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( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
యుగంధర చెపిప్న కథః
-------------తండిర్ యుగంధర రాసిన ఉతత్రం చదివి

ఖ

చిరునవువ్ నవివ్ ఉతత్రానిన్ పర్కక్న పెటాట్డు. ఈ లోగా భారయ్ కమల కాఫీ తీసుకొని

వచిచ్ంది.
“ఏమిటండీ ఆ ఉతత్రం? అది నినన్వసేత్ టి.వి. మీద పెటిట్ మీకు చెపప్డం మరిచిపోయాను. ఎవరు రాసారా ఉతత్రం ?”
“'అవును కమలా, ఇపప్డే చదివాను. అది మా నానన్ గారు రాశారు. నువూవ్ చదువు” అంటూ ఆమెకిచాచ్డు.
“చిరంజీవి శేఖర ను ఆశీరవ్దించి వార్యునది. ఇపప్డొక ముఖయ్మైన విషయం వార్సుత్నాన్ను. నీ సహకారం లభిసేత్ నా సమసయ్
పరిషాక్రమౌతుంది.
మన ఇలుల్ కటిట్ దాదాపు 20 సంవతస్రాలయింది. ఒక వాటాలో మేమంటూ, మరొకటి అదెద్కిచిచ్న సంగతి నీకు తెలుసు. ఇలల్ంతా
బాగానే ఉంది. కాని వరష్ం వచిచ్నపుడు లీకవుతోంది. ఒకటి రెండుసారుల్ పైపై రిపేరుల్ చేయించినా ఫలితం కనిప్ంచడంలేదు. సెప్షలిసట్ కి చూపిసేత్ పైన
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ఇంకో అంతసుథ్ వేయడం ఒకక్టే సరైన పరిషాక్రం అని చెపాప్డు. ఎసిట్మేషన వేయించాను. దాదాపు పదిలక్షలవుతుంది. నా దగగ్ర డబేప్మీ లేదని కేవలం
పకక్పోరష్న మీద వచేచ్ అదెద్, నా పెనష్న మీదే కాలం గడుడపుతునాన్మని నీకు తెలుసును. నా అనీన్ నీ అమెరికా చదువుకి చేసిన అపుప్ తీరచ్డానికి, చెలిల్
పెళిల్కి సరిపోయింది.
నీకొక పాల్న చెబుతునాన్ విను. పైన వేసే అపెస్ట్యిర కయేయ్ రూ 10 లక్షలు నువయ్ నాకియియ్. కటేట్దానిని నీ పేరుమీదే కేటాయిసాత్ను.
దాని మీద వచేచ్ అదెద్కూడ నువేవ్తీసికో, పర్సుత్తపు హైరెంటస్ పర్కారం నెలకు రు. 20 వేలరూపాయలు వసాత్యి. అపెస్ట్యిరిక్ పూరిత్హకుక్లు నీకే
చెందేటటుల్ దసాత్వేజులు రాయిసాత్ను. ఇక కిర్ంద పర్సుత్తము మేముంటునన్ రెండుపోరష్నోస్ల్నూ తదనంతరం ఒకటి నీకెలాగూవసుత్ంది. ఈ పర్పోజలిక్
నువవ్ంగీకరిసేత్ మీకు కలిగే లాభమేమిటి? అని నువవ్డగవచుచ్. పైన అప సెట్యిరేస్వ్యిసేత్ లీకేజ పోర్బల్మ పూరిత్గా పరిషాక్రమవుతుంది. మేముంటునన్
పోరష్న, పర్కక్పోరష్న మీద అదెద్ మా కాలంగడపడానికి సరిపోతుంది. తలిల్దండుర్లకు నీవు చేసే మేలు—అదే సమయంలో నీకు నషట్ం లేకుండాను
ఉంటుంది. ఇది, అవసరమయితే నీ భారయ్తోనూ ఆలోచించి వెంటనే నీ నిరణ్యానిన్ నాకు ఫోనేచ్సి చెపప్, పోజిటివాగ్ డెసిషన తీసికోవలసిందిగా నా వినన్పం
ఇటుల్ : నీ నానన్ యుగంధర"
కమల ఉతత్రం చదివి ఆశచ్రయ్పోయింది. ఆలోచనలో మునిగిపోయింది.
“ఏంటి కమలా, నీ మామగారి పాల్నెలాగుంది?”
“చాలా బాగుందండీ! మనం కషట్పడకుండా మనకో ఇలుల్ బెంగుళూరు లాంటి పెదద్ సిటీలో వసుత్ంది. అదీ కేవలం పదిలక్షలతో"
“మరి మన దగగ్ర డబేబ్దీ?◌ః
“ఉంది కదండీ. ఎదో అపారెట్మ్ంటు కొందామని పాల్న చేసుత్నాన్రు కదా?”
“ఓసి వెరిర్ కమలా? మన దగగ్రునన్ ఈ పదిలక్షలకు కొంత కలిపి ఇకక్డే ఒక ఎపారుట్మెంటు కొనుకుక్ందాం!”
“మరి పాపం మీ నానన్ గారి సమసయ్?”
"అది ఆయన సమసయ్ ఎలాల్గూ లీకేజ పరిషాక్రానికి అపెస్ట్యిర వెయాయ్లి గనుక వేసే తీరతారు. ఆయన పటుట్దల మనకు తెలిసిందే
కదా!

అపుప్డు ఇంకేముంది! ఉనన్ ఇంటోల్ సగభాగం, కటేట్దాంటోల్ సగభాగం వాళల్ తదనంతరం మనకెలాగూ వసుత్ంది, మన డబుబ్ ఒకపైసా

ఇవవ్కక్రలేకుండా!”
“ఇది నాయ్యం కాదండి! మీ అమెరికా చదువు కోసం మీ నానన్ గారు అపప్చేసి 10 లక్షలు ఖరుచ్ చేశారని మీరే చెపాప్రు. ఇపప్డు
ఆయన కషట్ంలో మనం పాలుపంచుకోవదాద్?”
అవసరంలేదు. పిలల్ల చదువులకు, ఎంత పెదద్చదువునైనా చెపిప్ంచడం తలిల్దండుర్ల బాధయ్త. ఆయనా అదే చేశారు. అపుప్చేసి
అమెరికా చదువులకు ననున్ ఎందుకు పంపాడు, తన కొడుకు అమెరికాలో చదువు తునాన్డని గొపప్లు చెపప్కోవడానికి, ఆవంకతో పెదద్కటన్ంలాగడానికి!"
"కాని ఆ కటన్ం ఆయన ఒకక్పైసా తీసికోలేదుగా, అంతా ముకుక్పిండి మీరే వసూలు చేసి బాయ్ంక లో వేశారుకదా!?”
“మన మధయ్వాదన అనవసరం. నువేవ్దో తాయ్గమూరిత్లా మాటాల్డకు. ఆ రోజులు పోయాయి. ఇపప్టి తరం అంతా తమలాభం, తమ
భవిషయ్తేత్ చూసుకోవాలి! అదే “పెరస్నల డెవలెపెమ్ంట"
“అవునులెండి, ఏరుదాటి తెపప్తెగలెయయ్డం అంటే ఇదే!” కమల తనలోతాను అనుకుంటూ వంటింటోల్కి వెళిల్ంది.
శేఖర తండిర్కి ఫోన చెయయ్డానికి ఆలసయ్ం చెయయ్లేదు.
రింగవుతునన్ ఫోన చూసేత్ శేఖర ఫోన అని అరథ్మయింది, యుగంధరిక్.
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“హలో నానన్గారూ! నమసాక్రం!"
“చెపప్రా!. నా పర్పోజల నీకు నచిచ్ందా?"
“నచిచ్ంది కాని అంతడబుబ్ నా దగగ్రెకక్డుంది?"
“పోనీ ఎంతివవ్గలవోచెపప్?”
"నా దగగ్ర మీకివవ్డానికి డబుబ్లేదు నానన్గారూ? ఉనన్ దానిని ఇకక్డో ఎపారుట్మెంటు తీసికోవడానికి ఎడావ్నుస్ ఇచేచ్శాను. సారీ,

నానన్గారూ!”
యుగంధర చాలా నిరాశపడాడ్డు.
పెదద్వాడికి రాసిన ఉతత్రం కాపీనే పేరుమారిచ్ చినన్ వాడికీ పోసుట్చేశాడు. వాడి దగగ్రనుండి రిపై ఫోన వెంటనే వచిచ్ంది.
అనన్దముమ్లిదద్రూ పరసప్రాంగీకారానికి (ఎవరూ ఇవవ్కుండా) వచేచ్రు. వాళిల్దద్రూ డబిబ్చిచ్ నషట్పోకూడదు. ఆ తిపప్లేవో, తండేర్ పడాలి!
ఇంతవరకూ యుగంధర తన ఇంటి గొడవచెపిప్ ఆగాడు. రవికి ఆశచ్రయ్మేసింది.
“అయితే యుగంధర గారూ, మరిపైన కనస్ట్క్షన ఎలా చేసుత్నాన్రు?”
“‘అది చెబుతాను కాని, మీరు ఇలుల్ వెదుకుక్ంటూ నా దగగ్రకు ఎందుకు వచాచ్రు సార! మీకు ఒక సవ్ంత ఎపారుట్మెంటు ఉనన్టట్గురుత్.
అదీగాక మీ అబాబ్యి ఒక కాఫీహౌస కొనన్టుల్కూడ నే వినాన్ను".
“అవునండీ నాకో ఎపారుపిల్మెంటునన్ది, మంచి ఏరియాలో, అలాగే మా అబాబ్యిూ ఒక పెదద్యిలుల్ కొనన్మాటా నిజమే!"
“మరి మీకిపుప్డు ఇంటి అవసరమేమొచిచ్ంది?"
"చెబుతాను వినండి" అని తన సంగతి అంతా వివరంగా చెపాప్డు.
“'అయయ్యోయ్ ఎంత పొరపాటు చేశారండీ, ఇంత అనుభజఞ్లూకూడ. ఈ కాలం కురార్ళల్ని మనం సరిగా అంచనా వెయయ్లేక
పోతునాన్ంలెండి!".
“అవునవును" అని తన భారయ్ అనుచిత పర్వరత్న ఇతాయ్ది మాతర్ం పైకి చెపప్లేకపోయాడు. “ఇటువంటి భయాలేమీ యుగంధరిక్ లేవు.
ఉంటే అంతధైరయ్ంగా ఎందుకుంటాడు! తనకి పిలల్ల సహాయం లేకపోయినా, ఫరడ్రోల్నిక్ అవకాశం లేకపోయినా అనుకునన్ పాల్న పర్కారం అపెస్ట్యిర
కనస్ట్క్షనోల్కి ముందుకెలాపోతునాన్డు!? అదంతా ఆయనే చెబుతారులే” అని ఊరుకునాన్డు.
"మీరడిగిన పర్శన్కిపుప్డు సమాధానం చెబుతావినండి. మా పిలల్లిదద్రూ ఎంతకేరెల్సాగ్ బిహేవ చేశారో చూశారుగా? ఇపప్టితరం అంతా
ఇంచుమించు ఇలాల్గే ఉనన్ది, ఏదో అదృషట్వంతులయిన తలిల్దండుర్లకు తపప్! ముఖయ్ంగా అమెరికాకలచ్ర పిలల్లకి-ఈ బాధయ్తారాహితయ్ం-బాగా
వంటపటిట్ంది, వాళల్ మంచి లక్షణాలు రాకపోయినా. 'ఏదో మీరడిగిన విషయంవదిలిపెటిట్ ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్ను. ఇపప్డు చెబుతాను వినండి.
రవిగారూ, మీరు ఆంధార్బాయ్ంకులో AGM గా పనిచేసి రిటరయాయ్రుకదా! రివరస్ మారేట్గ్జ అనే మాట వినాన్రా?”
“అవునండీ, నేను రిటైరవడానికి వారం రోజులముందే ఆ మాటవినాన్ను.”
“రివరస్ మారేట్గ్జ గురించి నేను చెబుతాను, వినండి. అది చెపేప్ముందు దాని అవసరం ఎలాగొచిచ్ందో చెపిప్ తరావ్త వివరాలోల్కి
వెళాద్ం... రవిగారూ మధయ్తరగతి వాళల్ందరికి రిటైరయేయ్క ఎదురయేయ్ది ఆరిథ్క సమసయ్ సరీవ్సులో ఉనన్ంతకాలం నెలనెలా జీతంవసుత్ంటే ఈ సమసయ్రాదు.
దిటైరయేయ్క జీతంరాదు, పెనష్న అవసరాలకు సరిపోదు. కొంతమందికి ఆ పెనష్న సౌకరయ్మూ ఉందడు. కాని ఖరుచ్లు ఒకొక్కక్సారి పెదద్ ఖరుచ్లు, ఆడపిలల్
పెళిల్, అబాబ్యి ఉదోయ్గం, గతంలో చేసిన అపుప్లూ లాంటివి చాలామందిని వెంటాడతాయి. కాని ఈ మధయ్తరగతి వాళుల్, అధికశాతం రిటైరయేయ్
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సమయానికి ఒక ఇంటివాళల్యి ఉంటారు. అంటే సరీవ్సులో ఉండగా లోన తీసికుని ఇలుల్కటుట్కుని జీతంనుండి వాయిదాలోల్ అపప్తీరుసూత్
రిటైరయేయ్సమయానికి ఇంటి సవ్ంతదారవుతారు. కాని ఆ ఇంటిమీద భుకిత్గడవదే! పోనీ ఇలల్మేమ్దాద్ం, ఆ డబుబ్తో పెదద్ఖరుచ్లకు వాడి, మిగిలిన డబుబ్లు
బాయ్ంకులో వేసుకుని ఏ అదెద్ ఇంటోల్నో ఉంటే అకక్డకూడా కొనిన్ సమసయ్లు ఎదురవుతాయి. ఒకటి: సవ్ంత ఇంటికి అలవాటుపడడ్వాళుల్ అదెద్ ఇంటోల్
ఉండడం కషట్ం, ఇటువంటి సందరాభ్లోల్నే మధయ్తరగతి రిటైరయిన వాళల్కు దైవమిచిచ్న వరమే “రివరస్ మారేట్గ్జ లోనీస్క్మ” దీనిపేరు.
60 సం||లు దాటిన మనలాంటి వారికి ఇంటిమీద 15 సం||లు పీరియడ మించకుండా లోన ఇసాత్రు. మారెక్ట పర్కారం ఇంటికి
విలువకటిట్, ఆ వాలూయ్లోపు మనకు కావలసినంత లోన ఇసాత్రు. ఈ లోనిన్ భారాయ్భరత్ల తదనంతరం, విలుల్ పర్కారం వారసులు ఇంటిమీద లోన తీరేచ్సి
ఇంటిని తీసికోవచుచ్. ఒకవేళ వారసులకి ఈ లోన బెడద వదద్ను కుంటే, లోన ఇచిచ్న ఇనిసిట్టూయ్షనే సావ్ధీనంచేసుకుంటుంది. “ఈ రివరస్ మారేట్గ్జ
సీక్మిన్ ఈ మధయ్ బాయ్ంకులు చేసుత్నాన్యి. ఈ మధయ్నే మనదేశానికి వచిచ్ంది.
“అయితే భారాయ్భరత్లు ఇలుల్ ఖాళీ చేయకుండా లోన అనన్మాట! అదీ వాళల్ జీవితకాలంలో తీరచ్నకక్రలేదు. భేష.. బావుంది. ఈ కొర్తత్
సీక్మోత్ మీరేం చేశారో చెపప్ండి"
" ఈ రివరస్ మారేట్గ్జ సీక్మ ఇసుత్నన్ HFDCకి వెళిల్ ఒక అపిల్కేషన ఇచాచ్ను. వాళువచిచ్ మా ఇలుల్ వాలూయ్చేసి, కటట్బోయే అపెస్ట్యిరిక్
వేలూయ్కటిట్ 80 లక్షలు లోన ఇసాత్మనాన్రు. నేనుమాతర్ం 25 లక్షలేతీసుకునాన్ను. పది పనెన్డు లక్షలోల్ అపెస్ట్యిర పూరవుతుంది. మిగిలినది నా
అవసరాలకు, పీసఫ్ల రిటరెమ్ంటు లైఫిక్ వినియోగిసాత్ను. మా శీర్మతికి నగలు, ఒక కారూ, ఇంటికి కొతత్ సొబగులదద్డం వగయిరా, మిగిలిన సొముమ్ని FD
లలో వేసి ఆరేడు నెలలకోసారి కారులో తీరథ్యాతర్లు చేసూ కొతత్పర్దేశాలు చూసూత్ కాలకేష్పం చేసాత్ం"
“చాలా బాగుందండీ యుగంధర! నేను ఇంటి అదెద్ కోసం వచిచ్నా నాకు ఒక గుణపాఠం నేరాచ్రు. ఈ పాఠం నేను మా ఇలుల్ అమమ్క
ముందు తెలిసికొని ఉంటే ఎంత బాగుండేది!" అంటూ తను తన ఎపారుట్మెంటు అమమ్డం ఆ డబుబ్ని కొడుకిక్వవ్డం వాడు తన ఇంటిలో
భాగమిచిచ్నటేట్ఇచిచ్ ఇపుప్డు ఖాళీ చేయమనడం అంతా టూకీగా చెపాప్డు రవి,
"రవి గారూ, మీరు ఇలుల్ ఖాళీచెయయ్కక్రలేకుండా కోరుట్లో ఫైట చెయయ్ండి. అబదాధ్లు కోరుట్లో తేలడానికి సంవతస్రాలు పడుతుంది.
ఒకవేళ చివరకు మీకు నాయ్యం జరగకపోతే అపప్డు పైన కాని కిర్ందఉనన్ ఒక పోరష్న కాని మీకు తపప్కిసాత్ను. ధైరయ్ంగా ఉండండి. విజఞ్లు, ఉతత్ములు
అయిన మీకునేను ఈ భరోసా ఇసుత్నాన్ను. వదిన గారికి కూడ ధైరయ్ం చెపప్ండి.”
"థేంకస్ యుగంధర రకత్ సంబంధీకులకనన్ ఆపత్మితుర్లే ఆపదలో ఆదుకుంటారని మీలాంటివారిని చూశాక నాకు అరథ్మయింది..”
రవి భారంగాను, కొంతధైరయ్ంగాను బయలుదేరాడు.
ఆతృతగా ఎదురుచూసుత్నన్ ఇందిరకు జరిగిందంతా చెపిప్" ఇందిరా, నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండు, మన బిడడ్లు మనకు అనాయ్యం
తలపెటిట్నా ఆదుకునే ఆపత్మితుర్లు నాకునాన్రు" అని నడుంవాలేచ్డు.

VIII
“అమామ్! రాధికా, పిలాల్డలాగుకక్పెడుతునాన్డేం” అంటూ ఇందిరవచిచ్ కురర్వాడినెతుత్కుంది.
“ఇదేంటబాబ్! అతత్గారికింత పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ందే, నినన్టిదాకా తనమీద కారాలు మిరియాలు నూరినావిడకు” అంటూ
ఆశచ్రయ్పోయింది. తనూ అదే కృతిర్మ కోణంలో జవాబిసూత్" లేదతత్యాయ్! నేను పనిలో ఉండగా వాడికి మెలకువచిచ్, గుకక్పెడుతునాన్డు", అంటూ
కురర్వాడిని అతత్గారి దగగ్రనుండి తీసుకుంది
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"కూరోచ్ండతత్యాయ్! కాఫీ,టిఫినల్యాయ్యా? “అవునమామ్ మీ మామగారికి కాఫీ ఇచేచ్వరకు నాకు ఊపిరి సలపనివవ్రు! టిఫిన కేం

తొందరలేదు" ఇరువైపుల నుండి పలకరింపులయాయ్యి.
“'రాధికా వచేచ్ నెలఫలానా తేదీని మనకుటుంబానికి కావలసిన

{ ఆ అబాబ్యి తండిర్ మీ మామగారికి

చాలా కావలిసినవారు. వాళల్ కుటుంబానికి మన కుటుంబానికి చాలా ఏళల్నుండీ సేన్హం.వాళుల్ నీపెళిల్కి వచేచ్రుకూడాను. ఆ పెళిల్కి మనం వెళాల్లమామ్ అది
చెవుదామనే పార్దునేన్ వచాచ్ను. నువువ్ రావాలి, బాబుతో”
“అలాగే వెళాద్ం. అంత ముఖయ్మయిన పెళిల్కాకపోతే మీరూ, మామాగారూ ఎందుకు బయలుదేరతారు!"
“అలాగే తలీల్! ఈ రోజే మీ మామగారు రిజరేవ్షన చేయిసాత్రు"
“అనన్టుల్ కాకినాడలో నాకూ తెలిసిన ఓ ఫర్ండుందండీ! ఆమెను కలుసుకోవడానికి వీలౌతుందా?”
"ఎందుకు వీలుకాదు, పెళిల్ రాతిర్కి. మనం ఉదయమే అకక్డకు వెళుత్నాన్ం. కావలసినంత టైముంటుంది వసాత్నమామ్!"

ఇందిర

వేగంగా వచిచ్ రవికి పర్యాణం సంగతి చెపిప్ంది.
రవి వారిదద్రితోపాటు రాధికకూ కాకినాడ టౌన సేట్షనుకు 8 టికెక్టుల్ రిజరేవ్షన చేయించాడు. సాయంకాలం రవి ఇందిరతో
మరోవిషయం చరిచ్ంచాడు. "ఇందిరా పెళిల్కొడుకిక్ మనమెలాగూ మంచి సూటింగ మెటీరియల తీసికోవాలి. ఒక మంచి గిఫూట్ తీసికోవాలి. ఇక చాలా
కాలానికి మనం మరల మా చెలెల్లు దగగ్రకు వెళుత్నాన్ం. ఆమెకూ శివకూ కూడ బటట్లు తీసికొనివెళేల్ బావుంటుందను కుంటునాన్ను. ఏమంటావు?"
బటట్ల సెలెక్షనోల్ ఇందిర హృదయపూరవ్కంగా పాలొగ్ని రవికేసేట్జిలోనూ అడుడ్పెటట్లేదు. అదే రకంగా ఇందిర సలహామేరకు
కృషణ్మోహనిక్ వెండి విఫేన్శవ్రుడి పర్తిమ తీసికునాన్డు. డబుబ్కొంచెం ఎకుక్వే అయినా రవి వెనకడుగువెయయ్లేదు. ఇంతా చేసి "ఆపరేషన పునరుదధ్రణలో
సాట్రిడ్ంగ కొంచం ఘనంగా ఉండి బండినిపటాట్లెకిక్సేత్ సీప్డందుకోవడానికి ఆ తరావ్త పెదద్ పర్యాసపడనకక్రలేదు! “ అనుకుంటూ గతంలోకి వెళాళ్డు

రవి. ససెప్నష్న తనకి ఒక పెదద్ ఝలక అపప్డే తానింతకాలం నిరల్క్షయ్ంచేసిన బంధుమితుర్లేకాదు, దేవుడూగురుత్కొచాచ్డు. మంచివాడే గనుక ఆ గుణపాఠం
నేరుచ్కోనడమేకాదు, అమలు దిశగానూ అడుగులు వేయడానికి పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు. సరిగాగ్ ఈ శుభసమయంలోనే కృషణ్మోహన శుభలేఖ, ఉతత్రం!!
రవి, కృషణ్మోహన పెళిల్కి రెండురోజుల ముందే శివకు ఫోనేచ్సి తన రాక వివరాలు చెపాప్డు. శివ బర్హామ్నందపడిపోయాడు.
కృషణ్మోహన దావ్రా తానుచేసిన మంచి పర్యతాన్నికిపుడు మంచిఫలాలు చేకూరుతునన్ందుకు జోయ్తి సంతృపిత్పడింది. అయినా లోలోపల అనుమానాలుఅధీ తన వదినగారి గురించి-లేకపోలేదు. చూదాద్ం ఈ శుభపరిణామం ఎలాంటి భవిషయ్త కుటుంబ సంగమానికి దారితీసుత్ందో!
ఈరోజు రాతిర్కే కాకినాడ పర్యాణం, లంచ అయాయ్క సామానంతా సరుకునాన్రు. రవి చినన్సైజు పర్సంగానిన్ పార్రంభించేడు,
ఇందిరతో.
'ఇందిరా! మనం ఈ రాతేర్ బయలుదేరుతునాన్ం. పిలల్వాడికి కావాలిస్నవనీన్ తెచుచ్కుంటునన్దోలేదో రాధికతో మాటాల్డి ఆ ఏరాప్టు
చూడు. మనం కాకినాడలో దిగగానే మా తరుఫు బంధువులు చాలామంది కనిపించవచుచ్. గతానిన్ మరిచ్పోయి అందరితోనూ చకక్గా మాటాల్డతావని
ఆశిసుత్నాన్!"
“అలాగేనండీ!”
“అయినా మనం వెళేల్ది కృషణ్మోహన పెళిల్కి. ఆ అబాబ్యిది కాకినాడ గనుక- మీ చెలెల్లూ,వాళల్కుటుంబం ఉండటం సహజం. కాని
ఇంకా మన ఇతర బంధువులూ కనబడడానికి ఆసాక్రమెకక్డ??”
“ఏమో, ఒకవేళ 'కలిసేత్ అని అంటునాన్ను. అపప్టి మాట మనం ముందే అనేకుంటే మంచిది కదా!"
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“అలాల్గేలెండి, ఆ మాతర్ం అరథ్ంచేసికోలేనా?"
“ఇంకోసంగతి. మన కోడలిన్ మనవడీన్ వాళుల్ ఇదివరకు చూడలేదు. అందువలన వాళల్కందరికీ కోడలిన్ మనవడీన్ నువేవ్ పరిచయం

చెయాయ్లి."
"నేనుగాకపోతే, మీరు చేసాత్రా ఏమిటి! నాకో అనుమానం వసుత్నన్ది, మీరెందుకు ఇనిన్ జాగర్తత్లు చెబుతునాన్రు?"
"నేను చెపాప్లిస్న అవసరంలేదనుకో. నువూవ్ చదువుకునన్దానివి, సంపర్దాయాలు తెలిసిన దానివే. అనుకోని సరైప్జెస ఎదురైతే
తటుట్కోవడానికే ముందు జాగర్తత్లు" సంభాషణ అంతటితో ముగిసింది.
సాయంకాలం ఒక గంటముందే రైలుసేట్షనుకు చేరారు. బండి కాకినాడ సేట్షను చేరింది. రైలు దిగేసరికి కృషణ్మోహన రెడీగాఉండి
వీళల్ని రిసీవ చేసుకునాన్డు. సేట్షనుకు అతడే రావాలని రవి శివతో కుదురుచ్కునన్ ఒపప్ందం పర్కారం అతడు వచిచ్న సంగతి ఇందిరకు తెలియాలి.
“హలో సార రండి. ఆంటీ.. మా ఊరికి సావ్గతం. మీతోపాటు అకక్గారికీ, బాబుకీ కూడ"
తెలల్బోయిచూసుత్నన్ రాధికతో ఇందిర" ఇతనే నమామ్ పెళిళ్కొడుకు.. మనకు బాగా తెలిసిన అబాబ్యే! బాబూ ఈమె మాకోడలు రాధిక,
మనవడు" అంటూ పరిచయం చేసింది. కృషణ్మోహన సామానందుకునాన్డు. సేట్షను బయటకు అందరూ వచాచ్రు. అందరినీ కారులో కూరోచ్బెటిట్ తనే
డైరవరీస్టోల్ కూరుచ్ని సాట్రుడ్ చేశాడు. శివ ఇంటికి రాగానే కారు ఆగింది. గుమమ్ంలోనే శివ,జోయ్తి రవి కుటుంబానిన్ సాదరంగా ఆహావ్నించేరు. హాలోల్
బంధువులు చాలామంది ఉనాన్రు. ఇందిరకు అరథ్ంకాలేదు! కృషణ్మోహన తమని జోయ్తి ఇంటికితీసుకుని రావడం తెలిసిన విషయమే, అరథ్ంచేసికోవచుచ్.
ఇదేంటి ఇదేపెళిల్వారిలుల్ లాగునన్దే, కోలాహలంచూసేత్! ఓహో బహుశా ఇది విడిదిలేల్మో! కాని తనమరుదులూ, తోటికోడళూ కూడ ఇకక్డే ఉనాన్రు. తన
మామగారు, అతత్యయ్ కూడా లోపలున్ండి హాలోల్కి వచాచ్రు. అందరూ తమని చుటుట్ముటాట్రనడం సరి అయిన మాట!
"అనన్యాయ్.. వదినా.. మిమమ్లిన్ మీ కోడలీన్ బాబునీ చూడటం ఎంత బాగునన్దో. చాలా కాలమైంది మనం కలుసుకుని! ఎంతోదూరం
నుండి శర్మపడి వచాచ్రు. ముందు కాఫీలు తాగి, సాన్నాలు చేయండి” అనే లోపులోనే కాఫీలు వచేచ్యి.
మనవడిన్ రాధికనీ జోయ్తి లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది. ఇందిర ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు. ఏమైనా అడుగుదామంటే ఆయనిన్ అకక్డునన్
మగవాళల్ందరూ మూసేశారు. తనని తోటి కోడళుళ్ అతత్గారూ ఊపిరిసలపనివ్డం లేదు, యోగకేష్మాలడగడంతో!, వాళల్కళల్లోల్ ఎంత ఆనందం! ఎంత
సంతోషం! పునరాగమనంలో ఇంత ఆనందమా! చెపొప్దూద్.. ఇదంతా చూసుత్ంటే తనకూ తెలియని సంతోషం. థిర్లిల్ంగాగ్ ఉంది. కృషణ్మోహన వీళల్ందరికీ
తెలుసునన్వాడా? లేక అతని తలిల్రండుర్లు వీళల్ందరికీ కావలసినవారా? తన ఈ ధరమ్సందేహాలు తీరచ్వలసిన శీర్వారు చిదానందరూపులై తనవైపు
చిరునవువ్లు చిందిసుత్నాన్రు! ఆయన దొరికితే కదా తన అనుమానాలు తీరేది! బెంగుళూరు బాయ్చ కి జోయ్తి ఇంటిలో ఒక గది కేటాయించారు. అకక్డే వాళుల్
సాన్నాదికాలు ముగించుకొని హాలోల్కి వచాచ్రు. ఈ లోపల వీళల్కి టిఫినిస్క్ లోపలికి పిలుపువచిచ్ంది. అవి పూరత్యేయ్సరికి గుమమ్ంలో హడావిడిగా ఉంది.
కృషణ్మోహనిన్ పెళిల్కొడుకుని చేసే ఏరాప్టుల్ సప్షట్ంగా కనిప్సుత్నాన్యి. అందరూ అకిష్ంతలూ, చిలల్ర డబుబ్లూ తీసికుని సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. కృషణ్మోహనిన్
ముతైత్దువులు పీటమీద కూరోచ్బెటాట్రు ఆ ఏరాప్టల్కు తన మామగారూ, అతత్గారూ నాయకతవ్ం వహిసుత్నాన్రు. అకిష్ంతలు వెయయ్డానికి పిలుపువచిచ్ంది.
“ముందుగా కురర్వాడి తాతగారు, అమమ్మమ్ అకిష్ంతలు వెయయ్ండి"
అంతే తన మామాగారూ, అతత్గారూ వెలిల్ అకిష్ంతలు వేసి అకక్డే నీళల్తో పెటిట్న గినెన్లో చిలల్రడబుబ్లువేసి పర్కక్కు తపప్కునాన్రు.
“‘ఇపప్డు పెళిళ్ కొడుకు తలిల్దండుర్ల వంతు " - జోయ్తి, శివ అకిష్ంతలు వేశారు, ఇందిర అనుమానాలనీన్ పటాపంచలైపోయాయి.
ముందుగా తన మామగారూ, అతత్గారూ వేసేత్ పొజిషన 50% కిల్యరవవ్గా, జోయ్తీ శివల యాక్షనోత్ అనుమానం పూరిత్గా తొలగి ఆశచ్రయ్ంతో
నోరువెళల్బెటిట్ంది.
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"ఇపప్డు పెదద్ మేనమామ పెదద్తత్లు రావాలి" పెదద్తత్ ఆశచ్రయ్ంలోంచి తేరుకునేలోపులోనే రవి ఇందిరను తీసుకుని ముందుకు కదిలాడు.

యాంతిర్కంగా తనూ కదిలి కృషణ్మోహనిక్ అకిష్ంతలువేసి చిలల్ర డబుబ్లందుకుని ఆపనీ పూరిత్చేసి తీరుబడిగా ఆశచ్రయ్పోవడం మొదలుపెటిట్ంది. ఈలోగా
తన మరదలూ, తోటికోడళల్ పెళిల్కొడుకు అకాక్ బావలు—ఇలా బంధువులందరూ ఒకొక్కక్రుగా అకిష్ంతల కారయ్కర్మం పూరిత్చేసుత్నాన్రు.

తరావ్త

సాన్నాదికాలు పూరిత్చేసుకుని పెళిల్కొడుకు హాలోల్కివచిచ్ అకక్డే ఆతీమ్యబంధువులందరినీ కలిశాడు. ఈలోగా రవి తాను తెచిచ్న సూటింగ ని కృషణ్మోహనిక్,
తన చెలిల్కి బామమ్రిదికి తెచిచ్న బటట్లు వాళల్కి అందించాడు. చెలిల్కి ఇందిర, బావమరిదికి తనూ ఇచిచ్వాళల్కీ అకిష్ంతలు వేశారు. వాళుల్ అనన్కూ, వదినకూ
నమసక్రించి పేర్మాలింగనాలతో, అభిమానంతో, కృతజఞ్తలతో ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్రు. ఈ దృశాయ్లనీన్ రవి తలిల్దండూర్లూ, తముమ్ళూ వాళల్ కుటుంబ
సభుయ్లు చాలా కాలం తరావ్త కలుసుకునన్ ఆనందంలో తలమునకలయాయ్రు. సంభర్మాశచ్రాయ్లలో మునిగినా ఇందిరా వారిసంతోషంలో
హృదయపూరవ్కంగా పాలుపంచుకునన్ది.
కృషణ్మోహన ఇందిర పర్కక్కుచేరాడు. “సేట్షనోల్ మిమమ్లిన్ ఆంటీ అనిపిలిచాను, కాని ఇకముందు మిమమ్లిన్ అతత్యాయ్ అనేపిలుసాత్ను.
మీరాక ఇకక్డునన్వాళల్ందికీ ఎంత సంతోషం కలిగించిందో చూసుత్నాన్రు కదా! ఈ సంతోషం, ఆనందం మన కుటుంబాల మదయ్ చిరసాథ్యిగా ఉండటానికే
ఈ సంగతి నేనూ మామయయ్ ఇపప్టివరకు మన బంధుతవ్ం గురించి చెపప్లేదు. ననున్ క్షమించండి", అంటూ ఇందిర చేతులుపటుట్కునాన్డు.
"అదేంటిబాబూ, క్షమించడానికి నువేవ్ం పొరపాటు చేశావ? ఆ మాటకొసేత్ నువువ్ మాకు చేసినమేలు నేనెపప్టికీ మరచిపోను” సహజ
పేర్మాభిమానాలతో ఆమె కళుల్ చెమరాచ్యి. అందరికనన్ ఎకుక్వ సంతోషపడడ్వాడు రవి!
ఇందిర తన గతానన్ంతా మరచిపోయి ఇలా తన కుటుంబసభుయ్లతో మమేకమైపోవడంతో తనకు వెయేయ్నుగులబలం వచిచ్నటైంది.
ఇక రవి తలిల్దండుర్ల మాట చెపప్నే అకక్రలేదు. ఇదంతా రాధికా గమనిసుత్నన్ది, నిశశ్బద్ంగా..! గతంలో తన అతత్గారి లీలలనీన్ భరత్దావ్రా విని కోపం, కసి
పెంచుకునన్ది. అటువంటిది ఈ దృశాయ్లనీన్ చూశాక తన మామగారి చాకచకాయ్నిన్ మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది. ఈలోగా జోయ్తివచిచ్ ఇందిరనీ,
రాధికనీ బాబునీ లోపలకి తీసుకుని పోయింది. వాళల్తోపాటు రవి తలిల్ లోపలకు వెళిల్పోయింది. మరల హాలోల్కి టీలు వచాచ్యి. రవి తండిర్, రవి తముమ్ళూ
రవిదగగ్రకు చేరారు.
“ ఏరా అబాబ్య! రిటైరయాయ్వుగా, జీవితం ఎలాగుంది? పర్సుత్తం నీ ఏకిట్విటీ ఏమిటి?"
'మామూలే నానన్ గారూ! సరీవ్సులో ఉనన్పుప్డు సెలవురోజులు ఎలా గడుపుతూ వచాచ్నో, అదే పదధ్తి, ఇపప్డూను.”
“రవీ! ఉదోయ్గంలో ఉనన్ంతవరకూ నిజాయితీగా రాతిర్ంబవళుల్ పనిచేసి మంచిపేరు తెచుచ్కునాన్వు. ఏ గొడవలు లేకుండా హాయిగా
రిటైరయాయ్వు..!” ఆగారు మూరిత్గారు.
"ఇదంతా మీ ఆశీరవ్చనబలం, అమామ్ మీ పెంపకంలోని కర్మశిక్షణా నిజాయితీకిచిచ్న విలువా.. కారణాలు”
"థేంకూయ్. కాని రిటైరయాయ్కే మరో అసలు జీవితం పార్రంభమవుతుంది. ఇందాకనాన్వుచూడు మా ఆశీరావ్దబలం అని. అది నీ
రిటరెమ్ంటుతో ఆగిపోకూడదు. మా నలుగురి సంతానంలో తాతగారి అనుభవాలు, పురాణ పర్వచనాలు వినే భాగయ్ంకలిగింది నీ ఒకక్డికే.

అవి

గురుత్నాన్యా, అదే మా నానన్గాతో గడిపినక్షణాలు?
"ఎందుకులేవు. నిజంచెపాప్లంటే - రామాయణ, భారత, భాగవతాలోల్ని సారాంశం ఆయన దగగ్రవినన్దే. నా జీవితంలో నాకు
లభించిన అదృషట్ం. చినన్వాడిననే చినన్చూపలేకుండా, ఆ సపోటా చెటుట్కిర్ంద ననున్ తన ఒడిలో కూరోచ్బెటుట్కుని ఎనెన్నిన్ పురాణగాథలు చెపాప్రో, ఎనెన్నిన్
మధురాతి మధురమైన పదాయ్లు చదివి వినిపించారో! వినిపించడమేకాదు, వాటి అరథ్తాతప్రాయ్నిన్ నాకు అరథ్మయేయ్రీతిలో చెపిప్న క్షణాలు నేనెనిన్టికీ
మరచిపోలేను",
“ఆ తరావ్త ఆ పురాణాలు ఎపప్డైనా చదివావా? లేక అటువంటి మంచి పుసత్కాలు చదివావా?”

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2017

8

¬FLj_¸bEcÓk - ¬FLjO~$cÓj -¥x=hæ O~MLkO~MLl
"నాకంత తీరికా లేదు. కోరికా లేదు. అయినా ఈ పురాణాలు, పుసత్కాలు తెలిసికోవడం, చదవడం వలన ఉపయోగం ఏముందండీ?..”

నిరిల్పత్ంగా ఉనన్ రవికి , మంచి పుసత్కాలు చదవడం వలల్ ఉపయోగాలు, సాహితాయ్నికి జీవితంలో ఉండాలిస్న సాథ్నం .. ఇలాంటి వనీన్ బోధ చేయసాగారు
మూరిత్గారు. చుటుట్పకక్ల ఉనన్ వాళళ్ంతా శర్ధధ్గా వినసాగారు.
జోయ్తి లోపలనుంచీ వచిచ్ అందరీన్ ఈ లోకంలోకి తీసుకుని వచిచ్ంది.
పెళిల్ ఘనంగా జరిగింది. నూతన దంపతులతో పాటు రవీ, ఇందిరాలే మరో ఎటార్క్షన అయాయ్రు. పెళిల్కొడుకు పెదద్ మామ ఇపప్టి
వరకూ పెళిల్ సంపర్దింపులోల్ కనిప్ంచనివాడు - కొనిన్ దశాబాద్లుగా ఏ ఫంక్షన కీ రాని పెదద్నన్యయ్-మరీ ముఖయ్ంగా పెదద్వదిన. తమ పిలల్లకు పెదనానన్
పెదద్మమ్. ఇదీ మిగతా ఇరు సోదరుల దంపతుల సంతోషం. అలాగే ఇందిరకూ, ఈ అనన్ దముమ్ల, వాళల్ పిలల్ల సందడి, ఒకరికొకరు ఆపాయ్యంగా
పలకరించుకుని మాటాల్డుకోవడమూ.. అనీన్ బాగునాన్యి. వంశీ కూడ ఉంటే ఎంతబావుండునో అనన్ ఇందిర మాటకు రవి మరింత ఆనందించాడు.
ముందే రిజరేవ్షన అయిపోవడంవలన రవి కుటుంబానికి ఆ మరునాడే బెంగుళూరు పర్యాణం తపప్లేదు-జోయ్తి, వాళల్ తముమ్ళుల్ మరోరోజు ఎంతగా
ఉండమనాన్ రవికీ, ఇందిరకూ కూడ మరో రోజుంటే బాగుండునని ఉనన్పప్టికీ.
అందరి దగగ్ర ఆతీమ్యవీడోక్లు-పరసప్రం-తీసుకుంటుండంగా బెంగుళూరు ఎకెర్స్ప్స కదిలింది. సేట్షనుక్ జోయ్తి, శివ, కృషణ్మోహన,
రవి తముమ్ళూ వాళల్ కుటుంబాలు, సావితీర్ మొదలయిన పెదద్ పటాలమే వచిచ్ భారమైన హృదయాలతో ఇటూ అటూ-సేట్షనాప్ల్ట ఫారమ నుండి కదిలారు.
రైలోల్ ఎవరి ఆలోచనలోల్ వాళుళ్నాన్రు. అందువలన సంభాషణ ఎకుక్వగా సాగలేదు. రాతిర్ భోజనాలకి, రైలోల్ వాళల్కి జోయ్తి తగిన
ఏరాప్టుచేసింది. అవికానిచిచ్ తవ్రగానిదర్పోయారు. రైలు బెంగుళూరు చేరింది. టాకీస్ మాటాల్డుకొని ఇలుల్ చేరుకునాన్రు. పగలంతా విశార్ంతి
తీసుకునాన్రు. రాతిర్ రాధిక ఫోను మోగింది వంశీ నుండి.
'హలోల్ రాధికా పర్యాణం, పెళిల్హడావుడి అలసట తగిగ్ందా? బాబు ఇబబ్ంది పెటట్లేదు కదా?
"పెళిళ్ జరిగిందండీ. మీ అమమ్గారూ ఫుల కోపరేషన చేశారు. మీదీ, మీ నానన్గారి పర్ణాళికా 100% సవయ్ంగా అమలుజరిగింది.
వాళల్ందరూ ముఖయ్ంగా మీ చినాన్నన్లు, వాళల్ కుటుంబాలు మీనానన్గారినీ, అమమ్గారినీ ఒకక్ నిముషం వదిలిపెటట్లేదు. ఇక మీ తాతగారూ, నానమమ్ల
సంగతి సరేసరి! వీళల్ందరి మూలంగా అకక్డి వాతావరణం ఆహాల్దకరంగా, చూడముచచ్టగా ఉంది. ముందు మీరు పెళిల్కి వెళల్మనన్పప్డు, కొంచం
సందేహించాను గాని, ఇపప్డు నాకెంత సంతోషంగా ఉందో చెపప్లేను. వెళల్కపోయి ఉంటే ఎనిన్ గొపప్సీనుల్ మిసస్యిపోయిఉండేదానో!"
"వెరీగుడ! నీ సంతోషం నాకూ ఈ రూపంగా పంచి ఇసుత్నన్ందుకు చాలా థేంకస్."
“ఇంకొకటి చెబుతాను వినండి. మీ నానన్గారి బంధువులలో మీ నానన్, అమమ్లు కలిసిపరసప్రం ఆనందపడటం అయాయ్క మీ
అమమ్గారూ మీ నానన్గారితో ఈ సమయంలో వంశీ కూడా ఉంటే ఎంతబావుండును, అనన్పుప్డు మీ నానన్గారి కంటినుండి ఆనందబాషాప్లు
రాలాయంటే? ఇక ఈ టిర్ప ఎంత మెమరబులో అరథ్ంచేసుకోండి"ఈ మాటలు వినాన్క వంశీకీ కనీన్ళుల్ వచాచ్యి.
బెంగుళూరు వచాచ్క ఇందిర ఏమి మాటాల్డుతుందో వినాలని రవీ ఆతృతగా ఉనాన్డు. రవికి టీ ఇసూత్, ఇందిర తానూ ఒక కపుప్
తీసుకుని పర్కక్నే కూరుచ్ంది. కాకినాడలో తన కుటుంబసభుయ్లందరూ కలిసి ఆనందం పంచుకోడానికి కృషణ్మోహన పెళిళ్, అంతకుముందు అతని
రంగపర్వేశం ఎంతగానో తోడప్డాడ్యి. ఈ రెండు సంఘటనలూ, తనకూ ఇందిరకూ ఎంతో సంతోషానిన్, తృపిత్నీ కలిగించాయి. ఈ సూఫ్రిత్తో తన
శేషజీవితం మరింత అరథ్వంతం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచాలి.. ***

(ముగింపు వచేచ్నెలలో)
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