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భూమిభూమి     ర  కొపప్రపుర  కొపప్రపు 

 "నువువ్ వినాన్వా ఆ వారత్? నిజమేనా?"  ఇంటికి రాగానే అడిగారు ఆయన. తొందరగా వచేచ్సారు ఇవాళ. ఆయనికి పని మీద కంటే, 
నా మీదే పేర్మెకుక్వ. ఆఫీసులో ఏమాతర్ం పని లేకపొతే, వెంఠనే ఇంటికి వచిచ్ నా దగగ్ర వాలిపోతారు. వచిచ్, ననున్ దగగ్ర పెటుట్కొని కూరుచ్ంటారు. 
అసస్లు వదలరు. నాకేమో చాలా పనులు, నేను కూడా ఆఫీసు నుంచి వచిచ్న తరువాత.  

నేను తలెతత్కుండానే జవాబు చెపాప్ "చాలా వినాన్ ఇవాళ. ఏది మీరు అడిగేది?".  
చిరాకుగా అనాన్రు "అబాబ్, నువువ్ పని చేసేదే అలాంటి విషయం మీద. పైగా పర్భుతవ్ అంతరిక్ష పరిశోధనా లాయ్బ లో...ఇంత కనాన్ 

వేరొక ముఖయ్మైన వారత్ ఏముటుంది మీకు? అసలు ఎవరికైన ఇవాళ ఇంతకంటే అదుభ్తమైన వారత్ ఏముంటుంది?"   
కరకేట్, ఇవాళ పొదుద్నే ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్ంటే, దేశాధయ్కుష్డు, ఆయనతో పాటు మా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంసథ్ ముఖాయ్ధికారి (అంటే 

నా బాస) పర్పంచం ఉలికిక్పడే వారత్ చెపాప్రు. మానవాళి ఎపప్టి నుంచో ఎదురు చూసుత్నన్ వారత్. ఈ విశాల విశవ్ంలో ఇకనుంచి మనం ఒంటరిగా లేము. 
మనలాంటి గర్హం ఒకటి వుందని, ఉండడమే కాదు, ఆ గర్హం మీద వేరే జీవులునాన్రని పర్కటించారు. సరే, ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు. 
ఎందుకంటే ఆ పరిశోధనలో నేను కూడా పాలు పంచుకునాన్ను కాబటిట్! కాని ఎవవ్రికి ఈ విషయం చెపప్లేదు. చెపప్నివవ్లేదు. దేశాధయ్కుష్డికి కూడా చాలా 
ముందే తెలుసు. కాని  పర్పంచానికి ఎలా చెపాప్లో, ఎపుప్డు చెపాప్లో అనేది తరజ్నభరజ్నలు పడి, చివరకి ఈ వారత్ మీడియా  వాళళ్కి ఎలాగో 
తెలిసిపోయిందని, వాళుళ్ పర్పంచానికి చెపేప్లోపే అధికారికంగా చెపేత్ జనాలకి పర్భుతవ్ం ఏదో దాసుత్నన్దని ఆలోచన రాకుండా చూడచుచ్. పైగా, 
పర్భుతవ్మే సవ్యంగా చెపేత్, మీడియా  వాళుళ్ లేని పోని భయాలు కలిప్ంచకుండా ఉండేందుకు ఆసాక్రం ఉంటుంది. అసలు ఏమి లేకుండానే వాళుళ్ పర్తి  
విషయానిన్ 'సంచలన ' వారత్ అంటారు. మరి ఈ రేంజులో ఉనన్ వారత్ అనధికారికంగా తెలిసేత్ ఇంకేమైనా వుందా? 

"ఆ వారత్ నిజమే. నాకు ముందే తెలుసు. కాని ఎవరికీ చెపప్దొనాన్రు" అనాన్నేన్ను.  
ఆయనేమి మాటాల్డలేదు. నా సమాధానం కంటే, టెలీవూయ్ లో వచేచ్ వారత్లు చూసుత్నాన్రు. ఏదో చరాచ్ కారయ్కర్మం అనుకుంటా. ఏదో 

వాదించుకుంటునాన్రు. ఒకరేమో ఇది చాలా దురావ్రత్ అని, లేని పోని తలనొపుప్లు మనకు ఎందుకని, మనం  వాళళ్కు ఏమీ సంకేతాలు పంపకక్రేల్దని, 
దీని మూలంగా మనకు చాలా హాని కలుగుతుందని వాదిసుత్నాన్రు. మన గురుంచి అందరికి టాంటాం  దేనికని, వాళుళ్ ఎలాంటి వాళోళ్ తెలియకుండా 
ఏమి చెయొయ్దద్ని వాదన.  
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ఇంకొకరేమో, మనకు ఇషట్మునాన్ లేకపోయినా, కొందరు అతి ఉతాస్హవంతులు  ఎవరో ఒకరు  ఖచిచ్తంగా మన గర్హం నుంచి 
సంకేతాలు పంపిసాత్రని. అలా ఎవరికి వాళుళ్ ఇషట్మొచిచ్ పంపే బదులు పర్భుతవ్మే అధికారికంగా పంపిసేత్ మంచిదని. పైగా  సంకేతాలోల్ భయంకరమైన 
విషయలేమీ పంపకక్రేల్దని 'హలో మేము ఇకక్డ వునాన్ము, మేము ఇలాంటి జీవులం, ఇలా వుంటాము ' అని  సందేశం ఇసేత్ చాలని అంటునాన్రు. దానికే 
మరీ ఇంత 'అతి ' సప్ందన అనవసరం అని వాళళ్ భావన. మన గురుంచి ఏమి చెపప్కుండా, వాళళ్ నుంచి విషయాలు రాబటట్డానికి పర్యతిన్ంచచుచ్. 
అసలు విషయం అది కాదు. 

మన గురుంచి వాళళ్కి తెలిసినా  వెంఠనే ఏమీ చెయయ్లేరు. వెంఠనే ఏమిటి, కనీసం ఒక 40 ఏళుళ్ పడచుచ్ వాళుళ్ అసలు ఇకక్డికి 
రావాలనుకుంటే. అంత దూరంలో వునాన్రు..అది కూడా వాళళ్కు చేతనైతే. చూసుత్ంటే వాళుళ్ మనకనాన్ కనీసం 100 సంవతస్రాలు వెనకబడి వునాన్రు. 
మనం  రాకెటుల్ వేసుకొని మన సౌర కుటుంబం లోని గర్హాలకి  వెళళ్గలుతునాన్ము.. పదిహేనేళళ్ కిర్తం, ఒక పైరవేటు కంపెనీ మన సూరుయ్డికి దగగ్రలోని 
ఒక నక్షతార్నికి రాకెటుట్ పంపించింది...అది అకక్డికి చేరిందని సంకేతం వచిచ్ంది. మళీళ్ దాని గురుంచి వారత్ లేదు. కాబటిట్, చూసుత్ంటే మనమే వాళళ్కనాన్ 
టెకాన్లజిలో  ముందునాన్ము. బలహీనుడి ముందు బలవంతుడికి భయం దేనికి?. అని ఇంకొందరి వాదన. 

"ననన్డిగితే మనకు పోయేదేమి లేదు.  కాని మన మతాలు, మన దేవుడి మీద నమమ్కం అనీన్ పర్శిన్ంచుకోవాలి ఇపుప్డు 
అనాన్రాయన..."ఎలా?" అడిగానేన్ను, భోజనం పెడుతూ.." ఎందుకంటే మన దృషిట్లో  మనం దేవుడిని ఊహించుకునాన్ం...ఇపుప్డు మన దేవుడు 
వాళళ్నెందుకు సృషిట్సాత్డు? అసలు వాళుళ్ దేవుడిని నముమ్తారా? లేదా మనమే నముమ్తునాన్మా? ఇలాంటి చాలా పర్శన్లు వునాన్యి" . 

"అది సరేగాని, మీ ఆఫీసులో ఏమంటునాన్రు?" అడిగారాయన..."అసలు నాకెంత గరవ్ంగా ఉందో తెలుసా? ఇది కనుకోక్వడంలో నీ 
పాతర ఎంత వుందో నాకు తెలీదు కాని, నా ఫెర్ండస్ అందరూ ననున్ అభినందిసుత్నాన్రు. నేను చాలా ఫోజు కొడుతునాన్ను..కొంతమంది మన ఇంటికి 
కూడా వసాత్మనాన్రు. నేనే ఇపుప్డు వదద్నాన్ను".  

నేను మౌనంగా వుండడం చూసి అడిగారాయన "ఏంటి ఇవాళ ఎకుక్వ మాటాల్డటేల్దు? అసలు ఇవాళ నేను ఎకుక్వ మాటల్డుతునాన్ను 
నీకంటే ఈ విషయం మీద. రోజు ననున్ నీ పరిశోధన విషయాలతో చెపిప్ చకక్గా నిదర్ పుచేచ్దానివి, ఇవాళ ఏమి మాటాల్డవా? అసలే నాకు నిదర్ వచేచ్ టైము 
అయియ్ంది" అనాన్రు నవువ్తూ. 

 భోజనం అయియ్ంది..ఇదద్రం కూరుచ్నాన్ము. 
"మీకో విషయం చెపాప్లి" నసిగా... 
"చెపుప్, ఇంతకంటే బర్హామ్ండం బదద్లయేయ్ విషయం ఏముంటుంది?"   
మెలల్గా చెపప్డం మొదలెటాట్ "మీకు గురుత్ందో లేదో మొనాన్మధయ్ ఒక పైరవేటు కంపెనీ దగగ్రోల్ని నక్షతార్నికి రాకెటుట్ పంపించింది".  
 "ఆ, దాని గురుంచే మరిచ్పోయాను..నేనేంటి, చాలా మంది మరిచ్పోయారు..ఏమైందో దానికి తెలియలేదు కదా?" అనాన్రు...  
"మీరు ననున్ మరిచ్పోరు కదా?"  ఆయన వైపు చూసూత్ అనాన్. 
 ఆయన నవివ్, "నువువ్ చెపేప్ విషయాలు మరిచ్పోతా గాని, నినున్ ఎలా మరిచ్పోతాను, పైగా నువేవ్దో ఆ రాకెటోల్ వెళళ్లేదు కదా?"  
 నేనేమీ మాటాల్డలేదు. ఆయన వైపే చూసూత్ ఉండిపోయా.  
ఆయన అనుమానంగా చూసూత్ "ఏంటి నువువ్ చెపేప్ది?" అని అడిగారు. 
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"కొంత కాలం కిర్తం ఆ కంపెనీ ఒక కొతత్ టెకాన్లజి కనుకుక్ంది. దాని మూలంగా ఇంతవరకు మనం చేసుత్నన్ అంతరిక్ష పర్యాణం 
పదో వంతుకు తగుగ్తుంది. ఆ కంపెనీ, మా అంతరిక్ష పరిశోధన లాయ్బ సహాయంతో ఒక రాకెటుట్ తయారు చేసింది ఆ నక్షతర్ం దగగ్రికి పంపేందుకు. 
పదిహేను సంవతాస్రాల అయియ్ంది అది వెళిళ్.." ఆగానేన్ను.. 

"అబాబ్, ఇవనీన్ ఇపుప్డు ఎందుకు? అసలు విషయం చెపుప్" అనాన్రాయన. 
"అకక్డికే వసుత్నాన్. ఆ రాకెటుట్ వెళిళ్ంది ఎకక్డికో కాదు. మీరు ఇవాళ చూసిన వారత్లోల్ని గర్హానికే".  
అదిరిపడాడ్రాయన.. "ఏంటి?? నిజమా? అంటే...అంటే...మీ అందరికీ ఈ గర్హం గురించి 15 ఏళళ్ కిర్తం ముందే తెలుసా?!!" 
 ..చెపప్డం సాగించా నేను "తెలియడమే కాదు, ఆ గర్హ జీవుల గురుంచి చాల విషయాలు కూడా తెలుసుకునాన్ము. కాని ఆ రాకెటుట్ ని 

వాళుళ్ చూసారు, ఏదో ఎగిరే పళెళ్ం అనుకుంటునాన్రు. ఆ గర్హానీన్, గర్హ జీవులీన్ మరింత దగగ్ర నుంచి పరిశోధించడానికి కొంతమందిని మరో రాకెటోల్ 
పంపిసుత్నాన్రు. ఆ బృందంలో ననున్ కూడా రమమ్ని అడిగారు". 

నేను చెపిప్న విషయం అరథ్ం అవవ్డానికి కొంత సమయం పటిట్ందాయనకు. అరథ్ం అవవ్గానే భయం కనిపించింది ఆయనోల్. అది 
ఎవరోన్ పోగొటుట్కొనే భయం. దానికి కారణం ఉంది. ఆ గర్హం దగగ్రికి  పర్యాణం చెయయ్డానికి కనీసం పదిహేనేళుళ్ పడుతుంది. మళీళ్ తిరిగి రావడానికి 
ఇంకో పదిహేను...కనీసం ముపైప్ ఏళుళ్ . అది కూడా వెళిళ్ వెంఠనే తిరిగి వసేత్, మధయ్లో ఏమీ కాకుండా ఉంటే...ఇకక్డే ఒక వింత విషయం ఉంది. 

ఈ ముపైప్ ఏళుళ్ జరిగేది ఆ రాకెటోల్ వెళేళ్ వాళళ్కి కాదు. వెనక ఉండిపొయే వాళళ్కి,. సాపేక్ష సిదాధ్ంతం పర్కారం, రాకెటోల్ ఉండేవాళళ్కి 
కేవలం పదేళుళ్ కంటే ఎకుక్వ అనిపించదు. దాని మూలంగా, రాకెటోల్ ఉండేవాళళ్ కంటే, వెనక ఉండిపోయే వాళళ్కి ఎకుక్వ వయసుస్ ఉంటుంది. అంటే, 
నేను తిరిగి వచేచ్ సరికి, ఆయన నాకంటే దాదపు ముపైప్ ఏళుళ్ పెదద్వాళైళ్పొతారు! 

"వెళళ్దుద్, అసలు నేను ఆఫీసులో ఉంటేనే ఎపుప్డెపుప్డు నినున్ కలుదాద్మని వుంటుంది. ఇంక నువువ్ ముపైప్ ఏళుళ్ వెళిళ్పోతే??" బేలగా 
అనన్రాయన.  

"నేనింకా ఏమీ చెపప్లేదు  వాళళ్కి. నాకూ వెళాళ్లని లేదు, కాని గర్హాంతర యానం చెయయ్డానికి యెంతమందికి అవకాశం 
దకుక్తుంది? అలాగని మిమమ్లిన్ వదులుకోలేను. ఏమి చెయాయ్లో తోచటేల్దు" 

" నీ బదులు వేరే ఎవవ్రూ వెళళ్లేరా?" దిగమింగుకుంటూ అడిగారు..  
"ఉనాన్రు కాని, నాలాగ ఈ గర్హం గురుంచి పరిశోధన చేసిన వాళుళ్ తకుక్వ. పైగా మిగతా వాళళ్ందరు నాకంటే వయసుస్లో చాల 

పెదద్. అసలు ఈ బృందంలో అందరూ నాలాగే తకుక్వ వయసుస్నన్ వాళుళ్. నేను అనిన్ విధాల సరిపోతానని ననున్ అడిగారు..".  
కొదిద్ సేపు మౌనం...అది కొంతసేపో, మాకు అలాగ అనిపించిందో తెలీదు...రకరకాల అలోచనలు ఇదద్రికీ. 
కొంచెం సేపు అలోచించారాయన. నా మూడు వేళుళ్ పటుట్కొని "నా సావ్రధ్ం కోసం నినున్ వుండమనను...నా దగగ్రే వుంటే నీకు, ఆ 

గర్హాంతర యానం చేసినంత పేరు రాదు. నువువ్ వెళితే, నీ పేరు తర తరాలకి గురుత్ండి పోతుంది...చరితర్లో శాశవ్తంగా ఉండిపొతావు..." 
"నేనేమీ చెపప్దలుచుకోలేదు ఇపుప్డే. ఇంకా సమయం వుంది.. పైగా, ఆ గర్హం ఎకక్డికీ పోదు, అకక్డే  వుంటుంది" అనాన్నేన్ను.  
"అనన్టుట్, అడగడం మరిచ్పోయా...ఆ గర్హానిన్ మీరేమని పిలుసుత్నాన్రు?" 
లేసూత్ అనాన్ను "ఇంతకు ముందు మేము పంపిన రాకెటోల్, ఆ ఏలియనస్ వాళళ్ గర్హానిన్ ఏమని  పిలుసుత్నాన్రో తెలిసింది...మేము కూడా 

అదే పేరుతో పిలుసుత్నాన్ము"...     
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"ఏమని"? 

"భూమి" 
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