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- డా. నారాయణ గరిమెళళ్

వళంబ నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
22 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
నినన్నే నా నూట ఐదవ పుటిట్న రోజు జరుపుకునాన్ను. నా భారయ్ కూడా శత సంవతస్రాలను కొదిద్ నెలలలో పూరిత్ చేసుకోబోతోంది.
నూరేసి ఏళళ్ వయసులతో మేము ఇంకా బతికి బాగుండటానిన్ అనేకమంది ఆశచ్రయ్ంగా చెపుప్కోవడం మాకు నితయ్ం అనుభవేక వేదయ్మే. ఇది
మాకూ ఒకింత ఆశచ్రయ్ంగానే ఉంటుంది.
రేడియో మొదలు, టీవి, దిన, వార, పక్ష, మాస పతిర్కలు మరియు ఆంగల్ పతిర్కలూ అనీన్ వెరసి నినన్టితో కలిపి ఇపప్టి వరకూ మా
ఇదద్రితో డెబైభ్ మూడు ఇంటరూవ్య్లు నిరవ్హించారు. ఈ ఇంటరూవ్య్లనిన్ంటి లో చెపిప్ందే చెపప్డం మాకు అలవాటైపోయింది. మా గురించి
వార్సినదే వార్యడం పతిర్కల వారికి కూడా అలవాటైపోయింది. ఇంటరూవ్య్లలో మూడు పర్శన్లు తరచుగా ఆడుగుతూ ఉంటారు. మొదటిది
మీ ఆహారపు అలవాటుల్ మీ ఆరోగాయ్నికి ఏ విధంగా సహకరించాయి? రెండవది మీ ఆరోగయ్ంలో మీ భారాయ్ భరత్ల అనోయ్నయ్త మరియు
కుటుంబ సభుయ్ల (పిలల్లు, మనుమలు, మనుమరాండుర్, ముని మనుమలు, ముని మనుమరాండుర్ మరియు ఇతర బంధువులు) పాతర్ ఎంత?
మూడవది మీ శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగయ్ం కొరకు యోగా , వాయ్యామము, సంగీత సాహితాయ్ది కళలు వంటి జీవన శైలులు ఏ
విధంగా సహకరించాయి?
వారడిగిన పర్శన్లనీన్ సహేతుకమైనవే. గింజ ధానాయ్లెకుక్వ ఉండె తిండితో పాటూ, మా దంపతులకి ఒకరిపటల్ మరొకరికి
సేన్హానురాగాలు, మా చుటూట్ ఉనన్ ఆనంద ఆహాల్దకరమైన మంచి వాతావరణం, కర్మం తపప్ని ఉదయపు నడక ఇతాయ్దివనీన్ మా ఆరోగయ్
సోపాన పటానికి తపప్ని సరిగా చెపప్ వలసిన కారణాలే.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

మొగమాటథ్ ని ౖ డె రీ నుండి

2

ఐతే, ఏ విషయాలు ఎంత చెపిప్నా, తపప్ని సరిగా చెపిప్ తీరాలిస్నది మాతర్ం నా సేన్హితుడు ఆనందరావు గురించే. అతడి జీవన
విధానం పటల్ ఆసకిత్ లేని వారమైతే ఎంతకాలం వరకూ బర్తికి ఉండె వారమో తెలియదు.
దాదాపు అనిన్ ఇంటరూవ్య్లలో అతని తో సాంగతయ్ం మా సుదీరఘ్ జీవన కాలాల వెనుక ఉనన్ ఒక కారణముగా చెపాప్ము. కానీ అదేమి
చితర్మో ఎవరూ ఆనందరావు గురించి ఎకుక్వగా పర్శన్లు వేయరు. వారు పర్శన్లు వేసినా వేయకపోయినా మేము చెపప్ వలసినది చెపాప్లనే
అనిపిసుత్ంది.
తన పర్మేయం పెదద్గా లేకుండానే సమాజములో మొగమాటసుథ్డి గా ముదర్ వేయబడిన ఆనందరావు రెండేళళ్ కిర్తమే తన నూరేళళ్
వయసులో మరణించాడు. అతని భారయ్ కూడా గతించి ఏడాది కావసోత్ంది. పేరుకు తగగ్టేట్ ఆనందం అతని చిరునామా గా ఉండేది.
పుసత్క పిర్యుడు కావడం తో అనేక తెలుగు మరియు ఇంగీల్ష పుసత్కాలు కొని దాచుకునాన్డు. తన తదనంతరం ఆ పుసత్కాల బాధయ్త
తో పాటూ తన డైరీ నొక దానిని కూడా నాకు అపప్జెపాప్డు. వాటి పటల్ బాధయ్త హకుక్లూ కూడా మావి కావడం తో ఈ రోజు ఆనంద రావు
డైరీ నుండి కొనిన్ పుటలను మీతో పంచుకుంటునాన్ను. దీరఘ్ కాలం ఆనందం గా జీవించడానికి ఆనందరావు జీవితం లోని ఇలాంటి
విషయాలు మీకూ బాగా సహకరిసాత్యనుకుంటునాన్ను. ఆనాటి తేదీలను పార్ంతాలను వార్యడము లేదు.
1
నా పేరు ఆనంద రావైనా ననున్ చాలా మంది మొగమాటసుథ్డు గా పిలుసూత్ ఉంటారు. ఆ అదనపు పేరు నాకు ఎపుప్డూ ఆశచ్రయ్మే.
ఆ పేరు తో పిలవడం వలన నాకు ఎలాంటి బాధా లేదు. అలా పిలిచే వాళుళ్ ఆనందం పొందుతునన్ందుకు నాకూ ఆనందంగానే ఉంటుంది.
నాకు తెలిసి నేను మొగమాటసుథ్డిని కాను. ఎదుటి వారి సంతోషం లో నాకు ఎపుప్డూ సంతోషమే కనిపిసుత్ంది. అలాగని, వారి సంతోషం
కోసం ననున్ నేను ఏ రోజూ బలి చేసుకునాన్నని అనుకోలెదు. నాకు కావలసిన వాటి విషయములో నేను ఎపుప్డూ రాజీ పడాడ్నని నాకు
అనిపించదు.
చినన్పుప్డు ఒకోక్సారి సెలవులలో ఆడుకునే వీలు ఉండేది కాదు. అలాంటపుప్డు నానన్ గారు కధలు చెపేప్ వారు. కానీ, నా తోటి
మితుర్లు ' అంత మొగమాటమైతే ఎలారా? నీకు ఆడుకోవాలని ఉందనన్ సంగతి మీ నానన్కు చెపొప్చుచ్ కదా! " అనే వారు.
వాసత్వానికి నేను ఆటలు కోలోప్యినా నాకు కధలు దకేక్వి. అలాగే ఒకోక్ సారి కధలకు బదులు ఆటలు ఉండేవి. ఎపుప్డూ సంతృపిత్ కి
లోటు లేనపుప్డు నేను మొగమాటసుథ్డిని ఎలా అయాయ్నో ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ంది.
2
ఈ రోజు ఆఫీసు నుండి సెలవు పెటిట్ పనెన్ండు గంటలకే ఇంటికి వచేచ్శాను. కాళుళ్ ఎందుకో బాగా బడలిక గా ఉనాన్యి. చెపుప్లు
మాతర్ం విపేప్సి బటట్లు మారుచ్కోకుండా, కాళుళ్ సైతం కడుకోక్కుండా చినన్పిలల్డి మాదిరి మంచం ఎకిక్ నిదర్పోయాను. నా ఈ పర్వరత్న నాకే
ఆశచ్రయ్ం గా ఉంది. మరి అమమ్కు మరింత ఆశచ్రయ్ంగా ఉండకుండా ఎలా ఉంటుంది? అమమ్ వచిచ్ ననున్ చూసి నవువ్ కుని వెళిళ్ంది.
అరగంట నిదర్ తరువాత లేవాలని లేదు. కానీ ఆకలి దంచేసోత్ంది. ఎలా? మంచం దిగి భోజనం చెయాయ్లని లేదు. నిదర్ పోవాలనే ఉంది. కానీ
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కొంచెం ఉదరం భరీత్ ఐతే కూడా బాగుండని ఉంది. సగం నిదర్, సగం ఆకలితో నేను మంచం పై ఉండగా గదిలోకి అమమ్ ఖాళీ పాతర్తో
నీళళ్తో వచిచ్ంది. అమమ్కి మరో చేతిలో తుడుచుకునే తువావ్లు కూడా ఉంది.
నా ఆంతరయ్ం తెలిసిన అమమ్ ఆంతరయ్ం నేనూ కూడా గర్హించి, పాతర్ లోని నీరు లో చేతులు ముంచి బాగా కడుగు కునాన్ను. వెంటనే
అమమ్ నవువ్తూ చేతిలో ఉనన్ తువావ్లు అందించింది. నేనూ చినన్గా నవావ్ను కానీ మాటాల్డ లేదు. తువావ్లు తో తుడుచుకుని తిరిగి ఇచేచ్సిన
నిమిషానికి అమమ్ కంచం నిండా భోజనము తో గదిలోకి వచిచ్ంది. నాకు నిదుర మతుత్ అలసటలోనే నవువ్ కూడా వచిచ్ంది. మారు
మాటాల్డకుండా కంచం అందుకుని మంచం మీదే భోజనం కానిచేచ్శాను. భోజనం చివరిలో అమమ్ మళీళ్ మరొక ఖాళీ పాతర్తో చేతులు
కడుకోక్డానికి నీళూళ్ తుడుచుకునేందుకు తువావ్లు తీసుకు వచిచ్ంది. మంచం దిగ కుండానే భోజనం కానివవ్డం ఎపుప్డూ ఊహించలేదు.
భోజనమయాయ్క అరగంట పాటూ గాఢమైన నిదర్ పటేట్సింది. నిదర్ లేచాక వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటట్యియ్ంది. నెమమ్దిగా బటట్లు
మారుచ్కుని సాన్నం చేసి ఇంటోల్ వేసుకునే బటట్లతో వచేచ్సరికి అమామ్ నానాన్ టీ తాగుతూ నా కోసం టీ ఉనన్ కపుప్ ని చూపించారు. అది
అందుకుని నేనూ వాళళ్తో మాటలోల్ పడాడ్ను.
అమమ్ నా బదద్కానికి వతాత్సు పలికిందని నానన్గారు చూసేత్ అనేవారేమో!?. కానీ, నా దృషిట్లో అమమ్ నా మనసులో ఏముందో
చదివింది. అమమ్ ఎపుప్డూ ఇంతే. అముమ్ంటే నేను పర్పంచానిన్ జయించేయగలనని అనిపించింది.
3
ఈ రోజు సేన్హితుడి పుటిట్న రోజు కావడంతో రాతిర్ భోజనం అందరమూ కలసి బయట తినాన్ము. నాతో సహా సేన్హితులందరూ
భుకాత్యాసాలతో వినాయకుడులులా ఉనాన్ము. మతుత్గా బరువుగా ఇలుల్ చేరుకునాన్ను. నా శీర్మతి పిలల్లకు భోజనం పెడుతోంది. నా ఐదేళళ్
కూతురు నా అవసథ్ను చూసి ఏమి నానాన్ అలా ఉనాన్వు అని అడిగింది. నెమమ్దిగా చెపాప్ను " ఈ రోజు సేన్హితుడి పుటిట్న రోజు పారీట్ ఐతేను,
రెసాట్రెంట లో కొండచిలువ మాదిరి తినేశానమామ్ " అని.
నా కూతురు ముకుక్ మీద వేలు పెటిట్ నా మాటలోల్ తపుప్ దొరిల్ందనన్టుట్ చూసింది. ఏమనుకుందో ఏమో, నా బుగగ్ మీద ముదుద్
పెడుతూ " నువువ్ నానన్వే. నానన్ లాగే తినాన్వు " అంది.
నాకు అరధ్మయియ్ంది. ననున్ నేను కొండచిలువ తో పోలుచ్కోవడానిన్ నా కూతురు సహించలేకపోయింది. ఆ విషయం చెపప్కుండా
‘నువువ్ నానన్వే’ అంది.
ఇంత పసి పార్యపు చినన్ మనసులో ఎంత పెదద్ తనం!? సొంతంగా కూడా మన మీద మనం నింద వేసుకోకుండా కాపాడే నా
కూతురు లాంటి శేర్యోభిలాషులు ఉంటే జీవితానికి ఇంకా ఏమి కావాలి?
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నినన్ రాతిర్ పుసత్కం చదువుతూ సోఫా లోనే నిదర్పోయాను. లైట ఆప లేదు. దుపప్టీ కపుప్కో లేదు. ఫాయ్న గాలి చలికి నిదర్ సుఖంగా
ఉనాన్ వంటి మీద దుపప్టీ లేని లోటు ఇబబ్ంది పెడుతోంది. ఎపుప్డు కపిప్ందే ఏమో? నా భారయ్ నాకు నచిచ్నటుట్గా దుపప్టీ కపిప్ పోయింది.
ననున్ నిదర్ నుండి లేపకుండా నా భారయ్ చేసిన ఈ సాయం నాకు ఎంత సౌఖాయ్నిన్చిచ్ందో? గొపప్ మనిషి.
PPP
వందల పేజీల ఆనంద రావు డైరీ లో పైన పేరొక్నన్ నాలుగు అంశాలు మచుచ్కి మాతర్మే కొనిన్. ఆనందరావుతో పరిచయమయాయ్క
అంతకు ముందు పెదద్గా విలువనివవ్ని ఇలాంటి విషయాలకు విలువనివవ్డం ఆయా వయ్కుత్లకు పదే పదే మనసులో కృతజఞ్తలు చెపుప్కుని
బయట కూడా ఆ భావాలని వయ్కత్ం చెయయ్డం నాకూ నా భారయ్కూ కూడా అలవాటయియ్ంది.
‘ఆరు నెలలు సావాసం చేసేత్ వాడే వీడయాయ్డు’ అంటే ఏమిటో అనుభవం లోకి వచిచ్ంది.
దీరఘ్కాలం పాటూ మేము ఆరోగయ్ంగా ఆనందంగా ఉండడానికి ముఖయ్మైన కారణం ఇదేనని మావిశావ్సం.
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