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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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Ɉp ȥp: ȠɄ
ù Ģ ǫûȍ ƷȺĒ pƽ
ముకుక్సూటి శోభన

ŦɄ ɬ: ɘ ¢pƸ (45)

శోభన ఘోషలో నాకు నచిచ్న అంశాలోల్ మొదటిది ముకుక్సూటితనం, రెండవది తనకు నచిచ్నటుల్ ఉండడానికి
సంకోచించక పోవడం. మొదటిది అనుసరించడం నా వలల్కాదు. రెండవది అనుసరించాలని ఉనన్పప్టికీ, అందుకు జీనుస్
కూడా సహకరించాలిగా- నా ఓవరకోట ఉదంతం అదే చెబుతుంది.
లూయ్నబరుగ్లో జరిగిన ఈ ఉదంతానిన్ కాసత్ విపులంగా ఇకక్డ ఎందుకు పర్సాత్వించాలిస్ వచిచ్ందంటే, శోభన మా
ఇంటికొచిచ్నపుప్డా కోటు చూశాడు. వాడకంలో లేదని తెలిసేక, తనకి కావాలని అడిగాడు.
షాక తినాన్ను. “నిజంగానా?” అనాన్ను తేరుకునాన్క.
“నువువ్ వాడడ్ంలేదు కదా అనడిగాను. నీకిబబ్ంది లేకపోతేనే…..” అనాన్డతడు తేలికగా.
నాకో అతడికో చెపప్లేను కానీ- ఇబబ్ంది లేకేం, ఉంది మరి!
ఆ కోటు కథేంటంటే….
మనలో చాలామంది తమ మానాన తాము బర్తుకుతునాన్మనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు. మనం చేసేవనీన్
మన ఇషట్పర్కారం ఉండవు. పదధ్తికి ఎదురెళల్లేకనో, ఎదుటివారి మెపుప్ను ఆశించో- తరచుగా మనకిషట్ం లేని పనులు
చేయాలొస్సుత్ంది.
ఒకోసారి ఎదుటివారిని నొపిప్ంచడమే ధేయ్యమై- మనకు వీలుకానివాటికి కూడా పూనుకుంటాం. ఐతే నా కోటు
కథ ఈ కోవలోకి రాదు.
జరమ్నీ చలి దేశమే ఐనా, అంత చలి నాకు కొతేత్ అయినా, అంతా చలి గురించి భయపెటిట్నా- కనీసం ఆరంభంలో
చలి ననన్కక్డ ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. నావదద్ ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్ ఉలెన సెవ్టరుంది. చలిని తటుట్కోవడానికి
అపప్టికది నాకు సరిపోయింది. అలా జరమ్న లాంగేవ్జ కోరుస్కి లూయ్నబరుగ్లో ఉనన్ మొదటి నెలంతా ఓవరకోట లేకుండా
సెవ్టరతోనే గడిపేశాను.
మిగతా ఇండియనుస్ అలా కాదు. ఉతత్రాదివాళుల్ ఇండియానుంచి ఓవరకోటుల్ తెచుచ్కునొచాచ్రు. దకిష్ణాదివాళుల్
ఇకక్డికి రాగానే కొనుకుక్నాన్రు. లేనివాణిణ్ నేనొకక్ణేణ్!
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ఉనాన్యి కదా అని వేసుకుని బయటకొచేచ్వారు కానీ, చలి ఆటేట్ లేక ఆ కోటు ఎకుక్వగా వాళల్ చేతులమీదే
ఉండేది. అందుకే లాంగేవ్జ కోరుస్ పూరత్యి బెరిల్న వెళేల్క అకక్డ కొనుకోక్వచుచ్లే అని నేననుకునేవాణిణ్.
తమని తాము సమరిథ్ంచుకుందుకో, లేక నేను నిరల్క్షయ్ం చేసి పార్ణాలమీదకు తెచుచ్కుంటాననన్ భయమో, లేక
వాళుల్ వాడుతునన్ది నేనూ వాడాలనన్ పంతమో చెపప్లేను కానీ, ‘ఇది చలి దేశం. ఇకక్డ వాతావరణం ఇటిట్టేట్
మారిపోతూంటుంది. క్షణం కిర్తం ఉకక్బోసేత్, ఆ మరుక్షణం చలి గజగజ వణికించొచుచ్. బయటికొసేత్ ఓవరకోట
దగగ్రుండాలిస్ందే’ అని మితుర్లు నొకిక్ంచేవారు.
కొనాన్ళుల్ తపిప్ంచుకునాన్ను.
ఓ శుకర్వారం సాయంతర్ం లాంగేవ్జి కాల్సులయేయ్క, ఐదుగురు ఇండియన మితుర్లం కలిసి బజారోల్ తిరుగుతుంటే,
ఒకచోట షోకేసులో

ముచచ్టగా ఉనన్ సూప్ల టైపు టేపు రికారడ్ర ఒకటి కనిపించింది. ధర చూసేత్ 150 మారుక్లే.

కాసెట రికారడ్రుకంటే తకుక్వధర కొసోత్ందని ఒక మితుర్డు ఉతాస్హపడి లోనికి వెడదామనాన్డు. అంతా వెళాల్ం.
తీరాచూసేత్ అది సెకండ హాండువి అమేమ్ దుకాణం. ఎలకాట్ర్నికవే కాదు- ఫరిన్చర నుంచి, బటట్లదాకా రకరకాలవి
చౌకగా ఉనాన్యి.
విషయం తెలిసేక నా మితుర్డికి టేపు రికారడ్ర అంత ముచచ్టగా కనబడలేదు.
తెలిసినవాళుల్ అమిమ్తే ఏమో కానీ- షాపుకెళిల్ సెకండుహాండు సరుకులు కొనడం ఇషట్ముండదు నాకు.
అందుకని అనాసకత్ంగా అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్ను.
ఒకసారి లోపల అడుగెటేట్క, వెంటనే బయటికి వెళిల్పోవడం బాగుండదని మిగతావాళుల్ అకక్డేమునాన్యో
చూసుత్నాన్రు. అంతలో ఓ మితుర్డు ఓవర కోటొకటి చూసి, “చాలా బాగుంది. సైజు సరిపోతే నేనే తీసుకునేవాణిణ్. ఇది
మన రావుకి కరెకుట్గా సరిపోతుంది. జసట్ 20 మారుక్లంటే కారుచౌక” అనాన్డు.
అంతే, మితర్బృందమంతా ననున్ బలవంతపెటాట్రు. ‘ఇలాంటి షాపుల గురించి ముందే తెలిసేత్ బాగుండేది.
లేకపోతే, ఏడాదుండి వెళిల్పోయేదానికి, ఓవరకోటుమీద ఇంత డబుబ్ తగలేసి ఉండేవాణిణ్ కాదు. ఇండియా వెళేల్క దీనికింక
పనేముంది?’ అని ఓ దకిష్ణాది మితుర్డు వాపోతూ, ‘బెరిల్న వెళేల్క ఎలాగూ కొందామనుకుంటునాన్వుగా, ఇది మంచి ఆఫర.
వదులుకోకు’ అనాన్డు.
‘లూయ్నబరుగ్లో ఉండగానే రావుని ఓవరకోటోల్ చూసే యోగం ఉండబటేట్- అనుకోకుండా మనమీ షాపులో
ఎంటరైనటుల్నాన్ం’ అనాన్డింకో మితుర్డు- అపుప్డే నేనా కోటు కొనబోతునన్టేల్!
కొనడానికి నాకు మనసొపప్లేదు. సెకండ హాండ షాపులో ఉనాన్ం కాబటిట్- సెకండ హాండ సరుకులిన్
చినన్బుచుచ్తూ మాటాల్డడ్ం మరాయ్ద కాదు కాబటిట్ ఇంకేవేవో వంకలు చెబుతునాన్ను.
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అవసరముండీ డబుబ్కి వెనకాడి నేను ఓవరకోట వాడడ్ం లేదేమోననన్ అనుమానం బలంగా ఉనన్టుల్ంది.
ఉనన్టుల్ండి వాళల్ంతా ఆ షాపుకి సేలుస్మెనగా మారిపోయారు. మంచి తరుణము మించిన దొరుకదు- అంటూ
బలవంతపెటాట్రు.
నా సాథ్నంలో శోభన ఉండి ఉంటే- తనకూ ఇషట్మైతే ఏమో కానీ, కేవలం వాళల్ మాటలకు లొంగేవాడు కాదు.
అయిషట్ంగానే నేనా కోటు కొనాన్ను. కొనన్ మరాన్డే పెదద్ వాన. బయటకెళల్డానికి కోటు అవసరమైంది. అటు
వాననుంచీ, ఇటు చలినుంచీ కూడా అదిచేచ్ రక్షణ సావ్నుభవమయేయ్క- కోటు కొని మంచిపనే చేశాననుకునాన్ను.
మరాన్డు ఆదివారం. రివాజుగా మితుర్డు నటరాజన ఇంటికి బయలేద్రాను. ఓవరకోట వేసుకోవడం మరిచ్పోలేదు.
నటరాజన ఇంటి దగగ్ర అతడి లాయ్ండలేడీ కనబడి విష చేసింది. ఆమె ఎకక్డ నా కోటుని తేరిపార చూసుత్ందోనని,
మరాయ్దకు నేనూ విష చేసి హడావుడిగా వెళిల్పోయాను.
గదిలో నటరాజన ననోన్సారి తేరిపార చూసి నా కోటుని మెచుచ్కునాన్డు. మెచుచ్కోక ఏంచేసాత్డు- బలవంతపెటిట్
కొనిపించినవారిలో తనూ ఉనాన్డుగా- అనుకుంటూ కోటు గోడ మూలకునన్ సాట్ండుకి తగిలించాను.
పకక్ గదిలోనే ఉంటునన్ బిశావ్స కాసేపటికి వచిచ్ కాసేపు కూరుచ్ని వెళాల్డు. ఏదో ఒక పెడసరం మాట అనడం
అతడికలవాటు కాబటిట్, అతడుండగా కోటు టాపిక రాకూడదనుకునాన్ను. అదృషట్ంకొదీద్ నటరాజన ఆ టాపిక
తీసుకురాలేదు.
పాతదైనా ఆ కోటు నాకు కొతత్దే కదా! మరాన్డు సోమవారం చలి లేకపోయినా, వాన సూచనలు
కానరాకపోయినా- గోయ్తే ఇనస్టిటూయ్టకి కోటు వేసుకునే వెళాల్ను. కాల్సుకి వెళేల్ముందు ఓవర కోటుల్ ఉంచడానికి
కేటాయించిన గదిలోకి వెళాల్ను.
నేనా గదిలోకి వెళల్డం అరుదు కదా- అకక్డునన్ ఇదద్రు ముగుగ్రు ననున్ పర్తేయ్కంగా పలకరించి కోటు కొనాన్వా
అనడిగారు. నేను ఊఁ అనగానే విని ఊరుకునాన్రు.
వాళుల్ కోటుని మెచుచ్కుంటారని ఆశించానేమో, అలా జరకక్పోవడంతో నాలో అది సెకండ హాండుదనన్ కాంపెల్కుస్
మొదలైంది.
తరావ్తనుంచి ఎవరు కనబడినా- ననున్ కాక నా కోటుని చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. ఏదో అనాలనుకుని అనలేక
తటపటాయిసుత్నన్టుల్ తోచింది. కొందరు నవువ్కుంటునాన్రా అని అనుమానం కూడా వచిచ్ంది.
రెండోర్జుల తరావ్త నటరాజన మాటల సందరభ్ంలో, “నినన్ నువువ్ మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు మా లాయ్ండలేడీ నీ
ఓవర కోట చూసింది. బాగుందని మెచుచ్కుంది కానీ సెకండ హాండుదనగానే అంత తృపిత్గా లేదు” అనాన్డు.
“డబుబ్నన్వాళుల్ కదా, సెకండ హాండ అంటే చినన్చూపేమో!” అనాన్డు పకక్నునన్ గుపాత్.
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“అదేం కాదు. సెకండ హాండ దుకాణాలేం మనకోసమని తెరవలేదు. ఇకక్డ వీళూల్ వాటిలో షాపింగ చేసాత్రు. కానీ
బటట్లైతే, అవి ఎవరో కటిట్ విడిచినవి కదా- అందుకని వాటి విషయం వేరుట. ఇక ఓవరకోటల్ గురించైతే వాళల్కి వేరే
సెంటిమెంటుంది. సాధారణంగా ఎవరూ ఓవర కోటుల్ సెకండ హాండ దుకాణాలకివవ్రట. ఇచేచ్రంటే అవి అరాథ్ంతరంగా
చనిపోయినవాళల్వై ఉంటాయి. వాళల్ ఆతమ్లు ఆ కోటుని ఆవహించుకుని ఉంటాయని నమేమ్వాళల్లో మా లాయ్ండలేడీ కూడా
ఉంది” అనాన్డు నటరాజన.
ఇది నాకు ఊహించని కొతత్ సమాచారం.
దయాయ్ల విషయంలో చాలామందికిలాగే- నాకూ నమమ్కం లేదు కానీ, భయముంది. అందుకే నటరాజన
మాటలకి ఒకక్సారి వళుల్ జలదరించింది.
అతడు చెపిప్ంది వినగానే- ఇక నా ఫెర్ండుస్ నామీద పర్శన్ల వరష్ం కురిపించారు.
‘వేసుకునన్ మొదటి రోజు ఏమనిపించింది?’ అని ఒకడు. ‘ఆ రాతిర్ పడుకునాన్క కలలో ఎవరైనా ఆపరిచితులు
కనిపించారా?’ అని మరొకడు. ‘ఇపుప్డు నువువ్ చేసే పనులు నువువ్ చేసుత్నన్టేల్ ఉందా, లేక ఎవరో చెబుతుంటే, చేసుత్నన్టుల్
అనిపిసోత్ందా?’ అని ఇంకొకడుసినిమాలోల్ కొతత్ హీరోయినిన్ ఫసట్ షాటకి వంద టేకుస్ తీసుకునాన్కా, కిర్కెటోల్ కొతత్ బాయ్టుస్మనిన్ ఫేస చేసిన
ఫసట్బాలకే ఔటైనపుప్డూ- అడిగే విలేకరల్లా!
ఏంచేసాత్ను- పిలిల్కి చెలగాటం, ఎలకిక్ పార్ణసంకటం- అదీ నా పరిసిథ్తి.
మనసులో ఇబబ్ందిగా ఉనాన్- వాళల్ని ఆపకపోతే లాభం లేదనిపించింది.
‘మొదటి రాతిర్ కలలో, ఓ అపరిచితుడు కనిపించాడు. నడివయసుక్డు. చూడాడ్నికి బాగునాన్డు. మాటాల్డాడ్నికి
మనుషులు దొరకడం లేదుట. నాచేత కోటు కనిపించినవాళల్ అడర్సులు కావాలనాన్డు’ అనాన్ను.
‘ఎవరెవరి విచాచ్వేమిటి?’ అనాన్డు గుపాత్.
‘నేను చెపప్డమెందుకు? ఎవరి కలలోకొసేత్ వాళేల్ చెబుతారు’ అనాన్ను.
వాళుల్ కాసత్ తగాగ్రు. కానీ మనసులో ఇబబ్ంది నాకింకా తగగ్లేదు. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నికి, తెలిసిన కొనిన్
దయాయ్ల కథలిన్ కలలుగా మారిచ్ చెపాప్ను. దాంతో ఉతాస్హం పుటిట్ మరో ఇదద్రు తమకు తెలిసిన దయాయ్ల కథలు
చెపాప్రు.
ఆ తరావ్త మా మధయ్ అటు ఓవరకోటూ, ఇటు దయాయ్లూ కూడా సంభాషణలోల్కి చొరబడలేదు. కానీ మనసులోఆ కోటు కొనకుండా ఉండాలిస్ందనన్ భావన ములైల్ తరచుగా గుచుచ్తూనే ఉండేది ననున్.
ఇంతకీ ననున్ బలవంతపెటిట్ కొనిపించింది వాళుల్. నా మొహమాటం వాళల్ బలవంతానికి లొంగేలా చేసింది.
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బెరిల్న వెళేల్క నాకు కోటు గురించిన కాంపెల్కుస్ పూరిత్గా పోయింది. అది సెకండ హాండుదని అకక్డెవరికీ తెలియదు
కదా!
శీర్మతి బెరిల్న వచేచ్దాకా, అంటే మూడు నెలల పాటు నేనా కోటుని బాగా వాడుకునాన్ను.
శీర్మతి రాగానే తనకి ఓవర కోట కొనాన్ను. అపుప్డామె, “నా కోటు పకక్న మీ కోటు వెలవెలబోతోంది. మీరూ
కొతత్ది కొనుకోక్ండి” అని బలవంతపెటిట్ంది.
“వెలవెలబోవడమేమిటి? కొనన్పుప్డెలాగుందో, ఇపుప్డూ అలాగే ఉంది” అనాన్ను నేను.
“అంటే కొనన్పప్టిన్ంచీ ఇలాగే ఉందనన్మాట! అవునెల్ండి, సెకండు హాండుదిగా” అంది శీర్మతి చటుకుక్న.
తనికక్డికి

రానపుప్డు,

ఇకక్డి

నా

అనుభవాలు

చాలావరకూ-

ఉతత్రాల

దావ్రా

పూసగుచిచ్నటుల్

తెలియబరేచ్వాడినేమో- ఆమెకు ఆ కోటు నేపథయ్ం కొంత తెలుసు.
అపుప్డామె మొహం చూసేత్- నాకు లూయ్నబరుగ్లో ఇండియన మితుర్ల ముఖభావాలే గురుత్కొచాచ్యి.
“కాళిదాసు మొహం చూసేత్ కవితవ్ం పుటుట్కొచిచ్నటుల్- ఈ కోటు చూసేత్ నీలోనూ జోకుస్ పుడుతునన్టుల్ంది”
అనాన్ను చినన్బుచుచ్కుని.
“మీకలా అనిపించిందా? నామీద నమమ్కంతో, నిజంగానే కోటు వెలవెలబోతోందేమోననుకుంటారనుకునాను”
అంది శీర్మతి.
ఆ రోజునుంచీ జాగర్తత్గా పరిశీలిసేత్ నా కోటు వెలవెలబోతునన్టేల్ కాదు, వెలిసిపోయినటేల్ అనిపించింది. ఆమె
పటుట్దలతో- వెంటనే కాకపోయినా- తనకి కోటు కొనన్ వారానికే నేనూ ఓ కోటు కొనుకుక్నాన్ను.
మామూలుగా ఐతే ఎంతో తెలితదు కానీ- ఆఫరోల్ 45 మారుక్లకి వచిచ్ంది. ఐతే అది ఓవరకోట కాదు.
దానికిలాగే చలినుంచి రక్షణ ఇచేచ్ జాకెట. దానికంటే పొడవు తకుక్వ.
దీనికి లోపల జిపుప్తో అతికించిన ‘పోలీ అకైరల’ ఊలు లైనింగుంది. చలిగా లేనపుప్డు ఆ లైనింగ తీసెయొయ్చుచ్.
అంతే కాదు, పాత కోటులా కాకుండా, దీనికి తల, మొహం, చెవులు కపుప్కునే సదుపాయముంది. అది వేసుకుని
బయటకెడితే వంటికి చెమటలు పటేట్వి.
అనిన్ంటికీ మించి ఇది పాత కోటులా- కొనన్పుప్డే వెలవెలబోవడం లేదు. తళతళలాడిపోతోంది.
అబదధ్మెందుకూ- పాత కోటు తీసి కొతత్ది వేసుకునన్పుప్డు ఏదో పేర్తాతమ్ ననున్ విడిచి వెళిల్న అనుభూతి కూడా
కలిగింది.
కొతత్ కోటుతో ఆఫీసుకి వెళిల్నపుప్డు- ఆ మారుప్ని చాలామందే గురిత్ంచారు.
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ఎందుకు గురిత్ంచరూ- పాత కోటు రంగు నలుపు. ఇంచుమించు పాదాలదాకా వసుత్ంది. ఈ జాకెట రంగు
తళతళలాడే బౌర్న. మోకాళల్కంటే కొంచెం పైకే ఉంటుంది.
అహమమ్ద చాలా బాగుందని మెచుచ్కునాన్డు. హైనర డెకరట్ ఐతే, “హమమ్యయ్! కోటు మారాచ్వు” అనాన్డు.
హమమ్యయ్- అనన్ ఆ ఒకక్ మాటతో- నా పాత కోటు గురించి ఇకక్డా బోలెడు చరచ్లు జరుగలేదు కదా
అనిపించింది.
‘కాంపెల్కుస్ కాకపోతే, నీదాకా రానివాటి గురించి ఊహలెందుకూ’ అని మనసు మెదడుని మందలించింది.
ఇక నేను మళీల్ పాత కోటు ధరించలేదు. ఐతే మాకునన్ది ఒకక్టే గది. అకక్డ ఓ మూల కొకేక్నికి కనబడుతూ
రోజూ ననన్ది వెకిక్రిసూత్నే ఉండేది. దానిన్ చూసినపుప్డలాల్, ఇనాన్ళెల్లా దీనిన్ భరించాను- అనుకునాన్ను.
ఆ కోటుని ఇపుప్డు శోభన అడిగాడు- తనకి కావాలని!
‘వెంటనే ఇచెచ్య! రోజూ దానిన్ చూడాలిస్న అగతయ్ం తపుప్తుంది’ అని మనసు పోర్తస్హించింది.
శోభనతో పరిచయమై ఎనాన్ళోల్ కాలేదు. కానీ అపప్టికే అతడంటే అభిమానం ఏరప్డింది.
‘నువువ్ పడడ్ మనోవయ్ధంతా మరిచ్పోయేవా? నిజం దాచి మితర్దోర్హం చేసాత్వా?” అని మనసు ననున్ కసిరింది.
నేను శోభనకి ఆ కోటు కథ చెపిప్, “ఇంకా నీకా కోటు కావాలనిపిసేత్ తపప్క ఇసాత్ను” అనాన్ను.
అపుప్డు శోభన తనదైన పదధ్తిలో ఓ నవువ్ నవావ్డు. ఆ నవువ్ దూరంగా ఉనన్వాళల్కి వినిపించేటంత బిగగ్రగా
ఉండదు కానీ- దగగ్రునన్వాళల్కి గటిట్గానే అనిపిసుత్ంది. నవివ్నపుప్డు అతడి మొహంలో సంతోషమో, వయ్ంగయ్మో
పసికటట్లేని విచితర్భావం కనిపిసుత్ంది.
“ఎందుకు నవువ్తునాన్వ!” అనాన్ను.
శోభన మాటాల్డకుండా కోటు దగగ్రకెళిల్ కొకెక్ంనుంచి దానికి విముకిత్ కలిగించాడు. ఓసారి ఆపాయ్యంగా దానిన్
తడిమాడు. వెంటనే దానిన్ ధరించి, బీరువా అదద్ముందు నిలబడి తనని తాను చూసుకునాన్డు. తరావ్త నావైపు తిరిగి,
“సో! మొహమాటానికి కాక నువువ్ దీనిన్ మనసూఫ్రిత్గానే నాకిసుత్నాన్వ!” అనాన్డు.
“అంటే తీసుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను.
“నాకాక్వలసింది చలినుంచి రక్షణ. పైసా ఖరుచ్ లేకుండా అపప్నంగా వసుత్నన్ దీనిన్ నేనెందుకు తీసుకోను?”
అనాన్డు శోభన.
“ఒకక్సారి భాబీజీని కూడా అడిగి…..” అని నేనింకా ఏదో అనబోతే“మన బటట్లు. మన సౌకరయ్ం. మనిషట్ం. ఆ విషయంలో కూడా మనకి సేవ్చఛ్ లేకపోతే ఎలా?” అనాన్డు శోభన
వెంటనే.
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“నాకైతే బయటే కాదు, ఇంటోల్ కూడా ఇది వేసుకుంటే బాగుంటుందనిపించింది. హీ లుకస్ సో హాండస్మ” అంది
శీర్మతి శోభన భరత్ని ముచచ్టగా చూసూత్.
‘భరత్కు తగిన భారయ్’ అనుకునాన్ను. అతడి పుతర్రతాన్నిన్ చూసేత్, ఇవేం పటిట్ంచుకోకుండా మా పిలల్లతో
ఆడుతునాన్డు. పరిసిథ్తి అరథ్మై, ధారాళంగా మాటాల్డే వయసొసేత్, ‘నానాన్! దీనిన్ పాడుచెయయ్కు. పెదద్యేయ్క నేనూ
వేసుకుంటా’ అంటాడేమో అనుకునాన్ను. కానీ ఆ అవకాశం ఉనన్టుల్ లేదు. ఎందుకంటే--భారయ్ ముచచ్ట తీరచ్డానికో ఏమో, శోభన ఇక కోటు విపప్లేదు. వెళేల్టపుప్డు థాంకస్ చెపాప్డు.
“నేనే నీకు థాంకస్ చెపాప్లి” అనాన్ను. కొంత నిజం. కొంత మరాయ్ద.
శోభన చినన్గా నవివ్, “నువువ్ థాంకస్ చెబితే, నాకిది శాశవ్తంగా ఇచేచ్సినటుల్. నేను థాంకస్ చెబితే, ఈ కోటు నేను
తాతాక్లికంగా తీసుకునన్టుల్. అనన్దముమ్లదైనా సరే పరాయి సొముమ్ని ఉంచుకోను నేను. ఇండియా వెళల్గానే నీకిది
తిరిగిచేచ్సాత్ను” అనాన్డు.
అపుప్డు నాకు శోభన పుతర్రతన్ం అపెస్టట్వుతాడా, తేలికగా నిటూట్రుసాత్డా అనన్ది ఊహలోల్ తేలలేదు.
తరావ్త

శోభన

నాకు

చాలాసారుల్

ఆఫీసులోనూ,

మారెక్టల్లోనూ

కనిపించాడు.

అతడినే

ననున్గా

ఊహించుకుంటే- అపప్టోల్ ఆ కోటువలల్ నేను అపహాసాయ్నికి గురైతే, అది నాయ్యమేననిపించింది.
కానీ శోభన- దిగంబరుడైన జైనముని నిసస్ంకోచంగా జనం మధయ్ తిరిగినటుల్- ఓవరకోటాంబరుడై బెరిల్నోల్
చిదానందుడై చరించడం-అనుసరించతగగ్ గొపప్ లక్షణం.
మేము ఇండియా వెళిల్న ఏడాదికి శోభన కూడా ఇండియా వచేచ్శాడు. తానొచిచ్న మూడేళల్కి కాబోలు- పూనాలోని
తన సంసథ్నుంచి బదిలీమీద వచిచ్న అడిమ్నిసేట్ర్టివ ఆఫీసరు దావ్రా- నా ఓవరకోటు వెనకిక్ పంపాడు.
అతడి నిబదధ్త మెచుచ్కోతగగ్దే అయినా- నాకా కోటు మొకక్పాటివారి బారిసట్రు పారవ్తీశం టోపీలా
అనిపించింది.
కోటు నాకు చేరిన మరి కొనేన్ళల్కుఆ రోజు లాబొరేటరీలో నా గదిలో- సెప్షల కంటెయినరోల్ంచి ఓ సెప్షల థెరామ్స ఫాల్సుక్లోకి లికివ్డ నైటోర్జన
వంపుతునాన్ను. సెంటిగేర్డ కొలమానంలో మంచుగడడ్ది సునాన్ డిగీర్లైతే నైటోర్జన దర్వరూపంలో ఉండడానికి -196
డిగీర్లు. అంటే సునాన్కంటే 196 డిగీర్లు తకుక్వ. నీటిని వంద డిగీర్లకు తీసుకెడితే ఆవిరిగా మారిపోయినటుల్, లికివ్డ
నైటోర్జనకి రూం టెంపరేచరు సోకగానే, తక్షణం ఆవిరైపోతుంది. ఎంత జాగర్తత్ తీసుకునాన్, కంటెయినరోల్ంచి ఫాల్సుక్లో
పోసేటపుప్డు కొంత నైటోర్జన దర్వానికి రూం టెంపరేచర సోకక తపప్దు కదా! అందుకే నేను ఫాల్సుక్లోకి పోసుత్ంటే,
నైటోర్జన గాస పొగలుగా గదంతా వాయ్పించింది. కొదిద్ క్షణాలు నేను గుహలో మాంతిర్కుడిలా అసప్షట్ంగా ఉనాన్ను.
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ఆ క్షణంలోనే గది తలుపు తెరుచుకుని లోపలకి ఇదద్రు పర్వేశించారు. వారిలో ఒకరు నా జూనియర. రెండవ వయ్కిత్
శోభన.
పూరీ-కోణారక్ టిర్ప మీద ఇటొచేచ్టట్. కొడుకిక్ చదువు పోతుందని అకక్డే వదిలేసి రావాలొస్చిచ్ంది. అందుకని
టైట పోర్గార్ం. ఈ రాతిర్కే తిరుగు పర్యాణం. ననోన్సారి చూడాలని వీలుచేసుకుని లాబొరేటరీకి వచాచ్డు. ఉతత్రాల దావ్రా
అడర్సు తెలుసు కాబటిట్- భారయ్ని మా ఇంటివదద్ వదిలేసి, తను లాబొరేటరీకొచాచ్డు. నా గురించి వాకబు చేసుత్ంటే,
జూనియర నా దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు.
నేను పర్యోగానిన్ జూనియరకి అపప్జెపిప్- సీటోల్ కూరుచ్నాన్ను. శోభన నాకెదురుగా కూరుచ్నాన్డు. “లాబ
చూసాత్వా?” అనాన్ను.
“లాబ, సైంటిసుట్లు, డైరెకట్రు- ఇదంతా అకక్డా ఇకక్డా ఒకటే. అందులో చూసేదేం లేదు. అంతా రొటీన.
అఫీషియలగా వసేత్ ఎలాగూ తపప్దు. నేను నినున్ చూడాలనొచాచ్ను. మనం సైనుస్ పర్పంచానిన్ మరిచ్పోయి- కాసేపు
సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నీకేం ఇబబ్ంది లేదుగా” అనాన్డు శోభన.
మా సైంటిసుట్లకునన్ సౌకరయ్మే అది. పర్యోగాల అవసరానిన్బటిట్ ఒకోసారి రాతిర్ంబవళుల్ పనిచెయాయ్లి. ఎవరికి
వాళల్మే బాసులం. మమమ్లిన్ శాసించేవారుండరు. ఆఫీసు టైంలో మితుర్లొసేత్, వాళల్తో మాటాల్డాడ్నికి ఒకరి అనుమతి
అవసరం ఉండదు. అలాగని విచచ్లవిడిగా తిరగకూడదు. కర్మశిక్షణను పాటించడానికి- ‘షరతులు వరిత్సాత్యి’ అనన్
ముకాత్యింపు ఉండనే ఉందిగా.
“ఇబబ్ందేం లేదు. ఇంటికెడదామా?” అనాన్ను.
“వదుద్. బయట బాగా ఎండగా ఉంది. ఇకక్డ కాసేపు చలల్బడి వెడదాం. ఎలాగూ భోజనం మీ ఇంటోల్నేనని మిసెస
రావ ఆరడ్రేసేసింది” అనాన్డు శోభన.
ఇంటికి ఏసీ లేదు. ఏసీ అంటే పెదద్ లగజ్రీ అనుకునే రోజులవి.
సుమారు గంటసేపు జరమ్నీ ముచచ్టుల్ చెపుప్కుంటూ కాలచకర్ంలో చాలా ఏళుల్ వెనకిక్ వెళిల్పోయాం. ఎంత
ఆహాల్దంగా అనిపించిందంటే, అయోయ్- మళీల్ అలాంటి రోజులొసాత్యా అనిపించింది.
తెలియకుండానే టైం ఒంటిగంటవడంతో, జూనియర మమమ్లిన్ హెచచ్రించాడు. అది మాకు లంచ టైం.
ఆఫీసునుంచి మా ఇలుల్ రెండు ఫరాల్ంగులలోపే ఉంటుంది. నడుచుకుంటూ ఇలుల్ చేరేసరికి, పనెన్ండు నిముషాలు
పటిట్ంది.
ఇలుల్ చేరగానే శోభన భారయ్ తనే తలుపు తీసింది. “నమసాక్ర. కంగారు పడొదుద్ భాయిసాబ! ఇది మీ ఇలేల్, నేను
మిసెస ఘోషని” అంది.
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ననున్ సరర్ప్యిజ చెయయ్డంకోసం ఆమె తనే తలుపు తీసిందని గర్హించాను. పర్తినమసాక్రం చేసి లోపల
అడుగెటాట్ను.
శోభన నా వెనుకే లోపలికి రాగానే, “నమసాక్ర భాయిసాబ! భోజనం రెడీయే కానీ ముందుగా చాయ…”
అంటూ శీర్మతి శోభన వెనుకనుంచి ముందుకొచిచ్ంది శీర్మతి.
ఒరియా, బెంగాలీలకి తరచుగా చాయ కావాలి. మా ఇంటోల్ ఎవరికీ కాఫీ, టీ అలవాటు లేకపోయినా- అతిథుల
విషయంలో ఆ మరాయ్ద శీర్మతికి బాగా పటుట్బడింది.
శోభన వెంటనే, “నువువ్ నిండు నూరేళుల్ బర్తకాలమామ్! ఇడిగో మీ ఆయన దగగ్ర గంటనన్ర పైగా కూరుచ్నాన్ను.
ఎంతసేపూ కబురుల్, కబురుల్, కబురేల్ తపప్- దురామ్రుగ్డు చాయ పర్సాత్వనే తేలేదు. నాలిక పీకుక్ పోతోంది. కడుపులో కాసత్
చాయ పడితే తపప్ ఇంకో పని చెయయ్లేను” అనాన్డు.
ఛెళుల్న తగిలింది నాకు. చూడగానే శీర్మతికి తటిట్న విశేషం అంతసేపు అతడు నాతో కూరుచ్నాన్ ఎందుకు
తటట్లేదు?
విశేషమేంటంటే- ఛెళుల్మనిపించినా శోభన మాటలు నాకు నవువ్ తెపిప్ంచాయే తపప్, కోపానీన్, బాధనీ
కలిగించలేదు. అతడు కూడా సరదాగా అనేసి వదిలేశాడే తపప్- కసిగా ఆ మాటనలేదు.
అపుప్డు నాకు వినాయకుడి బొడోల్ తేలు కథ గురుత్కొచిచ్ంది. ఆకథలో ఓ గుడి. అందులో వినాయకుడి బొమమ్. ఆ
బొమమ్ బొడోల్ వేలెటిట్ చూసుకుంటే, మలెల్పూల వాసనొసుత్ందంటారు. ఎవరికైనా అలాంటి సువాసన రాకపోతే, వాళుల్
పాపాతుమ్లై ఉంటారని కూడా అంటారు. ఎందుకొచిచ్ందిలే అని ఎవవ్రూ ఆ బొడుడ్ మహిమని పరీకిష్ంచేవారు కాదు.
ఒకసారి నలుగురు మితుర్లు ఆ బొడుడ్ మహిమని పరీకిష్ంచాలనుకుని గుడికి వెళాల్రు. మొదటివాడు బొడోల్
వేలెటాట్డు.
ఆ బొడోల్కి ఒక తేలు చేరి నివాసం ఏరప్రచుకుంది. అది మొదటివాడి వేలుమీద ఠకుక్న కుటిట్ంది. కానీ వాడా
బాధని ఓరుచ్కుని, వేలుని వాసన చూసి, ‘ఆహా, మలెల్పూల వాసన’ అనాన్డు. ఆతరావ్తి ఇదద్రూ కూడా అదే పని చేశారు.
నాలుగోవాడు ముకుక్సూటి మనిషి. వాడికి నిజం మాటాల్డడ్మే తపప్, జనం తన గురించి ఏమనుకుంటారోననన్
భయం లేదు. తనని తేలు కుటట్గానే వాడు, ‘అమోమ్! తేలు’ అనాన్డు. అపుప్డు అంతా ఔననాన్రు. తేలుని పులల్పెటిట్
బయటకు లాగి చంపేశారు.
ఒకక్డి ముకుక్సూటితనం- ఒక పర్మాదానికి శాశవ్తంగా సవ్సిత్ పలికింది.
ఇంటికొచిచ్న అతిథులంతా శోభనలా ఉండలేరు. శోభన పుణయ్మా అని నానుంచి నా అతిథులకి ఓ గొపప్ సౌకరయ్ం
కలిగింది.
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అపప్టిన్ంచీ నా మరాయ్ద ఆహాల్దకరమైతే ఆ ఘనత శోభనది. కాకపోతే ఆ తపుప్ నాది.
ఇపుప్డు మళీల్ వెనకిక్ వచిచ్ బెరిల్న నగర విశేషాలు ముచచ్టించుకుందాం…..
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