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   పదెద్ నిమిది కాయల నోముపదెద్ నిమిది కాయల నోము  
 

"ఏంటోరా, అసలీమజెజ్న ఏవీ బాగోటంలేదు" అనాన్ను నందు గాడితో.  
వాడు అపప్టికే ఐదో గాల్సుమీదునాన్డు. "నిజవేరా, కావ్లిటీ బొతిత్గా పడిపోయింది. ఈ షారి బిరియానీ పాయింట నించి షఛిఛ్నా ఆరడ్ర చెయయ్దుద్" 

అనాన్డు, బిరియానీ తినన్ పేల్టు అవతల పారేసూత్.  
వీడితో లాభంలేదని, ఇటు పకక్న కూరుచ్నన్ రాజుగాడితో అనాన్ను "ఏంటోరా, ఈ మజెజ్న అసలు ఏవీ బాగోటేల్దు" అని.  
వాడు లేచి నిలబడి, అరగంట డేనుస్ సెట్పుప్లేసి, శరీరానికి అతుకుక్పోయిన జీనస్ పేంట లోంచి అతి కషట్ం మీద ఓ సిగార తీసి, "ఇది టైర చెయయ్రా, 

అదిద్రిపోదిద్. మొనన్ మా తాత తదిద్నానికి, ఆయన ఫొటో ముందు పెడితే, రెండునిమిషాలోల్ మాయవైపోయాయి. అంత పవరుఫ్ల. సేం టు సేం మన లంక 
పొగాకే.." అనాన్డు తృపిత్గా.  

ఇంక వీళళ్తో నా గోడు చెపుప్కోవడం కనాన్, గోడకి చెపుప్కోవడం నయమనిపించింది. గోడకేసి తిరిగి మొదలెటాట్ను.  
"ఏంటోరా.." అంటూ.  
ఇంతలో వెంకటొచిచ్ వెనకనించి భుజం మీద చెయేయ్సి, "బెదరూ, నాతో చెపుప్, నీకొచిచ్న కాషఠ్ం ఏమిటి?" అనాన్డు పెండుయ్లం లాగ ఊగుతూ. 
 "కాషఠ్ం కాదురా బాబూ, కషట్ం అనాలి. ఇంతకీ చెపొప్చేచ్ దేవిటంటే, ఎదుగూ బొదుగూ లేని జీతం, ఎకైస్టెమ్ంట లేని జీవితం, పటిట్ంచుకోని పెళాళ్ం, 

మాట వినని పిలల్లూ. ఏంచేయమంటావురా?" అనాన్ను ఆందోళనగా.  
"వోసిస్డేనా, డీనికి ఇంటలాల్ వరీర్ అవుటావేంటి? ఒకక్ పెళాళ్ం పాయింటు ఒడిలేసేట్, తతిమామ్ వాటికి రెమెడీ వుండి. వుండిపుప్డే వొసాట్..." అని పైకెళిళ్ 

గెంటల పంచాంగం లేటెషట్ వెరష్న పటుట్కొచాచ్డు. 
"ఇదేటార్, ఉపాయం చెపప్డానికూక్డా ముహూరత్ం చూడాలారా?" అనాన్ను ఏడుపుమొహవెటిట్. 
 "యెహె, అదికాదార్, పదెద్నిమిదో పేజీ చూడు.." అనాన్డు మళీళ్ పెండుయ్లంలాగే వూగుతూ.  
నేను ఎంతో ఆతుర్తగా పేజీలు తిపాప్ను. 15, 16, 19,20..."అరె, ఇదేటి, పదెద్నిమిదో పేజీ ఎవరో చింపేసారు.."అనాన్ను బెంగగా. 
 వెంటనే నందు గాడొచిచ్ "ఏంటి పదెద్నిమిదో పేజీ కనబడటేల్దా?" అనాన్డు ఎంకవ్రీ ఫేసుతో.  
నాకనుమానంవచిచ్ "రేయ, నందు గా, నీకేవనాన్ తెలుసా? నిజం చెపుప్."అని వాడి పీకటుట్కునాన్ను.  
వాడు ఒకక్ సారి నోరు తెరిచాడు. ఆవాసనకి నేను ఎగిరెళిళ్ గోడకి గుదుద్కుని కింద పడాడ్ను. 
 "నాకేం తెలుసు, అంటే నాకేం తెలీదు. ఎవరు చింపేసారో ఏమో.." అనేసాడు  దొంగ చూపులు చూసూత్.  
నాకనుమానం ఎకుక్వైంది. కానీ చేసేదేం లేక వెంకట కేసి తిరిగి "సరేల్ బెదరూ, నేను ఇండియాకి ఫోను చేసి తెపిప్ంచుకుంటాను." అనేసి, నా 

డెసిగేన్టెడ డైరవర పోషుట్ కి రాజీనామా చేసేసి, ఇంటికొచేచ్సాను.  
సమయం రాతిర్ రెండునన్ర. మామూలుగానే ఎవవ్రూ మనని పటిట్ంచుకోలేదు. లోపలికొచిచ్ ఇంటికి ఫోను చేసాను. అమమ్ ఫోనెతిత్ంది. 
 "అమామ్. ఏంటోనే, అసలీ మజెజ్న" అని మొదలెటిట్, సోదంతా చెపాప్ను.  
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అమమ్ అంతా విని, "ఉండు నానన్ని పిలుసాత్" అనేసి, 
 "ఏవండీ, ఓ మాటా గంటల పంచాంగం ఇలా పటర్ండి.." అని కేకేసింది.  
నానన్ వచాచ్రు. పదెద్నిమిదో పేజీ తీసి చూడమనాన్ను. చూసారు. ఏవుందో చదవమనాన్ను. చదివారు.  
మగవాళళ్ంతా చకక్గా కళకళలాడుతూ, భోగ భాగాయ్లతో, పాడి పంటలతో, ఉండమామ్ బొటుట్ పెడతాలతో, శంకు తీరాథ్లతో, ఈనాటి ఈబంధం 

ఏనాటిదో తో, హేమా హేమీలలాగా బతుకుతూ, జమదగిన్లా అగిన్పరవ్తాలు సైతం బదద్లు కొటేట్ శకిత్ సంపాదించుకోవాలంటే (వీడెవడో సూపర షాట్ర ఫేన 
లా వునాన్డు) చేయవలసిన వర్తం ఒకటుంది. అదే పధెధ్నిమిది కాయల వర్తం. అతి గుహయ్మైన ఈ వర్తానిన్.." అంటూ నానన్ చదువుతూవూంటే మాటకి 
అడొడ్చిచ్, 

 "నానాన్, గుహయ్ం అంటే ఏవిటండీ?" అనాన్ను బాలుడిలా.  
"ఏహె, ఫోల్ కి అడడ్ం రాకు. నాకుమాతర్ం ఏం తెలుసు, ఏదో గుహ అయుయ్ంటుంది. సరేల్, విను.." అని కంటినూయ్ చేసారు.   
అతి గుహయ్మైన ఈ వర్తానిన్ తొలిల్ నారదులవారు జంభాల మునికి చెపెప్ను. (ఇకక్డ "తొలిల్" అంటే ఏంటో అడుగుదామనుకునాన్ను గానీ, మళీళ్ 

ఫోల్ కి అడొడ్సేత్, నానన్ తిడతారని నోరుమూసుకునాన్ను. బహుశా ఏదో "బలిల్" అయుయ్ంటుంది.)  జంభాలముని ఈ వర్తానిన్ ఆచరించి విశేషమైన ఫలములు 
బడసెను. 

 "నానాన్, ఫలాలంటే పళుళ్ కదా, అంటే కాయల వర్తం చేసేత్, పళొళ్సాత్యా" అనాన్ను హాచచ్రయ్ంగా.  
ఆయన ఫోనుని ఓసారి చెపుప్తో కొటిట్, మళీళ్ మొదలెటాట్రు.  
ఒకసారి అరణయ్వాసంలో వునన్ పాండవులు జంభాల ముని ఆశర్మంలో సేదదీరినపుప్డు, ఊసుపోక ఆయన ఈ వర్తానిన్ వారికి వివరించెను. 

వారు ఎలాగూ ఖాళీయే కాబటిట్, ఎంతో భకిత్ శర్దధ్లతో ఈ వర్తానిన్ ఆచరించి, ఆనక కొనిన్ రోజులు పోయకా, తమ రాజయ్మును, వైభవమును తిరిగి 
పొందిరి. అదే విధముగా కలియుగములో, తొలిల్ (?) భరత మహారాజుగారు ఈ వర్తానిన్ ఆచరించి, మన దేశానికి భారత దేశము అని నామకరణం చేసి, 
పిమమ్ట అక్షరాభాయ్సం చేసి, సూక్లుకి పంపి, ఎనెన్నోన్ బడసిరి.  ఆనక సూపర సాట్ర గారు ఆచరించి, తమ సినిమాలనీన్ హిటుల్ చేసుకొనిరి. నెంబర వన 
అనిపించుకొనిరి. (ఈ వర్త విధానము రాజేశవ్రీ విలాస కాఫీ కల్బ లో కుల్పత్ముగా వివరింపబడినది. తపప్క చూడుడు). ఆమటిన్ంచి, మొనన్టికి మొనన్ 
చైనులుగారు ఈ వర్తానిన్ ఆచరించి, ఆసాథ్న పండితుడి పదవి పొందిరి. ఆయన మా బాబయయ్ గారు. కావున ఈ వర్తము పర్తి పురుషుడూ 
ఆచరింపతగినది.  

వర్త విధానము: ఈ వర్తము చేయువారు పెందలకడనే లేచి, అభయ్ంగన సాన్నం చేసి, పైజామా గానీ, పంచె గానీ కటుట్కుని,  108 సారుల్ 
కూరగాయల మాత అషోట్తత్రం చదువుకోవాలి. అదయాయ్కా, కాఫీ తాగచుచ్. ఆరోజంతా వీరు పులుపు, తీపి, ఉపుప్, చేదు, వగరు, ఖారం, చపప్, తపప్ 
మిగిలిన రుచులనీన్ రుచిచూడవచుచ్ను. ఇలా సాయంతర్ం వరకూ వుండి, సాయంతర్ం ఆకాశంలో చుకక్ వచాచ్కా, చూసి దణణ్వెటుట్కుని, నిఖారస్యిన 18 
మంది మగ ముతైత్దువలని పిలిచి, 18 రకాల కాయలు, రకానికి పదెధ్నిమిది చొపుప్న వాయనం ఇవావ్లి.  ఒకోక్రికీ ఒకోక్రకం ఇవావ్లి. ఇలా చేసిన 
తరువాత, ఆనక చైనులు గారి అనన్ కొడుకుకి కరెకట్ సైజులో వునన్ బంగారు గోవు ఒకటి దానం ఇవావ్లి.  ఈ దానం ఇవవ్కపోతే వర్తం ఫలితానిన్ ఇవవ్దు. 
బెడిసికొడుతుంది. ఆనక మీ ఇషట్ం.  

ఈ వర్తానికి కావలసిన కూరలు : అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా కావలసినవి వోకాక్యలు. 18 వోకాక్యలు పళెళ్ంలో పెటుట్కోవాలి. పిమమ్ట ఆనప, 
చికుక్డు, వంకాయ, ఇలా మీ శకిత్ కొలది, మిగిలిన పదిహేడు కూరలు సమకూరుచ్కోండి. ఈ వర్తం చేసుకుని, దానం ఇచిచ్, ఆనక చెలరేగిపొండి. సరవ్ం 
"కృషాణ్రప్ణం". "  

 నానన్ చదవడం పూరైత్ంది. నాకు శోష వచిచ్ంది. 
 "ఇదంతా అయేయ్పనికాదు నానాన్, బంగారం గోవు, అదీ లైఫ సైజు అంటే కషట్ం కదా నానాన్.." అనాన్ను బెంగగా.   
"కషట్ం అంటే ఎలారా? మేమంతా చేసుకోలేదూ? పర్తీ దానికీ అమెండెమ్ంటుల్నాన్యి. సిదాధ్ంతిగారి దెగిగ్రే ఓ బంగారం గోవుంది. దానిన్ ఓ గంటకి 

అదెద్కి తీసుకుని, ఆయనకే ఇచేచ్యచుచ్. రేటు 50 వేలు. ఇంక నువవ్కక్డ వర్తం కానీ. మిగితాది ఇకక్డ నేను చూసుకుంటాను." అనేసి ఫోను పెటేట్సారు. 
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నేను ఆ మరాన్డు గురువారం నాడు కూరలకొటోల్కెళాళ్ను. వోకాక్యలునాన్యా అని అడిగాను. ఇపుప్డే ఎవరో నందు గారట వచిచ్ నాలుగు 

బసాత్లు కొనుకెక్ళాళ్రు. ఇంకా మాదగిగ్ర లేవు అంది కౌంటరోల్ పెదాద్విడ. వెంటనే నందుగాడికి ఫోను కొటాట్ను. విధి లేక ఒకోక్ వోకాక్యా నాలుగు డాలరల్కి 
కొనాన్ను వాడి దగిగ్ర. అలాగే మిగితా కూరలనీన్ సమకూరుచ్కుని, ఆ మరాన్డు పెందలకడనే 10:30 కి లేచి, కాఫీ తాగి, 108 సారుల్ అషోట్తత్రం చేసేసరికి 
చీకటడిపోయి చుకొక్చేచ్సింది. ఆనక నందు గాడొచేచ్సాడు. మిగితా 17 మందీ నెకస్ట్ వీక వసాత్మనాన్రు. వాడికి ఫేసుకి ఫెయిరు మరియు లవీల్ రాసి, 
కాళళ్కి పసుపు రాసి, పెదద్ పళెళ్ంలో ముందుగా వోకాక్యలిచిచ్ మొదలెటాట్ను. 

"ఇసిత్నయాయ్ వాయనం" 
"పుచుచ్కుంటినయయ్ వాయనం" 
"నా చేతివాయనం ఎవరయాయ్ పుచుచ్కుంటునన్ది?" 
"నేను తాతా సోవనన్తాత మనవణిణ్." 
"నాకెవరయాయ్ ఈ వాయనం ఇసుత్నన్ది?" 
"నేను ఉపాజేజ్యుల కిటట్మూతిత్ బావ మనవణిణ్"  
ఇకక్డ కిరణ పర్భ గారు పర్తయ్క్షమయాయ్రు "కట, కట.." అంటూ.  
"ఏంటి సార, ఏవైంది?" అనాన్ను ఆందోళనగా.  
"ఇంటిపేరుల్ గటార్ రాయదుద్ సార. అకక్డ "బీప" వెయయ్ండి" అనాన్రు సాలోచనగా.  
"అదికాదాస్ర, అంతా మనోళేళ్కదా అని అలా రాసాననన్మాట. సరెల్ండి, మళీళ్ బీప వేసి రాసాత్ను." అనేసి మళీళ్ మొదలెటాట్ను. 
"నా చేతి వాయనం ఎవరయాయ్ తీసుకునేది?" 
"నేను బీప తాత మనవణిణ్" 
"నాకెవరయాయ్ ఈ వాయనం ఇసుత్నన్ది?" 
"నేను బీప బావ మనవణిణ్"  
"అరే, మీ తాతపేరు బీపా? మా తాతపేరు కూడా బీపే" అనాన్డు నందు గాడు అమితానందంగా. 
"అవునార్, నాకినాన్ళూళ్ తెలీదు. అయితే మనం తాతా సహోదరులమా?" అనాన్ను విఠలా చారయ్ సినిమాలో కాంతారావులాగ. 
"కరెకాట్ర్. చూసావా ఈ వర్తం చేసుకోవడం వలల్ ఏనాడో తపిప్పోయిన తాతా సోదరుడు దొరికాడు."అనాన్డు పటట్లేని ఆనందంతో 

కౌగలించేసుకుంటూ. 
"మీ పిచిచ్ మండ, మిమమ్లిన్ ఎవవ్డూ బాగు చెయయ్లేడు, గోదాటోల్ దూకండి. నాకవతల బోలుడ్ పనులునాన్యి" అనేసి మాయమై పోయారు కిరణ 

పర్భ గారు. 
నేను నందుగాణిణ్ సాగనంపి, మెయిల బాకుస్ ఓపెన చేసాను. దానిలో మావాడు ఇయరీల్ బోనస గా నాలుగు పిజాజ్ కూయ్పనుల్ పంపించాడు. నేను 

ఆనందం పటట్లేక, "వర్తమహిమ" అని మాయాబజార లో గుమమ్డి గారిలాగ ఉపొప్ంగిపోతూ లోపలికొచాచ్.  
 "నానాన్, వీణ కాల్సుకి టైమైంది, ఎంతసేపు వెయిట చెయాయ్లి నీకోసం?" అంది పెదద్ శాలీత్.  
"ఆ, నాకోసం పిలల్లు వెయిట చెయయ్డమా ! అంటే ననున్ పటిట్ంచుకుంటునన్టేట్గా..వర్తమహిమ.." అని ఇంకోసారి ఉపొప్ంగిపోయి, ఆనక బుదిధ్గా 

మళీళ్ డైరవర డూయ్టీ డూయ్టీ ఎకిక్ దానిన్ కాల్సులో దింపొచేచ్సాను. వచేచ్సరికి వంటింటోల్ంచి పచిచ్ వడియాల అటుట్ వాసన ఘుమఘుమలాడిపోతోంది. 
ఇంతకనాన్ ఎకైస్టెమ్ంటేంకావాలి ఈ జనమ్కి. అంతా వర్త మహిమ. మరో వారం రోజులాద్కా భయం లేకుండా కుమేమ్దాద్మని డిసైడైపోయాను. 

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!) 
 

POST YOUR COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_takeiteasy_comments.htm

