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అనూరాధ( జల గంటి)
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”అబబ్ రోజూ ఈ ఫిర్జ లో కూడేనా?” అనాన్డు విసుగాగ్ మోహన
“ఏం చెయయ్మనాన్రు? ఇదద్రం ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్ము. పొదుద్నన్ వంట మనిషి వండి వెళిళ్పోతుంది. బైట పెడితే పాడయి పోతాయి.
అందుకని ఫిర్జ లో పెటుట్కుని వేడి చేసుకుని తినడం తపప్ మారగ్ం లేదు”అంది నమర్త.
“పోనీ ఏ పూటకా పూట ఫెర్ష గా చెయయ్వచుచ్గా. అమెరికాలో లాగా ఇకక్డ కూడా వారానికి సరిపడ చేయించుకుని అదే
తినడమెందుకు? దీనికేదైనా మారగ్ం చూడు నమర్తా.”అనాన్డు మోహన.
“అమెరికా లో అలవాటై పోయింది కదా! వంట మనిషి రోజూ వచిచ్ చేసినా దానికి రోజూ ఇనర్స్ట్క్షనస్ ఇచేచ్ ఓపిక నాకు లేదు.నువువ్
కావాలంటే చేయించుకో”అని నమర్త లోపలికి వెళిళ్పోయింది.
అమమ్ కూడా ఉదోయ్గం చేసింది ఐనా ఎపుప్డూ ఇంటోల్ అనీన్ వేడిగా చేసి పెటేట్ది. చాలా రోజుల దాకా ఫిర్జ ఉండేది కాదు. నానన్గారి
ఉదోయ్గం సేట్టస పెరిగాక “అందరిళళ్లోల్ ఉంది మన ఇంటోల్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. అదీకాక ఎవరైనా ఇంటికి వసేత్ కూల డిర్ంకస్ ఇవవ్డం ఇపుప్డు
ఆచారమైపోయింది” అంటూ, అమమ్ వదద్నాన్, నానన్గారు కొనాన్రు.
చాలా రోజులు ఖాళీగా ఉండేది. “కరెంట వేసట్ నువువ్ పాతకాలపు దానిలా బిహేవ చెయయ్కు. కాలం తో బాటు మనమూ
మారాలి.కూరలూ,పళూళ్ ,పాలూ పెరుగూ అందులో పెటుట్” అని నానన్గారు చాలా రోజులు పోరగా అమమ్ ఫిర్జ వాడకం మొదలు పెటిట్ంది.
కొనిన్ పనులు ఆమెకిషట్ం లేకపోయినా భరత్ మీద గౌరవమో?పేర్మో?తెలియదు పాటించేది.
అపుప్డు పాలూ పళూళ్,కూరలూ ఐతే ఇపుప్డు దాని నిండా వండిన పదారాధ్లతో నిండి పోతోంది.
డాకట్రుల్ జంక ఫుడ,పార్సెసెడ ఫుడ వదద్నాన్ డాకట్రల్ వాకుక్ పకక్కు జనాల వాకుక్ ముందుకు వచాచ్యి.
అపుప్డు ఆడవాళల్కు వంట ఇషట్మైతే ఇపుప్డు బరువైపోయింది. ఆడవాళేళ్ ఎపుప్డూ వంట వండాలా?అనన్పర్శన్ అందరి మనసులోల్
నాటుకు పోయింది.
కానీ నిజమే ఇది వరకు ఆడవాళుళ్ వంట పని మాతర్మే చేసేవారు, కూరలు కూడా భరత్ తెచిచ్ ఇసేత్.
కానీ ఇపుప్డు ఉనన్ రెండు చేతులూ చాలవు అనిన్ పనులు వాళల్కు.
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ఫిర్జ లో పెటిట్న భోజనం వేడి చేసుకు తినడం వచాచ్క ఆరోగాయ్లోల్ తేడా వచిచ్నా పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తి ఎవవ్రికీ లేదు. కూరగాయలు
కూడా కోలడ్ సోట్రేజ లో పడేసి మారెక్ట కు వసుత్నాన్యి.ఏ పదారధ్ం చెడకూడదనాన్ చలల్ పెటేట్ గతి.
భరత్ను మెలిల్గా చెయెయ్తిత్ పిలిచింది మాధురి. పుసత్కం చదువుతునన్ అతను అది చూడలేదు.
“హూ……”అనన్ శబాద్నికి పుసత్కం లోంచి తలెతాత్డు కమలాకర.
తనవైపు చూసిన భరత్ను దగగ్రకు రమమ్నన్టుల్ చెయియ్ ఊపింది. లేచి ఆమె దగగ్రకు వెళాళ్డు కమలాకర.
ఆమె గొంతు బలహీనంగా ఉంది అందుకని ఆమె దగగ్ర ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ని చెవి ఆమె నోటి దగగ్ర పెటాట్డు. ఆమె చెవిలో
చెపిప్న మాటకు ఒకక్సారి షాక తినాన్డు.
“నీకేమైనా పిచాచ్?వదుద్”అనాన్డు.
“నా మాట వినండి అవసరం రావచుచ్.కొంత డబుబ్ పోయినా నషట్ం లేదు”అంది మాధురి.
ఆమె చెపుతునన్ది ఎంత వరకు సమంజసం అనన్ ఆలోచన లో ఉనాన్డు కమలాకర.
మాధురి అపప్టికి ఆరునెలల నించి హసిప్టల కీ ఇంటికీ మధయ్లో తిరుగుతోంది. ఆమె రోగం ఫలానా అని అంతుపటట్కుండా
ఉంది.అనిన్ రకాల టెసట్ లూ చేసుత్నాన్రు.ఒకసారి ఒకరోగం ఇంకోసారి ఇంకో రోగం అని చెపుతునాన్రు.ఆమె టెసట్ రిజలట్స్ డాకట్రల్నే తికమక లో
పెడుతునాన్యి.
ఒంటి నిండా పొడిచిన సూది పోటల్తో విసిగి పోయింది మాధురి.
“అబబ్ ఈ నరకం కనాన్ ఆ యమధరమ్రాజు పెటేట్ నరకం బాగుంటుందేమోనండీ”అనన్ ఆమె మాటలకు కమలాకర దగగ్ర సమాధానం
లేదు.
“కొంచెం ఓపిక పటుట్ మధూ మరి టెసట్ లు చెయయ్కపొతే వాళళ్కు మాతర్ం రోగం ఏమిటో ఎలా తెలుసుత్ంది?”అనాన్డు.
హాసిప్టలోల్ చెలిల్ంచే ఫీజు కి తగగ్టుల్గా పొదుద్నన్ నించి వరసగా చదువుతునన్ వాళుళ్ ఇంకా పై డిగీర్ కోసం చదివేవాళుళ్, టైరనీస, ఆ పైన
టైరనింగ లో ఉనన్ నరుస్లు అందరికీ ఒక పర్యోగశాలలా ఉంది మాధురి శరీరం. ఏమడనడానికి లేదు. ఊరోల్ ఉనన్ పేరుపర్ఖాయ్తులునన్ హాసిప్టల అది.
అకక్డ ఉనన్ డాకత్రుల్ ధనవ్ంతరీలనన్ పేరుంది.
ఈ టీర్ట మెంట కి విసిగిపోయి చావును కోరుకుంటోందా అనన్ అనుమానం కలిగింది కమలాకర కు.
మొదటి సారి హాసిప్టల లో పెటిట్నపుప్డు పిలల్లు పరిగెటుట్కు వచాచ్రు. కాసత్ బాగుపడాడ్క సెలవు లేదని వెళిళ్పోయారు. రోజూ అమమ్కెలా
ఉందని ఫోనుల్ చేసుత్నాన్రు.
మాధురికి కమలాకర కి ఇదద్రు పిలల్లు. ఇదద్రూ అమెరికాలోనే ఉనాన్రు. మాధురి చెలెల్లి కొడుకు అమామ్నానన్ల కోసం అమెరికా వదిలి
ఇండియా వచేచ్సాడు. మాధురికి కూడా తన పిలల్లు అలా వచేచ్సేత్ బాగుంటుందనన్కోరిక. కానీ ఆ కోరిక పైకి చెపేప్ ధైరయ్ం లేదు. చెపితే వాళుళ్ నో అంటే
భరించడం కషట్ం.
అసలు తను బతికుండగా వసాత్రా పిలల్లు? అనన్ అనుమానం రోజూ ఆమెను సతాయిసోత్ంది.
మోహన ఆమె చెలెల్లు కొడుకు. వారానికొకసారి వచిచ్ పినిన్ని పలకరిసాత్డు. తలిల్ కోసం అమెరికా వదిలి వచిచ్న మోహన అంటే
మాధురికి ఎంతో పేర్మ. కానీ నమర్తకు ఇషట్ం లేదనన్ విషయం ఆమెకు తెలియదు. భరత్ తనమాట కాదనాన్డనన్ నిరసన ఏదో విధంగా చూపిసుత్ందని.
మోహన వచిచ్నపుప్డు మాధురి చెపిప్న విషయానిన్ చెపాప్డు కమలాకర.
“ఇందులో తపేప్ం ఉంది పెదద్నానాన్. దొడద్మమ్ చాలా పార్కిట్కల అమెరికా వాళల్ను ఫాలో అవుతోంది” అనాన్డు.
కమలాకర కి అతని మాటలు రుచించలేదు.ఇపప్టికే వాళళ్ను అనుకరించడం ఎకుక్వయిపోయిందని తను ఏడుసుత్ంటే వీడిలా
అంటునాన్డేమిటీ?అనన్ పర్శన్.
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వాళళ్ దేశకాలమాన పరిసిథ్తులను బటిట్ వాళుళ్ పర్వరిత్సాత్రు. ‘బి రోమన ఇన రోమ’అనన్టుల్గా ఆ దేశం లో ఉనన్పుప్డు అకక్డి
వాతావరణానికి అనుగుణంగా పర్వరిత్ంచవచుచ్. కానీ ఇకక్డ ఆ పోకడలు పోవడం అవసరమా?అని అతని భావన.
ఐనా నేటి కాలం పిలల్లతో తామెకక్డ నెగగ్గలరు?మెడకేసేత్ కాలికీ కాలికేసేత్ మెడకూ తగిలిచ్నటుల్గా లాజిక లతో మాటాల్డి తాము
చెపిప్నదే నిజమని నమిమ్సాత్రు.
ఇపప్టి జనరేషన మీద కమలాకర కి ఉనన్ భావాలు ఆ బర్హమ్దేవుడు కూడా మారచ్లేడు.
మాధురి పోరగాపోరగా ఆమె మాట కాదనలేక ఆమె చెపిప్నటుల్ చేసాడు. వాళళ్ నిరణ్యం వినన్ హాసిప్టల సిబబ్ంది కూడా
ఆశచ్రయ్పోయారు.
మాధురి చేసిన పనికి అపుప్డు కాదనాన్ ఆమె నిరణ్యం తపుప్కాదని మాధురి మరణించిన కొనిన్ గంటలకే అతనికి తెలిసింది.
ఇంతకీ మాధురి నిరణ్యం ఆమె పారిధ్వశరీరం భదర్పరచే పెటిట్ ముందుగా బుక చెయయ్మని చెపప్డమే. అంత తొందరగా ఆమె
నిషర్క్మిసుత్ందని కమలాకర అనుకోలేదు. ఒకవేళ నిషర్క్మించినా ఆ చలల్ పెటెట్కు అంత డిమాండ ఉందనన్ విషయం అతని ఊహకు అందని విషయం.
ఆమె పార్ణం పోయిందని డాకట్ర చెపప్గానే పిలల్లకు ఫోన చేసాడు. ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో
“మేం వచేచ్దాకా అమమ్ శరీరం ఉంచండి.అమమ్ ఆఖరి చూపు మాకు దకాక్లి”అనాన్రు.
అకక్డ చూపెకక్డుంది పార్ణం లేని శరీరం తపప్. చీము,నెతుత్రు,చలనం ఉనన్పుప్డు చూసిన దానికీ అవనీన్నిరీజ్వం అయాయ్క
చూసేదానికీ తేడా లేదూ?
ఐనా జరుగుతునన్ తతంగానికీ జరగబోయే తతంగానికీ నిమితత్మాతుర్డిగా మిగలడం తపప్ చేసేదేమీ లేదు.
మాధురి శరీరం ఐస బాకస్ లో పెటాట్క తలగడా కింద ఆమె మంగళసూతార్లు తీదాద్మని చెయియ్ పెడితే ఒక కాగితం చేతికి తగిలింది.
రాతిర్ పడుకునే ముందు మంగళసూతార్లు తలకింద పెటుట్కోవడం పొదుద్నన్ లేచాక మెడలో వేసుకోవడం చాలామంది ఆడవాళుళ్ చేసినటుల్గా మాధురి
చేసుత్ంది. “హాసిప్టలోల్ ఉనన్పుప్డు మంగళసూతార్లు ఎలాగా వేసుకోవు కదా! ఇంటోల్ పెడతాన”ని ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా మెడలో లేకపోయినా తల కింద
ఉంటే తన మెడలో ఉనన్టుల్గా భావన అని వాదించేది.
కొనిన్ విషయాలకు లాజిక ఉండదు. అలాంటపుప్డు ఊరుకోవడం ఉతత్మం. ఆమె లాజిక అతనికి నచచ్కపోయినా ఆమె మీదునన్ పేర్మ
ఆమె మాటను కాదనలేని పరిసిథ్తిలోకి అతనిన్ నెటిట్ంది.
మంగళ సూతార్లు జేబులో పెటుట్కునాన్డు. ఉతత్రం తీసి చదివాక అతని కంట ఆగని కనీన్రు. ఆడవాళల్ను,వాళళ్ ఆలోచనలను ఎపుప్డూ
తకుక్వ అంచనా వేసాత్మో కదా! చాలా విషయాలోల్ వాళల్ ముందు చూపు సంసార రధానికి చాలా విషయాలోల్ ఉపయోగపడుతుంది అనుకునాన్డు
కమలాకర.
పిలల్లు వచేచ్సరికి మూడు రోజులనుకునన్ది నాలుగు రోజులు పటిట్ంది. పిలల్లు వచేచ్దాకా ఇంటికి తెసేత్ చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ వదద్ంటారని
హాసిప్టలోల్ మారుచ్రీలో ఉంచారు. పిలల్లు వచాచ్రు తలిల్ని ఐస బాకస్ మీదే కౌగలించుకునాన్రు.
వాళుళ్ కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్క మాధురి ఉతత్రం చేతిలో పెటాట్డు.
ఇదద్రూ ఏక కంఠంతో “ఇదేమిటి నానాన్?” అనాన్రు.
“మీ అమమ్ రాసింది చదువుకోండి”అనాన్డు కమలాకర.
“పాపా బాబూ.చినన్పుప్డు ఇలాగే పిలిచేదానిన్ కదా! కొంచెం పెదద్యాయ్క మీరు గొడవ పెడితే పేరుల్ పెటిట్ పిలిచేదానిన్.మీరు వచేచ్సరికి
నేను ఉండనని నాకు తెలుసు.మీ ఎవవ్రి మీదా ఆధారపడకుండా వెళాళ్లనుకునాన్ను.కానీ అది నా చేతిలో లేదు. అలాగే నా శరీరం ఐస బాకస్ లో పెటట్డం
కూడా నాకిషట్ం లేదు.దానికి కారణాలు తరువాత చెపాత్ను. మోహన ఒకసారి చెపాప్డు అమెరికా లో ఎవరి జీవితం వారిదని.పిలల్లు వాళళ్ జీవితం వాళుళ్
జీవిసాత్రని,తలిల్తండుర్ల మీద ఆధారపడరని.అలాగే వాళళ్ తలిల్తండుర్లు కూడా అని.మోహన ఇంకోటి కూడా చెపాప్డు అమెరికా లో వాళల్ను పూడిచ్పెటేట్
కాఫిన దగగ్రినించీ అంతయ్కిర్యలదాకా అనిన్ చాలామంది ముందే అమరుచ్కుంటారని.
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అలా కాకపోయినా ఇకక్డ కూడా అలాగే జరగాలిస్న కొనిన్ పనులునాన్యి.ఇపుప్డు అందరివీ చదిద్ బతుకులైపోయాయి.ఆహార
పదారాధ్లు పాడవకుండా దాచిపెటుట్కుందుకు రిఫిర్జిరేటర కనిపెటాట్డు మానవుడు.కొదిద్ రోజులు పాలూ పళూళ్ కోసం అనాన్రు.పరవాలేదనుకునాన్ము. ఆ
తరువాత ఆమెరికాలో మీకందరికీ టైమ ఉండదని వారానికి సరిపడ వంట ఒకక్సారే చేసుకుంటారని అందులో దాచుకుంటారని కొదిద్కొదిద్గా వెచచ్పెటుట్కు
తింటారని వినాన్ను.ఆ తరువాత మీ ఇళళ్లోల్ చూసాను. ఇపుప్డా జాడయ్ం ఇకక్డ కూడా పటుట్కుంది.అందరివీ చదిద్ బతుకులై పోయాయి. వేడిగా రుచిగా
వండుకోవడాలు తగిగ్పోయాయి.
సైనస్ అభివృదిధ్ మానవ వికాసానికి పర్గతికీ దోహదపడేదిగా ఉండాలి కానీ అధోగతికి తీసుకెళేళ్దిగా ఉండకూడదు.పెరుగు పిర్జ లో
పెడితే దానిలో ఉండే గుడ బాకీట్రియా చచిచ్పోతుందని అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఆహార పదారాధ్లు ఎనిన్సారుల్ వేడి చేసేత్ అనిన్ పోషకవిలువలు
చచిచ్పోతాయనీ తెలుసు.
తెలిసి కూడా అందరూ అలవాటుకు బానిసలై పోయారు. ఇదివరకు రోజులోల్ రాతిర్ గడిసేత్ ఆ భోజన పదారాధ్లు పాచివి అని
విసరిజ్ంచేవారు. సైనస్ పర్కారం దాంటోల్ బాకీట్రియా డెవెలప అవుతుంది. అలాంటి భోజనాలు తిని మనం రోగాలిన్ ఆహావ్నిసుత్నాన్ము. ఇది రిఫిర్జిరేటర గా
పిలవబడే చదిద్ పెటిట్ సంగతి. అలాగే కూరలిన్ కోలడ్ సొట్రేజ చేసుత్నాన్రు.అలా చెయయ్బటిట్ దానిలో కూడా పోషక విలువలు తగుగ్తునాన్యి.
ఈ ఉపోదాఘ్తం ఎందుకమామ్ అనుకుంటునాన్రు కదూ! ఇపుప్డు అసలు విషయం. ఇవావ్ళ రేపూ పిలల్లందరూ దేశాంతర ఖండాలు
పెటుట్కుని వెళిళ్పోయాక తలిల్తండుర్ల మృతశరీరాలకు కూడా ఈ చదిద్ పెటెట్ల తయారీ అవసరమయియ్ంది. మీరొచేచ్దాకా ఈ శరీరం పాడవకుండా
కాపాడాలి కదా!
శాసత్రం పర్కారం జీవాతమ్ పరమాతమ్ లో కలిసిపోయాక సూరాయ్సథ్మానం లోపల శరీరానిన్ దహనం చెయాయ్లి. మరాన్టికి శరీరం కూడా
పాచిపడిపోతుంది.పాచి అనన్ం ఎలా పనికిరాదో ఇదీ అంతే.
మానవ శరీరంపంచభూత తతావ్లతో నిండి ఉంటుంది. ఆతమ్ శరీరానిన్ వీడిపోయాక జీవి శరీరంలోని పృధీవ్తతవ్ం పృధివ్లోనూ,జల
తతవ్ం జలం లోనూ,తేజతతవ్ం తేజం లోనూ,వాయు తతవ్ం గాలిలోనూ,ఆకాశ తతవ్ం నింగిలోనూ సరవ్ వాయ్పియైన మనసు చందుర్నిలోనూ విలీనమై
పోతాయి.
ఇది దేవుడు నిరేద్శించిన పదధ్తి. కానీ మానవ మేధసుస్ పెరిగి దైవానిన్ చాలెంజ చేసుత్నన్టుల్గా అనిన్ పనులూ చెయయ్డం తో చివరకు
దైవానికే అనుమానం వసూత్ందేమో, నేను సృషిట్ంచిన మనిషి ననున్ మించిపోతునాన్డేమో అని.
మన శాసాత్ర్లిన్ నమిమ్నటైల్తే ఈ ఐస బాకస్ ల అవసరం లేకుండా అంతయ్కిర్యలు చెయయ్డం ఉతత్మం కానీ అది మరణించిన వాళళ్ చేతిలో
లేదు.
పార్ణం పోయిన వెంటనే మిగిలినవనీన్ యధావిధిగా జరిగితేనే శాసత్రం లో చెపిప్న మోకాష్లు దొరుకుతాయి.ఈ నా చదిద్ శరీరం లో
అవసరమైన భాగాలు హాసిప్టల వాళళ్కు ఇచేచ్సాను. మిగిలిన శరీరానిన్కాపాడడానికి నా ఐస బాకస్ ముందుగా బుక చెయయ్మంటే మీ నానన్ ననున్ చూసి
నవావ్రు.ఆయనకు తెలియదు ఈ మధయ్ దీనికి కూడా డిమాండ పెరిగిందని.ఇది వరకు హాసిప్టల లోనే ఉండేది ఈ అవకాశం ఇపుప్డు పైరవేట గా ఇది
బిజినెస గా మారింది.అంతా అమెరికా పర్భావం. అందుకే అకక్డ వాళుళ్ సిమెటీర్ బుక చేసుకునన్పుప్డు నేను నా చదిద్పెటెట్ ముందుగా బుక చెయయ్మనాన్ను.
మానవ జీవితం అంతా ఐస బాకస్ బతుకులైపోయాయి.
అమమ్ రాసిన ఈ మాటలు ఇపుప్డు మీకు పిచిచ్ పేర్లాపనలా అనిపించినా మీకు కొదిద్ వయసు పైబడాడ్క ఇందులోని నిజాలు
అరధ్మవుతాయి.ఐస బాకస్ బతుకులకు వీలైనంత దూరంగా మానవాళి ఉండాలని కోరుతూ…..
అమమ్.
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