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ఉదోయ్గాలకోసం కొందరు, చదు ల కోసం కొందరు, ఇలా రి రి కలల ంటపడి చేరుకునే గమయ్ం ఒకటి ఉంది ....అదే అమెరికా! 
చినన్తనంలో ఎంతో  అబుబ్రంగా, స రాగ్నికి మరోపేరుగా తలచిన దేశం. అకక్డి లు, వ త్ లు, అకక్డినుంచి వచిచ్న మను లూ, అందరూ 

ఎంతో గొపప్ రనీ  దేశంలో ఎంతటి పేరునన్ గుడి నా పూరణ్ కుంభంతో గతం పలికేటంత .  .ఐ పీలు అనీ అనుకునే రోజుల నుండీ ... “ఆ వదినా మా 
పిలల్కి ఆవకాయ్ పటట్డానికి యానికి అమెరికా ళుత్నాన్ను దారోల్ మీ అబాబ్యికి  ఏ నా ఇ లంటే ఇ , ఇచేచ్  వ త్ను” అనే రోజులోల్కి వచేచ్ ము . 

దూరం కొదీద్ లువని అంచనా  మనం, ఆ దూరం తగిగ్పోయేసరికీ లువనీ తగిగ్ంచే త్నాన్మేమో? 
PPP 

పంచంలో అందరూ రెండే రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు. ఒకళుళ్ ఉతత్ములు అయితే  మరొకళుళ్ అధములు. ళుళ్ కాకుండా 
మరొక రకం ఉంది అదే  మధయ్ముల్ అనన్మాట.  చెపిప్న రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు . ళళ్ గురించి ఎవరూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు. కానీ 
రు మా ం అందరి సమసయ్లు నెతిత్న క్ని భూభారానిన్ మో త్  ఉంటారు. ఆ కేటగిరీలో ఫ ట్ ఉండే ళళ్లో నేనొకదానిన్. ఉదోయ్గం వదిలే  భరత్ ంట 

అమెరికా సం వచిచ్న కాండిడేట్ ని.  సమసయ్ల వలల్ ఇంటోల్ చికుక్కుపోయి , రోజూ నూయ్  లో వచేచ్ అమెరికా రత్లు ని నాకెపుప్డూ ఉదోయ్గం వ త్ందో 
అని లెకక్లు  చుటాట్లని మేనేజ్ చే త్, ఒంటి చేతోత్ ఇంటినీ, పిలల్లిన్ మేనేజ్ చే త్, ఉదోయ్గాలకి ళేల్ ఆడ రి పు ఆరాధనగా, హడా డిగా కాలేజులకీ 
పారీట్లకి ళేల్ పిలల్ల పు ఈర య్గా, ఇపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న రిని తేలిగాగ్ చూ త్, గడు గా ఈ అమెరికా నిన్ ఈదుతూనన్ ఒక సగటు తెలుగు పిలల్ని.  

మబుబ్ల చాటు తొలగిపోతునన్ కొదీద్, కాసత్కాసత్గా బయటపడుతునన్ అంద న దే నిన్ మానపు కిటికీలోంచి ఆనందాతిశయంతో చూ న మొదటి 
కష్ణాలు ఎనన్టికీ మరచిపోలేను. చది న చదు , చే న ఉదోయ్గం దేనివలల్ తేనేం గుగ్, బిడియాలు అనే ఆభరణాలు పాత పోయి పరుయ్తు కత, ఉతాహం 
అనే అలంకారాలు మా మే ధరించిన ఈకాలపు అమామ్యిని. ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయట పడి అమెరికా గడడ్  నిలబడడ్పుప్డు మొటట్ మొదటగా గమనించిన 
మారుప్, మను ల కరు . ఒకక్ నిమిషం ఉకిక్రిబికిక్రి చే న ఒంటరితనం. చినన్ కలవరపాటు. రి న త్నన్ చలల్టి గాలికి కళళ్లో ఊరిన తడికి అసప్షట్ంగా 
అలుల్కుని పోయినటుట్ ఉనన్ బంగారు అకష్రాలు . తేరుకుని చూదుద్ను కదా, అరచేతిలో  ఉనన్ పా  పోరుట్   "సతయ్మేవ జయతే" అనన్ అకష్రాలు. ను  నా 
బిడడ్ ,  నీకు ఎదురే లేదు అని ఎదో శకిత్ భుజంతటిట్న భావన. అలా పడింది అమెరికా నేల న నా మొదటి అడుగు. ఇకక్డి త్త జీవనం, ఇనిన్ ఖాల మధయ్ 
ఉండే క ట్లు, ఉకిక్రిబికిక్రి చే ంత పని లేదా పిచేకిక్ంచేంత ఏకాంతం, చదు కునేందుకు పాటుల్, ఉదోయ్గపు టలు, తలిల్తం ల ఆశలు పిలల్ల ఆశయాలు 
ఇలా ఎనోన్ లు. ఈ భా దే గపు రంగులరాటన్ంలో నాతో పాటు కారుకు తయారు అవ ండి మరి.. 

*** 
మంచి తరుణం మించిన దొరకదు 

 మా పార్ంతంలో ఒకటే వరాష్లు. ఇకక్డ ఒక మోసత్రు తుంపర చూసాను గానీ, ఇంతలా వరాష్లు పడటం ఈ మధయ్ కాలంలో ఇదే. 
దాదాపు ఆరేళళ్ పాటూ ఉందిట కరువు. “ఎటు చూసినా ఇంత చకక్గా బొమమ్ గీసినటుట్గా ఉంటుంది కదా, ఇకక్డేం కరువు!” అనుకునేదానిన్. నేలపై 
జారిన పర్తి చినుకుని ఒడిసిపటుట్కుని, రిజరావ్యరుల్ నింపుకుని కాలం గడిపేశారు. ఇపుప్డు ఈ వరాష్లతో కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది మళీళ్ కాలిఫోరిన్యా. 
చూసారా, ఎపప్టికైనా మంచి రోజులు వసాత్యి . ఈ నమమ్కమే మనిషిని నడిపించేది. మనలో  ఆశని నింపి వచేచ్ మంచి కాలం కోసం ఎదురుచూసేలా 
చేసే ఏ చినన్ సంఘటనని కూడా ‘మేము’ వదులుకోలేము.  పైగా వచేచ్ది మహిళా దినోతస్వం కూడాను. మా సంఘం వాళుళ్ నా సీప్చ కూడా ఏరాప్టు 
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చేసారు. సంఘం అనగానే ఏదేదో ఊహించేసుకోకండి, ఇండసీట్ర్ లో బిరుదులు ఎవరూ ఇవవ్రు మనమే ఇచేచ్సుకోవాలి . అదే కోవలో ఇకక్డ ఎవరి 
పరిసిథ్తులకి తగటుట్ వాళేల్ ఒక గూర్ప ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. ఎవరి టాలెంటును వారే పర్దరిశ్ంచుకోవాలి. సెలఫ్ మారెక్టింగ చాలా ముఖయ్ం ఈ రోజులోల్. 

ఈ ఉపోదాఘ్తం ఎందుకో చివరాఖరున చెపాత్ను.  
 ముందుగా మీకో కథ చెపాప్లి. అనగనగా ఒక మధయ్తరగతి మగమహారాజు. తాను అనుకునన్ రూలస్ పర్కారం జీవితానిన్ సెట 

చేసుకుని, ‘నేను ఎవరి జోలికీ వెళళ్ను… కాబటిట్ నా జోలికి ఎవరూ రాకండి’ అంటూ మడిగా ఉండిపోయాడు. పిలల్లకి ఒక అందమైన పర్పంచం ఏరాప్టు 
చేసాడు. పొంగి పొరలి, ఆగడం అయేయ్ంత సౌకరాయ్లు లేకపోయినా, దేనికీ తడుముకోవలసిన అవసరం లేని జీవితం అది. ఆ రాజుగారికి ఒక చిటిట్ 
చిలకమమ్ లాంటి రాకుమారి. ఇంతలేసి కళళ్తో నానన్ని మాతర్మే చూసూత్ పెరిగిన రాకుమారి, ‘మై డాడీ  ఈస ది బెసట్’, ‘ఐ ఆమ డాడీస పిర్నెస్స’ లాంటి 
బిరుదులు తనకి తానే ఆపాదించుకుని నానన్ రాసుకునన్ లెకక్ల పర్కారమే పెరిగింది. ‘మనకి చదువే ఆసిత్  తలిల్, బాగా చదూకుంటేనే భవిషయ్తుత్,’ అని నానన్ 
చెపేత్, అర మారుక్ తగిగ్నా విల విలాల్డిపోయి తిండి నిదార్ మరచి మరీ చదివింది. ‘పదో తరగతి బాగా చదువుకో, ఈ ఒకక్ సంవతస్రం కషట్పడాడ్వంటే లైఫ 
సెటిల అయిపోతుంది,’ అంటే సరే అని పండగలూ, పబాబ్లు మానేసి మరీ చదివేసింది. నానన్ గరవ్ంలో పడడ్ కషట్ం అంతా మరిచ్పోయింది.  

అకక్డికి లైఫ లో సెటిల అయిపోవచుచ్ అనుకుంటే, ఇంటర వెకిక్రించింది. ఎంసెట పళిళ్కిలించింది. చినన్ టౌనల్నుండి బయటి 
పర్పంచంలోకి అడుగు వేసింది. అలా భవిషయ్తుత్ బాటకి ఓం పర్ధమంగా, అందరితో పాటూ తానుగా నానన్ చెయియ్ విడచి చదువులకి, ఎంసెట రుదుద్ళళ్కీ 
మకాక్గా వెలసిన విజయవాడలో కాలు పెటిట్ంది. హాసట్ల లో విడచి వెళేళ్టపుప్డు నానన్ చెపిప్న మాటలు , ‘మన ఆసిత్ చదువే తలీల్ , ఈ రెండేళుల్ చదివేసేత్ 
జీవితం అంతా సుఖంగా ఉండొచుచ్’ అనన్వే ఊపిరిగా చదివింది. చదువంటే అదొక పూనకం లాంటి అవసథ్. రెండేళుల్ సట్డీ హౌర లో చైర కే పరిమితం 
అయిపోయి మరీ చదివింది. హాసట్ల లో గంట తపిప్ంచి వారాలూ, నెలలూ తెలీకుండా చదివింది. ఎగాజ్ంస లో ఎకార్స్ట్ ఆనస్ర షీటస్ పై తపప్ వేరే ఏ విధమైన 
ఎకార్స్ట్ కరికూయ్లర ఆకిట్విటీస మీద కూడా కనీసం ఆలోచన పోకుండా దీక్ష పటిట్ంది.  సిరిమలెల్ తోటలోల్ పరిగెటేట్ పదహారేళళ్ శీర్దేవి ఈ చదువుల చిలకమమ్ని 
చూసి సిగుగ్తో చచిచ్పోయింది.  

 ఎంసెట రాయ్ంకుకి , సూక్ల ఫైనల మారుక్లకి తేడా తెలుసుకుంది. లక్షలోల్ వునన్ తన బోటి వాళల్లో మరీ మొదటి రాయ్ంకులు తెచుచ్కునే 
అఖండ తెలివితేటలు కాదూ, ఎదో ఒకటిలే అనుకునే బాయ్క బెంచు బాపతూ  కాక గిల గిలా కొటుట్కుంది. కౌనిస్లింగ వడపోతలు, రిజెరేవ్షన పంపకాలు 
అయాయ్క తనకు మిగిలిన కాలేజీ లో జాయిన అయింది. పెదద్ నగరంలో , పెదద్ కాలేజీలో చేరిప్ంచడానికి వచిచ్న నానన్కి ఇపుప్డు తానే ధైరయ్ం చెపిప్ంది. 
చదువుకుంది, ఎంతో నేరుచ్కుంది, పరిసిథ్తులను నేరుప్గా చకక్దిదుద్కునే నైపుణయ్ం సాధించింది. చదువు తరావ్త కొలువు సిద్రమైంది. నానన్ చెపిప్న ‘చదువే 
మన ఆసిత్’  అనన్ కథ కంచికి చేరిందని తలచింది. మురిసింది. ఊరు దాటని అమమ్ని నానన్ని నగరం అంతా  తిపిప్ సంబరపడింది. తన చేతిలో 
ఇమిడిపోయే చిటిట్ చెయియ్ , తన చెయేయ్ పటుట్కుని ఇంకో కొతత్ పర్పంచం చూపిసుత్ంటే నానన్ పొంగిపోయాడు. ఇదద్రి సంతోషం చూసి  అమమ్ కూడా. నానన్ 
చెపేప్ ‘చదువే ఆసిత్’ అనే కథకు చకక్ని ముగింపు ఇచాచ్ననుకుంది. ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం ఇచిచ్న సేవ్చఛ్తో ఎగిరింది. తోటి చిలకమమ్లతో ఆనందంగా కాలం 
గడిపింది.  

కథ ఇంతటితో అయిపొయింది అనుకుంటునాన్రా ! నో! ఇది అంతం కాదు ఇంకో కొతత్ అధాయ్యానికి ఆరంభం మాతర్మే. ఆ 
ఆరంభానికి నాంది పెళిల్చూపులు. అమామ్ నానన్ల పేర్మలో తను అనుకునన్ అంచనాలకు తగగ్ వాడు దొరకక, పెదద్లు చూపించిన జాతిముతాయ్లు లాంటి 
పెళిల్ కొడుకులు నచచ్క , ఎవరో ఒకరు అని సరుద్కోలేక కొటుట్మిటాట్డింది. ఇపప్టి వరకూ సీన లోకి రాని చుటాట్లు రెకక్లు కటుట్కు వచాచ్రు. లేనిపోని 
వంకలు చూపెటాట్రు. ఇపుప్డు ఇనాన్ళుల్ లేని ఒక కొతత్ పర్శన్ మొదలైంది, " ఏం వెనకేసారూ ?"అని. నానన్ చెపిప్నటుట్ ‘చదువే కదా ఆసిత్,’ అనుకుని అదే  
చెపిప్ంది. విరగబడి నవావ్రు అంతా.  ఏదైతేనేం కిందా మీదా పడి తనకు తగగ్వాడిని , అమమ్కి నానన్కి నచిచ్నవాడిని, తనని మెచిచ్నవాడిని చూసుకుని పెళిల్ 
చేసేసుకుంది. ఇకక్డితో ఒక అధాయ్యం సమాపత్ం. ఇపుప్డే మరి కథలో ఒక టివ్సుట్. ఆ విధంగా పెళిల్ చేసుకుని అనిన్ పనులూ సమానంగా పంచుకుని సహ 
జీవనం సాగిసూత్ విదేశీ హంగులకి ఏమాతర్ం తగగ్ని మెటోర్ జీవితానిన్ ఎంజాయ చేసుత్నన్ జంటకి అమెరికా వీసా దొరకడం, అమెరికా అంటే ముందంజ 
వేయడమే గానీ అసస్లు ఏమాతర్ం ఆలోచించే పర్సకేత్ లేని సగటు భారతీయుడిలా సంసారం అమెరికాకి షిఫట్ చేసెయయ్డం చక చకా జరిగిపోయాయి.  
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అలా ఆ విధంబున మన చిటిట్ రాకుమారి డిపెండెంటు వీసాపై కటుట్కునన్ వాడి చిటికెన వేలు పటుట్కుని సపత్ సముదార్లూ దాటి అమెరికా 
గూటికి చేరింది. ఆంక్షలు లేని సంసారం, అంతులేని ఏకాంతం , భూతల సవ్రగ్ంలో కాపురం. మొదటి కొనాన్ళుళ్ భలే మంచి రోజులు లాగా, యదద్నపూడి 
నవలలోల్ ఆఫీసరు గారి భారయ్లాల్ ఇలుల్ చకక్పెటుట్కోవడం, మొగుడిన్ ఆఫీసుకి పంపడం, తను తిరిగి వచేచ్దాకా ఎదురు చూసూత్ ఉండడం లాంటి 
సుకుమారమైన పనులే కాబటిట్ ఎంతో హాయిగా వేగంగా కొనిన్ నెలలు గడిచాయి. చదువులు మొదలైనపప్టినుండి లేని తీరిక, పరుగులుపెటిట్ ఆఫీసులో 
టారెగ్టుల్ చేరే హడావిడిలో దొరకని పర్శాంతతని చూసి మురిసిపోయింది. ‘హోమ - సీవ్ట హోమ’ ఒకటి ఏరప్రచుకుంది. "ఓహోహో ..పావురమా 
..ఓహోహో " అంటూ సాగిపోతోంది జీవితం . ఇకక్డితో కూడా ‘ది ఎండ’ రాలేదు రాకుమారికి. కట చేసేత్ మళీళ్ చుటాట్లు, వారి మాటలకు తాళం వేసూత్ 
అమామ్ నానన్ సీన లోకి ఎంటర అయాయ్రు. పైగా పెళిల్తో అవతలి వైపు నుండి మరొక చుటాట్ల బాయ్చి కూడా సిదధ్ం కదూ . “ఏదనాన్ వెనకేసుకోవాలి అంటే 
ఇదే సమయం” అని చుటాట్లు అంటే, “ఇంత చదువూ చదివింది ఇందుకేనా అమమ్లూ!!” అని సెంటిమెంటు వీణ మోగించే పెదాద్ళుళ్ .  

మరొక అధాయ్యం మొదలు … ఇదే సమయానికి ఈ కొతత్ మోజు మబుబ్లు వీడినై రాకుమారికి. ఎంతసేపూ ఎదురుచూపులే 
మిగిలినాయి, దికుక్తోచనివవ్ని నిశశ్బద్ం వెకిక్రించింది. ఊహతెలిసిన నాటి నుండి ఊపిరాడకుండా చదివిన చదువులు, చేసిన కొలువులు . అలా కాలు 
కదపకుండా ఇంటోల్ ఎనేన్సి రోజులు ఉండాలో తేలిక, అసహనం ఒళుళ్ విరుచుకుని నిదర్ లేచింది. 

 తరచి చూసేత్ తనలాగా ఎందరో. తన లాంటి చిటిట్ చిలకమమ్లు కోకొలల్లు అని తెలుసుకుంది.  డాలర ని వందల సాథ్నం నుండి ఒకటల్ 
సాథ్నంలోకి తెచిచ్ చూడలేక, అదాద్ల వెనుక ఉనన్ మనసుకి నచిచ్న వసుత్వులు విండో షాపింగ చేసూత్, అడిగి సాధించుకోడానికి అహం అడొడ్సూత్ అనిన్టిని 
'తమకి ఉదోయ్గం వచాచ్క చెయాయ్లిస్న పనుల లిసుట్’లో చేరుసూత్, ఆ జాబితా రోజు రోజుకి హనుమంతుని తోకలా పెరుగుతోంటే నిటూట్రుసూత్ కాలానిన్ ఖరుచ్ 
చేసూత్ ఉనాన్రు. 

ఉనన్ ఖాళీ సమయం ఏం చెయాయ్లో తెలియక చెయయ్ని పనులు లేవు, నేరవ్ని విదయ్లు లేవు. ఇనేన్ళుల్ పటిట్ంచుకోని ఎకార్స్ట్ కరికులర 
ఆకిట్విటీస మీద డబల ఎకార్స్ట్ ఫోకస పెటట్డం మొదలు. అతయ్వసర పరిసిథ్తులలో అకక్రకు వచేచ్ వంటలు మాతర్మే నేరుచ్కుని వచిచ్న వీళుళ్ ఇపుప్డు 
చెయయ్ని వంట లేదు . దేశ విదేశీ వంటలు చేసే వాళుళ్ కొందరైతే, అవి బాల్గులోల్, వోల్గ లలో ఎకిక్ంచేవారు కొందరు. జుమాబ్ నుండి బాలీవుడ దాక ఉనన్ 
డానుస్లు నేరేచ్వాళళ్ని చూసాత్రా, ఫేసుబ్క రచయితుర్లుగా మారిన వారిని చూసాత్రా, సివ్మిమ్ంగ నుండి కరాటే వరకూ, లైబర్రీ వాలంటీరింగ నుండి 
చినన్పిలల్ల సోట్రీ టెలిల్ంగ వరకు , గుళళ్లో సేవ నుండి పర్సాదాలు చెయయ్డం వరకూ, బేకింగ కాల్సులు, ఫొటోగర్ఫీలు , కుటుల్ - అలిల్కలూ, బూట 
కాయ్ంపులు, సివ్మిమ్ంగ కాల్సులు, పెయింటింగ కాల్సులు , వీటనిన్టి మధయ్లో తినాన్ తినకపోయినా డబల బన లా ఉబేబ్ ఒళుళ్ , దానిన్ అదుపులో పెటట్డానికి 
జిముమ్లు.. వెరసి  ఎకక్డ ఏ ఆపష్న కూడా మిస అవవ్కుండా ఏ ఏ విధంబుల సమయం ఖరుచ్ అవునో ఆ ఆ విధంబుల రాక్షస పర్యతాన్లు చేసే వాళుళ్ 
పాపం. 

అలా ‘ఖాళీగా లేము’ అనిపించుకోడానికి ఎనోన్ పర్యతాన్లు చేసారు. మళీళ్ చదువులు మొదలుపెటిట్నవారు కొందరు. ఒకక్ ఎంబీఏ 
కాల్స లోనే బీటెక నుండి ఎంబీబీస వరకు అనిన్ డిగీర్లు చేసిన వాళుళ్ కనపడతారంటే నముమ్తారా? ఇంతటి రిసుక్ తీసుకోలేని వారు, పిలల్లిన్ కనాన్రు 
ఎంచకాక్. పెదద్లు దగగ్ర లేని పిలల్ల పెంపకం అదొక పెదద్ మాయా వలయం. అరధ్ రాతిర్ చంటి పిలల్కి ఎకిక్ళుళ్ వసేత్ ఏం చెయాయ్లో కూడా గూగుల ని 
అడగాలిస్ందే. నెలల కూన ఆద మరచి కదలక మెదలక నిదర్పోతోంటే (అమంగళం పర్తిహతమవు గాక ) అనుమానంతో ఊపిరి పిలుసోత్ందో లేదో అని 
చెక చేసే ఈతరం వెరిర్  తలుల్లు ఎంతమందో. డిపప్ మీద ఒకక్టిచిచ్ "నిదర్పోతునన్ పసివాళళ్ని అలా చూడకూడదు" అని చెపేప్ పెదాద్ళుళ్ లేరుగా. 

 ఈ గర్హణం వీడి వరక్ పెరిమ్టుల్ వచేచ్దాకా పడని పాటుల్ లేవంటే నమమ్ండి. చందుర్డికి ఎనిన్ కళలు ఉంటాయో అనిన్ మూడ సివ్ంగస్ 
ఒకే రోజులో చూపిసూత్ ఉంటారు. నినన్టి వేళ చకక్గా వండి వడిడ్ంచిన పిలల్, ఈరోజు “నేనేమనాన్ నీ సేవకి పుటాట్నా? నీకు కావలసింది నువువ్ వండుకో,” 
అని ఎందుకు విసుకుక్ంటుందో అరధ్ం కాదు సదరు భాగసావ్మికి . ఫేసుబ్క లోనో వాటాస్ప గూర్ప లోనో ఇనాన్ళుల్ తనతో పాటు ఇంటోల్ ఉనన్ సేన్హితురాలు 
ఎవరో ఈ అరణయ్ పరవ్ం వీడి ఉదోయ్గ పరవ్ం మొదలు పెటిట్ ఉంటుంది. ‘అతత్ తిటిట్నందుకు కాదూ, తోడికోడలు నవివ్ంద’నన్ చందాన ఇంటోల్ అంతా మూడు 
రోజులు యుదధ్ వాతావరణం రాజయ్ం ఏలేసుత్ంది. ఏ చినన్ పొరపాటు జరిగినా "తరతరాలుగా యుగయుగాలుగా తోకేక్సుత్నాన్రు, అణచివేసుత్నాన్రు " లాంటి 
భారీ లెకచ్రుల్ వినలేక అవతలి వారు బికుక్ బికుక్ మంటూ ఉండాలిస్ందే ఇంటోల్.  ననన్డిగితే ఇకక్డ ఉండేది రెండే రెండు గూర్పులు… ఉదోయ్గాలు చేసే 
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వాళుళ్ , చెయయ్ని వాళుళ్. ముందు ఈ వడపోత అయియ్న తరావ్త గానీ మిగతా వడపోతలకు తావు లేవు. ఆ లెకక్లు  ఎవరెవరి విఘన్తని బటిట్ 
ఉంటాయనుకోండి.   

పర్సుత్తం మనం మొదటి గూర్ప కి చెందుతాం అనమాట. అందుకేగా ఈ కథ చెపుప్కొచిచ్ంది. మా ఏరియాలో పైన చెపిప్న డిపెండెంట 
కషాట్లు పడే చిలకమమ్లంతా ఒక గూర్పుగా చేరాము. మా కషాట్లు సుఖాలు కలబోసుకుని ఈ ‘బలవంతపు ఏకాంతపు విశార్ంతి’ దశని తపిప్ంచుకోడానికి 
ఎవరికి తోచిన సలహాలు వారు ఇసుత్ంటారు . రేపు రాబోయే మహిళా దినోతస్వం నాడు మీటింగు ఏరాప్టు చేసుక్నాన్ము. భోజనాలు ఆరడ్ర ఇచుచ్కోవడం 
అనేది మళిళ్ డాలర సావ్తంతర్ంతో కూడుకునన్ది కాబటిట్ మేమె పాట లాక పెటుట్కుని , సమావేశమై సదరు భోజన తాంబూలాలు సీవ్కరించి ఎవరికి వారే 
ఆనందించవలెననన్మాట . 

అసలైతే మీటింగులో మా డిపెండెంట కషాట్ల గురించి, చుటాట్ల ఒతిత్ళల్ గురించి, ఉదోయ్గ పర్యతాన్ల  వలల్ వసుత్నన్ సెట్ర్స గురించి ఏకి 
పడేదాద్మనుకునాన్ను. కానీ ఒక చినన్ సంఘటన నా ఆలోచనా విధానానేన్ మారేచ్సింది. ఆ రోజు ఈ మధయ్నే పేల్ సూక్ల లో వేసిన నా బుడడ్దానిన్ తీసుక్ని 
వదాద్మని రోజూలాగానే వెళాళ్ను సూక్ల కి. పారిక్ంగ లాట లో నా పిలల్దాని సేన్హితుడి అమమ్ కనిపించింది. ఎపుప్డో కానీ రాదు కాండేటు, వరిక్ంగ మామ 
కదూ. పైగా కనిపించినా కూడా చూపులు కలపదు, అరక్షణం నవువ్కి వేసట్ అయిపోతుందేమో అనన్ హడావిడిలో ఉంటుంది. రేపొప్దుద్నన్ నేను కూడా 
ఉదోయ్గం వసేత్ ఇలానే బిజీ బిజీ గా పరిగెటాట్లేమో అని నా 'ఉదోయ్గం వసేత్ ' లిసట్ లో చేరుచ్కోబోయాను. ఛి మరి ఇంతలా డెసెప్రేట గా తయారయాయ్నేంటి 
అని ఆ ఆలోచన విదిలించేశా. ఇంతకీ చెపొప్చేచ్దేంటంటే సదరు వరిక్ంగ మామ ననున్ చూసి నవివ్ంది. నాకెందుకో నమమ్ బుధిధ్ గాక చుటూట్ పకక్ల, 
ముందూ వెనకా చూసాను. ఎవవ్రూ , లేరు ..ననేన్. నేను కూడా నవావ్ను. మనసులో మాతర్ం కచిచ్తంగా 'చపాతీ / కరీర్ సరీవ్సులూ', 'ఆఫట్ర సూక్ల కేర ' 
లాంటి సమాచారం ఏదైనా కావాలేమో అనుకునాన్ను. మాతో అలాంటివే మాటాల్డతారు కదా మరి. 

"హెలోల్ !" 
"హాయ ... ఏంటి ఇవాళ ముందే వచాచ్రు?" 
"నీల కి ఒంటోల్ బాగోలేదంట అండి, టీచర ఫోన చేసింది. అందుకే ముందే వచిచ్ తీసుకెళుత్నాన్ను. సీసనల ఫీవర అనుకుంటా . " 
"ఓ ..అయోయ్ అలాగా?" 
“బాస దగగ్ర పరిమ్షన తీసుక్ని వచాచ్ను. నసిగి నసిగి వదిలాడు. ఈ జవ్రం ఎనిన్ రోజులు ఉంటుందో అండీ . వరక్ ఫొర్ం హోమ కి 

కూడా ఒక రోజుకంటే ఎకుక్వైతే ఏడిచ్ చసాత్డు. ఇలా ఆలోచిసుత్నందుకు నామీద నాకే జాలి వేసోత్ంది. ఉదోయ్గం వచేచ్ దాకా ఎపుప్డెపుప్డు వసుత్ందా అని 
చూసాత్ము, వచాచ్క ఎదో సుఖపడిపోయినటుట్. ఇది ఇంకో రంగుల రాటన్ం అంతే.మిమమ్లిన్ చూసుత్ంటే నా పాత రోజులు గురొత్సుత్నాన్యి. ఇంత తీరిక మళీళ్ 
జీవితంలో చూడరు, ఒకవేళ తీరిక వచేచ్ వయసుకి ఇపప్టి ఓపిక ఉండకపోవచుచ్. నేను ఎపుప్డెపుప్డు ఉదోయ్గం వసుత్ందా అని ఉనన్ సమయానిన్ ఎంజాయ 
చెయయ్లేదు. మీకోసం , మీ వాళళ్కోసం కేటాయించడానికి ఇంత సమయం మళీళ్ దొరకకపోవచుచ్. ఈ రోజులోల్ ఉదోయ్గాలు తపప్వు, అవి మన ఉనికిగా 
మారాయి. కానీ అవి వచేచ్ వరకు ఉండే ఈ సమయానిన్ వృధా పోనివవ్కండి. పర్తి క్షణం ఆసావ్దించండి. ఎందుకో చెపాప్లనిపించింది. ఉంటాను బాయ 
అండి ." అంటూ సుడిగాలిలా పిలాల్డిన్ తీసుక్ని వెళిళ్పోయింది. 

పాపని తీసుక్ని వసుత్ంటే మళీళ్ వరష్ం,,, జలుల్లు జలుల్లుగా. వచిచ్న నాలుగేళల్లో ఎనన్డూ చూడలేదు ఇలాంటి వరాష్లు. ఇనాన్ళళ్కి 
గొడుగు వాడే అవకాశం వచిచ్నందుకు బుడడ్దాని ఆనందానికి అంతే లేదు. ఇంటికి వసుత్ంటే ఒకటే ఆలోచనలు. ఆవిడ అనన్ మాటలోల్ నిజం లేకపోలేదు. 
ఇదద్రూ ఉదోయ్గం చేసేత్ గానీ చనీన్ళల్కి వేనీన్ళల్ తోడు ఉండదనేది అమామ్ వాళళ్ తరంలోనే చూసేసాం. చెయాయ్లిస్ందే ..కానీ పరిసిథ్తులు మనకి అనుకూలంగా 
లేనపుప్డు , అనిన్ పర్యతాన్లు చేసినా కలిసిరానపుప్డు , బాధ పడుతూ చుటూట్ వాళళ్ని బాధపెడుతూ చేతిలో ఉనన్ ఈ సమయానిన్ వయ్రథ్ం చేసుత్నాన్మా? 
ఇంటిని, పిలల్లిన్ చూసుకోవడం అనే పనిని తేలిగాగ్ తీసుక్ంటునాన్మా? ‘సెలఫ్ సెంటరడ్  విమెన’  ‘ఇండిపెండెంట విమెన’ గా తీరిచ్దిదాద్రు మా తరానిన్. 
విమెన ‘సెలఫ్ సెంటెరడ్ ’ గా ఉంటే మంచిదే, ఉండాలి కూడా. కానీ రేపటి తరానికి కాబోయే అమమ్లు ‘సెలఫ్ సెంటెరడ్ ’ అయితే , ఆ తరం భవిషయ్తుత్, 
వయ్కిత్తవ్ం ఏమవుతుంది? వారికీ మనకీ ఉండాలిస్న పాశాలు ?  
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ఏదో అనుకునాన్ను గానీ జీవితంలో నాకు తెలీని అధాయ్యాలు ఇంకా చాలా ఉనాన్యి. ఇపుప్డు ఇంకొక తరం బాధయ్త కూడా చేరింది. 
" చినిన్ నా బొజజ్కు శీర్రామ రక్ష " అనుకుంటే ఎలా. ఉదోయ్గం వచేచ్లోపు నేను చాలా మారాలి .  

• రాబోయే జీ తం  ఆశలు పెంచుకో లి, దానికోసం తగు కృ  చెయాయ్లి.
• కానీ ఉనన్ జీ తానిన్ ఆనందించాలి, ఆ దించాలి.
• ఉదోయ్గం వచాచ్క ఇంకెటువంటి ‘రి ట్ ’ ఉండకూడదు.
• చుటాట్లు పోరినటుట్ 'జీ తంలో నకే కోవడం' ముఖయ్మే. కానీ నకే కునాన్క, తీరిగాగ్ కూరుచ్ని

ఆలోచించడానికి జీ తంలో కొనిన్ మధుర కష్ణాలు అంటూ ఉండాలి కదా! కాబటిట్ జీ తంలో ‘బాయ్లెని ంగ్’ నేరుచ్కో లి.  
ముందైతే  అరజ్ంటుగా ఈ జాఞ్నానిన్ మా గూర్పులో ఉమెనస్ డే నాడు పంచుకోవాలి. తీరుతుందో లేదో తెలీని కాలిఫోరిన్యా కరువే  

తీరబోతోంది,  మేము సెటిల అవలేముటండీ . ‘అపాన్ టైం ఆయేగా ’ అనన్ ఆశావహ దృకప్థంతో నా తోటి చిలకమమ్లంతా ముందుకి సాగాలి అనీ, 
అంతవరకూ ఎటువంటి నిరాశా  నిసప్ృహలకీ  లోనుకావొదద్ని కోరుకుంటూ .. మహిళామణులందరికీ "మహిళా దినోతస్వ శుభాకాంక్షలు !" 

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదాద్ ం..!!) 
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