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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.  
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మరో దేవుడు  
కైరసత్వ మతాచారుయ్లు వెళిల్పోయేక నేను, శీర్మతి కూడా మామూలు మనుషులం కావడానికి కొంతసేపు పటిట్ంది. 

తరావ్త జరిగింది కలా, నిజమా అని కాసేపు అనుకునాన్ం. చివరికి శీర్మతి, “మీ గురించి ఏమో అనుకునాన్ను. కరడు 
కటిట్న హిందూతవ్వాదులు మీరు” అంది. ఆమె ఉదేద్శయ్ంలో అది పర్శంస. 

మా ఇంటోల్ ననున్ నాసిత్కుడని నిరసిసాత్రు. మితుర్లు చాలామంది నేను సంపర్దాయానిన్ పాటించనని 
అనుకుంటారు.  

ఐతే నా అలవాటుల్ చూసి, అందుకు కారణం- దైవభీతి, పాపభీతి అని నిరాధ్రించినవారూ ఉనాన్రు.  
ఇపుప్డు శీర్మతి ఏకంగా కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదిని అనేసింది.       
వేరే మతంలో చేరడానికి విముఖత చూపడం- కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదమౌతుందా? 
ఆమె పర్శంస ననున్ కాసత్ ఇబబ్ంది పెటిట్నా, నేను శీర్మతి మాటని ఖండించలేదు. ఎందుకంటే- మతానీన్ దేవుణీణ్ 

సీరియస గా తీసుకోని నేను మొహమాటానికి లోనై మతం కానీ మారేచ్సుకుంటానేమోననన్ అనుమానం, భయం ఆమెని 
వేధించాయని నాకు తెలుసు. అలా జరకక్పోయేసరికి ఆనందం పటట్లేక నాకా బిరుదునిచిచ్ంది.  

నేనా బిరుదుని సీరియస గా తీసుకోనకక్రేల్దు. ఐనా అది నేనేం లెటర హెడీమ్ద వార్సుకోను కదా!  
నేనేమిటో తనకి తెలుసు. అది సాహచరయ్ంలో వయ్కత్మౌతూనే ఉంటుంది.  
సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఆమె నాకిచేచ్ బిరుదులూ మారొచుచ్. పర్సుత్తానికి వచిచ్ంది మౌనంగా సీవ్కరించడం మేలు. 

మౌనం అరాథ్ంగీకారం అని ఆమె అనుకోవచుచ్. కానీ అరాథ్ంగీకారమే కదా! 
“ఇంటరూవ్య్లోల్ గెలుపు లభిసేత్- ఒకోసారి నా పర్తిభకు మురిసిపోతాను. ఒకోసారి కలిసొచిచ్న అదృషాట్నికి 

పొంగిపోతాను. కానీ ఈరోజు జరిగిన మతాల చరచ్లో నాది గెలుపైతే కనుక, అందుకు కారణం- ఎదుటివారి అసమరథ్తే 
తపప్ నా పర్తిభా కాదు, అదృషట్మూ కాదు. నిజం చెపాప్లంటే నా గెలుపు ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచ్ంది. ఎందుకంటే సంఖయ్లో 
తకుక్వైనా, ఈ పర్పంచానిన్ ఏలుతునన్ది తెలల్వారే, ఆ కారణంగా పర్పంచంలో అధికసంఖాయ్కులు అనుసరిసుత్నన్దీ, 
అనుకరిసుత్నన్దీ వారి సంసక్ృతే! అందుకు కారణం వారు పర్శిన్ంచే గుణానిన్ పోర్తస్హించే సంపర్దాయానిన్ పాటించడం, 
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శాసతరీయంగా నిరాధ్రించిన విషయాలేన్ నమమ్డం. అలాంటివారు దేవుడిపై నమమ్కంతో ఓ మతానిన్ సీవ్కరించారంటే, వారి 
మతపర్వకత్లు వివేకానందుడి లెవెలోల్ ఉంటారనుకునాన్ను. మతపర్చారానికి మనవదద్కొచిచ్న మతాచారుయ్ల పర్దరశ్న- 
అంత పేలవంగా ఉండడం ఆశచ్రయ్ం కదూ! దీనిన్బటిట్ ఒక విషయం సప్షట్మౌతోంది. ఇదీ అదీ అని లేదు- ఏ మతమైనా 
మనిషి తెలివిని కరడు కటిట్సుత్ంది. నీరు కరడు కడితే మంచుగడడ్ ఔతుందికదా! మంచుగడడ్, నీరు- వీటిలో మనిషికి ఏది 
ఎకుక్వ మేలు చేసుత్ందో, ఏది ఎకుక్వ అవసరమో తేలుచ్కుని- అపుప్డు తెలివిని కరడు కటిట్ంచడం గురించి ఆలోచించాలి. 
ఏది ఏమైనా ఈ రోజు మనకు జీవితంలో మరచిపోలేనిది” అనాన్ను. 

“నీరు, మంచుగడడ్ విషయమై అంత ఆలోచనెందుకూ- పదారాథ్లు పాడవకుండా మంచుగడడ్ని వాడతాం. మిగతా 
అవసరాలకు మంచినీళుల్ వాడతాం” అంది శీర్మతి. 

చాలా మమూలుగా అనేసిందామె. నేను మాతర్ం ‘మానిషాద పర్తిషాట్ంతవ్’ వినన్ నారదుడిలా థిర్లైల్పోయాను. 
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చదివిన ఓ కథ గురొత్చిచ్ంది.  
పాండితయ్ంలో తనకు సాటి లేరని విరర్వీగే ఓ అహంకారి పండితుడు, ఎకక్డెకక్డి పండితులీన్ జయించాలని 

బయలేద్రి ఓ ఊరెళాల్డు. పొలిమేరలోల్ ఆయనకు ఓ పామరుడెదురై, ఆయన ఆంతరయ్ం తెలుసుకునాన్డు. వాడు వెంటనే 
నేలమీంచి గుపెప్డు మటిట్ని తీసి, “ఇందులో ఎంత మటిట్ ఉందో చెపప్ండి. తరావ్త వెళిల్ మా ఊరి పండితులిన్ 
ఓడిదుద్రుగాని” అనాన్డు. పండితుడా మటిట్ ఎంత బరువుంటుందో, దాంటోల్ ఎనిన్ రేణువులునాన్యోనని ఆలోచనలో 
పడాడ్డు. ఎపప్టికీ ఆలోచనలు తెగడం లేదు. పామరుడు కాసేపాగి, “ఇంత చినన్ పర్శన్కి జవాబుకోసం అంత 
ఆలోచించాలా? ఇక మా ఊరి మహాపండితుల పర్శన్లకు ఎలా తటుట్కుంటారు?” అని గేలి చేశాడు. పండితుడు 
ఆశచ్రయ్పడి, “ఇది చినన్ పర్శాన్? అయితే జవాబేమిటో నువువ్ చెపుప్ చూదాద్ం” అనాన్డు. “దాందేముంది? గుపెప్టతో 
తీశాను. గుపెప్డు మటిట్ ఉంది” అనాన్డు పామరుడు. 

ఇపుప్డు శీర్మతి చెపిప్న వివరణ నాకు అంత గొపప్దీ, లోతైనదీ అనిపించింది. 
“చాలా బాగా చెపాప్వు. తెలివి కరడు కడితే, అది మన వయ్కిత్తావ్లిన్ కాపాడాలి. కరడు కటట్ని తెలివి జీవన 

గమనానిన్ సుగమం చెయాయ్లి. అందుకు మనం మనకంటే బలవతత్రమైన శకిత్ని నమామ్లి. అదే కొందరికి దేవుడు. తెలివి 
కరడు కటట్కపోతే ఆ దేవుడు- కృషుణ్డే కాదు, కీర్సూత్ కావచుచ్. రాముడే కాదు, రహీమూ కావచుచ్. వీళెల్వరూ కాకుండా ఏ 
సాయిబాబాయో, ఇంకెవరో కావచుచ్” అనాన్ను. 

“ఇలా అనుకోవడం మొదలెడితే- వీళెల్వరూ కాకుండా మనకు తెలిసిన మరో మనిషే దేవుడు కావచుచ్” అని 
నవివ్ంది శీర్మతి. 

“బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు బాలా! నీ మాటే నిజం కావచేచ్మో!” అనాన్ను.  
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ఆ మాట సరదాకి యథాలాపంగా అనాన్ను కానీ అది నిజమౌతుందని అపుప్డనుకోలేదు.  
సందరాభ్నికి అనువుగా ఉంది కాబటిట్, వరుసకర్మంలో ముందునన్ కొనిన్ విశేషాలిన్ వెనకిక్ నెటిట్- ఈ విశేషానిన్ 

ముచచ్టిసాత్ను.   
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం ఆఫీసులో అపుప్డే ఓ శాంపులుకి సరేఫ్స ఏరియా మెజరెమ్ంటుకి లికివ్డ నైటోర్జన కలెకట్ 

చేసుత్నాన్ను. ముయ్లల్ర వచిచ్, “అరజ్ంటుగా నా శాంపులుకి సరేఫ్స ఏరియా మెజర చెయాయ్లి. ఈ పూటకి ఇన సుట్ర్మెంటు 
నాకు సేప్ర చెయయ్గలవా?” అనడిగాడు. 

పర్యోగానికి మానసికంగా పిర్పేరై ఉనాన్ను కాబటిట్ సేప్ర చెయాయ్లనిపించలేదు. కానీ నాకది అరజ్ంటు కాదు. 
అదీకాక అలా అడిగితే కాదనడం నా మనసత్తావ్నికి సరిపడదు. 

ఐతే భువనేశవ్రోల్ నా సీనియర కొలీగ నాకో సలహా ఇచాచ్డు.  
ఎవరినైనా అబైల్జ చేసేటపుప్డు వెంటనే ఒపేప్సుకోకూడదుట. కాసేపు తటపటాయించి ఏదో పెదద్ తాయ్గం చేసినటుల్ 

పోజివావ్లిట. అపుప్డే మన సాయానికి విలువుంటుందిట. లేకుంటే, ఎపుప్డు పని తపుప్తుందా అని ఎదురుచూసూత్, 
అడగాగ్నే హమమ్యయ్ అని ఒపేప్సుకునాన్మని అనుకుంటారుట.   

అది కొంతలో కొంత నిజం. కొతత్గా మొదలైన పతిర్కిక్ అడగాగ్నే అపప్టికపుప్డు రాసి కథ పంపితే, ఏ తిరిగొచిచ్న 
కథో సిదధ్ంగా ఉంటే పంపేశారని అనుకుని నిరాశ పడతారు. పది రోజులు టైమడిగితే పది పతిర్కలు తిపిప్ పంపిన కథ 
పంపినా సంతోషిసాత్రు.   

అది లోకం తీరు అని నాకూ తెలుసు. కానీ షో నా మనసత్తావ్నికి సరిపడదు.  
ఎలాగూ సరేననేటపుప్డు, తటపటాయించడం కంటే వెంటనే ఓకే చెపెప్యాయ్లనుకుంటాను. అందుకే ముయ్లల్ర తో 

సరేననాన్ను. 
అది ఒకందుకు నాకు మంచిదే అయింది. ఎందుకంటే సరిగాగ్ అపుప్డే అహమ్ద వచిచ్, “రావ, నీ భారయ్నుంచి 

ఫోను. అరజ్ంటుగా మాటాల్డాలిట” అనాన్డు. 
మా ఇంటోల్ మాకు ఫోను లేదు. ఇంటి బయట పబిల్క టెలిఫోన బూత ఉంది. అతయ్వసర పరిసిథ్తిలో ననున్ 

సంపర్దించడానికి శీర్మతికి మా ఆఫీసు నంబరు ఇచాచ్ను కానీ, ఇంతవరకూ అలాంటి అవసరం రాలేదు.   
ఏమయిందోనని కంగారు పడుతూ వెళేల్సరికి, “బాబు కురీచ్లోంచి పడిపోయాడు. ఎపుప్డూ లేంది ఆపకుండా తెగ 

ఏడుసుత్నాన్డు. ఎడం చెయియ్ ముటుట్కుంటే చాలు బేరుమంటునాన్డు” శీర్మతికి దుఃఖమొచిచ్ ఆగిపోయింది. 
ఇలాంటి కబురు వింటానని ఊహించలేదు. శీర్మతి చెపిప్ంది ఆకళింపు చేసుకుందుకు కొంచెంసేపు పటిట్ంది.  
“ఎలా జరిగింది?” అనాన్ను. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   e÷]Ã  2021
   

   5 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

మాకు పర్సాద దంపతులు పరిచయమైనటుల్ చెపాప్ను కదా, వాళిల్లుల్ మా ఇంటికి మరీ దూరం కాదు. 
పర్సాద ఆఫీసుకి వెళేల్క, శీర్మతి పర్సాద సాధారణంగా ఇంటి పనులతోనో, వంటింటి షాపింగుతోనో బిజీగా 

ఉంటుంది. ఎపుప్డైనా ఒంటరితనం ఫీలయితే కాలకెష్పానికి తెలిసినవాళల్ ఇంటికెడుతుంది.   
కనన్బిడడ్ని, పసివాణిణ్ ఇండియాలో వదిలి రావాలొస్చిచ్ందేమో- ఆమెకి పిలల్లునన్ మా ఇలోల్ సెప్షల అటార్క్షన. 

అలాగని ఆమె వాళల్తో ఆటలాడదు.  
“పిలల్లకి వాళీల్డు వాళల్తోనే బాగుంటుంది. మనం చేరదీసేత్, మొహమాటానికి కబురుల్ చెపిప్నా, మనసులో బోర 

ఫీలౌతారు. వాళల్ మానాన వాళల్ని ఆడుకోనివావ్లి. వాళల్ ఆటలు చూసూత్ మనం కబురుల్ చెపుప్కోవడం అదో ఆనందం” 
అంటుందామె.  

ఆమె పార్కిట్కల అపోర్చ కారణంగానే మా పిలల్లకి కూడా ఆమె ఫావరేట విజిటర. 
చాలామందికి పిలల్లిన్ చేరదియయ్డం ఓ షో. పిలల్ల ఇషాట్ఇషాట్లతో నిమితత్ం లేకుండా, వాళల్ని విసిగిసుత్నాన్మని 

గమనించకుండా, తమ షోని కొనసాగిసాత్రు. అలాంటి షోకి సంబంధించిన విశేషాలు తరావ్త పర్సాత్విసాత్ను. 
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం శీర్మతి పర్సాద మా ఇంటికొచిచ్ంది. పిలల్లు వాళల్ ఆటలోల్ ఉంటే, పెదద్వాళిల్దద్రూ కబురల్లో 

పడాడ్రు. 
కాసేపటికి బాబుకి నిదర్ వసుత్నన్టుల్ంది. అకక్ని వదిలి అమమ్ ఒడిలో చేరాడు. వాళల్ కబురుల్ ఔతుండగానే వాడికి 

నిదర్ పటేట్సింది. 
కాసేపటికి శీర్మతి పర్సాద, వెళల్డానికి లేచింది. శీర్మతి తనూ కురీచ్లోంచి లేసూత్ంటే, అనుకోకుండా బాబు 

ఒళోల్ంచి జారి కింద పడాడ్డు. 
అంతే! ఏడుపు మొదలెటాట్డు. 
ముందు భయపడాడ్డని అనుకుంది.  కానీ శీర్మతి పర్సాద వాణిణ్ చూసి, “ఎడం చెయియ్ కొంచెం వంపు 

తిరిగినటుల్ంది. పడడంలో దెబబ్ కాసత్ గటిట్గా తగిలిందేమో!” అంది.  
చూసేత్ నిజమే! చెయియ్ విలుల్లా వంగి ఉంది. అకక్డ ముటుట్కుంటే ఘొలుల్మంటునాన్డు. 
శీర్మతి బాబుని మంచంమీద జాగర్తత్గా పడుకోబెటిట్ంది.  
పాప కంగారు పడుతుంటే, “తముమ్డికి నిదొర్సోత్ంది. అమమ్ పడుకోబెడుతోంది” అని శీర్మతి పర్సాద పాపని 

దగగ్రకు పిలిచి మాటలోల్ పెటిట్ంది. 
బాబు కాసేపు ఏడిచ్నా తొందరగానే నిదర్పోయాడు. అపుప్డు శీర్మతి పర్సాద, “మీరు కిందకెళిల్ పబిల్క బూత నుంచి 

మీ వారికి ఫోన చెయయ్ండి. నేను పాపని చూసుకుంటుంటాను” అంది. 
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శీర్మతి ఈ వివరాలు చెబుతూ మధయ్మధయ్ దుఃఖంతో గొంతు పెగలక తడబడుతోంది. 
బాబు తలిల్ ఒడిలోంచి కింద పడీ పడగానే ఏడుపు మొదలెటాట్డంటే నాకూ దుఃఖమొచిచ్ంది.  
వాడెపుప్డూ నవువ్తూ ఉంటాడు. ఆటపాటలోల్ ఎపుప్డైనా కింద పడాడ్, దెబబ్ తగిలితే తపప్ పటిట్ంచుకోకుండా, మళీల్ 

లేచి తన ఆటపాటలోల్ ములిగిపోతాడు. దెబబ్ తగిలినా మా ఓదారుప్ లభించగానే దాని గురించి మరిచ్పోతాడు. అలాంటిది 
ఆపకుండా ఏడుసుత్నాన్డంటే, నొపిప్ ఎకుక్వగా ఉండిఉండాలి. చెయియ్ ముటుట్కుంటే ఏడుసుత్నాన్డంటే- ఎముక కానీ 
విరిగిందా- అని కూడా అనుమానమొచిచ్ంది.  

ఆ అనుమానం రాగానే నాకు వళల్ంతా జలదరించింది. 
ఎముక విరగడమంటే- అది చాలా పెదద్ సమసయ్ ఔతుందని నా భయం.  
కానీ మేముండే ఇంటోల్ నేల చెకక్ది. మేమంతా కూరుచ్నే కురీచ్లు చెకక్వి. అవీ ఎతైత్నవి కూడా కాదు.  
చెకక్ కురీచ్లోంచి కాసత్ ఎతుత్మీంచి చెకక్నేలమీద పడితే, ఎముక విరిగేటంత దెబబ్ తగులుత్ందా?  
మనసుకి ధైరయ్ం చెపుప్కుని, తరావ్త శీర్మతికి కూడా అదే చెపాప్ను. 
ఆమె కొంచెం తేరుకుని, “ఏమో, వాడి ఎడం చెయియ్ మాతర్ం విలుల్లా వంగింది. ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఇపుప్డే పడుకునాన్డు. 

అందాకా పర్సాద గారి భారయ్ని పాపకీ, వాడికీ కాపలా పెటిట్ బయటికొచిచ్ ఈ ఫోన చేసుత్నాన్ను” అంది శీర్మతి. 
మళీల్ నా ధైరయ్ం దిగజారింది. చెయియ్ వంపు తిరిగిందంటే, ఎముక విరిగే ఉండాలి.  
ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? 
ఇండియాలో ఉండగా- నాకు ఆసప్తిర్ అనుభవం లేదు.  
చినన్పుప్డు జలుబు, దగుగ్, తలనొపిప్, అజీరణ్ం వంటి వాటికి గృహవైదయ్ం చేసేవారు. జవ్రమొసేత్ లంకణాలతో 

తగేగ్ది. టెంపరేచరు కాసత్ ఎకుక్వైతే ఎవరైనా ఆసప్తిర్కి వెళిల్ లక్షణాలు చెపిప్ అరకు తెచేచ్వారు. రెండు మూడు రోజులోల్ 
తగిగ్పోయేది.    

ఉదోయ్గంలో చేరిన కొతత్లో నాకు బాగా రొంప పటిట్ంది. ఆఫీసులో కొలీగ నా అవసథ్ చూసి, ‘కాలనీలో డిసెప్నస్రీ 
ఉందిగా, డాకట్రిన్ కలు. వెంటనే రిలీఫొసుత్ంది” అనాన్డు. అపప్టోల్ మా డిసెప్నస్రీకి డాకట్ర నందా అని పేరుపొందిన 
ముసలాయన వచేచ్వాడు. ఆయన ననున్ సమసేయ్మిటని అడిగి తెలుసుకుని, “నీకు పటిట్ంది రొంప. మందేసుకుంటే వారం 
రోజులోల్ తగుగ్తుంది. మందు వాడకపోతే ఏడు రోజులోల్ పోతుంది. మందివవ్నా?” అనాన్డు. 

అపప్టిన్ంచి ఇంతవరకూ- ఎంత రొంప పటిట్నా సరే, నేనే కాదు నా శీర్మతి కూడా డాకట్రిన్ కలవలేదు. ఆయన 
చెపిప్నటేల్ అది వారంకంటే తకుక్వ రోజులే కానీ, ఎకుక్వ రోజులు బాధించలేదు.  

అలాంటి నాకు- ఈ పరాయి దేశంలో ఇలాంటి సమసయ్ వచేచ్సరికి కాళూల్ చేతులూ ఆడలేదు. 
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పోతన – ‘సిరికింజెపప్డు’ పదయ్ం ఊరికే వార్యలేదు. శీర్మతికి ఏంచెపాప్లో తోచక, “ఏంచేదాద్ం?” అనాన్ను. 
“రావుగారికి ఫోన చెయయ్ండి. ఈ సమయంలో సలహాకీ, సాయానికీ ఆయన తపప్ ఇంకొకరు లేరు” అంది శీర్మతి. 
ఇలాంటపుప్డే మగాళుల్ గాబరా పడిపోతే, ఆడవాళుల్ పరిషాక్రంవైపు చూసాత్రు.  
నేనేదో పరిషాక్రమారగ్ం చెబుతానని కాదు, తనకు తోచిన పరిషాక్రమారాగ్నిన్ అమలు చెయయ్డానికి నాకు ఫోన 

చేసింది తను.  
రావుగారి పేరు వినగానే నాకు కొండంత ధైరయ్ం వచిచ్ంది. అందులో సగం ధైరాయ్నిన్ శీర్మతికి బదిలీ చేసి, “నేను 

రావుగారితో మాటాల్డతాను. నువువ్ ఫోన పెటేట్సి ఇంటికెళిల్, శీర్మతి పర్సాద గారిని రిలీజ చెయియ్” అని చెపిప్, రావు 
గారింటికి ఫోన చేశాను.  

అది రావుగారు ఆఫీసులో ఉండే టైము. పిలల్లు పుటేట్క, ఉదోయ్గం మానెయయ్డంవలల్ కానీ, లేకుంటే రావుగారి భారయ్ 
సతయ్వతిగారు కూడా ఇంటోల్ ఉండేది కాదు/   

ఫోను సతయ్వతిగారు తీసింది. నేను ఫలానా అని చెపప్గానే, ఆయన ఆఫీసులో ఉనాన్రని చెపిప్, విశేషాలు అడిగింది. 
నేను వెంటనే జరిగింది చెపాప్ను. ఆ చెపప్డంలో- జపాన మీద బాంబు పడిందనన్ంత బిలడ్పుప్ంది.   

పర్మాదం చినన్దే కావచుచ్. కానీ నాకిది కొతత్. అందుకే అపుప్డలా ఫీలయాయ్ను. 
ఆమె వెంటనే, “అయోయ్” అని సానుభూతి పర్కటించింది. “మీరు వెంటనే ఇంటికెళిల్, మీవాళల్ని వెంటబెటుట్కుని, 

మా ఇంటికొచెచ్యయ్ండి. అపప్టికి రావుగారు కూడా ఆఫీసునుంచి వచిచ్, బాబుని హసిప్టలుకి తీసుకెడతారు. మీరేం 
కంగారు పడకండి” అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది.  

ఆ మాటలతో మనకికక్డ మనవాళుల్నాన్రు అనన్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది. థాంకస్ చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాను. 
ఇంటికెడుతునన్టుల్ అహమ్ద కి చెపాప్ను.  
అతగాడు నా ముఖకవళికలు చూసి, “ఉనన్టుల్ండి డల ఐపోయావేమిటి? ఏమయింది?” అనడిగాడు. 
అబదధ్మెందుకూ- పైకి కనబడకపోయినా, నా మనసులో ఇంకా చాలా దుఃఖంగా ఉంది. సానుభూతి 

కావాలనిపించిందేమో, అతడికి జరిగింది చెపాప్ను.    
ఆశచ్రయ్ంగా అతడు ఓదారచ్డానికి బదులు పకపక నవావ్డు.  
“నువెవ్పుప్డూ, ఆటలోల్ దెబబ్లు తగిలించుకోలేదా? చెటెల్కిక్ పడలేదా?” అనాన్డు అదేదో మామూలు 

విషయమైనటుల్. 
“లేదు” అనాన్ను. 
“అంటే నువువ్ చినన్పుప్డు ఆటలాడలేదు. చెటెల్కక్లేదు. ఏం బాలయ్ం నీది?” అనాన్డు అహమ్ద నిరసనగా. 
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నాకు ఉకోర్షమొచిచ్ంది.  
చినన్పుప్డు నా ఆటలనీన్ నదీజలాలు, పొలాలు, తోటలు- వీటి మధయ్నే నడిచాయి. చెటల్కూ మా ఆటలకూ 

అవినాభావసంబంధం ఉండేది. నా బాలయ్ం నాకెంతో మధురం. 
“దెబబ్లు తగిలించుకుంటేనే బాలయ్మా? చినన్పుప్డు మా పకిక్ంటోల్ ఓ అలల్రి కురార్డు ఉండేవాడు. అతణిణ్ సూక్లోల్ 

టీచరూల్, ఇంటోల్ వాళల్ నానాన్ చితకబాదేవారు. ఎపుప్డైనా వాడిమీద జాలి పడితే, ‘పెదాద్ళల్చేతా, మేసట్రల్ చేతా దెబబ్లు 
తినడం అదో మజా! అది లేని బర్తుకు వృథా’ అనేవాడు. అలా ఉంది నీ మాట!” అనాన్ను. 

అహమ్ద మళీల్ నవివ్, “వాడనన్ది కరెకేట్ కదా! యుదాధ్నికి వెళొల్చిచ్నవాడికి ఎనిన్ గాయాలుంటే అంత గొపప్. అలాగే 
బాలయ్ంలో దెబబ్లూనూ” అనాన్డు. 

“చినన్పుప్డు దెబబ్లు నాకూ తగిలాయి. కానీ కాలూ చెయీయ్ విరగలేదు” అనాన్ను. 
“అందుకే ఇపుప్డు మీ అబాబ్యి కురీచ్లోంచి పడాడ్డనేసరికి తెగ హైరానపడిపోతునాన్వు. మరి చినన్పుప్డు నాకు 

ఆటలోల్ ఎనోన్సారుల్  దెబబ్లు తగిలాయి. ఒకసారి కాలు, ఒకసారి చెయియ్ విరిగాయి. ఆడుకునే వయసులో పిలల్లకిది 
మామూలే. ఎముక విరిగినా సులభంగా అతుకుక్పోవదమే కాదు, పూరవ్ంకంటే బలమౌతుంది” అనాన్డు.   

అపప్టికి నాకు అహమ్ద ఆంతరయ్ం అరథ్మైంది. అతగాడు ననున్ వేళాకోళం చెయయ్డంలేదు. నాకు ధైరయ్ం 
కలిగించడానికి జరిగిన పర్మాదానిన్,  తనదైన పదధ్తిలో తకుక్వ చేసి చెపాప్డు. 

అతడు చెపిప్ంది నిజమే! 
మా వాడు పడింది కురీచ్లోంచి. అదీ బయట కాదు ఇంటోల్.  
ఆ మాతార్నికే మినున్ విరిగి మీద పడడ్టుల్ ఫీలయాయ్నంటే– ఇలాంటి విషయాలోల్ ఉండాలిస్నంత రఫ అండ టఫ గా 

లేననేగా అరథ్ం. 
అహమ్ద కి థాంకుస్ చెపాప్ను. అతడు వెంటనే, “అవసరమైతే నేనూ వసాత్ను” అనాన్డు ఆతీమ్యంగా. 
“ఇంత చినన్దానికి నువెవ్ందుకూ! నీ అవసరం కలిగేటంత పెదద్సమసయ్ నాకు రాకూడదని అలాల్ని పార్రిథ్ంచు. 

ఇపప్టికది చాలు” అనాన్ను.  
“రావ! బహుశా నువువ్ హాసిప్టలుకి వెళాల్లి. ఇనూస్రెనుస్ందిగా, ఆ కాగితాలు తీసుకెళల్డం మరిచ్పోకు” అనాన్డు 

అహమ్ద. 
నాకసలు ఇనూస్రెనుస్ సంగతే గురుత్ లేదు. బెరిల్న వచిచ్నపుప్డు ననున్ ఇనూస్రెనుస్కి పోర్తస్హించిందే- అహమ్ద! 

ఫారం ఫిల చేసుత్నన్పుప్డు అతడు నా పకక్నే ఉనాన్డు. సరైన సమయానికి ఇనూస్రెనుస్ విషయం గురుత్ చేశాడంటే, 
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అతగాడు నా సమసయ్ గురించి ఎంత లోతుగా ఆలోచిసుత్నాన్డో తెలుసుత్ంది. ‘ఎ ఫెర్ండ ఇన నీడ- అనే సామెత ఊరికే 
పుటట్లేదు’ అనుకుంటూ- అతడికి సేన్హపూరవ్కంగా థాంకుస్ చెపిప్ అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాను. 

అపప్టికి మనసు కొంత తేలిక పడింది. కానీ ఇలుల్ చేరగానే శీర్మతి ననున్ చూసి భోరుమనేసరికి మళీల్ 
దుఃఖమొచిచ్ంది. అంతలో పాప పరుగున దగగ్రకొచిచ్ ననున్ గటిట్గా పటుట్కునేసరికి, అది బాగా భయపడిందని అరథ్మై, నా 
దుఃఖానిన్ పళల్ బిగువున ఆపుకునాన్ను. 

ఐతే మంచంమీద నిదర్ పోతునన్ బాబుని చూడగానే పితృహృదయం దర్వించిపోయి దుఃఖం ఆగలేదు. 
ఏడిచ్ ఏడిచ్ పడుకునన్టుల్ వాడి మొహం చూడగానే తెలుసోత్ంది. ఎడంచెయియ్ ధనుసుస్లా వంగి ఉంది.  
కొంచెం తమాయించుకుని సతయ్వతిగారనన్ది చెపిప్, వెంటనే సిదధ్ం కమమ్నాన్ను.  
నేను అహమ్ద చెపిప్న ఇనూస్రెనుస్ కాగితాలకోసం వెదికాను. 
మాకు సంబంధించిన ముఖయ్మైన కాగితాలనీన్ ఒకచోటే ఉండడంతో ఆ కాగితాలు సులభంగానే దొరికాయి.  
కాగితాలంటే నెలనెలా వచేచ్ రసీదులు. వాటితోపాటు మా నలుగురికీ నాలుగు చెకుక్ పుసత్కాలలాంటివి ఉనాన్యి.  
వాటిలో బాబు పేరున ఉనన్ పుసత్కం తీశాను. 
మేము వచిచ్ చాలా నెలలే అయినా అంతవరకూ ఆ పుసత్కాల అవసరం కలుగలేదు. రాకూడదనే అనుకునాన్ం 

కూడా. 
వాటినెలా వాడాలో తెలియదు. నాకు తెలిసినంతవరకూ- ముందు వైదాయ్నికి డబుబ్ కటిట్ రసీదు తీసుకోవాలి. ఆ 

రసీదులు జతపరుసూత్, ఇనూస్రెనుస్ వాళల్కి అపైల్ చేసుకోవాలి. వాళుల్ తమ రూలుస్ పర్కారం ఇచిచ్ందిసాత్రు. వచిచ్ందే చాలని 
సరిపెటుట్కోవాలి.  

ఐతే మన దేశంతో పోలిచ్తే, ఇకక్డ హాసిప్టల చారిజ్లు చాలా ఎకుక్వని వినాన్ను. నేను కటేట్ ఇనూస్రెనుస్ 
పీర్మియం- ఏదో నామమాతర్ం! 

అంతకుమించి ఎకుక్వ ఆలోచించడానికి సెంటిమెంటు అడొడ్చిచ్ంది. 
అవతల బాబుకి చికితస్ అవసరం. నేను చికితస్ గురించే తపప్ ఖరుచ్ గురించి ఆలోచించకూడదు. 
శీర్మతి, పాప డెర్సస్యాయ్రు. బాబుకి బటట్లు మారచ్లేదు. వాణిణ్ శీర్మతి జాగర్తత్గా ఎతుత్కుంది.  
ఎతుత్కుంటుంటే బాబుకి మెలకువొచిచ్ ఏడుపు మొదలెటాట్డు. 
ఎతుత్కోవడంలో దెబబ్ తగిలిన చోట చెయియ్ తగిలిందేమో అనుకునాన్ను కానీ,  అదేం కాదు.  
ఈ పర్పంచంలో అమమ్ ఒక అదుభ్తం. శిక్షణ పొందిన శసత్రచికితాస్ నిపుణులను మించిన సునిన్తతవ్ం 

చూపగలదు- తలిల్ తన పిలల్ల విషయంలో. 
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బాబు భయంతో ఏడాచ్డంతే! 
“మనం డాకట్రు దగగ్రికి వెడుతునాన్ం. ఆయన మందేసేత్ నొపిప్ తగిగ్పోతుంది. అందాకా ఏడవకూడదు. ఏడిసేత్ 

దాకట్రుగారు నవువ్తారు” అని శీర్మతి వాడికి చెపిప్ంది. 
ఆ మాటలే వాడికి ఎనసీత్సియా. ఇక నిజంగా నొపిప్ వేసేత్ తపప్ ఏడవడు.   
ఇంటోల్ంచి బయటపడి నడిచి డాయిచే ఓపర ఊబాన హాఫ చేరుకునాన్ం. అకక్ణిణ్ంచి తదుపరి హాలుట్లో దిగి 

నడుచుకుంటూ, కెన్సేబెకే సాట్ర్సే లోని రావుగారిలుల్ చేరాం.  
ఆ పర్యాణంలో బాబు ఎకక్డా కిమమ్నలేదు. అందుకు వాణిణ్ మెచుచ్కోవాలి. నేను మాతర్ం శీర్మతికే ఎకుక్వ 

మారుక్లు వేశాను. 
మేము వెళేల్సరికి రావుగారింకా అఫీసునుంచి రాలేదు. సతయ్వతిగారు మమమ్లిన్ సాదరంగా ఆహావ్నించింది.  
బాబుని వాళిల్ంటోల్ సోఫాలో పడుకోబెటేట్క, “అబేబ్, కంగారు పడాలిస్ందేం లేదు. చాలా చినన్ దెబబ్. ఎటొచీచ్ డాకట్రిన్ 

కలవాలి. అంతే!” అంది సతయ్వతిగారు. 
ఆ క్షణంలో ఆమెనే డాకట్రుగా ఫీలై, ఆ మాటలకు కొంత ఉపశమనం పొందాం.  
ఓ పావుగంటలో రావుగారొసేత్, నేనెళిల్ తలుపు తీశాను. 
ఆయన ననున్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. లోపల శీర్మతి కూడా కనబడడ్ంతో మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు. అంతలోనే 

తమాయించుకుని, “ఊరక రారు మహాతుమ్లు” అనాన్డు. 
ఆయన తీరే అంత! చాలా తొందరగా సరదా మూడులోకి వచేచ్సాత్రు, తెచేచ్సాత్రు. 
ఆహావ్నంమీద తపప్ కుటుంబసమేతంగా ఒకరిళల్కి వెళేల్ అలవాటు మాకు లేదు. అందుకే ఆయనలా అనాన్రు. 
“మేము ఊరక రాని మాట నిజం. అందువలల్ మహాతుమ్లమైపోతే, మాకు ఓకే. కానీ మేమొచిచ్ంది మిమమ్లిన్ 

మహాతుమ్ణిణ్ చెయయ్డానికి” అనాన్ను.  
రావుగారు వెంటనే, “ఇది చాలా అనాయ్యం. ఇపప్టికే మహాతుమ్ణిణ్. ఇంకా ననున్ మహాతుమ్ణిణ్ చెయయ్డమేమిటి?- 

ఇది నాకు చినన్తనం” అని ఓ క్షణమాగి, శీర్మతివైపు తిరిగి, “రావుగారు ననున్ చినన్బుచుచ్తారనుకోను. డాకట్రల్ పిర్సిర్క్పష్ను 
మందుల షాపువాడే చదవగలడు. భరత్ మాటల అరథ్ం భారయ్ మాతర్మే చెపప్గలదు. కాసత్ మీవారి మాటలకు అరథ్ం 
వివరిసాత్రా?” అనాన్డు. 

శీర్మతి మాటాల్డబోయింది. దుఃఖం తనున్కురాగా కనీన్ళాల్గలేదు. చీర చెంగుతో ఒతుత్కుంది. 
రావుగారు తెలల్బోయి, “ఏమైందండీ…..?” అనాన్డు. 
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