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కుటుంబ చిత
ర్ ం

"ఎనన్మామ్? ( ఏమామ్?) రమా! " సౌఖయ్మా!"" పలకరించిందావిడ ఎదురుగా వసుత్నన్ యువతిని చూసి.
" ఆమా, పాటీ" అంటూ జవాబు చెపిప్ంది రమ. సంభాషణ అంతా తమిళంలో జరిగింది.
" పిలల్లు ఎలా ఉనాన్రు? పెదద్వాడికి జవ్రం తగిగ్ందా? ఈ మధయ్న కనిపించడం లేదు? ఇంటోల్కి రా, కాఫీ తాగుదువుగాని" లాంటి
పర్శన్లూ, ఆహావ్నాలతో సంభాషణ సగం అయాయ్కా..
" చాలా పని ఉంది, మళీళ్ చినన్వాడు సూక్ల నించి వచేచ్లోపల చేసేసుకోవాలి" మళీళ్ వసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్ంది రమ
రమ వెళళ్గానే ఆవిడ నెమమ్దిగా నడుసూత్ మెటుల్ దిగసాగింది. ఎదురొచిచ్న శలాక తో
" అరే షలాకా? తూ కసా ఆహేత? వేళ దిసణార నాహి? (ఎలా ఉనాన్వు? చాలా రోజులుగా కనిపించలేదు?)" అనాన్రు.
" ఆమీహ్ శహరాచయ్ బాహేర ఆహేత ఆంటీ! ఆపణ కసే ఆహాత?" ( మేము ఊరిలో లేము ఆంటీ! మీరెలా ఉనాన్రు?) అని అడిగింది
శలాక.
" మీ ఠీక ఆహే"( నేను బావునాన్ను)అంటూ మరాఠీ భాషలో ఆ అమామ్యితో కాసేపు కబురుల్ చెపిప్ందావిడ.
" పాటీ, మామీ’ అని కొందరూ, ‘ఆంటీ’ అని మరికొందరూ, ‘మాజీ’ అని ఇంకొందరూ,’ అమామ్’ అని మరిందరూ పిలుసాత్రు ఆవిడని.
ఆవిడ పేరేమిటో సరిగాగ్ తెలీదు ఎవరికీ.
ఆవిడ వయసు డెభైభ్ దాకా ఉంటుందేమో? తెలల్గా, సనన్గా, పొటీట్ పొడుగూ కాకుండా ఉంటుందావిడ. ఆవిడా, భరత్ గోపాల రావు
గారు మాతర్మే ఉంటారు ఇంటోల్.
ఆయన పెదద్గా బయటకు రారు, నితయ్ పూజలు, నూయ్మరాలజీలో ఆయనకునన్ పార్వీణయ్ం, ఆసకిత్ లతోనూ, దినపతిర్క, టీ.వీలతో కాలం
గడుపుతూ ఉంటారు. ఆయన పనేదో ఆయన అనన్టుట్గా ఉంటారు తపప్ ఎవరి విషయాలోల్నూ కలిగించుకోరు. సాయంతర్ం కాసేపు కిందకు వచిచ్ తన
వయసువారితో కూరుచ్ని కబురుల్ చెపిప్ వెళతారు.
ఆవిడ దానికి పూరిత్గా వయ్తిరేకం, ఎపుప్డూ నలుగురు మనుషులు కావాలి, సందడి, సరదాలూ, రుచులూ అనిన్ కావాలి. అవటానికి
తెలుగువారే అయినా ఆవిడ చినన్తనమంతా దేశంలోని వివిధ పార్ంతాలోల్ గడవడం వలల్ తమిళం, మరాఠీ, హిందీ, ఇంగీల్ష, కొదిద్గా మళయాళం ఇలా
అనేక భాషలు అలవోకగా మాటాల్డగలరు. దానివలల్ ఆవిడ ఎపుప్డూ అందరితోనూ కలివిడిగా ఉండడానికి పర్యతిన్సూత్, అందరినీ పలకరిసూత్ ఉంటారు.
ఆయన ఎపుప్డూ తమ పలెల్ వదిలి రాలేదుట. ఆయనకి ముకోక్పం అని చెపుప్కునేవారు
వాళళ్కి ఇదద్రు పిలల్లు, ఒక అమామ్యి, ఒక అమామ్యి. అలుల్డు కూతురు ఎపుప్డై నా వచిచ్ నాలుగు రోజులుండి వెళతారు. కానీ
కొడుకు ఎపుప్డూ రాగా ఎవరూ చూడలేదు. మూడేళళ్యి ఉండవచుచ్ వాళుళ్ అకక్డకొచిచ్.
ఆయనకి ఆరోగయ్ం సరిగా లేనందువలల్ మందులకీ, డాకట్రల్కీ దగగ్రగా ఉంటే మంచిదని ఇకక్డకి వచాహ్చ్మనీ, లేదంటే తమకునన్ పెదద్
ఇలూల్, పొలమూ అనీన్ వదిలి రావడం కుదిరే పని కాదు అని ఆవిడ అంటూ ఉంటారు అందరితో.
వాళళ్ అమామ్యి గురించి ఎనోన్ విషయాలు చెపేప్ ఆంటీ కొడుకు విషయాలకొచేచ్సరికి మాతర్ం మౌనంగా ఉండిపోతారు. ఎకుక్వగా
మాటాల్డడానికి ఇషట్పడరు. తరచి చూసేత్ ఏదో చెపప్లేని బాధ కనిపిసుత్ంది ఆమెలో, అందుకనే ఎవరూ పెదద్గా ఒతిత్డి చెయయ్రు. ఆవిడ మనసులో ఏదో
తెలియని బాధ ఉందనీ, దానిన్ మరిచ్పోవడానికే ఆవిడ ఎపుప్డూ మనుషుయ్ల మధయ్ సరదాగా ఉండడానికి ఇషట్పడతారని వాళళ్ందరికీ తవ్రలోనే అరధ్ం
అయింది. అందుకే ఆవిడ అభిపార్యాలకి విలువనిసూత్ అందరూ ఆవిడతో సేన్హంగా ఉండేవారు.
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మూడు వందల ఫాల్ట లునన్ ఆ అపారట్ మెంట కాంపెల్కస్ లో ఎపుప్డూ సందడే. ఎవరి వయసు కు తగగ్ వారి కి సేన్హితుల గుంపులూ,
కబురూల్, కాలకేష్పాలకేమీ లోటు లేదు. ఆవిడ మాతర్ం వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరితోనూ కలిసిపోతారు, కబురుల్ చెపాత్రు. ఒకక్రోజు ఆవిడ
కనిపించకపోతే అందరూ ఎంతో మిస అవుతారు.
ఉనన్టుట్ంది ఒకరోజు వెలిగిపోతునన్ ముఖంతో, మెరిసిపోతునన్ చిరునవువ్తో వచిచ్. " రేపు సాయంతర్ం మా ఇంటోల్ మా మనవడి
పుటిట్నరోజు, శనివారం మా కొడుకు, కోడళళ్ పెళిళ్ రిసెపష్న" మీరందరూ తపప్కుండా రావాలి" అంటూ ఆనందంగా అపారెట్మ్ంట లో ఇంచుమించు
అందరినీ పిలవడం మొదలుపెటిట్ంది ఆంటీ.
" మనవడి పుటిట్నరోజేమిటి? పెళిళ్ రిసెపష్న ఏమిటి? వీళళ్ అబాబ్యి పెళాళ్ ఇపుప్డు? మరి మనవడెవరు? ఆంటీ వాళళ్ అమామ్యికి
ఇదద్రూ ఆడపిలల్లే కదా? ఆవిడకి ఇంకో అబాబ్యి కూడా ఉనాన్డా? ఎపుప్డూ చూడలేదే? “అనుకునాన్రు అపారెట్మ్ంటోల్ వాళుళ్.
ముఖం నిండా నవువ్తో, కళ కళ లాడుతునన్ ముఖంతో, మురిసిపోతూ పిలుసుత్నన్ ఆంటీ ని చూసి ఎవరూ ఆవిడని అడిగే ధైరయ్ం
చెయయ్లేదు.
" తపప్క వసాత్ం “అనాన్రు అందరూ. అలాగే అందరి మధయ్నా వాళళ్ మనవడు గోపాల పదవ పుటిట్నరోజు వేడుక చాలా వైభవంగా
జరిగింది.
" వీడే మా మనవడు గోపాల, మీ అంకుల పేరే! అని ఆనందంగా వాడి చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకొచిచ్ పరిచయం చేసింది ఆంటీ. వాడి
నీలి కళూళ్, బంగారు రంగు జుటూట్ చూసి ఎంతో బావునాన్డనాన్రు. ఇదిగో ఇది వెరోనికా, మా కోడలి అమమ్ పేరు, మా మనవరాలు. తనేమో మా కోడలు
డయాన" అని పరిచయం చేసిందావిడ. అచచ్ంగా ఆవిడ పోలికలతో అందంగా ఉంది ఆ పాప.
మరాన్డు శనివారం పెదద్ సాట్ర హోటలోల్ అంగ రంగ వైభవంగా ఏరాప్టల్ మధయ్ జరిగింది పండగలాంటి పారీట్.
’ వెడిడ్ంగ రిసెపష్న ఆఫ ఆనంద, డయాన’ అనన్ అక్షరాలునన్ ఆరచ్. దాని కింద వేసి ఉంది పెదద్ టేబిల. దానిమీద అందంగా అమరిచ్
ఉనన్ రెండు అంతసుథ్ల చకక్టి కేక. అకక్డ మెరిసే ముఖాలోత్, కొతత్ పటుట్చీరలో మెరిసిపోతునన్ డయనా, ఆమె పకక్నే ఫుల సూట లో హుందాగా ఉనన్
ఆనంద,పకక్న పిలల్లు వెరోనికా, గోపాల. గోపాల కి పదేళుళ్ంటాయి, వెరోనికా కి ఎనిమిదేళుళ్.
వాళిళ్దద్రినీ క్షణం వదలడం లేదు గోపాల రావు గారు. అతిధులందరి సమక్షంలో కేకు కట చేశారు ఆనంద, డయానా. మొదటి ముకక్
గోపాల రావుగారికే తినిపించారు.
ఆయన కళళ్నిండా నీళుళ్ నిండి, గుండె గొంతుకలోకి వచిచ్ పొలమారింది. దగోగ్, నవోవ్ తెలియకుండా ఉండి పొయారు రెండు క్షణాలు.
ఆ తరావ్త కొంచం మంచి నీళుళ్ తాగి మైక తీసుకుని
" అందరికీ సావ్గతం, ఈ రోజు మా పిలల్ల పెళిళ్ రిసెపష్న పారీట్కి వచిచ్నందుకు మీ అందరికీ మరోసారి మా ధనయ్వాదాలు. ఆనివరస్రీ
అని ఉండాలి కదా! రిసెపష్న అంటునాన్రేమిటా అనుకుంటునాన్రా? మీరు చదివినది నిజమే ! ఇది పెళిళ్ రిసెపష్న, మేము చూడని లేదా నేను చూడడానికి
రానని మొండికేసేత్ ఆనాడు జరిగిన పెళిళ్ తాలుకు పండగ ఈనాడు. మనసూప్ రిత్ గా డయానాని మా కోడలిగా మా కుటుంబంలోకి ఆహావ్నిసుత్నన్
రోజీనాడు. అందుకే ఇది వాళళ్ పెళిళ్ రోజు. మీకరధ్ం అయేయ్లా చెపాప్లనాన్, నాకు ఇనాన్ళళ్కి అరధ్ం అయిందని చెపాప్లనాన్ మీకు అసలు కధ చెపప్క
తపప్దు" అంటూ ఆగారు.
డయానా అపప్టికే " డేడ!ఇట ఈజ ఓకే!" అంది మృదువుగా ఆయన చేతిని తడుతూ.
" లేదమామ్!! ననున్ చెపప్నీ!" అనాన్రాయన కూడా అంతే మృదువుగా. గోపాల, వెరోనికా ఆయనేన్ చూసుత్నాన్రు వింతగా.
" ఇదో పలెల్టూరి కధ. నేను బాగా చదువుకునాన్ను. కానీ నానన్కోరిక వలల్ ఉనన్ ఆసిథ్ చూసుకోవడానికి, వయ్వసాయం చేసుకోవడానికి
సిధధ్పడి మా ఊరు వచేచ్శాను. నా ఊరు, నా గాలి, నావాళుళ్, నా మటిట్.. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ నాకెంతో పిర్యమైనవి. నేనూ, నా పనీ, నా పూజలు,
మొదటినించీ నాకునన్ సంఖాయ్శాసత్రం మీద ఇషట్ం.. ఇదే నా పర్పంచం. ఊరు వదిలి పెదద్గా ఎకక్డికీ వెళిళ్నదీ లేదు, తిరిగినదీ లేదు. ఇపుప్డైతే ననున్ నేను '
కూపసథ్ మండూకం' అనుకోవడానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం ఉండదు. చినన్గా నవావ్రాయన.
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మా ఊరిలో నేను పెదద్మనిషిని, నా మాటకెంతో విలువ, నేనంటే ఎంతో గౌరవం. నా భారయ్ గాయతిర్, వాళళ్ నానన్గారు సెంటర్ల
గవరన్మెంట లో పనిచెయయ్డం వలన ఆవిడ నాలుగు ఊళూళ్ తిరిగింది, రకరకాల భాషలూ, సంసక్ృతీ, సంపర్దాయాలని చూసింది.కనక ఆవిడ
ఆలోచనలు ఎపుప్డూ నాకంటే మెరుగాగ్ ఉండేవి, ఆ విషయం నాకు తెలిసేసరికీ, తెలిసినదానిన్ ఒపుప్కొనేసరికీ చాలా కాలం పటిట్ంది. ఆ కాలంలో నావలల్
కొనిన్ పెదద్ తపుప్లే జరిగాయి, ఎనోన్ చినన్వాటితో పాటు. అంటూ ఆగారు ఊపిరి తీసుకోవడానికి.
మాకునన్ది ఇదద్రు పిలల్లు, ఇదద్రినీ నాకు నచిచ్నరీతిలో కటుట్దిటాట్ల మధయ్న పెంచాను. మనమేం చేసినా ఊరోల్ నలుగురూ చెపుప్కునేలా
ఉండాలనాన్ను, ఒకరితో వేలెతిత్ చూపించుకోకూడదు అనాన్ను. నా ఇంటోల్ ముగుగ్రూ నా మాట ఎపుప్డూ కాదనలేదు. పరువూ,పర్తిషాట్, మన వంశం, మన
గొపప్తనం అని నేననన్ మాటలనిన్ంటికీ వాళుళ్ ఊ అనాన్రు, వినాన్రు. ఒకక్ నా కొడుకు పెళిళ్ విషయం లో తపప్.
" ఫలానా వాళళ్ని పేర్మించాలి, నానన్కిషట్ం లేకపోయినా సరే అనుకుని ఎవవ్రూ పేర్మించరు నానాన్! అది సాహచరయ్ం వలల్ కావచుచ్,
కలిసిన అభిపార్యాల వలల్ కావచుహ్, మరేదైనా కారణాల వలల్ కావచుచ్, అనుకోకుండా మరొకరిపై పెరిగే మమకారం. ఎందుకో డయానా నాకు చాలా
.నచిచ్ంది ననూన్, మన కుటుంబానిన్ బాగా అరధ్ం చేసుకుంటుంది, మనందరిలోనూ ఒకరుగా కలిసిపోతుంది అనిపించింది. అందుకే మీ అంగీకారం"
ఇంకా పూరిత్ చెయయ్కుండానే నా కొడుకు మీద రుదర్ తాండవం చేశాను. ముఖం చూపించదద్నాన్ను. మూడేళళ్ కిర్తం జరిగిన నీ అకక్
పెళిళ్ గురించి ఇంకా మూడు ఊళళ్ వాళుళ్ గొపప్గా చెపుప్కుంటారు, అలాంటి చోట నాకు తలవంపులు తెసాత్వా? అనాన్ను. ముందూ, వెనకా చూడకుండా
వెళిళ్పొమమ్నాన్ను. నాకు చెపప్కుండా వాడాపని చెయయ్డమే తపుప్ అనన్ది నా భావన అపప్టోల్
తనకునన్ విశాల ధృకప్ధంతో గాయతిర్ నాకు నచచ్చెపాప్లని చూసినపుప్డలాల్ నాకోపం మరింత పెరిగిందే తపప్ కనీసం ఆమె చెపేప్ది
అరధ్ం చేసుకునే పర్యతన్ం కూడా చెయయ్లేదు నేను.
ఇది జరిగి సరిగాగ్ పనెన్ండేళుళ్ నినన్టికి. వాడు, నా బిడడ్ పాపం పర్తీ సారీ అడిగేవాడు. నా సమాధానం ఎపుప్డూ ఒకటే, మూడేళళ్
కిర్తం నాకు గుండె జబుబ్ వచిచ్, మందులూ, మంచి ఆసుపతుర్ల కోసం మొదటిసారి మా ఊరు వదిలి ఈ మహానగరం వచేచ్దాకా.”
ఆహూతులందతూ నిశశ్బద్ంగా వింటునాన్రు. ఆయన కొనసాగించారు
“ఇకక్డికొచిచ్న కొతత్లో హాయిగా తిరిగే పకిష్ ని తెచిచ్ పంజరంలో పెటిట్న బాధ నాలో. ననేన్దో చీకటిగదిలో పెటిట్ తలుపులనీన్
మూసేసుత్నన్ భావన. ఆ భావన వెనకే తెరుచుకునన్ తలపులు. వాటిని గురిత్ంచడానికి గడిచిన సంవతస్రాలు. వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ ఇవీ ననున్ పలకరించేవి,
నిలదీసేవి.
" ఒకరినొకరు పటిట్ంచుకోరు" అనన్ది ఒకపుప్డు నగరాల మీద నా అభిపార్యం- " ఒకరి సావ్తంతార్య్నిన్ మరొకరు గౌరవిసాత్రు" ఇది
నేను గమనించిన సతయ్ం
" ఎపుప్డూ అందరూ బిజీగానే ఉంటారు"- ఒకపప్టి ఆలోచన " అవసరం వసేత్ ఏ వేళైనా సహాయం చెయయ్డానికి ముందుంటారు"ఇపప్టి నా అనుభవం
" చుటాట్లూ, పకాక్లూ లేని ఊరూ ఒక ఊరేనా"- ఒకపప్టి భావన " ఆపత్ బంధువులల్ ఉండే ఆపత్ మితుర్లుంటారు"- ఇపుప్డు నాకు
తెలిసిన నిజం
" ఇలా చెయయ్డం తపుప్ కదూ" అని నేను అపుప్డు అనుకుంటే " జీవితం ఎంతో పెదద్ది, గొపప్ది, దాంటోల్ ఇది ఏమంత ?" ఇది ఇపుప్డు
నా అభిపార్యం
" నలుగురూ ఏమనుకుంటారు?" ఎపుప్డూ ఇదే ఆలోచన నాకు ఒకపుప్డు, అది ఇపుప్డు మారి " ఎవరా నలుగురు? మనవాళుళ్ కాదా?
వాళుళ్ ఒక మాట అనాన్, అనుకునాన్ నషట్మేమిటి? ఇలా మారాయి నా ఆలోచనలు.
దానికి కారణం, విసత్రించిన నాపరిధి, పెరిగిన నా పరిచయాలు, తెలుసుకునన్ సంగతులు, వినన్ సంఘటనలు.. అవీ, ఈ మహానగరం
నాకు నేరిప్న పాఠాలు.
నా కొడుకు చేసినది నిజంగా తపేప్నా? అనన్ అంతరమ్ధనం పార్రంభమైన నాడు మొదటిసారి నా మనసులో ఏదో చినన్ కదలిక. .
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అనేన్ళూళ్ గాయతిర్ కనీన్రు కానీ, మనోవయ్ధ కానీ కలిగించలేని కదలిక..
నా కొడుకూ, కోడలూ ఒకసారి వచిచ్ కలుసాత్మనాన్ కనిపించని కదలిక
నా మనవలని చూసుకోవాలని కూడా అనిపించని చోట కలిగిన కదలిక..

ఎనోన్ కధలను వినాన్ను, పెదద్లని లెకక్ చెయయ్ని పిలల్లని గురించి, ఈరోజు పెళాళ్డి రేపు విడాకులంటునన్ వారి గురించీ, అసలు
పెళిళ్దాకా కూడా రాకుండానే విడిపోతునన్ వారి గురించీ, మానవ్తావ్నీన్, మంచినీ మరిచిపోతునన్ వారి గురించీ.. ఇలా ఎనోన్.
ఇవి కాదు ననున్ కదిలించినవి..
"ఉనన్ది ఒకక్ జీవితం, ఎనిన్ ఒపుప్లు చేసేత్ అంత ఆనందం, తపుప్ చేసినా వెంటనే తెలుసుకోకపోతే దాని మూలయ్ం ఒక జీవిత కాలం"..
ఇదే అరధ్ం వచేచ్లా రాసిన మొనన్ ఒక నాటకానిన్ చూశాను.
ఈ విషయం పనెన్ండేళళ్యినా నేను తెలుసుకోలేకపోయానా? అనిపించిన క్షణం అది..
ఒక జీవితకాలం లో పుషక్రకాలం చినన్ది కాదు, అందుకే అనాన్ను ఇది పెదద్ తపప్ని. అపప్టి నా ఆలోచనలని నేను ఇపప్టికీ
తపప్నుకోను, కానీ నేను పర్వరిత్ంచిన తీరు సరి చేసుకోవచుచ్ అనిపించింది. వెంటనే సరిచేసుకునాన్ను. నా మాట విని గాయతిర్ సంతోషంతో
పొంగిపోయింది, ఆనంద ఉపొప్ంగిపోయాడు, మా కోడలు ఆనందంతో కనీన్రు కారిచ్ంది.. పిలల్ల సంగతి చెపప్నే అకక్రలేదు.
అమెరికన యాసలో వాళుళ్ "టాటాయాయ్" అంటూ ఉంటే మనసు మురిసిపోయింది.
క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా వచేచ్శారు, ఎందుకంటే నాకు ఉనన్ ఈగో నా బంగారు తండిర్కి లేదు, వాడిదంతా వాళళ్ అమమ్ పోలిక.
అందున్కే ఇలా మా కుటుంబ చితర్ం పరిపూరణ్మై, ఫలవంతమైంది. " థాంకూయ్ మై చిలెర్డ్న, ఐ యాం టెరిర్బీల్ సారీ " అనాన్రాయన అంతులేని భావోదేవ్గాలతో
ఆనంద నీ, డయానాని దగగ్రకు తీసుకుంటూ..
ఆ పార్ంగణమంతా పాటు నిశశ్బద్మైపోయింది. ఆ తరావ్త దానిన్ చీలుచ్కుంటూ మొదలైన చపప్టల్ మోతతో మారుమోగిపోయింది.
గాయతిర్ ఆంటీ చెంపల మీద జల జలా రాలాయి ఆనంద బాషాప్లు..!!
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