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 రజతోత లూ... కొనిన్ కబురూల్  
 

 ఈ నెలకి నా కాలమ మొదలెటిట్ ఇరవైయిదు నెలలు. రజతోతస్వం అనన్మాట. అలా అనుకుంటే, నేను సోషల వరక్ర గా వరక్ 
మొదలెటిట్ ఈ సంవతస్రానికి ౩౦ ఏళుళ్ దాటాయి. ఇది మాతర్ం అనిపిసుత్ంది, అపుప్డే ముఫై ఏళుళ్ గడచిపోయాయా?  అని. అసలు కదలలేని 
పరిసిథ్తులలో వచిచ్న పర్తీ అవకాశం, ననున్ నేను బాధ నుండీ, దుఖం నుండీ బయట పడేసుకోవటానికి, అందులో వీలునన్ంత మిగతా వాళల్కి 
సహాయం చేయటానికి వాడుకునన్పుప్డు, పర్తీ నిమిషం విలువైనదే..! నా సరజ్రీ అయి, ఇంకా నేను ఐ సి యు లో ఉనన్పుప్డు డాకట్ర 
మొదటిసారి ఆకిస్జన మాసక్ తీసినపుప్డు, నేను అడిగిన మొదటి పర్శన్ – ఎనాన్ళళ్లోల్ మళీళ్ నా చేతులు సరిగా పని చేసాత్యి? మళీళ్ నేను నా 
ఎకాజ్మస్ రాసుకోవచాచ్? అనన్ది. నా సరజ్న కి ఇపప్టికీ, ఇనేన్ళళ్ తరావ్త చెకప కి వెళేత్ కూడా గురుత్ చేసుత్నాన్రు – ఆరు నెలలోల్ నీ పని నువువ్ 
చేసుకోవచుచ్ అని చెపాప్ను , అంతే కదా? అని. నవివ్ ఊరుకునాన్.. ఆరేళుళ్ పటిట్ంది నిజానికి మళీళ్ నేను నా చేతులిన్ సకర్మంగా యూజ 
చేసేందుకు. ఇంక నడక అయితే సుమారు, ముఫై ఏళళ్ తరావ్త, ఇపుప్డు మళీళ్ మూడేళళ్ వాళుళ్ వేయాలిస్న అడుగులు వేసుత్నాన్ను. వొకోక్సారి 
అనిపిసుత్ంది, ఏంటి పర్యోజనం? ఎందుకు ఇంత కషట్పడుతునాన్ను అని? మా ఫెర్ండ అంటుంది  you have half-starved  your 
life.. so you deserve what all that’s there in comfort అని. అదంతా ఏమో తెలీదు గానీ, నాకు వూహ తెలిసిన దగగ్ర నుండీ, 
నేను ఫిట గా, ననున్ నేను ఎవరి మీదా డిపెండెంట గా ఉండకుండా ఉండేందుకు పర్యతిన్సూత్నే ఉనాన్ను.  

వోకోసారి ఎందుకిదంతా అనేందుకు సమాధానాలు,.... చాలా మంది జీవితాలు , ఆ జీవితాలని వాళుళ్ పాల్న చేసుకోకుండా గడిపేసిన 
తీరు, వాళుళ్ అనుభవిసుత్నన్ అబూయ్జ, ఇవనీన్ ఇసాత్యి. ఇపుప్డు వొకమామ్యి ఆసిత్ కేసు చూసుత్నాన్ను. ఆమె డిజేబులడ్. తలిల్, తండిర్ వొకరి 
తరావ్త వొకరు చనిపోయారు. ఎకుక్వగా చదువుకోలేదు. ఇంటోల్ంచి కదలలేదు. బెర్యిన సకర్మంగా ఉంది, తెలివితేటలు ఉనాన్యి. కానీ, ఏది 
ఎలా చేయాలో తెలీదు. ముఖయ్ంగా ఆమె ఆసిత్ ఆమె ఎలా తీసుకోవాలో, తనను తాను ఎలా ఎంపవర చేసుకోవాలో తెలీదు. అమాయకతావ్నికి 
తోడు, డిజేబిలిటీ ఉంటె, గార్మాలోల్ ఇంచుమించు మతిలేని వాళళ్ కిందే చూసాత్రు. నాకే ఎనోన్సారుల్ అనుభవం అయింది. ఎకక్డికనాన్ వెళితే, 
నేను ఏం తింటానో, ఇవతలి వాళళ్ని అడుగుతారు, నాకు నోరు లేనటుల్. గుడికి వెళితే, పర్సాదం ‘అమామ్యికి పెటిట్ంచండి ‘ – అంటారు. 
మొదట విచితర్ంగా అనిపించేది. కానీ తరావ్త అరధ్ం అయింది, దీని వెనుక వాళళ్ జాలి, అరధ్ం కానితనం. వొక వీలైచ్ర లో వసుత్నాన్రంటే , 
ఇంక వాళల్కి మతి కూడా లేదు అని అనుకుంటారు. దానికి తోడు, “ మా ఇంటి లోన మహాలకిష్ నీవే “ అంటూ బొటుట్, కాటుక పెటిట్, చీర కటేట్ 
సినిమా మొగుళుళ్ , లేకపోతే వీలైచ్ర లో ఉనన్వాళళ్ని ఆసిత్ కోసం పెళిల్ చేసుకొని చంపేసే విలనుల్ ఉనన్ ఈ సినిమా పేర్రిత సమాజంలో , మన 
ఐడెంటిటీ , వీలైచ్ర గానీ, కర్చేస గానీ లేకుండా నిలబెటుట్కోవటానికి కూడా చాలా కషట్పడాలి. అందుకే చాలా మంది దాకుక్ంటారు, అమమ్తనం 
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వెనకాల, తమ తమ డిజేబిలిటీ ని చీర/చునీన్ కొంగు వెనకాలో లేదా, మేము బయటకి రాము అనే మొహమాటం వెనకాలో నిజానికి 
దాకుక్ంటునన్ది వాళుళ్ మాతర్మే బర్తకగలిగిన సౌందరయ్ం, ధైరయ్ం.  

 ఈ జీవితాల వెనకాల చాలా అందం ఉంది, చాలా ఎకుక్వ తయారయి, లిపిస్ట్క లేకుండా బయటకు రాని మా సంసథ్లో అమామ్యిని 
అడిగాను, రాణీ ( పేరు మారచ్బడింది ) ‘ఎందుకు అంత తయారవుతావు?’ అంటే ఆ అమామ్యి చెపిప్న సమాధానం... ‘అకాక్, రెండు 
లాభాలు, ఇలా ఉనాన్ , ఇంత తయారయి తిరుగుతోంది అని, ఇంటెర్సట్ తో చూసాత్రు, పలకరిసాత్రు. రెండోది, నాకు లేని విషయం గురించి, 
ఉదాహరణకి కాలు వంకరో, మాట సరిగాగ్ రాకపోవటమో ఇలాంటి అవకరం గురించి పటిట్ంచుకోరు’ అని. పాయింటే అనిపించింది. అయినా 
కాకపోయినా అంత ధైరయ్ంగా తనను తాను ఎకెస్పట్ చేసుకోవటం నచిచ్ంది.  

ఇరవై అయిదేళళ్ కిర్తం నేను అంత ధైరయ్ంగా ఉండేదానాన్ అంటే చెపప్లేను. ఈ సామాజిక సేవ, కౌనెస్లింగ నాకు చాలా నేరిప్ంది, 
నేరిప్సోత్ంది. ఇలా  అనుకుంటుంటే, ఇంకో కేస కౌనెస్లింగ చేసుత్నాన్ను. పెళళ్యిన ఇరవై అయిదేళళ్ తరావ్త, విడాకులకు అపైల్ చేసాడు భరత్. 
తనను భారయ్ పటిట్ంచుకోవటం లేదని, కనీసం వండి పెటిట్ తన బాగోగులు చూసుకోవటం లేదని. భారయ్కు కౌనెస్లింగ మొదలు పెటట్గానే – 
ఆమె చెపిప్ంది. “ నాకు విడాకులు ఇసాత్రా ఇవవ్రా అనన్ది కాదండీ.. ఆయన పెనష్న లో నా భాగం , ఇంటోల్ వాటా ఉంటె చాలు “ – అని. 
ఎంత కాల్రిటీ! ‘మీ పిలల్లకు పెళిళ్ళుళ్ కూడా అయాయ్యి కదా!’ అంటే.. “అవునండీ ఇరవై అయిదేళుళ్ అయింది అనన్ది. మరి, డైవోరస్ అంటే , 
సంఘం సమాజం .. అనాన్ను కావాలనే .. డబుబ్ంటే అవనీన్ కొనుకోక్వచుచ్ మేడం , పతి లేకపోయినా పరపతి సంపాదించుకోవచుచ్ ..” 
అనన్ది పొయెటిక గా ..  

చలం చెపిప్న సతరీ సేవ్చచ్ కొంతవరకూ వచిచ్నటేట్ ఉంది. బాధితుల నాయ్యం వాళేళ్ చేసుకుంటునాన్రు. కొనిన్ రజతోతస్వాలు ఇలా 
కూడా ఉంటాయి  

మళీళ్ కలుదాద్ం , మరో విషయంతో  
 

                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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