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ం క్న్ ఆరి తారామయయ్

 అరధ్రాతర్వుతునాన్ లమాయికి ఇంకా నిదర్రాలేదు. ఆమె మనసు సిథ్మితంగా లేదు. తన జీవితానికి దారీతెనూన్ లేకుండాపోయింది. తన 
బిడడ్ జీవితమయినా బాగా ఉంటుందనే ఆశతో పదిహేను సంవతస్రాల కిర్తం థామస ని నముమ్కుని అమెరికా వచిచ్ందామే. ఇపుప్డు ఆ ఆదరువూ లేదు. 
తనంతట తాను కూతురుని చదివించుకోగల సమరథ్త తనకు లేదు. మరేదీ దికుక్? తనలాంటివాళళ్ బిడడ్లకు పెదద్గా ఆశలుపెటుట్కునే హకుక్ లేదేమో! 

తెలల్వారితే సోంగార్క్న పండుగ. కొతత్ సంవతస్రం వసుత్ంది. చాంగ మై లో ఎంత సందడిగా ఉంటుందో. పొదుద్న తొందరగా తయారై 
అమామ్నానన్లతో, చెలెల్లు కోసుమ తో  హరిపుంజయ బౌదాధ్లయానికి వెళళ్టం, దోవలో ఎదురైనవాళుళ్ నీళుళ్ చలిల్, సవా బిపిమై (కొతత్ సంవతస్రం 
శుభాకాంక్షలు) చెపప్డం తలపుకొచాచ్యి. ఇంటికొచేచ్సరికి అందరూ బాగా తడిసి ముదెద్ౖపోయేవారు. పాత సమసయ్లనీన్ నీళళ్లో కొటుట్కుపోతాయని 
అందరి నమమ్కం. కొతత్ సంవతస్రం తన సమసయ్లనుకూడా కడిగేసి, ఏదైనా కొతత్ మలుపు పర్సాదిసుత్ందేమో. 

థాయ లాండ కి దూరంగా ఉనాన్, పండగరోజులు మంచి రోజులు. ముఖయ్మైన పనులేమైనా మొదలు పెటాట్లంటే అలాంటి శుభదినాలోల్ 
మొదలుపెడితే సఫలమవుతాయని తలిల్దండుర్లు అంటుండేవారు. కోర్గర సోట్ర లో తనతో పనిచేసే మేనేజర కెవిన ని రేపు భోజనానికి పిలిసేత్ 
బాగుంటుందనిపించింది లమాయికి. అతను మంచి మనిషి. తనకు దాదాపు పది సంవతస్రాలుగా తెలిసిన మనిషి. తరచూ తన మంచిచెడడ్లగురించి 
అడుగుతూ ఉంటాడు. తన తపుప్ ఎదీ లేకపోయినా థామస తనను వదిలేశాడని తెలిసినపుప్డు బాగా విచారించాడు కూడా. పొదుద్టే పోన చేసి భోజనానికి 
రమమ్ని పిలవాలి. ఎటూ పండగ వంటకాలు  చెయాయ్లనుకుంటుంది. థాయ వంటలు తనకు ఇషట్మేనని చెపిప్నటుల్ గురుత్.  

* 
తొందరగా లేచి, సాన్నం ముగించి, బుదుధ్డి విగర్హానిన్ కడిగి నమసాక్రం చేసి, కెవిన కి ఫోన చేసింది లమాయి. అతను భోజనానికి 

వసాత్ననాన్డు. సంతోషంగా పోన కాల ముగించి కూతురి గది వైపు అడుగులేసూత్, “మాలీ… మాలీ,” అని పిలిచింది లమాయి. 
అపప్టి దాకా సమాధానం చెపప్ని మాలీ, తలిల్ తలుపు దగగ్రకు రాగానే, “ఎందుకటాల్ అరుసాత్వు? ఎటూ వసుత్నాన్వు కదా? అరుసూత్ 

రాకపోతే ఏం? ఎదురుగా వచిచ్ చెపప్రాదూ ఆ చెపేప్దేంటో,” అని రుసరుస లాడింది.     
తలిల్కివావ్లిస్న గౌరవం కూడా ఇవవ్కుండా, పెదాద్చినాన్ గమనింపులేకుండా, కూతురు ఇలా తననే మందలించడం ఇది మొదటిసారి 

కాదు. అయినా ఇలాంటి అవమానాలను భరిసూత్, మనసుపడే కషాట్నిన్ బయటకు రానివవ్కుండా నెటుట్కొసుత్ంది లమాయి. మొదటినుండీ అతిగారాబం 
చెయయ్కుండా, థాయ అమామ్యిని పెంచినటుల్ పెంచినటల్యితే బాగానే ఉండేది. కానీ ఇపుప్డు దాని గురించి బాధపడి పర్యోజనం లేదు. 

“ఎందుకూ అంత కోపంగా ఉనాన్వ? ఒంటోల్ బాగాలేదా?” అంటూ దగగ్రకొచిచ్ నుదుటిమీద చెయియ్ పెటిట్చూడబోయింది లమాయి.  
రెండడుగులు వెనకేక్సి, “బాగానే ఉనాన్నేల్. ఏంటీ చెపొప్చాచ్వ?” అని అడిగింది మాలీ.  
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“ఆదా,” ఎంతో ఆపాయ్యంగా కూతురి నుదుటిని తాకబోయిన మనిషి వాసత్వ పర్పంచంలోకి వచిచ్, “ఈ రోజు సోంగార్క్న.  ఒక ఫర్ండ 
ని భోజనానికి రమమ్ని పిలిచాను. నువువ్ ఇంటోల్ నే ఉంటావుగా?” అంది లమాయి. 

“బాయ ఫర్ండా?” అసమమ్తీ, తిరసాక్రం కలగలిపిన సవ్రంతో అడిగింది మాలీ. 
“అవును,” అంది లమాయి. చాలా మాటలు ఉబికి వసుత్నాన్యి లోపలనుండి, కానీ వాటిని లోపలే అదిమిపెటిట్ందామే.  
“నేను ఫర్ండస్ తో బయటికెళుత్నాన్ను,” సంభాషణ తెంచేసుత్నన్టుల్ అంది మాలీ, బీరువా తెరిచి బటట్లవైపు చూసూత్. 
“సోంగార్క్న పండుగ రోజు. నీకిషట్మైన వంటలు చేసాత్ను. ఇంటిదగగ్ర ఉండరాదూ?” బర్తిమిలాడుతునన్టల్డిగింది లమాయి. 
“నేనొసాత్నని చెపాప్ను ఫర్ండస్ తో,” ఆమె వైపు చూడకుండానే సమాధానం చెపిప్ంది మాలి.    
“సరే, నీ ఇషట్ం,” అని వెళిళ్పోయింది లమాయి, చిరాగాగ్.  

* 
దాదాపు పదిసంవతస్రాలుగా కోర్గర సోట్ర లో తనతో పనిచేసుత్నన్ లమాయి ఈరోజే భోజనానికి రమమ్ని పిలవడంతో ఆమె ఏదో 

ఇబబ్ందిలో ఉండి ఉంటుంది, తన సహాయం అడగటం కోసం రమమ్ంటుంది అనుకునాన్డు కెవిన. అతను వచేచ్సరికి వంట పూరిత్చేసి ఏపారట్ మెంట 
శుభర్ంగా సరిచేసింది లమాయి. అతను అడకుక్ండానే ఈరోజు థాయ దేశసుథ్లకు నూతన సంవతస్రం అనీ, థాయ లాండ లో, ముఖయ్ంగా తమ చియాంగ 
మయ లో, పెదద్ఎతుత్న పండగ జరుపుకుంటారనీ, కుటుంబ సభుయ్లతో, సేన్హితులతో సంతోషంగా గడిపే రోజనీ చెపిప్ంది లమాయి. 

కెవిన మనసు కుదుటపడింది. భోజనాలయింతరావ్త కూతురు ఏం చేసుత్ందని అడిగాడు. పర్సుత్తం కమూయ్నిటీ కాలేజీకి వెళుతుందనీ, 
శర్దధ్గా చదువుతుందనీ, సెపెట్ంబర నుంచీ ఏదైనా మంచి కాలేజీలో చేరిప్ంచాలనీ చెపిప్ంది లమాయి. ఏదైనా పారట్ టైమ ఉదోయ్గం అవసరం అయితే కోర్గర 
లో పనిచెయయ్వచుచ్ అనాన్డతను. ఆ సూచనకు సంతోషం వయ్కత్పరుసూత్, ఆ అమామ్యికి మెడిసిన చదవాలనే కోరిక వుందనీ, పర్సుత్తం బోమాంట 
హాసిప్టలోల్ పారట్ టైమ ఉదోయ్గం చేసుత్ందనీ చెపిప్ందామె.  

* 
ఫర్ండస్ ని కలవటానికి బయటికెళుత్నాన్నని చెపిప్నా మాలికి పెదద్గా సేన్హితులేల్రు. నాలుగు సంవతస్రాల వయసులో తలిల్తో అమెరికా 

వచిచ్న మాలీకి పకిక్ంటి పిలల్లతోగానీ, వీధిలో పిలల్లతోగాని సేన్హాలు కుదరలేదు. తన ముఖం వేరుగా కనబడటంతో, ఇంగీల్షు రాకపోవడంతో, వీధిలో 
పిలల్లెవరూ వాళళ్ ఆటలోల్ తనను చేరుచ్కోలేదు. బిడియంగా తను దూరంగానే ఉండిపోయింది. సూక్లోల్ చేరిన తరావ్త కూడా తను పరాయిదేశపు 
అమామ్యిననే ఆలోచనే బలపడింది. ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఏదో పుసత్కం చదవడం, లైబర్రీకెళిళ్ హోమ వరక్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది గాని పెదద్గా 
సేన్హాలు కుదురుచ్కోలేక పోయింది. 

మొదట తను అమెరికా ఎందుకు వచిచ్ందో అరథ్ం కాకపోయినా, కర్మంగా తలిల్ తనను అమెరికా ఎందుకు తీసుకొచిచ్ందో గర్హించింది. 
భరత్ ఆమెను మాలీకి సంవతస్రం కూడా రాక ముందే వదిలేశాడు. రెండు మూడు సంవతస్రాలు తలిల్దండుర్లోత్ చియాంగ మయ లో ఉంటూ వాళళ్ కిరాణా 
కొటుట్ నడపటంలో సహాయపడుతూ గడిపిందామె. అనుకోకుండా చియాంగ మయ వచిచ్న థామస తో పరిచయం కావడం, అతను పెళిళ్చేసుకోమని 
అడిగితే, తలిల్దండుర్లకు పెదద్గా ఇషట్ం లేకపోయినా, అతనితో అమెరికా వచిచ్ంది లమాయి. ఎంతో శర్దధ్గా, తనవైపునుంచి ఎలాంటి లోటూ రాకుండా 
అతనికి సేవలు చేసినా, పనెన్ండు సంవతస్రాల తరావ్త తలిల్నీ కూతురునూ వెళిళ్పోమమ్నాన్డతను. అపప్టినుండీ ఒక ఏపారెట్మ్ంటోల్ ఉంటూ, కోర్గరోల్ 
పనిచేసూత్, కూతురిన్ పెంచుకుంటుందామే.        

నీకోసమే నేను ఇదంతా చేశాను అని ఆమె మాలీతో ఎపుప్డూ అనకపోయినా, థాయ లాండ లో ఉనన్ తాత ఆమమ్మమ్లతోనూ, 
ముఖయ్ంగా చినన్మమ్కోసుమ తోనూ లమాయి ఫోనోల్ మాటాల్డేటపుప్డు తను చాలాసారుల్ వినన్ది మాలీ. తన జీవితం నాశనం అయిందనీ, కనీసం మాలీని 
చదివించుకోగలిగితే, ఆ అమామ్యికి మంచి జీవితం ఏరప్డితే తన కషాట్లకు ఫలితం దొరికినటేల్నని ఆమె చెపుత్ంటుంది.      

తలిల్ మనసు తెలిసినా, ఆమె మీద అమితమైన పేర్మ ఉనాన్, గౌరవం అయితే లేదు మాలీకి. గతంలో ఆమె తీసుకునన్ నిరణ్యాలు బొతిత్గా 
బుదిధ్లేనివనిపిసుత్ంది మాలీకి. పైగా తనకు జాగర్తత్లు చెపుత్ంటుందామే. మగపిలల్లతో సేన్హం చెయయ్వదద్నీ, అలాంటి సేన్హాలు చేసేత్ పిలల్లు పుడతారనీ తను 
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తొమిమ్దోతరగతికి వచిచ్నపప్టినుంచీ నెలకొకసారైనా చెపూత్నే ఉంది. ఆమెకు నిజంగా మగవాళల్ గురించి తెలుసా? కూతురుకి సంవతస్రం కూడా 
రాకముందే వదిలేసిన వాణిణ్ ఎలా ఎంచుకుని పెళిళ్ చేసుకుందామే? సెకస్ కోసం థాయ లాండ వచిచ్న థామస ని ఎలా నమిమ్ పెళిళ్చేసుకుంది? అతని కోసం 
తనవాళళ్ందరినీ వదిలిపెటిట్ అమెరికా ఎందుకొచిచ్ంది? తనకు నీతులూ జాగర్తత్లూ చెపేప్ అధికారం, తెలివితేటలూ ఆమెకసలు ఉనాన్యా? 

ఆరిథ్క కారణాలవలేల్ అమెరికా వచిచ్ందనుకునాన్, అలా రాకూడదనీ, తనకాళళ్మీదే నిలబడాలనీ ఆమెకు ఇంకా అరథ్ం అయినటుల్ లేదు. 
ఇపుప్డు మళాళ్ ననున్ కాలేజీకి పంపించేందుకు ఎవరితోనో సంబంధం పెటుట్కోవాలని చూసుత్ంది. అలాంటి మనిషిని ఎలా గౌరవించడం?  

తన చదువు ఖరుచ్లకు ఆమె తన జీవితం పాడుచేసుకోనవసరం లేదు. ఆ విషయం ఆమెకెలాచెపప్డం? ఎలా చెపేత్ వింటుంది?     
ఇంతలో ఆరుంబావైందనీ, పదిహేను నిమిషాలోల్ లైబర్రీ మూసేసాత్రని పర్కటన వినగానే ఆలోచనలోల్ంచి బయటికొచిచ్ంది మాలీ. 

ఇంటికివెళిళ్, తయారై, ఎనిమిది గంటలకు హాసిప్టల కి కెళాళ్లి.      
* 

కెవిన వెళిళ్పోయింతరావ్త గినెన్లు కడిగి వంటగది సరుద్తునన్పుప్డు ఇంటికి వచిచ్ంది మాలీ.  
తను భోజనానికి పిలిచ్న సేన్హితుడు ఇపుప్డే వెళిళ్పోయాడనీ, మాలీ ఉనన్టల్యితే బాగుండేదనీ అంది లమాయి.  
ఇలాంటి సందరభ్ం వసుత్ందని కొనాన్ళుళ్గా అనుకుంటునన్ మాలీ, “ఎవరతను? అతనిన్ పెళిళ్చేసుకుందామనుకుంటునాన్వా?” అని 

అడిగింది.  
అతను కోర్గరోల్ ఒక మేనేజర అనీ, పెళిళ్ గురించి ఆలోచించలేదనీ, అసలా పర్సాత్వన రాలేదనీ అంది లమాయి. 
“మే, నీకు చెపప్డం మరిచ్పోయాను. డిటార్యటోల్ వెయిన సేట్ట యూవివరిస్టీకి దగగ్రగా ఒక ఏపారట్ మెంట తీసుకునాన్ను. రెండు 

వారాలోల్, మే ఫసట్ న దాంటోల్కి మారాలి,” అంది మాలీ నిరిల్పత్ంగా. 
లమాయికి షాక కొటిట్నటల్యింది. వెంటనే ఏం మాటాల్డలేకపోయిందామె. ఏదోఒకరోజు మాలీని కాలేజీకి పంపించాలనీ, అది 

దూరంగా ఉనన్ కాలేజీ అయితే ఆ అమామ్యిని ఇంటికి దూరంగా పంపించడం తపప్దు అనీ తెలిసినా, మానసికంగా దానికి తయారుగా ఉండాలని 
అనుకునాన్, అకారణంగా మాలీ ఇలా ఇలుల్ వదలి వెళుత్ండని ఆమె ఎపుప్డూ ఊహించలేదు. నీరసపడిపోయిందామె. తను అనిన్ విధాలా 
వోడిపోయినటల్నిపించింది.  

తనేం తపుప్చేసింది? మాలీ ఇలా వెళిళ్పోతే తను పరాయిదేశంలో, తాడూబొంగరం లేని జీవితం గడపటం ఎందుకు? 
తను నమిమ్న మగవాళుల్ తనకు తోడుగా నిలబడలేదు. అది ఎవరితపూప్? తను సరవ్సవ్ంగా పెంచిన కూతురికి తనమీద గౌరవం లేదు. 

ఇక తను చెయయ్గలిగిందేమిటీ? కూతురుకి రెకక్లొచాచ్యి. ఆమె జీవితం తన జీవితం లాగా కాకూడదని ఆశించడం మాతర్మే ఇక తను చెయయ్గలిగింది.    
“సరే నీ ఇషట్ం,” అని అటువైపు తిరిగింది లమాయి, కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.  
ఆమె మనసు తెలిసిన మాలీ, మెలల్గా ఆమెదగగ్రకెళిళ్, ఆమె చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుని, “మే, నేను దగగ్రలోనే ఉంటానుకదా? 

డిటార్యట ఇకక్డకి ఇరవైమైళేళ్. అపుప్డపుప్డూ వచిచ్పోతుంటాను గదా,” అంది.   
“సరే,” అంది లమాయి, కిందికి చూసూత్నే.  
ఆమెను కౌగలించుకుని, “నువువ్ నాగురించి విచారించొదుద్. ఈ దేశంలో చాలామంది అపుప్చేసి చదువుకుంటారు. నేనూ అపుప్చేసి 

చదువుకోగలను. నువువ్ నాకోసం సంబంధాలు పెటుట్కోవదుద్. నీ గురించి ఆలోచించుకో. అది చాలు నాకు,” అని తల నిమురుతూ ఓదారిచ్ంది కూతురు. 
తలూపింది లమాయి.  

మాలీ కళళ్లోకి చూసిందామె. ఈ అమామ్యితో మాటాల్డాలంటేనే భయంగా ఉండేది ఇనాన్ళుళ్. ఆ కళళ్లోల్ ఇపుప్డు కోపం లేదు. 
అసహయ్ం లేదు. విచారం లేదు.  సేన్హ భావం నిండిన కళుళ్!  

కూతురు చాలా ఎదిగినటల్నిపించిందామెకు. ఇది వరకు లేని ధైరయ్ం ఆమెను ఆవహించింది.   
“సరే, తిందామ రా. నీ కిషట్మైన వంటలు చేశాను,” అని మాలీని చెయియ్పటుట్కుని వంటగది వైపు నడిపించింది లమాయి.*** 
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