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“హాయ...”
కొతత్ నంబర నుండి మెసేజ. ఎవరై ఉండచుచ్ ? అంతలో ఇంకో మెసేజ.
“మెరూన కురాత్లో రాజకుమారుడిలా ఉనాన్వ”
ఎవరో ఇకక్డి వాళేళ్..... నా పరిచయం ఉనన్టుట్ంది కానీ నాకు పరిచయం లేదు.
“హూ ఈస దిస?” నా కుతూహలం బయటపడింది.
“నీనుండి నాలుగవ వరస”
నేను కూరుచ్ంది రెండో వరస.... నా వెనుక నాలుగు వరసలు... కుడివైపుకు మెడ తిపాప్ను. నాలుగవ
వరసలో ముగుగ్రు కూరుచ్నాన్రు. మొదటి రెండు కురీచ్లోల్ వయసయిన పెదవాళుళ్, అదే వరస చివరి కురీచ్లో ఒక
అమామ్యి ఇయర ఫోన పెటుట్కుని ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ ముసి ముసిగా నవువ్కుంటోంది. ఏదో జోక ఎంజాయ
చేసుత్ంటుంది ! బహుశ బాయ ఫెర్ండేమో.....
“కాదు కాదు.” నవువ్తునన్ ఎమోజి.
నేను కూరుచ్నుంది వేదిక ఎడమ వైపు. అంటే కుడివైపు నాలుగో వరస.....
చూపు అటు తిపాప్ను. ఉనన్ ఎనిమిది కురీచ్లోల్ ఆరు నిండునాన్యి. ఇలా తుంటరి మెసేజ పంపగలిగే
మొహం ఏదీ కనబడలేదు.
“చాలా మంది ననున్ ఎల.బి.హెచ అనే పిలిచేవారు. ఐ బెట. నీలాంటి వాళళ్కు గురుత్ండకపోవచుచ్లే” అనే
ఛాలెంజ ఈ సారి.
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నేను మళీళ్ ఓడిపోయాను.
“దుబె. చాలా సేపయియ్ందా వచిచ్?” ఫణి గొంతు వినిపించి తల ఎతాత్ను.
“ అవును. ఒక అరద్గంట అయుయ్ండచుచ్. మనవాళెళ్వరూ కనబడలేదు. చూసూత్నే ఉనాన్ను. పుణయ్ం.
నువైవ్నా వచాచ్వు కదా!”
“ వరిక్ంగ డే కదా గురూ ! మన ఆకుచ్వల పోర్గార్ం ఎలుల్ండి. ఈ రోజు వచేచ్ది చాలా ఆతీమ్యులైన
వాళుళ్, లేదా నీలాంటి పర్తేయ్క అతిథులు, అంటే దూరం నుండి వచిచ్నవాళుళ్ “ నవావ్డు.
మా సూక్లు సేన్హితులలోని ఉదయ గాడికి 40 సంవతస్రాలు నిండాయి అనన్ది ఒక సాకు మాతర్మే.
మితుర్లంతా కలవాలనుకునన్ సమయంలోనే వీడి బరత్ డే. వాటస్ప గూర్ప లో 50 కంటే ఎకుక్వ మితుర్లునాన్ రోజూ
పాలొగ్నేవాళుళ్ తకుక్వే. కొంతమందినయితే ఇంతవరకూ చూడనేలేదు. డి.పి లలో వాళల్వి కాని ఫోటోలు పెడితే వాళల్
మొహంకూడా జాఞ్పకం వచేచ్ అవకాశం ఉండదు.
“ ఓ ! మన సుందరి కూడా ఇకక్డే ఉంది. ఎపుప్డొచాచ్రో అమమ్గారు? ఇలా వెనుక వరసలలోనే ఉనాన్వు
?” అంటూ అలల్రి చేసూత్ వెనక వరసల వైపు సాగాడు. వాడి వెనుక నేను కూడా. “ అవును. దీంటోల్నే మజా మరి.
చివరినుండి నాలుగవ వరస “ అంటూ ఆమె నా వైపు చూడగానే నాకు షాక తినన్ అనుభవం.
“ తను సృజన. మన కాల్సేమ్ట. లాసట్ బెంచ అమామ్యి అని ఆట పటిట్ంఛేవాళళ్ం”
ఎల.బి.హెచ.... ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది. “సారి. గురుత్పటట్లేదు.” వెరిర్ నవువ్తో అనాన్ను.
“వీడు తెలుసు కదా. అనుపమ దుబె”
“ అందరికీ పి.ఎం తెలుసు. కానీ పి.ఎం. కు అందరి పరిచయం ఉండదు కదా ?” చొటట్లు పడిన బుగగ్లోల్
మరింత అందం. నేను మళీళ్ ఎరుపెకాక్ను. ముగుగ్రమూ ఒకే చోట కూరుచ్నాన్ము. వాళిళ్దద్రూ ఏవేవో
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదు – నా దృషట్ంతా ఆమె పైనే !
సూక్లోల్ అందరికంటే ముందునన్ నాకు ఎవరూ అగుపడేవారు కారు. ఒక రకమైన అంతరుమ్ఖిని.
ఎకుక్వగా కలిసేవాణిణ్ కాదు. ఔట డోర ఆటలు అంత ఆడేవాణిణ్కాదు. చదరంగం ఆడేవాణిణ్. అందులోనూ పర్తయ్రిథ్ని
ఓడించడమే గురి.
“అయోయ్ సారి ! నువువ్నాన్వనన్దే మరచిపోయి కబురల్లో పడిపోయాము. సృజి నా కజిన నే పెళాళ్డింది.
నాకు వదిన వరసవుతుంది. నేను మాతర్ం సృజి అనే పిలుసాత్ను. కలిసి చదువుకునాన్ం కదా అదే చనువు....” నేను సనన్గా
నవావ్ను. వెడలాప్టి కిల్పుప్తో దటట్మైన జుటుట్ను బిగించి కటిట్ంది. రెండూ భుజాలకు తాకుతునన్ శిరోజాలు. విలుల్లాంటి
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కనుబొమలు, సనన్గా రాసిన కాటుక, కనీ కనిపించని చినన్ బింది ఇవనీన్ ఆమె వయసుస్ను దాచివేసుత్నాన్యి. తేలికపాటి
కేర్ప చీరకు, ముపాప్వు సీల్వస్ డిజైనర బౌల్జ ఆవిడ సౌందరాయ్నికి మెరుగులు దిదుద్తునాన్యి.
నాలోని మగవాడు నిదర్లేచాడు. ఆవిడ అపర్తిమ అందానిన్కళళ్తోనే పీలుచ్కుంటునాన్ను. ఒకసారి
చటుకుక్న ఆమె నా వైపు తిరిగినపుప్డు తపుప్ చేసిన వాడిలా తలదించుకునాన్ను. మళీళ్ మామూలే- ఆమె
మాటాల్డేటపుప్డు, నవివ్నపుప్డు మెరుపులా తళుకుక్మని మాయమయేయ్ బుగగ్ల పైని చొటట్లోల్ నేను మునిగిపోయాను. పైకి
రావాలనే ఉదేద్శానిన్మరచిపోయి, అకక్డే ఉండిపోవాలనే ఆశ... తరక్ం, నైతికతల సరిహదుద్లననిన్టినీ చెరిపేసూత్.
ఉదయ చివరి తముమ్డి పెళిళ్ ... గూర్ప లో మెసేజ వేసినా ఫణిగాడు చెపిప్నటుట్ వరిక్ంగ డే. అది కూడా
ఉదయం పూట కాబటిట్ మనవాళల్ అటెండెనస్ తకుక్వ. ఎలాగూ ఎలుల్ండి ఉదయ ఆతిథయ్ం రిసారట్ లో ఉంది కదా. అకక్డ
అంతా కలుసుత్నాన్ము .
అంతలో “ అందరూ పదండి భోజనాలకు. డైనింగ హాల పైనుంది” అంటూ ఉదయే సవ్యాన వచిచ్
మాకు కూరుచ్నే వయ్వసథ్ చేసి వెళాళ్డు.
“ మా వంటకాలు మీకు అపురూపమేమో ! ఒక పటుట్ పటట్ండి” నా పకక్న కూరుచ్నన్ సృజనా కామెంట.
“ వాడేం కొతత్వాడా నీకు, మీరు-అండి అనడానికి ? నువువ్ అను చాలు వీణిణ్” ఫణి మధయ్లో అనాన్డు.
“ నాలుగు నెలలయింది ఇండియాకు వచిచ్. కానీ నాకు గుజరాతీ భోజనం ఇంకా దొరకలేదు. మా
వంటవాడికి వచేచ్ది బాజార్ రోటి, దాల, చపాతి, సబిజ్ అంతే. వాడు లేనపుప్డు అనన్ం, సాంబార వండుకుంటాను”
అనాన్ను, వేళళ్కంటుకునన్ వాటిని నాకుతూ. పరమానాన్నిన్ నాలుగూ వేళళ్తో జురుర్కుంటునన్ ఫణివైపు మెచుచ్కోలుగా
చూశాను. “ ఇలా తినాలి అలా తినాలి అనేవాళుళ్ నా పకక్న కూరోచ్కూడదు. భోజనం తన ఇషట్ం, చూపులు ఇతరుల
ఇషట్ం. ఏమంటావు” ఫణి అడిగాడు.
“అవును” అంటూ సృజన వైపు చూశాను. తినేటపుప్డు తన బుగగ్ పైన పడే చొటట్ చాలా ఆకరష్ణీయంగా
ఉంది. నా విసత్రిలో ఆమె ముఖమే కనిపించి, ఖంగుతినాన్ను.
“ నాకు మైసూర పాక సహించదు. వదద్నాన్ వడిడ్ంచారు” సృజన గొణిగింది.
“ నాకు వెయియ్” అనడానికి మొహమాటం. “ నాకు శుగర. దుబెకు వెయియ్, ఫరవాలేదు” అనన్ ఫణి
మాటలకు “ ఫరవాలేదు కదా “ అంటూ తన ఆకులోని మైసూర పాకు ముకక్ను నా ఆకులో వేసింది సృజన. మా ఇదద్రి
మధయ్ ఉనన్ తెర మెలిల్గా కరిగినటుట్ భర్మ నాకు. “నాకు చాలా ఇషట్ం” అంటూ మొహం ఇంత చేసుకునాన్ను.
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భోజనం తరువాత తాంబూలం కవర ఇసూత్ ఉదయ “ దుబె, నువువ్ వచిచ్ంది నాకు చాలా ఆనందంగా
ఉంది. పది సంవతస్రాలు దాటింది నినున్ చూసి. ఎనీ వే ఎలుల్ండి సాయంతర్ం అందరూ మిస చెయయ్కుండా రావాలి”
అంటూ మళీళ్ ఆహావ్నించాడు.
“దీనేన్ం చేసుకోను ? ఉనన్ది హోటలోల్” తాంబూలం కవర వైపు చూసూత్ అనాన్ను.
“ ఈమెకివువ్. కొబబ్రి హలావ్ చేసుత్ంది. ఒకసారి టేసట్ చేశాను. సుధీకు కూడ ఇషట్ం. కదూ సృజీ ?”
ఆమె కూడా అవుననన్టుట్ తలూపింది.
“ సుధీ అంటే మీ భరాత్ ?” ఈ సారి నేరుగా తననే అడిగాను.
“సుధనవ్... ఫెర్ండ. ఫాయ్మిలీ సరక్ల లో సుధీ “ అంటూ నవివ్ంది. వేసుకునన్ పాన వలల్ నాలుక అరుణ
వరణ్ం కొతత్ అందాలిన్ చిందింది.
“ పెళిళ్ చేసుకునన్ అమామ్యి తాంబూలం వేసుకునన్పుప్డు నాలుకకు వచేచ్ ఎరుపు ఆమెకు భరత్ పైన ఉండే
పేర్మకు సంకేతం. ఎరుపు ఎకుక్వైనటట్లాల్ పేర్మ ఎకుక్వ అని అరథ్ం” వయసుస్లో ఉనన్పుప్డు ఇంటోల్ పెదాద్విడ చెపుత్నన్
మాటలు. సృజన తన భరత్ను చాలా ఇషట్పడుతుందేమో ?
“ ఉదయ ఫంక్షన ఎలుల్ండి కదా ? రేపు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి.... ఫణీ, నువువ్ తీసుకురా. టిఫిన
చేసి వచెచ్యయ్ండి. చినన్పప్టి మాటలు, అలల్రుల్ అనీన్ మాటాల్డుకోవడానికవుతుంది”
నా తాంబూలం కవర తన కవర తో పాటు కారు వెనక సీటుకు చేరుకుంది. బై అని చెయాయ్డించి, కారు
ముందుకు దూకించింది. నా కోతి మనసు చిందులేసింది.
“నేను అవంతి ఇంటికి వెళాళ్లార్. అమమ్ అకక్డే ఉంది. ఈ రోజు వసాత్ను అనాన్ను “ ఫణితో అనాన్ను.
“ రారా. నేను డార్ప చేసాత్ను” అనగానే కాసత్ రిలీఫ గా ఫీలయాయ్ను.
“నేను సృజనను గురేత్ పటట్లేదురా. ఫర దట మాయ్టర, నాకైతే మన చాలా మంది కాల్సేమ్టల్ ముఖాలే గురుత్
లేవు” కారోల్ మాటలు మొదలుపెటాట్ను.
“ నువువ్ అనిన్టోల్ టాప కదరా. మా మాదిరిగానా ? అలల్రి, తుంటరి పనులు చేసే గూర్పంతా మాది. అలా
చూసేత్ యుఎస ఎ నుండి వచేచ్ గెసట్ కు ఆతిథయ్ం నాది అనన్పుప్డు ఆ అతిథివి నువవ్ని నా కలలో కూడా అనుకోలేదు.
నువువ్ ముందు మాదిరిగానే ముభావంగానే ఉంటావని అనుకునాన్ను. నువువ్ చాలా మారిపోయావు. నా కంఫరట్ జోనోల్కి
వచేచ్శావు నువువ్. నిజమైన సేన్హం పార్రంభమయియ్ందే అపప్టినుండి”
“ అవును. ఉదోయ్గం, దాంపతయ్ం.... నాకు చాలా పాఠాలు నేరాప్యి.. మారుప్ అనివారయ్మయింది”
“మరంత లేకపోతే ఇకక్డికి తిరిగి వచేచ్వాడివా నువువ్ ? వదిలెయియ్. అంతా సరిపోతుందిలే “
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“ లేదు ఫణీ ! నేను మళీళ్ అకక్డికి వెళేళ్ అవకాశాలు తకుక్వ “
ఫణి పర్శాన్రథ్కంగా కనుబొమలెగరేశాడు.
“ అవును. శరిమ్ ఇకక్డికి ఎపుప్డూ రాదు. ఆమెకు అకక్డి ఆకరష్ణ గాఢంగా ఉంది. నేనెపుప్డూ అకక్రలేని
పాతర్ ఆమెకు. నాకు అకక్డ ఉండడం అసాధయ్మనిపించి ఇకక్డికి తిరిగి వచేచ్శాను. నా నిరణ్యనిన్ కొడుకు విపిన
సమరిథ్ంచాడు. విపుల మాతర్ం నా కూతురుగా పెరగనేలేదు. అది ఎపుప్డూ వాళల్మమ్ కూతురే !
నా పైన ఏమాతర్ం అటాచెమ్ంట రాలేదు. ఊపిరల్ందని వాతావరణం. ఎలాగూ ఆమె ఉదోయ్గం చేసోత్ంది.
నానుండి ఏమాతర్ం అపేకిష్ంచడం లేదు. అయినా కానీ ఇలుల్ ఆమెకే వదిలేశాను. నా పిలల్ల తలిల్ ఆమె. అంతే. నా డారిల్ంగ
మాతర్ం కాలేదు”
ఇంత చెపేప్టపప్టికి నా గొంతు గదగ్దమయియ్ంది. నాది నిసాస్రమైన దాంపతయ్ం అనన్ది వాడికి
తెలియనిదేమీ కాదు. దానికొక తారిక్క ముగింపునిచిచ్ంది మాతర్ం ఫణిని కదిలిచ్వేసింది.
రెండు నిమిషాల సిగన్ల. సెంకండుల్ గడుసూత్ ఉనాన్యి- 120,119,118.....
శరిమ్లా నా భారయ్గా వచిచ్నపప్టి నుండి “ నాకు మీతో పెళిళ్ అసలు ఇషట్ం లేదు. ఇంటోల్వాళళ్
బలవంతానికి కటుట్కునాన్ను” అని మొదటి రోజే విషం కకిక్ంది. ఇవావ్ళ కాకపోతే రేపు సరిపోవచుచ్ అనే ఆశతో ఐదు
రోజుల హనిమూన గడిచింది – హనీ లేనీ అమావాసయ్ చందుర్డి మాదిరి.
ఆరు నెలలైనా “విశేషమేమీ లేదా” అని వాళళ్ వైపు వాళుళ్ సందేహించినపుప్డు నాలోని అసురుడిది
పైచెయయ్యియ్ంది.
విపిన పుటాట్డు. అమెరికాకు వెళిళ్న తరువాత పాశాచ్తయ్ దుసుత్లవైపు వాలిన శరిమ్ని చూసి ఆశచ్రయ్మేసింది.
అవసరం కంటే ఎకుక్వే పర్దరిశ్ంచే ఆ దుసుత్లోల్ అపస్రసలా కనిపించింది. నేను ఎకుక్వగా పర్తిఘటించలేదు. ఆ రోజులోల్నే
విపుల అంకురించింది. కౌటుంబికంగా మా ఇదద్రిది అనోయ్నయ్ దాంపతయ్మే అని ఋజువయింది. కటుట్కునన్ తపుప్కు
తలిల్నైనాను అని గొణుగుతూనే ఉండేది. కలయిక అనన్ది సృషిట్కిర్యకు మాతర్మే, వినోదానికి కాదు అనన్ది ఆమె తలలో
పాతుకు పోయింది. ఆమె ఉదోయ్గానికి చేరినాక మా ఇదద్రి మధయ్ మాటలే కరువైనాయి. విపిన ననున్ కాసత్ దగగ్రయాయ్డు
తపప్ విపుల వాళల్మమ్ మాదిరే. సవ్భావంలోనూ అంతే. పదిహేను సంవతస్రాలు అకక్డ గడిపి ఇక చాలు
అనిపించేటపప్టికి గుజరాత లోని రిసరచ్ ఇన సిట్టూయ్ట లో సీనియర సైంటిసట్ పోసట్ వచిచ్ంది. వెళాళ్లనన్ నా నిరణ్యానిన్
తెలియజేశాను. “ నేను రాను. ఇకక్డే ఉంటాను” అని నిరొమ్హమాటంగా చెపేప్సింది. పెదద్వాడవుతునన్ విపిన మాతర్ం “
బెసట్ విషస, మిస యు డాడ “ అంటూ వీడోక్లు పలికాడు.
“ దుబే. నా కజిన సుధీది కూడా ఒక రకమైన టార్జడీ” ఫణి మౌనానిన్ తుంచాడు.
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“సుధి అంటే సృజన వాళాళ్యనా?” చెవులు నిమిరాయి. “ అయినా తనను చూసేత్ అలా అనిపించలేదు”
“నీ బాధ మాతర్ం మొహంలో కనిపించిందా ?” వాడి గొంతులో కారం ధవ్నించింది.
నేను గముమ్నయిపోయాను.
“సుధీ ఒక హీరోలా ఉండేవాడు. సృజి కూడా తకుక్వదేం కాదు. ఇదద్రూ మేడ ఫర ఈచ అదర లా అనేలా
ఉండేవారు. ఆజనమ్ శీర్మంతుడు. ఉనన్త విదాయ్భాయ్సం. బిజినెస దేనికీ తకుక్వ లేదు. సృజి, నేను ఇదద్రూ కలిసి సుధీని
అలల్రి చేసేవాళల్ం. వాడు దానిన్చాలా ఫీర్గా తీసుకునేంత... మా ముగుగ్రినీ ఒక మంచి సేన్హభావం ముడివేసింది”
“.....”
“ పెళల్యిన సంవతస్రానికి వాడికి పెదద్ పర్మాదం జరిగింది. బర్తికి బటట్కటిట్ందే గొపప్. లైంగిక సామరథ్య్ం
పోగొటుట్కుని కుర్ంగిపోయాడు. మానసిక వేదనకు అంతులేకుండా పోయింది. ఈ పరిసిథ్తులోల్ సృజి సిథ్తి చాలా
శోచనీయంగా మారింది. ఇంకా చినన్ వయసుస్ నీది, ఇంకో పెళిళ్ చేసుకొని సెటిల అవవ్మని కొనిన్ రోజులు బర్తిమాలాడు
– కానీ సృజి ఒపుప్కోలేదు. దాంతరువాత చదువు కొనసాగించి ఎం.ఎ చేసి, కాలేజీలో లెకచ్రర అయియ్ంది. ఇంకో ఐదారు
నెలలోల్ డాకట్రేట వసుత్ంది”
“బిర్లియనస్ ఆడస్ టు బూయ్టీ”
“ రాతర్యితే మాతర్ం అదే ఇలుల్, అదే సుధీ....” నేను కొనసాగించాను.
సరుర్న నా వైపు చూశాడు ఫణి, నాకు సిగగ్నిపించింది.
“ సృజిని చూసేత్ పాపమనిసుత్ంది. బట ఇటస్ టూ పరస్నల. ఏం చెపప్గలం?”
“ అవును. నిజమే “
ఉదయం మెసేజ లో జరిగిన అలల్రిని వాడితో షేర చేదాద్మా అనిపించింది. ... కానీ మళీళ్ ఎందుకో
వదద్నిపించి గముమ్నునాన్ను.
“ నా గురించి సృజికి ఏమైనా తెలుసా ?”
“సృజికే ఏమిటి? మన గూర్పులోని చాల మందికి తెలుస్ంటుంది. అందులోనూ నువొవ్కక్డివే రావడం.
నువువ్ రాకముందే తనకు నీ దాంపతయ్ంలోని చేదు గురించి తెలుసు. నీ భారయ్ కలీగ సవ్రూప దతత్. సృజికి కూడా ఫెర్ండ
అతను. ఇదొక “ఎవవ్రికీ చెపొప్దుద్” బాపతు. సృజి నాకు చెపిప్నపుప్డు నాకు కొతత్గా ఏమీ అనిపించలేదు. మరో ఇదద్రు
గుసగుసలు పోయారు. సూక్షమ్ంగా నేను నీ విషయానిన్ షేర చేశాను. చెపాప్ను కదా గురూ ! మేమంతా గాసిప
చేసుకుంటుంటాం. అదీ మనకు పరిచయమునన్ వాళల్ విషయం అంటే కొంచెం కుతూహలం ఎకుక్వే – ఇది మనిషి
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సహజ గుణమనుకో. అదే టారెగ్ట మనిషి ఎదురుగా వసేత్ దివయ్ మౌనం అందరిదీ. అదొక అందరూ ఒపుప్కునన్
మాయాగుణం. దీనికెవరూ అతీతులు కారు.”
నేను నిటూట్రాచ్ను.
నా పరిసిథ్తి తెలిసి సృజి అకక్ర చూపించిందా ? తనకూ నా పైన కాల్సేమ్ట అని మాతర్మే కాక పర్తేయ్కమైన
శర్దధ్ ఉందా ? అలా కాకుంటే నా ఆకులోకి సీవ్ట వేయడం, తాంబూలం కవర ను నిరాకరించకుండా తీసుకోవడం
వీటనిన్టినీ ఎలా అనుకోవాలి ? ఒకటయితే నిజం. ఫణిచెపిప్ంది వినన్ తరువాత సృజన పటల్ ఆకరష్ణ పెరిగి, మెలల్ మెలల్గ
ఆవరించుకోసాగింది.
*********
రాతర్ంతా సృజనా చుటేట్ నా ఆలోచనలు. ఈ దాహం ఎంత కిల్షట్మైనదో ? ఇటీవల డేటింగ చాలా
సాధారణమైనా, నా తరం వాళుళ్ ఎటూ కారు. పెళిళ్కి అనుమతి దొరికేదాకా అంతా ఆతర్త, కుతూహలాలే. పెళైళ్న
తరువాత ఏ ఒకక్రికి ఆసకిత్ లేకపోయినా తరువాతి జీవితం నిసాస్రమే. శరిమ్ పర్వరత్న చూసి, రాక్షసుడిలా
పర్వరిత్ంచాలనిపించినా, తటుట్కునేవాణిణ్. దైహిక వాంఛ కూడా మన రోజూవారి ఆకలి, నిదర్ మాదిరిగానే కదా అని
ఎందుకు అనుకోరో మరి ? “ నా పెళాళ్ం ఊరెళిళ్నపుప్డు నా బాధ చెపుప్నలవికాదు. అదృషట్వశాతుత్ నీ భారయ్ నినున్ అరథ్ం
చేసుకుందిలే. ఫరేల్దు” సహోదోయ్గి కరూప్ర అనడం విని క్షణకాలం అసూయ అనిపించింది మాతర్ం నిజం. ఈ దురదృషట్
జీవితానికి అదే చాలా అరుదు. సరే ! ఎలాగూ ఆ బంధానున్ండి బయటికి రావడం జరిగింది . శరిమ్లా నా మటుట్కు ఒక
ముగిసిన అధాయ్యం.
చపుప్న సృజన మొహం కళళ్ ముందుకొచిచ్ంది. దాంపతయ్ం అనే సాకుతో సాంగతయ్ం అనే వాసత్వానిన్
జయించేసిందా ? లేదా సమాజపు కంచె, నైతికత సరిహదుద్ను దాటలేని వివేకమా ? అయితే ననున్ అలల్రి చేసిందెందుకు
?ఊరికే మాతర్ం కాదు. అలా చూసేత్, గూర్ప లో తను ఎకుక్వగా వచేచ్ది కాదు. నెలకో, రెణెణ్లల్కో ఒక రెండు ఫారవ్రడ్ లు,
కామెంటుల్ అంతే. నా దుసుత్లిన్ గురిత్ంచి మెచుచ్కుంది అంటే నా సంగతి తెలిసినపప్టినుండి ననున్ ఫాలో చేసోత్ందా?
చివరికి నేను ఇకక్డికి వచాచ్ననన్ తరువాత మాటాల్డడానికి అవకాశం కోసం కాచుకుందా ? ఉదయ ఇంటి ఫంక్షన ను
కాయ్చ చేసుండచాచ్ ? నా పైన తనకు ఆకరష్ణ.... నాకునన్టుట్ ? ఒంటోల్ని రకత్మంతా ముఖంలోకి వచిచ్నటట్యింది. ననున్
మెచుచ్కోని కారణాలంటూ లేవు.
లాసట్ బెంచుకు ఫసట్ బెంచ పైన కర్ష ! నా ఆలోచనకు ఎందుకో నవువ్ రాలేదు. నా నిదర్ను మాతర్ం
లాకుక్నేంత ఆవరించేసింది.
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*************
పొదుద్న ఆరు గంటలకు ఫణిగాడు పోన చేసి “ సారీ రా ! ఈ రోజు పోర్గార్ం కాయ్నస్ల. నాకు అరెజ్ంట
పనుంది. సాయంతర్ం దాకా తీరిక లేదు. ఏడు గంటల పైన సృజికి ఫోన చేసాత్ను. ఏర పోరట్ వైపు వెళుత్నాన్ను. రేపు రిసారట్
లో కలుదాద్ం. బై” అని సుపర్భాతం పాడినపుప్డు, ఛ ! తనను దగగ్రినుండి చూడాలి, మనసారా కబురుల్ చెపేప్ అదృషట్ం
తపిప్పోయిందే అనిపించి అసహాయత కమిమ్ంది. పది నిముషాల తరువాత సృజన కాల. ఫణిగాడి మెసేజ చెపాప్ను.
“ ఛ ! రేపు దొరకనీ చెపాత్ వాడికి. సరే. మీ పోర్గార్మేమిటి ?”
“ చెపుప్కోదగగ్టుట్ ఏం లేదు – మీ ఇంటికి వచేచ్ పోర్గార్ం ఉండడం వలల్ మా కజిన కు రేపు వసాత్ననాన్ను.”
నా గొంతులో మొహమాటం తొణికింది.
“ అలాగయితే సాన్నం చేసి మా ఇంటికి రండి. జతగానే టిఫిన చేదాద్ం”
“.... “

నేను వింటోంది నిజమేనా ?

“ హలో ! ఏంటి బదులే లేదు మీ దగగ్రినుండి ! మిమమ్లేన్ం తినెయయ్ను నేను . రండి”
ఆ రకమైన బలవంతానికి లొంగిపోయాను. లొకేషన షేర చేసింది. కాసత్ కంగారనిపించినా ఉతాస్హం
మళీళ్ చిగురించింది. ఎలాగూ ఒకక్ణేణ్ వెళుత్నాన్. ఏదైనా గిఫట్ ?
ఇంత పొదుద్నేన్ ఏ కొటూట్ తెరచి ఉండదు. అపుప్డే గురుత్కొచిచ్ంది. శరిమ్లకు అని ఒక చీర తీసింది ఉంది.
అమమ్కు నా గురించి తెలియదు కదా ! అందుకే కిట నుండి ఆ చీర పౌచ తీశాను. నెమలి పచచ్ రంగు, నీలం అంచు
పటుట్చీర. సృజనకు నపుప్తుంది అనిపించి తీసి పెటుట్కునాన్ను.
**************
సృజన ఇంటిని చేరేపప్టికి ఎనిమిదినన్రయింది. “ హాయ ! రండి. నమమ్కం కలగడం లేదు. యు ఆర
హియర “ మెతత్టి కరచాలనంతో సావ్గతించింది. “ఫీల ఫీర్” అనడం మరచిపోలేదు. వంటింటి నుండి ఏదో సేవ్ట
ఉడుకుతునన్ పరిమళం. “ ఇకక్డికే రండి” సృజన పిలుపు విని లోపలికి వెళాళ్ను. “ టిపిన రెడి. ఇడిల్, చటిన్. ఉడుపి
హోటలున్ండి వడ, సాంబార తెపిప్ంచాను. మంచి కాంబినేషన. మీ ఫేవరెట హలావ్ ఎలాగూ ఉంది” నవివ్ంది. “ మీరు
అనదుద్” అనాన్ను. “ మరి. పేర్మతో అను అననా ?” కనున్ కొటిట్ నవివ్ంది. ఇంటోల్ నేను అనుపమ, అను. బయట దుబె.
పులకలు లేచాయి. “ పేర్మతో అయితే సరే” అనాన్ను. టిఫన ముగించేంతలో మా ఇదద్రి వయ్కిత్గత విషయాలనిన్ బయటికి
వచాచ్యి. ఇదద్రూ కలిసి వంట ముగించింది ఒక మధురమైన అనుభవం. నేను తెరచి ఉంచిన పుసత్కానన్యాయ్ను. “సుధీకి
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ననున్ ముటుట్కోవడానికి కూడా గిలట్. నా సప్రశ్ అతడికి బాధ కలిగిసేత్ అని నాకు మొహమాటం. ’ సృజి. మిరుమిటుల్ గొలిపే
నీ అందం చూసుత్ంటే నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఇంకో పెళిళ్చేసోక్’ అని ఎగిరాడు. ’ఫిజికల ఇంటిమసి కోసమైతే నాకు
అకక్రేల్దు’ అనేశాను. బట వి ఆర గుడ ఫెర్ండస్. దట ఈస ఫైన” కళళ్లొ తడి కనిపించింది.” నేను కూడా సామానయ్మైన
ఆడదానిన్. ఆశలు ననున్ కూడా సతాయించకుండా ఉండవు. ఇలా విరిసి అలా వాడిపోతాయి అంతే” నవివ్ంది కనీన్ళళ్
మధయ్.
“ ఐ కాయ్న ఫీల యువర ఎగొని” ఆమె దుఃఖానికి వంత పలికాను. “ హాం. మరచిపోతానేమో. నీకొక గిఫట్”
అంటూ చీర పౌచ ఇచాచ్ను. దాని నేపథాయ్నిన్ కూడా చెపూత్ “పర్తి చీర పైనా దానిన్ కటుట్కునేవారి పేరు రాసుంటుంది.
థాయ్ంకూయ్” అంటూ చీరను విపిప్ పైన వేసుకుని “ నాకు నచిచ్న రంగు ఇది” అంటూ భుజాలు ఎగరేసింది.
“ లెట మి కనెఫ్స. నేను నినున్ నినన్టి నుండి చాలా మిసస్వుతునాన్ను.” మనసులోని మాట గొంతునుండి
బయటకు రాక ఒక నవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్ను.
**************
“పది నిమిషాలు.. టేబల రెడి చేసాత్ను- అపప్టిదాకా రేడియో వింటూ ఉండు” అంటూ ఒక అరచేతి
వెడలుప్ రేడియో ఆన చేసింది.
“ లగ జా గలే కె ఫిర “ పాట మందర్ంగా వినిపించింది.
నేననుకునన్దానికంటే ఎకుక్వగా ఏమేమో జరుగుతోంది. సమాన దుఃఖితులు. ఒకరొకొకరు దగగ్రవావ్లని
గుంజుతునన్ మనసులు. విశేల్షణ ఎందుకు ? ఈ క్షణం మాది. అంతే. ముందేమవుతుందని ఖాతరు లేదు. నైసరిగ్త
విపతుత్, పర్మాదాలతో అమాయకుల చావులు, బాధలు, కంగారు పెటేట్ షాకింగ వారత్లు. పారాణి ఆరక ముందే నవ
దంపతుల దురమ్రణం, శవాలను చూడడానికి వెళిల్ శవాలయిన పర్జలు, భూపతనంలో కనుమరుగైన అసంఖాయ్త పర్జలు,
పర్వాహంలో కొటుట్కుపోయిన కుటుంబం,.. ఒకటా.. రెండా. అనిశిచ్త బర్తుకులోల్ ఏదీ చెపిప్ రాదు. అలాగే అవకాశం
కూడా. మా కోరికలు అబదధ్ంకావు- తపుప్ ఒపుప్ చాల వయ్కిత్గతం. మన సుఖ దుఃఖాలకు మనమే బాధుయ్లం అయితే
బాధలో ఎందుకు ఉండాలి? ఆహావ్నం వచిచ్నపుప్డు అకక్రేల్దనే నాటకం ఎందుకు ? నాలోని నేను అతృపుత్డినై ఏం
సాధించాలి ? ఎవరిని మెపిప్ంచాలి? అలాగే మనసు నొపిప్ంచని సృజి.... ఖరమ్ అనుకుంటూ తెరచాటున ఏడవాలా?
జీవితమంతా, భయపెటేట్ భయానికి ఎందుకు భయపడాలి ? పాటకు సమాంతరంగా నా మనసు కూడా తరిక్సోత్ంది.
**********
సృజన బలవంతానికి ఒక ముదద్ ఎకుక్వే తినాన్ను.
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“ఇక బయలుదేరుతాను” బలవంతంగా లేచాను.
“వదద్ంటే ఉండిపోతావా”
ఒక క్షణం తబిబ్బబ్యినా “ సీ యూ” అంటూ మరాయ్దపూరవ్కమైన హగ కు చేయి సాచాను.
నేననుకునన్దానికి వయ్తిరేకంగా కరచాలనం ! “థాయ్ంకూయ్ వెరిమచ ! రేపు సాయంతర్ం మళిళ్ కలుదాద్ం.
ఉదయ ఆతిథయ్ంలో “ నవువ్తూనే వీడోక్లు పలికింది.
ఆ క్షణం సిగగ్నిపించింది.
లాసట్

బెంచ

అమామ్యి

ఉనన్టుట్ండి

ఫసట్

వచిచ్నటూట్,

నేను

ఫేల

అయినటూట్

అనిపించి

ఓడిపోయినటట్నిపించింది.
నవువ్ ముసుగుతోనే బయటకు నడిచాను.
ఆకాశంలో అపుప్డే ఉదయిసుత్నన్ ఇందర్ధనసుస్ అందంగా ఉండింది. “సూరుయ్డికిరణాలు చినుకుల దావ్రా
పర్సరించినపుప్డు వకీర్భవించి ఇందర్ధనసుస్ ఏరప్డుతుంది” అని పాఠశాలలో చదివాము. ఇందర్ధనసుస్నన్ చోట సృజి
నవివ్నటట్నిపించింది.
*********సమాపత్ం*******
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