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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.!!

జనారణయ్ంలో హరిణి
ఆ ఊరు ఒక జనారణయ్ం అయితే అందులో

సింహంలా తిరుగుతుంటాడు నరసిమమ్.

అడవిలో సింహం

తిరుగుతునన్పుప్డు చినన్ జంతువులనీన్ భయపడి పారి పోతుంటాయి. ఆ ఊరిలోనూ అంతే. వాడిని చూడగానే చినన్ చినన్ మనుషులంతా పకక్కు
తపుప్కుని తిరుగుతింటారు.
నరసిమమ్కి నిండా పాతికేళుళ్ ఉండవు. కానీ అతని చరితర్ మాతర్ం పర్సిదిధ్ కెకిక్ంది. ఇపప్టికి నలుగురిని హతయ్
చేసాడు. అయిదుగురి ఆసుత్లిన్ సావ్హా చేసాడు. అయినా అతని మీద ఒకక్ కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. కేసు బుకుక్ చేసేత్ పోలీసోడిన్ లేపీ
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గలను ... అంటాడు పబిల్గాగ్నే. పోలీసూ మనిషే. వాడికీ పార్ణం అంటే తీపే గదా. ఎవడైనా కోరుట్ లో కేసు వేసేత్ తిరిగి అ ఊళోళ్ కాలు పెటట్లేడు.
వాడి మాట కాదనన్ వాడిని చితక తనాన్డు. ననున్ కాదంటే ఎవడికైనా ఇలాగే అవుదిద్... అని జనాంతికంగా అంటుంటాడు.
కొంత మంది వాడి పకక్న చేరటంతో వాళళ్ందరికీ వాడు గురువు అయి పోయాడు. అందుచేత పటట్పగలే
చుకక్లు మొలిపించ గలుగు తునాన్డు. "మన మాట ఇనక పోతే శాలీత్ గలల్ంతు అయిపొదద్ని చెపుప్ ..." అని రోజూ బెదిరిసూత్ ఉంటాడు.
అదే ఊళొళ్ హరిణి కూడా ఉంటొంది. హరిణి కుటుంబరావు కూతురు. కుటుంబరావు పోసట్ మాసట్రు. ఆయన
పర్తి విషయం లోనూ అతి జాగర్తత్గా ఉంటాడు. ఏ పని చేసేత్ ఏ పర్మాదం ముంచు కొసుత్ందోనని ముందుగానే ఊహించి రాబొయే పర్మాదాలకు
ఆమడ దూరం లో ఉంటాడు. ఆయన భారయ్ సావితర్మమ్ కూ అదే పిరికితనం అలవాటు అయింది.
హరిణి ఈ కాలం పిలల్ కాబటిట్ కళుళ్ మూసీ, కళుళ్ తెరిచీ కలలు కనటం అలవాటు చేసుకుంది. ఆ కలలోల్
మేనతత్ కొడుకు శాయ్మలరావు, మేనమామ కొడుకు సుందరం వచిచ్ ఆమె పకక్న నిలబడతారు. శాయ్మలరావు కాబోయే డాకట్రు. అందంగా
హీరోలా ఉంటాడు.

సిటీలో రెండు మేడలునన్యి.

రెండు కారుల్ ఉనన్యి.

అతనిన్ వలచి వలపింప చేసుకుంటే జీవితం నందనవనం

అవుతుందని ఆమె ఆశ. ఇక సుందరం ఇంజనీరింగ చదువుతునాన్డు. అతనికి బంగారు భవిషయ్తుత్ ఉంది. సుందరానిన్ చేసుకునాన్ జీవితం
వెనెన్లోల్ బృందావనం లా ఉంటుంది. కాసేపు మేనతత్ కొడుకు తోనూ, మరి కాసేపు మేనమామ కొడుకు తోనూ అలాఅలా కలలోల్ విహరించి
వసుత్ంటుంది.
ఈ లోగా పొయియ్ మీద పాలు పొంగి పోవటం, కుళాయి కింద పెటిట్న బకెక్ట నిండి నీళుళ్ పొరిల్ పోవటం
లాంటి చినన్చినన్ పొరపాటుల్ జరిగినా అవనీన్ ఆ అమామ్యికి శుభ సూచనలలాగానే కనిపిసుత్నన్యి. కాకపోతే తలిల్ వెనక నుంచి సోత్తార్లు
చదువు తుంటుంది. ' నినున్ ఎవడు కటుట్కుంటాడో గానీ వాడికి వేళకి తిండీ తిపప్లు ఉండవు. ' అని. కానీ ఆ అమామ్యి మాతర్ం 'మనకేమి ?
మన లైఫ బెడాడ్ఫ రోజెస ...' అనుకుంటుంది. అపుప్డు ఆమె కళళ్ ముందు పెదద్ పరుపు... దాని మీద గులాబీల మీద నడిచి వెళళ్టం లాంటి
దృశాయ్లు ... ఇటునుంచి శాయ్ం ... అటునుంచి సుందరం ... వచిచ్ ఆమెకు చెయియ్ అందిసూత్ ఉంటారు. ఎటూ తేలుచ్ కోలేక సిగుగ్ల మొగగ్ అయి
పోతుండగా తలిల్ గొంతు వినిపిసుత్ంది. "ఓసి...నీ పరధాయ్నన్ం పాడుగాను... కూర మాడి పోయి వాసన వసుత్నన్దే..." అని.
ఒక రోజు హరిణి సేన్హితురాలి ఇంటికి వెళిళ్ వసుత్ంటే ఎదురుగా నరసిమమ్ కనిపించాడు. " ఈ పిలల్ ఎవరు
ననున్ లెకక్ జేయకుండా ఎలత్ంది...?" అనాన్డు.
" పోసుట్ మాసట్రు కూతురు గురూ " అనాన్డు పకక్న ఉనన్ వాడు. "దీనిన్ ఒక చూపు చూడాలి" అనాన్డు.
సూక్టరు వెనకిక్ తిపిప్ హరిణి తగిలేటటుట్ పకక్నుంచి రాసు కుంటూ వెళాళ్డు. "మీద పడతావేమి ? కళుళ్ కన
పడటం లేదా ? " అనన్ది.
"కళుళ్ కనబటేట్ కదా నీ మీద పడడ్ది" అనాన్డు వాడు.
"షటప" అనన్ది హరిణి.
"అంటే ఏమిటార్ ?" అని శిషుయ్డిని అడిగాడు.
" నోరు ముయయ్మంటోంది గురూ " అనాన్డు పకక్న ఉనన్ వాడు.
" దాని నోరు మన నోటితో మూసేత్ ఎలా గుంటది రా? "
" భేషుగాగ్ ఉంటది గురూ..." అనాన్డు శిషుయ్డు.
నడి రోడుడ్ మీద ఒక ఆడ పిలల్ని అవమానిసుత్ంటే అంతా కళుళ్ అపప్గించి చూసారే గానీ, అడుడ్ కోవటానికి ఎవరూ
ముందుకు రాలేదు.
జరిగిన సంఘటన క్షణాలోల్ ఊరంతా తెలిసి పోయింది.
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కుటుంబరావు కు తల కొటేట్సినటుల్ అయింది. సావితర్మమ్ ఏడుసూత్ తనలో తనే కుమిలి పోసాగింది. హరిణి ఆ
షాక నుంచి కోలుకోవటానికి రెండు రోజులు పటిట్ంది. ఒక పకక్ ఆవేశం మరో పకక్ అవమానం ఆమెను కుర్ంగ దీసుత్నన్యి. వాడి అంతు
తేలుచ్కోవాలిస్ందే నని నిరణ్యించు కొని పోలీస సేట్షన కి వెళిళ్ రిపోరట్ ఇచిచ్ంది.
" సంఘటన జరిగిన రెండు రోజుల తరువాతనా నీకు తీరుబడి అయింది? ఇంతకీ ఇందుకు సాకుష్లు ఎవరైనా
ఉనాన్రా ? " అని అడిగారు పోలీసులు.
అందరూ చూసుత్ండగానే ఇది జరిగినా, ఆమె వతాత్సుగా సాక్షయ్ం చెపప్టానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.
సాక్షయ్ం లేనిదే ఇందులో మేము చేయగలిగింది ఏమి లేదని అనాన్రు పోలీసులు.
ఈ విషయాలనీన్ తెలిసినాక నరసిమమ్ మరింత రెచిచ్పోయాడు.
కుటుంబ రావు, సావితర్మమ్ కూతురునే మందలించారు. " ఆ రౌడీ వెధవ తో నీకు ఎందుకే ?" అని ఆమెను
నిరుతాస్హ పరచారు. హరిణి ఊరుకోలేక పోతునన్ది. కానీ ఏమీ చేయ లేక పోతునన్ది.
కుటుంబరావు తముమ్డు చని పోయాడు. ఆయన ఊరికి వెళాళ్డు. ఇంటోల్ సావితర్మమ్, హరిణి ఉనాన్రు.
సావితర్మమ్ కూరగాయల కోసం బజారుకు వెళిళ్నపుప్డు, నరసిమమ్ వాళళ్ ఇంటోల్ చొర బడాడ్డు.
ఒంటరిగా నునన్ హరిణి పై అతాయ్చారం చేశాడు.
ఆమె రోదన అరణయ్ రోదన అయింది. ఆమె కేకలు విని పరుగెతుత్కొని వచిచ్న ఇరుగు పొరుగు వాళుళ్ ఇంటి
ముందునన్ రౌడీలను చూసి లోపలికి వెళిళ్ పోయారు.
జరగ కూడనిది జరిగి పోయింది. జనారణయ్ం లో హరిణి ఒక కూర్ర మృగం అహానికి బలి అయిపోయింది.
కుటుంబరావు వచాచ్డు. జరిగినది తెలుసుకునాన్డు. కానీ ఆయన ఏమీ చెయయ్ లేక పొయాయ్డు. పోలీసులకు
కంపైల్ంట ఇచిచ్నా మరింత అలల్రి కావటం తపప్ ఒరిగేదేమీ లేదని అరధ్ం అయింది.
జీవచచ్వాలాల్ మారి పోయిన ఆ ముగుగ్రికీ నరసిమమ్ పంపిన కబురు పిడుగు పాటులా తోచింది.
"నీ కూతురు ఎలాగూ నా చేతిలో చెడిపోయింది. దానికి ఇంక పెళిళ్ కాదు మీరు పెళిళ్ చెయాయ్లని చూసినా
నేను ఉనన్ంత వరకూ అది జరగదు. ఎవడనాన్ ముందుకు వచిచ్నా వాడిని లేపేసాత్ను.... అందు చేత దానిన్ నాకు ఇచిచ్ పెళిళ్ చెయయ్టం మినహా
మీకు మరో దారి లేదు."
ఇదీ నరసిమమ్ నుంచి వచిచ్న కబురు.
ఇంత బరి తెగించిన వెధవకు ఇచిచ్ పెళిళ్ చెయయ్తానికి వాళుళ్ ఎంత మాతర్ం అంగీకరించటం లేదు. అసలు
ఆ ఊహనే భరించ లేకుండా ఉనాన్రు.

చావటానికైనా సిదధ్మే కానీ, ఇంత దిగజారి పోవటానికి వాళుళ్ సిదధ్ంగా లేరు.

ఏమి జరిగినా

ఎదురోక్వటానికి మానసికంగా తయారవుతునాన్రు.
ఎనోన్ ఊహించుకునన్ హరిణి.... శాయ్ం తోనో, ... సుందరం తోనో ,,,జీవితానిన్ పంచుకోవాలని ఎనోన్ కలలు
కనన్ హరిణి... ఒక వీధి రౌడీ తో తన జీవితానిన్ ఊహించుకోలేక పోతునన్ది.
వీళుళ్ ఇలా సత మత మవు తుండగానే నరసిమమ్ పెళిళ్కి ముహురత్ం పెటిట్ కబురు చేసాడు.
పది రోజులోల్ పెళిళ్కి సిదధ్ం కావాలని కబురు చేసాడు.
ఏమి చెయాయ్లో తెలియని సిత్తి లో కుటుంబరావు ఉండగా, హరిణి చెపిప్ంది.
" నేను ఈ పెళిళ్కి ఒపుప్ కుంటునాన్ను ..."
ఆయన అశచ్రయ్ం లో నుంచి తేరు కోక ముందే మిగిలిన వనీన్ జరిగి పోయినయి.
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నిశిచ్తారధ్ం జరిగింది.

ఆ రోజు నరసిమమ్తో పాటు అతని మితుర్లు కొదిద్ మంది వచాచ్రు.

అందరూ

కుటుంబరావు ఇంటోల్ భొజనాలు చేసారు.
ఆ సాయంతర్మే నరసిమమ్ను అసుపతిర్ లో చేరాచ్రు.
" ఫుడ పాయిజనింగ జరిగింది " అనాన్డు డాకట్ర. ఆసుపతిర్కి తీసుకు వెళేళ్టపప్టికే చాలా అలసయ్ం
అయింది. ఆ రాతిర్ నరసిమమ్ చనిపోయాడు.
ఈ విషయం తెలిసి కుటుంబరావు దంపతులు నివెవ్ర పోయారు. ఆ ఊరి వాళుళ్ మాతర్ం "పీడ విరగడ
అయింది" అనుకునాన్రు.
" ఏమిటే ఇది ?" అని అడిగింది హరిణి తలిల్.
"నేనే వాడికి విషం కలిపి పెటాట్ను ... నా జీవితం లో వాడు విషానిన్ చిందించాడు. నేనూ వాడి జీవితంలో
అదే చేశాను. పోలీసులూ,, కోరుట్లూ, ఈ ఊరి పెదద్లూ ఎవరూ ఏమి చెయయ్లేక పోయారు. ఒక వీధి రౌడి ఆడింది ఆట, పాడింది పాటగా
జరుగుతుంటే, అందరూ చోదయ్ం చూసూత్ ఉనాన్రు. పాము పడగ విపుప్తుంది. మనం భయపడి పారి పోతునాన్ం. దానికి పాలుపోసినటేల్ పోసి,
దానిన్ చంపితే అది మరింత మందిని కాటు వెయయ్ కుండా కాపాడ వచుచ్.అదే చేశాను." అనన్ది హరిణి.
నరసిమమ్ శిషుయ్ల దృషిట్ లో హరిణి హంతకురాలు. కానీ ఆ ఊరి వాళళ్ దృషిట్ లో ఆమె ఒక రాక్షసుడిని
సంహరించిన కాళికా దేవి. .

**************
(వచేచ్నెల మరో కథ)
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