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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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మాటాల్ డండిమాటాల్ డండి  మన రామన రా!!!!  
 
" ఇదేం బోరడ్  శేర్యస? మీ ఫోన మాకివవ్ండి, మేమిచేచ్ డిసక్వుంట తీసుకోండి!! -అని రాసుందే? అంటే ఏమిటి? నాకేం అరధ్ం 

కాలేదు “ నవువ్తూ  అడిగింది నవయ్. 
" అవును! ఇపుప్డు నీకు తెలీదు, కొనిన్ రోజులోల్నే తెలుసుత్ంది చూడు" అనాన్డు శేర్యస. 
“ఎలా?”  అంది నవయ్ అనుమానంగా. 
“మనలో మనకే తెలియని కొనిన్ భావాలు, ఎమోషనస్ ఉంటాయి, వాటిని మనం ఒకక్సారి కదిలించగలిగితే చాలు, మనుషులు తమని 

తాము కాకపోయినా తమకి కావలసినదేమిటో తెలుసుకుంటారు. అదీ నా విశావ్సం.  మన బిజినెస పెరగడం అపుప్డు పూరిత్గా ఇనిస్డెంటల అవుతుంది. 
ఎంతో బాగా నడుసుత్ంది. అయినా ఈ బోరడ్ వెనకునన్ది కేవలం బిజినెస మాతర్మే కాదు. ననున్ నముమ్, ఇది మనకీ, మన కసట్మరల్కీ కూడా మంచిది!”  
అనాన్డు శేర్యస. 

భుజాలెగరేసింది నవయ్ ‘చూదాద్ం!’ అనన్టుట్గా.. 
శేర్యస, నవాయ్, భువన ముగుగ్రూ కలిసి భాగసావ్ములుగా కలిసి కొతత్గా రెసాట్రెంట వాయ్పారం మొదలు పెటట్బోతునాన్రు. మరో 

మూడురోజులోల్ దాని పార్రంభోతస్వం అనుకునాన్రు. కొదిద్గా విభినన్ంగా ఉండాలని ఎనోన్ ఆలోచనలు చేశారు.  
లోపల అలంకరణ, పేల్ట లూ, గాల్స లు, పిలల్లకి పర్తేయ్కమైన ఏరాప్టుల్ ఇలా ఎనోన్ పర్తేయ్కమైన విషయాలని ఆలోచించారు. ఇంటీరియర 

డిజై నింగ ని ఎంతగానో ఇషట్ పడే అయిన నవయ్ దగగ్రుండి అనీన్ పరయ్వేకిష్ంచింది. 
 భువన, శేర్యస మారెక్టింగ, షెఫ లని ఇతర సిబబ్ంది నియామకాలని చూసుకునాన్రు. తమ రెసాట్రెంట లో ఎలాంటి ఆహారం 

ఉండాలి? ఎలాంటి ఆఫరుల్ ఇవవ్చుచ్? లాంటి విషయాలనీన్న్ ముగుగ్రూ కలిసి నిరణ్యించారు.  
మధయ్లో కొనిన్ టెనష్నస్, ఒడిదుడుకులూ ఎదురయినా మొతాత్నికి ముగుగ్రూ కలిసి అనిన్ంటినీ అధిగమించి పార్రంభోతస్వం దాకా 

తీసుకురాగలిగారు. మరో రెండు రోజులోల్ పార్రంభోతస్వం, దానికనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుకుంటూ ఉండగా హఠాతుత్గా శేర్యస ఈ బోరడ్ రాయించి 
తీసుకొచాచ్డు. అది చూసి నవయ్ ఆశచ్రయ్పోయింది. అతను చెపిప్న వివరణ కూడా ఆమెని పూరిత్గా తృపిత్ పరచలేకపోయింది. 

‘ ఇపుప్డతనితో వాదన ఎందుకు? భువన వచాచ్కా ఒకే సారి అడిగి తెలుసుకోవచుచ్లే! ‘అనుకుని అపప్టికి ఊరుకుంది. 
ఆ బోరడ్ ని ఎకక్డ తగిలిసేత్ అందరికీ బాగా కనిపిసుత్ంది? ఎలా అందరి చూపులనీ ఆకటుట్కోవాలి? అనన్ విషయం ఆలోచిసుత్నాన్డు 

శేర్యస.  
నవయ్ కిచెన లోకి వెళిళ్ అకక్డునన్ పరికరాలనిన్ంటినీ పరీకిష్ంచి వచిచ్ంది. నేపిక్నస్, పేల్టస్  లాంటి వసుత్వుల డిజైన లనీన్ మరో సారి 

పరీకిష్ంచి అనీన్ తాము అనుకునన్టేట్ ఉనాన్యని తృపిత్ చెందింది. రెండు కపుప్లోల్ వేడి నీళుళ్, వాటిలో సుగంధభరితమైన టీ బాగ లు వేసుకుని వచిచ్ంది. 
శేర్యస కి ఒకటి ఇచిచ్ తను మరొకటి తీసుకుని అతని ఎదురుగా కూరుచ్ంది.   

శేర్యస ఏదో ఆలోచనలోల్ ఉండిపోయాడు. అతని ఆలోచనలని భంగపరచడం ఇషట్ం లేక నవయ్ నెమమ్దిగా టీ తాగుతూ కూరుచ్ంది. 
మరో రెండు నిమిషాలకి భువన వచాచ్డు. 

" వాటస్ప గైస" అంటూ.. "ఓ టీ! వావ!" అంటూ శేర్యస కోసం పెటిట్న కప తను తీసుకుని తాగడం మొదలు పెటాట్డు.  
" అరే, అది శేర్యస కోసం పెటాట్ను, నీకు మళీళ్ తెదాద్ం" అంది నవయ్.. 
" దటస్ ఓకే!" అనాన్డు శేర్యస. 
" ఏం చేసుత్నాన్వు శేర్? ఇదేంటి?" అడిగాడు శేర్యస వైపు చూసూత్. 
" నేనొకసారి అడిగి ఎటూ అరధ్ం కాని ఒక జవాబు వినాన్న్ను. నువువ్ కూడా విని తరించు" అంది నవయ్ అలల్రిగా. 
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భువన కూడా శేర్యస రాయించిన బోరడ్ చూసి గమమ్తుత్గా భుజాలెగరేసూత్ అడిగాడు. " వాటీజ దిస బోర్?" అని. 
“కొతత్ వాయ్పార పర్ణాళిక”  అంది నవయ్ నవువ్తూ. 
" ఇంటరెసిట్ంగ, కొంచం వివరంగా చెపుప్ గురూ! వాయ్పార పర్ణాళిక అంటే విని తీరాలిస్ందే!" అనాన్డు సరదాగా. 
శేర్యస నవవ్లేదు. " ఇందులో నవవ్డానికేమీ లేదు ఫెర్ండస్! దిస ఈజ ఏ సీరియస మేటర అండ ఐ యాం వెరీ సీరియస అబవుట ఇట. 

“ అనాన్డు సీరియస గా.. 
ఎపుప్డూ తమతో నవువ్తూ, నవివ్సూత్ ఉండే అతనిలో కనిపిసుత్నన్ మారుప్ని అతని సనిన్హితులైన వారిదద్రూ క్షణంలో కనిపెటాట్రు. 
" శేర్యస! ఎనీ పార్బెల్ం? ఆర యూ ఓకే? నీకిషట్ం లేకపోతే తరావ్త మాటాల్డదాం. బోరడ్ ఆసకిత్గా ఉందని అడిగాను" అనాన్డు భువన. 
“యా, ఐ యాం ఓ కే, యా, బోరడ్ ఇంటరెసిట్ంగ లేదా ఫనీన్ గా ఉండచుచ్. ఈ ఐడియా నా సవ్ంతం కాదు,నేను కూడా నెట లో చదివి 

తెలుసుకునన్ది. అది మొదటి సారి చదివినపప్టినించీ నాకెందుకో అలాంటిది మన రెసాట్రెంట లో కూడా అమలు చేసేత్ బావుంటుంది అనిపించింది. 
దానివెనకునన్ కారణాలు చాలా ఉనాన్యి, నా సవ్ంత వాటితో సహా" అంటూ ఆగాడు సేన్హితుల ముఖాలోల్కి చూసూత్.. 

" ముందు ఐడియా ఏవిటో చెపుప్!ఇపప్టికే చాలా ససెప్నస్ అయింది" అంది నవయ్.. 
" అరే! అవునా? అరధ్ం అయిపోయి ఉండాలి అనుకునాన్నే! వెరీ సింపుల. మన రెసాట్రెంట కి వచేచ్వాళళ్ందరికీ టేబిల చూపించగానే 

చినన్ తాటాకు బుటట్, ఇదిగో రంగు రంగులలో దొరికే ఇలాంటి చినన్వనన్మాట. ఇవి ఇచిచ్, దాంటోల్ వాళళ్ సెల ఫోన లు వెయయ్మని అడుగుతాం. అలా వేసి, 
ఇకక్డ భోజనం చేసుత్నన్ంత సేపూ ఫోన లో కాకుండా కేవలం తమతో వచిచ్నవారితో, అది కుటుంబ సభుయ్లైనా, సేన్హితులైనా మరెవరైనా సరే, మాతర్మే 
మాటాల్డుతూ హాయిగా, ఆనందంగా భోజనం చేసిన వారికి చినన్ డిసక్వుంట ఇసాత్ం మనం.  అది ఎంత అనేది మనం కలిసి నిరణ్యిదాద్ం వాళళ్కి వడిడ్ంచిన 
వెయిటర వాళుళ్ వెళేళ్ముందు ఆ ఫోన లు వాళళ్కి తిరిగి ఇచేచ్సాత్డు. దానితో పాటు ఒక చాకెల్ట, చినన్ థాంక యూ నోట ఇసాత్ం. ఇదీ నా ఆలోచన!" 
అనాన్డు.  

ఒకక్ క్షణం శోర్తలిదద్రూ మాటాల్డలేదు. మొదటగా నవేయ్ అంది. 
" ఇంపాజిబుల! ఎవరూ ఇవవ్రు చూసూత్ ఉండు!  ఈ బిజీ యుగంలో ఫోన లేకుండా జనం క్షణం గడపలేకపోతునాన్రే? అలాంటిది 

భోజనానికి కనీసం నలభై ఐదు నిమిషాల నించీ, గంట లేదా అంతకనాన్ ఎకుక్వ పటట్చుచ్. అంతసేపు ఫోన లేకుండా ఉండడానికి ఎవరూ ఇషట్పడరు. ఇషట్ం 
మాట అలా ఉంచితే నిజమగానె ముఖయ్మైన కాలస్ వచేచ్వి ఉంటాయి కదా! వారి సంగతేమిటి? అయినా వాళళ్ ఫోనుల్, వాళిళ్షట్ం. మధయ్లో మన 
బలవంతమేమిటి? ఎందుకు? నాకేమీ అరధ్ం కాలేదు" అంది నవయ్ గబ గబా. 

" ఐ అగీర్.. కానీ కొంతవరకూనే. దీనిలో అందరూ పాలొగ్నాలని రూలేమీ లేదుగా. తమ ఇషట్ంతో ఫోన లు ఇచిచ్న వారికి డిసక్వుంట 
ఇసాత్ం, లేని వారికి లేదు. అది కాదు నా పాయింట. అసలీ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది? ఎందుకు నచిచ్ంది?" అనాన్డు భువన. 

మీ ఇదద్రి వాదనలోల్నూ నిజాలునాన్యి. మొదట నీ మాట నవాయ్, " నెలకో, పదిహేను రోజులకో కుటుంబ సభుయ్లతో కలిసి గడపడానికి 
వచేచ్ సమయం ఎంత విలువైనదో పర్జలు గురిత్ంచలేరా? ఆ మాతర్ం కూడా గడపలేని వారెందుకు రావడం చెపుప్? 

 నీకు గురుత్ందా? మన రెసాట్రెంట పాల్న చేసే ముందు మనం ఎనిన్ రెసాట్రెంట లకి వెళిళ్ వివరాలు సేకరించామో! 
 వెళిళ్న పర్తీ చోటా నాకు కనిపించినది ఒకటే. కావలసినవి ఆరడ్ర ఇచిచ్, అవి వచేచ్వరకూ, తింటూ.. తినేసాకా బిల వచేచ్వరకూ.. 

చివరికి బయటకు నడుసూత్ కూడా ఎవరి ఫోనులోల్కి వాళూళ్ కళూళ్, తలా దూరేచ్సి ఉండడమే!  
సెల ఫోనుల్, దానివలల్ మారిన మనుషుల వయ్వహార సరళీ లాంటి విషయాల గురించి చదువుతునన్పుప్డు నాకు కనిపించింది ఓ వారత్. 

అమెరికాలోని ఐయోవా రాషట్రంలో ఇలాంటి పధధ్తి పర్వేశ పెటాట్రని చదివాకా ఆసకిత్ గా అనిపించింది. ఆతరావ్త సింగపూర లో కూడా ఉందని ఒక మితృడి 
దావ్రా తెలిసింది. ‘ఎంత మంచి ఆలోచన!’  అనిపించింది. 

 మనసారా, కరువుతీరా మాటాల్డుకోగలగడం మనిషికి మాతర్మే దొరికిన గొపప్ వరం. అది మనలిన్ పేర్మించే కుటుంబంతో గానీ, 
పార్ణ సేన్హితులతో గాని అయితే ఇంకెంత ఆనందమో! అది లేనివాళళ్కే, లేనపుప్డే  తెలుసుత్ంది.” అనాన్డు మెతత్గా. 
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 చినన్ కంపన అతని సవ్రంలో. 
“ఇది నాకు ఇపుప్డు అనిపించినది కాదు, నాకు ఊహ తెలిసినపప్టినించీ అనిపిసుత్నన్దే! కారణం నాకంటూ పర్తేయ్కంగా ఫేమిలీ 

లేకపోవడమే. కారణాలేమైతేనేం ? నా కుటుంబం అంటే కేవలం అమామ్, నేనే! 
 పేదరికం లో పుటాట్ను నేను. అది పార్బెల్ం కాదు. నానన్ నేను పుటట్క మునుపే పోయాడు. అమమ్ తపనంతా ననెన్లా పెంచాలా అనన్దే, 

దానికావిడ చెయయ్ని పని లేదు. ననున్ మా పకిక్ంటి ఆవిడ చూసుకునేది ననున్. చూసుకోవడం అంటే సూక్ల నించి వచాచ్కా ఆవిడ తన పిలల్లతో పాటు ఓ 
చినన్  గాల్స టీ ఇచేచ్ది, ఒక బనోన్, రొటోట్ పెటేట్ది. దానికి అమమ్ దగగ్రనుంచి నెలకింతని డబుబ్ తీసుకునేది 

 పొదుద్నేన్ అమమ్తో పాటుగా సూక్ల కి వెళేళ్వాడిని, దగగ్రలోని చినన్ గవరన్మెంట సూక్ల మాది. వచాచ్కా  వాళళ్ పిలల్లిదద్రూ 
ఆడుకునేవారు, ననున్ అడిగేవారు కాదు, నేనూ వెళేళ్వాడిని కాదు. పకక్ తలుపే కనక గుమమ్ంలో కూరుచ్ని అమమ్ కోసం ఎదురుచూసేవాణిణ్. అంతలొనే 
నాకొచిచ్న రీతిలో, అరధ్మయినంతలో సూక్ల వరక్ చేసుకునేవాడిని. 

చీకటి పడుతూ ఉండగా అమమ్ దగగ్రలోని గారెమ్ంట ఫేకట్రీలో పని ముగించుకుని వచేచ్ది. ఆపైన అనన్ం వండేది. ఆ వేడి అనన్ంలో 
చింతకాయో, పండు మిరపకాయ తొకోక్ వేసుని తినేవాళళ్ం. గినెన్లు కడిగి, నీళుళ్ పటుట్కుని పకక్లు వేసేది అమమ్. పొదుద్నిన్ంచీ పని చేసి అలసిపోయిన 
అమమ్ వెంటనే నిదర్లోకి జారుకునేది.  

నేను చినన్పుప్డు పడుకునేవాడినేమో నాకు తెలీదు కానీ దాదాపు పదేళళ్ వయసునించీ తవ్రగా నిదర్పోయేవాడిని కాదు. అమమ్నే చూసూత్ 
ఆలోచించేవాడిని. ఇవీ అని చెపప్లేని ఆలోచనలు నా మనసంతా ముసురుకునేవి. కొనిన్ ననున్ కలవర పెటేట్వి, కొనిన్ భయపెటేట్వి. 

మాకునన్ ఒకక్ గది, ఆ నాపరాళళ్తో చేసిన నేల, దానిమీద చాపలూ, బొంతలూ.. పైన చుటూట్ ఉనన్ చినన్ అటక, దానిమీదునన్ ఒకే ఒక 
టర్ంక పెటిట్. ఇవనీన్ చూసూత్ ఉండేవాడిని బాగా నిదర్ వచేచ్వరకూ. కరంట బిల కి కావలసిన డబుబ్ ఇవవ్డం ఆలసయ్మైతే ఇంటి యజమానే ఫూయ్జ 
తీసేసేవాడు. మళీళ్ జీతం వచేచ్వరకూ చినన్ దీపంతో గడిపేవాళళ్ం. ఆ నాలుగైదు రోజులూ నేను వెలుగుండగానే కావలసినవి చదువుకునేవాడిని. 

 " చినాన్, ఏం చేశావ సూక్ల నించి వచాచ్కా? చదువుకునాన్వా? అనన్ం తిందూ రా! లేట అయింది ఇంక పడుకో!" ఇవే మా అమమ్ 
నాతో ఎకుక్వగా మాటాల్డే మాటలు. 

 తన మనసులో ఏం దిగులుండేదో నాకపుప్డు చినన్ వయసువలల్ తెలీదు, ఆవిడ ఎపుప్డూ చెపప్లేదు కనక.  ఇపుప్డు వయసొచిచ్నా 
తెలీదు అమమ్ లేదు కనక.. ఏదో మిషన లో పెటిట్,  మీట నొకిక్తే పగలూ, రాతిర్ ఒక చకర్ంలా, కర్మం తపప్కుండా తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో?  అలాగే 
ఉండేది మా జీవితం. 

 మొదటినించీ నాసవ్భావమే అనుకోవాలో, లేక నా పరిసిథ్తుల వలల్ అలవడినదో తెలీదు నేను ఎకుక్వగా ఒంటరిగా ఉండేవాడిని. నా 
పనేదో,నేనేమో అనన్టుట్గా ఉండే నాకు సేన్హితులు తకుక్వే. చదువులో నేను చురుగాగ్ ఉండడం వలల్, నా సూక్ల మేసట్రుల్ ఇదద్రు ననెన్ంతో 
పోర్తస్హించేవారు. నేను కాలేజీకి వచేచ్ంతవరకూ ఎవరితోనైనా మాటాల్డానంటే అది వారిదద్రితోనే. పాపం నాకోసం సూక్ల ఫీజులు నెలకొకరు చొపుప్న 
కటేట్వారు. దానికి పర్తిగా వారడకక్పోయినా అమామ్, నేనూ వాళిళ్ళళ్లోల్ ఏదైనా పని ఉంటే చేసేవాళళ్ం.  

అందరికీ సరదాగా మరపురానిదిగా ఉండే కాలెజీ జీవితం కూడా నాకు ఓ గొపప్ అనుభవమే. పర్తీ క్షణం కషట్పడుతూ, తరావ్త సెమెసట్ర 
కి ఫీజ ఎలా?  అనుకుంటూ గడిపినదే. అదృషట్వశాతూత్ సాక్లరిష్ప వచేచ్ది కనక కొంతవరకూ గడిపేవాడిని. మిగతా లోటు పూరించడానికి ఏదో ఒక పని 
చెయయ్వలసి రావడం వలల్ ఖాళీ సమయం అంటూ ఉండేది కాదు.  

నేను ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర లో ఉనన్పుప్డు అమమ్కి పెదద్ జబుబ్ చేసింది. దానన్పుప్డు కేనస్ర అంటారని కూడా చాలా 
రోజులవరకూ మాకు తెలీదు. తెలిసేసరికి సమయం మించిపోయింది. అమమ్ ఇంక ఎంతో కాలం బర్తకదు! అని తెలిసిన రోజు ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు . 

 అమమ్ని బర్తికించుకోలేకపోతునాన్నని నేను, నా బర్తుకుని పూరిత్గా చూడలేకపోతానని అమామ్ ఒకేసారి కీ ఇచిచ్న రెండు బొమమ్లాల్ 
ఒకేసారి ఏడాచ్ం. ఆరోజే అమమ్ నాతో మనసారా మాటాల్డింది, తన గురించీ, చినన్ రచయిత అయిన నానన్ గురించి,  సినిమా రంగంలో రాణించాలనన్ 
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ఆయన తీరని కల గురించీ, ఎకక్డో మొదలై ఎకక్డో తేలిన తమ జీవితాల గురించీ. ఇలా చాలా చెపిప్ంది. ఆ తరావ్త చెపప్లేనని తెలుసిపోయిందేమో! తను 
పడడ్ కషాట్లని గురించి కానీ, తన మనసులోని దిగులు గురించికానీ చెపప్లేదు. 

 ఎవరికోసం ఎవరు బాధ పడినా ఆగని కాలం ఎవరినీ సేప్ర చెయయ్దు.. మరో నాలుగు రోజులోల్ అమమ్ ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయింది." 
శేర్యస తడి కళుళ్ ఆ రెసాట్రెంట యొకక్ మసక వెలుగులోల్ కూడా మెరుసుత్నాన్యి. 

భువన అతని చేతిని పటుట్కునాన్డు. నవయ్ కూడా అనునయంగా ' శేర్యస, ఈజీ" అంది. 
" ఐ యాం ఓకే నౌ! కొదిద్గా ఇమోషనల అయిన మాట నిజమే! కానీ నా కథా, దానిలోని కషాట్లూ చెపప్డం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. మన 

మాట పంచుకోవడం అనేది మనకెంత అవసరమో, దానికి మనవాళుళ్ అనేవారు నలుగురు ఉండడం ఎంత ముఖయ్మో చెపప్డానికే ఇదంతా చెపాప్ను. అది 
లేకపోవడం అంటే ఏమిటోనేను పర్తయ్క్షంగా అనుభవించాను కనక నాకు బాగా తెలుసు. 

 నా లాంటి పరిసిథ్తులు అందరికీ ఉంటాయని గానీ, ఉండాలని కానీ కాదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులెవరికీ రాకూడదని మనసారా 
కోరుకుంటాను ఎపప్టికీ. 

 పర్తీ క్షణం నాకోసం తపన పడిన అమమ్కీ, ఆవిడ నా కోసం పడుతునన్ కషాట్నికి సారధ్కత చేకూరాచ్లనన్ నాకూ కూడా ఎపుప్డూ కాలం 
అమూలయ్మే! దానెన్పుప్డూ కబురల్తో కరిగించేంత సమయం కనీ, అవకాశం కానీ లభించనే లేదు అనే చెపాప్లి. అందుకే కుటుంబం ఉండడం, కావలసిన 
వారు నలుగురుండడం లోని ఆనందం నాకంటే మరెవరికి ఎకుక్వ తెలుసుత్ంది? అమెరికాలోని రెసాట్రెంట లో ఈ పధధ్తి గురించి చదివినపుప్డు నా 
మనసులో మెదిలిన భావాలివి.  

మొదటోల్ మనకి దొరికిన వరాలాల్ మొదలయిన మొబైల ఫోన లు మనకి తెలీకుండానే ఎంత కాలానిన్ మిగేసుత్నాన్యో మనకు తెలుసు. 
ఫోన కాలస్, వాటస్ ఆప మెసేజ లు, ఫేస బుక లో గడిపే సమయాలు, సెలీఫ్లు, వాటివలల్ కలుగుతునన్ నషాట్లు.. ఇలా లిసట్ రాసుకుంటూ పోవచుచ్. 
అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా జనం పర్శాంతంగా భోజం చెయయ్డం లేదు, నిదర్ పోవడం లేదు. ఇవి అనిన్ంటికంటే బాధాకరమైన విషయాలు.  

అందమైన కుటుంబంతో చకక్టి సాయంతర్ం ఆహాల్దంగా గడపాలి. అంతకనాన్ అదృషట్ం ఉంటుందా నిజానికి? కానీ ఎవరి మానాన 
వారు ఫోనల్ లోకి చూసూత్ కూరుచ్ని తింటూ ఉంటే అదేం ఆనందం? నాలాంటివాడికెలాగూ అలాంటి అదృషట్ం లేదు, ఉనన్వాళుళ్ కూడా దానికెందుకు 
దూరం అవావ్లి? అనన్ ఆలోచన ననున్ బాగా కదిలించింది.  

మనం కూడా పర్యతిన్సేత్? అనన్ ఊహ వచిచ్ంది. అందుకే ఈ బోరడ్ తయారు చేయించాను. పర్పంచం నలుమూలలా ఎనోన్ రకాలైన 
కొతత్ పధధ్తులతో, ఆలోచనలతో వచేచ్వారిని ఆకటుట్కునే పర్యతాన్లు అనేక రెసాట్రెంటస్ చేసుత్నాన్యి. ‘మనం ఇదెందుకు చెయయ్కూడదు? ‘ అనిపించింది 
నాకు. అందుకే మీ ఇదద్రితో చెపప్కుండానే ఒక సాంపిల బోరడ్ తయారు చేయించాను. భువన చెపిప్నటుట్ ఇది పూరిత్గా వారి ఛాయిస, మన బలవంతం ఏమీ 
లేదు. 

మీ ఇదద్రికీ కూడా నచిచ్తే మనం కూడా ఈ ఆలోచనని అమలు పెడదాం. మొబైల కంపెనీ వాళుళ్ ' మాటాల్డండి, మాటాల్డండి, ఫోన 
లలోఇంకా మాటాల్డదండీ అంటారు రక రకాల ఆఫర లని పర్వేశ పెడుతూ.. మనమూ అదే అంటాం కానీ మనం మాటాల్డమనేది మనసైన వారితో, 
మనసారా నవువ్తూ. నా ఊహ నిజమైతే తవ్రలోనే చాలా మంది దీని విలువ గురిత్సాత్రు. మన ఆలోచన వలల్ కొందరిలోనైనా మారుప్ వసేత్ అంతకంటే 
కావలసినదేమిటి?”అనాన్డు 

అతని మాటలోల్ని నిజానిన్ గురిత్ంచిన మితృలిదద్రూ తల ఊపారు సమమ్తిని సూచిసూత్.. 
 

 
 PPP 

 
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_mahanagaram_kathalu_comments.htm

