
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              &çôd+ãsYY  2013  

1  అమెరికలకలం కథలు

                   
       12               

ఎవరి జాతక పిచిచ్ రిది! 
  అపుప్డెపుప్డో నేను పుటిట్నపుప్డు మా తాత గారు వెనువెంటనే రాజమం లో ఉండే సోమయాజులుగారు అనే ఒకానొక 

పేరునన్ జోయ్తిషుక్డి గారి చేత నా జాతకం యించారు. అపుప్డేమయిందో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన నా పుటిట్న తేదీ ఫలానా 
హిటల్ర్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్ సుదినం అనీ, పుటిట్న సమయం “సూరాయ్సత్మయాది ఆరు గంటల శుభ ఘడియలు” అని సి, 
ఎందుకో దానిన్ కొటేట్సి “సూరోయ్దయాది ఆరు గంటల ‘భశుం’ విఘడియలు” అని సి, చకర్ం వేసి జాతక ఫలాలు సి మా తాత 
గారికి పంపించారు. అపుప్డు మా తాత గారికి అనుమానం వచిచ్ ఈ నలుసు వెధవ జీవితం ఎలా ఉంటుందో సప్షట్ ంగా చెపప్ండి అని 
యాజులు గారిని నిలదీశారుట. “మీ మనవడు కోటీశవ్రుడెనౖా అవుతాడు. లేదా జెలౖుకెనౖా వెళాత్డు” అని ఆయన ననున్ శంకు సవ్రగ్ 
జాతకుడిగా అభివరిణ్ంచి, మా తాతగారు కాల్ రిఫికేషన్స్ అడిగే లోపుగా ఎందుకెనౖా మంచిదని ఆ సోమయాజులుగారు 
సవ్రగ్సుత్ లయాయ్రుట. ఇంతకీ “నేను సూరోయ్దయం తరవాత పుటాట్ నా, లేక సూరాయ్సత్మయం తరువాత సాయంతర్ం పుటాట్ నా” అని 
నేను దికుక్ తోచనపుప్డలాల్  వాపోతుంటే  “ఏ రాయి అయితేనేం పళుళ్ రాలగోటుట్ కోడానికీ ..” అనే సామెత మా కీవ్న్ వికోట్ రియా గురుత్  
చేసుకుంటూ ఉంటుంది. పెగౖా ఈ పర్సకి త్ వచిచ్నపుప్డలాల్  “అవును మరి నువువ్ ఉనన్ది శంకు సవ్రగ్మే కదా, జెలౖోల్  ఉనన్ వాళుళ్ కూడా 
కోటుల్  వేసేసుకుని, టె ౖకటేట్సుకుని కోటీశవ్రులాల్ గా చెలామణీ అయిపోయే అమెరికాలో ఉనాన్ సాహితయ్ం కోతలూ, కూతలూ తపప్ కోటూల్  
లేవు, చటుట్ బండలూ లేవు. ఏం చేసాత్ ం. ఎవరికీ ఎంత పం ఉంటే అంతే! ” అని కూడా నిటూట్ రుసూత్  ఉంటుంది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా.   

నేను పుటట్గానే జాతకా రీతాయ్ అలా శంకు సవ్రగ్ంలో పడాడ్ ను కాబటిట్  నాకు ఎపుప్డూ జాతకాల మీద అంత నమమ్కం లేదు. 
కానీ హౖెసూక్ల్ రోజులోల్  చంటి గాడు అనే ఒక ండు ఉండే వాడు. వాడు ఒక రోజు జాతకాల మీదా, హసత్ సాము కం మీదా అర 
డజను పుసత్కాలు పటుట్  కొచిచ్ “వీటిలోల్  ఏది బెటర్ గురూ?” అని అడిగాడు. ఇంత చినన్ వయసుస్లో నీకు ఇంత సీరియస్ సబెజ్క్ట్  
ఎందుకురా? అని నేను అడగగానే “పిచిచ్ వెధవా...సబెజ్క్ట్  మీద కాదోయ్ మన ఇంటర్సూట్ ...ఏ సబెజ్క్ట్ అయితే అమామ్యిలు మన కేసి 
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కళాళ్రప్కుండా చూసాత్ రూ అనేదే పాయింట్ “ అని  వాడు అసలు విషయం బెటౖ పెటాట్ డు. అపుప్డు నేను అనిన్ జాతక శాసాలు 
కూలంకషంగా పరిశీలించి  అనిన్ంటి లోకీ హసత్ సాము కం బెస్ట్  రా అని సలహా ఇచిచ్, ఇదద్రం ఆ శాసత్ర్ం తాలూకు తెలుగు, ఇంగీల్షూ 
పుసత్కాలు చదివేసి, కీట్సు మొదలుపెటాట్ ం. ఒక ఏడాది తిరిగాక లెకక్లు వేసుకుంటే ఆ వెధవ మనసారా గంట పెగౖా పటుట్ కుని, 
సునిన్తంగా చేతులు రుదుద్ తూ అవాకులు, చెవాకులూ వాగిన జాతకాల తాలూకు అమామ్యిలు వంద మంది ఉంటే, నా లిసుట్ లో అర 
డజను కూడా లేవు.  నేను వెనువెంటనే హసత్ సాము కం కూడా నా జాతకానికి సరిపోదు అని తెలుసుకుని ఆ పుసత్కాలు  
నీకిచేచ్సాత్ ను తీసుకోరా అని చంటి గాడికి ఇచెచ్యయ్బోతే వాడు వెధవ నవువ్ నవివ్ “ఇక నాకు ఈ చచుచ్ పుసత్కాలు ఎందుకురా. 
అమామ్యిల చేతులు తనివి దీరా ముటుట్ కునే పని బాగానే జరుగుతోంది గా“ అని నవేవ్సి“  “సాయంతర్ం పారుక్లో ఎపాయింటెమ్ంట్ 
ఉంది. అకక్డికి వచాచ్వో చంపేసాత్ ను. నువువ్ మరో దారి వెదుకోక్”  అని విజయగరవ్ంతో నిష మించాడు.   

కతిపయ సంవతస్రముల తరువాత నేను ఈ మేల్ చచ్ దేశానికి వచేచ్ అవకాశం వచిచ్ంది. అమెరికా విమానం ఎకేక్లోపుగా ఒక 
సారి మా అమమ్నీ, నాన్ గారినీ చూదాద్ మని బొంబాయి నుంచి కాకినాడ వెళాళ్ను. ఆ మరాన్డే మా బంధువులలో “అముమ్రాజు” అనే 
ఒకాయన మా ఇంటికి వచాచ్రు. ఆయన  జాతకాలు బాగా చెపాత్ డుట. ఆయనకి “ఏదో కురర్ వెధవ” అని తపప్ నా గురించి ఏమీ 
తెలియదు.  

ఆయన రాగానే మా నానన్ గారు “ఏమండీ, వీడు మా నాలుగో వాడు. కాసత్ జాతకం చూసి చెపప్ండి” అని అపుప్డెపుప్డో 
సోమయాజులుగారు వేసిన జాతక చకర్ం ఇచాచ్రు.  

“ఓ దానికేముందీ?” అని అముమ్రాజు గారు నా “సూరోయ్దయాది” వగెరౖా విషయాలు చూసి నేను కోటీశవ్రుడినా, జెలౖుకి వెళేల్ 
వాడినా, లేక రెండూనా” అనే విషయం తేలుచ్కోలేక, ఎదురుగా కూచునన్ దివయ్ మంగళ సవ్రూపుడెనౖ ననున్ వదిలేసి ఎపుప్డో 
చచిచ్పోయిన హిటల్ర్ గురించి తన అభి యాలు చెపప్డం మొదలు పెటాట్ డు.  

మా నానన్ గారు ఆయనని తీవర్ంగా వారించి “హిటల్ర్ గురించి ఎందుకు కానీ, మా నాలుగో అంటల్ వెధవ గురించి చెపప్ండి”  
అనగానే అముమ్రాజు గారు “ఈ కురర్ర్డి చకర్ంలో కొనిన్ మిసిస్ంగ్ గర్హాలూ, మరికొనిన్  ఉండకూడని గర్హాలూ సె ౖ ర విహారం 

చేసుత్ నాన్యి. ఎంతో టెంౖ పెటిట్  పరిశీలన చేసేత్ కానీ ఇది ఇలా హ , బు  గా తేలే యవావ్రం కాదు” అని రావు గోపాల రావు టెపౖులో 
వకాక్ణించారు.  

కానీ వచిచ్న అవకాశానిన్ వదులుకో లేక “కు డి చెయియ్ చూసి జాతకం చెపప్గలను” అని “తపుప్లో కాలేశారు”.  
అరవె ౖఏళుళ్నన్ అముమ్రాజు గారు చంటి గాడి టెపౖులో నా అర చెయియ్ పటుట్ కుని నిమురుతూ శునకానందం పొందడానికి నేనేం 

అందమౖెన ఐశవ్రాయ్ రాయి కాదు కాబటిట్  ఈయన నిజమౖెన హసత్ సాము కుడేనేమో అనుకుని నేను ఎంతో కుతూహలంగా, ఠపీమని 
నా ఎడం చెయియ్ ముందుకు చాపాను.  
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ఆయన “అది కాదు, కుడి చెయియ్” అని కసురుకునాన్రు. “పరవా లేదు ఈయనకి శాసత్ర్ం తెలుసు. ఐశవ్రాయ్ రాయికి వామ 
హసత్మూ, ఏ బచచ్న్ కెనౖా  కుడి చెయీయ్ చూడాలని శాసత్ర్ం ఘోషించడం నేను కూడా వినాన్ను కదా!” అనుకుని నా కుడి అర చెయియ్ 
అముమ్రాజు గారికి చూపించాను. అకక్డ ఉనన్ మా అమామ్, నానన్ గారూ, అనన్యయ్లూ, అకాక్, చెలెల్ళుళ్, నేను అమెరికా వెళేల్ ముందు నా 
మొహం ఎలా వెలుగుతోందో అని చూదాద్ మని వచిచ్న మితర్ బృందమూ అముమ్రాజు గారు నా చేతిలో పరీకిష్సూత్  ఉండగా, ఆయన ఏం 
చెపాత్ డో అని చెవులు రికక్ పొడుచుకుని చూసుత్ నాన్రు.      

నా చేతిలో రేఖలు చూసి అముమ్రాజు గారు ఆకాశం కేసి చూశారు. పరవా లేదు. తల..సారీ బటట్  తల గోకుక్నాన్రు. అదీ పరవా 
లేదు. “అబేబ్ , లాభం లేదు , పాపం” అని నోరు విపాప్రు. దానికి పరవా ఉంది.  

“ఏం లాభం లేదు?” అని మా నానన్ గారు ఆకాశం కేసి చూసూత్ , తల గోకుక్నాన్రు.. ..సారీ జుటుట్  పీకుక్నాన్రు.  
“ఈ జాతకుడిది మహరాజ్ తకమే, సందేహం లేదు. కానీ బొతిత్గా చదువు అబబ్దు. అసలు హౖెసూక్ల్ అయినా దాటాడా అనే 

అనుమానం నాకు పర్సుఫ్టంగా కలుగుతోంది.” అని ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు అముమ్రాజు గారు.  
వెనువెంటనే ఆ గదిలో అందరి ఊపిరులూ ఒక కష్ణం ఆగి పోయాయి. మరో కష్ణం లో అందరూ నవవ్డం మొదలు పెటాట్ రు. 

అందరూ ఎందుకు నవువ్తునాన్రా అని అముమ్రాజు గారు ఆముదం మొహం పెటాట్ రు. సదుద్  మణిగాక, మా నానన్గారు “అయాయ్ 
సిదాధ్ ంతి గారూ, మా వాడు రెండు వారాల తం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డాకట్రేట్ పటాట్  తీసుకుని, వచేచ్ వారం అమెరికా 
వెళుత్నాన్డు. అందు వలన ఖచిచ్తంగా తేలిన విషయం ఏమిటంటే మా వాడు హౖెసూక్ల్ దాటాడు. మరి మీకు వాడి అర చేతిలో 
వెకౖుంఠం కనపడాలి కదా. సరిగాగ్  చూశారా?” అని  అముమ్రాజు గారిని అడిగారు.  

ఆయన వెనువెంటనే మళీళ్ ఆకాశం కేసి చూసి “నా శాసత్ర్ం ఎపుప్డూ తపప్దు.” అని పర్వచించి “ఏది నాలుగో వాడూ, మళీళ్  
నీ కుడి అర చెయియ్ , ఎందుకెనౖా మంచిది ఎడం చెయీయ్ మళీళ్ చూపించు” అనగానే ఎందుకెనౖా మంచిది అని  నేను ఇతర 
పర్యతాన్లు కూడా చెయయ్బోతుంటే “ అదేం కుదరదు. నేను అరి కాళుళ్  చూడను” అని ననున్ వారించారు. ఆయన ఆదేశాలని 
అనుకరించి నా రెండు అర చేతులూ మాతర్ం ఆయన చేతిలో పెటిట్  దెవౖ రధ్న మొదలుపెటాట్ ను.  

అముమ్రాజు గారు అనిన్ రేఖలనీ పరీకిష్ంచి “హా తెలిసెన్” అనియూ “యురేకా” అనియూ గొంతెతిత్ అరిచి, మా నానన్ గారినీ, 
ఆ సదసుస్లో ఆహుతులెనౖ ఇతరులనీ ఉదేద్శించి “శాసత్ర్ం ఏం చెపిప్నా నిషక్రష్గానూ, కరక్శంగానూ చెపుత్ ంది. కానీ చూశారూ ..అందులో 
సారాంశానేన్ మనం తీసుకోవాలె” అనే మాయా బజార్ లో వంగర గారి డెలౖాగ్ ని అనుకరిసూత్  “ ఈ జాతకుడు హౖెసూక్ల్ దాటి 
ఉండవచుచ్ను. ఎనోన్ డి లూ ఉండవచుచ్.  కానీ ఉండవలసిన బుదీద్ జాజ్ నమూ ఉండవు.” అనేసి “నా బసుస్ టెమౖు అయిపోయింది” 
అని సంచీ సదేద్సుకుని పారిపోయారు అముమ్రాజు గారు.  
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కతిపయ సంవతస్రముల తరువాత ఈ విషయం వినన్ కీవ్న్ వికోట్ రియా “ఇంత అదుభ్తంగా నీ గురించి చెపిప్న అముమ్రాజు 
గారు ఎకక్డ ఉనాన్రు? “ అని విఫల పర్యతన్ం చేసి, మొతాత్ నికి ఆయన ఫోటో సంపాదించి మా పూజ గదిలో పెటుట్ కుంది మా కీవ్న్ 
వికోట్ రియా.  

ఈ జాతకాల విషయంలో లేటెస్ట్  గా ఇటీవల హౖెదరాబాద్ వెళిళ్నపుప్డు ఒక కొతత్ రకం టివ్స్ట్  వచిచ్ంది. అదేమిటంటే 
ఇపప్టిదాకా నా జనమ్లో ఏ రకంగా “భవిషయ్ వాణి” చెపేప్ వారు అయినా ఇంచుమించు అందరూ పురుష పుంగవులే.  చాలా మంది 
టీవీలలో కనపడే వారే.  కానీ ఒకావిడ జాతక శాసత్ర్ంలో డజనల్ కొదీద్ డి లు సంపాదించుకుని జాతకం చెపప్డం “అరగంటకి అరవె ౖ
డాలరుల్ ”  లాంటి ఒక బిజినెస్ తిపదిక మీద  సమాజ సేవ చెయయ్డం నాకు అబుబ్రం అనిపించింది.  “సరే, ఇదేదో కూడా 
చూదాద్ ం” అని ఆవిడని కాంటాక్ట్ చెయయ్గానే ఆవిడ ఎంతో దయదలిచి, ముందుగా నా పుటుట్ క వివరాలు పంపిచేటటుట్ , తరువాత నాకు 
సమయం కేటాయించి ఎపుప్డు ఎకక్డ కలుసుకోవాలో వివరాలు  వగెరౖాలు టక టకా జరిగాయి.  ఆ నిరీణ్త సమయంలో నేను ఆవిడ 
ఆఫీసులో ..అవును..ఆవిడ ఇలుల్  కాదు – ఎసోలజీ ఆఫీసులో అడుగుపెటట్గానే అనిన్ గోడల మీదా ఆవిడ సతాక్రాల ఫోటోలు చూసి 
అబుబ్ర పడాడ్ ను. అముమ్రాజు గారి టెపౖులో కాకుండా ఆధునిక ఆ ఏసాలజర్స్ ..అందునా మహిళలు ఇంత లెవెల్ లో ఉనాన్రా అని 
మహాదానంద పడాడ్ ను.  

నా దగగ్ర నుంచి ముందే ఆవిడకి నా పుటుట్ క వివరాలు అందాయి కాబటిట్  నేను వెళళ్గానే ఆవిడా, మరియూ ఆవిడ భరత్ గారూ 
నా రాక కోసం ఎదురు చూసూత్  ఉనాన్రు . ననున్ చూడగానే ఆవిడ, “మీ చొకాక్ బావుంది సార్” అని ననున్ పొగిడి , కురీచ్లో 
కూచోమని మరాయ్దగా చెపిప్, అపప్టికే భరత్ గారు ంట్ చేసి ఇచిచ్న నా జాతకం కాగితాల కేసి ఒకసారీ, నా  కళళ్లోకి ఒకసారీ చూసి 
“అవి తీసేయయ్ండి” అంది.  “ఓహో, ఇదా సంగతీ” అనుకుని నేను నా నా కళళ్జోడు తీసేసి ఆ అమామ్యి కళళ్లోకి చూసాను. 
ఎందుకంటే, బొటూల్ , విభూతులూ పెటుట్ కునే అముమ్రాజులనే అపప్టి వరకూ చూసాను ఇంత అందమౖెన అమామ్యిలు ఈ జాతకాలు 
చూసే డిపార్ట్ మెంట్ లో ఉంటారని నేను ఊహించ లేదు.     
  “అది కాదు..  అదీ” అని ఆ సుందర జాతకాంబ అనగానే  నాకు చెమటుల్  పటాట్ యి. ఎందుకంటే సరిగాగ్  అదే సమయంలో 
నేను నా తెవౖాన్ వారు కుటిట్న నా అమెరికా చొకాక్ కాలర్ సవరించుకుంటునాన్ను.  పకక్ గదిలోనే ఆవిడ భరత్ ఒక కనున్ మేమునన్ 
ఆఫేసు గది వేపూ, మరొక కనున్ తన లాయ్పు టాపు వేపూ కేం కరించి ఉనన్ కారణానన్ ఇలాంటి కోరిక ఈ సుందరాంగి కోరడానికి 
బహుశా ఆవిడ పుటుట్  మచచ్ల శాసత్ర్ంలో పర్వీణురాలు అయిఉంటుందని నేను అనుకుని కేవలం నా  ఛాతీ మీద ఉనన్ చినా. పెదాద్  
పుటట్మచచ్లని ఆవిడకి చూపించి, జాతక రీతాయ్  వాటి పర్భావాలని నా  శేష జీవితం పె ౖ..అనగా మరో పదేళుళ్....ఎలా ఉంటుందీ అని 
తెలుసుకునే సదుదేద్శంతోటీ కేవలం ఆవిడ కోరిక మీదనే, ఆవిడ మెచుచ్కునన్ చొకాక్ బొతాత్ లు విపప్డం మొదలు పెటాట్ ను. అది 
చూడగానే ఆ జాతకమమ్ హాహా కారాలు చేయుట, పకక్ గదిలో నుంచి పరిగెతుత్ కొచిచ్న పడుచు మొగుడు కారాలు, మిరియాలు 
నూరుట అర కష్ణం లో జరిగిపోయాయి. నేనునూ సముచితంగా బితత్ర పోయి, నోరు మూసుకుని అపప్టి వరకూ విపిప్న రెండు 
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బొతాత్ లూ మళీళ్ వాటి కనాన్లలోకి తోసేశాను. అపుప్డు ఆవిడ శాంతించి నా చేతి వేళళ్కి ఉనన్ రెండు ఉంగరాలనీ చూపించి “నేను 
తీసెయయ్మని కోరినది ఆ ఉంగరాలని ఎనాన్రె ౖగారూ” అని కాల్ రిఫికేషన్ ఇచిచ్ంది.  

అది విని ఆ మొగుడు గారు కూడా శాంతించి మడత పెటిట్న తన చొకాక్ చేతులు మళీళ్ యధాసాథ్ నంలో పెటిట్ , “మీకు 
తెలియదేమో, మా ఆవిడ రాళళ్ సెప్షలిసుట్ . మీరు పెటుట్ కునన్ ఉంగరాలలో ఉనన్ రాళుళ్ మీ జాతకానికి పడవు, అవి తీసేసి ఆవిడ 
చెపిప్నవి మాతర్మే ధరించండి” అనేసి డాకట్ర్ ఆఫీసులో డాకట్రూ, పేషెంటూ తపప్ ఇతరులు ఉండకూడదు అనే అమెరికా సిదాద్ ంతానిన్ 
పాటిసూత్  నిష మించాడు.   

ఆ తరువాత అరగంట లోనూ నా జాతకానికి బాగా పడి, ననున్ శంకు సవ్రగ్ం నుంచి పర్మోషన్ తెపిప్ంచే కొతత్ ఉంగరాలకీ,  
ఏక ముఖి రు కష్ మాలకీ తదితర వసుత్ వులకీ లకష్ రూపాయలు ముడుపు చెలిల్ంచుకునాన్ను.  ఇక ఆవిడ చెపిప్నటుట్ గా మా పకిక్ంటి 
వాడి బెడ్ రూము ని ఆగేన్యం లోంచి ఈశానయ్ం లోకి మారిసేత్ వాడి దుషట్  పర్భావం మా మీద పడకుండా ఉండుట, మా  బెడ్ రూము 
ఏకంగా, పూరిత్గా పడగొటేట్సి ఆరు నెలలు ఆరు బయట పడుకోవడం లాంటి వాసుత్  దోష పరిహారాలు అమెరికాలో చేసే అవకాశం లేదు 
కాబటిట్ , ఆవిడ సూచన పర్కారమే పాతిక వేలు పెటిట్  “సెప్షల్ డీలక్స్ వాసుత్  దోష పరిహార యంతర్ం”కూడా కొనుకుక్ని “ఇక నా 
జీవితానికి ఢోకా లేదు” అని సంతోషంగా అమెరికాలో అడుగు పెటాట్ ను.  

ఈ వివరాలనీన్ చెపప్గానే అగిగ్ మీద గుగిగ్లం అయిపోయి ఆ జాతకమమ్ కి ఫోన్ చేసి “ఇదేం బాగా లేదు.  అసలు జాతకమూ, 
వాసూత్ , రంగు రాళుళ్ , రు కష్లూ అంటూ అంత డబుబ్ మా ఆయన చేత ఖరుచ్ పెటిట్ంచేశారు. అసలు ఇవనీన్ ఎవరు చెపాప్రు మీకూ, 
హనాన్” అని నిలదీసింది  మా కీవ్న్  వికోట్ రియా. ఆ జాతకాలమామ్యి ఏం చెపిప్ందో తెలియదు కానీ మా వికోట్ రియా రాణీ మొహం వెల 
వెల పోతూ తూలిపడబోతూ ఉంటే “ఏమయిందీ” అని నేను కంగారుగా అడిగాను. “ఆవిడదీ రాజమం ట, ఆవిడ తాతగారు 
సోమయాజుల గారు రాసిన పుసత్కాలు చదువుకుని అనిన్ జాతక శాసత్ర్ రహసాయ్లూ నేరుచ్కుందిట.”  అంది మా ఆవిడ గదగ్ద సవ్రంతో.  

నేనూ, మా కీవ్న్ వికోట్ రియా కలిసి మెలిసి ధబీమని ఒకే సారి తూలి కింద పడడం ఇదే మొదటి సారి.  
       
 

                                        మా బాల్ గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com 
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