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'āɂĖ ' şѠц ǘĊɆǘ ěɂp óĩƐɅ } ĿȼĒ ɂ!
(pǽó ŇɄ ɗôǌ ´ Ȍ ŦɆ Ʉ p)

Ħ.ĦфüȞ
'కళుళ్ తెరిచిన సీత' తరావ్త రంగనాయకమమ్ గారు రాసిన 'కలాయ్ణి కధ' సైతం కాలకేష్పానికి చదివే కధ
కాదు. ఇంచుమించుగా ఒక జీవితం. ఒక జీవితంలో పర్తిఫలించే వేలాది జీవితాల సమాహారం. ఇందులో శంకరార్వులు
ఎకక్డో లేరు. నిజానికి మన ఇరుగున, మన పొరుగున, మన ఇంటోల్, మన వంటోల్ కూడా ఉనాన్రు. మన సమాజం
శంకరార్వుల బార్ండ ఫాయ్కట్రీ. ఆ కొలతల చొకాక్లు అటూ ఇటుగా మెజారీట్ కి నపుప్తాయ! అందుకే శంకరార్వు కునన్
వంకర బుదుధ్లనీన్ మనలో చాలామందికి వంటబటిట్ ఉండడం ఒక తపప్నిసరి అగతయ్ం! చుటాట్లింటికొచిచ్న నారాయణ
ఎంత నేరాప్డు మనకి? చకా చకా నీళుల్ తోడుతూ, ఇంటోల్ సాయపడుతూ! మూడొందల పైచిలుకు పేజీల ఈ నవలోల్
శంకరార్వులో మనం ఎంత శాతం ఉనాన్మో బేరీజు వేసుకుంటూ మనలోని వంకరల్ని తొలిగించుకోవడానికి ఈ నవల
ఉపయోగపడే ఉదేద్శయ్ంతోనే ఈ నవల కోసం అంత సమయం వెచిచ్ంచి ఉండాలి రంగాజీ అనిపిసుత్ంది. జోయ్తి వయ్ంగంగా
పేరు పెటిట్ పిలిచే 'సెంకటార్వ' (శంకరార్వు+వెంకటార్వు) కుబుసాలు విడిచి, 'సతయ్ం' గా మారే అవకాశాలు కలిప్ంచే
పుసత్కాలు ఎకక్డ అనే పర్శన్కు సమాధానంగా రాశారు ఈ పుసత్కం అనిపిసుత్ంది! దురగ్లూ,రాధలూ,లావణయ్లు ఎకక్డో
లేరు! మన అపాప్ చెలెల్ళళ్ లోనే వునాన్రని నవల చదువుతునన్ంత సేపూ అనిపిసూత్నే ఉంటుంది.
అందుకే శంకరార్వు అమామ్, అపాప్ చెలెల్ళుళ్ మాటాల్డేటపుప్డు మనం 'తెలల్బోవడం', 'నిరాఘ్ంతపోవడం',
'సప్ృహతపిప్ పోవడం' ఉండదు! జుగుపస్ కలిగించే వంటి మటిట్తో నలుగు పిండి కలిపి చేసిన సృషిట్ లయకారుడి భారయ్,
బొమమ్ చేసి, పార్ణం పోసి, సాన్నాల దొడిడ్ ముందు కాపలా పెటిట్, మూడు కళళ్తో కూడా చూడలేని వాడి చేతిలో తల
తెగొగ్టుట్కొని, ఆ తల అకక్డ వునాన్ (ఎంతో తెలివిగా?) ఏనుగు తల (ఆరగ్న టార్నస్ పాల్ంటేషన) అతికించిన మహతత్ర
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కథను మన అమమ్లు ఇంటోల్, పంతులమమ్లు బళోళ్ వింటూనే పెరిగాం! సింహం మీద జుటుట్ విరబోసుకునన్ జానెడు
నాలిక దయయ్పు భీకారాకృతి ఏదో ఇంటోల్ గోడమీద పటంగా చూడటం ఆనవాయితీనే! ఇవేవీ మనకి కొతత్గావు!!!
బహుశా రంగాజీకి గత ఏభై అరవయేయ్ళళ్ తన జీవన శైలికి పూరిత్గా పరాయివి!! అయితేనేం, ఈగలు విదిలించి తినే
బెలల్ం ముకక్పర్సాదం గురించి అంత వైనంగా ఎలా చెపాప్రబాబ్ అనిపిసుత్ంది! ఓ వైపు పొటట్ చెకక్లయేయ్ నవువ్ ఆపుకుంటూ
కూడా!
'ఫాలీట్ రిలేషనల్' బై పోర్డకట్ శంకరార్వు తనలో లేని 'మగ' కంటెంట విషయంలో పెదద్గా ఇనీఫ్రియర గా
ఫీలవడు, ఎందుకంటే, అంతకుమించిన మగతనపు అంశాలిన్ సమాజం సుషుట్గా అపప్జెపిప్ంది. అందుకే కలాయ్ణితో తన
పర్వరత్న అంతా 'మగాడి' గానే! కారణం కటన్ం, నగలూ తేని, తేలేని పిలల్కి ఏ అతత్యినా, ఆ ఇంటోల్ ఆడ బిడడ్లకు లోకువే!
యీ మగాడికి ఇరువైపులా కాపుకాసే అమామ్, ఆడబిడడ్లు రక్షకభటులు! ఇంటోల్ హాలోల్ టీవీలో 'కారీత్కదీపం'
వెలుగుతూవుంటే, పడమటింటోల్ పెదద్ పటాల ముందు నూనె దీపాలు ఆరిపోకుండా చూసూత్, బెలల్ం ముకక్ పర్సాదం మీద
ఈగలు తోలుతూ, కురీచ్ సుఖం అనుభవించే అతత్మమ్కూ, ఆడబిడడ్లకూ సేవ చేసే మహాదాభ్గయ్ం కలాయ్ణికి కలిగించిన
పురుషపుంగవుడిగా అతని సాథ్నం పదిలం. వాడికేం వాడు మగాడు!, వాడు మగ మహారాజు! ఒకసారి మెళోళ్ తాడు
ముడేశాక వాడు హీరో!
ఎడమవైపు నిలబడే వామాచారమూ, నేల మీద కూరుచ్నే గణాచారమూ, అనన్ం తినన్ పళెల్ం లో పుకిక్లించే
పాత రాతి యుగానికి ముందలి భర్షాట్చారం శంకరార్వు పాటించకుండా ఉండలేని అశకత్తని కలాయ్ణి తెలుసుకోలేక
పోవడం విచితర్ మేమీకాదు. కలాయ్ణి శంకరార్వు తో కలిసి బతకడానికి 'లైంగిక పరమైన' చరయ్ ని చాలా తేలిగాగ్ తీసేసి,
బతకాలనుకునాన్, నిజమైన 'మగతనపు' ఛాయలు లేకునాన్, ఒక 'మొగ దికుక్' గా సమాజం కటట్బెటిట్న అధికారంతో
చులాగాగ్ బతికేయగలగడం ఈజీ గానే భావించాడు శంకరార్వు. ఫోనోల్ తియయ్గా మాటాల్డే శంకరార్వు తాడు మెళోళ్
తగిలించాక మాటాల్డే శంకరార్వుకు తేడా తరతరాలుగా మగాడి వారసతవ్ సంపదగా వొచేచ్ సంపర్దాయం అనన్ది
కలాయ్ణికి ఎందుకు తెలియదో అరధ్ం కాదు!
సమాజ చటర్ంలో చూసేత్ అమమ్లూ, ఆడబిడడ్లూ, తెలల్గా పుటిట్, పదో తరగతి తపిప్, జాతకాలు నమిమ్ ఇంటోల్
మహాలకిష్ లా వెలిగే లావణయ్లూ, ఎవరిపాతర్లో వాళుళ్ వొదిగిపోయారు. భినన్ంగా కనబడేది మన కళళ్కి 'కలాయ్ణి' ఒకక్తే!
ఎందుకంటే 'పుంసతవ్ం' కంటే సేన్హం గొపప్ది అని నమిమ్ంది కలాయ్ణి. నానన్ కటన్ం ఇవవ్డూ, కానుకలూ తేడు అని
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చెపిప్ంది, నడవగలిగే అతత్ని చేతోత్ పటుట్కొని బాతూర్ం వైపుకి తీసు కుపోవడం అవసరమా అంది గడుసుగా, కురీచ్
సుఖంతో ఉనన్ ఆడబిడడ్ పకక్న కింద కూచోడానికి తంటాలు పడింది. శంకరార్వు గోడలమీద పటాలమీద పాకి,
అగరొతుత్లు వెలిగించి, అకక్డునన్ బెలల్ం ముకక్ల మీద ఈగలిన్ చేతులోత్ అదిలించి, పర్సాదం పంచుతుంటే,హారతి
అందిసేత్, కళాయ్ణి నాకు నచచ్దని చెపప్డం సామాజిక దోర్హం కాదా? కటన్ం పాయే, కానుకలూ లేవాయే, పోనీ తెలల్
తోలా? అదీ కాదాయే! అణిగి మణిగి ఉండటం వచాచ్ అంటే అదీ రాదాయే! మతుత్కొటిట్, శవానిన్ చేసి, తన మగతనానిన్
శోభనం రోజే పరీకిష్ంచుకునన్ మొగాడి బిడడ్ని దేవ్షించడానికి బదులు సూరయ్ గా గుండెల మీద మోసింది తపప్ ఆ
అసహయ్కర కలయిక దావ్రా పుటుట్కొచిచ్న పిండానిన్ కడతేరిచ్ యింకో పెళిల్ అనుకోలేని ఈ సమాజ సభుయ్రాలు కాని లోకం
తెలీని పిలల్. దికుక్లేని జోయ్తి అనే ఆడపిలల్ అనే 'కుంపటి' ని కనన్బిడడ్లా ఇంటోల్ పెటుట్కొని సాకిన యీ కలాయ్ణి
అపుప్డపుప్డూ విసుత్పోయినటుట్, మంచీ, చెడూ గుణాలు ఉనన్వారు పుటుట్కతోనే వచేచ్సేత్ 'మారడం' అనే మాట ఒక
సదసతస్ంశయం కాదా?
నవలంటే హాయిగా చదువుకు వెళేల్ షాడో టైపు, సూడో సమాజ పాతర్లకు భినన్ంగా, వెంకటార్వుల చెర
నుంచి జానకీల విముకిత్ కోసం నాలుగు దశాబాద్ల కిర్తం రాసిన పదకొండు వందల పేజీల బృహనన్వల తెలుగు
నవలాలోకం లో ఒక గొపప్ కదలికకు కారకమైంది. నేటి 'కలాయ్ణి కధ' రాసేపప్టికి రంగాజీ వయసుస్ ఎనభైల పైమాటే!
ఒక నవల రాయడానికి దనున్గా కొనిన్ సజీవ పాతర్లిన్ ఎనున్కునాన్, సమాజ చితార్నిన్ పర్తిభావంతంగా చితిర్ంచిన తీరు ఏ
మాతర్ం మారలేదు. గిలిగింతలు పెటేట్ హాసయ్ం, చాచి మోహన కొటేట్ విసురూల్, నవల పొడవునా అంతరీల్నంగా చితిర్ంచే
వుంటాయ! జుటుట్ పిలాల్డి నెతిత్మీద పరిచి పెటిట్నటుట్ ఉండడాలూ, నైట బురఖాలూ, ఆసప్తిర్కి వెళాళ్లిస్వచిచ్నా లిపిస్ట్క
లేకుండా వెళల్లేక పోవడాలూ, గోడలనిండా దొంగలిన్ పటేట్ యంతార్లూ, ఏడు రోజులు చేసేత్ ఏడు పుణాయ్లు రావా
అనడాలూ, పెళాళ్నిన్ కూచో బెటట్డానికి మంచం పకక్ నేల చూపించడాలూ, సనన్ సనన్టి గొలుసులూ, శోభనం సోట్ర
గదిలో ఎలుక దూకడాలూ, ఇంకా, శోభనం గది 'వాదాలగది' లా మారడం గురించీ, గుతిత్వంకాయకూరలో వంకాయలిన్
పిసికి,పిసికి కలిపినపుప్డు కలాయ్ణి కి సప్ృహ తపేప్ పర్మాదాల గురించీ, ఆదివారాలనీన్ నలల్ ఆదివారాలుగా మారడాల
గురించీ..యింకా ఎనోన్ కడుపుబాబ్ నవివ్ంచే రసవతత్రమైన సనిన్వేశాలు వుంటాయ. శంకరార్వు కోపాలనీన్ మనకి
వినోదాలుగా ఉంటూనే మనలిన్ ఇలా చేసేవు సుమా అని హెచచ్రిసూత్నే వుంటాయ!
"సావ్తి" కి ఇవవ్డంపై ఎందుకు బాధపడాడ్రో చెపాప్రు రంగాజీ చివరోల్! నిజమే దినపతిర్కలోల్ ఒకటి రెండు
తపప్ సతరీ శరీరాలూ, మాంసాలూ వాయ్పారంలో పెటట్ని పతిర్కలు లేకపోవడం ఘోరమే! ఇది నిజానికి చదవాలిస్న వారు
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కలాయ్ణి లే కాదు సెంకటార్వ లు మాతర్మే కాదు, అమమ్ తరాలు వారు కూడా మరీ ముఖయ్ంగా ఆడబిడడ్ల డిసిగేన్షన
మోసేవారు కూడా! విదేశాలలో డాకట్ర, ఇంజనీరింగు చదువులునన్ కూతుళల్కు, ముగుగ్లు నేరిప్ంచి, గొబెబ్మమ్లు పిసికించి,
గోమూతర్ం గొపప్ దనాలు చెపిప్, బతకమమ్లు ఆడించి, ఇంటికి వీడియోలు పంచి, విదేశాలోల్ సైతం భారతీయ పిడకలు
ఎంత ధారాళంగా

పొగలు చిముమ్తూ నింగికి ఎగిరిపోతునన్ వైనాల నేపథయ్ంలో సంపర్దాయ తెరలు చించి

తొలగించుకొని మరీ ఇది చదవాలిస్న అవసరం వుంది నేటి తరానికి.
****
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