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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.!!

రెండో కృ ణ్ డు

.

గోవరధ్న నటుడు. అతను కేవలం రంగ సఠ్ల నటుడు మాతర్మే కాదు. మొహానికి రంగు వేసుకునన్పుప్డూ, వేసుకోనపుప్డూ కూడా అతను
నటుడే. అతనికి చేతనైన విదయ్ పదాయ్లు పాడటం, నాటకాలు వేయటం, అరగంట సేపు గుకక్ పటిట్ రాగం తీసే పర్తిభ చూసి అతనికి రెండో కృషుణ్ డనే పేరు
వచేచ్సింది. అతను ఆ వేషంలో ఉండగా

చూసిన

కేదారేశవ్రి బొకక్బోరాల్ పేర్మలో పడి పోయింది.

ఆ మైకంలో ఉండగానే అందరి ముందూ

తలొంచుకొని అతని చేత తాళి కటిట్ంచుకుంది. అందుకు ఇపుప్డు అందరి ముందూ తలెతుత్కుని తిరగ లేక పోతోంది.
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పెళిళ్ అయిన ఆరు నెలలకే గోవరధ్న రంగు వెలిసిన బొమమ్లా కనిపించాడు. ఎంచకాక్ ఏదనాన్ ఉదోయ్గం చేసూత్, నెలనెలా జీతం డబుబ్లు తన
చేతిలో పోసూత్, తీరిక ఉనన్పుప్డు నాటకాలు వేసూత్ ఉంటే, ఏదో టైం పాస కోసం నాటకాలు వేసూత్ గొపప్ వాడని అందరి చేతా పొగిడించు కుంటూ ఉంటే
అనంద పడాలనుకుంది. కాని ఆమె ఊహలనీన్ తలల్కిందులైనయి.
అతనికి ఉదోయ్గం సదోయ్గం ఏమీ లేదు. తెలాల్రి లేచినపప్టి నుంచీ ఎవడు కనిపిసేత్ వాడితొ హసక్ కొడుతూ కూరుచ్ంటాడు. అందరూ ఆతనిన్
చులకనగా చూసుత్నాన్రని తెలుసు. అందుకని తన గురించి తనే గొపప్లు చెపుప్కుంటూ ఉంటాడు. ఫలనా నటుడు, ఫలానా రాజకీయ నాయకుడు.
ఫలానా ఆఫీసర నాకు తెలుసు. నేను ఎంత చెబితే అంతే అంటూ కోతలు కోసేసూత్ ఉంటాడు. దానితో అతని సహాయం కోరే వాళుళ్

కొంత మంది

పోగయాయ్రు. రేషన కారడ్, పాస పోరట్, కాలేజ లో సీటు, ఉదోయ్గం, ఏది కావాలంటే అది ఇపిప్సాత్నంటూ కబురుల్ చెపేప్సుత్ంటే, అందరూ కాక పోయినా
కొంతమంది అయినా అతని దగగ్రికి రావటం మొదలు పెటాట్రు. ఈ అవకాశానిన్ అతను బాగా వినియోగించు కోవటం అలవాటు చేసుకునాన్డు. వాళళ్కి
పారీట్లు, బహుమతులూ ఇవావ్లంటూ వీళళ్ దగగ్ర డబుబ్ గుంజటం మొదలు పెటాట్డు. ఎనాన్ళళ్కీ పని కాక పోవటంతో వాళుళ్ డబుబ్ వాపసు ఇవవ్మని
నిలదీయ సాగారు. దీనితో ఉనన్ పరువు కూడా పోతునన్దని కేదారేశవ్రి బాధ పడుతునన్ది.
తనకు తెలిసిన దూరపు బంధువు ను పటుట్కుని ఒక ఆఫీసులో అటెండరు ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచింది. నెల రోజులు తిరగ కుండానే ఎవో వంకలు
పెటిట్ ఆ ఉదోయ్గం మానేశాడు.
ఇదిలా ఉండగా వాళళ్ ఇంటికి దగగ్రలో ఒకామె అదెద్కు దిగింది. ఎవరో చెపాప్రని రేషన కారద్ కోసం గోవరధ్న ని వెతుకుక్ంటూ
వచిచ్ంది. ఆమె పేరు అహలయ్. భరత్ లేడు ఒకక్తే ఉంటోంది.
ఆమెను ఆదుకోవాలనన్ అలోచన గోవరధ్న కి వచిచ్ంది. ఆ సాయంతర్ం ఆమె ఇంటికి వెళాళ్డు. పెదద్గా సామాను ఏమీ లేదు. దేవుడు ఇచిచ్న
అందం తపప్ ఆమె సంపాదించుకునన్ ఆభరణాలేమీ లేవు.
"కషాట్లోల్ ఉనాన్ను. ఆదుకునే వారు ఎవరూ లేరు. ఒంటరి దానిన్." అనన్ది అహలయ్.
" బాధ పడకండి. నేనూ కషాట్లొల్ పుటిట్ పెరిగిన వాడినే. నా దగగ్ర ఎలాంటి సందేహం పెటుట్కోవదుద్. ఇవాలిట్ నుంచి మీకు నేను ఉనాన్ను. ఏ
చినన్ సాయం కావలసినా

నాకు చెపప్ండి. చేతనైనంత వరకూ చేసాత్ను. మనిషిని మనిషి ఆదుకోక పోతే ఎందుకీ బర్తుకు ?" అనాన్డు.

ఆమె దగగ్ర డబుబ్ లేదు. రోజు గడిచే మారగ్ం లేదు. ఆదుకునే దికుక్ లేదు. అందువలల్ గోవరధ్న కొండంత అండగా కనిపించాడు. నదిలో
కొటుట్కు పోతునన్ మనిషికి పెదద్ మానో మాకో దొరికినటుల్ అయింది.
గోవరధ్న ఆమె దగగ్ర తన గొపప్లు చెపుప్ కోవటం మొదలు పెటాట్డు. అవనీన్ నిజమే నని నమిమ్ తన గత చరితర్ అతనికి చెపుప్కుంది.
ఆమె ఒక పర్ముఖ రాజకీయ నాయకుడిని నముమ్కుని కొనాన్ళుళ్ అయనతో ఉండి పోయింది. మోజు తీరిన తరువాత ఆమె ముఖం చూడటం
మానేశాడు.. ఈమె గొడవ చేయ బోతే చంపేసాత్నని బెదిరించాడు. ఆ భయం తో ఎవరికీ ఆచూకీ దొరక కుండా గుటుట్గా ఇకక్డ బర్తుకుతునన్ది.
"నీకేం ఫరావ్లేదు. నాకు మంతుర్లు తెలుసు. పోలీసు ఆఫీసరుల్ తెలుసు. వాడొచిచ్ నీ కాళళ్ మీద పడే టటుల్ చేసాత్ను..." అని ఆమెను మభయ్
పెటాట్డు.
ఆమెకు రక్షణ కలిప్ంచటం కోసం రోజుకు మూడు సారుల్ ఆమె ఇంటికి వచిచ్ వెళుత్నాన్డు. వీళళ్ వయ్వహారం నలుగురి కంటా పడుతూనే ఉంది.
గోవరధ్న కూడా కావాలనే అలాంటి అభిపార్యమే కలిగించాడు.
"ఆమె నా మనిషి. ఆమె మంచి చెడులనీన్ నావే..." అంటూ అందరి తో చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు..
ఇదంతా కేదారేశవ్రికి తెలిసింది. "ఏమిటి ఈ గోల ?" అని అడిగింది.
"గొపప్ పేరునన్ నాయకుడు దానిన్ కొనాన్ళు వాడుకుని వదిలేసాడు. దీనిన్ అడడ్ం పెటుట్కుని వాడిని బాల్క మెయిల చేసాత్ను. చచిచ్నటుట్ డబుబ్
ఇసాత్డు. మన కషాట్లు తీరుతయి " అని భారయ్కు చెపాప్డు.
భరత్ చెపేప్ మాటలోల్ ఎంత నిజం ఉందో కూడా తెలియదు. అయినా ఆమె చెపిప్నా ఆగే సిథ్తి లో లేడు. చేసేదేమీ లేక ఊరుకుంది.
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అహలయ్ తన భారయ్ అని అతను అందరి తో చెపుప్కుంటునాన్, ఆమె మాతర్ం ఒకసారి మోసపోయినందు వలల్ గోవరధ్న ను ఎకక్డ ఉంచాలో
అకక్డే ఉంచుతునన్ది.
ఆమె దావ్రా డబుబ్ సంపాదించు కోవాలనన్ దురాశ ఎకుక్వ అయింది. ఆయనకు ఫోనుల్ చేసి బెదిరించటం మొదలు పెటాట్డు. మొదటోల్ ఆ
నాయకుడు పెదద్గా పటిట్ంచు కోలేదు. కాని ఈ విషయం లో బెదిరింపులు ఎకక్వ చేసి ఆయన కు నిదర్ లేకుండా చేసాడు గోవరఢ్న.
ఒక రోజు తెలల్వారే టపప్టికి రేకుల షెడుడ్లో అహలయ్ శవం రకత్ం మడుగు లో పడి ఉంది. పోలీసులు వచాచ్రు. ఇరుగు పొరుగును
విచారించారు. వాళళ్ంతా గోవరధ్న ఆమెకు మొగుడు కాని మొగుడు అని వాళళ్ మధయ్ అకర్మ సంబంధం ఉందని అందరూ చెపాప్రు.
గోవరధ్న ను అరెసట్ చేసి తీసుకెళాళ్రు.
అయితే ఈ విషయంలో గోవరధ్న రెండో కృషుణ్డు మాతర్మే నని అసలు కృషుణ్డు వేరే ఉనాన్డని కేదారేశవ్రికి తెలిసినా ఆమె గోవరఢ్న ను
విడిపించటానికి ఎలాటి పర్యతన్ం చేయటం లేదు.
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