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కొమూమ్రి రవికిరణ గారి పర్తేయ్క అనుమతితో 
అలనాటి అందమైన నవల పునరుమ్దర్ణ 
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తన మొదటి కథను అతడే పతిర్కకీ పంపించలేదు. అంటే దీని అరధ్ం ఆ కథ గురించి పూరిత్గా మరచిపోయాడని 
కాదు. తరావ్త చదువుకుంటే అందులో ఎనోన్ తపుప్లు కనిపించాయి. ఏదోతెలియని గొపప్తనం అందులో వునన్టుల్ 
తోచేదిగాని. అదేమిటో మనసుకి తటేట్దికాదు. అదీగాక అతనికి చినన్పప్టినుంచీ పదాయ్లంటే తలనొపిప్, వేమన పదాయ్లూ, 
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సుమతీ శతకమూ చదవకుండానే అతని ఎలిమెంటీర్ సూక్లు చదువు పూరత్యింది. పదాయ్లు వంటపటట్క పోవటం వలన 
భాష సావ్ధీనం అయేయ్దికాదు. 

ఎపప్టికపుప్డు కొతత్గా, తడుముకునన్టుల్గా ఉండేది. అయితే అతను ఎనిమిది తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసుస్లో 
వునన్పప్టినుంచీ కథలూ, నవలలూ విరివిగా చదివేవాడు. తోపుడు బళళ్లో ఆరణాలకొచేచ్ నవలలూ, ఇంటింటికి తెచిచ్ 
అముమ్తూ, అదెద్కిసూత్ వుండేవాళుళ్. మధుబాబు తలిల్ సుందరమమ్గారికి యీ నవలల పిచిచ్ జాసీత్గా వుండేది. అపప్టోల్ 
ఎకుక్వగా కొవవ్లి, జంపన నవలలు వచేచ్వి. మధుబాబు అవి ఆసకిత్గా చదివేవాడు. తండిర్ చూడకుండా పాఠయ్పుసత్కాల 
కిర్ంద పెటుట్కుని చదువుతూ వుండేవాడు. కరమ్ంకాలి విశవ్నాధంగారు ఎపుప్డయినా చూడటము తటసిథ్సేత్ తల వాచేటటుల్ 
చివాటుల్ పెటేట్వాడు.  

ఆయనకు తనబిజినెస గొడవ, ఊళుళ్ తిరగటం యిది తపప్ యీ సాహితయ్ం, పుసత్కాలు ఏమీ పటేట్వికావు. కొడుకు 
యీ పుసత్కాలు చదివితే పాఠాలోల్ వెనకబడిపోతాడని భయం. అందుకని ఆయన కంటబడినపుప్డు కోపప్డడమే గాకుండా 
ఓ ఘడియపోయాక దగగ్రకు పిలిచి, ఆ వయసులో ఆటపాటలూ చదువు సంధయ్లూ తపప్ కురార్ళళ్కి మరే వాయ్పకాలూ 
వుండకూడదని ఓ గంటసేపు ఉపనాయ్సం యిచేచ్వాడు. మధుబాబు క్షణంలో అదంతా మరచిపోయేవాడు. అతనికీ 
పుసత్కాలు నచుచ్తునాన్యి. గొపప్గా వునాన్యి. అవి చదువుతుంటే ఊహాలోకంలో ఓ తనమ్యతవ్ంలో తేలిపోయేవాడు. ఈ 
అనుభూతిని చూసూత్ వదులుకోలేడు. సాయంతార్లు డాబామీద చేరి కిర్షణ్ ఒడుడ్న కూరుచ్ని చదువుతూ వుండేవాడు. 
సుందరమమ్గారు అతనిన్ ఎపుప్డూ మందలించలేదు. మధుబాబు చదవటమే గాకుండా పెదద్యి సంపాదనా పరుడయాక 
యీ పుసత్కాలనీన్ మళీళ్ తెపిప్ంచి బైండు చేయించి యింటిలో అలంకరించాలని ఉవివ్ళూళ్రుతూ ఉండేవాడు. 

ఆ రాతిర్ రాసిన కాయితాలు జాగర్తత్గా డార్యరు సొరుగులో దాచుకునాన్డు. సేన్హితులైతే చాలామంది 
వునాన్రుగానీ నవువ్తారనీ ఎగతాళి చేసాత్రనీ ఈ విషయం చెపప్లా. కాల్సులో ఎపుప్డూ పరధాయ్నంగా ఉండటం, 
నోటుస్లనిండా ఏదో వార్సూత్ వుండటం, ఓ మితుర్డు చూసి "వీడు ఎపప్టికయినా గొపప్ కథకుడు అవుతాడార్" అని 
నిజాయితీగా పలికేసరికి పర్కక్వాళళ్ంతా "వీడి మొహం, వీడా?" అని ఎదేద్వా చేసేవారు. అందుకని ఎవరికీ చూపించలేదు. 
ఓ రోజున విశవ్నాధంగారు కొడుకు ఇంటోల్ లేనపుప్డు పెనిస్ల కావలిస్వచిచ్ డార్యరు సొరుగు వెదుకుతుండగా ఆ 
కాయితాలు కనిపించాయి. అవేమిటో తెలుసుకుని నిరాఘ్ంతబోయి నిలబడాడ్డు, కాసత్ చదివాడు. కోపంతో మండిపడి 
గబగబా భారయ్ దగగ్ర కొచాచ్డు. "చూడు, నీ కొడుకు చేసుత్నన్ ఘనకారయ్ం. వీడు కథలు కూడా  అఘోరిసుత్నాన్డు. ఇలా 
అయితే బాగుపడడ్టేల్. ఇదంతా నీ టర్యినింగ. నువేవ్ వాడిని పాడుచేసుత్నాన్వు" అని కేకలు పెటాట్డు. 
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వంటచేసుత్నన్ సుందరమమ్గారు తెలల్బోతూ ఇటు తిరిగి "మధయ్ నేనేం చేశానండీ?" అంది లేచి నిలబడుతూ. 

"ఏడిశావ ఇదంతా చేసింది నువువ్కాదూ. అడడ్మైన పుసత్కాలూ తెపిప్ంచి నీ పిచిచ్ వాడికికూడా అంటగటాట్వు. 
ఏడిశాడు ఎకక్డునాన్డు? ఇదిగో చెపుతునాన్, ఈసారి ఆ వెధవ పుసత్కాలు చదువుతూ కనిపించారంటే వాటిని 
చించిపారేసాత్ను. ఏమనుకుంటునాన్రో" అని పెదద్ పెదద్ అడుగులు వేసుకుంటూ అకక్డిన్ంచి వెళిళ్పోయాడు. 

ఆ తరువాత మధుబాబును శికిష్ంచడం జరిగింది. అలసట చెందాడు మధుబాబు. 

నానీ చావు తెచిచ్న విషణణ్ వాతావరణం కర్మంగా అంతరించింది. దేశంలో హిందూ ముసిల్ం తగాదాలు కూడా 
సరుద్కునాన్యి. కులాసాగా వునన్టుల్ సరసవ్తి ఢిలీల్ నుంచి ఉతత్రం రాసింది. 

మధుబాబు సూక్లు ఫైనల పరీక్షలకు శర్దద్గా చదవసాగాడు. 

4 

మధుబాబు కాలేజీలో చేరాడు. ఆ వాతావరణం మొదటోల్ చాలా కొతత్గా కనిపించింది. కాలేజీ లైఫ చాలా 
మధురంగా వుంటుందని ఇదివరకు చాలామంది అంటూంటే వినాన్డు. మొదటి రెండుమూడు నెలలూ అదేమిటో అతనికి 
అంతుపటట్లేదు. అదీగాకుండా అతడు తీసుకునన్ది సైనుస్ గూర్ప కాబటిట్ బొతిత్గా తీరికలేకుండా, చికాగాగ్ వుండేది. మిగతా 
గూర్పులవాళుళ్ ఉషారుగా, నిరల్క్షయ్ంగా తిరుగుతూ ఉండేవాళుళ్. కేంటిన లోనూ చెటల్కిర్ంద గుంపులుగా కూరుచ్ని అలల్రి 
చేసూత్ండేవాళుళ్, వాళళ్ని చూసేత్ అసూయగా ఉండేది మధుబాబుకు. 

ఇంతలో కాలేజీ ఎలక్షనొల్చాచ్యి. కాలేజి అంతా హడావుడిగా నిండిపోయింది. విదాయ్రుధ్ల హకుక్లిన్ 
కాపాడటానికంటూ కొంతమంది పర్తినిధులు బయలేద్రారు. కాల్సులోల్కి పోవటం, కాళుళ్ వొణుకుతుండగా ఉపనాయ్సాల 
లాంటివి యివవ్టం, కూరుచ్నన్ వారిలోంచి అవతలి వరగ్ం వారు లేచి అలల్రి చేయటం, ఉభయపకాష్లవారూ ఒకరినొకరు 
వారిన్ంగు లిచుచ్కోవటం, తనున్లాటలు, రాజీలు యిటాల్ వుంది వాతావరణం. 

మధుబాబుకు యీ తతంగమంతా చికాకు కలిగించింది. ఉభయ పకాష్లలోనూ ఎవరు కూడా అతనికి 
అయినవారు కారు. అందుకని పటిట్ంచుకోకుండా ముభావంగా చూసూత్ ఊరుకునాన్డు. 
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ఎనిన్కలు ముగిశాక కాలేజి మేగ జైన కి విదాయ్రుధ్లున్ంచి సంపాదకులిన్ ఎనున్కునే నిమితత్ం పోటీ జరిగింది. 
మధుబాబుకు వునన్ వాయ్పకం తెలిసిన వాళెళ్వరో యీ సంగతి అతని చెవిలో ఊది "పర్యతిన్ంచు, పోయినదేముంది?" 
అని సలహా ఇచాచ్రు. అతనోల్ ఆశ మొలకెతిత్ంది. 

"నిజమే మంచి సంగతి" 

అతను పోటీలో పాలొగ్నాన్డు. అంశం ఏమిటంటే "పర్జాకవితవ్మంటే ఏమిటి?" 

అతని ఉతాస్హం చచిచ్పోయింది. ఈ కవితవ్ం గురించి తనకు బొతిత్గా తెలియదు పర్జా కవితవ్మట. బహుశా 
పర్జా సమసయ్లకు చేరువుగా వునన్ కవితవ్మయి వుంటుంది. మరి దాని లక్షణాలమాటో? అతనికి అంతుపటట్లేదు. ఇషట్ం 
వచిచ్నటుల్ రెండు పేజీలు వార్సి బయటికొచేచ్శాడు. ఫలితం ఏమంటే అతను సెలకుట్ కాలేదు. 

అతనికి కోపం వచిచ్న మాట నిజమేగాని వీళళ్ మొహంవీళుళ్ నా అరహ్తని కొలిచేవాళాళ్? అనన్టుట్ పోజు పెటిట్ 
సంతృపిత్ పడటం వగైరాలు ఏమీ చేయలేదు. మంచి అవకాశం చెయియ్జారిపోయినటుల్ బాధపడాడ్డు. కాలేజీలో తాను షైన 
అయేయ్ ఛానస్ చెయియ్జారిపోయింది. 

ఆ ఛానస్ అతనికి వేదిక మీద ఎకిక్ ఉపనాయ్సాలు దంచినా, నాటకాలలో నటించినా వచిచ్ వుండేది. కాలేజి 
వాతావరణంలో నిరభ్యంగా సేట్జి మీదకు ఎకుక్ నాలుగు ముకక్లు చెపప్గలిగిన వాడే సీప్కర కిర్ంద చలామణి అవుతాడు. 
చెపేప్దాంటోల్ పెదద్ సట్ఫ వుండనకక్రలేదు. ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే సేట్జిఫియర లేకపోతే అతను సీప్కర 
అయిపోయాడనన్మాట. మధుబాబుకు ఈ సమాచారం ఏమీ నచచ్లేదు. ఈ మాటాల్డే వారందరికంటే తనకు చాలా 
ఎకుక్వ విషయాలు తెలుసు. కాని వాటికో సవ్రూపం ఇవవ్లేని సిథ్తిలో నలుగురి ముందూ  బడబడలాడటము వాచాలత 
అనిపించుకుంటుందని తన ఉదేద్శం. 

అతనికి పుసత్కపఠనం ఎకుక్వయింది, ఆటపాటలోల్ అభిరుచి లేకపోవటం వలల్ టైమంతా కొతత్పుసత్కాలు 
చదవటంలో గడిపేవాడు. 

దానితోపాటు రాయాలనన్ జిజాఞ్స కూడా అధికం కాసాగింది. ఏమి రాయాలో తెలీకుండానే పేజీలకు పేజీలు 
రాసివేయసాగాడు. అతని మనసుస్లో ఎపుప్డూ ఏదో ఆలోచన మెదులూత్ వుండేది. రాతర్ంతా నిదర్లేకుండా ఆలోచనలతోనే 
సరిపోయేది. గంటకో నూతన యితివృతత్ం సుఫ్రిసూత్ వుండేది. ఊహాపథంలోకి వచిచ్న పర్తి విషయం కాగితం మీదకు 
ఎకిక్సూత్ వుండేవాడు. తండిర్ చూడకుండా డాబామీదకు ఎకిక్ గది తలుపులు బిడాయించుకుని, లేకపోతే కాలేజీలో ఖాళీగా 
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వునన్ కాల్స రూమస్ లో కూరుచ్ని రాసేసూత్ వుండేవాడు. ఒక నెలోల్ పదిహేను కథలు తయారు చేశాడు. తరువాత అవి 
చూసుకుని "అబాబ్! యివనీన్ నేనే రాశానా?" అని నివెవ్రపోయాడు. వాటిని ఇంటోల్ పెటుట్కుని పూజించటం అతని ఉదేద్శం 
కాదు. తన రచన, పేరు అచుచ్లో చూసుకోవాలనన్ తాపతర్యానికి లోటులేదు. గబగబా ఒక రోజు సాట్ంపులు తెచిచ్ వాటిని 
వివిధ పతిర్కలకి పంపించేశాడు. పతిర్కలవాళళ్ దగగ్రున్ంచి జవాబు వసేత్ ఇంటోల్ చూసాత్రని కాలేజి ఎడర్స యిచాచ్డు. 

అయితే అవనీన్ అతని ఊహాలోకంలో ఎగురుకుంటూ వచిచ్న యితివృతాత్లే. వాటిలోని నిజ నిజాలు, సహజతవ్ం 
వీటిని గురించి అతనికి తెలియదు. 

నెల తిరిగింది. మధుబాబు అనిన్టోల్ను జాగర్తత్గా సాట్ంపులు పెటిట్ పంపించటం వలన వాటి గురించి అతనికి 
తెలీకుండా వుండే పరిసిథ్తి ఏరప్డలేదు. ఒకదాని వెంట ఒకటి తిరిగి రాసాగినై. కృంగిపోవటమంటే ఏమిటో జీవితంలో 
మొదటిసారిగా తెలిసి వచిచ్ంది మధుబాబుకు. ఒకొక్కక్టీ తిరిగి వసోత్ంటే కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతం అయేది. కాని అవి మళీళ్ 
చదువుతోంటే అనీన్ తపుప్ల కుపప్లుగా కనిపించేవి. "ఇనిన్ తపుప్లు ఎటాల్ రాశాను" అని సతమతమయేవాడు. అయితే 
అతని ఆశచ్రయ్ం మేరకు పంపించిన వాటిలోల్ రెండు కథలు రెండు పతిర్కలోల్ పర్చురించబడాడ్యి. ఒకటి మాస పతిర్క, ఒకటి 
వారపతిర్క,  అతని ఆనందానికి హదుద్లేదు. ఒకొక్కక్ కథని పదిసారుల్ చదువుకునాన్డు. ఎకక్డయినా అచుచ్తపుప్లు 
కనిపిసేత్ "అయోయ్" అని నొచుచ్కునాన్డు. 

ఈ అచచ్యిన కథలోల్ తను ఏమీ పొరపాటు చేసినటుల్ కనిపించలేదు అతనికి. పై పెచుచ్ తనేరాశాడా అనన్ంత 
ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. తనకు తెలియని సంగతులు వునాన్యి వాటిలోల్ చాలా. ఆ రచనలు తను ఎటాల్ సృషిట్ంచాడు…! 

అతని సేన్హితులందరూ ఆ కథలు చదివారు. కానీ ఒకక్రూ మెచుచ్కునన్ పాపాన పోలా. చపప్రించేశారు. 
పతిర్కలవాళుళ్ పేజీలు నింపడానికి చెతాత్చెదారం చూసుకోకుండా యీ రోజులోల్ పబిల్ష చేసుత్నాన్రని ఒకడు తీరామ్నించాడు. 
వేటినో దృషిట్లో పెటుట్కుని రాసినటుల్ందని మరొకడు నిరాధ్రణ చేశాడు. "మొదటి కథలు అంతకంటే ఏం బాగుంటాయిలే?" 
అని ఓ పర్బుదుద్డు ఓదారుప్గా అనాన్డు. 

మధుబాబు ఖినున్డయాడు. ఒకక్ పార్ణికూడా తనని మెచుచ్కోవటలాల్. ఈ బడుదాద్యిలందరూ అసూయని 
వెలిగర్కుక్తునాన్రని అతను గర్హించలేకపోయాడు. ఆ సాయంతర్ం తలిల్ దగగ్రకు పోయాడు. తల దువువ్కుంటూంటే. 

"అమామ్! నేను రాసిన కథ అచచ్యిందే" అనాన్డు. 
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సుందరమమ్గారు సంతోషించింది. కొడుకు ఎపుప్డూ ఏదో రాసుత్ంటాడని తెలుసు కాని వారించే పర్యతన్ం ఏమీ 
చెయయ్లా. "ఏదీ? పటార్ చూదాద్ం" అనన్ది. 

మధుబాబు పతిర్కలు తెచిచ్, ఇచాచ్డు. ఆవిడ తలదువువ్కోవటం పూరిత్చేసి, ఉతాస్హంగా చదివింది. ఆవిడకి అవి 
నచాచ్యి. కొడుకు ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు. తలిల్ ముఖంలోని ఫీలింగస్ పరీక్షగా చూసూత్. 

ఆవిడ చివరకు తలయెతిత్ చిరు నవువ్ నవివ్ "బాగునాన్యిరా" అంది. అనుభవంలేని యీ లేత వయసుస్ కురార్డు 
తనకు తెలీని విశేషాల గురించి ఎటాల్ రాయగలిగాడనన్ అనుమానం ఆవిడ కెందుకో కలగలేదు. 

మధుబాబుకు తలిల్తో ఏం మాటాల్డడానికీ తోచలేదు. అతనికి సిగుగ్వేసింది. మెలిల్గా అకక్డినుంచి బయటపడాడ్డు. 

సుందరమమ్గారు ఈ విషయానిన్ తన మనసులో మాతర్మే దాచుకోలేదు. పర్కక్యిళళ్ ఆడవాళుళ్ ఇదద్రి ముగుగ్రితో 
ఈ సంగతి చాటింది. ఆ పతిర్కలు వాళళ్కు చదవమని యిచిచ్ంది. 

తరావ్త మధుబాబు కథలింకా విరివిగా రాయటం మొదలుపెటాట్డు.   రాయటం ఎకుక్వయినాక పుసత్క పఠనం 
తగిగ్ంది. కాల్సులో పాఠాలు వినటంలేదు. ఇపుప్డు కాల్సు పుసత్కాలనిండా ఏదో ఇషట్ం వొచిచ్న వార్తలు వార్యసాగాడు. 

మరుసటి నెలకూడా మూడు నాలుగు కథలు పర్చురించబడినై. సేన్హితులు మళీళ్ పాత అభిపార్యాలిన్ కొతత్ 
భాషలో వయ్కత్ం చేశారు. అయితే  అతను రాసినవి పిలల్ల కథలని ఎవరూ పొరబడకూడదు. తను పిలల్వాడినని అతను 
అనుకోవటంలేదు. రాసింది ఏ పతిర్కీక్ పంపించటానికి అతను సంతోషించటంలేదు. తిరిగి వచిచ్నపుప్డు పడేబాధ 
వుండనేవుంది. తరుచు రాసేవాళళ్లో అతనికి కొంతమంది అభిమాన రచయితలుండేవారు. వాళుళ్ తన దృషిట్లో చాలా 
గొపప్వాళుళ్గా కనబడేవాళుళ్. ఎనన్టికయినా తనకంతటి పేరు పర్ఖాయ్తులు వసాత్యా అని, ఆ సిథ్తికి ఎదగగలనా  అనీ 
ఉవివ్ళూళ్రుతూ వుండేవాడు. 

పాఠకులోల్ ఓ వాడుక వుంది. ఒకసారి ఓ రచన ఒకరిది అచచ్యితే, యిక ఆ రచయిత పేరు చూడగానే 
సంపాదకులు పర్చురించి వేసూత్ వుంటారనీ చదవనుకూడా చదివరనినూన్, మధుబాబుకూడా మొదటిలో ఈ విషయం 
విశవ్సించాడు. అందుకని తన కథలు వేసుకునన్ పతిర్కిక్ ఉతాస్హంగా పంపించాడు. కాని అతని అభిపార్యం 
పొరపాటయింది. అవి నికేష్పంగా తిరిగి వచాచ్యి. ఒకడు మరీ పర్ఖాయ్తుడు అవుతేగాని ఈ తిరిగి రావటం బెడద తీరదని 
నిటూట్రిచ్ ఊహించాడు. ఏ ఇతర రంగాలోల్నయినా పర్జలు బర్హమ్రథం పటిట్ సాధారణంగా పైకెతిత్ వేసాత్రుగానీ  ఈ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                |òæãÁe]  2023 

   7 జాలిలేని జాబిలి - కొమూమ్రి వేణుగోపాలరావు 

కవులనీ, రచయితలనూ జీవితమంతా సంపూరణ్మయిన విజయము వరించదనన్ సతాయ్నిన్ తెలుసుకునేందుకు అతనిది 
బొతిత్గా లేత వయసుస్. 

నాలుగయిదు నెలలు గడిచేసరికి ఓ యిరవై కథలు దాకా అచచ్యినాయి. కానీ ఒకక్రుకూడా అతనికి దమిమ్డీ 
పంపలేదు. అతను ఆశించనూలేదు. నిజానికి రాసిన వాటికి డబుబ్లు ముటుట్తాయనన్ విషయం కూడా అతనికి తెలియదు. 
కానీ ఒకరోజు మొటట్మొదటగా వేసుకునన్ వారి పతిర్క నుంచి మూడు రూపాయలు మని ఆరడ్ర వచిచ్ అతనిన్ సంభర్మంలో  
ముంచెతిత్ంది. జీవితంలో మొటట్మొదటిసారిగా డబుబ్ సంపాదించాడు. ఆ మొతత్ం అలప్మా అధికమా అనన్ మీమాంస 
అతనికి కలగలేదు. పోసుట్మేన అందులోనే ఓ బేడా కాజేశాడూ. మని ఆరడ్ర ఫారంలో చింపి యిచిచ్న అడుగ్ముకక్ 
తీసుకువెళిళ్ గరవ్ంగా సేన్హితుల ముందు పెటాట్డు. "ఏమిటి? ముషిట్ మూడు రూపాయల పారితోషికమా? ఛీఛీ" అనాన్రు 
వాళుళ్. మధు బాబుకు ఉకోర్షం వచిచ్ంది. 

"మరి ... చినన్కథ" అనాన్డు బయటపడకుండా. 

"కథలో వరత్ వుండాలిగానీ చినన్దయితేనేమి?" అనాన్డొకడు తేలిచ్ పారేసి. ఇంకొకడు సలహా ఇసూత్ "మిగతా 
రచయితలకి ముపప్యి రూపాయిలదాకా యిసూత్ వుంటారార్. అసహయ్ంగా మూడు రూపాయలేమిటి? తిరగగొటుట్" 
అనాన్డు.  

మధుబాబుకి ఈ సలహా నచచ్లేదు. ఇది తిరగగొడితే తన అభివృదిద్కి ఆటంకం తెచుచ్కునన్ వాడవుతాడు. అయినా 
ఈ డంబాలు పలుకుతునన్ వారందరికీ ఒకక్ దమిమ్డీ అయినాకూడా సొంతంగా సంపాదించటం చేతకాదు. జవాబు 
చెపప్కుండా అకక్డినుంచి వచేచ్శాడు. 

తన సాహితయ్ వాయ్సంగానిన్ గురించి తండిర్కి తెలియకుండా ఎనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకోవాలో అనీన్ తీసుకునాన్డు. 
విశవ్నాధంగారయితే నూయ్స పేపరు తపప్ విడిగా ఒకక్ అక్షరం ముకక్ చదవడు. అసలాయనకు తనకొచేచ్ ఉతత్రాలు 
చదువుకోవటమే బదద్కం. కానీ ఆయన సేన్యితులంతా రకరకాల వాయ్పకాల వాళుళ్. మధుబాబు పేరుని వాళుళ్ పతిర్కలలో 
చాలాసారుల్ చూడటం తటసిథ్ంచింది. 

"కానీ ఈ కురర్వాడు రాసుత్నాన్డా? ఎవడో ఇంకొకడికి ఇదే పేరు, ఇంటిపేరూ కలిసి వచిచ్ంది" అనుకునాన్రు. 

కానీ తరచు కనిపిసుత్ండేసరికి సంశయం వచిచ్ చివరకు సుబర్హమ్ణయ్ం అనే ఆయన మాటల సందరబ్ంలో 
విశవ్నాధం గారిని అడిగాడు. 
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"వాడా! వాడి మొహం అచచ్యేపాటి సామరధ్య్ం వాడికెకక్డ వుంది?" అని విశవ్నాధంగారు బయటికి అనాన్రు. 
కానీ అనుమానం వేసింది కొంచెం. కొడుకిక్ వునన్ పిచిచ్ ఆయనకు తెలుసుకదా. 

సుబర్హమ్ణయ్ంగారు వెళిళ్పోయాక ఇంటోల్కి వచిచ్ భారయ్ను అడిగాడు. 

"బాబు కథలు రాసుత్నాన్డా?" 

ఆ సమయానికి ఆవిడ ఇంటోల్కి వెచాచ్లు ఏం కావాలో రాసోత్ంది. చేసుత్నన్ పని ఆపి "అవును" అంది భయంగా. 

"మరి నాకెందుకు చెపప్లేదు?" అనాన్డాయన. 

ఆవిడ బదులు చెపప్లేదు. తలవంచుకుని కూరుచ్ంది. 

"కోపప్డతాననా" అనాన్డాయన మెలల్గా. 

ఆవిడ తల వూపింది. 

నిజానికపుప్డు విశవ్నాధంగారికి కోపం రాలేదు. కాలేజీలో పెటిట్న పరీక్షలలో కొడుకిక్ బాగానే మారుక్లు 
వసుత్నాన్యి. బాగానే చదువుతునన్టుల్నాన్డు.  

"అపుప్డపుప్డూ కథలు రాసేత్ పోయిందేమిటి?" అనుకునాన్డు. అదే పిచిచ్గా పెటుట్కోకూడదు. మొటట్మొదట 
చదువు, తరువాత యీ వాయ్పకం. హాబీ కిర్ంద తీసుకోవచుచ్. 

భారయ్తో యిలా అనాన్డు. "వాడు చదువు పాడుచేసుకోకుండా రాసుకుంటే నేనెందుకు కోపప్డతాను? కానీ తలీల్ 
కొడుకులిదద్రూ నాకు తెలీకుండా గుళళ్ కాషాయం చేసేత్ నాకు కోపం వసుత్ంది. నాకు యిషట్ంలేని పని అసలు చెయయ్కూడుద్. 
చేసినా చాటు మాటున అసలు చెయయ్కూడదు ననున్ గటిట్గా అడిగితే అపుప్డపుప్డూ రాసుకొనమని నేనే అని 
వుండేవాడినిగా." 

                                            
                                               (   ) 
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