1

øöeTT~

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

2

రంభం
పూరిణ్మ కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని పేపరు వె ౖపు చూసింది. ఒకక్ మాట కూడా అరధ్ం కావటంలేదు.చుటూ
ట్ చూసింది. ఎమెమ్సీస్
కెమిసీ

కిట్కల్ పరీకష్లు. అందరూ లేచి సాట్ండుల దగగ్రకెళిళ్ కెమికల్స్ టెస్ట్ టూయ్బులో కలిపి ఫలితాలు పేపరోల్ కెకిక్సుత్నాన్రు. తనకి

కనీసం కెమికల్స్ పేరుల్ అరధ్ం కావటం లేదు. ఏమయింది తనకి? తను తపుప్ పేపరు తీసుకొందా?
ఏదె ౖతే అదయిందని లేచి సాట్ండు దగగ్రకెళిళ్ పేపరులో వునన్ రసాయనాలకోసం వెతకసాగింది. ఒకక్ సలూఫ్య్రిక్ ఆసిడ్
దొరికింది. ఇది అవసరం వుందా? పేపరులోకి చూసింది. చేయి తగిలి బాటిల్ కింద పడింది! ఆసిడ్ అంతా నేల పాలు. ఓ మై గాడ్!
కెవువ్న అరచింది.
………
ఉలికిక్పడి కళుళ్ తెరిచి చూసింది పూరిణ్మ. తనెకక్డుందో అరధ్ం కాలేదామెకి ఒకక్ కష్ణం. ఇంతసేపూ జరిగింది కలా! కల అంత
సప్షట్ంగా లాజికల్ గా వుండదు. ఊరికే మనసలా

ంతికి లోనె ౖంది ఎందుకో. గడియారం వంక చూసింది. టె ౖం నాలుగవుతుంది.

పిలల్ లొచేచ్ వేళయింది. లేచి టీ పెటుట్కోవటానికూక్డా మనసొపప్క పకక్కి తిరిగి అలాగే పడుకుంది.
ఇవాళ ఎందుకో మనసూ శరీరమూ అలసటగా అనిపించి మధాయ్హన్ం సెలవు పెటిట్ ఇంటికొచిచ్ంది. బయట ఆకాశంలో కమిమ్న
మేఘాలను చూసూత్, పుసత్కం చదువుతూ కాసత్ కనన్ంటుకునన్టుట్ంది. మనసు ఎపుప్డో జరిగిపోయిన సంఘటనలని తవివ్
తలచుకుంటుందెందుకో!
ఇహ తపప్దనిపించి లేచి మొహం కడుకుక్ని ఇలుల్ ఊడిచ్ శుభర్ం చేసుకునే పర్యతన్ంలో పడింది మెలిల్గా. ఇదె ౖంతరువాత వంటా,
తరువాత సంజూ హోం వరూక్, భోజనాలూ, మళీళ్ వంటిలుల్ సరుద్కోవటం, బటట్ లు వాషింగ్ మెషీనోల్ వేయటం, నిదర్, మళీళ్ రేపు
ఆఫీసు! ఇంతే బర్తుకు. మెషీనల్ తో పని చేసీ చేసీ తనే మెషీనాల్గ అయిపోయిందేమో అనిపిసుత్ంది ఈ మధయ్.
ట్ వునన్ వారికి తనందించే సేవల మీదే కానీ
ఒక రకమై న విసుగూ, విరకీ త్ చుటుట్ ముటుట్తునన్టుట్ంది ఈ మధయ్ తనని. తన చుటూ
తన మీద ఏ మాతర్మూ

మాభిమానాలు లేవనన్ అనుమానం. ఎడతెగని ఆలోచనలు. ఈ ఆలోచనలని ఆపటానికి ఏదె ౖనా ధాయ్నం

లోనో మెడిటేషన్ కోరుస్ లోనో చేరదామంటే రోజులో వునన్ ఇరవె ౖ నాలుగగ్ంటలనీ తాకటుట్ పెటేట్ సింది తను. ఇంకొక గంట సేపు సమయం
ఎకక్ణిణ్ ంచి వసుత్ంది? కుటుంబం అవసరాలు చూడటనికీ, ఆరిధ్క పరిపుషిట్ కోసమూ రోజంతా వెచిచ్ంచిన తరువాత తనకేం మిగిలింది?
ఏం మిగలబోతుంది? ఆలోచనలోల్నే యాం కంగా ఒక దాని తరావ్త ఇంకొకటి పని చేసూత్నే వుంది.
తలుపు చపుప్డయియ్ంది. గబగబా తలుపు తోసుకుని వచిచ్ంది నీహారిక, "హాయ్ మాం!" అంటూ. తను జవాబిచిచ్ందో లేదో
కూడా చూడలేదు. గదిలోకి వెళిళ్ లేప్ టాప్ తెరచి ఫేస్ బుకుక్లో మెసేస్జీలు చూసుకోసాగింది. "దీనికి ఇంటికొచేచ్సరికి అమమ్
కనపడకపోయినా పరావ్లేదు కానీ, లేప్ టాప్ కనపడకపోతే ఊపిరాగిపోతుంది!" అనుకుంటూ గాల్సులో పాలు పోసి తీసికెళిళ్ంది.
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పకక్నే కూరుచ్ని "ఏమిటి విశేషాలు నీహా?" పాల గాల్సందిసూత్ అడిగింది. పరధాయ్నంగా తలిల్ వె ౖపొక సారి చూసి, "ఏముంటాయి,
ఏమీ లేవు." మళీళ్ లేప్ టాప్ లోకి వెళిళ్ పోయింది.
"లెకక్లోల్ మారుక్లొచాచ్యా?"
"వచాచ్యమామ్! ఎపప్టాల్నే ఏ పల్ స్ వచిచ్ంది." తలిల్ ఆ గదిలోంచి వెళిళ్ పోతే బాగుండుననన్ అసహనం నీహా గొంతులో.
చినన్పుప్డు "సూక్ల్ నించి వచేచ్సరికి నువివ్ంటోల్ లేకపోతే నాకు ఏడుపొసుత్ందమామ్" అని వెకిక్ళుళ్ పెటిట్ న నీహా యేనా అని అనుమానం
వసుత్ంది.
దానన్లాగే వదిలి వంటింటోల్కెళిళ్ వంట పని చూసుకోవటం మంచిది.
మళీళ్ బెలుల్! ఈ సారి సంజూ. "అమామ్! అరెజ్ ంటుగా ననున్ సోప్ర్ట్ షాపుకి తీసికెళుళ్, ఇన్ వన్ అవర్స్ టె ౖం" బూటూ
ల్ సాకూస్
విపిప్ అవతలికి విసిరేసూత్ అనాన్డు.
"అబోబ్! ఏమిటో అంత అరజ్ ంటు. ముందు షూసు గూటోల్ పెటిట్ సాకుస్ వాషింగ్ మెషీనోల్ వేయి!”
వాడికీ పాలు గాల్సులో పోసి అందిసూత్ అడిగింది. పాలు తాగుతూ ఏదో చెపుత్నాన్డు సంజూ. మళీళ్ ఆలోచనలోల్కి
జారిపోతుంది. ఇదొక చెడడ్ అలవాటె ౖపోయింది. తల విదిలించుకుంది.
"అలాగే! కొంచెం వంట పని చేసుకుని నినున్ షాపు కి తీసికెళాత్ లే."
"హలో హనీ! ఆకలిగా వుంది. వంటయిందా?" శివా లోపలికొచాచ్డు. ఎపుప్డూ తనని ఏ పర్శన్లూ ఎవరూ అడగని చోటుకెళీళ్
దాకోక్వాలి ఎపప్టికెనా!
ౖ
********
రా

ఎనిమిదినన్ర. లె ౖబర్రీ నించి తెచిచ్న పుసత్కం, ఎపప్ణిణ్ ంచో చదవాలనుకునన్ది, తెరిచి మొదలు పెటిట్ ంది. కళుళ్ నిదర్లో

కూరుకు పొతునాన్యి. ఇదేమై నా జబేబ్మో!లేకపోతే ఇంత తొందరగా ఇంత నిదర్ ఎందుకు ముంచుకొసుత్ంది? దాదాపు ఆరెన్లుల్గా ఇంతే!
ఏదో నీరసం, నిరాసకత్త.
పకక్కి తిరిగి చూసింది. శివా హాయిగా పుసత్కం చదువుతూ సంగీతం వింటూ రిలాక్స్ అవుతునాన్డు. తనెందుకలా వుండలేక
పోతుంది? ఎపుప్డూ అలసట, చిరాకు, కోపం వసుత్నాన్యెందుకు.
ఆ రోజు ఆఫీసులో చదివిన సె ౖనుస్ జరన్ల్ లోని వాయ్సం గురొత్ చిచ్ందామెకు. నలభెలొ
ౖ ల్ పడడ్

లకి డి షన్ మొదలె ౖన సె ౖకలాజికల్

డిజారడ్ ర్స్ వచేచ్ అవకాసం ఎకుక్వని వుందా వాయ్సంలో. తనకీ ఏదె ౖనా డి షన్ లాటి జబుబ్ ముసురుకుంటుందేమో.
"శివా!"
"ఊమ్మ్మ్..:
"నాకెందుకో ఈ మధయ్ ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ వుండటం లేదు. మనసంతా దిగులుగా వుండి అలసటా, కోపం ఎకుక్వౌతునాన్యి."

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

4

"అదేమీ లేదు! పని చేసి అలిసిపోతునాన్వంతే. నాలుగు రోజులు లీవు పెటిట్ రెసుట్ తీసుకో. అదే సరుద్కుంటుంది. అనన్టుట్ నానన్
గారిని డాకట్ రు దగగ్ర కెళళ్ మని చెపాప్ం. వెళాళ్రో లేదో ఫోన్ చేసి కనుకుక్నాన్వా?"
మళీళ్ అతని మాటలు వినిపించటం మానేసాయి. ఎపుప్డూ ఇంతే! తను అలిసిపోతుందని ఒపుప్కుంటాడు. అందుకు సెలవు
పెటిట్ రెసుట్ తీసుకో అంటాడే కానీ, నేనూ పనిలో సహాయం చేసాత్ననే మాట చచిచ్నా అనడు. నాలుగు రోజులు రెసుట్ తీసుకుంటుంది.
తరువాతా? మళీళ్ ఇదే ఉరుకులూ పరుగులూ, ఊపిరి సలపనంత పనీ, ఇంటోల్ బయటా చాకిరీ. తనకి ఏ అనారోగయ్మై నా, దానికి
విరుగుడు ఆ అనారోగయ్ం గురించి ఆలోచించకపోవటమే అనుకుంటాడు. తన గురించి తను ఆలోచించుకోవటం మొదలు పెడితే తన
తలిల్ తం ల సేవలోనో, పిలల్ ల పనులోల్నో లోటు జరుగుతుందనా?
అతత్ మామలు ఇంకా ఒంటోల్ శకి త్ వుండటం మూలాన ఇదే ఊళోళ్ సొంత ఇంటోల్ ఉంటునాన్రు. ఇంకొక నాలుగెదేళళ్యితే
ౖ
వాళూళ్
తమతో వుండక తపప్దు. శివా ఒకక్డే కొడుకు వాళళ్కి. అపుప్డు ఇంతకు రెండింతలు చాకిరీ! అలాగని వాళళ్ని ఇంటికి రావొదద్ నేంత
కుసంసాక్రి కాదు తను. భయంతో కళళ్ మీదకొసుత్నన్ నిదర్ తేలి పోయింది.
ఎవరె ౖనా ఒకక్రు, ఒకక్ళళ్ంటే ఒకక్ళుళ్, నువువ్ పడుతునన్ కషట్ం నాకు తెలుసు, ఇదిగో, నేనూ ఒక చెయయ్ందిసాత్ను, రోజంతా
ఇంటిలిల్పాదికీ అమరిచ్ అలసిపోయావేమో, ఇదిగో, ఈ పాట వింటూ కళుళ్ మూసుకుని పడుకో, అంటూ, తనని లాలిసూత్, ఒకక్ మనిషి
దొరికితే. అసలిలా మాటి మాటికీ సెల్ఫ్-పిటీతో కనీన్ళెళ్ందుకొసాత్యో ఎవరె ౖనా డాకట్ రిన్ అడగాలి. ఎపప్టికో నిదర్ పటిట్ ంది.
*******
రోజూలాగే అయిదింటికి అలారం మోగింది. మెలకువ వచిచ్నా లేవాలనిపించలేదు పూరిణ్మకి. "ఇంకొకక్ పది నిముషాలు,"
అనుకుంటూ కళుళ్ మూసుకుంది. రా తొందరగా పడుకునే అలవాటు మూలాన తెలల్ వారు ఝామునే లేవటం అలవాటూ, ఇషట్మూ
ఆమెకి.
ఉనన్టుట్ండి నినన్ మధాయ్హన్ం వచిచ్న కల గురొత్ చిచ్ నవొవ్చిచ్ంది. అబాబ్! అపుప్డే పదెద్ నిమిదేళళ్యి పోయిందా తను ఎమెమ్సీస్
చదివి? నినోన్ మొనోన్ అనన్టుట్ంది. తమ పెళళ్యేయ్ పదిహేడు సంవతస్రాలు. పదిహేనేళళ్ కూతురుంది తనకి. ఇంకో రెండేళళ్లో తనకి
కాలేజి కెళేళ్ కూతురు! . తలచుకుంటే కొంచెం దిగులుగా, కొంచెం లిల్ంగ్ గా అనిపించింది.
మెలిల్గా బధధ్కానొన్దిలించుకొని లేచింది. సాన్నం, కాఫీ ముగించి రోజువారీ పనులోల్ పడింది, "ది రేస్ బిగిన్స్" అనుకుంటూ.

ఆరింటికి రాజమమ్ వొచిచ్ంది, "అంటెల్ యయ్మామ్" అనుకుంటూ. పిలల్ లు లేచి సాన్నం కోసం దెబబ్లాటలూ, హోం వరుక్ పుసత్కాలు
వెతుకులాటలూ, "అయాం రనిన్ంగ్ లేట్, అమామ్, నా లంచ్ డబాబ్ యేదీ?" అరుపులూ, అంతా మామూలే!
శివా లేచి తన పనులు పూరిత్ చేసుకొని నీహా లెకక్ల హోం వరుక్ చెక్ చేసుత్నాన్డు. అదవగానే వంటింటోల్కొచిచ్, " క్ ఫాసుట్ నేను
రెడీ చేసాత్లే, నువెవ్ళిళ్ ఆఫీసుకి రెడీ కా!" అనాన్డు.
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అమమ్యయ్, అంటూ బటట్ లు మారుచ్కోవటానికెళిళ్ంది. చీర కటుట్కొని జడ వేసుకుంటుండగా రాజమమ్ వొచిచ్ంది గదులూడుచ్కుంటూ.
“అదేం చీర? కొంచెం మంచి చీర కటుట్కోరాదు?" నిరొమ్హమాటంగా సలహా ఇచిచ్ంది.
" ఈ చీర కేం తకుక్వయింది రాజమామ్? శుభర్ంగా ఇ చేసే వుందిగా?" ఇ కాటన్ చీర సరి చేసుకుంటూ అంది పూరిణ్మ.
“రోజూ టీవీ చూడటేల్ ? ఎసువంటి చీరలు గడుతునన్రాళుళ్? సదువుకొని మంచి ఉదోయ్గం జేసుత్ంటివి. కొంచెం జరీ చీర కటుట్కోరాదు?"
రాజమమ్ మాటలకి బాగా నవొవ్చిచ్ంది.
"టీవీలో లాటి చీరలు కడితే నా ఉదోయ్గం పీకేసాత్రు రాజమామ్!"
డె ౖనింగ్ టేబిల్ దగగ్రకెళిళ్ శివా తయారు చేసిన టోసుట్ తింటూ, “మీకు ఆలసయ్ం కావటంలే? క్ ఫాస్ట్ తిని బయలేద్ రండి.
అకక్డే లంచ్ డబాబ్ పెటాట్ను,” అంది.
“అయిపోయింది. జస్ట్ డర్స్ మారుచ్కొని వెళాళ్లంతే!” పేపర్ చూసూత్, కాఫీ నోటోల్ పోసుకుంటూనే వెళిళ్పోయాడు శివ.
“బె ౖ అమామ్! థేంక్స్ ఫర్ ది షూ!” చెంప మీద ముదుద్ పెటిట్ పరిగెతాత్డు సంజూ.
“అమామ్! ఇవాళ ఫిజికుస్లో నేను డెఫినెట్ డింకీ! ఎంత చదివినా, ఐ ఫీల్ ఐ హేవ్ నాట్ డన్ ఎనఫ్,” జడ అలుల్కుంటూ
ఏడుపు మొహం తో అంది నీహారిక.
"యూ ఆర్ ఫెన్!
ౖ బాగా చదివావు నీహా! బీ కానిఫ్డెంట్. డొంట్ వరీ!" లోపలిన్ంచి శివా గొంతు.
“విష్ మీ లక్ అమామ్!” తలిల్ మెడ చుటుట్ చేతులు వేసి అంది.

“గుడ్ లక్ బేబీ ! బె ౖ. జాగర్తత్గా వెళీళ్ రా. ” చెంపలు సవరిసూత్ నుదుటి మీద ముదిద్ చిచ్ంది. బయట సేన్హితురాళళ్ అలికిడి
విని బయటికి పరిగెతిత్ంది నీహారిక. టె ౖ సరి చేసుకుంటూ వచాచ్డు శివా.
“బె ౖ హనీ!” కారు తాళాలు తీసుకొని వెళిళ్పోయాడు.
తనకి ఆఫీసు దగగ్రే కాబటిట్ అందరూ వెళళ్క తాళాలూ, తలుపులూ చూసుకొని బయలేద్ రుతుంది.
****************
ఒక పెదద్ రీసెరిచ్ లేబోరెటొరీలో కెమిసీ విభాగంలో సె ౖంటిసుట్గా పని చేసోత్ంది పూరిణ్మ. డిపారెట్ మ్ంట్ ఇచిచ్న కావ్రట్ రుస్లో
వుండటంతో, ఆఫీసుకి కాలనీకి నడిచే డిపారెట్ మ్ంట్ బసుస్లో వెళిళ్ వసుత్ంది. ఇంకో పర్భుతవ్ రంగ సంసథ్ లో మేనేజరుగా పని చేసుత్నన్
శివా కారులో వెళాత్ డు. పిలల్ లకి సూక్లూ అదే కాంపస్ కావటంతో హై దరాబాదు నగరంలోనె ౖనా,

ఫిక్ భూతం బారిన పడకుండా

రోజులు గడుసుత్నాన్యి.
రిటె ౖరయియ్ంతరావ్త ఈ కాలనీలోంచి వెళిళ్నపుప్డు అవుతుంది, మా పని! ఇంటికి తాళం వేసూత్ అనుకుంది పూరిణ్మ. బసాట్పులోనే
కనిపించింది సీత. తన లేబ్ లోనే ఇంకొక విభాగంలో సె ౖంటిసుట్.

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

6

“నినన్ మధాయ్హన్ం టీకి రాలేదే?”
“కొంచెం తల నెపిప్ గా వుండి ఎరీల్ గా ఇంటికెళాళ్ను!”
"చీర బాగుంది!"
“థేంక్స్! అయినా ఏం బాగులే! మా రాజమమ్కి నచచ్లేదు. ” రాజమమ్ కామెంటు గురించి నవువ్తూ చెపిప్ంది.
“వీకెండ్ ఏమిటి

ం?”

“నథింగ్ సెప్షల్! వీలె ౖతే అమామ్ నానన్ల దగగ్రికి వెళాద్మనుకుంటునాన్ను. నీకు?”
“నేను గుడి కెళాద్మంటునాన్ను. కృషణ్ సినిమాకెళాద్మంటునాన్డు.”
ఎలాగూ వాళిళ్ంటోల్ కృషణ్ కుమార్ మాట నెగగ్దనీ, సీతదే పె ౖ చేయి అనీ తెలుసు పూరిణ్మకి.
“రెండిటికీ వెళళ్ండి, పోనీ!”
“ఆయనవనీన్ దొంగ మాటలు. వాళళ్ చెలాల్యీ తముమ్డూ కూడా అదే సినిమాకి, అపుప్డే వెళుత్ నాన్రు. అందుకే ఈయనకి
ఎపుప్డూ లేనిది సినిమాకెళాళ్లని అంత ఇంటరసుట్.”
యిన్-యాంగ్ లాగా పర్తీ మనిషి మనసులోనూ నలుపూ తెలుపూ కోణాలుంటాయేమో. సీత చాలా మంచిది. మధయ్ తరగతి
కుటుంబంలో పుటిట్ కషట్పడి పెదద్ చదువులు చదివింది. చినన్నాటి సేన్హితుణిణ్ చినన్ ఉదోయ్గమని కించ పరచ్కుండా మనసూప్రిత్గా
పెళాళ్డింది. అంతే కాదు, అతనికి వెనున్ దనున్గా వుండి పటుట్దలగా డిపార్ట్ మెంటల్ పరీకష్లు రాయించి,

తస్హించీ, పెదద్ పదవిలో

కూరోచ్ పెటిట్ ంది.
కషట్ పడందే ఏదీ రాదని నమేమ్ సీత, భరత్కీ, పిలల్ లకీ అదే నేరిప్ంది. కానీ,ఆమెకి అతత్ మామలనాన్, ఆతని మిగతా బంధువులనాన్
ఎకక్ళేళ్ని అసహనం, చిరాకూ, కోపమూ. బయటి వారికెంతో సహృదయంతో సాయం చేసే సీత సొంత అతత్ మామలతో పర్వరిత్ంచే
తీరు విచితర్ంగా వుండటమే కాక, చాలా అనాయ్యం అనిపిసుత్ంది.
“నీకు వాళుళ్ నచచ్కపోతే పోనీ! కానీ ఆయనని కూడా వాళళ్తో మాటాల్డొదద్ నటం అనాయ్యం కాదా సీతా?” అంటే ఒపుప్కోదు.
తనదేమీ తపుప్లేదని ఒపిప్ంచటానికి ఎంతో నేరుప్తో వాదనని నిరిమ్ంచుకుంటుంది.
“నీకు తెలియదు పూరిణ్మా! ఇంటరీమ్డియేట్ చదువు అయిపోగానే ఉదోయ్గంలో పెటాట్రు ఆయనని. నేను పటుట్బటిట్ పరీకష్లు
రాయించబటిట్ ఇవాళ మంచి పొజిషనోల్ కొచాచ్రు గానీ, లేకపోతే ఇంకా అలాగే టె ౖపు మిషను టకటకలాడించుకుంటూ వుండేవారు. పెదద్
వాళుళ్ తాము కషట్పడి పిలల్ లని పె ౖకి తేవాలి,కానీ, పిలల్ ల కషట్ంతో తమ బాధయ్తలు తీరుచ్కోవాలనుకోకూడదు. అలాటి వాళళ్ంటే
నాకసహయ్ం,” అంటుంది తీవర్ంగా.
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“నీ వాదనలో నిజమునాన్, అంత గాఢంగా మనుషులని జడ్జ్ చేయటం మంచిది కాదేమో ఆలోచించు. వాళళ్ పరిసిథ్ తి ఏమిటో,
ఎందుకలా అనుకునాన్రో!”, నచచ్ చెపప్టానికి చాలా సారేల్ పర్యతిన్ంచింది పూరిణ్మ. అయినా సీత వినదు. అసలు సీతకి తన వాదన
తపప్ మిగతా అందరి ఆలోచనలూ తపేప్ అనిపిసాత్యి.
ఏ విషయంలోనూ భరత్కీ, పిలల్ లకీ కూడా అభి యాలుంటాయనీ, అవి తనకనుకూలంగా లేకపోయినా వాటిని కూడా
గౌరవించాలనీ ఆమెకనిపించదు. ఎపుప్డె ౖనా ఆదివారం రా పూరిణ్మా వాళిళ్ంటికొచిచ్నా, తనకి వెళాళ్లనిపించినపుప్డు లేచి నిలబడి,
భరత్ వె ౖపూ పిలల్ ల వె ౖపూ చూసి, “ఇక వెళాద్ం పదండి!” అంటుంది. పిలల్ లెపుప్డె ౖనా, “అమామ్! ఆట మధయ్లో వునాన్ం. ఇంకొంచెంసేపు
వుందాం,” అనాన్ వినిపించుకోదు.
“వసోత్ంది, నీ ండు, టకుక్లాడి,” మోచేతోత్ సీత పొడిచేసరికి ఈలోకంలోకొచిచ్ంది పూరిణ్మ. అందంగా జీనుస్ పాంటు పె ౖన ఎరర్ని
కురీత్ వేసుకుని నవువ్తూ వీళళ్వె ౖపే వసుత్ంది రూపిణి.
“ఛీ! అలాగనకు, ఆ అమామ్యి చాలా మంచిది.”
రూపిణి పటేల్ గుజరాతీ అమామ్యి. తమ లేబ్ లోనే హెచ్.ఆర్. విభాగంలో పని చేసుత్ంది.
“హాయ్ పూరిణ్మా! శుకర్వారం సాయంతర్ం సంగీతం

ం మరిచిపోవుగా! హలో సీతా!” పలకరించింది ఇదద్ రినీ.

“షూయ్ర్. తపప్కుండా వసాత్ను.”
ఇంకెవరో సేన్హితులు కనిపిసేత్ వెళిళ్పోయింది రూపిణి.
“ఏమిటీ? ఏదో

ం అంటుంది ఏమిటి?”

“ఏం లేదు. తన ఇంటోల్ శుకర్వారం రా తను పాట కచేరీ చేసుత్ంది. వినటానికి రమమ్ంది.”
“ఇదద్ రు పిలల్ లతో, ఆఫీసు పనితో మనకు దేనికీ టె ౖము చికక్దు. తను చూడు! ఎంతె ౖనా హెచ్.ఆర్. పనే హాయి! ఎంత సేపూ
లిపిస్ట్కుక్ వేసుకోవటం, గోళళ్కు రంగు వేసుకోవటం, ఇకిలిసూత్ మాటాల్డటం తపప్ వేరే పనేం వుంది?”
“మరీ అంత తేలికగా తీసిపడేయకు. ఆ అమామ్యిలా మనం ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో కాం గా, సేన్హంగా మాటాల్డగలమా?
లేబ్ లో వాళుళ్, బయటి వాళూళ్ అడిగే అడడ్ మైన పర్శన్లకీ నవువ్తూ సమాధానాలివవ్గలమా? అసలంత అందంగా, ఎపుప్డూ పెల్ జెంట్
గా వుండేటటుట్ డర్స్ చేసుకోగలమా? అవనీన్ కూడా చాలా ముఖయ్మై న సిక్లేస్ తెలుసా? ఏదీ, నినోన్ ననోన్ అపాయింట్ చేయమను ఆ
రోల్ లో, చూదాద్ం!”
“అవునులే నువవ్నదీ నిజమే! అయినా నీకందరూ మంచి వాళళ్నే అనిపిసాత్రు.” విసుకుక్ంది ఎపప్టాల్నే. ఎంత అభి య
భేదాలునాన్, ఇదద్ రిదీ పదిహేనేళళ్ సేన్హం వలల్ ఒకరంటే ఒకరికి చాలా ఇషట్ం.
బసుస్ దిగి ఇదద్ రూ ఆఫీసువె ౖపు నడవసాగారు. లిఫ్ట్ లోంచి బయటికొచిచ్ ఎవరి దారిని వాళెళ్లిల్పోయారు, "పనెన్ండింటికి లంచ్

టె ౖం లో కలుదాద్మనుకుంటూ."
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కంపూయ్టారు ఆన్ చేసి మెయిల్ చూసుకుని, పనిలో పడిపోయింది పూరిణ్మ. లేచి లేబ్ కోటు తగిలించుకుని లేబ్ కి బయలేద్ రింది.
PPP
“రేపే శుకర్వారం! మరచిపోకుండా ఇంటికి తవ్రగా రండి. రూపిణి ఇంటోల్ పాట కచేచ్రీకి వెళాళ్లని గురుత్
వుందిగా?” ఙాఞ్పకం చేసింది పూరిణ్మ.
“అబాబ్! శుకర్వారం రా ? అలిసిపోయి వుంటాం. హాయిగా అనన్ం తిని పడుకోక ఎందుకొచిచ్న బెడద?” తను
ఊహించినటేట్ అనాన్డు శివ.
“కాదండీ! ఎపుప్డూ ఇంటిపనీ ఆఫీసు పనీ, తపప్ మనసుకి రిలాకిస్ంగ్ గా వుండే పనులేమీ చేయటం లేదు. కాసత్
అలా నలుగురోల్ కి వెళిళ్ పాట కచేరీ వింటే మనసు నెమమ్దిగా వుంటుంది.”
“అయితే ఇంటోల్ బోలెడు సీడీ లు వునాన్యి. వినే నాథుడు లేక బూజు పేరుకుంటుంది. అవి వినొచుచ్ కదా?” విసుగాగ్
అనాన్డు.
“అది లె ౖవ్ పెరాఫ్రెమ్నుస్ లాగుండదు. పిలల్ లు ఎటూ రారు. కాలనీలోనే కదా? మనిదద్ రం వెళొళ్దాద్ం, పీల్ జ్!”
“సరేలే!” నిరాసకత్ంగానే అనాన్డు.
*******************
శుకర్వారం సాయంతర్ం ఇంటికి రాగానే గబ గబా వంట చేసేసింది. నిజానికి పూరిణ్మకి సంగీతంతోటీ, అందులోనూ
శా య సంగీతంతోటీ అసలే పరిచయం లేదు, ఏదో కాలేజీలో వునన్పుప్డు కూనిరాగాలు తీయటం తపప్. కానీ తనకంటూ ఏదె ౖనా
అభిరుచి, మనసుని నెమమ్దింప చేసేది కలిప్ంచుకోవాలని నిశచ్యించుకుంది. అందుకే ఎలాగెనా
ౖ ఈ కచేరీకి వెళాళ్లనీ, ఆ
అటామ్సిఫ్యారూ, కంపెనీ ఎలా వుంటుందో చూడాలనీ కుతూహలంగా వుంది.
ఏడింటికంతా పని పూరిత్ చేసుకుని మెతత్టి నూలు చీర కటుట్కుని శివాతో పాటు బయలేద్ రింది. కారోల్ వెళాద్మనన్
అతని పర్తిపాదన తోసేసి, “నాలుగు వీధులవతలే వాళిళ్లుల్. ఈ మాతర్ం నడవలేమా! బయట చలల్ గా, హాయిగా వుంది కూడా”, అంది.
సణుకుక్ంటూనే బయలేద్ రాడు శివ. పిలల్ లిదద్ రికీ జాగర్తత్త్లు చెపిప్ బయలేద్ రారు. నిజంగానే బయట మెతత్టి
వెలుత్రు హాయిగా పరచుకోనుంది.
ఆఫీసు కబురేల్వో చెపుత్నాన్డు శివ. అతనికి తన ఆఫీసూ, వీకెండు సేన్హితులతో ఆడుకునే టెనిన్సూ, చినన్ చినన్
ఇంటి వయ్వహారాలూ తపప్ మాటాల్డటానికింకేమీ దొరకవు.
“అబాబ్! ఇహ మీ ఆఫీసు ముచచ్టలు చాలు. ఇంకేవె ౖనా మాటాల్డండీ!”
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“అయితే నువేవ్ మీ ఆఫీసు విషయాలు చెపుప్.”
“మనిదద్ రికీ, ఆఫీసులు, కుటుంబాలూ తపప్ మాటాల్డుకోవటానికింకేమీ లేకుండా అవుతుందీ మధయ్. అదంత మంచిది
కాదేమో!”
“అయితే ఒక ముఖయ్ విషయం చెపాత్ విను. ఇవాళ ఈ చీరలో నువువ్ చాలా బాగునాన్వు,” సీరియస్ గా అనాన్డు శివ.
“నేనెపప్టిలాగే వునాన్ను. కొంచెం సేపు చలల్ గాలిలో నడిచేసరికి మీ మూడ్ బాగయిందంతే!"” నవువ్కుంటూ రూపిణి
ఇంటి గేటు తెరచి లోపలికెళాళ్రిదద్ రూ.
“హాయ్! పీల్ జ్ కమిన్! మిసట్ ర్. శివా! వాటె సర యిజ్! సో గాల్డ్ యౌ హేవ్ కం!” రూపిణి ఇదద్ రినీ లోపలికి
తీసికెళిళ్ంది.
చాలా మంది ఉతత్ర భారతీయులూ, ఒకరిదద్ రు దకిష్ణ భారతీయులూ అపప్టికే వచిచ్ కూరుచ్ని వునాన్రు. పెదద్
హాలులో ఒక మూలగా తివచీ పరచి, దాని మీద ఒక తబలా, ఒక తంబూరా సిధధ్ంగా వునాన్యి.
“ఇతను లలిత్! ఇవాళ తబలా వాయిసాత్డు. ” సనన్గా, పొడుగాగ్,

ంచి గడడ్ ంతో వునన్ అతనిని రూపిణి పరిచయం

చేసింది.
“తను పూరిణ్మ. నేను పని చేసే లేబొరేటొరీలో పెదద్ సె ౖంటిసుట్!” అతనికి పూరిణ్మని పరిచయం చేసింది.
"పెదద్ కాదు కానీ, మామూలు సె ౖంటిసుట్ని," నవువ్తూ అంది పూరిణ్మ. అతనూ మొహమాటంగా నవావ్డు.
"తనలాగే అంటుంది. బట్ షీ ఈజ్ లియెంట్!"

టెసుట్ చేసింది రూపిణి.

“మన సంగతి వదిలేయి,” అని అతని వె ౖపు తిరిగి, “మీరేం చేసుత్ంటారు?” అడిగింది అతనిని.
“నేను ఇకక్డ ఎస్.బీ.ఐ.లో మేనేజరుని! అదిగో అకక్డ దూరంగా మాటాల్డుతుంది నా వె ౖఫ్, హారతి,” అనాన్డతను.
“

ం

రంభించే వేళవుతుంది, మళీళ్కలుదాద్ం!” వెళిళ్ తివాచీ మీద కూరుచ్నాన్డతను.
సరిగాగ్ ఎనిమిదింటికి కచేచ్రీ మొదలె ౖంది. దాదాపు రెండూ గంటలసేపు, ఏ పనీ లేకుండా అలా హాయిగా

కూరుచ్ని సంగీతం వింటుంటే హాయిగా అనిపించింది పూరిణ్మకి. రూపిణి పాడిన హిందుసాత్నీ సంగీతం అంతగా అరధ్ం కాకపోయినా,
వినటానికి చాలా సూదింగ్ గా అనిపించింది. లలిత్ కూడా బాగానే వాయించాడనిపించింది. శివా ఏం చేసుత్నాన్డా అని మగవాళళ్ వె ౖపు
చూసింది. తీవర్ంగా మొబె ౖల్ ఫోనులో మెసేజీలు చదువుకుంటునాన్డు. కొంచెం సేపె ౖనా మనసు దేనిమీదా నిలవదెందుకో ఈ మనిషికి!
కచేచ్రీ కాగానే బయలేద్ రదామనాన్డు శివ.
“నో! నో! కొంచెం టీ తాగి అందరినీ పలకరించి వెళదాం.” రూపిణి చుటూ
ట్ మూగి అభినందిసుత్నన్ వాళళ్ని చూసూత్
అంది పూరిణ్మ.
ఇదద్ రూ మొహమాటంగా ఒక పకక్కి నిలబడాడ్రు..
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“చాలా బాగా పాడావు. నీ కంఠం చాలా వయ్ంగా వుంది,” చెపిప్ంది పూరిణ్మ.
“థాంక్స్! లలిత్ ఎలా వాయించాడు?”
“బాగుంది, కానీ నేనెకుక్వగా నీ పాట మీదే దృషిట్ పెటాట్ను. సీప్డుగా వాయించినపుప్డు నాకు చాలా నచిచ్ంది.”
“రండి, అకక్డ మా వారు అజిత్ టీ చేసి అందరికీ ఇసుత్నాన్రు. మీరు కూడా తాగదురుగాని.”
“మేమెళిళ్ తెచుచ్కుంటాంలే రూపిణీ, నువువ్ మిగతా వాళళ్తో మాటాల్డుతూ వుండు,” ఇదద్ రూ టీ కొరకు
వంటింటోల్కెళాళ్రు. టీ తాగి బయట పడాడ్రిదద్ రూ.
“పిలల్ లని కూడా తీసుకు రావాలి ఇంకోసారి. ఎంత సేపూ కంపూయ్టరూ, వీడియో గేంసూ తపప్ ఇంకో వాయ్పకం లేదు
వాళళ్కి!”, అనుకుంటూ ఇంటికొచిచ్ పడుకుంది.
*********************
మరాన్డు శనివారం సాయంతర్ం గుళోళ్ ఒకక్తే కూరుచ్ని కళుళ్ మూసుకుని కూరుచ్ని వుంది పూరిణ్మ.
“హలోల్!”
ఉలికిక్ పడి కళుళ్ తెరిచింది. అరుణ్! పకక్ సెకష్న్ లో పని చేసే ఇంజినీరు. తనకంటే పదేళుళ్ జూనియర్. ఈ మధేయ్
తమ కంపెనీలో చేరాడు. అపుప్డపుప్డూ హలో అనుకోవటం తపప్ పెదద్ పరిచయం లేదు. ఎవరో కొలీగ్ గృహపర్వేశం సందరభ్ంగా అతని
తలిల్ రేవతినీ, తం రాజారావునీ కలిసిన గురుత్!
“హలో! ఏమిటిలా?” అడిగింది ఏమనాలో తోచక.
“ఏమీ లేదు. ఊరికెనే! మీ వాళేళ్రీ? ఒంటరిగా వునాన్రే?”
“ఒంటరిగా వుందామనే వొచాచ్ను!”
“ఓ! ఆరూయ్ ఆలైర్ట్?”
పరాయి మనిషి ముందు అలా బయట పడడ్ ందుకు సిగుగ్ పడి పోయింది.
“ఇంతకీ మీ అమామ్ నానాన్ ఏరీ?” చుటూ
ట్ చూసూత్ అడిగింది.
“వాళళ్ కొరకే ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఇవాళ ఏదో పూజ చేయించాలని ఆఫీసు నించి ఇటే రమమ్ంది అమమ్. అదిగో!
వాళుళ్ కూడా వచేచ్సారు.”
“బాగునాన్వా పూరిణ్మా?” పలకరించింది అరుణ్ వాళళ్ అమమ్ రేవతి.
“బాగునాన్నండీ!” చెపిప్ తనూ లేచింది పూరిణ్మ, వాళళ్తో పాటు దరశ్నానికి.
దరశ్నం చేసుకుని, హారతి కళళ్కదుద్కుని బయటికొచిచ్ కాసేపు కూరుచ్నాన్రు.
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“ఈ సంవతస్రమై నా వీడికీ జబుబ్ తగిగ్ ఒక ఇంటివాడె ౖతే వచేచ్ సంవతస్రానికి గుళోళ్ దేవుడికి కలాయ్ణం చేయిసాత్ము,”
చెపిప్ంది రేవతి.
జబాబ్? అరుణ్ కేం జబుబ్?బాగానే వునాన్డే! వింతగా చూసి అదే అడిగిందావిడని.
“అయోయ్! ఏం చెపప్నమామ్..” ఇంకేదో అనబోయి దగగ్రికొసుత్నన్ కొడుకుని చూసి మాటలాపేసిందావిడ. దగగ్రికొచిచ్ తలిల్
చేతిలో కొబబ్రి చిపప్ అందుకుని పకక్నే కూరుచ్నాన్డు అరుణ్.
“మీరు ఇంటికెలా వెళాత్ రు? నేను నా కారోల్

ప్ చేసాత్ను రండి,” అనాన్డు.

“అదేమీ అవసరం లేదండీ.మా ఇలీల్ పకక్నే, నడుచు కుంటూ వెళాత్ ను. అసలు మీరే మా ఇంటికి రండి, ఒక కపుప్ కాఫీ
తాగి వెళుద్రు గాని.”
“నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. ఈయనేం అంటారో అడిగొసాత్ను,” రేవతి లేచి వెళిళ్ంది.
అరుణ్ వంక పరీకష్గా చూసింది పూరిణ్మ. ఒంటి మీద ఏ జబుబ్ ఛాయలూ లేవు. అందంగా, పొడవుగా,
మామూలుగా వునాన్డు. కొంచెం ఈ మధయ్ చికిక్నటుట్నాన్డంతే. మరేమిటి జబుబ్? అడిగితే ఏమనుకుంటాడో.
ఉనన్టుట్ండి తన వె ౖపు తిరిగి, “జీవితం గురించి మీ అభి యం ఏమిటి? అసలు మనమంతా ఎందుకు
బర్తుకుతునాన్మో మీకేమై నా తెలుసా?” అనాన్డు. ఆ పర్శన్కేం సమాధానమివావ్లో ఆమెకి అరధ్ం కాలేదు. ఏం చెపాప్లో
ఆలోచిసుత్ండగానే రేవతి తిరిగొచిచ్ంది. “ఆయన సరేననాన్రు,” అంటూ. అందరూ బయలేద్ రారు.
********
“ఇతను మా కొలీగ్, అరుణ్, వాళళ్ అమామ్ నానన్ గారు,” పరిచయం చేసి వంటింటోల్కెళిళ్ంది పూరిణ్మ. రేవతీ ఆమె
వెనకాలే వెళిళ్ంది. మగవాళళ్ంతా కబురల్తో హాలోల్నే కూరుచ్నాన్రు.
అరుణ్ కేం జబోబ్ అడగాలనుకుంది, కానీ సభయ్త కాదని ఊరుకుంది.
“కాఫీతో సరిపెడతావా ఏమిటి? వాళళ్ని రా కి భోజనానికి ఉండమను,” శివ లోపలికొచిచ్ లోగొంతుకతో అనాన్డు.
“ఇపుప్డు మళీళ్ వంట చేయాలయితే!”
“వంటేమీ వదుద్. బయటనించి టేక్-అవే తెసాత్ను.వాళళ్నీ వుండమందాం. నీకు కొంచెం కంపెనీ వుంటుంది.”
“అలాగే.”
మగవాళూళ్ పిలల్ లూ హోటల్ నించి భోజనం తేవటానికెళాళ్రు. రేవతీ పూరిణ్మా మాటాల్డుకుంటూ
కూరుచ్నాన్రు. ఆవిడ మళీళ్ అరుణ్ గురించేమీ మాటాల్డలేదు. అతనడిగిన విచితర్మై న పర్శన్ గురించే ఆలోచిసూత్ పడుకుంది పూరిణ్మ.
************
“మధాయ్హన్ం కాఫీకి గానీ లంచి కి గానీ వసాత్రా?”
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సోమవారం పొదుద్నేన్ తన ఈ-మెయిల్ లో మెసేజీ చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది పూరిణ్మ .
“అలాగే! పనెన్ండింటికి భోజనానికొసాత్ను” జవాబిచిచ్ పనిలో పడింది. పనెన్ండింటికి కంపూయ్టర్ ఆఫ్ చేసి లంచ్
బాకుస్ తీసుకుని కేంటీన్ కెళిళ్ంది.
“బాగునాన్వా అరుణ్?”
“అయాం ఫెన్.
ౖ మొనన్ గుళోళ్ నేనడిగిన పర్శన్కి జవాబు ఆలోచించారా?” ఆతర్ంగా అడిగాడు.
“నిజానికి నాకు నీ పర్శన్ అంతగా అరధ్ం కాలేదు.”

“నిజమే లెండి, నా మాటలూ పర్శన్లూ అనీన్ తికక్ తికక్గా వుంటాయి. వాటినెవవ్రూ పెదద్ గా పటిట్ ంచుకోరు," ఒక లాటి
నిరాశ అతని గొంతులో.
“నో! నో! పటిట్ ంచుకోకపోవటం కాదు. నిజంగానే ఎంత ఆలోచించినా నీ పర్శన్ ఏమిటో నాకంతు బటట్ లేదు.”
“ఈ పర్శన్ నేను చాలా మందిని అడిగాను. దీనికే కాదు, ఇంకా చాలా పర్శన్లడిగినా ఎవవ్రూ జవాబివవ్రు. నా వంక
పిచిచ్ వాణిణ్ చూసినటుట్ చూసి నవివ్ వూరుకుంటారు!”
“ఇంకా ఏమేం పర్శన్లు?” కుతూహలంగా అడిగింది.
“చాలా పర్శన్లూ సందేహాలే వునాన్యి. పుటట్ లోంచి పాములు బయటికొచిచ్నటుట్ అవి అలా బయటికొసూత్నే
వుంటాయి. ఏ పర్శన్లూ లేని వాళళ్ని చూసేత్ నాకు చాలా అసూయగా వుంటుంది. మనమెందుకు పుటాట్ం? ఎకక్డికి వెళాత్ ం?
అసలెందుకు చచిచ్పోవాలి? నేనెవరిని? నా జనమ్ ఉదేద్ శయ్ం ఏమిటి? ఇలా చాలా పర్శన్లెందుకో ననున్ బాగా డిసట్ ర్బ్ చేసూత్ వుంటాయి.
మీరెపుప్డె ౖనా ఇలాటి వాటి గురించి ఆలోచించారా?”
“ఆలోచించాలనే వుంటుంది. కానీ టె ౖమే వుండదు.” నవివ్ంది.
“అంటే?”
“ఏముంది? నేనేమై నా యంగ్ బాచిలరాన్ ఏమిటి? పెళె ౖ , ఇలూ
ల్ వాకిలీ వునన్ ఆడదానిన్. ఇంటి పనీ, పిలల్ లని
సవరించుకోవటం, పె ౖగా కొంచెం పోటీ వుండే వృతీత్, అనీన్ కలిపి ఇరవె ౖ నాలుగు గంటలూ సరిపోకుండా వుంది. ఇక ఫిలసాఫికల్
పర్శన్లగురించి ఆలోచించే తీరికా, ఓపికా ఎకక్డుంటాయి?”
“మరి అలా వునన్ందుకూ, ఎపుప్డూ చినన్ చినన్ సమసయ్లు తీరుచ్కోవటంలోనే రోజులనీన్ గడిచిపోతునన్ందుకూ
మీకేమీ బాధగా వుండదా?”
“ఎందుకుండదు? కొనిన్సారుల్ చాలా ఫర్సేటింగ్ గానే అనిపిసుత్ంది. కానీ, బహుశా ఆడదానన్వటం వలల్ అలా
ఇతరుల అవసరాలు తీరచ్టంలో నా సమయం అంతా గడిచిపోవటం చాలా సహజంగా అనిపిసుత్ందేమో! ఇతరులని సంతోషపెటాట్లనే
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తాపతర్యం వుండటం ఆడదాని జెనెటిక్ కోడింగ్ లోనే వుంది అని ఆ మధయ్ ఒక పేపరు లో చదివాను. అందుకే ఇలూ
ల్ వాకిలీ
చూసుకోవటం చినన్తనంగా, టె ౖం వేసుట్గా ఏమీ అనిపించదు,” ఓపిగాగ్ వివరించింది.
“మీరనన్ది నిజమే! మా అమమ్ కూడా ఇలుల్ కొంచెం మురికిగా అయినా, మేమొకక్ పూట తిండి సరిగాగ్
తినకపోయినా చాలా హై రానా అవుతుంది,” నవావ్డు.
నవివ్నపుప్డు ఇంకా చినన్గా అయిన అతని కళళ్నూ, కళళ్ చివరల్ పడడ్ ముడతలనీ చూసూత్ “ఈ అబాబ్యి చాలా
అందగాడు,” అనుకుంది పూరిణ్మ అపర్యతన్ంగా. అంతలోకే అలా అనుకునన్ందుకు సిగుగ్ పడి ఆలోచనలని మళిళ్ంచింది.
“నేనిలా అపుప్డపుప్డూ మీతో మాటాల్డొచాచ్?”
“తపప్ కుండా! అందులో అడగాలిస్ందేముంది?”
“చాలా మంది నా మాటలనీ, కంపెనీని బోరుగా అనుకుంటారు.”
నవొవ్చిచ్ందామెకు.
“అదేం లేదు. నీ మాటలు నాకేమీ బోరుగా లేదు. ”
“నిజంగానా? ఇదే మొదటి సారి నేనా మాట వినటం. నా సేన్హితులు నేనేదె ౖనా చెపప్టం మొదలు పెటట్ గానే
మొహాలు చిటిల్ సాత్రు,” చినన్ పిలాల్డిలా అనాన్డు.
నవేవ్సి, “ అయాం షూయ్ర్ యూ ఆర్ మిసేట్ కెన్! ఇక బయలేద్ రుదామా? నాకు టె ౖమయియ్ంది,” లేచింది.
“మళీళ్ ఎపుప్డొసాత్రు లంచికి?” అతని పర్శన్ విని ఉకిక్రి బికిక్రయియ్ంది ఏం చెపాప్లో తోచక.
“శుకర్వారం?” అతనే అనాన్డు.
“ఎకెస్లెంట్! వసాత్ను.”
***********************
కెఫెటేరియా నించి కేబినోల్ కొచిచ్ కూరుచ్నాన్ ఇంకా పని మీద మనసు లగన్ం చేయలేకపోతుంది. లేచి కాసేపు సీత
దగగ్రకెళిళ్ కూరుచ్ంటాను అనుకుని కింద ఫోల్ర్ లో కెళిళ్ంది పూరిణ్మ. లేబ్ లోపలికెళిళ్ గాల్స్ తలుపు మీద చపుప్డు చేసింది. ఏదో డాటా

వె ౖపు తదేకంగా చూసుత్నన్ సీత తలెతిత్ చూసింది. నవివ్ లోపలికి రమమ్ని చేయూపింది.

“ఇవాళ లంచ్ తినటానికి కిచెనోల్ కి రాలేదే?” తలెతత్కుండానే అడిగింది సీత. ఒకక్సారి తడబడింది పూరిణ్మ.
“కెఫెటేరియా కెళాళ్ను.”
“ఒకక్ కష్ణం! ఈ డాటా లో ఒక చినన్ పాటట్ రన్ కొసం చూసుత్నాన్ను. అది దొరకగానే నీతో మాటాల్డతాను.”
“నో

బల్ ం! ఐ విల్ వెయిట్.”

రెండు నిమిషాలయాయ్క పేపరూ
ల్ , కళళ్దాద్లూ పకక్న పడేసింది సీత.
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“ఇపుప్డు చెపుప్, ఏమిటి వీకెండ్ కబురుల్?”
“ఏమీ లేవు! షాపింగు, పిలల్ ల హోం వరుక్లూ, ఇలుల్ శుభర్ం చేసుకోవటం, అంతే! ఇంకేముంటాయి?” నిరాసకత్ంగా
అంది పూరిణ్మ.
“అంతేలే! నినన్ టీవీలో సినిమా చూసావా?”
“సినిమా కాదు కానీ, శుకర్వారం రూపిణి పాట కచేచ్రీ కెళాళ్ను. చాలా బాగా పాడింది తను. మళీళ్ సారి నువువ్
కూడా రావాలి!”
“అబాబ్! పాటలంటే నాకు బోరు. అందులో ఆ సంగీతాలవీ నాకు అరధ్ం కావు.”
“తిండి తినటానికి వంటొచిచ్ వుండాలా? పాట వినడానికేమిటి? నీకసలు బధధ్కం.” “ఏదో నవువ్లాటకి అనాన్లే. ఈ

సారి నీతో పాటు తపప్కుండా వసాత్, సరేనా?” నవేవ్సింది సీత.

“మీ బాసు పర్మోషన్ లిసుట్లో వుండలనా రోజూ ఈ మధయ్ సూటులో ఆఫీసుకొసుత్నాన్డు?” పూరిణ్మ పర్శన్తో
మామూలు ఆఫీసు ధోరణిలో పడాడ్రు.
“అవునవును, సె ౖంటిఫిక్ పబిల్ కేషనుల్ వునాన్ లేకపోయినా ఎలాగోలాగ మెటుల్ ఎగబాకుతూనే వుంటాడు,”
నవువ్కునాన్రు.
“అసలు మా ఆఫీసులో యెంత అవుట్ డేటేడ్ సాఫ్ట్ వేర్ వుంటుందో తెలాస్? వీళళ్ చెతత్ పుప్లకి బడెజ్ ట్ లోటుండదు

కానీ, సాఫ్ట్ వేర్ లె ౖసెనుస్లకి మాతర్ం ఎకక్ళేళ్ని బడెజ్ ట్ సమసయ్లూ వసాత్యి.”
“సాఫ్ట్ వేర్ అంటే గురొత్ చిచ్ంది. మొనన్

ంలో

బల్ ం ఫిక్స్ చేసావా?”

“ఆహా చెయయ్టమూ అయింది! అది మళీళ్ మొతత్ం చేయాలని అనుకోవటమూ అయింది.”
“వెరీ సాడ్! సరే, మరి నేనొసాత్. ఇపప్టికే మా లేబ్ లో జనం నేను తపిప్ పోయాననుకుంటునాన్రేమో!”
“రేపు పొదుద్నన్ కలుదాద్ం! బె ౖ”, పడేసిన పేపరల్ందుకుంటూ అంది సీత.
సీతలో ఆ

ఫెషనలిజమూ, తన వృతిత్మీద ఆమెకుండే కారయ్దీకష్ చాల నచుచ్తాయి పూరిణ్మకి. ఎనోన్సారుల్ ఆఫీసు

పనిలోనో, రాజకీయాలతోనో నిరాశగా అనిపించినా ఇదద్ రూ ఒకరితోఒకరు మాటాల్డుకొని రీచార్జ్ అవుతారు.
లేబ్ లో కొచిచ్ పనిలో పడింది.
“మీతో గడిపిన గంటసేపు నాలో నాలుగు రోజులనించీ సుగంధాలని నిపింది, మధాయ్హన్ం లంచి కొసాత్రు కదూ?”
శుకర్వారం పొదుద్నేన్ ఈ మెయిల్ లో మెసేజీ చూసుకుని కొంచెం ఇబబ్ంది పడింది పూరిణ్మ. ఈ అబాబ్యి మనసులో
వేరే ఏమై నా ఉదేద్ శాయ్లునాన్యా ఏమిటి? ఆమె ఆలోచనలో పడింది. ఛా! తన గురించి ఈ వయసులో తపుప్డు ఆలోచనలు ఎవరు
చేసాత్రు. సరిద్ చెపుప్కుంది.
PPP
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మధాయ్హన్ం

కెఫెటేరియాలో అరుణ్ ని కలిసింది పూరిణ్మ. కొంచెం పాలిపోయిన మొహంతో చికాగాగ్

వునాన్డెందుకో.
“హలో అరుణ్! ఏమిటి డల్ గా వునాన్వు?”
“ఏం లేదు. కొంచెం ఆఫీసులో వతిత్డి గా వుందంతే. అనన్టుట్ ఈ చీర మీకు చాలా బాగుంది.”
ఒకక్ కష్ణం అతని మొహానిన్ పరిశీలించింది ఏ ఉదేద్ శయ్ంతో అనాన్డా అని. అతని మొహం చాలా అమాయకంగా
మామూలుగానే వుంది. నిటూ
ట్ రిచ్ంది.
“థేంక్స్!”
“నాకీ నీలం రంగంటే చాలా ఇషట్ం.”
చాలా సేపు ఆఫీసు విషయాలే చెపాప్డు. అతను చెపుత్నన్ విషయాలని విని ఆశచ్రయ్ పోయినా కొంచెం కొంచెం అతని
సమసయ్ అరధ్మవుతునన్టట్నిపించింది.
అతను విపరీతమై న ఆతమ్ నూయ్నతతో బాధ పడుతునాన్డు. తనకి తెలివి లేదనీ, తనని ఎవరూ

మించరనీ,

తనని అందరూ పనికి రాని వాడి కింద జమ కడుతునాన్రనీ, చాలా అపోహలే వునాన్యతనకి. అయితే ఆ అపోహలకి ఆధారం ఏమిటో
మాతర్ం అరధ్ం కాలేదు.
ఆ రోజు రా

శివతో చెపిప్ంది ఆ అబాబ్యి విచితర్మై న భయాల గురించి. అంతా విని శివ, “ముందు

నువువ్ కొనిన్ రోజులు కేవలం అతను చెపేప్ది ఏమీ వాయ్ఖయ్లు చేయకుండా విను. అలా మాటాల్డుతుంటే అతని ఆలోచనలని అతనే
విశేల్షించుకుంటాడు. అతనికే అతని అభి యాలు తపప్ని అరధ్ం అవుతుంది,” అనాన్డు.
******************
శివ సలహా పర్కారం కర్మం తపప్కుండా అరుణ్ ని కలుసూత్ అతని మాటలు వింటోంది పూరిణ్మ, “ఈ మధయ్ నువువ్
నాతో లంచ్ చేయటం లేదు” అని సీత గోల పెడుతునాన్ కూడా.
ఆతని మాటలనీ పర్వరత్ననీ అరధ్ం చేసుకోవడానికి దాదాపు రెండు మూడు నెలలుపటిట్ ందామెకి. అపప్టికి అరధ్ం
అయిందామెకి, అతను ఒక రకమై న డి షన్ తో బాధ పడుతునాన్డనీ, అదీ చాలా తీవర్ సాథ్యిలో వుందనీ.
“నేను సె ౖకియా క్ కనస్లేట్షన్ లో వునాన్ను తెలుసా?”

అని ఉనన్టుట్ండి అడిగితే నివెవ్రపోయింది.

అందుకేననన్మాట ఆ నిరాశా, ఆతమ్ నూయ్ననత. ఆమెకి మనసంతా జాలితో నిండి పోయింది.
“నేను చాలా తెలివి తకుక్వ వాణిణ్ . నాలాటి వాళుళ్ ఈ పోటీ పర్పంచంలో నిలదొకుక్కోలేక కింద పడిపోతూ
వుంటాము. నేను చచిచ్పోతానేమో,” దుఃఖంతో అతని గొంతు పూడుకుపోయింది ఒకరోజు మాటలోల్.
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“లేదు అరుణ్! నీకేం కాలేదు. శరీరానికి అపుప్డపుప్డూ జబుబ్ చేసినటేట్ , కొనిన్సారుల్ మెదడుకీ జబుబ్ చేసుత్ంది.
మెదడులో వాటంతటవే పుటాట్లిస్న రసాయనాలు పుటట్ కపోవటం వలల్ వచేచ్ మూడ్ డిజారడ్ ర్, అంతే. మంచి మందులు వాడుతునాన్వు
కదా? తగిగ్ పోతే ఈ నెగెటివ్ ఆలోచనలనీన్ మాయమయి పోతాయి.”
డి షన్ గురించి తను ఇంటరెన్ట్ లో చదివిన సమాచారమంతా గురుత్ తెచుచ్కుంటూ చెపిప్ంది
అనునయంగా.
అంతలోనే తెలివిగా, అంతలోనే అమాయకంగా, అంతలోనే మంచివాడిగా, అంతలోనే మూరఖ్ ంగా వుండే అతని
పర్వరత్న చాలా సారుల్ ఇబబ్ంది పెటిట్ ంది.
“ఇవాళ మధాయ్హన్ం కేంటీన్ కి లంచికొసాత్రా” అని రికెవ్సుట్ చేసి రాకుండా తనొకక్తీ కేంటీనోల్ అర గంట
ఎదురుచూసి, “ఎందుకు రాలేదని” అడిగితే, “మరచిపోయాను” అని నిరల్ ంగా అనన్పుప్డు మాతర్ం కోపం పటట్ లేకపోయింది.
“చూడూ! నేను చాలా బిజీగా వుంటాను. అయినా ఏదో నీ మీద జాలితో, నీకు సహాయం చేదాద్మని ఆరాట
పడుతునాన్ను. ఇంకేపుప్డూ ఇలా నా టె ౖం వేస్ట్ చేయకు,” తీవర్ంగా మందలించి వచిచ్ంది.
“మీరు ననున్ ఎక్స్ పాల్యిట్ చెయాయ్లని చూసుత్నాన్రా?” ఉనన్టుట్ండి అడిగాడొక రోజు. ముందు తెలల్ బోయింది. ఆ
తరావ్త కొపం ముంచుకొచిచ్ంది. చెంప ఛెళుళ్మనిపిదాద్మనుకుంది. కానీ అతని ఆలోచనలమీద అతనికెలాటి నియంతర్ణా లేదని
గురొత్ చిచ్ తమాయించుకుంది.
“ఎందుకలా అనుకుంటునాన్వు?” సౌమయ్ంగా అడిగింది.
“మొనన్ ఎందుకు బాంకుకి వెళళ్టానికి కారోల్ లిఫుట్ అడిగారు?” చినన్పిలాల్డిలా అనాన్డు.

“నిజంగా అరజ్ ంటుగా బాంకుకి వెళాళ్లొస్చిచ్. అసలిది చెపుప్ ముందు. నినెన్వవ్రూ ఏ సహాయమూ అడగకపోతే,

నినెన్వవ్రూ నమమ్రనీ, నినున్ గౌరవించరనీ బాధపడతావు. ఏదె ౖనా సహాయం అడిగితే అనుమానంగా చూసాత్వు. అసలు నీ చుటూ
ట్ వునన్
వాళళ్నించి నీకేం కావాలి అరుణ్?”
“…………………”
“ అయితే ఒకటి గురుత్ంచుకో. నీకు చుటూ
ట్ వునన్ మనుషుల దగగ్రున్ంచి ఏం ఆశిసుత్నాన్వో అదే నువూవ్ వాళళ్కివావ్లిస్
వుంటుంది.”
“అంటే?”
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“అంటే, నీకు ఇతరల్నించి నమమ్కమూ గౌరవమూ కావాలనుకో, ముందు నువువ్ ఇతరల్ని నమిమ్ గౌరవించాలిస్
వుంటుంది. నువువ్ పకక్ మనిషిని అడుగడుగునా అనుమానిసూత్, పకక్ మనిషి నీ మీద నమమ్కముంచాలంటే అది అయేయ్ పని కాదు.
నువువ్ పర్పంచానికేది ఇసేత్ నీకదే తిరిగొసుత్ంది. ఇపుప్డు చెపుప్, పర్పంచం నించి నీకేం కావాలో.”
“నాకేం కావాలో, నేనెవరినో నాకేమి తెలియటం లేదు పూరిణ్మా!” ఉనన్టుట్ండి చేతులోల్ మొహం దాచుకొని
బావురుమనాన్డు.
కంగారు పడింది పూరిణ్మ. ఆమె మనసంతా జాలితో నిండి పోయింది.
“పోనిలే అరుణ్! నీకు మనసు బాగాలేదు. ఇపుప్డు ఆలోచనలేమీ వొదుద్. వదిలెయియ్. కం ల్ యువర్ సెల్ఫ్, పీల్ జ్!
చూడు! కేంటీనోల్ అంతా మన వె ౖపే చూసుత్నాన్రు."”
“అయాం సారీ. అసహయ్ంగా చినన్ పిలాల్డిలా బిహేవ్ చెసుత్నాన్ను.” చుటూ
ట్ చూసి సిగుగ్ పడి మొహం
తుడుచుకునాన్డు.
“ దట్స్ ఆల్ రె ౖట్. ఈ విషయాలనీన్ తరావ్తెపుప్డె ౖనా మాటాల్డదాం, సరేనా!” మెలిల్గా అతనిన్ మామూలు మనిషిని
చేయటానికి పర్యతిన్ంచింది. ఆ రోజంతా ఆమెకి చాలా దిగులుగా భయంగా అనిపించింది, "అసలీ అబాబ్యి ఎపప్టికెనౖ మామూలుగా
అవుతాడా లేదా," అని.
************************
చలికాలం ముసురుకొని ఉకుక్ కౌగిటోల్ అందరీన్ బంధించి గజ గజలాడిసుత్ంది. చుటూ
ట్ వునన్ వాతావరణం
లాగే మనసంత ఒక రకమై న దిగులుతో గూ
ల్ మీ గ వుంది.
వంట చేసూత్ ఆలొచనలో వుంది పూరిణ్మ. గత నాలుగెదు
ౖ నెలలుగా తన మానసిక సిథ్ తి తలచుకుంటే
నమమ్లేకుండా వుందామెకు. ఎపుప్డూ వుండే అలసటా, చిరాకూ, కోపం మాయమయాయ్యి. ఎపుప్డూ లేనిది ఆఫీసుకెళాళ్లంటే
ఉతాస్హంగా ఉంటోంది.
రోజూ ఉదయం వెళేళ్సరికి అరుణ్ దగగ్రిన్ంచీ వచేచ్ ఈ మెయిలూ
ల్ , అతను తన కొరకు ఎదురు చూడడం, కలిసి
భోజనం చేయడం, కాఫీ కెళళ్డం అనీన్ చాలా సంతోషానిన్సుత్నాన్యి. తన ఉనికీ, సేన్హమూ తనకేమీ కాని ఇంకొక మనిషికి అంత
బలానిన్ ఇచిచ్ ఉతాస్హం నింపగలదని ఆమె ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. ఆ ఊహే ఆమె ఈగోని చాలా తృపిత్ పరుసూత్ంది.
ఇంతకు ముందులా నీహారిక తోటీ, శివా తోటీ సమయం గడపాలనన్ తాపతర్యం లేదు. నీహారిక కయితే తలిల్
తననిలా ఇగోన్ర్ చేసి తన పనులు తను చేసుకోవటం, తనదె ౖన పర్పంచంలో మునిగిపోవటం కొంచెం కూడా నచచ్లేదు.
తన ఆలోచనలనీన్ అరుణ్ చుటేట్ అసంకలిప్తంగా తిరుగుతునాన్యనన్ విషయానిన్ ఆమె గురుత్ పటిట్ ంది కూడా. అది
కొనిన్సారుల్ ఆమెని ఒకరకమై న అపరాధ భావనకి లోను చేసోత్ంది.
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నిదర్లో పీడకలొచిచ్ ఉలికిక్ పడి భయంతో తలిల్ చేయ పటుట్కునన్ చంటి బిడడ్ లా తన చేయి పటుట్కుని
వదలనంటునాన్డు. ఎందుకు తనమీద అంతటి నమమ్కమూ, అభిమానమూ పెంచుకునాన్డో మరి.
“అతని సంగతి సరే! నువెవ్ందుకు అతనితో సేన్హం చేసుత్నాన్వో తెలుసా?” మనసునించి పర్శన్ వచేచ్సరికి
తడబడింది.
“కిందపడడ్ మనిషికి సానుభూతితో చేయందించి లేపినటేట్ నేనతనికి సహాయం చేయటం కోసమే అతని సేన్హానిన్
తస్హిసుత్నాన్ను,” ఎపప్టాల్గే ఆమె తన మనసుకి సంజాయిషీ ఇచుచ్కుంది. అందగాడూ, యువకుడూ కాకుండా వుండి వుంటే
తనంత సానుభూతితో వయ్వహరించేదా? నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆమె అంతరంగం ఆమెని అడుగుతూనే వుంది, ఆమె జవాబివవ్కుండా
తపిప్ంచుకుంటూనే వుంది. ఇదే మొదటిసారి, ఆమె తన అంతరాతమ్ ముందు గిలీట్ గా తల దించుకోవడం.
********
ఉనన్టుట్ండి మొబె ౖల్ ఫోన్ లో మెసేజీ అలర్ట్ రావటం తో వంటింటోల్ంచి బయటికొచిచ్ంది. “ననున్ కష్మించు.
నువువ్ ఇంత సహాయం చేసుత్నాన్, నా చేయి వదలకుండా పటుట్కునాన్, బర్తకాలనే ఆశ అడుగంటి పోతుంది. ఇందులో నీ తపుప్ కానీ,
మా అమామ్ నానన్ల తపుప్ కానీ ఏమీ లేదు. నేనే బర్తకటానికి యోగయ్త లేని వాణిణ్ . గుడ్ బె ౖ.” అరుణ్ మెసేజీ చూసి గుండాగి
పోయినంత పనె ౖపోయింది పూరిణ్మకి.
ఈ అబాబ్యి ఏం అఘాయితయ్ం చేసుత్నాన్డో. ఇంటోల్ అమామ్ నానాన్ పెళిళ్కెళాళ్రనీ, రేపు రా కి కానీ రారనీ
చెపాప్డు మధాయ్హన్ం. ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఏం చేసుత్నాన్డో ఏమో! ఎలా ఆపాలి! శివా ఏం చేసుత్నాన్డో చూదాద్మని బెడ్ రూంలోకెళిళ్ంది.
సాన్నం చేసుత్నన్టుట్నాన్డు.
బా

ం తలుపు మీద దబ దబా బాదింది, “తవ్రగా బయటికి రండి,” అంటూ. ఆమె గొంతులో వునన్ టెనష్న్

చూసి బయటకొచాచ్డు శివ, ఏమయిందంటూ. మౌనంగా మొబె ౖల్ ఫోన్ అందించింది.
“ఓ గాడ్! వుండు. నువువ్ కంగారు పడకు.నేను చూసాత్ను సంగతేమిటో.”
వెంటనే అరుణ్ నెంబరుకి ఫోన్ చేసాడు శివ. నాలుగెదు
ౖ రింగులె ౖనా ఫోనెతత్కపోయేసరికి నరాలు తెగిపోయేంత
టెనష్న్. ఆఖరికి ఫోనెతిత్న ధవ్ని!
“హలో అరుణ్!”
“హాలో” ఎకక్డో నూతిలోంచి వసుత్ంది సవ్రం.
“అరుణ్! ఆరూయ్ ఆలైర్ట్? పూరిణ్మ చాలా కంగారు పడుతోంది.”
“అయాం వెరీ సారీ. మిమమ్లిన్ కంగారు పెటట్ టానికి నేనా మెసేజీ ఇవవ్లేదు. నిజంగానే నాకు బర్తకాలని లేదు,”
అవతలినించి వెకిక్ళళ్తో ఏడుసుత్నన్ శబద్ ం.

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

19

మెలిల్గా మందర్ సవ్రంతో అనాన్డు శివ, “సరే! నీ ఇషట్ం. ఇపుప్డు మాతర్ం ఏమీ ఆలోచించకు. మేమిదద్ రం మీ
ఇంటికొసాత్ం. ఈ రా మాతోనే వుందువుగాని.”
“నో, నో! మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్ టం నా కిషట్ం లేదు. అయాం ఓకే. రేపు తపప్కుండా పూరిణ్మని ఆఫీసులో
కలుసాత్ను.” గిలీట్ గా అనాన్డు.
“సరే అలాగే కానీ.అయితే ఒకక్ మాటివావ్లి.”
“చెపప్ండి, ఐ

మిస్.”

“రా ఏ వేళయినా సరే దిగులనిపిసేత్ మాకు ఫోన్ చేయాలి. సరేనా?”
“సరే.”
“మందులేసుకొని పడుకో మరి.” శివ గొంతులోని కమాండ్ కి లొంగిపోయాడు.
**************
“అతను దేనికంత దిగులు పడుతునాన్డు?”
“అతనిది మామూలు మూడీనెస్ కాదు. అతను కిల్నికల్ డి షన్ తో బాధపడుతునన్టుట్నాన్డు.”
“ఏమిటీ?” శివా గొంతులో ఆశచ్రయ్ం.
లేచి లేపాట్ప్ తెచిచ్ తను మూడ్ డిజారడ్ ర్ ల గురించి సేకరించిన సమాచారానిన్ చూపించింది.
సాధారణంగా అందరమూ కొనిన్సారుల్ సంతోషంగా, కొనిన్సారుల్ దిగులుగా వుంటాము. అయితే మితిమీరిన
దిగులునూ, ఆతమ్ హతయ్లకూక్డా దారితీసే దుఃఖానీన్ సె ౖకలాజికల్ డిజారడ్ ర్ (మానసిక వాయ్ధి) గా గురిత్సాత్రు డాకట్ రుల్. ఈ దిగులు
నెలలూ, సంవతస్రాల తరబడీ మనిషిని కృంగాదీసుత్ంది. దిగులుగా వుండడానికి పెదద్ కారణాలు కూడా వుండవు. కారణలు వెతుకుక్ని
మరీ ఈ దిగులు మనసులో ఎకిక్ కూరుచ్ంటుంది.
వె ౖదయ్ పరిభాషలో చెపాప్లంటే మెదడు తనకి కావాలిస్న రసాయనాలని (నూయ్రో

నిస్మ్టట్ రుల్) తనే తయారు

చేసుకొవటంలో విఫలమై నపుప్డు సాధారణంగా వుండే ఉతాస్హమూ, సంతోషమూ, సంతృపీత్ మొదలె ౖన భావనలు మాయమఔతాయి.
దాంతో మనిషికి ఏ పనీ చేయబుధిధ్కాని ఒకలాటి నిసేత్జమూ, నిరేవ్దమూ ఏరప్డతాయి. దాంతో మెదడులో సంతోషానిన్ కలగజేసే
రసాయనాలు ఇంకా తగిగ్ పోతాయి. అదొకరకమై న విష వలయంలోకి వెళిళ్పోతాడు రోగి.

పర్పంచ వాయ్పత్ంగా, ఎకుక్వగా అభివృధిధ్ చెందిన దేశాలోల్ దాదాపు ముఫెఫ్ౖ శాతం యువతీ యువకులు డి షన్

బారిన పడి పండంటి జీవితాలని వృధా చేసుకుంటునాన్రు. ఆంటీ- డి సెంటుల్ వాడుతూ, సె ౖకో థెరపీలు చేసుత్నాన్, ఈ వాయ్ధి
గుణమవడం కొంచెం కషట్మే.
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“అందులో మన దేశం లాటి చోటల్ సె ౖకియా సుట్ ని సంపర్దించడం అనన్ది పరువు తకుక్వ విషయంగా కూడా
భావిసాత్రు.” చదువుతూ బాధగా అంది పూరిణ్మ.
ఆ రోజు భోజనాల దగగ్రా, వంటిలుల్ సరుద్తునన్ంత సేపూ శివా ఎనన్డూ లేనంత మౌనంగా వునాన్డు. పిలల్ లు వాళళ్
గదిలోకి వెళిళ్ంతరావ్త అడిగింది శివాని, పూరిణ్మ,
“అరుణ్ కి సహాయం చేసూత్ నేనేమై నా పొరపాటు చేసుత్నాన్నాన్?”
కాసేపు ఏమీ మాటాల్డలేదు శివ. ఆమె వె ౖపు చూసాడు.
“కావాలని తపుప్లు చేసే మనసత్తవ్ం కాదు నీది. చేసే పర్తీ పనినీ ఎంతో విశేల్షించుకుంటే కాని చేయవు. కానీ
మనసు సరిగాగ్ లేని అబాబ్యితో జాగర్తత్గా వుండు, మరి. అసలే నువువ్ కూడా చాలా సునిన్తమై న మనసునన్దానివి. ఏదె ౖనా చికుక్లోల్
ఇరుకుక్ంటావేమోనని కొంచెం అనీజీనెస్. అంతే.”
“అయితే అతనిన్ దూరంగా వుంచనా?”
“ఇపుప్డు కాదులే. ఇంకొదిద్ రోజులవనీ. లేదా ఆఫీసులో ఒంటరిగా మాటాల్డడం కాకుండా అపుప్డపుప్డూ మనింటికి
రమమ్ను. అపుప్డు నువొవ్కక్దానివే కాకుండా మన ఇంటిలిల్పాదితో సేన్హంగా వుండి కోలుకుంటాడేమో."
“అవును! అది మంచి అయిడియా. శనివారమో ఆదివారమో రమమ్ంటాను.”
***********************
అరధ్రా

టెలిఫోన్ మోతకి విసుగాగ్ కళుళ్ తెరిచింది పూరిణ్మ. శివా వంక చూసింది. గాఢ నిదర్లోవునన్టుట్నాన్డు.

ఇపప్టోల్ ఫోన్ ఎతత్డు. తనే విసుకుక్ంటూ లేచింది.
“హలో పూరిణ్మా!” అవతల రాజారావు గొంతు. ఆమె జవాబివవ్కముందే, “అరుణ్ మీ యింటి నుంచి
బయలేద్ రాడా? ఇంతవరకూ ఇంటికి రాలేదు.” ఆదురాద్గా అనాన్డు.
ఆ రోజు అరుణ్ ని రా

డినన్ర్ కి పిలిచింది. ఎనిమిదింటికి

అందరూ కలిసి భోజనం చేసింతరువాత

వెళిళ్పోయాడు అరుణ్. ఇంటికెళళ్కుండా ఎకక్డికెళిళ్నటుట్?
“ఇంకా ఇంటికి రాలేదా? ఇకక్డ నించి ఎపుప్డో తొమిమ్దింటికే బయలేద్ రి వెళిళ్పోయాడు.”
“ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. మొబె ౖల్ ఫోన్ కూడా ఆఫ్ చేసి వుంది.”
వెనకాల రేవతి ఏడుపు వినిపిసోత్ంది సనన్గా. ఎకక్డికెళాళ్డు? ఏం చేసుత్నాన్డు? ఒళుళ్ జలదరించింది పూరిణ్మకి.

PPP
శివానిని నిదర్ లేపింది పూరిణ్మ.
“ఇకక్డ తొమిమ్దింటికే బయలేద్ రిన అరుణ్ ఇంకా ఇలుల్ చేరలేదట. నాకేదో భయంగా వుంది.”
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సంగతేమిటో అరధ్ం కావడానికి అతనికి అయిదు నిముషాలు పటిట్ ంది.
“సరే! నేను వాళిళ్ంటికెళిళ్ చూసాత్ను, అవసరమై తే పోలీస్ కంపల్ యింట్ ఇదాద్ం. నువువ్ తలుపేసుకో.” లేచి షరుట్
వేసుకుంటూ అనాన్డు.
ఆమెకి ఇంకా ఏమీ పాలుపోవటంలేదు.
“రాజారావు గారూ, శివా మీ యింటికి బయలేద్ రాడు. ఏం చేయాలో ఆలోచిదాద్ం, భయపడకండిమళీళ్ వాళళ్కి ఫోను
చేసి యాం కంగా చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్ సింది.
పది నిమిషాలోల్ వెనకొక్చాచ్డు శివా. ఆశచ్రయ్పోయింది, పూరిణ్మ.
“అపుప్డే వచేచ్సారే?” అడిగింది తలుపు తిసూత్.
“అతనికక్డే వునాన్డు! సందు చివరన్ తన కారాపి, కారోల్ కూరుచ్ని యేడుసుత్నాన్డు.” శివా చెపాప్డు నిసస్తుత్వగా.
“ఏమిటీ?”
“లోపలికొసుత్నాన్డు కారు పార్క్ చేసి. కొంచెం వేడిగా పాలో కాఫీయో ఇవువ్. నేను వాళళ్ నానన్తో మాటాల్డతాను.”
మెలిల్గా లోపలికొచాచ్డు అరుణ్. ఏడిచ్ ఏడిచ్ మొహమంతా ఎరర్బడింది. తల దించుకుని కూరుచ్నాన్డు.
“ఏమయింది అరుణ్? ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వు? అమామ్ నానాన్ యెంత కంగారు పడుతునాన్రో తెలుసా? అసలు
ఇంటికెళాళ్కుండా ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వ్?” ఎంత సౌమయ్ంగా అడుగుదామనుకునాన్ కోపంగా వుంది ఆమె గొంతు.
“అయాం సారీ! ఇంకోసారెపుప్డూ నినున్ డిసట్ ర్బ్ చేయను. మీ ఇంటినించి వెళిళ్ంతరువాత చాలా భయం వేసింది.”
“భయమా? ఎందుకు?”
“మీరు నలుగురూ ఎంత తెలివిగా చురుగాగ్ వుంటారు! మీ ఇంటోల్ వుంటే వెలుగుతునన్ లె ౖటల్ మధయ్
కూరుచ్నన్టుట్ంటుంది. మీలాటి తెలివె ౖన వాళుళ్ వుండే పర్పంచంలో నాలాటి వాళెళ్లాల్ నెగుగ్కొసాత్రు? అసలు భగవంతుడిలా కొందరిని
తకుక్వగా ఎందుకు పుటిట్ సాత్డు?”
అతని మాటలకి ఏమనాలో తోచలేదు వాళిళ్దద్ రికీ.
“సరే! కొంచెం ఈపాలు తాగి రిలాక్స్ అవు. నినున్ ఇంటి దగగ్ర దింపేసాత్ను. నీ కారు రేపు తీసికెళొళ్చుచ్.”
తలుపు చపుప్డె ౖంది. రాజారావు వచిచ్ అరుణ్ ని తీసుకొని వెళిళ్పోయారు.
-------------------------బసాట్పులో నించోనునాన్రు, సీతా, పూరిణ్మా.
"ఈ మధయ్ కలవటమే తగిగ్ పోయింది మనిదద్ రం," చూడగానే అంది సీత.
"అవును! నువెవ్ందుకూ టె ౖమింగుస్ మారాచ్వు?"
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"పిలల్ లిదద్ రూ హిందీ టూయ్షనులో చేరారు. ఇదద్ రూ పొదుద్న ఏడునన్రకి టూయ్షనుకీ, అటున్ంచటే సూక్లుకీ
వెళిళ్పోతునాన్రు. పొదుద్నేన్ పనంతా అయిపోవటంతో ఆఫీసుకి తొందరగా వొచిచ్ తొందరగా వెళిళ్పోతునాన్!"
"అందరూ ఫిజికూస్ లెకక్లూ కెమిసీ లకి టూయ్షనుకెళుత్ ంటే మీ వాళేళ్మిటి హిందీకి టూయ్షను?" నవివ్ంది పూరిణ్మ.
"ఆ సంగతి అడకుక్! లెకక్లూ కెమిసీ నేను చెపాత్ను. ఫిజికుస్ వాళళ్కి బానే వొచుచ్. ఎటొచీచ్ హిందీలోనే మారుక్లు
చూసేత్ కళూళ్ తిరుగుతునాన్యి. నాకూ, ఆయనకీ ఇదద్ రికీ హిందీ రాదాయె! అందుకే ఇలా కాదని టూయ్షనులో పెటాట్ను!"
ఒకక్సారి కొంచెం గిలీట్ గా అనిపించింది పూరిణ్మకి. తనకీ మధయ్ పిలల్ ల చదువు పటిట్ ంచుకునే ఓపికే ఉండటం లేదు.
ఇవాళ సాయంతర్ం ఇంటికెళళ్గానే తీరిక చేసుకుని ఇదద్ రి పుసత్కాలూ తిరగెయాయ్లి, గటిట్ గా అనుకుంది.
“నువేవ్ంటి, ఈ మధయ్ అరుణ్ తో లంచిలో కనిపిసుత్నాన్వు. ఏదె ౖనా కొతత్

జెకుట్ కొలాబొరేషనా?” అడిగింది సీత.

“అదేం లేదు. అసలతనూ నేనూ పనిచేసేది వేరేవ్రు ఫీలుడ్లోల్. అయితే అతనేదో సమసయ్లో ఇరుకుక్ని సహాయం
కావాలనాన్డు. అందుకని నేనూ శివా కొంచెం హెల్ప్ చేసుత్నాన్ం, అంతే. “
“ఏమిటి

బెల్ ం?” కుతూహలంగా అడిగింది సీత.

ఇరుకున పడడ్ టట్నిపించింది పూరిణ్మకి. సాధారణంగా ఆమెకి మనుషుల వెనక వాళళ్ గురించి మాటాల్డటం ఇషట్ం
వుండదు. అందులో వయ్కి త్గత సమసయ్లు చరిచ్ంటం ఇంకా ఇషట్ం వుండదు. ఇపుప్డు సీత తో ఏం చెపిప్ తపిప్ంచుకోవాలి.
“ఆ... యేవో కుటుంబాలోల్ వుండే మామూలు సమసయ్లే. అంత ముఖయ్మై నదేమీ కాదు. ఏదో పెళిళ్ సంబంధాల
గొడవ. అనన్టుట్ రెం జులనిండీ అడగాలనుకొని మరిచ్పోతునాన్ను. మీ లేబ్ నించి కొంచెం సెప్కోసొక్పీ డాటా కావాలి. ఎరేంజి
చేయగలవా?”
“షూయ్ర్! దేనికి? ఎలాటి డాటా కావాలి? మా దగగ్ర వునన్దా లేదా కొతత్ ఎకెస్ప్రిమెంటు చేయాలా? “ తననుకునన్టేట్
లేబొరేటరీ పర్సకి త్ రాగానే సీత మిగతా విషయాలనీన్ మరిచ్పోయింది. ఇదద్ రూ పని విషయాలూ, రాయాలిస్న పేపరూ
ల్
మాటాల్డుకునాన్రు.
“నీతో ఒక విషయం చెపాప్లని చాలా రోజులనించి అనుకొంటూ మరచి పోతునాన్ను. “ వునన్టుట్ండి గొంతు
తగిగ్ ంచి అంది సీత.
“ఏమిటి? “
“ఎదురుగుండా, రోడూ
డ్ కటువె ౖపు నిలబడి ఐ-పాడ్ చదువుతునాన్డు, అతనెవరో తెలుసా? “
కాసేపు అతనెన్కక్డో చూసినటట్ నిపించి ఆలోచించింది పూరిణ్మ. గురొత్ చిచ్ంది!
“ తెలుసు. ఒకక్సారి కలిసాను. రూపిణి వాళిళ్ంటోల్ తబలా వాయించాడు. అతని పేరు..... ఏదో వుంది! గమమ్తెన
పేరు! ఆ! గురొత్ చిచ్ంది. లలిత్! బేంకులో పని చేసుత్నాన్డు. ఎందుకు నీకు అతను తెలుసా? “
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“తెలియదు కానీ, ఈ మధయ్ నాలుగెదు
ౖ సారుల్ మీ ండు రూపిణినీ అతనినీ కలిసి చూసాను, బె ౖక్ మీద
వెళుత్ ంటే!“ ఆమె కంఠం అదోలా ధవ్నించింది.
“అవును, వాళిళ్దద్ రూ సేన్హితులు అనుకుంటాను. దానోల్ వింతేముంది? “
“ ఏమో లే! ఎందుకో వాళళ్ వాలకం నాకంత నచచ్లేదు. “ మొహం చిటిల్ సూత్ అంది సీత.
ఏమనలేదు పూరిణ్మ. కాసేపు ఆలోచించింది సీత. మళీళ్ తనే అంది.
“ ఒక ఆడా-ఒక మగా కలిసి బె ౖక్ మీద కలిసి కూరుచ్నన్ంత మా న తపుప్ పటేట్ మనిషిని కాను. కానీ, వాళళ్
పర్వరత్నలో ఏదో అరధ్ం కానిది వుంది. “
“అంటే? “
“చూడు! మామూలుగా ఆఫీసు నించి ఇంటికో, ఇంటినుంచి ఆఫీసుకో లిఫ్ట్ ఇసుత్నాన్డనుకో, ఇకక్డ బసాట్పులో

ఎకిక్ంచుకుని దించి వెళళ్డం దేనికి? ఇంటి దాకా దిగబెటొట్చుచ్గా? ఇకక్డ దిగబెడతాడు, ఇకక్ణిణ్ ంచి ఆవిడ నడుచుకుంటూ వెళుత్ ంది! ఏదో
ఇంటోల్ వాళళ్నించి దాచి పెడుతునన్టుట్. “
వాళుళ్ మాటలోల్ వుండగానే వొచిచ్ంది రూపిణి. అలంకరణ ఎపప్టాల్గే వునాన్ మొహం అదో రకమై న అందంతో
వెలిగిపోతోంది. నవువ్ మొహంతో ఏదో చెపూత్ లలిత్ వెనక బె ౖక్ మీద కూరుచ్ని వెళిళ్పోయింది. నిజంగానే వాళళ్ బాడీ లాంగేవ్జీ
సేన్హితుల కంటే గాఢమై న చనువునే సూచిసుత్ంది.
నిటూ
ట్ రిచ్ంది పూరిణ్మ. ఆమెకి కొంచెం బెంగగా అనిపించింది. రూపిణి చాలా హుందాగా పర్వరిత్ంచే . టీనేజీలో
వుండి కాలేజీలో చదువుతూ, హాసట్ లోల్ వునన్ కూతురుంది ఆమెకి. ఇపుప్డీ సేన్హంతో కాపురంలో కలతలు తెచుచ్కుంటుందా? అంతలోకే
నవొవ్చిచ్ంది, తన ఆలోచనలెంత దూరం పర్యాణిసుత్నాన్యో చూసి.
***********
ఇంటికెళళ్గానే అనుకునన్టుట్ కాఫీ తాగి పిలల్ ల పుసత్కాలు చూడాలని, సంజూని నీహారికనీ పిలిచింది పూరిణ్మ.
” లే సంజూ! కంపూయ్టర్ మీది నించి లేచి మేత్స్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని రా! .”
గునుసూత్నే వెళిళ్ పుసత్కాలు పటుట్కొచాచ్డు సంజూ. వాడి నోట్ బుకుక్ చూసి కళుళ్ తిరిగినటట్ యియ్ంది ఆమెకి.
” ఏం

ఈ లెకక్లు? అసలు టీచరు కాల్సుకొసుత్ందా రాదా? ఇవనీన్ ఇలా తపుప్లయాయ్యేంటీ? కోపంగా

అడిగింది.”
”మేత్స్ వదిలేయ్! ఇంగీల్షు చూడు, ఎనిన్ మారుక్లొచాచ్యో! ” గంతులేసూత్ అనాన్డు.
”ఇంగీల్షు సరే! లెకక్లు రాకపోతే ననోన్ నానన్నో అకక్నో అడగాలి కాని ఇలా నోటి కొచిచ్నటుట్ రాసాత్వా? ఇనిన్నిన్
తపుప్లుంటే అసలు మీ టీచరు దిదద్ నేలేదేమిటి? ”
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”నినేన్ అడిగానమామ్! కానీ నువావ్ రాతర్ంతా అరుణ్ అంకుల్ తో ఫోనోల్ మాటాల్డుతునాన్వు. ఆ తరావ్త అరుణ్
అంకుల్ వాళళ్ అమామ్ నానన్తో మనింటికి డినన్ర్ కొచాచ్రు. నానేన్మో వూళోళ్ లేడు.”
నిజమే, ఒక విషయం మీద శర్ధధ్ చూపిసేత్ ఇంకోటి చేయి జారిపోతుంది.

అరుణ్ తో సేన్హం, అతనిన్ ఆదుకోవటం, అతనికి మానసిక సెథ్ ౖరయ్ం ఇవవ్టం లాటివి రోజులో కొంత భాగం

ఆకర్మించేసరికి, ఇంటి పనీ, పిలల్ ల చదువూ, ఆఫీసూ వెనకపడుతునాన్యి. తనకెందుకొచిచ్న గొడవ!తన పనల్నీన్ తన కం లులోకి
తెచుచ్కోవాలి ముందు.
” సరే! ఇపుప్డు అనీన్ కిల్యర్ చేసుకుందాం. ఒకొక్కక్ చాపట్ రులో నీకు రాని లెకక్లనీన్ గురుత్ పెటుట్. వారానికొకక్టి
చొపుప్న చేసేదాద్ం, సరేనా? ”
”నాట్ టుడే! పీల్ జ్! కెట్ ఆడుకోవాలి. ఆదివారం మేచ్ కూడా వుంది. ” తలిల్ మెడ చుటూ
ట్ చేతులేసి ఊగుతూ
గారాబంగా అనాన్డు.
”ఆరో తరగతి కొచిచ్ అమమ్తో ముదుద్లు చేసూత్, సిగుగ్ లేదురా నీకు! అనన్టుట్ అకక్గారింకా రావటం లేదే? ”
కొడుకుని ముదుద్ పెటుట్కుంటూ అంది.
”నువువ్ ముదుద్లు పెడూ
త్ ననన్ంటావెందుకు? ఐ డోంట్ లె ౖక్ యువర్ ముదుద్లు! ” చెంప తుడిచేసుకుంటూ
అనాన్డు పదకొండేళళ్ సంజూ. నవువ్తూ సోఫా లోంచి లేచింది పూరిణ్మ.
” కెట్

కీట్సునించి వచాచ్క లెకక్లు అర గంటె ౖనా చేయకపోతే వూరుకునేది లేదు, తెలిసిందా? ” అంటూ

వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.
”ఇవాళ తొందరగొచిచ్నవమమ్? ” వంటింటోల్ అంటుల్ తోముతునన్ రాజమమ్ పరామరిశ్ంచింది.
”అవును రాజమామ్మ్. ఆఫీసులో మధాయ్హన్ం సెలవు పెటాట్ను. బయట కొంచెం పని చూసుకొని తొందరగా
వొచేచ్సాను. అందుకే హాయిగా వుంది. ”
”మా పిలోల్డు కూడా మీ లెకక్నే బాగా చదువుకొని మీ ఆఫీసల్నే వుదోయ్గం చేసత్డంట ” రాజమమ్ గొంతులో కించిత్
గరవ్ం.
రాజమమ్ కొడుకు అశోక్ అకక్డే సూక్లోల్ చదువుతునాన్డు. రాజమమ్ భరత్ రమణయయ్ లేబొరేటరీలో అటెండరు.
రెండేళళ్ కింద వునన్టుట్ండి ఒక రోజు విరుచుకొని పడిపోయి మరిక లేవలేదు. కావాలంటే అతని వుదోయ్గం పదో తరగతి చదువుతునన్
కొడుకిక్సాత్ననాన్రు యాజమానయ్ం.
”చకక్గా చదువుతునన్ పిలల్ వాణిణ్ ఇపుప్డు అటెండరు చేయకపోతే ఏం మునిగిపోదులే, కావాలంటే నువేవ్
నాలుగిళళ్లోల్ పనిచేసుకొని వాణిణ్ చదివించు. సెంటర్ల్ సూక్ల్ కావటంతో ఫీజులు కూడా లేవు ” అని పూరిణ్మా, సీతా అంతా సలహా
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ఇవవ్టంతో తనే పని చేసి వాణిణ్ చదివిసోత్ంది రాజమమ్. సాయంతర్ం ఆరింటిలోపల వునన్ నాలుగిళళ్లోల్ పని ముగించి, తన ఇంటి
ముందు కూరగాయలూ, పూవువ్లూ కూడా అముమ్తుంది రాజమమ్.
”అది చాలా మంచి ఆలోచన రాజమామ్! ఎంత, ఇంకొక నాలుగేళళ్లోల్ చదువె ౖపోయిందనుకో. ఉదోయ్గం
చూసుకునాన్డంటే నీ కషాట్లు గటేట్ కిక్నటేట్ ! ”
” అమామ్! నీకే ఫోన్!" నీహారిక ఫోన్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
"నువువ్ మేత్స్ బుకుక్ తీసుకొని రానే లేదింకా!" ఫోన్ తీసుకుంటూ అంది పూరిణ్మ. నీహారిక విననటేట్ వెళిళ్పోయింది.
"పూరిణ్మా!" అరుణ్ వాళళ్మమ్ రేవతి గొంతు వినిపించింది కంగారుగా.
"చెపప్ండి! ఏంటిలా ఫోన్ చేసారు?"
"ఏం లేదమామ్. అరుణ్ ని ఇవాళ ఆసప్ లో చేరిప్ంచాం."
” ఆసప్ లోనా? ఏందుకు? ఏమయింది? ” అయోమయంగా అడిగింది. ఆ వేళంతా అరుణ్ దగగ్రిన్ంచి ఫోనూ,
మెయిలూ లేకపోతే, ఎందుకో అనుకుంది.
”నినన్ ఎపప్టాల్గే సె ౖకియా సుట్ అపాప్యింటెమ్ంట్ కి వెళాళ్ం. ఆ తరావ్త ఆయన మా ఇదద్ రీన్ పిలచి, వాణిణ్ హాసిప్టల్
లో సె ౖకియా వారుడ్లో అడిమ్ట్ చేయక తపప్దనాన్రు. ”
ఆవిడ గొంతులో నొకిక్ పటిట్ న కనీన్ళుళ్. ఇరవె ౖ ఆరేళళ్ కొడుకుని మెంటల్ హాసిప్టల్ లో చేరిప్సేత్ ఆ తలిల్ మనసెలా వుండి
వుంటుందో పూరిణ్మ ఊహకందలేదు.
”ఒకక్ సారి నువువ్ వీలె ౖతే వచిచ్ చూసాత్వా? ” మళీళ్ఆవిడే అడిగారు.
”తపప్కుండానండి! శివా రాగానే ఇవాళో రేపో వసాత్ను. అరుణ్ ఎలా వునాన్డు? ”
”ఏమో నాకేం తెలియటం లేదు. వాడేమో చచిచ్పోతానంటూ ఒకటే ఏడుపు! అసలీ జబేభ్మిటో, ఇది వాడికే
ఎందుకు వచిచ్ందో, దానోల్ నాదేమనాన్ బాధయ్త వుందో నాకరధ్ం కావడంలేదు. ”
”మీరలాగేం అనుకోకండి. చాలాసారుల్ జీవితం లో జరిగే సంఘటనలోల్ మన ఇషాట్యిషాట్లకి చోటుండదు.
మనకందిన వాటిని అంగీకరించాలంతే. అంతకంటే మనకి వేరే చాయిస్ ఏముంది చెపప్ండి? ఇలా నాకే యెందుకు జరిగింది అనన్
పర్శన్కి సమాధానమే లేదు. ”
” అవును పూరిణ్మా. సరే వుంటాను. వీలె ౖనపుప్డు రా. ”

పూరిణ్మకి మనసంతా ఒక లాటి దిగులు కముమ్కుంది. అందమై న అరుణ్ ముఖం కళళ్ముందు కదిలినటెట్ ౖంది.

మళీళ్ ఫోన్ మోగింది.
” పూరిణ్మా! ”
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” అరుణ్! ఎలా వునాన్వు. పీల్ జ్, భయపడకు, నీకేం కాదు. ” తననితను కం ల్ చేసుకోవటానికి పర్యతిన్ంచింది.
” పూరిణ్మా! నాకు పురిత్గా పిచెచ్తిత్ంది కదూ? అందుకే ననున్ హాసిప్టలోల్ అడిమ్ట్ చేసారు. రేపు ఎలెకిక్ షాక్
ఇసాత్రట. వాళిళ్దంతా సె ౖకలాజికల్ డిజారడ్ ర్ అనుకుంటునాన్రు, కాని నిజం నాకు తెలుసు పూరిణ్మా! నేను తెలివి తకుక్వ వాణిణ్ . నా
మెదడు రిపేరు చేసే అవకాశం వుంటే బాగుండు.అంతే కాని, నాకు మానసిక వె ౖదయ్ం చేసి యే పర్యోజనమూ లేదు. ”
అతను ఎపప్టి లాగే అనాన్డు.
” సరే అరుణ్! నీ సమసేయ్మిటో మనకంటే డాకట్ రకిల్ బాగా తెలుసుత్ంది కదా? వాళళ్కి వదిలేసి నువువ్ బాగా రెసుట్
తీసుకో! ”
” ఇకక్డ నా మనసులో చాలా చీకటి గా వుంది పూరిణ్మా. నాకు చాలా భాయం వేసుత్ంది. తెలివి లేని వాళుళ్
పర్పంచంలో బర్తకలేరా? నాకు తెలివి లేదు. ననున్ చచిచ్పోనివవ్రు. నాకు బర్తకటం చేత కాదు. ” అతను వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు.
ఆమెకి ఏమనాలో తోచటం లేదు.
” పీల్ జ్ పూరిణ్మా! నా చేయి వదలకుండ నువువ్ పటుట్కుంటావు కదూ? ననున్ వదలకు పూరిణ్మా. నువువ్ తపప్ ఈ
నేను బర్తికునాన్ను. ననెన్పుప్డూ వదలిపెటట్ కు. ఒంటరిగా నేనీ పర్పంచంలో
పర్పంచంలో నాకింకెవరూ లేరు! నువువ్నాన్వనన్ ధెరయ్ంతోనే
ౖ

బర్తకలేను! ”

పూరిణ్మకి మతి పోయింది. ఏం మాటాల్డుతునాన్డు? తనేం అంటునాన్డో అతనికి తెలుసోత్ందా?
” పూరిణ్మా, ఎవరినించి ఫోన్? ” శివా తలుపు తెరుచుకొని లోపలికొచాచ్డు.
అయోమయంగా చూసింది అతని వె ౖపు.

PPP
“అరుణ్ ని ఆసప్ లో సె ౖకియా క్ వారుడ్లో చేరాచ్రట. రేవతి గారు ఫోన్ చేసి చెపాప్రు.”
“అయోయ్! వాళెళ్ంత బాధ పడుతునాన్రో!”
“ఒకక్ సారి వెళొళ్దాద్మా?”
“అలాగే. రేపు సాయంతర్ం వెళాద్ం.”
“రేపా? ఇపుప్డే వెళాద్మనుకునాన్ను.”
“పీల్ జ్ పూరిణ్మా! చాలా అలసటగా వుంది. రేపు విజిటింగ్ అవర్స్ లో వెళాద్ం,” శివా విసుగాగ్ అనటంతో ఇంకేం
మాటాల్డలేకపోయింది.
ఆ రాతర్ంతా ఆలోచనలతో కలత నిదర్ పోయింది పూరిణ్మ.మనసులో ఏదో బాధ. అంతలోకే పరాయి వయ్కి త్ గురించి
తన బాధలోని గాఢత చూసి ఆశచ్రయ్ం!
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*******************
“సాయంతర్ం అయిదుగంటలకలాల్ ఆసప్

దగగ్రకొచేచ్యి. నేనకక్డే రిసెపష్న్ లో ఎదురు చూసూత్ వుంటాను,” శివా

పొదుద్నేన్ ఆఫీసుకెళేళ్ ముందు చెపాప్డు.
“అరుణ్ అంకుల్ కి ఏమయిందమామ్?” నీహారిక మెలిల్గా వొచిచ్ అడిగింది.
“ఏం లేదమామ్. అతని సె ౖకలాజికల్ డిజారడ్ ర్ మందులకి లొంగటంలేదని ఆసప్ లో చేరాచ్రు.”
“అంటే మెంటల్ హాసిప్టాలా?”
“కాదు నీహా! మామూలు హాసిప్టలోల్నే సె ౖకియా వారుడ్ లుంటాయి. పెదద్ కంగారు పడాలిస్ందేమీ వుండదేమో!”
“సాయంతర్ం నేనూ రానా హాసిప్టలిక్?”
“వదుద్. తముమ్డొకక్డే ఇంటోల్ వుంటాడు. నేను ఆఫీసు నించి సట్ ఫ్ బసుస్లో వెళిళ్, నానన్తో కలిసి వచేచ్సాత్ను. ఇదద్ రూ
హోం వరుక్ చేసుకుంటూ వుండండి, సరేనా!”
***************
“రా, రా! రూం నెంబరు కనుకుక్నాన్ను, ” సాయంతర్ం ఆమెని ఆసప్ లో చూసి ఎదురొచాచ్డు శివా. పొడవె ౖన
కారిడారుల్ దాటి రూం దగగ్రకెళాళ్రు. తలుపు రాజారావే తెరిచాడు.
“మీరా, రండి రండి! రేవతీ, పూరిణ్మ గారూ వాళొళ్చాచ్రు. అరుణ్, ఎవరొచాచ్రో చూడు!”
ఒకక్ ఉదుటున లేచి కూరుచ్నాన్డు అరుణ్. అతని మొహంలో వెయియ్ దీపాలు వెలిగినటుట్ంది. నీటుగా షేవ్ చేసుకుని,
పాలిపోయిన మొహంతో అయినా నవువ్ మొహంతో హాయిగా వునాన్డు. ఎపప్టిలా అతని చెంపల పె ౖన కనీన్టి చారికలు లేవు. లేచి
నిలబడి శివాతో కర చాలనం చేసి ఏవో పర్శన్లకి జవాబిసుత్నాన్డు కానీ, అతని చూపులు మాతర్ం పూరిణ్మ మొహం మీది నించి
కదలటం లేదు. ఎనోన్ యేళళ్ ఎడబాటు తరవాత ఆతీమ్యులని చూసినటుట్ కళళ్ నిండుగా ఆమెనీ, ఆమె చీరనీ, జడనీ, చెపుప్లనీ, తడిమి
తడిమి చూసుత్నాన్యతని చూపులు. అతని చూపులోల్ అసభయ్త లేదు. ఆతీమ్యత వుంది. అదెకుక్వగా భయపెటిట్ ంది పూరిణ్మని.
అసభయ్తని అరథ్ం చేసుకోగలం, ఎదురోక్నూ గలం. ఆతీమ్యతని, నిజమై న అభిమానానిన్ అరథ్ం చేసుకునేదెలాగ?
అసలా ఆతీమ్యతని శివా ఎలా అరథ్ం చేసుకుంటాడు. అతని వె ౖపు తిరిగింది. అటు తిరిగి రాజారావుతో ఏదో మెడికల్
ఇనూ
ష్ య్రెనుస్ గురించి మాటాల్డుతునాన్డు.
“బాగునాన్వా అరుణ్?” అంటూ వెళిళ్ రేవతి పకక్న కూరుచ్ంది.
“మేం ముగుగ్రం వెళిళ్ కాఫీ తాగుతాం!” రాజారావు పెదద్ గా పర్కటించి, “రా రా అరుణ్! అలా బయటికెళిళ్ కొంచెం
కాఫీ తాగొదాద్ం,” అనాన్డు.
“నేను రాను, నేనికక్డే వుంటాను,” మొరాయించాడు అరుణ్.
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“కమాన్, లేజీ బాయ్! కొంచెం అలా నడిచొసేత్ హాయిగా వుంటుంది.” వదలేల్ దు రాజారావు.
గునుసూత్నే వెళాళ్డు అరుణ్, రాజారావు, శివా లతో కలిసి. హమమ్యయ్, అని వూపిరి పీలుచ్కుంది పూరిణ్మ.
“ఏమనాన్రు డాకట్ రుల్?” ఆతర్ంగా అడిగింది రేవతిని.
“ఇవాళ పొదుద్నన్ ఇంకో పెదద్ సెప్షలిసుట్ వచిచ్ చూసాడు. ఒక రెండు నెలలు ఆఫీసుకి సెలవు పెటిట్ రెసుట్ తీసుకుంటే
బాగుపడొచచ్నాన్డు. వారానికొకసారి కౌనెస్లర్ తో మాటాల్డాలనుకో!”
“అసలీ జబెబ్లా వొచిచ్ంది?” ఎనోన్ రోజులనించి అడగాలనుకునన్ పర్శన్ బయటికొచిచ్ంది పురిణ్మకి.
“మా పొరపాటు కొంతా,

రబద్ ం ఇంకొంత! హై సూక్లోల్ చేరిప్ంచినపుప్డు మిగతా పిలల్ లు కొంచెం వాణిణ్ సతాయించే

వాళళ్ట. వాడెపుప్డూ మాతో చెపప్లేదు. అదే సమయంలో రాజారావు ఆఫీసు ఇబబ్ందులోత్ సతమతమవుతూ వుండేవారు. నాకేమో
ఇంటోల్ వయసు మళిళ్న అతాత్ మామలతో రోజంతా తీరేది కాదు. మరి వాడేం అనుకునాన్డో కానీ ఒకక్ సారి కూడా సూక్ళోళ్ పిలల్ లు
తనని కొడుతునాన్రనీ, తనకి భయమేసూత్ందనీ ఎపుప్డూ చెపప్లేదు. మొతత్ం మీద ఆ సూక్ల్ నించి బయటపడి ఇంజినీరింగ్ లో చేరి
బాగా చదువుకునాన్డు.
ఫెనల్
ఇయర్ లో ఒక అమామ్యి తనకి చాలా నచిచ్ందని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ పరిచయం చేసాడు కూడా.
ౖ

వాడికంత నచిచ్తే నాలుగెదేళళ్లో
ౖ
ఆ అమామ్యితోనే పెళిళ్ జరిపిదాద్మని అనుకునాన్ము. ఇంతలో ఆ అమామ్యి ఇంకెవరినో పెళిళ్

చేసుకోని అమెరికా వెళిళ్పోయింది. అపప్ణిణ్ ంచీ, “నేను తెలివి తకుక్వవాణిణ్ కాబటేట్ నా మీద ఎవరికీ గౌరవం వుండదు, ఎవరూ ననున్
మించరు, అందరికీ నేను అలుసే ” అనన్ ఆలోచన వాడి మనసుస్లో సిథ్ ర పడిపోయింది. ఎలా మాటాల్డినా, ఎలా వాదించినా ఆ
ౖ చేసి వె ౖదయ్ం
మాటనే పటుట్కుంటాడు. మూడేళళ్ కింద ఇక తటుట్కోలేక సె ౖకియా సుట్కి చూపించాం. “కిల్నికల్ డి షన్” అని డయాగెన్జు
మొదలు పెటాట్రు. అపుప్డపుప్డూ తగిగ్ నటేట్ మామూలుగా వుంటాడు. మళీళ్ అంతలో ఏడుపు, ఆతమ్ హతయ్ చేసుకుంటానని గోలా,
మొదలు పెడతాడు. రెండు వారాల కింద మీ యింటికి భోజనానికి రమమ్నాన్వు చూడు, అపప్ణిణ్ ంచి మళీళ్ ఆగకుండా ఏడుపు! ఒక రా
నిదర్ మాతర్లు మింగబోతుంటే వాళళ్ నానన్ చూసి ఆపారు. ఆఫీసుకి సెలవు పెటట్ మంటే, “అసలే తెలివి లేని వాణిణ్ , దానికి తోడూ
సెలవులు కూడా పెడితే ఉదోయ్గం వూడి పోతుంది,” అంటాడు! అయినా, నినన్ సె ౖకియా సుట్ వేరే దారి లేదు, కనీసం రెండు నెలలు
మెడికల్ లీవు పెటాట్లిస్ందేనని ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు."
“రెండు నెలల వరకూ ఆసప్ లోనే వుండాలా?”
“ఏమో మరి! రేపు పొదుద్నేన్ చెపాత్రట. పూరిణ్మా, ఇంత దిగులూ, బాధలోల్ వాడెందుకో నీ మీద చాలా నమమ్కమూ
అభిమానమూ పెంచుకునాన్డు. ఈ పర్పంచంలో నువొవ్కక్దానివే తనను నముమ్తావనీ, తనకి సహాయం చేసాత్వనీ, నువువ్ గనక తన
చేయి వదిలేసేత్ తనకి ఇహ చావు తపప్ వేరే దారి లేదనీ అనుకుంటునాన్డు. వాడి మనసు ఎంత బలహీనమై ందో వాడి నమమ్కాలంత
గాఢంగా వుంటాయి. ఇదంతా నినేన్ చికుక్లోల్ నెటుట్తుందో అనన్ కొతత్ బెంగ మొదలె ౖంది నాకూ రాజారావు గారికీ. వాడి పర్వరత్నతో శివా
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ఏమనుకుంటునాన్రో పాపం! నీకో విషయం తెలాస్? వాడి మొహంలో నవువ్ నాలుగు రోజుల తరావ్త ఇపుప్డు నినున్ చూసినపుప్డే
వచిచ్ంది. నీకు ఇంటోల్ ఇదంతా ఏమాతర్ం చికాకులు కలిగించినా నిరొమ్హమాటంగా మా దారిన మమమ్లిన్ వదిలేయి. వాడికి సహాయం
చేయ బోయి నీ ఇంటోల్ సమసయ్లు తెచుచ్కోకమామ్!!”

రేవతి పూరిణ్మ చేయి పటుట్కుని అంది. పూరిణ్మకేం మాటాల్డాలో తోచలేదు.

కాఫీ తాగిన మగవాళుళ్ లోపలికొచాచ్రు. వచిచ్ పూరిణ్మ పకక్నే కూరుచ్నన్ అరుణ్, “ఆఫీసులో అంతా యెలా
వునాన్రు?” అంటూ మామూలుగానే వునాన్డు. కాసేపు కూరుచ్ని, “రెసుట్ తీసుకో అరుణ్! అంతా బాగవుతుంది,” అని ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్
బయలేద్ రారు, శివా పూరిణ్మా.

రాజారావు వాళళ్తో పాటే బయటికొచాచ్డు.
“చాలా థాంక్స్, మీ ఇదద్ రికీ! మీరిచేచ్ మోరల్ సపోరుట్కీ, మీ ఇదద్ రి సేన్హానికీ అరుణ్ చాలా విలువ ఇసాత్డు. అయితే
మీకు వాడి సేన్హం ఏమాతర్ం ఇబబ్ంది అనిపించినా, మొహమాటం లేకుండ వాణిణ్ దూరం జరిపేయండి. ఎదుగుతునన్ పిలల్ లతో మీ
ఇంటోల్ వాడివలల్ ఎలాటి కలతలూ, అభి యభేదాలూ రావటం నాకూ, రేవతికీ ఇషట్ం లేదు.” సూటిగా అనాన్డు రాజారావు.
“నో, నో! నాటెటాల్. అందరం కలిసి కొంచెం చేయందిసేత్ అరుణ్ తొందరోల్ నే కోలుకుంటాడు. మీరు ధెరయ్ంగా
ౖ

వుండాలి!” శివా రాజారావుకి ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్ బయలేద్ రారిదద్ రూ. దారోల్ ఇదద్ రూ మౌనంగానే వునాన్రు, ఎవరి ఆలోచనలతో వారు కుసీత్

పడుతూ.

శివాకి భారయ్ మీద పూరిత్ నమమ్కం, గౌరవం. అరుణ్ పటల్ కూడా అతనికి సదభి యమే వుంది. అందమై న వయసులో
జబుబ్ బారిన పడాడ్డనన్ జాలి కూడా వుంది. పరాయి ఆడవాళళ్తో వెకిలి వేషాలు వేసే మానసిక సిథ్ తి కానీ, మనసత్తవ్ం కానీ లేవనీ
అతనికి తెలుసు. అయినా ఏదో చికాకు, అసహనం.
మానసికంగా మగవాడికి బలం ఇచేచ్ది ఆడదేననన్ విషయం శివాకి బాగ తెలుసు. ఆ
సేన్హితురాలో,

తలీల్ కావచుచ్, చెలీల్ కావచుచ్,

యసో కావచుచ్. అరుణ్ సమసయ్, మొతాత్నికే దెబబ్ తినన్ అతని ఆతమ్ విశావ్సం. తనకు భగవంతుడిచిచ్న తెలివి

తేటలతో తనే మాతర్మూ బర్తకలేనని అతని నమమ్కం. దెబబ్ తినన్ అతని ఆతమ్ విశావ్సానిన్ ఎవరె ౖనా మళీళ్ కోలుకునేలా చేసేత్ తపప్ అతను
కోలుకోలేడు. అది చేయటం మంచి పనే అని తెలిసినా, తన భారేయ్ ఆ పని చేయటం అతనికి ఒంటికి కారం రాసుకునన్టుట్ంది. అలా
అని ఆమెని మొతత్ంగా ఆపటానికి జనమ్తహ వచిచ్న మంచి తనమూ అడుడ్ పడుతునాన్యి. పె ౖగా భారయ్ను అనుమానించి
అవమానించటమనన్ది అతని వయ్కి త్తవ్ంలోనే లేదు. ఈ రెండిటి మధాయ్ నలిగిపోతునాన్డు శివా.
పూరిణ్మ మనుస్లోనూ ఆమెకే అరథ్ం కాని సంఘరష్ణ జరుగుతోంది. అమాయకంగా అరుణ్ తన మీద పెంచుకుంటునన్
అభిమానమూ, ఆపాయ్యతా ఆమెకి మామూలుగానే సంతోషానిన్సుత్ంది. “నా కుటుంబ సభుయ్లకే కాదు, నేను అవసరమై తే
పరాయిలకూక్డా చేయూత నిచిచ్ ఆదుకోగలను, నాకేమీ కాని వాళళ్కూక్డా నేనంటే మే” అనన్ భావం ఆమెకి చాలా సారుల్ గరవ్ంగా
కూడా అనిపిసోత్ంది. ఆమెకి అరుణ్ పటల్ తన మనసులో వునన్ భావం కూడా అంతు పటట్ టేల్ దు. జాలా? ఆపాయ్యతా? సేన్హమా?
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మా? అసలు దానికొక పేరు ఇవావ్లంటేనే రుచించటంలేదు. మనిషికీ మనిషికీ మధయ్ వుండే సంబంధానికి తపప్కుండా ఒక
నిరవ్చనమూ, పేరు వుండితీరాలా? ఈ పర్శన్లనీన్ తొలుసుత్నాన్యి ఆమెని.
“అరుణ్ కి పెళె ౖ తే కాసత్ బాగవుతాడేమో!” వునన్టుట్ండి అనాన్డు శివా.
“ఏమో! ఈ పరిసిథ్ తిలో అతనెన్వరు చేసుకుంటారు?” పూరిణ్మ నిరాశగా అంది.
ఆలోచనలోల్నే ఇలుల్ చేరుకునాన్రిదద్ రూ.
********************
“నీతో అరజ్ ంటుగా మాటాల్డాలి. మధాయ్హన్ం ఇదద్ రం కాఫీకెళాద్మా?” మరాన్డు సీత కి మెయిలు వేసింది పూరిణ్మ.
“పనెన్ండునన్రకొసాత్ను. లంచ్ చేదాద్ం.” జవాబొచిచ్ంది సీత దగగ్రిన్ంచి.
******
“చెపుప్. ఎందుకు రమమ్నాన్వ్?” సీత కుతూహలంగా అడిగింది. ఇదద్ రూ బసాట్పులో కనీసం రెండురోజులకొకసారి
కలుసుకుంటారు. చాలా సారుల్ శని ఆది వారాలోల్ కూడా కలుసాత్రు. అందుకని ఇలా “అరజ్ ంటుగా మాటాల్డాలి” అని పూరిణ్మ పిలవటం
ఆశచ్రయ్ంగా వుందామెకు.
సీత చాల మంచి మనిషయినా, కొంచెం జడ్జ్ మెంటల్. అందుకే సీతతో చాలా విషయాలు చరిచ్ంచటం ఇషట్ం
వుండదు పూరిణ్మకి. అయినా చాలా నమమ్కసుత్రాలు, అనిన్టినీ మించి ఇదద్ రిదీ ఇరవె ౖ యేళళ్ సేన్హం. వయ్కి త్గత సమసయ్లూ చరిచ్ంచుకునే
చనువూ, నమమ్కమూ వునాన్యి ఇదద్ రికీ.
సీతతో మాటాల్డితే తన ఆలొచనలోల్నూ కాల్రిటీ వసుత్ందేమోననన్ ఆశ వుంది పూరిణ్మకి. అందుకే వివరంగా తను

ఇరుకుక్నన్ పరిసిథ్ తి చెపిప్ందామెకి. అరుణ్ కునన్ సె ౖకలాజికల్ డిజారడ్ ర్, అతనికి కొంచెం మానసిక సెథ్ ౖరాయ్నిన్వడంకోసం అపుప్డపుప్డూ
తను అతనిన్ కలిసి మాటాల్డడం, దరిమిలా అతను తనమీద పెంచుకునన్ నమమ్కమూ, ఆపాయ్యతా, శివా ఇరిటేషనూ, పిలల్ ల
అయోమయమూ, అనీన్ వివరించింది.
“ఇంతకీ నేను చేసుత్నన్ దానోల్ తపేప్మై నా వుందంటావా?” ఆఖరన్ అడిగింది.
సీత ఏమీ అనకుండా ఆలోచిసూత్ వుండిపోయింది. కొంచెం సేపాగి మళిళ్ తనే అంది పూరిణ్మ.
“నాకెతేౖ నేను ఏది చేసినా తపేప్ అనిపిసుత్ంది. ఒక చినన్ పిలాల్ణిణ్ ఎమోషనల్ గా నా మీద ఆధార పడేలా చేసి
బలహీనంగా చేసుత్నాన్నేమో, దీంతో నా ఇంటోల్ లేని పోని సమసయ్లు తెచుచ్కుంటునాన్నేమో అనిపిసుత్ంది. అపుప్డు మెలిల్గా నా చేయినీ
మనసునీ విడిపించుకోవాలని అనుకుంటాను. ఇంకొనిన్సారేల్మో, ఒక మనిషికి నేనివవ్లిస్న ధెరయ్ం
అంత అవసరమై నపుప్డు అంత
ౖ

సావ్రథ్ంగా ఎలా వుండగలను, అని పిసుత్ంది. ఇందులో ఏది రె ౖటో, ఏది తపోప్, ఏది మంచో, ఏది చెడో నాకరథ్ం కావడం లేదు.” పూరిణ్మ
కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
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సీత అరథ్మైనటుట్ తలాడిచంది.
“నిజం పూరిణ్మా. చాలా సారుల్ మనకి మన ముందునన్ దారల్లో ఏది సరె ౖనదో ఏ మాతర్ం ఊహకందదు. ఒక పని
చేయి. ఇదే పరిసిథ్ తి తారుమారె ౖ, శివా నువువ్నన్ పరిసిథ్ తిలో వుంటే నువెవ్లా రియాకట్ వుతావో ఊహించుకో. అపుప్డు నీకేం చెయాలో
కొంచెం ఐడియా రావొచుచ్.”
“అంటే?”
“అంటే, ఎవరో ఒక అమామ్యి, నీకంటే బాగా చినన్దె ౖ, అందంగా వుండి, నిజంగా పరిసిథ్ తి బాలేక శివాని సహాయం
కోరిందనుకో. శివా, నీతో చెపూత్నే ఆమెకోసం చాలా సమయానీన్, శకి త్నీ వెచిచ్సుత్నాన్డనుకో, అపుప్డు నీ రియాకష్నెలా వుంటుంది?”
పూరిణ్మ ఆలోచనలో పడింది. ఏదో చెపప్బోయింది. సీత ఆపింది. “ఆగు. నువువ్ నాకు జవాబు చెపాప్లిస్న అవసరం
లేదు. నీకు నువేవ్ నిజాయితీగా ఆలోచించుకో. అపుప్డు ఈ సమసయ్కి నువేవ్ం పరిషాక్రం ఆలోచించినా అది రె ౖటే అవుతుంది.”
నిజమే, తనేం చేసుత్ంది? పూరిణ్మ ఊహించుకోవటానికి పర్యతిన్సుత్ంది. తనూ శివాకి ఆ అమామ్యికి సాయ
పడటానికి సహకరిసుత్ంది బహుశా. కానీ, ఆ అమామ్యి ఎకుక్వగా శివా తోనే మాటాల్డుతూ, అతని మీద అభిమానం, ఆరాధనా
పెంచుకుంటే? ఆమెకి మనసంతా చేదుగా అయింది. కానీ, ఆడా మగా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునన్ంతమా న ఆ సంబంధానిన్
శంకించేంత సంసాక్రం లేనిదా తను? ఇది "సంబంధానిన్ శంకించటమా" లేకపోతే కేవలం భాగసావ్మి మీద పొసెసివ్ నెసాస్?
ఆలోచన ముడిపడటం లేదు. సీత ఆమెని మౌనంగా వదిలేసింది.
వునన్టుట్ండి, సీత ఆమె చేతి మీద తటిట్ ంది. ఏమిటనన్టుట్ చూసింది పూరిణ్మ? సీత మొహం నిండా ఆశచ్రయ్ం. అటు
చూడనన్టుట్ సె ౖగ చేసింది, ఒక మూలకి చూపిసూత్. తల తిపిప్ చూసింది పూరిణ్మ. ఎవరికీ కనబడని ఒక మూల ఒంటరిగా
కూరొచ్నుంది, రూపిణి. తల వంచుకొని, కాఫీ కపుప్లోకి చూసోత్ంది. ఆమె కళళ్లోల్ంచి ధారా పాతంగా నీళుళ్. చేతిలో టిషూయ్ పేపరుతో
తుడుచుకుంటునాన్ ఆగకుండ కనీన్రొసూత్ంది. చుటూ
ట్ వునన్ అందరూ చూసాత్రనన్ ధాయ్సె ౖనా లేకుండా దేనికోసం అంత బాధ పడుతోంది?
“పద, వెళిళ్ అడుగుదాం.ఏం

బల్ మో ఏమో, పాపం!” అంటూ సీత లేచి రూపిణి వె ౖపు నడిచింది.

PPP
“ఆగు సీతా! ఇపుప్డొదుద్!” మధయ్లోనే సీతని అందుకొని, చేయి పటుట్కోని ఆపింది పూరిణ్మ.
“ఎందుకని?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది సీత.
“తను ఒంటరిగా వుండాలనుకుంటూందో ఏమో! ఇపుప్డు మనం పలకరిసేత్ బాగుండదు. వదిలేయ్. తరావ్త
మామూలుగా ఎపుప్డె ౖనా కనిపించినపుప్డు అడుగుదాం.”
“అంతేనంటావా?”
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“అందులోనూ, ఆఫీసు కేంటీన్ లో! వదుద్! రేపు బసాట్పులోనో, కాలనీలో ఎకక్డె ౖనా కనిపించినపుప్డో కాజువలాగ్
అడుగుదాం.”
“అయితే సరే, పద, వెళాద్ం!”
****************
శనివారం మధాయ్హన్ం పడుకొని పుసత్కం చదువుకొంటునన్ పూరిణ్మ కాలింగ్ బెలుల్ మోతకి లేచింది. శివా కంపూయ్టరు
మీద ఏదో పని చూసుకుంటునాన్డు. పిలల్ లు సేన్హితులతో సినిమాకని వెళేళ్సరికి కాసత్ తీరిగాగ్ వుంది ఆ వేళ.
తలుపు తీసి, గుమమ్ం బయట రూపిణిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది పూరిణ్మ.
“మీరా! రండి రండి! హౌ సర యిజింగ్!” లోపలికి ఆహావ్నించింది.
“సారీ, వేళ గాని వేళ డిసట్ ర్బ్ చేసానా? నేను వచేచ్ వారమంతా ఆఫీసుకి రాను. మీతో చినన్ పనుండి ఇంటికొచాచ్ను.
ఇంటోల్ వుంటారో లేదోనని భయపడుతూ వచాచ్ను.”
“అయోయ్, ఇందులో సారీ యేముందండి! పని లేకుండా ఊరికే అయినా మా ఇంటికి రావొచుచ్. కూరొచ్ండి.”
శివా కూరుచ్నన్ గది తలుపులు వేసి హాలోల్కొచిచ్ంది.
“కొంచెం మంచి నీళుళ్ తేనా?”
“యస్, పీల్ జ్!”
మంచి నీళిళ్చిచ్ కూరుచ్ంది పూరిణ్మ. పరిశీలనగా చూసింది రూపిణి కేసి. మొహం కొంచెం కళ తపిప్ దిగులుగా వుంది.
బాగులోంచి ఏవో కాగితాలు తీసి,
“ఇవి ఏవో మీ లేబొరటొరీ కి సంబంధించిన కాగితాలు. నినన్ మీ బాస్ సంతకాలు చేసి మీకిమమ్నాన్డు. అపప్టికే
మీరంతా వెళిళ్పోయారు. నేనేమో మళీళ్ ఆఫీసుకి రావడానికి వారం పదిరోజులు పటొట్చుచ్. అందుకే ఇవి మీకివవ్డానికొచాచ్ను.”
“ఓ! థాంక్ యూ! ” కాగితాలు తీసి తన లేప్ టాప్ బేగులో సరుద్కుంది పూరిణ్మ.
కాసేపు మౌనం.
“చెపప్ండి, ఏమిటి విశేషాలు? అనన్టుట్ , ఈ మధయ్ మీ ఇంటోల్ కచేచ్రీలేవీ అవుతునన్టుట్ లేదే?”
“అవునండీ! కొంచెం వీలు చికక్టం లేదు.”
“కొంచెం టీ పటుట్కు రానా?”
“టీ వొదుద్ కానీ, అలా పారుక్ దాకా నడిచొదాద్మా? బయట వాతావరణం చాలా బాగుంది.”
“తపప్కుండా! రెణిణ్ మిషాలోల్ బటట్ లు మారుచ్కొసాత్!”
శివాకి చెపిప్ ఇదద్ రూ ఇంటినుంచి బయటపడాడ్రు.
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****
“నేను మిమమ్లొన్క విషయం అడగాలనుకుంటునాన్ను!” పూరిణ్మ చివరకి ధెరయ్ం
ౖ తెచుచ్కుంది.

“మీరడగబోయేది నాకు తెలుసు. వారం రోజుల కింద మీరూ, సీత గారూ కేంటీనోల్ ననున్ ఏడుసూత్ంటే చూసారు.”
ఏమనాలో తోచలేదు పూరిణ్మకి.

పారుక్లో కెళిళ్ మూలగా బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్రు.
“చెపప్ండి, రూపిణీ! అంతా బాగే కదా? ఈ మధయ్ డల్ గా కూడా అనిపిసుత్నాన్రు. ఏం జరిగిందని అంత బాధ
పడుతునాన్రు?”
చాలా సేపు ఆలోచనలు కూడదీసుకుంది రూపిణి.
“మీకు లలిత్ గురుత్నాన్డా?”
“మీ ఇంటోల్ తబలా వాయించేడూ...”
"అతనే! అతనితో నా పరిచయం గమమ్తుత్గా జరిగింది. ఏదో కారయ్కర్మంలో అతను తబలా వాయిసేత్ వినాన్ను. అయితే
ఆ కారయ్కర్మం నాకంతగా నచచ్లేదు. ఎవరో అతనితో ఈ సంగతి చెపేత్ నాతో మాటాల్డడానికొచాచ్డు. ఇకక్డే సేట్ ట్ బాంకిలో పనిచేసాత్డని
తెలిసి ఆశచ్రయ్పోయాను. మొతత్ం మీద ఇదద్ రం సేన్హితులమయాయ్ం. సంగీతం గురించే గంటలు గంటలు మాటాల్డుకునేవారం. నా భరత్
అజిత్ ఎపుప్డూ కంపెనీ పని మీద టూరుల్ తిరుగుతూంటాడు. నాకు వీలె ౖనపుప్డు నేనూ కూడా వెళేళ్దానిన్. కానీ కొనాన్ళళ్ తరావ్త
ఆఫీసులో సెలవులు దొరకక మానేసాను. ఉనన్ ఒకక్ కూతురీన్ రెండేళళ్కింద రెసిడెనిష్యల్ కాలేజీలో చేరిప్ంచాం. ఇంటోల్ ఎపుప్డూ
ఒకక్దానీన్! మానసికంగా ఒంటరితనం!
అసలు మా వె ౖవాహిక జీవితంలో నేనెపుప్డూ ఒంటరి దానేన్నేమో. అజిత్ మంచివాడే కానీ, చాలా ముభావి.
మనసులో

మని ఎలా వయ్కత్ం చేయాలో కూడ తెలియనటుల్ంటాడు. అసలు

మని వయ్కత్ం చేయాలనన్ విషయమై నా తెలుసో

తెలియదో. నేను తనతో టూర్ వసాత్ననాన్, రాననాన్ అతని రియాకష్ను ఒకేలాగుంటుంది. ననున్ పాడొదద్ నడు, నా పాట విని పరవశించీ
పోడు. అతనితో పెళిళ్ వలల్ ఒక రకమై న ఒంటరితనం ననాన్వహించుకుంది.
అలాటి సమయాలోల్ సంగీత సాధనతోనే మనసు నింపుకునేదానిన్. యేడాది కింద లలిత్ తో పరిచయం నాకు కొతత్
ఉతాస్హానిచిచ్ంది. ఇదద్ రం గంటల తరబడి సంగీత సాధన చేసే వాళళ్ం. నేను గొంతెత్తిత్ పాడితూ వుంటే ఎనిన్ గంటలె ౖనా తబలా
వాయించగలననే వాడు. ఎపుప్డు మా సేన్హం

మలోకి దిగిందో నాకు తెలియనే లేదు. నేను పాడుతునన్పుప్డు లలిత్ కళళ్లోల్ పొంగే

ఆరాధనా, నేను మంచి చీర కటుట్కోగానే లలిత్ కళళ్లోల్ కనబడే పర్శంసా, నాకెంత సంతోషానిన్సాత్యో చెపప్లేను. ఏదో పోగొటుట్కునన్ది
తిరిగి దొరికినంత సంతోషం. ఇపుప్డు నాకసలు అజిత్ తో టూరల్కి వెళాళ్లనన్ వుతాస్హమే లేదు. అఫోక్ర్స్, నేను తననించి మానసికంగా
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దూరమౌతునాన్ననన్ విషయం అజిత్ గురిత్ంచే వుండి వుంటాడు. కాని, ఉదాసీనంగా ఊరుకునాన్డు. అనిన్టికంటే ననాన్ సంగతి ఎకుక్వ
బాధ పెటిట్ ంది తెలుసా!”
కొంచెం సేపు ఆగి ఊపిరి పీలుచ్కుంది రూపిణి.
“ఆరెన్లల్ కింద లలిత్ తో నాకునన్ అనుబంధానిన్ గురించి నేను సీరియస్ గా ఆలోచించటం మొదలు పెటాట్ను.
దాదాపు అజిత్ కి విడాకులిచేచ్దాద్మనుకునాన్ కూడా. మనసుకి సంతోషానిచేచ్దొకళె ౖ నపుప్డు, ఇంకొకళళ్తో వుండడం ఎంత దురభ్రం
కదా? అందుకే లలిత్ తో కూడా చెపాప్ను. అతను కనక హారతికి విడాకులిచేచ్టటట్ యితే నేనూ అజిత్ కి విడాకులిసాత్నని. లలిత్ కూడ
సరేననాన్డు.”
“వాళళ్కి పిలల్ లేల్రా?”
“లేరు.”
“మరయితే సమసయ్ ఏమిటి?”
రూపిణి కళుళ్ నీళళ్తో నిండుకునాన్యి.
“లలిత్ మనసు మారుచ్కునాన్డు.”
“....”
“పిలల్ లు కూడా లేని భారయ్ని వదలలేననీ, విడాకులు తీసుకోవడం కుదరదనీ అనాన్డు.”
రూపిణి వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసోత్ంది.
కొంచెం సేపు ఆమెన లాగే ఏడవనిచిచ్ంది పూరిణ్మ. మనసులో బరువంతా దిగేదాకా ఏడవడం తపప్
చేయగలిగేదేముంది?
“ననున్ చూసేత్ అసహయ్ం వేసుత్ందా?” కళుళ్ తుడుచుకోని అడిగింది రూపిణి. నవివ్ంది పూరిణ్మ.
“అసహయ్మా? ఎందుకు?”
“పెళళ్యి, పదహారేళళ్ కూతురునన్ తలిల్ని. ఇంకో మగవాడి ఆకరష్ణలో ఎలా పడిపోయానో! తలచుకుంటే నాకే నా
మీద అసహయ్ం వేసుత్ంది. ”
“తపొప్పుప్ల మధయ్ వుండే గీత అంత సప్షట్ంగా వుండదు కదా! సరే, జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇపుప్డేం
చేయాలనుకుంటునాన్రు?”
“ఏమో తెలియటం లేదు. అనిన్టికంటే లలిత్ సేన్హం లేకుండా నాకు దురభ్రంగా వుంది. ఈ వయసులో ఒక
మగవాడి కాంపిల్ మెంటల్ కోసం, అ సియేషన్ కోసం నా మనసింత కొటుట్కుపోవడం ఏమిటి? అంత చెడడ్ దానాన్ నేను?”
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“అది బలహీనతే అవుతుంది కానీ, చెడడ్ తనమెందుకవుతుంది? బహుశా ఆడా-మగా మధయ్ ఆకరష్ణకీ,

మకీ

వయసుతో సంబంధం లేదేమో. ఇటీజే మిటివ్ ఇనిస్ట్ంక్ట్. మీ మనసులో ఘరష్ణా, అశాంతీ అజిత్ తో ఎపుప్డె ౖనా చెపాప్ రా?”
“అజిత్ తో ఏం చెపిప్నా అభావంగా ఒక చూపు చూడడం తపప్ ఏ పర్తిసప్ందనా వుండదు. అది నాకింకా
అవమానంగా అనిపిసుత్ంది. దానికంటే ననున్ ఈడిచ్పెటిట్ చెంప దెబబ్ కొటిట్ నా, లలిత్ ని నరికేసాత్నని రంకెలేసినా అరథ్ం చేసుకునేదానిన్.
ఐ డోంట్ మీన్ ఎనీథింగ్ టు హిం!”
“....”
“చినన్పుప్డే మా అమామ్ నానాన్ ఏకిస్డెంటు లో పోయారు. ఒకక్ అనన్యయ్ తపప్ ఎవరూ లేరు. చాలా, చాలా ఒంటరిగా
అనిపిసోత్ంది.”
ఏడుపు ఆగిపోయినా రూపిణి గొంతులో విషాదం జాలిగా వుంది.
“కొనిన్ రోజులు మీ అనన్యయ్ దగగ్రకె కెళిళ్ వుండొసేత్? ఒంటరిగా వుంటే మీ ఆలోచనలోల్ సప్షట్తా, మనసుకి శాంతీ
దొరకొచుచ్. ”
“బహుశా అంతే చేసాత్నేమో. మా అనన్యయ్ అహమ్దాబాదులో వుంటాడు. ఎలాగూ వారం రోజులు సెలవు పెటాట్ను.
ఇంకొక వారం పొడిగిసాత్ను.”
“అలా చేయండి! ఏదె ౖనా, మిమమ్లిన్ మీరు అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచండి, రూపిణీ. డొంట్ బీ హార్ష్ ఆన్
యువరెస్ల్ఫ్. ”
ఇదద్ రూ లేచి ఇంటి ముఖం పటాట్రు.
“థాంక్స్ పూరిణ్మా! మీతో మాటాల్డింతరావ్త, మనసు కొంచెం తేట పడింది.”
“ఫరావ్లేదు! వుంటా మరి!”
*****************
సినిమానించొచిచ్న పిలల్ లు అనాన్లు తిని పుసత్కాలు ముందేసుకునాన్రు.
“అమామ్! ఇపుప్డు నువువ్ నా ఫిజిక్స్ హోం వర్క్ చూసే తీరాలి!” నీహారిక తలిల్తో చెపిప్ పుసత్కాలు తెచుచ్కుంది.
“సరే! వసుత్నాన్!” వంటిలుల్ సరుద్తూ అంది పూరిణ్మ.
“ఏమంటోంది మీ ండు?” టేబిల్ తుడుసూత్ అడిగాడు శివా.
“ఏవో మాములు సంగతులంతే!”
బయటికి వెళిళ్ నీహారిక పుసత్కం తెరిచి లెకక్ చూడసాగింది పురిణ్మ.
కాసేపు ఇదద్ రూ ఆ పర్పంచంలో మునిగిపోయారు. ఫోన్ మోగింది!
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“నో! అమామ్, ఆ ఫోన్ నీకే అయినా అటెండవదుద్, పీల్ జ్! ఇవాళ ఈ లెకక్లు చేసేయాలి,” అంటూనే వుంది నీహారిక.
సంజూ ఫోన్ చేతోత్ పటుట్కుని, “అమామ్, నీకే ఫోన్!” నవువ్తూ ఇచాచ్డు.
“తొందరగా ముగించి లెకక్ చెపాత్లే, డోంట్ వరీ!” నవువ్తూ కూతురితో అని, ఫోనందుకుంది.
“పూరిణ్మా?” అవతల అరుణ్ గొంతు వినబడింది.
“హలో అరుణ్, చెపుప్! ఎలా వునాన్వ్?”
“బానే వునాన్ను. అయాం మిసింగ్ యూ! వచేచ్ వారం ఇంటికి పంపేసాత్రట. అపుప్డొకసారి మీ ఇంటికి రావొచాచ్?”
ఆశగా అడిగాడు.
“అలాగే వొదుద్వుగాని. ఇపుప్డు కొంచెం బిజీగా వునాన్ అరుణ్! రేపెపుప్డె ౖనా మాటాల్డుకుందాం, సరేనా?”
“ఓ! సారీ! డిసట్ ర్బ్ చేసానా? రేపు మాటాల్డతాలే. నీహారికా, సంజూలెలా వునాన్రు? శివా ఏం చేసుత్నాన్రు?”
“అంతా బాగునాన్రు. నీహా హోం వరుక్తో బిజీగా వునాన్ను.”
“సరే! బె ౖ!” పెటేట్ సాడు.

PPP
రాతర్ంతా ఆలోచనలతో నిదర్ పటట్ లేదు పూరిణ్మకి.
“ఆయాం మిసిస్ంగ్ యూ” అంటూనన్ అరుణ్ గొంతు పదే పదే వినిపిసూత్ చాలా ఆందోళనకి గురి చేసిందామెని.
అరుణ్ ఆసప్

నించి డిశాచ్రిజ్ అవుతాడింకొదిద్ రోజులోల్. అపుప్డేమవుతుంది? తనేం చేయాలి? అతనిన్ దూరంగా వుంచడం అలవాటు

చేయాలా? చేసేత్ ఏమవుతుంది? తటుట్కుంటాడా? ఇపప్టాల్గే వుంచితే ఏమవుతుంది? ఒకక్ పర్శన్కీ తనకి జవాబు తటట్ డం లేదు.
ఎవరినె ౖనా అడగాలనాన్ తోచడం లేదు. ఎవరినడగడం? ఆలోచనలతో కలత నిదర్ పోయింది.
**************
“ఈ మధయ్ నాకసలు లేబ్ కే వెళాళ్లనిపించడం లేదు.”
మరాన్డు బసాట్పులో పరధాయ్నంగా వునన్ పూరిణ్మ సీత మాటలతో ఈ లోకం లోకొచిచ్ంది.
“ఏం? ఏమయియ్ంది?”
“ఏదో ఒక చికాకు! మా లేబ్ లో పని చేసినా కషట్మే, చేయకపోయినా కషట్మే.”
“అది మీ ఒకక్ లేబ్ లోనే కాదు. ఎకక్డె ౖనా అంతే!”
“అవుననుకో! అయితే నీకు లేని కషట్ం నాకొకటుందమామ్! దాని పేరే ఎస్.ఆర్.కే!”
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నవివ్ంది పూరిణ్మ. ఎస్.ఆర్.కే అని అందరూ ముదుద్గా పిలుచుకునే శివరామకృషణ్ సీత టీం లో ఏడాది కింద
చేరాడు. ఏమాతర్ం టీం సిప్రిట్ చూపించకుండా, ఎడెడ్ మంటే తెడడ్ మనే అతనితో ఎలా పని చేయించుకోవాలో, ఎలా అతనిన్ దారికి
తేవాలో సీతకి అరథ్ం కావడంలేదు.
“ఇపుప్డేమంటాడు?” పూరిణ్మ అడిగింది, మళీళ్ ఏం సమసయ్ తెచాచ్డో అని!
“మా టెకీన్షియనిల్దద్రు ముగుగ్రు ఈ మధయ్ బెంగుళూరులో ఒక కానఫ్రెనుస్ కి వెళతాననీ అడిగారు. ఈ కానఫ్రెనుస్ కి
వెళేత్ వాళళ్కి ఎంతో

తాస్హంగా వుంటుందని నేను సరే అనాన్ను. ఇపుప్డే ఎస్.ఆర్.కే కి ఒక కొతత్ ఎకివ్పెమ్ంటు కావలొస్చిచ్ంది! రెండిటికీ

బడెజ్ టు సరిపోదు. కానఫ్రెనుస్ పర్పోజల్ వెనకిక్ తీసుకుంటే డబుబ్లు మిగులుతాయి, రీసెరిచ్కి ఎకివ్ప్ మెంటు ముఖయ్ం కానీ,
టెకీన్షియనుల్ కానఫ్రెనుస్లకెళళ్డం కాదు కదా, అని మడత పేచీ పెటాట్డు. అతని మాటలోల్ నిజమునాన్, అది టెకీన్షియనల్కి అనాయ్యం
కదా? ఎంతసేపూ వాళళ్ని రీసెరిచ్కి వాడుకోవడమే కాకుండా వాళళ్కీ కొంచెం అవకాశాలిసేత్ వాళూళ్ పె ౖకొసాత్రు కదా? కానీ అతనిన్ కనివ్న్స్
చేయడం అసాధయ్ం. ఏం చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు, ” నిటూ
ట్ రిచ్ంది సీత.
చినన్ కేడరోల్ జేరి, మెలిల్గా పర్మోషనల్ మీద సె ౖంటిసట్ యిన అతనికి తనకంటే వయసులో చినన్దయి కావ్లిఫికేషనోల్
పెదద్ దయిన బాసు టీం లో వుండడం ఇదే మొదటిసారి. అందులోనూ ఆడ బాసు అనే సరికి అతనికి నిపుప్ల మీద కూరుచ్నన్టుట్ంది.
పెదద్ పెదద్ సంసథ్ లలో ఇది చాలా మామూలు. ఆడవాళళ్ని హెచ్.ఆర్ లోనూ, ఉపాధాయ్య వృతిత్లోనూ
చూసినపుప్డు కలగని అసహనం పెదద్ సె ౖంటిసుట్ పొజిషనోల్ చూసినపుప్డు కలుగుతుంది చాలామందికి. ఆ

తమకంటే ఎకుక్వ

చదువుకుని, పె ౖ అధికారి కూడా అయితే అసలే మింగుడు పడదు. ఆమెకీ తెలివితేటలుండొచుచ్ననీ, కషట్ం మీదే ఆ సాథ్యికి
చేరుకుందని నమమ్కం వుండదు.
“ఆ... ఆడవాళళ్కేముంది, కొంచెం అందంగా నవివ్, కాసేపు కబురుల్ చెపేత్ చాలు, పర్మోషనూ
ల్ అనీన్ తొందరగా
వచేచ్సాత్యి,” అనన్ ఒక చులకన భావం వాళళ్ పర్వరత్నలో కనబడుతూనే వుంటుంది.

అందువలల్ ఆ పె ౖ అధికారి తన కిందివాళళ్తో

నిరొమ్హమాటంగా, కొంచెం ఫర్మ్ గా వుండకా తపప్దు. అంతే కాదు, తాను పె ౖకి రావడం వెనక ఎంతో సవ్శకి త్ వుందని ఇతరల్ని
నమిమ్ంచడానికి చాలా పడాలొస్సుత్ంది ఆ లకి. సహజంగా తమ టీం మెంబరల్నించీ అదే ఎకెస్ప్కుట్ చేసాత్రు. దాంతో టీం సభుయ్లకి
ఇంకా చిరాకెతిత్ పొతుంది. సీతా అదే పరిసిథ్ తిలో చికుక్కుంది, ఎస్.ఆర్.కే రాకతో. అంతకు ముందు ఆమె కిందంతా చినన్ చినన్
టెకీన్షియనుల్ ఒకరిదద్ రే కావడంతో పెదద్ సమసయ్లుండేవి కాదు.
సీత పర్తిపాదించిన పర్తీ పర్యోగానీన్ అతను నిరద్ ందవ్ంగా వయ్తిరేకిసాత్డు, ఒక రకమై న వెటకారపు నవువ్తో.
సీత చదివిన పర్తీ పేపరునీ తపుప్ పడతాడు. చెపిప్న చినన్ పనిని కూడా చేయకపోగా, ఆ పని చేయలిస్న అవసరం లేదని
నిరూపించడానికే పర్యతిన్సాత్డు. వెంటనే తానొక కొతత్ ఎకెస్ప్రిమెంటుని పర్తిపాదిసాత్డు కూడా. అపుప్డు సీత వయ్తిరేకిసేత్ చె ౖలిడ్ ష్ గానూ,
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ఒపుప్కుంటే ఓడిపోయినటుట్గానూ వుంటుంది. టెకీన్షియనల్ ముందు ఆమెతో పెదద్ వాదన వేసుకుంటాడు. అనిన్ రకాలుగా ఆమెని
అవమానించడమే తన ధేయ్యమనన్టుట్ పర్వరిత్సాత్డు. ఆమె చిరాకు పడితే వెనక మిగతా మగవాళళ్తో కలిసి,
“ఆడవాళళ్ పీ.ఎం.ఎస్ తో అపుప్డపుప్డూ చిరాగాగ్ పర్వరిత్సూత్ వుంటారు. మనమే చూసీ చూడనటుట్
వూరుకోవాలి,” అంటాడు.
ఇహ ఇతనితో పని కాదని సీత అతనిన్ మొతత్ంగా పకక్న పెటేట్ సి తన పనంతా తానే చూసుకోవడం మొదలు
పెటిట్ ంది. దాంతో, “నా మేనేజరు నాకేమీ పని ఇవవ్కుండా నా కెరియర్ ను ఎదగకుండా చేసుత్ంది,” అని గోల పెటాట్డు. రీసెరిచ్ లీడరు
సీతని మీటింగుకి పిలిచి సంజాయిషీ అడిగాడు.
“నేనే పని చెపిప్నా అతనికి నచచ్దు. అందుకే అతనికి పని ఇవవ్డం మానేసాను.” వివరించింది సీత.
“నేను నచచ్దనలేదు. మీరు పర్పోజ్ చేసే ఎకెస్ప్రిమెంటు పని చేయదని చెపుత్నాన్నంతే!” ఎస్.ఆర్.కే అతి తెలివి
చూపించాడు.
“అది తేలుచ్కోవడానికే నేను ఆ ఎకెస్ప్రిమెంటు చేసుత్నాన్ను.” శాంతంగా అంది సీత.
రీసెరిచ్ లీడరు ఇదద్ రికి అపప్టికి సరిద్ చెపిప్ పంపించాడు. నిజానికి ఆయనకి చెపిప్ అతనిన్ వేరే టీం కి బదిలీ
చేయించడం పెదద్ కషట్మై న పనేమీ కాదు. కానీ, సీత దానిన్ ఓటమి లా భావిసుత్ంది.
“ఏ మాతర్ం సహకరించని మనిషిని నా దారికి తెచుచ్కోని పని చేయించుకోగలగాలి కానీ,

పు మారిప్ంచడం

చేతకాని తనమవుతుంది. అందులో అతనికి ఆడవాళళ్ మీద వునన్ అభి యాలు మారచ్కపోతే మనకి ఇంతింత చదువులూ
తెలివితేటలూ వుండి ఏం పర్యోజనం!” కోపంగా అంది పూరిణ్మతో.
“అవుననుకో! అయితే మరీ ఆ మనిషి నీ మానసిక శాంతిని హరించి వేసుత్ంటే నువువ్ మాతర్ం పనెలా చేసుకుంటావు?
అందుకే ఆర్.ఎల్ అతనిన్

పు మారుసాత్నంటే మెదలకుండ ఊరుకో!”

“అపుప్డు మిగతా టెకీన్షియనల్కి లోకువె ౖపోనూ? అసలు నాకిక ముందు మంచి సాట్ఫ్ దొరుకుతుందా?”
అదీ నిజమే! ఆలోచిసూత్ నిలబడింది పూరిణ్మ.
“అనన్టుట్ రూపిణి రెండు మూడు వారాల దాకా రాదట కదా? పాపం ఆమె సమసేయ్మిటో మనం అడగనే లేదు!”
వునన్టుట్ండి అంది సీత. రూపిణి తమ ఇంటికొచిచ్న సంగతి చెపాప్లో వొదోద్ తేలుచ్కోలేకపోయింది పూరిణ్మ. అదృషట్వశాతూ
త్ బసుస్
వచేచ్సరికి మాటలు ఆగిపోయాయి. “ఏమిటో! ఎవరిని కదిలించినా ఏవో ఒక సమసయ్లు, కదూ? ఎవవ్రమూ పురిత్గా మనశాశ్ంతితో
బర్తుకుతునన్టుట్ లేము!” బసుస్ దిగి లేబ్ వె ౖపు నడుసూత్ అంది సీత.
*************
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రెండు వారాల తరావ్త,
ఆఫీసునించొచిచ్ కాఫీ తాగుతూ కూరుచ్ంది పూరిణ్మ. పిలల్ లు పరీకష్లె ౖపోయి సెలవలకి అమామ్ వాళిళ్ంటికెళళ్డంతో
ఇలల్ ంతా ఖాళీగా వుంది. ఎపుప్డూ వుండే ఉరుకులూ పరుగులూ లేకుండా కాసత్ తీరిగాగ్ అనిపించిందామెకి. కపుప్ సింకులో పడేసి ఈ
మెయిలు తెరిచి చూసింది. పిలల్ ల దగగ్రిన్ంచి వచిచ్న మెయిలు చూసి ఒకక్సారి దిగులేసింది. ఎపుప్డూ పిలల్ లిన్ ఒంటరిగా ఎకక్డికీ
పంపలేదు. వాళళ్ని వదిలి ఉండడం ఇదే మొదటిసారి. పెదద్ యి తనని ఒదిలి వెళిళ్పోతే తనెలా వుంటుందో! ఆలోచనే విచితర్ంగా వుంది.
బహుశా ఇంకొక అయిదేళళ్లో తను పిలల్ లు లేని ఒంటరితనానికి అలవాటు పడడం మొదలుపెటాట్లేమో! ఉనన్టుట్ండి మెయిల్ అలర్ట్
చూసింది. రూపిణి దగగ్రిన్ంచి ఈ-మెయిలు చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది.
యమై న పూరిణ్మా,
బాగునాన్వా? నేనికక్డ అహమదాబాదులో మా అనన్యాయ్ వాళిళ్ంటోల్ హాయిగానే వునాన్ను. వీలె ౖనంతవరకూ ఎలాటి
ఆలోచనలూ పెటుట్కోకుండా సంగీతం పాడుతూ వునాన్ను. నా గురించీ, నా జీవితం గురించీ, అనిన్టికంటే ఈ జనమ్లో నాకునన్ పెదద్
బంధం, నా కూతురు రమయ్ గురించీ ఆలోచించాను. అదే లేకపోతే నేను అజిత్ ని కూడ వదిలేసి నా ఒంటరితనానిన్ నాకిషట్మై న
ఏకాంతంగా మారుచ్కుని వుండేదానిన్.
ఇకక్డికి వచిచ్ంతరావ్త లలిత్ దగగ్రిన్ంచి కష్మించమని అడుగుతూ ఒకటి రెండు మెయిలుల్ వచాచ్యి. విచితర్ంగా
అతని మీదికంటే నామీదే నాకు ఎకుక్వ కోపం వసుత్ంది. చినన్ పిలల్ ని కాను. అంత వలన్రబుల్ గా ఎలా అయాయ్ను? అనిన్టికంటే, లలిత్
నాతో, "నీకూ నాకూ మధయ్ సంగీతం ఏరప్రచిన సంబంధం ఎపప్టికీ తెగిపోనిది. నీకంటే మంచి సేన్హితులు నాకెవవ్రూ లేరు. మనం
ఎపప్టికీ సేన్హంగానే వుందాం," అనడం మహా చిరాగాగ్ వుంది. అయితే వింతేమిటో తెలాస్? నేనా ఈ-మెయిల్ కి బదులు కూడ
రాసాను.
ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఈ వాయ్మోహం నించి తపిప్ంచుకోలేకపోతునాన్ను చూడు! మనం చేయాలిస్ందేమిటో మనకి
తెలియడమూ, మనం నిజంగా అలా చేయడమూ, రెండూ వేరేవ్రు విషయాలాల్గునాన్యి కదూ?
అజిత్ ఒకక్సారి ఫోన్ చేసి “కేష్మంగా చేరావా?” అనడిగాడు, అంతే. కనీసం వెళేళ్పుప్డుఎందుకు దిగులుగా వునాన్వని
కూడా అడగలేదు. పరీకష్లె ౖపోగానే ఇకక్డకే వసాత్నని రమయ్ అంది. నేను ఈ వేసవి అంతా ఇకక్డే వుండి, సూక్లు తెరిచింతరావ్త రమయ్ని
హాసట్ లోల్ దిగబెటిట్ హై దరాబాదు వసాత్ను. అందుకే లీవు ఇంకా పొడిగించాను. జీతం వసేత్ రానీ, పోతే పోనీ అని చెపాప్ను మన డివిజన్
హెడుడ్తో!
సరే, ఆ విషయాలు పోనీ. అకక్డంతా ఎలా వుంది? పనంతా మామూలుగానే సాగుతోందా? సీత ఎలా వునాన్రు?
వీలె ౖతే ఒక ఈ-మెయిలు వేయండి.
వుంటా మరి,
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ఈ-మెయిలు మూసేసి ఆలోచనలో పడింది పూరిణ్మ. రూపిణిని తలచుకుంటే జాలేసింది. వయ్కి త్గత జీవితంలో
ఒంటరితనం ఎంత శాపం! చాలా సారుల్ మన జీవితాలోల్ కొనిన్ కైర్సిస్ లు మన మనసులోల్, జీవితాలోల్ వుండే చీకటి కోణాలని మనకే ఎతిత్
చూపించడానికి వసాత్యేమో! తన జీవితంలో కైర్సిస్కాలింగ్ బెల్ మోతతో ఉలికిక్పడింది.
శివా వొచిచ్నటుట్నాన్డు.లేచి వెళిళ్ తలుపు తీసింది.
“హలో!సర యిజ్! ” నవువ్తూ తలుపవతల నిలబడి వునాన్డు అరుణ్. చిరునవువ్తో విచుచ్కుంది పూరిణ్మ మొహం.
“అరుణ్! నువావ్! రా, లోపలికి! ఎలా వునాన్వ్?” గబ గబా మాటాల్డుతూ లోపలికెళిళ్ంది.
“బాగానే వునాన్ను. ఇవాళ పొదుద్నేన్ ఆసప్

నించి డిశాచ్రిజ్ చేసారు. పొదుద్ణిణ్ ంచీ నినున్ చూడాలని

ణం

కొటుట్కుపోయింది తెలుసా? మీరంతా ఎలా వునాన్రు? పిలల్ లేరీ?”
“అంతా బాగేలే! పిలల్ లు మా అమామ్ వాళిళ్ంటికెళాళ్రు, సెలవలని. నీ అరోగయ్ం ఎలా వుంది?” మంచి నీళిళ్సూత్
అడిగింది.
“పరవాలేదు. అయితే డాకట్ రు ఇంకా ఒక రెండు నెలలు సెలవు పెటిట్ రెసుట్ తీసుకోమనాన్డు. అదొకక్టే నాకు
నచచ్లేదు. ఇంకా సెలవు అంటే ఆఫీసులో ఏమంటారో అని భయపడాడ్ను. అయితేజీతం లేకుండా సెలవు ఇవవ్డానికి ఒపుప్కునాన్రు లే.”
“కాఫీ తేనా?”
“కాఫీ వొదుద్! భోజనమే చేసాత్ను. అపుప్డొకసారి చపాతీలు, వంకాయ కూర చేసావు చూడు. అది చేదాద్ం, ఇదద్ రం
కలిసి! అసలా పాడు ఆసప్ నించి బయటపడేసరికే నేను సగం బాగయాయ్ననుకో! అయితే ఇంకా కారు డైర్వ్ చేయొదద్ నాన్రు. టాకీస్లో
వచాచ్! నానన్ రా తొమిమ్దింటికి వచిచ్ ననున్ తీసికెళాత్ రు. అమామ్ నానాన్ నినున్ చూడాలనుకుంటునాన్రు కూడా!”
“అయాం సారీ అరుణ్! నేనెకుక్వగా రాలెకపోయాను. ఇంటోల్ పనీ, ఆఫీసులో పనీ, అసలు తీరిక చికక్లేదు,” గిలీట్ గా
అంది పూరిణ్మ.
“భలేదానివే! నువువ్ సారీ చెపప్డం ఏమిటి? నాకు తెలియదా పూరిణ్మా, నువెవ్ంత బిజీగా వుంటావో! నువివ్చిచ్న
తాస్హం, అభిమానం వలల్ నే నేను ఈ మాతర్ం కోలుకునాన్, తెలుసా? ఎనిన్సారుల్ నేను వేళాపాళా లేకుండా ఫోన్ చేసేత్ నువువ్ పాపం
ఓపిగాగ్ నాతో మాటాల్డలేదు? నువేవ్ విసుకుక్ని నా చేయొదిలేసేత్ నేనేమై పోయే వాణోణ్! అయాం ఇండెబెట్ డ్ టు యూ!”
ఆమె చేతులు తన చేతులోల్కి తీసుకొని అనాన్డు.
మృదువుగా చేతులు విడిపించుకుంది.
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“దటాస్ల్ రె ౖట్ అరుణ్! నువువ్ మామూలుగా అయిపోతే అంతే చాలు. పద, నేను చపాతీల పిండి కలిపేంతలో,
టమాటాలూ, ఉలిల్పాయలూ కోసి పెటుట్,” లేచింది పూరిణ్మ. అతను ఆసప్

గురించీ, మిగతా పేషెంటల్ గురించీ చెపుత్నన్ కబురుల్

వింటూ వంట మొదలు పెటిట్ ంది.
మళీళ్ కాలింగ్ బెల్.
“అదిగో! శివా వచేచ్సారు!” వెళిళ్ తలుపు తీసింది.
“ఏమిటి, వంటింటోల్ంచి మంచి వాసనలొసుత్నాన్యి?” బూటుల్ విపుప్తూ అడిగాడు శివా.
“మీకొక సర యిజ్! అరుణ్ వచాచ్డు. ఇదద్ రం కలిసి చపాతీలూ, కూరా చేసుత్నాన్ం. ” లోపలికెళూత్ చెపిప్ంది పూరిణ్మ.
ఒకక్ కష్ణం చిరాకు కమిమ్ంది శివా మొహంలో. బటట్ లు మారుచ్కుని వంటింటోల్కొచాచ్డు. కానీ, అరుణ్ అమాయకమై న
మొహంలో సంతోషమూ, ఆసప్ వదిలేసిన ఉతాస్హమూ చూసి ఏమనలేకపోయాడు.
“నువెవ్ళిళ్ కూరోచ్ అరుణ్. నేనూ, పూరిణ్మా కలిసి చేసాత్ంలే. ” షరుట్ చేతులు పె ౖకి మడిచి అరుణ్ పూరిణ్మ వెనకాలే
చనువుగా వంటింటోల్ తిరుగుతూంటే అతనికెందుకో అసహనంగా వుంది. అదేమీ అరథ్ం చేసుకోలేదు అరుణ్.
“నో, నో! మీరు ఆఫీసునించి అలిసిపోయి వచాచ్రు. నేను హాయిగా లీవులో వుండి బొజజ్ పెంచుతునాన్ను. నేనే
సహాయం చేసాత్. వాడుడ్యూ సే పూరిణ్మా?”
“ఇదద్ రూ నా వంటింటోల్ంచి బయటికి నడుసేత్ మరీ మంచిది!”
మళీళ్ కాలింగ్ బెల్ మోగింది.ఇంకెవరె ౖ వుంటారబాబ్, అనుకుంటూ తలుపు తెరిచాడు శివా.
“శివ బాబూ! నా బిడడ్ ని కాపాడండి బాబో! బిడడ్

ణాలమీదికొచిచ్నాది బాబో! నా బాబు ననన్నాయ్యం చేసాత్డు

బాబో!” గొలుల్న ఏడుసూత్ రాజమమ్ శివా కాళుళ్ చుటేట్ సుకుంది.

PPP
“ఏమయింది రాజమామ్! లే, ముందు. మెలిల్గా కూరొచ్ని సంగతేంటో చెపుప్!” శివా మెలిల్గా ఆమెని లేపటానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్డు.
రాజమమ్ నిలబడలేకపోతుంది. దుఃఖంతో ఆమె నోటోల్ంచి మాట కూడా రావడం లేదు.
“నా బాబు! ఆసప్ లో వునాన్డయాయ్!

ణం మీదకి తెచుచ్కునాన్డయాయ్! హయోయ్! ఇపుప్డేం జెయాయ్లి దేవుడా?”

“పూరిణ్మా, కొంచెం మంచి నీళుళ్ తే!”
బయట హడావిడికి పూరిణ్మా, అరుణ్ బయటికొచాచ్రు. ముందు గాల్సులో నీళుళ్ తాగించింది పూరిణ్మ.
“మెలిల్గా, రాజమామ్! అశోక్ కేమయింది? పరీకష్లు బానే రాసాడు కదా? ఇంజినీరింగులో సీటు కూడా
వసుత్ందనుకునాన్ం. మంచి నీళుళ్ తాగి చెపుప్!” పకక్నే కూరుచ్ని అనునయించింది పూరిణ్మ.

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

42

“ఏం చెపప్మంటావమామ్? పొదుద్నన్ లేచి నేను పనికి పోయేటపుప్డు ఇంకా పండుకోనే వునాన్డు. సాయంతర్ం ఇపుప్డే
వసత్నని బయటికెళిళ్ండు. ఆరింటికి ఇంటికొచీచ్ రాంగనే లోపలికి పోయి తలుపేసుకునన్డు. చపుప్డినపడకపోతే ఏదో
చదువుకుంటునన్డనుకునన్. ఫాన్ కు ఉరి బిగించుకునన్డమామ్!” గొలుల్మంది రాజమమ్.
కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి పూరిణ్మకు. మెలిల్గా రాజమమ్ తలను దగగ్రకి తీసుకొని ఓదారచ్సాగింది.
“మరి ఇపుప్డెకక్డునాన్డు?” అరుణ్ అడిగాదు.
“పెదద్ గోల చేసిన సారూ! చుటుట్ పకక్ల అందరొచిచ్ పిలగాణిణ్ కిందికి దింపి . బేహోష్ అయిండని దవాఖానకు
ఉరికినం. బానే వునన్డు కాని, ఇదేం పని అని తిటిట్ ండు డాకట్ రు. ఇవాళ రా అకక్ణేణ్ వుంచుమనన్రు. ఒక సారి మీరు రండమామ్! ఆ
నరస్మమ్ పోలీసు కేసంటుంది. నాకేందో భయమై తుంది.”
“పద రాజమామ్! మేమొచిచ్ ఒక సారి మాటాల్డి చూసాత్ం, ” చెపిప్ బటత్లు మారుచ్కోవడానికెళాళ్డు శివా.
పూరిణ్మ లోపలికెళిళ్ సట్ వులనీన్ ఆరేప్సి బయటికొచిచ్ంది. అరుణ్ ఇంకా అకక్డే పాలిపోయిన మొహంతో నిలబడి
వునాన్డు.
“అరుణ్! నువివ్కక్డే వుండు. మేమిదద్ రం ఒక గంట సేపటోల్ వచేచ్సాత్ం! లేదా నిను ఇంటి దగగ్ర దింపేయమా?”
పూరిణ్మ అడిగింది.
“పూరిణ్మా! నేనూమీతో వసాత్!” అరుణ్ గొంతు ఎకక్డో లోతులోల్ంచి వసోత్ంది.
శివా లోపలిన్ంచొచాచ్డు.
“ఏమయింది పూరిణ్మా?”
“అరుణ్ మనతో ఆసప్ కొసాత్నంటునాన్డు. నేనొదద్ ంటునాన్ను.”
అసలే మానసికంగా బలహీనంగా వునన్ మనిషి ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసిన పేషేంటుని చూసి ఎలా సప్ందిసాత్డో
ఊహించలేకపోయింది పూరిణ్మ.
“పీల్ జ్ పూరిణ్మా! అయాం ఎ బిగ్ బోయ్! ఐ కెన్ హేండిల్ ఇట్.” కోపంగా అనాన్డు అరుణ్.
“పోనీ ఒకక్సారి మీ అమామ్ నానన్లకి ఫోన్ చేసి..”
పూరిణ్మని మెలిల్గా చేయి మీద తటిట్ ఆపాడు శివా.
“దట్స్ ఓకే అరుణ్. పద వెళాద్ం.”
అందరూ కారెకిక్ కాలనీ బయట వునన్ చినన్ నరిస్ంగ్ హోం చేరుకునాన్రు.
*************
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రూం లో పడుకోని వునాన్డు అశోక్. అమాయకమై న మొహం మీద ఏడిచ్నటుట్ కనీన్ళళ్ చారికలు. కొడుకుని ఆ
పరిసిథ్ తిలో చూసిన రాజమమ్ తలల్ డిలుల్తోంది.
రూం బయట అతని సేన్హితులునాన్రు. నరుస్ బయటికొచిచ్ రాజమమ్ని చూసి
“డాకట్ రు గారు రమమ్ంటునాన్రు,” అని చెపిప్ లోపలికెళిళ్పోయింది. రాజమమ్ తో పాటు శివా, పూరిణ్మా లోపలికెళాళ్రు.
“కూరొచ్ండి!”
ముందుగా రాజమమ్ని చూసి ధెరయ్ం
ౖ చెపప్డానికనన్టుట్ నవావ్డు డాకట్ రు.

“ఏం భయం లేదు రాజమామ్! అదృషట్వశాతూ
త్ తొందరగా చూసి తీసుకొచాచ్రు కాబటిట్ గండం గటేట్ కిక్నటేట్ . మంచి నిదర్

పోవాలని మందిచాచ్, అంతే. పిలల్ వాడెందుకలా చేసాడో నికేమై నా తెలాస్?”
“అయోయ్! నాకేమెరక్ సారూ! పరీకష్లె ౖపోయినె ౖ. మంచి మారుక్లొసె. పెదద్ కాలేజీల చేరతా అనన్డు. ఇంక మారుక్లు
రాలే గద సారూ?”
“ఇది మారుక్ల గొడవ కాదులే! ఇది చూడండి,” అని అశోక్ సెల్ ఫోన్ శివా చేతికిచాచ్డు డాకట్ రు.
“అందరి దగగ్రా వుంది, నాకొకటి కొని పెటుట్మంటె ఆ ఫోను కొనిచిచ్న సారూ! ఏమునన్దా ఫోనోల్ ?”
ఫోన్ లో మెసేజీలు తెరిచి చూసుత్నాన్రు శివా, పూరిణ్మా. విషయం అరథ్మైంది వాళళ్కి.
ఎవరో ఐశవ్రయ్ దగగ్రిన్ంచే అనిన్ మెసేజీలు. బహుశా కాల్సు మేటయి వుండాలి. సేన్హానికీ, ఆకరష్ణకీ,

మకీ తేడాలూ,

అరాథ్లూ తెలియని వయసులో వునన్టుట్ంది. ఆ మెసేజీలు చూసి వాళళ్కేమాతర్ం ఆశచ్రయ్ం కలగలేదు. ఆఖరి మెసేజీ చూసి వాళళ్కి
నిజానికి నవొవ్చిచ్ంది.
“నినూన్ నీ

మనీ అరథ్ం చేసుకునాన్ను కానీ ఇంటోల్ వారికి ఎదురు చెపప్లేను. ననున్ మరిచిపో! నువువ్ లేని నా

బర్తుకు తావి లేని పూవు, ఆకులు లేని చెటూ
ట్ .....”
అంటూ పర్పంచం తెలియని అమాయకపు ఆడపిలల్ , చాలా పెదద్ దానె ౖన్పోయానని అనుకుంటూ రాసిన

క్-అప్

మెసేజీ. ఆ మెసేజీ చూసి నిరాశతో ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసాడనన్ మాట.
ఫోన్ రాజమమ్ కిచేచ్సాడు శివా, మెసేజీలనీన్ చెరిపేసి.
“ఏం లేదు రాజమామ్! ఏదో చినన్ పిలల్ ల దెబబ్లాట, అంతే! వాడు లేవగానే నేను గటిట్ గా మాటాల్డతా గా! నువూవ్
పురిణ్మా బయటికెళిళ్ కూరొచ్ంది. నేను డాకట్ రు గారితో కొంచెం మాటాల్డి వొసాత్!”
రాజమామ్, పూరిణ్మా బయటికెళిళ్పోయారు.
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“డాకట్ రు గారూ! మీ

ఫెషనల్ ఆబిల్ గేషను నాకు తెలుసు. కానీ, పోలీస్ కేసు కాకుండ వుంచడానికి వీలవుతుందా?

మంచి భవిషయ్తుత్న పిలల్ వాడు. ఏదో అమాయకతవ్ం! ఆవేశం. ఇంకోసారి ఇలా కాకుండ నేనతనితో మాటాల్డతాను. పాపం రాజమమ్
ఒంటరి మనిషి. వాడికేమై నా అయితే తటుట్కోలేదు.”

“అలాగే చేదాద్ం లెండి. ఏమిటో ఈ కాలం పిలల్ లు! పెదెద్ ౖపోవాలనన్ ఆతర్మే కానీ, పెదెద్ ౖతే బర్తుకులో ఎనోన్ ఆటుపోటల్ ని

తటుట్కోవాలొస్సుత్ందనన్ స హే లేదు!” డాకట్ రు బాధగా అనాన్డు.
శివా లేచి బయటికి నడిచాడు. సేన్హితులందరీన్ నరుస్ పంపేసినటుట్ంది. కారిడార్ ఖాళీగా వుంది.
బయట అరుణ్ ఒకక్డే బెంచీ మీద కూరొచ్ని వునాన్డు. ఏదో దీరాఘ్ లోచనలో వునన్టుత్నాన్డు. అతని పకక్నే
కూరుచ్నాన్డు శివా.
“ఏమై ంది శివా? ఎందుకలా చేసాడా అబాబ్యి?”
“ వెరీ సుట్పిడ్! ఎవరో అమామ్యిని ఇషట్పడాడ్డు. ఆ అమామ్యి కొనాన్ళుళ్ సేన్హం చేసి మానేసినటుట్ంది. దాంతో...”
“బట్ హీ ఈజ్ హారీడ్ సెవెంటీన్!”
“అదేం మాట? సినిమాలు చూడటంలేదూ? పధాన్లుగేళొళ్సేత్ చాలూ, మించేయాలిస్ందే!” నవావ్డు శివా.
“ఇట్ వుడ్ బీ సో ఫనీన్, ఇఫ్ ఇట్ వర్ నాట్ సో

జిక్! ఇంత చినన్ కారణానికి ఆతమ్ హతయ్ చేసుకుంటారా?” అనాన్డు

అరుణ్ బాధగా.
“నేనొపుప్కోను అరుణ్! కారణానికి పెదాద్ చినాన్ ఏముంది? అదొక ఆటిటూయ్డ్ అంతే! నీకొక కారణం పెదద్ దనిపిసేత్,
అశోక్ కి ఇంకొక కారణం పెదద్ దనిపిసోత్ంది. ఎంత పెదద్ గా అంటే, బర్తుకే నచచ్నంత. దానిన్ చినన్ కారణం అని కొటేట్ యడానికి
మనమెవరం?”
“అంటే?”

అతనేమంటునాన్డో అరథ్ం కాలేదు అరుణ్ కి.

“అంటే, కారణం ఏదె ౖనా ఆతమ్హతయ్ అనన్ది తపుప్డు నిరణ్యమే అవుతుంది! అంతే కానీ, పెదద్ కారణానికి
చేసుకోవచుచ్, చినన్ కారణానికి చేసుకోకూడదని కాదు. ఆతమ్హతయ్కి జసిట్ ఫికేషనే లేదు.”
ఇక అతనిన్ ఆలోచించుకోనివావ్లని లేచి అశోక్ పడుకునన్ గదిలోకి నడిచాడు శివా.
*********
చినన్గా కళుళ్ తెరిచి చూసాడు అశోక్. రాజమమ్ మళీళ్ గొలుల్మంది.
“మా నాయనా! ఎంత పని జేసిత్విరా! నీకేమనన్యితె నేనెటల్ బర్తుకుదురా? ఉరి పోసుకునేంత కషట్ం నీకేమొచిచ్ందిరా
నాయనా?”
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నరుస్ లోపలికొచిచ్ంది అలికిడికి.
“హుష్! ఇది హాసిప్టలు. మీరింత గోల పెటట్ కూడదు. రూములో ఎవరె ౖనా ఒకక్ళేళ్ వుండాలి. మిగతా ఇదద్ రు
బయటికెళళ్ండి పీల్ జ్!”
పూరిణ్మ రాజమమ్ని తీసుకొని బయటికెళిళ్ కూరుచ్ంది.
ఒంటరిగా చీకటోల్ కురుచ్నన్ అరుణ్ ని చుసి అటు నడిచింది పూరిణ్మ.
తల దించుకొని ఏడుసుత్నాన్డు అరుణ్.
“అరుణ్! ఏమయింది? ఆరూయ్ ఆలైర్ట్?” గాభరాగా అడిగింది పూరిణ్మ.
కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు అరుణ్.
“అయాం ఓకే నౌ. పూరిణ్మా, నేనెనిన్ సారుల్ చచిచ్పోదామని పర్యతిన్ంచానో తెలాస్? నాకేదె ౖనా అయితే అమామ్నానాన్...”
అతనికా ఊహతోటే ఒళుళ్ జలదరించింది.
“ఇందాక శివా అనాన్డు, ఆతమ్ హతయ్ కి అసలు జసిట్ ఫికేషనే వుండదని.”
“అవును అరుణ్! తమ కళళ్ముందే తమ పిలల్ లు బలవంతంగా మరణించడంకంటే ఘోరమై న శికష్ వుండదేమో
అమామ్-నానన్లకి. ఆ తరావ్త వాళళ్నుభవించే నరకయాతన..”
“లేదు పూరిణ్మా! ఇక నేనెపుప్డూ అలాటి ఆలోచనే చేయను. ఎనిన్ మందులె ౖనా మింగి నా ఆరోగయ్ం బాగు
చేసుకుంటాను. ఎలాగెనా
ౖ సరే ఐ విల్ ఫెట్!
ౖ నువువ్ ఎపప్టిలా నా పకక్నుంటే చాలు పూరిణ్మా! నినున్ చూసేత్ చాలు, నాకెకక్ళేళ్ని
ధెరయ్మూ
వసుత్ంది. కేవలం నీ గొంతు వినడానికే నీకు బోలుడ్ సారుల్ ఫోన్ చేసాత్ను. అలాగని నీ లె ౖఫ్ ఏదీ డిసట్ ర్బ్ చేయను. నీ సేన్హం
ౖ

తపప్ నాకింకేదీ వొదుద్ పూరిణ్మా! విల్ యూ బీ ఆలేవ్స్ మై

ండ్?”

“అరుణ్! నేనెపప్టికీ నీ సేన్హితురాలేన్. అయితే, ఒకక్ విషయం నీతో చెపప్క తపప్దు. వీలె ౖనంత వరకూ
మనకాక్వాలిస్న ధెరాయ్నీన్
, ఆశలనీ మనం లోపలిన్ంచే తెచుచ్కోవాలి తపప్ బయట వెతుకోక్కూడదు. మనకాక్వాలిస్న మానసిక శకి త్ మనం
ౖ

లోపలిన్ంచే తెచుచ్కోవాలి. అపుప్డే మనం నిజంగా సవ్తం లమై నటుట్. నువావ్ దిశగా పర్యాణం చేయాలి. శకి త్ కోసం నావె ౖపో,
ఇంకొకరివె ౖపో చూడకుండా నువేవ్ పదిమందికి శకి త్నివవ్గలిగి వుండాలి. అదీ, నాకాక్వలిస్ంది.”
“థాంక్ యూ పురిణ్మా! నువువ్ చెపిప్న దాని గురించి ఆలోచిసాత్ను.”
“గుడ్! ఇందాక మీ నానన్గారు ఫోన్ చేసారు. ఆయన ఇపుప్డొచిచ్ నినున్ తీసికెళాత్ రు. ఇంటికెళిల్ రెసుట్ తిసుకో! సరేనా?”
************

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

46

మరాన్డు సాయంతర్ం అశోక్ ని డిశాచ్రిజ్ చేసారు. రాజమమ్నీ, అశోక్ నీ ఇంటి దగగ్ర దిగబెటిట్ ఇంటికొచాచ్రు శివా
పూరిణ్మా.
“పూరిణ్మా! కొంచెం కాఫీ ఇసాత్వా? తల పగిలిపోతోంది!” అలసటగా అనాన్డు శివా.
లోపలికెళళ్బోతూ ఫోన్ మోగడంతో ఆగింది పూరిణ్మ.
“హలో పురిణ్మా! ఇవాళ ఆఫీసుకి రాలేదేం? నీ కోసం మీ లేబ్ కి నాలుగెదు
ౖ సారుల్ ఫోన్ చేసాను.”
“హాయ్ సీతా! అదంతా రేపు చెపాత్లే. పెదద్ కథ. ఇంతకీ ఏమిటి సంగతి?”
“పూరిణ్మా! ఎస్. ఆర్. కే కి మాసివ్ హార్ట్ ఎటాక్! కేర్ హాసిప్టలోల్ వునాన్డట. రేపు శనివారం, వెళిళ్ చూసి రావాలని
వుంది కాని, ఒంటరిగా వెళాళ్లని లేదు. కృషణ్ వూళోళ్ లేరు. నువువ్ కొంచెం తోడొసాత్వా?” సీత గొంతులో డల్ నెస్ విని పూరిణ్మ
ఆశచ్రయ్పోయింది.

PPP
“అలాగే వసాత్ను. ఎనిన్ంటికెళాళ్లి?”
“మధాయ్హన్ం రెండు తరావ్త విజిటింగ్ అవర్స్. నేను మీ ఇంటికి పనెన్ండునన్రకొసాత్. రెడీగా వుంటావా?”
“అలాగే సీతా! ఇంటోల్ ఒకక్దానివే ఉనాన్వా, పిలల్ లునాన్రా?”
“ఒకక్దానేన్ వునాన్! కృషణ్ కేంప్ కెళాళ్రు. పిలల్ లు అమామ్ వాళిళ్ంటికెళాళ్రు.”
“పోనీ, ఇకక్డికొసాత్వా?” సీత చాలా ఆందోళనగా వునన్టట్నిపించి, అడిగింది పూరిణ్మ.
“వొదుద్లే! ఐ విల్ బి ఆల్ రె ౖట్. రేపు కలుదాద్ం. బె ౖ.”
************
మరాన్డు సరిగాగ్ పనెన్ండునన్రకొచిచ్ంది సీత. ఇదద్ రూ నడుచుకుంటూ కాలనీ గేటు దాకా వెళాళ్రు. కాలనీ బయటికొచిచ్
కేర్ హాసిప్టల్ కి ఆటో మాటాల్డుకుని కూరుచ్నాన్రు.
ఆటో బయలేద్ రాక అడిగింది పూరిణ్మ, “ఇపుప్డు చెపుప్! ఏం జరిగింది? అసలు హార్ట్ ఎటాక్ వచిచ్ందని నీకెవరు
చెపాప్రు?”
“కిందటి వారం లీవు లో వునాన్డతను. సోమవారం నించీ ఆఫీసుకి తిరిగి రావాలి. రాలేదు. లీవు పొడిగిసుత్నన్టుట్
సమాచారమూ లేదు. మధాయ్హన్ం వాళళ్ చెలెల్ లు ఫోన్ చేసారు. కిందటి వారం గుండెలోల్ బాగా నొపిప్గా అనిపిసేత్ హాసిప్టల్ కి
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తీసికెళాళ్రట. ఆరట్ రీస్ లో బాల్క్ వుందని సెట్ ంట్ వేసారట. నెమమ్దించింది కానీ ఇంటిలిల్పాదీ చాలా భయపడాడ్రట. ఇంకో నాలుగు
రోజులు ఆసప్ లో వుంచి డిశాచ్రిజ్ చేసాత్రేమో బహుశా. మా కొలీగ్స్ కొందరు నినన్ వెళిళ్ చూసొచాచ్రు కానీ, నాకు నువూవ్ తోడొసేత్
బాగుండనిపించి ఆగాను.”
ఇంకేం మాటాల్డలేదు సీత. ఏదో ఆలొచిసూత్ వుండిపోయింది.
*******************
తలుపు దగగ్ర చపుప్డుకి తలెతిత్ చూసాడు ఎస్.ఆర్.కే.
“అరే! మీరా! సీతగారూ రండి. పీల్ జ్ కమిన్!” ఆశచ్రయ్పోయినటుట్నాన్డు.
“మా బాస్, సీత గారు. ఆవిడ ండు పూరిణ్మ గారు. మై వె ౖఫ్, శోభ.” పరిచయాలు చేసాడు.
“కూరొచ్ండి,” ఆవిడ లేచి ఇదద్ రికీ కురీచ్లు చూపించింది.
“అయాం సారీ ఎస్.ఆర్.కే! ఎలా జరిగిందంతా? ఇపుప్డేమీ పరావ్లేదు కదా!”
కొంచెం సేపు మౌనంగా వునాన్క అడిగింది సీత.
“ఏమోనండి! అసలు నాకెపుప్డూ ఏ ఆరోగయ్ సమసయ్లూ రాలేదు. పది రోజుల కింద ఎడమ భుజమూ అంతా బాగా
లాగుతునన్టట్నిపించింది. ఆ రా చాలా నొపిప్తో, అసౌకరయ్ంగా వుండి, అంబులెన్స్ పిలిచాము. రాగానే, ఈ.సీ.జీ అవీ చూసి, హార్ట్
ఎటాక్ అనాన్రు. సెట్ ంట్ వేసారు.”
ల్
“అవునా! మీ ఫామిలీ చాలా అదృషట్వంతులు. గెట్ వెల్ సూన్. పని గురించీ, ఆఫీసు గురించీ ఎలాటి టెనష్నూ
పెటుట్కోకండి.”
“అవును సీత గారూ. ఇంత దెబబ్ తగిలితే గానీ మనం ఆరోగాయ్నీన్, జీవితానీన్ ఎంత
తెలిసి రాలేదు.

ంటెడ్ గా తీసుకుంటామో

ణాల మీది కొచిచ్నపుప్డే, మనం రోజూ తలలు పగలగొటుట్కునే విషయాలు అసలంత పెదద్ వేమీ కాదనన్ ఙాఞ్నం

వచిచ్ంది నాకు.” నవువ్తూ అనాన్డు శివరామ కృషణ్.
ఇంతలో అతని చెలెల్ లూ, కూతురూ కలిసి వచాచ్రు.
“మా చెలెల్ లు సునీతా , అమామ్యి నిఖిల.” పరిచయం చేసాడు.
“మరి ఇక మేమొసాత్ం. మీరు రెసుట్ తీసుకొండి,” అందరికీ చెపిప్ బయలేద్ రారు. వాళళ్తో పాటు కిందికొచిచ్ంది సునీత.
“వెళొళ్సాత్ం సునీతా. టేక్ కేర్.”
“థాంక్ యూ మేడం! ఇంత శర్ధధ్గా అనన్యయ్ కొరకు వచిచ్నందుకు! యూ నో! హీ అడె ౖమ్ర్స్ యూ ఏ లాట్. ననూన్

ఫెషనోల్ మీలా చురుగాగ్ వుండాలనీ, చాక చకయ్ంగా ఇంటినీ, వృతిత్నీ బాలెనుస్ చేసుకోవాలనీ చెపూత్ంటాడు!”
“వాట్!” నిరాఘ్ ంతపోయింది సీత.
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“మా నిఖిలకి కొంచెం చదువు మీద శర్ధధ్ తకుక్వ లెండి. అదే అనన్యయ్కి కొంచెం దిగులు. ఆడె ౖనా మగెనా,
ౖ చదువు

బాగా చదువుకోవాలనీ, తన కాళళ్ మిద తను నిలబడాలనీ అనన్యయ్ చెపూత్ంటాడు. మా వదిన కూడా ఎం.కాం చదువుకుని బాంకులో
మేనేజరుగా పని చేసాత్రు.”
“ఇంతకీ నువేవ్ం చదువుతునాన్వు సునీతా?” పూరిణ్మ అడిగింది.
“ఆరిటెకచ్ర్. ఫెనల్
ౖ ఇయర్. టవున్ పాల్నీంగ్ లాటి ఫీలుడ్లో ఏదె ౖనా వుదోయ్గం దొరికితే చేయాలని వుంది. ”
“వెరీ గుడ్! బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ విత్ దట్! వుంటాం మరి.”
బయటికొచిచ్ ఆటో ఎకాక్రిదద్ రూ.
ఇంటి దగగ్ర ఆటో దిగుతూ,
"లోపలికొచిచ్ కొంచెం కాఫీ తాగుదువుగాని, రారాదూ?" ఆహావ్నించింది సీత.
ఇంటికెళిళ్ చేసే పెదద్ పనేమీ లేదు. శివా వచేచ్సరికి ఏడనాన్ అవుతుంది. కాసేపు రిలాకస్వచుచ్ అనుకుంటూ పూరిణ్మ
ఆటో దిగింది.
బేగు సోఫాలో పడేసి కాఫీ పెటట్ డానికి లోపలికెళిళ్ంది సీత.
ఇదద్ రూ కాఫీ కపుప్లతో బాలక్నీలోకొచిచ్ కూరుచ్నాన్రు.
“రాజమమ్ కొడుకు డిశాచ్రిజ్ అయాయ్డా? ఒకక్సారి వచిచ్ నీకు సాయం చేదాద్మంటే వీలే పడలేదు.”
“పరావ్లేదులే. అయినా భలే భయపెటాట్డు. టీనేజీ పిలల్ లు ఏమాలోచిసుత్నాన్రో, ఏం చేసుత్నాన్రో, కనిపెటట్ డం
కషట్మేమో, ఎంత శర్ధధ్గా వునాన్! ”

“అవును! చకక్గా చదువుకునే పిలాల్డు. ఏదో ఉదోయ్గం సంపాదించి తలిల్ని సుఖపెడతాడనుకుంటే...”

“నాకు కొనిన్సారుల్ భయంగా వుంటుంది తెలుసా! నీహారికా, సంజూ, వాళళ్ని నేనసలు సరిగాగ్ పెంచుతునాన్నా అని.”
“ఛ! అవేం మాటలు! ఇదద్ రూ బుధిధ్మంతులు. నీ పిలల్ లు నీలాగే వుంటారు.” అభిమానంగా అంది సీత.
తన పిలల్ లని ఎవరె ౖనా పర్శంసిసేత్ తలిల్ మొహం లో వచేచ్ వెలుగు పూరిణ్మ మొహమంతా పరచుకుంది.

“ఏమో, మనం కొంతవరకే కదా వాళళ్ని పెంచేది. ఆ తరావ్త బయట పర్పంచమూ, మారెక్ట్ శకుత్ లూ, మీడియా
యుకుత్ లూ, ఒంటోల్ వెలుల్వలెతేత్ హారోమ్నూ
ల్ , ఇనిన్టి మధాయ్ చినన్

ణాలు కొటుట్కుపోవడం ఎంత సేపు!”

“అవును. అదీ నిజమే. దానికి తోడు, సరిగాగ్ ఇపుప్డే మనకీ శరీరం లొ వచేచ్ మారుప్లూ, పెదద్ వాళళ్ బాధయ్తా, వృతిత్
పరమై న వతిత్ళూళ్. దేనీన్ నిరల్ ం చేయలేని పరిసిథ్ తి …”
కొంచెం సేపు ఏదో ఆలోచనలో కొటుట్కుపోయింది సీత. వునన్టుట్ండి అంది"పూరిణ్మా! చావుకీ బర్తుకీక్ మధయ్ గీత ఎంత సనన్నిది కదా?
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ననున్ రోజూ విసిగించి చిరాకు పెటిట్ , మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసిన ఎస్.ఆర్.కె. ఇంకొకక్ పదిహేను ఇరవె ౖ నిమిషాలు
ఆలసయ్ంగా ఆసప్ చేరుకునివుంటే, మిగిలి వుండే వాడే కాదు. ఎనిన్సారుల్ ఆ విషయం తలచుకునాన్ అనిన్సారుల్ నాకు భయంతో ఒళుళ్
జలదరిసుత్ంది. మనం వుండడానికీ, వుండకపోవడానికీ మధయ్ అంత సనన్ని తెర వుందా? అంత సనన్ని తెర ఆధారంగా మనం
అంతులేని ఆశలూ, అరథ్ం లేని భయాలూ, గాఢమై న అనుభూతులూ.... నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదనిపిసుత్ంది. లేకపోతే, అసలు అరథ్ం
చేసుకోవడానికేమీ లేదేమో.”
పూరిణ్మ ఏమీ మాటాల్డలేదు.
“Some how it is not adding up! ఇంత అన్-రిలయబుల్ జీవితం చుటూ
ట్ మనం ఎందుకినిన్ ముళళ్ కంచెలు
పోగు చేసుకుంటునాన్ం? ఒకక్ నిమిషంలో మన జీవితం చుటూ
ట్ ఆవరించుకునన్ అనుభవాలు అరథ్ం లేకుండా అయిపోవచుచ్కదా?
Then why this many hang-ups? నీకో సంగతి చెపప్నా?”
చెపప్మనన్టుట్ చూసింది పూరిణ్మ.
“నాకు మూడు నాలుగు రోజులనించీ మా అతత్గారు ఙాఞ్పకం వసుత్నాన్రు. నేను చాలా ఇనెస్కూయ్ర్ మనిషిని పూరిణ్మా.
చినన్పప్టిన్ంచీ పెదద్ కుటుంబంలో పుటిట్ ఉమమ్డి కుటుంబంలో పెరిగి, నాకంటూ ఒకక్ వసుత్వు కూడా సవ్ంతంగా లేకుండా పెరిగాను.
పుసత్కాలూ, బటట్ లూ, అమామ్ నానన్ల

మా, అనీన్ నలుగురు తోబుటుట్వులతో పంచుకుంటూ నా బర్తుకు మీద నాకేమాతర్ం కం ల్

లేనటుట్ వుండేదానిన్. అలాటిది వునన్టుట్ండి నాకు మాతర్మే సవ్ంతమై న భరాత్, ఇలూ
ల్ దొరికేసరికి పొంగిపోయాను. అతనిన్ ఎవవ్రితోనూ,
ఆఖరికి అతని తలిల్ దం లతోనూ పంచుకోవడం నాకు నచచ్లేదు. నాకు తెలియకుండానే నేను కృషణ్కీ అతని కుటుంబానికీ మధయ్
దూరం ఏరాప్టు చేసాను. ఏమీ తెలియని చినన్తనం. కనీసం నా భయాలు గురిత్ంచి నాకు ఎవరె ౖనా కౌనెస్లింగ్ ఇచిచ్ వుంటే
మారేదానేన్మో కానీ, మనకసలు అలాటి ఆలొచనే రాదు. మెలిల్ మెలిల్గా వాళుళ్ మమమ్లిన్ ఒంటరిగా ఒదిలేసారు. మా ఒంటరితనమే
మాకు బాగుందనుకుంటూ, అతని బంధువులనుంచి అతనిన్ రకిష్సుత్నాన్ననుకుంటూ ననున్ నేను మభయ్ పెటుట్కుంటునాన్నేమో!
ఇపుప్డాలోచిసేత్ నా ఇనెస్కూయ్రిటీలూ భయాలూ ఎంత అరథ్ం లేనివి కదా అనిపిసూత్ంది. మా అతత్గారూ పెదద్ వారవుతునాన్రు. రేపో
మాపో ఆవిడా రాలిపోక తపప్దు. అపుప్డు కృషణ్ ననున్ కష్మిసాత్డా? ఈ వయసులో ఆవిడని కొడుకు దగగ్రిన్ంచి దూరం చేసి నేను
బావుకునన్దేమిటి? ఎందుకు ఆవిడతో మా ఇంటినీ, నా డబుబ్నూ, కృషణ్

మనూ ఏది పంచుకోవాలనాన్ చాలా అయిషట్ంగా వుండేది.

అసలు ‘నాది’ అనుకోవడమే ఒక అరథ్ం లేని ఆలోచన అయినపుప్డు ఇహ పంచుకునేదేమిటి? ఏదో ఒక లాటి వె ౖరాగయ్ం చుటుట్
ముడుతుంది ననున్. కానీ ఇంతకు ముందునన్ అశాంతి లేదు. ఇంతకు ముందు అనీన్ నా కం లులో లేక పోవడం ఏదో నా
తపప్నన్టట్నిపించేది. ఇపుప్డు ఎవరి అధీనంలో వుండకపోవడమే జీవితపు లకష్ణం అనిపిసోత్ంది."
కాసేపు తన ఆలోచనలోల్ తనుండి పోయింది సీత.
“అందుకే కృషణ్ కాంపు నించి రాగానే పిలల్ లని తీసుకుని అతత్గారింటికి వెళిళ్ నాలుగురోజులుండి వసాత్. ఏమంటావ్?”
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మనసులో అనవసరమై న కోపాలూ దేవ్షాలూ అసహనాలూ అనీన్ కడుగుతునన్టుట్

సీత కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్

కారుతునాన్యి. పూరిణ్మ సీత చేయి తన చేతులోల్కి తీసుకొని ఆపాయ్యంగా నొకిక్ంది.
కాలింగ్ బెల్ మోతకి ఇదద్ రూ ఉలికిక్ పడాడ్రు. లేచి తలుపు తెరిచింది సీత కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. శివా
లోపలికొచాచ్డు.
“ఏం లేదు! చీకటె ౖపోయింది. పూరిణ్మ ఒకక్తీ భయపడుతుందేమో, తీసికెళాద్మని వచాచ్!” సంజాయిషీగా అనాన్డు.
ఇదద్ రికీ నవావ్గలేదు.
PPP
పూరిణ్మా, శివా, సీత ఇంటినించి బయటికొచిచ్ తమ ఇంటి వె ౖపు నడవసాగారు.
“అంతలోకే వచేచ్సారే? నేనికక్డునన్టుట్ ఎలా తెలుసు?”
“ ఊరికే గెస్ చేసా. నువువ్ సీతతో కలిసి ఆసప్ కెళాత్ ననాన్వుగా? అకక్ణిణ్ ంచి వాళిళ్ంటికే వెళిళ్వుంటావనిపించింది.
ఇంటోల్ పిలల్ లూ లేకపోతే ఎంత బోరుగా వుంది కదా? అందుకే ఊరికే చలల్ గాలికి నడుచుకుంటూ వచేచ్సా!”
నవివ్ంది పూరిణ్మ. నిజంగానే అతనితో కలిసి చలల్ టి గాలిలో వి ంతిగా నడవడం హాయిగా అనిపించింది.
“ఏమంటూంది సీత ? ఎలా వుందా కొలీగ్ కి?”
“ఫరావ్లేదు. కానీ చాలా పెదద్ గండం గడవడంతో అందరూ ఉలికిక్ పడాడ్రు.”
ఇలుల్ చేరుకునాన్రు.
“పిలల్ లెపుప్డొసాత్రో! ఇలల్ ంతా చినన్బోయింది.”
“ఇంకెంత! రెండు వారాలోల్ సూక్లు తెరుసాత్రుగా. పె ౖ ఆదివారం రమమ్ంటాను. నీహారిక ఈ సంవతస్రం పనెన్ండో
కాల్సు! మారుక్ల పోటీ మొదలవుతుందేమో!” బెంగగా అంది పూరిణ్మ.
“అది బానే చదువుతుందిలే. నువవ్నవసరంగా దాని మీద వొతిత్డి తేకు. దానికి నచిచ్న కోరుస్లో సీటొసేత్ చాలు.”
“ఇపప్డిదాకా హాయిగా ఇకక్డ సెంటర్లు సూక్లులో నడిచిపోయింది. ఇక ముందు ముందు కాలేజీ ఖరుచ్లూ, కాలేజీ

లె ౖఫ్ సెట్ ౖలూ, ఎలా వుంటాయో ఏమో!”

“ఏం పరవాలేదు. అయినా ఇంజినీరింగూ, మెడిసినూ అంటూ కాకుండా జరన్లిజమో, ఫోటోగర్ఫీనో చదివితే
బాగుండు మన పిలల్ లు.”
“చూదాద్ం ఎలా అవుతుందో.”
ఎదుగుతునన్ వయసులో పిలల్ లున ఇళళ్లోల్ జరిగే మామూలు సంభాషణ, ఎనిన్ గంటలె ౖనా అలాగే సాగిపోతూ
వుంటుంది. వంటింటోల్ వంట చేదాద్మని జులో కూరగాయలు తీసోత్ంది పూరిణ్మ.
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“అబబ్ పూరిణ్మా! ఇపుప్డు వంట మొదలు పెటాట్వా? బాగా ఆకలిగా వుంది. బయటికెళిళ్ తినేసొదాద్ం పద.”
“ఇపుప్డా?”
“ఏం? ఇపుప్డు ఏడునన్రేగా అయింది? వంటయేయ్దాకా ఆగే ఓపిక లేదు. లెటజ్ గో అవుట్.”
“సరే మరయితే, అయిదు నిముషాలోల్ తయారవుతాను.”
కారోల్ వాళళ్ కాలనీ దాటి బయట రెసాట్రెంటు చేరేసరికి పావుగంటయింది.
ఖాళీగా వునన్ చోటు చూసుకుని కూరుచ్నాన్రు. మధాయ్హన్ం ఆసప్ లో కలిసిన సునీతా, శోభల గురించి చెపోత్ంది
పూరిణ్మ.
“మీరంటే మా అనన్యయ్కి ఎంతో అడిమ్రేషన్ అని ఆ అమామ్యి అనేసరికి మా సీతకెతేౖ మూరచ్ వచిచ్నంత పనె ౖంది.
అది ఆయనిన్ ఎనిన్ తిటుల్ తిడుతూ వుంటుందో రోజూ!”
నవావ్డు శివా. ఉనన్టుట్ండి ఎవరోన్ చూసి చేయి వూపాడు. వెనకిక్ తిరిగి చూసింది పూరిణ్మ. లోపలికొసుత్నాన్రు,
అరుణ్, పకక్నే ఎవరో అమామ్యి.
“ఎవరా అమామ్యి? నీకు తెలాస్?” శివా అడిగాడు.
“లేదే, నేనూ ఎపుప్డూ చూడలేదు.”
అరుణ్ పకక్నే నడుసూత్, చాలా బాగుందా అమామ్యి. జీన్స్ పేంటు, మంచి షరూ
ట్ , కళకళలాడే మొహం, ఎవరబాబ్ ఈ
అమామ్యి! ఆలోచనలోల్నే వాళిళ్దద్ రూ దగగ్రకొచాచ్రు.
“హాయ్ పూరిణ్మా! హలోల్ శివా! వాటే సర యిజ్!” నవువ్ మొహంతో దగగ్రకొచాచ్డు అరుణ్.
పూరిణ్మ పకక్నే కూలబడాడ్డు, ఆ అమామ్యికి ఎదురుగా వునన్ కురీచ్లో కూరోచ్మని సూచిసూత్!
“తను సారిక. మేముండే బిలిడ్ ంగ్ లో కొతత్ అపారెట్ మ్ంట్ లో ఈ మధేయ్ దిగారు. సారికా! నేను చెపప్లే, నాకు చాలా కోల్ జ్
ండ్స్, పూరిణ్మా, శివా!” పరిచయం చేసాడు అరుణ్. మొహమాటంగా నవివ్ందామె.
“మీరేంటిలా? పిలల్ లు లేరని రొమాంటిక్ డినన్ర్ కొచాచ్రా?”
తన మాటలకి తనే నవావ్డు అరుణ్.
అరుణ్ మూడ్ చాలా బాగునన్టుట్ అరథ్మవుతూనే వుంది. మొహం వెలిగిపోతుంది. నీటుగా డర్స్ చేసుకొని, అందంగా
ఆహాల్దంగా వునాన్డు.తనూ నవువ్తూనే వునాన్, తన నవువ్ ఎందుకో నీరసంగా అనిపించింది పూరిణ్మకి.
“రొమాంటిక్ డినన్ర్ అంటే గురొత్ చిచ్ంది. మీరిదద్ రూ ఇకక్డ ఎందుకు మాతో పానకంలో పుడకలాల్? అకక్డ మూలన
ఇంకో టేబిల్ దగగ్ర కూరోచ్వచుచ్గా? మీకూ పైర్వసీ వుంటుంది,” శివా తిరిగి అంటించాడు.
ఆ అమామ్యి మొహం సిగుగ్తో ఎరర్బడింది.
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“నో! నో! అందరమూ ఇకక్డే తిందాం. ఏమంటావ్ సారికా?”
“నో

బెల్ ం. అందరం కలిసి కబురుల్ చెపూత్ భోజనం చేయొయ్చుచ్,” ఆ అమామ్యి కలుపుగోలుగా అంది.

భోజనం చేసూత్ మామూలుగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూనాన్ పూరిణ్మకెందుకో మనసు మనసులో లేదు. ముడుచుకుని
పోయి అసస్లు ఆ అమామ్యితో మాటాల్డలేకపోయింది.
అరుణ్ మొహంలో సంతోషం, సారికని చూసూత్ మెరుసుత్నన్ అతని కళూళ్, నవువ్లూ, వాళిళ్దద్ రి బాడీ లాంగేవ్జీ
ఆమెకెందుకో అసహనంగా అనిపిసుత్నాన్యి. ఒంటికి కారం రాసుకునన్టట్నిపిసోత్ంది ఎందుకో.
తనదె ౖన బొమమ్ని ఎవరో లాకుక్ంటునన్టుట్ నొపిప్! ఆ ఆలోచనతోనే ఉలికిక్పడింది. ఏమాలోచిసుత్ంది తను? తనకి
అరుణ్ తో ఏ సంబంధముందని ఈ పొసెసివ్ నెస్? అసలు తామిదద్ రి మధాయ్ సేన్హం తపప్ వేరే ఏ రకమై న బంధముండటానికి
ఆసాక్రముంది? అతను ఇంకో అమామ్యి వె ౖపు మగా చూసినందుకే తనకు కషట్ంగా వుండడమేంటి? ఆ సంగతి తెలిసేత్ శివా ఎంత
బాధపడతాడు?
ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ రా వాళెళ్వరితోనూ కలిసి సరదాగా ఉండలేకపోయింది.
ఉనన్టుట్ండి అరుణ్ అననే అనాన్డు, “పూరిణ్మా! ఎందుకో డల్ గా వునాన్వే? ఆర్ యూ ఆల్ రె ౖట్?” అని.
గతుకుక్మంది పూరిణ్మ. ఆడవాళళ్కి సహజంగా వుండే ఇంటూయ్షన్ తో ఆ అమామ్యి తన ఆలోచనలు పసిగడితే! సిగుగ్ చేటు.
మొహానికి నవువ్ పులుముకుంది.
“ఏం లేదు అరుణ్! ఇకక్డికొచేచ్ముందే పిలల్ ల గురించి మాటాల్డుకునాన్ము. సెలవులని వాళుళ్ మా అమామ్ వాళిళ్ంటికి
వెళిళ్ మూడు వారాలవుతుంది. దిగులుగా అనిపిసూత్ంది కదా అనుకుంటూనాన్ము, ఇంతలో మీరు కనపడాడ్రు. బహుశా అదే మూడ్ లో
వునాన్నేమో!” అంది.
“సారికా! నువువ్ వీళళ్ నీహారికనీ, సంజూనీ చూసేత్ వదిలిపెటట్ వు. చాకులాల్ంటి పిలల్ లు.” అరుణ్ అనాన్డు.
“చాలేల్ ! అరుణ్! నువూవ్రికే గొపప్లు చెపాత్వు. అతని మాటలేవీ నమమ్కండి.” పె ౖకి అనన్దేకానీ, పిలల్ లు గురొత్ చేచ్సరికే
ఆమె మనసు పర్శాంతంగా అయింది.
భొజనం ముగించి బయటికొచాచ్రు నలుగురూ.
“ఇంటికొచిచ్ కాసేపు కూరుచ్ందురుగాని, వసాత్రా?” అపర్యతన్ంగా అంది పూరిణ్మ. అరుణ్ సరేననబోతూ సారిక
వె ౖపు చూసాడు. ఏమనిపించిందో కానీ,
“వదుద్లే పూరిణ్మా! ఇంకోసారి వసాత్ం. మళీళ్ ఇలుల్ చేరేసరికి చాలా రాతర్వుతుంది. పొదుద్నేన్ నీకు ఆఫీసు. నాకంటే
ఇంకో వారం లీవుందనుకో!” అనాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

తమసోమా జోయ్తిరగ్ మయ

53

శివా కలగజేసుకొని, “అవును అరుణ్. జాగర్తత్గా వెళళ్ండి. వీ విల్ మీటెగెన్.
ౖ బె ౖ సారికా!” గుడ్ నె ౖట్ చెపుప్కుని ఎవరి
కారు దగగ్రికి వాళెళ్ళిళ్ పోయారు.
“ఇంతకు ముందె ౖతే ఎపుప్డు మనం అడిగినా కాదనేవాడు కాదు అరుణ్. ఇపుప్డు చూడండి, ఆ అమామ్యి వె ౖపు
చూసుత్నాన్డు,” ఉ షంగా అంది పూరిణ్మ.
“చినన్పిలల్ లా మాటాల్డకు పూరిణ్మా! అందమై న వెనెన్ల రా వాళిళ్దద్ రూ ఏకాంతంగా మాటాల్డుకుంటూ
వెళాళ్లనుంటుందా వుండదా? నాకెతేౖ మన పెళళ్యి ఇనేన్ళె ౖ నా మనం హాయిగా మాటాల్డుకుంటూనన్పుప్డు మూడో వయ్కి త్ వసేత్ మహా
చిరాగాగ్ వుంటుంది. వాళుళ్ చినన్ పిలల్ లు. వాళళ్కెలా వుంటుందో ఆలోచించు!” నవువ్తూ అనాన్డు శివా.
పూరిణ్మకి ఆ రాతర్ంతా నిదర్ పటట్ లేదు. ఇక అరుణ్ కి తనతో అవసరమేమీ వుండదా! హాయిగా పెళాళ్డి సంతోషంగా
ఆ అమామ్యితో వుంటాడు.
“నినున్ చూసేత్ చాలు, నాకు ధెరయ్ం
ౖ వసుత్ంది పూరిణ్మా, నీ గొంతు వినడానికే నీకు ఫోన్ చేసాత్ను. కొనిన్సారుల్ నాకు

శివాకి నా మీద కోపం వసుత్ందేమో అని భయం కూడా వేసుత్ంది,” అనో

“నినన్ నువువ్ కటుట్కునన్ పసుపు రంగు చీర లాటిది కొనుకోక్మని అమమ్తో చెపాప్,” అనో

“అరే! కొతత్ చెవి దిదుద్లు పెటుట్కునాన్వే! చాలా బాగునాన్యి,” అనో అనడు.

ఆమె మనసంతా అదో లాటి వేదనతో నిండి పోయింది. పరాయి మగవాడి సేన్హం పోతుందనన్ వేదనకి తాను
గురవుతుందనుకుంటే చెపప్లేనంత అపరాధ భావమూ ఆమెని కలవర పెడుతూంది. పకక్నే పర్శాంతంగా పడుకుని వునన్ శివా వె ౖపు
చూసింది. ఎంత హాయిగా నిదర్ పోతునాన్డు, ఏ సమసాయ్ తనని అంటనటుల్! ఒకక్ కష్ణం అతనిన్ చూసేత్ ఈరష్య్గా అనిపించింది
పూరిణ్మకి.
*******
ఆఫీసులో సీరియస్ గా పని చేసుకుంటూంది పూరిణ్మ.
“హలో పూరిణ్మా!” తలెతిత్ చూసింది. రూపిణి తలుపు దగగ్ర నిలబడి వుంది నవువ్తూ. మనిషి కొంచెం చికిక్నా
మొహం తేటగా వుంది.
“హాయ్! రూపిణీ! ఎపుప్డొచాచ్వ్? లోపలకి రా కూరోచ్!”
“నో! ఇకక్డ కాదు. కాంటిన్ కెళాద్ం రా. నువువ్ బిజీగా వుంటే తరావ్త మాటాల్డదాం.”
“అంత బిజీ యేం కాదులే!” పరుస్ తీసుకుని బయటికి నడచింది పూరిణ్మ.
కాఫీ మగుగ్లు తెచుచ్కుని ఒక మూల కూలబడాడ్రిదద్ రూ.
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“చెపుప్ రూపిణీ! ఎలా వునాన్వ్? హై దరాబాద్ ఎపుప్డొచాచ్వ్? అనిన్ సమసయ్లూ సరుద్కునాన్యా?”
“ఆగాగు! ఒకొక్కటే చెపాత్! హై దరాబద్ మొనన్ శనివారం వచాచ్. వచిచ్ కాసత్ ఇలల్ ంతా సరుద్కుని రెసుట్ తీసుకుని
ఇవాళిట్ నించే ఆఫీసుకొసుత్నాన్. పొదుద్ణిణ్ ంచీ మెయిలూస్ ఉతత్రాలూ అనీన్ చూసుక్ని, ఇదిగో నీతో మాటాల్డడానికి ఇపుప్డు తీరిక చికిక్ంది.
ముందు ఇకక్డి విశేషాలు మాటాల్డుకునాన్క నా సంగతులు చెపాత్ను.”
నవివ్ంది పూరిణ్మ.
కాఫీ ముగించింది రూపిణి.
“పూరిణ్మా! నేను అజిత్ తో విడిపోవాలని నిశచ్యించుకునాన్ను.”
“తొందరపడకు రూపిణీ!”
“లేదు పూరిణ్మా! తొందరపాటు కాదు. చాలా ఆలోచించే ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్ను.”
“లలిత్ కి తెలుసా ఈ విషయం.”
“ఏమో నాకు తెలియదు. నిజానికి నేను లలిత్ తో అహమదాబాదు వెళిళ్ంతరావ్త ఒకటి రెండు ఈ మెయిలుస్ తపప్
ఇంక మాటాల్డలేదు. ఇదద్ రు మగవాళూళ్ కలిసి ననొన్క ఆతమ్ గౌరవం లేని దానిలా నిలబెటట్ కముందే మేలుకోవాలనిపించింది.”
కాసేపు మౌనం.
“నిజం పూరిణ్మా! నిజానికి ననున్ లలిత్ కంటే అజిత్ ఎకుక్వ అవమానించాడనిపిసుత్ంది. కటుట్కునన్ భరత్ నుంచి
ఇషట్మో, అయిషట్మో, దేనె ౖన్నా భరించొచుచ్ కానీ, నిరిల్పత
త్ చాలా అవమానంగా అనిపిసుత్ంది తెలుసా! ఇపుప్డనే కాదు, మా
పెళళ్యినపప్టిన్ంచీ అంతే. మీకు నేను నచచ్లేదా, పోనీ ఇంకెవరె ౖన్నా

మించారా అని కూడా అడిగాను. మరి నిజంగానే ఏమీ లేదో,

లేక నా మీద నమమ్కానిన్ నేనే కలిగించలేకపోయానో కానీ ఏమీ లేదనాన్డు. వాళళ్ ఇంటోల్ కూడా ఎవరూ అతను నాతో ముభావంగా
వుండడానిన్ పెదద్ పటిట్ ంచుకోలేదు. అతని నిరల్ మే ననున్ లలిత్ వె ౖపు నెటిట్ ందేమో నాకు తెలియదు. వాట్ ఎవర్, అహమదాబాదులో
దాకుక్ని వుండడం కంటే నా జీవిత వచిచ్న పర్శన్లకి నేనే జవాబు వెతుకోక్వడం మంచిదనిపించింది. అందుకే వచేచ్సా. మన ఇదద్ రం
కలిసి వుండడం కంటే విడిపోవడంలో ఎకుక్వ నిజాయితీ వుంటుందని అనాన్ అజిత్ తో. ఇకక్డ వుంటునన్ ఇలుల్ నాకు డిపారెట్ మ్ంట్
ఇచిచ్న కావ్రట్ రు కాబటిట్ అతనిన్ వీలె ౖనంత తొందరలో వేరే ఇలుల్ చూసుకొమమ్నాన్ను. సరేననాన్డు. ఎపుప్డూ వుండే ముభావమే!
పదిహేనేళుళ్గా మనసూఫ్రిగా
త్ కనీసం నాతో కలిసి నవవ్లేని మనిషితో ఎలా బర్తికానో నాకరథ్ం కావడం లేదు. లలిత్ తో సంబంధం
పెటుట్కోవడానికే భరత్నించి విడిపోతునాన్నని అందరూ అనుకుంటారేమో. ఆ భయం కూడా కావడంలేదు నాకు. జోకేమిటో తెలుసా?
ఇవాళ పొదుద్నన్ లలిత్ ఫోను చేసాడు. అతనితోకూడా నేనీ సంగతి చెపప్లేదు.సాయంతర్ం ఏదో కచేచ్రీ వుంది వసాత్వా అనాన్డు? రాననీ,
ఇంకోసారెపుప్డూ ననున్ పిలవదద్ నీ చెపాప్ను. ”
“మీ అమామ్యి గురించి ఆలోచించావా?”
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“ఆలోచించా! అసలు తనని ఆ హాసట్ ల్ నించి తీసుకొచిచ్ ఇకక్డ నాతోపాటే వుంచుకుంటా. ఇకక్డ కాలేజీలో
చదువుకుంటుంది. నాకు చాలా ఒంటరిగా అనిపిసుత్ంది పూరిణ్మా! అందరూ ననున్ వాడుకుంటునాన్రనన్ భావన! అజిత్ కేమో నేను
షోకేసులో బొమమ్లాటి దానిన్. లలిత్ కి కాలకేష్పానికి పనికొచేచ్ సేన్హితురాలు. ” ఎపుప్డూ ధెరయ్ంగా
కానిఫ్డెంట్ గా వుండే రూపిణి
ౖ
కళళ్లోల్ కనీన్ళుళ్! కళుళ్ తుడుచుకుంది రూపిణి.

“ననున్ మించడానికెవరూ లేరు అనన్ భావన చాలా కృంగదీసుత్ందీ మధయ్.. అందుకే దానిన్ ఇకక్డికొచేచ్యమనాన్ను.
వచేచ్సాత్నంది కూడా. కాలేజీలు తెరిచే సమయానికి ఇకక్డుంటుంది.” అంతలోనే ఆమె మొహంలో చిరునవువ్.
“ఆల్ ది బెస్ట్ రూపిణీ. నువేవ్ం చేసినా ఆలోచించే చేసాత్వని తెలుసు.”
ఇదద్ రూ లేచి ఆఫీసులోపలికెళాళ్రు. లోపలికొసూత్ వునన్టుట్ండి అంది రూపిణి,
“నినున్ చూసేత్ నాకు చాలా ఈరష్య్గా వుంటుంది పూరిణ్మా! ఎంత అదృషట్వంతురాలివి. మించే భరాత్, ముతాయ్లాల్టి
పిలల్ లూ, అతాత్-మామలూ, అమామ్-నానాన్, అంత పెదద్ కుటుంబంలో నువెవ్ంత వెచచ్గా వుండి వుంటావో నేనూహించగలను. నా
ఒంటరితనం నువూవ్హించలేవు.”
కంపూయ్టరు తెరిచి రూపిణి మాటలగురించే ఆలోచిసూత్ంది పూరిణ్మ.
“నీకొక గుడ్ నూయ్స్! సారిక ననున్ పెళిళ్ చేసుకోడానికొపుప్కుంది”
వంద చిరునవువ్ల బొమమ్లతో అరుణ్ దగగ్రున్ంచి ఈ-మెయిలు తన గదిలోకొచేచ్సరికి ఆమె కోసం ఎదురు చూసోత్ంది.
PPP

“పేరు? ”
“పూరిణ్మ. ”
“వయసు? ”
“నలభె ౖ యేళుళ్. ”
“చిరునామా? ”
“....”
“కూరొచ్ండి. హేమ గారు మిమమ్లిన్ అయిదు నిమిషాలోల్ పిలుసాత్రు.”
పూరిణ్మ వెళిళ్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. అసలు తను ఇకక్డికెందుకొచిచ్ందో తనకే తెలీదు. మనసులో ఆశాంతిగా వుంటూ
నిదర్ పటట్ క అవసథ్ పడుతూవుంది. ఏదో అరథ్ం కాని దిగులూ, నిసస్తుత్వ. ఎవరితోనూ మాటాల్డాలనాన్ నిరాసకత్ంగా వుంది. ఆఫీసులో పని
మీద కూడా మునుపటాల్ శర్ధధ్ పెటట్ లేకపోతూంది. శివాకి చెపిప్నా అరథ్ం చేసుకుంటాడనిపించడంలేదు.
డాకట్ రు దగగ్రికెళేత్, అనిన్ పరీకష్లూ చేసి,
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“ఒకక్ సారి సె ౖకాలజిసుట్ను కలిసి చూసాత్వా? నథింగ్ టు వరీ. కొనిన్సారుల్ మన మనసులో మాట చెపుప్కోవడానికి
సేన్హితులూ పరిచయసుత్ల కనాన్, కొతత్వారితో మాటాల్డటం వలల్ మనసు తేలికపడుతుంది. హేమ నాకు తెలిసిన సె ౖకాలజిసుట్. చాలా
మంచిది, చాలా తెలివె ౖంది. ఒకక్ సారి తనని ఊరికే కలిసి చూడు. తరవాత ఏం చేయాలో ఆలోచిదాద్ం,” అంది.
“నాకేదె ౖనా సె ౖకలాజికల్ డిజారడ్ రా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది తను.
“నో! నో! నీకు ఒంటోల్ ఏ రకమై న సమసాయ్ లేదు. కానీ, చాలా రెస్ట్ లెస్ గా, చిరాగాగ్ వుందనీ, ఒళళ్ంతా నొపుప్లుగా
వుందనీ, రా ళుళ్ నిదర్పటట్ డం లేదనీ అంటునాన్వు.

మాటి మాటికీ ఏడుపొసుత్ందంటునాన్వు. ఆ సిమట్ంస్ మై ల్డ్ ఏంకజ్యిటీని

సూచిసుత్నాన్యి. ఒకటి రెండు సారుల్ సె ౖకాలజిసుట్ తో మాటాల్డితే, యూ మై ట్ ఫీల్ బెటర్.”
ఓపికగా వివరించింది డాకట్ రు. దాని ఫలితమే ఈ అపాప్యింట్ మెంటు.
“పూరిణ్మా!” తన పేరు వినబడి తలెతిత్ చూసింది పూరిణ్మ.
“హలో! లోపలికి రండి,” నవువ్ మొహంతో లోపలికి పిలిచిందొక యువతి. చేతిలో మేగజీన్ పకక్న పడేసి ఆమె వెంట
గదిలోకి నడిచింది పూరిణ్మ.
“కూరొచ్ండి. ”
కురీచ్లో కూరొచ్ని గదంతా కలయచూసింది పూరిణ్మ. కిటికీలు తెరిచి వుండి, గదంతా వెలుతురూ, గాలీ ధారాళంగా
పరుచుకుంటునాన్యి.
“పీల్ జ్ రిలాక్స్. మంచినీళుళ్ తాగుతారా? కొంచెం కాఫీ తాగుదామా?”
“మంచినీళిళ్వండి, పీల్ జ్!”
లేచి మంచి నీళళ్ గాల్సందించింది. పూరిణ్మ వంక చూసి ఆహాల్దంగా నవివ్ంది.
“మీరెందుకో టెన్స్ గా వునాన్రు. ననొన్క సేన్హితురాలిగా భావించి గా మాటాల్డండి. ఒకవేళ మీకు మాటాల్డే మూడ్
లేకపోతే ఊరికే కబురుల్ చెపుప్కుందాం. అసలు నేను పొదద్ ణిణ్ంచీ కాఫీ తాగలేదు. ఐ విల్ గెట్ దట్ కాఫీ!”
అంటూ బయటికెళిళ్ రెండు నిముషాలోల్ తిరిగొచిచ్ంది.
“ఏం చేసుత్ంటారు మీరు?”
పూరిణ్మ చెపిప్ంది.
“సె ౖంటిసాట్! హౌ ఇం సిట్ ంగ్! మీ పని గురించీ, ఇంటోల్ వాళళ్ గురించీ చెపప్ండి.”
అనయ్మనసక్ంగా ఏదో చెపిప్ంది పూరిణ్మ. ఆమెకసలు అకక్ణిణ్ ంచి లేచి వెళిళ్పోవాలని వుంది. కాఫీ వచిచ్ంది.
“కాఫీ తీసుకోండి. మా రిసెపష్నిసుట్ పెడుతుంది. ఫరావ్లేదు, బాగానే వుంటుంది. నేను కొంచెం సేపు రాసుకునే పని
వుంది. మీరు కాఫీ తాగాక మాటాల్డుకుందాం.”
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పది నిముషాలు మౌనంగా గడిచిపోయాయి. కాఫీ కపుప్లు తీసేసి, రాసుకుంటునన్ పుసత్కమూ, పెనూన్ పకక్న
పెటేట్ సింది హేమ. మళీళ్ హాయిగా నవివ్ంది.
“చూడండి! మీ హెజిటేషన్ నేను అరథ్ం చేసుకోగలను. అసలీ అమామ్యెవరని నేను నా మనసులో మాట చెపాప్లి,
అనుకుంటునాన్రు. పె ౖగా, ఊరికే నా మీద ఇంటర్సుట్ నటిసోత్ంది అని చిరాకు కూడా కలుగుతూండవచుచ్, అవునా?” సీరియస్ గా
అడిగింది. గతుకుక్మంది పూరిణ్మ.ఏమి మాటాల్డలేదు.
“మనలో పర్తి ఒకక్ళళ్కూ ఏదో ఒక సమసయ్ వుంటూనే వుంటుంది. ఏ సమసాయ్ లేని వాళుళ్ బహుశా ఎవరూ
వుండరేమో. ఒంటికి బాధొసేత్ దానిన్ సరిచేసుకోవడం చాలా సులువు. డాకట్ రు దగగ్రికెళిళ్ మందులు వాడితే సరిపోతుంది. కానీ
కొనిన్సారుల్ మనసు బాగుండదు. ఏదో పెదద్ పేరునన్ మానసికమై న జబేబ్ అయివుండకక్రేల్దు. చినన్ చినన్ విషయాలు, బాధ పెటేట్
విషయాలు చాలానే వుంటాయి. వాటిని తీరుచ్కునేదెలాగో, ఆ సమసయ్తో సరుద్కుపోయేదెలాగో తెలియని అయోమయమూ చాలా
సారుల్ సాధారణమే. పర్సుత్తం మనముంటునన్ కాలంలో మనకి ఉమమ్డి కుటుంబాలనించి వచేచ్ సెకూయ్రిటీ, సేస్ రిలీజ్ మెకానిజమూ
ఏవీ లేవు. అఫ్ కోర్స్, ఉమమ్డి కుటుంబాలనించి వచేచ్ సమసయ్లు కూడా లేవనుకోండి. అది వేరే సంగతి. ఇంతకీ నేను చెపేప్దేమిటంటే,
మా లాటి సె ౖకాలజిసుట్లు మీరు చెపేప్ది సావధానంగా వింటారు. మీతో వేరే ఎటువంటి పరిచయమూ, సంబంధమూ లేకపోవడంతో
మీ సమసయ్ వలల్ మిమమ్లని తపుప్ పటట్ డమో, వేరే సావ్రథ్ పర్యోజనాలకోసం సలహాలు ఇవవ్డమో జరగదు. అంటే చాలా అబెజ్ కిట్వ్ గా మీ
సమసయ్ని చరిచ్సాత్మనన్మాట. మీరు నాతో చెపిప్న విషయాలేవీ ఈ నాలుగోగ్ డలు దాటి బయటికి పోవు, అందుచేత నిరభ్యంగా మీ
బాధేమిటో చెపప్ండి.”
“బాధంటే, పెదద్ బాధేమీ కాదూ...”
“అవును! అది బాధ కూడా అయి వుండకపోవచుచ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్, మీ మనసు మీద పర్సుత్తం వునన్
విషయం చెపప్ండి. మీరనన్టుట్ అది పెదద్ బాధ కాదనుకోండి, ఆ సంగతే నేనూ చెపాత్, అంతే కదా?”
మెలిల్గా మాటాల్డడం మొదలు పెటిట్ ంది పురిణ్మ.
యేణణ్ రథ్ం కింద అరుణ్ తో పరిచయమూ, అతనికి వునన్ డి షనూ, అతను తన మీద మానసికంగా
ఆధారపడటమూ, అతనిన్ ఆసప్ లో జేరచ్డమూ, మెలిల్ మెలిల్గా అతను తేరుకుంటూ తనకి దూరమై పోవడమూ, అతను కాబోయే
భారయ్ని పరిచయం చేయగానే తనలో కలిగిన అలజడీ, అనీన్... ఏదీ వదలకుండా చెపిప్ంది.
“..అతనితో పరిచయానికి ముందు నాకు అపుప్డపుప్డూ వంటరిగా అనిపించేది. ఇపుప్డు ఎపుప్డూ చాలా ఒంటరిగా
అనిపిసుత్ంది. అసలు నాకేమవుతుంది? నా మనసులో వునన్దేమిటి? కుటుంబం లో కొంచెం నా మీద ఒతిత్డి పెరిగేసరికి నేను ఇంకొక
మనిషి మీద ఇషాట్నిన్ పెంచుకునాన్నా?

మించే భరాత్, ముచచ్టె ౖన కుటుంబమూ వునాన్ ఇంకొక మగవాడు, అందులోనూ నాకు

తముమ్డి వయసు వాడు, అతనితో అనుబంధానిన్ ఎలా పెంచుకునాన్ను? అసలు అరుణ్ నీ సారికనీ కలిపి చూసేత్ నా మనసులో ఇంత
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మంట ఎందుకు రాజుకుంటూంది? ఆ విషయం తెలిసేత్ ననన్ందరూ ఎంత అసహియ్ంచుకుంటారు? అరుణ్ చేసే ఫోన్ కాలూస్, నాతో
కలిసి కాఫీ తాగే సమయాలూ, మా ఇంటికొచిచ్ నాతో సేన్హంగా వుండే సందరాభ్లూ అనీన్ నేను మిసస్వడం ఏమిటి? అసలు వినడానికే
ఎంత వెగటుగా వుంది? నాకు పదహారేళళ్ కూతురుంది. దాని పర్వరత్నని సరిదిదుద్తూ దానికొక రోల్ మోడల్ లా నిలబడాలిస్న
బాధయ్తుంది. అలాటిది నేను ఇలాటి మానసిక సిథ్ తిలో వునాన్నంటే ఎంత సిగుగ్ చేటు!”
వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసోత్ంది పూరిణ్మ. హేమ మౌనంగా ఒక పేపర్ టిషూయ్ అందించింది. కళుళ్ తూడుచుకుంది పూరిణ్మ.
“ఇంకొంచెం మంచి నీళిళ్సాత్రా?”
గాల్సు నిండా మంచి నీళుళ్ తాగింది. మనసంతా ఖాళీ అయిపోయినటట్ నిపించింది.
“బా

ం లోకెళిళ్ మొహం కడుకుక్ంటారా?” హేమ అడిగింది.

“అలాగే!”
అయిదు నిముషాలోల్ బయటికొచిచ్ కురీచ్లో సరుద్కుని కూరుచ్ంది.
“ఆరూయ్ ఫీలింగ్ బెటర్?”
మొహమాటంగా నవివ్ంది పూరిణ్మ.
“మీ సమసయ్ నా కరథ్ం అయింది. ముందుగా మీరు మిమమ్లిన్ తపుప్ పటుట్కోవడం మానేయండి. ఒక మనిషి మీద
ఆకరష్ణ కలగడం, అది ఇషట్ంగా మారడం, ఇవనీన్ పర్కృతి మనలో హార్డ్ కోడ్ చేసి పెటిట్ న సంగతులు. మనం నియమించుకునన్ సాంఘిక
నియమాలూ, సవ్యం నియంతర్ణలూ అనీన్ ఆ పె ౖన మనం నిరిమ్ంచుకొనన్వే. చాలా సారుల్ మన బుధిధ్ మీద పర్కృతి జయించడం కూడా

అసహజమేమీ కాదు.

చాలా సహజంగా మీలో రేగే ఆకరష్ణలకీ, నేరుచ్కునన్ సంపర్దాయాలకీ మధయ్ సంఘరష్ణ లో

అలిసిపోతునాన్రంతే. జస్ట్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సం టె ౖం. మీరే సరుద్కుంటారు. పర్లోభాలూ, ఆశలూ, ఆకరష్ణలు ఇవవ్నిన్టి వలల్ మనం
మంచి వాళళ్మా చెడడ్ వాళళ్మా అనన్ది తేలదు. కేవలం మనమూ మనుషులమే అనన్ విషయం మాతర్ం అరథ్మవుతుంది. కాబటిట్
జరిగిందాంటోల్ మీ తపేప్మీ లేదు. ఆ సంగతి మీరు మనసుకి నచచ్ చెపుప్కుంటే ఈ సంఘరష్ణ నించి బయట పడడం పెదద్ కషట్మేమీ
కాదు." చెపప్డం ఆపింది హేమ.
ఆమె మాటలు వింటూ ఆలోచిసూత్ంది పూరిణ్మ.
“అంతే కాదు! మీకింకో విషయం చెపాత్ను. ఒక కైర్సిస్ లోంచో, గాఢంగా అనిపించే అనుభవం లోంచో
పర్యాణించేటపుప్డు శరీరం చాలా రసాయనాలు విడుదల చేసుత్ంది. ఆ పరిసిథ్ తి లోంచి బయటపడాడ్ వొంటోల్ంచి రసాయనాలు అంత
తవ్రగా తగిగ్ పోవు. శరీరం మళీళ్ మునుపటి సిథ్ తికి చేరుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఉదాహరణకి, పెదద్ ఆకిస్డెంటు కాబోయి
తపిప్ందనుకోండి. బయటికొచిచ్నా ఇంకొనిన్ కష్ణాలు గుండె గబ గబా కొటుట్కుంటుంది, కాళుళ్ వొణుకుతూనే వుంటాయి, అలాగనన్మాట.
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మానసికంగా జబుబ్ పడడ్ మనిషికి తోడుండం చాలా కషట్మై న పని. వింతేమిటో తెలుసా? బలహీనమై న మనుషులకి
చాలా బలం వుంటుంది. వాళళ్ బలహీనతే వాళళ్ బలం. వాళళ్ చేయి పటుట్కునన్ మనిషిని కిందకి లాగేంత బలం వుంటుంది. అలాగే
అరుణ్ మీ చేతిని బలంగా పటుట్కునాన్డు. అతనితో పాటు పరిగెతిత్ మీరూ ఆ సమసయ్లో పాలు పంచుకునాన్రు. ఇపుప్డతనూ, అతని
సమసాయ్ మిమమ్లొన్దిలి పోయినా, మీ శరీరమూ, మనసూ ఇంకా పూరవ్పు సిథ్ తికి రాలేదనన్మాట! నేను చెపుత్ంది మీకరథ్మవుతుందా?"
శర్ధధ్గా వింటూంది పూరిణ్మ. అరథ్మవుతుందనన్టుట్ తలాడించిది.

“ఇపుప్డే గూగుల్ లో మీరు పబిల్ ష్ చేసిన పేపరల్ వివరాలు చూసాను. అంతంత పెదద్ విషయాలే అరథ్మయేయ్ మీకు,

నేను చెపుత్నన్ విషయాలు చాలా తేలికగా అరథ్మవుతాయి! అవునా?” నవివ్ంది హేమ. మళిళ్ మొదలు పెటిట్ ంది.
“ఈ పరిసిథ్ తిలో నా సలహా ఏమిటంటే- ఒక వారం రోజులు సెలవు పెటిట్ మీ వారితో పిలల్ లతో ఎటె ౖనా వెళిళ్ రండి.
తరావ్త మీకు చాలా నచేచ్ పని, ఏదె ౖనా సరే, హాబీలా పెంచుకోండి. వీలె ౖనంతగా, ఇంతవరకూ మీరు చేయనిది, మొకక్ల పెంపకమో,
వాకింగ్ కల్బుబ్లో చేరడమో, లె ౖన్ డానిస్ంగ్ చేయడమో, ఏదె ౖనా సరే, మీరింతవరకూ చేయనిది మొదలు పెటట్ ండి. ఏదీ తోచకపోతే,
చివరికి జిం లో చేరడమై నా సరే. శారీరక శర్మ మెదడులో చాలా నూయ్రో

నిస్మ్టారల్ని విడుదల చేసుత్ంది. అది మనసుకి చాలా

ఆహాల్దానిన్చిచ్ రా పూట బాగా నిదర్ పటేట్ లా చేసుత్ంది. అనిన్టికంటే ముఖయ్మై న సలహా- బీ జెంటిల్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ మనసులో
రేగే అపరాధ భావనలనీ, కోప తాపాలనీ కొంచెం డిటాచెమ్ంట్ తో ఒక పకక్కి జరిగి గమనించండి. అవే తగిగ్ పోతాయి.” మాటాల్డడం
ఆపింది హేమ.
“ఏమై నా మందులు వాడాలొస్సుత్ందా?”
“అబేబ్! ఏమీ అవసరం లేదు. యూ ఆర్ పరెఫ్కీ ఆల్ రె ౖట్. ఎనీ హౌ, నేను సె ౖకాలజిసుట్ని మాతర్మే. సె ౖకియా సుట్ని
కాదు. నేను మందులివవ్లేను. కేవలం కౌనెస్లింగ్ చేసి సలహాలివవ్డం మాతర్మే నేను చేయగలిగిందీ, చేయవలిసిందీ. మందులు
వాడాలిస్న పరిసిథ్ తొసేత్ ఒక సె ౖకియా సుట్కి రెఫర్ చేయగలను. మీకసలు ఏ మందులూ అవసరం లేదు. కొంచెం టె ౖమూ, చినన్ చినన్
మారుప్లతో మీరు మునుపటాల్గవుతారు. ఆల్ ది బెస్ట్ !”
లేచి బయటికి నడవబోయింది పూరిణ్మ.
“ఇంకొకక్ విషయం!” ఏమిటనన్టుట్ చూసింది.
“మీరు నాతో చెపిప్న ఏ విషయమూ ఈ నాలుగు గోడలు దాటి బయటికి రాదు. నేను బయట ఎకక్డె ౖనా ఎదురు
పడాడ్ మీతో పరిచయం లేనటేట్ వుంటాను. మీకు మళీళ్ నాతో ఎపుప్డె ౖనా మాటాల్డాలనిపించినా, మీరు రావొచుచ్.”
నవివ్, ఆమె దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకొని బయటికొచిచ్ంది పూరిణ్మ.
************
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సె ౖకాలజిసుట్ దగగ్రిన్ంచి ఆఫీసుకెళిళ్ంది. హేమ చెపిప్నటేట్ ఆ పె ౖ వారం సెలవు పెటాట్లనుకుంది. పిలల్ లూ ఇంకొక వారం
లో సూక్లు తెరిచే సమయానికొచేచ్సాత్రు. వాళళ్తో కలిసి బటట్ లూ పుసత్కాలూ షాపింగ్ చేసూత్ గడిపేసేత్ బాగుంటుంది. పిలల్ లు గురుత్
రాగానే మనసు హాయిగా అయినటుట్ అనిపించింది.
హేమతో మాటాల్డింతరవాత ఆమెకి మనసు కొంచెం తేలిక పడడ్ టట్యి, దిగులు కొంచెం తగిగ్ ంది. నిజమే, తనేం తపుప్
చేసిందని అంతలా కృంగి పోతుంది? చినన్ చినన్ సమసయ్లని మనసులోనే దాచుకుని నరకం అనుభవించే కంటే, ఇలా ఒక కౌనెస్లర్ తో
మాటాల్డడం మంచి ఆలోచన. చాలా సారుల్ మనకి తెలిసిన విషయాలే ఇంకొక వయ్కి త్ చెపూత్ంటే కొతత్ ఆలోచనలు రేకెతిత్సాత్యి.
తలుపు దగగ్ర చపుప్డె ౖతే తలెతిత్ చూసింది. సీత! లోపలికొచిచ్ కూరుచ్ంది.
“పనోల్ వుంటే డిసట్ ర్బ్ చేసుత్నాన్నా? పొదుద్నన్ బసుస్లో రాలేదు? నినాన్ రాలేదు?

ఎకక్డికెళాళ్వ్? ఏమై ందోనని

చూడడానికొచాచ్!”
“ఏమీ లేదు. చినన్ పనుండి బయటికెళాళ్లొస్చిచ్ంది? నువెవ్లా వునాన్వ్? ఆ రోజు తరావ్త మనం కలిసిందే లేదు!
ఎస్.ఆర్.కే ఆఫిసుకొసుత్నాన్డా?”
“అపుప్డు చెపిప్నటేట్ పిలల్ లిన్ తీసుకుని మా అతత్గారింటికెళిళ్ వారం రోజులు ఉండొచాచ్! దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ డెసిషన్.
వచిచ్ంతరావ్త ఆఫీసు పనితో కొంచెం బిజీ! ఎస్.ఆర్.కే పె ౖ వారం నించి వసాత్డేమో ఆఫీసుకి. అనన్టుట్ తెలుసా? నినన్ రాజమమ్
కనిపించింది. నీకు ఒంటోల్ బాలేదని చెపిప్ంది. ఏమయింది?”
“ఏం లేదు. కొచెం అలసటా, నిదర్ లేమి అంతే. ”
“అవును! నీ మొహం కూడా కొంచెం పాలి పోయింది. డాకట్ రు దగగ్రికెళాద్మా పోనీ?” ఆమె వంక పరీకష్గా చూసూత్
అంది సీత.
“అబాబ్! ఏం లేదు సీతా. ఎండలకి కొంచెం అలసటగా వుంది. అంతే! ఇంతకీ అశోక్ ఎలా వునాన్డో అడిగావా
రాజమమ్ని?”
“ఆ బానే వునాన్డట! రిజల్ట్ వచేచ్సాత్యి కదా ఇంకొనిన్ రోజులోల్. ఆ తరవాత కాలేజీ అడిమ్షనూ
ల్ !”
ఇంకేదో చెపప్బోయిన సీత తలుపు చపుప్డవవ్డంతో ఆపి, తలెతిత్ చూసింది.
“హాలో! మే ఐ కమిన్?” నవువ్ మొహంతో తలుపు దగగ్ర నిలబడి వునాన్డు అరుణ్.
PPP

“సరే పూరిణ్మా! సాయంతర్ం బసుస్లో కలుసాత్.”
అరుణ్ వంక వింతగా చూసూత్ వెళిళ్పోయింది సీత.
“ రా అరుణ్. కూరోచ్!”
“ బాగునాన్వా పూరిణ్మా? ఎనిన్రోజులయింది నీ కేబినోల్ కొచిచ్!”
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“బాగునాన్! నువెవ్లాగునాన్వ్? ఇవాళిట్ నించేనా ఆఫీసుకి రావడం?”
“అవును. అబబ్! ఆరేడు నెలలయింది మళీళ్ ఆఫీసు మొహం చూసి. ఇట్ ఈజ్ గుడ్ టు బి బేక్. అది సరే, సారికతో
పెళిళ్ సెటిలయిందని ఈమెయిలు వేసేత్ జవాబే ఇవవ్లేదు నువువ్! నీకు సారిక నచచ్లేదా?” అతను ఆతర్ంగా అడుగుతూంటే
నవొవ్చిచ్ంది.
“ఎంత

పిచిచ్గా

మాటాల్డతావ్

వరుణ్!

నా

నచచ్డంతో

పనేమిటి?నీకు

నచిచ్ంది

కదా!

అయినా

నచచ్కపోవడానికేముంది? ఆ రోజు తరావ్త ఇటు వె ౖపు రాలేదు. పూరిత్గా లేబోరీటరీలోనే వుండి పోయాను. దాంతో ఈ మెయిలు పంప
లేకపోయాను. పె ౖగా కొంచెం పని హడావిడి, అంతే! ”
“ అమమ్యయ్! అంతేనా? నీకు సారిక నచచ్లేదేమో నని బలే టెనష్న్ పడాడ్ను. ఫోన్ చేదాద్మనుకునాన్ కానీ, ఈ మధయ్
నీకు ఫోన్ చేసేత్ నినున్ డిసట్ ర్బ్ చేసుత్నాన్ననిపిసుత్ంది. ”
చినన్ పిలాల్డిలా అంటూనన్ అతనిన్ చూసి నవివ్ంది.
“పూరిణ్మా! నినన్ రా సె ౖకియా సుట్ దగగ్రకి వెళాళ్ను. అబేబ్, ఏం లేదు, రెగుయ్లర్ కనస్లేట్షన్. చాలావరకు నేను
బాగయిపోయాననీ, ఇంకొక రెండు మూడు నెలలోల్ మందులు కూడా మానేసే అవకాశం వుందనీ అనాన్డు.”
“ఈ సంగతంతా సారికకి తెలుసా?”
“తెలుసు! అయినా ఒపుప్కుంది! నాకెంత సంతోషంగా అనిపించిందో చెపప్లేను.”
తనూ మనసూఫ్రిగా
త్ సంతోషపడడానికి పర్యతిన్ంచింది పూరిణ్మ.
“గుడ్! ఆమెకి ముందే అంతా చెపిప్ మంచి పని చేసావు.”
“అంతే కాదు. తననీ ఒక సారి సె ౖకియా సుట్ దగగ్రికి తీసికెళళ్మని అడిగింది. ఆయనతో మాటాల్డి నా గురించి అంతా
తెలుసుకుంది. చాలా శర్ధధ్గా అంతా వినన్ది. ఈజింట్ షీ ఎ వండర్ ఫుల్ గల్?”
“అఫ్ కోర్స్! ఇకక్డ ఆఫీసులో అంతా ఎలా వుంది?”

“అసలు విషయం చెపప్డమే మరిచ్పోయాను! ” తల మీద కొటుట్కునాన్డు.
“ననున్ చెనె ౖన్

నస్ఫ్రు చేసారు. వచేచ్ నెలలోగా జాయినవావ్లి.”

“వాట్!” అదిరిపడింది పూరిణ్మ.
“అవును. ఆ మధయ్ ఒకసారి డాకట్ రు నాతో సథ్ లం మారుప్ వుంటే నేనేమై నా మారతానేమోనని
చేయమనాన్రు. చేసి ఆ సంగతే మరిచ్పోయాను. కిందటి వారం నాకింకా ఇంటర్సుట్ వుంటే అకక్డ ఒక

నస్ఫ్రు కి అపెల్ౖ

పులో ననున్ తీసుకుంటారని

చెపాప్రు. సారికకీ అకక్డికి మారడం చాలా తేలికట. అందుకని ముందు నేను వెళిళ్ జాయినవుతాను. పెళిళ్ జరిగింతరావ్త సారికా
అటొచేచ్సుత్ంది.”
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“ పెళెళ్పుప్డంటునాన్రు?”
“బహుశా ఆగసుట్లో వుండొచుచ్. నువువ్ తపప్క వసాత్వుగా?”
“ఎందుకు రాను? ఇంకా ఏమిటి విశేషాలు? అమామ్ నానాన్ అంతా బాగునాన్రా?”
“ఏమీ లేవు! పిలల్ లెలా వునాన్రు? శివా?”
“పిలల్ లు ఇవాళో రేపో వచేచ్సాత్రు. సూక్ళూళ్ కాలేజీలూ తెరుసాత్రుగా!”
“మారుక్లెలా వొచాచ్యి?”
“బానే వొచాచ్యి కానీ, ఇక ఈ సంవతస్రం నించీ టూయ్షను పెటిట్ ంచాలి, తపప్దు.”
నవావ్డు అరుణ్.
“కొనిన్సారుల్ నువవ్చచ్ం మా అమమ్లా మాటాల్డతావు.”
తనూ నవివ్ంది పూరిణ్మ.
“సరే, వసాత్ పూరిణ్మా. మళీళ్ మండే నించి ఆఫీసుకొసాత్.”
లేచి వెళాళ్డు.
“అరుణ్!”
వెనకిక్ తిరిగాడు.
“ఏమిటి?”
“ఏమీ లేదు. గుడ్ లక్! ”
“ థాంక్స్! ” తీయగా నవివ్ బయటికెళాళ్డు.
కాసేపు కళుళ్ మూసుకుంది పూరిణ్మ. మనసంతా ఖాళీ అయిపోయిన భావన. “అరుణ్! నీకు సహాయం
చేయడానికీ, కషట్కాలంలో నీకు తోడుండడానికీ, నా వయ్కి త్తవ్ంలోంచీ , జీవితం లోంచీ ఒక భాగానిన్ తీసిచాచ్ను. దానన్ంత తేలిగాగ్
తీసుకోకు. ననున్ మరిచ్పోకు. అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా, నీ ఆరోగయ్ం శర్ధధ్గా చూసుకో! మళీళ్ పాడయితే నేను సహాయం చేయగలనో

లేదో!”

చెపాప్లనుకునన్ మాటలు చాలాసారుల్ అసలు గొంతుదాటి బయటికే రావు.
అయిదు నిముషాల తరావ్త లేచి లేబ్ లోంచి బయటపడింది ఇంటికెళళ్డానికి.
******************
ఇంటికొచిచ్ తాళం తీసునన్ తలుపులు చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది. శివా తలుపు తెరిచాడు నవువ్తూ.
“అదేంటి? ఇవాళ ఇంత తవ్రగా వచేచ్సారే?”
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“సరె ర్ ౖప్జ్! ఎవరొచాచ్రో చూడు!”
“అమామ్!” గొలుల్మని అరుసూత్ నీహారికా, సంజూ మీద పడాడ్రు.
“మీరెపుప్డొచాచ్రు?”
“పొదుద్నేన్! అసలు ఆదివారం వదాద్మనుకునాన్ం కానీ, నానన్ నువువ్ డల్ గా వునాన్వని ఇవాళే వచేచ్యమనాన్రు.
బసాట్ండుకు నానొన్చిచ్ తీసుకొచాచ్రు.”
“అమమ్మమ్ వాళళ్ ఇంటోల్ అంతా బాగునాన్రా?”
“అంతా బానే వునాన్రు. అమామ్, షాపింగుకెళాళ్లి. బటట్ లూ, పుసత్కాలూ కొనుకోక్వాలి. వీ హేవ్ టు బి రెడీ ఫర్
సూక్ల్!”
పిలల్ లు ఉతాస్హంతో గంతులేసుత్నాన్రు. ఏదో వేరే పర్పంచానికెళిళ్ తిరిగి తన పర్పంచంలోకొచిచ్నటుట్ంది ఆమెకి. ఆ
రా పడుకునేముందు అరుణ్ పెళీళ్

నస్ఫ్రల్గురించీ శివాతో చెపిప్ంది పూరిణ్మ.

“పోనీలే! సథ్ లం మారీ, పెళిళ్ జరిగీ అతనూ సిథ్ రపడితే చాలు. ఆల్ ఈజ్ వెల్ దట్ ఎండ్స్ వెల్!” అనాన్డు శివా.
ఎపప్టికెనా
ౖ నేను అరుణ్ ని మనసులో నొపిప్ లేకుండా తలచుకునే రోజొసేత్ అంతే చాలు, అనుకుంది పూరిణ్మ.
జీవితం చాలా పెదద్ ది. చాలా

మించిన వాళళ్నీ, ఆఖరికి కనన్ తలిల్ దం లనీ పోగొటుట్కుని కూడా

తేరుకోగలుగుతాం. అలాటిది, ఏదో ఒక యేడాది సేన్హం చేసిన మనిషిని మరిచిపోవడం పెదద్ సమసయ్ కాకపోవచుచ్. ఐ జస్ట్ నీడ్ సం
టె ౖం, అనుకుంటూ నిదర్పోయింది. ఆ రాతర్ంతా కలత ని మిగిలిందామెకి.
********************

ఆరు నెలల తరావ్త“ఓ అమామ్! ఇవాళ సాయంతర్ం నేను రాను. అనిన్ అంటూ
ల్ రేపొప్దుద్నొచిచ్ తోమేసాత్!” రాజమమ్ మాటలకి కళుళ్
తెరిచింది పూరిణ్మ.
ఎపుప్డూ లేనిది ఇంతాలసయ్ంగా లేచింది తను! వామోమ్! ఆఫీసు, వంట. గబుకుక్న మంచం దిగి గడియారం చుసి
కెవువ్మంది. ఎనిమిదినన్ర!
“రాజమామ్! చచేచ్ంత లేటయింది. తరావ్త మాటాల్డతా. అసలింత ఆలసయ్ం అయితే ఎవరూ లేపననాన్ లేదు! నేను
లేసేత్ కానీ ఈ ఇంటోల్ మనుషులు లేవరు. ఇపుప్డు పరిగెతాత్లి బాబోయ్!” బటట్ లు వెతుకుతూ అంటోంది పూరిణ్మ.
బుగగ్లు నొకుక్కుంది రాజమమ్!
“ఏందమామ్! శనివారం ఆఫీసుందా? సెలవేనని పండుకునన్వనుకునాన్!”
ఇవాళ శనివారమా? హమమ్యయ్! నవేవ్సింది.
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“సారీ రాజమామ్! మరిచ్పోయాను. పొదుద్నేన్ ఎంత చలల్ ని వారత్ చెపాప్వు. సారు నిదర్ లేచారా? ఎకక్డునాన్రు?”
“కిచెనోల్ కాఫీ చేసుత్నన్రేమో.”
కిచెనోల్ కెళిళ్ంది పూరిణ్మ. టేబిల్ దగగ్ర కూరొచ్ని పేపర్ చదువుతూ కాఫీ తాగుతునాన్డు శివా.
“నాకేది కాఫీ?”
“గినెన్లో వుంది పోసుకొని తాగు,” తలెతత్కుండానే అనాన్డు. కోపంగా చూసి లేచి వెళిళ్ తన కాఫీ తెచుచ్కుంది.
ఫోన్ మోగింది. రూపిణి.
“పూరిణ్మా! ఇవాళ సాయంతర్ం రవీందర్ భారతిలో ఒక

ం కెళుత్ నాన్ను. వుడ్ యూ లె ౖక్ టు కం? సీత గారిన్ కూడా

తీసుకురండి. మూడు టికక్టల్ తో నేనకక్డ ఎదురుచూసూత్ంటా.”
“సీతని కూడా అడిగి, గంట సేపటోల్ మళీళ్ ఫోన్ చేసాత్! సరేనా?”
సాయంతర్ం ముగుగ్రూ రవీందర్ భారతి దగగ్ర కలుసుకునాన్రు.
“సీత గారూ! యూ కుడ్ మేకిట్. నాకు చాలా సంతోషంగా వుంది. పదండి, లోపలికెళాద్ం.”
“ఇదిగో, రానంటే ఊరోక్దు పూరిణ్మ. పిలల్ లు వాళళ్ నానన్తో కలిసి నానమమ్ ఇంటికెళాళ్రు. ఒకక్దానేన్ ఇంటోల్ వుండి
చేసేదేముందని ఇలా...”
“నువెవ్ళళ్లేదేం మీ అతత్యాయ్ వాళిళ్ంటికి?”
“నాకు వెళాద్మంటే తలనొపిప్..” నసిగింది సీత.
సీత వంక చూసి ఆమె రహసయ్ం తెలుసనన్టుట్ నవివ్ంది పూరిణ్మ. తనూ నవేవ్సింది సీత.
“ఓ,కే! వాళళ్కీ కొంచెం పైర్వసీ కావాలేమో కొడుకుతో కబురాల్డడానికి అని నేను ఆగిపోయాను!” ఈసారి నిజాయితీగా
అంది.
“అయినా నువేవ్గా ఈసారి పాట కచేరీకి రాకపోతే వూరుకునేది లేదనాన్వ్?”
వాళళ్ మాటలకి అడొడ్చిచ్ంది రూపిణి.
“గుడ్ డెసిషన్. పూరిణ్మా, మీ చీర చాలా బాగుంది!”
“మీరిదద్ రే నా చీరలు మెచుచ్కోవాలి. మా రాజమమ్యితే నా చీరలసలు మెచచ్నే మెచచ్దు.” నవివ్ంది పూరిణ్మ.
“రాజమమ్ంటే గురొత్ చిచ్ంది, అశోక్ కాలేజీలో చేరాడా?” రూపిణి వునన్టుట్ండి అడిగింది.
“ఆ, చేరాడు. బుధిధ్గా చదువుకుంటాననీ చెపాప్డు.”

“అవునూ, అరుణ్ కేదో సమసయ్ అనాన్వా మధయ్. ఏమయింది?”
“ఈ మధయ్ అతను కనబడడమే లేదు! ” కుతూహలంగా అడిగింది సీత.
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“చెపాప్గా, ఏదో పెళిళ్ సంబంధం సమసయ్లని. ఇపుప్డా అబాబ్యికి పెళిళ్ కుదిరిపోయింది. చెనె ౖన్ వెళిళ్పోయాడు
నస్ఫ్ర్ మీద, అందుకే కనిపించడం లేదు.”
“పెళిళ్కూతురెవరు? నీకు తెలిస్న అమామ్యేనా?”
“ఉష్! తరావ్త మాటాల్డదాం, లోపలికెళదాం పద,

ం మొదలవుతోంది.”

ముగుగ్రూ లోపలికెళాళ్రు, కమమ్గా వినిపిసూత్నన్ తంబూరా నాదం లోకి.

(సమాపత్ం)
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