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చినన్పప్టి లాగానే తరుణిది బాగా పెదద్దైన డూపెల్కస్ ఇలుల్. చాల పొందికగా అమరిచ్ వుంది. హాలోల్ పెదద్ అలమారులో నీటగా
పుసత్కాలు అమరిచ్ వునాన్యి.
కుసుమకు గెసట్ రూంలో ఎకామడేట చేసింది తరుణి. ఒకక్డే కొడుకు పెళళ్యింది. ఫామిలీ బిజినెస చూసుకుంటూ ఇండియాలోనే
వుంటూనే తరుచుగా విదేశాలకు వెళిళ్వసూత్ వుంటాడు. ఆమె భరత్ వికర్ం కూడా బిజినెస వయ్వహారాలనిన్ కొడుకుక్ అపప్గించి తాను మామగారి
అడుగుజాడలలో సోషల సరీవ్స ఏకిట్విటీసోత్ బిజీగా వుంటాడు.
ఆయన ముఖయ్ంగా సీనియరిస్టిజెనస్ పార్బెల్ంస మీద దృషిఠ్ పెటిట్ ఆ దికుక్గా తన సేవా కారయ్కర్మాలు చేసూత్ వుంటాడు.
తరుణి అటు భరత్కు, ఇటు కొడుకుక్ కూడా తన సహాయసహకారాలు అందచేసూత్ వుంటుంది.
పూరిణ్మ భరత్ నిరంజన యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరగా రిటైర అయి, పైరవేట ఇంజనీరింగ కాలేజీలో పారటటైం జాబ చేసూత్ వునాన్డు.
ఆమెకు ఇదద్రూ కూతుళేళ్. పెళిళ్లయి సెటిలయి వునాన్రు.
రేణుక భరత్ డాకట్ర ఆనంద కారిడ్యాలజిసట్. కారొప్రేట హాసిప్టల లో సరీవ్స చేసూత్నే వికర్ం నడుపుతునన్ సీనియర సిటిజెన సంసథ్లో
కనస్లెట్ంటగా వెళుళ్తూంటాడు.
ఈ మూడూ కుటుంబాలు కూడా సనిన్హితంగా మెలుగుతూంటాయి.
వారందరికి కూడా వీరి ఫెర్ండషిప గురించి కుసుమ గురించి తెలుసు. ముందుగానే భారయ్లు ఫోనల్లో వారిని హెచచ్రించి వుంచారు.
కుసుమ ఏదో బాధలో వునన్ది. తనంతట తాను బయట పడేదాకా ఆమె పరస్నల విషయాలు ఏవీ అడగదలచుకోలేదని కూడా చెపాప్రు.
హాలోల్ కాలుపెడుతూనే పుసత్కాల రాక చూసిన కుసుమకు కళుళ్ విపాప్రాయి. రాక దగగ్రకు వెళిళ్ "వావ తరుణీ ఎంతమంచి కలెక్షన!
ఈ పుసత్కాలను చూసుత్ంటే మళీళ్ చినన్పప్టిలాగా అనిన్ చదివి డిసక్స చేసూత్ కాలకేష్పం చేదాద్మని వుంది." ఒకొక్కక్ బుక తెరిచి చూసూత్
ఎకస్యిట అయింది.
"మరే. ఇపప్టికి నేనూ పూరిణ్మా అదేపని చేసూత్ వుంటాము. పాపం రేణుకు అంత టైం వుండదు. కాని తను కూడా చదువుతూనే
వుంటుంది. మేము ముగుగ్రము కలిసేత్ ఎకుక్వగా పుసత్కాల గురించే చరిచ్ంచుకుంటాము."
"ఆ రోజులలో లాగా తెలుగులో అంత చెపుప్కోదగగ్ పుసత్కాలు తకుక్వయినయి. ఇపుప్డు ఇంగీల్ష లో చాల మంచి ఫిక్షన, జెనరల బుకస్
బాగా వసుత్నాన్యి."
ఒక రాక మొతత్ం సిడీన్ షెలడ్న, జెఫీర్ ఆరచ్ర, రాబిన కుక, ఆరథ్ర హైలీ వంటి పర్ఖాయ్త రచయితల పుసత్కాలు వునాన్యి.
ఒక వారపతిర్కలో ఒక రచయిత సరదాగా ఒక ఆరిట్కల రాశాడు. అందులో రెండవ అతను వార్సుత్నన్ నవలలకు మూలం అనీన్ ఇంగీల్ష
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నవలలు, అంటూ ఆయా నవలకు మూలమైన ఇంగీల్ష నవలల పేరల్నిన్ ఇచాచ్డు. దాంతో నాకు కుతూహలం పెరిగి ఆ ఇంగీల్షనవలలనిన్
సేకరించి చదవటం మొదలెటాట్ను. ఇంక అకక్డి నుండి వెనకిక్ తిరగలేకపోయాను. ఆ ఇంగీల్ష రచయితలకు వీరాభిమానిని అయి వచిచ్న
పుసత్కం వచిచ్నటుట్ కొని కలెకట్ చేసి ఇదిగో ఈ లైబర్రీ బిలడ్ చేయగలిగాను."
అటాల్ టాపిక పుసత్కాల నుండి సినిమాలు నేటి రాజకీయాల దాకా సాగి పోతూనే వునన్ది.
ఆపాటికి రాతిర్ అయింది. పూరిణ్మ రేణుక అకక్డే వుండిపోయినారు. నిరంజన ఆనందకు ఫోన చేసి తరుణి ఇంటికే డినన్రకు
వచేచ్యమని చెపప్టంతో మూడు ఫామిలీస, కుసుమ భోజనాలు చేసి బయట లానోల్ కూరొచ్ని సరదాగా కబురుల్చెపుప్కునాన్రు.
వికర్ం మంచి కలుపుగోలు మనిషి. అతను కబురుల్ చెపుప్తుంటే సమయం ఇటేట్ గడిచిపోతుంది. ఆయనతో సమానంగా నిరంజన
ఆనంద కూడా జోకులేసుకుంటూ అరమరికలు లేకుండా మాటాల్డుతూ వుంటే సమయమే తెలియదు.
కొంత సేపటికి కుసుమలో గూడుకటుట్కునన్ ఆ అభదర్తా భావం మెలిల్మెలిల్గా మంచుపొరలాగా కరిగిపోసాగింది. మొదటోల్
మొహమాటంగా వునాన్ రానురాను ఫీర్గా మాటాల్డసాగింది.
నలుగురు సేన్హితురాళుళ్ ఒకటే గదిలో పడుకోవటానికి వుపకర్మించారు.
"రేణూ నీ రేపటి పోర్గార్ం ఏమిటే?"
"అంత ఇంపారెట్ంట కేసులేమీ లేవు. ఏవైనా వుంటే ఫోన చేయమని చెపేప్ వచాచ్ను. ఫోన రాకపోతే రోజంతా ఫీర్నే."
"పూరిణ్, నీ సంగతి......."
"బిందాస. రేపంతా ఎంజాయ."
"సరే అపుప్డే టైం పదకొండవుతోంది. ఇంక పడుకుంటే సరి."
కుసుమ తన బాగ లోంచి మందుల డబాబ్ తీసింది. రేణుక ఓరకంటితో చూసింది. నాలుగు టాబెల్టస్ తీసి వేసుకుంటూనన్ది. ఏమీ
ఎరగనటేట్ ఆ మందుల సిట్ర్పస్ చేతిలోకి తీసుకొని చూసింది. బిపి టాబెల్ట, ఏంటీ డిపెర్షంట, నిదర్మందు, కొలెసాట్ర్ల టాబెల్ట ఒకొక్కక్టి.
PPP
కుసుమ నిదర్ లేచేటపప్టికి అందరూ ఎవరిపనులోల్ వాళుళ్ వునాన్రు.
టైం చూసింది. బాపురే ఎనిమిది దాటింది. ఛీ, ఏంటిది ఇంటోల్లాగా ఇకక్డ కూడా ఇంతపొదెద్కిక్ లేవటం? అసహయ్ంగా అనిపించింది.
బాతూర్ం లోకి వెళిళ్ కాలకృతాయ్లు ముగించుకొని సాన్నం కూడా చేసి తయారయి బయటికి వచిచ్ంది.
"అబాబ్ ఏమిటో చాల నాళళ్కు మొదుద్ నిదర్ పటేట్సింది." సంజాయిషీ చెపుప్కుంటునన్టుట్ అనన్ది.
మరి అంత పవరఫుల మందులు వేసుకుంటే మొదుద్ నిదర్ పటట్క ఏమవుతుంది? మనసులోనే అనుకొని, "దాందేముందే! కొతత్ చోటు
కదా! రాతిర్ చాల సేపు నిదర్ పటట్క పొరుల్తూనే కనిపించావు. రా. బేర్కఫాసట్ చేదాద్ం." తరుణి సరిద్ చెపిప్ంది.
"రేణూ, మీ ఆయన ఫోన చేసాడు కదా, వెళాళ్లా?"
"అంత హడావుడి ఏమీ లేదు. సాయంతర్ం ఏదో ఒక కేస వుంది. అపప్టికి వెళిళ్తే సరి. సాధారణంగా శని ఆదివారాలు ఎమరెజ్నీస్
కేసులు వసేత్ తపప్ కిల్నిక తెరువను. అందులో ఈ వేళ రోజంతా మీతోనే సెప్ండ చేసే మూడలో వునాన్ను.
పదపద. ఈ రోజు సామూహిక వంటల కారయ్కర్మం పెడదాము. ఏం కుసుమా? నీ భోజన అలవాటుల్ పాతవేనా? ఏమైనా
మారాయా?"
"ఆఁ ఏంటీ?" ఏదో పరధాయ్నంగా శూనయ్ంలోకి చూసూత్వునన్ కుసుమ ఈ లోకంలోకి వచిచ్నటుట్ అడిగింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2016

తోడొకరుండిన

3

"ఎనిన్ రుచులు మారినా చినన్పుప్డు మీ ఇంటోల్ నాయనమమ్ పినిన్ వాళుళ్ రోటోల్ రుబుబ్తుండగా చేతులోల్ పెటిట్ంచుకొని నాకుతూ వుండే
కందిపచచ్డి రుచి మటుకు జనమ్లో మరిచిపోలేను." తేరుకొని మామూలుగా అవటానికి పర్యతన్ం చేయసాగింది.
నలుగురు ఒకక్సారిగా మళీళ్ గతం కళళ్ముందుకొచిచ్ంది.
నాయనమమ్ కంది పపుప్ వేయించి పచచ్డి రుబబ్టానికి రోటి దగగ్ర కూరోచ్గానే పిలల్లందరూ ఆ కమమ్టి వాసన పసిగటిట్ రోటి చుటూట్
చేరేవారు. ఎపుప్డపుప్డు పచచ్డి రుబబ్టం పూరత్వుతుందా అని కాచుకు కూరుచ్నే వారు. రుబబ్టం అయిపోగానే పిలల్లందరికీ చేతులోల్ తలా
ఒక ముదద్ పెడితే నాకుక్ంటూ ఆనందించటం ఙాఞ్పకం వచిచ్ంది.
"ఓరి భడవలాల్రా! రుబిబ్న పచచ్డంతా మీ చేతులోల్ పెటట్టానికే సరిపోతే ఇంక అనాన్లోల్కి ఏంతింటారరార్? అమామ్యీ ఇంకో సోలెడు
పపుప్ వేయించవే. మళీళ్ రుబుబ్తేనే ఇంక రాతిర్ అనాన్లోల్కి పచచ్డి." అంటూ నాయనమమ్ పైకి విసుకుక్ంటూ వునాన్ లోపల ఆనందిసూత్
వుంటుందని అందరికీ తెలుసు.
నెమమ్దిగా పరస్నల విషయాలు ఏమీ ఎతత్కుండా సినిమాలు పాలిటికస్ బుకస్ చరిచ్ంచుకుంటూ కాలం గడిపారు.
"మనం చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ ఈ తెలంగాణా గొడవతో ఒక సంవతస్రం వృధా అయినటేట్ ఈ రాజకీయవేతత్లు మళీళ్ ఇపుప్డు ఈ
పిలల్ల భవిషయ్తుత్తో ఆటలు మొదలెటాట్రు." అంటూ మొదలైన చరచ్ ఎకక్డెకక్డికో వెళిళ్ దేశ రాజకీయాల నుండి అంతరాజ్తీయ రాజకీయాలు
ఒబామా రాజయ్పాలన, అమెరికాలో వచిచ్న రిసెషన మూలకంగా భారతీయులు పడుతునన్ అగచాటుల్, పిలల్లంతా వలస పోయి ఇకక్డ
వంటరిగా మిగిలిపోయిన వృదుధ్ల మనోవేదనల వరకు కొనసాగింది.
భోజనాల తరువాత మగవాళూళ్ పిలల్లు బయటికి వెళిళ్పోయినారు.
"అవునూ! మీకు అసలు నా ఆచూకీ ఎటాల్ తెలిసిందే?" అంతవరకు అడుగుదామని సమయం కోసం వేచి వునన్ కుసుమ అడిగింది.
"అదేంటే నువేవ్గా పతిర్కా ముఖంగా మమమ్లిన్ కలవమని రాసావు?"
"మైగాడ. అదా! ఏదో రాసానే కాని దాని గురించి అపుప్డే మరిచ్పోయాను. అది మీరు చదివారా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"అవును కుసుమా, నువువ్ అంత ఆరిత్గా రాసిన ఆ కవిత పూరిణ్మ చేతిలో పడింది తెలుసా?" అంటూ వివరించింది తరుణి.
"కుసుమా, నీ పెళళ్యిం తరువాత నీతో కాంటాకట్ మెలిల్గా తగిగ్పోతూ అసలికి మాయమైపోయినావు. నువువ్ మీ ఆయనతో అమెరికా
వెళిళ్పోయి వుంటావనుకునాన్ము. ఇంతకాలం ఎకక్డునాన్వు? మీ ఆయన ఏం చేసుత్నాన్రు? నువువ్ అంత వేదనతో ఆ రచన రాయవలసిన
పరిసిథ్తులు ఎందుకు వచాచ్యి?"
"అంత బాధలేమీ లేవే. ఏదో రాదాద్మని అనిపించింది. రాసాను అంతకనాన్ ఇంకేమీ లేదు. ఆ పిచిచ్ రాతను పటుట్కొని మీరంతా
ఏదేదో వూహించేసుకొని బాధ పడుతునాన్రా? పిచిచ్ మొహాలాల్రా?" నవేవ్సూత్ కొటిట్ పారేయబోయింది.
"వదుద్. ఇంక నినున్ నువువ్ ఆతమ్ వంచన చేసుకొనే పర్యతన్ం చేయవదుద్. ఏమీ లేకుండానే డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయినావా? అనన్నిన్
మందులు మింగే అగతయ్ం ఏం వచిచ్ంది? నువువ్ చెపాప్వా సరేసరి. లేదంటే నీ కొడుకును పటుట్కొనైనా నిజం తెలుసుకోగలం. కాని మా మీద
నమమ్కంతో నువువ్ ఆరిత్గా పిలిచావు. ఆవేశమో ఆవేదనో. ఇంక ఈ ముసుగులో గుదుద్లాట ఎందుకు? ‘తోడొకరుండిన’ అంటూ నువువ్
కోరుకునన్టేట్ నీకు మేము వునాన్ము. అసలు నీ జీవితంలో ఏం జరిగిందో నిరభ్యంగా చెపుప్."
ఒకరి తరువాత ఒకరు కుసుమను నిలవేశారు.
అపప్టిదాకా నిబబ్రంగా వునన్ ఆమె ఒకక్ సారిగా బరస్ట్ అయింది. ఎంతకాలంనుండో గుండెలోల్ లావాలాగ గూడుకటుట్కొని వునన్
అగిన్ పరవ్తం బదద్లయింది. ఆమె కనీన్టికి ఆనకటట్ వేయదలుచుకోలేదు. లోపల నిండిపోయిన ఆవేదన బయటికి వెళిళ్పోతే కాని మాటలు

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2016

తోడొకరుండిన

4

రావు. ఎంతసేపు ఏడిసేత్ లోపల అంత పర్శాంతత వసుత్ంది. ఆ సిథ్తి ఏరప్డితేనే మనసులోని అసలు ఆవేదన మాటల రూపంలో వసుత్ంది.
అటాల్ కాకుండా దుఃఖం దిగమింగుకుంటే పెదవి మీదనుండి వచేచ్ మాటలే కాని హృదయాంతరాళళ్లోల్ వునన్ బాధ బయటకు రాదు.
ఇంతకాలం లోపల మోసూత్ వునన్కొండంత బరువు కొంత తడవుకు దిగిపోయినటట్యింది.
తరుణి లేచి వెళిళ్ చలల్టి మంచినీళుళ్ ఇచిచ్ంది.
"నిజమే. ఆవేశంలో రాసానో ఆవేదతో రాసానో కాని ఇపుప్డు మంచిపనే చేసానని అనిపిసుత్నన్ది. నాకు తెలుసు. మీలో ఎవరో ఒకరు
చదివి సప్ందిసాత్రని ఆశ మిణుకుమిణుకు మంటూ వుంది. కాని మూడు నెలలు గడిచిపోయేటపప్టికి దాని విషయమే మరిచ్పోయాను. ఇపుప్డు
ఆ విషయం మీరు పర్సాత్వించేదాకా గురేత్ రాలేదు."
"చినన్పప్టి నుండి నా జీవితం అనేకానేక మలుపులు తిరుగుతూనే వుంది. మీ సేన్హంతో సహచరయ్ంతో ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనిన్
ఒడుదుడుకులు ఎదురైనా ఎదురీదటం నేరుచ్కునాన్ను. కాని ఇపుప్డు వచిచ్న సమసయ్కు మాతర్ం పరిషాక్రం నా చేతులోల్ లేదని తెలుసుత్నన్ది."
అంటూ మొదలెటిట్ంది కుసుమ.
PPP
తాతయయ్ సంబంధం తెచాచ్రు. పిలల్వాడు ఇంజనీరు అనాన్రు. చూడటానికి బాగునాన్డు. వుదోయ్గం మానేయనకక్రలేదని చెపాప్రు.
ఒక అనన్గారు పెళైళ్న అకక్ వునాన్రు తండిర్లేడు. తలిల్ వునన్ది. పెదద్గా ఆసిత్పరులుకాక పోయినా సాంపర్దాయమైన కుటుంబం. బాధయ్తలు
కూడా ఏమీ లేవు. కటన్ం కూడా అకక్రలేదు, మీ అమామ్యే మాకు కటన్ం అనాన్రు.
వునన్ంతలో పెళిళ్ ఘనంగా చేసారు. ఆ పెళిళ్కి సేన్హితురాళళ్ందరూ కుటుంబాలతో సహా వచాచ్రు. జానకమమ్ నాయనమమ్
సాధారణంగా ఎకక్డికి వెళళ్దు. కాని కుసుమ పెళళ్నేటపప్టికి వచిచ్ ఆశీరవ్దించి భోజనం కూడా చేసి వెళిళ్ంది. సేన్హితురాళూళ్
పెళిళ్కొడుకును ఆట పటిట్ంచటానికి పర్యతన్ం చేసారు. కాని అతను వీళళ్ వేళాకోళాలకు పర్తిసప్ందించకపోగా కాసత్ మొహం గంటు
పెటుట్కొనేటపప్టికి వూరుకుండిపోయినారు.
పెళిళ్ అనేటపప్టికి అందరి ఆడపిలల్ల లాగా కుసుమ కూడా ఎనెన్నోన్ కలలుకనన్ది.
పెళళ్ంటే ఆమె దృషిఠ్లో ఒక అందమైన కావయ్ం. మనోఫలకం మీద ఎంతో అదుభ్తంగా రంగులదిద్న ఒక సుందర దృశయ్ం.
కుటుంబమంటే కుసుమకు ముందుగా గురుత్కొచేచ్ది పూరిణ్మ ఇలుల్. అతత్గారంటే, కోడళళ్ను ఒక అమమ్లాగ ఆదరించే
జానకమమ్నాయనమమ్.
కోడళళ్ంటే ఒక తలిల్ కడుపున పుటాట్రా? అనే భర్మ కలిగించే సునంద పినిన్ ఆమె తోడికోడళుళ్.
ఆతీమ్యతకు మారుపేరు ఆ ఇలుల్.
అదంతా కుసుమకు ఒక మధురమైన కల. తన సంసారం కూడా అదే విధంగా వుంటుంది అని కోటి ఆశలతో అతాత్రింట కాలు
మోపింది.
కుసుమను కనాయ్దానం చేసిన తాతయయ్ బామమ్ ఆనందంలో మునిగి తేలుతునాన్రు. నిజంగా కుసుమ పోయిన జనమ్లో ఏమి
నోములు నోచిందో! ఇంత మంచి అతిత్లుల్ దొరికింది అని భావించారు. ఉమమ్డి కుటుంబం. ఒకరికి ఒకరు అండదండగా వుండేలాగా
బావగారు తోడికోడలు, ఆడబడుచు కుటుంబం.
పెళిళ్ వరకు ఒక అంకం గడిచింది. ఆ తరువాత కుసుమ జీవితనాటకంలో మరో ఘటట్ం మొదలయింది.
పదహారు రోజుల పండుగ వెళేళ్వరకు విశాఖపటన్ంలో అతాత్రింటోల్ బంధువులంతా వునాన్రు. తోడికోడలు మేనరికం. ఆమె తలిల్
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తండిర్ కూడా వునాన్రు.

అంతమంది మధయ్లో వునాన్ కూడా కుసుమ ఒంటరితనం ఫీలయేది. ఏ పని లేకుండా వూరికే కూరోచ్వటం అలవాటు లేదేమో, తను
కూడా అతత్గారు తోడికోడలికి ఏదైనా సహాయం చేదాద్మనన్ వుదేద్శయ్ంతో వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.
అంతవరకు గలగల కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కూరుచ్నన్ వాళళ్ంతా ఒకక్సారి మౌనంగా వుండిపోయినారు.
"ఏం కుసుమా ఏమైనా కావాలా?" అతత్గారి పర్శన్కు సమాధానంగా, "ఏంవదుద్. ఊరికే కూరుచ్ంటే పొదుద్పోవటం లేదు. నేను కూడా
ఏదైనా సహాయం.........."
"ఇంకా నయం కాదూ, కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, పదహారురోజుల పండుగ వెళళ్ందే ఎంగిలి కంచం కూడా ఎతత్కూడదు. ఆ తరువాత నీ
ఇలుల్ సంసారం ఎటాల్ తపప్వు." అంటూ తోడికోడలి తలిల్ వారించి వంటగదిలో నుండి బయటకు పంపేసేటపప్టికి ఇంక చేసేదెమీ లేక గదిలో
ఒకక్తే కూరుచ్ండిపోయింది. కబురుల్ చెపేప్వాళుళ్ లేరు. చదువుదామంటే ఇంటి మొతత్ం మీద నూయ్సేప్పర తపప్ ఒకక్ పుసత్కం కూడా
కనిపించలేదు.
"అవునే, అంత తోచకపోవటానికి ఏముంది? మీ ఆయన కూడా కొతత్పెళిళ్కొడుకేగా! అతనితో కాలకేష్పం చేయక......" కుసుమ
కధనం మధయ్లో ఆపి అడిగింది రేణుక.
"కొతత్పెళిళ్కూతురు ఇలుల్ కదలకూడదు, పని చేయకూడదు అనన్ నియమాలు నాకు మాతర్మే. అతగాడు పొదుద్న కాఫీ టిఫిన కానిచిచ్
వీధిలో పడితే ఇంక మళీళ్ భోజనానికే. ఆ తరువాత అమమ్ వదిన అకక్తో కబురుల్, పడక సాయంతర్ం భోజనాలవేళదాకా షికారుల్,
యాంతిర్కంగా పడక ఎకక్టం. ఇదీ అతని దినచరయ్."
"అసలు అతను పెళెళ్ందుకు చేసుకునాన్డో అపప్డైతే అరధ్ం కాలేదు. తరువాత తరువాత తెలిసింది."
వివరంగా తన జీవిత చరితర్ వినిపించసాగింది కుసుమ.
పదహారోర్జుల పండుగ అయిపోగానే అతత్గారు కొడుకు కోడలితో సహా హైదార్బాదు వచేచ్సింది.
నెలకొకసారి పెదద్కొడుకు సంసారమో, కూతురు సంసారమో అమమ్ను చూడాలనన్నెపంతో రావటం వారం పాటు తిషఠ్వేయటం.
కాపురం పెటిట్న తరువాత కూడా మురహరి పర్వరత్నలో ఏ మాతర్ం మారుప్ రాలేదు. అతత్గారింటోల్ అంతమంది మధయ్ భారయ్తో
చనువుగా వుంటే బాగుండదని అటాల్ దూరంగా వుండిపోయినాడు అనుకునన్ కుసుమకు అతను ఇంతే అనన్ విషయం తెలియటానికి
పదిరోజులకనాన్ ఎకుక్వ పటట్లేదు.
జీవితమంతా యాంతిర్కంగా గడిచిపోవలసిందే అని అరధ్మయింది.
తను వూహించిన వైవాహిక జీవితానికి వాసత్వానికి హసిత్మశకాంతరం.
భరత్లో ఒక జీవితసహచారుడే కాక ఒక మంచి సేన్హితుడిని కూడా చూదాద్మనన్ ఆశ అడియాస అయింది.
PPP
హైదార్బాదు వచిచ్న నాలుగోరోజున, అంటే పెళళ్యిన ఇరవయయ్వ రోజున, "కుసుమా, మురహరి రేపటి నుండి ఆఫీసుకు
వెళుళ్తాడట. మరి నువువ్ కూడా రేపటి నుండే వెళుళ్తావా?" అనన్ అతత్గారి మాటలకు ఆశచ్రయ్పోయింది.
పెళిళ్ తరువాత వేడుకలు అయిపోగానే భరత్తో కొనిన్ రోజులు ఎటైనా తిరిగి వదాద్ము, ఆ పైన కొతత్ ఇలుల్ సరుద్కోవటానికి మరో
పదిహేను రోజులు అవసరం వుంటుంది అనన్ ఆలోచనతో కుసుమ రెండు నెలలు సెలవు పెటిట్ంది.
అతత్గారు ఆ మాట అనేటపప్టికి, "తొందర ఏమీ లేదండి. నేను రెండు నెలలు సెలవు పెటాట్ను."
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ఆవిడ మొహం చిటిల్ంచి, "రెండు నెలల సెలవు దేనికి? అనవసరంగా జీతం నషట్ం. నువువ్ కూడా డూయ్టీలో చేరిపో." ఆఙాఞ్పించినటేట్
చెపిప్ంది.
కుసుమ నివెవ్రపోయింది. ఏ అతత్గారైనా కొతత్ జంటను ఇంకా కొనిన్ రోజులు సెలవు పెటిట్ ఎంజాయ చేయండి అంటారని తెలుసు.
కాని ఈవిడ ఏమిటి? పెళళ్యిన ఇరవై రోజులలోనే డూయ్టీలో చేరమంటోంది? అనిపించింది.
నిజమే రోజంతా ఈవిడ మొహం చూసూత్ కూరోచ్వటం, లేదా గదిలో రేడియో వింటూ కూరోచ్వటం తపప్ చేసేదేమీ లేదు. కనీసం
బాంక కెళిళ్తే ఫెర్ండస్ వుంటారు, అనన్ అభిపార్యంతో తను కూడా లీవ కానిస్ల చేసుకొని డూయ్టీలో చేరి పోయింది.
"హేయ కుసుమా, అపుప్డూ వచేచ్సారేమిటి? ఇంకా పెటిట్న గోరింటాకు కూడా ఆరిపోలేదు. ఎకక్డికి హనీమూన వెళళ్లేదా?" అంటూ
ఒకరి తరువాత ఒకరు పర్శన్ల వరష్ం కురిపించసాగారు.
"ఆయనకు ఆఫీసులో అరెజ్ంట వరక్ వుందట. వచేచ్ నెలలో పోదామనుకుంటునాన్ము." అంటూ పేలవంగా నవివ్ తపిప్ంచుకునన్ది.
మడిపేరుతో అతత్గారు వంటింటోల్కి కూడా రానివవ్దు. మురహరి ఎనిమిది తరువాత లేవటం తలిల్ ఇచిచ్న కాఫీ తాగటం నూయ్సేప్పర
చదివి సాన్నం చేసి తయారయి భోజనం చేసి ఆఫీసుకు వెళళ్టం. మధాయ్హాన్నిన్కి తలిల్ ఏదో ఇంత టిఫిన చేసి డబాబ్ కటిట్ ఇసుత్ంది. కుసుమకు
అంత పొదుద్నేన్ అనన్ం తినటం అలవాటు లేదు. భరత్ వెళిళ్పోయిన తరువాత ఏదైనా టిఫిన చేసుకొని బాంకుకు బయలేద్రుతుంది.
అనిన్టికీ సరుద్కుపోవటం అలవాటైన కుసుమ వాళళ్ పర్వరత్న అంతే కామోసు అనుకొని దానికి కూడా సరుద్కుపోవటం అలవాటు
చేసుకుంది.
భరత్ భోజనం చేసే సమయంలో తాను కూడా తయారయి అతని పకక్న కూరొచ్ని ఏదైనా కబురుల్ చెపుప్దామని పర్యతిన్ంచింది.
అతను వూరికే ఊ కొడుతూ వినే వాడు.
ఒకరోజు అటాల్గే పకక్న కూరుచ్నన్ కుసుమను, "ఎందుకే కుసుమా వాడు అనన్ం తినన్ంతసేపు ఏదో ఒకటి మాటాల్డి విసిగిసాత్వు?
వాడిని పర్శాంతంగా అనన్ం తిననీయి. అయినా నువువ్ అటాల్ వాడి పకక్నే ఎందుకు ముదద్లు లెకక్ పెటుట్కుంటూ? దిషిఠ్ తగిలేను." అని
అతత్గారు పకక్న కూరొచ్నే అవకాశం కూడా లేకుండా చేసింది.
భరత్కు కబురూల్ చెపుప్తూ వడిడ్దాద్మనన్ కోరిక అవతల పెటిట్ భోజనం చేసేటపుప్డు పకక్న కూరోచ్ను కూడా కూరోచ్ కూడదనన్ ఆరడ్ర.
శీర్హరి బాబాయికి దిషిట్ తిసే నాయనమమ్ గురుత్కొచిచ్ ఏడవలేక మనసులోనే నవువ్కుంది. ఆపాయ్యంగా పిలల్వాడికి దిషిఠ్ తగిలిందే అని
ఆరాటపడే ఆవిడ ఎకక్డ? కొడుకు పకక్న కోడలు కూరుచ్ంటేనే ఏడిచ్పోయే ఈ మనిషి ఎకక్డ?
ఫసట్ తారీఖు వచిచ్ంది. "కుసుమా, ఇదిగో ఇంటోల్కి కావలసిన వెచాచ్ల లిసట్. సాయంతర్ం బాంక నుండి వచేచ్టపుప్డు తెసాత్వో? వచిచ్
మళీళ్ వెళుళ్తావో? నీ ఇషట్ం. రాతిర్కి ఈ సరుకులు తెచిచ్ పెటేట్యి." ఆరడ్ర.
అమమ్యయ్. కనీసం ఈ విధంగానైనా ఏదో పని పెటుట్కోవచుచ్. అటాల్గే పాటించింది.
తెలాల్రింది. "కుసుమా, ఇంటి ఔనర వసాత్డు. అదెద్ డబుబ్లు ఈ రోజు ఇవావ్లి. అటాల్గే ఇదిగో కరెంట బిలుల్, వాటర బిలుల్. ఇవి కూడా
పోతూపోతూ కటేట్సిపో. వసూత్ వసూత్ మారెక్ట కెళిళ్ కూరలు తీసుకొనిరా."
కొనిన్ నెలలు అనిన్ పనులు ఆనందంగానే చేసింది కుసుమ. రాను రాను అనుమానం వసుత్నన్ది. ఇంటి ఖరుచ్ మొతత్ం తానే
భరిసుత్నన్ది. మురహరి చేతి నుండి ఒకక్ పైసా కూడా ఖరుచ్ పెటట్లేదు. అచచ్ంగా తన జీతంతో ఇలుల్ గడవటం అంటే ఏదో బొటాబొటీగా
నడపొచుచ్. కాని మధయ్మధయ్లో వచేచ్ బావగారి కుటుంబం, ఆడబడుచు కుటుంబం అంతా కలిపి తడిపి మోపెడౌతుంది.
పర్తిరోజూ ఏదో ఒక కూరా పపుప్తో గడిపే భోజనం వాళెళ్వరైనా వచేచ్టపప్టికి అంతులేని వంటలు ఖరుచ్. అంతేకాక వాళుళ్
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వెళేళ్టపుప్డు పెటుట్పోతలు, పటుట్కెళళ్టానికి పిండివంటలు.

"కుసుమా, నీ ఆడబడుచు రేపే వెళిళ్పోతానని కూరుచ్నన్ది. దానికి ఆయనకు పిలల్లకు బటట్లు పెటాట్లి. పెళళ్యిన మొదటిసారి వచిచ్న
చుటాట్లు. కాసత్ ఘనంగా తీసుకొనిరా."
"ఏమండీ, వదినగారు రేపెళిళ్పోతారట. బటట్లు పెటాట్లి. కాసత్ తొందరగా వసేత్ మనిదద్రమూ షాపింగకెళిళ్రావచుచ్." ఆఫీసుకెళేళ్
ముందర భరత్తో ఏకాంతంలో అడిగింది.
"సరే, ఆ విషయం మీరు ఆడవాళుళ్ చూసుకోవాలిస్నవి. నాకు చెపప్టం దేనికి? సాయంతర్ం వాళళ్ను బజారు తీసుకొని వెళిళ్
కావలసినవేవో కొని పెటుట్." అని వెళిళ్పోయాడే కాని ఆ ఖరుచ్కయేయ్ డబుబ్ విషయం ఎతత్ను కూడా లేదు.
ఇంక చచిచ్నటుట్ అందరిని వెంటపెటుట్కొని బజారుకెళిళ్ ఘనంగా బటట్లు కొనిపెటిట్ంది.
ఇలుల్ గడవటానికి, ఇటువంటి పైన వచిచ్ పడుతునన్ ఖరుచ్లకు తనకొచేచ్ జీతం ఏ మూలకూ చాలక పోవటంతో పెళిళ్ ముందు నుండి
బాంకులో దాచుకుంటునన్ సేవింగస్ నుండి తీయవలసి వసూత్ వునన్ది.
భరించేవాడు భరత్ అని అంటారు. కాని ఇకక్డ అది వయ్తిరేకంగా వుంది. భారయ్ జీతమంతా ఖరుచ్ పెడుతుంటే అతను ఒక చుటట్ం
లాగా సమయం గడిపేసుత్నాన్డే కాని ఒకక్సారి కూడా ఇలుల్ ఎటాల్ గడుసుత్నన్దో అడగను కూడా అడగ లేదు.
ఆ విధంగా పెళిళ్ భరత్ అనన్మాటకు అరధ్మే మారిపోయినటుట్ ఇలల్ంతా ఒకక్ చేతోత్ భరించవలసి వసుత్నన్ది.
అపప్టి దాకా జరిగిన విషయాలు చెపుప్తూ వునన్ కుసుమ అలిసి పోయినటుట్ అయి ఆగింది.
"మరి ఇంత జరుగుతునాన్ ఈ విషయాలు ఎవరితోటీ ఎందుకు చెపప్కుండా నీలో నువేవ్ బాధ పడవలసిన అవసరం ఏం వచిచ్ంది?
అటు

తాతయయ్ బాబాయికి కాని, కాకపోతే మేమందరమూ వునాన్ము కదా! మాతోగాని పంచు కోవాలి అనిపించలేదా?" కొదిద్గా

కోపప్డుతునన్ ధోరణిలో అడిగింది తరుణి.
"మన దికుక్మాలిన పెంపకాలు వునాన్యి కదే! సంసారం గుటుట్ రోగం రటుట్ అనుకుంటూ పెదద్వాళుళ్ చెపిప్న నీతులు బాగా బురర్
కెకిక్ కూరుచ్నాన్యి.
అదీ కాక పెళళ్యిన కొతత్లోల్ కొదిద్గా బెంగగా అనిపించి ఒకసారి ఆ తలీల్ కొడుకులు భోజనాలు చేసుత్ంటే అపప్టికి నోరు విడిచి
అడగను కూడా అడిగాను, నాకు మావాళళ్ను చూసి రావాలని వుంది ఒక ఆదివారం పోయి వసాత్ను అని.
వెంటనే మా అతత్ అందుకొని, "అటాల్ చీటికి మాటికి పుటిట్ంటి మీద బెంగ అనుకుంటూ పోతే అసహయ్ంగా వుంటుంది. అయినా
వచేచ్ది

ఆదివారం ఒకక్రోజే సెలవు. ఆ రోజు అబాబ్యి కూడా ఇంటోల్నే వుంటాడు. వాడిని ఇంటి దగగ్ర వదిలేసి ఇపుప్డు పుటిట్ంటికి

వెళళ్కపోతే ఏం" అని అడుడ్పడడ్ది.
ఆవిడ అనన్టుట్ ఆదివారాలు అతను ఇంటిపటుట్న వుండే పర్సకేత్ లేదు. సెలవు వచిచ్ందంటే చాలు రోజుటి కనాన్ పెందరాడే బయటికి
వెళేళ్వాడు. మళీళ్ ఏ రాతిర్కో కొంప చేరటం.
పెళళ్యిన మొదటేడు కొతత్గా పెళళ్యిన ఇంటి ఆడపడచును అలుల్ణిణ్ పండుగలకు పిలుదాద్మని తాతయయ్ వాళుళ్ ఎంతో వుబలాట
పడాడ్రు. ఫారమ్లగా ఇనైవ్ట చేయటానికి తాతయయ్ బాబాయి వచాచ్రు.
"ఆ ఫారామ్లిటీస అనిన్ ఇపుప్డు ఎందుకండి." అంటూ మురహరి, "అయినా మా అమమ్ ఒకక్తిని ఇంటి దగగ్ర వదిలేసి
రావటం.........."నసిగాడు.
"అదేంటి మురహరీ, మీ అమమ్ గారు కూడా మీతోపాటే. అసలు మీ అనన్గారు అకక్ కుటుంబాలు కూడా తొలి పండుగలకు వసేత్
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బాగుంటుంది. కాని పొరుగూరు కదా, కనీసం మీ ముగుగ్రైనా వసేత్ మాకు సంతోషం." అంటూ తాతయయ్ ఆవిడను కూడా మరాయ్దగా
ఆహావ్నించాడు.
"వదుద్లేండి. మా కుటుంబాలలో మాటిమాటికి వియాయ్లవారి ఇంటికి వెళిళ్తే ఆకేష్పిసాత్రు. అయినా పండుగ పూట ఇంటికి తాళం
పెటిట్ వుంచటం ఇంటికి మంచిది కాదు." అంటూ తిరసక్రించేటపప్టికి పండగ నాడు కూడా పుటిట్ంటికి వెళేళ్ పార్పత్ం లేకపోయింది.
ఆ సంఘటన తరువాత పుటిట్ంటి వాళుళ్ ఇంటికి రావటానికి సాహసించలేదు. ఎపుప్డైనా తాతయయ్గాని బాబాయిగాని బాంకుకు ఫోన
చేసి మంచి చెడు కనుకుక్నే వారు.
బాబాయికి ఒంగోలుకు టార్నస్ఫ్ర అవటం, అందరూ అకక్డికి షిఫట్ అవటం జరిగింది.
"ఇంక మిమమ్లిన్ కలవాలని నా సమసయ్లు మీకు చెపుప్కోవాలని ఎంతగానో ఆశించాను. కాని దానికి కూడా వాళళ్ దగగ్రనుండి
అటువంటి రెసాప్నేస్ వచిచ్ంది." అని చెపిప్ ఆపింది కుసుమ.
అసలు ఆ రోజు తన ఫెర్ండస్ పర్సాత్వన వచిచ్నపుప్డు ఆ తలిల్ కొడుకులు అనన్ మాటలు ఏవీ వాళళ్కు చెపప్లేదు. ఇనిన్ సంవతస్రాల
తరువాత ఆ విషయాలు చెపిప్ వాళళ్ మనసులు పాడు చేయాలని అనిపించలేదు. కాని ఒకొక్కక్ మాట తన చెవిలో గింగురుమంటూనే
వునాన్యి.
"నీ ఫెర్ండస్ అంటే ఎవరు? పెళిళ్కి వచిచ్ వెకిలి గోల చేసిన వాళేళ్నా? ఛీఛీ. వాళళ్సలు ఆడపిలల్లేనా? ఎపుప్డూ మగాడి మొహమే
చూడనటుట్ మీదమీద పడటం. మాటిమాటికి విరగబడి నవవ్టం, అసహయ్ం వేసింది." కొడుకు మాటలకు వంత పాడుతూ ఆవిడ, "ఎంత
సేన్హితులైతే మాతర్ం, పెళిళ్కి పిలవగానే మందలుమందలగా తరలి వసాత్రా?
ఆ పెదద్మనిషెవరో, పెదద్ బడాయిగా బంగారపునెకెల్సూ పటుట్చీరా తెచిచ్ తన డాబు పర్దరశ్న చేసేత్, ఆముసలమమ్ తన మనుమరాలి
పెళళ్నన్ంత హడావుడి చేయటము, అవిడ కోడళుళ్ పెతత్నం అంతా నెతిత్న వేసుకొని, మూడు రోజులు పెళిళ్ మంటపంలోనే తిషట్ వేయటం.
అంతా లేకి మనుషుల లాగా వునాన్రు."
ఆ మాటలు వినన్ తరువాత కుసుమ ఫెర్ండస్ గురించి మరిచ్పోవటానికి నిశచ్యించుకునన్ది.
PPP
యాంతిర్కంగా సాగిపోతునన్ సంసారంలో గొడడ్లిపెటుట్లా కుసుమకు నెలతపిప్నటుట్ తెలిసింది. సంసారమంటేనే ఏమిటో అరధ్ం కాని
సిథ్తిలో వునన్ కుసుమకు అయోమయంగా వునన్ది. ఆనందించాలో విచారపడాలో తెలియటంలేదు.
అతత్గారూ భరత్ ఏదో గుసగుసలాడుకోవటం తనను చూడగానే మౌనంగా వుండిపోవటం చూసుత్ంటే ఏదో గూడుపుఠాణీ
జరుగుతునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది.
ఆ రోజు ఆఫీసు నుండి తవ్రగా వచిచ్న భరత్ను చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది. అతను రాగానే అతత్గారు, "కుసుమా నేను గుడికి వెళిళ్
వసాత్ను." అంటూ బయలేద్రింది.
"కుసుమా తలనొపిప్గా వుంది. ఒక కపుప్ కాఫీ పటార్."
కాఫీ తాగి షూస కూడా విపప్కుండా మంచానికి అడడ్ంగా పడుకొని మొహం మీద మోచేయిపెటుట్కొని పడుకునన్ మురహరి
కనిపించాడు.
"ఏమయింది, ఒంటోల్ బాగాలేదా?" నుదుటి మీద చేయి పెటిట్ చూసింది.
అతను గబుకుక్న కుసుమ చేయి పటుట్కొని, "పకక్న కూరోచ్ కుసుమా." అని ఆమె వళోళ్ తల పెటుట్కొని పడుకునాన్డు.
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ఎపుప్డూ తనంత తాను ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డని అతను అటాల్ పర్వరిత్ంచేటపప్టికి ఏమయిందో అని కుసుమకు కంగారేసింది.
"కుసుమా! నేనెంత సావ్రధ్పరుడినో కదా, పెళళ్యిన దగగ్ర నుండి నినున్ ఏ విధంగా సుఖ పెటట్లేకపోయిన దురామ్రుగ్డిని కదా?
చివరకు నీకు గుపెప్డు అనన్ం కూడా పెటట్లేని అసమరుధ్డిని ! పూరిత్గా నీ సంపాదన మీదే ఆధారపడడ్ అధమసుత్డిని." మొహం పైకి ఎతత్కుండా
మాటాల్డుతునన్ మురహరిని ఎటాల్ అరథ్ం చేసుకోవాలో కుసుమకు తెలియటం లేదు. మౌనంగా వుండిపోయింది. "ఛీ నేనసలు మనిషినే కాదు."
అంటూ తనను తాను తిటుట్కుంటూ ఒక పేర్లాపన లాగా మాటాల్డటం వింటుంటే కుసుమకు అయోమయంగా వుంది.
"నిజం చెపేప్సాత్ను కుసుమా. నా జీవితంలో ఒకటే ధేయ్యం. అమెరికాకు వెళిళ్ పై చదువు చదవాలనన్దే నా కోరిక. దాని కోసమే
పైసాపైసా కూడపెడుతునాన్ను. ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త ఇపుప్డు నాకు అకక్డ యూనివరిస్టీలో సీట వచిచ్నటుట్ ఈ రోజే లెటర వచిచ్ంది."
"నిజమా, ఇంత మంచి వారత్ అంత బాధ పడుతూ చెపప్టం ఏమిటి? వుండండి ఇపుప్డే మీ నోరు తీపి చేసాత్ను." అతనిన్ వళోళ్ నుండి
లేపటానికి పర్యతిన్సూత్ తను లేవబోయింది.
"వదుద్ కుసుమా, ఇది అంత మంచి వారేత్మీ కాదు. నీతో, పుటట్బోయే మనబిడడ్తో గడపాలిస్న సమయం నా కల నిజం చేసుకోవాలనన్
సావ్రధ్ంతో దేశం వదిలి పోలేను."
నవనీతం లాగా వునన్ కుసుమ మనసు అతని సెంటిమెంట వేడికి మెలిల్మెలిల్గా కరగటం మొదలెటిట్ంది. "అయోయ్ పాపం అతను తన
పై చదువుల గురించి టెనష్నోల్ వుంటే తను అరధ్ం చేసుకోకపోగా అపారధ్ంచేసుకొని తిటుట్కునన్ది." అంటూ పశాచ్తాత్ప పడసాగింది.
"మంచివారే. ఇంత చినన్ విషయం గురించి మీ బంగారు భవిషయ్తుత్ పాడు చేసుకుంటారా? రెండు సంవతస్రాలు ఎంతలో
గడిచిపోతాయి? మీరు డిగీర్ చేతిలో పెటుట్కొని వచేచ్టపప్టికి మీ బిడడ్తో సహా నేను మిమమ్లిన్ ఆహావ్నించటానికి సిదద్ంగా వుంటాను."
"అదంతా అయేయ్ పని కాదులే కుసుమా."
"ఏమిటండీ నేనింత చెపుప్తునాన్ కూడా మీరు నిరుతాస్హంగా మాటాల్డుతారు?"
"లేదు కుసుమా. అదొకక్టే కారణం కాదు. అకక్డ నా చదువు పూరత్యేయ్టపప్టికి చాలా ఖరచ్వుతుంది."
"అకక్డంతా చదువులతో సమానంగా వుదోయ్గం కూడా చేసూత్ వుంటారు కదండీ." అపప్టికే పూరిత్గా కరిగిపోయిన కుసుమ అతని
మాటల పర్భావంలో పూరిత్గా పడిపోయింది.
"అందరికి అంత అదృషట్ం వుండదు కుసుమా. నాకు సీటు వచిచ్న యూనివరిస్టీలో చదువు పూరత్యేయ్దాకా ఎటువంటి ఫులటైం కాని
పారటటైం కాని జాబ చేయకూడదని కండిషన. అదొకక్టే కాదు. అకక్డ వునన్ంత కాలం నా నివాసం భోజనం కాలేజి ఫీజు పుసత్కాలు అనిన్
ఖరుచ్లు సవ్యంగా భరించవలసి వుంటుంది. కొంత ధనం అయితే కూడపెటట్గలిగాను కాని అది విమానం చారీజ్లకే సరిపోదు. వూళోళ్ వునన్
ఇలుల్ అమిమ్తే కొంతనాన్ వూరటగా వుంటుందేమో కాని అది వుమమ్డి ఆసిత్. అమమ్టానికి అనన్యయ్ ససేమిరా ఒపుప్కోవటం లేదు. వాడికి
ఎదుగుతునన్ ఆడపిలల్ వుంది. వునన్దంతా అముమ్కుంటే రేపు దాని పెళిళ్కి ఇబబ్ంది పడవలసి వుంటుందని ఒపుప్కోవటం లేదు.
అయినా అది కూడా సబబే కదా! పోనీలే అదంతా మన వలల్ అయేయ్ పని కాదు కాని ఆ సంగతి వదిలేయి. ఇంక నేను కూడా ఇంటి
భాధయ్త తీసుకొని నీకు రెసట్ ఇసాత్ను. నువువ్ నీ ఆరోగయ్ం చూసుకొని పండంటి బిడడ్ను కను. అందరం ఆనందంగా కాలం గడిపేదాద్ం. ఇంక ఈ
సంగతి ఇంతటితో వదిలేయి. అందని వాటి కోసం అరుర్లు చాచటం మంచిది కాదు."
అయిపోయింది. అపప్టికే నెమమ్దిగా కరుగుతునన్ కుసుమ మనసు పూరిత్గా కరిగి నీరయిపోయింది. భరత్ మీద సానుభూతి
ఇబబ్డిముబబ్డిగా పెరిగింది.
కొంత సేపు ఆలోచనలో పడింది. "ఏమండీ, దీనికి అంత ఆలోచించాలిస్నదేముంది? నా పేరు మీద డిపాసిటస్ వునాన్యి కదా!
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ఇంక వేరే ఎకక్డి నుంచో డబుబ్ కోసం తంటాలు పడవలసినదేముంది?" అమాయకంగా అనన్ది.

"ఛీఛీ. కుసుమా నీ కళళ్కు నేనెటాల్ కనిపిసుత్నాన్ను? భారయ్ పుటిట్ంటివారు ఇచిచ్న ఆసిత్ మీద ఆధారపడి నేను పై చదువులకు వెళాత్నని
ఎటాల్ అనుకునాన్వు? అంత దిగజారిపోయానా?" కోపంతో మండిపడాడ్డు.
"అయోయ్ అంత కోపం దేనికండీ? పెదద్వాళుళ్ ఏమి చేసినా మన మంచికే చేసాత్రంటారు. ఆ నాడు నా పేర మీద వునన్ ఆసిత్నంతా
ఆశర్మానికి రాసేసాత్ననంటే తాతయయ్ శీర్హరి బాబాయి వారించి కొంత మటుకే ఆశర్మానికి ఇచిచ్ మిగతాది నా పేరనే వుంచేసారు. బహుశా
ఈ సతాక్రాయ్నికేనేమో!
అయినా పెళళ్యిం తరువాత నీది నాది అని ఏమీ వుండకూడదు. ఇదద్రమూ ఒకటే అని భావిసేత్నే సంసారాలు సుఖమయమవుతాయి.
ఏనాడైతే మనిదద్రికి వివాహం జరిగిందో, ఆనాటి నుండి నాది అనన్పదం మరిచ్పోయాను. కనుక ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా బాంక లో
వునన్ ఆ మొతాత్నిన్ వినియోగించి మీ పై చదువులు కొనసాగించండి." నచచ్ చెపిప్ంది.
"ఏమో కుసుమా నువువ్ అంతగా చెపుప్తునాన్ నాకెందుకో ఆడబుబ్ వాడటానికి మనసక్రించటం లేదు. ఈ సంగతి కనుక మా
అమమ్కు కాని అనన్యయ్కు కాని ఇతర బంధువులకు కాని తెలిసేత్ నా మొహాన పేడ నీళుళ్ కొడతారు. మీ పుటిట్ంటోల్ తెలిసేత్ ఎంత అపర్దిషట్? వదుద్
ఆపర్యతన్ం మానుకో."
"చూడండి. ఇది మనిదద్రి మధయ్ జరిగే విషయం. భారాయ్భరత్ల మధయ్ జరిగే పర్తి విషయం మూడో వయ్కిత్కి తెలియాలిస్న అవసరం లేదు.
అది మీ అమమ్ అనన్కు కాని, మాపుటిట్ంటి వాళళ్కు కాని చెపప్నకక్రలేదు. రేపే ఇదద్రమూ బాంకుకు వెళిళ్ దానికి సంబంధించిన ఏరాప్టుల్
చేదాద్ము."
"సరే కుసుమా నువువ్ అంతగా చెపుప్తుంటే కాదనలేకపోతునాన్ను. అయితే ఒక కండిషన. నా చదువు అయిపోయిన తరువాత
తీసుకునన్ మొతత్ం పైసాపైసా తీరేచ్సాత్ను. ఆ ఒపప్ందం మీద అయితేనే తీసుకుంటాను."
PPP
చకచక ఏరాప్టల్నిన్ పూరత్యిపోయాయి. ఎపప్టి నుండి ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్డొ ఏమో!

అయిదు నెలల గరభ్ం, బాంకులో

మినిమమ బాలెనసతో నిలబడడ్ కుసుమకు వీడోక్లు చెపిప్ సపత్సముదార్లు దాటి తన ధేయ్యం దిశగా ఎగిరిపోయినాడు.
కుసుమ తన కధనం కొనసాగించింది. "అంతే. ఆ వెళళ్టం మళీళ్ రెండు సంవతస్రాల తరువాత తిరిగి వసాత్డు, బిడడ్తో సహా
ఆహావ్నించి మంచి జీవితం గడుపుతానని ఆశతో విమానాశర్మంలో ఇచిచ్న ఆ వీడోక్లే నా సాంసారిక జీవితానికి శాశవ్త వీడోక్లు అనన్
విషయం రియలైజ చేయలేకపోయాను." మాట రాక గొంతుపూడుకుపోతునన్ది.
అపప్టిదాకా మౌనంగా వింటూ వునన్ శోర్తలు ఒకక్సారి వులికిక్ పడాడ్రు.
"ఏమిటి కుసుమా నువవ్నేదీ?" ముందరగా తేరుకునన్ రేణుక అడిగింది. "నీకు డెలివరీ అయినపుప్డు మీ అతత్గారే కదా నీకు
తోడునన్ది!"
"అదంతా వాళాళ్డిన నాటకంలో ఒక భాగం. ఇదంతా ఒక పధకం పర్కారం జరిగిందని బాబు పుటిట్న దాకా తెలియలేదు."
కుసుమ పెదద్ మేనమామ ఇంటి పకక్న ఉనన్ బంధువులదావ్రా కుసుమ తలిల్ తండుర్లు మరణించటం, తండిర్కి వునన్ ఆసిత్ మొతాత్నికి
ఆమె ఏకైక వారసురాలవటం, కొంత దాన ధరామ్లకు వినియోగించినా ఆమె ఏరు మీద బాగానే ఆసిత్ వుండటం మొదలైన వివరాలు
తెలుసుకునన్ మురహరి కుటుంబ సభుయ్లకు, అంటే అతనితో సహా అతని తలిల్ అనన్గారు అకక్కు కూడా కుసుమ ఆసిత్ మీద కనున్ పడడ్ది.
మురహరి చెపిప్నటుట్ అతని ఏకైక ధేయ్యం అమెరికాకు పోవటమే. ఆ రోజులలో అమెరికాకు వెళళ్టం అంటే ఎంతో ఖరుచ్తో కూడిన
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పని. ఇపప్టిలాగా బాంక లోనుల్ అవి అంతగా వుండేవి కావు. ఎంతో ధనవంతులైతే తపప్ ఆ కోరిక తీరుచ్కోలేరు. కటన్ం తీసుకుంటే అది ఏ
మూలకూ సరిపోదు. అందుకనే కటన్ం వదద్ని ఆదరశ్వంతులుగా సంఘంలో పేరు, ఆనికిక్ ఆసత్ంతా చేజికిక్ంచుకునే అవకాశం.
వారి పధకం నూటికి నూరుశాతం విజయమయింది. మురహరి అమెరికాకు వెళిళ్పోయినాడు. పుటిట్ంటి వాళుళ్ ఎవరూ వూళోళ్ లేరు.
ఆ సమయంలో కడుపుతో వునన్ కోడలిని ఒంటరిగా వదిలేసేత్ తమ పనాన్గం బయటపడుతుందని భయపడాడ్రో? లేకపోతే నిజంగానే ఇంటి
వారసుడి మీద పేర్మో? అతత్గారు మాతర్ం కుసుమ పురుడయేయ్దాకా అకక్డే వుండిపోయింది.
అపప్టికి కుసుమను పురిటికి తీసుకు వెళళ్టానికి వసాత్మని తాతయయ్ వుతత్రం వార్సి, బాబాయిని పంపించారు.
కాని ఆవిడ, "అదేంటి నాయనా! నా కొడుకు దేశంలో లేకపోయినా పుటట్బోయే మనుమడి కోసం నేను కోడలిని కనిపెటుట్కొని ఇకక్డే
వునాన్ను. మీ అమమ్గారు వయసులో పెదద్వారు. ఈ వయసులో మనుమరాలి పురుడని ఆవిడను ఇబబ్ంది పెటట్టం నాకు ససేమిరా ఇషట్ం లేదు.
అయినా మీ అమామ్యిని నేను సరిగాగ్ చూసుకోలేనని నా మీద అనుమానమా?" అంటూ సెంటిమెంట మీద దెబబ్కొటేట్టపప్టికి కుసుమతో
సహా బాబాయి కూడా ఆమాటలకు పడిపోయినారు.
అపప్టికి మురహరి దేశం వదిలి నాలుగునెలలు. వెళిళ్న తరువాత వారానికి ఒకసారి ఉతత్రం వచేచ్ది. ఆ రోజులలో వుతత్రం వసేత్నే
సమాచారం. ఇంక వేరే మారగ్ం లేదు. అతను కుసుమ ఆరోగయ్ం గురించి చాల కనస్రన్ చూపిసూత్ రాసే వుతత్రాలు చదువుకుంటూ కుసుమ
మురిసిపోయేది. చూసూత్ వుండగానే రెండేళుళ్ ఎంతలో గడిచిపోతాయి, మీరు మటుకు మా గురించి దిగులు లేకుండా బాగా చదువుకోండి
అంటూ సమాధానాలు వార్సేది.
పురిటి సమయానికి బావగారు తోడికోడలు అతత్గారికి సాయం వచాచ్రు. పండంటి కొడుకును కనన్ది. మరుసటిరోజే హాసిప్టల
నుండి డిసాచ్రచ్ చేసాత్మనాన్రు. అదిగో అదే సమయంలో రేణుక కనిపించింది. సేన్హితురాళుళ్ ఇదద్రూ మాటాల్డుకోవటం చూసిన అతత్గారికి
ఏదో తెలియని కంగారు.
"అమామ్యి కుసుమా! రేపు మంచిరోజు కాదు. మొదటిసారి బిడడ్ను తీసుకొని ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు వరజ్య్ం లేకుండా మంచిరోజు
చూసుకొని వెళాళ్లి. నేను వెళిళ్ మాటాల్డి వచాచ్ను. డాకట్ర ఈ రోజైనా వెళిళ్పోవచచ్నాన్రు. పెదాద్డు టాకీస్ తీసుకు రావటానికి వెళాళ్డు. మనం
బయలేద్రుదాము." అనేటపప్టికి,
"అతత్యయ్గారూ, నా ఫెర్ండ రేణుక మళీళ్ వసాత్నని వెళిళ్ంది. తను వచాచ్క కలిసి మాటాల్డి వెళుళ్దాము." అంది బర్తిమిలాడుతునన్టుట్.
"కుసుమా ఏది ముఖయ్మో ఆలోచించు. ఆ అమామ్యి ఏదో ఎమరెజ్నీస్ అని వెళిళ్ంది కదా! ఎపప్టికి వసుత్ందో ఏమో. అయినా ఆ పిలల్
ఇకక్డే వుదోయ్గం చేసోత్ంది కదా, ఈ సారి వచిచ్నపుప్డు కలవ వచుచ్. పదపద ఆలసయ్ం అవుతోది." అంటూ హడావుడి చేసి ఆలోచనకు కూడా
తావు లేకుండా చేసి బయలేద్రదీసింది.
"రేణూ తరువాత నాకు బాగ అరథ్ం అయింది. అపప్టిదాకా లేని వరాజ్య్లు, దురుమ్హురాత్లు సడెనాగ్ ఎటాల్ వచాచ్యో? అది నేను నినున్
కలిసేటపప్టికి ఆవిడకు ఏదో ఇనెస్కూయ్రిటీ డెవలప అయినటుట్ వుంది. నీతో మాటాల్డితే నేను ఏం చెపుప్తానోనని భయం వునన్టుట్ తరువాత
అనిపించింది. కాని ఏం లాభం నిసస్హాయంగా ఆవిడతో పాటు బాబును ఎతుత్కొని వెళిళ్పోయినాను.
PPP
బాబుకు మూడవనెల వచిచ్ంది. తాతయయ్ సకుటుంబంగా వచిచ్ చూసిపోయినారు. నామకరణం చేదాద్మని ఎంతో వుబలాట పడాడ్రు.
"అబాబ్యి వూళోళ్ లేకుండా వేడుకలు చేసుకోవటం నాకు ఇషట్ం లేదు. వాడొచాచ్క అనిన్ వేడుకలు ఒకక్సారే చేదాద్ము." అంటూ
వాళళ్ కోరికను తిరసక్రించింది. ఏ వేడుకా లేకుండా బాబును సందీప అని పిలుచుకోసాగింది కుసుమ.
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అతత్గారికి పసిబిడడ్ను అలవాటు చేసి తిరిగి వుదోయ్గానికి వెళళ్టానికి సంసిదుధ్రాలయింది కుసుమ.

ఆ రోజు, "అబాబ్ కుసుమా! నా మోకాళుళ్ చేతి కీళుళ్ విపరీతంగా నొపిప్పుడుతునాన్యే. ఎపుప్డో నాలుగేళళ్కిర్తం కీళళ్వాతం వచిచ్ంది.
విపరీతంగా బాధపడాడ్ను. పెదాద్డు వాళళ్ వూళోళ్ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం చేయించేటపప్టికి తగిగ్ంది. ఇదిగో మళీళ్ మొదలయింది. అడుగు తీసి
అడుగు వేయలేకపోతునాన్ను. చంటాడిని ఎతుత్కుందామనాన్ సాధయ్ం కావటం లేదు. మళీళ్ ఒకసారి ఆ వైదయ్ం చేయించుకుంటే
బాగుంటుందేమో..........."అంటూ మూలగటం మొదలెటిట్ంది.
"అయోయ్ అతత్యాయ్! నేను వచేచ్ వారం వుదోయ్గంలో చేరాలి. మీరెళిళ్పోతే............"
"మరెటాల్గమామ్! నాకేమో చేతకాకుండా వుంది. అవేవో చంటిపిలల్లను చూసుకొనే సెంటరేల్వో వుంటాయట కదా, అకక్డ అలవాటు
చేయి. అయినా ముందు వెనక చూడకుండా ఆసుత్లు దానం చేయకుండా వుంటే ఈ వుదోయ్గాలంటూ వీధిలో తిరిగే అగతయ్ం వుండేది కాదు
కదా! అయినా పెదద్వాళళ్కు ఆ మాతర్ం ఙాఞ్నం వుండకక్రలేదా? పెళిళ్ కావలసిన ఆడపిలల్ ఆశర్మాలకు ఆసిత్నంతటిని దారాదతత్ం చేసుత్ంటే
వదద్ని వారించనకక్రలా. సరేలే అవనిన్ తవువ్కొని పర్యోజనం ఏముంది? ఏదో మారగ్ం నువేవ్ చూసుకో. లేకపోతే మీ తాతయయ్ను
నాయనమమ్ను సాయంగా పిలిపించుకో" అంటూ ఒక వుచిత సలహా కూడా పారేసి, పెదద్ కొడుకును పిలిపించుకొని ఆవిడ దారిన ఆవిడ
వెళిళ్పోయింది.
నడి సముదర్ంలో ముణిగిపోతునన్ భావన కలుగుతునన్ది కుసుమకు. అపప్టికే మురహరి దగగ్ర నుండి వుతత్రాలు రావటం కూడా
తగిగ్పోయింది. వచిచ్నా ముకత్సరిగా ఎవో రెండు ముకక్లు గిలికినటుట్ వచేచ్వి.
ఏం చేయాలి. అందరూ వుండి చంటి వాడిని కేర సెంటరోల్ చేరాచ్లా? ఇంక వేరేమారగ్ం ఏదీ కనిపించలేదు. వుదోయ్గం మానేసేత్ బతుకు
గడిచేదెలా? అనిన్ పర్శన్లే. ఏ ఒకక్ దానికి కూడా సమాధానం దొరకటం లేదు.
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