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- 93నరసింహ కథ
అరథ్రాతిర్..
అది కడప జిలాల్లోని మారుమూల పలెల్టూరు. పగలంతా పొలం పనులు చేసుకుని అలసిపోయి, వళుళ్
పులిసిపోయి పెందలకాడే ఇంత అనన్ం తిని ఊళోళ్ జనాలు గాఢనిదర్లోకి జారుకునన్ వేళ.
చుటూట్ దటట్మైన అడవులతో ఒక మూలకి విసిరేసినటుల్నన్ ఆ ఊళోళ్కి రయ మంటూ దూసుకు వచాచ్యి రెండు
పోలీసు జీపులు. చపుప్డు కాకుండా బిలబిలమంటూ బండి దిగిన పోలీసులు ఇళళ్ మీద పడాడ్రు. పురుగుకు కూడా
పారిపోయే అవకాశం ఇవవ్లేదు వాళుళ్.
గూళుళ్ గుంతలు, కాగులు కంతలు, బిందెలు కడవలు అనీన్ వెతికారు. సారా కడవలు కంటపడిన చోట కోపంతో
రెచిచ్పోయారు. కసిగా కడవలనీన్ పగలగొటాట్రు. సామానల్నీన్ విరగొగ్టాట్రు.సారా పర్వాహంతో వీధులు, వెగటు
వాసనతో పరిసరాలు గుపుప్మనాన్యి.
కనబడిన మగాళళ్ని లాఠీలతో ఉతికిపారేసి, మకెక్లు విరగదీసి జీపెకిక్ంచారు. ఆదమరిచి నిదిర్సుత్నాన్రేమో,
మతుత్లో వునాన్రేమో తపిప్ంచుకొని పారిపోవడానికి ఎవరికీ కుదరలేదు. నిదర్లోంచి లేచిన ఆడవాళుళ్, పిలల్లు
పోలీసులను చూసి ఏడుసూత్ కేకలు వేయడం మొదలు పెటాట్రు. హుషారుగా కదలబోయిన కొందరు ఆడవాళళ్కి
కూడా లాఠీలు తమ దెబబ్ల రుచిని చూపించాయి.
బీభతస్ం.... అరగంట సేపు. అంతే.అంతా ముగిసింది.
వచిచ్ న వాళుళ్ వచిచ్నటేల్ వెళిళ్పోయారు పోలీసులు.
మగవాళళ్ని ఎకిక్ంచుకుని జీపులు పోయాక ఆ గార్మంలో గందరగోళం నెలకొంది.
PPP
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భరత్లను పటుట్కుని పోయినందుకు భారయ్లు, కొడుకులను కొటిట్నందుకు తలుల్లు.. ఏడుసూత్, నెతిత్ నోరూ
కొటుట్కుంటూ, పోలీసులను బూతులు తిడుతూ శాపనారాథ్లు పెటట్సాగారు. ఏడుసూత్, ముకుక్లు చీదుకుంటూ
పగిలిన కుండల పెంకులను ఊడిచ్ బయట పోసూత్, చెలాల్ చెదురయిన సామానల్ను సరుద్కోసాగారు.
కానీ.. పెదిద్ంటి యలల్మమ్ మాతర్ం పిచిచ్ చూపులు చూసూత్.. గుండెలు బాదుకుంటూ..
"వాళళ్ చేతులు పడిపోనూ.. చంపేసారు నా కొడుకుని. తలకాయ పగిలిపోయి రకత్ం కారుతునాన్ వదలేల్దు.
జీపెకిక్ంచుకోని తీసకపోయి నా కొడుకుని చంపేసాత్రేమో.నా కొడుకు మంచోడు, నలుగురికి బుదిద్ చెపుతాడు కానీ
వాడు సారాయి కాంచడు నాయనా అని పోలీసోళళ్ కాళుళ్ పటుట్కునాన్ను.థూ.. కనికరమే లేదు ఆ నా కొడుకులకు.
తపుప్ చేసినోడిన్ కొటిట్రి. తపుప్ చెయయ్ని నా బిడడ్నూ కొటిట్రి. నేను నా బాధను ఏ దేవుడికి చెపుప్కోను. ఎవరికి మొర
పెటుట్కోను" అని ఏడుసూత్ సప్ృహ తపిప్ పడిపోయింది.
పకక్నే వునన్ ఆడోళుళ్ ఆమె మొహాన నీళుళ్ కొటిట్, సపరయ్లు చేసినారు.
కాసత్ కోలుకునాన్క బసెస్కిక్ పోలీస సేట్షన కు పరిగెతిత్ంది యలల్మమ్.
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"నా కొడుకు అలాంటోడు కాదయాయ్ వదిలి పెటట్మని" మొతుత్కుంది.
ఆమె మొర ఆలకించే వారెవరు. ఆమె ఏడుపు అరణయ్రోదనే అయియ్ంది.
పదిరోజులు దాటినాక కొడుకు ఇంటికి వచిచ్నాక కొడుకు వంటిమీద దెబబ్లను తడుముతూ యలల్మమ్ భోరుమని
ఏడిచ్ంది.
"నా కొడకా.. నరసింహా..పెళళ్యిన పదేళుళ్ బిడడ్లు పుటట్కపోతే పెంచలకోన నరసిముమ్నికి మొకిక్తే పుడితివి.
నినున్ కళళ్లో పెటుట్కుని పెంచితిని. ఇంటరీమ్డియేట దాకా చదివించితిని. ఇంక రెండేళుళ్ పోతే నీకు పెళిళ్
చెయాయ్ల. కానీ.. ఈ ఊళోళ్ ఎంత మంచిగా వునాన్ నినున్ వుండనివవ్రు. సంతోషంగా బతకనివవ్రు.
అందుకే నువు కొయేటికి పో కొడకా. అకక్డైనా హాయిగా బతుకు. ఇకక్డ వుంటే తపుప్డు కేసులు పెటిట్ నినున్ జైలోల్
తోసాత్రు. పోలీసులు కొటిట్ చంపేసాత్రు. ఈ జనాల మధయ్, ఈ ఊళోళ్ నువువ్ ఎకక్డ వునాన్ ఇదే పరిసిథ్తి" అంటూ
వెంటనే ఏజంటు శీను దగగ్రికి పోయింది యెలల్మమ్.
"కొయేటిలో మగాళళ్ వీసాలు దొరకడం కషట్మని, లక్ష రూపాయలు అవుతుందని, ముందుగా డబుబ్ ఇసేత్
ఖచిచ్తంగా చూసాత్నని" ఏజంటు శీను చెపాప్డు.
నా కొడుకు కంటే ఏదీ ఎకుక్వ కాదు అనుకుంటూ వునన్ ఎకరం పొలం అమేమ్సింది యెలల్మమ్.
డబుబ్ చేతిలో పడేసరికి నవువ్కుంటూ నెల తిరకక్ముందే వీజా తెపిప్ంచాడు ఏజంటు. మెడికల అవగానే
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నరసింహను విమానం ఎకిక్ంచాడు.
PPP
అకక్డ కువైట లో ఏదో ఒక వుదోయ్గం వసుత్ందని అనుకునాన్డు కానీ ఆ ఏజంటు నరసింహను ఒక కువైట
ఇంటోల్ తోట పనికి పెటాట్డు.
సరే ఏదో ఒకటి కొనాన్ళుళ్ చేసుకుందాం అనుకుంటూ శర్దద్గా మొకక్ల పనిలో మునిగిపోయాడు నరసింహ.
పొలం పనులోల్ ముందే అనుభవం వుంది కాబటిట్ తోటలో రకరకాల పూల మొకక్లు, కూరగాయలు వేసి శర్దద్గా
పెంచసాగాడు నరసింహ. ఎడారి నేల అయినపప్టికీ తగిన ఎరువు వేసూత్.. అదును చూసి నీళుళ్ పోసూత్ మొకక్లను
చినన్పిలల్లాల్ చూసుకోవడంతో ఆరెన్లల్కే నందనవనంలా తయారయింది తోట.
పందిరికి అలుల్కునన్ తీవెలతో, పచచ్ని కొమమ్లు, రెమమ్లతో, గుతుత్లుగా విరబూసిన పూలతో, కాసిన పళళ్తో.. ఆ
తోట కొతత్ అందాలను సంతరించుకుంది. తోటలో ఒక మూల అనిన్ సౌకరాయ్లతో వునన్ చినన్ రేకుల గది
నరసింహ కోసం కేటాయించబడింది.
అకక్డ తను ఏరప్రుచుకునన్ పర్దేశంలో నరసింహకు ఉలాల్సంగా, పార్ణం హాయిగా అనిపించింది. చెటల్తో చెలిమి,
పూలతో కబురుల్, కోయిలమమ్ పాటలు, పకుష్ల కువకువలతో ఒక ఆశర్మ వాసిలా జీవితం పర్శాంతంగా
సాగిపోతోంది.
PPP
చాలా రోజుల తరావ్త ఒకరోజు కువైట సేటు ఆ తోట వైపు వచాచ్డు. పచచ్ని తోటను చూసి ఆశచ్రయ్ పోయాడు.
ఆహాల్దకరమైన వాతావరణానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఆనందించాడు. అదుభ్తం అంటూ నరసింహను అభినందించాడు.
పూలను పరామరిశ్ంచాడు. జామ కాయలు తెంపి తినాన్డు.
"నరసింహా.. నాకు చాలా సంతోషంగా వుంది. మనం ఈ తోటను ఇంకా పెదద్ది చేదాద్ం.కూరగాయలు పండించి
సూపర మారెక్టల్కు అముమ్దాం. కావాలంటే వీసాలు, విమానం టికక్టుల్ ఇసాత్ను. నీకు సహాయంగా ఇంకో ఇదద్రిని
ఇండియా నుండి పిలిపించు. ఈ పకక్నే ఇంకో రెండు రేకుల గదులు వేదాద్ం. ఈ నెల నుండీ నీ జీతం కూడా
పెంచుతునాన్ను. తోటకు ఎరువులు అవసరమైతే ననున్ అడుగు" అంటూ భుజం తటాట్డు.
తాను చేసిన పని సేటుకు నచిచ్నందుకు జీతం పెంచినందుకు సంతోషించాడు నరసింహ. ఆ రాతర్ంతా కూరుచ్ని
ఊళోళ్నుండి ఎవరిని పిలిపించాలా అని తీవర్ంగా ఆలోచించాడు నరసింహ.
సేన్హితులు పేరుకే గానీ ఒకక్రూ తన అభివృదిద్ని కోరేవారు కారు.వచాచ్క అసూయతో ఈ పనిని కూడా చెడగొటేట్
ఆసాక్రం వుంది.
ఇకపోతే బంధువులోల్ ఎవరిని పిలిపించాలి. ఎవరైనా సరే ఇకక్డికి వచిచ్ నమమ్కంగా, శర్దద్గా పని చెయాయ్లి. తీరా
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వచాచ్క నేను వుండను, పని చెయయ్ను, ఇంటికి పోతాను అనే సమసయ్లు కూడా ఎదురవుతాయి.
తెలిసిన వాళళ్ందరూ తాగుబోతులు, సిగరెట తాగే వాళేళ్ వునాన్రు. కువైట లో సారా దొరకదు కానీ సిగరెట
తాగినా కూడా ఈ సేటు ఒపుప్కోడు. రాతర్ంతా ఆలోచించి పొదుద్నేన్ లేచి యెలల్మమ్కు ఫోన చేసాడు.
అంతా వినాన్క యెలల్మమ్ "అదేంటార్ నరసింహా.. నేనునాన్ను. మీ అకక్ మొగుడు మీ బావ వునాన్డు. వీసా పంపిసేత్
ఆగమేఘాలమీద వసాత్ము కదా. అందరం ఒక చోట వుండచుచ్. కలిసి పని చేసుకొని డబుబ్ సంపాదించవచుచ్"
అంది.
ఈ ఐడియా తనకు రానందుకు సిగుగ్పడాడ్డు నరసింహ.
"అమామ్.. నీ బురర్ చాలా పెదద్దే. బాగా చెపాప్వు. అలాగే మీరు పాస పోరుట్లు తయారు చేసుకోండి. నేను సేటుతో
మాటాల్డతాను" అనాన్డు నవువ్తూ.
కొయేటు అనగానే యెలల్మమ్ గాలోల్ తేలిపోయింది. ఈ వయసులో కొడుకు వలన విదేశాలకి పోయే అదృషట్ం
దకిక్నందుకు సంతోషించింది.
ఇంకేముంది. పనులనీన్ చకచకా జరిగిపోయాయి.

PPP

ఎవరో కాదు.. నరసింహ తలిల్, బావ ఇండియానుండి వసాత్రు అనగానే సేటు కూడా సంతోషించాడు. అరబుబ్లు
కుటుంబానికి విలువనిసాత్రు.
"సరే.. నువువ్ పెళిళ్ చేసుకుని భారయ్ను కూడా పిలిపించి ఇకక్డే సిథ్రపడు" అనాన్డు సేటు.
పెళిళ్ అనగానే కాసత్ సిగుగ్ పడాడ్డు నరసింహ. అదీ నిజమే అనిపించి సేటు మాటలు తలిల్కి చెపాప్డు. ఇక
సంబంధాలు వెతకడం మొదలు పెటిట్ంది యెలల్మమ్. నరసింహ బావ కూడా వయ్వసాయంలో ఆరితేరినవాడే.
తోటనంతా చదును చేసి మడులు కటిట్ కూరల మొకక్లు నాటాడు.
యెలల్మమ్ పూల మొకక్లపై దృషిట్ని పెటిట్ంది. నరసింహ ఆలోచనలు ఇంకా పెదద్గా వునాన్యి.
తోటను విసత్రింపజెయాయ్లనేది అతని యోచన. సేటుకు చెపప్గానే పకక్నే వునన్ పదెకరాలను కూడా కొని
నరసింహ చేతిలో పెటాట్డు.
అపుడపుడూ తన కుటుంబానిన్, సేన్హితులను కూడా తోటకు తీసుకొచేచ్వాడు సేటు. తన కోసం అకక్డొక గెసట్
హౌజ ను కూడా కటిట్ంచాడు. ఒక కుకక్ను కూడా తెచిచ్ పెంచమనాన్డు.
గెసట్ హౌజ ను శుభర్ంగా వుంచి, కుకక్ ఆలనా పాలనా చూడటానికి మరో ఇదద్రు మనుషులిన్ ఇండియానుండి
పిలిపించమనాన్డు సేటు.
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ఎగిరి గంతేసి అకక్ను, అకక్ కొడుకుని పిలిపించాడు నరసింహ. ఇంకేముంది. కుటుంబం మొతత్ం కువైట లో
చేరిపోయింది. అందరూ కలిసి పనులు చేసుకునే వారు.
కొతత్ పంథాలో మెలకువగా, తెలివిగా తోటను బాగా వృదిద్ చేసారు.
ఇటు సేటుకు తోటలో మంచి ఆదాయం వచేచ్ది. సేటు వాయ్పారం అభివృదిద్ చెంది పలుకుబడి హెచిచ్ంది.
అందుకు కారణమయిన వీళళ్కి కూడా మంచి జీతాలు ఇవవ్సాగాడు. నరసింహను బాగా ఇషట్పడే వాడు.
"నువువ్ నా పెదద్ కొడుకువి. ననున్ వదిలి ఇండియా పోవదుద్" అనేవాడు.
"అలాగే బాబా.. నినున్ వదిలి పోనులే" అనేవాడు నరసింహ.
నరసింహను గురించి విని పెళిళ్ సంబంధాలు వెతుకుక్ంటూ వచాచ్యి.
పెళిళ్ చేసుకుంటే అమామ్యిని కూడా కువైట తీసుకుపోతాడు కాబటిట్ అమామ్యిలను ఇవవ్డానికి ఆడపిలల్ల
తలిల్దండుర్లు పోటీ పడాడ్రు. మంచి ముహూరత్ం చూసి ఇండియా వచిచ్ అందరిలో బాగునన్ పిలల్తో నరసింహ
వివాహానిన్ వైభవంగా జరిపించారు. ఊళోళ్ అందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెటాట్రు.
PPP
అలా కొనిన్ ఏండుల్ కువైట లో గడిచిపోయాయి. పర్సుత్తం నరసింహకు నలుగురు పిలల్లు. ఆ పిలల్ల చదువులనీన్
కువైట లోనే. సేటు పిలల్ల చదువు బాధయ్తలు తీసుకుని మంచి సూక్లోల్ చేరిప్ంచాడు.
ఇపుప్డు నరసింహ జీతం నాలుగు లక్షలు. ఊళోళ్ వంద ఎకరాల పొలాలు కొనాన్డు. పెదద్ ఇలుల్ కటిట్ంచాడు.
అడిగిన ఊరివాళళ్కు కాదనకుండా వీసాలు తీసాడు. ఎందరికో పేద వాళళ్కు సహాయం చేసాడు. కషాట్లోల్ వునన్
వాళళ్ను ఆదుకునాన్డు. ఊళోళ్ ఎవరూ సారా కాయకుండా అడుడ్కునాన్డు. అది నేరమని చెపిప్ వారికి బతుకు
తెరువు చూపించాడు. గుడి కటిట్ంచాడు. బడికి సథ్లం కొనిచాచ్డు. ఒక విధంగా నరసింహ వలన ఆ ఊరు
బాగుపడిందని చెపప్చుచ్.
PPP
కాలం తీరిన యెలల్మమ్ కువైట లోనే కనున్ మూసింది. అకక్డే ఆమెను పాతి పెటాట్రు. ఊళోళ్ ఎనిన్ ఆసుత్లు వునాన్
కువైట వదిలి పోనంటాడు నరసింహ. బతికి వునన్ంతవరకు సేటుకు సేవ చేసూత్ ఇకక్డే వుండిపోతానంటాడు.
ఈ రోజు.. నరసింహ చేసిన సహాయానిన్ తలచుకుంటూ ఊళోళ్ వాళళ్ందరూ అతని గురించి గొపప్గా చెపుప్కునే
వాళేళ్. తన గురించి మాతర్మే ఆలోచన చేయక.. తన వాళళ్కు, ఊరి వాళళ్కు ఎంతో మేలు చేసిన నరసింహ
నాలుగు కాలాలు ఊరి పర్జల హృదయాలోల్ నిలిచిపోతాడు అనడంలో సందేహం లేదు.
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