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దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీమరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈదే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకోదో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊకొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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    మరాయ్దమరాయ్ద.. .. మనన్నమనన్న.. .. కర్ మ కష్ణకర్ మ కష్ణ....    
    
మే  నెల మొదటి తారీఖుని పర్పంచ వాయ్పత్ంగా 'లేబర్ డే' అంటే పర్పంచ కారిమ్క దినోతస్వంగా జరుపుకుంటారనన్ సంగతి తెలిసిందే 
కదా! చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో కూడా మేడే రోజున అనీన్ కారాయ్లయాలకి సెలవు. ఈ మేడే సి ంగ్ సీజనోల్  వచేచ్ సెలవు కావడం 
మూలానేమో మరి ఇకక్డ చాలా ఉతాస్హంగా మేడే వేడుకలు జరుపుకుంటారు. యువతీయువకులు విశేషంగా పాలు పంచుకునే ఈ 
సంబరాలోల్  'మే పోల్' ని నిలబెటట్డం ముఖయ్మౖెన ఘటట్ం. 'మే పోల్' అంటే చెకక్తో తయారెనౖ పెదద్ పొడవాటి సథ్ంభంలా ఉంటుంది. 
జండా కరర్లాగా సనన్గా ఉండకుండా బాగా మందంగా, బరువుగా ఉంటుంది. ఎకక్డెతౖే ఆ 'మే పోల్' ని నిలబెడతారో ఆ చోటుకి, 
వాళళ్కీ సంబంధించిన విషయాలిన్ సూచించేలా కొనిన్ చిహాన్లని కూడా దాని మీద అలంకరిసాత్ రు. అంటే ఉదాహరణకి యూనివరిస్టీ 

కాంపసోల్  నిలబెటేట్  మే పోల్ కి అకక్డునన్ వివిధ విభాగాలు, కోరుస్లూ 
సంబంధిత చిహాన్లని పెడతారనన్మాట. పర్తీ ఏడాదీ మే డే రోజున పెదద్ 
ఎతుత్ న జరిగే పండగలో అందరూ సాంపర్దాయక వసాలలో వచిచ్ 
యథావిధిగా బోలుడ్  రకాల తిండి పదారాథ్ లూ, వెన్ౖ, బీరు, ఆటలు, పాటలు, 
విందు వినోదాలతో సరదాగా గడుపుతారు. మేడే రోజున అందరూ కలిసి 
తలో చెయీయ్ వేసి నిలబెటిట్న 'మే పోల్' మళీళ్ వచేచ్ ఏడాది దాకా అలానే 
సిథ్రంగా ఉంటుంది. మేడే రోజున మే పోల్ చుటూట్  చేసిన అలంకరణ 
చూసేత్ నాకు మన జెండావందనం వేడుకలు గురొత్సాత్ యి. 
 

ఈ సీజనోల్  వాతావరణం గురించి ఒక సరదా నానుడి ఉందని ఒకసారి మా కొలీగ్ చెపేత్ తెలిసింది. సాధారణంగా ఈ టెమౖుకి చలి 
తగిగ్పోయి కాసత్ ఎండాకాలపు ఛాయలు కనిపించాలి కానీ ఒకోసారి రోజు రోజుకీ మారిపోతూ ఉనన్టుట్ ండి వాన, అంతలోనే ఎండ, 
తెలాల్ రి చలిగాలులు.. ఇలా మన అంచనాకి అందనటుట్  
ఉంటుందని ఈ వాతావరణానిన్ 'ఓల్డ్  వుమన్ మూడ్ సివ్ంగ్స్' 
తో పోలుసాత్ రట సరదాగా. మే నెల వచేచ్సరికి అందరిళళ్ 
ముందూ తోటలోల్  ఎండకి మెరుసూత్ , గాలికి 
ఊగుతూ డాఫోడిల్స్, టులిప్స్ కనిపిసూత్  ఉంటాయి. పెదద్ పెదద్ 
చెటల్ నిండా విరగబూసిన చె  బూల్ మ్స్, మాగోన్లియా 
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బూల్ మ్స్ ముచచ్ట గొలుపుతూ ఉంటాయి. మోయలేననిన్ పూల గుతుత్ లతో విసీట్రియా తీగలు కనువిందు చేసుత్ ంటాయి. నెలల తరబడి 
మంచు దుపప్టి మాటున సూరుయ్డి మొహం కనపడక ఎండ కోసం మొహం వాచిపోయి ఉంటారేమో ఎండలు ముదిరే కొదీద్ 
జనాలందరూ ఇళళ్లో కనాన్ బయటే ఎకుక్వ ఉంటుంటారు. వుడ్స్ లోకి వాకింగులు, జాగింగులకి వెళేళ్వారు, సెకౖిలు పుప్లు పాల్ న్ 
చేసుకుని మౖెళళ్ కొదీద్ దూరం సెకౖిళళ్ మీద తిరిగేవారు, సరసుస్లు, నదీతీరాలోల్  కూరుచ్ని ఎండని ఆసావ్దించేవాళుళ్, బీర్ గారెడ్నుల్ , 
ఐసీ మ్ పారల్రుల్ , రెసాట్ రెంటుల్  అనీన్టి ముందూ ఎండలో కూరుచ్ని కాలకేష్పం చేసేవారు.. ఇలా ఎకక్డ చూసినా జనాలతో 
కిటకిటలాడిపోతూ సందడిగా ఉంటుంది.   
 
సహజంగా జరమ్నల్కి మరాయ్ద, మనన్న ఎకుక్వే. ఆఫీసులోల్ , షాపులోల్ , పబిల్క్ పేల్సులోల్  అపరిచితులు కూడా నవువ్ మొహాలతో హలో 
చెపుత్ ంటారు. కానీ అలాగని తొందరగా మాటలు కలిపేసే కలుపుగోలుతనం తకుక్వేననిపిసుత్ ంది. బసుస్లు, రెళౖళ్లో దాదాపు మాటలు 
వినపడనంత నిశబద్ంగా ఉంటారంటే ఆశచ్రయ్పోవాలిస్న పని లేదు. మన దగగ్రెతౖే రెలౖు ఎకిక్న ఓ అరగంట తరావ్త వీళుళ్ 
ఎపప్టినుంచో మంచి సేన్హితులేమో అనన్ంతగా కబురల్లో మునిగిపోతుంటాము కదా.. వీళుళ్ అలాంటివేం లేకుండా చేతులో 
పుసత్కంతోనో, చెవిలో ఇయర్ ఫోన్స్ తోనో నిశబద్ంగా కూరుచ్ంటారు. కలిసి జటుట్ గా వచిచ్న వారెనౖా సరే వారిలో వారు చాలా తకుక్వగా, 
మెలల్గా మాటాల్ డుకుంటారు. పర్యాణాలోల్  గటిట్  గటిట్గా మాటాల్ డుకోవడం మిగతా పర్యాణీకులందరికీ ఇబబ్ందిగా భావిసాత్ రు. 
పరిచయసుథ్ లు కాని వారితో ముభావంగా మెలిగే అలవాటు ఉనన్పప్టికీ ఎవరెనౖా అడగాగ్ నే సహాయం చెయయ్డానికి ఎపుప్డూ సిదధ్ంగానే 
ఉంటారు. వారి మనసత్తవ్ం, నడవడిలో నిజాయితీ, నికక్చిచ్గా వయ్వహరించే తీరు చకక్గా అనిపిసుత్ ంది. నా సావ్నుభవంలోనూ, 
సేన్హితుల అనుభవాలోల్ నూ ఇది చాలా సారుల్  గమనించినదే. 

ఇకక్డ దాదాపుగా ఏ షాపులోనెనౖా సరే మనం డబుబ్ చెలిల్ంచాక వాళుళ్ తిరిగి ఇచేచ్ చిలల్రని సరి చూసుకోవాలిస్న అవసరం ఉండదు. 
నిజంగా అంత ఖచిచ్తంగా ఉంటారు. నాకసలు ఇనేన్ళళ్లో అలా చిలల్రని సరిచూసుకునే అలవాటే పోయిందంటే మీరు నమామ్లి మరి. 
ఏదో సినిమాలో బర్హామ్నందం అతిశయంగా చెపాత్ డు కదా పారిస్ లో ఏదెనౖా వసుత్ వు వదిలేసి వెళిళ్ ఏడాది తరావ్త వచిచ్ చూసినా సరే 
ఎకక్డికీ పోకుండా నికేష్పంలా ఉంటుంది అని. పారిస్ సంగతేమో గానీ జరమ్నీలో మాతర్ం ఏదెనౖా వసుత్ వు ఎకక్డెనౖా పోతే మళీళ్ వెళిళ్ 
వెతుకుక్ంటే సాధారణంగా దొరుకుతుంది. నేనొకసారి సూపర్ మారెక్టోల్  బిలుల్  కటేట్సి డిట్ కార్డ్, ఇంకోసారి బాయ్ంక్ కార్డ్ అకక్డే 
మరిచ్పోయి వచాచ్ను. మరిచ్పోయి వచాచ్ననన్ విషయం వారం దాకా గర్హించనేలేదు. వారం తరావ్త ఎకక్డ వదిలేసి ఉంటానా అని 
అతి కషట్ ం మీద గురుత్  తెచుచ్కుని వెళిళ్ ఆ సూపర్ మారెక్టల్లో అడిగితే ఐడెంటిటీ ఫ్ సరి చూసుకుని వాళుళ్ దాచి ఉంచింది 
తెచిచ్చాచ్రు. ఒకసారి ఎపుప్డూ రదీద్గా ఉండే ఒక పెదద్ షాపింగ్ మాలోల్  కొతత్గా షాపింగ్ చేసిన వసుత్ వులతో ఉనన్ బాయ్గ్ పోగొటుట్ కుంటే 
రెం జుల తరావ్త మళీళ్ వెళిళ్నపుప్డు దొరికింది. మా సేన్హితుడు ఒకతను ఒక షాప్ లో తన వాలెట్ మరిచ్పోతే అందులో ఉనన్ 
కారుడ్ లు, డబుబ్లతో సహా కేష్మంగా దొరికేసింది. 
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పెనౖ చెపిప్న వాటనీన్టికనాన్ బాగా గురుత్ ండిపోయిన సంఘటన ఒకటుంది. ఒకసారి సేన్హితులందరం కలిసి వేరే ఊరికి వెళిళ్ వసూత్  
వసూత్  ఇండియన్ షాపోల్  మన కూరగాయలు, మసాలాలు వగెరౖా కొనుకుక్ని బాయ్గులనీన్ నింపుకుని తిరిగి వసుత్ నాన్ం. మేము దిగాలిస్న 
బస్ సాట్ పోల్ నే ఒక ఎనభె ౖఏళల్ పెబౖడిన ముసలావిడ కూడా బస్ దిగాలిస్ ఉంది. ఆవిడని చూసి అయయ్యోయ్ ఒంటరిగా దిగగలదో లేదో 
ఏమనాన్ సాయం చేదాద్ మా అనుకునాన్ము గానీ ఆవిడకి ఎవరి సాయమూ తీసుకోవడం సుతరామూ ఇషట్ ం లేనటుట్ ంది. ఇకక్డ 
చాలాసారుల్  గమనించాను ముసలివాళుళ్ ఇలా కొంచెం మొండిగా ఉండటం. ఒకోసారి కాసత్ చాదసత్ంగా కూడా కనిపిసుత్ ంటారు. ఆ రోజు 
పాపం ముసలావిడ ఒకక్తే వచిచ్ంది అనుకుంటూ ఆవిడని గమనిసూత్  ఆవిడ వెనకాలే బస్ దిగిపోయాను నా బాయ్గ్ బసోల్ నే వదిలేసి. 
నేను వెంటనే అయోయ్ అనుకునేలోపే బస్ వెళిళ్పోయింది. అపుప్డే కొతత్గా జరమ్నీ వచిచ్న రోజులేమో పోయిన బాయ్గ్ దొరికే అవకాశం 
ఉందని తెలీక నాకు చాలా ఏడుపొచేచ్సింది. అంత బాధ ఎందుకంటే బాయ్గ్ పోయిందని కాదు. బాయ్గోల్  బాయ్ంక్ కారుడ్ లతో సహా ఉనన్ 
వాలెట్, ఫోన్, పాసోప్ర్ట్, మా లాయ్బ్, ఇనిస్ట్టూయ్ట్ మొతాత్ నికీ అవసరమౖెన ఎలకానిక్ కీస్, ఇంటి తాళాలూ సరవ్ం అందులోనే ఉనాన్యి. 
ఆ బసేస్మో పకక్ ఊరికీ, ఈ ఊరికీ మధయ్న తిరిగేది. ఆ రోజుకి అదే ఆఖరి బసుస్ కాబటిట్  మళీళ్ ఇకక్డికి రాదు. తెలాల్ రితే ఆదివారం ఆ 
బసుస్ండదు. ఉనాన్ ఏ రోజు ఏ బసుస్లో ఏ డైర్వర్ ఉంటాడో ఎవరికి తెలుసు. అనన్టుట్  ఇకక్డ బసుస్లోల్  కండకట్రుల్  ఉండరు. డైర్వరే టికెటుల్  
కూడా ఇసుత్ ంటాడు. ఇంక చూడండి ఆ రోజు బాయ్గ్ పోయిందని మామూలు టెనష్న్ కాదసలు. మా సేన్హితులోల్  ఇదద్రబాబ్యిలు 
ఉనన్పళంగా మూడు కిలోమీటరల్ పెనౖ పరుగెతిత్ ఆ బస్ తిరిగొచేచ్ ఇంకో బసాట్ ండుకి వెళిళ్ ఎలాగెతౖేనేం ఆ బసుస్ని పటుట్ కోగలిగారు. అంత 
పరుగులు పెటిట్  ఆయాసపడుతూ వెళిళ్న వీళళ్ని చూసి నవువ్తూ ఆ బస్ డైర్వర్ "ఇపుప్డే గమనించాను బసుస్లో ఎవరో బాయ్గ్ 
మరిచ్పోయిన సంగతి. చాలా కషట్ పడి వచిచ్నటుట్ నాన్రు. మీరెపుప్డెనౖా బసుస్లోల్  ఏవెనౖా మరిచ్పోతే భయపడకక్రేల్దు. వీటిని తీసుకెళిళ్ 
సెంటర్ల్ ఆఫీసోల్  భదర్పరుసాత్ ం. మీరు ఆ ఆఫీస్ పని వేళలోల్  వెళిళ్ మీ వివరాలు చెపిప్ మరిచ్పోయిన మీ వసుత్ వులు తీసుకెళళ్వచుచ్" అని 
చెపాప్డట. అపుప్డు బోలుడ్  ఆనందంతో పాటు ఆశచ్రయ్ంగా కూడా అనిపించింది. మరీ చాలా ఊరుల్  దాటి వెళేళ్ రెళౖళ్లో గొడుగులు 
లాంటివి మరిచ్పోతే చెపప్లేము గానీ చాలా చోటల్ సాధారణంగా పోయిన వసుత్ వులు దొరుకుతాయి. 

మనకి కెట్ పిచిచ్ ఉనన్టేట్  వీళళ్కి సాకర్ పిచిచ్ బాగా ఉంటుంది. సాకర్ మాయ్చులు జరిగేపుప్డు అందరూ ఎంత ఉతాస్హంగా వాళళ్ 
జటుట్ ని సపోర్ట్ చేసూత్  ఆటని ఆసావ్దిసాత్ రో ఎపుప్డెనౖా వాళళ్ ఆటగాళుళ్ చెతత్గా ఆడి ఓడిపోయినపుప్డు కూడా అంత ఓపిగాగ్  ఉంటారు. 
వాళళ్ జటుట్  గెలిచినపుప్డు అరుపులు, కేకలతో దదద్రిలిల్పోతే ఓడిపోయినపుప్డు అంతటా నిశబద్ం కనిపిసుత్ ంది. అంతకు మించి ఆటగాళళ్ 
మీద మితిమీరిన కోపం, అసహనం పర్దరిశ్ంచినటుట్  నేనెతౖే ఎపుప్డూ చూడలేదు. అలాంటి వారు ఒకటీ అరా ఎకక్డెనౖా ఉంటారేమో 
తెలీదు గానీ చాలామంది మాతర్ం సోప్రిట్వ్ గా తీసుకునన్టేట్  కనిపిసాత్ రు. 
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ఇక కర్మశికష్ణ, సమయపాలన విషయానికొసేత్ జరమ్నుల్  
చాలా పదధ్తిగా ఉంటారు. ఉదోయ్గ సంబంధిత 
మీటింగుల కోసమనే కాదు, వయ్కి త్గతంగా 
ఎవరింటికనాన్ పారీట్కో, భోజనానికో వెళేళ్టపుప్డెనౖా సరే 
సరిగాగ్  ఏ టెమౖంటే ఆ టెమౖే! బసుస్లు, ములు, 
రెళౖుళ్ కూడా ఎపుప్డూ నిమిషాలతో సహా సరెనౖ 
టెమౖుకే నడుసుత్ ంటాయి. ఏడు గంటల ముపెప్ౖ రెండు 

నిమిషాలకి ఈ సాట్ పోల్  బస్ రావాలిస్ ఉంటే అది సరిగాగ్  ముపెప్ౖ రెండుకే వసుత్ ంది. మన వాచీలో సరెనౖ టెమౖు పెటుట్ కోడం కూడా చాలా 
అవసరం ఇకక్డ. అరనిమిషం తేడాతో టైర్న్ మిసస్యిన సందరాభ్లు చాలానే ఉనాన్యి నాకు. ఇకక్డికొచిచ్న కొతత్లోల్  బసుస్ల 
కోసం ఎనిన్సారుల్  పరిగెతాత్ లిస్ వచేచ్దో. ఒకోసారి అరనిమిషం ఆలసయ్మౖెనాసరే బయట మనం కనిపిసూత్  ఉనాన్సరే లోపలునన్ బస్ 
డైర్వరుల్ , టైర్న్ డైర్వరుల్  తలుపు తియయ్నంత ఖచిచ్తంగా ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ శీతాకాలంలో మంచు విపరీతంగా కురుసుత్ నన్పుప్డు 
మాతర్ం దూరం నుంచి రావాలిస్న రెళౖుళ్ కాసత్ ఆలసయ్ంగా నడుసుత్ ంటాయి. 

ఇకక్డ వసంతం, వేసవి కాలంలో ఎకక్డ చూసినా చెటల్ నిండా 
విరగబూసిన పువువ్లు, కాయలు, పండుల్  కనిపిసుత్ నాన్ ఎవవ్రూ 
కోసినటేట్  కనిపించరు. ఇళళ్ ముందంటే సరే గానీ కొనిన్ చోటల్ చుటూట్  
ఎలాంటి కంచెలు లేకుండా చినన్ చినన్ తోటలాల్  ఆపిల్ చెటుల్ , చె  
చెటుల్  విరగకాసి ఉంటాయి. వాటి జోలికి కూడా ఎవరూ వెళళ్రు. కొనిన్ 
చోటల్ పండల్నీన్ నేలరాలిపోవడం కూడా కనిపిసూత్ నే ఉంటుంది. మా 
వీధిలో ఒక కారాయ్లయం ముందు ఒక ఐదారు ఆపిల్, పియర్ చెటుల్  
పర్తీ ఏడాదీ విరగ కాసుత్ ంటాయి. ఒకసారి వాళుళ్ ఆ చెటల్కి ఒక నోటీస్ 
పెటాట్ రు. ఏంటా అని చూసేత్ "ఈసారి కాయలు ఇంకా పాకానికి 
రాలేదు కాబటిట్  అపుప్డే కోయకండి" అని రాసి ఉంది. భలే 

అనిపించింది. నేనింకా ఈ చెటల్ పండుల్  కోసేత్ శికాష్రుహ్ లు అనన్టుట్  ఏమౖెనా హెచచ్రిక రాసారేమో అనుకునాన్. :-) 

కొనిన్ చోటల్ ఎకుక్వగా పొలాలకి, 'హౖెవే'లకి దగగ్రోల్  చినన్ చినన్ పూల తోటలు ఉంటాయి. వాటి చుటూట్  కంచె ఏమీ ఉండదు. కాపలాకి 
కూడా ఎవరూ ఉండరు. అకక్డ బోరుడ్  మీద ఏ రకం పువువ్లు ఎంత ఖరీదో రాసి, పువువ్లు తెంపుకోడానికి రెండో మూడో చాకులు, 
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అలాగే మనం కోసుకునన్ పువువ్ల డబుబ్లు 
వెయయ్డానికి హుండీలాగా చినన్ డబాబ్ ఉంటుంది. 
ఎవరెనౖా వెళిళ్ అందులో డబుబ్లు వేసి పువువ్లు 
తెచుచ్కోవచుచ్. ఇకక్డ అందరూ ఇళళ్లోల్  తాజా 
పువువ్లు పెటుట్ కోడానికి ఇషట్ పడతారు కాబటిట్  
చాలామందే వచిచ్ కోసుకుపోతుంటారు. కానీ 
మొదటిసారి అలాంటి తోట చూసినపుప్డు నేనెంత 
ఆశచ్రయ్పోయానో అసలు. తోటి మనుషుల మీద 
ఎంత నమమ్కం మోసం చెయయ్కుండా డబుబ్లిచిచ్ 
పువువ్లు తీసుకెళతారని, అలాగే జనాలు కూడా 
కషట్ పడి తోట నాటిన వారి నమమ్కానిన్ వముమ్ 

చెయయ్కుండా ఎంత నిజాయితీగా ధర చెలిల్ంచి పూలు కోసుకువెళుతునాన్రోనని భలే సంతోషమనిపించింది.   
 
పర్పంచ వాయ్పత్ంగా విదేశాలోల్  వృతిత్ ఉదోయ్గాలు నిరవ్హిసుత్ నన్ భారతీయులు, ఆ మాటకొసేత్ ఆసియా నుంచి వచిచ్న వారి మీద 
వృతిత్పరంగా మిగతా వారి మీద కంటే ఎకుక్వ ఒతిత్డి ఉంటుందని, ఒకేలాంటి ఉదోయ్గసాథ్ యిలో ఉనాన్సరే మిగిలినవారికనాన్ వీరి నుంచి 
ఎకుక్వ పని, నెపౖుణయ్ం ఆశిసాత్ రని అందువలల్ వారి అంచనాలని అందుకోవడం కోసం, ఆ ఒతిత్డి తటుట్ కోవడం కోసం అందరి కంటే కాసత్ 
ఎకుక్వే పని చెయాయ్లిస్ వసుత్ ందని అంటూ ఉంటారు. అందునా మాలాంటి సెనౖుస్ పరిశోధనా రంగాలోల్  ముందే ఒతిత్డి ఎకుక్వ. కానీ 
ఎకక్డో ఒకరో ఇదద్రో తపిప్సేత్ ఎకుక్వ శాతం మంది ఫెసరైల్నా, కంపెనీలోల్  మేనేజరుల్ , యాజమానయ్ం అయినా మనలిన్ మాతర్మే ఒతిత్డి 
చేసేది తకుక్వ. నిజానికి ఇకక్డ ఉదోయ్గానికి ఎంత విలువ ఇసాత్ రో వయ్కి త్గత జీవితానికి అంతకనాన్ కొంచెం ఎకుక్వే విలువిసాత్ రు అది 
వారిదెనౖా, వారి కింద పని చేసేవారిదెనౖా సరే. వారాంతాలోల్  పని చెయయ్మని, ఆఫీస్ పని గంటల కనాన్ ఎకుక్వ పని చెయయ్మనే 
హుకుంలేవీ ఇకక్డ ఉండవు. అపుప్డపుప్డూ కిల్షట్ సమయాలోల్  అవసరం అయినపుప్డు ఎవరూ చెపప్కుండానే ఎకుక్వ శర్మ తీసుకోడానికి 
అందరూ సిదధ్పడే ఉంటారు. వారాంతాలు రెండు రోజులూ, సంవతస్రం పొడవునా పదికి పెగౖా వచేచ్ పబిల్క్ హాలిడేస్, ఆరోగయ్ కారణాల 
వాళళ్ పెటేట్  సెలవులు కాక పర్తీ ఒకక్రికీ పాతిక రోజుల పెనౖే సెలవలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముపెప్ౖ ఏళుళ్ పెబౖడిన వారికి 
వయసుతో పాటుగా ఇంకా సెలవలు పెరుగుతుంటాయి. రీసెరచ్ ఫీల్డ్  లో మాకుండే టెనష్న్స్ వలల్ ఎకుక్వ రోజులు సెలవలు 
తీసుకోకుండా ఉంటే ఒకోసారి ఆఫీసు వాళేళ్ గురుత్  చేసుత్ ంటారు చాలా సెలవలు ఉనాన్యి వాడుకోమని. పర్తీ ఏడాది సమ్స్, ఈసట్ర్ 
లాంటి పండగలపుప్డే కాకుండా ఎండాకాలంలో కనీసం రెండు వారాలనాన్ సెలవలు తీసుకోవడం ఇకక్డ దాదాపూ పర్తీ ఒకక్రూ చేసే 
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పని. ఈ కారణాల వలల్ ఇకక్డ ఎంత బిజీగా విధి నిరవ్హణలో మునిగిపోయేవారికెనౖా కుటుంబంతో గడపడానికి, మధయ్ మధయ్లో 
సెలవలు తీసుకుని రిలాక్స్ అవవ్డానికి వెసులుబాటు బాగానే ఉంటుంది. 

మొతాత్ నికి ఇకక్డ జనాలు కాసత్ ఎకుక్వ ముభావంగా ఉంటారేమో, తొందరగా కలవరేమో అని అపుప్డపుప్డూ అనిపించినా సరే వీళళ్ 
దగగ్రినుంచి నేరుచ్కోవాలిస్న సుగుణాలు, ఆచరణలో పెటాట్ లిస్న మంచి లకష్ణాలు చాలానే ఉనాన్యనిపిసుత్ ంటుంది. ముఖయ్ంగా నా 
గురించి నేను చూసుకుంటే చాలనన్టుట్  కాకుండా, వారిపె ౖ ఏ నిఘా, అజమాయిషీ ఉనాన్ లేకపోయినా సరే వారి వారి సామాజిక 
బాధయ్తలని విసమ్రించకుండా ఉండటమే ఎనోన్ చారి క ఆటుపోటల్కి తటుట్ కుని కూడా వీరి జాతిని అభివృదిధ్పథంలో ముందు వరుసలో 
నించోబెడుతోందని నాకనిపిసుత్ ంది. పర్భుతవ్ సంసథ్లెనౖా, పైర్వేటు సంసథ్లెనౖా మనం ఏదెనౖా పని మీద వెళిళ్నపుప్డు ఆయా అధికారులు 
వయ్వరించే తీరు, కేవలం పర్భుతవ్ం ఏదో చేసుకెళిళ్ పోవడం కాకుండా పౌరులు కూడా చాలావరకు బాధయ్తాయుతంగా 
నడుచుకోవడం ఇవనీన్ ఇకక్డ నివసించే వారి జీవితానిన్ మరింత భదర్ంగా, పర్శాంతంగా గడపగలిగేటుట్  చేసుత్ ంటాయని నా అభి యం. 
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