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వతడిన ప్ూలే వకసిించులే...
మాధవరతవు అదద ింలో ఒకకసరి చూసుకోని, త్లపెైన చచతా త సవరిించుకునానడు. నలభై
ఏళ్ళ వయసు నలు టి జుటు అయతచ అిందులో ప్దిహేనళ్
ే ళ వవతహింలా అకకడకకడ
తెలుజుటు మెర్లస్ా ింది.
“ఇింకత ఎింత్సతప్ని ఆ అదద ిం ముిందు... మీర్ల కతనిచిే బయలేద రితచ నేను
చచసుకోవతల్సిన ప్నులు సవతలక్ష వునానయ..” వింటిింటిలో నుించి అరిచిింది
అననప్ూర్ణ.
“చాలేు సింబడిం... నువుు అదద ిం ముిందు నిలుేింటే నేను కేలిండర్ ముిందు నిలబడి
తచదీలు మారతేల్స... నువుు నాకు చెప్ప ిచాేవు...” మాధవరతవు ప్రత్రగత అనన మాట
ప్రత్రధునిించిింది.
“అనిండి.. అనిండి... మీర్ల నాకు నగలు, చీర్లు సరైనవ కొనిసతా , నాకు ఈ పెైపన
ెై
మెర్లగులు వేసుకోవతల్సిన ప్నే ఉిండచది కతదు... అిందర్ూ నగల్సన చూసి ననున
అించనా వేసతవతళ్ళళ..” ఆ మాటలతత ప్తట గరిటె వెళ్ళళ ప్ళ్ళింపెైన చచసిన నాటయిం
తాలూకు శబాదలు కూడా మాధవరతవును చచరతయ.
“ఇలుు చూడు... ఇలాుల్సని చూడు అనానర్ల కతనీ... ఇలా నగల్సన చూడు నా ముఖిం
చూడు అనలేదచ ఎవర్ూ..” అనానడు మాధవరతవు.
“అయతచ ఇింకే ఈ ఇలుుని చూపిించిండి ఎవరికైనా... ఈ ఇింటిని, మన వతలకతనిన
చూసతా ఇది ఇలుు కతదు ఏదో మెింటల్ హాసిిటల్ అనుకోని..”
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“మరే.. మరే... నువుు పతషింట , నేను డాకుర్ల..” వెకికరిించినటు నవతుడు.
“అవునవును... మిమమల్సన కటు కునేదాకత బాగతనే వుిండచదానిన ప్తప్ిం... కటు కునానకే
ఇలా పతషింట్ అయాయను”
“నీతత మాటాుడటిం కనాన నోటికి ప్తుసు ర్ వేసుకోని..” ఆయన మాట ప్ూరిా కతకముిందచ
అననప్ూర్ణ అిందుకుింది..
“అకకడ డరసిిింగ్ టేబుల్ కిింద డారయరలు వుింది ప్తుసు ర్...” అనేసి గిర్లకుకన త్రరిగిింది.
ప్తప్ిం ప్తుసు ర్ వెయయకుిండానే నోర్ల మూత్ప్డటింతత, త్ప్ినిసరై ఇింటలు నిించి
బయటప్డాాడు మాధవరతవు. ఏదో

ఆఫీసు ప్ని వలు

వేరే వూర్ల కతయింప్ుకి

బయలేదరతడు. జరిగిన ప్రహసనిం అింతా అననప్ూర్ణ గతరి త్ర్హాలో చెప్తిలింటే
వీడో కలు..!!
***
ఇదిలా వుిండగత... పెైన ఆకతశింలో...
“నాథా..!” ర్తీదచవ ప్లకరిించిింది.
“ఏిం దచవీ” ప్ులకరిించాడు మనమధుడు.
“మదీయ మానసింబున ఏదో

అింత్రతెల్సయన వింత్ భావన కలుగుచుననది.

సుగింధవీచకలను ఆఘ్ాాణించిన భ్రమర్మునకు చిత్ా చాించలయము కల్సగినట ల ప్రిప్రి
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వధముల ప్రిత్పిించుచుననది..” అిందామె భార్ింగత నిటట
ు ర్లసూ
ా . మనమధుడు
తచల్సకగత నిటట
ు రిే –
“ఏమిటిది దచవీ... ఇింకత ఆ గతరింధిక భాషను వదలలేదా? మనిం ఎప్ుిడూ మానవుల
మధయ త్రరిగేవతళ్ళిం... వతరిలో పతరమ మొలకత్రా ించచవతళ్ళిం... ఆ భాషను వదిల్స ఇప్ుిడు
పతరమకు కతర్ణమెైన ఇింటర్ నెట్, చాటిింగ్ వింటివ నేర్లేకో అని నీకు ఎనినసతర్లు
చెప్తిను..” అనానడు అసహనింగత.
“బాగతనే వుింది... ఆ వషయింలో మీకింటే ముిందచ వునానను... మీర్ల చెపిినవే కతక
ఫతస్ బుక్, టిుటు ర్ గురిింఛి కూడా తెలుసుకునానను... కతనీ ఏకతింత్ వేళ్... ఈ మధుర్
మధుమాసప్ు సింధయవేళ్, మనసులో భావతలను చెప్ిడానికి అదచ అనువెైన భాషనీ..”
“బాగతనే వుింది... నీకు బొ త్రా గత వేళాప్తళా లేకుిండా ప్్ యాయ... సర్సతనికి ఇదా
సమయిం... ఇింకత మనిం ప్ూరిా చెయాయల్సిన టారె ట్ ఎింత్ వుిందో తెలుసత... కనీసిం
ఈ నెల మనిం వతడవలసిన బాణాలలో సగిం కూడా వతడలేదు...”
“ప్ూలతత చచసిన బాణాలు కదా... అవే వతడతాయలే సతుమీ..”
“అయేయ.. ఆ వతడటిం కతదు సఖీ... మనిం వతడటిం గురిించి చెప్ా ునానను...
అర్థించచసుకోకుిండా...” మధయలో అిందుకుింది ర్తీదచవ.
“నాకు బాగతనే అయయింది... నేనేదో

చమతాకర్ింగత అింటే అది మీకే అర్థిం

కతవటింలేదు... అసలు నవుడమే మరిేప్ప యారీమధయ...!!” ర్లసర్లసలాడుత్ూ
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వెనకిక మళ్ళళింది ఆమె. ఆ వసుర్లకి త్గిల్సన వతలజ డ దెబబకి సర్సిం కతవతల్సిింది
వర్సిం అవుతతిందని అర్థిం అయయింది మనమధుడికి.
“అింత్లోనే అలకత... సరే ఏిం కతవతలో చెప్ుి...”
“ఏదెన
ై ా అడిగతీ
ి సుకోవతల్సిన ప్రిసథ ిత్ర వచిేింది... నా మనసులో వషయిం మనసులో
వుిండగతనే గరహిించి తెచిేన ఆ అసమాన పతమ
ర ుకుడెైన మనమథుడివేనా నువుు..”
ఉకోరషింతత ఆమె బుగె లు ఎర్రబడాాయ.
“ఎింత్ మాట దచవీ... గరహిించచ వతడినే కతనీ ఏిం చచదద ాిం... అింత్కనాన ముిందచ నా వుదో యగ
ధర్మిం అడుాప్డుతతింది... నీకు తెలుసుగత ఈ మధయ పతరమికులు ఎలా పెరిగిప్్ యారల..
ప్ని వత్రా డి..” సింజాయషీ ఇచాేడు అత్డు. “ఇింత్కీ వషయిం చెప్ిరతదూ” అింటట
త ిందర్పెటు ాడు.
“ఇనిన యుగతలుగత చూసుానానను. పతరమలో వుననప్ుిడు పతరమికులు ఒకరికొకర్ల
కోసిం

ఒకర్ననటు

బరత్రకుతార్ల...

ప్ూలు

ఇచుేకుింటార్ల,

బహుమత్రలు

ఇచుేకుింటార్ల, ప్దచ ప్దచ పతరమ పతరమా అింటట ప్లవరిసా తర్ల... తీరత పెళ్ళళళ్ళళ అయాయక
ఇింకేముిందిలే అననటు అవనీన మరిేప్్ తార్ల... అింటే పెళ్ళళ త్ర్లవతత్ ఆ పతరమలు
వుననటాు లేనటాు? అని సిందచహిం?” అనుమాన శర్ిం వదిల్సింది ఆమె. ఆమె
సింధిించిన ప్రశన త్మ వెైవతహిక జీవత్ిం గురిించచనని మనమధుడికి అనుమానిం.
“అదింతా మనకిందుకు దచవీ... మేరజ
ే స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్... అింటే పతరమలు మన
సతమాాజయిం, పెళ్ళళళ్ళళ ఆ దచవేిందురలవతరి సతమాాజయిం...” అింటట దాటెయయబో యాడు.
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“అయతచ మాత్రిం... పతమ
ర పెళ్ళళళ్ళకి రిజసతుార్ ఆఫీసర్ల, ఇదద ర్ల సతక్షులతత ప్తట మనిం
కూడా

బాధుయలమే

కదా?

పెళ్ళళ

త్ర్లవతత్

మన

ప్వర్

త్గిె

పతరమలు

మాయమౌత్రనానయేమో తెలుసుకోవదూ
ద ...”
“సరే అలాగే... అయనా నీకు ఈ అనుమానిం మన పెళ్ళళ త్ర్లవతత్ రతలేదు కదా?”
ఖింగతర్లగత అడిగతడు మనమధుడు.
“అయేయ ’పతరమా’... అలాింటిదచమీ లేదిండీ...” అింటట గలముగత కతముడి చచత్రపెై త్న
మునివేళ్ళని ఆడిసా ూ అడిగిింది ఆవడ. ఆవడ అలా ఆడిించినప్ుిడలాు ఆయన ఆమె
చెపిినటు లాు ఆడతాడు.
“సరే నీ సిందచహానిన ఇప్ుిడచ నివతరిసా తను... వెింటనే ఒక పతరమ జింటని వెత్రకు.
వతళ్ళళదద రికీ పతరమ వవతహిం జరిగి కనీసిం ప్దచళ్ళ అయయవుిండాల్స. ఇప్ుిడు వతళ్ళ
వెైవతహిక జీవత్ింలో పతమ
ర
ప్రిసిథత్ర ఏమిటల తెలుకుిందాిం...” అనానడు. ర్తీ దచవ
భ్ూలొకిం వెైప్ు దృషిు సతరిించిింది.
“అదిగల ఆ ఇదద రిని చూడిండి. పతమి
ర ించి పెళ్ళళ చచసుకునానర్ల కతనీ నిదరలేచిింది మొదలు
ఎలుక పిల్సులా త్నునకుింట ింటార్ల.” అింటట ఆమె చూపిించిింది. ఆమె చూప్ుడువేలు
చూపిించిన ఇదద రి చూప్ులు దూసుకళాళయ.
ఆ ఇదద రి పతర్ు ల – మాధవరతవు, అననప్ూర్ణ.
***

కథ చెప్ా తను వింటావత?
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బసతుిండ్ లో వసుాిందో రతదో తెల్సయని బసుి కోసిం ఎదుర్ల చూసూ
ా కునుకు తీసుానన
మాధవరతవు ఉల్సకికప్డి లేచాడు. అప్రయత్నింగత అననప్ూర్ణ గుర్లాకువచిేింది. ఈ
టెని
ై ింగ్ ఒకటి దాప్ురిించిింది కతనీ లేకప్్ తచ ఒకకడచ వూర్ల దాటి వెళ్ళళిందచ లేదు. ఏదెైనా
బింధువుల ఇింటికి వెళాళల్సి వసతా ఇదద ర్ూ కల్ససత వెళళళవతళ్ళళ.
“అననప్ూర్ణ జాగరత్ా ఎకుకవ. నాతత వుిందింటే సతమాను గురిించి బింగలేకుిండా
వుిండచద.ి .. ఇప్ుిడు కునుకు తీయటానికి కూడా లేదు...” అనుకునానడు. లేచి
అసహనింగత అటట ఇటట త్రరిగతడు. అననప్ూర్ణ పెటు ి ప్ింపిన టిఫన్
ి కేరయ
ి ర్ లో నిించి
రిండు సూిను
ు ఉప్తమ త్రనానడు. అది ర్లచిగత వుిందా లేదా అనేది అనవసర్ిం,
అననప్ూర్ణ చచసి పెటు న
ి ఉప్తమ కతబటిు ఎలా వునాన త్రనాలనిపిసా ుింది ఆయనకి. మళ్ళళ
లేచి అటట ఇటట త్రరిగతడు.
“మూడు రలజులు... వూర్ల కతని వూర్ల, భాష కతని భాష... మాటాుడుకోడానికి ఎవర్ూ
వుిండరేమో”... అనుకునానడు... “ప్్ నీ ఎగగెడితచ? ఏదెైనా అనారలగయమని చెపతా మూడు
రలజులు ఇింటలునే వుిండచుే... అనుకోని సెలవు కతబటిు అననప్ూర్ణతత గడప్చుే”
మాధవరతవు ఆలొచనలు అలా వుిండగతనే బసుి వచిే ప్తుట్ ఫతర్ిం పెైన నిలబడిింది.
ఆయన మాత్రిం భార్ింగత నిటట
ు రిే బసతుిండ్ బయటికి అడుగులేశతడు.
***
అకకడ అననప్ూర్ణకి వింట చెయయబుదెద యయలేదు. “వింకతయలు వునానయ కతనీ, అవ
ఆయనకి ఇషు ిం, ఆయన వచిేన త్రతుత్ గుతా ింకతయ చచసతా ఇషు ింగత త్రింటార్ల”
అనుకుింది. ప్ప్ుి చచదద ామనుకుింది కతనీ ప్ప ర్ప్తట న నీళ్ళకుకవ ప్డిప్్ యాయని
కథ చెప్ా తను వింటావత?
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దానిన సతింబార్లగత ర్ూప్తింత్ర్ిం చచసస
త ిింది. అిందులో కూడా వుప్ుి రిండు సతర్లు
వేశతనా అని అనుమానిం ఒకటి మొదల ైింది.
ఉడికీ ఉడకని అననిం ప్కకన పెటు ,ి ప్ప దుదన మాధవరతవుకోసిం విండి మిగిల్సన ఉప్తమ
రిండు చెమాేలు త్రనిింది. ఏమీ తతచకుిండా వుిండటింతత టీవీ పెటు కోని అిందులో ఏదో
మళ్యాలిం ఛానల్ వసుానన గురిాించకుిండా – “ఈయన ఎటాు ప్్ త్రనానడో ఏమో..”
అనుకుింది. టీవీ ప్తటికి టీవీని వదిలేసి బటు లు సరేద నెప్ింతత బడ్ ర్ూమ్ లోకి వెళ్ళళింది.
“ఏమిటల ఈ మనిషి... షతవింగ్ కిట్ తీసుకళ్ళడిం మరిేప్్ యార్ల... దారిలో గురగాచిే
త్రరిగి వచిేనా బాగుిండు...” అనుకుింది.
కతల్సింగ్ బల్ మోగిింది.
“ఏిం వెనకొకచాేర్ల? మీ మాజీ పతరయసి శకునిం రతలేదనా?” త్లుతీసి ఆశేర్యిం
కనప్డకుిండా అింది అననప్ూర్ణ .
“కతదు నీ మాజీ పియ
ర ుడు శవిం ఎదురగసతా వెనకొకచాే...” కసిగత అనానడు ఆయన
లోప్ల్సకి వసూ
ా .
“షతవింగ్ కిట్ కోసిం వచాేరత?”
“షతవింగ్ కిటు ే కతవతలింటే నువుు తెచిేన కటనిం డబుబలోా కొనుకునేవతణణ ... టెని
ై ింగ్
కతనిిల్ అయయింది..” అబదద మాడాడు మాధవరతవు.
“మూడు రలజులు సుఖింగత వుిందామనుకునాన... ఆ అదృషు ిం కూడా లేదననమాట...”
కొింగు వల్సించిింది ఆమె.
కథ చెప్ా తను వింటావత?
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“నాకు ఏమెన
ై ా విండావత?”
“ప్్ తాను ప్్ తాను అనన

త్రతుత్ ఎిందుకు విండుతాను... నాకొకక దానికే

విండుకునాన...” మూత్ర వసిరిింది అననప్ూర్ణ.
“సరే కతఫీ ఫ్తు వర్లతత వేణళ్
ణణ ళళ ఇసతావుగత అవెైనా త్గలబటు ...” అనానడు ఆయన. ఆమె
ర్లసర్లసలాడుత్ూ

వింటిింటిలొకి

వెళ్ళళ

గుతా ింకతయ

చచయడానికి

సర్ింజామా

సర్లదకుింది.
“సతయింత్రిం త ిందర్గత తెమిల్సతచ ఆ చీర్లకొటు కు ప్ప యయదాదిం...” పతప్ర్ల చదువుత్ూ
అరిచాడు ఆయన.
***
“ఇింత్కీ ఏిం జరిగిింది సతుమీ... నాకేమీ అర్థిం కతలేదు...” అడిగిింది ర్తీదచవ.
“ఇిందులో అర్థిం కతకప్్ వడానికి ఏముింది... ఆమెను వదలేక ఆయన త్రరిగి
వచాేడు... ఆయన కోసమే ఎదుర్లచూసూ
ా ఆమె కూర్లేింది...”
“అది సరే సతుమీ... మరి అింత్ పతరమ వుననప్ుిడు ఒకరికొకర్ల చెప్ుికోవచుే కదా?”
“అయ్యయ దచవీ... వతళ్ళళదద రి మధాయ రలజూ జరిగి పిల్సు ఎలక ప్్ ర్లలోనే వతరి పతరమలు
వయకా మౌతాయ... అిందుకే ఒకరిని వడిచి ఒకర్ల వుిండలేక ప్్ త్రనానర్ల... పెళ్ళళ
అయప్్ గతనే పతరమలు వుిండవనేది నిజిం కతదు... ఆ పతరమని వయకా ిం చచసత వధానిం
మార్లత్రింది అింతచ...” అింటట నవేుడు నవమనమధుడు.

కథ చెప్ా తను వింటావత?
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“అయతచ ఆ కొటాుటలు, వెటకతరతలు అనీన పతరమన
ే ింటారత?” అడిగిింది ఆశేర్యింగత.
“నిసిిందచహింగత...”
ర్తీదచవ క్షణిం ఆలోచిించి - “వతళ్ళ సింగత్ర సరే మరి మీ పతరమ పెళ్ళళ త్ర్లవతత్ ఏ
ర్ూప్తింత్ర్ిం చెిందిిందో ?” అడిగిింది చిల్సపిగత. కతముడు నవు కతరలయనుమఖుడయాయడు.
వతడిన ప్ూలు మళ్ళళ వచుేకునానయ.

>

<

(ఆశ మాసప్త్రరక, ఆగష్టు 2012)
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Katha+Cheptanu
+Vintava

***

