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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
A Fine Balance
రోహింటన మిసతరీ 1952లో బోంబేలో పుటాట్రు. అకక్డే యూనివరిస్టీ చదువు పూరిత్ చేసి, 1975లో
కెనడాకి మారారు. మిసతరీ మొదటి నవలైన ‘సచ ఎ లాంగ జరీన్’ ఎనోన్ అవారుడ్లు గెలుచుకుంది. ‘ఎ ఫైన
బాలనస్’ ఆయన రెండవ నవల. 2001లో వింటేజ ముదిర్ంచింది. (మొదటి ముదర్ణ 1995లో) లాస
ఏంజెలెస టైమస్ బుక పైరజ ఇన ఫిక్షన, ద ఇంటరేన్షనల IMPAC డుబిల్న అవారడ్, ఐరిష టైమస్
ఇంటరేన్షనల ఫిక్షన పైరజ, గిలర పైరజ, కామన వెలథ్ రైటరస్ పైరజులనీ గెలుచుకుని- బుకర పైరజ ఫైనలిసట్
అయింది. రచయిత మూడవ నవల ‘ఫేమిలీ మాటరస్’ 2002 మాన బుకర పైరజుకి లాంగ లిసట్ అయినది.
మిసతరీ కథల సంకలనం, ‘టేలస్ ఫర్మ ఫిరోజాస్ బాగ’ 1987లో పబిల్ష అయింది.
***
అది 1975. ‘ఎ ఫైన బాలనస్’ పేరులేని, సముదర్ం ఉండే భారతదేశపు పటట్ణపు నేపధయ్ంతో ఉనన్ నవల.
17 ఏళళ్ ఈశవ్ర దరీజ్, బాబాయి ఓం పర్కాశ- ‘చమార’ అనన్ అంటరాని కులానికి చెందినవారు. ఇదద్రికీ
కుటుట్పని వచుచ్. పటట్ణానికి వెళిళ్ తమ అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకుందామనుకుంటారు. 42 ఏళళ్ దీనా షోర్ఫ, ధనిక పారీస్ కుటుంబానికి చెందిన సతరీ. తండిర్
డాకట్ర. ఆయన మరణం తరువాత కాలేజీకెళాళ్లనుకునన్ దీనా కల అంతమై, అనన్ నుసావ్నతో ఉంటుంది. అనాన్,
వదినా ఆమెను నౌకరాల్ చూడడ్ం వలల్ ఆతమ్ గౌరవం మెండుగా ఉనన్ దీనా వారిని తపిప్ంచుకునే కర్మంలో, రుసత్మను
పెళిళ్ చేసుకుంటుంది. మూడేళళ్ తరువాత అతను ఆకిస్డెంటోల్ చనిపోతాడు. దీనా అదుభ్తమైన ఎంబార్యిడరీ
చేసుత్ంది. కాకపోతే, ఏళళ్కొదీద్ చేసిన ఆ కుటుట్పని వలల్ కంటి చూపు మందగిలుల్తుంది. కాలేజీ విదాయ్రిథ్ అయిన
మానెక, దీనా ఇంటోల్ పేయింగ గెసుట్గా ఉంటాడు.
ఈశవ్ర, ఓం -దీనా ఇంటికి వెళాత్రు. రెడీమేడ బటట్లమేమ్ మిసస గుపాత్, దీనాకు కాంటార్కట్ కుటుట్పని
ఇపిప్ంచినపుప్డు ఆమె దానిన్ ఈశవ్ర, ఓంలకు అపప్గిసుత్ంది. బతుకుతెరువు దొరికిన వారిదద్రూ చినన్ గుడిశె అదెద్కి
తీసుకుంటారు.
సంవతస్రం పాటు యీ ఏరాప్టుల్ సజావుగానే సాగుతాయి., ‘సానిటైజేషన’ పేరుతో టెయిలరుల్ ఉండే పార్ంతానిన్
కూలదోసుత్ంది పర్భుతవ్ం. అపుప్డు వాళిళ్దద్రూ పనికి రానపుప్డు ఏమిటి చేయాలో తోచని దీనాకి కుటట్డంలో మానెక
సహాయం చేసాత్డు. టెయిలరుల్ తిరిగి వచిచ్న తరువాత వారు మళీళ్ రారేమోననన్ భయం పటుట్కునన్ దీనా, వాళళ్ని
తన వరాండాలోనే ఉండమంటుంది. మొదట ఒకరిమీద మరొకరికి నమమ్కం లేకపోయిన ఆ నలుగురూ, ఒకరిమీద
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మరొకరు ఆధారపడే సాథ్యికి వసాత్రు. వారు సాథ్నిక గూండాలనుంచి ఎదురుకునే సమసయ్లని బెగగ్ర మాసట్ర అనే వయ్కిత్ పరిషక్రిసూత్ ఉంటాడు.
ఓం, ఈశవ్ర తమ ఊరికి వెళాత్రు. ఓం కోసం సంబంధం చూడడ్ం పార్రంభిసాత్డు ఈశవ్ర. ఊళోళ్ వారి కుటుంబంతో శతుర్తవ్ం ఉనన్ ఠాకుర ధరామీస్
ఇతరుల మదద్తుతో ఇదద్రినీ బలవంతంగా ఫేమిలీ పాల్నింగ సెంటరుకి తీసుకెళిళ్, ఆపరేషన చేయించేసాత్డు. దాని ఫలితంగా ఈశవ్రకి ఇనెఫ్క్షన వచిచ్, కాళుళ్
పోగొటుట్కుంటాడు. మానెక దుబైలో మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని వెళిళ్పోతాడు. దీనా వంటరిదైపోతుంది. ఇంటి యజమాని అదెద్ పెంచడంతో మళీళ్
అనన్ ఇంటికి వెళుత్ంది.
ఎనిమిదేళళ్ తరువాత, 1984లో- నవలోల్ అసలు పేరు ఉండని పర్ధానమంతిర్ ఎమెరెజ్నీస్ పర్కటించినపుప్డు- మానెక తండిర్ అంతిమ కిర్యలకోసం
దుబైనుండి తిరిగి వసాత్డు. దొమీమ్లూ, సికుక్ల ఊచకోతనీ చూసాత్డు. కటాన్లు ఇవవ్లేకపోవడం వలల్ అతనికి తెలిసిన వయ్కిత్ కూతుళిళ్దద్రూ ఉరి
వేసుకుంటారు. ఇది మానెకను మరింత కుంగదీసుత్ంది.
అతను దీనాని కలుసుకోడానికి వెళిళ్నపుప్డు- ఓం, ఈశవ్ర ముషెట్తెత్కుంటునాన్రని ఆమె చెపుత్ంది. మానెక తిరిగి వెళుత్నన్పుప్డు వాళిళ్దద్రూ వీధిలోనే
కనిపిసాత్రు. వారు. ‘సలామ’ అని అంటునన్పప్టికీ, వాళళ్ మురికి రూపాలని చూసి అతనికి మాట రాకపోవడం వలల్, వాళళ్ని పలకరించడు. అతను తమని
గురిత్ంచలేదని ఇదద్రూ అనుకుంటారు.
లోకంలో ఇంకే ఆశా మిగలేల్దనుకొనన్ మానెక, పకక్నే ఉనన్ రైలేవ్ సేట్షనకు వెళిళ్, కదులుతునన్ రైలు కింద తల పెటేట్సాత్డు. ఓం, ఈశవ్ర ఇంకా దీనా
సేన్హితులేననీ, తను వాళళ్ను చూసినపుప్డు ఇదద్రూ ఆమె ఇంటికే రాబోతూ ఉనాన్రనీ, అపుప్డపుప్డూ దీనా వాళళ్కి భోజనాలు పెడుతుందనీ అతనికి
తెలియదు. అతను చనిపోయాడని వాళళ్కీ తెలియక, ‘మానెక ఎంత మారిపోయాడో కదా!’ అంటూ చరిచ్ంచుకుంటారు. మళీళ్ వసాత్మని వారు సెలవు
తీసుకోగానే- అనాన్ వదినా వచేచ్లోగా ఆమె వాళుళ్ తినన్ కంచాలని తీసేసుత్ంది.
***
నవలంతటా కనిపించేవి అసంభావయ్మైన సేన్హాలు. రచయిత పర్తీ పాతర్నీ కులం, పరిసుథ్తులతో నిరవ్చిసాత్రు. మానెక విచారం అతని పార్ణం
తీసినపప్టికీ- దీనా, టెయిలరూల్- ఆశ, నిరాశల మధయ్ ఒక ‘నాణయ్మైన సమతులయ్త’ను నిలబెటుట్కోవడం నేరుచ్కుని, ముందుకి సాగుతారు. సేన్హం
నిలుపుకుంటారు. మానెకకే కనుక వీధిలో సేన్హితులిదద్రితో మాటాల్డే ధైరయ్ం ఉండి ఉంటే? లేక ఇంకొదిద్సేపు దీనా ఇంటోల్నే ఉండి ఉంటే! బహుశా
నిసప్ృహకి లొంగి ఆతమ్హతయ్ చేసుకునేవాడు కాదేమో! ఇటువంటి ఆశావాహమైన సందేహాలు కలుగుతాయి. పటట్ణం బోంబే, పర్ధానమంతిర్ ఇందిరా గాంధీ
అని గర్హించవలిస్న బాధయ్త పాఠకులదే. అమె పాలనలో వచిచ్న అనేకమైన మారుప్ల గురించినది పుసత్కం. రాజకీయ నవల మాతర్ం కాదు.
నిసస్హాయులైన సగటు మనుషుయ్ల జీవితాలను, వారి ఆశలను, ఆశాభంగానీన్ చూపేది.
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