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మాటా మంతీ - సాయిపదమ్

మాటలే
ల్ - మాటా
ల్ డుకోడాలే
ల్
ఇవాళ మాటల గురించి మాటాల్డుకుందాం, మాట అనేది ఎంత గొపప్ విషయం అని నాకు అనిపిసూత్ ఉంటుంది.. మాట మీద
నిలబడటం, మాట తపప్కపోవటం, మాటలతో కోటలు కటట్టం, ఇలా ఎనిన్ మాటలు మాట మీద.. !! ఇవాళ నేను, మన జీవితంలో మాటలు
తకుక్వైపోవటం గురించి మాటాల్డుతునాన్ను. జీవితంలో ఎనోన్ దశలు, ముఖయ్ంగా నా దగగ్రకి కౌనెస్లింగ కోసం, పెళైళ్న ఆడవాళుళ్ వచిచ్ చెపేప్
మాట - మాటాల్డుకోవటం లేదు, కలిసి ఉంటునాన్ం అంతే, ఎంతో ఇషట్పడి, అందరీన్ వొపిప్ంచో, నొపిప్ంచో చేసుకునన్ పెళిల్.. ఎందుకిలా
అయింది ? అని బాధపడతారు. నాకూ బాధగానే ఉంటుంది. కమూయ్నికేట చేసుకోవటం ఎంతో ముఖయ్మైన మునుషుల జీవితాలోల్కి, నిశచ్బద్ం
ఎంతలా పెదద్ పీట వేసుకోవటం గురించి. ఇకక్డ నేను ఇదద్రు మనుషులు మాటాల్డుకోవటం గురించి చెపుత్నాన్ను. పొదుద్నన్ లేసేత్, మనకి టీవీ
లోనో, రేడియో లోనో వినిపించే పర్సంగాల మూటల గురించి కాదు.
కళళ్తో మాటాల్డుకొని, కమూయ్నికేట చేసే జంటల గురించి నేనికక్డ మాటాల్డబోవటం లేదు. అలాంటి వాళళ్ని చాలా తకుక్వ
చూసాత్ం మనం. కొంచం పాతకాలం లోకి వెళేత్, మన అమమ్మమ్లు తాతయయ్లు అసలు మాటాల్డుకొనేవారా అనే సందేహం వసుత్ంది. కానీ,
ఎకుక్వగా ఈ కంపైల్ంట భారయ్ల దగగ్రనుండే వింటునాన్ను నేను. రకరకాల కేసుల నుండి , ముఖయ్ంగా ఎనోన్ యంగ కపులస్ నుండి నేను
నేరుచ్కునన్ది ఇకక్డ వివరించే పర్యతన్ం చేసాత్ను. బాయ ఫెర్ండ గా ఎనోన్ మాటాల్డే మగవాడు, తరావ్త భరత్గా మారగానే పాటించే సాట్ర్టజిక
సైలెనస్ నాకో విచితర్మే. బహుశా వాటికి కారణాలు ఇవి అనుకుంటునాన్ను –
భయం – కుటుంబం కోసం రెండు వేరేవ్రు పర్పంచాలలో జీవిసూత్ ఉంటారు జంటలు. ఏం మాటల మాటాల్డితే, అది ఏ రకంగా
తనని జడజ్ చేసుత్ందో, ఏ రకంగా ఇబబ్ంది కి లోనవాలిస్ వసుత్ందో అని మాటాల్డరు చాలావరకూ. దానికి తోడు, వాటస్ అప లాటి సోషల
మీడియా లో వచిచ్న భారయ్ జోకులు.. వీళళ్తో తకుక్వ మాటాల్డితే బెటర అనే జాఞ్నానిన్ ఫీర్ గా పంచి పెడతాయి.
టేకిట ఫర గార్నేత్డ నెస- దీనిని తెలుగులో, లోకువ కటట్టం అంటారో, లేదా అలవాటు పడటం అంటారో తెలీదు. కానీ, భారయ్ అయిన
అమామ్యి వొక ధీమాని, నా మనిషి అనే నమమ్కానిన్ ఇసుత్ంది. కొనాన్ళళ్ తరావ్త, ఆ అమామ్యి ఇషాట్లు అభిరుచులు కూడా మరిచ్పోయేంత
పనిలో పడిన భరత్కి, తన బాధయ్తలు కూడా ఇషట్ంగా తీసుకొని మోసే అమామ్యి, కొంత గరావ్నిన్ కలిగించినా, అది తన హకుక్ అనన్టుట్
సమాజం పర్వరిత్సుత్ంది. యజమాని, సేవక సంబంధాలోల్ మాటలు తకుక్వే.
అభిరుచులోల్ తేడా – ఎంతో ఎకుక్వ చదువుకుని, పొర్ఫెషనల గా ఒకరికి ఒకరు దీటుగా ఉనన్ జంటలోల్ కూడా, ఈ నిశశ్బాద్నిన్
గమనిసాత్ం. దీనికి చాలా వరకూ కారణం, వేరు వేరు ఎకోస్ప్జరల్ తో, పర్పంచానిన్ చూడటం వలల్ అభిరుచులోల్, అభిపార్యాలోల్ వచేచ్ తేడా.
తనకి నచిచ్నటుట్ మాటాల్డే , కొలీగ నో, వేరే ఎవరితోనో కనెకట్ కావటం, అలాంటివి ఎకక్డ మాటాల్డాలిస్ వసుత్ందో అని నిశచ్బద్ం వహించటం.
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అనుమానం- అనిన్ అనుమానాలూ సహేతుకమైనవి కావు. అనుమానం అనేది నమమ్కానిన్ చెదలాల్ తినేసుత్ంది. చెదలు ఎపుప్డూ
నిశచ్బద్ంగానే తన పని తాను చేసుకొని పోతాయి.
నేను గమనించిన కారణాలోల్ ఇవి కొనిన్. నేనేదో రిలేషన షిప అధారిటీ ని కాను గానీ.. చాలా చినన్ చినన్ కారణాల వలల్, ఎంతో
సంతోషంగా సెలబేర్ట చేసుకోవాలిస్న జీవితానిన్.. బలంగా బరువుగా మౌనపు బండిలా లాగటం చూసి రాసుత్నన్ కాలమ ఇది.
భరత్ల నిశచ్బద్ం పై ఎపుప్డో రాసుకునన్ వాకాయ్లు.. మళీళ్ ఇలా మీకోసం ..!!
కొనిన్ నిశచ్బద్ పర్వాహాలు దాటి వసాత్ం మనం,
నాచుపటిట్న ఎనోన్ నమమ్కాలిన్ దాటుకుంటూ
టెలీఫోన తీగల, ఈ మెయిల పరదాలు తోసిరాజని
కళళ్లోల్ నవువ్ల నుండీ, సప్రాశ్సప్రశ్ ఉదేవ్గాల వరకూ
ఎంతో ఇషట్ంగా పర్యాణిసాత్ం
వాదాల వాగావ్దాల నుండీ బాధయ్తల వరకూ మాటాల్డుకుంటూనే ఉంటాం
పిలల్ల ఫీజులు, కటాట్లిస్న ఈ ఎం ఐ లూ..
చేయాలిస్న పెళిళ్ళుళ్.. తీరాచ్లిస్న అవసరాలు
మధయ్లో ఎకక్డో.. తెలీకుండానే నీదో పర్పంచం నాదొకటి
మధయ్లో వారధి కాలేని గడడ్కటిట్న నిశచ్బద్ం
రెండు దిళళ్ మధయ్ యోజనాల దూరం,
అటు తిరిగి నువోవ్ లోకం.. ఇటు నేనో లోకం
నలభై ఏళళ్ సహ జీవనంలో
కనీసం నా మోకాళళ్ నెపుప్ల గురించో.
నీ మారిన్ంగ వాక గురించో ..
ఏదో వొక దాని గురించి మనం ఎందుకు మాటాల్డుకోం?
వొక విషయం చెపప్నా?
నీతో మాటాల్డాలిస్న మాటలు ముళైళ్
పీటముడి లా కంఠం చుటూట్ బిగుసోత్ంది
నీ ఫోన తో నినూన్, నా పుసత్కంతో ననూన్
కపెప్టేట్సినటుట్ కలొసోత్ంది ..
కనీసం అకక్డైనా మాటాల్డుకుందామా ??
మళీళ్ మరినిన్ మాటలతో మళాళ్ కలుదాద్ం.. వచేచ్నెల ..!!

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
øöeTT~

Postwww.koumudi.net
your comments

ôdô|º+ãsY 2017

