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ఎంత తపుప్ చేశాను ! ఈ మాట అనుకోవడం ఎనిన్ వేల సారోల్ లక్షల సారోల్ ... జాఞ్పకం లేదు
ఎపుప్డూ చురుగాగ్ వుండే శైలబాల పెదద్ పెదద్ కళుళ్ నీటి చెరువులాల్ వునన్యియ్.
ఎపుప్డు వరద ముంచెతుత్ందో ఎపుప్డా చెరువు కటట్లు తెగి నీళుళ్ పొంగిపొరలుతాయో తెలియదు.
ఫోన మోగింది ... “చెపప్మామ్” చాలా మామూలుగా అనాన్ననుకుంది.
కానీ అమమ్ కదా ! కూతురు గొంతులో తానెనన్డూ గతంలో వినని బేలతనం వినిపించింది.
"శైలా ఏమామ్ ! వంటోల్ బాగోలేదా అలా వుందేం గొంతు " అంది పావని.
"పీడకలొచిచ్ందమామ్ ! అది నిజమో ! కలో " అంటుండగానే గొంతుకు ఏదో అడడ్ం పడినటుట్ దుఖఖ్ం .
" సరేల్ కాసత్ సరుద్కునాన్క మెసేజ చెయియ్. పిలల్లు ఎలా వునాన్రు? నేను మీ నానన్ సరుద్కోవడంలో బిజీగా వునాన్ం .
రేపే కదా మా పర్యాణం. అసలే అమెరికా వసేత్ మళీళ్ ఇకక్డికి ఆరెన్లల్కి గానీ తిరిగి రాము, ఇంకా చాలా పని వుంది బై "
అని పావని ఫోన పెటేట్సింది.
నిదర్లో నవువ్కుంటునన్ మూడు నెలల ధనయ్ని చూసి నిటూట్రిచ్ంది.
ఇంతలో డే కేర నుంచి పెదద్ కూతురు శార్వయ్ని తీసుకుని లోపలికి అడుగు పెటిట్న అవినాష ని ఆపుకోలేని
అసహయ్ంతో చూసింది.
" ఇక నుంచి దానిన్ నేనే తీసుకు వెళాత్ను , తీసుకుని వసాత్ను... నువెవ్ళొదుద్! " గటిట్గా అని శార్వయ్ని గుండెలకు
అదుముకుని పిచిచ్దానిలా ఏడవ్డం మొదలెటిట్ంది.
"ఏమైందని ఇంత రాదాధ్ంతం చేసుత్నాన్వ? ఇక ఆపు నీ గోల ! " అని అవినాష అంటుండగానే ఒకక్ ఉదుటన
అతని చెంపలు వాయించబోయింది .
శైల రెండు చేతులూ గటిట్గా పటుట్కునాన్డు .
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"వదులు నినున్ చంపెయాయ్లనిపిసుత్ంది. రాతిర్ ఏం చేశావురా నా కూతురిన్. ఈ సారి దానిన్ తాకితే నినున్
బతకనివవ్ను . దాని అమమ్ బతికుండగా దానిన్ ఏ పిశాచీ ఏం చెయయ్లేదు " చేతులు విదులుచ్కుని శార్వయ్ని లోపలికి
తీసుకెళిళ్ంది.
ఆరేళళ్ శార్వయ్ ఎపుప్డూ నవువ్తూ వుండే అమమ్ ఇలా ఎందుకు మారిందో అరధ్ం కాక భయంగా చూసుత్ంది .
పొదుద్నన్ లేచినపుప్డూ అమమ్ బరబరా లాకెక్ళిళ్ గంటసేపు షవర కింద నుంచోబెటిట్ వళళ్ంతా సోప తో తోముతూ
ఏడుసూత్నే వుంది.
ఇపుప్డూ అలాగే వుంది .
"అమామ్ !ఏడవకు నీకు లాలీపాప ఇసాత్గా " అంది శైల కళుళ్ తుడుసూత్.
“ చిటిట్ తలీల్ నినెన్లా రకిష్ంచుకోనే !” బాత రూం లోనే కూలబడి తలపటుట్కుంది శైల. చినన్ది పుటిట్న దగగ్ర నుంచి
శార్వయ్ వాళళ్ నానన్ దగగ్రే నిదర్ పోతుంది. తను కూడా బాలింత పైగా పసిపిలల్ని సాంతం తనే చూసుకుంటూ పకక్ గదిలో
పడుకుంటుంది.
నినన్ రాతిర్ పసిది పడుకునాన్క శార్వయ్ సరిగాగ్ తినేల్దని కాసిని పాలు సిపికప లో పోసి తలుపు తీసి లైటేయగానే
ఎదురుగా కనబడిన దృశయ్ం చూసి మాట పడిపోయిన దానిలా అయిపోయింది.
... లోన అగిన్పరవ్తాలు బదద్లవుతుండగా మౌనంగా నిదర్లో వునన్ శార్వయ్ని భుజానేసుకుని తన గదిలోకి
తెచుచ్కుంది.
పొదుద్న లేచాక ఏ పశాచ్తాత్పం లేక పోగా " సరేల్ జరిగింది మరిచ్పో , ... అయినా కొంపలు మునిగేంత ఏం
జరగలేదులే” తిరసాక్రంగా అతగాడు మాటాల్డిన ఆ మాటలు ఆమె గుండెలోల్ మంటలు పుటిట్ంచాయి.
మీరు అనేదలాల్ ఏకవచనంలోకి మారిపోయింది "ఒరేయ పాము తన పిలల్లేన్ మింగేసుత్ందంటే ఆశచ్రయ్పోయాను
కదరా. నువువ్ చేసింది ఇంకా దారుణం. ఛీ ఇక నీ ముఖం చూడ బుదిధ్ కావడం లేదు , పీల్జ రెండు రోజులు ఎకక్డికనాన్
వెళిళ్పో నీకు దణణ్ం పెడతాను. ననున్ నా బిడడ్లిన్ మాతర్మే వదిలెయ. ననున్ ఒంటరిగా ఏడవ్నీ." అరిచి నీరసంగా మంచం
మీద పిలల్ పకక్న వాలిపోయింది .
మెయిన డోర లాక చేసిన చపుప్డు విని కిటికీలో నుంచి చూసింది. కారెకుక్తునన్ అవినాష కనిపించాడు.
ఆ రాతిర్ అతను రాలేదు . ఏడాచ్కా చితర్ంగా గుండె రాయిగా మారింది.
పొదుద్నేన్ లేచి చక చకా పిలల్కి సీరియల తినిపించి , తనూ పాలు సీరియల తింది. చినన్ దాని డైపర బాగ సరిద్ంది.
వెనుక కార సీటోల్ పసి దానిన్ పడుకోబెటిట్ , ఇంకో కార సీట లో శార్వయ్ని కూరోచ్బెటిట్ ఎయిర పోరట్ వైపు కార పోనిచిచ్ంది.
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అమామ్నానన్లిన్ చూసుత్నాన్ననన్ ఆనందం కంటే రాబోయే పరిణామాలు ఎలా వుంటాయో అనే ఆందోళన
మనసులో ముసురుకుంది. మధయ్తరగతి కుటుంబం తను చెలిల్. అమమ్ ఉదోయ్గం నానన్ చినన్పాటి వాయ్పారంతో ఇదద్రినీ
చకక్గా చదివించారు. వాళళ్ ఆశలకు అనుగుణంగా ఎపుప్డూ కాల్స లో ఫసట్ రాంక తెచుచ్కుంది. బిటస్ లో ఇంజనీరింగ
లో చేరింది.
అపుప్డే అవినాష తో పరిచయం. అతనికి తన మీద పేర్మ వుందని ఆఖరి సంవతస్రంలో తెలిసింది. ఎమెమ్స కి
అమెరికా వచేచ్ ముందు పర్పోజ చేశాడు అవినాష. కాదనడానికి కారణాలేం కనబడ లేదు.
ఎమెమ్స ఆయాయ్క చూదాద్మంది. అదే చనువుతో ఆమె అమెరికాలో వునన్ రెండేళుళ్ ఫోనుల్,చాటింగ లతో ఇంకాసత్
బంధం బలపడింది. చదువయాయ్క పెళిళ్ మాటలకు తండిర్ అవినాష ఊరెళిళ్నపుప్డు తమ కులం పెదద్దని పెళిళ్ కుదరదని
చెపేప్శారు.
అవినాష గొడవ చేయడంతో కోటి రూపాయలు కటన్ం ఇసేత్ చేసాత్మనాన్రు. కూతురు ఇషాట్లిన్ ఏనాడూ కాదనని
అమామ్నానాన్ వాళుళ్ కూడబెటిట్ కొనుకుక్నన్ సథ్లం అమిమ్ పెళిళ్ చేశారు. అదే తను చేసిన పొరపాటు. ఎందరో తనతో పాటు
వుదోయ్గం చేసే వాళుళ్ పర్పోజ చేసినా అవినాష కి మాట ఇచాచ్ననన్ ఒకే కారణంతో అనీన్ తిరసక్రించింది.
వాళుళ్ కటాన్లని, లాంచనాలనీ వేధించినపుప్డైనా అవినాష తన తలిల్తండుర్లని వదద్ని చెపప్లేదు. తనకి కోటల్
రూపాయలు ఇచిచ్ పెళిళ్చేసే తన కులపు వాళళ్ సంబంధాలు శైల కోసం ఒదులుకునాన్నని అరధ్ం చేసుకోమని పార్ధేయ
పడాడ్డు.
పెళళ్యాయ్క కూడా అతత్గారు కొడుకిక్ వచిచ్న గొపప్ సంబంధాల గురించి డపుప్ కొడుతుంటే చిరాకొచిచ్ అకక్డి
నుంచి వెళిళ్పోయేది.
ఇంతలో ఫోన రింగ అయియ్ంది "శైలా ! ఇమిమ్గేర్షన లో సాట్ంపింగ అయియ్ందమామ్ బయటకు వచిచ్ వెయిట
చేసుత్నాన్ం " అనాన్డు సుదరశ్న.
"సరే డాడీ వచేచ్శాను ...అకక్డే వుండండి "అని అరైవలస్ దగగ్రకి కార పోనిచిచ్ంది. నవువ్తూ అమామ్నానన్లు
చేతులూపుతూ కనిపించారు .
లగేజీ తీసి తండిర్ సాయంతో టర్ంక లో పెటిట్ంది. ఈలోగా కారులోకి ఎకిక్న తలిల్ చినన్ మనవరాలిన్ చూసుకుని
పెదద్ మనవరాలిన్ పలకరిసూత్ పావని ఆనందపడుతోంది.
ఇంటికి చేరే వరకూ ఎపుప్డూ గలగల మాటాల్డే శైల తెచిచ్పెటుట్కునన్ నవువ్తో మాటాల్డడం తలిల్ తండుర్లిదద్రూ
గమనించారు.
ఏదో మొగుడూ పెళాళ్లు తగువు పడి వుంటారనుకునాన్రు.
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సాయంతర్ం ఆఫీస నుంచి వచిచ్న అవినాష "బాగునాన్రా !"అని పలకరించి రూంలోకి వెళిళ్ పోయాడు.
శైల మెటరన్టీ లీవ అయేయ్ సమయానికి అమామ్నానన్లిన్ రమమ్ంది. పసిపిలల్ని అమమ్ దగగ్ర వుంచి వెళేత్ నిశిచ్ంతగా
వుంటుందనిపించింది.
చెలెల్లు సాఫట్ వేర ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. అమమ్మమ్ కూడా ఇంటోల్నే వుంటుంది కాబటిట్ ఏ ఇబబ్ందీ లేదు.
మరాన్డు అవినాష ఆఫీస కి వెళాళ్క జరిగిందంతా చెపిప్ ఏడిచ్ంది. కళుళ్ తుడుచుకుంటూ "నేను డైవోరస్ కి అపైల్
చేసాత్ను "అంది.
కొంచం సేపు నిరాఘ్ంత పోయారు . ఇలాంటివి ఎకక్డో చదవడమే కానీ ఎపుప్డూ తెలియదు.
"నువువ్ పొరపాటు పడాడ్వేమో ! బిడడ్ని ఆ దృషిట్తో చూసే పాపాతుమ్డు ఎవరుంటారు ? " అనాన్డు సుదరశ్న
అయోమయంగా !
పావని మాతర్ం గుండెలోల్ రాయి పడినటుట్ బిగుసుకు పోయింది. కాసేపటికి తేరుకుని " అమామ్ శైలా వునన్దానోల్
ఎంతో కషట్పడి నీ పెళిళ్ చేశాం... ఇంకా చెలిల్ పెళిళ్ చెయాయ్లి. ఏదో నువూవ్ సాయంగా వుంటునాన్వ ,దానికీ పెళిళ్ చేసి
హాయిగా కాలం గడుపుదామనుకుంటునాన్ం.
తొందరపడి ఏ నిరణ్యం తీసుకో వదుద్. నువువ్ డైవోరస్ తీసుకుంటే చెలిల్ పెళిళ్కి సంబంధాలేం వసాత్యమామ్ ? " అని
కారే కనీన్రు తుడుచుకుంది.
" మీరిదద్రూ ననున్ అరధ్ం చేసుకోరా ? నేను వాడి నీడ కూడా భరించలేను. ఇపుప్డే కాదు వాడు నీచుడని ఇపుప్డరధ్ం
అవుతోంది. కజిన అని ఒకమామ్యిని ఇంటోల్ కొనాన్ళుళ్ వుంచాడు.
నాకు అపుప్డు అనుమానం రాలేదు ఇపుప్డు నాకరధ్ం అవుతోంది. పీల్జ అమామ్ ! నాకు విముకిత్ కావాలి ..." అమమ్
వళోళ్ వాలిపోయి భోరుమంది.
కూతుళళ్ని పార్ణం కనాన్ మినన్గా చూసుకునన్ ఆ నానన్కి ఏం చేయాలో అరధ్ం కాలేదు.
నాలుగు రోజులు తీవర్ంగా అలోచించారు ఇదద్రూ !
దిగులుగా కూరుచ్నన్ శైల పకక్న కూరుచ్నాన్డు సుదరశ్న. తల నిమురుతూ ఇలా అనాన్డు " నీకు ఇషట్మైనటేట్
చెయయ్మామ్. ఇకక్డ డైవోరస్ అంటే చినన్ విషయం కాదు. నువువ్ పిలల్ల కోసం పెదద్ యుదధ్మే చెయాయ్లి.
నువువ్ ఇనాన్ళూళ్ కూడగటుట్కునన్ సొముమ్తో ఈ ఇలుల్ కొనాన్వు. అతను తన డబబ్ంతా వాళళ్ అమామ్నానన్లకే
పంపుతాడని చెపాప్వు. ఇకక్డి లా పర్కారం నీ ఇంటిలో సగం వాటా అతనిదే అవుతుందట నా సేన్హితుడు ఒకరు
చెపాప్రు.”
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కనీన్రింకని కధలు

"పోతే పోనీ డేడీ . నా డబబ్ంతా పోనీ …యుదధ్మే చేయాలిస్ వచిచ్నా పరేల్దు. నా పార్ణం వునన్ంత వరకూ నా
బిడడ్లిన్ చూసుకుంటూ బతికేసాత్ను. నేను మాతర్ం వాడితో మళీళ్ కాపురం చెయయ్లేను.“
పోరుకు సిదధ్మైంది. ఇంటి వాటాకింద ఇంటి విలువలో సగం డబుబ్ ఇచేచ్సింది. వునన్ ఉదోయ్గంలో ఇంటి లోను ,
పిలల్ల ఖరుచ్, లాయరల్ ఖరుచ్ కషట్ంగా సరిపోతునాన్యి .
మానసిక కోష్భ శైలని డిపెర్షన లో కి నెటిట్ంది. మందులు వాడుతోంది. మూడేళుళ్గా పోరాటం జరుగుతూనే
వుంది.

పిలల్లిన్ తండిర్కీ రెండు రోజుల పాటు అపప్గించాలనన్ కోరట్ ఆదేశాలతో కుపప్కూలి పోయింది. విడాకుల కోసం

అబదద్ం ఆడిందనన్ అవినాష వాదన నముమ్తోంది కోరట్ .
పిలల్ పటల్ అతని అమానవీయ చరయ్ను తను చూసినా నిరూపించలేని అసహాయత కుంగతీసొత్ంది.ఈ నాలుగేళళ్లో
తలిల్ ఆరోగయ్ం కీష్ణించింది.
తండిర్ శాయశకుత్లా ఇండియాలో శైల వేసిన కేసుల కోసం కోరుట్ల చుటూట్ తిరగాలిస్ వసోత్ంది.
పెదద్ పిలల్ కి ఊహ వచిచ్ంది తాను తండిర్ దగగ్రకి వెళళ్నని గుమమ్ం దగగ్రే కూరుచ్ంటుంది గానీ కారెకక్దు. అకక్
తో పాటు చెలీల్ ఏడుసుత్ంది.
అది చూసి శైల లోపల గదిలో ఏడవ్డం . పిలల్లికి కౌనిస్లింగులనీ , థెరపీలనీ వేల వేల డాలరుల్ ఖరచ్వుతునాన్యి.
ఇక అమెరికాలో నాయ్యం దకక్కపోగా ఏ పిలల్ల కోసం సరవ్ శకుత్లు ఒడిడ్ పోరాడుతోందో వారిని ఆ మృగానికి
అపప్గించాలిస్ వసుత్ందనన్ భయం వెంటాడుతోంది.
కొందరు ఇండియాలో పెళిళ్ జరిగింది కాబటిట్ అకక్డే పరిషక్రించుకోమని సలహా ఇచాచ్రు.
తలిల్ ఆరోగయ్ం కీష్ణిసొత్ందని నాలుగు రోజులకు ఇండియా వెళిళ్ంది శైల.
పిలల్లికి జాగర్తత్లు చెపిప్ గతయ్ంతరం లేక అవినాష దగగ్ర వుంచి వెళిళ్ంది, ఒక రోజు
పారక్ లో ఏడుసుత్నన్ శార్వయ్ , ధనయ్లను చూసిన ఒక అమెరికన మహిళ పోలీసులకి ఫోన చేసింది. తన మాట
వినడం లేదని బెదిరించడానికి పారక్ లో వదిలేసి వెళాళ్నని అవినాష పోలీసులకి చెపాప్డు.
పిలల్లు తండిర్ దగగ్రకి వెళళ్మని చెపప్డం తో వారిని పర్భుతవ్ం నడిపే సోషల సరీవ్సెస ఫాసట్ర హోం కి
తరలించారు….
ఈ కథలో కనీన్రు ఎపప్టికీ ఇంకిపోదు..!!
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