
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              p …̋’  2015 

   1 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

 
 

7 
 

జాగో ఎనాన్రై  పాయ్రే ! 
 
ఈ నెల గోల కూడా అమెరికా నుండే .. వచేచ్ నెల మాతర్ం జెట లాగ తో ఇండియా నుంచి రాసాత్నేం ..! చెపిప్న చోట చెపప్కుండా 

హరికథలు చెపిప్ ఆయాసపడే, హరిదాసు గారిలా.. అమెరికా అంతా చెడ తిరుగుతునాన్ను. ఎనోన్ అనుభవాలు, కొతత్ కొతత్ మనుషుయ్లు, వాళళ్ 
అలవాటుల్, అయోమయాలు , మధయ్లో నావి కొనిన్ అయోమయాలు..!  

ఈ నెల అంతా ఎనాన్రైలకే కేటాయించదలచుకునాన్ను. అసలు ఎనాన్రై అనగానేమి? ఆతడు ఎనిన్ భినన్ విభినన్ జాతులలో ఉండును 
అనేలాంటి విషయాలు మాటాల్డి బోర కొటట్ను గానీ, ఈ ఎనాన్రై లు కడు విచితర్ జీవులు. వీళుళ్ పడే కషట్ం చూసేత్ మాతర్ం కడుపు తరుకుక్ 
పోతుంది.  

సగం పైగా , ఇంజనీరింగ,డాకట్ర ,ఇంకా పెదద్ పెదద్ చదువులు చదివి హెచ ఫోర మీద ఉండే అమామ్యిలు, వాళళ్ టేలెంట కేవలం , 
గోంగూర పచచ్డి ఎలా పెటాట్లి, ఏ సూక్లోల్ పిలల్లని ఎలా పికప చేసుకొని ఎలా దింపాలి అనేదాని మీదే నిలబడిపోయింది. ఉదోయ్గం 
చేయటానికి వీలు కాదు, ఈలోగా ఎదిగే పిలల్లకి డైరవర కం ఆయా కం వంటమనిషి కం అమమ్ అవతారం ఎతాత్లిస్ వచిచ్నపుప్డు, ఆ పాటుల్ 
వరణ్నాతీతం. భరత్లు ఎపుప్డూ బిజీ మూలాన ఈ పని వాళల్కి తపప్దు. ఇండియాలోలా , ఒక ఫెర్ండీల్ ఆటో లేదా రికాష్ డైరవరుల్ ఉండరుగా మరి..! 
రాములమోమ్, యాదమోమ్ లాంటి పని మనుషులూ ఉండరు.  

ఇంకపోతే ఉదోయ్గం దొరికిన తరావ్త అదొక బాధ.. అదే పేల్స లో దొరకాలి, దొరికిన చోట సూక్ల డిసిట్ర్కట్ ఫీజు కొంచం వీళళ్ 
తాహతుకి తగగ్టుట్ ఉండాలి. అనన్టుట్, ఎవరికీ ఏ జబుబ్లూ ఉండకూడదండోయ.. ఉనాన్యా చచాచ్మనన్మాటే... పిలల్ల హై సూక్ల లో డెంటల 
వైరింగ కోసం పెటిట్న ఖరుచ్ తాలూకా అపేప్ ఇంకా చాలా మంది తీరుచ్కుంటూ ఉంటారు..  

పనున్ మీద పనున్తో , ఎంతో అందంగా ( మన తెలుగు లో చెపాప్లంటే..పదహారణాల అందం, సినీమా నటి జమున గారి లాంటి 
పలువరుస ఉనన్ ) ఉనన్ అమామ్యి డెంటల వైరింగ కోసం వెళూత్ ఉంటె , నేను అడిగాను..ఎందుకలా ..? చకక్గా ఉంది కదా ..దీని వాళళ్ 
హెలత్ పొర్బెల్ంస ఏమీ లేవు కదా.. ఎందుకు అంత ఖరుచ్ , పిలల్కి పర్యాస అని..  

వాళళ్మమ్ చెపాప్రు.. ఇలాంటివి చేయకపోతే సూక్ళళ్లోల్ బులీల్యింగ అనగా వెకిక్రింత లాంటివి భరించలేరు పిలల్లు, అందుకే 
కషట్మైనా సరే పెటిట్సుత్నాన్ం. ఇవి కాసెమ్టిక కాబటిట్ ఇనూస్రెనస్ కూడా పే చేయరు ..! 
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హతవిధీ అనిపించింది.. చికాగో లో ఒక పిలల్ , ఎనిమిదేళుళ్, అపుప్డే డెంటల వరక్ మొదలు పెటేట్సారు..ఇంకా ఒక సంవతస్రం లేట 
అయిందని అపుప్డపుప్డూ వాళళ్మమ్ మీద సణుగుతోంది.  

నిజానికి ఎకక్డికెళిళ్నా  నాకు పిలల్లే ఎకుక్వ మాటాల్డుతారు. ఒకబాబ్యి .. వాడి ఫూల్యేంట ఇంగీల్ష లో “ ఎనిన్ చేసాత్ం ఆంటీ.. 
డర్మస్ వాయించాలి, ఇండియన డెర్స వేసుకొని, హరేకృషణ్ కో, చినమ్య కో వెళాళ్లి, సెప్లిల్ంగ బీ పోటీలకి వెళాళ్లి , అకక్ సివ్మిమ్ంగ కి, నేను 
బేస బాల కీ వెళాళ్లి,  సమమ్ర అంటే ఇంకో సూక్ల “ – ఇండియ లో కూడా ఈ పెర్షర ఉంది గానీ, ఇకక్డ వీళుళ్ పెటెట్ కావ్లిటీ టెసట్స్ వలన, 
కాంపిటీషన వలన పెర్షర మరీ ఎకుక్వగా ఉనన్టుట్ నాకు అనిపించింది. డాకట్రల్ పిలల్లు డాకట్రేల్ అవావ్లి అని పటుట్బటట్టం లేదు గానీ, ఒక 
ఫారమ్ర లేదా పల్ంబర అవుతానంటే మన ఎనాన్రై లు తటుట్కోగలరా అంటే .. సందేహమే అనిపించింది.  

ఎకక్డో అందరూ నిదర్ లేవాలి అనిపించింది.. పెంపకాల మీద నా కామెంట అని కాదు గానీ.. ఎందుకు పరిగెడుతునాన్రు.. మమమ్లిన్ 
రిసీవ చేసుకొని ఒకాయన ఆపకుండా ఉతాస్హంగా సోషల డెవలపెమ్ంట మీద మాటాల్డుతుంటే, అపప్టికి పిలల్లిన్, డానస్ కీ, టూయ్షనల్ కీ తిపీప్ 
తిపీప్ అలసిపోయిన ఆయన భారయ్, కార లో నిదర్పోతోంది.. ఉదయానన్ ఎపుప్డో లేచి ఉంటుంది .. జాలి వేసింది.. రెసట్ కావలసింది ఆమెకీ, 
ఒక కుటుంబపు తలకు మించిన ఆశయాలకీ అనిపించింది.  

ఇకక్డ ఒక పర్శన్ అందరం వేసుకోవాలి.. ఎందుకు కావాలి మనకి సామ్రట్ జెనరేషన, సామ్రట్ పిలల్లు? పిలల్లాల్ంటి పిలల్లు చాలరా ? మీ 
జీనస్ పంచుకొని వచిచ్నవాళుళ్ .. అంతో ఇంతో సహజమైన తెలివి తేటలు ఉనాన్యి, దానికి తోడు, ఇకక్డ దొరికే మంచి పబిల్క ఎడుయ్కేషన 
వాళళ్ పిలల్లిన్ ఒక మంచి బాధయ్తాయుతమైన పౌరునిగా చేసుత్ందని వాళళ్కెందుకు నమమ్కం కలగటం లేదు? సగం ఇంకా నోసాట్లిజ్యాలో 
బర్తకటం వలల్నా.. ఒక విషయం గురుత్ంచుకోండి అని నాకు గటిట్గా అరవాలి అనిపిసుత్ంది.. నోసాట్లిజ్యా నీది, నీ పిలల్లది కాదు.. నువువ్ 
కొంచం వదిలేత్, వాళళ్ జాఞ్పకాలు వాళుళ్ నిరిమ్ంచుకుంటారు..! అని ..  

అమెరికా భూతల సవ్రగ్ం, అనేక దారులు ఉనాన్యి ఇకక్డ, ఆపష్నుల్ ఎకుక్వ .. కానీ వచిచ్న పర్తీ ఆపష్న మనం వాడుకోనకక్రలేదు.. 
కొంతమంది కొతత్ దారులు వేసాత్రు, వాళల్కి సహాయంగా నిలవండి ..!  

మూడు రోజులు మాతో గడిపిన ఒక పొర్ఫెషనల పేరెంటస్ తాలూక ఏకైక కొడుకు.... మీకొకక్రికే నా గోల , నా నానెస్నస్ వినే టైం 
ఉంది.. నీ రేంకులు, అచీవెమ్ంట మాతర్మే కాకుండా, నా సిలీల్ కోరికలు కూడా మా అమామ్ నానన్ వింటే బాగుండును.. ! “  

అమామ్ , నానాన్ వింటునాన్రా..? కనీసం ఇండియాలో పెంపుకపు అవుట సోరిస్ంగ కి, పినిన్లు, బాబాయిలు, బామమ్ తాతలు ఉండే 
అవకాశం ఉంది.. ఇకక్డ పెంపకపు పూరిత్ బాధయ్తా, బరువూ మీదే.. ఒకసారి ఆలోచించండి ..  

పోటీ తతవ్పు పిలల్ల కంటే, ఆనందం, సేన్హం,కరుణ, సేవ , విలువలు రాజీ పడని ఆరిధ్క పర్గతి .. ఇవి మీ పిలల్లిన్ ఇంకా 
సంతోషంగా, ఉండేలా చేసాత్యి .. మీ జెనరేషన లో మీకు పైవి అనీన్ దొరికే అవకాశాలు తకుక్వ .. ఆ అవకాశాల తో కూడిన బంగారు 
బాలాయ్నిన్ మీ పిలల్లకి ఇసాత్రు కదూ...! 
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