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'మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం ఏమిటో చెపప్లేదు. అది కరెకుట్ అనిపించిందా? మరో మాటు ఆలోచిసాత్రా?' 
అని పడుకోబోతునన్ మా ఆయన హరిని భయంతో, చినన్గా అడిగాను. 

అటు నుంచి జవాబు రాలేదు. నాకే నవొవ్చిచ్ంది. మూడు దశాబాద్లు దాటిన మా వైవాహిక జీవితంలో 
ఎనోన్ అలజడులు ఎదురుక్నన్ సమయాలలో కూడా ఇదేమాట ధైరయ్ంగా, పెదద్గా అడిగేదానిన్. ఇపుప్డు అదే మాట 
అడగటానికి జంకుతునాన్నంటే, ఆ నిరణ్యం మీద చరిచ్ంచటం ఆయనకు ఇషట్ంలేదని తెలుసు. అయినా, నాకు బుదిధ్ 
మారదాయే...! నోరు కదిపాను. పెదద్ పెదద్ నిరణ్యాలు తీసుకునాన్క, పడుకునే ముందు మరోసారి గురుత్చేసే అలవాటు 
చేయటం పరిపాటైంది. నినన్ ఆయన నిరణ్యం తీసుకునాన్గానీ, అదేమిటో నాకు చెపప్లేదు. మరి అలజడే కదా..! నాకు. 
ఆయన దగగ్రున్ంచి జవాబు రాలేదంటే మళీల్ అడగటం దండగే అనుకునన్ నేను, నిదర్కి జారుకుంటునన్ సమయంలో 
తెలియకుండానే నా గతంలో జరిగినవి కొనిన్ నా కళల్ ముందు కదిలాయి....ఇలా......! 

     గుంటూరు దగగ్ర చినన్ పలెల్టూరు మా ఊరు. మా చినన్పుప్డు చదువుల కోసం గుంటూరులో వునాన్ం. 
డిగీర్ అవగానే పెళిల్ అవటం, ఆ తరావ్త ఆయనతో పాటు అడుగుపెటిట్న మొదటి సిటీ బెంగళూరు. పంపటానికి అమమ్ 
ఇషఠ్పడలేదు.  

అమమ్ 'రేఖా! అతను ఒక ఆరునెలలోల్ మదార్సులో (ఇపుప్డు చెనైన్) ఏదో పైరవేటు బాయ్ంకులో ఉదోయ్గంకి 
మారుతాడుట. నీవు మాతో పాటు వుండు లేదా అతత్గారింటోల్ వుండి వంట నేరుచ్కో అనాన్రు.  

నా మనసులో మాతర్ం బెంగళూరు చూసేత్ బాగుండనుకునాన్ను.  
మా అమమ్, మా ఆయనతో 'బెంగళూరు ఎందుకులే బాబూ..! మదార్సు వచాచ్క పంపుతాములే' అనన్ది. 

అతను ఒపుప్కోలేదు.  
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'మళీల్ బెంగళూరు ఎపుప్డెళతామో...! తెలియదు, తను చూసినటుల్ంటుందని' చెపేప్సరికి మా వాళుల్ 'సరే..!' 
అని చెపప్కతపప్లేదు.  

'హమమ్యయ్....!' బెంగళూరు చూడబోతునన్ందుకు చాలా సంతోషం వేసింది. అతనికి 'ధాయ్ంకస్  ' 
చెపాప్లనిపించినా చెపప్లేదు, చాలా సిగుగ్పడాడ్ను. 

    బెంగళూరులో ఆరు నెలలు చాలా తవ్రగా గడచిపోయాయి. హరికి సమయం దొరికినపుప్డలాల్, నాకు 
ఊరు చూపించేవాడు. గుంటూరు నుంచి వెళిల్న నాకు, చలల్గా వునన్ ఆ పర్దేశం చాలా నచిచ్ంది. ఎందుకితను బెంగళూరు 
నుంచి మదార్సు వెళల్టం అనిపించి, నిదానంగా అతనిన్ అడిగాను.  

 'రేఖా...! నాకు అకక్డ మంచి అవకాశం వచిచ్ంది. మనం ఆరిధ్కంగా నిలదొకోక్వాలి. మనం హాయిగా 
జీవించటానికి' అనన్ అతని మాటలు నాకు చాలా నచాచ్యి.  

నానన్ దగగ్రున్ంచి వచాచ్క మొదటిసారి డబుబ్ గురించి, మాటాల్డటం, చాలా శర్దధ్గా వినటం జరిగింది. 
జీవితంలో డబుబ్ ఎంత ముఖయ్మో అపుప్డు అరధ్మయింది. కొతత్గా పెళైన అనిన్ జంటలాల్గానే మేం కూడా చుటుట్పకక్ల 
చకక్టి పర్దేశాలు, గుళుల్, మైసూర , ఆ తరావ్త, 'టీ' ఎసేట్టుల్ కూడా చూసాం. ఈ ఆరు నెలలోల్ అమమ్వాళుల్ ఒకసారి 
వచాచ్రు.  

అమమ్ 'ఇంతకీ అతనిన్ అరధ్ం చేసుకునాన్వా...?' అని అడిగితే వెంటనే  
'ననున్ చకక్గా చూసుకుంటాడుట, మేమిదద్రం కలసి హాయిగా వుండాలి' అనాన్డని నేను చెపప్గానే,  
అమమ్ చాలా సంతోషించింది.  
' రేఖా.! అసలు పిలాల్డు మాటాల్డటం లేదని మేం భయపడాడ్ం. కానీ, నీవు మంచి మాటే చెపాప్వు. తలీల్...!, 

నీవు అనవసరపు ఖరుచ్లు పెటిట్, అతనిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కు. ఏదైనా సరే...జాగర్తత్గా నిరణ్యాలు తీసుకోమని అతనికి 
గురుత్చేయటం మాతర్ం నీ బాధయ్త అని చెపిప్ంది'. అమమ్ మమమ్లిన్ చూసి చాలా సంతోషించింది. మా అతత్గారు, 
మావగారు కూడా చాలా సంతోషించారు మా కాపురంచూసి. హాయిగా వూరు తిరిగిరమమ్ని మా అతత్గారు చకక్గా 
పంపేవారు కూడా. మా మొదటి అధాయ్యం బెంగళూర లో మొదలయి, మదార్సుకు జేరింది మా జీవనపర్యాణం. 
       అంతే, ఆ తరావ్త అతను, తన కెరీర లో మునగటం, నేను మా ఇదద్రి పిలల్ల బాధయ్తలతో పాటు ఇంటోల్ పనులతో 
సతమతమవటంతో సరిపోయేది. మదార్సు వచాచ్క నాకు చినన్గా అరధ్మయింది, ఎందుకు బెంగళూరు నుంచి మదార్సుకు 
మారేమో...! . అతనికి పర్మోషన  వచిచ్ంది, జీతం కూడా పెరిగింది. ఆఫీసులో కషట్పడితే పైకి వచేచ్ అవకాశాలు ఎకుక్వని 
అనేవారు. ఒకొకక్సారి మాతర్ం అనిపించేది ' జీవితాలింతేనేమో.....! ఎపప్టికపుప్డు బాధయ్తలు... బాధయ్తలు.... 
పెరగటమే తపాప్.... తగగ్టంలేదని'. మళీల్ అనుకునే వాళల్ం, పిలల్లు పెదద్యేయ్దాక సరుద్కుపోతే...., ఆ తరావ్త వాళేల్ మనకు 
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బాటగా నిలుసాత్రని సమాధాన పరుచుకునేవాళల్ం. నేను ఆయనకనాన్ ఎకుక్వ ఆశలు పిలల్ల మీద పెటుట్కునాన్ను. మా 
వృదాధ్పయ్ంలో, మా పిలల్లు ఆసరాగా నిలుసాత్రని ఆశించాను. 
      పెదద్తనంలో మమమ్లిన్ చూడటం మాట పకక్నపెడితే, మా పిలల్లు పదవ తరగతి, ఇంటర మీడియట లో వునన్పుప్డే, 
మన దేశంలో దశాబాద్లుగా మారని కొనిన్ రంగాలలోల్ మారుప్లు చాలా చురుగాగ్ చోటుచేసుకునాన్యి. పెను తుఫానులాగా 
ఐ.టి. రంగంలో విసత్రృతంగా అభివృదిధ్. వీటితో పాటు మిగతా రంగాలలోల్నూ సాంకేతిక అనుసంధానం., ఇంటరెన్ట  గేమస్  
జోనస్  అనీన్ పార్రంభాలవటం. ఆరిధ్ధ్కరంగంలో విదాయ్రుధ్లకు విదేశీ చదువులకు బాయ్ంకులు రుణాలు ఇవవ్టం, ఆ పైన, 
విదేశీయ కంపెనీలలోల్ ఉదోయ్గాలు. ఇవనీన్ మధయ్తరగతి వాళల్ జీవనశైలిలోనే అదుభ్తమైన మారుప్లు వచాచ్యని గరవ్ం 
పడాడ్రందరూ ఆ రోజులోల్. 
         ఆ మారుప్లే యుకత్ వయసుస్లో వునన్ మా పిలల్ల ఆలోచనా విధానంలోనూ పెనుమారుప్లు తెచాచ్యి. వాళల్కు 
పర్పంచంలో జరుగుతునన్ విదాయ్విధానాలు, విదేశాలోల్ చదివితే వాళల్ భవిషయ్తుత్ బాగుంటుందనన్ ఆలోచనలు చాలా గటిట్గా 
వాళల్ మెదడులలో నాటుకు పోయాయి. నాకు మాతర్ం మా ఆరిధ్క పరిసిధ్తులోల్ వాళల్కి కావలసినటుల్ అనీన్ చేయగలమా.. !, 
ఆ తరావ్త మా పరిసిధ్తి ఏమిటనే భయం ననున్ వెంటాడుతునే వుండేది. చాలాసారుల్ అదేమాట మా వారిని అడిగేదానిన్. 
          ఆయన మాతర్ం 'ముందర పిలల్ల భవిషయ్తుత్ని దృషిట్లో పెటుట్కొని మనం నిరణ్యాలు తీసుకోవాలే కాని, మన 
గురించి ఇపుప్డే ఆలోచనలు చేయవలసిన సమయం కాదని' చెపాప్రు. అపుప్డే నాలో ఆందోళనలు మొదలయాయ్యి. ఆ 
అలజడులు కర్మంగా తలనొపిప్, గుండెదడ, బి.పి. రూపాలలోల్ బయటపడింది. నా ఆరోగయ్ం పాడవుతుందని, ఈయన 
నేను బాధపడకూడదని నవివ్సూత్ ' నాకు ఆరు పదులు దాటబోతునాన్యి తవ్రలో నా వెనకే నీకు కూడా.. ! ఈ అలజడులే 
నీ ఆరోగయ్ం పాడుచేసాత్యి కాని సమసయ్లకి పరిషాక్రం చూపవు. నీవు చినన్గా ఆరుపదులోల్ పడుతునాన్వని నీ మనసులో 
అలజడులే సంకేతం. నీవు ఆలోచనలనుంచి రిటైరవు. నేను చూసుకుంటానని చాలా చకక్గా నాకు కంగారు లేకుండా 
చేసేవారు. మళీల్ మరో రోజు, మరో కొతత్ విషయం పిలల్లు చెపేప్వాళుల్. 'బాబోయ .... ఎలాగా...!' అని నాకు మళీల్ 
మనసులో అలజడి మొదలయేయ్ది. 
      నా మనసు బాగుండలేదని, ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు పడుతునాన్ని, పిలల్ల ఆలోచనా విధానాలు మా కాలంలో లాగా లేవని, 
నేను బాధ పడుతునన్ంతునన్ంత మాతార్నా, నా పనులనీన్ చకక్దిదుద్కొని ముందుకుపోయేదాకా నా కోసం ఏమైనా 
కాలచకర్ం తిరగటం మానేసుత్ందా......! దాని పర్కారం అది గబగబా తిరిగేసింది. మా ఆపసోపాలకు అనిన్టికీ కాలమే 
జవాబు చెపుతుందనన్టుల్ ముందుకు పదమంటూ దానితో పాటు మమమ్లిన్ తిపేప్సింది, అలా ఇలా కాదు 
గిర....గిరా...గిర...గిరా... తిపేప్సింది.  

            అలా సంవతస్రాలు దొరిల్పోయాయి. 
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పిలల్లు ఇంజనీరింగ  అవగానే మొదట పెదద్వాడు, ఆ తరావ్త అమామ్యిని పై చదువులకు విదేశాలకు 
పంపాం. అలా... చూసుత్ండగానే వాళుల్ పై చదువులు అవగొటట్టం ఉదోయ్గాలు సంపాదించుకోవటం జరిగింది. పిలల్వాడికి 
అమెరికాలో ఉదోయ్గం వచిచ్నపుప్డు ఈయన ఆఫీసు పని మీద వేరే ఊరిలో వుండటంతో నేను ఆ ఆనందానిన్ అంతంగా 
ఆసావ్దించలేదు. కానీ పిలల్కి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం నేను సాయంకాలం ఈయన ఆఫీసునుంచి వచాచ్క , 

ఇదద్రం హాయిగా 'టీ' తాగుతునన్పుప్డు ఆనందంగా పిలల్ ఉదోయ్గం గురించి అనరగ్ళంగా మాటాల్డాను. 
నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్నంతగా ఫీలయిపోయాను చినన్పిలల్లాగా. 
       ఆయన 'నా చేతిని చినన్గా తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ చినన్పిలల్లాగా అంత ఆనందపడుతునాన్వు. పిలల్లిదద్రూ 
సెటిల  అయాయ్రనే సందరభ్ంలో బయట హోటలోల్ డినన్ర  చేదాద్మా...! 'అడిగారు. ఆనందంగా 'అలాగే...'అనేసాను. 
      కొతత్గా కటిట్న హోటల , ఇంటికి ఒక కిలోమీటర  దూరంలో వుంది. చాలా బాగుంది. ఐదు అంతసుత్ల బిలిడ్ంగ . నాకు 
వాళల్ ఆఫీసు సదసుస్లు ఆ హోటలోల్ ఏ ఫోల్రోల్ జరుగుతాయో ఆయన చెపాప్రు. 

రాతిర్ ఎనిమిదింటి వరకూ ఇంకా ఏదో కంపెనీ తాలుకా మీటింగ  జరుగుతునన్ బోరుడ్ వుంది. మరీనూ, ఈ 
రోజులోల్ పగలు, రాతిర్ అనే తేడాలేకుండా మీటింగులు కదండి' అనాన్ను.  

'అదే మరి మారుప్ అంటే. పర్పంచీకరణ జరుగుతునన్ సమయం. వాయ్పారసుధ్లు, అనీన్ దేశాలతో 
సతస్ంబంధాలు పెటుట్కుంటే, 24 గంటలు పని చేసేత్నే ఫలితాలు కనబడుతాయిట. ఇపుప్డు అలాంటి మలీట్నేషనల  
సంసధ్లునాన్యనాన్రు'. 
         ఇంతలో లిఫట్  వచిచ్ంది. లిఫట్  ఎకిక్ రెండో ఫోల్రోల్ వునన్ హోటలోల్ అడుగుపెటాట్ం. 

చకక్గా ఆ హోటల  అమామ్యి మమమ్లిన్ ఆహావ్నిసూత్ ఒక టేబుల  దగగ్ర కూరోచ్మని చెపిప్ 'మా హోటల  
వాతావరణం, సంసక్ృతి మిమమ్లిన్ ఎంతో ఆనందపరుసుత్ందని ఆశిసుత్నాన్ను' అని నవువ్తూ చెపిప్ ఒక పకక్గానిలుచ్ంది. 

      కొదిద్గ సేపు మేమిదద్రం, పిలల్లు చకక్గా ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కోవటం, దేశం కాని దేశంలో పైకి 
రావటం గురించి మాటాల్డుకునాన్ం. మధయ్లో 'అనీన్ సవయ్ంగా జరిగాయి. ఇంక ఆ బాయ్ంకు అపుప్లు వాళుల్ తీరుచ్కుంటే 
మనం రిటైర  అయాయ్క ఎటువంటి బాధయ్తలు లేకుండా హాయిగా వుండొచుచ్' అనాన్ను. 

‘పిలల్లకు చకక్గా ఉదోయ్గాలొచాచ్యని ఇకక్డకి వచిచ్ , నీ కావలసినవి తింటూ ఎంజాయ  చేసుకోక, 
అవనీన్ గురుత్తెచుచ్కోవటం ఎందుకు? మన వయ్వసధ్లో వసుత్నన్ మారుప్లు గమనించుకుంటూ వాటి వలల్ ఎలాంటి 
పరిసిధ్తులు మనం ఎదురోక్వాలో అని నీకు అరధ్మయేయ్టుల్ చెపాప్లని ఎపప్టికపుప్డు టైర చేసుత్నాన్ను. పిలల్లే అపుప్లు 
తీరాచ్లి అని అపుప్డు నీవు మెదడులో ఎకిక్ంచుకుంది అలాగే పటుట్కోకూడదు. వాళల్కి చెపప్వలసినపుప్డు అరధ్ం అయేయ్టటుల్ 
వివరిదాద్ం. అపప్టి కాలమాన పరిసిధ్తులకి తీసుకునన్ నిరణ్యాలని, ఇపప్టికాలమాన పరిసిధ్తిలో కూడా అలాగే అమలు 
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పరచటానికి వీలవుతుందా...? కొంచెం మారుప్లు చేయాలా.? అని మనం కూడా పరిసిధ్తులు తెలుసుకుంటూ ముందుకు 
వెళాల్లి, ఆరిధ్కంగా ఎలా నిలదొకుక్కోవాలని ఆలోచించాలి అంతే' అని ననున్ ఇంక మాటాల్డనీయకుండా మా టాపిక  వేరే 
వాటి మీద మళిల్ంచారు. 
         ఆయన రిటైరవక మునుపే ఆడపిలల్ పెళిల్ చేదాద్ం అనుకొనాన్ం. అదే వారత్ ఫోనులో 'నానన్ వచేచ్ ఏడాది రిటైర  
అవుతారు. అందుకని మొదట చెలిల్కి పెళిల్ చేసాత్ం. నీవు మాకు తోడుగా వుంటే బాగుంటుందనుకునాన్ం. ఆ తరావ్త, నీకు 
వెతుకుతాం' అనాన్ను పిలాల్డితో. 

'వెతుకుతాం' అనన్మాట మాతర్ం చకక్గా వినబడినటుల్ంది పిలాల్డికి.  
అంతే వాడు 'భలేదానివమామ్...! నీవు వెతకనకక్రేల్దు. నేనే మీకు ఎలా చెపుదామా..!అనుకునాన్ను. లకీక్గా 

నీవే ఎతాత్వు టాపిక’నాన్డు.  
అంతే, ఆ తరావ్త, నేను వినటం తపాప్ మరేమి చేయలేని సిధ్తికి తెచాచ్డు. చెలెల్లి పెళిల్ అనేమాట నేను 

వాడికి చెపాప్నా..! లేదా..! అనే డౌట  చివరికి నాకే వచిచ్ంది. అందుకే నేను మళీల్ ' ముందర చెలిల్ పెళిల్, తరావ్త నీది చేదాద్ం 
అనుకునాన్ం' అనాన్ను కొంచెం నీరసంగానే. వా 

డు ఆ చివర ముకేక్ మళీల్ పటుట్కొని 'అనుకునాన్ం ఏమిటమామ్.... ! వెతికేపని తపిప్ందని చెపుత్ంటే, ఆ 
అమామ్యి ఇండియాలో నా కాల్స మీట  కానీ ఇకక్డకు వచాచ్క సేన్హం బాగా కుదిరింది. నా 'సోల మేట ' అనిపించింది. 
నానన్కు నీవే చెపప్మామ్. మిగతా డిటైలస్  పంపుతాను. తపప్క వాళల్తో మాటాల్డి నానన్ రిటైర  అయేయ్లోపల పెళిల్ చెయోయ్చొచ్ 
మీరనకునన్టేల్' అని ఫోను పెటేట్సాడు. 
      ఫోను వాడు పెటేట్సాక తెలియకుండానే నాలో అలజడి మొదలయింది. ఈయనకి మరో ఏడాదిలో రిటైర మెంటు.. 
పిలల్కి బంగారం, ఒక జత గాజులు, గొలుసు వునాన్యి అంతే. ఆఫీసులో వాళుల్ కట చేసే సేవింగస్  ఎంతో నాకు తెలియదు. 
మా మావగారు, మా పెళైన కొతత్లోల్ , మా చేత బలవంతాన కొనిపించిన సధ్లం, ఇలుల్ ఊరోల్ వునన్వి మేం వుండటానికి. 
తెలియకుండానే టెనస్న  మొదలయింది. పైగా పిలల్వాడు నానన్తో మొదలు నీవు చెపాప్మామ్..! తరావ్త నేను 
చూసుకుంటానని నా మీద మరో బాధయ్త వేసాడు. నాకు తెలియకుండానే నాకు పటిట్న చెమటను తుడుచుకునాన్ను. 
ఆ మాటలనీన్ ఈయనతో చెపాప్ను. పిలాల్డితో ఈయన మాటాల్డాడు. ఆ తరావ్త నేనేమడిగినా 'నీవు టెనస్న  పడకు. ఇదద్రి 
పెళిల్ళుల్ చేయవలసిన బాధయ్త మనది. నేను చూసుకుంటాను' అనేసి ఆ తరావ్త సోల్గా ఆయన నిరణ్యించినటుల్ 
చేయమనేవారు. కానీ, అంతకు ముందులాగా నిరణ్యాలకు వివరణ ఇవవ్టం మానేసారు. 
        ఒకసారి ఈయనతో చెపప్కుండా ధైరయ్ంగా నేను పిలల్లితో బాయ్ంకు అపుప్లు గురించి అడిగాను. దానికి వాడు 
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'అదేముందిలేమామ్..! మా పెళిల్ళుల్ అయాయ్క కూడా తీరచ్వచుచ్. మరీనూ నానన్, నీవు అతిగా మేమేదో పెళిల్ళుల్ 
అయిపోయాయ్క మిమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా పారిపోతామేమో..!' అనన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్వనాన్డు.  

ఆ మాట వినన్ నాకు మనసు కలుకుక్మంది. బయట పర్పంచం తెలియని దానిన్. ఆయనిన్, పిలల్లిన్ 
చూసుకోవటం తపాప్ మరో వాయ్పకం లేదాయే..! ఏమి చెయాయ్లో తెలియని పరిసిధ్తి. ఒకరోజు ఏడేచ్సాను. ఎందుకిలా 
జరుగుతునన్దని. ఇంక ఆపుకోలేక జరిగినదంతా ఈయనకు చెపాప్ను. 'వాళుల్ పంపమని అనలేదు. నీవెందుకు బాధ 
పడతావు. అనీన్ నేను చూసుకుంటానని' సరిద్చెపాప్రు.కొంచెం అలజడి తగిగ్ంది. 

     ఆ తరావ్త, పిలల్లకి పెళిల్ చేసి పంపాము. ఆ తరావ్తే అనీన్ తారుమారయాయ్యి అనిపించింది నాకు. నా 
ఆవేదన బాయ్ంకు రుణం ఒకటే కాదు. పిలల్లు చినన్గా మాతో మాటాల్డటం తగిగ్ంచారు. ఏదైనా నేను వాళల్ని అడిగితే 'నానేన్ 
అనీన్ చూసుకుంటానాన్డని' చెపాప్డుగా అనేయటం మొదలెటాట్రు. కొతత్గా వచిచ్న కోడలు, అలుల్డు ముందు 
మాటాల్డలనాన్ కొంచెం ఇబబ్ందితో ఇంక ఆ విషయాలు మాటాల్డటం చినన్గా నేనే మానేసాను. వాళల్కే వాళుల్ ఎపుప్డైనా 
ఒకసారి డబుబ్ పంపటం, తరావ్త 'కొంచెం నువువ్ సరుద్ నానాన్ ..! నీ రిటైర మెంట  డబుబ్తో ఇన సాట్ల మెంటు కటట్ండి మళీల్ 
మేం వేసాత్ననటం' నేను చాలా సారుల్ వినాన్ను. మరి ఇనిన్ సంగతులు ఆలోచిసేత్, చినన్గా మొదలయిన అలజడి రోజు 
రోజుకీ ఎకుక్వైపోయింది. ఒంటరిగా ఇలా ఎనేన్ళుల్ మా వారు బాధయ్తలు మోయగలరానే భయం నాలో పెరిగింది. 

నా పర్శన్లకి జవాబులు ఏమి చెపప్కుండానే, ఆయన 'పెదద్ నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. ఊరెళాల్క చెపాత్ననన్ 
మనిషి ఊరుకి వచిచ్ నెల అయినా ఇంకా చెపప్లేదు. అసహనం నాలో పెరిగియి, ఇహ లాభంలేదని, ఆయనిన్ గటిట్గానే 
అడిగేదాద్మని నిశచ్యించుకనాన్ను.. అందుకే సమయం చూసుకొని ఆయనతో, 'మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం నా దగగ్ర 
దాయటం పెదద్ అనాయ్యం. మీరు చెపాప్లిస్ందే... మీరు చెపాప్లిస్ందే...' అని గటిట్గా అడిగేసాక, హమమ్యయ్...!' అని 
ఊపిరి తీసుకొని ఆయన ఏమి జవాబు చెపాత్రో అని ఎదురు చూసుత్నన్ సమయంలో ననున్ గటిట్గా తటిట్లేపినటల్నిపించింది. 
టకుక్న మేలుకువచిచ్ చూసేత్ ' ఇలా కలలో ననున్ నిలదీయకుండా నిజంగానే 'మనం ఇలా చేదాద్ం...అలా చేదాద్ం అని 
సలహాలు ఇవవ్చుచ్గా...! .' అని చకక్గా నవువ్తూ లేవమని చేయయ్ందించారు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాను ఆయన వంక. 
        'ఎందుకలా ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్వు? తవ్రగా తెమిలొసేత్ అనీన్ చెపాత్ను. కొంచెం సర పైరజ  చేదాద్మనుకుంటే ఆ 
ఛానస్  ఇవవ్కుండా పెదద్గా కలలో ననున్ నిలదీసుత్నాన్వు. టూమచ  అనిపిసుత్నన్ది. అందుకే ఆరుపదులోల్ ఇంతింత 
అలజడులు పడకూడదు.' టిఫిన  కూడా తెపిప్ంచాను. చూడు ఎపుప్డూ తవ్రగా లేచి చకచకా పనులు చేసేదానివి ఇవావ్ళ 
ఇలా వునాన్వనాన్రు మళీల్ నవువ్తూ. 

నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ, 'ఈ రోజు నుంచి ముఖయ్ంగా, మన ఆరిధ్క పరిసిధ్తులు గురించి, 
మనం ఎలా వుండాలో ఈ మారుతునన్ పర్పంచంలో అని భయపడటం, మనలిన్ ఎవరు చూసాత్రూ... ! పిలల్లు పెళైయాయ్క 
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సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు' అంటూ ననున్ లేపి పర్శన్లడగటాలు మానేసి, తవ్రగా నీవు మారాలి' అనాన్రు. నేను ఆయన 
వంకే చూసోత్ శర్దధ్గా వింటునాన్ను. 
       ఇది వరకు ఒకసారి చెపాప్ను మరిచ్పోయావా...! 'ఆ నాడు తీసుకునన్ నిరణ్యాలు, ఆనాటి పరిసిధ్తులకు 
అనుగుణంగా తీసుకునాన్ం. దశాబాధ్ల తరావ్త మారిన పరిసిధ్తులకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఆనాటి నిరణ్యాలను ఈ 
నాటికి తగగ్టుట్గా మారుప్లు చేయాలి, వాటిని ఎలా అధిగమించి, మనమెవవ్రం ఇబబ్ంది, బాధలు పడకుండా ఎలా 
బయటకి రావాలా అని ఆలోచించవలసిన సమయం. మన ఆలోచనా విధానంలో మారుప్ తెచుచ్కోవాలి. పిలల్ల 
ఆలోచనలోల్నూ మారుప్ తేవటానికి పర్యతిన్ంచాలనాన్రు'. 

అందుకని మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం నాకు చెపప్టం మానేసాత్రా..? చిరాకుగా అడిగాను. 
'చిరాకు ఎందుకు...! చినన్గా చెపుదామనుకునాన్ను నీ ఆందోళనలు నేను తటుట్కోలేక' అని నవువ్తూ 

చెపాప్రు. 
         ఆ మాట నిజం. అంతాయింతా సతాయింపు కాదునాది అని మనసులో అనుకొని, చిరాకు పోయి, 

ఒక చిరునవువ్ వచిచ్ంది నా పెదవి మీద. 
'హమమ్యయ్' అంటూ 'కొతత్ తరం వాళుల్ పర్తి రంగంలోనూ ఆధునికంగా వసుత్నన్ సాంకేతిక పరిజాఞ్నంతో 

ముందడగు వేసుత్నాన్రు. దేశం కాని దేశంలో, చినన్ వయసులోనే, వాళల్ భవిషయ్తుత్ కోసం ఎనోన్ ఆశలతో వెళుత్నాన్రు. ఇలా 
అనిన్ రంగాలోల్నూ పెను మారుప్ల వసుత్నన్ సమయంలో మన ఆలోచనలోల్ కూడా మారుప్ తెచుచ్కోవాలి. పాత పదద్తులను, 
విలువలను అవలంబిసోత్నే, కొతత్ మారుప్లని ఆహావ్నించాలి. మన వంతు మనం ఈ వయ్వసధ్లో మారుప్లను అరధ్ం 
చేసుకుంటూ ఎవరికైనా మన వంతు సాయం చేసూత్ మన జీవనశైలిలో మారుప్ తెచుచ్కోవాలిస్ందే అనేది నా వయ్కిత్గత 
అభిపార్యం.' 
          ఇంకో విషయం, నా సేన్హితుడు కృషణ్, నాకు వాళల్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు. ఈ రోజే నేను జేరుతునాన్ను. 
ఇకపోతే 'మన సధ్లంలో సగభాగం మాతర్ం బేరంకి పెటాట్ను. కొతత్గా వచిచ్న కోడలు, అళుల్డు ముందర పిలల్లిన్ తొందర 
పెటట్టం నాకు కషట్ంగా వుంది. అది అముమ్డు పోగానే బాయ్ంకు లోను తీరుదాద్ం. తరావ్త నిదానంగా వాళుల్ల్ మనలిన్ అరద్ం 
చేసుకుంటారు.' అని చెపిప్ నా వంక చూసి 'ఇపుప్డిన్ంచి ఆందోళనలు లేకుండా ఆనందంగా వుంటావా.. ఏవి నేను నీ 
దగగ్ర దాచలేదు. ఈ భారమంత ఒంటరిగా మోయలేనని, నీవు మరో ఆందోళనలో నా గురించి చెందుతునాన్వని గర్హించి 
అనిన్టినీ సరిచేసుకొని చెపుప్దామని ఆగాన’నాన్రు. 
          ఆయన చెపిప్న మాటులు వినన్ నాకు అది మంచి నిరణ్యంగానే కనిపించింది. కొంచెం అలజడి తగిగ్ 'హమమ్యయ్ 
పోనీలేండి. ఎవవ్రిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా, మనం బాధపడకుండా బయటపడితే, మనందరికీ మంచిదే అనాన్ను. 
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       ఇంకపోతే, రేపటున్ంచి నీవు కూడా పొదుద్న రెండు, మూడు గంటలు ఉదోయ్గం చేయాలి. కాకపోతే నీకు డబుబ్లు 
రావు. కానీ మనశాశ్ంతి కావలసినంత వచేచ్ ఉదోయ్గం' అనాన్రు. 
       'నా తెలివికి, ఈ వయసులో నాకేమి ఉదోయ్గం వసుత్ంది. నా ఆందోళనలకి అందరూ అకక్డ కంగారు పడి, జేరిన 
మొదటిరోజే నా ఉదోయ్గానికి ఉదావ్సన పలికించరూ...!. . మీరు మరీనూ...! నా ముందర కాళల్కి బంధం వేసుత్నాన్రేమో...! 
మీరు మళీల్ ఆఫీసుకి వెళేత్ నాకు తోచదంటానని ఇలా చెపుత్నాన్రు, లేకపోతే ననున్ పిలిచి ఉదోయ్గం ఇచేచ్దెవరనాన్ను.' 
     కృషణ్ భారయ్ సైకాలజిసుట్. ఆవిడ వాళల్ సేన్హితురాలు నడుపుతునన్ 'టర్సుట్' దావ్రా ఉచితంగా సేవాకారయ్కర్మాలు 
నిరవ్హిసుత్ంది. ఇలా ఆధునిక పర్పంచంలో పెనుమారుప్లు వసుత్నన్ ఈ సమయంలో, పిలల్లు మాకు సాయం 
చేయటంలేదనో, సరిగాగ్ చూడటంలేదనో, వాళల్తో హాయిగా గడపలేకపోతునాన్ం, ఈ కాలం పిలల్లు, పెదద్వాళల్ని 
పటిట్కోవటం లేదని బాధ పడుతూ మానసికంగా ఒతిత్డికి గురౌవుతునన్ పెదద్వాళల్ కోసమే ఈ సంసధ్ పనిచేసుత్నన్ది. వారికి 
మానసిక పర్శాంతత కోసం, పెదద్ మానసిక డాకట్రల్చేత వాళల్కి సలహాలిపిసూత్, ఒతిత్డుల్ లేకుండా పర్శాంతంగా జీవితం ఎలా 
గడపాలో అవగాహన కారయ్కర్మాలు పెడాత్రు. మనలాంటి మధయ్ తరగతి వాళల్కి చాలా ఉపయోగం. నీవు ముందర 
అలాంటి అవగాహన కారయ్కర్మంలో జేరి తరావ్త వాళల్ కారయ్కర్మాలోల్ భాగసావ్మి అయియ్ నీ వంతు సహాయం, నీలాగా 
అలజడులు పడే వాళల్కి ధైరయ్ం ఇసూత్ మంచి సేవాకారయ్కర్మాలు చేయాలి. ఇంక ఆనందంగా నీవు ఏమి 
చేయదలుచ్కునాన్వో చేసోత్ జీవితం గడవాలి' అనాన్రు. 
          ఎంత మంచి మాట చెపాప్రో. నాకు చాలా నచిచ్ంది. నాలాంటి మధయ్ తరగతిలోనే కొంతమంది ఇలా అలజడలకు 
గురై ఆరోగాయ్లు పాడుచేసుకుంటూ ఆనందం అనే మాట చినన్గా మరచిపోతునాన్ం. అవును దానికి నేనే ఓ పెదద్ 
ఉదాహరణనుకునాన్ను. 
         'అయితే, ఇంకోసారి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేకుండా మంచి నిరణ్యం కరెకుట్గా తీసుకునాన్ను' అనాన్రు 
ననున్ ఆటపటిట్సూత్.. 'తీసుకునాన్రనే అనుకుంటునాన్ను. ఏమైనా ఒకసారి నేను నిదానంగా ఆలోచించి, మీరు తీసుకునన్ది 
కరెకుట్గా వునన్దో లేదో తరావ్త చెపాత్నులేండి' అనాన్ను  అలజడులనీన్ మాయమైన ఆనందంలో నేనూ ఆయనిన్ 
ఆటపటిట్సూత్ . చాలా...చాలా... ఏళల్ తరావ్త ఇదద్రం హాయిగా నవువ్కునాన్ం. 
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