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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.!!

పరీకష్
శాయ్మలరావు సెక్షన లోకి రాగానే అందరి వంకా చూసి, సూపరెన్ంట ఎవరో తెలుస్కుని వెళిళ్ ఆయన పకక్న కూరుచ్ని ఆయనతో రహసయ్ంగా
మాటాల్డాడు.
ఇకక్డికి వచేచ్ వాళుళ్ ఏ పని మీద వసాత్రో అందరికీ తెలుస్. భారగ్వి శాయ్మలరావు వంకే చూసొత్ంది. ఒకపుప్డు ఆయన దగగ్ర చదువుకుంది.
ఏదనాన్ రెండు ముకక్లు నేరుచ్కునన్దీ అంటే అది ఆయన చలువే. పుసత్కాలోల్ని పాఠాలు మాతర్మే గాక జీవిత సతాయ్లనూ అయన ఎనోన్ వివరించేవాడు.
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ఆయన చెపిప్న మాటలు ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేదు. "మీరంతా పరీక్షల్లనే సమరానికి సిదధ్మవుతునన్ సైనికులు. పరీక్షలు ఈ నెలతో
అయిపోతాయని అనుకోకండి. జీవితమంతా పరీక్షలు ఎదురవుతూనే వుంటాయి. ఆ పరీక్షలోల్ గెలవటం నేరుచ్కోండి . అమామ్ నానాన్ ఆసిత్ ఇవవ్ని రోజున
కాదు మీరు ఏడవాలిస్ంది. మీ కారెకట్ర పోయిన రోజున మీరు ఏడవాలి. పువువ్కు పరిమళం ఎలాంటిదో మనిషికి కారెకట్ర అలాంటిది...." అని ఆయన ఆ
రోజులోల్ చెపిప్న మాటలు భారగ్వి ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేదు.
భారగ్వి ఆయన వంక చూసింది.

ఆయనలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. కొంచెం లావు అయాయ్రు. జుతుత్

నెరిసింది.

సూపరెన్ంట ఎదో

చెపిప్నటుల్నాన్డు. ఆయన భారగ్వి దగగ్రికి వచాచ్డు. మాసాట్రి మీద ఉనన్ గొరవం కొదీద్ లేచి నిలబడింది. నమసాక్రం చేసింది.
"నేను శాయ్మలరావు ను. డిగీర్ కాలేజ పిర్నిస్పాల ని. మా కాలేజ రికగిన్షన కోసం అపల్య చేసాం. మీరు పుటప చేసాత్రని చెపాప్రు." అనాన్డు
శాయ్మలరావు.
"సర, నేను మీ ఓలద్ సూట్డెంట ని. మీ దగగ్రకు టూయ్షన కి వచేచ్దానిన్. మీ దగగ్ర నేరుచ్కునన్దే అసలైన చదువు అని నేను ఎపుప్డూ
అనుకుంటూ వుంటాను." అనన్ది భారగ్వి.
శాయ్మలార్వు చాలా సంతోషించాడు. "నీ లాంటి సూట్డెంట దొరకటం నా అదృషట్ం." అనాన్డాయన.
మాసాట్రికి కురీచ్ చూపించింది. టీ తెపిప్ంచింది. ఆయన యోగ కేష్మాలనీన్ విచారించింది.
"నాకు వివాహం అయింది.

ఆయన భారగ్వి వివరాలు తెలుస్కునాన్డు.

ఒక పాప. మీరు ఒకసారి చెపాప్రు. పర్తి వాళళ్తోను, ముఖయ్ంగా అరాధ్ంగి తోను, అంతరాతమ్ తోను

సతస్ంబంధాలను కొనసాగించాలని అనాన్రు. ఎనోన్సారుల్ తొందర పడబొయినపుప్డు మీ మాటలు గురుత్ వచిచ్ జాగరత్ పడిన సందరాభ్లు వునాన్యి. "
అనన్ది భారగ్వి.
"చాలా సంతోషం. మేము ఎనోన్ చెబుతుంటాము. అవనీన్ గురుత్ పెటుట్ కుని అచరించటం నీ గొపప్దనం... " అనాన్రాయన.
అయన వెళిళ్న కాసేపటికి అయన కాలేజ కి సంబందించిన ఫైల భారగ్వి దగగ్రికి వచిచ్ంది. అందులోని విషయాలు చదివాక అమెకు మతి
పోయినంత పని అయింది.
ఆయన నడుపుతునన్ కాలేజ మీద అనేక అరోపణలునాన్యి. సరి అయిన బిలిడ్ంగ లేదు. రూలస్ పర్కారం ఉండవలిస్న వాటిలోల్ ఏ ఒకక్టీ లేదు.
తగినంత మంది లెకచ్రరస్ లేరని, పాఠాలు సరిగా చెపప్టం లేదని చాలా అరోపణలు వచాచ్యి. సూట్డెంటస్ దగగ్రి నుంచి వేలకు వేలు వసూలు చేసుత్నాన్రని
ఫిరాయ్దులు వునన్యి.
ఇలాంటి కాలేజ కి ఎటిట్ పరిసిత్తులోల్ను రికగిన్షన ఇవవ్కూడదని రూలస్ చెబుతునన్యి. ఇవనీన్ చదివాక ఆయన మీద వునన్ సదభిపార్యం
సడలిపోయింది. నీతికి నిజాయితికి పర్తి రూపంగా కనిపించిన మనిషిలో ఇంతటి అవినీతి పరుడు దాకుక్నిని వునన్డా ? దానాలు అనిన్టి లోకి విదాయ్దానం
గొపప్ది అని చెపిప్న ఆయన విదయ్తో ఇంతటి దారుణమైన వాయ్పారం చేసుత్నాన్డా ?
ఇపప్టిదాకా ఆయన మీద వునన్ గౌరవం అంతా పోయి, అసహయ్ం ఏరప్డింది.
శాయ్మలరావు మరాన్డు వచాచ్డు. సూపరెన్ంట తొ మాటాల్డాడు. ఇదద్రూ హొటెల లొ లంచ చేసారు. టెరమ్స్ మాటాల్డు కునాన్రు.
"ఆమె మీ సూట్డెంట అంటునాన్రు గనుక ఆమె సంగతి మీరే చూసుకొండి." అనాన్డు సూపరెన్ంట.
మధాయ్హన్ం పై ఆఫీసర పిలిచ్ శాయ్మలరావు ఫైల పుటప చెయయ్మని చెపాప్డు. శాయ్మలరావు రోజు వచిచ్ అమెను కలుస్కుంటూనే వునాన్డు.
అనిన్ అవకతవకలు వునన్ కాలేజ విషయంలో ఆయనకు అనుకూలంగా రాయటానికి ఆమెకు మనసు ఒపుప్కొవటం లేదు.
"ఇంతకు ముందు వచిచ్నవి చాలా వునన్యి. వరుసగా చూసుత్నాన్ను " అనన్దామె.
మరాన్డు సాయంతర్ం శాయ్మలరావు అమె ఇంటి ముందు కారు దిగాడు. నవువ్తూ లోపలికి వచాచ్డు. భారగ్వి ఆయనకు తన భరత్ పర్వీణ ను
పరిచయం చేసింది. కాసేపు లోకాభి రామాయణంతో కాలకేష్పం జరిగాక, ఇంక ఆయన అసలు విషయం లోకి వచాచ్డు.
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సీవ్ట పాకెట తొ పాటు యాభై వేలు దబుబ్ వునన్ మరో కవరు వాళళ్ ముందు పెటాట్డు.

"ఇవి ఎందుకు తెచాచ్రో మీకు తెలుస్, నాకు తెలుస్. కానీ మాసాట్రూ ఒకపప్డు మీరు ఇచిచ్న సూప్రిత్ని నేను మరిచ్ పోలేను. మనిషికి వయ్కిత్తవ్ం
ముఖయ్ం. ఇంతవరకు నేను ఎపుప్డు నా మనసుకు నచచ్ని పని చెయయ్ లేదు. ఏ గురువు పర్బోధంతో జీవితానిన్ సరిఅయిన మారగ్ంలో నడపు కుంటునాన్నో
ఆ గురువు కారణం గానే నేను నా వయ్కిత్తావ్నిన్ చంపుకోలేను. మీ విషయం లో నేను ఏమీ చేయలేను. ననున్ మనిన్ంచండి " అనన్ది భారగ్వి.
"భారగ్వీ, ఇపుప్డు నీతి నియమాలకు అరాధ్లు మారి పొయాయ్యి. దీపం వుండగానే ఇలుల్ చకక్బెటుట్కోవలనన్ది ఇవాలిట్ రూల. ఉనన్త పదవులోల్
వునన్వారి దగగ్రి నుంచీ అటెండర దాకా ఎవరికి ఎంత దొరికితే అంత తినేసుత్నాన్రు. పర్పంచం డబుబ్ చుటూట్ తిరుగుతోంది. డబుబ్ సంపాదించటానికి
ఉపయోగ పడేదే అసలైన విదయ్.... ఇది ఇవాలిట్ నీతి." అనాన్డు ఆయన.
"క్షమించండి. నాది పాత కాలం చదువు. నాకు అది చాలు" అనన్ది భారగ్వి.
ఆయన లేచాడు. వెళిళ్ కారు లో కూరుచ్నాన్డు. భారగ్వి ఆయన తెచిచ్న పాయ్కెటుల్ తీసుకెళిళ్ కారులో పెటిట్ంది. కారు వెళిళ్ పొయింది.
ఒకపప్టి ఆయన మాటలే గురుత్ వొసుత్నన్యి. 'రోజూ పరీక్షలు ఎదురవుతూనే వుంటాయి. ఎనోన్ పర్లోభాలకు గురి చేసూత్నే వుంటాయి. అమామ్
నానాన్ ఆసిత్ ఇవవ్ని రోజున కాదు, మీరు కారెకట్ర పోగొటుట్కునన్ రోజున మీరు ఏడవాలి...అనిన్ ఆదరాశ్లు చెపిప్న ఆయన ఇవాళ తనే వాటికి తిలోదకాలు
ఇవవ్టం ఆశచ్రయ్ంగా వుంది....'
నిజానికి భారగ్వికి ఇపుప్డు డబుబ్ చాలా అవసరం. రెండు రోజులోల్ కూతురుకు డొనేషన కటాట్లి. పర్లోభాలు జీవితం పొడుగునా వుంటూనే
వుంటాయి. వాటికి లొంగి పోతే మనిషికి విలువ ఏముంది ... అనుకునన్ది భారగ్వి.
మరాన్డు వుదయం ఆమె తన సీటు దగగ్రికి వెళేళ్టపప్టికి ఆమెను ఆ సెక్షన నుంచి మరో సెక్షన కు బదిలీ చేసినటుల్ ఉతత్రువులు వచాచ్యి.
కాసేపటికి ఆయన ఆమె ముందు నుంచి వెళూత్ క్షణం సేపు అగాడు. ఆమె ఆయనతో అనన్ది.
"ధాంకస్ మాసాత్రూ, ఇంతవరకు నేను ఎపుప్డూ పరీక్షలొల్ ఫెయిల కాలేదు. ఇపుప్డు తపుప్తానేమో నని భయ పడాద్ను. ననున్ ఆ పర్మాదం
నుంచి తపిప్ంచినందుకు ధాంకస్,"
ఆయన నవివ్ వెళిళ్ పోయాడు. రెండు రోజుల తరువాత అయనకు కావలిస్న విధంగా వుతత్రువులు వచాచ్యి.

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