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                          సగం న్నం – తలిల్  దినం 
 
చాలా హడావిడిగా , గాభరాగా జెట లాగ శేషంతో రాసుత్నన్ కాలం ఇది. అమెరికా నుండి వచేచ్సాక.. మా విసాపటన్ం నిజానికి 

ఉకుక్నగరం కంటే ఉకక్’నగరం లాగే తోచింది. దానికి తోడు, వచేచ్టపుప్డు సింగపూర ఎయిర లైనస్ వాళుళ్ పెటిట్న పనిషెమ్ంట ఒకటి. ఫైల్ట లో 
బాతూర్ం సరిగాగ్ లేకపోవటం, సపోరట్ ఇవవ్టంలో వాళళ్ నిరల్క్షయ్ ధోరణి ఇవనీన్ ననున్ బాగా, శారీరకంగా దాని వాళళ్ మానసికంగా  ఇబబ్ంది 
పెటిట్ంది. వాటి గురించి మళీళ్ మరోసారి రాసాత్ను.  

ఇకపోతే, అమెరికా లో ననున్ ఆశచ్రయ్పరచినది – సగం సాన్నం , అదేంటీ సగం సాన్నం అనుకొనేరు.. అదేనండీ హాఫ బాత . 
అమెరికాతో పరిచయం ఉనన్ పర్తీ వాళళ్కీ .. ఈ హాఫ బాత తెలుసుత్ంది. పేల్స ఎకుక్వునన్ టెకాస్స లాంటి రాషాట్ర్లోల్ తపప్. హాఫ బాత అంటే 
మరేమీ లేదండీ.. బాతూర్ం ఉంటుంది. కానీ, సాన్నానికి సౌకరయ్ం ఉండదు అనన్మాట. కేవలం మల మూతార్లకు మాతర్మే వీలుంటుంది. 
పూరిత్ సాథ్యి బాతూర్ంలు మొదటి అంతసుత్లో బెడ రూమ కి అటాచుడ గానో, డిటాచుడు గానో ఉంటాయి. నాకైతే ఇదేం గోల అనిపించింది. 
సాన్నం చేయాలంటే మెటుల్ ఎకాక్లిస్ందే. మరి ఎకక్లేని నాలాంటి వాళళ్ పరిసిథ్తి. అంతే సంగతులు , చితత్గించవలెను. మెటుల్ కనిపెటిట్న వాడిని 
నిజానికి షూట చేయాలి అనన్ంత కోపం వచిచ్ంది. చాలామంది తెలుగు వాళళ్ ఇళళ్ పరిసిథ్తులు అంతే, ఓకే , నేనైతే గెసట్ ని . వచిచ్ కంటెంట 
ఎలా ఉనాన్, కామెంట చేసి పోతాను. మరి మీ మీ ఇళళ్లోల్ ఉనన్ ముసలి వాళళ్ పరిసిథ్తి .. సాన్నం అంటే, అలిసిపోయేలా మెటుల్ ఎకక్టమేనా? 
మోకాళుళ్ నెపుప్లు ఉనాన్, ఏ తుంటి ఏముకో విరగగొటుట్కునాన్ ..? ఇలా అడిగితే , నాకు చాలా మంది ఇచిచ్న సమాధానం .. ఇకక్డ డిజైనస్ 
ఇలానే ఉంటాయి. ఇవి అనీన్ ఒకలాగే అపూర్వుద .. హలో .. ఇదే అమెరికా , అమెరికనస్ విత దిజేబిలిటీస ఆకట్ ని పర్వేశపెటిట్ , ఇరవై ఐదేళళ్ 
కాలంలో మొతత్ం అమెరికాని  వికలాంగులకి, వృదుధ్లకి, నడవలేని, చూడలేని , వినలేని ఎంతో మందికి సమూలంగా సౌకరయ్ంగా ఉండేలా 
మారేచ్సింది. విషయం ఏమిటీ అంటే , మనం పటిట్ంచుకోం .. ఏదో మనకో కాలు ఫార్కచ్ర అయి, రోజూ మేటేల్కక్టం లో నరకం చూసేత్ తపప్.  

మా ఫెర్ండ ఒకాయన బాతూర్ం కీ, కుటుంబాలకీ చాల సంబంధం ఉంది అనేవాడు .. అదేంటి బాబూ.. అదేం బాదరాయణ 
సంబంధం అంటే ..  
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“ అంతే కదా పదామ్ , పూరవ్కాలంలో, బాతూర్ముల్ డిటాచుడుగా ఉండేవి, ఫాయ్మిలీస అటాచుడ గా ఉండేవి. మరి ఇపుప్డో, బాతూర్ముల్ 
అటాచుడ మరియి కుటుంబాలు డిటాచుడు “ అనేవాడు.. నిజమే కదా.. అనిపించింది. పకక్రూం లో ఉనన్ కూతురిన్ , బేర్క ఫాసట్ రెడీ అయింది 
అని ఎసెస్మెమ్స దావ్రా పిలిచే తలిల్ని చూసేత్.   

అయితే ఒక విషయం పర్తయ్కంగా చెపుప్కోవాలి. అమెరికాలో పెరుగుతునన్ యువత, టీనేజ పిలల్ల మీద నాకు చాలా చాలా ఆశ 
ఉంది. వాళళ్ మానవతవ్ం మీద కూడా.. మదరస్ డే గురించి యేవో మాటలు వచిచ్, వొక తలీల్ కూతురు ఉనన్ దగగ్ర, మదరస్ డే గురించి నేను 
మాటాల్డితే..  

ఆ అమామ్యి వెంటనే అంది “ ఆంటీ, ఇకక్డ పుటిట్ పెరిగాను నేను. మదరస్ డే నాకు కొతాత్ కాదు, వింతా కాదు. కేవలం ఒక ఫేకట్. 
కొనిన్ ఇబబ్ంది కరమైన కుటుంబాల నుండి వచిచ్న నా ఫెర్ండస్ ఈ మదరస్ డే ఇలా ఏదో ఒక కారణంగా, కొంచం శాంతిపూరవ్క 
వాతావరణంలోకి వెళళ్టం చూసాను నేను. మనకి ఇండియాలో పండుగలు అందుకే కిర్యేట చేసారేమో అనిపించింది . నా వరకూ, నాకు 
మా అమమ్కీ ఎలాంటి కమూయ్నికేషన గాయ్ప లేదు. నాకు పర్తీ రోజూ మదరస్ డే నే. .” ఏదైనా ఒక విషయం తాలూకా సిప్రిట ని అరధ్ం 
చేసుకోగలిగి నపుప్డు , మనం ఎదుగుతాం .. అలాంటి అమామ్యిలూ, వాళుళ్ సమాజానికి, కుటుంబాలకీ ఇచేచ్ విలువల మీద నాకు గొపప్ 
పంచరంగుల కల ఏరప్డింది. ఎంత సంతోషంగా అనిపించిందో చెపప్లేను. అలాగే తెలుగు సినిమాల గురించి మారాల్డిన “ అనన్పూరణ్ సుంకర 
“ అనే అమామ్యిని చూసినా , వినాన్.. ! ఒక మనిషి చాలు కదూ .. తనను ఇబబ్ంది పెటిట్న విషయాలని పర్శిన్ంచటానికి. “ తలిల్ దినం “ 
ఎంటార్ .. తదిద్నం లాగా .. అని జంధాయ్ల జోక వెనుక ఉనన్ ఆవేదన , ఏ దినానికైన ఆ సిప్రిట అరధ్ం కాని మనుషుల కోసమని చెపిప్నటుట్ 
అనిపించింది.  

 తలిల్ మనసుని అరధ్ం చేసుకొని వాళుళ్, ఎనిన్ దినాలు జరిపినా అరధ్ం చేసుకోరు.. తాగుబోతుల అయయ్పప్ దీక్షలా .. !  
సోషల ఆకిట్విజం ..ఒక పవరుఫ్ల టూల . అది పిచోచ్డి చేతిలో రాయి కాకుండా ఉండాలంటే, ఏ విషయం మీద విమరశ్నైనా 

హుందాగా తీసుకొని.. మారచ్గలిగిన విషయాలని మారేచ్ నేరుప్, వోరుప్, కాలం మన చేతిలో పెటుట్కోవాలి! మన  జీవన నాణయ్త మీద నేను 
రాసుత్నన్ విషయాలని మీరు అంతే హుందాగా తీసుకొని సగం సాన్నానిన్ కాకి సాన్నంలా కాకుండా  అసలు అభయ్ంగనంలా మారుసాత్రు కదూ.. 
! 

మళీళ్ మరినిన్ విషయాలతో , వచేచ్ నెల ఇకక్డే .. ఇలాగే.. 
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