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మది రుచిత మందిరమే!
పెదద్కథ -మూడవ భాగం

చింతలచెరు

వరచ్ల

(మొదటిభాగం చదవడానికి ఇకక్డ కిల్క చేయండి)
(రెండవభాగం చదవడానికి ఇకక్డ కిల్క చేయండి)
మరుసటిరోజే చారుమతి తిరిగి హైదరాబాద కి పర్యాణం. మధాయ్హన్ం భోజనాలు అయాయ్క వరండాలో తిరుగుతుంటే వినీత తన గదిలోనే
కనిపించాడు. తను రేపే ఊరికివెళోత్ంది కదా మళీల్ కలవటం కుదరకపోవచేచ్మో ! నినన్టి చినన్పోటాల్ట గురొత్చిచ్ంది చారుమతికి. ఇక వెళల్బోతూ అలా
వెళిల్పోవటం ఇషట్ంలేదు. ఒక సేన్హపూరవ్క వాతావరణానిన్ నింపుకొని వెళాల్లనే ఉదేద్శంతో అతని గదివైపుకు నడిచింది. గది ముందుకు వచిచ్ తలుపుపై
తటిట్ంది. డార్యింగ టేబుల దగగ్ర కూరొచ్ని ఏదో కంపోజ చేసుత్నాన్డు వినీత. తలుపు దగగ్ర అలికిడికి తలెతిత్ చూసి , నవువ్తూ"రా చారుమతీ" అంటూ
లేచాడు. చారుమతి మొదటిసారి అతని గదిలోకి రావటం. అడుగుపెడుతూనే విభర్మంగా చూసింది. అతని గది అంతా

యాంటిక లుక వచేచ్లా

అమరుచ్కునాన్డు . ఒక పెదద్ వుడెన వేజ లో బోలెడనిన్ వేణువులు ఉనాన్యి. ఒక పురాతన అదాద్లబీరువా నిండా ఏవేవో పుసత్కాలు. “ద వన సాట్ర్
రివలూయ్షన” మొదలుకొని “కంపెండియం ఆఫ కాఫీ రిసెరచ్ ఇన ఇండియా”, అమెరికా లోని మయన రైతుల "ఆరాగ్నిక కాఫీ",”కాఫీ కలిట్వేషన గైడ”,
“బయో ఫరిట్లైజర అండ ఆరాగ్నిక ఫామింగ” ఇంకా ఏవేవో వయ్వసాయానికి సంబంధించిన దేశ, విదేశీ గర్ంధాలు. ఒక చినన్ బుక రేక లో “రొబసాట్,
అరబికా కాఫీ” రిసెరచ్ జరన్లస్. ఇవేమీ తనకి సంబంధించినవి కాదని అరధ్మైంది చారుమతికి.
వేణువుల దగగ్రికి వెళిల్ వాటిని ఒకొక్కక్టీ తీసి పరీక్షగా చూసోత్ంది. "నీకు కావాలంటే తీసుకోవచుచ్" అనాన్డు వినీత.
"నాకు వేణువు పలకదు" అంది.
"నీకిషట్మైతేనే కదా పలికేది!?" అనాన్డు వినీత. పర్శాన్రధ్కంగా చూసిందతనివైపు.
కలవరపడి వెంటనే "నీకు నేరుచ్కోవాలనన్ ఇషట్ం వుంటేనే కదా పలికేది అంటునాన్" అనాన్డు.
"అలాని ఏమీ కాదు. ఇదివరకు నానన్ వైజాగ బీచిలో ఏక తారలు అమేమ్ అబాబ్యి అదుభ్తంగా ఏక తారను మోగించటం చూసి,
ఇషట్పడి రెండు కొనుకొక్చాచ్రు. ఇంటికి వచిచ్ చూడబోతే అవి నానన్కి తీగ శబాద్లే వచాచ్యి.
“ఆ అబాబ్యి మోగించాడుకదా అని తెచుచ్కుంటే ఎలా? కొంటేచాలు ఏవరైనా మోగించొచూచ్ అనుకునాన్రా? ” అంది అమమ్. “ఇది
మోగుతుందనన్ మాట నిజమే కానీ నాకూ మోగుతుందనుకోవటం ఏంటో!?” అనాన్రు నానన్" గురుత్కుతెచుచ్కొని మరీ నవివ్ంది చారుమతి. ఆ సనిన్వేశానిన్
వూహించుకునన్ వినీత కీ నవావ్గలేదు.
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నవువ్తుంటే సొటట్లుపడిన అతని బుగగ్లని చూసి చారుమతి ఒకక్ క్షణం ఒక మధుర భావనకి లోనై, మనసు పూలతీవె
విరగపూచినటైల్ంది .అదే క్షణంలో ఆ అమామ్యి నవువ్లోల్ వెలుగులిన్ చూశాడు వినీత.
ఆ నవువ్ల చాయల మధయ్ “అలాగనికాదుగానీ, నీకు నచిచ్తే తీసుకోమనాన్ను. ఫూల్టే కాదు, ఇకక్డునన్ ఏ యాంటిక పీస అయినా నీవు
తీసుకోవచుచ్ “అనాన్డు.
“నేనేమడిగినా ఇసాత్వా? “అంది తన హృదయం చేసే వింత సప్ందన నుంచి బయటపడటానికి.
“నీకికక్డ ఏది నచిచ్నా తీసుకోవచుచ్” అనాన్డు ఆమె ధాయ్నం లో పరధాయ్నంగావునన్ వినీత.
ఆమె దృషిట్ అదాద్లబీరువా పకక్న గోడకునన్ అలమరలో ఓ నగిషీ చెకిక్న చెకక్పెటెట్ పై పడింది.
"వావ! భలే ఉంది ఈ బుజిజ్ పెటెట్. అందులో ఏముంది !?"అని అడుగుతూ అటు కదిలింది.
అతను ఆదురాద్గా "అది మాతర్ం ఇవవ్ను "అనాన్డు. ఆమెకనాన్ వేగంగా ముందుకు కదిలాడు.
ఆ పెటెట్ అందుకోబోతునన్ చారుమతిని అడుడ్కునాన్డతను. ఆమెకి అందులో ఏముందో అనన్ కుతూహలం కనాన్ అతనిని
ఏడిపించాలనిపించింది. అదాటున పెటెట్ని అతని చేతిలోనుంచి లాకోక్వటంతో పెటెట్ గొళెల్ం ఊడిపడి మూత వెనకిక్ పడిపోయింది. ఆ పెటెట్నుంచి కసూత్రి
పరిమళం వసోత్ంది. కంగారుగా వినీత దానిన్ మూయలని పర్యతన్ంచేసుత్ంటే చారుమతి పెటెట్ అందకుండా వెనకిక్ దాచేయటంలో అందులోని వసుత్వు కింద
పడిపోయింది. ఇదద్రూ అటువైపు చూశారు. తెలల్ని కురాత్..గంధం మరకలతో. నెమమ్దిగా కదిలివెళిల్ ఆ కురాత్ని చేతులోల్కి తీసుకుంది చారుమతి. ఒక చేతోత్
గంధానిన్ తీసుకుని రాగిణి బుగగ్పై రాయాలనన్ పర్యతన్ం, మరో చేతోత్ పనీన్రుబుడిడ్ తో విసురుగా చలిల్న పనీన్రు! ఇదిగో ఇపుప్డు ఈ తెలల్ని కురాత్పై
నాలుగువేళల్ గంధం చిహాన్లు పర్తయ్క్షమయాయ్యి. సంభర్మవిభర్మాలతో అతనివైపు చూసింది. ఆరోజు పటట్నటుల్ వెళిల్పోయిన అతను ఇంత పటిట్ ఉంచుకునన్
ఈ అనుభూతి. ఏమనుకోవాలి? ఆమె చూపులకు అతను పటుట్పడడ్ దొంగలా తలదించుకునాన్డు. ఆ చొకాక్ని అతనిచేతిలో పెటిట్ ఆమె సందిగాధ్వసథ్తో
బయటికి వచేచ్సింది.
నినన్ తను పటుట్పడడ్పప్టినుంచి చారుమతికి ఎదురుపడటంలేదు. కారణం చారుమతికి తనపటల్ ఎటువంటి ఫీలింగస్ ఉనాన్యో
తెలియదు. అలాంటపుప్డు తన మనసు తెలియచేసినవాడయాయ్డు కదా! దానికి ఆ అమామ్యి ఎలా రియాకట్ అవుతుందో అనే వినీత కలవరపడుతునాన్డు.
మనసులో ఇంత ఉంచుకొని ఏమీలేనివాడిలా నటించాడు అనుకోదా!? అసలు చారుమతి తనగదిలోకి వసేత్ వచిచ్ంది. తను ఏమైనా తీసుకో అంటూ
కోతలుకోయటమెందుకు అని తననితానే తిటుట్కుంటునాన్డు.
చారుమతి వూరికెళేల్రోజు ఉదయం అందరూ మధయ్హాలోల్ కూరుచ్ని తననీ పిలిచారు. ఆ ఉదయమే సవ్ర కూడా వచిచ్ంది. మలేషియా లో
తన మూయ్జిక పోర్గార్ం గురించి, తన ఆలబ్ం అకక్డే రిలీజ చేశామని చారుమతికి చెపోత్ంది. చారుమతికి తన మూయ్జిక ఆలబ్ం ఒకటి ఇచిచ్ంది. అపుప్డే
సావితిర్, ఆనంద పిలవటంతో వినీత కి అకక్డ కూరోచ్క తపప్లేదు. ఇంతలో సావితిర్ చారుమతిని ఒక కీరత్న పాడమని అడిగింది. ఎకుక్వ
బతిమాలించుకోకుండా తూము నరసిం హ దాసు కీరత్న పాడింది. విచితర్మేమోగానీ అది కాఫీ రాగము లో కూరిచ్న కీరత్నే!
"దొరవలె కూరుచునాన్డు..మెరుగైన చేమంతి విరుల దండలు చాలా
ముఱియుచు ధరియించి ముదిత సీతను గూడి "
వినీత తపప్ మిగతా ముగుగ్రూ అదుభ్తంగా ఉందనాన్రు. పాడుతునన్ంతసేపూ , అందులో " మురియుచు ధరియించు ముదిత సీతను
గూడి" అనన్పుప్డు , వాళుల్ వినీత, చారుమతిని ఊహించుకునాన్రు.
వినీత కీ అదుభ్తమే! కానీ ఇపుప్డు తనని అభినందించే ధైరయ్ంలేదు. పాట మొదలుపెటేట్ముందు చారుమతి, తనని చూసిన చూపు తనకి
అరధ్ంకాలేదు. బెదిరింపు చూపులా కొంపదీసి అనుకునాన్డు. "దొరవలె ..” అని తననుదేద్శించి విరుపుగా పాడిందాయేం అని సందేహమొచిచ్ంది.
మరో పాట పాడమని సావితిర్ అడిగింది. కాదనకుండా వెంటనే "జగదోధ్ధాధ్రణ..అడిసిదళె యశోద" అంటూ జగదోధాధ్రకుడైన కృషుణ్డిని
యశోద తన చినన్కొడుకుగా భావించుకుని ఆడిన వైనం! ఆ మాతృతవ్పు మమకారం! చారుమతి చకక్గా ఆలపించింది. నిజంగా సావితిర్
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తేరుకోలేకపోయింది. అకక్డ ఎవరికివారే సత్బుధ్లైపోయారు. ఒక దివయ్తవ్ం అలుముకునన్టైల్ంది. ఇంతలో అకక్డికి వచిచ్న వంటమామమ్ చారుమతి బుగగ్లు
పుణికింది.
చారుమతి బయలుదేరేముందు సావితిర్ మైసూరు సిలక్ చీర పెటిట్ంది. చారుమతి సావితిర్, ఆనందు పాదాలకి వంగి నమసాక్రం చేసింది.
సావితిర్ ఆ అమామ్యి నుదుటిపై ముదుద్పెటుట్కుంది. ఆమె కళుల్ తేమతో నిండిపోయాయి. వునన్నాన్ళూల్ ఇంటినిండా ఎంత సందడిని చేరిచ్ంది! మహాలకిష్
తిరిగినటుల్ అనిపించింది ఈ కొదిద్రోజులూ. అనిన్ంటినీమించి చారుమతి ఆ ఇంటికోడలుగా రావాలనన్ వారి ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందా అనే చింతకూడా
లేకపోలేదు.

వెళొల్సాత్నని చెపిప్న ఆ అమామ్యి ని దగగ్రికి తీసుకుంది వంటమామమ్. ఇనాన్ళూల్ వెంటవెంట తిరిగి కబురుల్చెపిప్న చారుమతి అంటే ఆపేక్ష

కలిగిందామెకు.
“పినీన్ వాళుల్ టూర లో ఉనాన్రట. మైసూరులో రైలు ఎకిక్ంచిరా చారుమతిని” అని చెపప్టంతో వెళల్కతపప్లేదు వినీత కి. కారులో
వినీత, చారుమతి మాతర్మే బయలుదేరారు.
కూరగ్ అంతా ఏదో రహసాయ్నిన్ దాసుత్నన్టుల్ నిశశ్బద్ంగా వుంది. దారి కూడా మౌనంగా పరిగెడుతోంది. ఏం మాటాల్డాలో ఇదద్రికీ అరధ్ం
కాలేదు. వినీత కి ఎనోన్ సంజాయిషీలు చెపాప్లని వుంది. కానీ ఎలా మొదలుపెటాట్లో తెలియలేదు. తాను ఇపుప్డు చెపప్కపోతే ఎపప్టికీ చెపప్లేడు. తన
మనసుస్ని విపిప్ చెపాప్లిస్న సమయమిదే అని మనసెంత పోరుతునాన్ అతని బుదిధ్ మాతర్ం మౌనంగానే వుండమని హెచచ్రించింది. ఎందుకంటే "ఆ
అమామ్యి వాటికెలా సప్ందిసుత్ందో మరి!"అంటూ. చారుమతి కి ఎనోన్ పర్శన్లు అడగాలని వునాన్ సరైన సమాధానాలు రాని పక్షంలో తనకి అవమానం.
అందుకే మెదలకుండా వుంది. కారులో ఏదో మూయ్జిక రికారడ్ పెటాట్డు. సరోద వినిపిసోత్ంది. అదేదీ గుండెదాకా చేరటంలేదు.

అలా ఎంతసేపని?

తమింటికి వచిచ్వెళుత్నన్ చారుమతిని అంత నీరవంగా ఉంచటం ఇషట్ంలేక వినీత మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్డు. చారుమతి మేగజైనస్ గురించి అడిగాడు.
వాటి వివరాలతో కుల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది. గలగలా మాటాల్డే అమామ్యికాసాత్ మౌనంగా, ముకత్సరిగా ఎందుకుందో తెలియనిది కాదు వినీత కి.
కొదిద్సేపైనాక "చారుమతీ! నినేన్మైనా నేను ఇబబ్ంది పెటిట్ వుంటే రియలీల్ సారీ" అనాన్డు.
నవివ్ంది చారుమతి. ఆ నవువ్ లో నిరిల్పత్త వుంది. వయ్ంగయ్త వుంది. "అంతేకానీ ఇపప్టికీ నినున్ నీవు ఆవిషక్రించుకోవనన్మాట!” అనే
చురుకు వుంది.
సమయం పరిగెతుత్తోంది. కానీ, వారి ఆలోచనలు మాతర్ం ఆగిపోయాయి. ఇంతలో రైలు రానేవచిచ్ంది. రైలు నెమమ్దిగా కదలటంతో
జాగర్తత్చెపిప్ కదిలాడతను.
తిరిగి వచేచ్టపుప్డు జాజిపూల మాలలిన్ తీసేసిన ఖాళీ బుటట్లా అయిపోయింది అతని మనసుస్. తిరిగి వెళిల్పోయేటపుప్డు నీళుల్ జలిల్న
చేమంతి పూలలా భారమైంది ఆమె మనసుస్.
ఇలా వీళిల్దద్రూ విడిపోయి, ఒకరి ధాయ్సలో ఒకరు మునిగిపోయి , విరహపడిన వారం రోజులకు వీళిల్దద్రినీ కలిపే శుభపరిణామం
కోసం చరచ్లు మొదలయాయ్యి ఇరు కుటుంబాలలో. మధయ్లో జగనాన్ధం కుటుంబంకూడా ఉందనుకోండి.
నీకో సంబంధం వచిచ్ందంటూ వినీత దగగ్ర పెళిల్ పర్సాత్వన తెచాచ్రు. ఇపప్టోల్ పెళిల్ చేసుకోననిచెపాప్డతను. "వాళల్మామ్యిని మనింటోల్
దించారార్ నీకా పిలల్నిసాత్మంటూ" అనన్ది సావితిర్.
"అమామ్! అలా ఎలా దించుతారు వాళుల్? ముందు ఆ అమామ్యిని వాళిల్ంటోల్ దించేయండి" విసుగాగ్ అరిచాడతను. "మేము
దించటమెందుకు? నువేవ్ రైలెకిక్ంచావుగా "అంది సవ్ర .
వినీత కి ఒకక్ క్షణం ఏమీ అరధ్ంకాలేదు. నేను..రైలు అని నసగటం మొదలుపెటాట్డు
"అవును. నువేవ్ మొనన్ చారుమతిని రైలెకిక్ంచావుగా" అంది సవ్ర మళీల్ .
అయోమయంగా చూసుత్నన్ వినీత తో "వచిచ్న సంబంధం చారుమతే రా" అనాన్డు ఆనందు.
గుండె నూటానలభై వేగంతో కొటుట్కుంది వినీత కి.
" ఆ ఉదేద్శంతో ఇకక్డ దించారా ఆ అమామ్యిని?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
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అవునని వాళుల్ తలూపగానే "మరి..చారుమతికీ తెలుసా ఈ విషయం?" అని అడిగాడు అతయ్ంత ఉదేర్కంతో.
లేదని తలూపారు.
"ఎందుకలా చేశారు వాళుల్?” విసమ్యంతో అనాన్డు.
"వాళల్కి జోయ్తీ పినిన్ వాళుల్ ఈ సంబంధం పర్పోజ చేశారార్. జగనాన్ధం బాబాయితో ఆరోజు వచాచ్రే ఆయన చెలెల్లు, బావగారు అని
చెపాప్రు గురుత్ందా? వాళేల్ చారుమతి అమామ్ నానన్లు. మా అందరికీ మీ ఇదద్రి కి పెళిల్ అయితే బాగుంటుందనిపించింది. మేము సంబంధం గురించి
చెపిప్నపుప్డు మీరిదద్రూ ఒపుప్కోరేమోనని, పైగా, పెదద్గా పటిట్ంచుకోకుండానే, ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే కాదంటారేమోనని భయపడి పెళిల్చూపులు
ఇలా ఏరాప్టుచేశాం. వాళుల్ పాపం జోయ్తీ పినిన్వాళల్ సలహాతో ఇకక్డ దింపారు. ఇపప్టి పిలల్లు మేము ఒకరినొకరు అరధ్ం చేసుకోవటం ముఖయ్ం
అంటునాన్రు. పెళిల్ చూపుల తరావ్త కలిసి తిరిగి ఒకరికి ఒకరు నచచ్కపోతే ఆ సంబంధం వదిలేయాలిగా! మళీల్ ఇంకో సంబంధం చూసి, మళీల్ అరధ్ం
చేసుకోవటానికి కలిసి తిరుగుతారా? నచేచ్వాళుల్ దొరికేదాకా అలా చేయటం కనాన్, ఇలా మా ఆలోచన కేష్మం కాదూ? ఒకవేళ మీరిదద్రూ ఒకరికి ఒకరు
నచచ్లేదనుకోండి ఇంతటితో ఈ విషయం మనం మరిచ్పోదాం. పెళిల్ భావనలతో మీరేమీ తిరగలేదుకదా! " అంది సావితిర్.
చెపిప్ందంతా పెదద్గా వినిపించుకోలేదుగానీ, చారుమతికి తెలియదు వీళల్ పాల్న అని వినాన్క రిలీఫ అనిపించింది వినీత కి. "అయినా
నా పిచిచ్గానీ, ఇలా అని చెపేత్ ఆ అమామ్యి అసలు ఇకక్డికి వసుత్ందా ఏంటి" అనుకునాన్డు వెంటనే. ఈ విషయం ఇపుప్డుకూడా చారుమతికి చెపొప్దద్ని
సూచించి
"ఇంతకూ నీకు చారుమతి ఇషట్మేనా?" అని అడిగారు వాళుల్.
మదిలో పొంగిన ఆనందానిన్ కళల్లోల్కి రానివవ్కుండా"మీకు ఇషట్మే కదా!?" తిరిగి వాళల్నే అడిగాడు అతను. "మాకిషట్మైతే
చేసుకుంటావా?" అనాన్రు వాళుల్.
" మీకిషట్మై మీరు చేసుకోమంటే చేసుకుంటా" అనాన్డతను దొరకుక్ండా.
"సూటిగా ఏనాడూ సమాధానమివవ్వు కదా!” అంటూ మొటిట్కాయ వేసింది తలిల్ నవువ్తూ.
తలిల్తో అలా అనాన్డేగానీ వినీత మనసు నిలువలేదు. కారణం మీకు తెలియనిదేమీ కాదు..చారుమతికి తనపై ఎటువంటి భావన వుందో
అనన్ తలంపే! నాకిషట్మైనంత మాతార్న సరిపోతుందా తనకీ ఇషట్మవాలికదా అని అనిపించి అతను తనని తాను సంబాళించుకునాన్డు. ఏదో పనిలో వునన్
సావితిర్ దగగ్ర చేరి
"అమామ్! మీకు మీరు నిరణ్యాలు తీసుకుంటే సరిపో యిందా? ఆ అమామ్యి నిరణ్యం ముఖయ్ం కదా?" అనాన్డు అమమ్ కొంగు
పటుట్కొని.
సావితిర్కి అరధ్మై నవువ్తూ"చారుమతికి ఇషట్మని తెలిశాకే నానాన్ నీ అభిపార్ యం మేము అడిగిందీ!" అంది.
మెరిసే కళల్తో వునన్ కొడుకు మురిపెంగా అనిపించాడామెకు.

*****

(నాలుగో భాగం – వచేచ్ నెలలో)
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