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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.!!

భూమి - ఆకాశం
సూపరింటెండింగ ఇంజనీర సుందరార్వు సకుటుంబంగా వచిచ్ గెసట్ హౌసు లో దిగారు. ఆయన వచిచ్నపప్టి నుంచీ అకక్డి ఆఫీసరుల్ అతిధి
మరాయ్దలు చేయటంలో మునిగి పొయాయ్రు. ఆయనకూ, ఆయన కుటుంబానికీ బర్హమ్రధం పడుతునాన్రు.
సుందరార్వు భారయ్ భానుమతి ఆఫీసరు భారయ్ చూపించే దరప్ం అంతా చూపిసొత్ంది. టిఫినుల్, భోజనాలు ఏయే అయిటమస్ కావాలో
చెబుతోంది. ఆ చుటుట్పకక్ల చూడవలసిన పర్దేశాలకు ఎపుప్డెపుప్డు తీసుకెళాళ్లో కూడా చెబుతోంది. ఆమె మాటలనీన్ ఆ ఉదోయ్గులకు ఆరీమ్ చీఫ ఆరద్రస్
లాంటివే గనుక అనిన్ నిముషాల మీద జరిగిపోతునాన్యి.
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ఇకక్డికి రావాలని ఆమె ఆరు నెలల నుంచీ పోరుతుంటే సుందరార్వు ఎపప్టి కపుప్డు ఎదో ఒక సాకుతో వాయిదా వేసూత్ వచాచ్డు. చివరకు
ఇంక తపప్నసరి అయి బయలు దేరాడు.
వచిచ్నపప్టి నుంచీ గెసుట్ హౌసు కాంపౌండులో ఒక మూల నునన్ అవుట హౌసు మీదే ఆయన దృషిట్ నిలిచి పోయింది. మధయ్లో ఎవరో
వసుత్నాన్రు. కబురుల్ చెబుతునాన్రు. వెళుత్నాన్రు. అలా అంతరాయం కలిగినపుప్డు తపప్ ఆయన దృషిట్ అంతా ఆ అవుట హౌసు మీదనే వునన్ది.
కాంపౌండ గేటు దగగ్ర కనిపిసుత్నన్ అ చినన్ గదికి పెదద్ చరితర్ వుంది. నిజానికి ఆ చుటుట్ పకక్ల పార్ంతాలనీన్ చారితార్తమ్క పార్ంతాలుగా
పర్సిధిధ్ చెందినా, ఆయనకు మాతర్ం ఆ అవుట హౌసు గది చరితర్ మాతర్మే ముఖయ్ మైనదిగా అనిపిసుత్నన్ది.
భానుమతీ, పిలల్లూ రెడీ అయాయ్రు. బయట జీపు సిదధ్ంగా వుంది. ఆమె పైట సవరించు కుంటూ వచిచ్ "ఇంక వెళాద్మా?" అనన్ది.
"మీరు వెళిళ్ రండి భానూ, నాకు తల నొపిప్గా వుంది. కాసేపు రెసుట్ తీసు కుంటాను." అనాన్డాయన.
"అది ఎలా కుదురుతుంది ? మీరు లేకుండా మేం ఎలా వెళాత్ం ? " అనన్ది భానుమతి.
" ఏమ ఫరావ్ లేదు. వాళుళ్ మిమమ్లిన్ నెతిత్ మీద పెటుట్కుని చూసాత్రు. ఇవనీన్ నేను చాలా సారుల్ చూసినవే. ఇపుప్డు కొతత్గా

చూసేదేమీ

లేదు. బయట తిరిగితే ఈ గాలికి తల నొపిప్ మరింత ఎకుక్వ అవుతుంది. మీరు వెళిళ్ రండి. " అని నచచ్ చెపాప్డు.
భానుమతీ, పిలల్లూ జీపులో వెళిళ్ పొయారు.
వరండా లో పచారుల్ చేసుత్నన్ సుందరార్వు దగగ్రకు పరుగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు వాచ మన చలపతి.
"ఏమనాన్ తెమమ్ంటారా సార ?' అని అడిగాడు చలపతి.
“ఏమీ అకక్రేల్దు. గది శుభర్ం చేయలేదు. పని మనుషులు ఎవరూ లేరా ?"
"ఇపుప్డే శుభర్ం చేసాత్ను సార, పొదుద్టే వచిచ్నాను సార, తమరు నిదర్ పోతునాన్రు. అమమ్ గారు తరువాత రమమ్నాన్రు ,,, "
"చూడూ, ఆ అవుట హౌసు లో ఎవరు ఉంటునాన్రు ?"
"నేనే సార"
"నీకు పెళిళ్ అయిందా ? పిలల్లు ఎంత మంది ?" అని అడిగాడు సుందరార్వు సిగరెటుట్ వెలిగిసూత్.
"నాకు పెళిళ్ అయింది సారూ, ఒకక్తే కూతురు. నా భారయ్ చనిపోయి రెండేళుళ్ అయింది సార" అనాన్డు చలపతి.
"అరెరె ... నీ భారయ్ పేరు ఏమిటనాన్వు ?"
" కనకం అండయాయ్"
"ఎంత కాలం నుంచి వుంటునాన్వు ఇకక్డ ?"
"దగగ్ర దగగ్ర ఇరవై ఏళుళ్ అవుతాందండి..మాకు పెళిళ్ అయిన వెంటనే కూతురు పుటిట్ందండి..."
"నీ కూతురు పేరు ఏమిటనాన్వ ?"
"సావితిర్ అండి.. నా భారయ్కు సినిమా పిచిచ్ లెండి.

సినిమా నటి సావితిర్ అంటే దానికి ఇషట్ం. అందుకే సావితిర్ పేరు పెటుట్కుంది. మా

అమామ్యి మొహం లో మంచి కళ ఉందని అందరూ అంటారండి..." అని చెపుప్ కునాన్డు చలపతి తన కుటుంబం గురించి.
సుందరార్వు నవవ్బోయి ఆగి పొయాయ్డు. "అంత అందంగా ఉంటుందా నీ కూతురు ? ఏదీ, పిలువు చూదాద్ం ..."
చలపతి గబగబా అవుట హౌసు వైపు వెళాళ్డు. అయిదు నిముషాల తరువాత చలపతి వెనకాల అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్
సుందరార్వు ముందు తలొంచుకొని నిలబడింది సావితిర్.
సుందరార్వు ఆ అమామ్యిని నిశితంగా చూసాడు. అదే ముహం...అదే నడక...అదే వినయం.... సావితిర్ లో కనకమే కనబడింది సుందరార్వు కి.
" అటాట్ గుడుల్ అపప్గించి చూసాత్వేమే ? అయయ్ గారికి దణణ్ం పెటుట్ " అనాన్డు చలపతి.
సావితిర్ చటకుక్న ముందుకు వంగి ఆయన పాదాలకు నమసక్రించింది. అయనకు ఏమని దీవించాలో తెలియ లేదు.
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సావితిర్ చీపురు తీసుకుని గదిలోకి వెళీళ్ంది. అయిదు నిముషాలోల్ గది శుభర్ం చేసి, బెడ షీటస్ మారిచ్ంది.
అపుప్డు కనకమూ ఇలాగే అయిదు నిముషాలొల్ అనీన్ సిదధ్ం చేసేది. సాన్నానికి నీళుళ్ రెడీగా ఉనాన్యని చెపేప్ది.

టిఫేనూల్, కాఫీలు తెచిచ్ పెటేట్ది. "పేదోళళ్ం మా టిఫినుల్ మీకు నచచ్వు లెండి" అనేది. మొహమాటానికి తను మెచుచ్కునాన్ అవి ముహ పీర్తి
మాటలని ఇటేట్ పసిగటేట్ది.
కనకం పెదద్గా చదువు కోక పొయినా లోకగాన్నం బాగా తెలిసిన మనిషి. తన పరిధిలూ, పరిమితులూ అనీన్ తెలుసు. అయినా తన దగగ్ర
మాతర్ం లక్షమ్ణ రేఖను దాటేసింది. అనిన్ పరిధులనూ కావాలనే అధిగమించింది.. అనిన్ పరిమితులనూ చెరిపేసింది. సరావ్రప్ణ మసుత్ అయిపోయింది.
"కనకం, ఇదద్రం కలిస్ తపుప్ చేసుత్నాన్ం. కానీ నేను తపిప్ంచుకో గలను. నీకా అవకాశం లేక పోవచుచ్. అలాంటి పరిసిత్తి వసేత్..." అని
అనాన్డు సుందరార్వు.
"నా నుంచి తపిప్ంచుకోగలరు. కానీ మీ అంతరాతమ్ నుంచి తపిప్ంచుకోలేరు..." అనన్ది కనకం అదే నిరమ్ల మైన నవువ్తో.
పని వునాన్, లేకునాన్ కనకం కోసమనాన్ నెలకీ, రెండు నెలలకీ అపప్టోల్ ఇకక్డికి వసుత్ండే వాడు. ఒక రోజు కనకం చెపిప్ంది తను ఒటిట్
మనిషిని కాదు అని. ఆ మాటలు అంటునన్పుప్డు

మాతర్ం ఎపప్టిలా తేలికగా నవవ్లేక పోయింది. భయం, ఆందోళన అమె మొహం లో సప్షట్ంగా

కనిపించాయి.
సుందరార్వు కీ, కనకానికీ మధయ్

భూమికీ,

అకాశానికీ మధయ్ ఉనన్ంత వయ్తాయ్సం

ఉంది.

రెండూ ఎకక్డో దూరంగా కలుసుకునన్టుల్

కనిపిసాత్యి గానీ అవి ఎపప్టికీ కలవవు అని సుందరార్వు కి తెలుసు. చివరిసారిగా కనీన్ళళ్తొ వీడోక్లు చెబుతూ "మరిచ్పోకండి.

మీరు తండిర్

కాబొతునాన్రు " అనన్ది కనకం.
ఆ తరువాత నుంచీ ఇకక్డకు రావటం మానేసాడు. ఇపుప్డు కూడా భానుమతి ఒకటే పోరు పెడితే వచాచ్డు.
అంతరాతమ్ నుంచి తపిప్ంచుకోలేరనన్ కనకం మాటలిన్ అయన మరిచ్పోలేదు.
సావితిర్ మొహం లో కనకం కనిపిసొత్ంది.
"తల నొపిప్గా ఉందనాన్రంట. అముర్తాంజనం రాయనా...తండిర్ లాంటోరు." అనన్ది సావితిర్.
సుందరావు నిటూట్రాచ్డు.
"నువువ్ ఇకక్డ ఇలాగే గదులు శుభర్ం చేసుత్ంటావా ?" అని అడిగాడు సుందరార్వు. అది అరధ్ం లేని పర్శన్ అని అయనకూ తెలుసు. కానీ
అయన మనసులో ఉనన్ భావం వేరు. కనకం లాగానే సావితిర్ కూడా తొందర పడితే ... ఎవరి వలలో ననాన్ పడితే... ఆ పిలల్ చెడి పోకూడదనన్ భావం
అయనిన్ సిత్మితంగా ఉండనివవ్లేదు.
ఆఫీసు వాళుళ్ వచాచ్రు. కాంటార్కట్రూల్ వచాచ్రు. కాసేపు వాళళ్ సమసయ్లు చెపుప్ కునాన్రు. "మీరే మా సమసయ్లను పరిషక్రించా"లని కోరారు.
పోతూ పొతూ లక్ష రూపాయలు అయన ముందు పెటిట్ వెళాళ్రు.
సుందరార్వు చలపతి ని పిలాచ్డు. ఆ డబుబ్ చలపతికి ఇచాచ్డు.
"సావితిర్ పెళిళ్ చెయియ్ చలపతీ, ఎదిగిన పిలల్ను ఎంతో కాలం ఇంటొల్ ఉంచుకోవటం మంచిది కాదు" అనాన్డు సుందరార్వు.
"తమరు దరమ్ పెర్బువులు.." అనాన్డు చలపతి వంగి సుందరార్వు కాళల్కు మొకుక్తూ.

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