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ఎకక్డి దొంగలు అకక్డే గప్ చిప్!
కడిగీ కడిగి చేతులు అరిగిపోయాయి. తుడిచిందే తుడిచి జబబ్లు పులిసిపోయాయి. డిసినెఫ్కట్నుట్ల్ వాడీ వాడీ ముకుక్ పనిచెయయ్కుండా
పోయింది. వేరే గర్హాంతరవాసులు ఎవరైనా ఉంటే వారెవరికీ కూడా రాకూడదు అనుకునేంత దరిదర్ం. మనిషిని చూసి భయపడే పరిసిథ్తి. నా
నీడని నేనే నమమ్ని దుసిథ్తి. ఈ కరోనా వైరస గురించి తపప్ ఇంకో మాట లేదు ఎకక్డా. ఇంటి నిండా చలి చీమలలాగా కషట్పడి కూడబెటిట్న
గంపెడు సామాను. సరవ్కాల సరావ్వసథ్లోనూ
ల్ ఆరప్డానికి వీలులేని వంటింటి నితాయ్గిన్హోతర్ం. మూడు వారాలుగా ఇంటి కిటికీల నుండి ఎంత
మేర కనిపిసుత్ందో అంత వరకే కుదించుకుపోయిన పర్పంచం. నితాయ్వసరాల కోసం వెళిల్న మనిషి తిరిగివచేచ్దాకా యుదాధ్నికి వెళిల్న సైనికుడి
కోసం ఎదురు చూసినటుట్ చూడడం. కంటికి కనపడని శతుర్వు నుండి తమ కుటుంబానిన్, తమ నుండి సమాజానిన్ ఎలా కాపాడాలి అనే
ఆలోచనే అందరికీ. సోషల మీడియాలో ఒకరిని ఒకరం జాగృత పరచుకుంటూ, ఓదారుచ్కుంటూ, ధైరయ్ం చెపుప్కుంటూ నెటుట్కొసుత్నాన్ము.
“దేనికీ సమయం లేదు భగవంతుడా!” అని గగోగ్లు పెడుతునన్ వారికి, "సరే ఇసేత్ మాతర్ం మీరు చేసేదేమిటో నేనూ చూసాత్నుగా!"
అని తలవని తలంపుగా మీద పడిన విశార్ంతి. ‘విశార్ంతి’ అనకూడదేమో. ‘నిరబ్ంధం’ అనాలేమో?
"ఎకక్డికిరా మీరంతా పరిగెటేట్ది? ఇనిన్ రోజులు పరుగులు పెటిట్ పోగేసుకునన్ కుపప్లు, పోగొటుట్కునన్ వాటి లెకక్లు చూదాద్ం రండి,"
అని ఎవరో కాలానిన్ ఆపేసినటుట్గా ఉంది. ఊరిలో ఉండే జేజవవ్ నుండి ఇంటోల్నే గంపకింద కోడిపిలల్ని దాచిపెటిట్నటుట్ దాచిన బుజిజ్పాపల
వరకూ కరోనా వైరస గురించి జరుగుతునన్ విపరీతాల గురించి తెలీని వారు లేరు. ఎపుప్డో విడిపోయి ఫేసుబ్క దావ్రా కలిసి మళీల్ అతా పతా
లేని నేసాత్లు కూడా పలకరించుకుని పరామరిశ్ంచుకుని ఇంకా మామూలుగానే ఉనాన్ం అని ఊపిరి పీలుచ్కుంటునాన్రు. మాములుగా విసుగు
పుటేట్ వీడియో కాలస్ ఒకక్టే దికుక్ ఇంకో మనిషిని చూసి మాటాల్డడానికి. ఇంకో మనిషి తోడు ఎంత విలువైందో. కరువు తీరా మాటాల్డుకునే
మాటలు ఎంత అవసరమో తెలిసివచిచ్ంది బాబు!
రెండు నెలల నుండీ అపుప్డొకటి అకక్డొకటిగా వింటునన్ వారత్లకి భయపడాలా వదాద్ అని ఆలోచించుకునేలోపే చాప కింద నీరులా
ముంచుకొచేచ్సింది ఈ విపరీతం. అమెరికా వచిచ్న కొతత్లోల్ ఇకక్డ సూపర మరెక్టస్ లో ఉండే తిండి సామాను, పాయ్కేజడ్ ఫుడ చూసి
ఆశచ్రయ్పోయేదానిన్. ఇవనీన్ యుగాంతం వచిచ్నా కూడా తరుగుతాయా అసలు! అనుకునేదానిన్. ఏ దేవత వినిందో ఇంత తొందరగా ఆ
వింతని చూసాత్నని కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. అక్షయపాతర్లాగా ఎనన్టికీ తరగని సామానుతో అలరారే కాసుట్కో నిలువుదోపిడీ ఇచేచ్సిన
ముతైదువలా నిలబడింది. ఏనాడూ ఖాళీగా చూడనీ, అసలు చూసాత్ము అనుకోని సూపర మారెక్టల్నీన్ ఊడిచ్ పెటిట్నటుట్గా అయిపోయాయి.
ఇండియా సోట్రోల్ బియయ్ం, పపుప్ల మూటలనీన్ హాం ఫట సావ్హా అయిపోయాయి. అపుప్డు మొదలైంది కంగారు అందరిలో. ఏదో
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జరుగుతోందని. ఈ భయం వెరిర్తనం కాదూ అని. చలికాలానికి జంతువులు ఆహారం కూడబెటుట్కునన్టుట్ అందరం కూడబెటుట్కుని ఎవరి
ఇంటోల్ వారు ఉండిపోయాం. అపప్టి మొదలు నాటకీయంగా గంటకొక మారుప్తో యావత దేశమంతా అటుట్డికిపోయింది కదూ.
సూక్ళుల్, ఆఫీసులు మూసేసేసరికి అందరం ఎవరికి వారమే ఇళల్లోల్ ఉండిపోయాము. ఇపప్టివరకూ ఎరుగని తీరిక కాబటిట్ అందరం
ఇంటి పటుట్నే ఉండబోతునాన్ం అని ఆనందపడాడ్ము. తొందరలోనే కొనిన్ రోజులు అనుకునన్ది కాసాత్ వారాలుగా మారడం, ఇంకా ఎనిన్ నెలలో
ఇలా?, అని తెలీకపోడం వెరెర్కిక్ంచేసింది. ఇంటిపటుట్నే ఆటలు, కలిసి భోజనాలు, కుటుంబంతో కాసేపు సమయం అనీన్ బాగానే ఉనాన్యి
కానీ సాథ్న మారుప్లేకుండా ఒకే చోట భయం భయంగా ఉండడం ఎంత నరకమో తెలిసొచిచ్ంది మెలిల్ మెలిల్గా అందరికీ.
చకక్గా రోజూ ఆఫీస వెళాత్వు. నేను మాతర్ం ఇంటోల్నే మగిగ్పోవాలి అని తనతో వాదించేదానిన్ ఇంతకుముందు. ఇంటి నుండి
పనిచేసూత్ ఉంటే తెలుసోత్ంది, వరక్ ఫొర్ం హోమ అంత సులువు కాదూ అని. ఇంటోల్నే ఉనాన్ కుదురుగా కూరుచ్ని నాలుగు ముదద్లు తినడానికి
లేదు. ఆదరాబాదరాగా ఇంత తిని లేచి వెళిల్ మళీళ్ పనిలో దూరడమే. ఎలాగూ ఇంటోల్నే ఉనాన్రు కదా అని ఇంకాసత్ పెరిగిన వరక్ లోడు. వీళళ్
కషట్ం చూసుత్ంటే గుండె నీరైపోతోంది. తను కూడా "ఎలా ఉంటునాన్వు ఇంటోల్నే. తెచిచ్ ఇకక్డ పడేసాను కదూ నినున్. ఐ ఆమ సారీ" అని
బాధపడిపోయాడు. ఎదురూ బొదురు కూరుచ్ని ఒకరికొకరం ఓదారుచ్కునాన్ం. పగలూ రేయి అమామ్ నానాన్ ఇంటోల్నే ఉండడంతో పిలల్దానికి
మాతర్ం ఎకక్డలేని సరదాగా ఉంది.
హెలత్ కేర లో పనిచేసేవారు, రోజు జీతాలకి పనిచేసేవారు, బడిలో పెటేట్ భోజనం మీదే ఆధారపడిన వాళుళ్, సరైన కుటుంబం లేక
కాలేజ హాసట్లస్ మూసెయయ్డంతో తీవర్మైన ఒతిత్డికి లోనయేయ్ పిలల్లు ఇలా ఇపపటి వరకూ ఎరుగని జీవన సమసయ్లు కనిపించడం
మొదలయింది. ఇలా ఎంతమంది ఎనిన్ విధాలుగా ఇబబ్ంది పడుతునన్దీ తెలిసీ మన వరకూ మనం ఇంటోల్ కేష్మంగా ఉండాలంటే ఏదో
అపరాధనా భావం. ఇంటోల్ ఉండిపోడం తపిప్ంచి ఇంకేవిధంగానూ సహాయం చెయయ్లేని పరిసిథ్తి.
ఇనిన్ రోజులు నేను నా సమసయ్లు అనుకుంటునన్వేవీ కూడా అసలు సమసయ్లే కాదు అని తెలిసివసోత్ంది. ఈ విపతుత్ తరావ్త
ముంచుకొచేచ్ ఆరిధ్క మాందయ్ం గురించి ఎవరు వాదించినా నవొవ్సోత్ంది. ఆరిధ్క వయ్వసథ్ అయినా మరే వయ్వసథ్ ఫలితాలు అయినా
అనుభవించడానికి ముందైతే మనిషనే వాడు మిగలాలి కదా! బర్తకాలి అనన్ ఆశ ఒకక్టే అనిన్ జీవాలను నడిపించే శకిత్ అని తెలిసివచిచ్ంది.
చూసుత్ండగానే అటు ఇండియాలోకి కూడా చొచుచ్కునిపోయింది ఈలోపు. అమమ్ ఫోన చేసి "భయంగా ఉంది అమమ్లూ!" అంటే
ఏమని సమాధానపరచాలో తెలియడం లేదు. మితుర్లని, తెలిసినవారిని, చుటాట్లని అందరినీ పలకరించడం ఓదారుచ్కోడంతో సరిపోతోంది.
దానికి తోడు బేస వాయిస వేసుకుని "కరుణ లేని కరోనా!", "యుగాంతం వచేచ్సినటేల్నా ?", "దేశం అషట్దిగబ్ంధనం ", "చిగురుటాకులా
వణికిపోతోనన్ అమెరికా" అని"శీర్ లకీష్ గణపతి ఫిలిమస్" అంటూ దెయాయ్ల సినిమాకి పబిల్సిటీ ఇచేచ్ విధంగా భయపెటేట్ టీవీ ఛానళుళ్. అవి
చూసి ఇంకా బెంగ పెటేట్సుకునే పెదాద్ళుళ్. వీడియో కాలస్, వాటస్ ఆప ఉనాన్యి కాబటిట్ సరిపోయింది కానీ లేకపోతె ఇంటిలో ఒకొక్కక్రూ
పర్పపంచంలో ఒకోక్ మూలలో ఉనన్ ఈ రోజులోల్ ఒకరి జాడ ఒకరికి తెలియక ఏమైపోయేవాళళ్మో! వాటస్ ఆప కాల తరావ్త
పటిట్ంచుకోకుండా వదిలేసే రేటింగ కి మరిచ్పోకుండా ఫైవ సాట్ర రేటింగ ఇసూత్ వసుత్నాన్ను ఈ మధయ్.
ఎంత సేపు నేను, నా కుటుంబం. ఇవే లెకక్లు, అవే పరుగులు. ఉనన్టుట్నన్టుట్ దుఃఖం వచేచ్సోత్ంది తలచుకుంటుంటే. ఒక చీమకి
ఇంత చకెక్ర వేసి ఎనాన్ళళ్యింది? అవసరానికి మించిన వసుత్వులు ఎటు చూసినా. అవసరానికి మించిన వసుత్వులు ఇంక కొనను గాక
కొనకూడదు. ఏ వసుత్వు మీద గౌరవం లేకుండా పోతోంది. ఏముంది ఇంకొకటి కొనేసేత్ పోతుంది అనే ధీమా. పిలల్లకి కూడా అదే
అలవాటైపోతోంది. ఇంటోల్ కాగితం అయిపోతుందనే ఆలోచనే రాదు. పెనిస్ళుల్, కేర్యానుల్ ఏవీ కూడా నిండుకుంటాయనే ఊహే ఉండదు.
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ఇలాకాక్దు ఇక నుండి అనిన్ కొనిన్ కొనిన్గా ఇవావ్లి. చేతికి అందుబాటులో ఉనన్ంత వరకు దేని విలువ తెలిసి రాదు కదా? వసుత్వు విలువ,
కనీస అవసరాల విలువ నేరిప్ంచి తీరాలిస్ందే.
ఒక పువువ్ని చూసి, ఒక పిటట్ని చూసి, ఒక నెలవంకని చూసి సప్ందించి ఎనిన్ రోజులైంది? కాసత్ంత అలవనివవ్ము కదా శరీరాలని.
సుకుమారాలనీన్ ఒంటికి తెచుచ్కునాన్మే కానీ మనసులని బండరాళళ్ని చేసేసుకునాన్మేమో? చాలా మారాలి ఇకపై .
మా తరానికి అసలు ఏ కషాట్లు తెలియవు ఒక రకంగా. మనిషి ఎనిన్ కషాట్లు దాటుకుని, ఎనిన్ విపతుత్లని ఎదురొక్ని వచాచ్డు ఇకక్డి
వరకూ. కానుప్ల దగగ్రి నుండి చంటి బిడడ్లని రోగాలనుండి కాపాడుకోడం దాకా ఎనిన్ ఇబబ్ందులు పడే వారు అపప్టి వారు. ఎనిన్
ఒడిదుడుకులని ఎదురొక్ని ఉంటారు. వారిని తలచుకుని ధైరయ్ం తెచుచ్కోడమే. ఇపుప్డు ఇంకా అందరం చదువుకునన్ వారము. పరిసిథ్తుల పటల్
అవగాహన పెంచుకోగలిగే వాళళ్ం కదా. ఇంకాసత్ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వాలి మరి.
అమమ్కి ఎపుప్డూ వరత్మానానిన్ ఎదురుక్నే హడావిడే కదూ ఏ తరంలో అయినా. అమమ్ దశని దాటి అమమ్మమ్ అయితే కానీ
గడిచిపోయిన జీవితపు అనుభవాలూ, నేరుచ్కునన్ పాఠాలు నెమరేసుకోడానికి తీరిక దొరకదు. అందుకే పాత తరానికి కొతత్ తరానికి వారధి
కటాట్లి మళీల్. వారి అనుభవాల నుండి నేరుచ్కోవలసింది ఎంతో ఉంది. "ఒకసారి ఏమైందంటే ..!" అని కబురుల్ చెబుతూనే అమమ్మమ్ నానమమ్
తెలీకుండా ఎంత ధైరాయ్నిన్ నూరిపోశారు! పాపకి అమమ్తో, అతత్యయ్తో బంధం ముడెయాయ్లిస్ందే. ఆనైల్న లో పాటల దగగ్రనుండీ పాఠాల
వరకూ నేరుచ్కుంటునాన్రు కదా.. అలాగే ‘ఆనైల్న గార్ండ పేరెంటింగ’ మొదలుపెటాట్లిస్ందే.
అకక్డెకక్డో నెలూల్రులో ఉండే ఆంటీ చేపల పులుసు పెడితే 'వావ ! డెలీషియస' అని కామెంట పెటట్డం మాతర్మే కాదు, మా ఇళల్లోల్
చేసే ‘గురుగాకు పచచ్డి’, ‘చింతాకు పులగూర’ కూడా నేరుచ్కుని నా దావ్రా ముందు తరాలకి అందించాలిస్ందే. ఎవరి ఇంటోల్ వారికి, వారికి
మాతర్మే పర్తయ్కమైన రుచులూ పదద్తులూ ఉంటాయి కదా. ఖచిచ్తంగా వాటిని అందిపుచుచ్కుని కాపాడాలిస్ందే.
ఇలా గృహ నిరబ్ంధంలో మూడో వారం వచేచ్సరికి వైరాగయ్ం వచేచ్సింది నాకు. పుటిట్ బుదిధ్ తెలిసిన తరువాత ఎపుప్డూ ఇలాంటి
వైపరీతాయ్నిన్ చూడలేదు. అనీన్ సాధించేసాము అనుకునేసరికి ఒకక్సారిగా నేలకు దింపేసింది కదూ ఈ వైరస. ముందైతే ఈ పరిసిథ్తి
దాటుకుంటే జీవితం పటల్ కృతజఞ్తా భావానిన్ పెంచుకోవాలి. తెలీకుండానే నే చేసిన తపుప్లు లెకక్చూసుకుని వాటిని తగిగ్ంచుకునే విధంగా
జీవితానిన్ మారుచ్కోవాలి. ఏదేమైనా పర్కృతి మీద ఆధారపడిన జీవితాలు అందరివీ. మనం పర్కృతి పటల్ చేసే పర్తి పనికి మనతో పాటూ మన
ముందు తరాల వారు కూడా అనుభవిసాత్రనే మాటని మరిచ్పోకూడదు. పర్తి జీవికి ఇందులో బర్తికే హకుక్ ఉంది. భూత దయ పెంచుకోవాలి,
పిలల్లకు కూడా తెలియజెపాప్లి అని నిరణ్యించుకునాన్ను.
బొమమ్లనే నేసాత్లుగా చేసుకుని ఏవేవో ఆటలు ఆడుకుంటోంది చినన్ది. అనిన్టిని ఇంటిలో ఒకోక్ చోట దాచి నా దగగ్రికి వచిచ్ కళుళ్
మూయించుకుని “వీరి వీరి గుమమ్డి పండు’ పాడించుకుని దొంగలని పటుట్కోడానికి వెళోత్ంది. పర్కృతి, తన కళుళ్ కపిప్ మనం తన దగగ్ర
నుండి దోచుకునన్ వాటిని తిరిగి తీసుకెళల్డానికి వసుత్నన్టుట్గా అనిపించి భయం వేసింది ఒకక్ క్షణం. ఏమీ చేయలేము. ‘ఎకక్డి దొంగలు
అకక్డే గప చిప!’ అని కదలకుండా ఉండడం తపిప్ంచి.
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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