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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.!!

కంటిపాప
చందర్శేఖర చాలా బిజీగా ఉనాన్డు. అరజ్ంటుగా పూరిత్చేసి పంపించవలసిన ఫైలుస్ నాలుగు ఉనాన్యి. పై ఆఫీసర దగగ్ర నుంచి ఫోనుల్
వసుత్నాన్యి. పనెన్ండు గంటలకు మీటింగ ఉంది. ఈలోగా నోట తయారు చేయాలి.
అటెండర ఒక కవరు తెచిచ్ అతనిముందు పెటాట్డు. అది ఆఫీసుకు సంబంధించినది కాదని దానిన్ చూడగానే తెలిస్పోతోంది. ఆఫీసుకు
పరస్నల లెటరస్ రావు. అందుచేత కొంచెం ఆశచ్రయ్పోతూ కవరు చించి లోపలి లెటర తీసి చూశాడు. గులాబీ రంగు ఉలిపిరి కాగితం మీది పరిమళం
గుపుప్మంది. ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాల వెంట చందర్శేఖర చూపులు పరుగులు తీశాయి.
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''పిర్యమైన చందర్శేఖరగారికి...

మీకు ఎనోన్ విషయాలు తెలియజేయాలని కాగితం కలం తీసుకుంటే, ఎందుకనో కలం ముందుకు సాగటంలేదు. కళుల్ మూసినా,
తెరిచినా మీ రూపమే... నా కనుపాపలో మీ రూపమే... ఎపుప్డూ మిమమ్లిన్ చూడాలనీ, వెనెన్ల రాతుర్లోల్ సముదర్పు ఒడుడ్న మీతో చెటాట్పటాట్లు వేసుకుని
నడవాలనీ, మీ మౌన రాగాలాపనలే విని తరించాలనీ అనుక్షణం అనిపిసుత్ంది. ఈ హృదయ సప్ందన మీకు తెలియజేయాలని కాగితం తీసుకుంటే కలం
ముందుకు సాగనని మొరాయిసుత్ంది... అందుచేత పర్సుత్తానికి ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటాను...మళీల్ రేపో, ఎలుల్ండో, వారానికో, నెలకో, ఆరునెలలకో...
ఎపుప్డో వీలు చికిక్నపుడు హృదయవేదనా నివేదనను చేసుకుంటాను... అక్షర సుమమాలతో... అంతవరకూ ఉండనా మరి...
పాప...మీ కంటిపాప''.
ఆ ఉతత్రం చదివి చందర్శేఖర మెదడు కొదిద్ సేపు పనిచేయటం మానేసింది. ఎవరీ పాప? ఈ పేరుగల వాళుల్ ఎవరూ తనకు తెలియదు.
తనెవరో తెలియకుండా ఈ పేర్మలేఖ ఎలా రాసుత్ంది? పైగా చాలా సనిన్హితంగా తెలిస్న మనిషిలా రాసోత్ంది.
ఫోన బజజ్ర మోగింది. ఆఫీసర అడుగుతునాన్డు ఫైలు గురించి. నోట రాసి తీసుకెళాల్డు. ఆయన చదివి విసుకుక్నాన్డు.
''ఏమిటయాయ్ ఇది? నేను చెపిప్ందేమిటి? నువు రాసిందేమిటి?''
''సారీ సర...మళీల్ రాసుకొసాత్ను...''
''టైం ఎకక్డుంది?'' అంటూ చిరాకుపడాడ్డు.
ఆయనే తంటాలు పడి నోట తయారుచేసుకునాన్డు. మీటింగకు తనతో రమమ్నాన్డు. కారులో వెళుత్నన్ంతసేపూ అతని దృషిట్ అంతా ఆ
లెటర మీదే ఉంది. చేతితో జేబులోని లెటరను తడుముకుంటునాన్డు. ఉండబటట్లేక కవరు తీసి మరోసారి చదువుకునాన్డు. ''ఏమిటది?'' అని అడిగాడు
వెనక సీటోల్ కూరుచ్నన్ ఆఫీసర.
''హృదయ వేదనా నివేదన...'' అనాన్డు అసంకలిప్తంగా.
''ఏమిటి?'' అనాన్డయన విసుత్పోతూ.
''పాప... మీ కంటిపాప...'' అనాన్డు నిదర్లో కలవరిసుత్నన్వాడిలాగా. ఆయనకు అంతా ఆయోమయంగా అనిపించి ఊరుకునాన్డు.
ఒక పకక్ మీటింగ జరుగుతోంది. అతను చేతోత్ పేర్మగా జేబులోని ఆ లెటరను తడుముకుంటునాన్డు. మీటింగ అయిపోయింది. కారు
దగగ్రకొచాచ్రు... మళీల్ లెటర తీసి చూసుకునాన్డు.
''వాటీజిట?'' అని అడిగాడాయన.
''ఏం లేదు సర...'' అనాన్డు కవరు జేబులో పెటుట్కుంటూ.
కారులో వసుత్నన్ంత సేపు 'ఎవరీ పాప?' అనే ఆలోచిసుత్నాన్డు. కాని ఎవరై ఉంటారో ఎంతకీ తోచటం లేదు. ఆవేళంతా ఊహల పలల్కీ
మీద విహరిసుత్నాన్డు. కలల అలలమీద తేలియాడుతునాన్డు.
ఇంటికొచాచ్డు. భారయ్ రోజా కాఫీ అందించింది. ఇవాళ ఎందుకో అతనికి సరదాగా ఉంది.
''ఏదైనా సాట్ర హోటలలో భోంచేదాద్ం. ఇవాళ వంట చేయకు...'' అనాన్డు.
''ఆ సాట్ర హోటలస్ కనాన్ బర్హామ్ండంగా నేను వంటలు తయారు చేసాత్ను. ఏం కావాలో చెపప్ండి...'' అనన్ది రోజా.
''అది కాదు. జసట్ అలా సరదాగా తిరిగొదాద్మని...'' అనాన్డు చందర్శేఖర . ఇంకా ఊహలపలల్కీ మీద నుంచి దిగలేదు.
''ఇవాళ నాని గాడికి హోమ వరక్ చేసిపెటాట్లి. ఇపుప్డు కుదరదు...'' అనన్ది రోజా పసిపిలల్కు పాలు ఇసూత్.
చందర్శేఖర నిటూట్రాచ్డు. నానిగాడికి పాఠాలు చెపాప్లి. బుజిజ్ముండకు పాలు పటాట్లి. వంట చేయాలి. అంటల్ గినెన్లు తోముకోవాలి.
ఇలుల్కడిగి ముగుగ్లు పెటుట్కోవాటం ఇదే దీనిలోకం. ఒక సరదా లేదు. సంతోషం లేదు. అందరూ ఎంచకాక్ సినిమాలకూ, షికారల్కూ, పికిన్కలకు వెళాత్రు.
కానీ రోజా మాతర్ం పెళిల్ అయిన అయిదేళల్కే ఇదద్రు పిలల్లు పుటేట్టపప్టికే మానసికంగా ముసలిదైపోయింది. ఇలూల్, పిలల్లూ, వాళల్ బాగోగులు... అంతకు
మించి పర్పంచంలో ఇంకేమిలేనటుల్ - అసత్మానం అవే విషయాలు మాటాల్డుతుంది.
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చందర్శేఖర నిటూట్రాచ్డు. రాతిర్ నిదర్పటట్లేదు. జేబులో లెటర అలాగే ఉండిపోయింది. రేపు కరమ్జాలక అది రోజా కంటపడితే
గొడవైపోతుంది. ఆ ఆలోచనరాగానే లేచి లైటువేసి జేబులోని లెటర తీసి పుసత్కాల మధయ్లో దాచేశాడు. లైటు వేసినందువలల్ రోజాకు నిదార్భంగమైంది.
''ఏంటి లేచారు?'' అని అడిగింది కళుల్ చికిలించి చూసూత్.
''పాప.... కంటిపాప... నిదద్ర రావటం లేదు... అలా కాసేపు డాబా మీద వెనెన్లోల్ కూరుచ్ందాం...రా...'' అనాన్డు.
''మీకేం... పనా పాటా? రోజంతా గొడుడ్లా చాకిరీ చేసి అలసిపోయాను. కళుల్ కూరుకుపోతునాన్యి...'' అనన్ది రోజా పకక్న పడుకునన్
పసిపిలల్ ఒంటిమీద గుడడ్ సవరించి, పిలల్మీద చెయియ్వేసి పడుకుంది.
వారం రోజుల తరువాత చందర్శేఖరకు మరో ఉతత్రం వచిచ్ంది. ఆతర్ంగా విపాప్డు. అదే గులాబిరంగు కాగితం...అదే పరిమళ
భరితం...
''పిర్యాతి పిర్యమైన చందార్నికి...
చందర్శేఖరగారూ అంటే ఎవరో పరాయివాళల్ను పిలిచ్నటుల్ ఉంటుంది. అందుకని చందర్ం అనే పిలుసాత్ను. కిందటి ఉతత్రం రాసి వారం
రోజులు అయింది. ఈ వారం రోజుల వయ్వధీ నాకు క్షణమొక యుగంలా అయింది. నాకు సదా నీ ధాయ్సే. నీ గురించి తలుచ్కుంటుంటే ఏవో అందమైన
ఊహలు కళల్ముందు మెదులుతాయి. నీ కోసం వెతుకుతూ నేను కొండలోల్ లోయలోల్ తిరుగుతునన్టుల్... తెలల్ని మంచుకొండలమీద నీ కాలిగురుత్ల వెంట
నడుసూత్, లోయలోల్నుంచి వినిపించే నీ పిలుపు కోసం పరితపిసూత్ ఎకక్డెకక్డో తిరుగుతునన్టుల్...ఏ నీలి నీటి సరసుస్ల ఒడుడ్నో, ఏ పారిజాత వృకాష్ల
నీడలోల్నో నీవు నేనై, నేను నీవై...నెరవేరేనా ఈ ఆశ? నిజమైన పేర్మ ఎపుప్డూ సుఖాంతమే నంటారు. అసలు అంతమే కాదనీ అంటారు. ఒకోక్సారి
పరిసిథ్తుల సంకెళుల్ తెంచుకుని పరుగెతుత్కుని నీ దగగ్రకు రావాలని ఉంటుంది. కానీ రాలేను. ఏంచేతనంటే, మనం మన కోసం బతకటంలేదు. చుటూట్
ఉనన్వాళల్ కోసం బతుకుతునాన్ం. ఏమేమో రాసుత్నాన్ను కదూ. పేర్మమైకంలోనూ తాగిన మైకంలోనూ ఉనన్వాళుల్ మాటాల్డేది ఆసందరభ్పు పేర్లాపనగానే
ఉంటుంది.
తవ్రలోనే మనం కలుస్కోబోయే మధురమైన ఘడియల కోసం ఎదురుచూసూత్... పాప... నీ... కంటిపాప''.
రెండో ఉతత్రం వచిచ్నపప్టినుంచీ అతని అనేవ్షణ ఎకుక్వ అయింది. తనకు పేర్మలేఖ రాసింది. ఎవరై ఉంటారో ఊహించసాగాడు. బస
సాట్పలో కనిపించి నవువ్తుంది. ఆమె... అయి ఉంటుందా? ఆమెకు తన పేరూ, ఆడర్సూ ఎలా తెలుసు? తన ఆఫీసు బిలిడ్ంగలో అయిదో అంతసుత్లో నుంచి
వసూత్ లిఫటలో కనిపించినపుప్డలాల్ చొరవగా మాటాల్డుతుంది... ఆమె అయి ఉంటుందా?
సేన్హితుడి ఇంటోల్ పారీట్కి వెళిల్నపుప్డు చినన్పప్టి ఫెర్ండ కనిపించి పలకరింపుగా నవివ్ంది... ఆమె అయి ఉంటుందా?
రెండు నెలల కిందట తన ఆఫీసులో ఏదోపని ఉందంటూ వచిచ్ వారం రోజులు తన చుటూట్ తిరిగి వెళిల్ంది... ఆమె అయి ఉంటుందా?
అందరి మీదా అనుమానం... కనిపించిన వాళల్ందరినీ అదే దృషిట్తో చూసుత్నాన్డు. వాళల్ దగగ్ర నుంచీ వచేచ్ రెసాప్నస్ కోసం
పర్యతిన్సుత్నాన్డు.
బసాట్పలో నిలబడాడ్డు. ఆమె వచిచ్ంది. దగగ్రగా వెళాల్డు. పలకరించాలనుకునాన్డు. బస వచిచ్ంది. ఆమె బస ఎకిక్ంది. అతనూ అదే బస
ఎకాక్డు. అరగంట తరువాత ఆమె దిగిన సాట్పలోనే దిగాడు. ఆమె పకక్నే నడుసూత్ పలకరించాడు.
''ఈ మధయ్ కనిపించటం లేదు...''
''రోజూ మీకు కనిపించాలని రూలు ఏమనాన్ ఉందా?''
''అది కాదు పాపా. ఇదివరకు రోజూ కనిపించేవారు కదా?''
''నాపేరు పాప కాదు... మేం ఇలుల్ మారుతునాన్ం. ఫసుట్ నుంచీ అసలు కనిపించను'' అనన్దామె.
చందర్శేఖర నిటూట్రాచ్డు. రూట మారాచ్డు. కనుక ఆ లెటర రాసింది ఈ పాప కాదనన్ విషయం రుజువైంది.
ఆఫీసులో లిఫట్ దగగ్ర ఆమె కనిపించింది. అతను నవావ్డు. ఆమె నవివ్ంది. '' ఆర యూ లేట?” అని అడిగాడు.
''లేట... బట నాట టూలేట...'' అనన్ది నవువ్తూ
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''నినన్ కనిపించలేదు?''
''ఇంటి దగగ్ర చినన్పని ఉండి రాలేదు...''
'' అంటే ఇంటి దగగ్ర ఏ పనీ లేకపోతే అపుప్డు ఆఫీసుకొసాత్రనన్మాట... అంతేనా పాపా?''
'' పోనీ అలాగే అనుకోండి... కాని నా పేరు పాప కాదు. నాకు ఇదద్రు పాపలు...'' అని నవివ్ంది.

లిఫట్ ఆగింది. ఆమె వెళిల్పోయింది. పాప కోసం అతని అనేవ్షణ పూరిత్కాలేదు. కనిపించిన పర్తి వాళల్లోనూ 'పాప' కనిపిసుత్ందేమోనని
వెతుకుతునాన్డు.
విసిగిపోయి ఇంటికి వెళాల్డు. రోజా నవువ్తూ కాఫీ అందించింది. ఆమె నవువ్ చాలా రోటీనగా ఉంది.
ఒక అరగంట తరువాత బయటకు వెళొల్సాత్నని బయలేద్రాడు.
''నానిగాడికి షూస కొనాలి. వాడిన్ తీసుకెళల్ండి'' అనన్ది రోజా.
''ఇపుప్డు కాదులే...'' అనాన్డు ముభావంగా,
''ఎకక్డికి? సినిమాకా?''
''కాదులే... సినిమాలకూ, షికారల్కూ నువు రావుకదా...'' అనాన్డు చురక అంటిసూత్.
''నాకూ సినిమాలు చూడాలనే ఉంటుంది. పసిపిలల్తో వెళేత్ చాలా ఇబబ్ంది. అది ఏడుసుత్ంది. అందరూ విసుకుక్ంటారు...''
చందర్శేఖర నిటూట్రాచ్డు. బయటకు వెళుత్ంటే 'ఎకక్డికి?' అని అడిగింది.
''ఏదైనా పనిమీద వెళేల్టపుప్డు ఎకక్డికి అని అడగకూడదు'' అనాన్డు కటువుగా.
''తెలుస్-కానీ ఇపుప్డు మీరేమనన్ పెళిల్చూపులకు వెళుత్నాన్రా?'' అని అడిగింది.
''ఆవును పెళిల్చూపులకే వెళుల్నాన్ను...సరేనా?'' అనాన్డు కోపంగా.
అరగంట తరువాత చందర్శేఖర సేన్హితుడి ఇంటి తలుపు తటాట్డు. పకక్ పోరష్నలోనే తన చినన్పప్టి ఫెర్ండ ఉంటోంది...
అతను వెళిల్న సమయానికి ఫెర్ండ లేడు. పకక్ పోరష్నలోని ఆమె కనిపించి పలకరించింది.
''బాగునాన్వా చందర్ం?'' అనన్ది.
''బాగునాన్ను. నువువ్?''
''నేను బాగునాన్నో లేదో నువువ్ చెపాప్లి...'' అనన్ది నవేవ్సూత్.
''నీలో చిలిపితనం పోలేదు...''
''నినున్ చూసేత్ చినన్తనం గురొత్చిచ్ చినన్పిలల్ను అయిపోయాను...''
''ఈ మధయ్ మన ఊరు వెళాళ్వా, పాపా?''
''వెళల్లేదు... కానీ ఆ కొతత్ పిలుపేమిటి? నేను నీకు పాపలాగా కనిపిసుత్నాన్నా?''
''పాపగా ఉనన్ రోజులోల్ పాపా అని పిలవటానికి నీకు నోరు రాలేదు. ఇపుప్డా అలా పిలవటం?'' అనన్ది. అందులో మందలింపు ఉంది.
అయితే తను వెతుకుతునన్ పాప ఆమె కాదని తెలిస్పోయింది. వారం రోజుల తరువాత మరో ఉతత్రం వచిచ్ంది.
''డియర చందర్ం...
నీ ఆనేవ్షణ పూరిత్ కాలేదనుకుంటాను. జీవితంలో చాలామంది కనిపిసాత్రు. చాలా దగగ్రగా వసాత్రు. కానీ వాళెల్వరూ నీ కంటిపాపలు
కాలేరు. మనకు ఎపుప్డు, ఎకక్డ వివాహం అయిందీ గురుత్ంటుంది. ఆలబ్మ తిరగేసి గురుత్చేసుకుంటుంటాం. కానీ ఎందుకు వివాహం చేసుకునన్దీ
గురుత్ండదు. జీవిత భాగసావ్మిగా, కషాట్లోల్నూ, సుఖాలోల్నూ కలిస్ జీవిసాత్ం అని పెళిల్నాడు పర్మాణాలు చేసాత్రు. నాలుగయిదేళుల్ గడిచేటపప్టికి, ఇదద్రు
ముగుగ్రు పిలల్లు పుటేట్టపప్టకి, భారయ్కు ఇలేల్ కైలాసం, వాకిలే వైకుంఠం అయిపోతుంది. భారయ్గా కనాన్ తలిల్గా ఎకుక్వ బాధయ్తలు ఆమెను
చుటుట్ముటేట్సాత్యి. సతరీ చేతికి పసిబిడడ్ను ఇసేత్ చాలు, ఆమె పర్పంచానేన్ మరిచ్పోతుంది. కానీ మగవాడు అలాకాదు. భారయ్కు ఇదద్రు ముగుగ్రు బిడడ్లను
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అందించిన తరువాత కూడా తరగని చెరగని అందాలకోసం ఆరాటపడతాడు. భారయ్ భారయ్గా కనిపించదు. తన పిలల్లకు తలిల్గా మాతర్మే కనిపిసుత్ంది.
ఇంక రోమాంటికగా కనిపించే మరో హిరోయిన కోసం ఆనేవ్షణ మొదలు పెడతాడు. నీ ఆనేవ్షణ ఇలా ఇంక ఎంతోసేపు కొనసాగదు. తవ్రలోనే నీకు
కనిపిసాత్ను...
పాప... నీ కంటిపాప...''
ఆ ఉతత్రం చదివాక పాలపొంగు మీద నీళుల్ చలిల్నటుల్ అనిపించింది. ఈ వయ్వహారం ఏమిటో అరథ్ం కాలేదు.
సాయంతర్ం ఇంటికి వెళేల్పప్టికి అది తన ఇలేల్నా అనన్ సందేహం వచిచ్ంది.
రోజా చాలా అందంగా ముసాత్బైంది. సీల్వలెస జాకెటలో సిలకచీరలో, బూయ్టీపారల్ర తెచిచ్న సరికొతత్ అందంలో వింతగా కనిపించింది.
''ఇవాళ ఏమిటీ సెప్షల?''
''మన మేరేజ డే...''
''పిలల్లు ఏరి?''
''మా వాళిల్ంటోల్ వదిలిపెటాట్ను. తవ్రగా సాన్నం చేసి రండి. సినిమాకు వెళిల్, హోటలోల్ భోంచేసి... డబుబ్ంటే హోటలోల్నే రూం బుక
చేసి...''
''ఏమిటి చాలా జోరు మీద ఉనాన్వు?''
''జోరు నాది కాదు మీది...'' అనన్ది నవువ్తూ
చందర్ం రోజా వైపు చూశాడు. అతని కళల్లోల్ ఆమె పాప కనిపించింది.

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