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"సహసర్ శీరషా పురుషః| సహసార్క్ష సస్హసర్పాత|" అంటుంది వేదం.
"ఎంతమాతర్మున ఎవవ్రు తలచిన అంతమాతర్మే నీవు," అనాన్డు అనన్మయయ్.
"ఎవరని నిరణ్యించిరిరా, నినెన్టాల్రాధించిరిరా?" అనడిగాడు తాయ్గరాజు.
చరచలో లైనోల్ నిలొచ్ని ఆ ముగుగ్రూ ఏమనాన్రో మురళి గురుత్ చేసుకోవడానికి కారణం అతని చేతిలో వునన్ ఎనిమిది పేజీల పోర్గార్ం.
ఆ పోర్గార్ం అతణణ్కక్డికి రపిప్ంచిన అతని పకిక్ంటి – టెకిన్కలగా చెపాప్లంటే ఇపుప్డు నటాషా పకిక్ంటి – డేవిడది. అంటే, చెయియ్ పటుట్కునో,
ముకుక్కి తాడేసో, పర్లోభపెటోట్ డేవిడ మురళిని లాకొక్చాచ్డని కాదు. 'ఎపుప్డో, ఎకక్డో తెలుసుకుని వచిచ్ నినున్ నువువ్ గౌరవించుకో' అని మాటలతో
కాకుండా మురళి మనసులోకి తంతిని పంపి. అంతే!
వేదాలు తండిర్ గొంతులో ఘోషిసుత్నాన్, తాయ్గరాజు కీరత్నలు అకక్యయ్ గొంతులో వెలువడుతునాన్, అనన్మయయ్ కీరత్నలు "జో అచుయ్తానంద"తో
మొదలుపెటిట్ చినన్పుప్డు ఉయాయ్లలూపిన తలిల్ గొంతులో వినబడుతునాన్ వాటిని పటిట్ంచుకోవాలని అయిదేళల్ కిర్తందాకా మురళికి ఏమాతర్ం
అనిపించనూలేదు, అవకాశమూ రాలేదు కూడా; అదే, నటాషా "వుయ నీడ టు సెపరేట!" అనేదాకా. ఇరవయేయ్ళల్ సాహచరయ్ం విధించిన అయిదేళల్
ఎడబాటుకు పునాదు లేసింది.
"వేర విల యూ లివ?" అనడిగాడు మురళి.
"రైట హియర. యూ నీడ టు గెటవుట!" అనన్ది ఆ 'యూ'ని వతిత్ పలుకుతూ.
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అమెరికాలో ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మురళికే గాక ఏ మగాడికయినా గానీ 'నా యిలుల్, నా సంపాదన!' అనగలిగే అవకాశాలు తకుక్వ. పైగా,
నటాషా ఏమీ సంపాదించకుండా వూరేక్నే కురోచ్లేదు. ఆమె కాలకేష్పానికి మొదలుపెటిట్న రియాలట్ర వుదోయ్గం రియలెసేట్ట బూమలో డాలరల్ వరాష్నిన్
కురిపించింది. ఇపుప్డంత రాబడి లేకపోయినా ఒక ఇంటిని అమిమ్తే చాలు - అయిదంకెలోల్ కమిషనొసుత్ంది. దానికి తోడు పిలల్లు శాయ్మకీ, కాతాయ్కీ
వుండడానికి విశాలమయిన చోటు అకక్డే దొరుకుతుంది; తగిన చోటు కూడా అదే. ఇపుప్డా ఇదద్రూకూడా సెలవులకి తపప్ ఆ యింటికి రారు, అది వేరే
సంగతి. ఈ పరిసిథ్తు లతనిన్ రామయయ్ వైపు తోశాయి.
ఈ రామయయ్కి చేతిలో కోదండం లేదు గానీ, వేదానీన్, ఆ వాగేగ్యకారులనీ పటిట్ంచుకునే అవకాశానిన్ మాతర్ం తాళల్తో కటిట్పడేసి మురళి ముందు
హాజరు పరచే శకిత్ వుంది. మురళిని కటిట్పడేసి వేదం ముందూ, వాగేగ్యకారుల అసమాన పర్తిభల ముందూ హాజరు పరచగల శకిత్ వుందనాన్ తపుప్లేదు.
భకెత్కుక్వయిందని రామయయ్ని బయటి గెగ్ంటింది అతని భారయ్. అమెరికాలో బొటుట్ పెటుట్కుని ఆఫీసు కొసాత్డని చెపప్గానే రామయయ్ ఎవరికయినా ఇటేట్
అరథ్మయిపోతాడు. ఇదద్రూ ఒక చినన్ ఎపారటమెంటోల్ సరుద్కోవడానికే గాక ఒకే కారోల్ రోజూ కలిసి ఆఫీసుకు వెళిల్రావడానికి వీలయియ్ంది. వేరేగా వునాన్
ఇంటి ఖరూచ్, పిలల్ల ఖరూచ్, వాళల్ అవసరాలూ భరించాలి గనుక 'వాళల్ ' రెండు కారుల్ కాసాత్ 'అతని ' రెండు కాళల్ బండీగా మారడంతో మురళికి కారు
అవసరం ఎంతో వుంది. రెంటికీ కలిపి అతను చెలిల్ంచవలిస్న ధర, రామయయ్ కారోల్ కూరుచ్నన్ంతసేపూ ఆడియోలో మాతర్మే కాక, ఎపారటమెంటోల్
వునన్ంత సేపూ టీవీలో విడియోలో కూడా భకిత్ చానెలోల్ పర్వచనాలు వినడం. టీవీ కూడా రామయయ్దే మరి.
మురళి అలా చరచ్ లో లైనోల్ నిలోచ్వడానికి దాదాపు రెండు గంటల ముందు భుజంమీద చెయియ్పడితే ఆశచ్రయ్పోతూ చూసి, "హాయ కాతాయ్!" అనాన్డు మురళి. "సాట్ప కాలింగ మి బై దిస ఫనీన్ నేమ, ఓకే, డాడ? మై నేమ
ఈజ కాటాయ్!" కోపంగా అనన్ది అతని పకక్న కూరుచ్ంటూ. చుటూట్రా చాలామంది వునాన్రని గమనించి చెవిలో మెలిల్గానే అనన్ది. నటాషా అతణిణ్
ఇంటోల్ంచి వెళల్గొటిట్నపప్టినించీ శామూయ్లని శామ అని గాక శాయ్మ అనీ, కాటాయ్ని కాతాయ్ అనీ అనడం మొదలుపెటాట్డు. మురళి గొంతులో ఆ పిలుపు
వినడానికి శామ అవకాశ మివవ్లేదు గానీ, అపుప్డపుప్డూ కాటాయ్ని కలిసినపుప్డు మురళి అలా పిలవడం, తనకు నచచ్డంలేదని కాటాయ్ చెపప్డం
జరుగుతూనే వునాన్యి.
"సీ, కాతాయ్ ఈజ షారట్ ఫర కాతాయ్యని. అలాగే, శామ కంటే, శాయ్మ అనడం నాకు బావుంటుంది. థింక ఆఫిట యాజె నిక నేమ," మురళి
జవాబిచాచ్డు.
"ఎనిన్ వందలసారోల్ చెపాప్వ. వుయ డోంట లైకిట, ఓకే? చినన్పప్టినించీ అలవాటు చెయాయ్లిస్ంది!" అనన్ది కాతాయ్ కోపంగా చూసూత్. ‘ఇది
కాబటిట్ ఇంకా నా పకక్నే కూరుచ్ంది. శాయ్మ అయితే ఈపాటికి విసురుగా లేచి వెళిల్పోయేవాడు,’ అనుకుని మురళి నిటూట్రిచ్ చుటూట్ కలయజూశాడు.
అతననుకునన్టుట్గానే దూరంగా నటాషా, శాయ్మ కనిపించారు. ‘ఇండియాలో అయితే మా నలుగురిదీ మంచి రంగనే అనేవాళుల్ - నటాషాది నాకంటే
కొంచెం తకుక్వ రంగే అయినా గానీ. ఇకక్డ మాతర్ం, తెలల్ కలువల మధయ్లో నలల్ కలువలం నలుగురం కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్నాన్ం,’ అనుకునాన్ డతను.
కమలహాసన "మరోచరితర్"లో చెపిప్న నలల్పొణుణ్ నటాషా.
"అకక్డ వునన్ అమామ్యినే చేసుకోవాలంటే ‘అమెరికా అమామ్యి సినిమాలో లాగా తెలల్పిలల్ దొరకలేదటార్?" అనడిగారు మురళి బాగోగులు
కోరుకుంటునాన్మనన్ అతి దగగ్ర బంధువులు కూడా. అపప్టికే అతని అకక్యయ్కి పెళల్వడం, ఆమెకి పిలల్లు కూడా పుటట్డం వాళల్ అదృషట్మనుకునాన్రు అతని
తలిల్దండుర్లు.
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సిరి తా వచిచ్న వచుచ్ను, సరసంబుగ నారికేళ సలిలము భంగిన - అనన్ లైనుల్ గురుత్కొసత్య నటాషా తన జీవితంలో పర్వేశించడం గూరిచ్ మురళి
ఆలోచించినపుప్డలాల్. ఎపుప్డో చినన్పుప్డు నేరుచ్కునన్ పదయ్ం. ఇలాంటి పదాయ్లని అతని మెదడులోంచి తవివ్ బయటికి తీసినవి రామయయ్ వలల్ చెవిలో పడిన
పర్వచనాలు. నటాషా అతణిణ్ వెళల్గొటిట్న మొదటోల్ అవి అతనికి కొదిద్గా శాంతినిచెచ్య.
వింటునన్ కొదీద్ వేదాంతం, తతత్వ్ం, భకీత్ అనీన్ కలగలిపి వుంటాయ ఈ పర్వచనాలోల్ నని మురళికి తవ్రగానే అరథ్మయింది. తతత్వ్శాసత్రం అంటే
ఫిలాసఫీ కదా! నటాషా మేజర అదే. కాలేజీలో వునన్పుప్డు మురళి తతాత్వ్నిన్ పటిట్ంచుకోవాలని నటాషా మొదటోల్ ఏమాతర్ం అనుకోలేదు. మురళి రూమేమ్ట
అఫాత్బ గరలఫెర్ండకి ఫెర్ండ. ఆ యిదద్రు అమామ్యిలూ కలిసే తిరుగుతూండేవాళుల్ సాధారణంగా. నటాషా బాయఫెర్ండ బాసెక్టబాలతో ఎపుప్డూ బిజీగా
వుండడంతో మురళిని ఇంకో మగాడిగా గురిత్ంచి, నటాషాకి బోర కొటట్కుండా తమతో సినిమాలకీ, కానస్రటలకీ తీసుకెళేల్వాళుల్ ఆ ముగుగ్రూ. గరలసని
గరలఫెర్ండసగా మారుచ్కోవాలంటే వాళల్తోబాటు డానసలకీ, కానస్రటలకీ వెళాల్లి అని తారకమంతార్ నున్పదేశించాడు అఫాత్బ. "మరి సోప్రటసకి టైమ
ఎపుప్డు దొరుకుతుంది? వాళుల్ వాటికి రారు కదా!" అనడిగాడు మురళి. "ఈ డానసలూ, కానస్రూట్ల్ పెళల్యేదాకానే!" జవాబిచాచ్డు అఫాత్బ కనున్గొటిట్.
కనున్మీద ఎవరో కొటాట్రని సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ండగా మురళి ఎపారటమెంటకి వచిచ్, పైరవసీకోసం నటాషా అతని బెడూర్ంలోకి వచిచ్ందొకసారి.
ఎపారటమెంటోల్ అతను తపప్ ఎవరూ లేరు ఆ సమయంలో. కంటికి అడడ్ంగా పెటుట్కొచిచ్న కరీచ్ఫని లోపలికొచిచ్న తరువాత గానీ తొలగించలేదు.
ఎందుకలా అయిందని అతను అడగాగ్నే ఏడేచ్సింది. బాయఫెర్ండ కొటాట్డంది. పోలీస కంపైల్ంట ఇవవ్మనాన్డు. వాడు కాలేజీకి బాసెక్ట బాల ఆడతాడు
గనుక తనని పటిట్ంచుకునే వాళుల్ండరంది. ఆమెని అకక్డే కూరోచ్బెటిట్ మురళి లెంటిల సూపలో ఉలిల్పాయలు, టమోటాలూ వేసి, గరం మసాలాని కొంచెం
చిలకరించి, రెఫిర్జిరేటరోల్ంచి నానని తీసి వేడి చేసి పటుట్కెళిల్చాచ్డు. నటాషా మౌనంగానే తినన్ది. సిథ్మితపడడ్ తరువాత ఆమె తన ఎపారటమెంటకి వెళిల్ంది.
"యూ ఆర వెరీ నైస. నీ పొజిషనోల్ వేరెవరయినా వుండుంటే ఎడావ్ంటేజ తీసుకు నుండేవాళుల్," అనన్ది తరువాత కొనాన్ళల్కి కలిసినపుప్డు. అరథ్ం
కాలేదని చెబుతునన్ అతని మొహానిన్ చూసి, "అదే, ఓదారచ్డంకోసం కావలించుకుని," అని నవివ్ంది. 'జంగిల బుక' సినిమాలో చివరోల్ మౌగీల్ని ఓరగా
చూసూత్ బిందెని పడేసిన అమామ్యి వెనుక మౌగీల్ పరుగెతత్డానిన్ చూసి బేర భలూల్, "షి డిడిట ఆన పరప్స!" అంటుంది షేర ఖానతో. నటాషా నవువ్కి పరప్స
అదే అయుంటే మాతర్ం మురళికి చాలా నచిచ్ంది. అది, అతణిణ్ కావాలనుకునే వాళుల్ ఈ పాల్నెట మీదునాన్ రనడానికి పూర్ఫ మరి!
తరువాత డేటింగ పీరియడలో, హిందూయిజం అంటే ఏమిట నడిగింది నటాషా. "ఫిలాసఫీ చదువుతునాన్వు, ఆ మాతర్ం తెలియదా?" అని
జోకేశాడు ఆమె చేతిని పటుట్కుని పేర్మగా వంగి ముదుద్పెటుట్కుంటూ, తెలల్మొహానిన్ ఆమె చేతికి మాతర్మే కనపడేలా జాగర్తత్పడుతూ. "ఎమరస్నూ, వాలట్
విటమ్నూ, హెనీర్ డేవిడ థొరోలు దానిన్ బయటినించీ సట్డీ చేశారు. నువువ్ పార్కీట్సింగ హిందూవి కదా అని అడిగాను," అని నటాషా జవాబిచిచ్ంది.
అలాంటి దాటెయయ్డాలు చాలా గురుత్ండడం వలల్ కావచుచ్, "నువు మాట మారచ్డంలో ఎకసపరటవి. ఈసారి మాతర్ం కుదరనివవ్ను. వాటస్
యువర పార్బల్మ?" అని మురళిని నిలదీసింది దాదాపు అయిదేళల్ కిర్తం - శామ కాలేజీకి అపైల్ చెయయ్కుండా ఏదో బాయ్ండ గూర్పలో చేరి తిరుగుతానంటే
మురళి, ‘కుదరదు, కాలేజీలో చేరాలిస్ందే!’ నని పటుట్బటిట్ నపుప్డు. శామ మొండికేశాడు. నటాషా సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది - పోనీ ఒక ఏడాది
అలా చెయయ్నిదాద్మని. చదువుకి ఏడాదిపాటు బేర్క వసేత్ ఇంక మళీల్ పుసత్కం పటుట్కోవడం కషట్ మనాన్డు మురళి. "కాలేజీలో చేరి ఏడాదిపాటు అనిన్
సబెజ్కటసలోనూ ఫెయిలయితే బావుంటుందా?" తండిర్మీద కచచ్తోనే అలా చేసాత్ననేలా వారిన్ంగ నిసూత్ అడిగాడు శామ. మురళికి కోపమొచిచ్, "నామీద
అంత కోప మునన్ దనన్మాట!" అనాన్డు.
"కాదు. లవ! నీచేత ముఫైఫ్వేల డాలరుల్ తగలబెటిట్ంచడం ఇషట్ం లేక!" శామ జవాబిచాచ్డు.
"లుక, వై డోంట యు లెట హిమ లెరన్ హిజ లెసన? యూ మే బి రైట. బట హి నీడస్ హిజ ఛానస్!" అనన్ది నటాషా.
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"హిజ ఛానస్ టు బి ఎ బెగగ్ర!" అనాన్డు మురళి కోపంగా. "సైనస్, టెకాన్లజీ, ఇంజనీరింగ, మేథమేటికస్ అనిన్ంటినీ కలిపి STEM పోర్గార్ంకే
భవిషయ్తుత్ మొరోర్ అని పాలిటీషియనుల్ కూడా మొతుత్కుంటుంటే మాలో మూయ్జిక జీనస్ వునాన్యంటూ వాణిణ్ మూయ్జికలో దింపీ, లుక! హౌ కివ్కీల్ హి మూవస్
అంటూ బాసెక్ట బాల మీద పర్తీ సాయంతర్మూ వీకెండలోని పర్తీ గంటా ఆ కోరటలో గడిపినా అడడ్ం చెపప్కుండానూ, వాణిణ్ చదువుకి దూరం చేసావ!
ఇపుప్డనుకుని పర్యోజనమేముంది?" మురళి అగిన్మీద ఆజయ్ం పోశాడు.
"యూ రేసిసట్ పిగ!" అనన్ది నటాషా ముకుక్పుటా లదురుతుండగా, రెండు చేతులనీ నడుంమీద ఆనించి నిలబడి. "నువివ్ంత సీట్రియోటైప చేసాత్
వనుకోలేదు!" అని మాటల కోసం తడుముకుంటూ, అంతలోనే తేరుకుని, " కరన్టాక మూయ్జిక కూడా పాడాడు, అది మరిచ్పోయావ!" అనన్ది. (కరాణ్టక
కాసాత్ ఆమె నోటోల్ అలా పలుకుతుంది!) నిజమే. ఏటా గుళల్లోల్ తాయ్గరాజ ఆరాధనోతస్వాలోల్ తెలుగు పదాలని సప్షట్ంగా పలుకుతూ పాడే నలల్ పిలల్వాడు
వాళల్ చుటుట్పకక్ల వునన్ది శామ ఒకక్డే! అతి సనన్ని రింగులు తిరిగే వాడి జుటుట్ని చూసి నటాషా జీనస్ వచెచ్యయ్ని చెపప్డం అతి తేలిక. అందుకే, ‘ఒక
ఏడాది కీల్వలాండలో జరిగిన ఆ ఆరాధనోతస్వాలోల్ వీడు పైరమ ఎగిజ్బిట,’ అనుకునాన్డు మురళి.
"సో వాట? మీవాళల్లోల్ ఎంతమందికి కాలేజీ డిగీర్లునన్య? ఇపుప్డు వీడుకూడా వాళల్లోల్ ఒకడవుతాడు. ఇంకో రెండేళల్కి కాటాయ్!" మురళి రిటారట్
చేశాడు. నటాషా అనన్దముమ్లోల్, అకక్చెలెల్ళల్లోల్ ఎవరికయినా కాలేజీ డిగీర్ల మాటటుంచి, హైసూక్ల డిపొల్మాలు కూడా లేవు. బూయ్టీ పారల్ర
నడిపేవాళొల్కళుల్, హెయిర కటింగ సెలూనల్ని నడిపేవాళిల్దద్రూ, టాకీస్ డైరవరిల్దద్రు. ‘పెర్సిడెంట కాండిడేటూల్, పాలిటీషియనూల్ ఆకాశాని కెతేత్సే సామ్ల
బిజినెసలంటే వీళుల్ నడిపేవే!’ రాజకీయ నాయకుల పర్సంగాలు వినాన్పుప్డలాల్ మురళి మండిపడుతూంటాడు.
"వాళుల్ నీమీద ఆధారపడుతునాన్రా?" నటాషా కోపంగా అడిగింది.
"లేదు. కానీ, హరికేన కటిర్నా వచిచ్నపుప్ డేమయిందో మరిచ్పోయావా?" మురళి తీవర్ంగానే జవాబిచాచ్డు.
నటాషా కుటుంబ సభుయ్లందరూ నూయ్ ఆరీల్నసలో రాబడి తకుక్వ వునన్వాళుల్ండే లోతటుట్ పార్ంతాలోల్ వుండేవాళుల్. ఆ హరికేన మూలంగా ఇళల్నీన్
ముణిగిపోయి ఫుటబాల సేట్డియంలో తలదాలుచ్కుని, హీనాతిహీనమైన పరిసిథ్తులోల్ పదిరోజులకి పైగా గడిపి, తరువాత మురళి-నటాషాల యింటికొచిచ్
రెణెణ్లల్కి పైగా వునాన్రు. వాళల్కి సిక్లస్ పెదద్గా లేకపోవడంవలల్ కొనేన్ళుల్ కషట్పడాలొస్చిచ్ంది కొదిద్గానయినా నిలదొకుక్కోవడానికి.
హఠాతుత్గా నటాషా బురర్లో లైట వెలిగినటుల్ంది, "నినెన్పుప్డూ అడగలేదు. వాట డు యు థింక ఆఫ మై డిగీర్?" అనడిగింది.
ఆ గుగీల్ని జాగర్తత్గా ఆడుతూ, "యు ఆర సామ్రట్. దటస్ ఎ గేర్ట డిగీర్!" మురళి జవాబిచాచ్డు.
"తపిప్ంచుకోవాలని చూడకు!" కోపంగా అనన్ది.
"ఇంకేమని జవాబు చెపప్మంటావ? నువువ్ తెలివితేటలు లేనిదానివనీ, నీ డిగీర్ ఎందుకూ పనికిరాదనీ చెపప్మంటావా?" వజార్నిన్ వజర్ంతోనే
కొయాయ్లనన్ది ఆక్షణాన అతని అభిపార్యం కాదుగానీ, కొడుకు భవిషయ్తుత్ని గూరిచ్న ఆందోళన అతనన్లా పేర్రేపించింది.
"నువు మాట మారచ్డంలో ఎకసపరటవి. ఈసారి మాతర్ం కుదరనివవ్ను. వాటస్ యువర పార్బల్మ?" వెనకిక్ తగగ్డానికి సిధధ్ంలేనని పర్కటిసూత్
నటాషా అతణిణ్ నిలదీసింది.
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"ఇటస్ నాట మై పార్బల్మ. అమెరికా డబుబ్నన్ దేశమే గానీ పర్జలోల్నే తెలివితేటలు లోపిసుత్నాన్యని ఋజు వవుతోంది. లేకపోతే, ఇంజనీరింగ,
ఫిలాసఫీ డిగీర్లు రెండింటికీ ఒకే టూయ్షన ఫీజా? ఇండియాలోనే నయం. బి.ఎ., బి.కామ డిగీర్లు ఎందుకూ పనికిరావని అందరికీ తెలుసు గనక వాటికి
తకుక్వ టూయ్షన ఫీజులని కడుతూంటారు. అంతెందుకు? నీ డిగీర్కి కాసట్-బెనిఫిట ఎనాలిసిస చెయియ్. నువువ్ ఖరుచ్ పెటిట్న దెంత? నువువ్ సంపాదిసుత్నన్
దెంత? నువువ్ చదువు కోసం చేసిన అపుప్ని మొనీన్మధయ్దాకా తీరుసూత్నే వునాన్వు కదా!" మురళి తీవర్ంగానే అడిగాడు.
"అంటే సంపాదించేలా చెయయ్గలిగేదే చదువా?" నటాషా అంతకనన్ తీవర్ంగా పర్శిన్ంచింది.
"కోటి విదయ్లు కూటికొరకే! అని తెలుగులో ఒక సామెతుంది. ఇటస్ ఎలిమెంటరీ మై డియర వాటస్న!" వయ్ంగయ్ంగా అనాన్డు.
"నేను సంపాదిసూత్నే వునాన్ను గదా!" నటాషాకు తనలో లోప మెకక్డ వునన్దో అరథ్ం కాక అడిగింది.
"నీ వుదోయ్గానికి ఆ డిగీర్ అవసరమా? నీతోటి రియాలట్రల్లోల్ మాసట్రస్ డిగీర్ల మాటటుంచి ఎంతమందికి బాచెలరస్ డిగీర్ లునన్య? అధిక శాతం
హైసూక్లతో ఆపేసిన వాళేల్ గదా!"
"ఆ చదువు నా కిచిచ్న నాలెడజకి నువువ్ కటేట్ ఖరీదు ఇదనన్మాట!"
"నువేవ్ ఆలోచించు, గత అయిదేళల్లోల్ రియలెసేట్ట బూమ రాకపోయుంటే నీ ఆదాయ మెంతుండేదో! అదే ఇంజనీరింగ చదివి ఎంబీయే
చేశావనుకో, నీ తెలివితేటలకీ, డిగీర్లకీ మైనారిటీ సేట్టసని జత కలిపి ఈనాడు ఓ కంపెనీకి సి.ఈ.వో. కూడా అయుయ్ండేదానివి."
"అంటే నా విలువని నా ఆదాయంతోనూ, నా మైనారిటీ సేట్టసతోనూ ముడేసుత్నాన్వనన్ మాట!" ముకుక్పుటా లదురుతుండగా అనన్ది.
"పొరబడుతునాన్వు. సవ్ంత నాలెడిజ్ని పెంపొందించుకోవడానికి గానీ, ఆతామ్నందం కోసం జాఞ్నానిన్ సంపాదించుకోవడానికి గానీ పెటేట్ ఖరుచ్కి
సమాజం విలువ నివవ్దని గురుత్చేసుత్నాన్ను. పొటట్పోసుకోవడానికి ముందర ఒక విదయ్ కావాలంటునాన్ను. సమాజం నీ మైనారిటీ సేట్టసకి విలువ
నిసాత్నంటే ఎందుకు తీసుకోకూడదంటునాన్ను." మురళి, తను చాలా లాజికలగానే జవాబిచాచ్ ననుకునాన్డు.
ఆ తరువాత ఏవో అరుపులూ, కేకలూ, ఏడుపులూ, తలుపులు గటిట్గా ముయయ్డాల మధయ్ ఇంకేం సంభాషణ జరిగిందో మురళికి అంతగా
గురుత్లేదు. కానీ, కాలేజీలో మూయ్జిక డిగీర్ పోర్గార్ంలో చేరి డానసతో కలిపి డబుల మేజర చేసూత్ కూడా కాటాయ్ ఇవాళల్ అతని పకక్న కూరుచ్నన్దంటే,
అపుప్డు అతనికీ, నటాషాకీ మధయ్ జరిగిన వాగుయ్ధాధ్నిన్ కాటాయ్ పర్తయ్క్షంగా చూడకపోవడం వలల్నే. చూశాడు గనుకనే శామ తండిర్ నిపప్టికీ శతుర్వుగానే
పరిగణిసాత్డు. అందుకనే అపప్టిన్ంచీ తండిర్తో మాటాల్డడ్ం మానేశాడు. శామ తీసుకునన్ ఒక ఏడాది బేర్క కాసాత్ చదువులో బేర్క వసేత్ అది పరమ్నెంట
అవుతుందనే మురళి నమమ్కానిన్ బలపరుసూత్ అసలు కాలేజీ మొహం చూడకుండా వుండడంలోకి మారింది. నాలుగేళల్ బటీట్ నూయ్యారకలోనే చినన్చినన్
వుదోయ్గాలు చేసుకుంటూ గడుపుతునాన్డు. బాయ్ండతో కలిసి ఇచేచ్ పోర్గార్ములు ఫేసబుకలో పెడుతూంటాడు. గుడిడ్లో మెలల్ - మురళి ఫెర్ండ రికెవ్సటని
శామ యాకెస్పట్ చేశాడు. ఈ మధయ్ శామ పాటలకి మురళి లైకలు కొడుతునాన్డు గానీ, అలా చేసుత్నన్ వందలమందిలో తనని పర్తేయ్కంగా పటిట్ంచుకోవడం
కషట్మని మురళి నమమ్కం. వాడొక సీడీని తవ్రలోనే రిలీజ చెయయ్బోతునన్టుల్గా కూడా ఫేసబుక దావ్రానే మురళికి తెలిసింది.
ఇపప్టికీ మురళికి, తను అనన్దాంటోల్ తపేప్మీ కనిపించదు. నలల్జాతి వాళేల్ కాక ఇండియానుంచీ, చైనానుంచీ, సౌత అమెరికా దేశాలనుంచీ వచిచ్
అమెరికాలో సెటిలయిన వాళుల్ కూడా 'మేం మైనారిటీలం' అంటూ కంపెనీలని పెటిట్, ఆఖరుకి తెలల్వాళుల్ కూడా భారయ్లని సీ.ఈ.వో. లుగా చూపించి
గవరన్మెంటు కాంటార్కుట్లని తెచుచ్కొంటుంటే, నటాషా తన ఆలోచననల్ని ఎందుకంత అఫెనిస్వగా తీసుకునన్దో మురళికి ఇపప్టికీ అరథ్ం కాదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2017

సవ్లప్జుఞ్డు తాడికొండ కె. శివకుమార శరమ్

6
***

గొంతు తగిగ్ంచి జరుపుతునన్ సంభాషణలు కూడా ఠకుక్న ఆగిపోవడంతో మురళి కళుల్ తెరిచి చూశాడు. వాళల్కి కుడిపకక్గా రెండు బెంచీల
వరుసల మధయ్లోంచి డేవిడ భారాయ్, పిలల్లూ, పాసట్ర వెనుకగా నడుసూత్ సేట్జీ వైపుకు నడిచి వెళిల్ ముందు వరుసలో కూరుచ్నాన్రు.
మురళికి అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది - అతనికే గాక, శాయ్మకీ, కాతాయ్కీ కూడా చరచకి వెళల్డం అలవాటు లేదని. చదివిన ఫిలాసఫీని
వంటబటిట్ంచుకుని, నటాషా చరచకి వెళల్డానిన్ పెళిల్ళల్కి మాతర్ం పరిమితం చేసింది. తీరికునన్పుప్డలాల్ ఫెర్డరిక డగల్స, మారిట్న లూథర కింగ జూనియరతో
బాటు, పేల్టోనీ, రోబసిప్యరనీ, మాకస్ ములల్రనీ, వివేకానందనీ చదువుతూండేది. కానీ, పిలల్లు హిందూ దేవుళల్ మీద అలిల్న భకిత్పూరితమైన కీరత్నలని
నేరుచ్కోవడమే గాక, వాటిని పాడడానికి కూడా అతనితో బాటు గుళల్కి వచాచ్రు. వాళల్ వెనకే నటాషా కూడా వచేచ్ది. తేడా అలాల్, ఆ పాడడం ముందో,
వెనుకో గానీ, అతనొకక్డే ఆ దేవుళల్కి దణణ్ం పెటిట్ంది.
ఆలోచనలోల్ పడి సరీవ్సలో మొదటి పార్రథ్నకి మురళి యాంతిర్కంగా లేచి నులొచ్ని, అయిన తరువాత కూరుచ్నాన్డు గానీ, pastor పలికిన
మొదటి వాకాయ్లు అతణిణ్ ఈ లోకంలోకి తీసుకొచాచ్యి. చేతికిచిచ్న పోర్గార్ం కాపీలో మూడవ పేజీలో మొదటి పేరాలో వునన్ వాకాయ్లు అవి.
"We gather in the name of Jesus to worship, to proclaim Christ crucified and risen, to remember before God
our brother David, to give thanks for his life, to commend him for our merciful redeemer, and to comfort one
another in our grief." అతను మాటాల్డుతుండగానే మురళి తన చేతిలో వునన్ పోర్గార్ంలో మొదటి వాకయ్ంలో inతో మొదలుపెటిట్ తరువాత వచిచ్న
పనెన్ండు పదాలనీ అండరల్యిన చేశాడు. ఆ పదాలని తొలగించినా కూడా ఏం చెయయ్డానికి ఆ హాలలో వాళుల్ సమావేశ మయాయ్రో సప్షట్ మవుతూనే వుంది.
Pastor కంటినూయ్ చేశారు. "Eternal God, maker of heaven and earth who formed us from the dust of the earth,
who by your breath gave us life, we glorify you."
ఈ అనంత సృషిట్కి కారకుడయిన విశవ్పర్కాశుని గూరేచ్ ‘పెంజీకటి కావల ఎవవ్డేకాకృతి దాలుచ్న’ అని ఎవరో అనాన్రని మురళికి గురొత్చిచ్ంది.
ఇంకొకక్ నిముషం కూడా కాకముందే, "Either He will shield you from suffering or He will give you unfailing
strength to bear it," అనన్ ఆయన వాకాయ్లు, మొనీన్మధయ్ whatsappలో ఎవరో షేర చేసిన తనికెళల్ భరణిగారి ఉపనాయ్సంలోని "కషట్ం వచిచ్నపుప్డు
భగవదీగ్త చదివితే కషట్ం పోతుందని కాదు, ఆ కషాట్నిన్ తటుట్కునే శకిత్ వసుత్ందని!" అనన్ వాకాయ్నిన్ మురళికి గురుత్కు తెచాచ్యి. భినన్ంగా కనిపిసుత్నన్ ఈ
రెండు మతాల సమనవ్యానిన్ అతను ఎవరితో నయినా పంచుకో గలిగితే అది ఒకక్ నటాషాతోనే. ‘ఇఫ ఓనీల్ షి నూయ్ హౌ మచ ఐ మిస హర! ఐ సిట్ల లవ
హర!!’ అనుకుని అతను నిటూట్రాచ్డు.
డేవిడ జీవితానిన్ గురుత్ చేసుకుని గరవ్పడేటందుకు అతని హైసూక్ల కాల్సమేటు, అతనితో బాటే వియతాన్ం యుధధ్ంలో పాలొగ్ని ఒక చేతిని
పోగొటుట్కునన్ దాదాపు జీవిత కాలపు సేన్హితుడు, కిర్సట్ఫర ముందుకొచాచ్డు. దుఃఖం గొంతుని నొకేక్సుత్ండగా కషట్పడుతూ మాటాల్డాడు. శీర్కృషుణ్ని
నిరాయ్ణ వారత్ని అరుజ్నుడు అంత దుఃఖంతో ధరమ్రాజుకు తెలియపరచి వుంటాడా అని మురళికి అనిపించింది. వాళల్ సేన్హంలోని మధుర ఘటాట్లోల్
ఒకదానిన్ పంచుకుని, డేవిడ తన భారయ్గూరిచ్ ఎంత గొపప్గా చెపేప్వాడోననీ, ఆమె అతని జీవితంలో ఎంత వెలుగుని నింపిందోననీ అంతులేని సంతోషానిన్
వయ్కత్ం చేసేవాడనీ కిర్సట్ఫర చెపాప్డు. కాతాయ్ కరీచ్ఫతో కళల్ వెంబడి కారుతునన్ నీళల్ని తుడుచుకుంటూ మురళి భుజంమీదకు వాలింది.
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అతని తరువాత డేవిడ కూతురు సూసన మాటాల్డింది. ఎంత గొపప్ తండిర్ని పోగొటుట్కునన్దో మాటలని దుఃఖంలో ముంచి తీసూత్ చెపిప్ంది.
తరువాత ఆమె తముమ్డు జారజ్ తండిర్మీద ఒక జోకతో నవువ్తూ మొదలుపెటిట్, కొంచెం సేపటోల్నే గంభీరంగా మారి, గొంతు గదగ్ద మవుతూ, కళల్లోల్ నీళుల్
చిపిప్లుతుండగా ముగించాడు. తన మెమోరియల సరీవ్సపుప్డు శాయ్మకి గానీ, కాతాయ్కి గానీ చెపప్డానికి ఇంత గొపప్ విషయాలు ఏమీ వుండవు అని
అనుకుంటూ మురళి నటాషా వైపు చూశాడు. ఆమె కూడా కళల్నీళల్ని తుడుచుకుంటోంది.
నటాషాకే గనుక అవకాశమిచిచ్ వుంటే మానవతావ్నికి పర్తీకగా డేవిడని సజీవంగా అందరిముందూ నిలబెటేట్ది - వాళల్కే కాక ఆ నైబరహుడలో
కనీసం సగంమందికి ఒక మరువలేని సంఘటనని గురుత్చేసి.
హరిర్కేన కటీర్నా బాధితులైన నటాషా అనన్దముమ్ల, అకక్చెలెల్ళల్ కుటుంబాలు మురళి-నటాషాల నాలుగు బెడూర్ములునన్ సింగిల ఫాయ్మిలీ
హవుసలో కొంతకాలం సరుద్కుని వునన్పుప్డు వాళల్కోసం రెండు పాత కారల్ని కొనన్ది నటాషా. దానివలల్ వాళుల్ చుటుట్పకక్ల చినన్చినన్ ఉదోయ్గాలని
వెదుకోక్వడానికి వీలయింది. అయితే, ఈ కారల్ని వాళల్ యింటి డైరవవేలో పారక్ చెయయ్డానికి కుదరక రోడుడ్ పకక్న పారక్ చెయయ్వలసి వచేచ్ది. అందరికీ
రెండు కారుల్ పటేట్ గరాజ లునన్పుప్డు రోడుడ్మీద అసలు కారెల్ందుకు పారక్ చెయాయ్లనన్ అభిపార్యం వునన్వాడు ఆ రోడుడ్ని ఫేస చేసూత్ వుండే ఒక యింటి
ఓనర జెఫీర్. అందుకని తన యింటి ముందర, పబిల్క రోడుడ్ మీద అయినా సరే, వేరే వాళల్ కారుల్ండడానిన్ సహించలేదు. హోమ ఓనరస్ అసోసియేషన
మీటింగలో చరచ్కు పెటాట్డు. ఆ వారత్ తెలిసి, మురళి, నటాషా తమని తాము డిఫెండ చేసుకోవడానికి వెళాల్రు. ఆ నైబరహుడలోని వాళల్ రంగులో తాము
లేకపోవడం అసలు కారణమని మురళి నమమ్కం. నటాషాకి అనుమానమో, నమమ్కమో ఏదయినా వుంటే ఆమె దానిన్ అతనితో పంచుకోలేదు.
"మన రోడుడ్మీద ఈ మధయ్ తుకుక్ కారల్ని పారక్ చెయయ్డం మొదలయింది. దానితోబాటే, ఒక యింటోల్ అసలు ఎంతమంది వుంటునాన్రో కూడా
తెలియకుండా పోతోంది. నాకు కనిపించినంత వరకూ కనీసం ఐదుగురు మగవాళూల్, నలుగురు ఆడవాళూల్, ఆరేడుగురు పిలల్లూ ఆ యింటోల్కి వచిచ్ వచిచ్
వెడుతునాన్రు. నేను చూడనపుప్డు ఎంతమంది వచిచ్ వెడుతునాన్రో – గాడ ఓనీల్ నోస! ఈ పరిసిథ్తి మన హోమ ఓనరస్ రూలసకి వయ్తిరేకం. ఈ విషయానిన్
పటిట్ంచుకోకుండా ఈ బోరుడ్ ఏం చేసోత్ంది?" అని జెఫీర్ ఆ బోరుడ్ని తీవర్ంగా పర్శిన్ంచాడు.
పెర్సిడెంట తమని సంజాయిషీ అడుగుతాడు, అపుప్డు మాటాల్డదామని మురళి అనుకుంటుండగానే డేవిడ గొంతు విని అతనివైపు చూశా
రందరూ.
"ఈ పర్పంచంలోని అతయ్ంత సంపనన్ దేశాలోల్ మొదటిసాథ్నంలో వునన్ మనం, హరిర్కేన కటీర్నా వలల్ పర్పంచంలోని అతి బీద దేశాలోల్ కూడా
అనుభవించనంతటి అధావ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ నూయ్ ఆరీల్నస్ పర్జలు విలవిలాల్డడానిన్ పర్తయ్క్షంగా టీవీలో చూశాం. ఏ పర్కృతి వైపరీతయ్ం వలల్ నయినా గానీ
అమెరికనుల్ కటుట్బటట్లతో మాతర్ం మిగలడానిన్ మనమెవరం ఊహించలేం. కానీ, ఆ అనుభవం నటాషా బంధువులని కొతత్గా వేసిన తారు రోడుడ్మీద
కాలుపెటిట్నపుప్డు అంటుకునన్ తారులా పటుట్కుని వదలకుండా పీడిసోత్ంది. ఎకక్డో భూకంపం వచిచ్ందనీ, బంగాల్దేశలో మళీల్ వరద లొచెచ్యయ్నీ మనం
విరాళాల నిసూత్ంటాం - వాళెల్వరో మనకు తెలియకపోయినా గానీ. నటాషా మనకు నైబర కనుక ఆమె అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళుల్ మనకూ కావలసినవాళేల్.
మనమే వాళల్ పరిసిథ్తిలో వుంటే మనకెలాంటి సహాయం కావా లనుకుంటాం? Do unto others as you would have them do unto you
అనాన్డు జీసస. వాళల్కి విరాళంగా నేను ఈ వెయియ్డాలరల్ చెకుక్ నిసుత్నాన్ను. మీలో ఎవరయినా కూడా వాళల్కు సహాయం చెయయ్గలిగితే నేను సంతోషిసాత్ను.
అలా చెయయ్లేని పక్షంలో వాళల్ చేత ఒక జాజ కానస్రట్ ఏరాప్టు చేసి పొర్సీడసని వాళల్ కిదాద్ం. నటాషా బర్దరసలో ఒకళుల్ శాకస్ఫోన వాయిసేత్, ఇంకొకళుల్
డర్మస్ వాయిసాత్రు. బర్దరినాల్ పియానో వాయిసాత్డు. దే ఆర గుడ ముయ్జీషియెనస్ హూ పేల్డ ఇన నూయ్ ఆరీల్నస్ జాజ బారస్. లెటస్ హెలప్ దెమ!" అనాన్డు
డేవిడ. ఇలుల్ పీకి పంది రేదాద్మని ఊగిపోతూ వచిచ్న జెఫీర్ని కాలికింద చీమలాగా నలిపేశాడు - ఏ ఆయుధంతోనూ కాక మలినం లేని మానవతవ్ంతో.
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పైగా, ఆ కిర్సమ్స బేర్కలో ఇంటోల్ అలుల్డూ, కోడలూ, మనవళూల్, మనవరాళూల్ వునన్పుప్డు డేవిడ తన బేసమెంటలో ఆ జాజ పోర్గార్ం అరేంజ చేసి అది బెసట్
కిర్సమ్స ఎవర! అని చెపాప్డు. ఆ కిర్సమ్స గూరిచ్ నటాషా, మురళి గూడా చాలాసారుల్ మాటాల్డుకునాన్రు.
***
Pastor పోర్గార్ంలో వునన్ Psalm 23ని చదవడం మొదలుపెటాట్రు. "The Lord is my shepherd: I shall not want. He maketh
me to lie down in green pastures: He leadeth me in the path of righteousness for his namesake." ఆ చివరి లైన శాయ్మ
నేరుచ్కునన్ "నితయ్-అనితయ్ములను బోధించి, కృతయ్-అకృతయ్ములను తెలిపించి," అంటూ సాగిన "పటిట్ విడువరాదు, నా చెయ," అనన్ తాయ్గరాజ కీరత్న
అరాథ్నిన్ సుఫ్రింప జేసోత్ందని మురళి గురిత్ంచాడు.
పాతికేళల్ కిర్తం నటాషా వేసిన “నువువ్ పార్కీట్సింగ హిందూవి కదా, హిందూయిజం అంటే ఏమిటో చెపప్లేవా?” అనన్ పర్శన్కు గత అయిదేళల్లోల్
పోగుచేసుకునన్ జాఞ్నానిన్ రంగరించి తనిపుప్డు జవాబు చెపప్గల ననుకునాన్డు మురళి. అయినా అలా చెపాప్లంటే ముందు నటాషా అతనితో మాటాల్డాలి
గదా!
మెమోరియల సరీవ్స అయిన తరువాత పకక్న హాలోల్ డేవిడ కుటుంబ సభుయ్లు అకక్డకు వచిచ్న వాళల్ పరామరశ్నీ, సంతాపానీన్ అందుకునాన్రు.
అలా వాళల్ని కలవడానికి ఏరాప్టయిన లైనోల్ నటాషా, శాయ్మ తనకీ, కాతాయ్కీ పదిమంది ముందర లైనోల్ ఉనాన్రని మురళి గురిత్ంచాడు.
పోర్గార్ంలో చదివిన, pastor కంఠంలో వెలువడిన భావాలు మురళికి తను వినన్ పర్వచనాలోల్ని కొనిన్ వాకాయ్లతో, భావాలతో, భాషాయ్లతో అతణిణ్ బాగా ఆకటుట్కునన్వాటితో - సమనవ్యం చెందడానికి పర్యతిన్ంచాయి. "నేను నా చుటుట్ పకక్ల వునన్ మనుషుల, జంతువుల బాగు
కోరుకుంటునాన్ను. ... ఆ పరబర్హమ్ం నిరాకారమైనది, నిరమ్లమైనది, నితయ్మైనది ... సదసదూర్పిణి … సత+అసత+రూపిణి … ఉనన్దీ, లేనిదీ అయిన
రూపం గలది … సృషిట్కరత్ అయిన బర్హమ్ని సృషిట్ంచేది, ఆ బర్హమ్ని అంతం చేసేది, మళీల్ అలాంటి బర్హమ్ని సృషిట్ంచేదీ ... పరమాణువంత చినన్దీ, ఈ
అనంత విశవ్ం నిండా వాయ్పించినదీ, ఈ విశవ్ంలో భాగమయినదీ, ఈ విశావ్నికి వెలుపల వుండి దానిన్ సృషిట్ంచేదీ ... ఒక సూరుయ్ండు సమసత్ జీవులకు
తానొకొక్కక్డై తోచు ...
అడుగడున గుడి వుంది, అందరిలో గుడి వుంది
ఆ గుడిలో దీపముంది, అదియే దైవం, అనన్ కృషణ్శాసిత్గారి పాట గుడి కాకపోతే చరచ్. లేకపోతే మాసక్. అసలీ దీపానికి సహజంగా వుండే చినన్ గూడు తపప్ వేరే కటట్డ మెందుకు? చిచుచ్ పెటట్డానికి కొరివి
కావాలి గానీ చీకటిని పారదోర్లడానికి చినన్ దీపం చాలదూ? అందరిలో దైవముంటుందనన్ అభిపార్యానిన్ ఆచరణలో అతనికి గురుత్ండేలా తెలియజేసిం
దెపుప్డో మురళికి గురొత్చిచ్ంది.

అది, శాయ్మ తమిళియన సంగీతం టీచర వాడు ఆయనకు చేసిన నమసాక్రానికి పర్తినమసాక్రం చేసినపుప్డు.

అదేమిటండీ, మీరు వాణిణ్ ఆశీరవ్దించకుండా అలా చేతులు జోడిసాత్ రేమిటి అని మురళి అడిగాడు. ఆయన వాడిలోని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను
జవాబిచాచ్రు. అపుప్డంతగా పటిట్ంచుకోలేదు గానీ, ఇపుప్డు, మనుషులు దేవుడి గూరిచ్న జిజాఞ్సలో, రూపం గూరిచ్న ఆలోచనలో మునిగిపోయి, తతత్వ్ం
గూరిచ్న చింతనకి దూరమవుతునన్ సంగతి గమనించ రెందుకని? అని మురళికి అనిపించింది.
ఈ విషయం అనన్మయయ్కి ఎరుకే! "తలతురు నిను వేదాంతులు పరబర్హమ్ం బనుచు" అని అనాన్డు గదా, "ఎంత మాతర్మున" అనన్ కీరత్నలో!
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తాయ్గరాజు మాతర్ం? "శివుడనో, మాధవుడనో, కమలాభవుడనో, పరబర్హమ్మనో" అనాన్డు మరి, "ఎవరని నిరణ్యించిరిరా" అనన్ కీరత్నలో.
"సహసర్ శీరషా పురుషః" అంటే ఆ సతయ్పర్కాశునికి వెయియ్ తలలునన్యయ్ని కాదు! ఇకక్డ వెయియ్ అంటే లెకక్లేననిన్ అని అరథ్ం. అంటే, ఈ క్షణాన
ఈ సభలో కూరుచ్నన్ మీ అందరి రూపాలోల్ దేవుడునాన్డనీ, నా మాటలు విని ఆనందిసుత్నాన్డనీ, ననున్ ఆశీరవ్దిసుత్నాన్డనీ అనుకుంటే నాకెంత ఆనందంగా
వుంటుంది? అందుకే, రుదర్మలో అనన్టుట్గా నమసిత్షఠ్భయ్ః – అంటే వచిచ్ కూరుచ్నన్ వాళల్లోల్ని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను!" అనన్ షణుమ్ఖ శరమ్ గారి
వాకాయ్లు కూడా మురళికి గురొత్చాచ్యి.
ఎపుప్డో మాసట్రస్ డిగీర్ చెయయ్డానికి అమెరికాకి రాకముందు వినన్ కృషణ్శాసిత్ గారి పాట దగగ్రున్ంచీ గత అయిదేళల్లోల్ వినన్ పర్వచనాలోల్ని
విషయాలదాకా గురుత్ండడమే గాక అవి సీకెవ్నసలో అమరే పేకముకక్లాల్గా అలా వరుసలో జాఞ్పకం రావడం మురళికి ఆశచ్రయ్ మనిపించింది. అవనీన్
కలిపి కొంత జాఞ్నా నిన్చిచ్న భావన అతనికి కలిగింది. తనలాగా కొంచెం జాఞ్నానిన్ పోగుచేసుకునన్ వాళల్ నేమంటారోననన్ పర్శన్ అతని మదిలో
చోటుచేసుకుంది. "సరవ్జుఞ్డు" అంటే అనీన్ తెలిసిన వాడని గురుత్ంది గనుక తనకది వరిత్ంచదని మురళి గురిత్ంచాడు. కొంచెం జాఞ్నం వునన్వాణేణ్మంటారో
నని ఆలోచించాడు. "కొంచెం-జుఞ్డు" అనన్ పదం ఎకక్డా వినలేదనిపించి నచచ్లే దతనికి. "కొంచెం"కి పరాయ్య పదాలని గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ "అయామ
ఫరెగ్టింగ మై మదర టంగ! " అనుకుని సామ్రట్ ఫోన సహాయంతో ఆనలైన డిక్షనరీని ఆశర్యించితే " సవ్లప్ం" అనన్ పదం అతనికి దొరికింది. " సవ్లప్జుఞ్డు"
అనన్ పదం వినడానికి బానేవునన్ దనుకుని చినన్ నవువ్ నవవ్బోయి అపప్టికి డేవిడ భారయ్ని పరామరిశ్ంచడానికి తన వంతు రావడంతో దానిన్ పెదవి
వెనకాలే నిలిపేశాడు.
డేవిడ భారయ్నీ, పిలల్లనీ పలకరిసుత్నన్పుప్డు మురళి కళుల్ చెమరాచ్యి. బయటకు వచిచ్ పారిక్ంగ లాటలోకి అడుగు పెటిట్న తరువాత నటాషా,
శాయ్మ అకక్డ కాతాయ్ కోసం వెయిట చేసూత్ కనిపించారు. "నువెవ్లా వెనకుక్ వెడతావ?" అని తండిర్ నడిగింది కాతాయ్. "రామయయ్కి ఫోన చేసేత్ వచిచ్
తీసుకెడతాడు. అతను బిజీగా వుంటే ఊబర వుండనే వుంది," మురళి జవాబిచాచ్డు. అతనికి కారు లేదని ఆ ముగుగ్రికీ గురేత్. నటాషా వుంటునన్ ఇంటికి
సమమ్రోల్ లాన కట చెయయ్డానికీ, నవంబరోల్ రాలిపడిన ఆకులని పోగెతత్డానికీ వెళిల్నపుప్డు రామయయ్ అతనన్కక్డ దింపి వెడితే, కాతాయ్ అకక్డుంటే మాతర్ం
మురళిని తన ఎపారటమెంటకి జేరేచ్ది.
తన జాఞ్న సముపారజ్నలో నటాషా పాతర్ని మురళి మరచిపోలేదు. ముందు ఆమెలోని దేవుడికి దూరంనించీ మాతర్మే నమసాక్రం పెడదా
మనుకునాన్డు గానీ, అది ఆ దేవుడు చూసూత్ండగా పెడితే పుణయ్మూ, పురుషారథ్మూను అని గురిత్ంచి కాతాయ్తో కలిసి ఆమె దగగ్రకు వెళాల్డు. ఆ పరిణామం
నటాషాకే గాక వెంట నడుసుత్నన్ కాతాయ్కి కూడా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. అతను నటాషాకి రెండడుగుల దూరంలో నిలబడి, "యు డిడ ఎ గేర్ట ఫేవర
ఫర మి బై తోర్యింగ మి అవుట ఫైవ యియరస్ బాక, థాంకూయ్!" అనాన్డు ఆ చివరి పదం దగగ్ర దగగ్ర కొచేచ్టపప్టికి చేతులు జోడించి. పర్తి ఒకక్రిలోనూ
దేవుడునాన్డని నమిమ్నా గానీ, ఎవరి దగగ్రికయినా వెళిల్ "నీకు నమసక్రిసుత్నాన్ను" అని కాక "నీలోని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను," అంటే ఎలాంటి రెసాప్నస్
వసుత్ందో అతనికి ఎరుకే. ఆ లోనునన్ దేవుడికి కూడా కోపమొసుత్ంది - వయ్కత్ మవుతునన్ నా రూపానీన్, గుణానీన్ గురిత్ంచ వెందుకని అని. అపుప్డా కోపానిన్
ఆ వయ్కిత్దావ్రా తెలియపరుసాత్డు. ఇకక్డ నటాషాకి తెలిపిన కృతజఞ్త ఆ దేవుడికి తపప్కుండా చేరుతుందని మురళి నమామ్డు. వెలిబుచిచ్న అతని భావాలు
నచిచ్తే అది వయ్కత్మయేది కూడా నటాషా దావ్రానే కదా! అయితే, అది అంత తవ్రగా జరిగేది కాదని అతని నమమ్కం. కోపమొచిచ్నంత తవ్రగా పర్సనన్త
చేకూరదు గదా మరి!
నటాషాకి ఆశచ్రయ్మేసిందని ఆమె మొహంలోని భావాలు తెలిపాయి. మురళి మాటలోల్ అపాలజీ వినబడలేదే అనన్ సందేహం ఆ భావాలోల్ ఒకటని
అతని నమమ్కం. 'దుకిక్న భూమిలోనే వితత్నం మొలిచినటుల్గా వినడానికి సిధధ్ంగా వునన్పుప్డే గదా అపాలజీకి ఫలితం లభించేది!' అని అతనికి
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అనిపించడం తపుప్ కాదని ఎవరయినా అంటారు. ఒక వాకాయ్నికి మించి అతని వదద్నుంచీ ఏమయినా వినడానికి నటాషా సిధధ్ంగా వునన్దో, లేదో మురళికి
తెలియదు గదా! అందుకే ధనయ్వాదంతో మొదలుపెటాట్డు, అంతటితోనే ఆపేశాడు.
ఆమె ఆ సందిగధ్ంలో వుండగానే మురళి శాయ్మవైపు తిరిగి అనాన్డు - "హేయ శామ! నువువ్ నీ బాండతో మొదటి సీడీని రిలీజ
చెయయ్బోతునన్ందుకు కంగార్చుయ్లేషనస్! హోప యూ విల బి ది నెకస్ట్ బీటిలస్!" వాళుల్ మురళి యుగంవాళేల్ గానీ, ఎంత కురార్ళల్యినా గానీ, మూయ్జికతో
పరిచయం వునన్వాళల్కి బీటిలస్ ఎవరో తెలియకపోరు.
మురళి, కాతాయ్ భుజంమీద చెయివేసి దగగ్రకు తీసుకుని నుదుటిమీద ముదుద్పెటుట్కుని అనాన్డు - "కాటాయ్! నీ డానస్ విడియోలని చూశాను. కెనెడీ
సెంటరోల్ నినున్ నటకార్కరోల్ చూడాలనుంది. మేబి యు విల బి ది మోసట్ ఫేమస కోరియాగర్ఫర అండ కంపోసర వన డే," అని శాయ్మవైపూ, కాతాయ్వైపూ
చూపిసూత్ అనాన్డు - "అండ ఐ విల బి నోన యాజ యువర డాడ! ఆల ది బెసట్!!"
వాళుల్ అతనికి ఏం జవాబివావ్లనన్ సందిగధ్ంలో వుండగానే పాలిటీషియనల్ లాగే వాళుల్ పటిట్ంచుకునాన్ లేకపోయినా మురళి బై చెబుతూ గాలోల్
చేతిని పైకెతిత్ వూపి, వెనకుక్ తిరిగి వాళల్నుండీ దూరంగా నడుసూత్ జేబులోంచి ఫోన తీశాడు రామయయ్కు కాల చెయయ్డానికి.
ఆ ముగుగ్రితో మాటాల్డిన మూడు వాకాయ్లతో అతనిలోని మారుప్మీద వాళల్కి ఏమయినా నమమ్కం కుదరడానికి ఆసాక్రం తకుక్వ అని మురళికి
తెలుసు గానీ, చొచుచ్కొచిచ్న ఒక కిరణం మబుబ్ వెనుక దాగిన పేర్మ అనే సూరుయ్ని వునికిని గూరిచ్న ఆసకిత్ని కలిగిసేత్ మాతర్ం, "'డాడ, వుయ కెన డార్ప
యూ ఆఫ!' అంటూ కాతాయ్ గొంతు వినిపించాలి," అనుకునాన్ డతను అలాగే ముందుకు అడుగేసూత్.
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