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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, ÄEoQLMnjÎFc.
°FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï McÿFcÓk, ×.FcAKc,
MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï ±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk,
²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV''
FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá GS¸CyadÓj.
GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk ¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo MLjVFL$qO~Ój.
¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ ½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯
MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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గ
ర్ హణం
"మేమ ! నేను చందాని మాటాల్డుతునాన్ను, ఇపుప్డే బయలుదేరాను మీ ఇంటికే, మరో గంటలో అకక్డుంటాను. సీ యూ మేమ"
అంటూ చెపిప్ంది ఫోనోల్ అమామ్యి.
అనన్టుట్గానే మరో గంటకి బెల కొటిట్న ఆ అమామ్యిని తలుపు తీసి ఆహావ్నించింది సంధయ్. ‘గెట లుక ‘అనే బూయ్టీసరీవ్సెస
సంసథ్నించి వచిచ్ంది చందా. మనకి అవసరమునన్పుప్డు, కావలసిన సరీవ్స లు ఎంచుకుని ఆన లైన లో కానీ, ఫోన దావ్రా కానీ బుక చేసుకుంటే ఇంటికే
వచిచ్ మనకి కావలసినవనీన్ చేసి వెళతారు. ఈ మధయ్న ఇలాంటివి వచాచ్కా పారల్ర కి కూడా వెళళ్కక్రలేకుండానే ఇంటోల్నే హాయిగా చేయించుకోవచుచ్.
వెయిటింగ ఉండదు, శర్మ లేదు. అందుకనే సంధాయ్, ఆమె సేన్హితురాళుళ్ కొందరు ఈ మధయ్న ఇదే పాటిసుత్నాన్రు.
"రండి !"అంటూ గర్వుండ ఫోల్ర లో ఉనన్ బెడ రూం లోకి దారి తీసింది సంధయ్.
“మేమ ముందు ఇది చేసాత్ను, ఆ పైన ఇది” అంటూ తన పాల్న చెపిప్ంది. సంధయ్ సరేనంది.
“కాళుళ్ వేడి నీళళ్లోల్ పెటట్ండి మేమ!” అంటూ తన వెంట తెచుచ్కునన్ టబ లో వేడినీళళ్ని చెతోత్ ముటుట్కుని చూసూత్ "వేడి సరిపోయిందా
మేమ?" అంది.
సంధయ్ సరిపోయిందనన్టుట్గా తల ఊపింది. ఇదద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు.
గుండర్టి ముఖం, తెలల్గా పేరుకి తగగ్టుట్గా చందమామలా ఉంది చందా. కొదిద్గా బొదుద్గా ఉంది. చినన్ కళుళ్, మెరుసుత్నన్ మెతత్టి నలల్టి
జుటుట్. నవువ్తూనే ఉంది వచిచ్నపప్టినించీ. కానీ ఆ నవువ్వెనక ఉనన్ దిగులు ఆమె కళళ్లోల్ కనిపిసూత్నే ఉంది.
మంచం పకక్నే ఉనన్ టేబిల మీద ఉనన్ సంధయ్ కొడుకు ఫోటో చూసి అడిగింది చందా " మీ అబాబ్యా మేమ?” అని.
" అవును, చినన్పప్టిది, అపుప్డు వాడికి ఏడేళుళ్" అంది సంధయ్
" నా కొడుకు కూడా ఇలాగే ఉంటాడు" అంది చందా..
చూడాడ్నికి చినన్పిలల్లా , పాతికేళుళ్ కూడా దాటని ఆ పిలల్కి " అంత కొడుకునాన్డా?” అనుకుంటూ అదే మాట అడిగింది
" హా, మేమ! ఒకడు కాదు, ఇదద్రు కొడుకులు" అంది చందా..
" అవునా? నీకెనేన్ళుళ్?" అడిగింది సంధయ్ ఆశచ్రయ్ంగా..
" ఇరవై ఐదు" అంది చందా ఎటో చూసూత్..
" ఇరవై ఐదేళళ్కే ఇదద్రు కొడుకులా? ఈ రోజులోల్ పెళిళ్ళేళ్ చేసుకోవడం లేదు ఎవరూ ఆ వయసుకి" అంది సంధయ్.
" అవును మేమ. చదువు లేక, బుధిద్ధ్ లేక, నేను చేసిన పని అది. అందుకే ఇపుప్డు అనుభవిసుత్నాన్ను" అంది. ఆ పిలల్ చినన్ కళళ్లోల్
మెరిసిన తడి.
" అరే, అనవసరంగా నినున్ బాధ పెటాట్నా? పరవాలేదులే తొందరగా పెదద్వాళళ్యిపోతారు. అపుప్డు నువూవ్, నీ భరాత్ హాయిగా
,మధయ్వయసుని ఎంజాయ చెయయ్చుచ్" అంది అనునయంగా.
" హు ! భరత్!నాతో ఉంటేగా మేమ! లైఫ ఎంజాయ చెయయ్డానికి" అంది వేడినీళళ్లోల్ నానిన సంధయ్ కాలు శుభర్ం చెయయ్డానికి చేతిలోకి
తీసుకుంటూ.
" అంటే? " ఊరుకోలేక అడిగింది.
" ఆయన మాతో ఉండడు మేమ ! అతను ఢిలీల్లోనే ఉంటాడు. మరో పెళిళ్ చేసుకునాన్డు నాలుగేళళ్ కిర్తమే! ఆ తరావ్తే నేను పిలల్లని
తీసుకుని బెంగుళూరు వచేచ్శాను" అంది దిగులుగా.
సంధయ్ మనసంతా చేదు తినన్టుట్గా అయిపోయింది. నిండా పాతికేళుళ్ లేని పిలల్. ఎంత బాధయ్త? అనుకుంది.
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"అయోయ్! అలాగా? సారీ!" అని మాతర్ం అనగలిగింది.

" పరావ్లేదు మేమ! నాకిలా కావలసిందే! పెదద్లు చెపిప్న మాట వినకుండా పిచిచ్ పటిట్నదానాల్ పర్వరిత్ంచాను కదా అపుప్డు. సిటీ మీద
మోజుతో తెలిసీ తెలియనివయసులో చేసిన తపుప్కి ఇపుప్డు శిక్ష అనుభవిసుత్నాన్ను. పిలల్లకి దూరమై, పని తపప్ మరో లోకం లేకుండా" అంది. ఆ
మాటలంటూ ఉంటే చెపప్లేని వేదనతో ఆమె కళళ్నిండా నిండిన నీళుళ్..
సానుభూతిగా చూసింది సంధయ్. మనసులో బాధ ఎవరో ఒకరితో పంచుకోవాలనో, లేక సంధయ్ మారద్వంగా మాటాల్డడమే ఆమెని
కదిలించిందో తెలీదు కానీ చందా పని చేసూత్నే తన కధ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది.
మాది డెహార్డూన దగగ్రలోని ఒక చినన్ పలెల్టూరు. పర్కృతి పరిమళం తపప్ మరో వికారం తెలియని బాలయ్ం నాది. ఆడుతూ, పాడుతూ
మా ఊరోల్ ఉనన్ చినన్ బడికి వెళళ్డం, వచాచ్కా అమమ్కి సహాయం చెయయ్డం, అమమ్తో కబురుల్ చెపప్డం, సేన్హితులతో ఆటలు.. ఇంతే నా పర్పంచం.
మొదటి సారి మా పినిన్ గారింటికి ఢిలీ వెళేళ్వరకు.
చాలా రోజులవరకూ అమామ్, నానన్లకి నేనొకక్రిత్నే సంతానం. బాగా లేట గా నాకో చెలెల్లూ, తముమ్డూ పుటాట్రు. అపప్టివరకూ
నేనాడింది ఆట, పాడింది పాట. మా చెలెల్లు కడుపులో ఉనన్పుప్డు అమమ్కి బాగా సుసీత్ చేసేత్ మంచి డాకట్రుల్ంటారని నేను, అమామ్ మా పినిన్ దగగ్రకి ఢిలీల్
వెళాళ్ము. దాదాపు నా వేసవి శలవులంతా అకక్డే ఉండిపోయాము.
ఆ విశాలమైన వీధులు, రక రకాల కారుల్, విదుయ్దీద్పాలతో మెరిసిపోతునన్ షాపులూ ఢిలీల్ నాకెంత నచిచ్ందో నేను చెపప్లేను. నా
పనెన్ండేళళ్ వయసుకి అదో అదుభ్తం, నేనెనన్డూ చూడని, కధలోల్ చదివిన సవ్రగ్ం అంటే ఇదే అనిపించసాగింది. వెనకిక్ మళీళ్ మా ఊరు వెళాళ్లనన్ ఊహే
నాకు చిరాగాగ్ అనిపించడం మొదలు పెటిట్ంది.మెలిల్గా అదే మాట అమమ్తో అనడడం మొదలు పెటాట్ను.
" అకక్డేముంది అమామ్! బాబాని కూడా ఇకక్డికొచేచ్యమందాం! హాయిగా ఇకక్డే ఉండిపోవచుచ్ కదా!" అంటూ..
అమమ్ నవేవ్ది తపప్ అవునూ, కాదూ అనేది కాదు. దాంతో నాకు కోపం వచేచ్ది.
అలిగి అనన్ం మానేసేత్ అమోమ్, పినోన్ బర్తిమాలి అనన్ం పెటేట్వారు. అలా చూసుత్ండగానే మూడునెలలు గడిచిపోయాయి. గులాబి
పువువ్లా అందంగా పుటిట్న చెలెల్లినిచూసి మురిసిపోయాము అందరూ.. ‘గులాబ’ అని నేనే పేరు పెటాట్ను.
ఊరికి తిరుగు పర్యాణానికి సనాన్హాలు మొదలయాయ్యి. అపుప్డు మాతర్ం నేను రానని భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్నాన్ను.
నా హఠం చూసి పినేన్ అంది " పోనీలే అకాక్, నీకూ చినన్పిలల్తో చేసుకోవడం కషట్మే కదా! ఇకక్డే సూక్లోల్ వేదాద్ం, నా పిలల్లతో పాటు
చదువుకుంటుంది. అదొకక్రీత్ నాకు బరువేమీ కాదు"అని.
ఆ మాట విని నేను ఎగిరి గంతేసాను. పెదద్చదువులు మా ఊరిలో ఉండవు కనక ఇదీ బాగానే ఉంది అనుకునాన్రు నానన్ కూడా..
హాసట్ల లో పెటిట్ చదివించే సోథ్మత లేదు కనక పినిన్ చెపిప్న సలహా అందరికీ నచిచ్ంది. వెంటనే మా ఊరువెళిళ్ అనీన్ సరేద్సుకుని నెలరోజులకలాల్ పినిన్
ఇంటోల్ వాలిపోయాను.
రోజూ బస సాట్ప దాకా నడిచి పినిన్ కొడుకులిదద్రితో కలిసి బస ఎకిక్ సూక్ల కి వెళళ్డం, శలవురోజున దగగ్రోల్ని పారుక్లకి వెళళ్డం
లాంటివనీన్ ఎంతో బావుండేవి నాకు. మొదటోల్ బాగానే చదివేదానిన్ కూడా, అజూజ్ పరిచయం అయేయ్ంతవరకూ.
అజూజ్, అదే నా భరత్ అజిత చితర్ంగా పరిచయం అయాయ్డు. అపప్టికే సూక్ల మానేసిన అతను పెదద్గా పనేమీ లేకుండా తిరుగుతూ
ఉండేవాడు. వాళళ్ నానన్కో చినన్ షాపుండేది, అపుప్డపుప్డూ దానిన్ చూసుకుంటూ, మిగతా టైములో సినిమాలు చూసూత్, సేన్హితుల వెంట తిరుగుతూ
ఉండేవాడు. మనిషి మాతర్ం సినిమా హీరోలా ఉండేవాడు.
నేనొక సారి పినిన్ కొడుకులతో సినిమాకి వెళిళ్నపుప్డు మాకు టికక్టుల్ దొరకలేదు, అపుప్డు ‘నేను తెచిచ్సాత్గా!’ అంటూ తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
అపుప్డే పరిచయం మాకు. పినిన్ ఇంటివెనకే వాళుళ్ంటారనీ, తను మమమ్లిన్ చూసూత్నే ఉంటాడని చెపాప్డు. అలా మొదలైన మా పరిచయం సినిమాలకేమీ
తకుక్వకాకుండా తవ్రలోనే పేర్మగా మారింది.
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అజూజ్ చెపేప్ కబురల్నీన్ నాకెంతో గొపప్గా ఉండేవి. అతనిన్ కలవడం కోసం నా తముమ్ళళ్కి సెప్షల కాల్స లునాన్యని చెపిప్ ఆలసయ్ంగా
వచేచ్దానిన్. వాళుళ్ పాపం అమాయకులు! నా మాటలు నమేమ్సేవారు, అదే మా పినిన్కి చెపేప్వారు. ఆవిడ తన ఇంటి పనీ, వంట పనీ, తీరిక వేళలోల్
సెవ్టరుల్ అలిల్ అముమ్తూ ఉండే పనిలో ఎపుప్డూ బిజీగా ఉండేది.
ఒకటి రెండు సారుల్ ననున్ అడిగినా నేను ఏదో ఒక సమాధానం చెపిప్ తెలివిగా నెగుగ్కొచేచ్దానిన్. ఈలోపున నాకో తముమ్డు పుటాట్డు.
పినిన్ వాళుళ్ కూడా ఢిలీల్ నగరపు ఖరుచ్లు భరించలేక ఎదైనా చినన్ ఊరికి మారుదామని ఆలోచిసుత్నాన్రు.
అజూకి దూరమైపోతాననన్ బెంగ మొదలైంది నాకు, అదీ కాక మళీళ్ పలెల్టూరికి వెళాళ్లనన్ ఊహే భరించలేకపోయేదానిన్ కూడా.
" నువువ్ బాగా చదువుకుని, మంచి ఉదోయ్గం చేసూత్ చకక్గా ఉండాలి. తముమ్డూ, చెలెల్లూ నినున్ చూసి నేరుచ్కుంటారు. మీ బాబా,
నేను నీమీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునాన్ం, నీ భవిషయ్తుత్ కోసమే పినిన్ దగగ్ర ఉంచాము. నీకు తెలుసుకదా, వాళళ్ పరిసిథ్తీ అంతంత మాతర్మే! అదీ కాక బాబా
కి ఆరోగయ్ం బాగుండటం లేదు కూడా, పెదద్వారయిపోతునాన్రు" ఇలా ఉతత్రాలు రాసేది అమమ్.
అజూజ్ పేర్మ మతుత్లో నాకవనీన్ ఏమీ ఎకేక్వి కాదు. దానికి తోడు అజూజ్ చెపేప్ మాటలు, చూపించే కలలూ.. ననున్పూరిత్గా ఒక రకమైన
మతుత్లో పడేశాయి.
వాళళ్ అమమ్ కూడా ఎంతో పేర్మగా మాటాల్డేది నాతో. ఆవిడ తరచూ ‘ఆడపిలల్లు చకక్గా చినన్వయసులో పెళిళ్ చేసుకోవాలని,
ఉదోయ్గాలు అవీ అంటూ తిరగడం మొదలు పెడితే అనిన్ చోటాల్ కషాట్లే తపప్ మరేమీ ఉండవనీ’ అంటూ ఉండేది. పైగా ఉదోయ్గం చేసే ఆడపిలల్లకి తలిల్
తండుర్లు ఒక పటాట్న పెళిళ్ చెయయ్రనీ, వాళళ్ బాధయ్తలకీ, సరదాలకీ వీళళ్ని వాడుకుంటారనీ ఇలా ఏవేవో చెపేప్ది. ఆవిడెందుకలా చేసేదో నాకిపప్టికీ అరధ్ం
కాదు కానీ అపుప్డు ఆవిడ చెపిప్నవనీన్ అక్షరసతాయ్లుగా అనిపించేవి.
ఆవిడ మాటలని అమమ్ ఉతత్రాలకి అనవ్యించి చూసుకుంటే నిజమే అనిపించేది కూడా. అమామ్, బాబా నా కేష్మానిన్ తపప్ మరేమీ
కోరరని తెలుసుకోలేకపోయాను.
అందుకే అజూజ్ " చూశావా, మా అమమ్ చెపప్లేదు, మీ అమమ్ ఎపుప్డూ నువువ్ చదువుకుని ఉదోయ్గం చెయాయ్లి, నీ తముమ్ డికి, చెలిల్ కి
అండగా ఉండాలి అంటుందే తపప్ నువువ్ పెళిళ్ చేసుకుని సుఖంగా ఉండాలి! అనిఒకక్సారైనా రాసిందా? అకక్డే అరధ్మవడం లేదూ వాళళ్ సావ్రధ్ం ! మీ
వాళళ్ వలల్ కాదు కానీ, మనం హాయిగా పారిపోయి పెళిళ్ చేసేసుకుందాం" అనగానే గంగిరెదుద్లా తలూపాను.
కనన్ తలిల్ తండుర్లకి కానీ, కనన్ తలిల్లా చూసుకుంటునన్ పినిన్కి గానీ చెపప్కుండానే అతనితో పాటు వెళిళ్ దగగ్రునన్ గుడిలో పెళిళ్
చేసుకునాన్ను.
ఆ విషయం తెలుసుకునన్ పినిన్ హతాశురాలైపోయింది. అజూజ్తోటి, వాళళ్ అమమ్మ్ తోటి పోటాల్డింది. “పెదద్దానివి నీకైనా బుధిధ్లేదా?
చినన్పిలల్, పదిహేనేళుళ్ లేవు, దానికి పెళేళ్మిటి? ననున్ నమిమ్ మా అకక్ దానిన్ నా దగగ్ర పెటిట్ంది,ఇపుప్డేమని సమాధానం చెపప్గలను దానికి?” అని
గొడవచేసింది, ఏడిచ్ంది.
విషయం తెలిసి వెంటనే మా అమామ్, నానన్ వచాచ్రు. నానన్ ననున్ అదే మొదటి సారి కొటట్డం.
" నినున్ చదువుకోమని పంపితే ఇదా నువువ్ చేసే నిరావ్కం? ఇపప్టినించీ పెళిళ్ చేసుకుని ఏం సాధిసాత్వే? నీ బుదిధ్ గాడిదలు కాసిందా?
మేమతా చచాచ్మనుకునాన్వా? రోజూ అనన్ం పెటిట్ అమమ్లా ఆదరించిందే? దానికైనా ఒకక్ మాట చెపప్లేకపోయావా? నీ అంతట నువేవ్ నిరణ్యాలు
తీసేసుకునేంత పెదద్దానివయిపోయావా?" అంటూ తిటాట్రు, బాగా కొటాట్రు.
అయినా అదేమిటో మొండిదానిన్ ఇసుమంత బెదరలేదు నేను. అజూజ్ యే నా లోకం అనాన్ను, మీరు ఎపుప్డూ నా కేష్మం
అడగలేదనాన్ను, నేను ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉంటే మీరు హాయిగా అనుభవించవచుచ్ అని మీ పాల్న" ఇలా చాలా అనాన్ను మేమ! అంటూ, చేసుత్నన్ మసాజ
ఆపేసి చేతులోల్ ముఖం దాచుకుని ఏడవడం మొదలు పెటీట్ంది..
" ఊరుకో చందా!" అంది సంధయ్ పేపర నేపిక్న ఆమెకిసూత్.
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" సారీ మేమ! ఎందుకో తెలియకుండానే మీకు నా కధ చెపాప్లనిపించింది. అనవసరంగా మీ టైం వేసట్ చేసుత్నాన్ను అకక్రలేని
విషయాలు చెపిప్" అంది దిగులుగా.
" పరావ్లేదు, నీ మనసులో ఎపప్టినించో పేరుకుపోయిన బాధ ఇది, పంచుకుంటే తేలికవుతుంది, నాకేమీ పరావ్లేదు, నీకు
చెపాప్లనిపిసేత్ మిగతా కధ కూడా చెపుప్" అంది సంధయ్ ఆమె చేతిమీద చెయియ్ వేసి అనునయంగా నొకుక్తూ.
" ఆ పైన పెదద్గా చెపప్డానికేమీ లేదు మేమ. పేర్మ పేరుతో వంచనకి గురైన ఎందరో అమాయకురాళళ్లాంటిదే నా కధ కూడా.
అందరినీ ఎదిరించి పదిహేనేళళ్ వయసులో అజూజ్ వెంట వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయానా? అపప్టినించి అతను ననున్ కాదని రెండో పెళిళ్ చేసుకునేవరకూ అంటే
దాదాపు నాలుగేళుళ్, రోజుకోరకమైన బాధ, కషట్ం.
“మనింటి పని మనమే చేసుకోవచుచ్, ఇదద్రం ఉనాన్ం కదా, పని అమామ్యిని వదద్ని చెపేప్సాత్! అంది మా అతత్, నేను వెళిళ్న మూడో
రోజే, నాలుగో రోజునించి ఆ ఇంటికి పనిమనిషిని, వంట మనిషిని అయాయ్ను. ఎంత చేసినా తరగని పని, కొడలు కూరుచ్ంటే సహించలేని గుణం.
ఇంటిపటుట్న ఉండని భరత్. ఇదద్రు మరుదులూ, మావగారు. అతత్గారి తలిల్. ఇంతమందికీ మూడుపూటాల్ వంట, ఇంటి పనులు. మధయ్లో ఖాళీ దొరికితే
అతత్గారికో, ఆవిడ తలిల్కో కాళళ్కీ, తలకీ మసాజ లు, వాళళ్ చీరలకి ఫాలస్, అదద్కాలు కుటట్డాలు. విసతరీ చెయయ్డాలు ఇలా ఒక దాని వెంట మరొకటి పనే
తపప్ మరొకటి ఉండేది కాదు.
మా అతత్కి నోరే కాదు, చెయీయ్ ఎకుక్వే! ఏ పనైనా ఆవిడనుకునన్టుట్ చెయయ్కపోయినా, ఆవిడ మాటకెదురు చెపిప్నా కొటేట్ది.
ఆవిడనెవవ్రూ ఏమీ అనేవారు కాదు ఇంటోల్. ఇక ఎదురు చెపప్డానికి ఎవరికీ సాహసం లేదు.
వెంట వెంటనే ఇదద్రు కొడుకులు. కొడుకులని కనన్ందుకు కాసత్ కనికరం చూపించింది మా అతత్, మా ఇంటోల్ అందరూ మగపిలల్లే, మా
వంశపు గొపేప్ అది అని అందరికీ మిఠాయిలు పంచింది. పదిహేడేళళ్కే ఇదద్రు పిలల్ల తలిల్నయాయ్ను. ఇంటిపనికీ, ఒతిత్డికీ మానసికంగా, శారీరికంగా
అలసిపోయి నీరసించిపోయాను.
మా బాబా నా మీద కోపంతో అసలు ఎపుప్డూ రాలేదు, నాతో మాటాల్డలేదు. అమమ్ మాతర్ం కడుపు తీపి ఆపుకోలేక రెండు మూడు
సారుల్ వసేత్ గుమమ్ంలోనే అవమానించి పంపేసింది మా అతత్.
" కూతురు పెళిళ్ చెయయ్లేనివాళుళ్, దానంతట అది చేసుకుంటే చూసి ఆనందిచలేనివాళుళ్ ఉనాన్, చచిచ్న వాళళ్తో సమానం, మీ పిలల్
బానే ఉంది, మరో సారి మా ఇంటికొసేత్ మరాయ్దగా ఉండదని ముఖానే చెపేప్సింది. పైగా ఓ అచచ్టా, ముచచ్టా లేదు, ఓ కానీ కటన్ం లేదు,
చూపులకొచాచ్వా? అనేసరికి అమమ్ తటుట్కోలేకపోయింది. మూడో సంవతస్రం లో మొదలైంది ననున్ ఇషట్పడి పెళిళ్ చేసుకునన్ందువలల్ అజూజ్ కి రావలసిన
కటన్ం రాలేదనే విషయం మీద రచచ్. అది రోజూ ఏదో ఒక మిషన చెపూత్, సాధించేది ననున్.
‘వాడికొచేచ్ కటన్ంతో మరో దుకాణం పెడదామనుకునాన్ను. నీ వలల్ అది గండి కొటిట్ంది,’ అంటూ మొదలుపెటిట్ంది.
“నువువ్ నిజంగానే చందమామవి, అంత అందంగా ఉంటావు కనకే నీకు చందా అని పేరు పెటాట్రు’ అంటూ పేర్మ కబురుల్చెపిప్న అజూజ్
కూడా తలిల్ మాటలకే వతాత్సు పలికేవాడు.
అపుప్డరధ్మైంది నాకు వాళళ్ ఆలోచన. తెలిసిన వారిదావ్రా అజిత కి గవరన్మెంట లో చినన్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది, దానికి ఇచిచ్న
లంచానీన్, అది ఇచేచ్ గౌరవానిన్ కటన్ం రూపంలో వసూలు చేసుకోవాలని వాళళ్ ఆలోచన. దానికోసమే అతనికి తిరిగి సంబంధాలు చూడడం మొదలు
పెటాట్రు. మరో నెలరోజులకే వాళుళ్ అనుకునన్ సంబంధం దొరికింది. అది తెలిసిన నేను మొదటిసారి గొడవచేసాను. అపప్టి వరకూ అనీన్ మౌనంగా
భరించిన నేను ఎదురుతిరిగేసరికి అజూజ్కి, వాళళ్ అమమ్కీ విపరీతమైన కోపం వచిచ్ంది.
" నీకు అడేడ్ముంది? నువువ్ ఎపప్టిలాగే ఉంటావు మనింటోల్" అంటూ మొదట నెమమ్దిగా చెపప్చూసిన మా అతత్ మాటకే నేను
ఎదురుతిరిగాను.దాంతో ఆవిడ కాళికే అయింది.
" నువువ్ అరిచినా, ఏడిచ్నా ఈ పెళిళ్ జరిగేది ఖాయం. నోరుమూసుకుని పడి ఉంటే నీకు, పిలల్లకీ ఇంత ముదద్ పడేసాత్ను, లేదంటే నీ
దారి నువువ్ చూసుకోవలిస్ వసుత్ంది. ఈ మహానగరంలో ఈ పసివాళిళ్దద్రినీ తీసుకుని ఎకక్డికి వెళతావో, ఏం చేసాత్వో నీ ఇషట్ం. అంతేకానీ రాజాలంటి నా
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కొడుకిక్ వచిచ్న గొపప్ సంబంధానిన్ అడుడ్కుంటే మాతర్ం నీ అంతు చూసాత్ను" అంది విపరీతమైన కోపంతో. ఆరోజు తలుచుకుంటే ఇపప్టికీ నాకు భయం
వేసుత్ంది.
అజూజ్ దగగ్ర చెపిప్ ఏడాచ్ను. మాకు అనాయ్యం చెయయ్వదద్నాన్ను.
" పిచిచ్దానా, ఇందులో అనాయ్యం ఏముంది? నువువ్ఎపప్టిలాగే ఉంటావు. నీకిదద్రు పిలల్లనిచిచ్నటేట్ ఓ చెలెల్లినిసుత్నాన్" అంటూ
వెటకారంగా నవావ్డు. ఆపైన అమమ్ చెపిప్నటుట్ విని బుధిధ్గా ఉండు, బర్తుకుంటుంది ! అని హెచచ్రించాడు. అపుప్డొచిచ్ంది నాకు కోపం.అదే కోపంతో
అతని చెంప పేలిపోయేటుట్ ఒకక్టిచాచ్ను.
మరో మాటకి అవకాశం లేకుండా నా పిలల్లనిదద్రినీ తీసుకుని ఆ సాయంతర్ం వేళ ఆ ఇంటోల్ంచి బయటపడాడ్ను. చేతిలో పది
రూపాయలు లేవు, రెండు చేతులూ పటుట్కునన్ చినన్ పిలల్లు తపప్. నా మెడలో ఉనన్ ఒకక్ గొలుసు అమిమ్ వచిచ్న డబుబ్తో టికక్టుల్ కొనుకుక్ని మా ఊరు
వెళిళ్పోయాను. అపప్టికే బాబా పోయారుట, నాకు తెలీనే లేదు. చికిక్ సగమైపోయిన ననున్ అమమ్ అకుక్న చేరుచ్కుంది. ఒకక్ సారి కూడా తిటట్లేదు, ఛీ
అనలేదు.
" అదో పీడ కల అనుకో చందా!" అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ంది. కాదని మా ఇదద్రికీ తెలుసు.నాలుగురోజులాగాకా ఏంచెయాయ్లా అని
ఆలోచించాం. అపుప్డరధ్మయింది నాకు, జీవితం లో మొదటిసారి. తగినంత చదువులేని, చేతిలో ఏ విదాయ్లేని, కుటుంబం యొకక్ ఆలంబన లేని ఇదద్రు
ఆడవాళుళ్ నలుగురు పిలల్లని పోషించడం ఎంత కషట్మో! దాదాపు అసంభవం అని.
కానీ ఓడిపోదలుచ్కోలేదు. ఒకరికోకరు ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ం. తెలిసిన వారి సలహా మేరకు ఉనన్వనీన్ అముమ్కుని పొటట్ పటుట్కుని
బెంగుళూరు వచాచ్ము. ఇకక్డే నేను బూయ్టీషయన కోరస్ శిక్షణలో చేరాను. అమమ్ కూడా దగగ్రలోని ఒక మాల లో హౌస కీపింగ లో చేరింది. ఖరుచ్లు
చూసేత్ కొండంత, ఆదాయం గోరంత. అందుకనే మరో దారిలేక పిలల్లు నలుగురినీ మా ఊరిదగగ్రలోని టవున లో మాకు తెలిసిన వారు నడిపే సూక్లోల్,
హాసట్ల లో వేశాము. వాళుళ్ మాకు ఫీజ తగిగ్ంచి సీటుల్ ఇచాచ్రు. ఇదద్రమూ పని కి వెళిళ్పోతాం కనక వాళళ్ని చూసుకోవడానికెవరూ ఉండరు కదా మేమ!
నలుగురూ కలిసి అలల్రి, కర్మశిక్షణ లేకుండా అవుతునాన్రు, అందుకని ఇదే మంచిదనుకునాన్ం. ఆరునెలలకొకసారి అమామ్, ఆరునెలలకొకసారి నేను వెళిళ్
చూసి వసాత్ము.” అంది..
" అరే, అంత దూరం లో వేశావా? చినన్ పిలల్లు కదా, బెంగ పెటుట్కోరూ?" అంది సంధయ్ బాధగా. పాతికేళుళ్ లేని పిలల్కి ఎనిన్
చూపించింది జీవితం అనుకుంది మనసులో
" పెదద్వాడు పరవాలేదు మేమ, చినన్ వాడు మాతర్ం ఏడుసాత్డు ననున్ చూసినపుప్డలాల్, బాధని దిగమింగుకుని వాడు టీచరల్తో బిజీగా
ఉనన్ సమయం చూసి వచేచ్సూత్ ఉంటాను. వాళళ్ భవిషయ్తుత్ బావుండాలనే కదా! ఇలా చేసింది. నా జీవితం చేజారిపోయింది, కనీసం వాళళ్కి మంచి
బర్తుకునివావ్లనే నా పర్యతన్ం"అంది.
పొదుద్నన్ంతా మాల లో పని చేసుత్ంది అమమ్, ఆ పైన రెండు మూడు ఇళళ్లోల్ సాయంతర్ం వంట చేసుత్ంది. నేనుకూడా రోజంతా దాదాపు
పదిహేను గంటలు పనిచేసాత్ను. వారానికొకరోజు శలవు మాకు ఆరోజు నాకు తెలిసిన వారి ఇళళ్కి వెళిళ్ పారల్ర సరీవ్స చేసాత్ను. ఇలా కషట్పడితే కొనాన్ళళ్లో
తపప్కుండా మా ఆరిధ్క పరిసిథ్తి మెరుగవుతుందని, వాళళ్ని మా దగగ్రకి తెచేచ్సుకోవాలనే మా ఆశ. అపప్టివరకూ ఈ తాయ్గం తపప్దు మేమ " అంది.
"మొదటే అనాన్ను కదా మేమ! దీనికంతటికీ కారణం నేను చేసిన తపేప్! తెలిసీ తెలియని వయసులో వేసిన తపప్టడుగే!" అంది చందా
భారంగా నిటూట్రుసూత్ సంధయ్ ముఖానికి పాక వేసూత్.
"అలా అనకులే చందా, తపుప్ చెయయ్నివారెవరు? చేసిన తపుప్కి కుమిలిపోతూ, పర్తీ క్షణం పరిసిథ్తులతో రాజీపడుతూ బాధపడడం
ఒకక్టే మారగ్ం కాదు అని తెలుసుకుని ఎదురోక్వడానికి నిరణ్యించుకునాన్వు చూడు! ఆరోజే నీ తపుప్ సమసిపోయింది అనుకో! నీ ధైరయ్మే నీకు రక్షణ, మీ
అమమ్ ఆలంబన మరింత పేర్రణ. ఇది నీ జీవితంలో వచిచ్న తాతాక్లిక గర్హణం. గర్హణం వీడిన చందుర్డిలా నీ జీవితం మళీళ్ పర్కాశిసుత్ంది. ఇలాగే
ఉండు, నువవ్నుకునన్వనీన్ సాధిసాత్వు. ఇంతకంటే ఏం చెపప్గలనో, నీకెలా సహాయం చెయయ్గలనో కూడా నాకు తెలియడం లేదు. నాకు తెలిసిన వాళళ్తో
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చెపిప్ ఇకక్డెకక్డైన దగగ్రలో మీ పిలల్లకి సూక్ల, హాసట్ల దొరుకుతాయేమో అని పర్యతిన్సాత్ను. కనీసం అంత దూరం వెళేళ్ శర్మ తపుప్తుంది. ఇంతకనాన్
ఏం చెయయ్గలను?” అంది దిగులుగా.
"నిజంగానా మేమ! పీల్జ పర్యతిన్ంచండి. ఇకక్డెవరూ తెలియక, ఈ ఖరుచ్లు భరించలేకే అంత దూరాన ఉంచాను వాళళ్ని. మీరు ఈ
సహాయం చెయయ్గలిగితే మీ మేలు ఈ జనమ్లో మరిచ్పోలేను" అంది సంధయ్ చేతిని మెతత్గా సప్ృశిసూత్.
“ తపప్కుండా పర్యతిన్సాత్" అంది సంధయ్ సిథ్రంగా, ఆ మాటకే చందర్బింబంలా వెలుగుతునన్ చందా గుండర్టి ముఖానిన్ చూసూత్.
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