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 చినన్పుప్డు  ఆకాష కు  తన తండిర్ అంటే పెదద్ సూపర మాన అని అభిపార్యం ఉండేది. చినన్పిలల్లు చాలామందికి అలాగే ఉంటుందిట. ఆ 
వయసులో తనకు అరథ్మే కాని ఇంటి సమసయ్లనీన్ తన కళెళ్దుటే ఒంటిచేతోత్ పరిషాక్రం చేసే వయ్కిత్ని చూసూత్ ఉండే పసివాడికి మరో అభిపార్యం ఎలా 
కలుగుతుంది? 
 ఇంటికి కావలిసిన వసుత్వులనీన్ ఎలా తెచేచ్వాడో  నానేన్ తెచేచ్వాడు. ఇంటికి ఎవరొచిచ్నా తనే ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని ఎలా మాటాల్డాలో అలా 
మాటాల్డి పంపేసే వాడు. సూక్లోల్ తనకు అరివీర భయంకరులుగా కనిపించే టీచరల్తో నానన్ ఏ జంకూ గొంకూ లేకుండా మాటాల్డే వాడు. అపుప్డపుప్డు తన 
కోసం పోటాల్డే వాడు కూడా!మామిడి పళూళ్, సపోటాలూ, మిఠాయీలు ఏవయినా సరే, ఆయన కరుకుగా, నికక్చిచ్గా, నిరొమ్హమాటంగా బేరం చేసి, 
దబాయించి, మంచి మంచివి ఎంచుకొని కొంటుంటే, అయిదేళళ్ వయసు లోనే ఆకాష కు ఆయనంటే ఓ ఆరాధన భావం లాంటిది ఏరప్డింది. 
పర్యాణాలనాన్, డబుబ్ వయ్వహారాలనాన్, బాయ్ంకు పనులనాన్, సినిమా టికెటల్నాన్, చివరికి  టార్ఫిక పోలీసులతో తగాదాలనాన్నారాయణకు నదురూ, బెదురూ 
ఉండేది కాదు. 
 ఆకాష కు నానన్ మీద ఆరాధన భావం బలపడటానికి కొంత కారణం అమమ్ 'బెర్యిన వాషింగ ' కూడా. ఏ చినన్ సమసయ్ వచిచ్నా, 'ఏడవకు, నానన్ 
చూసాత్రులే, నానన్ మాటాల్డుతారులే, నానన్ ఏరాప్టు చేసాత్రులే' అని పాట పాడేది. అపుప్డపుప్డు, 'అమోమ్, అలా చేసేత్ నానన్ తిడతారేమో! నానన్కు తెలిసేత్ 
ఇంకేమనాన్ ఉందా! నానన్ వచేచ్ వేళయింది, బుదిధ్గా ఉండు!' అంటూ హెచచ్రిసూత్ ఉండేది. 
 నారాయణ వారాత్పతిర్కలకు వందల కొదీద్ ఉతత్రాలు రాసేవాడు. అవనీన్చకక్గా పతిర్కల లోంచి కతిత్రించి, ఫైలోల్ పెటుట్కొని బంధువులూ, మితుర్లూ 
వసేత్ చూపించే వాడు. వాళిళ్ంటికి బంధువులు రావటం తకుక్వే, మితుర్లే కొందరు వచేచ్ వాళుళ్. ఒకక్ బామమ్ మాతర్ం రెండేళళ్కోసారి వచిచ్ నాలుగు 
రోజులు ఉండి వెళేళ్ది. నారాయణా, ఆయన భారాయ్ ఇదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లు కావటాన, వాళుళ్ ఇదద్రూ కలిసి పొరుగూళళ్లో చుటాట్లను చూడటానికి వెళేళ్ 
అవకాశం ఎకుక్వ ఉండేది కాదు. పొరుగూరినించీ వాళిళ్ంటికి బంధువులు రావటం ఇంకా అరుదు. దాదాపు ఎవరూ వచేచ్ వాళుళ్ కాదు. నానేన్ ఏ 
ఆరెన్లలకో  ఒకసారి తనొకక్డే పెళిళ్ళళ్నో, మరొకటనో వాళళ్ ఊరికి వెళిల్ వచేచ్ వాడు. ఒంగోలు దగిగ్ర చిటిట్పాలెం ఆయన సవ్గార్మం. ఆకాష ఆ ఊరు ఒకక్ 
సారే చూశాడు. 
 కాలం గడిచే కొదిద్ అందరు పిలల్లకు లాగే ఆకాష కు కూడా ఈ ఆరాధన భావం పలచబడి పోయింది. ఇపుప్డు ఆకాష కి ముపఫ్యి రెండేళుళ్ 
నిండాయి. పెళళ్యి నాలుగేళుళ్ దాటింది. రేపో మాపో తండిర్ కావాలనే ఆలోచనలో ఉనాన్డు. 
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 నారాయణ ఉదోయ్గం నించి రిటైరై ఏడాది దాటింది. దురదృషట్ం, రిటైరవటానికి ఆరు నెలలు ముందే ఆయన భారయ్ పోయింది. నారాయణ 
కూతురు చందిర్క అమెరికాలో ఉంది. అకక్డ ఆమె, ఆమె భరాత్ డాకట్రుల్. నారాయణ ఉదోయ్గ విరమణ తరవాత అమెరికా కూడా వెళిల్ అకక్డ రెండు నెలలు 
ఉండి వచాచ్డు. 
 ఆకాష కు ఇపుప్డు తండిర్ మీద ఆరాధనా పేర్మా కంటే కృతజఞ్తా భావం ఎకుక్వ. ఎంతైనా ఆయన పాపం తనని కనన్వాడు. అనిన్ సౌకరాయ్లూ  
అందజేసి, పెంచి, పెదద్చేసి, చదువు చెపిప్ంచి ఇంతటి వాడిని చేశాడు. ఆయన శర్దాధ్, అమమ్ శర్మా, పేర్మా లేకుంటే తను ఇపుప్డు ఎలా ఉండేవాడో! తన 
కోసం, తన భవిషయ్తుత్ కోసం అమామ్ నానాన్ ఎంత సమయం ఖరుచ్ పెటేట్ వాళోళ్, ఎంత వయ్య పర్యాసలకు గురయేయ్ వారో, ఎంత తపన పడే వాళోళ్ ఆకాష 
కు బాగా గురేత్. అందులో అమమ్ ఆకసిమ్కంగా పోవటం నానన్కు ఎంత పెదద్ దెబబ్!  
 'అమమ్కు నేనేమీ చేసే అవకాశం ఇవవ్కుండానే ఆమె వెళిళ్పోయింది. నానన్కనాన్ వృదాధ్పయ్ంలో అంతో ఇంతో చెయయ్కపోతే, అటు నానన్ 
కషట్పడటం మాట అలా ఉంచి, పైనెకక్డో ఉనన్ అమమ్ కూడా ననున్ క్షమించదు' అని ఆకాష అనుకొంటూ ఉంటాడు. కానీ ఈ రోజులోల్ ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్  
తండుర్లకు కొడుకులు సేవ చేయటం, అందునా నగరాలలో, చాల కషట్ సాధయ్మైన విషయం అయిపోయింది. 
 అందుకే భారయ్ ఈషాతో తను ఏ విషయం చరిచ్ంచనంత వివరంగా నానన్ విషయం చరిచ్ంచి,  ఆయన రిటైరవగానే ఆయనని తనతో బెంగుళూరు 
తెచేచ్శాడు. ఏ మాటకామాటే చెపాప్లి, అనిన్ విషయాలలోనూ ఈషాది తన మతమేదో తనదే అయినా,  మనదీ మనమను మాటకు కూడా కొంత అవకాశం 
ఇసుత్ంది. ఇంటోల్ నారాయణకు కావలసిన సౌకరాయ్లనీన్ అమరేచ్ విషయంలో (వేరుగా గది, టీవీ, ఏసీ వగైరాలనీన్) ఆకాష కంటే ఈషా చూపిన చొరవే 
ఎకుక్వ. ఆమె ఉదాసీనంగా ఉండి ఉంటే ఆకాష ఏం చేయగలిగేవాడు, నిరుతాస్హపడి మనశాశ్ంతి కోలోప్వటం తపప్! ఆమె కడుపు చలల్గా ఈషా అలాంటి 
నిరుతాస్హానికి తావే ఇవవ్ లేదు.'అంకుల'కు గౌరవ మరాయ్దలలో ఆమెఎపుప్డూ ఏ లోటూ చేయలేదు. వయ్కిత్గత సపరయ్లు పర్సుత్తం ఆయనకు అవసరం 
లేదు. 
 సమయం అంటారా, అది వాళళ్ దగిగ్ర గూడా  పరిమితంగా ఉండే పదారధ్ం కావటం వలల్ నారాయణతో విరివిగా పంచుకోలేక పోయారేమో గానీ, 
ఆ యువ దంపతులు నారాయణకు మిగిలినవనీన్ చకక్గా సమకూరాచ్రు అని నారాయణ కూడా మనసూస్ఫ్రిత్గా  ఒపుప్కొంటాడు. 
 నారాయణ  ఎకుక్వ చాదసాత్లు లేని 'పార్కిట్కల' మనిషి. కనకనే ఊరికే మీన మేషాలు లెకెక్టట్కుండా, తరజ్న భరజ్నలు లేకుండా, విశార్ంత జీవితం 
కొడుకూ, కోడలుతో గడిపేందుకు వెంటనే ఒపేప్సుకొనాన్డు. మూడు బెడ రూమ ల విశాలమైన ఫాల్ట లో తండీర్ ,కొడుకూ, కోడలూ పొరపొచాచ్లు  పెదద్గా 
లేకుండా సహజీవనం చేసుత్నాన్రు. పని మనిషీ, డైరవరూ, వంట మనిషీ సహాయం ఉండనే ఉంది.  
 ఆకాష, ఈషా ఉదయం ఎనిమిది గంటల పార్ంతంలో బయలేద్రి ఉదోయ్గాలకు వెళిళ్పోతారు. నారాయణ కొంచెం వాయ్యామం, యోగా చేసుకొని 
పుసత్కాలతోనూ, ఇంటరెన్ట తోనూ, డీవీడీలతోనూ కాలకేష్పం చేసాత్డు. నాలుగు వారాత్ పతిర్కలూ  సాంతం చదువుతాడు. నివాసం చాలా 'పోష' పార్ంతం 
కనక పర్శాంతంగా జనసమమ్రద్ం లేకుండా ఉంటుంది. పకక్  ఫాల్టల్లో ఉనన్ కొదిద్ జనాభా కూడా ఎవరి గొడవలలో వాళుళ్ మునిగి ఉంటారు తపప్ ఇతరుల 
జోలికి వచేచ్ వాళుళ్ కాదు. 
 ఈషా తన ఆఫీసులో సీనియర మేనేజరు. అటు ఇలూల్ ఇటు ఆఫీసూ చకక్గా నిరవ్హించుకోగల విదాయ్ధికురాలు. అంకుల ను పలెల్తుత్ మాట 
అనదూ, పడదూ. అయినా ఎంతో బాధయ్త గల ఉదోయ్గానిన్ అలవోకగా నిరవ్హించే ముపఫ్యి రెండేళళ్ కోడలితో, అరవయి రెండేళళ్ మామగారికి  ఆరు 
నెలల సహజీవనంలో ఏమంత చనువు ఏరప్డుతుంది? ఇపప్టికీ నారాయణ కోడలితో మాటాల్డటం తకుక్వే. మొహమాటంగా రోజుకో మూడు ముకక్లు 
కుశల పర్శన్ల రూపం గా మాటాల్డుకొంటారు. నిజానికి ఈషాకు భరత్తో గడపటానికే ఆటేట్ సమయం దొరకదు, ఇక మామగారితో కూరుచ్ని తీరుబడిగా 
మాటాల్డటం ఎకక్డ! 
 అయితే పర్తి శనివారం ఆమె, అంకుల కోసం సంగీత కచేరీలకో, నాటకాలకో, సినిమాలకో టికెటుల్ బుక చేసి, డైరవర ని ఏరాప్టు చేసి 
పంపుతుంది. పర్తి నెలా  ఆ కాలనీలో 'సీనియర సిటిజెన'ల సమావేశం జరుగుతుంది. నారాయణ వాటికి తపప్కుండా హాజరవుతాడు. నారాయణకు 
ఆధాయ్తిమ్క కారయ్కర్మాలలో గానీ, తీరథ్ యాతర్ల లో గానీ, ఒంటరిగా పర్యాణాలు చేయడంలో గానీ అంత ఆసకిత్ లేదు. చినన్పప్టిలా ఇపుప్డు చీటికీ మాటికీ 
సవ్గార్మానికి వెళేళ్ అవసరమూ లేదు, అవకాశమూ లేదు. ఇపుప్డకక్డ ఎవరునాన్రు గనక! ఆయన బంధువులు, సేన్హితులు ఎకుక్వ మంది ఆ గార్మం 
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ఎపుప్డో వదిలేశారు. కొందరు ఈ లోకమే వదిలేశారు.   
 ఒకసారి ఆ మాటే అంటే,  కోడలు, 'పోనీలే అంకుల, ఈ వయసులో ఇంకా ఎందుకొచిచ్న పర్యాణాలు? అరవయేయ్ళుళ్ కషట్ పడాడ్రు. ఇపుప్డు 
హాయిగా పూరిత్ విశార్ంతి అనుభవించండి. నాకయితే మాతర్ం ఈ పరుగులనీన్ ఎపుప్డెపుప్డు ఆగుతాయా, ఎపుప్డెపుప్డు చీకు చింతా లేని విశార్ంత జీవితం 
అనుభవిసూత్, పగలు పిటట్ల పాటలు వింటూ, రాతుర్లు చుకక్లు లెకెక్టుట్కొంటూ గడుపుతానా అనిపిసుత్ంటుంది!' అనన్ది. 
 'ఈ వయసులో మీరు....' అని ఎవరైనా సానుభూతిగా మాటాల్డితే నారాయణకు చాలా చికాకు. కోడలు అనన్ మాట ఆకాష అని ఉంటే గటిట్గా 
సమాధానం చెపిప్ ఉండే వాడు :' నాకేదో పెదద్ వయసు వచేచ్సిందని నాకయితే అనిపించటేల్దు. ఇంకా పదేళుళ్ హుషారుగా ఉదోయ్గం చేసుకోగలను. 
చేసుకొనేవాడిని గూడా. కూతురుని అమెరికాలో, కొడుకుని బెంగుళూరులో ఉంచుకొని నువివ్కక్డ ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఈ వారధ్కయ్ంలో గూడా గానుగెదుద్లా 
పని చేసి ఎవరిని ఉదధ్రించాలి అని నలుగురూ నవువ్తారని ఇకక్డికి వచేచ్శాను. ఇక పోతే, ఈ మీ మహానగరంలో హాయిగా వినేందుకు పాటలు పాడే తీరిక 
ఉనన్పిటట్లు లేవు,  లెకెక్టేట్ందుకు ఆకాశంలో చుకక్లు ఉనాన్ కనబడవు' అని. కోడలితో వాదానికి దిగే చనువు లేక తల ఊపి ఊరుకొనాన్డు. 
 ఓ రకంగా ఆకాష అదృషట్మేనేమో, మామా కోడళళ్ సంభాషణలు దీరఘ్ంగా జరగకపోయినా, సేన్హ పూరవ్కంగా జరుగుతాయి. ఇదద్రూ 
బాధయ్తగా, ఆచీ తూచీ మాటాల్డుకొంటారు. చెపాప్లంటే ఇంకా ఆకాష కే తండిర్తో సంభాషణ ఒక సమసయ్. 
 ఆకాష కు తండిర్ తనతో ఉండటం ఎంతో తృపిత్నిసుత్ంది. ఆయన హాల లోనో, తన గది లోనో, హాయిగా ఊగే కురీచ్లో కూరుచ్ని ఏ పేపరో 
చదువుకొంటూ ఉంటే, ఇలల్ంతా నిండుగా ఉనన్టుట్గా ఉంటుంది. అతని గుండె కూడా నిండుగా, పర్శాంతంగా ఉంటుంది. కానీ ఆకాష మెలకువగా ఉండి 
ఇంటోల్ ఉండే నాలుగయిదు గంటలలో నారాయణ అలా కూరోచ్డు, కూరోచ్లేడు. ఆకాష వెనకాలే మౌనం గానో, లేక ఏదో మాటాల్డుతూనో తిరుగుతాడు. 
ఆకాష ను ఆయన వెంబడించనిది బాతూర్ం లోకీ, ఆ యువ దంపతుల మాసట్ర  బెడ రూమ లోకీ మాతర్మే. కనక ఆకాష ఆయనని వదిలించు కోవాలంటే 
ఒకటే మారగ్ం. తన బెడ రూమ లోకి వెళిల్ కూరోచ్టం. 
 అకక్డ ఈషా పోరు. ' నువువ్ ఇంటోల్ ఉండి, అంకుల కి దొరకక పోతే ఆయన కాలు కాలిన పిలిల్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. నినున్ బెడ రూమ 
లోంచి పిలవటానికి సందేహిసూత్, ఎపుప్డు బయటికి వసాత్వా అని చూసూత్ ఉంటాడు.' అంటుంది.  
 'అలా అని నేను బయటికి వెళితే, ఆ పిలిల్ చెలగాటానికి ఎలుకలా బలై పోతాను! నాన సాట్ప సంభాషణ! అదీ వన వే టార్ఫిక! 'మా కాలం అలా 
ఉండేది, ఇలా ఉండేది! పర్పంచం రోజు రోజుకూ నాశనమౌతునన్ది.' ఇదే థీమ. నేనేదో ఇంకా అయిదేళళ్ పిలల్ వాడినయినటుట్ ఆయన సణుగుడు, ఉపదేశం 
సాగుతూనే ఉంటాయి. 'మీ కాలం కనాన్ మా కాలం ఏమి తీసి పోయింది?' అని వాదిసేత్ మాతర్ం ఆయనకు ఇషట్ం ఉండదు. మొహం చినన్గా 
చేసుకొంటాడు. వాదం కొంచెం పెంచానా, 'ఆకాష, నాకు హైదరాబాద వెళిల్ అకక్డ నాలుగు రోజులు ఉండి వదాద్మనిపిసుత్నన్ది' అని గునుపు మొదలు.' 
 'వాదాలు పెంచటం ఎందుకులే, వాటివలల్ ఎపుప్డు, ఎవరికి పర్యోజనం కనక? ఒకటి మాతర్ం ఎపుప్డూ బాగా జాఞ్పక ముంచుకో. ఈ సంబంధం 
నీకు చాలా విలువైనది. ఆయన ఇకక్డి నించీ వెళిళ్పోతే నీకెంతో బాధ కలుగుతుంది. విలువైన సంబంధాలను, గుడిడ్ గవవ్కు కొరగాని వాదనలతో నాశనం 
చేసుకోవటం  ఎందుకు?'  అంటుంది ఈషా. 
 'ఎందుకంటే, ఆయన ధోరణీ దృకప్థం మారటేల్దు గనక.' 
 'ఎలా మారతాయి పాపం? మనిషికి మొదటి ఇరవయి ఏళళ్ తరవాత శారీరకమైన పెరుగుదల ఎలా ఆగిపోతుందో, కళళ్కు కనబడని భావ 
పరమైన పరిణామాలు కూడా  అలాగే ఆగిపోతాయి. అపప్టివరకు తన పర్పంచానుభవంతో ఏరప్రచుకొనన్ విలువలూ, ఆదరాశ్లూ, మంచీ-చెడు 
నిరవ్చనాలూ, విధి నిషేదాలూ   తెలియకుండానే మనసులో సిమెంట బొమమ్లా బిగుసుకు పోతాయి.  లోకంలో,  పర్తి కొతత్ తరంలోనూ అనివారయ్ంగా 
వచేచ్ మారుప్లను పర్శాంతంగా సావ్గతించే శకిత్ వయసు మళిళ్న, మళుళ్తునన్ వాళళ్లో చాలా అరుదు.  ఏ తరంలో చూసినా, వయసు మళిళ్న వాళళ్కు గత 
కాలమే వరత్మానం కంటే మెరుగుగా అనిపిసుత్ంది. ఇది పర్కృతి సిదధ్ం. మన విలువలూ, నమమ్కాలూ, దృకప్థాలూ బిగుసుకు పోయి, బాహయ్ పర్పంచంలో 
పర్తి మారూప్ వినాశం లాగే కనిపిసుత్ంది.   రాబోయే కాలం మరింత భయంకరం అనే తోసుత్ంది. ఇది లోకంలో సరవ్ సాధారణం.' 
 'ఇనిన్ వారాత్పతిర్కలు చదువుతాడు. ఇనిన్ ఛానలస్ చూసాత్డు. ఇనిన్ వారత్లు వింటాడు.  మనం అవుననాన్ కాదనాన్ పర్పంచానికి నిమితత్ం లేదు, అది 
అలా వేగంగా మారుతునే ఉంటుంది అని చూసూత్నే ఉంటాడు కదా ! మారుప్ను సావ్గతించ లేకపోతే జీవితం దురభ్రం అవుతుంది అనన్ కామన సెనస్ 
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ఎకక్డికి పోతుంది అని నాకు ఆశచ్రయ్ం!' 
 'వయసు మీద పడుతునన్ కొదీద్ అదొక సమసయ్. నితయ్ పరిణామ శీలమైన పర్పంచానిన్ మనిషి తన మనసులో ఎపుప్డో ఏరప్డడ్ సిమెంట 
బొమమ్ఆదరశ్ంతో పోలుచ్కొని నిటూట్రుసూత్నే ఉంటాడు. ఎందుకంటే కాలం గడిచిన కొదీద్ లోకం మారిపోయి, వాసత్విక పర్పంచం నువువ్ నీ చినన్తనంలో 
నీకుగా ఏరప్రచుకొనన్ ఆదరాశ్ల బొమమ్తో సరిపోలదు. రోజు రోజుకూ వాటిమధయ్ అంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దాంతో పాటు అసంతృపీత్ 
పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అది పోగొటుట్కోవాలంటే ఎంతో పర్యతన్ం, మనోబలం కావాలి. ఆ ఎదురీత చేయగలవారు నూటికి  ఒకక్రుంటారేమో !'  
 'పర్తీ దానికీ ఒక థీరీ చెపాత్వు మొతాత్నికి, ఎకక్డి నించీ తెసాత్వో గానీ! థీరీ చెపప్టం గాదు, వెళిల్ ఆయనతో కాసేస్పు మాటాల్డు. తెలుసుత్ంది' 
అంటాడు ఆకాష.  
 'మాటాల్డతాను. నాకేమీ అంత అసహనం లేదు  ఇంకా! ఆఫీసులో ఎంతమంది తోనో లేని ఆపాయ్యతలూ, గౌరవాభిమానాలూ ఒలకబోసూత్ 
మాటాల్డటం లేదా? అయిన వాళళ్తో ఓ అరగంట ఓపిగాగ్ మాటాల్డలేమా? కానీ, అంకుల కు నాతో మాటాల్డటానికి చాలా మొహమాటం. ఆయనకు నువువ్ 
ఆయిదేళళ్ పిలాల్డివిగా కనిపిసాత్వు.  నేను అలా కనిపించను. ఆయన ననున్ మొదట చూసేపప్టికే నేను 'పెదద్' చదువు చదువుకొని, 'పెదద్' ఉదోయ్గం 
చేసుకొంటునన్ ఆధునిక యువతిని. ఆయన నాతో పొడిపొడి మాటలే తపప్,  సేవ్చచ్గా మాటాల్డ లేరు. ఇంకా కొనాన్ళుళ్ అలవాటైతే తపప్ మా ఇదద్రికీ 
అంతగా మాటలు సాగవు.' అంటుంది ఈషా. అదీ నిజమే! 
 ఆకాష చేతిలో వారాత్ పతిర్క పటుట్కొని అయిషట్ంగా హాల లోకి నడుసాత్డు. 
 ఒకక్ అర క్షణంలో నారాయణ హాల లోకి వచేచ్సాత్డు. 
 మరో క్షణంలో ఆయన ఉపనాయ్సమూ మొదలవుతుంది. ఆయన ఉపనాయ్సంలో చినన్ చినన్ మారుప్లుంటాయేమో కాని, సారాంశం మాతర్ం ఒకటే 
నని నారాయణకు తెలీదు. ఆకాష కు తెలుసు. 
  ' ...ఏముందా పేపరోల్ ? ఏ పేజీ చూసినా సావ్రథ్ం, అడడ్ దారూల్, అవినీతీ, దోపిడీలు. కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఈ పర్పంచంలో బతకటమే కషట్మై 
పోతునన్ది. మాకు ఫరవాలేదు, జీవితం చాలా భాగం చూసేసిన వాళళ్ం కనక. మీకు కషట్మే!' అంటాడు నారాయణ. ' పచ్' అంటూ తలూపి ఊరుకొంటాడు 
ఆకాష. 
 'మునుపు ఇలా ఉండేది కాదు. మేం చదువుకొనే రోజులోల్ లాగా ఈ రోజులోల్ విలువలకు విలువే లేదు!ఎవరికెంత తోసేత్ అంత. అహం బర్హామ్సిమ్! 
చెపితే వినిపించుకొనే సమయమూ లేదు, వినయమూ లేదు. అందరికీ తొందరపాటు. అహంకారం,  ఆవేశం తపప్ ఆలోచన లేదు. ఒక పధధ్తి లేదు. 
కర్మశిక్షణ అసలే లేదు.మేం ఒంగోలు లో చదువుకొనేపుప్డు...'అంటూ తన ఆతమ్కథ మొదటి భాగంలో రెండో అధాయ్యానిన్ మరో సారి, (ఇపప్టికి ఏ 
నూరో సారో!), వినిపిసాత్డు. 
 'కాలం మారిపోతునన్ది' అని గొణుగుతాడు ఆకాష, ఏదో ఒకటి అనాలి కాబటిట్. 
 'పాప భీతి లేదు, సిగూగ్ లజాజ్ లేవు, పెదాద్ చినాన్ లేదు. పేపర చూసినా అంతే. టీవీ తిపిప్నా అంతే. ఎటు పోతునాన్మో తెలియదు. సమాజం  
కుళిళ్పోయింది. ఆనాటి ఆపాయ్యతలూ, అనుబంధాలూ, విలువలూ అనీన్ అంతరించిపోతునాన్యి.నా చినన్పుప్డు మా బాస ఒకడు....' మళీళ్ అనుభవాలు 
జాఞ్పకాలూ! 
 నారాయణ వాడే ఉదాహరణలూ, వారాత్ విశేషాలూ, చినన్నాటి జాఞ్పకాలూ( కొదిద్గా) మారుతుంటాయి కాని ముఖాయ్ంశం మారదు. కొతత్ 
తరాలకు వాళళ్ తపుప్లేమిటో ఎతిత్ చూపి వాళళ్ను సరైన మారగ్ంలో పెటాట్లని ఆయన తాపతర్యం. అయితే, ఆ మహానగరంలో- ఆమాటకొసేత్ ఈ విశాల 
విశవ్ంలో-  ఆయన మాటాల్డేందుకు అవకాశం ఉనన్ కొతత్ తరం పర్తినిధి తన కొడుకొకడే! కొంతవరకూ కోడలు. ఇంకెవరూ లేరు.  
 కోడలితో చనువు లేదు. ఆమె తనని, అనిన్ శకుత్లూ ఉడిగి మృతుయ్వు కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ వృదధ్ రోగిని నరుస్ చూసినటుట్, సానుభూతితో, 
సేవాబుదిధ్తో చూసుత్ంది తపప్ సాటి మనిషిగా ఎంత పర్యతిన్ంచినా చూడ లేదు (అని నారాయణ నమమ్కం).  కొడుకు పధధ్తి వేరు. బుదాద్వతారంలా, బెలల్ం 
కొటిట్న రాయిలా కూరొచ్ని, చెపిప్ంది వినటమే వాడికి చినన్పప్టినించీ అలవాటు (అని కూడా నారాయణ నమమ్కమే). 
 మూడు నాలుగు పేపరుల్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, ఏడెనిమిది టీవీ చానెళుళ్ శర్దధ్గా చూసిన తరావ్త, నారాయణకు  ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది. దానితో పాటు 
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సముదర్పు అలలలా నిరంతరం తోసుకోచేచ్ జాఞ్పకాలు. ఎవరితోననాన్ ఇవనీన్ పంచుకోవాలి, వాదించాలి. మాటాల్డకుండా తనను తను నిగర్హించుకొని 
కూరోచ్టం చాలా కషట్ంగా, కడుపు ఉబుబ్తునన్టుట్గా ఉంటుంది. 
 కానీ ఎవరితో మాటాల్డాలి? బయటి వాళళ్తో పరిచయాలు లేవు. ఈ దశలో, ఈ వయసులో, ఈ రోజులోల్ కొతత్ పరిచయాలు ఓ పాళాన ఏరప్డవు. 
కొతత్ పరిచయసుత్లు మన అభిపార్యాలు వినరు. (వాళల్కు పుణయ్ కాలమంతా వాళళ్ అభిపార్యాలు ఏకరువు పెటేట్ందుకే చాలదు!) వినాన్ గౌరవించరు. పైగా 
నిరభ్యంగా, నిషక్రష్గా కొతత్ వాళళ్తో అభిపార్యాలు పర్కటించాలనాన్ భయమే. ఎవరి మనోభావాలు ఎపుప్డు, ఎందుకు, ఎంతగా దెబబ్ తింటాయో 
చెపప్టం కషట్ం. ఏ పేచీలు వసాత్యో చెపప్లేం. కనక, ఇలాంటి మాటలకు ఆకాషే తగిన శోర్త.  
 కానీ పోను పోను ఈ సణుగుడు విని నిగర్హించుకోవటం ఆకాష కూ కషట్మైపోతునన్ది. అతనికి ఒక నిజం చెపాప్లనిపిసుత్ంటుంది: 'ఎందుకు 
నానాన్, ఎపుప్డూ ఈ నెగెటివ సణుగుడు? ఈ తరం అకసామ్తుత్గా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలేదు కదా? దానిన్ పెంచి పోషించి ఇలా తయారు చేసింది మీ 
తరమే. ఒక వేళ మీ తరం విలువలు ఈ నాటి విలువలకంటే గొపప్వైతే, అవి మీ ముందు తరాల నుంచి మీకు అందిన వారసతవ్మే గాని, మీ గొపప్ గాదు. 
ఈనాటి విలువలంటే అవి మీరు మీ తరవాతి తరానికి అందజేసిన వారసతవ్ం కనక వాటి మంచి చెడడ్ల బాధయ్త పూరిత్గా మీదే కదా?' అని. అలా 
అంటేముసలాయన నొచుచ్కొంటాడు 
 మరో నిజం చెపేత్ అసలు నిభాయించుకోలేడు. పెదద్ యుదధ్మైపోతుంది. ' మాకాలమో, మా తరమో అంటావు. అసలు మీ తరంలో ఏముంది గరవ్ 
కారణం? అసమానతలూ, అసూయలూ, అలప్ సంతోషాలూ, సంకెళూళ్, సంకుచితతావ్లూ. మీ తరానికి నాగరికతను, టెకాన్లజీని, కంపూయ్టరల్నూ,  సెల 
ఫోన లనూ, టీవీ ఛానెళళ్నూ, సులువైన పర్యాణ సాధనాలనూ, సుఖ జీవితానీన్ నేరిప్ంది మా తరం! సాంఘిక నాయ్యం, సేవ్చాచ్, సమానతవ్ం, ఆరిథ్క 
పర్గతీ అనీన్ ఇపుప్డే మెరుగు. అసలు మా తరం శకిత్ యుకుత్లనీన్ మీ కాలం వాళుళ్  మాకిచిచ్న  దురోయ్ధన, దుశాశ్సన దురివ్నీత లోకానిన్ సంసక్రించటానికే 
సరిపోతునాన్యి. కనక మేమేదో గొపప్ అని సణుగుడు ఆపు. ఇపుప్డునన్ సమాజంలో ఉనన్ మంచికి చాలా వరకూమా తరానిదే బాధయ్త. చెడంతా మీతరం 
నుంచి సంకర్మించిన వారసతవ్ం. సావ్రథ్ం, సంకుచితతవ్ం, డబుబ్ పిచీచ్ మాకు నేరిప్ంది ఎవరంటావు?'  అని అనబోయి తమాయించుకొని, పూరిత్గా 
తమాయించుకోలేక, బెడ రూమ లోకి వెళిల్ ఈషా ముందు కకేక్శాడు ఒకసారి. 
 'ఏమిటీ, ఈ మాటలనీన్ అంకుల తో అనాన్వా/' అంది ఈషా నివెవ్రపోయి.  
 'అనలేదులే, కానీ నేడో రేపో అని తీరతాను. ఉనన్మాటకు ఉలుకెందుకు?' 
 'ఎందుకంటే , సింపుల!, నేను చాలా సారుల్ చెపాప్ను, ఈ సంబంధం నీకు చాలా విలువైనది కాబటిట్. అయినా, గత కాలపు విలువల కళళ్దాద్లతో 
ఈకాలానిన్ చూసినా, ఈకాలపు విలువల కళళ్దాద్లతో గత కాలానిన్ చూసినా, ఆ  చూపులో కొంత వకర్త తపప్దు, ఆకాష! ముందు అది అరథ్ం చేసుకోవాలి. 
కాలం గడిచిన కొదీద్, మారుప్ల వేగం పెరిగిన కొదీద్ ఈ వకర్త మరింత పెరుగుతుంది.  తరాల మధయ్ అంతరాలకు అదే ముఖయ్ కారణం. సాధారణ 
మానవుడు ఏదోఒక విలువల చటర్ంలో ఇమిడి ఉంటాడు. సాధారణంగా తన కాలపు -అంటే, ముఖయ్ంగా, తన బాలయ్ కౌమార దశల కాలపు - విలువల  
చటర్ంలో ఉంటాడు. అది ఒక బోను. 1970 విలువల బోనులో ఉనన్ వాడికి, 2015 నాటి పర్పంచం, దాని విలువలూ, సాంఘిక పరిసిథ్తులూ 
అయోమయంగా, అయిషట్ంగా, ఇరుకుగా, ఇబబ్ందిగా కనిపిసాత్యి. ఈ పర్పంచంలో వాళల్కు ఆనాటి పరిసిథ్తులు అంత అధావ్నన్ం గానూ అనిపిసాత్యి.నేను 
నువువ్  2000నాటి బోనులో ఉనాన్మేమో కనక మనకు 2015 పరిసిథ్తులు తకుక్వ  అయోమయంగా అనిపించచుచ్.' 
 'మళీళ్ మరో థీరీ మొదలెటాట్వా!' అని తల పటుట్కొని,   'నాకు థీరీలు వదుద్. ఇపుప్డు నేనేం చెయాయ్లో సలహా ఇయియ్, చేతయితే!' అనాన్డు ఆకాష. 
 'ఎంత మాట! నువువ్ గూర్ప మేనేజర వి. నేను చినన్ సీనియర మేనేజర ని.  నీకు నేను సలహా చెపప్గలనా?  అయినా అడిగావు కనక నాకు 
తోచింది చెపాత్ను. చూడూ! కాలగతిలో వచేచ్మారుప్లతో, భినన్ దృకప్థాలతో , ముఖయ్ంగా తరాల అంతరాలతో  అసహనం చూపటం వారధ్కయ్ లక్షణం.  
వారధ్కయ్ంలో వచేచ్ శరీర బాధలూ, వాయ్ధుల లాంటిదే ఇదీ. దీనికి మందు లేదు. మందు లేని వాయ్ధిని ఎలా మేనేజ చేసాత్వు? ఉపశమనం దావ్రా, అవునా? 
సంఘంలో మారుప్ల గురించీ, పతనానిన్ గురించి, కీష్ణిసుత్నన్ విలువల గురించి, మానవ సంబంధాల గురించీ అంకుల మాటాల్డేటపుప్డు, అంకుల 
వయసును దృషిట్లో ఉంచుకొని, వీలయినంత ఓపిగాగ్ విని ఊ కొటుట్. అవకాశం దొరికితే మాట మారుచ్. వీలయితే నీ తరం, ఆయన తరం కాకుండా రెండు 
మూడు సహసార్బాద్లు వెనకిక్ వెళిల్ శంకరాచారుయ్ల గురించో, గాంధార శిలప్ం గురించో మాటాల్డితే,  ఇదద్రికీ ఏకీభావం కుదిరే చరాచ్ంశాలు దొరకక్ 
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పోతాయా? ఓపిక బటుట్, సహనం చూపించు....'  
 'రోజు రోజుకూ ఆ సహనమే నాలో కీష్ణించి పోతునన్ది!' 
 'అవునేల్! నీకు మాతర్ం రోజు రోజుకూ వయసు పెరగటం లేదా మరి !' అని నవివ్ంది ఈషా. ' నా సలహా చెపాప్ను. ఇక నీ ఇషట్ం. సమసయ్ నీది. 
'కాల' నీది.' అంటూ  తన ఈ-బుక పఠనంలో మునిగిపోయింది. 
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