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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.!!

కరుణించిన కరుణ
కారు డైరవరు గంట సేపు ఆ కాలనీ లోని వీధులనీన్ వాకబు చేసాక గానీ ఆ ఇలుల్ ఎకక్డో తెలియలేదు. కారు చినన్ సందులోకి వెళిళ్
ఆగి పోయింది.
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కరుణ కారు దిగి చుటూట్ చూసింది. అవనీన్ చినన్ చినన్ ఇళుళ్. తకుక్వ ఆదాయం గల వాళళ్కోసం కటిట్న ఇళుళ్. కారు ఆగగానే ఆ
ఇళళ్లోల్ని వాళుళ్ తొంగి చూసారు.
"సులోచనా దేవి గారి ఇలుల్ ఎకక్డా ?" అని అడిగింది కరుణ.
"అదుగో ఆ ఎదురిలేల్ " అనన్ది ఒక నడి వయసు సతరీ.
కరుణ ఆ ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది.
అరవై ఏళళ్ వయసునన్ సులోచనా దేవికి చూపు మందగించింది. కరుణ వైపు ఎగాదిగా చూసూత్ "ఎవరు కావాలండీ ?" అని
అడిగింది.
"సులొచనా దేవి గారంటే... ?" అని ఆగి పోయింది.
"నేనే ... ఇంతకీ మీరు ?" అని అడిగింది సులోచనా దేవి.
"నేను మిమమ్లిన్ చూదాద్మనే వచాచ్ను. మీ అరోగయ్ం ఎలా వుంది ? "
"ఊరు పొమమ్ంటోంది, కాడు రమమ్ంటోంది.. ఆ దేవుడి పిలుపుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఇంతకీ నీవు ఎవరు ? నేను
పొలుచ్కోలేక పొతునాన్ను. ... " అని అడిగింది సులోచనా దేవి.
"మీరు ఇంతకు ముందు ననున్ చూడలేదు లెండి. అందుకని ననున్ పోలుచ్కొలేరు.. ఇంతకీ మీ మనవడు మీ దగగ్రే వునాన్డా? "అని
అడిగింది కరుణ.
"నా దగగ్ర కాక ఇంకెకక్డ వుంటాడమామ్ ? కోడలు అలా అరాధ్ంతరంగా వెళిళ్ పోయింది. వాడు పిచిచ్వాడై పోయాడు....."
"అరాధ్ంతరంగా వెళిళ్ పోయిందంటే చనిపోయిందా ?"
"మాకు సంబంధించినంత వరకు చనిపోయినటేల్...వాడు దాని పేరు చెబితేనే మండి పడుతునాన్డు.
పోతునాన్డు.

నలుగురిలోకి వెళళ్ లేక

అగిన్ పరవ్తం లాగా లోలోపలే రగిలి పోతునాన్డు. ఉనన్ ఉళోళ్ నలుగురి ముందూ తలెతుత్కోలేక, ముంబాయి

టార్ంసఫరు

చేయించుకునాన్డు. దాని దోవన అది వెళిళ్ పోయింది. వీడి దోవన వీడు వెళిళ్ పోయాడు. ఈ పసివాడు నా కాళళ్కు కనిపించని బంధమైనాడు. కాళూళ్
చేతులూ ఆడని ఆ వయసులో, కంటి చూపు ఆనని ఈ దశలో వాడిని పెంచే భారం నా నెతిత్న పడింది. ఏమి చేయను తలీల్, చెపుప్..."
ఇపుప్డు వారధ్కయ్ం లో ఇంత నిసస్హాయంగా మాటాల్డుతోంది గానీ, ఒకపుప్డు ఈమె వెలగబెటిట్న డాబూ దరప్ం తకుక్వ అయినవేమి
కాదు. అపప్టోల్ ఆమె మాట వేద వాకుక్ లా జరిగి తీరేది. పరిసిథ్తుల పర్భావం వలల్ కుర్ంగి పోయింది.
ఇంతలో పిలల్వాడి నిదర్ లేచి ఏడవటం మొదలు పెటాట్డు. సులోచనా దేవి పాల సీసా శుబర్ం చేయటంలో నిమగన్మై పొయింది.
కరుణ పిలల్డిని ఎతుత్కొని ఆడించింది. కొతత్ ముహానిన్ చూసినందువలల్ కాబోలు వాడు ఏడుపు ఆపాడు.
కరుణ ఇలల్ంతా కలియ జూసింది. పేదరికం ఎటుచూసినా కనిపిసొత్ంది. కరుణ డైరవరిన్ పిలిచింది. పిలల్వాడికి కావలిస్న డెర్సూస్,
ఆటవసుత్వులూ తీసుకు రమమ్ని చెపిప్ంది. కారు వెళిళ్పోయింది.
సులోచనా దేవి పిలల్ వాడిని అందుకుని పాలు పటట్టం లొ నిమగన్మైంది. తనలో తనే ఏదొ గొణుకుక్ంటొంది.
"నా ఖరమ్ం ఇలా కాలింది. కిందటి జనమ్లో చేసుకునన్ పార్రబద్ం ఇలా తగలడింది. పశువులు కూడా కడుపున పుటిట్న వాటి మీద
మమకారం చూపిసాత్యి. వాటి కనాన్ హీనం అయిపోయారు..."
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"మీ అబాబ్యి డబుబ్ పంపటం లేదా ?" అని అడిగింది కరుణ.

"పంపించక ఏమమామ్ ? నేను యాభై ఉతత్రాలు రాసేత్ యాభై రూపాయలు పంపిసాత్డు. ఈ రోజులోల్ పసిపిలల్లిన్ పెంచటం ఎంత
కసట్ం ? ఎంత కసట్మైనా తలిల్తండుర్లకు తపప్దు. అది వాళళ్ భాధయ్త. కానీ తలిల్దండుర్లు ఇదద్రూ తపిప్ంచుకొని ముసలిదానిన్ నా పార్ణం తీసుత్నాన్రు. ..."
కరుణ నిటూట్రిచ్ంది. తనే కలగజేసుకుంది. "పెదద్వారు, మీరు ఇలా కషట్పడుతుంటే చూసూత్ ఎలా వూరుకుంటాను?... నేను
కొంచెం సాయం చేసాత్ను ఉండండి.."
ఇంతలో డైరవరు తెచిచ్న డెర్సుస్ వాడికి తొడిగింది. బొమమ్లు చూపించి అడించింది. సరియైన పోషణ లేక పిలాల్డు ఇలా
వునాన్డు గానీ అనీన్ అమరితే పిలాల్డు సొటట్ బుగగ్లతో బోసి నవువ్లు నవువ్తూ ఎంత ముదుద్ వసుత్నాన్డో ? ... అనుకునన్ది కరుణ.
కరుణ ఆమె దగగ్ర సెలవు తీసుకుంటూ, అయిదు వందలు ఆమె చేతిలో పెటిట్ంది. "పిలల్వాడి ఖరుచ్లకు వుంచండి." అనన్ది.
"ఏమిటమామ్ ఇదంతా ? ఎవరు నువువ్ ? ఇంత శీర్మంతురాలివి నాలాంటి పేద రాలిని వెదుకుక్ంటూ రావటం ఏమిటి ? వాడికి
ఇవనీన్ ఇవవ్టం ఏమిటి ? "
"నేను మీకు కావలసిన దానేన్ అనుకొండి. ఇంత కాలం తెలియక రాలేదు... ఇక వసూత్నే వుంటాను... మీ ఇంటోల్ మనిషినే
అనుకోండి..." అనన్ది కరుణ.
కరుణ వచిచ్ కారు లో కూరుచ్ంది. కారు వేగంగా ముందుకు పోతోంది. ఆమె అలోచనలు వెనకిక్ పరుగెతాత్యి.
కొనేన్ళళ్ కిందట ఈ సులోచానా దేవి కుమారుడు అనంద ని ఆమే పేర్మించింది. చదువుకునన్ంత కాలం ఆనంద ను ఒకక్ రోజైనా
చూడకుండా వుండలేక పోయింది. 'నినన్ నా కలలోకి వచాచ్వు' అని ఒకరు అంటే, 'నువు నా కళలొల్నే వునాన్వు' అని ఇంకొకరు అనేవాళుళ్. సినిమాలు,
షికారుల్, కబురుల్ వీటి తోనే గడిచి పొయింది కాలమంతా.
ఒకరినొకరు చదవటం పూరిత్ అయిన తరువాత పరీక్షలు వచాచ్యి. ఆ తరువాత అసలు పరీక్ష వచిచ్ంది.
"ఇపుప్డు ఏమి చెయాయ్లో నువేవ్ చెపుప్ " అనన్ది.
"నీకు తెలియనిది ఏముంది ? నా చినన్పుప్డే తండిర్ పోయాడు. మా అమేమ్ నాకు అనీన్ అయి పెంచింది. నా కోసం ఎనోన్ కషాట్లు
పడింది. ఆమెకు చెపప్కుండా,ఆమెను ఒపిప్ంచకుండా నేను ఏమీ చేయ లేను." అనాన్డు ఆనంద.
"మీ అమమ్కు చెపేప్ ధైరయ్ం నీకు లేక పోతే మా వాళుళ్ వచిచ్ మాటాల్డుతారు " అనన్ది కరుణ.
కరుణ తలిల్దండుర్లు వెళిళ్ సులోచన దేవిని కలుస్ కునాన్రు. "పిలల్లు ఇదద్రూ ఇషట్ పడాడ్రు. మనకు అంత కనాన్ కావలిసిన దేముంది
? " అనన్ది కరుణ తలిల్.
"వాడి ముహం వాడికేమి తెలుస్. వాడి మంచి చెడులు చూడవలసిన దానిన్ నేను. వాడి పెళిళ్ విషయంలో రెండు షరతులు వునన్యి.
మొదటిది అమామ్యి మా కులానికి చెందినది అయి వుండాలి. రెండోది కనీసం రెండు లక్షలు కటన్ం తేవాలి. ఈ షరతులోల్ రాజీ పడే పర్సకేత్ లేదు."
అనన్ది సులోచనా దేవి.
రెండవ షరతు విషయంలో ఇబబ్ంది లేదు గానీ, మొదటి షరతు విషయంలోనే అసలు అభయ్ంతరం.
కరుణ మీద ఎంత పేర్మ, వాయ్మొహం వునాన్, తలిల్ మాట కాదన లేక పోయాడు. "ఆమె మాట కాదంటే ఎంతటి అఘాయితయ్ం
అయినా చేసుత్ంది. ఆమె సంగతి నీకు తెలియదు " అనాన్డు ఆనంద.
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కరుణ కనీన్రు నింపు కోవటం మినహా మరేమీ చేయ లేక పోయింది. తరువాత చాలా కాలం గడిచింది.

చూసుత్ండగానే అనంద జీవితం లో చాలా దశలు జరిగి పోయాయి. పెళిళ్ జరిగింది. తండిర్ అయాయ్డు. భారయ్ ఉండీ లేనిదే
అయింది.
ఇనేన్ళళ్ తరువాత ఇపుప్డు కరుణ కు అనంద విషయాలు అనీన్ తెలిసాయి. తొలి పేర్మ ఇంకా ఆమెలో మిగిలే ఉంది.
కరుణ తరచూ అనంద ఇంటికి వసూత్నే వుంది. వెళిళ్ నపుప్డలాల్ బహుమతులు తీసుకు వెడుతూనే వుంది.
"ఎందుకమామ్ వీడి మీద నీకు ఇంత కరుణ ?" అని అడిగింది సులోచనా దేవి.
"ఏమో, నాకు తెలిసేత్ కదా మీకు చెపప్టానికి.. వీడిని పెంచుకుంటాను మీకు అభయ్ంతరం లేక పోతే..." అని అడిగింది కరుణ.
"వాడికి తలీల్ దండీర్ వునాన్ లేని వాళుళ్ అయాయ్రు. నువువ్ కరుణించిన దేవత లా వచిచ్ ఆదుకుంటానంటే, అంత కనాన్ కావలిసింది
ఏముంటుంది ? " అనన్ది సులోచనా దేవి.
కరుణ బాబును ఎతుత్కొని వెళిళ్ కారులో కూరుచ్ంది. పసివాడిని గుండెలకు హతుత్ కుంటే, అనంద ను హతుత్ కునన్టేల్ వుంది.
"ఎపుప్డో ఒక రోజు అనంద తనను వెతుకుక్ంటూ వసాత్డు వీడి కోసం అయినా ..." అనుకునన్ది కరుణ నిటూట్రుసూత్. .
************

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