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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.!!

నిర
ణ్ యం

రమణయయ్ రిటైరై పదేళుళ్ అయింది. రిటైర అయినపుప్డు వచిచ్న డబుబ్ అంతా కొడుకుల చదువులకు, వాళుళ్ ఉదోయ్గాలు తెచుచ్
కునేందుకు ఖరుచ్ చేశాడు.ఆయనకు వచేచ్ పెనష్న అయనకూ, భారయ్కూ తిండికి సరిపోతుంది. ఆయనకు ఉనన్ దిగులలాల్ ఆడపిలల్ పెళిళ్ కాలేదనే.
జయపర్ద అందమైన పిలల్. తెలివి గలది. సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు. గటిట్గా పర్యతిన్సేత్ ఏదో ఒక సంబంధం కుదురుతుంది. కానీ
ఈ రోజులోల్ ఆడపిలల్ పెళిళ్ చేయటమంటే మాటలా ?
జయపర్ద ఇంటొల్ంచి బయలేద్రింది.
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"ఎకక్డికే ?" తలిల్ అడిగింది.

"మా ఫెర్ండ ఇంటికెళొళ్సాత్ను" అంటూ బయలేద్రింది. జయపర్ద. ఆమె చేతిలో వారపతిర్క ఉంది. అందులో .....
జయపర్ద తలొంచుకొని నడుసొత్ంది. వీధి చివరికి వచేచ్టపప్టికి పర్కాష సైకిల షాపు దగిగ్ర కనిపించాడు. జయపర్ద అతనిన్
చూడనటుల్ నడుసొత్ంది. ఆమెకు నాలుగు అడుగుల దూరంలో అతను నడుసుత్నాన్డు. అతని చేతిలోనూ వారపతిర్క ఉంది. అందులో ......
ఆమె పుసత్కాలు అదెద్ కు ఇచేచ్ షాపు లొకి వెళిళ్ంది. ఆమె వెనకే పర్కాష వెళాళ్డు. ఆ షాపు లోని కురార్డికి ఆమె పతిర్క ఇచిచ్ంది.
ఆమె వాపసు చేసిన పతిర్కను పర్కాష తీసు కునాన్డు.
అతను వాపసు చేసిన పతిర్కను ఆమె తీసుకుంది. క్షణం సేపు ఇదద్రి చూపులు ఒరుసు కునాన్యి. ఆమె పెదవుల పైన చిరునవువ్
తొణికిసలాడింది. అతను కళళ్తో మాటాల్డాడు. కొతత్గా పేర్మించుకునన్ వాళళ్కి మాటలు తడబడుతుంటయి. నోరు ఎండి పోతుంది. అందుకని కళళ్తోనే
పలకరించుకుంటారు. మౌనంగానే మాటాల్డుకుంటారు.
జయపర్ద పతిర్కను గుండర్ంగా చుటిట్ పటుట్కుంది. అతనూ అంతే.
పర్కాష

షాపు కురార్డిని అడిగాడు. " ఏరా, ఎం సినిమాలు చూసావు ? " అని.

"సీతారాముల కలాయ్ణం"
"బావుందా ? "
"సూపరు"
జయపర్ద నవివ్ంది. పర్కాష కు ఏనుగును ఎకిక్నటుల్ంది.
"మాయ్టినీకి ఎలాద్ం వసాత్వా ?" అని అడిగాడు ఆమె వంక చూసూత్.
"వీలు పడదండి." అనాన్డు వాడు. ఆమె మాతర్ం నవీవ్ నవవ్నటుల్ నవువ్తూ తల అడించింది.
ఇంటికి వచేచ్లోపల ఆ మేగజైనోల్ వునన్ లెటర ను తీసి దాచేసుకుంది. ఇంటికి వెళాళ్క తీసి చదువుకుంది.
"పిర్యా, జయా,
నేను ఇంతకు ముందు రాసిన లెటర చూసావు కదా. ఎంతో నిరామయంగా గడిచి పోతునన్ నా జీవితంలోకి గలగలా పారే
సెలయేరులా పర్వేశించావు. కళళ్కు కలలు కనటం నేరాప్వు. మనసుకు ఊహల మీద విహరించటం నేరాప్వు. నిరిల్పత్ంగా రోజులు నెటుట్కు పోతునన్ నాకు
ఎనోన్ సుందర మధుర సవ్పాన్లను చూపించావు. నీవు ఎకక్డుంటే అకక్డ వెనెన్ల మడుగులు. నీవు సిగుగ్లు ఒలక పోసుత్ంటే మలెల్లు కురుసుత్నన్ భావన.
నువువ్ పకక్న వుంటే ఎవరెసుట్ శిఖరం ఎకిక్నటుల్, నువువ్ వెళిళ్ పోతే లోయలోల్కి జారి పోయినటుల్... ఎనిన్ అనుభూతులను మూటగటుట్ని వసాత్వు ?
అయినా ఏమి ఎరగనటుల్ ఎంత అమాయకతావ్నిన్ పర్దరిశ్సాత్వు ? ..."
ఎవరో వసుత్నన్ అలికిడి అవటంతో ఉతత్రం దాచేసింది.
" ఇకక్డ ఏం చేసుత్నాన్వు ? " అని అడిగింది వదిన.
"ఏం లేదు. పుసత్కం చదువు కుంటునాన్ను. " అనన్ది జయపర్ద. అకక్డి నుంచీ పకక్ గది లోకి వచిచ్ంది. తలీల్ తండీర్ మాటాల్డు
కుంటునాన్రు.
"గుంటూరు సంబంధం వాళుళ్ కబురు చేశారు. పిలల్ నచిచ్ందిట. మిగిలిన విషయాలు మాటాల్డు కొవటానికి రమమ్నాన్రు...."
అనాన్డు ఆయన,
"వాళళ్తో మాటాల్డే ముందు, మనవాళళ్తో మాటాల్డాలి గదా...రిటైరు అయినపుప్డు మీకు వచిచ్న డబుబ్ కాసాత్ మగపిలల్ల
చదువులకనీ, వుదోయ్గాలకనీ, వాళళ్ పెళిళ్ళళ్కని, వాళళ్ పిలల్ల చదువులకని, దేనికీ, ముందూ వెనుకా చూడకుండా ఖరుచ్ చేసారు. చేతులు దులుపుకుని
కూరుచ్నాన్రు. ఇపుప్డు పిలల్ పెళిళ్ చెయాయ్లంటే, తలా కాసత్ విదిపితే గాని పెళిళ్ జరగదు. తపప్దుగదా, వాళళ్ను కదిపి చూడండి..." అనన్దామె.
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ఆమె సలహా మేరకు, ముగుగ్రు కొడుకులనూ అడిగాడు.. మూడొ కొడుకు తన కషాట్లనీన్ ఏకరువు పెటిట్, పాతిక వేలకనాన్ ఎకక్వ
ఇవవ్లేననాన్డు. సమాన బాధయ్తలు కాబటిట్, మిగిలిన వాళూళ్ అంతే ఇసాత్మనాన్రు.
"అంతా కలిపినా డెబబ్యి వేలకనాన్ ఎకక్వ చేతిలో వుండదు. ఈ రోజులోల్ ఆ కాసత్ డబుబ్ ఏ మూలకు సరిపోతుంది..." అనన్ది
తలిల్.
"వీటికి అంతు ఎకక్డ ? ఎంత వుంటే అంతలోనే సరుద్ కోవాలి..." అనాన్డు పెదద్ కొడుకు. తండిర్కి సాయపడాలని కొడుకులకు ఏ
మూలననాన్ కాసత్ జాలి వునాన్, కోడళుళ్ వెనక నుంచి పగాగ్లు వేసి లాగుతునాన్రు.
కూతురి పెళిళ్ చేయటం తనవలల్ అయేయ్ పని కాదని రమణయయ్ కు తెలిస్ వచిచ్ంది.
జయపర్ద సినిమా హాలు దగగ్ర కూయ్ లో నిలబడింది. పర్కాష ఆమె దగగ్రి కొచిచ్ తనకూ ఒక టికెక్ట తీసుకోమనాన్డు. సినిమా
హాలోల్ అతని పకక్న కూరోచ్వటం ఆమెకు వింత అనుభవానిన్ కలిగిసోత్ంది. హీరో హీరోయినల్ పేర్మ సనిన్వేశం వచిచ్నపుప్డు అతను అమె చెయియ్ మీద
చెయియ్ వేశాడు. యుగళ గీతం వచిచ్నపుప్డు ఆమె చెవిలో ఏదో గొణిగాడు. ఆమె నవివ్ంది. అతను మరింత చొరవ తీసుకునాన్డు. కామెడీ సీనస్
వచిచ్నపుప్ ఆమె భజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు.
సినిమా అయి పోయేటపప్టికి ఇదద్రూ బాగా సనిన్హితులై పోయారు. విడవలేక విడవలేక విడిచి వెళాళ్రు.
ఇంటికి వెళిళ్ంది. అకక్డ పరిసిత్తి అలాగే ఎటూ తేలకుండా వుంది. మంచి సంబంధం ఎలా వదులు కుంటాం అని తలిల్ తండీర్
ఎంత పోరుతునాన్ కొడుకులు మాతర్ం కనికరించటం లేదు. వెనక నుంచి కోడళుళ్ కంటొర్ల చేసూత్నే వునాన్రు.
జయపర్దకు పర్కాష ఈ గండానిన్ గటెట్ంకిక్ంచే దేవుడు లా కనిపిసుత్నాన్డు. ఇదద్రి మధాయ్ పెర్మ లేఖల జోరు ఎకుక్వైంది.
పారక్ లో పొదలచాటున చేరి గుసగుసలాడు కుంటునాన్రు..
ఒక రోజు జయపర్ద పర్కాష తో సినిమాకు వెళళ్టం పెదద్ కోడలు కంట పడింది. ఇంటోల్ అందరితో చెపిప్ంది. పెదద్ గొడవ
జరిగింది.
తామిదద్రు పేర్మించుకుంటునాన్మని, పెళిళ్ చేసుకుంటామని చెపిప్ంది. ఆమె ఎంత పార్ధేయపడినా ఎవరూ ఆమెను అరఢ్ం
చేసుకోలేదు.
ఒకక్ తలిల్ మాతర్ం ఆమెను అశీరవ్దించింది. " అతను ఎవరైనా ఫరావ్లేదు...మీరు సంతోషంగా వుండ గలిగితే చాలు ..."
కొండంత ఆశతొ అతని వదధ్కు వెళిళ్న జయపర్ద కు నిరాశే ఎదురైంది. "తొందర పడాడ్వు జయపర్దా.. మా ఇంటోల్ వాళుళ్
వొపుప్కొవటం లేదు..."
"మాఇంటొల్ వాళూళ్ వొపుప్కోలేదు... అయినా ధైరయ్ం చేసి వచాచ్ను...నీ మీద నమమ్కంతో..." అనన్ది జయపర్ద.
"నాకు మా వాళుళ్ ముఖయ్ం ... నేను వాళళ్ను వదులు కోలేను..."
" వాళళ్ను వదులు కుంటే .. ఆసీత్ రాదని భయం... అంతేనా....?"
అతను మాటాల్డ లేదు…
ఆమెకు ఎకక్డికి పోవాలో తెలియ లేదు. పర్పంచం చాలా విశాల మైనది. ఆమె నడుసుత్ంటే.. కొంత దూరం వెళాళ్క
ఎదురుగా సతరీ ల సవ్యం ఉపాధి కేందర్ం కనుపించింది. జయపర్ద అందులోకి నడిచింది…

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