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అమెరికా వచేచ్ముందు అనన్పూరణ్కి వాళల్ మామమ్ చెవిలో చెపిప్న రహసయ్ం పర్కారం అమెరికాలో బంగారం చవక.
మామమ్కి ఎపప్టినుండో చందర్హారం చేయించుకోవాలని కోరిక ఉండేది కానీ ఏనాటికీ డబుబ్లు కుదురుచ్కోలేకపోయింది.
అలాగే కూతురైనా చేయించుకుంటుందని కలలు కంది ఆవిడ, కానీ అవీ నెరవేరలేదు. మనవరాలు అమెరికా వెళోత్ంది
కనక మామమ్ బతికుండగానే చందర్హారం మెడలో వేసుకుని ఓ ఫోటో చూపిసేత్ తృపిత్గా ఆవిడ జీవితం వెళిళ్పోతుంది.
అనన్పూరణ్ సరే అంది కానీ విమానం ఎకేక్లోపుల ఈ రహసయ్ం మనవరాలికి దాదాపు నూట పాతిక సారుల్ చెపిప్ంది
మామమ్గారు. మొదటిసారీ రెండోసారీ పటిట్ంచుకోని అనన్పూరణ్కి చందర్హారం చేయించుకోవాలనే కోరికకి అలా విమానం
ఎకక్కుండానే బీజం పడింది – నూట పాతిక సారుల్.
బీజం పడితే చాలదు కదా, పడిన బీజానికి నీళుళ్ పెటాట్లి ఎపప్టికపుప్డు, ఆ గింజ మొలకెతిత్తే చుటూట్ కలుపు
లేకుండా చూడాలి. అలా జాగర్తత్గా పెంచితే అది మహా వృక్షమై తన కోరిక తీరుసుత్ంది. హెచ వన వీసా మీద
కాలిఫోరిన్యా వచిచ్న అనన్పూరణ్ ఓ సారి తన ఉదోయ్గంలో పడగానే ఇవనీన్ మరిచ్పోయింది కానీ ఎపుప్డు ఇంటికి ఫోన
చేసినా మామమ్గారు చందర్హారం సంగతి గురుత్ చేసూత్నే ఉనాన్రు. అలా చందర్హారమనే బీజానికి పాపం మామమ్గారే నీళుల్
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పోసూత్ వసుత్నాన్రు. కొనాన్ళల్కి అనన్పూరణ్కి పెళైల్ంది అయినా రెకాక్డితేగానీ డొకాక్డదనన్టుట్నన్ ఉదోయ్గంలో వచేచ్ డబుబ్లోత్
చందర్హారం కొనడం అసాధయ్ం. అపుప్డు మొగుడితో పర్సాత్వించిందీ చందర్హారం విషయం.
అదే ఆవిడ చేసిన తపుప్. మొగుడు రమేష ఇంతెతుత్న ఎగిరాడు చందర్హారం సంగతి చెపప్గానే. డబుబ్లు అలా
తగలేయడం కంటే ఏ అమెజాన సాట్క కొనడమో మంచిదిట. అదీ కాకపోతే ఒక పెదద్ ఇలోల్, లేక మరో అపారట్ మెంటో
కొని అదెద్కిసేత్ నెల నెలా డబుబ్లొసాత్యిట. ఏటా కటేట్ పనున్లో రాయితీ కూడా లాగవచుచ్. అలా గంటల తరబడి
అనన్పూరణ్కి ఉపనాయ్సాలు ఇచిచ్ మొతాత్నికి ఈ చందర్హారం విషయం నీరుకారేచ్డు రమేష.
మొగుడిలా చెపప్గానే ఆ వారాంతం అనన్పూరణ్ ఈ విషయానిన్ మామమ్కి చెపేప్సింది ఫోనులో. ఎంతైనా ముదుద్ల
మనవరాలు కదా? మామమ్కి ఇటువంటి పనికిరాని ఉపనాయ్సాలు రెండు తరాలబటీట్ అలవాటు. ఆవిడ చందర్హారం
చేయించుకుంటానంటే తాతగారు ఇటువంటిదే ఒక ఉపనాయ్సం దంచి ఆవిడని నీరుగారేచ్డు. పోనీ కూతురైనా
చేయించుకుంటుందనుకుంటే, దానిన్ అలుల్డిచిచ్న ఉపనాయ్సం పాడుచేసింది. ఈ మగాళల్ందరి ఆలోచనలూ పనికిరానివి.
ఈ విషయం చూచాయగా చెపిప్ మామమ్ అంది, “మొగాళల్ందరూ అంతే, అయినా రెండు విషయాలు గురుత్ పెటుట్కో
అమమ్లూ. మొదటిది “నీ సంపాదనతో నువువ్, నీ కోసం” చందర్హారం చేయించుకుంటునాన్వు. మొగుడి అధికారం ఏమిటి
ఇందులో? రెండోది, చందర్హారం మెడలో వేసుకుని ఏ పెళిళ్కో గుడికో వెళేత్ నినన్ందరూ చూసే చూపు ఎలా ఉంటుందో
ఊహించు.” ఇలా మామమ్ మనవరాలితో మాటాల్డి మళీళ్ పురి ఎకిక్ంచింది. అపప్టికి అనన్పూరణ్కి అరధ్మైంది - మినున్
విరిగి మీదపడినా సరే తాను రాబోయే రోజులలో చందర్హరం చేయించుకు తీరాలిస్ందే.
కొనాన్ళుళ్ పోయేక కాలిఫోరిన్యాలోనే ఉనన్ అనన్పూరణ్ దూరపు బంధువు, ఏనాడో అమెరికా వచిచ్న కమల
దగిగ్రున్ంచి పిలుపు వచిచ్ంది వారాంతంలో భోజనానికి రమమ్ని. అనన్పూరణ్కి ఈవిడ అతత్ వరస. కమలతత్ అమెరికా వచిచ్
ముపైఫ్ ఏళుల్ దాటుతోంది. వాళళ్కి పిలల్లు పెదద్వాళల్యాయ్క గూడు ఖాళీ అయి చాలా కాలం అయింది కూడా. ఆవిడ
మొగుడు రమేష తో సాట్కు మారెక్టూట్, దేశ రాజకీయాలు మాటాల్డుతూంటే ఆడవాళిళ్దద్రూ వంటింటోల్ కబురల్లో పడాడ్రు.
కబురల్లో అనన్పూరణ్ చందర్హారం కొనుకోక్వడానికి పడే పాటూల్ అవీ చెపేప్సరికి మరినిన్ కబురుల్ దానిమీద. కమలతత్గారికో
చందర్హారం ఉందిట; అది తీసి చూపించారు ఆవిడ అనన్పూరణ్ని పై అంతసుత్లో ఉనన్ తమ బెడూర్ం లోపలకి తీసుకెళిళ్.
అలా అనన్పూరణ్ దానిన్ చూసుత్నన్పుప్డు ఆవిడ మొగుడిచేత చందర్హారం ఎలా కొనిపించుకుందో అవీ చెపాప్క ఆడవాళుళ్
మరో అరగంట మాటాల్డుకునాన్రు అనేకానేక విషయాలు – కిందన మగాళళ్ని అలా వదిలేసి.
తరావ్త భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు కబురల్లో కమలతత్ గారు చెపిప్ంది రమేష తో, “మా కొలీగ ఒక అమెరికా ఆవిడకి
పెళిళ్ అవుతోంది. ఇండియనస్ చీరలు కటుట్కుని వసేత్ ఆవిడకి ఆనందం. అనన్పూరణ్ని పంపిసాత్రా? పెళిళ్ వచేచ్ వారమే.”
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రమేష ఏదో చెపేప్లోపుల అనన్పూరణ్ అంది, “చీర కటుట్కోవడం వరకూ సరే గానీ పెళిళ్కి వెళళ్డానికి నాకు మెడలో ఈ
పుసెత్లతాడు తపప్ మరోటి లేదు. నేను రావడం బాగుండదు.”
తనకేదో తెలిస్నటూట్ రమేష అనేశాడు పైకి, “పెళిళ్కి మనుషులు ముఖయ్ం కానీ మెడలో నగలా ముఖయ్ం? అలా
బంగారం మీద డబుబ్లు తగలేయడం కంటే వాటిని ఏ అమెజాన లాంటి కంపెనీ సాట్క కొనడానికో వాడవచుచ్ గదా? ”
దానికి కమలతత్ గారూ ఆవిడ మొగుడూ అభయ్ంతరం చెపాప్రు – “అలాకాక్దు, చీర కటుట్కుని నగలు
అలంకరించుకోకుంటే ఏం బాగుంటుంది? అయినా పెళిళ్కి ఉతిత్ బోసి మెడతో వెళేత్ ఎంత అవమానం? నగలు
ఉండాలిస్ందే.” కమలతత్గారి మొగుడు మరింత జాజ్నబోధ చేసాడు రమేష కి, “అమెజాన సాట్క సంగతి బాగానే ఉంది కానీ
సాట్క మారెక్ట కుదేలైతే అవనీన్ పోయినటేట్ కదా, బంగారం అయితే పసిడి విలువ. ఎపప్టికైనా పనికొసుత్ంది.”
గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టైట్ంది రమేష కి, “ఈ పెళిళ్కి ఇపుప్డో నగ కొనాలా అయితే?” మొహం వేలాడేసూత్
అడిగాడు, “అదీ ఒకక్రోజు తతంగానికి?”
అనన్పూరణ్ బోసి మెడకి కమలతత్గారు మరో సలహా ఇచాచ్రు, “నా దగిగ్రో నగ ఉంది అది పెళిళ్లో వేసుకోమనండి.
ఇంటికి రాగానే ఇచేచ్దుద్రు గాని. అదేం పెదద్ కషట్ం కాదు.” ఎపుప్డైతే తాను అరెజ్ంటుగా ఓ నగ కొనకక్రేల్దో అపుప్డే వెంఠనే
ఒపేప్సుకునాన్డు రమేష.
అలా పై బుధవారంలో అనన్పూరణ్ ఆఫీసుకి శెలవు పెటిట్ మరీ కమలతత్గారింటికి వెళిళ్ంది, కమలతత్గారి కొలీగ
పెళిళ్కి. పెళిళ్కి వెళిళ్న అనన్పూరణ్ మెడలో కమలతత్గారి చందర్హారం అనేక పెళిళ్ ఫోటోలలో అదిరేటటూట్ పడింది కూడా. ఆ
ఫోటోలు రమేష కి చూపిసాత్రు అవనీన్ వచాచ్క పెళిళ్వారు ఏ వెబ సైటోల్నో, ఫేసు బుకుక్లోనో పెడితే. సాయంతార్నికి
రమేష ఇంటికి వచేచ్సరికి అపప్టికే సిదధ్ంగా ఉనన్ భయంకరమైన పిడుగు పడింది అతని మీద.
మంచం మీద పడుకుని ఏడుసోత్ంది అనన్పూరణ్ ఇతనొచేచ్సరికి. ఏవిటో ఏమైందో అంటూ కనుకుక్ందామంటే
అవిడ ఏడుపు వదలదు. ఓ గంటా కిందా మీదా పడాడ్క కోపం తెచుచ్కోనని మాట ఇచాచ్క అపుప్డు చెపిప్ంది భారాయ్మణి –
పెళిళ్లో అంతా బాగా జరిగింది. కానీ వెనకిక్ వచేచ్సరికి మెడలో ఆవిడిచిచ్న చందర్హారం కనపడలేదు. అనన్పూరణ్ ఎపుప్డూ
చందర్హారం వాడలేదు, అలవాటు లేదు కనక ఆ హారం ఎపుప్డెలా కిందపడిపోయిందో అసలు ఎలా పడిందో ఏమీ
తెలియలేదు. గురుత్నన్ విషయం ఒకటే – పెళిళ్ అవగానే వచిచ్ కారోల్ కూచునాన్క ఆ చందర్హారం తీదాద్మని మెడలో చేయి
పెడితే చందర్హారం లేదు! పెళిళ్కి వచిచ్న తెలుసునన్ అందరీన్ అడిగారు కానీ ఫలితం శూనయ్ం.
కోపం వచిచ్న రమేష ఏదో అనబోయి ఆగాడు – ఇపుప్డే కోపం తెచుచ్కోనని మాట ఇచాచ్డు కదా. ఆ తరావ్త
రెండు గంటలు ఇదద్రూ నీది తపప్ంటే నీది తపప్ని వాదించుకునాన్క మొతాత్నికి తెలిసి వచిచ్నదేమంటే – చందర్హారం
ఖరీదు మొతత్ం పంతొమిమ్దివేల డాలరుల్. అది ఎలాగో ఒకలాగ కమలతత్ గారికి ఇవావ్లి. ఇవవ్కపోతే ఆవిడ
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ఏమనుకుంటుందో? వెంఠనే రమేష తన సాట్కు ఎకౌంటూల్ అనీన్ తీసి చూసుకునాన్డు. కొనన్ అమెజాన సాట్కూ, మరో రెండు
మూడు సాట్కులూ అమామ్లి. మొతత్ం పాతికవేలు వసుత్ంది. తాము పెటిట్న డబుబ్లతో పోలిసేత్ లాభమే కానీ సాట్కు
అమేమ్సుత్నన్ందుకు కాపిటల గైనస్ అనే పనున్ కటాట్లి బర్దరూ. అలా లెకక్లు కటుట్కుని కమలతత్గారికి ఇవావ్లిస్న
పంతొమిమ్దివేలూ, కాపిటల టాకూస్ తీసేసేత్ సరికి సరి. పోతే మొతత్ం పోయినటేట్. మరో రెండు రోజులు గింజుకునాన్క ఇలా
మొతత్ం బిలుల్ సెటిల చేయడానికి అటు కమలతత్ గారూ ఇటు రమేష వపుప్కోవడం తో కధ మొదటిసారి సుఖాంతం.
ఇనాన్ళల్లోనూ పాపం ఆ కొతత్ అమెరికన పెళిళ్కూతురూ, పెళిళ్కొడుకూ కూడా చరిచ్లో పెళిళ్కి వచిచ్న అందరికీ ఫోనుల్ చేసి
రెండుమూడు సారుల్ అడిగారుట. నగ ఎవరికీ దొరకలేదు. ‘సో సారీ’ అని చెపాప్రు కూడా.
అయితే డబుబ్లిచేచ్ ముందు రమేష అడగనే అడిగాడు కమలతత్ గారిన్, “మీకు హోమ ఇనూస్య్రెనస్ ఉంటే పోయిన
నగలకి వాళుళ్ డబుబ్లిసాత్రు కదా, దానికి డిడకిట్బుల అనేది నేను ఇసాత్ను మీ నగ డబుబ్లు మీకు వచేచ్సాత్యి.” కమలతత్
గారు వెంఠనే చెపిప్ంది, “అదీ కనుకుక్నాన్ం లెండి. మా ఇనూస్య్రెనస్ దొంగతనంలో పోయిన వాటికి ఇసాత్రు కానీ
కావాలని పోగొటుట్కునన్వాటికి, పారేసుకునన్వాటికీ ఇవవ్రు.” ఏమనాలో తెలియని రమేష నోరుమూసుకునాన్డు
ఎందుకంటే ఎవరి ఇనూస్య్రెనస్ కషాట్లూ, రాతలూ కోతలూ వేరు వేరు కాబటిట్. ముపైఫ్ ఏళల్నుంచీ అమెరికాలో ఉంటునన్
హనుమంతుడి లాంటి కమలతత్ గారి దగిగ్రా కుపిప్గంతులు?
ఆ పై వారాంతానికి ఆరేట్సియా లో కమలతత్ గారికి బాగా తెలిసునన్ ఒక బంగారం షాపులో తేలాయి రెండు
కుటూంబాలూను. కమలతత్గారికి ఉనన్ చందర్హరం మోడల ఇపుప్డు లేదుట; కాలం మారింది కదా, మరోటి ఏదైనా
ఉంది. కమలతత్ గారు చెపాప్రు – “ఇపప్టికే చందర్హారం పోగొటిట్నందుకు పాపం అనన్పూరణ్ చాలా బాధపడుతోంది కనక
అనన్పూరణ్కి నచిచ్న చందర్హారం ఏదైనా సరే నాకు నచిచ్నటేట్.” అలా అనన్పూరణ్కే ఇచాచ్రు సెలక్షన అంతాను. ఓ మూడు
గంటలు పోయాక పంతొమిమ్దివేల డాలరుల్ ఇచిచ్ అనన్పూరణ్కి నచిచ్న చందర్హారం మోడల కమలతత్గారికి చేతికి
సమరిప్ంచుకుని ఇంటికి బయలేద్రారు. ఏడుపులో ఉనన్ ఇదద్రీన్ అనునయించడానికో మరిదేనికో కానీ కమలతత్గారు
చెపేప్రు, “ఇకక్డే భోజనం చేసి పోదాం, మా ఆయన మీ ఇదద్రికీ ఇచేచ్ టీర్ట ఇది, పోయిన చందర్హారం మాకు వెంఠనే
కొనిచేచ్సినందుకు.” అలా కధ రెండోసారి సుఖాంతం అయింది.
ఆరో ఏడో వారాలు పోయాక మరోసారి కమలతత్ గారు భోజనానికి పిలిచారు. “కిర్తం సారి చందర్హారం
పోగొటాట్వు, ఈ సారి డైమండ నెకల్స పోగొటట్డానికా? నేను రాను,” అని బిగదీసుకుని కూరుచ్నాన్డు రమేష. అనన్పూరణ్
ఆవిడతో ఈ విషయం చెపేత్ రమేష ని బతిమాలాడ్నికి కమలతత్ గారే ఫోనే చేసారు. ఈ సారి ఏ నెకల్స గురించీ, పెళిళ్
గురించీ కాదు, ఓ ముఖయ్మైన విషయం – అమెజాన సాట్క గురించే, కమలతత్ గారి మొగుడు మాటాల్డతారుట రమేష తో.
సాట్క మాట వినగానే రమేష సరే అనక తపప్లేదు, తనకి సాట్క మారెక్ట గురించి తెలిస్న విశవ్రూపం చూపించవచుచ్ కదా?
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భోజనం చేసుత్నన్ంతసేపూ కమలతత్ గారి మొగుడు అమెజాన సాట్క గురించి మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు. ఎనిన్ కొంటే
మంచిదీ, ఎంతకాలం ఉంచుకుంటే మంచిదీ అంటూ. భోజనాలు అయాయ్క చెపిప్ంది కమలతత్ గారు అసలు విషయం.
పెళిళ్లో అనన్పూరణ్ పోగొటుట్కునన్ చందర్హరం ఒక అమెరికన కి దొరికిందిట చరచ్ లో బైబిల పుసత్కాలు పెటేట్ బెంచీ
అరలో. అకక్డే ఉనన్ ఫాదర కి నగ ఇచిచ్ వెళాళ్రు. ఫాదర గారికీ ఆ నగ ఎవరిదో తెలియదు. చరచ్ లో జరిగే పెళిళ్ళల్లో
ఎవరైనా పోగొటుట్కునాన్రేమో చూడాలి. అలా కనుకోక్వాలంటే మొతత్ం పెళిళ్ ఫోటోలనీన్ చూడాలి. అందులో చందర్హారం
వేసుకునాన్విడని గురిత్ంచడం సులభం.

కానీ ఈ పెళిళ్

ఫోటోలనీన్ వచిచ్ ఫాదర గారు ఆ వెబ సైటు చూసేసరికి

రెండువారాలు దాటింది. ఆయనకి ఈ అనన్పూరాణ్, కమలతత్ గారూ అంత బాగా తెలియదు; పెళిళ్ కూతురీన్, అకక్డున్ంచి
కమలతత్ గారి నెంబర సంపాదించి పిలుదాద్ం అనుకుంటూనే ఎపప్టికపుప్డు ఆలసయ్ం అయింది. అసలే జీవితం ఉరుకులు
పరుగులతో ఉంది కదా? మొతాత్నికి పిలిచి ఇలా చందర్హరం కమలతత్ గారింటికి వచేచ్సరికి ఏడు వారాలు పైనే పటిట్ంది.
ఏమైనా నగ ఇచేచ్సిన ఆ అమెరికన మంచిది. బంగారం నగ దొరికాక ఎవరికీ దొరకలేదని చెపిప్ కొటేట్సేత్, కొటేట్సిన దానిన్
ఎవరికైనా అమేమ్సేత్, కరిగించేసేత్ ఎవరేం చేయగలరు? బంగారంలో ఉనన్ సులువే అది. ఓ సారి మీ చేతిలో పడగానే దానీన్
గానీ కరిగించారంటే బర్హమ్దేవుడు కూడా చెపప్లేడు అదెవరిదో.
సరే, మొతాత్నికి తమ నగ తమకి వచేచ్సింది కనక కమలతత్గారు ఉవాచ, “మా నగ పోయాక కొతత్గా రమేష
కొనిపెటిట్న చందర్హారం అనన్పూరణ్దే. ఇదిగో తీసుకోండి.”
ఒకక్సారి అనన్పూరణ్ మొహంలో ఉవెవ్తుత్న సంతోషం; రమేష ఏమంటాడో అనే సందేహంతో ఏమీ మాటాల్డలేదు
ఆవిడ. రమేష అనాన్డు, “ఈ నగ వెనకిక్ ఇచేచ్సేత్ తీసుకుంటారా బంగారం కొటోల్?”
దీనికి బులెల్ట లాగా సమాధానం వచిచ్ంది కమలతత్ గారి నుంచి “ఎందుకలా ఇచేచ్యడం? ఈ నగ మీదే, అనన్పూరణ్
మెడలోనే ఉండనివవ్ండి. సాట్కులో పెటాట్లంటే డబుబ్ మరోలా చూసుకోవచుచ్ కదా?” దీనికి కమలతత్ గారి మొగుడు కూడా
వంత పాడేసరికి రమేష ఒపుప్కోక తపప్లేదు. తరావ్త అకక్డే రమేష తన చేతులోత్ కొతత్ చందర్హారం అనన్పూరణ్ మెడలో
కడుతుంటే కమలతత్ గారు రెండు మూడు ఫోటోలు తీసింది కూడా. అలా మూడో సారి కధ సుఖాంతం అయింది.
అనన్పూరణ్ తన మెడలో చందర్హారంతో, రమేష పకక్నే ఉనన్ ఫోటో ఇండియాలో ఉనన్ మామమ్కి పంపించింది
ఉతత్రోతత్రా. ఫోటో చూసిన మామమ్గారు తన చిరకాలవాంఛ నెరవేరినందుకు ఆ రోజు రాతిర్ పడుకునన్ంత సుఖంగా
ఏరోజూ నిదర్పోలేదు. చందర్హారం కోసం అనన్పూరణ్, కమలతత్ గారూ కలిసి ఆడిన ఈ నాటకం సాట్క మారెక్ట మీద
డబుబ్లతో కుసీత్ పటేట్ రమేష కి ఏనాటికీ తెలియ[నివవ్]లేదు. ఎవరండీ చెపిప్నది, ఆడవాళుళ్ రహసాయ్లు దాచలేరని?
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‘అదే’ కధలు

నీతి: సాట్కు మారెక్టోల్ పెటిట్న డబుబ్లు పెరగొచుచ్ లేదా తరగొచుచ్ కానీ చందర్హారం భారాయ్మణి మెడలో ఎపుప్డూ

తళతళా మెరుసూత్నే ఉంటుంది. “హాపీ వైఫ ఈజ హేపీ లైఫ” అనేది గురుత్ంచుకోకపోతే ఎలా?

Post your comments
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