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గోపీ చందనం మేడ                                          రాజ ఖర్ తటవరిత్

  పాత బసాట్ండు వెనకాల సందు బైకులతో హడావిడిగా వుంది. ఆ వందమీటరల్ చినన్ సందులో రోడుడ్కిరువైపులా ఒక కంటాసప్తిర్, ఒక 
తలిల్పిలాల్ ఆసుపతిర్, ఒక మలీట్ సెప్షలిటీ ఆసుపతిర్, ఒక డెంటల కిల్నిక, ఒక మెడికల షాపు వెలిశాయి. పర్తి ఆసుపతిర్లోనూ కికిక్రిసివునాన్రు జనం. రోడుడ్ 
మధయ్లో ఒక ఆవు ఫెర్షుష్గా పుషక్లంగా పేడ వేసి పకక్నే చతికిలపడి తాపీగా నెమరువేసుకుంటోంది. ఇండియాలో తనలాంటి ఆవులకు ఇది బెసట్ టైం అని, 
దాని మూతర్ం ఇంధనతులయ్ం అని, పేడ పతంజలి అని దానికి తెలిసిపోయింది. ఆసప్తుర్లనించి బయటకి వచేచ్ ఒకరిదద్రు జనం ఆ గోమాత పృషఠ్భాగానికి 
దణణ్ం పెటిట్ వెడుతునాన్రు. ఆసప్తిర్ గేటల్ ముందర బైకులూ కారుల్ అడడ్దిడడ్ంగా పారుక్ చేసునాన్యి. సందంతా హారన్ల్ మోతతో మారుమోర్గిపోతోంది. సగం 
ఆ సౌండుకే మనిషికి రోగమొచేచ్లావుంది. 

ఈ ఆసప్తుర్ల కూటమి మధయ్లో తామరపూవులాల్ ఒక పాత గోపీచందనం రంగు మేడ కూడా ఉంది. ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉనన్టుట్ లేదు. 
వీధివైపు తలుపులు మూసివేసి వునన్వి. ఇంటి బయట జయవిజయులాల్గా ఒక రావి చెటుట్ ఒక బాదం చెటుట్ వీధిగుమామ్నికి నీడనిసుత్నాన్యి. గేటుబైట నో 
పారిక్ంగ బోరుడ్ ముందర హాసిప్టల తాలూకా మోటారుబళుళ్ దరాజ్గా పారుక్ చేసునన్వి. గేటు ముందర గళళ్చొకాక్ వేసుకొని, మెరుసుత్నన్ సరికొతత్ 
బటట్తలతో  చేతిలో సెలోల్ఫ్న వంక చూసూత్ వెయిట చేసుత్నాన్డు రామరావు. ఈ గోపీచందనం మేడ అతనిదే. అదే... తాతలనించి సంకర్మించిన ఆసిత్. 

రామారావు వెంకటాచలంగారి పెదద్ మనవడు. పెళాళ్ం పిలల్లతో గత పదిహేనేళుల్గా అమెరికాలో సిథ్రపడినాడు. సుమారు యాభై ఏళళ్ 
వయసుండచుచ్. తన తండిర్ బర్తికునన్పుడు సంవతస్రానికి ఒకసారి ఇండియా వసూత్వుండేవాడు. ఆయన పోయి మూణాణ్లుగేళల్యింది. ఇపుప్డు 
రెండేళళ్కొకసారో లేక యిలా ఆఫీస పనిమీద ఢిలీల్ వచిచ్నపుప్డో ఒకసారి కాకినాడ వసూత్ంటాడు. తన తండిర్ తదనంతరం ఆ ఇంటిని రెండు వాటాలు చేసి 
అదెద్కిచాచ్డు రామారావు. వాళుళ్ టైంకి అదెద్ ఇచిచ్  యివవ్క, రిపైరల్నీ అవని యివని అదెద్లోంచి విరగోగ్సుకోవడం ఇవనీన్ తలకాయనెపిప్ వయ్వహారం అయి 
పర్తాయ్మాన్య్యాలు పరిశీలించసాగాడు. కిర్తంసారి ఆఖరినిమిషంలో ఇలుల్ అమమ్కం వాయిదా వేసాడు మనసొపప్క. ఈసారైనా దీని సంగతి తేలుదాద్మని 
ఢిలీల్ నుండి ఒక వారం సెలవు పెటిట్ వచాచ్డు. రియల ఎసేట్ట ఏజెంటల్కు కబురుపెటాట్డు. ఒక శేర్యోభిలాషి  ఈ ఇంటి విషయంలో సాయంచేసాత్నని 
రామారావుకు పకక్ డాకట్రుగారిని పరిచయం చేసాడు. హైటెక రోగాల పుణయ్మా అని రెండు చేతులా సంపాదిసుత్నన్ ఆ డాకట్రు రామారావుని  కలిసి ఆ సథ్లం 
కొనుగోలుకు ఆఫర చేసాడు. ఆ ఇంటిని యోగా మరియు రెకూపరేషన సెంటరుగా మారచ్డానికి. ఈ రోజు కాంటార్కట్రు నలల్ం సుధాకర వసుత్నాన్డు 
కలవడానికి మరొక పర్తిపాదనతో. అతని కోసమే రామారావు వెయిట చేసుత్నన్ది. 

సాయంతర్ం ఐదునన్ర కావసుత్నన్ది. రావిచెటుట్మీద వసారా ఏరప్రుచుకునన్ పకుష్లు మెలల్గా గూటికి చేరుకుంటునాన్యి. ఉనన్చోటే 
నిలుచ్ంటే దోమలు రకాత్నిన్ పీలేచ్సుత్నాన్యని ఆ వీధిమొగదాకా నడుసూత్ వెళాళ్డు. అకక్డ తన చినన్పప్టి వీరబాబు కిళీల్కొటుట్ యింకా ఉంది. అరటిగెలలు 
కొటుట్బయట మునపటిలాగే వేళాళ్డదీసునాన్యి. కొటుట్ముందు కళాళ్పి చలిల్ ముగేగ్సుంది. రామారావుకి పెదద్పండగపుప్డు గొబెబ్మమ్లూ హరిదాసు పాటలు 
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గురొత్చాచ్యి. చలంగారు రోజూ తపప్కుండా హరిదాసుకి  భిక్ష వేసేవారు. "అయయ్గారికి దణణ్ం పెటుట్.. అమమ్గారికి దణణ్ం పెటుట్.. అయయ్గారి పిలల్లు పెదద్ 
పెదద్ సదువులు సదవాలి.. ఇదేశాలేల్లాల్లి.."  అనన్ గంగిరెడల్వాడి ఆశీరవ్చనం గురొత్చిచ్ నిటూట్రుసూత్ తనలో తానే చినన్గా నవువ్కునాన్డు. కూలిర్డ్ంక 
తార్గుదామని ఆ కొటుట్దగగ్రకు వెళాళ్డు. వీరబాబు కొడుకు కామోసు ఆ గలాల్వెనుక. తన చినన్పుప్డు సంకార్తి, వేసవి సెలవలకి కాకినాడ వచిచ్నపుప్డు 
రోజూ వాళళ్ తాతగారు ఒక పావలా ఇచేచ్వారు. ఒక రోజు బిగ ఫన బబుల గమ మరొక రోజు నిమమ్తొనలు కొనుకుక్నేవాడు ఈ కొటుట్లోనే తన బాబాయ 
కొడుకు చందర్ంతో కలిసి. చందర్ం యిపుప్డు ఆసేట్ర్లియాలో ఉంటునాన్డు. 

 కిళీల్కొటుట్నానుకొని వునన్ తలీల్-పిలల్ ఆసుపతిర్ సాథ్నంలో అపప్టోల్ చినన్ పబిల్క లైబర్రీ ఉండేది. అకక్డే ఓం పర్ధమంగా తనకు ఇంగిల్ష 
నూయ్స పేపరు చదివే అలవాటు అబిబ్ంది. బాబాయ రోజూ పేపర చదవడానికి వెడుతూ చందార్నిన్, రామారావుని వెంట తీసుకెళేల్వాడు. తాతగారి లైబర్రీకారుడ్ 
తీసుకువెళిల్ అగాథా కిర్సీట్ నవలలు తెచుచ్కొని కూడబలుకుక్ని చదివేవాడు. ఇంటరీమ్డియట దాకా ఆ డిటెకిట్వ పేరు పైరోట అని అనుకునాన్డు. 

చెవులవెనకాల దోమలు బాకౌర్గ్ండ మూయ్జికుక్తో సహా కుటట్డంతో గతం ఆలోచనలోనుండి బయటి వచిచ్ తన ఇంటి వైపు 
నడవసాగాడు. దీపాలవేళ వీధి గుమమ్ంలో లైట వేసి, ఆ కాంటార్కట్రుకు ఫోనుచేసి హాలోల్  కూరోచ్గానే ఆ కిరుర్మనే ఫాయ్న సౌండ తనని మళీళ్ గతంలోకి 
గిరుర్మని తీసుకెళిల్ంది. తన మేనతత్ సంగీతంలో దిటట్. సెలవలోల్ పిలల్లందరికీ పాటలూ సంగీతం నేరేప్ది. ఆ ఫాయ్న కిరుర్ సౌండుని గమమ్తుత్గా.. ధా తిరకిట 
తక తూనా తూనా అని.. గ గ గ గ రిగపగా అని తాళానికి మలచి పిలల్లతో పాడేది. ఆ కిరుర్ శబద్ం ఇంకా అలాగే వుందిగానీ రామారావుకు యిపుప్డు ఏ 
తాళమూ సుఫ్రణకు రాలేదు. ఒకసారి ఇలల్ంతా చుటొట్దాద్మని  లేచాడు. విశాలమైన ఈ ఇంటోల్ పనెన్ండు గదులు.. వెనకాల రేకులషెడుడ్లో సరెవ్ంట 
కావ్రట్రస్. పర్తిగదిలోనూ గంపెడేసి జాఞ్పకాలే... అపప్టోల్ పది మంది మనవలు మనవరాళుల్, అతత్లు, మావయయ్లు, బాబాయ పినిన్ అందరు వచిచ్నా ఇలుల్ 
సౌకరయ్ంగా ఉండేది. రామారావు బామమ్ అతను పుటిట్న మూడునాలుగేళల్కే గతించింది. కాబటిట్ శెలవులు అంటే అనీన్ తాతగారి జాఞ్పకాలే.   
రామారావు తాతగారు రేడియో అంటే చెవికోసుకునే వారు. పొర్దునేన్ రేడియోలో నాగారుజ్న యూరియా పాటతో పిలల్లని లేపి సంసక్ృత వారత్లు పాఠాల 
కారయ్కర్మం ముగిసేసరికి పెరటోల్ సాన్నాలు పోసి తయారుచేసే వారు. బాయిలర వెలిగించి నీళుల్ కాచి తొలిపి పెటేట్వారు అమామ్ పినిన్నూ. అది తలచుకోగానే 
బాయిలరోల్  కాలిన కొబబ్రిపీచు వాసన తన నాసికాపుటలన్ మెదిలింది. పిలల్ల సాన్నాల తరువాత దేవుడి గదిలో తాతగారు ఒక గంటసేపు విదాయ్పర్కాశనంద 
సావ్మివారి భగవదీగ్త వినేవారు. అపుప్డపుప్డు ఏ అరుజ్న ఉవాచో భగవానువాచో పిలల్ల చెవిన పడడం ఇపప్టికీ రామారావుకు జాఞ్పకం. పెరటోల్ రెండు 
కొబబ్రి చెటుల్ ఉండేవి. వాటినుండి రాలిన కొబబ్రి పిందెలతో ఏడు పెంకులాట ఆడేవారు. కొబబ్రాకుల జువవ్ ఎవరిది ఎతుత్ వెళుత్ందో పందెం. తాతగారు 
కొబబ్రాకులతో బూర చేసి బుదిధ్గా మధాయ్హన్ం పడుకునే పిలల్లకు బహుమతిగా ఇచేచ్వాడు. కొబబ్రిబూర చేయడం కషట్ం. ఒకవేళ పిలల్లు 
చేయపర్యతిర్ంచినా మోగేది కాదు.  మధాయ్హన్ం భోజనాల తరువాత పిలల్లందిరికీ తాతగారు తలో బంగినిపలిల్ మామిడికాయ చెంప యిచేచ్వారు. 
రామారావుతో సహా అందరూ  పెరటి అరుగుమీద చొకాక్లుతీసి తినాలిస్ందే. 

దొడిడ్ గుమమ్ం గచుచ్మీద రామారావు నించొని ఇపప్టి ఆ కొబబ్రిచెటల్ను పరికించాడు. వాటిలో ఏ మారూప్ లేదు. ఈ చెటేల్ నయం 
అనుకునాన్డు మనసులో. రెండు చెటల్ మధయ్లో తులసికోట. కోటలో యిపుప్డు తులసి మొకక్ లేదు. మటిట్ ఎండిపోయి ఎపుప్డో వెలిగించిన రెండు మూడు 
అగరతుత్ పులల్లు మిగిలివునాన్యి అందులో.. పూరవ్ం అనుషాఠ్న వైభవానికి సాక్షయ్ంగా. 

తులసికోటకు కుడిపకక్న మేడమెటుల్. రామారావుకి ఇంటోల్ అనిన్టికనాన్ ఇషట్మైన జాగా మేడమీద. సెలవలోల్ రోజూ సాయంతర్ం తన 
అతాత్ పినున్లతో సనన్జాజిపూలు కోసేవాడు. మధాయ్హాన్లు పకిక్ంటినుండి తొంగిచూసే మామిడిచెటుట్ నీడలో మేడమీద చందర్ంతో పాటూ ఇంగీల్ష నవలలు 
చదువుకునేవాడు. మధయ్లో రైలుకూత వినపడగానే అమాంతం పిటట్గోడదగగ్రకు పరుగెతిత్ దూరంగా కనిపించే రైలు బోగీలు లెకక్పెటేట్వారు. గూడస్ రైలైతే 
మరీ ఆనదం. వాళళ్మమ్ ఎండబెటిట్న గుమమ్డి వడియాలు తన కళళ్ముందే ఆడాయి. కాకులు ముటట్కుండా పిలల్లే కాపలా. వేసవి రాతుర్లు బొంతలు తెచిచ్ 
నానన్ బాబాయిలతో మెడపైనే పడుకునేవారు. ఇంకా ఆ ఇనప టారాట్యిస సాట్ండ ఏమూలైనా  వుందేమోనని వెదికాడు. పడుకునే ముందు రేడియోలో వివిధ 
భారతి వినేవారు.  బినాకా గీత మాలలో పాత హిందీ పాటలతో తోలిపరిచయం ఈ మేడమీదే జరిగింది. ఏడు పెంకులాటకి కావలసిన పెంకులు చందర్ం 
మేడ మీదనించే గుటుట్గా తెచేచ్వాడు. తాతగారు కంటపడితే ఇదద్రినీ పిలిచి "ఇదిగో పిలల్లూ ఈ సథ్లం మా నానన్గారు ఆ రోజులోల్ పావలా పెటిట్ కొనాన్రు. 
కషట్పడి డబుబ్దాచి నాలుగు గదుల ఇలుల్ కటిట్ తరువాత నాకిచాచ్రు.. నేను ఇదిగో ఈ డాబా వేసాను. నా తరువాత ఇది మీ నానన్కిసాత్ను. మీ నానన్.. 
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మీకిసాత్డు.. మీరు మీ పిలల్లకివావ్లి తెలిసిందా.. ఇలా పెంకులు పీకేసేత్ ఇలుల్ పాడైపోదూ" అని ఆ పెంకులు తాను తీసుకువెళిల్ తిరిగి పైన అమరేచ్వారు. పర్తి 
రెండేళళ్కూ టంచనుగా వెలల్ వేయించేవారు. కొతత్ పెళిల్కూతురులాగా మెరిసిపోయేది మేడ ఆ కాలంలో. 

మేడమీద దోమలు విజృంభించడంతో  మెటల్వైపు నడవసాగాడు. తన తాతగారి మాటలు తన మదిలో మెదిలి ఆలోచనలు రేకెతాత్యి. 
"ఎలాగూ పదేళల్లో తానూ కూడా రిటైరయిపోతాడు. ఇకక్డికి వచిచ్ తన నానన్గారిలా ఈ ఇంటోల్ పర్శాంతంగా గడుపుదామనుకునాన్డు. కానీ యిపుప్డు తన 
కజినస్ కానీ ఫెర్ండస్ కానీ ఎవరూలేరు. అందరూ హైదరాబాదో బెంగళూరో అమెరికాలోనో సిథ్రపడాడ్రు. వాళుళ్కూడా రిటైరయిన తరువాత ఇకక్డకి 
వదాద్మనుకుంటునాన్రా? ఏమో!.. దుబాయిలో పెరిగిన తన భారయ్ శిరీష ఇకక్డ ఇమడగలదా? రోజంతా ఏమి చేసుత్ంది? పిలల్లు సెలవలకి వచిచ్నపుప్డు 
ఎయిరోప్రుట్ నించి దూరమవవ్దూ?  పదేళల్ తరువాత రాజెవరో, రెడెడ్వరో.. అపప్టిదాకా దూరంగా అమెరికానుండి మేనేజ చెయయ్డం పార్కిట్కల కాదు 
అలాగని ఈ మేడ అమేమ్సేత్ వచేచ్ ఏటికలాల్ అపారుట్మెంటో ఏటీఎంమో లేసుత్ంది ఈ సథ్లంలో. కొనాన్ళళ్కి ఇక మేడవుండేది తన మధుర జాఞ్పకాల 
ధాయ్నశోల్కంలోనే వారి తాతగారు మంతర్దేవతగా. 

"ఇంతకాలం ఆగాను. మరొక రెండుమూడేళుల్ చూదాద్ంలే. చందర్ంగాడితో కూడా మాటాల్డి చూసాత్ను." జీవనపర్యాణంలో అలసి 
ఎపుప్డైనా తన చినన్నాటి తలపుల ఒడిలో వాలాలనిపిసేత్ ఈ జాఞ్పకాలగుడే ఆసరా. ఒకసారి తన చుటాట్లందిరిని చూడాలనిపించింది అతనికి. వచేచ్ 
డిసెంబరోల్ ఈ పాత ఇంటోల్ అందరూ కలిసేత్ ఎలావుంటుందనిపించింది.  అతత్లిన్,  కజినిస్న్, వారి పిలల్లిన్ అందరిని  కలవచుచ్.  బంగినిపలిల్ 
మావిడికాయలాంటి ఈ  తీపి జాఞ్పకాలు వారి హృదయాంతరాళల్ను కూడా తటిట్ లేపనీ" అని అభిపార్యపడాడ్డు. మరాన్డు చందర్ంగాడితో మాటాల్డినపుప్డు 
ఈ పర్సాత్వన తెదాద్మనుకునాన్డు. 
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