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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 (28)

బెరి
ల్ న్ మితు లు ఎ ఎ రా

ఏమనుకునాన్ అనీన్ ఊహలే కదా! ఊహలోల్ంచీ మా అసలు అడర్సు దొరకదు.
రావుగారికేమో మా అడర్సు పటుట్కుని పరిచయం చేసుకోవాలనుంది. కానీ ఎలా?
బాగా ఆలోచించి రావుగారు తనకు పరిచితులైన తెలుగువారికి నా పేరు చెపిప్ వాకబు చెయయ్డం మొదలెటాట్డు.
నేనేమైనా పురపర్ముఖుణాణ్, పర్ముఖ భారతీయుణాణ్ – మామూలు డాడ సాక్లరిన్. ఐతే నేను డాడ సాక్లరిన్ అనన్ విషయం రావుగారికి
తెలియదు. నా పేరు మాతర్ం తెలుసు. ఆ ఆధారంతో గోదావరి ఈదడం మొదలెటాట్డు.
కలవారి కోడలు కలికి కామాకిష్కి చెపిప్నటుల్ చాలామంది ‘నేనెరుగ నేనెరుగ, ఫలానా వారినడుగు’ అంటూ మరో పేరు సూచించడం
– అతడు పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డిలా ఒకొకక్రినే అడుగుతూ అడుగుతూ వెళల్డం.
చివరికాయనకి ఓ ఉతత్రాది మితుర్డి దావ్రా నా ఆచూకీ తెలిసింది.
ఆ ఉతత్రాది మితుర్డికి నా తోటి డాడ సాక్లరు గుపాత్తో పరిచయముంది. గుపాత్ తరచుగా తన దగగ్ర నా పేరు పర్సాత్వించేవాటట్.
రావుగారికి నా చిరునామా తెలిసింది. నేను బెరిల్న వచిచ్ ఎనాన్ళల్యిందో, ఏ సంసథ్లో పని చేసుత్నాన్నో తెలిసింది.
రావుగారు సవ్తహాగా మొహమాటసుథ్డు. నేరుగా వచిచ్ మమమ్లిన్ మా ఇంటోల్ కలుసుకుందుకు తటపటాయించాడు.
అదే తమిళులో బెంగాలీలో ఐతే అలా తటపటాయించరు. తమ భాష వాడు అని తెలియగానే ఎగురుకుంటూ వెడతారు.
తెలుగువాళుల్ ఇతర భాషలవారితో కలవడానికి చూపినంత ఉతాస్హం తమవాళల్పటల్ చూపరు. కొతత్గా పరిచయమైనపుప్డు
తెలుగువాడితో కూడా ఆంగల్ంలోనో, హిందీలోనో మాటాల్డతారు. ఇతర రాషాట్ర్లోల్నో, దేశాలోల్ ఉనన్పుప్డు తమ పిలల్లకు తెలుగు నేరప్డానికి
పర్యతిన్ంచరు సరికదా వాళల్కు తెలుగు రాదని గొపప్గా చెపుప్కుంటారు. తాము కూడా తెలుగు మరిచ్పోతునాన్మని చెపప్డానికి
తాపతర్యపడతారు. అంతా ఇలా కాకపోయినా ఎకుక్వమందిది ఇదే తతవ్ం.
నేనా ఎకుక్వమందిలో ఒకణణ్ని అనుకోను. కానీ తెలుగువాళల్యినా సరే, కొతత్వాళల్యితే చటుకుక్న కలవడానికి తటపటాయించే
సవ్భావం నాకూ ఉంది.
కొబబ్రిచెటుట్ ఎందుకెకాక్వంటే దూడ గడిడ్కోసమనాన్డని ఓ తెలుగు సామెత. నాకు పోసుట్ కారుడ్ ఇవవ్డానికి ఇంత తతంగం
అవసరమా అని నేననుకోవచుచ్నని అతడి అనుమానం. తీరా కారుడ్ తీసుకునాన్క, ‘ఇచాచ్రుగా, థాంకస్. ఇక వెళల్ండి’ అనన్టుల్ నేను
పర్వరిత్ంచవచుచ్నని ఇంకో అనుమానం. ననున్ అంచనా వెయయ్డానికి అతడు ముందుగా నాకు ఫోను చేశాడు.
ఆఫీసులో ఉండగా నాకు ఫోనుల్ రావడం అరుదు. ఎపుప్డైనా ఓంపర్కాష, గుపాత్ వంటివారు చేసూత్ంటారు కానీ మా లాయ్బులో బలల్మీద
ఫోను మోర్గినపుప్డు నేను ఫోను తియయ్ను. ఎవరైనా తీసి, అది నాకైతే పిలిచ్ చెబుతారు. దగగ్రోల్ ఎవరూ లేనపుప్డు మాతర్ం, ఫోను తీసాత్ను.
ఎవరికొసేత్ వాళల్కి చెబుతాను.
రావుగారి ఫోను ముయ్లల్ర తీశాడు. ననున్ పిలిచాడు.
అందుకుని, “హలో” అనాన్ను.
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“ఈజిట డాకట్ర రాజగోపాలరావ” అంది అవతలి గొంతు.
ఔనని, అవతల మాటాల్డుతునన్దెవరో తెలుసుకోగోరాను.
“అయాం ఎస ఎస రావు. కెమికల ఇంజనీర, సీమెనస్ కంపెనీ” అంది అవతలి గొంతు.

అపరిచితుడు. ఎందుకు ఫోన చేసేడా అనుకుంటూ, నా వివరాలు చెపిప్, ఆ ఫోను నాకోసమేనా అనడిగాను నిరాధ్రణకోసం.
అతడు తన దగగ్రునన్ నా కారుడ్ గురించి చెపిప్, అది నాకు అందజెయయ్డమెలాగా అనడిగాడు.
ఒక అపరిచితుడు నా ఉతత్రంమీద అంత శర్దధ్ చూపడం విశేషంగా భావించి, “మా ఆఫీసుకొచిచ్ ఇవవ్చుచ్. మీకు అభయ్ంతరం
లేకపోతే మా ఇంటికొచిచ్ కూడా ఇవవ్చుచ్” అనాన్ను.
“మిమమ్లేన్ మా ఇంటికి ఆహావ్నించొచుచ్ కానీ, కారుడ్ నేను తెచిచ్ మీకివవ్డం మరాయ్ద. ఇంటికొసేత్ పరసప్రం పరిచయాలు కూడా
ఔతాయి కదా! ఇటసే పెల్జర” అనాన్డతడు.
“థాంకూయ్ - మాకైతే ఏ సాయంతర్మైనా ఫీర్యే. మీ వీలు చెపప్ండి” అనాన్ను.
అతడు తన వివరాలు చెపాప్డు. అతడి భారయ్ కొనాన్ళుల్ ఉదోయ్గం చేసి మానేసింది. ఇదద్రు పిలల్లు. కొడుకిక్ రెండు నిండడానికి నెలాల్ళుల్
టైముంది. కూతురికింకా ఏడాది నిండలేదు. “ఐనా సాయంతార్లు మాకు వీలే. మీరు మొహమాటపడకుండా మీ వీలు చెపప్ండి” అనాన్డతడు.
నేను మా కుటుంబ వివరాలు చెపాప్ను.
అతడు వెంటనే, “డాడ సాక్లరుస్ అంటే 30కి కాసత్ అటూ ఇటూ ఉంటారని తెలుసు. అలా నేను మీకు వయసులో కనీసం పదేళుల్
సీనియరిన్. బెరిల్న నివాసిగా కూడా నేను మీకు బాగా సీనియరిన్. ఐతే పిలల్ల విషయంలో మాతర్ం మీరే నాకు సీనియర. మన పరిచయంలో
ఒకరి సీనియారిటీ ఒకరికి బాగా పనికొసుత్ందని నా ఆశ” అనాన్డు.
అంతవరకూ మా సంభాషణ ఆంగల్ంలోనే కొనసాగింది.
రావుగారు తెలుగువాడు. నేను తెలుగువాణణ్ని తెలుసు. ఐనా తెలుగులో కాక ఆంగల్ంలో పలకరించి, సంభాషణని ఆంగల్ంలోనే
కొనసాగిసుత్నన్ అతడు ఎలాంటి తెలుగువాడో, ఆ పరిచయం ఉభయులకీ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ననిపించింది.
“మరి నీ సంగతేమిటి? అతడూ నీ గురించి ఇలాగే అనుకుంటునాన్డేమో” అంది మనసు.
“కానీ ముందు మాటాల్డింది తను. తనే తెలుగులోకి దిగిపోవచుచ్గా” అనుకునాన్ను.
తెలుగువారిలో ఉండే ఈ తటపటాయింపుకి కారణం – అపుప్డరథ్మయింది నాకు. మనం మనకంటే ఎకుక్వగా అవతలవారి గురించి
ఆలోచిసాత్ం. మనని మనం విశేల్షించుకుంటే – పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లనన్ సమసయ్ ఉండదు. అపుప్డు మనం ఊహించని కొతత్
వయ్కిత్తావ్లు బయటపడతాయి.
ఇలా అనుకుని తటపటాయిసూత్నే, “మనం మాటాల్డుకుందుకు తెలుగులో మీకు ఫీర్గానే ఉంటుందా?” అనాన్ను.
అంతే, అతడి సవ్రం ఒకక్సారిగా మారిపోయింది, “తెలుగు ఫీర్గా ఉంటుందా అని ననాన్ అడుగుతునాన్రు? నేనెవరనుకుంటునాన్రు?
మాది తూరుప్ గోదావరి. నేను అమలాపురంవాణిణ్” అనాన్డు అకక్డి అసలైన యాసలో.
ఆ భాష, యాస వినగానే పార్ణం లేచొచిచ్ంది. అతడు మాటాల్డిన తీరులో ఆతీమ్యత ధవ్నించింది. తెలుగుతనానికి గరవ్పడే ధవ్ని ఆ
గొంతుకి మరింత శోభనిచిచ్ంది.
సుమారు పావు గంట సేపు ఏవేవో మాటాల్డుకునాన్ం.
కలుసుకుందుకు సమయం నిరాధ్రించుకునాన్ం. భోజనానికి రావాలంటే, సంకోచించకుండా ఒపుప్కునాన్డాయన.
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రావుగారి పరిచయం బెరిల్నోల్ మాకు ఎనోన్ మరపురాని అనుభూతులనిచిచ్ంది. అవి మేము మా ఇంటోల్ కలుసుకునన్ మొదటిరోజునించే
మొదలయాయ్యి.
ఆరోజు శీర్మతి తెలుగువారికి అపురూపమైన వంకాయకూర, బంగాళాదుంపల వేపుడు, కొబబ్రిపచచ్డి, మెంతిమజిజ్గ చేసింది.
సుందరం కోసం పెటిట్న దోసావకాయ ఉండనే ఉంది.
రావుగారు ఏడునన్రకి వసాత్ననాన్రు. నేను 7.20కలాల్ మెటుల్ దిగి కిందకి వెళాల్ను. మరో ఐదు నిముషాలోల్ మా భవనం ముందునన్ ఓ
చెటుట్కింద, ఫుటపాతమీద కారు ఆగింది. రావుగారు, ఆయన శీర్మతి సతయ్వతి, కుమారుడు కారు దిగారు. ఆమె చేతిలో పిలల్ల సంరక్షణకు
సంబంధించిన సరంజామా కోసం ఓ బాయ్గుంది. రావుగారి చేతిలో కాసత్ పెదద సైజు ఫిడేలు పటేట్ ఓ పెటెట్ ఉంది.
పరసప్ర పరిచయాలయేయ్క నేను వాళల్కి దారి చూపించాను. మెటెల్కిక్ రెండో అంతసుత్ చేరుకునాన్క - రావు గారు చటుకుక్న ఓ అడుగు
ముందుకేసి తలుపు దగగ్రకెళిల్ అటూ ఇటూ చూసి, “పాతకాలపు ఇలుల్ కదా, కాలింగ బెల ఉనన్టుల్ లేదు” అనాన్డు.
నేను నవివ్ తలుపు దగగ్రకెళిల్, తలుపుకునన్ అండాకారపు ఇతత్డి పిడిని పటుట్కుని పైకెతాత్ను.
రావుగారికి అరథ్మైంది, “ఇనేన్ళుల్గా ఇకక్డుంటునాన్ను కానీ ఇలాంటి కాలింగ బెల చూడలేదు. మీ పరిచయంలో అపుప్డే ఓ కొతత్
విశేషం” అని నవావ్రు.
తలుపు తెరుచుకుంది. గుమమ్ం దగగ్రే పరిచయాలు కావలసింది కానీ, రావుగారు అందుకు సుముఖంగా కనబడలేదు.
ఇండియాలోలా అలా గుమామ్ల దగగ్ర నిలబడి ఎకుక్వసేపు మాటాల్డితే ఇకక్డ ఇరుగుపొరుగులు ఇషట్పడరు. మాకా విషయం తెలుసు
కానీ, ఇంతవరకూ అనుభవంలోకి రాక, గురుత్ండదు. జరమ్నీలో నాకు బాగా సీనియర కదా – రావుగారికి ఈ అలవాటు వంట బటేట్సి
ఉంటుందని అరథ్ం చేసుకునన్ శీర్మతి చిరునవువ్నే పలకరింపు చేసి, పకక్కు తపుప్కుని దారిచిచ్ంది.
అంతా మా ఇంటోల్కి వెళేల్క, పరసప్ర పరిచయాలయాయ్యి. ఆ దంపతులు సేన్హపాతుర్లు కావడంతో, కొదిద్ నిముషాలోల్నే బాగా
పరిచయమునన్వాళల్లా మాటాల్డుకోసాగాం.
రావుగారబాబ్యి, మా పిలల్లతో కలిసిపోయాడు.
మా పాపకి పెదద్రికం చూపడం ఇషట్ం. ఏణణ్రథ్మే చినన్ అయిన తముమ్డిమీద అది అథారీట్ చేసూత్నే ఉంటుంది. ఈరోజు దానికి
అదనంగా ఇంకో బాబు దొరికాడు.
అకక్లాగే పెతత్నం చెలాయించాలని మా బాబుకీ సరదా ఉంది. కానీ తను పెదద్దానన్ని డబాయించి సాగనివవ్దు మా పాప.
అమాయకుడు – ఏదో రోజున తను దానికంటే పెదద్ ఔతానని ఆశగా ఎదురుచూసూత్, అందాకా సరిపెటుట్కుంటునాన్డు వాడు. ఈరోజు వాడికి
తనకంటే చినన్వాడొకడు దొరికాడు.
సాధారణంగా చినన్పిలల్లు తమకంటే కొంచెం పెదద్ వయసు పిలల్లతో ఆడుకోవాలని సరదా పడతారు. రావుగారబాబ్యికి ఈరోజు ఆ
సరదా తీరింది.
వాళుల్ ముగుగ్రూ కూడా మమమ్లిన్ మరిచి వేరే పర్పంచంలోకి వెళిల్పోయారు.
పది నిముషాలు కబురల్యేయ్క, శీర్మతి భోజనాలకు ఏరాప్టు చేసాత్నంది.
“ఐతే ముందు పాపకు అనన్ం పెటేట్దాద్ం” అంది రావుగారి భారయ్ సతయ్వతి.
“పాప ఎకక్డ?” అని శీర్మతి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. అంతలోనే రావుగారు తన ఫిడేలు పెటెట్లోంచి పాపని బయటకు తీశారు.
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పాప చూడాడ్నికి బకక్గా, 3-4 నెలల పిలల్లా ఉంది. రావుగారు పెటెట్లోంచి బయటకి తియయ్గానే ఒకక్సారి పసిపిలల్లకే సాధయ్ం
అనిపించేటంత ముదుద్గా వళుల్ విరుచుకుంది. అపుప్డే నిదర్ లేచిందేమో ఓసారి కళుల్ చిటిల్ంచి చుటూట్ చూసింది.
కొతత్ చోటు కదా, ఏడుసుత్ందనుకునాన్ను కానీ – ఆసకిత్గా పరిసరాలిన్ పరిశీలిసోత్ంది.
“పాప ఈ పెటెట్లో ఉందా? తనని ఎందుకు తీసుకురాలేదా అని ఇందాకటున్ంచి అడగలేక మనసులో సతమతమౌతునాన్ను”
అనాన్ను.
అది పిలల్లకోసం అకక్డ వాడే కారీబాగ అని తెలిసి, ఇదేదో తమాషాగా బాగుందే, అనుకునాన్ను.
“పిలల్లిన్ అలా వదిలేసేది ఇకక్డివాళుల్. మనమలా ఉండలేం కదా” అంది సతయ్వతి.
“ఔను” అనె వెంటనే తలాడించి, “పాపకోసమని కొదిద్గా పపుప్ పడేశాను. నెయియ్ కూడా ఉంది” అంది శీర్మతి.
కానీ సతయ్వతి పిలల్కోసం భోజనం తయారు చేసి కూడా తెచుచ్కుంది.
“ఏమనుకోకండి. ఇది చూడాడ్నికే కాదు, అరాయించుకుందుకూ అరభ్కురాలు. ఆ మధయ్నే విరేచనాలు పటుట్కుని పిలల్ మనకి
దకుక్తుందా అనుకునేదాకా వచిచ్ంది” అంది సతయ్వతి.
రావుగారు నవివ్, “అంతేం లేదు కానీ, మా ఆవిడే కంగారు పడి, తనే నాకు దకుక్తుందా అనుకునే దాకా వచిచ్ంది” అనాన్రు.
“అనడానికేం? పిలల్లకోసం అమమ్ పార్ణాలు అలాగే తపించిపోతాయి మరి. ఇండియాలో ఉనన్పుప్డు మీకు రొంపడితే చాలు, మీ
అమమ్గారు చేసే హడావుడి మరిచ్పోయారా?” అంది సతయ్వతి.
అది కోపం కాదు, ఉకోర్షం కాదు.
దంపతులోల్ ఒకొకక్రిది ఒకోరకం. భారాయ్భరత్లు ఒకరిమీద ఒకరు విసురేల్సుకుని వినోదించడం అదో ముచచ్ట. ఇంకా చెపాప్లంటే
అనోయ్నయ్తకి అదో పరాకాషఠ్.
భవనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో అలాంటి జంటలు కనీసం మూడుండేవి. వాళల్ మాటలు వినముచచ్టగా ఉండేవి.
సతయ్వతి పాపకి అనన్ం పెడుతుంటే రావుగారు చెపాప్డు.
పాపకి విరేచనాలు వెళిల్నపుప్డు హాసిప్టలుకి తీసుకెడితే వాళుల్ పాపని అకక్డ వదిలేసి, తలిల్ని కూడా ఇంటికి వెళిల్పొమమ్నాన్రుట. తను
లేకుండా పాప క్షణం కూడా ఉండలేనని ఆమె కళల్నీళల్ పరయ్ంతమైనా ససేమిరా అనాన్రుట.
ఇంటికొచిచ్ ఆమె పాపను తలుచ్కుని అదేపనిగా ఏడుపుట.
“అనారోగయ్ంతో ఉనాన్ పాపకి హాసిప్టలోల్ అవసరమైన అటెనష్న దొరికి సుఖంగా ఉంది. ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ బాబుని ఇంటోల్ ఉండీ తలిల్
కూడా పటిట్ంచుకోలేదు” అనాన్డు రావుగారు.
“మీరే చెపప్ండి. తలిల్ పకక్న లేకుండా ఏ చంటిపిలల్యినా సంతోషంగా ఉంటుందా? ఐనా ఇదేం చోదయ్ం? వీళల్కి అనుబంధాలు
తెలియవు. యాంతిర్కంగా నియమాలు అనుసరించడమే. వచిచ్ వచిచ్ ఇలాంటి దేశంలో పడాడ్ం” అంది సతయ్వతి.
“వాళల్కి పిలల్ ఆరోగయ్ం పర్ధానం. పిలల్కు చికితస్ పర్ధానం. రెండు వారాలు మన దగగ్ర లేకపోతేనేం – వాళుల్ తీసుకోవాలిస్న
జాగర్తత్లనీన్ తీసుకుని మన పిలల్ని మామూలు మనిషిని చేసి కదా మనకి అపప్గించారు” అనాన్డు రావుగారు.
“ఇపుప్డిలా గంటునాన్రా, అపుప్డేమో – ‘చంటి పిలల్లకి విరేచనాలు వెడితే అదో పెదద్ జబాబ్? దానికే పిలల్ని తలిదండుర్లనుంచి వేరు
చెయాయ్లా?’ అని తనే రోజూ గోల పెటేట్వారు. ఐనా ఒకటి మాతర్ం నిజం. ఇలాంటపుప్డు పిలల్లిన్ ఆసప్తిర్లో ఉంచడమే మంచిది. మనం
తింటునన్దేమైనా పిలల్లకి పెటాట్లనిపిసుత్ంది. ఎంత చెపిప్నా ఏదో బలహీనత జాగర్తత్లిన్ అధిగమించేలా చేసుత్ంది” అంది సతయ్వతి.
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“చినన్ కరెక్షన. ఇది మన దేశంలో ఆసప్తుర్లకి వరిత్ంచదు. ఇకక్డ రోగిని కాపాడడ్ంకోసం, అయినవాళల్కంటే డాకట్రేల్ ఎకుక్వ శర్దధ్
తీసుకుంటారు. అకక్డ ఆసప్తిర్కి వెళల్డమంటే అంతిమయాతేర్! అందుకే మా అమెమ్పుప్డూ నాకు గృహవైదయ్మే చేసేది” అనాన్రు రావుగారు.
గత సంవతస్రం జరమ్న భాష నేరుచ్కుంటునన్పుప్డు, లూయ్నబరుగ్లో నేను చూసిన కర్ంకెన హౌస (హాసిప్టల) గురొత్చిచ్ంది. అందులో
మిసమిసలాడే అందాల పసిపాపలు ఇపప్టికీ తలచుకునన్పుడలాల్ కళల్ముందు కదలాడతారు. ఆటబొమమ్లు, ఆహారం వగైరా సదుపాయాలునాన్
అయినవాళుల్ పకక్నలేక – అదోలా కనిపించే వాళల్ ముఖాలిన్ నేనెపుప్డూ మరిచ్పోలేను. ఇపుప్డు వాళల్మధయ రావుగారి పాపని
ఊహించుకుంటే ఒకక్సారి వళుల్ జలదరించింది.
ఐతే రావు దంపతుల సంభాషణ ఎకక్డ మొదలైంది? ఎకక్డ తేలింది?
అనుబంధాల విషయంలో మన ఔనన్తయ్ంతో మొదలెటిట్, చివరికి ఇకక్డి ఆసప్తుర్ల ఔనన్తయ్ం దగగ్ర తేలారు!
చెపాప్లంటే వాళల్నన్వాటిలో ఏదీ అబదధ్ం కాదు. వాళల్ మాటలోల్ రెండు విభినన్ వయ్వసథ్లు ఇమిడి ఉనాన్యి. రెండు వయ్వసథ్లీన్ బాగా
దగగ్రున్ంచి చూసిన వాళుల్ - ఏ వయ్వసథ్ ఎకుక్వ మంచిదో తేలచ్లేకపోయారు.
అందుకేనేమో, ఈ దంపతులు అపూరవ్మైనవారనీ, వీరినుంచి చాలా నేరుచ్కునే అవకాశం ఉనన్దనీ అపుప్డే అనిపించింది నాకు.
పాప భోంచేసేక బుదిధ్గా పడుకుంది. “ఇంటోల్ ఐతే గదంతా చీకటి చేసేత్నే కానీ పడుకోదు. మీ ఇంటోల్ దానికి పర్శాంతంగా
ఉనన్టుల్ంది. హాయిగా పడుకుంది” అంది సతయ్వతి.
అదో మరాయ్ద. నిజమనుకోకూడదని తెలుసు. చినన్గా నవివ్, “గదంతా చీకటి చేసి మరి అంతా ఒకక్సారే పడుకుంటారా? మరి బాబు
మెలకువగా ఉంటే గొడవ చెయయ్డా?” అనాన్ను.
“ఆ సమసేయ్ లేదు. బాబు గది వేరు. పాప గది వేరు. మా గది వేరు. ఎవరి గదులోల్ వాళుల్ంటాం” అంది సతయ్వతి.
“చంటిపిలల్కి తలిల్ పకక్ కావాలి కదా, వేరే గదిలో పడుకోబెడితే, ఇక ఆసప్తిర్కీ, ఇంటికీ తేడా ఏమిటి?” అంది శీర్మతి అపర్యతన్ంగా.
“తేడా లేకేం? అకక్డ పాప కుంయమంటే నరుస్లు పరుగెడతారు. ఇకక్డ అమమ్ పరుగెడుతుంది” నవావ్రు రావుగారు.
“తేడా ఉందంటూనే మీరనన్ది తేడా లేనటేల్ ఉంది. ఆవిడకి అరథ్మయేయ్లా నేను చెబుతాను, ఉండండి” అంది సతయ్వతి.
ఇకక్డ దంపతులు మాతర్మే ఒకే గదిలో ఉండొచుచ్. పిలల్లు ఎంతమందుంటే అంతమందికీ తలో గదీ ఉండాలని సాంఘిక నియమం.
ఇకక్డునన్పుప్డు వీళల్ నియమాలిన్ గౌరవించాలి, పాటించాలి. అది అనుకునన్ంత కషట్మేం కాదు. విడిగా పడుకోబెటట్డంవలల్ పిలల్లకు ఆహారం,
నిదర్ వగైరాలోల్ కర్మశిక్షణ ఏరప్డుతుంది. పదధ్తులు అలవాటౌతాయి. ఆపైన బడిలో వేసినపుప్డు, అమమ్ను విడిచి ఉండడం కషట్ం అనిపించదు.
ఆమె చెబుతుంటే కళల్లో మెరుపు. ఇకక్డి ఈ పదధ్తి ఆమెకు నచిచ్నటేల్ ఉంది.
శీర్మతి వైపు చూసేత్ - రాతిర్పూట చంటిదైన కనన్బిడడ్ను గుండెలకు హతుత్కుని పడుకోవడంలో ఉనన్ ఆనందం మిస కాతగగ్దేనా అనన్
భావం – ఆమె కళల్లో కనిపించింది. కానీ పైకి అనలేదు.
మా పిలల్లు చినన్పప్టిన్ంచి ఇపప్టిదాకా రాతిర్ళుల్ మా పకక్నే పడుకుంటునాన్రు. వాళుల్ లేకపోతే ఏదో మిసస్యినటేల్ ఉంది. భోజనం,
నిదర్ వగైరాలోల్ వాళల్ కర్మశిక్షణను చాలామంది మెచుచ్కునేవారు. ఎటొచీచ్ మన దేశంలో అందరు పిలల్లూ అలా ఉండరు. ఇకక్డి పిలల్లు
అంతా అలాగే ఉంటారేమో!
పాప పడుకునాన్క మిగతా భోజనానికి మిగతా పిలల్లు ముగుగ్రి వంతూ వచిచ్ంది. మా బాబు తను బుదిధ్గా భోంచేసుత్ంటే, రావుగారు,
“మీవాడు చాలా బుదిధ్మంతుడు” అని మెచుచ్కునాన్డు.
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ఆ మాటకి మా పాప మొహంలో కలవరం చూశాను. అది బాబులా సీప్డుగా తినలేదు. ఇపుప్డు తనకీ వాడికీ పోలికొసుత్ందేమోనని
దాని భయం. అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, “ఆంటీ, మీ బాబుకి నేను తినిపించొచాచ్?” అనడిగింది.
అపప్టికి సతయ్వతి బాబుచేత అనన్ం తినిపించడానికి కొంచెం అవసథ్ పడుతోంది.
“చినన్పిలల్వి, నావలేల్ కానిది నీవలల్నౌతుందా?” అందామె.
పాప ఏదో అనేలోగానే వాళల్ బాబు, “అకేక్ నాకు తినిపించాలి” అని మారాం మొదలెటాట్డు.
“సరే కానీ, అకక్ని ఏడిపించకూడదు. ఏడిపించావో, మళీల్ నేనే నీకు తినిపిసాత్ను” అంది సతయ్వతి.
ఇదంతా చూసుత్ంటే, నాకు బెరిల్నోల్ ఉనన్ భావన పోయి, భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో ఉనన్ అనుభూతి కలిగింది. ఆ అనుభూతి ఎంతో
ఆహాల్దంగా ఉంది. ఇలాంటి మితుర్లుంటే, ఎకక్డునాన్ మనవాళల్మధయ్నే ఉనన్టుల్ ఉంటుందనిపించింది.
మా పాపకి ఇదో కొతత్ అవకాశం. వాళల్ బాబుకేమో ఓ కొతత్ అనుభవం. ఆ రెండూ కలిసి మిషన జయపర్దమైంది. క్షణాలోల్ బాబు
భోజనం ఐపోయింది.
“రోజూ తినడానికి ఎంత ఏడిపిసాత్డు? వీడికి నీ వంటకంటే ఆంటీ వంటలు ఎకుక్వ నచిచ్నటుల్నాన్యి. ఇకమీదట రోజూ కారోల్
వీళిల్ంటికొచిచ్ వీడికోసం లంచ బాకస్ కలెకట్ చేసుకుంటాను” అనాన్డు రావుగారు.
“లంచ బాకొస్కక్టీ చాలదు. పాపని కూడా తీసుకురావాలి. బాబు తను పెడితేనే తింటాడు కాబటిట్ పాపని మనింటోల్నే
ఉంచేసుకుందాం” అని, “ఏం పాపా, మా ఇంటికొచిచ్ ఉంటావా? నినున్ మీ అమామ్నానన్లంత బాగానూ చూసుకుంటాం” అంది సతయ్వతి .
పాప కలవరపడుతుందనుకునన్ను. కానీ ఆ క్షణంలో తనకు లభించిన పార్ధానాయ్నికీ, మెపుప్కీ గొపప్గా మొహం పెటిట్, “మరి నాకోసం
మీ ఇంటోల్ ఇంకో గది ఉందా?” అనడిగింది.
నేను, శీర్మతి తెలల్బోయాం. రావుగారు అపర్యతన్ంగా మా పాపని దగగ్రగా తీసుకుని, “భలే అడిగావమామ్, ఇంతవరకూ మమమ్లిన్
ఇలా అడిగినవారు లేరు” అనాన్రు.
“ఈ తరం పిలల్ల తెలివే తెలివి. మన మాటలనీన్ పాపకి బాగా అరథ్మౌతునాన్యి. మనం కాసత్ చూసుకుని మాటాల్డాలి” అంది
సతయ్వతి సవ్రం కాసత్ తగిగ్ంచి.
పాప మొహంలో గరవ్ం కనబడింది. “భువనేశవ్రోల్నూ నా గురించి ఇలాగే అనేవారు అంకులుస్” అంది.
అంతా నవువ్కునాన్ం. అంతలో రావుగారి బాబు మతుత్తో జోగసాగాడు. అతణిణ్ మంచంమీద పడుకోబెటేట్ం.
“పాప కూడా తినేసేక మనం భోజనాలకి కూరుచ్ందాం” అంది సతయ్వతి.
పాప తల అడడ్ంగా ఊపి, “నేనూ పెదద్దానేన్, మీతోనే తింటాను” అంది.
శీర్మతి మందలించబోయింది కానీ, సతయ్వతి దాని మాటలకి ముచచ్టపడి సరేనంది.
అకక్ భోజనానికి కూరుచ్ంటే తముమ్డు ఓ మూలకి వెళిల్ జిగసా పజిల తీసుకునాన్డు. అకక్ పకక్న లేకుండా తనకి తానుగా బొమమ్ను
కూరాచ్లని వాడి కోరిక. ఇదద్రికీ వేరేవ్రు పజిలుస్నాన్ మా పాప తన బొమమ్ తాను తయారు చేసేసేక, వదద్ంటునాన్ వినకుండా వాడికి సాయం
చేసుత్ంది. అందుకని వాడు ఇపుప్డా కోరిక తీరుచ్కుంటునాన్డు.
మా భోజనాలు మొదలయాయ్యి. ఐటముస్ని వాళుల్ మెచుచ్కోవడం వగిరాలు మామూలే కానీ, దోసావకాయకి సుందరంలాగే వాళూల్
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.
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“కుకుంబర వాడి మేమూ దోసావకాయ పెడుతుంటాం. కానీ ఇది నిజంగా దోసకాయతో పెటిట్నది. ఇనేన్ళుల్గా ఒకక్సారి కూడా మా
కంటబడని దోసకాయ మీకు ఎకక్డ దొరికింది? ఎలా దొరికింది?” అనడిగాడు రావుగారు.
“ఇకక్డ ఇది ఇంత సెప్షల అని నాకు తెలియదు. ఓసారి సంతలో కనబడింది. కొనాన్ను. అంతే!” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. ఏదేమైనా
అతిథులకు సంభర్మానందాశచ్రాయ్లిన్ కలిగించిన ఆ దోసకాయ ఒకక్సారైనా నాకు దొరకడం అదృషట్మనుకునాన్ను.
భోంచేసూత్ కబురల్లో రావుగారు నా అడర్సు పటుట్కుందుకు తను చేసిన కృషిని తనదైన శైలిలో వివరించాడు.
“వింటుంటే అనిపిసోత్ంది - నేను మా ఆవిణిణ్కక్డికి తీసుకురావడానికి పడద్ శర్మకీ, మానసిక ఒతిత్డికీ – మీ శర్మ ఏమాతర్ం
తీసిపోదని” అంటూ వాళల్కి ఆ వివరాలు చెపాప్ను.
ఆ దంపతులు శర్దధ్గా నేను చెపిప్ంది వినాన్రు. తరావ్త రావుగారు మాతో, “మీరిదద్రూ కూడా మా ఇదద్రికంటే బాగా చినన్వాళుల్.
కాబటిట్ చొరవ చేసి ఓ మాట చెపప్నా?” అనాన్డు.
ఉనన్టుల్ండి అతడలా అనేసరికి ఆశచ్రయ్మేసి, “మిమమ్లిన్ పెదద్వాళల్ని మేమనుకోవడంలేదు. మనమంతా ఓ తోటివాళల్ం. ఐనా మీరేం
చెపప్దలుచ్కునాన్ నిసస్ంకోచంగా చెపొప్చుచ్” అనాన్ను.
“నేను మీకంటే పదేళల్కు పైగా పెదద్వాణిణ్. మా ఆవిడకోక్పమొచిచ్నా సరే, తనూ మీ అవిడకంటే పదేళల్కు పైనే పెదద్ది.
ఉనన్మాటనడానికి సంకోచమెందుకూ, మా ఇదద్రికీ కూడా లేట మారేజ” అనాన్డు రావుగారు.
ఆ మాటలు కొంచెం ఇబబ్ందిగా అనిపించి, “మీది లేట మారేజని నాకనిపించదు. లవ మారేజి అనిపిసుత్ంది” అనాన్ను వెంటనే.
“మాది లవ మారేజ కాదు కానీ మారేజ లవ. అంటే పెళిల్ చేసుకునాన్క పేర్మ అనన్ మాట. పెళిల్కిముందు పేర్మ పెళిల్తో పోతుంది. పెళిల్
తరావ్త పేర్మకి ఎకక్డికైనా పోవాలనాన్ వేరే దారుండదు” అనాన్డు రావుగారు.
సతయ్వతికి మొహమాటమేసిందేమో, “వాళల్కి ఏదో మాట చెబుతాననాన్రు….” అంటూ సంభాషణ దారి మళిల్ంచింది.
“చెపేప్ముందు పెదద్రికానిన్ ఎసాట్బిల్ష చేసుకోవాలిగా, అదయింది కాబటిట్ ఇక చెబుతాను” అంటూ మావైపు తిరిగి, “పెదద్వాణిణ్
చెబుతునాన్ను. నా మాటని తేలిగాగ్ తీసుకోకండి. ఇకమీదట మీకు ఎలాంటి విషమసిథ్తి ఎదురైనా ఏమాతర్ం కలవరపడొదుద్. టెనష్న ఫీలవదుద్.
భగవాన సతయ్సాయిబాబాని మనసులో తలుచ్కోండి. అనీన్ ఆయనే చూసుకుంటాడు” అనాన్డు రావుగారు.
ఉలికిక్పడాడ్ను. నేను నాసిత్కుణిణ్ కాదు కానీ, నలుగురూ నమేమ్ పదధ్తిలో దేవుణిణ్ నమమ్ను. మా దగగ్రి బంధువులోల్ కొందరు ననున్
నాసిత్కుడని కూడా అనుకుంటారు. ఇక సతయ్సాయిబాబా విషయానికొసేత్ ఆయన దేవుడని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. ఇంకా చెపాప్లంటే, నాకు
తెలిసిన కొనిన్ ఇతర విశేషాలిన్ బటిట్ ఆయనపై సదభిపార్యం కూడా లేదు.
రావుగారిన్ చూసేత్ ఏదో సరదాకి అనన్టుల్ లేదు. బాబాగారి వీరభకుత్డిలా అనిపించారు. ఇంకా చెపాప్లంటే బాబాగారే వెదుకుక్ంటూ
బెరిల్న వచిచ్ రావుగారి రూపంలో ననున్ కలిశారా అనిపించింది.
ఇపుప్డు నేను రావుగారికి ఏం చెపాప్లి?
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