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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 1974లోకి 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'. రెండవది 'బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే'. ఇది మళీల్

రెండు భాగాలు. అవేమిటో అపుప్డు చూదాద్ం. ఈ అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్
వివరించడం జరిగింది.

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి హృదయపూరవ్కంగా
ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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మొదటి భాగం: పీజీ టు కేజీ

శరమ్ పంజాబీవాడు. ఉలిల్పాయ కూడా తినని సదార్బ్హమ్ణ వంశంలో పుటాట్డుట. యూరప రావడం అతనికి కొతత్ కాదుట.
దేశకాలానుగుణంగా తన అలవాటుల్ మారుచ్కునాన్డుట. బీఫ తపప్ ఏమైనా తినేసాత్టట్.
అకక్డునన్వారిలో సుబర్హమ్ణయ్ం కాక గుపాత్ కూడా శాకాహారి. అతను శరమ్ మాటలకు బాగా భయపడడ్టుల్ కనిపించాడు. నేను
మాతర్ం, ''సంపర్దాయానిన్ పటిట్ంచుకునే రకం కాదు నేను. శాకాహారంలో పుటిట్ పెరిగాను. మాంసాహారానిన్ నిరసించను కానీ, నాకు
సంబంధించి ఊహలో కూడా తినలేను. నిజంగా పార్ణాలు పోయే పరిసిథ్తి వసేత్ ఏమో - నీకంటే ఓ అడుగు ముందుకేసి బీఫ కూడా
తింటానేమో. సాగినంత కాలం మాంసాహారానిన్ సీవ్కరించడానికి మానసికంగా సిదధ్పడి లేను నేను'' అనాన్ను.
సుబర్హమ్ణయ్ం ఐతే శరమ్కు జవాబు చెపప్నేలేదు.
ఆ రోజు కాల్సులు పూరిత్ కాగానే ఎవరిళల్కు వాళుల్ చేరాం. నా ఇంటి దగగ్రోల్ ఓ షాపు ఉంది. అందులో బెర్డ, చిపస్, అరటిపళుల్, ఆపిల
పళుల్ కొనుకుక్నాన్ను.
మరాన్డు శుకర్వారం. ఆ రోజు గడిసేత్ శని, ఆదివారాలు రెండురోజులూ సెలవు.
సెలవురోజు కోసం నేనూ, నా ఇండియన మితుర్లూ కూడా ఎదురు చూసుత్నాన్ం. ఎందుకంటే జరమ్నీలో అడుగు పెడుతూనే పాఠాలోల్కి
వెళిల్పోయాం. అదీ నరస్రీ లెవెలోల్ జరమ్న భాష నేరుచ్కుందుకు. కానీ ఇంకా ఇకక్డి సాంఘిక జీవితంతో ఇనావ్లవ్ కాలేదు మేము.

మాయాబజారుల్
లూయ్నబరగ్ ఒక చినన్ పటట్ణం. పురాతనకాలంది. పశిచ్మ జరమ్నీలో ఉతత్రభాగాన ఉంది. జనాభా సుమారు యాబైవేలుండొచుచ్. కానీ
టార్ఫిక మాతర్ం బొంబాయి, కలకతాత్ నగరాల సాథ్యిలో ఉంటుంది. అందుకు కారణం అకక్డ పర్తిఒకక్రికీ సవ్ంత కారుండడమే
అయుండొచుచ్. ఊళోల్ రోడల్మీద కారు కనబడని క్షణముండదు.
జనాభాతో పోలిచ్తే ఊళోల్ అమ శాండేలో ఉనన్ మారెక్ట చాలా పెదద్దే అనాలి. అకక్డ అనీన్ అతయ్ంత ఆధునికం. చాలా షాపులకి
కసట్మర అడుగెటట్గానే ఆటోమాటికాగ్ తెరుచుకుని, లోపలకి వెళల్గానే ఆటోమేటికగా మూసుకుపోయే అదాద్ల తలుపులునాన్యి.
షాపులోల్ సూపర మారెక్ట అనతగగ్వే ఎకుక్వ. ఒకోటి మూడూ లేక నాలుగంతసుత్ల భవనాలోల్ ఉనాన్యి. ఒకో అంతసుత్లో ఒకో
తరహా వసుత్వులు పెడతారు. బటట్లనీన్ ఓ అంతసుత్, పపుప్దినుసులనీన్ ఓ అంతసుత్, ఎలకాట్ర్నికస్ పరికరాలు ఓ అంతసుత్ - అలాగనన్మాట! ఒక
అంతసుత్నుంచి ఇంకో అంతసుత్కి పోవడానికి ఎసక్లేటరస్ (కదిలే మెటుల్) ఉండడం ఆశచ్రయ్ం. ఎందుకంటే అపప్టికి (1974) కలకతాత్
మహానగరం మొతాత్నికి ఒకక్ రిజరవ్ బాయ్ంకు భవనంలో మాతర్మే కదిలే మెటుల్ ఉనాన్యి. అదకక్డ టూరిసట్ అటార్క్షన కూడా. మరికక్డ ఓ
చినన్ ఊళోల్ పర్తి షాపులోనూ కదిలే మెటుల్! ఇక షాపులోకెడితే, మనవైపు ఉతస్వాలకు జరిగే తీరథ్ం గురుత్కొసుత్ంది. సూపర మారెక్టోల్ కెలల్ర
(బేసెమ్ంట లేదా అండరగౌర్ండ) కూడా ఉంటుంది. అకక్డ కూరలు, పళుల్, బెర్డ వగైరా - భోజనానికి సంబంధించినవనీన్ దొరుకుతాయి.
షాపులో అడుగు పెటట్గానే టార్లీలు (తోపుడు బళుల్) ఉంటాయి. ఓ టార్లీ తీసుకుని తోసుకుంటూ షాపంతా తిరుగుతూ మనకాక్వలసిన ఒకో
వసుత్వే ఏరుకుని అందులో పడేసుకోవచుచ్. వసుత్వుమీదే ధర పిర్ంటఅయి ఉంటుంది కాబటిట్ దేనికి ఎంతవుతుందో మనకు తెలియనే
తెలుసుత్ంది. కౌంటర దగగ్రికి ఆ బండిని తోసుకుంటూ వెళిల్ - బండినకక్డ వదిలేసి వసుత్వులనీన్ కౌంటరోల్ అందజేసేత్, అకక్డి సేలస్ వుమన
(ఎకుక్వగా ఆడవాళేల్ ఈ పని చేసుత్ంటారు కాబటిట్ సేలస్ వుమన అనడం ఓకే) - బిలుల్ తయారుచేసుత్ంది. బిలుల్ తయారుచేయడానికి ఆమె
యంతార్నిన్ ఉపయోగిసుత్ంది. ఆమె బిలుల్ ఇవవ్గానే మనం డబుబ్ ఇచేచ్యాలి. సరుకులు వేసుకునేటందుకు అవసరమైననిన్ పాల్సిట్క
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సంచులిసుత్ందామె. చాలా షాపులోల్ ఈ పాల్సిక
ట్ సంచులు ఉచితంగా లభిసాత్యి. కొనిన్ షాపులోల్ మాతర్ం సంచికి పది ఫెనిగస్ ఛారిజ్ చేసాత్రు.
ఇవనీన్ అపుప్డు నాకు వింతగా, కొతత్గా అనిపించాయి.
షాపులేమో చాలా పెదద్వి. వసుత్వులనీన్ కసట్మరుకి అందుబాటులోనే ఉంటాయి. అందువలల్ దొంగతనానికి అవకాశముంది. అయితే
అకక్డి పౌరులు సాధారణంగా చినన్చినన్ దొంగతనాలజోలికి పోరు. అందువలల్ దొంగతనాలు అరుదే. అయినపప్టికీ ఎవరి జాగర్తత్లో
వారుంటారు. పెదద్ పెదద్ షాపులోల్ నలుమూలలా కోల్జడ్ సరూక్య్ట (సిసి) టివి కెమేరాలు వేర్లాడదీసి ఉంటాయి. వాటి దావ్రా షాపులో
ఏంజరుగుతోందో ఆ దృశాయ్లనీన్ పర్తి అంతసుత్లోనూ ఉండే టెలివిజన మోనిటరోల్ పర్దరిశ్తమౌతాయి. ఆ మోనిటర ముందు మనమో కొదిద్
నిముషాలు నిలబడితే మనని మనమే చూసుకోవచుచ్.
అనిన్ షాపులకూ బయట అదాద్ల షోకేసులుంటాయి. షాపు మూసివేసినా - షాపులో ఉండే ఆకరష్ణీయమైన వసుత్వులు, వాటి ధరల
గురించి ఈ షోకేసులిన్ చూసి తెలుసుకోవచుచ్. రాతిర్ళల్యితే దీపాల వెలుగులో ఈ షోకేసులు చాలా ఆకరష్ణీయంగా ఉంటాయి. చాలామంది
రాతుర్ళుల్ ఒకో షాపే తిరుగుతూ ఈ షోకేసులిన్ చూసి వసుత్ంటారు. అలా చూసి ధరలిన్ అంచనా వేసుకుని ఏ షాపులో ఏ వసుత్వు కొనాలో
నిరణ్యించుకోవచుచ్. అందువలల్ మరాన్డు షాపు తెరిచాక సమయం ఎకుక్వ వృథా కాదు. అలా షాపు మూసేసాక షో కేసులిన్ చూడడానిన్
పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ విండోషాపింగ అంటారు.
విండోషాపింగ వలల్ ముఖయ్మైన పర్యోజనమొకటుంది. సాధారణంగా ఈ దేశంలోని షాపులిన్ ఉదయం ఎనిమిదికి తెరుసాత్రు.
సాయంతర్ం ఆరుకో ఆరునన్రకో మూసేసాత్రు. జనాభాలో చాలామంది ఉదోయ్గసుథ్లు కాబటిట్ - ఆఫీసు వదిలాక షాపింగ చేయడానికి
వారికుండే వయ్వధి తకుక్వ. ఈ విండోషాపింగ, వారికి సమయానిన్ బాగా ఆదా చేసుత్ంది.
మాకైతే విండోషాపింగ వలల్నే ఏయే షాపులో ఏయే వసుత్వులు ఏయే ధరలకు లభిసాత్యో తెలిసింది. వసుత్వు ఒకటే ఐనా షాపునిబటిట్
ధరలు తేడాగా ఉంటాయని కూడా తెలిసింది. ఆపైన విండో షాపింగ మంచి కాలకేష్పంగా కూడా ఉండేది.
ఆ షాపులు చూసుత్ంటే నాకు కళుల్ తిరిగిపోయాయి. లూయ్నబరగ్ రాజమండిర్ కంటె చినన్ పటట్ణం. కానీ మారెక్ట ఓ మహానగరానికి
ఉండాలిస్నంత ఉంది! మనకు ఎంతో కషట్ంమీద కానీ దొరకని పాలు, వెనన్, పెరుగు వగైరాలు షాపు తెరిచిఉనన్ సమయంలో ఎంత
కావాలంటే అంత దొరుకుతాయి. కావాలిస్నంతా కొనుకుక్నే శకిత్ ఉందా అనేది వేరేమాట! ఉంటేమాతర్ం ఈ సమృధిధ్ అపప్టోల్ మనకెకక్డిది?
పిలల్లకు అతయ్వసరమైన అముల సేర్ప్ పాలడబాబ్లు తగిననిన్ లేక - లాటరీ పదధ్తిలో ఎంపిక చేసి కొందరికే ఇవవ్డం భువనేశవ్రోల్
నాకు సావ్నుభవం. అచచ్మైన ఆవుపాలు - అవసరానికి మించి అమమ్కానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్యికక్డ. ఈ పాలలో కూడా రెండు రకాలునాన్యి.
ఓ రకం పాలు ఆరోజుకారోజు పితికిన తాజావి. ఇవి పలచ్టి పోలితీన పేపరోల్ పాయ్క చేయబడి ఉంటాయి. రెండో రకం కొదిద్గా కెమికల
టీర్టమెంట పొందినవి. వీటిని హెచమిలక్అంటారు. ఇవి చాలా రోజులు నిలవుంటాయి. ఏ తేదీ వరకూ నిలవుంటాయో పాయ్కెట మీద వార్సి
ఉంటుంది. ఆ పాయ్కెటఅటట్ మందంగా, గటిట్గా ఉంటుంది.
షాపులిన్ టైం పర్కారం తెరిచి టైం పర్కారం మూసేసాత్రు. సేలస్ వుమన కసట్మరుస్తో ఆహాల్దంగా మాటాల్డతారు. ఏ షాపులోనూ
చిలల్రకి ఇబబ్ంది లేదు. పది ఫెనిన్గస్ వసుత్వుకొని పది మారుక్లిచిచ్నా చిలల్ర దొరుకుతుంది.
ఆరంభంలో జరమ్నీలో అనిన్టికనాన్ మమమ్లిన్ ఆకరిష్ంచినవీ షాపులే!
మాతోపాటు ఢిలీల్లో విమానమెకిక్వచిచ్న డాడ సాక్లరసలో నలుగురు ఈజిలహోరన్అనే ఊరు వెళాల్రు. కొనిన్ కారణాలవలల్ అకక్డ
వారికి కుదరలేదు. ముఖయ్కారణం ఏమంటే తమకి జరమ్న భాష కొంత వచుచ్నని ముందు చెపాప్రుట. ఈజిలహోరనలో పరీకిష్ంచగా ఆ
నలుగురి పరిజాఞ్నం - ఆశించిన మేరకు సరిపోదని తేలింది. పార్థమికసాథ్యి బోధనకి ఆ ఊళోల్ సదుపాయం లేదుట. లూయ్నబరుగ్లో
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పార్థమికసాథ్యి బోధనాతరగతులోల్ కాళీలునాన్యని తెలిసి వారినికక్డకు పంపించారుట. మేము చేరిన నాలుగైదు రోజులకి వాళుల్ వచాచ్రు.
వారిలో రామచందర్ అనే అతని మాతృభాష కనన్డమే కానీ అతనికి తెలుగు బాగా వచుచ్. విశేషమేమిటంటే అతను కూడా నాకులాంటి
శాకాహారి!
జరమ్నీ చేరిన నాలుగైదు రోజులోల్ నాకు తినన్ది అరకక్ విరేచనాలు పటుట్కునాన్యి. కలీత్లేని చికక్ని పాలు, వెనన్ - యథాతథంగా
తీసుకునే అలవాటు నాకు లేకపోవడమే అందుకు కారణమనుకుంటాను. అయితే ఆ విషయమై నేను డాకట్రు దగగ్రకి వెళల్లేదు. గోయ్తే
ఇనసటిటూయ్టలో ఉదయం బేర్కఫాసట్ వదద్ టీ డికాక్షన దొరుకుతుంది. ఒక పూట చికక్టి టీ డికాక్షన, రెండంటే రెండు చెంచాలు
పుచుచ్కునాన్ను. అంతే, ఆ డోసుకే విరేచనాలు ఆగిపోయాయి. అంతే కాదు, ఆ తరావ్త నాకు మళీల్ తినన్ది అరగని సమసయ్ కూడా రాలేదు.
జరమ్నీ పర్యాణానికి ముందు ఈ వైదయ్విధానానిన్ నాకుపదేశించిన మామగారిన్ మనసులోనే అభినందించు కునాన్ను. మళీల్ నాకకక్డ టీ
డికాక్షన తాగవలసిన అవసరం రాకపోతే అది వేరే మాట!

తివిరి ఇసుమున తైలంబు తీయవచుచ్
దేశాల పేరుల్ చెపిప్ పౌరులిన్ విభజిసాత్ం కానీ, మనిషి మనిషికీ ఉండే తేడా అంతకంటే ఎకుక్వే. లూయ్నబరుగ్లో చేరిన ఇండియనుస్
అందరూ తలోరకంగానూ ఉండేవారు. వారిలో నాకు మొదట సేన్హమైంది నటరాజన, బిశావ్సలతో. వాళిల్దద్రూ ఒకే ఇంటోల్ వేరేవ్రు గదులోల్
ఉండేవారు. అదృషట్మేమంటే వాళల్కి వండుకునే సదుపాయం కలిగించింది వాళల్ లాండలేడీ.
బిశావ్స బెంగాలీవాడు. తినదానికి రోజూ చేపలుకావాలి. నటరాజన చికెన, గుడుల్ మించి ఇతర మాంసాహారం తినేవాడు కాదు.
వాళల్కు ఇంటోల్ సాన్నం చేసే సదుపాయం కూడా ఉంది. అదీ టబ సాన్నం.
నటరాజన పర్తిరోజూ సాన్నం చేసేవాడు. బిశావ్స నెలకు ఒకటి, రెండు రోజులు మాతర్మే సాన్నం చేసేవాడు. సాన్నం చేసేత్
వంటికెంతో హాయిగా ఉంటుందని నటరాజన అనేవాడు. జరమ్నీలాంటి దేశంలో ఎకుక్వగా సాన్నం చేయడంవలల్ మనుషులు నూయ్మోనియా
వచిచ్ చచిచ్పోతారని బిశావ్స అనేవాడు. ఒకసారి నేను తనింటోల్ ఉండగా నటరాజన ఈ సాన్నం పర్సకిత్ తెచాచ్డు. నేను వారానికి కనీసం ఐదు
రోజులు సాన్నం చేసాత్ను కాబటిట్, నా మదద్తుతో బిశావ్సని ఖండించొచచ్ని అతడి ఉదేద్శయ్ం.
బిశావ్స ననున్ మాటాల్డనివవ్లేదు, ''ఇకక్డివాళల్ని చూడు. తెలల్గా మిసమిసలాడిపోతుంటారు. పకక్న నిలబడితే ఘుమఘుమ
లాడిపోతుంటారు. వాళుల్ రోజూ సాన్నం చేసుత్నాన్రా?'' అనాన్డు.
''మిసమిసలాడాడ్నికి వాళల్ రంగే అంత. ఘుమఘుమలాడాడ్నికి కారణం వంటికి పూసుకునే సెంటు. కానీ కుళుల్ని దాచే సెంటు
వాసనకీ, వంటి పరిమళానికి వాడే సెంటు వాసనకీ చాలా తేడా ఉంటుంది'' అనాన్డు నటరాజన.
''ఇంత చలి దేశంలో కూడా వంటి కుళుల్ గురించి మాటాల్డుతునాన్వ. అంత డరీట్యా నువువ్! ఇండియాలో ఐతే నేను రోజుకి రెండు
పూటలు సాన్నం చేసేవాణిణ్. నెలాల్ళుల్ సాన్నం చెయయ్కపోయినా వళుల్ అంతకంటే ఫెర్షగా అనిపిసుత్ందికక్డ'' అనాన్డు బిశావ్స.
అపుప్డు నేను కలగజేసుకుని, ''నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే కానీ ఇపుప్డు మనిషెంత డరీట్ అని కాదు, ఫెర్షగా ఫీలవడానికి ఎంత కుళుల్ని
ఎనాన్ళుల్ వంటిమీద భరించగలడనన్ది ముఖయ్ం'' అనాన్ను.
నటరాజన పెదద్గా నవేవ్శాడు. బిశావ్స చిరాగాగ్, ''మీతో నాకు వాదనేమిటి? ఈ దేశంలో ఎలా ఉండాలో, మీనుంచి కాదు,
ఇకక్డివాళల్ను చూసి నేరుచ్కుంటాను'' అనేశాడు.
బిశావ్స కాసత్ దూకుడు మనిషి. అతను పర్తివారితోటీ పర్తి విషయానికీ గొడవ పడేవాడు. మొదటోల్ నేనూ ఒకసారి అతనితో
గొడవపడాడ్ను. జరమ్నీ వచిచ్ కూడా నేను కనీసం కాఫీ, టీలు తాగకపోవడం అతనికి నచచ్లేదు. ఒకరోజున ఆ విషయం పర్సాత్విసూత్,
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''నీలాంటివాళుల్ కొందరు తెలుసు నాకు. చినన్పప్టినుంచీ తలిదండుర్ల చాటున పెరిగిన కారణంగా ఇలా ఉంటారు. అలా పాతికేళుల్
గడిచాయంటే ఆ తరావ్త మనిషి మారమనాన్ మారడు. ఎవరికైనా ఏ దురలవాటైల్నా పాతికేళల్ లోపే ఔతాయి'' అనాన్డు.
బిశావ్స ఆలక్హాలికుడు. పొగలమారి. తన అలవాటుల్ తనవని సంతోషంగా ఉండొచుచ్గా - అడకుక్ండా సంజాయిషీలిసాత్డు.
నాకు అతడిమీద జాలేసింది. ఎదుటివాళల్ల్ని సమరిథ్ంచడంలో నాకో తృపిత్ ఉంటుంది. అందుకని, ''ఆలక్హాలు పుచుచ్కోవడం,
సిగరెటుల్ తాగడం దురలవాటల్ని ఎందుకనాలి? అవే దురలవాటైల్తే, పాశాచ్తయ్దేశాలింత అభివృధిధ్ని ఎలా సాధించాయి? నువువ్ నీవి
దురలవాటల్నుకోకు. నా విషయమంటావా - నేను బీయసీస్ అయాయ్క ఎమెమ్సీస్కి రెండేళూల్, పీహెచడికి నాలుగేళూల్ ఒకక్ణీణ్ మొతత్ం ఆరేళుల్
బయటే ఉండి చదువుకునాన్ను. నేనుండే రూంలోని కురార్ళుల్ చితుత్గా తాగుతుండేవారు. రాతర్ంతా పేకాడుతుండేవారు. నేను చుకక్ కూడా
తాగలేదు. పేకముకక్ ముటట్నైనా లేదు. ఒకొకక్రిదొకో మనసత్తవ్ం. కాఫీ సంగతి చెపాప్లంటే మా అమామ్నానన్లకు లేచీ లేవగానే కాఫీ కావాలి.
ఆ తరావ్త రోజుకి ఐదారుసారుల్ కాఫీ తాగుతారు. ఐదారేళల్ వయసుదాకా నేనూ కాఫీ తాగేవాణిణ్ కానీ, ఎందుకో మానెయాయ్లనిపించి
మానేశాను. అది మా అమమ్కి నచచ్క రోజూ బర్తిమాలేది, కాఫీ తాగమని. అలా ఏడాదిపాటు పర్యతిన్ంచి, నా మనసు మారచ్లేక చివరికి
వదిలేసింది. అలవాటల్ విషయంలో నాది దృఢసంకలప్ం'' అనాన్ను.
బిశావ్సకి నా వివరణ నచచ్లేదు, ''నీ మాటలు నిజమైతే నువువ్ మహాతుమ్డివై ఉండాలి'' అనాన్డు హేళనగా.
''నేను మహాతుమ్ణోణ్ కాదో తెలియదు. కానీ నేను చెపిప్ంది నిజం'' అనాన్ను.
''నువువ్ చెపిప్ంది నిజం కావడం అసాధయ్ం'' అనాన్డు బిశావ్స.
''సాధయ్మని కనీసం నాకు తెలుసు?'' అనాన్ను నేను.
ఆ వెంటనే, ఎందుకో మరి, ''నేను నీ మాటలు నముమ్తునాన్ను'' అనాన్డు నటరాజన నాకు మదద్తుగా.
అంతే ఆ క్షణంనుంచీ నటరాజననీ, ననూన్ - తన శతుర్కూటంలో చేరేచ్శాడు బిశావ్స.
ఆతరావ్త మరోసారి బిశావ్సతో అంతకంటే పెదద్ గొడవ వచిచ్ంది. అతను చెపిప్న పర్కారం - ఫారినోల్ నాలుగైదేళుల్ండి భారతదేశం
తిరిగి వెళిల్నవారికి ఒక విధమైన మతిచాంచలయ్ం కలుగుతోందిట. ఇకక్డి ఈ సదుపాయాలూ, సౌకరాయ్లూ వంటబటేట్క - తిరిగి వెళేల్సరికి
వాళల్కు భారతదేశంలో ఇమడడం కషట్మై పోతోందిట.
''నువువ్ చెపిప్ంది కొందరి విషయంలో నిజం కావచుచ్. కానీ అందరికీ అలా జరగదు'' అనాన్ను నేను.
''అందరికీ అలాగే జరుగుతుంది'' నొకిక్ంచాడు బిశావ్స. ఆవేశం చోటు చేసుకుంటోందేమో, అపుప్డే అతని ముఖం ఎరర్బడుతోంది.
''మనుషులంతా ఒకేలా ఉండరు. నువవ్నన్ది చాలామంది విషయంలో నిజం కావచేచ్మో కానీ అందరికీ అలాగే జరుగుతుందనడం
సబబు కాదు. పాశాచ్తయ్దేశాలనుంచి ఇండియాకి తిరిగొచిచ్ ఎపప్టిలా మామూలు జీవితం గడుపుతునన్వారు కొందరైనా ఉంటారు. కొంచెం
కనెస్షనియియ్'' అనాన్ను విషయం తేలిక చెయాయ్లని.
బిశావ్స తల అడడ్ంగా ఊపాడు, ''ఇలా వచిచ్నవారు నాకు ముపైప్ఇదద్రు తెలుసు. అందరికీ మతి చాంచలయ్ం కలిగింది. కనెస్షనెలా
ఇసాత్ను?'' అనాన్డు. పాండవులకు సూదిమొన మోపినంత నేలని కూడా ఇవవ్ననన్ దురోయ్ధనుడి పటట్దల ఉనన్దా గొంతులో.
ఐనా నేను, ''భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలోనే ఉంటునాన్రు ఇదద్రు. ఇదద్రూ చెరో పదేళూల్ అమెరికాలో ఉండి వచాచ్రు. వాళల్ని
సంతోషానికీ, సంతృపిత్కీ మారుపేరని చెపుప్కోవచుచ్ మరి'' అనాన్ను వెంటనే.
''ననున్ ఖండించాలని, నువువ్ కలిప్ంచి అబధధ్ం చెబుతునాన్వు. నువవ్నన్టుల్ జరగడం అసాధయ్ం'' అనాన్డు బిశావ్స. తను నమమ్ని పర్తి
విషయానీన్ అసాధయ్ం అనడం అతడి అలవాటు.
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నాకు విసుగొచిచ్ంది, ''నువువ్ మాతర్ం నిజం చెబుతునాన్వని ఎలా నమేమ్ది?'' అనాన్ను నేను.
''ముందు చెపిప్ంది నేను. దానికి కౌంటరేసింది నువువ్. కాబటిట్ నాది నిజం. నీది అబదధ్ం'' తేలేచ్శాడు బిశావ్స.

నేనూరుకోలేదు. ''ఈ పర్పంచంలో నలల్కాకులుండవని నువవ్నాన్వనుకో! నేను కౌంటరేసేత్ అబదధ్మైపోతుందా?'' అనాన్ను.
అకక్డితో ఆగిపోతుందనుకునాన్ను. కానీ బిశావ్స మొండిగా వాదన కొనసాగిసూత్నే వునాన్డు. నేనూ బదులిసూత్నే ఉనాన్ను.
నా సమసయ్ ఏమిటంటే, ఏ వాదననీ తేలికగా తీసుకోలేను. ఎదుటివాళల్ తెలివితేటలపై గౌరవమునన్పుప్డు - వాళుల్ అరథ్ం లేదనిపించే
వాయ్ఖయ్లు చేసినా సీరియసగా తీసుకుని, నిజానిజాల అనేవ్షణకోసం సినిస్యరుగా పర్యతిన్సాత్ను. పర్సుత్తం బిశావ్సలో ఆ సినిస్యారిటీ
కనిపించడం లేదు. దానిన్ మూరఖ్తవ్మనాలో, మరేమనాలో కానీ - తను పటిట్న కుందేటికి మూడే కాళల్ంటునాన్డు. నేనేమో తరాక్నిన్
నముమ్కునాన్ను.
అలా అనుకుని, సపోరట్ కోసం పకక్నునన్ మిగతా ఇండియన మితుర్లవంక చూశాను. అది గర్హించాడో ఏమో, సుబర్హమ్ణయ్ం నవివ్,
''ఒక బెంగాలీవాడూ, ఒక తెలుగువాడూ కలిసి మాటాల్డుకుంటే - పెదద్ గొడవగా మారక తపప్దని సామెత ఉంది'' అనాన్డు. దానికి మిగతా
ఇండియనుస్ కూడా నవావ్రు.
అరథ్ం చేసుకోవాలిస్న విషయానిన్ వాళుల్ నవువ్లాటకు తీసుకునాన్రని అరథ్మయేయ్క - నాకు సిగగ్నిపించింది. మా వాదనను ఎవవ్రూ
సీరియసగా తీసుకోలేదనీ అంతా వినోదిసుత్నాన్రనీ తెలియడంతో, అకక్డితో ఆపేశాను. అయితే మనసులో మాతర్ం ఆ విషయం ననున్
వేధిసూత్నే ఉత్ంది.
బిశావ్స కేవలం వాదనకోసం అలా చెపాప్డా? లేక నిజంగానే అతనికి తెలిసిన ముపైప్ఇదద్రికి, పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ కొనేన్ళుల్ండి ఇండియా
రాగానే మతిచాంచలయ్ం కలిగిందా?
ఎందుకో అది అసంభవమని నాకు అనిపించింది.
ఏదేమైనా పర్తి విషయానికీ మొండిగా వాదించడం బిశావ్సకి అలవాటని నటరాజన కూడా ఆ తరావ్త నాకు చెపాప్డు. వాళిల్దద్రూ
ఉండేది ఒకే ఇంటోల్ కాబటిట్ ఇంచుమించు పర్తిరోజూ ఇదద్రూ ఏదో విషయానికి గొడవ పడుతూంటారుట. నటరాజనకి బిశావ్స అంటే
ఒకవిధమైన చిరాకు కలిగింది. బిశావ్స పటల్ నాకూ అదే చిరాకుండడంవలల్ మేమిదద్రం మరికాసత్ దగగ్రయాయ్ం.
లూయ్నబరుగ్ వచిచ్న కొతత్లో నేనూ, నటరాజన, బిశావ్స - ఎరోటికా అనే షాపుకెళాల్ం. అకక్డ దొరికేవనీన్ పోరోన్గర్ఫీకి (బూతు)
సంబంధించినవే. సినిమారీళుల్, సైల్డస్, ఫొటోలు, సాహితయ్ం - అంతా పచిచ్ బూతు. అకక్డ కొనిన్ పుసత్కాలు చూశాం. పచిచ్ శృంగారచేషట్ల
ఫొటోలునన్ ఓ పుసత్కానిన్ చూసి బిశావ్స ముచచ్టపడాడ్డు. దాని వెల పది మారుక్లు. అందరం కలిసి కొందామని బిశావ్స పర్పోజ చేశాడు.
నాకు ఆసకిత్ లేదని వెంటనే చెపాప్ను. అపప్టికింకా బిశావ్స, నటరాజనల్ మధయ్ గొడవలు మొదలవలేదు. బిశావ్స అడిగాడని తనూ షేర
చేసాత్ననాన్డు నటరాజన. ఆ పుసత్కం కొనాన్క ముగుగ్రం కలిసి వాళిల్ంటికి వెళాల్ం. ఆ బొమమ్లు చూసేత్ నాకవి వెగటుగా అనిపించాయి.
నగన్యువతి అందాలు చితర్కారులకు పేర్రణ. నగన్చితార్ల సౌందరాయ్నిన్ ఆసావ్దించే వారిలో నేనూ ఉనాన్ను. కళాదృషిట్కి - వంపుసొంపులతో,
పొందికైన అవయవాలతో, నాజూకుగా ఉనన్ సతరీ సౌందరయ్ం నగన్తవ్ంలోనే ఇనుమడిసుత్ంది. కానీ ఈ ఫొటోలలో చూపబడినది నగన్సౌందరయ్ం
కాదు. నగన్తవ్ంలోని జుగుపస్కు పర్తిబింబాలా అనిపించేలా - సతరీ, పురుష మరామ్వయవాల కోల్జప ఫొటోలు అవి.
సాన్నమపుప్డు కళాతమ్కంగా అనిపించే నగన్తవ్ం - బహిరూభ్మికి వెళిల్నపుప్డు పర్దరశ్నయోగయ్ం కాదు కదా! ఈ ఫొటోలు
అలాంటివే.
''ఇలాంటి ఫొటోలు చూసేత్ సెకుస్ మీద విరకిత్ పుడుతుంది'' అనాన్ను నేను.
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''నాకు విరకిత్ పుటట్లేదు. ఆసకిత్ పెరుగుతోంది. కాబటిట్ నీ అభిపార్యం తపుప్'' అనాన్డు బిశావ్స వెంటనే.

''నా విషయంలో నా అభిపార్యం సరైనదే. అది అందరికీ వరిత్ంచాలని లేదు. ఆమేరకు నా అభిపార్యానిన్ వెనకిక్ తీసుకుంటునాన్ను''
అనాన్ను నేను.
బిశావ్స వెంటనే నటరాజనైవ్పు తిరిగి, ''ఇతను నిజం చెపప్డు. కాబటిట్ ఇతనిన్ పకక్న పెడదాం. మనం ముగుగ్రం. నీ అభిపార్యం నా
అభిపార్యంతో కలిసేత్, కనీసం ఇకక్డైనా మెజారిటీ మనదౌతుంది'' అనాన్డు.
నటరాజన క్షణం కూడా తటపటాయించలేదు, ''పోయిన అయిదు మారుక్లూ ఎలాగూ పోయాయి. నీకంతగా నచిచ్తే ఈ పుసత్కం
నువేవ్ అచచ్ంగా ఉంచేసుకో. నాకిది మళీల్ మళీల్ చూడాలని లేదు. ఇకమీదట ఇలాంటి పుసత్కాల కొనుగోలుకి నా షేరింగఉండదు'' అనాన్డు.
తనకిషట్మైన పుసత్కం, పది మారుక్లది, ఐదు మారుక్లకే వచిచ్ందనన్ సంతోషంతోనేమో – బిశావ్స మరి మాటలు పెంచకుండా ఆ
పుసత్కానిన్ తీసుకెళిల్ తన గదిలో దాచుకునాన్డు.
ఆ తరావ్త మరోసారెపుప్డో బిశావ్స ఆ పుసత్కానిన్ సుబర్హమ్ణాయ్నికి చూపించాడు. సుబర్హమ్ణయ్ం కూడా నాకులాగే సప్ందించాడు.
బిశావ్సకి ఉకోర్షం వచిచ్నటుల్ంది, ''అవునేల్, ఈ పుసత్కంలో ఫొటోలు చూసి మనసులో ఆనందించి, పైకి నిరసించడం పెదద్మనిషి
తరహా అనిపించుకుంటుంది. అందుకని ఎకుక్వమంది మీలాగే చెబుతారు'' అనాన్డు.
సుబర్హమ్ణయ్ం అపప్టికేమనలేదు. కాసేపయాయ్క ఏదో సందరభ్ంలో అతను బిశావ్సతో, ''ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకు.
సాధారణంగా బెంగాలీ కుటుంబాలోల్ ఆడపెతత్నం ఎకుక్వంటారు. నిజమేనా? నువువ్ మనసులో మాట చెపప్డానికి సంకోచించనివాడివని
అడుగుతునాన్ను'' అనాన్డు.
బిశావ్సకి ఈ పర్శన్ నచచ్లేదు. నచచ్ని మాట వినన్పుప్డు అతనికి అంతో ఇంతో కోపం కూడా వసుత్ంది. ఈసారా కోపం కాసత్
ఎకుక్వగా వచిచ్ందేమో, ముఖం బాగా ఎరర్బడింది. ''మీ తెలుగు ఆడవాళల్కు సెకసపిచిచ్ ఎకుక్వటగదా! పెళల్యాయ్క కూడా ఒక మగాడు
చాలక, ఇతరులతో సంబంధం పెటుట్కుంటారుటగదా! అలాగని బెంగాలోల్ చెపుప్కుంటారు. ఎంతవరకూ నిజం?'' అనాన్డు.
బిశావ్స సప్ందన అంత తీవర్ంగా ఉంటుందని ఊహించని సుబర్హమ్ణయ్ం గతుకుక్మనాన్డు. ఓ క్షణమాగి, ''పర్శన్కు పర్శన్
సమాధానమవుతుందా?'' అంటూ సహకారానికి నావంక చూశాడు.
మామూలుగా ఐతే నేనా సందరాభ్నికి సినిస్యరుగా రియాకట్యేయ్వాణిణ్. కానీ మనకి తగిలిన దెబబ్కి నొపిప్ ఇతరులకి తెలియాలంటే
వాళల్కీ అదే దెబబ్ తగలాలి కదా - అందుకని, ''మీరే చెపాప్రుగా - ఒక తెలుగువాడూ, ఒక బెంగాలీవాడూ కలిసి మాటాల్డుకుంటే అది
గొడవగా మారుతుందని!'' అనాన్ను.
అది పగ తీరుచ్కోవడం కాదు. అవతలివారిలో అవగాహన కలిగించడం. అవగాహన ఉంటే వాదనలు కొనసాగవు. అపప్టికా వాదన
అలా తెగిపోయింది.
ఆ తరావ్త ఒంటరిగా కలిసినపుప్డు చెపాప్ను సుబర్హమ్ణాయ్నికి.
బెంగాలీ సతరీలు డామినేటింగ అనడం బెంగాలీలకి అభినందన. ఐనా బిశావ్స ఆ మాటకి తీవర్ంగా సప్ందించాడంటే, సుబర్హమ్ణయ్ం
అడిగిన తీరులో తేడా ఉండిఉండాలి. లేదా బెంగాలీ ఆడవాళుల్ నిజంగానే డామినేటింగ అయుండొచుచ్. అది కాంపిల్మెంటుగా భావించని
పురుషాహంకారం బిశావ్సకి ఉండిఉండొచుచ్. కానీ దానికి పర్తిగా తెలుగు మహిళలకు మదపిచిచ్ అనన్ అతడి మాట ఉకోర్షానిన్
తెలియజేసుత్ంది. అది ఉనన్మాట కాదు కాబటిట్ తెలుగు మగాళల్కి ఉలుకు అవసరం లేదు.
ఏదేమైనా బిశావ్సకి అసహనం ఎకుక్వే!

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2016

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

8

బెంగాలీలు, ఒరియావారు వంటకి ఆవనూనె వాడతారు. అది ఘాటుగా ఉంటుందని వాళూల్ ఒపుప్కుంటారు. కొరివికారానిన్
ఇషట్పడడ్ంతమాతార్న అది చాలా ఘాటనీ, నోరు మండిసుత్ందనీ ఒపుప్కోకుండా ఉండలేం కదా!
అదే సిప్రిటతో నటరాజన ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో బిశావ్సతో, ఆవనూనెకి చాలా ఘాటైన వాసన ఉంటుందనీ, అది తనకి
పడదనీ అనాన్డు.
మామూలే, బిశావ్స ముఖం ఎరర్బడిపోయింది, ''వేరుశనగనూనె వాసన, ఆమడ దూరంలో ఉనాన్ సరే, నాకు వాంతిని తెపిప్సుత్ంది''
అనాన్డు.
బిశావ్స అసహనానికి పరాకాషఠ్ జరమ్న పరీక్ష సందరభ్ంలో చూశాను నేను. మరాన్టి పరీక్షలో ఓ గార్మరు పాయింటు చాలా
ముఖయ్మైనది. నేనొకటంటే అతనొకటంటునాన్డు. మాటనెగగ్డం కంటే వాయ్కరణ సూతర్ం తెలుసుకోవడం ముఖయ్ం కాబటిట్ నేను వెంటనే
పుసత్కాలనీన్ తిరగేసి మొతత్ంమీద సమాధానం పటుట్కునాన్ను. నేను చెపిప్ందే రైటు.
బిశావ్సుకి అది చూపించబోగా, అతనా పుసత్కం చూడడానికి నిరాకరించాడు.
ఇటువంటి సంఘటనలు కొనిన్ జరిగినపప్టికీ - సవ్తహాగా బిశావ్స మంచివాడేనని నేను గర్హించాను. అందువలల్నే చాలామంది
అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టికీ నేను మాతర్ం సేన్హానిన్ కొనసాగిసూత్నే వచాచ్ను.

ఎందరో మహానుభావులు
అపుప్డపుప్డు ఆవేశపడడం, ఆవేశంలో హదుద్లు మీరడం మానవసహజం! నేను నా అనుభవంలో గర్హించిన దేమిటంటే శతుర్తవ్ం
మనిషికి ఆనందానిన్వవ్దు. సహనం పెంపొందించుకుంటే చాలు - ఎవరికీ ఎవరితోనూ శతుర్తవ్ముండదు. ఒకొకక్రిది ఒకో వయ్కితవ్మైనా పర్తి
వయ్కిత్లోనూ ఏదో గొపప్తనం ఉంటుంది. ఈ విషయానేన్ తాయ్గరాజు 'ఎందరో మహానుభావులు' కీరత్నలో చెపాప్డు.
మా గుంపులో మరో విచితర్వయ్కిత్ శరమ్. ఇతను పొరపాటున భారతదేశంలో పుటాట్డనిపిసుత్ంది. జరమ్నీదేశపు అలవాటల్కి ఎంత తవ్రగా
మారిపోగలిగాడంటే, తాగుడులో ఒకరోజున అతను ఒక జరమ్నతో పోటీపడి ఓడించాడు. అతనిలోని మరో పర్తేయ్కత, నోటికొచిచ్న అబదధ్ం
చెపేప్యడం.
అతను కోపెనహాగనోల్ ఉండగా ఓ అమామ్యితో తిరిగితే, ఆ అమామ్యి గరభ్వతినైనానని చెపిప్ందిట. ఎలాగో వదులుచ్కునాన్ననాన్డు.
సాట్కహోంలో ఉదోయ్గం వచిచ్ందిట. కానీ దేశాలనీన్ తిరిగేక, అమెరికాలో సిథ్రపడాలనుకుని, ఆ ఆఫర కాదనాన్ననాన్డు. ఇంకా ఓ జరమ్న
పతిర్కకి వాయ్సాలు రాసుత్నాన్ననాన్డు. హాంబురుగ్లో తనకి చాలామంది జరమ్న మితుర్లు ఉనాన్రనాన్డు. అకక్డ ఆడపిలల్లు ఎనిమిది మారుక్లకే
దొరుకుతారనాన్డు.
ఇలాంటివెనోన్ చెపిప్, ఎదుటివాళుల్ నమిమ్నంతసేపూ నమిమ్సాత్డు. అది అబదధ్మని ఋజువైనపుప్డు చలించడు. తేలికగా నవేవ్సి
ఊరుకుంటాడు. తనని ఎవరెంత వేళాకోళం చేసినా సహిసాత్డు. దేనికీ కోపగించుకోడు. అవకాశం

దొరికితే మాతర్ం ఉపనాయ్సాలు

దంచుతాడు. నైటకల్బలకీ, సెకస్ సినిమాలకీ తరచుగా వెళేల్వాడు. కానీ అతనికి సెకస్ పైన పర్తేయ్కమైన ఆసకిత్ లేదు. కంపెనీ కోసం ఏమైనా
చేసేవాడు.
శరమ్ నాతో, ''నువువ్ బార్ందీ, విసీక్, బీరు వగైరాలు తాగకపోవడం బాగానేఉంది. కనీసం 'టీ' అయినా పుచుచ్కోవేమిటీ? అదేం పాపం
చేసిందీ!'' అని నవేవ్వాడు.
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శరమ్ బాగా ఖరుచ్మనిషి. వచేచ్ డబుబ్ అతనికి సరిపోయేదికాదు. అందుకని అపుప్లు చేసూత్ండేవాడు. అతనికి తరచుగా అపుప్
ఇచేచ్వాడు లాల. అపుప్ అడుగుతాడనే భయంతో కొంతమంది ఇండియనుస్ శరమ్ను తపిప్ంచుకుని తిరిగేవారు. అలాగని శరమ్ డబుబ్ కకుక్రిత్
మనిషి కాడు. అతను తరచుగా అందరీన్ తనింటికి పిలిచ్ వైన ఇసుత్ండేవాడు.
ఒకరోజు తన పుటిట్నరోజు పేరు చెపిప్ ఇండియనస్ అందరీన్ ఆహావ్నించాడతను. మేమో సిగర లైటర కమ అషటేర్ కొని పర్జంటేషనగా
ఇచాచ్మతడికి. పారీట్లలో ఫీర్గా లభించేటపుప్డు కూడా నేను ఆలక్హాల జోలికి పోకపోవడం లేదని శరమ్ ననున్ మెచుచ్కునాన్డు.
శరమ్ నాకు నచచ్డానికి ముఖయ్ కారణం, అందరివదాద్ అపుప్లు చేసూత్ కూడా అతను ననున్ అపుప్ అడకక్పోవడమే!
శరమ్ తరచుగా యూరపలో తన అనుభవాలగురించి చెబుతుండేవాడు. అవి కోతలని తెలిసిపోతూనే ఉండేవి. వాటం చూసేత్ అతను
యూరప రావడం అదే పర్థమం అనిపించేది. కానీ కోతలైనా సీరియసగానే చెపేప్వాడు. ఎదుటివారు వాదించి అవి కోతలని నిరూపిసేత్, 'భలే
పటేట్శావే' అనన్టుల్ అభినందనపూరవ్కంగా చూసేవాడు తపప్ తడబడేవాడు కాదు.
శరమ్కి ఎవరినైనా ఆకటుట్కునే గుణముంది. ఒకసారి అతను మా టీచర షవ్యిరింగకి చటుకుక్న పాదాభివందనం చేశాడు. ఆమె
తెలల్బోయి అదేమిటని నొచుచ్కుంది. ''గురువులకి పాదాభివందనం చెయయ్డం, భారతీయ సంసక్ృతి'' అనాన్డు శరమ్ తడుముకోకుండా అకక్డికి తనేదో భారతీయ సంసక్ృతికి పర్తినిధిలా వయ్వహరిసుత్నన్టుల్.
మరి జరమ్నీలో గురుశిషుయ్లు చెటాట్పటాట్లేసుకుని తిరుగుతూ సేన్హితులాల్ మసలుతారు. కలిసి దముమ్, మందు కొడతారు. ఇంకా
ఏమైనా కూడా చెయొయ్చుచ్. అందుకని షవ్యిరింగ ఈ సనాతన సంపర్దాయానిన్ నిరసిసుత్ందనుకునాన్ను. కానీ మొర్కక్బడినవి తన కాళుల్ కదా!
ఆమె ముఖంలో వెలుగు సప్షట్ంగా కనిపించింది. తను భారత దేశంలో గురువునై ఉండాలిస్ందని క్షణమాతర్మైనా ఆమెకి అనిపించి ఉండాలని
నాకు అనిపించింది. కొనిన్ విషయాలోల్ ఆధునికులమనేవారు కూడా, పైకి కాపిటలిజానిన్ నిరసించే కమూయ్నిసుట్ల వంటివారేనని సుప్రించింది.
అందుకు శరమ్కు మనసులో ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్ను.
శరమ్ సేన్హితుడు లాల గంభీరంగా ఉండేవాడు. కాల్సులో అతనికి మంచి మారుక్లు వచేచ్వి. అందరూ అతనిన్ పెదద్మనిషిలా
చూసేవారు. వయసులో మాతర్ం అతనూ మాతోటివాడే.
సుబర్హమ్ణయ్ం ఇండియాలో రిజరవ్ బాయ్ంకులో పెదద్ ఆఫీసరు. తెలుగు వాళల్మని అతనూ నేనూ కలిసి ఎకుక్వగా తిరుగుతుండేవాళల్ం.
శరమ్ చెపేప్ అబదాధ్లకి అతను బాగా చిరాకు పడేవాడు. ఆలక్హాలు విషయంలో అభయ్ంతరముండేది కాదు కానీ శాకాహారం విషయంలో
మాతర్ం సుబర్హమ్ణయ్ం కూడా నా అంత కచిచ్తం.
మా మితుర్లోల్ ఇదద్రు గుపాత్లునాన్రు. ఇంటిపేరుల్ ఒకటైనా ఇదద్రివీ భినన్ధుర్వాలు అనొచుచ్. జరమ్నీలో అడుగు పెటట్గానే ఓ గుపాత్
జబుబ్ పడాడ్డు. అందుకని అతడికి కర్ంకెన (రోగి) గుపాత్ అని పేరు పెటాట్ం. రెండో గుపాత్ నితయ్ం తన ఆరోగయ్ం గురించి పర్గలాబ్లు
పలుకుతూండడం వలల్, అతణిణ్ గెసుండ(హెలీద్) గుపాత్ అనన్ పేరు సిథ్రపడింది.
కర్ంకెన గుపాత్ పర్వరత్న విచితర్ంగా అనిపించేది. ఎపుప్డూ పరధాయ్నంగా ఉండేవాడు. తలిదండుర్ల నీడను దాటి బయటకు రావడం
అతనికిదే పర్థమంట. దానికి తగగ్టేల్ లూయ్నబరుగ్లో అడుగుపెటిట్న వారానికే అతనికి జబుబ్ చేసింది. వెంటనే హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు
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