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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే
సేన్హానంద లహరి

చివరి డత: మలి సందడి (20)

దేవదార చకక్ని హిందీ మాటాల్డతాడు.

శీర్మతికి హిందీ అరథ్మౌతుంది కానీ, భాషమీద పటుట్ అంతంత మాతర్ం. పనివాళల్తోనో, కూరగాయల బేరానికో కథ నడిపించేసుత్ంది
కానీ - భాష బాగా తెలిసిన ఉతత్రాదివారి దగగ్ర తటపటాయిసుత్ంది.
భువనేశవ్రోల్ ఐతే అదంత పెదద్ సమసయ్ కాదు.
కొంత సైగలు, కొంత చిరునవువ్. కొంత ఊఁ, ఆఁలు.
వీటితోపాటు పకక్న హిందీ బాగా మాటాల్డగల తెలుగువారి ఇంటరపెర్టేషన సహకారం.
ఈ భాషా పరిమితి శీర్మతి వయ్కిత్తావ్నిన్ రూపొందించడంలో కొంత పాతర్ వహించింది కూడా.
ఒకోసారి గుంపులో చినన్ విషయానికే వాదనలొచేచ్వి.
తన పాయింటు చెపప్డానికి భాషాజాఞ్నం చాలక, ఎదుటివారు చెపిప్ందే సరైనదనన్టుల్ తలాడించేది శీర్మతి. తమతో విభేదించలేదని
వాళుల్ సంతోషించేవారు.
పరభాషీయులతో విభేదించకుండా, తమతో విభేదిసేత్ సవ్భాషీయులు తపుప్ పడతారు కదా!
అందుకని, అదే తన తతవ్మైనటుల్ శీర్మతి ఎవరితోనూ వాదనకు పూనుకునేది కాదు. దాంతో ఆమెకు కాలనీలో ఆ విషయమై
మంచిపేరొచిచ్ంది.
పర్తివారికీ ఎవరో ఒకరిమీద అసంతృపిత్ ఉంటుంది.
దానిన్ వేరెవరి దగగ్రైనా పర్కటించేవరకూ - తృపిత్ ఉండదు.
అలాంటి సందరాభ్లోల్ విని ఊరుకోవడం ఉతత్మం. కానీ చాలామంది, ఇరుపకాష్లీన్ విశేల్షించి సలహాలిసాత్రు. అలా ఇచిచ్నపుప్డే వారికి
తృపిత్.
తమ అసంతృపిత్ గురించి విని, తానేమీ సలహా ఇవవ్కుండా, సానుభూతితో సప్ందిసుత్ందని - శీర్మతిని కాలనీలో చాలామంది
మహిళలు ఇషట్పడేవారు.
ఆ విషయం నాకు చెపిప్నపుప్డు, ‘‘నాతోనూ అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా!’’ అనాన్ను నేనోసారి.
అలాంటపుప్డు చాలామంది మహిళలు, ‘ఏం, నేను మీతో అలా ఉండడం లేదా?’ అనడం కదుద్.
కానీ శీర్మతి రూటే వేరు. ‘‘వాళల్ జీవితం వాళల్ది. ఇంటోల్ ఈ జీవితం మనది. బాధయ్త ఉనన్చోట వాదనలు తపప్వు’’ అనేది.
పోతనామాతుయ్డి పదాయ్లోల్ పదాల సొబగులాల్, గృహిణుల వాయ్ఖయ్లోల్ జీవిత సారానిన్ వివరించే లోతైన వేదాంతపు సొబగులుంటాయి.
‘‘అది సరే కానీ, అవతలివాళుల్ ఏమనాన్రో జాగర్తత్గా విని అపుప్డు తలాడిసూత్ండు. లేకపోతే నీ సానుకూలత వికటించగలదు’’ అని
హెచచ్రించాను.
ఎందుకంటే - ఏ గృహిణైనా మాటల సందరభ్ంలో ‘నేను గయాయ్ళిని. చటుకుక్న ఎంత మాటపడితే అంతా అనేసాత్ను’ అనొచుచ్.
అలా అనడం ఎంత పర్మాదకరమో, నా రీసెరిచ్ రోజులోల్ తెలుసుకునాన్ను.
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అపుప్డు నలుగురు రీసెరిచ్ సాక్లరుస్ - నేను, మూరిత్, నారాయణ, శంకర - నలుగురం కలిసి ఓ గది అదెద్కు తీసుకుని ఉండేవాళల్ం.
అంతా హాసయ్పిర్యులే. చమతాక్రులే. ముళల్పూడివారి హాసయ్సూఫ్రిత్కి అభిమానులే. సమయసూఫ్రిత్లో ఎవరి సాటి వారే!
ఎదుటివారిని వయ్కిత్గతమైన విమరశ్లతో నొపిప్ంచాలనే దురుదేద్శయ్ం లేనంతకాలం - కేవలం హాసాయ్నికైతే - నొపిప్ంచే మాటలిన్ కూడా
ఆసావ్దించగల సరసతా, పరసప్ర విశావ్సం అందరికీ ఉనాన్యి.
అందువలల్ ఒకటి రెండేళుల్, అంటే విడిపోయే దాకా, మా నలుగురి సేన్హం మనోహరంగా, రసరమయ్ంగా కొనసాగింది.
మాటల సందరభ్ంలో ఒకసారి శంకర పొరపాటున, ‘నేనో చెతత్ వెధవని కాకపోతే, వాణెణ్లా నమామ్ను?’ అనాన్డు.
వెంటనే నారాయణ టైం చూసి, ‘ఫలానా సంవతస్రంలో, ఫలానా తేదీన, ఫలానా సమయానికి - శంకర ఉతిత్ వెధవ అని తన
మాటమీదనే నిరాధ్రించడమైనది’ అనాన్డు.
ఆ తరావ్త ఒకరోజు మూరిత్ పరమమూరుఖ్డిగానూ, ఒకరోజు నేను చచుచ్ఘటంగానూ, ఒకరోజు నారాయణ అడివిమాలోకంగానూ
నిరాధ్రించబడాడ్ం.
ఈ నిరాధ్రణ కారయ్కర్మం కూడా కర్మంగా కుల్పత్మైపోయింది.
ఎవరైనా తన గురించి ఓ తకుక్వ మాట అనగానే - ఒకరు కాలెండరు వంక, ఒకరు వాచీవంక చూసేత్ - మూడోమనిషి ‘కనఫ్రమడ’
అనడం జరిగేది.
ఓ రోజున రూంలో పొరపాటున నోరు జారి, ‘ఈ రోజెవరి మొహం చూశానో, లైబర్రీలో మరీ ఆ జగనాన్ధంగాడిముందు
గాడిదనయాయ్ను’ అని శంకర అంటే, నేను కాలెండర చూశాను. తను దొరికిపోయానని శంకరకి అరథ్మైపోయింది.
పెదద్గా నవేవ్సి, ‘తపప్యిపోయింది. ఈ సారికి వదిలెయయ్ండి’ అనాన్డు అభయ్రథ్నగా.
కానీ మిగతావాళల్ం అతణిణ్ వదలేల్దు. నిరాద్కిష్ణయ్ంగా, ‘గాడిద’ అని కనఫరమ్ చేసేశాం.
మా ఈ కనఫ్రేమ్షన - ఓ విధంగా చాలా మేలు చేసింది. బయటవాళల్తోనే కాదు, ఇంటోల్వాళల్తో మాటాల్డేటపుప్డు కూడా, మమమ్లిన్
మేము చినన్బుచుచ్కునే పదాలు వాడేవాళల్ం కాదు. అలాంటి పదమేమైనా నాలుక చివరిదాకా వచిచ్ందా, చెవిలో ఎవరో ‘కనఫ్రమడ’ అనన్టుల్
వినిపించి, అదే హెచచ్రికయేయ్ది.
మాలో మేమే కాక, ఇతరులెవరైనా మాతో కబురాల్డుతూ, ‘తన చుటూట్ కుకక్లా తిరిగాను’ లాంటి వాయ్ఖయ్లు చేసేత్ - మాకు నవావ్గేది
కాదు.
అందులో నవవ్డానికేముందనన్టుల్ వాళుల్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసేత్, ‘నువువ్ కనుక మాలో ఒకడివైతే - ఈపాటికి నినున్ కనఫ్రమ్ చేసి
ఉండేవాళల్ం’ అని మా సంపర్దాయం గురించి చెపేప్వాళల్ం.
దాంతో మాతో మాటాల్డేటపుప్డు ఇతరులు కూడా పదాల ఎంపికలో జాగర్తత్గా ఉండేవాళుల్.
ఐతే ఈ సంపర్దాయం ఇంటి ఇలాల్లి విషయంలో చెలల్దు.
మాటల సందరభ్ంలో ‘నేను గయాయ్ళిని. చటుకుక్న ఎంత మాటపడితే అంతా అనేసాత్ను’ అని నా భారయ్ అనొచుచ్.
అపుప్డు నేను తను గయాయ్ళి అని కనఫ్రమ్ చేసేత్ కనుక – తరావ్త అసలు సిసలు గయాయ్ళితనానిన్ నిజంగా రుచి చూడాలిస్ వసుత్ంది.
అందుకని అపుప్డు వారితో విభేదించాలి.
‘నువావ్, గయాయ్ళివా?’ అని ఆశచ్రయ్పోవాలి.
‘అలా అనన్వారిని ఒకక్రంటే ఒకక్రిన్ ఒకక్రిన్ చూపించు’ అని సవాలు చెయాయ్లి.
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‘నినున్ కూడా గయాయ్ళి అనాలంటే, ఈ లోకంలో అమాయకులకోసం ఎకక్డని వెదకాలి?’ అని వాపోవాలి.
అపుప్డు సంసారం చలల్గా, చకక్గా ఉంటుంది.

ఐతే - ఇంటి ఇలాల్లితో ఎపుప్డు విభేదించాలో, ఎపుప్డు ఏకీభవించాలో తెలుసుకోవడం ఒక కళ. అందుకు ఇలాల్లి భాష తెలియాలి.
‘ఔనంటే కాదనిలే, కాదంటె ఔననులే’ అని ఆడవాళల్ భాష గురించి మిసస్మమ్ సినిమాలో పింగళి వారు వాయ్ఖాయ్నించారు.
అది ఆ సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఆయనకు తోచింది చెపాప్రు.
సందరాభ్నుసారంగా ఇలాల్లి భాష ఎలా మారిపోతూంటుందో - అది సావ్నుభవానిన్ బటేట్ తెలుసుత్ంది.
సావ్నుభవం ఎంతునాన్ - ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ విదాయ్రిథ్లా ఉంటేనే - ఆ భాష ఆకళింపుకి వసుత్ంది.
‘ఇనేన్ళుల్గా కాపురం చేసుత్నాన్ను. తన భాష నాకు తెలియదా?’ అనుకుంటే అది అహంకారమే ఔతుంది.
ఆ అహంకారం గురించి హెచచ్రించడానికి మా నానన్గారు తన సావ్నుభవంనుంచి నేరుచ్కునన్ పాఠమొకటి మా చినన్పుప్డు
చెపాప్రు.
ఆయన ఓసారి భిలాయిలో ఉండే నా మేనతత్, అంటే తన చెలెల్లి, ఇంటికెళాల్రు.
దానికి రాజమండిర్నుంచి కొంత రైలు పర్యాణం. కొంత బసుస్ పర్యాణం.
బసుస్లో ఉండగా ఆయన పకక్న కూరుచ్నన్ ఒకతను మా నానన్గారితో ఆగకుండా తన కషాట్లు హిందీలో చెపుప్కోవడం
మొదలెటాట్డు.
తనకి హిందీ రాదని చెపప్డానికి నానన్గారికి కొంత మొహమాటం. కొంత అహంకారం కూడా ఉందిట.
ఆయన హిందీ సినిమాలు ఎకుక్వగా చూసాత్రు. ఇంకా చెపాప్లంటే తెలుగుకంటే ఎకుక్వగా చూసాత్రు.
అపప్టోల్ హిందీ సినిమాలకు హాలోల్ కథ తెలుగున చెపేప్వారు. ఆందువలల్ సినిమా బాగానే ఆరథ్మయేయ్ది.
నటీనటుల హావభావాలు, తానెరిగిన కొనిన్ హిందీ పడికటుట్ పదాలు, మా ఊళోల్ రొటెట్ల సాయబుతో మాటలోల్ దొరలేల్ ఉరూద్ పదాలు అనీన్ కలగలిపి, తనకి హిందీ బాగా అరథ్మౌతుందనే ఆయన నమేమ్వారుట.
అపుప్డు భిలాయి బసస్తను చెబుతునన్ది ఆయనకి ఒకక్ ముకక్ కూడా అరథ్ం కావడం లేదుట.
కానీ అతడి హావభావాలిన్ బటిట్ ఓ కథ ఊహించుకునాన్రుట. అతడి మాటలిన్ ఆ కథకి అనవ్యించుకునాన్రుట. అతణిణ్ ఇంపెర్స
చెయయ్డానికి ఎకక్డ లేని శర్దాధ్ నటించారుట. మధయ్ మధయ్ తలాడిసూత్, ఊఁ ఆఁ అని అంటునాన్రుట.
కొంతసేపు గడిచేక అతగాడు, ‘‘నువువ్ వినడమే తపప్ ఏమనడం లేదు’’ అని, ‘‘కాయ్ బాత హై’’ అనాన్డుట.
దానికి ఏమనాలో తెలియక, తనూ హిందీలోనే ఏదైనా అనాలనుకునాన్రుట నానన్గారు.
ఒకటి - అతడి మాటలు తనకు విసుగనిపించడం లేదని తెలియజేయాలి.
రెండు - అతణిణ్ మెచుచ్కోవాలి. అందుకని, ‘‘శాబాష హై’’ అనాన్రుట.
అంతే!
‘‘నేను నా కషాట్లు చెపుప్కుంటుంటే - నీకది శాబాషుగా ఉందా?’’ అంటూ అతగాడు విరుచుకుపడాడ్టట్. చుటుట్పకక్లవాళుల్ పరిసిథ్తి
అరథ్ం చేసుకుని అతడికి సదిద్చెపిప్ శాంతపరాచ్రుట.

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY 2019

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

5

నానన్గారు హాసయ్పిర్యులు. ఈ కథ చెపేప్క, ‘సినిమాలోల్ మహానటులు సందరాభ్నుసారంగా హావభావాలు పర్దరిశ్ంచడంలో దిటట్లు.
వాళేల్ భాషలో మాటాల్డినా కథ అరథ్మైపోయేది. ఈ భిలాయవాడికి చెపేప్ది వేరు, ముఖభావాలు వేరు. అందుకని నటుడు కాని పరాయి
భాషవాడితో కొంచెం జాగర్తత్గా ఉండాలి’ అని మాకు నీతి చెపాప్రు.
మా నానన్గారు చెపిప్న ఈ కథతో, ‘కాయ్బాత హై అంటే శాబాషహై’ అనన్ది మా ఇంటోల్ సామెతగా మారిందిట.
ఇపుప్డు దేవదార రాక ఆ కథని గురుత్ చేసింది నాకు.
భువనేశవ్రోల్ ఐతే పరభాషీయులెవరైనా మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు - పిలల్లిన్ ఓసారి పరిచయం చేసి, పకిక్ంటికి పంపేసేవాళల్ం.
పకిక్ంటివాళుల్ తెలుగువాళుల్. వాళల్ పిలల్లూ, మా పిలల్లూ సమవయసుక్లు.
ఇకక్డ అటూ, ఇటూ, పైనా, కిందా - అంతా పరదేశీయులు. ఎకుక్వగా యూరోపియనుస్.
దేవదార ఉనన్ంతసేపూ పిలల్లు కూడా మాతోనే ఉంటారు.
మా పనులోల్ మేముంటే, వాళల్లో వాళుల్ ఆడుకుంటునన్పుప్డే, నిముషానికోసారి మావదద్కొసుత్ంటారు వాళుల్.
ఒకోసారి తమకి గొపప్దనిపించిన అనుభూతిని వెంటనే పంచుకోవాలనీ, ఒకోసారి అకక్మీద తముమ్డికో, తముమ్డిమీద అకక్కో
పితూరీలు చెపప్డానికీ, ఒకోసారి మేము వాళల్నొదిలి మా పనిలో మేముండడం నచచ్క!
అలాంటి వాళల్ని కాసేపైతే ఫరవాలేదు, గంటల తరబడి - మా జోలికి రాకుండా ఎలా ఆపాలనన్ది మా సమసయ్. వాళల్వలల్ మా
సంభాషణకి బేర్కులు పడి, దేవదారని విసిగిసుత్ందని బెరగ.
పోనీ పిలల్లిన్ శీర్మతికి అపప్జెపేప్సి - నేను, దేవదార కబురుల్ చెపుప్కుందామా అంటే - అతడొచిచ్ంది ననున్ చూడాడ్నికేం కాదు, మా
కుటుంబంతో పరిచయం చేసుకోవాలని.
అదీకాక - ఇంటికొచిచ్న అతిథితో నేను మాతర్మే కబురుల్ చెపప్డం - నా పదధ్తికి విరుదధ్ం.
ఎందుకంటే తెలుగునాట దంపతులోల్ ఆడవాళల్వీ, మగాళల్వీ వేరేవ్రు పర్పంచాలుగా ఉండడం చినన్పప్టిన్ంచీ గమనించేవాణిణ్.
సినిమాలకి కూడా వాళుల్ వాళల్ బృందంతో, వీళుల్ వీళల్ బృందంతో - వెడుతూండడం నాకు నచేచ్ది కాదు.
నేనా పదధ్తికి భినన్ంగా ఉండాలని కాసత్ గటిట్గానే అనుకునేవాణిణ్.
రీసెరిచ్సాక్లరుగా ఉనన్పుప్డు - నలుగురం కలిసి ఓ రూంలో అదెద్కుండేవాళల్ం కదా! మేమంటే చాలామందికి పర్తేయ్క ఆకరష్ణ
ఉండేది. కబురల్కీ కాలకేష్పానికీ మా గదికి చాలామందే వచేచ్వారు.
వాళల్లో సూట్డెంటుస్, రీసెరిచ్సాక్లరుస్, కురర్ లెకచ్రరుల్ కూడా ఉండేవారు.
కాసేపు కబురల్యేయ్క వారిలో ఎవడో ఒకడు పేక దసాత్ తీసేవాడు. అంతే!
జోరుగా, హుషారుగా పేకాట మొదలయేయ్ది.
పెదద్ మొతాత్లు కాదు కానీ, అంతా డబుబ్ పెటేట్ ఆడేవారు.
పేకాడాడ్నికి విముఖుణిణ్ కాను కానీ, డబెబ్టిట్ ఆడకూడదనన్ నియమానిన్ చినన్పుప్డే నాకు నేనే విధించుకుని చాలా పదధ్తిగా
అనుసరిసుత్నాన్ను.
ఆ విషయంలో నేనెంత ఖచిచ్తమో తెలిసినా, అపుప్డపుప్డు మితుర్లు బలవంతపెటేట్వారు. లొంగలేదని కొందరు నొచుచ్కునేవారు.
అపుప్డు వాళల్ ముఖాలు చూసేత్ చాటున నా గురించి గొణుకోక్వచచ్నిపించేది.
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రూంమేటస్ ననున్ సమరిథ్ంచడానికి, ‘‘అతణిణ్ మరీ బలవంతపెటట్కండి. రూంలో పేకాడాడ్నికి వీలేల్దని శాసింగలడు’’ అని, అకక్డ
పేకాడాడ్నికి నా అనుమతీ అవసరమనీ, మాటవరసకి కూడా నేను వాళల్ని అభయ్ంతర పెటట్లేదనీ పరోక్షంగా సూచించేవారు.
ఏదేమైనా ఎవరితోనూ నా సేన్హానికి భంగం వాటిలల్లేదు.
అలా నేనెపుప్డూ మా రూంలో పేకాట కారయ్కర్మానికి పేర్క్షకుణిణ్ మాతర్మే.
ఆ పేకాటలో పాలొగ్నే వారిలో ఇదద్రుముగుగ్రు వివాహితులు కూడా ఉనాన్రు.
పేకాట పేరిట వాళొల్కోసారి రాతిర్ ఒంటిగంట దాకా ఇకక్డే ఉండిపోయేవారు.
ఒకసారి నేనో లెకచ్రర మితుర్డివదద్ ఆ విషయం పర్సాత్వించి, ‘‘ఇంటోల్ భారయ్ని ఒంటరిగా వదిలేసి, నువివ్కక్డ పేకాటలో ఉండిపోవడం
బాగుందా’’ అని మందలించాను.
అతగాడు వెంటనే, ‘‘తననీ రమమ్నాన్నయాయ్! రాను కాక రానంటుంది. వాళల్కీ ఓ ఆడాళల్ బాయ్చుందిలే, వాళల్ పోర్గార్ముస్ వాళల్వి. మన
పోర్గార్ంసు మనవి. అదంతే! పెళల్యి కాపురం పెటేట్క నీకూ తెలుసుత్ందిలే’’ అనాన్డు.
అది నిజమే!
అతగాడింటోల్ ఒకటి రెండుసారుల్ భోజనం కూడా చేశాను.
ఆ దంపతుల అనోయ్నయ్తలో నాకేం లోటు కనిప్ంచలేదు.
ఐనా నేను మాతర్ం, పెళల్యి కాపురం పెటేట్క, ఇంటా బయటా మేమెపుప్డూ జంటగానే ఉండాలనుకునాన్ను. శీర్మతి ఆ విషయంలో
నాకు పూరిత్గా సహకరించడంతో, పాటించడానికి మాకే ఇబబ్ందీ కలుగలేదు.
పెళల్యిన రెండేళల్కి వైజాగునుంచి భువనేశవ్ర వచేచ్క కూడా - మా పదధ్తి అలాగే కొనసాగింది.
అకక్డ అంతా మమమ్లిన్ అనుసరించారో, లేక మేమే అకక్డి పర్వాహంలో కలిసిపోయామో తెలియదు కానీ - మా జంటతనం
నిరాటంకంగా కొనసాగింది.
పేరంటాలు, ఆఫీసు వయ్వహారాలు లాంటివైతే తపప్ - ఇంటికి ఎవరొచిచ్నా కబురల్లో భారాయ్భరత్లిదద్రూ పాలొగ్నడం అకక్డ
ఆచారమైపోయింది. అలా జరకక్పోతే, వచిచ్నవాళుల్ నొచుచ్కోకుండా సహేతుకమైన సంజాయిషీ ఇవవ్డం బాధయ్తగా ఫీలయేయ్వాళల్ం.
అందుకే దేవదార గురించి నేను ఆలోచనలో పడితే, ‘‘అంత అభిమానంగా చూడాడ్నికొసుత్నాన్డు. వీలైనంత వరకూ మానేజ చేదాద్ం.
కుదరలేదూ! నాకు తెలిసి మీ మితుర్లంతా మంచివాళేల్. అతనా మాతర్ం అరథ్ం చేసుకుంటాడు లెండి’’ అంది శీర్మతి.
ఆలోచిసేత్ ఎంత చినన్ విషయమైనా పెదద్ సమసయ్గా అనిపిసుత్ంది.
ఆలోచించకపోతే ఎంత పెదద్ సమసయ్యినా తేలికగా తోసుత్ంది.
మనిషికి ఆలోచనతో పాటు - అదెపుప్డు అవసరమో, ఎపుప్డు కాదో తెలుసుకునే విచక్షణ కూడా ఉండాలి.
శీర్మతి అనన్ ఆ మాట - నాకు కొంత విచక్షణను పర్సాదించింది.
అపుప్డు దేవదారకోసం ఏంచెయాయ్లీ, అతణిణ్ ఎలా ఆదరించాలీ అనన్వాటిమీద దృషిట్ పెటాట్ం.
దేవదార ఉదయం పదికి వసాత్ననాన్డు.
అది మాకు వీలైన సమయమే! ఎందుకంటే - ఒకోసారి ఉదయం ఎనిమిది తరావ్త కానీ ఇంటామె ఒలోముచకీ కిచెనలోకి రాదు.
ఆలోగా మా టిఫినైల్పోవాలి.
తను మళీల్ పది దాటేక బయటికెడుతుంది. అపుప్డే మళీల్ కిచెన వాడుకోగలం.
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ఆతరావ్త మళీల్ రాతిర్ ఎనిమిది దాకా తను ఇంటికి రాదు.
మా అదృషట్ం - ఆ రోజు ఎనిమిదికే బయటికెడతానంది ఒలోముచకీ.
ఆమె వెళల్గానే టిఫిన తయారీకి వెడదామనుకునాన్ం.
దేవదార మరాటీ కదా అని శీర్మతి పూరీ కూర పాల్న చేసింది.
ముందు రోజు రాతేర్ బంగాళా దుంపలు ఉడకబెటిట్ ఫిర్జలో ఉంచింది.
ఉదయం బర్షింగ అవగానే నేను ఉలిల్పాయలు వగైరాలు తరుగుతుంటే, తను పూరీ పిండి కలిపింది.
ఇదద్రునాన్ం. ఒలోముచకీ ఇలా వెళల్గానే అలా పూరీలు, కూర చేసెయయ్చచ్నుకునాన్ం.
కానీ ఆ రోజు ఒలోముచకీ డూయ్టీకి వెళేల్సరికి 8.55 అయింది.
నేను కొంచెం కంగారు పడాడ్ను కానీ శీర్మతి హుషారుగానే ఉంది.

‘‘మనం చాలా సీప్డు. అరగంటలో టిఫిన రెడీ. ఆ తరావ్త అరగంటసేపు మనకి కాళీ. ఎవరికోసమైనా ఎదురుచూడడ్ం మహా బోరు
కదా, ఆ అరగంటకోసం ఏమైనా పాల్న చెయయ్ండి’’ అంది తను.
నేను టెనష్నోల్ ఉనాన్ననిపించినపుప్డు, పరిసిథ్తిని ఇలా తేలిక చెయయ్డం తనకి అలవాటు.
తనలా అనగానే చాలా రిలాకస్యాయ్ను. ‘‘నేను పాల్న చెయయ్డమెందుకూ - బోరు చూపినవాడే, దారీ చూపిసాత్డు. అనిన్ంటికీ అ
దేవుడిమీదే భారం వేదాద్ం’’ అనాన్ను.
అలా ఎందుకనాన్నో! భారం దేవుడిమీద వేసేత్ - అది దేవదార తీసుకునాన్డు.
సరిగాగ్ తొమిమ్దికి కాలింగబెల మోర్గితే, ఎవరు చెపామ్ అనుకుంటూ వెళిల్ తలుపు తీశాను.
గుమమ్ంలో దేవదార!
నా కళల్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను. పదికి వసాత్ననన్వాడు తొమిమ్దికే వచేచ్శాడు.
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