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నాణేనికి రెండో పు

కొండపలిల్ రీష

"ఈ విషయంలో నేను నీతో ఏకీభవించలేను సానివ్కా" అంటోంది అననయ్.
"నువువ్ ఏకీభవించకపోయినా మనకి ఇలాంటపుప్డు ఇంత కంటే వేరే మారగ్ం లేదు అననాయ్"
...
అననయ్, సానివ్క ఇదద్రు ఒకటే కంపెనీలో సహోదోయ్గినులు. గత నాలుగేళుళ్గా ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం ఉండటమే కాక అనిన్ విషయాలూ
లంచ బేర్కోల్, కాఫీ బేర్కోల్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవడం ఇదద్రికీ అలవాటు. ఎవరికి బాగా హైక వచేచ్లాగా ఉంది, ఏ మేనేజర దగగ్ర పని చేసేత్ రాచి రంపాన
పెడతాడు లాంటి ఆఫీస విషయాలే కాక, ఏ కూర ఎలా చేసేత్ బాగుంటుంది, భరత్ పుటిట్నరోజుకి ఏ గిఫట్ ఇసేత్ బాగుంటుంది లాంటి సవ్ంత విషయాల వరకు
అనీన్ చరిచ్ంచుకుంటారు. ఇపుప్డు అనుకోకుండా ఇదద్రూ పెర్గెన్నీస్ సేట్జోల్ ఉండటం వలల్ ఇదద్రికీ చరిచ్ంచుకోవడానికి మరినిన్ విషయాలు దొరుకుతునాన్యి.
ఇవాళ వాళిళ్దద్రికీ జరిగిన చరచ్ పిలల్లు పుటాట్క తలిల్దండుర్ల లేక అతత్మమల సపోరట్ తీసుకోవాలా వదాద్ అని. సానివ్క ఉదేద్శం పర్కారం
సహాయం తీసుకోకుండా తిరిగి ఉదోయ్గంలో చేరడం కషట్ం. పైగా తలిల్దండుర్లు అయినా, అతత్మామలు అయినా మనవడితోనో మనవరాలితోనో టైం సెప్ండ
కూడా చెయాయ్లి కదా. తపేప్ముంది రెండూ కలిసి వసాత్యి అంటుంది.
అననయ్ ఆలోచనలు వేరు. ఈ వయసులో తలిల్దండుర్లకి అతత్మామలకి అదనపు బరువు బాధయ్తలు అపప్జెపప్డం తనకి ఇషట్ం లేదు.
వాళుళ్ ఈ వయసులో సవ్తంతర్ంగా ఉండటానికే ఇషట్పడతారు అని తన ఉదేద్శం. పైగా అననయ్కి వారపతిర్కలు, మాసపతిర్కలు చదివే అలవాటు ఎకుక్వ.
తన వయసు వారు తకుక్వగా చదివే ఆ పతిర్కల నిండా అలంటి కథలు ఎకుక్వ. రిటైర అయిన వారు కొడుకుల, కూతుళల్ ఇళళ్కి వెళిల్ అకక్డ మనవల,
మనవరాళళ్ బాధయ్త వలల్ నలిగిపోవడం, సరుద్కుని ఉండలేకపోవడం, కోడలు లేదా కూతురు వారి పటల్ ఆదరణ లేకుండా పర్వరిత్ంచటం, అలుల్డు లేదా
కొడుకు వారితో మరాయ్ద లేకుండా ఉండటం, ఇలాంటివి అనన్మాట. రిటైర అయిన వయసు వాళేళ్ ఎకుక్వగా ఈ పతిర్కలు చదువుతారేమో మరి!
...
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ఏది ఏమైనా కాలగమనంలో సానివ్కకి మగపిలాల్డు, అననయ్కి ఆడపిలల్ కలిగారు. కొంత కాలం పుటిట్ంటోల్ ఉండి వచాచ్రు ఇదద్రూ. తిరిగి
ఉదోయ్గంలో చేరే రోజు రానే వచిచ్ంది. సానివ్క కి వాళళ్ అమమ్గారు వాళుళ్, అతత్గారు వాళుళ్ వంతుల వారిగా వచిచ్ వెళుత్నాన్రు.
అననయ్ మాతర్ం ఒక బేబీ సిటట్ర సహాయంతో ఎకుక్వగా వరక్ ఫొర్ం హోమ చేసోత్ంది. ఎపుప్డైనా ఆఫిస కి వెళళ్వలసి వసేత్ పాపని డే కేర
లో పెడుతుంది. డే కేర లో పెటిట్న రోజు అననయ్కి మనసంతా పాప మీదే. అకక్డ అది ఎలా ఉందో, తినన్దో లేదో, ఆడుకుంటోందో లేక ఏడుసోత్ందో అని.
పైగా తిరిగి తలిల్ దగగ్రకి వచాచ్క ఆ రోజంతా తలిల్ని వదిలిపెటట్దు ఇంక ఆ పసిది. తలిల్ మళీళ్ ఎకక్డ విడిచి వెళిళ్పోతుందో అని భయం దానికి. ఎలాగో
రోజులు వెళళ్బుచుచ్తోంది అననయ్. కానీ మనసులో కించితుత్ గరవ్ంగానే ఉంది. ఎవరి సహాయ సహకరాలు లేకుండానే పిలల్ని పెంచుకొసుత్నాన్ అని.
...
చాలా రోజులకి కలిశారు సానివ్క, అననయ్. ఇపుప్డు వేరేవ్రు టీమస్ లో పనిచేసుత్నన్ందువలల్ ఇది వరకు అంత తరచుగా
కలవలేకపోతునాన్రు.
"కంగార్టేస్ సానివ్క. పర్మోషన వచిచ్ందని వినాన్ను."
"థాంకస్ అననయ్. ఇంతకీ ఈసారి అయినా మీ మేనేజర నీ కషాట్నికి తగగ్ ఫలితానిన్ ఇసాత్ అంటునాన్డా లేదా?"
"ఎం చెపప్మంటావే. ఎకుక్వగా వరక్ ఫర్మ హోంలు తీసుక్నాన్వు కదా. వచేచ్ ఏడాది చూదాద్ం లే అనాన్డు."
"అదేంటే?! వరక్ ఫొర్ం హోమ చేసేత్ మాతర్ం ఏమిటట. వరక్ చేసావు కదా. పైగా నువేవ్మీ కంపెనీ పాలసీని అతికర్మించలేదు కదా."
"ఫెల్కిస్బిల వరిక్ంగ ఉంది కదా. ఇంకేం కావాలి అనన్టుట్ ఉందే ఆయన చెపేప్ది. అయినా నేను కూడా కొంత కాలం ఇలాంటివి అనీన్
పకక్న పెడుత్నాన్లే. మా అమామ్యి పెదద్ది అయియ్ పీర్ సూక్ల కి వచాచ్క అపుప్డు కెరీర గురించి ఆలోచిసాత్."
"అపుప్డు మాతర్ం ఎలా మేనేజ చేసాత్వు? పీర్ సూక్ల మూడు గంటలే ఉంటుంది. తరావ్త మీ అమామ్యిని ఇంటోల్ చూసుకునేది ఎవరు?"
"పీర్ సూక్ల నుండి డే కేర కి పంపాలి"
"ఆ ఆపష్న ఎపుప్డూ ఉండేదే. కానీ వాళల్కి కూడా కనీసం కొంత వయసు వచేచ్ వరకు ఇంటోల్ అమమ్మామ్ తాతయయ్, బామామ్ తాతయయ్ల
చేత కథలు, పదాయ్లూ చెపిప్ంచుకుంటూ, తెలుగు నరస్రీ రయిమస్ నేరుచ్కుంటూ ఉండే అవకాశం మళీళ్ రాదు కదా అనూ. ఆలోచించు. పెదద్వాళుళ్ ఇంటోల్
ఉంటే వాళుళ్ మనకి అండ. మనం వాళల్కి ఈ వయసులో ఆసరా."
ఏమీ మాటాల్డలేదు అననయ్. తను ఇనాన్ళూల్ నమిమ్న సిదాధ్ంతాల తాలూకు పునాదులని కదిలించాలి అనిపించలేదు.
...
"బామామ్! బాగునాన్వా బామామ్? ఎంత కాలం అయిందో నీతో మాటాల్డక"
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"బాగునాన్నే. నా మనవరాలు, మునిమనవరాలు ఇదద్రూ బాగునాన్రా?"
"మేము ఇకక్డ అందరం బాగానే ఉనాన్ం బామమ్. నువువ్ హైదరాబాద ఎపుప్డు వసాత్వు చెపుప్ ముందు?"
"ఈ వయసులో నాకు పర్యాణాలు కషట్మే. నువేవ్ ఇటు వైపు వచిచ్ నీ బిడడ్ను చూపించు ఒకసారి."
"అదేంటి బామామ్ అలా అంటావు! అపుప్డు పెళిల్ అయిన కొతత్లో రమమ్ంటే పిలోల్ పిలాల్డో పుటాట్క వసాత్ లేవే అనాన్వు కదా. అనన్టుట్
పెదద్మమ్, పెదద్నానన్ బాగునాన్రా?"
"బాగునాన్రమామ్. వాళల్కి వాళళ్ మనవడి ఆలనా పాలనతో తీరికే దొరకటేల్దు. అనన్యయ్, వదిన ఇదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లే కదా."
"అయోయ్ పాపం. పెదద్మమ్ కి అసలే ఆరోగయ్ం అంతంత మాతర్మే కదా. ఎలా మేనేజ చేసుత్నాన్రు మరి?"
"కషట్మే అనుకో. కానీ నేను మాతర్ం మీ అనన్యయ్, అకక్యయ్లని చినన్పుప్డు పెంచలేదుటే? పెదద్మమ్ పొదుద్నేన్ ఎనిమిది గంటలకే
వెళిళ్పోయేది కదా బాయ్ంకుకి."
"నిజం చెపుప్ బామామ్, నీకు ఎపుప్డూ అనన్యయ్, అకక్యయ్లని చూసోక్వడం తలకు మించిన భారం లాగా అనిపించలేదా?"
"నువెవ్ందుకు ఆ పర్శన్ వేశావో అరధ్మైందిరా నాకు. మా అపుప్డు పెళిళ్ళుళ్ తవ్రగా చేసుక్నేవాళళ్ం కదా. అందుకే నాకు మనవళుళ్,
మనవరాళుళ్ పుటేట్సరికి ఇంకా ఒంటోల్ ఓపిక ఉంది. ఇపప్డు నువువ్ అనన్ తలకు మించిన భారం మీ పెదద్మమ్కి కొదిద్గా అనిపిసోత్ంది. కాకపోతే కాలానికి
తగగ్టుట్ గా ఇపుప్డు బేబీ సిటట్రుల్, నాయ్నీలు అని వచాచ్రు కదా. వాళళ్ సహాయంతో పనులు చేసుకోవడమే. ఒకటి చెపప్నా అమమ్డు. మనసుంటే మారగ్ం
ఉంటుంది. మీ తరంలో ఆడవాళుళ్ కూడా ఉదోయ్గాలు చేసేత్నే మధయ్ తరగతి కుటుంబాలు సాఫీగా సాగుతాయి కదా. అలాంటపుప్డు ఒకరికి ఒకరు చేదోడు
వాదోడుగా ఉండటంలో తపేప్ముంది? ఎపప్టికైనా మీ పెదద్మమ్, పెదద్నానన్లకి కూడా కొడుకు దగగ్ర ఉంటేనే హాయిగా ఉంటుంది కదా" అంటూ
చిదివ్లాసంగా నవేవ్సింది బామమ్.
...
"ఏమిటే అననాయ్ అంత చికిక్పోయావు? ఒంటోల్ బాగానే ఉందా?" అడిగింది సానివ్క.
"ఏదో ఉనాన్నే. అసలు రోజులు ఎలా గడుసుత్నాన్యో తెలీటేల్దు. పొదుద్నన్ లేచింది మొదలు ఊపిరి సలపననిన్ పనులు. మా ఇదద్రికీ వంట చేసి,
చారీవ్కి వేరేగా బేబీ ఫుడ చేసి, నేను ఆఫీస కి రెడీ అయియ్, దానిన్ రెడీ చేసి పరుగు పరుగున బయలేద్రతాం ఇదద్రం. రోజూ డే కేర లో పెటేట్టపుప్డు ఒకటే
ఏడుపు అదేమో. దానిన్ అందులో వదిలి ఆఫీస కి వెళిళ్నా మనసంతా దాని చుటేట్ తిరుగుతుంది. దాంతో పని మీద దృషిట్ ఉండదు. మా మేనేజర నుండి
వారిన్ంగ కూడా వచిచ్ంది పోయిన వారం, జాగర్తత్ గా పని చెయయ్కపోతే యాక్షన తీసుకుంటాం అని. పోనీ శని, ఆదివారాలోల్ రెసట్ తీసుక్ందాం, కొనిన్
పనులు మా ఆయన పంచుకుంటారా అంటే, ఏవో చినన్ చినన్ పనులు అయితే చేసాత్రు కానీ చారీవ్ పనులు మాతర్ం అనీన్ నేనే◌ె చెయాయ్లి. అయినా మా
ఆయనని కూడా ఏమి అనలేకపోతునాన్. తను కూడా వారం అంతా కషట్పడి రెసట్ తీసుకునేది వీకెండస్ లో నే కదా. పోనీ ఉదోయ్గం మానేదాద్ం అనుకుంటే
హౌసింగ లోన కూడా ఉంది, మానేసేత్ ఖరుచ్లకి ఇబబ్ంది అవుతుంది. సెట్ర్స ఎకుక్వయిపోయి అసలే నిదర్ ఉండటేల్దు అంటే దానికి తోడు చారీవ్ కూడా
రాతిర్ళుళ్ రెండు మూడు సారుల్ లేసుత్ంది. పరిసిథ్తులు అనీన్ కలిసి నా మీద కక్ష కటాట్యే" అంటూ ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్రుని తుడుచుకుంటూ చెపిప్ంది
అననయ్.
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"పోసట్ పారట్ం డిపెర్షన (కానుప్ తరావ్త మానసిక ఒతిత్డి లేక ఆందోళన) గురించి ఎపుడైనా వినాన్వా? మన దేశంలో పర్తి అయిదుగురిలో
ఒకరికి ఇది వసోత్ంది అని ఒక అంచనా. ఇది ఎంత తీవర్మైన సాథ్యికి వెళళ్వచుచ్ అంటే ఇటీవల ఒక ఆవిడ ముంబైలో పదిహేను రోజుల తన కనన్
కూతురిని చంపేసింది. కారణం పోసట్ పారట్ం డిపెర్షన. రెండు రోజుల వరకు ఎవరితనూ మాటాల్డకుండా చివరికి మూడో రోజు నేరం ఒపుప్కుందట.
ఇదివరకు ఇది మన దేశంలో ఎపుప్డూ లేదు. ఇపప్డు ఎందుకు వసోత్ందో తెలుసా? మన కుటుంబ విలువలు దెబబ్తినడం వలల్నే. మన కాలం వాళుళ్ పర్తి
దానికి డిపెర్షన అంటారు అని మన తలిల్దండుర్ల తరం వాళుళ్ కొటిట్ పారేయయ్వచుచ్. కానీ వారి తరంలో ఇది ఎందుకు లేదు అని ఆలోచించి ఉండరు.
అననాయ్, అనిన్ పనులు సొంతంగా చేసోక్గలను అనే ఆతమ్ విశావ్సం మంచిదే కానీ అది నీ ఆరోగాయ్నిన్ పణంగా పెటిట్ సాధించుకోకు. అసలు ఈ
విషయాలనీన్ మీ అమమ్ వాళల్కి కానీ, మీ అతత్యయ్ వాళల్కి కానీ చెపాప్వా?"
"లేదే. దూరంగా ఉనాన్రు పైగా వాళళ్ బిజీలో వాళుళ్ ఉంటారని చెపప్లేదు. అయినా సానివ్, ఒకళుళ్ సహాయం చేసాత్రని పిలల్లిన్
కంటామా? మన ఆనందం కోసం మనం కంటాం. కషట్మో, నిషూథ్రమో మన పిలల్లని మనమే పెంచుకోవాలి కదా. "
"చేతనైన సహాయం చేయమని అడగడమూ, పెంచమని అడగడమూ ఒకటే అంటావా అననాయ్? అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను, వాళల్కి
ఏదైనా అవసరం వసేత్ నువువ్ ఆదుకుంటావా ఆదుకోవా? అవసరాలకి ఆదుకునే వాళుళ్ నీ వాళుళ్ అననాయ్, నీ సొంత వాళుళ్. మీకు వాళుళ్, వాళల్కు మీరు
సొంత వాళేళ్ కదా. మారుతునన్ కుటుంబ విలువలు అని నేను ఇందాక చెపిప్ంది ఇదే."
"నువువ్ చెపేప్ కుటుంబ విలువలు మారడానికి కారణం ఎవరు? మా దగగ్రకి వచిచ్ ఉండండి అంటే మేము సవ్తంతర్ంగానే ఉందాం
అనుకుంటునాన్ం అంటారు. పిలల్ల ఇళళ్లోల్ ఇమడలేరు. సరే పోనీ సవ్తంతర్ంగానే ఉండండి అంటేనేమో మమమ్లిన్ దూరంగా ఉంచుతునాన్రు అంటారు.
ఎటు పోయినా సానుభూతి మాతర్ం వాళళ్కే ఉంటుంది పెదద్వాళుళ్ కనుక."
"ఈ రోజులోల్ పెదద్వాళళ్కి పిలల్ల ఇళళ్లో ఇమడడం కషట్ంగా ఉందనన్ మాట వాసత్వమే. అందుకు ఇరు తరాల వారు బాధుయ్లే అని నా ఉదేద్శం.
ఎందుకంటే దీనికి మూల కారణం కమూయ్నికేషన గాయ్ప. చాలా కేసులోల్ అసలు ఒకరి వలల్ మరొకరు ఏమి ఇబబ్ందులు పడుత్నాన్రో తెలీదు. మనసు విపిప్
ఇదీ సంగతి అని మాటాల్డుకోవడానికి సంకోచిసుత్ంటారు. ఒకోక్సారి పెదద్వాళేళ్మో వారు కనీ పెంచిన పిలల్లు పెళల్వగానే పరాయి వాళుళ్గా మారిపోయారని
భర్మ పడుతుంటారు. ఇటు పిలల్లు కూడా ఒకోక్సారి పెదద్లిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసూత్ ఉంటారు. మనం మన పెదద్వాళళ్ను సరిగాగ్ చూసుక్ంటేనే రేపు మన పిలల్లు
మనలిన్ చూసుకుంటారు అని గర్హించరు. వాళళ్ పిలల్లకి వాళుళ్ సరియైన విలువలు నేరుప్తునాన్రా లేదా అని పర్శిన్ంచుకోరు. ఏదేమైనా అసలు ముందు
నువువ్ మీ అతత్యయ్ వాళళ్ని కానీ, అమమ్ వాళళ్ని కానీ అడిగి చూశావా అనేది పర్శన్. నువువ్ సహాయం కావాలి అని అడుగు. వాళుళ్ రామంటారా?
అనగలరా?"
...
"మొదటి నుండీ పలెల్టూరిలో పెదద్ ఇంటోల్ ఉంటూ ఇపుప్డు ఒకక్సారిగా ఈ మహానగరంలో ఇరుకు అపారెట్మ్ంటల్లో ఉండటం కషట్ంగా
లేదా ఆంటీ?" దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారిని అడిగింది అననయ్.
అననయ్కి బాలయ్ సేన్హితురాలు దివయ్. చినన్తనంలో వాళళ్ పలెల్టూరిలో పకక్ పకక్ ఇళళ్లో ఉండేవాళుళ్ అననయ్ వాళళ్ బామమ్గారు వాళుళ్, దివయ్
వాళుళ్. అననయ్ సెలవులకి పలెల్టూరు వెళిళ్నపుప్డు ఇదద్రూ కలిసి పొలాల వెంట, మామిడి తోటల వెంట, కాలువల వెంట తిరిగిన ఎనోన్ తీపి జాఞ్పకాలు
ఉనాన్యి వాళిళ్దద్రికీ. దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారు పలెల్టూరిలో ఉనన్ సూక్లోల్ టీచరాగ్ పని చేసి అదే సూక్లిక్ పిర్నిస్పాలాగ్ చేసి రిటైర అయాయ్రు. వాళళ్ నానన్గారు
ఉనన్ పది ఎకరాల భూమిని కౌలకి ఇవవ్కుండా ఆయనే వయ్వసాయం చేసుకునే వారు. దివయ్ చదువు అయిపోయి హైదరాబాదోల్ ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉండగా,
అదే ఊళోళ్ సంబంధం చూసి పెళిల్ చేశారు. ఇపప్డు తనకి పిలల్వాడు పుటట్డంతో పలెల్టూరి జీవితం వదిలి పటాన్నికి మకాం మారాచ్రు వారు.
"మొదటోల్ కషట్మే అనిపించింది అననాయ్. కానీ ఇపుప్డు అలవాటు అయిపోయింది. విదేశాలోల్ ఉనన్ మనవలు, మనవరాళళ్ కోసం ఏకంగా ఫైల్టుల్ ఎకిక్ ఆరేసి
నెలలు ఉండి వసుత్ంటారు కొందరు. పైగా విదేశం వెళొళ్చాచ్ము అంటూ గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారు. నిజానికి ఇకక్డ కంటే అకక్డే ఎకుక్వ పనులు
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చేసుకోవాలి కూడా. అలాంటిది ఇదే దేశంలో కళెళ్దుటే ఉంది కదా మా అమామ్యి. ఆ మాతర్ం రాలేమా! ఇకక్డ అపారెట్మ్ంటోల్ పిలల్లిన్ పిలిచి సాయంతార్లు
టూయ్షన చెపుత్నాన్. మీ అంకుల ఏమో మధయ్ మధయ్లో వెళిల్ పొలం కౌలకి ఇచాచ్రు కదా ఆ పనులు చూసుకుని వసుత్నాన్రు. ఎపప్టి నుండో చదవాలి
అనుకునన్ పుసత్కాలు లైబర్రీ నుంచి తెచుచ్కుని మరీ చదువుకుంటునాన్రు కూడా."
"అమామ్, అననయ్కి పిలల్ల బాధయ్త తలిల్దండుర్ల మీద, అతత్మామల మీద ఉంచకూడదు అని, ఈ వయసులో మీకు నచిచ్నన్టుట్ మిమమ్లిన్
ఉండనివావ్లి కానీ బాధయ్తల భారం మోపకూడదు అని గటిట్ అభిపార్యం ఉంది. అందుకే అలా అడుగుతోంది" తెలియజేసింది దివయ్.
అదా సంగతి అనన్టుట్ చూసింది ఆవిడ అననయ్ వైపు.
"మీ అమామ్యితో ఉదోయ్గం ఎలా మేనేజ చేసుత్నాన్వు అననాయ్?" అడిగారు దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారు.
"డే కేర లో పెడుత్నాన్ ఆంటీ"
తలీల్ కూతుళుల్ మొహాలు చూసుకునాన్రు.
"అంటునాన్ అని మరోలా అనుకోకు అననాయ్. చినన్పప్టి నుండీ తెలిసిన చనువు కొదీద్, టీచర గా నా సహజ సవ్భావం కొదీద్ చెపుత్నాన్ను.
మా వయసు వారిని మాకు నచిచ్నటుట్ మమమ్లిన్ ఉండనివావ్లి. నిజమే. కానీ పుటిట్న ఆరు నెలలకే డే కేర లో వేసే సంసక్ృతి మనది కాదు అననాయ్. సమాజం
లో ఇవాళ ఓలేడ్జ హోమస్ ఎందుకు వసుత్నాన్యని పర్శిన్ంచే జనం డే కేరస్ ఎందుకు వసుత్నాన్యని కూడా ఎందుకు పర్శిన్ంచరో అరధ్ం కాదు."
"ఏముందమామ్ ఆడవాళుళ్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం మొదలుపెటాట్కే కదా ఇవనీన్ వచాచ్యి. ఉదోయ్గాలు చెయయ్కపోతే ఏం అని పర్శిన్సాత్రు"
"అమామ్యిలు కూడా చకక్గా చదువుకుంటునాన్రు. ఏ కారణం తో ఉదోయ్గం వదుద్ అంటాం? ఒక వైపు ఆడపిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచాలి
అని బేటీ పఢావో అంటూనే ఇంకో వైపు నుండి వాళళ్ రెకక్లు కతిత్రించలేము కదా. ఆడవాళుళ్ కెరీర లో కొనసాగించాలి అంటే వయ్వసథ్ తోడాప్టు ఉండాలి
అననాయ్. అలంటి వయ్వసథ్ మనకి ఉంది. కానీ మనమే చేజేతులా దానిన్ నాశనం చేసుకుంటునాన్ం. అంత వరకు ఎందుకు. మా దివయ్ కూడా మొదటోల్ నీ లాగే
మీరు ఎవరూ రాకండి మేమే మేనేజ చేసుకుంటాం అంది. మీరు ఈ సిటీ లో ఇమడలేరు అంది. కానీ మేమే ముందుకి వచాచ్ము. మా కోసం తను
పర్శాంతమైన కాలనీలో అపారెట్మ్ంట తీసుకుంది. మాకంటూ ఒక రూమ కేటాయించింది. పూజ మందిరానిన్ నాకు నచేచ్టటుట్గా ఏరాప్టు చేసింది. మాకు ఏ
ఇబబ్ంది కలుగకుండా చూసుకుంటోంది. ఇనిన్ చేసినా మాకు మా పలెల్టూరి ఇలుల్ జాఞ్పకం వసూత్నే ఉంటుంది. అందుకే మధయ్ మధయ్లో వెళిల్ వసూత్నే
ఉంటాం.
మీ పిలల్లిన్ పెంచడం మీ తలిల్దండుర్ల, మీ అతత్మామల బాధయ్త కాదు, కానీ చేతనైన సహాయం చెయయ్డం వలల్ వారికి కూడా మీ పిలల్లతో
అనుబంధం ఏరప్డుతుంది. అలాగని మొతత్ం బరువు బాధయ్తలు పెదద్లకి అపప్జెపప్కుండా కొదిద్గా తీరిక సమయం కలిప్ంచాలి. అలా పూరిత్గా నెతిత్న పడితే
అటు పిలల్లకి చెపుప్కోలేక, విడిచి రాలేక కొందరు సతమతమౌతారు. వారిని చూసి మిగిలిన వారు తమకి కూడా అటువంటి పరిసిథ్తి ఎకక్డ ఎదురవుతుందో
అనే భయంతో అసలు సహాయం చెయయ్డానికి కూడా ముందుకి రారు. దానికి "ఇండిపెండెంట గా ఉండటమే మాకు ఇషట్ం" అనే ముసుగు
కపుప్తారు. చెపొప్చేచ్ది ఏమిటంటే అనిన్ తరాల వారు ఒకరి అవసరం ఇంకొకరికి ఉందని గర్హించి సామరసయ్ంగా మెలగితే సమాజంలో ఓలేడ్జ హోమస్
రావు, అలాగే డే కేర లు రావు"
...
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నాణేనికి రెండో పు కొండపలిల్ రీష

"మీరు గుడికి వెళిళ్రండి అతత్యాయ్. నేను ఇవాళ చారీవ్ కి టిఫిన తినిపిసాత్ను."
"నీకు ఆఫీస కి లేట అయిపోతుందేమో అమామ్"
"ఫరావ్లేదు లెండి అతత్యాయ్. ఇవాళ లేట గా వసాత్ను అని మా టీంకి చెపాప్ను."
అననయ్ వాళళ్ అతత్గారు వాళుళ్ వచిచ్ నెల రోజులైంది. అంతకు ముందే వాళళ్ అమామ్నానన్గారు వాళుళ్ కూడా వచిచ్ వెళాల్రు. ఇపుప్డు
చినాన్రి చారివ్ ఇంటోల్నే బామామ్, తాతగారు మరియు బేబీ సిటట్రల్తో కాలకేష్పం చేసోత్ంది!
***
Click here to share your comments on this story
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