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ఆదివారం మధాయ్హన్ం భోజనాలై పనంతా ముగించుకుని ఇలా సోఫాలో నడుం వాలాచ్నో లేదో ఫోన మోర్గింది. అకక్ కూతురు శృతి
నుండి . “పినీన్ మేము ఫాల్ట కొనుకుక్నాన్ము, ఇకక్డే హైటెక సిటీలో, మా ఆఫీసకి దగగ్రలో. ఈ నెల పదెధ్నిమిదిన , రాతిర్ రెందు గంటలకు గృహ
పర్వేశం. నువువ్, బాబాయి, పిలల్లూ తపప్కుండా రావాలి. నాలుగ్రోజులముందే వచేచ్యండి “ ఇదీ ఆ ఫోన సారాంశం.
రెందు సంవతస్రాల కిర్ందట దాని పెళిళ్ ఆహావ్నం కూడా ఇలానే ఫోనలో అందిన విషయం ఙఞ్పిత్ కి వచిచ్ మనసు గతంలోకి జారింది.
***
శృతి మా అకక్యయ్ ఒకక్గానొకక్ కూతురు. ఎంతో గారాబం గానూ, మరెంతో పదధ్తిగానూ పెరిగింది. మంచి రాయ్ంకు తెచుచ్కుని
ఇంజనీరింగ కాలేజీలో చేరి కాయ్ంపస సెలక్షనలో ఉదోయ్గం తెచుచ్కుంది. టైరనింగ తరవాత హైదరాబాదలోనే పోసిట్ంగ వచేచ్సరికి యిక ఇంటోల్ పెళిళ్
పర్యతాన్లు మొదలయాయ్యి.
బావా వాళళ్ది రిచ ఫాయ్మిలీ. ఆకాక్, బావా ఇదద్రూ గవరన్మెంట అఫీసరసగా పని చేసుత్నాన్రు. పరువు, పర్తిషట్, సాంపర్దాయం
వీటనిన్ంటికి పెదధ్ పీట వేసే మనసథ్తావ్లే ఇదద్రివీనూ.
చకక్టి సాంపర్దాయిక కుటుంబం నుండి వచిచ్న అబాబ్యితో శుర్తి పెళిళ్ నిశచ్యం అయియ్ంది. ఆబాబ్యి అందగాడు. సాట్నఫరడ్
యూనివరిస్టీలో చదివాడు. ఒకక్డే కొడుకు. రావ అండ రావ గూర్ప ఆఫ కంపనీసకి ఏకైక వారసుడు. ఎంగేజిమెంట ఎంతో ఘనంగా సాట్ర హోటలోల్
జరిగింది.
అందమైన జంటకి ఊరందరి దిషిట్ తగిలిందేమో అనన్టుల్ నెల రోజులొల్ జరగాలిస్న పెళిళ్ ఆగిపోయింది. కారణం శృతికి పెళిళ్కొడుకు
పర్వరత్న నచచ్లేదు. ఆకాక్ బావా ఎంత నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచినా శృతి మొండికేయటంతొ పెళిళ్ కాయ్నిస్ల అయియ్ంది. ఆకాక్, బావా చాలా అపెస్ట
అయాయ్రు. పరువు పోయిందని బాధ పడాడ్రు. కాలం అనిన్ గాయాలనీ మానుపుతుంది కదా. కొనాన్ళళ్కి మళీళ్ పెళిళ్ పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్రు.
ఇంతలో మరో అవాంతరం.

శృతి తన కోలీగ అంటూ మనోజని ఇంటికి తీసుకువచిచ్ అమామ్ , నానాన్ లకి పరిచయం చేసింది. అతనేన్ పెళిళ్

చేసుకుంటాననీ , ఇక తనకి వేరే పెళిళ్ సంబంధాలు చూడొదధ్నీ చెపిప్ంది. సాంపర్దాయానికీ, కటుట్బాటల్కీ పార్ణమిచేచ్ అకాక్ బావా యీ కులాంతర
వివాహానిన్ ఆమోదించలేకపోయారు. నిరద్వ్ందవ్ంగా తిరసక్రించారు. వాళళ్ని ఒపిప్ంచటానికి తను చేసిన పర్యతాన్లనీన్ విఫలం కాగా చివరకి ఫెర్ండస్
సాయంతొ ఆరయ్ సమాజంలొ పెళిళ్ చేసుకుంది శుర్తి. ఆ రోజూ ఇలాగే దాని దగగ్రనుండి ఫోన - “ పినీన్ , నా పెళిళ్ వచేచ్ శుకర్వారం, తపప్కుండా రండి “
అని.
ఎంతో ఆరాభ్టంగా జరగవలసిన దాని పెళిళ్ సింపులగా దాని సేన్హితుల అధవ్రయ్ంలో జరిగిపోయింది. ఆకాక్, బావా, నేనూ, అమామ్,
నానాన్ కేవలం అతిథులాల్గా దాని పెళిళ్ చూసి వచాచ్ము. మా కుటుంబంలో మొటట్మొదటి అమామ్యి పెళిళ్ అలా జరగడం మా అందరికీ ఎంతో బాధగా
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అనిపించింది. కానీ ఏదీ మన చేతులోల్ లెదు. పిలల్లని పెంచడం, పెదద్ చేయడం వరకే మన బాధయ్త, కరత్వయ్ం. ఆ తరవాత వాళళ్ అభిపార్యాలూ,
నిరణ్యాలూ వాళళ్వే. తరాల అంతరాలు ఎపుప్డు వుంటూనే వుంటాయి.
మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి, పెళైళ్న రెండేళళ్కి శృతి నుండి గృహపర్వేశ ఆహావ్నం. చాలా సంతోషమేసింది,

మా కళళ్ ముందు పెరిగిన పిలల్

అపుప్డే పెళిళ్ చేసుకుని, సవ్ంత యిలుల్ కటుట్కుందంటే.
పిలల్లకి పరీక్షలు, యింకా టెనిన్స సెలక్షనస్ వుండడంతో మా శృతి కోరినటుట్గా నాలుగ్ రోజులు ముందుగా వెళళ్లేకపోయినా, పనల్నీన్
తెములుచ్కుని , పిలల్ల బాధయ్త మా వారి మీద పెటిట్ గృహపర్వేశం రోజుకి వెళళ్గలిగాను.
ఇలుల్ చాలా బావుంది. పెదద్ గేటెడ కమూయ్నిటీలో ఏడవ అంతసుథ్లో వునన్ తీర్ బెడూర్ం ఫాల్ట.

ఆనిన్ బెడూర్ములోల్నూ అటాచడ్

బాతూర్ంస, విశాలమైన బాలక్నీలతో ఇలెల్ంతో ముచచ్టగా వుంది. గృహపర్వేశం బాగా జరిగింది. రెండు రాతుర్లు వరసగా నిదర్ తకుక్వైనందుకో ఏమో
గాని భోజనాలైన తరవాత అలా కురీచ్లో కూరోచ్గానే కునుకు పటేట్సింది.
గినెన్లు సరుద్తునన్ శబాద్నికి మెలుకువ వచిచ్ చూసేత్, అతిధులంతా వెళిళ్పోయినటుట్నాన్రు, కాయ్టరింగ వాళుళ్

సామానుల్

సరుద్కుంటునాన్రు. ఇంక నిదర్ తేలిపోయింది. ఏదో చినన్పిలల్ల మాటలా వినిపిసేత్ గుమమ్ం బయటకొచిచ్ చూసా. బూరెలాల్ంటి బుగగ్లతో ముదుద్లు
మూటగటేట్ పాప. మూడేళుళ్ంటాయేమో. తొంగి, తొంగి లోపలకి చూసుత్ంటే ‘ఎవరు కావాలి పాపా “ అని అడుగుతుండగానే, పాపని వెతుకుక్ంటూ
వచిచ్న సతరీని చూసి వెంటనే పోలుచ్కునాన్.
ఆనందంతో “ విదాయ్, నువేవ్నా!? “ అంటూ దాదాపుగా అరిచేసాను.
తనూ అంతే ఆనందంతో “ఎనాన్ళళ్కి నినున్ చూసాను సావ్తీ , ఐనా నువేవ్ంటీ ఇకక్డ? “ అని అడిగింది.
“ఇది మా అకక్ కూతురి ఫాల్ట, దాని గృహపర్వేశానికి వచాచ్ను” అని చెపప్గానే
“ ఔనా, మా అమామ్యిది ఈ పకక్ ఫాల్టే , ఇది నా మనవరాలు అననయ్ “ అని చెబుతూ పాపని ఎతుత్కుని “ రావే మా ఫాల్ట కి వెళాద్ం
“ అంటూ ననున్ తీసుకు వెళిళ్ంది.
***
నేనూ, విదాయ్ ఫోరత్ కాల్సు నుండి టెంత వరకూ తెనాలిలో ఒకే సూక్లలో ఒకే సెక్షనలో కలిసి చదువుకునాన్ము.

బెసట్ ఫెర్ండసమి.

ఎపుప్డూ కలిసేవుండేవాళళ్ం. మా సేన్హానిన్ చూసి టీచరస్ అంతా ముచచ్టపడితే , మా కాల్సమేటస్ చాలా మంది ఈరష్య్తో మమమ్లిన్ విడదీయాలని ఎనోన్
పాల్నస్ వేసి విఫలమయేయ్వారు. టెంత తరావ్త మా నానన్కి హైదరాబాదకి టార్నస్ఫ్ర కావడంతో , కొనాన్ళళ్పాటు మా మధయ్ ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు జరిగినా, ఆ
తరవాత సట్డీస , కోచింగసతో ఇదద్రమూ బిజీ కావడంతో మా మధయ్ కమూయ్నికేషన తగుగ్తూ వచిచ్ంది. ఇపప్టిలాగా అపప్టోల్ సెలఫొనూల్, ఈమెయిలస్ లేవు
కదా. అడప దడపా తన నుండి వచిచ్న ఉతత్రాల వలల్ , తనకి మాయ్రేజ అయిందనీ, ఒక పాప పుటిట్ందనీ మాతర్ం తెలుసు. నా పెళిళ్ తరవాత నేను
బెంగళూరుకి షిఫట్ అయాయ్క తనతో కాంటాకట్స్ పూరిత్గా కట అయాయి. మళీళ్ యినేన్ళళ్ తరవాతే కలిసాము.
విదాయ్, నేనూ ఎనోన్ కబురుల్ చెపుప్కునాన్ము. మా చినన్నాటి సంగతులనీన్ గురుత్ చేసుకుని నవువ్కుని మళీళ్ చినన్వాళళ్మైపోయాము
ఇదద్రమూ కొంతసీపు. “అనన్టుట్, మీ అమామ్యి పేరు కీరిత్ కదే , తనెలా వుందీ, ఏం చేసోత్ందీ, మీ అలుల్దు ఏం చేసుత్నాన్డూ “‘ అనన్ నా పర్శన్కి దాని
మొహం కళ తపప్డం గమనించాను. కొంతసేపటికి సరుద్కుని “ అంతా మా పార్రబద్మే సావ్తీ “ అంటూ చెపుప్కొచిచ్ంది.
***
కీరిత్ మా అమామ్యని కాదే సావ్తీ, చినన్తనం నుండీ ఎంతో పొందిగాగ్ వుండేది, చెపిప్న మాట వినేది, కాల్సలో ఎపుప్డూ ఫసుట్ రాయ్ంకు
తెచుచ్కునేది. ఐఐటి చెనైన్లో కంపూయ్టర ఇంజనీరింగలో సీట తెచుచ్కుని, కాయ్ంపస సెలక్షనలో అమెజానలో జాయిన అయింది. ఆ తరవాత దానికి
సంబంధాలు చూడడం మొదలు పెటాట్ము. ఒక సంబంధం నాకూ, మా వారికీ ఎంతో నచిచ్ంది. ఆబాబ్యి అందగాడు, కోటల్లోల్ వునన్ బిజినెసకి
వారసుడు. మంచి సాంపర్దాయికమైన కుటుంబం. దాదాపు ఖాయం చేసుకుందాం అనుకునేంతలో , కీరిత్ “ మా కోలీగ” అంటూ రోహితని ఇంటికి
తీసుకుని వచిచ్ , తనూ, అతనూ పేర్మించుకునాన్ము అని చెపప్గానె, మా వారు అంతెతుత్న ఎగిరారు. కులాంతరానికి ససేమిరా అనాన్రు. నేనెంత కనివ్నస్
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చేయాలని చూసినా మా వారు ఒపుప్కోలేదు. వారి బీపీ రైజ అయి హారట్ అటాక రావడంతో , కీరిత్ వాళళ్ నానన్ కోసం తన పేర్మని వదిలేసి, మేము
చూపించిన సంబంధమే చేసుకుంది.
మా అలుల్డు కారీత్క

మంచివాడే, దీనిని మొదటోల్ బాగానే చూసుకునేవాడు. కానీ తనతో చాలా తకుక్వగా

మాటాల్డేవాడు. ఏ

విషయమూ కీరిత్తో షేర చేసుకునేవాడు కాదు. ఇదే ఏదైనా కలిప్ంచుకుని మాటాల్డబోయినా రెసాప్ండ అయేయ్వాడు కాదు. మొదటోల్ అతను రిజరువ్దు
టైపేమో అందుకే ఎకుక్వగా మాటాల్డడులే అనుకుని ఇదే సరుద్కుంది. ఆతని మనసథ్తవ్ం అరథ్ం చేసుకునేంతలోనే పాప పుటిట్ంది. పాపతోనూ అతనికి
అంతగా అటాచమెంట వుండేది కాదు. పాపని పెదద్గా దగగ్రికి తీసేవాడు కాడు. రాను రాను అతని విపరీత సవ్భావం భరించడం కషట్ం ఐపోయింది.
నిరణ్యాలనీన్ తనే తీసుకునేవాడు. రోజుకి ఎనిన్ పాల పాయ్కెటుల్ కావాలి అనే చినన్ విషయం మొదలు ఏ లొకాలిటీలో ఎలాంటి ఇలుల్ కొనాలి అనే వరకూ
కీరిత్తో ఏ విషయమూ సంపర్దించకుండా తనే నిరణ్యించేసేవాడు.
ఆతని దృషిట్లో భారయ్ అంటే కేవలం తన కోరెక్ తీరిచ్ తనకి వారసులనిచేచ్ందుకే. భారయ్కి ఒక వయ్కిత్తవ్ం అంటూ ఉండకూడదనన్టుట్
ఉండేది అతని పర్వరత్న. తను ఎకక్డికి వెళేళ్ది, ఎపుప్దు వచేచ్ది కూడా కీరిత్కి చెపేప్వాడు కాదు. చివరకి అతను టూరసకి వెళిళ్నా దీనికి తెలిసేది కాదు.
ఇండిపెండెంటగా , చకక్టి వయ్కిత్తవ్ంతో పెరిగిన కీరిత్కి ఇదంతా ఎంతో కషట్ంగా ఉండేది. ఇవనీన్ నాతో చెపుప్కుని బాధపడేది. ఇదంతా వినాన్క , అమమ్గా
కంటే కూడ , ఒక ఆడదానిగా ఎంతో బాధేసింది. ఏ ఆడపిలైల్నా భరత్నుండి కోరుకునేది ఏమిటి సావ్తీ – మంచి కంపానియనషిపని, ఏ అరమరికలూ
లేకుండా అనిన్ంటినీ పంచుకుంటూ , కలిసి, మెలిసీ వుండాలనేగా. అలాంటి దాంపతయ్ంలో అడపాదడపా గొడవలు, అలకలూ వునాన్ మళీళ్ ఈజీగా
కలిసిపోగలుగుతారు. అంతే కాని యిలా ఏవీ పంచుకోకుండా , మాటలే లేకుండా , మౌనంలో గడపాలిస్ రావడం ఏ అమామ్యికైనా పెదద్ శాపమే కదూ
సావ్తీ. అపప్టికీ మా వారూ, నేనూ ఒకసారి వెళిళ్ మా వియయ్ంకుడు, వియయ్పురాలితో మాటాల్డాము, వారేమైనా వాళళ్ అబాబ్యికి కాసత్
నచచ్జెబుతారేమోనని. కాని వారి నుండి వచిచ్న సమాధానం “ మేం మా ఇంటోల్ ఒకరి విషయంలో మరొకరు జొకయ్ం చేసుకోము “ అని.
అతనితో కలిసి ఒకే ఇంటోల్ వుంటునాన్, మానసికంగా ఒంటరితనంతొ కుర్ంగిపోయింది కీరిత్.

వేళకి తిండి, నిదర్ అనీన్ మానేసి

డిపెర్షనలో పడిపోయినా అతనేమి పటిట్ంచుకోకపోయేటపప్టికి యింక ఊరుకోలేకపోయాము. మా వారి ఫెర్ండ సైకాలజిసట్. ఆతని వదద్కి కీరిత్ని తీసుకుని
వెళిళ్ , విషయమంతా చెపిప్ సలహా అడిగాము.
ఈ రకమైన విపరీత సవ్భావం ఒక మానసిక రోగమనీ, ఏదో నోరు తిరగని వాయ్ధి పేరు చెపిప్, ఇలాంటి వయ్కిత్తో కలసి జీవించేవాళుళ్
మానసికంగా కుర్ంగిపోయి జీవఛఛ్వాలుగా మారుతారనీ, విడాకులు తీసుకొవడమే మంచిదనీ చెపాప్డు.
కీరిత్తో విడాకులకి అపైప్ల్ చేయించాము. కారీత్క ఒక పటాట్న విదాకులు ఇవవ్డానికి ఒపుప్కోలేదు. ముపుప్తిపప్లు పెటిట్ంచాడు. నీకు
తెలుసుగా, మా వారు ఐపియస ఆఫీసరని. పోలీస ఇనఫుల్యెనూస్, పవరూ చూపిసేత్గాని లొంగలేదతను. ఆలా విడాకులు మంజూరయి దాదాపు సంవతస్రం
కావచిచ్ంది. ఇపుప్డిపుప్డే కీరిత్ కొదిద్ కొదిద్గా కోలుకుంటొంది.
ఫార్జెకట్ పని మీద లండన వెళిళ్న రోహిత, అదే, కీరిత్ పెళిళ్కి ముందు పేర్మించిన అబాబ్యి, ఆరెన్ళళ్ కిర్ందట ఇండియాకి తిరిగి వచాచ్దు.
కీరిత్ ఇకక్డే వుందని, ఎవరో చెబితే వచిచ్, విషయం అంతా తెలుసుకొని చాలా బాధపడాడ్డు. ఆతను కీరిత్ని గాఢంగా పేర్మించాడేమో ఇంకా పెళిళ్
చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే వుండిపోయాడు. ఆతని మోరల సపోరట్ వలేల్ కీరిత్ కొదిద్గా తొందరగా కోలుకోగలుగ్తోంది. ఆతను కీరిత్ని పాపతో పాటు
సీవ్కరించడానికి సంసిధధ్తని వయ్కత్ం చేసాడు. ఇలాంటి ఆణిముతాయ్నాన్ తను కులం, పరువు, పర్తిషట్ల పేరుతో కాదనన్ది అని మా వారు పశాచ్తాత్పంతో ,
క్షమించమని అతని చేతులు పటుట్కునాన్రు.
ఒక పెళిళ్ అనుభవం వలల్ కలిగిన విరకిత్ నుండి కీరిత్ ఇంకా పూరిత్గా బైటపడకపోవడం వలల్ మళీళ్ పెళిళ్ అంటే ఆలోచిసోత్ంది. కానీ ,
రోహిత తన పేర్మతో కీరిత్ని తవ్రలోనే పెళిళ్కి తపప్కుండా ఒపిప్ంచగలడనే మా నమమ్కం. ఆ ఆశతోనే జీవిసుత్నాన్మే సావ్తీ “ అని ముగించింది.
“మీ ఆశ తపప్కుండా నిజమౌతుంది విదాయ్ " అని దానికి ధైరయ్ం చెపిప్, "అనన్టుట్ విదాయ్, ఈ కారీత్క వాళళ్ బిజినెస ఏంటి? “ అని
అడిగాను , ఏదో అనుమానం నాలో లీలగా మెదలుతుండగా.
“ అదా, రావ అండ రావ గూర్ప ఆఫ కంపెనీస అని , చాలా ఫేమస కంపెనీ వాళళ్ది, పేరు వినే వుంటావు “ అని చెపిప్ంది విదయ్.
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అంతే , ఇందాకటినుండీ మనసులో బిగుసుకుంటునన్ చికుక్ ముడి వీడినటైట్ంది. ఇది మా శృతికి తపిప్పోయిన సంబంధమే. ఆనాడు
శృతి , వాళళ్ అమామ్, నానన్ల యిమోషనల బాల్కమెయిలకి కనక లొంగిపోయి వుంటే ఈరోజు కీరిత్ సాథ్నంలో శృతి వుండేది. శృతి తీసుకునన్ తెలివైన
నిరణ్యమే దానిన్ కాపాడింది.
విదాయ్, నేనూ సెల నంబరుల్ ఎకేస్చ్ంజ చేసుకునాన్క “ యింక వెళొళ్సాత్నే “ అని దానికి చెపిప్ గుమమ్ం బయటకి రాగానే, గుమమ్ం పర్కక్నే
అకక్, దాని కంటోల్ నీళుళ్ - చూడగానే అరథ్మైంది మా సంభాషణంతా తన చెవులపడిందని. “మన శృతికి ఎంత పర్మాదం తపిప్ందే సావ్తీ! “ అని తను
నాతో అంటుండగానే “ అమామ్, పినీన్ ఇకక్డునన్రా మీరు, మీ కోసం అంతా వెతుకుతునాన్ను “ అంటూ శృతి వచిచ్ంది.
అకక్ “అమామ్ శృతీ “ అంటూ దానిన్ ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకుంది.

పెళైళ్న ఈ రెండేళళ్నుండీ అకక్, బావా

తనతో

అంటీముటట్నటుట్ంటునాన్రేమో , మునుపటి ఆపాయ్యత మళీళ్ ఒకక్సారిగా దొరికేటపప్టికి శృతి ఆనందానికి అంతు లేదు.
తలీల్ కూతుళళ్ గాఢ పరిషవ్ంగానిన్ చూసూత్ అనుకునాన్ను "పిలల్లు పెదైద్ సవ్తంతర్య్ నిరణ్యాలు తీసుకుంటుంటే వాళళ్ నిరణ్యాలని
సరైనవా , కావా అని పెదద్వాళుళ్ వాళళ్ అనుభవంతో బేరీజు వేసి చూడాలే కానీ గుడిడ్గా కాదనకూడదూ “ అని.
నాకూ పెళీళ్డుకొచిచ్న ఇదద్రు పిలల్లునాన్రు మరి..!!

***
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