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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.!!

నటి
ట్ ంట దీపం
తలుపు తీయగానే గుమమ్ంలో కొడుకుతో పాటు పర్తయ్క్షమయిన అపరిచితురాలిని చూసి నివెవ్రపోయింది సుశీలమమ్.
“కొంపదీసి ఈ పిలల్ను ఎవరినో పెళిల్ చేసుకొని తీసుకురాలేదు గదా” అనీ అనుకుంది. కుందనపు బొమమ్ లాంటి ఆ అమామ్యి
నిండుగా భుజాలమీదకు పైట కపుప్ కుని తలొంచుకొని నిలబడిన తీరు చూసేత్ వీడేదో అలాంటి గొపప్ పని
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శార్వణ నవువ్తూ అనాన్డు “ఏంటమామ్ గుమామ్నికి అడడ్ంగా అలా నిలబడిపోయావు. మమమ్లిన్ లోపలికి రానివవ్వా?”
సుశీలమమ్ తేరుకుని వాళల్కు దారి ఇచిచ్ంది. లోపలికి వచాచ్క ఆమెను పరిచయం చేసాడు.
“అమామ్ నా కొలీగ సరితా అని చెబుతుంటానే …. ఈమె …”
సరిత నమసాక్రం చేసింది.
సుశీలమమ్ తేలికగా గాలి పీలుచ్కుంది. “రండి,

కూరోచ్ండి మా వాడు ఆఫీసు విషయాలు చెపిప్నపుప్డలాల్ మీ గురించి

చెబుతుంటాడు.” అనన్ది.
“ఏమని చెబుతుంటానో అదీ చెపుప్..” అనాన్డు నవువ్తూ.
“మీరు చాలా మంచివారనీ అందరికీ తలలో నాలుకలా ఉంటారని, ఎవరికి ఏ సాయం కావాలనాన్ చేసుత్ంటారని మా వాడు
చెబుతుంటాడు. ఆమెను ఒకసారి తీసుకురారా అని అడిగాను.” అనన్దామె కలుపుగోలుగా.
“ఇది మాతర్ం సెంట పరెస్ంట అబదద్ం. నువువ్ సరితను తీసుకురమమ్ని ఎపుప్డూ చెపప్లేదు. నా అంతట నేనే తీసుకువచాచ్ను. ఆ
కెర్డిట నాదే..” అనాన్డు శార్వణ.
“మిమమ్లిన్ చూడాలని అనుకునన్మాట మాతర్ం నిజం. తీసుకురమమ్ని చెబుతుండగానే ఇవాళ అనుకోకుండా వచాచ్రు. చాలా
సంతోషం …” అనన్ది సుశీలమమ్ కూడా నవేవ్సూత్.
“ననున్ మీరు అనకండి. మీ కంటే చాలా చినన్దానిన్ “ అనన్ది సరిత.
“నేను వయసులో పెదద్దానిన్ కావచుచ్. కానీ మిగిలిన అనిన్ విషయాలలో మీరే పెదద్వాళుళ్ కదా … గౌరవం పొందవలసిన వాళుళ్
…. “
“అయినా మీరు ఆలా అంటుంటే వినటానికి చాల ఇబబ్ందిగా వుంది. ననున్ ఏకవచనంలోనే పిలవండి. నేను మీ అమామ్యి
లాంటి దానిన్. “ అనన్ది సరిత.
సరిత చామన చాయగా వునాన్ మొహంలో మంచి కళ వుంది. ఆకరష్ణ వుంది. విశాలమైన కళళ్లోల్ విలక్షణమైన అందం వుంది.
“విదయ్ యొసఁగును వినయము అనాన్రు. ఎంత చదువుకునాన్ చదువు ఒక ఎతుత్. వినయ విధేయతలు ఒక యెతుత్. నువువ్
ఎవరింట కాలు పెడతావో గాని వాళళ్ ఇంట నటిట్ంట దీపమై వెలుగు తావు..... “ అంటూ సుశీలమమ్ మనసులో మాట పైకి అనేసింది.
“ఇపుప్డు మనింట కాలు పెటిట్ందిగదా ...సరితా దీపం అయితే మనకు కరెంటు ఖరుచ్ ఉండదేమో… “ అనాన్డు శార్వణ .
“ఏమిటా వేళాకోళం “ అని కొడుకును మందలించింది. “నేను ముహ పీర్తికోసం అంటునన్ మాటలు కావివి. మనసూఫ్రిత్గానే
చెబుతూ నాన్ను. నువువ్ ఎవరింట కాలు పెటిట్న ఆ ఇంటికే వనెన్ తెసాత్వు …”
“చెపాప్నుగదా మనింటి ఒక కాలు కాదు రెండు కళుళ్ పెటిట్ందని ...సరితా ముందు ఏ కాలు లోపలి పెటాట్వు.. కుడి కాలా, ఎడమ
కాలా ?” అని సరిత ను అడిగాడు.
“నీ పిచిచ్ వాగుడు కటిట్పెటట్మనాన్నా ? హాసాయ్నికైనా సమయం సందరభ్ం ఉండాలి” అంటూ శార్వణ ను కోపప్డింది. “వాడి
మాటలు పటిట్ంచుకోకమామ్. ఇనేన్ళుల్ వచిచ్నా ఎవరిముందు ఎలా మాటాల్డాలో కూడా తెలియదు. ఆఫీసులో కూడా ఇలాగె వాగుతుంటాడా ? “ అని
అడిగింది .
“అయన అంతే. ఆ ధోరణికి మేము అలవాటు పడిపోయాం” అనన్ది సరిత చిరునవువ్తో శార్వణ వంక చూసి .
“చినన్పప్టినుంచీ వాడంతేనమామ్.. ముందు వెనకా చూడకుండా నోటికి ఎంత మాట వసేత్ అంత మాట అనేసాత్డు” అనన్ది
కొడుకు మాటలకు ఆమె నొచుచ్కుంటూ.
నిజానికి సరితకు అతని ధోరణి వినసొంపుగానే వునాన్ పైకి మాతర్ం ఆలా అనేసింది.
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“తలిల్దండుర్లకు ఒకక్డే పిలాల్ డు ఉంటే గారాబం ఎకుక్వై ఇలాగే తయారవుతారని ఎకక్డో చదివానండి. “
“నిజమే వీడికి గారాబం ఎకుక్వే “ అని అంగీకరించింది సుశీలమమ్.
“అపుప్డే ఇదద్రూ ఒకటై పోయారనన్మాట “ అనాన్డు శార్వణ సరిత వైపు చూసూత్. ఆమె సిగుగ్తో తల దించుకుంది.
“ఒకక్ నిముషం కూరోచ్. ఇపుప్డే వసాత్ను” అంటూ సుశీలమమ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. శార్వణ ఆమె వెనుకే వెళాళ్డు.
“అమామ్, ఆ అమామ్యి ఎలావుందీ ?”
“చెపాప్నుగదా . ఆ అమామ్యి ఎవరింట కాలు పెటిట్నా నటిట్ంట దీపమే నని” అనన్ది సట్వ వెలిగించి.
“కోడలిని తీసుకురారా,

నాకీ చాకిరీ తపుప్తుంది అని అసత్మానము ననున్ పోరు తునాన్వుకదమామ్..నీ కోరిక తీరుదాద్మని

తీసుకొచాచ్ను “ అనాన్డు శార్వణ తలిల్ వంక చూసి నవువ్తూ .
సుశీలమమ్ తన చెవులను తాను నమమ్లేక పోయింది. కొడుకు `ఆ అమామ్యిని వెంట పెటుట్కుని గుమమ్ంలో నిలబడినపుప్డు చెపాప్
పెటట్కుండా వీడు కోడలిని వెంటబెటుట్కొచాచ్డేమో అని క్షణ కాలం విసుత్ పోయినా అది తన భర్మే నని తేలిపోవటంతో మనసు తేలిక పడింది. ఇపుప్డు
మళిళ్ కోడలిని తెచాచ్నంటుంటే ఆమె పకక్న పిడుగు పడడ్టుల్ అనిపిసోత్ంది.
“ఎమామ్? నీ కిషట్ంలేదా ?”
“పెళిల్ చేసుకుని పదికాలాల పాటు కాపురం చేయాలిస్ంది మీరు. మీకు ఇషట్మైతే చాలు…” అనన్ది పిండి కలుపుతూ.
“నీకు కోపం వచిచ్నటుల్ంది …”
“నీకిషట్మైన అమామ్యిని ఎనున్కునన్ందుకు, ఆ అమామ్యిని ఇంటికి తీసుకొచిచ్నందుకు కోపం లేదురా .. కానీ ముందుగా నాతో
ఓ మాట చెపిప్వుంటే బావుండేది. ..”
“ఇపుప్డు మాతర్ం ఏమైంది ? నీ మాట ఎపుప్డు కాదనాన్ను ? “ అనాన్డు శార్వణ.
అతనికి తలిల్ దగగ్ర బాగా గారాబం. అయినా చినన్ చినన్ విషయాలకు అలగటం మామూలే.
“సరితా, అకక్డ ఒకక్దానివి ఎం చేసాత్వు ? లోపలి రా “ అని పిలాచ్డు.
సరిత వంటింటి గుమమ్ం దాకా వఛిచ్ “నేను రావచుఛ్నా “ అని అనుమతి అడిగింది.
“రామామ్ రా , ఇంకా పనిమనిషి రాలేదు. వంటింటోల్ అనీన్ ఎకక్డివకక్డ వునాన్యి.. నువువ్ జడుసుకుంటావని…” అనన్ది
సుశీలమమ్ పకోడీలు చేసూత్ .
“పరావ్లేదమామ్, సరిత కు అలవాటే… షి విల మేకిట ఏ మెస వేరెవర షి గోస “ అనాన్డు శార్వణ సరిత తల మీద చినన్గా
మొటిట్ .
“డోంట సే లైక దట. యు విల మేకిట ఏ మెస అండ ఐ హావ టు సెటిట రైట …”
వాళుళ్ ఇదద్రు ఇంగీల్షు లో ఏదో మాటాల్డుకుంటుంటే వీళళ్ వైపే చూసుత్నన్ సుశీలమమ్ చేతిమీద కాలుతునన్ నూనె చింది పడింది.
ఆమె “అబాబ్” అనగానే సరిత ఒకక్ ఉదుటున వెళిల్ ఆమెను పటుట్కుంది.
ఒకపకక్ బాధగా వునాన్ కాబోయే కోడలు వచిచ్ తనను పటుట్కునన్ందుకు ఆమె మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. సరిత
ఆమెను పకక్కు తపుప్కోమని ఆమె చేతిలోని పని అందుకుంది. ఎనాన్ళళ్నుంచో ఊహించు కుంటునన్ దృశయ్ం ఇది. కోడలు వసేత్ వంట పని తపుప్తుందనన్
కోరిక అపుప్డే తీరుతోంది.
పది నిముషాల తరువాత టిఫిన తింటూ సుశీలమమ్ అనన్ది “నువేవ్ నయం. వుదోయ్గం చేసూత్కూడా వంట పని నేరుచ్కునాన్వు.
మా అమామ్యికి కాఫీ పెటట్టం గూడా రాదు. “
“మీ అమామ్యి ఇంటోల్ లేనటుల్ంది ?”
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“కాలేజీకి వెళిళ్ంది. వచేచ్వేళ అయింది “
కాలింగ బెలుల్ మోగింది.

గౌరీనాధశాసిత్ వచాచ్డు. సుశీలమమ్ లేచి ఆయనతో పాటు లోపలికి వెళిళ్ంది. సరిత కూడా లేచి నిలబడింది.
“మా అమమ్తో దోసీత్ కలిపేసావుకదా …. మా నానన్తో కూడా ఫెర్ండిష్ప కలిపేసేత్ పని అయిపోతుంది. ..” అనాన్డు శార్వణ
సరితతో రహసయ్ంగా.
వాళుళ్ హాలోల్కి వచాచ్రు. గౌరినాధశాసిత్ది నిండైన విగర్హం. ఇంతలేసి కళళ్తో తీక్షణంగా చూసాడు.
“నానాన్, ఈమె నా కొలీగ … సరితా రెడిడ్ …”
సరిత ఆయనకు నమసాక్రం చేసింది.
“చినన్దానివి గనుక ఆశీరవ్దిసాత్ను. దీరాఘ్యుషామ్న భవ .. “ అనాన్డాయన
“షి ఈజ వెరీ ఇంటెలిజెంట .. “ అని శార్వణ ఎదో చెపప్బోయాడు.
“పర్పంచంలో పర్తివాళూళ్ నీకనాన్ ఇంటిలిజెంటే …నువేవ్ ఎందుకూ పనికి రావు ” అనాన్డాయన పెదద్రికానిన్ వహిసూత్.
కొంచెం కోపం చూపిసూత్.
సరితకు అయన దూకుడు చూసి భయం వేసింది. సుశీలమమ్ అడుడ్ పడింది. “ఎందుకండీ వాడిని ఆలా ఆడిపోసుకుంటారు ?”
అంటూ .
అసలు విషయంలోకి రాక ముందే గొడవపడటం ఇషట్ం లేక శార్వణ ఊరుకునాన్డు. కొదిద్సేపు ఆగి మళీళ్ మొదలెటాట్డు.
“మేము ఇదద్రమూ ఒకే రోజు ఉదోయ్గంలో జేరాము . ఒకే చోట పోసుట్ చేశారు . మేము కోల్జుగా వుండటంచూసి మేము పెళిల్
చేసుకోబోతునన్టుల్ అందరూ అనుకుంటునాన్రు. మాకూ అదే ఐడియా వచిచ్ంది. మీ అభిపార్యంకోసం వచాచ్ము .” అనాన్డు శార్వణ.
“ఏడవలేకపోయావ.. మతిలేని వెధవలు సవాలక్ష అనుకుంటారు. మీకు బుదిధ్ ఉండకక్రాల్ ? ...ఒకే ఆఫీసులో పని చేసుత్ంటే పెళిల్
చేసుకోవాలని వుందా ? మీ గురించి అందరు అనుకునేదాకా వచిచ్ందంటే మీ పర్వరత్న అంత దరిదర్ంగా ఉందనన్మాట ..”
“తపేప్ముంది ? మీరు పెళిల్ పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు గదా పెళిల్ చేసుకునాన్క పెళాళ్నిన్ పేర్మించక తపప్దు.. అలాంటపుప్డు
పేర్మించిన ఆమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుంటే తపేప్ముంది ? “ అని అడిగాడు శార్వణ.
“తెలివిలేకుండా మాటాల్డకు. పెళిల్ అంటే వెనకా ముందూ కులాలు గోతార్లు ఎనోన్ చూడాలి “ అనాన్డాయన నిషక్రష్గా.
“ఏం అకక్రేల్దు ..”
“మాకు కావాలి…” ఖంగున మోర్గింది అయన కంఠం.
“పెళిల్ చేసుకునేది నేను.. నా ఇషట్ం వచిచ్న వాళళ్ను చేసుకుంటాను …”
“చేసుకోరా.. నాకు ఇంత విషం ఇచిచ్ నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చేసుకో …” అనాన్డాయన ఉగుర్డై.
“ఏమిటండీ ఆ మాటలు “ అంటూ సుశీల సరిద్ చెపప్బోయింది.
“నువువ్ నోరుమూయ.. నీ వలల్నే ఇదంతా …” అని భారయ్ను విసుకుక్ని సరిత వైపు తిరిగాడు “ఏమామ్, మీ వాళుళ్ నినున్
ఆఫీసుకు పంపిసుత్నన్ది ఆఫీసులో పనిచేసి రావటానికా, పేర్మాయణం సాగించటానికా ?” అని అడిగాడు. సరిత తల దించుకుంది.
“మీరు అనదలుచ్కుంటే ననున్ అనండి… అనవసరంగా ఆమెను ఏమి అనకండి..”అనాన్డు శార్వణ తండిర్తో.
“ఇపప్టినుంచే ఇలా వెనకేసుకొసేత్ నాలుగు రోజులు పోయాక నీ మొహం కూడా చూడదు. ..” అనాన్డు అయన.
ఇపప్టిదాకా మౌనంగా వునన్ సరిత కలుగ జేసుకుంది. “పెదద్వారు…. కోపంగా వునాన్రు మీరు అనవచుచ్ మేము
పడవచుచ్ కానీ ఒకటి మాతర్ం చెపప్ దలుచ్కునాన్ను మీ అభిపార్యాలూ సరియైనవని మీరు అనుకునన్టుల్గానే, మా అభిపార్యాలు సరైనవని మేం
అనుకుంటునాన్ము . కనుక ఒకరినొకరు నిందించుకుని పర్యోజనం లేదు…” అనన్ది.
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కులాలు వేరు కావటమే కాదు. పేర్మ వివాహాలు సకెస్స కావని అయన నమమ్కం. అదే చెపాప్రు.

సరిత సెలవు తీసుకుని బయట పడింది. ఆమెను సాగనంపటా నికి వచిచ్న శార్వణ ఆమెకు ‘సారీ ‘ చెపాప్డు.
“ముందే అనుకునాన్ం గదా .. అయన ఒపుప్కోరని …” అనన్ది సరిత.
“ఇపుప్డేం చేదాద్ం ?” అని అడిగాడు శార్వణ.
“ఇవాళ ఉనన్ కోపమే ఎలల్కాలం ఉండదు. కొంతకాలం ఆగుదాం..” అనన్ది సరిత.
అదే మంచిదనిపించింది శార్వణ కు.
ఆ రాతిర్కి సుశీలమమ్ భరత్ను అడిగింది “ఎందుకంత కఠినంగా మాటాల్డారు ? ఆ అమామ్యి నచచ్లేదా ? “ అని.
“ఆ అమామ్యి నచచ్కపోవటం ఒకక్టే కాదు. పేర్మలో పడిన వాళుళ్ వాయ్మోహంలోపడి కొటుట్కుపోతుంటారు.. ఎవరేం చెపిప్నా
వినిపించుకోరు. పెళిల్ అయాయ్క రెండేళుల్ పోయాక ఆ వాయ్మోహం తగిగ్ పోతుంది. గొడవలు పార్రంభం అవుతాయి. పేర్మ వివాహాలు ఫెయిల అయేయ్ది
ఇందుకే. ఇపుప్డు పారుక్ల చుటూట్ తిరిగిన వాళుళ్,

రేపు కోరుట్ల చుటూట్ తిరుగుతారు. ఆ పర్మాదానిన్ నివారించటానికే నేను ఇంట కఠినంగా మాటాల్డ

వలిస్వచిచ్ంది. ..” అనాన్డాయన.
సుశీలమమ్ మరాన్డే ఫోన చేసి సరిత కు అయన అభిపార్యం చెపిప్ంది.
“నేను ఇదివరకే చెపాప్ను.

మీ అభిపార్యాలూ మీకు సరైనవని మీకు అనిపించవచుచ్. కానీ మా అభిపార్యాలూ మాకు

మంచివని అనిపిసాత్యి. ఏది ఎంత వరకు నిజమో కాలమే నిరణ్యిసుత్ంది. ..” అనన్ది సరిత.
***

***

***

ఏడాది గడిచింది.
శార్వణ, గౌరినాధ శాసిత్ ఒకే ఒరలో నునన్ రెండు కతుత్లాల్ వునాన్రు. మాటాల్డుకోవటం లేదు మొహాలు చూసుకోవటం లేదు
శార్వణ అనిన్టికి మౌనవర్తమే అవలంబిసుత్నాన్డు

అది సుశీలమమ్కు మరింత బాధాకరంగా వుంది. కొడుకు కటన్ంతో కూతురు పెళిల్ చేయాలనన్

ఆలోచనలో వునన్ భారయ్ భరత్ల కిదద్రికీ, కొడుకు పెళిల్ చేసుకోను అని భీషిమ్ంచుకుని కూరోచ్వటం తలనొపిప్గా మారింది. అయన కూతురి పెళిళ్కి తన
పర్యతాన్లు తాను చేసుకుంటునాన్డు .
కొనేన్ళల్ కిందట ఎపుప్డో తన తముమ్డికి, బావమరిదికి ఇచిచ్న అయిదారు లక్షలు రాబటుట్కోవాలని చూసాడు. ఇదిగో ఇసాత్ం
అదిగో ఇసాత్ం

అంటూనే వునాన్రు.

మంచి సంబంధం వచిచ్ందని కుదురుచ్కుని, ముహురాత్లు కూడా పెటుట్కునాన్రు. కానీ ముహూరత్ం దగగ్ర

పడుతునన్కొదీద్, ఆదురాద్ పెరిగిపోతోంది.
మీరు ముహురాత్లు పెటుట్కోండి మేం రెండు రోజులోల్ డబుబ్ తెచిచ్సాత్మని భరోసా ఇచిచ్నవాళుల్ మొహం చాటుచేయటంతో,
గౌరినాధశాసిత్కి, సుశీలమమ్కు దికుక్ తోచటం లేదు. గౌరినాధశాసిత్ పిచిచ్పటిట్నవాడిలా తిరుగుతునాన్డు. అందరీన్ తిడుతునాన్డు. తనని తాను
తిటుట్కుంటునాన్డు. కొడుకు మీద దుమెమ్తిత్ పోసుత్నాన్డు. “దీనికంతటికి కారణం నువేవ్ నంటూ “ కొడుకు మీద శివాలెతిత్ పోతునాన్డు.
సుశీలమమ్కు ఏమి తోచడంలేదు. చివరి పర్యతన్ంగా సరితకు ఫోన చేసి విషయమంతా చెపిప్ంది.
“మా వాడి మీద పెటుట్కునన్ ఆశలనీన్ అడియాసలయాయ్యి. మా దగగ్ర వాళళ్ అవసరాలకి డబుబ్ తీసుకునన్వాళూళ్ చావు దెబబ్
కొటాట్రు. అందరూ అనిన్విధాలుగా మమమ్లిన్ నటేట్ట ముంచేశారు . ముహూరత్ం వారం రోజులు కూడా లేదు. ఎంకి పెళిల్ సుబిబ్ చావుకు వచిచ్ందనన్టుల్గ
వుంది. ఈ పెళిల్ సంగతి ఏమోగాని, అయన పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే, నాకు కడుపు తరుకుక్ పోతోంది. అసలే గుండె జబుబ్ మనిషి. టెనష్న పెటుట్కోవదద్ంటూ
డాకట్రుల్ చెబుతునాన్రు. అయన ఏమయిపోతాడో ననన్ దిగులు ఎకుక్వై పోయింది. ..” అని తన బాధ అంతా వెళల్బోసుకుంది.
“ననేన్ం చెయయ్మంటారు ?” అని అడిగింది సరిత.
“మాకునన్ ఆశ మా కొడుకు ఒకక్డే. వాడూ మాకు దూరమైపోయాడు. నువవ్యినా వాడికి

నచచ్ చెపిప్ ఎదో విధంగా

అయిదారు లక్ష లనాన్ పోగుచేసి ఇసేత్ పెళిల్ అయిందనిపిసాత్ం. ఇంక నీదే భారం” అని చెపుప్కుంది సుశీలమమ్.
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“మేము ఉదోయ్గంలో చేరి నిండా రెండేళుల్ కాలేదు. మాకు అపుప్ ఎకక్డ దొరుకుతుంది. ఒక పని చేసాత్ను. మా నానన్ నా పెళిల్
కోసం పది లక్షలు ఫికస్డ్ డిపాజిట లో వేసివుంచాడు. ఆయనకు చెపిప్ చూసాత్ను …” అనన్ది సరిత.
ఆ మాటలు సుశీలమమ్కు చీకటోల్ చిరుదీపంలా కనిపించాయి. “చినన్దానివయినా నీకు చేతులెతిత్ దండం పెడతాను. ఈ
గండం గటెట్కిక్చుచ్ తలిల్…” అనన్ది.
“తపుప్ అతత్యయ్ గారూ …. . మీరు పెదద్వారు. ఆలా అనకండి.” అనన్ది సరిత.
మరునాడు సరిత డబుబ్ తీసుకెళిల్ గౌరినాధశాసిత్కి అందించింది.
“మీ అభిపార్యాలే సరియైనవని ఇపుప్డు తెలుస్కునాన్నమామ్ …. మీ ఇంటికొచిచ్ మీ నానన్గారికి శుభ లేఖ ఇవావ్లి అయన
పేరు చెపుప్ తలీల్ …” అనాన్డు గౌరినాధశాసిత్ .
“డాకట్ర నరసింహారెడిడ్ .......”
“డాకట్ర నరసింహారెడిడ్ … అయన ఏ హాసిప్టలోల్ పనిచేసుత్నాన్రమామ్ ?” అని అడిగాడు .
సరిత చెపిప్ంది.
“అయిదేళల్ కిందట అయన నాకు ఆపరేషన చేసి నా పార్ణం కాపాడారు. అపుప్డు ఆరిపోతునన్ ఈ దీపానికి చేతులు అడడ్ం పెటిట్
ఆదుకునాన్రు. ఇపుప్డు నువువ్ ఇంకోసారి నా పార్ణం పోకుండా ఆదుకునాన్వు. …” అనన్ది అయన కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంటూ.
“ఊరుకోండి మామయాయ్ …” అనన్ది సరిత.
“వూరుకుంటానమామ్… నటిట్ంట దీపం లాగా నువువ్ మా ఇంటోల్ ఉంటే నాకు ఇంక దిగులేం వుంది..” అనాన్డు గౌరినాధ శాసిత్.

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