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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.!!

నీ లాంటి మని నే!
ఇందిర ఆటో దిగి తను తెచిచ్న సామగిర్తో లోపలికి వచిచ్ంది. రెండు సారుల్ కాలింగ బెలల్ కొటిట్న తరువాత గాని తలుపు తెరుచు కోలేదు.
"ఏమిటి మేడం, ఇంకా నిదర్ లేవ లేదా ? ఇవాళ మీ పుటిట్న రోజు, మరిచి పోయారా?" అనన్ది ఇందిర తను తెచిచ్న పూల దండలు, కేక టేబుల
మీద పెడుతూ.
"పుటిట్న రోజు అయితే ఏమిటిట? జీవితం లో ఒక సంవతస్రం తగిగ్ పోయింది. దానికి ఎందు కింత హడావుడి? " అనన్దామె.
"సరె, సరె అపుప్డే తొమిమ్ది గంటలు అయింది. మీరు తొందరగా తెమలండి" అనన్ది ఇందిర.
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"రాతిర్ రెండు గంటల దాకా చదువుతూ కూరుచ్నాన్ను. అందుకే నిదర్ లేవటం లేట అయింది. '' అనన్ది మాణికాయ్ంబ.
"లేట గా పడుకోవటం, లేట గా నిదర్ లేవటం గొపప్ వాళళ్ లక్షణాలు..." అనన్ది ఇందిర.

"నేను గొపప్ దానాన్ ? నాకేమనాన్ పదవులు ఉనాన్యా ? అధికారాలునాన్యా ? ఆసుత్లునాన్యా ? బిరుదులునాన్యా ? గొపప్దనిన్
అనుకోవటానికి ? "
"అధికారాలు, ఆసుత్లు ఉనన్వాళుళ్ శీర్మంతులు కాగలరేమో కాని గొపప్ వాళుళ్ కాలేరు. గొపప్ వాళుళ్ కావటానికి పరుస్లో డబుబ్ ఉండకక్ర
లేదండి. గుండెలోల్ దయ ఉంటే చాలు. " అనన్ది ఇందిర.
మాణికాయ్ంబ బాతుర్ం లోకి వెళిళ్ంది..
******
ఇందిర జైలు గదిలో కూరుచ్ంది. సాయంతర్ం నాలుగు గంటలు అయింది. జైలోల్ ఉనన్ ఖైదీల కొసం విజిటరస్ వసుత్నాన్రు. అందుచేత కొంచెం
సందడి మొదలైంది.
తనకోసం ఎవరో వచాచ్రని చెబితే ఇందిర ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఇందిర పార్ణమునన్ బొమమ్లాగా నడుచుకుంటూ వెళిళ్ంది.
"నువేవ్నా ఇందిర అంటే ?" అని అడిగింది ఆమె.
"మీరెవరు ?"
"నా పేరు మాణికాయ్ంబ. నీ కేసు గురించి పేపరోల్ చదివాను. ఎందుకో నినున్ చూడాలనిపించింది. నువొవ్క హంతకురాలివిగా అనిపించలేదు."
"కోరుట్ నమిమ్ంది. ఏడేళుళ్ శిక్ష పడింది." అనన్ది ఇందిర.
"అసలు ఏమి జరిగింది ? "
"అదీ పేపరోల్ వచిచ్ ఉంటుంది"
"నీ కోసం ఇవి తెచాచ్ను. తీసుకో"
"బయట నుంచి తెచిచ్నవి తీసుకో కూడదు."
"ఫరావ్లేదు తీసుకో"
వారం రోజుల తరువాత ఆమె మళీళ్ వచిచ్ంది.
"మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు. నాకోసం ఎందుకు వసుత్నాన్రో తెలియదు. " అనన్ది ఇందిర.
"నీ గురించి పేపరోల్ చదివాను. నినున్ చూడాలని అనిపించింది. నినున్ చూసాక మళీళ్ రావాలని అనిపించింది. నీతో సేన్హం చేయాలని
అనిపించింది. నువువ్ వదుద్ అంటే మాతర్ం మానేసాత్ను. " అనన్ది మాణికాయ్ంబ.
"పిడుగుపడి చెటుట్ కూలి పోయి విధవ్ంసం జరిగాక కొనాన్ళళ్కు మళీళ్ చిగురించినటుల్ మీరు ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచాచ్రు. మిమమ్లిన్ రావదద్ని
ఎలా అంటాను ?" అనన్ది ఇందిర.
కొనాన్ళళ్ తరువాత పండుగ వచిచ్ంది. మాణికాయ్ంబ బెయిలు మీద ఇందిరను తన ఇంటికి తీసుకు వెళిళ్ంది.
మాణికాయ్ంబ ఇలుల్ ఊరి చివర ఉనన్ది. ఇంటోల్ ఆమె ఒకక్తే ఉంటోంది. ఇంటి చుటూట్ పిచిచ్ మొకక్లు మొలిచాయి. పేపరూల్, సామానులూ
అనీన్ చిందరవందరగా ఉనన్యి.
"మీ ఇలుల్ కనాన్ మా జైలే నీటుగా ఉంది. " అనన్ది ఇందిర.
"ఈ ఏకాంత వాసమూ ఒకరకంగా జైలు లాంటిదే. నీకు చుటూట్ మనుషులు అయినా కనిపిసాత్రు. నాకు అదీ లేదు. "
"మీకు ఎవవ్రూ లేరా ?" అని అడిగింది ఇందిర.
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"నువువ్ వచాచ్వు గదా. ఇవాళ నాకు పండగే. " అనన్ది మాణికాయ్ంబ.

నిజానికి మాణికాయ్ం ఒంటరిది కాదు. ఆమె అంటే పార్ణం పెటేట్ సూట్డెంటస్ చాలా మంది ఉనాన్రు. అనేక సవ్చచ్ంద సంసత్లతో ఆమెకు సంబంధం
ఉంది. ఆ పనుల మీద దేశం అంతా తిరిగి వసుత్ంటుంది.
ఇందిర గురించిన విషయాలు చెపప్మని అడిగింది మాణికాయ్ంబ. ఇందిర చెపప్టం మొదలు పెటిట్ంది.
"మాకు అమమ్ నానన్ లేరు. మా అకక్, నేను ఇదద్రమే. మా అకక్ ననున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడెది. తను ఒక పైరవేటు కంపెనీ లో పని చేసేది. డబుబ్
చాలేది కాదు. అందుచేత ఆఫీసు అయాయ్క ఒక హొటెల లో పని చేసేది. రాతిర్ పూట లేట గా ఇంటికి రావటం కసట్ం అని ఒక సూక్టరు కొనన్ది. ఒకరోజు
సూక్టరు మీద నుంచి వసుత్ంటే యాకిస్డెంట అయింది. వారం రోజులు ఆసప్తిర్ లో ఉనన్ది. ఆ సమయం లో ఒక పోలీసు సబ ఇన సెప్కట్ర శీర్నివాస తో
పరిచయం అయింది. పెళిళ్ చేసుకుంటానని నమిమ్ంచాడు. అయితే నమిమ్న వాళళ్ని మోసం చెయయ్టం చాలా తేలిక. మా అకక్ విషయం లోనూ అదే
జరిగింది.
"తను మోసపోయానని తెలుసు కునాన్క అకక్ పౌరుషంతొ రెచిచ్పోయింది. అతని మోసం గురించి పై ఆఫీసరల్కు రాసాత్నని బెదిరించింది. ఇది
జరిగిన రెండు రోజులకు అరధ్రాతిర్ ఎవరో తలుపు తడితే అకక్ తలుపు తీసింది. ఎవరో అకక్ను కతిత్తో పొడిచి వెళాళ్రు. ఆ హతాయ్ నేరం నా మీదకు
నెటాట్రు. అందుకో కధ అలాల్రు. నేను ఎవరినో పేర్మించి లేచి పోబోతుంటే మా అకక్ అడుడ్ పడిందని, నేను మా అకక్ను చంపేసానని నేరం నా
మీద మోపారు. కోరుట్ నమిమ్ంది. నాకు శిక్ష పడింది. ..." అని చెపిప్ంది ఇందిర.
మాణికాయ్ంబ నిటూట్రిచ్ంది. "ఇలాంటిది ఏదో జరిగి ఉంటుందని ఊహించాను. అంతగా పేర్మించే అకక్ను ఎవరైనా చంపుతారా ? " అనన్ది
ఆమె.
**** ****
ఇందిర జైలు శిక్ష పూరిత్ అయింది. విడుదల అయి బయటికి వచిచ్ంది.

"నువువ్ జైలు లో ఉండి వచాచ్వనన్ విషయం ఎవరికి తెలియనివవ్కు. కొతత్ చోట, కొతత్ మనుషులమధయ్ కొతత్ జీవితానిన్ పార్రంభించు..." అని
సలహా ఇచిచ్ంది మాణికాయ్ంబ.
వెంకటేశవ్రుల్ను పరిచయం చేసింది. వాళళ్ ఇదద్రికీ పెళిళ్ చేసింది. ఇపుప్డు ఇందిర వెంకటేశవ్రుల్ ఇదద్రూ ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటునాన్రు.
ఏటా మాణికాయ్ంబ పుటిట్న రోజున ఇందిరా ఆమె ఇంటికి వెళుత్ంది. పూల దండలతో ముంచెతుత్తుంది. కేక లూ, సీవ్టూల్ పళూళ్ తెసుత్ంది.
"ఎందుకు ఇవనీన్ ?" అంటుందామె.
" కొండంత దేవుడుకు కొండంత పతిర్ని ఎలాగూ తేలేము.... ఎదో మా శకిత్ కొదీద్..."'అంటుంది ఇందిర.
"ననున్ దేవుడినీ, దేవతనూ చెయయ్కు. నేనూ నీ లాంటి మనిషినే ..." అనన్దామె.
"అందరూ నా లాంటి మనుషులే అని పర్తివాళూళ్ అనుకుంటే ఈ లోకమే సవ్రగ్తులయ్ం అవుతుంది. పెర్మించిన వాళళ్ గొంతు కోసే మనుషుల మధయ్
మనం బర్తుకుతునాన్ం. " అనన్ది ఇందిర.
"గుళూళ్ గొపురాలూ కటిట్ంచి, విగర్హారాలు పర్తిషిట్సేత్ పుణయ్ం వసుత్ందో రాదో నాకు తెలియదు కానీ కుర్ంగి పోతునన్ ఒక మనిషిని ఆదరించి పటెట్డు
అనన్ం పెడితే పుణయ్ం వసుత్ందని నా నమమ్కం. " అనన్ది మాణికాయ్ంబ.
"మేడం, నేను చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతునన్ పర్శన్కు సమాధానం చెపప్ లేదు. మీరు పెళిళ్ ఎందుకు చేసుకోలేదు " అని అడిగింది ఇందిర.
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"నేను సముదర్ం ఒడుడ్న నిలబడి అలలు తగిగ్తే సాన్నం చేదాద్మని ఎదురు చూసాను. అలలు తగగ్నూ లేదు, నేను సాన్నం చెయయ్నూ లేదు. మీరే
నయం

ఇంటోల్నే

చెంబుడు

నీళళ్తొ

సాన్నం

అయింది

అనిపించుకునాన్రు.

అవునూ

నువువ్

నీళోళ్సుకునన్వట.

నాకో

పాపాయిని

అందివువ్...ఆడుకుంటాను..." అనన్ది మాణికాయ్ంబ.
ఇందిర సిగుగ్ పడింది.
************
(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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