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ఇది ఒక అందమె
ౖ న రాధామోహనగాథ. మనందరిలోను అంతరీ
ర్ హంలో
ల్ నంగా ఉండి కాలప
త్
పడి మరిచిపోతునన్ పే
చేత్ , మనలిన్ న త్ ,
ర్ మాభిమానాలనీ అనుభూతులని గురు
అపుప్డపుప్డూ కళళ్ని చెమరుత్ , పనిలోపనిగా మరిచిపోతునన్ లువలీన్ మను లుగా మన
బాధయ్తలనీ తటి
ట్ లేపే కథామాలిక..!!
7

నినున్ నినున్గా పే
ర్ మించుటకు.. తోడొకరుండిన..
సనన్గా నులివెచచ్ని సూరయ్కిరణాలు మీద పడుతుంటే వెచచ్టి గీర్న టీ పటుట్కుని పెరటి లోకి వచిచ్ంది రాధ.
నగుమోము గనలేని నా జాలి తెలిసి..
నను బోర్వగ రాదా శీర్ రఘువర...
అని నెమమ్దిగా హమ చేసుకుంటూ అపుప్డే విచుచ్కునన్ పువువ్లని, వాటి అందమైన నవువ్లిన్, తెలిమంచు కరిగి చిరు చెమట పటిట్న
కొమమ్లిన్, ఆకులిన్ ఆ పేర్మలో తడిసి ముదద్వుతునన్ మటిట్ వాసనని.. ఆసావ్దిసూత్ కుచిచ్ళల్ని సుతిమెతత్గా ఎతిత్పటుట్కుని.. గడిడ్ లో నడుసోత్ంది.
సూరోయ్దయాలనన్ వెనెన్లరాతుర్లనన్ వెంటనే గురొత్చేచ్ రాగం ఆభేరి. తాయ్గరాజ కీరత్నలోల్ ఆభేరికి పెదద్పీట వేసి..
“ జగమేలే పరమాతమ్ ఎవరితో మొఱలిడుదు.. వగ చూపకు తాళను ననేన్లుకోరా.. తాయ్గరాజనుత.. “ అని
అపప్టిదాకా తన రాముడిని సూటి పోటి మాటలు అనన్ తాయ్గరాజు చివరోల్ “ఇంకెవరితో చెపుప్కోమంటావయాయ్ “ అని బేలగా అడుగుతూ, ఆ
భావం వయ్కీత్కరించడానికి ఆభేరి నెంచుకుని రాముడికి సవ్రాభిషేకం చేశాడు తాయ్గరాజు.
‘మోహన కి ఇషట్మైన రాగం . ఎపుప్డూ కొంటెగా నవేవ్ ఆ కళళ్లోల్ పలకని రాగాలేమునాన్యిలే ‘ అనుకుంటూ ‘నినన్ కెనడాలో దిగిన తరావ్త
మెసేజ పెటట్డం, ఇంటికి చేరాక పిలల్లతో మాటాల్డించడం తపప్ మోహన నినన్ంతా మాటాల్డలేదు’ మనసులో అనుకుంది రాధ.
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ముందు రోజు మాంటిగామరీ వచిచ్నపప్టి నుంచీ ఇకక్డ అహాల్దకరమైన వాతావరణం, ఇంటి వెనుక పారుతునన్ సెలయేరు ఎంతో నచాచ్యి,
ఎంతగా అంటే ఇకక్డే ఉండిపోవాలనన్ంత. అందుకేనేమో, లేట అయియ్ంది, రాతిర్కి ఉండిపొమమ్ని మంజు అడగగానే ఉండిపోయింది రాధ.
మోహన కి ఈ ఇలుల్, వాతావరణం ఇదంతా చూపించాలని వీడియో కాల చేసింది. ఏం హడావిడి లో ఉనాన్డో పికప చెయయ్లేదు. రాతిర్
ఎపుప్డో చూసుకునన్టుల్నాన్డు, ‘హాడ ఎ లాంగ డే, విల టాక టుమారో, గుడ నైట’ అని మాతర్ం మెసేజ పెటాట్డు.
అలా అనుకుంటూ ఉండగానే, సెల ఫోన మోగింది. అయయ్ గారికి శుభోదయం అయినటుట్ంది అనుకుంటూ ఫోన పిక అప చేసింది రాధ. “
ఏం సావ్మి. తెలల్వారిందా, పిలల్లు లేచారా, ఏంటి ఇవాళ పాల్న” అని ఆగింది మోహన గొంతు వినాలి అనన్ ఆశతో.
“ఇపుప్డే లేచాను ఇకక్డ లోకల గా మా కాల్సేమ్టస్ అందరినీ ఇవావ్ళ కలుదాద్మని మధాయ్హన్ం పాల్న చేసుకునాన్ం, రెడీ అయి వెళాత్ను, అకక్ ఒక
నాలుగు రోజులు ఉండి వెళల్రా, అంటోంది, టికెట వచేచ్ శుకర్వారానికో శనివారానికో పుష చేదాద్ం అనుకుంటునాన్, నువువ్ వచేచ్సాత్వా పోనీ
వీకెండ కి” అనాన్డు మోహన.
మోహన ఎం.డీ చేసింది ఎడమ్నట్న, కెనడాలోనే. తను చదువుకుంటునన్ టైంలో తన ఇంటి ఓనర ఇండియన ఫేమిలీ కావడం, వాళళ్ అబాబ్యికి
సంబంధాలు చూసుత్నన్ కర్మంలో మోహన వాళళ్ అకక్ పొర్ఫైల చూపించి, ఇదద్రికీ నచచ్డంతో వాళళ్ పెళిళ్ జరిగింది. తరావ్త కాలంలో రాధ
కూడా ఎం.డీ కి అకక్డికే రావడం, వాళళ్ పెళిళ్ జరిగాక వాళుళ్ అమెరికా షిఫట్ అవవ్డం జరిగినా కెనడా అంటే రెండో పుటిట్లుల్ మోహన కీ, రాధ
కీ కూడా.
వాళళ్ కాల్సేమ్టస్ చాలామందే అకక్డ ఉండటంతో రెండు రోజులు ఉండి కలిసి వసాత్నని బయలుదేరాడు మోహన. ఇపుప్డు వన వీక అనడంతో
కొంచెం బెంగ అనిపించింది రాధకి. ఈలోపే వరత్మానం లోకి వచిచ్ “లేదు ఈ వారం వచేచ్ వారం కూడా కొనిన్ ఎమరజ్నీస్ అపాప్యింటెమ్ంటస్ ఉనాన్యి. ఐ ఆలెర్డీ మిస యూ.. ననున్ వదిలేసి వెళిళ్పోయారు,
కానివవ్ండి మీ కిషిక్ంధ కాండ. నినన్ మాటాల్డదాం అని కాల చేసాను, బిజీగా ఉనాన్రేమో కదా. రాతిర్ ఇకక్డే ఉండిపోయాను మోహన ,
మంజు ఉండిపోమంటే కాదనలేక పోయాను. మీరు వచాచ్క అనీన్ తీరిగాగ్ చెబుతా కానీ మీరు ముందు ఈ ఇలుల్ చూడాలి అని” కేమెరా ని
టాగుల చేసి ఇలుల్ పరిసరాలు అనీన్ చూపించింది రాధ.
“మనం రిటైరౖమ్ంట హోమ ఇలా పేల్న చేసోక్వాలి” అంటూ
“సరే రాధా. నేను మళీళ్ సాయంతర్ం మాటాల్డతాను, ఇంటికి ఎపుప్డు వెళుత్నాన్వ” మోహన గొంతులో కొంత తొందర పర్తిధవ్నించింది. రాధ
ఇక రెటిట్ంచకుండా “ సాయంతర్ం బయలేద్రతాను” అని బై చెపిప్ పెటేట్సింది.
ఆ రోజంతా మంజు తో కబురల్లో సమయం తెలియకుండా గడిచిపోయింది రాధకి. సాయంతర్ం మంజు పేర్మతో చేసిన సీవ్ట తీసుకుని
దారిలో ఎదురొచిచ్న బాబ కి కూడా హలో చెపిప్ ఇంటికి వచిచ్ంది రాధ. రోజూ నాలుగు సారుల్ ఫోన చేసే మోహన పగలంతా ఫోన
చేయకపోవడంతో ఏదో వెలితిగా అనిపించింది. కాని “డిసట్రబ్ చేయకూడదు ఫెర్ండస్ తో ఉనాన్డు , వీకెండ కదా బయటికి వెళిల్ ఉంటారు
ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి” అని తనకి తానే సరిద్ చెపుప్కుంది
రాతిర్ ఎనిమిది దాటింది మోహనకి ఇంకోసారి ఫోన చేసింది మళీళ్ ఎతత్లేదు. సరే ఇంకా తిరిగి రాలేదు అనుకుని మెసేజ పెటిట్ంది “మిసిస్ంగ
యూ, కాల మీ వనస్” అని. పిలల్లు ఆడపడుచు నంబర నుంచి ఫోన చేసి మాటాల్డారు.
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“నానన్ ఇంకా రాలేదమామ్ ఫెర్ండోస్త్ బయటికి వెళాల్రు” - అని చెపిప్ంది శీర్నిధి.
రాతిర్ చాలా లేటుగా మోహన నుంచి మెసేజ.
“ నెకస్ట్ వీకెండ వసుత్నాన్ను. ఇపుప్డే ఇంటికి వచాచ్ను టికెట మారాచ్ను. రేపు మాటాల్డుతాను, మిస యు టూ” అని

తరావ్త నాలుగు రోజులు యుగాలాల్ గడిచాయి రాధకి. మోహన పొదుద్న సాయంతర్ం మెసేజుల్ తపప్ ఎకుక్వగా మాటాల్డకపోవడం కొంత
ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించినా, పిలల్లతో మాటాల్డుతూనే ఉంది కనుక తను ఫెర్ండస్ తో తిరుగుతునాన్డు అని అరథ్మై తనకు తానే సరిద్ చెపుప్కుంది
రాధ.
మోహన పంపిన ఫొటోలు చూసూత్ - అందులో దాదాపు తెలిసిన వాళేళ్. ఒకరిదద్రు కొతత్ వాళుళ్. ఒక అమామ్యి రిపీటెడ గా మోహన పకక్నే
కోల్జ గా నిలబడి ఉండటం చూసి “యామ ఐ పొసెసివ” అని కూడా పర్శిన్ంచుకుని నవువ్కుంది కూడా ఒకటి రెండు సారుల్.
మోహన శనివారం సాయంతర్ం ఫైల్ట కి వసుత్నాన్డు. పిలల్లు మాతర్ం రెండు నెలలు అకక్డే ఉంటారు. రోజులు గంటలూ లెకక్ పెటుట్కుంటోంది
రాధ మోహన కోసం ఎదురుచూసూత్
-------------------------------------------------------------------------------------గురువారం సాయంతర్ం.
ఇంటికి వచిచ్ సాన్నం చేసి సాలడ తినేసి, గీర్న టీ పటుట్కుని ఫోన తీసుక్ని వెళిళ్ పెరటోల్ కూరుచ్ంది పాటలు విందామని. ఫోన మోగితే ఎవరా
అని చూసింది.
కృషణ్కక్. చాలా కాలానికి ఫోన చేసింది. తను ఆసేట్ర్లియాలో ఉంది. వాళళ్కి ఇది ఎరీల్ మారిన్ంగ. సడెన గా వరిక్ంగ డే పొదుద్నేన్ ఫోన చేసింది
అంటే ఏదో ముఖయ్మైన విషయం ఉండే ఉంటుంది అనుకుంటూ ఫోన ఎతిత్ంది రాధ.
“ఎలా ఉనాన్వ రాధ. మోహన కి కాల చేసా ఎతత్లేదు. రుకూక్ కలిసిందా, మోహన పొర్ఫైల లో ఇపుప్డే చూసా ఫొటో.. యూ ఏస లో ఉందా”
అని పర్శన్లోల్ ముంచెతిత్ంది.
రాధ మనసులో సనన్గా కలుకుక్మంది. రుకిమ్ణి. తనేనా. మోహన చెపప్లేదే నాలుగు రోజులనుంచి. వచాచ్క చెబుదామనా. అందుకేనా
నాలుగు రోజుల నుంచి మాటలు తగాగ్యి. వరద గోదారిలా ఆలోచనలు..
అంతలోనే సంభాళించుకుని - “ ఎలా ఉనాన్రు కృషణ్కాక్, మోహన వాళళ్కక్ దగగ్రికి కెనడా వెళాళ్డు., రుకిమ్ణి అకక్డ కలిసింది. నేను కాలేజ
లో జాయిన అయేయ్సరికే తను వెళిళ్పోవడంతో నాకు రుకిమ్ణి పరిచయం లేదు కదా. మోహన కలిసాడు, నేనూ ఫొటోలోల్నే చూసాను.” అని సరిద్
“మీరు ఎలా ఉనాన్రు.” అంది టాపిక మారుసూత్.
“రుకూక్ ఏం మారలేదు. అలాగే ఉంది. వచాచ్క మోహన ని కాల చెయయ్మను. ఎకక్డ ఉందో ఎలా ఉందో అడగాలి. నేను బానే ఉనాన్ను. బిజీ
యాజ యూజువల” అని కాసేస్పు మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సింది కృషణ్కక్.
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రుకిమ్ణి - పేరు వినగానే తెలియకుండానే రాధలో అలజడి. దానిని అసూయ అంటారా అనుకుని నేను అసూయ పడాలిస్న అవసరం ఏముంది
అనుకుని సరిద్ చెపుప్కుంది
రుకిమ్ణి మోహన కి సూక్ల ఫెర్ండ కమ ఫసట్ లవ. తరావ్త ఇంటరీమ్డియట కూడా కలిసి చదువుకుని పోటాపోటీగా మారుక్లు తెచుచ్కుని
రామయయ్ కాలేజ లో ఇదద్రూ ఎం.బీ బీ.ఎస చేరారు. ఫసట్ ఇయర లో చెటాట్పటాట్లు వేసుకుని తిరిగేవారట కూడా. తరువాత వాళళ్ ఇంటోల్
వాళళ్కి తెలిసి తనని ఫసట్ ఇయర అవవ్గానే కాలేజ మానిపించేసి వాళళ్ మధయ్ కాంటాకట్ లేకుండా చెయయ్టం, మోహన చాలా మూడీ గా
అయిపోవడం జరిగాయి. రెండేళళ్ తరువాత రాధ జూనియర గా చేరిన రోజులోల్ మోహన కొంత నారమ్ల గా మారటం, రాధ ని రాగింగ లో
పొర్టెకట్ చెయయ్డం, మోహన రెసిడెనీస్ చేసుత్నన్ సమయంలో పర్పోజ చెయయ్డం ఇవనీన్ జరిగాయి. కానీ రాధకి రాగింగ టైం లోనే కృషణ్కక్
మోహన గురించి చెపూత్ - చాలా సైలెంట అనీ, కానీ ఫసట్ ఇయర లో చలాకీ గా ఉండేవాడనీ చెపిప్ంది.
మోహన ఈ వివరాలు అనీన్ పర్పోజ చేసిన కొతత్లోల్ చెపిప్నా, తరావ్త కాలం లో మోహన రుకిమ్ణి గురించి ఎకుక్వ వివరాలు చెపప్డానికి
ఎపుప్డూ ఇషట్పడలేదు. తను ఎకక్డ ఉందో మోహన కి తెలియదు కూడా.
మళీళ్ ఇనేన్ళళ్కి ఆ అమామ్యి పేరు వింది రాధ.
వెంటనే మంజు – జాన గురుత్ వచాచ్రు. తల అడడ్ంగా ఊపి ఇంటోల్కి వచిచ్ – మోహన కి కాల చేసింది – ఎతత్డు అని తన సికస్త్ సెనస్ చెపూత్నే
ఉనాన్. ఎతత్లేదు. మెసేజ పెటిట్ంది.
“సీల్పింగ ఎరీల్, టయారడ్, రేపు మాటాల్డదాం” అని
శుకర్వారం కూడా బిజీగానే ఉనాన్, అసంకలిప్తంగా ఫోన వైపు చూసూత్నే ఉంది రాధ. మోహన ఫొటోలు పెటట్డంతో ఆడపడుచు ఫేమిలీతో
డినన్ర కి వెళిళ్నవీ, తరావ్త ఇంటోల్ గెట టుగెదర అనీన్ చూసూత్, అనిన్ంటోల్నూ రుకిమ్ణి ఉండటం కూడా గమనించింది రాధ.
శనివారం మధాయ్హన్ం. మోహన ఏరోప్రట్ బయలు దేరే సమయం
పిలల్లు ఫోన చేసినపుప్డు, మోహన కూడా మాటాల్డుతూ, “చెకిన చేసి కాల చేసాత్ – సీ యూ సూన” అని పెటేట్సాడు.
సాధారణంగా ఆడపడుచు కానీ, తన భరత్ ఆనంద కానీ డార్ప చేసాత్రు, సో హడావిడిలో ఉంటారు అనుకుని ఓ గంట తరావ్త పిలల్లకి కాల
చేసింది రాధ. ఆడపడుచు మాధవి ఫోన ఎతిత్ంది.
“రుకుక్ డార్ప చేసాత్ను అంటే మేము వెళళ్లేదు. చినన్పప్టి నుంచి తెలిసిన పిలల్, ఇకక్డే ఉందని వీడు చెపేప్దాకా తెలియలేదు. ఇకక్డ దిగీ
దిగగానే ఏరోప్రట్ లో కలిసారు. భలే థిర్లల్యాయ్డు వాడయితే. వారం రోజులు ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియలేదు. ఎపుప్డూ ఇలా వచిచ్ అలా
తురుర్మనేవాడు, రుకుక్ పుణయ్మేమో వారం రోజులునాన్డు. నువువ్ కూడా వచిచ్ ఉంటే బావుండేది రాధ. నినన్ గెట టుగెదర లో అందరూ
నినున్ అడిగారు.”
భృకుటి ముడిపడింది రాధకి. మాధవి మాటలోల్ ధవ్నించింది వయ్ంగయ్మా, విరుపా అరథ్ం కాలేదు. మోహన ది, రాధది కులాంతర వివాహం.
మోహన కి , తన అకక్ మాధవికి ఒకరంటే ఒకరికి పంచ పార్ణాలు కావడంతో రాధ అంటే సహజంగానే కొంత అయిషట్ం ఉండేది మాధవికి
చాలా ఏళళ్ వరకూ.
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తన మాటలోల్ విరుపు కనాన్, తను చెపిప్న విషయం రాధని ఎకుక్వగా అలజడికి గురి చేసింది.
పిలల్లతో మాటాల్డాను అనిపించి, లేచి ఇంకోసారి సాన్నం చేసి, రెడీ అయియ్ంది రాధ. మోహన చెకిన చేసి మెసేజ పెటాట్డు. “సీ యూ ఇన తీర్
అవరస్.. లవ యూ “అని. కాల చెయయ్లేదు, రాధ కూడా కాల చెయయ్లేదు.
మోహన ఇంకో గంట లో లాండ అవుతాడు. కీస తీసుకుని బయలు దేరేముందు ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంది. టేబిల మీద తను
రాసుకునన్ డైరీ ఉంది.తీసి లోపల పెటేట్సి బయలుదేరింది.
కార ఫీర్వే ఎకక్గానే మెరూన 5 పాట సీట్రియోలో
And the memories bring back, memories bring back you
There's a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah.
రేడియో ఆపేసింది రాధ. తల అడద్ంగా ఊపి, “నో రాధా, యు ఆర ఓవర రియాకిట్ంగ. షీ యాస బీన హిస ఫెర్ండ ఫొర్ం సూక్ల డేస” అని పైకే
అనేసింది.
కానీ ఆలోచనలు ఊపందుకునాన్యి. రుకిమ్ణి ఒకక్తే ఉందా. తన ఫేమిలీ? వెంటనే విశవ్, శాంతి గురుత్ వచేచ్రు రాధకి కార 80 ఎం.పీ.ఎచ
దాటుతూంటే
-------------------------------------------------------------------------------------------------మే లో నూయ్యారక్ కి వారం రోజుల కానఫ్రెనస్ కి వెళాళ్డు మోహన. అకక్డ నుంచి ఫోన చేసి “కానఫ్రెనస్ కి మన జూనియరస్ విశవ్నాధ, శాంతి వచాచ్రు... అపప్టోల్ వాళుళ్ పేర్మించుకుని పెదద్వాళళ్ వతిత్డి వలోల్ కులాల అంతరాల వలోల్
విడిపోయారని తెలుసు... ఆ తరావ్త మెడికల కానఫ్రెనస్ల్లో విడివిడిగా కనపడటమే తపప్ వాళళ్ని కలిసి చూసిందే లేదు.. చాలా సంతోషంగా
అనిపించింది రాధా. వాళళ్ని చూసి. ఇంటికి ఇనైవ్ట చేసాను. నాతో వసుత్నాన్రు ” అనాన్డు మోహన
“ఓహ వావ, చెపప్ండి ఎలా ఉనాన్రు ఇదద్రూ.. ఎకక్డ సెటిల అయాయ్రు.. ఫాయ్మిలీఎలా ఉనాన్రట”
అనడిగిన రాధ తో
“వసుత్నాన్ంగా నువేవ్ చూడు” అనాన్డు మోహన.
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రాగానే సాదరంగా ఆహవ్నించింది రాధ. శాంతి “సో గుడ టు సీ యు, యూ ఆర సో లకీక్” అంది రాధతో.
విశవ్, శాంతి ఇదద్రికీ పెళిల్ళుల్ అవవ్డం వరకూ రాధకీ, మోహన కీ తెలుసు, ఇండియా నుంచి వచేచ్సాక వాళళ్ బాయ్చ వరకూ టచ లో
ఉనాన్రు తపప్ వీళళ్ గురించి అసలు వినలేదు. మాటలోల్ తెలిసింది - విశవ్ కి ఒక బాబు, ఒక పాప. అతని భారయ్ గృహిణి. విశవ్
ఎండోకెర్నాలజిసట్ గా ధీరుబాయి అంబానీ హాసిప్టల పూణే లో పని చేసుత్నాన్డు. శాంతికి ఒక సాఫేట్వ్ర ఇంజనీరోత్ పెళల్యియ్ంది, పెళిల్ అయియ్న
రోజునించీ అనుమానంతో హింసించి చివరికి విడాకుల దాకా వెళిళ్ంది. ఒక బాబు. వాడు అండర 16 కిర్కెట టీంలో ఆడుతునాన్డట
పూణేలోనే. శాంతి తలిల్తండుర్ల దగగ్ర ఉంటూ విశవ్ సపోరట్ తో పూణే ధీరుబాయి హాసిప్టల లోనే గైనకాలజిసాట్గ్ పని చేసోత్ంది. కానఫ్రెనస్
కి కలిసే వచాచ్రు అని అరథ్మైంది రాధకి.
మోహన లోపలికి వచిచ్ - “వాళళ్ని చూసి లవ ఈజ ఎటరన్ల అనిపించింది” అని ఆపాడు మోహన. మోహన కళళ్లోల్ మెరుపుతో పాటు
ఒకింత అసూయ కూడా.
“అవును మోహన... అపప్టోల్ కూడా విశవ్ - శాంతి కోసం పళుళ్, పరీక్షలపుప్డు రాతిర్ చదువుకోడానికి ఫెల్సక్ నిండా టీ తెచిచ్ హాసట్ల గేట
దగగ్ర నుంచుని వారెడ్నోత్ నానామాటలు అనిపించుకుని మరీ ఇచిచ్ వెళేళ్వాడు.. అంత పిచిచ్ పేర్మికుడు వాళుళ్ విడిపోతే
ఏమైపోతాడో అనుకునేవాళల్ం మేమంతా..” అంది రాధ
“మేము అలాంటివి చేసేత్ మరునాడు మూతి తిపుప్కుని వెళిళ్పోయి ఇనేన్ళల్కి చెపాత్వా విశవ్ హీరోయికస్...” అని భుజాలెగరేసి..
“జోకస్ అపారట్.. నిజంగా విశవ్ తన పేర్మ నిజమైంది అని నిరూపించాడు రాధా.. 20 సంవతస్రాల తరావ్త కూడా వాళళ్ని చూసేత్ ఫాలింగ
ఇన లవ అగైన అండ అగైన అనిపించేలా. శాంతి ఐతే డివోరస్ అయాయ్క తను ఇంకో పునరజ్నమ్ ఎతాత్ను మోహన అని చెపిప్ంది నాతో, మెరిసే
కళళ్తో విశవ్ వైపు చూసి. విశవ్కి పెళైళ్ పిలల్లునాన్రు అని తెలుసూత్నే ఉంది.. ఇదద్రూ కలిసి ఇదద్రి పిలల్లకి విశవ్ వైఫ కి షాపింగ కూడా
చేసారు. ఇదద్రూ కాలేజ రోజులోల్ ఉనన్టేల్ ఉనాన్రనిపించింది. చాలా హేపీగా అనిపించింది. ఇకక్డ శాంతి కజిన కూడా ఉందిట. వాళళ్కి
ఎలాగూ ఇటు వచేచ్ పాల్న ఉంది అంటే మన ఇంటికి రమమ్ని ఇనైవ్ట చేసాను” అనాన్డు మోహన
“మంచి పని చేసారు” అంది రాధ.
శాంతి ఆరోజు సాయంతర్ం బయలు దేరి తన కజిన ఇంటికి వెళాత్ను అంటే, మోహన డార్ప చెయయ్డానికి వెళాళ్డు. విశవ్ ఒకక్డే ఉనన్పుప్డు
రాధ అడిగింది.
“నీ భారయ్కి తెలుసా విశావ్!”
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“ రాధా, మొదటి నుంచీ మీది ముకుక్సూటి మనసత్తవ్ం అని నాకు తెలుసు. మీరు అడగకపోయినా నేనే చెబుదామనుకునాన్ – నాకు మీ
సలహా కావాలి కూడా.
అపప్టోల్ నా కనాన్ అగర్కులానికి చెందిన అమామ్యి ఐన శాంతిని వాళళ్ కుటుంబానిన్ ఎదిరించి పెళిల్ చేసుకుందామని పర్యతిన్ంచి ఒక డాకట్రిన్
అయియ్ కూడా ఒతిత్ళల్కు తలవొగిగ్ నా మేనకోడలిని పెళిల్ చేసుకునాన్ను. ఆ అమామ్యికి ఎటువంటి లోటు రానివవ్ను కూడా. భరత్గా, నా
తండిర్గా నా ధరమ్ం తపప్ను కానీ శాంతి జీవితంలో అలజడి తెలిసాక ఆ అశాంతికి నేనే కారణం ఏమో అనన్ ఆలోచన ననున్ దహించి
వేసింది.
శాంతి ననున్ మరిచిపోలేక అతనికి మొదటోల్నే నా గురించి చెపప్డం, నేను అపప్టోల్ టచ లో కూడా లేనపప్టికీ అతను శాంతిని ఇబబ్ంది
పెటట్డం ఇవనీన్ శాంతి డివోరస్ అయాయ్క హాసిప్టల కి ఫోన చేసి చెపేప్దాకా నాకూ తెలియదు. తరావ్త శాంతిని కలిసినపుప్డు తన కళుళ్ చూసి
నా మనసులో అణచిపెటుట్కునన్ బాధని నా కళుళ్ బయటపెడుతుంటే శాంతి అంది.. ' దేవుడు పెదద్ మాయలమారి విశవ్... అబదాద్లు
ఆడటానికి పెదాలనిచిచ్నా నిజాలు చెపెప్యయ్మని కళల్నిచాచ్డు' అని .. ఆ మాట విని అపుప్డే శాంతికి చెపాప్ను .. ' నీ
పెదాలతో కళళ్తో ఒకటే మాట చెపిప్ంచే అవకాశం ఇసేత్ చాలు శాంతి... పీల్జ' అని..
ఆ రోజునుంచి తన కళుళ్ చెమమ్గిలల్కుండా చూసుకుంటునాన్ను శాంతిని. దీనికి లోకం ఏ పేరు పెటిట్నా నాకు అభయ్ంతరం లేదు. నేను ఎవరి
కోసం బర్తకటేల్దు బర్తకదలుచుకోలేదు కూడా. నా భారాయ్ బిడడ్లకి అనాయ్యం చెయయ్ను, నా భారయ్కి చెపాప్ను 'ఆ అమామ్యి
నా సేన్హితురాలు నేను అండగా నిలుచుంటాను. తనకి నేను తపప్ ఎవరు లేరు. నీకే లోటు రాదు, నువువ్ దయచేసి అడుడ్ రావదుద్. ఇది నా
ఇండివిడుయ్వాలిటీ. దానిన్ మనిన్సేత్ మనిదద్రికీ మంచిది' అని. మొదటోల్ కొంత ఇబబ్ంది పెటిట్నపప్టికీ నెమమ్దిగా అరథ్ం చేసుకుంది నా భారయ్
కూడా”
అని ఆపాడు విశవ్.
“ననున్ నీతీ, నాయ్యం, ధరమ్ం తెలియని వాడని ఈ సమాజం వేలెతిత్చూపినా సరే, నేను శాంతికి ఏ లోటూ రాకుండా చూసుకుంటాను అని
మాట ఇచాచ్ను రాధా. మీ పొర్ఫెషన వలల్ మాతర్మే కాదు, పరస్నలాగ్ మీ గురించి తెలుసు కనుక మీతో షేర చేసుకుని, మీ సలహా
తీసుకోవాలనిపించింది. నేను తపుప్ చేసుత్నాన్నా?” అనన్ విశవ్ గొంతులో బాధ, పేర్మ రెండూ సమానంగా ధవ్నించాయి.
“ధరామ్నిన్ తపప్నంత వరకు తపోప్పుప్ల మాట లేదు విశవ్. చాలామందికి నీతి, నాయ్యం ధరమ్ం అని ఊతపదాలు గా వాడటం తపప్ వాటి అరథ్ం
కూడా తెలియదు.
నీతి - moral values. ఇవి ఎవరికీ వారు వారి కాలమాన పరిసిథ్తులు సందరాభ్లని బటీట్ గీసుకునే గీతలు. కామన సాట్నస్ ఉండదు. భుజం
మీద చెయియ్ వెయయ్డం ఒకరికి తపుప్ కావచుచ్ మరొకరికి కామన అనిపించచుచ్.. హగుగ్లు, పెక లూ, షేక హాయ్ండూల్.. దగగ్రి నుంచీ సేన్హాలూ
పేర్మలూ వరకు ఎవరికీ వారు నిరణ్యించుకోవచుచ్.. సమాజం నిరణ్యించేది అంటూ ఉండదు, కానీ ఉనన్టుట్ అందరూ భర్మలో
బర్తికేసుత్ంటారు హిపోకార్టస్ లా. రాజనీతి వీరు, యుదధ్నీతి వేరు, అలాగే ఎవరికీ కావాలిస్ంది వారు నిరణ్యించుకుని పాటించచుచ్
మారుచ్కోవచుచ్ కూడా...
నాయ్యం - legal/ law of the land. చటట్ బదద్మైన గీతలు... ఒక పరిధిలో ఉనన్ అందరికీ సమానంగా వరిత్ంచేలా నిరణ్యింపబడేవి.. 10
పెళిల్ళుల్ కొనిన్ దేశాలోల్ నాయ్యపరమే చాలా దేశాలోల్ కాదు కదా. తపుప్ చేసిన వాడిని శికిష్ంచడం పర్భుతావ్నికి సంబధించిన విషయం.. సరయిన
పనైనా కామన మాన చేసేత్ నాయ్య పరమైన ఇబబ్ందులు తపప్వు.
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ఇక ధరమ్ం - righteousness. ఇకక్డే ఉంది చికక్ంతా. ఇది ఎకక్డైనా ఎపుప్డైనా ఒకటే. భారయ్గా ధరమ్ం, భరత్గా ధరమ్ం, సేన్హధరమ్ం (
సేన్హనీతి అనరు గమనించు )..రాజ ధరమ్ం, మానవతా ధరమ్ం, ఇలా.. చివరికి శతుర్ ధరమ్ం కూడా ఉంటుంది. దీనిన్ పాటించక పోవడం
ఖచిచ్తంగా తపేప్. రాముడు తిరిగిన నేల మనది. మనకి కషాట్లు వచిచ్న కనీన్ళుల్ వచిచ్న ధరామ్నిన్ తపప్దద్నన్ తలిల్ కౌసలయ్ మాట రాముడు
కడదాకా పాటించి మహనీయుడయాయ్డు. నీతి నాయ్యం పాటించకపోయిన ఇబబ్ంది తపప్ పార్ణాంతకమైన తపుప్ అవదు కానీ ధరమ్ం తపప్డం
మాతర్ం ఎనన్టికీ తపేప్. ఒక మనిషిగా మన మాటకి మనం కటుట్బడి మన ధరామ్నిన్ మనం పాటించకపోతే ముపుప్ తపప్దు. నీకు శాంతి పటల్
కూడా ధరమ్ం ఉంది అని నువువ్ అనుకుంటే అది కూడా పాటించితీరవలసిందే. అది సేన్హధరమ్ం, మానవతా ధరమ్ం కూడా - భరత్గా నువువ్
ఫెయిల అవవ్నంత వరకూ, నీ ధరమ్ం తపప్నంత వరకూ.
పాలీగామీ అనేది నాయ్య విరుదధ్ం తపప్ – ఇది మానవ సంబంధాలలో కొతత్దేం కాదు. మానవతా ధరామ్నిన్ మరచి ఎదుటి వారిమీద బురద
చలేల్ వారు ఎపుప్డూ ఉంటారు. ఏదో ఒకరోజు రావణ కాషాఠ్నీన్ ఎదురొక్ంటారు కూడా. దాని గురించి వరీర్ అవవ్నకక్రలేదు. గో బై యువర
ఇంసిట్ంకట్స్. ఫాలో యువర హారట్. “ ఆపింది రాధ.
విశవ్ కళల్లోల్ నీళుళ్.
“థాంకూయ్, ఇట మీనస్ ఎ లాట. ఇట రియలీల్ డజ” అనాన్డు విశవ్.
రెండు రోజులు ఉండి వెళాళ్రు ఇదద్రూ. తరావ్త మాటలోల్ మోహన కి రాధ చెపిప్నపుప్డు మోహన నవివ్ – “ఐతే పాలీగామీ ఈజ అపూర్వడ్
అనన్మాట” అనాన్డు.
“అహా! ననున్ చూసోక్వడానికే డాకట్ర గారికి టైం సరిపోవటేల్దు. ఇంక వేరే వాళుళ్ కూడా”
అని తేలికగా నవివ్ంది రాధ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ఏరోప్రట్ ఎకిస్ట తీసుకుని తల విదిలించి సాప్టిఫై ఆన చేసింది రాధ.
మళీళ్ ఆభేరి తెలుసా మనసా.. ఇది ఏనాటి అనుబంధమో, తెలుసా మనసా.. ఇది ఏ జనమ్ సంబంధమో..
పేర్మకి రూపమైన 'విశవ్' రూపం, ఆభేరిలో ఆరర్ద్త - నగుమోము గనలేని నా జాలి తెలిసి - బేలయిన 'శాంతి' రూపం
పేర్మకి టైటిలస్ తో పనిలేదంటూ, సమాజపు కటుట్బాటల్ పేరుతో కటుట్కునే అరథ్రహితమైన గోడలను ఛేదించిన 'విశవ్ శాంతి' , కటుట్బాటల్ తో
పని లేని జాన – మంజు తన కళల్ ముందు మెదులుతుంటే దూరంగా ఏర-బేగ తగిలించుకుని పికప లేన లో నిలొచ్ని చెయియ్ ఊపుతునన్
మోహన ని చూసి కార సోల్ చేసింది రాధ.

కళుళ్ మసకబారినటల్నిపించి కళుళ్ తుడుచుకుని – కార దిగింది. మోహన ఫోన రింగయియ్ంది అపుప్డే..
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