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ఏది నా ఉనికి?

భాసక్రలU క

"నానన్మామ్! రా, మామ మిరిచ్ బజిజ్ వేసోత్ంది, అందరం బాయ్క యారడ్ లో ఉనాన్ము, ఫాసట్ గా రా నానన్మమ్"
సాయంతర్ దీపాలు పెటిట్, ఎం.స.రామారావు గారి సుందరకాండ వింటుంటే నా మనవడు ఇంగీల్ష లాంటి తెలుగులో పిలిచేసరికి
,మెలిల్గా లేచి ఇంటి పెరటోల్కి వెళాళ్ను. వేడిగా మిరిచ్ బజిజ్, చలల్గా నిమమ్సోడా.. రెండు నాకు ఇషట్మయినవే, అకక్డ నాకు సావ్గతం పలికాయి.
జూన నెల , ఎండాకాలం వేడి గాలులు, చుటూట్రా రక రకాల హరిత వరాణ్లు,ఎంతో అందంగా ఉండే పూల తోటలు. నేను వచిచ్ ఇరవై
ఏళుళ్ అవుతునాన్ నూయ్ జెరీస్ వేసవి అందం లో మారుప్ లేదు.
చలికాలంలో ఎంత నిసేత్జంగా ఉంటుందో, వసంత వేసవిలో అంత అందంగా ఉంటుంది ఈ ఊరు. ఎకక్డ కోనసీమలో పలెల్టూరు
అనాతవరం.. ఎకక్డ నూయ్ జెరీస్? ఆలోచిసేత్ అంతే చితర్ంగా ఉంది. ఇంకో వారంలో డెబైబ్యవ సంవతస్రంలో అడుగుపెడుతునన్ నేను, అనగా సుబబ్లకీష్ ని
అనాతవరంలో జమీందారి కుటుంబంలో పెరిగి, అమలాపురం లో ఉండే డాకట్ర గారికి భారయ్గా వచిచ్, లేక లేక ఒక మగ బిడడ్ని కని, ఇరవై ఏళళ్ కిర్తం
జీవిత భాగసావ్మిని కోలోప్యాను.
ఊరిలో ఇలుల్ని, పొలానిన్ అమేమ్సి, బంధువులని వదిలి, ఇకక్డ ఈ దేశంలో సిథ్రపడడ్ నా కొడుకు కోడలి దగగ్రికి రాక తపప్లేదు.
ఇకక్డికి వచేచ్టపప్టికే సూక్లుకు వెళేల్ మనవరాలు, చంటిపిలాల్డు అయిన మనవడు, చెరో దికుక్ ఉదోయ్గాలకని వెళేళ్ కొడుకు కోడలు.. హడావుడి జీవితమే.
ఏమనుకునాన్రో ఏమో, నేను వచిచ్న ఏడాదే కోడలు ఉదోయ్గం మానేసింది. ఇంటోల్ నుండి చేసుకునే ఉదోయ్గం లో చేరింది. ఆ తరువాత పిలల్లు హైసూక్ల కి
వచేచ్సరికి, నాలుగు పడక గదుల గల ఈ ఇలుల్ కటిట్ంచారు.
ఈ ఇంటికి మా అమలాపురంలో ఇంటికి పెదద్ తేడా లేదంటే నమిమ్తీరాలి. సువిశాలమయిన పెరడు, పూజకి పర్తేయ్కంగా గది,
పూజగదిలో నా రాముడు, మెటల్ కింద ఉండే గది నాకోసం, పెరటోల్ ఋతువులకి తగగ్టుట్గా రకరకాల పూలు, పళుళ్, కూర మొకక్లు.. ఇంటి ముందు రోజూ
ముగుగ్, ఇంటోల్ దీపం, ఇవే ఇంటికి, ఇంటి యజమానికి ఆరోగయ్ం, శుభం అని నేను చెపిప్న నా మాటని తూచా తపప్కుండా పాటిసుత్ంది నా కోడలు. కారు
నడపడం దగగ్ర నుండి ఇంటోల్ పనుల వరకు అనిన్ తానే చూసుకుంటుంది. ఇకక్డ ఉండే తెలుగు వాళళ్ ఇంటికి, వారితో అపుప్డు అపుప్డు పర్వచనా గోషిట్కి,
వారంవారం ఇకక్డ ఉండే వెంకనన్ గుడికి ననున్ కర్మం తపప్కుండా తీసుకుని వెళుతుంది. తనకి వంటలో, తోటలో , ఇంటి శుభర్ంలో సహాయం చేసూత్,
పుసత్కాలు చదువుతూ , వాళుళ్ ఎకక్డికి తీసుకుని వెళేత్ అటు వెళూత్ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్ను. ఈ మధేయ్ మనవరాలి పెళిళ్ కూడా ఇకక్డ గుడిలో అంగరంగ
వైభోగంగా చేశారు, అచచ్ం మన ఊరిలో పెళిళ్ లాగానే. మరి ఇకక్డ దొరకనిది లేదు కదా. తాటాకు పందిరి నుండి, మావిడాకుల వరకు అనిన్
దొరుకుతాయి. ఈ ఊరిని అందుకే లిటిల ఇండియా అని అంటారుట.
ఇకక్డ నాకు ఏ లోటు లేదు, అయినా కూడా ఏదో అసంతృపిత్. బంగారు పంజరంలో సేవ్చఛ్ లేని ముసలి పకిష్లాగా!
ఇనేన్ళల్లో కేవలం రెండు సారుల్ మటుకె భారతదేశం వెళల్గలిగాను. అది కూడా హైదరాబాద లో ఉండే నా కోడలు తలిల్దండుర్ల చివరి చూపుకి. వెళిల్న
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రెండు సారుల్ నెల రోజులునాన్, వెళిల్న పని వేరు కాబటిట్ నా ఊరు చూసుకోలేకపోయాను. సొంత ఊరిలో ఉండే సేవ్చఛ్, ఆపాయ్యత, పుటిట్ పెరిగిన ఆనవాళుల్
ఇవే జీవిత చరమాంకంలో మనకి బలానిన్ ఇసాత్యి. ఎపప్టికపుప్డు తిరిగి వెళిల్పోవాలని ఉంటుంది కానీ అడిగి, వదుద్ అనిపించుకోవడానికి ఇషట్పడక
అడగలేదు.
ఇనాన్ళుళ్ సదుద్కుని ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు అంటారా, దానికి కారణం లేకపోలేదు. రాజమండిర్లో ఉండే నా తముమ్డు,
మొదటిసారిగా అమెరికాలో ఉండే వాడి కూతురి దగగ్రకు వసుత్నాన్డు. ఈ వారం చివరోల్ నా పుటిట్నరోజుకని ననున్ కలవడానికి వసుత్నాన్డు. ఇకక్డ ఒక నెల
రోజులు ఉంటాడు. ఈలోపు నా మనసులో మాట చెపితే, వాడితో పాటు తిరుగు పర్యాణంలో వెళళ్వచుచ్నని నా ఆశ.
"నానన్మమ్ తిను తిను కోలడ్ అయిపోయాయి, బజిజ్స.." అని నా మనవడు అనడంతో పర్సుత్తంలోకి వచాచ్ను.
ఇంతలో నా కోడలు " అతత్యయ్, వేడి గా ఇంకో వాయ వేసాను, ఇవి తినండి. ఆ పకక్ సందులో ఉండే తమిళం అమామ్యి పేరెంటస్
ఇండియా నుండి వచాచ్రుట. వాళల్కి ఇంటోల్ తోచటేల్దు అంటే ఇలా రమమ్నాన్ను. కాసేపటోల్ వసాత్రు. మీకు కాసేపు సందడిగా ఉంటుంది."
"నాకు తమిళం రాదు కదే! ఏం మాటాల్డ మంటావు?" అని నేను పూరిత్ చేసేలోపే, "కానీ వాళళ్కి తెలుగు వచుచ్లే అతత్యయ్" అనేసి
దాని పనిలో పడింది. పని రాక్షసి కదా మరి, ఎంత సేపు పని తపప్ నాతో మాటాల్డనికి సమయం లేదు దానికి. కనీసం నా కొడుకుకి అయినా నా పర్యాణం
సంగతి చెపాప్లి. రేపు పొదుద్నేన్, నా మనవడు కొడుకు కసరతుత్ చేసే సమయంలో చెపేప్సాత్ను.
ఇంతలో ఆ తమిళ దంపతులు రానే వచాచ్రు, ఇంటిని ఇలాల్లిని చూసి తెగ మెచుచ్కునాన్రు. చెనైన్ మహా నగరం లో ఎదో
అపారెట్మ్ంట లో ఉంటారట వాళుళ్, అందుకని ఇంత విశాలమయిన ఇలుల్ చూసి చాలా రోజులయిందనాన్రు.
పూజ మందిరం, నా గది చూసి కాసేపు అలా ఉండిపోయాయిరు. నా పుసత్కాల అర చూసూత్ పేరు పేరునా ఏ పుసత్కమో అడిగి
తెలుసుకునాన్రు. వంటింటోల్ అధునాతన వసుత్వుల తో పాటు , చినన్ పాటి రుబుబ్రోలు చూసి అవాకక్యాయ్రు. అది మా కోడలు నా కోసం వెతికి వెతికి మరీ
కొందని గరవ్ంగా చెపాప్ను.ఇంటి పెరడు లో చెకక్ తో చేసిన చినన్ పాటి గదిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
"ఆ గది నా కొడుకు నా కోసం కటిట్న కుటీరం, ఇంటోల్ కనాన్, నేను ఎకుక్వ సేపు ఇకక్డే గడుపుతాను.ఇందులో నేను పుసత్కాలు
చదువుకోవడం కోసం ఒక పడక కురీచ్, యోగా ధాయ్నం చేసుకోవడానికి ఒక చాప తపప్ ఏమీ ఉండవు" అని చెపేప్సరికి వాళల్ ఆనందానికి అవధులు లేవు.
"మీరు చాలా అదృషట్వంతులు. అమెరికాలో కూడా మీకు తగగ్టుట్గా, మన సంపర్దాయలని గౌరవిసూత్ ఇవనీన్ చేయగలుతునాన్రు
అంటే మీ పిలల్లు , మనవళుల్ మీకోసం ఎంతో ఆలోచిసుత్నాన్రు అని అరథ్ం అయింది. మేము అకక్డే ఉంటూ కూడా ఇవనిన్ చేయడానికి వీలులేకుండా
ఇపుప్డు పరిసిథ్తులు ఉనాన్యి" అని అనేసి భోజనాలు చేసి వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్పోయారు.
నా గదిలోకి పడుకోడానికి వెళాళ్నే కానీ నిదర్ పటట్లేదు. ఇందాక వచిచ్న వాళుళ్ వీలు లేని పరిసిథ్తులు అంటునాన్రు, నేను వచిచ్న ఈ
ఇరవై ఏళళ్లో అంత మారుప్ వచిచ్ ఉంటుందా? ఆ అది చెనైన్ మహానగరం. మాది అమలాపురం టౌన కదా! ఏమి మారదులే! ముఖయ్ంగా ఆ పచచ్ని
పొలాలు, సందు చివర రామాలయం, వీధి అరుగులు మీద ఇరుగు పొరుగు తో కబురుల్, ఎపుప్డు అంటే అపుప్డు , ఒకళళ్మే ఎంచకాక్ బయటకి వెళేల్
సౌకరయ్ం, చలి కాలం లో ఒక శాలువా కపుప్ని కూడా విధులోల్ తిరిగే వీలు, నితయ్ం తగిలే సూరయ్ రసిమ్ ఇవనీన్ నాకు ఇకక్డ అందని దార్క్షలే మరి.
వాటికోసం అయినా నా ఊరుకి వెళిల్ తీరాలి.
తెలాల్రే, అందరూ లేచి వారి వారి పనులలో హడావిడి గా ఉనాన్రు. మనవడు తెగ కసరతుత్ చేసుత్నాన్డు, వాళళ్ నానన్ పేపర
చదువుతునాన్డు, మెలల్గా నేను వాడి పకక్న కురోచ్గానే, పరిగెతుత్ కుంటూ నా మనవడు వచిచ్,
"నానన్మామ్ ..నీకో సరైప్జ, నీ బరత్ డే గిఫట్ , అది ఇసేత్ నాకేం ఇసాత్వు?"
ఆ ఏముంటుంది చీరలు, కేకులు, లేకపోతే పుసత్కాలు అని మనసులో అనుకుని
"ముందు ఇవువ్, అపుప్డు ఆలోచిసాత్" అని అంటుండగానే నా కోడలు వచిచ్,
"ఒరేయ అలా ఊరించ కూడదు, ఆ కవర తీసుకొచిచ్ ఇవువ్ నానన్మమ్ కి" అని అనేసరికి నా మనవడు ఒక తెలల్టి ఎనవ్లప కవర
తీసుకొని వచాచ్డు.
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ముగుగ్రు

కలిపి

ముందసుత్

పుటిట్నరోజు

శుభాకాంక్షలు

అని

చెపుతూ

ఆ

కవర

ని

నా

చేతిలో

పెటాట్రు.

అది తెరవగానే ఇంగీల్ష లో ఏదో పిర్ంట చేసి ఉంది.
అపప్టోల్నే పదో తరగతి దాకా చదువుకునాన్, తెలుగు తపప్ ఇంగీల్ష చదవడం రాదు నాకు. కానీ ఇకక్డికి వచాచ్క ఇంగీల్ష నేరుచ్కోక
తపప్లేదు. మెలిల్గా నా కళళ్దాలు సరి చేసుకుని చదవడం మొదలు పెటాట్ను.
కొంత చదివేసరికి అది విమానం టికెట అని అరథ్ం అయింది, పూరిత్గా చదివేసరికి అది ఇండియా.. అంటే నా ఉనికికి టికెట అని అరథ్ం
అయింది. నా మనసుస్లో ఉనన్ కోరికని నేను చెపప్కుండానే తెలుసుకునన్ నా కుటుంబానిన్ ఆరాధన గా చూశాను. మాటలు రాలేదు, ఆనందభాషాప్లే!
వెంటనే నా కొడుకు "అమామ్, ఈ టికెట ఐడియా నీ కోడలుదే. నీ పుటిట్నరోజు కి బహుమతి ఏం ఇవావ్లా అని తరజ్నభరజ్నలు
అవుతూ ఉంటే, "అతత్యయ్ కి ఆవిడ ఊరు వెళాళ్లని మనసులో ఉంది. ఇపుప్డు ఎలాగూ మీ మావయయ్ వసుత్నాన్రు కదా. కాసత్ ఆవిడకి పర్యాణం లో తోడు
గా ఉంటారు, ఒక మూడునెలలకి పంపించండి. తిరుగు పర్యాణం లో మనం వెళిల్ తీసుకునిరావచుచ్” అని అంది.అందుకే టికెక్టుల్ తీసాను. మావయయ్కి
అనీన్ చెపాప్ను. మన ఊరిలో మన ఇంటిలోనే , నీకు ఒక గదిని ఏరాప్టు చేశాడు మావయయ్. ఈ మూడు నెలలు నువువ్ అకక్డే ఉండచుచ్"
మూడు నెలలు ఏంటి, నేను ఎపప్టికి అకక్డే ఉండిపోవాలని అనుకుంటుంటే, కానీ ఆ విషయం ముందే తెలుసేత్ అసలుకే మోసం
వసుత్ందేమో కదా. అకక్డకి అంటూ వెళాళ్క, నాకు ఇకక్డే సుఖంగా ఉందని, ఓపిక, ఊపిరి ఉనన్నాళుళ్ ఇంక ఇకక్డే అని చెపేప్యచుచ్.. అని
ఊరుకునాన్ను.
ఇంతలో నా మనవడు "నానన్మమ్, నువువ్ అకక్డికి వెళాళ్క డైలీ వీడియో కాల చేసూత్ ఉండాలి, నీకు అకక్డ ఏ పార్బల్మ వచిచ్నా
వెంటనే చెపాప్లి సరేనా. అకక్డ ఏదో ఉంది అనుకుని వెళుత్నాన్వు కానీ , చూడు వెళాళ్క నీకే తెలుసుత్ంది. అవతలి వైపు పచచ్న అని ఇంగీల్ష లో పోర్వెరబ్
ఉంది లే" అని వయ్ంగయ్ గా అనేసరికి ,ఒకక్సారిగా వాడు అనన్దాంటోల్ నిజం ఉందా అని భయం వేసింది. అయినా కూడా నా మాతృభూమి మీద పేర్మ
దానిన్ కపేప్సింది.
చూసుత్ండగా నా తముమ్డు రావడం, నా పుటిట్నరోజు వేడుక జరుపుకోడం జరిగిపోయాయి. గిరుర్న నెల తిరిగి నా పర్యాణం తేదీ
కూడా వచేచ్సింది. అనీన్ సరుద్కుని సిదధ్ంగా ఉనాన్ను, ఇంకొనిన్ రొజులోల్ నా కల నెరవేరబోతోంది మరి.
కొడుకు, కోడలు, మనవడు చెపిప్ందే చెపిప్, నాకు వంద జాగర్తత్లు చెపాప్రు, ఎంతయినా ఇదే మొదటిసారి గత ఇరర్వై ఏళళ్ లో
వాళళ్ని వదిలి రావడం. విమానాశర్యం లోపలి దాకా వచిచ్ , మాకు వీడుకోలు పలికారు.
నూయ్ జెరీస్ నుండి నేరుగా ముంబై వెళేళ్ విమానం, పదమూడు గంటలోల్ వెళేల్లాగా టికెట తీసుకునాన్రు. అయినా కూడా ముంబై నుండి
హైదరాబాద, అకక్డ నుండి రాజమండిర్ మా తముమ్డు ఇంటికి వెళేళ్సరికి నాకు దారిలోనే నా రాముడు కనిపించాడు మరి. దిగి దిగగానే శార్వణమాసం
అనే పేరు కానీ ,ఆ ఉకక్, బంక తటుట్కోలేకపోయాను. ఇవాళే కదా వచాచ్ను, కొనిన్ రోజులోల్ అనిన్ అవే నెమమ్దిగా అలవాటు అవుతాయిలే అనుకునాన్ను.
మొదటి వారం అంతా ఒకటే నిదర్, జెట లాగ కదా. ఎదో మా మరదలు చేసిన వంట ఇంత తిని, మనవడితో ఫొన లో మాటాల్డి ,
పడుకోడం తపప్ చేసింది ఏది లేదు. ఆ తరువాత వారం కాసేపు గోదావరి దాకా వాయ్హాయ్ళి కి వెళిల్ రావడం, ఏవో పుసత్కాలు చదవడం మొదలు పెటాట్ను.
మరదలు చేసే వంట బానే ఉనాన్, కోడలి వంటకి అలవాటు పడాడ్నేమో, నేనే ఇంత ఉడక వేసుకుని తినాన్ను. ఎంత సేపు టీవీ సీరియలస్ చూసే మరదలు,
పొదునేన్ వెళిళ్ సాయంతార్నికి వచేచ్ తముమ్డు, రాజమండిర్ వేడి , ఆ మూడు పడక గదుల అపారెట్మ్ంట, నాకు కావాలిస్న సాంతవ్నని ఇవవ్లేకపోయాయి.
ఇంకో వారం ఉండాలని గొడవ చేసినా, అమలాపురం లో ననున్ దించమని కోరాను. అనాతవరం మీదుగా అమలాపురం తముమ్డి
కార లో బయలు దేరాము. నేను పుటిట్న ఊరు, చదివిన బడి ఇదే అని చూపించినా కూడా నేను గురుత్పటట్లేదు, అంతగా మారిపోయాయి. పంట పొలాలు
చాలా మటుకు తగిగ్పోయి చేపల చెరువులు పర్తయ్క్షమయాయ్యి. ఎకక్డా కూడా మండువా ఇళుళ్ ,పెంకుటిళుల్ లేవు, అనిన్ కాంకీర్ట వే. అమలాపురం ఎపుప్డు
వసుత్ందో అని అనుకుంటుంటే, అమలాపురంలొనే మనం ఉనాన్ము అనడంతో ఒకక్సారి బయటకి చూసేసరికి నాకు ఏమి అరథ్ం కాలేదు.
గురుత్పటట్లేనంతగా మారిపోయింది. ఏవో మాలస్, కొతత్ కొతత్ బిలిడ్ంగులు, చుటూట్రా అనిన్ అపారెట్మ్ంటస్. మేము ఉనన్ సందులోకి కారు పోనిచిచ్ ఇదే మీ
ఇలుల్, అని అనడం తో దిగి తేరిపారా చూసుకునాన్ను. సందు మొతత్ం కుంచించుకు పోయింది అనిపించింది.
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ఇలుల్ కూడా మొతత్ం మారిపోయింది. వసారా, పెరడు ఏవి లేవు. అంతా మారేచ్సి. అందులోనే మూడు పోరష్న లుగా విభజన
చేశారు, అదెద్కు ఇచేచ్ లాగా. నాకోసమని కింద పోరష్న లో ఒక గది అదెద్కి తీసుకునాన్రు. ఆ పకక్న ఉండే వాళుళ్ నాకు పర్తి పూట భోజనం పంపించేలా
ఏరాప్టు చేసారు.
ఇపప్టి దాకా ఈ పర్యాణంలో నాకు పెదద్గా నచిచ్నదంటూ ఏది లేదు ఒకక్ గోదావరి, అకక్డ అకక్డ పంట పొలాలు తపప్. కనీసం
ఈ ఇంటోల్ ,ఈ మనుషుల మధయ్ నా ఉనికి ఉందేమో చూడాలి.
“ఏ అవసరం వచిచ్నా వెంటనే ఫోన చేయి” అంటూ, తముమ్డు రాజమండిర్ బయలుదేరాడు.
నాకు ఇచిచ్న గది శుభర్ంగా ఉంది, అందులోనే సాన్నాల గది కూడా ఉంది. చినన్ మంచం, ఒక బీరువా కూడా ఉనాన్యి. సాన్నం చేసి,
నా సామానుల్ సదుద్కునాన్ను.
ఇంతలో పకిక్ంటి వాళల్ బాబు "అమెరికా మామమ్గారు , వాట డు యు వాంట? అంటూ వచాచ్డు. ఒకక్సారి నా మనవడు
గురుత్కువచాచ్డు. బయట ఎలా ఉనాన్ కూడా, ఇంటోల్ ముఖయ్ం గా నాతో, తెలుగులోనే మాటాల్డాలని వాళళ్ అమమ్ ఆరడ్రు, అందుకే కషట్ం అయినా
తెలుగులోనే మాటాల్డుతాడు.
"ఈ పూటకి ఏమి వదుద్లే బాబు, ఏకంగా రాతిర్ భోజనం చేసాత్ను. కొదిగాగ్ కాఫీ మటుకు పంపించు" అని చెపిప్, నా మనవడికి ఫోన
చేసి ఇపప్టిదాకా జరిగినదంతా చెపేత్ వాడు ఒకటే నవువ్, ఎండ కావాలని అని వెళాల్వు చూడు , ఆ ఉకక్లో బాగా ఎంజాయ చేయి అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సాడు.
కాసేపు నడుం వాలిచ్ , పుసత్కం చదువుతూనే ఒక కునుకు పటేట్సింది. ఇంతలో పకిక్ంటి నుండి భోజనానికి అని పిలుపు వచిచ్ంది.
బాగా ఆకలిగా ఉంది, అసలే అమలాపురం భోజనం, ఇంకా ఎకుక్వ ఆకలి వేసింది. వెళేల్ సరికి ఆ ఇంటి ఇలాల్లు సోఫా లో కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ంది. వాళళ్
అబాబ్యి, భరత్ నాకోసం కంచం పెటిట్ అనిన్ వడిసుత్నాన్రు. ఇలుల్ చినన్దే అయి , ఇలల్ంతా దుముమ్ ధూళితో సామానుల్. ఎకక్డ పొందికగా సదుద్కునటుట్ లేదు.
ఎకక్డ పడితే అకక్డ బటట్లు. ఇంటి బయట ముగుగ్ లేదు, ఇంటోల్ దీపము లేదు. కనీసం వంట అయిన బాగుంటే బావుండు అనుకుంటూ వెళేళ్సరికి ,
"రండి రండి మీకోసమే ఇవవ్నిన్ ఏరాప్టు చేసాము. వచిచ్ కూరోచ్ండి" అంటూ ఆవిడ లేచి వచిచ్ంది. తినడం మొదలు పెటాట్ను.
కంచం లో ఒక పది రకాలు ఉనాన్యి. "పెళిళ్ భోజనం లా ఇనిన్ చేశారు ఏంటండీ" అని అనగానే " అయోయ్ ఇది పెళిళ్ భోజనం కాదు అండి, బుటట్
భోజనం" అందా ఇలాల్లు.
'బుటట్ భోజనామా!?" అదేంటి అనన్టుట్ గా చూసూత్ ఉండిపోయాను.
వెంటనే ఆవిడ " ఇది కాకినాడ లో బాగా పేరునన్ సుబబ్యయ్ హోటల వాళళ్ బుటట్ భోజనం అండి. మా వారు తరచుగా పని మీద
కాకినాడ వెళిళ్నపుడలాల్ ఆ హోటల కి వెళిళ్ ఈ బుటట్ భోజనం తెసుత్ంటారు." అంటే అంతగా ఇంటోల్ వంట కూడా చేసుకోరు అనన్మాట. ఇంక ముందు
ముందు నా పరిసిథ్తి ఏంటో అరథ్ం అయింది. నిటూట్రుసూత్ నా కోడలిన్ ఒక వందసారుల్ తలుచుకునాన్ను. దానికి పని తపప్ మాటాల్డం చేతకాదని
అనుకునాన్ను కానీ, నాకోసం నాకు తగగ్టుట్ ఉంటూ చకక్గా ఇంటిని , కుటుంబానిన్ బంగారంలా చూసుకుంటోందని గర్హించలేకపోయాను.
ఈ బుటట్ భోజనం దెబబ్కి కాసేపు అలా సందు చివర దాకా వెళిళ్ వసేత్ కానీ కడుపు కాసత్ సదుద్కునేలాలేదు.
సందు దాటి అలా వెళేత్ తెలిస్న వాళుళ్ ఎవరయినా కనిపిసాత్రు, అరుగుల మీద ఎవరో ఒకరు కబురుల్ చెపుప్కునే సమయం కదా అని అలా వాయ్హాయ్ళి కి
వెళాళ్ను. వీధిలో ఏ ఇంటి బయట అరుగులు లేవు, అకక్డ అకక్డ జనాలు మాతర్ం ఉనాన్రు. నా వయసునన్ ఒక ఆవిడ దగగ్రకు వెళిల్ నేను ఇలా ఫలానా అని
పరిచయం చేసుకుని, ఇది వరకు నేను ఉనన్పుడు మా ఇరుగు పొరుగు ఎవరు అయినా ఇకక్డ ఉనాన్రా అని అడిగాను.
దానికి ఆవిడ " నేను వచిచ్ పదేళుల్ అవుతోంది అండి. మా అబాబ్యి బాయ్ంక లో పనిచేసాత్డు. మీరు చెపిప్న వాళుళ్ అందరూ సగం మంది
అమెరికాకి , సగం మంది బెంగళూరుకు, హైదార్బాదుకు వలస వెళిల్పోయారు అండి. పిలల్ల కోసం తపప్దు కదండీ. ఒకళేళ్ ఉంటే ఎవరు చూసాత్రు, పైగా
ఇపుప్డు బాగా రేటుల్ కూడా పెరిగాయి. ఉనన్పుడే కొంత లాభానికి అముమ్కుని సొముమ్చేసుకుని, రిటైరెమ్ంట జీవితానిన్ ఆనందంగా గడువుతునాన్రు.ఇంకా
అరుగులు , ఇరుగు పొరుగు అలాంటివి కనుమరుగు అయిపోయినటేట్ నండి. అలా వీధిలో అరుగులు ఉనాన్ కూడా మంచికి రోజులు కావు, ఎవడో ఒకడు
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ఒక మొతుత్ మొతిత్ మెడలోవి, చేతిలోవి తీసుకుని పోతాడు. అందుకే చీకటి పడాడ్క బయటకి రాకపొడమే మేలు. ఉంటాను అండి " అని చెపిప్ ఆవిడ ఇంటికీ
వెళిళ్పోయింది.
అందని దార్క్ష పులల్నే అనన్మాట. నేను ఉహించుకునన్వి ఏవి ఇకక్డ లేవు, తెలాల్రే లేచి , రామాలయం చూడాలి. కనీసం అది అయిన
మారకుండా ఉంటే బావుండు అనుకుంటూ నా గదిలోకి వెళిళ్, నిజం తెలిసిన నీరసంతో నిదర్లోకి జారుకునాన్ను.పొదునేన్ లేచి సాన్నం చేసి నా రాముడిని
చూడడానికి వెళాళ్ను. గుడి మటుకు అలానే ఉంది, నా రాముడు ననున్ చూసి " ఏ సుబబ్లకిష్ నా కోసం ఇకక్డి దాకా రావాలా ,అంతటా నేను ఉనాన్ను
కదా, మరి నీ మందిరంలో, నీ మదిలో కూడా ఉనన్టేట్ కదా అని" అనన్టుట్ అనిపించింది.
దండం పెటుట్కుని తిరుగి నా గదికి నడుసుత్నాన్నే కానీ ఒకటే ఆలోచనలు.ఇనిన్ వేల మైళుళ్ దూరం , నా ఉనికి కోసం , నా వాళళ్ కోసం
వచాచ్ను కానీ, బాగా మారిపోయిన ఈ ఊరుని, ఏ మాతర్ం సీవ్కరించటేల్దు నా మనసుస్. మారిన వాతావరణానిన్, తటుట్కోలేక పోతోంది నా వయసుస్. ఏది
అయితేనే నా మనవడు అనన్టుట్ , అవతలి వైపు గటుట్ పచచ్న అని, ఎపుప్డు కూడా మనం ఎకక్డ ఉంటామో , ఎం చేసుత్ంటామో దానిన్ పేర్మించడం
నేరుచ్కోవాలి. మన చుటూట్ ఉనన్ పర్దేశంలో కనాన్, మన కోసం ఆలోచించే మనుషులోనే మన ఉనికి ఉందని గర్హించాను.
వెంటనే నా మనవడికి ఫోన చేసాను
"నానన్మామ్! ఇవాళ పోర్గార్ం ఏంటి, ఎటు వెళుత్నాన్వు ?"
దానికి నేను" నూయ్ జెరీస్ కి రా"అని అనగానే
"వాట!! మామ నానన్మమ్ వచేసాత్ అంటోంది"
“అవునా! ఏమయింది అతత్యయ్! అకక్డ నచచ్లేదా మీకు. మేము వచేచ్ వరకు ఉండలేకపోతే మీకు ముందే టికెక్టుల్ తీయిసాత్ను.
ముంబయి దాకా ఎవరయినా తెలిస్న వాళళ్ని ,మీకు తోడూ గా పురమాయిసాత్ను. అకక్డ నుండి మీరు ఒకటే ఫైల్ట ఎకిక్ నూయ్ జెరీస్కి వచేచ్యచుచ్"
అని అంది.
"ఆ పని చేయవే అమామ్యి. నావలల్ కావడం లేదు ఇకక్డ. అలాగే ననున్ ఇంటికి తీసుకునివెళళ్డానికి విమానాశర్యానికి
వచేచ్డపుప్డు నీ చేతోత్ చేసిన మెతత్టి ఇడెడ్నుల్, రోటోల్ నూరిన కొబబ్రి పచచ్డి, చింతపండు పులిహోర తపప్నిసరిగా తీసుకునిరావే తలిల్. ఇకక్డ జీవం
లేని తిండి తిని విసుగొచేచ్సింది".
నా కోడలు నవువ్తూ “తపప్కుండా అతత్యయ్” అని ఫోన పెటేట్సింది.
బంగారు పంజరం లో ముసలి పకిష్లాగా సేవ్చఛ్ లేదు అనుకునాన్ను కానీ, సుతిమెతత్ని పూలతో చేసిన కుటీరంలో , ఎంత వరకు నేను
ఎగరగలనో అంత వరకే నాకు సేవ్చఛ్ని ఇచిచ్, అంతకు మించి ఎగిరితే పడిపోతానని విశార్ంతి కలిప్ంచారని, ఈ పర్యాణం పుణయ్మా అని తెలిసొచిచ్ంది
మరి.
Click here to share your comments on this story
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