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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 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

అది భారతీయుల పర్తేయ్కతో, నావాళల్ పర్తేయ్కతో తెలియదు. కానీ అకక్డి నా పరిచితులోల్ భారతీయులిన్ కూడా ఈ విషయమై శర్దధ్గా
పరిశీలించాలనుకునాన్ను.
నావాళల్కి ఇకక్డికొచేచ్ అవకాశం లేనపుప్డు - ఇకక్డునన్ మనవాళుల్ మానసికంగా ఎంత ఆసరా కాగలరో తెలుసుకుందుకు నాకా
ఆలోచన ఎంతగానీ సహకరించింది.
బెరిల్నోల్ నాకు పరిచయమైన మొదటి భారతీయుడు గుపాత్. అతను కూడా ఇండియాలో మాతోపాటే బయలేద్రి మరెకక్డో లాంగేవ్జ
కోరుస్ ముగించుకుని ఇకక్డికొచాచ్డు. అతని ఆఫీసు కూడా నా ఆఫీసుండే ఎరనసట్ రాయిటర పాల్టజకి దగగ్రోల్నే ఉంది.
నాకతను మొదటిసారి మా ఆఫీసు ఎదుటి మయసభలో తగిలాడు.
ఇండియాలో ఉండగా కులాలు, భాషలు, యాసలు వగైరా ఎనోన్ విభజనరేఖలుండొచుచ్ కానీ, ఇకక్డ మాతర్ం సాటి భారతీయుణిణ్
చూడగానే సుఫ్రించేది మనవాడనే.
ఆపరిచితులైనా సరే అకక్డ భారతీయులు ఒకరికొకరు ఎదురుపడితే పలకరించి పరసప్రం పరిచయం చేసుకోవడం పరిపాటి.
మా పరిచయాలయాయ్క గుపాత్ వెంటనే, “బెరిల్న చేరుకోగానే ముందు పోలీస సేట్షనోల్ పేరు నమోదు చేయించుకునాన్వా?” అనడిగాడు.
అపప్టికి నేను బెరిల్న వచిచ్ అయిదారు రోజులయింది. ఏదో నేరం చేసినవాడిలా, పోలీసు సేట్షనోల్ పేరు నమోదు
చేయించుకోవడమేమిటో నాకు అరథ్ం కాలేదు.
ఈ గుపాత్ లాంగేవ్జి కోరుస్లో ఉండగానే ఏదో వెధవ పని చేసుంటాడు. అందుకని ఊరు మారగానే ముందు పోలీసు సేట్షనుకి
వెళల్మనుంటారు. మరి నేనేమో లూయ్నబరుగ్లో హొటల యజమాని ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర చేత సనామ్నం కూడా పొందిన ఘనుణిణ్!
“పోలీస సేట్షనతో మనకి పనేమిటి? ఆహావ్నంమీద వచిచ్న అతిథులం. బుదిధ్మంతులం” అనాన్ను గొపప్గా, మనసులో మాతర్ం
అతనిపై జాలి పడుతూ.
“భలేవాడివేలే! ఇకక్డ అతిథులకో రూలూ, పౌరులకో రూలూ లేదు. ఎవరైనా సరే, ఊరు మారితే పోలీసు సేట్షనోల్ పేరు నమోదు
చేసుకోవాలిస్ందే! అలా చేయించుకోకపోతే, అపుప్డు నిజంగా నేరసుథ్డివౌతావు” అని అందుకు సంబంధించిన కొనిన్ వివరాలు చెపాప్డు.
ఎవరైనా కొతత్గా ఒక ఊళోల్ ఉండడానికొచిచ్నపుప్డు, అనమెలుడ్ంగ (రిజిసేట్ర్షన) ఫారం ఒకటి తీసుకుని నింపాలి. ఏ ఇంటోల్
అదెద్కుంటే ఆ ఇంటి ఓనర చేత ఆ ఫారంలో సంతకం పెటిట్ంచుకుని పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్లి. గురిత్ంపుకి కానూ విదేశీయులైతే పాసపోరటనీ,
సవ్దేశీయులైతే గురిత్ంపుకారుడ్నీ చూపించాలి. అదయేయ్క అకక్డివాళుల్ - ఆ ఫారం తమకి అందినటుల్ రసీదు ఇసాత్రు. ఆ రసీ◌ిదు దగగ్రుంటే, ఆ
నగరంలో మన ఉనికి చటట్బదధ్ం అనన్మాట! ఈ తతంగానిన్ అనమెలుడ్ంగ (ఎనరోలమెంట) అంటారు.
గుపాత్ చెపాప్క నాకు గురొత్చిచ్ంది.
లూయ్నబరుగ్ చేరినపుప్డు ఈ తతంగమంతా గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్ట ఆధవ్రయ్ంలో జరిగింది. వాళుల్ చెపిప్ంది గుడిడ్గా చెయయ్డమే తపప్
అపప్టోల్ అదేమిటో పటిట్ంచుకోలేదు. అలాగే ఊరొదిలి వెళేల్టపుప్డు అబమెలుడ్ంగ (రిజిసేట్ర్షన రదుద్) తతంగం కూడా ఉంటుంది. అది కూడా
లూయ్నబరుగ్నుంచి బయలేద్రేముందు గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్ట వారు చేయించి రసీదిచాచ్రు. రసీదు దగగ్రుంచుకునాన్ను కానీ దాని పర్యోజనం ఇదని
అపుప్డు నాకు తెలియదు.
ఇపుప్డు నేనా అబమెలుడ్ంగ రసీదు చూపించి, బెరిల్నోల్ అనమెలుడ్ంగ రసీదు తెచుచ్కోవాలి. ఆ పని బెరిల్న చేరిన వారం లోపల చెయాయ్లి.
చెయయ్కపోతే నేరం.
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ఈ విషయం ఇంతవరకూ నాకెవవ్రూ సరిగాగ్ చెపప్లేదు. చెపిప్నా నేను సరిగాగ్ వంటబటిట్ంచుకోలేదు. ఇపుప్డైనా అనుకోకుండా
పరిచయమైన ఈ గుపాత్ ధరమ్మా అని విషయం తెలిసింది.
గుపాత్ నాకు అనమెలిడ్ంగ చేసుకోవాలిస్న ఆఫీసు చిరునామా ఇచాచ్డు. నా దగగ్రునన్ సిటీ మాయ్ప సాయంతో ఆ చిరునామా పటుట్కుని,
వెంటనే ఆ తతంగం పూరిత్ చేసుకోగలిగాను.
ఇకక్డ ఏ పనికీ ఆఫీసుల చుటూట్ పదేపదే తిరగనకక్రేల్దు. మనకి ఉపకారం చేసుత్నాన్మని కాక, తమ బాధయ్త నిరవ్హిసుత్నాన్మని
అనుకోవడం ఇకక్డి ఆఫీసులోల్ ఉదోయ్గుల పర్తేయ్కత.
పని జరిగేక గుపాత్ని కలుసుకుని ధనయ్వాదాలు చెపిప్, “నువువ్ చెపప్కపోతే ఈ విషయం నాకు తెలిసేది కాదు. ఐనా తపుప్ నాది. నీకు
తెలిసిన విషయం నాకు తెలియలేదంటే, ఎకక్డో నావలల్ అలక్షయ్ం జరిగుండాలి కదా!” అనాన్ను.
గుపాత్ నవివ్, “అలా అనుకోకు. ఈ విషయం పకాక్గా నేను తెలుసుకోగలిగానంటే అందుకు కారణాలునాన్యి. రెండు మూడు నెలలోల్
మా ఆవిడ, కొడుకు వసుత్నాన్రికక్డికి” అనాన్డు.
ఆ మాటలు నా చెవులకి అమృతోపమానమయాయ్యి. అంటే - డాడ సాక్లరుస్ కూడా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకునే
అవకాశమునన్దనన్మాట!
నాలో కుతూహలం రేగింది. వాళల్ని తీసుకురావడానికి తనేం చేసుత్నాన్డో వివరాలడిగాను.
అడిగినపుప్డు ఎంత ఉతాస్హంగా అడిగానో, అతను చెపిప్ంది వినన్పుప్డు అంతగానూ హతాశుడినయాయ్ను.
ఇండియానుంచి జరమ్నీ రావడానికి టికెటుట్ మనిషికి ఐదువేల రూపాయలుట. అదీ అటిన్ంచి ఇటు రావడానికి. తిరుగు పర్యాణం
ఖరుచ్ వేరే.
గుపాత్ భారయ్కి టికెట - గుపాత్ తండిర్ కొంటునాన్టట్. అలా టికెట కొని శీర్మతిని పంపగల ఆరిథ్క సోత్మతు మా ఇంటోల్ అటూ ఇటూ
ఎవరికీ లేదు.
అదలా ఉంచితే గుపాత్కి హాసట్లోల్ వన బెడూర్ం ఎకామడేషన దొరికింది. అదెద్ నెలకి మూడొందల మారుక్లు. గుపాత్కి ఒకక్డే కొడుకు.
వయసు ఏడాది లోపు. ఇకక్డి రివాజు పర్కారం దంపతులొక గదిలోనూ, పిలల్లు ఒకొకక్రు ఒకో గదిలోనూ పడుకోవాలి. గుపాత్ కొడుకు
చంటిపిలాల్డని సింగిల బెడూర్ం అపారుట్మెంటోల్ ఉండడానికి హాసట్లువాళుల్ ఒపుప్కునాన్రుట. అది అతని అదృషట్ం.
ఇదద్రు పిలల్లుంటే సాధారణంగా తీర్ బెడూర్ం హౌస తీసుకోవాలి. కొంచెం కనెస్షనిచిచ్నా, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ బెడూర్మస్ రెండుకి
తగగ్కూడదు. ఇకక్డ అలాంటి ఇంటికి అదెద్ ఐదారొందల మారుక్లుంటుంది. అపుప్డు నాకొచేచ్ ఆదాయానికీ, అపప్టి నా బాధయ్తలకీ అది చాలా
ఎకుక్వ.
“నావాళల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచడం నా శకిత్కి మించిన పని” అనుకునాన్ను.
అలాగని దిగాలు పడిపోలేదు. మొదటిన్ంచీ నాది ఉనన్ంతలో సదుద్కుపోయి సంతోషానిన్ వెదుకుక్నే మనసత్తవ్ం. ఆ దృకప్థంలో చూసేత్
జరమ్నీలో సట్యిపెండ బటావ్డా - కొంత చితర్ంగానూ, కొంత సంతోషంగానూ అనిపించింది నాకు.
ఇండియాలో నాకు సట్యిపెండయినా, జీతమైనా ఆ పైనెలలో మొదటిరోజున ఇచేచ్వారు. ఆ రోజు సెలవైతే ఆ మరుచటి రోజు
ఇచేచ్వారు. కానీ ఇకక్డ ఏ నెల సట్యిపెండ ఆ నెల మొదటి రోజునే ఇసుత్నాన్రు. అంటే ముందు డబిబ్చిచ్ తరావ్త పని చేయించుకోవడం
అనన్మాట! ఆ రోజు సెలవైతే, అందుకు ముందురోజు ఇసుత్నాన్రు.
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లూయ్నబరుగ్లోనూ అలాగే జరిగింది. బెరిల్నోల్నూ అంతే!

అకోట్బర ఒకటిన మయసభకి వెళిల్ మొదటిసారి సట్యిపెండ తీసుకుంటునన్పుప్డు, సాక్లరషిపుప్కి గానూ తొమిమ్దొందల మారుక్లూ,
చలికి దుసుత్లు కొనుకుక్ందుకు మరో మూడొందల మారుక్లూ - వెరసి పనెన్ండొందల మారుక్లు వచాచ్యి.
ఇండియాలో రూపాయలోల్నే అపప్టికి నాకంత జీతం లేదు. చాలా సంతోషంగా అనిపించింది.
ఆ సంతోష సమయంలో పరిచయమయాయ్డు గోపాలకృషణ్న.
అతను అలెగాజ్ండర వానహుంబోలడట ఫెలోషిపమీద వచాచ్డు. అది చాలా పర్తిషాఠ్తమ్కమైన ఫెలోషిప. నాకొచేచ్దానికి రెటిట్ంపు
సట్యిపెండ వసుత్ందతనికి. అతను తమిళుడే కానీ తెలుగు కూడా వచుచ్. తన పూరీవ్కులు తెలుగువారేనని చెపాప్డు.
అతని దావ్రానే నాకు ఓంపర్కాష మహాపాతార్ పరిచయమౌతాడనీ, ఆ పరిచయం నా బెరిల్న జీవితానికి ఊహించని మలుపు
తెచిచ్పెడుతుందనీ అపుప్డు నాకు తెలియదు.
గోపాలకృషణ్నకి మయసభ అంటే భయమట. అందులోకి వెడితే తపిప్పోతానని బెంగట.
“పర్తినెలా సట్యిపెండ తీసుకుందుకు మనమిదద్రం కలిసి వెడదాం. ఒకరికొకరు తోడుంటే ధైరయ్ంగా ఉంటుంది” అనాన్డతను.
సరేననాన్ను.
గోపాలకృషట్రణ్న వయసులో నాకంటే పెదద్. కానీ పెళిల్ ఈ మధయ్నే అయింది. ఇంకా పిలల్లు లేరు. మనిషి సరదాగా ఉంటాడు కానీ బాగా
బిడియసుథ్డు. ఎంత బిడియమంటే భారయ్ను ఈ దేశం తీసుకురావడానికి మొహమాట పడుతునాన్డు.
అతని సమసేయ్మిటో నాకు సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదు, “ఇంకా పిలల్లు లేరు కదా, మీ ఆవిణిణ్కక్డికి రపిప్సేత్, ఇదద్రికీ సరదాగా హనీమూన
ఐపోతుంది” అనాన్ను సరదాగా అనన్టుల్.
కానీ అతను ముఖం చిటిల్ంచి, “నాకే ఇకక్డ దినదినగండంగా ఉంది. మళీల్ వేరే తంటసమెందుకూ?” అనాన్డతను.
‘భారయ్ తంటసమా? ఇలా అనుకునేవారు కూడా ఉంటారా? ఉంటే అలాంటివాళుల్ పెళిల్ చేసుకోవడమెందుకు?’ అనుకునాన్ను కానీ అది అపారథ్మని తెలుసుకుందుకు ఎంతోసేపు పటట్లేదు.
అతను బాగా బిడియసుథ్డు. ఎవరో ఒకరు తోడు లేకుండా, ఇలుల్ దాటి - అడుగు తీసి అడుగు వెయయ్డానికి కూడా భయంగా
అనిపిసోత్ందిట. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ భారయ్ని ఇరికించడం సబబు కాదని అతడికి తోచింది.
“మరీ అంత భయమైతే - ఎనాన్ళల్ని ఇకక్డుండగలరు?” అనాన్ను.
“అదీ నిజమే! నేనికక్డికి రావడం పొరపాటనీ, వెనకిక్ వెళిల్పోదామనీ కూడా నాకు అనిపించింది. కానీ అనుకోకుండా ఓంపర్కాష
మహాపాతార్ పరిచయమయాయ్డు. దాంతో నా ఆలోచనలు మారాయి” అనాన్డు.
అంత మంచి సాక్లరషిపుప్ మీదొచిచ్, అలా వెళిల్పోవాలనుకునాన్డని నాకు చాలా చితర్ంగా అనిపించింది. కానీ మహాపాతార్ పేరు
వినగానే ఆ ఆశచ్రయ్ం పోయి, ఆ సాథ్నానిన్ ఉతాస్హం ఆకర్మించింది.
మహాపాతార్ ఒరియావాళల్ ఇంటిపేరు. అపప్టికి ఒరిసాస్లో ఐదారేళుల్గా ఉనాన్ను. నాకు ఒరియా రాదు కానీ - ఆ పార్ంతంతోనూ,
అకక్డివారితోనూ, ఆ భాషతోనూ చెపుప్కోతగగ్ అనుబంధం ఏరప్డింది. ఎంతలా అంటే ఇపుప్డు మహాపాతార్ పేరు వినగానే ఆతీమ్యుల
పర్సాత్వన వచిచ్నటల్నిపించింది.
“ఓంపర్కాష మహాపాతార్ ఎవరు?” అనాన్ను కుతూహలంగా.
“మంచివాడు. సేన్హపాతుర్డు. అతనిన్ నీకు పరిచయం చేసాత్ను” అనాన్డు గోపాలకృషణ్న.
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తక్షణమే పరిచయం చేసుకోవాలనిపించింది కానీ - అందుకు కనీసం ఒకక్ రోజు ఆగాలని తెలుసు. కానీ ఒకక్రోజు మాతర్మే
ఆగాలిస్రావడం నా అదృషట్ం.
నేను భువనేశవ్రిన్ంచి వచేచ్నని తెలియగానే, ఓంపర్కాష మరాన్డే ఎంతో ఉతాస్హంగా ననున్ కలుసుకుందుకు వచాచ్డు. ఐతే నాకు
ఒరియామీద పటుట్ లేదనీ, ఆ భాషలో మాటాల్డడ్ం కూడా రాదనీ తెలియగానే - అతని ఉతాస్హంమీద కాసిని నీళుల్ చిలకరించినటల్యింది.
“కనీసం మాటాల్డుకునే సాథ్యిలో భాష నేరుచ్కోవలసింది” అని నేనూ మనసులో కించపడాడ్ను.
ఓంపర్కాష ఇండియానుంచి కెనడా వెళిల్ అకక్డ ఎమెమ్స చేసి పిహెచడి చెయయ్డానికి బెరిల్న వచాచ్డు. చురుకైనవాడు. విదేశానుభవంలో
నాకంటే పెదేద్ కానీ, వయసులో నాకంటే కాసత్ చినన్.
అతను నా అలవాటల్ గురించి తెలుసుకుని, “ఇకక్డికొచిచ్ ఇంకా బీరు కూడా అలవాటు చేసుకోలేదా? యూ ఆర గేర్ట!” అనాన్డు.
జరమ్నీలో నా అలవాటల్ని మెచుచ్కునన్ తొలి భారతీయుడతను. అందులోనూ నాకు లేని అలవాటల్నీన్ తనకి ఉనాన్యి. ఐనా ననున్ గేర్ట
అనాన్డని, నేను నిజంగానే గేర్ట కాబోలనుకుని చాలా సంతోషించాను. తరావ్త గర్హించాను - ఎవరినైనా, దేనన్యినా మెచుచ్కుందుకు
‘గేర్ట’ని ఊతపదంగా వాడడం అతని అలవాటని.
ఓంపర్కాషతో పరిచయమయేయ్సరికే నేను నా జరమ్న మితుర్డు ముయ్లల్ర సాయంతో గుర్ండిగ కంపెనీది సూప్లటైపు సీట్రియో టేపు
రికారడ్ర కొనాన్ను. అది ఓంపర్కాషకీ, గోపాలకృషణ్నకీ కూడా నచిచ్ంది. ఇంత తవ్రలో అంత ఖరీదైనది కొనన్ందుకు కూడా ఓంకార్ష ననున్ గేర్ట
అనాన్డు.
నేను, ఓంపర్కాష తరచుగా కలుసుకునేవాళల్ం. ఓసారి ననన్తను తనింటికి భోజనానికి ఆహావ్నించాడు. “ఈరోజు నీతోపాటు నేనూ
ఫకుత్ శాకాహారం” అనాన్డు. ముందు ఓ గినెన్లో అనన్ం వండి పకక్న పెటాట్డు. తరావ్త ఓ బూరెల మూకుడులో జీలకఱఱ్ పోపు వేయించాడు.
ఫిర్జలోంచి ఓ డబాబ్ తీసి సీలు తెరిచాడు. దాంటోల్ నూనెలో నిలవుంచిన రకరకాల కూరగాయల ముకక్లునాన్యి. వాటిని పోపులోకి వంపి
గరిటతో కలుపుతూ కాసేపు వేయించి దింపేశాడు. ఆ కూర చాలా చాలా బాగుంది. నేనా కూరగాయల డబాబ్ తీసుకుని పేరు చూశాను.
గుయ్వెటష్ అని ఉంది. ఆ తరావ్త నుంచి నేను వండుకునే కూరలోల్ గుయ్వెటష్ కూడా చేరింది.
మాటల సందరభ్ంలో - సమయం దొరికినపుప్డలాల్ సిటీ మాయ్ప సాయంతో నేను బెరిల్న నగరానిన్ ఓసారి చుటిట్ వసుత్నాన్నని తెలిసిన
ఓంపర్కాష - మళీల్ ననున్ గేర్ట అనాన్డు. అపుప్డు గేర్ట కేవలం ఊతపదం కాదు. తన సాయంలేనిదే ఒకక్డుగైనా వెయయ్లేని గోపాలకృషణ్న
మనసులో సుప్రించగా అపర్యతన్ంగా అతని నోట వెలువడిన మాట!
ఓంపర్కాషకి ఆటలు, సంగీతం, రాజకీయాలు వగైరాలపై ఆసకిత్, చెపుప్కోతగగ్ అవగాహన ఉంది. నేను చెపేప్ది వింటూ, తనకు
తెలిసినవి ఎనోన్ చెపేప్వాడు. చాలా విషయాలోల్ మా అభిపార్యాలు కలిసినటేల్ అనిపించేది. అందువలల్నేమో మామధయ్ మాటలు బాగా నడిచేవి.
ఏం మాటాల్డుకునాన్ అనుకోకుకుండా నా భారాయ్బిడడ్ల పర్సకిత్ తెచేచ్వాణిణ్.
నాకూ మావాళల్కీ ఉనన్ అనుబంధం ఓంపర్కాషకి అరథ్మైనటుల్ంది. అతనొక రోజున, “మీవాళల్ గురించి ఆలోచిసూత్ నీరసపడే బదులు,
వాళల్ని ఇకక్డికి తీసుకొచేచ్ పర్యతన్ం చేయొచుచ్గా” అనాన్డు.
జవాబుకి తడుముకోవాలా, “నాకిదద్రు పిలల్లునాన్రు. ఇదద్రూ ఇంకా బాగా చినన్పిలల్లు. తలోల్ తండోర్ ఎవరో ఒకరైనా దగగ్రుండాలి.
వాళల్ల్నొదిలి తనొకక్తీత్ ఇకక్డికి రావడం - తనకీ, నాకూ కూడా మనసక్రించదు. “ అనాన్ను.
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? పిలల్లిన్ దేశంలో వదిలి ఇకక్డికొసుత్నన్ ఇండియనుస్ చాలామందే ఉనాన్రు” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“ఆ విషయం నాకూ తెలుసు. కానీ అలా చెయయ్డానికి - నేనూ, నా భారాయ్ కూడా మానసికంగా సిదధ్పడి లేం” అని సప్షట్ం చేశాను.
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అతను సాలోచనగా, “ఈ విషయమై బాగా ఆలోచించి ఓ నిరణ్యం తీసుకుని చెపుప్. నాకు చేతనైన సాయం చెయయ్డానికి నేను రెడీ”
అనాన్డు.
సేన్హభావంతో ఓ మంచిమాట అనాన్డనుకునాన్ను. అతని మాటలిన్ సీరియసగా తీసుకోలేదు కానీ అవి నా బురర్లో ఏ మూలో
సిథ్రనివాసం ఏరప్రచుకునాన్యని అపుప్డు తెలియలేదు.
అకోట్బర 21న నేను కలకతాత్లో ఉంటునన్ అనన్యయ్కి యోగకేష్మాల ఉతత్రం రాసి కవరు అంటించబోతుండగా - ఉనన్టుల్ండి
ఓంపర్కాష మాటలు గురొత్చాచ్యి.
అతను పిలల్లిన్ ఇండియాలో వదిలి శీర్మతిని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోమని సలహా ఇచాచ్డు. అందుకు తన వంతు సాయం
చెయయ్గలననాన్డు.
అంతవరకూ ఈ విషయంలో నాకు ఆ మాతర్ం మాట సాయం అందించినవారు లేరు. ఆ మాటని ఆసరా చేసుకుని, శీర్మతితో పాటు
పిలల్లిదద్రీన్ కూడా ఇకక్డికి రపిప్ంచే పర్యతన్ం నేను చెయొయ్చుచ్గా!
‘ఆరంభింపరు నీచ మానవులురు విఘాన్యాస సంతర్సుత్లై’ అంటుంది సుభాషితం. ఇంతవరకూ నేను నీచావసథ్లో ఉనాన్ను.
‘ఆరంభించి పరితయ్జించుదురురు విఘాన్యతుత్లై మధయ్ముల’ అంటుంది సుభాషితం. మధయ్ముడిగా మిగిలిపోవడంకంటే నీచావసేథ్
మెరుగనుకునే మనసత్తవ్ం నాది.
‘ధీరుల విఘన్నిహనయ్ మానుయ్లగుచున ధుర్తుయ్నన్తోతాస్హులై పార్రబాధ్రధ్ము లుజజ్గింపరు’ అంటుంది సుభాషితం. అంతవరకూ
ధీరుణిణ్ కావాలనన్ ఆలోచన ఒకక్సారైనా కలగలేదు. ధీరుణిణ్ కావాలనన్ దృఢసంకలప్ముంటే - ఆ లక్షయ్సాధనలో మధయ్ముడిగా మిగిలిపోయినా
చినన్తనం కాదు.
అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది. నా ఆలోచన మారాలని.
నావాళల్ల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవచచ్ని ఆ రోజున మొదటిసారిగా నాకు సుప్రించింది. కాసేపటోల్నే ఆ సుఫ్రణ ఇంతై అంతై బలమైన
నిరణ్యంగా మారిపోయింది.
వెంటనే అనన్యయ్కు రాసిన ఉతత్రంలో చివర కొనిన్ వాకాయ్లు కలిపాను. శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ కలకతాత్ రపిప్ంచి - పాసపోరట్, వీసా వగైరా
తతంగాలు చూడమని.
అదే ఊపులో బాన నగరంలో ఉండే డాడ ఆఫీసుకి కూడా ఓ ఉతత్రం వార్శాను - నా భారాయ్బిడడ్లిన్ బెరిల్న
రపిప్ంచుకోవాలనుకుంటునాన్నని. వారికి ముందుగా తెలియబరచ్డం నా కరత్వయ్ం.
ఆ తరావ్త నేను తీసుకునన్ నిరణ్యానిన్ ఆఫీసులో డెకరటకి చెపాప్ను. ఆ విషయమై అపప్టికి నేననుకుంటునన్ సమసయ్ - భారయ్, ఇదద్రు
పిలల్లతో ఉండడానికి తగిన ఇలుల్ దొరకడం ఒకక్టే!
డెకరట్ నా నిరణ్యానికి చాలా సంతోషించాడు. ఇంటి విషయమై సలహా కోసం వెంటనే ననున్ ఆఫీసు సెకర్టరీ ఫౌర్ షింగే వదద్కి
తీసుకెళాల్డు.
షింగే నా కథ విని, “ఇదద్రు పిలల్లా? మీ బడెజ్టోల్ ఇలుల్ దొరకడం కాసత్ కషట్మే” అని నిటూట్రిచ్ంది.
ఆ ఒకక్ మాట చాలు - ‘ఉరు విఘాన్యతుత్లై ఆరంభించి పరితయ్జించే’ మధయ్ముల జాబితాలో ననున్ చేరచ్డానికి. కానీ ‘పార్రబాద్రథ్ము
లుజజ్గింపని’ ధీరుణిణ్ కావాలనన్ మతుత్లో ఉనాన్ను నేను.
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షింగే మాటలిన్ పకక్న పెటాట్ను. ఆ తరావ్త ఓంపర్కాషని కలుసుకునన్పుప్డు, “నీ మాట సూఫ్రిత్తో ముందుకెడుతునాన్ను. నువేవ్ం
సాయం చెయయ్గలవో చెపుప్” అనాన్ను.
ఆతను ముందు సాయం గురించి చెపప్లేదు. “నీ నిరణ్యం మంచిదే కానీ, పిలల్లతో ఇకక్డుండడంలో చాలా ఇబబ్ందులుండొచుచ్.
బాగా ఆలోచించుకో” అని హెచచ్రించాడు.
ధీరుణిణ్ కదా, “అనీన్ ఆలోచించే ఈ నిరణ్యానికొచాచ్ను” అనాన్ను దృఢంగా.
“మంచిది. ఇలుల్ వెదకడంలో నేను చెయయ్గల సాయం చేసాత్ను” అనాన్డతను అపుప్డు.
ముందు నేను చెయాయ్లిస్నవి ఒకటొకక్టిగా పూరిత్ చెయాయ్లిగా. వాటిలో బెరిల్నోల్ని ఇండియన కనస్లే◌ెట ఆఫీసుకి వెళల్డం ఒకటి.
నేను జరమ్నీలో ఉంటునాన్ననీ, అకక్డ నా భారాయ్బిడడ్లిన్ పోషించుకునే సోత్మత నాకునన్దనీ కనస్లేట వారో సరిట్ఫికెట ఇవావ్లి. అదుంటే తపప్
ఇకక్డికి రావడానికి నావాళల్కి అనుమతి లభించదు.
ఇండియన ఆఫీసు అనేసరికి అది తాలూకాఫీసైనా, ఇండియన కనస్లేట ఐనా ఒకటే. ఇండియాలో ఉనాన్ జరమ్నీలో ఉనాన్ ఒకటే!
“పాసపోరట్ ఇకక్డ వదిలి వెళల్ండి. సరిట్ఫికెటుట్కి ఓ వారం రోజులు పటొట్చుచ్” అందకక్డ పనిచేసే అమామ్యి - ఫకుత్ ఇండియన
ఉదోయ్గిలా.
నేనకక్డ నా పాసపోరట్ వదిలి ఇంటికెళాల్ను.
ఈలోగా డాడ ఆఫీసునుంచి నాకో కవరొచిచ్ంది. అది విపిప్ చదవడానికి భయపడాడ్ను. ఎందుకంటే జరమ్నల్కొక జీవనపర్మాణ వయ్యముంది. ఆ పర్కారం జరమ్నీలో ఉండడానికి ఒక మనిషికి కనీసం నెలకి ఎనిమిదొందల మారుక్లు
అవసరం. ఆ పర్కారం అపుప్డు నాకొసుత్నన్ డాడ సాక్లరషిప ఒకక్ మనిషికే సరిపోతుంది. అందుకని డాడ సంసథ్ - డాడ సాక్లరుస్
భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవడానిన్ పోర్తస్హించకపోవడం సాధారణం. ఎవరైనా తమవాళల్ని రపిప్ంచుకుంటామని వార్సినపుప్డు ఖరుచ్ విషయం చెపిప్ హెచచ్రించడం డాడకి రివాజు.
నేను ధీరుణిణ్ కావాలనుకుంటునాన్ను కానీ, పదే పదే విఘాన్లెదురౌతుంటే తటుట్కోలేక మధయ్ముడిగా మారిపోతాననన్ భయమూ
ఉంది. ఆ భయంతోనే కవరు తెరిసేత్ అందులో రెండుతత్రాలునాన్యి. మొదటిది నాకునన్ అలవెనుస్ల గురించి.
భారాయ్బిడడ్లు ఇకక్డికొసేత్ - భారయ్కి 200 మారుక్లు, పిలల్లకి చెరో యాబై మారుక్లూ అదనపు అలవెనుస్గా ఇసాత్రుట.
ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నా సాక్లరషిప ఆరడ్రోల్ ఆ విషయం పర్సాత్వించారు. కానీ ఇపుప్డా విషయం నేను వార్సిన ఉతత్రానికి
జవాబుగా రావడం - నాకు కొతత్ ఉతాస్హానిచిచ్ంది. అంటే డాడ సంసథ్ ఈ విషయంలో ననున్ పోర్తస్హించినటేల్ అనిపించింది.
ఇక రెండో ఉతత్రంలో విశేషం నేనూహించనిది!
ఈ అకోట్బరునుంచి సట్యిపెండ వంద మారుక్లు పెంచారుట. అంటే తొమిమ్దొందలనుంచి వెయియ్ మారుక్లు అయింది. తరావ్తి
నెలలో ఆ పర్కారం అరియరుస్ కూడా ఇసాత్రుట.
అంతే, నాలోని ధీరుడు ధుర్తుయ్నన్తోతాస్హుడైపోయాడు.
శీర్మతిని ఇకక్డికి తీసుకురావాలని నేననుకునన్ ఘడియ శుభపర్దమై ఉండాలి. లేకపోతే నా ఉతత్రానికి ఇలాంటి జవాబు
రావడమేమిటి?
బలహీన క్షణాలోల్ సామానుయ్డికి బలానిన్చేచ్ది నమమ్కం. ఆ నమమ్కానికి ఒకోసారి మూఢతవ్మూ జతపడొచుచ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsYY 2017

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

8
ఏదేమైనా నాకపుప్డు బలం కావాలి. వెంటనే నూయ్మరాలజీ లోకి వెళాల్ను.

నేను డాడ వాళల్కి 31న ఉతత్రం వార్శాను. తేదీని తిరగేసేత్ పదమూడు. డాడనుంచి నాకొచిచ్న ఉతత్రం తేదీలోని అంకెలనీన్ కలిపినా
పదమూడొచిచ్ంది. పదమూడు నా లకీక్ నంబర.
ఇవనీన్ కలిగించిన ఉతాస్హంతో ఆలోచనలకి పదును పెడితే అందులోకి ఒలోముచకీ వచిచ్ంది.
నేనిపుప్డుంటునన్ది సింగిల బెడూర్మే కానీ, చూడాడ్నికి పెదద్ హాలులా ఉంటుంది. ఒలోముచకీ ఒపుప్కుంటే నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు మొతత్ం నలుగురం ఆ హాలోల్ సంతోషంగా సదుద్కోగలం. నాకునన్ సవ్లప్ పరిచయంలో ఒలోముచకీ మంచిదానిలాగే అనిపించింది.
ఒక రాయేసి చూసేత్ సరిపోదా అనిపించింది. ఐతే అకక్డో చినన్ తిరకాసుంది.
అంతకుముందే ఒకరోజున ఒలోముచకీ నూటయాబై మారుక్లు అపుప్గా కావాలని వంటింటోల్ ఫిర్జమీద కాగితం పెటిట్ వెళిల్ంది. మా
ఇదద్రికీ అదే పోసుట్బాకస్.
అపుప్డు నా దగగ్ర డబుబ్ లేదని చీటీ వార్సి ఫిర్జమీద పెటాట్ను. అందుకామెకి ఆగర్హం వచిచ్ందో లేదో తెలియదు కానీ, వసేత్
ఆశచ్రయ్ంలేదు.
మరి నాకిపుప్డామె అనుగర్హం కావాలి. పాతుర్ణిణ్ కాగలనా?
కానీ ధీరుణిణ్ కదా - సంకోచం కూడదు. తనొపుప్కుంటే నా భారాయ్బిడడ్లిన్ బెరిల్న రపిప్ంచాలనుకుంటునన్టుల్ చీటీ ఒకటి వార్సి ఆ రాతిర్
ఫిర్జమీద పెటాట్ను.
ఒక ఏడాదిపాటు నేను నా కుటుంబంతో కలిసి ఉండే అవకాశం - ఆ నా వినన్పానికి ఒలోముచకీ ఎలా సప్ందిసుత్ందీ అనన్దానిపై
ఆధారపడి ఉంది.
ఒపుప్కుంటుందా?
అది నాకు బలహీన క్షణం. అలాంటి బలహీనక్షణాలు నాకు చాలా అరుదు.
చినన్పప్టిన్ంచీ దేవాలయాల మధయ్ పెరిగాను. పెదద్లు చేసే దైవపూజలకు నా వంతు సహకారానన్ందిసూత్ వచాచ్ను. కానీ నా
ఉదేద్శయ్ంలో దేవుడంటే కోరికలు తీరేచ్ పురుషోతత్ముడు కాదు. మనిషి ఎంత అలుప్డో తెలుసుకుందుకు సహకరించే ఓ తతవ్ం. అందుకే
పరీక్షలోల్ కూడా నేను దేవుడికి చేతులు జోడించానే తపప్, ఏదో కావాలని కోరాలనుకునేవాణిణ్ కాదు.
అలాంటి నాకు - బీయసీస్ ఫైనలియర పరీక్షల సమయంలో ఓ బలహీనక్షణం వచిచ్ంది. ఆ వివరాలు మా ‘పెళల్యాయ్క చూడు’ నవలోల్
ఉనాన్యి.
అపుప్డా బలహీనక్షణంలో నేను చేసిన పనేమిటంటే - దీరఘ్కాలిక పథకంలో బోలెడనిన్ కోరికలకి ఒకదానితో ఒకటి లంకె పెటిట్,
తిరుపతి వెంకనన్కి మొకుక్కునాన్ను.
ఆశచ్రయ్ంగా ఆయన చాలా ఓపికగా అనిన్ంటినీ కలిపి తీరాచ్డు. నేను నడిచి కొండెకిక్ ఆ మొకుక్ తీరుచ్కునాన్ను.
ఇపుప్డు మళీల్ అలాంటి బలహీనక్షణం వచిచ్ంది. బెరిల్న నగరంలో ఏడాదిపాటు నా భారాయ్బిడడ్లతో గడపాలనన్ కోరిక ఇంతింతై
అంతైంది. ఒలోముచకీ నా భారాయ్బిడడ్ల రాకకు ఆమోదముదర్ వేసేలా చెయయ్మని - మరోసారి ననున్ తిరుపతి వెంకనన్కి మొకుక్కునేలా
చేసింది.
అందుకే మేధావులమని మిడిసిపడే మనలాంటివారిన్ చూసి దేవుడు నవువ్కుంటాడు. నవువ్కుంటూనే తనునాన్ననన్ భర్మని కలుగజేసి
మనని మరింత అయోమయంలో పడేసాత్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsYY 2017

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

9
మరాన్డుదయం కాసత్ పెందరాళే లేచి వంటింటోల్కి వెళిల్ చూసేత్ ఫిర్జమీద ఏ కాగితం లేదు.
అంటే, ఒలోముచకీ నా చీటీ తీసుకుంది. కానీ ఇంకా బదులివవ్లేదు. ఎందుకో మరి?

ఆలోచిసూత్నే మళీల్ గదిలో దూరి తలుపేసుకునాన్ను. అంతలోనే గది తలుపు కొటిట్న చపుప్డు. ఆ వెంటనే, “హెర డాకట్ర” అంటూ
ఒలోముచకీ గొంతు.
డాకట్ర పదానికి హెర (మిసట్ర) జోడించడం అకక్డ మామూలే.
తలుపు తీశాను. ఆమెననుసరించి ఆమె గదిలోకి వెళాల్ను.
“నువువ్ నీ భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచుకుని నా ఇంటోల్ ఉండడానికి నాకే అభయ్ంతరం లేదు. నీ గదిలో అదనంగా మరో మంచం
వేయిసాత్ను. అందుకుగానూ నెలకి వంద మారుక్లు అదనంగా ఇవావ్లి” అందామె.
‘కంటి నఖిలాండ కరత్ నధికుని గంటి’ అని మురిశాడు అనన్మయయ్. ‘కనుగొంటిని’ అని పరవశించాడు తాయ్గయయ్.
కారణజనుమ్ల అలౌకికానందానికి అపూరవ్ పర్కటన అది.
కారణజనుమ్లు కానివారికీ అలాంటి అలౌకికానందం ఉంటుందని అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది.
ఒపుప్కుంది.
ఒలోముచకీ ఒపుప్కుంది.
అది కలో, నిజమో - అనుకుంటూ ఆమెని మరోసారి పరీక్షగా ఆమెని చూసేత్, చేతిలో మాణికయ్వీణ కనిపించింది.
కానీ నా మనసు సోత్తార్నికి పూనుకోలేదు. దానినిండా పామరుడి ఆలోచనలు.
ఇంతవరకూ నా ఇంటదెద్ నూటయాబై. అదిపుప్డు రెండొందల యాబై ఔతుంది. ఐతే ఏం - నలుగురునన్ నా కుటుంబానికి
నాలుగొందల మారుక్ల లోపులో ఎవరూ ఇలిల్వవ్రకక్డ. అదృషట్మంటే నాదే!
ఇలా అనుకుని నా దృషిట్ని ఆమె చేతులనించి ముఖంమీదకు మళిల్సేత్, ఆమె కళల్లో కూడా నా కునన్ంత ఆతుర్తా కనిపించింది.
గదిలో ఒకక్ మంచం అదనంగా వేయించినందుకు తనకి నెలకి మరో వంద మారుక్లు. అదృషట్ం ఆమెది కూడా మరి! అందుకే ఆమె
కళల్లో ఆతుర్త!
దేవుడు పర్తయ్క్షమై వరమివవ్గానే ముందు పరవశం కలుగుతుంది. తరావ్త వచిచ్న అవకాశానిన్ పూరిత్గా వినియోగించుకోవాలనన్ ఆశ
మొదలౌతుంది.
ఆ ఆశ నాకు ఆమె కళల్లోని ఆతుర్తని పటిట్చిచ్ంది.
“నేను ఉదోయ్గం చెయయ్డం లేదు. సాక్లరషిపుప్మీద ఉంటునాన్ను. ఎలాగో కషట్పడి కొంచెండబుబ్ నిలవేశాను. నా భారాయ్బిడడ్లిన్
రపిప్ంచుకుందుకు కూడా, ఇపుప్డు ఆ నిలవ్లోంచే ఇకక్డ టికెట కొని ఇండియాకి పంపాలి” అనాన్ను దీనంగా.
నటించకక్రేల్దు. అపుప్డు నా పరిసిథ్తి నిజంగానే దీనంగా ఉంది.
“ఐతే ఏమంటావ?” అంది ఒలోముచకీ.
“గదిలో అదనంగా మంచం వేయించినందుకు, నెలకి యాబై మారుక్లకి మించి అదెద్ ఇచుచ్కోలేను” అనాన్ను.
ఒలోముచకీ ఒపుప్కోలేదు. కానీ ఆమె గొంతు కాసత్ మెతత్బడింది. వెంటనే ఒపుప్కోవడం ఇషట్ంలేక అలాగంటోంది కానీ,
ఒపుప్కుంటుందని నాకు అనిపించింది.
యాబై మారుక్లకి మించి ఇవవ్లేనని మరీ మరీ చెపాప్ను.
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మామూలుగా మొహమాటసుథ్ణిణ్. బేరసారాలకు బొతిత్గా పనికిరానని - చినన్పుప్డు కనన్తలిల్, పెదద్యాయ్క కటుట్కునన్ ఇలాల్లు నా
గురించి ఒకే తీరామ్నం చేశారు.
ఎదిగేక కనన్బిడడ్లూ అదే అభిపార్యానికొసాత్రని నాకే అనుమానముంది.
కానీ ఆ క్షణంలో తిరుపతి వెంకనన్ ననాన్వహించి ఉనాన్డనుకోవాలి. ఆయన పర్భావమే ఒలోముచకీపై పడుతోందనుకోవాలి.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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