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ÄjÀÄ£j¿FL −O~bÍFc AKcML¸  
Infatution (μ¥q ÄbÍMLjtjFL ÄjÀÄ£j¿FL −O~bÍFc AKcML¸) ²ŠÚMLtjFc ¬bÃMLkFLjÓ ML ®_ò¸Á GH<è Mc+"Py FoFLk μ¥qBhê 

=n¥iïfRNqjF|$c Fc¥é tj_ò¸Á ¬tjCo MLj¿ TdæO|û GS¸$qÀ ÔnGHð¥qÚOo÷Íj. `$qj¨è` fSÂMLkPy tk =cfH¥| ¬ÍjóCL¸$q ©P| ÔoNqj_¨¸Á. 
O~×c - fSÂMLk Mc+"FLj MLÁÆrH=hæ μ¥q öGH#eõCL OqÔLtjCLFLj ²FLjï¥yML<¸PyFo −NqjFL ®¸=hÆ×.F|û CnÓjTwë¸Á. ²¸Íj¥q¸=o ³ 
fSÂMLk TdæO|FLj ²FLjïŠFcï Äj$qCc TdæO|û ¬bÃMLkFLjÓ MLÓ÷ ÔcPe ®_ò¸ÍjÓjFcïN|j. O~×c GS¸»¤CL fH¼á, sSïfUCL rHÎCLõ¸ ¥cGSë 
MnkCcÍjŠ Äj¸¼ °FLï TdfUCLõGHl ²rIH¥|æ - ¥cÂ¢, FLMLÓPy MLjj[õMLjtjFL ÇPeðÂï °CLÚ¸>OqCL rH¸fH¸Á¸Ôo =n¥hï¥|FLj ²GHlð<j 
FoO~á@y Fc¥nÎCo CnÆ£Íj. EcÂ ¥cOq*¸ ‚@~ ¬CLÂ örIH¸@|û GS¿ÚP| ¥cMLÔLjá. Kc$c $qMLjÂsSë μ¥qÔy^ Nqj¸<MLjk¿, ¥x¸@x¥qÔy^ 
MLjPe÷Á MLjOx¥q Ôy^ ×.¸bEcõÓ ¥qÂfH¸ÔL¥qJwOqj.  

A Novel Which Is Well Begun Is Half Very Well Finished.  

O~×c - MLÙ+Ä¥q, MLjPe÷ÍjÓFLj ²¥qÚ¨¥h À£GSj¥nWcë@y? ³¸ ÔoTdë@yFLÂ °CLÚ¸>OqCLCy ²ÍjOqjÔLkGSjëFcïFLj.  
²}S.fH.KcÓGSjö_ÿô*õ¸.  

III
      ML¸ÍFcÓj.. ML¸ÍFcÓj... CLÓGHlÓ ÿ¿ÔL¸ÍFcÓj  

¯ ¥qDÍPy GSÿ×.CLø¸ ²¸ÍOy öGHMLjj[ MLõŠëÆï JdöCLÓj$c MLjÓjÔLj¥yML<¸ ×.¿»¸Á. ÔnfHð ¥x¸Í¿ï ÔnGHðŠ¸@~ 
MLj¿¥x¸Í¿¢ï Mc<jŠFcï ¬¸ÍOqk GSÿßÍNqj¸Cy FLFLjï MLjÂï¸¼, −Ç¤OqøÁ¸¼, ¬bÃFL¸Á¸ÔcOqj. McOq¸Í¿¥i ¯ ¥qDÍFLj gS¿NqjPnÎ×| 
ÔofSFL `GHÓ÷¥h` ¥q¸ÍFcÀ ÔnFcïOn¨è$c¿¥h, fS.ÇMLöGHTdE§ $c¿¥h ÆºCLGHmOqø¥q¸$c, MLÙº¸$c −Ç¤GSjûÓFL¸Á¸¼FL öGHÀ μ¥qÚ¿¥i MLjj[õ¸$c 
CLFL sHOqjÂ, CLFLŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL ®F|IGHOoôGRF|Â Mc<j¥y@~Â¥h ¬FLjMLjÀ¼á, FoFLj O~fSFL ³ μ¥qÚ GHEcÂ¢ï MLkOqáŠ¸@~ FnÎÀ¥q¸$c 
²¸Cy öJwCcûVÂï¼áFL FLMLPe OqÔLtjCL.. ÅÇ¢ MLjPe÷Á Mn¸¥q^ ¥qßGRêMLjk¿ë$c¿¥h Fc ¥qßCL×åCLÓj 

O~×c. 
PPP

(OqÔLFc¥cÓ¸: 1987) 
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
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ఎకక్డయినా ఒక చినన్ అపశుర్తి ధవ్నిసేత్ నీ జీవితం ఏమౌతుంది? నువవ్సలు బర్తుకుతావా అని అనిపించేది. 
అటువంటి సమయంలో రైటరు మలాల్దిగారు సూచించిన ఈ ఉపాయం నాకు నచిచ్ంది. నినున్ తనవైపుకు తిపుప్కొనే 
కురార్డికి నీకిషట్మైన ధోరణిలో పర్వేశించటం తపప్ గతయ్ంతరం లేదనిపించింది. " 

వెంటనే జయశీర్ అందుకుంది “ఈ మలాల్దిగారు ఆ రోజు ఉదయం మా ఇంటికి వచిచ్ మొతత్ం అంతా చెపిప్నపుప్డు 
నాకు అదే సబబని అనిపించింది దానికి. నా వరకు నేను ఇది కరకేట్ అనుకోడానికి కారణం ఒకక్టే వుంది నీకు గురుత్ందా 
వికీక్- సిటి సెంటర్ల లైబర్రీ నుంచి మనం గండిపేటకి వెళుతునన్పుప్డు నీ దగగ్రునన్ ఆటోగార్ఫ బుక చూపించి ఇందులో 
అనిన్ పేజీలోల్ను మలాల్దిగారి సంతకమే తీసుకుంటాననాన్వ .... గురొత్చిచ్ందా? " 

అవుననన్టుల్ తలూపింది మౌళవిక. 
“మరి ఈ మలాల్దిగారు నీ ఇంటోల్ దిగాక అలా సంతకాలు తీసుకునాన్వా? " 
అడడ్ంగా తలూపిందామె లేదనన్టుల్. 
“ అపుప్డే అనిపించింది నీ అభిమానం కేర్జ పాళుళ్ ఎకుక్వ వునాన్యని, దానికి ఇదొకక్ సైకాలజికల టీర్ట మెంట 

అని కూడా నీ హితైషిగా కోరుతునాన్ను. అలా తన వాకాచ్తురయ్ంతో సుఫ్రదూర్పంతో నినున్ ఆయన ఆకటుట్కునాన్క కాసత్ 
విరహం సృషిట్ంచి ఆయన మీద అభిమానానిన్ మరింత పెంచాలనుకునాన్ం. అందుకే ఆయన రైటరు మలాల్దిగారితోపాటు 
మదార్సు వెళాళ్రు. ఈలోగా సంయుకత్ నీ మనసులో విషబీజాలు నాటింది ... అఫ కోరస్ అదీ ఒకందుకు మంచిదే 
అయిందనుకో.” 

" నువువ్ అలా సప్ృహ తపిప్ జయశీర్ ఇంటోల్ పడిపోగానే తను వచిచ్ ఫోన చేసి నాకు చెపిప్ంది. నేను డాకట్రిన్ తీసుకు 
వచాచ్ను. మరో అరగంటలో సప్ృహ వసుత్ందనాన్డాయన ఈలోగా నేను మదార్సుకీ యస.టి.డి. చేసి ఇదద్రు 
మలాల్దులతోనూ మాటాల్డాను. 

ఎనోన్ కథలిన్ ఊహించి మలుపు తిపిప్న ఆ రైటరు మలాల్ది. ఆ మాతర్ం చూపిసేత్ చాలు, చొరవగా తెలివిగా 
అలుల్కుపోయే ఈ మలాల్ది ఇదద్రూ అయిదు నిమిషాలోల్ మొతత్ం పాల్న అంతా సిదధ్ం చేసి తిరిగి నాకు ఫోన చేశారు. ఆ 
పర్కారం ఎనిన్ ఆధారాలు దొరికితే అనీన్ ఈ మలాల్దే ఆ మలాల్దిని పూర్వ చేయాలి దానికి. జయశీర్ సహకరించింది” 
అనాన్డు. 

పారధ్సారధి మాళవిక కూడా మనసూఫ్రిత్గా మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది ఈ వూయ్హానికి. అందువలల్నే 
తనకు మలాల్ది అంటే తనింటోల్ అదెద్కొచిచ్న ఈ మలాల్దే అనిపిసుత్నాన్డు గాని తనకు కాల్సు పెటేట్సిన ఆ మలాల్ది తన 
ఊహలోల్ సృషిట్ంచుకునన్ రచయిత మలాల్ది వెంకటకృషణ్మూరిత్లా కనిపించటం లేదు. 
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"దానికి తోడు రూపాలోల్ మా ఇదద్రికీ చాలా తేడాలునాన్ ఒడుడ్, పొడవులలో, కలరస్ లో, కళళ్జోడు పెటుట్కోవటంలో 
చాలా సామయ్ం ఉండటం చేత, మీరు కలుస్కునన్ వారందరూ నాకెంతో ఆతీమ్యులు, శేర్యోభిలాషులు, మంచి సేన్హితులు 
కనుక మీకు పాజిటివ ఆనస్రేల్ ఇచాచ్రు” అని అనాన్డు రైటర మలాల్ది. 

“మరి విజయవాడలో ఆ టేపు ...." అని అరాధ్కిత్లో అడిగిందామె.  
నిజంగా మీరు చాలా షారప్ మౌళవికగారూ ..! మదార్సులో “ రెండు రెళళ్ ఆరు ఫంక్షన అయిపోగానే మరాన్డు 

సెకండ ఫల్యిట లో హైదరాబాద వచాచ్ం ఇదద్రం. ఫసుట్ ఫల్యిట లో వచిచ్వుంటే బాలూ గారికి నేను కనబడి ఉండేవాడిన్. 
ఆయన ఫసుట్ ఫల్యిట లో బయలుదేరుతునాన్రని తెలిసి మేం సెకండ పల్యిట లో వచాచ్ం. అకక్డ మీకు శైలజ చెపిప్ంది 
నేను మాటాల్డిన టేపు శశికాంత శాతకరిణ్ ఇంటోల్ ఉందని- అపుప్డు జయశీర్ తెలివిగా బొంబాయి పర్యాణం ముందు 
పెటిట్ంచి బీర్ఫ కేస కోసం, కాయ్ష కోసం మీ ఇంటికొచిచ్ అకక్డున్ంచి మాకు ఫోన చేశారు. కలకతాత్ వెళతానని చెపిప్ ఈ 
ఊళోళ్నే ఓ హోటల లో రూమ తీసుకొని మీ మూమెంటస్ అబజ్రవ్ చేసుత్నన్ మీ డాడీ కూడా అదే సమయానికి ఇంటికి ఫోన 
చేశారు. ఆయన కూడా జయశీర్కి జరిగింది చెపాప్రు. ఆ టేపు గొడవ మేం చూసుకుంటాం అని చెపాప్ం. 

మీరలా బాంబే వెళళ్గానే మేం ముగుగ్రం కారులో విజయవాడ వెళాళ్ం. శశికాంత శాతకరిణ్ని కలుసుకునాన్ం. 
విషయం చెపాప్ం. ఆ రాతిర్ మేం ఉనన్ హోటల రూమ కి శశికాంత గారు ఆ టేపుతో, టేప రికారడ్ర తో వచాచ్రు. ‘ఇంటోల్ 
ఏదో పారీట్ ఉందని చెపిప్!’ అలాంటి టేప ఇంకోటి కొని మా దగగ్రునన్ టేప రికారడ్ర తో ఆ టేప లోని సంభాషణలని జాక 
పెటిట్ టార్నస్ ఫర చేశాం. నా వాయిస వచిచ్న చోటలాల్ ఈ మలాల్ది తన వాయిస మంచి టైమ సెనస్ తో మికస్ 
చేశాడు”అనాన్డు రైటరు మలాల్ది. 

" ఇకక్డ మనం శశికాంత గారికి థాయ్ంకస్ చెపాప్లి మొనన్ రాతిర్ ఆయన ఇంటికి వెళేళ్సరికి బాగా లేటయింది కదా 
వాళళ్విడకి జరిగిన విషయం చెపప్లేదట. నినన్ ఉదయానేన్ మీరు విజయవాడకి చేరుకునాన్రు. నా వాయిస టేప లో విని 
వై.జయంతిగారు ఇదేమిటని ఆశచ్రయ్పోతే మొతత్ం పాల్నంతా చెడిపోతుందని ఆవిడిన్ కాఫీలకి పంపించి ఆవిడ తిరిగి ఆ 
రూమ లోకి వచేచ్టపుప్డు మెయిన సివ్చ ఆఫ చేసేసి నానా అవసథ్ పడాడ్రు. 'అందులోని బాయ్టరీలు కూడా మనకు 
సమయానికి సహకరించాయి.' అని అరగంట కిర్తమే ఫోన చేసి చెపాప్డాయన” అనాన్రు మరో మలాల్ది. 

వింటుంటే మౌళవికకి ఎంతో థిర్లిల్ంగ గా ఉంది. తను ఎనోన్ నవలలు చదివింది కానీ నిజజీవితానికి వచేచ్సరికి 
ఎంతో ఫర ఫెకట్ గా పాల్న చేసిన రైటర మలాల్దిపై గౌరవభావం, దానిన్ ఎంతో సమయసూఫ్రిత్తో నిరవ్హించిన ఈ మలాల్దిపై 
ఓ రకమైన హీరోవరిష్ప ఏరప్డాడ్యామెలో, అలా ఆ ఇదద్రీన్ చూసూత్ తనకళళ్ని పకక్నే కూచొని ఉనన్ జయశీర్ వంక 
తిపిప్ంది. 
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" ఫెర్ండ ఫిలాసఫర గైడ అంటూ ఉంటారు. దానికి సరియైన నిరవ్చనం ఈమే అయివుంటుంది” అనిపించింది. 
ఆపాయ్యంగా ఆమె చుటూట్ చేయివేసి లాకుక్ంటూ. 

“ చూడగా చూడగా మాతోపాటు విజయవాడకీ బయలేద్రి బేతాళ పర్శన్ ఇచిచ్న ఆ బుడతడు కూడా మీ గాయ్ంగేలా 
ఉంది? "అంది 

“ఆహా! అతడు నా ఫెర్ండ మెజీషియన పటాట్భిరాంగారి అబాబ్యి” అనాన్డు రైటరు మలాల్ది. 
మౌళవిక పూరిత్గా నారమ్ల కండీషన లోకి వచేచ్సింది. ఆమె హృదయం ఇపుప్డు ఎంతో పర్శాంతంగా, నిరమ్లంగా 

వుంది. 
"ఇవనీన్ నాకెందుకు చెపాప్రు? ననున్ ఆ భర్మలోనే ఉంచొచుచ్గా?” అని అడిగింది నవువ్తూ. 
“ఉంచొచుచ్ కానీ అది కొనాన్ళేళ్! మొతత్ం పూరిత్గా చెపప్డం వలల్ మిమమ్లెన్ంతో అభిమానించే మీ నానన్గారు, 

జయశీర్ గారల్ మీద మీ కృతజఞ్త రెటిట్ంపవుతుంది మీ కోసం ఈ అబాబ్యి మలాల్ది ఎంత శర్మించాడో మీకు అరధ్ం 
అవుతుంది. అది భవిషయ్తుత్లో మీ ఇదద్రి జీవితాలకు కాంకీర్ట పునాది అవుతుంది.” అనాన్డు రైటరు మలాల్ది. 

ఆయన సైకలాజికల సట్డీకి మెచుచ్కోకుండా వుండలేకపోయారు అహాలోల్ కూచొని ఉనన్ వారందరూ. 
“ఒకక్ మాట మలాల్దిగారూ! మిమమ్లిన్ అభిమానించే వాళళ్ందరికీ ఇదే మీ సమాధానమా?” అడిగింది మౌళవిక. 
"ఇకక్డ చినన్ లిటెకేషనుంది అభిమానించే వాళళ్ందరికీ కాదు ... అభిమానించి జీవితం పంచుకోవాలని ఆశించే 

వాళళ్కి అవనిన్ అడిగుండాలిస్ంది మీరు. ననున్ అభిమానించే అమామ్యిలని వివాహం చేసుకోవాలంటే ఇపప్టికి నాకు 
అనేకసారుల్ వివాహమయి ఉండాలి" అని నవావ్డాయన. 

తిరిగి కొనసాగిసూత్ “నా నవలోల్ని హీరోలు కొంటెగా, తమాషాగా, సరదాగా లవబుల గా ఉంటారు కాబటేట్ 
పాఠకురాళుళ్ నా హీరోలని అభిమానిసుత్నాన్రు. మీలాంటి కొందరు నేను కూడా ఆ హీరోలలాగా ఉంటానని ఆశించటంలో 
తపుప్లేదు. కానీ నేను మితభాషిని. ఏ మనిషయినా బాగా నచిచ్ గుండెలోల్కి వచేచ్దాకా ఆపాయ్యంగా ఉండలేకపోవటం నా 
మనసథ్తవ్ం.  నాకంటూ ఓ చినిన్ పర్పంచం ఉంది. అది దాటి బయటికి రావడం నాకటేట్ ఇషట్ం లేదు. రాలేను.  ఇతరులు 
అందులోకి రావటానికి కూడా ఇషట్పడను. నేనిపప్టిదాకా ఫోటో వేయించుకోకపోవటానికి గాని, నా అడర్సు అవుట 
చేయకుండా పోసుట్బాకస్ నంబర ని మాతర్మే ఇసూత్ ఎంతో మందికి దూరంగా, సాధయ్మైనంత అజాఞ్తంగా ఉండడానికి ఈ 
మనసథ్తవ్మే కారణం" అని అనాన్డు రైటరు మలాల్ది గంభీరంగా. 

అకక్డి వాతావరణం కూడా ఒకక్సారిగా ఎంతో గంభీరంగా మారిపోయింది. రెండు క్షణాలపాటు ఎవవ్రూ 
మాటాల్డలేదు. అది గమనించిన పారధ్సారధి లేచాడు ముందుగా. 

".... కే మలాల్దిగారూ! ఇంక మేం వెళిళ్రావొచాచ్ ... మీకు నేను జీవితాంతం కృతజుఞ్డిగా ..." 
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వెంటనే ఆయన చేతులు పటుట్కొని వారించేడు రైటరు మలాల్ది 
“పెదద్వారు ... అంతమాట అనకండి ... మీ అమామ్యిలో అటువంటి ఇంపెర్షన కలగడానికి ఓ విధంగా కారణం 

నేను, నా రచనలూ కాబటిట్ దానిన్ సరియైన పదధ్తిలో పెటట్డం కూడా నా బాధయ్తగానే భావించి చేశాను” అంటూ 
పారధ్సారధి ఆపాయ్యంగా అతని చేతులిన్ అదిమాడు. 

“ఏమామ్ ... ఇంక మనం ఇంటికి బయలేద్లాద్మా? మనతోపాటు ఈ అదెద్ మలాల్దిని కూడా తీసుకువెళదామా- 
ఒదాద్?" అనాన్డు ఛలోకిత్గా (మరో) మలాల్ది, మౌళవికల వంక చూసూత్, 

మౌళవిక సమాధానం చెపప్లేదు. ముందుకు నడిచి (మరో) మలాల్ది దగగ్రికి వచిచ్ “రండి వెళదాం" అంది. 
ఒకక్సారిగా అందరి హృదయాలు తేలికపడాడ్యి. 
ఇంటి గుమమ్ం నుంచ గేటు వరకు పర్తేయ్కంగా సిమెమ్ంట రోడుడ్ మీద నడుసూత్ హఠాతుత్గా వెనకిక్ తిరిగి 

“మలాల్దిగారు ... నాదో చినన్ రికెవ్సుట్" అందామె. 
‘ఏమిటనన్టుట్’ చూశాడు రైటరు మలాల్ది. 
"ఇపప్టికైనా మీ ఫోటో పేపరల్లో రావడానికి ఒపుప్కోవటం నైతికంగా మీ బాధయ్త. అది మా పెళిళ్ కానుకగా 

ఇసాత్రో మాకు పుటట్బోయే పిలల్ల పెళిళ్కి కానుకగా ఇసాత్రో మీ ఇషట్ం "అంది రెండు చేతులూ జోడిసూత్, అందరికీ వీడోక్లు 
చెబుతూ మౌళవిక అనన్ మాటలేన్ మననం చేసుకుంటూ అలోచించసాగేడు రైటరు మలాల్ది వెంకట కృషణ్మూరిత్.  
 

                                  ( ) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_malladi_comments.htm

