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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 (32) 

 
  మరో దేవుడు పిలిచాడు 
విలియముస్ అడిగిన ఆ పర్శన్ నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. 
ననెన్వరైనా కులం గురించి అడిగితే ఎంత ఇబబ్ంది పడతానో, మతం గురించి అడిగినా అంతే ఇబబ్ంది పడతాను.  
ఎందుకంటే నేనెపుప్డూ ననున్ ఓ మతంతో కలిపి గురిత్ంచలేదు. 
“ఈ పర్శన్ ఎందుకడిగారు?” అనడిగాను. 
 “ఏం లేదు? హిందువులు దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచడానికి గుడికెడతారుగా. మరి మీకు తరచుగా వెళల్డానికి గుడి 

లేదికక్డ” అనాన్డతడు. 
“ఐతే?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  
“గుడికెళేల్ అవకాశం బొతిత్గా లేనపుప్డు ఏదోలా అనిపిసుత్ందిగా….” అనాన్డతడు. 
“ఎందుకనిపిసుత్ంది? ఇండియాలో ఉనన్పుప్డే, మేం నెలల తరబడి గుడికెళల్ని సందరాభ్లునాన్యి” అనాన్ను. 
అతడు అదోలా చూశాడు, “నేను కిర్సిట్యనిన్. ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ నియో కేథలిక చరిచ్కి పర్తి ఆదివారం 

వెడతాను. ఏ వారమైనా అనుకోకుండా మిసస్యితే మనసేదోలాగైపోతుంది. మరి మీకేమనిపించదా?” అనాన్డు.  
“పర్తి వారం చరిచ్కెళాల్లని మీకు నియమం. అందుకని అలా అనిపించొచుచ్. మాకలాంటి నియమంలేదు. 

అందుకని మాకేమనిపించదు” 
“నియమమెందుకు లేదు? మీకు దేవుడిపై నమమ్కం లేదా?” అనాన్డతడు. 
“నమమ్కం లేకపోతే గుడికే వెళల్నుగా” అనాన్ను. 
అతడి కళుల్ మెరిసాయి. కానీ నా సమాధానం అతడికి సంతృపిత్కరంగా ఉనన్టుల్ లేదు, “ఇలా అడుగుతునాన్నని 

ఏమనుకోవదుద్. మీకు దేవుడిపై నమమ్కముందిగా” అనాన్డు.  
ఏదో అడిగాడు కానీ ముఖభావాలు చూసేత్ జవాబు తెలుసనన్టేల్ అనిపించింది. 
కారణం ఊహించగలను. చాలామంది పాశాచ్తుయ్లు శీర్మతి నుదుటనునన్ కుంకుమబొటుట్ని– అలంకరణగా 

భావించరు. అదో మతచిహన్ం అనుకుంటారు. 
దేవుడి విషయమై అతడంత సూటిగా అడగాగ్నే కొంచెం తడబడాడ్ను. ఎందుకంటే ఆ విషయమై నా ఆలోచనలోల్ 

ఇపప్టికీ సప్షటత లేదు. ఎదుటివయ్కిత్ని బటిట్ సమయానుకూలంగా అపప్టికి తోచిన జవాబిచిచ్నా, నేను నాసిత్కుణణ్ని మాతర్ం 
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ఎపుప్డూ అనలేదు, అనుకోలేదు. “దేవుణిణ్ నమమ్కపోతే అది మనిషి అహంకారమని నాకనిపిసుత్ంది” అని మనసులో మాటే 
చెపాప్ను.   

“చాలా బాగా చెపాప్రు. దేవుడు లేందే ఈ సృషిట్ లేదు. అవసరమైననవనీన్ సమకూరేచ్కనే, దేవుడు మనిషిని 
సృషిట్ంచాడు. అందుకు మనం దేవుడికి సరవ్దా కృతజుఞ్లమై ఉండాలి. కనీసం వారానికొకసారైనా ఆయనిన్ పార్రిథ్ంచాలి. 
అందుకే నేను పర్తివారం చరిచ్కి వెడతాను. అభయ్ంతరం లేకపోతే మీరూ రావచుచ్. నేను తీసుకెడతాను” అనాన్డతడు.  

ఇండియాలో ఉండగాకానీ, ఇకక్డికొచేచ్క గానీ - నేను చరిచ్కెళిల్నా, మసీదుకెళిల్నా టూరిసుట్గా మాతర్మే! 
నాకునన్ మంచిమితుర్లోల్ కిర్సిట్యనూల్, ముసిల్ములూ ఉనాన్రు. ఐనా నేనెపుప్డూ పార్రథ్నకోసం చరిచ్, మసీదులకి 

వెళల్లేదు. నా మితుర్లు కూడా ననెన్పుప్డూ ఆహావ్నించలేదు. ఆహావ్నించలేదనన విషయం నాకూ, వాళల్కీ కూడా ఎపుప్డూ 
సుఫ్రించలేదు. 

ఐతే సినిమాలోల్ చూడడ్ంవలల్ – అకక్డ లోపల వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు.  
ఇపుప్డు విలియముస్ ఆహావ్నించగానే, పర్తయ్క్షంగా ఆ వాతావరణపు టనుభూతిని పొందొచుచ్ననిపించి, వెంటనే 

సరేననాన్ను. 
మారాలోచన లేకుండా నేనలా అనన్ందుకు అతడు ఆశచ్రయ్పడి, “ఐతే ఈ ఆదివారం వెడదామా?” అనాన్డు. 
“సరే, టైం ఫికస్ చెయయ్ండి” అనాన్ను వెంటనే. 
ఆదివారం సాయంతర్ం నాలుగింటికి టైం ఫికస్ చేశాడు విలియముస్. 
అరోజు అతణిణ్ మా ఇంటికి టీకి రమమ్నాన్ను. టీ తాగేక అంతా కలిసి బయలేద్రొచచ్నాన్ను.  
జరమ్నుస్ అపరిచితులతో అంత సులభంగా చనువు పెంచుకోరు. అందుకే అతడందుకు ఒపుప్కోకపోతే నేను 

బలవంతపెటట్లేదు.  
పోర్గార్ం ఫికస్యింది. ఆదివారం సాయంతర్ం పావుతకుక్వ నాలుగుకలాల్ మేం మా ఇంటిముందునన్ పారుక్ 

దగగ్రికెళాల్లి. అపప్టికతడు అకక్డే మాకోసం ఎదురుచూసుత్ంటాడు. అకక్ణిణ్ంచి చరిచ్కి ఐదారు నిముషాలు నడకట.  
సకుటుంబంగా రావాలని మరీ మరీ నొకిక్ంచి సెలవు తీసుకునాన్డతడు. 
“అలా ఒపేప్సుకునాన్రేంటి?” అంది శీర్మతి అతడలా వెళల్గానే. 
అడిగిన పదధ్తిని బటిట్ తనకు నచచ్లేదని తెలుసోత్ంది. 
“ఇకక్డికొచిచ్ ఎనోన్ కొతత్ విశేషాలు చూశాం. ఓసారి వాళల్ గుడిలోపల పార్రథ్న ఎలా ఉంటుందో కూడా చూదాద్ం” 

అనాన్ను. 
“ఏ సేన్హితులతోనో వెడితే అది వేరు. ఇతడెవరో మనకి తెలియదు” 
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“తెలియకపోవడమేంటి? అతడి పేరు విలియముస్” అనాన్ను. 
“అంతే తెలుసు మనకి. తనకి మన పేరుల్ తెలుసా అనన్ది కూడా అనుమానమే!” 
“చాలా కాలంగా అతడి మొహం తెలుసు. కనీసం చిరునవువ్తో పలకరించుకుంటునాన్ం. ఆ చనువుతో మనని 

చరిచ్కి ఆహావ్నించాడు” 
“మీకలా అనిపించిందా, నాకైతే తన చనువు మనని చరిచ్కి తీసుకెళల్డం కోసం మాతర్మేనని. లేకుంటే, మీరు టీకి 

పిలిసేత్ వచేచ్వాడుగా” 
ఏదో అనబోయి ఆగిపోయాను.  
ఈ విషయమై శీర్మతి నాకంటే కాసత్ లోతుగా ఆలోచించినటుల్ తోచింది. 
కనబడినపుప్డు మమమ్లిన్ ‘నమసేత్’ అని పలకరించే అతగాడు మమమ్లెన్పుప్డూ తనింటికి ఆహావ్నించలేదు. ఈరోజు 

నేనాహావ్నించినా అది పకక్న పెటాట్డు. 
ననున్ చరిచ్కి తీసుకెళల్డంకోసమే నాతో పరిచయం పెంచుకునాన్డా? 
కానీ ననున్ చరిచ్కి తీసుకెళల్డంవలల్ అతడికి కలిగే పర్యోజనమేమిటి? 
అనుమానం సీసాలో భూతంలాంటిది. దానిన్ బయటకు తీసేత్ పెనుభూతమై మహాశకిత్ని పర్దరిశ్సుత్ంది. అందువలల్ 

జరిగేది మేలా, కీడా అనన్ది మన అదృషట్ంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 
“మన అనుమానానిన్ సీసాలోనే ఉండనిదాద్ం. ఇపప్టిన్ంచీ బిరడా తియొయ్దుద్” అనాన్ను శీర్మతితో. 
“నాకే మనుమానం లేదు కానీ, చరిచ్కి మీరొకక్రే వెళల్ండి. నేనూ, పిలల్లూ ఇంటోల్నే ఉంటాం” అంది శీర్మతి. 
“అంతా కలిసి రావాలని విలియముస్ నొకిక్ంచాడు. నేను కూడా ఒపుప్కునాన్ను” అనాన్ను. 
“అసలు ననన్డకుక్ండా ఎందుకొపుప్కునాన్రు? ఏదో కారణం చెపుప్కోండి. మేం రాం” అంది శీర్మతి ఖచిచ్తంగా. 
“నినన్డకక్పోవడం తపేప్. కానీ మీరు రాకుండా నేనూ వెళల్ను. మాట తపిప్నపుప్డు సగమైతే ఏంటి, పూరిత్గా ఐతే 

ఏంటి?” 
మా మాటలు పాప వింటునన్టుల్ంది, “మనం చరిచ్కి వెడదాం అమామ్!” అంది తనూ సంభాషణలో 

కలగజేసుకుంటూ. 
శీర్మతికి చిరాకేసింది, “నువొవ్కతిత్వి. అనిన్ంటికీ నానన్కే వతాత్సు. అసలు నీకు చరచ్ంటే ఎంటో తెలుసా?” అంది. 
“తెలుసు. ఇకక్డివాళల్ గుడి” అంది పాప.  
తెలల్బోయాను. పాపకీ విషయం ఎపుప్డు తెలిసింది? ఎలా తెలిసింది? 
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పిలల్లు మనకు తెలియకుండానే మననుంచే చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు. అందుకే ఇంటోల్ ఏం చేసినా, ఏం 
మాటాల్డినా – వాళల్ని కూడా దృషిట్లో ఉంచుకోవాలి. 

శీర్మతికి కూడా ఏమనాలో తెలియలేదు. 
చరిచ్ అంటే జరమ్నీలో ఉండే గుడి అనన్ంతవరకే పాపకి తెలిసింది. వాళల్ గుడి వేరు, మన గుడి వేరు అని 

దానికింకా తెలియదు. గుడి కాబటిట్ వెడదామంటోంది. దానికి భకిత్ గురించి కూడా ఎకుక్వ తెలియదు. గుడికెళల్డం అదో 
అనుభవం. అంతే! 

ఇపుప్డేం మాటాల్డినా, మతం పర్సకిత్ వసుత్ంది. అది శీర్మతికీ ఇషట్ం లేదు. 
ఆటేట్ మాటలు లేకుండా ఇలుల్ చేరాం.   
ఇంటోల్ పాప నడిగింది శీర్మతి, “నీకు గుడికెళాల్లనుందా?” 
“ఔనమామ్” అంది పాప. 
“గుడికెళిల్ ఏం చేసాత్వ?” 
“నానన్గారు ఎతుత్కుంటే గంట కొడతాను. దేవుడికి దణణ్ం పెడతాను. శఠగోపం పెటిట్ంచుకుంటాను. 

అపుప్డు…..” అని సంకోచంతో ఆగింది. 
“ఊఁ అగిపోయావేం, చెపుప్” అంది శీర్మతి. 
“పర్సాదం తింటాను” అంది పాప.  
పాప తెలివైనది. గుడిలో దానికి అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైనది పర్సాదం. మళీల్ ఆ మాట చెపాప్లంటే మొహమాటం. 

అందుకని సావ్నుభవం లోని కొనిన్ విశేషాలు ముందు చెపిప్ంది. పర్సాదం విషయం చెపొప్చాచ్, కూడదా అని 
సంకోచించింది. 

ఆ మాటే శీర్మతి అంటే, నేను నవివ్, “పాప చినన్పిలల్. మరి చాలామంది పెదద్వాళుల్ గుడికెళల్డానికాక్రణమడిగితే 
నిజం చెపప్డానికి సంకోచిసాత్రా, లేదా – అది చెపుప్” అనాన్ను. 

పరీక్షలో పాయ్సవావ్లని కొందరు. సంతానం కావాలని కొందరు. వాయ్పారంలో లాభంకోసం కొందరు. ఎనిన్కలోల్ 
నెగాగ్లని కొందరు. ఇంకా పొరుగువాడు తమకంటే తకుక్వగా ఉండాలనుకునేవారూ ఉంటారు. 

ఇలా సవాలక్ష కారణాలుంతాయి. కానీ కేవలం భకిత్తో గుడికెళేల్వారెందరు?  
శీర్మతికి అరథ్మై సనన్గా నవివ్ ఊరుకుంది. 
అంతలో బాబు అందుకుని, “గుయోయ్ పెసాదం బాంతుంది. నాకిటట్ం” అనాన్డు. 
అంటే, వాడూ మా సంభాషణ వింటునాన్డు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsY  2020 

   6 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

పిలల్లిదద్రూ కూడా సరదా పడడ్ంతో - మా చరిచ్ సందరశ్న వివాదానికి తెర పడింది.  
అనుకునన్ ఆదివారంనాడు అనుకునన్ విధంగా బయలేద్రి అనుకునన్టేల్ విలియముస్తో కలిసి నాలుగయేయ్సరికి 

చరిచ్కి వెళాల్ం.  
చరిచ్ మా ఇంటికి దగగ్రే.  
చరిచ్ పార్ంగణం విశాలంగా ఉంది.  
లోపలికి వెళల్బోతుంటే, “అమామ్! బూటుల్ విపప్లేదు” అంది పాప.  
పాపకీ మాకూ అదే తేడా. 
అది గుడిలోపల అడుగెడుతునాన్మనుకుంటోంది. మేము ఓ కొతత్ పర్దేశానికి సందరశ్కులమనుకుంటునాన్ం. 
అందుకే మాకు బూటల్ విషయం కానీ, చరిచ్ లోపలకు బూటల్తోనే వెళొల్చుచ్నని కానీ పర్తేయ్కంగా సుఫ్రించలేదు. 
“ఇది చలి దేశం. బూటిల్పిప్తే, కాళల్కు చలేసుత్ంది. అందుకని దేవుడు ఇకక్డి పదధ్తులు కొంచెం మారాచ్డు” 

అనాన్ను. 
అంతా లోపలకు వెళాల్ం. 
లోపల బోలెడు కురీచ్లు. పరిశుభర్ వాతావరణం. ఎందరో భకుత్లు. మేం తపప్ అంతా తెలల్వాళుల్.  
విశాలమైన వేదిక. వేదికపై కురీచ్లు. కొందరు పీర్సుట్లు.  
అచచ్ం సినిమాలోల్ చూపించే చరిచ్లాల్గానే ఉంది.  
మేం లోపలకు రాగానే చాలామంది మమమ్లిన్ కుతూహలంగా చూశారు. కొందరు చిరునవువ్తో పలకరించారు. 
మెడనుంచి, పాదాలదాకా వేలాడే పొడవాటి తెలల్టి గౌను ధరించిన ఓ పీర్సుట్ హడావుడిగా మా దగగ్రకొచాచ్డు. 

విలియముస్ మమమ్లిన్ ఆయనకి పరిచయం చేశాడు. ఆయన తనని ఫాదరుగా పరిచయం చేసుకుని, “మీరిలా ఇకక్డికి 
రావడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. మా చరిచ్కి సావ్గతం” అనాన్డు. 

ఆయన ఇంగీల్షులో మాటాల్డేడు. ఆయన భాష శీర్మతికి కూడా అరథ్మయేయ్టంత సరళంగా ఉంది.   
ఆయన మా అందరితో కరచాలనం చేసి తనూ వేదికమీదకి వెళాల్డు. 
మేం కురీచ్లోల్ పకక్పకక్నే కూరుచ్నాన్ం. 
వేదికమీద ఏం జరుగుతోందో నాకూ పూరిత్గా అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పీర్సుట్లు ఒకొకక్రుగా 

మాటాల్డుతునాన్రు. అది జరమ్నో, మరేదైనా భాషో కానీ నాకు ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం కాలేదు. మాట సప్షట్ంగా 
వినబడకపోవడం కూడా బహుశా ఓ కారణం కావచుచ్. 

మాటాల్డద్ం ముగియగానే ‘ఆమెన’ అంటునాన్డు పీర్సుట్. అపుప్డు మిగతా పీర్సుట్లు ‘ఆమెన’ అంటునాన్రు.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsY  2020 

   7 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

పర్తి పీర్సుట్ చేతిలోనూ నేతి జారీలాంటి పాతర్ ఒకటి ఉంది. దాంటోల్ంచి కాసిని నీళుల్ అరచేతిలో పొసుకుని తాగి, 
‘ఆమెన’ అంటునాన్రు.  

తరావ్త వాళుల్ గౌను జేబులోల్ంచి కాబోలు పిపప్రమెంటులాంటి తెలల్టి బిళల్ ఒకటి తీసి నోటోల్ వేసుకుని, ‘ఆమెన’ 
అంటునాన్రు. 

బహుశా అది పార్రథ్న కావచుచ్. ఆ తతంగం చాలాసేపే జరిగింది. నాకైతే బోరనిపించింది. మావాళల్ని చూసేత్ వాళుల్ 
కుతూహలంగానే చూసుత్నాన్రు. 

కాసేపటికి వేదికమీదునన్ వాళల్లో ఓ పెదాద్యన అకక్డునన్ వారందరీన్ ఉదేద్శించి పర్సంగం చేశాడు.  
బహుశా పర్బోధం కావచుచ్. సభికులు శర్దధ్గా వింటూ మధమ్ మధయ్ చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు.  
ఐదు కాకుండానే సభ ముగిసింది.  
మేము లేచి కదులుతుండగా చపుప్న మావదద్కు ఇదద్రు పీర్సుట్లు వచాచ్రు. వారిలో మొదట ననున్ పలకరించిన 

పీర్సుట్ కూడా ఉనాన్డు. 
“ఎలా ఉంది ఈ అనుభవం?” అనడిగాడు మొదటి పీర్సుట్. 
“కొతత్గా ఉంది” అనాన్ను. 
“నచిచ్ందా?”  
“ఊఁ బాగుంది” అని కదలబోతుండగా, “మీతో కొంచెం మాటాల్డాలి” అనాన్డు రెండో పీర్సుట్. 
“షూయ్ర” అనాన్ను.  
“ఇకక్డ కాదు. మీ ఇంటికి రావచాచ్?” అనాన్డాయన. 
అలా అంటాడని ఊహించలేదేమో తడబడాడ్ను. 
విలియముస్ని టీకి పిలిసేత్ రాననాన్డు. 
ఈయన పిలవకుండానే వసాత్నంటునాన్డు. 
“నిజంగానే మీరు మా ఇంటికొసాత్నంటునాన్రా?” అడిగాను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“ఔను. మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతేనే…..” 
“అయోయ్! మీ అంతటివారు మా ఇంటికొసాత్నంటే అంతకంటేనా? మీకు మా సావ్గతం” అనాన్ను చటుకుక్న. 
ఆయన మొహం వెలిగింది. థాంకుస్ చెపిప్ మాకెపుప్డు వీలని అడిగాడు.  
“నాకు శనాదివారాలు సెలవు” అనాన్ను. 
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ఆయన ఓ క్షణం ఆలోచించి పై శనివారం మధాయ్హాన్నికి టైం ఫికుస్ చేశాడు. ఆయనతో పాటు పకక్నునన్ పీర్సుట్ 
కూడా వసాత్టట్.  

సరేనని అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాం.  
ఇక దారి తెలిసింది కాబటిట్ విలియముస్నుంచి కూడా వీడోక్లు తీసుకునాన్ం. 
తన ఆహావ్నానిన్ మనిన్ంచి వచిచ్నందుకు విలియముస్ మాకు థాంకుస్ చెపిప్ వెళాల్డు. 
దారిలో పాప అంది, “ఈ గుడిలో మనం కొటట్డానికి గంట లేదు. చూడాడ్నికి దేవుడు లేడు” అని.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఎంత మాటంది పాప! 
చరిచ్లో దేవుడు లేడా? 
మతచాందస ఉగర్వాదులు తన మాటలు వినాన్రంటే - మొతత్ం మా కుటుంబానేన్ కాదు, అకక్డునన్ నా 

మితర్బృందం అందరీన్ పరశురాముడిలా వెదికి వెదికి మరీ చంపెయయ్రూ! 
కానీ పాప అవగాహనే వేరు. దానికి దేవుడంటే విగర్హం.  
చరిచ్లో ఏసుకీర్సుత్ శిలువ ఉండొచుచ్. మేరీమాత పటం ఉండొచుచ్.   
దణణ్ం పెటుట్కుందుకు పర్తేయ్కంగా విగర్హం లేదు కాబటిట్ పాపకకక్డ దేవుడు లేడు. 
కైరసత్వులు విగర్హారాధనని నిరసిసాత్రు. కానీ వారికీ పార్రథ్నలకి ఓ గుడి కావాలి.  
దైవపార్రథ్నకి పర్తేయ్కంగా సథ్లం కావాలనుకునేవారు, పర్తేయ్కంగా విగర్హం కావాలనుకోవడానిన్ నిరసించడం 

ఏమిటో!  
దైవభకిత్ విషయంలో తరాక్నికి అంతో ఇంతో పార్ధానయ్మిచేచ్ది హిందూతవ్మేనేమో అనిపించింది. 
ఐతే అపుప్డా విషయమై లోతుగా ఆలోచించాలనుకోలేదు. 
పాపని సముదాయించడంకోసం, “చరిచ్లో గంట లేకపోవడమేమిటి? పొదుద్నాన్, మధాయ్హన్ం, సాయంతర్ం గంట 

మోగిసాత్రు. అపుప్డపుప్డు మనింటికీ వినబడుతుంటుంది” అనాన్ను. 
“కానీ మనం కొటట్డానికి లేదుగా” అంది పాప. 
“నీకు చరిచ్ నచచ్లేదా?” అనాన్ను ఆ విషయం తపిప్సూత్. 
ఉనన్టుట్ండి బాబు అనాన్డు, “పెసాదం మనకి పెతత్కుందా, అంకులేస్ తినేశారు” అనాన్డు. 
“అవునార్ బాబీ! మన గుళోల్ పర్సాదం మనకి పెడతారు. ఇకక్డేమో పూజారేల్ తినేసాత్రు” అంది పాప తముమ్డితో. 
పిలల్లకి సంబంధించి - చరిచ్కీ, గుడికీ ఉనన్ తేడా ఎలా అరథ్మయిందో గర్హించిన శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. 
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ఆ నవువ్ ఇలుల్ చేరేదాకా మాతర్మే ఉంది. ఇలుల్ చేరేక ఆమె మొహం గంభీరంగా మారింది. ఎపుప్డడగాలా అని 
ఎదురుచూసుత్నన్ అవకాశం అపుప్డే వచిచ్నటుల్గా, “మీరా పీర్సుట్లిన్ ఇంటికి రమమ్నాన్రెందుకు?” అంది.  

“అదేమిటి? వసాత్ననన్వాళల్ని రావదద్ని ఎలాగంటాం?” అనాన్ను తేలికగా. 
“మీరు విలియముస్ని టీకి రమమ్నాన్రు. రాననడానికి అతగాడు సంకోచించలేదు. వీళేల్మో తామే వసాత్మనాన్రు. 

వదద్నడానికి మీరెందుకు సంకోచించాలి?” అంది శీర్మతి. 
“మనం విలియముస్ ఇంటికి వసాత్మనాన్మనుకో. అపుప్డతడు మాతర్ం వదద్నేవాడా?” అనాన్ను.  
“అనేవాడనే నాకనిపిసుత్ంది” 
“ఎందుకని?” 
“ఎందుకని అడుగుతునాన్రు. మీకింకా అరథ్ం కాలేదా? విలియముస్కి మనతో సేన్హం పెంచుకోవడం ఇషట్ం లేదు. 

మనని చరిచ్కి తీసుకెళిల్ అకక్డి పీర్సుట్లకి పరిచయం చెయయ్డం అతడి ఆంతరయ్ం. అది నెరవేరింది” అంది శీర్మతి. 
“పోనీ అదే అతడి ఉదేద్శయ్మనుకో. అందువలల్ అతడికేం పర్యోజనం?” అనాన్ను. 
“అతడికేం పర్యోజనమో నాకు తెలియదు. కానీ అతగాడు ఆ పీర్సుట్ల మనిషి. వాళల్కోసం ఆ పని చేసిపెటాట్డు”  
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఈ వయ్వహారానికి ఇదేదో కొతత్కోణం.  
“పోనీ, ఆ పీర్సుట్లకి మాతర్ం మనవలల్ ఏం పర్యోజనం?” అనాన్ను. అనాన్ను కానీ అరథ్మౌతోంది.  
విలియముస్ మమమ్లిన్ తొలిసారి పలకరించింది మొదలు – ఇంతవరకూ జరిగినవనీన్ బేరీజు వేసేత్ – మొతత్ం 

అంతా ఓ పథకం పర్కారం జరిగిపోతోందనిపించింది. 
శీర్మతి ఏమనుమానిసోత్ందో సుఫ్రించింది.  
అది గర్హించినటుల్ంది, “ఆ విషయం ననన్డగాలా? ఈ పాటికే మీకు సుఫ్రించి ఉండాలి” అందామె. 
ఇక సూటిగానే మాటాల్డొచచ్ని, “అంటే వాళుల్ ననున్ మతం మారుచ్కోమంటారనా నీ భయం. అంటే 

మారిపోతానా, నువువ్ మరీనూ. ఇనేన్ళల్ కాపురంలో నా గురించి నువువ్ తెలుసుకునన్దిదా?” అనాన్ను. 
“మీ గురించి తెలుసు కాబటేట్ – నేను భయపడేది!” అంటూ ఆమె వివరించింది.  
దేవుణిణ్ నిరసించనేమో కానీ నాకు మతం పటిట్ంపు లేదు. ఏ మతమైతే ఏంటి – అనుకుంటానుట. 
రెండు – నాకెంత మొహమాటమంటే – ‘మరో దేవుడు’ గటిట్గా పిలిసేత్ - మతం మారుచ్కుందుకు కూడా 

వెనుకాడకపోవచుచ్ట. 
అలా అరటిపండొలిచ్నటుల్  ఆమె నా గురించి విడమరిచ్ చెపేప్సరికి – నిజం చెపొప్దూద్ – అపుప్డు నా గురించి 

నాకే భయమేసింది.                            (¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2016/jan16_foreign_vellalandi_comments.htm

