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 అవధానం అంటే ఏకాగర్త అని అందరికీ తెలుసు. అలా ఏకాగర్తతో రాగాలు తీసూత్ ఒకాయనా, ఠకీ మని 

అపప్టికపుప్డే పదయ్ పాదం చెపప్గలిగిన మరొకాయనా, ఐదు నిముషాలు నిశశ్బద్ంగా కళుళ్ మూసేసుకుని ఈ సమసయ్ ని 
ఎలా పూరించాలిరా దేవుడా అని మరొక అవధాని గారూ పార్రిధ్సూత్ ఉంటారు. ఇలా ఎవరి పధధ్తి వారిదే. వీళళ్ందరూ 
పర్సిధిద్ చెందిన అవధానులే. ఈ అవధానం చేసుత్నన్పుప్డు వీరికి ఒక పర్తేయ్క ఆసనం, చుటూట్ పర్శన్లు అడిగే 
వారు...అందరూ వంది మాగధులూ, పంచె కటుట్లూ, కుంకుమ బొటూల్, మందీ మారబ్లం, ఎదురుగుండా కురీచ్లలో 
పెదద్లు, సూటూ బూటల్తో నాయకులు, అసలు ఈ తంతంగం ఏమిటో చూదాద్ం అనే కుతూహలం బేచ వాళూళ్ ఆశీనులై 
ఉంటారు. ఇక అషాట్వధానాని కి రెండు గంటలూ, దివ్గుణిత, తిర్గుణిత ఆవధానాలలకి మరో రెండు, మూడు గంటలూ, 
శతావధానానికి రోజంతానూ, సహసార్వధానానికి నెలంతానూ, పంచ సహసార్వధానానికి ఇంకెంతో – వదుద్ లెండి..చెపప్ 
లేను. .. మనం ఇలాంటి లెకక్లోల్ వీక...వీక అంటే వారం అని కూడా అరధ్ం కదా. ఎందుకో కానీ ఈ అవధానులందరూ 
అలా బుధిధ్గా కూచునన్ బధధ్కసుత్లేమో అనిపిసాత్రు. అలా అనిపించడానికి కారణం నేనూ ఒక బధధ్కావధానినే....అదెలా 
అంటే.....  

మన సంగతి మిగతా అవధానులాల్ కాదు. ఉనన్ది ఒక కురీచ్, ఎదురుగుండా బలల్ మీద లాయ్పు టాపు, పకక్నే సెలుల్ 
ఫోనూ...ఇవే నా నోరు లేని పృఛచ్క వరగ్ం...నోరు లేక పోయినా వాటిని పృఛచ్కులు అనేసుకుంటే నేణు అవధానిని 
అయిపోయినటేట్...అంటే నా పాలిటి బాండు మేళం. నా అవధానానికి సమయమూ, సందరభ్మూ ఉండదు. పగలూ, రాతీర్ 
ఉండదు. గణాలూ, యతులూ, పార్సలూ ఉండవు....ఉతత్ వయ్య పర్యాసలు తపప్...ఇక ఈ మధయ్ ఒక వారం మన 
అవధాన కారయ్కర్మం ఎలా జరిగిందో చూదాద్మ. ఇంటోల్నే కదా అని గళళ్ లుంగీ, పైన మామూలు చొకాక్ మాతర్మే నా 
ఆహారయ్ం. బొటూట్ లేదు, వీభూదీ లేదు.  
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పొదుద్నేన్ నా అవధానం సుమారు “వంద మైళళ్ పరుగు’ తో మొదలవుతుంది.,,అనగా రోజూవచేచ్ వంద కి పైగా 
మైళుళ్ కాని మైళుళ్ ..అనగా ఇమైళుళ్.  వాటిలోల్ అధిక భాగం అపప్టికపుప్డు ఠకీమని “ననున్ తొలగింపుము” 
బాపతే...అంటే మనకి అవి ఎందుకు వచాచ్యో ఆ పంపించిన వాళళ్కి కూడా తెలియదనమాట.  “నినన్ రాతిర్ నిదర్పటట్క 
నిదర్ పటట్కపోవడం మీద ఈ కవిత వార్శాను. చదివి మీ అభిపార్యం చెపప్ండి. మీ పతిర్క లో వెయయ్ండి” బాపతు కొనిన్. 
ఆ కవి వాడికి నిదర్ పటట్క పోతే ఆ శిక్ష నాకా?  పొరపాటున ఆ కవిత చదివితే రెండు రోజులు నాకు నిదర్పటట్దు. ఇక 
నాకునన్ ఒక రోగం..ఎవరైనా నాకు ఒక ఇమైల పంపిసేత్ వెంటనే ఏదో విధంగా సమాధానం పంపిసాత్ను....కనీసం 
“అందింది” అనో, “ధనయ్వాదాలు” అనో ...”బాబోయ, ననున్ చావగొటట్కండి” అనో.....ఎందుకంటే నేను పంపించిన 
ఉతత్రాలకి అలాగే సమాధానం రావాలని కోరుకుంటాను మరి! అంచేత...అనిన్ ఇమైళళ్ కీ ఏదో ఒక సమాధానం రాసి 
పంపించడం నా వారావధానం లో పర్తీ రోజూ జరిగే మొదటి ఆవృతత్ం.  

ఇక రెండోది ఈ వాటాస్ప అనే దారుణాసత్రం....అందులో  ఉనన్ “గుంపులో గోవింద రోగం”. అసస్లు నా 
పర్మేయం లేకుండానే, ననున్ అడకుక్ండానే ననున్ వాళళ్ భజన బృందం లోకి కలిపేసుకునన్వి యాభై యో వందో వాటాస్ప 
గుంపులు నా మీద చేసే దాడి దారుణాతి దారుణం అనే చెపుప్కోవాలి. ఇంచు మించు అనీన్ సా’హతయ్ం’  గుంపులే కాబటిట్ 
మనది అడకతెత్ర లో పోక చెకక్ లాంటి పరిసిథ్తి. సాహితయ్ం కాబటిట్ ఆ గూర్ప నుంచి తపుప్కోనూ లేమ, అలా అని ఆ హింస 
భరించా లేమ.....ఇకా వారానికి రెండూ, మూడూ సారుల్ ఆ వాటాస్పు  తెరవగానే “మీ ఫోన లో సరుకు నిండుకునన్ది. 
వెంటనే సోట్రేజీ పెంచుకొనుము. లేదా అడడ్మైన చెతత్ వీడియోలు, ఫొటోలు తొలగింపుము”..ఈ తొలగింపుడు కారయ్కర్మం 
మళీళ్ మొదలు.  

మధేయ్ మధేయ్ సెల ఫోన మోగుట.....ఈ మధయ్ వసుత్నన్ ఫోన పిలుపులు అనీన్ రోబో ల నుంచే కాబటిట్, అదినీన్ ఆ 
చవక బారు నీలం మాతర్లు అమేమ్ ఫారమ్సీ వారి నుంచే కాబటీట్ మనకి తెలిసిన వారి పేరు కనపడితే తపప్ ఫోన ఎతత్డం 
మానేసినా, అపుప్డపుప్డు అనుకోకుండా దొరికిపోతునాన్ను. వారిని ఆపే శకిత్ నాకు లేదు అని ఎపుప్డో అరధ్ం 
అయిపోయింది. ఇందులో ఒకే ఒక అదృషట్ం ఏమిటంటే....అలాంటి ఫోనుల్ రాతిర్ పూట రావు.... 

ఈ ఇమైల, వాటాస్ప, మధేయ్ మధేయ్ ఫోన తతంగాలు మూడు, నాలుగు గంటల ఏకాగర్త తో చేసి వారానికి 
కావలసిన కూరల కోసం కారు తీయగానే అది ఒకటే గోల ”ఆయిల మారుప్ సమయము వచిచ్నది. వినాన్వా, నీ కారులో 
తైలము మారుచ్ము. మరొక యాభై మైళుళ్ మాతర్మే సమయం”...అంతే కూరలు లేదు, నా బొందా లేదు. ముందు మా 
కారు మెకానికి మైక టేటస్ దొర దగగ్రకి....వెళిళ్ “మైకబాబ్య, తైలం మారుచ్” అనగానే వాడు “అవశయ్ం” అనేసి కారు 
లోపలికి తీసుకెళిళ్ “సారూ, ఉతిత్ ఆయిల మారిప్డే కాదు, ఒక టైరూ, ఫిలట్రూ, ఫింకూ, బెలూట్..ఇవనీన్ కూడా మరణ శయయ్ 
మీద ఉనాన్యి. ఎంతో కాదు కేవలం నూట తొంభై తొమిమ్ది డాలరుల్ మాతర్మే. కెర్డిట కారాడ్, కేషా?” – దాంతో మరో 
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గంటనన్రా...అకక్డి షాప లో లోపల వాడు రిపేరు పనిలొ ఉండగా, నేను ఆ లాబీలో కూచుని లాయ్పు టాపు లో రోజు వారీ 
కారయ్కర్మం లో భాగం గా ఫేస బుక లో లాగ ఇన అవగానే షాకింగ వారత్... 

ఇవాళ నా పుటిట్న రోజుట కదా. ఫేస బుక వాళుళ్ నాకు తపప్ పర్పంచం లో అందరికీ చెపిప్నటుట్నాన్రు. వందలాది 
మితుర్లు అనేక రకాలుగా “నీ వయసుస్ నిండా పదహారే” అంటూ కొందరూ “అనేన్ళొళ్చిచ్నా నీ అంతట నువేవ్ నీళుళ్ 
పోసుకోగలుగుతునన్ందుకు సంతోషం” అని కొందరూ..ఎంతో అభిమానంతో పుటిట్న రోజు శుభాకాంక్షలు పంపిసేత్ మనం 
కనీసం వాళళ్కి ఒక లైక అనాన్ కొటాట్లి గా....ఒకొక్కక్ లైకు కొటుట్డుకీ ఒక క్షణం సమయం వేసుకునాన్ హాయిగా రోజంతా 
గడిచిపోతుంది....ఏకాగర్ంగా....అదొక అవధాన పర్కిర్య...ఇదొక ఫేస బుక లోనే కాదు...అటు ఇమైల, వాటాస్ప లలో 
మరి కొనిన్ గీర్టింగస్...వారికీ మరి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునే లోపుగా ఆ సంతోషానిన్ భగన్ం చేసూత్ మా మైక టేటస్ గాడి కేక 
“నీ కారు తయారు గా ఉనన్ది. డబుబ్ చెలిల్ంచి తాళాలు తీసుకొనుము. హేపీ బరత్ డే”, మిసట్ర వంగూరీ” -వెధవ రెండు 
వందల డాలరల్ నవూవ్, వాడూను....వాడికెలా తెలిసిందో మరి. ఈ రోజులోల్ ఏదీ ఎకక్డా దాచలేమ కదా!.  

కారు పని అయాయ్క ఇక కూరలు రేపు కొనుకుక్ందాం లే అని బధధ్కించి ఇంటికి వెళిళ్పోగానే “ఏం, మొగుడూ, 
ఖాళీ చెతులోత్ వచాచ్వ? కూరలు దొరకలేదా?” అని మా కీవ్న వికోట్రియా వెటకారం. కారు సంగతి చెపప్గానే “అయితే నో 
మామిడి కాయ పపూప్, చేమ దుంపల వేపుడూ..మరో వారం ఆగాలిస్ందే. అంత వరకూ అవకాయే. తెలుసుగా. వారానికి 
ఒకసారి మాతర్మే వంట చెయయ్బడును. అదే వారం అంతా తినబడును”..అని విసురుగా వంటింటి నుంచి ఎకక్డికో 
పారిపోవుట. ఈ సమసాయ్ పరిషాక్రం కూడా అవధాన పర్కిర్యలో ఒక భాగమే. 

అంతలోనే మా సుపుతుర్డి రంగ పర్వేశం....ఆసిట్న నుంచి...వసూత్నే “ఐ హేవ గేర్ట నూయ్స..ఆల సెట” అని వాడు 
మూడు నెలల నుంచీ కషట్పడి తయారు చేసిన ఒక సొంత కంపెనీ బిజినెస పాల్న వాడి లాయ్ప టాప లో నా ముందు 
పెటాట్డు...చెపొప్దూద్.....నేను కూడా మొదటి నించీ అదంతా చూసూత్నే ఉనాన్, అంతా కలిపి వాడు విడుదల కి తయారుగా 
చేసిన ఆధునికంగా, కావలసిన సమాచారంతో ఆ వెబ సైట బావుంది అనిపించింది. 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి 
దాకా అమెరికాలో విదాయ్రుధ్లు...ఆ మాటకొసేత్ పర్పంచం లో ఎకక్డ ఉనన్ వారైనా తమ సామరధ్య్త ఏ రంగంలో ఉందో 
శాసతరీయంగా గురిత్ంచి వాళళ్కి తగిన దిశా నిరేధ్శం చెయయ్డమే మా అబాబ్యి సాంకేతిక పర్ణాళిక. దానికి ఒక పర్తేయ్కమైన 
సాఫట్ వేర తనే రూపొందించాడు. ఈ పర్ణాళిక అంతా నేను చాలా ఏకాగర్త తో చదివి మా అబాబ్యిని సరి అయిన 
దారిలో నడిపించవలసిన బాధయ్త నాదే కదా!. ఇది నయ్సాత్క్షరి లాంటిది....అంటే పర్తీ విదాయ్రిధ్కీ ఏయే పాఠాయ్ంశాలలో 
ఎకక్డ సరి అయిన సాథ్యి ఉందో తెలుసుకుని మొతత్ం విదాయ్భాయ్సం చేయించడం. అపుప్డపుప్డు ఇందులోనే నిషిధాధ్క్షరి 
కూడా అనవ్యిసుత్ంది కదా!.  
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అనన్టుట్....వంగూరి సంసథ్ నిరవ్హించిన 26వ ఉగాది ఉతత్మ రచనల పోటీ విజేతల పర్కటన పతిర్కా ముఖంగా 
విడుదల చెయాయ్లి కదా....అదెపుప్డూ? ఆ పొటీ లోపాలొగ్నన్ అనేక దేశాల రచయితల పర్శన్లకి మరి సమాధానం చెపాప్లి 
కదా. రేపంతా ఆ పని మీద ఉందాం.  

అలా అనుకునే లోగానే ఒకానొక ఆతీమ్య మితుర్డి నుంచి వాటాస్ప...”సెపెట్ంబర లో తలపెటిట్న రవిగాంచిన 
పోతన భాగవతం ఆణిముతాయ్ల పదయ్ పఠన పోటీ గురించి మాటాల్డాలి. వెంటనే ఫోన చెయియ్.” ఇకక్డ మాటాల్డాలిస్న 
విషయాలు ఒకటా, రెండా...ముందు ఏయే దేశాల వారి సప్ందన ఎంత వరకూ వచిచ్ంది?  …అనన్టుట్ పారుధ్ నేమాని భకిత్ 
టీవీలో పర్సారం చేసుత్నన్ “పలికెద భాగవతం”- మూడవ సంచికకి ఇంకా ఎంత డబుబ్ మనం పంపించాలి? ఎలా 
సంపాదించాలి? – గంటనన్ర సేపు ... 

ఆ మాటకొసేత్ రాతిర్ 11:00 దాటాకే నా నిశాచర వాయ్పకాలు పార్రంభం అవుతాయి....అంటే అటు ఆసేట్ర్లియా 
నుంచి సింగపూర, ఇండియా, ఇటు ఇంగల్ండ లలో జరిగే సాహతయ్పప్నులూ క్షమించాలి...సాహితయ్పప్నులూ....ఎపుప్డైనా 
అందరి దగగ్రా చందాలు వసూలు చేసి తలపెటిట్న సమాజం పనులూ ...ఇలాంటివనమాట... ఇవి అయేయ్టపప్టికి కనీసం 
రాతిర్ ఒంటి గంటనన్ర అవుతుంది. ఈ సమయం లోనే అతయ్ంత అనాసకత్రమైన, పేలవమయిన...ఆపుడపుప్డు 
జుగుపాస్కరమైన అంశాల తోటీ, మన రాజకీయ దౌరాభ్గయ్ నాయకుల పేర్లాపనలతోటీ, సినిమా వారి వెకిలి వేషాల తోటీ 
ఏదో టీవీ 5, టీవీ 9, ఆంధర్ జోయ్తి లాంటి చానెలస్ చూసూత్ అటు పవితర్ భారత దేశం సమాచారాలు తెలుసుకుంటూనే 
ఉంటాను. అలా అని అమెరికా టీవీలో వారత్లు చూడకుండా ఎలా? ఎపుప్డు చూసినా బైడెన వాళుళ్ ఇంకా టర్ంప ని 
తిటట్డం, టర్ంప వాళుళ్ బైడెన నీ, కమలా ఆంటీ ని కలిపి తిటట్డం, తెలల్ పోలీస నలల్ వారిని “కాలుచ్కు తింటునన్” 
వారత్లు...ఒకటేమిటి...అనీన్ గమనిసూత్, నిటూట్రిసూత్ మన అవధానం మనం ఏకాగర్ర్తతో చేసుకుంటూ పోవడం.... 

ఇక ఒక రోజు కాకినాడ నుంచి మా వేలువిడిచిన మేనలుల్డి “తపిప్ంచుకునన్ పిలుపు”..అంటే మిసస్ డ కాల.... 
వాడు ఎపుప్డైతే ఫోన చేసి, ఒకటో, రెండో రింగ లు అవగానే ఠకీ మని పెటేట్సాత్డో అపుప్డే దాని అరధ్ం నాకు తెలుసు. 
తెలియనిది అలాల్....వాడికి ఇవాళ ఎంత కావాలీ అనేదే. డబుబ్ కావలసి వచిచ్నపుప్డే మిసస్ డ కాల. అదీ వారానికో సారి... 
పర్సుత్తం కాకినాడ దగగ్ర చిన జగగ్ంపేట & దొంతమూమ్రు గార్మాలలో మేము తలపెటిట్న రెండు మంచి నీళళ్ సదుపాయ 
పర్ణాళికలు ...అనగా వాటఱ టీర్ట మెంట పాల్ంట- లకి కావలసిన సవా లక్ష సదుపాయాలకి..అనగా....సథ్లం తయారు 
చేసి, అకక్డ చదును చేసి సిమెంట వేసి తయారు చేయుట, సరి అయిన చోట బోర వెల కొటుట్ట, పంపులు మరియు 
పైపులు బిగించుట, ఆ కంపెనీ వారిని సంపర్దించుట, చినన్పుప్డు ఇంజనీరింగ కాలేజీలో నాతో చదువుకునన్ యనమండర్ 
సూరయ్నారాయణ మూరిత్ సహాయం తో అనిన్ ఇంజనీరింగ  డిజైన పనులూ సరిగాగ్ అమలు చేయుటా... వీటనన్నిన్ంటికీ 
కావలసిన సొముమ్ ఘనత వహించిన మా  ఐసిఐసిఐ బాయ్ంకు వారి దావ్రా మా మేనలుల్డికీ, ఆ కంపెనీలకీ పంపించే 
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ఏరాప్టుల్ చేయుటా....అవును రాతిర్ పదకొండు దాటాకే....గత ఐదు నెలలగా ఈ నీటి సదుపాయం పార్జెకట్ పని 
అవధానానిన్ మించిన పనే...  

ఈ తతంగం లో ఉండగా...వాటాస్ప లో “వు ఆర వైటింగ, సర” అనే అరజ్ంట మెసేజ ఇండియా నుంచి...హారినీ 
అమెరికా సమయం రాతిర్ 10:30 నుంచి…అనగా ఇండియాలో ఉదయం 9:00 గంటల నుంచీ మొదలయేయ్ ఒకానొక 
వరధ్ంతి, లేదా, జయంతి, లేదా ఏదో ఒక ‘సాహతయ్’ సమా ‘వేషం” లో పార్రంభ, విశిషట్, పర్ధాన బాపతు ఏదో ఒక 
అతిధిగా మాటాల్డమని వారెవరో అడగడం, నేను ఒపుప్కోడం, ఆ పిమమ్ట మరిచ్పోవడం, ఇలా వాళుళ్ గురుత్ చేసూత్ 
వాపోవడం...ఈ మధయ్ చాలా సారేల్ జరుగుతోంది…అంటే అవధానం లో ధారణ సమయం లో ఒక పదయ్ లో ఒక పాదం 
మరిచ్పోవడం లాంటిది అనమాట. అపుప్డు మిగతా పనులు అనీన్ కటేట్సి, జూమమ్ంటూ ఆ జూమ లోకి వెళిళ్ పోయి 
అందులో పొగడవలసిన నిరావ్హకులనీ, ఆ దివంగత పర్ముఖులనీ పొగిడేసి, లేదా కాసేస్పు ఏదో ఒక అపర్సుత్తత్ పర్సంగం 
చేసేసి మళీళ్ డూయ్టీ లోకి వచెచ్యయ్డం కూడా పరిపాటి. కరోనా ధరమ్మా అని ఈ జూమ సమావెషాలకి అంతూ, పంతూ 
లేదు కదా!.  

ఇంతలో మరొక ఫోన....నెంబర ఎవరిదో తెలియదు కాబటిట్ ఫోన ఎతత్ లేదు...అపుప్డు ఫోన లో మెసేజ..”రాజు 
అంకుల. దిస ఈజ బిందు. పీల్జ లిఫట్ ది ఫోన”. ననున్ అలా పిలిచే బిందు అనే ఒకే ఒక అమామ్యితో నేను మాటాల్డి 30 
ఏళుళ్ పైగానే అయింది. “హారినీ, బిందూ” అని వెంటనే తిరిగి ఫోన చెయయ్గానే బిందు గదగ్ద సవ్రంతో “రాజు అంకుల, 
మా నానన్ పోయారు..నినన్ బొంబాయి లో”. నేను నిరాఘ్ంత పోయాను. వాళళ్ నానన్ అంటే నేను బొంబాయి ఐఐటి లో 
ఉనన్ ఎనిమిదేళూళ్ నాకు అతయ్ంత ఆపుత్డు అయిన పొర్ఫెసర టి.ఆర.అర.మోహన. ..అనగా తలాల్పర్గడ రాజా రామ 
మోహన. వాడు మెటలరీజ్లో డాకట్రేట చేసి, అకక్డే లెకచ్రర గా చేరి, పొర్ఫెసర గా రిటైర అయి రెండో కూతురు రేఖ తో 
ఉతత్ర బొంబాయి లో ఠాణే లో ఉంటునాన్డు. మోహన నీ, అతని అరాధ్ంగి సుబబ్లకిష్ నీ చూసి పాతికేళుళ్ దాటింది. నేను 
బొంబాయిలో ఉనన్పుప్డు పుటిట్న పెదద్మామ్యి అయిన ఈ బిందూ నా భుజాల మీద పెరిగింది. ఇపుప్డు కెనడా నివాసి. 
“రాజు అంకుల...మనం కలిసి చాలా ఏళుళ్ అయినా...మా నానన్, అమమ్, నేనూ మీ గురించీ, మీ అందరూ కలిసి ఆడిన 
నాటకాలు, పాడిన పాటలు, చేసిన నృతాయ్లూ అనీన్ ఎపుప్డూ తలుచ్కుంటూనే ఉంటాం. య ఆర అలేవ్స ఇన అవర కాన 
వర సేషన. అందుకే మీకు మొందు ఈ వారత్ చెపుత్నాన్ను.” అంది బిందు. మోహన కి నుయ్మోనియా వచిచ్, హాసిప్టల లో 
చేరితే కోవిడ వచిచ్న వారికే  ఆకిస్జన ఇసాత్ం, మీరు ఇంటికి వెళిళ్పోవచుచ్ అనాన్రుట ఐసీయూ లో. తీరా టెసట్ చేసేత్ కోవిడ 
పాజిటివ. అంతే...అతడిని కుటుంబానికి కనపడకండా గవరన్మెంట కంటోర్ల లో దూరంగా పెటాట్రుట. అపప్టికీ 
ఆకిస్జన సపైల్ లేక పార్ణాలు కోలోప్యిన ఈ పొర్ఫెసర ఎమిరటస ఆఫ ఐఐటి, బొంబాయిని అకక్డి నించి పర్భుతవ్ం వారి 
ఎంబుయ్లెనస్ లో దహనశాలకి తరలించారుట. 28 డాకట్రేటల్ని తయారు చేసి, అతని పేరిట మెటలరీజ్ డిపారట్ మెంట లో ఒక 
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“చైర” ని ఏరాప్టు అయిన మా మోహన  తన శరీరానిన్ ఏదైనా హాసిప్టల కి కానీ మెడికల కాలేజ కి కానీ దానం చేసిన 
ఆఖరి కోరిక తీరనే లేదు. ఎందుకంటే కోవిడ సోకిన శరీరానిన్ తీసుకోడానికి ఎవరూ అంగీకరించ లేదుట. మోహన 
మరణ వారత్ వినగానే బొంబాయిలో రేఖ తోటీ, లకిష్ తోటీ మాటాల్డాను. దురదృషట్వశాతూత్ ఆ ఇదద్రూ కూడా కావ్రంటీన 
లోనే  ఉనాన్రు. ఇక పర్పంచ వాయ్పత్ంగా మా మితుర్లందరినీ కూడగటుట్కుని, విషయం పంచుకుని, మరో కొదిద్ రోజులోల్ 
మా అందరి జాఞ్పకాలు పంచుకునే సమావేశం ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం మొదలు పెటాట్ను. ఆ విధంగా కూడా మోహన 
మమమ్లిన్ అందరినీ మళీళ్ కలిపాడు...అపప్టి లాగానే. భారత దేశం లో కోవిడ రెండోసారి విజృంభణకి ఇది ఒక 
నిదరశ్నం... 

ఇక అనిన్ంటికనాన్ అతి ముఖయ్మైన పని, ఏకాగర్త తో చెయయ్ వలసిన అనేక పనులూ గత నెలాల్ళళ్గా..ఏమిటంటే... 
మా పెదద్మామ్యి పెళిళ్ కుదరడం,  మే నెల 8, 2021 కి ముహూరత్ం పెటట్డం.... పెళిళ్ పనులు ముమమ్రంగా సాగుతూ 
ఉండడం.. జరుగుతూనే ఉనాన్యి. అయితే కోవిడ ధరమ్మా అని కలాయ్ణ మండపం వారు పెటిట్న అనేక నియమాలు 
పాటించి కేవలం కుటుంబ సభుయ్లలో కూడా అతి తకుక్వ మందిని మాతర్మే మా అమామ్యి పెళిళ్కి పిలవగలుగుతునాన్ం. 
పెళిళ్ కొడుకు అమెరికా అబాబ్యి అయినా ఆవకాయ అంటే ఆతర్ంగా తినేవాడే కాబటిట్ పెళిళ్ మన సాంపర్దాయ పధధ్తిలోనే 
చేసుత్నాన్ం. మా రెండో అమామ్యి పెళిళ్ ఏడేళళ్ కిర్తం సుమారు 800 మంది అతిధులతో వైభవం గా జరిగింది. ఇపుప్డు 
ఇదద్రు మనవరాళుళ్.   

అనన్టుట్ మొనన్ ఉగాది కి చైతర్మాసం వచిచ్ంది కదా.....ఆ మధయ్ గడడ్ కటుట్కు పోయే శీతాకాలం లో మా పెరటోల్ 
మొకక్లు ఇంచుమించు అనీన్ చలి చావు చచిచ్ పోయాయి. చచిచ్నటుట్ మళీళ్ అనిన్ పూల మొకక్లూ కొనుకుక్రావడం, 
నాలుగు వంగ మొకక్లు వేయడమ.....అవధానం లో మరొక అధాయ్యం...అది కాసత్ వివరంగా మరొక సారి వార్సాత్ను.   

అనన్టుట్ మరేచ్పోయాను...నిజంగానే మరిచ్పోయాను. మధయ్లో ఒక రోజు మా పెళిళ్ రోజు ట...ఎవరో వచిచ్ టెంకి 
జెలల్ కొటిట్ ననున్ ఒక రెసాట్రెంట కి లాకుక్ని వెళిళ్ పండగ చేశారు. ఎవరో ఏమిటి లెండి...అవిడే!..ఆవిడా, మా 
పిలల్లూనూ...అదొక ఆతీమ్య జాఞ్పకం.....ఆ రోజు తినన్ ఊతపప్ం...మైసూరు పొడి తో..  

అనన్టుట్ మరిచ్పోయాను...రాతిర్ ఒంటి గంటనన్రకి మళీళ్ ఫోన ..ఈ సారి అది ఇండియా నెంబర ..+91 తో 
మొదలయింది కదా...అని ఫోన ఎతత్గానే “సార , నేనూ సతాయ్ రెడిడ్ని, గురుత్ ఉనాన్నా?” అని అతయ్ంత నీరసంగా ఒక 
గొంతుక ననున్ పలకరించింది. ఎపప్టిలాగానే నాకు ఆయన ఎవరో గురుత్ లేదు. “మీరు ఇరవై  ఏళల్ కిర్తం హైదరాబాద 
వచిచ్నపుప్డు మీ నెంబర నా డైరీలో రాసుకునాన్ను. కవితవ్ం రాసాత్ను. సాహితయ్ పరిషత నాదే. గురొత్చాచ్నా?” ఇంకా 
నీరసంగా ఆయన చెపిప్నా నాకు గురుత్ రానే లేదు కానీ “చెపప్ండి సార  ఎలా ఉనాన్రు?” అని అడిగాను. “ఏం చెపప్ను 
సార...మీకు తెలుసును కదా. ఏదో పెనస్న మీద బతుకుతునన్ తెలుగు టీచర ని.  కిందటి నెల కోవిడ అనుకుని ఒక పైరవేట 
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హాసిప్టల లో చేరాను సర.  ఆ వెధవలు పది హీను రోజులు ఉంచుకుని, ఎనిమిది లక్షలు  గుంజుకుని “నీది  కోవిడ కేస 
కాదు” అని ఇంటికి పంపిచేశారు సార. మరి నా డబుబ్లు నాకిచెచ్యయ్మంటే ఫోన కట చేసేసుత్నాన్రు. సర నేను ఆరోగయ్ం 
కుదుట పడడానికి ఆయురేవ్దం టీర్ట మెంట మొదలు పెటాట్ను సర. అది బాగానే పని చేసోత్ంది సర. కానీ నెలకి పదిహేను 
వేలు చొపుప్న ఆరు నెలల కోరస్ సర. నా దగగ్ర డబుబ్ లేదు సార. మీరు ఏదైనా సాయం చెయయ్గలరా సార. కనీసం ఒక 
నెలకి పదిహేను వేలు సార. నేను నా పెనష్న లోంచి కొంచెం కొంచెం గా తీరుచ్కుంటాను సర..” ఇలా సాగిన ఆ సతాయ్ రెడిడ్ 
గారి నుంచి మరో పది నిముషాలలో ఆయన ఎకౌంట వివరాలు నా ఫోన మెసేజ లో వచాచ్యి. “నాకు వాటాస్ప లూ, 
ఇమైలూ లేవు సర. బీద తెలుగు టీచరిన్, టెకిస్ట్ంగ చెయయ్డం వచుచ్ సర” అనన్వి అందులో ఆయన చెపుప్కునన్ 
సమాచారం. ఈ సమసయ్ని ఎలా పరిషక్రించాలి? ఈ సతాయ్ రెడిడ్ చెపేప్ది సతయ్మా? అసతయ్మా? పదిహేను వేలతో 
పరిషక్రించబడే సమసయ్ కాదు కదా ఇది? ఇలాంటి సతాయ్ రెడిడ్ లా  దోపిడీకి గురి అయిన అమాయకులు ఎంత మంది 
ఉనాన్రు?  ఇపుప్డెలా? నా అవధానం లో పరిషక్రించ లేని సమసయ్ గా ఇది మిగిలిపోయింది.  

ఇనిన్ పనులు అవలీలగానో, అవకతవకగానో చేసుత్నన్ నేను కూడా ఒక అవధాని నో, కనీసం అపర్సుత్తత్ పర్సంగి నో 
కదా!. వీటనిన్ంటికీ మధయ్ నాకు ఇషట్మైన హాసాయ్వధానం ఎపుప్డూ సాగుతూనే ఉంటుంది...నిజానికి నేను చాలా 
బధద్కసుత్డిని...బధద్కావధానిని....కాదంటారా?   
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