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అటా
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ల్ ంటా, జారి

ర్

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
అమమ్. అనురాగానికి, ఆతీమ్యతకు, తాయ్గానికి పర్తీకగా నిలిచేది వేరేదేమైనా ఉందా? ఒకక్సారి అమమ్ని తలచుకోగానే,
అనిరవ్చనీయమైన భకిత్భావంతో ఒళల్ంతా గగురొప్డిచింది. వైజాగ ఎయిర పోరట్ లోదిగి, కారు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్. అమమ్ అలోచనలలు
ననున్ చుటుట్ముటాట్యి. పులిలా ఉండే అమమ్, పిలిల్లా నిసస్హాయంగా, ఇంకొకరి మీద ఆధారపడి జీవితం కడుపుతోంది, అని తలచుకుంటే,
మనసుస్ చివుకుక్మంటోంది. పెదద్ కొడుకు తపిప్తే మిగతా కూతుళుల్, అలుల్ళు,ల్ కొడుకు, కోడలు, ఎకక్డో దూరపు దేశాలోల్, సిథ్రపడిపోయారు.
తన పిలల్లిదద్రి అవసరాలకోసం, పెదద్ కోడలు కూడాఅమెరికాలోనే ఉంది. విశాఖ లో సెటిల అయిన పెదద్ కొడుకు మాతర్ం, అమమ్ కోసం
సవ్ంత ఇంటోల్ ఉండాలిస్ వచిచ్ంది. అమమ్ కూడా పాతిక ఏళుళ్ అమెరికాలోనే గడిపింది. సిటిజన షిప వచేచ్ అవకాశం ఉనాన్,
ఆతామ్భిమానంతో, తాను భారతయువతిని అని, అవసానదశలో జీవితానిన్ తన సవ్ంత ఇంటోల్, తన ఊళోల్ గడపాలని నిశచ్యించుకుంది.
పునరజ్నమ్ రాకూడదని,కాశీలో తలిల్ గరభ్ంలో ఉండేటంత సమయం, అంటే తొమిమ్ది నెలలు, పెదద్ కూతురు సంరక్షణలో, అలుల్డి సాయంతో
గడిపి, పెదద్ కొడుకు ఇంటికివచిచ్ంది. వృదాధ్పయ్ం రావడంతో ఒళుళ్ సావ్ధీనం కావటంలేదు. కోడలు అమెరికాలో ఉండడంతో, కొడుకు వండిన
వంట తింటూ, వాడి చేత చాకిరీ చేయించుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. పాతకాలపు మనిషేమో, కొడుకు చేత పని చేయించుకోవడం ఆవిడకి కషట్ంగా
ఉంది. పైగా భారాయ్ భరత్లని విడగొటేట్నే, పాపం తగులుతుందేమోననన్ బెంగ, భయం. తను లేక పోతే పెదద్ కొడుకు కూడా, అమెరికాలో
భారయ్తో పాటు, పిలల్లకి సాయం చేసూత్ ఉండేవాడు. కేవలం తన కోసం విశాఖలో చికుక్కుపోయేడని అను నితయ్ం మధన పడుతూ ఉందేది.
తను ఒకక్రీత్ ఉండడానికి విపరీతమైన భయం.
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అయోయ్., వీసా పోయింది, లేక పోతే తనూ అమెరికా తిరిగి వెళిళ్పోతే బాగుణేణ్మో అని పలుమారుల్ బాధపడేది. పాపం
అమమ్!..నిటూట్రాచ్. టాకీస్ ఎకిక్ అనన్యయ్ ఇంటికి బయలుదేరా. పాతిక సంవతస్రాలు మా ఇంటోల్ అమమ్ ఎలా మసిలేదో గురుత్కొచిచ్,
నవొవ్చిచ్ంది. ఆవిడది ఏమి హోదా. ఏమి హుషారు, ఏమి చలాకీతనం? ఎంత హడావిడో. ఎనేన్ళుల్ వచిచ్నా, చంటిపిలల్ మనసత్తవ్ం పోలేదు.
ఎనిన్ కధలు, నవలలు రాసింది? ఎపుప్డు ఎవరి ఇంటోల్ ఏ పారీట్ అయినా, వాళళ్ మీద ఆసువుగా కవితవ్ం చటుకుక్న రాసి వాళళ్చేత
చదివించుకుంటే గాని వదిలేది కాదు.

శీతాకాలంలో కూడా తెలల్వారకుండానే, చలల్నీళళ్తో తల సాన్నం చేసి, పచిచ్ మంచినీళళ్యినా

ముటట్కుండా మడిగా వంటంతా చేసి, రోజంతా గంటలకొలదీ పూజలు, రోజూ భగవనాన్మ సమ్రణ, పర్వచనాలు, వారానికి నాలుగు రోజులు
పూరిత్ ఉపవాసాలు, ఎలా సాగేదో అమమ్? దానికి తోడు, మడిగా తాను వండుకునన్ పిడికెడు నూకలతో జావ గాని, గుళోళ్ంచి తెచుచ్కునన్
పర్సాదమో, పండో, పాయసమో తపప్, ఇంకొకరి చేతోత్ అనన్ం పెడితే తినడం నేపుప్డూ చూడలేదు. నేను ఏదైనా తినడానికి ఇసేత్, "ఊళోల్
అడడ్గాడిదలనిటినీ ముటుట్కొనివసాత్రు. నాజోలికి రాకండి" అని విసుకుక్నేది. అలాంటిది. ఎనభై రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో తన పెదద్
కొడుకు చేత వండిచుకుని తినాలిస్ వసోత్ంది, పాపం.
నా ఆలోచనలకు అడుడ్ పడుతూ, టాకీస్ అనన్యయ్ ఇంటి దగగ్ర ఆగింది. టాకీస్ వాడికి డబిబ్చిచ్, నా చినన్ సూటేక్సుని తీసుకొని
మెటెల్కిక్, పైకి వెళాళ్. ఎదురుగా వరండాలో దృశయ్ం ననున్ ఆశచ్రయ్చకితురాలిని చేసింది. ఒక నడి వయసుక్రాలు, ఏభై సంవతస్రాలు
ఉంటాయేమో. అమమ్ తలకి కొబబ్రి నూనె రాసి, నీటుగా జడ వేసి, పైకి చినన్ ముడిలా కటిట్ంది. పకక్నే ఉనన్ పెదద్ గాల్సుని అమమ్ నోటికి
అందించి, "శబరమామ్, ఇవి చికక్టి పాలు. రోజూ, బుదిధ్గా తాగుతే మీ అరోగయ్ం బాగు పడుంతుంది" అంటూ, క్షణంలో ఆవిడ చేత పాలు
తాగించింది. పులల్టి మామిడికాయ పపుప్, గుతిత్ వంకాయ కూర చేసి, వేడి అనన్ంతో పటుట్కొసాత్ను. ఏమీ గొడవ చేయకుండా తినాలి
తెలుసా?" బొదుద్గా పెదద్ కళుళ్, నవివ్తే సొటట్లు పడే మొహం ఆవిడది. జుతుత్ని చకక్గా దువివ్, పైకి ముడి పెటుట్కుంది. నయా పైసా అంత
బొటుట్తో కళగా ఉంది ఆమె. ననున్ చూడగానే, " ఏం అకాక్, రండి".
" సబరమామ్, అటు చూడండి. ఎవరొచాచ్రో".
రబబ్రు కురీచ్లో కూరుచ్నన్ అమమ్ పకక్కు తిరిగి నా వైపు చూసింది. నా జీవితంలో ఎపుప్డూ అమమ్ ననున్ తనకి జడ వేయనీయ లేదు.
గాల్సుడు పాలు కాదు, కనీసం, ఒక చెంచాడు పాలు కూడా, ఆవిడ చేత నేను తాగించలేకపోయేదానిన్. అటువంటిది. ఈవిడ ఎవరబాబ్? అమమ్
మీద ఇంత చనువు, సావ్తంతర్ం? "ఇపుప్డేనా రావడం? ఎనాన్ళుళ్ంటావేమిటి?" అమమ్ మాట భావరహితంగా అనిపించింది.
మొటట్ మొదటి సారిగా, ఈఅమమ్ నాకు పరిచయం లేదు అనిపించింది. . "ఒకక్ వారం ఉంటానమామ్. సెలవలు లేవు" సంజాయిషీ
చెపుప్కునాన్. "సరే. లోపలికెళిళ్ సాన్నం చేసి కాసత్ కాఫీ తాగి పడుకోక్" అంటూ, తన పుసత్కంలో కి దృషిట్ని మరలించింది అమమ్. సాన్నం చేసి,
కాఫీ తాగిన తరువాత కళుల్ మూతలు పడిపోతూ ఉంటే, నిదర్లోకి వొరిగా నా పర్మేయం లేకుండానే.
"ఏరా, లేసాత్వా? భోజనం చేదుద్వు గాని" అనన్యయ్ పిలుపుకి, చటుకుక్ని లేచి కూరుచ్నాన్. బయట పకిక్ంటావిడ కంచంలో అనన్ం
కలిపి , ముదద్లు చేసి అమమ్కి పెడుతోంది. అమమ్ చినన్గా విసుకుక్నాన్, ఆమెను నివారిచకుండానే, చకక్గా అనన్ం తింటోంది. ఇదేమిటి?
నిపుప్ని కూడా నీటితో కడిగే చాదసత్పు మనిషి, ఈ అమమ్కి ఏమయింది. నానన్ పోయిన తరువాత పూరిత్గా అనన్ం తినడం మానేసిందే! ఈ
పదెద్నిమిదేళల్లో ఒకక్ మెతుకు నోటోల్ పెటట్లేదు. మరి ఇపుప్డు. ఏమయిందీవిడకి. ఎవరీ పకిక్ంటి మనిషి? "అనన్యాయ్, ఒకక్సారి అటు చూడు
అమమ్ని. నాకళళ్తో నేను నమమ్లేక పోతునాన్ను. చాలా వింతగా ఉంది అమమ్ పర్వరత్న. ఆవిడెవరు? ఆమధయ్ ఎపుప్డో, మాటలోల్ అమమ్
చెపుప్నటుట్ గురుత్ ఆవిడగురించి, కాని నాకు అంతగా పటట్లేదు".
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"అదో విషాద గాధలే. ఆవిడ పేరు విజయ దురగ్. మనవాళుల్ కారు. నాయుళుల్. ఏడాదినన్ర నుండి ఇకక్డ అదెద్కుంటునాన్రు. మంచి
శీర్మంతులు. కొడుకు, కోడలు అమెరికాలో ఉంటారు.

ఒక చెపుప్కోలేని దురఘ్టనలో ఈవిడ కూతురు ఒక దురమ్రణానికి పాలయింది.

అలుల్డుకనిపించకుండా మాయమయిపోయేడు.
ఏడాది వయసుస్ మనవడికి. ఆ పసివాణిన్ తీసుకుని ఇంటికి వచేచ్రు దంపతులు. ఆవిడ కడుపుకోతని భరించలేక పోయింది.
తలీల్తండుర్లిని పోగుటుట్కునన్ బిడడ్డని ఎలా పెంచాలో ఆమెకు తోచలేదు. వాడు ఎపుప్డైనా, అమమ్మమ్ని, తాతగారిని మా అమామ్ నానాన్ ఏరి
అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెపాప్లి అని సందిగధ్ం లో పడాడ్రు వాళుల్. దురగ్ చాలా తెలివైనది, ధైరయ్వంతురాలు. పిలాల్డికి ఎటువంటి
అనుమానాలు బెంగలు లేకుండా పెంచాలి. ఎలా అని ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ంది. ఆవిడది పెదద్కుటుంబం. ఆవిడ అకక్లోల్ ఒకరికి
ఒకక్డే కొడుకు. పెళల్యి 8 సంవతస్రాలయినా పిలల్లు పుటట్లేదు. ఆ అకక్ కొడుకిక్ తన మనవణిణ్ పెంచుకోమని ఇచేచ్సింది. కురార్డు, వాళల్
సవ్ంత బిడడ్లా గారాబంగా పెరుగుతునాన్డు. దురగ్ కూడా తరచు వాణిన్ చూసూత్నే ఉంటుంది.పిలాల్డు తన కళళ్ ముందే పెరుగుతునాన్డనన్
సంతృపిత్. తన అసలు తలిల్ తండుర్ల గురించి తెలియాలిస్న అవసరం ఆ పిలల్వాడికి లేదు అని వాళళ్ నిబబ్రం.
దాంతో ఒక సమసయ్ తీరింది. కాని ఆవిడలో విషాదం మటుట్కు పేరుకుపోతూ వచిచ్ంది. సవ్ంత ఇంటోల్ పెదద్ బంగళాలో ఉండేవారు.
కాని అకక్డ ఉండలేక, దానిన్ అదెద్కి ఇచిచ్ ఏడాదినన్ర కిర్తం ఈ పకక్ వాటాలో దిగేరు. ఇకక్డకొచిచ్న కొతత్లో నిరంతరం కనీన్రు మునీన్రుగా
ఏడేచ్ది.భరత్ని ఉదోయ్గానికి పోనిచేచ్ది కాదు. అలాంటి సమయంలో అమమ్ కాశీ నుంచి వచిచ్ంది. మీ వదిన ఇకక్డ లేదు కదా. నేను వంటరివాణిణ్
అయిపోయానని, అమమ్ బాధ. ఎపుప్డూ భగవదీగ్త సుందరకాండ, వివేకచూడామణి, ఈ ఆధాయ్తిమ్క గర్ంధాలనీన్ చదువుతూ కూరుచ్నేది.
అమమ్లో శబరిని చూసింది దురగ్. అమమ్ దగగ్ర చేరి, తను కూడా అవనీన్ నేరుచ్కోడం మొదలెటిట్ంది. కర్మేణా అమమ్ని ఒక తలిల్ గా కాకుండా,
తన సవ్ంత కూతురిగా చూడడం మొదలు పెటిట్ంది.
అమమ్ని శబరమమ్ అంటుంది. వాళిల్దద్రి మధాయ్ అవినాభావ సంబంధం పెరుగుతూ వచిచ్ంది. రోజూ ఒకరిని విడిచి ఇంకొకళుళ్
ఉండలేరు. ఈ శబరమమ్కి ఆ దురగ్మమ్ తోడు. ఆ దురగ్మమ్కి ఈ శబరమమ్ గురువు. అమమ్ సనిన్ధిలో పూరిత్గా మారిపోయింది దురగ్" అంటూ
ఆపేడు అనన్యయ్. అంతా జాగర్తత్గా వినాన్ను. బయట వరండాలోకి ఒకక్సారి చూశా. అమమ్, ఆ నలల్ రబబ్రు కురీచ్లో కూరుచ్ంది.చకక్గా నీట
గా దువివ్న జుతుత్,చినన్ ముడి, పొందికగా కటిట్న చీర..గత పాతికసంవతస్రాలుగా ఇంటోల్ అమమ్ని అలాగ ఎపుప్డూచూళేల్దు నేను. పేల్టు నిండా
అనన్ం, పపుప్ కూర కలిపి, గోరుముదద్లు చేసి అమమ్కి తినిపించి, గాల్సుడు నీళుల్ తాగించింది దురగ్.

ఆవిడ చేతులు, మూతి తుడిచీ,

పేల్టుపటుట్కొని తన వాటాలోకెళిళ్ంది దురగ్. విసుకుక్నన్టుట్ కనిపించినా, దురగ్ చేషట్లని నివారించలేదు అమమ్.
మధాయ్హన్ం పడక గదిలో ఫోన లో మెసేజస చెక చేసూత్ కూరుచ్నాన్. బయట వరడాలో జరుగుతునన్ సంభాషణ సప్షట్ం గా
వినిపిసోత్ంది. అమమ్ "భగవదీగ్త" చదువుతూ అరధ్ం చెపోత్ంది. దురగ్ పకక్న నేల మీద కూరుచ్ని, పలక మీద రాసుకుంటోంది. అమమ్ చెపిప్నవనీన్
తిరిగి ఒపప్చెపోత్ంది. అమమ్ ముఖంలో గురువుగా పెదద్రికం, వైదుషయ్ం, దురగ్ ముఖంలో పిర్య శిషుయ్డిగా ఆరర్ద్త, తపన, కుతూహలం. ఈ
జీవిత సంగార్మంలో పోరాడలేక, విసిగి వేసారి పోయిన అరుజ్నుణిణ్ దగగ్ర కూరోచ్పెటుట్కొని ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ంలో ముందుకు సాగమని
బోధిసుత్నన్ కిర్షుణ్డి లా కనిపించింది అమమ్. అమమ్ కిర్షణ్ పరమాతుమ్డి గా కరత్వయ్ బోధన చేసూత్ ఉంటే, దురగ్మమ్, అరుజ్నిడిలా, కరమ్ మారగ్ం తో
బాటు, జాఞ్న మారాగ్నిన్ నేరుచ్కుంటోంది. అంధకారంలో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ దురగ్మమ్కు వెలుగు నిచిచ్ ఒక దారి చూపించిన గీతాచారుయ్డిలా
గోచరించింది.
అమమ్. "సబరమామ్, మీరు నాకు నేరిప్ంచిన శోల్కాలలో నాకు బాగా నచిచ్నివాటికి, చినన్ పాటలా టూయ్న కటాట్ను వింటారా? పీల్జ,
పీల్జ." చినన్ పిలల్లా మారం చేసింది దురగ్.
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"నువువ్ సంగీతం నేరుచ్కునాన్వేమిటి"? వెటకారం గా మాటాల్డింది అమమ్.
"అలా ఆట పటిట్ంచకు సబరమామ్..సరదాగా మాయమమ్ కి పాడాలని. ఇవి మీరు నేరిప్ంచినవే కదా."
"మాతార్ సప్రాశ్సుత్ కౌంతేయ సీతోషణ్ సుఖదుఖదా
ఆగమాపాయినో నితాయ్ తాంసిత్తిక్షసవ్ బారత "
ఇది రెండవ అధాయ్యం లో 14 వ శోల్కం. దీని అరధ్ం చెపప్నా.

"ఓ కౌంతేయ, విషయేందిర్య సంయోగము వలన సుఖ దుఖములు కలుగు చునన్వి. అవి ఉతప్తిత్, వినాశ సీలములు/ అనితయ్ములు.
కనుక బారతా, వాటిని సహింపుము". బుదిధ్గా చినన్ పిలాల్డిలా అపప్ చెపిప్ంది దురగ్.
"వెరీ గుడ" అమమ్ చపప్టుల్ కొటిట్ంది. మరి ఇవాళ వివేక చూడామణీ చదవాలి కదా. అమమ్ ఆ పుసత్కం తీసింది.
"సబరమామ్. ఇంకొకక్ రెండు శోల్కాలు..టూయ్న కటేట్ను. వింటావు కదూ..మాయమేమ్." మారాం చేసూత్ అమమ్ని ముదుద్ పెటుట్కుంది దురగ్
"ఏ శోల్కాలు"?
"అదే, ఆతమ్ సంయమ యోగం లో..5-6 శోల్కాలు.
ఉదధ్రేదాతమ్నాతామ్నాం నాతామ్నమవసాదయేత
ఆతైమ్వహాయ్తమ్నో బంధుహ ,ఆతైమ్వరిపురాతమ్నహ."
మనుజులు ఈ సంసార సాగరం నుండి తమను తామే ఉ దద్రించుకొనవలెను. తమను తామే అదోగతికి పాలవకుండా
కాపాడుకోవాలి. లోకములో వాసత్వంగా తమకు తామే మితుర్లం. తమకు తామే సతుర్వులం." విజయంగా అమమ్ వేపు చూసింది దురగ్. అమమ్
నవివ్ంది.
"బంధురాతామ్తమ్ నసత్సయ్ ఏనాతైమ్వాతమ్న జితహ
అనాతమ్నసుత్ శతుర్తేవ్ వరేత్తాతైమ్వ శతుర్వత
ఎవరు తన మనసుస్ను జయించునో అటిట్వాని మనసుస్ బంధువులా ఉపకారిలా ఉండును. మనసుస్ని జయింపనిచో అది సతుర్వై
అపకారము చేయును" అమమ్ చపప్టుల్. దురగ్ పక పకా నవవ్డం.. వాళిళ్దద్రూ చినన్ పిలల్లాల్ ఆడుకుంటునన్టుట్ గా కనిపించేరు నాకు. అమమ్
ముఖంలో ఇంత శాంతం, గంభీరం ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూడలేదు నేను దురగ్ ముఖంలో పర్శాంతత, ధైరయ్ం. ఎలా తన ఆలోచలని
మారుచ్కుని ఇంత చకక్టి మారగ్ంలో పయనించగలుసోత్ంది. నాకంటే చినన్దైనా, చేతులు జోడించి నమసక్రించాలి అనిపించింది ఆ క్షణంలో.
నేను వైజాగ లో ఉనన్ వారం రోజులూ, దురగ్ని జాగరత్గా గమనించా. వాళాల్యన ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయిన తరువాత, అమమ్ సంరక్షణ
ఆవిడ దైనందిక కారయ్కర్మం. రోజూ, అమమ్ భోజనం అయిన తరువాత దగగ్ర ఉనన్ సూక్ల కి వెళేళ్ది. అకక్డ పిలల్లకి తను నేరుచ్కునన్ పార్రధ్నా
శోల్కాలు, మంచి సూకుత్లు, ఎలా పర్వరిత్ంచుకోవాలో, అనీన్ నేరుప్తూ ఉందేది. వాళల్కి ఎపుప్డూ, ఏదో అరోగయ్కరమైన తినుబండారాలు చేసి
తీసుకెళూత్ ఉండేది. ఒక రోజు, సూక్ల నుండి తిరిగి వసూత్ వుంటే, నేను ఎదురు పడాడ్ను. నవువ్తూ పలకరించింది.
"సూక్ల నుంచి వసుత్నన్టుట్నాన్రు. ఈరోజు పిలల్లికి ఏం నేరేప్రేమిటి??" అడిగా."అదికాదకాక్ మీరు వినాన్రో లేదో, ఈ పాల్సిట్క బాగ
ల మూలంగా ఎనిన్ ఆవులు చనిపోతునాన్యో. అందరూ, అసలు, కొంచమైనా ఆలోచించకుండా, వాతావర నానిన్ ఎలా పాడుచేసుత్నాన్రో?
పెదద్ వాలుల్ చెపిప్నా వినరు.
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అందుకే ఆ సూక్ల హెడ మాసెట్ర ని అడిగాను. ఈ పాల్సిట్క గురుంచి పిలల్లకి చెపప్వచాచ్ అని. లంచ టైం లో చెపప్మంది. అందుకే
లంచ టైంలో వెళిళ్ పిలల్లకు నేరిప్సుత్నాన్ను. వాళుళ్ ఎంత చకక్గా వింటారో అకాక్ " ఆ మొహంలో ఎంత తృపోత్.. నాకు చాలా సంతోషం అని
పించింది. ఆమె మనో ధైరాయ్నిన్ ఆమె కారయ్సూరతావ్నిన్, మెచుచ్కోలేకుండా ఉండలేకపోయేను. ఒక రోజు, హడావిడిగా వచిచ్ంది దురగ్. "అకాక్
ఒకక్ సారి ఇలా వసాత్రా." సరే అని ఆమె వెనకాతల పకక్ వాటాలోకి వెళేళ్ను.
అకక్డ ముచచ్టగా ఉనన్ దంపతులు, ముదుద్గా ఉనన్ ఓ నాలుగైదేళల్ బాబు ఉనాన్రు. "అకాక్, వీడు మా మనవడు" అంటూ నావైపు
చూసింది. నాకు అరధ్మయింది. వెంటనే, సదుద్కుని, "అదే మా అకక్ మనవడు. వీళుల్ మా అకక్ కొడుకు, కోడలు" పరిచయం చేసింది దురగ్.
ఎంతో మరాయ్దగా నాతో మాటాల్డేరిదద్రు. కొతత్ ఏమో వాళల్ అమమ్ కొంగు వదల లేదు ఆ బాబు. దురగ్మమ్ ఎంత మంచి పనిచేసింది అని
మనసుస్లో ఆమెను అభినందించకుండా ఉండలేక పోయేను. సడన గా నా దృషిట్ పకక్న ఉనన్ పడక గదిలో గోడ మీద పడింది.
చకక్టి నవువ్తో అందమైన అమామ్యి ఫొటో కనిపించింది. నా మనసుస్ మూలిగింది. ఎవవ్రూ గమనించకుండా, నా దృషిట్ని బాబు వైపు
మరలాచ్. వాళళ్కి ఉంటానని చెపిప్ మా వాటాలో కి వెళిళ్పోయా.
వారం రోజులు ఎంత తవ్రగా వెళీళ్ పొయేయో.. చెపప్లేను. తిరిగి అమెరికా కి పర్యాణం కటేట్ను. అమమ్ కి చెపేప్ను వెడుతునాన్నని.
ఆవిడలో పూరవ్ం ఉనన్ ఆందోళన లేదు ఇపుప్డు. అనన్యయ్, దురగ్ హామీ ఇచేచ్రు, అమమ్కి ఏమీ ఫరవాలేదని. నేను బయలుదేరుతూ ఉంటే, దురగ్
వాళాళ్యన వచిచ్ ననున్ పలకరించేరు.
"మామమ్గారి దయ వలన మా దురగ్లో ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో, నేను చెపప్లేను. ఇకక్డకి వచిచ్న కొతత్లో, ననున్ పనికి పోనిచేచ్ది
కాదు, అలాంటిది. ఇపుప్డె ఎంత ధైరయ్ంగా, ఎంత శాంతంగా ఉంటోందో. మామమ్గారికి కూడా, దురగ్ లేకపోతే ఎంత బెంగో? ఆమధయ్ నేను
సూట కేసు తీసుకుని బయటకిపోతూంటే, ననున్ ఆపి," ఊరికి వెళుత్నటుట్నాన్రు. మీతో దురగ్ వసోత్ందా.. అని. నేను లేదని చెపప్గాని, చాలా
తృపిత్గా, "అయితే, సరే. కేష్మంగా వెళిళ్, లాభంగా రండి" అని చెపిప్ ననున్ పంపేరు.
అపుప్డు అరధ్మయింది నాకు, అమమ్కీ, దురగ్ కీ ఉనన్ అనుబంధం. ఆరు నెలలు గడిచిపోయేయి. అమమ్తో, అనన్తో తరచూ
మాటాల్డుతూనే ఉనాన్. ఒకరోజు అనన్యయ్ ఫోన చేసేడు. అమమ్కి బాగాలేదని, ఉండుండీ, కిందికి పడిపోతోందని. డాకట్రు చూసి ఏవో
మందులిచేచ్డని కాని పెదద్ మారుప్ లేదు అమమ్లో, అని. అమమ్తో మాటాల్డ దామని, అమమ్కి ఫోన ఇమమ్ని అడిగా. ఆరోజు, ఆగసుట్5వ తారీఖు.
"అమామ్. ఎలా వునాన్వు" పలకరించా.
" నువెవ్వవ్రు" అడిగింది.
" నీ రెండో కూతురిన్. మరిచ్పోయేవా" అనాన్.
"అహా...చెనైన్ లో ఉనాన్వా, సియాటిల లో ఉనాన్వా". ఆ పర్శన్ వినగానే, లోపలి నించి ఏదో తెలియని బాధ ననున్ కలచివేసింది.
అమమ్కి మతి భర్మించడమా! ఇది పర్పంచంలో ఎవవ్రూ ఊహించనిది. ఇదెలా సాధయ్ం ? వెంటనే సదుద్కుని, అమమ్ని అడిగేను.
" అమామ్, ఇవాళ తారీఖు ఏమిటి?"
"ఏమో, సెపెట్ంబరో, అకోట్బరో" .. అమమ్ సమాధానం.
" ఇవాళ ఏం రోజమామ్"
"ఏమో.. నాకు గురుత్ లేదు".
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నాకు బురర్ తిరిగినటట్యింది. మరుపు అనన్ది లేని అమమ్కి, ఏమయింది?

కతిత్ లా ఉండే అమమ్ మెదడుకేమయింది? ఆ క్షణంలో

ఎందుకో అమమ్ దూర తీరాలకు వెళిళ్పోతోంది అనిపించింది తరువాత రోజు రోజుకు అమమ్ పరిసిథ్తి దిగజారడం మొదలెటిట్ంది. బాత
రూములో, బయటా, పడిపోతోందని అనన్యయ్ కంగారు పడుతునాన్డు. బటట్లు కటుట్కోలేక పోతోంది. ఆవిడకి సాయం చేయడానికి ఆడ
మనిషి లేదు. అనన్యయ్కి చాలా కషట్ మయింది. అరజ్ంటుగా వదినను అమెరికా నుండి వచేచ్యమని కబురు చేసేడు.
వదిన చాలా సమరుధ్రాలు; ధైరయ్ం కలది. తనకి కూడా అమమ్ పరిసిథ్తి చూసి, భయం వేసింది. డాకట్రల్తో సంపర్తించి హాసిప్టల లో
జాయిన చేసారు అమమ్ని. హాసిప్టలోల్ అమమ్ కోమాలో కి జారు కుందనిఅనన్యయ్ ఫొన చేసాడు. అమమ్ని చూడడ్నికి అమెరీకాలో మనవలు,
మనవరాళుళ్ వెళేల్రు. ఆవిడ పరిసిథ్తి పూరిత్గా దిగజారిపోవడంతో, ననున్ అరజ్ంటుగా రమమ్ని మనవలందరూ గొడవ జేసేరు. అపప్టికపుప్డు
టికెట బుక చేసుకొని ఇండియా కి బయలుదేరా.
హాసిప్టల లో చూడగానే, నాకు తెలిసి పోయింది, అమమ్ ఇంక మనలో లేదని. డాకట్రుల్ ఎంత ఒతిత్డి పెటిట్నా ఇంటికి తీసుకొచేచ్ం
అమమ్ని, అనన్యాయ్, నేను. అమమ్ నాకు ఎపుప్డూ చెపుప్తుండేది. "నా వంటి మీద నాకు సప్ృహ లేకపొతే, ననున్ బర్తికించడానికి
పర్యతిన్చవదుద్. అది నాకు నరకం. ననున్ నరకంలో ఉంచకండి" అని.
ఆ మాటలు నాకు గురుత్కొచేచ్యి . నోటి దావ్రా ఒక చెంచాడు నీరు కూడా పోకుండా, ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా, మలమూతార్ల
మీద కంటోర్ల లేని పరిసిథ్తిలో జీవచఛ్వంగా ఉనన్ అమమ్ని చూసి, దుఖం ఆపుకోలేకపోయా. ఆమెకి విముకిత్ కలిగించు తండీర్ అని పార్రిధ్ంచా
భగవంతుణిణ్. కాని ఇంకొకక్ వారం రోజులోల్ మా తముమ్డి కొడుకు పెళిళ్. అది ఆగిపోతుందేమోనని అందరి భయం. ఆ పెళిళ్ అయే వరకు
ఆవిడ ఊపిరి పోకూడదని మా అనన్ , వదిన రోజూ మొకుక్కునేవారు. కాని, అమమ్ని చూసేత్ జాలి వేసేది నాకు. ఆవిడ నరకంలో ఉండడం
నాకు బాధగా ఉండేది. అమమ్ని ఇంటికి తీసుకు వచిచ్న మరాన్డు, అమమ్కి ఒళుళ్ తుడిచి, డయపర మారిచ్, ఎలాగో జుతుత్ దువివ్, గౌన మారిచ్
పడుకోక్ పెటాట్ం నేను, వదిన. ఏమీ మింగ లేక పోయింది. సరే, సాన్నానికని బయలుదేరాను. తిరిగి వచిచ్ చూసేత్, అకక్డ దురగ్ కనిపించింది.
అమమ్ని పొదివిగా పటుట్కుని, ఆ గౌన ని చకక్గా సవిరించి, తలకి చకక్గా నూనె రాసి, నీటు గా దువివ్, ముడి పెటిట్, నుదుటి మీద వీభూది
పెటిట్ంది. తరువాత ఒక సీట్లు గాల్స తో ఏదో తాగించడానికి పర్యతిన్సోత్ంది.
"సబరమామ్.. చూడు, ఇది మంచి బలం ఇచేచ్ అంబలి. తాగండి. మీకు ఆరోగయ్ం అంతా బాగుపడిపోతుంది" అమమ్ పూరిత్ గా
కోమాలో ఉందేమొ, అసస్లు సప్ందించలేదు. దగగ్రగా వెళిళ్ దురగ్కి నచచ్చెపాప్. అమమ్ని రెసుట్ తీసుకోనివవ్మని. నేను చెపిప్నది ఎందుకో
నచచ్లేదు దురగ్కి. అమమ్ని తను మళీళ్ మామూలు మనిషి గా చేసుకో గలనని, ఆమె నమమ్కం. ఆమెకునన్ పేర్మానురాగాలు చూసి, ఏనాటి
అనుబంధమో ఇది అని అనుకునాన్. ఇదే ఋణానుబంధమేమో?
అలాగే పది రోజులు గడిచాయి. అమమ్ పరిసిథ్తిలో ఎటువంటి మారూప్ లేదు. ఇంటికొచిచ్న తరువాత, ఆవిడ కడుపు లో కనీసం ఒక
చెంచాడు పాలైనా పడలేదు. అందరూ ఆశించినటుట్ తముమ్డి కొడుకు పెళీళ్, మిగతా కారయ్కర్మాలు అనీన్ చకక్గా జరిగి పోయేయి. ఆరోజు
గురువారం. రాతిర్ ఫైల్ట లో తముమ్డు వచేచ్డు అమమ్ని చూడాడ్నికి. వాడు అమమ్కి చంటివాడు." అమామ్, నేను, నీ చంటాణిణ్. నీ పకక్నే
ఉనాన్నమామ్. నీ మనవడి పెళిళ్ గార్ండ గా అయింది." అమమ్ చెవిలో చెపేప్డు. అమమ్ సంతానం అంతా అకక్డునాన్రు. ఆవిడలో ఎటువంటి
చైతనయ్మూ కనిపించలేదు. నోటొల్ంచి చొంగ కారుతూనే ఉనన్ది. అవయవాలలో ఎటువంటి కదలికా లేదు.
" అమామ్. ఎవరికోసం ఇంకా ఎదురు చూసుత్నాన్వు. వెళిళ్పోమామ్. ఇది నీకు నరకం. వెళిళ్పో తలీల్." ఆవిడ చెవిలో మెలిల్గా
బతిమాలుతునన్టుట్గా చేపేప్ను. అందరూ వినాన్రు. వాళళ్ మనసులోల్ కూడా అలాల్గే ఉనాన్, బయటకి చెపప్లేక పోతునాన్రు.
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"పెదాద్విడ. పోతే మహరాజయిపోయింది" అంటారందరూ. ఆసంగతి అందరికీ తెలుసు. ఎవరి మనసులోల్ విచారం లేదు. తముమ్డి
కొడుకు పెళిళ్ గురించి మాటాల్డు కుంటూ కూరుచ్నాన్ం ఆ రాతిర్. దురగ్ కారయ్కర్మాలలో ఏమీ మారుప్ లేదు. వసుత్ంది. అమమ్ని కీల్న చేసుత్ంది.
బటట్లు సరి చేసుత్ంది. దువివ్న జుతుత్నే మళీళ్ దువివ్ నీట గా చేసుత్ంది. వీభూది పెడుతుంది. జావో, అంబలో తాగించడానికి పర్యతిన్సుత్ంది.
ఏవో కబురుల్ చెపుతుంది అమమ్కి. తనకి ఎటువంటి నిరబ్ంధం లేదు ఆ ఇంటోల్. అమమ్ తన "సబరమమ్". తనకి నచిచ్నటుట్ తను
చూసుకుంటుంది. మేము ఏమనుకుంటామేమో అనన్ బెంగ, సంకోచం ఆమెలో అసస్లు లేదు. మా అందరకీ కూడా ఏవో తిను బండారాలు
పటుట్కొసూత్ఉంటుంది.
మరాన్డు శుకర్వారం. అవి దసరా సెలవలు. ఉదయం తొమిమ్ది గంటలకు దురగ్ పర్యాణం. తన అకక్లని అందరినీ కలవడానికి
ఎపప్టిన్ంచో

పర్యాణం కటిట్ంది. ఇంకా తెలల్వారలేదు. మసక నిదర్లో ఉనాన్ను. “ఈరోజు అమమ్ పోతోంది. లే..” అని ఎవరో

చెపిప్నటట్నిపించింది. లేచి గడియారం వైపు చూసా. నాలుగునన్ర అయింది. రాతిర్ లేటు గా పడుకుక్నారేమో, అందరూ, గాడ నిదర్లో ఉనాన్రు.
నాలో ఏదో అలజడి. అమమ్ వెళిళ్పోతోంది. తటుట్కో లేక, అమెరికాలో మా ఆయనకి కి ఫోన చేసా. ఆయన నాకు ధైరయ్ం చెపేప్రు. లేచి, అమమ్ని
పటుట్కుని కూరుచ్నాన్. ఆవిడ ఊపిరి భారంగా ఉంది. ఏదో యాతనలో ఉనన్టుట్గా కనిపించింది. ఇంక భరిచలేకపోయా. గడియారం ఆరు
కొటట్గానే, అనన్యయ్ ని లేపి అమమ్ పోతోందని చెపాప్.
“నువువ్ అంటావు గాని, గత రెండు వారాలుగా ఇలాగే అవుతోంది. మరేం లేదు. అమమ్కి పార్ణోపాయం ఉందని అనుకోను" నా
మాట తేలిగాగ్ కొటిట్పడేసి, పాలు తీసుకు రావడానికి వెళేళ్డు అనన్యయ్.
నాకు మటుట్కు అది ఆఖరి రోజు అని తెలిసిపోయింది. వదిన ఒతిత్డి మీద సాన్నం చేసి అమమ్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్. అకక్ని, తముమ్ణిణ్
అందరినీ పిలిచి అమమ్ దగగ్రే ఉండమని చెపాప్. వాళళ్ందరూ నావైపు వెరిర్దానిలా చూసేరు.
" మీరు కాసత్ టిఫిన తినండి. మేమతా ఇకక్డ ఉంటాం." వదిన ననున్ బలవంతం చేసి పంపించింది. నేను టిఫిన తింటూ ఉండగా,
దురగ్ వచిచ్ంది. బయట తన సూట కేస పెటిట్ంది. అమమ్ని చూసి, తను వూరికెడుతునాన్నని, ఇంకొక మూడు రోజులోల్ తిరిగి వచిచ్ అమమ్ని
చూసుకుంటానని నాకు చెపప్డానికి వచిచ్ంది. అందరూ అమమ్ చుటూట్ మూగి ఉనాన్రు. అమమ్కి ఏదో అవు తోందని గర్హించింది. వెంటనే
అమమ్ తలని తన ఒళోళ్ పెటుట్కుని, వీబూది పెటిట్ంది.
సడన గా " అకాక్ ఇలా రండి" బిగగ్రగా పిలచింది. వదిన కూడా గటిట్గా అరిచింది ననున్ రమమ్ని. అందరూ ననున్ హడవిడిగా
అమమ్ దగగ్రకి పిలుసుత్నాన్రు. ఒకక్ ఊపులో అమమ్ దగగ్రికి చేరా.
అమమ్ తల దురగ్ ఒళోళ్; పకక్న నేను. చుటూట్ అమమ్ పిలల్లందరూ. అమమ్ ఒకక్ సారి కళుళ్ విపిప్ చూసింది. నేనిక ఉంటానమామ్ అని
చెపిప్నటట్నిపించింది. అంతే. తను వచిచ్న దారిని వెళిళ్పోయింది. అందరూ భోరుమని ఏడాచ్రు. ఒకక్ సారి అమమ్ నుదుటిని ముదుద్పెటుట్కుని,
కాళళ్కు దండం పెటిట్, తన కంట తడి ఎవవ్రికీ కనపడకుండా, బయటకి పరిగెటిట్ంది దురగ్. . అమమ్ మృత దేహనిన్ వదిలి, అందరూ ఎవరి
హడావిడిలో వాళుల్ ఉనాన్రు. ఫోనోల్ అందరికీ వారత్ని అందిసుత్నాన్రు. అనన్యయ్ పలుకుబడి, సామరధ్య్ం; నిమిషాలోల్ అంతయ్కిర్యలకి
కావలసినవనీన్ అమరేచ్డు. పేర్త సంసాక్రానికి వచిచ్న బార్హమ్ణుడు అమమ్ సంతానం నలుగురినీ అమమ్ చుటూట్ పర్దకిష్ణ చేసి, ఆమె ఆతమ్ ఇంకా
దగగ్రే ఉంది కాబటిట్, ఆమె కి నమసక్రించి ఆమె ఆశీసుస్లు తీసుకోమనాన్రు. తన పార్యాణం మానుకుని, దూరంగా కనీన్ళుళ్ ఆపుకుంటూ
తతంగం అంతా చూసోత్ంది దురగ్. మేం నలుగురు అమమ్ పాదాల దగగ్ర చేరాం. నేను దురగ్ వైపు చూసి సైగ చేసాను, నా దగగ్రకు రమమ్ని.
"పంతులు గారూ, దురగ్ అమమ్గారి మానస పుతిర్క. ఆవిడ దగగ్ర లేకపోతే అమమ్ ఆతమ్ శాంతించదు." అంటూ, దురగ్ని కూడా వచిచ్
మాతో పాటూ పర్దకిష్ణలు చేయమనాన్డు" అనన్యయ్.
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దురగ్ వచిచ్ నా వెనకాల నిలబడి పర్దకిష్ణాలు చేసింది. వచిచ్న మా చుటాట్లు, సేన్హితులు చూసి, ఎవరా ఈవిడ అనుకునాన్రు.
అంతయ్కిర్యలయి పోయిన తరువాత, శాసుత్ర్లు గారు చెపిప్న రోజు తిరిగి అమెరికా బయలుదేరా. మా అందరికీ అమమ్ ఈ నరకం
వదిలించుకొని వెళిళ్పోయిందని ఒక తృపిత్. కాని, దురగ్కి ఒంటరి తనం. అమమ్ సాంగతయ్ంలో ఆమెలో ఎంత గొపప్ పరిణాం వచిచ్ందో మా
అందరికీ తెలుసు. అమమ్ లేక పోతే, ఆమె ఎలా ఉంటుందో అనన్ఆలోచన తో, దురగ్తో అనాన్.
"దురాగ్, అమమ్ లేరు. మీ ఆయన ఆఫీసుకి వెళిల్పోతారు. మీరు ఒంటరి వారయిపోతారెమో? ".
“చూడకాక్, సబరమమ్ నాకు నేరిప్ంచిన మొటట్ మొదటి పాటం ఏమిటో తెలుసా? "జాతసయ్హి దుర్వో మృతుయ్హు, దుర్వం జనమ్
మృతసయ్చతసామ్త అపరిహారే, నతవ్ం సోచితు మరహ్సి
అంటే, పుటిట్న పర్తివాడికి, మరణం తపప్దు. మరణించినవాడికి పునరజ్నమ్ తపప్దు. కనుక తపప్నిసరి యైన ఈవిషయములందు నీవు
సోచింపతగదు. చూడకాక్, నా సబరమమ్ ఎపుప్డూ ఇకక్డే ఉంటుంది. మొనన్టి దాకా నాతో పాటూ, ఇంకో సేన్హితురాలు ఇకక్డికి వచిచ్
అమమ్ దగగ్ర నాలాగే సాసాత్ర్లు నేరుచ్కుంది.
తనూ, నేను, ఇకక్డే, సబరమమ్ సీటు దగగ్రే కూరుచ్ని, భగవదీగ్త అవీ, చదువుదాం అని నిశచయించుకునాన్ం. ఇంకా, నా సూక్ల
పిలల్లు, వాళళ్ పాటలు, ఆటలు అవనీన్ ఉంటయి కదా. నేను బాగానే ఉంటాను అకాక్. మీ అరోగయ్ం జాగర్తత్.”
దురగ్కి ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ం చూపించిన అమమ్కి, అంత మనోధైరయ్ం, కర్మశిక్షణ, ఆతమ్ నిబబ్రం ఇచిచ్న ఆ పరమాతమ్కి, మనసుస్లోనే
దండం పెటాట్. అమమ్ని ఆధాయ్తిమ్కంగా ఎనోన్ మెటుల్ ఎకిక్ంచి, ఆ పరమాతమ్ దృషిట్లో అందరూ ఒకక్టే. ఏమీ భేదం లేదు అనన్ సిథ్తికి రపిప్ంచిన
మహానుభావురాలు దురగ్మమ్ .
పర్పంచంలో అటువంటి వారు ( Unsung heroes) ఎంత మంది మనకి కనపడుతారు? ఏడాది ఇటేట్ గడచిపోయింది. అమమ్
సంవతస్రికాలకి వైజగ వెళాళ్. అందరం కలిసేం. అనన్యయ్, వదిన అమమ్కి నచేచ్టటుట్గా అనీన్ నడిపించేరు. దురగ్మమ్ లో ఏమీ మారుప్ లేదు. ఆ
చిరునవువ్, ఆ గంభీరం, అందరినీ మంచిమారగ్ంలో పెటాట్లనే తపన.. అలాగే ఉనాన్యి.
భోజనాలవగానే, వచిచ్న వారందరికీ చినన్ "భగవదీగ్త" పుసత్కం అమమ్ గురుత్గా ఉంచుకోమని ఇచిచ్ంది. " ఇది పర్తేయ్కం గా పిర్ంట
చేయించేనకాక్. జాగర్తత్గా చూడండి. పదాలు ఎకక్డెకక్డ విడగొటాట్లో చకక్గా చెపేప్రు. మీరు చదవండి". అమమ్ మీద ఎంత గౌరం, పేర్మా!
ఆ మరాన్డు శనివారం. దురగ్ మౌనంగా ఉండండం చూసి వాళాళ్యనని అడిగా. " మామమ్గారు మౌనం పటేట్ వారుగా. ఆవిడ దగగ్ర
నేరుచ్కుంది".
అమమ్ పిలల్లు గాని, తోబుటుట్వులు గాని, శిషుయ్లు, సేన్హితురాళుళ్..ఎవవ్రూ, మౌనం పాటించలేదు.. మరి దురగ్కి ఎలా అబిబ్ంది?'
ఆక్షణంలో అనిపించింది. ఋణానుబంధం. కాని ఎవరికి ఎవరు ఋణం? అమమ్కి దురగ్ ఋణమా? లేదా, దురగ్కి అమమ్ ఋణమా?
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