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1  కొనన్తలిల్           రమే  బోడపాటి

  కొనన్తలిల్ రమే  బోడపాటి  
 .                      "అభినందనలు రావు గారూ మీరు తండర్యినందుకు." 

  "చాలాబావునాన్డు. ఇంతకీ పేరేం పెటాట్రు అబాబ్యికి?" 
  "వినూత " అనాన్డు రావు గరవ్ంగా. 
  "పేరు కూడా కొతత్ గానే ఉంది." 
   "మాలతి గారూ మీకు తలిల్ కళ వచేచ్సింది" అంటునాన్రు ఆయన భారయ్ని. 
  'తలిల్ కళ 'నవువ్కుంది మాలతి. 

 అయితే అది ఆలోచించే సమయం కాదు. వచిచ్న అతిధులకు మరాయ్ద చేయటంలో నిమగన్మయియ్ంది.  
 ఆ రోజున మాలతి రావు దంపతుల కుమారుడు' వినూత ' నామకరణం సందరభ్ంగా ఏరాప్టూ చేసిన  విందు కారయ్కర్మం జరుగుతోంది. 

          నామకరణం ఇంటోల్నే జరిగిపోయినా భోజనాలు మాతర్ం  పెదద్ హోటలోల్ ఏరాప్టు చేసారు, రావు గారి  పరపతి,హోదాకు తగినటుల్గా. 
ఊళోళ్ పర్ముఖులంతా వచేచ్సారు. రాకపోతే అనుమానం, ఆ పై అవమానం!!  

 ఒకాయన మైకు అందుకుని  
          “రావు గారికి మనందరి తరఫున   అభినందనలు తెలియచేసుత్నాన్ను. ఇది ఆయన కుటుంబమే కాదు  మనందరమూ  

ఆనందించాలిస్న సమయం. వివాహమయి చాలా కాలమైనా వీరికి ఇంతవరకూ సంతానం   కలగలేదు. ఇనాన్ళళ్కు దేవుడు కరుణించాడు.ఆయన 
వాయ్పారానికి వారసుడు దొరికాడు.అందుకు ఆయన భారయ్ మాలతి గారిని  పర్తేయ్కంగా అభినందించాలి ."         

అందరూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. 
  ఇటువంటి ఉపనాయ్సాలు కొనిన్ అయిన తరావ్త రావు మాటాల్డుతూ 

          "మా ఆహావ్నానిన్మనిన్ంచి విచేచ్సిన మీ అందరికీ ధనయ్వాదాలు. ఇది మా జీవితంలో మధురమైన రోజు.మాకు  వివాహమై చాలా 
సంవతస్రాలు గడిచినా సంతానం కలగలేదు. మేము కలవని వైదుయ్డు లేడు. చేయని పూజ లేదు.దేవుని దయలేదని సరిపెటుట్కునాన్ం.ఎవరి నయినా 
పెంచుకుందామనుకునాన్బంధువుల పిలల్లయితే కొతత్ సమసయ్లు వసాత్యి. అనాధ పిలల్లను తెచిచ్ పెంచుకోవటానికి .....ఉహూ ... అనుకునాన్ము." 

   అందరూ ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. 
           "ఈ మధయ్నే పర్చారం, ఆదరణ పొందుతునన్ సరొర్గసీ వైదయ్ విధానం మా దృషిట్కి వచిచ్ంది. వైదుయ్ల సలహా మీద ఈ పదధ్తిని  

అనుసరించాము.నా వీరాయ్నిన్ ఒక అజాఞ్తసతరీ లో పర్వే్శపెటిట్  వైదుయ్ల పరయ్వేక్షణలో  ఈ కారయ్కర్మం పూరిత్ చేసాం. దాని ఫలితమే  ఈ వినూత. దీనికి చాలా 
ఖరచ్యిందనుకోండి.అయినా నా రకత్ం, నా వారసుడు. అదే నాకు కావలసింది."” 
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                       ఆయన మాటలోల్ దరప్ం,అహంకారం డబుబ్తో దేనన్యినా సాధించవచచ్నే అహంభావం అందరూ గమనించారు.  
                           "అమమ్గారూ బాబు ఏడుసుత్నాన్డు."అనన్  నరస్   మాట వినబడి ' బాబు ' అనుకుంటూ మాలతి ఆ పసివాణిణ్ ఎతుత్కుంది. 
                     అలవాటు పడుతునన్ సప్రశ్కు ఏడుపు మానేసాడు.నరస్  తెచిచ్న పాలసీసా అతని నోటోల్ పెటిట్ంది. ఆకలి తీరి కిలకిలా నవువ్తునాన్డు. 
                    భోజనాలు పూరిత్ చేసి అందరూ వెళీళ్ పోయారు. 
                        "మనబాబ్యిని అందరూ మెచుచ్కునాన్రు" అనాన్డు రావు తృపిత్గా. 
                    మాలతి నిరిల్పత్ంగా నవువ్కుంది. 
                    అవునని తల ఊపినా ఏదో అసంతృపిత్ ఆమె మనసులో చోటు చేసుకుంటోంది. 
                      రోజులు గడుసుత్నాన్యి. పసివాడు వయసుకు తగగ్టుల్గా పెరుగుతునాన్డు.పోషణలో లోపం లేదు.ఇపుప్డిపుప్డే చినన్చినన్ మాటలు 
వసుత్నాన్యి. 
                             "అమమ్" అంటూ మాలతిని చూపించాడు  రావు. 
                              'నేను అమమ్ను కాను' అనుకుంటోంది మాలతి. 
                        సాధారణంగా తలిల్' నానన్' అంటూ తన భరత్ను సంతానానికి పరిచయం చే్సుత్ంది.ఇకక్డ తండిర్   'అమమ్' అంటూ తన భారయ్ను 
పరిచయంచేసుత్నాన్డు. ఇదొక విచితర్ం. 
                           "అబాబ్యికి డర్సుస్లు కొందాం రావోయ" అనాన్డు ఒక సాయంతర్ం. 
                            "నేను రాను. మీరే వెళళ్ండి." 
                             “అదేమిటి. బటట్ల సెలక్షన  ఎపుప్డూ నీదే కదా. నువువ్ ఎంచేవి చాలా బాగుంటాయని మా వాళళ్ందరూ తెగ మెచుచ్కుంటారు. మరి 
మనబాబ్యి దగగ్ర కొచేచ్సరికి రానంటావేం." 
                           అతనే కొడుకుని తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు. 
                              'చూడు ఎనిన్ కొనాన్నో' అంటూ సంబరంగా చూపించాడు. 
                       మాలతి నవివ్ ఊరుకుంది. తను ఇషట్పడి కొనన్ బటట్లు భరత్కు చూపించి మురిసిపోయిన రోజులు గురొత్చాచ్యి 
                        ఇంకొక రోజు కారులో బయలుదేరారు..తను వెనక సీటోల్ కూరుచ్ంది. 
                             "అదేమిటి ఎపుప్డూ ముందు సీటోల్నే కదా నువువ్ కూరుచ్నేది. అయినా పిలాల్డు ఒకక్డూ కూరోచ్లేడు. నువువ్ ముందుకురా." 
                          "ఫరవాలేదు. అయినా మీరునాన్రు కదా" అనన్దే కానీ ముందు సీటోల్కి మారలేదు. 
                       వచీచ్రాని ఊహలతోఉనన్ పిలాల్డు డైనింగ టేబుల మీద వంటకాలను చిందరవందర చేసేసుత్నాన్డు. 
                          'అదేంటి కాసత్ అనన్ం కలిపి పెటట్వచుచ్ కదా' అని కసురుకునాన్డు. 
                           మాలతి తనకేం పటట్నటుల్గా భోంచేసింది..  
                           రావుకు ఆమె పర్వరత్న వింతగా అనిపించటం మొదలయింది. 
                           పడక గదిలో కూడా ఆమె ధోరణి అరథ్ం కావటం లేదు. 
                           వినూత తండిర్ని కరుచుకుని నిదర్ పోతాడు.తలిల్ మీద చేయి వేసినా ఆమె తీసివేయటంతో తండిర్ దగగ్రే మాలిమి ఎకుక్వవుతోంది. 
                            పిలల్వాడు నిదర్ పోయిన తరావ్త అతనిన్ మంచానికి ఒక వైపుకు జరిపి దొరిల్పడకుండా జాగర్తత్లు తీసుకుని భారయ్ మీద చేయి 
వేశాడు. ఆమె విసిరికొటిట్ంది. 
                                   "ఏం వంటోల్ బాగా లేదా"అనాన్డు ఆదురాద్గా. 
                                  "అదేం లేదు." 
                                     "మరి?"  
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                                భారయ్ను తన వైపుకు తిపుప్కునాన్డు.ఆమె కళళ్ంబడి నీళొళ్సుత్నాన్యి. 
                                     "ఏమయింది .ఎవరైనా ఏమైనా అనాన్రా." 
                                      "     ..       .. " 
                                    "ఇదివరకు జీవితంలో చాలా వెలితిగా ఉండేది.ఇపుప్డు మన జీవితంలోకి వెలుగొచిచ్ంది. నీకు గురుత్ంది కదా .పిలల్లు 
పుటట్టంలేదని  మధన పడుతూ మనం ఎనోన్రాతుర్లు నిదర్ పటట్కుండా గడిపేవాళళ్ం. కానీ ఇపుప్డు ఆ దిగులు తీరిఫోయింది. మన జీవితాలోల్కి కొతత్ 
వెలుగొచిచ్ంది.ఇక మనకు పిలల్లు పుటట్లేదనే చింత లేదు." 
                                   "అవును లెండి. మీరు సంపాదించుకోగలరు". 
                                   "సంపాయించుకోవటం ఏమిటి. నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసోత్ందా". 
                                   "నాకు బాగానే తెలుసోత్ంది. నా దురదృషట్ం మీకే అరధ్ం కావటం లేదు". 
                                    "వింతగా మాటాల్డుతునాన్వివాళ.నేనెవరిని ". 
                                   "మీ బిడడ్కు తండిర్.." 
                                   "అంటే నీకేం కానా?". 
                                   "నా భరత్ హోదా కూడా ఉంది". 
                                   "హోదా ఏమిటి. ఇదేమైనా పదవా అధికారమా.! చాలా విడూడ్రం గా ఉంది." 
                                  "మీ చేతలాల్గే ఉంటాయి, నా మాటలు కూడా."            
                                 ఆమెకు దు:ఖం ఆగటం లేదు. అతనికి కారణం అంతు పటట్టం లేదు. 
                             "మనకు పిలల్లు పుటేట్ అవకాశం లేదని డాకట్రుల్ చెపిప్నపుప్డు నాకు చాలా బాధేసింది. ఎవరినయినా పెంచుకుందామంటే  
మీరొపుప్కోలేదు." 
                              "అవును.ఎవరికో పుటిట్న బిడడ్ను పెంచుకోవటం నా కిషట్ం లేదు." 
                              "మరి ఈ పిలాల్డు?" 
                               "ఏం మాటాల్డుతునాన్వ.నేను ఈ బిడడ్కు తండిర్ని." 
                               "కానీ తలెల్వరో తెలీదు కదా." 
                           మాలతికి  నవొవ్చిచ్ంది , అంత దు:ఖంలోనూ. 
                               "నా రకత్ం నా వారసుడని ఘనంగా చెపుప్కునాన్రు, అందరూ మెచుచ్కునాన్రు కూడా."అనన్ది. 
                          రావు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్డు. విషయం ఎటు మళుళ్తుందో అరథ్ం కావటం లేదు. 
                              "ఇదివరకు ఎవరికైనా సంతానం కలగకపోతే ఆడదానిలోనే ఏదో లోపం ఉందనీ, గొడార్లని ముదర్ వేసి మగవాడికి మళీళ్ పెళిళ్ 
చేసేవాళుళ్. లేదా అతను ఎవరితో నైనా ...." 
                               దు:ఖం ఆపుకోలెకపొయింది .రావు ఆమె భుజం మీద చేయి వేసాడు. 
                                 "నాలో లోపం ఉందని, సంతానం సంపాదించుకుని, శర్మ పెటట్కుండా నాకు తలిల్ హోదా కలిప్ంచారు. చాలా సంతోషం.        
కానీ' అమామ్' అని ఆ పిలాల్డు పిలుసుత్నాన్ నాలో ఎటువంటి సప్ందనా కలగటం లేదు. 
                        మాట వరసకి అంటునాన్ను. ఒక వేళ నేను సంపూరణ్ ఆరోగయ్ంతో ఉండి మీలో లోపం వలల్ మనకు పిలల్లు పుటేట్ అవకాశం 
లేకపోతే........"  
                                "ఎవరినయీనా తెచిచ్ పెంచుకుంటాం" 
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                                "ఎంత తేలిగాగ్ చెపాప్రండి. నాలో లోపం ఉండి మీరు ఏదో  రకంగా తండర్యితే ఘనం. మరి మేం  కూడా ఎవరి దావ్రానో 
పిలల్లిన్ కంటే." 
                                "ఛ అదెలా కుదురుతుంది. ఎవరితోనో...." 
                                "ఊ.ఎవరితో నో .. అనండి. ఆగారేం. మేమూ ఎవరితోనూ సంబంధం పెటుట్కోము. అసలు వాళెళ్వరో కూడా మాకు 
తెలీదు.కేవలం దాకట్రల్కే తెలుసుత్ంది, మీ విషయం లో జరిగినటేట్.   భారాయ్భరత్లంటే ఒకరినొకరు ఇషట్పడి పెళిళ్ చేసుకునన్ జంట. వారిలో ఒకరి లోపానిన్ 
రెండవవారు అంగీకరించాలి. 
                            నాకు మీ అబాబ్యిని చూసినపప్డలాల్ నా లోపమే ననున్ వెకిక్రిసుత్నన్టుల్ంటుంది.మీరు సంపాదించుకునన్.... సంపాదించుకునన్ అని 
ఎందుకంటునాన్నంటే మీరు పెటేట్ కొతత్ ఫాకట్రీ, కొతత్ వాయ్పారం లాంటిదే ఈ సంతానం కూడా. 
                         తలిల్దండుర్ లెవరో తెలియని అనాధని పెంచుకోవటానికి ఇషట్పడని మీరు ముకూక్ మొఖం తెలియని ఒక ఆడదానిన్ తలిల్ని చేయటానికి 
సిదధ్ పడాడ్రు.  మీ సరుకు దాచుకునే గోడౌన  చేశారు. పచిచ్గా చెపితే క్షమించండి.   ఏ జనమ్లో చేసిన పాపమో ఈ జనమ్లో మనకు సంతానం లేకుండా 
పొయింది.    నవ మాసాలూ మోసి జనమ్ నిచిచ్న తలిల్ నుండి బిడడ్నువేరు చేసి మళీళ్ పాపం మూట కటుట్కోవదుద్. నా మీద ఏమాతర్ం పేర్మ ఉనాన్ ఈ 
అబాబ్యిని కనన్ తలిల్కి అపప్చెపప్ండి. వాడి పోషణ భారం మనమే వహిదాద్ం. కానీ వాడు మాతర్ం ఈ ఇంటోల్ ఉండటానికి వీలు లేదు. "అనన్ది సిథ్రంగా 
                .         మాలతి ముఖంలో పర్శాంతత. మరి రావు ..?? 
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