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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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ఒకే ఒకే నాణెం నాణెం ––  రెండు రెండు పారా లుపారా లు  
  

"మీ ఇదద్రినీ కలిపి ఒకేసారి పిలిచినందుకు ముందుగా మీరిదద్రూ ననున్ మనిన్ంచాలి, దానికో కారణం ఉంది, పూరిత్గా 
విని మీకిదద్రికీ ఇషట్ మౖెతే సరే!  లేకపోతే ఒక కొతత్ ండ్ ని కలిసాను అనుకొని వదిలేయండి. " అంటూ తన ఎదురుగా కురీచ్లోల్  
కూరుచ్నన్ ఆ ఇదద్రినీ వెపౖూ చూసింది జాహన్వి. వారిదద్రి ముఖాలోల్ నూ దాదాపు ఒకే భావం, సందేహం.  

 " భయపడకండి, మీ వివరాలనీన్ నా దగగ్రే భదర్ం గా ఉనాన్యి,  ఉంటాయి కూడా" అంటూ నవివ్ంది. 
 "మీరేం చెపుత్నాన్రో నాకు అరధ్ం కావడం లేదు" అంది దీపిత్.  
ఆమె పేరునన్ లాయర్. కొనేన్ళుళ్ సీనియరల్ దగగ్రే పని చేసి, గత ఐదేళుళ్గా సవ్ంతంగా కీట్స్ చేసోత్ ంది.ఢిలీల్ హౖెకోరుట్ లో 

మినల్ లాయర్ గా పనిచేసుత్ నన్ ఆమెకి దేశమంతా గరివ్ంచేంత ఎతుత్ కు ఎదగాలనీ, పర్తేయ్కించి లిటిగేషన్ ఎక్స్ పర్ట్ గా పేరు 
తెచుచ్కోవాలని  కోరిక. చాలా చురుకెనౖది, తెలివెనౖది, తన ఉదోయ్గం అనాన్, దానికి సంబంధించిన ఏ విషయమౖెనా ఎంతో ణం తనకి.  

"నిజమే, మీరనన్ది నాకూ అరధ్ం కాలేదు, కొదిద్గా వివరంగా చెపాత్ రా?" అంది దీపిత్ పకక్నే కూరుచ్నన్ తి. ఆమె 
ముఖంలో సప్షట్ ంగా కనిపిసుత్ నన్ సంశయం. 

 తి ఒక గృహిణి, భరత్ ఒక పైర్వేట్ బాంక్ లో పెదద్ ఉదోయ్గి, ఇదద్రు మగ పిలల్లు. దాదాపు పదేళుళ్ కెనడాలోని 
టొరోంటో నగరంలో ఉండి నాలుగేళళ్ తం ఇండియా వచేచ్శారు. తి  కెనడాలో ఉండగా ఒక లా ఫర్మ్ లో పనిచేసింది ఒక 
ఆరునెలలపాటు, అదీ కేవలం భరత్ బలవంతం వలల్ , తరావ్త మానేసింది.  

"చెపాత్ ను, ముందు మీరిదద్రూ నా దగగ్రకొచిచ్న కారణం గురుత్  చేసుకోండి, " ఇదద్రినీ ఒకరినొకరికి పరిచయం చేసూత్  
అంది జాహన్వి. ఆమె ఒక కౌనిస్లర్, కుటుంబ వయ్వహారాలు, ముఖయ్ంగా ల సమసయ్లు, వివాహానికి సంబంధించిన విషయాల మీద 
పని చేసుత్ ంది.  తన దగగ్రకొచేచ్వారి సమసయ్లను సానుకూలంగా విని,  వినూతన్ంగానూ, ఉపయోగకరంగానూ ఉండే పరిషాక్రాలు 
చెపప్డం ఆమె పర్తేయ్కత. ఆమె భరత్ కరణ్ పిలల్లకి సంబంధించిన విషయాలు చూసాత్ డు. ఇదద్రూ కలిపి తమ సవ్ంత కీట్స్ 
చేసుకుంటూ సిటీలో పేరునన్ కౌనిస్లర్స్ ల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకునాన్రు. 

 జాహన్వి మాటలు విని ఇదద్రూ ఆలోచనలోల్ కి మళాళ్రు. 
దీపిత్: 
" ఈ మధయ్ ఎందుకో చాలా చిరాగాగ్ , అలసటగా ఉంటోంది, ఇంటోల్  సంగతి నీకు తెలుసు కదా, అనంత్ విషయంలో 

ఏమీ మారుప్ లేదు." అంది  "అలా ఉనాన్వేం దీపీత్?" అనన్ అఖిల అడిగినదానికి బదులుగా.  
అంతే గానీ రా  జరిగిన విషయానిన్ గురించి ఏమీ చెపప్లేదు. దీపిత్ సంగతి బాగా తెలిసిన అఖిల ఆ విషయం 

గురించి అడగకుండా,  
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"నువువ్ నీకోసం ఒక గంట కేటాయించుని ఎనాన్ళళ్యింది?ఆ విషయం ఒకక్సారి ఆలోచిసేత్ విషయం ఇంత దూరం 

వచేచ్దా? నిజం చెపుప్. " 
 తోటి లాయర్ అఖిల అడిగిన పర్శన్కి దీపిత్ దగగ్ర సమాధానం లేదు. అందమౖెన ఆమె పెదద్ కళళ్లోల్  గి న తిరిగాయి 

నీళుళ్. కానీ బయటపడలేదు ఆమె. "  అఖిల చెపుత్ నన్ది నిజమే? ఏదీ తనకంటూ ఉనన్ సమయం? అసలుందా? 
 అసలదో పెదద్ విషయమని ఆమె ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. ఎంత కషట్ మౖెన పనెనౖా సరే అలుపనన్ది లేకుండా 

సాధించడమే ఆమెకి తెలుసు. దానివలేల్  ఎపుప్డూ పరుగులు  పెటట్డమే అలవాటయిపోయింది దీపిత్కి.  
చినన్పప్టినించీ కాల్ స్ లో ఎపుప్డూ ఫస్ట్  రావాలి అనన్ది వాళళ్ ఇంటోల్  పెకౖి చెపప్ని నియమం. దానికోసం అహోరా లు 

కషట్ పడేది, ఒకక్ మారుక్ తకుక్వ వచిచ్నా ఆమెకి ఎంతో అవమానంగానూ, చినన్తంగానూ అనిపించి మరింత శర్మ పడేది. ఒకక్ చదువే 
కాదు, సంగీతం, చితర్లేఖనం, ఆటలు అనిన్ంటోల్ నూ ఎపుప్డూ ముందే. ఏ విషయంలోనూ ఓటమిని గానీ, ఆ మాటకొసేత్ రెండో సాథ్ నానిన్ 
కూడా ఒపుప్కోలేని మనసథ్తవ్ం ఆమెది. 

 తనే కాక, తనకి దగగ్రవాళళ్ందరూ కూడా అలాగే ఉండాలనుకునేది, అటువంటివారితోనే మాటాల్ డేది. ఆమె అరహ్తలూ, 
ఆధికయ్తనూ చూసి భయపడో, ఒపుప్కోలేకో కొంతమంది సేన్హితులు దూరమౖెతే, 'ఆమె అంచనాలకి తగగ్టుట్ గా తామెందుకుండాలి?' 
అనన్ భావనతో కొందరు పటిట్ంచుకునే వారు కాదు, అలా ఎవరో ఒకరిదద్రు తరచుగా మాటాల్ డేవాళుళ్ తపప్ పెదద్గా సేన్హితులుండేవారు 
కాదు. అదెపుప్డూ పెదద్ విషయం గా ఆమె అనుకోలేదు. తనూ, తన చదువూ, తన అభిరుచులే లోకంగా మెలిగేది. అందం, చదువూ, 
అనిన్ంటోల్   ముందుండటం వలల్ ఆమె సేన్హితులందరి తలిల్తం లందరికీ దీపిత్ అంటే ఎంతో ఇషట్ ంగా ఉండేది. 

 ఇంటర్ పూరత్యిన తరావ్త అందరిలా ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ కాకుండా ఐదేళళ్ లా కోర్స్ చదవాలని అనుకుంది 
దీపిత్. దేశంలో పర్ముఖ లా కళాశాలలోల్  ఒకటెనౖ ' నేషనల్ లా సూక్ల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివరిస్టీ', బెంగుళూరులో   అనేక బంగారు 
పతకాలతో,  ఫస్ట్  రాంక్ లో పాసయియ్ంది. 

ఐదేళళ్ లా కోర్స్ మూడో సంవతస్రంలో ఉండగా ఇదద్రికీ కామన్ గా తెలిసిన సేన్హితుల దావ్రా పరిచయం అయాయ్డు 
అనంత్. ఎం.బీ.ఏ చదివి మారెక్టింగ్ రంగంలో పని చేసుత్ నాన్డు.. చూడగానే ఎవరినెనౖా కటిట్పడేసే దీపిత్ అందం అతనిన్ తొలి 
చూపులోనే మలో పడేసేత్, అతని వాకాచ్తురయ్ం, తెలివితేటలూ,  దీపిత్ కూడా అతనిన్ ఎంతో ఇషట్ పడేలా చేశాయి.   

దీపిత్ తం   పర్సాద్ మాతర్ం ఎందుకో వారిదద్రికీ సరిపోదేమోనని అభి య పడాద్ రు. అతిగా కషట్ పడుతూ, అనిన్ంటికీ 
తనని తానుఎపుప్డూ సవాలు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగే తన కూతురికీ, తెలివితేటలునాన్ పెదద్గా కషట్ పడే సవ్భావం లేనటుట్ నన్ ఆ 
కు డికీ పెదద్గా సరిపోదని అతను భావించారు.  

అదే మాట దీపిత్తో అంటే నవేవ్సింది. " ఎవరి మీదా ఎపుప్డూ ఆధారపడేంత బేల కాదు నానాన్ మీ కూతురు, నా 
పనులూ, సమసయ్లూ నేనే సాధించుకోగలను " అందినవువ్తూ. ఒక పెదద్ కారోప్రేట్ ఫర్మ్ లో లాయర్ గా చేరింది.  కానీ అది ఆమెకి 
సంతృపిత్నివవ్లేదు. 
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 అపుప్డే అనంత్ సేన్హితుడి సలహా మేరకి ఢిలీల్ లో ఒక పర్ఖాయ్త మినల్ లాయర్ దగగ్ర జూనియర్ గా చేరింది. 
దాదాపు మూడేళళ్వరకూ అనంత్ కి ఢిలీల్ కి బదిలీ అవలేదు, అందుకని తను ఒకక్రే త్ ఏడాదినన్ర వయసునన్ పిలల్తో, తలిల్తం లతో 
ఉండేది. అనంత్ ఢిలీల్ వచేచ్సరికి వాళళ్కిదద్రు పిలల్లు.అపప్టికామె మినల్ లాయర్ గా నిలదొకుక్కోవడమే కాక, సామాజిక అంశాల 
మీద వాయ్సాలూ, ఆరిట్కల్స్ అవీ రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ దేశీయ, అంతరాజ్ తీయ సమావేశాలోల్ నూ, 
కాన్ ఫరెనుస్లలోనూ పర్సంగాలూ,  పరిశోధనా ప లూ సమరిప్ంచేది. 

ఇపప్టివరకూ భారత దేశంలో కేవలం ఐదుగురు మహిళలకి మాతర్మే దకిక్న అరుదెనౖ ఢిలీల్ హౖెకోరుట్  వారిచేచ్ 
"సీనియర్ అడవ్కేట్" హోదాని పొందడమనేది ఆమె కల. దానికి తగగ్ అరహ్తలనీన్ ఆమె ఇటీవలే సాధించింది, పదేళళ్ పాటు 
నాయ్యశాసానికి సంబంధించిన వివిధ రంగాలోల్  సాధించాలిస్న విజయాలూ, ముఖయ్ంగా గత మూడు సంవతస్రాల కాలంలో కనీసం   
పదిహేను తీరుప్ ఉతత్రువ్లలో తమ పేరు ఉండడం లాంటి అరహ్తలనీన్ సాధించింది.  

వృతిత్పరంగా ఎంత ఎదుగుతునాన్ కూడా కుటుంబానిన్ ఏనాడూ నిరల్ ం చెయయ్లేదు ఆమె. అనంత్ నీ, పిలల్లనీ ణం 
కనాన్ ఎకుక్వగా చూసుకునేది. ఉదోయ్గరీతాయ్ అనంత్ కాంపులోల్  తిరుగుతునాన్ సరే పిలల్లు నేహా, నిఖిల్ లకి కావలసినవనీన్ దగగ్రుండి 
సమకూరేచ్ది. అనంత్ తిరిగి వచేచ్సరికి వీలునన్ంతవరకూ తాను దగగ్రుండడమేకాక, అతని అవసరాలు తీరచ్డంలో ఎంతో శర్దధ్ గా 
ఉండేది. " తమ ఇదద్రిదీ"  అయిన ఆ ఇంటికి అతనేమీ చెయయ్డంలేదు అనన్ భావన ఎపుప్డూ మనసులోకి కూడా వచేచ్ది కాదామెకి. 
దానికి కారణం అతనిమీదునన్ మే. 

 కానీ అనంత్ మాతర్ం ఆమె ఎదుగుదలని సరిగాగ్  తీసుకోలేకపోయాడు. మొదటోల్  ఆమె కేసు నెగిగ్నా, మంచి పేపర్ 
సమరిప్ంచినా ఎంతో సంతోషించి అభినందిం చేవాడు. తెలియకుండానే, మెలిల్గా అతనిలో మారుప్ రావడం మొదలయింది. ఏదో 
తెలియని ఆతమ్నూయ్నతా భావమూ, అసూయా అతని మాటలోల్ నూ, చేతలోల్ నూ  చోటు చేసుకోవడం మొదలు పెటాట్ యి.  "ఢిలీల్ హౖెకోరుట్  
లాయర్ తన భారయ్,  ఒక కారోప్రేట్ సంసథ్లో మారెక్టింగ్ మేనేజర్ తను. ఎంత తేడా? తనలాంటి అనంత్ లు దేశంలో ఎందరో? కానీ 
దీపీత్ అనంతులు?  " ఇదే పరిసిథ్తిలో ఒక మహిళ ఉంటే తన భరత్ గురించి ఎంతో గొపప్గా చెపుప్కుంటుంది. మరి తనకెందుకు అంత 
అసహనంగా ఉందో అతనికే తెలియదు. 

ముభావం నించి మూడీతనం గానూ, అకక్డనించి ముకోక్పం గానూ మారడానికి ఎకుక్వకాలం పటట్లేదు. అగిన్కి 
ఆజయ్ం తోడయినటుట్ ,  లాభాలు లేవని, గత మూడేళుల్ గా సేల్స్ టారెగ్ట్ లు చేరుకోని కారణంగా అతని ఉదోయ్గం పోయింది. అనంత్ ఆ 
విషయానిన్ చాలా అవమానంగా భావించాడు. కొనాన్ళుళ్ ఇలుల్  వదిలి బయటకి రాలేదు, ఉదోయ్గం లో ఉండగా' సరదాగా అంటూ'  
మొదలయిన ఆలక్హాల్ అతనికి రోజువారీ అలవాటయింది. సిగరెటుల్  సరేసరి. రా  పొదుద్ పోయేవరకూ తాగుతూ, టీ.వీ చూసూత్ నో, 
పుసత్కాలు చదువుతూనో గడపడమూ, పొదుద్ పోయాకా నిదర్ లేవడమూ లాంటి వాటి వలల్   దినచరయ్ ఒక కర్మం అంటూ లేకుండా 
తయరయియ్ంది. 

 తనకి తెలిసిన వారి దావ్రా ఏదెనౖా ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచే పర్యతన్ం చేసినపుప్డలాల్  దీపిత్ మీద విరుచుకు పడే వాడు. 
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" ఇంక చసేత్ ఒకడి కింద పని చెయయ్ను, ఇరవె ౖఏళుళ్ ధారపోశాను పాత కంపెనీకి, ఇరవె ౖనిమిషాలు ఆలోచించలేదు 
వాడు. కూరలో కరివేపాకు తీసేసినటుట్  ఏరి పారేశారు, వెధవ కారోప్రేటుల్ , పాలిటికూస్"అని విసుకుక్నేవాడు. దానితో ఆ పర్యతన్ం 
మానుకుంది. కొనాన్ళుళ్ ఏమీ మాటాల్ డకపోతే  " నా గురించి నీకేం పడుతుంది? పెదద్ మినల్ లాయర్   అనన్ పేరు ఉందిగా" అని 
ఎతిత్పొడిచేవాడు. ఎలా సప్ందించాలో అరధ్ం అయేయ్ది కాదు దీపిత్కి. 

ఎంతో సంతోషంగా, హాయిగా సాగుతుందనుకునన్ వారి సంసారం అయితే వాదోపవాదాలతోనూ, లేకపోతే అలకలూ, 
అపారాధ్ లతోనూ గడవడం మొదలయింది. ఇలా రెండేళుళ్ గడిచినా అనంత్ లో మారుప్ లేదు. 

 ఇంటిపనీ, ఆఫీస్ పని దీపిత్ని విపరీతమౖెన శారీరిక వతిత్డికి గురిచేసేత్, ఏ మాతర్ం సఖయ్తలేని  అనంత్ సాహచరయ్మూ, 
అతని పర్వరత్నా ఆమెపె ౖమానసిక ఒతిత్డిని పెంచాయి. 

 "అసలు తీరిక లేకుండా పని కలిప్ంచుకోవడమే దీనికి పరిషాక్రం" అనుకునన్ దీపిత్ మరింత బిజీగా ఉండసాగింది. 
"కలిసి ఆనందంగా ఉండలేనపుప్డు కనీసం ఆ జాఞ్ పకాలతో విడిపోవడమే మంచిది " అని దీపిత్ అభి య పడింది. 

కానీ అనంత్ దానికెంతమాతర్మూ ఒపుప్కోలేదు. 
 ఒక పకక్న వసుత్ నన్ పేరు పర్ఖాయ్తులూ, తదావ్రా వసుత్ నన్ డబూబ్, కూడబెడుతునన్ ఆసిథ్పాసుథ్ లూ , వృతిత్పరంగా 

విజయాలని అందిసుత్ ంటే, వయ్కి త్గతమౖెన ఓటమిని మాతర్ం  ఆమె తటుట్ కోలేకపోయింది . 
ఆమె ఆశించినటేట్   ఢిలీల్ హౖెకోరుట్  ఆమెకి" సీనియర్ అడవ్కేటు"  హోదాతో గౌరవించింది. ఆ సందరభ్ంగా ఆమె ఇచిచ్న 

పారీట్లో అనంత్ ఉనన్ అరగంటలోనూ,తెలిసిన వారి దగగ్ర  తనగురించి చాలా అవమానకరంగానూ,  తేలిగాగ్ నూ, మాటాల్ డడానిన్ 
భరించలేకపోయింది.  

ఆ రోజు మొదటిసారి తగని నెరౖాశాయ్నికి గురెంౖది. ఈ మధయ్ వతిత్డిని మరిచిపోవడానికి వేసుకుంటునన్ నిదర్మాతర్లు 
తనకి తెలియకుండానే గుపిప్ట నిండా తీసుకుని వేసుకుంది. కళుళ్ మూతలు పడుతునన్ సమయంలో తాను చేసినది పొరబాటని 
తెలిసింది.విపరీతంగా అలసిపోయిన శరీరమూ, మనసూ దేనికీ సప్ందించే సిథ్తిలో లేవు. కనీసం కనీన్ళుళ్ కూడా రావడం లేదు ఆమెకి. 

  అంత ధెరౖయ్ంగా ఉండే తను ఇలా ఎలా చెయయ్గలిగింది? అతని పర్వరత్న తన ఓటమి ఎలా అయియ్ంది? అంత మాతర్ం 
ఆలోచించలేకపోయిందా?  దేవుడా! నాకేం కాకుండా చూడు, అని మాతర్ం మొదటిసారి దేవుడినడిగింది, అది కూడా తన పిలల్ల కోసం. 

 అమమ్ అదోలా ఉండడం చూసిన పధాన్లుగేళళ్ నీహా,  అఖిలా ఆంటీ కి ఫోన్ చేసింది. వెంటనే అఖిల డాకట్ర్ దగగ్రకి 
తీసుకెళళ్డమూ, సరి అయిన చికితస్ చెయయ్డమూ జరగడం వలల్ ఏ పర్మాదమూ జరగలేదు. 

అపుప్డు అఖిల చెపిప్ంది జాహన్వి గురించి. " నాన్ సెన్స్, నాకు కౌనిస్లర్ అవసరమేమిటి? నీకు తెలీదూ, నా సంగతి" 
అంది నవవ్బోతూ. 

 " అవును, అందుకే మనం ఇలా మాటాల్ డుకోవలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్ంది, కదూ" అంది అఖిల. 
"మన మీద మనకి విశావ్శం ఉండడం చాలా మంచిది దీపీత్, అది చాలా అవసరం కూడా, కానీ అది మనకి 

తెలియకుండానే సనన్గిలుల్ తోందా, అధెరౖాయ్నీన్, అశక త్తనీ. ఆహావ్నిసోత్ ందా?  అనేది గురిత్ంచడం కూడా చాలా అవసరం. అతిగా చనువు 
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తీసుకుంటునాన్ను అని నువువ్ అనుకోకపోతే ఒకక్ విషయం చెపాత్ ను. "బంగారు పళాళ్నికెనౖా గోడ చేరుప్ ఉండాలి", ఆ గోడ ఏదో మనకి 
మనమే వెతుకోక్వాలి  " అలా ఆమె అరగంట మాటాల్ డాకా అపుప్డు ఒపుప్కుంది దీపిత్ జాహన్విని కలవడానికి. 

తి: 
   తి పుటిట్ందీ, పెరిగిందీ విశాఖపటన్ంలో. డి  పూరత్వగానే పర్భాకర్ తో  పెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహం, వెంటనే   

దుబాయి లో కాపురం పెటట్డం   జరిగిపోయాయి. అపప్టిదాకా ఎపుప్డూ విమానం ఎకక్ని తికి ఒకేసారి విదేశంలో ఉండడం అంటే 
సవ్రాగ్ నికి నిచెచ్న వేసినంత సంబరం వేసింది. మబుబ్లోల్  తేలుతూ వెళిల్ంది, దుబాయిలో భారతీయులు ఎకుక్వగా ఉండే ' బర్ 
దుబాయి, కరామా ల' మధయ్లో ఇలుల్  తీసుకునాన్రు. చాలా తవ్రగానే నలుగురు సేన్హితులు దొరికారు. పర్తీవారమూ పారీట్లూ, షారాజ్ , 
అల్ ఐన్, ఫుయ్జేరా, అబూ ధాబీ లాంటి మిగతా ఎమిరేట్స్ మాతర్మే కాక, ఈజిప్ట్  లాంటి పొరుగు దేశాలు కూడా తిరుగుతూ ఉండగానే 
మూడేళళ్ కాలం గి న తిరిగింది. అపుప్డే సేన్హితులందరూ కెనడా కి ఇమిమ్ షన్ మీద వెళూత్   ఉంటే,  వాళుళ్ కూడా వారిని 
అనుసరించి కెనడా వెళాళ్రు.  

తికి మొదటినించీ పెదద్ చదువుల మీదా, ఉదోయ్గం చెయయ్డం మీదా పెదద్ ఆసకి త్ లేదు. సరదాగా జీవితానిన్ ఎంజాయ్ 
చెయాయ్లి అనేదే ఆమె పదధ్తి. అందుకే పర్భాకర్ ఎపుప్డెనౖా చెపప్బోతే కూడా విసుకుక్నేది.' తనకి ఇషట్ ం లేని పని ఎందుకు చేయించాలి 
?' అని అతనూ ఎకుక్వ పటుట్ బటట్లేదు. ఒకక్ ఆరునెలలు మాతర్ం అతని సేన్హితుని భారయ్ మెటరిన్టీ. లీవ్ తీసుకోవడంవలల్ ఒక లా 
ఫరంలో ఆవిడ బదులుగా చేసింది. 

  టొరొంటో లో కూడా చలికాలపు వాతావరణం తెచేచ్ ఇబబ్ందులు తపప్ అనిన్ విధాలుగా ఎంజాయ్ చేసేది తి. ఇంటి 
పనీ, పిలల్ల పనీ ఎంతో శర్దధ్గా చేసేది. పిలల్లని సూక్ళళ్కీ, కాల్ స్ లకీ దింపడం, తీసుకు రావడం, వారికిషట్ మౖెనవి చేసి పెటట్డమూ, 
ఇంటిపనీ, సేన్హితులూ, వీటి మధయ్ టెమౖే ఉండేది కాదు. 

 "మమామ్, మాం అంటూ పిలల్లూ, తూ, తీ అంటూ పర్భాకరూ " ఎపుప్డూ తన చుటూట్  తిరుగుతూ   ఉంటే 
ఆమెకెంతో ఆనందంగానూ, గరవ్ం గానూ ఉండేది. 

 తెలుగు మరిచ్పోకూడదని పిలల్లకి పురాణాలూ, ఇతర కధలూ చెపప్డమే కాదు, శోల్కాలూ, పదాయ్లూ దగగ్రుండి 
నేరిప్ంచేది.  

చాలా సంవతస్రాలు సవ్దేశానిన్ వదిలి ఉండటం అందరి వలాల్  కాదు. ఎంత పెదద్వాళళ్మౖెనా అమమ్ వంట కోసం 
పరితపించినటేట్ , మాతృదేశానికి తిరిగి వచేచ్యలనన్ తపన చాలామందిలో ఏదో ఒక సేట్జ్ లో కలగడం సహజం. 

 అలాగే పర్భాకర్ కూడా ఒక రోజు " మా కంపెనీ వాళుళ్ ఇండియాలో ఆఫీస్ పెడుతునాన్రు, అకక్డ పనిచెయయ్డానికి 
ఇషట్ ం ఉనన్వారికి అవకాశం ఇసాత్ రు, నేను ఇకక్డ పనిచేసుత్ నన్ విభాగానిన్ అకక్డ కూడా మొదలు పెటట్మంటునాన్రు, నాకెతౖే 
వెళిల్పోదామని ఉంది, నువేవ్మంటావ్?" అని అడిగాడు.  

మొదట ఒపుప్కోకపోయినా నాలుగు పర్సాత్ వనల తరావ్త కొంచం అయిషట్ ంగానే ఒపుప్కుంది.  
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ఢిలీల్లో చాలా అధునాతనంగానూ, చాలా పోష్ గానూ ఉండే టర్ కెలౖాష్ ంతం తికి చాలా నచిచ్ంది. పిలల్లకి 
మంచి సూక్లోల్  సీటుల్  దొరికాయి, వాళిళ్దద్రూ పొదుద్ నేన్ టిఫిన్ తినేసి, డబాబ్లు పటుట్ కుని  వెళిళ్పోతారు. మళీళ్ సాయంతర్మే రావడం, 
వచాచ్కా ఒకళుళ్ కీ బోర్డ్ కాల్ స్ కి, మరొకరు టెనిన్స్ కీ వెళాత్రు. వాళుళ్ తిరిగి వచేచ్సరికి ఏడు దాటుతుంది. అపప్టికి పర్భాకర్ కూడా 
వసాత్ డు. అందరూ కలిసి భోజనం చేసి పడుకునేసరికి పదకొండు, మరాన్డు మళీళ్ మామూలే. కెనడా తో పోలిసేత్ పిలల్లతో గడిపే 
సమయం చాలా తగిగ్పోయింది తికి.  

 వాళుళ్ కాలేజీల కి వచేచ్సరికి, హాసట్ళళ్లోల్  ఉండడం వలల్ ఆమెకి వాళుళ్ కనిపించడమే తగిగ్పోయింది. పర్భాకర్ కూడా 
మొదటి నాలుగెదౖేళుళ్ తన కొతత్ డివిజన్ పనులోల్ నూ, తరావ్త కొతత్ జెక్ట్ లతోనూ విపరీతమౖెన బిజీ గా ఉండేవాడు. దానితో తికి 
మరింత కషట్ ంగా ఉండేది. 

 మరే  ఇతర వాయ్పకాలూ, హాబీలు లేని ఆమె కేవలం ఇంటిని అందంగా సరుద్ కోవడం, సేన్హితులతో ఫోన్ ల లో 
మాటాల్ డడమూ లాంటి పనులు మాతర్మే చేసేది. పనివాళుళ్ ఎంత చేసినా సరే ఎపుప్డూ ఒక తడిబటోట్ , పొడి బటోట్  తీసుకుని 
దులిపినవే మళీళ్ దులపడమూ, వాడి పారేసిన టూత్ బర్ష్ తీసుకుని బాత్ రూం టెలౖూస్, కిటికీలూ, తలుపుల మధయ్నునన్ సందులూ 
తోమడమూ,  ఇలా సాగేది ఆమె దినచరయ్. 

 ఎంత పని చేసినా సమయం తరిగేది కాదు, దానితో ఆమెకి చిరాకు పెరిగింది, ముఖయ్ంగా తనెవరికీ అఖఖ్రలేదనన్ 
భావన ఆమెని పీడించడం మొదలు పెటిట్ంది. 

 కెనడాలో ఉండగా ఎంత బిజీగా ఉనాన్ సరే " నువొవ్కక్దానివే ఎనిన్ పనులు చేసాత్ వు? "అంటూ గినెన్లు 
కడగడంలోనూ, వాకూయ్ం చెయయ్డంలోనూ సహాయం చేసే భరత్  ఇపుప్డేమో, "ఊరికే ఎందుకు హౖెరానా పడతావు? కావాలంటే ఇంకో 
మనిషిని పెటుట్ కో" అంటే ఆమెకి నచచ్డం లేదు. 

 " మాం, టెల్ అస్ హనూమాన్ సోట్ రీ "అని మెడ చుటూట్  చేతులు వేసి గారం గా అడిగే పిలల్లు  ఇపుప్డు సెలవులకి 
తపప్ ఇంటోల్  కనిపించకపోవడం వలల్ ఆమెలో ఒంటరితనం ఎకుక్వయియ్ంది. ఎంతో సరదాగా ఉండే ఆమె సత్బుద్ గా తయారయియ్ంది. ఏదో 
తెలియని బాధ ఆమెలో, పర్భాకర్  మొదటోల్  గమనించలేదు, నీరసంగానూ, నిసేత్జంగానూ కనిపిసుత్ నన్ భారయ్ని గమనించి కంగారు పడి 
ఆమె వదద్నాన్ సరే డాకట్ర్ దగగ్రకి తీసుకెళాళ్డు. రకరకాల పరీకష్లు అయాయ్కా ఆయన చెపిప్న సమాధానం జాహన్వి.  

నిజానికి తి సమసయ్ కొతత్దేమీ కాదు, ఎంతో మానురాగాలతో అలుల్ కునన్ తమ చినన్ గూటిలో, ఇనాన్ళూళ్ తమ 
రెకక్ల కింద పొదువుకుని సాకిన పిలల్లు రెకక్లొచిచ్ ఎగిరిపోయినపుప్డు నడి వయసులో చాలా మందికి కలిగేదే "ఎంపీట్  నెస్ట్  సిం ం" 
అంటారు ఇంగీల్ష్ లో. విసత్రిసుత్ నన్ పరిధులూ, చినన్దవునన్ పర్పంచమూ ఏదీ పూడచ్లేని దిగులది. ఎవరికి వారు తమంత తాముగా 
ఎదురొక్ని, తటుత్ కోవలసిన  సమసయ్  అది. సవ్తహాగా సునిన్త మనసుక్రాలూ, తన కుటుంబమే పర్పంచమనుకునే తికి దానిని 
దాటడం అంత సులభం కాలేదు. అందుకే తినీ, తినకా, తనని తాను పటిట్ంచుకోకా ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎదురయిందామెకి. 

దాదాపు ఒక అరగంటసేపు వారిదద్రినీ అకక్డ వదిలి వెళిళ్న తరావ్త తిరిగి ఆ గదిలోకి పర్వేశించింది జాహన్వి. 
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 " గురుత్ కు తెచుచ్కునాన్రా? మీ ఇదద్రూ ఏమౖెనా మాటాల్ డుకునాన్రా? " అంది చినన్గా నవువ్తూ. " మీరు వెళాళ్కా 
ఇంకొకసారి హెలోల్  చెపుప్కునాన్ము, ఆ తరావ్త ఎవరి ఆలోచనలోల్ కి వాళుళ్ వెళిళ్పోయాము" అంది దీపిత్ కూడా నవువ్తూ. 

 " అవును" అనన్టుట్  చినన్గా తల ఊపింది తి.  
 " ఇపుప్డు చెపప్ండి మీరు మా ఇదద్రికీ కలిపి ఏం చెపాప్లనుకునాన్రో? అమి దీపిత్. 
 " అదే చెపప్బోతునాన్, మీ ఇదద్రికీ ఉనన్ది ఒకటే సమసయ్ "టెంౖ", ఐతే ఎకుక్వగా ఉండటం, లేదా అసస్లు లేకపోవడం.  

అంటే మీరిదద్రూ ఒకే నాణానికి రెండు వెపౖులా ఉనాన్రనన్మాట. దానికి నాకు తోచిన పరిషాక్రం "పంచుకోవడం", మీకునన్ మిగతా 
సమసయ్లు విడివిడిగా మాటాల్ డుకుందాం. మీకిది చాలా సింపుల్ గానూ, సిలీల్గానూ అనిపిసేత్ కష్మించాలి. ముందే చెపాప్ను కదా, మీకు 
నచిచ్తేనే పర్యతిన్దాద్ ం, లేదా మీ ఇషట్ ం. 

 "దీపిత్ గారు, మీరొక పెదద్ లాయర్, కారణాలేమౖెనా మీకంటూ సమయం లేదు మీ దగగ్ర, మీరు తిగారికి ఏదెనౖా పని 
కలిప్ంచి తనకి హెల్ప్ చెయయ్గలరా?  ఆలోచించండి, ఇనేన్ళళ్లోల్ నూ ఆవిడ కేవలం ఆరునెలలు ఒక లా ఫర్మ్ లో పని చేశారు. ఆ 
విషయం మనసులో ఉంచుకుని మీకు వీలెనౖ పని తనకి చూపగలరా? రోజూ అకక్రలేదు,  వారానికి రెండు మూడు రోజులు. దానివలల్  
తనకోసం ఒకరు ఎదురుచూసాత్ రు, పని పూరిత్ చెయయ్కపోతే ఇబబ్ంది పడతారు అనన్ భావనలు కలుగుతాయి, అది పెదద్ మోటివేషన్ 
అవుతుంది అని నేను ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను." అని ఒకక్ కష్ణం ఆగి, తి వెపౖు చూసూత్ .. 

 " తి గారు, మీకు కెనడాలో ఉనన్  సేన్హితులు ఇపుప్డు  పర్పంచంలో ఎకక్డెకక్డో ఉనాన్రు. ఢిలీల్లో మీకు కొతత్ 
సేన్హితులు కలవలేదు, కానీ జాగర్తత్గా చూసేత్ ఇకక్డా సేన్హితులుంటారు, దానికి బిజీగా ఉనన్ మీ భరేత్ సహాయం చెయయ్కక్రలేదు 
కదా? దీపిత్గారిని వారానికోసారి ఒక కపుప్ కాఫీ కి తీసుకెళళ్ండి, నెలకొకసారి సినిమాకి. ఆవిడకి తనదెనౖ ఆ సమయం చాలా ముఖయ్ం, 
తనంతగా  ఆవిడ పకక్కి పెటట్లేరు దానిన్, ఎవరెనౖా పర్యతన్పూరవ్కంగా తీసుకెళేత్  తపప్. చెపప్ండి,  అది మీరు చెయయ్గలరా? " అంటూ 
ఇదద్రి ముఖాలోల్ కి సూటిగా చూసింది.  

మనం పెదద్వి అనుకునే సమసయ్లు పెదద్వి కాకపోవచుచ్, కావు అనుకునేవి పెదద్వి కావచుచ్. కానీ సమసయ్ని 
గురిత్ంచడం ముఖయ్ం, అలాగే పరిషాక్రం కూడా ఎపుప్డూ పెదద్, పెదద్ నోరు తిరగనీ థెరపీలలోనూ, మందులలోనూ ఉంటుందని కూడా 
అనుకోలేం.  ప్ థెరపీ అనీ ఒకే సమసయ్ని ఎదురొక్టునన్ కొందరిని ఒకచోట చేరిచ్ వారికీ,'కపుల్ థెరపీ' అని భారాయ్ భరత్లకీ చాలా 
సాధారణంగా చేసూత్  ఉంటాము, అవి చాలా మంది విషయంలో గొపప్గా పని చేసాత్ యి. మీరిదద్రికీ ఇషట్ మౖెతే మీ ఇదద్రిదీ ఒక 
విభినన్మౖెన కపుల్ థెరపీ అవుతుందని ఆశిసాత్ ను, ముందే చెపిప్నటుట్  మీ ఇతర వయ్కి త్గత విషయాలు మీ ఇదద్రోత్నూ విడివిడిగా చరిచ్దాద్ ం 
అంది చిరునవువ్తో.  

వారిదద్రి ముఖాలోల్ నూ  చిరునవువ్ ఎంతో అందంగా కన బడింది జాహన్వికి. 
PPP 
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