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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.!!

మాతృదే భవ
రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలు అయింది.
మాలతి లానలో గారెడ్న చెయిరలో కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా ఆలోచిసోత్ంది.
చలిగాలులు వీసుత్నాన్యి. శాలువ నిండుగా కపుప్కుని అకక్డే కూరుచ్ంది. లోపలికి వెళాళ్లని అనపించటం లేదు.
ఆ విషయం వినన్పప్టున్ంచీ నిలువెలల్ నీరసం ఆవహించింది. మనసు ఆలోచించటం మానేసి మొదుద్బారినటుల్ అయిపోయింది.
ఇక ఏముందీ జీవితంలో? నిరిల్పత్ంగా చివరి క్షణం కోసం ఎదురుచూసూత్ రోజులు గడపటమేనా?

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2017

కలకంఠి కథలు - ధర

2

కళుళ్ మూసుకుంటే ఏవేవోదృశాయ్లు సప్షాట్ సప్షట్ంగా మనసులో మెదులుతునాన్యి. ఎకక్డో దూరంగా పిడుగుపడిన దృశయ్ం... ఎకక్డో
మహా వృకాష్లు కూలిపోతునన్ దృశయ్ం... ఇంకెకక్డో చితిమంటలు రగులుతునన్ దృశయ్ం.
వాసుదేవరావు వచిచ్ కురీచ్ దగగ్రకు లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు.
''ఏమిటీ.. అకక్డ కూరుచ్నాన్వు? '' అని అడిగాడు. భారయ్ నుదుటి మీద చెయియ్వేసి చూశాడు.
''ఏం లేదు, ఇకక్డ కాసత్ హాయిగా ఉంది. అందుకని.. ఇపప్టిదాకా టీవీ చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. టీవీలోని నాటకాలు భగవంతుడు మన
జీవితాలతో రచించిన నాటకాల ముందు వెల వెలా పోతునాన్యి...'' అనన్ది మాలతి వేదాంతిలా నవువ్తూ...
''జీవితాలు నాటకాలు ఎలా అవుతాయి మాలతీ?'' అని అడిగాడు వాసుదేవరావు.
''నాటకం జరుగుతునన్ కాసేపూ అందులోని నటీనటులు పాతర్పోషణకు అనుగుణంగా నవువ్తారు, ఏడుసాత్రు.. కోపంతో అరుసాత్రు,
అలుగుతారు. భగవంతుడు ఆడించే నాటకంలోనూ ఇంతే.. భవిషయ్తుత్ ఏదో తనిన్ తలకెతుత్తుందని ఆశలు పెటుట్కుంటాం. ఊహల పలల్కీ మీద
విహరిసుత్ంటాం. రోజులు గడిచే కొదీద్ ఈ భర్మలు తొలిగిపోతాయి. మనసులో మంచుగడడ్లా ఘనీభవించిన ఆశలు దర్వీభవించి, చపుప్డు చేయకుండా
చెంపలమీద నుంచి కనీన్రుగా జారిపోతుంటాయి...'' అనన్ది మాలతి. ఆమె మాటలోల్ వయ్కత్మైన వేదన, బాధ అతనికి అరథ్మైంది.
''ఒకక్సారిగా ఇంత నైరాశయ్ం, ఇంత వైరాగయ్ం వచిచ్ందేం.. మాలతీ నీకు?'' అని అడిగాడు వాసుదేవరావు.
''వైరాగయ్ం గాక ఇంకేం మిగిలింది చెపప్ండి? సహృదయులైన మీలాంటి భరత్నీ, ఈ సిరిసంపదలనీ అందించినందుకు నేను
భగవంతుడికి పూజలు చేసి కృతజఞ్తలు తెలుపని రోజు అంటూ లేదు. కానీ ఆయన సుఖసంతోషాలను ఈ చేతోత్ ఇచిచ్నటేల్ ఇచిచ్, ఆ చేతోత్నే
లాగేసుకుంటాడని కలలోకూడా ఊహించలేదు..'' అనన్ది మాలతి గదగ్దసవ్రంతో...
''వెలుగు వెంట చీకటి, సుఖాలను అంటిపెటుట్కొని కషాట్లు ఉంటాయి. వాటిని విడదీయడం సాధయ్ం కాదు. అయినా
ఇపుప్డేమయిందని? నువువ్ తొందరలోనే కోలుకుంటావు. నీ కేం ఫరావ్లేదు..'' అని పేర్మగా భారయ్ తల నిమిరాడు వాసుదేవరావు.
భరత్ చేతిని రెండు అరచేతులోల్కి తీసుకుంది. దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది. ఒకక్ క్షణం ఆగి నెమమ్దిగా అనన్ది.
''నా గురించి నేను ఆలోచించటం లేదు. మీ గురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను. నేను పోతే మీరు మళీల్పెళిల్ చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది కానీ
నేను ఉనన్దానీన్ కాదు, పోయినదానీన్ కాదు, రోగాన పడి నేను మీకు గుదిబండలా తయారయాయ్ను...''
మాలతి గరాభ్శయంలో కాయ్నస్ర ఉనన్టుల్ కనుగొనాన్రు. అందుచేత ఆపరేషన చేసి యుటెరస తీసేయించాలిస్ వచిచ్ంది. ఇంక మళీళ్
మామూలు మనిషిగా తిరగలేనేమోననన్ భయం ఆమెను ఆవహించింది. పైగా ఇంక మాలతికి పిలల్లు కలిగే అవకాశం లేనందువలల్, మరో పెళిల్ చేసుకోమని
వాసుదేవరావుని అతని తలిల్దండుర్లు బలవంతం చేసుత్నాన్రు. తన కళళ్ముందే భరత్ మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటాడనన్ భావన మాలతిని మానసికంగా చాలా
కృంగదీసోత్ంది.
''ఇంటోల్ ఏదైనా ఒక వసుత్వు చెడిపోతే బాగు చేయించుకంటాం గానీ, దానిన్ బయట పారెయయ్ం. కుకక్పిలల్కు జబుబ్ చేసినా దానిన్
డాకట్రు దగగ్రకు తీసుకెళిళ్ రోగం నయం చేయిసాత్ం కదా. అలాంటిది నినున్ వదిలేసి మరో సతరీ వెంట పరుగులు తీసాత్నని ఎలా అనుకునాన్వు మాలతీ, నినున్
ఏరికోరి వివాహం చేసుకునాన్ను. మన పెళిళ్ అయిన ఏడేళళ్ నుంచీ నాకు కొండంత అండగా నిలబడాడ్వు. ఫిఫీట్ ఫిఫీట్ కాఫీ దగగ్రనుంచి కషట్సుఖాల దాకా
అనిన్టినీ కలిసి పంచుకునాన్ం. రోజూ ఇంటోల్ అడుగుపెటేట్టపప్టికి నువువ్ నవువ్తూ ఎదురు రాకపోతే నాకేమీ తోచదు. ఒకక్రోజు అయినా నినున్ విడిచిపెటిట్
ఉండలేను. నినున్ ఎలా వదులుకుంటాను చెపుప్...'' అనాన్డు వాసుదేవరావు.
''నాకు అనీన్ తెలుసు, మీ మనసు, మీ మనసులోని ఆలోచనలూ, అభిపార్యాలూ మీ మంచితనం అనీన్ కుష్ణణ్ంగా తెలుసు. అందుకనే
నాకు అరాద్యుషుష్నే ఇచిచ్నపప్టికీ ఈ కొదిద్కాలంపాటైనా మీ భారయ్గా మీతో కలిస్ జీవించగలిగే అదృషాట్నిన్ పర్సాదించినందుకు ఆ భగవంతుడికి నేను
ఎంతగానో రుణపడి ఉనాన్ను..'' అనన్ది మాలతి.
''లేదు.. నీవు నిండుగా నూరేళూళ్ బతుకుతావు నాకా నమమ్కం ఉంది...'' అనాన్డు వాసుదేవరావు.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2017

కలకంఠి కథలు - ధర

3

''నూరేళుళ్ వరిధ్లల్మని పెళిల్నాడు పెదద్లందరూ ఆశీరవ్దించారు. కాపురానికొచాచ్క మీతో నూరేళుళ్ కాదు, వెయేయ్ళుళ్ కలిస్ జీవించాలని
ఆశపడాడ్ను. కానీ పటుట్మని పదేళుళ్ కూడా కాకముందే నా జీవితానికి గర్హణం పటిట్ంది. మీరు చినన్పిలాల్డికనాన్ కనాకషట్ం. అనీన్ నేను చూసుకోవాలిస్ందే.
రేపు నేను పోతే మిమమ్లిన్ ఎవరు చూసాత్రు?'' అని అడిగింది మాలతి కలత చెందిన హృదయంతో...
''నీ కొచిచ్న పర్మాదం ఏమీలేదు. నినున్ ఎలాగైనా సరే బతికించుకుంటాను. అవసరమైతే అమెరికా తీసుకెళాత్ను..'' అనాన్డు
వాసుదేవరావు భారయ్కు ధైరయ్ం చెబుతూ.
మాలతి వయ్ధాభరితంగా నవివ్ంది. ''అమెరికాలో ఎవరూ చావరా? వాళుళ్ ఏమైనా అమృతం తాగుతారా? మృతుయ్వును జయిసాత్రా?
అమెరికాకు వదుద్గానీ, ఒకక్సారి తిరుపతికి తీసుకెళళ్ండి.. వచేచ్ జనమ్లో మళీల్ మిమమ్లేన్ భరత్గా ఇవవ్మని ఏడుకొండలవాడిన్ వేడుకొంటాను...'' అనన్దామె.
''తిరుపతి వెళళ్టానికేం? అలాగే వెళాద్ం.. నీ జబుబ్ తగిగ్పోతే కలాయ్ణం చేయిసాత్నని మొకుక్కొనాన్ను...'' అనాన్డు వాసుదేవరావు.
అతని తలిల్దండుర్లు బాగా సిథ్తిమంతులు. సవ్గార్మంలో వంద ఎకరాల పొలం, లంకంత కొంప ఉనాన్యి. వాసుదేవరావు తండిర్
సీతారామయయ్గారు సాథ్నికంగా బాగా పలుకుబడిగలవారు. ఆ చుటుట్పకక్ల ఆయన మాటకు తిరుగులేదు. సీతారామయయ్గారికి వాసుదేవరావు ఒకక్డే
సంతానం కావటం వలల్ సహజంగానే వాళుల్ కొడుకు మీద పంచపార్ణాలు పెటుట్కునాన్రు.
వాసుదేవరావు మాలతిని చూసి ఇషట్పడాడ్డు. ఆ అమామ్యిని మొదటిసారి చూసినపుప్డు సరిగాగ్ ఇలాంటి అమామ్యి కోసమే తాను
వెతుకుతునన్టుల్ అనిపించింది. అతని దృషిట్ని ఆ అమామ్యి మీదనుంచీ ఎవరూ మళిళ్ంచలేకపోయారు.
వాసుదేవరావు కుటుంబం ఎంత సుసంపనన్మైనదో, మాలతి కుటుంబం అంత పేదరికంలో కొటుట్మిటాట్డుతోంది. మాలతి తలిల్
వరధ్నమమ్ పాతకాలం మనిషి. పేదరికానికి, తోడు సంతానమూ ఎకుక్వైనందువలల్ వరధ్నమమ్ ఆలోచనలోల్ ఎపుప్డూ సావ్రథ్ చింతన తపప్ మరొకటి ఉండదు.
తలిల్ కనబరిచే సావ్రథ్ం, కకుక్రిత్ మాలతికే నచచ్దు. పర్పంచంలో మనకు నచన్ని ఏ విషయానిన్ అయినా మారుచ్కోగలంగానీ, కనన్
తలిల్దండుర్లిన్ మాతర్ం మారుచ్కోలేం. నచిచ్నా, నచచ్కపోయినా తలిల్ని తలిల్గా చెపుప్కోవాలిస్ందే.
మాలతి వివాహం జరిగినపప్టినుంచి వరధ్నమమ్ కూతురు దగగ్రి నుంచి కొదోద్ గొపోప్ సహాయం పొందుతూనే ఉంది.కాని ఎపప్టికపుప్డు
పరగడుపే. ఎంత చేసినా చేసిన సహాయానిన్ ఇటేట్మరిచ్పోయి మరింత సాయం చేయలేదని నిషూఠ్రాలు ఆడే మనిషిని ఏమనాలి? మాలతి ఏమీ
అనలేకపోతోంది, ఆమె తన తలిల్ కాబటిట్.
ఏళుళ్ గడుసుత్నాన్ సంతానం కలగనందుకు మాలతి మనసులో బాధపడుతుండేది. అతను డాకట్రల్ దగగ్రకు తీసుకెళిల్ పరీక్షలు
చేయిసుత్ండేవాడు. వివాహం అయిన కూతురు ఏడాది తిరిగేటపప్టికే బిడడ్ను ఎతుత్కోవాలని పర్తి తలీల్ ఆశిసుత్ంది, ఆశపడుతుంది. కానీ వరద్నమమ్ విషయం
వేరు.
''పిలల్లు లేరని దిగులుపడటం ఎందుకే? నానిగాడిన్ పటుట్కెళిల్ పెంచుకో... లేకపోతే చివరి పిలల్ను తీసుకెళుళ్...'' అంటూ మాటిమాటికీ
గురుత్ చేసుత్ండేది.
మాలతి ఆశలు వేరు. భరత్ తెలివిగలవాడు. ఎంతో మంచివాడు. అందమైనవాడు. ఈ లక్షణాలనీన్ గల పిలల్వాడే తనకు కావాలిగానీ,
తిండీ తిపప్లూ లేక ఈసురోమంటూ ఉండే పిలల్లు - వాళుళ్ తన తముమ్ళూళ్, చెలెల్ళూళ్ అయినా సరే - తనకు అకక్రేల్దని మాలతి ఎనన్డో నిరణ్యించుకుంది.
''నీకేమంత వయసు మించిపోయిందని?'' అని అనేవాడు వాసుదేవరావు.
కానీ ఇపుప్డింక నిజంగానే వయసుమించి పోతోంది. తనకు పిలల్లు కలిగే యోగయ్త లేదు. ఎంతకాలం బతికి బటట్కడుతుందో కూడా
తెలియదు.
మాలతి అతాత్మామ వచిచ్ ఒక వారం రోజులు ఉండి వెళాళ్రు. కొడుకును విడిగా పిలిచ్ ఎంతగానో నూరిపోశారు.
''కావాలని చేసుకునాన్వు, నీ ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా మేం నడుచుకోలేక సరేనని ఒపుప్కునాన్ం. పెటుట్పోతలను మేం ఏనాడూ
ఆశించకపోయినా, ఒక వంశోదాధ్రకుడిన్ అయినా అందిసాత్రని ఆశపడాడ్ం. ఇపుప్డా పరిసిథ్తి లేదు. సరేమరి, అయిందేదో అయిపోయింది. ఇపుప్డైనా దానిన్
వదిలేసి ఇంకోపెళిల్ చేసుకోరా వాసూ... మేం అనీన్ ఆలోచించే ఈ మాట చెబుతునాన్ం...'' అనాన్డు తండిర్ కొడుకిక్ నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ంలో...
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''అమమ్కు డయాబెటిస ఉంది. కీళళ్నొపుప్లునాన్యి. మీరు పెళిళ్ చేసుకునన్పుప్డు సనన్గా చలాకీగా చురుకుగా ఉండేది. ఇపుప్డు లావుగా
పిపప్ళల్ బసాత్లా ఉంది. అందుచేత మీరు అమమ్ను వదిలేసి మరోపెళిల్ చేసుకోండి నానన్గారూ.. మిమమ్లిన్ ఆదరశ్ంగా పెటుట్కుని నేనూ ఇంకో పెళిళ్
చేసుకుంటాను...'' అనాన్డు వాసుదేవరావు.
తలిల్దండుర్లు అవాకుక్ అయిపోయారు. అతని తలిల్ ముందుగా తేరుకుని అసలు విషయానికొచిచ్ంది. ''నీకు సంతానం కలిగితే చూసి
ఆనందించాలని మా కోరిక. మన వంశం ఇంతటితో ఆఖరుకాకూడదు...'' అని గురుత్ చేసింది.
అతని తలిల్దండుర్లు ఎనోన్ విధాల చెపిప్ చూశారు. వంశవృక్షం బీజం, కేష్తర్ం అంటూ అతనికి కలిగిన బిడడ్నే చూడాలని ఉందని చెవిలో
ఇలుల్ కటుట్కుని పోరారు.
వాళళ్ వాద పర్తివాదాలనీన్ మాలతి వినన్ది. ''మిమమ్లిన్ ఇంకో పెళిళ్ చేసుకోమని చెపప్లేను, చేసుకోవదద్నీ చెపప్లేను'' అంటూ భరత్
కౌగిటోల్ ఇమిడిపోయి ఏడేచ్సింది.
''నాకెవరూ ఏమీ చెపప్వదుద్. ఎపుప్డేం చేయాలో నాకు అనీన్ తెలుస్..'' అనాన్డు వాసుదేవరావు.
అనాథ శరణాలయానికి భారయ్ను తీసుకెళాళ్డు. ఎవరో ఒక అభాగుయ్రాలు కని వదిలేసి వెళిళ్న నెల రోజుల పసిగుడుడ్ను దతత్త
తెచుచ్కునాన్రు. వాడికి ఆనంద అనన్ నామకరణమూ చేశారు.
వాసుదేవరావు చేసిన పని అతని తలిల్దండుర్లకు ఏ మాతర్ం నచచ్లేదు. ''మేం కోరుకునన్ది వంశోదాధ్రకుడిని గానీ దికుక్మాలిన అనాథ
బిడడ్ను కాదు...'' అని అతని తండిర్ కారుడ్ ముకక్ రాసి పడేసి ఊరుకునాన్డు.
''ఏ పాపిషిట్ముండో కనిపారేసిన బిడడ్ను తెచిచ్ పెంచుకోవాలిస్న ఖరమ్ నీకేం పటిట్ందే? నువు పెంపకం తీసుకోదలుచ్కుంటే పిలల్లే
కరువైనారా? నీకడగొటుట్ తముమ్డోన్ చెలిల్నో పెంచుకుంటే ఎంత బావుండేది? రకత్ సంబంధం కలిస్ ఉండేది గదా...'' అని వరధ్నమమ్ మూతీముకుక్
విరుచుకుంటూ చెపిప్ంది.
మాలతి తలిల్మాటలు వినిపించుకోలేదు. పిలల్వాడిన్ తెచుచ్కునన్పప్టి నుంచీ ఆమెకు మళీళ్ కొతత్ జీవితం మొదలైంది. ఆనందకు నీళుళ్
పోసి, పాలు పటిట్ లాలసోసి, నిదర్పుచీచ్ తలిల్పాతర్ను నిరవ్హిసోత్ంది. లేత చేతులూ కాళూళ్ పైకెతిత్ ఆడుకుంటూ కాసేపు ఏడుసూత్ కాసేపు బోసినోరు విపిప్
నవువ్తూ రాతీర్ పగలూ అనన్ తేడా లేకుండా ఆమెను తన చుటూట్ తిపుప్కుంటూ తన సేవలోనే నిమగన్ం చేసుకుంటునాన్డు వాడు.
మాలతి వాడిన్ ఎతుత్కుని భుజాల మీద వేసుకొని తిరుగుతూ, అంతులేని ఆనందానిన్ భుజాల మీద ఎతుత్కొని మోసోత్ంది. పిలల్వాడికి సేవ
చేయటంలో పడిపోయి ఆమె మిగిలినవనీన్ మరిచ్పోయింది. ఇపుప్డు భరత్ గురించి అంతగా పటిట్ంచుకోవటం లేదు.
''వీడు ఏడుసుత్నాన్డు మీ బటట్లు బీరువాలో ఉనాన్యి తీసుకోండి... నేను వీడిన్ నిదర్పుచాచ్లి. టేబుల మీద కంచంలో అనీన్ వడిడ్ంచి
పెటాట్ను. మీరు వెళిళ్ భోంచేయండి....'' అంటూ భరత్ పనుల కనాన్ ఆనంద సేవలకే పార్ముఖయ్ం ఇసోత్ంది. అరధ్రాతిర్కలాల్ నిదర్మానుకుని వాడు
ఏడిచ్నపుప్డలాల్ లేచి వాడిన్ ఎతుత్కుని తిపుప్తోంది.
భారయ్ ఇంత ఆనందంగా ఉండటం ఇంతకుముందెనన్డూ చూడలేదు. బిడడ్ను పెంచటంలో తలిల్ తృపిత్నీ, సంతోషానీన్ పొందుతూ
సరవ్సావ్నిన్ మరిచ్పోగలదనన్ సతాయ్నిన్ వాసుదేవరావు గురిత్ంచాడు.
కాయ్నస్ర వాయ్ధి నయం చేయడంలో నిపుణుడైన డాకట్ర ఒకరు అమెరికా నుంచి బాంబే వసుత్నాన్డని తెలిస్ నెలరోజుల ముందే ఆయన
దగగ్ర అపాయింటమెంట తీసుకునాన్డు వాసుదేవరావు.
అవసరమైతే మాలతిని ఆసప్తిర్లో అడిమ్ట చేయాలిస్ ఉంటుంది. అందుచేత పసివాడిన్ తమతో తీసుకెళేళ్ందుకు వీలేల్దు. తపప్నిసరి
పరిసిథ్తులోల్ వరధ్నమమ్ను పిలిపించి తమ ఇంటోల్ ఉంచి పిలాల్డి ఆలనా పాలనా చూసే బాధయ్త ఆమెకు అపప్గించి వెళాళ్రు.
వరధ్నమమ్కు ఈ బిడడ్ను చూసేత్నే ఒంటి నిండా తేళూళ్, జెరుర్లూ పాకినటుల్గా ఉంటోంది. ఆకలేసి గుకక్పెటిట్ ఎడుసుత్నాన్ పటిట్ంచుకునేది
కాదు.” ఏ దికుక్మాలిన ముండో కనిపారేసిన సంతానానిన్ తెచిచ్ నెతిత్మీద పెటుట్కునాన్రు. నా మెదడుకు చుటుట్కుంది దికుక్మాలిన పీడ'' అని విసుకుక్నేది.
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ఆనందను చూసే బాధయ్త తన పిలల్లకే అపప్గించి ఊరుకుంది. తడిగుడడ్లు కూడా మారచ్కుండా పటిట్ంచుకోకుండా వదిలేసినందువలల్
వాడికి జవ్రం వచిచ్ంది. పాలు సరిగాగ్ కలపనందువలల్ బాటిల కీల్న చేయనందువలల్ విరేచనాలూ, వాంతులూ మొదలైనాయి. అపుప్డూ వరధ్నమమ్
పటట్ంచుకోలేదు. కనీసం డాకట్రిన్ పిలిపించలేదు. ఏడిచ్ సొమమ్సిలిల్న ఆనంద పార్ణాలు పంచభూతాలోల్ కలిస్పోయాయి. ఆ విషయం కూడా వరధ్నమమ్
పటిట్ంచుకోలేదు.
మాలతి వసూత్నే ఆనంద దగగ్రకు పరుగెతిత్ంది. ఆ ఇంటోల్కి ఎనలేని ఆనంద కోలాహానిన్ మోసుకొచిచ్న పసివాడు, బిగుసుకుపోయి
కటెట్గా మారాడు. అపుప్డు రెండు చేతులూ గుండెలమీద చేరుచ్కుని ఈ దికుక్మాలినవాడికి ఈ కొదిద్రోజులూ సేవ చేసిన మాతృదేవతకు నమసాక్రం
చేసుత్నన్టుల్గా ఉనాన్డు ఆనంద.
గుండెలోల్ గునపాలు గుచిచ్నందుకు ఆగర్హావేశాలతో తన మాతృమూరిత్ వంకచూసింది మాలతి. ఆమె కళళ్ నుంచి కురిసే నిపుప్లకు
పచచ్ని సంసారాలు సైతం భగుగ్న మండిపోతాయి.
****

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