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రోజంతా సూక్లోల్ పిలల్లతో వాగి, వాదించి సాయంసంధయ్ చిరుచీకటుల్ అలుముకుంటుండగా, ఇపుప్డే
ఇంటికొచిచ్ పడాడ్ను. కాలిఫోరిన్యాలో ఒక పర్ముఖ పర్యివేట సూక్లోల్ లెకక్ల టుయ్టర గా పనిచేసుత్నాన్ను నేను. బాగా
అలసటగా ఉంది. ఆకలి దంచేసోత్ంది. కారు గరాజ లో పెటిట్, ఇంటోల్కి అడుగు పెటట్గానే, రవవ్ ఇడిల్లు ఉడుకుతునన్
పరిమళం చుటుట్ముటిట్ంది. రవవ్ నేతిలో వేయించాడేమొ, కమమ్టి ఆ వాసనకే ఆకలి రెటిట్ంపయింది.
"ఇపుప్డే ఇడిల్ కుకక్ర పెటాట్ను, నువెవ్ళిళ్ ఫెర్ష అయియ్రా ,ఈ లోపు చటిన్ చేసేసాత్ను" అనాన్డు నా భరత్
రాఘవ.
ఆరేళళ్ మా ముదుద్ల కూతురు "అమేయ" తన చిటిట్ చేతులతో మా వారికి సహాయం చేసొత్ంది. వరక్ ఫర్ం
హోం కారణంగా రాఘవ ఇంటొల్ ఉండటం చేత అపుప్డపుప్డు గరిటతిపప్టం తనకి మాములే. టీవిలొ వచేచ్ రకరకాల
వంటల పర్యోగాలు కూతురికోసం చేసూత్ ఉంటాడు. అలాగే ఇవాళ ఈ వంట చేసుత్నాన్డు. వంటింటోల్ ఆ నానాన్
కూతుళళ్ని తనివితీర చూసి, నవువ్తూ ఫెర్ష అవటానికి గదిలోకెళాళ్ను.
వంటింటోల్ చూసిన ఆ దృశయ్ం అపర్యతన్ంగా, నాకు నా చినన్తనానిన్ గురుత్చేసింది. నా
చినన్పుప్డు మేము పలాన్డులో ఒక మారుమూల గార్మం లో ఉండేవాళళ్ం. మా తాతయయ్ అకక్డ సరప్ంచ గా ఉండేవారు.
అసలే ముకోక్పి, పైగా బాగా వెనుకబడిన పార్ంతమేమో, చాల మొరటుగా ఉండేవారు. నానమమ్ ని ,ఇంకా తన పిలల్లని
చినన్ పెదాద్ చూడకుండా చినన్ చినన్ వాటికే చితకబాదేవాడు. కోపంలో , తొందరపాటులో ఆ దురావ్సుడి అంశే. ఆడవారు
వంటింటొల్ తపప్, బయట నోరెతిత్నా, చెపిప్న వంట కాకుండా ఏ కొంచం మారిచ్నా, వెంటనే శివాలెతిత్పోయేవాడు. ఆ
చుటుట్పకక్లంతా మగవారు దాదాపు ఇలాగే ఉండేవారు.
ఎదుగుతునన్ పిలల్లం ఇలాంటి వాతవరణం లో పెరగటం ఇషట్ంలేక, మా అమమ్ నానన్,
గుంటూరు నగరానికి బదిలి చేయించుకుని వచేచ్సారు. పెదద్ పటట్ణం కావటంతో, గుంటూరులో మంచి వాతవరణమే
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ఉండేది. ఇంటిపనులు, వంట, ఎకుక్వగా అమేమ్ చేసినా, ఇదద్రు ఉదోయ్గసుత్లవటం చేత , ఎపుప్డనాన్ సరదాగా, అమమ్కి
విశార్ంతి ఇవవ్టం కోసం నానన్ గరిటపటేట్వారు. నానన్ ఎపుప్డనాన్ ఒకసారి చేసే, పలాన్టి రుచులు, లొటట్లేసుకుంటూ
తినటం ఇపప్టికి లీలగా గురేత్ నాకు. ఐనా కూడా ఏదో మూల మా నానన్ంటే కాసత్ భయమే మాకు. చాలా వరకు మాతో
సరదాగానే ఉనాన్, కోపంలో మాతర్ం, మా తాతకి కొడుకే. సరదాగా ఉనాన్రు కదా అని చినన్పుప్డొకసారి సీవ్టుల్ కావాలని
అడిగాను. డబుబ్లేమనన్ చెటల్కి కాసుత్నాన్యనుకునాన్వా అంటూ మండిపడిపోయారు.
పరీక్షలోల్ నూటికి తొంభై ఎనిమిది మారుక్లు వసేత్ మెచుచ్కోకపోగా, “ఆ రెండు మారుక్లు
ఎందుకు పోయాయి? అంత అలక్షయ్ంగా ఎందుకునాన్వు? నీకనాన్ ఎకుక్వ మారుక్లు ఇంకెవరికనాన్ వచాచ్యా? ఎందుకు
సరిగాగ్ చదవలేద”ని గదిద్ంచి గడగడలాడించేవారు. అనిన్ మారుక్లొచిచ్ సూక్లోల్ అందరితో సెభాష అనిపించికునే నేను, అ
పోర్గెర్స రిపోరట్ లో నానన్తో సంతకం పెటిట్ంచుకురావటానికి ఇబబ్ందిపడే ననున్ చూసి నా సేన్హితులు ననున్ వింతగా
చూసేవారు.
అందుకే నానన్ంటే భయంతో కూడిన గౌరవమే తపప్, చనువు లేదు నాకు. ఇపుప్డు రాఘవ
నాకంటె చెయియ్తిరిగినవాడిలా వంటచేసూత్, కూతురితో ముదుద్లాడుతూ ఉంటే , ఇంతలోనే ఎంత మారుప్ మగవాళళ్లో
అనిపించింది.
ఇనస్ట్ంట పాట సౌండ రావటంతో, ఇడిల్లు తయారయియ్ఉంటాయని, సరవ్ చేదాద్మని మూత
తీసి చూసి, ఆశచ్రయ్ంతో "ఏంటండి ఇది? " అని చినన్పాటి గావుకేక పెటాట్ను. తెలల్గా మిలమిలలాడాలిస్న ఇడిల్లు,
ముదురు నీలాకాశం రంగులో ఉనాన్యి మరి." ఓ అదా, అమేయ బూల్ ఇడిల్ కావాలని అడిగింది. అందుకే చేసాను"
తాపీగా చెపాప్డు రాఘవ.
"ఐనా ఇంటోల్ ఫుడ కలరస్ ఏమి లేవే! మరి ఈ రంగు ఎలా వచిచ్ంది?" విసుత్బోతూ అడిగాను.
"ఫుడ కలరస్ ఆరోగాయ్నికి మంచిది కాదు. నేనవి వాడలేదు. ఎపుప్డూ వాడను కూడా. పర్కృతిసిదద్ంగానే ఈ
రంగు రపిప్ంచాను" కించిత గరవ్ంగా చెపాప్డు.
"అదే ఎలా?" ససెప్నస్ తటుట్కోలేకపోతునాన్ను నేను.
చిరునవువ్లు చిందిసూత్ మా పెరటి వైపు వేలు చూపించాడు.
మా పెరటి పెరోగ్లా ( పెరోగ్లా అంటే తీగ మొకక్లు పాకటానికి అనువుగా ఉండేందుకు
ఎతుత్గా ఆరిచ్లాగా ఉండే ఒక నిరామ్ణం. అమెరికా పారుక్లోల్, ఇంటి పెరళళ్లో ఇవి సరవ్సాధారణంగా ఉంటాయి) మీదకి
పాకిన నీలం రంగు శంకుపూల తీగని చూపించాడు.
ఈ తీగ అమేరికాలో అనిన్చోటాల్ దొరకదు. లాస ఏంజలెస లో, ఏదో షాపులో ఉందని
తెలిస్నవాళుళ్ చెపేత్, రెండు గంటలు పర్యాణించి ,ఆ మొకక్ని తెచిచ్ మా పెరటోల్ నాటి పెరోగ్లా మీదకి పాకించాడు. చాలా
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తవ్రగా అలుల్కుని, బాగా పూలు పూసింది. ఆ పూలని తెచిచ్ వాటిమీద వేనీళుళ్ పోసి కాసేపు నానబెడితే, వాటి
నీలంరంగంతా నీటిలోకి వసుత్ందని, ఆ నీళుళ్ చాలా ఔషధగుణాలు కలిగి ఉంటాయని చదివాడట. ఇపుప్డు ఆ నీళేళ్ వాడి
ఈ రవవ్ఇడిల్లు తయరుచేసాడు.
ఇంతలోనే మరో సందేహం నాకు. "ఆ పెరోగ్లా చాల ఎతుత్గా ఉంది కదా? పూలు ఎలా
కోశారు ?" అని అడిగాను.
"పకిక్ంటికి వెళిళ్ వాళళ్ నిచెచ్న అడిగి తెచిచ్ కోశాను" చాలా తేలిగాగ్ చెపేప్సాడు. నా మనసుస్ ఒకక్ క్షణం
చివుకుక్మంది. తను రోజంతా ఆఫీస పనితో, వరుస మీటింగ లతో ఎంతో బిజిగా ఉంటాడని తెలుసు నాకు. అంత పనిలో
ఉండి కూడా, పకిక్ంటి నుంచి అంత బరువైన నిచెచ్న తెచిచ్, ఇంత శర్మపడి ఇదంతా చెయాయ్లా? ఇడిల్లు నీలంగా
ఉండవమామ్, తెలల్గానే ఉంటాయని అమేయకి సరిద్చేపేత్ సరిపోయేదిగా ? ఇంత పర్యాస పడటం అవసరమా అని
బాధనిపించింది. ఆ మాటే రాఘవ తో అనాన్ను.
రాఘవ ఎపప్టిలాగే చిదివ్లాసంగా నవువ్తూ "నానాన్ ,నాకు బూల్ ఇడిల్ కావాలి అని అమేయ
అనన్పుప్డు, ఒకక్ క్షణం నాకూ నీలాగే తనకి సరిద్చేపేత్ సరిపోతుంది కదా అని అనిపించింది. అంతలోనే, మనమే తన
ఊహాశకిత్కి ఎందుకు కళెళ్ం వెయయ్లి? ఇడిల్లు అంటే ఎపుప్డూ తెలల్గానే ఉండాలా? ఆరోగయ్ం విషయంలో రాజి పడకుండా
తనడిగిన రంగులో ఎలా చెయొచోచ్ అని అలోచించి చేసాను. రేపు తను, మనం పెదద్యాయ్క గురుత్చేసుకుంటే, ఇలాంటివే
కదా మధుర జాఞ్పకాలుగా మిగిలేది. తనకిలాంటి జాఞ్పకాలని అందించటం ముందు ఇదేమంత కషట్ం అనిపించలేదు.
ఇలాంటివే కదా తనకి మనమిచేచ్ విలువైన ఆసిత్" అనాన్డు.
"

ఐనా

మీ

పిచిచ్

కాకపోతే,

తను

పెరిగి

పెదద్యాయ్క,

తనకి

ఇవనిన్

గురుత్ంటాయనుకుంటునాన్వా?" రాఘవ ని కాసత్ ఉడికిదాద్మని అనాన్ను.
"అమేయ కి ఇవనిన్ గురుత్ండొచుచ్, ఉండకపోవచుచ్. కాని, ఇడిల్లు తెలల్గా మాతర్మే ఉంటాయని నేనే తన
ఆలోచనా పరిధిని కుదించేసేత్, ముందుముందు తను కొతత్ ఆలోచనలు చేయటానికి సంకోచించొచుచ్. ఎదిగే వయసుస్లో,
నానన్ని ఏదనాన్ విషయం అడగొచోచ్ లేదో, ఏమనుకుంటారో అనన్ అనుమానంతో కాకుండా, నానన్ని ఏదైనా అడగొచచ్నన్
భరోసాతో పెంచాలనుకుంటునాన్. అందుకే ఇలాంటివనిన్. తనని చూడు, ఆలెర్డి "నానన్ బూల్ ఇడిల్ చేసాడు. మై నానన్ ఈజ
ద బెసట్ నానన్ ఇన ద వరలడ్ " అని ఎలా గంతులేసుత్ందో. తన కళళ్లో ఇలాంటి మెరుపు కోసం ఎంత కషట్మైనా నాకు
ఇషట్మే" అనాన్డు.
"అయినా అడకక్ అడకక్ నీలం రంగు ఇడిల్లే అడగాలా నీ ముదుద్ల కూతురు ? ఎకక్డో
చదివాను, పర్పంచంలో ఎకుక్వ శాతం మంది నీలం రంగు ఆహారపదారాధ్లను తినటానికి ఇషట్పడరట " రాఘవ ని
ఆటపటిట్ంచాలని అనాన్ను.
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" పర్పంచమంతా ఏకమై కుదరదనాన్ కూడా, నా చిటిట్ తలిల్ అడిగింది కాబటిట్, అది నేను చెయాయ్లిస్ందే.
నువువ్ రారా బంగారుతలిల్, ఈ అమమ్ ఇలాగే కబురల్తో కడుపు నింపేసుత్ంది. మనం మన బూల్ ఇడిల్ తిందాం" అంటూ
అమేయని ఎతుత్కుని వెళిళ్పోయాడు.
తండిర్ అంటే భయం, భకిత్ మాతర్మే ఉండాలనుకునే తాతలకాలం నుండి, తండిర్ అంటే ఒక
నమమ్కం, భరోసా అనుకునేలా పిలల్లని పెంచాలనుకుంటునన్ నేటి తరం ఆధునిక తండుర్లోల్ వసుత్నన్ మంచి మారుప్ని
మనసూఫ్రిత్గా సావ్గతిసూత్, నేను కూడా నీలం ఇడిల్లు తినటానికి ఉపకర్మించాను.
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