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ఒకరి ఇబబందిని గ్రహంచే అలవాటు నీకు ఎప్పుడూ లేదు. కనీసం నీకు యిబబంది కలగినప్పడన్నా
మూస లో నంచి బయటకి వచిి కంచం విభినాంగా ఆలోచిస్తావా?
చినాన్నటినంచీ చాలా తెలవైనదానివని పేరు తెచుికున్నావుట నవువ. కానీ నిజానికి నవువ
నీ తెలవిని ఉయోగించుక్టవలసిన విధంగా ఉయోగించుక్టలేదు.
నీ తెలవితేటలనిాటినీ ‘నేన న్న తెలవిని చాలా బాగా ఉయోగించుకుంటున్నాన’ అని
నిరూపంచుకునేందుకు

ఉయోగించుకున్నావు.

అనిా

సందర్భాలలోనూ

నినా

నీవు

సమరిధంచుకునేందుకు ఉయోగించుకున్నావు. ఆ సమరధనలకి అనగుణంగా, నీకు అనకూలంగా
కతా సిదాధంతాలని, నిరవచన్నలని కనిపెట్ోందుకు ఉయోగించుకున్నావు.
తెలవి వుంది కాబటిో అవతలవారిని క్షుణణంగా చదివేయగల నేరూు వుందనకున్నావు. కాదు
కాదు అసలు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ కన్నా బాగా నీకే తెలుసుననకున్నావు. అవతలవారి
యిష్టోయిష్టోలు, అవసర్భలు, ఆవేదనలు వారికన్నా బాగా నీకే అ మవుతాయని అనకున్నావు.
ఇష్ోమైన ప్రతి విష్యానిా నిరభ్యంతరంగా స్వవకరించడమూ, ఇష్ోం లేనివాటిని నిరాయంగా
నిర్భకరించడమే విజయానికి నిరవచనం అని భావించావు. అలా.. ఆ నిరవచన్ననికి తగినటుుగా
జీవించగలుగుతునాందుకు గరివంచావు.
నీకు

గురుాందా!

పెళ్ళళన

కతాలోు

నేన

నీచేత

శ్రావణ

మంగళ్వారం

నోము

చేయిదాామనకుంట్ మొహం చిటిుంచి ‚న్నకిలాంటివనీా యిష్ోం వుండవు‛ అని కచిితంగా
చపేుశావు. అతాగారితో అలా చుగలగడానిా నీకు నవేవ ఒక ఘనకారయంగా అభివరిణంచావు.
‚పెదాది కదా అమమ మాటకి ఎదురు చుకుండా వుండలేవా?‛ అని ర్భజేష్ అననయంగా అడిగితే
కసుుమన్నావు. ‚పెద్దామిటి? చినేామిటి? గౌరవం ఇవవవలసినది వయసుకి కాదు, జాాన్ననికి.
మంచితనం, జాానం చినావాళ్ళలో వున్నా గౌరవించాల. అవి లేనప్పుడు పెదావాళ్ళయిన్న
గౌరవించనకకరలేదు.‛ అని వాడికి హతబోధ చేశావు.
అదీ నీ తెలవి! ఎంత బాగా చప్పువు నిజంగా! మంచితనం, జాానం అనేవి వయసు లాగా
మారుుకు లంగని విష్యాలు కాదు కాబటిో వాటిని నీకిష్ోమైనటుుగా నిరవచించుక్టవచుి. అవి నీ
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చేతులోు వున్నాయి కదా! అవతలవారిలో నీకనకూలమైన లక్షణాలు వుంట్ అది మంచితనం,
అనకూలం కానివి వుంట్ చడడతనం. అవతలవారిలో నీ మార్భగనిా సమరిధంచే ఆలోచనలు వుంట్
అది జాానం. అందుకు విరుదధమైన ఆలోచనలుంట్ అది వారి మూరఖతవం.
ఇలా మంచితనం, జాానం అనే ంండు లక్షణాలనీ నీ యిష్ోమొచిినటుు నిరణయించగల
అవకాశ్ం వుంది. వయసు విష్యంలో ఆ వెసులుబాటు లేదు కదా! ఎవరు పెదావాళ్ళళ ఎవరు
చినావాళ్ళళ

అనా

విష్యం

నవువ

నిరణయించగలగేది

కాదు.

అందుకే

“పెదావాళ్ళని

గౌరవించనకకరలేదు. మంచివాళ్ళని గౌరవించాల” అని ఒక సిదాధంతం ఏర్భుటు చేసుకుంట్ అది
చాలా సుఖం.
ఇలాంటి నీ తెలవితేటలు గమనించే ఇచాిరో, గమనించకనే ఇచాిరో... ఈ లక్షణాలు
తమకి నికస్తాయనకునే ఇచాిరో, వాటితో తమకి నిలేదనకునే ఇచాిరో తెలయదు కానీ ఆ
స్తఫ్టోవేరు కంపెనీ వాళ్ళళ నీకు బోలెడు జీతంతో ఉద్యయగం ఇచాిరు. ఇంకేముంది! నీ తెలవితేటల
మీద నీకునా నమమకం ఇంకా పెరిగిపోయింది.
ప్రతి విష్యం మీదా తెయ్ మంటూ ఒక అభిప్రాయం చుడానికి తయారవడం. పెదావాళ్ళళ
చేసిన నల మీద కూడా నీ విశ్లుష్ణలు ఏకరువు పెటోడం.. వాళ్ళళ నీ అరధం లేని వాగుడుకి
సమాధానం చుడం కూడా అనవసరం అని ఊరుకుంట్ వాళ్ళ మౌన్ననిా అజాానంగా భావించి
నవువ హాస్తయలు, ఉన్నయస్తలు చేయడం.. ఇవనీా స్తగించావు.
నీ దృష్టోలో నీ ముందు తరం ఆడవాళ్ళందరూ తమ విలువ తమకే తెలయని అరాకులు.
తమ క్టసం తమ జీవితం క్టసం ఏమీ చేసుక్టలేని, ఏ ఆనందానీా అనభ్వించలేని అమాయకులు.
మొగుడి చేతి క్రంది బానిసలు. భ్రా నిరుక్ష్యయనిా, అవమాన్నలనీ సహస్తా బ్రతికిన నిర్భాగుయలు.
అతాగారు, అమమ - అందరూ అంతే.
ఒకస్తంప్పుడో నవువ కాలేజ్ లో చేరిన కతాలోు కాబోలు మీ న్ననా ఇచిిన డబ్బబలు
దాచిపెటిో మీ అమమ ప్పటిోన రోజు న్నడు ఆవిడ క్టసం ఒక శాలువా కన్నావుట. ఇంక అుటి నంచీ
ఆవిడ మనసుని నవ్వవకక దానివే అరధం చేసుకున్నావనీ, ఆవిడనేద్య ఉదధరించేశావనీ నీ ఫీలంగు.
ఆవిడకి అంతకు ముందు నలభై ప్పటిోనరోజులు జరిగాయనీ ఆ తర్భవత కూడా మరో ది
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ప్పటిోనరోజులు జరిగాయనీ.. అయితే ఆ ఒకక ప్పటిోనరోజు న్నడు మాత్రమే నవువ ఆ ఆర్భాటం
చేశావనీ ఇనిా తెలవితేటలు ఉనా నీ బ్బర్రకి తోచదు.
అసలు ఆవిడకి ప్పటిోనరోజులు చేసుక్టవడం మీద ఆసకిా లేదనీ, ఆ శాలువా మీద అసలే
ఆసకిా లేదనీ నీకు అ

కాదు. పొదుానేా ఆ శాలువా కప్పుకుని ని చేసుక్టవడానికి కుదరదనీ,

అందుకు ఆవిడ చిర్భకు డేదనీ నీకు తెలీదు. ఏడింటికి నిద్ర లేచి ఆవిడ ఇచిిన కాఫీ త్రాగుతూ
‚ఏంటమామ నీకు శాలువా కనిచిింది ఎందుకు? అది కప్పుక్టకుండా ఇలా చలలో తిరగడానికా!‛
అని ఆవిడని విసుక్టకవడం నీ దృష్టోలో నవువ ఆవిడ మీద చూపంచే ‚ప్రేమ‛.
అయితే ఆ ప్రేమని నవువ అడప్ప దడప్ప మాత్రమే చూపంచేదానివట. నీకు వీలయినప్పుడు
మాత్రం! ఒకటి ంండు స్తరుు చీరలు కనిపెట్టోవుట. ఇంక్టస్తంప్పడో ఏద్య టూర్ కి వెళ్ళళనప్పడు
ఆవిడ క్టసం ఒక హాయండ్ బాయగ్ తెచాివుట. అంతే. మూడో న్నలుగో సంఘటనలు.
నీకు మోజు ప్పటిోనప్పడు, అవకాశ్ం దొరికినప్పడు ఆవిడక్ట కానక కంట్టవు. ఆ
విష్యానిా మనసులో ఎనిా లక్షల స్తరుు తలుికుంట్టవో తెలీదు కానీ పైకి మాత్రం కనిా వందల
స్తరుు చప్పావు అందరితోనూ. నీ ఈ ప్రేమకి నవేవ మురిసిపోతావు. ఆవిడా మురిసిపోవాలని
అనకుంట్టవు.
మీ న్ననా ఆవిడని గౌరవించలేదనీ, అసలు ఆవిడే తనని తాన గౌరవించుక్టలేదనీ.. ఆ
గౌరవమూ, ప్రేమా ఇన్నాళ్ళకి నవువ ప్రయోజకుర్భలవై ఆవిడకి అందిసుాన్నావనీ నీ భావన. అదిగో
అకకడే వచిింది చికుక. కాసేప్ప గౌరవమనీ, కాసేప్ప విలువ అనీ కాసేప్ప ప్రేమ అనీ రకరకాలుగా
మాట్టుడి ప్పం మీ అమమని చాలా తికమక పెట్టోవు నవువ.
ఒక మూడు స్తరోు, అయిదు స్తరోు పోనీ ది స్తరోు ఆవిడకి ఏవో బహుమతులు ఇచాివు.
దానికి ఆవిడ ఇష్టోనిా గౌరవించడం, ఆవిడకి విలువ యివవడం అని పేరుపెట్టోవు. మరొక ప్రకకన
ఆవిడ చేసిన ప్రతి నినీ విమరిశంచావు. ఆవిడ భావాలనీ అభిప్రాయాలనీ ఎద్దావా చేశావు.
దానేామనక్టవాలో ఎలా అరధం చేసుక్టవాలో తెలయక ఆవిడ నివెవరపోతే అప్పుడు మళ్ళళ
‚పెదావాళ్ళని గౌరవించడం కాదు. ప్రేమించడం ముఖయం.‛ అని మరొక కతా సిదాాంతం చేశావు.
‚దీని దుం తెగా! ఇది చూడండి, ఇలా ఎప్పుడన్నా ఏ మదర్ు డే న్నడో ఒక బహుమతి
కనిపెటిో దానిా ప్రేమ అనక్టమంటుంది. మిగతా సమయమంతా విసుకుకనాంత మాత్రాన తనకు
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ప్రేమ లేదని అనక్టవదాంటుంది. మరి వాళ్ళ న్ననా న్నకు ఎనిా అవసర్భలు తీర్భిరు! ఆయన
విసుక్టకవడం మాత్రం ప్రేమ లేకపోవడం ఎలాగయిందీ! అయిన్న ఇది విసుకుకనాంతగా వాళ్ళ
న్ననా ననా ఏన్నడూ విసుక్టకలేదు సుమా! ఆయనకన్నా దీనికే ఎకుకవ చులకన నేనంట్!‛ అని మీ
అమమ వాపోయేదని నీకు తెలీదు.
మొదట్లు కంచం కంగారుడిన్న తికమకలో వునాది తన కాదనీ నవేవననీ మీ అమమ
అ

చేసుకుంది. నీకు గురుాంద్య లేద్య కానీ ఒకస్తరి నినా కూరోిపెటిో ఆవిడ ఇదంతా

చుబోయింది.
‚అసలు ప్రేమ అంట్ ఏమిట్ల, దానిని ఎలా చూపంచాలో తెలుసుక్టవాల నవువ. మనలో
వునా ప్రేమ అనే భావానిా ఒకకకకరిపై ఒకకకక రకంగా చూపస్తాం. పెదావాళ్ళని గౌరవించడం
దావర్భ, వాళ్ళ మాటకి ఎదురు చుకపోవడం దావర్భ చూపస్తాం. చినావాళ్ళని ఆశీరవదించడం
దావర్భ, వాళ్ళకి మంచి జరగాలని క్టరుక్టవడం దావర్భ చూపస్తాం. కానకలు, బహుమతులు
అంట్టవా డబ్బబలుంట్, అవకాశ్ం వుంట్ అవీ యిస్తాం. కానీ అవి ఇచిిన్న ఇవవకపోయిన్న
ముందు అవతల వాళ్ళ టు మన ప్రవరాన ఎలా ఉనాదనాది, దానిని మనం ఎలా
మలుచుకున్నామనాది ముఖయం. అవతల వారి క్టసం కంచం కూడా స క్టలేకపోతే, మన అహానిా
అణచుక్టలేక పోతే ఇక అది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది?‛ అని మీ అమమ నినా అడిగింది.
ఆరోజు నవువ ఆవిడని ఛడామడా వాయించేశావు. ఇలాంటి ఆలోచనలతో బతికేవాళ్ళని
ఎవరూ బాగుచేయలేరన్నావు. ఆవిడ ఆలోచనల కన్నా నీ ఆలోచనలు ఎంత ముందున్నాయో, ఆవిడ
దధతులకన్నా నీ దధతులు ఎంత మేలైనవో ఆవిడ అ

చేసుక్టలేక పోతోందని జాలడాడవు.

సరే, అమమ సంగతి అలా అయిందా! అతాగారినీ తకుకవగా ప్రేమించ లేదు నవువ. నవువ
క్టడలగా అడుగు పెటిోనుటినంచీ న్నకూ టిోంది ఆ వైభోగం! మీ అమమకన్నా ఎకుకవగా ననూా
అ

చేసుక్టవడం మొదలు పెట్టోవు! చడిపోయిన అతాాక్టడళ్ళ సంబంధాలని తిరగ ర్భస్తానన్నావు.

అతాాక్టడళ్ళళ అంట్ ఎలా ఉండాలో ఒక కతా నమూన్న సృష్టోస్తానన్నావు.
అతాగారి మీద నీకునా ప్రేమని వైనవైన్నలుగా ప్రకటించావు. మామగారు పోయినప్పడు నీకు
ఒక మంచి అవకాశ్ం వచిింది. అతాగారికి బొటూో, పూలూ తీయడానికి వీలు లేదనీ, తీసేా
సహంచబోననీ ప్రకటించావు. అతాగారితో సహా ఎవరి అభిప్రాయంతోనూ నీకు నిలేదు.
?
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‚చినాపలువి నీకు తెలీదు ఊరుక్టమామ‛ అని ఎంతటి వాళ్ళయిన్న నీ ముందు నిలబడి అనడానికి
అవకాశ్ం లేదు. ఎందుకంట్ నీ దగగర వునా బ్రహామస్త్రం గురించి అందరికీ తెలుసు. ‚చిన్నా పెదాా
జాన్నా నై, తెలవైన న్న మాటలే అందరూ విన్నలోయ్‛ అనే నీ సి

తం బంధువులందరిలోనూ

ప్పప్పలర్ కదా!
‚మనకందుకచిింది? నోటికంత మాట వసేా అంత మాట అంటుంది. ఆ పలుతో
పెటుోక్టకండి‛ అని అందరూ ఒకరినొకరు హెచిరించుకున్నారు.
వెనకటి కాలంలో ఆడవాళ్ళందరూ పెతాన్నల క్రంద నలగిపోయారని బాధడతావు కదా
నవువ! ఒకటి గమనించావా! ఇదివరకు పెతాన్నలు చేసినవారికి ఒక ప్రమాణం వుంది. వాళ్ుకి ఏది
ఇష్ోమయితే అది అందరినీ చేయమని సతాయించలేదు వాళ్ళళ. ఒక శాస్త్ర ప్రమాణం పెటుోకుని
దానిలో చుబడిన విధినిషేధాలని వాళ్ళళ ప్పటిస్తా తమకన్నా చినావాళ్ళని కూడా అలా
ప్పటించమని ఉద్యబధించారు.
బాధేమిటంట్ నీకు అలాంటి ప్రమాణాలు ఏమీ లేవు. నీ ప్పర్రెలో ఎప్పుడు ఏ బ్బదిధ
ప్పడుతుంద్య ప్పట్ోవరకు నీకు కూడా తెలీదు! అది ప్పట్టోక ఇక నీతో సహా ఎవరూ దానిని ఆలేరు!!
మామగారు పోయి సంవతురం గడిచింది. అరవై ఏళ్ళళ నిండుతునా ఈ అతాగారికి
ష్ష్టోపూరిా చేయాలని మనసు ప్పటిోంది నీకు. ‚మగవాళ్ళకేన్న ష్ష్టో పూరిా? ఆడవాళ్ళళ ఎందుకు
చేసుక్టర్భదు?‛ అని బహుతెలవిగా ప్రశ్ాంచావు. ‚మగవాళ్ళళ కూడా భారయ పోతే చేసుక్టరమామ.‛
అని ఎవరో పెదా ముతెళాదువ చుబోతే ‚ఎందుకు చేసుక్టరు! పెళ్ళం పోయిన నెల రోజులకే మరో
పెళ్ళళ చేసుకుని మరీ తమకి జరగాలున వేడుకలనీా జరిపంచుకుంట్టరు.‛ అని ప్రంచానిా
క్షుణణంగా చదివేసిన రిజాానం ప్రకటించావు.
ఇంక్టమాట మాట్టుడితే మా అతాగారికి మళ్ళళ పెళ్ళళ కూడా చేస్తానంట్టవేమోనని భ్యడి
ఆవిడ నీక్ట నమస్తకరం పెటిో కకకి తప్పుకుంది.
ఇలాంటి వేడుకలు జరిపంచుక్టవడం మీ అతాగారికే కాదు మరే స్త్రీకయిన్న సరే ఒకవేళ్
యిష్ోం లేకపోతే, అది కచిితంగా మూరఖతవమూ, తరతర్భల బానిస మనసాతవమూ, కాలంతో ప్పటు
మారలేని జడతవమూ, నీలాంటి క్టడల సహకారం వున్నా ఎదగలేని చేతకానితనమే తు మరింకేమీ
కారణాలు కాదనీ, అయేయ అవకాశ్మే లేదనీ తీర్భమనించావు నవువ. ఆరు నూరైన్న అలాంటి
?
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మూరఖతవంలో నంచి ఆడవాళ్ళని బయట ద్దస్తాననీ, అందుక్టసం అతాగారి ష్ష్టోపూరిా ఘనంగా
జరిపంచి తీరతాననీ ప్రతిజా చేశావు.
ఇక నవువ అలా నిరణయించాక నీకు ఎదురు చపేు అవకాశ్ం మీ అమమకీ, న్ననాకీ,
అతాగారికీ, భ్రాకీ ఎవరికీ లేదు. వాళ్ళందరికన్నా నవేవ తెలవైనదానివి మరి!
నీ మూరఖతవంతో వాళ్ళళ నిరంతరం సరుాకుపోతున్నారని నీకు తోచదు. ఆ మాట వాళ్ళళ నీతో
చులేరు. ఎందుకంట్ సరుాకుపోవడం అనా మాట వింట్నే నవువ నవువతావు కదా! వాళ్ళని
వెకికరిస్తావు కదా! అందుకని అందరూ నోరుమూసుకున్నారు!
శాస్తానిా నమమని నీకు శాస్త్రంలో చపున ఈ ష్ష్టోపూరిా గోల ఎందుకు? ఈ ప్రశ్ా అడిగితే
నవువ ఏ కతా తరకం వినిపస్తావో తెలీదు కానీ న్నకు మాత్రం విష్యం చాలా సుష్ోంగా
అరధమయింది. అహంకారమే అనిాటికీ మూలం. దానిని తృపా రచేందుకే జరుగుతుంది కతా
సిదాధంతాల జననం.
సరే ఇంతకీ ఇప్పుడు నీకు ఒక చినా కసమెరుప్ప చప్పుల. చుడం అంట్ నేరుగా చుడం
లేదనక్ట, ఉతారమూ తారమూ కూడా వ్రాయడం లేదు! మనసులో అనక్టవడమే. ఇలా నీ చుటూో
వునావాళ్ళందరూ మనసులో అనకునే మాటలు, భావాలు నీకు చేరతాయా! అలాంటి అదృశ్య
వయవసథ ఏమైన్న వుందా సృష్టోలో! ఏమో!
సంగతేమిటంట్ మీ అమమ నీతో ప్పతికేళ్ళళ సరుాకు పోయింది కానీ, మీ అతాగారు అలా
సరుడకుపోదలుిక్టలేదు. నీ సిదాధంతానిా మరో ద్దళ్ళక్ట ఇరవై ఏళ్ళక్ట నీపలులు వచిి నీ మీద
ప్రయోగించడం... అప్పుడు నీకు విష్యం అరధం కావడం ఎందుకు? ఇప్పుడే ఒక ప్రయతాం చేసి
చూదాామని అనకుని ఆవిడ కూడా ఒక నిరణయం తీసుకుంది.
రేప్ప ష్ష్టోపూరిా ఏర్భుటునీా పూరిాచేసుకుని నవువ ఎదురు చూస్తావు. బంధువులందరూ
వస్తారు. వేడుక జరిపంచుక్టవలసిన మీ అతాగారు మాత్రం నీకు కనబడదు. ఆవిడ ఆ సమయానికి
కాశీ వెళ్ళళ రైలులో వుంటుంది.
బహుశా ఆ ఓటమిని నవువ ఒప్పుక్టవు. మీ అతాగారి మూరఖతావనిా, అజాాన్ననిా, శాస్త్రం టు
ఆవిడకునా భ్యానిా, మీ మామగారి టు ఆమె చూపసుానా బానిస భావానిా నవువ వచిిన
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వాళ్ళందరికీ వివరిస్తావు. తరతర్భల కుట్రని అ

చేసుకునా తెలవైన క్టడలకి అనగుణంగా

మారలేకపోయిన ఈ మూరఖప్ప అతాగారి గురించి జాలడతావు.
లేదంట్ ‚ఏమైతేనేం చివరికి న్న సిదాధంతానేా ఆవిడా అనసరించింది కదా!‛ అనకుని
గరవంగా నవువకుంట్టవు. ‚చూశార్భ న్న శ్క్షణలో మా అతాగారు ఎంతగా మారిపోయారో!‛ అని
నలుగురికీ చప్పుకుంట్టవు.
కానీ ఆ మాటలనీా ఆప ఒకక క్షణం మౌనంగా నిలబడతావా? నేన మాట్టుడని ఈ
మాటలనీా వినే ప్రయతాం చేస్తావా? నీ సి

మాత్రమే నవువ కటుోకు పోకుండా అవతల

క్షం వారి అభిప్రాయాల వైప్ప కూడా ఒకస్తరి చూప్ప స్తరిస్తావా? వారి జీవితంలోని సొగసుని
గమనిస్తావా? వారు తమ కళ్ళకి గంతలు కటుోకున్నారనా నీ నమమకానిా కాసేప్ప కకన పెటిో...
వాళ్ళళ చీకట్లు కూడా స్తఫీగా నడచి పోయారనీ, నవువ వెలుగులోనూ కుంటుతున్నావనీ
గురిాస్తావా?
ఒకరి ఇబబందిని గ్రహంచే అలవాటు నీకు ఎప్పుడూ లేదు. కనీసం నీకు యిబబంది
కలగినప్పడన్నా మూస లో నంచి బయటకి వచిి కంచం విభినాంగా ఆలోచిస్తావా?
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