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"ఈ రోజు మీకందరికి ఒక సర పైరజ." భోజనాలు చేసి తాంబూలాలు వేసుకుంటునన్ శీర్హరి ఆడపిలల్లతో అనాన్డు.
"ఏంటి నానాన్?"
"నేను చెపప్ను సాయంతర్ం మన ఇంటికి గెసుట్లు వసుత్నాన్రు. అపుప్టి దాకా ఈ ససెప్నస్ అంతే."
"ఛీ..! ఈ నానన్ ఎపుప్డూ అంతే" బుంగమూతి పెటిట్ంది తరుణి.
"ఓకె మీ సర పైరజ మీ దగగ్రే పెటుట్కోండి. రేపు మటుకు మమమ్లిన్ మై ఫెయిర లేడి సినిమాకు తీసుకెళుళ్తామనాన్రు నానన్.
గురుత్ందా?" పూరిణ్మ గారాలు పోయింది.
"వావ, నేను ఎనాన్ళళ్ నుండో ఆ పికచ్ర కోసం వెయిట చేసుత్నాన్ను. నేను కూడా మీతో వసాత్ను." సునంద గెంతులు వేయటం ఒకక్టే
తకుక్వ.
రేణుకకు అరధ్ం కాలేదు. "ఏంటో ఆ సినిమాలో అంత సెప్షాలిటీ?"
"అది మన బోటి భాషా పిచిచ్వాళళ్కు చాల బాగుంటుంది. ఆ సినిమా చూసే ముందర నా దగగ్ర ఆ సినిమాకు ఆధారమైన ఇంగీల్షు
డార్మా వుంది అది చదవండి. లేకపోతే డైలాగులు అరధ్ం కావు." సునంద వివరించింది.
"అందులో అరధ్ం కాకపోవటానికేముంది? అనిన్ ఇంగీల్ష సినిమాల లాగానే కదా!"
"మా తలేల్. అంత సులభం కానే కాదు. మన తెలుగులో చదువుకునన్ పటన్ం వాళళ్ భాష, చదువుకోని పలెల్టూరు వాళళ్ భాషలో తేడా
ఏ విధంగా వుంటుందో అకక్డ కూడా అంతే.
ఒక ఇంగీల్ష పొర్ఫెసర ఫెర్ండ తో చాలెంజ చేసి ఒక పూలు అముమ్కునే పలెల్పిలల్ను తెచిచ్ సొసైటీలో ఆమె చాల వునన్తమైన
చదువుకునన్ మనిషిగా చలామణీ చేయాలి. ఆ సందరభ్ంగా ఆ పూలపిలల్ మాటాల్డే భాష పూరిత్గా సాల్ంగ. మనం అటాల్గే డైలాగులు చదివినా
వినాన్ ఒకక్ ముకక్ కూడా అరధ్ం కాదు.
బెరాన్రడ్ షా రాసిన పిగెమ్లియాన అనే డార్మా దీనికి ఆధారం. అయితే బుక లో ఆ అమామ్యి అనే డైలాగల్కు బార్కెటోల్ మామూలు భాష
అంటే వాడుక ఇంగీల్ష లో డైలాగులు వుంటాయి. అందుకే బుక చదివి సినిమా చూసేత్ ఇంకా ఎంజాయ చేయవచుచ్."
"అమామ్యి సునందా మంచి ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఇదే పదద్తి మన సంసక్ృతం లో కూడా వుంటుంది."
"పార్చీన భారతంలో సంసక్ృతానికి సంబంధించి కూడా కొంత వరణ్ లింగ వివక్ష వుండేది. దాని పర్కారం బార్హమ్ణులు క్షతిర్యులు,
అది కూడా పురుషులు మాతర్మే సంసక్ృతంలో మాటాల్డే అరహ్త కలిగి వుండేవారు. ఆడవారు, ఇతర జాతులలోని పురుషులు సంసక్ృతం
ఉచచ్రించరాదు."
"దానికి బదులుగా పార్కృత భాష అని వుండేది. మన గొపప్గొపప్ రచయితలందరు రాసిన నాటకాలలో సంభాషణలు ఆ విధంగానే

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2016

తోడొకరుండిన

2

వుండేవి. ఇపుప్డు సునంద చెపిప్నటుట్ డైలాగు పార్కృతంలో వుండేవి. అది అందరికి అరధ్ం కాదని బార్కెట లో సంసక్ృతంలో కూడా ఇచేచ్వారు."
అటాల్ కొంత సేపు సరదా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తాంబూలాలు వేసుకొనాన్రు.
PPP
"ఏమే, సుధా.. సీతా, ఆ ఆడపిలల్లను పిలిచి మొహాలు కడుకొక్ని రమమ్ను. అందరూ తలలు దువువ్కొని వాకిటోల్ దీపం పెటట్ండి. సంజె
వేళవబోతోంది."
"అమామ్యి సునందా! ఏమిటే ఆ జుటుట్ చికుక్ తీయటం? నికేష్పమంటి జుటుట్ను ఆ విధంగా పీకి పీకి పెడుతునాన్వు. ఇటురా, చికుక్
తీసి జడ అలుల్తా."
అతత్గారు ఎతుత్బలల్ మీద కూరుచ్ంటే సునంద చినన్ సూట్ల వేసుకొని కూరుచ్నన్ది. ఆమె బారెడు జడ సూట్ల దాటి నేలకు
తగులుతునన్ది. అతత్గారు నెమమ్దిగా చికుక్ తీసి నూనె రాసి జడ అలిల్ పూలు పెటిట్, "ముందుకు తిరుగు చెంపలు దువువ్తాను," అంటూ
ముందుకు తిరిగిన కోడలు చెంపలు దువివ్ వేళుళ్ మెటికలు విరుచుకుంది.
"అబాబ్ పెళళ్యిపోయిందిగా! ఇంకా చెంపలు దువవ్టం ఎందుకు అతత్యాయ్?" గారాలు పోయింది.
"ఎందుకా, మళీళ్ జనమ్లో కూడా మంచి మొగుడొసాత్డని." అంటూ బుగగ్లు తడిమి వేళుళ్ ముదుద్పెటుట్కుంది జానకమమ్.
"మరి ఆ జనమ్లోకూడా మీరే అతత్గారుగా రావాలి."
"పిచిచ్మొదాద్" అంటూ దగగ్రకు తీసుకోబోయిన అతత్గారి చేతులు తపిప్ంచి గబుకుక్న ఆవిడ వళోళ్ తల పెటుట్కొని నడుము చుటూట్
రెండు చేతులు చుటిట్ వాటేసుకుంది.
ఇంటోల్ కోడళళ్కు అలవాటైన సీనే. "ఏమమామ్ తోటికోడలా, అటాల్ అతత్యయ్గారి వళోళ్ గారాలు పోతూ ముదుద్లు కులకటమేనా,
తులసికోట దగగ్ర దీపం పెటేట్దేమనాన్ వునన్దా?" తోటికోడలు వాతావరణం తేలిగాగ్ చేదాద్మని తనకు కూడా కళళ్నీళుళ్ వసుత్నాన్ ఆపుకొని
అంది.
సునంద పడుకొనన్టేట్ పడుకొని అకక్డే అతత్గారి వళోళ్నే కళుళ్ శుభర్ంగా తుడుచుకొని తల పైకెతిత్, "నీకెందుకమామ్ అంత కుళుళ్.
కావాలంటే నువువ్ పడుకో పో. అతత్యయ్గారి వడి ఖాళీ అయింది. ఊఁ ఊఁ "అంటూ జడ వెనకిక్ విసిరేసుకుంటూ తిపుప్కుంటూ లోపలికి దీపం
పెటట్టానికి వెళిళ్ంది.
కుసుమకు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు.
తరువాత తరుణిని అడిగింది.
"సునందపినిన్ ఎందుకు అంత ఎమోషనల అయింది పూరిణ్మా?"
"తరువాత చెపుప్తాలే. పినిన్ మధయ్మధయ్లో ఎమోషనల అవుతుంది. అటువంటపుప్డు ఇటాల్గే అమమ్ వళోళ్నో, పెదద్పినిన్ వళోళ్నో
నాయనమమ్ వళోళ్నో కాసేస్పు పడుకొని ఎవరికి కనిపించకుండా కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కొని లేసుత్ంది.”
PPP
"నిజంగా సునంద పినిన్ ఎంత లైవీల్గా వుంటుంది కదా! ఆమె కంపెనీలో వుంటే పర్పంచంలో దిగుళూళ్ దుఃఖాలనేవి వుంటాయని
కూడా తెలియదు." తరుణి ఇంటోల్ ఆ రాతిర్ సంభాషణ మొదలయింది.
కుసుమ మాటలకు శీర్హరి ఆయన భారయ్ మొహాలు చూసుకునాన్రు.
"కుసుమా! లోకంలో అటాల్ంటి వాళుళ్ వుండటానే ఈ మాతర్ం సుఖ సంతోషాలు వెలిల్ విరుసుత్నాన్యి. నిజమే సునంద గురించి నువువ్
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అనన్మాట అక్షర సతయ్ం. కాని ఆ అమామ్యి ఒక నివురు కపిప్న నిపుప్."

"అదేంటి అంకుల, పినిన్ అంత ఆనందంగా నవువ్తూ అందరిని నవివ్సూత్ వుంటుందికదా. మీరేమో నిపుప్ అంటారేమిటీ?"
"పైకి కనిపించే విషయాల వెనక ఎంత విషాదముంటుందో కనిపించకుండా వుండటానికి ఎంత గుండె నిబబ్రం కావాలో మనం
ఊహించను కూడా లేము.”
-----భూమి మీద పడడ్ మరుక్షణం నుండే సునంద జీవితంలో విషాదం మొదలయింది.
తలిల్ పురిటోల్నే మరణించింది. భారయ్ అంటే అమితమైన పేర్మ వునన్ తండిర్ అ వారత్ వినగానే పటట్రాని దుఃఖంతో ఎవరికి చెపాప్
పెటట్కుండా ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయినాడు. వూళోళ్నే కొంతకాలం పిచిచ్వాడిలాగా తిరిగాడు. తలిల్తండిర్ని కూడా గురుత్పటట్కుండా
అయిపోయినాడు. ఆ పిచిచ్ లోనే తిరిగి తిరిగి ఒక సారి చెరువులో శవమై తేలాడు.
పురిటి కందును చూసుకొనేవారే లేకపోయినారు. బిడడ్ చచిచ్నా పురిటికంపు వదలలేదు అనన్ సామెత చెపిప్నటుట్ తలిల్ మరణించినా
కొనిన్ కొనిన్ ఫారామ్లిటీస తపప్వుగా! సునంద అముమ్మమ్గారి ఇంటోల్ కూతురు మరణించిన బాధలో వునాన్రు. కాని ఆమె వదిలిపోయిన ఈ
పిలల్ వుంది.
అటు అతిత్ంట పుటిట్ంట ఆసిత్పాసుత్లకు లోటు లేదు. బలగానికి లోటులేదు. ఇంతవుండి కూడా ఆ పసిదాని ఆలనాపాలనా చూసేవారే
లేకపోయినారు.
తలిల్ని మింగి పుటిట్న నషట్ జాతకురాలని గుకక్లు పటిట్ ఏడుసుత్నన్ ఆ చంటిదాని వైపు చూసిన వారు కూడా లేరు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ అదే
చసుత్ందిలే ఈ పీడా వదులుత్ంది అని ఇంటోల్ అందరూ వదిలేసినా ఆ పురుడు పోసిన మంతర్సాని మటుకు అటాల్ వదలలేకపోయింది. అకక్డ
ఇకక్డ ఎవరో బాలింతలను పటుట్కొని పసి బిడడ్కు పాలు ఇపిప్ంచేది.
ఆ రోజులలో పురుళళ్నిన్ ఇళళ్లోల్నే జరగటాన పదకొండు రోజులు పురుటి మంచం తపప్దు. కాని బాలింత లేని పురిటి గది. పతాయ్లు
భోజనాలు పెటట్టానికి గదిలోకి వెళళ్ వలసిన అవసరం లేదు. అంచేత ఎవరు కూడా ఇంటికి ఒక పెడగా వునన్ ఆ గది ఛాయలకు కూడా
వెళళ్లేదు.
ఆ ఇంటినే నమమ్కంగా పటుట్కొని ఉనన్ పనివాళూళ్ పాలేరుల భారయ్లు మటుకు ఆ పసిదానిన్ అటాల్ వదలలేక పోయినారు. మంతర్సాని
సహాయంతో వాళేళ్ ఆ పాప పోషణ భారం వహించారు.
ఎపుప్డైనా చంటిబిడడ్ ఏడుపు ఆ గది నాలుగు గోడలు దాటి బయటికి వచిచ్నపుప్డు ఆ ఇంటి కోడలు మనసులోని మాతృతవ్ం
మేలొక్నేది.
అటాల్ంటి వాతావరణంలో మూడు నెలలు గడిచిన ఆ పాపను, ఒక మంచి రోజు చూసి ఆవిడ ఎతుత్కొని నాయనమమ్ గారి ఇలుల్
చేరింది.
వారి ఇంట కూడా విషాదం అలుముకొని వునన్ది. కోడలి మరణం కొడుకు పిచిచ్వాడై చెరువులో చావటం వాళళ్ను మానసికంగా
కృంగదీసింది. ఆ సమయంలో పసిబిడడ్ ఇంటికి రావటం వాళుళ్ అసలు వూహించని సంఘటన. అకక్డ కొంత వాదోపవాదాలు నడిచాయి.
"మా కొడుకే పోయిన తరువాత ఇంక ఈ పిలల్తో మాకేం పని? అదే ఏ మగ పిలల్వాడో అయితే ఇంటి వారసుడని తెచుచ్కొనే వారం.
ఈ ఆడపిలల్ మాకెందుకు? మీరే పెంచుకోండి."
"అయోయ్ అదేంటి పినిన్గారూ? అనిన్ తెలిసిన మీరే అటాల్ అంటే ఎటాల్? కషట్మో నిషూట్రమో మాది మేనమామల ఇలేల్. ఎపుప్డైనా
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చుటట్పు చూపుగా వసూత్ పోతూ వుండవలసినదే కాని మాఇంటోల్ ఏటాల్ వుంచుకుంటాము? అయినా మేము పెంచుకునాన్ కూడా మీకే అపర్దిషట్.
మనుమరాలిని ఆ విధంగా గాలికి వదిలేసారని అందరూ మిమమ్లేన్ ఆడిపోసుకుంటారు.
ఈ మూడు నెలలు కూడా మా ఇంటి ఆడపడుచు పోయిన దుఃఖంలో వుండి ఈ పిలల్ ఆలనా పాలనా కూడా లేదు. ఏది ఏమైనా
ఎకక్డుండవలసిన వారు అకక్డే వుండటం కేష్మదాయకం." ఎంతో లౌకయ్ంగా ఆమె పాపను ఆ ఇంట వదిలి వచిచ్ంది.
కాని అకక్డ కూడా ఇకక్డి పరిసిథ్తే.
మళీళ్ పనివాళుళ్ పాలేరల్ చేతిలోనే ఆ పాప పెంపకం. డబుబ్కు ధనానికి కొరత లేదు.
"అమమ్గారు పాపాయికి పాలడబాబ్ అయిపోయింది. పాపాయికి గౌనుల్ చినిగి పోయాయి."అని ఎవరైనా పనివారు వచిచ్ అడగటమే
తరువాయి అనిన్ అమరేవి.
ఆ పాప తాతగారి తలిల్ పేరు సునంద. పనివారందరూ బులిల్ సునందమమ్ అనటం మొదలెటాట్రు. ఎవరూ పెటట్కుండానే ఆ పాపకు
సునంద అని నామకరణం జరిగి పోయింది. ఇంటి పని మనుషులలో వయసులో పెదద్, చాల సంవతస్రాలగా ఆ ఇంటినే కనిపెటుట్కొని ఇంటి
మనిషిలా మసిలే శివమమ్ ఆధవ్రయ్ంలో సునంద పోషణ జరుగుతునన్ది.
పెదద్ ఇళళ్లోల్ జరిగే నాజూకు పోషణ కనాన్ పేదవారింట పెంపకం, అంటే వాళుళ్ తినే జొనన్ అనన్ం రాగి సంకటి వంటి బలవరధ్కమైన
ఆహారం సునందకు కూడా పెటేట్వారు. దాంతో ఆ పాప బలంగా పెరగసాగింది.
మంచి తెలివైన పిలల్. పచచ్టి పసిమి చాయ, చెంపకు చారడేసి కళుళ్ అందమైన రూపం. చూసే వాళళ్ను ఇటేట్ ఆకటుట్కుంటుంది.
గలగలమంటూ అందరి మధయ్ కబురుల్ చెపుప్తూ చలాకీగా తిరిగే ఆ మూడేళళ్ పాపకు అనిన్ వునాన్యి కాని అంగటోల్ శని అనన్టుట్ ఇంటి వారి
ఆపాయ్యానురాగాలు మాతర్ం లభించలేదు.
ఈ పార్పంచిక విషయాలేవీ తెలియని అమాయక పాప అంతా తనవారే అనుకుంటూ ఇంటా బయటా తిరుగుతూ వుండేది.
కాలం అలలు ఎవరికోసం ఆగవు అనన్ సామెతను నిజం చేసూత్ అటాల్ పెరిగిన సునంద బడికి వెళళ్టం, ఆ తరువాత కాలేజీకి వెళళ్టం
యధావిధిగా జరిగి పోయాయి.
అందరి ఇళళ్కు తిరిగేది. తన ఈడు పిలల్లతో ఆడుకునేది. వరసలు పెటిట్ అందరిని పిలిచేది. ఇరుగు పొరుగు వారందరూ కూడా
సానుభూతితో ఆమెను ఆదరించేవారు.
ఒకసారి వారి ఇంటి పకక్నే వునన్ బంధువుల ఇంటికి పెళిళ్కి వచిచ్న జానకమమ్ సునందను చూసింది. బంధువుల నుండి విషయాలనిన్
తెలుసుకునన్ది. చకచక బొంగరంలాగా తిరుగుతూ కబురుల్ చెపుప్తూ అంతటా తానే అయి తిరుగుతునన్ ఆ అమామ్యిని చూసి వివరాలు
తెలుసుకొని ఇంటికెళిళ్ం తరావ్త కొడుకులతో సంపర్దించి సునందను చినన్ కోడలుగా తెచుచ్కుంది.
ఎదురుగా వునన్పుప్డు పటిట్ంచుకోకపోయినా, ఒంటరిగా వునన్పుప్డు తాత నాయనమమ్ లోలోపల దిగులు పడుతూ వుండేవారు.
ఎవరికి పటట్ని ఈ గుండెలమీద కుంపటిని దింపేదెటాల్ అని అడపాతడపా బాధ పడే సునంద నాయనమమ్ ఎంతో ఆనందించింది.
ఎంత చెడాడ్ తమ రకత్ం. అది సుఖంగా వుంటే సంతోషమేగా!
సునందకు లోలోపల ఏదో బాధ. ఏంటో తెలియదు. కాని అందరి పిలల్లలాగా తన బతుకు లేదు అని తెలుసు. ఆ బాధ నుండి దూరం
అవటానికి వూళోళ్ వునన్ లైబర్రీలో పుసత్కాలు చదవటం అలవాటయింది. ఇంగీల్షు తెలుగు భాషలలో అనేక పుసత్కాలు చదివిన సునంద
లోకానిన్ బాగ ఆకళింపు చేసుకుంది.
పుటిట్నపప్టి నుండి ఎరుగని తమ వాళుళ్ అనన్ భావన ఇనాన్ళళ్కు అతత్గారింట దొరికింది సునందకు. ఆ ఇంటోల్ ఆమెను కోడలిగా
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కనాన్ ఇంటి ఆడబడుచుగా ఆదరించారు తోడికోడళుళ్. అందుకనే చలాకీగా పిలల్లలో పిలల్గా అయి ఆడుకొనే అవకాశం దొరికింది.
దానికి తగగ్టేట్ బావగారల్ వదద్ కూడా తలుపు చాటున నిలబడి మాటాల్డే సాంపర్దాయానికి కూడా సవ్సిత్ పలికింది. ఆ కారణం చేతనే
పూరిణ్మతో సమానంగా బావగారల్ వదద్ కూరొచ్ని పర్పంచంలోని అనిన్ విషయాల గురించి చరిచ్ంచేది. బావగారుల్ భరత్ కాక శీర్హరి కూడా ఆమె
అభిరుచి గురిత్ంచి రకరకాల సాహితాయ్నికి సంబంధించిన పుసత్కాలు తెచిచ్ ఇచిచ్ ఇంకా ఇంకా పోర్తాస్హం ఇచేచ్వారు.
శీర్హరిగారి ఇంటోల్ కూడా అంతే చనువుగా తిరిగేది. ఆయన వదద్ మంచి హోం లైబర్రీ వుంది. ఆ పుసత్కాలు కూడా పటుట్కెళిళ్ చదివి
తిరిగి పెటిట్ మళీళ్ మళీళ్ తీసుకెళళ్టం కూడా చేసుత్ంది. ఒకరి అనుమతి కూడా అవసరం లేదు.
శీర్హరి సునందను తరుణితో సమానంగా చూసుకుంటూ ఎడుయ్కేట చేయటానికి ఇంకా తోడప్డుతునాన్డు. అపప్టికే డిగీర్ పూరిత్ చేసిన
ఆమెకు పై చదువులు చదివేటందుకు తన చేతనైన సహాయ సహకారాలు అందిసుత్నాన్డు. ఆ విధంగా సునంద పైరవేటగా ఎం.ఎ. పరిక్షలకు
పిర్పేర అవుతునన్ది.
PPP
ఈ విషయాలను వినన్ కుసుమకు మరొక షాక.
అనిన్ బాధలలో పెరిగిన సునంద పినిన్ ఇంత ఆనందంగా ఎటాల్ వుండగలుగుతోంది? ఇంకో పర్శన్. అదే మాట శీర్హరితో అనన్ది.
"అంకుల మరి నాకేమో ఎపుప్డూ అమమ్ నానన్ లేరనన్ దిగులు బాధిసూత్ వుంటుంది. మరి సునంద పినిన్ అంత ఆనందంగా ఎటాల్
కనిపించగలుగుతునన్ది?"
"అదేనమామ్ మనిషిలో వునన్ గొపప్తనం. ఒకే సిటుయ్వేషనకు ఒకొక్కక్రు ఒకొక్కక్రకంగా రెసాప్ండ అవుతుంటారు. ఒకరు డీప
డిపెర్షనలోకి వెళిళ్తే, మరొకరు హైపర ఏకిట్వ గా వుంటారు. నీ కేస మొదటిది. సునందది రెండవది. నేను ఇటాల్ పదేపదే చెపుప్తునాన్నని
అనుకోవదుద్.

మనకు ఎనెన్నోన్ పరిసిథ్తులు ఎదురవుతూంటాయి. వాటిని ఎదురుక్ంటూ పోతుంటేనే అభివృదిధ్ దిశగా పర్యాణించ

గలుగుతాము. అంతే కాని నాకు దేవుడు అనాయ్యం చేసాడే అని కుమిలి పోతూ వుంటే అదే మూడలో వుండి పోయి ఒకక్డుగు కూడా
ముందుకు పోలేవు. అమమ్ నానన్ లేని లోటు మరిచ్పోలేము. నినున్ పేర్మిసుత్నన్ పర్తి వయ్కిత్లోనూ అమమ్ను నానన్ను చూసుకోటమే దానికి మందు.
అంతే కాని నేను అనాధను అనన్ ఆలోచనే నీ పర్గతికి పర్తిబంధకంగా మారకూడదు.
చూసావుగా సునందను. మేము చెపేప్దాకా నీకు ఆమె బాక గౌర్ండ తెలియలేదు. ఆ అమామ్యి పైకి అంత ఆనందంగా కనిపిసుత్నన్ది
కదా! లోపల ఎంత బాధ వుందో ఎవరికి తెలుసు? ఈ రోజు నీ కళళ్ ముందరే ఆమె బాధపడటం చూసావుగా! అంటే ఆనందం దుఃఖం కూడా
తాతాక్లికమే. పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా మారటమే మనిషిలోని పర్తేయ్కత. అపుప్డే మనశాశ్ంతిగా వుండవచుచ్."
కుసుమ పర్శన్ల పరంపర పెరిగిపోతోంది.
ఆతమ్ విమరశ్ కూడా పెరుగుతోంది.
మొదట యాది, తరువాత నరసి. ఇపుప్డు సునంద పినిన్.
వీళళ్ందరి ముందు తనకొచిచ్న కషట్ం అనిన్ పెదద్ గీతల మధయ్ చాలా చాలా చినన్ గీత. అహఁ కాదు గీత కూడాకాదు ఒక చినన్ చుకక్.
ఈ పది రోజులు ఇంటి నుండి బయటికి వసేత్నే యినిన్నిన్ అనుభవాలు. అంటే తను చూసిన చూసుత్నన్ పర్పంచం ఎంత చినన్దో!
ఇంకా ముందు ముందు ఎంత చూడాలో?
తను ఇనాన్ళూళ్ కటుట్కునన్ మానసిక బంధంలోంచి మెలిల్మెలిల్గ బయటకు రావటం ఆమెకే కాదు చూసే వారికి కూడా అరధ్మౌతోంది.
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తన మీద తను పెంచుకునన్ సెలఫ్ పిటీ నెమమ్దిగా తగిగ్ చుటూట్ వునన్ కషాట్లు కనిపిసుత్నాన్యి. ఇంతకు ముందు పర్తి మాట కసితో కచచ్గా
వుండేది. ఎవరి మీదనో తన కోపం తెలిసేది కాదు. అటువంటిది ఇపుప్డు మాటలో కరుకు తనం పోయి సౌమయ్త వసోత్ంది. కాని ఇంకా
పూరిత్గా మారాలి అంటే సమయం పడుతుంది.
PPP
శీర్హరిగారు చెపిప్న విషయం గురించి అందరూ మరిచ్ పోయినారు. ఎవరి ఇళళ్లోల్ వాళుళ్ విశార్ంతి తిసుకుంటునాన్రు.
తరుణి, కుసుమ, పూరిణ్మ శీర్హరిగారు కూరొచ్ని కేరం బోరడ్ ఆడుతునాన్రు.
గేటు చపుప్డయింది. తరుణి లేచింది, "ఎవరో వచాచ్రు చూసొసాత్ను."
"అమమ్డూ నువువ్ కూరోచ్. అమామ్యి కుసుమా ఎవరొచాచ్రో చూసి రా."
పూరిణ్మ తండిర్ వంక చూసింది, అదేంటి, అనన్టుట్. ఆయన కళుళ్ నవువ్తునాన్యి. కూతురికి సైగ చేసాడు.
తలుపు తెరిచిన కుసుమ అకక్డే ఆగిపోయింది. "తాతయాయ్.. బామామ్!" అంటూ వచిచ్న వాళళ్ను అమాంతం వాటేసుకుంది.
"మీరేంటి చెపాప్పెటట్కుండా ఇటాల్ వచాచ్రు?"
వెనకనే పినిన్ బాబాయి తముమ్ళుళ్ చెలెల్లు కూడా నవువ్తూ నిలబడాడ్రు. తాత బామమ్ను వదిలి వాళళ్ దగగ్రకు వెళిళ్ వాళళ్ను
వాటేసుకుంది. పినిన్ ఆమె నుదిటి మీద ముదుద్ పెటిట్ "ఎటాల్ వునాన్వురా అమమ్లూ?" అని అడగంగానే, కుసుమకు కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
"పినీన్ ఐ మిస యూ ఆల." అంది.
కుసుమ లో వచిచ్న ఈ అనూహయ్మైన మారుప్ వాళుళ్ ఎదురు చూడనిది.
"ఏమామ్ కుసుమా! వచిచ్న వాళళ్ను లోపలికి రానిసాత్వా? అటు నుండి అటే మాటాల్డి పంపిసాత్వా?" అని నవువ్తూ "రండి
బాబాయిగారూ. ఇలుల్ కనుకోక్వటం కషట్మేం కాలేదుగా." అంటూ వాళళ్ను సాదరంగా ఆహావ్నించేటపప్టికి ఇదనన్ మాట ఈయన
మధాయ్హన్ం వూరించిన సరైప్జ అని అందరికి అరధ్మయింది.
"లేదు శీర్హరీ... ఇంతకు ముందర ఒకసారి వచిచ్ వెళాళ్ముగా. సులభంగానే కనుకోక్గలిగాము."
PPP
రెండు రోజుల ముందర ఇంటికి వచిచ్న శీర్హరిని చూసి వాళళ్కు ఆశచ్రయ్ం అనిపించింది. వెంటనే కంగారు కూడా. "మా కుసుమ
ఎటాల్ వుంది బాబూ?" ఆరాటం పటట్లేని బామమ్గారు అడిగేశారు.
"కుసుమ చాలా హాపీగా వుంది. మా ఇంటికి వచిచ్నపప్టికి ఇపప్టికి ఆమెలో చాల మారుప్ వచిచ్ంది. ఇంతకు ముందరలా
ముడుచుకు పోవటం లేదు. ఎంతో ఓపెన గా మాటాల్డుతోంది. మనుషుయ్లలో పడింది. ఇపుప్డు నేను ఇకక్డికి వచిచ్ంది మిమమ్లిన్ పండగ
నాడు మాఇంటికి ఆహావ్నించటానికి."
అంతకు ముందర ఆయన కుసుమను తమ ఇంటికి తీసుకెళుళ్తాననన్పుప్డు మాధవ ఆయన ఆఫీసుకు వెళిళ్ కుసుమ పర్వరత్న
గురించి, ఆమె ఎపుప్డూ దిగులుగా వుండటం గురించి వివరించాడు. "శీర్హరి గారూ మాకందరికి కుసుమ గురించే బెంగ. మా అనన్యయ్
వదిన బాబూ ఆ పర్మాదంలో మరణించిన తరువాత ఎందుకో తెలియదు, మమమ్లన్ందరిని శతృవులుగా చూసోత్ంది. ఏం చేసేత్ తను
మామూలు మనిషవుతుందో అరధ్ం కావటం లేదు. అమమ్నానన్ పెదద్ వాళళ్యిపోయినారు. కొడుకు మరణం ఒక పకక్ వేధిసూత్ంటె కుసుమ
గురించిన బాధ ఇంకో పకక్." అంటూ వాపోయినాడు.
ఆ కారణం వలల్ కూడా శీర్హరి కుసుమ గురించి పర్తేయ్క శర్దధ్ తీసుకునాన్డు.
"మిమమ్లిన్ చూడంగానే కుసుమ రియాక్షన ఎటాల్ వుంటుందో మీరే చూడండి.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఆమె మిమమ్లిన్ బాగ మిస అవుతునన్టుట్

y˚T 2016

తోడొకరుండిన

7
కనిపిసుత్నన్ది."

ఆయన అందరిని భోజనానికే పిలిచాడు. కాని వారు సునిన్తంగా తిరసక్రించారు. "వదుద్ శీర్హరి. మా పెదద్ కొడుకు మరణించి ఏడాది
కూడా కాలేదు. మాకు పండగలు సెలిబేర్ట చేసుకోవటానికి మనసక్రించటం లేదు." వారి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరగటం సప్షట్ంగా కనిపించింది.
వాళళ్ సెంటిమెంటను ఎందుకు హరట్ చేయాలి అని బలవంతం చేయలేదు.
"సరే అయితే. పండుగ అని కాదు కాని నవమి నాడు సాయంతర్ం వూరికే వచిచ్పోండి." అని ఆహావ్నించాడు.
వారు కూడా కుసుమను చూసి పది రోజులు అయింది. ఒకక్సారి చూసి వదాద్మని అనిపించి సరే అనాన్రు.
అకక్డి నుండి ఆయన రేణుక ఇంటికి కూడా వెళిళ్ వారిని కూడా ఆహావ్నించి వచాచ్డు.
దాని ఫలితమే వారి ఆగమనం. వారు కూరుచ్నన్ కాసేస్పటికి రేణుక పేరెంటస్ కూడా వచాచ్రు.
కుసుమ అయితే కొదిద్ సేపు తాత బామమ్ మధయ్లో కొదిద్సేపు పినిన్ బాబాయి మధయ్లో కూరొచ్ని వాళళ్ చేతులు పటుట్కొని వదలక
పోవటం చూసిన అందరికి శీర్హరి చెపిప్న విషయాలు నూటికి నూరుపాళుళ్ నిజమే అని అరధ్మయింది.
అందరూ ఆరుబయట కురీచ్లు నులక మంచాలు వేసుకొని కూరుచ్నాన్రు. పూరిణ్మ కుటుంబ సభుయ్లు కూడా వచిచ్ చేరారు నాలుగు
కుటుంబాల సభుయ్లు బాగ సనిన్హితులయినారు.
సునంద ఆ సేన్హితురాళళ్కు పెటిట్న పూతరేకు అనన్ పేరు విని అందరూ నవువ్కునాన్రు.
"శీర్హరి, మేము బయలుదేరుతాము. ఇంక కుసుమను మాతో తీసుకెళుళ్తాం. ఏమామ్ కుసుమా వసాత్వా?" అనగానే కుసుమ వెంటనే,
"ఆ వచేచ్సాత్ను." అంటూ లేచింది.
"బాబాయిగారూ, మీకభయ్ంతరం లేకపోతే రేపు విజయదశమి పండుగ కూడా చేసుకొని నేనే వచిచ్ కుసుమను మీ ఇంటోల్
దిగబెడతాను. ఏమామ్ కుసుమా, ఇంకొకక్ రోజు మీ తాత బామమ్ను వదిలి వుండకలుగుతావా?" అంటూ నవువ్తూ అడిగాడు.
PPP
తన జీవితంలో మొదటిసారి పండగ అంటే ఎటాల్ వుంటుందో పూరిత్గా అనుభవించింది కుసుమ. బంధుతావ్లు అంటే ఏమిటో
తెలుసుకునన్ది. బొంబాయిలో పుటిట్ మన సంసక్ృతి సాంపర్దాయాలకు దూరంగా పెరిగి ఒకక్సారి ఇంత అందమైన అనుభూతి మిగిలిచ్న
దసరా పండగ ఆమె జీవితానికి ఒక పెదద్ మలుపు.
తలిల్తండుర్ల మరణానంతరం మౌనంగా మారిపోయిన కుసుమ తాత, బామమ్, పినిన్, బాబాయి దగగ్ర తరుణి పూరిణ్మతో గడిపిన
రోజుల గురించి కథలుకథలుగా చెపప్సాగింది. వారితో గడిపింది పదిహేనురోజులు. కాని జనమ్కు సరిపడా అనుభవం మిగిలిచ్ంది. ఎనిన్
రోజులు చెపిప్నా తరగకుండా వచేచ్వూబిలాగా కబురుల్ వసూత్నే వునాన్యి.
ఆ రెండు కుటుంబాలలోని వయ్కుత్లు కూడా ఒకరిని మించిన వయ్కిత్తవ్ం ఒకరిది.
ఆపాయ్యతానురాగాలు చూడాలంటే ఆ రెండిళళ్ మధయ్నే చూడాలి.
తలిల్ పేర్మ కావాలంటే అకక్డేచూడాలి.
సవ్తహాగా అందరూ మంచివారేనా? ఒకరి నుండి మరొకరికి ఈ మంచితనం అనన్ జబుబ్ అంటుకునన్దా?
ఏ బంధంతో యాదికి అండగా నిలవటమే కాక పేర్మాలయంలో అమామ్యిలకు చేయూతనందిసుత్నాన్డు శీర్హరి?
ఏ సంబంధం వునన్దని జానకమమ్ నరసికి తగిలిన గాయాలు తనకో తన బిడడ్లు మనుమలకో తగిలినటుట్ తలల్డిలిల్పోయింది?
పకిక్ంటి యజమానికి వళుళ్ నలతగా వుంటే తటుట్కోలేక దిషిట్ తీయటం,
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మనుమరాలి సేన్హితులకు కూడా కలిపి ఆపాయ్యత రంగరించి అనన్ం కలిపి పెటట్టం,
సునందను కోడలులాగా కాకుండా కూతురో మనుమరాలో అనన్టుట్ గారాబం చేయటం.
ఇవనిన్ మరువదగిన విషయాలా?
వారేమైనా మరువదగిన మనుషుయ్లా?
ఆయన ఔనన్తయ్ం హిమాలయాలంత ఎతుత్. అంత చేసుత్నాన్ సింపిల్సిటీకి మారుపేరు ఆయన వయ్కిత్తవ్ం.
ఆదరశ్ సతరీకి మారుపేరు జానకమమ్. అతత్గారిని అమమ్లా భావించే ముగుగ్రు కోడళుళ్.

వాళుళ్ తోడికోడళాళ్? సవ్ంత అకక్చెలెల్ళళ్కనాన్ ఆపాయ్యంగా మసులుకుంటునాన్రు. ఏ ఒకక్రోజు కూడా వాళళ్ మధయ్ ఎటువంటి
బేధాభిపార్యాలూ వచిచ్నటుట్ కనిపించలేదు.
PPP
తండిర్ బొంబాయిలో ఎంతో సంపనున్డి కిందే జమా. విలాసవంతమైన జీవితం కోసం విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్పెటట్టమే కాని ఎటువంటి
సతాక్రాయ్నికి కూడా ధనం వెచిచ్ంచినటుట్ కనిపించలేదు. ఇవనిన్ ఆలోచించిన కుసుమ మనసులో దృఢంగా నిరణ్యించుకుంది. జీవితంలో
ఎటాల్గైనా మానవ సేవ చేయాలి. ఒకరికి ఉపయోగపడేలాగా వుండాలి.
తాతగారు బాబాయితో మాటాల్డింది. "తాతయాయ్, నానన్ నుంచి నాకు సంకర్మించిన ఆసిత్ వుంది కదా! కొంత బాంకులో డిపాజిట
చేసి వచేచ్ వడీడ్తో పేద అమామ్యిల చదువుకు ఉపయోగిసేత్ ఎటాల్ వుంటుంది?"
"అమామ్ కుసుమా, నువివ్ంకా మైనరువే. మేము ఆ ఆసిత్కి గారిడ్యనల్ము మాతర్మే. కనుక ఇపుప్డు దాని మీద నీకు కాని మాకు కాని
ఎటువంటి అధికారమూ లేదు. నీకు మైనారిటీ తీరిన తరావ్త అటాల్గే నీ ఇషాట్నుసారం వినియోగించుదాము. అంతదాకా ఓపిక పటుట్," అంటూ
చెపాప్రు తాతగారు
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