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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ

చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు
వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు
వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

ఫిబర్వరి, 10

ౖ డె రీ లో పేజీలు

ఒకరికి వరం అయినదే మరొకరికి శాపం అవుతుంది. ఎవరిదాకానో ఎందుకు నా విషయం లోనే

ఇది నిజం అనిపిసుత్ంది. నాలుగేళళ్ కిందట ఉదోయ్గం వచిచ్నపుప్డు జీవితం ఒక గొపప్ మలుపు తిరిగింది అనుకునాన్ను. ఇది దేవుడు
నా కిచిచ్న గొపప్ వరం అనుకునాన్ను. కానీ ఇపుప్డు ఆ ఉదోయ్గమే అగిన్ పరీక్ష పెడుతునన్ది. ననూన్ నా భరత్నూ విడదీసింది.
శాశవ్తంగా

దూరం అయిపోయే పరిసిథ్తి ఏరప్డింది.

ఉదోయ్గం పేరుతో చేజేతులా సంసారానిన్ నాశనం చేసుకునాన్నా అని

అనిపిసుత్నన్ది. నాకు ఉనన్ ఊరు నుంచి టార్నస్ ఫర అయింది. ఆరు వందల కిలో మీటరల్ దూరం వచేచ్సాను. అంత దూరం వెళిళ్
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వెలగ బెటేట్ దేమిటి రాజీనామా చేసి ఇంటోల్నే ఉండమనాన్రు. ఆయనకూ, ఆయన తలిల్కీ సేవలు చేసూత్ అకక్డే ఉండి పోవాలని
ఆయన కోరిక. నేనే ఎందుకో అలా ఉండలేక పోయాను. వండి పెటట్టం, పిలల్లిన్ కనటం మాతర్మే జీవిత లక్షయ్ం కాకూడదు అని నా
అభిపార్యం. ఉదోయ్గం చెయయ్టం, సంపాదించటం ఇవి నాకు గరవ్ కారణం.

ఫిబర్వరి 15

శివరాం తమషా అయిన మనిషి. ఆఫీసులో నా పకక్ సీటు లో కూరుచ్ంటాడు. రోజూ ఒక గంట

ఆలసయ్ంగా వసాత్డు. ఒక గంట ముందుగానే వెళిళ్పోతాడు.

రూలుస్ గురించి ఎంత వరకూ పాటించాలో, ఎంత వరకు

తపిప్ంచుకోవాలో తెలుసుకోవాలని చెబుతుంటాడు. అతను చాలా సరదాగా చిలిపిగా మాటాల్డుతుంటాడు. అతను అంటే కొంత
అభిమానం ఏరప్డింది.

ఫిబర్వరి 22

ఇవాళ ఆయన దగగ్ర నుంచి వచిచ్న లెటర మనసును కలవర పరిచింది. అయన కావాలో, ఉదోయ్గం

కావాలో తేలుచ్కో మనాన్రు. పది రోజులు గడువు పెటాట్రు. ఈ పది రోజుల లోపల రాక పోతే ఇంక ఎపప్టికీ రావదద్దనన్ది ఆయన
ఉతత్ర లోని సారాంశం. నాకు భరత్ ముఖయ్మే. ఉదోయ్గమూ ముఖయ్మే. దేనీన్ వదులుకోలేను.

ఫిబర్వరి 23

శివరాం నాలో వచిచ్న మారుప్ కనిపెటాట్డు. అలా ఉనాన్రేమిటని అనాన్డు. ఉదోయ్గానికి రాజీనామా

చెయాయ్లేమొ నని బాధ అనాన్ను. సమసయ్ ఏమిటో చెపాప్ను. “ఈ ఆఫీసులో మీకో సాథ్యి వుంది.

ఎంతో పార్వీణయ్ం వుంది.

మీలాంటి వాళుళ్ వంట ఇంటికే పరిమితం కావటానిన్ మేము వొపుప్కోము” ...అనాన్డు శివరాం. ఆ మాటలు సహజంగానే నాకు
నచాచ్యి.

మారిచ్ 15

ఆయన పెటిట్న గడువు తీరి పోయింది. నేను ఉదోయ్గం వదులుకో లేకపోయాను. అంటే భరత్ను

వదులుకుంటానని కాదు. ఆయన పర్తిపాదన నాకు నచచ్ లేదు. ఒక వయ్కిత్కి భారయ్ అయినంత మాతార్న వయ్కిత్తావ్నిన్ చంపుకుని,
మానసిక వికాసానిన్ పోగొటుట్కుని నిరీజ్వ పర్తిమలా

బతకవలసిన అవసరం లేదు. కొంత మంది మనుషులు కాలంతో పాటు

మారరు. చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ని మారనివవ్రు. ఇలాంటి వాళళ్ కోసం పరుగెతేత్ కాలం ఆగదు. వీళేళ్ వెనకబడి పోతారు.

ఏపిర్ల 2

శివరాం పర్వరత్నలో ఈ మధయ్ మారుప్ కనిపిసుత్నన్ది. ఊరికే పొగడత్లతో ముంచెతుత్తునాన్డు. నా

వంకే తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. నాకు దగగ్ర కావటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. కానీ నేను వివాహితను. పరాయి వాళుళ్ దగగ్ర కావాలని
చూసినా నేను దూరంగా ఉండటానికి పర్యతిన్సాత్ను.
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మే 8

ఇవాళ నారాయణ కనిపించాడు. ఆయనది మా ఊరే. మా ఇంటి విషయాలూ చెపాప్డు. నా భరత్ ఎవరో

అమామ్యిని తెచిచ్ ఇంటోల్ పెటుట్కునాన్డట.

ఆ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డని కొందరు, ఇంకా చేసుకోలేదని కొందరు

చెపుప్కుంటునాన్రట. భారాయ్ భరత్ల బంధం ఇంత అలప్మైనదా ? కొదిద్ నెలలు దూరంగా ఉనన్ంత మాతార్న ఆ బంధం తెగిపోతుందా?
ఇంటోల్ చాకిరీ చెయయ్ టానికి ఎవరిననాన్ తెచిచ్ పెటుట్కుంటే ఫరావ్ లేదు. కానీ పెళిళ్ చేసుకునేదాకా వచిచ్ందంటేనే బాధ పడాలిస్
వసుత్ంది.

మే 15

శివరాం ఎపుప్డూ సరదాగా మాటాల్డుతూ ఉంటాడు. ఏది మాటాల్డినా చివరకు దానిన్ పేర్మ, పెళిళ్

దగగ్రకు తీసుకు వసుత్నాన్డు. ఆఫీసులో ఈ కబురుల్ ఏమిటని చనువుగా కోపడాడ్ను. మరాన్డు నా ఇంటికే వచాచ్డు. "ఆఫీసులో
పేర్మలు, పెళిళ్ళుళ్ గురించి మాటాల్డ వదద్ని అనాన్రు గదా. అందుకని, ఇంటోల్ మాటాల్డుకుందామని వచాచ్ను " అనాన్డు. "మీ భారాయ్
భరత్ల మధయ్ ఉనన్ గొడవలు నాకు తెలుసు. నువువ్ ఊ అంటే నినున్ పువువ్లోల్ పెటిట్ చూసుకుంటాను " అనాన్డు. “ఉదోయ్గరీతాయ్
దూరంగా ఉనన్ంత మాతార్న మేము విడి పోయినటుల్ కాదు. రోజంతా మౌనంగా ఉండలేము గనుక ఎపుప్డనాన్ మాటాల్డుతాము.
అంత మాతార్న ఏవేవో ఊహించు కోవదద్”ని చెపాప్ను. అయినా అతని ధోరణి లోనే అతను మాటాల్డు తునాన్డు. పేర్మించే మనిషికి
నేను అకక్ర లేదు. ననున్ పేర్మించే మనిషి నాకు అకక్ర లేదు. నేను భరత్ను వదులు కోలేక పోతునాన్ను. శివరాం ననున్ వదులుకో
లేకపోతునాన్డు. భరత్ దగగ్రకు వెళాళ్లంటె భయం. ఏమ చూడాలిస్ వసుత్ందో నని. వెళళ్క పోతే వయ్వహారం శుర్తి మించి
పోతుందేమోనని భయం.

మే 24

అనుకునన్టుల్గానే జరిగింది.

ఆయన మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.

అదెలా సంభవం. భారయ్ బర్తికి

ఉండగానే, ఆమెకు విడాకులు ఇవవ్కుండగానే మళీళ్ ఎలా పెళిళ్ చేసుకుంటాడు ? అది నేరం కదా ?

జూన 1

శివరాం వయ్వహారం శుర్తి మించుతునన్ది. పెళిళ్ చేసుకుందా మంటూ తొందర పెడుతునాన్డు. అది ఈ

జనమ్కు జరగదని చెపాప్ను. పోలీస కంపైల్ంట ఇసాత్నని కూడా బెదిరించాను.

నా కోసం జైలుకే కాదు నరకానికైనా వెళళ్టానికి

సిదధ్ంగా వునాన్నని అంటునాన్డు. ఇదెకక్డి గోల ?

జూన 10

మా ఆఫీసరు రామలింగం దగగ్రికి వెళాళ్ను.

విషయం అంతా చెపాప్ను.

రెండు నెలలు సెలవు

పెటాట్ను. ఆ తరువాత మరో చోటకు బదిలి చేయమని కోరాను. అందుకు ఆయన అంగీకరించాడు. అకక్డికి ఒక సమసయ్
పరిషాక్రం అయింది. ఇక రెండో సమసయ్. భరత్ విషయం. అకక్డికి వెళాళ్క గాని తెలియదు. అవసరమైతే కేసు పెటట్క తపప్దు. ఆ
వయ్వహారం లో మరో సతరీ నలిగి పోతుందని తెలిసినా, తపప్దు మరి. ఒకరికి వరం మరొకరికి శాపం.
************
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Click herewww.koumudi.net
to share your comments on this story.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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