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- 17 అమెరికాఖరి రోజుల కథ -ఒకటి
ఇలాంటి కథ కాని కథ రాయొచోచ్ రాయకూడదో తెలీదు కానీ .....
మొనన్ ఏపిర్ల నెలలో నా పుటిట్న రోజుకి ముఖ పుసత్కం వారి ధరమ్మా అని పర్పంచ వాయ్పత్ంగా వందలాది నాకు అభినందనలు,
శుభాకాంక్షలు చెపాప్రు. కొంత మంది “హేపీ రిటరన్స్ ఆఫ ది డే” అని తమాషా బొమమ్లతో సందేశాలు పంపించారు కానీ పుటిట్న రోజు కి
ఎవరు, ఎవరికి ఏమిటి వెనకిక్ పంపిసుత్నాన్రో నా పార్ణాలకి ఎపుప్డూ అరథ్ం ఆవలేదు. అంచేత గూగుల వారిని అడిగితే అపప్డు తెలిసింది. ఈ
మాట మొదటి సారిగా 1789 లో ఇంగల్ండ లో లేడీ నూయ్డిగేట అనే ఆవిడ మొగుడికి తమ పెళిల్ రోజున “ఇలాంటి రోజులు మరినిన్ తిరిగి
రావాలి” అని వార్సిందిట. అంటే మళీళ్ మళీళ్ పెళిల్ చేసుకోవాలి అని ఆవిడ కోరిక ఏమో తెలీదు కానీ అలాంటి శుభ పర్దమైన రోజులు రావాలి
అని కోరడానికి అది పరాయ్యపదంగా మారింది. ఇది ఇంగీల్ష వాళుళ్, భారతీయులే ఎకుక్వ వాడతారు. ఎందుకో తెలీదు కానీ

అమెరికా

వాళల్కి హాయిగా హేపీ బరత్ డే లేక హేపీ వెడిడ్ంగ డే అని తినగా చెపెప్యయ్డమే కానీ ఇలాంటి డొంకతిరుగుడు అలవాటు లేదు. నిజానికి
అమెరికా వాళళ్కే కదా చాలా పెళిల్ళళ్ రోజులు వసాత్యి. లేదా పెళిళ్ళళ్ రోజులు చాలా వసాత్యి.
ఏమైతేనేం, పాపం కషట్పడి, ఇషట్పడి గీర్టింగస్ పంపించారు కదా అని నేను వీటనిన్ంటికీ ధనయ్వాదాలు, లైకు లు పెడుతూ ఉంటే
వాటిలోల్ ఒకానొక గీర్టింగ కి నేను ఆశచ్రయ్ పడి, ఆనందపడి, తనమ్యతవ్ంతో మా 70 అంగుళాల టెలివిజన పెటేట్సి రిమోట తో ఆ ఛానెల తెగ
వెతకడం

మొదలు

పెటాట్ను.

సరిగాగ్

ఈ

తతంగం

జరుగుతునన్పుప్డే మా కీవ్న వికోట్రియా రంగ పర్వేశం చేసి నా
హడావుడి

చూసి

“ఏమిటి

మొగుడూ,

టీవీలో

అంత

వెతికేసుత్నాన్వ మళీళ్ కెనెన్డీ హతయ్ కేసు గురించి ఏమనాన్
వసోత్ందా?” అని అడిగింది.
“కాదోయ పేర్యసీ. ఇపుప్డే అందిన తాజా వారత్.
ఘనత వహించిన సి.ఎన.ఎన. వారు టీవీలో నాకు పుటిట్న
రోజు గీర్టింగస్ చెపాప్రుట. అది చూదాద్మని వెతుకుతునాన్ను”
అనాన్ను.
“సి.ఎన. ఎనాన్...అంటే ఏండరస్న కూపర, వులఫ్
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బిల్టజ్ర ..ఆ గేంగ వాళుళ్ నీ పుటిట్న రోజుకి గీర్టింగస్ చెపప్రా? వాళుళ్ టర్ంప గాడి పుటిట్న రోజునే పకక్న పెటేట్సాత్రు కదా...మధయ్లో కోన కిసాక్
గాడివి నువేవ్మిటి? ఎవరు చెపాప్రు?” నిలదీసింది మహారాణి.
“కావాలంటే ఇదిగో చూడు. ఓ సేన్హితుడు సీర్క్న షాట పంపించాడు.” అని నాకు ముఖ పుసత్కంలో వచిచ్న ఆ మెసేజ
చూపించాను.” గరవ్ంగా.
అది చూసి ఒక క్షణం బితత్రపోయి, మరుక్షణం పడీ, పడీ అందంగా నవేవ్సి, అడడ్ంగా తల ఊపేసి, మామూలు కంటే ఘాటిట్గా టెంకి
జెలల్ కొటేట్సి ఉదోయ్గానికి కి పారిపోయింది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఏమిటీ వైపరీతయ్ం అనుకుంటూ ఉండగా “నువువ్ ఒటిట్ వెరిర్ బాగుల వాడివోయ
హసెబ్ండూ. సి.ఎన.ఎన అంతా ఫేక నూయ్స అని టర్ంప చెపప్టలేల్దా?...మెనీ హేపీ రిటరన్స్ ఆఫ ది డే. సారీ ఇందాకా చచేచ్టటుట్ నవొవ్చిచ్
మరిచ్పోయాను చెపప్డం” అని నా సెల ఫోన లో ఒక చినన్ మెసేజ పెటిట్ంది మా మహారాణి. “హారినీ” అనుకుని, నాలికక్రిచేసుకుని, ఆ ఫేక
ఫోటో పెటిట్ ననున్ మభయ్పెటిట్న ఇసామ్యిల పెనుకొండ అనే ఆ మితుర్డి ఆపాయ్యతకి ధనయ్వాదాలు పంపించాను.
ఆ విధంగా నా 876వ నెల వారీ పుటిట్న రోజు ఆరాభ్టంగా జరుపుకుని ఆ మరాన్డే మా హూయ్సథ్న లో జరిగిన HATS సంసథ్ వారి
సమావేశానికి మొటట్ మొదటి సారిగా వెళాల్ను. HATS అంటే Houston Association of Telugu Seniors. అసలు ఏం జరిగింది
అంటే ..సుమారు ఐదేళళ్ కిర్తం ఒక పెదాద్విడ ఆధవ్రయ్ంలో వారి కుటుంబం, మరి కొందరు రిటైర అయిన సీనియర సనిన్హితులూ
కాలకేష్పానికి నెలకి ఒక రోజు మధాయ్హన్ం ఏదో ఒక రెసాట్రెంట లో కలుసుకుని కబురుల్ చెపుప్కోడం మొదలు పెటాట్రు. కర్మంగా అది
విసత్రించి 30 సీనియర కుటుంబాలకి పైగా రావడం, సీనియర సమసయ్లు చరిచ్ంచు కోవడం, వాటి మీద నిషాణ్తులని పిలిచి పర్సంగాలు
ఏరాప్టు చేసుకోవడం జరుగుతూ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటునాన్యి. అంచేత ఈ సమావేశాలని నిబదద్తతో నిరవ్హించడానికి ఏడాది
కిందట HATS పేరిట ఒక అధికారిక సంఘం ఏరాప్టు చేసుకుని దానికి ఒక అధయ్కుష్డు, కారయ్దరిశ్, కోశాధికారి, సలహామండలి
ఎనున్కునాన్రు. నేను ఇపప్టి దాకా వీరి సమావేశాలకి వెళల్కపోవడానికి ఒక కారణం మీరు ఊహించ గలిగినదే. అనగా.....సెట్పుప్లు వెయయ్
లేకపోయినా నా వయసు ఇంకా పదహారెళేళ్ అనుకునే అపోహ నాది. పైగా నాకు కాలకేష్పానికి లోటు లేదు. ఆ మాటకొసేత్ ఉనన్ సమయమే
చాలదు. మా ఊళోల్ సుమారు 70 మంది సీనియర కుటుంబాలు ఉనాన్రు...ఇంచు మించు అందరూ నాకు తెలిసిన వారే. అందులో నాలాగా
1970 లలో వచిచ్న కుటుంబాలు సుమారు 15 ఉంటాయి. వచిచ్న వాళళ్లో కొందరు టోపీలు పెటుట్కునాన్రు కానీ ఎవరికీ పెటేట్వాళుళ్ కాదు.
ఈ సమావేశానికి మొదటిసారి వెళాల్ను కాబటిట్ అంత మంది పాత సేన్హితులని ఒక చోట చూడడం బాగానే ఉంది కానీ నా వయసు
కూడా పెరిగిపోయిందేమో అని కాసత్ బెంగ వచిచ్ ఇబబ్ంది పడిపోయాను. ఎందుకంటే “అమెరికాలో నువువ్ తిరిగే వాళళ్ వయసుతో నీ
వయసు సమానం” అనే ఒక సామెత ఉంది. అందుకే నేను కురర్కారుతో ఎకుక్వ చనువుగా ఉంటాను. ఇక నేను హూయ్సట్న లో అడుగు
పెటిట్నపప్టినుంచీ ఆపుత్డైన అధయ్కుష్ల వారి ఉపనాయ్సంతో సభ పార్రంభం అయింది. ఈ నాటి పర్తేయ్క వకత్...ఆ వీధిలోనే ఉనన్ ఒకానొక దహన
గృహం తాలూకు వయ్కిత్. దహన గృహం అంటే ఫూయ్నరల హోమ కి నా తెలుగు పదం అనమాట. అదే గూగుల వారిని అడిగితే శమ్శానం ఇలుల్
అనాన్రు. ఏమిటో ఇలాంటి తెలుగు పదాలు అనీన్ నా మొహంలా ఉనాన్యి కానీ ఏం చేసాత్ం. ఎపుప్డో అపుప్డు వాడక తపప్దు.
ఆ నాటి శమ్శాన వీరుడు ..అంటే ఆ అంశం మీద పర్సంగించిన తెలల్ దొర .. ఎవరైనా సరే గుటుకుక్మనేశాక బొతిత్గా కుదరదు కాబటిట్
ముందే తగిన ఏరాప్టుల్ ..అంటే దహన కిర్య లేదా సమాధి చేయించుకొనుట, దానికి ముందూ, తరువాతా కావలసిన నాయ్య పతార్లు,
ముఖయ్ంగా వీటనిన్ంటికీ అయేయ్ తడిపి మోపెడు ఖరుచ్కి ఇపుప్డే ఇనూస్య్రెనస్ తీసుకుంటే వచేచ్ లాభాలు వగైరార్ విషయాల మీద సైల్డస్ వేసూత్
సమగర్మైన ఉపనాయ్సం ఇచాచ్డు. వాడూ, కూడా వచిచ్న సుందరాంగీ కూడా సుమారు యాభై భావి వినియోగదారులైన మమమ్లిన్ ఒకే చోట
కలుసుకోవడంతో లోలోపల కొంచెం సంతోషంగానే ఉనాన్, ఎపుప్డో పోయిన గాంధీగారి గురించి తపప్ ఇపుప్డు బతికునన్ భారతీయుల
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గురించి పాపం ఎకుక్వ తెలిసినటుట్ లేదు. అంచేత ఇలాంటి మీటింగులలో వాడు యాదాలాపంగా అందరినీ ముందుగా అడిగే పర్శన్ వెయయ్గానే
ఖంగు తిని, తరువాత మా వాళళ్ పర్శన్లు కొనిన్ంటికి భంగు తినాన్రు పాపం.
అతగాడు మమమ్లిన్ అడిగిన మొదటి పర్శన్ “మీలో ఐదేళళ్కి పైగా పెళిల్ అయిన వాళుళ్ ఎంత మంది?” అది వినగానే అందరూ
గొలుల్మని నవువ్ ఆపు కోలేక పోయారు. ఎందుకంటే అమెరికా వాడి లెకక్ పర్కారం ఏకంగా ఐదేళుళ్ విడాకులు లేకుండా ఉండడం ఎంతో ఘన
విజయం కాబటిట్ అదే అడిగాడు ఎపప్టిలాగానే. కానీ అకక్డ ఉనన్ భారతీయులందరూ కనీసం పాతికేళళ్గా ఒకళళ్తోటే కాపురం చేసుత్నాన్రూ
అని వాడికి అరథ్ం అయి వాడి తెలల్ నాలికక్రుచుకునాన్డు. ఇక యాభై, అరవై ఏళళ్ వారిష్కోతస్వాలు చేసుకునన్ వాళుళ్ కూడా ఉనాన్రు అని
తెలియగానే వాడి గుండె ఆగిపోతుందేమో అని భయం వేసి, “నీకు శమ్శానం ఇనూస్య్రెనస్ ఉందా?” అని నేను అడగాగ్నే పాపం వెరిర్ నవువ్
నవావ్డు. ఆ మాట కొసేత్ అకక్డ ఉనన్ వాళళ్ సంతానంలో కొందరికే పెళిల్ అయి పదేళుళ్ దాటిన వాళుళ్ ఉనాన్రు.
ఇక మన వాళుళ్ వేసిన పర్శన్లకి వాడి కంపూయ్టర లో సమాధానాలు లేవు సరి కదా, ఏం చెపేత్ ఎకక్డ సొంత చావు ముంచుకొసుత్ందో
అని హడిలి పోయాడు. ఉదాహరణకి ఒకావిడ “మా ఇండియాలో గంధం చెకక్లూ అవీ వేసి దహనం చేసాత్రు. ఇకక్డ అవి దొరుకుతాయా?”
అనగానే అసలే తెలల్గా ఉనన్ మొహం ఎరర్గా కందిపోయి “మాకవేం తెలీదు. మిమమ్లిన్...సారీ , మిమమ్లిన్ అంటే మిమమ్లిన్ కాదు...ఏ శరీరానిన్
అయినా ఓ కరర్ పెటెట్లో పడుకో పెడతాం. కావాలంటే మీ గంధపు చెకక్లో, ఏమి కావాలంటే అవి నాలుగు అందులో వేసుకోండి.” అనాన్డు.
మరొకాయన “మేము ఐదేళళ్ లో పైకి పర్యాణం కటట్డానికి సిదధ్మై అపుప్డు ఖరుచ్లకీ ఇనూస్య్రెనస్ తీసుకుని, తీరా ఇంకా గుండార్యిలా
బతికుంటే మేము కటిట్న డబుబ్ మాకు తిరిగి ఇచేచ్సాత్రా?” అని అడిగాడు. దానికి వాడు తెలివిగా “మాట తపిప్నది మీరు. దానికి డబుబ్ మేం
ఎందుకు ఇవావ్లి?” అని ఎదురు పర్శన్ వేశాడు. మరొకాయన “మేం ఇకక్డ బీమా తీసుకుని, తీరా మా బంధువులని చూడడానికి ఇండియా
వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ పైకి వెళేళ్ టికెక్టుట్ వచేచ్సేత్ డబుబ్ రూపాయాలోల్ ఇసాత్రా లేక ఇకక్డికి తీసుకొసాత్రా?” అని బెంగగా అడిగాడు. “మీకు
ఎలాగా రిటరన్ టికెట ఉంటుందిగా. నెల లోపుగా వెంటనే వెనకిక్ వచేచ్సేత్ ఇకక్డ మా కాంటార్కట్ పర్కారం ఆనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసాత్ం“ అని అతని
సమాధానం. ఈ సమాధానానిన్ బటిట్ అతనికి ఆ పర్శన్ అరథ్ం అవలేదు లేదా పరాయి దేశాలలో పారిథ్వ శరీరాల సంగతి బొతిత్గా తెలియదు అనీ
నాకు అరథ్ం అయిపోయింది.
ఇక అసలు పర్శన్ - సిసలు జవాబు. దీని నేపధయ్ం ఏమిటంటే ఈ మధయ్ మా ఊళోల్ దేవుడి గుళళ్లో పూజలు చేసే పురోహితులు
చాలా మంది శార్దధ్ కరమ్లు చెయయ్డం మానేశారు...ఎందుకంటే అది హిందూ మత పరంగా వసుత్నన్ ఆచారం..నిషేధంట. ఇక వృతిత్గా
పౌరోహితయ్ం చేసుత్నన్ వారిలో తలిల్ దండుర్లు బర్తికి ఉనన్ పూజారులు ఈ కరమ్ కాండ చెయయ్కూడదుట. ఆ మాట కొసేత్ దేవుడి పూజలు,
వర్తాలూ చేసే పూజారులు శార్దధ్ కరమ్లు చేసే వాళుళ్ వేరు వేరు. అంచేత ఈ శమ్శాన వీరుడు రోజూ అదే పనిలో ఉంటాడు కాబటిట్ ఆ ఇబబ్ందిని
వివరించి “మా హిందూ మతం పదద్తులలో దహన కరమ్లు చేసే పూజారి ఎవరైనా మీ ఉదోయ్గసుత్లలో ఉనాన్రా?” అని అడిగాం. దానికి వాడు
అమాయకంగా “దానికి వేరే మనిషి ఎందుకు. వీడియోలు లేవా?” అనాన్డు.
మన వాళుళ్ వినాయక చవితులు, వర్తాలూ, కొండొకచో పెళిళ్ళుళ్ కూడా వీడియోలు చూసూత్ చేసుకుంటునాన్రని వింటునాన్ం కదా..
విడియో పెళిల్ లాగానే విడియో శార్దధ్ం పెటట్వచుస్మో? అలాంటి శార్దధ్ం వీడియోలు కూడా ఉనాన్యేమో మాలో ఎవరికీ తెలియదు.
మొతాత్నికి వాళుళ్ ఇచిచ్న సమాచారం అంతా పుచుచ్కుని ఇంటికి వచిచ్ ఎదురుగుండా బలల్ మీద పడేసి “హమమ్యయ్” అనుకుంటూ
ఉండగా అపుప్డే ఉదోయ్గం నుంచి తిరిగి వచిచ్ ఆ రంగు రంగుల శమ్శానం ఫోటోలు, ఇనూస్య్రెనస్ పతార్లు చూడగానే మా కీవ్న వికోట్రియా
మొహం పాలిపోయింది. “ఏమిటిదంతా?” అని హుంకరించగానే నేను HATS గురించీ, అందులో ఆ రోజు ఈ విషయం మీద సమావేశం
గురించీ చెపప్గానే “మతి లేక పొతే సరి. నినన్ పుటిట్న రోజు పెటుట్కుని ఇవాళ శమ్శానం వివరాలు కనుకొక్సాత్వా? ఎపుప్డూ వెళళ్ని వాడివి ఆ
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ముసలి మీటింగ కి ఇపుప్డే వెళాళ్లా? అయినా నువువ్ వెళళ్గానే ఇలాంటి మీటింగ సబెజ్కట్ మీద వాళుళ్ మీటింగ పెటట్డం ఏమిటీ? వెళేళ్ ముందు
నాతో చెపప్కక్రేల్దూ? ఏం అంత తొందరా?” ఇలా అడడ్మైన చివాటూల్ వేసింది మా ఆవిడ.
ఆ సమయం లో నా సందిగాద్వసత్ని ఆవిడతో చెపుప్కునే అవకాశం బొతిత్గా లేదు. ఇంతకీ ఇపుప్డు వాడు వారం రోజులలో కొనుకుక్నన్
వాళల్కి ఇచేచ్ భారీ తగిగ్ంపు ధరలో నేను ఆ దహన బీమా కొనుకోక్వాలా వదాద్? వచేచ్ నెల జరిగే ఈ టోపీల వారి సమావేశానికి వెళాళ్లా వదాద్?
అదే నా సందిగాధ్వసథ్!
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