1

¬FLj_¸bEcÓk - ¬FLjO~$cÓj -¥x=hæ O~MLkO~MLl

( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
కృషణ్మోహనోత్ జరిపిన సంభాషణ రవి ఎవరికీ చెపప్లేదు. చెపప్డానికి కూడ తనకెవరునాన్రు? ఒకక్ భారయ్ తపప్! ఆమెకూ చెపప్వదద్ని
కృషణ్మోహన పర్తేయ్కంగా చెపాప్డు గనుక ఆమాటకు కటుట్బడి ఇందిరకు చెపప్లేదు. ఇక తనకు చెపప్కోదగగ్ మితుర్లే లేరు, పరిచయసుత్లు తపప్!
తనకు 60ఏళుల్ రాగానే రిటైరెమ్ంటు అతి సాదాసీదాగా గడిచిపోయింది. ఆఫీసు వాళేల్ ఒక చినన్ ఫేరెవ్ల పారీట్ ఇచిచ్ రెండు మంచి
మాటలు చెపిప్ సాగనంపారు. తనూ ఏం హడావిడి చెయయ్లేదు
అంతా బాగానే ఉంది, కాని వంశీ గాడే ఈ ఉపదర్వం తెచిచ్పెటాట్డు. కంటిమీద కునుకు లేకుండాచేశాడు. వాడు చెపిప్నటుట్చేయకుంటే
ఏం జరుగుతుందో తనకు తెలుసుగనుక తన పరిసిథ్తి మరీ దారుణంగా ఉంది.

తాము వంశీ చెపిప్నటుల్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్కపోతే జరిగేదేమిటో తను

ఇందిరకు ఇపప్డుచెపిప్నా అరథ్ం కాదు. గనుక ఆమెకు ఆ పరిసిథ్తి వచాచ్క అరథ్మయేయ్క తమ తదుపరి చరయ్ తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
***
తానే మీ వేరే ఇంటి కోసం పర్యతన్ం చెయయ్లేదు.. ఈ లోగా వంశీ పెటిట్న గడువు పూరత్యింది. వాడీసారి తనకు గాని, ఇందిరకుగాని
మరల ఫోన చెయయ్లేదు. ఒకవారం తిరిగేసరికి పోసుట్మాయ్న తనకో రిజిషట్ర లెటరుందని చెపాప్డు. సంతకం పెటిట్ తీసుకుంటే అది లాయర నోటీస!
అనుకునన్ంతా అయింది. ఆ రిజిషట్రు లెటరు వంశీ తరపు అడవ్కేట నుండి వచిచ్ంది. దాని సారాంశం :
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“శీర్ రవి గారికి - ఇది వంశీ అనే నా కల్యింటు తరుపున మీకిసుత్నన్ నోటిసు, మీరు వంశీ ఇంటిలో ఒక పోరష్నోల్ అది కొని గృహపర్వేశం

చేసినపప్టి నుండి ఉంటునాన్రు. మీమీద ఉండే గౌరవభావం వలన, ఆతీమ్యతా భావం వలన మీ దగగ్ర నుండి నా కల్యింటు అదెద్ కూడ తీసుకోవడం లేదు.
కాని ఇపప్డు నా కల్యింటుకు మీరుంటునన్ పోరష్న కావలసి వచిచ్ంది. ఎందుకు కావలసివచిచ్ందో తెలియజేసూత్ మీకు రెండు ఉతత్రాలు రాయడమేగాక
అనేక సారుల్ ఫోనుల్ చేయడం జరిగింది. మీరు వేరే ఇలుల్ చూసుకోవడానికి నా కల్యింటు తగిన సమయమిచిచ్నా మీరు తన ఇంటిని ఖాళీ చేయడంగాని, ఆ
పర్యతన్ంగాని చేయలేదని తెలిసింది. అందువలన మిముమ్ ఇందు మూలముగా - మీరిపప్డునన్ మా కల్యింటుకు చెందిన పోరష్నును ఖాళీ
చేయవలసిందిగాకోరుచునాన్ము. మీరు ఖాళీ చేయడానికి ఈ నోటీసు అందిన నెలరోజులు గడువివవ్డం జరుగుచునన్ది. ఈ నెలపూరత్యినా మీరు ఖాళీ
చెయయ్కపోతే నా కల్యింటు తరపున నేను తీసుకునే తదుపరి చరయ్కు బాధుయ్లగుదురని ఇందుమూలముగా తెలియజేయడమైనది” సేట్షన : యస.డి.
అడవ్కేట
ఇది రవి ఊహించినదే కాని, ఇంత తవ్రగా ఏక్షనోల్కి వెళాల్డని మాతర్ం అనుకోలేదు. రవి చేతిలోని ఉతత్రం తీసుకుని ఇందిర చదివింది.
కురీచ్లో కూలబడిపోయింది. ఆమెకు ఇదో పెదద్ షాక. కళుల్ మూసుకుని ఏడవ్డం మొదలు పెటిట్ంది. కొంతసేపు ఏడవ్డమే మంచిదనిపించింది, ఇందిర
కొంచం కుదుట బడాడ్క రవి తన దగగ్రకు తీసుకుని అనునయించాడు.
“ఇందిరా! ఇది నేనూహించినదే! వాడు మన మీద వయ్తిరేభావం ఏరప్రచుకునన్పుడు

తన చేతిలో ఉనన్ అనిన్ ఆయుధాలు

ఉపయోగిసాత్డు. వాడిపప్డు సంధించిన బాణం అతి సునిన్తమైనది. దానికి మనం గాభరా పడిపోనకక్ర లేదు. నిలదొకుక్కోవడానికి పర్యతిన్దాద్ం. మనకూ
వాడి బాణాలును ఎదురోక్వడానికి - కొనిన్ ఆయుధాలునాన్యి.

ఒకొక్కక్టీ ఉపయోగిదాద్ం. అయితే ఎదురొక్నే ముందు మన ఇదద్రం కొంత ఆలోచన

చేయాలి. దాని తరువాతే మన తదుపరి చరయ్ ఉంటుంది ఏమంటావు?”
“నేనేమంటానండీ, ఒకక్టి తపప్! అంతా మన ఖరమ్! వాడు మన కడుపున చెడబుటాట్డు. లేకపోతే బయటవాడు కూడ చేయని
అనాయ్యానికి - కనన్ కొడుకయి ఉండి ఇలా చేసాత్డా? మీరపప్డే చెపాప్రు, మనం డబుబ్ ఇచేచ్టపప్డు, మన పాత అపారుట్మెంటు అమేమ్పప్డు. నేనే
పనికిమాలిన దానిన్, ముందు చూపులేని దానిన్, మీ చేత బలవంతంగా మన ఇంటిని అమిమ్ంచాను. డబుబ్ ఇచేచ్టపప్డు ఏ మాతర్ం జాగర్తత్లు తీసుకోలేదు.
కనీసం ఒక పార్నోటు అయినా రాయినంచుకుందామని మీరంటే ఛా! అదేంటండీ, కొడుకు చేత పోర్నోటు రాయించుకోవడమా!' అని మిమమ్లిన్ ఎదేద్వా
చేశాను. చివరికిలా సరవ్నాశన మయాయ్ం.”
రవి శాంతంగా వినాన్డు. చాలా ముందు చూపుతోనే తననీ, తన బిడడ్లనీ తన కనన్ తలిల్దండుర్లకీ, రకత్ం పంచుకుపుటిట్న తోడపుటిట్న
వాళల్కి దూరం చేయడంలో నూటికి నూరుపాళుల్ జయపర్దం అయింది ఇందిర.
"ఇందిరా! మన గత చరితర్ అంతసవయ్ంగా లేదు. నాకిది ఇదివరకే తెలిసినా నీ అడుగులకి మడుగులొతిత్ నీ బాటనే అనుసరించాను.
మనపిలల్లూ అదే దారిలో అదే అపసవయ్పు మారగ్ంలో నడుసుత్నాన్రు! ఇపప్డు విచారించి ఏం లాభం? పర్మాదం తన మీదకు వచాచ్క కాని ఎవడూ
మేలుకోడు! అయితే అపప్టికే జరగవలసిన పర్మాదం జరిగిపోతుంది. మనమూ అదే పరిసిథ్తులోల్ ఉనాన్ం."
ఇందిరకిది శరాఘాతం! తన తపిప్దానిన్ ఇపప్టివరకూ ఎతిత్చూపని తన భరత్ ఇపప్డిలా నెపమంతా తన మీదే వేసుత్నాన్డు! అదెంత
నిజమయినా తను అంగీకరించకూడదు.
“”మీరూ ననేన్ అనండి..! నేనేం వాళల్నిలా

చెయయ్మని చెపాప్నా లేక మిమమ్లిన్ నా దారిలో నడవమని బలవంతం చేశానా?

మీకిషట్మయి మీరు చేసిందానికి ననన్ంటూరెందుకు? ఆ వెధవిలా ఎదురుతిరుగుతాడని నేనుకల గనాన్నా?” అంటూ మరల ఏడుపు పార్రంభించింది.
రవి మౌనం, ఆలోచనా ధోరణి చూసి ఇందిరకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. ఏడుపమాని తన కోపమంతా రవి మీద చూపెటిట్ంది
" అలా బెలల్ం కొటిట్న రాయిలా మాటాల్డరేం? ఇందులో మీ తపేప్ం లేదా? నేనే నేరసుత్రాలినా?”
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“ఎందుకు లేదు. తపప్ంతా నాదే ! ఇంతచదువు చదివి, అంత విజాఞ్న వంతుడైన తండిర్కి పెదద్ కొడుకునైఉండి, రామాయణ, భారత,

భాగవత కథాకథన చకర్వరిత్ అయిన నా పితామహుని నుండి ఎనోన్పురాణగాధలు, నీతి కథలు విని, నా కనన్ తలిల్దండుర్లను, తోడబుటిట్న వాళల్ను నా దరికి
రాకుండా చేసూత్ వాళల్ కషట్సుఖాలోల్ పాలు పంచుకోకపోవడం, ఏమీ కారణం లేకుండానే - పూరిత్గా నా తపేప్! దానికి నినన్నవలిసిన పని లేదు నేనుకళల్నన్
కబోదిని. వినికిడి జాఞ్నం ఉనన్ చెవిటిని. నీకు మళీల్ మళీల్ చెబుతునాన్ను. దీంటోల్ నీ తపేప్ంలేదు. నీకు తోచింది, నీ బుదిధ్కి నచిచ్ంది నువువ్ చెబుతూ వచాచ్వు.
నా ఆలోచనలేమైనాయి? నా బుదిధ్ గడిడ్ తింటుంటే చూసూత్ ఊరుకోవడం అది నా తపేప్ ఇందిరా, ముమామ్టికి నా తపేప్. ఇక చాలు ఈ వాదనింక ఆపేదాద్ం.
ఇకనుండి - ఇంతటి అనాయ్యం మనకు జరిగాకయినా ఒక అంగీకారానికి వదాద్ం. పర్తి విషయంలోను నీ సలహా నువువ్ చెబితే వింటాను. కాని నా
విచక్షణనుపయోగించి కిర్యగాని, పర్తికిర్యతో గాని ముందుకు వెళాను, దానికి నువవ్ంగీకరించాలి. ఒక వేళ మనకు అభిపార్య బేదాలునాన్ - వుయమ్సట్
ఎగీర్ టు డిజ గీర్".
ఇందిర మాటాల్డలేదు. మౌనానిన్ అరాధ్ంగీకారంగా తీసుకుని అపప్టికా చరచ్ముగించి భవిషయ్త కారాయ్చరణకి ముందుకు కదిలాడు రవి.
***
రెండు మూడు రోజులపాటు రవి ఆలోచించాడు, ఇది తన బంధు మితుర్లలో చరిచ్ంచడానికి వీలులేదు. ఎందుకంటే ఒకటి. తనకు
ఆతీమ్య మితుర్లెవరూ లేదు. రెండు బంధువులను, ఆతీమ్యబంధువులను ఆమడదూరంలో ఉంచడం వలన ఇపప్డే ముఖం పెటుట్కుని వాళల్
సలహానడగగ్లడు? అందువలన తనకు తెలిసిన ఒక అడవ్కేటిన్ కలవాలని నిరణ్యించాడు.
ఆ లాయరు పేరు రమణ, తెలుగువాడే. అంతా విని రమణ పెదద్గా ఆలోచించకుండానే
“రవిగారూ! మీ దగగ్ర మీ అబాబ్యి వంశీకి డబుబ్ ఇచిచ్నటుట్ ఆధారాలు ఏమైనా ఉనాన్యా?"
“అంటే..”
“అదే పార్మిసరీ నోటుల్, అలాంటివి."
“ఏమీ లేవండి! ఆ అవసరం లేదనుకునాన్ం"
“అయితే మీరిలుల్ ఖాళీ చేయడం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు”
“అంతేనా లాయరు గారూ? “
“అంతే మరి. నాయ్యదేవతకు చెవులే కాని కళుల్ లేవు. ఒకటి చెపప్ండి, మీరిపప్టికిపుప్డు ఖాళీ చెయయ్కుండా మారగ్ం చెపప్మంటే
చెబుతాను."
రవి ఆలోచించాడు. కొంత టైము తీసికుంటే సైకలాజికలాగ్ ఇందిరకూ తనకూ కొంత రిలీఫ దొరకవచుచ్.
“ రమణ గారూ, కనీసం కొంత టైమయినా ఉంటే ఏదో ఒకటి ఆలోచించవచుచ్ను.”
“సరే అయితే, ఈ వకాలాత్ మీద సంతకం పెటట్ండి. కోరుట్లో లాయరు
కేసు ఫైలు చెయయ్నివవ్ండి. ఈలోగా మనం రిపై తయారుచేదాద్ం. కేస ని పొర్లాంగ చేదాద్ం”
రవి ఆ పర్కారం సంతకం చేసి రమణ అడిగిన ఫీజు ఇచిచ్ ఇంటికి చేరాడు. ఆతృతగా ఎదురుచూసుత్నన్ ఇందిరకు విషయం చెపిప్ ఆ
వయ్వహారానికి తాతాక్లికపు ముగింపు పలికాడు.
***
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వంశీ ఇచిచ్న లీగల నోటీసు టైము గడిచిపోయింది. వంశీ లాయరు కోరుట్లో కేస ఫైల చేశాడు. కోరుట్ నుండి హాజరు కావలసిందిగా

రవికి సమనుల్ వచేచ్యి. దానికి లాయరు రమణ తగిన రిపైని కోరుడ్వారికి ఫైలు చేశాడు. రమణ కోరుట్కు హజరయాయ్డు. కాని వంశీ హాజరుకాలేదు. ఆయన
తరుపున వంశీ భారయ్ హాజరవడానికి పరిమ్షన కోరుతూ కోరుడ్వారికి వినన్వించడం జరిగింది. దానితో కేసుని రెండు నెలలకు వాయిదా వేసారు. ఈ
పర్కారంగా తాము ఖాళీ చెయయ్డానికి టైము అడగకుండానే రెండు నెలల వెసులుబాటు వచిచ్ంది. రవి, ఇందిరా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. మరోవారం రోజులోల్
రవికి మరో రిజిసట్ర లెటర అందింది, ఈసారి దానికి ఎకాన్లెడెజ్మ్ంటు కూడ జతచేయబడింది. కోరుట్నుండి వచేచ్ సమనుల్ రిజిషట్రు పోసుట్లో వసేత్
రావచుచ్నుగాని, ఎకాన్లెడెజ్మ్ంటు డూయ్లో, సాధారణంగా రావు, ఆ సమయానికి రవి ఇంటిదగగ్రే ఉండటంతో ఆతృతగా ఓపెన చేశాడు. కవరు లోపల ఒక
శుభలేఖ, దానికి జతచేసి ఒక ఉతత్రం ఉనాన్యి. అది కృషణ్మోహన పెళిళ్ శుభలేఖ! అయితే శుభలేఖ రిజిషట్ర పోసుట్ లో రావాలిసిన అవసరమేముంది? కాని
శుభలేఖలో ఆహావ్నించువారు కిర్ంద జోయ్తి, శివ" అని కిర్ంద వారి అడర్సు ఉంది!.
రవికి ఆనందం, ఆశచ్రయ్ం - తబిబ్బైపోయాడు. ఏమిటరధ్ం? ఈ కృషణ్మోహన. ఈ డైనమిక కృషణ్మోహన తనను తన ఎంకెవ్రీతో
పర్మాదభరితమైన కేసు నుండి బయటపడేసిన, తనను కలవడానికి అతని ఇంటికి వెళిల్నపుడు తన మీద ఆపాయ్యతానురాగాల విరిజలుల్లు కురిపించిన ఈ
కురర్వాడు తన సవ్ంత మేనలుల్డు! తన చెలెల్లు జోయ్తి కొడుకు! ఈ సంతోషంలో మునిగి శుభలేఖతో పాటు వచిచ్న ఉతత్రం సంగతే పటిట్ంచుకోకుండా
చేతిలోపటుట్కుని కళుల్ మూసుకుని ఉండిపోయాడు.
కొంతసేపటికి రవి మామూలు లోకంలోకి వచేచ్డు. శుభలేఖని ఆపాయ్యంగా సప్ృశించి దానితో జత చేసిన ఉతత్రానిన్ తెరిచాడు.
'మైడియర రవిమామయయ్గారూ! నమసేత్! మీరు హైదార్బాదోల్ మాయింటికి వచిచ్నపుడు మాటల సందరభ్ములో మీ గురించి అంతా
మాఅమమ్ చెపిప్ందని అంటే ఆమె పేరేమిటి అని మీరు అమితమైన ఆసకిత్తోను, ఆతృతతోను అడిగారు, ఆసంగతి మీకు తవ్రలో తెలుసుత్ందని చెపిప్
తపిప్ంచుకునాన్ను. ఇపప్డు తెలిసింది కదా! మా యింటి దగగ్ర ఏదో యధాలాపంగా అడిగినటుల్ మీ వయ్కిత్గత విషయాలు చాల లోతుగా అడిగి మిమమ్లిన్
విసిగించాను. అయితే మీరే సందరభ్ంలోను విసుగుచెందక నిజాలిన్ పూరిత్ నిజాలిన్ ఇసుమంతైనా దాయకుండా చెపాప్రు. నేనడిగిన పర్శన్లను కేవలం
సూచనలుగా తీసుకుని మీ హృదయానిన్ వయ్ధిత, పశాచ్తాత్పత్హృదయానిన్ నాముందు కుమమ్రించారు! నివురుగపిప్న నిపప్ తన సహజసవ్భావానిన్ కోలోప్దు!
మీరూ అంతే. ఆ సందరభ్ంలో నా రాక కాకతాళీయమే అయినా అది మంచికి దారితీసిన యాకిస్డెంట!
ఎంకవ్యిరీకి నేనుగాక మరొకడు, నెగెటివ ఏపోర్చోత్ వచిచ్, కాసులకు కకుత్రిత్పడి మీమీద కేసును కనఫ్రమ్ చేసేత్ ఫలితాలు దారుణం!
మీఇనేన్ళల్ నిజాయితీ తో కూడిన ఉదోయ్గ జీవితానికి తెర, అదీ చీకటి తెర ఉదోయ్గం నుండి డిసిమ్స - ఉదోయ్గంతో పాటు మీ పెనష్నీక్ దెబబ్.కానీ మీ
నిజాయితీయే మిముమ్ కాపాడింది. ఆ మంచికి నేను సూతర్ధారుడ నవడం, నా అదృషట్ం. మీకు నాయ్యం జరగడానికి నావంతు పాతర్ తోడప్డినందుకు నేను
చాల ఆనందిసుత్నాన్ను...!”
ఇకక్డి వరకు చదివి రవి అనుకునాన్డు
“నువువ్ రావడం నీ అదృషట్ం కాదు. నా అదృషట్ం! మాటలోల్ చెపప్లేనంత ఊహకందనంత! నా మీద ఎంకవ్యిరికి నాసవ్ంత మేనలుల్డే
రావడం (అతనెవరో నాకు తెలియకుండా) ఎంత విచితర్ం! చితార్తివిచితర్ం! అదీ నా గురించి నా చెలెల్లు దావ్రా పూరిత్ నిజాలు, నిషప్క్షపాతమైన నిజాలు
తెలుసుకొని రావడం. అదీ నాతోడపుటిట్న చెలెల్లు తనకు నేను చేసిన అనాయ్యాలు, పారేట్సిన అవమానాలు మరచిపోయి తన సహజ సిదధ్మైన, సవ్శమైన
పేర్మాభిమానాలతో కొడుకిక్ మంచి నూరిపోసి పర్మాదపు అంచున ఉనన్ ననున్ కాపాడేలా చేసిన ఆ మానవతవ్పు పరాకాషఠ్కు మాటలునాన్యా? నేను
పుటిట్నపప్డు మానానన్గారు ఎంతో ఆలోచించి, ఎందరినో సేన్హితులనడిగి సహజసిదధ్మైన కాంతిని పర్సరించే సూరయ్దేవుడని పేరు పెటాట్రు. కాని అసలు
వెలుగునిచేచ్ది నువేవ్ చెలెల్మామ్! నా యీ సూరుయ్డు చీకటిలో మునిగిపోయినపుడు నీ దీపం జోయ్తితో నా జీవితపు చీకటల్ను పారదోలేవు.”
మరల రవి ఉతత్రానిన్ కొనసాగించాడు “మీరు మాయింటికి వచిచ్నపుడు, నేనెవరో మీకు తెలియదు. నేనొక పర్శన్ సంధించాను మీకు,
మీకు మీ బంధుమితుర్లతో, ఆతీమ్యులతో
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ఏమాతర్ం దాచకుండా నిజం చెపేప్రు! ఒక వేళ మీరబదధ్ం చెపిప్ ఉంటే సంబంధ బాంధవాయ్లు బాగునాన్యి, అని, ఎపప్టికీ నేనెవరోన్ మీకు తెలిసి ఉండేది
కాదు!
మావయయ్గారూ! ఇపప్డు గతం వదిలేదాద్ం. పర్సుత్తానికి వదాద్ం. ఒకక్ నిజానిన్ మీకు నిరోమ్హమాటంగా చెబుతాను. మీరు మీ
తలిల్దండుర్లకు నలుగురు సంతానం. మీకు మీ తలిల్దండుర్లతోను, తోడబుటిట్న వాళల్తోను బాంధవాయ్లులేవు గాని, మిగిలిన ఆ ముగుగ్రికీ అవి బాగానే
ఉనాన్యి కదా! ఈ సంగతి మీకు తెలుసు. కొంతవరకు నేనిపప్డు చెబుతునాన్ను, వాళల్ందరూ, వాళల్ పిలల్లతో సహా అందరూ అంటే నాతో సహా తరుచు
కలుసుకుంటూనే ఉనాన్ం మీరూ, మీ చినన్ కుటుంబం తపప్! ఇపప్డాలోచించండి, లోపం ఎకక్డుందో? మరోసంగతి! బంధుమితుర్లు
తరచుకలుసుకుంటూంటే, కషట్సుఖాలోల్ పాలుపంచుకుంటే అందరికీ లాభమే కదా! ఈ సంగతి మీకు తెలియదని కాదు, సందరభ్ం వచిచ్ంది కదా అని
చెబుతునాన్ను. మీరు హైదార్బాదులో నా రెసిడెనిస్క్ వచిచ్నపప్డు, నా పిచిచ్ పర్శన్లతో మిమమ్ విసిగించి ఉంటే క్షమించండి. అతత్యయ్ గారికి నమసాక్రాలు!
మీ కృషణ్మోహన”
ఇపప్డు రవి మరల శుభలేఖని ఆ సాంతం చదివాడు. అది శివ అనన్ తిర్మూరుత్లు, వదిన సూరయ్కాంతం మీద తన తముమ్డు శివ, జోయ్తి
దంపతుల ఏకైక పుతుర్ని వివాహమహోతస్వ ఆహావ్న పతిర్క. అదే సరియైన పదధ్తి. చినన్వాడైనా ఇపప్డు తనకు అయిషుట్డైనా తన కొడుకు వంశీ అదే
చెపాప్డు. తను తన తలిల్దండుర్ల పేరు మీద శుభలేఖ రాయాలి. వాళీల్ సమయానికి బర్తికి ఉండటం తన అదృషట్ంగా పూరవ్ జనమ్సుకృతంగా భావించాలి.
తను వాళల్ని పూరిత్గా విసమ్రించాడు. ఇపప్డయినా తన జీవిత చకార్నిన్ వెనకిక్ తిపాప్లి. తన బంధు మితుర్లతో సంబంధబాంధవాయ్లను పునరుదధ్రించాలి.
ఈ పెళిల్ పిలుపు మంచి ఆలోచనలకు నాంది కావాలి.! ఎటువంటి దురోబ్ధలకు లొంగకూడదు. సంకుచిత ఆలోచనలకు సవ్సిథ్పలకాలి.
“ ఏమిటండీ చేతిలో ఆ శుభలేఖ? ఏమిటి మీ ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోతోంది?” చెంగుతో చేతులు తుడుచుకుంటూ ఇందిర
రంగపర్వేశం.
“ ఆ కేసు సందరభ్ంలో నా మీద ఎంకవ్యిరీకి మా హెడాడ్ఫీసునుండి ఒక అబాబ్యి వచాచ్డు గురుత్ందా?”
"ఎందుకు గురుత్ండదు? ఆ అబాబ్యి మనింటికీ వచిచ్ మన ఇంటిలోని బీరువాలు వెదికాడు కదా! ఆ అబాబ్యి పేరు అదేనండీ, కృషాణ్
రావు అనుకుంటాను"
“సగం రైటే ఆ అబాబ్యిపేరు కృషణ్మోహన!

పర్మాదంలోపడిన నా ఉదోయ్గానిన్ కాపాడి మంచి రిపోరుట్ ఇచిచ్

చీకటిలో

మునిగిపోయిన మన జీవితాలోల్ వెలుగురేకలు నింపిన ఆపదాబ్ంధవుడు! ఆ అబాబ్యి, అదే కృషణ్మోహన పెళిల్శుభలేఖ ఇది, చూడు.”
అంటూ ఆ శుభలేఖ చేతిలోపెటట్కుండా. ఆమెకు కనిప్ంచేంత దూరంలో కవర పై భాగం మాతర్ం చూపించాడు. అకక్డ "కృషణ్మోహన
వెడస్ రాధ" అని ఉంది.
“ఏదిలా ఇవవ్ండి చూసాత్ను”
“అమోమ్! దీనితో చాల కథ ఉంది, జాగర్తత్గా దాయాలి” అంటూ తన డైరీలో పెటేట్శాడు.
"ఇపప్డు చెపప్ండి ఆ కథాకమామీషు."
“కథంతా నీకే కర్మకర్మంగా తెలుసుత్ందిలే
మాటాల్డుకుందాం..”

ఈ పెళిల్ వధువు వాళుల్ండే కాకినాడలో జరుగుతుందట అకక్డే విషయం

***
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