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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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యాంతిర్కంగా ఇంటరక్మ ఆన చేసిన వాడలాల్, "సర.." అనన్ శరత గొంతుకి కళుళ్ విపాప్డు.
"చెపుప్ శరత.. "

"పాణి గారి మదర..అవుటాఫ డేంజర అని తెలిసింది సర.. "

"గుడ టూ నో శరత.. చాలా రోజులకో మంచివారత్.. ఫైన.. ఓ.కే. దెన.."అంటూ ఫోన కెర్డిల చేసేలోపే శరత చెపాప్డు, "మీ కోసం

మనోజాఞ్ మేడమ వెయిట చేసుత్నాన్రు సర.."

"వావ్ట.. మనోజాఞ్.. ఎంతసేపయియ్ంది..?"
"ఆలోమ్సట్ ఒక వన అవర.. "

"వై డినట్ యూ ఇనాఫ్రమ్ మీ దెన.." కటువుగా అనాన్డు.
"మేడమ వదద్నాన్రు సర.. మీరు లేచాకే కలుసాత్ననాన్రు." వణికింది శరత గొంతు భయంతో.
"ఇటస్ ఓ.కే. సెండ హర ఇన.."

రెండుక్షణాలతరావ్త మనోజఞ్ లోపలికి రాగానే కోపంగా అనాన్డు, "ఏం మనూ.. లేపాలిస్ంది కదూ ననున్."

"మీకు రెసట్ అవసరమనీ.. ఎట ది సేమ టైమ.. లంచ కూడా అవసరమని వచాచ్ను.. వెళాద్మా?" తనదైన చిరునవువ్తో అడిగింది.

ఒకసారి ఆమెవైపు చూసాడు, మురళి గురొత్చాచ్డు, సిన్గథ్మాటలు, పాణి గురుత్ చేసిన తెర్ట.. ఇక ఆమెతో తన ఫైనల డెసిషన

చెపాప్లిస్న టైమ వచేచ్సింది. ఇక ఆలసయ్ం చేయడం మంచిది కాదు. తలూపి లేచాడు.

"చాలా డల గా అయిపోయారు మీరీ రెండురోజులోల్.." కామ గా లంచ చేసుత్నన్ భరదావ్జని దిగులుగా చూసూత్ అంది.

నిరిల్పత్ంగా నవావ్డు, "జరిగినవేవీ చినన్ సంఘటనలు కాదుగా. ఐనా నీ ముందు కాబటిట్ నా టెనష్న తెలియనిసుత్నాన్ను. "
తెలుసనన్టుట్గా తల పరికించింది, "వదిలేయండి. ఇంతకీ పాణిగారెపుప్డు వసాత్రు."

పాణి పర్సాత్వన రాగానే అతను చెపిప్న సంగతులు గురుత్వచిచ్ మనసు మరింత చేదెకిక్ంది.
"తెలీదు. ఐ మీన మాటాల్డలేదు. నువేవ్ంటి హడావిడిగా కానిచేచ్సుత్నాన్వ లంచ ఏదైనా పనుందా?"
"ఔను మీతో లంచ చెయయ్డానికి ఫసట్ హాఫ సెమినారస్ ఎగొగ్టాట్నుగా.. తొందరగా వెళాద్మని వసేత్ మీరేమో పడకేసారు కదా.."
"ఓహ సారీ.. లేపాలిస్ంది కదా.."
"ఇటస్ ఓ.కే. డోనట్ బాదర.. ఫోర కి చాలా ఇంపారెట్ంట సెషన వుంది.. లివర టార్నాస్ప్ల్నట్ గురించి మీనన సర సీప్చ. ననున్ డార్ప
చేసాత్రుగా.."

అనీజీగా చూసాడు, "ఓహ.. వెళాళ్లా.. ఐ థాట.. సరే పద డార్ప చేసాత్ను."లేచాడు.
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"ఏమైంది భరదావ్జా? ఎనీథింగ సెప్సిఫిక? "
"వెల.. సెప్సిఫిక అవునో.. కాదో.. కొంచెం మాటాల్డాలనుకునాన్ను.. నీతో.." సాలోచనగా చూసూత్ చెపాప్డు.
"ఓ.కే. ఇఫ దట ఈజ ద కేస.. ఐవిల సేట్ బాయ్క. " తిరిగి కూరుచ్ంటూ అంది.
"నో.. నో.. వెళాళ్లనాన్వ కదా.. మళీళ్ ఇంపారెట్ంట సెషన."
"మీకంటే ముఖయ్ంకాదేదీ." సిథ్రంగా చెపిప్ంది. అతను వాదించలేదు. నిశచ్లంగా ఓసారి ఆమె ముఖంలోకి చూసాడు.
"సరే పద.. ఇకక్డ కాదు." కుల్పత్ంగా చెపిప్ కదిలాడు.
దారంతా ఏమీ మాటాల్డకుండా దీక్షగా కారు నడుపుతునన్ భరదావ్జ వైపు కుతూహలంగా చూసింది.
"మౌనవర్తం ఏమనాన్ మొకుక్కునాన్రా? కారోల్ మాటాల్డననీ." అలల్రిగా నవువ్తూ అడుగుతునన్ ఆమె వైపు జాలిగా చూసాడు.

ఇంకెంతసేపా అలల్రీ, నవువ్లు.. తానవనీన్ కనీన్ళుళ్గా మారచ్బోతునాన్డుగా... భగవంతుడా శకిత్నివువ్.. చెపేప్శకిత్ నాకూ, విని తటుట్కునే సైథ్రయ్ం
ఆమెకీ... నిశశ్బద్ంగా దేవుడిని పార్రిథ్ంచాడు.

PPP

ఛాంబరోల్ అడుగుపెడుతూనే అతని ముఖంలో మరింత సీరియసెన్స చోటు చేసుకుంది. సోఫాలో కూరుచ్ని ఆమె వైపు చూశాడు.
ఒకక్సారి తను మాటాల్డేసాకా ఆమె తనని అసహియ్ంచుకుని వెళిళ్పోతే ఇక ఆమెని చూడడం ఇదే ఆఖరు. బహుశ జీవితంలో తామిదద్రూ ఇక
కలవలేకపోవచుచ్. బహుశా ఇక తానీ పరణ్శాలకి కూడా మళీళ్ రాకపోవచుచ్. పరణ్శాలే ఏమిటి? తామిదద్రూ కలిసి కలిసి నడిచిన ఈ నేల.. ఈ
ఊరూ.. ఇక ఇకక్డ కాలు మోపడేమో తను. గుండెని చీలుసుత్నన్ బాధ. ఎంతో జీవితానిన్ చూసిన తనకే ఇలావుంటే.. పాపం మనూ.. నోన్..
చెపాప్లి.. చెపెప్య భరదావ్జా.. ఇంకామె లైఫ తో ఆడుకోకు.. చెపెప్య... ఎంత కషట్మైనా.. ఆమె జీవితం బాగుండాలంటే...
"నాతో మాటాల్డాలి అనాన్రు. వచిచ్ ఇంతసేపయియ్ంది మాటాల్డరేం?" అడిగింది మనోజఞ్ భరదావ్జ వైపు చూసూత్. గంభీరంగా
చూశాడు.
"అసెంబీల్ సెషనస్ కి ఇంక పది రోజులే టైమ వుంది. ఆల ఆర ఈగరీల్ వెయిటింగ ఫర మీ.. ముఖయ్ంగా పురుషోతత్మ ఇషూయ్ తరవాత ..
అకక్డ రామ కి టెనష్న పెరిగింది కూడా. ఇపప్టికే చాలాసారుల్ పాల్న చేసి కానిస్ల చేసాను. ఇక ఏమనాన్ చేసేత్ గౌరవంగా కూడా వుండదు
మనూ.. "

సాలోచనగా చూసింది, "ఓ.కే. అరథ్ం చేసుకోగలను.. ఎపుప్డు వెళాద్ం?" ఆమె సింపుల గా అడిగిన పర్శన్ తూటాలా పేలిందతని

గుండెలోల్.

తుళిళ్పడి చూసాడు. కొనిన్ క్షణాల తరువాత నెమమ్ది గా అనాన్డు, "మనూ.. నువువ్ నముమ్తావో లేదో.. రెండు రోజుల కిర్తం వరకూ

నేనూ నీలాగే ఆలోచించాను. నాతోపాటూ నినున్ తీసుకెళిళ్పోదామనే అనుకునాన్ను.. "

"ఇందులో నమమ్కపోవడానికేముంది భరదావ్జా.. ఇపుప్డేమైంది.. మీరు అరెజ్ంట గా వెళేళ్దుందా? అలా ఐతే వెంటనే బయలేద్రదాం.
దానిదేముంది.. ఐ విల మేక సమ ఆర ద అదర ఎకస్ కూజ ఫర ద సెమినారస్.. దానికెందుకంత వరీర్..." అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోయి
ఆగిపోయింది. ఆమె ముఖంలో నవువ్ చెరిగిపోయింది.
"వెళుత్నాన్నని చెపుత్నాన్రా భరదావ్జా?" హఠాతుత్గా బలహీనమైన ఆమె సవ్రం చెపోత్ంది ఆమెకి అరథ్మైపోయిందని.
నెమమ్దిగా తలూపాడు. ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి.
"ఇంత సడెన గా... ఏమైంది భరదావ్జా? నావలేల్మనాన్ తపుప్.." బేలగా వునన్ ఆ చూపులోల్ వేల పర్శన్లు.
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"నోన్.. నో.. మనూ.. ఇది... నేను అనిన్విధాలా ఆలోచించి తీసుకునన్ నిరణ్యం. నీ వైపునించి కూడా. అలా చేసే హకుక్నాకు లేదని
తెలుసు.. కానీ తపప్దు. ఒకక్ రేపొప్దుద్నన్ జరిగే పరిణామాలకంటే ఇపుప్డు కలిగే బాధ. చాలా... ఐ నో.. చినన్ది కాదని.. కానీ భరించాలి
తపప్దు. ఆశపెటిట్ మోసం చేసాననుకునాన్ సరే. ఇది మంచికే మనూ. పీల్జ అరథ్ం చేసోక్వూ." గుండె దిటవు చేసుక్ని ఒకోక్మాటా చెపేప్సాడు.
బాల్ంక గా చూసిందామె"ఎవరి మంచికి.. భరదావ్జా?"
".........."నిసస్హాయంగా చూశాడు.

"నేను మీకు నచచ్లేదా?" నెమమ్దిగా అడిగింది. భరదావ్జ కళళ్లో నీళూళ్రాయి. అదేం కాదనన్టుట్ తల అడడ్ంగా తిపిప్,

తలొంచుకునాన్డు.

"ఐతే... మీ పరువు పోతుందనా?"

"మనూ..." విలవిలాల్డినటుట్ చూసాడు.
"ఐతే..."
"అవేం కాదు మనూ. నేనిదివరకే చెపాప్ను. నాకూ ఇదేమంత ఈజీ కాదు. కానీ తపప్దు.. అదే మంచిది.." అతని గొంతు వణికింది.
"ఏది మంచో నిరణ్యించడానికి మనమెవరం? రాదర మీరెవరు? ఐనా నాకు కారణం తెలియాలి. ఇనాన్ళళ్ మన పరిచయంలో
అంతైతే ఐ డిజరవ్ కదా..లేక?"
"మనూ.. పీల్జ.. రేపొప్దుద్నన్ నాకేదైనా జరిగితే వాణిలా నీ జీవితం కాకూడదు. అండ నా లైఫ ఇపుప్డు కతిత్ అంచు మీదుంది. ఏ
క్షణాన ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. అలాంటి గాలోల్ దీపంలాంటి జీవితంలోకి నినాన్హావ్నించలేను. ఐ కానట్ డూ దట టూ యూ..."
"అబదధ్ం.. నేను మీకీ నెలరోజులోల్నూ బోరుకొటేట్సాను కదూ.."

బాధగా చూశాడు. అంతలోనే తమాయించుకునాన్డు "నువేవ్మనుకునాన్ సరే.."

"మిమమ్లిన్ మీరు మోసంచేసుకుంటునాన్రు. ఐ నో. మురళిగారిలాగే అందరి జీవితాలూ వుండాలని ఏముంది? మీ తాతగారు, మీ
నానన్గారు.. వాళళ్ంతా డెబైభ్ ఏళొళ్చేచ్వరకూ బాగానే వునాన్రుగా. మీకూ వాళళ్ పోలికే రావచుచ్గా!?"
"ఐ కానట్ టేక రిసక్ మనూ.."
"ననున్ పేర్మించడంలేదని చెపప్ండి ఒకక్మాట అడగకుండా వెళిళ్పోతాను. అంతేకానీ మంచీ చెడూ అని చెపప్కండి భరదావ్జా. మీతో
లైఫ ఎనాన్ళుల్నాన్ సరే.. ఏమిచిచ్నా సరే.. ఐవిల టేక ఇట..."
"నాకు తెలుసు మనూ.. ఒకవేళ నా పొజిషన లో నువువ్ంటే..."
"మీలా పిరికివాడిలా పారిపోను" కసిగా చెపిప్ంది.
తలూపాడు, "ఐ నో.. బట అయామ వెరీ."

"సారీ అని మాతర్ం చెపప్కండి భరదావ్జా! మీకా అరహ్త లేదు." రోషంగా చెపిప్ంది. ఆమె కళళ్లోంచి జలజలా నీళుళ్ రాలాయి.
అరచేతులోల్ ముఖం దాచుకుంది. నిశశ్బద్ంగా లేచి ఆమె పకక్న సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు.
"తెలుసు మనూ.. పీల్జ.. ఏడవకు.. నువివ్లా ఏడవకూడదనే. ఇలాంటి బిటట్ర పరిసిథ్తిలో నినొన్దలకూడదనే ఇనాన్ళూళ్గా ఎనోన్సారుల్

వెళళ్బోయి, వెళళ్లేక ఆగిపోయాను.. చివరికి నీ పేర్మలో మునిగిపోయాను. కానీ.. మేలుకోక తపప్లేదు మనూ.. ఒకక్సారి కాదు ఎనిన్ రాతుర్లు

మనగురించి ఆలోచించానో ఎంత మధనపడాడ్నో నీకు తెలీదు. నీ జీవితం ఇకక్డితో ఆగకూడదు మనూ.. ఇపుప్డు బాధపడాడ్ తరావ్త నువువ్

తపప్కుండా బాగుంటావు. మనం విడిపోవడం లేదు. మనం అనుకునాన్ విడిపోలేము. మన మనసులెపుప్డూ కలిసే వుంటాయి. అది చాలదా
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చెపుప్. పెళిళ్.. పిలల్లు.. కలిసి బతకడం.. ఇవేవీ జరగవు. కానీ నీ మనసులోంచి ననున్ నా మనసులోంచి నినున్ చెరపగలవారెవవ్రు? మన పేర్మ

వలల్ మనిదద్రిలో ఏ ఒకక్రూ కషట్పడకూడదు మనూ! అదేగా పేర్మంటే.. నినిన్లా చూడలేను. నాకోసం.. నా కోసం ఎనోన్సారుల్ నీ బాధనీ వేదననీ

పకక్న పెటాట్వు. మరొకక్సారి చివరిసారి నా మాట వినవూ!? నేను వెళేత్నే మంచిది మనూ... ఇలా వెళళ్డానికి కూడా నాకు చాలా ధైరయ్ం
కావాలి. నిజంగా నాకా ధైరయ్ంలేదు మనూ.. చాలా పిరికివాడినే. ఈ డెసిషన నీ సపోరట్ లేకుండా. చూసావా!? నినున్ బాధపెడుతూ కూడా
చివరికి నీ సాయమే అరిథ్సుత్నాన్ను. నాలాంటి సావ్రథ్పరుడితో జీవితం వదుద్ మనూ. నువువ్ కాదంటే నేను వెళళ్లేను. ఒకక్సారి ధైరయ్ం తెచుచ్కుని

చెపుప్ వెళళ్మనీ.. వెళిళ్పోమని... నేను వెళాళ్లి.. మనూ.. నేను.. నేను.." ఆగిపోయాడు భరదావ్జ, ఇంకేం మాటాల్డలేక నిసస్హాయంగా
తలపటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు.

చాలాసేపటి మౌనం తరవాత తలెతిత్ంది., "చాలాసారుల్ పర్యతిన్ంచారు కదా భరదావ్జా! ఏంటి నమమ్కం ఇపుప్డు మాతర్ం

వెళళ్గలరని.. అందుకే..." ఆగింది.

సందిగథ్ంగా తలతిపిప్ చూసాడు.
"అందుకే.. నేను వెళాత్ను.. రేపే.. మీ జీవితంలోంచి.. ఈ ఊళోళ్ంచి.. ఫర ఎవర.." సిథ్రంగా చెపిప్ంది.
నిశేచ్షుట్డై చూసాడు. మాటలు రానటుట్ ఆమె వైపు చూసుత్నాన్డతను.
"అవును భరదావ్జా.. మీ వలల్ కావటేల్దుగా. ఐ విల మేక యవర డెసిషన ఈజియర. ముందు నేను వెళాత్ను. తరావ్త మీరు హాయ్పీ గా
వెళళ్చుచ్. భయపడకండి. ఏ అఘాయితయ్మూ చేసుకోను. చెపాప్నుగా. అంత వీక కాదు నేనని. ఐనా మీరు ముందు జాగర్తత్గా మాట కూడా
తీసుకునాన్రు కదా. మీకిచిచ్న మాట నేను తపప్ను భరదావ్జా.. వెళాత్ను భరదావ్జా.. ఇనాన్ళళ్ ఈ టుగెదర నెస కీ మీ పరిచయానికీ.. థాయ్ంకస్..
రేపటున్ంచి యూ ఆర ఆన యువర ఓన.." లేచి నిలబడింది.
"రేపేనా...?" అతని గొంతు తీవర్మైన షాక తో అసప్షట్మైంది.
"వెళళ్డం అనేది ఖచిచ్తమైనపుప్డు అది ఎంత తొందరగా జరిగితే అంత మంచిది. వుంటాను భరదావ్జా.. ఐ.." చెపప్బోయి
ఆగిపోయింది. ఒకక్ క్షణం అతనివైపు చూసి నెమమ్దిగా అతని ముఖానిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని నుదుటి మీద ముదాద్డింది. కనీన్ళళ్తో నెమమ్దిగా
"ఐ లవ యూ భరదావ్జా..." చెపిప్ గిరుకుక్న వెనుదిరిగింది.

అతను లేచినిలబడాడ్డు, మనసు ఆపమని చెపోత్ంది, బుదిధ్ వదద్ని వారిసోత్ండగా సాథ్ణువై నిలిచాడు. మనోజఞ్ నిశశ్బద్ంగా అకక్డున్ంచి

నిషర్క్మించింది.. కేవలం అకక్డున్ంచే కాదు. అతని జీవితంలోంచి కూడా..

అలా ఎంతసేపు నిలబడాడ్డో తెలీదు. కొదిద్ క్షణాల తరావ్త అతనికరథ్మైంది జరిగిందేమిటో..
....మనోజఞ్ వె..ళిళ్..పో..యిం..ది... శాశవ్తంగా.... తనే దూరం చేసుకునాన్డు.. పిచిచ్వాడిలా... తనంతట తనే... తన పార్ణానిన్.. తన
జీవితానీన్.. తన సరవ్సావ్నిన్ ... పూరిత్గా.. శాశవ్తంగా...
మోకాళళ్మీద కూలబడి అరచేతులోల్ ముఖందాచుకుని ఏడవసాగాడు.. గుండెలోతులోల్ంచి దుఃఖం పొంగుకురాగా తన నలభై ఆరేళల్
జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి గుండె పగిలేలా నిసస్హాయంగా విలపించసాగాడు..

PPP

అలా ఎంతసేపు వుండిపోయాడో అతనికే తెలియలేదు. పొదుద్నన్ అలారం మోగే వరకూ.. నిరేవ్దంగా సెల వంక చూసాడు..
ఏదో ఆశ.. ఆరనట్ యూ రెడీ ఎట మిసట్ర.. అంటూ మెరిసే అక్షరాల కోసం మనసు ఎదురుచూసోత్ంది. నోన్.. భరదావ్జా .. కంటోర్ల

యువర సెలఫ్... నెమమ్దిగా కదిలి, వాక కి రెడీ అవసాగాడు.
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యాంతిర్కంగా రెడీ అయియ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. నెమమ్దిగా సెల తీసాడు. మనోజఞ్ ఫొటో నిరమ్లంగా నవువ్తోంది. అలాగే
చూసుత్నాన్డు. కనీన్టి తెరల మధయ్ ఆమె రూపం మసకబారింది. నిసాత్ర్ణ గా వెనకిక్ వాలాడు.
"వెళాత్ను.. రేపే.. ఫర ఎవర.." ఆమె మాటలు చెవులోల్ రింగుమనాన్యి.
రివువ్న లేచాడు. విసురుగా బయటకి నడిచి కార సాట్రట్ చేసాడు..
గబగబా కాటేజ మెటుల్ ఎకిక్ ఆగకుండా బెల పెర్స చేసాడు. తలుపు తీసిన నవయ్ బితత్రపోయి చూసింది.
"సర..రండి.."

"మనూ.. ఎకక్డ..?" ఆతర్ంగా పర్శిన్ంచాడు. అయోమయంగా చూసిందామె. "లేదు.. బహుశా వాక కే వెళిళ్నటుట్ం.." ఆమె మాట

పూరత్యేయ్లోపు గిరుకుక్న వెనుదిరిగాడు.

రివువ్న వెనక గేట లోంచి కారు గీర్న లానస్ లోకి ఎంటరైంది. వేగంగా అడుగులేసూత్ బెంచ దగగ్రకు చేరుకునాన్డు. అతని అంచనా

తపప్లేదు. పకక్నే సూటేక్స, బాయ్గ ల తో నిరేవ్దంగా నిలబడివుంది. రిలీఫ గా చూసూత్ ఆమెని చేరుకునాన్డు.

అతనిన్ చూడగానే పొంగుకొసుత్నన్ బాధని దిగమింగుకుంటూ చెపిప్ందామె, "వెళేళ్ముందు ఒకక్సారి మిమమ్లిన్ చూసి వెళాద్మనీ..

అంతే.. అంతే.." ఆగింది. "సెండాఫ.. చెపప్డానికొచాచ్రా?" తడి కళళ్తో అతనిన్ తదేకంగా చూసూత్ పర్శిన్ంచింది.
నెమమ్దిగా ఆమె కి దగగ్రగా వచాచ్డు, "కాదు... నినున్ తీసుకుని వెళళ్డానికి"
సందిగథ్ంగా చూసింది. "ఎయిర పోరట్ లో డార్ప చేయడానికా."

తల అడడ్ంగా తిపాప్డు "ఊహు.. కాదు... ఇక ఎపప్టికీ డార్ప చేసుకోకుండా వుండడానికి.." నెమమ్దిగా ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి
తీసుకుంటూ చెపాప్డు.
ఆమె ముఖంలో విసమ్యం. నమమ్లేనటుట్ చూసింది.
"ననున్ క్షమించగలవా మనూ..." ఆరిత్గా అడిగాడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ందామె. ఇంకా తేరుకోక ముందే నెమమ్దిగా పర్శిన్ంచాడు.
"విల యూ మాయ్రీ మీ ఏంజిల.?"

"భరదావ్జా.." ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
"సే ఎస మై డియర... సే యస.." ఆరిత్గా ఆమె చేతులిన్ తన గుండెకి హతుత్కుంటూ అనాన్డు.
"ఎస భరదావ్జా...ఎస..." ఆనందంతో ఆమె వుకిక్రిబికిక్రైంది. మృదువుగా ఆమె కనీన్ళుళ్ తుడిచి ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి
తీసుకునాన్డు.
"థాయ్ంకూయ్.. థాయ్ంకూయ్.. మై డియర.."
"ఇది.. ఇదంతా నిజమేనా భరదావ్జా.. నిజంగా.."

సునిన్తంగా ఆమెని వారిసూత్ చెపాప్డు, "నిజంగా నిజం మనూ.. చాలా బాధ పెటాట్ను కదూ.. ఐనా నువువ్ ననున్ కాదనలేదు..

అందుకే నినున్ ఏంజిల అనేది... ఇంక ఈ కనీన్ళొళ్దుద్.. వీటికి చోటివవ్ను మన మధయ్ అయామ ఆనరడ్ మనూ.. జీవితంలో మొదటిసారి ఒక
అమామ్యికి పర్పోజ చేసాను.. వెంటనే ఆ అమామ్యి ఒపుప్కుంది చూసావా.. ఎంత లకీక్నో నేను.." నవావ్డు.
తేరుకునన్ మనోజఞ్ పెదాల మీద నవువ్ పరుచుకుంది. తలూపింది నిశశ్బద్ంగా.
"పద సెలిబేర్ట చేసుకుందాం.." చెపాప్డతను.
"ఇపుప్డా.. ఎలా..?" అడిగిందామె.
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"పెళిళ్ చేసుకునీ.." తాపీగా చెపాప్డు. అదిరిపడిచూసింది. "వావ్ట ఇపుప్డా..!!"

"ఎస.. ఇపుప్డే.. ఐనా ఎకక్డో ఎందుకు, వీలైతే ఇకక్డే. నీకభయ్ంతరంలేదుగా..?" సూటిగా చూసూత్ అడిగాడు.
"ఆరూయ్ సీరియస భరదావ్జా?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది.

"డాయ్మ సీరియస. ఇపప్టికే చాలా ఎకుక్వ ఆలోచించేసాను. ఇక ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలసయ్ం చెయయ్దలుచుకోలేదు. పద..." సిథ్రంగా
చెపాప్డు.
"ఐతే సరే.. ఒకక్ నిమిషం.." అంటూ వంగి తన బాయ్గ లోంచి ఏదో తీసి పైకి లేచి అతని వైపు చెయియ్సాచింది. ఆమె చేతిలోని
చినన్భరిణలో ఎరర్గా మెరిసింది కుంకుమ.
"పెళళ్ంటే నమమ్కం అని మీరే చెపాత్రుగా భరదావ్జా.. నేను మిమమ్లిన్ నముమ్తునాన్ను. మీకు కూడా నమమ్కముంటే..." ఆమె మాట

పూరత్యేయ్లోపుగా కుంకుమ చేతిలోకి తీసుకుని జేబులో పెటుట్కుంటూ చెపాప్డు, "పద.."అయోమయంగా చూసిందతనివైపు, "ఎకక్డికి? "

ఏమీ జవాబు చెపేప్ పర్యతన్ం చేయలేదతను, ఆమె లగేజ తీసుకుని కార లో పెటాట్డు. కార డోర తెరిచి ఆమె వైపు చూసి, "ఏం

ఆలోచిసుత్నాన్వ మనూ, పదా.." అంటూ కార ఎకిక్ంచాడు.

నిమిషాలోల్ వాళళ్ కారు గుడి ముందాగింది. ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అతనన్నుసరించింది. నెమమ్దిగా తన జేబులోంచి చినన్ బాకస్

తీసాడు భరదావ్జ అందులో వునన్ మంగళసూతార్నిన్ సంభర్మంగా చూసింది. సంతోషంతో ఆమె కళుళ్ తళుకుక్మనాన్యి.
"మాకు పెళిళ్ చేయండి పురోహతులుగారూ, ఇపుప్డే.. " అంటూ తాళిని తాంబూలం పళెళ్ంలో వుంచాడు.
"ఇపుప్డా బాబూ.. అదీ.. " సందిగధ్ంగా ఆగాడాయన.

"వారం, వరజ్య్ం.. ముహూరత్ం ఏమీ చూడకండి.. ఇపుప్డే మా పెళిళ్ చేయండి." సిథ్రంగా చెపాప్డు
"ఇదంతా.. ఆ మంగళసూతర్ం." వింతగా చూసూత్ అడిగింది మనోజఞ్.

"బంధువుల పెళిళ్కోసం అమమ్ పంపించింది. మంచిదేగా మన పెళిళ్కి ఉపయోగపడుతోంది." నవావ్డు.
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కొదిద్ క్షణాలోల్ కలలా జరిగిపోయిన తమ పెళిళ్ని నిజమని నమమ్డానికి పర్యతిన్సూత్ తన మెడలో పచచ్గా మెరుసుత్నన్ తాళిబొటుట్ని
చూసి అతని వైపుకి చూసింది.
"ఇదంతా నిజమేనా భరదావ్జా!? " తడికళళ్తో అతనిన్ పర్శిన్ంచింది.

తన మెడలోంచి చైన తీసి ఆమె మెడలో వేసూత్ చెపాప్డు, "ఈ క్షణం నుంచి మనసా, కరమ్ణా.. నువువ్ నా భారయ్వి.. పెళిళ్లో చేసే

పర్మాణాలకరథ్ం నాకు తెలీదు గానీ, నీకు మాటిసుత్నాన్ను, ఇక నుంచి నీకు నేనుంటాను. కషట్మైనా, సుఖమైనా.. నేనునాన్ను. నీ పర్తి ఆశా,
కలా నెరవేరుసాత్ను. నీ మంచి, చెడూ నావే.. టర్సట్ మీ..." ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు.

నెమమ్దిగా ఆమె నుదుట బొటుట్ పెటిట్, పాపిట నింపాడు. ఆమె కళుళ్ మెరిసాయి. చేజారిందనుకునన్ కల మళీళ్ తన సొంతమైందనీ,

శాశవ్తమైందనీ అరథ్మై అపర్యతన్ంగా తన మెడలో గొలుసు చూసుకుంది. సూరుయ్డి షేప లో వునన్ లాకెట.. 'మా హెరిడిటరీ సెంటిమెంట..

మాకందరికీ వుంటుంది..' అనన్ అతని మాటలు గురొత్చిచ్ నెమమ్దిగా తలెతిత్ అతని వైపు చూసింది. చిరునవువ్ నవివ్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.

"ఇపుప్డు సంతోషమేనా.." తలూపి అతని భుజానికి తలానించుకుంది. "పద మరి తొందరగా.."నవావ్డు.
"ఎకక్డికీ, దేనికీ.. అంత తొందర.." తృపిత్గా అతనిన్ చూసుకుంటూ అంది.
"ఇపుప్డేగా పెళైళ్ంది.. మరి బైరడల కిస తీసుకోవదాద్.. "నవావ్డు అలల్రిగా.
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ఉలికిక్పడిచూసి, "మనమేమనాన్ కిర్సిట్.."అనబోతునన్ ఆమె ని వారిసూత్ చెపాప్డు, "మంచి ఎకక్డునాన్ తీసుకోవాలి మిసెస

భరదావ్జా.."

అతని మాటలకి, పిలుపుకి సిగుగ్ముంచుకురాగా అపర్యతన్ంగా కళుళ్వాలిపోయాయి.

"సో.. పద మరి.."అంటూ ఆమె సూటేక్స అందుకునాన్డు, "అయోయ్ మీరూ..." కంగారుగా వారించబోయింది. చినన్గా నవావ్డామె

కంగారు చూసి. "ఆహా.. ఇటస్ మై డూయ్టీ.. మోయనీ ఇక నుండీ నీ బరువు బాధయ్తలనీన్ మోయాలిస్ంది నేనే కదా.."

ఆ మాటకి ఏదైనా వేరే అరథ్ముందేమో అని అనుమానంగా చూసింది. అతని ముఖంలో అలాంటి భావమేమీ కనిపించకపోయేసరికి
చినన్గా నవువ్తూ అతనన్నుసరించింది.
"థాయ్ంక గాడ.. అయామ గాల్డ ఈ రోజు కార తెచాచ్ను నినున్ తీసుకెళళ్డానికి.. ఎంతైనా కొతత్ పెళిళ్కూతురివి కదా.."
"ఆహా.. లేదంటే.. "
"లేదంటే రెండుచేతులమీదా ఎతుత్కుని తీసుకెళేళ్వాడిని. ఎనీ డౌటస్" నవావ్డు ఆమెకి కార డోర తెరిచిపటుట్కుని. కలలా చూసూత్
కారెకిక్ంది.
"ఇది... ఇదంతా కలకాదుగా భరదావ్జా.. " కార సాట్రట్ చేసుత్నన్ అతనిన్ చూసూత్ అడిగింది.
"ఊహు.. నిజంగా నిజం.. " అంటూ ఆమెని దగగ్రికి తీసుకుని పాపిట ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. "చూసావా కుంకుమ అంటింది..

ఇంకా నమమ్కపోతే .. పోనీ ఎకక్డైనా గిచీచ్.. గిలీల్.. పూర్వ చేయమంటావా..? " అలల్రిగా నవావ్డు. అదిరిపడిచూసి తలఅడడ్ంగా తిపిప్ంది.,

"మీరిలా కూడా మాటాల్డతారా.. నాకు తెలీదే..." ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అంది.

"ఇంకా ఏం చూసావ.. చూదుద్వు గానీ రియల భరదావ్జ ఏమిటో. ఇనాన్ళూళ్.. భయాలతో చాలా వరకూ ననున్ నేను

అణిచేసుకునాన్ను.. ఇంక పోను పోను తెలుసుత్ంది మేడమ గారికి.. తమరి శీర్వారి తడాఖా.." నవువ్తూ కారు టరన్ చేసాడు.
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"సో.. ఎపుప్డు చెపాత్వ మీ డాడీ కి.. లేదా ననున్ మాటాల్డమంటావా?" ఆమె చేతి గాజులు సవరిసూత్ అడిగాడు.
ఊహు మీరొదుద్.. నేనే చెపాత్ను. నా బరత్ డే కి మాగిజ్మమ వసాత్రు.. అపుప్డే.. లేదూ అంటే అకక్డికి వెళళ్గానే.. "
"ఇట విల బీ షాక ఆఫ హిజ లైఫ.. పాపం.. ఐ ఫీల సో సారీ ఫర హిమ. చాలా ఆశలుండుంటాయాయనకి నీ పెళిళ్ గురించి కదా..
బాగా హరట్ అవుతారు. "బాధగా అనాన్డు.

తలూపింది, "హరట్ ఐతే అవుతారు.. బట ఐ నో ఐ కెన కనివ్నస్ హిమ.. "

"యా.. ఐ నో యూ.. ననేన్ కనివ్నస్ చేసావంటే ఎవరన్నాన్ చెయయ్గలవులే"నవావ్డు.
"ఆహా.. నేనేమీ కనివ్నస్ చెయయ్లేదు.. మీరే పరిగెటుట్కొచాచ్రు.. ననన్నకండి" గలగలా నవేవ్సింది.
"సరే.. నీతో ఎవరు మాటాల్డి ఎవరు గెలవగలరు గానీ... ముందైతే మాటాల్డి చూపించు మీ డాడ తో తరావ్త నేను ఆయనిన్
కలుసాత్ను"
"మీరా..!?"
"అఫోక్రస్.. నేనే.. ఐ ఫీల ఐ ఓవ హిమ ఏన ఎకస్ పల్నేషన.. అని.." నిటూట్రాచ్డు.

నిశచ్లంగా చూసిందతనిన్, "కనిపించరుగానీ మీరు చాలా టచీ భరదావ్జా.. వెరీ సెంటిమెంటల.. నిజంగా కలుసాత్రా ఆయనిన్?"
"ఆహా.. ఐనా కలవకుండా ఎలా.. పైగా పేరంటస్ వచిచ్ మాయ్చ మాటాల్డాడ్నికి అయామ నాట ఏన యంగ చాప.."
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"అబాబ్.. ఎటొచీచ్ అకక్డికే వసాత్రు మీరు.. సరెల్ండి ఇంతకీ మీ వాళళ్కి ఎపుప్డు చెపాత్రు?" కుతూహలంగా అడిగింది.
"వెల.. మీ ఫాదర గో ఎహెడ అనగానే.."
"అంటే నా మీద అనుమానమా?" కోపంగా అంది.
"నో డియర.. నెవర.. నేనైతే ఇపుప్డంటే ఇపుప్డే చెపప్డానికి రెడీ గా వునాన్ను.. కాకపోతే నీ పేరు చెపప్డానికి ముందు మీ ఫాదర
అనుమతి.."
"ఆహా.. పెళిళ్ చేసుకువడానికొదుద్గానీ.. ఇపుప్డు గురొత్చిచ్ందా?" వెకిక్రించింది.
నవావ్డు, "ఐతే నీకభయ్ంతరం లేదుగా నేను వాళళ్కి చెపేప్సేత్..."

"లేదంటే ఇపుప్డే ఫైల్టెకేక్టటేట్.." అంటూ వెకిక్రించబోయి సెల తీసి నంబర డయల చేసుత్నన్ అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"వాళళ్ రియాక్షన వింటావా?" అంటూ సీప్కర ఆన చేసాడు.
"అరె.. ఫోనోల్నా?" అంటూ కంగారుగా ఆమె ఏదో చెపేప్లోపు అవతలున్ంచి ఫోన లిఫట్ చేసారెవరో.
"నానాన్.. నేను.."

"ఎలా వునాన్వురా? ఏంటీ ఇంత రాతిర్వేళ ఫోన చేసావు..?" అటునుంచి భరదావ్జ తండిర్ గొంతు ఆదురాద్గా వినిపించింది.

"బాగానే వునాన్ను.. మీతోటే.. కాసత్ మాటాల్డదామనీ.. అంటే నానాన్..." ఆగాడు భరదావ్జ. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసోత్ంది మనోజఞ్ అతని
వైపు.
"చెపుప్ కనాన్.. ఏంటి విషయం?"
"అదీ.. అమెమ్పుప్డూ అంటూ వుంటుంది కద నానాన్.. ఒకక్ మాట సరే అనైతే చెపప్రా.. ముహూరత్ం పెటిట్ంచేసాత్ను సిదాధ్ంతి గారితో

అనీ.." ఆగి గాఢంగా ఊపిరి తీసుకుని చెపాప్డు,

"..నేను సరే అనాన్ను..అని చెపప్ండి నానాన్.."
(ముగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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