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కూ జు వ
ర్ త పూజా ధానము..
ఓ శనివారం మజాజ్నన్ం శాసోత్ర్కత్ంగా భోంచేసి, సోఫా ఎకిక్, మావిడిటెంక గోర్లుతూ, చేతిమీద పడడ్ రసం సోఫాకు
రాసేసి, సోఫా మీద పడడ్ రసం అలాగే ఉణిణ్చేచ్సి, పైకెకిక్ పకక్మీద పడుకోక్వడవా, లేక ఇకక్డే సోఫామీద కాళళ్టుగా చాపేసి గురెర్టేట్యడవా
అని తేలుచ్కోలేకపోతునన్ సంధి సమయంలో ఓ సౌండు వినిపించింది "నానాన్" అని.
ఇంత కోల్జపుప్లో వినిపిసోత్ందంటే పకక్వాడి కూతురు కాదు, నాకూతురే అయుయ్ంటుంది, ననేన్ అయుయ్ంటుందని
డిసైడయిపోయి, తల తపేప్ ఓపిక లేక "ఆ, ఏవిటే.." అనాన్ను ఆవులిసూత్.
"కూర్జ" అంటే ఏవిటి నానాన్? అంది ఆ సౌండు.
"ఓ..కూర్జా, ఆవిడ ఒక దేవతా సతరీ. పూరిత్ పేరు పెనెలోపే కూర్జ. ఆవిడ చారెడేసి పెదాలతో, చాకెల్టల్ లాంటి కళళ్తో, ముదుద్
ముదుద్ మాటలతో.." అని కంటినూయ్ అయిపోతుంటే నా మాటకి అడుడ్ తగిలి,
"ఇకక్డ ఆడపిలల్ బొమమ్ లేదేంటి మరి?" అంది ఓ పుసత్కం చూపిసూత్.
నేను ఇంకా తల తిపప్కుండానే "ఓ అయితే టాం కూర్జ అనన్ మాట. వాడొక గంధరవ్ రాజు. విమానాలోల్ తిరుగుతూ
వుంటాడు. వాణిణ్ చూడాగానే ఆడాళుళ్ మెలికెలు తిరిగిపోతూ "డోంట కాల మీ...డోంట బీ మేడ..ఇన ఫోర పీపుల ఓ కింగూ, డోంట డైలూయ్ట
మీ ఓ కింగూ.." అని "గోలెడ్న బూయ్టీ" సినిమా లో పాట పాడతారనన్మాట. " అని విపులీకరించాను.
దానికొళుళ్ మండింది. "ఇకక్డ మనిషి బొమమ్ లేదు, పేదద్ ఓడ బొమమ్ వుంది" అని అరిచింది విసుగాగ్.
ఇంక లాభం లేదని అతి పర్యతన్ం మీద తల తిపిప్ చూసాను. నిజంగానే అకక్డ ఓ ఊరంత ఓడ వుంది. వెలిగిపోతోంది.
అపుప్డు మనకి వెలిగింది. "ఓ....ఇదా...ఈ కూర్జా...కూర్జంటే బలిసిన వాళుళ్ పడవెకిక్ సముదర్ంలోకి పోయి, వాళళ్కి ఎంత బలిసిందో అనిన్
డబుబ్లు, సంచీలోల్ తీసుకెళిళ్, సముదర్ంలో పోసేసి, వచేచ్సాత్రనన్మాట " అనాన్ను సావకాశంగా సైడుకి జారాల్బడుతూ.
అదోమాటు ననున్ అనుమానంగా చూసి, "మరి మనకెపుప్డు బలుసుత్ంది నానాన్?" అడిగింది బెంగగా.
నాకు మండింది. "ఒసేయ, నీకు వీణ కాల్సుకి టైమైంది ఫో, వెళిళ్ అమమ్ని దింపమను" అనేసి దానిన్ తోలేసాను.
వాళళ్మమ్ దానిన్ దింపేసి వచిచ్ంది. వచిచ్ వంటింటోల్ కెళిళ్ంది. వంటింటోల్ గినెన్లు సదుద్తోందో, విరకొక్డుతోందో అరథ్ం

కాలేదు. ఢమాల ఢమాల మని శబాద్లు మాతర్ం వసుత్నాన్యి, టిపుప్ సులాత్ను సైనికులు యుదాధ్నికి పిర్పేర అవుతునన్టుట్గా. నామనసెస్ందుకో
కీడు శంకించింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2016

2

=o¥h=i½¡-3
అయినా "ఎనిన్ యుదాధ్లు చూళేళ్దూ, ఈ సోఫా సింహాసనంనుంచి ననున్ లేపే మగవాడు, ఆడవాడు పుటట్లేదు ఇంకా, ఈ హా

హా " అనుకుని కళుళ్ మూసుకునాన్ను మతుత్గా.
"అవును, అలాగే తిని, పడుకోండి. ఇదే మనకి జీవితం. ఓ వెకేషనూ లేదు ఓ ఏవగేషనూ లేదు, ఎంతసేపూ ఏం చేసాత్వు, ఏం
పెడతావు, బండ పచచ్డా ?, బెలల్ం పెటిట్ కూరా? ఇదే దికుక్మాలిన గోల." మా ఆడ టిపుప్సులాత్ను ఎకక్డా ఆగేటుట్ లేదు.
డిష లనీన్ ఢిషూం ఢిషూం అంటూ మధయ్లో అరెక్సాట్ర్ సహకారం ఇసుత్నాన్యి. "ఏవిటే?" అనాన్ను మతుత్గా.
"నా బూడిద. ఏవిటేవిటి? చకక్గా అందరూ సెలవలోల్ వేకేషనల్కి పోతారు. మనవూ వునాన్ం. ఎంత సేపూ నిదార్, తిండీ. నేను
వంటలకక్లా అనీన్ చేసి అందించడం, మీరు తిని తొంగోవడం. విసుగొచేచ్సోత్ంది" అని చినన్ గేప ఇచిచ్ ఫోనులో ఒక ఫొటో తెచిచ్ చూపిసూత్
"చూడండి..." అంది.
దానోల్ చేమదుంపకి కోటేసినటుట్గా వునన్ ఒక మగవాడు, జంతికకి గౌనేసినటుట్నన్ ఒక ఆడవాడు చేతులు సైడుకి చాపి, పడవ
చివరన నించుని ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటునాన్రు.
"వీళెళ్వరే?" అనాన్ను అనుమానంగా చూసూత్.
"మన సిదాధ్ంతి గారూ, పెళాళ్ం" అంది బుంగ మూతి పెటిట్.
"అయోయ్ పాపం, వాళెళ్పుప్డు పోయారే?" అనాన్ను ఖంగారుగా.
"వాళుళ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునేపప్టి ఫొటో కాదు అది, కూర్జు కెళిళ్నపుప్డు సరదగా తీయించుకునన్ ఫొటో." అంది బుంగ
మూతి కంటినూయ్ చేసూత్.
"బావుంది, అయినా ఆతమ్హతయ్ చేసుకునే సరదా ఏవిటే" అనాన్ను అరథ్ంకాక.
"చంపేసాత్ను. చూడండి, ఆఖరికి సిదాధ్ంతి గారూ కూడా వెళొళ్చేచ్సారు కూర్జ కి..."అంది మరో వన మినిట లో కురిసే
మేఘంలా మొహవెటిట్.
"వెళాత్రే,ఆయనకేవిటి. పుడితే బారసాల, చసేత్ తదిద్నం, నెలతిరకుక్ండా మాసికం, ఏటా సంవతస్రికం. నెల నెలా
పూజలూ, వర్తాలు. నిచచ్ పంట. మాకు నెలకోసారే జీతం. ఆయనది జీవనది, రోజూ రాబడే" అనాన్ను వివరిసూత్.
"అవనీన్ నాకు తెలీదు. వచేచ్ నెలలో చినన్ దాని పుటిట్నోర్జుకి మనవంతా కూర్జ కి వెడూనాన్ం. దటాస్ల దటీజ ఫైనల."
అనేసింది.
"ఏవిటి సముదర్ంలో వెకేషనా? అది కాదే, భూమీమ్ద కాలో చెయోయ్ విరిగినా పాకుక్ంటూ బతికేయచుచ్. విమానంలో పోతే
డైరెకట్ సవ్రగ్మే, బూడిద కూడా మిగలుద్. ఈ సముదర్ం అలా కాదే. ములిగావంటే, చికుక్డు గింజలాల్ నాని, ఉబిబ్, ఏ సొరచేపో రోజుకో పారుట్
చొపుప్న పపుప్లోకీ, పుసులులోకీ నంచుకుంటుందే బాబూ, చెబితే వినవే, మా అమమ్ కదూ.." అనాన్ను బతిమాలుతూ.
ఇంతలో చినన్ది లేచి కుయియ్ కుయియ్ మంది పైనించి."నో, నథింగ డూయింగ, కూర్జ ఈజ ఫైనల" అనేసి మేడెకేక్సింది మా
లేడీసు.
ఎంకి పెళిళ్ రంగి ఛావు కొచిచ్ందనటుట్ అసలీ సిదాధ్ంతి గారు కూర్జు కెందుకు పోవలె? పోయితిరి పో. చేతులు బారాల్ జాపి
ఫొటోలేల దిగవలె? దిగితిరి పో. ఫేసు బుకుక్లో ఏల పెటట్వలె. అది మా లేడీసు కంట ఏల పడవలె. హత విధీ (అంటే ఏవిటి?) శృత కీరీత్
(అవిడెవరు?) ఇలా వగచి, పడుకుక్ని లేచి, పర్సాదు గాడికి ఫోను చేసాను. వొరేయ, కూర్జ వర్త విధానం చెపప్రా అని.
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వాడు చెపాప్డు. " అనిన్ కోరికలను తీరేచ్ ఈ వర్తానిన్ సముదర్ గుపత్ మహరాజు వాసోక్డిగామా కు వివరించెను. అతను

ఆవర్తమాచరించి ఎనోన్ ఫలితములను బడసెను. ఆనక ఆంగేల్యులాచరించి మొతత్ం పర్పంచమును బడసిరి. పిమమ్ట అమెరికనుల్ ఆచరించుచు
నేటి వరకు ఫలితములను బడుసూత్నే వునాన్రు. తొలుత కొలంబసు అబర్హేముకు తెలిపెను. అతగాడు హేరీకు, హేరీ రోనాళుడ్కు, రోనాలుడ్ బిలుల్
కు, బిలుల్ దావ్రా బాబు గారికి, వారి దావ్రా తెలుగువారందరికీ తెలిసెను. నాకు వెంకట గాడు చెపెప్ను. నేను సిదాధ్ంతిగారి కి చెపాప్ను. ఆయన
ఎవరికీ చెపప్కుండా కూర్జు కెళొళ్చెచ్ను.." అని ఆగాడు ఆయాస పడుతూ.
"అది సరేరా,విధానం చెపుప్, విధానం" అనాన్ను ఆసకిత్గా.
వాడు మొదలెటాట్డు "ముందుగా ఏ దీవికి వెళాళ్లో నిరణ్యించుకుని, వెబ సైటుల్ వెతికి టికెటుల్ కోయించుకోవలెను. మీ
గదినించి సముదర్ం కనపడాలా, లేక గది బైటికొచిచ్ బాలక్నీలోంచి మీరు అరాఘ్య్లు, తరప్ణాలు ఇచేచ్ ఫెసిలిటీ కావాలా అనేదానిన్ బటిట్ మీ రేటు
వాయింపుడు నిరణ్యింపబడును. పాసుపోరుట్లు తీసుకు వెళళ్నిచో మిమమ్లిన్ సముదర్ంలో వదిలేసే పర్మాదము కలదు. ఇంకనూ నానా రకములైన
దుసుత్లు తీసుకు వెళిళ్, ధరించ వలెను. దీవులలో సముదర్ గరభ్ దరశ్నము, మతస్య్ లోక విహారము వంటి సౌకరయ్ములుండును.
మిముమ్లను 24 గంటలు బలి పశువులకు మలేల్ మేపుదురు. టీ, కాఫీలు ఏరులై పారును. కేకులు కోకొలల్లుగా దొరుకును. కనీసము 10 దేశాల
తిండి, రకరాల నూడులుస్ మపుప్దురు".
ఈ చివరి వాకాయ్లు వినన్ తరువాత ఈ వర్తం ఆచరించి తీరాలని నిరణ్యించుకుని ఫోను కట చేసా. ఓ నెల విషుణ్ చకర్ంలా
గిరుర్న తిరిగిపోయింది. కూర్జు వర్తం చేసే రోజొచేచ్సింది. ఓ ఎనిమిది గంటలు నావి కావనుకుని సముదర్ం ఒడుడ్దాకా డైరవింగు చేసి, మా
శాలీత్లని ఓడలో కూలేసాను. వెళళ్డంతోటే పెదద్ పిలల్ సివ్మిమ్ంగ పూలోల్ కాపరం పెటిట్ంది. చినన్ది అకక్తోటి జాయనైపోయింది. మేమిదద్రం
లాగులేసుకుని పిచోచ్ళళ్లా కాళుళ్పీకేదాక ఓడంతా సరేవ్ చేసొచాచ్ము. తల తిపేప్సరికలాల్ నాలుగేసి ఫొటోలు తీసేసుత్నాన్రు కూర్జులో. భలే
సరదా వేసిపోయింది. మంగోలియా నూడులుస్, కాంబోడియా ఫైరడ రైసూ,కొలంబియా కాఫీసూ, 10 రకాల ఫెర్ంచి ఫైరసూ, పూటుగా
లాగించేసుత్నాన్ను. కళుళ్ సగవే తెరుగుకుంటునాన్యి.
మరాన్డు సాయంతర్ం ఆతమ్హతయ్ ఫొటో కోసం పేదద్లైను. చేసేది లేక నించునాన్ము. మా వంతు వచేచ్సరికి
మూడైంది. వాడు కేర్నోల్ ఎకిక్ గాలోల్ తేలుతూ తీసుత్నాన్డు. మేము చేతులు చాపి నించునాన్ము.
"సార, ఆవిడ మీ ఆవిడేనా?" అడిగాడు వాడు.
"లేదురా, పకిక్ంటాడి పెళాళ్ణిణ్ వేసుకొచాచ్ను, దరిదుర్డా, ఇది మా శాలీత్యే.." అని,
"ఒసేయ, తీయ, చూపించు " అనాన్ను విలాసంగా.
"ఏవిటండీ?" అంది మా శాలీత్ ఖంగారుగా.
"ఏవిటేవిటే, నీ మంగళ సూతర్ం చూపించు వెధవకి, అపుప్డు నముమ్తాడు.." అనాన్ను చిరాగాగ్.
"అయోయ్, అది ఇంటోల్ చినన్ బీరువాలో పెటేట్సానండీ పోతుందని.." అంది అమాయకంగా.
"మంగళ సూతార్నిన్ చినన్ బీరువాలోను, మొగుడు వెధవని పెదద్ షోకేస లోనూ పెటేట్యవే. శనొదిలిపోతుంది.."
అంటూంటే, వాడు మళీళ్ అడిగాడు
"సార ఆవిడ మీ ఆవిడేనా?" అని.
నేను చెపుప్ తియయ్ బోతుంటే కాల్రిఫై చేసాడు "మీ ఆవిడైతే అంత దూరంగా నించునాన్రేం?. చకక్గా వెనకాలే నించుని ఆవిడ
చేతుల మీద చేతులు చాపండి. ఆవిడ భుజాల మీద బురర్ పెటట్ండి,వుంటే. కాసత్ నవవ్ండి సార.." అంటూ ఫొటోలు నొకేక్సాడు.
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ఆనక కాసేపటికి మా శాలీత్ అంది "ఏవండీ కడుపులో తిపుప్తోందండీ, అదోలా వుంది" అని.
"అందుకే చెపాప్ను అంత దగగ్రిగా నించోదేద్ అని. ఎంత ఫొటో అయితే మాతర్ం, అలా మీద పడిపోవాలా, ఇపుప్డు చూడు

ఏవయిందో.." అనాన్ను ఆందోళనగా.
"అబబ్ ఊరుకుందురూ, ఎంత సేపూ అదే రంధి. ఈ తిపుప్డు ఆ తిపుప్డు కాదు. సీ సిక నెస. రెందు మాతత్రేసు
ల్ కుంటే
పోతుంది" అంది.
"ఏవిటీ? పార్ణమా?" అనాన్ను అనుమానంగా.
"అబబ్, ఈ సిక నెస కి మాతత్రుల్ తెచాచ్ను, పదండి రూముకి పోయి వేసుకునొదాద్ం" అని లాకుక్పోయింది.
ఎందుకేనా మంచిదని తను మాతత్రేల్సుకొచేచ్దాకా రూము బయటే వునాన్ను. ఎటొచిచ్ ఎటొసుత్ందో ఎవరూ
చెపప్లేముకదా, రోజులలావునాన్యి మరి. ఆనక జూద శాలలో అడుగెటిట్ కసా కసా కసితీరా కెర్డిట కారుడ్ గోకేసి, వళూళ్ పైనా తెలియకుండా
ఆడేసాము. పిలల్లు టివ్లైట కేర, డే కేర, ఆఫట్రూన్న కేర, ఈవెనింగ కేర, నైట కేర, మిడ నైట కేర లలో జాయినైపోయారు. అంచేత కేర కేర
మనడం మానేసి ఆడేసుకుంటోంది చినన్ది. వాళళ్ లోకంలో వాళుళ్నాన్రు. చూసి చాలా సేపయింది కాబటిట్ వుండే వుంటారు. మళాళ్ అందరూ
కలసి డినన్రూల్, కోటేల్సుకుని లైనల్లో నుంచుని, పర్తీ ఫుల ఏంగిల లోనూ, అర ఏంగిల లోను ఓ వెయియ్ ఫొటోలు గటార్ తీయించుకుని దీవిలో
దిగబడాడ్ం. దిగంగానే పిలల్లిన్ ఒకరెతేత్సుకునాన్రు. ఇదద్రు ఆడాళొళ్చిచ్ మమమ్లిన్ పకక్నే పడుకోబెటేట్సి తైల మరద్నం చేసేసి తలో వందా
ఊడుచుకు పోయారు. ఆనక చినన్ మర పడవ ఎకిక్ంచి మరో మూడొందలు గుంజేసారు. గాలిపటానికి కటిట్ ఆకాశంలోకి ఎగరేసి, ఆరొందలు
వడికేసి, అపుప్డు కిందకి దింపారు. జీపులో ఊరు తిపిప్ మరో మూడొందలు ముంచేసారు. ఇలా ఓ రోజంతా తిపేప్సి, తిరిగి ఓడలో పడేసారు.
వళుళ్ తూలిపోతోంది. తినేందుకు కడుపులోనే కాదు, నోటోల్ కూడా ఖాళీ లేదు.
అలా తినేసుత్నాన్ం. పిలల్లు ఉభయ చరాలాల్గా ఎకుక్వసేపు నీళళ్లో నానుతూ, అపుప్డపుప్డూ నేలమీదకొసుత్నారు. కితం
జెనమ్లో కపప్లేమో.
నౌకా పర్వేశం చేసూత్ంటే మా ఆవిడంది "ఏవండీ, ఓ మందు సీసా కొందావండీ.." అని.
నాకు గుండె ఆగినంత పనయింది. "ఇదెపుప్డు మొదలెటాట్వే?" అనాన్ను ఆందోళనగా.
"చీ నాకు కాదండీ, మా బాసు వెధవకి" అంది నవువ్తూ.
"బావుందే. మూల విరాటుట్కి పూజలు లేవు, ఉతస్వ విగర్హానికి ఊరేగింపులనీ.." అనాన్ను అసూయగా.
"మీకెందుకండీ, పోనీ అలాగే కొంటాలెండి. మీరు తాగుతారా?" అంది కళుళ్ పెదద్వి చేసుకుని.
"ఛీ,ఛీ మా వంశం ఎలాటిది?" అనాన్ను కోపంగా.
"ఇపుప్డు ఆ డీటెయిలస్నీన్ ఎందుకండీ? తాగుతారా, తాగరా.." అంది ఫైనల గా.
"ఛసేత్ తాగను,అందులోనూ పబిల్కుక్గానా.." అనాన్ను కోపంగా.
"మరి అందుకే, మా బాసుగాడికి కొందామని. ఎంత సేపూ పిలల్ చఛిఛ్న కోతిలా మొహం వేలాడేసుకుని పడుంటాడు వాడి
ఆఫీసు రూం లో. ఇలాంటివేవో అపుప్డపుప్డూ పడేసూత్ వుంటే మనకి ఓయేడు కాపోయినా మరోయేడు పర్మోషనూ, అధమపక్షం రెండు పరెస్ంటు
రైజూ పడేసాత్డు, తెరియుమా?" అని తమిళంలో ముగించింది.
"తెరిసి

పోయిందిలెండీ, అలాకాక్నివవ్ండి"

అనేసి, ఎపుప్డూ

లేనిది

నా

సవ్హసాత్లతో

ఓ

మందు

కొని, ముటుట్కుని, సంచీలో పెటుట్కుని లోపలికటుట్కొచాచ్ను.
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మళీళ్ బలి పశువు డినన్రూల్, కోటేల్సుకుని కోటి ఫొటోలు గటార్ అయాయ్కా మరాన్టికి తెచిచ్ ఒడుడ్మీద పడేసాడు. మళీళ్

ఈసురో మని కారీడుచ్కుంటూ ఇలుల్ జేరేసరికి మొహాలు టేన అయిపోయి, పైన ఒక రంగు, బంపరుకి ఇంకోరంగూ వేసిన కారల్లా
తయారయాయ్ము. లోపలికి అడుగెటేట్సరికలాల్ కెర్డిట కారుడ్ వాడి ఫోను. ఎతాత్ను.
"సార, మీదీ, మాదీ కలిపి మొతత్ ఎనిమిదివేల డాలరల్యింది మీ కెర్డిట కారుడ్ బిలుల్" అనాన్డు సంతోషంగా.
" నీ బొడుడ్ పొకక్, నీదెందుకక్లిపావురా, దరిదుర్డా..?" అనాన్ను కోపంగా.
"మరి మేము మీకిచిచ్న కెర్డిట లిమిట మీరు గాలిపటంతో గాలోల్ తేలే సరికే, గాలోల్కలిసిపోయింది. ఆనక మా లిమిట కూడా
కలిపితేనే మిమమ్లిన్ కింద పెటాట్రు, మీ వెకేషన పూరైత్ంది, ఇ..హి...హి.." అనాన్డు కులుకుతూ.
"కులికింది చాలు, మరి ముందే ఎందుకు ఫోను చెయయ్లేదు?" అనాన్ను చిరాగాగ్.
"అంటే మీరు సముదర్ం మీద వునన్పుప్డు చేసాం, మా కాల సముదర్ంలో కలిసిపోయింది, దీవి లో ఉనన్పుప్డు సిగన్ల
రాలేదనన్మాట, ఇ..హి..హి" అనాన్డు మళీళ్ కులుకుతూ.
"సరేల్, కులికి ఛావకు. రేపు కడతాలే.." అనేసి ఏడుపుమొహవెటుట్కుని ఫోను ఆపుచేసా.
అపుప్లనీన్ తీరిచ్, ఆ కూర్జు వర్తం నుంచి, సముదర్యానం నించీ తేరుకుని ఒడుడ్నపడడానికి నాలుగు నెలలు పటిట్ంది.
ఇంటినిండా ఎకక్డ చూసినా మా దికుక్మాలిన ఫొటోలే. కాఫీ కపుప్ల మీద, తినే పళేళ్ల మీద, ఫిర్జుజ్ మీద, మైకోర్వేవు మీద, మహా పర్భో
అడకక్ండి. నావలల్ కాలేదు. ఈ వర్తం చేసుకోమని సలహా ఇచిచ్న పర్సాద గాణిణ్ రేపో మాపో ఛంపేదాద్మని డిసైడు అయిపోతునన్
తరుణంలో, మా పెదద్ శాలీత్ వచిచ్
"నానాన్, కూర్జు చాలా ఫన గా వుంది, మళీళ్ వెళాద్ం నానాన్" అంది కాసత్ దూరంగా నిలుచ్ని.
"కదా, నేనూ ఎజాజ్టీల్ అదే అనుకుక్ంటునాన్ననన్మాట, ఓ మాటు ఇలారా.." అంటూ రెండు చేతులూ పకక్కి చాపి, హిరణయ్
కశిపుడిలా దానిమీదకి దూకాను.
అది పర్హాల్దుడిలా పారిపోయింది.

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!)
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