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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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(కన్) ఫూయ్జన్
'కావయ్ పండూ, శిరి పెళిళ్కి, నువివ్ంకేమైనా కొనుకోక్వాలా?" అంది దమయంతి, కాలేజీకి బయలుదేరుతునన్ కూతురు కావయ్తో.
"లేదమామ్, అది ఈ పెళిళ్ చేసుకుంటుందో, లేదో తెలియదు, కానిస్ల చేసేసాత్ను అంటోంది" అంది చాలా మామూలుగా.
"వాట, కేనిస్లా? ఎందుకు? కేనిస్ల చేసేసాత్ను అనడమేమిటి? ఇదేమైనా మీటింగా, తనకిషట్మైనపుప్డు పెటుట్కోవడానికీ, లేనపుప్డు
కేనిస్ల చేసుకోవడానికీ" కంగారుగా అడిగింది దమయంతి.
" తెలీదమామ్, రచిత నాకు సరిపోడు అంటోంది. వాళిళ్దద్రికీ ఎకుక్వగా అభిపార్యాలు కలవడం లేదుట, వాడికీ, నాకూ పడదే ! అని
మొనన్టినించీ రోజూ ఒకటే గొడవ, మోసీట్ల్ షీ విల కాల ద వెడిడ్ంగ ఆఫ" అంది జుటుట్ ఐరన చేసుకుంటూ.
"అనీన్ కుదిరి, ఇంత డేట ఇంత దగగ్రకు వచాచ్కా కేనిస్ల అంటే ఏం బావుంటుంది?" తనలో తనే అనుకుక్నాన్ననుకుంటూనే పైకే
అనేసింది దమయంతి.
"ఎవరికి బావుండాలి? అంది కావయ్ కూడా అంతే సీరియస గా.
అలా అనేసి జుటుట్ ఐరన చేసుకోవడం ముగించుకుని, ఒక కపుప్డు పాలు తాగేసి, రెండే ఇడీల్లు తినాన్ననిపించి
" మరీ అంత నోరు తెరుచుకుని ఆలోచించకమామ్, దాని లైఫ, దానిషట్ం, మధయ్లో మనమెవరం? నేను వసాత్ను, కాల్స ఉంది" అంటూ
వెళిళ్పోయింది.
కావయ్ వెళిళ్న తరావ్త సోఫాలో కూరుచ్ని ఆలోచనలో పడింది దమయంతి.
శిరీష కావయ్కి చాలా కోల్జ ఫెర్ండ, కావయ్కంటే దాదాపు రెండేళుళ్ పెదద్ది, ఇంజనీరింగ చదివి ఉదోయ్గం చేసోత్ంది రెండేళుళ్గా, ఇరవై
మూడేళుళ్ంటాయేమో కావయ్ బీ. టెక పూరిత్ చేసి సిటీలోనే ఎం. బీ. యే చదువుతోంది. శిరీష వాళుళ్ కొంతకాలం ఇదే అపారట్ మెంట లో పకక్న
బాల్క లోఉండేవారు వాళుళ్, ఈ మధయ్నే సొంత ఇలుల్ కటుట్కుని వెళిళ్పోయారు. కావయ్, శిరీష ఇదద్రూ ఒకే సూక్లోల్ 12 వ తరగతి వరకూ
చదివారు, అలా ఇదద్రూ ఒకే బసుస్లో వెళళ్డం తో మొదలయిన వారి సేన్హం వారితో పాటే పెరిగింది. శిరీష తలిల్ రాధ దమయంతికి బాగా
తెలుసు, పిలల్ల మధయ్నునన్ంత సేన్హం పెదద్ల మధయ్న లేదు కానీ మంచి రిలేషన మాతర్ం ఉంది. శిరీష నానన్ పర్భాకర సొంత వాయ్పారం
చేసాత్రు, రాధ దగగ్రే ఉనన్ సూక్లోల్ ఆరట్ టీచర గా పని చేసుత్ంది. వాళళ్కి శిరీష, శిశిర ఇదద్రు పిలల్లు. శిశిర ఎన. ఐ. టీ కురుకేష్తార్ లో
చదువుకుంటునాన్డు.
"అమామ్ శిరికి పెళిళ్ తెలాస్? ఐ యాం వెరీ హేపీ" అని కావయ్ నినన్నే చెపిప్నటుట్గా ఉంది, ఇంతలో ఏమయిందో? ఈ మధయ్న కుదిరిన
పెళిళ్ళుళ్ అయేయ్వరకూ నమమ్కముండటం లేదు, అనీన్ సజావుగా జరిగినా ఎంతకాలం నిలబడతాయో ? అనేది అసలే తెలియడం లేదు. మేము
జరిపించిన పెళిళ్ళుళ్ ఈ రోజులోల్ పిలల్లకి తెలిసి చేసుత్నాన్రా? తెలియక చేసుత్నాన్రా? తెలిసీ తెలియకుండానా? పాపం శిరీష వాళళ్ అమమ్ రాధ
ఎలా ఉందో?" అనుకుంటూ ఫోన చేసిందావిడకి.
" ఏం చేసాత్ం దమయంతిగారు? అది వదద్ని కూరుచ్ంది, నినన్టివరకూ నచిచ్నవాడు ఈ రోజు నచచ్లేదంటే ఏమనుకోవాలి? పోనీ
సరి అయిన కారణం చెపుత్ందా ? అంటే అదీ లేదు, ఇపుప్డేమీ అనకులే, రాతిర్ మాటాల్డదాం అనాన్రు వాళళ్ నానన్. పెళళ్ంటే నూరేళళ్ పంట
అనేవారు మన చినన్పుప్డు, ఇపుప్డు వీళళ్కిదో ఆటలా ఉంది" అంటూ గొడవ పెటిట్ంది.
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" నిజమే రాధగారూ, చదువులోల్నూ, వేసుకునే బటట్లోల్నూ రక రకాల చాయిస లు ఉనన్టేట్ ఇదీ అనుకుంటునాన్రు. మీరేమీ కంగారు
పడకండి, ధైరయ్ంగా ఉండండి. రమమ్ంటే మేమిదద్రం కూడా వసాత్ము, అందరం కలిసి చెపిప్ చూదాద్ం శిరికి అంది " అనునయిసుత్నన్టుట్గా.
ఆ విషయం తెలిసి రాతిర్ కావయ్ పెదద్ గొడవ చేసింది. " దాని విషయాలోల్ మీరెందుకు తల దూరచ్చ్డం? దాని పైరవసీ అంతా మనం
తినేసాత్మా?" అంటూ.
"ఇదెకక్డి గొడవరా?, ఈరోజులోల్ పిలల్లతో అనీన్ గొడవలే, ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్ ఎకక్డా మెచూయ్రిటీ లేదు అనిపిసుత్ంది వీళళ్ని
చూసూత్ ఉంటే." అనుకుంది దమయంతి.
తానూ అదే లాజిక తానూ వాడుతూ " మేము దానితో మాటాల్డితే నీకెందుకు బాధ" అంది. కావయ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు.
" మా అంతగా మేము వెళళ్ములే, రాధా ఆంటీ రమమ్ంటేనే వెళతాము, నువేవ్మీ బెంగ పెటుట్కోకు, నీకు శిరి ఫెర్ండ అయినటేట్ నాకు
రాధ ఫెర్ండ కాదా" అంది కొంచం గటిట్గా.
మరాన్డు శనివారం కావడాన అందరూ ఇంటోల్ ఉనాన్రు. రాధా వాళళ్ కుటుంబానిన్ భోజనానికి పిలిచింది దమయంతి. "ఏమీ
జరగనటుట్, తాను అనుకునన్దే వేదం అనన్టుట్గా పర్వరిస్త్తునన్ శిరిని చూసేత్ ఒక పకక్ చాలా ముచచ్టేసింది దమయింతికి ఆ పిలల్కునన్
కాంఫిడెనస్ చూసి, తన నిరణ్యం తపుప్ కాదనన్ ఆమె విశావ్సం చూసి.
భోజనాలపుప్డు "వావ! ఆంటీ చేమగడడ్ల ఫైర చేశారా? నాకు చాలా ఇషట్ం" అంది శిరి.
" అవునా, ఇంకొంచం వేసుకో అయితే" అంది దమయంతి.
" కానీ నినన్నే కదా, ఈ మధయ్ నాకు టెర్డిషనల భోజనం ఇషట్ం లేదనాన్వుగా, ఎపుప్డు చూసినా పాసాత్, ఫాలాఫెల అంటునాన్వు
కదా" అంది కావయ్ దెపుప్తునన్టుట్గా.
"నిజమే కావస్, నాకూ అదీ తినాలని ఉంటుంది, ఇదీ తినాలని ఉంటుంది. ఏం చెయాయ్లి చెపుప్ ? అంది, నినన్ నాకు అసస్లు
టెర్డిషనల తినాలనిపించలేదు" అంది నవువ్తూ.
" పోనీలే శిరీ, ఈ రోజు నీకు తినాలనిపిసోత్ంది కదా, తినేసేయ, కావలసినంత" అంది దమయంతి తనూ నవువ్తూ.
" హడావిడిలో పిలిచాను కదా అని నేనేమీ పెదద్ గా సెప్షలస్ చెయయ్లేదు, మామూలు మన తెలుగు భోజనమే, మీకు ఇషట్మవుతుందో
లేదో అనుకుంటూనే వండాను" అంది దమయంతి.
" నాకెపుప్డూ మన వంటలూ, మన పధధ్తులే ఇషట్ం, ఇదిగో పిలల్లకే ఎపుప్డేది ఇషట్మవుతుందో తెలీదు" అంది రాధ.
మగవాళిళ్దద్రూ ముందు గదిలోకి నడిచారు భోజనాలు కాగానే. పిలల్లిదద్రూ కావయ్ గదిలోకి పరిగెతాత్రు. ఆడవాళిళ్దద్రూ టేబిల దగగ్ర
మిగిలారు.
" ఇపుప్డు చెపప్ండి రాధా, అసలేమంటుంది శిరి?" అంది రాధ చేతి మీద తన చేతిని వేసూత్.
" ఏం చెపాప్లో, ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు దమయంతిగారూ. శిరి గురించి మీకు తెలుసు కదా, ఎపుప్డూ బాగా చదువుకునేది,
తన ఫెర్ండస్, పుసత్కాలు, మూయ్జిక ఇలా సరదాగా జీవితానిన్ ఎంజాయ చేసేది. మేము కూడా పిలల్లకి తగినంత సేవ్చచ్ ఇచిచ్ జాగర్తత్గా
పెంచాము. వాళళ్ ఇషాట్లనెపుప్డూ గౌరవించాము, ఇంజనీరింగ అవగానే ఉదోయ్గంలో చేరతాను, పైకి చదవను అని జాబ లో చేరింది. చేరిన
కొనాన్ళళ్కి తను ఒక అబాబ్యిని ఇషట్పడాడ్నని, అతను తనకి కాలేజీ రోజులనించీ ఫెర్ండ అని, ఇపుప్డు తన ఆఫీస లోనే పనిచేసుత్నాన్డనీ
చెపిప్ంది. . కాదంటే బాధపడతారు కదా, అందుకే పిలిచి మాటాల్డదాం" అనాన్ము.
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" వాడు అమెరికా వెళాళ్డు, పార్జెకట్ పని మీద వచాచ్కా మాటాల్డదాం, ఇంతలో వాడు కూడా వాళళ్ అమామ్ వాళళ్కి చెపాత్డు అంది.
ఇపుప్డంతా వాడు, అదీ, ఇలాంటి పిలుపులే కదా, అంది. సరే అనాన్ము. " ఒకసారి మాటాల్డుకుందాం, తరావ్త డిసైడ చేసుకోవచుచ్ అని
మెలిల్గా చెపాప్ము. తనమనసుని కషట్పెటిట్ ఎపుప్డూ ఏమీ చెయయ్లేదు కదా.
ఇంతలో ఏమయిందో, ఏమో తెలీదు వాళళ్కి వాళేళ్ మనిదద్రికీ కమిటెమ్ంట కుదరదు, ఫెర్ండస్ గా ఉంటే బెటర అనుకునాన్రుట, ఆ
మాట తనే చెపిప్ంది. "అదేమిటే ?" అని నేనేదో అనబోతే " మేం బాగానే ఉనాన్మమామ్, నాకేమీ బాధలేదు, నీకెందుకు వరీర్?అంది పైగా.
ఎనోన్ చెపాప్లని ఉనన్ రాధకి అవనీన్ ఏ వరసలో చెపాప్లనన్ది తెలియడం లేదు. హడావిడిగా చెపాప్లనన్ ఆతృతలో పొలమారి దగుగ్
వచిచ్ంది.
" ముందొక గాల్స నీళుళ్ తాగండి" అంది దమయంతి. నీళుళ్ తాగి కళుళ్ , పేపర నేపిక్న తో తుడుచుకుని మళీళ్ చెపిప్ంది.
" చూడు శిరీ, లైఫంటే ఆట కాదు, ఈ రోజొకటి, రేపొకటి అనుకోవడానికి, క్షణక్షణానికీ మారుచ్కోవడానికీ, అవినాష నీకు సీనియర,
మీరిదద్రూ కొనేన్ళళ్నించీ ఫెర్ండస్. మొదటేమో పెళిళ్ అనాన్వు, ఇపుప్డేమో కాదంటునాన్వు? ఇలా ఎలా? నీకు తెలియదంటే ఒపుప్కోవు, చెపిప్నది
వినవు. అంటూ ఆ రోజు అనిల కోపప్డాడ్రు శిరిని.
" ఓ డేడీ, మేము ఫెర్ండస్ మి కనకే మాకు బాగా తెలుసు. అందుకే వాడు మనం ఇలా ఫెర్ండస్ గా ఉంటే నే బెటర అనగానే నాకూ
నిజమే అనిపించింది, లేకపోతే అలా అనిపిసుత్ందా? వీ జెల వెల యాజ ఫెర్ండస్, అంతే" అంది తేలిగాగ్.
"పోనీలే రాధా, కనీసం ముందరే వాళిళ్దద్రూ పెళిళ్ గురించి అలా నిరణ్యించుకునాన్రు కదా, ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే అనాన్రు, అదే
పెళిళ్ అయిన వెంటనే జరిగి ఉంటే ఎలా ఉండేదో ఆలోచించు " అనాన్రు
అలా మేము అవినాష ని కలవకుండానే ఆ చాపట్ర ముగిసింది.
అందమైన పిలల్, చదువుకుంది, మంచి ఫేమిలీ అని తెలుసునన్ వాళళ్ందరూ సంబంధాలు చెపూత్ ఉంటే మళీళ్ శిరిని అడిగి, కనుకుక్ని
అనిన్ వివరాలు బావునాన్యని మా అకక్ వాళళ్ దావ్రా వచిచ్న మంచి మేచ అని ఈ సంబంధం అనుకునాన్ము. అపుప్డు శిరి కూడా
అవునమామ్, మీరెలా అంటే అలాగే చేసాత్ను అంటే నేను చాలా పొంగిపోయాను కూడా.
రెండు కుటుంబాలూ కలిసి నాలుగు నెలల కిర్తం ఈ సంబంధం కుదురుచ్కునాన్ం. రచిత మంచి అబాబ్యి, అనీన్ తెలిసిన వాడు,
శిరిలా కాకుండా బేలనస్ డ గా ఉంటాడు. ఇదద్రూ ఫోనల్లో మాటాల్డుకునేవారు, తరచూ కలిసేవారు. అనీన్ బావునాన్యి, అంతా బాగా
జరుగుతోందనుకుంటే ఇపుప్డిలా మొదలు పెటిట్ంది. అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుకునాన్ం, హాల బుక చేసుకునాన్ం, కారడ్ లు కూడా ఇవావ్ళో, రేపో
వసాత్యి.
ఇపుప్డిలా ఏ కారణమూ చెపప్కుండా నాకిషట్ం లేదు, ఐ యాం నాట షూయ్ర అంటే ఏమనుకోవాలి? గటిట్గా బలవంతపెటిట్ చెయయ్లేము
కదా, అలా అని ఇంతదూరం వచాచ్కా నోరు మూసుకుని అదనన్ పర్తీ మాటకూ తాళం వేసూత్ కూరోచ్లేము.
" నేనరధ్ం చేసుకోగలను రాధా మీరు చెపేప్ది, కనీసం ఎందుకు వదద్నుకుంటోందో తెలిసేత్ ఏదో ఒక పర్యతన్ం చెయయ్వచుచ్ " అంది
దమయంతి నెమమ్దిగా.
" అదే నా బాధ కూడా" అంది రాధ. "అలాగని చినన్పిలల్ కాదు, చదువయియ్ బాధయ్తగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటునన్ అమామ్యి ఇలా
బాధయ్తారాహితయ్ంగా పర్వరిత్సేత్ ఎలా?" అంది ఆవిడ.
" మీరనన్వనీన్ నిజమే, కానీ వదద్నడానికీ, అనుకోవడానికీ ఏదైనా కారణం ఉండాలి కదా, అదే అడిగితే కనీసం ఎలా హేండిల
చెయాయ్లో ఆలోచించవచుచ్. అబాబ్యి వాళళ్తో ఇంకా ఏమీ అనలేదు కదా మీరు?” అంది దమయంతి.
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" లేదు, లేదు. అదింకా బాధగా ఉంది నాకు, పాపం వాళేళ్మో అనీన్ ఖరారు అయిపోయాయి కదా అని అనిన్ సనాన్హాలూ
చేసేసుకుంటునాన్రు, అందరిని పిలిచేశారు, ఆ మాటకొసేత్ మేమూ అంతే" అంది బాధగా.
" పోనీ కావయ్ని అడగమంటేనో? వాళిళ్దద్రూ బాగా సేన్హితులు కదా, ఏదైనా చెపుత్ందేమో" ఆశగా అంది రాధ.
" నేను మీతో మాటాల్డతానంటేనే కావయ్ నా మీదకి తాడెతుత్న లేచింది, దాని లైఫ, దానిషట్ం అని, మరిపుప్డు తననే అడగమంటే
ఏమంటుందో? నేను చెపేత్ అసలు వినదు, వాళళ్ నానన్ని అడగమంటాను, ఈ రోజు, రేపటోల్ ఇది తేలిపోవాలి మరెవరికీ తెలియకుండా" అంది
తను కూడా.
" పిలల్లింత ఫెర్ండస్ అయినా మనమెపుప్డూ వాళళ్ంత దగగ్రయింది లేదు, అయినా మీరింతగా పూనుకుని సహాయం చేసుత్నాన్రంటే
ఏం చెపాప్లో నాకు తెలియడం లేదు" అంది రాధ కొంచం ఎమోషనల గా.
"అరే, అదసలు పెదద్ విషయమేమీ కాదు, మీరు ఇలా పాజిటివ గా సప్ందించినందుకు నాకు చాలా సంతోషం గా ఉంది. నేను
మొదట ఎంత సందేహించానో తెలాస్?” అంది తను కూడా.
అలా దాదాపు నాలుగవుతుండగా టీ తాగి వాళుళ్ ఇంటికి బయలుదేరారు.
ఆ రాతిర్ కావయ్ కీ వాళళ్ నానన్కీ చినన్పాటి వాగుయ్దధ్ం జరిగింది శిరిని ఆ మాట అడగమనే విషయం మీద.
" నో డేడీ, ఐ కాంట డూ దట. అది చెపేత్ వింటాను కానీ, దాని పరస్నల విషయాలోల్ నేను తల దూరచ్ను, అది మేనరస్ కాదు, ఆ
సంగతి మీకు కూడా తెలుస్ " అంటూ మొదలు పెటిట్న కావయ్ని చినన్ పిలల్ని బర్తిమాలినటుట్ బర్తిమాలి, బుజజ్గించి మెలిల్గా ఒపిప్ంచాడు శీర్నాధ.
" నా కిషట్ం లేని పని నాతో చేయిసుత్నాన్రు, అంకుల కూడా అడగమనాన్రు అనాన్రు కదా అని అడగడానికి టైర చేసాత్ను" అంటూ లక్ష
రకాలుగా గునిసి ఆఖరుకి ఒపుప్కుంది.
ఆ పాల్న లో భాగంగా శిరి ని బయటకి తీసుకెళిళ్ంది. ఆ ఆడపిలల్లిదద్రూ వెనకిక్ వచేచ్వరకూ ఏం వినాలిస్ వసుత్ందా? అనన్ టెనష్న తో
గడిపారు పెదద్వాళుళ్.
మధాయ్హన్ం మూడవుతుండగా వచిచ్ంది కావయ్.
" రాగానే దానేన్మీ అడగదుద్, కొంచం రిలాకస్ అయాయ్కా అడుగు, లేకపోతే అసలే ఏమీ చెపప్దు" అనాన్డు శీర్నాధ ముందే, దాంతో
తన ఆతుర్తకి కళెళ్ం వేయలిస్ వచిచ్ంది దమయంతికి.
సాయంతర్ం టీ తాగుతూ ఉండగా మెలిల్గా అడిగింది.
" కావాయ్, ఏమంది శిరి?” అని.
" ఓ, ఇటస్ అలల్ కిల్యర మా, దానికి ఇదద్రిలో ఎవరంటే ఇషట్మో తేలుచ్కోలేకపోతోంది" అంది కావయ్.
"అంతా కిల్యర ఏమిటి? మళీళ్ తేలుచ్కోలేకపోవడం ఏమిటి? ఇదద్రెవరు? " అయోమయంగా అనుకుంది దమయంది. అవే మాటలు
మెలిల్గా అడిగింది కావయ్ని.
" రెండు కారణాలంటోందమామ్, ఇంకా దానికే కాల్రిటీ లేదనుకో. ఏది ఎకుక్వ ముఖయ్ం అనేది?
మొనెన్పుప్డో ఇది రచిత కి ఫోన చేసిందిట, అతనేమో తీరిగాగ్ పొదుద్నేన్ కూరుచ్ని విషుణ్ సహసర్ నామం వింటునాన్డుట.
దీనికది నచచ్క " అదేమిటి? అలా పాతకాలం పాటలా?" అందిట.
దానికి వాడు "ఇది పాట కాదు, పైగా పాతకాలంది అసలే కాదు, ఎవర గీర్న ఇది. ఎం. ఎస సుబుబ్లకిష్ గారి గొంతులో ఉనన్ మేజిక
అసలు అన బిలీవబుల "అనాన్డుట.
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దానికి ఇది చాలా ఆశచ్రయ్పోయిందిట. "ఇదేం టేసట్? " అని.
అతనిన్ అడిగిందిట " ఎపుప్డూ చెపప్లేదేం? "అని.

దానికి అతను " మనమధయ్న ఇపప్టివరకూ ఆ టాపిక రాలేదు కదా, వసేత్ చెపిప్ ఉండేవాడిని. నేను ఎరిక కాల్పట్న ని ఎంత ఎంజాయ
చేసాత్నో, వీటిని కూడా అంతే, మూయ్జిక మూయ్జిక ఈజ ఆల అబవుట పరస్నల టేసట్ " అని. దానిన్ంచి ఇదద్రికీ చినన్ డిసక్షన అయిందిట.
దాంతో ఇది చాలా అపెస్ట అయింది. అంతే కాదు వాళిళ్దద్రూ చదివే పుసత్కాలు వేరుట, ఫుడ కూడా అంది కావయ్.
ఇంకో విషయం తెలాస్? అదే రోజు అవినాష మొనన్నే మెసేజ పంపించాడు ట వాటాస్ప లో, అపుప్డు అలా మనం
వదద్నుకునన్పప్టికీ, ఇపప్టికీ నేను చాలా మారిపోయాను, ఐ థింక ఐ వాంట టూ సెప్ండ మై లైఫ విత యూ అండ ఓనీల్ యూ" అని.
ఇపుప్డు చెపుప్ అమామ్, ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఎవరైనా ఏం చేసాత్రు?"

సీరియస గా అడుగుతునన్ కూతురిని చూసుత్ంటే ఈ

పిలల్కొచిచ్న 22 ఏళుళ్ ఎకక్డునాన్యా? అని వెతుకోక్వాలేమో అనిపించింది దమయంతికి.
పైకేమీ మాటాల్డలేదు. " ఒహో, అదా విషయం, చూదద్ం మరి ఏమవుతుందో? అంది పైకి. కావయ్ సాయంతర్ం బయటకి వెళాళ్కా
ముందు భరత్కి, తరావ్త రాధకీ ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది. తాము అనుకునన్ంత పెదద్ విషయం కాకపోవడంతో కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.
ఇపుప్డు అసలు సమసయ్ని ఎలా అధిగమించాలి? అనన్ది పర్శన్ అయింది.
" ఇవి మనకి పెదద్ విషయాలుగా అనిపించకపోవచుచ్ కానీ వాళళ్కి కాదేమో?" అంది రాధ అనుమానంగా.
" అదే నేను అనబోతునాన్ను, ఇందులో ఒకటి కాదు, రెండు సమసయ్లు అనాన్డు శీర్నాధ కూడా.
టైము చూసేత్ ఎకుక్వ లేదు, మగపెళిళ్వారికి చెపప్లేదు. ఎలా అని తరజ్న భరజ్న పడసాగారు.
" నాకేమీ అరధ్ం కావడం లేదు, అంది రాధ. అలా అనకండి, ఎదో ఒక పరిషాక్రం చూదాద్ం అనాన్డు శీర్నాధ. శిరి తండిర్ అనిల
మౌనంగా వింటునాన్డు. చివరికి రాధే అంది. ఏదయితే అయింది, మనమే మాటాల్డాలి, ఇది తొందరగా తేలుచ్కోవాలిస్న విషయం, పెళళ్ంటే
రెండు కుటుంబాలకి సంబంధించిన విషయం కదా, మనకే కాదు వాళళ్కీ తెలియాలి, అసాలా అబాబ్యి ఏమంటునాన్డో వీళిళ్దద్రి మధయ్నా
జరిగిన గొడవ తరావ్త. అంది రాధ.
మెచుచ్కోలుగా చూసింది దమయంతి, ఇంతవరకూ తామందరూ శిరి వైపునించే ఆలోచిసుత్నాన్రు, అకక్డ ఆ అబాబ్యి గురించి
ఆలోచించింది రాధ ఒకక్రేత్.
"నిజమే, మీరొక పని చేయండి, ఏదైతే అయింది ఈ రోజు శిరి రాగానే అడగండి, ఇంక ఆలసయ్ం చేసేత్ లాభం లేదు” అంది
దమయంతి.
ఆ సాయంతర్ం రాధ శిరిని అడిగింది. " శిరీ, నేను నీతో కొంచం మాటాల్డాలి, పెళిళ్ దగగ్రకొసోత్ంది కదా తలీల్, నీ మనసులో
ఏముందో చెపుప్.”
"మీ అందరికీ ఇదొక పెదద్ విషయమిపోయింది కదూ, నినన్ కావయ్ని కూడా నాతో మాటాల్డమనాన్రు," అంది శిరీష. " శిరీ, నువేవ్మీ
చినన్ పిలల్వు కాదు, రచిత నీకు గత మూడు నెలలుగా తెలుసు, నువువ్ అనీన్ మాటాల్డాకానే ఇషట్పడాడ్కనే మేము మిగతా కారయ్కర్మాలనీన్
జరిపించాము, ఇంతవరకూ వచచ్కా ఇలా అంటే ఏం బావుంటుంది?” అంది కోపంగా
"ఎవరికి బావుండాలి?, నాకే కదా? మిగిలిన వారి గురించి నాకేం సంబంధం?” అంది శిరీష కూడా అంతేకోపంగా.
" నిజం, నీకు బావుండాలి అందుకనే ఇంతకాలం మేమేనకుండా ఊరుకునాన్ం, కానీ ఇంత దూరం వచాచ్కా ఇపుప్డది అందరికీ
బావుండాలి, అనిన్ంటికీ బావుండాలి. వినడానికీ, చూడడానికీ, చెయయ్డానికీ” అంది రాధ విసురుగా
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" నువువ్ండు రాధా, నేను కనుకుక్ంటాగా” అంటునన్ అనిల ని ఆపింది రాధ.
" ఇంక కనుకోక్వడాలేమీ లేవు, తేలుచ్కోవడమే" అని శిరి వైపు తిరిగి

" చూడు శిరి, పేర్మ పెళిళ్ళైళ్నా, పెదద్లు కుదిరిచ్న పెళిళ్ళైళ్నా వెనక ఉనన్ ఉదేద్శయ్ం ఒకటే, ఇదద్రు వయ్కుత్ల, రెండు కుటుంబాల
సంతోషం, జీవితకాలపు సేన్హం. పెళిళ్ అంటే ఒక పెదద్ బాధయ్త, అంతేకానీ రోజుకోసారి మారుచ్కోవడానికి డర్స కాదు.
నువూవ్, అవినాష ఒకరినొకరు ఇషట్పడినపుప్డు మేము ఒకక్ మాట కూడా అనలేదు, అతనీన్, అతని తలిల్తండుర్లనీ కలిసి ఒకసారి
మాటాల్డదాం అనాన్ం, కారణమేదైనా అది జరగలేదు అతను నీ తలిల్తండుర్లని కనీసం ఒక సేన్హితుడిగా కూడా కలవలేదు. ఇపుప్డు కూడా
ఒక ఫోన కూడా చెయయ్లేదు, వాటస్ ఆప లో మెసేజ పంపించాడంటునాన్వు, అది ఎంత వరకూ అతను సీరియస గా ఆలోచించి ఇచాచ్డో?
మీరిదద్రూ ఎంతకాలం ఆ మాట మీద ఉంటారో అనన్దానికి నమమ్కం ఉందా? కనీసం నీకైనా? ఆ అబాబ్యి చెడడ్వాడని నేను అనడం లేదు, మీ
ఇదద్రికీ ఒకరి పై ఒకరికునన్ అభిపార్యంలో కాల్రిటీ లేదు. అతని మెసేజ కి సప్ందించి నువైవ్నా అతనికి ఫోన చేశావా? లేదు.
మంచి సేన్హితులు మంచి భారాయ్భరత్లవుతారో లేదో నాకు తెలీదు,కానీ మంచి భారాయ్భరత్లు మాతర్ం ఖచిచ్తంగా మంచి
సేన్హితులవుతారు. ఇకక్డ పెళిళ్ళుళ్ సవ్రగ్ంలో జరుగుతాయి, నూరేళల్ పంటా లాంటి మాటలు నేను చెపప్ను. ఆ మాటలతో రచిత నే
చేసుకోవాలని కూడా నేను బలవంత పెటట్ను. రెండు వేరువేరు ఇళళ్ళోళ్ పెరిగిన పిలల్ల అభిరుచులోల్నూ, అలవాటల్లోనూ ఎనోన్
వయ్తాయ్సాలుంటాయి, అవి ఎంతో పెదద్వి ఐతే తపప్ కలుపుకోవాలనుకుంటునన్ బంధాలను విడతీసుకునేంత గొపప్వి కాదని నా ఉదేద్శయ్ం. "
నువువ్ ఆవకాయ తినలేదనో, నీలం రంగు దుపప్టాట్ వేసుకోలేదనో రచిత నువువ్ అతనికి నచహ్చ్టం లేదు అనాన్డనుకో? అది నీకు సిలీల్ గా
ఉందా, బావుందా? ఆలోచించు. నువువ్ చెపిప్న కారణం అంతకంటే గొపప్దేమీ కాదు, అతనివీ, నీవీ అభిరుచులు వేరుగా ఉండవచుచ్ కానీ
కలిసి మెలిసి మీ ఇదద్రికీ కామన గా అభిరుచులు ఏరప్రుచుకోవచుచ్.
మా చినన్పప్టి పదధ్తులోల్ మీరు పెరగాలని మేము ఎపుప్డూ అనుకోలేదు, మా అభిపార్యాలని మీపై రుదద్లేదు. మారుతునన్ కాలానికి
తగగ్టుట్గానే మేమూ మారడానికి పర్యతిన్ంచాము, ఈ పాత కొతత్ల సమేమ్ళనంలో ఫూయ్జన మూయ్జిక లా తయారయింది నేటి మీ పరిసిథ్తి. ఆ
ఫూయ్జన లోంచి కన ఫూయ్జన మొదలయింది, ఎందుకంటే పర్తీ దానికీ మీకు ఎంచుకోవడానికి ఎనోన్ ఆపష్నస్ ఉనాన్యి, దానిన్ సరి అయిన
దిశగా వాడుకోవాలి కానీ మిస యూజ చేసుకోవదుద్. అవినాష కు నీకు అభిరుచులు, అభిపార్యాలు కలిశాయి అనుకునాన్రు కానీ కలిసి
జీవించగలము అనన్ నమమ్కం మాతర్ం లేదు. రచిత కి నీకు మధయ్ చినన్ చినన్ తేడాలునాన్యి, అందువలల్ మేము కలిసి నడవలేమేమో అనన్
అనుమానం ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బలంగా ఉంది? ఎందుకుంది? అనేది విశేల్షించుకో, దానిన్ బటిట్ నిరణ్యించుకో నీ భవిషయ్తుత్.”
ఎనన్డూ లేనిది చాలా సిథ్రంగా, కోపంగా మాటాల్డుతునన్ అమమ్ని వింతగా చూసింది శిరి.
"నేను కూడా ఇదే ఆలోచిసుత్నాన్నమామ్,” అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్దలాల్, మోగుతునన్ తన ఫోన చూసి
" ఒన మినిట అమామ్, రచిత దగగ్రనించి ఫోన, నినన్ కూడా చేశాడు నేను ఆనస్ర చెయయ్లేదు" అంది ఫోన తీసుకుని బాలక్నీలోకి
వెళుతూ.
" తన మనసుకి నచిచ్న జవాబు దొరికింది" అనిపించింది రాధకి...
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