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మన న మన గ నిలిచిన కల
దూరంగా రాధ కార ని చూసి రెండు అడుగులు ముందుకు వేసి చెయియ్ ఊపాడు మోహన. కార పారక్ చేసి కిర్ందకి దిగింది రాధ. ఇంతలేసి
మేటల మధయ్లో పర్వహించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ వెలుల్వలాంటి గోదావరిని ఆ అందమైన కళళ్ వెనుక దాచిపెటిట్ తన వైపు వసుత్నన్ రాధని
చూసి, గుండెలోల్ కలుకుక్మంది మోహన కి.
దగగ్రకి రాగానే అలవాటైన ‘రాధ’ వాసన గుండెల నిండా పీలుచ్కుని, రాధ మొహానిన్ పరిశీలనగా చూసాడు. వారం రోజులోల్నే చాలా
చికిక్పోయినటుల్ అనిపించి, దగగ్రికి తీసుకోబోతూండగా ఫోన మోర్గింది. వెంటనే రాధ వైపు చూసాడు మోహన. రాధ కళళ్లోల్ నిరాశ.
తిరిగి ఫోన వైపు చూసాడు. రుకిమ్ణి అని ఫోన లో కాలర ఐడీ కనబడింది. కాల కట చేసి – విల కాల యూ బేక అని మెసేజ పెటీట్, ఫోన జేబు
లో పెటుట్కునాన్డు మోహన.
‘మిసడ్ యూ’ అంటూ అలుల్కుపోయింది రాధ. సుతిమెతత్గా పొదివి పటుట్కుని కార దగగ్రికి తీసుకుని వచిచ్ డోర తీసాడు మోహన. రాధ
కూరుచ్నాన్క డోర వేసి డైరవింగ సీట వైపు కదిలాడు.
కార ఫీర్వే ఎకిక్ంది. “ఏమామ్ ఎలా ఉంది ఈ వీక, పిలల్లీన్ ననున్ మిస అయియ్నటుల్నాన్వ” అనాన్డు కాజువల గా
“అవును, వాళుళ్ బానే ఎడజ్సట్ అయినటుల్నాన్రుగా, మీరు కూడా తెగ తిరిగారు అకక్డ, నాతో మాటాల్డే టైం కూడా లేదు అయయ్వారికి” రాధ
మాటలోల్ నిషూఠ్రం, అంతకు మించిన పరిచయం లేని వయ్ంగయ్ం.
“ఎలా ఉంది, కెనడా.. మీ ఫెర్ండస్ ఎవరెవరిన్ కలిసారు ఈసారి” అంది మోహన వైపు చూసూత్.
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కెనడా, రుకిమ్ణిని కలవడం అనీన్ మోహన సమ్ృతిపధం లో మెరిసాయి ఒకక్సారిగా.
…………………
వారం రోజుల కిర్తం.. శుకర్వారం మధాయ్హన్ం.
పిలల్లల్తో సహా కెనడా ఎడమ్ంటన ఏరోప్రట్ లాంజ లో బావగారి కోసం వెయిట చేసుత్నాన్డు మోహన.
వెనున్కి ఎవరిదో చూపు గుచుచ్కునన్ భావన, టకుక్న వెనకిక్ తిరిగి చూసాడు. కీర్ం కలర డర్స, హైహీలస్, చేతిలో ఒక కారీ ఆన బేగ తో నిలొచ్ని
తననే చూసోత్ంది ఓ యువతి. తను వెనకిక్ తిరిగి చూడగానే తడబడి అంతలోనే సరుద్కుని గాల్సెస తీసింది.
“రుకుక్…. రుకిమ్ణి” మనసులో మాట పైకే అనేసాడు మోహన.
ఒకక్సారిగా పాతికేళళ్ జాఞ్పకాలు తెరలు తెరలుగా కముమ్కుంటూండగా షాకోల్ ఉనన్ మోహన దగగ్రికి నవువ్తూ వచిచ్ంది రుకిమ్ణి.
“సో గుడ టు సీ యూ మోహన” అంటూ.
“వావ నైస, భలే గురుత్ పటాట్వ, ఎలా ఉనాన్వ రుకుక్.. ఐ మీన రుకిమ్ణీ” అనాన్డు మోహన తడబడుతూ చెయియ్ ముందరికి చాసూత్
చినన్పప్టి నుంచి ఒకటే సూక్ల ఒకటే కాలేజ అవవ్టం వలల్నో ఒకటే పార్ణంగా ఉండటం వలల్నో వాళల్ మధయ్ ఉనన్ చనువు, పాతికేళళ్ దూరానిన్
తుడిపేసే వృధాపర్యతన్ం చేసుత్ంటే, షేక హేండ ఇవావ్లా? లేక దగగ్రికి తీసుకోవాలా? సేన్హానికి హదుద్లు నేరిప్సుత్ందా వయసు? లేకపోతే
ఇది ఇనేన్ళళ్ ఎడబాటు వలల్ వచిచ్న మొహమాటమా? ఏదీ తేలుచ్కోలేని సందిగధ్ంలో ఉనాన్డు మోహన.
చేయి అందుకుని దగగ్రికి వచిచ్ – “ఏమైపోయావు ఇనాన్ళుళ్” అని ఆగింది రుకిమ్ణి.
రుకిమ్ణి కళల్లోని
ల్ ఇంటెనిస్టీని చూసి చలించిపోయిన మోహన ఏదో అనబోతుండగా
“అడోరబుల కిడస్, హాయ.. అయాం రుకిమ్ణి, మీ నానన్గారు నేను చినన్పుడు కలిసి చదువుకునాన్ం” అని పిలల్లిన్ పలకరించింది.
“హాయ” అనాన్రు పిలల్లు ఇదద్రూ.
“నేను ఎడమ్ంటన వచిచ్ నాలుగేళుళ్ అయింది, ఇకక్డే అటారీన్ గా పనిచేసుత్నాన్, ఇవాళ పనిమీద వినీన్పెగ లో కల్యింట దగగ్రికి వెళిళ్ వసుత్నాన్..
దూరం నుంచి నినున్ చూసి నువావ్ కాదా అనుకుంటుంటే మీ అమామ్యి కనిపించింది మోహన.చినన్పుప్డు నినున్ చూసినటేట్ ఉంది. అలా
కనఫ్రమ్ చేసుకునాన్ను. నువేవ్ంటి ఇకక్డ” అంది మోహన వైపు తిరిగి
వివరాలు, కేష్మ సమాచారాలు మాటాల్డుతుండగానే మోహన బావగారు కిరణ రావడం, మాటలోల్ రుకిమ్ణి ఉండేది మోహన అకక్ ఇంటికి
దగగ్రలోనే అని తెలియడం, మోహన రుకిమ్ణి ఫోన నంబరుల్ ఇచిచ్ పుచుచ్కోవడంతో అకక్డినుంచి భారం గానే కదిలింది రుకిమ్ణి.
కారోల్ ఇంటికి వెళుత్నన్ంతసేపు మోహన ఆలోచనలు రుకిమ్ణి చుటూట్నే పరిభర్మించడంతో కిరణ చెపిప్నవేవీ సరిగాగ్ వినకుండా ‘ఊ’ కొటట్డం
గమనించి సైలెంట అయాయ్రు కిరణ కూడా.
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వాటాస్ప డీపీ లో రుకిమ్ణి ఫొటో చెక చేసాడు. ఒకక్తే ఉనన్ ఫొటో, అదే కానిఫ్డెనస్, అదే పొందిక, అదే చిరునవువ్. ఫాయ్మిలీ విషయాలు ఏమీ
చెపప్లేదు అనుకుంటూ ‘హాయ’ అని మెసేజ పెటాట్డు. డైరవింగ లో ఉండి ఉంటుంది అనుకుంటూ.
ఇంటికి వెళాళ్క అకక్తో కబురూల్, భోజనాలు అయియ్ ఫోన చూసుకునే సరికి రుకిమ్ణి నుంచి ఆరు మెసేజ లు ఉనాన్యి. ‘సాయంతర్ం
కలుదాద్మా’ అనన్ది చివరి మెసేజ. అలాగే అని రిపైల్ పెటిట్ లొకేషన షేర చేసాడు “పిక మీ అప” అంటూ.
రాధ బిజీగా ఉండి ఉంటుంది అకక్డ మాంటిగామరీ లో అనుకుంటుండగా ఫోన – చూసేత్ రుకిమ్ణి.
“ఫీర్ గా ఉంటే పది నిముషాలోల్ పిక చేసుక్ంటాను” అంటూ.
లేచి చకచకా రెడీ అయియ్, ఫెర్ండస్ ని కలిసి వసాత్ అని అకక్కి చెపిప్ బయటికి వచాచ్డు మోహన.
నాలుగు అడుగులు వేసేసరికి బాల్క లాంబో వచిచ్ ఆగింది పకక్న. పాసెంజర సైడ విండో రోల డౌన అవవ్గానే రుకిమ్ణిని చూసి
కనుబొమమ్లెగరేసి పాసెంజర డోర తీసుకుని లోపల కూరుచ్నాన్డు మోహన.
సీట బెలట్ పెటుట్కుంటూ ‘నైస కార’ అనాన్డు.
కార ముందుకు కదిలాక - ఇదద్రి మధాయ్ ఒకక్సారిగా మౌనం..
మూయ్జిక ఆన చేసింది రుకిమ్ణి. లవ బరడ్స్ లో ‘మనసున మనసుగ నిలిచిన కలవా, పిలిచిన పలకగ ఎదటనే కలవా , దొరికినదే నా సవ్రగ్ం,
పరిచినదే విరిమారగ్ం , మినున్లోల్ నీవే, మనున్లోల్ నీవే, కనున్లోల్ నీవే .....రా..వా...” పాట మొదలయియ్ంది.
సారంగ – రుకిమ్ణి కి ఇషట్మైన రాగం. ఏం మారలేదు తను అనుకుంటూ రుకిమ్ణి వైపు చూసాడు మోహన. అదే సమయానికి రుకిమ్ణి కూడా
చూడటంతో ఇదద్రూ నవువ్కునాన్రు.
“రాధ ఎలా ఉంది, ఎందుకు రాలేదు” అని అడిగింది రుకిమ్ణి. అవాకక్యాయ్డు మోహన.
“నీకెలా..” అంటూ ఉండగా కార ఒక డైరవ వే మీదకి పుల చేసి పారక్ చేసింది రుకిమ్ణి.
కార పారక్ చేసి డోర దగగ్రికి వసూత్ “ రా మోహన, నా పర్పంచానికి సావ్గతం” అంది.
చకక్గా కట చేసినా లాన మధయ్లో వాకింగ పాత. అటూ ఇటూ గులాబీలు, ఇంగీల్ష డైసీలు తలలూపుతూ పలకరిసుత్నన్టుల్ ఆరోగయ్ంగా
నవువ్తునాన్య.
“గారెడ్నింగ చేసాత్వా, అంత టైం ఉంటుందా”
“అవును, అది నా ఔటెల్ట”
“పరేల్దు చినన్పప్టి అలవాటుల్ ఏవీ వదలలేదు”
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“అలవాటుల్ ఏమిటి, ఏదీ వదలలేదు”
చివుకుక్న తల తిపిప్ చూసాడు, హాయిగా నవివ్ంది రుకిమ్ణి.

డోర నంబర లాక, కీ ఇన చేసి లోపలికి అడుగుపెటిట్, ‘రా’ అని చెయియ్ చూపించింది. విశాలమైన ఇలుల్. లివింగ రూంలోకి దారితీసి ‘కూరోచ్
మోహన’ అని కిచెన లోకి వెళిళ్ంది
లివింగ రూం లో గోడల మీద ఫోటోలు, నలుగురు పిలల్లు, ఇదద్రు మగ పిలల్లు, ఇదద్రు ఆడపిలల్లు, పది సంవతస్రాలు నుంచి టీనేజ వరకు
ఉంటారేమో. ఇక రుకిమ్ణి అమమ్ నానన్ల ఫోటోలు, తన అకక్, అనన్యయ్ లతో డిసీన్ టిర్ప ఫొటోలు , నిలొచ్ని అనీన్ చూసూత్ తల తిపిప్ చూసాడు
మోహన. చేతిలో మంచినీళల్ గాల్స పటుట్కుని తన వైపు చూసూత్ ఉంది రుకిమ్ణి.
‘ఓ.. వచేచ్సావా.. అడోరబుల కిడస్’ అని ఆగాడు మోహన.
“ఫైరడే కదా ఇంకో గంటలో వచేచ్సాత్రు సుధేషణ్ పెదద్ అమామ్యి – హై సూక్ల సీనియర, రెండు అబాబ్యి పర్దుయ్మన్ - సొఫోమర, మూడు
అబాబ్యి -మోహన - ఎనిమిదో గేర్డ, నాలుగు అమామ్యి – చారుమతి - ఆరో గేర్డ. రెండేళల్ తేడా ఉండేలా అడాపట్ చేసుకునాన్” అని
ఫొటోలు చూపిసూత్ ఆగింది.
తలతిపిప్ ఆశచ్రయ్ంగా రుకిమ్ణి వైపు చూసాడు మోహన.
“రామయయ్ కాలేజ నుంచి ననున్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్సాక అనన్యయ్ బలవంతం మీద అమెరికా పంపించేసారు నానన్. ఆ తరావ్త అకక్డే
గార్డుయ్యేషన తరావ్త లా చేసాను. అనన్యయ్ ఇంటోల్ ఉండి పార్కీట్స మొదలు పెటాట్క పెళిల్ చేసోక్మని ఒతిత్డి చేసారు. నేను కాలేజ లో ఉండగానే
ఇసాక్న లో చేరి సేవ మొదలుపెటాట్ను, పైగా మన ఫెర్ండస్ దావ్రా నువువ్ కెనడా వచాచ్వు అనీ, రాధ తో పెళిల్ కుదిరింది అనీ వినాన్ను. పెళిళ్
చేసుకునే చానస్ లేదు అని చెపేప్సా. అనన్యయ్ చాలా కాలం వెయిట చేసి చివరికి పెళిల్ చేసుకునాన్క నేను మయామీ మూవ అయిపోయి
ఇండియా నుంచి రెండేళళ్కి ఒకరు చొపుప్న నలుగురు పిలల్లిన్ దతత్త చేసుకునాన్ను. ఆ తరావ్త నా జీవితగమనమే మారిపోయింది మోహన.
చాలా హేపీ గా ఉనాన్ను. మధయ్లో నీ గురించి వాకబు చేసేత్ నువువ్ అమెరికా లో సెటిల అయాయ్వు అని చెపాప్రు కానీ మన సూక్ల మేటస్
ఎవరూ నీ నంబర ఇవవ్లేకపోయారు. తరావ్త నేను ఇసాక్న పోర్జెకట్ మీద కెనడా మూవ అయాయ్ను. నాలుగేళళ్ నుంచి ఇకక్డే ఉనాన్ను.
ఇవాళ అనుకోకుండా నినున్ ఏరోప్రట్ లో చూసాను”
“ ఓహ, గుడ టు హియర, ఏమి చేసుత్నాన్వ ఇసాక్న పోర్జెకట్, అసలు పెళిల్ చేసుకోను అనేంత పెదద్ నిరణ్యం ఎందుకు తీసుకునాన్వ రుకుక్”
“నేను గార్డుయ్యేషన చదువుతునన్ రోజులోల్ ఎకుక్వ ఫెర్ండస్ ఉండేవారు కాదు మోహన. అపుప్డు పరిచయమయాయ్డు శామ. అపప్టోల్ ఆఫిర్కన
అమెరికనల్ంటే వాళళ్తో సేన్హం చెయయ్కూడదనన్ అమాయకపు సీట్రియో టైపులో ఉండే ననున్, తనంతట తానే పరిచయం చేసుకుని సాహితయ్
పర్పంచానికి, అమెరికన ఫుటాబ్ల కి పరిచయం చేసాడు. రోజుల తరబడి రాతిర్ పగలు లేకుండా పుసత్కాల గురించి డిసక్స చేసేవాళళ్ం. తనకి
హిందూయిజం మీద ఉనన్ ఇంటరసట్ తో ఇసాక్న వైపు ఆకరిష్తుడై నాతో పాటు ఇండియా వచిచ్ దావ్రక విజిట చేసాడు కూడా. అలా నాకంటూ
కొతత్ పర్పంచం తయారు చేసుకోగలిగేను. మొదటోల్ మన గురించి, నేను మెడికల కాలేజ నుంచి వచెచ్యయ్డం గురించి చెబితే భారతదేశ
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వివాహ వయ్వసథ్ గురించి పేటిర్యారక్ల సమాజ వయ్వసథ్ గురించి పర్శిన్ంచిన శామ, తొందరలోనే ననున్ ఆ బాధ నుంచి బయటికి
తీసుకువచాచ్డు.
మా ఇదద్రి సేన్హానిన్ తపుప్గా అరథ్ం చేసుక్నన్ మా అనన్యయ్ మళీళ్ నాకు చెపప్బోయాడు. ఈ సారి గటిట్గా సమాధానం చెపాప్ను. ‘నా జీవితానికి
సంబంధించిన అనిన్ విషయాలోల్ నిరణ్యాధికారం నాదే. నేను ఎవరితో సేన్హం చెయాయ్లో, నా హదుద్లు ఏమిటో నేను నిరణ్యించుకోగలను’
అని చెపాప్క మళీళ్ నా జోలికి రాలేదు.
నాకూ శామ కీ ఉనన్ సేన్హానిన్ మేమిదద్రమూ అలాగే ఉంచుకోవడం వలల్ ఒకరికి ఒకరం మంచి సపోరట్ సిసట్ం గా మారాం కూడా. శామ
తరావ్త కాలంలో కెనడా మూవ అయిపోవడంతో నేను ఒంటరి అయిపోయాను అనిపించింది, అపుప్డు శామ సలహా మేరకు పిలల్లని దతత్త
తీసుకునాన్ను. అది నేను తీసుకునన్ నిరణ్యాలోల్ అతుయ్తత్మ నిరణ్యం అని ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను”
“కానీ నీకు తోడు?”
“నేను ఒంటరిగా ఉనాన్ను అని ఎపుప్డూ అనిపించలేదు పిలల్లు నా జీవితం లోకి వచాచ్క. నాలుగేళల్ కిర్తం శామ ఇకక్డ ఇసాక్న పోర్జెకట్
“గురుకుల” మొదలు పెడుతునాన్నని చెపాప్క, నేను కూడా ఇకక్డికి మూవ అయిపోయాను. శామ, అతని భారయ్, పిలల్లు ఇకక్డే దగగ్రలో
ఉంటారు. నేను సంపూరణ్మైన జీవితం గడుపుతునాన్ను మోహన. నేను ఒంటరిగా ఉండిపోడానికి మాతర్ం నువువ్ కారణం కానేకాదు. అలాంటి
గిలట్ నీకు అకక్రేల్దు”
ఆశచ్రయ్పోవడం మోహన వంతయింది. చినన్పప్టి నుంచీ ఏ విషయంలో ఐనా నిశిచ్తాభిపార్యం ఉండేది రుకుక్కి. తనని బేలగా చూసిన ఒకే
ఒకక్ రోజు, బలవంతంగా కాలేజ నుంచి తీసుకువెళుత్నన్పుప్డు తను వెనకిక్ తిరిగి మోహన వైపు చూసిన చూపు. ఆ తరావ్త తనని అమెరికా
పంపించివేసారని తపప్ మిగిలిన వివరాలు ఏవీ బయటికి రానివవ్లేదు తన తలిల్తండుర్లు. చినన్పప్టినుంచి తెలిసిన కుటుంబం కావడంతో
వాళల్ంటే గౌరవాభిమానాలు ఉండటంతో మోహన బెసట్ ఫెర్ండ & ఫసట్ లవ దూరం అయిపోయిన బాధ తో సైలెంట అయాయ్డు తపప్ వాళల్ని
ఏమీ అనలేకపోయాడు.
ఆ కాలం లోనే రమణ మహరిష్ పుసత్కాలు, సంగీత సాహితాయ్లతో సేన్హం చెయయ్డం మొదలు పెటాట్డు మోహన. ఆ తరావ్త కాలంలో మళీళ్
రుకిమ్ణి లాంటి చలాకీ అమామ్యి, కళల్తో మాటాల్డే అమామ్యి రాధ తన జీవితంలో తారసపడినా రుకిమ్ణి దూరమైన బాధ చాలా రోజులు
వెనాన్డేది మోహన ని. అందువలల్ ఫైనల ఇయర దాకా రాధ తనకి దగగ్రవుతునాన్ దూరం దూరం గా ఉండేవాడు కూడా. ఇనాన్ళళ్కి ఇనేన్ళల్కి
మళీళ్ రుకిమ్ణిని ఇలా కలుసాత్ను అనుకోలేదు మోహన.
మోహన ఆలోచనలిన్ కట చేసూత్ ఫోన రింగ అయియ్ంది.
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ఎకూస్క్య్జ మీ అంటూ రుకిమ్ణి ఫోన ఎతిత్ – “హేయ శామ, వాసాప” అని అటు వైపునుంచి అడిగిన ఏదో ఇనోఫ్ ఇచిచ్, “డూ యూ నో హూ
ఈజ హియర. ఐ మెట మోహన ఇన ద ఏరోప్రట్ టుడే” అని విశేషాలు చెపిప్ంది.
“కుదిరితే ఒకసారి రా” అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సింది.
రుకిమ్ణి కళల్లోల్ బాధ ఒక జీరలా కనిపించి మాయమవవ్డం గమనించాడు మోహన.
“ఈజ ఎవీర్థింగ ఒకే” అనాన్డు అపర్యతన్ంగా.
“శామ భారయ్కి ఎకూయ్ట లుకేమియా .. అదే… బల్డ కానస్ర. మేచింగ బోన మారో దొరకలేదు, శామ, పిలల్లు చాలా డీలా పడిపోయారు.
ఇపుప్డే కీమో నుంచి వసుత్నాన్డు. పిలల్లు సూక్ల నుంచి ఇకక్డికి వసాత్రు అని చెపప్డానికి చేసాడు”
రుకిమ్ణి గొంతులో బాధ సుసప్షట్ంగా వినిపించింది మోహన కి.
“నేను ఒకసారి చూడచాచ్ రిపోరట్స్ , ఐయామ ఆన ఆంకాలజిసట్. మే బీ వి కెన ఫైండ ఎ వే. మా ఇనిస్ట్టూయ్టోల్ చాలా రీసెరచ్ జరుగుతోంది.
ఆవిడ కావ్లిఫై ఐతే కిల్నికల టర్యల లో పెటట్వచుచ్” అనాన్డు.
“ఓహ తపప్కుండా. ఎనాన్ళుళ్ టిర్ప” అంది రుకుక్.
“ పాల్న పర్కారం రేపు వెళిళ్పోవాలి. కానీ ఉంటాను. ఐ వాంట టు సీ శామస్ వైఫ.”
మరునాడు తనతో పాటు ఎమ.డీ చేసిన డాకట్ర ఫెర్ండస్ దగగ్రికి వెళిళ్, శామ వైఫ కేస షీట తెపిప్ంచుకుని చూసాడు.
టికెట వారం రోజులు పుష చేసి, రుకిమ్ణిని తన ఫెర్ండస్ కి అందరికీ పరిచయం చేసి, అకక్ కి బావగారికీ కూడా చెపిప్, వారం రోజులు తనతో
పాటే తో ఉండి శామ వైఫ కేస ని తన ఫెర్ండ శివ కి టార్నస్ఫ్ర చేయించి, అనీన్ రిపోరట్స్ చూసి బయలేద్రాడు మోహన.
రిటరన్ వచేచ్టపుప్డు ఏరోప్రోట్ల్ డార్ప చేయడానికి తన పిలల్లతోసహా వచిచ్ంది రుకిమ్ణి. శీర్నిధి, చినూన్ తో పాటు తనకీ రాధకి కూడా గిఫట్స్
ఇచిచ్ంది. వచేచ్ముందు గటిట్గా హగ చేసుక్ని “ అయాం సో గాల్డ టు సీ యు అగైన, అండ ఇట మీనస్ ఎ లాట” అంది.
-------------------ఈ వారం రోజులోల్ రాధ తో మాటాల్డటం కూడా సరిగాగ్ కుదరలేదు. రాధ అలుగుతుంది అనుకునాన్డు కానీ రాధ కళళ్లోల్ బాధ చూసి గుండెలో
కలుకుక్మంది మోహన కి. కెనడాలో జరిగిందంతా వివరంగా చెపాప్డు కార డైరవోల్.
కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి రాధకి.
“సారీ” అంది నెమమ్దిగా
“ఎందుకమామ్” అనాన్డు అనునయంగా
“ఏం లేదు” అని కార దిగి లోపలికి వచిచ్ంది. మనసంతా తేలికయిపోయినటల్నిపించింది రాధకి.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2020

రాధామోహనం

7
సాప్టిఫై ఆన చేసి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది .
రాతిర్ చదువుతూ మధయ్లో ఆపిన జేమస్ అలెన “ఆజ ఎ మాన థింకెత” పుసత్కంలో మాటలు గురుత్ వచాచ్యి.
‘As he thinks, so he is; as he continues to think, so he remains’

‘మన ఉనన్తికి పతననానికి మనమే కారణం" అనన్ విషయం గర్హించాలి. మన వదద్ గల ఆలోచనల కరామ్గారంలో మనని అనిన్ విధాలుగా
సరవ్నాశనం చేసే విధవ్ంసకర ఆయుధాలీన్ తయారు చేసుకోవచుచ్ లేదా సుఖసంతోషాలతోనూ శకిత్ సామరాధ్య్లతోనూ నిండిని
మహోతక్ృషణ్మైన జీవితానిన్ నిరణ్యించవీలుగల ఉపయోగకరమైన పనిముటల్ను కూడా తయారు చేసుకోవచుచ్. సకర్మమైన ఆరోగయ్కరమైన
ఆలోచనల దావ్రా మనం భగవంతునితో సమానమైన పరిణతి సాధించగలం. తదివ్రుధధ్ంగా , నీచమైన ఆలోచనల దావ్రా, జంతువులకనాన్
అధోగతికి దిగజారనూ గలము’
తన పరిసిథ్తులను సకర్మమైన ఆలోచనల దావ్రా సానుకూలంగా మలుచుకుని తృపిత్గా జీవిసుత్నన్ రుకిమ్ణి అంటే గౌరవం, అభిమానం
రెటిట్ంపయాయ్యి రాధకి . నిజంగానే మోహన కి టివ్న లాంటిది కదా అనుకుంటుండగా
“ఓడను జరిపే ముచచ్ట గలరే వనితలారానేడు” సారంగ రాగం మందర్ంగా సీప్కరస్ లోనుంచి వసుత్ంటే
“ఏమోయ.. రుకుక్కి ఇషట్మనాన్నని సారంగధరుడిని చేసేసుత్నాన్వా, అదేలే పాలీగామీ పరేల్దనాన్వ గా” అంటూ వెనక నుంచి వచిచ్ పేర్మగా
దగగ్రికి తీసుకునాన్డు మోహన.
“ మీకంత సీన లేదు గానీ మాసాట్రూ” అంటూ భుజం పై తలవాలిచ్ంది రాధ.
“ఆడవారు యమున కాడ కృషుణ్ని కూడి
ఆడుచు పాడుచునందరూజూడగ” అని తను కూడా గొంతు కలుపుతూ
**************

.

(వచేచ్ నెల మరో మోహనం)
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