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,( Tallahassee, FL)

కాలింగ బెల మోగితే లేచి తలుపు తీసాడు బాలాజీ.
"నమసాక్రం సార" అనాన్డు ఎదురుగా వునన్ ఒక యువకుడు.
"ఆ... ఆ... నమసాక్రం. రావోయ లోపలికి. నువేవ్ కదూ నినన్ ఫోను చేసావు?" అనాన్డు బాలాజీ.
"అవునండి. నేనే. నా పేరు సారథి అండీ" అనాన్డు అతను లోపలికి వచిచ్ వినయంగా.
"సారీనయాయ్, నినన్ నీతో వివరంగా మాటాల్డలేకపోయాను. నినన్ వెంకట చనిపోయిన తిథి. సరిగాగ్ భోకత్లు
భోజనం ముగించి లేవబోతునాన్రు, అపుప్డే నువువ్ ఫోను చేసావు. అందుకని నువేవ్ం అడిగావో, నేనేం చెపాప్నో అసలు
నాకు గురేత్ లేదు" అనాన్డు బాలాజీ. "ఇవాళ నువువ్ వసాత్వని మాతర్ం గురుత్ంది" అనాన్డు మళీళ్.
"ఫరవాలేదు సార. అంత పనిలో కూడా నాతో మాటాల్డారు. ఇవాళ ననున్ రమమ్ని పిలిచారని గురుత్ పెటుట్కునాన్రు.
ఇంక అంతకంటే ఏం కావాలి సార" అనాన్డు సారథి.
"రా, రా, లోపలికి రా. ఇదుగో, ఇలా కూరోచ్" అనాన్డు బాలాజీ లివింగ రూములో సోఫా చూపిసూత్.
"ఫరవాలేదు. థాంకూయ్ సార" అనాన్డు సారథి కూరుచ్ంటూ. బేగ లోంచి తన రికారడ్ర బయటకు తీసాడు.
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బాలాజీకి అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది అసలు సారథి ఎందుకు వచాచ్డో.
"అవునయాయ్, నాకు ఒక విషయం అరథ్ం కాలేదు. నినన్ హడావిడిలో నేను అడగలేకపోయాను. అతి
సామానుయ్లమైన మమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ చెయాయ్లని అసలు ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు? మాలో ఏ పర్తేయ్కతలూ లేవు
కదా!" అని అడిగాడు బాలాజీ.
'భలేవారు సార. మీ దంపతులిదద్రూ ఎంత సెప్షలో మా అందరికీ తెలుసు సార. మొనన్ మీ వివాహ
వారిష్కోతస్వానికి వచాచ్ను. కానీ మిమమ్లిన్ కలవలేకపోయాను. హాలంతా జనంతో కిటకిటలాడుతోంటే ఎకుక్వసేపు
వుండలేక వెళిళ్పోవలిసివచిచ్ంది. మేడం గారిని కూడా పిలవండి సార" అనాన్డు అతను.
బాలాజీ నవువ్తూ 'పదామ్, ఓ పదామ్, ఒకసారి ఇలా రా" అంటూ పిలిచారు.
లోపలినుండి ఒకావిడ బయటకు వచిచ్ంది. ఆవిడని చూడగానే సారథి అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడాడ్డు.
"నమసాక్రం అమామ్" అనాన్డు చేతులు జోడిసూత్.
ఆవిడ నవువ్తూ బాలాజీ పకక్న కూరుచ్ంది. "అంత ఇంటరూవ్య్ చేయాలిస్నంత పర్తేయ్కతలేమునాన్యి మాలో?"
అని అడిగింది ఆవిడ కూడా కుతూహలంగా.
"అలా అనకండమామ్. మీరు ఎంత పర్తేయ్కమైన దంపతులో మా అందరికీ తెలుసు" అనాన్డు సారథి.
"అవును పదామ్, ఈ వయసులో మనం మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోవటమే కాకుండా పదేళల్ వారిష్కోతస్వం కూడా పెదద్
ఎతుత్న జరుపుకునాన్ం కదా. అందుకని అలా అంటునాన్డనుకుంటాను" అనాన్డు బాలాజీ.
కుండ బదద్లు కొటిట్నటుల్ బాలాజీ అలా అనేసరికి సారథికి ఏం అనాలో తెలీలేదు. కొంచెం ఇబబ్ందిగా వారివైపు
చూసాడు. కానీ పదామ్వతి ముఖం లో కూడా చిరునవువ్ చెదరకపోయేసరికి కొంచెం ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. అతనిలో వునన్
సంకోచం కొంచెం తగిగ్ంది. వారిదద్రి సోప్రిట్వ సవ్భావం చూసేత్ అతనికి ముచచ్టేసింది.
"అలాగా. సరే, మేమిదద్రం అంత సెప్షల గా కనిపిసేత్ మంచిదే మరి. సరే, అడుగు, ఏం అడగాలనుకునాన్వో"
అంది ఆవిడ నవువ్తూ.
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ఒకక్క్షణం పాటు సారథి ఆగాడు. మనసులో ఇంకా ఎకక్డినుండో అలజడి రేపుతోనన్ సంకోచానిన్ కొంచెం పకక్కు
తోసి మెలిల్గా అడిగాడు, "ధనయ్వాదాలమామ్. నా మొదటిపర్శన్. మీరిదద్రూ మీ పెళిళ్కి ముందే ఒకరికొకరు తెలుసా? అసలు
ఒకరికొకరు మీరు ఎలా పరిచయం అయాయ్రు?".
ఈసారి మౌనం వహించటం బాలాజీ, పదామ్వతిల వంతు అయింది. కొనిన్ సెకనల్ తరావ్త ముందుగా బాలాజీ
నోరు విపాప్డు. "సారథీ, నువువ్ నీ పర్శన్తో ఒకక్సారి మమమ్లిన్దద్రిని ఒకక్ క్షణం పాటు మా గతం లోకి
తీసుకెళిల్పోయావయాయ్. మా పెళిళ్కి ముందు మేమిదద్రమూ పూరిత్గా అపరిచితులం. నీకు తెలుసనుకుంటాను, మా పెళిళ్
అయేయ్సరికి మా ఇదద్రికీ వృదాధ్య్పయ్ం వచేచ్సింది. నాకు 70 ఏళుళ్, పదమ్కి 65 ఏళుళ్. నా భారయ్ అలివేలుమంగ హఠాతుత్గా
పోవటంతో నేను చాలా ఒంటరివాడినైపోయాను. పిలల్లిదద్రికీ పెళిళ్ళుళ్ అయిపోయి దూరాన వునాన్రు. వాళళ్ పిలల్లు,
సంసారాలతో వాళల్కి వూపిరి తీసుకోవటానికి కూడా సమయం లేదు. మంగ లేని ఒంటరితనం నామీద చాలా పర్భావానిన్
చూపించింది. మానసికంగా చాలా కృంగిపోయాను. శారీరకంగా జబుబ్ పడాడ్ను. పిలల్లు భయపడాడ్రు. సెలవలు
పెటుట్కుని వచాచ్రు. అందరినీ చూడగానే నాకు కాసత్ బలం వచిచ్ంది. నాకు కాసత్ నయం అవగానే వాళళ్ పిలల్లకి చదువులు
పోతునాన్యని వెళిళ్పోయారు. నాకు మళీళ్ గుబులు మొదలయింది. ఎవరి జీవితాలు వారివి, తమ పిలల్లు, సంసారాలని
వదిలేసి నాదగగ్ర శాశవ్తంగా ఎవరు వుండిపోరు. ఈ విషయం నాకు బాగా తెలుసు. అయినా నేను బెంగతో డిపెర్షన లోకి
వెళిళ్పోయాను. పిలల్ల బాధయ్తలు తీరిపోయాయి. నా అవసరం ఎవరికిలేదు. ఇంక తోడుగా మంగ లేనపుప్డు
నేనెవరికోసం జీవించాలి? నేను లేకపోతే మాతర్ం నషట్ం ఎవరికి అనిపించేది. ఇంకొనాన్ళుళ్ అలాగే గడిపితే ఇంకా ఎకుక్వ
డిపెర్షన లోకి కూరుకుపోతానని, దానిలో నుండి బయటకు రావటం కషట్ం అని నాకు తెలుసు. అందుకే ఒక మానసిక
వైదుయ్డి దగగ్రకు వెళాళ్ను. ఎందుకంటే నా సమసయ్ ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు. నాకు శారీరకమైన ఎలాంటి రుగమ్తలు
లేవు. అందుకనే అంత వయసునన్టుల్ నేను కనిపించను. కానీ ఏం లాభం మానసిక ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ లేకపోతే? అందుకే
ఇంక అశర్దధ్ చేయలేదు. ఆ సైకియాటిర్సట్ ననున్ పరీక్ష చేసి నా శారీరక ఆరోగయ్ం చాలా బాగుందని, నాకు కేవలం
జీవితంలో ఒక తోడు అవసరం అని, ఒంటరితనమే నా జబుబ్కి కారణం అని చెపాప్డు. జననమరణాలు మన చేతులోల్
లేవు. నా బాధయ్తలు తీరిపోయాయి కాబటిట్ ఇంక నేను చచిచ్పోయినా ఫరవాలేదు అని ఆలోచించటం తపుప్. భగవంతుడు
జీవితానిన్ ఈ అరథ్ంలేని ఆలోచనలలో వయ్రథ్ం చేయకుండా సంతోషంగా జీవించటం కోసమే ఇచాచ్డు అని ఆయన
వివరించి చెపాప్డు. ఆయన మాటలని నేను బాగా అరథ్ం చేసుకునాన్ను. బాగా ఆలోచించాను కూడా. ఆ తరావ్త నేను
మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుందామని నిరణ్యించుకునాన్ను. ఎందుకంటే ఒంటరితనానికి శాశవ్తమైన మందు పెళిళ్ ఒకక్టే. ఇది
నాకు బాగా తెలుసు. పిలల్లిదద్రూ నా ఈ నిరణ్యానిన్ ఆమోదించారు. ననున్ ఉతాస్హపరిచారు. కానీ ఆ వయసులో ననున్
చేసుకోవటానికి ఎవరు సిదధ్ం అవుతారు? మన దేశంలో ఇలాంటివి చాలా అరుదు కదా! ఇంతలో ఒకరోజు మా
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అమామ్యి పదమ్ను నాకు పరిచయం చేసింది. మా అమామ్యి, పదమ్ కోడలు ఒకే లేబ లో కలిసి పనిచేసేవారు. వారిదద్రూ
సేన్హితులు. ఆ సమయంలో పదమ్ కూడా నాలాంటి పరిసిథ్తిలోనే వుండటం వలన తన పర్యతన్ం ఫలించే అవకాశం
వుందని మా అమామ్యికి అనిపించిందట" తాను చెపప్టం కొంచెం ఆపి పదామ్వతి వైపు చూసాడు బాలాజీ. పదామ్వతికి
అరథ్ం అయింది బాలాజీ తనవైపు ఎందుకు చూశాడో. మెలిల్గా గొంతు సవరించుకొని చెపప్టం మొదలెటిట్ంది.
"నాకథ కూడా ఇంచుమించు ఇలాంటిదే. నా ఒంటరితనం చూసి మా పిలల్లు నా వెనకాల పడాడ్రు, మళీళ్ పెళిళ్
చేసుకోమని. లేకపోతే వాళళ్ దగగ్ర వుండమనాన్రు. ఎవరింటోల్ వారికి సవ్తంతర్ం, సేవ్చఛ్. ఎంత సొంత కొడుకులైనా
వాళిళ్ంటోల్ నాకేం సవ్తంతర్ం వుంటుంది? అందుకే అది నాకసస్లు ఇషట్ం లేదు. అదీకాక ఇదద్రు కొడుకులు, కోడళుళ్
చకక్గా కాపురాలు చేసుకొంటునాన్రు. కోడళళ్తో నాకునన్ మంచి సంబంధబాంధవాయ్లని వాళళ్తో కలిసివుండి పాడు
చేసుకోవటం నాకిషట్ం లేదు. అందుకే నేను వాళళ్ ఇళళ్లోల్ వుండననాన్ను. అయితే మళీళ్ పెళిళ్ అనాన్ చేసుకుతీరాలని ఒతిత్డి
చేశారు. నిదానంగా ఆలోచిసేత్ నాకు దాంటోల్ తపేప్మీ లేదనిపించింది. అందుకే సరే అనుకునాన్ను. కానీ ఎవరు, ఎలా,
లాంటి అనేక పర్శన్లు మనసును బాగా వేధించాయి. సరిగాగ్ అపుప్డే మా కోడలు బాలాజీని నాకు పరిచయం చేసింది.
అలా మేమిదద్రం కలుసుకునాన్ం" అంటూ ఆగింది కాసేస్పు పదామ్వతి. "అదృషట్ం కొదీద్ మా ఇదద్రికీ సాంగతయ్ం బాగా
కుదిరింది" అంది మళీళ్ మెలిల్గా.
సారథి వీళుళ్ చెపిప్నదంతా జాగర్తత్గా రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్డు. "ఆ తరావ్త? ఆ తరావ్త ఏమైంది? మీ ఇదద్రినీ
మీ పిలల్లే పరిచయం చేసారు కాబటిట్ మీ ఇదద్రికీ కుటుంబ సమమ్తి తేలికగానే లభించింది. అంటే ఇంక ఇంటోల్
సమసయ్లేవీ లేనటేల్గా?" అనాన్డు సారథి.
“అవును, మాకెపుప్డూ సమసయ్లు కుటుంబాలతో రాలేదు. ఎందుకంటే మా ఇదద్రి పిలల్లు కూడా మేమిదద్రం పెళిళ్
చేసుకోవాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకునాన్రు. అలా చేసుకుంటే వాళళ్ మీద మా పేర్మ తగిగ్పోతుందేమో అని కొంచెం కూడా
భయపడలేదు. మా ఇదద్రికీ ఒకరికొకరి తోడు దొరుకుతుందని సంతోషించారు. ఎందుకంటే ఇపుప్డీ వయసులో మా
ఇదద్రికీ కావలిసినది ఒకక్ తోడు మాతర్మే. అందుకే మేమిదద్రమూ ఒకరికొకరు తోడు వునాన్మనన్ దిలాసాతో వాళుళ్
కూడా ఎంతో హాయిగా, రిలాకుస్డుగా వునాన్రు. అసలు వాళళ్ ఈ పేర్మలకి, ఆలోచనలకి మా ఇదద్రికీ వాళళ్మీద పేర్మ
ఇంకా పెరిగిందే కానీ కొంచెం కూడా తగగ్లేదు" బాలాజీనే కలగజేసుకుని అనాన్డు.
"జనాలు చెవులు కొరుకుక్నాన్రు. వింతగా చూసారు. వీళళ్కేమనాన్ పిచిచ్పటిట్ందా అని అనుమానపడాడ్రు. ఈ
వయసులో పెళేళ్మిటి అని అబుబ్రపడాడ్రు. ఇంత బరితెగింపా అని కొంతమంది అసహియ్ంచుకునాన్రు కూడాను. మరీ
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దగగ్ర అనుకునన్వారు ధైరయ్ం చేసి ముఖానేన్ అడిగేసారు కూడా. కానీ మేమిదద్రం ఎవరికీ, దేనికి జంకలేదు, లొంగలేదు.
మేము చేసేదానిలో తపుప్ లేనపుప్డు ఎందుకు భయం అనుకునాన్ము. ఆ తరావ్త ఇలా విమరిశ్ంచినవారే మమమ్లిన్ చూసి
నోళుళ్ మూసుకునాన్రు. మా ఆనందకరమైన జీవనానిన్ చూసి మంచి నిరణ్యం తీసుకునాన్మని మెచుచ్కునాన్రు " అనన్ది
మెలిల్గా పదామ్వతి.
సారథి అంతా శర్దధ్గా వింటూ రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్డు. "సార, ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకండి.
విలేఖరిని కదా, మొహమాటం, సంకోచం లేకుండా అనీన్ అడగాలి మరి. ఆసిత్ పంపకాలలాంటి విషయాలలో కూడా
ఇంటోల్ ఏమీ టెనష్నస్ రాలేదా?" అని అడిగాడు.
సారథి ఆశచ్రయ్పోయేలా బాలాజీ గటిట్గా నవావ్డు. పదామ్వతి కూడా చిరునవువ్ నవివ్ంది.
"నీ ఇలుల్ బంగారం కానూ! అంత పోటాల్డుకునేంత ఆసుత్లేవీ లేవయాయ్ మాకు. ఉనన్దేదో మా పెళిళ్కి ముందే
మాపిలల్లికి సమానంగా పంచేసి, ఏదో, మా జరుగుదలకి మాతర్ం సరిపోయేంత కొంచెం మాకని వుంచుకునాన్ము.
దానితో ఇదద్రం తృపిత్గా, హాయిగా వునాన్ం. ఆశకి అంతెకక్డ వుంది చెపుప్? కానీ తృపిత్కి మాతర్ం అంతు వుంది. అవునా?
ఏదో, అవసరాలనీన్ తీరిపోతునాన్యి, దీనికి లోటు లేదు. ఇంకా ఇంతకనాన్ ఎవరికీ మాతర్ం ఏం కావాలి? బంగారాలు
తింటామా ఏమిటి?" అనాన్డు బాలాజీ నవువ్తూనే. "ఆసుత్ల విషయంలో పిలల్లతో మాకెపుప్డూ ఎటువంటి మనసఫ్రథ్లూ
రాలేదు, రానివవ్లేదు మేము" అనాన్డు మళీళ్ ఇంకా నవువ్తూనే.
"సార, అమామ్, అందరూ మీలాగా, మీ పిలల్ల లాగా ఆలోచిసేత్ ఈ పర్పంచంలో ఇంక కుటుంబ కలహాలు, ఆసిత్
గొడవలనేవే వుండవు. ఎంత గొపప్ ఆలోచనా విధానం మీది, మీ పిలల్లదీను" అనాన్డు సారథి మనసూఫ్రిత్గా.
ఈసారి పదామ్వతి నోరు విపిప్ంది. "మా పేర్మే వాళల్కు తగిగ్పోతుందేమో అనన్ భయం లేనివాళుల్ మా ఆసిత్ వాళళ్కు
దకక్దేమో అని ఎందుకు అనుమానపడతారు? పైగా మేమివవ్బోయే ఈ కాసత్ ఆసిత్ కోసం వారెందుకు ఆశ పడతారయాయ్?
మా ఇదద్రి పిలల్లు, వాళళ్ జీవిత భాగసావ్ములు అందరూ బాగా చదువుకుని పెదద్ పెదద్ పదవులలో వునన్ పొర్ఫెషనలుస్.
చకక్గా రెండు చేతులతో సంపాదిసూత్ ఎంతో సుఖంగా వునాన్రు. మేం ఇచిచ్న ఈ ఇళుళ్, వాకిళుళ్ లేకపోయినా వాళళ్
సిరిసంపదలకేమీ కొంచెం కూడా కొరత లేదు" అనన్ది అతి శాంతంగా.
అవుననన్టుల్ సారథి తలూపాడు.
"పదామ్, ఇంక మాటలు కాసత్ ఆపి అతనికి తినటానికి ఏమైనా తీసుకురా" అనాన్డు బాలాజీ.
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"నాకేం వదుద్ సార. ఏమీ ఫరవాలేదు, మీరు లేవకండమామ్" అంటూ సారథి అంటునాన్ కూడా వినిపించుకోకుండా
పదామ్వతి "అలాగే" అంటూ లేచి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.
" సారథీ, నీకు పెళళ్యిందిటోయ?" కబురాల్డుతూ అడిగాడు బాలాజీ సారథిని.
"లేదు సార" అనాన్డు సారథి మెలిల్గా, సిగుగ్పడుతూ.
"ఏం? ఎందుకని? మరీ ఆలసయ్ం చేయకు. ఏ వయసుకా ముచచ్ట. మా పిలల్ల పెళిళ్ళుళ్ చకచకా సరైన వయసులో
చేసేసాను కాబటేట్ ఇపుప్డు ఏ బాదరబందీ లేని జీవితానిన్ గడుపుతునాన్ను" అనాన్డు ఆయన.
సారథి ఏదో సమాధానం చెపేప్లోగా పదామ్వతి వేడివేడి ఉపామ్ పేల్టల్తో, ఘుమఘుమలాడే టీ తో వచిచ్ంది అకక్డికి.
"ఉపామ్ చాలా బాగుందమామ్" తింటూ అనాన్డు సారథి.
"మంగ ఉపామ్ అచచ్ం ఇలాగే చేసేది. ఉపామ్ ఇలా ఉంటేనే నాకిషట్ం. అందుకే పదమ్కి ఉపామ్ ఇలా చేయటం నేనే
నేరిప్ంచాను" అనాన్డు బాలాజీ. సారథి ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి చటుకుక్న పదామ్వతి వైపు చూసాడు. ఆమె ముఖం చాలా
పర్శాంతంగా వుంది. "ఇలా చేసి చేసి అసలు ఇంతకు ముందు ఎలా చేసేదానోన్ మరిచ్పోయాను" అనన్ది ఆవిడ.
"ఆహా! టీ కూడా అమోఘం అమామ్. ఏలకుల ఘుమఘుమలు ముకుక్లకు తగులుతోంటే, అబాబ్, ఎంత
బాగుందో, ఇలాంటి టీ ఎనిన్సారల్యినా తాగచుచ్" అనాన్డు సారథి టీ తాగుతూ, తనమ్యతవ్ంగా. పదామ్వతి నవువ్తూ
బాలాజీ వైపు చూసింది.
"give and take principle నీకు మా ఇంటోల్ దొరికినంతగా ఇంక ఎకక్డా దొరకదోయ. నేను నాకు
నచిచ్నటుల్గా ఉపామ్ తనకి నేరిప్సేత్. పదమ్ తనకి నచిచ్న టీ ని నాకు నేరిప్ంచింది, బాగా అలవాటు చేసింది" అనాన్డు
బాలాజీ. "నాకు నచిచ్న టీ కాదు. వెంకట కి ఇషట్ం, టీ ఇలా చేసేత్" అంది పదామ్వతి.
"ఆ.. ఆ... వెంకట కే ఇషట్ం, టీ ఇలా చేసేత్. కానీ నేరిప్ంచింది నువేవ్ కదా. అందుకని అలా అనాన్ను" అనాన్డు
బాలాజీ.
ఈ వెంకట ఎవరో అనుకునాన్డు సారథి. ఇందాక వెంకట తదిద్నం అని బాలాజీ అనటం అతనికి గురొత్చిచ్ంది.
ఏదో ఊహ మనసులోకి రాగానే ఒకక్సారి ఉలికిక్పడాడ్డు. అతనికి ఇందాక సగం మతి పోతే, ఆ మిగిలిన కాసాత్ ఇపుప్డు
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పూరిత్గా పోయింది. "బాబోయ, ఇలాంటి మనుషులు కూడా వుంటారా ఈ భూపర్పంచంలో" అనుకుంటునాన్డు
మాటిమాటికీ మనసులో.
"సార, మీరిదద్రూ ఇలా ఒకరి అలవాటుల్ ఇంకోరు సొంతం చేసేసుకుని ఇదద్రూ ఒకరే అనన్ తీరులో ఇంత
అనోయ్నయ్ంగా వునాన్రు. ఇదెలా సాధయ్ం సార?" ఇంకా ఆశచ్రయ్ం లోంచి బయటకు రాకుండానే అడిగాడు సారథి.
"లోతుగా ఆలోచిసేత్ అదేమంత కషట్ం కాదయాయ్. ఏ దంపతుల మధయ్ అయినా ముందుగా కావలిస్నది ఒకరంటే
ఒకరికి పరసప్ర గౌరవం. ఆ తరావ్త పేర్మ. ఈ రెండూ వుంటే ఎవరి మధయ్ అయినా సరే, అసలు పొరపొచాచ్లే రావు.
ఒకరి కోసం ఇంకొకరు ఎవరూ అడగకక్ర లేకుండానే, వారికి తెలీకుండానే మారిపోతారు ఆనందంగా. ఒకవేళ
మారకపోయినా ఫరవాలేదు. మనమే అడజ్సట్ అయిపోతాము" అనాన్డు బాలాజీ.
"నాకు, మంగకి కూడా అసలు ఎపుప్డూ పోటాల్టలే వచేచ్వి కావు. ఇపుప్డు పదమ్తో కూడా అంతే. పదామ్, నువువ్
చెపుప్. మనిదద్రి మధాయ్ ఎపుప్డైనా పోటాల్టలు వచాచ్యా?" అనాన్డు బాలాజీ.
ఆవిడ నవువ్తూ "ఉహు, లేదు, సరదాకి పోటాల్డదామనాన్ ఆ అవకాశం ఇచాచ్రా ఎపుప్డనాన్? నేను అలగటం,
మీరు అలకతీరిచ్ నాకు దగగ్రవటం, ఊఁ .. ఆ ముచచ్ట తీరనే లేదు" అంది ముదుద్గా.
"చూసారా, మాలో ఏ పర్తేయ్కతలు వునాన్యి? మమమ్లిన్ ఎందుకు ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్రు? అని అడిగారు ననున్.
ఇపుప్డు తెలిసిందా అమామ్, మిమమ్లిన్ సెప్షల అని ఎందుకు అనాన్నో? ఆనందంగా జీవితానిన్ పూరిత్గా ఎలా జీవించాలో
మీ ఇదద్రిని చూసే నేరుచ్కోవాలమామ్. అరవై ఏళుళ్ దాటిన తరావ్త మనవలు, మనవరాళుళ్ వునన్ వయసులో మళీళ్ పెళిళ్
చేసుకోవటమే కాక, పది వసంతాలు అతి సంతోషంగా వైవాహిక జీవితం పూరిత్ చేసుకొనన్ శుభసందరభ్ంలో పెదద్ పండుగ
చేసి, మీ ఆనందానిన్ అందరికీ పంచారు. మీడియా లో ఇది ఒక పెదద్ సంచలనానిన్ రేకెతిత్ంచింది. అందుకే నేను కూడా
ఒక జరన్లిషుట్గా ఆ సంబరాలకు వచాచ్ను. కానీ అబబ్బబ్, ఎంత జనమో! ఏదో ఒక పెళిళ్ లాగా అనిపించింది నాకు. ఇంక
ఇలా కాదు, ఇంకో రోజు నిదానంగా మిమమ్లిన్ కలవచచ్ని ఆ రోజు వెళిళ్పోయాను" అనాన్డు సారథి.
"అవునవును, అందరూ వచాచ్రు కదా, హౌస ఫుల అయివుంటుంది. నినన్ మొనన్టిదాకా అందరితోనూ ఇలల్ంతా
సందడిగానే వుంది” అనాన్డు బాలాజీ. “సారథీ, ఒకక్ విషయం చెపాత్ను, గురుత్ పెటుట్కోవయాయ్, అసలు పెళిళ్ అవసరం,
జీవితంలో ఒక తోడు వుండాలి అనన్ అవసరం మనిషికి ఎపుప్డూ వుంటుంది. వృదాధ్పయ్ంలో ఇంకొంచెం ఎకుక్వ
వుంటుంది కూడాను., తెలుసా? ఎందుకంటే యవవ్నంలో ఒంటోల్ శకిత్ వుంటుంది. అనిన్టి మీద ఆసకిత్ వుంటుంది.
ఉదోయ్గం, సంపాదన, శృంగారం, పెళిళ్, పిలల్లు, సంసారం, సేన్హితులు, వీటనిన్టితో రోజులు పరిగెడతాయి. దేని
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గురించి కనీసం ఆలోచించటానికి కూడా సమయం వుండదు. కానీ వృదాధ్పయ్ం లో అలా కాదు. రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు వాళళ్
గూటికి వాళుళ్ ఎగిరి వెళిళ్పోతారు. ఇంక మిగిలేది మొగుడికి పెళాళ్ం, పెళాళ్నికి మొగుడు మాతర్మే. అవునా? అపుప్డు
మరి ఆ ఇదద్రిలో ఒకరు దూరం అయితే ఇంక మిగిలినవారి జీవితం దురభ్రమే. సారథీ, మనిషికి ఒంటరితనం ఒక
శాపమయాయ్! ఆ శాపం లోంచి తపిప్ంచుకోవాలని ఎవరైనా కోరుకుంటే అది తపుప్ కాదు. మొదటివారి మీద పేర్మ లేదు
అని కూడా అసలే కాదు. మంగ పోయిన తరావ్త నేను ఒక ఏడాది పాటు ఒంటరిగానే వునాన్ను. నరకం అంటే ఏమిటో
ఈ భూమీమ్దే అనుభవించాను. పురుషుడు లేకుండా, సతరీ నిభాయించినంత తెలివిగా, సతరీ లేకుండా పురుషుడు
నిభాయించలేడయాయ్. వెంకట పోయిన తరావ్త పదమ్ మరీ నా అంత ఘోరంగా లేదేమో! కానీ నేనైతే మాతర్ం
తలకిర్ందులైపోయాను. డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయాను. ఇంక పూరిత్గా దానిలో మునిగిపోకముందే తెలివిగా మేలుకుని సరైన
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. అదృషట్వశాతుత్ పదమ్ నాకు దొరికింది. ఇపుప్డు చూడు, ఎంత ఆనందంగా వునాన్నో. చూసూత్
వుండు. ఇంకో ఇరవై ఏళుళ్ ఈజీగా బతికేసి సెంచరీ కొటేట్సాత్ను. అసలు ననున్ చూసినవారెవరూ నా వయసు చెపేత్ తపప్
నమమ్రు. కనీసం ఒక ఇరవై ఏళళ్నాన్ తకుక్వగా కనిపిసాత్ను నేను" అనాన్డు బాలాజీ మళీళ్.
సారథి సంతోషంతో చపప్టుల్ కొటాట్డు. "సార, మీ గురించి ఏం అనాలో తెలియటంలేదు. అవును సార, చాలా
సతయ్ం చెపాప్రు. మిమమ్లిన్ చూసేత్ మీ వయసు అసస్లు తెలీదు సార. నలభైలలో వునన్వారికి కూడా మీకునన్ శకిత్,
సకారాతమ్కత వుండవు. మీకు మీరే సాటి సార" అనాన్డు సారథి ఆవేశంగా.
"బాలాజీ, సతరీ శకిత్ని మీరు బాగానే అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కానీ తోడు కావాలని సతరీకి కూడా అనిపిసుత్ంది. కానీ తేడా
ఏమిటంటే సంసార బాధయ్తలని పురుషుడు దులపరించుకునన్ంత తేలికగా సతరీ వదిలించుకోలేదు. పిలల్లకి పెళిళ్ళుళ్ అయి
ఎవరి ఇళళ్కి వాళుళ్ వెళిళ్నా, వాళళ్ పిలల్లు, వాళళ్ చదువులు, అవీ, ఇవీ అంటూ ఆ తాపతర్యాలు సతరీకి కొంచెం ఎకుక్వే.
ఇంక నా విషయానికొసేత్ డిపెర్షన లోకి వెళళ్కుండా అసత్మానూ ఏదో ఒక వాయ్పకానిన్ కలిప్ంచుకొనేదానిన్. కానీ ఒకటి
మాతర్ం నిజం చెపాత్ను. కలిప్ంచుకునన్ పనులతో ఎంత బిజీగా వునాన్, వెంకట పోయిన తరావ్త ఒంటరి జీవితం
గడిపినపుడు కంటే ఇపుప్డు నేను చాలా ఆనందంగా, తృపిత్గా వునాన్ను. ఇది నాకు రెండో జీవితం. మొదటి జీవితం ఆ
దేవుడు ఇసేత్, ఈ రెండో జీవితానిన్ బాలాజీ ఇచాచ్రు" అంది పదామ్వతి బాలాజీ వైపు పేర్మగా చూసూత్.
వీరిదద్రినీ చూసుత్ంటే సారథికి తెగ ముచచ్టగా వుంది. "సార, ఒకక్ అనుమానం. మీ ఇదద్రి పిలల్లు వాళళ్లో వాళుళ్
ఎలా వుంటారు సార? బాగా కలిసిపోయి వుంటారా? లేక ...." సారథి ఇంకా పర్శన్ పూరిత్ చేయక మునుపే "చకక్గా
వుంటారు. నాకు కొడుకుల లోపం, పదమ్కి కూతుళళ్ లోపం ఇలా తీరింది. మమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోమని వీళళ్ందరూ
పోర్తస్హిసుత్నన్పుడు నేను, పదమ్ ఆ ఒకక్ షరతే పెటాట్ము, మీలో మీరు పోటాల్డుకోకూడదని. షరతుల వలల్ ఏమీ కాదు
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కానీ అసలు వాళుళ్ సవ్భావసిదధ్ంగానే సొంత అనాన్చెలెల్ళళ్లాగా వుంటారు. వాళళ్తో పాటు కోడళుళ్, అలుల్ళుళ్ కూడా
అంతే. అందరూ ఎంత బాగా కలిసిపోయారంటే ఇంక అందరూ కలిసినపుప్డు ఒక పండగే! నీ నా అనన్ బేధభావాలే
అసలు కనిపించవు, అనిపించవు. ఇదంతా ఆ దేవుని వరం. పిలల్లకి మంగ, పదమ్ ఇచిచ్న సుసంసాక్రం" అనాన్డు బాలాజీ
పదామ్వతి వైపు మెచుచ్కోలుగా చూసూత్.
"మన పిలల్లందరూ సహజంగానే సంసాక్రవంతులు. నాదేమీలేదు" అంది పదామ్వతి.
"చూసాను సార, మొనన్ ఆ పారీట్లో నేనునన్ ఆ కాసేస్పటిలోను మీ పిలల్లందరి మధయ్ వునన్ ఐకమతాయ్నిన్ చూసి
ముచచ్టపడిపోయాననుకోండి. ఒకక్ నేనే కాదు, పారీట్ కొచిచ్న పర్తివాళుళ్ అనుకోవటమే, మీ పిలల్ల సేన్హసవ్భావాలని
పొగడటమే. ఎంత అదృషట్ం వుండాలి ఇంత మంచి కుటుంబం దొరకాలంటే అని అందరూ వేనోళళ్ పొగిడారు సార"
అనాన్డు సారథి. పదామ్వతి, బాలాజీ పెదద్గా నవావ్రు.
"అమామ్, ఇంకో విషయానికి కూడా అందరూ మిమమ్లిన్ బాగా పొగిడారమామ్" అనాన్డు సారథి పదామ్వతి వైపు
చూసూత్.
"అవునా? ఏమిటది" అడిగింది పదామ్వతి కుతూహలంగా.
"మిమమ్లిన్ చూసినవారందరూ మీరిదద్రూ సాకాష్తూత్ ఆ ఆదిదంపతులలాగా వునాన్రని ఒకటే పొగిడారు. అక్షరాలా
సతయ్వచనాలు పలికారమామ్. నిజంగా మీరిదద్రూ అలాగే వునాన్రమామ్" అనాన్డు సారథి మనసూఫ్రిత్గా.
" ఆ, నాదేముందయాయ్, ఏదో పంచ, లాలీచ్, ఉతత్రీయం వేసుకునాన్ను. పటుట్చీర, ఆభరణాలతో సాకాష్తూత్ ఆ
పారవ్తీదేవి లాగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది, ఇదుగో, ఈవిడే. ఒకక్ తిర్శులమే తకుక్వనుకో " అనాన్డు బాలాజీ పదామ్వతి
వైపు చూసూత్ నవువ్తూ.
బాలాజీ హాసాయ్నికి అందరూ నవావ్రు.
"అలా అనకండి సార. ఆ సిలుక్ బటట్లోల్ మీరు కూడా మెరిసిపోయారంటే నమమ్ండి. ఇంక అమమ్ అయితే చెపప్నే
అకక్రలేదు. మీరనన్టుల్గా అచచ్ం ఆ పారవ్తిదేవి రూపమే అనుకోండి" అనాన్డు సారథి.
పదామ్వతి పెదద్గా నవివ్ంది.
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"ఇదుగో, అసలు రహసయ్ం అంతా ఆ చీరలో వుంది. ఆ చీర వలేల్ నీకు అంత అందం, వెలుగు వచాచ్యి" అనాన్డు
బాలాజీ పదామ్వతితో అలల్రిగా.
సారథికి తెలిసిపోయింది ఆ చీర కొనన్ది బాలాజీ అని.
"మరి సెలక్షన మీది కదా సార" అనాన్డు సారథి వెంటనే. పదామ్వతి మురిపెంగా నవివ్ంది.
"సారథీ, ఆ చీర గురించి నీకో ఆసకిత్కరమైన విషయం చెపాత్నయాయ్. నేనా చీర మంగ కోసం కొనాన్ను. మంగకి
కలనేత రంగులు చాలా ఇషట్ం. ఆకుపచచ్, పసుపుపచచ్ కలిసిన కలనేత రంగులో వునన్ ఆ చీర ఎంతో మకుక్వతో
కొనాన్ను నేను. కానీ అది కటుట్కోకుండానే ఆమె కనుమూసింది. పిలల్లెందుకో ఆ చీరని తీసుకోలేదు, అలాగే వదిలేసారు.
తరావ్త పదమ్కి ఆ చీర ఇచిచ్ ఈ కథంతా చెపాప్ను. అపప్టినుండి మా పర్తి వివాహ వారిష్కోతస్వం రోజున పదమ్ ఆ చీరే
కటుట్కుంటుంది" అనాన్డు బాలాజీ పేర్మగా పదామ్వతి వైపు చూసూత్.
"ఆయన అంత మకుక్వతో కొనన్ చీర. ఎంతో అందమైన చీర కూడాను. అది కటుట్కుంటే ఆయన చాలా
సంతోషిసాత్రు. నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఆ చీరని చాలా జాగర్తత్గా దాచుకుని పర్తి ఏడాది మా పెళిళ్ రోజున
కటుట్కుంటాను. చూడండి. ఒకే దెబబ్తో రెండు పిటట్లను కొటిట్నటుల్ మీకు డబుబ్ కూడా ఎంత ఆదా చేసుత్నాన్నో ఒకక్సారి
లెకక్ వేసుకోండి" అనన్ది నవువ్తూ పదామ్వతి.
సారథి ఇంక ఆగలేకపోయాడు. "సార, అమామ్, ఒక విలేఖరిగా ఈ పర్శన్ను అడుగుతునాన్ను. కొంచెం
వయ్కిత్గతమైన పర్శన్యే అనుకోండి. దీనికి మీరివవ్బోయే సమాధానం మీలాంటి పరిసిథ్తులలో వునన్వారికి మారగ్దరశ్కతవ్ం
చూపిసుత్ంది. అందుకని మీరు పెదద్ మనసుతో ననున్ క్షమించాలి ఈ పర్శన్ అడుగుతునన్ందుకు. నేను వచిచ్నపప్టి నుండీ
చూసుత్నాన్ను. మీరిదద్రూ ఇలా మీ సంభాషణలలో మీ పూరవ్పు జీవితభాగసావ్మిని మాటిమాటికీ తలుచుకుంటునాన్రు.
ఈరష్య్ అనన్ది మానవ సహజమైన ఫీలింగు. దానిన్ మీరు జయించారా? మీ ఎదుటనే పాతవారిని పొగుడుతూంటే మీకేమీ
అనిపించిందా? మీరు ఎలా సహించగలుగుతునాన్రు? ఎంత ఆలోచించినా నాకీ విషయం మాతర్ం ఏమాతర్ం అంతు
చికక్డం లేదు" అనాన్డు సారథి చాలా నెమమ్దిగా.
బాలాజీ, పదామ్వతి ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు. కొనిన్ సెకనల్పాటు మౌనం వహించారు. ముందుగా
బాలాజీనే చెపప్టం మొదలెటాట్డు. "సారథీ, పదమ్ మౌనంగా వుంది కాబటిట్ నేనే చెపాత్ను ముందుగా నీ పర్శన్కి సమాధానం.
అనేన్ళుళ్ దాంపతయ్ జీవితం గడిపిన తరావ్త మొగుడు పెళాళ్లు ఇదద్రుగా కాదయాయ్, ఒకరుగానే మిగులుతారు. ఒకరి
లోపాలు ఇంకొకరు క్షమించేసి, వారిలో మంచితనం మాతర్మే చూసాత్రు. ఏకారణం వలల్నైనా ఒకరు దూరం అయితే,
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ఒకవేళ ఆ మిగిలినవారు మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే దాని అరథ్ం వాళళ్ని మరిచ్పోయారని కాదు. అనేన్ళల్ వైవాహిక జీవితంలో
శరీరంలో ఒక భాగంగా మారిన తరావ్త హఠాతుత్గా వారి జాఞ్పకాలను పూరిత్గా తొలగించటం ఎలా సాధయ్ం? అందుకని
వారి జీవితంలోకి వచిచ్న ఆ కొతత్వారు వీరు ఆ పాతవారిని మరిచ్పోవాలని ఆశించటం కూడా నాయ్యం కాదు. పార్కిట్కల
అంతకంటే కాదు. అలా అని అసత్మానూ వారినే తలుసూత్ మనసు చెడగొటుట్కుని చింతిసూత్వుంటే అది తపుప్. అలాగే
వారితో పోలిచ్ ఎదుటనునన్వారిని కించపరిసేత్ అది కూడా చాలా పెదద్ తపుప్. మా విషయంలో మేమిదద్రమూ అలా
చేయము. నేను మంగని, పదమ్ వెంకట ని ఏదనాన్ పర్సాత్వన వచిచ్నపుడు మాట వరసకి గురుత్ చేసుకుంటాం, కానీ వారితో
పోలిచ్ ఎదుటివారిని చినన్చూపు చూడటం లాంటి తపుప్ అసస్లు చెయయ్ము. అందుకే మాకు ఈరష్య్ అనన్ది కొంచెం కూడా
అనిపించదు. ఇంతకు మించిన పెదద్ కిటుకేదీ లేదు దీనిలో" అనాన్డు బాలాజీ.
"మంగకని కొనన్ చీర పదమ్ కటుట్కునన్పుప్డు కూడా ఆ చీరలో పదమ్ బాగుందని పొగుడుతానే తపప్ అసలు మంగ
పర్సకేత్ రాదు" అనాన్డు మళీళ్. పదామ్వతి కూడా అవుననన్టుల్ తలూపింది. "అందుకే మా సంభాషణలలో అపుప్డపుప్డు
వారి పర్సకిత్ వచిచ్నా అది చాలా సరవ్సాధారణమైన విషయం లాగా వుంటుంది, కానీ ఎబెబ్టుట్గా కానీ లేకపోతే కోపం
తెచుచ్కోవాలిస్న విషయం లాగా కానీ అనిపించదు" అనన్ది పదామ్వతి.
సారథి చాలా శర్దధ్గా వినాన్డు. చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు కూడాను. ఇదా కిటుకు అనుకునాన్డు. "సార, మీ
మాటలు వింటూంటే ఎటువంటి పరిసిథ్తులలోనైనా జీవితం ఆనందమయం చేసుకోవటానికి కావలిసిన చిటాక్లనీన్ మీ
ఇదద్రి దగగ్ర పుషక్లంగా వునాన్యి అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు. బాలాజీ, పదామ్వతి ఇదద్రూ నవేవ్శారు.
"సార, మీలాంటి పరిసిథ్తులలోనే వుండి ఈ వయసులో ఇంక ఇపుప్డు మళీళ్ పెళిళ్ ఏమిటి అని రకరకాల
సంకోచాలతో ఆ ఒంటరితనంలోనే కృంగే అనేకమందికి మీరేం చెపప్దలచుకునాన్రు?" అని అడిగాడు సారథి. "అమామ్,
మీరు కూడా చెపప్ండమామ్. మీ అభిపార్యం, మీ సందేశం కూడా చాలా ముఖయ్ం" అనాన్డు పదామ్వతితో.
ఈసారి కూడా ముందు బాలాజీనే మొదలుపెటాట్డు. "ఇలాంటి విషయాలు చాలావరకు చాలా వయ్కిత్గతంగా
వుంటాయి. జనరల గా చెపాప్లంటే కషట్ం. అయినా నువువ్ అడుగుతునాన్వు కాబటిట్ చెపుత్నాన్ను. అనిన్టికంటే ముఖయ్ం
ఆరోగయ్ం అని చెపాప్లి. అనారోగయ్ంగా వుండి వివాహం విషయం ఆలోచించం కదా. దాని వలన ఇంకొకరి జీవితానిన్
ఇబబ్ందులపాలు చేసినటల్వుతుంది. ఆరోగయ్ంతో ఆనందం, ఆనందంతో జీవితం, జీవితం వుంటే ఏదైనా సరే, ఆఖరికి
వివాహం అయినా సరే, వుంటుంది. ఆతరావ్త జీవించాలనే కోరిక, జీవితానిన్ అనుభవించాలనే కోరిక కూడా చాలా
ముఖయ్ం. సమాజం ఏమనుకుంటుంది, లేకపోతే ఇతరులు ఏమనుకుంటారు అనన్ సంకోచాలు మనసులోంచి తీసేయండి.
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ఎందుకంటే అలా వేలెతిత్ చూపించి మిమమ్లిన్ తపుప్ పటేట్వాళుళ్ మీ ఒంటరితనం దూరం చెయయ్టానికి, వేలెడంత సహాయం
కూడా చేయరు. ఆ తరావ్త మీ పిలల్ల సమమ్తి తీసుకోండి. ఇది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీరు తోడు కోసం వివాహం
చేసుకుంటే ఆ తోడు మీకు సంతోషానిన్ ఇవవ్గలగాలి కానీ కుటుంబ కలహాలతో మీ ఇదద్రి జీవితాలను అశాంతిపాలు
చేయకూడదు. నేను ముందు చెపిప్నటుల్ మీ మొదటి జీవిత భాగసావ్మిని పూరిత్గా మరిచ్పోవకక్రలేదు, వారిని ఎపుప్డైనా,
ఏదనాన్ సందరభ్ం వచిచ్నవుడు గురుత్ చేసుకుంటే తపుప్ లేదు కానీ అసత్మానూ వారినే మనసులో వుంచుకుని వారి గురించే
ఆలోచించకండి. వారితో ఇపుప్డునన్వారిని ఎపుప్డూ పోలచ్కండి. ఎవరి సవ్భావాలు, ఎవరి పర్తేయ్కతలు వారివే. ఎకుక్వ
తకుక్వల పర్సకిత్ అసస్లు రానీయకండి. జీవితంలోని ఈ రెండో ఇనిన్ంగస్ లో సాధయ్మైననిన్ పరుగులు తీయటానికి
పర్యతిన్ంచండి. సదుద్కుపోవటం, వునన్ంతలో సంతోషంగా వుండటం, ఇవనీన్ మన చేతులోల్ వునన్వే కదా" అనాన్డు
బాలాజీ.
సారథి అవుననన్టుల్ తలూపుతూ బాలాజీ వైపు చూసాడు. ఆతరావ్త పదామ్వతి వైపు చూసి "అమామ్, ఇపుప్డు మీరు
కూడా ఏదనాన్ చెపప్ండమామ్" అనాన్డు. పదామ్వతి మెలిల్గా చిరునవువ్ నవివ్ంది. "ఈయన అంతా చెపేప్సారు. నాకింక
చెపప్టానికేమీ మిగలచ్లేదు. ఏ వయసులో పెళిల్ చేసుకునాన్ భారాయ్భరత్ల మధయ్ సేన్హం, అనురాగం, పరసప్ర అవగాహన
వుండాలి. నీది, నాది అనన్ తేడాలు లేకుండా అందరూ మనవారే, అంతా మనదే అనన్ భావం వుండటం చాలా ముఖయ్ం.
బాలాజీతో నా పెళిళ్ అయిన తరావ్త నాకు ఒకక్ విషయం బాగా అరథ్ం అయింది. జీవిత భాగసావ్మి తోడు, అవసరం
వయసులో వునన్పుప్డు ఎంత వుంటుందో వయసు మళిళ్న తరావ్త కూడా అంతే వుంటుంది. అసలు ఆ మాటకొసేత్ ఇంకా
ఎకుక్వ వుంటుంది కూడాను. ఆ తోడు మీకు కావాలి అని అనిపిసేత్, దానికి తగినవారు మీకు తారసపడితే, ఇదేమనాన్
తపేప్మో, ఎవరనాన్ ఏమనాన్ అనుకుంటారేమో, ఈ వయసులో మళీళ్ పెళేళ్మిటి అని సందేహించకండి. ఇదేమీ సిగుగ్
పడాలిస్న విషయం కాదు. దేవుడు మనకిచిచ్న ఈ ఒకే ఒకక్ జీవితానిన్ ఆనందంగా గడిపే హకుక్ అందరికీ వుంది. దానికి
వయసుతో సంబంధం లేదు. సరైన తోడు, సరైనవారి సాహచరయ్ం మన ఆయువుని ఇంకా పెంచుతుంది" అంది మెలిల్గా
పదామ్వతి.
సారథి తదేకంగా వారిదద్రివైపు కొనిన్ సెకనల్పాటు చూసాడు. "చాలా ధనయ్వాదాలమామ్. చాలా థేంకస్ సార. మీ
ఇదద్రి సందేశం విని, మీ ఇంటరూవ్య్ చదివి, మీలాంటి పరిసిథ్తులలో వుండి, ఏ నిరణ్యమూ తీసుకోలేక, ఎటూ తేలుచ్కోలేక
సతమతమయేయ్ చాలామంది తమ మనసు మారుచ్కుంటారని, తమ ఒంటరితనానికి ఇంక సవ్సిత్ పలుకుతారని
ఆశిసుత్నాన్ను" అనాన్డు. తన రికారడ్ర ఆపు చేసి, జాగర్తత్గా లోపల పెటుట్కునాన్డు. ఇంతలో పదామ్వతి ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్
గబగబా లోపలి వెళిళ్ ఏదో సీవ్టు తీసుకొచిచ్ంది. సారథి అది తింటూ "పాలకోవా చాలా బాగుందమామ్. దీనిలాగా మీ
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జీవితం కూడా ఇంకా తియయ్గా, ఇంకా ఎకుక్వ ఆనందంగా గడవాలని ఆ భగవంతుని పార్రిథ్సాత్ను. ఆ దేవుడు మీకు
ఆయురారోగాయ్లు ఇవావ్లి" అనాన్డు మనసూఫ్రిత్గా.
"సార, మీ ఇదద్రితో మాటాల్డిన తరావ్త అసలు భారాయ్భరత్లు ఎందుకు పోటాల్డుకుంటారో తెలియటం లేదు సార.
వైవాహిక జీవితానిన్ ఆనందమయం చేసుకోవటం ఇంత తేలికా అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు బాలాజీ వైపు తిరిగి.
"ఈ ఇంటరూవ్య్ ఇచిచ్నందుకు, మీ విలువైన సమయానిన్ నాకోసం వెచిచ్ంచినందుకు చాలా ధనయ్వాదాలు సార"
తన సరంజామా అంతా సదుద్కుని, ఇంక వెళళ్టానికి లేసూత్ అనాన్డు సారథి. "మిమమ్లిబ్ ఇదద్రిని చూసిన తరావ్త పెళిళ్ని
ఇంక ఏమాతర్మూ వాయిదా వేయకూడదని అనిపిసోత్ంది నాకు సార" అనాన్డు సారథి నవువ్తూ.
"చాలా సంతోషం. శుభసయ్ శీర్ఘర్ం" అంటూ బాలాజీ, పదామ్వతులు అతని నవువ్లో నవువ్ కలిపారు.
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