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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి

వసుత్ంది సమీర. ఉదయిని పటల్ చాలా మంచి అభిపార్యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతైన సమీర, తనకు విడాకులు
తీసుకోవాలని ఉందని, అందుకు దోహదమైన పరిసిథ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, వినాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది
సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు పెదద్వాళల్ అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది. విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం

పార్రంభిసాత్రు. పెళల్యిన సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ ఉంటుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్
భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోతాడు.

PPP
భానుమూరిత్కి గుండె పోటు వచిచ్ంది. అదృషట్ం కొదీద్ ఆసుపతిర్కి వెంటనే తీసుకెళల్డం వలల్ పర్మాదం తపిప్ంది.
ఇక మీదట ఉదేవ్గం, బాధా తెపిప్ంచే విషయాలేవీ పర్సాత్వనకు తీసుకు రావొదద్ని హెచచ్రించారు డాకట్ర.
ఎపుప్డూ ధీమాగా ఉండే తలిల్ మొదటిసారి బాగా బెంబేలు పడడం చూసింది తనమ్యి.
తండిర్ కొదిద్గా తేరుకోగానే ఇంటికి వచేచ్రు.
వసూత్నే జోయ్తి వంటింటోల్ టీ పెటట్డానికి వెళిల్ంది. రోజలాల్ ఆడి అలిసిపోయి నిదర్పోతునాన్డు బాబు. ఆ పకక్నే మరో మంచమీమ్ద బాగా
నీరసించిపోయిన తండిర్ పడుకునాన్డు.
తనమ్యికి తండిర్ ముఖంలో, మూసి ఉనన్ కను రెపప్ల కింద కదులుతునన్ అవిశార్ంత కనుపాపలలో అపర్శాంతత కొటొట్చిచ్నటుల్
కనిపించసాగింది. మనసుస్లోని బాధ వొంటిమీద బాగా పర్భావం చూపించింది.
సాయం సంధయ్ కావసూత్ంది.
తనమ్యి విడాకుల నోటీసు పెటెట్ లోంచి తీసి చూసింది. తవ్రలో కోరుట్కి వెళిళ్ హాజరు కావాలిస్ ఉంది.
తమకింత వరకూ కోరుట్ , నాయ్య వయ్వసథ్ ఏవీ తెలీదు. ఎపుప్డూ వాటి వెనక తిరగాలిస్న అవసరం తమ కుటుంబానికి రాలేదు.
తండిర్ అంతగా కుంగిపోవడానికి కారణం అదేనని తనకు తెలుసు. పరువూ, మరాయ్ద కలిగిన సగటు పలెల్టూరి కుటుంబం తమది.
ఇపుప్డు మొదటిసారిగా తన వలల్ ఇటువంటి అగతయ్ం కలిగింది.
తనమ్యి ఆలోచిసూత్నన్ కొలదీ కలుగుతూనన్ గిలీట్ కానష్స తో కుంగిపోసాగింది.
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చీకటి పడూత్నన్ వేళ డాబా మీదికి మెలల్గా వచిచ్ తనకిషట్మైన పూల పొదరింటి దాపున కూచుంది.
ఒకపుప్డు ఎంత హాయిగా ఉండేది తన జీవితం!
తలిల్దండుర్ల గారాల పటిట్ తను. అమమ్మమ్, అమమ్, నానన్, సేన్హితురాళుల్ ..చుటూట్ అంతా పేర్మించే వాళేల్ ఉండేవాళుల్.
శేఖర తన జీవితంలోకి పర్వేశించిన తరావ్త మొదలైన అలల్కలోల్లం తన జీవితానిన్ తారుమారు చేసేసింది.
జీవితపు పోరులో మనశాశ్ంతితో బాటూ అనీన్ కోలోప్యింది. తన పార్ణ సేన్హితురాలైన వనజని కూడా పలకరించే అవకాశం లేని
దౌరాభ్గయ్పు బతుకు అయియ్ంది.
వీధి మొదటోల్ దుముమ్ రేపుకుంటూ వసుత్నన్ ఆవులు, మేకల గుంపులు , వాటి వెనకే భుజాన కరర్లకి తగిలించుకునన్ సతుత్ కేరియరుల్,
అదిలింపుల వింత శబాద్లు.
అనంతాకాశం నారింజ రంగులోకి మారి సమసత్ పర్పంచానికి విశార్ంతిని కలగజేసోత్ంది తన ఆలోచనలకి తపప్.
తనమ్యికి అనంత మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి. "శేఖర నినున్ పేర్మించేడు కాబటిట్ ,అతనిన్ పేర్మిసుత్నాన్ననన భర్మలో బతికేవు నువువ్. ఆ
భర్మలో అదిలింపుల చేతి కరర్ని అతనికి నువేవ్ సవ్యంగా అందించేవు."
అనంత అనన్ది నిజమేనేమో, తనని కాచేవాడు ఎటు తోలుకెళాత్డో పటట్ని ఈ మూగ జీవాలకీ, తనకీ ఏవైనా తేడా ఉందా?!
కనీసం తనకంటూ బాయ్ంకు అకౌంటు ఒకటుండాలని కూడా ఆలోచించని తను మూగమొదుద్గాక ఏమవుతుంది?
అకక్ణిన్ంచి తెచిచ్న తన సామానల్నీన్ కొనిన్ ఇంకా సంచులలోనే ఉనాన్యి. గోనె సంచులకి చేరిన తన సంసారం చూసుత్ంటే విరకిత్
తనున్కు వసోత్ంది.
పుసత్కాల వరకూ బయటికి తీసి తన గదిలో సరుద్కుంది తనమ్యి.
మంచమీమ్ద పడుకునన్పుప్డలాల్ ఆ మంచం కొనడం కోసం తలిల్, శేఖర ల మధయ్ జరిగిన వాగివ్వాదాలనీన్ జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి.
దిగులు చీకటిలా ముసురుకోసాగింది.
తన ఈడు వాళుల్ సూక్టరల్ మీద భరత్ చుటూట్ చేతులు వేసి కూచుని ఆనందంగా ఎకక్డికో వెళూత్ంటే విపరీతమైన బాధ కలగ సాగింది.
ఇక తండిర్ని చూటాట్నికి వచిచ్న బంధువుల సానుభూతి వచనాలు అసలే వినలేకపోతూంది.
"బంగారం లాంటి చంటి పిలోల్డు అనాయ్యం అయిపోయేడు. మేం అపుప్డే చెపేప్ం ఆ సంబంధం చేసుకోవదద్ని" .
"మీ వంశం వాళల్కి అది ఆనవాయితీ ఏమో. భాను చెలెల్లు కూడా ఇలాగే చినన్తనం లోనే మొగుడొదిలేసేత్ ఇంటోల్నే ఉండిపోయిందిగా"
"అతనికేవిటీ, మొగోడు ఎనిన్ తిరుగుళల్యినా తిరుగుతాడు, ఆడోళళ్ం మనవే సరుద్కుపోవాలి, తెగేదాకా లాకోక్కూడదు"
"ఇపుప్డేడిచ్ ఏం లాభం? చదువులంటూ దేశమీమ్దికి బయలుదేరిన ఆడోళళ్ గతి ఇంత కంటే ఏం బాగుపడతది?"
ఎవరైనా ఏదైనా అంటే చెంప దెబబ్కొటిట్నటుట్ సమాధానం చెపేప్ తలిల్ కూడా బంధువుల మాటలకి సమాధానం చెపప్కుండా మౌనంగా
ఉండడం మరింత నూయ్నతా భావానిన్ కలగజేసోత్ంది తనమ్యికి.
జరిగిన, జరుగుతునన్ సంగతుల కంటే మాటలు భరించలేకపోతూంది తనమ్యి. ఎవరు ఇంటికొచిచ్నా గదిలోంచి బయటికి రావడం
మానేసింది. తన కనీన్ళల్కి అరథ్ం లేదు. తన వయ్థలు ఎవరికీ అకక్రలేదు. ఓడిపోయిన ఒంటరి బతుకు!!
సామానల లో నుంచి బాబు ఫోటో ఫేర్ము తీసి సట్డీ టేబుల మీద పెటుట్కుంది. తనకునన్ ఒకే ఒకక్ ఆధారం ఈ చంటిపిలాల్డు.
"మితర్మా! నాకు ఈ పర్పంచంలో బతికే సథ్యిరాయ్నిన్ పర్సాదించు. ఎకక్డ ఓడిపోయినా తలిల్గా ననున్ గెలిపించు." అని కనీన్ళల్తో
పార్రిథ్ంచసాగింది.
----
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ఆ సాయంతర్ం వనజ గేటు తీసుకుని వసూత్ కనిపించింది.
కిటికీలోంచి దిగులుగా ఆకాశానిన్ చూసుత్నన్ తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది. ఒకక్ ఉదుటున పరుగెతుత్కెళిళ్ వాకిటోల్నే
సేన్హితురాలి చేతినందుకుంది.
"నీ గురించి అమమ్ ఫోనులో చెపిప్ంది. ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేక, వెంటనే బయలుదేరి వచేచ్సేను." అంది వనజ.
మామూలు పలకరింపులు కాగానే ఇదద్రి మధాయ్ నిశశ్బద్ం అలుముకుంది. తనకు గురుత్ండి ఇంత నిశశ్బద్ం ఇదే మొదటి సారి వనజకూ
తనకూ మధయ్. వనజ పెదద్గా నిటూట్రుసూత్ అంది.
"అధైరయ్పడాలిస్న పనిలేదు, నువువ్ నిలబడాలి, నిలబడతావు, నాకు నీ మీద నమమ్కం ఉంది తనమ్యీ!" అంది.
తన చేతిలో ఉనన్ సేన్హితురాలి చెయియ్ తడిసేలా రోదించసాగింది తనమ్యి.
తనమ్యి దు:ఖం నించి తేరుకేనేదాకా ఆగింది వనజ. "నువువ్ ఏడవగలిగినంతా, హృదయంలో దు:ఖం తీరే వరకూ బాధపడు తనమ్యీ!
కానీ ఒకక్టి గురుత్ పెటుట్కో. దు:ఖం నినున్ దురబ్లం చేసి ఎటూ తేలుచ్కోనివవ్ని అశనిపాతమై ఒకక్ అడుగు కూడా ముందుకు కదలనివవ్దు."
ఇంకా తనమ్యి మెలల్గా రోదిసూత్నే ఉంది.
ఒక విధంగా ఆలోచిసేత్, "అతనిన్ నువువ్ వదద్నుకునన్ రోజే ఈ నోటీసు అతనికి నువువ్ పంపించి ఉంటే బావుండేదేమో, అతనికి నువువ్
వదద్నుకునేంతవరకూ ఆగినందువలల్ నోటీసు నువువ్ అందుకోవాలిస్ వచిచ్ంది." అంది వనజ.
తనమ్యి కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంటూ వనజ వైపు చూసింది. ఇనిన్ సంవతస్రాలు వనజకి ఉతత్రం కూడా రాయలేదు తను. అయినా తనని
క్షమించి తన కోసమే పనిగటుట్కుని ఊరొచిచ్ంది. తనని ఊరడించే పెదద్ మనసు, ఇంత విశేల్షణాతమ్కంగా అలోచన చెయయ్గలిగే పరిణతీ వనజకి వయసుతో
వచిచ్ందా?

తన

కంటే

కాసేత్ పెదద్ది

వనజ. అయినా

వనజకునన్

ఆలోచన

తనకెందుకు

లేదు?

సంపర్దాయాలిన్

పటుట్కుని

వేళాల్డే

మూరఖ్తవ్మా? పిరికితనమా? "పేర్మించడం" అనే పదం వెనుక బందీ అయిపోయిన పసితనమా?
అదే అంది వనజతో.
"సతరీ పురుషులిదద్రూ సమానంగా సంపర్దాయాలకి, విలువలకీ, సమాజానికి కటుట్బడి ఉండాలి కదా! ఒకరికి అవసరం లేని నాయ్యం
మరొకరికి ఎందుకు? ఇక పేర్మ అంటావా, ఏం చేసినా భరించడం పేర్మెలా అవుతుంది తనమ్యీ?! అతను నినున్ ఇషట్పడాడ్డని నువవ్తనిన్ ఇషట్పడినటుల్
భావనలో పడాడ్వు. ఆ భావనతోనే అతని హింసని మౌనంగా భరించేవు."
అని చేతి సంచీ లోంచి "జానకి విముకిత్" నవల చేతిలో పెటిట్ంది. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి.
“నీ కోసం ఈ పుసత్కం తెచాచ్ను. నువువ్ తపప్కుండా చదవవలిసిన పుసత్కమిది. చదివి పర్శాంతంగా ఆలోచించుకో. ఇందులో మూరిత్
సతయ్ంతో అనన్ మాటలు నీతో చెపుతాను. సవ్తంతర్ ఆలోచన, ఎదిరించే చైతనయ్ం ఎదుటి వాళళ్లో కలిగించకుండా, మన భావాలను వాళళ్ మీద రుదిద్తే అది
సరైన ఫలితానిన్ ఇవవ్దు, పరిసిథ్తులిన్ ఎదిరించే చైతనాయ్నిన్ కలిగిసూత్, వాళల్కు అండగా నిలబడాలి" అని చినన్గా నవివ్ంది వనజ.
"ఒక పీడ వదిలిపోయింది అనుకో తనమ్యీ. అతనే కావాలని దూరంగా వదిలి వెళిల్, ఒక విధంగా అతను నీకు మంచి చేసుత్నాన్డు,
భారయ్ని వదిలి పెటట్కుండా జీవితాంతం హింసించే వాళల్ పాలబడి నలిగిపోతునన్ వారెందరో. ఇది నీకు లభించిన సదవకాశంగా భావించు. తపుప్లు
అందరం చేసాత్ం. వాటిని సరిదిదుద్కోవడంలోనే మన విజఞ్త దాగి ఉంటుంది. సగరవ్ంగా జీవితానిన్ కొనసాగించు. నీ లక్షయ్ం ముందు ఏదీ తకుక్వ కాదనే
పటుట్దల నీకుందని నాకు తెలుసు. ఇక సమాజం, బంధువులంటావా, ఈ రోజు నేను చెపుత్నాన్ను చూడు. నువువ్ నిలబడడ్ రోజు వీళల్ంతా నువువ్
గొపప్దానివని నినున్ పొగుడుతారు. నినున్ అరథ్ం చేసుకోకుండా నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డే వాళల్ పొగడత్లనూ లెకక్ చేయవలసిన పని లేదనుకో." అని తనమ్యి
ముఖం కాసత్ కుదుట పడడం చూసి,
"మా చినాన్నన్ గారు విశాఖపటన్ంలో మంచి లాయరు. నీకు ఉతత్రం రాసి ఇసాత్ను. పటుట్కెళుల్, ఆయన నీకు తపప్కుండా సాయం
చేసాత్రు. నేను కూడా వీలైతే ఫోను చేసాత్ను నీ గురించి. ఆయన సవ్యంగా నీ కేసు తీసుకోలేకపోతే తెలిసిన వారెవరికైనా అపప్జెపుతారు. ఫీజులో
మినహాయింపూ ఇపిప్సాత్రు. నేను రేపే వెళిల్పోతునాన్ను. ధైరయ్ంగా ఉండు తనమ్యీ!" అంది వనజ.
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జానకి విముకిత్ ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివింది తనమ్యి.
జానకి తన అనన్ సతయ్ం మాటలోత్ పర్భావితమై తన చైతనయ్ సాథ్యిని పెంచుకుంటూ, నికృషుట్డైన భరత్ కబంధహసాత్లోల్ంచి బయట పడి,
సవ్తంతర్ంగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ, తన కాళళ్ మీద తను నిలబడి, పిలల్వాణిణ్ తనే పెంచుకుంటూ, తన భావాలను అభివృదిధ్ చేసుకునన్ విధానం ఎంతో
బలానిన్చిచ్ంది తనమ్యికి.
మనసులో వనజకు ఎనిన్ సారుల్ ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుందో లెకక్లేదు. కుటుంబ దాషీట్కాలకు బలైపోతునన్ తనలాంటి పర్తీ యువతీ
చదవాలిస్న పుసత్కమిది. తనమ్యికి కరత్వయ్ం బోధపడింది.
-----తండిర్కి కాసత్ తవ్రగానే కుదుటపడడం వలల్ తనమ్యి మరుసటి వారమే విశాఖపటాన్నికి చేరింది. తన జీవితంలో రోజుకొక రకంగా
మారిన పరిసిథ్తుల వలల్ ఈ సంవతస్రం కాలేజీలో సగ భాగం కాల్సులు పోయాయి. అనంత, రాజుల నోటుస్లు తీసుకుని రాతీర్, పగలూ రాసుకోవాలిస్న
పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. వసూత్నే తలదాచుకోవడానికి హాసట్లులో వెళిల్ అడిగినా పర్యోజనం లేకపోయింది. దిగులు ముఖంతో కూచుని ఉనన్ తనమ్యికి అచుచ్
తనలాగే దిగాలు పడి నడుసూత్ వసూత్ కరుణ కనిపించాడు. బాగా పెరిగిన గడడ్ం, వాడిపోయిన ముఖం. బెంచీకి ఆ చివర కాళల్ వైపు చూసుకుంటూ
కూచునాన్డు. తనమ్యికి అతనితో ఎలా మాటాల్డాలో కూడా తెలియని సందిగధ్త ఏరప్డింది.
"ననున్ క్షమించండి" అంది నెమమ్దిగా.
బదులుగా "ఎలా ఉనాన్రు?" అనాన్డు ముభావంగా.
బేగులోంచి నోటీసు తీసి అతని చేతిలో పెటిట్ంది.
"ఇదంతా నా వలల్నేనా? మీరే ననున్ క్షమించాలి మయీ" అనాన్డు గదగ్దంగా.
అతని తపుప్ ఏం లేదని సప్షట్ంగా తెలుసు తనమ్యికి. అతని బదులు ఎవరు ఉనాన్, జరిగేదదే. అదే చెపిప్ంది.
"మీరెంత చెపిప్నా మీ జీవితం తలకిర్ందులు కావడానికి నేను ఒక కారణమయేయ్ననన్ది నాకు బాగా బాధని కలిగిసోత్ంది. అసలే అనేక
సమసయ్లతో సతమతమవుతునన్ నాకు ఇదొక కొతత్ సమసయ్ తయారైంది." అనాన్డు.
తనమ్యి అతనిన్ అరథ్ం చేసుకోగలదు. కానీ ఎవరి సమసయ్లు ఎవరూ ఆరచ్లేని, తీరచ్లేని పరిసిథ్తి తామిదద్రిదీ.
కొదిద్సేపు మౌనం తరావ్త,
"మానసిక వేదన బొతిత్గా భరించలేకపోతునాన్ను. వీటనిన్టి నుంచి బయటపడాలంటే పుసత్కం తపప్ వేరే సాధనం కనబడడ్ం లేదు
కరుణా! నాకు ఒక సాయం చేసాత్రా?" అంది దీనంగా.
"చెపప్ండి" గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ అనాన్డు కరుణ.
"జే. ఆర. ఎఫ కు సంబంధించి నాకు వీలయిననిన్ పుసత్కాలు తెచిచ్సాత్రా? ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్అదొకక్టే నాకు శరణయ్ం" అంది.
"నాకు అదే చాలా అబుబ్రంగా ఉంటుంది! ఇనిన్ బాధలోల్ ఎలా చదవగలుగుతారో మీరు! మీతో మాటాల్డుతుంటే నాకూ ఎకక్డలేని
ఆశా కలుగుతుంది తనమ్యీ. అయినదేదో అయిపోయింది ఇక మనం చదవడం కొనసాగించాలి. ఉండండి, దివా, రాజు వాళల్నీ పిలుచుకొసాత్ను" అని
లేచేడు.
దివాకర వసూత్నే తనమ్యితో "కా..కాతయ్కక్ మిమ్..మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్ని ఏ..ఎపుప్డూ చెపూత్ ఉంటుంది. మమ్...మనందరి చదువూ
మామ్..మా ఇంటి అరుగు మీద పె..పెడదామా?" అనాన్డు.
అనంత "ఇక మీదట నువువ్ ఎకక్డ తలదాచుకోవాలా అని బాధ పడకక్రలేదు తనమ్యీ. రాజు ఎంసెట కోచింగు సెంటరోల్ సాయంతర్ం
పూట సంసక్ృ తం కాల్సులు చెపప్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. ఇకక్ణిణ్ంచి గంట దూరంలో ఒక చినన్ ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్ం. మాతో వచేచ్యి." అంది అనంత.
తనమ్యికి సంతోషం వెలుల్వలా పెలుల్బికింది.
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"మంచి సంతోషకరమైన వారత్ చెపేప్వు అనంతా" అంటూ ఆనందంగా కౌగిలించుకుంది.
"ఆ మధయ్ నేనొక రెసిడెనిష్యల సూక్లులో ఉదోయ్గాలకు పర్కటన చూసేను. ఇపుప్డుంటాయో లేదో" అంది తనమ్యి సాలోచనగా.
"విదాయ్ సంవతస్రం పార్రంభమయిపోయింది కాబటిట్ కషట్మే మరి, అయినా వెళిల్ చూదాద్ంలే" అంది అనంత.
"వాళల్కు సాయంతర్ం పూట కాల్సులు ఉంటే నువూవ్, నేనూ టూయ్టరుల్ గా చేరొచుచ్" అంది తనమ్యి.
"నాకు ఇపుప్డపుప్డే ఉదోయ్గం చేసే ఉదేద్శయ్ం లేదులే అని, చెవిలో మెలిల్గా"....." చెపిప్, నవివ్ంది అనంత.
అనంత నెల తపిప్ంది. ఇంకా జీవితాలోల్ సిథ్రపడకుండా అనంత పెళిళ్ ఎందుకు చేసుకుందో, ఇపుప్డే పిలల్లని కనడమేవిటో అరథ్ం
కాలేదు తనమ్యికి. కానీ ఏదైనా జరగక ముందు ఆలోచించుకోవాలి ఎవరైనా. జరిగేక తపప్నిసరిగా ధైరయ్ంగా నెటుట్కు రావాలి. తనమ్యికి తెలిసిందంతే.
అందుకే అనంత చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, "కంగార్టస్, నీకేంకావాలో చెపుప్ ఒండి పెడతాను" అంది తనమ్యి.
బసుస్లో అనంతతో బాటూ వెళూత్ తమ బసాట్పు దాటగానే తనమ్యికి దిగులు మళీళ్ ఆవరించింది. ఒకపుప్డు అనంత తమ ఇంటోల్
ఉంటానని అడిగింది. ఇపుప్డు తను అనంత ఇంటికి వెళూత్ ఉంది. ఎంత సంకిల్షట్మైంది జీవితం! ఎపుప్డు తలకిందులై పోతుందో ఎవరికీ తెలియదు కదా!!
---వనజ ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసుకుని లాయరు గారి ఇలుల్ వెతుకుక్ంటూ వెళిల్ంది తనమ్యి. గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళిల్, కాలింగు బెలుల్ కొటేట్
ముందు గుమమ్ం దగగ్ర బోరుడ్ మీది పేరుతో కవరు మీది పేరుని సరిచూసుకుంది.
తలుపు తీసూత్నే వనజ పినిన్ "రామామ్, వనజ ఫోను చేసింది మాకు" అంటూ ఆదరంగా లోపలికి తీసుకెళిల్ంది.
తినడానికి, తాగడానికి ఇచిచ్, కాసేస్పు సేద తీరిన తరావ్త వనజ చినాన్నన్ గారిని పిలిచింది. ముందు గదిలో ఆయన ఆఫీసులో కురీచ్
వెనక గోడ మీద "సతయ్మేవజయతే" అని రాసి ఉంది. ఆయన వనజ ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసి చదువుకుని, అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపప్మనాన్రు.
గుండె నిండుగా ఊపిరి పీలుచ్కుని మొదలు పెడుతూ తనమ్యి గోడ వైపు చూసింది.
అంతా విని తల పంకించి "ఒకక్ నిమిషం"అంటూ ఫోను తీసి రింగ చేసి, "పది పదిహేను నిమిషాలలో రాగలరా?" అనాన్రు
ఎవరితోనో.
తనమ్యి వైపు చూసి, "చూడమామ్! మంచి వాడు, నిజాయితీ పరుడు అయిన లాయరు విశవ్ని నీకపప్గిసుత్నాన్ను. నాకు జూనియర,
వృతిత్కి కొతత్ వాడే కానీ మంచి పటుట్నన్ వాడు. నీ కేసు ఆయనకు అపప్గిసుత్నాన్ను. ఇవేళ నినున్ పరిచయం చేసాత్ను" అని కురీచ్ లో నుంచి లేచి అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ
"అతను నీ మీద అకర్మ ఆరోపణతో విడాకుల కేసు పెటేట్డు. అవనీన్ నిజాలు కావని నిరూపణ చేసూత్, కేసు నించి బయట పడాలి.
నిజానికి నువువ్ కావాలనుకుంటే విడాకులు వెంటనే వసాత్యి. అతను నినున్ పెటిట్న హింస తకుక్వేమీ కాదు. కుటుంబంలో అంతరగ్తంగా ఉనన్ శారీరక
హింసని నువువ్ నిరూపణ చెయయ్లేకపోవచుచ్. మానసిక హింసని కూడా హింసగానే పరిగణిసాత్యి కోరుట్లు. అనిన్టినీ తటుట్కుని ధైరయ్ంగా
నిలబడగలిగినందుకు నినున్ అభినందిసుత్నాన్ను." అని ఒకక్ నిమిషం ఆగి,
"మా వనజ అంటే నాకు, వాళల్ పినిన్కి చాలా అభిమానం. తన సేన్హితురాలిగా నీకు అనిన్ విధాలా సాయం చేసాత్ను. ఫీజుల గురించి
ఆలోచించకు. అవనీన్ నేను చూసాత్ను. నీ చేతిలో డబుబ్ ఉనన్పుడు తెచిచ్ ఇదుద్వుగాని." అనాన్డు.
తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసక్రించింది.
లాయరు విశవ్ చురుకైన యువకుడు, మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎటో చూసూత్ ఉనాన్, నిశితమైన అతని వాగాధ్టి అతని పటల్ విశావ్సానిన్
కలుగజేసోత్ంది.
పరిచయాలలో "మీ డిపారుట్మెటు హెడుడ్ గారు నాకు సవ్యానా మేనమామ" అనాన్డు విశవ్ .
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తన పటల్ కాలానికి ఇంకా దయ ఉనన్ందుకు తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం రెండూ కలిగాయి. వనజ చినాన్నన్ గారే అనుకుంటే ఆయన
కంటే మంచి వయ్కిత్, పైగా మాసాట్రికి మేనలుల్డు తన లాయరుగా లభించడం తన అదృషట్ం.
----మరాన్డు లాయరు విశవ్ ను ఆఫీసులో కలవడానికి అపాయింటెమ్ంట తీసుకుంది తనమ్యి. తన ముందు ఉనన మరో రెండు కేసుల
వాళుళ్ వెళేళ్ంత వరకూ బయట బెంచీ మీద కూరుచ్ంది తనమ్యి. తను ఎపుప్డూ ఇలా లాయరల్ చుటూట్ తిరగాలిస్ వసుత్ందని కనీసం ఊహించుకోను కూడా
లేదు. తనకీ పరిసిథ్తి కలిప్ంచిన శేఖర మీద దేవ్షం పుటుట్కు రాసాగింది.
లాయరు విశవ్ తనమ్యి వైపు చూసి తల పంకించి, "కాగితాలనీన్ సిదధ్ం చేసుత్నాన్ను.మీరు వివరాలనీన్ రాత పూరవ్కంగా ఇవవ్ండి. టీ
తాగుతారా? " అనాన్డు.
తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపి, చేతికిచిచ్న పాడ అందుకుంది.
"మీరు నచిచ్నంత సమయం తీసుకుని నిదానంగా జరిగినదంతా గురుత్ చేసుకుని రాయండి. మీకు తెలియకపోవచుచ్ గానీ, ఒక
లాయరుగా నాకు బాగా అరథ్మవుతునన్దేవిటంటే, అతను ఇదంతా ఒక పథకం పర్కారం చేసేడు. ఇదంతా చేసే ముందు అతను లాయరుతో సంపర్దించి
సలహాలు తీసుకునాన్డని అరథ్ం అవుతూ ఉంది." అనాన్డు విశవ్.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"ముందుగా అతను మీరు వైజాగులో ఉనాన్రనన్ విషయం తెలిస్నా, ఇంటికి రాకుండా జాగర్తత్ పడాడ్డు. మీ సేన్హితులు చదువుకుందుకు
మీ ఇంటి దగగ్రికి ఎపుప్డూ వసాత్రని అతనికి తెలుసు, కానీ అదే విషయానిన్ అతని బంధువులకు చెడడ్గా వివరించి, వెళిల్ చూడమని పంపించాడు. ఇక
ఇంటిగల వాళల్ ముందు రచచ్ పెటట్డానికి కారణమూ అదే, మీ ఇదద్రి మధాయ్ ఏ గొడవ జరిగినా నలుగురికీ తెలిసేత్నే సాక్షయ్ం ఉంటుంది. ఇక మీ సేన్హితుణిణ్
కొటిట్ అతనితో సంతకం పెటిట్ంచుకునన్ ఖాళీ కాగితాల మీద, కోరుట్ కోసం ఉతత్రాలేవో సృషిట్ంచుతాడనన్మాట. మిమమ్లిన్, బాబునీ ఒంటరిగా వదిలేసినదీ,
ఇంటిగలవాళల్తో చెపిప్ ఇలుల్ ఖాళీ చేయించినదీ అనీన్ పథకాలే. అవనీన్ మీ అంతట మీరు గానే మీ తలిల్దండుర్ల దగిగ్రికి వెళిల్పోయేరని నిరూపణ
చెయయ్డానికే. మీ వైపు నించి మీ కథ ఎవరికి వినిపించినా నమమ్డానికి లేకుండా అనిన్ సనిన్వేశాలనీ అతని ముందుగానే కలిప్ంచాడు. ఆడవాళల్కి విడాకులు
కావాలంటే భరత్ హింసించాడని చెపిప్నా చాలు. కానీ మగవాడికి విడాకులు కావాలంటే బలమైన కారణం లేకుండా అసాధయ్ం. అందుకే అతనివనీన్ చేసేడు."
అనాన్డు.
వింటునన్ తనమ్యికి రకత్ం మరిగిపోసాగింది. ఎంత మోసం! ఎంత కుటర్!! తనసస్లు ఉహించలేకపోయింది, ఇవనీన్ కాకతాళీయంగా
జరిగేయని గుడిడ్గా నమిమ్ంది. అతనికి విడాకులే కావాలనుకుంటే ఇనిన్ చెయాయ్లా? తనని అడిగితే తనే ఇచేచ్సేది కదా! అతని పటల్ తనకునన్ కటుట్బాటు
అలాంటిది. తనని అందరి ముందూ అవమానాల పాలు చేసి, ఇలూల్, వాకిలీ లేకుండా చేసి, చేతిలో రూపాయి లేకుండా రోడుడ్ మీద నిలబెటిట్, సొంత ఊరికి
తరిమి కొటిట్ అతను బావుకుంటునన్ది ఏంటి? తన పటల్ కించిత కూడా ఇషట్ం లేదనన్ది అతను ఎవరినో ఇంటికి తెచుచ్కునన్పుడే అరథ్మైంది.
కానీ బాబు పటల్ కూడా ఇషట్ం లేదా? ఇనాన్ళూల్ తను అతనిన్ ఎందుకు భరించింది? పిలాల్డికి తలిల్దండుర్లిదద్రి పేర్మ, ఆలనా పాలనా
అవసరమనే కదా! ఆ మాతర్ం ఇంగిత జాఞ్నం లేకపోయిందా అతనికి? బంగారం లాంటి పిలాల్డు ఏం పాపం చేసాడు? విడాకుల వలల్ వాడి పరిసిథ్తి ఏంటి?
అదే అడిగింది లాయరుని.
"తనమ్యి గారూ, మీకునన్ ఆపష్నుల్ చెపాత్నుఒకటి -అతను ఆరోపించిన అకర్మతవ్ం నిజం కాదని నిరూపించుకుని విడాకులు ఇవవ్నని చెపప్డం. మీరు విడాకులు ఇవవ్క పోవడం
వలల్ అతనితో తిరిగి కలిసి జీవించే అవకాశం ఉంటుంది.
రెండు -ఆరోపణలు అబదధ్ం అని నిరూపించి, మానసిక హింస కేసు పెటిట్ అతని మీద విడాకుల కేసు మీరు పెటట్డం.
మూడు- వాడి ఖరమ్కి వాణిణ్ ఒకక్ సంతకంతో వొదిలెయయ్డం."
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ఇక బాబు సంరక్షణ తలిల్గా మీకే వసుత్ంది. అందుకు చింతపడాలిస్న పని లేదు...అతనింకా ఏదో చెపూత్ ఉనాన్ తనమ్యికి ఏవీ
వినిపించడం లేదు.
తనమ్యికి మనసంతా విపరీతమైన నిరేవ్దం, వైరాగయ్ం కలిగింది.
తనేం పాపం చేసింది! అతనికేం తకుక్వ చేసింది? తనని ఎందుకు ఇంతగా హింసిసుత్నాన్డు?
ఇపుప్డు తన రకత్ం మరిగేటంత దేవ్షానిన్ కలిగిసుత్నన్ ఇతనాన్ తన సంరక్షకుడని, తన జీవితాంతపు సహచరుడని
నమిమ్ంది! బయటికొచిచ్ బెంచీ మీద కూలబడింది. కళుల్ తెరిచినా, మూసుకునాన్ కనుపాపలోల్ కదులుతునన్ దుఃఖపు చారికలు కళల్లో నిపుప్రవవ్లిన్
వేసుకునన్టుల్ మంట పుటిట్సుత్నాన్యి. ఆ మంటల వెలుగులో నుంచి ఉదభ్వించినటుల్ నితయ్ నూతనమై, ఒకే ఒకక్ పర్మాణంగా భువనానిన్ తేజోమయం
చెయయ్గలిగిన గొపప్ వాకయ్ం సుఫ్రించింది "సతయ్మేవ జయతే"
అదే రాసింది మొదటి పేజీ మీద-----

--
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