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గోచీకి సంచీ పథకం

గత ఏ ల్ నెలలో బుదిద్ పొరపాటున ఆం

వెళాల్ ను. అదే హై దరాబాద్ అయితే పరవాలేదు. పర్భుతవ్ం వారివీ,

పర్తి పకాష్ల వారివీ ఆఫీసులూ, కుటుంబాలూ, సెట్-అప్ లూ అనీన్ హై దరాబాద్ లో ఉంటాయి కాబటిట్ కరెంట్ కోత లేకుండా జాగర్తత్
పడతారు. అదే మా కాకినాడలో రోజుకు గంట మాతర్మే కరెంట్ ఉంది. మిగిలిన ఇరవె ౖ మూడు గంటలూ అంధకారము మరియు
విపరీతమై న వేడి. నగరం మధయ్లో సిమెంటు బిలిడ్ ంగుల మధయ్ ఉంటే ఇలాగే అవసథ్ పడాలి కదా, హాయిగా మా పొలం వెళిల్ , అకక్డ ఒక
రోజు గడిపితే బావుంటుందేమో అనిపించింది. ఎందుకంటే అకక్డ ఎయిర్ కండిషనుల్ అకక్ర లేదు. మా మకాం ముందు ఉనన్ పందిటోల్
కురీచ్లు వేసుకుని కూచుంటే మా చెరువు మీద నుంచి హాయిగా చలల్ టి గాలి వేసుత్ంది. ఎదురుగా పచచ్టి పొలాలు. పె ౖగా అవి దాళవా
పంట కోతల రోజులు. మరొక రెండు ఎకరాలలో ఏపుగా పెరిగిన చెరుకు తోటలు. వారేవా...అకక్డికి వెళేత్ నా చినన్పప్టి సంగతులనీన్
గురుత్కొచిచ్ ఈ పర్పంచానీన్, పని చెయయ్ని పర్భుతావ్నీన్, పవర్ కట్ లనీ మరిచ్పోవచుచ్ కదా అనుకునన్ నా ఆలోచన పూరిత్గా దెబబ్
తినేసింది.
మా పొలాలకి వెళాళ్లంటే గొలల్ లు దగగ్ర మెయిన్ రోడ్ మీద నుంచి సె ౖడ్ రోడ్ తీసుకుని , తాడిపరిత్

మం దాటి,

బదరీనాథ్,త్ కేదార్ నాథ్ రోడ్ లాంటి సనన్టి తాటిపరిత్ చెరువు గటుట్ మీద నుంచి వెళాళ్లి. నేను పుటిట్ నపప్టి నుంచీ ఇపప్టి దాకా ఆ

చెరువులో ఒకక్ నీటి చుకక్ నేను ఎపుప్డూ చూడలేదు. కానీ మొనన్ వెళిల్నపుప్డు చెరువు లో ఒక నీటి గొటాట్ం భూమి లోంచి పది

అడుగులు తనున్కొచిచ్ కనపడుతోండి. గొటాట్ం లోంచి నీళుళ్ రావడం లేదు కానీ చివరన ఒక పతాకం రెపరెప లాడుతూ ఆవేశంగా
ఎగురుతోంది. “ఏమా గొటాట్ము, ఏమా కథ?” అని మా డైర్వర్ రాముడిని అడిగాను.
“అదాండీ, అదండీ ..మొనన్ మినిసట్ ర్ గారు ఒచాచ్రు కదండీ ..ఆయన దిగేసిన గొటట్ ం అండి...ఇందిరమమ్ జలపర్భ
పడక....లో”
“ఇందిరమమ్ జల పడకా? అంటే” బురర్ గోకుక్నాన్ను.
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“పడకాక్దండి....పెదకం అండి.ఆయ్..ఈ మధయ్ మం లు, ఎమెమ్లేయ్లు ఒచేచ్సి,..ఎకక్డ పడితే అకక్డ బోరు గొటాట్లు
భూమిలో కొటేట్ సి, పె ౖన జలపర్భ జెండా కటేట్ సి ఫోటోలు దిగేసి,

టీవీలలో తెగ పడిపోతనాన్రండి ఆయ్...ఇయనీన్ అమెరికాలో

సూపించరేటండీ ..ఆయ్” అని వివరించాడు డైర్వర్ రాముడు.
“మరి మన ఊళోళ్ మూడు వందల అడుగులు తవివ్తే కానీ నీరు పడదుగా..మరి ఈ బోరు గొటాట్ం ఆమాట లోతుకే
ఉందా?” అమాయకంగా అడిగాను.
“ఆయనీన్ ఎవడికాక్వాలి సార్...మం

గారు ఉనన్ కాసేస్పు ఆయనే గొటట్ ం మీద సేయేయ్సాత్రండి. జెండా ఎగరగానే

గొయియ్ కపెప్టేట్ సి అందరూ ఇంకో ఊరు ఎలిపోతారండి. రోజుకి నాలుగు గొటాట్లు దిగాలని ఆరికి కిరణ్ కుమార్ గారు కోటా ఎటాట్రండి.
ఆయయ్..”
అపటికే మేము చెరువు గటుట్ దిగిపోయి, చిన జగగ్ం పేట ఊరులోంచి మా పొలాల లోకి వచేచ్సాం. పెదద్ రావి చెటుట్
దగగ్ర వెలిసిన మా పొలం దేవత సతెత్మమ్ తలిల్కి దణణ్ ం పెటుట్కుని మా మకాం ముందు పందిటోల్ నేను బిచాణా పెటిట్ ఎదురుగుండా
ఉనన్ మడిలో వరి మొకక్లు కోసుత్నన్ ఇరవె ౖ మందినీ తనమ్యతవ్ంగా చూసుత్నాన్ను. అసలు ఆ సీను కోసమే కదా నగరం నుంచి
పారిపోయి ఇకక్డికి వచిచ్ంది. కానీ, చూసిన కొదీద్ ఎకక్డో , ఏదో తేడా కనపడింది. మొదటగా , ఎటు వేపు నుంచీ ఏ విధమై న పాటా,
గీటా, కనీసం కూని రాగం కూడా వినపడడం లేదు. యింకా పటుట్ పటిట్ చూసేత్ ఆ గుంపులో అందరూ చెడీడ్ లే వేసుకునాన్రు. కాశ పోసి
చీర కటుట్కునన్ ఆడ కూలీయే కనపడ లేదు. ఇంతలో ఠంగున సూక్ల్ బెల్ కొటిట్ నటుట్ ఆ ఇరవె ౖ మందీ కోతలు ఆపేసి, గటుట్ మీద
కొచిచ్,.....నమమ్ండి, నమమ్క పొండి...చేవులోల్ంచి హెడ్ ఫోన్ తీగెలు తీసేసి చుటేట్ సి జేబులో పెటేట్ సుకునాన్రు. మగ కూలీలు సె ౖకిల్
తియయ్గానే, వెనకాల ఆడ కూలీలు కూరుచ్ని, సెల్ ఫోనుల్ వాడడం మొదలు పెటాట్రు. ముందు ఇదేదో సినిమాలో హాసయ్ం సీను
అనుకునాన్ను. కానీ, నా కళెళ్దురుగుండా ఈ నాటి మా పలెల్ వాతావరణం చూసి నమమ్ లేక పోయాను.
“అదేమిటయాయ్, వాళుళ్ కనీసం వెళొళ్సాత్ం, అయయ్గారూ అని దణణ్ ం పెటట్ కుండానే వెళిళ్పోయారు.” అని నేను
ఆశచ్రయ్పోయాను.
‘అదంతే నండి. పనికి ఆహార పడక ఒచిచ్న కాణిణ్ ంచీ అనీన్ మారిపోయాయండి. ఆయ్”
“పనికి పడకా?”..మళీళ్ బురర్ గోకుక్నాన్ను.
“అదేనండి గవరన్మెంటోళుల్ ...పనికి ఆహార పెదకం పెటిట్ న కాణిణ్ ంచీ ఎవరూ పొలం పనులకి రావడం లేదండి. ఆళుల్
రోజుకి మూడొందలిసాత్రండి. ఏసంకాలం పొదుద్ట ఏడు నుంచి పనెన్ండు దాకా నాలుగు రాళుళ్ పగలగొడితే సాలండి. ఇచిక్నోడూ,
పుచుచ్కునోన్డూ కొతత్ కొతత్ పెదకాలు ఏసుకుని ఆ డబుబ్ పంచేసుకుంటారండి. ఆయ..” అనాన్డు డైర్వర్ రాముడు.
“మరి అందరికీ ఆ సెల్ ఫోనుల్ ఎకక్డివీ ?”

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2013

అమెరికలకలం

3

కథలు

“అయాండీ...అయి రాజీవ్ గోచీకి ఇందిర సంచీ పడక ..పెదకంలో ఒచిస్నయండి. పని చేసుకుంటూ పాటలు ఇనాలి
కదండీ అమెరికా లోగా. ఇది వరకటాల్ పొలాలోల్ పాటలు పాడడం ఫేషన్ కాదండి...”
నాకు ఎందుకో కళుళ్ తిరిగినటుట్ అయింది.
అదేటబాబ్యి గారు, అలా అయి పోయారు. ఆ మధయ్ సోనియా గారి పుటిట్ న రోజుకి కిరణ్ కుమార్ గారు ఇచిచ్న
పెజెంటేషన్ సార్. అదేటంటే...అందరికీ రూపాయికి కిలో బియయ్ం ఇసాత్రు కదా ..కానీ ఉతిత్ బియయ్ం ఏం చేసుకుంటారూ.ఆళుల్
అనన్ంతో తిండానికి ఇంకేమనాన్ ఇయియ్ అని మన సీ ఎం గారిని సోనియా మేడం గారు కూకలేశారటండి. అపుప్డేమో సీ ఎం గారు గోచీ
పెటుట్కుని ఆధార కార్డ్ చూపించినోళల్ందరూ..అంటే బీదోళళ్నన్ మాటండి.. ..ఓ ఖాళీ సంచీ పటుట్కెళేత్ సాలండి. అందులో కంది పపుప్,
ఉపుప్, కారం, సింత పండు, పసుపు, గోదుం పిండి, పంచ దార..గొడవ పెటిట్ నోళళ్కి సికేన్ ముకక్లూ ఎసి ఆ సంచీ నింపేసి ఇతాత్ రంట.
..అదే బాబూ రాజీవ్ గోచీకి ఇందిరమమ్ సంచీ పడకం..”
అది విని నా మెదడు పాదరసం లా పని చేసింది. “మరి అందరికీ ఆ సెల్ ఫోనుల్ ఉండడానికీ, ఈ గోఛీ-సంచీ లకీ
సంబంధం ఏమిటీ “ అని అడిగాను.
నా పర్శన్ ముందే ఊహించినటేట్ ఉనాన్డు డైర్వర్ రాముడు. ఎనీట్ వోడిలా ఒక నవువ్ నవివ్ “కిరణ్ కుమార్ గారికి
తెలవ్దేమో గానీ సంచీలు నింపీ ఆఫీసరోలల్ కి కిరాణా దుకాణాలునాన్యి సార్. పుచుస్కునేవోలల్ కి సెల్ ఫోనుల్ కావాలి కానీ ఈ సంచీలో
సరుకులెందుకు సార్... ఓ కుటుంబం తాలూకు ఆరెన్లల్ సరుకులనీన్ ఎనకిక్ ఇచేచ్సేత్ , ఖాళీ సంచీలో సవక బారు సెల్ ఫోన్ ఏసి
ఇవవ్డానికి ఆళళ్ ఒపప్ందం. మీ దయ వలల్ నేనూ ఓ సెలుల్ తెచుచ్కునాన్ను సార్..”
“అబోబ్, చాలా ఉందే వయ్వహారం. ఇంతకీ నా దయ వాళళ్ నీకు సెలుల్ రావడం ఏమిటీ..? అడిగాను రాముణిణ్ .
”ఏం లేదు సారూ...మీరేలాగా అకక్డెకక్డోఅమెరికాలో ఉంటారు గదా....ఏదో మీ ఫేమిలీ నలుగురికీ ఇకక్డ ఆదార్
కార్డ్ తీసుకుని గోచీ కటుట్కునాన్ను సార్...మీ దయ..ఆయ”..అని రాముడు అనగానే నాకు నిజంగానే కళుళ్ తిరిగి పడిపోయాను.
“వెధవ ..ఈ ఎండ దెబబ్లకి తటుట్కో లేవురా ఇపుప్డు ఇండియా రావదుద్ అని ఎంత చెపిప్నా విన లేదు” అంటూ మా
అనన్యయ్ అరజ్ ంటుగా ననున్ ఇందిరమమ్ జల పడక బోరు గొటాట్ం దగగ్రకి తీసుకుని వెళళ్బోతుంటే నా మినరల్ వాటర్ బాటిల్ నీళుళ్ నా
మొహం మీద జలాల్డు డైర్వర్ రాముడు. ***
మా బాల్గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com
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