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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.!!

మన

మూగది

రాజేష డికేట్షన ఇసుత్నాన్డు.
అరచ్న షారట్ హాండ లొ రాసుకుంటునన్ది.
వాళళ్ ఏకాగర్తకు భంగం కలిగిసూత్ సుధీర గదిలొకి వచాచ్డు.
రాజేష అతనిన్ చూడగనే సాదరంగా ఆహావ్నించాడు. " రా...రా..వాటే పెల్జంట సర పైరజ..." అంటూ.
సుధీర వచిచ్ అరచ్న పకక్న కూరుచ్నాన్డు.
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"నువివ్కక్డ అడిమ్నిసేట్ఱ్టివ ఆఫీసరుగా పనిచేసుత్నాన్వని తెలిస్ంది. నినున్ నీ రూం లొ చూదాద్మని వచాచ్ను.

గెటప

అంతా బావుంది. .కంగార్టస్...." అనాన్డు సుధీర.
రాజేష సుధీర కాల్స మేటస్. చాలా చనువుగా మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అరచ్న తపప్నిసరిగా వింటూ కూరుచ్ంది. ఆమె లేచి
రాబోయినా, రాజేష కూరొచ్మనటంతొ అకక్డే ఉండిపొవాలిస్ వచిచ్ంది.
రాజేష ఆమెను సుధీర కు పరిచయం చేశాడు.
రాజేష బెలల్ కొటిట్ అటెండరిన్ పిలిచ్ చెపాప్డు కాఫీ తెమమ్నమని. అటెండర వెళిళ్ పొయాడు. మళీళ్ వాళుళ్ చినన్పప్టి
కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. అరచ్న లేచి బయటికి రాబోయింది. రాజేష ఆమెను కూరొచ్మనాన్డు.
సుధీర పర్సంగం అరచ్న వైపు మళిళ్ంది. ఆమె వివరాలు అడిగాడు. కొనిన్ చెపిప్ంది. కొనిన్ చెపప్టం ఇషట్ం లేక
దాటేసింది.
"మా

వాడు పైకి కఠినంగా ఉనన్టుల్ కనిపిసాత్డు గానీ మనిషి చాలా మెతత్న. మనసు వెనన్పూస అనుకొండి. ఇటేట్

కరిగిపొతాడు. ఈ పాటికి మీకు అరధ్ం అయేయ్ ఉంటుంది. వీడు ఎవరిన్ పెళిళ్ చెసుకుంటాడొ గానీ ఆమె చాలా లకీక్ ఫెలో అంటాను.." అనాన్డు.
కాఫీ వచిచ్ంది. తాగుతునాన్రు. అరచ్న మౌనంగా వింటొంది. ఇదంతా ఎందుకు చెబుతునాన్డో అరధ్ం అయీ, కాకుండా
ఉంది.
"మీ అమమ్గారితో మాటాల్డుతాను. ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా వీడి గురించి పటిట్ంచుకొకుండా ఉంటారని అడుగుతాను.."
అని సుధీర ఇంక అరచ్న వైపు చూసూత్ అనాన్డు " వీళళ్ది మొదటి నుంచీ బాగా ఉనన్ వాళళ్ ఫామిలీ. అయినా వీళళ్ ఇంటొల్ ఎవరికీ గరవ్ం లేదు.
ముఖయ్ంగా అతత్యయ్ గారు, అదే వీళళ్ అమమ్ గారు ఎంత మంచి మనిషొ చెపప్టానికి వీలేల్దు. మీ లాంటి చకక్ని అమామ్యిని చూపించానంటే

ఎంతొ

సంతొషిసుత్ంది. ,,,"
"సాట్పిట ఐ సే ,,," అనాన్డు రాజేష.
అరఛ్న రూంలో నుంచి బయటికి వచేచ్సింది. అతను అనాలోచితంగానే ఈ మాటలు అనాన్డా, లేక రాజేష అతని చేత
ఈ మాటలు అనిపిసుత్నాన్డా అనన్ సందేహం వచిచ్ంది.
ఆమెకు రాజేష మీద ఇషట్ం ఉనన్ది. ఈ మధయ్ అతను చనువు తీసుకుంటునన్మాట కూడా నిజమే. అందుకు తను
అభయ్ంతరం చెపప్ని మాట కూడా నిజమే. కానీ అతని మనసులొ ఎమనాన్ ఉంటే తనే సూటిగా చెబితే బావుంటుంది గానీ ఈ రాయబారాలేమిటి ? ఎనొన్
విషయాలు
తెలిసిన రాజేష కు ఈ చినన్ విషయం తెలియలేదంటే అశచ్రయ్మే మరి.
అరచ్న మనసులో అందోళన మొదలయింది. ఒకపకక్ ఎందుకో చెపప్లేని సంతోషం. మరో పకక్ ఇది జరిగే అవకాశం
లేదనన్ భయం.,,, ఆందొళన…
రాజేష అభిపార్యం

ఏమిటో

సప్సట్ంగా తెలియటం లేదు. నోటితో చెపప్కుండానే తన ఉదేద్శాయ్నిన్ ఇలా

తెలియజేసుత్నాన్డా?
సాయంతర్ం అయిదు గంటలు కావసుత్ండగా రాజేష ఆమెను పిలాచ్డు. వెళిళ్ ఎదురుగా కూరుచ్ంది.
"సారీ అరచ్నా, ఇందాక వాడేదో అతిగా మాటాల్డాడు. వాడి మాటలేమీ పటిట్ంచుకొకు" అనాన్డు.
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"నాకేమనిపిసుత్నన్దంటే మీరే చెపాప్లనుకునన్ది చెపప్లేక అతనిచేత చెపిప్సుత్నాన్రని...రొజూ మీకు ఎదురుగా ఎనోన్
గంటలసేపు ఒంటరిగా కూరుచ్ంటునాన్ను. మీరు ఏమి చెపిప్నా వింటునాన్ను. చనువు ఉంది. ఇంకా మనమధయ్ రాయబారాలు అవసరమంటారా ?" అని
అడిగింది.
"అవసరం లేదు గానీ ఇకక్డ మనం కలిస్ పని

చేసుత్నాన్ం. మన వయ్కిత్గత కోరికలూ, అభిపార్యాలూ సవా లక్ష

ఉండొచుచ్. అవనీన్ జరిగితీరాలనన్ రూలేమీ లేదు. నేనేదొ తొందరపడి అనటం, నువువ్ బాధపడటం ...ఇది చాలా డెలికేట విషయం...." అనాన్డు,
" ఇందులో బాధపడటానికేముంది ? మీరే అనాన్రు గదా మనం సవాలక్ష అనుకుంటాం అవనీన్ జరిగితీరాలనన్ రూలెమీ
లేదని....." అని ఆగి పొయింది.
"ఎపుప్డనాన్ ఒకసారి మా ఇంటికి తీసుకెళాత్ను. మా అమమ్కు పరిచయం చేసాత్ను. ఆమె మొదటొల్ ఏదీ ఒపుప్కోదు.
కానీ చివరకు నేను అడిగింది ఏదీ కాదనదు. గమమ్తుత్ అయిన మనసత్తవ్ం. ... నువేవ్ చూసాత్వుగా..." అనాన్డు రాజేష.
ఇంతలో జనరల మేనేజర దగగ్ర నుంచి పిలుపు వచిచ్ంది. రాజేష అయన దగగ్రకు వెళిళ్పోయాడు.
అరచ్న మనసు అనంద తరంగాలమీద తేలియాడుతొంది. ఇంక ఇంటికి బయలేద్రింది.
హయ్ండు బాయ్గ చంకకు

తగిలించుకుంది. బయటకు

నడిచింది. బసుస్లో పర్యాణం చేసుత్నన్ంత సేపు ఎవరెవరో

ఎమేమో అంటునాన్ అవేమీ ఆమెకు వినిపించటంలేదు.
ఇంటికి వెళిళ్ తలిల్ని కావలించుకుంది. అనందంతో 'అమామ్' అని అరిచింది. గాలిలో తేలిపోతూ అనంద పారవశయ్ంతో
మునిగిపోయిన కూతురిన్ చూసి 'ఏమిటే?' అనన్దామె.
తలిల్తో ఏదో చెపాప్లని నోటి దాకా వచిచ్న మాటలు పెదవి దాటి బయటకు రాలేదు.
ఇంత అనందాతిశయనం లోను మరో పకక్ దిగులుగా వుంది.

తండిర్ ఇంటి మొహం చూడటం లేదు. ఆయన

ఎకక్డునాన్డని రేపు రాజేష అడిగితే ఏమని చెబుతుంది ? తండిర్ గురుగ్కు రాగానే అరచ్న మనసులోని సంతొషం అంతా ఆవిరై పోయింది. నిటూట్రుప్లే
మిగిలాయి.
మరాన్డు అరచ్న ఆఫీసులొ తలవంచుకుని పని చేసుత్నన్పుప్డు ఆమె తండిర్ పతంజలి వచిచ్ ఎదురుగా నిలబడాడ్డు.
ఆయనిన్ చూసి అరచ్న నివెవ్ర పోయింది.
"కూరొచ్" అనన్ది కొంచెం తేరుకునన్ తరువాత.
"ఏమిటి ఇకక్డకి వచాచ్వు /" అని అడిగింది పకక్న కూరుచ్నన్ తండిర్ని.
"ఏమ లేదు. నినున్ చూడాలనిపించింది. వచాచ్ను." అనాన్డు ముకత్సరిగా.
"పెళాళ్ం పిలల్లిన్ చూసుకొవాలనుకునే వాళుళ్ రొజూ ఇంటికి వచిచ్ వాళళ్తో కలిస్ ఉంటూ వాళళ్ కషట్ సుఖాలొల్ పాలు
పంచుకుంటారు. ఇలా ఆఫీసులొల్ను, బసుస్లోల్ను పెళాళ్ం పిలల్లిన్ చూసి వెళిళ్ పొయే వాడిని ఈ పర్పంచం లొ నువొవ్కక్డివే ఉనాన్వనుకుంటాను...."
అనన్ది అరచ్న.
"నేను ఇంటికి రాని మాట నిజమే. అందుకు కొనిన్ కారణాలునన్యి. ... నీతో ఇపుప్డు ఒక ముఖయ్మైన విషయం
చెపాప్లని వచాచ్ను.,,," అనాన్డు.
"నువు చెపేప్ పర్తి విషయమూ నాకు ముఖయ్మైనదే. ఎందుకంటే అది నా జీవితం మీద దెబబ్ కొటేట్దే అయి వుంటుంది
గనుక..." అనన్ది అరచ్న.
"కొంచెం మంచి నీళుళ్ ఇసాత్వా ? " అని అడిగాడు.
అరచ్న మంచి నీళుళ్ ఇచిచ్ంది. గొంతు తడుపుకునన్ తరువాత దూరంగా చూసూత్ తనలో తాను గొణుగుకుంటునన్టుల్
చెపాప్డు. "ఇపుప్దు నేను కొనిన్ ముఖయ్మైన సమసయ్లోల్ చికుక్ కునాన్ను. .."
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"నీవు సమసయ్లొల్ చికుక్కోని దెపుప్డు ? మమమ్లిన్ సమసయ్ల సుడిగుండం లొకి నెటట్ని దెపుప్డు ?" అనన్ది అరచ్న.
"ననున్ చెపప్నివువ్... నేను మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకొవాలిస్ వచిచ్ంది..." అని ఆగి పొయాడు.
"నీకు భారయ్ బర్తికే ఉంది. పెళిళ్కి ఎదిగిన కూతురూ వుంది. భారాయ్బిడడ్లు సలక్షణంగా ఉండగా మరొక పెళిళ్
చేసుకొవాలిస్ వచిచ్ందని చెపప్టానికి నీకు సిగుగ్ లేక పొయినా, వినటానికి నాకు సిగుగ్గా ఉంది... భారయ్ బర్తికి ఉండగా ఆమెకు విడాకులు ఇవవ్కుండా మరో
పెళిళ్ చేసుకొవటం నేరం అని తెలియదా ?" అని అడిగింది అరచ్న.
"ఇది నేరం అయినా, నువువ్ పోలీసులకు ఫొను చేసినా ఈ పెళిళ్ ఆగదు. జరిగి తీరుతుంది. ఈ పర్పంచం లొ ఏ శకీత్
దానిన్ ఆపలేదు..." అనాన్డాయన దుర్ఢంగా.
"నువువ్ నా తండిర్వని చెపుప్కొవటానికే తల కొటేట్సినటుల్ ఉంది...."
"సిగుగ్లూ, అభిమానాలూ, మానాలూ ఇవనీన్ పటుట్కుని కూరుచ్ంటే సుఖంగా బతక లేము..." అనాన్డు పతంజలి.
"ఈ సంగతి చెపప్టానికేనా ఇంత దూరం వచాచ్వు. వెళుళ్. మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకొకుండా వదిలేశాక నువు

ఏమ

చేసుకుంటే మాకెందుకు ? మాకు చెపాప్లిస్న అవసరం ఏముంది ? వెళుళ్, వెళిళ్ రొజుకో పెళిళ్ చేసుకుని, పూల దండలు వేసుకుని ఊరేగు...వెళుళ్...నాకు
పని ఉంది.." అనన్ది ఆవేశంగా.
అపప్టికే ఇదద్రు ముగుగ్రు కొలీగస్ వీళళ్ వంక ఆసకిత్గా చూడటం గమనించింది.
"వెళుత్నాన్ను. ఇంతకీ నేను చెపప్దలుచ్కునన్ దేమిటంటే కావ్రట్ర నా పేరు మీద ఉంది.
వారం రొజుల లోపల మీరు దానిన్ ఖాళీ చెయాయ్లి...." అనాన్డు పతంజలి.
“మేము ఖాళీ చెయయ్ము. మాకు అకక్డ ఉండే హకుక్ వుంది. ఏమ చేసాత్వో చేసుకో..." అనన్ది అరచ్న కోపంగా.
"మరాయ్దగా ఖాళీ చెయయ్కపోతే మెడ పెటిట్ బయటకు గెంటేసాత్ను.. నా సంగతి నీకు తెలియదు.,," అనాన్డు పతంజలి.
"ఎలా గెంటేసాత్వో నేనూ చూసాత్ను..." అనన్ది అరచ్న.
పతంజలి రొషంగా వెళిళ్ పోయాడు.
అరచ్న దుఖానిన్ పంటి బిగువున దాచుకుంటొంది. కనీన్రు తుడుచుకుంటూ బాతూర్ం లోకి పరుగెతిత్ంది.
ఆ సాయంతర్ం రాజేష అనాన్డు "ఇవాళ సాయంతర్ం నినున్ మా ఇంటికి తీసుకు వెళాత్ను...వసాత్వా ?"
"సారీ... నేను రాలేను..."
"ఎందుకని ?"
"మనం సవాలక్ష అనుకుంటాం. అవనీన్ జరగాలని రూలేమీ లేదుగా..."
"నా మాట నాకే అపప్గిసుత్నాన్వా ?"
"అలా అని కాదు, అందులో ఎంతో నిజం ఉంది..."
"నీ మూడ బాగునన్టుల్ లేదు... ఇంకో రొజు వెళదాములే..." అనాన్డు రాజేష.
ఇంటికి వెళిళ్ తలిల్ భుజం మీదకు ఒరిగి పోయి వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది.
"ఏమిటే, నినన్ ఏమొ గాలిలో తేలిపోతూ వచాచ్వు...ఇవావ్ళేమొ నీలో నువేవ్ కుమిలి పోతునాన్వు. ఏం జరిగిందే ? " అని
అడిగింది ఆమె.
"ఏమ లేదులే..." అనన్ది అరచ్న కనీన్రు తుడుచుకుంటూ.
మనసు మూగది. నినన్ ఏమీ చెపప్లేక పోయింది. ఇవాళా ఏమీ చెపప్ లేక పోయింది.
***

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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