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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.!!

అద
ద్ ం

పోసుట్వాడి కేక వినపడింది. సీతాపతి వెళిళ్ లెటర అందుకునాన్డు.
భానుమతిని పదో తేదీన ఇంటరూవ్య్ కు రమమ్ని ఒక పర్ముఖ కంపూయ్టర కంపెనీ వాళుళ్ పంపిన లెటర అది.
సీతాపతి సంతోషంతో అనాన్డు " భానూ, నీకు ఇంటరూవ్య్ కి పిలుపు వచిచ్ంది. నకక్ను తొకిక్ నటుల్నాన్వు "
"నకక్ను తొకక్ లేదు, కుకక్ను తొకక్ లేదు. కసట్పడి చదువు కునాన్ను. అపల్యి చేసాను. పిలుపు వచిచ్ంది."
అనన్ది భానుమతి.
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"నేనొక పని చేసాత్ను. ఈ కంపెనీ లో జాబ రావాలంటే ఎవరిని పటుట్కోవాలో పర్యతన్ం చేసాత్ను." అనాన్డు
సీతాపతి.
మొతత్ం మీద రెండు రోజులోల్ ఒక సోరస్ పటుట్కునాన్డు. తన ఫెర్ండు కు తెలిసిన ఒక పెదద్ మనిషి చేత చెపిప్సేత్
జాబ వచిచ్నటేల్ అని తెలుసుకునాన్డు.
అందుచేత ఆ ఫెర్ండు ను పటుట్కుని ఆ పెదద్ మనిషి ఇంటి చుటూట్ తిరిగి ఎలాగో ఆయనున్ కలుసుకునాన్డు. ఆ
పెదద్ మనిషి ఆ కంపెనీ యం.డి. కి ఫొను చేసాడు. కాని ఆయన అంద లేదు. అందు చేత తన లెటర హెడ మీద "ఈ అమామ్యికి హెలప్
చెయియ్" అని ఒక ముకక్ రాసి ఇచాచ్డు.
ఈ మాతర్ం లెటర సంపాదించ గలిగి నందుకు సంతోషించాడు.
"ఇంకేం ఫరావ్లేదు, ఈ ఉతత్రం పాశుపతాసత్రం. ఉదోయ్గం వచిచ్ నీ వొళొళ్ వాలుతుంది." అనాన్డు సీతాపతి
భానుమతితో.
పదోతేది ఉదయం ఆమెను ఆ అఫీసు ముందు దించాడు.
"ఇంటరూవ్ అయినాక మా అనన్యయ్ గారి ఇంటికి వచెచ్య. అందరం అకక్డే ఉంటాం. శుభ వారత్ వినటానికి "
అనాన్డు సీతాపతి.
భానుమతి లోపలికి వెళిళ్ంది. ఇంటరూవ్య్ కి వచిచ్న వాళళ్ంతా ఒక వరుసగా కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని వునాన్రు.
భానుమతి పకక్న కూరుచ్నన్ ఒకామె పలకరించి మాటలు కలిపింది.
"బోలెడు డబుబ్ పోసి ఈ కంపూయ్టర కోరుస్లు నేరుచ్కునాన్ం. దానికి చేసిన అపుప్కు వడీడ్ లు కటట్లేక చసుత్నాన్ం.
పర్తి వాళూళ్ అనుభవం కావాలంటారు. ఇంటరూవ్య్లకు తిరగలేక విసుగు వసుత్నన్ది." అనన్ది ఆమె.
ఒంటి గంట దాకా వీళళ్ను పిలవ లేదు. లంచ టైం అయింది. రెండు గంటల తరువాత రమమ్నాన్రు.
భానుమతి, ఆమెకు పరిచయం అయిన దమయంతి ఇదద్రూ కాంటీన కు వచాచ్రు. అకక్డ దమయంతి తన
గోడు వెళళ్బోసుకుంది.
"నా భరత్ యాకిస్డెంట లో చనిపోయాడు. ఆయన ఉనన్ంత కాలం నాకు ఉదోయ్గం చెయాయ్లిస్న అవసరం లేక
పోయింది. ఆయన పోయాక కుటుంబ బాధయ్త నా మీద పడింది. ఉదోయ్గం వెతుకొక్క తపనిసరి పరిసిత్తి ఏరప్డింది.." అనన్ది దమయంతి.
భాను బిలుల్ చెలిల్ంచింది.

ఇదద్రూ మళీళ్ పైకి వెళాళ్రు.

భానుమతి గాజు తలుపుల లో నుంచి

చూసుత్నన్ది. పరుస్ తెరిచి అందులో వునన్ చినన్ పగిలిన అదద్ం ముకక్లో నుంచి తన ముహం చూసు కుంది. ఇదీ అదద్మే.

బయటకు
ఆ అదద్ం లో

నుంచి చూసేత్ రోడుద్ మీద వెళుత్నన్ ఇతరులు కనిపిసుత్నాన్రు. అదాద్నికి సావ్రధ్ం అనే కళాయి పూసేత్ మన ముహమే అందులో కనిపిసుత్ంది గాని
ఇతరులు కనిపించరు.
భాను బాయ్గ తెరిచి అందులో నుంచి తను తెచుచ్ కునన్ రికమండేషన దమయంతి కి ఇచిచ్ంది.
"మిమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ కి పిలిచినపుప్డు లొపలకు వెళాళ్క అకక్డ ముఖరీజ్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు. ఆయనకు
ఈ లెటర ఇవవ్ండి. మీకు ఉదోయ్గం వసుత్ంది." అని చెపిప్ంది భానుమతి.
భానుమతి ఇంటికి వచిచ్ంది.

భానుమతి కి ఉదోయ్గం వచిచ్నటేల్ నని సీతాపతి అందరి కి చెబుతునాన్డు.

అందరూ భోజనాలు చేసాక ఒక చోట కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.
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మరదలు వచిచ్ చెపిప్ంది భానుమతి తో. "వదినా నీ పరుస్ లో నుంచి ఇరవై రూపాయలు తీసుకునాన్ను. కానీ నీ
పరుస్ లో పగిలి పోయిన అదద్ం ముకక్ ఉందేమిటి ? గుచుచ్ కోదూ ?" అనన్ది.
"అదా, ఆ అదద్ంతో చినన్పుప్డు నేను ఆడుకునేదానిన్. ఎండ లో నిలబడి అదద్ం మీద పడిన సూరయ్ కిరణాలు
చీకటిగా నునన్ గది లోకి రిఫెల్కత్ అయేయ్లాగా చేసి అనందించేదానిన్. చీకటి లో ఉనన్వాళళ్ మీద వెలుతురు పడేలా చేసేదానిన్. నాకు అదో ఆట.
నా పెళిళ్కి ముందే అదద్ం పగిలి పోయింది. చినన్ ముకక్ను మాతర్ం భదర్ంగా దాచుకునాన్ను. అదొక సెంటిమెంట. సెంటిమెంటస్ లేకపోతే
మనుషులకూ పశువులకూ తేడా ఏముంది ? " అనన్ది భానుమతి.
ఆమె చెపిప్ంది పూరిత్గా అరధ్ం కాక పోయినా, అరధ్ం అయినటుల్ తల ఊపింది మరదలు.
************
(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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