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అకష్రాలై న అభాగుయ్ల తలు 
కె.వరలకిష్మ్ కథలు 

        -నాగరాజు రామ మి.  
  ఒక గొపప్ పుసత్కం చదవడం ముగించి రసావేశానికి లోనె ౖనిదురకు దూరమౖెన రా లు, మరుసటి రోజు మామూలు 
మనిషి కాలేక పోయిన సందరాభ్లు సాహితీ రసజుఞ్లెనౖ పాఠకులకు కొతేత్మీ కాదనుకుంటాను. ఆ కోవకు చెందినవే కె.వరలU గారి కథా 
సంకలనాలు. 
     పఠనీయత  పుషక్లంగా ఉనన్ ఒకోక్   కథా సంకలనం చదవడానికి రెండింతల సమయం పటిట్ందనడం విరోధాభాసం 
(paradox). కాని, కె.వరలU గారి కథా సంకలనాల చదువరికి ఈ అనుభవం తపప్దు. చదువుతునన్ంత సేపు పరుగులెతిత్ంచిన 
కథాంతం మరో కథను రంభించనివవ్దు. ఆలోచనల అలజడి ముందుకు కదలనివవ్దు. ఈ లకష్ణం ఒక మంచి రచనకు 
గీటురాయని నేను భావిసాత్ ను. 
             కె. వరలU గారి కథాసంకలనాలు మూడు-- జీవరాగం(1996), మటిట్-బంగారం (2002), అతడు-నేను (2007). ఈ మూడు 
సంకలనాలలోని కథల సంఖయ్ 47. ఈ కథలనీన్ అరుదెనౖ ఆణిముతాయ్లు. వీటిలో చాలావరకు  ఇతివృతత్ కేందర్ంగా  చుటూట్  తిరిగిన 
అటట్డుగు అబలల దయనీయ జీవన దృశాయ్లు. ఈనాటికీ సమాజం లోని సగటు  అనుభవించక తపప్ని అనేక వాసత్వ సమసయ్ల 
సమాహారాలు. సునిన్తమౖెన జీవరాగాల సందడి!  
             ఈ కథలలో అణగారిన నానాజాతి ల దెనౖయ్జీవితాలు చదువరులను కలవర పరుసాత్ యి. కుటుంబ హింసను, సామాజిక 
హింసను భరిసుత్ నాన్మనన్ స హే లేని వెనుకబడిన లు నిసస్హాయంగా కొటుట్ మిటాట్ డుతూ కలతను రేపుతుంటారు. ఎరుకల, చాకలి, 
గొలల్, మేదర, తపెప్టగుళళ్, పొడ పోతల,  భోగం, కోయ, గిరిజన నిరుపేద లు దీనంగా కళళ్ముందు నిలిచి నిలదీసాత్ రు. ఇనిన్ రకాల 
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జీవితాల చీకటి లోతులను ఇంత దగగ్రగా తరచి చూడడం, దయనీయమౖెన వాసత్వ జీవితాలను ఇలా మమేక మానవీయ దృకోక్ణంలో 
దరిశ్ంచడం పరిశీలను మించిన పరిశోధన!  
             వరలU గారు ఒక 'కథా బీజానిన్' ఎనున్కొని, సూథ్ లంగా ఒక 'కథా చ నిన్' మనసులో నిలుపుకొని, కేవలం ఒక 'రూప 
స హ'తోనే కథను రంభిసాత్ రేమోననీ, 'కుల్ పత్త', 'అంతసూస్తర్త','శెలౖీ శిలప్ వినాయ్సం', 'ఉతక్ంఠత, 'కథా సంవిధానం', 
కొసమెరుపులను  ఆవిషక్రించే 'అదుభ్తాంశ' వంటి పర్ యాపరమౖెన కథానికా లకష్ణాలు  వాటంతటవే 'కథా కథన' గమనంలో 
ఒదిగిపొతాయనీ నాకెందుకో అనిపిసుత్ ంటుంది. ఆమె కథలు రాసుత్ నన్టుట్ గా కాకుండా, సవ్తసిదధ్ మౖెన సహజ పర్తిభతో అలవోకగా 
వినిపిసుత్ నన్టుట్ గా ఉండటం అందుకు కారణం కావచుచ్.'ఎతుత్ గడ' తోనే ఆమె కథా సరితాస్గరం లోకి లాగబడిన పా పసిథ్త త 
అయిపోతాడు పాఠకుడు ! 
                ఇక కథలోల్ కి వసేత్ --'జీవరాగం' ఉతత్మ పురుషలో రాసిన ఒక చినన్ కథ. 'అమమ్పోయింది, కూతురు మించిన వాడితో 
రిజిషట్ ర్ మారేజ్ చేసు కుంది.చచిచ్ పోవాలని అనిపిసుత్ ంది' అంటూ ఎంతో  బాధతో సతయ్మూరిత్ రాసిన ఉతత్రం అందుకునన్ శృతి 
హుటాహుటిగా బయలుదేరింది. తీరా అతని ఇలుల్  చేరే సరికి కూతురు పెళిళ్ ఘనంగా చేసే పనులోల్  పెళిల్ పందిటోల్  తలమునక 
లౌతుంటాడు అతడు.తలిల్ చావును మరచిపోయి ఎకక్డ చూచినా తనేఅయి హుషారుగా నవువ్తూ తిరుగుతుంటాడు.ఇతనేనా అంత 
ఆరి త్తో రాసిన మనిషి! 'ఒకక్ క్ తో యిన్ కదలి సీప్డందుకుంది .ఉతత్రం చింపి బయటకు విసిరేశాను'. ఇవి ముగింపు వాకాయ్లు. 
మూరిత్ కిట్కల్ మనిషి అని కథ మధయ్లో రచయి  సూచించి వదలుతుంది. అది 'నాందీ-పర్సాత్ వన' అని కథాంతానికి గాని 
అవగాహనలోకి రాదు. కిట్కాలిటీ ముసుగు కపుప్కునన్ హౖెపోకర్టిక్ మనిషి నేటి సగటు సంఘజీవి అని చెపప్డం రచయి  ఉదేద్శమౖె 
ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళెళ్ందరో తన కథలోల్  ఉనన్ందువలేల్ సంకలనానికి 'జీవరాగం' అని పేరు పెటిట్ందనుకుంటాను. 

                'మటిట్-బంగారం' మాండలికంలో సాగిన మరోసంకలనంలోని మరో కథ. గొలల్ల 
పండుగ పబాబ్ల, వర్తాల, ఆచారాల పలెల్ వాతావరణం. అయోదిద్ రాముడు గొ లను అమిమ్ 
పెంకులు తయారు చేసే మిలుల్ లో వాటావుంటానంటే 'ఎవడనాన్ పేణం ఉనన్ జీవాలముమ్కొని 
పేణం లేని మిలుల్  కొనుకుక్ంటాడ  ?'అని ముసలిద్ మందలిసుత్ ంది. అయినా ఖాతరు చేయకుండా 
ఫాకట్రీ కొనేసాత్ డు. తన గుడిసె పకక్నునన్ మరో మూడు గుడిసెలు కొని పడగొటిట్ంచి పెదద్ మేడ 
కటిట్సాత్ డు. ఆ మేడ 'మందలో తలెతిత్ నిలిచిన కొముమ్ల పొటేలులా ఉందని' సంబరపడిపోతుంది 
అకక్ ల మమ్. ఆడంబరాలకూ డాబులకూ పోయి దివాలా తీసాత్ డు అయోదిద్ రాముడు. మిలుల్ కు 
తాళం  పడుతుంది. ఇలుల్  అముమ్డె ౖ పోతుంది.' మన అయోదిద్ రాముడు మటిట్లో పుటిట్న 
మాణికక్ంరా, ఆడు మటట్టుట్ కుంటే బంగారవె ౖ పోదిద్' అనన్ పెదద్ గొలల్తాత 'బంగారానిన్ మటిట్  
సేసేవురా అయోదిద్ రాముడూ' అంటూ వాపోతాడు.కథ పొడుగునా వసుత్ వుకు తగిన శెలౖీ, 
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ంతీయ గొలల్ల జీవనానిన్పర్తిబింబిసూత్  గొలల్యాసలో సరళంగా సాగిన అరమరికలు లేని సంభాషణలూ, వాళళ్ ఆలోచనలకూ 
సవ్భావాలకూ అనుగుణమౖెన వరణ్నలూ కథకు చకక్ని 'అనుదాతత్త'ను సంతరించి పెటాట్ యి. ఉదయానిన్ పరికిసుత్ నన్ ల మమ్కు 
'తూరుపు మేకపాలు ఒలకబోసినటుట్ 'గా తోసుత్ ంది. తనను ఒంటరిని చేసి తముమ్డూ, మరదలూ పటాన్నికి  వెళిళ్పోతుంటే బసుస్ కదలే 
వరకు ఉండిపోతుంది.  

'ఎపుప్డు కటుట్ తెంచుకుందో మేకపిలల్, దానిన్ అపురూపంగా గుండెకు హతుత్ కుంది. ఇకమీద ఇదే కదా తనకి తోడు!'. ఈ ఆఖరి 
వాకాయ్లు కథకు చకక్ని ముగింపు. 

                  'అతడు-నేను' మూడవ సంకలనం లోని మొదటి కథ. వేపచెటుట్  చిరుచేదు 
సుగంధం, నీలి ఆకాశంలో రూపులు మారుచ్కుంటూ హటాతుత్ గా మాయమౖెన మబుబ్తునక, 
సగంతెరచిన కిటికీలో రెపరెపమంటునన్'ఇండియా ఇన్ సోల్  మోషన్'పుసత్కం--ఆమె జీవన 
నేపథాయ్నికి సరిపడే వరణ్న. అతడు పెరాలిసిస్ సోక్ తో మంచాన పడిన ముకోక్పి. అతడు 
ఏనాడూ తనను మించలేదని తెలిసీ,పిలల్లు కలుగ లేదనన్ నెపంతో మరోదానిన్ కటుట్ కొని 
విడిపోయిన అతనిన్ నిరిల్పత్ంగా నెతౖేనేమి అటవీ జన  సంపర్దాయానిన్, భారాయ్ ధరామ్నిన్ ఆమె 
నిరవ్రి త్సూత్  సరవ్సపరయ్లు చేసుత్ ంటుంది. అతని వెదౖాయ్నికి ఉనన్ ఇలుల్ ను అమిమ్ 
సేవాశర్మానిన్ఆశర్యిసుత్ ంది. తనను తిటిట్పోసే అతని తలిల్కి చచేచ్ వరకు సేవ 
చేసుత్ ంది.'అవును,అతను నీకు ఏం చేశాడని నువివ్ంతగా సేవలు చేసుత్ నాన్వు'అనన్ షరీఫా కు 
జవాబుగా ఆమె 'మనం జీవించడానికి ముఖయ్మౖెన లకష్ణం జీవితం మీద మ. ఇతరులను 
జీవింప జేయడానికి కావలసినది నమమ్కం, జాలి, దయ, మ. పర్పంచానీన్, మనుషులీన్ 

నమమ్లేని మించలేని సిథ్తి విషాదమౖెంది' అంటుంది. సందేశాతమ్కంగా ముగిసుత్ ంది కథ.  
                                ఇలాంటి అపురూపమౖెన కథా తోరణాలు 'కె.వరలU కథలు'. రెలౖేవ్ సేట్షనోల్  అడుకుక్తినే బాలిగాడికి దొరికిన 
తపిప్పోయిన పాప జాలికథ 'పాప'. పడుపు వృతిత్ లోని పసిడి బొమమ్ల సునిన్త కథాంశం 'పిండి బొమమ్లు'. భూమి గలల్ంతు కథ 
'దగా'. మూఢ ఆచారాలు, నిసస్హాయ లు  -మనసును పిండేసే ఉదంతం 'సుహాసినీ పూజ'. ననున్ ఆకటుట్ కునన్ అదుభ్తమౖెన కథలు 
'గాజు పళెళ్ం','మంతర్సాని', 'ఖాళీ సంచులు', 'పర్తాయ్మాన్యం','పర్సాత్ నం', 'పర్యాణం', 'నిరసన', 'పర్తాయ్మాన్యాలు' మచుచ్కు 
కొనిన్.'గాజు పళెళ్ం'-కూలీల దురభ్ర బర్తుకుల అదుభ్త చి కరణ. పర్తీతాతమ్కమౖెన శీరిష్క. ఇతివృతాత్ నికి అమరిన రచనాతమ్క కళా సృజన 
అదివ్తీయం. కథాంతంలో 'అదుభ్తాంశానిన్' అతయ్ంత దయనీయంగా ఆవిషక్రించిన తీరు అమోఘం! గతయ్ంతరంలేక తన ఆకలినీ 
తనకడుపు లోని బిడడ్ ఆకలినీ తీరచ్గల అంతిమ నిసస్హాయతకు లొంగిన గంగ 'వెనున్లో ఘటిలుల్ మని ఏదో చిటిల్నటట్యింది.పదిలంగా 
గుండెకు హతుత్ కునన్ గాజు పళెళ్ం విరిగి వెయియ్ ముకక్లయింది'. మనసును ముకక్లు చేసే ముగింపు. గాజు పళెళ్ం ఒక గొపప్ కథ.  
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                        కె.వరలU గారి కథా సంపుటి 'కష్త గాతర్'(2014), కవితా సంపుటి 'ఆమె'(2005), నాలుగు నవలికలు, రేడియో 
నాటికలు, వాయ్సాలు నేనింకా చదువవలసిన వారి రచనలు.వారు పొందిన అవారుడ్ లు: చాసో సూప్రిత్, రంగవలిల్, విమలా శాంతి, బి.ఎస్ 
రాములు, హసన్ ఫాతిమా, తెలుగు యూనివరిస్టీ ధరమ్నిధి, రంజని, పులికంటి,ఆర్.ఎస్.కృషణ్మూరిత్, అజో- విభో, ఆటా, తానా, , 
కృషణ్శాU మొదలగు అవారుడ్ లు. 2013  సుశీల-నారాయణరెడిడ్ ఉతత్మ రచయి  పురసాక్రం వరలU గారిని వరించడం 
అభినందనీయం. 

'ఆమె కథలలోని పరిసర పరిశీలనలను చూసుత్ ంటే చీన కవులలో కృషణ్దేవరాయలు, ఆధునికులోల్  విశవ్నాథ 
సతయ్నారాయణ గురుత్ కొసాత్ రు' అనన్ చేరా గారి అభినందన అరహ్మౖెన అమూలయ్మౖెన కితాబు. 
                      వరలU గారు ముందు ముందు మరింత ఉతత్మ సాహితాయ్నిన్ అందించ గలరని ఆశిదాద్ ం.  
                                     

(కె.వరలU గారు జనవరి 17,2014 న పర్తిషాట్ తమ్క "సుశీలా నారాయణరెడిడ్ సాహితీ పురసాక్రం అందుకునన్ సందరభ్ంగా-) 
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