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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
కెన్
" మిసట్ర పీర్తమ! బెంగుళూరులో ఖాళీ ఉంది, అకక్డ హెడ పర్కాష గారికి మీ అవసరం ఉందిట, అందుకే మిమమ్లిన్
అకక్డకి టార్నస్ఫ్ర చెయయ్మని నాకు అభయ్రధ్న రాశారు. ఎలాగూ మీ వైఫ అకక్డే ఉనాన్రు కదా, అందుకని నేను మీలాంటి సమరుధ్ల అవసరం
అకక్డ ఉంది కనక తపప్కుండా చెయయ్మని రికమెండేషన రాశాను. ఈజీ గా అయిపోతుంది, ఢిలీల్ నుంచి రాషట్ర రాజధానులకి వెళళ్డానికి
ఎకుక్వమంది ఉండరు కదా. మిమమ్లిన్ మీరు నిరూపించుకోవడానికిదో మంచి అవకాశం..
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మీ వైఫ జూహీ కి ఇకక్డకి పోసిట్ంగ దొరకడం కషట్మవుతోందిట కదా. ఇలా అయితే మీకు సమసయ్ ఉండదు కదా! అని.
మీరు తవ్రలోనే అకక్డ జాయిన అయేయ్ పర్యతాన్లు చేసుకోవచుచ్. గుడ లక " అంది సంఘమితర్ భరదావ్జ.. తన గూర్ప లో పనిచేసుత్నన్
పీర్తం అనే ఉదోయ్గితో..
" కానీ మేడమ! నేను ఇకక్డే ఉండాలని అనుకుంటునాన్ను, నేనసలు టార్నస్ఫ్ర కి అడగలేదు కూడా. మేమంతా
ఇకక్డివాళళ్మే, మా నానన్గారువాళళ్ంతా ఎపుప్డో హరాయ్నా నించి వచిచ్ ఇకక్డే సిథ్రపడిపొయారు. ఇపప్టికీ మా తాతగారు వాళుళ్ మా
సవ్గార్మం లోనే ఉనాన్రు. అందుకనే" అంటూ ఆవిడ వైపు చూసినవాడు ఆ కళళ్లోల్ కనిపించీ కనిపించనటుట్నన్ తీవర్తకి ఆగిపోయాడు.
చెపాప్ను కదా, పర్కాష కోరి అడిగారు మిమమ్లిన్. కొనాన్ళుళ్ండి మళీళ్ వచేచ్దుద్రుగాని. కొతత్ పర్దేశాలు కొతత్ అవకాశాలు
తేవచుచ్ కూడా..
" నినన్ మనం మాటాల్డిన ఫైల వరక్ మీరు పూరిత్ చేసేత్ సంతకాలు చేసాత్ను, నాకో ముఖయ్మైన మీటింగ ఉంది మరో రెండు
గంటలోల్" అందావిడ మరో మాటకి తావు లేనటుట్.
ఏం చెయాయ్లో తెలీనటుట్ గా సనన్గా భుజాలెగరేసూత్ లేచాడు పీర్తమ.
------------------సంఘమితర్ భరదావ్జ..
1989 బేచ ఐ.యే.ఎస ఆఫీసర.
ఎంత హుందాగా, అందంగా ఉంటుందో అంత నికక్చిచ్ మనిషి.
ఇనేన్ళళ్ ఆవిడ సరీవ్స లో ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్ంగా రావడం అనేది ఎరుగనంత కర్మశిక్షణా, దీకాష్, పటుట్దలా ఆమె సవ్ంతం.
ఎంత కషట్మైన బాధయ్తనైనా మొదలు పెడితే ముగించేదాకా వదలదు, తిరిగిచూడదు. ఆఫీస వేళలోల్ పని తపప్ మరో మాట
ఎకుక్వ మాటాల్డదు.ఎలాంటి పరిసిథ్తులనైనా తొణకుక్ండా, బెణకుక్ండా ఎదురోక్గల ధీర గంభీర ఆమె.
ఆవిడ విధి విధానాలు ఎంత పేరు పర్ఖాయ్తులు తెచాచ్యో, అంతలా విమరశ్లూ తెచాచ్యి. ముఖయ్ంగా ఆమెతో సమానంగా
పనిచేయలేని వారిదగగ్రనించీ, ఆమె దగగ్ర పని చేసేవారిదగగ్రనించీ..
' లేడీ హిటల్ర ', ' చండశాసనురాలు ', కొరకరాని కొయయ్ ' లాంటి బిరుదులెనోన్ ఆవిడకి ఆమె కిర్ంది ఉదోయ్గులనించి
ఆలవోకగా లభించాయి, లభిసూత్నే ఉనాన్యి..
దేనీన్ పటిట్ంచుకోదు ఆమె.
తన పనేదో, తనలోకమేదో.. అంతే.
" లీవ అనేది గవరన్మెంట మనకిచిచ్న సౌకరయ్ం, హకుక్ కాదు. దానిన్ బాధయ్తగా వాడుకోవాలని నేను మీకు చెపప్కక్రలేదు.
పరిమ్షన అనేది తోటి వారి పటల్ సానుభూతితోనూ, మానవతవ్ంతోనూ ఇచేచ్ది.. దానికో మితి ఉంటుంది. మీకు నిజంగా అవసరం అయితే లీవ
అనన్ సౌకరాయ్నిన్ వాడుకోండి. అంతే కాని నెలకినిన్ సారుల్ పరిమ్షన పేరిట సగం రోజు పని చెయయ్నంటే ఇవవ్డానికి వీలు కాదు" అని
ఖచిచ్తంగా చెపిప్నపుప్డు వాళుళ్ ఆమె గూర్ప లో సతరీ ఉదోయ్గులు..అనుకునే మాటలు
" ఈవిడకి పెళీళ్ పెటాకులూ లేవు కదా, అందుకే అందరినీ వేపుకు తింటుంది” అని.
ఇలాంటివామెకు కొతత్ కాదు, వినాన్ విననటేల్ ఉంటుంది. ఆవిడకి కావలసినదలాల్ సరి అయిన సమయానికి పని సకర్మంగా
జరగడం. అంతే..
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ఆవిడ తనకు గవరన్మేంట ఇచిచ్న వసతిలో తలిల్తో పాటు ఉంటుంది. ఆవిడ అనన్ కూడా దగగ్రలోనే ఉంటారు,
ఆయనకిదద్రు ఆడపిలల్లు.. వదిన ఉదోయ్గరీతాయ్ వాళిళ్దద్రినీ చాలా రోజులపాటు తలేల్ దగగ్రుండి చూసుకునేది.
కవలపిలల్లైన వాళిళ్దద్రంటే ఆ నలుగురికీ పంచపార్ణాలు.
సంఘమితర్ కి మరీ. వారాంతాలోల్నూ, శలవు రోజులోల్నూ వారిదద్రే లోకంగా ఉంటుందావిడ.
వాళిళ్దద్రే మేడం ‘వీక నెస’.. అని ఆమె సహొదోయ్గులు తరచూ అనుకుంటూ ఉంటారు..
" ఆవిడెందుకు పెళిళ్ చేసుకోలేదో?" అంటూ కొందరూ
"లేకపోతే చకక్ని తెలివైన పిలల్లు తనకూ ఉండేవారు కదా! ఎంత అనన్ పిలల్లైనా సవ్ంత వాళుళ్ కాదుగా" అంటూ
మరికొందరూ ఇలా తోచీ తోచని వాయ్ఖయ్లు చాలానే చేసుకుంటూ ఉంటారు పకక్వారి జీవతానెన్ంచడం తపప్ మరో పనిలేనివాళళ్ందరూ.
-------------ఆవిడ మీటింగుకెళేళ్వరకూ నిగర్హించుకునన్ పీర్తమ వెంటనే లేచి పకక్ సెక్షన లో ఉనన్ తన సేన్హితుడిదగగ్రకెళిళ్ గబ గబా
విషయమంతా చెపాప్డు..
వాళిళ్దద్రికీ అసలు విషయమేమీ అరధ్ం అవలేదు.
" జూహీ ని వచేచ్యమని నేను చెపూత్ ఉంటే ఇంతలో ఇదేమిటి?" అనాన్డు పీర్తమ.
"అదే నాకూ తెలీడం లేదు.. జూహీ ఎవరికైనా చెపిప్ందంటావా?" అనడిగాడు సేన్హితుడు.
" ఛానేస్ లేదు. ఆమెకెవరూ తెలీదు. తనూ, తన సివిలస్ కోచించ తపప్ మరో పర్పంచం తెలీదు, వాళళ్ ఇంటోల్ కూడా ఎవరూ
గవరన్మెంట లోనే లేరు. అంతా డాకట్రూల్, పొర్ఫెసరూల్.
అదీ కాక తననే వదిలేసి వచేచ్యమంటునాన్ను, దానికీ ఒపుప్కుంది. ఇంతలో ఈవిడ ఇలా బాంబు పేలిచ్ంది" అనాన్డు
పీర్తమ.
సంఘమితర్ వచేచ్టైమవుతుంటే మళీళ్ తన సీటుదగగ్రకి పరిగెతాత్డు పీర్తమ.
ఆ రోజుకు పని ముగించుకుని కార లో కూరుచ్నన్ సంఘమితర్ సీటులో వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకుంది..
" మితార్!" పకక్నే కూరుచ్నన్టుట్ పిలుపు..
" సుధా" ఉలికిక్పడి కళుళ్ తెరిచింది.. భర్మే.. మళీళ్.. సుధాంశు పకక్నే ఉనన్టుట్.. తనతోనే మాటాల్డుతునన్టుట్..
ఎనాన్ళైళ్ంది? పదేళుళ్, పదిహేను?
లెకక్ గురుత్ందా? మరిచ్పోతుందా? క్షణాలతో సహా లెకేక్ కదా.
కాలేజీ నాటి సేన్హం..
కోచింగ రోజులనాటి సానిన్హితయ్ం..
టెర్యినింగ నాటికి పర్ణయమైంది..
విడదీయలేని బంధమైంది..
ఒకరి అభిపార్యలని మరొకరు, ఒకరినొకరు, అరధ్ం చేసుకునాన్రు.. గౌరవించుకునాన్రు..
గంటలు క్షణాలాల్ గడిచే కబురుల్, కలిసిన అభిరుచులు..
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ఎంతో పరిణతి గలదనుకునన్ తమ పర్ణయం కూడా పరిణయమనుకునన్వేళ చాలా మామూలు కారణాలకే ఓడిపోగలదనన్
విషయం తెలిసిన నాడు సంఘమితర్ కి తగిలిన ఎదురుదెబబ్ మామూలుది కాదు..
" ఐ. ఏ.ఎస అవడం నా ఆశ.. జిలాల్ కలకట్ర అవావ్లనన్ది ననున్ నిదర్పోనివవ్ని నా కల. ఆవిషయం నాకంటే నీకే ఎకుక్వ
తెలుసు. అది తెచేచ్ బాధయ్తలూ, బాధలూ ఎలాంటివో మనకిదద్రికీ తెలుసు.. ఆ కలని, దేనికోసమూ నేను చేజారుచ్కోలేను.. మరొకదానిన్
ఎంచుకోవడం అసాధయ్ం"
ఇదద్రూ ఐ.ఏ ఎస ఆఫీసరైల్తే ఒకే చోట ఉండగలిగే అవకాశాలు తకుక్వ కనక ఆమె ఐ.ఆర. ఎస లాంటిదేదైనా ఎనున్కుంటే
బావుంటుందని, ఇదద్రూ ఒకదగగ్ర ఉండడానికి మారగ్ంగా సుధాంశు మొదటిసారి సలహా చెపప్బోయినపుప్డు సంఘమితర్ చెపిప్న మాటలివి.
" మితార్, నాకు తెలుసు, అది మనిదద్రి కల అని"కానీ, మన పెళిళ్ అయితే ఇదద్రూ ఒకదగగ్ర ఉండడం కూడా ముఖయ్మే కదా"
అనాన్డు సుధాంశు..
" గవరన్మెంట లో విధి విధానాలు నాకు కూడా తెలుసు, కషట్మే కానీ అసంభవం కాదు. ఐనా పర్పంచంలో ఉదోయ్గాలు చేసే
భారాయ్భరత్లంతా అనిన్ రోజులూ ఒకేచోట కలిసి ఉంటునాన్రా? మనమూ అంతే" అనన్ది ఆమె వాదన.
" అలాంటి వైవాహిక జీవితానిన్ కాదు నేను కలలు కనన్ది. నాకో చినన్ ఆహాల్దకరమైన ఇలుల్, నాకోసం ఎదురుచూసే
మనుషులూ, నావాళళ్నుకునే పిలల్లూ" ఇలాంటి జీవితం నా ఊహా పర్పంచంలో ఉనన్ది.. అతని సమరధ్న..
" మనుషులందరికీ నువవ్నన్ జీవితం కావాలి సుధా.. కానీ కొనిన్ సారుల్ సరుద్కోవాలి కదా.. అనిన్ రోజులు ఒకేలా ఉండవు
కదా" ఆమె సమాధానం
" అలాంటి పరిసిథ్తి తెచుచ్కోవడం ఎందుకు, నేను చెపిప్న మాట వింటే సమసేయ్ లేదుగా" అతని జవాబు..
" అసలు సమసయ్ అనుకుంటేనేగా ఉండేది?" ఆమె పర్శన్..
తెగని వాదన ఎడతెగని సమసయ్ అయింది.
ఇదద్రి మధయ్నుంచి రెండు కుటుంబాలదాకా వెళిళ్ంది.. ఎవరూ తగగ్నపుప్డు తెగడం తపప్ మరో మారగ్ం లేకపోయింది..
ఎవరి కలని వాళుళ్ సాకారం చేసుకునే పర్యతన్ంలో కలిసి కనన్ కలలు కనుమరుగయాయ్యి..
అలా సుధాంశు దూరమయిన తరావ్త మితర్ మరో వయ్కిత్ని దగగ్రకు రానివవ్లేదు. మరో సారి భంగపడి సేదతీరేంత శకిత్
తనకు లేదని అనుకుందామె.
" నువువ్ మొండి దానివి" అని అతను
" నువూవ్ ఫకుత్ మామూలు మగాడివి" అని ఆమె
ఎపుప్డూ ఒకరినొకరు నిందించుకోలేదు..
కలవని తమ అభిపార్యాలు తమని కలిసి ఉంచలేవు అనుకునన్పుప్డు విడిపోవడమే మంచిదనుకునాన్రు.
సేన్హితులుగా అపుప్డపుప్డు కలుసూత్నే ఉంటారు..
సుధాంశు పెళిళ్ కి వెళిళ్ , ఇదద్రికీ అభినందనలు చెపిప్ వచిచ్ంది...
ఈ రోజుకీ తను చేసినదే సరి అయిన పని అని ఆమె నముమ్తుంది.
‘కానీ ఇలాంటి నిరణ్యాలు ఆడపిలల్లే చేసుకోవలిస్ వసుత్ందా?’ అని ఆలోచించినపుప్డలాల్ ఆమెకు బాధగా ఉంటుంది.
‘ నీకోసం నేను చెయయ్నా ఆ పని? ఆరోజు సుధాంశు అనలేదు. ఈరోజైనా ఎవరైనా అంటారా?’ అనుకుంటుంది..
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‘ అపప్టికీ ఇపప్టికీ రోజులు మారాయి, మనుషులు మారారు, వారి దృకప్ధాలు మారుతునాన్యి. యువత మనకంటే
అనిన్ంటిలోనూ మెరుగాగ్ ఉనాన్రు, సవ్తంతర్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు, ముఖయ్ంగా అమామ్యిలు..’ అని అంతలోనే ముచచ్ట పడుతుంది.
తన అనన్ కూతుళళ్ని చూసేత్ ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుందిమితర్కి. నినన్ మొనన్ కళుళ్ తెరిచిన పాపలు నేడు తన భుజాలు
దాటి ఎదిగి, తొణికిసలాడే ఆతమ్విశావ్సంతో చకక్గా ఉండడం ఆమెకెంతో ఆనందంగా ఉంటుంది..
అలాగే ఉంది, నాలుగురోజుల కిర్తం వచిచ్న ఫోన కాల మాటాల్డేవరకూ..
---------------సతరీల సమసయ్లు తెలియనిది కాదు. పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఏం జరుగుతోందో అవగాహన ఉనన్ మహిళ తను..
మహిళా సాధికారత కోసం ఎనోన్ పర్యతాన్లు చేసి, ఉదోయ్గరీతాయ్, వయ్కిత్గతంగా ఎనోన్ కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్నన్ వయ్కిత్..
ఆధునికత వైపు సమాజం అడుగులు వేసోత్ంది అనుకుంటునన్ ఆఫీసర, ఆ ఫోన కాల విని ఆశచ్రయ్పోయింది..
‘అతయ్వసరంగా మీతో మాటాల్డాలని ఒకమామ్యి ఫోన చేసింది” అని సెకర్టరీ చెపప్గానే కాసత్ తీరిక ఉండడంతో కనెకట్
చెయయ్మంది.
" మేమ! నా పేరు రూహీ..ముందుగా మీరు ననున్ క్షమించాలి, ఇలా ముందు చెపప్కుండా ఫోన చెయయ్డం నా తపుప్. కానీ
విషయం అలాంటిది. మీ సహాయం కోరి ఈ ఫోన చేసుత్నాన్ను మేడం.. మీ విభాగంలో పనిచే సుత్నన్ పీర్తమ నాకు మరిది అవుతారు. నా
చెలెల్లు జూహీ భరత్. “ అంది ఆ అమామ్యి..
కంపిసుత్నన్ గొంతులో ధవ్నిసుత్నన్ భయం.
" ఓ, హలో! ఏదైనా పరస్నల విషయమా? అయితే ఆఫీస లో వదుద్, ఇంటి దగగ్ర మాటల్డదాం. ఆఫీస లో వయ్కిత్గత
విషయాలు మాటాల్డడం నాకు నచచ్దు" అంది మితర్..
" ఎలా చెపాప్లో తెలీడం లేదు మేమ! పరస్నల అంటే కాదు.. జూహీ ని ఉదోయ్గం వదిలెయయ్మని ఒతిత్డి చేసుత్నాన్రు పీర్తమ,
ఆ విషయమే మీకు చెపాప్లని" అంది..
" అది వాళళ్ సవ్విషయం కదా" అంది మితర్..
“కాదు మేమ!” అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ రూహికి తనను కలవమని చెపిప్ంది.
ఆ తరావ్త రూహీ ఒక సాయంతర్ం మితర్ సూచన మేరకు ఆమెని కలిసింది..
ఆమె చెపిప్న విషయాలు వినన్ మితర్కి తగని ఆవేశం, ఆవేదన కలిగాయి..
" అవును మేమ. నా చెలెల్లని చెపప్డం కాదు కానీ జూహీ మొదటున్ంచీ టాపర. పల్స టూ లో ఆల ఇండియా రాంక వచిచ్న
అమామ్యి. నేను అపప్టికే మెడిసిన చదువుతునాన్ను, నానన్కేమో తనని ఇంజనియర చెయాయ్లని కోరిక.. నానన్ మాట మేరకు మంచి కాలేజ
లో చేసింది, ఆ తరావ్త టెకాన్లజీ ఉదోయ్గం కాక గవరన్మెంట ఉదోయ్గం చేసాత్నని, సివిలస్ కి చదువుతానని చెపిప్ంది.
హాయిగా సాఫట్ వేర ఉదోయ్గం లో చేరమనన్పుప్డు కాదంది.
ఆశయం మంచిదే, కానీ చాలా సమయం కావాలి కదా, ఎనేన్ళుళ్ పడుతుందో తెలీదు నానన్ హెచచ్రించారు.
అయినా పటుట్ పటిట్ంది..
గవరన్మెంట జాబ తెచుచ్కునాన్కా చదువుకుంటానని ముందే చెపిప్ంది..
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అనుకునన్టేట్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది. తనకి మొదటినించీ సంఘ సేవ అంటే చాలా మకుక్వ, రెండు సంసథ్లలో
వాలంటీర గా పనిచేసుత్ంది..
మూడేళళ్ కిర్తం నా పెళిళ్లో పీర్తమ అమామ్, నానాన్ వెంటనే మా అమామ్, నానన్లని అడిగారు జూహీని పీర్తమ కోసం..
నిజానికి జూహి కి అపుప్డే పెళిళ్ చేసుకోవడం ఇషట్ం లేదు, తన చదువుకి అడడ్ం అవుతుందని.
తెలిసినవాళుళ్, ఇదద్రిదీ గవరన్మెంట ఉదోయ్గం.. హాయిగా ఉంటారని అమామ్, నానన్ల ఆలోచన. ఎవరిదీ తపుప్ కాదు..
నాలుగైదునెలలూ నలుగురం ( నాతో సహా) చెపప్బటిట్ ఒపుప్కుంది. ఏడాదినన్రయింది వాళళ్ పెళిళ్ అయి..
ఆమె బదిలీ కోసం పర్యతిన్ంచింది, కానీ కుదరలేదు.. మొదటోల్ ఇదద్రూ ఒకరిదగగ్రొకకరు వెళళ్డం, సరదాగా గడిచింది..
ఆ తరావ్త మొదలైంది..
‘అమామ్, నానన్ పెదద్వాళళ్యిపోతునాన్రు. ఉమమ్డికుటుంబంలో బాధయ్తలు నీకు తెలీనివి కాదు, వదినలెనాన్ళుళ్ చేసాత్రు?’
'నీకు పెళళ్యినా మేమే వండి పెటాట్లా? మీ అమామ్ నానన్లకి సేవ ఎనేన్ళళ్యినా మేమేనా?' అంటునాన్రు. ఇలా మొదలై న
పీర్తమ గొణుగుడు సతాయింపు గా మారడానికి ఎకుక్వ రోజులు పటట్లేదు..
‘ కోడలెపుప్డూ మీదగగ్రకు రాదా? అని ఇరుగుపొరుగు వాళుళ్ అడుగుతుంటే ఏం చెపాప్లి?’ అని వాళళ్ అతత్గారు,
తోడికోడళుళ్..
‘టార్నస్ ఫర అయితే అయింది, లేదంటే వదిలేసి వచెచ్యియ్. కుటుంబం కంటే ఎకుక్వేదీ కాదు. అంతగా కావలసేత్ ఇకక్డేదైనా
చినన్ ఉదోయ్గం చూసుకోవచుచ్’ పీర్తమ ఉచిత సలహాలు..
‘నువువ్ హాయిగా బెంగుళూరు లో టింగురంగా మని ఒకాక్దానివి ఉంటునాన్వు, ఇకక్డ మాకెనిన్ బాధయ్తలో, పిలల్లూ,
ఇంటిపనీ.. కొతత్ తోడికోడలు వచిచ్ పంచుకుంటుందనుకునాన్ము’ ఇలా రోజుకోరకమైన మెతత్ని వేధింపులు..
ఇవనీన్ సవ్తహాగా సునిన్త మనస్కురాలైన జూహిని బాగా బాధపెడుత్నాన్యి..
దానికి తోడు అమామ్ కూడా..
‘మన కుటుంబం పరువు నిలబెటుట్ తలీల్, మీ అతత్గారు వాళుళ్ ఏది అంటే అది చెయియ్. అయినా భారయ్ భరాత్ కలిసి ఉండాలి
కదా, లేదంటే నలుగురూ నాలుగు రకాలుగా అనుకుంటారు’ అంటూ వాళుళ్ పోసే ఆజయ్ం వాళుళ్.
లాంగ లీవ పెటిట్ చూడమని సలహా ఇచాచ్ను, అదీ చేసింది కొనాన్ళుళ్. ఆ రెండు నెలలూ ఇకక్డ ఉందనన్ ఆనందం తపప్
ఒకొక్కక్టిగా దూరమవుతునన్ ఆమె ఆనందాలు చూసి నేనే వెళిళ్పోమనాన్ను మేమ.
సివిలస్ మొదటి పరీక్ష పాసయింది, మెయినస్ కి ఎంత శర్దధ్గా పిర్పేర అవావ్లో మీకు తెలియనిది కాదు..
ఇకక్డ అది కొనసాగే అవకాశమేదీ కనిపించలేదు నాకు..
ఇంటోల్ ఎపుప్డూ ఏదో హడావిడీ, వచేచ్వారూ, పోయేవారు. కనిపించకుండానే కషట్పెటేట్ నిషూట్రాలు, గీతగీయని
ఆంక్షలూ,అందరికంటే చినన్దవడం వలల్ మరీ..
చూసి తటుట్కోలేకపోయాను.
అతనికి లేని ఆశ నా చెలెల్లికి ఉండడం తన తపాప్?
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అతనికి ఉనన్ ఉదోయ్గం చాలు, రోజూ సాయంతర్ం హాయిగా భారయ్ వండి పెడితే తిని, సినిమా పాటల పోర్గార్ములో,
మరోటో అనన్దముమ్లతో కలిసి నవువ్కుంటూ అరధ్రాతిర్ దాకా చూసి, పొదుద్నేన్ నిదర్లేచేసరికి అనీన్ తయరుగా ఉంటే తిని ఆఫీసుకెళళ్డం ఊరికి
ఉపకారంలా భావించే మనసత్తవ్ం అతనిది.
ఎవరిషట్ం వారిది, నా ఉదేద్శయ్ం అతనిన్ తపుప్ పటట్డం కాదు..
ఉమమ్డి కుటుంబంలో చినన్వాడు కనక కషట్ం, ఇంకా చెపాప్లంటే బాధయ్త తెలీకుండా పెరిగాడు. ఇంటోల్ నెలసరుకులు
ఎవరు తెసాత్రు? ఇలెల్వరు శుభర్ం చేసాత్రు? ఎవరు వండుతారు? ఆడవాళెళ్పుప్డైనా విశార్ంతి తీసుకుంటారా? లాంటి విషయాలతో ఎపుప్డూ
అవసరం రాలేదు అతనికి..
అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ం.. జూహీ మెయినస్ కి చదవడం మొదలుపెటట్డం, అనిన్ కలిసి వసేత్ భారయ్ తనకనాన్ ఎతుత్కి
వెళిళ్పోతుంది అనన్ ఆలోచనే అతనికి అభయ్ంతరమేమో అనిపిసుత్ంది నాకు.
‘ఏదో పెళిళ్ టైములో అనాన్వనుకునాన్ను కానీ, నిజంగానే రాతీర్, పగలూ పడి చదువుతావనుకోలేదు’ అని అతత్గారంటే
సహించింది..
తనకంటే భారయ్ పై మెటుట్కెదుగుతుందంటే అతను చూపించిన అసహనం ఆమె భరించలేకపోయింది. దానికి పెళిళ్, పిలల్లు,
సంసారం లాంటి సాకులు చెపేత్ తన మనసు గాయపడింది..
ఇంత బాధపడి, అందరినీ బాధపెటిట్ బావుకునేదేముందని ' దీదీ ఒనస్ ఫర ఆల ' రాజీనామా ఇచేచ్సాత్ను’ అని ఫోన లో
ఏడిచ్నపుప్డు తన మనసెంత మధనపడిందో నాకే తెలుసు..
రోజూ నాలుగు సారుల్ మాటాల్డి డిపెర్షన అంచులకి చేరిన నా చెలిల్ని రకిష్ంచుకునాన్ను మేమ.
ఏమిటి తను చేసిన తపుప్? “రూహీ కళళ్నిండా నీళుళ్..
“ఏం మారింది మేమ? వేసుకునే బటట్లోల్నూ, మాటాల్డే భాషలోనూ వచిచ్న నూతనతవ్ం భావాలోల్ రాదెందుకు? “
చేతిలో ఉనన్ పేపర నేపిక్న తో కళుళ్ తుడుచుకుంటూ ఆగిపోయంది రూహి..
" మీ గురించి జూహి కి తెలుసు మేమ. కేవలం తన భరత్ బాస గానే కాదు, ఒక సమరధ్వంతమైన అధికారిణిగా. తనతో సహా
ఎంతో మందికి ఆదరశ్పార్యమైన అధికారిగా. మీరు ఇంతకు ముందు సతరీల సంకేష్మ శాఖలో పనిచేసినపప్టి విషయాలు, మీ ఆశయాలు తెలిసి
మీరేదైనా చేసాత్రేమో అనన్ ఆశతో మీ దగగ్రకొచాచ్ను. నేను మిమమ్లిన్ కలుసుత్నన్టుట్ జూహీకి కూడా తెలీదు.. పీల్జ డూ సంథింగ మేమ. “
అంది రూహి అభయ్రధ్నగా..
ఆమె చెయియ్ మెతత్గా నొకిక్ంది మితర్..
“కామ డవున పీల్జ.” అంది మారద్వంగా..
-------------ఆ తరావ్త తవ్రగా ఆలోచించి చక చకా పావులు కదిపింది. అనుకోకుండా అకక్డ పీర్తమ కి తగగ్ అవకాశం ఉండడం, తన
సేన్హితుడు పర్కాష అకక్డ అధికారి కావడం కలిసి వచిచ్ంది..
‘ఏ జంటనైనా కలపడానికే పర్యతిన్ంచాలి’ , ఎవరి ఒతిత్డీ లేని తమదైన ఏకాంతలో ఉంటే పరిసిత్తులు మారవచచ్ని
అనుకుంది..

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2020

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

8

సమరుధ్రాలైనన అమమ్యి ఉదోయ్గ జీవితమూ, ఆశయాలు నిలబడతాయనీ, అది కుదరకపోతే అపుప్డే చూడవచచ్నీ
అనుకుంది.
అందుకే పీర్తమ ని అడగకుండానే పర్కాషిక్ అతని లాంటి వయ్కిత్ కావాలి కనక, అతని భారయ్ ఎటూ అకక్డే ఉంది కనక ఈ
టార్నస్ఫ్ర జరిపించమని ఉతత్రం రాసింది..
అది తపప్కుండా జరిగి తీరుతుందని ఆమెకి తెలుసు.. ఇలాగైనా జూహి కి మేలు జరిగితే చాలు అనుకుంటూ ఉండగానే
కార ఇలుల్ చేరింది.
కార దిగి లోపలకి వసుత్ంటే మేనకోడ ళుళ్ చూసుత్నన్ టీ వీ కారయ్కర్మం మధయ్ లో ' వై షుడ బాయస్ హావ ఆల ది ఫన’
అంటోంది పర్కటన..
అపర్యతన్ంగానే చిరునవొవ్చిచ్ చేరిందామె ముఖాన
ఆమెని చూసి ‘అతాత్!’ అంటూ ఎదురొచిచ్న ఇదద్రీన్ పేర్మగా కౌగలించుకుంది సంఘమితర్.
వీలైతే ఏ ఆడపిలాల్ ఏ విషయంలోనూ బాధ పడకుండా చెయాయ్లనన్దే ఆశ.. ఆడపిలల్లంటే అంత పేర్మ, అభిమానం.. అదే
తనకునన్ ‘వీక నెస’ ఏమో అందరూ అనుకునన్టుట్ కేవలం మేనకోడళేళ్ కాదు..
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