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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.!!

కటన్ం ఎవరి

ముమ్?

డాకట్రు శకుంతల అరుణను పరీక్ష చేసిన తరువాత పిర్సిర్క్పష్న రాసూత్ అనన్ది. ' డెలివరీ అయేయ్దాకా నువు బాగా రెసట్ తీసుకోవాలి, చాలా
వీకగా ఉనాన్వు. ముఖయ్ంగా టెనష్నూ, వరీర్ లేకుండా చూసుకోవాలి' అనన్ది శకుంతల.
''మా అతత్గారు ఉనన్ంతకాలం నాకు టెనష్నూ, వరీర్ తపప్దు గదా'' అనన్ది అరుణ కాంతి విహీనంగా నవువ్తూ.
''ఈ గొడవలు ఎపుప్డూ ఉండేవే. ఈ నాలుగయిదు నెలలూ నువేవ్ వరీర్స లేకుండా ఉండటం అవసరం. బల్డలో హిమోగోల్బిన
పరస్ంటేజ చాలా తకుక్వగా ఉంది. బల్డ ఎకిక్ంచాలిస్ వసుత్ంది..'' అనన్ది శకుంతల.
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శకుంతలా, అరుణా ఇంటర దాకా కాల్సమేటస్. అందుచేత మంచి ఫెర్ండస్. వాళళ్ మధయ్ దాపరికాలు లేవు. అరుణ తన కుంటుంబ
విషయాలనీన్ శకుంతలకు చెపిప్ ఆమె సలహా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. నిజానికి చదువుకునే రోజులోల్ అరుణదే అనిన్టా పై చేయిగా ఉండేది. ఇపుప్డు
పరిసిథ్తులు తారుమారు అయాయ్యి. అపప్టోల్ అందరికీ నాయకతవ్ం వహించిన అరుణ, ఇపుప్డు అతత్గారికి, మామగారికీ కూడా భయపడాలిస్ వసోత్ంది.
అరుణ ఆటోలో ఇంటికి వచిచ్ంది. ఆ వేళ ఆఫీసుకు వెళళ్బుదిధ్ కాలేదు. బదధ్కంగా ఉంది. పైగా నెలలు నిండుతునన్ కొదీద్ నడవాలంటే
ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. దానికి తోడు అందరూ తన వంక వింతగా చూసుత్నన్ ఫీలింగు కలుగుతోంది. బయట తిరగాలంటే సిగుగ్గా ఉంది.
అరుణ సోఫాలో కూరుచ్ని పతిర్క తిరగేసోత్ంది. అందులో అందంగా బొదుద్గా ఉనన్ పసిపిలల్ల ఫోటోల వంక అనిమిష నేతార్లతో
చూసోత్ంది. పతిర్కలో కనిపించే రకరకాల పేరల్ను గమనిసోత్ంది. పాప అయితే ఏం పేరు పెటాట్లి, బాబు అయితే ఏం పేరు పెటాట్లి అని ఆలోచిసోత్ంది. పేరు
మూడే మూడు అక్షరాలు ఉండాలి. అందంగా, రొమాంటికగా తేలికగా పిలుచ్కునేందుకు వీలుగా ఉండాలి... మంచి పేరు సెలెకట్ చేసి పెటట్మని చందార్నికి
చెపాప్లి. భరత్ గురుత్కు రాగానే అతనితో మాటాల్డాలనిపిచింది. ఫోన చేసింది. చందర్ం లైన మీదకు వచాచ్డు. తీరా అతడు ఏమిటని అడిగితే, ఈ విషయం
చెపప్టానికి సిగుగ్పడింది. తిడతాడని భయపడింది.
''సాయంతర్ం పెందరాళే రండి సినిమాకు వెళాద్ం'' అనన్ది.
“నీకీ సినిమా పిచిచ్ పోదు, చివరకు ఆవేళ నేను డాకట్రిన్ నరుస్నూ కడా సినిమా హాలుకే తీసుకురావాలేమో'' అనాన్డు చందర్ం.
''సరే అయితే ఇక నుంచి సినిమాలు బంద, సినిమాలకే కాదు. మీతో కూడా ఎకక్డికీ రాదు'' అనన్ది చిరుకోపం తెచుచ్కొని.
ఇంతలో కింద అతత్గారి గొంతు ఖంగున మోగటం వినిపించి ఒక చెవి అటు విసిరింది. 'ఈ ఇంటోల్ అంతా రాణీ వాసపు సతరీలు. అవతలి
పులల్ తీసి అవతలపెటట్దు. పుటిట్ంటి నుంచి తెచుచ్కునన్ పరిచారికలు పాతికమంది ఇకక్డ పడి ఉనన్టుల్, మేడ ఎకిక్ కూరుచ్ంటుంది. అనీన్ పటుట్కెళిళ్ ఆ
మహాతలిల్ చేతికీ నోటికీ అందించాలి. నోటికి అందించినా తింటుందో తినదో. మొగుడొచిచ్ నమిలి నోటోల్ పెటాట్లేమో' అంటోందామె.
ఆమె అతత్గారు, తమ కోడలు ఒకే ఇంటోల్ ఉండాలిస్న మనుషులు. ఇదద్రి మధాయ్ సఖయ్తే లేదు. బదధ్ శతుర్వులాల్ ఉంటునాన్రు. పెదద్ ఆవిడ
గనుక పర్తిదానికీ ఎందుకు రాదాధ్ంతం చేయటం అని ఊరుకుంటునన్ కొదీద్ రెచిచ్పోతోంది.
ఫోనలో చందర్ంతో చెపిప్ంది అరుణ ''ఇకక్డ మీ అమమ్ పర్తేయ్క కారయ్కర్మానిన్ పర్సారం చేసోత్ంది''
''నువు కథ పెంచకు' అనాన్డు.
''కథ పెంచేందుకూ తుంచేందుకకూ ఆమె నాకు అవకాశం ఇసేత్ గదా'' అనన్ది అరుణ.
సాయంతర్ం దాకా ఆమె మేడ దిగి రాలేదు. చందర్ం ఇంటికి వచాచ్క అడిగాడు ''డాకట్రు ఏమంది?''
''మీ అమమ్తో యుదాధ్లు చేయవదుద్ అంది. కానీ ఆమె ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతుంటే ఎంతవరకూ ఊరుకోగలను?' అనన్ది.
''ఓకే ఆమెకు నేను చెబుతానులే పద'' అంటూ తొందర పెటిట్ భారయ్ను బయటకు తీసుకెళాళ్డు.
సినిమా చూసి హోటలోల్ భోంచేసి వచాచ్రు. కాసేపు బయట తిరిగి వచిచ్నందువలల్ అరుణ మూడస్ మారినాయి. ఆమె సంతోషంగా వునన్
సమయం చూసి, భారయ్ చేతిని మృదువుగా ముదుద్పెటుట్కొంటూ అడిగాడు.
''మన ఇంటోల్కి ఇంకో చిటిట్ పొటిట్ వెధవ వసుత్నాన్డు గదా. ఈ శుభ సందరభ్ంలో చినన్ కోరిక. మనం అలా అలా హాయిగా తిరిగి
రావటానికి మనకొక హీరోహోండా... మా అమమ్ ఒక నెకెల్స కావాలంటోంది. మీ వాళళ్ను అడిగి ఈ రెండూ తెచాచ్వంటే... అంతా ఓ.కే అయిపోతుంది...''
అనాన్డు చందర్ం.
''మీరు తిరగటానికి హీరోహోండా కాకపోతే, ఏకంగా హెలికాపట్రు కొనుకోక్ండి. మీ అమమ్కు ఒక నెకెల్స ఏంఖరమ్ ఏడువారాల నగలు
చేయించుకోండి... వదద్నన్దేవరూ? దానికి ననున్ అడగటం ఎందుకు?'' అనన్ది అరుణ ఆశచ్రయ్ంగా.
''నినున్ అడగటం ఎందుకు అంటే నువువ్ తలిల్వి కాబోతునాన్వు కదుటోయ'' అనాన్డు చందర్ం.
''పెళిళ్ అయిన తరువాత తలిల్ కావటం సహజమే కదా. ఇందుకు మీ అందరికీ ఖరీదైన లంచాలు ఇవావ్లిస్న అవసరం ఏముంది?
''అవి లంచాలు కాదోయ,. కటాన్లు. ..''
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''నేను కటాన్లు ఇవవ్టానికీ, పుచుచ్కోవటానికీ బదద్ వయ్తిరేకిని. పెళిల్ అపుప్డే ఇవవ్లేదు. ఏడాది తరువాత ఇపుప్డేమిటి కటాన్లూ,
కానుకలూ?'' అనన్ది అరుణ ముహం చిటిల్ంచుకొని.
''అంత ఓవర యాక్షన చేయకు. కటన్ం లేకుండా పెళిల్ చేసుకోవాలిస్న ఖరమ్ నాకేం పటిట్ంది? నాకేం కనున్ వంకరా, కాలు వంకరా?
సుందర వదనుడిన్. అందరికనాన్ రెండు ఆకులు ఎకుక్వ చదివిన వాడిన్. నెలకు నాలుగు వేలు సంపాదించుకుంటునన్ వాడిన్ కనుకనే మీ నానన్ నాకు లక్ష
రూపాయల కటన్ం ఇచాచ్డు. అది ఫసట్ ఇనసాట్లమెంట విత ఇనీషియల పేమెంట అనన్ మాట. పండగలకూ, పబాబ్లకూ, ఇదుగో ఇలాంటి పర్తేయ్క
సందరాభ్లోల్నూ మిగిలిన ఇనసాట్ల మెంటస్ చెలిల్ంచాలి కదా... అందుకే అడుగుతునాన్ను...'' అనాన్డు చందర్ం.
భరత్ చెబుతునన్ విషయం విని అరుణ ఆశచ్రయ్పోయింది. అవాకుక్ అయింది. తెపప్రిలిల్న తరువాత అనన్ది ''నిజం చెపప్ండి, మా నానన్
మీకు లక్ష రూపాయలు కటన్ంగా ఇచాచ్డా...?''
''ఏమీ తెలియనటుల్ మాటాల్డుతావేం. పెళిల్కి నెలరోజుల ముందే మీ నానన్ లక్ష రూపాయలూ తెచిచ్ ఇచాచ్డు. ఆ డబుబ్ మా నానన్
ఫికసడ డిపాజిటలో వేసుకునాన్డు. మీ నానన్ ఆ డబుబ్ ఇచిచ్న మరాన్డే మేం మీ ఇంటికి నిశిచ్తారాథ్నికి వచాచ్ం... ఇందులో రహసయ్మేముంది?'' అనాన్డు
చందర్ం.
నిజానికి ఇందులో రహసయ్ం ఏమీ ఉండకూడదు. కాని కటన్ం ఇవవ్టం మాతర్ం రహసయ్ంగానే జరిగింది. పెళిళ్ అయిన ఏడాది తరువాత
మొదటిసారిగా భరత్ నోటి మీద విని విసుత్పోవటం తపప్ అరుణ ఇంకేమీ చేయలేకపోయింది!
అరుణ చదువుకునే రోజుల నుంచీ ఆదరాశ్లు వలిల్సుత్ండేది. ముఖయ్ంగా వరకటన్ం దురాచారానిన్ పారదోర్లాలంటే ఏం చేయాలో
హైసూక్లోల్ చదువుకునే రోజుల నుంచీ డిబేటసలో పాలొగ్ని తన అభిపార్యాలు సప్షట్ంగా చెబుతుండేది. కాలేజీ చదువుకునే రోజులోల్ ఒకసారి ఈ టాపిక
మీదే మీటింగ పెటాట్రు.
ఇది కేవలం ఉపనాయ్సాలతో తీరే సమసయ్ కాదనీ, ఎవరికి వాళుళ్ దీనిన్ ఆచరణలో పెటిట్నపుప్డే పర్యోజనం ఉంటుందనీ వాదించింది.
వరకటన్ం తీసుకునే వయ్కిత్ని తను పెళిల్ చేసుకోననీ, ఆ మేరకు పర్తిజఞ్ చేసింది. సభాధయ్కుష్లవారు, వకత్లూ ఆమెను అభినందించారు. ఆ సభలో మరో
అయిదారుగురి చేత పర్తిజఞ్లు చేయించారు.
ఆ విషయం తను ఎపుప్డూ మరిచ్పోలేదు. తలిల్దండుర్లకి సప్షట్ంగా చెపిప్ంది. కటన్ం అడుగుతునాన్రని తెలిస్, నాలుగయిదు
సంబంధాలను నిరాకరించింది. ఇలా అయితే ఎనాన్ళళ్కీ కూతురుకు పెళిళ్కాదనీ, మంచి సంబంధాలు నిషాక్రణంగా చెయియ్ జారిపోతునాన్యనీ, అరుణ
తండిర్ సతయ్నారాయణ బాధపడాడ్రు. కూతురు పెళిళ్ కోసం ముందునుంచే జాగర్తత్ పడి ఆయన రెండు లక్షలదాకా సిదధ్ం చేసుకునాన్రు. అందుచేత డబుబ్
ఉండీ, చేయగలిగిన సోత్మతు ఉండీ, నికేష్పం లాంటి సంబంధాలను కాలదనున్కోవటం ఆయనకు నచచ్లేదు. ఈ వెరిర్ మొరిర్ ఆదరాశ్లను నముమ్కుని
కూరుచ్ంటే జీవితం గడవదు అని ఆయన అభిపార్యం. నలుగురు నడిచే దోవన నడిచి కూతురు జీవితం సాఫీగా సాగిపోయేలా చేయాలని సతయ్నారాయణ
తాపతర్యపడాడ్డు. కటన్ం ఇచిచ్న విషయం కూతురుకు తెలియకుండా జాగర్తత్ పడాడ్డు.
అరుణ మాతర్ం రాజీ పడలేకపోతోంది. తను మోసపోయానని తెలుస్కుంది. తను ఒక ఆశయం కోసం పాటుపడి విజయం
సాధించిందనీ, భరత్ ఎంతో ఉతత్ముడు, ఆదరశర్పార్యుడనీ భావిసోత్ంది. కానీ ఇపుప్డు అదంతా వటిట్ నాటకమనీ, బూటకమనీ, తండీర్, తలీల్, బంధువులూ,
భరత్ అతత్మామలూ అందరూ కలిస్ కుటర్ పనిన్ తనను దగా చేశారనన్ భావన కలుగుతోంది. కుడి ఎడమల దగాదగా....
ఆ షాక నుంచి తేరుకోకముందే తనకు హీరోహోండా కావాలనీ, తన తలిల్కి నెకెల్స కావాలనీ చందర్ం పోరటం మొదలెటాట్డు.
''ఇతరుల సొముమ్ను ఆశించేవాళళ్నాన్, ఇతరుల పార్పకం మీద బతికే వాళళ్నాన్ నాకు పరమ అసహయ్ం. నా దృషిట్లో వాళళ్ంత
దగులాభ్జీ వెధవలు పర్పంచంలో మరొకరు ఉండరు'' అనన్ది అరుణ ఆవేశంగా.
''నువూవ్ ఇంతకాలం నా సొముమ్ తింటూ నా అండన బతుకుతునాన్వు. మరి నీ మీద నీకు ఎందుకు అసహయ్ం పుటట్లేదో, నువువ్
ఎందుకు దగులాభ్జీవి కాలేదో నీకే తెలియాలి'' అనాన్డు చందర్ం.
అరుణకు అహం దెబబ్తినన్ది. మాటాల్డటం మానేసింది. తిండి తినటం మానేసింది. రెండు రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసింది.
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ఆ మధాయ్హన్ం ఆమె అతత్గారు మేడమీద కోడలు గదిలోకి వచిచ్ నానా మాటలూ అనన్ది.

''మేం దగులాభ్జీలమైనపుప్డు, మా ఇంటోల్ ఎందుకే ఉండటం? మా కొంపలో ఎందుకే పసుత్లుండి చావటం? ఆ చచేచ్దేదో మీ
కొంపలోనే చావు, పీడా వదులుతుంది'' అని తిటల్ వరష్ం కురిపించింది.
''పెళిళ్ చేసుకునన్ తరువాత నేను ఈ ఇంటోల్ మనిషిని. నా భరత్ ఇకక్డ ఉంటునాన్డు గనుక ఈ ఇంటోల్ ఉండే హకుక్ నాకు ఉంది. ననున్
పొమమ్నటానికి నువువ్ ఎవరు?'' అని ఎదిరించింది అరుణ.
''ఏమిటే హకుక్ గికూక్ అంటునాన్వు? ఏం చూసుకునే అంత పొగరు? ఉనన్ ఫలంగా మెడబటిట్ గెంటితే ఎవరే నీకు దికుక్?'' అంటూ
మీదకు వచిచ్ంది.
''ఒంటిమీద చెయియ్ వేశావంటే మరాయ్దగా ఉండదు'' అని కూరుచ్నన్ చోటు నుంచి లేచింది అరుణ.
రెండు రోజుల నుంచీ తిండి లేనందువలల్ బలహీనంగా ఉంది. కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి.
అతత్గారు కోడలిన్ చెయియ్ పటుట్కుని గదిలో నుంచి బయటకు లాకొక్చిచ్ మెటల్ మీద నుంచి తోసేసింది.
మెటల్ మీద నుంచి దొరుల్కుంటూ పడిపోయిన అరుణ తలకు దెబబ్లు తగిలాయి. కడుపు అంతా పచిచ్ పుండులా ఉంది. పళళ్ బిగువున
పార్ణం బిగపటుట్కుని తూలుకుంటూ బయటకు వచిచ్ ఆటో ఎకిక్ంది.
ఆసప్తిర్లో చేరింది. ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్లో చేరుచ్కుని టీర్టమెంట మొదలెటాట్రు. శకుంతల వచిచ్ చూసింది.
''అబారష్న అయింది. అసలు నీ పార్ణానికే ముపుప్ వచిచ్ంది. ఇంత రాక్షసంగా వయ్వహరించే మనుషులు ఉంటారంటే నమమ్ బుదిధ్
కావటం లేదు....'' అనన్ది.
అరుణ ఆసప్తిర్లో వారం రోజులు ఉనన్ది. ఆరువేల రూపాయల బిలుల్ అయింది. శకుంతల ఫోన చేసి చందార్నిన్ పిలిపించింది. బిలుల్
చెలిల్ంచే విషయంలో అరుణకూ చందార్నికీ మధయ్ పెదద్ యుదధ్మే జరిగింది.
''నినున్ ఈ ఆసప్తిర్లో ఎవడు చేరమనాన్డు? వేలకు వేలు బిలుల్ చేసి కూరుచ్ంటే చెలిల్ంచటానికి ఇకక్డ నీ అబబ్ సొముమ్ ఏమనాన్
దాచిపెటాట్వా? '' అని అడిగాడు చందర్ం.
''అవును నా అబబ్ సొమేమ్ నీ అబబ్ దగగ్ర దాచిపెటాట్ను. నా తండిర్ ఇచిచ్న లక్ష రూపాయలు, నీ తండిర్ బాయ్ంకలో వేసుకొనాన్డు.
దానిమీద వడీడ్లే కొనిన్ వేల రూపాయల దాకా వచాచ్యి. అందుచేత సాయంతర్ం లోపల తెచిచ్ బిలుల్ చెలిల్ంచు...'' అని నిలదీసింది అరుణ.
''నాకేం అవసరం?'' అని బుకాయించాడు చందర్ం.
''ఎవరికి అవసరమో రేపు నేను డిశాచ్రిజ్ అయి వచాచ్క తెలుసుత్ంది. నేను అంత చేతులు ముడుచుకొని కూరోయ్లేదు. నా అబబ్ సొముమ్
లక్ష రూపాయలు కాజేశారు. అది చాలక ఇంకా హీరో హోండాలు కావాలి, నెకెల్సలు కావాలని వేధించారు. ఇవవ్నంటే, మేడ మీద నుంచి తోసేసి ననున్
చంపేయబోయింది మీ అమమ్. చివరకు హాసిప్టల బిలుల్ కూడా చెలిల్ంచనంటునాన్వు. నినున్ ఇంతటితో వదులుతానని అనుకోవదుద్'' అంటూ వీరావేశంతో
విరుచుకుపడింది అరుణ.
''నీ దికుక్నన్ చోటుకుపోయి చెపుప్కో. నీ ఇషట్ం వచిచ్ంది చేసుకో ఫో'' అంటూ చందర్ం విసవిసా వెళిళ్పోయాడు.
శకుంతల నిటూట్రిచ్ంది ''నీకు అంత ఆవేశం ఎందుకే?'' అని అడిగింది.
''ఆవేశం ఏమిటే? ఒళుళ్ మండిపోతుంటేను? డబుబ్ ఎలా రాదో నేను చూసాత్ను. మొతత్ం అంతా కకిక్సాత్ను'' అనన్ది అరుణ.
తన మెడలో ఉనన్ గొలుసు అమిమ్ంది. హాసిప్టల బిలుల్ చెలిల్ంచింది అరుణ. కొంత కాలం తన ఇంటోల్నే ఉండమని ఆశర్యం ఇచిచ్ంది
శకుంతల. వీళళ్ కాల్సమేట రాజశేఖర లాయరగా పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు. అతని దగగ్రకు వెళిళ్ విషయం అంతా చెపాప్రు.
''చటట్ం దృషిట్లో కటన్ం ఇవవ్టమూ, తీసుకోవటమూ రెండూ నేరాలే. మీ మామగారూ, మీ నానన్గారూ కూడా నేరసుథ్లే. ఇంతకీ
ఇపుప్డు మీకు ఏం కావాలి?'' అని అడిగాడు రాజశేఖర.
''నాకు విడాకులు కావాలి. దానితోపాటు మా నానన్ ఇచిచ్న లక్ష రూపాయల కటన్ం వాపస ఇపిప్ంచాలి....'' అని అడిగింది అరుణ.
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''మరి మీ నానన్ ఆయనకు కటన్ం ఇచిచ్నటుల్ రుజువు చేయాలి కదా... అఫకోరస్, కటన్ం ఇచాచ్డని మనం అంటే ఇవవ్లేదని రుజువు
చేసుకునే భారం ఆయనదే అయినా, కేసు ఎసాట్బిల్ష చేయాలికదా....''
''ఎందుకు ఎసాట్బిల్ష చేయలేను. మా వివాహం నిశిచ్తారాథ్నికి ముందు మా నానన్ బాయ్ంక నుంచి డబుబ్ డార్ చేశాడు. ఆ మరాన్డే మా
మామగారు ఫికసడ డిపాజిటలో వేసుకునాన్రు''
''వాళళ్ ఎకౌంటస్ ఏ బాయ్ంకలో ఉనన్యో తెలాస్ మరి?''
''తెలుస్'' అనన్ది అరుణ.
రాజశేఖర కేసు టేకప చేశాడు. కటన్ం డబుబ్ వాపసు ఇవావ్లంటూ కోరుట్లో కేసు దాఖలు చేసి వాద పర్తివాదాలు పార్రంభమైన దగగ్ర
నుంచీ పతిర్కల వాళళ్కు ఇదొక సెనేస్షనల వారత్ అయింది. 'కటన్ం ఎవరబబ్ సొముమ్' అంటూ జరిగిన కథ అంతా పతిర్కలోల్ రాసూత్ వచాచ్రు.
అరుణ తండిర్, చందర్ం తండిర్కి కటన్ం ఇచిచ్నటుల్ రుజువు అయింది. అయితే అరుణ తండిర్ ఆ డబుబ్ వాపస అడగటం లేదు. అరుణ
అడుగుతోంది.
కోరుట్లో ఆరుగ్మెంటస్ రసవతత్రంగా జరిగాయి. జడిజ్ జగనాన్థం గారు ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు. రేపోమాపో తీరుప్ చెపప్బోతునాన్డు.
సెట్నో వచిచ్ వినయంగా నిలబడాడ్డు.
''నువువ్ రేపు పొదుద్న ఎనిమిదింటికి రా. అరుణ కేసులో జడిజ్మెంట డికేట్ట చేసాత్ను. '' అనాన్డాయన.
సరేనంటూ సెట్నో వెళిళ్పోయాడు.
కొంచెం దూరం నుంచీ ఈ సంభాషణ వినన్ జడిజ్గారి కోడలు సుభాషిణి వచిచ్ ఆయనకు ఎదురుగా కూరుచ్ంది.
''ఏమామ్, అబాబ్యి రాలేదా ఇంకా?'' అని అడిగాడు ఆపాయ్యంగా. సుభాషిణి నాలుగో నెల గరభ్వతి.
''మామయయ్గారూ... అరుణ కేసులోల్ ఏమని తీరుప్ చెపప్బోతునాన్రు?''
''దేనికమామ్ నీకు ఆ కేసులో అంత ఆసకిత్?'' అని అడిగారాయన నవువ్తూ.
''నేనూ ఒక అరుణనే కదా. ఆ తీరుప్ నాకూ వరిత్సుత్ంది. అందుకనే అంత ఆసకిత్...'' అనన్ద సుభాషిణి.
జడిజ్గారు అవాకుక్ అయిపోయారు.
ఆ మరాన్డు కాదు, ఏనాడూ ఆయన తీరుప్ చెపప్లేదు
.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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