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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.!!

సాయంతర్ం అవుతోంది.

అనే షణ

విమల ఇంటికి వచిచ్ంది. అపారట్ మెంట తాళం తీసి లోపలికి వెళిళ్ బోలట్ బిగించింది. ఇంక
బాహయ్ పర్పంచంతో సంబంధం లేదు. నాలుగు గోడల మధాయ్ అనంతాకాశమంత ఏకాంతం.
ఒంటరితనం శాపం అని అంటారు. కానీ శాపం అనుకునన్దే ఒకోక్సారి వరం అవుతుంది.
ఆమెకు తలిల్ ఉనన్ది. తండిర్ ఉనాన్డు. భరత్ ఉనాన్డు. సేన్హితులునాన్రు. వీళళ్ందరీన్ ఇచిచ్ కూడా ఆమెకు ఏమాతర్ం మనశాశ్ంతి
ఇవవ్ని భగవంతుడు ఉనాన్డు.
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వీళళ్ందరికీ దూరంగా ఉంటోంది. ఎందువలల్ అంటే ఆమెకు ఎవరి గుణగణాలూ నచచ్టం లేదు.
ఎవరిని తలుచ్కునాన్ చికాకు, కోపం.
కనీన్టి వానలో తడుసూత్, కతిత్ అంచు మీద నడుసూత్, ఈ అశాశవ్తమైన జీవితమే శాశవ్తం
అనిపించే పేర్మ కోసం పరితపిసూత్....పర్తిఫలాపేక్ష లేని ఆపేక్ష కనబరిచే వయ్కిత్ కోసం తపిసూత్, పదేపదే జపిసూత్, బర్తుకు భారానిన్
మోసొత్ంది.
తలిల్
నిజంగానే పర్తి

అనగానే

జనమ్నిచిచ్న దేవత గనుక ఆమెను గొపప్గా ఊహించు కోవటం సహజం.

సతరీ తన పిలల్ల ఉనన్తిని కోరు కుంటుంది.

అయితే పర్తి రూలుకూ ఒక మినహాయింపు ఉంటుంది.

ఆ

మినహాయింపు కిందకు వసుత్ంది ఆమె తలిల్. బాగా అలిసిపోయినపుప్డు తలిల్ దగగ్రికి వెళాళ్లని అనిపిసుత్ంది. కానీ పెళిళ్ అయిన
ఆడపిలల్ బాధయ్త తమది కాదని ఆమె అభిపార్యం. తను పుటిట్ంటికి వెళళ్గానే "ఎందుకొచాచ్వే ?" అని అడుగుతుంది. 'నువువ్
ఇకక్డికి రావలసిన అవసరం లేదు' అనన్ అభిపార్యం అందులో ఉంది. ఆమెకు ఇపుప్డు ఉనన్ జబుబ్ల గురించి, రాబోయే జబుబ్ల
గురించి ఏకరువు పెడుతుంది. "చీకటి పడుతోంది, తవ్రగా వెళుళ్" అనో "వరష్ం వచేచ్టటుల్ ఉంది. ఆటోలో వెళుళ్" అని సలహా
ఇసుత్ంది. "ఈ పూట ఇకక్డ ఉండు" అనన్ మాట ఆమె నోట రాదు. ఎందుకు అకక్డికి వెళాళ్నా అనన్ బాధ మిగులు తుంది.
రోజులు గడిచే కొదీద్ రాకపోకలు ఆగి పొయినయి. అసలు అమమ్ ఒకతె ఉనన్దనన్ అలోచనే లేకుండా పోయింది.
విమల నిండా రెండు పదుల వయసు నిండే టపప్టికి ఉదోయ్గంలో చేరింది. కొనేన్ళళ్ పాటు
తెచిచ్న జీతం డబుబ్లు తండిర్కి ఇచేచ్ది. అపుప్డు ఆయన ముహం వికసించేది. "నా బంగారు తలిల్, ఇది పుటిట్నపప్టి నుంచీ నాకు
కలిసొచిచ్ంది" అనే వాడు. ఆయనకు కలిసి వచిచ్ంది కాబటిట్ తనను పేర్మగా చూసుత్నాన్డనన్ మాట. కూతురు పుటట్గానే కసాట్లు వసేత్
తనను అడవిలో కూర్ర

ముర్గాలకు అహారంగా వేసేవాడేమో.

తను సంపాదన పరురాలు అయిన తరువాత బంధువులు

సంబంధాలు కలుపు కోవటానికి వచేచ్వారు. "మా అమాయికి ఇపప్టోల్ పెళిళ్ చేసే ఉదేద్శయ్ం లేదు" అని ఆయన అందరితో చెపేప్వాడు.
కూతురు సంపాదనతో ఆయన అపుప్లనీన్ తీరుచ్కునాన్డు. ఇపుప్డు విచచ్లవిడిగా డబుబ్ ఖరుచ్ చేయటానికి అలవాటు పడాడ్డు.
కూతురు పెళిళ్ అయితే, ఆమె సంపాదన ఆయనకు అందదు. ఇపుప్డునన్ డబుబ్ వెసలుబాటు ఉండదు. అదీ అసలు కారణం.
ఎవరికి ఇషట్ం ఉనాన్ లేకునాన్ జరగవలసినవి కొనిన్ జరిగి పోతుంటాయి.
విమల పెళిళ్ చేసుకుంది. కూతురు పెళిళ్ చేసి అనందంగా అతాత్రింటికి పంపవలసిన బాధయ్త
వాళళ్కు ఉంది. ఆ విషయమే మరిచి పోయారు. తెగించి విమల పెళిళ్ చేసుకుంటే "మేము చచాచ్మనుకునాన్వా ?" అంటూ
ఈసడించు కునాన్రు. తలిల్ తండుర్లు బదధ్ శతుర్వులు అయిపోయారు.
ఆ శతుర్తవ్ం అలా కొనసాగినా బావుండేది. కొనాన్ళళ్ తరువాత మళీళ్ రాకపోకలు మొదలు
పెటాట్రు. తండిర్ వచిచ్నపుప్డు ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల గురించి ఏకరువు పెటేట్వాడు. అవసరానికి డబుబ్ సరిద్తే లోన రాగానే తిరిగి
ఇచేచ్సాత్ననే వాడు. డబుబ్ పటుట్కొని వెళేళ్వాడు. కానీ లోన వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం ఈ సంగతి మరిచ్ పోయేవాడు. అడగటానికి
విమలకు నోరు పెగిలేది కాదు. పోనీలే తన తండిర్కేగా ఇచిచ్ంది పరాయివాళళ్కు కాదుకదా అని సరిద్ చెపుప్కునేది.
కానీ ఈ నాటకం మరీ శుర్తిమించి రాగాన పడింది. పర్తి నెలా ఏదో ఒక సాకుతో డబుబ్
గుంజుతూనే ఉండే వాడు. నిజంగా అవసరం ఉండి తీసుకుంటే అరధ్ం చేసుకునేది. అవసరం ఉనాన్ లేకునాన్ ఏదో ఒక కారణంతో
డబుబ్ అడగటం తో ఆ అనుబంధం ఎంత గొపప్దో తెలిసివచిచ్ంది. ఏహయ్ భావమూ కలిగింది.
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ఇక భరత్ విషయం లోనూ అమె ఆశలనీన్ అడియాస లయాయ్యి. పెళిళ్కి ముందు అందరి లాగే
ఎనోన్ ఊహించుకుంది. కాలు కింద పెటట్నివవ్కుండా పేర్మగా చూసు కుంటాడనీ కోరిన కోరిక లేవీ కాదనడనీ, జీవితాంతం
కొండంత అండగా ఉంటాడనీ , బర్తుకు భారం అంతా అతని మీద మోపి నిశిచ్ంతగా నిదర్ పోవచుచ్ననీ ఆశించింది.
మొదటోల్ తనకోసమే దివి నుంచి దిగి వచిచ్న దేవుడిలా కనిపించిన వాడు కర్మంగా రంగు
వెలిసిన బొమమ్లా కనిపించాడు. కర్మంగా చిరాకూ, పరాకూ ఎకుక్వ అయాయ్యి. అడిగితే కోపం, అడగక పోతే మతి మరుపు.
తెలల్వారక ముందే నిదర్ లేచి, ఇంటి పని పార్రంభించి, వంట పని చేసి, ఆఫీసుకు పరుగెతిత్, అకక్డ యంతర్ం లా పని చేసి, అలసి
పోయి నీరసంతో ఇలుల్ చేరగానే, మళీళ్ రెండు మూడు గంటల పని... ఎనిన్ గంటలు, ఎనిన్ రోజులు, ఎనిన్ నెలలు, ఎనిన్ సంవతస్రాలు
చేసినా, చేయవలసింది ఇంకా ఎంతో మిగిలే ఉంటుంది. ఎవరి కోసం ఈ అవిశార్ంత పోరాటం ? ఎండ మావుల వెంట పరుగులు
తీసుత్నాన్నా అనన్ పర్శన్ ఆమెను వేధిసొత్ంది.
అయిన వాళళ్ందరినీ వదిలేసి, అనిన్ నీవనుచు అంతరంగమున ఎంచి ఆయనున్ నముమ్కోని
వసేత్, అతని కోపతాపాలు, చీతాక్రాలు మాతర్మే మిగిలాయి. అతను తిటిట్నపుప్డు నోరు మూసుకొని భరించాలనన్ది అతని రూలు.
ఎవరైనా సేన్హితులు వసేత్ వాళళ్ ముందు తన గొపప్ చూపించు కోవటానికి భారయ్ని తూలనాడే వాడు. ఏమిటి అతని గొపప్ ? తనూ
చదువుకుంది. సంపాదిసుత్నన్ది. పని మనిషి కనాన్ ఎకుక్వగా చాకిరీ చేసుత్నన్ది.
అనిన్టిలో అతని కనాన్ ఎకుక్వ అయినా తనని గౌరవించక పోయినా అందరి ముందూ
అవమానించటం ఏమిటి? తను నోరు తెరిసేత్, వీడి పరువు ఏమవుంది? భారాయ్ భరత్లనాన్క ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి ... ఆ
మాతర్ం తెలియని వాడితో ఎంత కాలం ఇలా తనలో తనే కుర్ంగి పోతూ బర్తకటం?
పేర్మానురాగాలతో కలకాలం బర్తకాలిస్న మనుషుల మధయ్ "నేను ఎకుక్వ, నువువ్ తకుక్వ"
.అనన్ భావం రాకూడదు. సుపీరియారిటీ కాంపెల్కస్ అనేది కంపూయ్టర వైరస లాంటిది. మొతత్ం సిసట్ మ నే, కుటుంబ వయ్వసఢ్నే
ధవ్ంసం చేసుత్ంది.
ఓపిక పటిట్నంత కాలం ఓపిక పటిట్ంది.

సహనం నశించాక, నువువ్ ఎవడివిరా ననున్

అనటానికి ... అని నిలదీసింది.
ఆమెకు తలీల్ తండీర్ ఉనాన్రు.

భరత్ ఉనాన్డు.

నిజానికి వీళళ్ందరితో విడదీయరాని

అనుబంధం ఉండాలి.. కానీ అనుబంధాలనీన్ వాయ్పార సంబంధాలే అవుతునన్ందు వలల్, అయిన వాళళ్ మధయ్ కూడా దూరం పెరిగి
పోతునన్ది.
ఆమె ఇపప్టికీ ఎదురు చూసూత్నే ఉంది. పర్తిఫలాపేక్ష లేని ఆపేక్ష చూపించే వయ్కిత్ కోసం
అనేవ్షిసూత్నే ఉంది. ఆ అనేవ్షణ ఈ జనమ్కు పూరిత్ అవుతుందా ?
(వచేచ్నెల మరో కథ)

Click here to share your comments on this story.
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