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“ఇదదరు ఔయవవడం ఎలా స్మధయం?” సూటిగా అడిగేసంది మా చెల్లలలు.
“అదే ఔదా పెళ్ళి భహతయం.. అందులోనూ ప్రేమంచి పెళ్ళి చేసుకునన వాళ్ిం” నవ్వవతూ
చెప్పాన్ననను.
“అది కాదే, భరి న్నను దీపు కూడా ప్రేమంచే పెళ్ళి చేసుకున్నంగా.. భరి ఈ
గొడవల్లందుకొసుుననట్ట్?” అమామఔంగా అడిగందది.
“ప్రేమంచుకుంటే గొడవ డకూడదని ఏమైన్ ఉందా, లేదా ప్రేమంచి పెళ్ళి చేసుకునన
వాళ్ి భధయ అసలు గొడవలే రావని ఎవరైన్ చెప్పారా?” నవ్వవతూ అన్నన్ననను.
“అంటే నువ్వవ బావ కూడా గొడవ డత్సరా?”
ఆ ప్రశ్నకి స్మరి ఆశ్చయయపోవడం న్ వంతంది.
“భరి అందరు మీ ఇదదరు చాలా అన్యయనయంగా ఉంటాయని, బావకి నువవంటే ఏంతో ప్రేభని
అంటారే!!”
“అది అక్షరాలా నిజం” భనసూూరిుగా చెప్పాన్మాట.
“అసలేంటో న్కేభయాం కావడం లేదకాక.. కొంచెం మీ ప్రేభ గురించి మీరు దానిన
గెలుచుకునన తీరు గురించి చెావా ప్లలస్” ఫతిమాలుతూ అడిగంది కొతు పెళ్ళి కూతురు.
“తాకుండా చెప్పునురా. రుతువ్వలాలగే ప్రేభలోనూ మారుాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మీ
బావ న్నను బెస్్ ఫ్రండ్సా, ఔ యఔంగా చెప్పాలంటే ప్రాణ స్ననహతులం. ఆ స్ననహం ప్రేభగా
మాయడానికి పెదదగా ఔష్డాలా రాలేదు కానీ, ఆ ప్రేభని నిలబెట్ట్కోవడవడానికి, దానిన పెళ్ళిదాకా
తీసుకురావడానికి

మాత్రం

చాలా

ఔష్డాల్సాచిచంది.

ఇఔ

జీవిత్సంతం

ఔలసుండాలని

నియణయించుకునన తరావత మొదటి సంవతాయం ఎంత భధుయంగా ఖడిచిందో చెాలేను. ఔరు
భనలేన లోఔంగా చేసుకుని ఫతుకుతున్నయన్న భావన్న చాలా గొాది శ్రీ.
“కాని అంత ఆనందంలోనూ ఔ ప్రశ్న వేధిసూు ఉండేది, మేము ఇలా ఔలస బ్రతకాలని
తీసుకునన నియణమం సరైందేన్ అని!! దానికి మీ బావ గారి ప్రేమే సమాధానమైంది. ఆ రాముడైన్
సీతను వదిలపెట్ఖలగాడేమో కాని తను మాత్రం మాట వయసకైన్ న్ చేతిని విడిచిపెడత్సను
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అనలేదు. అనీన అలాగే జరిగపోతూ ఉంటే అది జీవితం ఎలా ఓతుంది? మేమదదయం దేన్ననన్
బరించఖలగే వాళ్ిం కాని, ఎడబాట్టని మాత్రం సహంచలేఔపోయేవాళ్ిం. నిజంగాన్న ఏదో రీక్షకి
గురి చేసుుననట్ట్ న్కు బెంఖళూరు ట్రానాఫర్ట వచిచంది. ఆమన చెన్ననలో న్నను బెంఖళూరులో. ననున
ట్రైన్ ఎకికంచేటపుాడు ఆమన ఔళ్ిలో తిరిగన నీళ్ళి న్కింకా గురేు. నన్ననఔ 10 రోజులు
చూడకుండా ఉండలేని భనిషి అన్ననస న్లలు ఎలా ఉండఖలరో అనన బెంఖతోన్న బెంఖళూరు
వెళ్ళిపోయాను. ఇదదయం ఎనిన రాత్రుళ్ళి ఏడుసూు ఖడిపి ఉంటామో... ఐన్ కుంగపొలేదు. న్నన్న
ధైయయంగా ఉందాభని చెప్పాను. ఔష్మో నష్మో ఒరుచకుని ముందుకెళ్ళిలని చెప్పాను. మీ బావ
గారికోవడ అభిప్రామముండేది, అదేంటంటే మా ఇదదరికి సంఫంధించింది ఏదైన్ మా భధయలోన్న
ఉండాల మూడో వయకిు జోఔయం ఉండొదదని. మొదటోల ఔండిషన్ లా అనిపించిన్ తరావత
తెలసొచిచంది దాని సౌలబయమేంటో.
“తను బెంఖళూరు ఔంపెనీస్ కి ప్రమతినంచిన మొదటోల అజయాలే. అయిన్ న్కు తన
మీద నభాఔం సడలలేదు. మా విషమం వాళ్ళింటోల తెలుసు. తన పురోఖతి కి న్నను ఉత్ప్ాేయకానిన
కాఔపోయిన్ పరావలేదు కాని న్ ప్రేభ తనకి అడడంకి గా మారిందని వాళ్ళిఔకడ అనుకుంటారో అన్న
బమం వెంటాడుతూన్న ఉండేది. తను సకెాస్ అవవలేఔ పోతున్ననని బాధడినపుాదలాల
విలవిలాలడిపోయేదానిన. కాని ఎఔకడో ఒ చినన ఆశ్ ఉండేది, తను ఎంత ఔష్మైన్ సరే ననున
చేరుకుంటాడని. అదే తనతో చెప్పాదానిన, న్ ప్రేభ నినున తాఔ న్ దఖగరికి చేరుసుుందని.
“ఔ స్మరి న్ కాలకి చినన రాయి కొట్ట్కుని యఔుం వచేచసంది. ఆ న్నపిాకి న్ ఔళ్ిలోల నీళ్ళి.
చూస్ను ఈమన ఔళ్ిలోలనూ అవే. న్నను బాధ డితే చూడలేని వయకుులు ఈ ప్రంచంలో అాటికి
ఇదదరే; మా అభా న్నన. ఆ క్షణం నుంచి ముగుగయయాయరు. అలాంటి భనిషికి ఎదురుదెఫబలు
తగలనపుాడు ఎంత బాధేస్నదో. అపుాడు న్నను చేమఖలగన సహామం ఏంటో తెలుస్మ, ఆమనిన
భరింత ప్రేమంచడం. అంత బాధ లోనూ మేము బాధయత్సయుతంగాన్న నడుచుకున్నం. న్నను
అభాకి ఇష్మైన బాయంక్ జాబ్ సంప్పదించాను, అఔక పెళ్ళికి స్మమడాడను. తనూ ఇంటి పెదద
కొడుకుగా తన బాధయతలు న్యవేరాచడు. ఈ క్రభం లో మా కోవడసం మేము కేటాయించఖలగన
సభమం చాలా తకుకవ. జీ(వి)త్సనిన మెరుగురుచుకున్న నిలో తను కాసు యాంత్రిఔంగా
మారిపొతున్నడని అనిపించేది. అపుాడు న్నన్న కాస్నపైన్ ప్రేభ గా మాటాలడి మా ఆతీామత
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సజీవంగా ఉండేలా చూసుకున్నదానిన. ప్రేమంచిన కొతులోలలా తను నియంతయం న్తో ఉండటేలదు అని
న్నను బాధ డుతూ తనని బాధ పెట్డం కూడదనిపించింది.
“చినిన మొఔకకి ఎంతో ఉత్సాహంతో నీళ్ళి పోస పెంచుత్సం. అదే చెట్ట్ భన నియలక్ష్యయనికి
ఎండిపొతే ఎవరి తాది శ్రీ? ప్రేమైన్ అంతే శ్రీ, అది ఎాటికీ చచగా ఉండేలా చూసుకోవడవాలాన
బాధయత భనదే. ఎాటికీ తన తీరు అంటే న్పైన చూప్ప ప్రేభ, న్కోవడసం తను డడ ఔష్ం, ననున
చేరుకోవడవాలన్న తన, న్కు ఔష్మొస్ను తను డే బాధే గుర్తుస్ముయి కానీ మా ఇదదరి భధయ నడిచిన
వాదులు, తల్లతిున భేదాభిప్రాయాలు, కోవడంగా అరుచుకునన సందరాాలు గురుు రావ్వ. ఇదంత్స న్
గొాదనం కాదు. ఇవనీన న్నను న్నరుచకుంది తన దఖగరే. మా పెళ్ళికి పెదదలు పుాకోవడఔ పోతే
విడిపోదాభని

అన్నను.

న్

ప్రాణానిన

న్నను

వదులుకోవడలేను,

ఎలా

అయిన్

స్మధించుకుంటానన్నవారు. అలా ఒ యఔంగా న్లో ధైరాయనిన నింపింది తన్న. అంతెందుకు మా
ప్రేభని ప్లటల వయకు తీసుకురావడం లో ఆమన డడ ఔష్మే ఎకుకవ. అభా పుాకోవడఔపోతే
గుండెలోల పెట్ట్కుని చూసుకుంటానని పిాంచింది ఆమన్న. తను బెంఖళూరు కి వచేచమడం, న్
మెడలో త్సళ్ళ ఔట్డం భయపురాని క్షణాలు శ్రీ!
“మా ఇదదరిలో న్నన్న కాసు పిరికిదానిన, తన్న ధీశాల. కాని ఆమన తన ఫలం న్నన్ననంటారు.
ఔ ఖభాతెనున విషమం చెాన్... మీ బావ గారి కి తెలుగు లో అంత ట్ట్ లేదు... కాని న్నను
ఆమనకు ంప్ప ప్రేభలేకలు తెలుగులోన్న స్మగేవి. ఆమన న్ మీద రాస్న ఔవితలోలని కొనిన ఇంగలష్
దాలకు అరాాలు తెలస్నవి కాదు న్కు. ఇదెందుకు చెప్పానంటే, మా ప్రేభకి మా భినన సవభావాలు
అడుడ కాలేదని చెాడానికి. పెళ్ియాయఔ కుడా తన ప్రేభ లో ఏ మారుా లేదు. పెళ్ళికి ముందులా
భాయయని ఇంతలా ప్రేమంచకూడదు అని న్నన్న సయదాగా ఆట టి్ంచేదానిన, జీవితం చివరిదాకా
తరిగపోలేని భభతే ప్రేభన్నవారు. ఇంతలా ప్రేమంచొచాచ అన్నలా బయు ఉండాల, ఇలా కూడా
ప్రేమంచొచాచ అన్నలా భాయయ ఉండాల. అలా ఉండఖలగన న్డు విడిపోవడం అన్న మాట కి త్సవే
లేదు శ్రీ. భాయయ బయుల అనురాఖం వసంత రుతువ్వలో వెన్నలాలంటిది శ్రీ, దానిన అనుబవించఖలఖడం
గొా వయం. ఏం చేయాలో న్నను నీకు చెప్పాలాన ని లేదుగా శ్రీ”
“నిజమే మీ ఇదదరూ నిజంగాన్న అదృష్వంతులు... మా జీవిత్సలు హాయిగా స్మగేలా
నడుచుకుంటాను అకాక..” సంతోషంగా చెపిాంది శ్రీ.
ఇదదయం కాదు ఔకయం...

.

ఎవరో వచిచన అలకిడి వినిపించింది.
“ఎవరా ఇదదరు శ్రీ?” ఒ ప్రశ్న నవ్వవతూ ఎదురైంది మా చెలలకి.
“మీ ఇదదరే బావా” నవ్వవతూన్న చెపిాందది.
“మేమదదయం కాదు ఔకయమే” సరిచేస్మరు మా శ్రీవారు.

*

ఇదదయం కాదు ఔకయం...

.

యచయిత వివరాలు

.
:
ఇష్మైన యచనలు: తెలుగు లో భానుభతి గారి అతుగారి ఔథలంటే ఎకుకవిష్ం.
హాసయమళ్ళతమైన యే యచనలనైన్చదవడానికి ఇష్డత్సను.
ఇష్మైన యచయితలు: భానుభతి గారు, మదదనపూడి గారు, మండమూరి గారు.

ఇదదయం కాదు ఔకయం...

.

