
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           »qe] 2016 

1  MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

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..!!  
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ంంగిల్ మన్గిల్ మన్  

       "అండ ద అవారడ్ గోస టూ..” మెరుసుత్నన్ లైటల్ వైపు చూసూత్ ఒకక్ క్షణం ఆగింది అనౌనస్ చేసుత్నన్ ఇండియా హెచ. 
ఆర హెడ. ఒకక్ క్షణం హాలంతా చూసింది, అందరి కళూళ్ వేదికమీదునన్ తననీ, తన చేతిలో ఉనన్ కాగితానీన్ చూసుత్నాన్యి.  

"వరసగా రెండో సంవతస్రం కూడా ఈ అవారడ్ అందుకుంటునన్ది అననయ్,"...      అని ఆమె ఆనడం ఆలసయ్ం, హాలంతా 
చపప్టల్తో హోరెతత్డం మొదలయింది. 

నెమలికంఠం రంగు చీర కటుట్కుని అందరి కరతాళ ధావ్నాల మధయ్ వేదిక మీదకి వచిచ్ంది అననయ్. ఒక బహుళ జాతి ఫారామ్ 
కంపెనీ యొకక్ ఇండియా సెంటర వారిష్కోతస్వం ఎపప్టిలాగే నగరంలోని ఒక పెదద్ సాట్ర హోటలో లో జరుగుతోంది. పర్తీ సంవతస్రమూ ఆ 
సెంటర లోని అనిన్ విభాగాలోనూ అధుభ్తంగా పనిచేసిన వారికీ, సెంటర మొతాత్నికి పర్తిభ కనబరిచిన వారికీ అవారడ్ లు పర్కటిసాత్రు.అవి 
ఎపుప్డూ కూడా ఎంతో వైభవంగానూ, సండడిగానూ జరుగుతాయి. సెంటర మొతాత్నికి ఇచేచ్ ఆ అవారుడ్ను గత సంవతస్రం కూడా ఆమే 
అందుకుంది. ఈ సంవతస్రం కూడా ఆమెకే. 

అమెరికానించి వచిచ్న గోల్బల డైరెకట్ర చేతుల మీదుగా అవారడ్ అందుకుంది ఆమె, చాలా సింపుల గా తన మేనేజర కీ, టీము 
కీ ధనయ్వాదాలు చెపిప్ హుందాగా సేట్జ దిగి వచేచ్సింది.  

"ఇంటోల్ చేయడానికి పనేమీ లేకపోతేనాకూ వసాత్యి అవారడ్ లు" చాలా నెమమ్దిగా అనాన్ సరే వినీత అనన్ మాటలు అననయ్ 
చెవులు దాటిపోలేదు. నిసస్హాయంగా చూసింది ఒకక్ క్షణం. అలాంటి మాటలు వినడం ఆమెకు కొతత్ కాకపోయినా చాలా బాధగా 
అనిపించింది. ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి.  

ఒకక్ క్షణం వెళిళ్ గటిట్గా సమాధానం చెపాప్లని అనిపించిందామెకి, కానీ అంతలోనే ఊరుకుని తన టేబిల దగగ్రకు వెళిళ్ 
మౌనంగా కూరొచ్ంది. ఎపప్టిలా ఇది మామూలేగా అనుకోలేకపోయింది ఎందుకో. పదే పదే అంటే ఎవరికైనా బాధ కలగడం సహజం. తనకి 
అవారోడ్, పర్మోషనో వచిచ్నపుప్డలాల్ ఇలాంటి ఎగతాళి మాటలు మామూలే, ఇపుప్డు మాతర్ం కొతేత్ముంది? అనుకుని 
సమాధానపడలేకపోయింది.  

ఎంత ఉతాస్హంగా పైకి వెళిళ్ందో, చపప్గా చలాల్రిన ఉతాస్హంతో  కళ తగిగ్న ముఖంతో దిగింది. అది ఎవరూ 
గమనించకుండా జాగర్తత్ పడాడ్ననుకుంది కానీ ఎంతో నేరుప్గా ఇలాంటివనీన్ గమనించే మానవవనరుల శాఖ అధిపతి దృషిట్ని మాతర్ం 
తపిప్ంచుకోలేకపోయింది.  

ఎపప్టిలాగే సందడిగా విందు ముగిసింది. అందరికీ వీడోక్లు చెపిప్ కార దగగ్రకి నడవడం మొదలు పెటిట్ంది అననయ్.  
వెనకనించి "అనానాయ్" అనన్ అమెరికన యాసతో కూడిన పిలుపు వినగానే రివువ్న వెనకిక్ తిరిగింది. 
 "ఐ నో ఇట ఈస లేట నౌ, కెన వీ మీట ఫర అ కప ఆఫ కాఫీ టుమారో, నీకు వీలైతే నా హోటల కి రాగలవా? నేను మళీళ్ 

ఆదివారం పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోతునాన్ను. నీతో కొంచం మాటాల్డాలి, రేపు పొదుద్నన్ పది గంటలకి, శనివారం పొదుద్నేన్ నినిన్బబ్ంది పెడుతునాన్ను, 
దయచేసి మరేమీ అనుకోకు. విల యూ మేక ఇట?" అని అడిగింది  కేరెన.  

ఆవిడ గోల్బల హెచ. ఆర హెడ. ఏదైనా పెదద్ నిరణ్యాలు తీసుకోవలసి వచిచ్నపుప్డూ, లేదా ఏవైనా ముఖయ్మైన 
సమావేశాలునన్పుప్డూ మాతర్మే ఆవిడ వసుత్ంది.  
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"ఓ సరెట్నీల్ కేరెన, నాటే పార్బల్ం" అంది అననయ్. 
 "సారీ ఫర ద బాదర, , తపప్కుండా వసాత్వుగా? విల వెయిట ఫర యూ"  అంది చిరునవువ్తో. 
 ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో ఉండగలగడం ఆమె పర్తేయ్కత. చినన్ నీలి కళూళ్, బంగారు రంగు మెతత్ని జుటూట్, తెలల్టి బల్వుజ, 

సనన్టి గీతలునన్ నలల్టి సక్రట్ వేసుకుంది.. మెడలో మెరుసుత్నన్ ఒంటిపేట ముతాయ్ల గొలుసు, దూ మెరుగాగ్ వేసుకునన్ ఎరర్టి లిప సిట్క, అంత 
రాతిర్ అయినా సరే ఎంతో ఫెర్ష గానూ, అందంగానూ కనిపించింది కేరెన అననయ్కి. " ఎపుప్డూ ఒకేలా ఉండగలగడం ఎలా సాధయ్మో 
ఈవిడకి?" అనుకుంది కూడా 

"తపప్కుండా వసాత్ను. మీరు తాజ వివాంతా హొటల లో ఉంటునాన్రు కదా , ఐ విల బీ దేర" అంది 
మరాన్డు పది గంటలకి ఇంకో పదినిమిషాలుందనగానే హోటల పారిక్ంగ లో కారు నిలిపి వడి వడిగా రిసెపష్న వైపు 

నడిచింది అననయ్. అపప్టికే కేరెన ఆమె కోసం రిసెపష్న ఎదురుచూసోత్ంది. పలకరింపులయాయ్కా, కాఫీ షాప లోకి దారి తీసింది కేరెన. ఇదద్రికీ 
కావలసినవి ఆరడ్ర చేశాకా అడిగింది. 

 " చెపుప్ అనానాయ్, నినున్ ఇబబ్ంది పెడుతునన్ విషయం ఏమిటి? "అంది సూటిగా. 
“ అలాంటిదేమీ లేదు కేరెన, ఐ యాం ఫైన" అంది అననయ్ చపుప్న.  
"ఓకే, అలా ఐతే పరవాలేదు. నేను అడుగుతునన్ది ఈ రోజు సంగతి కాదు, నినన్ రాతిర్ నినున్ బాధపెటిట్న విషయం ఏమిటి 

అని? నినన్ సాయంతర్ం అవారడ్ తీసుకుని వెనకుక్ వచేచ్టపుప్డు నీ ముఖంలో సంతోషం కనిపించలేదు. ఐ మీన వేదిక మీదకు వెళేళ్టపుప్డునన్ 
ఉతాస్హం లేనేలేదు. దానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవచాచ్?" అంది నవువ్తూ. 

 "లేదే, నేను బాగానే ఉనాన్ను" మళీళ్ అంది అననయ్. 
" రెండో సారి వరసగా అవారడ్ రావడం, అంది. అపుప్డు ఎకుక్వ సంతోషంగా ఉండాలి కదా, కానీ నినన్ రాతిర్ డినన్ర 

సమయంలో నీ ముఖంలో అదేమీ కనిపించలేదు, అందుకే నాకు అనుమానం వచిచ్ంది, మన కంపెనీ తీరు నీకు తెలుసు, పర్తీ ఉదోయ్గినీ ఎంతో 
విలువైన వారుగా భావిసుత్ంది, వృతిత్పరంగానూ, వయ్కిత్గతంగానూ వారు సంతోషంగా ఉండేలా పర్తేయ్క శర్దధ్ తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే అవి 
రెండూ వేరు, వేరు అయినా ఒకదాని పర్భావం మరొకదానిమీద తపప్కుండా ఉంటుంది. పర్తీ ఉదోయ్గినీ శర్దధ్గా గమనించడమే మా పని, హెలీద్ 
పీపుల  మేక హెలీద్ కంపెనీ కదా." అంటూ ఆగింది.  

"అవును కేరెన. అందుకే నాకు మన కంపెనీ అనాన్, మేనేజ మెంట అనాన్ ఎంతో గౌరవం" అంది అననయ్.   
" ముఖయ్ంగా మీరు. మీ విధులిన్ కేవలం ఉదోయ్గంగా మాతర్మే కాకుండా ఎంతో బాధయ్తగా నిరవ్హిసాత్రు, మీరు 

మాలాంటివారెందరికో రోల మోడల చెపాప్లంటే" అంది. 
"మరి ఆ మాట నిజమయితే, ఇండియా సెంటర లో నా ఫేవరెట ఉదోయ్గిని బాధపడటానికి గల కారణమేమిటో నాకు 

తెలియాలి కదా! అపుప్డే నేను తనకేదైనా సహాయం చేసి మళీళ్ పూరవ్ంలా ఉండేలా చెయయ్గలుగుతాను. నీకు ఇషట్ం లేకపోతే నేను బలవంత 
పెటట్ను, పెటట్లేను కానీ నినన్ నినున్ చూసిన మూడ లో మాతర్ం మళీళ్ ఎపుప్డూ చూడకూడదనన్దే నా ఆశ" అందావిడ అననయ్ చెయియ్ మెతత్గా 
ఒతుత్తూ. 

కేరెన అంత అనునయంగా మాటాల్డిన మాటకి అననయ్ కళళ్లోల్కి చివువ్న వచిచ్ంది ఓ సనన్ని నీటితెర. బేగ లోంచి టిసూయ్ 
తీసుకుని కళుళ్ అదుద్కుంది. 
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" మీరింతగా అడుగుతుంటే చెపప్కుండా ఉండలేను, ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు. ఇది వృతిత్ పరమైనది కాదు, నా 
వయ్కిత్గత విషయానిన్ వృతిత్కి జోడించి మాటాల్డితే మాతర్ం బాధగా అనిపిసుత్ంది" అంది అననయ్. 

" అంటే" అరధ్ం కాలేదనన్టుట్గా అడిగింది కేరెన. 
" ఐ యాం ఏ సింగిల వుమన కేరెన. నాకు వివాహం కాలేదు. ఇంటోల్ అమామ్, నేనూ మాతర్మే ఉంటాము. నాకంటూ ఫేమిలీ 

లేదు కనక నాకు చెయయ్డానికి మరే పనీ ఉండదు, అందువలల్నే నేను పని బాగా చేసాత్ను అనన్ది నా తోటి ఉదోయ్గినుల భావన. అది ఎనోన్ 
సారుల్ పరోక్షంగానూ, పర్తయ్క్షంగానూ నాకు చేరేలా చెపాప్రు, చెపూత్నే ఉనాన్రు, ఉంటారు." అని ఆగింది. 

"రియలీల్, ఇది నాకు తెలీదు. వాట నాన సెనస్! సింగిల గా ఉండడం తపేప్మీ కాదే? దానికీ పనికీ సంబంధం ఏమిటి?" 
అంది కేరెన.  కొదిద్గా ఆశచ్రయ్ం, కోపం ఆమె గొంతులో. 

" సామాజిక, సంసక్ృతీ పరమైన అభిపార్యాలు కేరెన. నాకిపుప్డు ముఫైఫ్ సంవతస్రాలు. మా సొసైటీ లో ఎకక్డా 
రాయకుండానే పెటిట్న రూల పర్కారం నాకు ఈ పాటికి పెళిళ్ అయి, ఒకరిదద్రు పిలల్లుండాలి. లేకపోతే అది నేను చేసిన పెదద్ నేరం గా 
పరిగణించబడుతుంది. నాకెందుకు పెళిళ్ కాలేదో, నాలో ఏదైనా లోపముందా? లేదా సంపాదిసుత్నాన్ననన్ గరవ్ం వలల్ చేసుకోలేదా? ఇలా రక 
రకాలుగా ఆలోచించి వారికి నచిచ్న కారణానిన్ అదే సరి అయినదిగా పర్చారం చేసాత్రు. కాలం మారిందని మేమందరం అనుకుంటునాన్ం కానీ 
నిజానికి కొనిన్ విషయాలోల్ పెదద్గా మారలేదు. " 

" నిజం గానా? ఇతరుల జీవితం మీద ఎవరికైనా అంత ఇంటరెసట్ ఎందుకుండాలి? అంత టైముందా వారిదగగ్ర?" అంది 
కేరెన మరింత ఆశచ్రయ్ంగా. 

"అకక్రలేని విషయాలకెపుప్డూ టైముంటుంది కొందరికి" అంది అననయ్. “ఇది మొదటిసారి కాదు. నేను మరో ఐదుగురం 
కలిసి చేరాము మన కంపెనీలో. మీకు తెలుసు వాళెళ్వరు అని. అందరిలోనూ తవ్రగా ఎదిగినది నేను. మిగిలిన ముగుగ్రమామ్యిలూ, అబాబ్యి 
కూడా నా సాథ్నానికి చేరడానికి టైము పడుతుంది. అది వారికి నచచ్దు. గొపప్ చెపుప్కుంటునాన్నని మీరనుకోకపోతే నేను ఇదంతా నా సవ్ంత 
పర్తిభవలల్నే సాధించానని మీకు కూడా తెలుసు. కానీ నేను సాధించిన పర్తీ విజయానిన్ నా వయ్కిత్గతజీవితంతో ముడిపెటట్డం నాకెందుకో చాలా 
బాధగా అనిపిసుత్ంది"  అంది. 

"అవునా? ఇతర దేశాలోల్ ఇది ఎపుప్డూ ఒక పెదద్ విషయమే కాదు. పెళిళ్ చేసుకోవాలా, వదాద్, పిలల్లిన్ కనాలా వదాద్? 
భరత్/భారయ్ తో కలిసి ఉండాలా, లేదా? ఇలాంటివనీన్ పూరిత్గా వయ్కిత్గతమైన చాయిస లు. దానిలో ఎవరూ కలిప్ంచుకోరు, కలిప్ంచుకోకూడదు 
కూడా. మరి ఇకక్డ మన ఆఫీసులోనే? ఐ థింక దిస నీడస్ టు బి ఎడర్సెడ ఇమీడీట లీ " అంది. 

ముఖయ్ంగా దానిన్ పరఫ్రామ్నస్ తో ముడి పెటట్డం. 
" అవును కేరెన, నేను సాయంతర్ం కొంత ఆలసయ్ంగా ఉండి పని పూరిత్ చేసేత్, " ఇంటోల్ ఏమీ పని ఉండకపోతే అందరూ 

ఉంటారు, ఆవిడలా మనకెలా అవుతుంది?" అనేవారు మొదటోల్. అలాగే ఉదయం తవ్రగా వచిచ్నా సరే. ఇంక అవారుడ్లు అవీ వచిచ్నపుప్డు 
ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసిన విషయమే. నాకు వారికనాన్ తకుక్వ బాధయ్తలునాన్యనేది వారి ఉదేద్శయ్ం. నిజమేమిటో తెలుసుకోకుండా 
మాటాల్డడం, తపుప్ కదా !” అంది అననయ్ బాధగా. 

" రోజుల తరబడి దాదాపు పనెన్ండు పదిహేను గంటలు పనిచేసేత్ వచిచ్న గురిత్ంపు ఇది. ఒకవేళ వారనుకునన్టుట్ నాకు అంత 
టైమే ఉంటే దానిన్ ఎలా గడపాలి అనేది పూరిత్గా నా ఇషట్ం కదా! అంతే కానీ పిలల్ల నేపీలు మారీచ్, ముకుక్లు తుడిచీ వాళేళ్దో దేశానికి పెదద్ 
ఫేవర చేసుత్నన్టుట్ మాటాల్డడం ఎందుకు?"  ఈ సారి కొంచం కోపం అననయ్ గొంతులో.  
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" అసలు పెళిళ్కి ఇంత పార్ముఖయ్త ఇసాత్రా? ఐమీన పర్తీ మనిషికీ ఒక తోడు ఉండాలి, నిజమే కానీ అనిన్వేళలా అందరికీ 
సాధయ్పడకపోవచుచ్. కొందరికి ఒక చటర్ంలో ఇరుకుక్పోయి బర్తకడం ఇషట్ం ఉండకపోవచుచ్. చేసుకునాన్ అవతలి వయ్కిత్తో సరిపడకపోవచుచ్" 
అంది కేరెన. 

" అవును, మా దేశంలో వివాహ వయ్వసథ్ చాలా గొపప్ది, చాలా పర్ముఖమైనది. ఈ మధయ్న కాలం కాసత్ మారుతునాన్ కూడా 
ఒకసారి వివాహ బంధం లో అడుగిడితే  ఆజనామ్ంతం కటుట్బడి ఉంటారు. మీరు చెపిప్నటుట్ అందరికీ తోడు అవసరం అనన్ది ఎంత నిజమో 
కొందరికి ఆ అవకాశం రాకపోవడం కూడా నిజం. 

మాది చాలా చినన్ కుటుంబం కేరెన. అమామ్, నానాన్, నేను. అంతే. అమామ్, నానన్లది కులాంతర పేర్మ వివాహం. ఇది మీకు 
చాలా కొతత్గా ఉంటుంది. నానన్ ఆరిట్సట్. బొమమ్లు అదుభ్తంగా వేసేవారు.  . దానివలల్ ఇరుపకాష్ల పెదద్లూ కూడా ఆమోదించలేదు. కనీసం 
నేను పుటిట్న తరావ్తైనా మారతారు అనుకునన్ వారి ఆశ నిరాశే అయింది. అమామ్, నానాన్ ఎంతో పేర్మగా, ఒకరి పటల్ ఒకరు ఎంతో గౌరవంగా 
ఉండేవారు. దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల కిర్తం నానన్కు పెదద్ జబుబ్ చేసింది, రెండు కిడీన్లు పాడయాయ్యని తెలిసింది. పెదద్ ఎతుత్న డబుబ్ 
విరజిమిమ్ ఆపరేషన చేయించే సోథ్మతు లేక నానన్ చాలా రోజులు ఎవరికీ అసలు విషయం చెపప్లేదు. చివరికి అమమ్ పటుట్వలల్ తెలిసింది. 
అదృషట్వశాతూత్ తన కిడీన్ మేచ అవడంతో అమేమ్ నానన్కి తన కిడీన్ ఒకటి ఇచిచ్, తన నగలమిమ్ ఆపరేషన జరిపించింది. నానన్ కోలుకునాన్కా 
మళీళ్ మా ఇంటోల్ సంతోషం తిరిగి వచిచ్ంది. అమమ్ ఇచిచ్న కిడీన్ నానన్ శరీరంలో పదిహేను సంవతస్రాలు పని చేసింది. ఆ తరావ్త అది 
ఫెయిల అయియ్ పరిసిథ్తి మళీళ్ మొదటికొచిచ్ంది. ఈ సారి నానన్ ఎవరికీ చెపప్లేదు. నేను ఇంకా ఫైనల ఇయర లో ఉనాన్ను. కేంపస లో 
ఉదొయ్గం కోసం పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్ము. నాకు ఉదోయ్గం రాగానే మంచి అబాబ్యిని చూసి పెళిళ్ చెయాయ్లని అమామ్, నానన్ల ఆశ. 
చెపాప్ను కదా వివాహానికి అంత పార్ముఖయ్త మా దేశంలో. 

నానన్ ఎందుకో బాధ పడుతునాన్రని నాకరధ్ం అయింది. అడిగితే నవేవ్శారు " మీ అమమ్ నాలోనూ, నాతోనూ ఉండగా 
నాకేం దిగులురా తలీల్? ఎపుప్డూ ఉదోయ్గం అంటూ చెయయ్లేదు, నెల తిరిగేసరికి ఖచిచ్తమైన సంపాదనగా నాలుగు రాళుళ్ తేలేదు. ఎపుప్డు 
చేతికి డబుబ్ వసేత్ అపుప్డు నాకు నచిచ్నదేదో ఇచాచ్ను, అయినా ఎపుప్డూ ననున్ ఒకక్ మాట కూడా అనలేదురా మీ అమమ్. నా చేయి పటుట్కుని 
తన ఇంటోల్ంచి నడిచి వచేచ్సినపుప్డెంత పేర్మో, ఇపుప్డూ అదే. దేవత రా తను. అలాంటి దేవత నీడలో బర్తకడమూ సుఖమే, చావడమూ 
సుఖమే" అనాన్రు.  

ఆయననన్టేట్ జరిగింది నెల తిరిగేసరికి. కీష్ణిసుత్నన్ తన ఆరోగాయ్నిన్, అది తెచచ్ వేదననీ భరించలేక నానన్ తనకు తానుగా.. 
ఇంక చెపప్లేనటుట్ ఆగింది. కేరెన అనునయంగా అననయ్ చెయియ్ పటుట్కుంది. 

“ ఇది జరిగి ఏడు సంవతస్రాలు, అపప్టినించీ నేనూ, మా అమామ్ ఒకరికొకరం గా బర్తుకుతునాన్ము.  
నానన్ పోయాకా అమమ్ నాకు పెళిళ్ చేయాలని పర్యతాన్లు మొదలుపెటిట్ంది. అవేవీ ఫలించలేదు, కారణాలు బోలెడు. 

అమామ్, నానన్ ల వివాహం, నానన్ ఇలుల్ పటట్కుండా ( వారి దృషిట్లో) బొమమ్లంటూ, ఆరట్ ఎకిగ్జ్బిషన లంటూ తిరగడం, ఆయన ఆరోగయ్ం, 
చివరికి ఆతమ్హతయ్, ఇపుప్డు అమమ్ నా బాధయ్త కావడం. ఇలా ఎనోన్. అమామ్యి అందంగా ఉందాలి, చదువుకుని ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉండాలి, 
వెనక ఆసిథ్పాసుథ్లుంటే ఇంకా మంచిది, కానీ బాధయ్తలూ, బంధాలు ఉండకూడదు. వినడానికి విచితర్ంగా ఉనాన్ ఇది మా సొసైటీలో నిజం. 
కొందరు దీనికి మినహాయింపు కావచుచ్ కానీ మాకెవవ్రూ అలాంటి వారు దొరకలేదు. ఎంతో ఆధునికంగా ఉంటారు, అధునాతనంగా 
ఉంటాయి వారి వేష భాషలు. కానీ భావాలు మాతర్ం.. అందుకే నేను అసలు వివాహమే వదద్ని రెండేళళ్ కిర్తం నిరణ్యించుకునాన్ను. ననున్ 
ననున్గా ఇషట్పడేవాడు దొరికితే అపుప్డాలోచిసాత్ను. ఇదంతా ఒక పారశ్వ్ం. కానీ దానిన్ వంకగా తీసుకుని నాకింటోల్ చెయయ్డానికి పనేమీలేదు 
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కనక నేను ఆఫీస లో బాగా పనిచేసాత్ననీ, అనిన్ంటోల్ మినన్గా రాణిసాత్ననీ అంటే మాతర్ం నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది కేరెన! మీరు 
చెపప్ండి ఇందులో నా తపేప్ ముంది??” అంది బాధగా. 

" అవును, అందులో నీ తపూప్ లేదు, వారిదీ పూరిత్గా తపుప్ కాదు. దానిన్ నువువ్ ఇంత సీరియస గా తీసుకోవలసిన 
అవసరమూ లేదు" అంది కేరెన. 

కళెళ్తిత్ వింతగా చూసింది అననయ్. “ఎవరిదీ పూరిత్గా తపుప్ కాదా?”అంది తనలో తనే అనుకుంటునన్టుట్గా.  
" అవును అనానయ్, మనుషుల మనసథ్తవ్ం చాలా చితర్మైనది. మనం కోరుకునన్ జీవితం మరొకరికి లభిసేత్ అది మనలో 

అసూయని కలిగిసుత్ంది. దాని పర్భావంతోనే మనం వారి గురించి వీలైనంత తకుక్వగా, లేదా కించపరచి మాటాల్డి ఆనందానిన్, ఆతమ్ తృపిత్నీ 
పొందుతాము. మరీ గొపప్ సిథ్త పర్జుఞ్లైతే తపప్ అందరం ఇలాంటివాళళ్మే. ఉదాహరణకు నినన్ నీ పైన కామెంట చేసిన వినీతని చూదాద్ం. 
ఆమెకిదద్రు పిలల్లు, భరత్, అతత్గారితో కలిసి ఉంటుంది. రోజువారీ జీవితంలో పొదుద్నన్ వంట నించీ, పిలల్లు సూక్ళళ్కి వెళళ్డానున్ంచీ, 
ఆఫీసులో పని సకర్మంగా చెయయ్గలగడం, అతత్గారి ఆరోగయ్ం ఇలా అనీన్ పెదద్ విషయాలే, సమసయ్లే. అనీన్ సజావుగా జరిగితే పరవాలేదు, ఏ 
ఒకక్దానోల్ మారుప్ వచిచ్నా ఆ రోజంతా టెనష్నే. పెళిళ్ కానీ, పిలల్లు కానీ ఆమె సవ్ంత నిరణ్యలు. అందులో ఎవరి బలవంతమూ లేదు. అది 
తనకీ తెలుసు. అందుకనే అలాంటి బాధయ్తలేమీ లేనివారిని చూసేత్ ఆమెకు తపప్కుండా నీ మీద రవవ్ంత అసూయ కలగడం సహజం. 
అందువలల్నే అలా మాటాల్డుతుంది. నిజానికి ఒక వయ్కిత్ పెళిళ్ చేసుకోవడం వలల్ సమాజానికేమీ పెదద్ ఉపకారం కాదు, కానీ అలా భావిసాత్రు 
వారు. 

 నీకు కూడా వినీత అంటే అలాంటి భావన కలిగి ఉండవచుచ్ ఎనోన్సారుల్. అపుప్డు నువువ్ కూడా " పెళీళ్, పిలల్లూ ఇవేమైనా 
పెదద్ ఎచీవ మెంట లా? చదువు, అందం, డబుబ్ ఇలాంటి వాటితో పెదద్గా పనిలేకుండా ' గంతకు తగగ్ బొంతా లా ఎవరినో ఒకరిని 
కటుట్కోవడం, ఆ తరావ్త అదే చటర్ం లో బర్తకడం, ఇంతే కదా" అని అనుకుని ఉంటావు. ఉంటావు కాదు, ఇందాకే అనాన్వు కూడా" ఇవనీన్ 
మనలోని అసంతృపిత్ని సమాధాన పరిచే మారాగ్లు. 

 మెచుచ్కోవడం అది కూడా మనసూప్రిథ్గా మెచుచ్కోవడం అనేది ఒక గొపప్ కళ, అది అందరికీ రాదు. ఎంతో పెదద్ 
మనసుండాలి. సప్రధ్ లేకుండా ఎవరైనా సాధించిన విజయానిన్ అభినందించగలగడం అంత సులువు కాదు.  

అంతే కాదు పర్తీ విషయానికీ రెండు పారాశ్లుంటాయి. ఇందాకా నువవ్నాన్వు కదా, నాకు టైముంటే ఏ పనికైనా 
ఉపయోగించుకోవచుచ్, ఆఫీస పనే చెయాయ్లని లేదు కదా అని. నిజమే ఆ మాట. అందుకే చెపుత్నాన్ను. కొంత సమయం మరేదైనా నీ 
మనసుకు నచేచ్ పని చెయయ్డానికి వినియోగించు. రోజంతా ఇలూల్, ఆఫీసు పనులోత్ చసుత్నాన్ను అని వినీత అనుకుని బాధపడటం ఎంత కరకట్ 
కాదో, రోజుకి పదిహేను గంటలు ఆఫీస లోనే ఉంటాను అని నువువ్ అనడం కూడా కరకట్ కాదు. జీవితంలో అనీన్ సమపాళళ్లో ఉండాలి. పని, 
డబుబ్, గురిత్ంపు వీటిలోల్ పడి జీవితానిన్ మరిచిపోకూడదు. అలా అని బాగా పని చెయయ్డం మానేయమని చెపప్డం లేదు, నువువ్ కూడా బాగా 
ఉండేలా పని చేసుకోమని చెపుత్నాన్ను." అంది నవువ్తూ. 

తేలికపడిన మనసుతో నవివ్ంది అననయ్ కూడా.       
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