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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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మరో దేవుడు
శీర్మతి ఏదో చెపప్బోయింది. కానీ ఏడుపు తనున్కు రాగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది.
నా దగగ్రైతే ఎమోషనుస్ని దాచుకోదు కానీ, బయటవాళల్ దగగ్ర ఎమోషనుస్ విషయంలో చాలా నిగర్హం
పాటిసుత్ంది శీర్మతి.
ఆమె అంతలా బేర్క ఐపోతుందని ఊహించని నాకు ఎంత ఆశచ్రయ్ం కలిగిందంటే, ఒకక్ క్షణం బాబు విషయం
కూడా మరిచ్పోయాను.
సవ్లప్పరిచయంలోనే రావుగారు మాకంత ఆతీమ్యులైపోవడం కూడా ఓ కారణం కావచుచ్ !
“ఆవిడ చెపేప్ సేట్జిలో లేరు” అంటూ సతవ్వతిగారు ఆయనకి బాబు విషయం చెపిప్ంది.
“అయోయ్!” అనాన్డు రావుగారు వెంటనే.
ఆయన శీర్మతిని ఓదారేచ్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. ఆమె తేరుకునేలోగా బాబు దగగ్రికెళాల్రు.
సోఫాలో కదలకుండా పడుకునన్ వాణిణ్ పరీక్షగా చూశారు.
బాబు రావుగారిన్ చూశాడు. ఆయనలో తనకీ ఆతీమ్మ్యుడు కనిపించాడేమో, జాలిగా ముఖం పెటాట్డు.
రావుగారు వాణిణ్ తాకలేదు. చూపులతోనే అనీన్ గర్హించేసినటుల్ తల తాటించాడు. తరావ్త శీర్మతివైపు తిరిగి, తనే
డాకట్రైనటుల్, “అబేబ్, కంగారు పడాలిస్ందేం లేదండీ” అనాన్డు నెమమ్దిగా.
అపప్టికి శీర్మతి కొంచెం తేరుకుంది. ఏడుప్ ఆపుకోలేనందుకు మొహమాటపడుతూ, చీరచెంగుతో మొహం
తుడుచుకుని, సతయ్వతి గారితో, “ఆయనకి కాఫీ…” అంది.
“దానిన్ కాఫీ అనలేను కానీ, ఆ పేరునన్దే ఆఫీసులో ఆటోమాటోల్ తాగే వచాచ్నెల్ండి. మనమిపుప్డు వెంటనే
హాసిప్టలుకి బయలేద్రుదాం” అని నావైపు తిరిగి, “ఇనూస్రెనుస్ పేపరుల్ తెచాచ్రా?” అనాన్రు.
అహమమ్ద చెపప్డం మంచిదే అయింది- అనుకుంటూ- నేనాయనకు వెంటనే బాబు పేరిట ఉనన్చెకుక్ పుసత్కం
ఇచాచ్ను, ఆయన అది చూసూత్ంటే, “ఇకక్డ పొర్సీజరుస్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. దగగ్ర ఎంత కాయ్షుంచుకోవాలో
తెలియదు. ఇపప్టికి నా దగగ్ర ఎకుక్వ కాయ్ష లేదు…” అని ఏదో చెపప్బోయాను.
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“కాయ్ష దేనికీ, కారులో పెటోర్లు ఫుల టాంక” అని నవివ్, నేనిచిచ్న పుసత్కానిన్ కోటు జేబులోకి తోసేడాయన.
డబుబ్లు పెటోర్లుకోసం మాతర్మేనా?
అది సెనాస్ఫ హూయ్మరో, డబుబ్ విషయంలో నాకు ధైరయ్ం చెపప్డమో తెలియలేదు.
నేనింకా ఏదో అనబోతే, ఆయన శీర్మతి వైపు తిరిగి, “బాబుని కారు సీటోల్ కాదు, చెయియ్ కదలకుండా జాగర్తత్గా
వళోల్ పడుకోబెటుట్కోవాలి అందుకు తగిన సునిన్తం మీవారికుంటే సరే…” అని ఆగారు.
హాసిప్టలుకి తనకీ రావాలనుందేమోననన్ ఉదేద్శయ్ంతో ఆయన ఆఫరాల్ంటి హింటొకటిచాచ్రు.
కానీ కారోల్ మేమిదద్రం వెడితే, పాపని కూడా తీసుకెళాల్లి. బాబు పరిసిథ్తి మామూలుగా ఉంటే అదేమంత సమసయ్
కాదు. కానీ ఇపుప్డు వాడి చేతికి నొపిప్ కలకూక్డదంటే, వెనక సీటోల్ వాడూ, శీర్మతీ మాతర్మే ఉండాలి. మరో మనిషుంటే
ఇరుకై వాడికి ఇబబ్ంది ఔతుంది.
పోనీ పాపని సతయ్వతిగారి వదద్ వదిలి వెడదామా అంటే, అటు ఆమెకీ, ఇటు పాపకీ కూడా కొంచెం ఇబబ్ందే!
నేను సునిన్తమైనా, కాకపోయినా- అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ బాబుని నాకు వదలదు శీర్మతి. కానీ ఇది దేశం కాని
దేశం. మాటాల్డేది వంటబటట్ని భాష. ఆపైన వెడుతునన్ది హాసిప్టలు. రావుగారు ఎంత ఆతీమ్యులైనా, ఈ సమయంలో
పకక్న భరత్ ఉంటేనే తనకి ధైరయ్ం.
శీర్మతి కూడా ఇలాల్గే ఆలోచిసూత్ ఏంచెపాప్లో తెలియక సతమతమౌతునన్టుల్ంది. నేను మాతర్ం ఆమెనే ఆతుర్తగా
చూసుత్నాన్ను.
అంతలో సతయ్వతిగారు, “హాసిప్టలోల్ ఆవిడ అవసరమేముంది? ఐనా ఇదేమైనా గంటలకు గంటలు పటేట్ పనా?
ఇలావెళిల్ అలా వచేచ్సేదానికి, మగాళిల్దద్రూ వెళల్ండి చాలు. ఇకక్డ మాకు మాటాల్డుకోవాలిస్న విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి”
అంది.
పరిసిథ్తికి

అనుకూలంగా

తవ్రిత

నిరణ్యాలు

తీసుకోవడానికి

చొరవ

ఉండాలి.

ఆ

చొరవలోనే,

భయపడుతునన్వారికి ధైరయ్ం చెపాప్లి. ఆ మెలకువలు, సతయ్వతిగారు ఉగుగ్పాలతోనే నేరిచ్నటుల్ నాకు అనిపించింది.
రావుగారు నవేవ్సి, “నాకు తెలుసు. ఆవిడకేమో, ఆయన సునిన్తమని ఒపుప్కోవడం ఇషట్ం లేదు. నీకేమో- ఆవిడకి
నామీద చెపాప్లిస్నవి చాలా ఉనాన్య. ఇంతవరకూ ఆవిడ నీకు ఒంటరిగా దొరకలేదుగా, ఈ ఛానెస్కక్డ పోతుందోనని నీ
భయం” అనాన్రు.
“మీరు మరీనూ” అంది సతయ్వతిగారు.
“నేనెంత మరీనో కానీ, ఇపుప్డు నువావ్విడకి చెపప్బోయేవే మరీనూ అని నాకు తెలుసు” అని శీర్మతివైపు తిరిగి,
“మీరు తను చెపేప్వనీన్ నమెమ్యయ్కండి. తను మరీ ఎకుక్వ చెబితే, ‘మీరు పుటిట్ంటికెళల్డానికి ఇషట్పడరుట ఎందుకూ?’ అని
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ఒకే ఒకక్ పర్శన్ అడగండి. చాలు. తన వాకర్ప్వాహానికి అడుడ్కటట్ పడిపోతుంది. ఎందుకంటే, రాముడు మంచి బాలుడుఅంటారే అదీ నేను. మా పెదద్వాళుల్ నాకు సతయ్నారాయణ పేరెటాట్రు కానీ, శీర్రామచందుర్డని పేరెటాట్లిస్ందని మా
అతాత్రింటోల్ అనుకుంటారు. నా గురించిన పొగడత్లు వినలేకే, మా ఆవిడ పుటిట్ంటికెళల్డానికి ఎకుక్వ ఇషట్పడదు” అనాన్డు
రావుగారు.
శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. వాతావరణం తేలిక కావడంతో తన మనోభారమూ తగిగ్ందని అరధ్మై, నా మనసూ
తేలికైంది.
అపుప్డు శీర్మతి వాణిణ్ జాగర్తత్గా ఎతుత్కుంది. వాడు వెంటనే బేరుమనాన్డు. చెయియ్ కదిలిందేమోనని భయపడాడ్ను
కానీ, కారణం అది కాదు. తలిల్ కదా, వాడికి ఏమాతర్ం నొపిప్ తెలియకుండానే ఎతుత్కుంది. వాడు భయంకొదీద్ ఏడాచ్డంతే!
నేను, శీర్మతి, రావుగారు లిఫుట్లో కిందకెళాల్ం. కారోల్ కూరుచ్నాన్క, శీర్మతి బాబుని జాగర్తత్గా నా వళోల్
పడుకోబెటిట్ంది.
“నువువ్ ఏడవకూడదోయ! ఏడిసేత్ మీ అమమ్ బెదిరిపోతుంది. మీ నానన్ పరువు పోతుంది” అనాన్డు రావుగారు.
ఏమరధ్మయిందో- ఆ తరావ్త బాబు మరి ఏడవలేదు.
హాసిప్టలు మరీ దూరం కాదు. బెరిల్న వంటి మహానగరం మధయ్లో అడుగడుగునా టార్ఫిక అడుడ్ తగిలినా కూడాచేరుకుందుకు అరగంట కూడా పటట్లేదు.
రావుగారు ముందు రిసెపష్నోల్కెళిల్ ఏదో మాటాల్డేరు. తరావ్త ననున్ తీసుకుని ఆరోథ్పెడిక వారుడ్కి తీసుకెళాల్రు. అకక్డో
డాకట్రు బాబు చేతిని పరీకిష్ంచాడు.
కొతత్ వాతావరణం. చెయియ్ నొపిప్. పసి వయసు. అమమ్ పకక్న లేదు. అందుకని బాబుకి దుఃఖమొసోత్ంది. కళుల్
నీళల్తో నిండిపోయాయి.
వాడు పళల్ బిగువున ఏడుపు ఆపుకోవడానిన్ గమనించాను. వాడిమీద జాలి పొంగుకొచిచ్ంది. ఐతే ఆ వయసుకి
అంత హుందాగా ఉండడం ఆశచ్రయ్ంగానూ అనిపించింది.
డాకట్రు కూడా చాలా సునిన్తంగా డీల చేశాడు. ఆయన చెయియ్ తాకినపుప్డు కూడా వాడు ఏడవలేదు.
ఎకుస్రే తియాయ్లనాన్రు.
ఇండియాలో అనుభవానిన్బటిట్ ఎకుస్రే రిపోరుట్ వచేచ్సరికే రెండు గంటలు కావచచ్నుకునాన్ను. కానీ అనీన్
క్షణాలమీద ఐపోయాయి.
హెయిర లైన ఫార్కచ్రుట.
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చినన్పిలాల్డు కాబటిట్ దానంతటదే అతుకుక్పోతుంది కానీ, ఆడుకునే పిలాల్డు కాబటిట్, జాగర్తత్కోసమని సిమెంటు
కటుట్ వెయాయ్లనాన్రు. అదయేయ్సరికి దెబబ్ తగిలిన చెయియ్ మడిచి ఉంది. దానికో బాయ్ండేజి. కిందకి వాలిపోకుండా ఆ చేతిని
మెడనుంచి వేర్లాడేలా చేశారు.
బాబు ఆ కటుట్ ఆరు వారాలు ఉంచుకోవాలి. పర్తి రెండు వారాలకీ కటుట్ మారుసాత్రు.
వాడినా పరిసిథ్తిలో చూడగానే నాకు మనసేదోలాగైపోయి- కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి. డాకట్రు మాతర్ం ఆ వయసులో
అంతలా కోఆపరేట చేసే పేషంటుల్ అరుదని మా వాణిణ్ తెగ మెచుచ్కునాన్డు. దాంతో అవే ఆనందబాషాప్లయాయ్యి.
బాబు కటుట్ని పదేపదే వింతగా చూసుకుంటునాన్డు.
నొపిప్ తెలియకుండా పోయినటుల్ంది, ముఖంలో కొతత్ ఉతాస్హం కనబడుతోంది.
“ఇక పదుద్ తేలుచ్కొదాద్ం రండి” అంటూ రావుగారు పకక్నునన్ ఆఫీసు గదికి తీసుకెళాల్రు.
బాబుని ఎతుత్కోబోయాను. కానీ వాడు నా చెయియ్ విదులుచ్కుని, తనూ నడిచే వచాచ్డు.
“ఇండియాలో డబుబ్ కటాట్కే వైదయ్ం. ఇకక్డ పదధ్తి బాగుంది” అనాన్ను రావుగారితో.
“తేడా అలాల్ ముందూ వెనకా, అంతే! చికితస్కి ఇకక్డా ముకుక్ పిండి, గూబ పగిలేలా వసూలు చేసాత్రు డబుబ్”
అనాన్డు రావుగారు.
నా గుండెలోల్ రాయి పడింది. ఇంటి దగగ్రుండగా, పెటోర్లుకి తపప్ కాయ్ష అకక్రేల్దనన్టుల్ మాటాల్డిన మనిషి,
ఇపుప్డిలా అంటాడేమిటీ అని కంగారు పడాడ్ను. రోటోల్ తలెటిట్ రోకటిపోటుకి వెరచి ఏం లాభం- అనుకుంటూ మేకపోతు
గాంభీరయ్ం వహించాను.
ఆ ఆఫీసులో రావుగారు అకక్డి ఉదోయ్గితో మాటాల్డేరు. తన జేబులోంచి నేనిచిచ్న ఇనూస్రెనుస్ చెకుక్ బుక తీశారు.
నాచేత రెండు చెకుక్లమీద సంతకం పెటిట్ంచుకుని ఆ ఉదోయ్గికిచాచ్డు.
అకక్డో ఐదు నిముషాలునాన్మేమో, అంతే!
‘ఓ చెకుక్ ఎకుస్రేకీ, ఓ చెకుక్ బాయ్ండేజికీనూ. నేటికి పదుద్ తేలిపోయింది” అనాన్డు రావుగారు.
“అంటే, మనమింకేం ఇవవ్కక్రేల్దా?” అనాన్ను నమమ్లేక.
“ఇవావ్లొస్చేచ్ది- ఇనూస్రెనుస్ లేకపోతే! ఇలాంటి ఖరుచ్లనీన్ ఇనూస్రెనుస్లో కవరడ్” అనాన్డు రావుగారు.
అది 1975. ఇండియాలో గవరన్మెంటు హాసిప్టలుకి వెళిల్నా, ఉచిత సదుపాయాలకి కూడా ఎవరెవరివో చేతులు
తడపాలిస్న రోజులు. ఇనూస్రెనుస్ లాంటివి ఉనాన్- ఖరచ్యిన డబుబ్లో ఎంత వెనకిక్ వసుత్ందో తెలియదు. దానికీ
ఋజువులకై వేధించే బూయ్రియోకర్సీ.
రావుగారు చెపిప్ంది వినాన్క, జరిగింది కలో నిజమో తెలియలేదు.
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ఇనూస్రెనుస్ కంపలస్రీ అనాన్రని తపప్నిసరై అనయ్మనసక్ంగా తీసుకునాన్ను కానీ, వినియోగదారులకు ఇంత
అనువుగా ఉంటుందని తెలిసేక- ఇనూస్రెనుస్ని కంపలస్రీ చెసినవారిని మనసులోనే అభినందించుకునాన్ను.
భారతదేశంలోనూ ఇలాంటి వయ్వసథ్ ఎపప్టికొసుత్ందో అని కూడా అనుకునాన్ను.
రావుగారు చెకుక్ బుక నాకిచేచ్శాడు. నాకపుప్డది వన మిలియన మారుక్ల అకౌంటుకి సింహదావ్రంలా
అనిపించింది. గటిట్గా పటుట్కుని పాంటు జేబులోకి తోసేశాను.
బాబు మాతో నడిచొచిచ్ కారెకాక్డు. మధయ్మధయ్ మడిచి కటిట్న తన చేతిని చూసుకుంటునాన్- చాలా ఉతాస్హంగా
ఉనాన్డు.
ఇండియాలో కనీసం ఓ పూట ఉండి రావాలిస్న పరిసిథ్తి అది. మొతత్ంమీద మేము హాసిప్టలోల్ గంట కూడా లేము.
“జయహో జరమ్నీ!” అనుకునాన్ను మనసులో.
అరగంట లోగానే ఇలుల్ చేరాం.
తలుపు తియయ్గానే శీర్మతి ఆతుర్తగా బాబుని చూసింది. కానీ వాడు ఆమెని పటిట్ంచుకోలేదు. “అకాక్!” అంటూ
లోపలకు వెళాల్డు.
అపప్టికి రావుగారబాబ్యి పడుకునాన్డు. వాళల్ పాప ఎలాగూ చంటిది. ఎకుక్వ నిదర్ పోతూనే ఉంటుంది.
పెదద్వాళుల్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రేమో, పాప తముమ్డి రాకకోసం ఎదురుచూసోత్ంది.
వాడు తన బాయ్ండేజిని గొపప్గా అకక్కి చూపిసుత్నాన్డు. ‘నీకు లేనిదేదో నా దగగ్రుందిసుమా!’ అనన్ గరవ్ం వాడి
మొహంలో కనిపిసోత్ంది.
మేమూ అందరం సోఫాలోల్ సెటిలయాయ్ం.
అది చూసి మనసు తేలికైందేమో, “ఇంకా చాలాసేపు పడుతుందనుకునాన్ను. సతయ్వతిగారనన్టుల్, నిజంగానే
ఇలావెళిల్ అలా వచేచ్శారు” అంది శీర్మతి.
దానికి రావుగారు, “అయోయ్! ఇంకా చాలా తకుక్వ టైం పటేట్దండీ. హాసిప్టలుకి వెళేల్క మీవారి మొహం చూసి ఆ
యనే పేషంటనుకుని, ఎంత చెపిప్నా వినకుండా డాకట్రాల్యనకు పరీక్షలు మొదలెటాట్రు. పేషెంటు ఈయన కాదు,
వీళల్బాబ్యి అని నమిమ్ంచడానికి, ఇంత టైం పటిట్ంది. ఇక మీవాడా, గుడ గాడ! మీ వాడికి మీ ఇదద్రి పోలికా రాలేదు.
రంగుల రాటన్ం ఎకిక్నంత హాపీగా, ఎకుస్రే బలల్మీద కూరుచ్నాన్డు” అనాన్డు.
జోకు పడింది నామీద కావడంతో, మాట తపిప్ంచాలని, “ఔను వసూ! వాడు చాలా బుదిధ్గా కటుట్
కటిట్ంచుకునాన్డు. డాకట్రుల్ వాణిణ్ ఒకటే పొగిడారనుకో” అనాన్ను.
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రావుగారొదులాత్డా, “మీవాడు బుదిధ్గా ఉనన్ మాట నిజం. డాకట్రుల్ పొగిడిన మాట అబదధ్ం. ఈ పర్పంచంలో
కొడుకిక్ తగిలిన ఇంత చినన్ దెబబ్కి ఇంతలా అపెస్టట్యేయ్ తండిర్ ఉంటాడా- అని ఆశచ్రయ్పడడ్ంతోనే వాళల్కు సరిపోతే
మీవాణెణ్కక్డ పటిట్ంచుకుంటారు? ఇపుప్డు మళీల్ హాసిప్టలుకెడితే ఇంకా వాళుల్ మీవారి గురించే మాటాల్డుకుంటుంటారని
ఢంకా బజాయించి చెపప్గలను” అనాన్డు.
అపుప్డు సతయ్వతిగారు కలగజేసుకుని, “కొడుకిక్ చెయియ్ విరిగితే ఏ తండిర్కి దుఃఖం రాదు? దానికి వాళల్ంత
ఆశచ్రయ్పోయుండరు కానీ, ఇక ఆపుతారా?” అంది.
“నిజమే, బాగానే పటేట్శావ- వాళుల్ అంత ఆశచ్రయ్పోలేదు కానీ, నేను వాళల్తో- ‘ఇంకా నయం, మీరు తండిర్ని
చూశారు. తలిల్ని చూసుంటే, ఈయందీ ఓ దుఃఖమేనా, అనుకుని ఉండేవారు’ అనాన్ను. అదీ వాళల్ అసలు ఆశచ్రాయ్నికి
కారణం” అనాన్డు రావుగారు.
ఆ మాట వినగానే శీర్మతి సిగుగ్పడింది. తడబడింది. “సారీ, మిమమ్లిన్ చాలా ఇబబ్ంది పెటాట్ను” అంది
మొహమాటంగా.
“మీవలల్ ఇబబ్ందని అనుకునాన్రా? ఐతే మీకో విషయం చెపాప్లి. చినన్పుప్డు నేనోసారి మా ఇంటోల్నే కాలు జారి
పడాడ్ను. ఎకక్డా కనీసం గీరుకోనైనా లేదు. కానీ సానుభూతికోసం పెదద్గా ఏడాచ్ను. కానీ ఆ ఏడుపు ఒకక్ క్షణమే!
ఎందుకంటే, మరుక్షణంలోనే నాకేదో ఐపోయిందని మా అమమ్ రాగం మొదలెటిట్ంది. ఎంత పెదద్గా ఏడిచ్ందంటే, నేను
భయపడి ఏడుపాపేసి అమమ్నే చూసూత్ండిపోయాను. అదండీ అమమ్ంటే! బిడడ్కు కషట్మొచిచ్ందంటే, అదెంత చినన్దైనా
సరే, దానిన్ పదింతలు చేసి తను అనుభవిసుత్ంది. మిమమ్లిన్ చూడగానే నాకు మా అమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది” అనాన్డాయన.
“ఎంత ఉదాతత్ంగానూ, ఆహాల్దంగానూ చెపాప్రో!” అనుకుంటూ- “మీ అమమ్మీదా ఇలాగే జోకులేసేవారా?”
అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.
రావుగారు తల అడడ్ంగా ఊపి, “మా అమమ్యితే నాకంటే చాలా పెదద్దానిలా అనిపించేది. అందుకని తనమీద
జోకులేసే ధైరయ్ం ఉండేది కాదు. మీ శీర్మతిగారిలో అమమ్ కనిపించగానే, అమమ్ మరీ ఇంత చినన్దైపోయిందా
అనిపించింది. జోకేసి వెంటనే సరదా తీరేచ్సుకునాన్ను” అనాన్డు.
రావుగారు హాసయ్పిర్యుడు. హాసయ్చతురుడు.
నా శీర్మతిని- ‘మీరు’ అని మనిన్సూత్నే- చినన్పిలల్లా ఫీలవుతూ, ఆతీమ్యంగా ముచచ్టపడడ్ం ఆయనకిది
మొదటిసారి కాదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2021

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

8

“పరిసిథ్తి ఎంత గంభీరంగా ఉనాన్ సరే, ముందు దానిన్ తేలిక చేసి, అపుప్డు డీల చెయాయ్లంటారు మావారు.
అపుప్డపుప్డు రెచిచ్పోయినటుల్ అనిపించినా, అదే కరెకట్నిపించిన సందరాభ్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి” అంది సతయ్వతిగారు
గొపప్గా.
నిజమే మరి. బాబుకి తగిలింది చినన్ దెబబ్యినా, అదే తొలి అనుభవం కావడంవలల్- మినున్ విరిగి మీద పడడ్
అనుభూతిలో ఉనాన్ం. ఆయన మాటలతో అకక్డ వాతావరణంలోని గాంభీరయ్ం తొలగింది. ఆహాల్దం పుటిట్ంది. మా
మనసులు తేలికపడాడ్యి.
రావుగారింకా రెచిచ్పోయే మూడ నుంచి బయటపడలేదు, “నేను లేనపుప్డు ఇందాకా చెపిప్ందే, అవేం నమమ్కండి.
ఇపుప్డు చెపిప్ందే నమమ్ండి” అనాన్డు.
అపప్టికి శీర్మతి పూరిత్గా ఫీర్ అయింది, “సరేలెండి. ఆవిడ మిమమ్లిన్ దేవుడనాన్రు. కాదనుకుందుకు
మనసొపప్కపోయినా, మీరే నమొమ్దద్ంటే ఏంచెయాయ్లి?” అంది.
రావుగారు ఉలికిక్పడి, “అమోమ్! మీరు మామూలైపోయారు. నేనిక జాగర్తత్గా మాటాల్డాలి” అనాన్రు.
“పెదద్గా ఏంచెయయ్ను కానీ, కాసత్ చారూ అనన్మే మనమంతా కలిసి భోంచేదాద్ం” అంటూ సతయ్వతిగారు ఆ
ఏరాప్టల్కు లేచింది.
శీర్మతి వెంటనే, “ఇంటోల్ అనీన్ రెడీగా ఉనాన్యి….” అంది.
“రెడీగా ఉనన్వి వేడిగా ఉండవు. ఆ మాట చెపప్ండీ” అంది సతయ్వతిగారు భరత్వంక చూసూత్.
రావుగారు మమమ్లిన్ మొహమాటపెటేట్లోగా, “హాసిప్టలిన్ంచి తిరిగొచేచ్సరికి ఏ అరథ్రాతోర్ కావచచ్ని భయపడాడ్ను.
మా బిలిడ్ంగ గేటు పదకొండుకలాల్ మూసేసాత్రు. ఒలోముచకీకి ముందుగా చెపప్డం అవలేదు. చెపిప్నా ఆవిడకి
గురుత్ంటుందనన్ గాయ్రంటీ లేదు. ఎలాగా అని భయపడాడ్ను. అదృషట్ంకొదీద్ పెందరాళే పనులైపోయాయి. మేమిక
వెళిల్పోతాం. మీ ఇంటోల్ తినేది చారూ అనన్మే ఐనా, కబురల్తో కాలం తెలియదు. ఏమనుకోవదుద్. ఇక మాకు సెలవు”
అనాన్ను.
నా నిరణ్యంలోని దృఢతవ్ం కనిపెటాట్రేమో, రావుగారు ఒపుప్కునాన్రు.
ఆయన మమమ్లిన్ ఇంటి దగగ్ర దిగబెడతానంటే, “మీరేమో ఆఫీసునుంచి వసూత్నే హాసిప్టలుకి పర్యాణమయాయ్రు.
నా బాధయ్తని మీరే తీసుకుని, మావాడికి వైదయ్ం జరిపించారు. జీవితంలో మరిచ్పోలేని ఉపకారమిది. కాసేపు విశార్ంతి
తీసుకోండి. రిలాకస్వవ్ండి. నేను మీరనుకునన్ంత సునిన్తం కాదు. ఎలా వచాచ్మో అలా వెళిల్పోగలమని ఋజువు
చేసుకోవాలిగా” అనాన్ను.
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“అది మరోసారి ఋజువు చేసుకుందురుగాని. ఇపుప్డు కానీ మిమమ్లిన్ ఇంటిదగగ్ర దిగబెటట్కపోతే, ముందు మా
ఆవిడూరుకోదు” అనాన్డాయన.
ఇలాంటి డైలాగుస్ విశాఖలో, భువనేశవ్రోల్ వినాన్ను. బెరిల్నోల్ కూడా వినిపించి, ఇది మనూరే సుమా అనిపింపజేసిన
రావుగారికి మనసులో మరోసారి ధనయ్వాదాలరిప్ంచుకుని, “ఆవిడకి నచచ్జెపప్డం మీ బాధయ్త. మా అబాబ్యి తన చేతి
కటుట్ని బెరిల్న అంతా చూడాలని తహతహలాడిపోతునాన్డు. వాడి కోరిక తీరచ్డం మా బాధయ్త. మమమ్లిన్ మాకులాగే
వెళల్నివవ్ండి. మావి తిటేట్ నోళుల్ కావు కానీ, తిరిగే కాళల్ని మీకు తెలుసుగా. మా బాబుకి కటుట్ కటేట్క టర్యలుస్ ఇపప్టిన్ంచే
మొదలనుకోండి” అనాన్ను.
ఆ దంపతులనుంచి సెలవు తీసుకుని, ఇంటోల్ంచి బయటపడాడ్ం.
దగగ్రోల్నే ఉనన్ ఊబానహాఫ చేరాం. మామూలుగానే పర్యాణం చేసి, ఇలుల్ చేరాం.
భరించలేని నొపిప్నుంచి బయటపడడ్ంవలల్నేమో బాబు చాలా హుషారుగా ఉనాన్డు. రోడుడ్మీద ఒకరిదద్రు
వాడివంక జాలిగా చూసేత్ వాడి మొహంలో కించిత గరవ్ం. పాప మొహంలో రవంత అసూయ.
ఇలుల్ చేరి సెటిలయేయ్క, “నినెన్పుప్డూ అంత ఎమోషనలుగా చూడక, నేనే ఆశచ్రయ్పోయాను. రావుగారలా
అనడంలో ఆశచ్రయ్మేముంది? నువువ్వ్ గానీ ఆయన మాటలకు ఫీలయేయ్వా?” అనాన్ను.
చపుప్న రెసాప్ండయింది శీర్మతి. “ఆయన మాటలకి ఫీలవడమా? వయసుని బటిట్ పెదద్నన్ అనిపించినా, ఆయనిన్
చూసేత్ అపుప్డపుప్డు మా నానన్గారు కూడా గురొత్సుత్ంటారు నాకు. నాలో అమమ్ని చూశాననాన్రే, ఆ మాట చాలండీ
ఆతీమ్యతకి” అంది.
“ఆయన నినున్ అమమ్ అనాన్రు. నువావ్యనిన్ నానన్ అని పగ తీరేచ్సుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను నవువ్తూ.
శీర్మతి, ‘హవవ్’ అనన్టుల్ నోరు నొకుక్కుని, “ఆయన మీద పగా? ఎవరికైనా దేవుడిమీద పగుంటుందా?” అంది
వెంటనే.
ఔను. ఆ రోజుకి మాకు రాముడూ, రహీమూ, కృషుణ్డూ, కీర్సూత్, సాయిబాబా- వీళెల్వరూ కాదు. రావుగారే దేవుడు.
ఐతే మరాన్టినుంచి- యశోదకి కృషుణ్డిలా ఆయన మళీల్ మనిషే మాకు. ఎందుకంటే కృషుణ్ణిణ్ మనిషిలా
భావించినవారే ఆయన సాహచరయ్ంలో ఎకుక్వ ఆనందం పొందారు.
రావుగారిన్ సేన్హితుడిగా భావించడంవలల్నే, జరమ్నీలో గడిపిన మిగతా రోజులనీన్ మరింత రసవతత్రమయాయ్యి,
మరపురాని మరువలేని ఆయన బహుముఖపర్జాఞ్లీలలు ఎంతో ఆహాల్దానిన్చాచ్యి. ఇపుప్డు మనం సమ్రించబోయేది
వాటినే.
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