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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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ఎగరనీ..!
“గోపాల.. గెసట్ వసుత్నాన్రు, ఈరోజు పొదుద్నన్, రాతిర్ కూడా మరొక భోజనం ఎకుక్వ కావాలి” ఫోన చేసి చెపిప్ , “రెండేళళ్యియ్ంది
కదా మనం కరుణేష ని కలిసి!” అనాన్డు చకర్వరిత్ ఎదురుగా నెమమ్దిగా పర్వహిసుత్నన్ కావేరిని, పకక్న కూరుచ్నన్ భారయ్ సుచితర్నీ మారిచ్ చూసూత్.
“ఈజీగా.. మనం కిర్ందటిసారి పిలల్ల దగగ్రకెళిళ్నపుప్డే కదా కలిసాం.” అందావిడ.
పచచ్ని కాటన చీర, ఎరర్టి జాకెట వేసుకునన్ ఆవిడ నునన్గా దువివ్ వేసుకునన్ ముడిలో తెలల్ని మలెల్లు, నుదిటిన ఎరర్ని బొటుట్..
ఆవిడ వైపే తదేకంగా చూశాడాయన కొనిన్ క్షణాలు..
ఏమిటనన్టుట్ కళెళ్గరేసి నవివ్ందావిడ.
“ఏమీ లేదు! రంగు వెయయ్ని నీ జుటుట్లో తపప్,

పెరుగుతునన్ వయసు మరెకక్డా కనబడడం లేదేమిటా?" అని అనాన్డాయన

నవువ్తూ..
" ఊరికే పొగడదుద్, కనిపించక ఎకక్డకి పోతుంది.. లెట అజ ఆకెస్పట్. వీ ఆర నాట గెటిట్ంగ యంగర” అందావిడ తనూ నవువ్తూ..
“ఐ లైక ద సిప్రిట.. యెస.. వి ఆర నాట గెటిట్ంగ యంగర అనడం కరకట్ అంతే కానీ వీ ఆర నాట గెటిట్ంగ ఓలడ్” అనాన్డు ఆయన..
ఇదద్రూ కలిసి నవావ్రు ఈసారి..
“వెళాద్మా? కరుణేష వసాత్డు కదా?”
“సరే, సాయంతర్ం అతనిన్ కూడా తీసుకువదాద్ం!” అంది ఆవిడ, తను చదువుతునన్ పుసత్కం లోకి చూసూత్..
ఇదద్రూ లేచి ఇంటిదారి పటాట్రు..
ఆవిడ కావేరి నది వైపు దిగులుగా చూసింది..
" ఎనిన్ ఫిరాయ్దులిచిచ్నా ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు.. ఇంత అందమైన నదిని ఇలా పొలూయ్ట చెయయ్డం ఎంత వరకు కరకట్?" అందావిడ
కొదిద్గా బాధగా.
“ఉనన్పుప్డు మిస యూజ లేదా అబూయ్జ చెయయ్డం, ఆపైన లేదని బాధ పడడం మనుషులందరికీ మామూలే కదా! వనరులైనా,
వయ్కుత్లైనా ఒకటే పధధ్తి.”అనాన్డాయన.
మాటాల్డలేదు ఆవిడ. మరో పది నిమిషాలోల్ ఇలుల్ చేరుకునాన్రు.
మరో అరగంట తరావ్త డోర బెల మగితే తలుపు తెరిచిన ఆవిడ..
“కరుణేష, ఎలా ఉనాన్రు?” అంది ఆనందంగా, ఎదురుగా ఉనన్ ఆరడుగుల వయ్కిత్ని లోపలకి ఆహావ్నిసూత్..
‘నేను బావునాన్ను, మీరు చాలా మారిపోయారు! అమెరికాలో సుచితర్ గారికీ మీకు పోలికే లేదు.” అనాన్డు ఆయన నవువ్తూ..
“మారిందా? ఇందాకే నేను లేదు అనాన్ను!” చకర్వరిత్ నవువ్తూ అనాన్డు.
“ నా ఉదేద్శయ్ం, ఆవిడ వేష ధారణ గురించి” అనాన్డాయన నవువ్తూ.
“బీ ఏ రోమన ఇన రోమ అనలేదూ?” అంటూ
“ పిలల్లు మృదుల ఎలా ఉనాన్రు?” అంది సుచితర్. టేర్లో మంచినీళళ్ గాల్స లు తీసుకొసూత్.
“అందరూ బిజీ. అందుకే కాన ఫరెనస్ కి కూడా నేనొకక్డినే వచాచ్ను’” అనాన్డు కరుణేష సోఫాలో కూరుచ్ంటూ..
“ఇపుప్డు కబురుల్ మొదలుపెటట్కు సుచీ! ఆకలి, టిఫిన ఏమిటి? ముందు తినేసి ఆపైన హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కుందాంఅంటూ..
ఈరోజు ఓట మీల తినడం నావలల్ కాదు” అనాన్డు నవువ్తూ.
“ ఈరోజు కరుణ కి ఇషట్మైనదే, సేమాయ్ ఉపామ్ ఇపుప్డే చేశాను.." అందావిడ టేబిల దగగ్ర పేల్ట లు సరుద్తూ.
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ముగుగ్రూ టిఫిన తిని, వేడిగా ఫిలట్ర కాఫీ తాగారు.

“నాకింకా మిమమ్లిన్ అమెరికాలో చూసినటుట్, మీ ఇంటోల్ ఉండి మీ చేతి వంట తినన్టేట్ ఉంది” అనాన్డు కరుణేష ఆపాయ్యంగా వారివైపు
చూసూత్..
“ మాకు మాతర్ం! ఆ చినన్ కరుణేషే గురుత్ంటాడు, మీరెంత పెదద్ సరజ్న అయినా సరే!" అందావిడ నవువ్తూ..
ముగుగ్రూ నవావ్రు.
“ఎనిన్ సారుల్ చెపిప్నా మీరు మాతర్ం మీరనే అంటారు ననున్” అనాన్డు ఫిరాయ్దు చేసుత్నన్టుట్.
నవివ్ంది సుచితర్
అమెరికా కి కొతత్గా వచిచ్న రోజులు. కరుణేష ఇండియాలో తన ఎం.బీ.బీ.ఎస డిగీర్ పూరిత్ చేసుకుని పై చదువులకోసం అమెరికా వచిచ్న
కొతత్లో ఇంటినీ, తన ఊరుని, ఇంటి భోజనానిన్ చాలా మిస అయేయ్వాడు. దానికి తోడు విపరీతమైన చలి.. డైరవింగ లైసెనస్ వచేచ్వరకూ ఎకక్డకీ కదలేల్ని
పరిసిథ్తి. కొతత్దేశం వచిచ్న చాలా మంది విదాయ్రుధ్లాగే
ల్ ఇబబ్ంది పడేవాడు.
ఏమీ తోచక సేన్హితులతో దగగ్రలో ఉనన్ షాపింగ మాల కి వెళిళ్న ఒకరోజు అతని పరిచయం చకర్వరిత్, సుచితర్ లతో గమమ్తుత్గా
జరిగింది.
చేతులు పటుట్కుని కోటుల్ వేసుకునన్ ఇదద్రు చినన్ పిలల్లు అతని వైపు వచిచ్..
“మా పేరెంటస్ తపిప్పోయారు, మీరు చూశారా?”‘ అని అమెరికన యాసలో అడిగారు. అరధ్ం అవడానికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ందతనికి..
ఆ తరావ్త నెమమ్దిగా అడిగాడు.
“ మీ పేరెంటస్ తపిప్పోయారా?" అని..
“అవును. అందరం కలిసే వచాచ్ము, కానీ ఇపుప్డు వాళుళ్ కనబడడం లేదు, పోలీస తో చెబాద్మా?” అంది ఆ పాప..
వీళుళ్ ఇలా మాటాల్డుతూ ఉండగానే
“అంభీ, ఆరభీ!” అంటూ వచాచ్రు చకర్వరిత్, సుచితర్.
అలా మొదలైంది వారితో పరిచయం. ఆ తరావ్త తరచూ వాళిళ్ంటికి వెళళ్డం, సేన్హం విడదీయలేని బంధమైంది.
చదువు పూరిత్ చేసుకుని అకక్డే ఉండడానికి నిశచ్యించుకునాన్డు కరుణేష.
అలా చాలా ఏళుళ్ ఒకే కుటుంబంలా కొనసాగారు, మృదుల కూడా వారితో హాయిగా కలిసిపోయింది, కవల పిలల్లు రవి, శశి లను
చూసి ఎంతో సంబరపడిపోయారు సుచితర్, చకర్వరిత్.. అంభి ఆరభి ల చినన్తనం గురొత్సోత్ందంటూ..
ఆరభి మెడిసిన,అంభి మేనేజ మెంట రంగాలోల్నూ సిథ్రపడాడ్రు.
ఆరభి పెళిళ్ తను కోరుకునన్ పర్ణవ తో జరిపించారు.
ఆ తరావ్త సుమారు రెండేళళ్కు..
ఒకరోజు కరుణేష ని టీకి పిలిచి చలికి ఇబబ్ంది పడుతునాన్రు చకర్వరిత్. “మేము ఇండియా వెళిళ్పోదామని అనుకుంటునాన్మ”ని
సుచితర్ మొదటిసారి చెపిప్నపుప్డు వాళళ్ పిలల్ల కంటే ఎకుక్వ దిగులు పడాడ్డు కరుణేష.
" అమెరికాలో ఇనాన్ళుళ్గా ఉనాన్రు, ఒకక్ సారి మరో చోట, మన దేశమైన సరే, వెళిళ్ ఉండగలరా? అకక్డి వాతావరణం లో
ఇమడగలరా? చలే ఇబబ్ంది అనుకుంటే అమెరికాలోనే కాసత్ వేడిగా ఉండే పర్దేశానికి మారవచుచ్ కదా, ఫోల్రిడా, ఫీనికస్ లాంటి చోటల్కి?" అనాన్డు.
“ ఎందుకో ఉండాలనిపించడం లేదుకరుణ! కొనన్ళైళ్నా మన దేశంలో ఉండాలనిపిసోత్ంది" అనాన్డు చకర్వరిత్.
“అంభివాళుళ్ ఏమనాన్రు?” అని అడిగాడు..
“ఇంకా చెపప్లేదు, ముందు నీతోనే” అనాన్డు చకర్వరిత్..
“నేనైతే వెళళ్దద్ని అంటాను. అకక్డ ఒకక్రూ ఉండాలి, ఇకక్డ మేమంతా ఉంటాం కదా” అనాన్డు గటిట్గా.
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“నాకు కొనాన్ళుళ్ పర్శాంతంగా ఉండాలని ఉంది” అంది సుచితర్..
“అంటే?”
“ఈ ఉరుకులు, పరుగులు లేని నడక ల జీవితం గడపాలని..” అనాన్డాయన.
“ నడకల జీవితమా? అదేమిటి?” అనాన్డు కరుణేష..

“అంటే జీవితంలో కేవలం పరుగే కాక నడక కూడా ఉంటుందని, ఒకరితో ఒకరు కలిసి నడిచిన ఏడడుగులని సిథ్రంగా, సిథ్మితంగా
హడావిడి లేని నడకలా జీవితానిన్ కొనసాగించడం..”
“లెకక్ సరిపోయిందా డాకట్ర" అంది సుచితర్.
అంభి, ఆరభి కూడా చాలా చెపాప్రు.
కానీ ఎందుకో వాళుళ్ వెళిళ్పోవడానికే మొగుగ్ చూపారు.
ఎపప్టినించో గుడి ఉనన్ ఊరోల్ ఉండాలని సుచితర్ కోరిక..
తన తాతగారు పుటిట్న ఊరని శీర్రంగం లో ఉందామని తన కోరిక. కావేరి నది అంటే పార్ణం తనకి. అందుకే కొనాన్ళుళ్
పర్యతిన్దాద్మని.
“ఉండలేకపోతే వచేచ్సాత్ం, మీరందరూ ఇకక్డే ఉనాన్రు కదా!” అంటూ తమ నిరణ్యం పర్కారం ఇండియా వచేచ్శారు
వారితో పరిచయానిన్, వారు తమ దేశానికి తిరిగి వచేచ్యడానిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ
“ఎలా ఉనాన్రు? ఐదేళళ్వలేదు మీరొచిచ్? ఇకక్డ అడజ్సట్ అయాయ్రా?” అనాన్డు కరుణేష
“చకక్గా ఉనాన్ము, హాయిగా!” అంది సుచితర్.
“అవును, సుచితర్ చెపిప్ంది నిజం.. పర్శాంతంగా ఉంది ఇకక్డ..” అనాన్డు చకర్వరిత్..
'గుడ! మాకు మాతర్ం మీరందరూ బాగా గురొత్సాత్రు.. మిస అవుతునాన్ ము” అనాన్డు కరుణేష.
“మృదుల కూడా వచిచ్ ఉంటే బావుండేది..” అంది ఆవిడ.
“అలాగే అనుకునాన్ం, కానీ వరసగా సరజ్రీలునాన్యి ఈ వారమంతా! బిజీ అయిపోయింది,” అనాన్డు కరుణేష.
“అలాగా? శశి, రవి పెదద్వాళళ్యిపోయి ఉంటారు!” అందావిడ.
“అవును, హాసట్ల కి వెళిళ్పోతారు ఇంక.. అదే దిగులు నాకు, మృదుల కి” అనాన్డు
నెమదిగా నవావ్డు చకర్వరిత్..
“పర్తి ఒకక్రికీ తపప్ని సమయం. ఫేజ ఇది !” అంది సుచితర్ కూడా.
“అవునేమో, కానీ చినన్పిలల్లు ఎలా ఉంటారో? అని” అనాన్డు కరుణేష..
నిజమే అందావిడ.
“కనీసం వాళిళ్దద్రూ కవలపిలల్లు కాకపోయినా బావుండేది. ఒకేసారి వెళేళ్వారు కాదు కదా!” అంటుంది మృదుల అనాన్డు కరుణేష
నవువ్తూ.
“అంభి, ఆరభి ఎలా ఉనాన్రు? ఈమధయ్లో ఏమైనా వచాచ్రా? “ అనాన్డు కరుణేష..
“అంభి వచేచ్నెల వసాత్డు, తనకి చెనైన్ లో ఏదో మీటింగ ఉంది. ఆరభి వచేచ్ సంవతస్రమే! “ అనాన్డు చకర్వరిత్.
“అవునా? మిస అవుతునాన్రు కదా వాళళ్ని?” అనాన్డు కరుణేష.
“మిస అవడం ఎందుకు? అయి మాతర్ం చేసేదేముంది? ఒక సాథ్యి వచాచ్కా ఎవరి జీవితం వారిదే కదా? “ నెమమ్దిగా అంది సుచితర్.
“మీరెపుప్డూ విలక్షణంగా మాటాల్డుతారు” అనాన్డు కరుణేష ఆమెవైపు చూసూత్.
“విభినన్ంగా, విచితర్ంగా అనండి కరుణేష పరవాలేదు..” అందావిడ నవువ్తూ.
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“అబేబ్, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు.. “అని ఏదో చెపప్బోతునన్ కరుణేష ని ఆపి..
“నేనేమీ అనుకోను.. కానీ నిజం చూసేత్ అంతే కదా..”

“సృషిట్లో ఏ జీవికి లేని బంధాలు, బంధనాలు మనకి మాతర్మే ఎందుకుండాలి కరుణ? ఏవయసులో ఆముచచ్ట అనుకునాన్ చదువు,
పెళిళ్, పిలల్లు ఇవనీన్ సామానయ్ంగా అందరి జీవితాలొల్ జరిగేవే కదా, ఒకటో, రెండో ఏళుళ్ అటూ ఇటూగా. అంతే కదా..
ఇక పిలల్లని పెంచడం, పెదద్ చెయయ్డం, వారి రెకక్లు వారికి వచిచ్ ఎగరడం నేరుచ్కునేదాకా సం రకిష్ంచడం ఇవనీన్ అనిన్ జీవులోల్నూ
మామూలే. అవి పకుష్లైనా, జంతువులైనా, మనుషులైనా.. మనం మాతర్మే వదలడం అనేది చేతకాక పటుట్కుని కూరుచ్ంటాం కదా! “
సుచితర్ చెపేప్ది ఆశచ్రయ్ంగా వింటునాన్డు కరుణేష.
“అంత ఈజీయా? వదిలేయడం! “ చకర్వరిత్, కరుణేష ఒకేసారి అనాన్రు.
“కాదు, ఖచిచ్తంగా కాదు , కాని పటుట్కుని సాధించేదేముంది? మా విషయమే తీసుకోండి కరుణేష !
ఆరభి పెదద్ డాకట్ర, శాసతరీయ సంగీత కళాకారిణి. క్షణం తీరిక ఉండదు తనకి, అయినా వృతిత్నీ, పర్వృతిత్నీ బాలెనస్ చేసుకుంటూ తన
కుటుంబానిన్ చూసుకోవడానికి సమయం కేటాయిసూత్ కషట్పడుతోంది. అలాంటి పిలల్ని అసత్మానూ రమమ్ని, మాతోనే ఉండమని ఎపుప్డూ చెపప్డం
ఎంతవరకు సబబు? అనిపిసుత్ంది.
అంభి సంగతి నీకు తెలీనిది కాదు. వాడి ఉదోయ్గం, వాడి ఎన.జీ.వో తరపున సేవా కారయ్కర్మాలు.. వీటితో ఎపుప్డూ బిజీగా ఉంటాడు.
మొనన్నే పెళిళ్ అయింది, వాళిళ్దద్రికీ సమయం ఉండాలి కదా..
ఎవరి జీవితాలు, కుటుంబాలు వారికి వచాచ్కా, పర్తీవారికి తగినంత సేప్స ఇవావ్లి అని నా అభిపార్యం. వాళళ్కి రావాలని
అనిపించినపుప్డు సంతోషంగా వాళేళ్ వసాత్రు, ఉనన్ నాలుగురోజులు సంతోషంగా మాతో ఉండి వెళతారు.
వాళుళ్నన్నిన్ రోజులు మనతో ఉనాన్రు కదా! అని సంతోషిసేత్ మనకి సుఖంగా ఉంటుంది.. ఉనన్దానిన్ వదిలేసి ఏదో జరగలేదని
బాధపడితే పర్యోజనం ఏముంది?
మీ విషయమైనా అంతే కదా.. పిలల్లు కాలేజీలకి, పెదద్ చదువులకీ వెళాళ్లి, వెళతారు.. దానికి మనకి బాధ, బెంగ ఉండడం సహజం..
కానీ జరిగేదానిన్ ఆపగలమా? ముఖయ్ంగా జరుగుతునన్ది మన కోరిక మేరకే అయినపుప్డు..”
తనకి ఎంతో తెలిసిన సుచితర్ని కొతత్గా చూసుత్నాన్డు కరుణేష
“మొదటిసారి అంభిని హాసట్ల కి పంపవలసి వచిచ్నపుప్డు అందరిలాగే మేమూ ఎంతో బాధ పడాడ్ం, సరిగాగ్ ఇపుప్డు మీరునన్
పరిసిథ్తిలోనే ఉనాన్మనుకోండి. నినన్టివరకూ నావెనకే తిరిగిన బిడడ్. అకక్డెకక్డో ఎలా ఉంటాడు? ఏం తింటాడు? అందరితోనూ ఎలా మెలుగుతాడు?
ఇలా ఎనోన్ ఆలోచనలు రోజూ..
ఆలోచించే కొదీద్ పెరిగే బాధ..
అలా అని చదువులకి పంపకుండా ఉండలేము కదా.. ఇలా అనీన్ నాలో నేనే..
మీకు తెలుసా కరుణేష, ఒక సమయంలో నేను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం వదిలేసి వాడి దగగ్రకి వెళిళ్పోదాం అనుకునాన్ను కూడా..
అపుప్డే మాకు తెలిసింది పిలల్లు ఆ సమయం కోసం ఎంత ఎదురుచూసాత్రో? వారిదైన జీవితానిన్, వారికిషట్ం వచిచ్న రీతిలో
జీవించడానిన్ ఎంత ఇషట్పడతారో తెలిసింది.. వాడు తన సేన్హితులతోటీ, ఆరభి తోనూ మాటాల్డే విధానానిన్ బటిట్ అరధ్ం అయింది.
అది మొదటి మేలొక్లుపు అనుకోవచుచ్..
ఇలుల్ వదిలి వెళాళ్లనన్ బాధ ఎకక్డో ఉండి ఉండవచుచ్ వాడి మనసులో, కాని దానిన్ అధిగమిసుత్నన్ ఆనందం, భావి జీవితం పటల్ ఆశ,
కోరిక..
ఇవనీన్ చూసిన క్షణం నా ఆలోచన మారింది.. కాదు మారుచ్కునాన్ను..
అపప్టినించి విషయాలిన్ వాళళ్ వైపునించి చూడడం నేరుచ్కునాన్ను..
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ఆరభి పర్ణవ ని పెళిళ్ చేసుకుంటాననన్పుప్డు అతను నా కూతురిగి తగిన వాడు కాదనిపించినా వెంటనే ఓకే అనాన్ము. కానీ ఇపుప్డు
నాకది కూడా లేదు, ఎవరికెవరు తగిన వారో నిరణ్యించడానికి నేనెవరిన్? అనిపిసుత్ంది. నిజమే కదూ..” అందావిడ పర్శాంతంగా నవువ్తూ..
“దగగ్రలో ఉంటే కావలసినవనీన్ చూసుకోవచుచ్, వాళళ్కి సాయంగా ఉండచుచ్ అనన్ ఆలోచనలు మారుచ్కునాన్ం.
మేమిదద్రం ఇదద్రు చినన్పిలల్లతో ఎకక్డో తెలియని దేశానికి వెళీళ్ అనీన్ నేరుచ్కుని హాయిగా ఉండలేదూ? అలాంటిది అకక్డే పుటిట్
పెరిగిన పిలల్లు ఉండలేరా?
సాయం చేసుత్నాన్ం అనుకుంటూ వాళళ్ అభిపార్యాలోల్నూ, జీవితాలోల్నూ తలదూరుసూత్, పర్తీ విషయానికి అడడ్ం పడుతూ ఉండడం
ఎంత వరకూ కరకట్? అలా అని అకక్డే ఉంటే ఇవేమీ చెయయ్కుండా ఉండగలమా? లాంటి పర్శన్లెనోన్ వేసుకునాన్ము.
అలా ఆలోచిసూత్ ఉండగానే మా తాతగారు, ఆయన దగగ్ర నేను పెరిగిన కొనేన్ళుళ్, మా ఈ పాత ఇలుల్ గురొత్చాచ్యి.. మనసుని
హతుత్కుని మరి ఒదలననాన్యి.. కనీసం ఇకక్డికొసేత్ మన మూలాలు అదే రూటస్ అయినా పిలల్లకి తెలుసాత్యి అనన్ ఆలోచనలు దానికి బలానిన్చాచ్ యి.
పెరుగుతునన్ వయసు కారణాన చకర్వరిత్ చలికి ఇబబ్ంది పడుతుంటే అదే సరి అయిన సమయం అనిపించి వచేచ్శాం.
అకక్డ ఏళళ్ తరబడి వంటలు వండి, గినెన్లు తోమి, కొలువులకి పరిగెతిత్, పిలల్లకి డైరవరల్మై ,సేన్హితులని,బంధువులని చూసుకుంటూ
అలిసిపోయిన మాకు ఈ టెంపుల టవున గొపప్ విశార్ంతినిచిచ్ంది.
మా కిషట్మైన పనులు చేసుకోవడానికి తీరికని, కోరికని ఇచిచ్ంది.
మా సరయు రోజంతా నాతోనే ఉండి నా చేతిలో పని అందుకుని మరీ చేసేసుత్ంది. గోపాల రోజూ భోజం పంపిసాత్డు. కావేరి ఒడుడ్న
రోజూ కాలకేష్పం, పేరెంటస్ ఇన ఇండియా, చిలెర్డ్న ఇన అమెరికా అనే అసోసియేషన లో చేరాము. అందరితోనూ సరదాగా ఉంటాము. మాకిషట్మైనపుప్డు
గుడికి వెళతాము, పిలల్లదగగ్రకి వెళాత్ము, వాళళ్కి ఇషట్మైనపుప్డు వాళుళ్ వసాత్రు.
‘చాలా బావుంది ఈ ఏటాచెమ్ంటు లో డిటాచెమ్ంట’.. అందావిడ.
పిలల్ల ఆలోచనలు చూసిన తరావ్త సుచితర్ నాతో ఇలా చేదాద్ం అనన్పుప్డు నాకు పెదద్గా రుచించలేదామె మాటలు. కానీ చూడగా
చూడగా తననన్దాంటోల్ నిజముంది కదా అనిపించసాగింది.
తను చెపిప్న ఉపమానాలు నేను చెపప్ను, చెపప్లేను కానీ పిలల్లైనా పకుష్లైనా గూటినొదిలి వెళళ్డం సహజం అని రెకక్లొ చాచ్కా
ఎగరడం వారి సహజలక్షణం అనీ, వాళళ్ని ఎగరనీ, ఆ దారిలో మనం, మన పేర్మతోనైనా సరే అడుడ్రాకూడదని తను చెపిప్న మాటలు మెలల్మెలల్గా నాకరధ్ం
అవడం మొదలు పెటాట్యి.
పర్సుత్త కాల మానపరిసిథ్తుల దృషాట్య్.. అది మనకి, వారికి చాలా మంచిదని అరధ్ం అయింది. అందుకే పర్యతిన్ంచి చూదాద్ం
అనుకునాన్ం.
బావుంది పర్యతిన్ంచి చూడడం.” అనాన్డు చకర్వరిత్ కూడా.
డోర బెల మోగింది, “గోపాల వచిచ్నటుట్నాన్డు భోజనం తీసుకుని, మాటలోల్ టైమే తెలియలేదు..” అంటూ లేచింది సుచితర్.
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