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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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అమమ్ బాధ (భాష)

.

"శీర్కారం చుటుట్కుంది పెళిళ్ పుసత్కం, ఇక ఆకారం దాలుచ్తుంది కొతత్ జీవితం" సనాన్యి వాయిదయ్ంతో హైదరాబాదులోని పర్ముఖ
కలాయ్ణ మండపాలలో ఒకటైన "నోమా ఫంక్షన హాల" మారుమోగుతోంది.
" ఎంత తెలుగుదనం, ఎంత మంచి పాట, అందుకే దాదాపు పాతికేళళ్వుతునాన్ ఇలాంటి పాటలు ఇంకా అందరినోళళ్లోల్
నానుతునాన్యి “అనుకుంది తరంగిణి. ఆమె చెలెల్లు సౌదామిని కూతురు శీర్నిజ పెళిళ్ జరుగుతోంది. పర్ముఖ డిజైనర తో పర్తేయ్కంగా
చేయించుకునన్ పెళిళ్ చీరలో బంగారు బొమమ్లా మెరిసిపోతోంది శీర్నిజ.
"పిడికిట తలంబార్ల పెళిళ్కూతురు" వాయిసుత్నాన్రు, ఇదద్రూ ఆనందంగా ఒకరిపై ఒకరు తెలల్ని మలెల్పూలూ, బియయ్ం కలిపిన
తలంబార్లు పోసుకుంటూ, ముసి ముసి నవువ్లు నవువ్కుంటునన్ దృశయ్ం ఎంతో అందంగా కనిపించింది తరంగిణికి. పెళిళ్ తనకిషట్మైన
వాడితోనే చేసుకుంటునాన్, వేడుకలనీన్ తమ ఇషట్పర్కారమే చేయించుకుంటునన్ పిలల్ని చూసుత్ంటే అకక్చెళెళ్లిల్దద్రికీ పటట్రాని సంతోషంగా
ఉంది.
"పెదద్మామ్" అంటూ నినన్టిదాకా తన కొంగు పటుట్కుని తిరిగిన పసిపిలల్ అపుప్డే పెళిళ్కూతురయిపోయిందని అనుకుంటేనే ఆమెకెంతో
ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. “తనకే ఇలా ఉంటే చెలెల్లికెలా ఉందో ? “అనుకుంది.
తరంగిణీ, ఆమె భరత్ పర్భాకర, పిలల్లు శీర్కర, శీర్హిత బెంగుళూరు లో ఉంటారు. చెలెల్లు సౌదామినీ, ఆమె భరత్ సుధాకర, పిలల్లు
శీర్నిజ, శీర్పిర్య ఢిలీల్ లో ఉంటారు. ఏడాదికి కనీసం రెండు సారైనా
ల్ అకక్ ఇంటికి పిలల్లని తీసుకుని వచేచ్ది సౌదామిని,

అంతే కాక

విహారయాతర్లకీ, పుణయ్కేష్తార్ల యాతర్లకీ కూడా దాదాపుగా కలిసే వెళేళ్వారు, రెం డు కుటుంబాల మధాయ్ ఎంతో అనుబంధం.
"పెదద్మామ్, ముఝే చావల మే తొకుక్ పచచ్డీ మిలాకే దేనా పీల్జ, " అంది సోఫాలో కాళుళ్ చాపుకుని కూరుచ్నన్ పనేన్ండేళళ్ శీర్నిజ.
"తెలుగులో" అని ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ తరంగిణి మాటకడుడ్ వసూత్,
"ముఝే ఆవకాయ అనన్ం చాహియే, తొకుక్పచచ్డీ నహీ" అంది ఆరేళళ్ శీర్హిత.
ఒకేరకమైన గౌనుల్ వేసుకుని ముదుద్గా ఉనన్ వాళళ్ని చూసి చిరునవువ్తోనూ, చిరుకోపంతోనూ,
"మీరిదద్రూ ఇలా కాకుండా తెలుగులో అడిగితే చకక్గా కలిపి పెడతాను, లేకపోతే లేదు" అంది.
"హా, పెదద్మామ్ పీల్జ, మిలాదో నా" అనాన్రు ఇదద్రూ ఒకేసారి. ఆడపిలల్లు లేని తరంగిణి కి వాళిళ్దద్రంటే తగని ముదుద్, తను ఒకక్
మాట అనదు, మరెవవ్రినీ అననివవ్దు.
" సరే అలాగే, "అంది వాళిళ్దద్రినీ మురిపెంగా చూసూత్
"హాయ మాం, వాటస్ అప? ఓ రైస అండ ఆవకాయ, పీల్జ గివ మీ సం" అనాన్డు అపుప్డే అకక్డకి వచిచ్న కొడుకు శీర్కర.
"వీడో పెదద్ లండన దొరగారు, నోరిపిప్తే ఇంగీల్ష తపప్ మరో మాట రాదు” అని విసుకుక్ంది.
"మాం, పీల్జ డోంట సాత్రట్ ఎగైన" అనాన్డు అపుప్డే అనన్తో చేరిన చినన్వాడు.
" మీరు మారరార్" అంది నిరాశగా.
ఢిలీల్ లో ఉండే చెలెల్లి పిలల్లు హిందీలో మాటాల్డితే, భారతదేశపు సిలికాన వాలీ గా పేరుపొందిన బెంగుళూరులో పెరిగిన తన పిలల్లు
ఇంగీల్ష లోనే మాటాల్డడం ఆవిడకి నచచ్దు.
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నలుగురికీ కూడా తెలుగు అనరగ్ళంగా మాటాల్డడం నేరాప్లని ఎంతో పర్యతన్ం చేసింది, చేసూత్నే ఉంది ఇపప్టికీ. రాదని కాదు గానీ,
ఎదో మొకుక్బడిగా మాటాల్డతారు అందరూ కూడా. అది ఆమెకి చాలా బాధగా ఉంటుంది.
భరత్ తో చెపేత్ "పర్తీ చినన్ విషయానికీ అంత బాధపడితే ఎలా తరూ, పర్సుత్తం రోజులెలా ఉనాన్యి చెపుప్? బయటకి వెళితే వాళుళ్ వినే
భాష వేరు, వయ్వహారం వేరు, నువేవ్ అరధ్ం చేసుకోవాలి" అని తనకే చెపప్డం ఆవిడకింకా విసుగు.
"మీరూ నాకే చెపాత్రు, అలా అనుకోవడానికి మనమేమీ విదేశాలోల్ లేము " అనేది కోపంగా.
పర్ముఖ సంసక్ృతాంధర్ పండితుడూ, అషాట్వధానిగా పేరు పొందిన పర్ముఖుని కూతురిగా, తమ పిలల్లు తెలుగులో
మాటాల్డకపోవడం ఆమె ఎంతో అవమానంగా అనిపిసుత్ంది కూడా.
తండిర్ రాజమండిర్ దగగ్రలో ఉనన్ సంసక్ృతపాఠశాల లో పర్ధానోపాధాయ్యుడిగా పనిచేసేవారు. ఇంటోల్ మడీ, తడీ, ఆచారమూ,
సాంపర్దాయమూ రవవ్ంత ఎకుక్వే. దానివలల్నూ, తండిర్ చినన్నాటినించీ నేరిప్ంచిన విషయాలవలల్నూ తరంగిణి తనకు తెలియకుండానే కొంత
సనాతన భావాలను అలవరుచ్కుంది, పూజలూ, వర్తాల పటాల్ మకుక్వా ఎకుక్వే, ఆవిడ ధోరణి చాదసత్ంగా అనిపించడం కూడా కదుద్.
అంతే కాక మొదటినించీ తెలుగు భాష అనాన్, సాహితయ్ం అనాన్ ఎంతో అభిమానం ఆమెకి. తన కోరిక మేరకు ఎం. ఏ తెలుగు
చదువుకుంది, తెలుగు పాటనాన్, మాటనాన్ పార్ణం ఆమెకి. ఎం.ఏ రెండో సంవతస్రంలో ఉండగా పర్భాకర తో పెళిళ్ అయింది ఆమెకి, అతనో
పర్ముఖ కంపెనీలో సాఫత్ వేర ఇంజనీర. పెళిళ్ అయిన సంవతస్రానికే భరత్ పార్జెకట్ నిమితత్ం అమెరికా వెళళ్వలసి వచిచ్నపుప్డు దాదాపు
ఏడిచ్నంత పనిచేసింది ఆమె.
"బెంగుళూరులో ఉంటేనే నాకు ఎకక్డో మరో దేశంలో ఉనన్టుట్ంది, మన గోదావరినీ, అమమ్ చేతివంటనీ, మన ఇంటి గడపనీ ఎంతో
మిస అయిపోతునాన్ను, ఇంకా ఆ దేశం కాని దేశంలో నేనుండలేను నానాన్ " అని తండిర్తో గొడవ పెటిట్ంది.
"తపప్మామ్, అలా అనకు, జీవితంలో పర్తీదీ కొతత్ అనుభవానిన్ మనసూప్రిత్గా ఆహావ్నించాలి, అపుప్డే అందులోని మాధురాయ్నిన్
ఆసావ్దించగలం. తరచి చూసేత్ ఇలాంటి అనుభవాలే మనకెనోన్ విషయాలు నేరుప్తాయి" అనాన్రాయన.
" ఆన సైట అసైనెమ్ంట ఎపుప్డు వసుత్ందా అని అందరూ ఎదురుచూసాత్రు తరూ, నువేవ్మిటిలా?” అని నవావ్డు పర్భాకర.
" నిజమేనండీ, కానీ నాకెందుకో అసలా కోరికే లేదు, గోదావరి పావంచాల మీద కేవలం పాదాలు తడిసేలా కూరుచ్ని పార్కిద్శన
నెమమ్దిగా ఉదయించే సూరయ్భగవానుణిణ్ చూసూత్, ఆ కిరణాలకి నెమమ్దిగా వేడెకుక్తూ, నాటయ్మాడే చిరు అలలని చూసూత్ ఉంటే వచేచ్
ఆనందం ఎందుకో మరి నాకెకక్డా కనిపించలేదు ఇపప్టివరకూ” అంది.
"నిజమే తరూ! మనం పుటిట్ పెరిగిన ఊరుమీదా, పరిసరాల మీదా మనకా మాతర్ం అభిమానం ఉండడం చాలా సహజం, కానీ
జీవితం ఎపుప్డూ ఒకచోట ఆగిపోదు కదా, మరినిన్ కొతత్ అందాలని చూడటానికే ఈ పర్యాణం అనుకో" అనాన్డు. అలా వెళిళ్ మూడేళుళ్ ఉనన్
అమెరికా జీవితంలో అనుక్షణమూ తన దేశానిన్ మిస అవుతూనే ఉంది.
తిరిగి వచాచ్కా, పోయిన ఊపిరి తిరిగి వచిచ్నటట్యిందామెకి. అపప్టినించీ బెంగుళూరులో సిథ్ర పడాడ్రు, పిలల్లకి సెలవు ఇచిచ్న
వెంటనే పరుగున గోదావరొడుడ్న ఉనన్ తమ ఇంటోల్ వాలిపోవడమూ, గోదావరినీ, కోనసీమ అందాలనీ ఆసావ్దించడమూ అలవాటుగా
మారిపోయాయి.
పిలల్లు తన మాట వినే వయసు వరకూ వాళళ్కి మాయాబజార, భూకైలాస వంటి మంచి సినిమాలు చూపించేది, రామాయణ,
మహాభారతాలోల్ంచి చినన్ చినన్ కధలు చకక్గా చెపేప్ది, "లేకపోతే వాళళ్కెలా తెలుసాత్యి?" అనేది. ఒకరోజు అంతా కలిసి భూకైలాస సినిమా
చూసూత్, "రాముని అవతారం, రవికుల సోముని అవతారం” పాట వసూత్ ఉండగా శీర్కర అడిగాడు,
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" రవికుల సోముడు" అంటే ఏమిటి, ఎవరు? అని.
వెంటనే పకక్నే ఉనన్ చెలెల్లి కూతురు "నాకు తెలుసు అనాన్, కృషుణ్డు" అంది.
"ఓ ఐసీ, అనాన్డు వాడు.
" రవికుల సోముడంటే కృషుణ్డా? మా అమేమ్, ఎలాగో చెపాప్మామ్? అంది తరంగిణి పదిహేనేళళ్ ఆ పిలల్తో.

ఆమె వెటకారానిన్ గురిత్ంచలేని శీర్నిజ" ఓ పెదద్మామ్, నువేవ్ చెపాప్వు కదా, అపుప్డే మరిచ్పోయావా? గోపీ జబ నహాతే హై తో తబ
కానా వాళళ్ రవికెలు అంటే చోలీలు ఉఠాకే లేకే గయా నా. రవికెలు ఎతుత్కెళాళ్డు కనక రవికుల సోముడు" కరకేట్ కదా? అంది గరవ్ంగా.
పచచ్డి బండ తీసి నెతిత్ బాదుకోవాలనిపించింది తరంగిణికి.
" వింటునాన్వా, సౌదా? ఇంత గొపప్ వాయ్ఖాయ్నం ఎవరూ రాయలేదు, రాయలేరు”. అంది కోపంగా.
“ పోనీలే, వాళళ్ని సినిమా చూడనియియ్” అనాన్డు పర్భాకర.
ఎపుప్డూ పినిన్ కూతురితో గిలిల్కజాజ్లు పెటుట్కునే శీర్కర మాతర్ం " నాకు తెలుస్ అమామ్, షి కాంట గెట ఎనీతింగ రైట, నువువ్ చెపుప్
అసలు మీనింగ" అనాన్డు.
అపుప్డు అందరికీ వివరించింది అసలు అరాధ్నిన్. " రవికులము అంటే సన డైనాసీట్, రాముడు వాళుళ్ సూరయ్ వంశానికి చెందిన వారు,
అటువంటి వంశంలో పుటిట్న సోముడు అంటే చందుర్డు. రవికులంలో పుటిట్న చందుర్ని వంటి వాడు రామచందుర్డు అని ఆ మాటకి అరధ్ం.
అరధ్ం అయినా, కాకపోయినా పెదద్ గొపప్గా తలలూపారు నలుగురూ. ఆరోజంతా చెలెల్లిని ఆట పటిట్సూత్నే ఉనాన్డు శీర్కర. " ఐసే
బోల రహా హై కే జైసే ఉసోక్ సబ మాలూం హై" అని ఏడిచ్నంత పని చేసింది శీర్నిజ. "ఊరుకోరా, చినన్పిలల్, దానేమీ అనకు" అని వాడిని
కోపప్ డింది.
మరొకసారి చినన్ పిలల్లిదద్రి మధాయ్ గొడవ.
"మా, హౌ కెన హెడ అలోన గో టూ ఢిలీల్?" అని అడిగాడు.
" అదేమిటార్? తల ఢిలీల్ వెళళ్డం ఏమిటీ?ఎవరనాన్రు అలా?” అంది ఆశచ్రయ్ంగా.
" పిర్యా సేస దట" అనాన్డు.
పిలిచి అడిగితే " మా నే కహా, నాకు జవ్రం వచిచ్నపుప్డు మా కో బహుత డర లగా, అందుకే తను తల ఢిలీల్ పోయింది అని నాతో
చెపిప్ంది, అదే అనన్తో చెపాప్ను” అంది శీర్పిర్య అమాయకంగా.
నవావ్లో, ఏడవాలో తెలియలేదు తరంగిణికి.
“అది తలో, కాళోళ్ ఢిలీల్ వెళళ్డం కాదరార్, తలల్డిలిల్ పోవడం, అంటే చాలా వరీర్ అవడం” అని చెపిప్ంది సౌదామిని పెదద్గా నవువ్తూ.
"రాముని తోక" అనన్టుట్ంది వీళళ్ వయ్వహారం” అంది చెలెల్లితో.
ఇలాంటి సంఘటనలెనోన్ నినన్ మొనాన్ జరిగినటేట్ ఉనాన్యి తన మనసుకి. చూసూత్ ఉండగానే పెదద్వాళళ్యిపోయారు నలుగురూ, తన
కొడుకులిదద్రూ ఉదోయ్గాలోల్నూ, పెదద్ చదువులోల్నూ బిజీ అయిపోయారు.
శీర్నిజ బెంగుళూరులోనే విపోర్ సంసథ్లో ఉదోయ్గంలో చేరింది. " మై పెదద్మామ్ కే పాస రహూంగీ” అని సంబరంగా వచేచ్సింది.
పొదుద్నన్ పోతే రాతెర్పుప్డో రావడాలు, వచిచ్నపప్టినించీ సెల ఫోనల్లోనూ, నెట లోనూ చాటింగ లూ, సెలవు వసేత్ పదీ, పదకొండు
గంటల దాకా నిదర్ పోవడాలూ, ముగుగ్రిదీ ఇంచుమించుగా ఒకేవరస.
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"చినన్పుప్డు కాకరకాయ, పెదద్యాయ్కా కీకరకాయ" అనన్ చందంగా చినన్పుప్డు వినన్ంత కూడా తన మాట వినని ఆ పిలల్లని చూసేత్
చిరాగాగ్ ఉనాన్, ఏమీ అనలేక ఊరుకునేది.
పర్భాకర ఎపప్టిలాగే తననే అనునయించడానికి పర్యతిన్ంచేవాడు.
" మిగతావేమీ చేయకపోయినా పరవాలేదు, కనీసం మన భాషలో మాటాల్డాలి కదా, అదే నా బాధ" అనేది రవవ్ంత ఆవేదనతో.
" పోనీలే తరూ, మనం మాతర్ం ఏం మాటాల్డుతునాన్ం? ఎదో చినన్ పిలల్లు, వాళేళ్ నేరుచ్కుంటారు, ఊరికే బలవంతం చేసేత్
పర్యోజనం లేదు కదా, కనీసం నువువ్ తెలుగులో మాటాల్డేది వాళుళ్ అరధ్ం చేసుకుంటారు కదా" అనేవాడు.
"ఏమి టో అంత పెదద్ పండితుడి మనవలు మళీళ్, నానన్గారి ఆతమ్ ఎంత గోషిసోత్ందో? ఆయన అదృషట్ం, ఇవనీన్ చూడకుండానే
వెళిళ్పోఅయారు. " అని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునేది.
“మాతృభాషంటే అమమ్తో సమానం, అమమ్ భాషలో మాటాల్డని వారు అమమ్నెలా పేర్మిసాత్రు? అంది.
" అలా సంబంధం లేని విషయాలని లింక పెటిట్ మాటాల్డకు, నెమమ్దిగా వాళేళ్ తెలుసుకుంటారులే, ఎపుప్డో ఒకసారి వాళళ్కీ
అనుభవం అవుతుంది, అపుప్డు మారతారు అందరూ, నువువ్ చూసూత్ ఉండు" అనాన్డు.
“ఏమిటో ఆ రోజొసుత్ందా? అనిపిసుత్ంది, అయినా సౌదా, మనవాళేళ్ ఇలా ఉనాన్రేమో, తమిళవాళుళ్, మరాఠీ వాలూ, మిగతా రాషాట్ర్ల
వారందరూ ఇలాగే ఉనాన్రా? ” అని గొడవ పెటేట్ది.
" మరీ అంత ఇమోషనల అవకూడదు లే అకాక్, వాళళ్ జీవితాలు వాళళ్వి" అనేది చెలెల్లు కూడా.
“అదికాదే! మొనన్ మీ బావగారి సేన్హితుడొకాయన ఏమనాన్డో తెలుసా? "మీరు బాధ పడడం లో అరధ్ం ఉందండీ, కానీ మనమేమీ
చేయలేని పరిసిథ్తి లా తయారయింది ఇపుప్డు, ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే తెలుగు ఈ మాతర్ం బర్తికి ఉందంటే తెలుగు సినిమాలే కారణం అని
మాతర్ం ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను” అని. అతని మాట ఎంత నిజమో! అనిపిసోత్ంది వీళళ్ని చూసూత్ ఉంటే” అంది.
“అలా అయినా చూసూత్ మన భాషతో టచ లో ఉనాన్రని అనుకోవచుచ్ కదా !“ అనేవాడు పర్భాకర.
శీర్నిజ వచిచ్ దాదాపు ఆరునెలలవుతోంది. ఓరోజు చెలెల్లి దగగ్రనించి ఫోన.
"అకాక్ నిజ పెళిళ్ విషయం గురించి అనుకుంటునాన్ము కదా, మొనొన్కరోజు అడిగితే అటూ ఇటూ ఏమీ చెపప్కుండా దాటేసింది,
నాకేదో అనుమానంగా ఉంది, నీతో అయితే చెపుత్ంది, ఒకసారి కనుకోక్" అంది కొంత ఆతర్ంగా. తరంగిణి గుండెలోల్ బాంబు పడినటట్యింది,
సాంపర్దాయానికి పార్ణమిచేచ్ ఆమెకి ఇది అసస్లు భరించలేని విషయం.
" ఊరికే అలా బాధపడకు తరూ, పిలల్లు పెరిగారు, అనీన్ తెలుసుకునాన్రు, వాళళ్ అభిపార్యాలు గౌరవించాలి, ముందు దానిన్ అడిగి
విషయం తెలుసుకుందాం, దాని తరావ్త చూదాద్ం ఏం చెయాయ్లో" అనాన్డు పర్భాకర.
వారందరి అనుమానం నిజమే అయింది, అనునయంగా అడిగితే శీర్నిజ అసలు విషయం చెపిప్ంది, తన సహోదోయ్గి అయిన శీర్వతస్న
అనే తమిళ అబాబ్యిని ఇషట్పడుతునన్టూట్, అందరి ఆమోదంతోనూ, ఆశీరావ్దంతోనే వారిదద్రూ వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంటునన్టూట్.
కోపంతో విరుచుకు పడింది తరంగిణి. " అదేం పనే? నేనూ, మీ అమామ్ నీకు చకక్టి సంబంధం చూసి, సాంపర్దాయబదధ్ంగా పెళిళ్
చేదాద్ం అనుకుంటుంటే ఇలా ఎవరో వేరే రాషట్రపు పిలల్వాడిని పెర్మించడం ఏమిటి? మన వాళెళ్వరూ దొరకలేదూ? “అంటూ కోపప్డింది.
" ఈ రోజులోల్ ఇవనీన్ సాధారణంగా జరుగుతునన్వే తరంగిణీ! మనం ఆవేశ పడకూడదు, మన అంగీకారం తోనే కదా వాళుళ్
చేసుకుంటామనన్ది, మీ అకక్ చెళెళ్లిల్దద్రూ ఇలా డీలా పడిపోతే ఎలా? ముందు నేనూ, సుధాకర వెళిళ్ వారిని కలిసి వసాత్ము, తరావ్త మీరు
కూడా కలిసి మాటాల్డవచుచ్” అంటూ చెపాప్డు.
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అయిషట్ంగానే ఒపుప్కునాన్రు ఇదద్రూ. ఆతరావ్త అనీన్ చక చకా జరిగిపోయి, పెళిళ్ దాకా వచిచ్ంది.

"ఈడు జోడూ బాగునాన్రు, మనవాళుళ్ కాకపోయినా వాళళ్ందరూ చాలా మంచివాళుళ్, మన అమామ్యి సుఖంగా ఉంటుందనే
నమమ్కం నాకుంది" అనకుండా ఉండలేకపోయింది చెలెల్లితో.
పెళిళ్ జరిగిన వెంటనే అమెరికా వెళిళ్ ఆరునెలల చంటి పిలాల్డితో దాదాపు ఏడాదినన్ర తరావ్త, వచిచ్ంది శీర్నిజ పెదద్మమ్ ఇంటికి.
చినన్ పిలల్గా తన కళళ్ముందు తిరిగిన పిలల్ బిడడ్తలిల్గా తన ఇంట అడుగుపెటిట్నపుప్డ చినన్పిలల్లా సంబరపడింది తరంగిణి.
" ఇదిగో నానాన్, చూడు పెదద్మమ్మమ్ " అని చూపించింది శీర్నిజ తన కొడుకుకి.
అంతేకాదు, బోసినవువ్లు నవువ్తునన్ వాడితో "పెదద్మమ్మమ్ అంటే తెలుసా, అమమ్ కి పెదద్మమ్, అమమ్మమ్కి అకక్" అని వివరిసుత్నన్
శీర్నిజని ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
తనకి తెలిసి ఆ పిలల్ అంత తెలుగు మాటాల్డటం ఇదే మొదటి సారి.
అంతే కాదు "బొబబ్ తాగుతావా?", "ఆముమ్ తింటావా?, " లాల పోసుకుందామా" అని అనీన్ తెలుగులోనే చెపోత్ంది. చూసుత్ంటే ఇది
నిజమేనా అనన్ భర్మ కలుగుతోంది తరంగిణికి. వెండి గినెన్లో పెరుగనన్ం కలిపి వాడికి గోరు ముదద్లు పెడుతూ " చందమామ రావే, జాబిలిల్
రావే" అంటూ శార్వయ్ంగా పాడుతూ కొసరి కొసరి తినిపించడానిన్ కేవలం తరంగిణే కాక, పర్భాకర కూడా వింతగా చూశాడు.
“ చినన్పప్టినించీ అనీన్ నేరిప్సేత్నే బాగా తెలుసాత్యి కదా పెదద్మామ్, అందుకే వీడికి ఇపప్టినించే చినన్పుప్డు నువువ్ మాకు చెపిప్న
కధలనీన్ తెలుగులో చెపుత్నాన్ను, ఆన లైన లో కూడా చాలా ఉనాన్యి తెలుసా?” అంటునన్ శీర్నిజ ని వింతగా చూసింది.
" అపాప్ ఎంగే కణాణ్? ఉంగ పేరు ఎనన్? సొలుల్." అంటూ కొడుకుతో కబురుల్ చెపాత్డు శీర్వతస్న.
"వాళిళ్దద్రినీ చూశావా అకాక్? కొడుకుతో మన పిలేల్మో తెలుగులో కబురుల్ చెపూత్ ఉంటే ఆ అబాబ్యేమో తమిళంలో మాటాల్డతాడు,
ఇలా అయితే మన మనవడికి పుటుట్కతోనే రెండు భాషలూ వచేచ్సాత్యి కదూ” అంది సౌదామిని సంబరంగా.
" అవును నిజమే సౌదా, మనం ఇనేన్ళుళ్గా పోరినా పిసరంత ఖాతరు చెయయ్కుండా, ఇపుప్డు శీర్నిజ తన పిలాల్డితో తెలుగులో
మాతర్మే మాటాల్డడానికి కారణం కూడా తెలిసిపోయింది కదూ “అంది.
"అంటే?," అరధ్ం కానటుట్ అడిగింది సౌదామిని.
" ఏమీ లేదులే, ఊరికే అనాన్ను” అంది నవువ్తూ.
" ఏదైనా కళళ్ముందు సులభంగా కనిపిసూత్ ఉంటే దాని విలువ తెలీదు, పర్భాకర చెపిప్నటుట్ పదే పదే చెపూత్ ఉంటే పోరినటుట్
ఉంటుంది. ఒకక్సారి తన భాష వినిపించిన చోట ఉండడమూ, తన భరత్ ఎపుప్డూ కొడుకుతో తన మాతృభాషలోనూ మాటాల్డడమూ శీర్నిజ కి
తనకి తెలియకుండానే ఏవో కొతత్ విషయాలు తెలిపాయి. దాని పర్భావమే ఇది, మనిషిలో అనాదిగా ఉనన్ పోటీ తతవ్ం కూడా దీనికి కారణం
కావచుచ్నేమో, తన బిడడ్కి భరత్ అతని భాష నేరిప్సూత్ ఉంటే తను మాతర్ం ఎందుకు వెనకబడాలి? అనన్ భావన ఆమెని తన భాష వైపు మొగెగ్లా
చేసింది. లేకపోతె శీర్నిజ ఒకక్సారిగా ఇంత బాగా తెలుగులో మాటాల్డడమా? “
ఇవనీన్ ఇపుప్డు బయటకి చెపేత్ "నువవ్నిన్ంటినీ ఎకుక్వగా విశేల్షిసాత్వు,” అని తననే ఆట పటిట్సాత్రు అందరూ. కారణమేదైతేనేం,
ఇపుప్డు తాను మాతృ భాష మాటాల్డడమే కాక, పిలాల్డికి కూడా నేరిప్సోత్ంది అంతే చాలు.
" మాతృ భాష బర్తకాలంటే ఇలా వివిధ రాషాట్ర్ల మధయ్న పెళిళ్ళుళ్ జరగడం కూడా ఒక మారగ్మేమో" అపుప్డైనా కనీసం తెలుగు
సినిమాలవలేల్ తెలుగు బర్తుకుతోంది అని చెపుప్కోనకక్రలేదు, ఇలాగైనా అమమ్ భాష ఊపిరి తీసుకుంటోంది, ఈ అమమ్ బాధ తీరే మారగ్మూ
కనిపిసోత్ంది” అనుకుంది తరంగిణి.
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పెదద్మమ్ మనసులోని భావాలు తెలియని పసివాడు మాతర్ం బోసినవువ్లు చిందిసుత్నాన్డు.
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