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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.!!

నినున్ నినున్గా పే
ర్ మించుటకు....

కోరుట్లో

.

బోనులో నిలబడిన మాళవిక మొహంలో విచారం కారుమబుబ్లా కముమ్కుంది. దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది. కనీన్రు

నిండినందువలన పరిసరాలు మసక మసక గా కనిపిసుత్నన్యి.
"నేరం చేసినటుల్ ఒపుప్కుంటునాన్వా ?" అని అడిగాడు నాయ్యమూరిత్.
"ఒపుప్కుంటునాన్ను ,,, ఒపుప్కుంటునాన్ను ... ఒపుప్కుంటునాన్ను...ఈ కోరుట్లూ.. కేసులూ...విచారణలూ..జరిగిన విషయాలనీన్ తరచితరచి
అడగటాలు, మానిపోతునన్ గాయానిన్ పదేపదే రేపటాలూ ... ఈ నరక యాతన అనుభవించటం కనాన్ చచిచ్పోవటం బెటర... వీలునన్ంత తవ్రగా ననున్
ఉరితీయండి.. పీల్జ.." అనన్ది మాళవిక.
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"నీ బాధను నేను అరధ్ం చేసుకోగలను.. కానీ నా డూయ్టీ నేను చేయక తపప్దు." అనాన్డు నాయ్యమూరిత్.

"డూయ్టి చెయయ్ండి సార ... నా లాంటి బలి పశువు మీకు మళీళ్మళీళ్ దొరకదు. ఈటెలల్ంటి మాటలతొ కుళళ్ బొడిచి మీ డూయ్టీ మీరు
చెయయ్ండి సార" అంటూ ఆవేశంగా అరిచింది మాళవిక.
కేసు వాయిదా వేశాడు నాయ్యమూరిత్. ఆమెను కోరుట్ బోనులో నుంచి బయటికి తీసుకొచిచ్నపుప్డు వరండా లో అరుజ్న కనిపించాడు.
అతనిన్ చూసి భోరున విలపించింది.
"బాధ పడకు. నేను సాయంతర్ం వచిచ్ కలుసాత్ను. ." అనాన్డు అరుజ్న.
మాళవిక వెళిళ్ వాయ్న లో కూరుచ్ంది. వాయ్న వెళిళ్ పోయింది.
సాయంతర్ం అయిదు గంటలపుప్డు జైలు లోని ఫిమేల వారడ్ వదద్ విజిటరల్ రూం లో కూరుచ్నాన్డు. మాళవిక వచిచ్ంది. ఆమె కోసం తెచిచ్న
ఆపిల పళుళ్ ఇచాచ్డు. ఎంతో నిరాసకత్తో వాటి వంక చూసింది.
" బర్తుకు మీద వాయ్మొహం లేదు. జైల లోని తిండి తిని సగం చచిచ్ పోయాను. కోరట్ లో అందరి ముందూ అడిగే వెధవ పర్శన్లకి
సమాధానాలు చెపప్లేక మిగిలిన సగం చచిచ్ పోయాను. ఇపుప్డు నేనో

పార్ణమునన్ బొమమ్ను. అంతే. ఎందుకు నాకీ పళుళ్, ఫలాలూ ?" అని అడిగింది.

"లేదు. నువువ్ మళీళ్ మామూలు మనిషి వి కావాలి. నినున్ నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. నినున్ విడిపించుకుంటాను..." అనాన్డు అరుజ్న.
"భరత్ను చంపిన పాతకిని. లోకం దృషిట్లో నేను చెసిన నేరం చాలా దారుణమైనది. చటట్ం దృషిట్లో నేను హంతకురాలిని. జైలు గోడలు
దాటి బయటకు రాలేను. రేపో మాపో ననున్ ఉరి తీసాత్రు. ఇంత దురదృషట్ం లోనూ ననున్ అభిమానించే మనిషి ఉనాన్డంటే, సమాధి మీద మొలిచిన మొకక్
ఒక పువువ్ పూసినటుల్ంది." అనన్ది మాళవిక.
"నువువ్ నేరం చేసి నటుల్ ఒపుప్కోవదుద్. నినున్ నేను ఈ నేరం నుంచి తపిప్సాత్ను. ఒకరిదద్రు లాయరల్ను సంపర్దిసుత్నాన్ను. నువువ్ శిక్ష
తపిప్ంచుకునే వీలుంది. నువువ్ కేష్మంగా బయటకు వసాత్వు..." అనాన్డు అరుజ్న.
"బయటకు వచిచ్నా హంతకిగా ముదర్ పడిన ననున్ ఈ లోకం బర్తకనిసుత్ందా ?"
"నీ మీద ఈగ వాలకుండా చూసుకునే బాధయ్త నాది" అనాన్డు అరుజ్న.
మరి కొంత సేపు ఆమెకు ధైరయ్ం చెపిప్ వెళిళ్ పోయాడు అరుజ్న. మాళవిక సెల లోకి వెళిళ్ంది.
కరకు రాతి గోడల మధయ్, ఇనుప కడీడ్ల వెనుక, గాలీ వెలుతురూ రాని చినన్ గదిలో ఆమెకు ఎంతకీ నిదర్ రాదు. భయంకరమైన
ఆలోచనలొసాత్యి.గతం తాలూకు నీడలు ... ఎంత వదద్నాన్ కళళ్ ముందు కదులుతుంటాయి.
తను కాలేజీకి వెళుత్ంటే ఒక మహారాణి విహారానికి వెళుత్నన్టుల్ ఉండేది. తను రోడుడ్ మధయ్లో నడుసుత్ంటే ఇదద్రు కురార్ళుళ్ ముందూ, ఇదద్రు
కురార్ళుళ్ వెనకాల సూక్టరల్ మీద ఫాలో అవుతుండే వారు. తను కాలేజ లో అడుగు పెడితే, అపుప్డె కాలేజ లో చేరిన నూనూగు మీసాల ఎదిగీ ఎదగని
నూతన్ యవవ్నం లోని కురార్డి దగగ్రనుంచీ, మనమరాలి వివాహం మొనన్నే చేసిన లెకచ్రర వరహాల రావు దాకా అర విరిసిన నెలవంక లాంటి నవువ్తో
అదోలా అరధ్ వంతంగా చూసేవారు. తను కాల్స రూం లోకి అడుగు పెడితే "పగలు వెనెన్లగ మారినదేమి చెలీ" అని వెరెర్కిక్పోయిన కురార్ళళ్ంతా కోరస లో
పాటలు పాడేవారు.
తనకు కాలేజ బూయ్టి అనీ, మిస ఇండియా అనీ, మిస యూనివరస్ అని బిరుదులు ఇచేచ్శారు. " ఈ సౌందరయ్ రాశి చేయి పటుట్కుని,
ఏడు అడుగులు నడిచి, ఏడు పదుల పాటు సహ జీవనం చెయాయ్లంటే, ఎనిన్ జనమ్ల పుణయ్ం చేసుకోవాలో ..." అని అనుకునన్ వాళూళ్ ఉనాన్రు.
ఇలాంటి పిలల్ కోడలిగా కావాలనీ, ఆ అమామ్యి అడర్సు కనుకొక్వాలనీ. వాళళ్ వాళుళ్ పెళిళ్ పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రేమో కనుకొక్మనీ, ఎంతో
మంది ఆరాట పడాడ్రు.
ఎవరూ తన కంటికి ఆనేవారు కాదు.
"నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలో చెపుప్....వెతికి తీసుకు వసాత్ను..." అనాన్డు మేనమామ ఒకసారి.
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"నా పకక్న నిలబడ గల యోగుయ్డై ఉండాలి..." అనన్ది.
"నాకు అరధ్మై చావలేదు.." అనాన్డాయన.

"అందానికి అందం, చదువుకు చదువు, తెలివికి తెలివి, ధైరాయ్నికి ధైరయ్ం, ఉండి, ననున్ ననున్గా పేర్మించేవాడుగా ఉండాలి... " అనన్ది తను.
"అనిన్ సదుగ్ణాలునన్ కలాయ్ణ గుణాభిరాముడు నీకు దొరికేదిలేదు.. నీకీ జనమ్కు పెళిళ్ అయేయ్ది లేదు..." అనాన్డాయన.
ఆయన అంచనా తపుప్ అని ఆరు నెలలోల్ తేలిపోయింది.
రిజసాట్ర్ర రాజేశవ్ర రావు ఆ ఊరికి కొతత్గా టార్నస్ ఫర అయి వచాచ్డు. ఆయన కొడుకు అరుజ్న తొలిచూపులోనే ఆమెను ఆకటుట్కునాన్డు.
వయసు వచిచ్నపప్టి నుంచీ పర్తి ఆడపిలాల్ తనకు తోడుగా ఉండే వయ్కిత్ కోసం వెయియ్ కళళ్తో వెతుకుతూ ఉంటుంది. ఎపుప్డో ఎవరి మీదనో
దృషిట్ నిలిచిపోతుంది. అకక్డి తో అనేవ్షణ ఆగిపోతుంది.
అరుజ్న తో పరిచయం అయింది. కర్మంగా పరిచయం పెరిగి ఒంటరిగా కలుసుకునేదాకా వచిచ్ంది.
"నినున్ చూసినపప్టి నుంచీ నీ గురించే ఆలోచిసూత్ నీ గురించి అనిన్ విషయాలూ సేకరించాను..." అనాన్డు అరుజ్న.
"నినున్ చూసిన మరుక్షణం నుంచీ ఇంకేమీ అలోచించ లేదు. నీ ఒడిలో తల పెటుట్కుని పడుకోవాలని తపప్..." అనన్ది తను.
"కానీ మన పెళిళ్కి పెదద్ వాళుళ్ ఒపుప్కుంటారనన్ నమమ్కం కలగటం లేదు..."
"ఎవరు ఒపుప్కునాన్ ఒపుప్కోక పోయినా మన పెళిళ్ జరిగి తీరుతుంది..."
"పెదద్వాళళ్ను ఎదిరిసేత్ మన జీవితాలు తుఫాను లో చికుక్నన్ నావలు అవుతాయి..."
"నువువ్ నా పకక్న ఉంటె నా జీవిత నావ హారబ్ర లో ఉనన్టేల్... ఎనిన్ తుఫాను లొచిచ్నా ఫరవాలేదు..." అనన్ది తను.
షరా మామూలే. తన తలిదండుర్లు ఒపుప్ కోలేదు. తను అరుజ్న కలిసి పారి పోవాలని పాల్న వేసుకునాన్రు. కానీ అది ఇంటోల్ వాళళ్కు
ఎలాగో తెలిసి పోయింది. చివరి క్షణంలో దొరికి పోయింది.
రెండు నెలలు తిరగక ముందే తనకు శాయ్మలరావు తో అతి రహసయ్ంగా మేనమామ ఊరిలో పెళిళ్ జరిగి పోయింది. ముందుగా ఏ మాతర్ం
తెలిసినా అరుజ్న అడుడ్పడే వాడు. అందుకనే ఆమె పెళిళ్ వేరే ఊరిలో గొపయ్ంగా జరిగి పోయింది. తను మరొకరి భారయ్ అయిపోయింది.
"ఇపుప్డు నువువ్ మరొకరి భారయ్వు. నినున్ పరాయి సతరీ గా గౌరవించటం నా బాధయ్త. నువువ్ సుఖంగా ఉనన్ంత కాలం ననున్ తలుచుకో
వదుద్. నీకు ఏదనాన్ కసట్ం వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం ఈ సేన్హితుడు ఉనాన్డనన్ విషయం మరిచి పోవదుద్..." అనాన్డు అరుజ్న.
తను గతానిన్ మరిచి పోయి కొతత్ జీవితంతో రాజీ పడాలని నిరణ్యించుకుంది.
శాయ్మల రావు ఒటిట్ అనుమానం మనిషి.
"నువువ్ ఎవరినో పేర్మించావటగా.. నాకు అంతా తెలిసిందిలే... అతను అందగాడా ? " అని అడిగాడు శాయ్మల రావు.
ఒక రోజు తను అనన్ం తింటుంటే అడిగాడు. "నువువ్ నీ పిర్యుడికి ముదద్లు కలిపి నోటోల్ పెటేట్ దానివా ? "
తను అనన్ం తిన లేక పోయింది.
ఇంకో రోజు అడిగాడు " మీరు ఇదద్రూ లేచి పోవాలని పాల్న చేసుకునాన్రట కదా .. ఎకక్డికి పోవాలనుకునాన్రు ? "
ఆ రోజు తను నిదర్ పోలేక పోయింది.
ఒకరోజు తను సాన్నం చేసి ఇసతరీ చీర కటుట్కుని వసేత్ "ఈ చీర నీ లవర కి బాగా ఇషట్మనుకుంటా ?" అని అడిగాడు.
తరువాత ఎపుప్డూ తను ఆ రంగు చీర కటుట్ కోలేదు. ఒంటరిగా ఉంటే నీ పిర్యుడి గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వా అని అడిగేవాడు. టి.వీలో
సినిమా చూసినా, సీరియల చూసినా ఏ పేర్మ సనిన్వేశం వచిచ్నా నీ పిర్యుడి తో ఇలాగే ఉండె దానివా ... అని అడిగేవాడు.
అనుక్షణం నీ పిర్యుడు ఇలా ఉండేవాడా, అలా ఉండేవాడా అంటూ మానసికంగా హింసించేవాడు. చివరకు అరధ్రాతిర్ కూడా పకక్న చేరి నీ
పిర్యుడు ఇలానా, అలానా ... అంటూ కుళళ్బొడుసుత్ంటే తటుట్ కోలేక పోయింది.
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జీవితం నరకం అయి పోయింది. చివరకు నలుగురి లోనూ సూటి పోటి మాటలతో హింసిసుత్ంటే ఎదురు తిరిగింది. కోపంతో ఊగి
పోయింది.
"అవును ... అతను నీకనాన్ వెయియ్రెటుల్, వెయియ్రెటుల్ ఉతత్ముడు... అతని కాలి గోటికి కూడా నువువ్ పనికి రావు.." అని ఆవేశంతో ఊగి పోయి
అరిచింది.
ఇక రోజూ యుదధ్మే...పర్తి నిముషం, పర్తి క్షణం పాత పిర్యుడిని గురుత్ చేసి ఈటేలాల్ంటి మాటలతో పొడుసుత్ంటే భరించలేక పోయింది.
ఒక రోజు రాతిర్ అడగరాని పర్శన్లతో మానసికంగా .కోష్భ పెడితే ఆవేశంతో పిచిచ్దై పోయి, అతని తలను గోడకేసి కొటిట్ చంపేసింది.
తను హంతకురాలిగా మిగిలి పోయింది. భరత్ను చంపిన మాట నిజమే. కానీ ఆయన కొనిన్ నెలల పాటు తనని క్షణక్షణం మానసికంగా
చంపేశాడు. అది గురిత్ంచేది ఎవరు ?
మాళవికను మరాన్డు మళీళ్ కోరుట్లో హాజరు పరిచారు.
"నువువ్ చెపుప్కోవలసింది ఏమైనా ఉందా ?" అని అడిగాడు నాయ్యమూరిత్.
"వయసులో ఉనన్వాళళ్కు తమ భవిషయ్తుత్ మీద ఎనోన్ ఆశలు ఉంటయి. ఏవేవో కలలు కంటారు.

పేర్మించిన వయ్కిత్ని పెళిళ్

చేసుకోవాలనుకుంటారు. పెదద్ వాళళ్ దృషిట్ లో అది క్షమించరాని నేరం. నాకు ఇషట్ం లేని వయ్కిత్తో మా వాళుళ్ పెళిళ్ జరిపించారు. అది వాళుళ్ చేసిన నేరం.
పరిసిత్తులతో రాజీ పడి బర్తుకుదామనుకునాన్ను. అలా కూడా ననున్ బర్తక నివవ్ లేదు. నా భరత్ అనుక్షణం ననున్ మానసికంగా హింసించి చంపేశాడు.
అది అతను చేసిన నేరం. ఇనిన్ నేరాలు కలిపితే నేను దోషిగా మిగిలాను. మీ ముందు దయనీయంగా నిలబడాడ్ను. ఒకపుప్డు మహారాణీ లాగా వెలిగాను.
నేను కోరుకునన్వేవీ

నా అనుకునన్ వాళేళ్ నాకు దకక్ నివవ్లేదు. అందరూ అనిన్టికీ అడుడ్పడి ననున్ జైలు పాలు చేశారు. ... ఈ జీవితం నాకు అకక్ర

లేదు. నాకు మరణ శిక్ష విధించి ఇక నైనా నాకు విముకిత్ కలిగించండి..." అనన్ది మాళవిక.
నాయ్యమూరిత్ కేసు వాయిదా వేశాడు.
కోరుట్ వరండాలో అరుజ్న కనిపించాడు. సాయంతర్ం జైలు లో ఆమెను కలుసుకునాన్డు.
" ఐ లవ యూ" అనాన్డు ఆమె చేతిలో చెయియ్ వేసి.
" మనిదద్రి జీవితాలు కలవవు. కలవని ధుర్వాలను కలపాలని ఎందుకు వుర్ధాగా శర్మ పడతావు. ? నెలకో, ఆరు నెలలకో ననున్ ఉరి తీసాత్రు.
అపుప్డు ఉరి కంభం ఎకక్ బోయే ముందు నినున్ గురుత్ చేసుకుంటాను...ననున్ ననున్గా పేర్మించే వయ్కిత్ ఒకరు ఉనాన్రని...." అంటూ మాళవిక
ఏడిచ్ంది.
అరుజ్న ఆమె కనీన్రు తుడిచాడు. అయినా ఆమె చెంపల మీద కనీన్రు వరదలై పారుతూనే ఉంది.
**************

****************

**************
(వచేచ్నెల మరో కథ)

Click here to share your comments on this story.
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