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ధనా ధనా .. ఢమా ఢమా పరిగెతుత్కు వసుత్నన్ బూటల్ చపుప్డు. తలుపులు భళుళ్న తెరుచుకునాన్యి.
అలసి, అలసి, ఎదురుచూసుత్నన్ పెదాద్విడ కనురెపప్లు బరువుగా తెరుచుకునాన్యి. మంచం మీదనుండి కదలేల్కపోయారు. కనీసం తల

కూడా తిపప్లేకపోయారు.
"మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, సూక్ల బెల కొటట్గానే పోటీ వేసుకుని పరిగెతుత్కొచేచ్సా. అందరి కంటే నా సూక్ల బాగలో
పుసత్కాలెకుక్వ ఉంటాయి కదా, అందుకుని నా బాగ అందరి బాగలకనాన్ బరువు ఎకుక్వ కదా, అందుకని నేను గెలవలేదు. మెటుల్ ఎకుక్తునన్పుప్డు సూక్ల
బాగ బరువు ఇంకా ఎకుక్వ వుంటుంది గదా”, అంటూ గుకక్ తిపుప్కోకుండా చెపేప్సి ఆయాసం తీరుచ్కుంటోంది చిలక.
మూడవ తరగతి చదువుతోంది చిలక. రోజూ సూక్లుకి వెళేల్టపుప్డు ఆగి పెదాద్విడకి రెండు కబురుల్ చెపుతుంది. సూక్లునుంచి రావటం
రావటమే కబురుల్ మొదలు పెడుతుంది. అదో పలుకుల చిలక, వలపుల గిలక. చెపేప్ కబురల్నిన్టికీ అభినయం కలుపుతుంది. ఎనిన్ సారుల్ వారించినా
అరమరికలేకుండా ఇంటి విషయాలు, సూక్లు విషయాలూ, ఇంకా ఏమైనా సరే చెపుప్కుంటూ పోతుంది. తురుర్పిటట్ లాగా ఇటాల్ వసుత్ంది, అటాల్ వెళుత్ంది.
"ఏం, ఇవాళ అనన్మేమీ తినలేదా మీరు? మంచి నీళుల్ కూడా తాగలేదే? అసలు మంచం మీద నుంచి లేచి కూరుచ్నాన్రా? ఈ టీపాయ
మీద మీకు కావలిస్నవి అనీన్ పెటిట్ మంచానికి దగగ్రగా ఈ టీపాయని జరిపి వెళాల్నుగా సూక్లుకి వెళేల్టపుప్డు? అమోమ్, మిమమ్లని సాయంకాలం
సూక్లునుంచి వచేచ్టపుప్డు ఎకుక్వ విసింగచకుండా వెంటనే ఇంటికొచేచ్యమని చెపిప్ంది మా అమమ్! ఇవాళ ముకోక్టి ఏకదశి, తొందరగా సాన్నం చేసి
కొతత్ బటట్లు కటుట్కోవాలని చెపిప్ంది. మళీల్ కాసేపాగి వసాత్" అంటూ తురుర్మంటూ వెళిల్ంది.
తన పై అంతసుత్ అపారుట్మెంటులో రెండు సంవతస్రాల కిర్తం వచిచ్న కుటుంబం ఈ చిలక వాళల్ది. వచిచ్నపప్టి నుంచి తనని రోజూ
పలకరించేది ఈ చిలక ఒకక్టే.
వచిచ్న కొతత్లో, "ఏం, ఇంకా భోజనం ఎందుకు చెయాయ్లేదూ?" అని అడిగేది. సంవతస్రం కిర్తం తనకి మంచం దిగే ఓపికలేకపోతే,
తనే టిపాయ మంచం దగగ్రకి జరిపి, పళెల్ం, మంచి నీళుల్ అందేటటుల్ పెటిట్ంది. మూడు నెలల కిర్తం ఓపిక కూడ దీసుకుని బాతూర్ంకి వెళేల్ తొందరలో తూలి
శోష వచిచ్ పడితే, ఎపుప్డు చూసిందో ఏమో, వాళల్ అమామ్ నానన్ని పిలిచి ఆసుపతిర్లో చేరిప్ంచింది. ఆ ఆసుపతిర్ నుంచి వచిచ్నపప్టి నుంచి మంచం మీద
వెలల్కిలా పడుకుని పైన తిరుగుతునన్ ఫాయ్నునీ, ఇంటి కపుప్నీ చూసూత్ బందీగా ఉండటమే అయియ్ంది.
రెకక్లు వచిచ్న తన పిలల్లు ఒకరు అటు వైపు దేశానికి, ఇంకొకరు ఇటు పర్కక్ దేశానికి ఎగిరి వెళాల్రు. వాళల్కి చదువులు చెపిప్ంచి,
పర్యోజకులని చేసి, వాళుల్ ఆ దేశాలకి వెళితే సంతోషించింది తనే కదా? మంచి పిలల్లు, ఒకరి తరవాత ఒకళుల్ వచిచ్ తనని ఆసుపతిర్లోనూ, ఇంటికి వచిచ్న
తరువాతా ఎంతో బాగా చూసుకునాన్రు. వాళల్ వాళల్ కుటుంబాలని చూసుకోవటానికి, వాళల్ ఉదోయ్గాల కోసం తిరిగి వెళాల్రు. ఎవరి జీవిత ధరమ్ం వాళల్ది.
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తను మాతర్ం తన అమమ్ నానన్లను కానీ, అతత్ మామలనికానీ ఎంత కాలం ఉండి చూసుకోగలిగింది? ఇదివరకటి కాలంలో తనూ, తన
పెనిమిటితో కలసి సొంత ఊరు వదిలి ఉదోయ్గ ధరమ్మా అంటూ వేరే పటట్ణంలో కాపురం పెటాట్రు. రోజులు మారి ఈ కాలానికి రెకక్లు వచిచ్న పిలల్లు
పటట్ణాలు కూడా వదిలి వేరే దేశాలలో కాపురాలు పెటాట్రు. తమ పెదద్వాళల్ పరిసిథ్తి ఆరోజులలో ఎంతో, ఈ రోజుకి తన పరిసిథ్తి కూడా అంతే. ముందు
వాళుల్, ఇపుప్డు తన వంతు.
ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మా తాతయయ్ వాళుల్ వచాచ్రు. ఆయన సెల ఫోన తెచుచ్కునాన్, గేంస ఆడుకోవడానికి.
మా తాత ... సరేల్ సరేల్, ‘మా తాతగారు’ అని అంటా, కోపప్డమాకండే! మా తాతయయ్ సెల ఫోనోల్ అనీన్ భకిత్ పాటలే, ఆయనకు ఈ ఫోన పూరిత్గా దండగ,
ఎనిన్ గేంస ఉంటాయో ఆడుకోటానికి. నిమిషానికి ఒకళుల్ ఆయనకి ఫోన చేసాత్రు, అదేమో రింగ టోన బదులు ఏదో భకిత్ పాట మోగుతుంది. వినీ, వినీ
విసుగొచేచ్సుత్ంది. మా అమమ్ ఇంకొంచెం సేపు ఆడుకుని రమమ్ంది, ఫోన మోగగానే వెంటనే రమమ్ంది"
ఫొన మోగింది. రింగ టోనలోని పాట వినిపించసాగింది
"సాథ్పకాయ చ ధరమ్సయ్,
సరవ్ ధరమ్ సవ్రూపిణే,
అవతార వరిషాఠ్య
రామకిర్షాణ్య తె నమః"
"ఊ, అమామ్, ఇపుప్డేగా నేను వచిచ్ంది, ఇంకొంచెం సేపు ఆగి, ఆడుకుని వసాత్. సరేల్, ఈ సారి పిలవగానే వసాత్. అలాగే, మామమ్గారిని
విసిగించను” అని ఫోనోల్ చెపిప్ంది చిలక.
"మామమ్గారూ ఫోనోల్ వచిచ్ందే, ఆ పాటకు అరథ్ం తెలీదుగానీ, నాకు ఆ పాట అంటే చాలా ఇషట్ం. ఎవరో సుబుబ్లకిష్ అంట పాడింది.
అదేం పేరో? హి, హి, హి. ఇంటి పేరు ఎంఎస అంట. అలా అయితే బాగానే ఉంటుందిలే! మా తాత అయితే, సరేల్, సరేల్ .. మా తాతగారు అయితే ఆవిడ
గాతర్ంలో దైవతవ్ం ఉంటుందంటాడు. అంటే ఏమిటో? నాకు అసలు అరథ్ం కాదు బాబూ!!! సరేల్, కిర్ందకి వెళిల్ మా ఫెర్ండసతో ఆడుకుని వసాత్ను".
మామమ్గారికి కను రెపప్లు బరువెకిక్, మగతగా మూసుకునాన్యి. కళల్లో తన పిలల్లు అదే వయసులో కనబడాడ్రు. సంసారం అంతా
ఒకక్ గదిలో ఉండేది. అంతకంటే తాహతులేని రోజులు. ఒక వసుత్వు తియయ్బోతే పది వసుత్వులు సరాద్లిస్ వచేచ్ది. అకక్డే వంట, అకక్డే పడక. తన పిలల్లు
అకక్డే ఒక మూల కూరుచ్ని చదువుకొనేవారు. తను ఎంత కఠినంగా వుండి చదివించిందీ??? పాపం పిలల్లు ఎలా భరించేవారో? ఆ పిలల్లే, తన ఒకక్ దాని
కోసం మూడు పడక గదుల అపారుట్మెంట కొని పెటాట్రు. ఇపుప్డు ఇనిన్ గదుల ఇంటోల్ ఉండే తను, ఒక గదిలో బందీ. తన పిలల్లని చదువు, చదువూ అని
ఆ రోజులలో అంత కఠినంగా ఉనన్ందుకు, ఇపుప్డు గుండెలలో వేదన ఎంతో పెరిగిపోయింది మామమ్గారికి.
ఇంతలో చిలక తన సేన్హితులతో పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది. ఒకక్ సారిగా తన పిలల్లు తనకు ఇచిచ్న ఐపాడను అందుకునాన్రు. పిలల్లు
అనిన్టిమీద చేతులు వేసూత్ంటే తనకి మహా చిరాకు. అయితేనేం, ఈ చిలక లేకపోతే తనకి ఐపాడ వాడటం చేతకాదు.
"మామమ్గారు, మామమ్గారు, ఫేసబుకుక్లో మీ మనవరాలి కాలేజీ గార్డుయ్వేషన ఫొటోలంట, అందరూ ఉనాన్రు చూడండి",
మామమ్గారు బరువుగా కళుల్ తెరుచుకుని తన సంతానానిన్ అంతా మురిపెంగా చూసుకునాన్రు. గబగబా ఫొటోలు మారిచ్ తన కొడుకు కుటుంబానిన్,
కూతురు కుటుంబానిన్ చూపించింది చిలక. మిగతా పిలల్లతో ఇపుప్డు మనం "కుకక్ పిలల్ల గురించి చూదాద్ం" అని అనన్ది.
ఇంతలో ఫోన మోగింది, రింగటోన పాట వినిపించసాగింది.
“భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే
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సంపార్పేత్ సనిన్హితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుకృణ కరణే
భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే”
"ఆ అమామ్, ఇంకొంచెం సేపు ఆడుకుని వసాత్, ఆ తొందరగానే వచేచ్సాత్" అని ఫోన పెటేట్సింది.
"మామమ్గారు, ఈ పాట నేరుచ్కుంటే ఇంకా గార్మరు చదువుకోవాలిస్న అవసరం లేదని మా మామయయ్ చెపాప్డు. అమేమ్మో
నేరుచ్కోకపోతే ఊరుకోదు. ఇపుప్డే వసాత్" అంటూ తన సేన్హితులతో కలసి తురుర్మనన్ది చిలక.
మామమ్గారికి కళల్లో తన పిలల్ల పసితనం గిరుర్న తిరిగింది. అవును, బడికి వెళేల్ పిలల్లని తను ఎంత జాగర్తత్గా కాపాడిందీ? తన భరత్
ఉదోయ్గ రీతాయ్ టూరల్లో తిరుగుతూవుంటే తనే ఒంటరిగా పిలల్లని చదివిసూత్ కాలం గడిపింది. దగగ్ర కూరుచ్ని వాళల్కి తెలుగు వాయ్కరణం నేరిప్ంది, లెకక్లు
నేరిప్ంది అనిన్ రకాల పాఠాలూ వీలయినంతవరకూ తను నేరుచ్కుని వాళల్కి నేరిప్ంది. ఒకొక్కక్సారి ఎంత కఠినంగా వయ్వహరించిందీ? పిలల్లని అంత
హింసించటం అవసరమా? అది తలుచుకుంటే కళల్లో బాధ తొంగిచూసింది. అయితేనేం, పిలల్లు పర్యోజకులయాయ్రు. తన కర్మశిక్షణ కొలిమిలిలో
విదాయ్బుదుద్లతో తీరిచ్దిదిద్న ఉకుక్ శిలాప్లు తన పిలల్లు. వాళల్ ఎదుగుదల, సౌభాగయ్ంతో తన మనసు నిండుగా ఉనన్ది. ఇంతకంటే తలిల్కి ఏమి కావాలి?
గరవ్ పడాడ్రు మామమ్గారు.
ఇంతలోనే మళీల్ వచిచ్ంది చిలక. "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మన అపారటమెంట కిర్ంద ఇసతరీ బండి వాచమాన ఉనాన్డే, ఆ
వాచమానకి కుకక్ ఉంటుందే, దానికి ఏడు పిలల్లు పుటాట్యి. మూడేమో నలల్ కుకక్పిలల్లు, వాటికి తెలల్ మచచ్లునాన్యి. మూడేమో తెలల్ కుకక్పిలల్లు, వాటికి
నలల్ మచచ్లు. ఒకటేమో నలుపు మీద తెలల్ మచచ్లా, లేకపోతే తెలుపు మీద నలల్ మచచ్లో అరథ్ం కావటం లేదు. మీకు తీసుకొచిచ్ చూపిసాత్మంటే వాచమాన
కోపడాడ్డు" అని బికక్ మొహం పెటిట్ంది చిలక.
ఇంతలో ఫోన రింగటోన మోగి పాట వినపడసాగింది.
"యావదివ్తోత్పారజ్న సకత్ః
తావనిన్జ పరివారో రకత్ః
పశాచ్జీవతి జరజ్ర దేహే
వారాత్ం కోపి న పృచచ్తి గేహే
భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే”
"ఆ అమామ్, వచేచ్సుత్నాన్, గురుత్ంది, గురుత్ంది, ఇవాళ ముకోక్టి ఏకదశి పండగని. వచేచ్సుత్నాన్, వచేచ్సుత్నాన్, వచిచ్ సాన్నం చేసాత్లే" అని
ఫోన పెటేట్సింది.
"మామమ్గారు, మామమ్గారు, మేము తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు కోతి పిలల్లని కూడా చూశాం. బోలెడు కోతులునాన్యి. అవి అనీన్ భలే కలిసి
ఉంటునాన్యిలే, అనీన్ చుటాట్లేమో! మొనన్టిసారి తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు కాదు, మా అమామ్ నానన్గారూ అపుప్డు వారం రోజులుగా మాటాల్డుకోలేదని
చెపాప్ను కదా, గురుత్ందా? అపుప్డు మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్ అకక్యయ్ పెళిల్కి తరవాత అందరమూ కలిసి తిరుపతి వెళాల్మే, అపుప్డనన్మాట. మేము
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కూడా అందరం కలిసి వెళాల్ం కదా, భలే ఆడుకునాన్ంలే! పిలల్లందరం రైలులో అసస్లంటే అసస్లు పొడుకోలేదు. ఈ బెరత్ మీద నుంచి ఆ బెరత్ మీదకీ
ఎకుక్తూ దిగుతూ భలే ఆడుకునాన్ంలే. మేము పిలల్లందరూ అలా ఆడుకుంటూ ఉంటే, సంబంధాల తాతగారేమో ఆయనని నిదర్పోనివవ్టంలేదని,
మమమ్లిన్, అంటే పిలల్లందరినీ బోలెడు కోపప్డాడ్రు. సంబంధాల తాతగారెవరంటే మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్య పెళిల్ ఫొటో ఆలబ్ం మీకు
చూపించినపుప్డు, చివరిలో భోజనాల ఫొటోలలో నోరు బారాల్ తెరిచి, నాలుక బయట పెటిట్ పెదద్ పెదద్ ముదద్లు తింటునాన్రే, ఆ తాతగారు అనన్ మాట.
ఇపుప్డేమో ఆయన మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ చినన్కక్య ఫొటోలూ, చినన్ పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్యయ్ ఫొటోలు పటుట్కు తిరుగుతూ ఉంటారు. నాకు ఆయనంటే
చాలా కోపం. అయినాసరే, భలే ఆడుకునాన్ం. సరేల్, మా అమమ్ ఇంకోసారి ఫోన చేసిందంటే తెగ కోపప్డుతుంది" అంటూ తురుర్మంటూ వెళిల్ంది చిలక.
మామమ్గారికి గతం మళీల్ కళల్లో కనబడింది. పిలల్లు హైసూక్లుకి వచేచ్టపప్టికి రెండు గదుల ఇంటిలోకి మారే సోత్మత వచిచ్ంది.
దానికి సరిపడా బంధువులందరూ పటట్ణంలో అవసరాలు తీరుచ్కోవటం కోసం చేరటం మొదలుపెటాట్రు. మళీల్ అదే ఇరుకు. తన పిలల్లకు చేసిన కూరలు
వేళకాని వేళకు వచేచ్ బంధువులకు పెటట్టంతో సరిపొయేది. ఎపుప్డనాన్ రూపాయి పొదుపుచేసి దాచుకోగలిగితే, తన పిలల్లకి ఖరుచ్ పెటేట్ లోపల కషట్ం
చెపుప్కునే బంధువులు వచేచ్వారు. ఎంతమందిని ఆదుకోగలిగిందీ? ఆసుపతిర్ అవసరాలకోసం వచేచ్వాళూల్, వయ్వసాయం పనిముటల్కి రూపాయి తగిగ్ంది
తరువాత ఇసాత్మని తీసుకునన్వాళూల్, వాళల్ పిలల్లకి పుసత్కాలు కొనటానికి రుపాయి తకుక్వయియ్ందనే వాళూల్, ఇలా ఎంత మంది అవసరాలు తీరిచ్ంది
తను?. ఏరి, ఏమయాయ్రు వాళల్ందరూ? తన తోబుటుట్వుల పిలల్లకి, ఆడపడుచుల పిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచింది తనే కదా? అయినా ఇంకొకరికి
ఉపయోగపడాడ్మని, వారు మనలని గురుత్ంచుకోవాలని అనుకోవటం ఎందుకు? వాళుల్ కూడా ఇంకొకరికి సాయం చేసినవాళేల్నేమో? అవును, తన
కుటుంబం వాళల్కే కాదు, ఎంతమందికో తన చేతితో అనన్ం వడిడ్ంచింది, తన చేతితో ఓదారిచ్ంది, పర్తిఫలం ఆశించకుండా తన చేతితో సాయం
అందించింది. కానీ తన చెయియ్ ఇంకొకరి చేతి కిర్ంద ఎపుప్డూ పెటట్లేదు. అదే సంతృపిత్, అదే ఒక సాఫలయ్ం.
ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, సాన్నం చేసి కొతత్ బటట్లు కటుట్కుని మీకు చూపించుదామని వచాచ్.
నెమలి ఫించం బటట్లు, బాగునాన్యా? అంటూ పటుట్ పరికిణీని రెండు చేతులతో పైకి పటుట్కుని, తల ఆడిసూత్ మూడు సారుల్ గిర గిరా తిరిగింది
వలపులగిలక. మామమ్గారు అతి కషట్ం మీద కళుల్ తెరిచి చూసారు. ఎంత అందమైన దృశయ్ం, చకక్ని చుకక్. మామమ్గారు రెప రెపలాడే కను రెపప్లతోనే
గిరుర్న తిరుగుతునన్ ఆ వలపులగిలకని దీవించారు.
ఇంతలో ఫోన రింగటోనలో మళీల్ పాట వినబడ సాగింది.
సుర మందిర తరు మూల నివాసః
శయాయ్ భూతలమజినం వాసః |
సరవ్ పరిగర్హ భోగ తాయ్గః
కసయ్ సుఖం న కరోతి విరాగః
భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే”
"ఆ, అమామ్ వచేచ్సుత్నాన్. ఏంటీ? మామమ్గారు మధాయ్హన్ం అనన్మా? ఏమీ తినలేదు. అటాల్గే ఉంది. సరేల్, వచిచ్ పర్సాదం తీసుకువసాత్,
సరేల్, సరేల్, చీకటి పడితే పడింది, నాకేమీ భయం లేదు" అని ఫోన పెటేట్సింది.
"మామమ్గారు, మామమ్గారూ, మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్యయ్కు పెళిల్ అయియ్ందే, ఆ అకక్యయ్ కటుట్కోను పొమమ్ంటూ
విసిరికొటిట్ందని చెపాప్నే, ఆ చీర చించి మా చినన్ పెదద్మమ్ వాళల్ చినన్కక్యయ్కూ, నాకూ కుటిట్ంచింది మా అమమ్మమ్. మా పెదద్కక్యయ్ ఎందుకు
విసిరికొటిట్ందంటే, మీకు అంతకు ముందు చెపాప్ను కదా, పెళల్యిన తరువాత మా పెదద్ అకక్యయ్ పొడుకునే మంచం మీద మా బావగారు పొడుకుంటే ఆ
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మంచం విరిగి పోయింది అని, అపుప్డనన్మాట. మంచం విరిగిపోయిన రెండు రోజుల తరువాత మా తాతగారు ననున్ తీసుకువెళితే మా పెద పెదద్మమ్
వాళిల్ంటికి వెళాల్ను. అపుప్డు మా బావగారికి మా పెద పెదద్మమ్ నేతి గారెలు, లడూడ్లూ చేసి పెటిట్ంది. మా బావగారు నేతి గారెలు, లడూడ్లూ తింటూంటే మా
చినన్కక్యేయ్మో ననున్ పకక్ గదిలో కూరోచ్బెటిట్ సంగీతంలో గీతం నేరుప్తానని చెపిప్, "లంబోదర లడుల్ మెకక్రా" అని గటిట్గా పాడించింది. అపుప్డేమో మా
పెద పెదద్మమ్ వచిచ్ మా చినన్కక్యను చీపురు తిరగేసి కొడుతుంటే, చినన్కక్యయ్ పడి పడి నవివ్ంది. నాకేమో మొటిట్కాయలు పడాడ్యి. భోలెడు ఏడేచ్శాను.
అపుప్డేమో పెదద్కక్యయ్ చీర విసిరి కొటిట్ంది. నాకయితే అసలేమీ అరథ్ం కాలేదు. ఆ చీరే, చించి, కుటిట్ంచారు. మా పెద పెదద్మమ్ నాకు ఒకక్టి కూడా నేతి
గారె కానీ, లడూడ్ కానీ పెటట్లేదు. సరేల్, మా అమమ్ మళీల్ పిలిచే లోపల వెళిల్ వసాత్" అంటూ తురుర్ మంది చిలక.
మామమ్గారికి మళీల్ గతం కనబడింది. పిలల్లలు కాలేజీ చదువుకొచేచ్టపప్టికి ఫీజులు కటట్లేకపోవటం గురుత్కు వచిచ్ంది. అదే
సమయంలో తమ పెదద్ వాళల్కి వచిచ్న ఆరోగయ్ సమసయ్లు. ఈ ఖరుచ్లనీన్ తటుట్కోవటానికి భారాయ్ భరత్లిదద్రూ పడిన కషాట్లు ఒకటి అని చెపుప్కోవటానికీ, ఆ
రోజులలో అది కషట్ం అని తలుచుకునే సమయం కూడా లేకపోయింది. తమ కుటుంబంలో ఏ ఒకక్రికీ సరి అయిన బటట్లు వుండేవి కావు, పచచ్డి అనన్ం
తపప్ కూర అనన్ం ఉండేది కాదు. కానీ భాధయ్తలు ఎపుప్డూ మరవలేదు, అనీన్ గుటుట్గా జరుపుకునన్ సంసారం తనది. సుఖదుఃఖాలు అనేవి పూరిత్గా మన
ఆలోచనా రీతులలోనే ఉంటాయేమో? జీవన సర్వంతిలోని ఒడిదుడుకులు తటుట్కుని ముందుకు సాగటమే సుఖం. అపుప్డే ఆ నాటి కషాట్లు నేటికి
విజయాలుగా మారుతాయి. పూరిత్గా సంతృపిత్ పడాడ్రు మామమ్గారు.
ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మీరేమీ మధాయ్హన్ం తినలేదని మా అమమ్ లెమన టీ, చకెక్ర పొంగలి
ఇచిచ్ంది. లెమన టీ ఏమో మా అమమ్ చేసింది. మా అమమ్వనీన్ టీవీ వంటలే. ఆ టీవీ వంటలు తింటుంటే బొజజ్ గోవిందమే!. మా అమమ్మమ్ చేసినవయితే
చాలా బాగుంటాయి. ఇవాళ ముకోక్టి ఏకాదశి కదా, మా అమమ్మమ్ చకెక్ర పొంగలి చేసి, తాతగారు అమమ్మమ్ గుళోల్ నైవేదయ్ం పెటిట్, మా ఇంటికి తీసుకుని
వచాచ్రు. మీకు కూడా పెటట్మని మా అమమ్ ఇచిచ్ంది. టీ ఇపుప్డు తాగుతారా, చలల్ బడిన తరువాత తాగుతారా? మీ తులసి మొకక్లోనుంచి మూడు ఆకులు
వేసేత్ తులసి టీ అవుతుందంట. వేసాత్ను" అని గభాలున బాలక్నీలోకి పరిగెతిత్, మూడు తులసి ఆకులు కోసుకుని వచిచ్ టీలో వేసింది. మామమ్గారు ఏమీ
పలకలేదు.
"సరేల్, నేనే సూప్నుతో ఇసాత్ను" అంటూ చకక్ర పొంగలి ఒక సూప్నుతో తినిపించబోయింది. మామమ్గారు వణుకుతునన్ పెదాలతో
కొంచెం పర్సాదం చపప్రించారు.
"మంచి నీళుల్ కావాలా? పోనీ, ఊది ఊది టీ ఇసాత్నులే " అంటూ తులసి టీ మూడు సూప్నులు తాగించింది.
ఇంతలో మళీల్ ఫోన రింగటోన మోగింది. "మామమ్గారు, మామమ్గారు, మీరేమీ మాటల్డకుండా ఇకక్డ వినండే, ఇకక్డ భలే పాడుతుంది
“తసయ్ యమేవ న చరాచ్” అంటూ, అంటే నాకేమీ అరథ్ం కాదు, కానీ భలే పాడుతుందిలే" అంటూ కళుల్ చారెడేసి చేసి, చేతులు పకక్కి పెటిట్, తల అటూ
ఇటూ ఊపుతూ అభినయం చేసింది చిలక.
భగవదీగ్తా కించిదధీత
గంగా జలలవ కణికాపీతా |
సకృదపి యేన మురారి సమరాచ్
కిర్యతే తసయ్ యమేవ న చరచ్
భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే”
"ఆ అమామ్, వచేచ్సుత్నాన్, వచేచ్సుత్నాన్. ఆ( .. హోంవరక్ ఏమీ లేదులే. సరేల్ వసుత్నాన్" అంటూ తురుర్మంది చిలక.

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY 2018

6

కల

-

దాయ్రిథ్

మామమ్గారికి ఆలోచనలు కొనసాగినవి. పిలల్లు పై చదువులకు వచేచ్నాటికి తన భరత్ అనారోగయ్ం, అసత్మయం. నిసస్హాయత,
నిసప్ృహలతో కూడిన ఆరిధ్క సమసయ్లు. తన భరత్ సాయం అందుకునన్వారెవరూ కనబడని రోజులు. ఊరు అనుకోవటానికి లేకుండా ఎకక్డో ఊరి
పొలిమేరలలో అదెద్ తకుక్వని తీసుకునన్ ఒంటరి ఇంటిలో ఉనన్ రోజులు. రోహిణీ కారెత్ ఎండలు. మధాయ్హన్ం తను మజిజ్గ అనన్ం తినబోయే సమయానికి
తలుపు బయట నుండి “దాహం దాహం” అంటూ పిలిచిన నీరసపు కేకలు. భయపడుతూనే తలుపు తీసేత్, ఎవరో ఒక బిచచ్గాడు, జంగం ఏమో? దాహం
దాహం అంటూ మళీల్ అడిగితే, మంచి నీళుల్ ఇసేత్, "భగవతీ, గంగా జలం పోసి దాహం తీరాచ్వు" అని అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ం, ఆ రోజులలో తమ లేమితనానిన్
చూసి చులకన చేసినవాళేల్ కానీ, తనని ఒక మనిషిగా చూచి గౌరవించిన వాళుల్ ఎవరూ లేరు. తనకోసం ఉంచుకునన్ కొంచం అనన్ం మజిజ్గ నీళుల్, ఆ జోగికి
ఇచిచ్ంది. ఎండ తగిగ్న తరువాత ఆ జోగి వెళుతూ, "భగవతీ, ధైరయ్లకిష్ నీ వెనన్ంటే ఉండుగాక. ధైరయ్లకిష్ని నీవు నిలుపుకోగలిగితే, అనిన్ లకుష్మ్లు నీ ఇంట
చేరుతాయి." అని చెపిప్ వెళాల్డు. తను చేసిన పని ఏమిటి? ఎవరో తెలియని మనిషికి కొంచెం దాహం తీరిచ్ంది. నిషాక్మ కిర్య. ఎకుక్వ చదువుకోక
పోయినా భగవదీగ్త సారాంశం ఇదేనేమో? ఆ జోగి దీవించబటేట్ తను ఎపప్టికీ ధైరయ్ం కోలోప్లేదేమో? జీవితంలో నాకు నేను సాధించాను అని
అనుకోవటంకంటే, ఎందరివో దీవెనలు మనని వెనన్ంటి నడిపించి గమయ్ం చేరుచ్తాయి. అందరూ గురువులే. అందరికీ మనసుస్లోనే నమసక్రించింది.
ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. “మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, పైన అందరూ కలసి ఏదో ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నేను ఏమిటో
చెపప్మని అడిగితే, చినన్ పిలల్వు, నీకినిన్ ఆరాలెందుకు? ఇపుప్డు విసిగించమాకు, చినన్పిలల్వు నీకు ఈ విషయాలనీన్ ఎందుకు అంటూ ఏమీ చెపప్రు. కానీ,
నాకు అనీన్ తెలుసు. మామమ్గారికి రాతిర్ భోజనానికి కొంత చారు అనన్ము, పెరుగనన్మూ కలిపాను, ఇదిగో తీసుకు ఫో అని పంపించింది మా అమమ్"
అంటూ టీ పాయ మీద రెండు గినెన్లు పెటిట్ంది చిలక.
"మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మా ఇంటోల్నేమో ననున్ మాటల్డనివవ్రు, సూక్లుకి వెళితేనేమో అకక్డ ఎంత సేపూ సైలెనస్ సైలెనస్
అంటూ టీచరుల్ అరుసాత్రు. మీరొకక్ళే ననున్ మాటాల్డనిచేచ్ది. మొనన్ సూక్లోల్ మా లెకక్ల టీచరయితే ననున్ బాగా కోపప్డింది, ఎకుక్వ మారుక్లొచిచ్నంత
మాతార్న సరిపోదు, కాల్సులో మాటల్డకూడదు అని. ఈ సంవతస్రం తరువాత రిటైరైయిపోతుందిలే. మేం పిలల్లమంతా ఆ టీచరుని గురాఖ్ టీచారని
పిలుసాత్ం. ఎందుకంటే, ఆవిడకి మదాయ్హన్ం కాల్సులేవి ఉండవు. మదాయ్హన్ం సాట్ఫ రూంలో వాలు కురీచ్లో పొడుకుని గురక పెడుతుంది. నిదర్పోతూ
నోటితో గాలి పీలేచ్టపుప్డు గురరర అంటుంది. గాలి వదిలేటపుప్డు మాతర్ం ఒకక్సారిగా ఖా అంటుంది. అందుకే గురాఖ్ టీచరనమాట. మాకెవరికీ ఆ
టీచరంటే ఇషట్ం లేదు. మా కాల్స టీచరయితే ఎవరినీ కోపప్డదు, అందుకే మాకందరికీ ఇషట్ం"
ఇంతలో ఫోన రింగటోన మాళీల్ మోగింది.
“గురుచరణా౦బుజ నిరభ్ర భకత్ః
సంసారాదచిరారభ్వ ముకత్ః |
సేందిర్యమానస నియమాదేవం
దర్క్షయ్సి నిజ హృదయసథ్ం దేవం
భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే”
మామమ్గారికి తనకు కలుగుతునన్ ఆలోచనల మీద ఆలోచన వచిచ్ంది. జరిగినది, కనపడినది తన లోచనములకా? లేక ఆ
లోచనములను నియంతిర్సుత్నన్ మనసుకా? మరి ఏవి తన ఆలోచనలు, ఏవి తన అనుభూతులు? అనీన్ ఒక అనంతమైన కలలోని భాగాలేమో? మరి
తనకునన్ అనుబంధాలు, తన విజయాలూ అనీన్ కూడా ఈ అనంతమైన కలలోని భాగాలా? అనుబంధాలు లేకపోతే ఆలోచనలు కూడా ఉండావు, మరి ఈ
అనుబంధాల పొగమంచు తొలగిన సతయ్మేది?
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గతం అంతా ఒక కల లాగా అనిపించింది. ఇది ఒక తియయ్టి కల. ఈ ఆలోచనలు కూడా జీవుడు చేసుత్నన్ సతాయ్నేవ్షణలో భాగమైన
కలలేమో? మరి ఈ కలలలోని కషట్సుఖాలు అనంతములోని శీతోషణ్ముల వంటివా?
మామమ్గారి ఆలోచనలు ఆగినవి. ఒక నిశావ్సతో తనకు ఉనన్ కోరికలూ, అనుబంధాలు విడిచిపెటాట్రు. మనసులో వునన్ సంకలాప్లు
విడివడాడ్యి. అనంతములోని అంతులేని ఆనందంతో మనసుస్ నిండింది. కైవలయ్ం.
ఇంతలో ఫోన రింగటోన మళీల్ మోగింది.
“భజగోవిందం భజగోవిందం
గోవిందం భజ ……………..”
కలవరిసుత్నన్ మామమ్గారి పెదవులు వంత పాడాయి.
"ఆ అమామ్, మామమ్గారు ఇంకా ఏమీ తినలేదు. మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, ఈ చారనన్ం కొంచెం తింటారా, లేకపోతే పెరుగనన్ం
తింటారా? నిదర్పోతునాన్రా? ఇంత తొందరగా రాతిర్వేళ నిదర్ పోరుగా మీరు? ఆ.., అమామ్, మీరే కిర్ందకు తొందరగా తొందరగా రండి. మామమ్గారు ఏమీ
తినటంలేదూ, ఏదో కలవరించారు”, పలికింది చిలక.
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