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అంతరంగంలో అల్లుకునన అల్లుబిల్లు ఆపేక్షల గూడు
ఆదిమ మానవుడి నంచి మనిషి సంఘజీవిగా మారడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినది “బంధం”
అనేది స్టసష్ుం. బంధానికి పునాది కుటంబం. వ్యకిిని బలోపేతం చేసి సంఘికజీవిగా మార్చేది
కుటంబం. ప్రంచవ్యయింగా, ముఖ్యంగా, భారతదేశ్ంలో ప్రాచీన కాలం నంచీ కుటంబ
వ్యవ్సథకి అతయంత ప్రాధానయం ఉంది.
బీదా గొపా, రాజూ పేదా తేడాల్లనాన ఎవ్రి కుటంబం వ్యరికి ముఖ్యమైనదే.
కుటంబంలోని వ్యకుిలన కల్లపి ఉంచేదీ, వ్యవ్సథని నిల్లపి ఉంచేదీ ఆపాయయతతో కూడిన బంధం.
కుటంబ నేథయంలో వ్చిేన రచనలెన్నన గతంలో పాఠకులన ఆకటుకునానయి. ప్రస్టితం
ఈ ధోరణి కాసి తగ్గినట్ునిపించినా, బంధాల రూపు మారుతుననట్ునిపించినా, మౌల్లకంగా
కుటంబం ప్రాముఖ్యత ఇటికీ తగిలేదు. కుటంబ విల్లవ్ల్ల, మనషుల మధయ అనబంధాలపై
రచనల్ల చేసే వ్యరిలో శ్రీమతి కె.బి.లక్ష్మి గారు ఒకరు. కె.బి.లక్ష్మి గారి రండవ్ కథా సంకలనం
“జూకామల్లు”. ఈ సంకలనం లోని కొనిన కథలన గురించి ప్రసివించుకుందాం.
“జనని” కథలో - లేక లేక పుటిున కూతురు అల్పయుషుురాలవ్డం తల్లుదండ్రులన
కలచివేస్టింది. పుల్ల మీద పుట్రల్ప తండ్రి కిడ్నన పాడయిపోవ్డం, కూతురు తన కిడ్ననని తండ్రికి
దానం చేసి కననమూయడం - చదువుతుంటేనే గుండె చెరువ్వుతుంది. ‘జనని’ అంటే అమమ, తన
తండ్రికే తలుయి ఆయుషుు పోస్టిందా కూతురు.
వ్ృదాధయంలో కొడుకు నీడకి చేరిన జగనానథానికి, కొడుకు కోడల్ల తనని ఎంత బాగా
చూస్టకుంటనాన, ఏదో తెల్లయని వెల్లతి టిు పీడిస్టింటంది. తన లెుకి వెళ్ళిపోవ్యలనకుంటాడు.
కాని అనకోకుండా తన ఊరి మనిషిని ట్నంలో చూసి లెుకి వెళ్ళిపోవ్యలనన ఆలోచనని
వ్దిలేసిడు. ఆ మనిషి జగనానథంతో ఏమనానడో, ఆయన నిరణయానిన ఎల్ప ప్రభావితం చేసడో
తెల్లస్టకోవ్యలంటే “ఊరు మారినా... ఉనికి మారునా..” కథ చదవ్యల్ల.
నేటి కాలపు పుసికావిష్ురణ సలలపై రచయిత్రి సంింంచిన వ్యంగాయ్ం “సమీక్ష” కథ.
విదేశాలోు సిథరడిన ఓ రచయిత తన తెల్లగులో మొదటిసరి వెల్లవ్రించిన కథా సంకలనానిన
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ఆవిష్ురించడానికి ఇండియా వ్సిడు. తనకే తెల్లయని 'ఆత్మమయ అతిథుల్ల' తనకుండడం చూసి
ఆశ్ేరయపోతాడు.
ఓ నడివ్యస్ట ఇల్పుల్లకి ఉననటుండి బొకేలూ, కొరియర్ వ్సియి. ఎవ్రు ంపిస్టినానరో
అరథం కాదు. చెడు ఊహల్ల లేకుండా, వివ్యహితతో సేనహం చేసే మగవ్యళ్ింటారా అని అంతకు
ముందే అనకుంటందామె. ఇంతలో అరిచిత వ్యకిి నంచి బొకె... వ్యటిని ంపించింది ఎవ్రు?
ఎందుకు ంపారు? ఈ ఘట్న ఏ రిణామాలకు దారిత్మసిందో తెల్లస్టకోవ్యలంటే “చెల్లమి” కథ
చదవ్యల్ల.
ఎన్నన ఏళ్ి తరావత కనడడ నేసిం, ఇంకా కష్టుల కడల్లలోనే ఉందని భావిస్టింది మీనా.
కాని ఆమె ఊహ పూరిిగా నిజం కాదు. ఆతమవిశావసంతో తలెతుికుని జీవిస్టినన మిత్రురాల్ల శాంత
కథ వినానక, తన అభిప్రాయం మారుేకుంటంది మీనా - “ఇది నా దారి” కథలో.
అందరూ దాదాపుగా మరిేపోయిన అలవ్యట ఉతిరాల్ల రాస్టకోవ్ట్ం! ఓ అనన తన
చెలెుల్లకి ఆపాయయంగా రాస్టకునన ఉతిరాల్ల ఓ కుటంబానికి లరోస కల్లంచిన వైనం
తెల్లస్టకోవ్యలంటే “స్టలద్ర” కథ చదవ్యల్ల.
తలపాగా బరువు కాదని, అది బాధయత అని, కరివ్య నిరవహణకు ప్రత్మక అని తెల్లయజేసిడో
రాజసథనీ యువ్కుడు “గ్గడ్న!” కథలో. ఒంటి పిల్లు రాకాసిగా మారి, అహంభావ్ంతో
అయినవ్యరిని దూరం చేస్టకొనన ఓ ఇల్పుల్లని మారేడానికి లరి ప్రయతినసిడు, ఆ రాజసథనీ
యువ్కుడి స్ఫపరిితో. మరి ఆమె మారిందా? మారడానికి సిదధమయియందా? ఆసకిిగా చదివించే కథ
ఇది.
కొతి దంతుల మధయ తలెతేి అపోహలన, చినన చినన అనమానాలతో, ఒకరినొకరు
శిక్షంచుకునే భారాయలరిల ప్రవ్రినన సందరోోచితంగా పాట్లన ప్రసివిస్ఫి చెబుతుంది
“కొతిరోజు రిమళాల్ల” కథ. ఎంత చదివినా, గొ ఉదోయగాల్ల చేస్టినాన మొగుడనే వ్యణిణ
కొంగున కటేుస్టకోవ్యలనకునే యువ్తులకి; ‚కళ్ితో కటిుడేసే నేరుంటే కౌగ్గల్ల సడలదని”,
అనమానాలని అటికపుడు త్మర్చేస్టకుంటే అపారాథలకి తావుండదని చెబుతుందీ కథ.
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మనషుల్ల ఎల్ప ఉంటే ఇల్లు బాగుంటందో, కుటంబాల్ల బావుంటాయో, ఊరుు
బావుంటాయో తెల్లపే కథ “నాటేది ఒకు మొకు”. అందరూ అల్ప ఉంటే, కనీసం ఉండడానికి
ప్రయతినసేి, ఎంత బాగుంటందో కదా అని అనిపిస్టిందీ కథ చదివ్యకా.
భారాయలరిల మధయ చిల్లపి కబురుు, ఇంటి రిసరాలలో జరిగే ఘట్లనలతో అల్లున హాసయ కథ
“ఏమండోయ్ శ్రీవ్యరు”. స్వవనఫ్లు నేథయంలో చతురమైన సంభాష్ణలతో కథని నడిపిన త్మరు
బాగుంది.
ఒకపుడు ఎంతో సరదాగా జీవితం గడిపిన యువ్ దంతుల మధయ - చాకింద నీరుల్ప
- అగాధం సృషిుస్టింది కాలం. ఇదదరి ధోరణి, కెరీర్ వేరు వేరయి, ఎవ్రి జీవితం
వ్యళ్ిదయిపోతోందని తెల్లినా ఆగ్గ ఆలోచించలేని త్మరికలేనితనం, గాఢమైన సనినహితయం లచన
అయిపోయిన వైనం చెబుతుంది “పూచే పూలలోన” కథ. చేసిన తపుని, కోలోయిన ఆనందానిన
గ్రహించిన లరి ఏం చేసడు?
బోగీ అంతా తమదే అనకుంటూ తమ వ్లు తోటి ప్రయాణీకులకి కల్లగే అసౌకరాయనిన ఏ
మాత్రం టిుంచుకోని జనాలపై వ్యంగయ బాణాల్ల విస్టరుతుంది “హాయపీ జరీన” కథ. కొదిదపాటి
వ్యస్టకే, ముదిమి మీద డిందనకుంటూ, అసోపాల్ల దే వ్యకుిలకు వ్యస్టతో నిమితిం
లేకుండా ఆనందంగా ఉండడం నేరుతుంది “జీవిత పాఠం” కథ. పాజిటివగా ఆలోచిసేి, మానవ్
సంబంధాల్ల ఎంత ఆత్మమయంగా అనిపిసియో చెబుతుంది “అమమ అననది..?‛ కథ.
ఓ వికల్పంగ యువ్తి జీవితానిన నందనవ్నం చేసి, ఆమె బ్రతుకులో కొతి రిమళాల్ల
నింపి, తాన లేకపోయినా జీవ్న సమరానిన ధైరయంగా ఎదురుునేల్ప చేసిన ఓ లరి కథ
“జూకామల్లు”. శారీరక అందానిన కాకుండా, వ్యకిితావనిన చూసి ప్రేమించి పెళ్ళి చేస్టకునన ఆ లరి భారయలో ఆతమవిశావసనిన నింపిన వైనం హృదయంగా ఉంటంది. ఈ కథ శీరిుకనే పుసికానికి శీరిుకగా
ఎంచుకోడం బాగా నపింది.
“సదానంద కళ్”, ‚సీతతి” - ఈ రండు కథలూ కుటంబాలలో నితయం జరిగే
సంఘట్నలకు కథారూం. ఇంకా కొనిన కథల్లనన ఈ పుసికం ఆసంతం చదివిస్టింది. ఈ
కథలలోని పాత్రల్ల మధయతరగతి ప్రజలకు ప్రతిబింబాల్ల. తాము బాగుంటూ, ఇతరులూ
బాగుండాలని కోరుకుంటాయి. తోటివ్యరికి వీలైనంత సయం చేసినా, వ్యటి గురించి అనవ్సరంగా
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గొల్ల చెపుకోని సంసురవ్ంతమైనవి. ఈ పాత్రల్ల ఉననవ్యటితో సంతృపిిగా జీవిస్ఫి, జీవితానిన
ఆసవదిస్ఫి, అల్ప బ్రతకడంలోని మజాని అందరికీ చెబుతాయి.
ఈ కథలలోని పాత్రలనీన మనకి చిరరిచితమైనవిగా అనిపిసియి. ఆయా ఘట్నల్ల మన
జీవితంలోనూ జరిగ్గనట్ునిపిసియి. అందుకే ఇవి మన కథల్లగా, ఈ కథలలోని జీవితాల్ల మన
జీవితాల్లగా అనిపిసియి. చకుని అనభూతులన ర్చకెతిిస్ఫి, హాయిగా చదివించే పుసికం
“జూకామల్లు”. ‘సేనహనికుంజ్’ ప్రచురించిన ఈ పుసికం వెల 140/- రూపాయల్ల. 184 పేజీల
ఈ పుసికం కినిగెలో ఈబుకగా లభిస్టింది. కినిగె వెబ్ైట్ న నంచి ఆరడర్ చేసి రింటంట్ న పుసికానిన
తగ్గింపు ధరకి పందవ్చుే.
~ కొలూురి సోమ శ్ంకర్
Sneha Nikunj
# 206, Bishan Apts,
Srinagar Colony Road,
Panjagutta,
Hyderabad - 500 082
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