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మంచిపూజ

"ఈ రోజుకి అయింది నా పని" అంటూ లాప టాప మూసి ఇంటికి వెళళ్డానికి తయారవుతునాన్డు సౌరభ.
" ఓ, ఈ రోజు తొందరగా అయిందే! "అనాన్డు అశివ్న.
"ఈ రోజు ఇంటోల్ పూజ, వీలైతే తొందరగా రమమ్ని చెపిప్ంది అమమ్" అనాన్డు.
"ఓ, అవునా? మీ ఇంటోల్ పూజలు బాగా చేసాత్రు కదా?" అనాన్డు అశివ్న.
" ముకోక్టి దేవతలు ఒకక్టైనారు" అని ఒక పాట బాగా ఇషట్ంగా వినేవాడిని చినన్పుప్డు, అలా అందరూ ఒకక్టైతే తపప్ ఈ
పూజలు ఇలా సాగుతూనే ఉంటాయి. మా అమమ్కి చాలా నమమ్కాలు ఎకుక్వ, పర్తీ రోజూ ఏదైనా ఒక పూజ చెయయ్మనాన్ కూడా రెడీ గా
ఉంటాయి తన దగగ్ర పూజలు " అనాన్డు సౌరభ కూడా నవువ్తూ.
" నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే, కానీ ఈ పండగలు, పూజలు ఎనిన్ చేసినా ఇంకా మిగిలే ఉంటాయిలే మనకి. నువేవ్మో పెదద్గా
దేవుడిని నమిమ్నటుట్ కనపడవు, మీ అమమ్గారేమో అంత రెలీజియస. చితర్ం కదూ" అనాన్డు అశివ్న.
" చితర్ం ఏముంది? ఎవరి అభిపార్యాలు వాళళ్వి. అమమ్ పెరిగిన వాతావరణం వేరు, పరిసిథ్తులు వేరు. అపప్టి నమమ్కాలు
వేరు, మనవి వేరు కదా. అయినా మేమిదద్రం ఎపుప్డూ ఒకరినొకరు పర్శిన్ంచుకోం, ఎవరి పధధ్తి వారిది అనన్టుట్గా ఉంటాము "అనాన్డు
సౌరభ.
"నేను కొదిద్గా పెదద్వాడినయినపప్టినించీ నాకు ఎపుప్డూ దేవుడిని చూసేత్ నమసక్రించాలని గానీ, పూజ చెయాయ్లని గానీ
అనిపించేది కాదు. నానన్ పోయినపప్టినించీ అమామ్, అకాక్ ఎపుప్డూ పూజలు చేసేవారు, అయినా సరే నాకెందుకో ఎపుప్డూ వాటిలోల్
పాలొగ్నాలని అనిపించేది కాదు. గొపప్ విషయమేమిటంటే అమమ్ కానీ, అకక్ కానీ ననెన్పుప్డూ బలవంతపెటట్లేదు, నా అభిపార్యాలను
గౌరవించి ఊరుకునేవారు. ఎపుప్డో ఒక సారి తపప్ మా మధయ్న దీనిన్గురించి పెదద్గా చరచ్లు జరగవు. " అనాన్డు సౌరభ.
" ఓ అవునా? ఆంటీ నిజంగా గేర్ట. లేకపోతే ఈ రోజులోల్ పెదద్వాళళ్ందరూ ఎపుప్డు చూసినా లెకచ్రిల్చిచ్ విసిగించేవారే కాని,
పిలల్ల అభిపార్యాలని తమతో సమానంగా గౌరవించేవారెవరు? మా అమైమ్తే వీలునన్పుప్డలాల్ కాల్స లు పీకుతూనే ఉంటుంది "అనాన్డు అశివ్న
నవువ్తూ.
" ఆలైరట, నేను వెళాత్ను ఇంక" అంటూ బయటకొచాచ్డు. లోకల టెర్యిన పటుట్కుని ఇంటికి వెళాళ్లి. భోజనం చెయయ్కుండా
ఎదురు చూసూత్ ఉంటుంది అమమ్. పూజ అయిందో, లేదో? అనుకునాన్డు తనలో తనే. వరాష్కాలం ఆకాశం ముసుగేసి కురవడానికి సిధధ్ంగా
ఉంది. పరుగులాంటి నడకతో సేట్షన వైపుకి నడుసుత్నాన్డు. ఆఫీస కి దగగ్రలోని సేట్షన కి వెళిళ్ లోకల టెర్యిన ఎకిక్ ఇంటికి దగగ్రగా ఉనన్
సేట్షన కి వెళతాడు. రోజూ తన బైక ని ఇంటి దగగ్ర సేట్షన లో పొదుద్నేన్ పెటుట్కుంటాడు. సాయంతర్ం ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు అది ఎకిక్ సేట్షన
నించి ఇంటికి వెళాత్డు.
సేట్షన దగగ్రకి వసూత్ ఉండగానే వరష్ం మొదలయింది. పెదద్ పెదద్ సూదులాల్ పడసాగింది వరష్ం. ముంబయి లో వానలు బాగా
ఉధృతంగా పడతాయి. వరాష్కాలం మూడు నాలుగు నెలలు రోజూ పెదద్ పెదద్ వానలు పడుతూనే ఉంటాయి. రైలు పటాట్లమీదకి నీళుళ్ వచేచ్సి
బాగా మునిగిపోతే తపప్ ఏదీ ఆగదు ఆ మహానగరంలో. ఇలూల్ వాకిలీ సరిగా ఉనన్వారికైతే పరవాలేదు కానీ ఎకుక్వ సౌకరాయ్లు లేని సల్ంస లో
ఉండేవారికై దినదిన గండం గా ఉంటుంది.
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" ఇంక ఎంతసేపు పడుతుందో ఏమిటో ఈ వాన? "అనుకుంటూ బాగ లోంచి గొడుగు తీసి వేసుకుని వడి వడిగా నడవడం
మొదలు పెటాట్డు.
టెర్యిన రెడీగా ఉంది, ఒకక్ పరుగున వెళిళ్ టెర్యిన ఎకాక్డు. గొడుగు మూసి చేతిలో పటుట్కునాన్డు. కంపారెట్మ్ంట అంతా
అపప్టికే తడిగా ఉంది, అందరి గొడుగులోల్ంచీ కారుతునన్ నీళూళ్, తడి చెపుప్లూ అవీ. 'దైనందిన జీవితపు పోరాటం ' అనుకునాన్డు. అతనికి
తడి టెర్యిన అంటే చిరాకు. అయినా తపప్దు. ఇంటికీ ఆఫీసుకీ ఉనన్ దూరానికీ రోజూ బైక మీద వచేచ్ వీలు లేదు. పర్తీ రెండు మూడు
నిమిషాలకో సేట్షన వసోత్ంది. వరష్ం బాగా పెదద్దయింది. అవటానికి ఆరే అయినా ఎనిమిది దాటినటట్నిపిసోత్ంది. ఆకలేసోత్ంది. బాగ లో
బిసెక్టుల్నాన్యి కానీ తీసే వీలు లేదు. విపరీతమైన రష టెర్యినోల్. వచేచ్నెల ఫసట్ కాల్స పాస కొనుకోక్వాలి. అపుప్డైనా కనీసం నిలబడటానికి
సథ్లం ఉంటుందేమో అనుకునాన్డు.
తనకి ముంబయితో విడదీయలేని అనుబంధం. ఎందుకో ఈ ఊరు వదిలి వెళళ్డానికి ఇషట్మే ఉండదు. ఇకక్డే పుటాట్రు
తనూ, అకాక్. హఠాతుత్గా నానన్ పోయినపప్టినించీ అమమ్ తననీ, అకక్ సురభినీ ఎంతో జాగర్తత్గా పెంచింది. పైరవేట కంపెనీలలో చినన్ చినన్
ఉదోయ్గాలు చేసింది, బటట్లు కుటిట్ంది. అమమ్మమ్ వాళుళ్ ఎపుప్డైనా చేసే చినన్ చినన్ సహాయాలు తపిప్తే తామిదద్రినీ ఒకక్చేతోత్ తనే పెదద్వాళళ్ని
చేసింది. నానమమ్, తాతగారు తమ చినన్తనానేన్ పోయారు. అమమ్కి మొదటిన్ంచీ దైవభకిత్ ఎకుక్వ. ఎపుప్డూ ఏవో పూజలూ, వర్తాలూ చేసూత్నే
ఉంటుంది. ఎవరేం చెపిప్నా వెంటనే ఆ పూజ చేసేసేదాకా నిదర్పటట్దు అమమ్కి. ముఖయ్ం తన పిలల్లకోసం ఏదైనా చెయయ్మంటే ఫసట్.
"ఎందుకమామ్, కషట్పడి సంపాదించిన డబుబ్ వీటిమీద ఖరుచ్ చేసాత్వ? " అంటాడు తను.
" ఏదో, తన సంతోషం తనది, నువెవ్ందుకురా ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి అంటావ?" అంటుంది అకక్.
"ఇవావ్ళేం పూజ పెటుట్కుందో?" అనుకుంటూ చుటూట్ చూడసాగాడు.
అపుప్డు వినపడింది అతను ఎదురు చూసుత్నన్ శబద్ం. టక, టక మంటూ దూరంగా. సౌరభ ముఖంలో చిరాకు సాథ్నే
చిరునవువ్ చోటుచేసుకుంది.
"బాబా" అంటూ పిలిచాడు ఆ శబద్ం దగగ్రపడటంతో.
"బేటా, వచాచ్వా? ఈ రోజు తొందరగా వెళుత్నాన్వే? పని అయిపోయిందా? లేక ఇంటోల్ ఏదైనా పనా?" అనాన్డా వయ్కిత్.
అతనికి అరవైఐదేళళ్ వయసుంటుంది. పొటిట్గా ఉనన్ పైజమా, దానిమీదకి తెలల్టి కురాత్ వేసుకునాన్డు. తెలల్టి గడడ్ం, నెతిత్న లేస టోపీ. ముఖాన
నళళ్ కళళ్ జోడు. ఒక చేతిలో కరార్, మరొక చేతిలో తెలల్టి పెదద్ సంచీ.
వారిదద్రి సంభాషణా హిందీలో సాగుతోంది.
"బాగునాన్వా , బాబా! పొదుద్నన్ కనిపించలేదు" అనాన్డు చిరునవువ్తో.
" పొదుద్నన్ లేట గా నిదర్లేచాను బేటా, అందుకే రాలేకపోయాను. ఇదిగో నీకోసం ఉంచాను ఈ నాలుగూ.. కలర నాకు
తెలియదు కదా! నువువ్ చూసుకో, బాగునాన్యా? " అనాన్డు చేతిలో కరర్తో కంపారెట్మ్ంట ని తడుతూ..
" ఓ గీర్న, రెడ.. నాకు చాలా ఇషట్ం ఈ కలరస్. థాంక యూ బాబా" అంటూ ఆ నాలుగు పౌచ లు తీసుకుని వంద
రూపాయలు అతని చేతిలో పెటాట్డు.
" షుకిర్యా బేటా" అనాన్డు అతను నవువ్తూ.
చుటుట్పకక్ల వారు వీళిళ్దద్రినీ కొంచం చితర్ంగా చూసుత్నాన్రు.
" ఈ రోజు తొందరగా వెళుత్నాన్వు బేటా, ఏమనాన్ ఖుష ఖబర ఉందీ?" అని అడిగాడు అతను.
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" అకక్ పెళిళ్ చేదాద్మని చూసోత్ంది అమమ్, అది కుదిరితే ఖుష ఖబరీ. అమమ్ పూజ చేసోత్ంది, ఇదద్రూ తొందరగా రమమ్నాన్రు,
లకీక్గా పని కూడా అయిందిలే తొందరగానే ఈ రోజు" అనాన్డు సౌరభ తన సేట్షన దగగ్రకి వసూత్ ఉండడంతో దిగటానికి తయారవుతూ.
" అఛీఛ్ బాత హై బేటా, అమమ్కి నమసేత్ చెపుప్" అనాన్డు అతను..
" తపప్క చెపాత్ను, నువువ్ జాగర్తత్గా ఇంటికి వెళిళ్పో" అనాన్డు సౌరభ.
" ఊరూ కొతత్ కాదు, చూపు లేనిదీ కొతత్ కాదు, భయమేముంది? అనాన్డు అతను నవువ్తూ..
"ఇంకోసారి ఆ మాటనకు బాబా, చూపు మాతర్మే లేదు నీకు, అనీన్ ఉనాన్యనుకునన్ మాలాంటివారికెనోన్ లేవు, వసాత్ను.
అమమ్ ఎదురు చూసూత్ ఉంటుంది. రేపు కలుదాద్ం" అంటూ డోర దగగ్రకి బయలుదేరాడు.
" జాగర్తత్ బేటా" అని చెపాప్డు అతను వెనకనించి.
ఎవరికెవరో తెలియని, ఎవరికోసమూ మరొకరి దగగ్ర సమయం లేని ఈ మహానగరంలో ఈ కురార్డు తనకెలా కలిసాడు?
రోజూ విధిగా తన దగగ్ర వసుత్వులెందుకు కొంటాడు? అనుకుంటేనే అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ఏం చేసుకుంటాడు ఇనిన్ పౌచ లని?
అడిగితే నవేవ్సాత్డు తపప్ సరి అయిన సమాధానం చెపప్డు.
" కావాలి బాబా! లేకపోతే ఎందుకు కొంటాను? "అని నవేవ్సాత్డు. నెలకి తన చేతిలోకి కనీసం మూడు వేలు వచేచ్లా
చూసాత్డు. ఏవిటో ఈ అనుబంధం " అనుకునాన్డు అతను.
గబ గబా బైక దగగ్రకి నడిచి రెయిన కోట వేసుకుని బైక సాట్రట్ చేశాడు. పది నిమిషాలోల్ ఇంటికి చేరుకునాన్డు. ఇంటోల్ అంతా
హడావిడిగా ఉంది. అమమ్, అకాక్ వచిచ్నవాళళ్ందరికీ తాంబూలాలు, అరటిపళూళ్ అవి ఇసుత్నాన్రు. అదంతా అయేయ్సరికి మరొక అరగంట
పటిట్ంది. అపుప్డు టీ తెచిచ్ంది అమమ్.
టీ తాగి "ఇపుప్డే వసాత్నమామ్" అంటూ కిందకి వెళళ్డానికి బయలుదేరాడు.
" మళీళ్ కొనాన్వా ఆ పౌచ లు? ఎందుకురా రోజూ వీటిమీద డబుబ్లు తగలేసాత్వు? అంది ఆవిడ చిరుకోపంగా. సౌరభ ఏమీ
మాటాల్డలేదు.
" నినేన్ కదరా అడుగుతోంది అమమ్, చెపప్చుచ్గా. కర్మం తపప్కుండా రోజూ నాలుగు కొంటావు. కనీసం వంద రూపాయలు
రోజుకి " అంది అకక్ సురభి.
" పిలల్లకిసాత్నమామ్, సూక్ల కి తీసుకెళళ్డానికి కావాలి కదా వాళళ్కి" అనాన్డు.
" రోజూ ఎవరికిసాత్వు? ఎందుకు రోజూ కొనడం?" అంది ఆవిడ.
మన చుటుట్పకక్ల సల్ంస లో ఉనన్ చినన్పిలల్లకిసాత్నమామ్. రోజూ నలుగిరికిచిచ్నా ఇంకా ఎంత మందో ఉనాన్రు. తమ
వంతు ఎపుప్డు వసుత్ందా? అని చూసూత్ ఉంటారు కూడా. మనకునన్దాంటోల్ కొంత దానం చెయాయ్లి అని నువేవ్ కదా ఎపుప్డూ అంటావు. ఇదీ
అలాంటిదే అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ..
" అవుననుకో, కానీ ఇదేం దానం? చకక్గా ఎదైనా పనికి వచేచ్ది చెయయ్చుచ్గా" అంది మెతత్గా.
" పనికిరాని దానమంటూ ఏదీ లేదమామ్. అనువెరిగి చేసేది ఏదైనా మంచి దానమే. మంచిది అంటే నీ ఉదేద్శయ్ంలో పూజలూ,
దానికి సంబంధించిన దానాలూ మాతర్మే అంటే నేనేమీ చెపప్లేను. నేను చేసే ఈ పనికీ ఓ కారణముందమామ్. ఇవి రోజూ నేను ఒక అతని
దగగ్రే కొంటానమామ్! అతను ఇవొకక్టే అముమ్తాడు. ఇంకేదైనా అమిమ్తే అవీ కొంటాను" అనాన్డు నవువ్తూ.
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" ఏమిటి అతని సెప్షాలిటీ?" అంది సురభి తముమ్డిని ఏడిపిసూత్..

" సెప్షాలిటీ అంటే ఉందకాక్, అతను పెదద్వాడు, పైగా అంధుడు. ఎవరూ లేని ఒంటరివాడు. కానీ ఎవరిమీదా ఆధరపడటం
ఇషట్ం లేని వాడు. అంతే కాదు తనకి వీలునన్ంతలో ఎవరికైనా సహాయం చెయాయ్లనుకునేవాడు. అతను రోజూ నేను వెళేళ్ లోకల టెర్యిన లో
ఈ పెనున్లూ, పెనిస్ళూళ్ పెటుట్కునే చినన్ చినన్ సంచీలు అముమ్తూ ఉంటాడు. నాకతనితో పరిచయం విచితర్ంగా జరిగింది అసలు.
" కాళూళ్ చేతులూ శుభర్ంగా ఉనాన్యి, ఇలా అడుకుక్ తినకపోతే చకక్గా ఏదైనా పని చేసుకుని బర్తకచుచ్ కదా" అని
కోపప్డుతునన్ ఒకతనిన్ మధయ్లోనె ఆపి బాబా ఇలా అనాన్డు.
" అలా అనకండి సార, మరో దారి లేకపోతేనే ఇలాంటి మారగ్ం ఎంచుకుంటారు తపప్, కోరి ఎవరూ దేహీ అనాలని
అనుకోరు. కనీసం నాలా ఈ పౌచ లైనా అముమ్కుంటారు. ఆకలి మనిషితో ఎంత పనైనా చేయిసుత్ంది. అది తీరే మారగ్ముంటే ఎవవ్రూ దేనికీ
ఎవవ్రినీ యాచించదు. ఇదిగోరా, బేటా! ఈ వంద రూపాయలు తీకుకో, ముందేదైనా తిని ఆ తరావ్తేదైనా చినన్ పని చూసుకో, దొరకకపోతే
రేపు నాకు చెపుప్, నీకూ ఏదైనా పని ఇపిప్సాత్ను మా సేఠ తో చెపిప్" అనాన్డు.
అకక్డ ఉనన్ వాళళ్ందరం అలాగే నిలబడి చూశామకాక్. అపుప్డే నాకరధ్మైంది ఒక విషయం.
'ఫిష ఇవవ్కు, ఫిషింగ రాడ ఇవువ్, ఫిష ఆహారానిన్సుత్ంది, ఫిషింగ రాడ జీవితాధారానిన్ ఇసుత్ంది అనన్ది ఇదివరకు వినన్దే
ఇకక్డ ఫిష ఇచాచ్డు, ఫిషింగ రాడ కూడా ఇసుత్నాన్డు. అపుప్డు గమనించానకాక్ అతనిన్. కళుళ్ లేవు, అయినా అతను ఎపుప్డూ ఎవరినీ ఏదీ
అడగడు. పెదద్ పెదద్ షాపింగ మాలస్ లో వేలకి వేలు పోసి వసుత్వులు కొనుకుక్నే వాళుళ్ తన దగగ్ర కొనుకుక్ంటారా? అనన్ అనుమానం కూడ
ఎపుప్డూ ఉనన్టుట్గా కనపడడు. అందుకే అతనికి వీలైనంత సహాయం చెయయ్లని ఆరోజే అనుకునాన్ను. అదీకా అతనమేమ్ వసుత్వులు
చినన్పిలల్లకి ఉపయోగపడేవి కనక ఇది రెండు విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని కూడా అనిపించింది. నెలకు మూడు వేలు మనకిపుప్డు పెదద్
మొతత్ం కాదమామ్, అవి ఇలా రెండు రకాలుగా ఉపయోగ పడుతోంది, ఇంతకంటే మంచి పూజ నాకేమీ కనిపించలేదమామ్ " అనాన్డు చెపుప్లు
వేసుకుంటూ.
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