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కొమూమ్రి రవికిరణ గారి పర్తేయ్క అనుమతితో 
అలనాటి అందమైన నవల పునరుమ్దర్ణ 

(    ) 
 తన పరిమ్షన లేకుండా కుటుంబంలోని వాళుళ్ ఏ పని అయినా ఎందుకు చెయాయ్లని ఆయన ఉదేద్శం. ఆ రాతిర్ 

కొడుకుని పిలిచి "నువువ్రాసినవనీన్ ఇలా పటార్" అనాన్డు. 

తలిల్ ముఖతః తండిర్కి తెలిసిన విషయం వినివుండటం చేత మధుబాబు ఉలికిక్పడలేదుగాని తను కషట్పడి పోర్గు 
చేసిన ఆసిత్ అంతా తండిర్ చినాన్భినన్ం చేసేసాత్డేమోనని గుండెలోల్ రాయిపడడ్ది. అచుచ్పడడ్ పర్తి రచనా అందంగా కతిత్రించి, 
పదిలంగా ఫైలు చేసూత్ండేవాడు. మారు మాటాల్డకుండా ఆ ఫైలు తీసుకొచిచ్ తండిర్ ముందు పెటాట్డు. "రోజూ 

     .     
అ . 

  - అ .   - అ .    
- .

 అ   . అ   .  ఎ   . అ  
   .    అ   అ  . 

  -   -   - అ   ...? 
అ   . 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã  2023 

   2 జాలిలేని జాబిలి - కొమూమ్రి వేణుగోపాలరావు 

రాసుత్నాన్వా?" అని అడిగడాయన గంభీరంగా. మధుబాబు లేదనన్టుల్ తల ఊపాడు. "రోజూ రాయబోక, వారానికి ఓ 
రోజని పెటుట్కో. ఆదివారం పెటుట్కో. ఆరోజు తపప్ యిహ దాని పర్మేయం జాఞ్పకం వుంచుకోక. నెలకు ఒకక్ కథ రాయి, 
అంతకంటే రాయబోక. ఇది నీ చదువుకు ఎంత మాతర్ం ఆటంకం కాకూడదు. తెలిసిందా? చదువు, చదువు. దాని 
తరావ్తనే యివనీన్." 

కొంచె ఆగి మళీళ్ తనే "నువువ్ నా పెదద్ కొడుకువి. తవ్రలో నా చేతికి అందిరావలిస్న వాడివి. నువువ్ ఏ మాతర్ం 
తపప్టడుగు వేసినా నా గుండె కళుకుక్మంటుంది. నీకు నేను కలిగించిన సౌకరాయ్లు, నా చినన్పుప్డు మా నానన్ ఒకక్టీ 
కలుగచెయయ్లేదు. అసలు నా ఊసే పటిట్ంచుకోలేదు, ఎనోన్ కషాట్లుపడి పై వచాచ్ను. నేను సెలఫ్ మేడ  మేన ని. నీకు ఏది 
కావాలంటే అది యిసుత్నాన్ను. పర్తేయ్కం ఓ గది ఏరాప్టు చేశాను, ఈ సదుపాయాలనీన్ నువువ్ సకర్మంగా 
వినియోగించుకోకపోతే..." 

ఆయన కంఠం గాదిగ్దికమై వొణికింది. "వెళుళ్. వెళిళ్ చదువుకో." 

మధుబాబు అకక్డినుంచి వచేచ్శాడు. అతని మనసుస్ వికలమై పోయింది. 

5 

 తనకేమైనా పేరు పర్ఖాయ్తులు వచాచ్యా అని మధుబాబు ఆలోచిసూత్ వుండేవాడు. తాను వినన్ పర్కారం ఈ రాసే 
వాళళ్కు సంఘంలో గౌరవం, పర్తిషట్ లభిసూత్ వుండాలి. అలాంటివేమయినా అమరుతునాన్యా తనకు? కాలేజీలా 
తనగురించి తరుచు పర్సకిత్ వసూత్ంటుందని చూచాయగా వినాన్డు. అయితే వాళెళ్వరూ బయటపడి తనని పొగడటం కాని, 
అలాంటిదింకేమయినా చెయయ్టంకాని జరగలేదు. 

విశవ్నాధంగారి సేన్హితులు తరుచు చదువుతూండేవాళుళ్. తమ అభిపార్యాలు సంభాషణాపరంగా ఆయన 
ముందు వయ్కత్పరుసూత్ వుండేవాళుళ్. "ఏమిటయాయ్ ఎపుప్డూ నీ బిజినెస గొడవేనా? కాసత్ పర్కక్కి కూడా దృషిట్ మళిళ్ంచు. మీ 
అబాబ్యి బాగానే రాసుత్నాన్డు" అనేవాళుళ్. 

"ఇవాళ తపప్కుండా చదువుతాను"  అనుకునేవాడాయన. ఆ రాతిర్ కాసత్ పర్యతన్ం చేశాడు. కానీ ఒకక్ పేజి 
అయినా పూరిత్కాకుండానే అంతా గందరగోళంగా, ఏమిటోగా ఉండేది. కాయితాలు మూసేసి పడుకుని నిదర్పోయేవాడు. 
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మధుబాబు కాల్సులో సతయ్నారాయణ అని ఓ అబాబ్యి వునాన్డు. ఇంచుమించు మధుబాబు యీడే వుంటుంది. 
కాల్సులో ఓ మూల వొంటరిగా కూరుచ్నేవాడు. ఎవరితోనూ ఎకుక్వ మాటాల్డేవాడు కాదు. 

ఓ రోజు సతయ్నారాయణ మధుబాబు దగగ్రకొచిచ్ "మా అనన్యయ్ని కలుసుకుంటారా?" అనాన్డు. 

మధుబాబు కొంచెం ఆశచ్రయ్పడి "మీ అనన్యయ్ ఎవరండీ?" అనాన్డు మృదువుగా. 

"ఉమాపతి, కథలు రాసే ఉమాపతి." 

మధుబాబు చపుప్న భుజాలెగరేశాడు అపుప్డపుప్డూ పతిర్కలోల్ కనిపిసూత్వుండే ఉమాపతి యితని అనాన్? 

"అనన్యయ్కూడా లాసట్ ఇయర నుంచే రాయటం మొదలుపెటాట్డు. మీరు నా కాల్స మేటని చెపాప్ను. మిమమ్లిన్ 
కలుసుకుందామనుకుంటునాన్డు" అనాన్డు సతయ్నారాయణ. 

మధుబాబుకు చెపప్లేని ఆనందం కలిగింది. మొదటిసారిగా మరో రచయితని కలుసుకునే అవకాశం లభిసోత్ంది. 

"తపప్కుండా. ఇవేళ సాయంతర్ం మీ ఇంటికి వెడదామా?" అనాన్డు ఉతాస్హంగా. 

సతయ్నాన్రాయణ "ఇంటికి ఇవాళ వదద్ండీ. వరాష్లు పడటం మూలాన దారి సరిగాగ్ లేదు. సాయంతర్ం 
అయిదుగంటలకు మేమిదద్రం కలసి మీ ఇంటికి వసాత్ము" అనాన్డు. 

"మా ఇలుల్ తెలుసా మీకు?" 

"ఆ! గాంధీనగర లో ఉంది, లైబర్రీకిపోయే దారిలో. రెండు మూడుసారుల్ మీరు మేడమీద నిలబడి వుండగా లైబర్రీకి 
పోతూ చూశాను." 

మధుబాబు సంతోషించి "సాయంతర్ం తపప్కుండా రండి. ఎదురుచూసూత్ వుంటాను" అనాన్డు. 

సతయ్నారాయణ వెళిళ్పోయాడు. 

ఉమాపతి రాసిన పర్తి రచనా అతను చదువుతూనే ఉనాన్డు. అతను యీ రంగంలో తనకంటే కొంచెం ముందుగా 
పర్వేశించాడు. కాని తను చేసిననిన్ రచనలు అతను చేయలేదు. రాయటం పార్రంభించి ఏడాది గడచినా అనీన్ కలిసి 
ఏడెనిమిదికంటే మించవు. 
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నాలుగునన్రకి కాలేజీనుంచి ఇంటికి వచిచ్ బటట్లు మారుచ్కుని, అయిదయేసరికి కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్డు. తను అతనితో మాటాల్డవలసిన విషయాల గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు. చివరకు అయిదునన్ర దాటుతూండగా 
వాళిళ్దద్రూ వచాచ్రు. ఉమాపతి కొంచెం ఇంచుమించు అతని తముమ్డిలాగే వునాన్డు. జుటుట్ కొంతభాగం కళళ్మీదుగా 
ముందుకు పడుతోంది. పైజమా, లాలీచ్ వేసుకునాన్డు. కళుళ్ నిశితమైన దృషిట్తో, భావసోఫ్రకంగా వునాన్యి. చూడగానే 
రచయిత అనిపించేటటుల్గా వునాన్డు. మధుబాబుని చూసేత్ ఎవవ్రూ రచయిత అనుకోవడానికి ఆసాక్రం లేదు. అతను 
సనన్గా, పొడుగాగ్, ఎరర్గా, లేతగా వుంటాడు. అతని కార్ఫ ఉంగరాలుగాని, వంకెలుగాని తిరగలేదు. పైకి దువువ్తాడు. 

నమసాక్రం చేసి ఇదద్రీన్ లోపలకు తీసుకుపోయి తన గదిలో కూరోచ్పెటాట్డు. 

"మిమమ్లిన్ ఓ రకంగా నేను యెరుగుదును" అనాన్డు ఉమాపతి ఆసీనుడయినాక. 

"ఎలా?" 

"మనం ఇదద్రం ఒక సూక్లోల్నే చదివాం, ఫిఫత్ ఫారం చదివే రోజులోల్, ఇంకా డివిజనస్ చెయయ్కముందు అందరికీ 
కలసి కామన గా అటెండెనస్ తీసుకుంటూ వుండేవాళుళ్. ఓసారి అటెండెనస్ పిలిచేటపుప్డు పరధాయ్నంగా వుండటం చూసి 
నేనే ఇచేచ్సాను రెసాప్నస్" అని నవావ్డు ఉమాపతి. 

"అయితే మనమిదద్రం కాల్సేమ్టుస్మా?" అనాన్డు మధుబాబు ఆశచ్రయ్ంగా. 

"కొంతవరకూ. కొతకాలం ఇకక్డ చదివాక కలకతాత్లో మా పెదనానన్గారి దగగ్రకు వెళిళ్పోయాను, సూక్ల ఫైనల 
తపాప్ను. ఇంక చదవబుదిద్ కాలేదు. చదువుకి తిలోదకాలిచేచ్శాను. మా తముమ్డికీ నాకూ వయసుస్లో ఏడాదికంటే 
తేడాలేదు. వాడు పర్యివేటుగా మెటిర్క కటిట్ కాలేజీలో చేరాడు. 

"మరి పర్సుత్తం మీరేం చేసుత్నాన్రు?" 

"ఉదోయ్గం కోసం పర్యతిన్సుత్నాన్ను." 

మధుబాబు లోపలున్ంచి కాఫీలు తీసుకువచాచ్డు. కాఫీలు తార్గుతూ వాళుళ్ మామూలు విషయాలు 
యదాలాపంగా మాటలాడుతునాన్రు. 

"మీరు చాలా కథలు రాశారనుకుంటాను" అనాన్డు ఉమాపతి మొదలుపెడూత్. 
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"ఔనండీ ఓ పాతిక వరకూ రాశాను. ఒకక్ భారతి మినహాయించి, ఇంచు మించు అనిన్టోల్నూ అచచ్యినాయి." 

"అంత తవ్రగా ఎలా వార్యగలుగుతునాన్రు" 

మధుబాబుకి అరధ్ంకాలేదు “అంటే?” 

"అంత ఎకుక్వగా ఎటాల్ ఉతప్తిత్ చేయగలుగుతునాన్రు? శర్మ అనిపించటం లేదూ మీకు?"  

ఈ మాట మదుబాబుకి చాలా కొతత్గా అనిపించింది. "శర్మ" అని యెపుప్డూ అనుకోలా. ఏదో ఇతివృతత్ం తటట్డం, 
రాసి పంపించేయటం అంతే" అనాన్డు. 

"మీరు ఒకసారి రాసింది మళీళ్ ఫెయిర చేసాత్రా?" 

"చెయయ్ను. నిజం చెపాప్లంటే రాసింది చదువుకొనటానికూక్డా నాకు ఓపిక వుండదు. అచుచ్లో వసేత్ 
చదువుకొనటమే" 

ఉమాపతి యీ మాటలకు బాగా ఆశచ్రయ్పడినటుల్ కనిపించాడు. "ఓ కథ రాసేముందు మనసులో తరజ్న భరజ్న, 
విమరశ్, యోగయ్త ఇవనీన్ ఆలోచించుకోరా?" అనాన్డు కొంచె  ఆగి. 

"ఉహూ" అనాన్డు మధుబాబు. 

"అసలు మీ ఆశయం ఏమిటి?" అనాన్డు ఆ రచయిత వునన్టుట్ండి. 

మధుబాబు ఉలికిక్పడాడ్డు. పర్శన్ తూణీరంలా వచిచ్ంది. సరి కొతత్ది, యిదివరకు ఎనన్డూ విని యెరుగనిది. 
ఏమిటి తన ఆశయం? ఏముంది? అయోమయంగా చూశాడు పృచచ్కుని వంక. 

"చెపప్ండి" అనన్టుల్ అతను గుర్చిచ్ గుర్చిచ్ చూశాడు. 

మధుబాబు గబగబా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇంతవరకు తాను రాసిన కథలనీన్ మననం చేసుకుంటునాన్డు. 

"ఇంతవరకూ పాతిక కథలు రాశారు. అనిన్టోల్నూ ఏదో చెపాప్లని పర్యతిన్ంచారు. కొతత్ కొతత్ పాతర్లిన్ 
సృషిట్ంచారు. కొంత వరకు మీ అభిపార్యాలిన్ నేను వూహించగలను. కానీ కలిశారు కాబటిట్ ముఖత వినాలని వుంది. 
ఏమిటి కలం చేపటట్టంలో మీ ఆశయం?" 
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అబబ్ పెదద్ పెదద్ డైలాగులు దొరుల్తునాన్యి. కానీ ఏమి సమాధానం చెపుతాడు తాను? తనకేమీ ఆశయం లేదు. 
ఆశయం కోసం యింత వరకూ రాయలేదు. కథను మొదటి అక్షరం నుంచీ చివరి అక్షరం వరకూ ఏవో పాతర్లతో 
వూహించి రాశాడు అంతే. 

 "మీ రచనల దావ్రా సమాజానికి మీరివవ్దలచుకునన్ సందేశమేమిటి?" 

అయయ్బాబోయ ఏమిటి ఈ పర్యోగాలు తనమీద? సమాజానిన్ సంసక్రించాలిస్న బాధయ్త తనకు వుందా? దానికి 
ఓ సందేశానిన్ వినిపించలసిన అవసరం తనకు కలదా? ఐతే రాయటానికి ఓ పర్యోజనం, లక్షయ్సిదీద్ వుండాలనన్ మాట. 

"నాకేమీ ఆశయాలు లేవండీ" అనాన్డు నవవ్టానికి పర్యతిన్సూత్. 

జవాబు విని ఉమాపతి విసుత్పోయాడు. అతనికి ఈ ధోరణి విచితర్ంగా కనిపించింది. ఇలా అనాన్డు "పర్పంచానికి 
మనం ఎలుగెతిత్ చెపప్దలచుకునన్ది లేనినాడు కాయితానిన్ ఖరాబు చేయటం శుదద్ దండగ. అసలు ఏదో దుగధ్. తీరని తపన 
మనసులో జనించి, ఆ తాపానిన్ తీరుచ్కోవటానికి కలం పడితేనే అతడు నిజమైన రచయిత. ఆశయంలేని వాడంటూ 
ఎవడూ వుండడు. అయితే కొందరికి నిరుధ్షట్మయిన అభిపార్యాలుండవు. వయసూ అనుభవం ఆ నిరుధ్షట్త కలిగిసాత్యి. 

"మరి నాకు లేదంతే" అనాన్డు మధుబాబు నీరసం కర్మిమ్నటుల్. 

ఉమాపతి మందహాసం చేశాడు. "మీ రచనలు చదివితే అటాల్ అనిపించదే. వాటిలో అభూత కలప్నలు ఏమీ 
వుండటం లేదు. మన చుటూట్ రగులుతునన్ సమసయ్లేన్ చితిర్సుత్నాన్రు. మిమమ్లిన్ గురించి మీకు సరయిన అభిపార్యం లేదు. 
మీలో అవయ్కత్మయిన ఆరాటం వుంది" అనాన్డు. 

మధుబాబుకు అబదద్ం చెపాప్లనిపించలేదు. "రెండు చేతులా రాయాలనన్ ఆరాటం తపప్ పర్పంచానిన్ గురించి 
మరో ధాయ్స లేదు. నేను కావాలని యింతవరకూ ఏ సమసయ్నూ తీసుకోలేదు. ఆదరాశ్లు విరజిమామ్లనీ పర్యతిన్ంచలేదు. 
నా ఆనందం కోసం, తృపిత్కోసం, రాసుకునాన్నంతే" అనాన్డు. 

"అలాకాదు చూడండి" అనాన్డు ఉమాపతి. 

"ఒక నిరుధ్షట్మయిన గమయ్ం లేకుండా ఎవడూ ఉతత్మ రచయిత కాలేడు. మీ అభిమాన రచయితలంటూ 
ఎవరయినా వునాన్రా?" 
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"శరత.." 

"శరత ని మీరెందుకు అభిమానిసుత్నాన్రు?" 

మధుబాబు ఆలోచించసాగాడు. 

"ఆయన వార్సే పర్తి ఆలోచనలోనూ యీ సమాజంలోని కఠిన నియమాలకూ, మూరఖ్పు దురాచారాలకూ 
బలయిపోతునన్ అభాగుయ్ల ఆకర్ందన పౌరుషంగా వినిపిసుత్ంది. ఆ నిరాభ్గుయ్లిన్ వివిధ కోణాలలో చితిర్ంచాడు. తన ఆశయ 
నిరవ్హణకు యీ సమాజానేన్ ఒక విలన గా తీసుకునాన్డు. సాధారణంగా ఆయన పుసత్కాలోల్ విలన లు వుండరు. సంఘానిన్ 
పాలిసుత్నన్ దారుణ సిదాద్ంతాలకు గురై, బలయిపోతుంటాయి పాతర్లు, తను చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ బటిట్ దానికి 
అనుగుణయ్మైన భాషా, వాతావరణం శిలప్ం తీసుకునాన్డు. రాసిన పర్తి అక్షరంలోనూ తను గోచరిసూత్ వుంటాడు. అతని 
ఆశయమూ, దాని ఆచరణ విధానమూ రెండూ ఉదాతాత్లయినాయి ఏదీ ఏవగింపు కలగచెయయ్కుండా. అంచేతనే అతను 
నిల్చాడు. కొందరు శరత ని పిరికి, సప్షట్ంగా ముగించడు అని విమరిశ్సూత్ వుంటారు. ఇటాల్ విమరిశ్ంచేవాళుళ్ తాము 
వాంఛించిన సంఘానిన్. అపుప్డే ఏరప్డిపోయినటుల్ చితిర్సుత్నాన్రు. వీటిలో కసేగాని కరుణలేదు.. మనుషులిన్ 
ఊహకతీతమైన సిథ్తిలో పెటట్టానికి పర్యతిన్ంచారు. అదీగాక సమసయ్నుబటేట్ భాష, అనన్ సంపర్దాయానిన్ విచచ్లవిడిగా 
వాడుతునాన్రు. వాసత్వికతకు విపరీత అరాధ్లు తీసి సాహితాయ్నిన్ రసహీనం చేసి, వొటిట్ పొడిగా తయారు చేశారు. అంచేతే 
ఎంత ఆరాభ్టం చేసినా శరత హృదయాలను ఆకరిష్ంచినటుల్ ఆకరిష్ంచలేకపోయారు. మనకు సమాజం పటల్ వునన్ కసిని 
వికృతంగా తీరుచ్కోకూడదు. అదికాక విజాతీయ ఉదేర్కం ఎరువు తెచుచ్కోకూడదు. మన సాహితాయ్నిన్ వెయియ్మంది 
దురాబ్షలాడితే వాళెళ్వరూ చేరుకోలేని ఉనన్త శిఖరాలను చేరుకునాన్ననుకోవటం పర్గలభ్ం." 

ఎకక్డా తడుములాట లేకుండా, సవ్చచ్మైన కంఠసవ్రంలో చెపాప్డు ఉమాపతి. పర్కక్న నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్నన్ 
అతని తముమ్డు సతయ్నారాయణకూడా శర్దద్గా ఆలకించాడు. శరత ని గురించి నేను ఇలా మాటలాడగలనా అని పర్శన్ 
వేసుకునాన్డు మధుబాబు. అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. 

"శైలీ, శిలప్ం వీటిగురించి మీకునన్ నమమ్కాలేమిటి? అవి వాసత్వికతకు ఎంతవరకూ పర్తిబంధకాలౌతాయి?" 
అనాన్డు ఉమాపతి ఒకక్ నిముషం ఆగి. 

 ఇతర రచనలు చదువుతునన్పుప్డు యీ చెపప్బడిన వాటిలోని పర్తేయ్కత, సమరధ్త మధుబాబుని ఆకరిష్సూత్ 
వచాచ్యి, కొక్కక్ రచయిత రచనా విధానంలో ఒకొక్కక్ విశిషట్త ఉంటుందని అతనికి తెలుసు. 
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"శైలి, శిలప్ం లేకుండా సూటిగా చెపితే చాలా డైరగా, వొటిట్ పిందెలాల్ వుంటాయి" అనాన్డు జవాబు చెపాప్లి గనుక. 

"సూటిగా చెపప్టం కూడా ఓ శైలే" అనాడు ఉమాపతి నవువ్తూ. 

మధుబాబు ఇబబ్ందిలోపడి "నేను అలాంటివాటికోసం ఏమీ సాధనం చెయయ్లేదండీ" అనాన్డు. 

"చెయయ్నకక్రలేదు నిజానికి. నిజమైన వయ్కిత్తవ్ం పర్తేయ్కమైన శైలిని సృషిట్సుత్ంది. ఉదాహరణకు మిమమ్లేన్ 
తీసుకుందాం. అజాఞ్తంగా చాలామంది రచయితల పర్భావం మీమీద పర్సరిసుత్నాన్ కథను మలచటంలోనూ, 
సంభాషణలను పలికిచటంలోనూ మీది చితర్మైన పదద్తి. ఓ సుకుమారతవ్ం వుంది అందులో. పాఠకులిన్ చాలా చపుప్న 
ఆకరిష్సుత్ంది. అయితే ఇంకా నిశితమైన నిరుద్షట్త రాలేదనుకోండి. రాసే సమయంలో ఇతర రచయితల గురించి 
మరిచిపోయి. మిమమ్లేన్ కళళ్ముందు వుంచుకుంటే చెకుక్చెదరని శైలి అమరుతుంది. కాని మీ టెకిన్క మెచుచ్కోదగగ్ది 
సుమండీ." 

మళీళ్ ఓ కొతత్ పదం. 

"సమసయ్ను తీసుకుని కథ అలుల్కోక ఆలోచించటమే ఇతివృతత్ంలోని మొదటి సంఘటంతో పార్రంభించటం వలల్ 
యీ టెకిన్క గొపప్గా కుదిరింది. మొటట్మొదట మీకు కథలోని మొదటి వాకయ్మో, దృశయ్మో మనసులో మెదులుత్ంది. 
దానిన్బటిట్ మిగతా కథ అంతా చరచరమని సంఘటనలతో సాకాష్తక్రిసుత్ంది. అపుప్డు మీరు రాయటానికి కొంచెంకూడా 
తడుముకోవలిస్న అవసరం ఉండదు." 

                                            
                                               (   ) 
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