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తలుపు తీసి బైటికి రాబోతూ జేబు తడుముకునాన్డు ఆనంద. ఖాళీగా తగిలింది. లోపలికెళిల్ పరస్ తీసుకుని తెరిచి కావలసినవనీన్ ఉనాన్యా
అని చూసుకుని జేబులో పెటుట్కుని బైటికొచిచ్ తలుపు తాళం వేశాడు. బిలిట్న గాడెర్జ లాక. అడడ్గడియ మాతర్ం వెయయ్లేదు. ఇంటోల్ మనుషులు ఉనాన్రని
అనుకోవాలి బైటనుంచి ఎవరైనా చూసేత్.
ఎపుప్డు బైటికెళిల్నా పరస్ లో అనీన్ పెటుట్కుని, పరస్ జేబులో పెటుట్కుని వెళల్మని శీర్మతి సరసవ్తిగారి ఆరడ్ర. ముఖయ్ంగా సెల ఫోన, తన
విజిటింగ కారుడ్, ఆధార కారుడ్, కెర్డిట కారుడ్. లాకర తాళం చెవి, బీరువా తాళాలు ఇంటి గుతిత్లోనే ఉంటాయి.. అవనీన్ ఎందుకంటే అలక.. “చటుకుక్న
ఏదైనా ఐతే.. కళుల్ తిరిగితే, కారుడ్ ముకుక్ంటే ఫోన చేసి చెపాత్రెవరైనా ధరామ్తుమ్లు. అలాగే, మనం లేనపుప్డు దొంగలు వచిచ్నా, బీరువా తాళాలు వాళల్కి
చికక్వు..” నిజమే.. ఎపప్టికపుప్డు మంచి సలహాలిసూత్ మారగ్దరిశ్ అయింది, తన జీవితంలోకి పర్వేశించినపప్టి నుంచీ.
ఆవిడని తలుచుకుని నవువ్కుంటూ గేటు తీశాడు. ఆనంద కి డెబైభ్ ఏళుల్ నిండాయి వారం కిర్తమే. రోజూ పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలలోపు
వాకింగ కి వెళల్డం నలభై ఏళల్ నించీ అలవాటు.
ఇంకా తెలల్వారలేదు. మసక చీకటిగానే ఉంది. వచీచ్రాని సూరుయ్డు, వెళీల్ వెళల్ని చందుర్డు ఊసులాడుకుంటునన్టుల్, వింత వెలుగు
పరుచుకుంది, గేటు లోపలా బైటా కూడా. చలికాలం.. చేతిలో ఉనన్ మంకీకాప తగిలించి, గేటుతీసి బైటికెళూత్, చేతి కరర్ మీద ఆనుకునన్టుల్గా నిలుచ్ని
వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు ఆనంద.
కొబబ్రి, మామిడి, అరటి చెటల్ మధయ్లో ఠీవిగా నిలుచ్ంది ఆనంద ఇలుల్. తమ ఇదద్రి కలల పంట. ఒకరి నొకరు పర్తీ చినన్ విషయం
సంపర్దించుకుంటూ కటిట్న ఇలుల్. కాంకీర్ట పోరిట్కో వదద్ని, కరర్ సత్ంభాలతో దిటట్మైన పందిరి వేయించింది సరసవ్తి. దాని మీదికి మాలతీ తీగ,
రాధామనోహరం తీగలు పాకించింది. ఇంటోల్కొచేచ్ వారికి తలలూపుతూ తెలల్ని, ఎరెర్రర్ని పూలూ తమ సుగంధాల సావ్గతాలు పలుకుతాయి. రోజూ
పైనుంచి పడే తుకుక్ తుడవటం కషట్ం అని వదద్నాన్డు ఆనంద. అదంతా నేను చూసుకుంటా అని భరోసా ఇచిచ్, నిజంగానే తనే బాధయ్త తీసుకుంది. రోజూ
రెండు పూటలా తుడిపించడం, వారం వారం పందిరి మీద ఎండాకులు ఏరించి, శుభర్ం చేయించడం..
ఆనంద కి గరవ్ంతో హృదయం ఉపొప్ంగినటల్యింది.
మూడు పడగగ్దుల ఇలుల్.. ఊరికి దూరంగా కటుట్కునాన్.. కాలకర్మేణా ఊరు పెరిగి, అదే ఊరి మధయ్కు వచేచ్సింది. ధర కూడా
అనూహయ్ంగానే పెరిగింది. కోటీశవ్రులయాయ్మని సంబరంగా చెపుప్కునే సరసవ్తిని మురిపెంగా చూసుకోడం ఆనంద కి చాలా ఇషట్ం.
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నెమమ్దిగా నడుసూత్, చుటూట్ పరికిసుత్నాన్డు. చెపప్దూద్.. కాలనీ సుందరవనంలా తయారయింది. గత ఇరవయేయ్ళల్లో చెటల్నీన్ బాగా
పెరిగి, వీధులకి సహజ తోరణాలనేరప్రిచాయి. రెండు వీధులవతలునన్ పారుక్ దగగ్రవుతునన్ కొదీద్ వేగం పెంచాడు ఆనంద. అపప్టికే తన సేన్హితులంతా
మారచ్ చేసుత్నన్టుల్ నడవడం కనిపిసోత్ంది. నాలుగు వీధుల మధయ్లో పారక్. పర్తీ వీధికీ గేటు. లోపల చెటల్ మధయ్లో నడక దారి. కొంత భాగం తీరుగా, కొంత
భాగం అడవిలా పెంచారు చెటుల్. కాలనీ సెకెర్టరీ, తన శీర్మతి సరసవ్తే దానికి కారణం. నగరంలో తమ కాలనీ, అందులోని పారుక్ పర్తేయ్కంగా ఉంటాయి.
ఆమధయ్ని పర్భుతవ్ గురిత్ంపు కూడా వచిచ్ంది తమ పారక్ కి.
“ఆనంద.. ఇటు ఇటు..” తన ఆఫీసులోనే పనిచేసి, తన తరావ్త రెండేళల్కి రిటైరయిన వెంకట పిలిచాడు. ఆనంద వాళల్ పకక్ వీధిలో
ఉంటాడు. ఆకాలనీలో సగం మంది పైగా తమ ఆఫీసు వాళేల్. ఆనందే అందరినీ పోర్తస్హించి కొనిపించాడు సథ్లాలు. అపప్టోల్ చాలా చవగాగ్ వచాచ్యి.
ఒకళల్ తరువాత ఒకళుల్ ఇళుల్ కటేట్సుకుని సిథ్ర పడాడ్రు.
ముగుగ్రు ముగుగ్రుగా నడక సాగించారు.
అమెరికా ఎలక్షనల్ దగగ్రున్ంచి ఆవకాయ వరకూ సాగుతుంటుంది చరచ్.. మధయ్లో అటూ ఇటూ మారుతూ, అలిసి పోతే కాసేపు
కూరుచ్ంటూ, రెండు గంటలు పైగా గడుపుతారు రోజూ. కొంత మంది బెంచీల మీద కూరుచ్ని పార్ణాయామాలు చెయయ్డం, యువతీ యువకులు చెవులోల్
తీగలు పెటుట్కుని పరుగెతుత్ కుంటూ వెళల్డం, ఇంకా చినన్ పిలల్లు తండిర్ పోరు పడలేక, నిదర్ కళల్తో, కళుల్ నులుముకుంటూ తూలుతూ నడుసూత్
అపుప్డపుప్డు కూలబడుతూ.. ఆహాల్దంగా ఉంది వాతా వరణం.
ఆ రోజు వెంకట తన ఇంటికి పిలిచాడు ఆనంద ని, వేడి వేడి ఇడీల్ తినెళుద్వుగానని. మారిన్ంగ వాక కి వెళేల్ ముందే సాన్నం చెయయ్డం
అలవాటు ఆనంద కి. మనసులోనే, భగవనాన్మ సమ్రణ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకే ఏ సంకోచం లేకుండా వెళిల్, ఇడీల్తో, వేడి వేడి కాఫీకూడా కానిచిచ్
ఇంటికి బయలేద్రాడు.
దారిలో కనిపించిన కొందరు మితుర్లతో, కాలనీ అభివృదిధ్కి తీసుకోవలసిన చరయ్లు చరిచ్ంచాడు. చెతత్ తీసెయయ్డానికి ఏరాప్టుల్, వాన
నీళుల్ నిలవకుండా కాలువలు తవవ్డం, వెలగని వీధి దీపాలు.. ఏదో ఒక సమసయ్ పుడుతూనే ఉంటుంది పర్తీ రోజూ. చేతి కరర్ ఊపుకుంటూ, సూక్లు
బసుస్కోసం వెళూత్ ఎదురు పడడ్ చినాన్రులకి టాటా చెపూత్ గేటు తీశాడు ఆనంద.
గేటు దగగ్రున్ంచే.. మీద పడడ్ సూరయ్కిరణాలకి తళుకుక్మని మెరుసూత్ కనిపించింది తలుపు మీద. అయెమయంగా, ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్
ముందుకి అడుగులేశాడు. వీధితలుపుకి అడడ్ గడియవేసుంది. దానికి, మెరుసూత్ పెదద్ తాళం కపప్. కొతత్ది. గాడెర్జ నవతాళ..
కాళల్లోంచి ఎవరో శకత్ంతా లాగేసినటల్వగా అకక్డునన్ సిమెంటు బెంచీ మీద కూలబడాడ్డు ఆనంద. ఆనుకుని కూరోచ్డానికి వీలుగా
కటిట్ంచాడు తోటలో అకక్డకక్డ బెంచీలు.. తనే.
“అయయ్గారూ! వచాచ్రా?” ఇంటిపకక్ సందులోంచి వచిచ్ పిలిచింది అలివేలు.. పనిచేసే అమామ్యి.
అయోమయంగా చూశాడు ఆనంద.
“అబాబ్యిగారు వచిచ్ చాలా సేపు లోపలునాన్రండీ. నేను వాకిలంతా ఊడుసూత్ ఉనాన్ను. పెదద్ సంచులిన్ండా ఏవో సామానుల్
పెటుట్కొని, తాళం ఏసుకోని వెళిల్పోయారు. మీరొసేత్ వాళిల్ంటికి రమమ్నాన్రు.”
“నువెవ్ళిల్పో. నేను వెళాత్లే..”
ఆలివేలు వెళిల్పోయింది. ఆనంద నిసాత్ర్ణగా బెంచీ మీదే కూరుచ్ండిపోయాడు.. వెనకిక్ ఆనుకుని కళుల్ మూసుకునాన్డు. చితర్ంగా.. కళుల్
రెండూ పొడారిపోయాయి. మనసులోని వేదనంతా బయటికి రానంటోంది.
ఆనంద, సరసవ్తిలకి ఒక అబాబ్యి, ఒకమామ్యి. అమామ్యి అమెరికా. అబాబ్యి అదే ఊళోల్ తన పిలల్ల సూక్లుకి దగగ్రగా, తన భారయ్
ఆఫీసుకి నాలుకిక్లోమీటరల్ దూరంలో అపారట్ మెంట తీసుకుని ఉంటునాన్డు. సవ్ంత వాయ్పారం. కంపూయ్టర టైరనింగ సెంటర నడుపుతాడు.
సరిగాగ్ సంవతస్రం అయింది సరసవ్తి, ఆనంద ని వదిలి సవ్రాగ్నికెళిల్.
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అమామ్యి రమమ్నాన్, అబాబ్యి వచెచ్యయ్మనాన్ ఇంటోల్ంచి కదలేల్దు. పర్తీ అంగుళంలో సరసవ్తి సంచరిసూత్, తనకి సందేశాలిసుత్నన్టేల్
ఉంది. అలివేలుకి అనిన్ పనులూ నేరిప్ంది. ఆనంద కి కావలసినటుల్ వండి పెడుతోంది. ఎకక్డికైనా ఎందుకెళాల్లి? అలవాటయిన చోటు, సేన్హితులూ,
కాలకేష్పం. రెండు మూడురోజులకొకసారి, తన వయసువాళల్తో కలిసి సేవా కారయ్కర్మాలకి వెళుత్ంటాడు. తనకి సరిపోగా పెనష్న లో ఇంకా మిగులుతుంది.
ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో, నలుగురికీ పనికొచేచ్ సలహాలనిసూత్, పుసత్కాలు చదువుకుంటూ కాలంగడుపుతునన్ ఆనంద కి వేదన ఎందుకు?
సరిగాగ్ నెల కిర్తం మొదలయింది ఆనంద జీవితంలో ఘరష్ణ.
అమామ్యి దగగ్రున్ంచి వారం వారం పిలుపులు, చూడాలని ఉంది రమమ్ని.
అబాబ్యి వతిత్డి పెరిగింది. తమ దగగ్రికి వచెచ్యయ్ మని.
పారుక్లో కలిసే సేన్హితుల పరిసిథ్తి కూడా ఇంచు మించు అదే.. కొందరిది తపప్. ఎవరికీ తమ సేవ్చఛ్ని పోగొటుట్కోవడం ఇషట్ం లేదు.
కానీ.. ఆనంద కి జరిగిన విధంగా ఎవరికీ జరగలేదు.
తను బైటికెళిల్నపుప్డు కొడుకు వచిచ్ తాళం వేసెయయ్డం.. తెలుసు ఆ సమయంలో వాకింగ కి వెళిల్ రెండు గంటలు గడుపుతాడని. వాడి
దగగ్ర డూపిల్కేటు తాళం ఉంటుంది. అది ఉపయోగించుకుని.. ఇటువంటి పని చెయయ్డం ఊహకి కూడా అందలేదు ఎపుప్డూ! సరైన విలువలు
చెలియజెపప్కుండా పెంచారా పిలల్లిన్ తాము?
ఆనంద కి రెండు రోజుల కిర్తం జరిగింది గురుత్కొచిచ్ంది.
“నానాన్! మీరొకక్రూ ఇకక్డెందుకు? మా దగగ్రకొచెచ్యయ్ండి.” అబాబ్యి వచిచ్, పడకుక్రీచ్లో కూరుచ్నన్ నానన్ కాళల్ దగగ్ర కూరుచ్ని
అడిగాడు, అనునయంగా.
“నాకికక్డ బానే ఉందిరా. ఒకక్డినీ ఉనాన్ననన్ బాధ లేదు. అలా గేటు ముందు నిలుచుంటే ఎవరో ఒకరు కనపడతారు. ఇంటోల్ అనిన్
పనులూ పనమామ్యి చేసుత్ంది. మీకు భారంగా ఉండడం ఎందుకు?” కొడుకు పేర్మకి, బాధయ్తకి మురిసి పోతూ అనాన్డు ఆనంద.
“మీకు బానే ఉంది.. కానీ మాకే..”
“ఏమయిందిరా?” ఆదురాద్గా అడిగాడు ఆనంద.
“ఏం లేదు.. మన ఇంటి పకక్ రెండిళుల్, వెనుక నునన్ మూడిళుల్ కలిపి కొని అపారట్ మెంటుల్ కడాత్నని ఒక పేరునన్ బిలడ్ర వచాచ్డు. మనకి
మూడు ఫాల్టుల్ ఇసాత్డుట. అది కాక కొంత కాష. నాకూ పిలల్లు పెరుగుతునాన్రు, ఖరుచ్లు కూడా..” ఆపేశాడు ఎరర్ బడిన ఆనంద మొహం చూసి.
“ఈ కాలనీలో అందరం బిలడ్రస్ కి ఇళుల్ అమమ్ కూడదని నిరణ్యించుకునాన్ం. కనీసం, మేం బర్తికునన్నాన్ళూల్. మన పకక్, వెనుక వాళుల్
కూడా అమమ్రు. ఇది జంగిల లాగ ఉండడం మాకు ఇషట్ం. కాంకీర్ట జంగిల కాదు.” ఆనంద నిషూఠ్రంగా అనాన్డు.
“అది కాదు నానాన్! మనం ముందుకొసేత్ అందరూ వసాత్రు. డబబ్ంటే ఎవరికి చేదు చెపప్ండి?”
“మీ ఖరుచ్లు మీ సంపాదనకి తగగ్టుల్గా పర్ణాలిక వేసుకోండి. మేము అలాగే చేసేవాళల్ం మీకు తెలుసు కదా! నెలకొక సినిమా, ఒక
సారి బైటికెళిల్ తినడం. అదే రకంగా, సూక్లస్ కూడా, మీ తాహతుకి తగగ్ వాటిలోల్ చేరిప్ంచాలి. ఇంటరేన్షనల అంటూ లక్షలు కడూత్..” ఇంక మాటాల్డడ్ం
ఇషట్ం లేనటుల్ ఆపేశాడు ఆనంద.
ఏమనాన్ సలహా ఇవవ్బోయినా, దానిన్ మంచిగా తీసుకోవడం లేదు ఈ తరం వాళుల్. వాళల్ పిలల్లు ఏదడిగినా ఇచెచ్యాయ్లి. కాదంటే
వాళూల్ ఒపుప్కోరు, వాళల్మామ్ ఒపుప్కోదు.
ఆనంద కి అందుకే తన ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండటమే ఇషట్ం. వారానికి రెండు మూడు సారుల్ ఇంటికి పిజాజ్ తెపిప్ంచుకుంటారు.. అది
వాళల్ భోజనం. రాతిర్ ఆ మైదా వంటకం తింటే పడదు ఆనంద కి. పైగా వెయియ్ రూపాయల పైనవుతుంది. అంటే నెలకి పదివేల పైన పిజాజ్కే..
ఆలోచిసుత్ంటేనే అదోలా అయిపోతుంది ఆనంద మనసు. అదే విధంగా పైకి చెపుప్కోలేని అనేక ఇబబ్ందులు.. కలతతో కళుల్ మూసుకునాన్డు,
“నానాన్!” అబాబ్యి పిలుపుకి కళుల్ తెరిచి చూశాడు.
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“ఇంకొకక్ సారి ఆలోచించండి. మా కషాట్లిన్ గురుత్ంచుకోండి. పాతిక లక్షలు కాష ఇసాత్ననాన్డు బిలడ్ర. మన ముగుగ్రికీ మూడు అపారట్
మెంటుల్ంటాయి.”
“చెపాప్ను కదురా! నా తరువాత మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చేసుకోండి.” ఇంకేం చెపప్డానికి లేదనన్టుల్ లేచి లోపలికెళిల్ పోయాడు ఆనంద.
అంటే.. ఈ విధంగా తనని వాడింటికి రపిప్ంచుకుని, అనుకునన్ది సాధించుకుందామను కుంటునాన్డనన్మాట. ఆనంద బెంచీ మీద
కూరుచ్ని, ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచించ సాగాడు.
అంతలో ఫోన మోగింది.. తీసి చూశాడు. అమామ్యి, అమెరికా నుంచి.
నిరిల్పత్ంగా నొకాక్డు. అపుప్డే వారత్ చేరిచ్, తనకి అనుకూలంగా మాటాల్డమని తయారు చేసుంటాడు అనన్గారు.
“నానాన్! ఎలా ఉనాన్రు?”
“బాగునాన్..”
“ఎకక్డునాన్రు?
“మనింటోల్నే. ఇంకెకక్డుంటా?” ఆనంద కూడా గుంభనగానే మాటాల్డ సాగాడు.
కుశల పర్శన్లయాయ్క అసలు విషయానికొచిచ్ంది అమామ్యి.
“ఈ వయసులో మీరు ఒంటరిగా ఎందుకు నానాన్? అనన్యయ్ రమమ్ని పిలుసుత్నాన్డు కదా! వెళిల్పోండి హాయిగా.. ఆ ఇలుల్, జంజాటం
అదీ ఎందుకు పెటుట్కుంటారు..” అలా పావుగంట పైగా సాగింది పర్బోధం.
“ఊ..ఊ..” తపప్ రెండో అక్షరం పలకటేల్దు ఆనంద.
“ఏంటి నానాన్ అలా ఉనాన్రు. ఏం మాటాల్డటేల్దు. అసలెకక్డునాన్రు మీరు?”
“మన తోటలో బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్. మళీల్ మాటాల్డాత్.”
“అనన్యయ్ చెపిప్న మాట వినండి నానాన్.. పీల్జ..” అమామ్యి ఇంకా ఏదో చెపుత్ండగానే ఆపేశాడు ఆనంద.
ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? కొడుకు దగగ్రికి వెళిల్ ఆ లంపటంలో ఇరుకోక్వడం అసస్లు ఇషట్ం లేదు. కళుల్ మూసుకుని ధాయ్నంలోకి
వెళల్పోయాడు. ఆ అంతరాయ్మే సూచిసాత్డు తన గమాయ్నిన్.
నెతిత్ మీద ఎండ చురుకుక్మంటుంటే కళుల్ తెరిచి, టైమ చూసుకునాన్డు ఆనంద. పనెన్ండు దాటింది. ఇంకా ఆకలి మొదలవలేదు.
మనసు పర్శాంతంగా అనిపించింది. రెండు గంటలోల్ బాంక మూసేసాత్రు.
బాంకుకీ, తన పెనష్న ఆఫీసుకీ దగగ్రలో ఉనన్ హోటలోల్ గది తీసుకునాన్డు. బజారుకి వెళిల్ తనకి కావలసిన బటట్లు, అవసరమైన
వసుత్వులు, ఒక సూట కేసు కొనాన్డు. సాయంకాలం లోగా వీలయిననిన్ పనులు ముగించుకోవాలి. అనిన్ చోటాల్ సహాయం చేసే సేన్హితులునాన్రు. నోరు
మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుందని పెదద్లు ఊరికే అన లేదు కదా!
టార్వల ఏజంట దగగ్రికి వెళిల్ తనకి కావలిసిన చోటికి టికెట కొనాన్డు. వయ్వధి తకుక్వ ఉంది కనుక ఎకుక్వ ఖరీదు.. కానీ తపప్దు.
చెపప్వలసిన వాళల్కి చెపప్దలచు కునన్ది చెపాప్డు.
అబాబ్యికి చాలా ఖంగారుగా ఉంది. అనుకునన్దొకటి, అయిందొకటి. తాళాలు వేసి వచేచ్సేత్ వేరే దారి లేక తండిర్ తన దగగ్రకు
వచేచ్సాత్డనుకునాన్డు. రెండు వారాలయింది.. ఏమైపోయారో తెలీదు.
తెలిసిన అనిన్ చోటల్కీ వెళిల్ వెదికాడు. ఎవరన్డిగినా ఏ సమాధానం లేదు. వాకింగ సేన్హితులైతే, అబాబ్యి కనిపిసేత్ వాయిసుత్నాన్రు..
తనకి తెలీకుండా ఎకక్డి కెళాత్డని.
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ఇలుల్ తెరిచి అంతా తిరగేశాడు. ఇంటి తాలూకు కాయితాలు కూడా ఎకక్డా లేవు. అమెరికా నుంచి రోజూ అమామ్యి వాయిసోత్ంది
రెండు పూటలూ. రెండు రోజులున్ంచీ ఏడుపు కూడా.. తనే మాయం చేశాడేమో నానన్ని అనన్టుల్ నెపం వేసోత్ంది.
ఇంటోల్ భారాయ్ భరత్లకి కూడా గొడవలెకుక్వై పోయాయి. తమకునన్ సమసయ్లు తీరక పోగా కొతత్వి వచిచ్ పడాడ్యి.
ఒక నెల నీరసంగా గడిచాక, అబాబ్యికి ఈ మెయిల వచిచ్ంది. అమామ్యికి కాపీ కూడా!
సంబోధన ఏమీ లేదు!
“ఎనోన్ చెపాప్లని ఉంది. కానీ, మీకు చదివే టైము, చదివినా పాటించే ఓపిక ఉండవని నాకు తెలుసు.
మీకు కావలసిన వనీన్ అమరిచ్, మానవతవ్పు విలువలు తెలిసేలాగ పెంచామనే అనుకునాన్ము మీ అమామ్, నేనూ. మా అభిపార్యాలు,
ఆశలు మీ మీద రుదద్కుండా, మీకు కావలసినటుల్ జీవితానిన్ మలుచుకునేటుల్ చేశాము. ఏ నాడూ దేనికీ మిమమ్లిన్ బలవంతం చెయయ్ లేదు.
మరి ఇపుప్డు ననున్ ఎందుకు బలవంత పెడుతునాన్రు?
బలవంతమే కాదు.. బల పర్యోగం కూడా చేసుత్నాన్రు. నా ఇంటికి తాళం మీరు వేసుకుని వెళిల్పోవడం అంటే అది బల పర్యోగం
కిందికే వసుత్ంది. నమమ్క దోర్హం కింద అనిపించింది. నా మనసుకి తగిలింది దెబబ్. అది మానలేని గాయానిన్ చేసింది.
అందుకే నేనొక నిరణ్యానికి వచాచ్ను.
నా పెనష్న నాకు సరి పోతుంది ఎకక్డునాన్. పైగా రిటైర మెంట బెనిఫిటస్ ఉండనే ఉనాన్యి. మీ మీద ఆధార పడి లేను. ఒకక్ రూపాయి
కూడా ఆశించ లేదు. నేను కషట్పడి, ఎనోన్ కలలు కని కటుట్కునన్ ఇలుల్ కూలేచ్సాత్నంటే ఒపుప్కోలేక పోయాను. నువువ్ ఉంటానంటే అందులో ఉండు. లేదా
మంచి వాళల్కి అదెద్కియియ్. ఇంటి కాగితాలు నా తరువాత నీకు అందేలాగ ఏరాప్టు చేశాను.
అసలు ఏ ఆశర్మానికో ఇచేచ్దాద్మనుకునాన్ కానీ.. మీకు ఇవవ్డం నా బాధయ్త అనిపించింది. అది తపప్ ఇంకేమీ నా దగగ్రనుండి
ఆశించకండి.
ననున్ వెతకడానికి కూడా పర్యతిన్ంచకండి. దొరకను.
భగవంతుడిచిచ్న ఓపిక, ఆరోగయ్ం ఉనాన్యి. ఆఖరు క్షణం వరకూ ఇలాగే ఉండ నీయమని ఆయనిన్ కోరుకుంటునాన్ను.
ఒక చోటంటూ లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటాను. ఎపుప్డు ఎకక్డుంటానో నాకే తెలియదు. ఆ పర్దేశం బాగుంటే, నాకు నచుచ్తే.. ఎకుక్వ
రోజులుంటాను. లేక పోతే కొదిద్ రోజులే ఉంటాను. ఈ ఆధునిక సాంకేతికత వలల్ పెనష్న ఎకక్డునాన్ వసుత్ంది. బయో మెటిర్కస్ సహకారంతో, లైఫ సరిట్ఫికేట
కి కూడా రానకక్రేల్దు.
నాకు పార్పంచిక సుఖాల మీద ఆసకిత్ లేదు. ఆధాయ్తిమ్క గురువుల పర్వచనాలు వింటూ, ధాయ్నం చేసుకుంటూ ఉంటాను.
నేనీ పర్పంచానిన్ వదిలి నపుప్డు మీకు సమాచారం వచేచ్ ఏరాప్టు చేశాను. కరమ్కాండలేమీ చెయయ్కక్రేల్దు. సనాయ్సం పుచుచ్కోక
పోయినా, మానసికంగా నేను సనాయ్సినే.
ఇటువంటి నిరణ్యం తీసుకునే లాగ నాకు అవకాశం కలిప్ంచి నందుకు నీకు ధనయ్వాదాలు. జీవిత చరమాంకంలో నా వంటి వారు
తీసుకోవలసిన నిరణ్యం ఇది.
జీవితమంతా అవసరమైన సలహాలిసూత్ మీ అమమ్ మారగ్దరిశ్ అయితే, ఈ చరమాంకంలో ఏం చెయాయ్లో సూచించి నువువ్ మారగ్దరిశ్
అయావు.
చివరగా ఒక సలహా.. మీ ఆదాయం చూసుకుని ఖరుచ్ పెటుట్కోండి. ‘అతి’కి పోతే మిగిలేది ‘అలప్ం’. కషట్ కాలానికి కొంత దాచుకోవాలి.
వీలయినంతలో ఇతరులకి సహాయం చెయయ్డం నేరుచ్కోండి. ఈ విధంగా రాశానని మీ సంసారాలను పాడు చేసుకోకండి. సామరసయ్ంగా
పరిషక్రించుకోండి సమసయ్లను.”
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మెయిల చదివిన అమామ్యి, అనన్గారికి ఫోన చేసింది.. కానీ మాటాల్డాడ్నికి మాటలే దొకలేదు. ఏం మాటాల్డుతుంది? అనన్గారికి ఆ
సలహా ఇచిచ్ంది తనే మరి!

*******
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