
  

øöeTT~ www.koumudi.net ôdô|º+ãsY  2017

1  అపురూపంఅపురూపం   

అపురూపంఅపురూపం    డాడా..లకీష్మ్రాఘవలకీష్మ్రాఘవ 
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 “రతాన్! ఒకక్సారి నీవు లాకర నుండీ తెచిచ్న బాయ్గుగ్ తీసుకు రా “ 
“ఇపుప్డెందుకులే అతత్యాయ్“ రతన్ అంది అతత్యయ్ శారదమమ్ తో 
“ఒకక్సారి నీకు చూపెటేట్సాత్ను...” 
“వదుద్ అతత్యాయ్ రజనిని రానిన్వవ్ండి. ఇంకెనాన్ళుళ్? ఐదారు రోజులలోపు మన దగగ్ర వుంటుంది” 
“కాదమామ్ రతాన్, నేను కూడా చూసి ఎనిన్ రోజులైందో...ఒకసారి చూసి అనీన్ సమానంగా  ఇచేచ్సాననుకో..నా బాధయ్తా తీరుతుంది.” 
“అతత్యాయ్ అలా చెయయ్దద్ండి. మొదట రజితకు చూపించండి. తనకు ఏది నచుచ్తుందో అది  తీసుకోనిన్వవ్ండి మిగిలింది నాకు...అంతే 

కదా“ 
“అది ఇషట్పడిన వనీన్ దానికి ఇచేచ్సానంటే తనకూ నీకూ సమానంగా ఎలా పంచగలను?? కోడలిగా వారసతవ్ంగా  పొందాలిస్న  

దానివి నువువ్... కొనిన్ వసుత్వులు నీకే చెందాలి, అందుకే మొదట నేను చూసి ఏది నీకివావ్లో నిరణ్యిసాత్ను....” 
ఇక విధిలేక లేచి సంచీ తేవడానికి లోనికి వెళిళ్ంది రతన్. 
 డెబైబ్ ఏళళ్ శారదమమ్ ఈమధయ్ తరచూ అనారోగయ్ం పాలవుతూంది. కోడలు రతన్ మంచిపిలల్ల్ కాబటిట్ అతత్గారిని చకక్గా చూసుకుంటూ 

వుంది. శారదమమ్ కూతురు రజిత పెళైళ్న తరువాత అమెరికా వెళిల్ ఆరేళళ్వుతూవుంది. రెండుసారుల్ ఇండియాకి వచిచ్ వెళిళ్ంది. గత రెండేళుల్గా రాలేదు. 
ఫోనులో మాటాల్డినపుప్డు రజిత తో చెపిప్ంది రతన్ ‘ఒకసారి వచిచ్ అమమ్ను చూసి వెళళ్మ’ని    

అందుకని రజిత ఈ సారి అమెరికానుండీ వసోత్ంది కూతురు శార్వయ్ తో కలిసి. వాళుళ్ వసాత్రని తెలిసి నాటి నుండీ తన దగగ్ర వునన్ 
వెండీ, కొదిద్ బంగారూ కూతురికీ, కోడలికీ పంచి ఇచేచ్యాయ్లని నిరణ్యానికి వచేచ్సింది శారదమమ్. రతన్ను లాకరు లోని తన సంచీ తెపిప్ంచుకుంది. అది 
తెరిచి సమానంగా రెండు భాగాలు చెయాయ్లని చెబుతునాన్ రతన్ ముందు  ఆడబిడడ్ నే  ఎంచుకుంటే బాగుంటుందని అభిపార్య పడుతూంది.. 

సంచీ తీసుకుని వచిచ్న రతన్తో ఒక పెదద్ పేల్టు  తీసుకుని రమమ్ని చెపిప్ంది. రతన్ తేగానే దానిలోకి సంచీలోని సామానల్ను 
గుమమ్రించింది. వెండి మరచెంబుతో సహా గలగలా పడాడ్యి. అందులో వునన్ చినన్ పరుస్ని ఒక పకక్గా పెటిట్ “ ఇందులో కొదిద్గా  బంగారం వుంది  రతాన్, 
మాకు వచేచ్ జీతాలతో బంగారం కోనేంత సోత్మత వుండేది కాదు. చేరుచ్కునన్ కొదిద్ బంగారమూ రజితకు పెళిళ్లో ఇచాచ్ము. నీ పెళిల్ కి మాతర్ం ఒక చైను, 
కమమ్లూ మాతర్మే పెటట్గాలిగాము” అంది. 
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“అతత్యాయ్ మనలాటి మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో బంగారం కంటే విలువైన అనురాగ,ఆతీమ్యతలు వుంటాయి. అవి చాలవా”అంది 
రతన్. 

పేల్టోల్ వునన్ వెండి సామాను తీసి చూపుతూ  
“ఈ మరచెంబు మా అతత్గారు నాకు ఇచిచ్నది దీనిన్ నీకు ఇసాత్ను తరాలుగా మన ఇంటోల్నే వుంటూంది. ఈ చినిన్గౌరీ శంకర పీటం 

కూడా మనింటోల్ పండగలపుప్డు గణపతిని పెటిట్ పూజ చేసాత్ము..ఇది నీకే ! ఈ పంచపాతర్, అరఘ్య్ పాతర్ మా నానన్గారు మా ఆయనకు ఇచిచ్ంది. వెండి  
చెంబు కూడా ఇచాచ్రు కానీ ఏదో అవసరానికి  అముమ్కునాన్ము. మా ఆతత్గారు ఇచిచ్నవి మాతర్ం అమేమ్యకుండా కాపాడాను.ఇవనీన్ నీకు చెందాలిస్నవి. 

మిగిలిన ఈ నాలుగు వెండి గాల్సులూ, ఉగుగ్ గినెన్, ఈ చినిన్ కలశం చెంబు రజితకు ఇసాత్ను...ఈ ఉగుగ్గినేన్ కావాలని ఎంత 
సతాయించానో మా వారిని...ఇక ఈ వెండి తటట్ రజిత అనన్పార్సనకు మా నానన్ గారు ఇచిచ్ంది. ఇవనీన్ రజితకే, ఇలా అయితే మీ కిదద్రికీ సమానంగా 
ఇచిచ్నటుట్ వుంటుంది. ఈ రెండు రకాలూ రెండు కవరల్లో సరుద్” అంటూ చినిన్ పరుస్ తీసి తెరిచింది శారదమమ్  

“ఇంటి ఖరుచ్లకు ఇచిచ్న డబుబ్తో పొదుపుచేసి రెండు జతల బంగారు కమమ్లు తీసి పెటాట్ను మనవరాళళ్ కు ఇదాద్మని. ఒకటి 
శార్వయ్కూ, ఇంకోటి నీ కూతురు శార్వణికి, అంతమాతర్మే నేను ఇవవ్గలిగేది” 

“మీరు ఏదైనా ఇవావ్లని ఎపుప్డూ కోరుకోలేదు అతత్యాయ్. మీరు ముందు చూపుతో కషట్పడి పొదుపుచేసి మాకిచేచ్ పర్తిదీ అపురూపమే“ 
తృపిత్గా అంది రతన్. 

పరుస్లో నుండీ ఒక చినన్ వెండి డబీబ్ తీసి దానిని రతన్కు చూపింది శారదమమ్. 
అందులో నక్షతర్ం లా మెరుసూత్ వునన్ చినిన్ బిళళ్!! 
దానిని చేతులోకి వేసుకుని చూపితే అది కెంపులూ, పచచ్లూ పొదిగిన బిళళ్!! చినన్దే అయినా చాలా ముచచ్టగా వుంది. 
“ఈ జడ బిళళ్ కోసం వారం రోజులు ఏడిచ్ కొనిపించు కునాన్ను మా నానన్ దగగ్ర...దానిన్ తలపైన చినన్ జడతో బిగించి కింద జడకు 

మలెల్మొగగ్ల పూల జడ వేసుకుని పటుట్ పావడా తో ఎంత మురిసి పోయానో చినన్పుప్డు...” ఆనందంగా చెబుతునన్ అతత్గారిని సంతోషంగా  చూసింది రతన్ 
ఎంత వయసు వచిచ్నా అలనాటి జాఞ్పకాలు ఎంత అపురూపమో గదా అనుకుంటూ! 

“ఈ బిళళ్ రజితకు  ఇవవ్డం కనాన్ నీకు ఇసేత్ నాకంటి ఎదురుగా వుంటుంది అనుకుంటునాన్..రజిత  చినన్పుప్డు పెటిట్ మురిసాను. 
ఇపుప్డు నీ కూతురు శార్వణి కి వుంచేసుకుందాం. ఈ రెండు కవరూల్ ఈ పరూస్ మళీళ్ సంచీలో నే పెటిట్ దాచు రజిత వచిచ్నపుప్డు ఇదాద్ం.” 

“రజితకు అనీన్ చూపుదాం..తనకు కావాలిస్న వేదైనా అడిగితే మీరు కాదనకండి”అంది సంచీ లో సరుద్తూ  రతన్.. 
“సరేలే... నీవూ మొండి దానివే, అలాగే చూపుదాం “అని లేచింది శారదమమ్. 
 రజిత, శార్వయ్ వచిచ్నరోజు ఇలల్ంతా సందడే! చెలిల్ ని తీసుకు రావడానికి ఆఫీసుకు సెలవు  పెటాట్డు పర్భాకరం. 
శార్వణి, శార్వాయ్ ఒకరితో ఒకరు బాగా కలిసిపోయి ఆడుకునాన్రు. అమమ్ తోనూ, అనన్యయ్ వదినలతో బోలెడనిన్ అమెరికా విశేషాలు 

పంచుకుంది రజిత. 
వారం రోజులు ఇకక్డ గడిపి, ఇంకో వారం అతత్గారింటికి వెళిల్ తిరిగి వచిచ్ మరు రోజే  వెళిల్ పోతునాన్నని తన పోర్గార్ం చెపిప్ంది 

రజిత..’మరీ రెండు వారాల టిర్ప’ అనేసరికి అందరికీ నీరసం వచిచ్ంది  
వచిచ్న మూడో రోజున శారదమమ్ తన దగగ్ర వునన్ సొముమ్ల గురించి చెబితే చూసాత్ననన్ది రజిత. 
రతన్ అతత్గారు అడిగిన సంచీ తెచిచ్ ఇచిచ్ వెళళ్బోతూ వుంటే “వుండు రతాన్ ..”అంది. 
“రెండు సెటుల్ గా  అమమ్ చెపిప్నా, రెండూ చూసి నీకు కావాలిస్నవి నీవు తీసుకో రజితా..” అంది రతన్  
అవి చూసుత్నన్పుప్ప్డు శార్వయ్ వచిచ్ చూసూత్ గౌరీ శంకర పీటం చూసి “ఇది చాలా బాగుంది అమమ్మామ్ నేను తీసుకోనా?”అని 

అడిగింది. శారదమమ్ మాటాల్డేంతలో రతన్ “నీకు నచిచ్తే తీసుకో శార్వాయ్” అంది   
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చివరిగా జడ బిళళ్  చూసూత్ “ఇది శార్వయ్కు బాగుంటుంది. భారత నాటయ్ం నేరిప్సాత్మనుకుంటునాన్ శార్వయ్కు..తీసుకోనా?” అనన్ రజిత 
తో   

“అదీ.....?” అని శారదమమ్ జవాబిచెచ్ంతలో  
“తపప్కుండా రజితా! భారత నాటయ్మపుప్డు తలపై చకక్గా అమరుతుంది.” అంది రతన్ సంతోషంగా. 
శారదమమ్ విభజనలో ఒకక్ గౌరీ శంకర పీటం, జడ బిళాళ్ తపప్ మిగిలినవనీన్ అలాగే కుదిరాయి... 
  వారం రోజుల తరువాత అతత్గారింటికి వెళిల్, వూరికి వెళేళ్ ముందు రోజు వచిచ్ంది రజిత. పొదుద్నన్ అంతా  పాయ్కింగ చేసి సాయంతర్ం  

“కొంచెం షాపింగ వెడదాము వదినా “ అని రతన్ను అడిగింది. 
శారదమమ్తో “అమామ్ నీవు ఇచిచ్న వెండి మారుచ్కుని నాకు కావాలిస్నది ఏదైనా ఒక వసుత్వు కొనుకుక్ంటానే..”అనంటే శారదమమ్ 

మాటాల్డలేదు ఒక క్షణం...తరువాత అనుకుంది నిజమే కదా...పాతవి పెటుట్కుని ఏమి చేసాత్రు? కొతత్వి అయితే వాడుకుంటారు అని. 
వెండి సామాను తీసుకుని రతన్తో కలిసి షాపుకు  వెళిళ్ంది. పాతవి అనీన్ తూకం వేయించ బోతూ వుంటే  అందులో నుండీ గౌరీ 

శంకర పీటం పకక్కు పెటిట్ంది రతన్ “ఇది శార్వయ్కు నచిచ్ంది కదా!”అంటూ. 
“వేసేయియ్ వదినా  శార్వయ్కు గురుత్ కూడా వుండదు. కొతత్ది తీసుకుంటునాన్ కదా! “ అంది. 
గౌరిశంకర పీటం వెనుక వునన్ కథ రజితకు తెలియదు కదా అని అనుకుంది రతన్. 
పాత వెండి తూకం వేసి వాలూయ్ చెపాప్క వెండి బౌల ఒకటి కొనుకుక్ంది రజిత.  
తరువాత బగారు నగలు వునన్ సెక్షన వైపుకి నడిచారు. అకక్డ షో కేస లో అనీన్ చూసూత్ “ఈ బిళళ్ తీయండి చూడాలి “ అని సేలస్ 

అబాబ్యిని అడిగింది. అది రాళుళ్ పొదిగిన జడబిళళ్. దానిన్ రతన్కు చూపుతూ 
 “ఇది లేటెసుట్ గా, అందంగా వుంది ఇది తీసుకోనా?” అని అడిగింది 
”అమమ్ ఇచిచ్న  బిళళ్ వుంది కదా” 
“అది చినన్ది, పాతది కూడా...ఇది తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.” అని పరుస్లోనుండీ పాత బిళళ్ వునన్ డబీబ్ తీసి  
“దీనిని వాలూయ్ చెయయ్ండి అని చెపిప్ంది...” 
“ఇది చాలా పాతది అమామ్. బంగారం ఎకుక్వ లేదు కానీ ఆంటీక  వాలూయ్ ఎకుక్వ “అనాన్డు. 
“పరావ్లేదు...ఎంత వసుత్ందో చెపుప్..ఈ కొతత్ బిళళ్ నాకు నచిచ్ంది “ అంది రజిత  సేలస్ బాయ యజమాని దగగ్రకు ఆ బిళళ్ తీసుకుని 

వెడుతూంటే ‘ ఇపప్డే బాతూర్ం వెళిళ్వసాత్” అని సేలస్ బాయ వెనుకనే వెడుతూ ఇందాక వెండి కొనన్ సేలస్ మాన ను బాతూర్ం ఎకక్డో అడిగి వెళిళ్ంది రతన్. 
వెనకిక్ వచేచ్సరికి రజిత డబుబ్లు ఇచేచ్ కౌంటర దగగ్ర కనిపించింది. ఇంటికి వచాచ్క తను కొనన్ వెండి బౌల శారదమమ్ కు చూపించింది రజిత. ఎందుకో 
బంగారు బిళళ్ చూపలేదు. 

మరురోజు రజిత, శార్వయ్ లను ఫల్యిట ఎకిక్ంచి ఎయిర పోరుట్ నుండీ నేరుగా బంగారం షాపుకు వెళిల్ ఇంటికి వచాచ్రు రతన్, పర్భాకరం 
లు. 

రాతిర్ భోజనాల తరువాత  గౌరీ శంకర పీటము, జడబిళళ్ శారదమమ్ చేతికి ఇసూత్  
“అతత్యాయ్, రజిత ఎయిర పోరుట్ లో ఈ రెండూ నా చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్ంది” అంది రతన్ 
“ఎంత మంచి ఆలోచన చేసింది రజిత! ఇవి రెండూ ఇకక్డే వుండాలని కోరుకునాన్ను నేను..” సంతోషంగా అనింది శారదమమ్. 
“మీరు కోరుకునన్టేట్ జరిగింది కదా...మళీళ్ ఈ విషయం రజితను అడకక్ండి..” తృపిత్గా అంది రతన్. 
రాతిర్ పడుకునన్పుప్డు బోడిగా వునన్  తన వుంగరపు వేలును చూసుకుంటూ ...ఎయిర పోరుట్ నుండీ నేరుగా బంగారపు షాపుకు వెళిల్ 

సేలస్ అబాబ్యికి చెపిప్వుంచిన  విధంగా ఆ రెండు వసుత్వులనూ తీసుకుని, దగగ్ర వునన్ డబుబ్ సరిపోక తన ఉంగరం అమేమ్యాలిస్న రావటం గురుత్కు  
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తెచుచ్కుంది... పకక్నే నిదర్పోతునన్ పర్భాకరం వైపు పేర్మగా చూసూత్ తనతో సహకరించడమే కాదు “ఈ సారి బోనస రాగానే నీకు ఉంగరం కొంటాను 
రతాన్! నీ మంచిమనసుకు సాకిష్గా... మా ఇంటి రతాన్నివి కదా ” అనటం   గురుత్కు వచిచ్ అతనికి దగగ్రగా జరిగి  పేర్మగా  భరత్ మీద చేయియ్వేసింది రమ. 

   వంశపారంపరంగా  వచేచ్ కొనిన్ వసుత్వులు వారసులకు చేరాలనే తాపతర్యం పెదద్వారికి వుండటం 
సహజమే.. అంతేకాదు మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో పర్తి వసుత్వు వెనకా ఒక జాఞ్పకం..సంకలప్ం ..కషట్ం ఎనోన్ వుండవచుచ్...వాటికి విలువనిసూత్ 
కాపాడుకునే వారు కొందరు. పాత రోత, కొతత్ పిర్యం అంటూ కొతత్దనానికి ఇషట్పడేవారు కొందరు..మానవనైజాలు పలురకాలు ..దేనినీ తపుప్లు పటట్లేం.. 
కొందరు రతన్లు , కొందరు రజితలు వునన్ంత వరకూ పాత, కొతత్లు కలుసూత్నే వుంటాయి!!  
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