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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

బెజ డ నుంచి బెంగాల్ సరిహదు
ద్ కి

హషిమారా రమమ్ని నానన్ దగగ్రనుంచి వుతత్రం వచిచ్నపప్టినుంచి చిటెట్మమ్ నిదర్పోతే ఒటుట్. పర్యణానికి అనీన్ సరద్డం మొదలెటిట్ంది.
“చిటెట్మామ్ నీ కొడుకు వుండేది మనదేశం కాదంటగా! ఎకక్డో దేశంగాని దేశం ఈ పిలల్నేసుకుని ఒకక్దానివీ ఎటాట్ ఎలాత్వో!?” అని అందరూ
అనటం మొదలెటాట్రు.
“బంగాల్దేశ సరిహదద్ంటమామ్, భుటానూ అదీ దగగ్రేనంట. బాగుంటుందమామ్ చూదుద్గాని రండి అంటనాన్డు. పైగా ఆడి కూతురిన్
కూడా చూసుకోవాలని వుండదా ఈయన కదిలితేనా ఎకక్డకీ రారాయె” అని దీరాఘ్లు తీసింది.
మా తాత ఎటాట్గూ రారు. ఆయన నాకెకక్డ తీరిక , పొలం పనులు ఎవడు చూసాత్డు, కావాలంటే నువువ్ పో అనడమే గానీ ఏనాడూ
నానన్ పనిచేసే ఏ ఒకక్ చోటికీ వచిచ్ందిలేదు. మా నాయనమమ్కి మాతర్ం కొతత్ చోటుల్ చూడాలని వుంటుంది.
రెండు రైళుల్ మారి అకక్డకి వెళాల్లంట. పైగా హౌరా రైలేవ్ సేట్షన లో జనం తపిప్పోతారంట. కాకపోతే మా నానన్లాగే ఎయిర ఫోరస్
లో పనిచేసే మా చుటాట్లాయిన సెలవలకి వచిచ్ వెలుత్ండటంతో, ఆయన వెళేల్ రైల లోనే వెళాద్మని తారీఖు నిరణ్యించుకుని నానకి ఫలానా
రోజుకు నూయ్ జలాఫ్యిగురీ రైలు సేట్షన కు రమమ్ని బాబాయ తో వుతత్రం రాయించింది.
“నీకు ఏ భాషా రాదు ఈ పిలల్నేసుకుని ఎటాట్ ఎలాత్వే?” అనన్ వాళల్కి తన చెలెల్లి కొడుకు అదే రైలులో వసాత్డని, తమ మంచి చెడడ్లు
ఆడే చూసాత్డని సరిద్చెపిప్ంది.
ఎటాట్ అయితేనే దేశంలో ఈ మూల బెజవాడ నుంచి దేశంలో ఆ చివర హషిమార కి చిటెట్మమ్ సాహస యాతర్ మొదలైంది.
అకక్డ మనవేమీ దొరకవని పెదద్ రేకు బిసెక్ట డబాబ్లోల్ అరిశెలు, చకిక్డాలు, అపప్డాలు, వడియాలు, ఒకటేమిటి సమసత్ం మూటలు
కటిట్ంది. మొతాత్నికి మావూరి నుంచి బెజవాడ బయలేద్రాం.
మరాన్డు హౌరా మెయిల ఎకిక్ంచడానికి మా చంటి మావయయ్, బాబాయ అందరూ వచాచ్రు. అకక్డ మాతో పాటు రావాలిస్న మా
చిటెట్మమ్ చెలిల్ కొడుకు కనిపించ లేదు. ఒకేళ ఎకక్డో ఎకిక్వుంటాడని తరవాత వచిచ్ మా మంచి చెడూ చూసాత్డని అనుకుంది కానీ ఆయన
అయుపు లేడు.
అదృషట్ం బాగుండి మా ఎదురుగుండా సీటోల్ ఓ బెనరీజ్ అనే తెలుగాయన పెళాల్ం పిలల్లతో కూరుచ్నాన్రు. హౌరా దాటి ఎకక్డికో
వెళాల్లంట.
అపప్టికే మా నాయనమమ్ మొఖంలో ఆందోళన కనిపించింది.
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“బాబాబ్బు వేల మైళల్ పర్యాణం ఈ చినన్ పిలల్ అదీ ఆడపిలల్తో ఎటాట్ చేరతానో ఏంటో, ఆ మాయదారి గునన్ మమమ్లిన్ జాగర్తత్గా

తీసుకెలాత్డని బేలెలాల్ను. ఏనాడూ బెజవాడ తపప్ ఇంకో వూరు ఎరగను. కాసత్ కలకతాత్లో మముమ్లిన్ జలాప్యిగురి రైలు ఎకిక్సాత్వా?” అని
బతిమలాడడం మొదలెటిట్ంది.
ఆయన “సరేలెండి పినిన్గారూ” అనాన్డు. నాకు మాతర్ం మొదటిసారి రైలు ఎకిక్న ఆనందంలో వళుల్ తెలియడం లేదు. కిటికీకి
అతుకుక్పోయి అనీన్ చూసేసుత్నాన్ను. మరాన్టికి రైలు కలకతాత్ చేరింది .
అబోబ్ నేను అంత జనానిన్ ఏనాడూ చూసి ఎరగను. మా బండెడు సామానుకి పోరట్రిన్ మాటాల్డడం, వెయిటింగ రూంకి మమమ్లిన్
చేరేసే సరికి బెనరీజ్ గారికి విసుగొచిచ్ంది.
వెయిటింగ రూంకి వెళాల్కా ఆయన తన పిలల్లిన్ తీసుకుని టిఫినుల్ పెటిట్ంచడానికి వెళుత్ండగా “బాబూ దీనిన్ కూడా తీసుకెళల్యాయ్” అని
డబుబ్లు చేతిలో పెటిట్ంది. తీరా నేను ఏదో ఆయన కొనన్ది తిని తిరిగి చూదుద్నుగదా వాళుల్ కనిపించలా. నాకు భయం వేసింది. బితత్రచూపులు
చూసుత్నాన్ను. ఎవరూ తెలుగు మాటాట్డరు. ఎవరిగోలలో ఆళుల్నాన్రు. వచిచ్న దోవ గురుత్ చేసుకుంటూ చిటెట్మమ్ దగగ్రికి వచిచ్ వాటేసుకునాన్ను.
“ఆయన, పిలల్లు రాలేదు ఈ పాప ఎలా వచిచ్ంది?” అని బెనరీజ్గారి భారయ్ అంటుండగానే ఆయన కంగారుగా వచిచ్ ననున్ చూసి
“ఏం పాపా! నేను ఆ పకక్ కొటోల్ వుండగా నువెవ్ందుకు వచేచ్శావ? ఈ కలకతాత్లో పిలల్లిన్ ఎతుత్కు పోయే వాళుల్నాన్రు తెలుసా?” అని
కోపప్డాడ్డు.
మొతాత్నికి ఒక పోరట్రిన్ మాటాట్డి జలాప్యిగురి రైలు ఎకిక్ంచమని మమమ్లిన్ అపప్గించాడు. తెలల్టి రంగు, నెరిసిన జుటుట్ గడడ్ంతో
పెదద్వయసునన్ ఆ పోరట్రు మమమ్లిన్ బోలెడు దూరం నడిపించి మా రైలు దగగ్రికి తీసుకెళిల్ మమమ్లిన్ సీటులోల్ కూరోచ్బెటిట్ “ఫరవానై భాబీ,
ఫికరమ్త కరో” అంటుండగా చిటెట్మమ్ ఆయన చేతిలో మాటాల్డుకునన్దానికనన్ ఎకుక్వ డబుబ్లు తీసి చేతిలో పెటిట్ కళల్నీళల్తో “నువేవ్ మా
దేవుడివి” అని దండం పెటిట్ంది. “ఆడదానిన్ పిలల్తో వునాన్ను ఇతనే మోసం చేసేత్ ఏమైపోయేవాళల్ం!?” అంది. “దేముడే ఈ రూపంలో వచాచ్డే
అమామ్” అని కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది. అపప్టికి రెండురోజులైనా చిటెట్మమ్ ఏమీ తినలేదు .
రైలు కదిలింది అకక్డనుంచి పర్యాణం భలేవుంది. పచచ్టి అడవులతో అందంగా వుంది. నేను మటిట్ కుండలో అముమ్తునన్
రసగులాల్లు తింటూ, లీచీకాయలు తింటూ కిటికీలోనుంచి చూసుకుంటూ ఇంకో లోకంలోకి వెళిల్పోయాను.
రైలు పెటెట్లో మాతోపాటు ఓ పెదాద్విడ, వాళల్ ఇదద్రు మొగపిలల్లు మా బాబాయి అంత వయసునన్ వాళుల్ వునాన్రు. వాళల్ది బంగాల్దేష
అంట. మా నాయనమమ్కి వాళల్ భాష రాదు, వాళల్కి మన భాష రాదు కానీ ఒకరిమాటలు ఒకరికి అరధ్మయాయ్యి. ఆవిడ ధైరయ్ం చెబుతూనే
వుంది. ఒక వేళ మీ అబాబ్యి సేట్షన కు రాకపోతే మా అబాబ్యిలు మిమమ్లిన్ హషిమారా చేరుసాత్రని కూడా సైగలతో చెపిప్ంది.
రైలు నుయ్జలాప్యిగురీ చేరింది. మా సామాను దించి వాళుల్ కూడా మాతోపాటు నుంచునాన్రు. ఎంతకీ నానన్ రాలేదు. ఇంతలో బిర్డిజ్
మీదనుంచి వసుత్నన్ నానన్ కనిపించగానే చిటెట్మమ్ “ముకుందా..” అంటూ సేట్షనంతా వినిపించేలాగా అరిచింది.
నానన్కి వినబడలేదుగానీ ఆయన బిర్డజ్ దిగేలోగా చిటెట్మమ్ పరిగెతుత్కుని ఎదురెళిల్ నానన్ని వాటేసుకుని భోరుమంటా ఏడిచ్ంది.
“ఒరేయ ఆ ముదనషట్పు గునన్ని నముమ్కుని బయలుదేరానురా! ఆడు కనబడలా ఎనోన్పాటుల్ బడి ఇకక్డికి చేరాం ... నేనేమైనా
పరవాలా నీ బిడడ్ని నీకు కేష్మంగా చేరాచ్ ఇదిగో నాయనా” అని ననున్ నానన్ చేతికి అపప్గించి కళుల్ తుడుచుకుంటూ అపుప్డు నవివ్ంది ..
మా చిటెట్మమ్ నవివ్తే ఆమె ముకుక్కునన్ తెలల్రాయి ముకుక్పుడకకూడా తళ తళగా నవివ్ంది.
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