ఇల్ల ల్కగానే పండగౌనా?
ఇల్లలల్ు కాకపూర్వం ఓ యువతి, చదువూ సంధ్య, తెలివీ, చాకచకయం, సమయసఫూర్తి, హాసయం, ల్లసయం అన్నీ కలిగతన
అమలాయి.
అమలాయి అందం, తెలివీ, వాళ్ళ నానీ ఇచ్చిన కట్ీం బాగా నచ్చిన ఓ చ్చనీవాడు ఆ అమలాయి మెడల్ో
మూడుముళ్ళళ వేసి, ఓ ఇంట్ికి ఇల్లలలిీ చేసి, ‘ఇదిగో అమాడఫ ఈ ఇల్ుల న్నది’ అని చెప్ాాడు. ఆ ఇల్లలల్ు వంట్నే పైట్
నడుముకి బిగతంచ్చ, ఇంట్ిని అందంగా అలికి ముగ్ుుల్ు పట్ిటంది. ఆ చ్చనీవాడు వంట్నే ఆ ఇల్లలలిీ మెచుికుని ”నువవవ
ఇల్ుల అల్కడంల్ో నేర్ార్తవి – ముగ్ుుల్ు వయయడంల్ో అంతకనాీ నేర్ార్తవి – సభాష! కీప్ ఇట్ అప్” అని ఇంగలలషుల్ో
మెచుికుని భుజం తట్ాటడు.
దాంతో ఆ ఇల్లలల్ు తెగ్ ముర్తసిప్ో యి, ఇల్ల ల్కడమే ధ్ేయయంగా తన జీవితానిీ కొనసాగతంచ్చంది. ఎల్ల పవాడఫ ఇంట్ిని
పర్తశుభరంగా అలికి ర్ంగ్ుర్ంగ్ుల్ ర్ంగ్వలిల కల్ు తీర్తిదిదద ింది. ఆ విధ్ంగా ఆమె జీవితం మూడు అల్ుకుగ్ుడడ ల్ూ – ఆర్ు
ముగ్ుుబుట్ట ల్ుగా సాగతప్ో తూ వచ్చింది. కాన్న ఒకనాడా ఇల్లలల్ు ఇల్ల ల్ుకుతూ అల్ుకుతూ ”నా పేర్ేమిట్ి చెప్ాా!”
అనుకుంది. అల్ల అనుకుని ఉలికిిపడంది. చేతిల్ో అల్ుకు గ్ుడాడ, ముగ్ుు బుట్ాట అకిడ పడేసి కిట్ికీ దగ్ు ర్ నిల్బడ తల్
గోకుింట్ూ, ”నా పేర్ేమిట్ి… నా పేర్ేమిట్ి!” అని తెగ్ ఆల్ోచ్చంచ్చంది. ఎదుర్ుగా నేమబో ర్డడ వేల్
ర లడుతోంది. మిసస్
ఎం.సుహాసిని, ఎం.ఎం., పి.హెచడ. – పిరన్సప్ాల్ ‘ఎక్సస’ కాల్ేజి అని. అవవను అల్లగే తనకీ ఓ పేర్ుండాలి కదా – ఇల్ల
మర్తిప్ో యలనేమిట్ి? ఇల్ల లికే సంబర్ంల్ో పేర్ు మర్తచ్చప్ో యలను. ఇపవాడెల్లగ్ అనుకుని ఆ ఇల్లలల్ు కంగార్ు
పడప్ో యింది. మనసంతా చ్చకాగాు అయిప్ో యింది. ఎల్లగో ఆ పూట్కి ఇల్ల ల్కడం కానిచ్చింది. అంతల్ో పనిమనిషి
వచ్చింది. ప్ో న్న ఆమెకైనా గ్ుర్ుిందేమోనని, ”అమలాయ! నా పేర్ు న్నకు తెల్ుసా?” అని అడగతంది.
”అదేమిట్మలా! అమాగార్ల పేర్లతో మలకేమిట్ి పని! మీర్ంట్ే మలకు అమాగార్ే! ఫల్లనా తెల్ల మేడ కింర ద భాగ్ంల్ో
అమాగార్ంట్ే మీర్ు” అనీది ఆ అమలాయి.
”అవవనేల ప్ాపం న్నకేం తెల్ుసు” అనుకుంది ఇల్లలల్ు.
సఫిల్ నుంచ్చ పిల్లల్ు మధ్ాయహ్ీ భోజనానికి వచాిర్ు. పిల్లల్కైనా గ్ుర్ుిందేమో నా పేర్ు అనుకుంది ఇల్లలల్ు.
”ఒర్ే పిల్లల్ూ, నా పేర్ు మీకు తెల్ుసా?” అని అడగతంది. వాళ్ళళ తెగ్ ఆశ్ిర్యపడప్ో యి ”నువవవ అమావి… న్న పేర్ు
అమేా… మేం పవట్ిటనపాట్ినుంచీ మలకు తెలిసింది అదే. నానీగార్త పేర్ుతో ఉతి ర్ాల్ొసాియి. ఆయనీంతా పేర్ుతో
పిల్ుసాిర్ు గ్నుక మలకు తెల్ుసు. న్న పేర్ు నువవవ మలకపవాడఫ చెపాల్ేదు కదా… ప్ో న్న న్న పేర్ుతో ఉతి ర్ాల్ు కూడా
ర్ావవ” అనేశార్ు వాళ్ళళ. అవవను తనకవర్ు ఉతి ర్ాల్ు ర్ాసాిర్ు? అమలా నానీ ఉనాీర్ు గాన్న నల్కో, ర్ండు నల్ల్కో ఓ
సార్త ఫో న్ చేసి ార్ు. చెల్లల ళ్ళళ, అకిల్ూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళళ అల్ుకోివడంల్ో నిమగ్ీమెై ఉనాీర్ు. వాళ్ళళ ఏ
పళ్ళళల్ోనో పేర్ంట్ంల్ోనో కలిసేి కొతి ముగ్ుులిీ గ్ుర్తంచో… వంట్లిీ గ్ుర్తంచో మలట్ాలడడమేగాని ఉతి ర్ాల్ు ల్ేవవ. ఇల్లలల్ు
నిర్ాశ్పడంది. ఆమెకు అశాంతి ఎకుివైంది. తన పేర్ల్లగైనా గ్ుర్ుి తెచుికోవాల్నే తపన ఎకుివైంది. అంతల్ో

పకిింట్ావిడ పేర్ంట్ం పిల్వడానికొచ్చింది. ప్ో న్న ఆవిడకేమెైనా గ్ుర్ుిందేమోనని అడగతతే ఆవిడ కిసుకుిన నవేవసి,
”మర్ే! మీ పేర్ు నేనడగాల్ేదు… మీర్ు చెప్ాాల్ేదు. కుడచేతివైపవ తెల్లమేడావిడ అల్ల దుగో ఆ మందుల్ కంపన్న మేనేజర్డ
గార్త భార్య అనో ల్ేకప్ో తే తెల్లగా, ప్ొ డుగాు ఉంట్ ందే ఆవిడ అనో చెపవాకుంట్ాం… అంతే” అనేసింది ఆ ఇల్లలల్ు.
ఇంక ల్లభంల్ేదు… పిల్లల్, సేీహితుల్ు మలతరం ఏం చెప్ి ార్ు. వాళ్ళకి కమల్ల వాళ్ళ అమా అనో, ఆంట్ీ అనో తెల్ుసు. ఇక
భర్ి గార్ొకిర్ే శ్ర్ణ్యం… ఆయనకే గ్ుర్ుింట్ే వవండాలి.
ర్ాతిర భోజనాల్ దగ్ు ర్ అడగతంది ”ఏవండీ నా పేర్ు మర్తిప్ో యలనండ. మీకు గ్ుర్ుింట్ే చెపార్ా!”
భర్ి గార్ు పదద గా నవేవసి ”అదేమిట్ోయ ఎనీడఫ ల్ేనిది ఇవావళ్ పేర్ు సంగ్తి పరసి ావిసుినాీవవ. నినుీ పళ్ళయినాీట్ి
నుంచ్చ ”ఏమోయ” అని పిల్వడం అల్వాట్ైప్ో యింది. నువవవ కూడా అల్ల పిల్వకండ, నా పేర్ు నాకుంది కదా అని
చెపాల్ేదు. అందుకని నేనఫ మర్తిప్ో యలను. ఇపవాడేం? నినీందర్ూ మిసస్ మూర్తి అంట్ార్ుగ్దా” అనాీడు.
”మిసస్ మూర్తి కాదండీ నా అసల్ు పేర్ు నాకాివాలి. ఎల్లగతపవాడు?” అనీది ఆవేదనగా.
”దానికేం ప్ో న్న ఏదో ఒక పేర్ు పట్ేటసుకో కొతి ది” అని సల్హా ఇచాిడు ఆయన.
”బావవందండీ… మీ పేర్ు సతయనార్ాయణ్ మూర్తి అయితే మిమాలిీ శివర్ావవ అనో సుందర్ర్ావవ అనో పట్ట కోమంట్ే
ఊర్ుకుంట్ార్ా? నా పేర్ే నాకాివాలి” అంది.
”చదువవకునాీవవ గ్దా… సర్తటఫికట్ల మీద పేర్ుంట్ ంది గ్దా. ఆ మలతరం కామన్ సన్స ల్ేకప్ో తే ఎల్ల. చఫసుకో” అని
సల్హా ఇచాిడాయన మళ్ళళ.
ఇల్లలల్ు సర్తటఫికట్ల కోసం హ్ో ర్ాహ్ో ర్ల ఇల్ల ంతా వతికింది. బీర్ువాల్ో పట్ట చీర్ల్ు, షిఫాన్ చీర్ల్ు, నేత చీర్ల్ు, వాయిల్
చీర్ల్ు, వాట్ి మలయచ్చంగ్ జాకట్ల , ల్ంగాల్ు, గాజుల్ు, పూసల్ు, ముతాయల్ు, పినుీల్ు, కుంకుమ భర్తణ్ెల్ు, గ్ంధ్ం గతనీల్ు,
వండ కంచాల్ు, బంగార్ం నగ్ల్ు అన్నీ ప్ొ ందికగా అమర్తి వవనాీయిేగాన్న అందుల్ో ఎకిడా సర్తటఫికట్ల జాడ ల్ేదు.
అవవను… తను పళ్ళయిన తర్ువాత ఇకిడకొచేిట్పవాడు అవి తెచుికోల్ేదు.
”అవవనండీ! నేను వాట్ిని ఇకిడకి తెచుికోల్ేదు. నేను మల ఊర్ు వళ్ళళ ఆ సర్తటఫికట్ల వతుకుిని నా పేర్ు అడగత
తెల్ుసుకుని ర్ండు ర్ోజుల్ోల వచేిసాిను” అని అడగతంది భర్ి ని.
”బాగానే వవంది. పేర్ు కోసం ఊర్ళ్ళళల్ల? ఏం? నువవవ ఊర్డతే ఆ ర్ండు ర్ోజుల్ూ ఇల్లల వర్ల్ుకుతార్ు?” అనాీడు
నాధ్ుడు. అవవను నిజమే మర్త. తనందర్తకనాీ బాగా అల్ుకుతుందని గ్దా.. ఆ పని ఎవర్లీ చెయయనివవల్ేదు
ఇనాీళ్ళళ. ఎవర్త పనుల్ు వాళ్ళకునాీయి. ఆయనకి ఉదో యగ్ం, పిల్లల్కి చదువవల్ు, వాళ్ళకందుకుల్ే శ్రమ ప్ాపం
అనుకుని తనే ఆ పని చేసి ఫ వచ్చింది. వాళ్ళకు అసల్ు చేతకాదు మర్త.

అయినా పేర్ు తెలీకుండా ఎల్ల బరతకడం.
ఇనాీళ్ళళ ఆ విషయం గ్ుర్ుి ర్ాల్ేదు కనుక సర్తప్ో యిందిగాన్న గ్ుర్ొిచాిక కషట ంగానే ఉంది.
”ర్ండు ర్ోజుల్లల్లగైనా కషట పడండ. నే వళ్ళళ నా పేర్ు కనుకుిని ర్ాకప్ో తే బరతకల్ేకుండా ఉనాీను” అని బరతిమల్లడ
బయట్పడందా ఇల్లలల్ు.
”ఏమలా ఇంతర్జంట్ గా వచాివవ? ఆయనా పిల్లల్ూ బావవనాీర్ా? ఒకిదానివే వచాివేం?” అని అమలానానీ
ఆప్ాయయంగానే పల్ుకర్తంచ్చనా అందుల్ో కొంత సందేహానిీ కూడా జోడంచార్ు. వచ్చిన పని వంట్నే గ్ుర్ుికొచ్చి…
”అమలా నా పేర్ేమిట్ో చెపామలా” అని అడగతంది ఎంతో దీనంగా ఇల్లలల్ు.
”అదేమిట్మలా! నువవవ మల పదద మలాయివి. న్నకు బి.ఎ.దాకా చదువవ చెపిాంచ్చ యలభైవేల్ు కట్ీం ఇచ్చి పళ్ళళచేశాం.
ర్ండు పవర్ుళ్ళళ ప్ో శాం. పరతి పవర్తట్ికీ ఆసాతిర ఖర్ుిల్ు మేమే భర్తంచాం. న్నకిదదర్ు పిల్లల్ు. మీ ఆయనకి మంచ్చ ఉదో యగ్ం.
చాల్ల మంచ్చవాడు కూడానఫ. న్న పిల్లల్ు బుదిిమంతుల్ు.’
”నా చర్తతర కాదమలా, నా పేర్ు కావాల్మలా నాకు. ప్ో న్న నా సర్తటఫికట్ల ఎకిడునాీయో చ చెపవా.”
”ఏమోనమలా! ఈ మధ్య అల్మలర్ల్ోల ప్ాత కాగతతాల్ు,
ఫైళ్ళళ అన్నీ ఖలళ్ళ చేసేసి గాజు సామలనుల సర్తదంచాం. కొనిీ కొనిీ ముఖయమెైన ఫైళ్ళళ అట్కమీద పడేశాం. ర్ేపవ
వతికిదద ాంల్ే. ఇపవాడు వాట్ికేం త ందర్. హాయిగా సాీనం చేసి భోజనం కానియయమలా” అనీది ఆ ఇల్లలలి తలిల . ఇల్లలల్ు
హాయిగా సాీనం చేసి భోజనం చేసింది కాన్న నిదర ర్ాల్ేదు. ఆడుతూ ప్ాడుతూ ఇల్ల ల్ుకుతూ ముగ్ుుల్ేసి ఫ పేర్ు
మర్తిప్ో వడం వల్ల ఇల్ల ఇనిీ కష్ాటల్ొసాియని ఎపవాడఫ అనుకోల్ేదు.
తెల్లవార్తంది గాన్న అట్కమీద ఫైళ్ళల్ో సర్తటఫికట్ల వతకడం పూర్తికాల్ేదు. ఈల్ోగా ఆ ఇల్లలల్ు కనబడన మనిషినల్లల
అడగతంది. చెట్ట నడగల… పవట్ట నడగల…చెర్ువవనడగల… తను చదివిన సఫిల్ునడగల… కాల్ేజీనడగల… అర్చీ ఆకోరశించ్చ
ఎట్ట కేల్కు ఓ మితురర్ాలిని కలిసి తన పేర్ును సంప్ాదించ్చంది. ఆ సేీహితుర్ాల్ు తనల్లగే, తనతోనే చదువవకుని తనల్లగే
పళ్ళళ చేసుకుని, తనల్లగా ఇల్ల ల్కడంగా కాకుండా, ఇల్ల ల్కడం బరతుకుల్ో ఓ భాగ్ంగా బరతుకుతూ తన పేర్ునఫ, తన
సేీహితుర్ాళ్ళ పేర్లనఫ కూడా గ్ుర్ుించుకునీ వయకిి. ఆ సేీహితుర్ాల్ు ఈవిడీ చఫడగానే గ్ుర్ుిపట్ిట ”ఓ, హాయ శార్దా!
నా పిరయమెైన శార్దా!” అని కేకల్ు పట్ిట కౌగ్లించేసుకుంది. అపవాడా ఇల్లలలిని దాహ్ంతో ఆర్ుికుప్ో యి, ఎండప్ో యి
ప్ారణ్ం ప్ో వడానికి సిదిపడన వాడకి కొతి కూజాల్ో న్నళ్ళళ చెంచాతో నోట్ల ో ప్ో సి బరతికించ్చన చందంగా… బరతికించ్చంది ఆ
సేీహితుర్ాల్ు.

”నువవవ శార్దవి. మన సఫిల్ోల ట్న్ి కాలసుల్ో ఫస్ట వచాివవ. కాల్ేజీల్ో జర్తగతన మూయజిక్స ప్ో ట్ీల్ల ో ఫసొట చాివవ.
అపవాడపవాడు మంచ్చ మంచ్చ బొ మాల్ు వేసేదానివి. మనందర్ం పదిమంది సేీహితుల్ం. వాళ్ళందర్లీ నేను
అపవాడపవాడఫ కల్ుసుకుంట్ూనే ఉనాీను. మేం ఉతి ర్ాల్ు ర్ాసుకుంట్ూనే ఉనాీం. నువవవకిదానివే మలకు
అందకుండా ప్ో యలవవ. చెపవా ఎందుకు అజాాతవాసం చేసి ునాీవవ?” అని నిల్దీసింది ఆవిడ.
”అవవను పరమీల్ల… నువవవ చెపిాంది నిజం. నేను శార్దనే… నువవవ చెపేాదాకా నాకు జాాపకం ర్ాల్ేదు. నా మెదడుల్ోని
అర్ల్న్నీ కూడా ఇల్ుల ఎంత బాగా అల్కాలీ అనే విషయంమీదే కేందీక
ర ృతం అయిప్ో యలయి. ఇంకేం గ్ుర్ుిల్ేదు. నువవవ
కనపడకప్ో తే నాకు పిచెికిిప్ో యిేది” అంది శార్ద అనే పేర్ుగ్ల్ ఆ ఇల్లలల్ు. శార్ద సర్ాసర్త ఇంట్ికి వచ్చి అట్క ఎకిి
ప్ాత ఫైళ్ళళ తిర్గ్తోడ తన సర్తటఫికట్ల , తను వేసిన బొ మాల్ు, ప్ాత ఆల్బంల్ు అన్నీ సాధ్ించ్చంది. తను సఫిల్ోల,
కాల్ేజీల్ో గల్ుచుకునీ పజు
ై ల్ు కూడా వతికి పట్ట కుంది.
కొండంత సంతోషంతో ఇంట్ికి తిర్తగత వచ్చింది. ”నువవవ ల్ేవవ. ఇల్ుల చఫడెల్ల ఉందో … సతరంల్ల వవంది. అమాయయ
నువవవచాివవ. ఇంక మలకు పండగేనోయ” అనాీడు శార్ద భర్ి . ”ఇల్ల ల్కగానే పండగ్ కాదండీ… అవవను గాన్న ఇకనుంచీ
ననుీ ఏమోయ గలమోయ అనకండ. నా పేర్ు శార్ద. శార్దా అని పిల్వండ తెలిసిందా” అని కూనిర్ాగాల్ు తీసఫ
ి
హ్ుష్ార్ుగా ల్ోపలికి వళ్ళళంది. ఏ మూల్ దుముా ఉందో , ఎకిడ సామలనుల ఆర్డర్డల్ో ల్ేవోనని చాల్ల సీర్తయస్గా
వతుకుతూ, డసిపన్
ిల కోసం తపనపడే శార్ద ర్ండు ర్ోజుల్ుగా దుల్పని సో ఫాల్ో హాయిగా చేర్బడ, తను తెచ్చిన
బొ మాల్ని పిల్లల్కి చఫపిసి ో ంది.

