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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

చివరి డత: మలి సందడి (16)

( అనుమతి పాటు
ల్ బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)
నగరవిహారం
శీర్మతి నోట వెలువడిన విహార యాతర్లు అనన్ మాట బాణమై గుచిచ్ంది.
ఈ బాణం చితర్మైనది. అది ననున్ బాధించలేదు. బాణం వదిలిన శీర్మతిపై జాలి పుటిట్ంచింది.
ఎందుకంటే శీర్మతి వాడేవి వేటగాడి బాణాలు కావు. ననున్ వేటాడే ఉదేద్శయ్మూ ఆమెకుండదు.
ఈ బాణాలకు సంబంధించి నేను సీతనన్, ఆమె పులల్యయ్. ఆ కథేంటంటే....
మా ఊళోల్ ఇంటింటికీ మంచినీటి కుళాయిలు పెటిట్సాత్నని ఎనిన్కలోల్ నెగాగ్డు ఓ సీతనన్. మా ఊరివాడు దేశనాయకుడయాయ్డని ఊళోల్
ఆయనకి సనామ్నం జరిగింది.
కొందరాయనకి దండలేశారు. కొందరు మాటలతో పొగిడారు.
పర్తి ఒకక్రూ తాము చెపేప్ది పూరిత్ కాగానే, ‘‘సీతనన్ గారికీ జై’’ అంటునాన్రు. సభికులంతా జయజయధావ్నాలు చేసుత్నాన్రు.
ఇది చూసిన మా ఊరి పులల్యయ్కి ఉతాస్హం తనున్కొచిచ్నటుల్ంది. చటుకుక్న తనూ వేదిక ఎకాక్డు.
పులల్యయ్ ఓ రైతు కూలీ. ఎపుప్డూ ఏ విషయంలోనూ ఇలా ముందుకు రాలేదు. అందుకని కొందరు వాణిణ్ అటకాయించబోయారు.
‘‘పులల్యయ్ని ఆపకండి. తన ఉతాస్హం తనది. ఏం చెబుతాడో చెపప్నివవ్ండి’’ అని పోర్తస్హించాడు సీతనన్.
‘‘మా గుడిసెకీ కాలవకీ మైలునన్ర దూరం. మా ఆడదానికి నీళల్ ఖరెచ్కుక్వ. నేను తెచేచ్ రెండు కావిళూల్, అది తెచుచ్కునే నాలుగు
కుండల నీళూల్ సరిపోవు. అంతకుమించి తెచుచ్కునే ఓపిక మా ఇదద్రికీ లేదు. ఇకమీదట ఆ బాధుండదు. కావాలసినపుప్డలాల్ ఇంటోల్ కుళాయి
తిపుప్కుంటే చాలు. ఎనిన్ కుండలు కావాలంటే అనిన్ కుండల నీళుల్. సీతనన్ బాబుకీ జై’’ అని గటిట్గా అరిచాడు.
ఆశచ్రయ్ంగా సభలో ఎవరూ జయజయధావ్నాలు పలకలేదు.
మన జనంలో పరిణతి రాలేదని అంతా అనుకుంటాం కానీ, అదెపుప్డో వచేచ్సింది.
ఎనిన్కలముందు నాయకుడు చేసిన వాగాద్నాల గురించి, ఎనిన్కల తరావ్త గురుత్ చెయయ్డం – బాణమేసినటేల్నని సభికులందరికీ
తెలుసు.
జై కొడితే సీతనన్ నొచుచ్కుంటాడని అందరికీ అనిపించినటుల్ంది.
ఆ సభలో నేనూ ఉనాన్ను. ఏమంటాడోనని సీతనన్ని కుతూహలంగా చూసేత్, ఆయన మొహంలో బాణం తగిలిన బాధ ఏకోశానా
లేదు. పులల్యయ్ అమాయకతవ్ం పటల్ కాబోలు జాలి కనిపించింది.
ఇపుప్డు శీర్మతి మాటకి నా సప్ందనా అదే!
శీర్మతికి కొతత్, వింత పర్దేశాలు ఇషట్ం. చారితర్క కటట్డాలు ఇషట్ం. మూయ్జియాలు ఇషట్ం. భౌతికంగా వాటిమధయ్న ఉంటూ, అకక్డి
గాలి పీలుసూత్ అలాంటివనీన్ చూడడ్ం ఇషట్ం.
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తనకిషట్మైనవనీన్ నాకూ ఇషట్మే. కానీ ఉనన్చోటనే ఉండి నా పనులు నేను చేసుకుంటూ, వాటిని ఊహించుకుని తృపిత్పడే తతవ్ం
నాది.
తనకేం కావాలో, ఎదుటివాళుల్ తెలుసుకోవాలి తపప్ ఫలానాది కావాలని అడిగే అలవాటు ఆమెకీ లేదు, నాకూ లేదు.
అలా మేమిదద్రం కొనిన్ అభిరుచుల విషయంలో ఒకరికొకరు అపరిచితులం.
పెళల్యేయ్క నావాళల్కు సంబంధించిన ఆరిథ్కపరమైన బాధయ్తలోల్ నా అంతగానూ తనూ మమైకమవడంవలల్ - మా అభిరుచులకి
పార్ధానయ్మనన్ది లేకుండా పోయింది.
నాకు జరమ్నీ అవకాశం రాగానే, అదో కొతత్ దేశమనీ, సుమారు రెండేళుల్ అకక్డ గడపడం కొతత్ అనుభూతి అనీ మా ఇదద్రికీ కూడా
సుప్రించలేదు. ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కుందుకు ఈ అవకాశం ఎంతవరకూ సహకరిసుత్ందనే మా ఆలోచన!
నిజానికి తనకీ నాతో రావాలనుంది. నాతో ఆ మాటనలేదు.
తనూ నాతో రావాలని నాకూ ఉంది. మాటవరసకి కూడా తనతో నేనా మాట అనలేదు.
ఒకక్ణీణ్ జరమ్నీ వచేచ్క సకుటుంబంగా అకక్డుండానికి ఆరిథ్కంగా నాకు వెసులుబాటేనా అని బేరీజు వెయయ్ని రోజు లేదు.
మనసు సదిద్ చెపిప్ందో, నా సంకలప్బలం పని చేసిందో కానీ - ఆమెనికక్డికి తీసుకురావడం వీలేననిపించింది.
అలాగని ఉతత్రం వార్యగానే, శీర్మతి మొదటి సప్ందన ‘‘ఎంచకాక్ కొతత్ కొతత్ దేశాలు చూడొచుచ్’’ అని.
ఆమె ఆ మాట యథాలాపంగానో, సూచన పార్యంగానో అందని నేననుకునాన్ను.
ఓ బాపు కారూట్నోల్, ఓ ముసలాయన ‘పళుల్ నొపిప్ పెడుతునాన్యే’ అని భారయ్తో అంటాడు. దానికామె, ‘పోదురూ బడాయి. పళుల్ అని
బహువచనం కూడాను’ అంటుంది.
‘కొతత్ కొతత్ దేశాలు’ ఆని బహువచనం కూడాను - అనుకునాన్ను శీర్మతి జవాబు చూసి.
జరమ్నీకి ఏరోఫోల్ట విమానంలో రావడం వలల్ - తను కనీసం మాసోక్ విమానాశర్యమైనా చూసింది.
నేను లుఫాత్నాస్లో నేరుగా జరమ్నీలోనే దిగాను. అంటే ఈ పర్యాణంలో నేను చూసింది ఒకక్టే దేశం.
తనికక్డికి వచేచ్క నేనా మాట తనతో ఆని అసూయ నటించాను కూడా.
అపుప్డు తను, ‘‘మీరు జరమ్నీలో ఫార్ంకఫురట్ విమానాశర్యం చూశారు. ఊళల్యితే హానోఫర, లూయ్నబరగ్, హాంబురగ్ చూశారు. ఇపుప్డు
బెరిల్నలో ఉనాన్రు. నాకికక్డ బెరిల్న తపప్ మరో ఊరు తెలియదు’’ అంది.
అది నేననన్దానికి కేవలం సమాధానం. కానీ ఆమెని ఊళుల్ తిపప్లేకపోతునాన్ననన్ అపరాధభావమొకటి నాలో ఉందిగా - అందుకని
తన మాట జవాబులా కాక రిటారుట్లా తోచింది.
ఆతరావ్త మామధయ్ మళీల్ ఊళుల్ తిరిగే పర్సాత్వన రాలేదు.
ఇదిగో, ఈ రెసిడెనస్ పెరిమ్ట వచేచ్కనే మళీల్....
రెసిడెనస్ పెరిమ్ట మమమ్లిన్ విడిపోకుండా ఆపగలదు కానీ ఆరిథ్కంగా కొతత్ పర్యోజనాలేమివవ్దు.
ఇకక్డునన్ంతకాలం ఇదద్రూ కలిసుంటాం. తరావ్త కలిసి ఇండియా వెళిల్పోతాం.
ఈ మధయ్లో విహారయాతర్లవంటివి పెటుట్కుంటే మా బడెజ్ట దెబబ్ తింటుంది.
నిజంగా దెబబ్ తింటుందో లేదో కానీ, మధయ్తరగతి బాధయ్తల బరువుని మనసూఫ్రిత్గా సీవ్కరించిన మా మనసత్తవ్ంవలల్ కూడా అలా
అనిపిసూత్ండి ఉండొచుచ్.
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శీర్మతి విహారయాతర్ల పర్సాత్వన తేగానే, తనలో ఆ ఆలోచన తపిప్ంచాలనుకునాన్ను.

తన మనసు నొచుచ్కోకూడదు. అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, ‘‘మనవంటి గొపప్ పేర్మికులకు విహారయాతర్ ఎలా ఉండాలో గుండమమ్కథ సినిమాలో పింగళివారు ఓ పాటలో మహా చకక్గా వినిపించారు. అదే మనకి ఆదరశ్ం. నీ ఉదేద్శయ్మూ అదే కదూ!’’ అనాన్ను.
నేనేం చెబుతునాన్నో శీర్మతికి అరథ్ం కాలేదు, ‘‘ఏ పాట?’’ అంది వెంటనే.
చాలామందికిలాగే ఇషట్మైన పాటలు పాడుకోవడం నాకిషట్ం.
మన ఇషట్ం ఇతరులకి కషట్ం కలిగించకూడదని, నా ఇషాట్నిన్ ఎకుక్వగా బాతూర్ంకే పరిమితం చేసుత్ంటాను.
ఐతే అపుప్డపుప్డు పాట వినిపించడానికి వచేచ్ ఇలాంటి అవకాశాలు వదులుకోను.
‘‘పేర్మ యాతర్లకు బృందావనమూ నందనవనమూ ఏలనో, కులుకు లొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే సవ్రగ్ము ఏలనో’’ అని
రాగయుకత్ంగా పాడాను.
సప్ందన శీర్మతినుంచి వసుత్ందనుకునాన్ను.
కానీ నేను పలల్వి పూరిత్ చేశానో లేదో, ‘‘అమామ్, నానన్గారు టూయ్ను తపుప్ పాడుతునాన్రు’’ అంది పాప.
తండిర్వలల్ తపుప్ జరిగితే నేరుగా చెపప్లేక తలిల్కి చెపప్డం చాలామంది పిలల్లకు మామూలే.
ఇది పురుషాధికయ్ సమాజమనడానికి సతరీవాదులే అకక్రేల్దు. మన పిలల్లే చాలు.
ఇక పాప విషయానికొసేత్ సంగీతపరంగా అది మామూలుది కాదు.
మూడేళల్ వయసుకే కిల్షట్మైన సినీగీతాలిన్ సిర్క్పుట్లో అక్షరం పొలుల్ పోనీదు.
ఆపైన టూయ్నులో శుర్తిలయలు తపప్కుండా పాడగలిగిన సంగీతావగాహన జనమ్తః అబిబ్న అదృషట్ం దానిది. ఏ పొర్ఫెషనల సింగర
ఇంటోల్నే పుటిట్ ఉంటే ఈ వయసుకే సినిమాలోల్ పాటలు పాడి ఉండేది.
రేడియోలోనూ, గార్మఫోను రికారుడ్లోల్నూ పాటలు వినడం పాపకి అలవాటు చేసింది నేనే!
పాపకి పాడడ్ం వచిచ్నపప్టిన్ంచీ ఇంటోల్ పాటలు హమ చెయాయ్లనాన్ భయపడాలిస్న పరిసిథ్తొచిచ్ంది నాకు.
చంటిది, దానికేం తెలుసని కొటిట్పారెయయ్డానికి లేదు. టేపు రికారడ్ర కొనాన్క, సరదా కొదీద్ కొనిన్ పాటలు పాడి రికారుడ్ చేసుకునాన్ను.
దాంతో నా గానచాతురయ్ంమీద నాకూ సప్షట్మైన అవగాహన వచిచ్ంది.
అంతమాతార్న పాడాలనన్ కాంక్ష పోదు కదా! ఆపదధ్రమ్ంగా నేనే పాటలు వార్సుకుని సవ్ంత టూయ్నుస్ కటుట్కుని పాడుకోవడం
మొదలెటాట్ను.
నా పాటలు పాపకి నచిచ్ తనూ పాడేది. ఐతే నా పాటనే నేను రెండోసారి పాడితే షరా మామూలుగా టూయ్ను మారిపోయేది. పాప
వెంటనే, తపుప్ పాడుతునాన్నని అభయ్ంతరపెటేట్ది.
మనసులో చినన్బుచుచ్కునాన్ పైకి మాతర్ం తడబడకుండా, ‘‘అపప్టికా టూయ్ను నచిచ్ంది. దానికంటే ఇది బాగుందనిపించింది.
ఆందుకని మారాచ్ను’’ అని పాపకి సదిద్ చెపాప్ను.
అలా నాలుగుసారుల్ టూయ్నుని మెరుగుపరేచ్క - ‘‘ఎనిన్సారుల్ మారుసాత్రూ?’’ అని పాప విసుకుక్ంది.
దాంతో పాప ఎదురుగుండా నా సవ్ంత టూయ్నుస్ని రెండోసారి పాడకుండా జాగర్తత్ పడుతునాన్ను.
ఇపుప్డు ఈ పేర్మయాతర్ల పాటతో పాపకి మళీల్ దొరికిపోయి ఏంచెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ంటే - శీర్మతి నవివ్, ‘‘నానన్గారు పాడలేదు.
వినిపించారంతే!’’ అని పాప దగగ్ర తాతాక్లికంగా నా పరువు నిలబెటిట్ంది.
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‘‘ఏమిటో, నానన్గారెపుప్డూ పాట వినిపించడమే కానీ పాడరు’’ అని ఓసారి గొణుకుక్ంది పాప.
పాప అమాయకంగానే గొణుకుక్నాన్ నాకది పంచ డైలాగులా తగిలింది.
శీర్మతి దానిన్ దగగ్రగా తీసుకుని బుగగ్లు పుణికింది. చూడడ్ం మాతర్ం ననేన్.

చూసి ఊరుకోలేదు, ‘‘తరావ్త చరణం కూడా వినిపించరూ’’ అంది - ‘వినిపించరూ’ అనన్ పదానిన్ కాసత్ నొకిక్ పలకడంలో
చిలిపితనానిన్ పర్దరిశ్సూత్.
పాప వెంటనే, ‘‘ఈసారి వినిపించడానికి వీలేల్దు. పాడాలిస్ందే’’ అంది.
ఇందాకా కూడా నేను పాడానని దానికెలా చెపేప్ది?
‘‘రెండో చరణం గురుత్ రావడం లేదు’’ అనాన్ను తపిప్ంచుకుందుకు.
‘‘నాకు గురుత్ంది, చెబుతునాన్ వినండి’’ అంది శీర్మతి - తాను పాడడం లేదనీ, వినిపిసుత్నాన్ననీ ముందే జాగర్తత్ పడుతూ.
పాప సంగీతజాఞ్నం కాదు కానీ - దానిముందు పాడాడ్నికి శీర్మతికీ భయమే!
శీర్మతి చెపేప్ంతలో పాప తనే అందుకుని, ‘‘తీరథ్యాతర్లకు రామేశవ్రము కాశీ పర్యాగలేలనో, పేర్మించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే
దైవము యేలనో’’ అని రాగయుకత్ంగా పాడి గొపప్మొహం పెటిట్ చూసి, ‘‘ఇపుప్డు పాడండి’’ అంది.
ముచచ్టేసింది. చటుకుక్న దగగ్రగా తీసుకుని, ‘‘ఇంత బాగా పాడేవు. నీ పాట ఇంకా వినాలనుంది. మొతత్ం పాడవూ!’’ అనాన్ను.
మరిపించాలని కాదు, నిజంగానే ఆ మాట అపర్యతన్ంగా అనాన్ను.
శీర్మతి ఊరుకుంటుందా, ‘‘తపిప్ంచుకుందుకు వీలేల్దు. మీరిపుప్డు పాడాలిస్ందే’’ అని నొకిక్ంచింది.
రాగింగుని పొర్ఫెషనల కాలేజీలోల్ నిషేధించగలరేమో - భరత్లముందు భారయ్ల విషయంలో కుదరదు.
తపుప్తుందా? అసహాయంగా ఓసారి సిర్క్పుట్ మననం చేసుకునాన్ను.
మహానుభావుడు పింగళి వారు. తపిప్ంచుకుందుకు దారి సిర్క్పుట్లోనే చూపించాడు.
అది ఆసరా చేసుకుని, ‘‘ఆ చరణం ఆడవాళల్ని తీరథ్యాతర్లకి పరిమితం చేసుత్ంది. పతిని సతికి దేవుణిణ్ చేసుత్ంది. అది నాకు నచచ్దని
నీకూ తెలుసు’’ అనాన్ను.
మాట మారచ్డం కాదు.
పతిసేవలే సతికి జీవనలక్షయ్మనే పాత సినిమా పాటలు చాలా ఉనాన్యి.
వాటి భావానిన్ నేను నిరసించడం శీర్మతికి అనుభవమే.
‘‘పాట పాడకుండా బాగా తపిప్ంచుకునాన్రు’’ అని నవివ్ంది శీర్మతి.
తపిప్ంచుకునన్ మాట నిజమే కానీ, పాటనుంచి కాదు, విహారయాతర్లనుంచి!
అలాగని బయటపడకుండా, ‘‘ఇందులో తపిప్ంచుకునన్దేముంది? నువువ్ విహారయాతర్లనాన్వు. అందుకు నేనీ పాటని సూఫ్రిత్
చేసుకునాన్ను. విహారయాతర్కి ఊళూల్ దేశాలూ తిరగాలా? మనిదద్రం ఒకరిపకక్న ఒకరుంటే అదే విహారయాతర్!’’ అనాన్ను.
శీర్మతికి అరథ్మైంది, ‘‘ఔను నిజమే! ఇంటోల్ వంట చేసుకు తింటునాన్ం. అదో విహారయాతర్! షాపుకెళిల్ ఉపూప్, నూనే, బియయ్ం
కొనుకొక్సుత్నాన్ం. అదో విహారయాతర్!’’ అని క్షణమాగి, ‘‘పిలల్లేన్సుకుని మీతో ఆఫీసు కొదాద్మనుకుంటునాన్ను. మీ పొర్ఫెసరుగారి అనుమతి
తీసుకోండి’’ అంది.
‘‘ఎందుకు?’’ అనాన్ను టూయ్బులైటు వెలకక్.
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‘‘రోజూ ఆఫీసుకెళల్డం విహారయాతర్ ఔతుందని’’ అనేసి, నేను నొచుచ్కుంటానని జాలేసిందేమో ఆ వెంటనే నవేవ్సింది.
మా మాటలోల్ తమకి ఉతాస్హం కలిగించేవేం లేదనిపించిందేమో - పిలల్లు బొమమ్లతో ఆడుకుందుకు పకక్కి వెళాల్రు.
‘‘సారీ వసూ! నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు. నేను చెపేప్ది కాసత్ విను’’ అనాన్ను.
దెపప్డం ఐపోయింది కాబటిట్ - తనకీ మనసు కాసత్ తేలికపడి నే చెపేప్ది వినే మూడకి వచిచ్ంది.
‘‘మనం భువనేశవ్రోల్ ఉంటూ ఏం చేసేవాళల్ం? సినిమాలు, షాపింగు - అంతేగా! కానీ చుటాట్లు, సేన్హితులు - కేవలం
నందనకానన, లింగరాజు మందిరం, రాజారాణి ఆలయం, ఖండగిరి-ఉదయగిరి గుహలు, అశోకుడి శిలాశాసనం వగైరా పర్దేశాలు
చూడడ్ంకోసమే మనింటికొచేచ్వారు. చూసేక ఏమనేవారు?’’ అనాన్ను.
‘మీరు చాలా గొపప్ యాతార్సథ్లంలో ఉంటునాన్రు. శర్దధ్గా చూడాలంటే - ఈ ఊళోల్ కనీసం ఆరెన్లుల్ండాలి. ఏంచూసినా ఇలా
హడావుడిగా కాక శర్దధ్గా చూసే అదృషట్ం మీకుంది’ అని ఒకరా, ఇదద్రా చాలామందే అనాన్రు. వాళుల్ చెపేప్దాకా మాకా ఊరు
యాతార్సథ్లమనన్ సప్ృహ కలుగలేదు. కలిగేక కూడా ముఖయ్మైన పర్దేశాలు కొనిన్ంటిని మొదటిసారి చూడాడ్నికే ఏళుల్ పటిట్ంది.
శీర్మతికి ఆ విషయం గురుత్ చేశాక, ‘‘భువనేశవ్ర జనాభా లక్ష దాటిందేమో! మరి బెరిల్న జనాభా - తూరుప్ పశిచ్మాలు కలిపి ముపైప్
లక్షలు పైన. సథ్లం చూసేత్ భువనేశవ్రకి ఐదు రెటుల్ పైన. అసలే ఇకక్డ చూడాలిస్న వింతలు ఎనోన్ ఉంటే, రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి గురైన
నగరం కావడంవలల్ మరినిన్ అయాయ్యి. అవి చూడాడ్నికి పర్పంచంలో ఎకక్డెకక్ణిణ్ంచో యాతీర్కులు విరగబడి వసూత్ంటారు. మనకికక్డ
ఏడాదికి పైగా ఉండే అదృషట్ం కలిగింది. విహారయాతర్కి ఈ నగరమొకక్టి చాలదూ మనకి!’’ అనాన్ను.
శీర్మతి నవివ్, ‘‘ఈ మాట చెపప్డానికి పాటలు పాడాలా? ఏవేవో గురుత్ చెయాయ్లా? ఇంత డొంకతిరుగుడు లేకుండా సూటిగా మన
వర్తాల గురించి చెబితే సరిపోదా? వినాయకుడి వర్తం చేసేటపుప్డు - పూజకి ముందు బంగారు విగర్హం పెటట్మంటారు. అందుకు శకిత్
చాలకపోతే వెండి ఐనా ఫరవాలేదంటారు. చివరికి మటిట్ విగర్హం దాకా కనెస్షనిసాత్రు. ఇకక్డ ఉదేద్శయ్ం బంగారానిన్ ఎకుక్వ చేసి, మటిట్ని
తకుక్వ చెయయ్డం కాదు. దేవుడి పూజ విషయానికొసేత్ మటీట్, బంగారం ఒకటేననీ, మటిట్కంటే ఎకుక్వ చేసేత్ అది మెహరాబ్నీ అని సూచించడం.
నేనేదో సరదాకి విహారయాతర్లనాన్ను కానీ, బెరిల్న నగర విహారమంటే - మన తాహతుని బటిట్ - అది పూజకి బంగారు విగర్హంతో సమానం.
ఈ అదృషాట్నిన్ సదివ్నియోగం చేసుకుందాం’’ అంది.
ఆమె సహకారానీన్, సాహచరాయ్నీన్ ఏమని పొగడను?
నాకు చినన్పుప్డు చందమామలో చదివిన కథ ఒకటి గురొత్చిచ్ంది.
ఓ గుడిసెలో అమాయకుడైన భరత్, అనుకూలవతి ఐన భారయ్ ఉనాన్రు. వాళల్కో ఆవుంటే భరత్ దానిన్ అముమ్కొసాత్నని పటన్ం
బయలేద్రాడు. దారిలో ఒక మోసగాడెదురై, మాయమాటలతో నమిమ్ంచి తన దగగ్రునన్ మేకను భరత్కిచిచ్ ఆవును తోలుకుపోయాడు. మరికొంత
దూరం వెళేల్ మరో మోసగాడు వాడికో కోడిపుంజునిచిచ్ మేకను తోలుకెళిల్పోయాడు. మరికాసత్ దూరం వెళేల్క మరో మోసగాడు వాడి చేతిలో ఓ
రూపాయుంచి కోడిపుంజుని తీసుకెళిల్పోయాడు. అలా చివరికి ఉతత్ చేతులతో ఇంటికి తిరుగుముఖం పటిట్న అతణిణ్ దారిలో ఓ బాటసారి
పకలరించి విషయమడిగి తెలుసుకునాన్డు. ‘నీ తెలివితకుక్వతనానికి నీ భారయ్ మండిపడి పెదద్ రభస చేసుత్ంది. ఎకక్డైనా పని చేసి నాలుగు
డబుబ్లు సంపాదించి అపుప్డు ఇంటికెళల్డం మంచిది’ అని సలహా ఇచాచ్డు. దానికా అమాయకుడు, ‘నా భారయ్ ననున్ దేనికీ తపుప్ పటట్దు’
అనాన్డు. బాటసారికి నమమ్కం కుదరక, ఆ విషయమై నూరు వరహాలు పందెం కాసాడు. ఇదద్రూ అమాయకుడి ఇంటికెళాల్రు. అమాయకుడు
అంతవరకూ తనకూ జరిగిన అనుభవాలిన్ ఒకొకక్టిగా చెబుతుంటే, ఆమె అతడు చాలా తెలివిగా చేశాడని మెచుచ్కుంది. పలెల్తుత్ మాట
అనలేదు సరికదా, తిరిగి తిరిగి అలసి వచాచ్డని అతడికీ, అతడితోపాటు బాటసారికీ రుచికరమైన భోజనం పెటిట్ంది. పందెం ఓడిన బాటసారి
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అమాయకుడికి నూరు వరహాలూ ఇచుచ్కుని, ‘అనుకూలవతి ఐన భారయ్ - భరత్కు ఎనిన్ నషాట్లు కలిగినా అవలీలగా పూడచ్గలదు’ అని
వెళిల్పోయాడు.
ఆ బాటసారి మాటలోల్ని నిజం శీర్మతి దావ్రా నాకు పర్తయ్కాష్నుభవం.
కొనిన్ బాధయ్తలు, కొంత అమాయకతవ్ం ఆరిథ్కంగా నా పరిసిథ్తిని కిల్షట్ం చేసిన సందరాభ్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి. అనిన్ంటినీ
అధిగమించానంటే అందుకు కారణం శీర్మతి మాతర్మే!
నగరవిహారానేన్ విహారయాతర్గా భావించడం వరకూ సరే! ఆ పరిణామం ఆహాల్దకరంగా జరగడం గమనారహ్ం.
ఇదద్రం ఓ ‘రెయిజే బూయ్రో’ (టూరిసట్ ఆఫీసు)నుంచి తెచుచ్కునన్ కరపతార్లను సట్డీ చేసి నగరంలో చూడాలిస్న పర్దేశాలిన్ ఓ
కాగితంమీద నోట చేసుకునాన్ం.
అపుప్డు గమనించిందేమిటంటే, ముఖయ్మైన యాతార్ పర్దేశాలు చాలావరకూ మా చుటుట్పకక్లే ఉనాన్యి.
డాయిచే ఓపర మన రవీందర్భారతిలాంటిది. మా ఇంటినుంచి ఐదారు నిముషాల కాలినడక అంతే! రోజూ చూసూత్నే ఉంటాం.
డాయిచే ఓపర ఉండే వీధిలోనే రోడుడ్కి అటుపకక్గా చారొల్టెన బరగ్ పాలేస ఉంది. భవనంలో మూయ్జియం, ఆకావ్రియం ఉనాన్యి.
భవనం చుటూట్ అందమైన పెదద్ పారుక్. మాకు రోజూ కనబడుతూనే ఉంటుంది.
బార్ండెనబరగ్ గేటు - రెండు జరమ్నీలకు సరిహదుద్ దావ్రం. అది మా ఆఫీసుకి చాలా దగగ్ర. రోజూ కనబడుతూనే ఉంటుంది.
సాయంతార్లు మావాళల్తో నడుచుకుంటూ అకక్డికి చాలాసారేల్ వెళాల్ం.
అకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ రెయిషటాగ భవనానిన్ కూడా మేము చాలాసారుల్ చూశాం. దానిన్ హిటల్ర భవనం అని కొందరు మాకు
చెపాప్రు కానీ - అది రాజులు కొలువు తీరే సభాభవనమని కరపతర్ంలో రాసుంది.
ఆ దగగ్రోల్నే కాంగెర్స హాలే (కాంగెర్స హాల) ఉంది. టోపీ ఆకారంలో చితర్ంగా ఉండడంవలల్ మేము దానిన్ పర్తేయ్కంగా గమనించడం
జరిగింది.
కైజర విలహెలమ్ మెమోరియల చరిచ్ మా ఇంటికి 3-4 కిలోమీటరల్ దూరంలో కురఫూయ్రసెట్న డామ ఏరియాలో ఉంది. ఊబానోల్
వెడితే చేరుకుందుకు ఐదు నిముషాలు కూడా పటట్దు. రెండో పర్పంచయుదధ్ంలో బాంబుల దాడికి గురి కావడంవలల్ పైభాగం కొంత
శిథిలమైంది. ఆ దారుణానికి గురుత్గా శిథిలభాగానన్లాగే ఉంచి మిగతా చరిచ్ని మరమమ్తు చేసి ఆధునికంగా తయారు చేశారు. చితర్ంగా
కనబడే ఆ భవంతిని కూడా అకక్డ షాపింగుకి వెళిల్నపుప్డలాల్ చూసూత్నే ఉంటాం.
ఐరోపా సెంటర ఓ పెదద్ షాపింగ సెంటర. అదీ ఆ పార్ంతంలోనే ఉంది. ఇరవైఒకక్ అంతసుత్ల పెదద్ భవనమని గొపప్గా చెపేప్వారు.
పై అంతసుత్మీద ఓ చకర్ం తిరుగుతూ చాలా దూరం కనిపించేది. మా పాప ఆ చకార్నిన్ చుసినపుప్డలాల్ ‘ఐరోపా సెంటర’ అని అపర్యతన్ంగా
అనేసి తన పరిజాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్ంచడం మాకొక తీపి జాఞ్పకం.
జీగే జౌలే (విజయసూత్పం) నగరంలో ఎకక్ణిణ్ంచి చూసినా కనిపించే ఓ అపురూపం. దానిమీద పర్తిషాఠ్పితమైన 27 అడుగుల
దేవతామూరిత్ బెరిల్న నగరవాసులిన్ దీవిసుత్నన్టుల్ అనిపిసుత్ంది. అదీ రోజూ కననడుతూనే ఉంటుంది.
‘‘ఎంత అదృషట్వంతులం? గొపప్ యాతార్ పర్దేశాల పకక్నునాన్ం. ఇకక్డ చుటాట్లుండి ఉంటే - తిరుపతిలో ఉండే వారి ఇళల్కంటే
రదీద్గా ఉండేది మనిలుల్’’ అంది శీర్మతి.
‘‘ఔను. ఇకక్డ మనకి చుటాట్లేల్కపోవడం అదృషట్మే’’ అనాన్ను.
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‘‘పర్తి మాటకీ బొరుసును చూపించడం అలవాటైపోయింది మీకు’’ అని ముచచ్టగా విసుకుక్ని, ‘‘అదృషట్ముంటే సరిపోదు.
అనుభవించే యోగం కూడా ఉండాలి’’ అంది శీర్మతి.
‘‘అంటే?’’ అనాన్ను.
‘‘భాగవతం పుసత్కం చాలాసారేల్ చూసాను. అందులో పదాయ్లు కొనిన్ వినాన్ను. దాంతో భాగవతం చదివినటేల్నా?’’ అందామె.
ఆమె ఉదేద్శయ్ం అరథ్మైంది.
యాతార్పర్దేశాలిన్ దూరానున్ంచి ఎవరింటినో చూసినటుల్ చూడడ్ం కాదు. దగగ్రున్ంచి వాటి పార్ముఖయ్ం అవగాహనకొచేచ్లా
గమనించాలి.
ఒక పర్ముఖ సథ్లానిన్ చూసినపుప్డు అకక్డో ఫొటో దిగితే సరిపోతుందనుకునే యాతార్సంసక్ృతి నాది.
దానికి, ‘‘అది మీరకక్డికెళిల్నటుల్ సాక్షయ్ంగా పనికొసుత్ందంతే!’’ అంటుంది శీర్మతి.
పురాణశర్వణంలో పురాణసారంకంటే పుణయ్ంమీద దృషిట్ ఉనన్వాళుల్ ఎకుక్వనీ, అందుకే మన దేశం ఇలాగుందనీ చాలా కథలోల్ మేము
వాపోయాం.
అది యాతర్లకూ వరిత్సుత్ందని మెతత్గా చెపిప్ంది శీర్మతి.
‘‘సరే, మనమిపుప్డు దగగ్రోల్ ఉనన్ పర్ముఖ పర్దేశాలిన్ శర్దధ్గా గమనించాలంటావ’’ అనాన్ను.
‘‘ఔను. అకక్డ చెటుల్ పలకరిసాత్యి. గాలి ముదుద్ పెడుతుంది. రాళుల్ కథలు వినిపిసాత్యి....’’
శీర్మతిలో పరవశం. అది చూడగానే, అరజ్ంటుగా మా యాతర్ పార్రంభించాలనిపించింది.
‘‘ఐతే ముందు మనం జూవలాజికల గారెడ్నతో మొదలెడదాం. అది మనకు దగగ్రోల్ ఉంది. పిలల్లకు సరదాగా ఉంటుంది’’ అనాన్ను.
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