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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 (25)

సేన్హానంద లహరి

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 20162020లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’. రెండవది ‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో
తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’ మారిచ్ 2018లో ముగిసింది. ఏపిర్ల 2018నుంచి చివరి విడతలో ‘మలి సందడి’ అంశాల వివరణ
మొదలైంది. ఇవి కూడా జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక, పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు,

పర్యోజనాతమ్కం

కావాలనన్

మా

తపన

అక్షరరూపం

దాలచ్డానికి

సూఫ్రిత్నిచిచ్న

కౌముదికి

హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
రెండవ భాగం: బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే
చివరి విడత: మలి సందడి (25)
సేన్హానంద లహరి
నేను శీర్మతికి అభయహసాత్నిన్ చూపించి, ఇంటోల్ంచి బయటకెళాల్ను.
తలుపు తీసేత్ సనన్టి హాలు. ఎడం పకక్ బాతూర్ం. బాతూర్ంకి ఎదురుగా కుడిపకక్న ఒలోముచకీ గది.
ఓరగా తెరిచి ఉనన్ తలుపుకు అవతల నిలబడి కనబడింది ఒలోముచకీ.
ననున్ చూసూత్నే లోపలకు రమమ్ని సైగ చేసి తను లోపలికెళిల్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. తన ఎదుట సోఫాని చూపించి కూరోచ్మంది
మరాయ్దగా.
కూరుచ్నాన్ను కానీ, నాలో ఆతుర్త తనున్కొసోత్ంది. ఐనా తమాయించుకుని ఆమెనే చూసుత్నాన్ను.
ఏం చెబుతుందో ముందు తననే చెపప్నిదాద్మని నా ఆలోచన. కానీ ఆమె ఏం చెబుతుందో నాకు తెలియకనా?
“చీటీ చదివావా?” అందామె.
“ఊఁ” అనాన్ను బింకంగా.
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“నువేవ్మైనా చెపాప్లా?” అడిగిందామె.
అంటే నాకు ఓ అవకాశమిసుత్ందా…. ఆశ మళీల్ నాలో!

“ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మని చీటీ పెటాట్వ. ఇపప్టికిపుప్డు మాకిలెల్కక్డ దొరుకుతుంది. పోనీ ఉండేది రెండుమూడేళల్ంటే ఉండేదేమో,
మేముండేదేమో - మరికాసిని నెలలు ఈలోగా దేశం కాని దేశంలో ఎనిన్ళుల్ మారతాం? అదీ నీలాంటి మంచి లాండలేడీని వదులుకుని?”
ఒకక్ గుకక్లో అనాన్ను.
ఆమె పర్సనన్ంగానే వింది. జాలిగా ననున్ చూసి, “నాకు నువూవ్ మంచి టెనంటువి. నినొన్దులుకోవడం నాకిషట్ం లేదు. కానీ
ఏంచేసాత్ం – తపప్దు” అని నిటూట్రిచ్ంది.
“ఎందుకని?” అనడిగాను.
“నేను హారట్ పేషెంటుని. గొడవ భరించలేను. నినన్ మీ ఇంటోల్ంచి అదో రకం శబద్ం వినిపించింది. నవేవ్మో అనిపించింది కానీ చాలా
భయంకరంగా ఉంది. వళుల్ జలదరించిపోయింది. ఏదోలా ఐపోయాను. తేరుకుందుకు కాసేపు పటిట్ంది. ఇంకోసారి కనుక ఆ నవువ్ వినిపిసేత్
నాకు హారెట్టాకొచిచ్నా రావచుచ్” అంది ఒలోముచకీ.
ఆమెనుంచి ఇలాంటి పితూరీ వసుత్ందని ఏమాతర్ం ఊహించలేదు.
ఆమెకు హారెట్టాక తెపిప్ంచగల శబద్ం…. అదీ ఓ నవువ్… అదీ మా ఇంటోల్ంచి…
నిజంగా ఇది తోడేలు-మేకపిలల్ కథే అని రూఢి అయింది. ఆ మాటే అందామనుకుని మరీ మోటుగా ఉంటుందనిపించి ఓ క్షణం
తటపటాయించాను.
ఎందుకైనా మంచిదని ఒకక్సారి మనసులో కాలానిన్ వెనకిక్ తిపిప్ నినన్ రాతిర్కి వెడితే, చపుప్న సుఫ్రించింది నాకు.
నిజమే – హారెట్టాక తెపిప్సుత్ందనుకోను కానీ, విచితర్మైన నవొవ్కటి నినన్ రాతేర్కాదు, అపుప్డపుప్డు మా ఇంటోల్ వినిపించడం కదుద్.
ఆ నవువ్ మా బాబుది!
ఆ విషయం సుఫ్రించగానే నాకు ఏడవాలో, నవావ్లో తెలియలేదు.
భాగవతంలో శీర్కృషుణ్డు బాలయ్ంలో పర్దరిశ్ంచిన దుడుకుతనానికి ముచచ్టపడి ఆ పరమాతుమ్డి లీలలుగా చెపుప్కుంటుంటాం. కానీ
మన పొరుగింట ఓ బాలకృషుణ్డుంటే భరించగలవారు మనలో ఎందరు?
పర్తి తలీల్ ఒక యశోద. తన శిశువుని ఆమె బాలకృషుణ్డిగా భావిసుత్ంది. ఆ బిడడ్మీద ఎటువంటి పితూరీనీ సీవ్కరించదు.
బాలయ్ంలో పర్తి బిడడ్కీ కొనిన్ పర్తేయ్కతలుంటాయి.
వాటిలో కొనిన్ అందరికీ బాగుంటాయి. కొనిన్ కొందరికే బాగుంటాయి. కొనిన్ తలిల్కే బాగుంటాయి.
మచుచ్కి భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో రెండేళల్లోపు చినిన్ కృషుణ్డొకడుండేవాడు. కృషుణ్డిలాగే వాడు ఎకుక్వ మాటాల్డేవాడు కాదు. ఐతే
కృషుణ్డిలా చిరునవువ్లు కూడా చిందించేవాడు కాదు. ముఖం చాలా అమాయకంగా మాతర్ం ఉండేది.
భరత్ ఆఫీసుకి వెళేల్క ఆమె తన ఇంటి పనులు ముగించుకుని, వాణిణ్ చంకనేసుకుని ఎవరింటికైనా వెళేల్ది.
ఎవరింటికి తీసుకెళిల్నా, వాడు నిశశ్బద్ంగా ఆడుకుంటాడు.
ఎంత నిశశ్బద్మంటే మొదటోల్ పెదద్లు మాటలోల్ పడి వాణిణ్ పటిట్ంచుకునేవారు కాదు.
తరావ్త చూసేత్ వాడు విహరించిన పర్తి చోటూ – అపుప్డే భూకంపానికి గురైందా అనిపిసుత్ంది.
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బెడూర్ంలో మంచంమీద దుపప్టల్తో సహా బటట్లనీన్ చిందరవందర. వంటింటోల్ చేతికంకిన డబాబ్లోల్ పపుప్లు, పోపు సామానుల్ బాతూర్ంలో వాషింగు పౌడరుల్ వగైరాలు నేలమీద!
తలిల్ అదంతా చూసి యశోదలా ముచచ్టగా నవివ్, “మా ఇంటోల్ ఏ వసుత్వునీ మావాడికి అంకనివవ్ం. ఇకక్డ అనీన్ అందడంతో
రెచిచ్పోయినటుల్నాన్డు” అని ఊరుకునేది.
అపప్టిన్ంచీ ఆ బాలకృషుణ్డి లీలలు ముచచ్టగా కాక హెచచ్రికగా కాలనీవాసులిన్ చేరాయి.
ఆ యశోదమమ్ ఎపుప్డు ఎవరింటికొసుత్ందో తెలియక పర్తిఒకక్రూ ముందు జాగర్తత్గా వసుత్వులిన్ పిలల్లకందనంత ఎతుత్లో ఉంచడం
అలవాటు చేసుకునాన్రు. ఐనా ఎకక్డో ఏదో పొరపాటు జరుగుతూనే ఉండేది. బాలకృషుణ్డది అవలీలగా పటేట్సేవాడు.
అలా చాలామంది అనుభవాలు మాకు చేరాయి. శీర్మతి చాలా పదధ్తి మనిషి కాబటిట్, అందరి అనుభవాలీన్ గురుత్ంచుకుని తగిన
చరయ్లు తీసుకుంది. అందుకు అవసరమైన సాయం నేనూ చేశాను.
ఆలసయ్ంగానే ఐతేనేం ఒకరోజు మా ఇంటి వంతూ వచిచ్ంది.
బాలకృషుణ్డు ఇలల్ంతా కలయ తిరుగుతుంటే, వాడికేమీ అందవు కదా అనన్ ధైరయ్ంతో, శీర్మతి ఆ యశోదమమ్తో కబురల్లో
పడిపోయింది. కబురల్ మతుత్లో ఉనన్ వాళల్ని - ఉనన్టుల్ండి ఫెళ ఫెళమనన్ పెదద్ శబద్మొకటి ఈ లోకంలోకి తీసుకొచిచ్ంది.
వెళిల్ చూసేత్ మంచం మధయ్లో పెదద్ గొయియ్.
బాలకృషుణ్డు మంచంమీద ఓ పకక్న నిలబడి ఉనాన్డు. వాడి మొహం అమాయకతవ్పు ముదద్లా ఉంది.
అది నాలుగేళల్ కిర్తం చేయించిన టేకు మంచం. ఫేర్ములో అడడ్ంగా అమరిచ్న మందపు చెకక్లిన్ కపుప్తూ ఓ కారుడ్బోరుడ్ షీటు.
దానిమీద గటిట్పడడ్ దూదితో ఒతత్యిన పరుపు. దానిమీద కాసత్ మందంగా ఉండే దుపప్టి.
మంచం మధయ్లో ఏరప్డిన ఆ గోతిలోకీ దిగి ఉనాన్యి – దుపప్టి, పరుపు. కారుడ్బోరుడ్ షీటు కూడా వంగింది తపప్ ఏమీ పాడవలేదు.
మరి గొయియ్ ఎలా ఏరప్డిందా అని మంచం కిందకి చూసేత్ – విరిగిన చెకక్లు రెండు కనబడాడ్యి.
అరితేరిన కరాటే నిపుణుడు కూడా పర్దరశ్నలో విరవడానికి తటపటాయించేటంత మందమైన చెకక్లవి.
శీర్మతి నమమ్లేనటుల్ ఆ విరిగిన చెకక్లీన్, బాలకృషుణ్ణీణ్ మారిచ్ మారిచ్ చూసింది.
వాడపుప్డు శకటాసుర సంహారం చేసిన బాలకృషుడంత అమాయకంగానూ ఉనాన్డు.
చెపొప్దూద్ ఆ క్షణంలో ఆ మొహం అలా కనబడితే శీర్మతికి ముదొద్చిచ్ంది.
ఈలోగా యశోదమమ్ కలగజేసుకుని, “మంచం పాతదా?” అనడిగింది.
“చేయించి నాలుగేళల్యింది” అంది శీర్మతి పాత కొతత్ల నిరాధ్రణని ఆమెకే వదులుతూ.
“ఐతే పాతదే!” అని నిరాధ్రించిన ఆమె తన బిడడ్ వంక ముచచ్టగా చూసి చంకనేసుకుని వెళిల్పోయింది.
ఆ సాయంతర్ం శీర్మతి ఆ వివరాలు చెబితే నాకు నమమ్కం కుదరలేదు.
నేను కషట్పడి విరిగిన చెకక్లిన్ తాతాక్లికంగా మేకులు కొటిట్ అతికించి మళీల్ మంచానిన్ యథాపర్కారం చేశాను.
ఓసారి మంచంమీదకెకిక్ నెమమ్దిగా నడిచి చూశాను. గొయియ్ ఏరప్డలేదు.
తరావ్త శీర్మతి వారిసుత్నాన్ వినకుండా మంచంమీద అటూ ఇటూ పరుగుకు కాసత్ తకుక్వనన్టుల్ నడిచాను. పర్మాదమేం జరుగలేదు.
అంటే అవుకుగా ఉనన్పుప్డు కూడా 48 కేజీల మనిషిని బలంగా ఎకిక్ తొకిక్నా విరగని చెకక్లవి. కానీ బలంగా ఉనన్పుప్డు 10-12
కేజీల బరువునన్ బాలుడి పర్తాపానికి ఇటేట్ విరిగిపోయాయి. ఎవరైనా నముమ్తారా?
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సావ్నుభవం కాకపోతే – మేమే నమమ్ం!

ఆ తరావ్త ఆ చెకక్ల సాథ్నంలో కొతత్వి వేయించడానికి నెలాల్ళుల్ పటిట్ంది. అందాకా మేం నలుగురం రాతిర్ళుల్ అదే మంచంమీద
పడుకునేవాళల్ం. అపుప్డపుప్డు ఇటు దొరిల్నా, అటు దొరిల్నా భయమేసేది కానీ, ఆ చెకక్లు విరగలేదు. విరిగిన చెకక్లు మారిప్ంచడం
అవసరమా అనన్ అనుమానమొచిచ్ంది కూడా!
పర్తి శిశువులోనూ అసామానయ్ం అనిపించే పర్తేయ్కతలతో ఓ బాలకృషుణ్డుంటాడనడానికి ఇదో ఉదాహరణ.
చినన్పప్టిన్ంచీ మా బాబుకి కొనిన్ సరదాలునాన్యి. వాటిలో కృతిర్మంగా నవవ్డమొకటి.
వాడికి ఉతాస్హం వసేత్, దానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి కావాలని అదోలా నవేవ్వాడు.
ఆ నవువ్ కొంచెం కీచుగా అదోలా ఉనన్పప్టికీ మాలోని యశోదా నందులకు అది భయంకరంగా ఎపుప్డూ తోచలేదు.
మా వాడికి మొహమాటం కాబటిట్ ఆ నవువ్ని మా దగగ్రే తపప్ బయటివాళల్ వదద్ పర్దరిశ్ంచనూలేదు.
ఇనాన్ళల్కు ఆ నవువ్ మా ఇంటి తలుపులిన్ దాటి ఒలోముచకీ ఇంటి తలుపులిన్ కూడా దాటుకుని వెళిల్ ఆమెకు కరణ్కఠోరమైంది.
ఇది మేము కలలో కూడా ఊహించని విశేషం.
మేము యశోదా నందులం అనుకోవాలా, లేక ఆమెను పూతన అనుకోవాలా?
కావడానికి ఆమెది పూతన పెరస్నాలిటీయే కూడా! కానీ దేశం కాని దేశంలో ఆశర్యమిచిచ్ మేమంతా కలిసి ఒకచోట ఉండడానికి
కారణమైన ఆమెను పూతన అని ఎలా అనుకోగలం?
కానీ ఇపుప్డామె మమమ్లిన్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మందంటే – ఆ ఉకోర్షంలో తనని పూతన ఆవహించిందా అనుకోకుండా ఉండగలమా?
నాకొక విషయం సప్షట్ం కావాలి. ఆమె నిజంగా మా బాబు నవువ్కి భయపడిందా, లేక శీర్మతి అనన్టుల్ ఇది తోడేలు-మేకపిలల్ కథా?
మొదటిది నిజమైతే అసలు విషయం చెపిప్ ఆమె భయం పోగొటాట్లనుకుని, “నువువ్ అనవసరంగా భయపడాడ్వు. ఆ నవువ్ మా
బాబుది. వాడికి మూడంటే మూడేళుల్. వాడి నవువ్కి భయపడాడ్వంటే నమమ్డం నాకే కాదు, ఎవరికైనా కషట్ం. మమమ్లిన్ ఇలుల్ ఖాళీ
చెయయ్మనడానికి ఇంకేదో కారణముంది. సంకోచించకుండా చెపుప్. పరిషాక్రం గురించి ఆలోచిదాద్ం” అనాన్ను అకక్డికది ఆమె సమసయ్ కూడా
అనన్టుల్.
ఒలోముచకీ వెంటనే, “అది మీ బాబు నవావ్? అంత చినన్పిలాల్డు అంత భయంకరంగా నవవ్గలడంటే నమమ్డం నాకూ కషట్మే.
నిజం చెపుప్. ఆ శబాద్నికి కారణం ఇంకేదో ఉంది” అంది తనూ ఇంచుమించు నా తరహాలోనే.
“నేను నిజమే చెబుతునాన్. ఇపుప్డు తెలిసింది - నీ సమసయ్ ఆ నవేవ్ కదా! మాటిసుత్నాన్ను - మా వాడు మళీల్ అలా నవవ్కుండా నేను,
నా భారయ్ తగిన జాగర్తత్లు తీసుకుంటాము” అనాన్ను వేడుకోలుగా.
ఒలోముచకీ తల అడడ్ంగా ఊపి, “చినన్పిలల్లిన్ నవవ్కుండా ఆపడం ఎవరివలాల్ కాదు” అంది.
“మావలల్నౌతుంది” అనాన్ను కాసత్ మొండిగానే.
ఆమె నావంక అదోలా చూసి, “సరే, నీ మాట నముమ్తాను. కానీ రేపే మీ బాబు నవివ్తే?” అంది.
కొంచెం మెతత్బడుతునన్ సూచన కనబడడ్ంతో తెగించి, “ఆమరాన్డే ఇలుల్ కాళీ చేసేసాత్ను” అనాన్ను చపుప్న.
“ఎలుల్ండి చేసేది రేపే చెయయ్మనాన్ను. అంతేగా!” అంటూ మొదటికొచిచ్ంది ఒలోముచకీ.
“సరేలే, రేపటున్ంచి ఇలుల్ వెదుకోక్వడం మొదలెడతాను. లేదూ, వారంలోగా నా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇండియాకు పంపే ఏరాప్టు చేసాత్ను.
వాళల్ను పంపేసేత్ నేనికక్డుండొచుచ్ కదా! అపుప్డు అదెద్ కూడా మావాళుల్ రాకముందు ఎంతిచేచ్వాణోణ్ అంతే ఇసాత్ను” అనాన్ను.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2020

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

6

‘అలా కనబడతావు కానీ, వయ్వహారజఞ్తలో నువువ్ చాణకుయ్డివి’ అని కాలేజీ రోజులిన్ంచీ నా మితుర్లు అనేవాళుల్. వారి వారి కారణాలిన్
బటిట్ ఆ మాటలో కొంత సుత్తీ, కొంత నిందా ఉనాన్యి. అదంతా ఇపప్టికి అపర్సుత్తమైన వేరే పెదద్ కథ!
అపుప్డు మాతర్ం - నిండా మునిగేక చలేమిటిలే అనే దశలో ఆ మాటనేశాను.
కానీ, ఆ మాటల వెనుక కూడా చాణకయ్నీతి ఉనన్దని ఇంటామె సప్ందనలో కానీ తెలియలేదు.
ఇలుల్ అవసరం కాబటిట్, అపప్టోల్ ఆమె అడిగిందానికి మారాడకుండా ఒపుప్కునాన్ను కానీ, నాకు ముందునన్ టరీక్ అతను అదెద్
నాకంటే తకుక్వే ఇచేచ్వాడు. ఆతరావ్త నా భారాయ్బిడడ్లు వసాత్రనగానే మరికొంచెం పెంచిందామె. దానికీ ఒపుప్కునాన్ను.
ఇపుప్డు మావాళుల్ వెళిల్పోతే తనకి రాబడి తగిగ్పోతుంది. నేను కూడా వెళిల్పోతే మరికాసత్ తగిగ్పోతుంది.
ఆ విషయం సుఫ్రించినటుల్ంది, “ఏంచేసాత్ం? ఆరోగయ్ంకంటే డబేబ్ం ముఖయ్ం కాదు కదా” అని కాసత్ బింకంగా అని, “ఐతే నీమీద
నాకు జాలిగా ఉంది. అదెద్ మరో యాబై మారుక్లు పెంచు. ఎలాగో సదుద్కుంటాను” అంది.
అంతే, ఆమె బేరానికి దిగుతునన్టుల్ నాకు అరథ్మైంది.
దాంతో ఒకక్సారిగా నాకు మనసు తేలికపడింది. చెపప్లేనంత ధైరయ్మొచిచ్ంది.
అరథ్మౌతూనే ఉంది – ముందు ఆరోగాయ్నిన్ పర్సాత్వించి, తరావ్త అదెద్ పెంచమనడం ‘కృషార్ణ్ రాజకంఠీరవా’ అనన్టేల్ ఉంది.
కానీ నేనా మాట పైకి అనలేదు. అనడం చాణకయ్ం అనిపించుకోదు.
ముందామె అవగాహనకు థాంకుస్ చెపాప్ను. తరావ్త యాబై మారుక్లు మాతర్మే పెంచమని చెపిప్న ఆమె ఔదారాయ్నిన్
మెచుచ్కునాన్ను.
అపుప్డు అసలు విషయానికొచిచ్, “నేనికక్డ పరిశోధనకు రీసెరిచ్ సాక్లరుగా వచాచ్ను తపప్ నాది ఉదోయ్గం కాదు. నాకొచేచ్దానిన్
జీతమనరు. సాక్లరుషిపుప్ అంటారు. ఆ విషయం నీకు తెలుసు” అని గురుత్ చేశాను.
ఆమె తెలుసనన్టుల్ తలూపింది తపప్, ఐతే నాకేమిటనన్టుల్ చూడలేదు.
“నేను ఉదోయ్గసుథ్ణేణ్ అయుంటే, నువవ్డిగిందానికి మరో పాతిక మారుక్లైనా కలిపి ఇచిచ్ ఉండేవాణిణ్. నాకు ఎకుక్వై కాదు. నువువ్
చాలా నాయ్యంగా అడుగుతావని తెలుసు కాబటిట్” అనాన్ను.
ఆమె మొహం వెలిగిందే తపప్, ఆమె చూపులోల్ - వీడు తెలివిగా తపిప్ంచుకుందుకు చూసుత్నాన్డనన్ భావం వయ్కత్ం కాలేదు.
“నాకెంతో కషట్మైనపప్టికీ, నోరు విడిచి అడిగావు కాబటిట్, ఇపుప్డిచేచ్దానికి ఇంకో పాతిక పారుక్లు మాతర్ం అదెద్ పెంచగలను”
అనాన్ను.
అది కూరగాయల బేరంలా ఉందని తెలిసినపప్టికీ – చినన్తనంగా అనిపించలేదు.
ఎందుకంటే ఇండియాలో మా లాబొరేటరీ నుంచి రీసెరిచ్ పార్జెకుట్కోసం సెంటర్ల గవరన్మెంటు డిపారుట్మెంటల్కి పర్పోజల
పంపేటపుప్డు అవసరమైనదానికంటే ఎకుక్వ అడగడం రివాజు.
అపుప్డు వాళుల్ కూరగాయల బేరం మొదలెడతారు. చివరికి మేమనుకునన్కంటే కొంచెం ఎకుక్వే కానీ తకుక్వ రాదు.
కూరగాయల బేరం నాకు కొతత్ కాదు కానీ, జరమ్నీలో కొతేత్ అనీ, వాళల్కి అది నచచ్దనీ ఒక సందరభ్ంలో నా పొర్ఫెసర రాలెక
సప్ందనని బటిట్ సావ్నుభవమైంది. అది మునుమ్ందు పర్సాత్విసాత్ను.
అపుప్డు మాతర్ం ఒలోముచకీ వెంటనే సరేననేసరికి నేను ఇంచుమించు షాక తినాన్ననే చెపాప్లి.
అదామె ఎకక్డ కనిపెటేట్సుత్ందోనని హడావుడిగా ఆమెకు థాంకుస్ చెపిప్ సెలవు తీసుకుని మా గదికి వెళిల్పోయాను.
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ఆ తరావ్త జరిగింది వినగానే శీర్మతికి షాక.

మా ఇదద్రికీ తగిలింది షాకే ఐనా, మేము పటట్రాని ఆనందంలో ఉనాన్మని గర్హించి పిలల్లు హుషారెకిక్పోయారు.
బాబు అయితే నవవ్బోయాడు కానీ నేను చటుకుక్న వాడి నోరు నొకిక్, “ఈ నవువ్కే నెలకి పాతిక రూపాయలు ఫైను పడింది.
ఇంకెపుప్డూ ఇలా నవవ్కు. నినున్ ఇండియా పంపించెయాయ్లొస్సుత్ంది” అనాన్ను.
బాబు పెదద్గా చలించలేదు. నేను తన నోటిమీంచి చెయియ్ తియయ్గానే, “మరి నాతో అమమ్ కూడా వసుత్ందిగా” అనాన్డు.
అపర్యతన్ంగా వాణిణ్ దగగ్రకు తీసుకుని బుగగ్లమీద ముదాద్డాను.
అభం శుభం తెలియని పసివాడు.
తలిల్ తన పకక్నుంటే చాలు, ఈ పర్పంచంలో దేనికీ భయపడనకక్రేల్దనుకునే అమాయకుడు.
వాడి నవువ్ని అడడ్ంగా పెటుట్కుని, మా ఇంటామె నానుంచి నెలకు పాతిక మారుక్లు గుంజుతోంది.
మనసెలా ఒపిప్ందో అనుకునాన్ను కానీ బాలకృషుణ్డు నందయశోదలకు మాతర్మే బాలుడు – అనన్ సుఫ్రణ కూడా లేకపోలేదు.
ఆ రోజే నేను, శీర్మతి అనుకునాన్ం – పొరపాటున కూడా ఒలోముచకీకి ఇలాంటి అవకాశం మరొకటి ఇవవ్కూడదని.
ఇపుప్డు సుందరం బెరిల్న నగరానికి తనతోపాటు భారయ్ను కూడా తీసుకొసేత్ ఓ నాలుగు రోజులు మా ఇంటోల్ ఉండడానికి
వీలవుతుందా అని అడుగుతునాన్డు.
ఒలోముచకీని అడిగితే సరేననొచుచ్. అందుకు అదనంగా చారిజ్ చెయొయ్చుచ్. ఆ తరావ్త ఏదో వంకన ఆ చారిజ్ని శాశవ్తం చెయొయ్చుచ్.
లేదా, అలా అడగడం నచచ్క – ననున్ మళీల్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనొచుచ్.
క్షణక్షణముల హౌసఫౌర్ (లాండలేడీ) ల చితత్ముల – ఎలా ఉంటాయో తెలియదు.
సుందరం మా ఇంటికి రావడం ఓ తీపి జాఞ్పకం కావాలి. అందుకని మేమిదద్రం చరిచ్ంచుకుని, ఈ విషయమై ఎలాంటి రిసూక్
తీసుకోకూడదని నిరణ్యించుకునాన్ం.
“ఇండియాలో ఐతే, మారాలోచన లేకుండా హృదయపూరవ్కంగా ఆ దంపతులకు సావ్గతం పలికేవాళల్ం” అని నొచుచ్కుంది శీర్మతి.
ఐతే మనసులో కొంచెం గిలీట్ ఫీలింగ కూడా కలిగింది. దానిన్ అణచి పెటేట్సి - ఒలోముచకీని అడకుక్ండానే – అతడు తన భారయ్ సేట్
విషయంలో వేరే ఏరాప్టు చేసుకోవాలనీ, అందుకు అనయ్థా భావించొదద్నీ బదులిచాచ్ను.
దానికి సుందరం వెంటనే బదులిచాచ్డు.
“ఇందులో అనయ్థా భావించడానికేముంది. మననికక్డికి తీసుకొచిచ్న డాడ వాళేల్ – బెరిల్న నాకు మాతర్మే చూపిసాత్మనీ, బస నాకు
మాతర్మే ఏరాప్టు చేసాత్మనీ, నేను ఆ బసలోనే ఉండాలనీ, నా భారయ్ నాతో వచిచ్నా వేరే చోట ఉండాలనీ అనాన్రు. ఇకక్డి పదధ్తులు ఇకక్డివి.
ఇకక్డి ఆలోచనలు ఇకక్డివి. అలాగని మనం సరిపెటుట్కోవాలి. నేను నా భారయ్ని బెరిల్న తీసుకొచేచ్ ఆలోచన మానుకునాన్ను. మనం
కలిసినపుప్డు చాలా విషయాలు సరదాగా పంచుకుందాం” - ఇదీ ఆ లేఖలో సారాంశం.
“సుందరం చాలా మంచివాడు. అరథ్ం చేసుకునాన్డు” అని తేలికగా నిటూట్రాచ్ను.
“మీరు తన గురించి ఇదివరకు చాలా చెపాప్రు. అరథ్ం చేసుకోకపోయినా కూడా అతను చాలా మంచివాడే” అంది శీర్మతి.
నిజమే.
నాకూ సుందరానికీ సుమారు ఏడాది కిర్తం ఢిలీల్ విమానాశర్యంలో జరమ్నీ పర్యాణంలో పరిచయమైంది.
విదేశయానమే కాదు, విమానయానమూ మాకు కొతేత్!
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మేమెకిక్న తొలి విమానం లుఫాత్నాస్ కంపెనీదని ఇదద్రం గరవ్పడాడ్ం.
ఇదద్రి అభిరుచులూ, తతవ్ం ఒకటేనని గర్హించి ఫార్ంకఫురట్ చేరేలోగా ఆతీమ్యులమైపోయాం.
అకక్డ విడిపోయేక – ఉతత్రాలోల్ సావ్నుభవాలు పంచుకుంటూ ఆతీమ్యతను కొనసాగిసుత్నాన్ం.
ఇనాన్ళల్కు మళీల్ అతణిణ్ కలుసుకుంటునాన్నని నాకు చాలా ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
అదే ఉతాస్హం పిలల్లోల్నూ కలిగించాలనుకునాన్ను.
అందుకు నాదో సైట్లుంది.

ఉదాహరణకి పిలల్లకు కొతత్ కథ చెపేప్టపుప్డు – నేను వాళల్కి రెండు మూడు రోజుల ముందునుంచీ – అందులోని విశేషాలు కొనిన్
పర్సాత్వించి ఊరిసుత్ంటాను. వాళుల్ పాత కథ వింటూనే కొతత్దానికోసం ఆతుర్తగా ఎదురు చూసేవారు.
ఇపుప్డు సుందరం గురించి కూడా వాళల్కి ఎనోన్ విశేషాలు చెపాప్ను. కొంత కలప్న, కొంత వాసత్వం.
మా ఇంటోల్ చాలా వయ్వహారాలకి సినిమా పాటల వాడకం ఎకుక్వ.
అపప్టోల్ మా టేపు రికారడ్రోల్ ఉనన్ పాటలోల్, ఉండమామ్ బొటుట్ పెడతా చితర్ంలో ‘పాతాళ గంగమమ్ రారా, ఉబికుబికీ ఉరికురికీ రారా,
పడగెతేత్ పామలేల్ పైకీ పాకీ, పరుగెతేత్ జింకలేల్ దూకీ దూకీ’ – అనే పాటకి సనిన్వేశంతో అనవ్యించి అరథ్ం చెపేప్వాణిణ్ మా పిలల్లకి.
ఇపుప్డు సుందరం రాక గురించి వాళల్కి చెపిప్ – ఆ పాటలో ‘పాతాళ గంగమమ్ రారా’ అనన్ చరణానిన్ ‘మితర్మా సుందరం
రావయాయ్’ అని మారిచ్, మిగతా చరణాలోల్ ‘రారా’ అని ఉనన్ చోటలాల్ ‘రావయాయ్’ అని మారిచ్ పాడేవాణిణ్.
పిలల్లకి చాలా నవొవ్చేచ్ది. రెండు మూడు రోజులోల్నే వాళుల్ అసలు పాటని మరిచ్పోయి ఈ పాటనే పాడుకోసాగారు.
ఆ పాట కారణంగా వాళుల్ సుందరం రాకకోసం నాకంటే ఎకుక్వ ఆసకిత్గా ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
శీర్మతి కూడా సుందరానికిచేచ్ ఆతిథయ్ం గురించి ముందుగానే పాల్న వేసుకుంది.
అతగాడు నాలుగు రోజులుంటే – ఆ నాలుగు రోజులూ నాలుగు రకాల వంటకాలు, పిండివంటలు చెయాయ్లని టైంటేబుల కూడా
వేసుకుంది. ఐతే ఆతీమ్యతాభావమే తపప్ ఒకళల్ని ఇంపెర్స చెయాయ్లనుకునే తతవ్ం కాదామెది.
అతగాడు శుదధ్ శాకాహార తెలుగు వంటకాలేన్ ఇషట్పడతాడనీ, ఇకక్డికొచిచ్నా వాటినతడు మిస కాకూడదనీ ఆమె తాపతర్యం.
ఆమె టైంటేబుల పర్కారం అవసరమైన దినుసులిన్ కొని ఉంచుకునాన్ం.
అతగాడు రావడానికి ఇంక ఒకక్ రోజే ఉందనగా, మాకు అనుకోకుండా ఓ దుకాణంలో లెబెనస్ మిటెట్ల (ఫుడ అండ గోర్సరీస)
విభాగంలో దోసకాయ దొరికింది. మా కళల్ని మేమే నమమ్లేకపోయాం. ఎందుకంటే అకక్డ దోసకాయలు దొరకవు కాక దొరకవని ఎనోన్
ఏళుల్గా ఉంటునన్ మితుర్లు కొందరు చెపాప్రు.
శీర్మతి ఆ రాతేర్ దోసావకాయ పెటిట్, “ఈ ఐటం మీ మితుర్డికి పెదద్ సరపర్యిజ ఔతుంది” అంది.
ఆమె ఉతుస్కతకి ఆశచ్రయ్పడుతూనే, “ఇంతమంది వచిచ్వెళాల్రు కానీ సుందరం రాక అందరి రాకకూ భినన్ంగా, అపూరవ్మైన తీయని
అనుభూతులిన్ కలిగిసుత్ందని నాకు అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను.
భినన్మూ, అపూరవ్మూ, తీపితో పాటు – కొంచెం చేదు కూడా కలిసే అవకాశముందని అపుప్డు నాకు తెలియదు.
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