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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 
  

 పిర్ యసఖి 
Snow Flower and the Secret Fan by Lisa See 

ఆడపిలల్ పుటిట్నింట కూడా ఎపుప్డూ ‘ఆడ’పిలల్ గానే పెరుగుతుంది. మెటిట్నిలుల్  ఎంత సౌకరయ్ంగా ఉనాన్, 

పరాయితనపు పరదా ఒకటి కనిపించని మేలిముసుగులా జీరాడుతూనే ఉంటుంది. అదేగనక ఏమాతర్మూ అనుకూలత లేని చోటెతౖే 

చెపప్నే అకక్రేల్దు. ఒకసారి గడప దాటాక పుటిట్లూల్  పరాయిదే. వెతలు చెపుప్కోవాలంటే ఏవో రకరకాల భావాలు అడుడ్ పడుతూనే 

ఉంటాయి.  ‘ఆడా’ కాక ‘ఈడా’ కాక, కషట్సుఖాలు చెపుప్కుని సేదదీరడానికి తోడులేక ,ఒంటరితనంతో అలాల్ డిపోయే మనసులెనోన్. 

కషట్సుఖాలోల్  ఒకరికొకరు తోడుంటానేమో అకక్ చెలెల్ళళ్ను ఒకే కుటుంబంలోని అనన్దముమ్లకు చెయయ్టం, కుండమారిప్ళూళ్ 

చేసేవారనుకుంటాను. జీవితంలో ఆటుపోటల్ను ఎదురొక్ని నిలదొకుక్కుంటునన్పుప్డు కాసత్ ధెరౖయ్ం, విషాదంతో ంగిపోయినపుడు 

కొంచెం ఆశనీ, సంతోషంతో మనసు పరవళుళ్ తొకేక్టపుప్డు కాసిని ఆనందభాషాప్లనూ పంచుకోగలిగే తోడుంటే కొండంత ఆసరా.   

Lisa See సిన Snow Flower and the Secret Fan, బాలయ్ం నుంచీ కలిసి పెరిగి, 

కలిసి కలలు కని, జీవితాంతం విడిపోమనీ, కషట్సుఖాలోల్ నూ ఆనందవిషాదాలోల్ నూ ఎలల్పుప్డూ 

ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటామనీ పర్మాణాలు చేసుకునన్ ఇదద్రు సేన్హితురాళళ్ కథ. చినన్ అపారధ్ంతో 

సేన్హానిన్ దూరం చేసుకునన్ ఓ మూరుఖ్ రాలి కథ. వేరొకరి తొందరిపాటుతనానికీ మూరఖ్తావ్నికీ బలయి 

కడవరకూ వేదన అనుభవించిన ఒక అమాయకురాలి కథ. చెనౖా లోని ఒక ంతపు పురాతన 

సంపర్దాయాలూ, ఆచార వయ్వహారాలూ కలగలిపి ఇదద్రు ల మధయ్ ఓ అరుదెనౖ సేన్హబంధానిన్ 

చి ంచిన కథ. 

లిలీ అనే ఆమె తన డెబభ్యవ ఏట జరిగిన కథని గురుత్ కు చేసుకునన్టుట్ గా 

మొదలవుతుంది. తన సేన్హితురాలికి సంబంధించిన వసుత్ వులనీన్ ముందుపెటుట్ కుని చూసుకుంటూ, 
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జరిగినవాటిని పశాచ్తాపంతో తలుచుకుంటూ ఉంటుంది.  

కథా కాలం పందొమిమ్దో శతాబద్ం మొదలు. చెనౖా లోని హూనాన్ ంతం.  కథ లోకి వెళేళ్ ముందు అకక్డి కొనిన్ 

ముఖయ్మౖెన ఆచారాలు తెలుసుకుంటే కథలో వాటి ముఖయ్త  అరధ్ం అవుతుంది. కుటుంబంలో ఇంటి పెదద్, తన తరువాత 

పెదద్కొడుకులది అధికారం. ఇంటి నిరవ్హణకి అతత్గారు, తరువాత ఇంటి పెదద్కోడలు హకుక్దారుల్ . ఇంటికి సంబంధించిన నిరణ్యాలనీన్ 

వీళళ్వే. మిగిలిన అందరూ వీళుళ్ చెపిప్నటేట్  వినాలిస్ందే. మగవారు పొలం పనులు, బయట పనులు చూసుకుంటే, ఆడవారు 

ఇంటిపనులు చూసుకుని , మిగిలిన ఖాళీ సమయంలో వారికి పర్తేయ్కంగా కేటాయించిన గదిలో (ఇది ఎకుక్వగా పె ౖ అంతసుత్ లో 

ఉంటుంది. అకక్డికి ఎదిగిన మగపిలల్లకూ, మగవారికీ పర్వేశం ఉండదు)  కుటూల్  అలిల్కలూ చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతారు. వారికి 

గడపదాటి బయటకి వెళేళ్ అవసరం సాధారణంగా ఉండదు.  ఆడపిలల్లు కూడా ఆరేళుళ్  దాటాక ఇళుళ్ దాటి బయటకు వెళల్రు. ఇంటోల్ ని 

ఆడవారితో కలిసి ఇంటి పనులూ, కుటూల్  అలిల్కలూ నేరుచ్కుంటూ, సంపర్దాయాలూ ఆచారాలూ తెలుసుకుంటూ, ఆడవారికి మాతర్మే 

తెలిసిన NuShu అనే ఒక రహసయ్మయిన భాషను యడం చదవం నేరుచ్కుంటూ కాలం గడుపుతారు. పెళళ్యి అతత్వారింటికి 

వెళాళ్క కషట్సుఖాలు తలిల్కో, అకక్ చెలెల్ళళ్కో, సేన్హితురాళళ్కో చెపుప్కోవాలంటే, ఎవరికీ తెలీకుండా ఈ భాషలోనే ఉతత్రాలు 

సుకునేవారట.  

ఆడపిలల్లకు చినన్పుప్డే ఫుట్ బెంౖడింగ్ అని చేసాత్ రు. వారి శరీరం ఇంకా ఎదుగుతూ లేతగా ఉనన్ సమయంలోనే, 

పాదాలకు గుడడ్లతో గటిట్గా బిగించి కటుల్  కడతారు. దానివలల్ రక త్పర్సరణ ఆగిపోయి, ఒరిపిడికి చరమ్ం ఒరుసుకు పోయి పుండు 

పడిపోతుంది.  రోజూ ఆ కటుట్  విపిప్ వేడి నీళళ్తో కడిగి, ఇనెఫ్కష్న్ రాకుండా మూలికలతో చేసిన మందు రాసి మళీళ్ కటుట్  కటేట్సాత్ రు.  

కొనాన్ళళ్కు ఆ కటుట్  ఒతిత్డికి లేత ఎముకలు విరిగిపోతాయి. అపుడు ఆ ఎముకలను పెకౖి తోసి ఇంకా పాదం మడిచి కడతారు. దానితో 

పాదాలు చినన్గా, పొడుగు పెరకుక్ండా కలువ మొగగ్లాల్  (Lily feet ) ఉంటాయనన్మాట. ఇదంతా కొనిన్ నెలలు ఒకోక్సారి సంవతస్రాల 

పర్హసనం. పర్సవవేదనకు మించిన నొపిప్తో కూడినదట ఇది. ఒకోక్సారి ఇనెఫ్కష్న్ వచిచ్ ణాలుకూడా పోతాయిట. సరిగా చెయయ్కపోతే 

వికటించి వంకర పాదాలు మిగిలిపోతాయి. అమామ్యి పాదాలు ఎంత చినన్విగా ఉంటే ఆ అమామ్యి పెళిళ్కి అంత అరుహ్ రాలు అని 

వారి నముమ్తారు. అంత నొపిప్నీ తటుట్ కుని పాదాలు అందంగా చేసుకునన్ అమామ్యికి, ఎకుక్వ మంది కొడుకులని కనే సహనమూ 

ఓరూప్ ఉంటుందని నమమ్కమట. మనకి అమామ్యిలని పెళిళ్కి ముందు వంటా వారూప్ నేరుచ్కోకపోతే, తలిల్ పెంపకం అలాంటిది 

అంటారే, అలా కలువ పాదాలు లేని పిలల్ల దావ్రా తలిల్ చేతకానితనం కనిపిసుత్ ందనన్మాట. అందమౖెన చినన్ పాదాలునన్ 

అమామ్యిలను ఆసిత్ లేకపోయినా, ఏరి కోరి ఇంటికి పెదద్ కోడళుళ్గా చేసుకుంటారు. పెదద్ పాదాలునన్ వాళుళ్ పేదింటి కోడళుళ్ గానో, లేదా 

చినన్ కోడళుళ్ గానూ, పెళిళ్ కాకుండానూ మిగిలిపోతారు.  

ఆడపిలల్లకి చినన్తనంలోనే మధయ్వరుత్ ల దావ్రా పెళిల్ మాటలు మాటాల్ డుకుని సంబంధం కుదురుచ్కుంటారు. 

అమామ్యిలకు పదిహేను లేదా పదహారేళుళ్ వచాచ్క పెళిళ్ చేసాత్ రు.  పెళిళ్ అయిన తరువాత కూడా అమామ్యిలు అతత్వారింటికి కేవలం 
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చుటట్పు చూపుగా మాతర్మే వెళిళ్ కొనిన్ రోజులు ఉండి వసూత్  ఉంటారు. మొదటి సంతానం కలిగాక మాతర్మే  పూరిత్గా పుటిట్లిల్ వదిలి 

మెటిట్ంటికి వెళల్డం. అపుడు కూడా వారికి కలిగిన సంతానం మీద ఆధారపడే ఆ ఇంటిలో వారి సాథ్ నం ఉంటుంది. కి కొడుకులని 

కనడమే తపప్ వేరే పర్యోజనం లేదు అనేది వారి నమమ్కం. ఎంత మంది కొడుకులని కంటే అంత విలువ. కొడుకులు లేని  పరిసిథ్తి 

పనిమనిషి కనాన్ అధావ్నన్ం. అతత్గారికీ, కొడుకులని  కనన్ మిగిలిన కోడళళ్కూ చాకిరీ చేసూత్  బర్తకాలిస్ందే. ఒకవేళ  వయసులో 

ఉండగానే భరత్ చనిపోతే వేరే కుటుంబానికి చినన్ కోడలుగా తనని అమేమ్సాత్ రు. (అంటే అకక్డ అందరికీ సేవ చేసూత్ , మగవారి వారి 

కోరికలు తీరుసూత్  గడపాలనన్మాట .)   

ఇంకో ముఖయ్మయిన ఆచారం... కథకు అతి ముఖయ్మౖెనదీ...ఒకొక్కక్ దశలోనూ లు అదే దశలో ఉనన్ అదే వూరిలోని 

ఆడవారితో కలిసి చినన్ బృందాలని ఏరాప్టు చేసుకుంటారు. సోవ్రన్ సిసట్ర్స్ (sworn sisters / laoTangs) అంటారు. పెళిళ్ కావాలిస్న 

ఆడపిలల్లు కొందరు కలిసి ఒక బృందంగా ఏరప్డతారు. వీరు చినన్పప్టి నుంచీ కలిసి కుటూల్  అలిల్కలూ నేరుచ్కోవడం, కటన్ంగా 

తీసుకెళాళ్లిస్న వసాలూ, కానుకలూ కలిసి చేసుకోవడం, ఒకొక్కక్రి పెళిళ్ అవుతునన్పుప్డు మిగిలినవారు దగగ్రుండి ఆ వేడుకలు 

జరిపించడం, అతత్వారింటికి వీడోక్లు గీతాలు పాడుతూ సాగనంపడం చేసాత్ రు. ఆ బృందంలో అందరికీ పెళిళ్ అయిపోగానే, దాని 

అవసరం తీరిపోతుంది. వాళుళ్ వేరే వేరే వూళళ్కు పెళళ్యి వెళళ్డంతో, వాళుళ్ మళీళ్ ఎపుప్డూ కలిసే అవకాశం దాదాపు ఉండదు. 

అమామ్యికి పెళిళ్ అయాయ్క అతత్గారి వూరిలో ఉనన్ బృందంలో కలిసి, అందరూ ఒకరికొకరు కషట్సుఖాలోల్  తోడుగా ఉంటారు. భరత్ను 

కోలోప్యిన లు,  ఇతర ఒంటరి లతో కలుసాత్ రు. వారందరూ చనిపోయేవరకూ ఒకటిగా ఉంటారు. వీటనిన్టికీ భినన్మయినది ఇంకో 

బంధం ఉంది. అది laotong లేదా old sames అనేది. ఒకే సంవతస్రం, ఒకే నెల, ఒకే రోజు పుటిట్ , చెనౖీస్ కేలండర్ పర్కారం జాతకంలో 

మొతత్ం ఎనిమిది లకష్ణాలూ కలిసిన ఇదద్రూ అమామ్యిలను (వేరే ఊరివారయినా సరే) Loatongs గా కలుపుతారు. ఇదద్రూ గుడికి 

కలిసి వెళిళ్, ఆ దేవత ముందు ‘జీవితాంతం ఇదద్రూ ఒకరికొకరు కషట్సుఖాలోల్  తోడుగా ఉంటామనీ, ఎనిన్ కషాట్ లు వచిచ్నా ఆ బంధం 

తెగిపోనివవ్మనీ’ పర్మాణం చేసి, కాం క్ట్ రాసుకుంటారు. ఎవరెనౖా సరే ఆ బంధానిన్ గౌరవించాలిస్ందే. వారు కలవడానికి 

అతిత్ంటివారు కూడా అడుడ్  చెపప్టానికి ఉండదు. Loatong బంధానిన్ పెళిళ్ కనాన్ కూడా పవితర్మౖెన బంధంగా భావిసాత్ రు.  

కథ 1820 -30 మధయ్లో మొదలవుతుంది. Puwei, Tongkou చెనౖా లోని రెండు చినన్ మాలు. ఊరిలో దాదాపు 

అందరూ భూసావ్ముల దగగ్ర భూమిని కౌలుకు తీసుకుని పంటలు పండించుకుని బర్తుకుతుంటారు. Puwei లో ఒక చినన్ రెతౖు 

కుటుంబంలో ఇదద్రు అనన్దముమ్లునాన్రు. ఇదద్రూ చకక్గా పొలం పనులు చూసుకుంటూ, తముమ్డు అనన్గారి మాట దాటకుండా 

ఉంటాడు. పెదాద్ యనకు ఒక కొడుకు (వయసు 14), ముగుగ్ రు కూతురూల్  (వయసు 9, 5, 4), ఆఖరున మళీళ్ ఇంకో కొడుకు, పసి వాడు. 

మొతత్ం ఐదుగురు పిలల్లు.  మధయ్లో అమామ్యి లిలీ, కథలో ఒక ముఖయ్ పాతర్.  చినాన్యనకు ఒకక్తే కూతురు. ఆమె పేరు బూయ్టిఫుల్ 

మూన్, లిలీ కనాన్ కొనిన్నెలలు మాతర్మే చినన్ది. చినాన్నన్ పినీన్ ఇదద్రూ ఆనందంగా జీవితం గడిపే జంట. ఇదద్రూ పిలల్లిన్ ఆపాయ్యంగా 

చూసుకుంటారు.  
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లిలీకి ఆరేళుళ్ ఉండగా, తనకీ, పినిన్ కూతురికీ ఫుట్ బెంౖడింగ్ కోసమని మంచి ముహూరత్ం చూడమని జోయ్తిషుక్డిని 

అడుగుతారు. అతను లిలీ జాతకం చూసి, ఈ అమామ్యిది అదుభ్తమౖెన జాతకం, మహారాణీ యోగం అని చెపిప్,  మధయ్వరి త్ని 

తీసుకుని మళీళ్ వసాత్ ను అని చెపుతాడు. మరునాడు వారి ఇంటికి పర్కక్ వూరు Tangkou నుండి ఒక మధయ్వరి త్ ‘మేడం వాంగ్’ 

వసుత్ ంది. లిలీ మొహంలో చాలా శుభలకష్ణాలునాన్యనీ,, పాదాలు కూడా జాగర్తత్గా బెంౖడ్ చేసేత్ అదుభ్తమౖెన అందమౖెన పాదాలుగా 

తయారవుతాయనీ, అది శుభమనీ చెపిప్, ఆమెకి Tangkou లోని సంపనన్కుటుంబానికి కోడలిగా వెళళ్గలిగే అవకాశం వసుత్ ందనీ, 

దానితో చినాన్నన్ కూతురు బూయ్టిఫుల్ మూన్ కి కూడా అదే వూరోల్  మంచి సంబంధం కుదిరి, అకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రూ ఒకే వూరోల్  దగగ్రగా 

ఉండటానికి చాలా అవకాశాలు ఉనాన్యనీ చెపుతుంది. లిలీకి సంబంధం చూసే బాధయ్త తనకి వదిలిపెటట్మని చెపుతుంది. లిలీకి, తన 

చెలెల్లికీ, బూయ్టిఫుల్ మూన్ కీ  మంచి ముహూరత్ం చూసి ఒకేసారి ఫుట్ బెంౖడింగ్ మొదలుపెడతారు. మధయ్ మధయ్ మేడమ్ వాంగ్ 

వచిచ్ లిలీ పాదాలు ఎలా చినన్గా వసుత్ నాన్యో చూసి వెళుతూ ఉంటుంది. ఆ కర్మంలో లిలీ చెలెల్లికి కాళళ్కు ఇనెఫ్కష్న్ వచిచ్ 

చనిపోతుంది. మిగిలిన ఇదద్రూ కషట్ పడి ఆ బాధను తటుట్ కుంటారు. తరువాత కొనిన్ నెలలు గడుసాత్ యి. 

లిలీకి ఏడేళళ్ వయసునన్పుప్డు మేడమ్ వాంగ్ వచిచ్, Tangkou లోని భూసావ్ములెనౖ Lu కుటుంబానికి పెదద్కోడలిగా 

లిలీకి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉందనీ, అదే వూళోళ్ ఒక సాంపర్దాయ, సంపనున్ల కుటుంబంలో సోన్ ఫల్వర్ అనే అమామ్యి 

ఉందనీ, తనకీ లిలీకి laotongs కావటానికి అవసరమౖెన ఎనిమిది లకష్ణాలూ కలిసాయనీ ఆమె చెపుతుంది. ఆ laotong సంబంధం 

వలన లిలీ విలువ పెరిగి పెళిళ్ కుదరటం ఇంకా సులభమవుతుందని చెపుతుంది. మొదట సందేహించినా, అంత మంచి కుటుంబంతో 

సంబంధం వలన తమ కుటుంబానికి గౌరవం పెరిగి, ఇదద్రూ ఆడపిలల్ల బర్తుకులూ బావుంటాయని అలోచించి లిలీ తలిల్దం లు 

ఒపుప్కుంటారు. మంచిరోజు చూసి ఇదద్రూ పిలల్లనీ  గుడికి తీసుకువెళిళ్ కాం క్ట్ రాయిసాత్ ను అని చెపిప్ లిలీకి సోన్ ఫల్వర్ పంపిన 

సందేశానిన్ ఇసుత్ ంది. సిల్క్ తో చేసిన ఒక విసనకరర్ మీద మొదటి మడతమీద ‘ మీ ఇంటిలో మరాయ్దా మనన్నా తెలిసిన ఒక చకక్ని 

అమామ్యి ఉందని తెలిసింది. మనిదద్రం ఒకేరోజు పుటాట్ ము. మనిదద్రం జీవితాంతం సేన్హితులుగా ఉందామా?’  అని ఎంతో 

పొందికగా Nu Shu లో సి, చినన్ పువువ్లు అందంగా కుటిట్  ఉనాన్యి. అపప్టికి పిలల్లకి ఎవరికీ పూరిత్గా ఆ భాష చదవటం రాదు. 

లిలీ తన పినిన్ సహాయంతో అది చదివి, తిరిగి దాని మీద ‘నేను నీకనాన్ తకుక్వ అంతసుత్ కి చెందిన దానిన్. అయినా మనిదద్రినీ ఆ దేవుడే 

కలుపుతునాన్డు అని నముమ్తునాన్ను. మనం ఎపప్టికీ ఒకరికొకరుగా కలిసి ఉందాం.’ అని జవాబు సి పంపిసుత్ ంది.  

ఒక మంచి రోజున మేడమ్ వాంగ్, సోన్ ఫల్వరిన్ తీసుకుని తన పలల్కీలో వచిచ్ లిలీని కూడా ఎకిక్ంచుకుని, పకక్ వూరిలో 

గుడికి తీసుకు వెళుతుంది. ముటుట్ కుంటే మాసిపోతుందేమో అనిపించే బంగారు రంగుతో, పాలబుగగ్లతో అందంగా చలాకీగా ఉనన్ సోన్ 

ఫల్వరిన్ చూసి లిలీకి ఎంతో ఇషట్ ం కలిగింది. సోన్ ఫల్వర్ పర్తీ కదలికలోనూ, పర్తీ మాటలోనూ, కాంటాక్ట్ రాసుకోవటానికి అందమయిన 

పేపర్ మంచి అరధ్మునన్ వాకాయ్లూ ఎనున్కోవటంలోనూ ఆమె చూపిన అభిరుచి, ఆమె పుటిట్  పెరిగిన సంసాక్రవంతమయిన కుటుంబ 

నేపధయ్ పర్భావం కొటొట్ చిచ్నటుట్  కనిపిసుత్ ంది. అయినా కూడా లిలీని చినన్బుచచ్కుండా, ఎంతో మగా పర్వరి త్సుత్ ంది. అకక్డనుండి ఇదద్రూ 
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ఆ సిల్క్ ఫేన్ మీద ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ సోన్ ఫల్వర్ లిలీ ఇంటికి వచిచ్ కొనిన్రోజులు గడిపి వెళుతుంటుంది. 

అపుడంతా ఇదద్రూ కబురుల్  చెపుప్కుంటూ కివ్ల్ట్  అలుల్ కుంటూ, కలిసి ఇంటి పనులు నేరుచ్కుంటూ ఉంటారు. ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి 

ణం.  ఎపుడూ సోన్ ఫల్వర్ తమ ఇంటికి రావటమే కానీ, లిలీని ఎపుప్డూ వాళుళ్ రమమ్ని పిలవరేం అని అడిగిన లిలీ తలిల్ని, ‘వారిది 

సంపనన్కుటుంబం. అకక్డ లిలీ ఇమడలేదు. సోన్ ఫల్వరిన్ ఇకక్డికి పంపడానికి ఒపుప్కునాన్రు సంతోషించు. ఈ సంబంధం వలన లాభం 

మీకే గానీ వారికి కాదు’ అని చెపిప్ మేడం వాంగ్ మాటాల్ డకుండా చేసుత్ ంది.  

అలా సంవతస్రాలు గడుసుత్ నాన్యి. సోన్ ఫల్వర్ రాకపోకలు సాగుతూనే ఉనాన్యి. లిలీ ఇంటోల్  అందరికీ తనంటే ఎంతో 

ఇషట్ ం. తను కూడా అంతే మరాయ్దగానూ, ఆపాయ్యంగానూ ఉండేది అందరితో. లిలీకి అయితే చెపప్నకక్రేల్దు. అంత మంచి సంసాక్రం, 

పర్వరత్నా, తనంటే విపరీతమయిన మా ఉనన్ సోన్ ఫల్వర్ తో అనుబంధం చాలా పర్తేయ్కమయినది, ఆమె తనకొకక్దానికే సేన్హితురాలు 

అని  తలుచుకోవటమే చాలా గరవ్ంగా ఉంటుంది. లిలీ అకక్కు పెళళ్యి వెళిళ్పోయింది. అనన్కు కూడా పెళళ్యింది. లిలీకి Lu ఫేమిలీ 

లోని పెదద్ కొడుకుతో పెళిళ్ కుదిరింది. వాళుళ్ వధువుకూ కుటుంబానికీ పంపాలిస్న కానుకలు పంపారు. వాటితో తనకి బటట్లూ 

బొంతలూ, భరత్కూ బంధువులకూ కానుకలో తయారు చేసుకుంటోంది. సోన్ ఫల్వర్ వచిచ్నపుడలాల్  లిలీకి కాబోయే అతత్వారి కుటుంబం 

గురించి కబురుల్  చెపుతూనే ఉంది. పదునాలుగేళళ్ వయసులో ఉనన్పుప్డు బూయ్టిఫుల్ మూన్ విషపు తేనెటీగ కాటుకు గురయి 

చనిపోయింది. అపప్టి నుంచీ చినాన్నన్ పినీన్ చెతౖనయ్ం కోలోప్యి యాం కంగా బర్తుకుతూ ఉంటారు. లిలీకి పదహారేళుళ్ వచాచ్క పెళిళ్ 

అవుతుంది. లిలీకి తన పెళిళ్ అనేదాని కనాన్, తను ఆ వూరు వెళిళ్నపుడు సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి వెళిళ్, తన ఇంటోల్  అందరినీ చూడొచుచ్ అని 

ఎకుక్వ ఉతాస్హం కలుగుతుంది.  

పెళళ్యి అతత్వారింటికి వెళిళ్న లిలీకి, అకక్డ జరిగే ముఖయ్మయిన వేడుకలో తన Laotong గా పర్తేయ్క హోదాలో 

రావాలిస్న సోన్ ఫల్వర్, అదే వూరోల్  ఉండి కూడా రాకపోవడం ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ ంది. ఇంకో నెల రోజులోల్  సోన్ ఫల్వర్ పెళిల్ జరగాలిస్ ఉంది. 

మూడురోజుల వేడుకల తరావ్త పుటిట్ంటికి తిరిగి వెళేళ్టపుప్డు పలల్కీని సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి తీసుకెళళ్మని చెపుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ ఇలుల్  

ఒక పెదద్ భవంతి. ఇలుల్  కొంచెం పాతబడినపప్టికీ దానికునన్ కిటికీలూ అదాద్ లూ చాలా కళాతమ్కంగా ఉండి, ఆ ఇంటి ఒకపప్టి వెభౖవానిన్ 

తెలియచేసుత్ ంటాయి. లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్ ఇలల్ంతా ఖాళీగా, చీకటిగా, అదోరకమౖెన కంపు కొడుతూ, పరిసరాలనీన్ చీదరగా దరిదర్ంతో 

నిండి ఉనాన్యి. ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్ నన్ లిలీకి, అతుకుల బటట్లు వేసుకుని ఉనన్ సోన్ ఫల్వర్, ఆమె తలిల్  కనిపిసాత్ రు. లిలీని మేడ మీదకి 

తీసుకువెళిళ్ కూరోచ్బెటిట్  సోన్ ఫల్వర్ తన కథ చెపుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ ముతాత్ త చకర్వరి త్ ఆసాథ్ నంలో పేరుపొందిన విదావ్ంసుడు.  

ఒకపుప్డు సిరి సంపదలతో ఉండేవారు. సోన్ ఫల్వర్ తలిల్ కూడా మంచి కుటుంబం నుంచి వచిచ్న అమామ్యి. సోన్ ఫల్వర్ నానన్ హయాం 

లోకి వచేచ్సరికి, ఆయన గొపప్లకు పోయి సవ్ంత చెలెల్ళుళ్, సవతి చెలెల్ళుళ్ కలిపి మొతత్ం తొమిమ్దిమందికి ఘనంగా పెళిల్ చెయయ్డం కోసం 

ఉనన్ పొలాలు అమిమ్, ఇంకా అపుప్లు చేసీ ఆసిథ్ మొతత్ం అవగొటాట్ డు. తరువాత మతుత్ మందుకి అలవాటె,ౖ ఇంటోల్  ఉనన్ ఖరీదయన 

సామనులనీన్ అమేమ్సి, అందంగా ఉండే సోన్ ఫల్వరిన్ కూడా ఎవరికో అమేమ్యయ్లని చూసాడు. మేడం వాంగ్ సోన్ ఫల్వర్ తలిల్కి సోదరి. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ 2014 

6  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

ఆమె ఈ ఇంటి విషయాలు తెలుసుకుని, కలుగచేసుకుని సోన్ ఫల్వర్ అకక్కి ఒక సంబంధం చూసి పెళిల్ చేసి పంపేసి, అనన్లని ఎకక్డో 

పొలాలోల్  పనికి కుదిరిచ్ంది. చినన్దెనౖ సోన్ ఫల్వర్ ని కూడా కాసత్ మంచి ఇంటోల్  పెళిల్ చేయాలని అలోచించింది. ఈలోగా లిలీ గురించి 

తెలిసి ఆమెతో బంధం కుదిరిసేత్, దాని దావ్రా సోన్ఫల్వర్ కి మంచి జరగొచుచ్ అని తలిచి ఆపాల్ న్ వేసింది. సోన్ ఫల్వర్ ఈ విషయాలనీన్ 

లిలీ దగగ్ర దాచినందుకు సిగుగ్ తో, అపరాధభావంతో బాధపడుతుంది. తనకి ఆ సంగతులు ఎందుకు చెపప్లేదూ అని లిలీ అడిగితే, ‘మీ 

ఇంటోల్  పెదద్ వాళళ్ందరికీ తెలుసు. ననున్ ఎవరూ చెపప్నివవ్లేదు. తెలిసినపుడే తెలుసుత్ ందని ఆపేసారు’ అని చెపుతుంది. తనకి నిజం 

చెపప్కుండా మోసం చేసినందుకు మేడం వాంగ్ మీదా, తన ఇంటోల్  వాళళ్ మీదా విపరీతమౖెన కోపం వసుత్ ంది, కానీ విచితర్ంగా సోన్ 

ఫల్వర్ మీదా కోపం రాదు సరి కదా, ఇంకా ఎకుక్వ మ కలుగుతుంది. తన కొతత్ పరపతి ఉపయోగించి ఏరాప్టుల్  చేసి, దగగ్రుండి సోన్ 

ఫల్వర్ పెళిల్  వేడుకగా జరిపించి, అపుడు తన పుటిట్ంటికి వెళుతుంది.  

ఇంటికి వెళిళ్న లిలీకి ఇంటోల్  అందరి మీదా, ముఖయ్ంగా తలిల్ మీద విపరీతమయిన కోపం, తనని ఇనేన్ళుళ్ మోసం 

చేసారని. ఎవరితోనూ మాటాల్ డకుండా నిరసన చూపిసుత్ ంది. ‘మీరందరూ ననెన్ందుకు మోసం చేసారు, ఎపప్టికెనౖా  నాకు నిజం 

తెలీదనుకునాన్రా?’ అని తలిల్ని నిలదీసుత్ ంది. తలిల్ తామందరూ సోన్ ఫల్వర్ మీద ఇషట్ ంతోనూ అభిమానంతోనూ చెపప్లేదనీ, అయినా 

ఇపుడు సోన్ ఫల్వర్ విషయంలో నిజమేదయినా లిలీ అభిమానం ఎందుకు మారాలనీ అడుగుతుంది. పెగౖా మీ మంచి కోసమే ఇవనీన్ 

చేసాము, నువూవ్ నీ కజినూ మంచి సంబంధాలు చేసుకుంటే పరిసిథ్తి బావుంటుందని అని చెపుతుంది. తను గొపిప్ంటి కోడలయితే 

తన దావ్రా ఈ ఇంటి పరిసిథ్తులు చకక్బడతాయనే సావ్రధ్ం తలిల్ది అని అపారధ్ం చేసుకుని, ‘నాకు చేతనయినంత సహాయం చేసాత్ ను, 

కానీ నినున్ మాతర్ం కష్మించను’ అని చెపుతుంది. లిలీ దురుసుతనానికి మూరఖ్తావ్నికి బాధపడి తలిల్ కూడా లిలీని కోపంతో తిటిట్  

వెళిళ్పోతుంది. అది మొదలు తలీల్ కూతురల్ మధయ్ సంబంధం తెగిపోయి నామమాతర్ంగానే ఉండిపోతుంది. 

సోన్ ఫల్వర్ భరత్ది కసాయి వృతిత్. మనుషులూ ఇంటి పరిసరాలూ కూడా చాలా అపరిశుభర్ంగా ఉంటాయి. అతత్గారు 

గయాయ్ళి. కోడలిని నానా పాటుల్  పెటిట్  సాధిసూత్  ఉంటుంది ఎపుడూ. భరత్కు ఆమె అంటే కొంచెం ఇషట్ ం ఉనాన్, దేనికి కోపం వచిచ్నా 

భారయ్ని బాదుతూ ఉంటాడు. సోన్ ఫల్వర్ మౌనంగా ఓపికగా అనీన్ భరిసూత్ , ఇంటెడు చాకిరీ చేసూత్  కషట్ పడుతూ ఉంటుంది. పెళిల్ 

చేసుకుని పుటిట్ంటి కషాట్ ల నుండి దూరం కావాలనుకుంటుంది కానీ ఆ ఆశ తీరదు. సోన్ ఫల్వర్ పెళిల్ అవగానే ఆమె తలిల్దం లు ఇలుల్  

కూడా అపుప్ల వాళళ్కి వదిలేసి ఊరిడిచి కటుట్ బటట్లతో ఎకక్డికో పోతారు.  లిలీకి, సోన్ ఫల్వర్ కీ మొదట సంతానంగా మగపిలల్లు 

పుడతారు. ఇదద్రూ పిలల్లతో అతత్వారింటికి కాపురానికి వచేచ్సాత్ రు. లిలీ అతత్గారు సోన్ ఫల్వర్ కుటుంబ వాతావరణం చూసి, ఆమెతో 

ఇక సేన్హం తమ అంతసుత్ కి తగినది కాదనీ, అకక్డితో ఆపేసి ఇక కలుసుకోవదద్నీ చెపుతుంది. కానీ లిలీ ఇంటోల్ ని పదేళళ్ దాసీ పిలల్ 

సహాయంతో ఇదద్రూ ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఇదద్రి జీవితాలోల్ ని ముఖయ్మౖెన సంఘటనలనీన్ ఇదద్రూ సిల్క్ ఫేన్ మీద 

రాసుకుంటారు. పర్తీ ఏడాది పండగలకు లిలీ పుటిట్ంటికి వెళిళ్నపుడు, సోన్ ఫల్వర్ కూడా అకక్డకు వెళల్డం, ఇదద్రూ సంతోషంగా కొనిన్ 

రోజులు గడపటం, తమ కాపురాల గురించి చెపుప్కోడం చేసుత్ ంటారు.  
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ఒక పదేళళ్ కాలం గడిచింది. ఈ సమయంలో లిలీకి వరుసగా ముగుగ్ రు కొడుకులూ, ఒక కూతురూ కలుగుతారు. సోన్ 

ఫల్వర్ కి  ముగుగ్ రు ఆడపిలల్లు పురిటిలోనే పోగా ఇదద్రు కొడుకులు, ఒక కూతురూ మిగులుతారు. ఆమె కషాట్ లు, అతత్గారి ఆరళుళ్ రోజు 

రోజుకీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. చెనౖాలో ఎంపరర్ పోయిన తరువాత కరవుకాలం వసుత్ ంది. అపుడు భూసావ్ములు శిసుత్ లు పెంచితే, 

అవి కటట్లేక వాటిని వయ్తిరేకిసూత్  రెబెలియన టీమ్స్ తయారవుతాయి. ఆదాయం లేక Lu ఫేమిలీ ఆసుత్ లనీన్ కరిగిపోతాయి. భరత్ 

దూరవాయ్పారానికి వెళతాడు.  మొతత్ం జిలాల్ లో అంతా టెఫౖాయిడ్ వాయ్ధి వచిచ్ వూరిలో చాలామంది చనిపోతారు. లిలీ తలిల్, తం  , 

అతత్గారూ, మావగారూ, ఒక  మరిది కుటుంబం మొతత్ం ఆ వాయ్ధితోనే చనిపోతారు.  చాలా నెలలు ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం 

లేకుండా ఉంటారు. నెమమ్దిగా తేరుకునే సరికి లిలీ భరత్ తిరిగి వసాత్ డు. లిలీ భరత్ Master Lu, లిలీ Lady Lu (జమీందారు, 

జమీందారిణి) అవుతారు. ఊరంతా వారిని గౌరవిసుత్ ంటుంది.  

సోన్ ఫల్వర్ లిలీకి ఒక ఉతత్రం పంపుతుంది. ‘టెఫౖాయిడ్ నుండి తాము కేష్మంగానే బయట పడాడ్ మనీ, మీరెలా 

ఉనాన్రనీ అడుగుతూ, ఒకక్సారి మా ఇంటికి రాకూడదూ, మనం కలిసి గడిపి ఎంతో కాలమయియ్ంది’ అని అడుగుతుంది.  సోన్ ఫల్వర్ 

ఇంటికి వెళాళ్లనుకుంటే భరత్ అడుడ్  చెపుతాడు, అకక్డ ఆమెకు రకష్ణ ఉండదనీనూ, పిలల్లు చినన్వాళుళ్ కాబటిట్  ఇంటోల్ నే ఉండమనీ 

ఏవేవో అభయ్ంతరాలు చెపిప్నా ఎలాగో ఒపిప్ంచి ఓ మూడు రోజులకనీ వెళుతుంది. లిలీని చూసి సోన్ ఫల్వర్ ఎంతో సంతోషిసుత్ ంది. లిలీ 

కూడా ఆమెనీ పిలల్లనీ చూసి సంతోషించినా ఆ ఇంటినీ, వాతావరణానిన్, సోన్ ఫల్వర్ భరత్ వృతిత్నీ మొరటుదనానిన్, అతత్ గయాయ్ళితనానిన్ 

విపరీతంగా ఏవగించుకుంటుంది. తన జీవితం మెరుగుపడుతుంటే, సోన్ ఫల్వర్ జీవితం ఇంకా అలా తకుక్వ సిథ్తిలోకి 

జారిపోయినందుకు జాలి పడుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ కి మాతర్ం తను ఎంత వోపికగా పనిచేసుకుంటూ అందరికీ సేవలు చేసుత్ నాన్ వారి 

అభిమానం లేనందుకు, పోయిన బిడడ్ల గురించీ తపప్ ఇక వేరే బాధలేమీ ఉండవు. ఆ సమయంలో ఒకపకక్ వూరల్ మీద రెబెలియన్స్ 

దాడిచేసి తగలబెడుతుంటారు, ఇంకో పకక్ వారిని అణచడానికి సెనౖయ్ం కూడా వసోత్ ందనీ తెలుసుత్ ంది. ఒక రెండు రోజులు గడిచిన 

తరావ్త ఆ వూరుమీదకి కూడా రేబెలియన్స్ వచిచ్ ఇళుళ్ తగలబెడుతుండటంతో అందరూ వూరోదిలి దూరంగా ఉనన్ కొండలోల్ కి 

పారిపోతారు. లిలీ తన భరత్ తనకోసం వెదుకుతుంటాడని, తన ఊరు వెళిళ్పోవాలని అనుకుంటుంది. కానీ దానికి   సమయంలేదనీ, 

రెబెలియన్స్ వెళిళ్పోగానే ఓ రెండురోజులోల్  మళీళ్ వెనకిక్ వచేచ్సాత్ ం అని కంగారు పెటట్డంతో సోన్ ఫల్వర్ కుటుంబంతో కలిసి కొండలోల్ కి 

కటుట్ బటట్లతో వెళాళ్లిస్ వసుత్ ంది. రెండురోజులు అనుకునన్ది దాదాపు మూడునెలలు అకక్డే కొండలోల్   ఉండిపోవాలిస్ వసుత్ ంది. సోన్ 

ఫల్వర్ భరత్ లిలీని తమ అతిథి అనీనూ, కేష్మంగా తీసుకెళిళ్ అపప్చెపితే ఆమె భరత్ తనకి మంచి బహుమతి ఇసాత్ డనన్ ఆశతోనూ 

దొరికినంతలోనే ఆహారం ఇచిచ్ బాగా చూసాత్ డు.  ఆ సమయంలో చలికీ ఆకలికీ తటుట్ కోలేక అనేకమందితో పాటు సోన్ ఫల్వర్ 

చినన్కొడుకు, ఐదేళళ్వాడు కూడా చనిపోతాడు. చినన్కొడుకంటే సోన్ ఫల్వర్ భరత్కి ణం. ఆ బాధలో పిచేచ్తిత్నటట్యి కొడుకు శవానిన్ 

ఎకక్డికో తీసుకుపోయి, ఒంటరిగా తిరిగొచిచ్న అతనిని, కొడుకుని ఎకక్డ పూడాచ్డు అని అడిగిన సోన్ ఫల్వర్ ని గొడుడ్ ని బాదినటుట్  

బాదటంతో ఆమెకి గరభ్ వం అవుతుంది. ఇనిన్ విషాదాలు భరించలేని సోన్ ఫల్వర్ విరకి త్లో తన బాధలనీన్ లిలీతో చెపుప్కుంటుంది. 
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తనతో ఎపుప్డూ నిజాలు చెపప్లేదేమని కోపప్డి,  laotong మధయ్ రహసాయ్లు ఉండకూడదు అని చెపిప్, తనతో ఎపుప్డూ నిజాలు 

చెపప్మని బలవంతపెడుతుంది.   

అందరూ ఊరోల్ కి తిరిగి వచిచ్న తరువాత లిలీ భరత్ వచిచ్, సోన్ ఫల్వర్ భరత్కి కృతజఞ్తలు చెపిప్ అతనికి కానుకలిచిచ్, 

ఆమెని ఇంటికి తీసుకెళాత్డు. ఆమెను జాగర్తత్గా చూసుకునాన్డని తెలిసి వారి మీద అపప్టివరకూ ఉనన్ అభయ్ంతరాలనీన్ పోయి 

సదభి యం కలుగుతుంది. సోన్ ఫల్వర్ కొడుకుతో బాటూ ఆ వూరోల్  మిగిలిన పిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచడానికి లిలీ ఒక టీచరిన్ ఏరాప్టు 

చేసుత్ ంది. ఇదద్రూ కలుసుత్ నన్పుప్డలాల్  ఆరిధ్కంగా కూడా సహాయం చేసూత్ నే ఉనాన్రు. లిలీ సోన్ ఫల్వర్ ఒకరి ఇంటికి ఒకరు వెళిళ్ 

ఉండటానికి కూడా ఎవరూ ఇక అభయ్ంతరం చెపప్రు. ఇదద్రి కూతురల్కూ laotongs కావడానికి అవసరమౖెనవేవీ కలవకపోయినాసరే, 

ఇదద్రికీ బంధం కలపాలనుకుంటారు. సోన్ ఫల్వర్ చినన్కొడుకు పోవటం, పెదద్కొడుకు అరభ్కుడు కావటం, ఇక కొడుకులు 

పుటట్కపోవటంతో అతత్గారి పెటేట్  కషాట్ లు, భరత్ నిరల్ ం ఇంకా ఎకుక్వయిపోతాయి. తను లిలీ దగగ్రికి వచిచ్నపుడలాల్  ఈ బాధలు, 

పోయిన పిలల్ల గురించీ చెపుప్కుని బాధపడుతుంది. లిలీ ఆమె బాధకి ఎలా సప్ందించాలో తెలీక, ‘చనిపోయిన పిలల్లకి ఆయువు 

అంతే ఉందనీ, వారి గురించి బాధపడకుండా ఇంకా కొడుకులని కనడానికి పర్యతన్ం చెయయ్మంటుంది. ‘తమ అమమ్లు, నానమమ్లు 

నూరిపోసినటుట్  భరత్ని సుఖపెటిట్  కొడుకులను కని, భరత్ అతత్గారి మెపుప్ పొందొచుచ్ కదా. ఆమాతర్ం ఎందుకు అరధ్ం చేసుకోవటం లేదు 

తను’ అని విసుగు కూడా వసుత్ ంది. ఇంటోల్ వాళళ్ను సంతోష పెటాట్ లంటే ఒక గా ఏమేం చెయాయ్లో, ఎలా నడుచుకోవాలో సోన్ ఫల్వర్ 

అలానే చేసాత్ ను అని మాట ఇచేచ్వరకు బోధిసూత్ నే ఉంటుంది. లిలీ కనాన్ ఆమె భరత్కి సోన్ ఫల్వర్ వేదన, ఆమె చెపప్కపోయినా ఇంటోల్  

పరిసిథ్తులు బాగా అరధ్ం అవుతాయి. లిలీకి సూచిసాత్ డు కూడానూ, నువువ్ తనని సరిగా అరధ్ం చేసుకోకుండా నువువ్కూడా తనని 

బాధపెడుతునాన్వేమో అనిపిసుత్ ంది అని. భరత్ తనని అతి తరచుగా కొడుతునన్ విషయం సోన్ ఫల్వర్ తనకు చెపప్కుండా దాచినందుకు 

కోపం వసుత్ ంది. సోన్ ఫల్వర్ తో భరత్ని వదిలి వచేచ్సి తన ఇంటోల్  ఉండమంటే, ఆమె పిలల్లిన్ వదిలి రాలేనని చెపుతుంది.  

ఒకరోజు సోన్ ఫల్వర్ ‘లిలీ, మనం కలిసినపుడలాల్  నా కషాట్ లతో నినున్ విసిగిసుత్ నాన్ను. ఇక వాటిని వినే బాధ 

నీకుండదులే. నా కషాట్ లు చెపుప్కునాన్ నా మీద జాలి పడకుండా వినడానికి మా వూరోల్  కొందరు సోవ్రన్ సిసట్ర్స్ ఉనాన్రు. నాగురించి నీకు 

నిజం తెలిసినరోజు నుండీ చూసుత్ నాన్ను, మనం కలిసినపుప్డలాల్  నీకళళ్లో నామీద జాలి. అది కూడా నేను భరించలేను. నాకు నీ 

సేన్హమూ మ మాతర్మే కావాలి. కాబటిట్  ననున్ ఓదారచ్డానికి జాలితో కాకుండా, ఇషట్ ంగా మతో నాకు ఉతత్రాలు యి. 

ఎదురుచూసుత్ ంటాను.’ అని సిల్క్ ఫేన్ మీద ఒక ఉతత్రం రాసి పంపిసుత్ ంది. అది చూడగానే లిలీకి విపరీతమయిన కోపం, బాధా 

కలుగుతాయి. ‘ తను తన భరత్ని మించిన దాని కనాన్ ఎకుక్వగా ఆమెని మిసేత్, తన నుంచి కొనిన్ విషయాలు రహసయ్ంగా 

ఉంచడమే కాకుండా, ఇపుడు తనని వదిలేసి మిగతా వారి సేన్హం కూడా కలుపుకుంటుంది. అది తన సేన్హానికీ తమ బంధానికి ఆమె 

చేసుత్ నన్ మోసం’ అని సోన్ ఫల్వర్ మీద అసహయ్ం పెంచుకుంటుంది. ఆమె జాఞ్ పకాలని పూరిత్గా తుడిచెయాయ్లని సోన్ ఫల్వర్ అనేన్ళుల్ గా 

సిన ఉతత్రాలూ, పంపిన కానుకలూ అనీన్ తగలబెటేట్సుత్ ంది. జరిగినవి మరిచ్పోవాలని ఎంత పర్యతిన్ంచినా మోసపోయాననన్ బాధా 
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కోపమూ మాతర్ం లిలీని వేధిసూత్  ఉంటాయి. ఇవేవీ తెలియని సోన్ ఫల్వర్ ‘తమ కూతురల్ను కాం క్ట్ సుకోవడానికి గుడికి ఎపుడు 

తీసుకువెళాద్ ం’  అనీ ‘ఎందుకు నువువ్ ఉతత్రాలు యటం లేదు. నినున్ చూసి చాలా రోజులయియ్ంది. ఒకసారి రా’ అంటూ 

అపుప్డపుప్డూ సిన ఉతత్రాలను లిలీ చింపి పడేసుత్ ంది. పిలల్ల laotong బంధం గురించి మధయ్వరి త్గా వచిచ్న మేడమ్ వాంగ్ తో, తన 

కూతురికి తమకనాన్ తకుక్వవాళళ్తో బంధుతవ్ం కలపటం తనకి ఇషట్ ం లేదని కఠినంగా చెపిప్ పంపేసుత్ ంది.   

కొనిన్ నెలలు గడచిన తరువాత లిలీ వూరోల్ ని ఒక అమామ్యి పెళిళ్ వేడుకలో లిలీ, సోన్ ఫల్వర్ ఎదురు పడతారు. అకక్డ 

వేడుకలో పాడే పాటల రూపంలో సోన్ ఫల్వర్ లిలీని ఉదేద్శించి ‘ఏ జనమ్లోని పాపం చేసుకునాన్నో, నాకు జీవితంలో ఎపుడూ 

దురదృషట్ ం వెంటాడుతూనే ఉంది. కానీ నాకునన్ ఒకే ఒకక్ ఆశా, ఆనందమూ నువేవ్. నువువ్ నాకు అది కూడా లేకుండా చేసావు. నా 

బాధలు చెపుప్కుంటే వినడానికి నీకు సహనం లేకపోయింది. నీ కూతురితో సేన్హం తిరసక్రించి నా కూతురి బర్తుకెనౖా బాగుపడే 

అవకాశం లేకుండా చేసావు. నేనేం పాపం చేసాను? లోకంలో కషాట్ లూ దీనులు లేకుండా సుఖాలే ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? 

దాదాపు ముపప్యేయ్ళుళ్ మనం ణసేన్హితులుగా ఉనాన్ము. ఇపుడు నువువ్ చేసింది నాయ్యమేనా’ అని ఏడుసూత్  పర్శిన్సుత్ ంది. వూరిలో 

అందరి ముందూ తనని దోషిగా నిలబెటట్డం భరించలేని లిలీ ‘ననున్ అనే ముందు నువువ్ చేసినది గురుత్  తెచుచ్కో. మన మధయ్ ఇంకో 

వయ్కి త్ ఉండకూడదని కదా ఒపప్ందం. నా భరత్ నాకు సవతిని తీసుకొచిచ్నా భరించగలనేమో కానీ, నువువ్ మన మధయ్ వేరేవాళళ్ని 

తీసుకురావటం నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. మనం చేసుకునన్ పర్మాణాలని నువేవ్ గౌరవించలేదు.’ అని జవాబు చెపుతుంది. 

అంతటి ఆగకుండా అకక్సుతో ఆమె పేదరికం గురించీ, భరత్ వృతిత్ గురించీ, ఆమె మొదటినుంచీ అబదాధ్ లతోనే అందరినీ మోసం 

చేసుత్ ందనీ, తనకొచిచ్న చేతిపనులు గానీ, రహసయ్ భాష గానీ తన వూరిలోని లకి నేరిప్ంచకుండా ఏడుసూత్  కాలం గడుపుతుందనీ, 

ఇంకా ఏవేవో నొపిప్ంచే విషయాలు మాటాల్ డుతుంది. ఒకవెపౖు తను మాటాల్ డుతునన్ది సవయ్ం కాదు అని తెలుసూత్ నే ఉనాన్, ఆమె లోని 

బాధ ఆ శం ఆమెని విచకష్ణ కోలోప్యేలా చేసాత్ యి. లిలీ మాటలకి హతాసురాలెనౖ సోన్ ఫల్వర్ విషాదం నిండిన గొంతుతో మృదువుగా 

‘నీతో ఎపుప్డూ నిజమే చెపప్మనాన్వు. కానీ నేను నిజాలు చెపిప్నపుడు నువువ్ అరధ్ం చేసుకోలేదు. నేను చెపిప్నవీ చేసినవీ నీకు 

నచచ్లేదు. నా ఇరుగు పొరుగు  లు నా కషాట్ లు విని ననున్ విమరిశ్ంచరు, అవమానించరు. నా మీద జాలి పడరు. వారికి నచిచ్నటుట్  

నేనుండాలని కాకుండా, నేనెలా ఉనాన్నో అలానే ఇషట్ పడేవారు, నాబాధలు వినేవారు కావాలి నాకు. అది నాకు వారి దగగ్ర దొరికింది.’ 

అని చెపిప్, నెమమ్దిగా ఆ పర్దేశం విడిచి వెళిపోతుంది. అపప్టి నుండి నుంచి ఇంకెపుప్డూ లిలీకి సోన్ ఫల్వర్ నుంచి ఇంకే కబురూ 

రాలేదు, ఎపుప్డూ ఇదద్రూ ఎదురు పడలేదు.  

కాలం ఎనిమిది సంవతస్రాలు ముందుకు గడిచింది. లిలీ వయసు 41 సంవతస్రాలు. తన పిలల్లకు పెళిళ్ళుళ్ అయియ్ 

మనవలు పుటాట్ రు. మనసుకి తగిలిన గాయం తీవర్త నెమమ్దిగా తగుగ్ తునాన్, ఇంకా పూరిత్గా పోలేదు. సోన్ ఫల్వర్ ని మరిచ్పోడానికి 

శతవిధాలా పర్యతిన్సూత్ నే ఉంది. ఒకరోజు సోన్ ఫల్వర్ కూతురు లిలీ ఇంటికి వచిచ్, ‘తలిల్ చావు బర్తుకులోల్  ఉందనీ, లిలీని 

కలవరిసోత్ ందనీ’ చెపిప్ ఒకక్సారి వచిచ్ తలిల్ని చూసివెళళ్మని ధేయపడుతుంది. వారితో తనకి ఏ సంబంధమూ లేదని తిపిప్ 
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పంపించాలని అనుకుంటుంది లిలీ, కానీ Lady Lu గా తన పర్వరత్న అమరాయ్దకరం అని తలిచి సరే వసాత్ ను వెళళ్మని చెపుతుంది. 

మరునాడు సోన్ ఫల్వర్ ఇంటికి వెళేల్సరికి ఆమె భరత్ వాకిటోల్ నే ఎదురుపడి బాధతో ‘ భారయ్ ఇనాన్ళూళ్ తననీ తలిల్నీ సంతోషపెటట్డానికి 

చేసినవేవీ గురిత్ంచక అమానుషంగా పర్వరి త్ంచాననీ, తనకి ఇపుడే అది అరధ్మవుతుందనీ’ చెపుతాడు. లోపలికి వెళేల్సరికి మంచం మీద 

సోన్ ఫల్వర్ పొటట్లో టూయ్మర్ తో బాధపడుతూ, గురుత్  పటట్లేని సిథ్తిలో ఎముకల పోగులా ఉంటుంది. ఆమెకు సేవలు చేసూత్ ముగుగ్ రు 

లు కనిపిసాత్ రు. ఓహో వారే కాబోలు తను కొతత్గా చేరిన సేన్హితురాళుళ్ అనుకుంటుంది. సోన్ ఫల్వర్ ని ఆ సిథ్తిలో చూడగానే ఉనన్ 

కోపమంతా కరిగి పోతుంది. చినన్నాడు ఆపాయ్యంగా సేన్హహసత్ం చాచిన నెచెచ్లి గురుత్ కొచిచ్ంది. తన చెయియ్ పటుట్ కోగానే సోన్ ఫల్వర్ ‘ 

వచాచ్వా, నీకోసమే ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. నువొవ్సాత్ వని నాకు తెలుసు’ అని ‘జరిగిన వాటికి ననున్ కష్మించు. కానీ ననున్ నముమ్. నేను 

నీ సేన్హానిన్  ఎపుప్డూ కాదనుకోలేదు. నువేవ్ నా ణ సేన్హితురాలివి.’ అని చెపుతుంది. తనకి  సోన్ ఫల్వర్ మీద ఇంకా మ ఉండ 

బటేట్  జరిగిన దానికి తనకి ఇంకా బాధ కలుగుతుందని లిలీకి అరధ్మవుతుంది.  

సోన్ ఫల్వర్ ని జాగర్తత్గా చూసుకోవాలని నిరణ్యించుకుని అకక్డే ఉండి తనకి రా పగలు సేవలు చేసూత్ , మగా 

చూసుకుంటుంది. తన ఊరి నుంచి మంచి వెదౖుయ్డిని కూడా పిలిపిసుత్ ంది, కానీ అతను లాభం లేదని చెబుతాడు. ఒకరోజు లిలీ ఇంటోల్  

చినన్పప్టి నుంచి ఉనన్ దాసీ ఒక బుటట్  తీసుకొచిచ్ ఇసుత్ ంది. అందులో ఇదద్రూ ఉతత్రాలు రాసుకునన్ సిల్క్ ఫేన్, సోన్ ఫల్వర్ లిలీకి  రాసిన 

కొనిన్ ఉతత్రాలూ, పంపిన కానుకలూ ఉంటాయి. దాసీ చెపుతుంది ‘ఆరోజు కోపంలో అనీన్ తగలబెడుతునన్పుప్డు, అది నువువ్ అపప్టి 

కోపంలో చేసుత్ నాన్వే కానీ మనసూప్రి త్గా కాదు అని నాకు తెలుసు. అందుకే నాకు కనిపించినవనీన్ నీకు తెలీకుండా  దాచిపెటాట్ ను. ననున్ 

కష్మించు.’ అని చెపుతుంది. లిలీకి ఆమె పటల్ మనసు కృతజఞ్తతో నిండిపోతుంది. అతికొదిద్ రోజులోల్ నే సోన్ ఫల్వర్ చనిపోతుంది. 

పోయేముందు లిలీని తన పిలల్లకి గారిడ్యనాగ్  ఉండమని ఒకేఒకక్ కోరిక కోరుతుంది. ఆమెను సమాధి చేసినపుడు, ఆచారం పర్కారం 

సోన్ ఫల్వర్ కి లిలీ రాసిన ఉతత్రాలూ, కానుకలూ వెదికి వాటిని కాలుసాత్ రు. అవి ఆమెకు పెలౖోకంలో తోడుగా ఉంటాయని వారి 

నమమ్కం.   

సోన్ ఫల్వర్ ని సమాధి చేసి ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరువాత, సోన్ ఫల్వర్ సేన్హితురాళళ్ మాటలోల్  వారు ఆమెకి సోవ్రన్ 

సిసట్ర్స్ కాదనీ, కేవలం పొరుగు సేన్హితులు మాతర్మే అనీ లిలీకి తెలుసుత్ ంది.  లిలీ ఆశచ్రయ్పోయి ‘అదేంటి, ఫేన్ లో ఉతత్రం రాసి 

పంపించింది కదా అంటే’, ఏం రాసిందో సరిగా చూడు అని ఆ ఫేన్ తీసి చూపిసాత్ రు. ‘ అందులో ‘నీకు నా బాధలు చెపిప్ ఇక 

విసిగించను. దానికోసం ఒక ‘ముగుగ్ రు సోవ్రన్ సిసట్ర్స్’ దొరికారు’ అని రాసింది కానీ, తను కూడా వాళళ్లో ఒకరిగా చేరిందని 

రాయలేదు కదా.’ అని అడిగి ‘ఆమె కషాట్ లు మేము ఓపికగా వినాన్ము. దానికి పర్తిగా ఆమె మాకు రహసయ్ భాషను నేరిప్ంది. 

అంతవరకే మా సంబంధం’ అని చెపుతారు. అంతే కాకుండా ‘నువువ్ మాతర్ం ఏం చేసావు? ఆమె బిడడ్లను కోలోప్యిన పర్తీసారీ, ఆమె 

వేదన అరధ్ం చేసుకోకుండా, ఎకుక్వమంది కొడుకులని కనడమే  జనమ్కి సాఫలయ్ం అని నూరిపోసి అందుకోసం పర్యతిన్ంచమని 

బలవంతం చేసావు.  బిడడ్ని కోలోప్యిన తలిల్కి అది ఏం సావ్ంతన ఇసుత్ ందో నువేవ్ ఆలోచించు? అయినా కేవలం నినున్ సంతోషపెటట్డం 
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కోసమే నువువ్ చెపిప్న పనులనీన్ చేసింది. పర్తీ విషయంలోనూ నువువ్ చెపిప్నటుట్ గానే నడుచుకుంది. అయినా నువవ్ది అరధ్ం 

చేసుకోలేకపోయావు. ఆమె మాతర్ం నీగురించి ఎపుప్డూ ఒకక్ మాట కూడా చెడుగా మాటాల్ డలేదు. నినున్ నినున్గానే, నీ లోపాలతో సహా 

మించింది మొదటి  నుండీ చివరవరకూ. నువువ్ మాతర్ం ఆమెకు దుఖానేన్ మిగిలాచ్వు. నువూవ్ మగవాళళ్లా ఆమె విలువని, 

ఎంతమంది కొడుకులను కంటే అంత, అనన్ దృషిట్  తోనే చూసావు. ఆమె ఇంటోల్  వాళళ్ కనాన్ నువేవ్ విధంగా మెరుగు?’ అని లిలీని 

నిలదీసాత్ రు. లిలీకి ఒకక్సారిగా కాళళ్ ంద భూమి పగిలి కూరుకుపోతునన్టుట్  షాక్ కలిగింది. తన అపారధ్ం వలన, మూరఖ్తవ్ం 

మొండితనం మూలాన ఒకరిని అనేన్ళుళ్ ఎంత దుఖానికి గురిచేసిందో తలుచుకుంటే ఆమె మీద ఆమెకి అసహయ్ం, సిగూగ్  కలిగాయి. 

తను చేసింది కష్మించరాని నేరం అని అనుకుంది.  

తన ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్న లిలీకి జీవితం మీద ఆసకి త్ కోలోప్యి, నిరిల్పత్ంగా మిగిలిపోయింది. తలిల్గా భారయ్గా తనకునన్ 

బాధయ్తలనూ, సోన్ ఫల్వర్ పిలల్ల బాధయ్తనూ తీరాచ్లనుకుంది. దగగ్రుండి సోన్ ఫల్వర్ కూతురు పెళిల్ జరిపించింది. కానీ తలిల్ జీవితానిన్ 

చూసి పెళిల్ అంటే భయపడడ్ ఆ అమామ్యి, పెళిల్ రోజురా  ఆతమ్హతయ్ చేసుకుని చనిపోతుంది. భరత్తో మాటాల్ డి సోన్ ఫల్వర్ కొడుకుకి 

తమ పొలాల శిసుత్  వసూలు చేసే ఉదోయ్గానిన్ ఇపిప్ంచి, కసాయి వృతిత్ని వదిలి మంచి గౌరవమౖెన జీవితానిన్ గడిపే ఏరాప్టుల్  చేసింది. ఆ 

అబాబ్యికి ఒక కొడుకూ ఒక కూతురూ కలుగుతారు. లిలీ పిలల్లకూ పెళిళ్ళుళ్ అయి, మనవలు పుటాట్ రు. తన పెదద్ మనవడికీ, సోన్ 

ఫల్వర్ మనవరాలికీ మేడం వాంగ్ ని మధయ్వరి త్గా ఉంచి పెళిల్ కుదిరిచ్ంది. ఆ అమామ్యికి దగగ్రుండి ఫుట్ బెంౖడింగ్ చేసి, Nu Shu భాషనీ 

నేరిప్ంది. ఆ పిలల్లూ పెదద్యి, వాళల్కి పెళళ్యి లిలీకి మునిమనవలు కూడా పుటాట్ రు. భరత్ మరణించి కూడా చాలాకాలం అయియ్ంది. 

ఇపుడు లిలీకి డెబభ్యి ఏళుళ్ దాటాయి. సోన్ ఫల్వర్ తనకి రాసిన ఉతత్రాలనూ, సిల్క్ ఫేన్ నూ తను మరణించాక, తనకనాన్ ముందే 

అకక్డికి చేరేలా తనని సమాధి చెయయ్కముందే కాలెచ్యయ్మని మనుమడి భారయ్ను కోరింది. వాటిని ముందు పెటుట్ కుని జాఞ్ పకాలోల్  

కొటుట్ కుపోతూ, జేవితంలో తన మూరఖ్తవ్ం వాళళ్ ఎంత మందిని బాధపెటిట్ందో తలచుకుని పశాచ్తాత్ పపడుతూ, కాలం తీరి తన 

యసఖిని కలిసేరోజు కోసం ఎదురు చూసుత్ ంది.   

లిలీని తలుచుకుంటే అనూప్ జలోటా పాడిన ఒక గజల్ లోని  ‘దిల్ భరా ఆతా హౖె తో ఫిర్ దిల్ కో దుఖాఃతే హౖె 

కోయ్ం’ (హృదయానిన్ మతో నింపాలని వచిచ్నదానివి, హృదయానికి గాయం చేసి పోతావెందుకూ?) అనన్ ఒక వాకయ్ం గురొత్సుత్ ంది 

నాకు ఎపుడూ. అవును. ఎందుకూ??? ఓ మిలియన్ డాలరల్ పర్శన్. తెలీకుండానే మనలో చాలామంది చేసేదీ అదే. 

పరిచయానిన్ ఎంత విపులంగా సినా ఈకథకి నాయ్యం జరగదు. దాదాపు రెండొందల పేజీలునన్ పుసత్కంలో ( చాలా 

చినన్ ంట్) ఆనాటి  సామాజిక ఆచారాల గురించి ఎనోన్ ఆసకి త్మౖెన వివరాలు కథకి బలానిన్ కలుగజేసూత్ ,  ఎనోన్ సందరాభ్లోల్  ఎంతో 

సునిన్తంగా సహజంగా చి ంచిన మనోసంఘరష్ణలు,  పర్తీ చినన్ పాతర్నూ చాలా జాగర్తత్గా కొంత విశిషట్ త అదిద్ చి ంచిన తీరు వాటికి 

నాయ్యం చేసేలా చెపాప్లంటే మొతత్ం పుసత్కం ఇకక్డ కాపీ చెయయ్టం తపప్ వేరే దారి లేదు. లిలీ అమమ్, పినిన్, చినన్ తోటికోడలు 

ఒకొక్కక్రిదీ ఒకోక్ పర్తేయ్కమౖెన కథ...ఒకోక్టీ మనసులిన్ మెలితిపేప్ కథ.  
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రచయి  లీసా సీ ముతాత్ తలు వందేళళ్ ందట అమెరికాకి వచిచ్ లాస్ ఏంజెలెస్ 

లోని చెనౖా టౌన్ ఏరప్రుచుకునన్ చెనౖా దేశసుత్ లు. లీసా తాతగారు చెనౖీస్, నానన్మమ్ అమెరికన్. 

చినన్పుప్డు సెలవులోల్  ఆమె ఎకుక్వగా చెనౖా టౌన్ లోనే గడిపి, తాతమమ్లు, ఇతర బంధువుల దావ్రా 

చెనౖాలోని సంపర్దాయాలు, ల జీవితం గురించి కథలు కథలుగా వినడంతో వాటి గురించి ఇంకా 

వివరంగా తెలుస్కోవాలని అనిపించిందట. పెదద్యి తను రచయి గా మారాక Nu Shu గురించి విని, 

ఆసకి త్ తో రీసెరిచ్ చేసి, చెనౖాలోని అతి చీన ంతాలకు వెళిళ్ ఆ భాష గురించి తెలుస్కునాన్రు. 

కేవలం ఆ భాష మాతర్మే తెలిసిన (కమూయ్నికేషన్ కోసం ఇంకే ఇతర భాషలూ తెలియని) ఆఖరు , 

తొంభె ౖఏళళ్ వృదుధ్ రాలిని కలిసి ఫుట్ బెంౖడింగ్ గురించీ, వారి ఆచారాలు వేడుకల గురించీ ఎనోన్ 

విషయాలు సవ్యంగా తెలుసుకునాన్రట.  

ఇపుడు ఈ ఇరవెఒౖకటో శతాబద్ంలో లిలీ సోన్ ఫల్వర్ కథ ఎందుకూ అంటే, అది వాళళ్దే కాదు, ఇది ల కథ, మనందరి  

కథ అంటారు. ఆమె మాటలోల్ నే “Snow Flower and the Secret Fan is a story about friendship and what it means to be 

a woman. Yes, our lives are completely different from those lived by the Nu Shu writers, but inside we are the 

same. We want people to hear our thoughts appreciate our creativity, and feel empathy for our emotions. As 

daughters we all have experienced complicated relationships with our mothers, As mothers, we have all felt deep 

terror when one of our children got sick. As women, we have all at one time or another wondered about the true 

and everlasting mystery of the men in our lives. These are universals, as is the fear women during times of 

political upheaval that occurs in what could still be called the outside world of men – whether many years ago or 

today for women in Iraq, Afghanistan, the Sudan or right here in Us. On the surface, we as Americans women 

are independent, free and mobile, but at our cores we still long for love, friendship, happiness, tranquility and to 

be heard. “  
ఈ పుసత్కానిన్ 2005 లో సారు. దీనిన్ 39 దేశాలోల్  అనువాదం 

చెయయ్టానికి హకుక్లు తీసుకునాన్రు. నూయ్యార్క్ బెస్ట్  సెలల్ర్  అవారుడ్  తో పాటు 

చాలా అవారుడ్ లు పొందిన పుసత్కం. ఇదే పేరుతో దీనిన్ 2011 లో సినిమాగా కూడా 

తీసారు,  కానీ కథని పర్సుత్ తకాలంలో ఇదద్రు సేన్హితురాళళ్ కథకి అనుసంధానం 

చేసి, వాళుళ్ లిలీ ఉతత్రాలు, సిల్క్ ఫేన్ చూసూత్  వాళళ్ కథని తెలుసుకుంటునన్టుట్  

మారాచ్రు. అతి పేలవమయిన చితర్రూపం. పుసత్కం ఇచిచ్న అనుభూతిలో 
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నాలుగోవంతు కూడా సినిమా మిగలచ్లేకపోయింది.   

రచయి  గురించి: Lisa See వృతిత్ రీతాయ్ లాన్స్ జరన్లిస్ట్ . తను పుటుట్ క పర్కారం పూరిత్గా చెనౖీస్ కాకపోయినా, తన 

మనసు మాతర్ం పూరిత్గా చెనౖీస్ అని గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారు. ఆమె ముతాత్ త అమెరికాలో నిలదొకుక్కోడానికి అడడ్ంకులు ఎదురొక్ని 

లాస్ ఏంజెల్స్ లోని  చెనౖా టౌన్ కి గాడ్-ఫాదర్ అని పేరొక్నే సిథ్తికి చేరిన పర్యాణం గురించిన సిన మొదటి పుసత్కం (బయోగర్ఫీ) 

On Gold Mountain: The One Hundred Year Odyssey of My Chinese-American Family చాలా ముఖాయ్నిన్ పొందింది. 

ఆవిడ సిన పుసత్కాలోల్  ఎకుక్వ శాతం చెనౖీస్ సంస తి, అకక్డి జీవితానిన్ ఆధారం చేసుకుని ఉంటాయి. వాటిలో చాలా వరకూ బెస్ట్  

సెలల్ర్స్ గా పర్సిదిధ్ పొందినవే. Organization of Chinese American Women సంసథ్ 2001లో National Woman of the Year 

అవార్డ్ తో గౌరవించింది.  

 
కొనిన్ ఆసకిత్ కరమై న య్ లు / షయాలు: 
ఈ పుసత్ కం గురించి తలీల్  కూతురల్  ఆసకిత్  కరమై న ముచచ్టుల్   ఇకక్డ చదవండి. 
http://www.lisasee.com/snowflower/conversation-with-lisa-see-and-carolyn-see/ 
 
Painful Memories for China's Foot binding Survivors 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=8966942&sc=emaf 

Footbinding Pictureshttp://www.lisasee.com/images/footbinding/footbinding.htm 

 

 

 

(రచయి  బాల్ గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 

 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_pustakam_comments.htm
http://www.lisasee.com/images/footbinding/footbinding.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=8966942&sc=emaf
http://www.lisasee.com/snowflower/conversation-with-lisa-see-and-carolyn-see/

