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కొమూమ్రి రవికిరణ గారి పర్తేయ్క అనుమతితో 
అలనాటి అందమైన నవల పునరుమ్దర్ణ 
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        మధుబాబు - పదిహేనేళళ్ వయసుస్లో వునన్పుప్డు కథలు రాయటం మొదలు పెటాట్డు. రాయాలనన్ జిజాఞ్స ఓ 
దృశయ్ం చూశాక ఆ నాటి సాయంతర్ం కలిగింది. ఆ దృశయ్ం యిది. ఢిలీల్ నుంచి హిందూ ముసిల్ం తగాదాలకు వెరచి అతని 
అకక్ సరసవ్తిని బావ పంపించేసినపుప్డు ఆమె ఒకక్గానొకక్ ముదుద్ బిడడ్డు నానీకి కడుపులో బలల్ పెరిగి కామెరుల్ వచిచ్నై. 
ఆ చినన్ పార్ణానిన్ కాపాడాడ్నికి మళాళ్ పర్యతన్ం జరిగింది. మొదట కూతురు పార్ణానికి, పార్ణానిన్ రకిష్ంచటానికి 
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యింటిలల్పాదీ తలల్డిలిల్పోయారు. పదిహేనేళళ్ మధుబాబు ఆ పసిగందు అంటే పార్ణం యిచేచ్వాడు. పసివాడు బర్తకడని 
తలీల్, తండిర్ కూతురికి తెలియకుండా దుఃఖపడటం చూసి రాతర్ంతా వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు. తెలల్వారింది. సూరుయ్డు 
పదిబారలు ముందుకు పరిగెతాత్డు. పర్పంచం అలవాటుగా సందడిలో పడింది. 

ముందు గదిలోంచి సరసవ్తి పెటిట్న గావుకేక యిలల్ంతా ధవ్నించింది. వంటింటోల్ంచి నడిచివసుత్నన్ మధుబాబుకు 
గుండె గుబగుబలాడింది. అంతా పరిగెతాత్రకక్డికి. పసివాడు అంతయ్దశలో ఉనాన్డు. అకక్ వొడిలో అభాయ్గురాలి కౌగిలిలో 
యమకింకరులతో పోటాల్డుతునన్టుల్ యాతన అనుభవిసుత్నాన్డు. కర్మంగా కళుళ్ తేలవేసి, ముటుట్కునేందుకు 
భయపడేటటుల్ వునాన్డు. మధుబాబు తలీల్, తండీర్ నిశశ్బద్ంగా ఏడుసుత్నాన్రు. ఇరుగూ, పొరుగు వాళూళ్, 
దారినపొయేయ్వాళూళ్ చుటూట్ మూగారు. మధుబాబు ఏడుసూత్ తల పైకెతిత్ చూశాడు. ఓ పదేళళ్ అమామ్యి పెదద్ పెదద్ కళళ్తో 
ఎదురుగా నిలుచ్ని వుంది జనంలో. వాయిలు లంగా, చిటిట్గౌను వేసుకుని తెలల్గా,చకక్గా, బీదగా, లేతగా వుంది. జుతుత్ 
ముఖం మీద చెదురుగా పడి ముంగరుల మధయ్గా కళళ్నుండి ముతాయ్లవంటి నీటిబిందువులు చినాన్రి చెంపలమీదుగా 
జారిపోతునాన్యి. ఆ పాప ఏడుసోత్ంది ఏమిటి? ఏమిటి సంబంధం? ఇంత కరుణ ఎలా దాగివుంది అంత బులిల్ 
హృదయంలో? నానీ వంకే దృషిట్ నిలిప్ చూసుత్ కనీన్ళుళ్ విడుసోత్ంది. ఇంతలో పర్కృతి వికృత ఘోష చేసింది. అంతా 
ఘొలుల్మనాన్రు. 

PPP 
దూరంగా పరిగెతేత్ రైలుబండి కూత, ఎదురింటోల్ మేకపోతు అమానుష వధ, అసత్మిసోత్నన్ సూరుయ్డి కొండశిఖరం 

మీద అరధ్ంలేని సౌందరయ్ం, దగగ్రోల్ రావిచెటుట్ చితర్మైన ఆకుల కదలిక, యింటోల్ని - అబాబ్! యీ దారుణ నిశశ్బద్ం... 

ఆ అమామ్యి ఎందుకు ఏడిచ్ంది? అనుకునాన్డు మధుబాబు డాబామీద నిలబడి - ఆ సంధాయ్కాంతులోల్, 

ఏదో విరకిత్ యింత చినన్ వయసుస్లో? అరధ్ంకాని అయోమయభార్ంతి జీవిత విషాదాలపై, నూతన ఆలోచనలపటల్. 

అవునూ! ఏమిటి మానవతవ్మంటే? పర్పంచంలో ఒకరికీ ఒకరికీ మధయ్ సంబంధమేమిటి? బర్తుకీక్, చావుకీ తేడా 
ఏమిటి? ఎందుకు ఏడుసాత్రు, సంతోషిసాత్రు జనం ఒకరి గురించి ఒకరు? ఒకవేళ ఏకాకిగా జీవించటంలోనే సుఖం 
ఉందేమో? సాధయ్మౌతుందా అది ఈ భూమీమ్ద? 
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పడమట సూరుయ్డు అసత్మించాడు. చీకటి ఛాయలు ఎగబార్కుతునాన్యి భూమాయ్కాశాలకు. ఎందుకీ లోతైన, 
వింతయిన, కిల్షట్మైన ఆలోచనలు యిపుప్డు? ఆ చచిచ్పోయే దృశయ్ం తనని కదిపింది, కుదిపింది. సమ్శానంలో గోతిలో 
బొమికలుగా మారుతునాన్డు గావును నాని. 

అబబ్! పాపం ఆ అమామ్యి ఏడిచ్ంది. ఏమిటో అసంతృపిత్గా ఉంది తనకు. అదేమిటో తెలీదు. ఎవరితోనైనా 
పంచుకోవాలి యీ అవసథ్. కానీ ఎటాల్ తనకే తెలియందే. ఈ దుఃఖం, వేదాంతం, చావటం, ఏడవటం ఎటాల్ భరిసాత్డు 
తను? అమమ్తో చెపుప్కోవాలి. కోపప్డుతుంది అమమ్. నానన్తో.. అసలు వినిపించుకోడు. 

తనతోనే చెపుప్కోవాలి. 

ఆ రాతిర్ ఆ చీకటిలో ఆ చెలరేగిన మనసులోని దుమారంతో మధుబాబుకి ఏదో చపుప్న సుఫ్రించింది. అతనికి 
అరధ్మైనటుల్గా వుంది. 

PPP 
రాతిర్ పనెన్ండు దాటుతోంది. నిదర్పోతోందో, ఏం చేసోత్ందో తెలీదుగాని దుఃఖంతో అలిసిపోయిన సరసవ్తి ఓ 

గదిలో చాపచుటట్లా పడివుంది. ఢిలీల్కి ఆమె పెనిమిటికి వైరు వెళిళ్ంది. పెదద్గదిలో తలీల్, తండీర్, పిలల్లూ అంతా పడుకుని 
ఉనాన్రు. 

మధుబాబు చదువుకోసం పర్తేయ్కంగా ఓ గది వుంది. అతను లైటు వేసుకుని డార్యరుముందు కూరుచ్ని 
రాసుత్నాన్డు. ఏకదీక్షగా, మనుషుల గురించి, మమతలని గురించి. తనకు తెలియని పేర్మ, వాతస్లాయ్లని గురించి, 
కుకక్పిలల్ విశావ్సానిన్ గురించి, పులిపిలల్ కూర్రతావ్నిన్ గురించి. 

అతనికి నిదర్విషయం జాఞ్పకం రావటంలేదు. రాసుత్నాన్డు ఓపిగాగ్. పేజీలకు పేజీలు దొరిల్పోతునాన్యి. కుదురులేని 
అక్షరాలు గుంపులు గుంపులుగా పోర్గుపడుత్నాన్యి. 

మధుబాబు తనకు తెలీకుండానే ఓ కథ తయారుచేసుత్నాన్డు. అందులో జంతువులూ, మనుషులూ, పకుష్లూ, అనీన్ 
పాతర్లే. అనీన్ మాటాల్డతాయి. ఆ మాటకు భాష పొందిక లేదు. శైలి లేదు. భావం కొంచెం వుంది. సప్షట్త బొతిత్గా లేదు. 
ఉండదు, ఉండకూడదు ఆ ఉదిర్కత్సిథ్తిలో అసలు సప్షట్త వునన్ బాధలో నిగూఢత వుండదు. ఒక చావు మనిసిని 
కనీన్ళళ్పాలు చేయవచుచ్ను గాని ఆ కనీన్ళుళ్ కేవలం ఆ ఒకక్ చావుని గురించే అయివుండకూడదు 
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   దానికి పరిధి వుండకూడదు. పరిధి వునన్ ఆవేశానికి భాషతో సాము చేయనకక్రేల్దు. అవధులు లేని అంతరయ్ం 
ఎకక్డవుందో నిజమైన మానవతవ్ం అకక్డే మిళితమై వుంది. మంచీ చెడూ, పుణయ్ం - పాపం, శాంతి - భీభతస్ం అనీన్ 
కలగాపులగంగా కలిసి వునన్వాడే సమగర్మైన మానవుడు. 

అంతలో అతని కథలోకి ఓ పదేళళ్ పాప పర్వేశించింది. ఆ అమామ్యి ఓ చచిచ్పోయిన రామచిలుకని చూసింది. ఆ 
అమామ్యి ఏడిచ్ంది, ఇంతలోనే ఎకక్డినుంచో ఓ ఎలుక వచిచ్ "పాపా! నువెవ్ందుకేడుసుత్నాన్వూ?" అనడిగింది జాలిగా. 

ఆ పాప "చిలుక చచిచ్పోయింది" అని చెపిప్ంది. 

"ఈ చిలుక ఎంత అందంగా వునన్దో చూడు ఎలుకా ఆకుపచచ్గా, బలే తమాషాగా, ఏమి సొగసు పాపం దాని 
ఆయుషుష్ తీరిపోయింది" 

ఎలుక ఆలోచించింది. "నే బర్తికించనా పాపా?" 

ఎలా?"  

"నా పార్ణమిచిచ్" 

"అమోమ్! మరి నువువ్ చచిచ్పోవూ" 

"చిలుక అందంగా వుంటుంది. చిలుకను చూసి ఆనందిసాత్రు. నా పార్ణం వుండి లాభమేమి?" అని అది తన 
పార్ణం యివవ్టానికి ఆయతత్పడింది. 

పాప భయంతో జలదరించిపోయి, దానిన్ పార్ధేయపడి, వారించి "పర్పంచంలో విలువలేని పార్ణం లేదు చిలుకా. 
గురుత్ందా నువోవ్సారి సింహానిన్ రకిష్ంచావు. ఓ వేటగాడి బారినుండి అనేక పావురాలిన్ కాపాడావు. వదుద్ వదుద్. నువువ్ 
ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవదుద్" అంటూ మళీళ్ ఏడిచ్ంది. 

"నువువ్ యిపుప్డు ఎందుకేడుసుత్నాన్వూ?" 

"నాకు తెలియదు." 

అంతటితో కథ ఆగిపోయింది. చాలా పెదద్ కథ తయారయింది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              »qe]  2023 

   5 జాలిలేని జాబిలి - కొమూమ్రి వేణుగోపాలరావు 

"మనుషులు ఎందుకు ఏడుసాత్రు?" అని పెటాట్డు కథ పేరు. ఒక నిముషము ఆలోచించి "పాప ఎందుకు 
ఏడిచ్ంది?" అని మారాచ్డు. చాలా రాతర్యింది. కనకదురగ్ గుడిమీద మూడు గంటలు కొటాట్రు, అతను బాగా 
అలిసిపోయాడు. చేతులు నొపుప్లు పుటాట్యి. తల అంతా గందరగోళమైపోయింది. లేచి లైటు తీశేశాడు. అతనికి 
భయంవేసింది. ఈ గదిలో మంచం వుండదు. తలీల్, తండీర్ పడుకుని వునన్ గదిలోకి వెళిళ్ చీకటోల్ తడుముకుంటూ తన 
మంచం మీదకు చేరి పడుకునాన్డు. మరునిమిషంలో గాఢంగా నిదర్పటేట్సింది. 

2 

సరసవ్తి అంటే మధుబాబుకు చినన్పప్టినుంచీ పార్ణం. ఆమె అతనికంటే వయసుస్లో రెండు సంవతస్రాలు పెదద్. 
ఈ పదిహేడేళళ్కే మాతృతవ్ంలోని సాధకబాధకాలు అనుభవించేసింది. సూక్ల ఫైనల వరకూ చదువుకుంది సరసవ్తి. 
పరిక్ష అయిపోగానే పెళిళ్కావటం, కొదిద్ మాసాలోల్నే కాపురానికి వెళిళ్పోవటం, ఏడాది తిరిగేసరికి మాతృమూరిత్ కావటం 
గబగబా జరిగిపోయాయి. 

ఆమె సూక్ల ఫైనల చదువుతునన్పుప్డు, అతను ఫోరుత్ఫారం చదువుతుండేవాడు. ఇదద్రూ కలిసి సూక్లుకి 
నడిచిపోతూండేవారు. వాళుళ్ సూక్లికి పోయేదారిలో ఓ యిలుల్ ఉండేది, చినన్ పెంకుటిలుల్. అందులో ఓ సతరీ నివసిసూత్ 
వుండేది. పదిహేడు, పదెద్నిమిదేళళ్ సుందర సవ్రూపం ఆమెది. 

తళతళ మెరిసే శరీరచాచ్యా, చెంపకు చారిడేసి కళుళ్. చూపరులని మంతర్ముగుధ్లని చేసే లావణయ్ం, ఎపుప్డూ 
చిరునవువ్తో కళకళలాడూతుండేది. 

ఆమె ఎవరో యీ పిలల్లకు తెలియదు. అకక్డికి ఎటాల్ వచిచ్ందో అంతకంటే తెలియదు. కానీ రోజూ వీళుళ్ 
వచేచ్పోయేవేళ కిటికీ దగగ్ర నిలబడి సకౌతుకంగా తిలకిసూత్ ఉండేది. ఓ సాయంతర్ం బడినుంచి తిరిగివసుత్నన్పుప్డు 
తలుపులు తీసి గుమమ్ం ఇవతలకు వచిచ్ చెయెయ్తిత్ పిలిచింది. తమనేనా అనుకునాన్రు మొదట. 

"నా దగగ్రకు రారూ?" అనన్ది మళీళ్ మృదు కంఠంతో. 

మధుబాబుకు ఆమె దగగ్రకు పోదామని ఆతర్ంగా వుంది. కాని సరసవ్తి తటపటాయిసోత్ంది, ఈ అపరిచిత యువతి 
చెంతకు ఎటాల్ వెళళ్టమా అని.  

మధుబాబు చొరవచేసి అకక్ చెయియ్ పటుట్కుని మెలల్గా అకక్డికి తీసుకుపోయాడు. 
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"సందేహిసుత్నాన్రు కదూ" అనన్ది ఆమె ముతాయ్లవంటి పలువరస పర్దరిశ్సూత్ నవివ్. 

అకాక్, తముమ్డూ సిగుగ్తో తలవంచుకునాన్రు. 

ఆ సతరీ పేరు రజని. కూలీనాలీ చేసుకునేవాళళ్ కుటుంబంలో జనిమ్ంచింది. బాలయ్ంలోనే తలిల్నీ, తండిర్ని 
పోగొటుట్కునన్ హతభాగిని. అపప్టినుంచీ తెలిసినవాళుళ్ ఎవరో దగగ్రకు చేరదీసి కొంచెం పెదద్యినాక తమతోపాటు కూలి 
పనికి తీసుకుపోతూ పెంచారు పదహారేళళ్ నూతన యవవ్నంలో తనని పెంచినవాళళ్తో కలిసి బెజవాడ వచేచ్సింది. 
కూలిపని చేసుకునేవారిలో యీ సౌందరయ్ం, సోయగం, సుకుమారతవ్ం అరుదుకదా. యువకులు పిచెచ్కిక్పోయారు. 
వలలు పనాన్రు. వాళుళ్ ఎంతవరకు సఫలీకృతులైనారో తెలీదుగాని ఆమె పనిచేసుత్నన్ సునన్పు మిలుల్ యజమాని 
రాజయయ్గారి కళుళ్ ఆమె మీదపడాడ్యి. అజమాయిషీ చేసే నెపంతో రోజూ వాళళ్ మధయ్కు వచిచ్ ఆమెను చూసి గుటకలు 
మిర్ంగుతూ వుండేవాడు. నలభై ఏళుళ్ పైబడిన మనిషి ఆయన. ఈ వాయ్మోహానికి తటుట్కోలేకపోయాడు. 

ఓ రోజు మధాయ్హన్ం విరామసమయంలో ఆమె చెటుట్కు చేరగిలబడి కూరుచ్నన్పుప్డు వచిచ్ "నీకు డబుబ్ యిసాత్ను, 
ఇలుల్ అమరుసాత్ను, సమసత్ సౌకరాయ్లూ సమకూరుచ్తాను నాతో వచేచ్సాత్వా?" అని అడిగాడు. 

ఆమె లేచి నిలుచ్ని తన పెదద్ పెదద్ కళల్ను ఎతిత్ ఆయనవంక సాలోచనగా చూసింది. ఒకక్ నిమిషంలో అంతా 
నిరణ్యించుకుంది. "వసాత్ను" అంది నెమమ్దిగా. 

అంతే. రాజయయ్గారు ఓ పెంకుటిలుల్ తీసుకుని ఆమెను అందులో వుంచాడు. కావలసిన సామాగిర్ అంతా 
కొనాన్డు. నెలకు ఇంత అని పైకం యిసూత్ ఉండేవాడు. రజని అనే పేరు ఆయన పేర్మతో పెటిట్ందే కావచుచ్. 

యువకుల కలోల్లం ఏమీ తగగ్లేదు. 

రాజయయ్గారు మంచి నిఘా వుంచారు. 

ఈ వంటరితనంలో యీ అకాక్ తముమ్ళుళ్ తోడూ నీడ అయినారు రజనికి. రోజూ యింటికి వెళేళ్టపుప్డు అరగంట 
కాలకేష్పం యికక్డ. బిసక్టూల్, కాఫీ ఇసూత్ండేది. వాళళ్తో ఆ కబురూల్, యీ కబురూల్ చెబుతూండేది. ఆమెకు చదువురాదు. 
నేరుచ్కోవాలనన్ జిజాఞ్సలేదు. 

"చినబాబూ" అని పిలుసూత్ండేది మధుబాబును. ఎంతో ఆపాయ్యంగా చూసేది యిదద్రీన్. 
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కొనాన్ళళ్కు సరసవ్తి వెళిళ్పోయింది. 

మధుబాబు వంటరిగా మిగిలాడు. మరుసటి సంవతస్రం సూక్లుకి వంటరిగా పోతుంటే ఏడుపు వచేచ్ది. ఈ 
సిథ్తిలో రజని అతనికి మరింత దగగ్రగా వచిచ్ంది. ఊరట కలిగేది అతనికి ఆమె సానిన్ధయ్ంలో వాళుళ్ ఆపత్ 
మితుర్లైపోయేవారు. సరసవ్తి అపుప్డపుప్డూ యికక్డకు వచిచ్నపుప్డు వెళిళ్ రజనిని చూసి వసూత్ండేది. నానీ 
జనిమ్ంచినపుప్డు రజని బహుమతులు పంపించింది. ఇపుప్డు నాని మరిలేడు.  

ఆ మరునాడు ఈ విషయం చెపప్టానికి మధుబాబు ఆమె ఇంటికి వెళాళ్డు. 

ఇంటికి తాళం పెటిట్వుంది. ఎకక్డికయినా వెళిళ్ందేమో అనుకునాన్డు. కాసేపు ఎదురు చూశాడు. 

ఎంతకూ రాలేదు రజని. 

ఎదురుగా వునన్ కిలీల్షాపువాడు చెయెయ్తిత్ రమమ్ని సౌంజన్ చేశాడు మధుబాబుని చూసి. 

మధుబాబాబు వెళాళ్డు. 

"రజని కోసమా?" అనాన్డు షాపువాడు. 

"అవును" అనాన్డు. 

"లేదు. మరి రాదు." 

"ఎకక్డకు వెళిళ్ంది?" 

షాపువాడు వకర్ంగా నవావ్డు. "లేచిపోయింది" 

చినన్పిలల్వాడుకాదు మధుబాబు అతనికి అరధ్మైంది. చికాగాగ్ ఆవేదనగా యింటి దారి పటాట్డు.   

  (   ) 
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