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కంటి

9

కర్ రము గడియ లేడింట..

కంటి శుకర్వారం గడియ లేడింట ..అని వెంకటేశవ్రసావ్మి మీద కంపైల్ంట చేసాడు గానీ.. అనన్మయయ్ .. ఈ డిజిటల ఏజీ
లో కూడా శార్వణ శుకర్వారం ఆడవాళుళ్ చాలా బిజీ. ఎవరికీ దేనికీ తీరిక ఉండదు. ఈ పాటికి అరధ్ం అయిపోయి ఉంటుంది శార్వణ
మహాలకిష్ పాపం ఈ నెల టారెగ్ట అని
ఎనిన్ చేసినా, ఎనిన్ మారినా , మారనివి .. లేదా కొతత్ బార్ండ వేసుకొనేవి, అక్షయ తిర్తీయ, వరలకీష్ వర్తం. హాసట్ల నుండి
ఫోన, “మేడం .. వరలకీష్ వర్తం కదా ..వొకరోజు సెలవు, ఆంధర్ పర్దేశ పర్తేయ్క హోదా కోసం వొకరోజు బంద.. పిలల్లిన్ ఇంటికి
పంపమంటారా ..?”
నేననాన్ “ఎందుకయాయ్ .. చినన్పిలల్లు వర్తం చేయరు కదా.. ?”
“ఇపుప్డు టైరబల హేమెల్టస్ లో కూడా చేసాత్రు మేడం. మేము కూడా ఇంటికి..!” అనాన్డు మా వారెడ్న నసుగుతూ.
“లకీష్ దేవి.. నీ అంత పవరుఫ్ల ఎవరూ లేరమామ్” అనికొని ..సరే అనాన్..!
గార్మాలోల్, మోసత్రు టవున లలో, సిటీ లో కూడా.. మొతత్ం ఇదే హడావిడి.. దానికి టెకాన్లజీ హంగులదిద్, ఫేమిలీ, ఫెర్ండస్
వాటస్ అప గూర్పులోల్ కూడా ఇదే! వర మహాలకిష్, భరత్ల కోసం , వాళళ్ సౌభాగయ్ం కోసం చేసుకొనే వర్తమా!? అని వోకళుళ్ పోసట్ పెడితే,
కాదు, కాదు, ఎవరనాన్ చేసుకోవచుచ్ సరవ్ జన సౌభాగయ్ం కోసం అని మరికొంతమంది ..!
సరే, ఎవరూ మాటాల్డని కొనిన్ విషయాలు.. బార్హమ్ణ మహిళలు, బార్హమ్ణ ముతైత్దువలకే వాయినాలు ఇసాత్రు. మరి కులం
లేదు మతం లేదు అని గొంతు చించుకొనే వాళళ్ంతా , ఒకక్సారి ఇకక్డికి రండి అని అరవాలని అనిపిసుత్ంది.
కొనేన్ళళ్ కిర్తం , మేము ఈ ఇంటోల్కి వచిచ్న కొతత్లో, అసలు బయటకి ఎకుక్వ వెళళ్ని ననున్, ఎదురింటామె, పలకరించి
వాయనం ఇచిచ్న సందరభ్ం గురొత్సోత్ంది. “నేను లేచి, మీకు అకిష్ంతలు వేయలేనండీ..” అంటే .. “మీరు బార్హమ్లంటగా.. పరేల్దండీ.. మీరు
కూరొచ్నే నాకు అకిష్ంతలు వేయండి ..!” అని నా కాళళ్కి మొకిక్న అమాయకతవ్ం గురొత్సోత్ంది. బార్హమ్లైతే చాలు, దీవిసేత్ సరిపోతుంది అనన్
ఆమె నమమ్కానికి, ఏం చేయాలో తెలీక అకిష్ంతలు వేసాను!
వొక డిజేబులడ్ గా ఈ కర్తువులో ననున్ ఇంకూల్డ చేసుకునన్ందుకు సంతోషించాలో, లేదా పర్తీ కర్తువులో కుల
పార్ధానయ్ంతో, మిగతావాళళ్ని ఎలిమినేట చేసుత్నన్ందుకు ఏడవాలో అరధ్ం కాలేదు.
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వొకపుప్డు, ఆరిధ్క అసమానతలు సాత్రక్ గా చూపించే నెల శార్వణ మాసం అనిపించేది. వొక పబిల్క సెకాట్రోల్ ఉదోయ్గం చేసుత్నన్
, ఎకేస్కూయ్టివ భారయ్ అయిన నా ఫెర్ండ చెపిప్న మాటలు విని నేను షాక అయాయ్ను. ఆమె, బాగా చదువుకుంది, ఇండియా అంతా తిరిగే
ఉదోయ్గసుత్డు వాళళ్ నానన్గారు, పెళిల్ కూడా అలాగే కులపర్సకిత్ లేకుండా జరిగింది. కొలీగస్ ఇంటిలో వరలకీష్ వర్తం అందరీన్ పిలిసేత్ తను
కూడా వెళిళ్ంది. ఇచిచ్న వాయినం, బార్హిమ్న కాదని తెలిసి వెనకిక్ తీసేసుకునాన్రు అంట. ఏ కాలంలో ఉనాన్ం మనం? కర్తువుకి, పూజలకి,
సేకూల్డేడ గా చేసుకోవాలంటే, మిగతావాళళ్ని పిలవటం దేనికి ?
ఇదో కొతత్ అంటరానితనమా? ఇలా అని ఎవరి మత నమమ్కాలని కించపరచాలని కాదు. కానీ, ఈ కాలంలో కూడా మనిషిని
మనిషిగా చూడకపోతే కర్తువులు, పూజలు, మనలిన్ ఎంతవరకూ కాపాడతాయి ? అనన్ది వొకక్సారి ఆలోచించుకుంటే, మనం ఇలాంటి అరధ్ం
లేని పనులు చెయయ్ం..!
వరలకీష్ వర్తం అంటే, కొతత్ బటట్లూ, ఆగకుండా చేసే బటట్లూ, బంగారాల కొనుగోలు కాదు. మనిషిని మనిషిగా గౌరవించి,
పకక్ వాళళ్ చినన్ చినన్ ఆనందాలోల్ పాలు పంచుకోవటం కూడా. కాటుక కంటినీరు చనుకటుట్ పయంబడ .. అని కవి అనన్టుల్.. వొక మహిళ
కనీన్రు , మరో మహిళ పూజలో పనీన్రుగా మారదుగా??
ఆలోచించండి.. మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం..!
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