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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 2016-
17లోనూ - ‘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.  

PPP
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సతయ్వతిగారు గొంతు సవరించుకుని, “ఇది దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ రచన. తనకు గొంతు పోయి మూగతనం 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన కృషణ్రజని పేరిట కొనిన్ గేయాలు వార్శారు. కృషణ్రజని అంటే చీకటి రాతిర్ అనే కాదు, కృషణ్శాసిత్ 
రచనకు రజనీకాంతరావు సంగీతం సమకూరాచ్రనన్ సూచన కూడా ఉంది” అని మరోసారి గొంతు సవరించుకుంది. 

“మొదట గొంతు సవరించుకునన్ది మాటలకి. ఇపప్టి సవరణ పాటకి. శోర్తలు గమనించాలి” అనాన్డు రావుగారు 
వెంటనే. 

“సవరించుకోవడం సవరించుకోవడమే. ఇనిన్ రకాలుండవు” అంది సతయ్వతి. 
“ఏమో, ఆడవాళుల్ ఇంటోల్ మసిలేటపుప్డు ఒకలాగా, బయటికెళేల్టపుప్డు మరొకలాగా చీర సవరించుకుంటారనేది 

మా అమమ్” అనాన్డు రావుగారు. నేటి పరిభాషలో పంచ అనిపించుకునే సరుకు చాలా ఉంది రావుగారి దగగ్ర.   
“నా నోరు కటెట్యయ్డానికి అతత్యయ్ పేరు చెపప్డమెందుకూ….” అని సతయ్వతిగారు మరోసారి గొంతు సవరించి, 

భరత్ మళీల్ ఏదో అనేలోగానే ఆలాపన మొదలెటిట్ంది. 
అంతే- అకక్డ నిశశ్బద్ం ఆవరించుకుంది. 
దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ తెలుగునాట అతుయ్తత్మ భావకవులోల్ ఒకరని సాహితయ్ంతో పరిచయం లేనివారికి కూడా 

తెలుసు. ఆయన పర్సకిత్ రాగానే ‘ఊరవ్శి’, ‘కృషణ్పక్షము’ పేరల్ను పర్సాత్వించడం- ‘నవివ్పోదురు కాక నాకేటి సిగుగ్’ అనన్ది 
కొటేషనుగా చెపప్డం- సాహితీపరులు అనిపించుకునేందుకు సరిపోతుందని- కాలేజి రోజులోల్ డిబేట పోటీలోల్ కొందరు 
మిడిమిడి జాఞ్నపువారి పర్సంగాలు విని తెలుసుకునాన్ను. సాహితీపరుడు అనిపించుకోవాలనే తాపతర్యం 
లేకపోవడంవలల్నూ- కథలపై ఉనన్ మోజు కవితవ్ంపై, ముఖయ్ంగా భావకవితవ్ంపై లేకపోవడం వలల్- నాకు ఆయన 
సినీకవిగానే ఎకుక్వ పరిచయం. ఆయన సినీగీతాలు నాకు చెపప్లేనంత ఇషట్ం కూడా. ఒక దశలో ఆయనకి గొంతు 
పోయిందని వినాన్ను కానీ, నాకీ ‘కృషణ్రజని’ గురించి తెలియదు.  

పాట మొదలైంది. 
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నీ ఆనయైన సావ్మీ  
నా ఔదల నిడికోనా- నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
పోసీలే! నీ దయ ఇంతేనని అనాన్నా-  నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
మాట తీసుకొని నాకు 
మౌన మొసగినావు! 
మౌన మందికొని నీకు 
గాన మియయ్ మంటావు- నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
నా కంఠము చీకటైన 
ఈ కృషణ్ రజని తుదిని 
నా కయి నీ చెయి చాచిన 
నా కానుక ఇంతే గద, ఈ కొంచెపు పాటే గద- నీ ఆనయైన సావ్మీ….. 
గుండెలిన్ పిండేసే భావం. ఆ భావానికి తగగ్ సవ్రకలప్న.  
పాటలోని భావమంతా వరసలో నిండిపోతే, దానాన్మె గొంతు ఒడిసి పటుట్కుని వినిపించినటుల్ంది.  
‘పోనీలే నీ దయ ఇంతేనని అనుకునాన్’ అనడంలో అసహాయతో కూడిన వేదన, ‘నా కంఠము చీకటైన….’ 

అనన్పప్టి బాధ-  
వాటిని పలికిన అపురూప సవ్రం. ఆ సవ్రానికి తోడైన సాధన.  
మనది కాని ఓ గంధరవ్లోకానికి వెళిల్పోయాను.  
పాటలో అనుభూతులనీన్ మనసుకి పటేట్శాయేమో- పాట ఐపోయేసరికి కళుల్ తుడుచుకోక తపప్లేదు.  
ఆరోజు అమె నోట వినడమే! ఆ తరావ్త ఆ పాటని మరొకరు పాడగా వినలేదు. అందుకేనేమో- ఆ పాట గురొత్సేత్ 

చాలు- ఇపప్టికీ ఆమె గొంతే నా చెవులోల్ పర్తిధవ్నిసుత్ంది.  
అపర్యతన్ంగా అంతా చపప్టుల్ కొడితే, నిదర్పోతునాన్డనుకునన్ మా బాబు కూడా ఓసారి లేచి కూరుచ్ని తనూ 

చపప్టుల్ కొటిట్ మళీల్ తలిల్ ఒడిలో పడుకునాన్డు. 
“ఈ పాట గురించి ఇంతవరకూ తెలియదు. ఇలా నాకు తెలియని గొపప్ పాటలు ఇంకా ఎనున్నాన్యో! సంగీత 

సాహితాయ్లోల్ సినీగీతాలకు పరిమితమైన మా అభిరుచికి కొతత్ కోణానిన్చాచ్రు. చాలా చాలా థాంకుస్” అనాన్ను నేను నాతో 
శీర్మతినీ కలుపుకుని.  
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రావుగారి మొహంలో వెలుగు. “మా అవిడని చెపుప్కోవడం కాదు కానీ, షి ఈజ ఆసమ. ఇదే కాదు- ఇంకా 
ఎకక్డా కనీ వినీ ఎరుగని పాటలు చాలా తెలుసుకునాన్ను తననుంచి” అనాన్డు గరవ్ంగా. 

సతయ్వతికి మొహమాటం వేసినటుల్ంది. మాట తపిప్ంచడానికనన్టుల్, “పాటలెన్వరూ కనరు. వింటారు” అంది 
తెనాలి రామకృషుణ్డి ‘రాజ కంఠీరవా’ లెవెలోల్,   

అలల్సాని పెదద్న అంతటివాడే ఆ దెబబ్కి. “మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా!” అని మెచుచ్కుని దాటేశాడు. కానీ 
రావుగారు అలా వదిలేసే రకంకాదు, “కనకుండానే పుడతాయా పాటలు?” అనాన్డు చటుకుక్న. 

ఈ రిటారుట్ నేనూహించనిది. థిర్లైల్పోయాను.  
సతయ్వతి కూడా థిర్లల్యినటుల్ంది. భరత్ సమయసూఫ్రిత్కి ముచచ్టగా నవేవ్సి ఊరుకుంది తపప్ మరి బదులివవ్లేదు. 
ఇలాంటి భువనవిజయాలెనోన్ వారింటోల్! 
 ఆ తరావ్త ఒకసారి అనుకోకుండా  మరీ రావుగారింటోల్ అంతలా కాకపోయినా మా ఇంటోల్నూ ఓ సంగీత సంధయ్ 

(విభావరి అంటే రాతిర్ కదా, మేం కలుసుకునన్ది ఓ సాయంకాలం కాబటిట్ సంధయ్ అనాన్ను) జరిగింది. 
రావు దంపతుల గురించి మేం చెపిప్ంది విని పర్సాద దంపతులు- వాళల్ పరిచయానికి కుతూహలపడితే-  మేమో 

సాయంతర్ం వారినీ వీరినీ కూడా టిఫినుకి పిలిచాం. 
అపుప్డు రావు దంపతులిదద్రూ గొంతు కలిపి, ‘బర్హమ్ కడిగిన పాదము’ అనన్ పాట పాడారు.  
“బెరిల్నోల్ మీవంటివారి నోట అనన్మయయ్ కీరత్న వినే అదృషట్ం కలుగుతుందని ఊహించలేదు. ముందుగా మిమమ్లిన్ 

పరిచయం చేసిన ఈ రావు దంపతులకి, ఆ తరావ్త మీ దంపతులకి మా ధనయ్వాదాలు” అంది శీర్మతి పర్సాద. 
ఆమెకు  ఇంత సంగీతపరిజాఞ్నముందని తెలిసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. 
అనన్మయయ్ కీరత్నగా నాకు తెలిసింది- అనురాగం సినిమాలో భానుమతి పాడిన ‘వినన్పాలు వినవలె’ ఒకక్టే. 

‘బర్హమ్ కడిగిన పాదము’ అనన్ పాట అనన్మయయ్ కీరత్న అని తెలియదు. వినడమూ అదే మొదటిసారి. వారి 
దాంపతయ్సామరసయ్ం గొంతులో సమనవ్యమై ఆ పాటలో పర్తిఫలించినపుప్డా అనుభూతి అనుభవైకవేదయ్ం. 

శీర్మతి పర్సాద సతయ్వతిని సోలోగా ఓ పాట పాడమని బలవంతపెటిట్ంది. 
శోర్తలకు తన గానపర్తిభపై ఆరాధనాభావమునన్దని తెలిసి కూడా- పాడమని అడిగినపుప్డు, పాడక తపప్దని 

తెలిసి కూడా, వెంటనే పాడడానికి సతయ్వతి మొహమాట పడేది. అది కపిప్పుచుచ్కునేందుకు- పాడడానికి వేరే ఏదో 
కారణానిన్ వెదికి పటుట్కునేది.  

ఆ కారణాలు ఆమె మొహమాటానిన్ గర్హించడానికి మాతర్మే పనికొచేచ్వి. 
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శీర్మతి పర్సాద అంతలా పటుట్బడుతుంటే ఆమె శీర్మతివైపు తిరిగి, “ఈమె మరీ పటుట్బడుతునాన్రు. కరుణ్డి 
అసత్రవిదయ్లా సమయానికి నాకేం సుఫ్రించడంలేదు. మీ బాబుని చూసుత్ంటే, మా చుటాట్లబాబ్యి గురుత్కొసుత్నాన్డు. వాణిణ్ 
మేము ముదుద్గా నునూన్ అని పిలుసాత్ం” అని మా బాబు బుగగ్లు పుణికి, “నునూన్, ఈ పాట నీ కోసం” అని గొంతు 
సవరించుకుంది. 

మా వాడికి అనవ్యమయేయ్ ఆ పాట ఏమిటోనని కుతూహలంగా- నేనూ, శీర్మతీ చెవులు రికిక్ంచాం.  
“సైవ్రిణి అనాన్రు ననున్ శాయ్మసుందరా!” అని ఆరంభించిందామె. 
నునూన్కి ఆ పాటతో ఏ బంధం, సంబంధం లేదు- పాటలో ఆ పదానికి దగగ్రోల్ ఉనన్ ‘ననున్’ అనే పదం తపప్! 
మైమరచి వినాన్మేమో- ఆ లాజిక అపుప్డు సుఫ్రించలేదు. 
ఇక శీర్మతి పర్సాద ఐతే, “బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావు సవ్యంగా రచించి సవ్రపరిచ్న ఈ పాట నాకెంతో ఇషట్ం. 

నునూన్ కోసమని మీరు అనాన్రు కానీ, ఇది నాకోసమే పాడారనిపించింది” అని ఆమెను మెచుచ్కుంటూనే 
మురిసిపోయింది.   

నా ఆశచ్రాయ్నికి అవధులు లేవు. అంతవరకూ ఇండియాలోనే నా ఫెర్ండుస్ సరిక్లోల్ ఇంతటి సంగీత 
పరిజాఞ్నమునన్వారు తటసథ్పడలేదు. అందుకు కారణం అలాంటివారు లేక కాదు. లోపం నా అభిరుచిలో ఉందేమో!    

ఎందుకంటే, ఇకక్డికొచిచ్న సుందరం తన భారయ్ పాడిన ‘చలమేలరా సాకేత రామా’ అనన్ తాయ్గరాజకీరత్న టేపులో 
వినిపించాడు. అలాగే పిళానీ సైంటిసుట్ భారయ్ చినన్పప్టిన్ంచీ ఉతత్రాదిన పెరిగినా పాడాద్నికి, ‘పిలచిన బిగువటరా’ పాటని 
ఎనున్కునేటంత అభిరుచితో ఉంది.  

నావరకూ వసేత్…. 
చినన్పుప్డు రేడియోలో వచేచ్ లలిత సంగీత కారయ్కర్మానికి ఆమడ దూరంలో ఉండేవాణిణ్. పెదద్యినా రేడియో 

పెటుట్కునేది సినిమా పాటలకోసమే! సంగీత సరసవ్తీ కటాక్ష లబుద్లైన రావు దంపతుల సాహచరయ్ంతో- నా అభిరుచిని 
విసత్ృతం చేసుకోవాలిస్న అవసరం ఉందనిపించింది. పాటలంటే సినిమా పాటలే కాదు- లలిత సంగీతం కూడా అంత 
జనాకరష్కంగానూ ఉంటుందని గర్హించాను. అంతే కాదు- లలిత సంగీతంలో జనరంజనకంటే, ఉదాతత్తకు 
పార్ధానయ్మని అరథ్మైంది.        

శీర్మతి వెంటనే, “సంగీతానికి శుశూర్ష అంటారు. మరి సంగీత పరిజాఞ్నానికీ  మీవంటివారి శుశూర్ష చెయాయ్లని 
నాకనిపిసోత్ంది” అని శీర్మతి పర్సాద ని మెచుచ్కుంది. 

సతయ్వతి వెంటనే, “అది ఉతత్ పరిజాఞ్నం కాదు. జాఞ్నంతో వచిచ్న పరిజాఞ్నం” అని పాట పాడమని శీర్మతి 
పర్సాద ని బలవంతపెటిట్ంది. 
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ఆమె కూడా సతయ్వతిలాగే మొహమాటపడి, “మీ బాబు పేరు శీర్రామకమల కదా! రాముడిమీద పాట పాడతాను” 
అని గొంతు సవరించుకుంది. 

‘రాముడుదభ్వించినాడు రఘుకులముమ్న….’ అని ఆమె ఎతుత్కునేదాకా ఆమె సవ్రంలో అంత 
సంగీతముంటుందని నేనూహించలేదు. ఆతరావ్త సతయ్వతి బలవంతపెటట్గా, ‘శివుడు తాండవము చేసెనమామ్, 
కైలాసగిరిలో శివుడు తాండవము చేసెనమామ్’ అని మరో పాట పాడింది. 

తను పాడడమే కాదు, ఎదుటివారిలోని సంగీత పర్తిభను గురిత్ంచే శకిత్ సతయ్వతికి ఉనన్టుల్ అపుప్డే నేను 
గర్హించాను. 

రేడియోలో సినిమా పాతల శోర్తగా పొందిన ఆనందం భౌతికం. జనరంజకమైన ఈ లలితగీతశర్వణం ఇచేచ్ 
అనుభూతి అలౌకికం. 

సంగీతలోకం నుంచి, వాసత్వలోకంలోకి వసేత్- అకక్డ రావుగారితో ముచచ్టుల్ లోకంపోకడపటల్ అవశయ్మైన 
అవగాహన కలిగించడానికి ఎంతో దోహదం చేశాయి.  

రావుగారి ముచచ్టుల్ 
మొదటిసారి రావుగారింటోల్ భోజనానికి వెళిల్నపుప్డు ముందోసారి ఇలల్ంతా చూసొచాచ్ం. \ 
ఇలుల్ మరీ పెదద్ది కాకపోయినా కుదుమటట్ంగా ఉంది. అకక్డి నియమాల పర్కారం పిలల్లిదద్రికీ కూడా వేరేవ్రు 

బెడూర్ంలునాన్యి. కిచెనూ, డార్యింగురూమూ. డైనింగ హాల లేదు. 
డార్యింగ రూంలో కలర టివి ఉంది. అపప్టికి ఇండియాలో నాలుగు మెటోర్ నగరాలోల్ తపప్ మరెకక్డా టివి 

సదుపాయం లేదు. ఆ ఉనన్ది కూడా నలుపు-తెలుపు టివి. ఓ భారతీయుడు, అదీ ఓ తెలుగువాడు డార్యింగ రూంలో 
కూరుచ్ని కలరోల్ టివి కారయ్కర్మాలు చూడడ్ం నాకు గొపప్ అదృషట్ంగా అనిపించింది. 

కబురుల్ చెపుప్కునాన్ నా దృషిట్ టివి మీదే ఉంది. అపుప్డు ఏదో కౌబాయ పికచ్ర నడుసోత్ంది. అలాంటి సినిమాలకి 
భాషాభేదం లేదు కదా! కాసత్ ఆసకిత్గానే చూసుత్నాన్ను. దాంతో మిగతా ముగుగ్రు పెదద్లూ కబురల్లో పడితే, నేను సినిమానే 
చూసుత్నాన్ను. శీర్మతికి సినిమాలంటే ఆసకిత్ తకుక్వ కనుక, తను కబురల్లో బాగానే ఇనావ్లవ్యింది. 

ఉనన్టుల్ండి, “మీవారు మనలో లేరు. కౌబాయ డెర్సేస్సుకుంటే కానీ నావంక చూడరేమో!” అనాన్డు  రావుగారు.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆ వెంటనే మొహమాటంతో కూడిన సిగుగ్. సదుద్కుందుకు, “అంతెతుత్ మనిషి మీరు. మీ 

పెరస్నాలిటీకి కౌబాయ డెర్సూస్, టోపీ చాలా బాగుంటాయ. నిజంగానే చూడాలనుంది” అనాన్ను. 
“సరే- ఆ రెండూ సమకూరుచ్కోవడం పెదద్ కషట్మేం కాదు. గురర్మెకక్మంటేనే ఇబబ్ంది” అని నవేవ్శాడు 

రావుగారు. 
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“అలాగంటారు కానీ, ఆయనకి గురర్మెకక్డం మహా సరదా. ఇపప్టికీ రంగులరాటన్ం ఎకిక్తే గురర్ంమీదే 
కూరుచ్ంటారు. షాపుల బయట పిలల్లకోసం గురర్ం బొమమ్లుంటాయి కదా, వాటిమీద కూరోచ్వాలని ఈయనకి మహా 
మనసు. ఎలాగో వారిసుత్నాన్ను. ఇక బాబు పుటిట్నపప్టిన్ంచీ- వాడికి గురర్ం కొనాలని తెగ ఉబలాటపడిపోతునాన్రు. వాడి 
కోసం కాదు. తనకోసం. ఎవరూ చూడకుండా ఇంటోల్ దానిమీద కూరుచ్ని ఊగాలని! ఇంత మనిషికి పిలల్లాడుకునే గురర్ం 
ఆగుతుందా! వాడు కాసత్ ఎదిగేదాకా ఆగమని చెబుతునాన్ను. అపుప్డు వాడే ఆయనిన్ తన గురార్నిన్ ముటుట్కోనివవ్డు” 
అంది సతయ్వతి. 

“మా ఆవిడెపుప్డూ ఇంతే! ననున్ వేసినటేల్ మా బాబునీ తకుక్వ అంచనా వేసుత్ంది. గురర్మేమిటి, వాణొణ్దిలితే 
ఎవరెసుట్ కూడా ఎకేక్సాత్డు వాడు. అది నాకు తెలుసు…” అనాన్డు రావుగారు. 

“ఆఁ, లౌఫ గితత్ర పటుట్కుని నాలుగడుగులేసేత్నే పది సారుల్ పడేవాడు, వాడు ఎవరెసుట్ ఎకుక్తాటట్…..” అంది 
సతయ్వతి వెంటనే. 

“లౌఫ గితత్రా?” అంది శీర్మతి అరథ్ంకాక. 
రావుగారు నవివ్, “అదే తోపుడు బండి. మా అవిడ ఇలాంటి వాటికి పొరపాటున కూడా తెలుగు మాట వాడదు” 

అనాన్డు. 
“ఇకక్డునన్పుప్డు పిలల్లకి ఇకక్డి మాటలు తెలియకపోతే ఎలా? ఈయనేమో- వాడితో ఇది ఆవురోయ, ఇది 

లకక్పిడతరోయ, ఇది గొటాట్ం రోయ- అంటూ తెలుగు తపప్ మాటాల్డరు. అందుకని నేను పని కటుట్కుని జరమ్న పదాలు 
వాడుతునాన్ను” అంది సతయ్వతి. 

“నీ అలవాటు నీకు ముదేద్ కావచుచ్ కానీ, భోజనాల దగగ్ర వంటకాల పేరుల్ జరమ్నోల్ చెపప్కు. వచిచ్నవాళుల్ 
జడుసుకుంటారు” అనాన్డు రావుగారు. 

“ఈయనకి ఆకలేసుత్నన్టుల్ంది. ఇక భోజనాలకు లేదాద్ం” అంటూ సతయ్వతి లేచి వంటింటోల్కి వెళిల్ంది. శీర్మతి 
ఆమెను అనుసరించింది. 

“ఈలోగా నేను డైనింగ టేబుల రెడీ చేసాత్ను” అంటూ రావుగారు తనూ లేచాడు.    
డైనింగ టేబుల ఎకక్డుందా అని చుటూట్ చూసూత్ నేనూ లేచి నిలబడాడ్ను. 
రావుగారు కొంచెం వంగి, మాముందునన్ టీపాయ కి నాలుగు పకక్లా కిందకు వాలి ఉనన్ బలల్లిన్ పైకి ఎతిత్ 

నిలబెటాట్డు. అంతే! టీపాయ డైనింగ టేబులంత పెదద్గా మారిపోయింది.   
“ఇదేదో బాగుందే. మా ఆవిడకి చూపించాలి” అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.     
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రావుగారు ఆశచ్రయ్ంగా, “ఇలాంటిది మీరెపుప్డూ చూడలేదా?” అని నవివ్, “ఏదో అడగాలని అడిగేను కానీ, 
ఇలాంటిది మొదటిసారి  నేనూ ఇకక్డే చూశాను. యథాలాపంగా చేసినటుల్ నటిసాత్ కానీ, మీరు ఎకస్యిటౌతారని నాకు 
తెలుసు” అని నవేవ్శాడు.  

నేను శీత్ర్మతిని పిలిచాను. ఆయన మరోసారి డైనింగ అరేంజ మెంటు డిమాన సేట్ర్ట చేసి, “మేమిదద్రమే ఉనన్పుప్డు 
టీపాయ. గెసుట్లు ఇదద్రికి మించినపుప్డు డైనింగ టేబుల. సేప్స సేవింగ అండ కనీవ్నియంట” అనాన్డు. 

“ఇండియా వెళల్గానే ఇలాంటిదొకటి ఆరడ్రిచిచ్ చేయించాలి” అనాన్ను. 
“అబేబ్, అకక్డ ఇవెందుకూ? జమీందారల్ ఇళల్లోలాగా ఒకేసారి పాతికమంది తినేలా పొడవాటి పెదద్ టేబుల 

చేయించుకోవచుచ్. మనకకక్డ సేప్స పోర్బల్ం లేదుగా” అనాన్డు రావుగారు. 
“మనం జమీందారల్ం కాదుగా, చినన్ టేబుల చాలెల్ండి” అనాన్ను. 
రావుగారు నవివ్, “ఆ మాటకొసేత్, ఇకక్డికొచేచ్దాకా భోజనానికి టేబులే వాడలేదు. బాసింపటేట్సుకుని కింద 

కూరుచ్ని తినడమే” అనాన్డు. 
అపుప్డు సుఫ్రించింది నాకు. రావుగారా మాట సరదాకి అనుండొచుచ్. కానీ నావరకూ చూసేత్, అంతవరకూ 

ఇండియాలో- హొటళల్లో ఐతే ఏమో కానీ, ఇపప్టికీ భోజనానికి బాసింపటేట్సుకుని కింద కూరోచ్వడమే! 
ఎమెమ్సీస్ చదవడానికి వైజాగ వెళిల్నపుప్డు హాసట్లోల్ కాకుండా వాలేత్ర అప లాండుస్లో వేరే గది తీసుకుని ఉండేవాళల్ం 

నేనూ, మా అనన్యాయ్!  అకక్డే మొదలయింది బలల్మీద హొటలు భోజనం. ఐతే అకక్డ కూడా మేము పార్ధానయ్మిచిచ్ంది-  
పీటల హొటలుకి. అకక్డ నేలమీద కూరోచ్డానికి పీట వేసి, ముందు అరిటాకు వేసి వడిడ్ంచేవారు. అదీ మాకు నచచ్డానికి 
కారణం. 

అలాంటి నేనిపుప్డు డైనింగ టేబులుస్ గురించి చరిచ్సుత్నాన్ను- పెదద్ అలవాటైనవాడిలా!  
రావుగారి అణకువ ననున్ మళీల్ వాసత్వానికి తీసుకొచిచ్ంది.  
రావుగారింట మాకు అచచ్మైన తెలుగు విందు లభించింది. ముఖయ్ంగా తెలుగువారికి పార్ణపర్దమైన గోంగూర 

పచచ్డి.  
“చాలాకాలం తరావ్త తినడంవలల్ అనుకోను. నిజంగానే ఈ పచచ్డి అదుభ్తంగా ఉంది. ఈ పాళుల్ 

వేరనుకుంటాను” అంది శీర్మతి. 
“ఇది అమలాపురం టేసట్ సార! దానికి మా అమమ్ చెయియ్ పడింది. షిపుప్లో తెపిప్ంచాం” అనాన్డు రావుగారు. 
“షిపుప్లోనా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
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సతయ్వతి తలాడించి, “కేజీ పాకెటుట్. ఓ పెదద్ సీసాలోకి తియయ్గా, కొంచెం మిగిలితే వేరే చినన్ సీసాలోకి తీశాను. 
మీలాంటివాళెల్వరైనా వసేత్ రుచి చూపించడానికే కాదు, రుచికి ఇవావ్లని కూడా అనుకునాన్ను” అంది. 

ఆమె ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుండగా, రావుగారు అందుకుని, “అదో పెదద్ విషాదగాథ రావుగారూ! మీరు వినాలి. 
జీవితపాఠంగా పనికొసుత్ంది” అనాన్డు. 

పది రోజుల కిర్తం ఉతత్రాది మితుర్లు వాళిల్ంటికి భోజనానికొచేచ్రుట. ‘చపాతీలొదుద్, మాకు అచచ్ తెలుగు 
భోజనం కావాలి’ అనాన్రుట. సతయ్వతి వాళల్కోసం కారాలు తకుక్వేసి వంటలు చేసిందిట. చపిప్డి వంట గొంతు 
దిగకపోతే. నాలికిక్ రాసుకోవచచ్ని అపప్టికి వాడుతునన్ గోంగూరపచచ్డి సీసా బలల్మీద పెటిట్ందిట. వచిచ్నవాళల్కి 
సతయ్వతి వంటలు తెగ నచిచ్ లొటట్లేసుకుంటూ తింటునాన్రుట. ఐతే సతయ్వతి, రావుగారు మాతర్ం పర్తి ఐటముకీ కొంచెం 
గోంగూరపచచ్డి తగిలిసుత్నాన్రుట.  

అతిథులది గమనించి, ‘అదేమిటీ, మాకు పెటట్కుండా మీరొకక్రే తింటునాన్రు?’ అనడిగేరుట. 
‘మీకోసం పదారాథ్లోల్ కారాలు తకుక్వేశాను. తకుక్వైన కారానిన్ ఇలా భరీత్ చేసుకుంటునాన్ం’ అందిట సతయ్వతి. 
‘అలాగా, నేనూ ఓసారి టైర చేసాత్ను’ అంటూ అతిథి దేవి చెంచాతో పచచ్డి తీసుకుని, చెంచాని చపప్రించి, 

‘అదుభ్తం. ఈ మాతర్ం కారం మేమూ తింటాం’ అంటూ ఆ చెంచాని సీసాలో పెటిట్ మరికొంచెం పచచ్డి తీసుకుందిట. 
ఎంగిలి చెంచా పెటొట్దద్ని ఆమెని వారించడానికి కూడా అవకాశం దొరకలేదు సతయ్వతికి. 
“చెపిప్నా పర్యోజనం లేదు. ఉతత్రాదివాళల్కి ఎంగిలి పటిట్ంపు ఉండదు” అనాన్డు రావుగారు కథ ముగిసూత్. 
“మరి ఆ పచచ్డినేం చేశారు?” అంది శీర్మతి కాసత్ అనుమానంగా. 
“ఏం చేసాత్ను? వాడుతునన్ సీసా కదా అని పెదద్ది బలల్మీద పెటాట్ను. అపప్టికింకా మూడొంతుల పచచ్డి ఉంది. 

వాళల్కు లేకపోవచుచ్ కానీ, మనకు ఎంగిలి పటిట్ంపే కదా! ‘మీకు అంతగా నచిచ్ంది కాబటిట్, మీరు తీసుకెళల్ండి’ అని 
వాళల్కిచేచ్శాను. ఇపుప్డు మనం వాడుతునన్ది చినన్ సీసాలోది. చాలా కొంచెం ఉంది. మీకిచేచ్టంత లేదు” అని 
నిటూట్రిచ్ంది సతయ్వతి. 

“ఉతత్రాది, దకిష్ణాది అని కాకుండా- వచిచ్నవారి తీరు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబటిట్- అతిథుల వడడ్నకి 
పదారాథ్లు చినన్ చినన్ గినెన్లోల్ ఉంచి పెటాట్లి. అదీ పాఠం” అనాన్రు రావుగారు. 

“గోంగూర పచచ్డి సంగతెలాగునాన్, ఇకక్డ కూడా మన సరుకులు బాగానే దొరుకుతునాన్యి. చింతపండుతో 
సహా చాలా సరుకులు మేం హాంబరుగ్నుంచి తెపిప్ంచుకుంటునాన్ం. అనీన్ బాగానే ఉంటునాన్యి కానీ, ఇడీల్ రవవ్ అని ఏదో 
ఇసాత్డు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఇడీల్లు గటిట్గా రాళల్లా వసుత్ంటే, కొనడం మానేశాం. పాపం, ఈయనకి ఇడీల్ అంటే 
పార్ణం” అంది శీర్మతి. 
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సతయ్వతి వెంటనే, “నిజమే! ఇకక్డి నూకతో ఇడీల్లు గటిట్గానే వసాత్యి. మేము  ఇండియానుంచి షిపుప్లో 
తెపిప్సాత్ం. ఇడీల్లు మెతత్గా దూది పింజలాల్ వసాత్యి. నాలుగు రోజులోల్ షిప మెంటు వసుత్ంది. వీలు చూసుకుని ఓ శనివారం 
ఇడీల్మీట పెటుట్కుందాం” అంది. 

రావుగారు వెంటనే, “అసలు ఇంటోల్ ఇడీల్ నూక చాలానే ఉండేది…..” అని ఏదో అనబోతుండగా- 
“ఇపుప్డా కథెందుకూ? మళీల్ కలుసుకునన్పుప్డు చెపుప్కుందుకో కొతత్ కథ ఉండాలిగా” అంది సతయ్వతి. 
ఆ కొతత్ కథ అపుప్డు వినిపించకుండా వారించడానికి కారణం తరావ్త తెలిసింది.  

 
  (¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2016/jan16_foreign_vellalandi_comments.htm

