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‚మీరం చెప్పినా వినాలనిప్పస్టతంది. వంటనే నమమబుద్ధేస్టతంది. అంతా నిజమే కదా! తికుండా
అలాగే జరిగివంటంది అని కూడా అనిప్పస్టతంది. కానీ కంచెం ఆలోచంచ చూస్తత మీరు చెప్పివనీీ
వట్టు పుకిిట్ట పురాణాలేనని, మాటలోోపెట్టు మాయచేసి పోతారని అనిప్పసూత ఉంటంది‛
తిడుతునాీడో, పొగుడుతునాీడో తెలీకుండా టకటకా పాఠం ఒిచెప్పినటో తన మనస్టలో
భావాలనీీ చెప్పిసి ఒకి క్షణం ఆగాడు కృష్ణుడు.
వాడి అయోమయం చూస్తత నాకు చెిరానంత జాలేసింది. అనిీ అనుమానాలూ
టాంచలు చేస్త అవధూతలా ఒక చదివలాసపు చరునవవ వాడికి కటాక్షంచ ఇలా సెలవిచ్చాను.
‚పుకిిట్ట పురాణాలైతేనేంరా ప్పచావాడా! అసలు పురాణాలకంటే పుకిిట్ట పురాణాలకే
జనాలు ఓటేస్తతరు. అసలు కథకంటే కసరు కథలేీ ద్ధద్ధ చెపుికుంటారు. పైగా బాగా
ప్రాచురయంలో ఉనీ పుకిిట్టపురాణాలను ఎవరు సృష్ుంచ్చరో, ఎవరు వాట్టకి పాపులారిటీ
సంపాదించ పెటాురో ఎవవరికీ తెలీదు. మనిదదరి కథా అలాకాిదు మరి. నేను చెప్పినటో, నువవ
వినటో కాిగా రికారుు అవతంది. సంతష్ంచు. కాశీమజిలీ కథలు చెప్పిన మణిసిదుేడికి, ఆ
కథలు అడిగి చెప్పించుకునీ గోపాలకుడికీ సమానంగా ప్పరు వచాందా లేదా... అలాగే మనం
చెపుికునే కథలు కూడా...’’
ఇంకా ఏదో చెిబోతుండగా మధయలోనే అందుకుని ఆప్పశాడు కృష్ణుడు.
‚ఆ కథలత మన కథలకి పోలకందుకు గానీ గురూగారూ! ఈవేళ మీరు చెిబోే
కథేమిటో అది చెిండి‛అనాీడు.
‚పాఠోళీ సృష్ుకరత భీమస్తనుని కథ‛ అనాీను నా లోతైన చూపులీ ఆకాశంకేసి ప్రసరిం
చేసూత.
‚భారతంలో భీముడేనా?’’ అనుమానంగా అడిగాడు మావాడు.
‚అవను. అజాాతవాసంలో వంటవాడిగా విరాటరాజు కలువలో నిచేశాడు భీముడు.
అిట్టకతని ప్పరు వలలుడు. అపుిడే పాఠోళీ అనే మహతతరమైన వంటకానిీ కనిపెటాుడు‛
గొివిషయానిీ చ్చలా సింపులాా చెపాిను.
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‚నేను చస్తత నమమను. కథ గడితే గోడకట్టునటో గట్టుగా ఉండాలండీ. ఇలా డిపోే తపుిల
తడకలందుకు? అసలు భారత కాలానికి శనగ ంట వందా?’’ తనలోని గొి తెలవితేటలీ
గంబోరిోంచనటో నాముందు గుమమరించేశాడు మావాడు.
నేనసలు వనకిి తగాలేదు.
‚పాఠోళీ శనగలతనో, శనగపుిత మాత్రమే చేయాలని ఎకిడ ఉందిరా? అనిీ
పుిలతనూ చేస్టకోవచుా. జొనీలత చేస్టకోవచుా. భీముడు నువవపుిత చేశాడంటాను.
కాదంటావా... ఏం... చేయలేదంటావా? నిరూప్పంచగలుగుతావా?’’ ఎదురు తిరిగాను.
‚నువవపుి అనిీంట్టకంటే ప్రాచీనమైన ంట కాబట్టు ఇంక అప్పిలే లేదనుకోండి. కానీ
పాఠోళీని భీముడే కనిపెటాుడు అంటే నమమడమెలాోగ? ఎకిడైనా రాసివందా? తగిననిీ రుజువలూ,
స్తక్ష్యయలూ ఉనాీయా?’’ తిరగేసి ప్రశ్ీంచ్చడు అరాధ రిశోధకుడు.
‚రుజువలూ, స్తక్ష్యయలత మొదలటుడానికి మనం ఏమైనా పాఠోళీ ప్పటంట్ హకుిలకోసం
దరఖాస్టత చేయబోతునాీమా? కథ చెపుికుంటనాీం. నువవడిగిన రుజువలూ గట్రా కావలస్తత కథ
చవరోో చెపాతను. నస పెటుకుండా వింటానంటే ముందు కథ చెపాతను‛ బెదిరింపుగా అనాీను.
‚అయయబాబోయ్! కథ మానేస్తత మొదట్టకే మోసం వస్టతంది. ముందు కథ చెిండి.
నాకేమైనా డౌటోంటే చవరోో అడుగుతాను. చెిండి చెిండి మొదలు పెటుండి మరి‛ ఉతాాహంగా
అనాీడు మావాడు.
‚ఈనాట్ట రాజస్తానోోని బైరాట్ అనే గ్రామమే భారతకాలం నాట్ట మతాయద్ధశపు రాజధాని.
దీనికి పాలకుడు విరాటరాజు. ఈరాజు రాజయంలోనే ఏడాదిపాట పాండవలు అజాాతవాసం
చేశారు. శకునిత ఆడిన జూదంలో అయితే ధరమరాజు ఓడిపోయాడు గానీ విరాటరాజుత మాత్రం
ఎపుిడూ గెలుసూతనే ఉండేవాడు. ఒకేఒకిస్తరి మాత్రం ఒకనాట్ట మిటుమధాయహీం మిడసరి
లగీంలో కేతు ప్రభావం కలసొచా విరాటరాజు ఆట నెగాాడు. దాంత ఎకిడలేని సంతషం
వచాంది విరాటరాజుకి.
‚గొిగా ఆనందం వేసినా, బాగా దుుఃఖం వచానా ఒకోిమనిష్ ఒకోిరకంగా సిందిసూత
ఉంటాడు. సిందన అనేది మనిష్కీ మనిష్కీ వేరుగా ఉంటంది. విరాటరాజుకి ఆటలో నెగిాన
ఆనందంలో వర్రి ఆకల వేసింది. నిజానికి ఆయన మధాయహీ భోజనం అంతకుముంద్ధ
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అయిపోయింది. మామూలుగా అయితే మళీో రాత్రి వరకూ ఏమీ తినడాయన. అటవంట్టది ఆరోజు
ఎందుకో వంటనే ఆకల వేస్తంది. ఏ ళ్లో తెప్పించుకుని తినవచుా గానీ, ఈ ప్రతేయక సందరభం
గురుతండిపోేలా సెలబ్రేట్ చేస్టకోవాలని అనుకునాీడాయన. ‘తనకోసం ఏదైనా ఒక ప్రతేయక
వంటకం చేసి తీస్టకురావలసింది’గా పాకశాలకు భీముడికి కబురు ంపాడు.
‚ఆ కబురంద్ధసరికి వంట్టంటోో రిసిాతులు వేరుగా ఉనాీయి. కీచకుడు, అతని వందమంది
తముమళ్లో రాజధానికి వచాడాురు. యుదాేలోో అలసిపోవడం వలో, భీముడి వంటకాలు
తినమరగడం వలో ఈ రండు కారణాల వలో ఒకికిపూటా ఆవరావరావరు మంటూ వయియమంది
తిండి ఆ వందమంద్ధ తినేస్టతనాీరు. ఇంతలో కీచకుడు సైరంధ్రిని అవమానించడం, అతనిీ
నరతనశాలకు రప్పించ చండానికి నిరుయించుకోవడం అయిపోయింది. ఆ స్తయంత్రమే భీముడు
కీచకుణిు చంపాల.
‚యుదేం అంటే వీరుడికి ఉతాాహంగా ఉంటంది కదా మరి. మాంచ భోజనం చేశాడు.
చీకట్ట ఎపుిడు డుతుందా అని ఎదురుచూస్టతనాీడు. సరిగాా ఆ సమయంలో రాజుగారి దగార
నుంచ వరతమానం... ప్రతేయకమైన ఆహారం వంటనే వేడిగా సిదేం చేసి టుకురమమని.
‚వేడిగా ఉండాల... వంటనే కావాల. పైగా మామూలు చరుతిళోవంట్టవి నికిరావ...
ప్రతేయకంగా ఉండాల. పొదుదనీ వండిన ప్పండివంటలోో రాజుగారు తిననిది ఏదైనా వేడి చేసి
ంప్పదాదమనాీ వంటగినెీలనీీ ఎపుిడో ఖాళీ అయిపోయాయి. స్తయంత్రం చాడి చేదాదమని
నానబెట్టున శెనగలు మాత్రమే ఎదురుగా కనిప్పంచ్చయి.
‚రాత్రికి నరతనశాల ప్రోగ్రామిీ ఊహంచుకుంటూ భీముడు శెనగలు రోటోో వేసి రుబండం
మొదలటాుడు.
‚చూడు... నిజంగా ఇది ఎంత గొి ఘటుమో. అంత పెదద భారతం రాసిన వాయస్టడు ఈ
సనిీవేశం మాత్రం రాయకుండా మానేశాడు. కారణం ఏంటో ఊహంచ్చవా?’’ కథ ఆప్పసి
కశెానేశాను మావాడికి.
లేదనీటోగా తలకాయ అడుంగా ఊపాడు మావాడు.
‚టేస్టుండాల్రా. బకాస్టరుడు, భీముడు, దురోయధనుడు ఇలా ఎవడెవడు ఎంతెంత తినాీడో
రాశాడు కానీ వాయస్టడు వాళ్లో ఏవేం తినాీరో, అవి ఎలా చేస్తతరో రాశాడా? నలుణిు గురించ,
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భీముణిు గురించ కూడా వాయస్టడు రాశాడు. వంటంటే నలభీములద్ధ. వాళోకంటే గొివంటవాళ్లో
లేనేలేరు అని రాసి వదిలేశాడు కానీ, అంత గొి వంటగాళ్లో ఆరోజులోో ఏవేం వండేవాళ్లో, ఎలా
వండేవాళ్లో మాత్రం చెిలేదు వాయస్టడు. ద్ధనికంటావ్? టేస్టు లేకపోవడం వలోనే కాదూ! అందుకే
అనీపూరాుద్ధవి సవయంగా వచా వడిుంచ కడుపునిండా తినాీక ముకిచీవాటేోసి ంప్పంచంది‛
చెపుికుంటూ పోతునాీను.
‚గురూగారూ! అసలు కథ‛ మధయలో అడుంగా తగిలాడు మావాడు.
‚చెపాత... చెపాత. ముందీ విషయం విను. భీముడంటే గతిలేక విరాటరాజు లాంట్ట వాడి దగార
చేరాడు. అతగాడికి జూదం గురించ తి మరోవిషయం టుదు. అందుకని ధరమరాజును దగారకు
తీసినటో ఇంక ఎవవరితనూ అంత చనవగానూ, కాలక్షేంగానూ ఉండేవాడు కాదు. ఆ
విషయంలో చెపుికోవాలంటే భీముడి కంటే నలుడి రిసిాతే కాసత మెరుగు. జూదంలో ఓడిపోయి
రాజాయనిీ పోగొటుకుని, దమయంతికి దూరమైన తరువాత మళీో పాచకల జోలకి పోలేదు.
బాహుకుడనే మారుప్పరుత రుతురు మహారాజు వదద వంటవాడిగా కుదిరాడు. ఒకస్తరి స్తరధిగా
కూడా ఉనాీడు. కానీ ముఖయంగా అతని దగార ఉనీనాీళ్లో అతనిది వంటవాడి గెటప్పి.
రుతురుుడు మంచ టేస్టు ఉనీవాడు. నలుడు వండిన ప్రతి వంటకానీీ ఆస్తవదిసూత అవి వండే
విధానం గురించ నలుణిు అడిగి తెలుస్టకునే వాడట. నలుడు ఆశువగా చెప్పి విషయాలనీీ
ఎిట్టకపుిడు వ్రాయసగాళో చేత రాయించ వివిధ త్రికలోో ప్రచురణ అేయలా చూస్తవాడు
రుతురుుడు. అలాగే శాట్టలైట్ చ్చనళోలో కూడా నలుడి వంటలప్పరుత రకరకాల కారయక్రమాలు
ప్రస్తరం చేయించేవాడు‛
నేను చెపుికుపోతుంటే భయం వేసిందో ఏమిటో, ‘‘గురూగారూ!’’ అని ఒకస్తరి గట్టుగా
అరిచ్చడు మావాడు.
వాడి అరుపుత నేను ఒకిస్తరి సరుదకుని ‘‘ఏదో... ఈ విషయంలో నలభీములకి వాయస్టడు
అనాయయం చేశాడు. ఆరోజులోో త్రికలు, టీవీలు లేకపోయాే... ఉండిఉంటే వారి వంటలు, అవి
చేస్త విధానం చకిగా ఎంతమందికి తెలసివండేవి కదాని ఆవేదనలో నోరుజారాను. అయితే ఒకి
విషయం... నలుడు రుతురుుడిత చెప్పిన పాకశాత్ర ర రహస్తయలనీీ హరైషధషధంలోనూ, మరికనిీ
ప్రాచీన గ్రంధాలలోనూ ఉనాీయి. కానీ మన భీముడికే పాం అనాయయం జరిగింది. ఆయన
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పాకౖషధపుణయ వైభవానిీ వరిుంచే మహతతర గ్రంథరాజం ఏదీ ఏ భాషలోనూ రాలేదు. ఆలోట ఇపుిడు
మన కథ తీరుస్టతంది. ఏమంటావ్?’’ గరవంగా అడిగానేీను.
‚పూరితగా చెప్పతేనా లోట తీరాందుకు. మిగులు ంచేందుకూను. సగంలో కథ ఆప్ప,
దోవమళ్లోపోతిరి. సర... భీముడు కీచకుణిు రోటోో వేసి రుబండం మొదలుపెటాుడు తరావతేం జరిగింది
గురూగారూ?’’ ఉతాాహంగా అడిగాడు మావాడు.
‚కీచకుణిు కాదురా శుంఠా! నానబెట్టున శనగలీ రుబుంతునాీడు. ఆ శనగలీ మెతతగా
రుబ్బంసి మిరియాలపొడి, ధనియాలపొడి, ఇంగువ ఇలా కంట్టకి కనిప్పంచన స్టగంధద్రవాయలనీీ
అందులో వేస్తశాడు. ఇంత ఉప్పిసిన తరావత గినెీకి వాసిన కట్టు ప్పండివడియాల సైజులో రిచ
ఉడికించ్చడు. ఉడికిన వాట్టని తేలకగా చదిప్ప నేతిలో దోరగా వేయించ్చడు.
‚అిట్టదాకా

చూసిచూసి

ఇంకా

ఆలసయమైన

కదీద

విరాటరాజుకి

ఉతాాహం

చిబడిపోతంది. ఆట గెలచన ఆనందంలో వేసిన వర్రి ఆకల ప్పచాకోంలా మారిపోతంది.
వంటనే వంటకంత పాట వలలుణిు ప్రవేశపెటుండి అని ఆజా ఇచా ఇదదరు భటలీ ఆయుధాలత
ంప్పంచ్చడు.
‚చేసిన వంటకం తన క్రంద నిచేస్తవాళోలో ఎవరికో ఇచా ంప్పదాదమనుకునాీడు కానీ,
విరటడు తననే రమమంటనాీడని కబురు తెలస్తసరికి ఇంక తానే బయలు ద్ధరక తిలేదు
భీముడికి. నడుస్టతనాీడు కానీ అతని మనసంతా రాత్రికి నరతనశాల ప్రోగ్రాం గుటుచపుిడు
కాకుండా విజయవంతం చేయడం ఎలాగా అని ఆలోచసూత ఉంది. రాజుగారి దూయతగృహంలో
ప్రవేశ్సూతంటే కినే రాణీ స్టధేషు అంతుఃపురంలో నుంచ దివజయవంత రాగంలో సైరంధ్రి
పాడుతునీ కృషుభకిత గీతం వినిప్పస్తంది.
‚తనకు కరతవయబోధ చేస్టతనీటో అనిప్పంచన ఆ పాట వింటూనే యాంత్రికంగా తిండి ళ్ోం
తీస్టకళ్లో విరాటరాజు ముందు పెటాుడు. ‘ముందు మీరు తీస్టకోండి’ అని కంకుభటు రూంలో
ఉనీ ధరమరాజును విరటడు అడిగాడు కానీ, ఆయన ‘ఇపుిడొదదండీ’ అని మొహమాటం
నట్టంచ్చడు. తనుకూడా సైరంధ్రి పాడుతునీ కృషుభకిత గీతానిీ వింటూ తనమయుడై ఉనాీడు.
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‚విరటడు మాత్రం ఆకల మీద ఉనాీడేమో ఆబగా ఓ ముకి తీస్టకుని నోటోో
పెటుకునాీడు. మహారుచగా అనిప్పంచంది. కానీ అద్ధమి దారేమో అరేం కాలేదు విరటడికి.
ఎపుిడూ తినని వంటకం కావడం వలో ‘ఏంట్టది? అని అడిగాడు విరాటరాజు ళ్ోంలోకి చూసూత.
‚ ‘పాట’ అనాీడు భీముడు.
‚ ‘నీకు వినబడుతునీది కాదు. నా ళ్ోంలో పెట్టుంది ఏమిటని?’ రట్టుంచ్చడు విరటడు.
‚నిజానికి దానిీ ఏమని ప్పలవాలో భీముడికి కూడా తెలీదు. అంతకుముందు ఎపుిడూ
వండలేదు కదా. అందుకే విరటనికి సమాధానం చెిడానికి కంచెం తడబడాుడు,
‚ఇంతలో కృషుభకిత గీతంలో సైరంధ్రి కంఠంలో వినబడిన ఒక మధురమైన గమకానికి
ముగుేడై సవగతంలో అనుకుంటనాీనుకుంటూ జనాంతికంగా ‘ఓహో భళీ’ అనాీడు కంకుభటు
రూంలోని ధరమజుడు.
‚ఆ మాట వింటూనే కతత వంటకం ప్పరు వంటనే స్టురించంది భీముడికి. ‘పాట ఓహో
భళీ’ మూడు ముకిలీీ కలప్పసి ‘పాఠోళీ మహారాజా!’ అనాీడు.
‚విరటడు మెచుాకుని బహుమానం చేసి అతనిీ ంప్పశాడు. అది పాఠోళ్ల పుటుక వనుక
కథ’’ చెిడం పూరితచేశానేీను.
కాస్తపు మౌనంగా ఊరుకుని, దీరఘంగా ఆలోచంచ ‘‘పాఠోళీ భీముడే కనిపెటాుడని
రుజువలూ, స్తక్ష్యయలూ ఉనాీయనాీర! ఏంటవి?’’ అడిగాడు మిసుర్ డిఫెకిువ్.
‚ఉనాీయి. ఆగ్రా దగార పాఠోళీ అనే ఊరు ఇిట్టకీ ఉంది. ఆనాడు పాఠోళీ తయారీలో, ఆ
తరావత దానిీ రకరకాలుగా ఎలా తయారుచేయాలో రిశోధనలు చేయడంలోనూ సహకరించన
వంటవాళోందరికీ పాఠోళీ అగ్రహారానిీ భీమస్తనుడు దానం చేశాడు అని సాలపురాణం చెపుతంది.
పాఠోళీ

అగ్రహారంలోనే

పాఠోళీ

కుటీర

రిశ్రమగా

అభివృదిే

చెంది

కాలాలమీద

భారతద్ధశమంతటా వాయప్పంచంది.’’ అంటూ ఆఖరి ముకి నోటోో వేస్టకునాీను.
అిట్టవరకూ నేను చెపుతునీదంతా వింటూ ఆశారయంగా నోరువళోబెటుకుని చూస్టతనీ
కృష్ణుడు ఏదో ఆలోచసూత అిట్టకే నేను ఖాళీ చేసిన తన ప్పోటోో చెయియ పెట్టు తడిమి
బావరుమనాీడు.
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అతనిీ ఓదారిా, ‘‘ప్పచావాడా ముకుిన గార పెటుకుని ఊ కట్టున కాకిప్పలోలా అయింది నీ
రిసిాతి. ఏం రోదు లోలకళ్లో మరో వాయి వేయించుకురా’’ అనాీను.
ఆవరావరుమంటూ రుగెతాతడు వాడు.
– నేతి సూరయనారాయణ శరమ,
9951748340, పెదపాడు, .గో.జి.
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