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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 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’ 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.  

PPP
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
చివరి డత: మలి సందడి (14) 

( అనుమతి పాటుల్  బెరిల్ న్ లో నేను, నా కుటుంబం) 
  
మారేజ  సరిట్ఫికెట  గురించి తనేం చేశాడో తెలుసుకుందామని గుపాత్కి ఫోన  చేశాను. 
ఆశచ్రయ్మేమిటంటే గుపాత్ని మారేజ  సరిట్ఫికెట  గురించి అడుగలేదుట. 
అతడి అదృషట్ం, నా దురదృషట్ం! 
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  లాంటి విషయాలోల్ పర్తేయ్కమైన నియమాలుండవుట.  
మనతో డీల  చేసే అధికారి తనేం చెబితే అదే నియమం.  
ఆదేమనడానికి లేదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఇపప్టికీ కొనసాగుతోందని ఆమెరికా వెళల్డానికి వీసాలకై పర్యతిన్ంచేవాళల్ందరికీ 

సావ్నుభవమే! 
ఈ విషయమై నాకొచిచ్న ఇబబ్ందుల గురించి ఆఫీసులో చెపాప్ను. 
ఇక నా జరమ్న  కొలీగుస్ ఆశచ్రాయ్నికి అంతు లేదు. 
‘‘విచితర్ం నీలో ఉందో, ఇండియాలో ఉందో తెలియడం లేదు. నీ దావ్రా చాలా కొతత్ వింతలు వింటునాన్ం. సరిట్ఫికేట  లేకుండా పెళాల్? 

మై గాడ ! కలోల్ కూడా ఊహించలేం’’ అనాన్రు వాళల్ంతా ఏకకంఠంతో.  
పెళిల్కి సరిట్ఫికెట  అవసరమనన్పుప్డు నేను అంతకంటే షాక  తినాన్ను. కానీ అదంతా గడిచిపోయిన కథ.  
అందుకని వాళల్తో వాదనకి దిగలేదు.  
‘‘సరిట్ఫికెట  మీ కనస్లేట  ఇసుత్ందిలే కానీ, నీ కుటుంబానికి ఇనూస్రెనుస్ చాలా అవసరం. ఇపప్టికే తీసుకుని ఉంటావనుకునాన్ను. 

లేకపోతే ఎపుప్డో ఈ విషయమై నినున్ హెచచ్రించేవాణిణ్’’ అని డెకరట్  చెపాప్డు నాకు.   
నా కుటుంబానికి ఇనూస్రెనుస్ గురించి వాకబు చేశాను.  
అపప్టికే నేను ఇనూస్రెనుస్కి నెలకి 18 మారుక్లు కడుతునాన్ను.  
దానిన్ కుటుంబానికి విసత్రించొచుచ్ట.  
అంటే మా నలుగురికీ కలిపి ఒకటే ఇనూస్రెనుస్.  
ఎటొచీచ్ అపుప్డు 18 కాదు, పాతిక మారుక్లు కటాట్లి. 
డెకరట్  నాతో, ‘‘నువువ్ విడిగా తీసుకునన్ 18 మారుక్ల ఇనూస్రెనుస్కంటే, ఇది చాలా లాభసాటి. ఆ విషయం ముందుముందు నీకే 

తెలుసుత్ంది’’ అనాన్డు. 
నాకపుప్డు భువనేశవ్రోల్ నా కొలీగ  ఒకతను అనన్ మాట గురొత్చిచ్ంది. 
‘‘ఆసప్తిర్నుంచి డిసాచ్రిజ్ ఐనపుప్డు వెళొల్సాత్నని చెపప్డం ఎలాంటిదో, ఇనూస్రెనుస్ వలల్ కలిగే లాభం అలాంటిది’’ అనేవాడతడు.  
‘‘కుఛ  పానే కేలియే కుఛ  ఖోనా పడ తాహై (కొనిన్ పొందాలంటే, కొనిన్ పోగోటుట్కోవాలిస్ ఉంటుంది)’’ అని హిందీ సామెత.  
ఇనూస్రెనుస్లో పొందేది కొంచెమే కానీ పొగొటుట్కునేది కుంచెడు. కనోన్, కాలో పోతే - ఎనిన్ లక్షలు వాటికి సాటొసాత్యి?  
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ఇక పార్ణాల విషయానికొసేత్ - లాభం ఇనూస్రెనుస్ చేసినవాడికాక్దు, అతడి దగగ్ర బంధువులకి!   
‘‘నాకే లాభమొదుద్. ముందీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  వసేత్ చాలు’’ అనాన్ను డెకరట తో. 
ఇనూస్రెనుస్ గురించిన నా భావాలిన్ అతడితో పంచుకోవాలనుకోలేదు.  
అవి కూడా అతడికి వింతగా అనిపించొచచ్ని నా భయం! 
ఐతే డెకరట్  చెపిప్న లాభసాటితనం, తరావ్తెపుప్డో సావ్నుభవమయేయ్క - నా భావాలోల్ కొంత మారొప్చిచ్ంది. డెకరట్  సలహా గొపప్తనానిన్ 

అపుప్డు గురిత్ంచాను. ఆ విశేషాలు ఇంకో సందరభ్ంలో పర్సాత్వించుకుందాం. 
ఇనూస్రెనుస్ ఐపోయేక, శీర్మతికీ, పిలల్లకీ టీకాలు ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికెటుల్ తీసుకునాన్ను. అదో రోజు పటిట్ంది.  
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  రావాలంటే - నాకు బెరిల్నోల్ నిలువనీడ ఉండాలి. 
అంటే ఒలోముచ కీ దగగ్రిన్ంచి మీట ఫెర టార్గ  (రెంటల  అగిర్మెంట ) తీసుకోవాలి. 
ఇందులో నాకో ఇబబ్ంది ఉంది. 
ఒలోముచ కీ ఉంటునన్ది సవ్ంతిలుల్ కాదు. ఎవరింటోల్నే అదెద్కుంటునన్దామె. 
ఆ ఇలుల్ తనకి పెదద్దిగా అనిపించి - కొంత పోరష్న  నాలాంటివాళల్కి అదెద్కిసోత్ంది.  
సబ లెటింగ కి ఆమెకి అనుమతి లేదని నా అనుమానం.  
ఎందుకంటే అంతకుముందు - అంటే ఇంకా నా భారాయ్బిడడ్లు ఇకక్డికి రాకమునుపు - ఒక రోజు ఆమె నాకు చెపిప్ంది: 
‘‘అదెద్ ఇళల్కు సంబందించిన పర్భుతవ్ సంసథ్కు సంబంధించిన అధికారులు తనిఖీకి వసుత్నాన్రు. రేపొకక్రోజుకీ 11-4కి మధయ్లో 

నువువ్ ఇంటోల్ ఉండకూడదు’’  
ఆమె ఆజాఞ్పించలేదు. అనునయంగా అడిగింది. 
ఎలాగూ నేనది ఆఫీసులో ఉండే సమయం కాబటిట్ - నాకు ఇబబ్ంది అనిపించలేదు.  
విషయం మా ఆఫీసులో చెబితే, ‘‘ఆమె ఏదో తపుప్ చేసోత్ంది. ఆ తపుప్లో నువూవ్ భాగసావ్మివౌతావు. వేరే ఇలుల్ చూసుకో’’ అని 

కిరష్నర  సలహా ఇచాచ్డు. 
మాదీ మాతర్ం ఒపుప్కోలేదు, ‘‘ఆమె తపుప్ చేసే మాటైతే, యూనివరిస్టీకి సంబంధించిన సంసథ్లో తన ఇలుల్ అదెద్కిసాత్నని రిజిసట్ర  

చేయించుకోదుగా! నువావ్మె చెపిప్ంది పొరపాటుగా అరథ్ం చేసుకునాన్వని నా ఉదేద్శయ్ం’’ అనాన్డు.  
కిరష్నర  నియమాలననుసరించే జరమ్న  పౌరుడు.  
మాదీ ఇరాక  దేశసుథ్డు. నాకోసం ఒలోముచ కీ ఇలుల్ చూసిపెటిట్ంది అతడే! 
ఎవరిని నమామ్లి?  
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చదివిన జోకొకటి గురుత్కొచిచ్ంది. 
ఒక ముసలాయన రోడుడ్మీద కళుల్ తిరిగి పడిపోయాడు. చుటూట్ చేరిన జనం తలో సలహా ఇసుత్నాన్రు. ఒకరు మొహంమీద నీళుల్ 

చలల్మనాన్రు. ఒకరు మంచినీళుల్ తాగించమనాన్రు, ఒకరు సోడా ఇమమ్నాన్రు. ఓ యువకుడు మాతర్ం విసీక్ పటిట్ంచమనాన్డు. చుటూట్ చేరిన 
జనాలు ఏంచెయాయ్లా అనన్ మీమాంసలో ఉంటే  - ఆ ముసలాయన ఓ సారి లేచి కూరుచ్ని, విసీక్ పటిట్ంచమనన్ కురాడిర్వైపు వేలు చూపించి, 
‘‘ఆ కురార్డేదో చెబుతునాన్డు. వినిపించుకోవచుచ్గా’ అని మళీల్ పడిపోయాడు. 

ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తి అలాంటిదే!    
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ఒలోముచ కీ ఇలుల్ చౌకగా దొరికింది. ఒకే గదిలో నా కుటుంబమంతా ఉండడానికి కూడా ఒపుప్కుంది.  
ఆ ఇలుల్ కాదని వేరెకక్డికి వెళిల్నా - ఇంత చకక్ని ఏరియాలో, ఇంత తకుక్వ ధరకు, సకుటుంబంగా ఉండడానికి ఇలుల్ 

దొరుకుతుందా? 
అందుకని ఇపుప్డు నాకు మాదీ మాటలు నమామ్లనిపించింది.  
ఐతే ఒలోముచ కీ మీట ఫెర టార్గ  ఇవవ్డమంటే - తను అదెద్కుంటునన్ ఇంటోల్ నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు కూడా ఉంటునన్టుల్ కాగితంమీద 

కమిట  అవావ్లి. 
ఒపుప్కుంటుందా? 
ఒపుప్కోకపోతే ఏంచెయాయ్లి?  
తనొపుప్కోకపోతే - రెండు భయాలు.  
ఒకటి - ఒలోముచ కీ ఇంటోల్ ఉండడం నాకు దినదినగండం కావచచ్నన్ భయం. రెండు రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కి సంబంధించిన ఫారామ్లిటీ 

ఒకటి లోపిసుత్ందనన్ భయం. అపుప్డిది మారేజ  సరిట్ఫికెట ని మించిన పెనుసమసయ్గా మారదూ! 
భయపడుతూనే ఓ రాతిర్ నా అవసరం గురించిన లేఖ ఒకటి పోసట బాకుస్లో వేశాను. అంటే వంటింటోల్ ఫిర్జ  టాప మీద పెటాట్ను.    
మరాన్డుదయం ఒలోముచ కీ ననున్ పిలిచింది. 
జీవనమ్రణ సమసయ్.  
ఏమంటుందోనని బెరుకుగానే వెళాల్ను. 
‘‘అగిర్మెంటు ఇసాత్ను. అదెద్ కొంచెం పెంచగలవా?’’ అందామె. 
అపుప్డు నాకు కలిగిన రిలీఫ  ఇంతా అంతా కాదు.  
హనుమంతుడు, ‘చూచితిని సీతను’ అనన్టుల్ ముందు - అగిర్మెంటు ఇసాత్నని - చెపిప్ంది అది చాలు! 
అదెద్ పెంచమనడంలో ఆమె గొంతులో బలం లేదు. ఏదో ఓ బాణమేసి చూదాద్ంలే అనన్టుల్ అడిగింది. ఎందుకంటే ఆమెకి నా ఆరిథ్క 

పరిసిథ్తి తెలుసు. 
గొంతులో తగినంత వినయానిన్ జోడించి, ‘‘పెంచాలనే ఉంది కానీ నాకు డబుబ్ చాలదు. మీట ఫెర టార్గ  ఇసాత్ననన్ందుకు చాలా 

చాలా థాంకస్ ’’ అనాన్ను. 
ఆమె మరేమనలేదు. మరాన్టికలాల్ ఆమె ఆ ఫారాలు సంతకం చేసిచిచ్ంది. 
వాటిలో మేమకక్డ ఎనాన్ళుల్ండొచోచ్ అనన్ది తను వార్యలేదు. నేనే నా అవసరానిన్బటిట్ తేదీలేసి నింపుకునాన్ను. నా సమసయ్లనీన్ 

ఒకక్సారిగా పటాపంచలైపోయినటుల్ తోచి ఎంతో ఉతాస్హంగా అనిపించింది.  
అదే ఉతాస్హంలో - ఇంచుమించు వెంటనే ఇండియన  కనస్లేట  ఆఫీసుకి సకుటుంబంగా వెళాల్ను. ఆఫీసు చినన్ది. సాట్ఫ  

ఐదారుగురికంటే ఉంటుందనిపించదు. వెళల్గానే మరాయ్దగా పలకరించి కూరోచ్మనాన్రు. 
కాసేపటికి ఓ అమామ్యి మా దగగ్రకొచిచ్ ననున్ పలకరించింది. నేను నా పరిసిథ్తి కాసత్ విపులంగానే ఆమెకి చెపాప్ను.  
ఆమె ఓపిగాగ్ నేను చెపిప్ందంతా వింది. తరావ్త నెమమ్దిగా, ‘‘ఇపుప్డు మేము మీకు చేయగలిగిన సాయమేమిటి?’’ అంది. 
రామాయణమంతా విని రాముడికి సీతేమౌతుందని అడిగిన సామెత ఊరికే పుటట్లేదనిపించింది.  
ఐతే ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ సహనం అవసరమని నాకు తెలియకపోలేదు.  
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నా భారయ్ని చూపించి, ‘‘ఈమెకూ నాకూ పెళిల్ ఐనటుల్ సరిట్ఫికెట  ఒకటి ఇవావ్లి’’ అనాన్ను.  
ఆమె నవివ్, ‘‘ఇండియన  కనస్లేటోల్ మారేజ  సరిట్ఫికెటుల్ ఇసాత్రని మీకెవరు చెపాప్రు?’’ అంది.  
ఆమె అడిగిన తీరునిబటిట్, ఎగతాళి చేసోత్ందా అనిపించింది కానీ సమాధానం నా దగగ్ర సిదధ్ంగానే ఉంది. 
‘‘రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  ఇచేచ్ కారాయ్లయంలో అధికారి చెపాప్రు. ఆయన పేరు నాకు తెలియదు. కానీ ఆ ఆఫీసు పుట కామర  సాట్ర్సేలో 

ఉంది’’ అనాన్ను. 
ఆమె ఏ తీరులో మాటాల్డిందో అదే తీరులో బదులిచాచ్ను నేను.  
ఆమె ననున్ ఎగతాళి చేసేత్, ఆ ఎగతాళిని జరమ్న  అధికారికి మళిల్ంచాను.  
మనవాళుల్ మనవాళల్ని చినన్బుచిచ్నటుల్, తెలల్వాళల్ని చినన్బుచచ్లేరని నాకు తెలుసు. 
ఆమె ఓ క్షణం తడబడింది. తరావ్త నెమమ్దిగా, ‘‘మీరు ఇకక్డికొచేచ్ముందే ఇండియాలో ఆ సరిట్ఫికెట  తీసుకుని ఉండాలిస్ంది’’ అంది. 

గొంతులో కొంచెం వినయం జోడించింది.  
‘‘ఇలాంటి సరిట్ఫికెట  ఒకటి అవసరపడుతుందని ముందుగా ఎవరూ మాకు సూచించలేదు. ఏ సమసయ్ వచిచ్నా భారత పౌరులకు 

ఇండియన  ఎంబసీ కానీ, కనస్లేట గానీ సాయపడతారని మాతర్ం చెపాప్రు’’ అనాన్ను. 
ఆమె కొంచెం పర్సనన్ంగా నవివ్, ‘‘ఇలాంటి సరిట్ఫికెటుల్ ఇవవ్డానికి మాకు పర్తేయ్కమైన అనుమతి లేదు. అందువలల్ సరిట్ట్ఫికెట  

మేమిచిచ్నా అది చెలల్దు’’ అంది. 
‘‘మిమమ్లిన్ సరిట్ఫికెట  అడగమనన్వాళుల్, మీరిసేత్ అది చెలల్దని అంటారనుకోను. ఐనా సరిట్ఫికెట  ఇసాత్మనన్ందుకు చాలా సంతోషం. 

దాని చెలుల్బడి విషయం నేను చూసుకుంటాను’’ అనాన్ను. 
నిజానికామె సరిట్ఫికెట  ఇసాత్నని అనలేదు. కొంచెం లౌకయ్ం పర్దరిశ్ంచాను. 
‘‘సరే, ఏ బేసిస  మీద మీకు సరిట్పికెట  ఇవావ్లి?’’ అందామె. 
‘‘నేను, ఈమె భారాయ్భరత్లమని పాస పోరుట్లు చెబుతునాన్యి. అది బేసిస  నంబర  వన . నేను ఇండియాలో పర్భుతోవ్దోయ్గిని. మా పెళిల్ 

తేదీ నేనిసాత్ను. తపుప్డు సమాచారమిసేత్ నా ఉదోయ్గం పోవడమే కాదు, జైలు శిక్ష కూడా పడొచుచ్ నాకు. కాబటిట్ ఆ విషయమై నేను మీకు 
వార్సిచేచ్ కాగితం బేసిస  నంబర  టూ’’ అనాన్ను. 

ఆమె శీర్మతి పాస పోరుట్ తీసుకుంది. నాచేత కాగితం వార్యించుకుంది. 
‘‘సరిట్ఫికెట  ఇపప్టికిపుప్డు ఇవవ్డం అవదా?’’ అనడిగాను. 
‘‘మీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కి ఇంకా టైముందిగా? అంత తొందరేమిటి?’’ అందామె. 
‘‘ఇకక్డ పర్తి మనిషికీ ఓ ఐడెంటిటీ కారుడ్ంటుంది. మాకు పాస పోరుట్లే ఐడెంటిటీ. అవి లేకుండా బయట తిరగలేం కదా!’’ అనాన్ను. 
శీర్మతి పాస పోరుట్ కనస్లేట  ఆఫీసులో ఉనన్టుల్ రసీదొకటి ఇచిచ్, ఇక వెళల్మందామె.  
‘రసీదుకి పది నిముషాలు పడితే, సరిట్ఫికెట కి మరో పది నిముషాలు అదనం. ఈమాతర్ం దానికి వారం రోజులు గడువెందుకో’ అని 

మనసులో విసుకుక్ంటూ బయటికొచాచ్ను. 
ఇంటికెళేల్క గుపాత్కి ఫోన  చేసి విషయం చెబితే, ‘‘ఇకక్డికొచిచ్ పటుట్మని ఏడాది కాలేదు. మన కనస్లేట  వాళుల్ సరిట్ఫికెట కి వారం 

రోజులే అంటే - సంతోషపడాలిస్ంది పోయి, తిటుట్కుంటునాన్వా?’’ అనాన్డు. 
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నిజమే - ఇండియాలో కాయ్జవల  లీవుకే నెలాల్ళల్ముందు పాల్నింగు కావాలనే బాసులునాన్రు. ఏ అపిల్కేషనుకైనా కిందనుంచి పై దాకా 
వెళల్డానికి కనీసం వారం పడుతుంది. 

ఆ సంపర్దాయం బెరిల్న  వసేత్ పోతుందా? 
ఎటొచీచ్ ఆ వారంలోగానే కనస్లేట  మీద చికాకు పెరిగేలా చేసింది కిండర  గెలడ్  (సంతాన భృతి) విశేషం. 
మన దేశంలో ధరణికి గిరి, గిరికి తరువు, తరువుకి కాయ భారం కాకపోవచుచ్ కానీ తలిల్కి పిలల్ భారమే! ఆ భావిపౌరులు దేశానికి 

భారమే! 
అపప్టోల్ పిలల్లొదుద్ బాబోయ  అని సమాజవాదులూ, పర్భుతవ్ం కూడా గోల పెటేట్వారు. 
జరమ్నీలో భావిపౌరులకి పర్తేయ్కంగా భృతి ఉంది.  
డాడ  సంసథ్ కూడా పర్తి నెలా మా పిలల్లకి చెరో యాబై మారుక్లూ భృతిగా ఇసోత్ంది.  
నేను ఎంబసీకి వెళొల్చిచ్న మరాన్డే - గుపాత్ నాకు ఫోన  చేశాడు.  
డాడ  వాళుల్ పిలల్లకిచేచ్ భృతి (కిండర  గెలడ్ ) ఆపేశారుట.  
అందులో కొంచెం బాడ  నూయ్స . కొంచెం గుడ  నూయ్స   
బాడ  నూయ్స  ఏమిటంటే - ఇకమీదట - జరమ్నీలోని ఏ సంసాథ్ కూడా సంతానభృతి ఇవవ్దు.  
గుడ  నూయ్స  ఏమిటంటే - ఆ భృతి పంపిణీ బాధయ్తని ఇకమీదట ఆరబ్యిటస్  ఆమట్  (లేబర  బూయ్రో) అనే పర్భుతవ్సంసథ్ సీవ్కరిసుత్ంది.  
ఆరబ్యిటస్  ఆమట్  మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉంది. సులభంగానే దొరికింది.  
అకక్డ ఫారాలు తీసుకుని కావలసిన వివరాలు నింపి పోలీసు సేట్షనోల్ సాట్ంప  వేయించుకుని ఇవావ్లి. 
వాళుల్ ఫారాలు వెంటనే ఇచాచ్రు. పోలీసు సేట్షనోల్ సాట్ంపు వెంటనే వేశారు. 
ఆ ఫారాలు తీసుకెళిల్ ఆరబ్యిటస్  ఆమట లో చూపించి, ‘‘ఇపుప్డు నేనేం చెయాయ్లి?’’ అనడిగాను. 
‘‘పర్సుత్తానికి ఇంటికెళుల్. ఒకటో తారీఖున నీ బాయ్ంకు ఆకౌంట  చెక  చేసుకో. మొదటి బిడడ్కి 50 మారుక్లు, రెండో బిడడ్కి 70 

మారుక్లు - మొతత్ం 120 మారుక్లు నీ అకౌంటోల్ పడి ఉంటాయి’’ అనాన్డు. 
రెండు శుభవారత్లు.  
ఒకటి - సంతానభృతికిక ఢోకా లేదు.  
రెండు - ఆ భృతి ఇంకో 20 మారుక్లు పెరిగింది. 
అపప్టోల్ జరమ్నీలో మొదటి బిడడ్కి 50, రెండో బిడడ్కి 70, మూడో బిడడ్కి 120 మారుక్లు, అకక్ణిణ్ంచి ఎంతమంది బిడడ్లుంటే అందరికీ 

120 మారుక్లు - సంతానభృతిగా చెలిల్ంచేదిట పర్భుతవ్ం.  
ఇది కుల, మత, జాతి, పౌరసతావ్లతో నిమితత్ం లేకుండా - ఆ దేశంలో పని చేసేచారందరికీ వరిత్సుత్ంది.  
అంతకాలం డాడ  మాకు బిడడ్కి 50 మారుక్ల చొపుప్న సంతానభృతి చెలిల్ంచేది.  
ఆ బాధయ్త పర్భుతవ్ం సీవ్కరించడంతో భృతి మారింది. 
కాలానుగుణంగానూ పాలనావిధానంలో మారుప్లు అవసరపడుతుంటాయి. ఆ మారుప్లిన్ అమలు జరిపే పర్కిర్య సరళంగానూ, 

పౌరులకి లాభదాయకంగానూ ఉంటే - ఆ వయ్వసథ్ని అసలైన వెల ఫేర  సేట్ట  అనొచుచ్.  
సంతానభృతి విషయంలో సావ్నుభవం తరావ్త - నాకు ఇండియన  కనస్లేట  తీరు చికాకు తెపిప్ంచదూ! 
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నా శీర్మతి ఇండియన  పాస పోరుట్లో ఉనన్ పర్కారం - మా ఇదద్రికీ వివాహమైందని ఓ సరిట్ఫికెట  ఇవవ్డానికి వారం రోజులు గడువు 
కావాలా? 

ఇది వినన్పుప్డు ఓంపర్కాష  కూడా గుపాత్లాగే నవివ్, ఓ ఒరియా కథ చెపాప్డు. 
ఆ కథలో - రోడుడ్మీద చెటుట్ కూలి ఓ మనిషిమీద పడింది. ఆ మనిషి బర్తికే ఉనాన్డు కానీ, ముందా చెటుట్ని తొలగిసేత్ తపప్ అతడి 

పరిసిథ్తి తెలియదు. అతణిణ్ వైదాయ్నికి పంపడం అవదు.  
అతడి అవసథ్ చూసిన ఓ మనిషి పోలీసులకి కబురందించాడు. పోలీసులొచేచ్క - ఆ చెటుట్ని తొలగించడం సివిల  సరీవ్సెస  వారి పని 

అనాన్రు. ఆ ఆఫీసుకి వెడితే, ఫిరాయ్దు తీసుకునే గుమసాత్ సెలవులో ఉనాన్డు. అతడు మరాన్డు వచిచ్ ఫిరాయ్దు తీసుకుని ఫైలుని పై అధికారికి 
పంపాడు. అది అలా పైపైకి వెడుతూ నాలుగు చేతులు మారి, శాంక్షనుల్ అయేయ్క మళీల్ గుమసాత్ దగగ్రికి వచిచ్ంది.  

అకక్డ ఆ తంతు అలా నడుసూత్నే ఉంది. ఈలోగా ఇకక్డ కొందరు మానవతా వాదులు కషట్పడి ఎలాగో ఆ మనిషిని చెటుట్కిందనుంచి 
తీసి ఆసప్తిర్లో చేరాచ్రు. 

‘‘ఈ కథని నేనైతే మరోలా ముగించేవాణిణ్’’ అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
‘‘ఏముందీ, చటాట్నిన్ చేతులోల్కి తీసుకునన్ందుకు ఆ మానవతావాదులిన్ క్షణాలమీద అరెసుట్ చేసి ఉంటారు. ఇలాంటి అరెసుట్లకి 

పొర్సీజరుస్తో పెదద్గా పనుండదుగా’’ అనాన్ను. 
‘‘గేర్ట  - ఏ విషయానన్యినా నువూవ్ నేనూ ఒకే కోణంలో ఆలోచిసాత్ం’’ అంటూ ఓం నా భుజం తటిట్ మెచుచ్కునాన్డు. 
‘‘మన దేశంలో కాసత్ వదువుకునన్వాళల్ంతా ఇంచుమించు ఇలాగే ఆలోచిసాత్రు. కానీ అవి ఆలోచనలకీ, వాయ్ఖయ్లకీ మాతర్మే 

పరిమితం. వాటిలో ఏ ఒకక్టీ చేతలోల్కి మారదు’’ అని నవావ్ను. 
‘‘కదా, అలాంటపుప్డు - నువేవ్మిటీ - మన కనస్లేట వాళుల్ ఫైలు తయారు చేసి పైకీ కిందకీ నడపకుండా - నీ పని వెంటనే 

ఐపోవాలనుకునాన్వ ! అకక్డి అలవాటే ఇకక్డా కొనసాగదా మరి!’’ అనాన్డు ఓం.     
‘‘అరథ్మయింది, ననున్ నా సట్యిలోల్నే కొటాట్వ ! బుదొధ్చిచ్ందిలే! మన కనస్లేట వాళుల్ అనన్పర్కారం వారం రోజులోల్ సరిట్ఫికెట  ఇచేచ్సేత్ - 

వాళల్దీ వెల ఫేర  సేట్ట  వయ్వసేథ్ అని ఒపేప్సుకుంటాను. సరా!’’ అనాన్ను. 
అనన్ రోజుకి ఇండియన  కనస్లేట  ఆఫీసుకి వెళాల్ను. ఎటొచీచ్ ఒకక్ణేణ్ వెళాల్ను.   
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