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1  మారుప్ – మ ధేషణ్ 

మారుప్ మ ధేషణ్

 మనసులో రకరకాల ఆలోచనలతో హరి ఆకస్ రోడ లో జాయిన అయాయ్డు. రోడుడ్ మీద కారల్నీన్ దూసుకు పోతునాన్యి. ఈ టైంలో ఏ దారిలోంచి 
వెళిళ్నా ఇదే టార్ఫిక.  

“వెన యు ఆర ఎ రాకెట, యూ ఆర ఎ రాకెట ఆల ది వే” పాటతో పాటు కారు వేగం పెంచాడు. అవతల కారల్ బిజి, మెదడులో ఆలోచనల 
గజిబిజి. కాలేజిలో పరీక్షల టైం. ఈ కురార్ళుళ్ బురర్ కొలల్ గొడుతునాన్రు. కాలేజి కురార్ళళ్ బురర్లు ఎపుప్డు షారప్ గానే ఉంటాయి. అది మంచిదే కాసత్ 
ఛాలెంజింగ గా ఉంటుంది. ఒక పది శాతం లేజీ బురర్లుంటాయి. వాళళ్కి గార్ండు పేరెంటుస్ ఉంటారో లేదో తెలియదు దేవుడికే తెలుసు. ఈ కురర్కుంకలు 
తమ అనుకూలానికి గార్ండ పేరెంటస్ ని సంవతస్రానికి ఐదు సారెల్ౖనా చంపేసాత్రు. ఎనిన్సారుల్ చంపేసాత్రురా మీ గార్ండు పేరెంటుస్ని! అని నాలుగు సొటుల్ 
పెటట్లనిపించినా చిరాకేసి ఎమోషనల బాల్కేమ్యిల అనుకుని ఏమి చేయలేక చాల సారుల్ ఊరుకుంటాడు. 

ఇరవై నిమిషాల దారికి ఒక గంట పటిట్ంది. కారు ఏకిస్డెంట ఏదో అయియ్ందని గూగుల కూనలమమ్ ఒకటే వారిన్ంగస్ ఇసోత్ంది. టార్ఫిక తో పాటు 
కారోల్ నడుసూత్ కాలేజి చేరాడు హరి.  

“హాయ హేరీ!” సాట్ఫ పారిక్ంగ లాట లో కారు పారుక్ చేసి కారోల్ంచి దిగుతునన్ హరిని చూసూత్ అనాన్డు కొలీగ రాబరట్.  

“హయ బాబ ” అనాన్డు హరి కారులోంచి తన బీర్ఫ కేసు అందుకుంటూ (పేరల్ను ముకక్లు చెయయ్డంలో అమెరికనుల్ వాళళ్కి వాళేళ్ సాటి) రోమ 
లో రోమన లాగే ఉండాలిగా హరికి అలవాటయి పోయింది. 

“ఈ సారి కరెక్షన పేపరస్ తవ్రగా ఇవావ్లట చీఫ,” హరి వైపు చూసూత్ అనాన్డు.  

“నాకింకా వారత్ రాలేదు.”  ఇదద్రూ కలిసి బిలిడ్ంగ లోకి వెళాళ్రు. 

“కంపూయ్టర లో కరెకట్ చేసాత్మనుకో అయినా ఫైనల గా మనం చూడాలిస్ందే కదా!”  

“ఒకసారి వాళుళ్ నిరణ్యం తీసుకునాన్క వెంటనే మారచ్డం కషట్మే. రాబోయే సెమేసట్ర కు సాట్ఫ అందరం చరిచ్ంచుకుందాం” అనాన్డు హరి.  
రాబరట్ కి డెడ లైన ఇషట్ం ఉండదని చీఫ అఫ సాట్ఫ గా వచిచ్న తరావ్త హరి తెలుసు కునాన్డు. 
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కాలేజి అయిపోగానే లేబ లో పని ముగించుకుని ఇంటికి బయలేద్రాడు హరి. నీల రెండు గారెడ్నియ పాల్ంటస్ తీసుకు రమమ్ంది. ఒకటి తనకు 
మరోటి వాళళ్మమ్కు రేపు వెళిళ్నపుప్డు తీసికెళళ్డానికి.  

రేపు మలచ్ డెలివరీ చేసాత్రు. వరష్ం రాకముందే అదంతా చెటల్కి, పూల పొదలకు సెర్ప్డ చేయాలి. కూరగాయల మొకక్లనీన్ రెడీగా ఉనాన్యి. 
సాయిల రెడీ చేసి వాటిని టార్నస్ పాల్ంట చేయాలి. ఈ పనులు చేసుత్నాన్నంటే అమమ్ ‘వయ్వసాయం చేయడానికి ఆ దేశం వెళాళ్లా! మన దేశం లోనే మన 
తోట చూసు కోవచుచ్గా!’ అంటుందేమో, ఆ ఆలోచనకే నవువ్కునాన్డు హరి.  

ఆనాడు...మొదటి సారి నీలను కలిసిన సంఘటన తీరు...అపుప్డపుప్డు హరి మనసులో ఝూమమ్ంటు మధుర గానం పలికిసుత్ంది. 

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

 ఒకరోజు హేనిగ్ంగ పులతోటిట్ కొనడానికి హరి నరస్రీ వెళాళ్డు. అబోబ్! ఎనిన్ పూలచెటుల్! చుటూట్ తిరిగి, అనీన్ చూసి ఆనందించాక ఒక పూల తొటిట్ 
తీసుకునాన్డు. ఆ పకక్ లేనోల్ ఓ ఇండియన యువతి, ఆమె చేతిలో కూడా ఒక పూల తొటిట్ ఉంది. ఆమె, తొటిట్ ఇదద్రూ కూడా అందంగా వునాన్రు. ‘షి ఈజ 
వేరి పెర్టిట్’ అనుకుని అమేనే చూసూత్ంటే బావుండదని మారిచ్ పూల తోటిట్ కేసి చూసాడు. హరిని చూసింది ఆ యువతి. హరి పలకరింపుగా నవావ్డు. ఆ 
యువతి కూడా నవివ్ంది.  

“ఆ పూలు బావునాన్యి, అలాంటిది నాకక్నబడలేదే!” అంటూ కుడి వైపు చూసూత్ అనాన్డు. 

“ఇది డబుల పెటల బెగోనియా, అటు కాదు ఇటు వేపు ఉనాన్యి. నాకూ ఇంకొకటి తెచుచ్కుంటాను.” అంటూ  ఆ యువతి ఎడమ వైపు  
వెళిళ్ంది. హరి ఆ యువతి వెనకే వెళాళ్డు. పూల తోటిట్తో పాటు తిరిగి కౌంటర దగగ్రకు వచేచ్లోగా ఇదద్రి పరిచయాలు అయాయ్యి. ఫోన నంబరుల్ ఎకస్ 
చేంజ చేసుకునాన్రు. హరి మనసు పలీట్లు కొటిట్ంది. పేరు నీల. నవివ్తే ఎంత బావుంటుంది. ఆ తరావ్త.. 

పూట పూట కు ఫోన చేసుకునాన్రు. పర్తి మాట ఫోన లో మాటాల్డు కునాన్రు. పేర్మలో పడాడ్మని తెలుసుకుని పెళిళ్ చేసుకోవాలని నిశచ్యించు 
కునాన్రు. ఈ పెళిళ్ వదుద్ అనన్ తలిల్ సుజాతను ఇబబ్ంది పెటట్లేదు నీల. ఆరు నెలలోల్నే హాయిగా పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. పెళిళ్కి పిలిచినా సుజాత వెళళ్లేదు. 
ఆలోచనల తోనే హరి ఇలుల్ చేరాడు. 

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

మరునాడు వరక్ నుండి వచేచ్ సరికి నీల రెడీ అయి హరి కోసం ఎదురు చూసోత్ంది. గబగబా ఫెర్షప అయిన హరి శాండిలస్ వేసుకుంటూ 
“అతాత్రింటికి దారేది చూపమామ్” అంటూ రాగం తీసూత్ నీల వైపు చూసాడు. లేత గులాబీ రంగు చుడిదార లో నీల అందం దివ్గుణి కుర్తమయియ్ంది. ఆ 
ఆకరష్ణకే బోలాత్ పడి పోయాడు హరి. నీలను దగగ్రగా తీసుకుని సునిన్తంగా బుగగ్పై కిస చేసి,  

“ఇదద్రం సంతోషంగా వెళుత్నాన్ం, సంతోషంగా తిరిగి వచేచ్దాద్ం.” అనాన్డు. 

సరే అనన్టుట్ తలూపింది. హరికి తెలుసు నీల మనసులో అలజడిగా ఉందని. పెళళ్యాక మొదటి సారి వెళుతునాన్ం.  

కారులో వెనక సీటు కేసి చూసి “గారేద్నియా  మంచి సువాసనలు వేద జలుల్తోంది.” అంటూ కారు సాట్రుట్ చేసాడు. 
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“గారేద్నియా మలెల్ లాగే ఉంటుందని ఆ పూలంటే మమీమ్కి చాల ఇషట్ం.” నవువ్తూ అంది. 

నీల హైసూక్లోల్ ఉనన్పుప్డే తండిర్ జగదీశ గుండె సమసయ్తో ఆఫీసులో పని చేసూత్ చేసూత్ పార్ణాలు వదిలాడు. కంపెనీ వాళుళ్ ఇచిచ్న డబుబ్ కొంత 
ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది. జీవితం అంతా గడపడానికి సరిపోదుగా. ముందు నుండి ఇంటిరీయర డేకరేటర గా డిపారట్ మెంట సోట్ర లో పని చేసుత్నన్ నీల అమమ్ 
సుజాత కొనాన్ళుళ్ పని చేసి ఆ తరావ్త పెదద్ కంపెనీలో చేరింది. అందంగా ఉనన్ కూతురిని ఏ డాకట్రో, ఐటి ఆబాబ్యో చేసుకుంటాడని  కొండంత ఆశతో 
బర్తికింది, కాని నీల కాలేజి టీచర ను పేర్మించింది. అది సుజాతకు పెదద్ షాక లా తగిలింది.  

“మనం శుభవారత్ చెపప్డానికి వెళుత్నాన్ం.” అనయ్ మనసక్గా ఉనన్ నీలను చూసూత్ హరి కూల గా చెపాప్డు.  

శుభ వారత్ చెపప్డం ఇది రెండవ సారి. నీల మనసు రివైండ అయియ్ంది--- 

శుభవారత్ అనుకునే నీల ఒకరోజు తలిల్తో తన మనసును సంతోషంతో పలీట్లు కొటిట్ంచిన హరి గురించి చెపిప్ంది. 

“మామ, ఐ మెట ఏ గై, చాల మంచివాడు. నాకు చాల నచాచ్డు. నీకూక్డా నచుచ్తాడు.” అంది. 

చివువ్న వెనకిక్ తిరిగి “ఏం చేసుత్నాన్డు?” అడిగింది సుజాత. పేరు గూడ అడగలేదు. 

“జారజ్ మేసన లో టిచ చేసాత్డు. పేరు హరి.” ఖుషిగా అంది నీల. 

“ఐ సీ” అయిషట్ంగా అంది.  

“ఒకరోజు ఇంటికి రమమ్ంటాను.” 

“ఇపుప్డు కాదులే.” అంది.  

“ఈ వీకెండ కు ననున్ డినన్ర కు తీసుకెళాత్ ననాన్డు మమిమ్”  నీల గొంతు లోపిచ లో ఉంది. 

“అపుప్డే డేట వరకు వెళిల్ పోయావా! ఇంకా నయం పెళిళ్ చేసుకునాన్మని  చెపప్డం లేదు.” కాసత్ కోపంగా అంది సుజాత.  

మరునాడు సుజాత ఇంటోల్కి వసూత్నే తలుపు ఢామమ్ని మూసేసి కూతురి కోసం వెయిట చేసూత్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. కాలేజికి వెళిల్ హరిని చూసాక 
ఆమెలో ఉనన్ వివేకం, విచక్షణ ఆవిరై పోయి ఆ సాథ్నంలో దుఖం, బాధ, కోపం నిరాశ, జీవితంలో ఓడిపోయాననే వేదన ఆమె మనసంతా నిండి 
పోయాయి. జీవితంలో ఇనాన్ళుళ్గా నిరిమ్ంచుకునన్ హరామ్య్నిన్ ఎవరో కూలదోసినటుట్గా తోచింది. అరగంట తరావ్త నీల ఇంటోల్కి వచిచ్ హేండ బేగ అకక్డే 
పడేసి నవువ్తూ తలిల్ కెదురుగా సోఫాలో కూరుచ్ంది. మనసు కుతకుత లాడి పోతునన్ సుజాత అలసి పోయిన కూతురి మొహం చూసే సిథ్తిలో లేదు. తలిల్ 
మొహం చూసి ‘ఏమయింది’ అనుకుంటూ నిటారుగా కూచుంది నీల. 

“నీకు ఎలా నచాచ్డు? ఈ అవిటి వాడు తపప్ నీ కెవరు దొరక లేదా? నీ ముందు దిషిట్ బొమమ్లా ఉనాన్డు. నినున్ ఎంత అపురూపంగా పెంచు 
కునాన్ను! నీ జీవితం ఉనన్తంగా ఉండాలని నేను ఎనిన్ మొకుక్లు మొకుక్కునాన్నే...నీ కోసం ఏ డాకట్రయినా, ఏ ఐటి అయినా కళళ్ కదుద్కుని 
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చేసుకుంటారు. నీ రూపు రేఖలు, మన వంశం అలాంటివి.” దుఖంతో మాట రాలేదు సుజాతకు. ఏం తపుప్ చేసానని ఈ శిక్ష వేసావు భగవంతుడా! అని 
గగోగ్లు పడింది సుజాత మనసుస్.  ‘మమీమ్ హరిలో అవిటి తనం చూసిందా!’ షాక అయింది నీల.  

“హరి అవిటి వాడు కాదు. హరి చాల మంచి వాడు మమీమ్. నేను హరిని లవ చేసుత్నాన్ను. నువువ్ అలా అంటునాన్వంటే నాకు నమమ్ బుదిధ్ కావడం 
లేదు.” ఆగని కనీన్ళుళ్ తుడుచు కుంటూ అంది. తలిల్కి తన మీద ఉనన్ పేర్మంతా ఏమయింది!తలిల్ని ఇలా ఎపుప్డు చూడలేదు. తలిల్ కొతత్ అవతారం 
ఎతిత్నటుట్గా ఉంది. 

“అవిటి వాడు కాదా! రెండు కాళుళ్ కూడా సమంగా లేవు. అంత కుంటిగా నడుసూత్ంటే కూడా నీకు కనిపించడం లేదా! నీ కళళ్కు గంతలు 
కటేట్సాడా, అనుకునాన్నులే” కోపం బుసలు కొడోత్ంది సుజాత మాటలోల్. 

“ఒక కాలు అంగుళం తకుక్వ ఉంటె ఆవిటి వాడై పోతాడా! అలా పుటట్డం హరి తపుప్ కాదుగా మమిమ్. మాటాల్డిన మొదటి రోజే ఆ విషయం 
నాకు చెపాప్డు. అతనిన్ అలా కించ పరచడం బాధగా ఉంది మామిమ్.” దుఖానిన్ ఆపుకోలేక తన రూమ లోకి గబగబా వెళిల్ పోయింది. 

నీల మనసు బాధగా మూలిగింది. షూస లేకుండా ఉనన్ హరిని మామిమ్ ఎపుప్డు చూసింది!! ఎకక్డికి వెళిళ్నా  షూజ వేసుకునే వెళాత్డని తెలుసు.  

“వాడితో డేటింగ చేయాలనుకుంటే నీకు తలిల్ లేదనుకో. నీ జీవితం నీ ఇషట్ం. నినున్ చదివించాను. ఇపుప్డు జాబ చేసూత్ నీవు చాల ఎదిగి 
పోయావు. నినున్ ఎంత కషట్పడి పెంచుకునాన్ను. ఇపుప్డు నీ బతుకు నీదై పోయింది. నా అవసరం నీకు లేదు. నువువ్ ఏం చేసుకుంటావో  నీ ఇషట్ం. వాడే 
నీకు కావాలనుకుంటే నేను నీకు లేను అంతే. నా బాధయ్త తీరి పోయింది.” గటిట్గా నీలకు వినబడేలా సుజాత కసిగా అంది. నీల తలిల్ మాటలు వినడమే 
కాదు, ఉదోయ్గం చేసూత్ కూడా తలిల్ మీద ఎంతకాలం ఆధార పడతాను. ఆలోచిసూత్ ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్న నీల తవ్రలో ఒక అపారట్ మెంట లోకి 
వెళిళ్పోవాలని నిశచ్యించు కుంది ఆ క్షణంలోనే.  

ఇంటోల్ ఉనన్ రెండు వారాలు తలిల్, కూతుళుళ్ ఒకరిని ఒకరు పలకరించు కోలేదు. నీల ఏ ఒకక్పూట కూడా ఇంటోల్ భోంచెయయ్లేదు. రాతిర్ 
పడుకోవడానికే వచేచ్ది. సుజాత కూడా ఏమి పటిట్ంచుకోలేదు.  

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

ఇంటి ముందునన్ మెరిస్డిస బెంజ వెనకాల టొయోటను పారక్ చేసాడు హరి. నీల బరువైన మనసుతో  ముందుకు కదిలింది. నీల వెళిళ్పోగానే 
సుజాత ఇలుల్ అమేమ్సి చినన్ ఇంటోల్కి మారిందని నేయిబర ఆనయ్ దావ్రా నీల వింది. కానీ ఇదే మొదటి సారి చూడటం.  

డోర బెల నొకాక్డు హరి.  

సుజాత తలుపు తీసి పకక్కి జరుగుతూ “రండి” అంది. తలిల్ని హతుత్కోవాలని తహతహ లాడింది  

తలిల్ హగ ఇసుత్ందేమోనని నీల ఆశగా చూసింది. తలుపు తీసిన తలిల్ పకక్కి జరగడంతో ఇదద్రూ లోపలికి నడిచారు. ఇలుల్ చినన్దిగా ఉంది.  

సుజాత “కూరోచ్ండి” సోఫా వేపు చూపించింది. చికిక్ పోయి, మొహం పీకుక్పోయిన తలిల్ని చూసి నీలకు బాధేసింది.   
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గారేద్నియా కాఫీ టేబుల పై పెటాట్డు హరి. సుజాత పూల తొటిట్ చూసింది కానీ ఏమి కామెంటు చేయలేదు. హరి నీల పకక్నే కూరుచ్ని పరిసరాలు 
పరికించాడు. హరి సుజాత వేపు చూసాడు. అనుభవము, సభయ్త ఉనన్ సతరీ.  బౌర్న కలర బాబడ్ హెయిర తో అందంగా నీట గా నానీస్ పెలోసి ఫోటోలాగా 
కనిపిసోత్ంది. భరత్ చనిపోయినా కృంగి పోక ధైరయ్ంగా జీవితంలో ముందుకు సాగింది. ఒంటరిగా పరదేశంలో కూతురిని చదివిసూత్ పరువుగా బతుకుతునన్ 
ఆమె మీద హరికి గౌరవం. సంఘంలో పదవి, డబుబ్, గౌరవం సంపాదించుకునన్ మహానీయు రాలు అనుకునాన్డు హరి.  

నిశశ్బాద్నిన్ చీలుసూత్  “ఇలుల్ ఈజిగానె దొరికిందా?” జవాబు కోసం ఆగకుండానే వాళళ్ వైపు చూసూత్  

“ఏం డిర్ంక తీసుకుంటారు?” సుజాత అడిగింది. ఆ మాటలు నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదించినా మాటలు ముందుకు సాగడం లేదు. 

“కోక తీసుకుంటారా?”  

సరే ననన్టుట్ తలాడించారు ఇదద్రు. 

సుజాత లేచి వంటింటి వేపు వెళిళ్ంది, వెనకే నీల కూడా వెళిళ్ంది. నీల కేసి కాసత్ పరీక్షగా చూసింది సుజాత. వెయిట పెరిగింది. మొహం నిగనిగ 
లాడుతోంది. 

“జాబ ఎలా ఉంది?” సుజాత అడిగింది. 

“బావుంది మమీమ్. ఇంటికి దగిగ్రే. హరి కాలేజి కూడా ఇంటికి చాల దగిగ్రే. మామ, నేను.. మేము..” మాటలు తడబడాడ్యి నీలకు. తలిల్ వేపు 
చూసూత్ మాటలు మరిచి పొయింది. 

“ ఏమిటి చెపూప్?” అంది సుజాత సునిన్తంగానే, మనసులో పేర్మ బీజం తలూపింది. 

“మాకు బేబి రాబోతోంది.” గబగబా అనేసి ఊపిరి బిగ బటుట్కుని తలిల్ని చూసింది. 

“ఎనోన్నెల ఇపుప్డు?” 

“మూడో నెల “ 

బలవంతపు నవువ్ ముఖాన పులుము కుని “మంచి వారత్” పొడి పొడిగా అంది సుజాత. 

“ఇవి తీసికేళుళ్.” అంటూ ఐస వేసి కోక పోసిన రెండు  గాల్సులు నీలకు అందిచిచ్ంది.  

అపప్టి వరకు ఇంటీరియర డేకరేటర మేగజైనోల్లా ఉనన్ ఆ గది అలంకరణ చూసూత్, అతత్గారి అభిరుచిని మనసులోనే అభినందిసూత్  ఆమెకునన్ 
నైపుణయ్త, కళాభిరుచి కళాళ్ర చూసుత్నన్ హరికి నీల కోక గాల్సు అందిచిచ్ంది..     

“మమిమ్కి మన బేబి గురించి చెపాప్ను.” నవువ్తూ అంటునన్నీల అందమైన మొహం చూసి కరూప్రంలా కరిగి పోయిన హరి ఇక ఏ తలిల్ మనసు 
కరిగి పొంగిపోదు! అనుకునాన్డు.  
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కొంత సేపటికి సుజాత రెండు పేల్టల్లోల్ చికెన పకోడి, మిరపకాయ బజీజ్లు తెచిచ్ “తీసుకోండి” నవువ్తూ పేల్టులో పెటిట్చిచ్ంది. ఆ సాన్క నీలకు 
ఫేవరేట. 

“మంచి వారత్! కంగార్టస్!” నీరసంగా నవివ్ంది. 

“పేల్స కంఫరట్బుల గా ఉందా? బేబి రాబోతోంది అనాన్వు.” 

“తీర్ బెడ రూమ ఇలుల్. ఇదద్రి వరక్ కి దగగ్రగానే ఉంటుంది.”  

“డాకట్ర కు చూపించుకునాన్వా? వయసుస్ ఎకుక్వైతే డెలివరీ కషట్ం అంటునాన్రు” సుజాత 

ఆతుర్తగా అంది. ముపైప్ దాటితే పిలల్లు సరిగా పుటాట్రని, డెలివరి కషట్మని సుజాత నమమ్కం. 

రంగులు మారుతునన్ సుజాత మొహం చూసి  

“డాకట్ర జానస్న చూసింది. మెచూర మదరస్ చాల మంచి పేషెంటుల్, తలిల్గా కూడా చాల కేర తీసుకుంటారని  అంది.” నీల నవువ్తూ అంది.  

సుజాత కళుళ్ చిటిల్ంచి చిరాగాగ్ చూసింది. నీల చినన్బోయింది. వెంటనే తేరుకుని, 

 “మాకు నేచురల చైలడ్ బరత్ కావాలని ఉంది. బుధవారం నుండి కాల్సెస కు వెళుత్నాన్ము.” 

“అవునా!” అసంతృపిత్గా అంది సుజాత. కుడి చెయియ్ వేళళ్తో నుదురు రాసుకునన్టుట్ చేసూత్ తన బాధను దాచుకుంది. తన అవసరమే లేదు 
వాళళ్కు. 

‘ఆమెకి తలనొపిప్ రాలేదుకదా!’ అనుకునాన్డు హరి. 

నీల వెంటనే  “మామ, మేము సంతోషంగా ఉనాన్ము. నినున్ బాధ పెటాట్లని కాదు కానీ ఈ శుభవారత్ సవ్యంగా చెపాప్లని పించింది. బేబి వచేచ్ 
సరికి అనిన్ రడీ చేసుకునే పాల్ను ఉంది.” 

“నేను వారత్లు వినడం, మిమమ్లిన్ అభినందించడం తపప్...” సుజాత నోట మాట రాలేదు.  

ఈ శుభ వారత్ విని సంతోషపడుతుందను కునాన్డు హరి కానీ ఆమెలో సంతోషం కనిపించలేదు. నిటారుగా సోఫాలో వెనకిక్ అతుకుక్ పోయి 
కూరుచ్ంది. బలవంతంగా నవువ్తునన్టుట్గా ఉంది. మాటలు పొడిపొడిగా కదులుతునాన్యి. తనంటే ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదని గురుత్ రాగానే హరి చాల 
ఇబబ్ంది పడిపోయాడు.  

“మేం వెళాత్ం మమిమ్.” నీల లేచింది. హరి నమసాక్రం చెపిప్ తలుపు వేపు నడిచాడు. 

కారులోకి రాగానే .. 
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“మమీమ్ని చూసుత్ంటే నాకు దిగులుగా ఉంది. ‘మీ మమీమ్ డైరవ చేసోత్ంటే చూసాను. కారే మీ మమిమ్ని డైరవు చేసుత్నన్టుట్గా ఉంది’ అని ఒకసారి లత 
అంటి అనన్ది.” 

“అది అతిశయోకిత్ అనిపిసోత్ంది నీల. నువేవ్ం గాబరా పడకు. ఒక వారం ఆగి ఫోన చేసి మాటాల్డు. చెపప్కుండా ఎవరినో పెళిళ్ చేసుకుంటే  వేరే 
జాతి వాళుళ్, మతం వాళుళ్ భరించలేరు. మనం హిందువులం. ఉరుమే గాని కరవం. మీ మమిమ్ అరిచి గోల పెటట్లేదు, పెదద్గా ఏడవ లేదు. బేబి వచేచ్సరికి 
ఆవిడ పూరిత్గా మారి పోతుంది చూడు. బాధయ్త బర్తికిసుత్ంది, కరత్వయ్ం తృపిత్ నిసుత్ంది.” పాజిటివ ఫీలింగస్ నే పరమారథ్ంగా తీసుకునే హరి హామీ ఇచాచ్డు. 

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

నీల, హరి గడప దాటగానే తలుపు మూసి అకక్డే కూలబడి సుజాత రెండు జనమ్లకు సరిపడా ఏడేచ్సింది. తాను పెంచిన కూతురేనా! ఇంత 
అనాలోచితంగా ఎలా చేయగలిగింది. ఇనాన్ళుళ్ పెంచిన నేనేమి కానా! పేర్మను ఎలా తెంచుకో గలిగింది. నేను తనమీద ఆశ పెటుట్కునే జీవిసుత్నాన్నని 
తనకు తెలీదా! నా ఆశలిన్ కొలల్గొటిట్, ననున్ ఒంటరి దానిన్ చేసి పోయింది. రూపూ లేదు, ఆదాయము లేని ఆ మనిషితో జీవితం అంతా ఎలా గడుపుతుంది! 
నలుగురి ముందు ననున్ తల ఎతుత్కోకుండా చేసింది. నా బిడడ్ నాకంటే ఉనన్తంగా బతకాలని, దేనికి కొరత లేకుండా ఈడు జోడుతో కలిసి జీవించాలని 
ఎనిన్ మొకుక్లు మొకుక్కునాన్ను!! నా కలలనిన్ కలల్లై పోయాయి. సుజాత ఆవేదన పెరిగిందే కానీ తరగ లేదు. 

సుజాత సేన్హితురాలు, వాణి వీలైనపుప్డలాల్ సుజాతను విజిట చేసూత్నే ఉంది. నీల పెళిళ్ జరిగి నపప్టినుండి దినదినానికి కీష్ణించిపోతునన్ సుజాత 
బాధను చూడలేక పోతునాన్రు. వాణితో పాటే ఉంటునన్ వాణి తలిల్ దమయంతి కూడా ఎనోన్సారుల్ ఎనోన్ విదాలుగా నచచ్ జెపిప్ంది. ఎనిన్ ఓదారుప్ మాటలు 
చెపిప్నా సుజాత తన గుండెలోంచి ఎవరో అరథ్ భాగం తీసుకు పోయినటుట్గా, ఒక మర మనిషిలా జీవిసోత్ంది. 

టివి ముందు సోఫాలో కూరుచ్నన్ సుజాత మనసు మాతర్ం ఆలోచనల కందిరీగల ఝమమ్నే నాదాలలో మునిగి పోయింది. వాణి తలిల్ 
దమయంతిగారు చెపిప్నటుట్ కటన్ం, కానుకల డిమాండ పెరిగినపుడు వాటి బారినుండి తపిప్ంచుకోవడానికి ఈ పేర్మ పెళిళ్ళుళ్ బాగానే ఉంటాయి. కాని, 
పెంచి, పెదద్ చేసిన తలిల్, దండుర్లను పేర్మించలేని వాళుళ్ మరొకరిని మాతర్ం ఎలా  పేర్మించగలరో నాకు అంతు పటట్ని విషయం అంటునన్ దమయంతి 
గారి మాటలోల్ నిజం ఉందనిపించింది సుజాతకు.   

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

ఐకియాలో తెచిచ్న బేబి కిర్బ బాకస్ తెరిచి టూల కిట తో కూచునాన్డు హరి. కాసేపటోల్నే నాలుగిళళ్ అవతల ఉనన్టోని సహాయం చేయడానికి 
వచాచ్డు. ఇదద్రూ కలిసి నాలుగు గంటలోల్ ఎసెంబుల చేసేసారు. పర్తి వసుత్వ ఇన సత్రక్షనస్ తో వసాత్యి ఒకక్ పుటేట్ పిలల్లు తపప్! కారు హారన్ విని తల 
తిపాప్డు హరి. 

“నీల ఇంటోల్ ఉందా?” టోని వైఫ లిండా కారు డైరవ వే లోకి పుల చేసూత్ అడిగింది.  

“ఈ రోజు కంపెని మీటింగ ఉంది, లేటుగా వసుత్ంది.” హరి గటిట్గా అనాన్డు. అపుప్డపుప్డు నీలకు సాటర డే కంపెని మీటింగ ఉంటుందని నీల 
పాట లక గూర్ప వాళళ్కి తెలుసు. వాళళ్ంతా రోజుకు పదిసారుల్ టెకట్స్ పంపుకుంటారు. ఏ సోట్రులో ఏ సెల ఉంది-ఎవరు ఎనిన్ కొంటునాన్రో తెలుసు 
కోవాలిగా మరి.” 
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“అవును కదా! బేబి షోవర గురించి నీలకు చెపప్కు హేరీ. కిర్బ డిజైన బావుంది. ఫసట్ బేబికి అనిన్ చేసాత్రు, సెకెండ బేబికి అనీన్ హాయ్ండ డౌన లే. సీ 
యూ లెటర.” నవువ్తూ వెళిల్  పోయింది. 

టోని, హరి కలిసి కిర్బ ను బేబి రూమ లోకి మూవ చేసి ఫైనల గా ఒకక్ కిర్బ ఆకారానిన్ కూరాచ్రు. 

“వావ హేరీ! బేబి రూమ ఇజ వెరీ బూయ్టిఫుల, గేర్ట జాబ మాన” భుజం తటాట్డు. 

“ఫూయ్ థింగస్ టు డు. ఆలోమ్సట్ డన” గరవ్ంగా అనాన్డు హరి.  

టోని వెళిల్ పోయాక మూయ్జిక పెటుట్కుని సనన్గా పాటతో పాటు విజిల వేసూత్ బేబి రూమోల్ చేంజింగ టేబుల సెట చేసుత్నాన్డు.  

ఫోన మోగింది. పేరు చూడగానే హరి గబుకుక్న ఫోన అందుకునాన్డు. 

“హలోల్ హరి! నేను సుజాతను, నీల మదరిన్.” 

“అవును. హలో అండి, బావునాన్రా?” 

“బావునాన్ను, మీ ఇంటికి రావాలని ..”  

“తపప్కుండా..ఎపుప్డు వసాత్రు?” 

“ఇపుప్డే, మీ ఇంటి ముందే ఉనాన్ను.”  

“లోపలికి రండి. తలుపు తీసాత్ను.” మాటలోల్ తడబడాడ్డు. గాబరాగా ఫోన పెటేట్సి తలుపు వేపు గబగబా వెళాళ్డు.  

 “రండి, నీలకు ఈ రోజు ఆఫీస మీటింగ ఉంది.” అంటూ సుజాతను ఫేమిలీ రూమ లోకి తీసికెళిళ్ కూరోచ్ మనాన్డు.  

“నాకు తెలుసు నీలకు మీటింగు ఉందని. నేను నీలతో మాటాల్డాను. చెపేప్ ఉంటుంది. ఏదైనా పనిలో ఉనాన్వా?”  

“ఆ..నీల చెపిప్ంది. పనేమీ లేదు.”  

“నేను బేబి రూమ చూడొచాచ్?”  

“తపప్కుండా” అంటూ పైన ఉనన్ బేబి రూమ లోకి తీసి కెళాళ్డు.  

“చాల బావుంది. పొర్ఫెషనల లాగ చేసావు. నేనిలా కూరుచ్ంటాను నికభయ్ంతరం లేక పొతే. నీ పని ఆపకు. ” 

“కూరోచ్ండి” అనాన్డే కానీ హరికి ఇబబ్ందిగా ఉంది.  
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సుజాత టూల కిట చూసి “ఏదో ఫికస్ చేసుత్నన్టుట్నాన్వు. నా మూలంగా నీవు చేసే పని ఆపకు. నీ కభయ్ంతరం లేక పొతే నేనికక్డ కూరుచ్ంటాను, 
నీ పని చేసుకో.” అంది. 

“చెంజింగ టేబుల ఫికస్ చేసుత్నాన్ను. ఆది తరావ్త ఎపుప్డైనా చేసుకోవచుచ్. ఇంకా చాల టైం ఉంది. మీకు డిర్ంక తెసాత్ను, ఏం తీసుకుంటారు?” 

“ఏదైనా సరే” 

“లేమనేడ తెసాత్ను” ఓకె అనన్టుట్గా సుజాత తలూపింది.  

అకక్డే రాకింగ చెయిర లో కురుచ్ని బేబి కేటలాగ చూసోత్ంది. హరి ఇచిచ్న లేమనేడ గాల్సు కేసి తదేకంగా చూసోత్ంది. మనిషి చాల నీరసంగా 
ఉంది. ఏ టాపిక మాటాల్డాలో తేలిక కోక కెన ఓపెన చేసి ఒకక్ గుటకలో సగం కేన తాగేసాడు. రెండు నెలలోల్ ఆమెలో ఎంత మారుప్ వచిచ్ంది! 

“మీరు వచిచ్నపుడు నేను ఏదైనా అని ఉంటె అది మనసులో పెటుట్కుని బాధ పడొదుద్ అని చెపాప్లని వచాచ్ను. ముఖయ్ంగా కాలేజికి వచిచ్ నినున్ 
పిలిచి మరీ తూలనాడాను. నీ మనసు చాల బాధ పెటాట్ను. ఐ అపోలజైజ. నా లెటర చదివే వుంటావు. సవ్యంగా చెపాప్లని...వచాచ్ను.” 

“చదివాను. మీరు అంతలా పశాచ్తాత్ప పడవలసిన అవసరం లేదు. కూతురి కోసం ఆరాట పడే తలిల్ మనసు చూసాను. మీరు అప సెట 
అయాయ్రని తెలుసు. నేను మీ కొడుకు లాంటి ...” ఆగి పొయాయ్డు. 

“నాకు కొడుకు లాంటి కాదు, కొడుకువే అనుకుంటునాన్ను. అపెస్ట అయిన మాట నిజమే కానీ నేను ఎకుక్వ ఆలోచించ లేదు. తరావ్త- 
అలవాటుల్, అతిశయోకుత్లు చంపుకునే వయసుస్ నాది అని గురుత్ చేసుకునాన్ను. పూలతొటిట్ కింద పెటిట్న నీ అడర్స కారుడ్ చూసాక నీకు నా కృతజఞ్త 
చెపాప్లని అనిపించింది. యూ ఆర ఏ నైస యంగ మాన. మంచి మనసునన్వాడివి, అను బంధాల విలువ తెలిసినా వాడివి. జీవితంలో అంతకంటే గొపప్ 
విషయం మరోటి లేదని తెలిసినా మరిచి పోయిన మురుఖ్రాలిని. మీ ఇదద్రికి అభయ్ంతరం లేకపోతే పాప బాధయ్తలు కొనైన్నా నాకు ఇవవ్ండి. ఇక నే వెళాత్ను” 
అంటూ లేచింది.  

సుజాత మనసు విపిప్ మాటాల్డు తునన్ందుకు హరికి చాల రిలీఫ గా ఉంది. 

“నీల వచేచ్ వరకు ఉండండి”  

“ఇకక్డికి రాక ముందే నీలతో మాటాల్డాను. మళిళ్ వసాత్నుగా” అంటూనే సుజాత ముందుకు నడిచింది. 

“మళిళ్ తపప్కుండా రండి.” అంటూ కారు వరకు వెళిల్ సాగ నంపాడు. 

నీల ఫోన చేసి “హరి మామిమ్ వచిచ్ందా? నేను మీటింగ కు వెళేల్ముందే ఫోన చేసింది. తన ఆలోచించిన తీరుకు తానే బాధ పడుతునాన్నని అంది. 
నీతో కూడా మాటాల్డతానని అంది.” 

“మీ మమీమ్ రావడం, వెళిళ్పోవడం కూడా జరిగింది. నాకు తెలుసు ఇదంతా తవ్రలోనే ముగుసుత్ందని. రెండు నెలలకే ఆమెలో చాలా మారుప్ 
వచిచ్ంది. రాబోయే బేబి మహతయ్ం.” హేపీగా ఈల వేసూత్ అనాన్డు.   
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                   *************** 

ఒక నెల రోజుల తరావ్త  ఒక రోజు డాకట్ర థామస నీల ఆఫీస కు ఫోన చేసి  

“మీ మదర హాసిప్టల లో అడిమ్ట అయియ్ంది. బల్డ పెర్షర ఎకుక్వయి బల్డ వామిట చేసుకుంది. వెంటనే హాసిప్టల కు తీసుకు రావడం 
మంచిదయింది. లేకపోతే చాల పర్మాదం జరిగేది.” అనాన్డు. 

“ఇపుప్డెలా ఉంది డాకట్ర?” కంగారుగా అడిగింది నీల. 

 “ఇపుప్డు అబజ్రేవ్షన లో ఉంది. యు కెన కమ అండ సీ హర.” 

నీల గాబరాతో డెసక్ దగగ్ర అనీన్అలాగే వదిలేసి వెంటనే హాసిప్టల కు బయలేద్రింది. హరికి కాల్సు ఉంది, మధయ్లో ఫోన ఆనస్ర చేయడు. టెకట్స్ 
పెటిట్ంది. 

డాకట్ర తో వివరాలు మాటాల్డి వెళిల్ తలిల్ పకక్నే కూరుచ్ంది. తలిల్కి బిపి ఉందా! ఎపప్టినుండి.. నాకు తెలీదే!! నేనెంత సావ్రథ్ పరురాలిని, నా 
చదువు, ఫెర్ండస్, కోరికలు తపప్ దేని మీద ఆలోచన లేకుండా జీవించాను. నానన్ లేని కొరత తెలియకుండా పెంచింది.. మామ ఎంత కషట్ పడేది, సవ్ంతంగా 
కంపెని మొదలు పెటిట్ ఎంత పేరు తెచుచ్కుంది. నేను అడగక ముందే అనిన్ అవసరాలు తీరేవి. బిజినెస తో సహా అనిన్విషయాలు తనతో షేర చేసేది. తన 
హెలత్ గురించి ఎందుకు చెపప్లేదు! తలిల్ బాధలో ఏదో అంటే నేను ఇంటోల్ంచి వెళిల్ పోయాను. నిదానంగా నచచ్ చెపిప్ వెళాళ్లిస్ంది. జాబ చేసూత్ కూడా 
ఎంజాయ చేసానే కానీ మామ ను పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. మనసులో మధన పడ సాగింది నీల. 

తలిల్ హాసిప్టల బెడ మీద నీరసంగా, మంచానికి అతుకుక్పోయి పడుకోవడం చూడలేక పోయింది. మరునాడు డాకట్ర వచిచ్ నపుడు 

“ఫరావ్లేదు. సేట్బుల గా ఉంది. ఇది వారిన్ంగ, ఇక ముందు జాగర్తత్గా ఉండాలి. మందులు రెగుయ్లర గా తీసుకోవాలి. టెనష్న, వరీర్స 
ఉండకూడదు. రేపు ఇంటికి పోవచుచ్.” డాకట్ర మాటలు 

వినగానే నీల గుండె దడ దడ లాడింది. ఇది వారిన్ంగా! బాధతో  కళళ్నుండి నీరు కారసాగింది.  

ఇక ముందు మామ ఒంటరిగా ఉండటానికి వీలేల్దు. హరితో కూడా అదే చెపిప్ంది. హరి సంతోషంగా 

“ఒకక్రిత్ ఉండటం నాకూక్డా ఇషట్ం లేదు. పాప బాధయత తనదే.” తలిల్ కూతుళళ్ మధయ్ సంది కుదిరిందని హరి సంబరపడి పోయాడు. పెళిళ్తో 
వాళిళ్దద్రూ అలా దూరం అయాయ్రనే బాధ తీరిపోయింది. 

“మామ! నువువ్ మాతో పాటే ఉంటావు. నాకు ఇపుప్డు నీ చేతి వంట తినాలని చాల కోరికగా ఉంది. ఈ మధయ్ అపుప్డపుప్డు చేసి ఇసుత్నాన్వు కానీ 
అది చాలదు. బేబి కోసం అనిన్ పాల్నస్ వేయాలంటే నీ సలహా కావాలి. బేబి వచాచ్క ఊపిరి సలపని పనులుంటాయి, నీవు లేకుండా నేను, హరి 
చూసుకొలేము. నువువ్ మాతో ఉండాలిస్ందే.” 

మందహాసంతో కూతురి వేపు చూసింది. ఒంటరిగా ఉంటె తనకు పర్మాదమని డాకట్ర చెపప్డం వింది.  
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‘హరి మనసు ఎంత మంచిది. అతని వంకీల జుటుట్ చూసి బుటట్లో పడి పోయింది కాని అతని కుంటి నడకను చూడలేదు అని కూతురిని తూల 
నాడింది. అవిటి తనం నాలో ఉంది. బిడడ్ను పార్ణంగా పెంచు కునాన్ను నా మాట వినలేదు అని బాధ పడాడ్ను కానీ బిడడ్కు పార్ణమైన అతనిన్ ఒకక్సారైన 
అరథ్ం చేసు కోవడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. నేనే అవిటిదానిన్. హరి లోని మెచూయ్రిటి, నెమమ్దితనం గమనిసేత్ గాని అరథ్ం కావు. చాల మంచివాడు.’ 
పశాచ్తాత్పంతో సుజాత మనసు కృంగి పోయింది. కూతురు ఎదిగింది తాను చినన్దై పోయింది. తన వయసుస్ ఎపుప్డో పెరిగింది అవగాహన ఇపుప్డు 
పెరిగింది, నవువ్కుంది సుజాత. 

హరి, నీల తమతో పాటే సుజాతను తమ ఇంటికి తీసుకు వెళాళ్రు. సుజాత ఏమి అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. అందరి జీవితాలలో ఈ మారుప్ 
ఆనందానిన్ తెచిచ్ంది. సుజాత తృపిత్గా నవువ్కుంది.  

 బేబికి నవువ్ల తోరణాలతో ఆహావ్నం సిదధ్ంగా ఉంది. 
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