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 నవరాతుర్లు వసుత్నాన్యి కదా 303లోని అరవావిడ బొమమ్ల కొలువుకి పిలుపులకి వచిచ్ వెళిళ్ంది. అపుప్డే 

సంవతస్రం తిరిగేసిందా అనుకునాన్. అటట్పెటెట్లతో అమరిచ్న డి.ఐ.వై మెటల్ మీద గరుతమ్ంతుడు, సీతారామ లక్షమ్ణ సమేత 
ఆంజనేయుడు, గోకులం, కొండపలిల్ బొమమ్లు, ఏనుగు అంబారీలు, పూసల పలల్కీలో ఒదిగి కూరుచ్నన్ పెళిల్ కొడుకూ పెళిల్ 
కూతురూ, బాజా భజంతీర్ల వాళుల్, దశావతారాలు అబోబ్ మొతత్ం మనమెరిగిన మన అసిథ్తవ్ం అంతా ఆ మెటల్పైన కొలువు 
తీరేచ్సుత్ంది ఈవిడ. వీటికి తోడు వాళల్బాబ్యికి ఇషట్మని ఒకసారి  ‘జురాసిక థీమ’ అని మరొకక్సారి ‘లెగో లాయ్ండ’ థీమ 
అని  పకక్నే ఇంకో బులిల్ బొమమ్లకొలువు వెరైటీగా ఏరాప్టు చేసుత్ంటుంది. ఈసారి ఏమి ఏరాప్టు చేసోత్ందో మరి? 
అనుకుంటూ కోల్సెట లో ఉనన్ కాసింత జాగాని పూరిత్గా వాడుకునేలా 'ఆరగ్నైజ' చేసిన పాల్సిట్క భోషాణాలోల్ చీరలు ఉనన్ 
పెటెట్ని తీసి ముందరేసుకుని కూరుచ్నాన్. 

ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు ఎటు తిరగేసినా అవే పదేసి చీరలు. జంప సూటుల్, మిడీలు, మాకీస్ల 
సౌకరయ్ం అలవాటైనా చీరల మీద మమకారం చావదు అదేమిటో! కానీ కొని ఏమి చేసుకోను ఇకక్డ?  ఏదో ఇలాంటి 
విశేషాలకు ఓ పది నిముషాలు కటుట్కుని నలభై ఫోటోలు, అరడజను వీడియోలు తీసుకుని మడత పెటిట్ లోపల పెటట్డం 
తపిప్ంచి. ఆనైల్న షిపిప్ంగ అవీ వచేచ్సాయి కానీ అంతలేసి వెలలు పెటిట్ కోనేటంత సందరాభ్లు ఏవి? ఉదోయ్గాలు చేసే 
అమామ్యిలే కాసత్ చూసి చూసి ఖరుచ్ చేసుత్ంటే ఊరికే తోచక కొనడానికి అసస్లు బుదిధ్ పుటట్దు. పీత కషాట్లు మరి! విచితర్ం 
ఏంటంటే పొరపాటున చీర కటుట్కుని ఫోటో పెటాట్మా, ఇహ అది మరొకక్ సారి కటాట్మే అనుకోండి అది ఎపుడు ఎకక్డ 
ఎలా కటుట్కునాన్మో మొహం మీదే చెపేప్సాత్రు. ఏదో కానస్ర కి మందు కనిపెటిట్నంత ఆనందంతో.  

ఇలా ఉండి ఉంటే అమామ్ వాళుల్ ఎలా ఈదుకుని వచిచ్ ఉండేవారో అసలు. పైగా అనీన్ కూడా ఇండియా టిర్ప 
వెళిళ్నపుప్డు హడావిడిగా కొని కుటిట్ంచిన చీరలు, బౌల్జులు. తీరా సందరభ్ం వచిచ్ వాటిని తీసి వేసుకునేసరికి లేటెసట్ 

#బంగారుతలుల్ లు! 
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ఫాయ్షన కి ఎలాగూ ఒక తరం వెనకబడిన డిజైనేల్ ఉంటాయి. దానికి తోడు అంతా మా ఊరి టైలరు బాషా గారి దయ. 
ఒకసారి కుటిట్నటుట్ ఇంకోసారి కుటట్డు. ఊరెళిల్ ఉండే కాసినిన్ రోజులోల్ బురర్ నిండా 'ఇండియన డెర్సుస్లు కొనుట, 
కుటిట్ంచుట' అనే పదమ్వూయ్హయ్ పర్ణాళికకు సంబంధించిన ఆలోచనలే నిండి ఉంటాయి. ఆ బాధలు అనుభవించిన వారికే 
ఎరుక. ఈ గోల భరించలేక రెండు ఇండియా టిర్పుప్లు అయాయ్క మా ‘మికస్ అండ మాయ్చ’ బుడబుకక్ల అవతారాలను 
ఎగా దిగా చూసి పెదవి విరిచే చుటాట్లను పటిట్ంచుకోకుండా తిరిగే చాతురయ్ం నేరేచ్సుకునాన్.  

మొతాత్నికి అపప్టికపుప్డు ఒక కొతత్ చీర కొనేదాద్ం అనుకునన్ ఆవేశానిన్ ఇంసాట్ గార్మ లో ఆనైల్న సేలస్ లో ఉండే 
చీరల ఫోటోలు చూసి చలాల్రుచ్కుని, బాగా ఆలోచించి చివరికి అమమ్ పెళిల్నాటి కంచి పటుట్ చీర, దానికోసమని ఇండియా 
వెళిల్నపుప్డు మూడు బజారుల్ తిరిగి రెండు సారుల్ కుటుల్ బాగుచేయించిన జాకెటుట్ బయటికి తీసిపెటాట్. 

నా నిగర్హ శకిత్ మీద, పొదుపు మీద నాకే ముచచ్ట వేసింది. ఇంత మంచితనం ఏమిటో అని చివరాఖరికి 
చిరాకేసింది. 'మా చినన్ది బంగారు పిలల్మామ్', 'చాలా బుదిధ్మంతురాలు', 'మంచిపిలల్' అని చెపిప్ చెపిప్ ఇటాల్ తయారు 
చేసారు అనుకుంటా! ఇవనీన్ బిరుదులు అనుకునాన్ను కానీ ముందరి కాళల్కి బంధాలు అనుకోలేదు. ఇపుప్డు సవ్తంతిర్ంచి 
నా పనులు నేనే చేసుకోగలిగినా అలవాటైన సరుద్కుపోవడాలు అనవసర ఖరుచ్ల మీద పగాగ్లేసి ఆపేసాత్యి ఒకోక్సారి. ఒకే 
వీధిలో ఉండే ఇదద్రు అకక్లు ఒక అనన్గారి చేతి నుండి మారి వచిచ్న టెకస్ట్ బుకుక్లు, కుటుంబంలోని పిలల్లకంతా 
వారసతవ్ంగా వచేచ్ డిక్షనరీలు, అటాల్సులు. అకక్ నుండి అందుకునన్ జామెటీర్ బాకుస్లు, లేడి బరడ్ సైకిలు ఇవనీన్ 
తెలియకుండానే చాలా నేరిప్ంచినటుట్ ఉనాన్యి. పైగా ఆరిధ్క సావ్తంతర్య్ రెకక్లు లేవు కదా, ఎకక్డ లేని లౌకయ్ం, జాగర్తత్ 
బయటికి వచేచ్సుత్నాన్యి. ఈ పదధ్తులు, అణకువలు, సరుద్కుపోవడాలూ మాతో పాటు ఆఖరు అనుకుంటా. 

నినన్ #206 లో ఉండే పదమ్ గారు వచిచ్ తనపై కసుస్ బుసుస్ లాడే వాళల్ హై సూక్ల పెదద్మామ్యి గురించి చెపిప్ 
బాధపడడ్పుప్డు ఇదే అనిపించింది. పర్తి చినన్ విషయానికి విసుకోక్వడం, అలగడం, ఏదో తకుక్వ చేసేసుత్నాన్రు అని గోల 
పెటట్డం, తలుపులు దడ దడ లాడించడం ఇలా సగటు టీనేజర తో పడే కషాట్లు అనీన్ చెపుప్కుంది. ఈ మధయ్ దీరఘ్ంగా 
ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయి, మాటి మాటికీ కళళ్లోల్ నీళుల్ నింపుకునే పిలల్ని చూసూత్ ఊరుకోలేక పోతోంది. ఏదో విషయానికి 
కూతురు బాధపడుతోంది అని తెలుసు.  పోనీ నెమమ్దిగా అడిగి చూదాద్ం అంటే  "నీకేమి తెలీదు! నీకు అరధ్ం కాదు!" అని 
మీద మీదకి వచేచ్ ఇంతెతుత్ పిలల్ని చూసి దుఃఖం ఆపుకోలేకపోతోంది ఆవిడ.  

ఇవనీన్ పోనీ వయసు పర్భావం అని పకక్న పెటట్వచుచ్ కానీ పర్తి దానికీ ఆ అటు ఇటు కాని వయసు పిలల్ కళళ్లోల్ 
ఎగతాళి, చీదరింపు, హేళనకి తటుట్కోలేక పోతోంది పదమ్. అలా అని చూసూత్ ఊరుకోలేక పోతోంది. అమమ్ని తపప్ 
అందరినీ నమామ్లి అనిపించే వయసు అని ఆవిడకి తెలుసు. భావి జీవితానికి సంబంధించిన నిరణ్యాలు తీసుకోడంలోని 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 nø√ºãsY 2020 

   3
అమెరికా అమామ్యి 

అసప్షట్తో, సేన్హితులతో వచేచ్ ఆటుపోటులో ఇలా ఏదో సమసయ్ని భూతదద్ం లోంచి చూసుకుని బాధ పడుతోందేమో అని 
పదమ్ ఆలోచన. సరదాగా మాటలోల్ దింపి తెలుసుకోమని ననున్ అడిగింది. 

‘నేనేమి మాటాల్డగలను!?’ అనుకుంటూనే నేను దాటేసి వచిచ్న టీనేజ ని ఒకసారి గురుత్ చేసుకునాన్. ఇలా మూతి 
ముడవడాలు, తలుపులు ధడేలున వేసుకోడాలు చేసేటంత తెగింపులు మాకు ఎకక్డా? ఇలాంటి విపల్వ భావాలు ఏ కాసత్ 
బయటికి కనిపించినా ఆ వారం తలంటు ఇంకో పావుగంట ఎకుక్వ సేపు అయేయ్ది. ఒంటికి, తలకి పటిట్న చెమురంతా 
వదిలేదాకా ఒకటే రుదుద్డు. అమమ్ చేతి గాజులు పైకి లాకుక్ని షాంపూ చేతిలోకి తీసుకోగానే అనిన్ సవ్తంతర్ భావాలూ, 
విపల్వ భావాలూ పిలిల్లా పారిపోయేవి. ఇహ రోజూ తలకి నూనెరాసి జడలు దువువ్తూ దువువ్తూ ఇంటి పరిసిథ్తులు, లోటు 
పాటుల్ వివరించి చెపిప్ చెపీప్ ముందుగానే జీవితానికి దాసోహం అనేలా చేసేసి, నలుగురు నడిచే దారిలోనే తలెతత్కుండా 
నడిచేలా ఎదురు మాటాల్డకుండా చేసేసే వారు.  ఆఖరులో ‘మా బంగారుతలిల్!’ అంటూ వారి పేర్మకి మురిపాలకి 
బానిసలిన్ చేసేసుకునేవాళుళ్. ఇంకేముంది ఆ బిరుదు నిలుపుకోడానికి పాకులాడడంలోనే కౌమారం గడిచిపోయింది. 

కానీ నేను ‘బంగారు తలిల్’ని, ‘మంచి పిలల్’ని కాదు అని అరచి చెపాప్లని నాకూ అనిపించేది. ఎవరికీ 
కనిపించకుండా ముఖయ్ంగా అమమ్కి కనిపించకుండా ముసుగేసుకుని దాకోక్వాలి అనిపించేది. ఏమనుకుంటారో అనే 
భయం. ఎదురింటి పకిక్ంటి బంగారు తలుల్లు అమమ్ మెపుప్ పొందేసాత్రేమో అనే బెంగ. "నా చిటిట్ తలేల్నా?" అని నానన్ 
ఆశచ్రయ్పోతాడేమో అని సిగుగ్. "అంతకంటే అవమానం ఉంటుందా?" అనుకునేంత వెరిర్తనం. గొంతులో అరుపు 
గొంతులోనే ఆగిపోయేది. బురర్లో ఆలోచన సప్షట్ంగా రూపుదిదుద్కోకుండానే ఆవిరైపోయేది.  

భవిషయ్తుత్ గురించి బోలెడు ఆశలు, కొతత్గా ఏదైనా చెయాయ్లనే ఆరాటం, ఏమి చెయాయ్లో తెలియని 
అమాయకతవ్ం, ఎవరిని అడగాలో అనే మొహమాటం. నోరు పెగులుచ్కుని అడిగేలోపు ఇదివరకే ముందు వారు నడిచిన 
దారి చూపించే పెదద్లు. అది కాకుండా ఇంకోటి చేదాద్మంటే కనిపించే మొండి గోడలు. తెగించి కొతత్ దారిలో అడుగుపెటిట్ 
అదృషట్ం బాగుండి విజయం సాధించామా సరే! లేదనుకోండి, ఇహ అంతే సంగతులు .. "మందని కాదని పకక్కి 
వచిచ్నందుకు ఏమవుతుందో చూడు!" అని మన వెనక వారికి మనలిన్ చూపించేసాత్రు. ‘అందుకే ఎందుకొచిచ్న గొడవ!’ 
అని సంఘం 'సురకిష్తం' అని చెపిప్న ముదర్లు వేయించుకునన్ వారమే ఎకుక్వ మాలో. 

అపప్టి మాకు రాంకులు సాధించిన వారు, పెదద్ కాలేజీలోల్ సీటుల్ వచిచ్న వారు, మాంఛి ఉదోయ్గం తెచుచ్కునన్ 
వాళుల్, వీళేళ్ మా ఆదరశ్ మానవులు. భువిపై నడిచే అశివ్నీ దేవతలు. మాటాల్డాలంటే బెరుగాగ్ ఉండేది. వారు కూడా తమ 
కేవో దివయ్ శకుత్లు ఉనన్టుట్ మిగతా వారంతా ఉటిట్ తుఛచ్ మానవులు అనన్టుట్ ఉండేవారు. సాధించేసిన విజయాలు వారికి 
మాతర్మే సొంతం అనిపించేలా, అవి చాలా తేలికగా తమ ఒడిలో వచిచ్ వాలినటుట్గా చెపేప్ వారిని చూసి ఇంకా 
ముడుచుకుపోయాం.  
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అలా కాకుండా మొదలుపెటిట్నపుప్డు వారు కూడా మా వంటి వారే అని మా లాగే బోలెడు అనుమానాలు, 
భయాలు ఉండేవని చెపిప్వుంటే?!  

ఎనిన్ సారుల్ అనుకుని ఉంటాను ఎవరితోనైనా మనసు విపిప్ మాటాల్డాలిస్ంది అని. తకుక్వ చేసి గేలి చేసాత్రేమో అనే 
అనుమానం భూతంలా పటుట్కుని ఉంటుంది ఆ వయసు పిలల్లిన్. ఆ బూచిని తరిమేసి, భుజం చుటూట్ చెయేయ్సి 'మేమూ 
అంతే’ అంటూ మాటాల్డగలిగే ఒకరు ఉండి ఉంటే? అలిల్బిలిల్గా అలుల్కుపోయే అడవి తీగ లాంటి కౌమారానికి పందిరి 
వెయయ్గలిగే ఒక చకక్ని మాట చెపిప్ ఉంటే?. మనిషికి మనిషేగా సాయం చేయగలిగేది? 

ఇంత కషట్ం అంత లేత వయసులో ఒంటరిగా పడాడ్నా అని తలచుకుంటే బెంగొచేచ్సింది. కుదిరితే రీళుల్ రీళుల్గా 
సంవతస్రాలని వెనకిక్ తిపేప్సి పదహారేళళ నాటి ఆ ననున్ అకుక్న చేరుచ్కోవాలి అనిపించింది. ఇంకో మలుపు తిరిగితే 
చాలు చేరుకోవాలిస్న గమయ్ం వచేచ్సుత్ంది. కానీ అకక్డిదాకా వచిచ్ ఆగిపోయి “ఇహ నా వలల్ కాదేమో? ఎదర దారి 
భయంకరంగా ఉంటుందో ఏమో?” అనుకుంటూ మదన పడుతునన్ అపప్టి ననున్ చేరి  "మరేం పరవాలేదు! అంత 
భయపడాలిస్ందేం లేదు. ముందరి జీవితం ఇంకా బాగుంటుంది. ననున్ నముమ్." అని ఊరడించాలి అనిపించింది.  

అది జరిగేపని కాదు అని తెలుసు. జీవితం అంటే రుచి చూడడమే అని తెలుసు. కానీ అలాంటి బంగారు తలుల్లే 
మనకి ఎదురైనపుప్డు వారిలో అపప్టి మనం కనిపించినపుప్డు కాసేపు మాటాల్డవచుచ్ కదా. "నాకు మాతర్మే ఇలా 
జరుగుతోందేం?" అని మదనపడే వారిని ఊరడించవచుచ్ కదా! 

కళల్ముందే ఇంకో తరం వచేచ్సింది. మనం దాటి వచేచ్సిన నాలుగు రోడల్ కూడలిలో నిలుచ్ని సరిగాగ్ పదిహేనేళల్ 
నాటి మనలాగే బెదురు కళల్తో లేడి పిలల్లా చూసుత్నన్ ఈనాటి బంగారు తలుల్లు!  అనుభవాలకి మించిన పాఠాలు మరేమీ 
ఉండవు. చూసీ చూడనటుట్ వెళిల్పోకుండా కాసేపు పలకరించి మన అనుభవాలు పంచుకుందాం. వారి దారి 
ఎంచుకోడంలో ఒక చినన్ ఊతం ఇదాద్ం. ఇపప్టి మన విజయాలనీన్ ముందు తరాల వారి అనుభవాల నుండి వచిచ్నవే 
కదా?  

పదమ్కి కూడా చెపాప్లి. ఈ పదిహేనేళల్ పిలల్ అరుపులూ, పెడబొబబ్లూ అంతా 'మేకపోతు గాంభీరయ్ం' అని 
భయపడకక్రేల్దు అని గురుత్ చెయాయ్లి. గాలి దుమారంలా వచేచ్ ఈ అవసథ్ దాటేసేత్ పిలల్కి అమమ్ని మించిన 'బెసుట్ ఫెర్ండు' 
పర్పంచంలో ఇంకెవరూ ఉండరు అని తెలిసొసుత్ంది. అపుప్డూ, వాళిల్దద్రూ కలిసి తోటలో మొకక్లకి నీళుల్ పోసూత్నో, 
అనన్ంలోకి వడియాలు వేయిసూత్నో పంచుకునే పాతా-కొతత్ కబురుల్ అనీన్ చెపిప్ ఊరించి ఊరడించాలి. జీవితం ఎంత 
అందమైనదండీ..!! గురుత్చెయయ్లి. ఆఁ ! అనుకుంటూ ఈ లోకం లోకి వచాచ్ను.  

ఎదురుగా ఉనన్పెటెట్లోంచి వంగపండు రంగు పరికిణీకి పసుపు రంగు ఓణీ ఉనన్ డిజైనర లంగా ఓణీ తీసి పటుట్ 
చీరతో పాటు పకక్న పెటాట్ను. చినన్పప్టి  ఫెర్ండు టిక టాక వీడియోలో లెహంగా వేసుకుని  సోల్ మోషనోల్ గుండార్లు 
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తిరుగుతూ ఉంటే చూసి తటుట్కోలేక నిగర్హం కోలోప్యి అయిన డాలరల్నీన్ పోసి కొని ఒకే ఒకక్సారి వేసుకుని పెటెట్లో 
పెటేట్సింది. ఇపుప్డంటే అమమ్మమ్లు కూడా పరికిణీలు కటుట్కుని టిక టాక లు చేసుత్నాన్రు అనుకోండి. ఆమోమ్! ఏమీ 
అనరాదు.. మనోభావాలు దెబబ్తింటాయి మరి. వయసుని హుందాగా ఆహావ్నించడం కూడా ఒక కళ అని పెదద్వాళళ్కి 
ఎలా చెపాత్ము? '#గోర్ అప బోర్’.. ‘#చిల యార ' అని అకిష్ంతలు వేసాత్రు తిరిగి.  

ఈ లంగా ఓణీ బొమమ్ల కొలువుకి పదమ్ వాళల అమామ్యిని కటుట్కోమని చెపాత్. పదిహేనేళల్ పిలల్ ..రామపప్ గుడిలో 
యకిష్ణి కదిలి వచిచ్నటుట్ ఉంటుంది. కనున్ల పండుగ! నేనే తయారు చేసాత్. అపుప్డు మాటాల్డవచుచ్. చినన్దాని గుండెలో 
గుబులేంటో కనుకోక్వచుచ్. పర్యతన్ం చేసి చూదాద్ం అనుకుంటూ కదిలాను.   

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదాద్ ం..!!)   
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