¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

1

ౖ పె అంతత్

యర
ట్
ర్ ం టి

యి

(జోయ్తి, 1977 దీపావళి సంచిక నుంచి)
“అయయ్గారు పిలుసుత్నాన్రు…” పూయ్న ఇందిర దగగ్రకొచిచ్ చెపాప్డు.
ఇందిర చటుకుక్న లేచి డికేట్షన బుక తీసుకొని మేనేజర గదిలోకి
నడిచింది. ఆ మేనేజర అంతకు ముందురోజే ఛారీజ్ తీసుకొనాన్డు. వైజాగ నుంచి
బదిలీలో వచాచ్డీ ఆఫీసుకి. ఆ ముందురోజంతా ఛారీజ్ తీసుకొనే హడావుడిలోనే
సరిపోయింది. అంచేత తను ఏపనీ లేకుండానే కూరోచ్వాలిస్ వచిచ్ంది రోజంతా.
“గుడ మాణింగ సార ..” చిరునవువ్తో పలుకరించి అతని
కెదురుగాగ్ పెనిస్ల పటుట్కొని రాయడానికి సంసిదద్మయిందామె.
“గుడ మాణింగ మిస …” పేరు కోసం ఆమె వేపు చూశాడతను.
“ఇందిర …” నవువ్తూ చెపిందామె.
“గుడ! ది నేమ అయ లైక .. మిస. ఇందిరా! ఫిలిపస్ అండ శామ సన కంపెనీకి లెటర డికేట్ట చేసాత్ను. రాసుకోండి!”
అతను ఉతత్రమంతా పూరిత్ చేసే వరకూ తలెతత్కుండానే రాసుకొందామె. అతని వంక చూడాలంటే బిడియంగా ఉంది ఇందిరకు. అది
వరకు మేనేజరాల్ ఇతను వయసుమళిళ్న వాడు కాదు. నవయువకుడు, వివాహం కూడా కాలేదని ఆఫీసులో అందరూ అనుకొంటూంటే వింది తను. అతనిన్
చూశాక మరింత ఆశచ్రయ్పోయిందామె. చాలా ఆధునికంగా కూడా డర్స చేసుకొనాన్డతను. బెల బాటమ పాంటు, చారల చొకాక్, పెదద్ జుటుట్, చైనీస మీస
కటూట్, - అనీన్ మరింత అందానిన్సుత్నాన్యతనికి. అందానికి తోడు ఆ ఠీవి మరీ మరీ చూడాలనిపించేటుల్ంది.
ఆ ఉతత్రం టైపు చేసి సంతకం తీసుకోడానికి మళీళ్ అతని గదిలోకి నడిచింది ఇందిర. అతనికి ఫాల్సుక్లోనుంచి ఓ కపుప్లో కాఫీ పోసి
అందిసుత్నాన్డు పూయ్ను.
“కాఫీ ఆమెకూక్డా ఇవువ్ …” పూయ్న ని ఆజాఞ్పించాడతను.
“అహ … వదద్ండీ …” మొఖమాటంగా అంది ఇందిర.
“భలేవారే! కాఫీ వదద్ంటారేమిటి? కూరోచ్ండి ముందు ….”
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ఇంకేమనాలో తెలీక కురీచ్లో కూరుచ్ండి పోయింది ఇందిర. పూయ్ను మరో కపుప్లో కాఫీ పోసి ఆమె కందించాడు. ఆమె తాగటం
పూరత్యేలోగానే తను తాగేసి ఆమె టైపు చేసి తెచిచ్న ఉతత్రం ఓసారి చూసి “బావుంది. చాలా నీట గా చేశారు …” అభినందిసూత్ అనాన్డు.
“మీరు ఎంతకాలంనుంచీ చేసుత్నాన్రు సెట్నోగా?” అడిగాడతను.
“రెండేళళ్వుతోంది … అంతకు ముందు ఓ సంవతస్రం ఇదే ఆఫీసులో టైపిసట్ గా ఉండేదానిన్. ఈలోగా షారట్ హాండ పాసవడంతో ఈ
పోసట్ దొరికింది __” చిరునవువ్తో చెపిప్ందామె.
“వెరీగుడ! మీలాంటి ఎఫిషియంట సెట్నో ఉనన్ందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వైజాగ లో ఓ ముసలాయన ఉండేవాడు. పాపం
ఆయనకు ఎనోన్ సమసయ్లుండేవనుకొంటాను ఇంటోల్. అంచేత ఆఫీసులో చురుకుగా ఉండేవాడుకాదు. అనీన్ మరిచ్పోతూండేవాడు. ఆయనని
మందలించాలంటే చెడడ్ భయంగా ఉండేది నాకు. ఎందుకంటే ఇంచుమించుగా మా డాడీ వయసుంటుందాయనకు. అంత పెదాద్డిని మందలిచడం ఎలా
సాధయ్మవుతుంది?”
“అవును….” అతనిని సమరిధ్సూత్ అంది ఇందిర. ఆ రోజు గడిచేసరికి అతని దగగ్ర ఎలాంటి జంకూ లేకుండా పోయిందామెకి,
కలివిడిగా, మరాయ్దగా మాటాల్డే అతని ఆఫీసరులా కాకుండా ఓ సేన్హితునిలా అనిపిసుత్నాన్డు. ఇంతకుముందు మరే మేనేజరులోనూ లేని గుణం ఇది.
సాధారణంగా పర్తివాళూళ్ తాము ఆఫీసరల్నీ, ఎదుటివాళుళ్ తమకింద పనిచేసే గుమసాత్లనీ గురుత్ంచుకొని, అవతలివాళుళ్ కూడా గురుత్ంచుకొనేల
మాటాల్డేవాళుళ్. ఆ ‘తేడా’ ని పర్తి విషయంలోనూ ఎతిత్చూపేవారు.
కొదిద్ రోజులోల్నే అతను ఆఫీసులో అందరి మనన్నలకూ పాతుర్డయిపోయాడు. అందరూ సుగుణాలిన్ ఏకరువు పెటేట్వారు. అందరూ
పొగిడేవారే.
ఇందిరకు అతని దగగ్ర ఎంతో చనువేరప్డింది. ఆ చనువు రానార్ను ఆమెకు ఆశలిన్ కలుగజేయసాగింది. అతని రూపం, అతని
మాటలు, అతని హోదా – అనీ ఆమెను అమితంగా ఆకరిష్ంచినయ. అపప్టి నుంచీ ఆమె అలంకరణలో మారుప్ వచిచ్ంది. ఖరీదయిన చీరలు కటుట్కోవడం.
ఆఫీసులో పర్తి గంటకూ ‘టాయ లెట’ రూమ లో కెళిళ్ తనకునన్ అందం ఏ మాతర్ం తగగ్కుండా జాగర్తత్ పడటం, మరింత నాజూగాగ్, ఆకరీష్ణయంగా
మాటాల్డటం. “అనిన్ విషయాలోల్నూ శర్దధ్తీసుకొనే మీలాంటి సతరీలు చాలా తకుక్వమంది ఉంటారండీ…” ఓ రోజు అనాన్డు మేనేజరు.
ఇందిర పొంగిపోయింది ఆ పొగడత్కి.
“మీకింకా వివాహం కాలేదు కదా?” తిరిగి అడిగాడతను.
“ఇంకా లేదండీ…” ఆ జవాబిసుత్నన్పుప్డు ఆమె చూపులు అతని చూపులతో కలసి కిందకు వాలిపోయినయ. గుండెలు వేగంగా
కొటుట్కొనన్య. ఆశలు కళళ్లోల్ నిలచినయ.
“నాకూ ఇంకా కాలేదులెండి! ఇంటోల్ మా మమీమ్, డాడీ ఒకటే పటుట్పడుతునాన్రు మారేజ చేసుకోమని, ఏదో వంకపెటిట్ తపిప్ంచుకు
తిరుగుతునాన్ను…” నవువ్తూ అనాన్డతను.
ఇందిరకు తన తలీల్ తండీర్ గురుత్కొచాచ్రు.
వాళూళ్ తను వివాహం విషయం తొందరపెడుతూనే ఉనాన్రు. ఆ మధయ్ ఒకతను తనను చూచి వెళాళ్డు కూడా. అతను చూడాడ్నికి
బాగానే ఉనాన్డు. ఆ వూళోళ్నే ఓ కేందర్ పర్భుతవ్ కారాయ్లయంలో గుమసాత్ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఇంచుమించుగా అనిన్ విషయాలు
వపప్ందమయిపోయినటేల్, తను “ఊ” అంటే ఒకటి రెండు నెలలోల్ వివాహం కూడా అయిపోతుంది. కానీ తను ‘ఊ’ అనలేదు. అనేలోగానే ఈ కొతత్
మేనేజరు వచేచ్శాడు. ఇతనితో ఏరప్డడ్ చనువు కొతత్ ఆలోచనలకు దారి తీసింది. పాత ఆలోచనలను పునరాలోచించాలిస్న అవసరం ఏరప్డింది.
తనూ ఆ గుమసాత్ వివాహం చేసుకొంటే తన జీవితం మామూలు జీవితమయిపోతుంది. కొదిద్రోజులు ఆనందం – తరువాత పిలల్లు –
తామిదద్రూ ఉదోయ్గంచేసే వాళుళ్ కాబటిట్ – తనకి రెండు బాధయ్తలు! ఇలూల్ ఆఫీసూ – వీటికి తోడు పిలల్లిన్ చూడటం. వాళుళ్ పెరిగి పెదాద్ళళ్యేవరకూ
వాళళ్ను కనిపెటిట్ ఉండటానికి ఇంటోల్ బంధువులూ! నిజంగా తను నరకంలో పడిపోతుంది. సుఖం, సంతోషం అనీన్ అతితవ్రలోనే తుడిచిపెటుట్కుపోతాయ.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2019

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

3

జీవితం కేవలం యాంతిర్కంగా తయారవుతుంది. తన సేన్హితురాలు రజనిని చూడటం లేదూ? వివాహానికి ముందు ఎంత సరదాగా ఉండేది? ఎంత
దరాజ్గా గడిపేది? ఇపుప్డా సరదాలేదు. దరాజ్లేదు. ఇంటోల్ బండెడు చాకిరీచేసి, ఈసురోమంటూ ఆఫీస కొచిచ్ ఇకక్డా చాకిరీ చేసి మళీళ్ ఇంటికెళిళ్ చాకిరీ –
వివాహ మయింతరావ్త ఆడది ఉదోయ్గం చేయకూడదు. ఆ బాధేదో మగాడే పడాలి. కాని ఈ రోజులోల్ కేవలం ఒకరి సంపాదన మీద ఆధారపడి
బర్తకడం కూడా కషట్మే. ఒకవేళ … ఒకవేళ … తనను ఈ కొతత్ మేనేజర పేర్మిసేత్ – వివాహం చేసుకొంటే – ఆ జీవితం సవ్రగ్మే అవుతుంది. అతనికేం
తకుక్వని? పదిహేను వందలు జీతం. కారూ, బంగళా, నౌఖరూ – అసలు తన అంతసేత్ మారిపోతుంది. హోదా మారిపోతుంది. తను ఈ ఉదోయ్గంచేసే
అవసరమే ఉండదు. తనకు తెలిసిన చాలా మంది ధనిక సతరీలలాగా తనూ కారోల్ కల్బుబ్లకూ, మిగతా సాంఘికసేవ కారయ్కర్మాలకూ తిరగవచుచ్. ఎపుప్డూ
వినోదాలూ, విందులూ, పికిన్క లూ, టూరూల్ – ఒకటేమిటి? సరవ్సవ్ం అనుభవించవచుచ్.
అందుకే ఆ గుమసాత్తో వివాహానికి ‘ఊ’ అనలేదు ఇందిర.
“నా పరిసిధ్తీ అలాగే ఉందండీ! మా వాళుళ్ పెళిళ్ చేసేదాద్మనన్ తొందరోల్ ఉనాన్రు, నేనేమో వదద్ని మొండికేశాను…” సిగుగ్ పడుతూనే
అందామె.
అతను ఆమె వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
“వివాహం వదద్ంటునాన్రా?” అడిగాడు నమమ్లేనటుల్.
“అవును …” నవువ్తూ అందామె.
“ఎందుకని?”
ఏం జవాబు చెపాప్లో తెలీలేదు ఇందిరకి. తన మనసులో ఉనన్ విషయం ఎలా చెపుత్ంది? చెపప్కుండా వదిలేయడం కూడా మంచిది
కాదు. అతనిమీద తనకునన్ ఆశని – చెపాప్లంటే ఇంతకంటే మంచి అవకాశం రాదు. సప్షట్ంగా చెపేప్యకపోయినా, అతనికి తన మనసు
చూచాయిగానయినా తెలియాలి.
“పోనీలెండి. మీకు అభయ్ంతరమయితే చెపప్కండి…” అతనే నవువ్తూ అనాన్డు.
“అదేం కాదు…” చపుప్న మాటాల్డింది ఇందిర. అతని దగగ్ర తనకి రహసాయ్లునాన్యని అతను అనుకోకూడదు.
తలొంచుకొని ఎరర్ని చేతిగోళళ్వంక చూసుకొంటూ అందామె.
“ఓహో – అయితే ఆ మనిషి కనబడగానే చేసేసుకొంటారనన్మాట!” అంతా తెలిసి పోయినటుల్ అనాన్డతను.
తలూపింది ఇందిర. అంతకంటె ఇంకెలా చెపాప్లో తెలీలేదామెకి. అయినా తన మనసులో అతనే ఉనాన్డనన్ విషయం అతనికి
అరధ్మయి ఉండదు. సంభాషణ మరికొంతసేపు ఆ విషయంమీదే జరిగితే బావుండునని దేముడిని పార్రిధ్ంచుకొందామె, దేముడు ఆమె పార్రధ్నని వినాన్డు.
“మరి మీరెందుకు చేసుకోనంటునాన్రో తెలుసుకోవచాచ్?” సిగుగ్పడుతూనే అడిగిందామె.
అతను చినన్గా నవావ్డు.
“అదో పెదద్ గొడవలెండి. చెపాప్లంటే మనిదద్రం రెండోర్జులు కాజువల లీవు తీసుకోవాలి…”
ఇందిర కూడా నవేవ్సింది. కాని ఆమెలో అనుమానాలు మొదలుయినాయ.
పెదద్ గొడవ అంటాడేమిటి? కొంపదీసి అతనెవరన్యినా పేర్మించాడా? లేక అతని పేర్మ అంతకుముందే విఫలమయిందా? అలా
జరిగితే మరిపుప్డు తను కనే కలలు ఫలిసాత్యా? లేక మొగగ్లోనే రాలిపోతాయా?
ఈలోగా అతనికోసం ఎవరో రావడంతో ఇందిర బయటకొచేచ్సి తన సీటోల్ కూరుచ్ంది.
సమసయ్ మరింత కిల్షట్మయిపోయిందిపుప్డు. అతని మనసులో ఏమునన్దీ తెలుసుకోవడం సాధయ్ం కావడంలేదు.
సాయంతర్ం ఇంటి కెళేళ్సరికి ఆమె తలిల్ తండుర్లు ఆమెకోసమే ఎదురుచూసుత్నాన్రు.
“వాళుళ్ మళీళ్ కబురు చేశారివాళ. ఏ సంగతీ తేలెచ్యయ్కపోతే మరో సంబంధం చూసుకొంటారట…” అంది తలిల్ ఆందోళనగా.
“మనకి కూడా నాయ్యం కాదు, అలా నానచ్టం!” నాయ్యం మాటాల్డుతునన్టుల్ అనాన్డు తండిర్.
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“నేనింకా ఆలోచించుకోలేదు…” చిరాగాగ్ అంది ఇందిర.

“అలా అంటే ఎలా? అనిన్ విధాలుగా మన సంబంధం నచచ్బటేట్ వాళుళ్ పాకులాడుతునాన్రు గానీ అదే మరొకళుళ్యినటల్యితే ఏనాడో
వదులుకొనేవాళుళ్.”
ఈ విషయం ఇందిరకూక్డా తెలుసు. వాళుళ్ తననే చేసుకోవాలని ఎందుకు ఉవివ్ళూళ్రుతునాన్రో ఊహించుకోలేనంత వెరిర్ది కాదు
తను. వాళళ్ది ఆరిధ్కంగా బాగా చితికిన కుటుంబం. ఇపప్టికి కూడా చాలీచాలని పరిసిధ్తులోల్నే ఉంది. వాళళ్కంటే తమ కుటుంబం అనిన్ విధాలా మెరుగే.
తండిర్కి పెనష్న వసోత్ంది. అనన్యయ్ మంచి ఉదోయ్గంలోనే ఉనాన్డు. తనూ, ఇంకా చదువుకుంటూనన్ తన చెలెల్లూ తపిప్తే ఇంకా బాదర బందీ ఏమీ లేదు.
అదీగాక తను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం, తన సంపాదనా ఇవనీన్ కూడా వాళళ్ని అమితంగా ఆకరిష్ంచినయ. అందుకే ఈ రాయబారాలు. వాళుళ్ అడుగుతునన్కొదీద్
తనకు పటుట్దల ఎకుక్వవుతోంది. ఎలాగోలా పర్యతిన్ంచి అనిన్ విధాలా తమకంటె ఉనన్త సిధ్తిలో ఉనన్ యువకుడిని చేసుకోవాలి గానీ, అలాంటి
కుటుంబంతో సంబంధం కలుపుకొంటే వారి పరిసిద్తికి తాము కూడా దిగజారాలిస్ వసుత్ంది. నీళళ్లోల్ మునుగుతునన్పుప్డు, అవలీలగా ఈతగొడుతునన్
వాడిని పటుట్కోవాలి గాని, సగం మునిగిపోయిన వాడిని పటుట్కొంటే వాడు తను మునగడమే కాక తనను పటుట్కొనన్వాడిని కూడా ముంచేసాత్డు. ఈ సూతర్ం
తెలియబటేట్ తను మేనేజరుని వివాహం చేసుకోవాలనుకొంటోంది. అతను కౌగిటోల్కి దూకి తన అంగీకారం తెలియజేసుత్ంది. ఇందుకు ఎనిన్ రోజులు టైము
పడుతుందో తనకు తెలీదు. కాని ఎనిన్ రోజులయినా వేచి ఉండగలదు. ఇందిర ఏమీ మాటాల్డకపోయేసరికి వాళూళ్ ఏమి అనలేకపోయారు.
ఆ రోజు మేనేజర చాలా చికాకుతో ఆఫీసుకు రావటం గమనించింది ఇందిర. బహుశా ఇంటి దగగ్ర అతని వివాహం గురించి గొడవ
చేసి వుంటారు అనుకొందామె. అరగంటసేపటి తరువాత ఇందిరను పిలచి నోటు డికేట్ట చేయసాగాడు. మధయ్లో ఫోన మోగింది.
‘హలో’ అనాన్డతను తీసి చెవిదగగ్ర పెటుట్కొని.
“ఆ! ఆ! అవును టర్ంకాల బుక చేశాను ఓకే. ఫోన మీదే ఉంటాను…”
అని కొదిద్ క్షణాలాగి మళీళ్ మాటాల్డసాగాడు. “డాడీ! నేను కుమార ని మాటాల్డుతునాన్ను. ఆ-మమీమ్ పొదుద్నన్ చేరుకుంది కేష్మంగా. –
ఆ మమీమ్ దగగ్రునన్ ఫోటోలనీన్ చూశాను. అందరిలోనూ సౌదామిని అనే అమామ్యుంది చూడండి, ఆ సంబంధమే బాగుంది. వాళుల్ కారు
ఇసాత్మంటునాన్రుగా! ఏమిటి? వాళేళ్మంత ఉతాస్హం చూపటంలేదా? అయినా సరే – నాలోర్జులు ఆలశయ్ం అయినా ఆ సంబంధమే సెటిల చేయండి!
సరే, సరే – ఓకే, ఉంటాను మరి…” ఫోన పెటేట్శాడతను.
అతని మాటలనీన్ వింటూనన్ ఇందిరకు కళళ్వెంబడి నీళుళ్తిరిగినయ. అతని వివాహం నిరణ్యమైపోతోంది. అతనిమీద యెనోన్ ఆశలు
నిలుపుకొనన్ తనని కనీసం పటిట్ంచుకోనైనాలేదు, అతనికాక్వలసింది అందమూ మనసూవునన్ అమామ్యి కాదుగాబోలు,

కారు ఇవవ్గల సోత్మతు

ఎవరికుంటే వారే అరుహ్లు. అంతే!
“అమమ్యయ్! నినన్టున్ంచీ పెదద్ తలనొపిప్ అయిందనుకోండి ఈ పెళిళ్గొడవలు. ఎపప్టున్ంచో కారు కొనాలని నా పర్యతన్ం
ఇంతవరకూ కుదరలేదది. ఇకముందు కుదురుతుందని కూడా అనుకోను. అందుకే కారు తేలిగాగ్ కొనివవ్గల తాహతు ఎవరికుంటే వాళళ్ అమామ్యిని
చేసుకోవాలి అనుకొనాన్ను. ఎనోన్ సంబంధాలు వచాచ్యి గానీ మాకంటే అధావ్నన్పు పరిసిధ్తిలో వునన్ సంబంధం చేసుకుంటే సుఖ, శాంతులెకక్డ నుంచి
వసాత్య చెపప్ండి. అదే మాకంటే మంచి సిధ్తిలో వునన్ అమామ్యిని చేసుకుంటే ఎంతో సహాయంగా ఉంటుంది…”
అతని మాటలు నిరాహ్ంతపోయి వింటోంది ఇందిర.
తనకునన్లాంటి ఆలోచనలే అతనికీ ఉనాన్యా? భగవంతుడా! పర్తి మనిషీ ఇలాగే ఆలోచిసేత్ ఇంక దీనికి అంతం యెకక్డ? పర్తి మనిషీ
తన పై అంతసుత్కి నిచెచ్నలేయడమేనా? మరి పకక్నునన్ వాళళ్ సంగతి ఆలోచించేదెవరు?
ఆ సాయంతర్ం ఇంటోల్ ఆమె తలిల్ మళీళ్ వివాహం గురించి కదిలించినపుప్డు “ఆ సంబంధమే వపుప్కుంటునాన్ను…” అంది ఇందిర
మనసూఫ్రిత్గా.

★★★

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2019

