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మాతృత ం

చిలకలపూడి సతయ్నారాయణ

ఆ రోజు ఆ కోరుట్లో జడిజ్మెంట డే.
ఆ జడిజ్మెంట వినడానికి పతిర్కా విలేఖరులతో సహా మామూలు జనం కూడా పోగయేయ్రు.
ఆ కోరుట్ హాలు ఇంతకుముందెపుప్డూ అంతమంది జనంతో నిండలేదు. ఆ రోజు ఆ కోరుట్లో పర్ముఖ రాజకీయ నాయకుడిదో లేక
పర్ముఖ సెలెబెర్టీ కి చెందిన కేసులోనో జడిజ్మెంట ఇవవ్టంలేదు.
మరి అకక్డ అంతమంది జనం ఎందుకు గుమికూడునాన్రో ననన్ పర్శన్ మీకనిపించవచుచ్. దానికో ముఖయ్ కారణం ఉనన్ది. ఆ
కోరుట్లో ఆ రోజు అతయ్ంత వినూన్తమైన, కొతత్రకం కేసుకు సంబంధించిన జడిజ్మెంట ఇవవ్బడుతోంది. జడిజ్మెంట ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవలనన్
ఆతుర్త, ఇంటర్సేట్ అకక్డ అంతమంది జనం పోగవడానికి అసలు కారణం.
"జరగండి...జరగండి" ...ఇదద్రు పోలీసులు గుంపును పకక్కు జరుపుతుంటే నిండు గరిభ్ణి అరచ్న ఒక చేతిని నడుం మీద మరొక
చేతిని తన సేన్హితురాలు గౌరి భుజం మీద వేసుకుని నిదానంగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ కోరుట్ హాలులోకి వచిచ్ అకక్డునన్ బెంచి మీద కూరుచ్ంది.
పకక్నే ఆమె భరత్ కిషోర కూరుచ్నాన్డు. కిషోర పకక్న అతని పార్ణ సేన్హితుడు వెంకట కూరుచ్నాన్డు. అతని పకక్న అతని భారయ్ గౌరి కూరుచ్ంది.
వీరు నలుగురూ కలిసిరావటం, పకక్పకక్నే కూరోచ్వడం చూసి అకక్డ గుమికూడిన జనం ఆశచ్రయ్పోయేరు. ఎందుకంటే కోరుట్లో
ఆరోపణ పిటిషన వేసి నాయ్యం కోసం పోరాడుతునన్ది ఆ ఇదద్రు దంపతులే. ఎపుప్డు కోరుట్కు వచిచ్నా వేరు వేరుగా వచిచ్, వేరు వేరు చోటల్లో కూరుచ్నే ఆ
రెండు జంటలూ ఆ రోజు కోరుట్కు కలిసి రావడం, పకక్ పకక్న కూరోచ్వడం అకక్డ గుమికూడిన జనానిన్ ఆశచ్రాయ్నికి లోను చేసింది.
"ఇదేమిటి!...ఎపుప్డూ పిలిల్-ఏలుకలాల్ దూర దూరంగా ఉండే వీళుళ్ ఈ రోజు ఒకరి భుజం మీద ఒకరు చేయివేసుకుని కలిసి
వచేచ్రు...పకపకక్నే కూరుచ్నాన్రు" గుమికూడిన జనంలో ఎవరో తమ ఆశచ్రాయ్నిన్ గటిట్గా అందరికీ వినబడేలా వెలిబుచేచ్రు.
అకక్డ గుమికూడిన జనం ఆ విషయం గురించే చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. వారి మాటలు ఆ కోరుట్ హాలును మారెక్టుట్లా
మారిచ్ంది.
ఇంతలో "సైలనస్" అనన్ కేక వినబడింది.
ఒకక్సారిగా కోరుట్ హాలులో నిశశ్బధ్ం చోటు చేసుకుంది.
కోరుట్ హాలులోకి పర్వేశించేరు జడిజ్.
కూరుచ్నన్వారందరూ లేచి నిలబడాడ్రు...జడిజ్ తన సీటులో కూరుచ్ంటూ అందరినీ కూరోచ్మనాన్రు.
గుమాసాత్ జడిజ్కి ఒక కేసు కటట్ను అందించేడు.
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కేసు కటట్ను తీసుకునన్ జడిజ్ అందులోని పేజీలను ఒక సారి తిరగేసి కేసు కటట్ను తన టేబుల మీద ఉంచుతూ "గౌరీ వాసస అరచ్న
ఆరోపణ కేసులో జడిజ్మెంట ఇవవ్బోయే ముందు...చివరి సారిగా ఈ కోరుట్కు ఏమైనా చెపప్దలచుకుంటే చెపుప్కోవచుచ్" అనాన్రు.
వెంటనే గౌరి తరఫు వాదనను సమరిధ్ంచే లాయర లేచి నిలబడి "ఎస...యువర ఆనర" అని గౌరవంగా అనాన్డు.
"పొర్సీడ" అనాన్రు జడిజ్.
"యువరానర...ఈ కేసులో మీరు జడిజ్మెంట ఇవవ్వలసిన అవసరంలేదు. ఎందుకంటే గౌరి-అరచ్నలు అవుట ఆఫ ద కోరట్ సెటిల
మెంట చేసుకునాన్రు. నా కల్యంట గౌరి తన ఆరోపణను ఉపసంహరించుకోవాలని నిరణ్యించుకునాన్రు...మా ఈ రికెవ్సుట్ను మీరు దయచేసి
అంగీకరించాలని కోరుతునాన్ను" అంటూ ఒక కవరును జడిజ్కి అందించేడు.
ఒకక్ నిమిషం తన ఆశచ్రాయ్నిన్ వెలిబుచిచ్న జడిజ్ ఆ కవరు తీసుకుని, కవరులో ఉనన్ కాగితానిన్ తీసి అందులో రాసునన్ విషయాలను
చదివి ఆశచ్రయ్ం, సంతోషం కలిగిన ముఖంతో "మీరేమంటారు?" అరచ్న తరఫు లాయరున్ అడిగేరు.
"నో అబెజ్క్షన యువరానర... ఆ కవరోల్ రాసునన్ విషయాలనీన్ గౌరీ-అరచ్నలు ఒకటిగా చెపిప్నవే...అందులో ఇదద్రూ
సంతకాలు చేసేరు. దయచేసి దానిన్ మీరు అంగీకరించి ఈ కోరుట్ సమయానిన్ వృధా చేసినందుకు మమమ్లిన్, గౌరి-అరచ్నలను క్షమించవలసినదిగా
కోరుతూ ఈ కేసును ఇంతటితో ముగించవలసినదిగా కోరుతునాన్ను" అరచ్న తరఫు లాయర తలవంచి కోరుట్ను గౌరవించేడు.
"ఇటస్ ఆల రైట...మీరందరూ దీనికి అంత బాధ పడవలసిన అవసరంలేదు. ఈ కవరులోని విషయాలు చదివిన తరువాత నాకూ
చాలా సంతోషం కలిగింది. అసలు ఇలాంటి కేసులు కోరుట్కు రాకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసులలో జడిజ్మెంట ఇవవ్డం చాలా కషట్ం. ఆ కషట్ం నుండి
ఈ కోరుట్ను గౌరి-అరచ్నలు బయటపడేసేరు....దిస కేస ఈస డిసిమ్సుస్డ అండర మూయ్చువల అండర సాట్ండింగ అండ కనెస్ంట ఆఫ బోత పెటీషనర అండ
రెసాప్ండంట" అని చెపిప్ కేసు కటట్పై పెదద్ ఇంటు మారక్ వేసి సంతకం పెడుతూ "ద కోరట్ ఈస అడజ్రండ" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయేరు.
వెంటనే కోరుట్ హాలంతా గుస గుసల శబధ్ంతో మోగిపోయింది. జడిజ్మెంట ఎలా ఉంటుదో తెలుసుకోవాలనుకుని
వచిచ్నవారందరూ నిరాశపడాడ్రు.
"కవరులో ఏం రాసేరు...ఎలా ఇదద్రూ ఒకటయేయ్రు" అని పతిర్కా విలేఖరుల్ గౌరి-అరచ్నలను పర్శన్లతో ముంచెతేత్రు. వారి తరఫున
వాదించిన లాయరల్ను వేధించేరు.
"అది గౌరి-అరచ్నల పైరవసీకి సంభందించినవి. అవి మేము బయట పెటట్కూడదు" అంటూ లాయరుల్ సమాధానం ఇసూత్ంటే
పోలీసుల బందోబసుత్తో గౌరి-అరచ్న దంపతులు కోరుట్ బయటకు వచిచ్ అకక్డునన్ గౌరి వాళళ్ కారులో కూరుచ్నాన్రు.
కారు వేగంగా కోరుట్ బయటకు వెళిల్పోయింది.
*********
కడుపులో సీతాకోకచిలుకలు ఎగురుతునన్టుల్ అనిపించడంతో భావోదేవ్గానికి గురి అయిన అరచ్న తాను పడుకునన్ మంచం
నుండి కిర్ందకు దిగి తన పొతిత్ కడుపును తడిమి చూసుకుని ఆనందపడింది.
ఎదురుగా ఉనన్ బీరువా తలుపుకు ఉనన్ అదద్ంలో తన పర్తిబింబానిన్ చూసుకుంది. "గరభ్ం దాలిచ్ ఐదు నెలలు కూడా పూరిత్గా
నిండలేదు...అపుప్డే పొటట్ పెదద్దిగా ఎందుకు కనబడుతుంది?"...తనలో తానే అనుకుంటునన్ అరచ్న కడుపులో ఏరప్డిన చిన చినన్ కదలికలకు మరింత
ఆనందపడింది.
ఇదేమీ ఆమెకు కొతత్ కాదు. ఎందుకంటే అంతకు ముందు అరచ్న ఒక బిడడ్ను కనన్ది. అపుప్డు కూడా బిడడ్ కదలికల అనుభూతి
ఆమెలో ఆనందం ఏరప్రచింది. ఎంతమంది బిడడ్లను కనాన్ పర్తి తలీల్ గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డలాల్ కడుపులోని బిడడ్ కదలికలు ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ అనుభూతిని,
ఆనందానిన్ ఏరప్రుసాత్యి. అలాంటి ఆనందమే అరచ్నలొ ఇపుప్డు చోటుచేసుకుంది.
కానీ ఆ ఆనందానిన్ అరచ్న ఎకుక్వసేపు అనుభవించలేకపోయింది. కారణం అరచ్న గరభ్ంలో ఉండే బిడడ్ అరచ్న బిడడ్ కాదు. పది
నెలలు బిడడ్ను మోసి ఆ బిడడ్ను కనన్ తరువాత ఆ బిడడ్ను గౌరికి ఇచేచ్యాలి. ఆమె ఆనందానికి అడుడ్కటట్ వేసేది, ఆమెను నీరసానికి గురిచేసేది ఈ ఆలొచనే.
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మెలల్గా వెళిళ్ మళీళ్ మంచం మీద పడుకుంది అరచ్న.

మొదటిసారి గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు "ఇది నా బిడడ్! నా పోలికలతోనో లేక నా భరత్ పోలికలతోనో బిడడ్ పుడుతుంది. నాలాగా
తెలుపుగా పుడుతుందా? లేక ఆయనలాగా చామన చాయ రంగులో పుడుతుందా?...మా ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరి పోలికలతో, ఏదో ఒక రంగుతో
పుడుతుంది. ఎలా ఉనాన్ సరే...పరవలేదు" అనే ఆలోచనలతో ఎంతో ఆనందపడేది.
కానీ ఈ సారి..."బిడడ్కు తండిర్ నా భరత్ కదే? తలిల్ నేను కాదే? కడుపులో బిడడ్ రూపం దాలిచ్నపప్టి నుండి బిడడ్ను పది నెలలు
మోయడం, పర్శవ నొపుప్లు అనుభవించి ఆ బిడడ్ను కనబోయేదెమో నేనే...నేను తినే బలమైన ఆహారానిన్ బొడుడ్పేగు మూలంగా అందుకుని బలంగా,
ఆరొగయ్ంగా పెరుగుతునన్ది నా బిడడ్ కాదే...బిడడ్ పుటిట్న వెంటనే బిడడ్కూ, నాకూ ఉనన్ బంధం తెగిపోతుందే...పది నెలల బంధానికి ముగింపు చుకక్
పెటేట్సాత్రే...పుటిట్న బిడడ్ను కనులారా చూసుకుని, ఆ బిడడ్ను పువువ్లాగా మెలల్గా చేతులోల్కి తీసుకుని, చినన్గా ముదుద్పెటుట్కుని, హృదయానికి హతుత్కుని
పేర్మతో తలిల్ పాలు ఇవవ్లేనే" అనన్ ఆలోచనలతో కడుపులో బిడడ్ పెడుతునన్ తుంటరి కదలికలకు అరచ్న ఆనందపడలేకపోతోంది.
ఒక అగీర్మెంట మూలంగానే ఈ పది నెలల బంధం అరచ్నకు ఏరప్డింది. దాని పర్కారం బిడడ్ను కనన్ వెంటనే...ఆ బిడడ్ను గౌరివెంకట దంపతులకు అపప్గించేయాలి. "బిడడ్ను పది నెలలు మోసింది, నొపుప్లతో కనింది నేనే" అనన్ మాటను అరచ్న అకక్డితో మరిచ్పోవాలి. ఆ బాధే
అరచ్న మనసును అనుక్షణం వేధిసుత్నన్ది. కానీ తపప్దు. అగీర్మెంటుకు కటుట్పడాలి. అసలు ఆ అగీర్మెంట సలహా గౌరి-వెంకట దంపతులకు ఇచిచ్ంది
అరచ్నే.
******
వెంకట, అరచ్నకు తెలియని వయ్కిత్ కాదు. వెంకట అరచ్న భరత్ కిషోర కి పార్ణ సేన్హితుడు. చినన్పప్టి నుండి కిషోర-వెంకట
ఇదద్రూ కలిసి చదువుకునాన్రు.
కిషోర బురర్కు చదువు సరిగాగ్ ఎకక్లేదు. పదో తరగతితోనే చదువుకు సెలవు చెపేప్డు. వెంకట పెదద్ చదువులు చదివి, పెదద్
పదవితో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు.
వెంకట అతని కంపెనీలోనే, అతనికి సరిసమంగా చదివి, అతనిలాగే పెదద్ పదవిలో ఉనన్ గౌరిని అపుప్డపుప్డూ కలుసూత్, చివరికి
అమెనే పేర్మ వివాహం చేసుకునాన్డు.
ఆఫీసుకు వెళళ్డానికి కారు, బర్హామ్ండమైన ఇలుల్, పనివాళుల్ లాంటి వసతులతో దరాజ్గా జీవితం గడుపుతునన్ వెంకట తన బాలయ్
సేన్హుతుడైన కిషోరిన్ ఏనాడు మరిచ్పోలేదు. నెలకి రెండు మూడు సారుల్ భారయ్ గౌరితో కలిసి కారులో కిషోర ఇంటికి వెళిల్ ఒక రోజంతా గడిపి
వసాత్డు...కిషోర ఇంటోల్ నేల మీద కూరుచ్ని, విసత్రాకులో అరచ్న వడిడ్ంచే భోజనానిన్ హకుక్తో కడుపు నిండుగా తిని, చీకటిపడే సమయానికి తన ఇంటికి
తిరిగి రావడం వెంకట కు ఎంతో ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది.
ఎనిమిదేళుళ్ గడిచినా వెంకట-గౌరి దంపతులకు సంతాన భాగయ్ం కలగలేదు. ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా దాంపతయ్ జీవితం
గడుపుతునన్ ఆ దంపతులకు పిలల్లు పుటట్లేదనే బాధ ఉండేది కాదు.
రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆఫీసులోనూ...పెళిల్లుల్, బరత్ డే ఫంక్షనల్కు వెళిళ్నపుప్డు కుళుళ్ మనసునన్ కొందరు కావాలనే పిలల్లు లేరనే
విషయానిన్ గౌరికి ఎతిత్ చూపే వారు. గుస గుస లాడుకుంటూ గౌరి మనసును గాయపరిచేవారు.
"ఏం సమాజమండీ ఇది! అవతలివారి అంతరంగిక విషయాలలో కలుగజేసుకోవడానికి వీళళ్కు హకుక్ ఎవరిచేచ్రు?...మీకు నేను
బిడడ్ను, నాకు మీరు బిడడ్ అనుకుని జీవితానిన్ ఆనందంగా గడుపుతునన్ మన గురించి వీళళ్కెందుకో? మనకు పిలల్లు పుటట్కపోతే వారికెందుకంత
బాధ?....వాళళ్కోసమైనా, వాళళ్ నోరు మూయించటానికైనా మనం బిడడ్ను కనాలి...వెంటనే మనం డాకట్రున్ కలిసి ఆలోచన తీసుకుని టీర్ట మెంట
తీసుకుందాం" కళళ్ నుండి కారుతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ భరత్ కిషోరోత్ చెపిప్ంది గౌరి.
గౌరి-వెంకట దంపతులు మరునాడే డాకట్రున్ కలిసేరు.
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"మిసట్ర వెంకట! మీలో ఏలోపమూ లేదు...మీ భారయ్ గరభ్ సంచీ చాలా బలహీనంగా ఉంది. పిండానిన్ మోసే బలం ఆమె గరభ్
సంచీకి లేదు. మీకు తెలియకుండానే రెండు-మూడు సారుల్ అబారష్న అయుయ్ంటుంది" చెపేప్డు డాకట్ర.
ఆ మాట వినగానే గౌరికి ఏడుపు ముంచుకొచిచ్ంది..."డాకట్ర! నేను తలిల్నే అవలేనా? చివరిదాకా గొడార్లు అనే పిలుపుతో,
దుఃఖంతో చచిచ్పోవాలా?" గౌరి నిరాశతో అడిగింది.
"నిరాశపడకమామ్! నువువ్ తలిల్ అవటానికి ఒకే ఒక మారగ్ముందమామ్...మీ అండానిన్, మీ భరత్ వీరయ్కణాలతో ఫలదీకరించి...
పిండానిన్ మరో సతరీ గరభ్ంలో పర్వేశపెటేట్ పదద్తి దావ్రా నువువ్ బిడడ్ను పొందగలవు. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే సరోగసీ దావ్రా, అంటే అదెద్ తలిల్ మూలం
నువువ్ తలిల్వి కావచుచ్" వివరించి చెపేప్డు డాకట్ర .
గౌరి మొహంలో ఉతాస్హాం పొంగుకు వచిచ్ంది..."డాకట్ర! మేమిదద్రం లక్షలు సంపాదిసుత్నాన్ము. ఎంత ఖరుచ్ అయినా
పరవాలేదు. మాకు బిడడ్ పుడితే చాలు...అదెద్ తలిల్కి వెంటనే ఏరాప్టు చేయండి" చెపిప్ంది గౌరి.
"మంచి అదెద్ తెలిల్ దొరికిన వెంటనే కబురు చేసాత్ను ...మీరు సంతోషంగా వెళిళ్ రండి" చెపేప్డు డాకట్ర.
గౌరి-వెంకట దంపతులు ఆనందంగా అకక్డి నుండి బయలుదేరేరు.
*** *
ఆ ఆదివారం సేన్హితుడింటికి వెళిళ్న గౌరి-వెంకట దంపతులు విషయానిన్ అరచ్న-కిషోరల్కు చెపేప్రు.
అరచ్నకు ఆలోచన వచిచ్ంది.
"గౌరీ! ఎందుకు ఎవరికోసమో కాచుకోవటం...అదెద్ తలిల్గా ఉండి, మీకు బిడడ్ను కని ఇచేచ్ందుకు నేను రెడిగా ఉనాన్ను! వెంటనే
డాకట్ర దగగ్ర చెపిప్ ఏరాప్టుల్ చేయండి"
గౌరి-వెంకట దంపతులు ఆనందం పటట్లేకపోయేరు.
అరచ్న మాటలకు ఆశఛ్రయ్పోయిన ఆమె భరత్ కిషోర, భారయ్ దగగ్రగా వచిచ్, ఆమె భుజం తటిట్ "శభాష" అంటూ అరచ్నను
అభినందించేడు.
ఏరాప్టుల్ జరిగినై.
****
ఐదు నెలలు గడిచిపోయేయి.
మూడు రోజులకొకసారి అరచ్న ఇంటికి వచిచ్ వెళేళ్ గౌరి-వెంకట దంపతులు వారం రోజులుగా అరచ్న ఇంటికి రాలేదు. కనీసం
ఫోను కూడా చేయలేదు. అరచ్నే వాళళ్కు ఫోను చేసోత్ంది. కానీ ఇదద్రి ఫోనుల్ బిజీ అని చెబుతునాన్యి.
ఐదు నెలలు గడిచిపోయేయి. అరచ్నకు కడుపులో బిడడ్ కదలికలు తెలుసుత్నాన్యి. మూడు రోజులకొకసారి అరచ్న ఇంటికి వచిచ్
వెళేళ్ గౌరి-వెంకట దంపతులు వారం రోజులుగా అరచ్న ఇంటికి రాలేదు. కనీసం ఫోను కూడా చేయలేదు. అరచ్నే వాళళ్కు ఫోను చేసోత్ంది. కానీ ఇదద్రి
ఫోనుల్ బిజీ అని చెబుతునాన్యి.
ఉండబటట్లేక ఆ రోజు రాతిర్ అరచ్న తన భరత్తో " ఏమండి...గౌరి బిడడ్ నా కడుపులో పడినపప్టి నుండి వాళిదద్రూ వారానికి
రెండు-మూడు సారుల్ మనింటికి వచేచ్వారు. పర్తి రోజూ ఫోనుల్ చేసి కషట్ సుఖాలు అడిగి తెలుసుకునే వాళుళ్...ఎందుకనో పది రోజుల నుండి మనింటికీ
రాలేదు, ఫోనూ చేయలేదు. నేను ఫోన చేసేత్ ఇదద్రి ఫోనూల్ బిజీ అంటునాన్యి...మీకేమైనా ఫోను చేసేరా" భరత్ను అడిగింది అరచ్న.
"లేదు... ఫోన చెయయ్లేదు...బహుశ ఆఫీసు పనులతో బాగా బిజీగా ఉండుంటారు" అని కిషోర చెపిప్న మాటలు అమెకు తుర్పిత్ని
ఇవవ్లేదు.
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ఆ రోజు రాతిర్ గౌరి దగగ్ర నుండి ఫోన వచిచ్ంది. ఫోన చేసిన వెంటనే బిడడ్ కదలికలు ఎలా ఉనాన్యి, బలమైన ఆహారం
తీసుకుంటునాన్వా, మందులు వాడుతునాన్వా...అని ఎనోన్ పర్శన్లు వేసే గౌరి ఆరోజు అవేమి అడగలేదు.
"వెంకట కి-నాకు చినన్ మనసప్రధ్. మొగవాడిననే అహంభావంతో పొగరెకిక్ ఆడుతునాన్డు. భారయ్ంటే బానిస అనుకుంటునాన్డు.
ఇక వెంకట తో కాపురం చెయయ్లేను...విడిపోవాలని నిరణ్యించుకునాన్ం...డైవరస్ కి అపైల్ చేసేము…ఆ బిడడ్ వదుద్ అరచ్నా! ఆ బిడడ్ పుడితే సమసయ్లు ఎకుక్వ
అవుతాయి. బిడడ్ ఎవరి దగగ్ర పెరగాలి అనే పోటాల్టతోనే జీవితం గడిచిపోతుంది...వెంకట నే వదద్నుకునన్ తరువాత...వెంకట బిడడ్ మాతర్ం
ఎందుకు....అరచ్నా… ఆ బిడడ్ను ఎలాగైనా తీయించేసుకో"
షాక తినన్ అరచ్న" గౌరీ...నేను చెపేప్ది విను. ఆవేశపడకుండా నిదానంగా ఆలొచించు. వెంకట బిడడ్ అని చెబుతునాన్వే...ఏం...ఆ
బిడడ్ నీది కాదా? నీ రకత్ం కాదా? నీ గరభ్ గుడుడ్ నుండి అభివుర్దిద్ చెందిదే కదా? ఆ పేర్మ నీకు లేకుండా పోయిందే...ఐదు నెలల తరువాత బిడడ్ను ఎలా
తీయించుకోను...పుటట్నీ గౌరీ...ఆ బిడడ్ పుడితే అదే మిమమ్లిన్ కలుపుతుందని నముమ్తునాన్ను"
“మమమ్లిన్ కలుపుతుందని నువేవ్ చెబుతునాన్వు చూసేవా! అందుకే వదద్ంటునాన్ను. నాకు తెలిసిన ఒక లేడీ డాకట్ర
ఉనన్ది...మూడు లక్షలు ఖరుచ్పెడితే చాలు...ఐదు నెలల గరాభ్నైనా తీసి పారేసి పంపుతుంది. అకక్డికి వెళిళ్ తీయించుకుంటావా అరచ్నా!?"
ఒకక్ నిమిషం కూడా ఆలోచించ కుండా "వదుద్...మా సొంత ఊరు ఒక గార్మమే కదా! అకక్డ ఒక మొరటు డాకట్రమమ్
ఉంది...ఇలాంటి వాటికి పేరుమోసిన డాకట్ర...ఆమె దగగ్రకు వెళిళ్ తీయించుకుంటాను" చెపిప్ంది అరచ్న.
" గుడ...అలాగే చేసేయ. ఏ సహాయం కావాలనాన్ మొహమాటపడకుండా ననున్ అడుగు...సరేనా" అని ఫోన కట చేసింది గౌరి.
అపుప్డే ఇంటోల్కి అడుగుపెటిట్న అరచ్న భరత్ "అరచ్నా! వెంకట నాకు ఫోన చేసేడు. అనిన్ విషయాలు నాకు చెపేప్డు...బిడడ్ను
తీయుంచుకోవడానికి, దాని తరువాత నీకు అయేయ్ మందుల ఖరుచ్లకు కలిపి నా పేరు మీద మూడు లక్షల రూపాయలు నా బాయ్ంకు ఖాతాలో వేసేడట..."
అంటూ ఇంకా ఎదో చెపప్బోతుంటే అరచ్న అడుడ్పడింది.
"ఆపండి...ఈ బిడడ్ను నేను తీయించుకోను. ఈ బిడడ్ను కూడా మన బిడడ్ అనుకుని పెంచుదాం. ఐదు నెలలు మోసినందువలన ఈ
బిడడ్పై నాకు అభిమానం, పేర్మ ఏరప్డింది. అయోయ్...పదో నెలలో ఈ బిడడ్ నుండి విడిపోవాలే అని బాధపడాడ్ను...అయితే ఇపుప్డు వాళుళ్ బిడడ్ను
వదద్ంటునాన్రు. పార్ణాలు తీయటం తపప్ని అంత పెదద్ చదువులు చదువుకునన్ వాళళ్కు తెలియదేమో...ఐదు నెలలుగా బిడడ్ను మోసేది నేను....ఇక మీదట
ఈ బిడడ్...." చెపప్లేక ఆగిపోయింది.
"ఇక మీదట ఈ బిడడ్ మన బిడడ్! నీ ఇషాట్నిన్ నేను కాదనను" అంటూ ఏడుసుత్నన్ తన భారయ్ను కిషోర దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. అతని
ఆపాయ్యతకు అతని కౌగిలిలో వొదిగిపోయింది అరచ్న.
*****
మరో నాలుగు నెలలు గడిచింది. కనే రోజులు దగగ్ర పడటంతో అరచ్న కాళల్ వాపులతో బాధపడుతూ, నడవలేక నడుసోత్ంది.
సెల ఫోన మోగింది. ఫోన తీసిన అరచ్న "హలో" అనన్ది.
"హలో అరచ్నా! బాగునాన్వా?...ఆరోజు నువువ్ చెపిప్న మాటలు నేను వినలేదు. వెంకట మీద కోపమూ, నాలోని అహంకారమూ
కలిపి ననున్ మూరుఖ్రాలిగా చేసి అలా నిరణ్యం తీసుకునేటటుల్ చేసింది. సేన్హితులందరూ కలిసి వొతిత్డిచేసేత్ మొనన్నే నేను-వెంకట ఇదద్రం కలిసి ఒక చోట
కూరుచ్ని నిదానంగా మాటాల్డుకునాన్ం. మాకేరప్డిన మనసప్రధ్లు ఒకక్ సెకెండులో మాయమైపోయినై అంటే నముమ్...డైవరస్ వాపస తీసుకునాన్ము. కలిసి
జీవించాలని నిరణ్యించుకునాన్ం. అవసరపడి బిడడ్ వదద్ని చెపేప్మే...అదెంత పెదద్ తపోప్ ఇపుప్డు మాకు అరధ్మైయియ్ంది"
"అవసరపడి మొగవాడు ఎనిన్ నిరణ్యాలైనా తీసుకోవచుచ్. కానీ ఆడది నిదానంగా ఉండొదాద్! ఆ నిదానం నీకెందుకు
లేకుండాపోయింది... మాతృతవ్ం పొందటం మనకు దేముడిచిచ్న వరం. అది నువెవ్లా గర్హించలేకపోయేవు...ఆ ఫీలింగ నీలో ఎందుకు కలగలేదు. ఉరోల్
అందరూ నినున్ గొడార్లు అని చెబుతేనే నువువ్ తలిల్నౌవుదామనుకునాన్వా?....బిడడ్ను తీయించేసుకో అని ఎంత ఈజీగా చెపేప్వో నీకు గురుత్ందా?...ఆ బిడడ్ నీ
రకత్ం పంచుకుని పెరుగుతునన్ బిడేడ్నని నీకు తెలియదా? కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ను బలవంతంగా తీయించుకోవటం హతయ్ చేసినంత నేరం...ఇపుప్డు
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కూడా సేన్హితులు వొతిత్డి చేసేత్ కలిసి కాపురం చేదాద్మనుకునున్రు కాని...ఇదద్రూ మీ తపుప్లు తెలుసుకుని ఒకటౌదామనుకోలేదు. ఏ రకత్ సంబంధమూ
లేకపోయినా మాతృతవ్ం ఎంత గొపప్దో నాకు తెలుసు కాబటిట్ మరో ఆడదానిన్ తలిల్ చేయాలనే ఆశతో నీకు అదెద్ తలిల్గా ఉండటానికి అంగీకరించేను. ఈ
బిడడ్కు నేను అదేద్ తలిల్నే! కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ను తీయించుకోవటం హతయ్తో సమానమని నాకు తెలుసు కాబటిట్ ఆ బిడడ్ను నేను తీయించుకోలేదు."
"నిజమా అరచ్నా! నేను ఎంత అదుర్షట్వంతురాలినో....." అంటూ మాటల్డబోతునన్ గౌరితో…"ఆగు...నేనింకా
ముగించలేదు. నేను చెపేప్ది పూరిత్గా విను. ఇంకో వారం, పది రోజులలో బిడడ్ పుడుతుంది...అది మా బిడడ్. ఆ బిడడ్ను మేమే పెంచుకుంటాము. మీకు
ఇవవ్ను...ఎందుకంటే సేన్హితులు వొతిత్డిచేసేత్ ఈ రోజు ఒకటిగా చేరిన మీరు రేపే విడిపోరని ఏమిటి గాయ్రంటీ? ఏ తపూప్ చేయని ఈ బిడడ్ అపుప్డు అటు,
ఇటూ తిరుగుతూ అలల్లాల్డిపోవాలా? …లేక ఏ అనాధశరణాలయంలోనైనా చేరుసాత్రా?...ఎవరికి తెలుసు! వదుద్...అలాంటి పరిసిథ్తి నా కడుపులో
పెరుగుతునన్ ఈ బిడడ్కు రాకుడదు. ఈ బిడడ్కు నేనే తలిల్ని-తండిర్ని...ఇకమీదట ఈ విషయంగా నాతో మాటాల్డకు" అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది అరచ్న.
*******
తమ బిడడ్కోసం..."అరచ్న కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ తమ బిడేడ్ నని, అరచ్న అదెద్ తలిల్ మాతర్మే నని, బిడడ్ను కనన్ వెంటనే మాకు
బిడడ్ను ఇచేచ్సాత్నని అరచ్న అగీర్మెంట కూడా సంతకం చేసి ఇచిచ్ందని, ఇపుప్డు బిడడ్ని ఇవవ్నని చెబుతోందని...కాబటిట్ అరచ్న బిడడ్ను కనన్ వెంటనే మా
బిడడ్ను మాకు ఇపిప్ంచమని"...కోరుట్ సహాయం కొరుతూ కోరుట్లో పెటీషన పెటుట్కునాన్రు గౌరి-వెంకట దంపతులు.
********
కేసు పూరిత్ అవకుండానే, జడిజ్మెంటుకు ముందే గౌరి-అరచ్నలు రాజీ పడాడ్రు. ఎలా...ఎలా! ...ఏమని రాజీ పడుంటారు. అనే
పర్శన్ అందరి మదిలోనూ మెదులుతోంది. జడిజ్మెంటుకు ముందు జడిజ్కి అందించిన కవరులో రాసునన్దేమిటి! జడిజ్ కూడా దానికి ఒపుప్కునాన్రే! ఆ
కవరులోని కాగితంలో రాసునన్దేమిటో...మనం కూడా తెలుసుకుందాం.
"క్షమించు అరచ్నా! నినున్ మేము ఎంతో బాధ పెటేట్ము. మాకోసం బిడడ్ను మోసుత్నన్ నీ గురించి ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలొచించ
కుండా పిచిచ్ నిరణ్యాలు తీసుకుని, వాటిని నీ మీద రుదేద్ము. నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం చాల గొపప్దని మేము లేటుగా అరధ్ంచేసుకునాన్ము. మాతృతావ్నికి
నువివ్చిచ్న పార్ముఖయ్త మమమ్లిన్ సిగుగ్పడేటుల్ చేసింది...ఇకమీదట మేము అవసరపడి తపుప్డు నిరణ్యాలు తీసుకోము. ఏ కారణంగానూ మాలో ఈగోకి
చోటివవ్ం. మేము ఎలాంటి పార్మిస చేయమనాన్ చేసాత్ము. మేము అనోయ్నయ్ంగా, సంతోషంగా కాపురం చేసుత్నన్టుల్ ఏ రోజైతే నీ మనసుకు అనిపిసుత్ందో ఆ
రోజు నువువ్ మా బిడడ్ను మాకిసేత్ చాలు. అంతవరకు నినున్ మేము బలవంతం చేయం...అది ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా సరే కాచుకోనుంటాము...కానీ ఒకక్టి
మాతర్ం నువువ్ గర్హిసేత్ చాలు...నువనాన్వే మాతృతవ్ం అని...అది ఇపుప్డు నాలో పర్వాహంలా పర్వహిసోత్ంది...బిడడ్ కావాలని తహ తహ లాడిసోత్ంది...అది
నువువ్ నమిమ్తే చాలు....ఇటుల్ గౌరి-వెంకట”
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