయ్ 
తోసిపుచేచ్సుత్ంది. 
            చుటుట్పకక్లునన్ గార్మంనుండి రాజారామ అనే ఒక పిలాల్డిని పనిలో పెటుట్కుంటాడు రామ భరోసా.  బినాయ్ ముళళ్పందుల యీకలు 
సేకరించడానికి అడివికి వెళిళ్నపుప్డు- పిలాల్డు దానిన్ దొంగిలించి, దానిన్ రామ భరోసాకిసాత్డు. అయితే, బిజూజ్ రాజారామ ని నిలదీసినపుప్డు నిజం 
చెపేప్సాత్డు.  పలెల్వాసులు-తమలో ఒకరైన వయ్కిత్, పేద పిలల్ వదుద్నన్ నీలపు గొడుగుని దొంగిలించాడనన్ సంగతిని జీరిణ్ంచుకోలేకపోతారు. రామ భరోసాను 
వెలి వేసాత్రు. అతని దుకాణం నుండి కొనుగోళుళ్ ఆపేసినపుప్డు, రామ భరోసా జీవనాధారానికి పెదద్ దెబబ్ తగులుతుంది. ‘నమమ్కసుథ్డైన దొంగ’ అని 
అతనిన్ పిలల్లు ఏడిపించడం మొదలుపెడతారు.  

అతని పరిసిథ్తి చూడలేకపోయిన బినాయ్, తన గొడుగును అందరిముందూ విరర్వీగుతూ పర్దరిశ్ంచుకునన్ందుకు, తనిన్ తాను నిందించుకుంటుంది. 
అతనిలో లాలూచీ పర్వేశపెటిట్నది తనే అనుకుంటుంది. గొడుగుని రామ భరోసాకు బహుమతిగా ఇసుత్ంది. రామ భరోసా తన పొరపాటు గురిత్ంచి, తన వదద్ 
ఉనన్ ఎలుగుబంటి పంజా ఉనన్ పతకానిన్ బినాయ్కి ఇసాత్డు. అది పులిపంజాకనాన్ ఎకుక్వ అదృషట్కరమైనదని పలెల్వాసుల నమిమ్క. ‘ చీకటి పడుతునన్ 
కొండల సందులోల్నుంచి నక్షతార్ల గురించి పాడుకుంటూ బినాయ్ ఇంటిదారి పడుతుంది. చెటుల్, నిశశ్బద్ంగా ఆమె పాట వింటుంటాయి. కొండలు 
సంతోషపడతాయి. పలెల్వారు, తిరిగి రామ భరోసా దుకాణానికి రావడం పార్రంభిసాత్రు.  
                                                                            *** 
            అందమైన గడ వాల కొండల నేపధయ్ం ఉనన్ కథ- పలెల్ జీవితాలను, పలెల్వాసుల నమమ్కాలను, నిజాయితీని చకక్గా వరిణ్సుత్ంది. ఇవవ్డంలోనే 
ఎకుక్వ సంతోషం ఉందని చెపూత్, శౌరయ్ం, విముకిత్, నిషక్ృతి గురించి మాటాల్డే చినన్ కథ- పిలల్లకోసమే రాసినపప్టికీ పెదద్లకీ నచుచ్తుంది. సరళమైన 
శైలిలో ఉనన్ పుసత్కం, మానవతావ్నికి ముఖయ్ భాగం అయిన ‘దయ’ అనన్ అంశానిన్ ఒతిత్ చెపుత్ంది. ఏదీ బోధించే పర్యతన్ం చేయదు.  
రూపా పబిల్కేషనస్ 1980లో పబిల్ష చేసిన యీ నవలికని అమర చితర్ కథా పబిల్కేషనస్, 2012లో కామిక గా మలిచింది. దీని ఆధారంగా, ఇదే పేరుతో 
విశాల భరదావ్జ 2005లో సినిమా తీశారు. సినిమాకి, ‘నేషనల అవారడ్ ఫర బెసట్ చిలెర్డ్నస్ ఫిలమ్’ పురసాక్రం అందింది. సినిమా ఇకక్డ చూసే వీలుంది: 
https://www.netflix.com/title/70075775         **                                  
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