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తెలుగు జ్యోతి పాఠకులకు మా నూతన సంవతసర, సంక్
ర ంతి శుభాక్ంక్షలు !!
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Dear Friends and members of TFAS Family,
Thank you all very much for your active and overwhelming participation in our various TFAS
events in 2015. On behalf TFAS, I wish you all a very Happy and Prosperous New Year 2016
and also Happy Sankranti!! TFAS Committee is planning for our Sankranti Celebrations on
January 31st at Bridgewater Temple Auditorium. Please register for various children activities
at our website and make the event a grand success! We also have finalized dates for our
Classical Musical event, Tri-Murthy Day on March 12th at Bridgewater Temple and also our
Telugu New Year event Ugaadi on April 16th at Woodbridge High School. Hope to see you all during these events!
I am proud to update you all with few developments in TFAS in recent months. We have been working on
number of improvements to TFAS website at www.tfas.net Please check and provide your feedback to IT Chair, Madhu R
at it@tfas.net. Similarly, our treasurer Vasant Tanna has worked on separating financial accounts, separating
membership funds, building fund and other operating funds. This will enable us to manage these funds properly and
independently. Our Secretary Uma Makam has been coordinating major effort on implementing new by-laws with
trustees and by-laws committee (Anand Paluri, Murty Bhavaraju, Dr. Janani Krishna and Girija Kolluri). Approved by-laws
to become effective from Ugadi 2016. Also, we had elections for next term starting Ugaadi 2016. Congratulations to all
newly formed 9 trustees including 3 of current trustees (Guru, Sreedevi, and Madhu A) with the help of election
committee (Kumar Utukuri, Dr. PremNandiwada and Raja Rao B). There are many other projects being worked on
including making last 30 years of TFAS Telugu Jyothi magazines to be available on our TFAS website. Please register as a
volunteer and help promote our culture and fine arts. Once again thank you all for your kind support!
Srini Gandi
President TFAS (president@tfas.net)
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నాకు నచ్చిన పద్యం
శ్రీమతి కాశ్రనాథుని రాధ
మ. అజినాషాధర ండు, ప్రౌఢతరభాషాతిపౌగలుభండు, నీ

చోటక
ి ి వచిచన శివుని యొకొ వరణన ఇది. శ్రీనాధుని రచ్నలనీి

రజ్బంధుపౌతిమానతేజుడు,జ్టారాజిచ్చటాతామరమూ

ఇంచ్ుమించ్ుగా అనువాదాలే అయనా విదాాంసులు, విమరశ

రధ జుడేకాకి, వట ండు, బాౌహ్మణుడు, విశ్ాీమారధ ముం బో లె నా

కులు అంతా శ్రీనాధుడు కవిసారాభౌముడనిది నిరతావాదాంశం

తిౌజ్గనమమహ్నమూరతి సనిిధికి నేతెంచెన్ వనాంతంబునన్

అనాిర . పూరాపురోజులోో ఆచారణీయమెన
ై సాంపౌదాయం. ఆ

( హ్రవిలాసం, చ్తురాధశ్ాాసం, పద్ోం. 15)

పంథాననుసరతంచి తనకు నచిచన మహాకావాోలని ఆంధీక
ౌ రతం

ఈ పద్ోం శ్రీనాధుని హ్రవిలాసం లోనిది. ఇది నాకే

చాడు. ఇక ఈ కవి చ్తపర పౌజ్ఞ ఏమిటి అంటే, సంసొృతాంధాౌలలో

కాద్ు చాలా మందికి నచిచన పద్ోం అని నా నమమకం. ఎంద్ు

తనకుని ఉద్ద ండ ప్ాండితో పౌకరష ని పౌకటితం చెయోడం, మూలం

కంటే శ్రీనాథుడు అలాంటి గుణాలని ఈ పద్ోంలో ప్ ంద్ుపరతచాడు.

లో అనుచితమెన
ై వాటిని తోజించ్డం. అందాలు చిందే సంద్రాభల

అంతకుమించి, సమాసాల విర పు చ్ద్ువరత నమటక
ి ి ఒదిగత, అతి

కు మరతనిి అలంకారాలు చేసప మెర గులు దిద్దడం. తన జ్ాతి

సులువుగా కంఠోప్ాఠంగా వచేచ పద్ోం ఇది.

సంపౌదాయాలని, పలుకుబడిని, కవితలో సుతారాంగా చొపపుంచ్

చినాిరతప్ నాిరత చిర తకూకటి నాడు మర తి రాటచరతతత
ౌ ో
మొద్లు పెటి , జీవనసంధాోసమయం దాకా నిరాటంకంగా కావో

టం, మూలంలో ఉని ప్ాతౌలని, వాటి ప్ో కడలిి కకతి పుంతలలో
నడిపపంచి వాటిని తన స ంతం చేసుకోవటం.

రచ్న సాగతసి తనే వచాచడు ఈ మహాకవి. “వచియంతు వేముల

పెై పద్ోంలో చెపుబడినది ... “జింక చ్రామనిి, మోద్ుగ

వాడ భీమన భంగత ఉద్ద ంద్లీల నొకకొకొ మాట ...” అంటూ ఢంకా

ద్ండానిి ధరతంచిన వాడు, గొపు భాషానప
ై ుణోం గలవాడు,

దెబబ కకటిినటి గా చెపుుకోవడమే కాద్ు, ఆ చెపుప న ఒరవ డులని

సతర ోనితో సమానమెన
ై కాంతి గలవాడు, ఒంటరత వాడు అయన

తన కవితలో చ్తపపంచిన సమరధ డు శ్రీనాధకవి సారాభౌముడు.

బౌహ్మచారత, అరణోం మధోలో విశ్ాీంతి తీసుకోవడానికి వసుినాిడా

పెైన చెపపున పద్ోం హ్రవిలాస కావోంలో చ్తురాధశ్ాా
సంలో ఉంది. ఈ కావోంలో మొద్టి రండాశ్ాాసాలు చిర త ండ

అనిటో గా, ములోోకాలను మోహింప జ్ేసర రూపంగల ఆ ప్ారాతి
ద్గగ రకు వచెచను.” అని.

నంబి కథ. దీనికి ఆధారం తమిళదేశంలో విని శివకథలు, ప్ాలుొ

ముంద్ుగా ఇలా వచిచన శివుడు ఏం చేశ్ాడో చ్తసప,

రతకి సో మనాధుని బసవపురాణం. తృతీయాశ్ాాసం నుంచి తారకా

అపుుడు పద్ోం ఎలా ఉందో పరతశ్రలిదాదం. అలా వచిచన ఆ వట వు

సుర వృతాింతం, ప్ారాతి తపసుు, గౌరీ కళాోణం ఆదిగా కల

ప్ారాతిచే సనామనింపబడి, కుశలపౌశిలతో ప్ాౌరంభిసాిడు . “ఆ

కథలనీి కాళిదాసు కుమారసంభవానిి అనుసరతసి త చేసన
ప అను

హిమవంతుడు దేవగంగ తనమీద్ పౌవహించ్డం వలో కాద్ు, నీ

వాద్ం.

వంటి కుమారి కలగడం చేత పవితుౌడయాోడు” అని పౌశంసపసి ాడు.
ఇంద్ుౌనితో చేతులు కలిపపన మనమధుడు, హిమాల

అంతటితో ఆగక, “సంబంధంబు సాపి పదీనంబు”. నీతో ఇంతసరపు

యాలోో ప్ారాతిచే పరతచ్రోలు ప్ ంద్ుతుని శివునికి, ఆమెపెై

మాటాోడేను కాబటిి నీకు ఆపుిడిని, అంద్ుకని నువుా ఎంద్ుకు

పరౌమ చిగురతంపచేసప, కుమారసంభవానికి నాంది పలుకుతానని

తపసుు చేసి ునాివచ చెపుు” అంటూ ఇంకకంచ్ం ముంద్ుకు

పౌగలాభలాడి, పటాటోపంగా బయలుదేరత, పటటిడు బూడిద్వుతాడు.

వళతాడు. చివరకు – “నేను బౌహ్మచారతని, నీవు కనోవు, ఇంకా

అట తర వాత ఆ పశుపతినే పతిగా ప్ ందాలనే కోరొతో

ఎంతకాలం ఇలావుంటావు? ననుి వివాహ్మాడు. లేద్ంటే నా

ప్ారాతి ప్ాశుపత దీక్ష వహించి తపసుు ప్ాౌరంభిసుింది. కకంత

తప్ో ఫలంలో సగం నీకిసి ాను. ఇంక ఈ దీక్ష మానయో.” అని

కాలానికి కపటవట ని రూపంతో ప్ారాతి తపసుు చేసుకుంట ని

కకంటటగా అడుగుతాడు.
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అపుుడు ప్ారాతి చెలికతెి లు కలిగతంచ్ుకుని “ ఆ పరమ

వాచాలతాానిి వారతంచి, హ్ద్ుద మీర తునాివు సుమా! అని

శివుని పతిగా ప్ ంద్టానికే ఈమె తపసుు చేసి ో ంది” అని చెబు

హెచ్చరతంచే వార లేర . దానివలో మెడపటిి అవతలికి నటి బడే

తార . అది విని వకిొరతంతగా వికవిక నవిా, శంకర ని గురతంచి

పరతసథ తి
ప కివచేచడు.

నిశశంకగా, వంకరకకంకర మాటలాడతాడు. దాంతో ఆ జ్గద్ంబ

అపుటికే అర దెన
ై గౌరత తపసుుకి అముమడుప్ో యన

ఆగీహించి చెలికతెి లతో “ఇతనిని మెడపటిి నతకుండు” అని ఆజ్ాఞ

ఆదిశంకర డు,

ఆమెను

సమీపపంచి,

ఇలాంటి

సంభాషణ

పపసి ుంది . తన వాచాలతాానిి ఇంతవరకు తీసుకకసాిడు కపట

చేయడానికి దారతతీసపన త లిపలుకులకి ఏదో సాకు ఉండాలి. ఊరతకే

వట డు. ఇక పద్ోం చ్తదాదం.

ఎవరతంటి తలుప్ో తటిి వాళళతో ఇట వంటి మాటలు మొద్లు

జింకచ్రమం, పలాశద్ండం, సతరోతేజ్ం, బాౌహ్మణోం,

పెటిడం అసహ్జ్ం. అంద్ుకని విశ్ాీమారథ ముం బో లె, అలసపప్ో య

ఇద్ంతా మామూలే. ఇక ప్ తే “ప్రౌఢతరభాషాతి పౌగలభత” ఇదే

విశ్ాీంతి తీసుకోవడానికి వసుిని బాౌహ్మణ వట వు రూపంతో

అతని “వంకర కకంకర” మాటలకి, “నీకు పెళిో మీద్ కోరొ ఉంటే

ములోోకాలను భౌమింప చేసర ఆ సరంద్రోమూరతి సనిిధికి శివుడు

ననుి చేసుకో” అనడానికి దారత తీసపన గుణం. “పౌగలభత” పదాని

ఏతెంచాడు. అనడం ఒపపునటి ంది.

కి, ప్ాండితోం” అనిది అరథ ం అయనా, దీనిి కాసి గరాంతో కూడిన

ఇలా

మూలానిి

అనుసరతంచి

రూప్ ందించిన

ఈ

మాటలు పలికే వాళళ లక్షణంగా చెపుుకోవడం లోకసాదారణ మెైన

పద్ోంలోని చ్మతాొరం, అక్షరరమోత ప్ాఠకుల మనసులో

విషయం. “ఏకాకి” ఒంటరతవాడు. వనుక ముంద్ు గాని, తోడ వచిచ

ముద్ౌవస
ే ుకుని, కలకాలం గురి ంచ్ుకునే విధంగా కలిుంచిన

న వార గాని, ఎవరూ లేర . అంద్ుచేత అతని పౌవరి నని,

శ్రీనాధుని శ్లి
ై శ్ోభాయమానం అనే చెప్ాులి.

ఓయమోమ... మా పనిమనిషప”
శ్రీమతి సావితిౌ చ్లం, హెైద్రాబాద్ు
“కౌసలాో సుపౌజ్ా రామా...” పూరాకాలపు రేడియోనించి ఎం.ఎస్.

తీసుకురా (పౌతిసారత అనే మాటే ఇది) అని హ్ుకుం జ్ారీచస
ే ి త,

సుబబలక్ష్ిమ మధుర కంఠసారంలో సుపౌభాతం వినిపపసి ో ంది. భాను

ఓద్సాి తెలోకాగతతాలు ముంద్ు వేసుకుని కూర చనాిర . ఆవిడ

మతిగారత కథలలో అమాయకంగా సనిని శరీరంలో ఉని

పకొన కకనిి వారపతిౌకలు, మాసపతిౌకలూ పడిఉనాియ.
దీనికి ముంద్ుగా ఓ విషయానిి మీకు తెలియజ్ేయాలి.
మా

అతి గారతని

ఆ

సరసాతీదేవి

ఎంతో

కకంత

కర ణంచి

ఉంట ంద్నిపపసి ుంది. అంద్ుకే కాబో లు అడప్ాద్డప్ా ఆవిడ
రాసపన కాగతతాలు కానీ, చిని చిని కథలుకానీ “ఈ శ్రరతషకమీదే”
లాంటి శ్రరతషకలకు గాని, పజిల్సు కాని పంపపంచి కకనిి కకనిి
ప్ో టీలలో ప్ాలగగనడం జ్ర గుతోంది. ఇది నేను కాపురానికి వచిచ
నపుటినుంచి చ్వి చ్తసపన ఓ అపూరా అనుభవం నాది.
అతి గారతలా కాక ఓమోసి ర లావుగా (అలా అనకప్ో తే, సమయం
చ్తసప సుతిి వేసి ార మా అతి గార ) పండిన గుమమడి కాయలా
ఉంటార .
ఓ తెలో ారగటి , నా కద్లికని పసపగటాిరేమో “చ్తడు
సావితీౌ, గీజ్ర వేసప, నాకు వేడగ
ి ా పంచ్దార లేకుండా కాఫీ

మరో విషయం, మేము సపనిమాలకో, షపకారో కో మా ఇద్ద రత
పపలోలతో వళాళలిు వచిచనపుుడు, మా అతి గారతకి ఓ కకతి పెనుి
గాని, ఓ ద్సాి తెలోకాగతతాలుగాని, ‘సాాతి’ లాంటి పుసి కాలు, ఛలో
కుిల పుసి కాలు, సామెతల పుసి కాలు, నిఘంట వులు ఇలాంటి
బహ్ుమతులు ఇసత
ి ఉంటాము ( ఎంతయనా అతి గార . లంచ్ం
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గా అంటే బాగుండద్ు కదా) మేం లేని సమయంలో భలే మూడ్

ఇనిి తెలో కాగతతాలు ముంద్ు వేసుకుని, కూర చని ఆలోచిసత
ి

వచేచసుింది ఆవిడకి. ఓ ద్సాి కాగతతాలు కకటిివత
ే లతో ఏవేవచ రాసర

ఎదో రాసుినాిర . ఇంతలో వనకగా వచిచన మా పనిమనిషప గది

సాిర .

తుడవడం ఆపప, ఆవిడ వాౌసపన కథకు అలవచకగా, తనకు తెలిసపన
నేను కకంచెం ఖాళీగా ఉండడం చ్తసరి “సావితిౌ, నాతలేో,

తెలివితో చ్దివస
ే ి త, “అమమగోరూ! మీర ప్ాత చింతకాయ పచ్చ

ఈ కథను కకంచెం కుదించి, ఓ పది కాగతతాలోోకి రాసపపెటి ” అంటూ

డిలా, మొగుడిమీద్ అపుడాల కరీతో ఓటిచ్ుచకుంది ‘సతరో

ఉంటార , “మీర రాసపంది చాలా బాగుంది” అనగానే, ఆవిడ రాసపన

కాంతం’ అని రాయడం ఏం బాగులేద్ండి, చేతిలో ఉని మొబల్స
ై

గజిబిజి అక్షరాలను, కథలలోని కకటిివత
ే లను సరతచస
ే ప, ఆవిడ

సెల్స విసపరతంది ‘సతరోకాంతం’ అని రాయండి. అని మా పని

నమిమన ఓ వారపతిౌకకో, మాస పతిౌకకో పంపడం నాకు పరతప్ాటి.

మనిషప అనడం, మేము షపకార నించి ఇంటోో అడుగు పెటిడం

అతి గారత అద్ృషి మో, హ్సి వాసపవలనమ అపుుడపుుడు

ఒకొసారత జ్రతగతంది.

పపౌంట్ లో కనిపపసి త ఉంటాయ ఆవిడ రాసపన సాహితాోలు. ఈసారత
సాహితో విలువలుని “సాాతి”లో తన పరర

చ్తసుకోవాలని

ఓచిర నవుాతో మాఅతి గార “అవును, నువుా చెపుప ంది
చాలా బాగుంది.” అని తను రాసపన వాకాోని కకటేిసి త, మా పని

ననుి అబుబరపరచాలని కాబో లు, “ఓ బాపు బొ మమకి కధ”కి కధ

మనిషప చెపుప న వాకాోనిి రాసత
ి , మరో సారత ఓనవుా చిందించార

రాయాలని అనుకునాిర . మేము షపకార కి వళళగానే ఓ రోజు,

మా అతి గార , నావప
ై ు అదో లా చ్తసత
ి .

నేనెవరు?
శ్రీమతి భావరాజు భారతి
కకనేిళళ కిీతం మా అమామయలతో అమెరక
త ా నుండి,

ణంలో నాకు ఐద్ు ఏళళ రజిత ననుి అడిగన
త పౌశి గురి

ఇండియా వళిళనపుుడు మా పెద్దమామయ రజిత అడిగన
త పౌశికి

కకసుింది. అమెరతకాలో కకంతకాలంగా వుని భారతీయులం మాట,

నాకు ఇపుటికీ సరత అయన సమాధానం తెలిద్ు. ఐద్ు ఏళళ రజిత

కటి , బొ టి (లేకుండా కకంద్ర ), జుటి , తిండిలోను అమెరతకన్

ననుి అడిగన
త పౌశ్ి
న మిటంటే, “ఇండియాలో బంధుమితుౌలంద్రూ

పద్ధ తులేకాద్ు,

ననుి అమెరతకన్ అంటార , అమెరతకాలో ననుి ఇండియన్ అంటా

పబాబల లోనత వారతతో కలుసుినాిము. జ్నవరత ఒకటో తారీఖున

ర . అసలు నేనవరతని?” అని అడిగతంది. అపుుడు ఏమని సమాధా

‘నతో ఇయర్’ తో మొద్లెైన అమెరతకన్ పండగలు, వాలెంటటన్
ై ు డే,

నమిచాచనమ గురి

మెమోరతయల్స డే, జూలెై ఫో ర్ి -న జ్రతపర సాతంతౌ దినమతువం,

లేద్ుకానీ, అపుటికి ఎదో చేపుప దాటేశ్ానని

ఇకొడి

ఆచార-వోవహారాలలోనత,

పండగ-

మాతౌం గురి ంది. ఎంద్ుకంటే మళీో ఎపుుడత రజిత ఆ పౌశి

లేబర్-డే, తర వాత హాలోవిన్ , థాంక్సు గతవింగ్ డే, తో బాట

అడగలేద్ు. బహ్ుశ్ా నాకు కూడా తెలీద్ని అనుకుందేమో. కకనేి

డిసెంబర్ 31వ తారీఖున వచేచ ‘నతో ఇయర్ు ఈవ్’ దాకా అంటే

ళళకి నాకు మనమంతా “ఇండియన్-అమెరతకన్ు” అని చెపుర

సంవతురమంతా జ్ర పుకుంట నాిం. అంటే మనం అమెరతకన్ు

ధెైరోం వచిచంది.

అని మాటే!

ఇండియాలో విమానం దిగగానే “మీర

ఇకొడివార

అదే సంవతురంలో జ్నవరతలో వచేచ ధనురామస పూజ్

కాద్ని, అమెరక
త నో ”ని ఇమిగేీషన్ వారత పౌశిలోో, వాళళ మొహ్

లతో మొద్లుపెటి , సంకాీంతి, ఉగాది, ద్సరా, దీప్ావళి తోబాట ,

లలోనత, మాటలోోనత తెలిసపప్ో తుంది. అదే తిరతగత అమెరక
త ా రాగా

శివరాతిౌ, శ్రీరామనవమి, వరలక్ష్ిమ పూజ్, వినాయకచ్వితి మొద్ల

నే, మన మోహాలని చ్తసప అమెరతకన్ ప్ాస్-ప్ రి చ్తసత
ి “మీర

యన పండగలు, పూజ్లు చేసి ుని మనం ఇండియన్ు మే కదా!

ఎపుటికైనా ఇండియా వాళళళసుమా” అని భావం ఇమిగేీషన్ వారత

ఈ ఉతువాలను జ్ర పుకునేటపుుడు చాలామట కు సీి ల
ీ ు,

పౌశిలోో, వాళళ మొహ్లలో తెలిసపప్ో తుంది. ఇపుటికీ పౌతీ పౌయా

పపలోలు, కకంద్ర

పుర షులు మనదేశపు పద్ధ తులు ప్ాటించి
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కటి , బొ టి , (ముఖోంగా) తిండిలో ఎంతో శీద్ధ తీసుకుంట

చ్ుకుని ఆశచరోపడుతునాిర . ఇక ఇట అమెరతకన్ు లాగా కీీడా

నాిర . ఈ విషయంలో మాతౌం మనం ఇండియన్ు అనక తపు

రంగాల లో ఫుట్-బాల్స, బేస్-బాల్స, బాసెొట్-బాల్స వంటి జ్ాతీయ

ద్ు. మరోకొవిషయం, కకనిి ద్శ్ాబాదల కిీతం అమెరతకా వచిచ

కీీడలను పౌతోక్షంగానమ, పరోక్షంగా టి.వి. లోనమ చ్తసుినాిర మన

సెటల్స
ి అయన మనవాళళ పద్ధ తులు పౌసి ుతం భారతదేశంలోనే

వాళళళ. టి.వి.లో చ్తసుినిపుుడు అమెరతకన్ు లాగా బంధు

లేవనుకుంటా!

మితుౌలతో పెద్ద ప్ారీిలు జ్ర పుకుంట నాిర . అట

ఇకప్ో తే పుటిినరోజు ప్ారీిలు, పెళిో యానివరురీలు, సర్
పెజ్
ైీ ప్ారీిలు, అమెరతకన్ పద్ధ తిలో చేసుకుంట నాి, భారతీయులం

భారతీ

యులకి మకుొవై న కిీకట్, టటనిిస్, కారమ్సు, చెస్ వంటి ఆటల
లో ఎంతో శీద్ధ చ్తపు తునాిర .

కనుక నామకరణం, అనిప్ాౌసన, అక్షరాభాోసం, ఉపనయనం,

ఇండియన్-అమెరక
త న్ు-గా మన చినాిర లు జిమాి

వివాహ్ం వంటి వేడుకలలో మళీో మన పద్ధ తులనే ప్ాటిసి ునాిం.

సపిక్సు, బాలే, ప్ాశ్ాచతో సంగీతం, పపయానమ, పూ
ో ట్, డౌమ్సు, బేస్

అమెరక
త ాలో ఉనాి, ఎపుుడో వచిచన భారతీయులతో సమానంగా

మొద్లెన
ై వాద్ోముల తోబాట కకంద్ర కరాిటక, హింద్ుసాినీ

పుటిినరోజున ప్ ౌ ద్ుదనేి మన పద్ధ తులలో మా అమామయలకి తల

సంగీతంలో, వీణ, సపతార్, వయోలిన్, వేణువు, మృద్ంగం, తబలా

సాినం, కకతి బటి లు, హారతి అక్ష్ింతలతో బాట వాళళకు నచిచన

వంటి వాద్ోములలో నిపుణులవుతునాిర . భారతీయులు గరా

వంటకాలు చెయోడం నా అలవాట . తర వాత వచేచ శని ఆదివా

పడే కూచిపూడి నృతోం, భరతనాటోం, ఒడిసీు వంటి నాటో

రాలలో పపలోల సరిహేతులతో అమెరతకా పద్ధ తిలో పపజ్ా ా, కేక్స, ఐసీ్రం

కళలను కూడా నేర చకుంట నాిర మన పపలోలు.

లతో ప్ారీి. మరొకొసారత చెప్ాులంటే మనం ఇండియన్-అమెరత
కన్ు అనడానికి మరొక ఉదాహ్రణ.
ఇక

పెళిళళళళ

నేను, మావార అమెరక
త ా వచిచన కకతి లోో అమెరక
త నుు
కకంద్ర మీర ఎకొడినుండి వచాచర ? ఎనాిళళళంటార ? తిరతగత

మనవారంతా

మీదేశం ఎపుుడు వళాిర ? మాకు రావలసపన ఉదో ోగాలు మీర

చాలామట కు, నిశిచతారధ ం మరతయు ఎంగేజ్మంట్ ఈ రండు

తీసుకుంట నాిర ... ఇలాోంటి విమరశలు, పౌశిలెనమి వేసరవార .

పండుగలు జ్ర

విడివిడిగా. పెళిళకి ముంద్ుగా

రానురాను కకనేిళళ తర వాత మన జ్నాభా ఎకుొవవడమే కాక

పెళిళకూతుర / పెళిళకకడుకుతో చేసర వేడుకలతో బాట బౌయడల్స-

మన వారంతా అమెరక
త ాలో అనిిరంగాలలో పురోగమించ్డంతో

షవర్ /బాచిలర్ ప్ారీి/బాచిలరేట్ ప్ారీిలు, మెహ్ంది, సంగీత్

అమెరక
త న్ు

వేడుకలు కూడా జ్ర పుతునాిర . ఇక పెళిళలో పెళిళకకడుకు,

గురతిసి ునాిర , గౌరవిసుినాిర .

పుతునాిర

విషయానికకసరి ,

మనంద్రని

ఇండియన్-అమెరతకన్ు

గా

పెళిళకూతురత సంపౌదాయాలిి బటిి వభ
ై వంగా వివాహ్ం జ్రతపపంచి

ఈ వాోసం గురతంచి చెపుగానే అమెరక
త ాలో పెర గుతుని

భోజ్నాల తర వాత అమెరక
త న్ పద్ధ తిలో రతసప
ె ష న్ చేసి ునాిం. ఆ

మా మనవరాలు, అని మాట కకంత కలవరానీి, సందిగాధనీ
ా ి కలి

వేడుకలలో ఉప నాోసాలు, ద్ంపతుల డానుులు, కేక్స కటింగ్

గతంచింది. వాళళ వూళళళ కకనిి వీధులని “చిండియా” అంటారట.

జ్రతగాక ఆ ద్ంపతులు హ్నీమూన్ కి తరలడం వరకు అమెరక
త న్ు

ఎపుుడత వినని ఆమాట వినగానే అరధ మడిగాను. ఆప్ాౌంతంలో

గా మారాం. వనకటికి మాఅమమమమ, తాతగార తర వాత అమమ,

ఉని జ్నాభా చాలామట కు చెైనీయులు, ఇండియనో ట. కలిపప

నానిగారతవి

“అమోమ”

అనేమాట అని విశదీకరతంచింది మనవరాలు. విని వంటనే

అనుకుని నాకు పెన
ై చెపుప న కారోకీమాలనీి జ్రతగే సరతకి

నానమట వచిచనవాకోం. “చిండియా-అమెరతకన్ు” లేకప్ో తే అమెరతకా

ఇండియన్-అమెరక
త న్ పెళిళళళళ కూడా ఐద్ు రోజుల సంబరాలే

ఎకొడుండేది 21వ శతాబధ ంలో?

ఐద్ు

రోజుల

పెళిో

అనిపుుడలాో

ననిపపసి ుంది. ఈ రండు పద్ధ తులు విని నా అమెరక
త న్ సరిహేతు

అసలు మాట: పెన
ై చెపపున ఉదాహ్రణలను బటిి అమె

లు మెచ్ుచకుంటూనే రండు సాంపౌదాయలు జ్రతపపంచ్డంతో

రతకాలో కకనేిళళ
ో గా నివసపసి ుని మనంద్రం “ఇండియన్-అమెరతక

ఇండియన్-అమెరక
త న్ు గా మనం చేసర వోయానిి మాతౌం తలు

నో మే”. నాకు అరధ ంకానిదేమంటే, ఇండియాలోనే నివసపసి త అమెరత
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కా దేశం చ్తడని వారంద్రో ‘అమెరతకన్ు’లాగా అంటే, వేషం

కూడా పపజ్ా ా, ప్ాసాి, బరగ ర్ు, కే.ఎఫ్.సప.లు, మన వంటలకనాి

(జీన్ు, టాప్సు, డెస
ౌ ుులు), భాష (ఇంగీోష్) లలోనే కాక, తిండిలో

ఎంతో ఇషి ంగా తింట నాిర . మరీ వీరవర ?

“2025”
కీ. శ్న. శ్రీమతి మాలతీ చ్ంద్తర్
మనిషపకో కార , పడవలాో వుని పెద్ద పెద్ద కారో ఆ

తేడా తెలియక ప్ో యనా, ముంద్ునుంచి సీి ల
ీ ని విషయం వారత

వీధిలో ఆగత వునాియ. ఒకకొకొ కార లోంచి ఆడా మగా అంతా

వక్ష్ోజ్ాల వుబుకు కనీ కనపడనటో సుషి ం చేసి ునిది. ఇంత

దిగార . అంద్ులో ఆడవాళళళవరో మొగవాళళళవరో గురి పటి డానికి

మంది మనిషపకో కార తో పెద్ద పెద్ద కారో వేసుకుని రావడం ఆ

వీలు లేకుండా వుంది. ఒకాొమె మాతౌం ఆమెకి సుమార అరవై

వూళళళ ఎవరూ వింతగా చ్తడలేద్ు విడత
ూ రమూ అనుకోలేద్ు.

ఏళళ
ో వుంటాయ. చీర కటి కుని సీో వ్ లెస్ బౌోజ్ వేసుకుంది. బాబ్

ఎంద్ుకంటే ఇలాోంటి కారో పౌతి ఇంటిముంద్త వునాియ. అవి

చేసుకుని జుటి నుదిటి మీద్ తళళకుొమంట ని నీలపురంగు

పెటౌోలు అకొరేోకుండా ఎలకిిసపటత
ీ ో నడిచే కారో . పగలంతా

బొ టి , చేతిలో హాండ్-బాగ్, మిగతా అయద్ుగురతలో ముగుగర

బాటరీలు ఎండలో పెడత
ి ే వాటంతట అవే సో లార్ ఎనరీా తో శకిిని

మొగవాళళళ, యద్ద ర ఆడవాళళళ అంద్రూ నీలం జీన్ు – ఆ

పుంజుకకని నలభై ఎనిమిది గంటలు నడుసాియ. ఢో కా లేకుండా,

జీన్ు టటట్
ై గా పటి కుని వునాియ. చేతులు లేని శ్ాoడో

పౌతి యంటి గుమమం ముంద్ు కపుు మీదా పూల త టటిలకి

బనియన్ు, ఆ బనియనులు ఆడపపలోల వంటికీ మొగవాళళ

బద్ులు సో లార్ బాటరీ సెటేు కనిపపసి ునాియ. యాభై ఏళో కీత
ి ం

వంటికీ గుతి ంగా పటి కుని వుంటం చేత వనకనుంచి ఆడా మొగా

ఈ వూర మాదిరత పలెోగా పరతగణంప బడినా ఈనాడు అది బసీి
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అయంది. ఊర నిండా జ్నం కంటే కారో సంఖేో ఎకుొవగా వుంది.

ఆరేళళయంది. నతట ఆరేళళళ వసుినాి కాసి నడుం వంగతనా

రోడుూకిర వప
ై ులా

చ్తపు శుభౌంగావుంది. ఒకసారత చ్తాారం వచిచప్ో యంది. అంచేత

పూరాకాలంలో

చెతి

వుండేది.

ఇపుుడు

చెడప్
ి ో యన కారో , రతఫజి
పౌ రేటరో , టటలివిజ్ను
ో , వాషపంగ్ మెషపనో ు,

ద్గతగర

టటలిపపౌంటర్

లాోగా

కనిపపసి ుంటాయ వంకాయమమగారతకి. ఆవిడకి బాలోంలోనే భరి

దొ రో తునాియ. ఇవనీి నలకకకసారత కారొురేషన్ వార పటి కు

ప్ో యాడు. చినిపుటినుంచి తముమడెన
ై సతరయోగారత ద్గగ రే

ప్ో తుంటార . ఈ కుపుల మధో నుంచి అతి నేర ుగా డౌయవ్

వుంది. ఆవిడకు పెళిళకూతుర

చేసుకుంటూ అంద్రూ తమ కారో ని ఆ యంటి ముంద్ు

చేసుకోబో యే పెళిో కకడుకూ, అతి మామలూ ఆడబడుచ్త, మరతదీ

నిలబటాిర .

ఎలావుంటారో చ్తడాలని కోరతక. వాళళని వంటబటి కు వచిచంది

డొ కుొలు

ఎకొడికకొడే

ఖాళీ

డబాబ

కారోోంచి చీర కటి కుని సీి ,ీ ఆవిడ పరర ‘ఈగా’ దిగతంది.

వసుివులూ,

ద్తరం

వసుివులూ

కూడా

సుషి ంగా

‘యన్’ అంటే ప్ాౌణం. ఆపపలోని

పెళిళకూతుర ‘యన్’.

గత శతాబిద లో ‘ఈడుుగంటి గాయతిౌ’ అని పరర గలిగతన ఆ ‘ఈగా’

వసత
ి నే ఈ పెళిళవార వీధిగుమమంలో నిలుచండి ప్ో యా

గారత కకడుకు ‘జ్’ పెళిళచ్తపులకి వచాచడు ఈ వూర . ఈ 21 వ

ర . అంద్రత ద్ృషపి ఆ యంటి ముంద్ుని పూలమొకొలూ వీధి

శతాబిద లో

గుమమంలో కాంప్రడు లోపల వుని పెద్ద మామిడి చేటి మీద్

పరరో

కుదించి

ఒకొ

అక్షరంలో

కుోపి ంగా

పరరో

పెటి కోవటం రతవాజ్యంది. ఒకొ అక్షరం అయతే కంపూోటర్

నిలిచప్ో యంది. ఒకొ అడుగు కూడా ముంద్ుకు వయోలేర ఆ

ప్ో ౌ గాీం తేలిగాగ సెట్ అవుతుంది. ఆనుర టకుొన వచేచసుింది.

వచిచనవాళళళ.

‘జ్’ ఆ ఊర లో సతరయోగారత మనుమరాలు ‘యన్’ ని

“మమ్స ఇదేమిటి” కీచ్ు గొంతుతో అడిగాడు ‘జ్’. ‘జ్’కి

పరౌమించాడు. పెళిో చేసుకునేముంద్ు సతరయోగార , ఆయన

గానీ ఆ యంటోో వాళో కి గానీ తెలుగు రాద్ు. ‘జ్’ తలిో తండుౌలకి

అకొయోగార

వంకాయమామ ఈ ఇద్ద రతనీ మొగ పెళిో వారత

తెలుగు వచ్ుచగాని నగరాలోో వుండటం చేత తెలుగు పూరతిగా

వచిచ చ్తసప వళాోలని కోరతక. సతరయోగారతకి

మరతచప్ో యార . ఇంటోో వాడుక భాష ఇంగీోషు అవటంచేత తెలుగు

తాలూకు వార

త ంభై అయదేళళళ. భారో ప్ో య చాలా రోజులయంది ఆయన
అకొగార వంకాయమామ పూరా సువాసపని. ఆమె సెంచ్రత వేసప

అవసరం ఎవరతకీ లేద్ు.
“అది టీ”ౌ అంది ఈగా.
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“టీౌ అంటే ఇలా ఉంట ందా” అడిగాడు ‘జ్’, అతని చెలో ెలూ
ఆతౌంగా. వాళళో పుుడత చెటో

చ్తసరర గర . వాళళళ పుటాిక,

“నాయనా-నువాపుుడత ఆవుని చ్తడలేదా ఆవు...కౌ”
అంది ఆవిడ ఈ పపలోవాడికి బో ధపరతచే విధంగా.

పచ్చని చెటి చ్తడడం యదే మొద్టిసారత. ‘టీ’ౌ గురతంచి చ్దివార ,

“కౌ అంటే?”

సపనిమాలోో, పెయంటింగ్ు లో చ్తశ్ార . లీవ్ు, ఫూ
ూ ట్ు, సెిమ్సు,

“మిల్సొ...మిల్సొ” అంది ఆవిడ ఇంటి వనకవప
ై ుకి దారత

రూట్ు వీటితో చెటో వుంటాయని తెలుసుకునాిర గానీ కళాళరా

తీసత
ి . ఇంచ్ుమించ్ు బామగారత వయసుులోనే వుని ఒక

చ్తడటం ఇదే మొద్టిసారత. ప్ాతికేళోలో వుని వీర ‘టీ’ౌ అనే ఒక

ముసలి ప్ాలేర , చెంబు రండు మోకాళళ మధాో ఉంచ్ుకుని ప్ాలు

అద్ుభతం ఉనిద్ని ఆనాడే తెలుసుకునాిర .

పపండుతునాిడు. ప్ాలధారలు పడుతే తుమెమద్ ఝంకారం

“మమ్స - ఈటీని
ౌ తీసుకళిళప్ో దాం”. “యన్” వాళళ గాీండ్

చేసి ునాియ.

ఫాద్ర్ డౌరీ యసాిమంట నాిర గా! ఈ ‘టీ’ౌ ని డౌరీగా అడుగు”

“వాట్...వాట్, మమ్స, వాట్” అంటూ ప్ాలవాడి పకొకళిళ

అంటూ ఆశాద్ధ పౌద్క్ష్ిణ చేసన
ప టో చెటి చ్ుటూ
ి తిర గుతుని

కూచోబో తుని ‘జ్’ని చ్తసప ఆవు ఒకొ విదిలింపు విదిలిచ వనక

కకడుకుని చ్తసరటపుటికి మాతృపరౌమ ప్ ంగత ప్ రలింది ‘ఈగా’కి.

కాలుతో తనిబో తుని సమయంలో బామమగార రకొ పటి కుని

“జ్’ ఈ చెటి మన రూమ్స లో పెరగద్ురా” అంది ఆవిడ

యవతలకి లాగార కాబో యే పెళిళకకడుకుని.

విచారంగా. వాళళళ పటింలో ఆరడుగుల ప్ డవూ వడలుు గల

ఆవిడ పటి కుని జ్బబని చేతి ో రాసుకుంటూ భయం

గద్ులోో వుంట నాిర . నలుగురతకి నాలుగు గద్ులు. వాళళకి

భయంగా చ్తసుిని పెళిళకకడుకుని చ్తసప “ఏం పపలోలో రాీ వుఫ్ న

రాజ్కీయ పుల్సు వునాియ కాబటిి ఆ మాతౌపు ఫ్ాోట్ దొ రక
త ింది.

గాలికి ఎగతరతప్ో తే...” అంటూ నవిా ప్ాల చెంబు అంద్ుకుంది

‘జ్’ నిరాశగా తలిో వంక చ్తసప, చెటి చ్ుటూ
ి తిర గుతేనే
వునాిడు. ఆ పచ్చని ఆకులీి నీడనీ వద్లలేనటో .

ప్ాలేర చేతులోోంచి వంకాయమమ.
‘జ్’ కాలి బొ టన కకన వేళళ మీద్ నులుచని ప్ాల చెంబు

ఈలోగా ఇంటివైపునుంచి ‘అంబా’ అని కేక విని

లోకి కుతేహ్లంగా చ్తసప, “మమీమ-మిల్సొ-మిల్సొ” అంటూ

భయంగా తలిో వనక నకాొడు పెళిళకకడుకు.”వాట్, వాట్?” అని

ఆశచరోంగా అరతచాడు. “మమీమ, మిల్సొ! బాటిల్సు లో వుంట ంది

అడిగత.

గదా, ఈ ‘కౌ’లోకి ఎలాో వచిచంది చాలా ఆశచరోంగా వుందే!
“అది మాఇంటి మాలక్ష్ిమ నాయనా, దాని ప్ాలే మా జీవ

మమీమ, ఈ ‘కౌ’ని మనం పటి గడదాం. మా ఫెౌండ్ు చెపుప నా

నాధారం.” అంది బో డి తల మీద్ుని చెంగు సవరతంచ్ుకుంటూ,

నమమర . మిల్సొ కారిన్ు లో తపు ఎకొడ ఉండద్ంటార .”

పెళిళకూతురత అమమ మేనతి , అంటే సతరయోగారత అకొగార

గారాలు ప్ో తునాిడు పెళిళకకడుకు.

వంకాయమమ.ఆవిడని చ్తడడంతోటే, “నమసాొరం బామమగారూ.”

అంద్రూ హాలోో కూచ్ునాిర . పెళిళవారతకి ఆ యలుో, ఆ

అంది ‘ఈగా’గార . తెలుగుని ఇంగీోషు వాళళలా మాటాోడుతే.

యంటోో సామాను, యంటి చ్ుటూ
ి చెటో , ద్తరంగా ఎతు
ి గా

బామమగారత మాటలు పెళిోకకడుకిొ అరధ ం కాలేద్ు సరతగదా ఆవిడ

కనిపపసి ుని గడిూ వాము ఇద్ంతా కకతి గా, వింతగా, అతాోశచరోకర

వలన నమర తెర చ్ుకుని, మరో గీహ్ం నుంచి వచిచన మనిషపని

మెైన విషయాలు కనిపపసి త వునాియ. సతరయోగారతంటోో వుని

చ్తసపనటో వింతగా చ్తసుినాిడు.

కురీచలు, ముఖోంగా ఆయన కూర చని వుని నరాురావుపరట

“మమ్స” అని తలిో ని శరణుజ్యచాచడు. ఎవరీ వింత
జ్ంతువు అనిటి పౌశ్ాిరధ కంగా మొహ్ంపెటి .

వాలు కురీచ వంక, పెళిళకకడుకు తండిౌ మూరచప్ో యనటో , పరతస
రాలు చ్తసత
ి కూచ్ునాిడు. అసలు కరీతో సామాను, కురీచలు

“నీ వుడ్ బికి గాీనిరా” అంది ఆవిడ ఆపరక్షగా కకడుకువప
ై ు

వగర
ై ా చేసి ారని విషయం పెళిళకకడుకు, అతని చెలెో లూ వాళళకి

చ్తసత
ి . ‘జ్’ నాలుగు మెలికలు తిరతగాడు. బామమగారత బారతగా

తెలియనే తెలియద్ు. వాళళళ ప్ాోసపిక్స ఫరతిచ్ర్ తపు ఇంత కరీ

లవంటి తీక్షణమెన
ై చ్తపులకి తటి కోలేక.

సామాను చ్తసప ఎర గర .
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“డాడీ, ఈ చెైర్ కూల్స గా వుంది కద్త” అడుగుతోంది

“అయతే”

కూతుర . ఆ అమామయ బాబ్ చేసుకుని, బూ
ో జీన్ు మీద్, లూజ్

“నువుా మిస్ వమామ, నీకింకా పెళిళకాలేద్ు.”

బనీను వేసుకుని వుంది. ‘హిప్స’ జ్ేబులోంచి సపగరట్ తీసప

“నాన్ సెన్ు. డాడీ ఆ హెర్
ై సి యల్స చాలా బాగుంది, కీోన్

అంటించి, ఘాట గా ప్ గ పీలిచ వద్ులోింది. బామమగార గుండు

నీట్ గా వుంది” కలలు కంట నిటి గా మతు
ి గా తేగుతే

మీద్ కకంగు సవరతంచ్ుకుంటూ కోపమూ అసహ్ోమూ మిళితమెైన

చెపుుతోంది ఆ అమామయ.

చ్తపుతో ఆ పపలోవంక చ్తసుినిది. సపగరట్ ప్ గ పీలిచ ఆ

బామమగార కాఫీ, ఫలహారాలు తీసుకకచిచ టేబుల్స మీద్

అమామయ అరధ నిమీలిత నేతాౌలతో బామమగారతవంక కుతేహ్

పెటి ార . ఫలహారం చేసప అలవాట

లంగా చ్తసత
ి వుంది. ఆ చ్తపులోని మతు
ి ని కాసి వనకిొ పెటి ,

మూలకి విసపరత ప్ారేశ్ాడు పెళిళకకడుకు. ఆ పరో ట వళిో గోడకి తగతలి

“డాడ్, ఆ హెర్
ై సి యల్స నాకు బాగుంట ంది కద్త రేపు వళిో కీోన్

వయో ముకొలయప్ో యంది గలుోమని శబద ం చేసి త.

షరవ్...”

పౌకారం పరో ట ను టఫీమని

“డాడీ, వండర్ ఫుల్స, ఆ సరండ్ చ్తడండి మూోజికల్స
ఆ అమామయ తండిౌ తేలు కుటిినటి కేక వయోబో య,

తనని తాను సరద కుని ‘హిప్స’ జ్ేబులోంచి చిని సీసా తీసప, గొంతు

నమట్ఎంత సీాట్ గా వుందో ...”
‘ఈగా’గార

కకడుకువంక కోపంగా చ్తసపంది. వంకాయ

లో ప్ో సుకుని, గడ గడ తాగత, మూతి తుడుచ్ుకుని “బేబ్, అది

మమగార ఏడుపు పరోంతం అయాోర . ఆ గాజు పరో టో ని వాళళళ

సి యల్స కాద్మామ-హెైర్ సి యల్స కానే కాద్ు” అంటూ సరతద చెపు

అతి జ్ాగీతిగా, అపురూపంగా చ్తసత
ి వసుినాిర . పురావసుి

బో యాడు.

శ్ాఖలో కూడా దొ రకని సామాను
ో . అవి భారత దేశ్ానికి సాాతం

“వాట్...” ఆశచరోంగా అడిగతంది అమామయ.

తౌయం రాకమునుపు వంకాయమమగారత తండిౌ కకని కపుులూ,

“ఆవిడ విడో ...మన దేశంలో పూరాకాలంలో ‘విడో స్’

పరో టూ
ో నత అవి. అయతే పెళిళకకడుకు వారతకి ఈ గాజు సామాను

యలా వుండేవార .”

కకతి వాళిళంటోో రోజూ టిఫన్
ప తినేసప, పరపర్ పరో టో గురత చ్తసప వేస్ి
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పరపర్ బాసెొట్ లోకి విసపరత ప్ారేసి ుంటాడు. అటాోగే చేశ్ాడు
యకొడాను. బికొగా మొహ్ం పెటి న పెళిళకకడుకుని చ్తసప

“రండు టనుిల పరపర మనీ యసాిము. సారగా ఫపజ్
ౌ ,
రతమోట్ కంటోౌల్స టి.వి., మెక
ై ీో వచవన్, ఓ రండు కారూ
ో ...”

“ఫరవాలేద్ు డారతోంగ్” అంటూ, పెళిళకూతుర అమాంతం ముద్ుద
పెటి స
ే ుకుంది పెదిమల మీద్.
వంకాయమమగార

“ఆగండి ఇవేం పెద్ద గొపుకాద్ు. మాయంటోో కారో కే
చోట లేక చ్సుింటే, మకేంద్ుకండీ యంకా కారో . మాయంటోో

ఈ ద్ృశోం చ్తసప కకంచెం ఆగీహ్

మనిషపకో టి.వి., వచవేన్ు బొ చెచడునాియ. ఈ డొ కుొ సామాను

పడినా, ఆ చినివాళళ మధో గల పరౌమకి ముచ్చటపడి ప్ో యంది.

మేమేం చేసుకుంటాం, ఉహ్ూ, అకొరేోద్ు..” అంది ‘ఈగా’గార

‘జ్’ మెలికలు తిరతగతప్ో యాడు ఆనంద్ంతో.

ఈసడింపుగా. “అసలు మావాడికి హెలికాపి ర్ ఇసాిమనాిర మా

కటికానుకల బేరసారాలు ప్ాౌరంభమయాోయ. కాలాను

బాోక్స లో యరవయోో అంతసుిలో వుని అ’సపయా’గార . అపుటికే

గుణంగా అమలులో వుని పరపర మనీ ఎనిి టనుిలు కటిం

చివరత అంతసుి టేరీస్
త లో తన హెలికాపి ర్ పెటి స
ే ుకు, సథ లం ఆకీ

గా యవాగలిగేది తాతగార చెపుటం మొద్లు పెటి ార . కకడుకూ

మించేసుకునాిడు. మీర యచిచనా హెలికాపి ర్ పెటి కునే సథ లం

కోడలు పరో న్ యాకిుడెంట్ లో చ్చిచప్ో వడం చేత ఈ మనుమరాలి

లేద్ు మాకు.

బాధోత తన మీద్ పడింది. ఈ పరౌమలయతే కకతి గా వచాచయ

“మరీ ఏం యయోమనాిర మా పపలోకి?”

గానీ, కటాిలూ కానుకలూ మా కాలంలోనత వునాియ అంటూ

“ఆ సామనుకు బద్ులు ఆరో టనుి రూప్ాయల

“నాకు అయద్ు వేలు కటిం యచాచర . మా అకొయోకు వయో

కటి లు...”

నతట పద్హారో ఆడబడుచ్ు లాంఛనాలుగా యచాచర ” అనాిడు

“వొద్ుద బాబో య్...చెద్లు...”

తాతగార మీసాలు ద్ువుాకుంటూ.

“చెద్లా ఈ రోజులోో కూడాను మంద్ు వయోడం లేదా”

తెలోని ఆయన మీసాలు చ్తసుినికకదీద పెళిళకకడుకు

అడిగతంది బామమగార .

చెలెో లికి మహా సరదాగా వుంది. మామగారత లాగ తల కీోన్ గా షరవ్

“వేసి ునాిమండీ. సంచి నిండా రూప్ాయ కటి లు కోరత

చేయంచ్ుకుని, తాతగారతలాగా మీసాలు వుంచ్ుకుంటే తమ సరతొ

తీసుకడితే ఒకొ ప్ాోసపిక్స డబాబ మందొ సి ునిది. వద్ద ండి దానికి

ల్స లో తాను కకతి ఫాషన్ ‘సెట్’ చేసన
ప టో వుతుంది. ఎలాోగన
ై ా మూతి

బద్ులు...”

మీద్ జుటి పెంచ్ుకోవాలి. తాతగారతి అడిగతంది.”ఎటాో వసుింద్ండీ
మూతి మీద్ జుటి ” అని. అయన పరాచికంగా, “మీ అనికే
రాలేద్ు. నీకకొడ వసుింది ... ఈకాలం లో పరడి మూతి మొగ

“ఏం కావాలో అడగండి. మీర అడిగే ముచ్చటా, యదే
కదా!” అనాిర తాతగార .
ఈ పెద్దలు ఏం భాష మాటాోడుతునాిరో అరధ ం కాక

వాళళళ, మీసాల ఆడవాళళళ” అంటూ చెపరుది మధోలో ఆపరశ్ార

చినివాళళళ ముఖాలు చ్తచ్ుకుంట నాిర . పెళిో కకడుకిొ ఆ

మొహ్మాటంగా, ఆ మాటలు అంట ంటే ‘ఈగా’మమగారత గడూ ం”

యంటోో పౌతీది వింతగా మూోజియం లోని వసుివులా కనిపప

మీద్ వంటౌ కలు రండు మూడు గాలిలో అలో లాోడుతుంటం

సత
ి ంది. అటి పెటి ల
ట ో ో ఉండాలిున ప్ాలు, ఆవు అనబడే ఈ

గమనించి!“మాతముమడికి కటిం పుచ్ుచకకనాిర గానీ, ననుి

జ్ంతువు ప్ టి లోకి ఎలా వచాచయ ప్ాలు నిజ్ంగా ఆవులోంచే

రండు వేలకి కకనుకుొనాిర . నా పెళిో దొ ంగతనంగా జ్రతగంత ది.”

వసుినాియా ఆ ముసలాడి వేళళలోంచి ... ఇలా సందేహాలోి

అంది వంకాయమమగార . “ఏం , మీ పరరంట్ు వొపుుకోలేదా”

ఉకిొరతబికిొరత అయప్ో తునాిడు పెళిళకకడుకు.

అడిగాడు ‘ఈగా’గారత భరి . నరాురావు పరట కురీచమీంచి బలవంతా

ఇంటోో అట ఇటూ తిర గుతే అనీి వసుివులూ వేళళ

న ద్ృషపి మళిళంచి. ఉహ్ూ, మాకాలంలో పదేళళళ నిండకుండా పెళిో

తో పటి కుని చ్తసుినాిడు. పెళిో మాటలు మాటాోడుతుని

చేసర వార . శ్ారదా బిలుో భయం చేత దొ ంగ పెళిళళళళ చేసరవార .”

బామమగార , పెళిళకకడుకు వంక అనుమానంగా చ్తసత
ి వుంది.

అంది బామమగార నేలమీద్ కూచ్ుని రండు కాళళళ జ్ాచి.

19

కకనిి క్షణాల కిీతం బంగారం లాంటి గాజు పరో ట విసపరత కకటేిశ్ాడు..

గునపం ఆవిడ ఒక చేతి ో పటి కకసుింటే, అది ప్ాోసపిక్స రాడ్

మళీళ ఏ ప్ాడు పని చేసి ాడో నని గజ్గజ్లాడి ప్ో తోంది.

ఏమోనని, అంద్ుకోబో య, దాని బర వుకి డభాలున చ్తికిల

పెళిళకకడుకు కవుాన అరతచాడు. అది సంతోషమో –

పడిప్ో యాడు మటిి నేలమీద్.

భయమో, ఆశచరోమో ఎవరతకీ బో ధపడలేద్ు.

బామమగార పెళిళకకడుకుని చ్తసప జ్ాలిపడి, “నాయనా

“సన్” అంటూ లేచాడు పెళిళకకడుకు తండి.ౌ

నీకు నచేచది నువుా యంతవరకూ చ్తడనిదీ కటింగా యసాిం.

“డాడ్.. నాకు ఆ చెటి

యా చెటి ని నువుా భరతంచ్లేవు.” అంటూ అనునయంగా చెపుప

కటింగా కావాలి. ఆ చెటి

యచేచసరి పెళిో చేసుకుంటాను. లేకప్ తే మనకి ఎలయన్ు వద్ుద.”

లోపలికి తీసుకళిో ంది.

అనేశ్ాడు ధృడంగా.

ఆ హాలులో అసాిర పద్ంగా, అతి జ్ాగీతిగా దాచ్ుకకని

ఎవరకీ ఏం చెయాోలో ప్ాలుప్ో వడం లేద్ు. ఆ కూర చ

కోడిగుడుూ దీపం తీసప చిమీిని పయట కకంగుతో తుడుసుింటే,

నివారతలో ఒకొ బామమగారతకి తపు! రామాయణం ఎవరతకీ

పెళిళకకడుకు చ్ుటూ
ి పరతసరాలు మరతచప్ో య బామమగారత పకొన

జ్ాఞపకం లేద్ు. హ్నుమంతుడు సంజీవి పరాతం ఎతు
ి కళిళనటో

కూలబడాూడు. ఆవిడ చిమీిని చ్కొగా ముగుగతో తుడిచింది.

యా పెళిళకకడుకు మామిడి చెటి ని పటి కడుతాడా, ఎటాో

లోపల వొతిి ని కింద్కీ పెైకీ, బరిర చెడిప్ో కుండా ఎలా తిప్ాులో

పటి కడతాడో చ్తదాదం అనిటో సెంచ్రీ చేసన
ప ఆవిడ కళళళ అలో రత

చ్తపపంచింది. కింద్ నుని ఇతి డి బుడీూ లో కిరసనాయలు ప్ో సపంది.

గా తళళకుొమనాియ. “అలాోగే నాయనా...నువుా వళిో మీ ఇంటోో

ఆ కిరసనాయలు వాసన పెళిోకకడుకిొ, కకతి గా సువాసన భరతతంగా

పెటి కో” అనాిర .

అనిపపంచింది. బామమగార దీపం వలిగతంచార . ఎలా వలిగతంచాలో

ఉషార గా ఒకొ డిసో ొ పలీి కకటిి, “విజిల్స వేసప, చెటి ద్గగ ర

నేరాుర .

పెళిళకకడుకు

చేతికి

ఆ

కోడిగుడుూ

బడ్

లెట్
ై

పర గతిి దాని వంక చ్తసుినాిడు శివ ధనుసుుని ఎకుొపెటి ే

అసాిర పద్ంగా అపుజ్పపు, పౌతి సాయంతౌం తన పరర చెపుుకుని

అలనాటి శ్రీరామచ్ంద్ుౌడిలాగా.

ఆ దీపం వలిగతంచ్ుకోమని ఆశ్రరాదించార . “ఆ దీపం చెడిప్ో కుండా

ఇట అట చ్తశ్ాడు. లిఫ్టి లోపెైకి వళళటం, ఎసొలేటర్ు
లో ఎతు
ి లకు వళళటం తెలుసుగాని, చెటో ఎకొడంతో పరతచ్యం
లేని పెళిళకకడుకు కకమమలని అంద్ుకోవటానికి పెైకి గంతాడు.

కాప్ాడవలసపన బాధోత నీ మీద్ ఉంది నాయనా” అంటూ
అంపకాలు పెటి ార అమామయని అపుచేబుతే.
ఆ కోడిగుడుూ దీపం తన ముంద్ు తరాల కోసం అతి

ఉహ్ూ, లాభం లేకప్ో యంది. కనీసం ఆకులనన
ై ా చేతికి చికిొం

జ్ాగీతిగా కాప్ాడుతే వునాిడు నలుగుర పపలోల తండిౌ అయన

చ్ుకోవాలని పౌయతిించి విఫలమెై ఆ పపలోవాడి అవసథ చ్తసరి

‘జ్’. (ఆంధౌ పౌభ – 2000 దీప్ావళి పౌతేోక సంచికలో పౌచ్ురతతం)

బామమగారతకి నవొాచిచంది. లావుగా, బర వుగా వుని యనుప

కలశపూడి కథలు - సమీక్ష
డా. గవరసాన సతోనారాయణ
'కథల మాసాిర కాళీపటిం రామా

పటిం రామారావు రచ్న లు' అని పుసి కం మా ఇంటిలో

రావు గారతకి 90 జ్నమ దిన వేడుకలో

దొ రక
త ిన దానిని చ్దివాను. కలశ పూడి శ్రీనివాసరావు చెపుప నటో

వేసన
ప ద్ండ' అని 'కలశపూడి కథ

'ఏకలవుోడిగా' నేర చకు నిప్ాఠాలే ఈ పుసి కములో ద్రశనిమి

లు' అనే పుసి కములో ఉంది. కథల

సాియ. కాళీపటిం రామారావు గారతతో ఈ కథల గురతంచి చెపు

మాసాిర చెపపున రీతిలో రాసపన కథ

లేద్ట!. మేధావుల కృషప వలో న బిౌటష
ి ువార

లా? అని అనుమానం వచిచ 'కాళీ

కోలనీలలో పౌజ్లు చెత
ై నోవంతులయ సాాతంతౌయమును ఎలా

పరతప్ాలిసుిని
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సాధించారో పంకజ్ మిషాౌ రాసపన 'From the

ruins of the

'శత కోటి ద్రతదాౌలకు అనంత కోటి ఉప్ాయాలు ఉంటా

రచ్యత చేసన
ప కృషప ఏదెైనా,

య' అనిదానిని ఒక కధలో వివరతంచార . టటకాిలజీలో కకటి కు

ఆ ప్ాఠకులే పరతమతమయ ఉండద్ు. పుసి కాల వలో న మంచి

ప్ో తునిఈ రోజులలో నతతన ఆవిషొరణల దాారా పరతషాొర

జ్ర గు తుంది అని నమేమవారతలో ఒకడిని. ఇంతకీ 'కలశపూడి

మారగ ము దొ ర కుతుంద్ని కవి ర జువుచేసాడు. కోటి ఉప్ాయా

కథలు' అనే పుసి కము చ్ద్వటము వలో న మార ు వసుిందా?

యలలో ఏది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచించి

empire'అనే పుసి కములో ఉంది.

'కలశపూడి కథలు' అనే పుసి కములో ఇరవయ కథలు

సమసోను పరతషొరతసరి మంచి జ్ర గుతుంది. మరో విషయము:

ఉనాియ. 'బొ బిబలి 1876' కథ చారతతాౌతమకం, 'తలపుల రసీద్ు'

వంద్సంవతురాల తర వాత ' 'కలశపూడి కథలు' అనే పుసి క

అనిది మాటల గారడీ, ఈ రండు కథలను మినహాయసరి మిగతలిన

ము' చ్దివితే, 2014 నాటి సాంఘిక పరతసథ తి
ప ఏమిటో తెలుసుింది.

18 కథలలో ఈనాటి సంఘములో జ్ర గుతుని ద్ురామరాగలు

ఏది మంచి కధ? జీవకళ ఉండాలి. సతాోనేాషణ జ్రగాలి. చ్దివిన

కనిపపసి ాయ.

తర వాత మరతచప్ో కుండా మదిలో మెలగాలి. ఇవనీి 'కలశపూడి

సారాంశము.

వీటికి విర గుడు ఏమిటి

అనిది కథలలోని

కథలు' లో ఉనాియ. అంద్ర చ్ద్వద్గతన పుసి కము ఇది.

References:
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సంస్కారం
పౌభల ద్ురాగనాగేశారరావు
శ్ాోమ్స భగి పరౌమగాధ విని శరమ ఆలోచ్నలో పడాూడు.
శ్ాోమ్స పరమ
ౌ గాధ అతని హ్ృద్యానిి కలచివేసపంది. మితుౌలంతా

కు, అంద్ులో సందేహ్ం లేద్ు, ఖచిచతంగా తెలుసత
ి నే ఉంది, అత
ను చెపపునదానిిబటిి. ఇపుుడు తనేంచెయాోలి అనిదే పౌశి.

వళిళప్ో యనా, ఒంటరతగా బీచ్ లోనే పచారో చేసి ునాిడు శరమ.

నిజ్ానికి శ్ారద్ను తను చ్తసపంది పెళిళలోనత, ఆ

అతని మనసుు పరతపరతవిధాల ప్ో యంది. సందేహ్ం లేద్ు. శ్ాోమ్స

తరవాత ఏదో ఒకటి రండు పండగలకి వళిళనపుుడు. మొద్టిసారత

పరౌయసప, తనభారో. ప్ాపం, ఈ సంగతి తెలియని శ్ాోమ్స తన

ఆ కకతి పెళిళకూతుర

విషాద్గాధను తనకూ వినిపపంచాడు.

అయతే, తలంబాౌలపుుడు తమ చ్తపులు ప్ో టీపడినటో యపుటీ

సపగగ ుతో తనవప
ై ు తినిగా చ్తణణణలేద్ు

శ్ారద్ను తను పెళిళచేసుకుని ఇపుటికి రండేళళయంది.

గురేి. రండో సారత వళిళనపుడు తను బండి దిగడం, శ్ారద్

ఆమె చ్ద్ువు పూరతికాలేద్ని ఓ ఏడు, తనకి ఉదో ోగం దొ రకలేద్ని

పుసి కాలు పటి కుని కాలేజీ నుంచి రావడం ఒకే సారత జ్రతగన
త యో.

మరోఏడు గడిచిప్ో యనయో. ఇపుుడు తనకు హ్ో టలు భోజ్నం

ఆ త ంద్రలో, ఆ సపగగ ులో, తారగానడవబో యన శ్ారద్ పుసి కాలు

తప్ాులంటే ఆమెను తెచ్ుచకోడానికి ఏం అభోంతరం ఉండద్ు.

కిీంద్జ్ారత పడిత,ే తను తీసప యచిచ నవాటం ఇపుటికీ గురి ంది.

పెైగా వాళళళ ఎపుుడు కాపురానికి తీసుకడతావని వాౌసుినాిర .

అంతకు మినహా ఆమెను తను తినిగా చ్తడలేద్ు. మరోసారత

కాని ఈ సంగతి వినాిక, శరమ, పది శరమలుగా మారత, ఆలోచిం

వళిళనపుుడు శ్ారద్కి ఒంటోో బాగుండక ప్ో వటం, సెలవులేక

చ్సాగాడు.

తను ఒకరోజు ఉండి వంటనే వళిళప్ో వటం జ్రతగతంది. శ్ారద్ అంద్ం

శ్ాోమ్స పరౌమించిన పపలో శ్ారదే అయతే- అయతే ఎంద్ు

చ్తసప, బాగా ప్ాటలు ప్ాడుతుంద్నీ, చ్ద్ువుకుంటోంద్నీ పెళిళ
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చేసుకునాిడు శరమ. తెలివైన, చ్ుర కన
ై , పనిప్ాటలు నేరతచన పపలో

శ్ారద్ను తెచిచ, ఎంద్ుకు శ్ాోమ్స కు అపుచెపుకూడద్ు? శ్ాోమ్స

అని అంద్రూ సపఫారసు చేశ్ార . తనకూ నచిచంది. శ్ాోమ్స

చెపుప నదానిి బటిి, వాళిళద్ద రూ పరౌమించ్ుకునాిర . తను వాళళ

చెపుప నదానిి బటిి శ్ారద్, అతను బాలో సరిహితులు. శ్ాోమ్స

మధో యటాో అడుదరావడం అనాోయం. ఏమెైనా సరే, శ్ాోమ్స కు ఈ

తనకాలేజీ చ్ద్ువుకు వళళలేక వళళలేక వళాళడు - ప్ాౌణాలనీి

సహాయం తపుక చేసప తీర తా - లోకం ఏమనుకునాిరే - అని,

శ్ారద్పెై పెటి కుని. అంతవరకూ సంబంధం వరసలు కలుపుకు

నిశచయంచ్ుకునాిడు శరమ. తన గాధ చెపపు ముగతంచిన తరాాత

ని,మరత ఆరండు కుట ంబాల మధో ఏం జ్రతగతందో ? - శ్ారద్

శ్ాోమ్స కళళలో మెదలి
ి న అశుీబింద్ువులు శరమను మరతంత ధృఢ

తండిౌ తన కూతురతి శరమకిచిచ వివాహ్ంచేశ్ాడు. శ్ాోమ్స, శరమ

నిశచయుణణ చేసపనాయ..

ఆఫీసులో సరిహితులుకావడం. ఇపుుడు అతను తన పరమ
ౌ గాధ

లాడిాకి వళిళ, మామగారతకి ఉతి ంీ వాౌశ్ాడు శరమ- తనకు

వినిపపంచ్డం తన మనసుులో కలత రేగడం. ఇపుుడు తను ఏం

హ్ో టలు భోజ్నం సరతపడటం లేద్ని, ఆరోగోం తినిగా ఉండటం

చేసట
ర ి ? నిజ్ానికి, శ్ారద్ అంద్ంగా ఉంట ంద్ని, ప్ాటలు ప్ాడు

లేద్ని, శ్ారద్ను పంప్ాలిుంద్ని.

తుంద్ని, చ్ద్ువుకునిద్ని తపపుతే, ఆమెను పెళిళచేసుకుని

***

పౌతోే క కారణం లేద్ు. కటిం తను ఎటాిగూ పుచ్ుచకోలేద్ు. ప్ో తే,

ఆ రోజు శ్ాోమ్స ని తనింటికి రమమని ఆహాానించాడు శరమ. టీ –

అయన సంబంధం కాక ప్ో యనా, పరాయ వాళళళళనా వాళళళ ఎంతో

బిసెొటో టేత
ౌ ో గదిలో పౌవేశించిన శ్ారద్ శ్ాోమ్స ని చ్తసపంది. ఆమె

మంచివాళళళ, సాంపౌదాయం కలవాళళళ అని పెళిళచేసుకునిడు.

చేతులు వణకాయ. చ్తపులు వాలిప్ో యనయో. “ఇతని పరర

అంతే.

శ్ాోమసుంద్ర్ శ్ారదా! ఇతను నా ఆఫీసు పెౌండ్ శ్ాోమ్స”, అని
శరమకు ఒక ఊహ్ కలిగతంది. తను శ్ారద్ని పరౌమించ్లే

పరతచ్యం చేశ్ాడు శరమ. “ఈమె, నా భారో, శ్ారద్!” శ్ాోమ్స

ద్ుగదా, ఆవిడలేకప్ో తే, తన జీవితంలో ఏంజ్ర గుతుంది? తను

ఆశచరోంతో నమసొరతంచాడు, శ్ారద్ తలదించ్ుకుంది. నమసొరతం
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చింది. ఆమె కాళళళ కకదిదగా వణకినయో టేౌ టేబిల్స మీద్ పెటి ,

“సరే. ఇక అదా? మనకు మరాోద్ ఉండాలిగాని-”

ఇంటోోకి ప్ో బో యంది.
“ఇంటాోంటి మరాోద్ ఎకొడ నేర చకునాివు శ్ారదా! రా,
కూరోచ” అని శరమ పపలుపు. - “ప్ో నీవచయ్. ఇంత మాతాౌనికే ఆమె

“బాగానే ఉంది అసి మానమూ, నేను, వచేచప్ో యే మీ
సరిహితులతో బాతాఖానీ కకడుతోంటే - ఇంకేం అఖ్ఖ రో ా!” శ్ారద్ టేౌ
తీసుకకని వళిళంది.

కు మరాోద్ లేద్నాలా?” అని శ్ాోమ్స.
“ఇతను నీకూ సరిహితుడే, రా శ్ారదా!” అని తను

శరమ వంట వడుతే “ఇంకపుుడత నా మితుౌలు
వసరి యటాో పౌవరతించ్నని నాకు మాట యయో” అనాిడు.

అనిమాటకు వాళిళద్ద రూ ఉలికిపడటం శరమ గమనించ్నటి ఊర
కునాిడు.
“భేష్, బాగుంది. నీకు సరిహితులయన వాళళంతా ఆమె
కు కూడా సరిహితులవాలనటం ఒటిి దౌరానోం. ఆమెకష
ి ి ం లేన

“ఇంక మీరనిడత అతనిి తీసుకురావద్ద ”ని చెబుదా
మనుకుంది శ్ారద్. కాని, భరి కి కోపం వసుిందేమోనని ఊర
కుంది.
“ఏం?” అని రటిించిన శరమకు, “సరే నా యషాినిషాిలతో

పుుడు-” శ్ాోమ్స మాటని తుంచ్ుతే, శ్ారదా!” అని శరమ అనడం

మీకు పనిలేకప్ో తే, మీర

తో శ్ారద్ తలవొంచ్ుకుని వచిచ, టేబిల్స పౌకొననుంచ్ుంది. “కూ

దేగా?” అంతకని నేనేంచేయగలుి?” అని మాతౌం అనగలిగతంది

ర చని, మాకు కాసి టీ కలిపప యవారాద్త?” అని శరమ మాటల

శ్ారద్. ఆ గొంతులో ఉని బాధకు శరమ చెపుుకుని అరధ ం ఒకటే:

కు శ్ారద్ మాటాోడకుండా టీ కలిపప యచిచంది.

“ తను ఎంతతారగా తపుుకుంటే అంతమంచిది!”

టీ తాౌగత,”వళళళసాి”నని శ్ాోమ్స సెలవు తీసుకునాిడు.
శ్ారద్ ఖాళీ కపుులు టేల
ౌ ో పెడుతోంది.
“ఏమిటి శ్ారదా! కకతి వాళళళసరి అంత కంగార . ఇవాాలిి
నీ పౌవరి నకు అతడెంతో నొచ్ుచకునుంటాడు.”
“ప్ో నీలెండి మనసులో తిటి కుంటాడు అంతేగా?”

ఏం చెయోమంటే అది చెయాోలిుం

***
ఈ మధో అనేకసారో శ్ాోమ్స ను తీసుకకచాచడు శరమ.
వాళళ సరిహ్ం చాలా సనిిహితమెైంది. వారానికి రండుసారో న
ల ా
శ్ాోమ్స శరమ యంటోో భోజ్నంచేసి ాడు. ఈ అతిధి ఎనిిసారో వచిచ
నా, శ్ారద్ తలవంచ్ుకుని, నిరీావంగా వాళళకు ఉపచ్రోలు
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చేసి ో ంది.

మునిగతప్ో యందో ? ఎవరతకీ తెలియద్ు. వారం రోజులదాకా తను
శ్ాోమ్స ని తెసి ునిపుట ించీ, శ్ారద్కు శరమ మీద్ మరీ

శీధ్ధ ఎకుొవైంది. పౌతిచిని విషయానికి శ్ారద్ ఆద్ురాదపడటం అత
నికి నచ్చటంలేద్ు. అతని మనసుులో జ్రతగే ద్ాంద్యుధ్ధ ంలో
అతను చికిొప్ో తునాిడు.

రానని, తను నమిమన పపౌయసరిహితుడు, శ్ాోమ్స ని తోడు ఉండ
మని చెప్ాునని, శ్ారద్తో చెప్ాుడు.
శ్ారద్ నతిి న పపడుగు పడూ టియంది. తనుి తన వంట
తీసుకువళిళనా సరే, పుటిింటికి పంపపనాసరే, తను మాతౌం ఒంటరత

శరమ శ్ారద్తో మాటాోడటం తగతగంచాడు. శ్ారద్ లోపలోో

గా ఉండనని, అతను తోడు అఖ్ఖ రో ద్
ే నీ చెపుప ంది. శరమ పటి బటాి

పలే కుమిలి కుమిలి ఏడిచంది. తన మీద్ భరి కు ఎంద్ుకు

డు. పుటిింటికి ప్ో నివాననాిడు. తన వంట వచేచంద్ుకు వీలేో ద్

యషి ంలేదో తెలియద్ు. శ్ాోమ్స ను ఎంద్ుకు తెచాచడో తెలియద్ు.

నాిడు. శ్ారద్ కళళవంట వచిచనవి కనీిళళళ.

తన పుసి కాలు ఏరత, చేతికిచిచ, నవిాన శరమకూ యపుటి శరమకూ

“మిమమలిి విడిచి నేనొకొక్షణం ఉండలేను.” శరమ ఆమె కళళలోోకి

ఏమీ సంబంధం లేద్ు. తనకు జ్బుబ చేసన
ప పుుడు వచిచ చ్తసపన

చ్తశ్ాడు. ఆకళళలో బాధ తపు, ఏమీలేద్ు; అమాయకతాం

ముఖానికి యపుటి ముఖానికి తేడా ఉంది. ఇపుుడు శరమ

తపు, ఏమీలేద్ు; అసహాయత తపు. ఏమీలేద్ు. కనీిళళళ తపు.

తనవప
ై ు చ్తసపనవాడు అసలు, యా మధో అతను నవాగా తను

నమమదిగా చెప్ాుడు శరమ: “శ్ాోమ్స చాలా మంచివాడు నేను

చ్తడనేలేద్ు. అతను చికిొప్ో తునాిడు. ఎపుుడత ఏమిటో

ఉండనంత

ఆలోచిసత
ి నే ఉంటాడు. కాపురానికకచిచ మూడు నలూ
ో కూడా

బౌతిమాలుకుంటాను. నేనికొడే ఉంటాను - ఒఖ్ఖ తిినీ. ఈ యలుో

మూణాణళళ ముచ్చటలాగానే అయంది. ఇంతవకు తనింద్ుకు

తాళం వేసుకుప్ో ండి. నాకవారూ తోడఖ్ఖ రో ద్
ే ు - భగవంతుడే

చేరదీయడో శ్ారద్కు అరధ ం కాలేద్ు.

ఉనాిడు.”
***

హ్ఠాతు
ి గా పౌయాణమయాోడు శరమ. ఇంటిద్గగ ర ఏం

మాతాౌన

నీకు

భయం

అఖ్ఖ రో ద్
ే ు”.

“మిమమలిి

“ఏమిటా మొండితనం శ్ారదా?”
అటాో యంతవరకపుుడత అతను అనలేద్ు. ఆ మాటలో
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కకంచెం కాఠతనోం ఉంది. ఆ చ్తపులో కకంచెం నిశితతాం ఉంది.
వచేచ ఏడుపును ఆపుకుంటూ, శ్ారద్ నమమదిగా అంది.

మీద్నుంచి త లగతనటో తోచింది. బీచిలో నడుసుినాిడు. బీచిలో
ఎంతోమంది తిర గుతునాిర . పపలాలాజ్లాో. ఆడమగా జ్ంటలు

“సరే. మీ యషి ం. ననుి విధికి విడిచస
ే ప మీర వడతానంట

జ్ంటలుగా. ఏకాంతంగా. అంద్రీి అధిగమించి ప్ో యాడు. చాలా

నాిర . నేను చెపుగలిగతంది ఏమీ లేద్ు. మీర నామొర వినరని

ద్తరం ప్ో యాడు. అంద్ులో - మనసులో:

తెలిసపంది. నేనమ
ే యతే మీకేం? ఎంతతారగా నా పీడవద్ులుిందా

తను చేసి ుని పని సాారధ రహితమెన
ై ది. ఒక ఆద్రశం

అని చ్తసుినిటో నాిర .” శరమకేమీ ప్ాలుప్ో లేద్ు. చాలా కర కు

కోసం తన వైవాహిక జీవితం యటాో మార తుంద్ని తననిడత

గా మాటాోడాననుకునాిడు. చాలా కట వుగా పౌవరతించానను

అనుకోలేద్ు! ఇపుుడు, తనేం చెయాోలి? శ్ారద్ను శ్ాోమ్స కు

కునాిడు. ”ఒకొసారతగా సరాచ్ఛను భరతంచ్లేద్ు కాబో లు” అని

అరతుంచిన తరాాత?

అతను అనుకునాిడు.

ఆలోచ్న తెగలేద్ు. ఏ మూల నుంచో అతనిలో సంఘరష ణ

“సరే. వళళనులే శ్ారదా!” అని అనకలిగాడు.

బయలుదేర తోంది. ఏ మూల నుంచో తనిలోని జీవతంతుౌలు

శ్ారద్ వయోదేముళళకు మొకుొకుంది.

అసుషి ంగా మోరగుతునాియ.

***

నిజ్ంగా తను శ్ారద్ను పరమి
ౌ ంచ్లేద్ని చెపుగలడా?

తన పౌయతిం విఫలం అవడం చ్తసప, శరమతినిగా

చాలా హ్ఠాతు
ి గా వచిచంది యా పౌశి. ఒకొ మూడు నలల

శ్ాోమ్స ద్గగ రకు వళిళ చెప్ాుడు. “ఇనాిళళళ తను వాళళకు

జీవితంలో, నిపుచ్చనిరామయంగా గడిచిన జీవితంలో - శ్ారద్

అడుూగాఉనాిననీ తనకు అనీి తెలిసీ, ఎంత పౌయతిించినా

తనను తన వప
ై ెంతగా ఆకరతషంచ్ుకుంది? - తన మనసుతో. తన

సంద్రభపడటంలేద్నీ, అబల అయన శ్ారద్, అంద్ులోనత తను

గుణగణాలతో! అది పరమ
ౌ కాదా? ఆమెను పెళిళచేసుకుందామని

ఉండగా, సాహ్సపంచ్లేద్నీ, కనక శ్ాోమ్స పౌయతిించి, ఆమెను

తనకు మొద్ట అనిపపంచినపుుడు, ఆమె మీద్ కలిగతన యషాినికి

తనదానిిగా చేసుకోవాలనీ, చెప్ాుడు.

అరధ ం ఏమిటి? అది పరమ
ౌ కాదా? ఆ కళళళ తనుి ఎంతగా

శ్ాోమ్స ఎంతో బాధ పడాూడు. ఇలాంటి జీవితం యంక

ఆకటి కునియో? అది భౌమన
ే ా? పరౌమకాదా? ఆ చ్తపులు తన

తనఖ్ఖ రో ద్
ే ని చెప్ాుడు. తను అటాోంటి ప్ాపం చెయోలేననాిడు.

ఆద్రాశలను ఎకొడ నాశనం చేసి ాయోనని వాటికి తనంతగా భయ

తను శ్ారద్ను పరమి
ౌ ంచ్టంలేద్ని, ఆ పరౌమికుల మధో తను రావ

పడాూడు? ఎంద్ుకని ఆభయం? ఆ భయంలోపల లోతులిి ఉని

డం యషి ంలేద్ని, తన జీవితఆద్రాశలకోసం తను ఎంతెన
ై ా తాోగం

ది ఏమిటి? అది పరమ
ౌ కాడా? ఇంతకీ తను శ్ారద్కి మంచి

చెయోగలననీ చెపపు, శ్ాోమ్స ని ఒపపుంచాడు శరమ: శ్ారద్ కోసం

జ్రగాలనే కదా కోరేద?
ి ఆ కోరతక ఏమిటి ? పరమ
ౌ కాదా? ఈ పౌశిల

పౌయతిించ్మని. వాళిళద్ద రతకీ యషి ం అయతే, తను విడాకులు

పరంపరను అధిగమించి శరమ తలప్ో శ్ాడు.

యచేచసాిననాిడు. సాయంతౌం యంటికి రమమనాిడు.

బహ్ుశ్ా, శ్ాోమ్స యా ప్ాటికి శ్ారద్ కనీిళళళ తుడుసత
ి

***

ఉండవచ్ుచ. హ్ూ.. జీవితంలో ఇద్ద రత కనీిళళళ తుడిచే అద్ృషి ం

సాయంతౌం షపకార వళాళడు శరమ. కకంత భారం తన

తనకంద్ుకు వచిచంది? కాని. శ్ారద్ కళళలోో మెదలి
ి న కనీిళళళ
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అతని కళళకు కటిినటో యంది. కళళళ మూసుకుని, శరమ ఎద్ురీ

లేని బాధ. శ్ారద్ లేకప్ో తే తను బౌతకగలనా అనిదిగులు

దాడు. కాని... శ్ారద్ తనకు కాకుండా ప్ో వడం ఏ మూల నుంచో

ఏమూల నుంచో పెలో ుబుకుతోంది. తీరా సమయం వచేచసరతకి,

కలచి వేసి ునిటో యంది. జీవితంలో అటాోంటి అమామయ మళీో

తన ఆద్రాశలనీి పటాపంచ్లె,ై తన సాారధ ం బలీయమెైందా అని

తనకు దొ ర కుతుందా? పెైగా, యంద్ుపెై వచేచ సాంఘిక పరతణా

ఆలోచ్నను తుంచేసి త, అసలు శ్ారద్ ఎటాో ఉందో . ఆమె యషి ం

మం తన వాళళ ... ఆ! ఇవేవీ లెఖ్ఖలోనికి రాకూడద్ు ... శరమ

ఏమిటో,

తనుితాను సముదాయంచ్ుకోబో యాడు. కాని ఇవేవీ ఇంతకు

ముంచెతిడంతో, శరమ ఉకిొరతబికిొరత అయప్ో యాడు.

ఆమె

అరథ ం

ఏమిటో

అని

ఆలోచ్న

అతనిి

ముంద్ు తనకు తటి లేద్ు. తను ఆలోచించ్లేదింతవరకు తను

ఇంటోోకి వళళళసరతకి శ్ారద్ నమటో ో చీర చెంగు నొకుొకుని

వడతానంటే ఎంద్ుకంతగా ఏడిచంది శ్ారద్ ? తన మీద్ అంత శీద్ధ

వకిొవకిొ ఏడుసోి ంది. టేబిల్స మీద్ కపుులు చింద్రవంద్రగా పడి

ఎంద్ుకు చ్తపుతోంది? ఈచేషిలకు అరధ ం చెపుుకోబో యాడు శరమ.

ఉనియో. పూసెజ్ా కిీంద్ పడి ప్ో య ఉంది. కపుు ముకొలు

అరధ ం వతుకుతుని కకదీద , మనసులో మరతంత అలజ్డి చెలరేగు

అటూఇటూ శరమ గుండె ద్డద్డమంది.

తోంది. ఆలోచ్నలు సుళళళ తిర గుతునియో.

శరమను చ్తడడం తోటే, శ్ారద్ భోర మంది. “మీకు నా

తన మొద్టి చ్తపులు, తన యషి ం. పరమ
ౌ
కాదా?

మీద్ యషి ం లేక ప్ తే తిటి ండి, కకటి ండి, చ్ంపండి, ననుి మా

ఇపుటి ఆలోచ్న నిబద్ధ మా? అతని హ్ృద్యం గతుకుొమంది

పుటిింటికి పంపపంచెయోండి. అంతేకాని, యటాో ననుి అవమా

ఒకొసారత ఇదివరకు తనకు తటి ని ఆలోచ్నలు కలుగుతునాియ.

నించ్డంలో మీ ఉదేదశోం? ననుి ఒంటరతగా ఆ ద్ురామరగ డి చేతు

శ్ాోమ్స అంటే శ్ారద్కంద్ుకు అంత కోపం? తన పపయ
ౌ ుణణ తెచిచ

లోో వొద్లడానికా మీర

యసరి , ఎంద్ుకంత విచారం? అది తన ద్గగ ర నటనా? అయతే

ధరమమేనా? మీ భారోనన
ై ంద్ుకు, కనీసం ననుి రక్ష్ించ్లేర ?

మరత, తను పౌయాణమెత
ై ే అంతగా ఏడిచ రాగాలు పెటి , తనుి

నేనేం ప్ాపం చేశ్ానని?"

వళో నియోకుండా చెయోడం ఎంద్ుకు? ఆ కళళలో, నిజ్ంగా,

షపకారళాళర . భరి యన మీకు యది

శరమ మనసుు చివుకుొమంది: ఏమిటి, శ్ారద్కి శ్ాోమ్స

మచ్ుచకన
ై ా మోసం కనపడదేం తనకు? ఎంద్ుకు శ్ాోమ్స అంటే

అంటే యషి ం లేదా? అతను సంగతంతా చెపరు ఉంటాడే?

తను భయపడుతుంది? అసహ్ోం చ్తపుతుంది? అతని తల

“

బర వకిొప్ో తోంది. ఒకొ పౌశికూ అతనికి సమాధానం దొ రకటం

బలియయోమని మీకవర చెప్ాుర ?“ శరమ, సో ఫాలో కూచ్ుం

లేద్ు. ‘అసలు, ఆమె మనసరమిటో?' అని పౌశికలగటంతో

టూ, నమమదిగా అనాిడు. “శ్ారదా! నాకంతా తెలుసు మీరతద్దరూ

శ్ాోమ్స కలగతప్ో యాడు. అవును, అసలు తను, ఆమె మనసుు

పరౌమించ్ుకునాిర బాలో ...”

“మీరతద్దరూ సరిహితులెైతే కావచ్ుచ. అంద్ుకని ననుి

కనుకోొనే లేదే? అంతేకాద్ు శ్ాోమ్స మనసుు? “తను విడాకు

“ఇక చాలు ఆపండి మీకేం తెలియద్ు” ఆమె కళళవంబడి

లిసాిను, తామిద్ద రూ పెళిళ చేసుకోవచ్ుచ” అని తను అనిపుుడు.

ధార. శరమ చెపుసాగాడు. “నేను మీకు మధో అడుూగా ఉనాిను.

శ్ాోమ్స ఏం అనిటి లేద్ు. అదో రకంగా అతను మొహ్ం పెటి ాడు.

నాకేం కోపం లేద్ు శ్ారదా! ఇపుటికన
ై ా మించిప్ో యంది లేద్ు.

ఇంతకీ తను శ్ారద్ను వదిలేస,రి శ్ాోమ్స ఆమెను, పెళిళ చేసుకుం

నువాతనిి పరౌమిం ...”

టాడా? తను అడగలేద్ు. తను నిజ్ంగా, శ్ారద్ను నిసుహాయంగా

శ్ారద్ అరతచింది. “నేననిడత అతనిి పరౌమించ్లేద్ు.

వదిలేసప వచాచడు. తనిచిచన చ్నువు కకదీద శ్ాోమ్స పౌవరతిసరి శ్ారద్

మీర పరమి
ౌ ంచ్మనాి పరౌమించ్లేను. వాడు .. ఛీ ఛీ ... పరమ

ఏం చేసి ుందో ? తను వాళళని అలా వద్లిరావడం ఏం బాగుం

ద్ురామరగ డు

డలేద్ు. కనీసం శ్ారద్ను తను సతటిగా అడిగత ఉండాలిుంది.

“శ్ారదా!”

అతని తలతిరతగతంది. అతనికి తెలియకుండా అతని కాళళళ

“మీ సరిహితుడని నాకేం భయం లేద్ు, ఇంతవరకూ

ఇంటివప
ై ుకు యాడుచకుప్ో తునాియ. హ్ృద్యంలో ఏదో చెపు

వచిచం తరాాత యక నేను దాచి ఏం పౌయోజ్నం లేద్ు. మీకు నా
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మీద్ ఎటాోనత యషి ం లేద్ు. నేనతనిి పరమి
ౌ ంచ్లేద్ని చెబితే

అపుటికే అభిప్ాౌయం కలిగతంది. అతను సపగరటి తాగత, చీటాోడి,

మీర

డబుబ ఖర చ పెటి వ
ే ాడు. ప్ో కిరగ
త ా తిరతగేవాడు. ఆడపపలోలిి ఏడిపపం

ఎటాో నమమటం లేదో , నేను ... మిమమలిి.. పరమి
ౌ సుి

నాినంటే కూడా ... మీర నమమర . నా తలవాౌత అటాో ఉంటే

చేవాడు. అంద్ుకని అతనంటే నాకు అసహ్ోం.

నేనేం చెయోను? ననుి పంపపంచెయోండి. కాని అతని పౌసకిి

అతనికి చ్ుటాిలు సంబంధాలు తెచాచర . ఓ లక్ష కటాి

తీసుకురావద్ుద వాడు పచిచ మోసగాడు. తడిగుడూ లతో గొంతు

నికి ఒక సంబంధం ఒపుుకునాిడు. వాళళ నాని ఏభై వేలు

కోసాిడు. వాణణ నేనపుుడత పరౌమించ్లేద్ు. నాకపుుడో తెలుసు

అడాానుు తీసుకునాిడు. కాని, పెళిళనాలుగు రోజులుంద్నంగా

వాడి సంగతి. మీ ఆద్రాశలేంటో మీకే అరథ ం కావాలి. మీర వాణణ

ఆ పపలో చ్చిచప్ో యంది. ఏదో జ్బుబ వచిచ ప్ో యంద్నుకునాిర .

తెచిచనపుుడే అనుకునాి మీర వాడి వలోో పడాూరని..”

దాంతో అతనికి అపుటోో యంకవరూ సంబంధం రాలేద్ు. ఆ ఏభై

శరమ ఆశచరోప్ో యాడు. “శ్ారదా! ననుి క్షమించ్ు. నీ
కిషింలేని పని నేననిడత చెయోమనను. అతను చెపుప ంది

వేలు మాతౌం వనకిొ యవానంటే యవాననాిడు వాళళ నాని.
ఆ పెళిళవార నమర మూసుకుప్ో యార .

నమామను. మీ సుఖం కోసం ఆశించి నేను పౌయతిించాను. నేను
ఎనిడత అనుకోలేద్ు, శ్ారదా! అతడు ననుి మోసం చేశ్ాడని”

ఒకసారత వేసంగత సెలవులోో అతను ఒక రోజు నా ద్గగ రకు
వచాచడు. నాకు చాకో టో , రతబబను
ో , పెనతియచిచ, తనకు కాలేజి

“అవును చాలా మోసం నాకాపురానికి చిచ్ుచపెటి ాడు.

చ్ద్ువు ఇషి ంలేద్నీ, అయనా, వాళళ వాళళళ బలవంతం పెటి ారనీ,

ఏమనుకుని ఏం లాభం.. మీకు. నా మీద్ యషి ం లేకప్ో యనా,

తనకీ ఊర వద్లడం యషి ం లేకప్ో యనా వళళవలసప వచిచంద్నీ

మీకు సంగతంతా చెపుడంమంచిది”

చెప్ాుడు. అతని కళళలోో నీళళళ తిరతగన
త యో. చిని పపలోవాడిలా

“ఏమిటి?”

ఏడుసుిని అతనిి చ్తసరి జ్ాలి వేసపంది. అతని కళళళ తుడిచి,

శ్ారద్ చెపపుంది: “మా యద్ద రళ
త ళళ యర గు ప్ో ర గువి

పెద్దచ్ద్ువులు

వాళళళ చాలా భాగోవంతులు. మేం బీద్వాళళం చినిపుుడు

చ్ద్ువుకోడానికి

ఎంద్ుకంత

ఏడుపు?

అని

అనాి. అతను హ్ఠాతు
ి గా ననుి ముద్ుదపెటి కునాిడు.

పనిండేళళళచేచ వరకూ మేము ఎంతో సరిహ్ంగా ఉనాిం. అపుు

నాకు భయం వేసపంది. వణకిప్ో యాను. గుండె వేగంగా

డపుుడు మావాళళళ పెళిళ పౌసకిి తెచిచ, మేం యద్ద రం “యాడు

కకటి కుంది. అతనిి విడిపపంచ్ుకకని ప్ారతప్ో యాను యంటోోకి.

జ్యడత” అనే వాళళళ. నాకపుుడు ఏం అరధ ం కాకప్ో యనా,

పదిసారో

అతనపుుడత నాకు మిఠాయ, చాకో టో , బిసెొటో , పెటి వ
ే ాడు

వచిచనయో. ఎవరనాి చ్తసాిరేమోనని భయం వేసపంది. ఆ రాతిౌ

కనక, అతనితో సరిహ్ం చేశ్ాను. సాధారణంగా, రోజు రోజ్ంతా

అనిం

నేను వాళిళంటోోనే ఉండేదానిి. సతొలికి వళళకప్ో తే, మేం

వచిచంద్ని, దిషి ప తీసప, ధడుసుకునాినని విభూతి పూశ్ార . అది

యద్ద రం ఒకే కంచ్ంలో వాళళమమ అనిం కలిపప పెడితే తినే

మొద్లు నేనతనిి చ్తడనేలేద్ు. మధో మధో వాళిళంటికి

వాళళం చినిపుుడు.

ఉతి రాలు వాౌసత
ి నా సంగతి అడిగేవాడు. వాళళళ చెబుతే ఉండే

నాకు పద్మూడో ఏడు వచేచటపుటికి, అమమ యంటోో

వాళళళ.

సబుబపెటి ముఖం కడుకునాి. కళళవంబడి నీళళళ
సయంచ్లేద్ు.

ఆ

తరాాత

ద్డవచిచంది.

కిీసమస్

మా

సెలవులకు

వాళళళ

నాకేదో

యంటికకచాచడు.

ఉండమంట ండేది. నేను చాట గా ప్ో య అతనితో ఆడుకుని,

ద్తరానుించి అతనిి చ్తశ్ాను. నాకు అసహ్ోం వేసపంది.

చాకలెటో తెచ్ుచకునే దానిి. కాని, కీమంగా నేను వాళిళంటికి

ఇంటోోకి ప్ో యాను. వచిచన నాలుగోనాడు, నాకు ఒక చీటీ

వళళడం తగతగంచాను. ఎపుుడనాి వడితే, యంటోో అమమ తిటేిది.

పంప్ాడు వాళళ చిని చెలో ెలుతో, ననుి ఒకొసారత చ్తడాలని

పెళీోడు కకచిచన పపలోలు అటాోతిరగరాద్ని. వాడు పరీక్షలోో డింకీలు

ఉనిద్ని. నేను జ్వాబివాలేద్ు. అటాో మరోసారత చీటీ పంప్ాడు.

కకడితే, చివరతకి వాళళ నాని వంద్లు వంద్లు ప్ో సప, మార ొలు

నేను వళళలేద్ు. సమాధానమియోలేద్ు.

వేయంచి, ప్ాసుచేయంచాడు. అతను వటిి బడుదాధయ అని నాకు

నేను వీధి గుమమంలోకి రావడమే మానుకునాిను.
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ఒక వారం రోజులెైం తరాాత ఒక విషాద్ సంఘటన

కటిం కూడా కోరని మీర

దొ రకడం నిజ్ంగా మా అద్ృషి ం

జ్రతగతంది. మాతోనే చ్ద్ువుకునే ఒక అమామయ ఉంది. ఆ పపలోని

చ్ద్ువయం తరాాతే కాపురానికి తీసుకడతానని మీరంటే నాకు

అతను అనాోయం చేశ్ాడు. ఆ అమామయ చ్చిచప్ో యంది. తరవా

మరతంత యషి ం అయంది.

త తెలిసపంది ఆమె గరతభణ అని., ఒక సంవతురంగా ఆ పపలోని పెళిో

ఈ సంగతి తెలిసపంతరాాత అతను మమమలిి ఎటాోననాి

చేసుకుంటానని చెపుప చెపపు, చివరతకి చేసుకోననాిడట. ఆ పపలో

అనాోయం చెయాోలని చ్తశ్ాడు. అపుు, వడీూ తో పెరతగతప్ో గా,

తండిౌ కేసు పెటిప్ో తే, ఓ ఏభై వేలు సమరతుంచ్ుకుని ఆ మచ్చ

అపుుడే తీరచమనాిడు. ద్గగ ర పెైసాలేని పరతసథ తి
ప అది. మా

మాయం చేసుకునాిడు. వాళళ నాని డబుబని వాడు కాబటిి,

లేమితనం. అపుుడు మీ ద్గగ ర బయట పెడితే బాగుండద్ని మా

ఈ సంగతి సమసప ప్ో యంది. ఆ పపలో తండి,ౌ అటాింటి కూతుర

నాని సతమత పడాూడు. వాళళ నాని కోరి కు ఎకిొసాినని

ప్ో వడమే మంచిది, మిగతలిందే డబుబ అనుకునాిడు. అభాండం

బదిరతంచాడు. ఇంద్ుకు తోడు, పెళిళకి చేసన
ప అపుుకూడా కలిసపం

మాతౌం చ్చిచన ఆ అమామయ నతిి మీద్పడింది! అది విని

ది. అపుుడు, మీర నాకు పెటి న నగలు తాకటి పెటి డబుబతెచిచ,

ద్గగ ర ించీ, అతనంటే నాకు పరమ అసహ్ోం వేసపంది అతనిి

తీరచయోమని బతిమాలుకునాిను. మా నాని కళళవంబడి

తలుచ్ుకుంటేనే కంపరం.

నీళళళ కార తుండగా నేనపుడత చ్తళళళద్ు.

ఈలోగా మాయంటోో పరతసథ త
ప ులు విషమించినయో. మా

ఆ నగలు తాకటి పెటి అపుు తీరేచశ్ాం. ఒక వప
ై ు నుంచి

నాని చేసి ుని వాోప్ారం దెబబతింది. మా రాబడి తగతగప్ో యంది.

నాకు సంతోషం మరో వప
ై ు ద్ుుఃఖం. అపుటికి మీర

ఇరవవ
ై ేలు నషి పడాూం. అతని తండిౌ ద్గగ ర నమట రాసప, డబుబ తెచిచ

చ్తసపంది ఏ రండో , మూడో సారో . పెళళయన తరాాత ఒకసారత

మా నాని చిలో రబాకీలనీి తీరేచశ్ాడు. ఆ విధంగా ఋణగీసి ులమెై

మీర వచాచర . నేను కాలేజీ నుంచి వసుినాిను. మిమమలిి

ప్ో యాం మేము వాళళకి. కకనాిళళళ ఇంటోో తిండికే మాకు కషి ంగా

చ్తసరటపుటికి నాకు సపగగ ు వచిచంది. నా పుసి కాలు పడి

ఉండేది. అతను ఆ సమయంలో, చాట గా మాకు సహాయం

ప్ో యాయ. మీర ఏరత, యచిచ, చినిగా నవాార . అపుుడు మీ

చేయడం మొద్లెటి ాడు. ఇంటికి అనిి వచాచలూ పంపప, చీరలు,

చెయో నాకు తగతలింది. నేనింటోోకి ప్ో య ఆచేతిని ముద్ుద

పరతకిణల
ీ ు పంపరవాడు. ఆ అసహాయ సపథతిలో మా వాళళళ అతని

పెటి కునాి. అలాోంటి మీర ననుి క్షమిసాిరని, అపుు తీరతచం

చిచన డబుబతోనే కాలక్ష్ేపం చేసర వాళళళ. ఒపుుకుంటే, అతనికి

తరాాత ఆ నగలు నమమదిగా తెచ్ుచకోవచ్చని అనుకునాిం.

ననిిచిచ పెళిళచేసప, ఋణవిముకుిలమవుదామనే అభిప్ాౌయం
మా వాళళకుండేది.

ననుి

ఈ పరతసథ త
ప ులలో, హ్ఠాతు
ి గా మీర మా నానికు ఉతి
రం వాౌశ్ార . ఒక విధంగా నానికు ననుి పంపెయోలని ఉంది.

నాకు మాతౌం అతనంటే ఎకొడలేని అసహ్ోం అవటం

నాకు మీద్గగ రకి రావాలని ఉంది. కాని, నగలు ద్గగ ర లేవు.

వలో , అతను పంపపనవి నేను ముటి కునేదానిి కాద్ు. నేను

దిగులువేసపంది. భయంవేసపంది. అర వు తెచిచ, ఎటాోగో ననుి

చ్ద్ువుకునేంద్ుకు డబుబ పంప్ాడు. నా పరర పౌతేోకంగా. తిపపు

సపంగారతంచి పంప్ార . అపుుడు మీ ద్గగ రకు. మీర నావంకైనా

పంపరశ్ాను. నా చ్ద్ువుకోసం మా నానిను కషి పెటిడం యషి ం

చ్తళళళద్ు. కారణం తెలియద్ు. నా ద్ురద్ృషాినిి నిందించ్ు

లేక ఇక చ్ద్వననాిను. అయతే, అద్ృషి వశ్ాతు
ి నాకు సాొలర్-

కుంటూ, మీ వంటవచాచను. ఇకొడికి వచిచం తరాాత కూడా నా

షపప్స వచిచంది.

పరతసథ తి
ప అదే విధంగా ఉండటంతో, నాలో నేను కుమిలి ప్ో యా. ఈ

అతనితో పెళిళ చేస-చ్సా
రి
ి నని తచెపుటంతో, ఇక నా

లోగా అంతవరకూ నేను మళీళచ్తడని, చ్తడతలచ్ని, ఆ

మనసుు మారచలేమని తెలుసుకుని మా వాళళళ నాకు సంబంధా

తాౌషు
ి డిని తెచిచ పరతచ్యం చేశ్ార . అపుట ించీ నా కషాిలు

లు వతకడం మొద్లెటి ార . నాకు పెళిళ చేసప పంపపస,రి కకంత సంసా

ఎకుొవయాోయ. ఒక వంక మీర చికిొప్ో తుంటే, ఏం చెయోలేక

రభారం మావాళళకు తగుగతుంది కదా అని అనుకునాిను నేను.

మనసులో బాధపడాూ. ఒక వంక మీ సరిహితుడు నాకు శనిలాగా
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దాపరతంచాడు. మీర

ఏ నాటికన
ై ా కనికరతసి ారేమోనని ప్ాౌణాలు

అరచేతులోో పెటి కు బౌతికాను.

నా సంగతంతా మీకు చెపరుశ్ాను. మీర

నమిమనా నమమక

ప్ో యనా, నా మీద్ ఒటి వేసుకుని చెబుతునాి. నే చెపుప ంద్ం

మీర ఊర వడతానని రోజుతో ‘నా జీవితం సరత’ అని
లెకొపెటి కునాి. ఇంకా ఈ మొండి కటటికు ఆయువుండబటిి,

తానిజ్ం.” ఏకధాటీన చెపుప చెపపు, శ్ారద్ ఆపరసపంది. ఓ క్షణం
నిశశబద ం. శరమకు తలతితిగత ప్ో యంది. నమటమాట రాలేద్ు.

మీర పౌయాణం విరమించ్ుకునాిర . అకొడికి ఆగండం గడిచింది

ఈ లోగా శ్ాోమ్స వచాచడు. “వచాచవా బౌద్ర్. నీకోసమే

గదా అని అనుకుంటే, యవాాళ ననుి ఆ పశువు ద్యా

వళిళన వాణణ మళీళ తిరతగొచాచ! శరామ నేనే మోసప్ో యా. నాలా నీ

దాక్ష్ిణాోలకు వదిలేసప “ఇపుుడే వసాి”నంటూ మీదారతన మీర

భారోకి ఇంకా పపౌయులునాిర . ఇది ఇటాోంటిద్ని తెలియక ఆశలు

చ్కొగా ప్ో యార – అతనిి రమమనమని చెపుప . నేనేం చెపును.

పెంచ్ుకునాి. ఓ మెై గాడ్! నీకు చెపరుసాినంటే ఎంత రాదాధంతం

ఎంత ఏడిసరి ఏం లాభం అపుుడు? వాడొ చిచ సరాసరత సో ఫాలో నా

చేసపందో చ్తడు”.

పకొన కూర చని, ననుి పరమి
ౌ సుినాిని, తనుి పరమి
ౌ ంచ్మని

శ్ారద్ గజ్గజ్ వణకి ప్ో తోంది. తేలి పడబో యంది. శరమ

చెపుడం మొద్లెటి ాడు. మా సంగతి మీకు తెలుసునని చెప్ాుడు.

ప్ దివిపటి కునాిడు. కోప్ానిి అణగదొ కుొకుంటూ, శ్ాోమ్స వైపు

“నేను నినుి పరమి
ౌ ంచ్లేద్ు, నా కాపురం చెడ

చ్తసప , గుమమంకేసప వేలు చ్తపపసి త “యూ సరొండిల్స
ౌ గట్ అవుట్,

గొటి ద్ద ు” అని బౌతిమాలుకునాి. చివరతకి ననుి బద్రతంచాడు తన

మళీళ నీముఖం చ్తపకు” అనాిడు.

మాట వినకప్ో తే, మీతో నా సంగతంతా చెబుతాననాిడు. అప

శ్ాోమ్స “అది కాద్ు బౌద్ర్” – అంటూ ఏమో చెపు

వాద్ులు వేసి ాననాిడు. మాఊళళళవాళళళ అనుకుని మాటలే

బో యాడు. “ప్ో తావా లేదా” అని శరమ పటి లేని ఆవేశంతో అరతచా

మీతో చెబుతాననాిడు. తను మాకు సహాయంచేసరటపుుడు,

డు. ఆ ధాటికి శ్ాోమ్స అదిరతప్ో య జ్ార కునాిడు గొణుకుొంటూ.

మాఊళళళ వాళళంద్రతకీ తెలుసునట, మా నాని నా దాారా తన

మళీళ నిశశబద ం ఆవురతంచింది. శ్ారద్ కనీిళళళ తుడుసత
ి

ద్గగ రనుంచి డబుబ గుంజ్ాడట - ఇంకా ఏమో వాగాడు. నాకు

శరమ అనాిడు. “శ్ారదా! ననుి క్షమించ్ు. నేను నినుి పరమి
ౌ ం

కోపం వచిచంది. ఇంటోోంచి ప్ో తావాలేదా అని గసపరాను. నా చెయో

చాను. నువుా వాణణ పరౌమిసుినాివని వాడి మాటలు నమిమ, నీ

పటి కునాిడు.

పరౌమ ఫలించాలని, నా పరమ
ౌ ను నాలోనే దిగమింగుకుందా

ప్ో వటానికి

రాలేద్ుటతను

ననుి

తీసుకు

ప్ో వటానికి వచాచడట. నాకు వళళళ మండింది.

మనుకునాి, ననుి క్షమించ్ు ... క్షమించ్ు శ్ారదా.”

నేను గుంజుకుని విడిపపంచ్ుకుంటే, నా మీద్కు రాబో

ఆ తరవాత మాటలు లేని ఆ నిశశబద ం పరసుర పరౌమకు ఓ

యాడు, నాకు భయం వేసపంది అరతచాను. మీద్ మీద్కు వసుింటే,

పరాకాషి గా ఆ గాఢ పరతషాంగంలో, ఉకిొరతబికిొరతయన
ై గాలి బౌతికి

చేతిలో ఉని కపుుతో కకటాిను “సరే గురి ంచ్ుకో” అంటే

బయటపడి ఆ ద్ంపతులకు వింజ్ామరలు వీచింది తేలికపడూ

బదిరస
త ి తవళాళడు. ఇంతవరకూ నేననిడత చెపు సాహ్సపంచ్ని

హ్ృద్యాలు ఆనంద్డో లికలో ఉయాోలలూగగా!
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నయయజెరసీ లో ఘనం గక ముగిసిన సంగసత త్రరమూరుుల ఆరకధనోతీవకలు
మధు రకచకుళ్ళ (ట్ర సీ ట – ఐ.ట్ి.)
రచ్నలను మొతి ం 27 బృంద్ గానాలు అతోంత మనమరంజ్కంగా
ఆలాపపంచాయ. శ్రీశ్ాోమశ్ాసపి గ
ీ ారత రచ్నలు శ్రీమతి సంగీత సాామి
నాధన్ గారత బృంద్ంతో గాతౌ కచేరీ, శ్రీమతి రాధిక దేవరాజ్ న్,
అదితి దేవరాజ్న్ వారతచే తాోగరాజు గారత కృతుల వాద్ోకచేరత , శ్రీ
ముతు
ి సాామి దీక్ష్త
ి ుల వారత రచ్నలోి గాతౌ కచేరల
త తో ప్ాౌంగణం
పౌతిధానించింది.
అమెరక
త ాలోని నతోజ్రీు రాషి ంర బిౌడా వ
ి ాటర్ నగరం శ్రీ వేంక
టేశార టటంపుల్స ఆడిట ోరతయంలో తెలుగు కళా సమితి మరతయు
హింద్ు టటంపుల్స & కలచరల్స స సెైటి వార సంయుకి ముగా 2016
సంగీత తిౌమూరి ల ఆరాధనమతువాలను మారతచ 12 వ తేదన
ీ విజ్
యవంతంగా నిరాహించార .
కరాణటక సంగీత సరసాతీదేవి కిరట
ీ ంలో ప్ దిగన
త తిౌరతి
ములుగా తాోగరాజు, ముతు
ి సాా మి దీక్ష్త
ి ులు, శ్ాోమశ్ాసపి ీ లను
పరరొొంటార . నతోజ్రీులో గత ముపుదిసంవతురములకు పెైగా
ఈ సంగీత తిౌమూరి ల ఆరాధనమతువాలను శ్రీమతి కౌతా సటమంత్ర
ని మరతయు శ్రీమత్ర పరభా రఘునాధ్ లు తెలుగు కళా సమితి తో
కలిసప విజ్యవంతంగా నిరాహి సుినాిర .
ముంద్ుగా శ్రీ రామ పరతవారం మరతయు తిౌమూరి ల పూ
జ్తో కారోకీమం ప్ాౌరంభమయంది. తద్ుపరత తిౌమూరి ల రచ్నలోి
గోషపిగానం శ్రీ ముతు
ి సాామి దీక్ష్త
ి ుల వారత రచ్న 'వాతాపప
గణపతిం భజ్ే తో ఆరంభించి శ్రీతాోగరాజు రచించిన కీరినల నుండి
జ్గదానంద్కారకా-నాట రాగము, కన కన ర చిరా-వరాళిరాగము,
ఎంద్రో మహానుభావులు- శ్రీరాగములతో ముంద్ుకు సాగతంచి,
శ్రీశ్ాోమశ్ాసపి ీ రచించిన కామాక్ష్ి సారజ్తితో గోషపిగానం ముగతంచా
ర . నతోజ్రీు చెందిన బాలబాలికలతో, కళాకార లతో నిండిన
వేదక
ి , వార ఆలాపపంచిన గోషపి గానం వీనుల వింద్ుగా, కనుిల
పండుగగా రసజుఞలను సమోమహితులను చేసపంది. మరొక గొపు
విశ్నషమేమనగా, అమెరతకాలో పుటిి పెరగ
త న
త వార ఈ గోషపి గానంలో
ప్ాలగగని తాళ-లయ మాధురోంగా ఆలపపంచార . తిౌమూరి ల

ఈ కారోకీమం ఉద్యం 8 గంటలకు ప్ాౌరంభమెై సాయం
తౌం 6 గంటల వరకు నిరతాఘిం గా కకనసాగతంది. నతోజ్రీు లోని
సంగీత కళాశ్ాలలకు చెందిన సు మార
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కళాకార లు, ఔతాుహిక కళాకార లు వచిచ నాద్సార, వేణు గాన,
వీణానాద్, గాతౌ కచేరల
ీ తో ఆహ్ూతులను ఎంతగానమ అలరతంచార .
కచేరీకి నిషాణతుల వాద్ోం సహ్కారం మరతంత రకిి కటిించింది.
తెలుగు కళా సమితి సాంసొృతిక కారోద్రతశ శ్రీమతి శ్రీ దవి
ే
జ్ాగరో మూడి అంద్ర సంగీత కళాకార లను, అధాోపకు లను,
కారోవరగ

సభుోలను

సమనాయపరచి

ఈ

కారోకీమానిి

సమరధ వంతముగా నిరాహించి అంద్రత మనినల ను ప్ ందార .
ఈ కారోకీమానికి తెలుగు కళా సమితి కారోవరగ సభుోలు శ్రీ గండి
శ్రీనివాస్, శ్రీ గుర ఆలంపలిో , శ్రీమతి ఉమా మాకం ,శ్రీ వసంత
నాయుడు తనాి, శ్రీ మధు రాచ్కుళళ, శ్రీమతి ఇందిర వంగల,
శ్రీమతి రేణు తాడేపలిో , శ్రీ భరతవరపు శ్రీనివాస్, శ్రీ సతో నేమాన,
శ్రీ రంగ మేడస
ి ెటి లు మరతయు సురేష్ మాకం, శ్రీమతి పుషాు
మధు అనాి ప్ాలగగని తమవంతు సహ్కారం అందించార . ఈ
కారోకీమానికి రేణు, విజి, దీపపి మరతయు శ్రీవిద్ో వాోఖాోతలుగ
వోవహ్రతంచార .
ఈ సాంసొృతిక కారో కీమాలకు భోజ్న ఏరాుటో
పరోవేక్ష్ించిన శ్రీమతి జ్ననికృషణ గారతకి తెలుగు కళా సమితి
కారోవరగ ం పౌతోే కంగా ధనోవాద్ములు తెలియచేసార . కారోద్రతశ
శ్రీమతి

ఉమా

మాకం

వంద్న

సమరుణతో

ఈకారోకీమం

దిగతాజ్యం గా ముగతసపంది. (ఈనాడు – ఎనాిరై నతోస్ 03/20)
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ఇంతకీ నా సంగతేమిటి..?
శ్రీ ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్, హైద్రకబ్ాద్ (ఇండియా)
టీవీ ఛానెలతను యింకా రాలేదు. వచ్చి తనే స్వయింగా

ఎవరో ఆపి సెైకల
ి కికించుకోమనాాడు, చచేిటింత బరువపనాాడు.

కారులో స్ట
ూ డియోకి తీస్ుకెళతాననాాడు. ''దెయయాలునాాయయ?

కాసేుపప ప్ో యయక చటసేు హఠాతు
ు గా బరువప తగిగప్ో యింది. వెన

లేదా?'' అనా టాపికమీద నాతో ఇింటర్వూ చేయయలనాాడు. నేనీ

కిక త్రరిగి చటసేు మనిషి లేడు. అది దెయామని అరథమెై బాబో య '

మధ్ా ఓ పత్రికలో దెయయాల కథ ఒకటి రాశాను. అది, అదిగో, ఆ

అనాాడితను.

స్ురేష్

అనే

అతను

చదివాడట.

నచ్చిిందట.

ఫో న్

చేసి

ఈ కథకు అరథ ిం లేదు. ల కకపికారిం దెయాిం గాలిలో

మెచుికునాాడు. టీవీ ప్ర ి డటాస్ర్ కాబటిూ ఆ అింశిం మీద మీతో

తేలుతూ హాయగావెళోగలదు. ఇింకోడి బో డి సెక
ై ిల ిందుకు ఎకాకలి?

ముఖయముఖీ పెడతానట అనాాడు.

ప్ో నీ పిలోల పత్రికలో రాసే కథలు చటడిండి. ఎవడో అమయయకుడు

ఈమధ్ా ఓ సినిమయలో నటిించడానికి నటీనటులు హడిలి

కనబడితే వాడు త్రిండి తెచుికునా మూట ఎతు
ు కు ప్ో య

ఛస్ుునాారట - దానికి దెయాిం పటిూిందింటూ! సినిమయలో ప్ాతికు

ఆడుకుింటాయ. వాడు లబో దిబో మింటే 'ప్ో నేో ఈ చెటూ ు తొరరలో

కాదు, సినిమయకే దెయాిం పటిూిందట. దానిలో వేషాలేసవ
ే ారు టప

వరహాలునాాయ తీస్ుకో' అింటాయ. వరహాలు ప్ో య కరనీు

టప్ా ఎగిరిప్ో తునాారట. అది విని హీరోలు-భీరోల ై ప్ారి ప్ో తు

నోటో ు వచాిక యీ రకిం దెయయాలు పని చేయడిం మయనేశాయని

నాారట.

గురిుించాలి. నోటో కటూ చెటూ ుతొరరలో పెడత
ి ే చెదలు పటిూ ప్ాడెై
ఇవనీా చెపిి 'మీ కథలో దెయయాలు లేవని చ్చవరోో నిర్

ప్ో తుింది కదా!

పిించారు కాబటిూ, యపపిడు మనిం యీ చరి పెడత
ి ే స్మయిం,

ఇింకోరకిం కథలో దెయాిం 'నేను వెళ్లో ఓ రాజకుమయరిని

స్ిందరభిం బాగా కుదురుతాయిండీ' అనాాడు. స్రే కానీయమ

ఆవహిసు ాను. నువపవ వచ్చి నీ పేరు చెపత
ి ే వదిలిపెటూ స
ే ు ాను.

నాాను.

నువపవ రాకుమయరిని, అరధ రాజయానిా తీసేస్ుకో అింటాయ.' ఇపపి
'వచేి మింగళవారిం షూటిింగు పెటూ ుకుిందాిం. మీరు ఓ

డు రాజులూ లేరు, వాళో కి రాజయాలూ మిగలలేదు. ఇలయటి యదద రు

పిస్ింగ వాాస్ింలయ రాస్ుకురిండి దానిా పెటూ ుకుని పిశాలు, జవా

కూతుళు
ో ిండి అలుోళ్లో దదరికీ చెరో అరధ రాజాిం యచేిస్ట
ు వపింటే రాజు

బులు తయయరుచేదద ాిం. పబ్లోక గారెెనుు గుమమిం దగగ ర నిలబడిండి.

గారికి ఏిం మిగులుతుింది? అిందువలన యీ దెయయాలు పదవీ

నేను వచ్చి తీస్ుకెళతా' అనాాడు. మరి మిమమలిా గురుుపటూ డిం

విరమణ చేసి వపింటాయ.

ఎలయ? అని అడిగాను. 'మయ కారు మీద మయ టీవీ ఛానెల్ సిూకకర్
అింటిించ్చ వపింటుింది కదా' అనాాడు.

కామినీ పిశాచాల కథలలో - అిందమెన
ై అమయమయ తెలో
చీర కటుూకుని చ్చింత చెటూ ుకిింద కూచుింటుింది. దారిన ప్ో యే

అతను చెపిి న స్మయిం దాటిప్ో య ప్ావపగింటయింది.

దానయాకి ఎదురుపడి పెళ్లో చేస్ుకోమింటుింది. పెళోయయక కాళు
ో

ఏమీ తోచక జేబులోించ్చ నేను రాస్ుకుని వచ్చినది మళ్లో ఓ సారి

ప్ర యాలో పెటూ ి వింట విండుతుింది. ఈ కాలింలో అలయ విండుదా

చదివి చటస్ుకునాాను.

మింటే ప్ర యాల కకడునాాయ? కటటూల కకడునాాయ? గాస్ స్ూ వలో
***

'దెయయాలునాాయయ? అనే పిశా మనిందరినీ వేధస్
ి ు ుింది.

కాళు
ో

పెటూ ాలింటే

స్ట
ూ లు

వేస్ుకుని

మరీ

పెటూ ాలి.

కషూ ిం.

అిందువలన అవీ సెలవప పపచుికుని వపింటాయ.

ఎవరాడిగన
ి ా 'ఉనాాయిండి, మయ వూళ్లో ఒకాయన చటశాడట'

ఎనిా కథలు చెపిినా యీనాలుగెద
ై ు యత్రవృతాుల చు

అని కథ చెప్ు ారు తపి నేను స్వయింగా కళో తో చటశానని అనరు.

టూ
ూ నే త్రరుగుతాయ. ఇవనీా ప్ాతకాలయనికి స్రిప్ో యే స్ింఘట

ఆ కథలోో బొ త్రు గా వెైవిధ్ాిం లేదు. అనీా ఒకేలయ వపింటాయ. 'ఒక

నలు. ఉింటే గిింటే దెయయాలు ప్ాతకాలింలో వపిండేవనీ, పిస్ు ుత

తను ఊరుాించ్చ మరో వూరు వెళుతుింటే ఊరి చ్చవర బావి దగగ ర

కాలింలో అవి వపిండడానికి ఎింతమయతిిం అవకాశిం లేదనీ మనిం
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గరహిించాలి. మరి యపిటికీ రాసే కథలు, తీసే సినిమయల స్ింగతే

ఇలయ అనీా అనాాకారింతిం అయప్ో తూవపింటే దెయయాలకు ఆవాస్ిం

మిటింటారా?

ఎకకడుింటుింది? ఉిండేిందుకు చోటు దొ రకదు కాబటిూ అవి

వాటనిాటిలో

ఊరికి

చ్చవర

నిరామనుషామెైన

ప్ాిింతింలో ఓ ప్ాత బింగళ్ీ వపింటుింది. అింత పెదద బింగళ్ీలోనట

వపిండడిం మయనేసు ాయ. ఇదీ నా తరకిం....'

పనివాళు
ో వపిండరు. మరి అవనీా రోజూ ఎవరు తుడిచ్చ పెడతారో

***

తెలియదు. మన నాయకీ నాయకులు వెళ్లో స్రికి వరష ిం పడుతూ

కారు హారన్ మోగడింతో చదవడిం మధ్ాలో మయనేసి తల

వపిండాలి. గాలి హో రున వీస్ట
ు నేపథాస్ింగీతిం అిందిించాలి. పెైగా

పెైకత్ర
ె ు చటశాను. స్ురేష్ కారు కాదు. విస్ుగాగ వాచీ కేసి చటస్ు

వీళు
ో అడుగు పెటూ న
ి ఓ పది నిమిషాలకు కరింటు ప్ో వాలి. ఇనిా

కునాాను. అరగింట దాటిింది. చేత్రలో వపనా కాగితాలు జేబులోకి

స్మకూరితే తపి దెయాిం రాదు.

తోశాను. మళ్లో ఎిందుకు చదవడిం? మయ ఆవిడ మెచుికుింది!

అస్లు ఇవనీా జరిగే అవకాశమే లేదు. ఊరి చ్చవర బింగ

దెయయాలు లేవని వాదిస్ు టనే పరాావరణానిా కాప్ాడవలసిన

ళ్ీ అలయ ఉత్రు నే వదిలేసే స్వింతదారుో ఎవరుింటారు? ఒకవేళ

అవస్రానిా అనాాపదేశింగా చెప్ాినని స్ింతోషిించ్చింది. టీవీలో

వపింటే ఊళ్లో వాళు
ో ఊరికే వపింటారా? ఏ బెలూ ు షాప్ో పెటూ య
ే ర్?

కనబడినపపిడు కెమెరా కేసి మరీ ఎకుకవగా చటడవదద ని, తలపెై

పెైగా వరష ింట. ఏళో తరబడి వరాషలు లేక అలయోడుతూింటే దెయయాల

చేతులు పెటూ ుకుని జుటుూ చెరుపపకోవదద ని, ముకుక రుదుదకోవదద ని

కోస్ిం అపిటికపపిడు వరష ిం కురుస్ుుిందా? అమయమ ఆశ!

పదేపదే చెపిి ింది. అింతా బాగానే వపింది. ఇింతకీ ఈ మహాను

అస్లు ఆ కాలింలోనెన
ై ా, యీ కాలింలోనెన
ై ా దెయయాలు

భావపడు ఎకకడ?

వపిండే అవకాశిం వపిందో లేదో చటదాిం. - దెయయాల నిా వపింటా

సెల్లో అతని నెింబరుకు కొటాూను. 'ఈ నెింబరుతో ఏ

యో స్ుమయరుగా ల కకవేసి చటడిండి. కోరికలు తీరనివాళు
ో

ఫో నట పని చేయటిం లేద'ని వచ్చిింది. నెటవర్క బ్లజీగా వపింటే ఈ

దెయయాలవపతారింటారు. ఇపిటిదాకా కొనిా కోటో మింది పపటిూ, గిటూ ి

సెల్ఫో న్లు చెపేి స్మయధానమే యది! ఆ ఛానెల్ వాళో ఆఫతస్ుకే

వపింటారు. వీళో లో 'నా కోరికలనీా తీరిప్ో యయయ, ఇింకేిం మిగలేో

ఫో ను చేశా. ''ఆ పేరుతో ప్ర ి డటాస్ర్ ఎవర్ లేరే!'' అని ఫో న్ పెటూ ే

దు' అనుకుింటూ చచ్చిప్ో యన వాళు
ో ఎింతమింది వపింటారు

సిింది ఆపరేటర్. గుిండె గుభికుకమింది. ఆఫతస్ుకి పెటూ న
ి సెలవప

చెపిిండి. చచ్చిప్ో తూ ప్ో తూ ... కూడా 'ఇింకో మించ్చ డాకూరిా

వృథాగా ప్ో యిందనిపిించ్చింది. ఎవరెన
ై ా నాతో వేళ్ీకోళ్ీనికి ప్ాికిూక

తీస్ుకుని వసేు బాగుిండును' అనే కోరికెైనా వపింటుింది. ఆ ప్ాటి

ల్ జోక చేశారా... ఛ, ఛ.. అదేిం అయవపిండదు. స్ురేష్ కాదేమో,

కోరిక చాలదట - దెయాిం అవడానికి! మరి కోటానకోటో మింది

రమేషా? లేకప్ో తే అస్లు పేరు వేరే వపింటే ముదుదపేరు స్ురేషా?

దెయయాలయ కూచుింటే అవి వపిండడానికి జయగా ఎకకడిది? పగలిం

టీవీ స్ట
ూ డియోకి మళ్లో ఫో న్ చేసి ప్ర ి డటాస్రుో వపిండే విభాగానికి

తా గాలిలో ఎగిరన
ి ా రాత్రికన
ెై ా ఎకకడెన
ై ా నడుిం వాలయిలయ? ఎకకడ

కలపమనాాను. ఎవరో చిందట అనే ఆయన మయటాోడాడు. స్ురేష్

వాలిగలవప చెపిిండి? - ప్ాడుబడె యళో లోో, చెటో కొమమల మీద,

అనే పేరుతో ప్ర ి డటాస్ర్ ఎవర్ లేరని ధ్ుివీకరిించాడు.

స్మశానాలోో వపిండవచుి. అింతేనా!? అస్లు ఈ కాలింలో ప్ాడు

అపపి డతనితో కథింతా చెప్ాిను. ఇలయగ దెయయాల

పడె యళు
ో ఎకకడుింటునాాయిండీ? వాటనిాటినీ పడగొటేూసి

అింశిం మీద ముఖయముఖీ పెడతాననాాడనీ, ననుా తయయరెై

అప్ారుూమెింటు కాింపెో కుులు కటేూస్ు ునాారు. ఇక చెటూ ుకొమమలు..!

రమమనాాడనీ. ఇది చెపు ూిండగానే అతను ఉలికికపడాెడు. ''స్ురేష్

చెటో ు కొటేూస్ు ునాారు. అడవపలు హరిించుకుప్ో తునాాయ. వజయిల

యీసారి మిమమలిా పటుూకునాాడా?'' అనాాడు.

వేటలింటూ అకకడునా గిరజ
ి నులనేేే తరిమస్
ే ు ట వపింటే యక
దెయయాలిా వపిండనిసాురా? ఇింకేిం మిగిలయయ? ఆ స్మశానాలు!

నాకు ఒళు
ో మిండిప్ో యింది. ''మరి యపిటిదాకా
స్ురేషనేవాడే లేడనాారు!''

విందగజయల స్థ లమే ఖయళ్లగా కనబడితే ఆకరమిించే పిబుదుధలు

''అవపను లేడు.''

వపిండగా ఎకరాల విసతు రణ మునా స్మశానాలను వదిలిపెడతారా?

''మరి పటుూకునాాడనాారు..?''
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''అబబ, మీరు కాస్ు నిదానిసేు అనీా చెబుతాను. స్ురేష్

రాయడిం తపిింది. రాసినా యలయటి ఆఫర్ వసేు ఎగేస్ుకుింటూ

ఇపపిడు లేడు. మూడేళోకిరతిం వపిండేవాడు. ఇదే ఛానెల్లో

స్రేననడిం ప్ర రబాటింది. దబుబన పడిప్ో యన ఆ ముస్లయయన

పనిచేసవ
ే ాడు. వాడికి దెయయాల అింశిం మీద బాగా ఆస్కిు. చాలయ

వారిం త్రరకుకిండా టప్ాకటిూ వపింటాడని తీరామనిించ్చింది. మరుస్టి

పపస్ు కాలు చదివి చదివి దెయయాలు లేవని తేలయిడు. ఉనాాయింటే

ఏడాది పిలవబడినవాడు కూడా అదే దారి పటిూ వపింటాడని తేలేి

మనతో వాదిించేవాడు. మూడేళో కిరతిం ఈ అింశిం మీద ఓ మయనసి

సిింది. నేనట వారిం త్రరకుకిండా అదే కాటికి చేరతానని జోస్ాిం

క వెైదుాడితో ముఖయముఖీ ఏరాిటు చేశాడు. ఆయనిా కారులో

చెపిి ింది. ఇలయటి అరాధయుషు
ష మొగుణనా కటూ బట
ె ూన
ి ిందుకు వాళో

తీస్ుకుని వస్ట
ు ింటే యయకిుడెింటయింది. ఆయన బత్రకాడు. వీడు

నానాను ఆడిప్ో స్ుకుింది. నేను మయతిిం నిలకడగల బుదిధతో

ప్ో యయడు...''

కారాాచరణకు ఉపకరమిించాను. టీవీ ఆఫతస్ుకి వెళ్లో చిందట చెపిిన

''ఏమిటీ.. ప్ో యయడా? అింటే.. యూ మీన్.. చచ్చిప్ో

వివరాలు నిజమేనని నిరాధరిించుకునాాను. వాళో స్హాయింతోనే

యయడా?'' అతను విస్ుకుకనాాడు. ''అింతేకదిండీ! ప్ో యయడింటే

స్ురేష్ ఉపయోగిించ్చన సెల్ నెింబరు గురిించ్చ కింపెనీవారిని వాక

తెలుగులో - చచ్చిప్ో యయడనేగా!''

బు చేశాను. ఆ నెింబరు చాలయకాలింగా వాడకింలో లేదని వాళు
ో

''జోకులేయకిండి. చచ్చిప్ో తే నాకెలయ ఫో ను చేసు ాడిండీ?

కన్ఫమ్ చేశారు. స్ురేష్ దెయామెై నాతో ఆటలయడుతునాాడనా

నెలో యళో కిరతిం పడిన నా కథ ఎలయ చదువపతాడిండీ? స్రిగగ ా యవాళ్ల

విషయిం ఖచ్చితింగా తెలిసిప్ో గానే, యకపెై ననేాిం చేయదలచు

ముఖయముఖీ ఎలయ ఏరాిటు చేశాడిండీ?''

కునాాడో అతని భవిషాత్ పిణాళ్లక ఏమిటో తెలుస్ుకోవాలని

''ఇవాళ్ల అింటే ... ఆ ... యవాళ నవింబరు-పనిండు

అనుకునాాను. కానీ ఎలయ..?

కదట! స్రిగగ ా మూడేళో కిరతిం యీ తారీకునే వాడు కారాకరమిం

***

ఏరాిటు చేశాడు. అది జరగలేదుకదా. ఆ కోరిక మిగిలిప్ో య

దానికో ఉప్ాయిం చెప్ాిడు మయధ్వ అనే మరో ప్ర ి డటా

వపింటుింది. కోరికలు తీరకుిండా చచ్చిప్ో తే దెయాిం అవపతాడిం

స్ర్. ''ఊళ్లో వపనా విింతవిింతలనిాటితో 'కాశీపటాిం చటడర

టారు కదిండి. పితీ ఏడాది యీ తేదన
ీ వాడు కారాకరమిం

బాబూ' అనే పేరుతో కొింతకాలిం ఫతచర్ నడిప్ామిండి. ప్ాతబసతు లో

పెడదామని చటసాుడనామయట!''

దెయయాలతో మయటాోడిించే 'సిిరిట మీడియిం' ఒకాయన వపనాారు.

నాకు వెనుాలోించ్చ వణుకు వచేిసిింది. ''పితీ ఏడాదీ
యదే తింతా? అింటే కితిం ఏడాది కూడా యలయగే ఎవరెా
ై నా
పిలిచాడింటారా?'' అని అడిగాను.

'భూతమయధ్ామిం' అనే పేరుతో ఓ సోూ రీ చేశాను...''
''ఆింగో మయధ్ామిం, తెలుగుమయధ్ామిం అనాటుూ భూతమయ
ధ్ామిం ఏమిటిండీ..?''

''పిలిచ్చనటేూ గురు ిండి. ఆయనా యలయగే ఫో న్ చేశారట.

''భూతమధ్ాముడు అని పేరు పెడతాననాానిండి. పెదద ా,

నాతో కాదు కానీ మయ ఆఫతస్ులో వేరే అతనితో మయటాోడారట,

చ్చనాా భూతాలోో మధ్ావాడు అనే అరథ ిం వస్ుుిందని ఆయనే వదద

మీలయగే! ఆ కితిం ఏడాది మయతిిం నాకే వచ్చిింది ఫో న్. ఓ

నాాడు. మీకాకవాలింటే ఆయనకు చెప్ు ాను. ఈ ఆదివారిం రాత్రి

ముస్లయయన. భూతవెద
ై ాిం చేసు ారట. మీకు ఫో న్ చేసన
ి స్ురేష్

వెళ్లో మీకాకవలసిన పిశాలనీా అడగిండి.''

చచ్చిప్ో య దెయామెై ఏడాదయిందనగానే ఆయన దబుబన పడి

''నాడీ

గరింథాలోో

మన

జయతకింకోస్ిం

తాళపతాిలు

ప్ో యయడు. ఆయన పకకనునాతను ఫో న్ తీస్ుకుని నాకు ఒకటే

త్రపపికుింటూ ప్ో యనటుూ, స్ురేశ్ అనే పేరునా ఎనిా దెయయాలిా

చ్చవాటు
ో - ఇలయటి చావపకబురు చలో గా చెపిదాద అని. చటడిండి,

పలకరిసు ామిండి? చిందటగార్, మీరు దయవపించ్చ నాతో వచ్చి,

ఎలయ వపింటారో! ఆ స్ురేష్గాడి చావప కాదు కానీ నాకు మూడిింది’’

ఆయన పిలిచ్చన దెయాిం మీ స్ురేష్ అవపనో కాదో గురుు పటాూలి..''

ఇక నాకు వినబుదిధ కాలేదు. నీరస్ింగా యింటికి చేరాను. కథింతా

అని బత్రమయలయను. చిందట స్రేననాాడు.

విని మయ ఆవిడ త్రటిూప్ో సిింది. విదేశీ పత్రికలోించ్చ కాపత కొటిూ కథ

***
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భూతమధ్ాముడుగారు ఎతు
ు లో, లయవపలో మధ్ాస్ు ింగా

''నా కథ చదివి, మొనానే నాతో మయటాోడి, మనుషుాలు

వపనాారు. ఇింటికి మధ్ాలో ఓ ముగేగసి ఓ పెదదపటిం గీసి,

లేరని ఎలయ అింటాడిండీ మీ సేాహితుడు?'' అని గటిూగానే అరి

దానిమీద అక్షరాలనీా రాస్ుకుని కూచునాారు. మధ్ాలో ఓ సతసా

చాను.

మూత. దీప్ాలయరేిసి ఒక నటనెదప
ీ ిం వెలిగిించ్చ - సిిరిట కమ్,

చిందట ఆగి, ననుా ఎగాదిగా చటశాడు. - ''వాడు మీతో

స్ురేష్ కమ్ - అని జపిించడిం మొదలుపెటూ ాడు. కాసేుపటికి అింబ

మయటాోడాడింటే... అస్లు మీరు మనుషుాలే కాదేమో! ఒకవేళ...

పలికిింది. అదే స్ురేష్! 'ఏమిటీ తొకకలో డిస్ూబెనుు ...' అింటూ!

మీరు ... సార్, మీరోసారి మీ ప్ాదాలు చటపిించిండి. వెనకిక

''అదిగో మయ వాడే! తొకకలో.. అనేది వాడి ఊతపదిం!''
అనాాడు చిందట ఉతాుహింగా.

త్రరిగునాాయేమో చటడాలి. అదేమిటి, నేలమీద కూచునాా మీరు
బూటు
ో వేస్ుకుని కూచునాారు!.. అింటే మీరు, మీరు..'' కను

''హలో స్ురేష్ గార్! మీతో మయటాోడడానికి మీ సేాహి

మూసి తెరచ
ి ట
ే ింతలో చిందట మయయిం. ''అదేమిటిండీ... బొ త్రు గా

తులు వచాిరు. మీరు చేదద ామనుకునా ఓ చరాి కారాకరమిం

మీరెన
ై ా చెపిిండి ...'' అింటూ భూతమధ్ాముడు గారి కేసి త్రరిగి

గురిించ్చ మయటాోడాలట...''

చటసేు ఆయనా హాింఫట. నా మీద నాకే అనుమయనిం వచ్చిింది.

''ఇపపిడేింటి తొకకలో కబుర్
ో , చరిలూ? మయ లోకింలో

బూటు విపిి ప్ాదాల కేసి చటదాదమనుకుని ఆగిప్ో యయను.

చరాివేదక
ి పెటూ ారు - ''మయనవపలు అనేవారు వపనాారా? లేరా?''

ఒకవేళ అవి వెనకిక త్రరిగి వపింటే..? ఎిందుకెన
ై ా మించ్చది...

అని. లేరని వాదిించడానికి వెళుతునాాను ...’’ అనాాడు స్ురేష్

బాబాబబు మీరు కాస్ు చటసి చెబుదుర్!

భూతమధ్ాముడి దావరా!
''వాడే, వాడే. మయ వాడే! బత్రకునాింతకాలిం దెయయాలు

అయోా

అదేమిటిండీ..

మీర్

అింతరాథనిం

అయప్ో తారేమిటిండీ బాబూ!

లేవని వాదిించేవాడు. ఇపపిడు చచాిక మనుషుాలు లేరని వాది

(2010 డిసెింబరులో ఆలిిండియయ రేడియోకెై రాసి, చదివిన

స్ుునాాడు.'' అని చిందట ప్ర ింగిప్ో యయడు.

హాస్ాకథ, ఆలిిండియయ రేడయో
ి
సౌజనాింతో)
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