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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
సేన్హానంద లహరి

చివరి డత: మలి సందడి (26)

సుందరం ఆ రోజు మధాయ్హాన్నికి బెరిల్న వసాత్డు. సాయంతర్ం అతణిణ్ డాడ వాళల్ గెసట్ హౌసు దగగ్ర సకుటుంబంగా కలుసుకుందామని
మేమనుకునాన్ం. ఉదయం లేచింది మొదలు పిలల్లు- ‘మితర్మా సుందరం రావయాయ్, ఉరికురికీ ఉబికుబికీ రావయాయ్, పడగెతేత్ పామలేల్ పైకీ
పాకీ, పరుగెతేత్ జింకలేల్ దూకీ దూకీ’ అంటూ పాట లంకించుకునాన్రు.
శీర్మతి వాళల్ పాటకు ముచచ్ట పడుతూనే, “ఇలాంటివనీన్ నేరిప్ మీరు వీళల్ని పాడు చేసుత్నాన్రు. అతడొచిచ్నపుప్డు, మొహంమీదే ఇలా
పాడితే మీరు తన రాకని వేళాకోళం చేసుత్నాన్రని అనుకోడూ” అని ననున్ కసిరింది.
నేను నవివ్, “నువువ్ పిలల్ల గురించి అంటునాన్వు. నేనే అతణిణ్ ఈ పాటతో ఇంటికి ఆహావ్నిదాద్మనుకుంటునాన్ను” అనాన్ను.
“నిజంగా అలా చేశారు కనుక” అని మందలించి, “పిలల్లకి గటిట్గా చెపప్ండి- అతడి ముందు ఈ పాట పాడొదద్ని” అని ఆరడ్రేసింది.
“నేరప్డం వరకే నా వంతు. సరిదిదద్డం నీ వంతు” అని చెపిప్ ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాను.
నా ఆఫీసు జీవితంలో భువనేశవ్రుకీ, ఇకక్డికీ తేడా లేదు. అకక్డ 9-12.30 మారిన్ంగ సెషను. ఓ గంట లంచి బేర్కు. భోజనం ఇంటి
దగగ్రే. మళీల్ ఈవెనింగ సెషను 1.30-4.30. వారానికి 6 రోజులు ఆఫీసు. రెండో శనివారం అదనపు సెలవు. ఇకక్డ మారిన్ంగ సెషను 812, ఈవెనింగ సెషను 1-5. లంచి బేర్కు 12-1. ఆఫీసు దగగ్రే కాబటిట్ భోజనం ఇకక్డా ఇంటోల్నే. వారానికి 5 రోజులే ఆఫీసు.
మధాయ్హన్ం లంచికి ఇంటికొచిచ్నపుప్డు శీర్మతి సుందరం ఫోను గురించి అడిగింది. ఇంకా ఫోను రాలేదనీ, అతడు బెరిల్న చేరేసరికి
సాయంతర్ం 4 కావచుచ్ కాబటిట్ ఆ తరావ్త ఫోన చేసాత్డనీ చెపాప్ను.
“ఒకవేళ రావడం లేటై, అతడు బెరిల్న చేరేసరికి 5 దాటిపోతే, ఫోను కుదరదుగా, ఇక రేపే అతణిణ్ కలుసుకోవడం” అంది శీర్మతి.
“మనమునన్ది జరమ్నీలో. సుందరం నాలుకిక్ వసాత్నంటే నాలుకేక్ వసాత్డు. నేను ఐదింటిదాకా ఆఫీసులో ఉంటాను కాబటిట్ ఆలోగా
అకక్డికి ఫోను చేసాత్డు” అనాన్ను.
“చేసినా ఆ విషయం మాకు తెలియదుగా. కాబటిట్ నేటికి మనమతణిణ్ కలుసుకోవడం కుదరదు” అంది శీర్మతి.
ఆఫీసులో నా లాబకి ఎకసటెనష్న ఫోనుంది. ఆ నంబరు సుందరానికి ఇచాచ్ను. కానీ ఇకక్డ ఇంటోల్ మా గదికి ఫోను లేదు. నేను
శీర్మతికి విషయం తెలియజేసే అవకాశం లేదు.
“సుందరం రావడం గాయ్రంటీ కాబటిట్ మనమతణిణ్ కలుసుకోవడం కూడా గాయ్రంటీయే. నా మాట విని అతగాడు బెరిల్న చేరినటుల్
ఫోనొచేచ్సిందనే అనుకో. నేను ఇంటికొచేచ్సరికి నువువ్, పిలల్లు సిదధ్ంగా ఉండండి. మనం వెళిల్ సుందరానిన్ కలుదాద్ం” అనాన్ను.
అయిషట్ంగానే తలూపింది తను. నేను ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాను.
ఇలాంటి సమయంలో టైం గడవడం కషట్ం. మాటిమాటికీ టైం చూసుకోవడంతో ఏకాగర్త దెబబ తింటుంది. అపప్టికి నేను చేసుత్నన్
కెమికల రియాకట్ర తయారీ వయ్వహారానికి ఏకాగర్త బాగా అవసరం. అందుకని ఆఫీసుకి వెడుతూనే కొనాన్ళుల్గా వాయిదా వేసుత్నన్ కెటలిసట్
తయారీ పర్యోగం మొదలెటాట్ను.
హాట పేల్టుమీద బీకరోల్ ఐరన, కోర్మియం నైటేర్టల్ సొలూయ్షన. దానికి జతపడిన యూరియా, మరికొనిన్ రసాయనాలు. ఆ దార్వకం
సనన్ని సెగలో వేడెకుక్తుంటే, దార్వకమంతటా కొంచెం కొంచెంగా విడుదలయేయ్ అమోమ్నియమ హైడార్కస్యిడుతో రసాయనిక చరయ్ వలల్
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కర్మంగా బయటపడుతునన్ ఐరన-కోర్మియమ హైడార్కస్యిడ పెర్సిపిటేట. అది అడుకుక్ సిథ్రపడితే, వేడెకుక్తునన్ దార్వకం ఎగసి ఎగసి పడి
బయటకు చిమేమ్ పర్మాదముంది. అలా జరకుక్ండా ఆపడానికి, అందులో గిరగిర తిరిగే కవవ్ంలాంటి ఎలకిట్ర్క సట్రర్ర. పది నిముషాలకోసారి ఆ
కవావ్నిన్ ఆపి, తేరుకునన్ పైనీటిని కొంచెం తీసి చలాల్రిచ్ పీహెచ మీటరోల్ పీహెచ ఎలా పెరుగుతునన్దీ చూసి, ఎపప్టికపుప్డు రీడింగుస్ నోట
చేసుకోవడం. పీహెచ అనుకునన్ విలువకు చేరుకుని మరి పెరకుక్ండా ఆగిపోయేక, తేరుకునన్ నీటిలో ఇంకా కోర్మియం, ఐరన ఉనన్వా అని
రసాయనికపరీక్షతో నిరాధ్రణ. కవావ్నిన్ ఆపినపుప్డు అడుకుక్ సిథ్రపడడ్ ఘనపదారథ్ంవలల్ దార్వకం ఎగసి పడేలోగానే మళీల్ కవావ్నిన్ తిపప్డం.
దార్వకంలోని మొతత్ం ఐరన, కోర్మియం హైడార్కస్యిడుస్గా మారేక, వేరుపడడ్ ఘనపదారాథ్నిన్ వడపోతతో వేరు చేసి, కడిగి శుభర్పరచ్డం. ఇదీ
పర్యోగం.
ఈ పర్యోగానిన్ నిరాధ్రించడానికి నాకు ఇండియాలో సుమారు రెండు నెలలు పటిట్ంది. ఇకక్డికొచేచ్క, కాసత్ హెచుచ్ మొతత్ంలో
తయారు చెయయ్డానికి అవసరమైన మారుప్లు చెయయ్డానికి నెల రోజులు పటిట్ంది. ఒకసారి తయారీ విధానం నిరాధ్రించేక, దీనిన్
అనుసరించడం చాలా సులభం. రసాయనశాసాత్ర్నికి సంబంధించినంతవరకూ విదాయ్రుథ్లు పార్థమిక దశలో అవలీలగా చేసే
పర్యోగాలలాంటిది. చేసుత్నన్పుప్డు బురర్కి పెదద్గా పనుండదు కానీ, మరో పని చెయయ్డానికి వీలుండదు. దృషట్ంతా దానిమీదే ఉండాలి. ఆపైన
ఈ పర్యోగం కెటలిసుట్ తయారీలో అతయ్ంత కీలకం. కెటలిసుట్లిన్ పరీకిష్ంచే రియాకట్ర తయారీ విషయమై బిజీగా ఉంటునన్ నేను కొదిద్
రోజులుగా ఈ పర్యోగానిన్ వాయిదా వేసి, కిల్షట్మైన ఇతర పర్యోగాలతో బురర్కి పని చెబుతునాన్ను.
రియాకట్ర రెడీ కావడానికి ఇంకా టైముంది కాబటిట్, కెటలిసుట్ అవసరం ఇంకా రాలేదు.
ఈరోజు నాకు సమయం గడవాలి. బురర్కి ఆటేట్ పనుండకూడదు. అందుకే ఈ పర్యోగానిన్ ఎనున్కునాన్ను.
పర్యోగంలో వడపోత పూరత్యేయ్క, నాకు ఫోనొచిచ్నటుల్ చెపాప్డు హైనర డెకరట్. అది సుందరంనుంచే అని ఊహించి టైం
చూసుకుంటే నాలుగుం పావు. అంటే తెలియకుండానే టైం గడిచిపోయింది.
సుందరం పోర్గార్ం అనుకునన్టేల్ జరిగింది. కేష్మంగా బెరిల్న చేరుకునాన్డు. కురఫూయ్రసెట్న డామ దగగ్ర డాడ సంసథ్కు చెందిన
గెసుట్హౌసులో ఉనాన్డు. చిరునామా చెపాప్డు.
అచచ తెలుగు మనిషి. అచచ్తెలుగు మాట. రాగానే ఇలా సమాచారం అందించిన అచచ్తెలుగు పదధ్తి. ఆతీమ్యంగా అనిపించింది.
“ఏడయేయ్లోగా మేమొచిచ్ నినున్ కలుసుకుంటాం. మా ఇంటికి తీసుకెడతాం. ఈరాతిర్కి మా ఇంటోల్నే భోజనం” అనాన్ను.
“వసాత్ననాన్వుగా, అనీన్ కలుసుకునాన్క మాటాల్డుకుందాం” అని ఫోను పెటేట్శాడు సుందరం.
సుందరం నా పిలుపుకి ఎంత సంతోషించాడో అతడి గొంతు వినగానే తెలిసిపోయింది. తృపిత్గా అనిపించింది.
ఫోను పెటేట్సేసరికి టైం నాలుగునన్ర. అపప్టిన్ంచి ఐదయేయ్దాకా గడియారం నతత్ నడక నడిచింది. ఐదవగానే నేను ఆఫీసునుంచి
బయటికి చిరుతలా లంఘించాను. రెండే రెండు నిముషాలోల్ ఎరనసట్ రాయిటర పాల్టజ్ ఊబానహాఫ చేరాను. వెళీల్ వెళల్గానే ఊబాన వచిచ్ంది.
ఒకక్ నిముషంలో మా సేట్షన డాయిచే ఓపర కి చేరిచ్ంది. అకక్ణిణ్ంచి మళీల్ చిరుతనై రెండే రెండు నిముషాలోల్ ఇలుల్ చేరాను.
అపప్టికే శీర్మతి, పిలల్లు తయారై సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. రామాయణంలో హనుమంతుడు రాముడికి, ‘చూసితిని సీతను’ అని చెపిప్నటుల్,
“మనం వెడుతునాన్ం” అనాన్ను ఆమెతో. వెంటనే పిలల్లు అందుకునాన్రు, “మితర్మా సుందరం రావయాయ్……”
“ఆపండి” వాళల్ని కసిరింది శీర్మతి.
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నలుగురం బయలేద్రి డాయిచే ఓపర చేరాం. ఎకుక్వసేపు ఎదురుచూడకుండానే ఊబాన వచేచ్సింది. బాబు శీర్మతి చెయియ్ పటుట్కుంటే,
నేను పాప చెయియ్ పటుట్కునాన్ను. పాపకి నేనలా తన చెయియ్ పటుట్కోవడం ఇషట్ముండదు. తనకు తానుగా ఊబాన ఎకక్గలనని అనుకుంటుంది.
అది నిజం కూడా! ఎందుకంటే ఇలాంటివి బర్హమ్విదయ్లు కావు. అలవాటుని బటిట్ ఉంటాయి.
మూడేళల మా బాబుకీ తనకి తానుగా ఊబాన ఎకక్గలనని నమమ్కమే! కానీ ఊబాన రాగానే అపర్యతన్ంగా అమమ్ చేయి
పటుట్కుంటాడు.
పాపకి తను వాడికంటే పెదద్ అనన్ ఫీలింగుంది. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ అదెపుప్డూ మా చేతులు పటుట్కోదు. కానీ నేను చెయియ్
పటుట్కుంటే అయిషట్ం నటిసుత్ందే తపప్ విడిపించుకోదు.
ఊబాన మమమ్లిన్ కురఫూయ్రసెట్న డామ చేరచ్డానికి నాలుగైదు నిముషాలు తీసుకుందేమో. మేమేమో సేట్షనోల్ంచి బయటపడి
రోడెడ్కక్గానే పిలల్లిదద్రీన్ చూసూత్, “మనమిపుప్డు ఎకక్డికెడుతునాన్మో తెలుసా?” అనడిగాను.
అంతే, ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో, “మితర్మా, సుందరం రావయాయ్” అని పాట లంకించుకునాన్రు.
“మీరొకరు? మరిపించాలని నేను చూసుత్ంటే, తీరికూరుచ్ని వాళల్కి మళీల్ గురుత్ చేసాత్రు” అని శీర్మతి విసుకుక్ంది.
చేతిలో బెరిల్న సిటీ మాయ్ప. ఇంటి నంబరు తెలిసేత్ చాలు, క్షణాలమీద చిరునామా పసికటేట్సేలా రూపొందించబడిన ఆ మహా పటానిన్
చూడగానే నాకు యశోదకు మొతత్ం భూగోళానిన్ చూపించిన కృషుణ్డి నోరు గురొత్సుత్ంది.
సుందరం చెపిప్న నంబరు నా బురర్లో ఉంది. మాప సాయంతో మేం నలుగురం సుందరం ఉండే చోటు చేరడానికి ఎంతోసేపు
పటట్లేదు. ఆ చోటు అదేనని నిరాధ్రించుకుందుకూ ఎంతోసేపు పటట్లేదు. సుందరం అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసూత్ బయటనే కనిపించాడు. అటూ
ఇటూ చూసూత్ మమమ్లీన్ గమనించాడు.
మేం కలుసుకుని ఎనోన్ నెలలైనా ఒకరినొకరు ఇటేట్ గురుత్ పటాట్ం. అతడికీ, మా కుటుంబానికీ పరసప్రం పరిచయాలయేయ్క, శీర్మతికి
కూడా దగగ్ర బంధువుని కలుసుకునన్టేల్ అనిపించింది. ఆమె చపుప్న అతణిణ్ మా ఇంటికి ఆహావ్నించింది.
“నాకైతే ఊరు చూడాలని లేదు. అనిన్ రోజులూ మీ ఇంటోల్నే గడపాలనుంది. కానీ ఇకక్డ మన పెతత్నమేం లేదు. డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్
ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్రుగా, అంతా వాళుల్ చెపిప్నటేల్ చెయయ్డం మరాయ్ద” అని నిటూట్రాచ్డు సుందరం.
ఓ గంటలో డాడ సభుయ్లతో సమావేశముంది. బెరిల్న చూడాడ్నికి వచిచ్నవారందరూ అందులో విధిగా పాలొగ్నాలి. బెరిల్న గురించీ, ఆ
నగరపు చారితర్క పార్ధానయ్ం గురించీ తెలుసుకోవాలి. కాబటిట్ ఈ రోజుకి అతడు మా ఇంటికి రాలేడు. ఆ విషయానేన్ అతడు మాకు మరాయ్దగా
చెపాప్డు.
అతడు తన నాలుగు రోజుల కారయ్కర్మానీన్ కుల్పత్ంగా వివరించాడు.
రోజూ ఉదయం అలాప్హారవిందు. సుమారు 11 తరావ్త నగర సందరశ్నానికి బయలేద్రాలి. కాబటిట్ అతడు అకక్డి అలాప్హారానిన్
వదులుకుని ఆ సమయానిన్ మా ఇంటోల్ గడుపుతాడు. రాతిర్ ఏడు తరావ్త మా ఇంటికి డినన్రుకి వచిచ్ 10 దాకా గడిపి వెళిల్పోతాడు. “మీ
ధరమ్మా అని – టిఫినుకీ, రాతిర్ భోజనానికీ వీళల్ తిండి తపిప్ంది” అనాన్డతడు.
పాశాచ్తుయ్లకి వాళల్ తిండి గొపప్. మన తిండి అంటే చినన్చూపు. మనకీ అంతేనని వాళేల్ కాదు, మనవాళల్లో కూడా చాలామంది
అనుకోరు. ఎందుకంటే – వాళల్ వంటకాలకి అలవాటు పడడ్ం ఆధునికతకి నిరవ్చనమనుకునేవారు మనలో ఎకుక్వ. ఐతే మనలో కూడా
కొందరు వాళల ఎదుట కాకపోయినా, చాటుగా ఐనా వాళల్ తిండిని చినన్బుచచ్డానికి సంకోచించరు. వాళల్లో సుందరం ఒకడు.
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నేను మాతర్ం వెంటనే, “మరాయ్దకి నువవ్లాగనాన్, మాకోసం నువువ్ ఏం వదులుకుంటునాన్వో నాకు తెలుసు. ఆతిథయ్ం విషయంలో
వీళుల్ డబుబ్కి ఏమాతర్ం వెనుకాడరు. ఎంతోమంది మనవాళల్కి కూడా వీళల్ విందులు ఓ కల” అనాన్ను.
“అది ఆలక్హాలికులకి. మనలాంటి హాలికులకి కాదు” అని నవావ్డు సుందరం.
అకక్డ మేమో పావుగంట ఉనాన్ం. సుందరంనుంచి వీడోక్లు తీసుకునాన్క, “అకక్డునన్ంతసేపూ నాకు ఒకటే టెనష్న. మరి కాసేపుంటే
మనవాళుల్ పాట అందుకుంటారేమోనని” అంది దారిలో.
“సుందరం హాసయ్పిర్యుడు. అరథ్ం చేసుకోవడమే తపప్ అపారథ్ం చేసుకోవడం తెలియని మంచివాడు. మనవాళల్ పాట వింటే
సంతోషిసాత్డే తపప్ నొచుచ్కోడు. ఐనా నీకు నచచ్లేదు కాబటిట్ ఆ పాటని ఇంతటితో మరిచ్పొమమ్ని పిలల్లకి నచచ్జెబుతానేల్” అనాన్ను.
మావాళుల్ బంగారు కొండలుగా, ఇలుల్ చేరేలోగా తామా పాటని ఇంక పాడమని హామీ ఇచేచ్శారు.
ఇలుల్ చేరేసరికి పిలల్లు బాగా అలసిపోయారు. ఎలాగో భోంచేసి పడుకునాన్రు.
పెళల్యినపప్టిన్ంచీ కూడా పర్తి విషయంలోనూ ముందుగా పోర్గార్ం వేసుకోవడం మా ఇదద్రికీ అలవాటు. పర్తి ఏటా జనవరి ఒకటవ
తేదీన – ఇదద్రం కూరుచ్ని – ఆ ఏడాది వేడుక జరుపుకునే పండుగలు, జనమ్దినాలు వగైరా విశేషాలిన్ ఓ కాగితంమీద వార్సుకుని బడెజ్ట
వేసేవాళల్ం. ఆ తరావ్త పర్తినెలా ఆ బడెజ్టుని పునఃసమీకిష్ంచేవాళల్ం. బంధుమితుర్ల రాక గురించి తెలిసినపుప్డు, వాళల్నెలా ఆదరించాలో
కనీసం వారానికి ముందే నిరణ్యించేవాళల్ం. అనుకోని ఖరుచ్లు వచిచ్నపుప్డు, అపప్నేది చెయయ్కుండా ఉండడానికి, అనుకునన్ ఖరుచ్లోల్ వేటిని
మినహాయించాలో తేలుచ్కునేవాళల్ం. మాకునన్ బాధయ్తలిన్, మాకొచేచ్ ఆదాయంతో అనుక్షణమూ బేరీజు వేసుకునే ఈ అలవాటు మాకు మా
ఆదాయానిన్ అక్షయపాతర చేసింది. మా ముందుచూపు బంధుమితుర్లోల్ మాకు మంచి పేరు తెచిచ్ంది.
సుందరం గురించి మేమిదద్రం ముందే పాల్ను సిదధ్ం చేసుకునన్పప్టికీ, ఇపుప్డతడి పోర్గార్ం గురించి మాకు నిరుషట్ంగా తెలియడంవలల్
-నేను, శీర్మతి రానునన్ నాలుగు రోజుల పోర్గార్ం గురించి మరోసారి చరిచ్ంచాం.
“మీరనన్ది నిజమే! డాడ వాళల్ విందుని అతడు మనకోసం మిసస్వుతునన్ విషయం ఇంతవరకూ నా బురర్కెకక్లేదు. అతడికా లోటుని
సుఫ్రణకి రాకుండా చెయాయ్లి మన ఆతిథయ్ం. తెలుగువాళల్ సెప్షల పెసరట-ఉపామ్ని రేపటికి పాల్న చేసి మంచి పని చేశాం” అందామె.
నేను అడడ్ంగా తలూపి, “కానీ పెసరట-ఉపామ్ ఐతే హెవీ ఔతుంది. ఈ రాతిర్ డినన్రోల్ అకక్డేం తింటాడో, రేపటికి అతడి జీరణ్శకిత్ ఎలా
మారుతుందో తెలియదు. కాబటిట్ ఆ టిఫిను ఆఖరి రోజుకి పాల్న చేదాద్ం. సట్మక అపెస్టట్యినా అపప్టికి ఇలుల్ చేరిపోతాడు” అనాన్ను.
శీర్మతి భృకుటి ఒకక్ క్షణం ముడత పడింది. ఆ వెంటనే, “భలే చెపాప్రండీ. మీ సూచనతో మొతత్ం షెడూయ్ల మారేచ్సాత్ను” అంది.
నా జోకయ్ంతో తన పాల్ను మారిచ్నందుకు కోపం వచిచ్ందేమోనని ముందు నొచుచ్కునాన్ను. కానీ ఆమె వివరించేక, ఆతిథయ్ం
విషయంలో ఆడవాళల్ ఆలోచనల లోతు అపుప్డే నా అవగాహనకు వచిచ్ంది.
సుందరానిన్ కలుసుకునన్పుప్డు శీర్మతికి కొతత్గా అనిపించలేదు. అందుకు కారణం అపరిచితులిన్ కూడా క్షణాలమీద ఆతీమ్యులిన్
చేసుకోగల అతడి వయ్కిత్తవ్ం. అంతమాతార్న అతడికి మొహమాటం ఉండదని కాదు. దానన్తడు చొరవ చాటున మభయ్పరాచ్డు. నిజానికి
ఈరోజే అతడికి మా కుటుంబంతో పరిచయం అయింది. అలాంటపుప్డు వరుసగా నాలుగు రోజులు మా ఆతిథయ్ం తీసుకోవడానికి మనసు
వెనుకాడకుండా ఉండదు. ఒక రోజు గడిచేక ఏదో వంక పెటిట్ మరాన్డు రాకపోవచుచ్ కూడా. అతాత్రింట ఉనన్ భారవికి జరిగినటుల్, మా
ఆదరణ రోజు రోజుకీ పలచ్బడకూడదు.
ఒక విధంగా చెపాప్లంటే అతడు మా ఇంట నాలుగు రోజులూ ఆతిథయ్ం సీవ్కరిసేత్, అది మా ఆదరణకు లభించే యోగయ్తాపతర్ం.
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“కాబటిట్ మన ఆతిథయ్ం సింపులుగా మొదలవావ్లి. మొనన్టికనాన్ నినన్ వింతగా, నినన్టి కనాన్ నేడు వింతగా - అనిపించాలతడికి.
వెళిల్పోయే రోజున, అపుప్డే వెళిల్పోతునాన్నా అనిపించేటంత ఘనంగా ఉండాలి” అంది శీర్మతి.
ఇది నా ఊహకి తటట్లేదు. ఆమె చెపిప్ంది వినగానే, మహిళే అనన్పూరణ్ కావడానికి కారణం తెలిసింది.
“కురుకేష్తర్ యుదాధ్నంతరం భీషుమ్డు ధరమ్రాజుకి రాజధరామ్లని ఉపదేశిసాత్డు. ఆ వివరాలు మహాభారతంలో అనుశాసనిక పరవ్ంలో
ఉనాన్యి. మన దేశంలో పర్తి మహిళా ఆతిథయ్ ధరామ్లిన్ ఉపదేశించగల ఓ భీషుమ్డని ఇపుప్డు నాకు అరథ్మైంది” అని అపర్యతన్ంగా ఆమెని
మెచుచ్కునాన్ను.
ఆ తరావ్తనుంచి ఆమె చెపప్డం, నేను వినడం. రానునన్ నాలుగు రోజులకూ మా దైనందిన కారయ్కర్మంలో మారుప్లిన్ నిరణ్యించాం.
వాటిలో నా ఆఫీసు వేళలు కూడా ఉనాన్యి.
నేను డాడ సాక్లరిన్. ఓ ఏడాది ఉండి వెళిల్పోయేవాణిణ్. జరమ్నీలో సాంసక్ృతిక, సాంఘిక, వైజాఞ్నిక వాతావరణానిన్ పరిచయం
చేయడం ఈ సాక్లరుషిపుప్ ముఖోయ్దేద్శయ్ం. రీసెరిచ్లో అనుకోనిది ఏదైనా సాధిసేత్ అది బోనస. అంతకుమించి మానుంచి వారు ఆశించేది
తకుక్వ. అందువలల్ నేను రోజూ ఆఫీసుకొసుత్నాన్నా, ఆఫీసు వేళలు పాటిసుత్నాన్నా, అనన్ విషయానిన్ అంతగా ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. కానీ నా
తీరు తేడాగా ఉంటే అది గమనించడం జరుగుతుంది. నా గురించి తేడాగా అనుకుంటారు కానీ అనుకుని ఊరుకుంటారంతే!
ఐతే ఇకక్డ నేను నేను కాదు. భారతీయుణిణ్. ననున్ ననున్గా కాక ఒక భారతీయుడిగా గురుత్ంచుకుంటారు వీళుల్. నా తీరు నా దేశానికి
అంటగటట్బడుతుంది. నేనేం చేసినా ఆ విషయం మరిచ్పోకూడదు. నేను నాకు నచిచ్న తీరులో ఉంటూనే, నా దేశానిన్ చినన్బుచేచ్ తీరుకి
దూరంగా ఉండాలి. ఇది మొదటిన్ంచీ నాలో ఉనన్ అభిపార్యం.
రీసెరిచ్ పరంగా కూడా నాకిది అపూరావ్వకాశం. నేను ఇండియాలో ఉండగా చెయయ్లేని పరిశోధనలకు ఇకక్డి లాబొరేటరీని, ఇకక్డి
సదుపాయాలిన్, నైపుణాయ్లిన్ ఉపయోగించుకోవాలి. నా పొర్ఫెసర రాలెక ఈ నా తపనను గురిత్ంచి – నామీద పర్తేయ్కశర్దధ్ చూపిసుత్నాన్డు.
అందుకే మరాన్టినుంచి సుందరానికి వీలుగా ఉండేలా నా ఆఫీసు వేళలు మారుచ్కునన్పప్టికీ, పని వేళలు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు
ఉండాలనుకునాన్ను. అడిగేవాళుల్ లేనపుప్డు పాటిసేత్నే, అది అసలైన కర్మశిక్షణ అనిపించుకుంటుంది కదా!
“రేపటిన్ంచి ఉదయం ఆఫీసుకి రెండు గంటలు లేటుగా వెడతాను. లంచికి ఇంటికి రాను. సాయంతర్ం ఐదుకి బదులు ఆరుకి
వసాత్ను. ఇంటి పనులనీన్ నువేవ్ పూరిత్గా మానేజ చేసుకోవాలి” అనాన్ను శీర్మతితో.
“మన పిలల్లు బంగారు కొండలు. అదనంగా ఒకక్ మనిషికిచేచ్ ఆతిథయ్ంకోసం, నాకు మీ సాయం అవసరమనిపించదు” అంది తను.
మరాన్డుదయం ఎనిమిది దాటేసరికి సుందరం మా ఇంటికొచాచ్డు. మాటిచిచ్న పర్కారం ఆ సాయంతర్ం ఏడుకి కూడా వచాచ్డు. ఆ
మరాన్డూ, ఆ మరాన్డూ కూడా అలాగే వచాచ్డు. నాలగ్వరోజున వాళల్ని షాపింగుకోసం వదిలేశారుట.
“పర్తిరోజూ షాపింగుకి ఎంతో కొంత సమయం దొరుకుతోంది. అది చాలు నాకు. నాలుగో రోజు మొతత్ం మీ ఇంటోల్నే గడుపుతాను”
అనాన్డు సుందరం.
అతడు అలాగనడం మా ఆదరణకు యోగయ్తాపతర్ంలా మాతర్మే కాదు, మాకో వరంలా కూడా అనిపించింది. ఎందుకంటే అతడు
మాతో గడిపిన పర్తి క్షణమూ పర్తేయ్కమే!
సుందరం రీసెరిచ్లో ఎంత ఘటికుడో, నిజజీవితంలో అంత సంసారపక్షం మనిషి.
అతడికి ఉమమ్డి కుటుంబపు అనుబంధాలు తెలుసు. వంటింటి చిటాక్లు తెలుసు. మన విలువలు తెలుసు. ఆమేరకు పాశాచ్తుయ్ల
విలువలపై సదభిపార్యం లేనపప్టికీ, వారినుంచి నేరుచ్కోతగిన, నేరవ్వలసిన సతస్ంపర్దాయాలూ తెలుసు.
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అతడు సవ్ంతమనిషిలా కలిసిపోవడంవలల్, మాకు ఇంటోల్ ఓ అతిథి ఉనాన్డనన్ భావమే కలుగలేదు.

శీర్మతి వంటలిన్ అతడు చాలా మెచుచ్కునాన్డు. అపుప్డు నేనతడితో, “తను ఇంకా హైసూక్లోల్ ఉండగానే పెళల్యిపోయింది. ఇంటోల్
వంట నేరుచ్కునే అవకాశం రాలేదు. చినన్పప్టిన్ంచీ మా అమమ్ వంటకి పైపనులోల్ కూరలు తరగడం, రోటోల్ దంపడం వగైరా సాయాలు
చెయయ్డమే తపప్ నాకూ వంటపటల్ అవగాహన లేదు. నేను నా కెమిసీట్ర్ అనుభవానికి ఊహని కొంత జోడించి తనకి వంట నేరాప్ను. తను
మహిళలకు పర్తేయ్కమైన పేర్మానురాగాలతో తన వంటకు మెరుగులు దిదిద్ంది. వంట తెలిసినవారెవరిన్ కలుసుకునాన్ వంటింటి చిటాక్లిన్ అడిగి
తెలుసుకుంటూంటుంది. నీకేమైనా చిటాక్లు తెలిసేత్ చెపొప్చుచ్” అనాన్ను.
“నాకు వంట బాగానే వచుచ్. మా ఇంటోల్ అమమ్ దగగ్రున్ంచి వదినలదాకా, నేను రుచి చూసి బాగుందంటే తపప్ తమ వంటల
విషయంలో తృపిత్ పడరు. అలా నా సరిట్ఫికెటుట్కీ విలువుంది. కాబటిట్ చెబుతునాన్ను. ఈ నా చెలెల్లి వంటలు అదుభ్తం. జరమ్నీలాంటి దేశంలో
దోసావకాయ పెటిట్ందంటే, తన గురించి ఏంచెపాప్లి?” అనాన్డు సుందరం మెపుప్కోలుగా.
శీర్మతి వెంటనే, “అభిమానం కొదీద్ మీరలాగనాన్, దోసావకాయలో ఉపుప్ పాళుల్ కుదరలేదని నాకు తెలుసు” అంది.
సుందరం నవివ్, “దోసావకాయలో ఉపుప్ పాళుల్ ఎవరికీ కుదరవు. ఎందుకంటే ఎంత ఉపేప్సినా దోసకాయ ముకక్లు ఉపుప్ని
పీలేచ్సుకోవడంతో, ఆవపిండిలో ఉపుప్ తకుక్వైందనిపిసుత్ంది. అందుకే దోసావకాయలో ఉపుప్ కాసత్ తకుక్వ వెయయ్డం మంచిది. అనన్ంలో
దోసావకాయ కలుపుకునన్పుప్డు, ముదద్ని ముకక్తో తినాలి. ఉపుప్ సరిపోతే ఓకే, తకుక్వైతే మాతర్ం అపప్టికపుప్డు అనన్ంలో వేసుకోవాలి తపప్
ఊరగాయలో మాతర్ం పదే పదే ఉపుప్ వెయయ్కూడదు” అని, “చాలా బాగా చెపాప్ను కదూ, ఇలాంటి సందేహాలు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే
అడగొచుచ్” అనాన్డు,
శీర్మతి తటపటాయించలేదు. “మీకోసం ఇడీల్ కూడా చేదాద్మనుకునాన్ను. ఎందుకంటే కారపొప్డి, నెయియ్ దొరుకుతునాన్యి. కొబబ్రి
పచచ్డి చెయొయ్చుచ్. పేల్టోల్ వడిడ్సేత్ వాటనిన్ంటితో – చూడగానే మనవాళల్కి పార్ణం లేచొసుత్ందని తెలుసు. కానీ ఇకక్డ వాతావరణంలో తగిన
వేడి లేక పిండి సరిగాగ్ పులవడం లేదు. ఇడీల్లు గటిట్గా వసుత్నాన్యి” అంది శీర్మతి.
దానికతడు వెంటనే, “ఇకక్డే కాదు, ఇండియాలోనూ మెతత్టి ఇడీల్లు వెయయ్డం ఓ కళ. నాకు తెలిసి ఓ చిటాక్ ఉంది. మినపప్పుప్
నానబోసినపుప్డు, అదే సమయంలో వేరే గినెన్లో నూక కూడా నానబోయాలి. పపుప్ నానేక రుబిబ్న పిండిని ఓ గినెన్లోకి తీసుకోవాలి. నూకని
నీళుల్ పోయేలా చేతోత్ పిండి, రుబిబ్న మినపిప్ండిలో బాగా కలపాలి” అనాన్డు.
వంటల విషయం పకక్న పెడితే అతడు తన సమయంలో కొంత మా పిలల్లకీ కేటాయించాడు. వాళల్కి నచేచ్ కబురుల్ చెపాప్డు. “మా
పిలల్లు కూడా ఇంత చినన్వాళల్యితే, బడి గొడవ ఉండేది కాదు. వాళల్నీ తీసుకొచిచ్ ఉండేవాణిణ్” అని బాధ పడాడ్డు.
తన భారయ్ వచిచ్ ఉంటే మా పరిచయానికి ఎలా సప్ందించి ఉండేదో పదే పదే సమ్రించుకుని, ఆమె పాడిన ‘చలమేలరా, సాకేత రామా’
అనన్ తాయ్గరాజ కీరత్నని తను తెచిచ్న టేపులో వినిపించాడు.
అబదధ్మెందుకూ, అపప్టికి నాకు సినిమా పాటలు తపప్ మరో సంగీతం తెలియదు. శీర్మతికి నాకు తెలిసింది తపప్ మరొక పాట
తెలియదు. ఆ పాట విని, అలాంటి కీరత్నలు కొనిన్ నేరుచ్కోవలసిందే అనిపించింది.
సుందరం తన తోబుటుట్వులిన్ పర్సాత్వించాడు. వాళల్ంటే అతడికి చెపప్లేనంత ఇషట్ం. తన తండిర్ని తలుచ్కునాన్డు. ఆయనంటే అతడికి
చెపప్లేనంత గౌరవం. ఆయన వార్సిన ‘కడు విచితర్ము జగతి, కనరారు ముందు గతి’ అనే పాట ఒకటి తనకి ఎంతో ఇషట్మంటే – అతడిచేత
పాడించి రికారుడ్ చేశాము.
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అతగాడి గొంతు అంత మధురమనీ, అతడు అంత బాగా పాడగలడనీ మేమూహించలేదు. పిలల్లతో సహా అంతా నిశశ్బద్ంగా వినాన్ం.
పాట అవగానే అంతా చపప్టుల్ కొటిట్ అభినందించాం.
“చపప్టుల్ కూడా కొటేట్సుత్నాన్రు. నిజంగా అంత బాగా పాడేనా?” అనాన్డు సుందరం ఆశచ్రాయ్నందాలతో.
అపుప్డతడికి రికారడ్యిన పాట వినిపించాను. గుర్ండిగ సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపులో – ఆ పాట మరింత అదుభ్తంగా రాణించింది.
“పాట బాగునన్ మాట నిజమే! కానీ అది రికారిడ్ంగు గొపప్తనం అనిపిసోత్ంది” అనాన్డు సుందరం కొంచెం మొహమాటంగా.
తరావ్త మా సంభాషణ కాసేపు సంగీత సాహితాయ్లమీద నడిచి, వయ్కిత్గత పరిచయాలోల్కి మళిల్ంది.
మాటల సందరభ్ంలో అతడు, “జొనన్లగడడ్ వారు నియోగులోల్నూ, వైదీకులోల్నూ ఉనాన్రు. రెండు రకాలవారూ నాకు తెలుసు”
అనాన్డు.
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆధునిక యుగంలో కూడా మన దేశం కులం పార్తిపదికపై నడుసోత్ంది. ఆ కులాలోల్ మళీల్ ఎనోన్ శాఖలు, ఉపశాఖలు.
మేము ఒరిసాలో ఉండడంవలల్ – తెలుగువారి కులాలు, శాఖలకు అంత పార్ముఖయ్ం లేదు. ఉనాన్, సవ్తహాగా నాకు వీటి సప్ృహ పటల్ విముఖత
ఉండడంవలల్ కూడా అంతగా ఆలోచించను. ఇపుప్డు జరమ్నీలో బెరిల్నోల్ ఉనన్టుల్ండి నా కులమే కాక శాఖ పర్సాత్వన ఇలా వసుత్ందని
ఊహించలేదు.
“ఔను, జొనన్లగడడ్వారు కమమ్, కాపు, మాల, మాదిగలోల్ కూడా ఉనాన్రు. నాకూ తెలుసు” అని, “మీ నానన్గారి పాట సాహితయ్ం
చాలా బాగుంది. మీది సాహితీ కుటుంబమా?” అనాన్ను మాట మారచ్డానికి.
“మా ఇంటోల్ రాసేవాళుల్ తకుక్వే కానీ, సాహితీపరుల గురించి చరచ్లు ఎకుక్వే. మహాభారతానిన్ తెలుగులో ననన్య, తికక్న,
ఎరార్పర్గడ వార్సారా? వారిలో ననన్య వైదీకి. మిగతా ఇదద్రూ నియోగులు. శైలిలో వైదీకులకూ, నియోగులకూ ఉండే భేదం గురించి మా
బంధువులోల్ చాలామంది చరిచ్సుత్ంటారు. తికక్న పదిహేను పరావ్లు వార్సినా, ననన్య రెండునన్ర పరావ్లముందూ అవి తేలిపోతాయని వాళుల్
ఏకగీర్వంగా ఒపుప్కునాన్రు. నువేవ్మంటావ?” అనాన్డు.
టాపిక మళీల్ మొదటికే వచేచ్సరికి ఏంచెయాయ్లో తోచలేదు. “నాకు పదయ్కావాయ్లిన్ విశేల్షించేటంత పాండితయ్ం లేదు” అనాన్ను.
“పోనీ కథలిన్ తీసుకుందాం. మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్, శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్శాసిత్, అడవి బాపిరాజు, గుడిపాటి వెంకటచలం – వీళల్లో
ఇంటిపేరల్ని బటిట్ నియోగులెవరో వైదీకులెవరో నీకు తెలిసే ఉండాలి. వాళల్ కథల గురించి మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు సుందరం.
“ఏమో, ఇంటిపేరల్నిబటిట్ ఎవరు వైదీకులో, ఎవరు నియోగులో చెపప్డం కషట్మని ఇందాకనే అనుకునాన్ంగా. నా సేన్హితులోల్నే వైదీకి
జొనన్లగడడ్వారూ ఉనాన్రు. నియోగి జొనన్లగడడ్వారూ ఉనాన్రు మరి” అనాన్ను కాసత్ అయిషట్ంగా.
సుందరం వదలేల్దు, “ఎవరి విషయమో ఎందుకు? నువెవ్వరో చెపుప్” అనాన్డు సూటిగా విషయానికొసూత్.
అపర్యతన్ంగా సుందరానిన్ చూశాను. అతడి కళల్లో ఏదో నమమ్కం. ఆ నమమ్కానిన్ ధుర్వపరుచ్కోవాలనన్ పటుట్దల. నేనేం చెబుతానో
అనన్ ఆతుర్త.
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించాను. ఇక ముసుగులో గుదుద్లాటెందుకని, “మేము ఆరువేల నియోగులం” అని చెపాప్ను. చెపాప్లిస్
వచిచ్న సందరభ్ంవలల్నేమో, ఆ మాట చెపప్డానికి గొంతు ఓ పటాట్న పెగలేల్దు.
సుందరం ముఖం మాడిపోయింది. “చంపేశావ కదా!” అనాన్డు వెంటనే.
నేను ఉలికిక్పడి, “ఏమనాన్వ?” అనాన్ను.
“మొదటిసారి కాదు. నెలరోజుల తేడాలో ఇలా దెబబ్ తినడం రెండోసారి నాకు” అనాన్డు సుందరం డీలా పడడ్ గొంతుతో.
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మా ఇంటికి అతిథిగా వచిచ్న మనిషి నావలల్ దెబబ్ తినాన్డనగానే – మనసంతా ఏదోలాగైపోయింది.
కాసేపు నాకు నోట మాట రాలేదు. అతడూ మాటాల్డలేదు.
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