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"కాశయ్ప ,నైదృభ ,ఆవతాస్ర,రేభ ,
రైభ ,శండిల ,శాండిలయ్ సపాత్రుషేయ గోతార్ణాం ....శంకర శరామ్ణాం ...అహంభూఅభివాదయే".....గటిట్గా పదేళుళ్ కుడా నిండని శంక
రం ఓపకక్ ఐదో తరగతి చదువుతూనేనానన్గారి దగగ్ర వేదం నేరుచ్కుంటునాన్డు. పాఠానికి కూరోచ్బోతూ తండిర్కి అభివందనం చేసి,చాపమీద కూరుచ్ని అ
మరం వలెల్ వేయడం మొదలుపెటాట్డు. తముమ్డికి కాసత్ దూరం గాకూరుచ్ని తన హోం వరక్ వరక్ చేసుకుంటూనే
తముమ్డు లయబదద్ం గా చదువుతునన్పనసలు వింటునన్దిశాసిత్ గారి గారాల పటిట్ సిరి. విభూది పుండార్లు ధరించితెలల్ని పంచెకటుట్ తోసి
దధ్ం గావునాన్రు ,శాసిత్ గారు.
అసలే సోమవారం.... అభిషేకానికి వేళ మించిపోతోంది. నెలకోసారిఅభిషేకానికి మంచి పుటట్ తేనె పటుట్కొచేచ్ సింగడు ఇంకా రాలేదు....
సింగడు కొండమీద అడవిలోవుండే చెంచు గూడెం దొర భీముడి కొడుకు. వాడూ చినన్ పిలల్వాడే. కొండమీదనే వాడి గూడెంలోనే వునన్
పర్భుతవ్ పాఠశాలలో చదువుకుంటునాన్డు. గుళోళ్ తేనె పూరిత్గా నిండుకుంది.
శాసిర్గారు అందుకే భీముడికి మొనన్నే కబురంపించారు. వాకిటోల్ అలికిడికి గబుకుక్న లేచిపరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్ంది సిరి.
ఎందుకంటే తేనెతోపాటు సింగడు తెచేచ్ కలువపూలుచాలాఇషట్ం సిరికి. ఎరుపు ,తెలుపు ,నీలం రంగులోల్ అందంగా మెరిసిపోతుంటాయ
ఆపూలు!!!.వాటికే పత్ర్తేయ్క మైన సనన్ని సువాసన తో వుంటాయవి. ఆపరిమళం అంటే చాలాచాలా ఇషట్ం సిరికి. రెండు పెదద్ కూల డిర్ంకు బాటిళళ్లో పటుట్కొ
చిచ్న తేనె ,కలువపూల గుతీత్,గంగరేగి పళూళ్ అకక్డ అరుగుమీద పెటిట్ బుదిద్గా నిలబడడ్ సింగడినిచూసూత్ ..".ఏరాసింగా ..బాగాచదువుతునాన్వా "?అంటూ
పలకరించి ,"అటువెళిళ్ అమమ్గారికి కనపడు "...అంటూ తేనెసీసాలతో గుడికి వెళాళ్రు శాసిత్ గారు. వెనక వైపు వంటిటి వసారాలో అమమ్గారు అరిటాకులోనె
యీయ్ ,కారపొప్డి వేసి భదర్ం గా కటిట్చిచ్న ఇడీల్ ల పొటల్ం ,ఓ నాలుగు అరిసెలూ ,జంతికలు వేసిఇచిచ్న కవరూ రెండూ తీసుకొని వెనుతిరిగిన సింగడిని వెనకిక్
పిలిచి నినన్ నానన్గారు సింగడువసేత్ ఇమమ్ంటూ తనకు ఇచిచ్న పెనిస్ళూళ్ ,కేర్యాన బాకూస్ ఇచిచ్ పంపింది సిరి.
***
కాల చకర్ భర్మణం లో కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిచాయి .....శాసిత్గారి పిలల్లు హైసూక్లుచదువులు పూరత్యియ్ కాలేజీలోల్కి అడుగుపెటాట్
రు. సిరి దగగ్రోల్ని కాలేజీలోనే ఇంటరు రెండవసంవతస్రం చదువుతునన్ది. తముమ్డు పేరునన్ పైరవేటుకాలేజీలొ పటన్ం లో చదువుతునాన్డు. అటు చదువులో
ను ఇటు అమమ్కు సాయం చేయడం లోనూ బిజీగా వుంటోంది సిరి.సంకార్ంతి శలవు లు ఇచేచ్సారు కాలేజీలకి. ఆడపిలల్లు అందరూ రకరకాల రంగవలుల్లు
తీరేచ్పనిలో వునాన్రు. పర్తి ఇలూల్ కొతత్ సునాన్లతో ,బర్తుకమమ్లతో అతత్గారిళళ్కు వచిచ్న కొతత్అలుల్ళుళ్ కొతత్ కోడళళ్తో కొతత్పెళిళ్ కూతురిలా మెరిసిపోతోం
ది. శంకరం కూడా శలవులకి ఇంటికివచాచ్డు. భోగినాడు కండువానిండా రేగిపళుళ్ ,బోలెడనిన్ కలువపూలు పటుట్కొని భీముడూ,సింగడూ ఇదద్రూ వచేచ్రు
శాసిర్ గారింటికి. వాకిటోల్ అరుగుమీద కూరుచ్ని పేపరు చదువుతునన్శాసిర్ గారు "ఏరోయ ..భిముడూ బాగునాన్వా ..ఏరా సింగా ఎకక్డివరకూ వచిచ్ందిచదు
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వు."?..అంటూ పలకరించారు. తెచిచ్నవనీన్ అకక్డే అరుగుమీద పెటిట్ "అయయ్గారూ ...అదే..అవిషయం గురించే ..తమరి సలహా అడుగుదామనీ "...నసిగా
డు
భీముడు. "ఏంటి భీవుడూ వాడు బానే చదువుతునాన్డుగా "?..అడిగారు శాసిర్ గారు.
"బాగానేసదువుతునాన్డయాయ్ ...కానీ ఈ యేటి సదువు ఐపోయాక ఇంకా పెదద్ కాలేజీలొ సదవాలనివాడికోరిక ,కానీ అయయ్గారూ ....
దానిదరఖాసుత్కే వేలరూపాయలు అడుగుతునాన్రు. ఇంకఅందులో చేరి సదవాలంటే లచచ్లోల్ పని .నాబోటి కూలోడికి అంత డబుబ్ యాడనుంచి వసత్దిసామీ
?...చెబుతే ఇనుకోవటాల్ "...అంటూ వాపోయాడు భీముడు. శాసిత్ గారు కూడా సింగడివైపేమటాల్డుతూ .."చదువు కోనీరా భీవుడూ ..వాడికి మనసు చదువు
మీద వుంది. అందరికీ ఆఅదృషట్ం దొరుకుతుందా ?చెపూప్ ...వాడు చదువుకుంటాను అంటుంటే వదద్నటం ఎందుకూ ??ఈరొజులోల్ మీ పిలల్లు చదువు
కోవాలే గానీ పర్భుతవ్మే బోలెడు అవకాశాలు ఇసుత్ంది. నాకుతెలిసిన బాంక మేనేజరు వునాన్డు ఆయనతో రేపు మాటాల్డతాను. ఏమైనా ఎడుయ్కేషన లోనువ
సుత్ందేమో ?కనుకుక్ందాం. ఇంకా ఏదనాన్ అవసరపడితే నేను సరుద్తాను లే "...అనాన్రుపెదద్మనసుతో శాసిత్ గారు. సింగడి మొహం మతాబాలాగ వెలిగిపో
యింది.
"అయాయ్ !!నే సెపప్లా..పంతులుగారి దగగ్రకు పోతే ఏదో వొక దారి దొరుకుదద్నీ"!!..ఆనందం గా అనాన్డు సింగడు." శానాసంతోసం అయోయ్రు .
.రేపు బాంకీ కాడికి వతాత్ం "అంటూ ఇంటిముఖం పటాట్రు తండీర్ కొడుకులు.మరునాడు బాంక మేనేజరు తో మాటాల్డి వాళళ్కు పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ రాయితీలు ,
బాంక రుణాలుగురించి మాటాల్డి వాడి చదువుకి తగిన ఏరాప్టుల్ చేసి కావలసిన భరొసా ఇచిచ్ పంపారు శాసిత్గారు.
ఇంటరు చదువు తరువాత సిరి కూడా పెదద్ చదువులకి పటన్ం వెళళ్క తపప్లేదు. శంకరంకూడాఇంగీల్షు చదువులు చదువుతూనే వేదవి
దయ్ మీది ఆసకిత్ తో ఆ చుటుట్పకక్ల గొపప్పేరునన్వృదధ్పండితుడైన లక్షమ్ణ సావ్మి ఘనాపాఠి వదద్ వేదాధయ్యనం చేసూత్ అందులో కుడా పరీక్షలురాసి చకక్గా
ఒకోక్ మెటూట్ అధిరోహిసుత్నాన్డు. శాసిత్గారి ఆనందానికి అవధులు లేవు. భారయ్తోఅపుప్డపుప్డూ ఆనందం పటట్లేక .."మనం చాలా అదృషట్వంతులం పారవ్
తీ ..మనపిలల్లుఆణిముతాయ్లు.!ఏదో నానన్దగగ్ర నేరుచ్కునన్ నాలుగు పనసలతో ఆ పరమేశవ్రునిసేవించుకునే భాగయ్మూ ,కాసింత కుటుంబ పోషణ చేసుకొ
వడానికి ఆధారమూ దొరికాయి. ఆఈశవ్ర పర్సాదం వలల్ చకక్ని సౌశీలయ్ం గల భారాయ్ ,సంతానమూ లభించాయి. పిలల్లు చకక్గాచదువులోల్ రాణిసూత్ ,మన
ఆచార వయ్వహారాలను గౌరవిసుత్నాన్రు. ఇంతకు మించిన భాగయ్ంఏముంటుంది చెపూప్ "...అంటూంటారు. పారవ్తమమ్గారు మాతర్ం "చాలేల్ !!!వూరుకోండి,
చినన్వాళళ్ను పొగడకూడదు ఆయుకీష్ణం ,దిషిట్ తగులుతుంది కూడానూ"...అంటూ ఆయనకుఅడుడ్కటట్ వేసుత్ంటుంది. నిజం గానే కాసత్ దిషిట్ తగిలినటుల్
వుంది.
...సిరి ఆ చినన్ వూరినుండిపటన్ం వచిచ్న కొతత్లో కాసత్ బెరుకుగానే వుంది ,ఆ తరువాత సేన్హితుల పొర్దబ్లయ్ం వలల్గానీ,అమామ్నానన్ల దగగ్రికంటే సేవ్చచ్
దొరకటం వలల్గానీ కాసత్ పాశాచ్తయ్ నాగరికతను ఇషట్పడటంమొదలెటిట్ంది. నడతలోనూ ,దుసుత్లవిషయం లోనూ సిరి ఆలోచనలోల్ చాలామారుప్లు వచాచ్
యి.పంజాబీ డర్స వేసుకోవడానికి మొహమాటపడే సిరి పాంటూ షరుట్లలోకి మారింది. అందమైనబారెడు జడను పోనీ టైలుగా చేసేసింది.
"అవర ఇండియన కలచ్ర ఈజ బోరింగ"....అంటూఇంగీల్ష లో మాటాల్డటం మొదలెటిట్ంది. చదువులో బాగానేవునాన్ మన సంసక్ృతి సంపర్దాయాలుబొతిత్
గా నచచ్టేల్దు సిరికి. దానికి తోడు సినిమాలు ,సెలొఫ్నల్ దావ్రా విసత్రిసుత్నన్ విష సంసక్ృతు లనీన్ కాలేజీ పిలల్లను ఆకరిష్సుత్నాన్య వాటిలో పడి కొటుట్కు పోవ
డం తపప్ ఇంకేమీ చేయలేనిదుసిథ్తి లో పడిపోయింది యువతరం. మొదటిలో శాసిర్గారూ ,పారవ్తమమ్గారూ వయ్తిరేకించినా"కాలేజీలోల్ కలచ్రు ఇంతేనమామ్
మీకేమీ తెలియదు "...అని వాళళ్ నొరుల్ మూయించింది సిరి.చాలాసారుల్ చెపిప్ చెపిప్ ఇంక విసుగొచిచ్ వదిలేశారు శాసిత్ గారు ,పారవ్తమామ్. ఎలాగయితేనేంచ
దువులో చివరి సంవతస్రానికి వచిచ్ంది సిరి. చినన్గా సంబంధాలు చూడటం మొదలెటాట్రుశాసిత్ గారు.
అమలాపురం నుంచి దూరపు బంధువు ఒకాయన సిరికి మంచి సంబంధం పంపించాడు.పిలల్వాడు అనన్వరం దేవసాథ్నం లో పూజారి
గా పనిచేసుత్నాన్డని ,మంచి కుటుంబం ,ఆదాయంకూడా బాగుంటుందనీ..... అది వింటూనే సిరి తలిల్దండుర్లమీద విరుచుకు పడింది. అలాంటిసంబంధం
తనుచేసుకోననీ ,అలాంటి కలచ్రెల్స సంబంధాలు చుడొదద్నీ గటిట్గా చెపిప్ంది. మంచిసాఫట్ వేర ఇంజనీరు సంబంధమైతే చూడొచచ్నీ అతను అమెరికాలో వుం
టే మరీ మంచిదనిసలహాకుడా పడేసింది. శాసిత్ గారి మనసులో విపరీతమైన బాధ మొదలైంది.
"అయోయ్!!..ఆడపిలల్ని ఎకుక్వ చదివించి తపుప్ చేసానేమో "??..అనే భావన అయనకు కలిగింది.
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"లేదూ..తనకు తెలియటం లేదేమో ..లోకం తీరు ఇలాగే వుందేమో ?"అనుకుంటూ తనకుతానుసరిచెపుప్కోవటం మొదలు పెటేట్రు. ఎపప్టిలానే కాలం ఎవ
రి భావాలనూ పటిట్ంచు కోకుండాపరిగెడుతోంది.
అవి కారీత్క మాసపు చలిరోజులు. వుపవాసాలు ,దీపాలు ,గుళూళ్గోపురాలు వనసమారాధనలకుతిరిగుతూ ,భకిత్ భావనలో పడిపో
యారు ఊళోళ్ అందరూ ...వీళళ్కు తోడు అయయ్పప్ దికాష్ ధారులు,శివదీకాష్ ధారులతోనూ ఆలయం కిటకిట లాడుతోంది. శాసిత్గారు కుడా చాలా బిజీగా
వునాన్రు. కొండమీది జలపాతానికి పికిన్క వెళాళ్లని సిరి ఆమె సేన్హబృందం పాల్న చేసారు. అందరూసందడిగా జలపాతం వదద్కు చేరి ఆ జలధారలలో
సాన్నాలు చెసారు. చాలాసేపు నీళళ్లోఆటలాడి వడుడ్కుచేరి భోజనాలకు వుపకర్మించారు. దూరం నించి ఒకబాబ్యి తననే చూసూత్నిలబడటం గమనించింది
సిరి. అధునాతనం గా కనిపిసూత్ ,ఫెర్ంచ గడడ్ం తో టేరడ్ జీనస్ లోమానీల్గావునన్ అతడిని చూసుత్ంటే ఎకక్డో చూసినటుల్గా అనిపించింది సిరికి. భోజనాలు ము
గిసాక అతడునిలబడిన వైపు అతనికి కొంచెం దగగ్రగా వెళిళ్ంది సిరి. ఆమె తనవైపు రావటం చుసూత్నే చినన్గానవావ్డు అతను. అతనూ ..అతనూ ..ఠకుక్న
గురొత్చిచ్ంది సిరికి. "సింగా !!..నువేవ్నా?"అనుమానంగా నవువ్తూ పలకరించింది సిరి.
"అవునండీ !!...నేనే బాగునాన్రా అమామ్య గారూ"..అంటూ పలకరించాడు సింగడు. తనవైపే ఆరాధనగా చూడటం ,తను గురుత్ పటట్గానే ఆనందంగా అ
తని మొహం వెలిగిపోవటం సిరి దృషిట్లో పడకపోలేదు. మనసులోనే నవువ్కుంటూ ,"చాలామారిపోయావ సింగా. ఇపుప్డేంచేసుత్నాన్వ "?అంటూ ఆరాలు
మొదలెటిట్ంది సిరి.
"నేనుఅమెరికాలో MS చెసుత్నాన్నండీ మీరుఏమిచేసుత్నాన్రూ ??జాబ లో సెటిలవుతారా ?ఇంకాచదువుతారా "...అంటూ మొదలెటిట్న ఆ కబురుల్ సాయం
తర్ం వరకూ కొనసాగాయి. వచిచ్నసేన్హితులంతా అనీన్సరిద్ "ఇంకరావేతలీల్ ..చీకటిపడిపోతోంది "అని మళీళ్ మళీళ్ కేకలుపెటేట్దాకా మాటాల్డు కుంటూనే వు
నాన్రిదద్రూ. చీకటి పడాడ్క బలవంతం గా ఇంటిదారి పటాట్రిదద్రూ.ఫోన నంబరుల్ తీసుకుని.
ఇంటికొచాచ్క కుడా సిరికి వదద్నాన్ సింగడి రూపమే మదిలో మెదులుతోంది.
"ఎంత చకక్గావునాన్డూ !!...చినన్పప్టి నుంచీ కాయ కషట్ం చేసిన ధృఢమైన శరీరం ,చలల్ని పర్దేశం లోవుండటం వలల్ రంగుతేలిన శరీరం ,ముఖయ్ంగా చ
దువువలల్ ఏరప్డిన హుందాతనం తో ఎంతఅందంగా మానీల్ గా వునాన్డూ "!!అనుకుంది. మొదటి చూపులోనే సింగడి పటల్ ఏదో తెలియనిఆకరష్ణ కు లోన
యింది సిరి. ఆ వెలుల్వలో పడి తెలల్వారూల్ నిదర్పటట్లేదు ,ఎపుప్డుతెలల్వారుతుందా ...సింగడిని మళీళ్ ఎపుప్డు చూసాత్నా ..అని ఆలోచనలతోనే తెలల్వారి పో
యిందిసిరికి. తెలల్వారుతూనే మెసేజ పెటిట్ంది. గుడామ్ణింగ ..అంటూ సింగడినుంచి గంట తరువాతవచిచ్ంది తిరిగి మెసేజ శుభోదయం ..అంటూ ...ఈగం
ట సమయం కూడా ఎంతో అసహనంగాఅనిపించింది సిరికి. ఉదయం నించి సిరిలోని మారుప్ని గమనించినా,,, విషయం తెలియకవూరికే గమనిసూత్ వుం
డిపోయారు శాసిత్ గారు. సిరి నుంచి వరుసగా మెసేజ లు అందుకుంటునాన్..ముకత్సరిగా ఒకటీ అరా తిరుగు మెసేజుల్ రాసాగాయి సిరికి. రెండుమూడు
రోజులలా గడిచాక ఇంకవుండబటట్లేక పోయింది సిరి.
"ఒకసారి కలుదాద్ం వీలవుతుందా "?అంటూ మెసేజ పెటిట్ంది.దానికి సమాధానం గా రేపు "విలుచూసుకొని మీ ఇంటికి వసాత్ను"...అని సమాధానం ...
"వదుద్ !!రేపుమధాయ్హన్ం గుడి వెనుక కలుదాద్ం "అని మెసేజ పెటిట్ంది సిరి. ఓకే అనన్ సమాధానం తోఅమమ్యయ్ అని కుదుటపడింది ఆమె మనసు. తెలల్వా
రింది. ఎపుప్డు మధాయ్హన్ంఅవుతుందా???అని ఎదురు చూసింది సిరి ..కాలం కదలకుండా ఆగిపొయిందేమో అనిపించిందిఆమెకు పదే పదే గడియారం
వంకచూసూత్ కదలని కాలానిన్ తిటుట్కోసాగింది.
మిటట్ మధాయ్హన్ం రెండుగంటలకి సిరి అనయ్మనసక్ంగానే భొజనం ముగించి ,"ఇపుప్డే శోభదగగ్రకు వెళిళ్వసాత్నమామ్ "..అంటూ త
లిల్కి చెపిప్ బయలుదేరింది "ఇపుప్డెకక్డికే ...?అందరూభోయినాలు తిని పడుకునివుంటారు ". అని వెనకనుంచి తలిల్ చెబుతునాన్ వినిపించుకోకుండా.గుడి
మెటల్ మీద పరచుకునన్ నీడలో కూరొచ్ని సింగడి కోసం ఒళళ్ంతా కళుళ్చేసుకునిఎదురుచూడసాగింది.
....మధాయ్హన్ం పూట కావడంతో గుడి పార్ంగణమంతా చాలా నిశస్బద్ం గావుంది. చెటల్ మీద అరిచే కాకుల అరుపులు తపప్ ఇంకే శబాద్లు లేక పర్శాంతం
గా వుంది. ఒకఅరగంట నిరీక్షణ తరువాత వచాచ్డు సింగడు, చెతిలో సిరికి ఎంతో ఇసట్మైన కలువపూల గుతిత్తో.
...అతని చేతిలో పూలని మురిపెంగా అందుకుంటూ ,"రా సింగా ..అని ఆపాయ్యంగా పిలిచింది"..సిరి.
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"ఏమిటి సిరీ ...?ఎందుకు పిలిచావ. అయినా ఇకక్డికెందుకూ ..మీ ఇంటికి వచేచ్వాడినికదా ..?"అనాన్డు సింగడు.
అతను తనని "అమామ్యి గారూ "అనకుండా పెరుపెటిట్ పిలవటంసిరి దృషిట్ని దాటిపోలేదు. మనసులోనే నవువ్కుంటూ ,,"లేదు సింగా ..
నితో కొంచెం పరస్నల గామాటాల్డదామనీ ".....నసిగింది సిరి. ఎంత మామూలుగా చెబుదామనాన్ ఆమె బుగగ్లోల్ సిగుగ్లుపూశాయి.
కొదిద్గా తడబడుతూ ,,"ఏంటి సిరీ విషయం ?"అంటూ ఆరా తీశాడు సింగడు. తలవంచిఅతను తెచిచ్న పూలను చేతిలోకి తీసుకుని ,
వాటిని చూసూత్ ..."సింగా ,,నికోమాట చెపాప్లి ..అదే..ఎలాచెపాప్లో తెలియటం లేదు ...చెపప్కుండా వుండాలంటే నావలల్ కావడంలేదు. మనం...మనం ..
పెళిళ్చేసుకుందామా ..?మనం చినన్తనం నుండీ ఒకరికొకరం తెలుసు నీకు కూడాఅభయ్ంతరం వుంటుందనుకోను ..."అంటూ మనసులో మాట ధైరయ్ంగా
చెపిప్ంది సిరి. కొదిద్గా షాకిక్ గురైనటుల్ కొదిద్సేపు మాటాల్డలేదు సింగడు. .....ఆ కాసత్ సమయం కూడా ఓరిమివహించలేకపోయింది సిరి.
"ఏంటి సింగా ?అంతగా ఆలోచిసుత్నాన్వ నేను నచచ్లేదా నీకు ?నీసాథ్యి కి తగనా ?"..కళళ్లో నీళుళ్ తిరుగుతుండగా ఆవెశంగా అడిగింది.
"నాకలాంటి ఉదేద్శయ్ంలేదు సిరీ"...నెమమ్దిగా నే అయినా ధృఢం గా చెపాప్డు సింగడు. ఆ సమాధానం వింటూనే బాణందెబబ్తినన్ లేడిపిలల్లా విలవిల లాడిం
ది సిరి మనసు.
"ఏం ?..ఎందుకని ??నేను ఆడపిలల్లాపర్వరిత్ంచకుండా ముందు గా అడిగానని అలుసుకదూ"
అంది గొంతు వణుకుతుండగా."అదికాదు సిరీ "!!అంటూ నచచ్జెపేప్ పర్యతన్ం చెశాడు శింగడు."ఇంక చాలు సింగా ..నీమీదిపేర్మతో మన జాతి అంతరం
కూడా పకక్నపెటిట్ పేర్మకోసం నినున్ అరిధ్ంచాను చూడూ ..అదేనేనుచేసిన తపుప్ దానికి తగిన శాసిత్ జరిగింది లే ..నాకు"...తిరసాక్రానిన్ తటుట్కోలేని సిరిజ
వాబిచిచ్ంది ఆవేశంగా. దూరంగా నిలబడి మాటాల్డటం తపప్ అంతవరకూ సిరిని తాకనుకూడాసాహసించని సింగడు ఆమె ఆవేశానిన్ ఆపడాని కనన్టుల్గా
ఆమె రెండుచేతులనీ తనచేతిలోకితీసుకునాన్డు.!! నిరాఘ్తపోయి తననే చూసుత్నన్ ఆమె కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్ ...
"సిరీ పీల్జ..కాసేపు పర్శాంతం గా నేను చెపేప్ది విను. మనిదద్రం చినన్తనం నుండీ ఇకక్డే పెరిగాం. నీకుమా గూడెం గురించి తెలియదు. నావాళళ్ందరూ అ
మాయకులు. వాళళ్కు వేట ,...దొరికితే కూలి,...లేకపొతే అడవిలో పళూళ్ ,తేనే సేకరించటం తపప్ పర్పంచం తెలియనివాళుళ్. ఆ కొదిద్ఆదాయానిన్ కూడా సా
యంతార్నికి ఏ విపప్ సారాకో తగలేసి అపుప్లపాలవుతారు.
...ఎకక్డోనాలాంటివాడొకడు మీ నానన్గారి లాంటి వారి దయవలన చదువుకుని సంసాక్రంనేరుచ్కోగలుగుతునాన్డు. మా తండాలో నాకొకక్డికే అలాంటి
భాగయ్ం కలిగింది. నాలాంటివాళళ్నుఇంకొంతమందిని తయారుచేయాలినేను . నీవంటే నాకు పేర్మ లేదు. కానీ ...కానీ ...చినన్తనంనించీ నీవంటే ఆరాధన.
చినన్పప్టినుంచీ మీ ఇళళ్లో పిలల్లు పెరిగే వాతావరణం ,నీలోనిసభయ్తా ,సంసాక్రం నీ మాటతీరూ ,పొందిక ఇవనీన్ చాలా చాలా ఇషట్ం నాకు. ఇవనీన్ మా
గూడెంపిలల్లోల్ కూడా రావాలని నా ఆకాంక్ష.... గుడిలో దేవతని ఆరాధించాలే గానీ కావాలనికోరుకోకూడదు. ఒక జాతో ,కులమో వుదధ్రింపబడటం అంటే
వేరే కులానిన్ కిందికి దించటం కాదు.వాళుళ్కూడా చదువు సంసాక్రాలు పెంపొందించుకుని వునన్తంగా ఎదగాలి. ఆలొచనలోనూ,దృకప్ధం లోనూ మారుప్
రావాలి. అలాజరిగితే కొనాన్ళళ్కి ఈ బేధాలు వాటంతట అవేకనుమరుగవుతాయి. నావలల్ ,నాచదువువలాల్ నా తోటి గిరిజనులకు కాసోత్ కుసోత్ మేలు కలగా
లి. ...నాతండా పిలల్లు కూడా నీలా చదువుకోని గొపప్వాళుళ్ కావాలి.
...కని పెంచిన తలిల్దండుర్లను కాదని మనం సావ్రధ్ం తో పెళిళ్ చెసుకొని వాళళ్ను వంచించి మనం సాధించేది ఏమిటి ?మనంగొపప్వాళళ్ం కావటం అంటే
పాశాచ్తుయ్లను ,వారి వేషధారణను అనుకరించటం కాదు. వాళుళ్మంచు కురుసేటపుప్డు దుసుత్లోల్ పూరిత్గా మునిగి పోతారు కనుక ఎండలు కాసేటపుప్డు
చరామ్నికిఏండతగలటంకోసం పొటిట్ దుసుత్లు ధరిసాత్రు. వాళళ్ని చూసిమనం కూడా పొటిట్బటట్లుధరించటం ఫాషన గా భావిసాత్ం.
...కానీ మనం ధరించే దుసుత్లు ఎనోన్ వేల సంవతస్రాలుగా ఈవాతావరణానికి తగినటుల్గా పర్జలు అనుసరించినవి... మన అవసరారధ్ం కాసోత్ కూసోత్ వారి
నిఅనుసరించినా మన సంపర్దాయానిన్ మరచిపోకూడదు.
...మాలాంటివాళళ్కు నువేవ్ ఆదరశ్ంసిరీ ...మారిన నీ దుసుత్లూ ఆలోచనలూ ననున్ అయోమయానికి గురిచేసుత్నాన్య!!!. మనంనేరుచ్కునన్ చదువు మనలో
సంసాక్రం పెంపొందించాలి. మనమూ మనతోటి మన సమాజం ఆఫలాలు అనుభవించాలి.... నీనుంచి ఇలాంటి అనాలోచిత చరయ్ నేను ఊహించలేకపో
తునాన్.!!!నీకు ఇలాంటి ఆలోచన వునన్దని తెలిసినా అయయ్గారు తటుట్కోలేరు. ఆ మహానుభావుని దయవలల్నేను విదేశాలకు వెళిళ్ చదువుకోగలిగాను. ఆయ
నకు ఏవిధంగాను కషట్ం కలిగించలేను.... మనంవిదాయ్ వంతులం. వివేకం కలిగినవాళళ్ం అలా పర్వరిత్ంచవచాచ్ ??తపుప్కదూ ??నామీద కోపంతెచుచ్కోకు
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సంఘం శరణం గచాఛ్మి

పదమ్జ కుందురిత్

పర్శాంతం గా ఆలోచించు.... ఒక చినన్నాటి సేన్హితునిగా ఇది నా సలహామాతర్మేకాదు ...అభయ్రధ్న కుడా ...నువువ్ చాలా మంచి అమామ్యివి సిరీ!!! నేను
చెపిప్న విఇంటికి వెళిళ్ ఒకసారి పునరాలోచించు. నీమనసునొపిప్సేత్ ...ననున్ మనిన్ంచు సిరీ "...అంటూఆశచ్రయ్ంగా నిరాఘ్ంతపోయి షాక కి గురయినటుల్గా
సాథ్ణువులా వునన్ సిరి చేతిలో నుండి జారిపోయిఆమె పాదాల చెంత పడిపోయిన కలువపూలను ఏరి భదర్ంగా ఆమెచేతికి అందించి,వెనుదిరిగాడు సింగడు.
... అకక్డే కూలబడి జరిగిన సంఘటన తలుచుంటూ విలపించ సాగిందిసిరి .కాసేపటికి దుఃఖం నించి బయటపడి, మనసు కుదుట పరచుకొని ఎవరూచూ
డలేదు కదా !!?అనుకొంటూ భారం గా ఇలుల్ చేరింది సిరి. కానీ ...చూడవలసినవారే చూశారనీ ,తనతండిర్తనపర్వరత్ననను గమనించి గుడికి వచాచ్డని ,త
మ సంభాషణ మొతత్ం వినాన్డని ....సింగడివయ్కిత్తావ్నికి మనసులోనే శతకోటి వందనాలు అరిప్ంచాడనీ ...తెలియదు సిరికి.
చదువూ సంసాక్రం కలిగిన పిలల్ కనుక ...కొంత మధనపడినా ,తను చేసిన తపేప్మిటోతెలిసింది సిరికి .మూడురోజుల తరువాత
తండిర్ దగగ్రకు వచిచ్ ..." మీరు చెపిప్న అనన్వరంసంబంధం నాకు ఇషట్మే నానన్గారూ "...అంది తలవంచుకొని. శాసిర్ గారు ఆపాయ్యంగా కూతురితల ని
మురుతూ.." వదుద్లే తలీల్ ...నువువ్ చదువుకునన్ దానివి నెనే సరైన ఆలోచన లేకుండా ఆసంబంధం చుశాను. మామయయ్ నీకు వేరే సంబంధం తెచాచ్డు. అ
తని పేరు శశాంక. ఆఅబాబ్యికి బెంగుళూరులో వుదోయ్గం. పర్సుత్తం రెండేళళ్పాటు అమెరికాలో వుంటాడు. ఇపుప్డుఇకక్డే హైదరాబాదులో వునాన్డు. ను
వువ్ సరే అంటే ఎలుల్ండే పెళిళ్చూపులు ఏరాప్టు చేసాత్ను"అనాన్రు. తలవంచి" మీ ఇషట్ం నానన్గారూ "....అంది సిరి. పెళిళ్చూపులు జరిగాయి. ఇదద్రూ
ఈడూజోడు గా వునాన్రని అందరూ మెచుచ్కునాన్రు. ఇదద్రూ ఒకరికొకరు నచచ్టం తో ఒక వారంలోనే తాంబూలాలు మారుచ్కోవాలని నిరణ్యించుకునాన్
రు. రెండునెలల్ల తరువాత ముహూరత్ంకుదిరింది. నిశిచ్తారాధ్నికి కి కూడా ఘనంగా ఏరాప్టుల్ చెసారు శాసిత్ గారు. పూజా కారయ్కర్మం,తాంబూలాలు మా
రుచ్కోవటం అయిపొయాక ,ఇదద్రినీ వెదిక మీద కూరోచ్పెటాట్రు. అందరూ ఆఇదద్రితో సరదాగా ఫొటోలు తీయించుకొని భొజనాలకి వెళుళ్తునాన్రు. శాసిత్
గారి ఆహావ్నం మేరకిసింగడు కూడా తండిర్ని తీసుకొని ఫంక్షన కి వచాచ్డు. చేతిలో ని కలువపూల గుతిత్ని ఇదద్రికీఅందిసూత్ .."కంగార్చుయ్లేషనస్ సిరీ మీ ఇ
దద్రికీ ..."అంటూ మనఃసూఫ్రిత్గా నవావ్డు. సిరి కూడాఆపాయ్యం గా పూలగుతిత్ అందుకొని ,"శశాంక !!ఇతను నాసేన్హితుడు సింగ ..చినన్తనం నించీకలి
సి చదువుకునాన్ం "అంటూ పరిచయం చేసింది కాబోయే భరత్కు. ఫొటో తరువాత భొజనానికివెళాళ్డు సింగడు. ఆ కలువ పూలని భదర్ంగా వాజ లో సరుద్
తునన్ సిరిని చూసూత్ .."ఎమిటి సిరీ...?ఆపూలు అంటే నీకు ఇషట్మా ??అడిగాడు శశాంక. "అవును చాలా ...ముఖయ్ంగా వీటి పరిమళం..."చెపిప్ంది సిరి.
"హే !!!!అమెరికాలో మనింటి దగగ్రి పాండ లో చాలా పూసాత్య ఇవి. నీకుకావలసిననిన్ ..."హుషారుగా చెబుతునాన్డు శశాంక.
"నిజంగానా !!'అయితే నేను ఇపుప్డే వచేచ్సాత్...!!మీతో అమెరికా "...నవువ్తూ జవాబిసోత్ంది సిరి. వారిదద్రినీ చూసుత్నన్ శాసిత్ గారి కళళ్లో ఆనందభాషాప్లు
కురిసాయి.... "సిరి అదృషట్ వంతురాలు!!!ఆ భగవంతుని దయవలల్ తను కోరుకునన్జీవితం ఆమెకు లభించబోతోంది.
సిరి సంసాక్రం ,వివేకం కలిగిన అమామ్యి సేన్హితుల పర్భావం వలల్ పరిసిథ్తుల పర్భావం వలల్ఆమె కొదిద్గా తడబడి ఉండొచుచ్గాక....
కానీ ఆ తడబాటును సరుద్కొని జీవితానిన్ చకక్ని దారిలోకి మళిళ్ంచుకుంది. ఇంక తనకు భయం లేదు.
...ఆమె ఎకక్డవునాన్ఏదేశంలోవునాన్ తనసంసక్ృతి నీ సంపర్దాయానీన్ మరువదు.... అవసరారధ్ం ఆహారయ్ం మారినా మనసులోనిభారతీయత పోదు... మం
చి సేన్హితునిగా ఆమె కళుళ్ తెరిపించిన సింగడు అభినందనీయుడు....అతనికి తను చేసిన సహాయానికి తగిన ఋణం తీరుచ్కునాన్డు.
...ఆ శంకరుని దయ వలల్ ఈరోజు ఇంత సంతోషం గా వునాన్డు తను ...శంకరా ...!!తండీర్ ..!!"అంటూ భగవంతునికిమనసుస్లోనే నమసక్రించారు
శాసిత్ గారు... ఆనందంతో అందరూ భోజనాలకు వుపకర్మించారు. ఆ వేజ లోని పూలు మాతర్ం అధుభ్తమైన పరిమళాలు వెదజలుల్తునే వునాన్య!!!. సింగ
డివయ్కిత్తవ్ం లాగా ,...అతని సేన్హం లాగా ......
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