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#గుండే లేని మనిషలేల్
#గుండే లేని మనిషలేల్

“అండా దండా ఉండాలని.. కోదండ రాముని నముమ్కుంటే
గుండే లేని మనిషలేల్.. నిను కొండా కోనల కొదిలేశాడా
గుండే లేని మనిషలేల్”

జానకమమ్ గొంతులో జీర. కనీన్ళల్తో తనమ్యతవ్ంగా వింటోంది రాధ. మధయ్మావతి రాగం మందర్ంగా గుండెని సప్ృశిసుత్ంటే, ఆ పాట అరథ్ం అదే గుండెని
మెలిపెడుతునన్ భావన. ఎనిన్ సారుల్ వినాన్ కళుల్ చెమరేచ్ పాటలు – ఇలాంటి పదాల మాయాజాలం సినారె కలంతోనే సాధయ్ం, ఇటువంటి సంగీత సామరధ్య్ం
ఇళయరాజా సొంతం - అనుకుంటూ ఉండగా

ఫోన లోనూ, ఇంటోల్నూ ఒకేసారి రింగ డోరుబెలుల్ గయియ్మంది. వెళిల్ చూసేత్ చీపురూ, వాకూయ్మ కీల్నర, డసట్రూల్ పటుట్కుని పాయ్ంటు వేసుకునన్ పరాశకిత్ లా మేరీ,
పకక్నే తన కూతురూ, చెలెల్లి కూతురూనూ. చాటంత మొహంతో తలుపు తీసింది రాధ. పాట ఆపేదాద్మని ఫోన దగగ్రికి వెళుత్ంటే
“వెరీ హంగీర్ రాధా” - అంది మేరీ
మేటరన్ల ఇనిస్ట్ంకట్స్ కిక ఇన అయియ్ “నీకిషట్మైన కరీర్ ఇవాళ” అని గుతిత్వంకాయ కూర - అనన్ం బౌలోల్ వేసి ఇచిచ్ంది. ఆ టీనేజరుల్ ఇదద్రూ ఫుడ వదుద్ అని తలొక
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రూమ లోకి పని మొదలు పెటట్డానికి వెళిళ్పోయారు. మేరీ మాతర్ం కళెళ్గరేసి, సింకోల్ చేతులు కడుకుక్ని చకక్గా చేతోత్ కలుపుకుని తింటుంటే, మెకిస్కన అయినా
7-8 ఏళళ్ నుంచి రాధ దగగ్రికి రావడం వలోల్ తన కల్యింటస్ ఎకుక్వ శాతం ఇండియనస్ అవవ్డం వలోల్ చకక్గా మన వంటలు అలవాటు అయాయ్యి –
అనుకుంది. తను కిర్సిట్యన అనీ దేవుడి పాటలు తపప్ వినను అనీ అంటుంది ఎపుప్డూ, అందుకని పాటలు ఆపేసి పని సంగతి చూసూత్ కాసత్ కబురుల్ విందామని
వచిచ్ ఎదురుగా కూరుచ్ంది రాధ.

“ఏంటి విశేషాలు. రెండు మూడు నెలలనుంచి ఫోన చేసేత్ ఎతత్లేదు ఏమైంది. కీల్నింగ చేసుకోలేక అలాల్డిపోయాను”
అంటూ

“ఎందుకు ఆపావ ? పాట బాగుంది. మీనింగ ఏంటి? దేవుడి పాటేనా? బాగా ఎమోషనల గా వినిపించింది” అంది మేరీ.

కళళ్లోల్ ఏదో తెలియని దిగులు. దానిన్ కపిప్ పుచిచ్ సమాధానం దాటవేసింది అని అరథ్మైంది. పాట అరథ్ం చెపిప్
“ఆ అమామ్యి నమిమ్నవాడు వదిలేసి వెళిల్పోయాడని కనీన్ళల్తో చెపుతోంది” అంది రాధ, మేరీ కళళ్ని జాగర్తత్గా గమనిసూత్.

“ఓ... అందరికి ఏదో ఒక పార్బెల్మ మరి”
అని లంచ బౌల సింక లో వేసి కిట తీసుక్ని బాతూర్ం లోకి నడిచింది మేరీ. చినన్ నిటూట్రుప్ విడిచి లేచింది రాధ కూడా... ఒంటరితలిల్ గా పిలల్లిన్ పెంచి,
ఇమిమ్గేర్షన సమసయ్లు, కీల్నింగ రసాయనాల వలల్ వచిచ్న ఆరోగయ్ సమసయ్లు, పిలల్వాడి గరల్ ఫెర్ండ వలల్ తలనొపుప్లు అనిన్ తనతో పంచుకుంటుంది మేరీ, కానీ
ఇపుప్డేదో దిగులుగా ఉంది అనుకుంది రాధ. కాసేస్పటికి 3 గదులు అయియ్ మేరీ వంటింటోల్కి వచేచ్సరికి - రాధ టీ పెడుతూ
“ఏంటి ఇవాళ కబురుల్ లేవు. ఒంటోల్ బానే ఉందా?” అంది.

“ఏముంది చెపప్డానికి, మా చెలిల్ కూతురు ఆడిర్యానా తెలుసుగా, ఆ అమామ్యి కాలేజీ ఆపేసింది. పెళిల్ చేసుకుంటా అని ఒక అబాబ్యితో డేటింగ, లివిన అంటూ
కొనాన్ళుళ్ సంతోషంగా ఉంది. ఇపుప్డతను వదిలేసి వెళిళ్పోయాడు చెపాప్ పెటట్కుండా. ఈ పిలల్ దిగులు పెటుట్కుని కూరుచ్ంది. చూసావ గా, ఎవరితోనూ
మాటాల్డదు, తిండీతిపప్లు మానేసింది, నాతో పాటు పనికి తీసుకువసేత్ ఇదీ పరిసిథ్తి.” అంటూ రాధని ఆడిర్యానా పని చేసుత్నన్ రూంలోకి తీసుకుని వెళిళ్ంది మేరీ.

అకక్డ ఆడిర్యానా గోడకి ఆనుకుని మోకాళళ్ మీద తల ఆనించి కూరుచ్ని ఉంది. రూం శుభర్ం చేసేసిందని అరధ్మౌతునాన్ అలా కూరుచ్ని ఉండటం చూసి
విషయం అరధ్మయియ్ంది రాధకి.

రాధ వెంటనే
“కంపూయ్టర సైనస్ మేజర కదూ ఆడిర్యానా! రాతిర్ ఎకుక్వ చదివితే అలా అలసట గా అనిపిసుత్ంది. రా కాసత్ తినేసి వీళళ్ పని అయేయ్దాకా రిలాకస్ అవవ్చుచ్. ఏంటి
మేరీ, చదువుకునే పిలల్ని పనులు అని తిపుప్తునాన్వు ఇంకా”
అంది పెదద్ గొంతుతో.
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ఆడిర్యానా తల ఎతేత్లోపే రాధ మేరీని పై అంతసుథ్కి పంపేసి ఆ అమామ్యి వైపు చూడకుండా
“షీటస్ మారేచ్సాత్, నువువ్ వెళిళ్ తిను – అలసటగా ఉనన్టుట్ంది” అంది రాధ లాలనగా.

“మిస రాధా!” అంది ఆడిర్యానా లోగొంతుకతో. తలతిపిప్ చూసింది రాధ.

“నాకు చదవాలని లేదు. ఏమీ చెయాయ్లనిపించటేల్దు. జీవితంలో అనీన్ కోలోప్యాను. సొఫోమొర సంవతస్రంలోనే ఆపేసుత్నాన్. మా కోసం మేరీ ఎంతో చేసింది.
నేను ఓడిపోయాను, మేరీ ని ఓడిపోయేలా చేసాను”
అంది నిసేత్జంగా చూసూత్. ఆ అమామ్యి కళళ్లో లోతైన బాధ. అనంతమైన నిరేవ్దానిన్ నింపుకుని ఇక ఏడవడానికి కనీన్ళుళ్ కూడా మిగలలేదు అనన్టుల్నన్ ఆ కళుళ్
చూసి అసంకలిప్తంగా

“నువువ్ ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నుండి కాలేజి దాకా వచాచ్వో ఆ సిప్రిట ఏమైంది. నీ సూక్ల అవవ్గానే మేరీ సంబరంగా నాకు ఫోన చేసి యూటీ లో సీట వచిచ్ందని
చెపిప్ రెండేళుల్ కూడా కాలేదు. నినున్ నమిమ్న నీ వాళళ్ ఆశలనీ, నీ కలలనీ నాశనం చేసుకునే ముందు – ఒకక్ సారి ఆలోచించు

మేరీ నాకు కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది కానీ నీ లాంటి తెలివైన పిలల్ దీనిలోనుంచి తొందరగానే బయట పడుతుంది అనన్ నమమ్కం నాది. చెపుప్ ఆడిర్యానా. ఈజ హి
రియలీల్ వరత్ యువర లైఫ.”
అంది రాధ చురుగాగ్ చూసూత్.

“అతనిది కూడా మెకిస్కోనే. చాలా కషట్పడి పైకి వచిచ్న వాడే. ఫెర్షేమ్నాగ్ అకక్డకి వెళాళ్క మొదట పరిచయం అయియ్ంది అతనే. అనిన్టిలోనే తోడుగా ఉండే అతని
సేన్హం, తెలివి తేటలు, మాటలోల్ సంసాక్రం, పదాల మాయాజాలం, అతను నాకు ఇచేచ్ పార్ముఖయ్త ఇవనీన్ నెమమ్దిగా నేనే అతనికి పర్పోజ చేసేలా చేసాయి.
లివిన రిలేషన మొదలయాయ్క ఆ పేర్మ ఇంకా బలపడింది. ఎపుప్డూ మాకిషట్మైన పుసత్కాలు, సినిమాలు ఇవే మా లోకంగా ఉండేది. యూనివరిస్టీలో అందరికీ
కూడా మేము ఒకక్టిగానే తెలుసు. నాకతనే లోకం పర్పంచం అనుకునాన్”.
గొంతు గదగ్దమైంది ఆ అమామ్యికి.

అంతలోనే సరుద్కుని
“మా ఇంటోల్ అందరికీ అతనిని పరిచయం చెయయ్డం, వాళళ్ ఇంటోల్ ననున్ పరిచయం చెయయ్డం అవీ అయాయ్యి కూడా. నాకు తెలిసినంత వరకు అతను నా
దగగ్ర దాచినవి ఏమీ లేవు అనే నమమ్కంతోనే ఉండేదానిన్. నా వరకు నేను అతనికి తెరిచిన పుసత్కం. కొనిన్ సారుల్ పకక్కి వెళిళ్ బయటికి వెళిళ్ మాటాల్డినా ఎపుప్డూ
అనుమానించలేదు. కొనిన్ సారుల్ మేము కలిసి వెళాద్మనుకునన్ చోటికి వెళళ్లేక పోయినా నేనే అతనిని కంఫరట్ చేసేదానిన్ తపప్ పర్యతన్ లోపంగా ఎపుప్డూ అతనిని
వేలెతిత్ చూపలేదు. అలాంటి గుడిడ్ పేర్మ వలల్నేమో, అతను ఒకక్టే మాట – ‘మా ఇంటోల్ ఇబబ్ందిగా ఉంది. మనకి కుదరదు’ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. నేను బాధ
పడుతునాన్నని తెలిసీ, కుమిలిపోతునాన్ననీ తెలుసు కానీ ‘నువువ్ రాంగ పరస్న కాదు ఇది రాంగ పర్పోజిషన’ అని చెపాప్డే కానీ మళీళ్ నాతో మాటాల్డలేదు. కిర్ందటి
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వారమే ఇంకొక అమామ్యితో బయట కనిపించాడని మా ఫెర్ండ చెపిప్ంది. దీనిన్ తటుట్కునే శకిత్ లేదు కానీ అతనిని దోర్హం చేసాడు అనడానికి కూడా మనసు
రావటేల్దు. బయటపడలేక పోతునాన్ను. మళీళ్ కాలేజికి వెళేత్ అతనిని చూడాలిస్ వసుత్ంది, అది తటుట్కోలేని అశకత్త నాది”
తల వంచుకుని నెమమ్దిగా చెపూత్ ఆగింది ఆ అమామ్యి.

“చదువు మానెయయ్డం, లేకపోతే ఇది ఓటమి అని కుమిలిపోవడం – ఈ రెండింటిలో ఏదీ నీ సమసయ్కి పరిషాక్రాలు కాదు. లేచి తిను. మాటాల్డదాం” అని
లేచింది రాధ వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్.

ఆడిర్యానా కి ఫుడ ఇచిచ్ మేరీ ఉనన్ గదిలోకి వెళిళ్, ఆడిర్యానా తో జరిగిన సంభాషణ అంతా చెపిప్ంది రాధ,

“నేను 30లోల్నే పిలల్లోత్ ఒంటరి దానిన్ అయిపోయాను. నా అనుకునన్ వాడు చెపాప్పెటట్కుండా
తన సంతోషం చూసుకుని వెళిళ్పోయాడు. సారీ చెపాప్డులే. గుండెలోల్ తూటుల్ పొడిచి నోటితో సారీ చెపాప్డు. దాని నుంచి నేను ఇపప్టికి ఎపప్టికి
కోలుకోలేకపోతునాన్ను. మగవాడిని మాతర్ం నమమ్కూడదు అనేంతగా డిపెర్షన లోకి వెళిళ్ నాకు నేనే కోలుకుని నా పిలల్లు, చెలిల్ పిలల్లిన్ కూడా నేనే అమెరికా తెచిచ్
పని చేసుకుంటూ కషట్పడి పెంచాను. పిలల్ పేర్మంది, పెళిళ్ చేసుకుంటాను అంటే కాదనలేక పోయాను.. ఇపుప్డు ఆ పిలల్ మనలో లేదు.. అతని జాడ తెలియటేల్దు”
అంది మేరీ దిగులుగా.

“ సరేలే మేరీ, అతని పరిసిథ్తి ఏంటో మరి. మనకి తెలియదుకదా. ముందు అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవడం, జరగాలిస్ంది ఆలోచించడం ముఖయ్ం, గీర్న
కారుడ్ వసుత్ంది డైరవింగ సూక్ల పెడతా అనాన్వ. ఆ పిలల్ ని చూసుకోమను. కొంత మారుప్ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బాధలో ఇంకొక తపుప్ జరిగే అవకాశమే
ఎకుక్వ. కాబటిట్ నీలా సొంతగా నిలదొర్కుక్కొమమ్ను. కమూయ్నిటీ కాలేజీలో చదువు పూరిత్ చెయయ్మను. తరావ్త పేర్మ-పెళిళ్ సంగతి అని మాటాల్డదాం”
అంది రాధ.

ఇంచుమించు రాధ వయసే మేరీ ది కూడా కానీ చినన్వయసు లో పిలల్లు, బాధయ్తలు, ఒంటరి పర్యాణం అనీన్ మీదపడి పెదద్దానిలా కనపడుతుంది. వచిచ్న
పర్తిసారీ ఊళోళ్ కబురుల్ చెపుత్నాన్అవి ఊసిపోని గాలి కబురల్లా కాక ఓ తతవ్వేతత్లా, సైకాలజిసట్ లా విశేషిసుత్ంది మేరీ. ఇవాళ మాతర్ం మాటలోల్ అంతకు మించిన
బాధ వినిపిసోత్ంది అనుకుంది రాధ.

మెకిస్కన కుటుంబాలు కూడా భారతీయ కుటుంబలాల్గే కొంచెము కనస్రేవ్టివాగ్ ఉంటారని ఒంటరిగా ఉనన్ తనని సూటిపోటి మాటలు కూడా అనాన్రని అదివరకు
మాటలోల్ చెపిప్ంది. తన బాధ పైకి కనపడనివవ్కుండా, ఎవరిమీద ఆధారపడకుండా, తనకి చేతనైన కీల్నింగ పని చేసుక్ంటోంది. అందుకే రెగుయ్లరాగ్ రాదనే సమసయ్
ఉనాన్ ఇనేన్ళళ్ నుంచి మేరీ ని మారచ్లేదు రాధ.
పైన అంతా పని అయాయ్క కిందకి వచిచ్ంది మేరీ. ఆడిర్యానా వినేలాగే రాధతో -

“పిలల్వాడు మంచివాడే. కానీ సిథ్రతవ్ం లేదు. ఎటుగాలి వసేత్ అటు ఊగిపోతాడు. ఏదో ఇంటోల్ వాళుళ్ ఫోన చేశారు అని వెళిళ్పోయాడు.
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పేర్మ అంటే అరథ్ం చేసుకుంటే అంతా బాగుంటుంది రాధా. నాకు తెలిసినంత వరకూ - పొసెసివాగ్ ఉండటం తపుప్ లేదు, అబెస్షనాల్ ఉండకూడదు కదా. ఏ
సంబంధం అయినా కొంత వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ ఉండాలి. నేను అదే తపుప్ చేశాను. నా భరత్తో – నువేవ్ నా లోకం, నేను నీకు పార్ణం అనన్టుల్ గుడిడ్గా ఉండేదానిన్. నా
వరకూ అలా బాగుంది కాని మగవాడికి తిండి, బటట్, ఇలుల్, పెళాళ్ం పిలల్లు అనీన్ వచాచ్క – అనేవ్షణ – అంతరమ్ధనం మొదలవుతుంది. మిడ లైఫ కైరసిస
ఉంటుంది. ఇంకా ఏదో కావాలని తపన మొదలవుతుంది. కొంత మంది సోషల సరీవ్స, లేకపోతే అందరిలో వావ అనిపించుకోవాలి అనన్ కోరిక, తీరని
ఫాంటసీలు, కొంతమంది పబిల్క లైఫ, మరి కొంతమంది గోలఫ్, సోప్రట్స్. మరి కొంతమంది తాగుడు తిరుగుడు. రకరకాల పోకడలు మొదలవుతాయి. ఆ నీడస్ నాకు
అరథ్ం కాలేదు రాధా. మరీ అబెస్సివ గా ఉండి అతను వదిలి వెళిళ్పోయే దాక తెచుచ్కునాన్ను. అరథ్ం చేసుక్ని తోడుగా ఉండిఉంటే వేరేగా ఉండేది. ఇపుప్డు అందరినీ
చూసేత్ అనిపిసుత్ంది. కొనిన్ విషయాలోల్ రాజీ పడుతూ కొనిన్ విషయాలోల్ తోడుగా ఉంటూ ఎవరి వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ వాళళ్కి అవసరం అని అరథ్ం చేసుక్నేవాళుళ్ హాయ్పీ
గా ఉనాన్రు అని. నేను ఓడిపోయాను. నా చెలెల్లు కూతురిలో ననున్ చూసుకునాన్ను అందుకే దానికి సరిద్చెపప్డానికి కూడా నా దగగ్ర శకిత్ లేదు అంది”

ఆశచ్రయ్పోయింది రాధ. మెన ఆర ఫొర్మ మారస్ - వుమెన ఆర ఫొర్మ వీనస, లవ అండ రెసెప్కట్, హిస నీడస్ హర నీడస్ ఈ పుసత్కాలు ఏవి చదివి ఉండదు మేరీ.
ఎలిమెంటరీ లో చదువు ఆపేసి కీల్నింగ లోనే జీవితంలో సింహభాగం గడిపేసింది. తన కనీన్ళల్ నుంచి చేదుని కాక జీవిత సతాయ్లిన్ గర్హించింది అంటే చాలా
అదుభ్తమైన వయ్కిత్తవ్ం అనిపించి, దగగ్రికి వెళిల్ చినన్గా తటిట్

“సరిగాగ్ అరథ్ం చేసుకునాన్వ నువువ్ తపప్ ఇంకెవవ్రు ఆ అమామ్యికి మారగ్దరశ్కులవవ్లేరు, గుడ లక” అంది రాధ.అకక్డే కూరుచ్నన్ ఆడిర్యానా రాధ వైపు చూసి
–
“ ఐ విష ఐ లివ అప టు ఇట”
అంది నిరేవ్దంగా.
‘యూ విల, యూ ఆర ఇన సేఫ హేండస్. నినున్ మించి ఎవవ్రినీ ఎకుక్వగా పేర్మించకు. పేర్మించినా చెపప్కు. చెపిప్నా నీ ఉనికిని కోలోప్కు. పేర్మించడంలో ఉనన్
దైవతవ్ం దానితో పాటు వచేచ్ హకుక్లు, పర్తాయ్శ ( Expectation) తో మటుమాయం అవుతుంది.
ఒకపుప్డు పేర్మ విఫలం అవవ్డానికి కులాలు మతాలు ఆసుథ్లు అంతసుథ్లు కారణం కానీ ఇపుప్డు పేర్మ విఫలం అవవ్డానికి పేర్మికులిదద్రూ చాలు. ఇగోల వలల్
ఎకెప్కేట్షనల్ వలల్ పేర్మ అనేది చాలా తకుక్వ సమయంలోనే పోయి ఆ సాథ్నంలో అసహనం, దాని వలల్ పర్కక్ దారులు పటట్డం పరిపాటి అయిపోయింది. నీకు ముందు
జీవితంలో సిథ్రపడటం అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం. మేరీ చెపిప్నటుల్ ముందు ఆ బాధ లోనుంచి వీలైనంత తవ్రగా బయటపడు. జీవితం అందమైనది, ఇంకా ఎంతో
భవిషయ్తుత్ ఉంది, దానికి బంగారు బాటలు వేసుకో, సరయిన సమయంలో నీకు నచిచ్న నీకు తగిన వారు తారసపడకపోరు. అపుప్డు పేర్మని చకక్గా
ఆసావ్దించగలవు కూడా”
అంది రాధ.

మేరీ అంగీకారంగా నవివ్ –
“నిజమే రాధా. నా భరత్ కూడా వదిలి వెళిళ్పోయాడు. అందుకే ఇందాక పాట అరథ్ం నువువ్ చెపప్గానే - విని లోపల నుంచి బాధ వచిచ్ంది. మళీళ్ పెడతావా రాధా,
అరథ్ం కాకపోయినా వినాలని ఉంది”
అంది.
సంగీతానికి భాషతో పనేముంది అనుకుంటూ - రాధ వెళిల్ పాట రెసూయ్మ చెయయ్గానే
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“చుటూట్ ఉనాన్ చెటుట్ చేమ తోబుటుట్వులింకా నీకమామ్
ఆగక పొంగే కనీన్ళేళ్ నీ ఆకలి దపుప్లు తీరేచ్నమామ్
పటిట్న గర్హణం విడిచి నీ బతుకున పునన్మి పండే ఘడియ
వసుత్ందమామ్ ఒకనాడు చూసుత్నాన్డు పైవాడు
వసుత్ందమామ్ ఆ నాడు చూసాత్డా ఆ పైవాడు
సువివ్ సువివ్ సువీవ్”

బాలు గొంతులో ఆపాయ్యత, జానకమమ్ గొంతులో ఆరర్థ్త అదుభ్తమైన అనుభూతిని ఆవిషక్రిసుత్ంటే భాష రాని మేరీ నా వైపు చూసి
“హోప షీ ఫైండస్ సమ సపోరట్”
అంది పాటలో మగ గొంతు ధైరయ్ం చెపుత్నాన్డని అరధ్మయియ్.
డినన్ర పాయ్క చేసి చెక ఇచిచ్ మేరీవాళళ్ని పంపిన తరావ్త సావ్తి ముతయ్ం సినిమా చూడాలనిపించింది రాధకి.
గుండె గుండెలో ఎనిన్కథలు ఎనిన్ వెతలు. “వసుత్ందా ఆ నాడు.... చూసాత్డా ఆ పైవాడు” అనన్ మాట గుండెను బరువు చేసుత్ంటే కూరుచ్ని సినిమా చూసుత్ండగా
మోహన వచాచ్డు
“ఏంటోయ విశవ్నాధ గారు ఇంటికొచాచ్రు”
అంటూ. మామూలుగా ఇదద్రూ కూరుచ్ని ఇషట్ంగా చూసే సినిమాలోల్ కే. విశవ్నాధ సినిమాలు ఎకుక్వుంటాయి. రాధ ఒకక్తేత్ చూసోత్ందని ఆశచ్రయ్ం అనిపించింది
మోహన కి. మేరీ తో సంభాషణ, ఆమె విశేల్షణ అంతా చెపిప్ంది రాధ పెదద్ పెదద్ కళుళ్ చేసుక్ని. విశాలంగా నవావ్డు మోహన..

“అవును రాధా. చకక్గా చెపాప్వు ఆ అమామ్యికి. అంత కనాన్ అధుభ్తమైన విషయం - మేరీ పరిశీలనా శకిత్, తను చేసిన తపుప్ని అరథ్ం చేసుకోవడమే కాదు,
చకక్టి పరిణతితో పర్వరిత్ంచి పిలల్లకి దారి చూపించగలిగింది కదా.
ఇకక్డ సమసయ్ పేర్మికులదొకక్టే కాదు. పెళళ్యిన వాళుల్ కూడా తొందర పడి సంసారాలు పాడుచేసుకుంటునన్ వాళుళ్, ఆడవాళుల్ అయినా మగవాళుళ్ అయినా,
ఇగో వలల్ దూరం ఐపోతునాన్రు అంటే ముఖయ్ కారణం - ఎదుటి వాళళ్ వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ని గౌరవించకపోవడం, నీడ ఫర సేప్స ని గురిత్ంచకపోవడం. పేర్మికులైనా
ఆలుమగలైనా రైలు పటాట్లలా, సమాంతర రేఖలాల్, కలిసి ఉంటూనే, బాధయ్తగా పర్వరిత్సూత్ ఎవరి వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ని వాళుళ్ ఎంజాయ చేసూత్ జీవితాంతం కలిసి
సాగాలి. ఇంటరెస్కట్ అయితే ఏకిస్డెంటస్ తపప్వు.

మేరీ విషయంలో అతను ఉకిక్రి బికిక్రి అయియ్ ఉండవచుచ్ అది ఆమె ఆలసయ్ంగా అరథ్ం చేసుకుంది.. తన చెలెల్లి కూతురి విషయంలో పిలల్వాడు వేరే ఒతిత్డులకు
తల ఒగాగ్డు అని అరథ్ం చేసుకుంది అందుకే తన తపుప్ ఆ పిలల్ చెయయ్కూడదు అని మధన పడుతోంది.

పేర్మించడం అంటే అవతల వారి అవసరాలని, బలహీనతలిన్ అరథ్ం చేసోక్వడం. అడిగినపుప్డు సలహాలు ఇచిచ్ సపోరట్ చెయయ్డం. మగవారికైనా ఆడవారికైనా ఇదే
రూల. ఏ పుసత్కాలు చదివినా ఇదే ఉంటుంది.. ఏ సైకాలజిసట్ అయినా ఇదే చెపాత్డు. కాదని విడిపోతే – అంత కనాన్ గొపప్ వాళుళ్ దొరుకుతారు అనుకోవడం
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కూడా అమాయకతవ్మే. విడిపోవడం చాలా సులభం దాని తాలూకు పర్భావం జీవితాంతం అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ గురొత్సూత్ - ఇది తపేప్మో ఇదే ఒపేప్మో అని
అనిపిసూత్నే ఉంటుంది. కొంత పరిణతి కలిగిన మనుషులు చేదుగా మారకుండా ఉంటారు. అది లేని వాళుళ్ తాము బాధ పడుతూ, అందరిని బాధ పెడుతూ
జీవితానిన్ నరకపార్యం చేసుకుంటారు.

ఇకక్డ సతరీ పురుష సమానతవ్మే – కీలకమైన అంశం. ‘కారేయ్షు దాసీ, కరణేషు మంతీర్, రూపేచ లకీష్, క్షమయా ధరితీర్, భోజేయ్షు మాతా, శయనేషు రంభా షటక్రమ్
యుకాత్ కుల ధరమ్పతీన్..’ అంటూ సతరీ ఎలా ఉండాలో చెపాప్రు కదా. మరి పురుషుడు ఎలా ఉండాలో చెపప్లేదా - ‘కారేయ్షు యోగీ, కరణేషు దక్షః, రూపేచ కృషణ్ః,
క్షమయా తు రామః , భోజేయ్షు తృపత్ః, సుఖ దుఃఖ మితర్ం , షటక్రమ్ యుకత్ః ఖలు ధరమ్నాథః’- అని పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడా చెపాప్రు. పురుషాధికయ్
సమాజానిన్ ఆపాదిసుత్నన్ భారతదేశ చరితర్లో ఎకక్డ చూసినా సతరీసావ్మయ్మే కనబడుతుందమామ్. ‘యతర్ నారయ్ంతు పూజయ్ంతు రమంతే తతర్ దేవతా◌ః’ అని
గౌరవించబడినా, ‘అమమ్ల గనన్ యమమ్’ అని – శకిత్ సవ్రూపంగా పూజించిబడినా, వివాహ సమయాలలో ‘ధరేమ్చ, కామేచ, నాతి చరామి’ అని పురుషుల చేత –
‘తాను జీవితంలోని పర్తి విషయంలోనూ సతరీతోనే కలిసి నడుసాత్ను’ అని చెపిప్ంచినా – అది సతరీకి పురుషునికి సమానమైన బాధయ్తని ఆపాదించడమే కదమామ్.

మాకు తెలిసిన ఓ పెదాద్యన ‘వైజ మెన ఫాలో విమెన’ అంటే ‘ఎంత మంది ఐతే బెటర సార’ అని అడిగాడు మా ఫెర్ండొకడు. నేను మాతర్ం ఏదో నినున్ ఫాలో
ఐపోతునాన్ కనుక – ఇక దానిన్ మరిచ్పోయి... ఈ అనాన్రుథ్డికి కొంచెం డినన్ర పెడితే."

గంభీరంగా మాటాల్డుతూనే మధయ్లో కొంటె కోణంగిలా కోతికొమమ్చిచ్ ఆడేసుత్నన్ మోహన నోటికి చెయియ్ అడుడ్ పెటిట్, నుదిటిపై చినన్ ముదుద్ పెటిట్
“నగుమోము గలవాని నా మనోహరుని, జగమేలె శూరుని జానకి వరుని , దేవాది దేవుని దివయ్సుందరుని శీర్వాసుదేవుని సీతారాఘవుని , సుజాఞ్ననిధిని
సోమసూరయ్లోచనుని, అజాఞ్నతమమును అణచు భాసక్రుని !”
అని పాడుతూ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది రాధ తేలికపడడ్ మనసుతో.

PPP

(వచేచ్ నెల మరో మోహనం)
Post your comments
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