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అలజడిగా ఉంది రాధకు. ఏం చేయాలో అరధ్ంకావటం లేదు. పడగగ్ది తలుపు గొళెళ్ం బిగించి మంచం మీద

కూరొచ్ని ఆలోచిసుత్ంది. ఫేన వేసుకోవాలనన్ సప్ృహ కూడా లేకపోవటంతో ఒళళ్ంతా చమటలు పటేట్సినయ. ఈలోగా
ఎవరో తలుపు దబదబా బాదడం వినిపించి ఉలికిక్పడింది. “ఎంతసేపే లోపల? వాళొల్చేచ్ టైమ అయింది. తొందరగా

తయారవు. అవతల నాకు బోలడ్ంత పనుంది..” గటిట్గా అరిచి చెపిప్ జవాబు కోసం చూడకుండా హడావిడిగా

వెళిళ్పోయింది తలిల్ శారద.

ఇంక తపప్దనుకుంటూ లేచింది రాధ. తండిర్ మీద కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. చెపాప్పెటట్కుండా ఏదో పెళిళ్

సంబంధం పటుట్కొచాచ్డు. తన సేన్హితుడెవరో చెపాప్డట చాలా మంచి కుటుంబం అని. ఆ పూటే వాళుళ్ తనను

చూసుకోటానికి రాబోతునాన్రు. అనీన్ సరిపోతే సంబంధం కూడా కుదురుచ్కొనే ఉదేద్శంతో ఉనాన్రు. ఇంతకు మించి

వివరాలు తెలీవు. హడావిడిగా ఫోనోల్ విషయం చెపిప్ తానూ కాసేపటోల్ ఆఫీసు నుంచి వచేచ్సాత్నని తయారుగా ఉండమని

చెపాప్డు తండిర్. తలిల్కి కుల్పత్ంగా విషయం చెపిప్ తన కంగారు బయటపెటట్కుండా గదిలోకి దూరి తలుపేసుకుంది రాధ.

ఏడాదిగా పేర్మిసుత్నన్ చందూ మనసులో అదేపనిగా మెదులుతునాన్డు. తనను చూసుకోడానికి ఎవరో
వసుత్నాన్రని తెలిసిన వెంటనే అతనికి ఫోన చేసి చెపాప్లనిపించినా ధైరయ్ం చాలక ఆ పని చేయలేకపోయింది. చెబితే
ఉనన్పళంగా ఆకక్డకు వచిచ్ నానా గొడవ చేసాత్డు. ఇలాంటి విషయాలోల్ అతను జగమొండి. పైగా ఏదో పనిమీద అతను
సొంతూరు వెళళ్టం వలల్ రెండోర్జులుగా సరిగాగ్ మాటాల్డటం కుదరేల్దు. ఇపుప్డీ శుభవారత్ తెలిసిందంటే మండిపడి ఊళోళ్
పనుల్ మానుకొని మరీ ఇంటికి వచిచ్ తండిర్ పరువు తీసేసాత్డు. ఇందులో అతనిన్ తపుప్బటట్డానికి కూడా ఏమీ లేదు. తనంటే
అతనికి విపరీతమైన ఇషట్ం, పేర్మ..
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ఇంటోల్ ముందే చెపాప్లిస్ంది. ఛ. తండిర్ అంత తేలిగాగ్ ఒపుప్కునే రకం కాదు. కనీసం తలిల్తో అయినా
ఈపాటికే చెపుప్ంటే ఇకక్డిదాకా వచేచ్ది కాదేమో. అయినా ఇంత హఠాతుత్గా ఇలా జరుగుతుందని ఎవరికి తెలుసు.
ముందు పెళిళ్చూపుల తంతు ముగించేసేత్ మిగితా విషయాలు తరువాత చూసుకోవచుచ్.
చినన్గా నిటూట్రిచ్ ఆటాచడ్ బాతూర్మ లోకి వెళిళ్ మొహం కడుకొక్ని వచిచ్ మంచం మీదుంచిన కొతత్ చీర
యాంతిర్కంగా కటుట్కుంటూ మళీళ్ ఆలోచనలో పడింది. ఆ వసుత్నన్ వాళళ్కు తను నచేచ్సి వెంటనే సంబంధం
కుదురుచ్కుంటే ఏం చేయాలి? అసలు వాళెళ్వరో ఏంటో కూడా తెలీదు. తన ఫొటో ఏమైనా తండిర్ వాళళ్కు పంపి
ఉంటాడా? ఫొటో నచేచ్ ఇకక్డకు వసుత్నాన్రా? ముసాత్బవుతూ అదద్ంలో తనని పైనుంచి కిందిదాకా చూసుకుందోసారి.
కొతత్ నీలం రంగు చీరలో తెలల్గా మెరిసిపోతూ నాజూగాగ్, పొడుగాగ్ చాలా అందంగా కనిపించింది. తను నచచ్కపోయే
ఛానస్ చాలా తకుక్వ. ఒకక్తే కూతురు కావటంతో కటన్ం విషయంలో కూడా ఏమాతర్ం రాజీ పడడు తండిర్.. ఏదోకటి చేసి
ఈ సంబంధం తపిప్ంచాలిస్ందే. అయినా అబాబ్యికి తను నచిచ్తే సరిపోదు కదా. తనకూ అబాబ్యి నచాచ్లి. తనెలాగూ
ఈ పెళిళ్కి ఒపుప్కోదు కాబటిట్ ఎకుక్వగా ఆలోచించటం అనవసరం. ఏదైతే అదయింది. వాళుళ్ వచిచ్ వెళిళ్పోయాక వాళళ్
రియాక్షన చూసి, కుదిరితే ఈ రాతిర్కే చందూ గురించి ఇంటోల్ చెపెప్యాయ్లి. ఇలా ఆలోచించి మనసు కుదుటపరుచుకొని
తలుపు తీసి బయటకు వెళిళ్ంది.
***
సాయంతర్ం ఐదునన్ర. తలిల్కి వంటగదిలో సాయం చేసూత్ండగా వాళొళ్చాచ్రని హడావిడిగా చెపిప్ వాళళ్కు
సావ్గతం పలకడానికి వెళిళ్పోయాడు రాధ తండిర్. అబాబ్యితోపాటు అమామ్, నానాన్ వచాచ్రు. వాళళ్ని ముందుగదిలో
సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ మాటాల్డుతునాన్డు తండిర్. వచిచ్న వాళళ్ను లోపలున్ంచి చాటుగా చూసింది రాధ ఆసకిత్గా. అబాబ్యి
ఓ పకక్గా కూరొచ్ని రాధ తండిర్ చెపేప్ విషయాలు శర్దధ్గా వింటునాన్డు. అతడి అమామ్, నానాన్ మరో పకక్ కూరొచ్ని
ఉనాన్రు. అబాబ్యిని మరోసారి పరికించి చూసింది. వయసు ముపైప్ లోపే ఉంటుందనిపించింది. నలల్టి రింగుల జుటుట్,
ఎరర్టి మొహం, సైట్లిష గా సనన్గా కట చేసిన మీసాలు, గడడ్ం.. బూల్ జీనస్ మీద వైట షరట్ టక చేసుకొని చాలా అందంగా
సినిమా హీరోల కనాన్ బావునాన్డు. ముందుగది కిటికీలోంచి ఇంటి ముందు ఠీవీగా పారక్ చేసిన వాళళ్ పొడుగాటి కారు
కూడా కనిపించింది. ‘అబాబ్యి బావునాన్డు’ అపర్యతన్ంగా అనుకుంది మనసులో. ఈలోగా శారద టేర్లో మంచినీళుళ్
పటుట్కెళళ్బోతూ రాధను తయారుగా ఉండమని చెపిప్ంది. గదిలోకి అనయ్మనసక్ంగా వచిచ్ంది రాధ. అదద్ంలో తనని తాను
చూసుకుంది. ‘అబాబ్యేంటి అంత బావునాన్డు, తన అందానికి సరైన జోడీలా..’ మనసులో మళీళ్ అలజడి. అయితే
ఇపుప్డు కారణం వేరు. హేండ బేగ లోంచి లిపిస్ట్క తీసి పెదాల రంగులో కలిసిపోయేలా చకక్గా రాసుకొని చూసుకుంది.
అందం రెటిట్ంపైనటుట్గా అనిపించింది.
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“అమామ్య, ఇలా రా” తండిర్ గొంతు వినిపించింది. మరోసారి అదద్ంలో చూసుకుంటూ జుటుట్, చీర
సరిచేసుకొని ముందుగదిలోకి వెళిళ్ంది. తండిర్ పకక్నే కూరుచ్ంది వచిచ్న వాళళ్కి నమసాక్రం చేసి. ఎదురుగా కూరుచ్నన్
అబాబ్యి రాధని పరీక్షగా చూసూత్ చిరునవువ్ నవావ్డు పలకరింపుగా. తనూ నవివ్ంది సిగుగ్పడుతూ. దగగ్రనుంచి అతడు
మరింత అందంగా కనిపించాడు. రాధ తండిర్ అబాబ్యిని పరిచయం చేసాడు. పేరు రాకేశ. ఒకక్డే సంతానం. సి.ఏ పూరిత్
చేసి చాలా పెదద్ కంపెనీలో మంచి సాథ్యిలో ఉనాన్డు. అదే ఊళోళ్ ఆఫీసుకు దగగ్రగా సొంత విలాల్లో ఉంటునాన్రు. ఆ
తరువాత కొదిద్సేపు పెదద్వాళుళ్ మాటాల్డుకుంటూ, సాన్కస్ తింటూ గడిపారు. రాకేశ కళుళ్ మాటిమాటికీ తన వైపే తిరగడం
గమనించి చినన్గా నవువ్కుంది రాధ.
“మీరిదద్రూ ఏదైనా మాటాల్డుకోవాలంటే డాబా మీదకు వెళళ్ండి” అనాన్డు రాధ తండిర్ రాకేశ వైపు తిరిగి.
జవాబు కోసం చూడకుండా “అబాబ్యిని తీసుకెళళ్మామ్..” అనాన్డు రాధతో. లేచి నిలబడింది రాధ. రాకేశ కూడా లేచాక
ఇదద్రూ ముందుగది బయటకు వచిచ్ విశాలంగా ఉనన్ మెటెల్కిక్ డాబా మీదకు చేరుకునాన్రు. జరిగేది కలా నిజమా
అరధ్ంకానటుట్గా అయోమయంగా అనిపించింది రాధకు. అంతటి అందగాడి పకక్న జంటగా నడుసూత్ంటే ఏదో తెలియని
పరవశం తనని కమేమ్సినటుట్గా, మనసు తన మాట వినాలనన్ ధాయ్స కూడా లేకుండా తన పని తాను చేసుకుపోతునటుట్గా
అనిపించింది.
చలల్టి గాలి వీసూత్ంది. హాయిగా అనిపించింది ఇదద్రికీ. మనసులో రేగుతునన్ అలజడిని తొకిక్పెటిట్ పైకి
సరదాగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచింది రాధ. ఇదద్రూ కాసేపు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకునాన్క అడిగాడు రాకేశ
కొదిద్గా మొహమాటపడుతూ “మీరెవరినైనా ఇషట్పడాడ్రా ఇదివరకు?”
ఉలికిక్పడాలనన్ ఆలోచన కూడా రానటుట్గా, మెదడు మొదుద్బారినటుట్గా అనిపించింది క్షణకాలం. వెంటనే
తేరుకొని “లేదు..” అని చినన్గా నవువ్తూ జవాబిచిచ్ంది, ఏ అనుమానానికీ తావులేకుండా. జవాబు వినాన్క అతడి
మొహం మరింత పర్సనన్ంగా మారటం గమనించింది. మరి కాసేపు ఇదద్రూ సరదాగా మాటాల్డుకునాన్క ఇంటోల్కి
తిరిగివచాచ్రు. ఉతాస్హం రేకెతిత్ంచేలా ఉండే అతడి మాటలు, పర్వరత్నా బాగా నచిచ్నయ రాధకు. మాటల మధయ్లో
అనుకోకుండా తన చేతివేళుళ్ అతడి చేతిని తాకినపుప్డు కలిగిన అనుభూతి ఆమె మనసుని గిలిగింతలు పెటిట్ంది.
సంబంధం రెండు కుటుంబాలకూ నచిచ్ంది. తవ్రలో కబురు చేసాత్మని అమామ్యి జాతకం కూడా అడిగి
తీసుకెళాళ్రు రాకేశ కుటుంబం. అంతా సదుద్మణిగాక, రాధ కుటుంబం వచిచ్న సంబంధం గురించి చాలాసేపు
చరిచ్ంచుకునాన్రు. అనిన్ విధాలా సరైన సంబంధం అని తలీల్ తండీర్ తేలేచ్సారు సంతోషంగా. కాసేపటి తరువాత
సంబంధం కుదిరిచ్న సేన్హితుడు కూడా రాధ తండిర్కి ఫోన చేసి అమామ్యి వాళళ్కు బాగా నచేచ్సిందనన్ వారత్ చెపాప్డు.
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ఆ రాతర్ంతా రాధకు నిదర్లేదు. రాకేశ ను మొదటిసారి చూసిన దగగ్రనుంచీ చందూ గురించిన
ఆలోచనలు చాలా ఇబబ్ందిగా మారాయి. తను చేసేది తపాప్ కాదా అని నిజాయితీగా ఆలోచిసూత్ తేలుచ్కోవటం చాలా
కషట్ంగా తోచింది. చందూని ఇషట్పడిన మాట నిజమే. కానీ రాకేశ చందూ కనాన్ ఎకుక్వగా నచేచ్సాడు. ఇందులో ఏంటి
తపుప్? చందూని తనింకా పెళిళ్ చేసుకోలేదు కదా. పెళిళ్ చేసుకొని ఉంటే ఇదంతా ఖచిచ్తంగా తపేప్. ఇపుప్డు మాతర్ం
కాదు. అందం, ఆసిత్, సంపాదన, హోదా, చలాకీతనం అనిన్ంటిలోనూ చందూ మీద రాకేశ దే పైచేయి. అతడిలాంటి భరత్
దొరకటం అంత తేలిక కాదు. మరింకేంటి సమసయ్? చందూతో నడిపిన పేర్మ వయ్వహారమా? రాకేశ వాళుళ్ రాకముందు
తను నిజాయితీగా చందూనే పెళిళ్ చేసుకుందామని గటిట్గా నిరణ్యించుకుంది. అయితే ఇపుప్డదంతా మారింది. ఇలా
మారటం తపాప్? ఇంతమాతార్నికే తనేమైనా సావ్రధ్పరురాల జాబితాలో చేరిపోతుందా? తన సాథ్నంలో చందూ ఉండి
తనకనాన్ అందమైన, డబుబ్నన్ అమామ్యి తగిలితే ఏం చేసేవాడు? రెండో ఆలోచన లేకుండా తనని వదిలేసేవాడా? అలా
అయితే తమ మధయ్ ఉనన్ పేర్మకి ఏంటరధ్ం? పేర్మంటే ఇంతేనా? లేక తామిదద్రి మధయ్ ఉనన్ది కేవలం ఆకరష్ణ
మాతర్మేనా? అయినా సినిమాలోల్ చూపించినటుట్ పేర్మ వయ్వహారాలనీన్ పెళిళ్కే దారితీసుత్నాన్యా ఏమైనా. ఒకరిన్ పేర్మించి
మరొకరిన్ పెళాళ్డటం ఈరోజులోల్ చాలా మామూలుగా జరిగే విషయం. తనకి చందూతో పేర్మే ముఖయ్మని అనుకుంటే
రాకేశ లాంటి వాడిన్ వొదులుకోవాలిస్ వసుత్ంది. ఇంత గొపప్ సంబంధం వొదులుకోవటం ఏవిధంగా నాయ్యం? ఇది
సావ్రథ్మే అనుకునాన్ ఏంటి తపుప్? సరైన జీవిత భాగసావ్మిని ఎంచుకొని ఆనందంగా జీవించాలనుకోవటం అసలు
తపెప్లా అవుతుంది? చందూకి కూడా తనకనాన్ మంచి పిలేల్ దొరకొచుచ్. అతడిన్ నిజాయితీగా పేర్మించిన వయ్కిత్గా తను
కోరుకునేది కూడా అదే! నిజమైన పేర్మకు అరధ్ం అవతలి వయ్కిత్ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకోవటమే. ఇందులో ఏ
సావ్రథ్మూ లేదు.
రాతర్ంతా చాలాసేపు మేలొక్ని రకరకాలుగా ఆలోచించి రాకేశ తో తన జీవితం ముడిపడటం అనిన్
విధాలా సరైన నిరణ్యమని నిశచ్యించుకుంది. పడుకునే ముందు ఫోన చూసుకుంటే చందూ నుంచి పదిహేను మిసడ్
కాలస్ కనిపించినయ. “అంతా ఓకేనా? అరెజ్ంట గా కాల చెయియ్” అనన్ మెసేజ కూడా వచిచ్ంది. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది
పెళిళ్ చూపుల హడావిడిలో తను ఫోన చూడటమే మరిచ్పోయిందని. ఫోన ఆఫ చేసి నిదర్లోకి జారుకుంది.
***
ఉదయం నిదర్లేసూత్నే రాధ మొహం మీద సిగుగ్తో కూడిన చిరునవువ్. రాకేశ తో పెళిళ్ జరిగినటూట్,
తామిదద్రూ ఏకాంతంగా గడిపినటూట్ వచిచ్న కలలు ఆమెను తనమ్యతవ్ంలో ముంచెతాత్యి. తవ్రగా సాన్నం మొదలైనవి
పూరిత్చేసుకొని పర్శాంతంగా కూరొచ్ని తనకునన్ అతి పెదద్ సమసయ్ గురించి ఆలోచించింది. అది చందూకి బేర్కప ఎలా
చెపప్డమా అని.
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ముందుగా ఫోన ఆన చేసి చందూకి మెసేజ పెటిట్ంది కాసేపటోల్ ఫోన చేసాత్నని. మెసేజ డెలివర అవలేదు.
ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే. తనకూ సమయం దొరుకుతుంది. అయినా ఇలాంటి విషయాలు ఫోనోల్ చెపప్టం కనాన్ నేరుగా
మాటాల్డటమే మంచిది. అతను ఊళోళ్కి తిరిగి రాగానే కలిసి మాటాల్డాలి. చాలాసేపు ఆలోచించాక ఈ విధంగా
చెపాప్లనుకుంది. ‘తనకు తండిర్ ఓ పెళిళ్ సంబంధం చూసేత్, తన పేర్మ విషయం ఇంటోల్ గటిట్గా చెపేప్సింది. పెదద్ గొడవ
జరిగింది. తను చందూని తపప్ ఎవరీన్ చేసుకోనని మొండిగా చెపప్టంతో, తలీల్ తండీర్ ఇదద్రూ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటామని
బెదిరించి బలవంతగా పెళిళ్ కుదిరాచ్రు. తలిల్దండుర్ల మన:శాంతి కోసం ఇపుప్డు పేర్మని తాయ్గం చేయాలిస్ వసుత్ంది.
అందుకే నినన్ంతా ఫోన తీయడం కుదరేల్దు..’
ఇవనీన్ చెబుతునన్పుప్డు చందూ ఎలా సప్ందిసాత్డో ముందుగానే ఊహించుకొని దానికి ఎలా
పర్తిసప్ందించాలో కూడా బాగా అనుకునాన్క తృపిత్గా అనిపించింది. అతను ఎంత మొండివాడైనా, తనే వేరే పెళిళ్కి
ఒపేప్సుకుంటే ఏం చేయగలడు. కొనాన్ళుళ్ ఇదద్రికీ బాధగానే ఉంటుంది ఆ తరువాత అంతా సరుద్కుపోతుంది.
జీవితమంటే సరుద్కుపోవటమేగా.
సాయంతార్నికి చందూనుంచి రిపైల్ వచిచ్ంది, ఎలుల్ండి సాయంతర్ం ఊళోళ్కి వసుత్నాన్నని, రాగానే
కలుసాత్డని. మెసేజ చదువుకొని చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది రాధ. చందూని ఎపుప్డూ కలిసే పారక్ లో కలవటం అంత మంచిది
కాదు. ఎవరైనా చూసేత్ బాగోదు. సంబంధం కూడా చెడిపోవచుచ్. ఏ గుడిలాంటి పర్దేశమైతే మంచింది. ఎవరైనా చూసినా
తపుప్గా అనుకోరు. మరికాసేపు అతడిన్ ఎలా ఒపిప్ంచాలా అని ఆలోచించింది.
***
“ఏంటమామ్ నువవ్నేది??” బాధగా అడిగింది రాధ మరాన్టి ఉదయం.
“అవునే. అబాబ్యి తలిల్దండుర్లకి జాతకాల పిచిచ్ట. నీ జాతకం ఏమాతర్ం సరిపోలేదట. సంబంధం
కుదరేల్దు అని బాధపడిపోతూ చెపాప్రట. పోనేల్ ఎలా రాసిపెటుట్ంటే అలా జరుగుతుంది..” కొదిద్గా విచారంగా చెపిప్ంది
శారద. కుటుంబమంతా సంబంధం కుదిరిపోయినటేట్ అని సంబరపడాడ్రు అపప్టిదాకా.
హతాశురాలైంది రాధ. ఏంటిది ఇలా జరిగింది. రాకేశ తో జీవితం గురించి ఎనెన్నోన్ ఊహించుకుంది.
ఊహలనీన్ పేకమేడలకనాన్ దారుణంగా కూలిపోయినయ. ఆ రోజంతా భోజనానికి తపప్ గదిలోంచి బయటకు రాలేదు.
దేనిమీదా మనసు రావటేల్దు. తనకేదో అనాయ్యం జరిగినటుట్గా అనిపిసుత్ంది. మధయ్లో చందూ చాలాసారుల్ ఫోన చేసాడు.
డిసక్నెకట్ చేసి ఇంటోల్ ఏదో పనిలో ఉనాన్నని మెసేజ చేసింది. ఆ తరువాత కూడా వరుసగా కాలస్ రావటంతో ఫోన ఆఫ
చేసేసింది విసుగాగ్.
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సాయంతార్నికి బాధ నుంచి తేరుకొని జరిగిందంతా ఓ పీడకలలా మరిచ్పోవాలనుకుంది. పీడకల కాక
మరేంటి. చందూని గాఢంగా పేర్మించి, ఇంకొకరిన్ ఎలా పెళిళ్ చేసుకోగలదు? తన జీవితం చందూతో ముడిపడుంది. ఇక
రెండో ఆలోచన లేదు. ఇపుప్డే ఇంటోల్ చెబితే బాగోదు. కొనాన్ళుళ్ పోయాక చెబుదాం. ఇలా కాసేపు ఆలోచించాక మనసు
తేలికపడడ్ది. చందూతో మాటాల్డదామని ఫోన చేసేత్ ఎంతసేపటికీ కలవలేదు. తమ ఊళోళ్ సిగన్ల సరిగాగ్ ఉండదని అతడు
చెపప్టం గురుత్కొచిచ్ంది. మెసేజ పెటిట్ంది ఫోన చేయమని. మళీళ్ చందూ గురించిన ఆలోచనలు మొదలైనయ ఎపప్టిలాగే.
***
ఉదయం నిదర్లేసూత్నే చందూ నుంచి ఫోన. ఉతాస్హంగా మాటాల్డింది రాధ. ఎపుప్డెపుప్డు అతడిన్ కలిసి
అతడి కౌగిటోల్ కరిగిపోదామా అని మనసు ఉరకలేసుత్ంది. కాసేపు మాటాల్డాక సాయంతర్ం ఎకక్డ కలవాలో చెపాప్డు.
ఫోన పెటేట్సాక ఆలోచనలో పడింది. గత కొనిన్రోజులుగా జరిగినవి ఇంకా మనసుని పటిట్ పీడిసుత్నన్టుట్నాన్యి. చందూతో
సంభాషణ ఇంతకుముందులా అనిపించలేదు. తవ్రగా జరిగింది మరిచ్పోయి జరగాలిస్ంది చూడాలి అనుకుంది చినన్గా
నిటూట్రిచ్.
సాయంతర్ం ఆరింటికలాల్ చందూ చెపిప్న చోటుకు చేరుకుంది. వచిచ్న చోటు సరైందేనా అని
అనుమానించి అతను పంపిన లొకేషన మేప మరోసారి చూసుకుంది. అంతా కరెకేట్. అదే చోటు. సంగీత కచేరీలు, భకిత్
కారయ్కర్మాలు మొదలైనవి జరిగే సెంటర అది. గేట తీసుకొని లోపలకు వెళిళ్ంది. అకక్డో పెదద్ హాలోల్ ఏదో పర్వచన
కారయ్కర్మం జరుగుతోంది. మైక లో చెపప్టంవలల్ బయటకు కూడా బాగానే వినిపిసోత్ంది. లోపలకు తొంగి చూసింది.
అంతా సందడిగా ఉంది. టీవీలో భకిత్ కారయ్కర్మాలోల్ తరచూ కనిపించే ఓ పెదాద్యన సేట్జ మీద మైక ముందు కూరొచ్ని
పర్సంగిసూత్ంటే జనాలు ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. చెపుప్లు బయట విడిచి తను కూడా లోపలకు వెళిళ్ వెనక వరసలో ఓ
మూలనునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. ఇకక్డకు రమమ్నాన్డేంటి? ఇంకెవరినైనా తనతో తీసుకు వసుత్నాన్డా? అని అనుకుంది.
“.. మనుషులు సావ్రథ్పూరితమైన మనసత్తవ్ం కలవారు. వారికి కలిగే పర్తీ అనరథ్ం, బాధ, దు:ఖం వెనుక
ఏదో ఒక సావ్రథ్పూరిమైన ఉదేద్శం, కోరిక తపప్కుండా ఉంటాయి. అయితే, విచితర్మేంటంటే తాము పడే బాధలకీ,
దు:ఖానికీ తమ సావ్రథ్మే కారణమనన్ చినన్ విషయం అరధ్ం చేసుకోటానికి కూడా చాలా మంది పర్యతిన్ంచరు..” చకక్టి
ఉచాఛ్రణతో ఆకటుట్కొనేలా పర్సంగిసుత్నన్ పెదాద్యన వైపు విసుగాగ్ చూసూత్, ఆయన చెపేప్ది చిరాగాగ్ వింటూ కూరుచ్ంది
రాధ ఇంకేం చేయాలో తెలీక.
కాసేపటికి వచాచ్డు చందూ. హాలు తలుపు దగగ్ర అతడిన్ చూసి, కురీచ్లోంచి చపుప్న లేచి పరుగులాంటి
నడకతో దగగ్రకు వచిచ్ంది సంతోషంగా. అయితే అతడి మొహం పీకుక్పోయి దిగులుగా కనబడింది. ఒంటి మీద ధాయ్స
లేనటుట్గా ఉనాన్డు.
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“ఏమైంది చందూ? ఏంటలా ఉనాన్వ?” కంగారుగా అడిగింది. ఇదద్రూ హాలు బయటకు వచిచ్ ఓ పకక్గా
నుంచొని మాటాల్డుతునాన్రు.
“నువువ్ ననున్ మరిచ్పోవాలి రాధా..” బాధగా చెపాప్డు.
“అదేంటి?? ఎందుకు??”
“మా ఇంటోల్ నాకో పెదిద్ంటి సంబంధం చూసారు. ఊళోళ్ నిశిచ్తారధ్ం కూడా జరిగిపోయింది. నీకు జరిగేది
చెబుదామని ఎంతో పర్యతిన్ంచాను. నువువ్ ఫోన ఎతత్లేదు. చాలాసారుల్ ఆఫ చేసి ఉంది. మా అమామ్, నానాన్
బలవంతంగా నాకీ సంబంధం కటట్బెటాట్రు. నీ గురించి చెపిప్, చేసుకోనని మొండికేసేత్ ఇంటోల్ పెదద్ గొడవ జరిగింది.
చివరకు మా అమమ్ విషం తాగి చసాత్నని బెదిరించి నిజంగానే తాగబోయింది. ఏం చేయాలో తెలీక పిచెచ్కిక్పోయి చివరకు
వేరే దారేదీ కనబడక వాళుళ్ చెపిప్నదానికి ఒపుప్కునాన్ను. బంగారంలాంటి నినున్ దూరం చేసుకునాన్ను. ఇదంతా ఫోనోల్
కాకుండా నేరుగా కలిసే చెబుదామని ఆగాను.. నినున్ నాతో ఎవరైనా పబిల్గాగ్ చూసేత్ బాగుండదని ఇకక్డకు రమమ్నాన్ను..”
ఎంతో బాధగా చెపాప్డు. చెబుతునన్ంతసేపూ కంటినిండా నీళుళ్. ఎంతో కాలంగా గుండెలోల్ అదిమిపెటిట్న బాధ అంతా
ఒకక్సారిగా బయటకు వచిచ్నటైట్ంది.
నిరాఘ్ంతపోయింది రాధ. నోటమాట రాలేదు. ఇలా జరుగుతుందని ఏమాతర్ం ఊహించలేదు. కాసేపటికి
తేరుకుంది. సరవ్ం కోలోప్యినవాడిలా ఉనన్ చందూని

చూసి అపప్టిదాకా ఉనన్ కంగారంతా ఇపుప్డు భరించలేని

కోపంగా మారింది.
“ఛీ. దురామ్రుగ్డా!! నీ అంత నీచుడు, సావ్రథ్పరుడు ఇంకొకడు ఉండడు. డబుబ్కు ఆశపడి నిజాయితీగా
పేర్మించిన నాలాంటి అమామ్యిని కాదనుకుంటునాన్వ. నువేవ్ ఆ పిలల్ను ఇషట్పడి, నోటికొచిచ్న కథ చెపిప్
ననొన్దిలించుకుంటునాన్వ. నీలాంటివాడిన్ పేర్మించినందుకు నాకీ శాసిత్ తపప్దు. నీ మొహం నాకెపుప్డూ చూపించకు..
మనుషులు ఎంత సావ్రథ్పరులో లోపల పెదాద్యన చకక్గా చెబుతునాన్డు. బాగా విని ఇంటికి వెళుళ్. నీలాంటి నీచులకు
చాలా అవసరం..” కోపంగా చెపిప్ అతడు చెపేప్ది వినిపించుకోకుండా, తనను ఆపబోయిన అతడి చేతిని విసిరికొటిట్,
చెపుప్లు తొడుకొక్ని ఏడుసూత్ అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయింది రాధ.
“..మనిషికునన్ అతిపెదద్ దురుగ్ణం తాను చేసేది ముమామ్టికీ సరైందే అని మనసూఫ్రిత్గా నముమ్తూ, అదే
పని అవతలి మనిషి చేసేత్ సహించలేకపోవటం..” లోపల జరిగే పర్సంగం బయటకు వినబడుతోంది సప్షట్ంగా, తేలిగాగ్
అరధ్మయేయ్లా..
***
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రెండు రోజుల తరువాత చందూకి ఫోన చేసింది రాధ. “ననున్ క్షమించు చందూ. నీ పరిసిథ్తి
తెలుసుకోకుండా ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డేసాను. ఇంటోల్ వాళుళ్ విషం తాగి చసాత్నంటే నువువ్ మటుకు ఏం చేయగలవు?
నువువ్ సంతోషంగా ఉండటమే నాకు కావాలిస్ంది. నిజమైన పేర్మకు అరధ్ం ఇదే.. చకక్గా పెళిళ్ చేసుకొని సుఖంగా
జీవించు. ఉంటాను..”
కిర్తం రోజే, జాతకాలు సరిగాగ్ సరిపోకపోయినా అబాబ్యి పటుట్బటట్డంతో తన పెళిల్ రాకేశ తో
నిశచ్యమైపోయిన విషయం మటుకు చందూకి చెపప్లేదు రాధ. అతడిన్ అనవసరంగా బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేక.
ని..జ..మై..న పేర్మకు ఇదే కదా అరధ్ం!
.
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