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నవంబరుౖ రాగయ్ం
ఏ దేవత దయతలచిందో ఈ యేడు దీపావళి పండుగ ఆదివారం నాడు పడింది. మన పండుగ వారాంతాలోల్ రావడం అంటే

మామూలు విషయం కాదు. ఎంచకాక్ ఇంటోల్ ఉండే ముగుగ్రో, నలుగురో ఎకక్డికీ పరుగులు పెటట్కుండా ఇంటి పటుట్నే ఉంటారు. తలంటల్
దగగ్రినుండి భోజనం చెయయ్డం వరకూ అందరూ కలిసి ఉండటం, సాయంతార్లు ఇషట్మైన వారిని కలుసుకోడం ఇలా హాయిగా హడావిడి

పడకుండా గడచిపోతుంది. ముందే అందిన సమాచారం వలల్ పండుగ సామానంతా రెండు రోజుల ముందే తెచిచ్ పెటేట్సుకునాన్ము. లేకపోతే
మా బే ఏరియాలో నరకచతురద్శికి ఇండియన సోట్రస్ కూయ్ లో నిలుచ్నన్ వాళుళ్ అమావాసయ్ వెళాళ్క కానీ బయటపడలేదుట. ఎంత దీపావళీ
డిసౌక్ంట సేలస్ అయితే మాతర్ం! మరేమి కొంటునాన్రో ఆ దేవుడికే తెలియాలి బాబూ. వీళళ్తో పాటు పర్మిదలనీ, ఒతుత్లూ - నేతులూ అనీ,

పిలల్ల కళళ్లోల్ కనిపించే మతాబులకోసం ఏదో శాసాత్ర్నికి ఓ నాలుగంటే నాలుగు కాకరపూవొతుత్లు ఉండే పాయ్కెటల్ కోసమని, కొబబ్రికాయలు,
అరిటాకుల కోసమని ఇండియన సోట్రల్కు చివరి నిమిషంలో పరుగులు పెటేట్ వారు కొందరు. తీరాథ్లోల్ మాదిరి ఉంటారు పండగలపుప్డు జనం.
ముందు ముందు దీపావళికి పారుక్లోల్ తిరనాళుళ్ పెటేట్ సూచనలు దండిగా కనపడుతునాన్యి.

దీపావళి వెళీల్వెళల్గానే హాలోవీన వచిచ్ంది. చినన్పిలల్లకి అదో సంబరం. మా ఊరోల్ గంగమమ్ జాతరకి నలల్బటట్లు కటుట్కుని, సునన్పు

బొటుల్ పెటుట్కుని వేపాకు మండలతో, కనిపించిన పిలల్లందరినీ జడిపిసూత్ ఊరంతా పరిగెతిత్ంచేవాడు గంగవేషకాడు. ఇకక్డేమో పిలల్లే వేషాలు
వేసుకుని అందరినీ జడిపిసూత్ ఉంటారు. ఈ సారి పిలల్ది ఏదైనా పర్తేయ్కంగా కావాలమామ్ హాలోవీన కి అంటే విఠలాచారయ్ ‘జగనోమ్హిని’
సినిమాలో తెలల్ లెగిగ్ంగస్ వేసుకునే పిలల్ భూతంలా పంపించా. దానికో పెదద్ గుమమ్డికాయ పైరజుగా ఇచాచ్రు పేల్ సూక్లోల్. ఈ నెల నే రోజూ

పెటుట్కునే కారీత్క దీపం పకక్నే తన గుమమ్డికాయలో ఒక కాండిల పెటిట్ పెటిట్ంది. 'కారీత్క దీపం' పకక్నే 'జాక-ఓ-లాంతరు'. మన జాతీయ

జెండా పకక్న అమెరికా జెండా హాయిగా రెపరెపలాడుతునన్టుట్ అనిపించింది.

ఆ విధంగా అకోట్బరు నెల జంట పండుగల సంబరాలతో ముగిసింది. ఇహ ఈ నవంబరు నెల గండం గడిసేత్ ఎంచకాక్ హాలిడే సీజన.
నవంబరు నెలంటేనే నాకు వణుకు. చలి వలల్ కాదండీ థాంకస్ గివింగ షాపింగ వలల్. అసలైతే నేను సరీగాగ్ థాంకస్ గివింగ సేలస్ అనీన్
అయిపోయిన తరువాత అడుగు పెటాట్ను అమెరికాలో, మొదటిసారి. ఇండియాలో పెళిల్ తరావ్త ఎంతో ఇషట్ంగా కొతత్ సంసారానికి కొనుకుక్నన్

ఫరిన్చరూ, మంచాలూ, బీరువాలూ, అపుప్డే రిబబ్న కటింగ చేసిన కొతత్ సీట్లు షాపులాగా మెరిసిపోతూ ఉండే వంటిలుల్ ఇలా అనిన్టిని వదిలేసి

వచాచ్ను. ఎనిన్ రోజులు బాధపడివుంటానో ఆ సామాను కోసం. సరిగాగ్ ఇదద్రు మనుషులకి సరిపోయేటుట్ రెండేసి గినెన్లు నాలుగేసి గరిటలతో
మొదలైంది సంసారం ఇకక్డ. ఇలల్ంతా అపుప్డే దొంగలు పడి దోచుకునన్టుట్ బోసిగా ఉండేది.
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అనిన్ ఒకొక్కక్టిగా సమకూరుచ్కుంటూ వచేచ్వాళళ్ం. పెదద్ పెదద్ సామానల్కి మాతర్ం థాంకస్ గివింగ వరకూ ఆగాలిస్ందే అని
చెపేప్వారు ఈయన. "కొనిన్ రోజులు ఆగావంటే నా బురర్ంతా ఉపయోగించి ఇలల్ంతా నీకు కావాలిస్న వాటితో నింపేసాత్ను " అని చెపాప్రు.

అసలు థాంకస్ గివింగ సేలస్ గురించి, బాల్క ఫైరడే ఉదంతాల గురించి, డోర బసట్రస్ ఆఫరల్కోసం గుడారాలు వేసుకుని ఎదురుచూసే వాళళ్
గురించి కథలు కధలుగా అందరూ చెపుతుంటే ఏమిటో అనుకునాన్ను. మా దశ తిరిగిపోతుంది వచేచ్ నవంబరుతో, ఎంచకాక్ చందర్గిరి

యువరాణికి మలేల్ షాపింగ చెయొచుచ్ అని ఎదురుచూడడం మొదలెటాట్.

థాంకస్ గివింగ షాపింగ సేలస్ గురించి పర్తి సోట్రు సంవతస్రం పొడుగూతా ఓక టీంని సెప్షల గా పెటుట్కుంటుందేమో! ఆ లెకక్లు

వాటి వెనకాల లొసుగులు బాబోయ కళుళ్ తిరిగిపోతాయ. మొతాత్నికి నేను కూడా మా ఫెర్ండస్ ని, మా గూర్పులోని సీనియరల్ని అడిగి ఏమేమి

సామాను కొనాలో ఒక లిసుట్ రాసుకునాన్ను. మాములుగా టార్షులో వేసే జంక మెయిల అంతా పోగేసి ఇలల్ంతా పరిచి కూపనల్నీన్ వెతికి ఒక
గుతిత్గా కటేట్సాను. ఆనైల్న లో సోట్రల్ సైటుకి వెళిల్ ఒకే వసుత్వుని వేరు వేరు షాపులోల్ ఎంతకి అముమ్తునాన్రో ఒక పుసత్కం తీసుకుని రాసుకుని
పకక్న పెటుట్కునేదానిన్. సాయంతర్ం ఈయన వచిచ్న వెంటనే ఇదద్రం మళీల్ కూరుచ్ని నా పరిశోధనలో ఇంకాసత్ వడపోతలు చేసి ఇంకో చిటాట్

ఫెయిర కాపీ చేసేవాళళ్ం. ఒకానొక దీక్ష పూనినటుట్ నిషట్గా తగు రీసెరచ్ చేసిన తరువాత థాంకస్ గివింగ రానే వచిచ్ంది. మొదటి సారి కదూ నా
ఆనందానికి, ఉతాస్హానికి పటట్పగాగ్లు లేవంటే చూసుకోండి.

ముందుగా ఏ ఏ షాపులోల్కి వెళాల్లో ఎకక్డెకక్డ ఏమేమి కొనాలో, ఎంత సేపు ఒకోక్ షాపుకి కేటాయించాలో ఒక చిటాట్ రాసుకుని

షాపింగ యుదాద్నికి బయలుదేరాం. అనుకునన్ పర్కారం పాల్న అమలుపరచాము. మళీళ్ షాపులోల్ కూడా సెక్షనల్ను పంచుకుని

చెలరేగిపోయాము. అదొక విజయం. అమెరికా వచినన్పప్టినుండి ఊరిసుత్నన్ బార్ండెడ హాయ్ండ బాయ్గులకి ఓపిగాగ్ రెండు గంటలు లైనులో

నిలబడి గాలెం వేసి సంపాదించాను. అదొక కళ. వేలాది డిజైనుల్, తొంబై ఆరు రకాల బార్ండల్ మధయ్ ముందుగా మన బడెజ్టోల్ ఉండే బాయ్గుని

గురిత్ంచి మెదడులో జాఞ్పకం పెటుట్కోవాలి. ఒకసారి డిసైడ అయాయ్క వేరే ఎనిన్ బార్ండల్ బాయ్గులు వయాయ్రాలు పోయినా చలించకూడదు.

ఓపిగాగ్ ఎదురుచూసి పటేట్సుకోవాలి. చేతిలోకి కోరుకునన్ కొతత్ బాయ్గు తీసుకునాన్క ఆ నునుపు, ఆ పనితనం, ఆ గగురాప్టు మాటలోల్

చెపప్లేం! పర్తి ఒకక్రికి ఎనేన్సి బాయ్గులు ఉనాన్ మొదటి బార్ండెడ బాయ్గ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ అనుభవం, అనుభూతి అనుపమానం అంటే

నమామ్లి. పర్తి బార్ండెడ బాయ్గ వెనకాల ఒక కథ ఉంటుంది మరి. ఇటాల్ ఇంటి సామాను, ఎలెకాట్ర్నికుస్, బాయ్గులు వెరసి బోలెడు షాపింగ చేసేసి
ఇంటికి చేరాం.

ఇలుల్ చేరాక మొతత్ం అనిన్ సోట్రల్ నుండీ కొనిపటుట్కొచిచ్న సామానంతా ముందరేసుకు కూరుచ్నాన్ము ఇక. రైసు కుకక్రుల్ రెండూ,

లేటెసట్ నాన సిట్క సెటుట్, కాఫీ మేకరు, బెల్ండరుల్, జూయ్సరుల్, కేక మికస్రుల్, ఒకేసారి నాలుగేసి దోశలు వేసుకోగలిగే గిర్డిడ్లు అబోబ్ ఇటాల్ చితర్

విచితర్మైన పరికరాలు అవసరమునాన్ లేకునాన్ శివరాతిర్ తిరునాళల్లో బుడుగులు కొనన్ంత వీజీగా కొనిపడేసాము. ముందు జాగర్తత్గా

ఇండియాకి వెళేళ్టపప్టికని చెపేప్సి ఓ మోసత్రు పేరునన్ బాయ్గులు, సేర్ప్లు వగైరా సరంజామా కూడా కొనిపెటేట్సాము. ఇక బాల్క ఫైరడే అనీ, సైబర

మండే అని ఈయన ఎలకాట్ర్నికస్ మీద విజృంభించారు. చేగోడీ పొటాల్లు కొనన్టుల్ ఐఫోనుల్, టీవీ, ఎకస్ బాకుస్లు, ఐపాడుల్, మూయ్జిక సిసట్ముస్
తెగ రీసెరచ్ చేసేసి వాడుతామా లేదా అని ఆలోచించకుండా కాసత్ తకుక్వలో తకుక్వ అని చెపిప్ కొని అవతల పడేసారు. ఏదో మాయలో

ఉనన్టుట్, మతుత్లో ఉనన్టుట్ జరిగిపోయింది అంతా. చేతులతో తైలం మారితే అనాన్ తెలిసేది. అంతా మాయ కదా! ఆ తరావ్త వచిచ్న కెర్డిట
కారుడ్ బిలుల్ వలల్ ఆ ఏడు ఇండియా టిర్ప ఆగిపోయింది అనుకోండీ.

ఇంతోటి ఘనకారాయ్లని మనవాళల్తో చెపుప్కుని పొంగిపోకపోతే ఎలాగా? ఊరికెనే ఉండము కదా మనం! ఇండియాలో మావాళల్కి

చిలవలు పలవలు చేసి చెపేప్శా నా తెలివితేటల గురించి, మా వారి అదుభ్త పర్ణాళికల గురించీ, అమెరికా వాయ్పారుల అమాయకతవ్ం
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గురించీను. ఆ వారత్లను పలవలు చిలవలుగా మారిచ్ మారిచ్ ఈ ఊరూ ఆ ఊరు ఇషాట్నికి మాటాల్డేసుకునాన్యి. సంవతస్రం వరకూ మాటు

వేసి మళీళ్ వచేచ్ ఏటికి తగులుకునాన్రు అంతా. "అమామ్య! అకక్డ ఉలిల్పాయలూ, కూరగాయ ముకక్లూ తరుకుక్నే మిషను ఈ సీజనులో

చవకటగా ఒకటి కోనేసేయియ్ ...ఆనక నువ వచేచ్టపుప్డు పటుట్కుని వదుడ్వులే" అని ఒకరు. “అమమ్ణిణ్ ...ఫలానా బార్ండు లోషనుల్ ఒక అర
డజను తీసిపెటుట్కో"అని ఇంకొకళుల్ మొదలు. పెదద్వాళల్నాన్ కాసత్ నయం సంసారపక్షమైన కోరికలు అడుగుతారు. ఈ కాలేజిలో ఉండే పిలల్
వెధవలిన్ పటట్లేము. "అకాక్ ఆనైల్న లో చూసుత్నాన్ను... ఫలానా ఐఫోను అకక్డైతే అంతే! ...ఇకక్డైతే ఇంతా...! నాకోటి తీసిపెటుట్. బావ వదద్నడు
లే." "అకాక్ ఫలానా బార్ండ వాచ కావాలి ... ఫోటో పంపుతునాన్ అదే రంగు ఒకక్ షేడ కూడా తగగ్కూడదు" అనీ నా వైపు నుండి ఆయన వైపు
నుండి వినన్పాలు వినవలె వింతవింతలు బాబోయ.

అనేన్సి కొనలేము అంటే, “అమెరికాలో ఉనాన్రు కొనలేరా?” అనంటారు. డాలరల్లో సంపాదిసాత్ము సరే ...ఖరుచ్ కూడా డాలరేల్ కదా,

రూపాయలోల్ కాదు కదా అని చెపాప్మే అనుకోండి. ఆమోమ్! ఇహ అంతే. ఊరూ వాడా మోత మోగించేసాత్రు. లేకపోతే ఇకక్డ మన షాపింగ

గురించీ, డిసౌక్ంట సేలస్ గురించి తాటాకులు కటేట్సాత్రు. మరి హైదరాబాద లో ఐకియా సోట్ర ఓపెనింగ నాడు షాపింగ కని తరలి వచిచ్న
వారిని చూసి ఆ గోవిందనామాల వాడే ముకుక్న వేలేసుకోలేదూ! మరి వారసతవ్ం ఎకక్డికి పోతుందీ. అంతా ఒక తానులో ముకక్లమే కదా!

ఇలా రెండో ఏడు థాంకస్ గివింగ షాపింగ గడిచిపోయింది. ఈ సారి మాతర్ం ఆ వాయ్మోహం వీడి కళుళ్ తెరచి తెలివి తెచుచ్కుని
గమనిసేత్ తెలిసొచిచ్ంది ఏంటంటే పర్తి ఏడూ అవే వసుత్వులు పెడుతునాన్రని. తగిగ్ంచి అమేమ్వంతా చినాన్ చితకా సామానే. గచుచ్పై ఆవాలాల్

సంవతస్రాలు దొరిల్పోతుంటాయి గానీ మళీళ్ మళీళ్ అవే కుకక్రుల్, చెంబులూ, నాన సిట్కుక్ తపేళాలు. ఎంత మంచి బార్ండు నాన సిట్క సామానైనా
సంవతస్రం తిరిగేసరికి కోటింగ లేచి ఊడొసోత్ంది. అదంతా పొటట్లోకే కదూ చేరేది. ఇహ ఇలాకాక్దని సుబబ్రంగా ఒక మూకుడు తెచుచ్కుని
అందులో వండడం మొదలుపెటాట్. ఇంతోటి మా కుటుంబానికి అదొకక్టి చాలేల్ అనుకుని.
ఇదంతా ఒక ఎతుత్ అయితే బే ఏరియా కి వచాచ్క చేసిన థాంకస్ గివింగ షాపింగ వలల్ ఏకంగా కపాల మోక్షం సిదిద్ంచింది. అంతకు
ముందంటే ఏదో కుగార్మంలో కాసింత జనాభా ఉనన్ పార్ంతంలో ఏలేసాము. బే ఏరియా కి వచిచ్న తరువాత పిలల్ కాలువలోంచి సముదర్ం

లోకి పడడ్టుట్ అయింది. ఏ సమయంలో వెళిల్నా ఇహ ఎంతకీ కదలని లైనుల్, ఏదైనా కొందామంటే తలకొక మూలలో ఉండే వసుత్వులు.
అచచ్ంగా యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత రణరంగంలా ఉంటాయి మాలుస్. అశోక చకర్వరిత్కి కళింగ యుదధ్ం తరువాత ఎటువంటి వైరాగయ్ం

వచిచ్ందో, ఒక నాలుగు థాంకస్ గివింగల్ తరువాత నవంబరుకి అదే వైరాగయ్ం అలముకునేది ననున్. వచిచ్న కొతత్లోల్ ఇకక్డి ఆచారం తెలీక

పటిట్ంచుకోలేదు గానీ, 'థాంకస్ గివింగ ' అంటే "మాకు ఉనన్వాటితో మేము ఆనందంగా ఉనాన్ము. మాకు అవసరమైన తిండీ, బటట్, గూడు
ఇచిచ్నందుకు కృతజఞ్తలు తండీర్" అని కుటుంబం అంతా కలిసి జరుపుకునే పండుగట. ఇపుప్డునన్వి చాలు మహాపర్భో! అని దండాలు

పెటేట్సుకుని మరుసటి రోజే కొతత్ సామానల్ కోసం పోటీలు పడడం ఎంత విచితర్ం అనిపించ సాగింది.
పైగా లకక్పిడతంత అపారుట్మెంటులోల్ ఈ సామానంతా సరద్లేక చచేచ్ చావొచేచ్ది. పర్తి ఏడూ కాసినిన్ బయటపడేసేత్ కానీ కొతత్వి
ఇంటోల్కి తెచేచ్ వీలు లేదు. ఇదంతా ఒక మాయా వలయంలా అనిపించేది. కొనన్ వాటిలోల్ సగం వాడేవే కాదు. “మా ఇంటోల్ ఉంది” అంటే
“మా ఇంటోల్నూ ఉందమామ్!” అని చెపుప్కోడానికి తపప్. కొనుగోలు శకిత్ పెరిగింది కదా అని ఎనన్ని కొంటాము. చివరికి సామానంతా
లోపలేసుకుని మేము బయట ఉండాలి ఇక. ఊపిరాడననిన్ రకాలు వసుత్ంటాయి పర్తి ఏడాది.

అరుణాచలం సినిమాలో పెదద్ రాజనీకాంతుకి రాతర్ంతా చుటట్లు పీలిచ్ పీలిచ్ చుటట్లంటే విసుగొచిచ్నటుట్, ఇనేన్సి రకాలు

అందుబాటులోకొచేచ్సరికి షాపింగ అంటేనే విరకిత్ పుటేట్సింది. హాయిగా అనీన్ మానేసి నితాయ్వసరాలు, పనికొచేచ్వి మటుట్కు ఆనైల్నోల్ కొనేసి

బుదిద్గా ఇంటోల్ ఉండిపోయాము. మొహమాటాలకి తెరదించేసి సుఖంగా పర్శాంతంగా నవంబరు మాసపు దీక్షని పూరిత్ చేయడం
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నేరేచ్సుకునాన్ం. ఈ ఏడు నా షాపిప్ంగు నేటి ఆధునిక జనుల కొంగు బంగారంగా విరాజిలుల్తునన్ ఇంసాట్ పాటుకి మాతర్మే పరిమితం చేసా.
కొటోల్ మిగతా సామానుల్ ఎనిన్ సెప్షల డానుస్లు చేసినా లొంగిపోయే పర్సకేత్ లేదు. కొనిన్ పాఠాలు అనుభవాల మీద కానీ రావు కదా మరి!
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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