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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)

ఛోఖేర్ బాలీ
రబీందర్నాథ టాగోర (7 మే 1861– 7 ఆగసట్ 1941) దేబేందర్నాథ టాగోర, శారదా దేవిలకు జనిమ్ంచారు.
టాగోర- కవి, సంగీతకారులు, చితర్కారులు, రచయిత. ‘గురుదేవ’ అనే పేరుతో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారు. డలౌహ్సీలో
చరితర్, సంసక్ృతం చదువుకునాన్రు. గోలెడ్న టెంపులోల్ వినిపించే- గురుబాణీ, నానక బాణీ ఆయనిన్
పర్భావితం చేసినపుప్డు, సికిక్సమ్ గురించి ఆరు కవితలు రాశారు.
నోబెల బహుమతిని అందుకునన్ మొటట్మొదటి ఆసియావాసి టాగోర. ఆయన సంరచనలలోని ‘జనగణ
మణ’, భారతదేశపు జాతీయగీతం అయితే, ‘బంగాల్దేశ అమర షోనా’ ను బంగాల్దేశ ఎనున్కుంది.
టాగోర రచనలోల్, నవలల్కి అతి తకుక్వ గురిత్ంపు దొరికినపప్టికీ, సతయ్జిత రే వంటి మహా కళాకారుల వలల్
అవి సినిమాలుగా మలచబడడ్ంతో, వాటి మీద పాఠకులకు ఆసకిత్ ఏరప్డింది. వాటిలోల్ శేర్షఠ్మైనవి ‘చోఖేర
బాలీ, ఘరె బైరే’ అంటారు. ఛోకేర బాలీ, బంగాల్దరష్న అనే పతిర్కలో 1902 నుంచి 1903 వరకూ
సీరియలగా వచిచ్న తరువాత, 1903లో పుసత్కంగా పబిల్ష అయింది.
***
పందొమిమ్దవ శతాబద్ం: కలకతాత్ నివాసి అయిన రాజలకిష్ ధనికురాలు. వితంతువు. కొడుకు మహేందర్
(మోహిన) అంటే పార్ణం పెటేట్ంత పేర్మ. వారిదద్రితో పాటు మరో వితంతువైన, రాజలకిష్ ఆడపడుచు అనన్పూరణ్ కూడా ఉంటుంది. బిహారీ, మోహినకు
ఆపత్మితృడూ, ఇంచుమించు కుటుంబ సభుయ్డూ. సేన్హితులిదద్రూ మెడిసిన చదువుతుంటారు.
అనన్పూరణ్ మోహిన కోసం సేన్హితురాలి కూతురైన బినోదిని సంబంధం తెసుత్ంది. మోహిన- పెళిళ్ కూతురిన్ కానీ ఆమె ఫోటో కానీ చూడకుండానే
సంబంధం నిరాకరిసాత్డు, రాజలకిష్ సమాజంలో పరువు నిలుపుకోవడం కోసం బిహారీని పెళిళ్ చూపులకు వెళిళ్ రమమ్ంటుంది. అతనూ ఒపుప్కోడు.
బినోదిని ఆ కాలపు ఆడపిలల్లాల్ కాక చదువుకునన్ది. అందమైనది. కవితవ్ం రాసుత్ంది, ఇంగీల్ష మాటాల్డగలదు. ఆఖరికి, ఆమె వివాహం రాజలకిష్ బంధువైన
బిపినతో అయినపప్టికీ- తనకి మోహిన, బిహారీలనుండి ఎదురయిన తిరసాక్రానిన్ మరచిపోదు. పెళళ్యిన కొనాన్ళళ్కే భరత్ మరణిసాత్డు.
టీనేజర అయిన ఆశాలతతో బిహారీ పెళిళ్చూపులు ఏరాప్టు చేసినపుప్డు, అతను ఆమెతో పేర్మలో పడతాడు. మోహినకు కూడా ఆశాయే నచిచ్, ఆఖరికి
అతనితోనే ఆమె పెళిళ్ అవుతుంది. యువజంట కలిసి ఎకుక్వ కాలం గదిలోనే గడపడం, ఆశాకి ఇంటి పనులు రాకపోవడంతో, తాను నిరల్క్షయ్పెటట్బడాడ్నని
అనుకునన్ రాజయ్లకిష్కి కోపం వచిచ్, సవ్గార్మానికి వెళుత్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe]

2019

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

2

అకక్డ ఉనన్ బినోదినిని రాజయ్లకిష్ తనతో పాటు వెనకిక్ తెసుత్ంది. బినోదిని రాక ఇంటిని
తలల్కిందులు చేసుత్ంది. ఆమె నాగరికత, ఇంటిని నడిపే సామరథ్య్ం, రాజలకిష్కి ఆమె చేసే
సేవలూ, బినోదినిని ఇంటికి ఒక అతయ్వవసరమైన భాగంగా చేసాత్యి. తను గడపవలిసిన
సంతోషకరమైన జీవితానిన్ ఆశా గడుపుతుండగా చూసి, బినోదిని ఆమె పటల్ ఈరష్య్
పెంచుకుంటుంది. పిరికిదీ, అభదర్తాభావం ఎకుక్వా ఉనన్ ఆశాతో సేన్హం
ఏరప్రచుకుంటుంది. ఆశా ఆమెకు ‘ఛోఖెర బాలీ’ (కంటోల్ ఇసుక-అసత్మానం కంటిని
నలిపెటేట్ది) అనన్ పేరు పెడుతుంది. బినోదిని ఆమె దావ్రా మోహినకు చేరువయి, అతనిన్
పర్లోభపెడుతుంది. అపప్టికే, ‘భారయ్ తన అభిరుచులని పంచుకోలేకపోయిన చదువు రాని
పిలల్.’ అనన్ నిరణ్యానికి చేరిన మోహిన, బినోదినితో సంబంధం కలిప్ంచుకుంటాడు. భారయ్ని
పటిట్ంచుకోకుండా, బినోదినితో కలిసి తిరుగుతాడు. అది సహించలేని ఆశా, పుటిట్ంటికి
వెళిళ్పోతుంది. అయితే, తను అనుకునన్ది సాధించిన బినోదిని- తనకి మోహిన అవసరం
లేదనీ అతనిన్ కావాలనుకోవడం కేవలం తన పర్తీకారం మాతర్మే అని గురిత్సుత్ంది. ఆ
పర్కిర్యలో తను-మహేందర్, ఆశా జీవితాలనేకాక ఇతరుల జీవితాలను కూడా ఎంతగా
అతలాకుతలం చేసిందో గురిత్సుత్ంది. అయినపప్టికీ, ఆ తరువాత కలిగిన పరిణామాలని
ఆపలేకపోతుంది. నిజాయితీ, ఆదరాశ్లూ ఉనన్ బిహారీతో పేర్మలో పడి, మోహినకు కు
చెపుత్ంది: ‘ఒకానొకపుప్డు ఆశాని పేర్మించావని అనుకునాన్వు. అది తపుప్. ఇపుప్డు ననున్ పేర్మిసుత్నాన్నని భర్మ పడుతునాన్వు. అదీ తపేప్. నిజానికి నినున్
నీవే పేర్మించుకుంటావు.’
ఆశా జీవితంలో సమసయ్లు లేవనెతిత్నది బినోదినీయే అని గతంలో అనుకునన్ బిహారీ, తనకి తెలియకుండానే బినోదినీ పటల్ ఆకరిష్తుడవుతాడు. కానీ,
అపప్టికే ఆలశయ్ం అయిపోతుంది. తను ఎంచుకునన్ తపుప్దారులవలల్ బిహారీని పెళిళ్ చేసుకోవడం అసంభవం అని బినోదిని గురిత్సుత్ంది. బిహారీ ఊరు
వదులుతాడు. కోలోప్యిన తన ఆతమ్గౌరవానిన్ తిరిగి పొందే పర్యతన్ంలో, మహేందర్తో పాటు బిహారీని వెతకడానికి బినోదిని కూడా ఊళుళ్ తిరుగుతుంది.
రాజలకిష్ జబుబ్తో మంచం మీద పడి ఉనన్పుప్డు వారి కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంటుంది. బినోదిని వారికి దూరం తొలుగుతుంది.
***
సూక్షమ్మైన వివరాలునన్ నవల, నిజజీవితంలో కనిపించే పాతర్లను తలపిసూత్ సహజంగా అనిపిసుత్ంది. ముదర్ణ తరువాత, తను బిహారీనీ బినోదినినీ
కలపకపోయినందువలల్ తను, ‘రచనని అలా అంతం చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో’ అనన్ నిరుతాస్హానిన్ టాగూర వెలల్డించారు.
బిర్టిష రాజ బెంగాల గురించిన యీ నవలోల్ - సతరీల చదువు, బాలయ్ వివాహాల గురించిన పర్సకిత్ ఉంటుంది. పుసత్కం-ఆనాటి కటుట్బాటల్ని ధికక్రించడం
వలల్, ఆధునిక రచనగానే గురిత్ంచబడింది. బినోదిని పాతర్ దావ్రా సామాజిక నిబంధనలను పర్శిన్సూత్, వితంతువులను తమ హకుక్ల నుండి దూరం చేసే
సామాజిక నిషేదాలనూ, నియమాలనూ నిలదీసాత్రు టాగోర. నవల- పేర్మ, సేన్హం, అహం, మోసం గురించినది. పర్ధాన పాతర్యిన బినోదిని మానసిక
సిథ్తిని లోతుగా విశేల్షించిన టాగోర, ఏ పాతర్నీ పరిపూరణ్మైనదిగా చూపరు. అలాగని, ఒకే పాతర్కి అనిన్ లోపాలూ కూడా ఆపాదించరు.
కిర్షణ్ కిర్పాల్నీ దీనిన్ ఇంగీల్షోల్కి ‘బినోదిని’ అనన్ పేరుతో 1959లో, అనువదించారు. యీ అనువాదం సాహితయ్ అకాడెమీ పురసాక్రం గెలుచుకుంది. ఆ
తరువాత పుసత్కం అనేకమైన భారతీయ భాషలోల్కీ, కొనిన్ విదేశీ భాషలోల్కి కూడా అనువదించబడింది. నవల మీద ఆధారపడిన బెంగాలీ సినిమా, ‘నేషనల
ఫిలమ్ అవారడ్ ఫర ద బెసట్ ఫీచర ఫిలమ్’ గెలుచుకుంది.
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