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 ($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.  

PPP
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రావుగారి విశేషాలు మరినిన్ సమ్రించేముందు, వాటితో ఎంతోకొంత జతపడడ్ కవిబాబు వయ్కిత్తావ్నిన్ పరిచయం 

చెయాయ్లిస్ ఉంది. 
కవిబాబు ముచచ్టుల్ 
వీలు దొరికితే ఊళోల్ తిరగడం మాకు మామూలేగా-  
ఓసారి అలా తిరుగుతుండగా మాకు ఎదుటపడడ్ ఓ వయ్కిత్ మమమ్లిన్ చూసి ఆగిపోయి క్షణంపాటు మా నలుగురీన్ 

తేరిపార చూశాడు. తరావ్త అతడి చూపులు శీర్మతిమీద నిలిచి ఆగిపోయాయి.  
దాంతో క్షణంపాటు అపర్యతన్ంగా మేమూ అగిపోయాం. 
అతడంత పరీక్షగా చూసుత్ంటే కలిగిన ఇబబ్ందినుంచి బయటపడాడ్నికి నేనూ అతణిణ్ పరీక్షగా చూశాను.   
నాకంటేనూ కాసత్ పొటిట్గా ఉనాన్డు. నాకులా కాకుండా పుషిట్గా, బొదుద్గా ఉనాన్డు. హిచ కాక సినిమాలోల్ పాతర్లా 

పొడవాటి లాంగ కోటు ధరించాడు. రంగు నలుపుకి దగగ్ర. చూడాడ్నికి భారతీయుడిలాగే ఉనాన్డు. మాకు పరిచయసుథ్డు 
కాదు.   

శీర్మతికి కొంచెం ఇబబ్ందిగా అనిపించి, “పదండి, పోదాం” అంది నాతో నెమమ్దిగా. 
మేము ముందుకి వెళల్బోతుంటే, “అనుకునాన్ను, మీరు తెలుగువాళేల్నని” అనాన్డతడు. 
మళీల్ మా కాళల్కి బేర్కులు పడాడ్యి- ఈసారి ఆశచ్రయ్ంతో!  
ఆశచ్రాయ్నికి కారణం అతడు మమమ్లిన్ తెలుగువాళుల్గా గురిత్ంచినందుకు కాదు.  
బయటివాళల్కి భారతీయులంతా ఒకటికావచుచ్ కానీ- మన కటూట్ బొటూట్ ఎంత విభినన్మో ఒరిసాస్లో ఉనాన్కనే 

మాకు అరథ్మైంది. ఆడవాళల్ కటూట్ బొటూట్ చూసి- ఒరియా, బెంగాలీ, పంజాబీ, యూపీ వాళల్ని నిరాధ్రించడం అకక్డే 
మాకు అలవడింది. ఉతత్రాదివాళుల్ కూడా దకిష్ణ భారత మహిళలిన్ తెలుగు, తమిళ, కనన్డ, మలయాళీలని ఇటేట్ 
కనిపెటేట్సేవారు. 

మగాళల్ విషయానికొసేత్, అందరి కటూట్ పాంటూ షరూట్నే అయినా- ఆడవాళుల్ పకక్నునన్పుప్డు వాళల్ మొహాలోల్నే 
ఏదో తేడా దొరికేది.  

కానీ బెరిల్న వచేచ్క ఈ తేడాలు పటట్డం కషట్మయేయ్ది.  
ఒకటి- కనిపించినవాడు ఇండియనైతే చాలు అనే ధాయ్సలో, పార్ంతాలు సుఫ్రించక పోవడం.  
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రెండు- చలి వాతావరణంలో మసలడానికి కంఫరట్బులుగా ఉంటుందని, ఆడా మగా కూడా పాంటూ షరుట్లే 
వేసుకోవడం.  

వచిచ్న కొతత్లో నేను కూడా శీర్మతిని దుసుత్లు మారచ్మని బలవంతపెటాట్ను. కానీ, “కంఫరుట్ వంటికే కాదు. 
మనసుకీ ఉండాలి. నేనికక్డుండేది ఓ ఏడాది పైన. ఆమాతార్నికి మనసునెందుకు ఇబబ్ంది పెటాట్లి?” అని నా మాట కొటిట్ 
పారేసిందామె.  

ఆమె మనసుకి కలిగే ఇబబ్ంది తనతో ఆగేది కాదు. తెలుగు మహిళలు చీర కాకుండా మరే దుసుత్లు వేసుకునాన్, 
ఏదో తపుప్ జరిగినటుల్ అనిపించేదామెకి. అది సబబా కాదా అనన్ విషయానిన్ పకక్న పెడితే- మన సంసక్ృతి, 
సంపర్దాయాలిన్ నిలబెడుతునన్ది ఎకుక్వమంది ఆడవాళల్లో నెలకొనన్ ఇలాంటి మనసత్తవ్మేనని ఒపుప్కోక తపప్దు.  

మరి వేదికలెకిక్ ఉపనాయ్సాలు దంచడంవరకే తమ పాతర్ అనుకుంటారు మగాళుల్!  
ఎపుప్డూ చీరలే కడుతూ, నుదుట బొటుట్ని మరువకుండా దిదుద్కుంటూ, అతయ్వసరమైనపుప్డే తపప్ ఓవర కోటు 

ధరించకుండా బయట తిరిగే ఆమెను చూడగానే, అపరిచిత భారతీయులు కూడా చటుకుక్న, ‘తెలుగువాళాల్?’ 
అనడిగేవారకక్డ.  

కాబటిట్ ఇపుప్డీ అపరిచితుడు మమమ్లిన్ తెలుగువారిగా గురిత్ంచడంలో ఆశచ్రయ్మేంలేదు. ఐనా 
మేమాశచ్రయ్పడాద్మంటే కారణముంది. 

మేం చదువుకునే రోజులోల్ హైసూక్లోల్, కాలేజీలోల్ తెలుగు టీచరల్ వేషభాషలు పర్తేయ్కంగానూ, మిగతా టీచరుస్కి 
భినన్ంగానూ ఉండేవి. వయ్కిత్తావ్లు కూడా వేషభాషలకి దీటొచేచ్లా ఉండేవి.  

1967లో వైజాగులో కొతత్ కాపురంలోనే మేమిదద్రం, మాకిదద్రు. ఆ ఇదద్రూ నా తముమ్డూ, చెలెల్లూనూ. తముమ్డు 
ఎవిఎన కాలేజిలో బియేయ్లో చేరితే, చెలెల్లు సూక్లుఫైనల చదవడానికి పెదవాలేత్రోల్ కెడిపిఎం హైసూక్లోల్ చేరింది.  

ఒకరోజున నా చెలెల్లు సూక్లిన్ంచి ఇంటికొచిచ్, “అనన్యాయ్! మా తెలుగు మేసాట్రు కాల్సుకి పాంటేసుకొచాచ్రు. 
ఎకక్డైనా తెలుగు మేసట్రుల్ పాంటేల్సుకుంటారా?” అనడిగింది ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా. 

రాజయ్ం పికచ్రుస్ వారి శీర్కృషణ్లీలలు సినిమాలో కృషుణ్డు మనున్ తినాన్క, గోపబాలుడు (నలల్ రామూమ్రిత్) 
యశోదకు పితూరీ చెయయ్డానికి వెళిల్ జరిగింది వివరంగా చెపప్డం- అదో మృదుమధుర హాసయ్ం. కృషుణ్డు భూదేవి తన 
పెళాల్మని చెపిప్నందుకు సిగుగ్తో మెలికలు తిరిగిపోతూ, ‘భూదేవి పెళాల్మేమిటి ఆతత్యాయ్’ అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. ఇపప్టికీ 
ఆ సనిన్వేశం తలపులోకొసేత్ గిలిగింతలు పెడుతుంది. 
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‘తెలుగు మేసట్రుల్ పాంటేసుకుంటారా?’ అనన్ నా చెలెల్లి సందేహంలో అదే అమాయకతవ్ం, హాసయ్ం జతపడాడ్యి. 
అపప్టికి నవువ్కునాన్- నా చెలెల్లి ఆశచ్రయ్ం- అపప్టి తెలుగు టీచరల్ వయ్కిత్తావ్లకు యోగయ్తాపతర్మని ఇపుప్డు 
గర్హిసుత్నాన్ం. 

వయ్కిత్తవ్మంటే వేషభాషలు మాతర్మే కాదు.  
వృతిత్పటల్ అంకితభావం, శిషుయ్లపటల్ బాధయ్త నాటి గురువులోల్ అధికసంఖాయ్కులకు సహజ గుణాలు.  
మచుచ్కి నేను రాజమండిర్ గవరన్మెంటు ఆరట్స్ కాలేజిలో బీయసీస్ మొదటి సంవతస్రంలో (1959-60) ఉండగా 

జరిగిన ఓ సంఘటన…. 
సాధారణంగా టీనేజిలో అబాబ్యిలకి అమామ్యిలంటే ఆకరష్ణ మొదలవడం సహజం. టీనేజిలోనే అమామ్యిలిన్ 

అబాబ్యిలకి దూరంగా ఉండేలా ఆంక్షలు విధించే మన సంపర్దాయంవలల్ ఆ ఆకరష్ణకు కుతూహలం కూడా జత 
పడుతుంది. అపప్టోల్ ఆడపిలల్లకి చదువు కంటే పెళిల్ ముఖయ్ం. చదివే చదువు కూడా పెళిల్కోసమే అనన్టుల్ండేది. అందువలల్ 
కాలేజిలో చదివే ఆడపిలల్ల సంఖయ్ తకుక్వ. అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ కలిసి మాటాల్డుకోవడమూ తకుక్వే. 
మాటాల్డుకుంటే అదో పెదద్ విశేషం.  

ఒంటరిగా కనబడడ్ అమామ్యిని వాయ్ఖయ్లతో వేధించడానిన్, ఘనతగా పర్చారం చేసుకునే అబాబ్యిలు 
కొందరుండడం విదాయ్లయాలోల్ మామూలే. వారికి వందిమాగధులుండడమూ మామూలే.  కిమమ్నకుండా వాళల్ అలల్రిని 
భరించడం అమామ్యిలకూ మామూలే.  

మా కాలేజిలోనూ అమామ్యిలిన్ ఏడిప్ంచడమే ధేయ్యంగా కొందరునాన్రు. వాళల్కి సమాజంలో దుషట్శకుత్ల అండ, 
మదద్తు కూడా ఉంది. అందుకని టీచరుల్ కూడా వాళల్ జోలికి వెళల్డానికి వెనుకాడేవారు. దుషుట్లకు దూరంగా ఉండాలనన్ 
సూతర్ం తపప్ అమామ్యిలకి వారినుంచి తపిప్ంచుకునేందుకు వేరే మారగ్ం లేదు. 

శుర్తి మించకపోవడంవలల్, అలాంటివనీన్ కూడా మామూలుగా చెలామణీ ఐపోతునాన్యి.   
కానీ ఒకసారి ఆ అలల్రి శుర్తి మించి రాగాన పడింది.   
ఓసారి సైనుస్ బాల్కు కారన్రోల్ మేడమెటల్ దగగ్ర పియూయ్సీ చదివే ఓ అందమైన అమామ్యి- ఇదద్రు అలల్రి కురార్ళల్కి 

ఒంటరిగా కనబడింది. వాళల్కి బుదిధ్ వకిర్ంచింది. వెంటనే ఒకడామెకి వెనుక నిలబడాడ్డు. రెండోవాడు ముందుకెళిల్ ఆమె 
దారికి అడడ్ంగా నిలబడి చేతులు అడడ్ంగా చాచాడు. ఆమె వెనకిక్ తిరిగితే, అదే పోజులో రెండోవాడునాన్డు.  

మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో, ‘తపుప్కోండి’ అని అరిచిందామె.  
అంతే, ఒకడు ఆమె భుజంమీద చెయేయ్శాడు.  
ఆమెకు వేరే దారి తోచక కెవువ్మని కేకెటిట్ంది. 
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ఆ కేక కొందరు వినాన్రు. అటు వెళల్బోయి ఆ కురార్ళల్ని చూసి భయపడి వెనకిక్ తిరిగారు. కానీ అకక్డేదో 
జరుగకూడనిది జరుగ నునన్దని క్షణాలమీద సైనుస్బాల్కంతా గుపుప్మనిపించారు. 

అది పవితర్మైన కాలేజి. సమయం పటట్పగలు. ఆమె ఓ మధయ్తరగతి అమామ్యి. వాళుల్ సంసాక్రం తెలియని 
కురార్ళుల్.  

నిండుసభలో దౌర్పదికి అవమానం జరగబోతుంటే, అనాయ్యంకంటే నియమాలకే పార్ధానయ్మిచిచ్ అసహాయతను 
పర్కటించి వాపోయిన కురు గురువృదుధ్లునన్ మహాభారతం మనది. అపుప్డామెని రకిష్ంచడానికి అవతారపురుషుడైన 
శీర్కృషుణ్డు పూనుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.   

ఇపుప్డా కృషుణ్డి పాతర్ని మా తెలుగు లెకచ్రర చెరుకుమిలిల్ జమదగిన్శరమ్ పోషించాడు. ఆయన నలల్నివాడే కానీ, 
పదమ్నయనాలు లేవు. వేషభాషలోల్ తెలుగుతనం ఉటిట్పడుతూండడంవలల్, పర్తేయ్కమైన గౌరవానికీ, గురిత్ంపుకీ 
నోచుకోనివాడు.  

ఆయన అపుప్డు సైనుస్ బాల్కులోనే ఉనాన్డు. విషయం తెలియగానే కింకరత్వయ్ం అని చరచ్లకు దిగలేదు. ‘ఎవడార్ 
వాడు?’ అంటూ సింహనాదం చేసి తన వయసుకు తగని వేగంతో పరుగు తీసి ఘటనా సథ్లానిన్ చేరాడు.  

అపుప్డకక్డ ‘కుపిప్ంచి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి’తో ఆ కురార్ళల్కు కళుల్ బైరుల్ కమామ్యి. ‘కరికి లంఘించు 
సింహంబు కరణి మెఱసి, నేడు వీరిని జంపుదు నినున్ గాతు’ అనన్టుల్ ఆ అమామ్యికి ఒక చేతోత్ అభయమిసూత్నే రెండో 
చేతోత్ ఆ కురార్ళల్ చెంపలపై మెరుపుదాడి చేసి, వాళల్ని భయభార్ంతులిన్ చేశాడు.      

ఎంత తపుప్ చేసినా కాలేజి కురార్ళల్ జోలికి వెళల్డమంటే అగిన్కుండంలో దూకడమే. ఆ పని అదీ ఓ టీచరు, అదీ ఓ 
తెలుగు టీచరు చెయయ్డానిన్ ‘సాహసమా, వటిట్ సాహసమా?’ అనుకోవాలిస్ందే.  

ఆ తరావ్త చాలామంది ఆ అమామ్యికి తపిప్న అవమానం గురించి కాక, జమదగిన్ మేసాట్రికి ఏమౌతుందోనని 
కలవరపడాడ్రు. కానీ జరిగిందేమిటంటే- ఆతరావ్తనుంచి జమదగిన్ మేసాట్రు కనబడితే చాలు- కురార్ళుల్ దూరంనుంచే 
చేతులు జోడించి పకక్కు తపుప్కునేవారు. ‘తపుప్ చేసేత్ చెయయ్ండి. కానీ దగగ్రోల్ తెలుగు మేసాట్రునాన్రేమో చూసుకోండి’ 
అనన్ది నానుడిగా విదాయ్రుథ్లోల్ పర్బలమై అబలలకు వరమైంది.   

భాషని పేర్మించడం వేరు. భాషనే పేర్మించడం వేరు. అదీ నాటి తెలుగు టీచరల్ వయ్కిత్తవ్బలం. 
ఇపుప్డు తెలుగు టీచరల్లో అలాంటివాళుల్నాన్రో లేరో తెలియదు కానీ- నేటి మన కవులు, పండితులు, 

పర్వచనకారులు ఆ కోవకు చెందినవారేననిపిసుత్ంది.       
ఇపుప్డు మమమ్లిన్ చూసి, ‘అనుకునాన్ను. మీరు తెలుగువాళేల్నని?’ అనన్ వయ్కిత్ తెలుగు ఉచాచ్రణ- నాకు నాటి 

తెలుగు టీచరల్ని సుఫ్రణకు తెచిచ్, మనసుని పులకరింపజేసింది.  
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అకక్డే ఆగి కాసత్ పకక్కు వెళిల్ పరసప్రం పరిచయాలు చేసుకునాన్ం. 
అతడి పేరు శీర్ధరబాబు. వయసు నలబై పైనే కానీ ఇంకా పెళిల్ కాలేదు.  
తెలుగులో పిహెచ డి చేశాడు. వెంకటేశవ్రా యూనివరిస్టీలో తెలుగు డిపారుట్మెంటోల్ రీడరు.  
తను కవి, రచయిత కూడా. తను వార్సిన ఉపనిషతక్థలు పుసత్కానిన్ ఎమెసోక్ పాకెట బుకస్ వారు పర్చురించారు.  
నేను సైంటిసుట్ననీ, శీర్మతి గృహిణి అనీ చెపాప్ను. రచయితలమని చెపప్లేదు. 
“తెలిసినవారు ననున్ కవిబాబు అంటారు. మీరూ ఆ తెలిసినవాళల్ జాబితాలో చేరొచుచ్” అనాన్డతడు. 
నా అభిపార్యంలో రచయితలు వేరు, కవులు వేరు. రచయితల ఆలోచనలు వాసత్వాల చుటూట్ తిరుగుతూ 

అవగాహనకు పర్యతిన్సాత్యి. కవుల ఆలోచనలోల్- వాసత్వం కూడా భావుకతను నింపుకుని ఊహాపర్పంచంలో 
నడయాడుతుంది. అందువలల్ కవులు రచయితలాల్ కాక, విభినన్ంగా, విలక్షణంగా ఉంటారు. వారి విశిషట్త అరథ్ం 
కానివారికి వివాదాసప్దులో, పరిహాసాసప్దులో ఔతారు.  

నాకు రచనావాయ్సంగంలో ఉనన్వారితో వయ్కిత్గత పరిచయాలు అంతగా లేవు. కవులతో ఐతే బొతిత్గా లేవు. 
“బెరిల్నోల్ ఒక తెలుగు కవి మాట వినే అదృషట్ం కలిప్ంచారు. థాంకస్” అనాన్ను. 
అతడు వెంటనే, “మీరు థాంకుస్ చెపాప్రు. బాగుంది. మరి మీకు థాంకుస్ చెపేప్ అవకాశం నాకివవ్రా?” అనాన్డు. 
“మీరు కవి. భాషమీద పటుట్నన్ పండితులు. మేం మామూలు మనుషులం. మీచేత థాంకుస్ చెపిప్ంచుకునేటంత 

భాషాపార్వీణయ్ం మాకు లేదు” అనాన్ను. 
అతడు నవివ్, “దూరానున్ంచి చూసినా, తెలుగుతనం ఉటిట్పడే కుటుంబం మీది. మీలాంటివాళల్ ఇంటికొచిచ్, 

ఆతిథయ్ం సీవ్కరించి థాంకుస్ చెపప్డం నాకిషట్ం. అవకాశం మీరివావ్లంతే! మీ ఇంటికెపుప్డొచేచ్ది?” అనాన్డు. 
తెలల్బోయాను. ఇంటికొసాత్నని ఇంత సూటిగా, ఇంకా చెపాప్లంటే పచిచ్గా చెపేప్వారు నాకు బెరిల్నోల్ తగులాత్రని 

అనుకోలేదు. 
తటపటాయిసేత్ బాగుండదు కదా, “అంతకనాన్నా, రేపే రండి!” అనాన్ను.   
శీర్మతి చటుకుక్న, “రేపు మీకు ఆఫీసుంది కదా!” అంది. దానికి నేనేదో అనేలోగా, “దాందేముందీ, 

సాయంతర్మొసాత్ను. ఐదింటికలాల్ మీరు ఆఫీసునించొచేచ్సాత్రుగా. నేను ఆరింటికొసాత్ను. మీకు వీలేగా!” అనాన్డు 
కవిబాబు.  

తలాడించాను. అపప్టికి విడిపోయాం. 
ఇంటికెళేల్క, “అతణిణ్ మరీ రేపే రమమ్ని చెపేప్శారేమిటి?” అని శీర్మతి ననున్ దెబబ్లాడింది. 
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“గీతలో కృషుడేమనాన్డు- ‘చేసెడి వాడను నేనే, చేయించెడివాడను నేనే’ అనేగా. ఇకక్డ మన కవిబాబు కృషుణ్డు, 
నేను పారుథ్డు. పిలిచింది నేను కాదు. అతడు పిలిపించుకునాన్డంతే!” అనాన్ను. 

శీర్మతి మాటాల్డలేదు. కవిబాబు తనకి తానుగా మా ఇంటికొసాత్ననడం ఎబెబ్టుట్గా అనిపించిందేమోనని 
అనుమానమొచిచ్, “లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా, ఇంటోల్ వంట సదుపాయం లేక, మన తిండి కోసం ఎంత మొహం 
వాచిపోయానో ఉతత్రాలోల్ నీకు వార్శాను. అడగడానికి నాకు మొహమాటమని తెలిసి, అకక్డునన్వాళల్లో వంట 
సదుపాయమునన్ భారతీయులందరూ ననున్ బలవంతపెటిట్ మరీ వాళిల్ళల్కి పిలిచి విందు చేసేవారు. వదొద్దద్ని పైకి 
అనన్పప్టికీ మనసులో వాళల్ పిలుపులకోసం ఎదురుచూసేవాణిణ్. బహుశా కవిబాబుదీ అదే పరిసిథ్తేమో! పాపం, నోరు 
విడిచి మరీ అడిగేడని జాలేసి, రేపే రమమ్నాన్ను. ఐనా ఎలాగూ ఎపుప్డో ఓసారి పిలుసాత్ంగా, అది రేపైతేనేం…” అని ఏదో 
అనబోతుండగా…. 

“అందుకే, మంచి తెలుగు వంట ఏదైనా చేసిపెటాట్లనుకునాన్. పర్సుత్తానికి ఇంటోల్ ఉపామ్ నూక తపప్ ఇంకేం 
లేదు….” అంది శీర్మతి.  

తెలుగు ఆడవాళల్ంతా డొకాక్ సీతమమ్ అంశను ఎంతో కొంత తమలో ఇముడుచ్కునన్ అనన్పూరణ్లు. తను కవిబాబు 
రాకకంటే ఎకుక్వగా, తన ఆతిథయ్ం అతడికిచేచ్ సంతృపిత్ గురించి అతడివైపునించి ఆలోచిసోత్ంది. 

“దాందేముంది? టమేటాలు కూడా ఉనాన్యిగా, టమేటా బాత చెయియ్. సెనగపపుప్ చటీన్ నీ సెప్షాలిటీ” అనాన్ను. 
“అదికాదండీ! ఆతిథయ్ం విషయంలో అతడికేవో అంచనాలునన్టుల్ంది. వాటిని అందుకోగలమా అని నా 

అనుమానం” అంది శీర్మతి. 
“మనమేమనాన్ ఇండియాలో ఉనాన్మా? ఇది జరమ్నీ. ఇకక్డ తెలుగు వంటకం దొరకడమే ఓ అదృషట్ం. మన 

వలల్నైంది మనం చేదాద్ం” అనేసి ఆ సంభాషణకి అంతటితో ఫుల సాట్ప పెటాట్ను.  
మరాన్డు సాయంతర్ం కరెకుట్గా ఆరింటికి కవిబాబు మా ఇంటి కాలింగ బెల మోర్గించాడు. నేను తలుపు 

తియయ్గానే, “సారీ అండీ, ఎంత పర్యతిన్ంచినా పంకుట్య్వాలిటీలో భారతీయత పాటించలేకపోయాను. జరమ్నీ నీళల్ 
పర్భావం అనుకోవాలి” అనాన్డు. 

బాగా పిర్పేరైన డైలాగు అపప్గించినటుల్ంది. సరదాగా మాటాల్డాలనన్ తాపతర్యమేమో అనుకుంటూ, “వీళుల్ బీరే 
కానీ నీళుల్ తాగరుగా, మరి మీపై పర్భావం చూపినవేమిటో?” అనాన్ను. మనసులో మాతర్ం నేనూ అతడిలాగే 
తాపతర్యపడడ్ం లేదు కదా అని శంక!  

“వాళిల్ళల్కెడితే బీరు వదులుకోలేం. మనవాళల్ ఇళల్కెళిల్నపుప్డు బీరు అడగలేం. అందుకని రెండలవాటూల్ 
కొనసాగిసుత్నాన్” అనాన్డతడు. ఈ మాట పిర్పేరవకుండానే అనాన్డు కాబటిట్, మొదటి అభిపార్యానిన్ కాసత్ 
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సవరించుకోవాలని అనుకునాన్ను. కానీ, మాటలోల్ తరచుగా వంటకాలో, పానీయాలో చోటు చేసుకోవడానీన్ మనసు పసి 
కటిట్ంది. 

ఇదద్రం లోపలకెళాల్ం. పది నిముషాలు అవీ ఇవీ మాటాల్డుకునాన్క నాకూ, అతడికీ పేల్టల్లో టమేటాబాత 
తెచిచ్చిచ్ంది శీర్మతి.  

“మరి మీరూ, పిలల్లో?” అనాన్డతడు వెంటనే. 
“వాళల్కి సరిగాగ్ తినడం రాదు. కిందామీదా పోసుకుంటారని మేమే నోటోల్ పెడతాం. వాళూల్, తనూ- అదిగో, 

అకక్డ మంచానికి దగగ్రోల్ కూరుచ్ంటారు. మనమికక్డ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ ఫలహారం కానిదాద్ం” అనాన్ను. 
పాపకి పౌరుషమొచిచ్నటుల్ంది, “కిందామీదా పోసుకునేది తముమ్డు. నేను కాదు” అని అభయ్ంతరపెటిట్ంది. దాంతో 

తమకేదో అవమానం జరిగినటుల్ బాబుకీ అనిపించినటుల్ంది, “తిందామీదా నేనూ పోచుకోను” అనాన్డు. 
నిజానికి మా పిలల్లిదద్రూ కూడా మాతోపాటు మా పకక్నే కూరుచ్ని భోంచేసాత్రు. కింద మెతుకు కూడా పడదు. 

ఎపుప్డైనా నేలమీద కారెప్టుపైన చినన్ మెతుకు కనబడితే, అది నాదేనని వాళుల్ తేలేచ్సాత్రు. శీర్మతి వాళల్కు వతాత్సు. 
అబదధ్మెందుకూ, వాళల్ మాటలోల్ కొంత నిజమూ లేకపోలేదు. 

కవిబాబు ననన్దోలా చూసి, “ఎవరింటికెళిల్నా, వాళల్లో ఒకరిగా కలిసిపోవాలి. లేకుంటే వాళల్కి బోరు కొటిట్ మళీల్ 
రమమ్నరు. నేనైతే ఎవరింటికెళిల్నా ముందు పిలల్లతో కలిసిపోతాను. ఎందుకంటే అతిథుల రాకతో బోరు కొటేట్ది వాళల్కే 
మరి!” అని సైగ చేసి పిలల్లిన్ పిలిచాడు. వాళుల్ కాసత్ మొహమాటంగా తనని సమీపించగానే, “మనం కలిసి టిఫిన 
చేదాద్మా?” అనాన్డు. 

అనుకోకుండా లభించిన పార్ధానయ్త వాళల్లో కొతత్ ఉతాస్హానిన్ నింపింది. సరేననాన్రు. ఆ వెంటనే కవిబాబు 
సూప్నుస్ కావాలనాన్డు. శీర్మతి మా ఇదద్రికీ రెండు చెంచాలు తెచిచ్సేత్, పిలల్లకీ కావాలనాన్డు. 

“వాళల్కి చెంచాలు వాడడ్ం రాదు” అనేసి పాప మొహం చూసి నాలికక్రుచుకునాన్ను. అదపుప్డే ననున్ కోపంగా 
చూసోత్ంది. 

“తినేటపుప్డు మధయ్లో నీళల్కి బదులు బీరు తాగకపోయినా ఫరవాలేదు. కానీ తినడానికి చెంచాలు వాడడంలో 
మనం ఇకక్డివాళల్ని అనుసరించాలి. అది చాలా మంచి పదధ్తి. చేతులు ఎంగిలవవు. చూడాడ్నికీ బాగుంటుంది” అని 
పిలల్లవైపు తిరిగి, “చెంచాతో తినడం ఎంత సులువో, ఎంత బాగుంటుందో మీకు నేనిపుప్డు చూపిసాత్ను” అనాన్డు. 

అపప్టికే తనకి చెంచాతో తినడం వచచ్ని పాపకి నమమ్కం. కానీ అతడేం చూపిసాత్డోననన్ కుతూహలం ఆ అహానిన్ 
అణిచేయగా, “దారా” అంది తముమ్డితో.  

పాప, బాబు ఉపామ్ పేల్టుల్ పటుట్కుని అతడికి చెరో పకాక్ చేరారు.  
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కవిబాబు రెండు చేతులోల్కీ రెండు చెంచాలు తీసుకునాన్డు. వాళల్ పేల్టల్లో పెటిట్ కొదిద్గా ఫలహారం చెంచాలోల్కి తీసి, 
“ఇలా తీసుకోవాలి” అనాన్డు. తరావ్త వాళల్ నోళల్లో పెడుతూ, “ఇలా తినాలి” అనాన్డు.  

మేము కూడా అతడి చేతుల కదలికనే కుతూహలంగా చూసుత్నాన్ం. ఐతే చెంచాలు పిలల్ల నోళల్లోకి బదులు 
ముకుక్లోల్కీ, బుగగ్లమీదకీ, ఇంకా కళల్మీదకీ కూడా వెళిల్పోతునాన్యి. పిలల్లు చెంచాలిన్ నోళల్తో అందుకుందుకు మొహాలిన్ 
పైకీ కిందకీ పకక్లకీ కదుపుతూ అవసథ్ పడుతునాన్రు.  

అలా ఎందుకు జరుగుతోందా అని కవిబాబుని చూసేత్ అతడు పిలల్ల మొహాలకేసి చూడడ్ం లేదు. మా మొహాలే 
చూసుత్నాన్డు. అతడి కళుల్ తన నైపుణాయ్నికి మానుంచి మెపుప్ని కోరుతునాన్యి. 

మనసత్తావ్లే కథాంశాలుగా రచనావాయ్సంగానికి దిగినవాణిణ్. పిలల్లకు నేరప్డంకంటే, మా మెపుప్కే అతడి 
పార్ధానయ్మని గర్హించినవాడనై, “పిలల్లూ, అంకుల భలే చెపాప్రుగా, ఇక మీకు మీరుగా చెంచాలు వాడి టిఫిన 
తినెయయ్ండి” అని వాళల్ మొహాలిన్ రకిష్ంచాను. 

కవిబాబు చెంచాలిన్ పిలల్ల పేల్టల్లో వదిలాడు. వాళాల్ పేల్టుల్ తీసుకుని అకక్ణిణ్ంచి అతడికందనంత దూరంగా 
వెళిల్పోయారు.  

నేను, శీర్మతి, కవిబాబు టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం. నాటికి పిలల్లతో కలిసిపోయే విషయంలో తన డిమాన సేట్ర్షన 
ఐపోవడం వలల్నేమో, కవిబాబు పిలల్లిన్ టేబుల వదద్కు రమమ్ని నొకిక్ంచలేదు.  

అపుప్డతడు ఫలహారానిన్ పరీక్షగా చూసి, “అందంగా కనబడాలని ఎరర్ని టమేటాలిన్ అలంకరించుకుంది ఉపామ్. 
కానీ ఆ అందానిన్ మనం కంటితో కాదు, నోటితో అసావ్దిసాత్మని దానికి తెలియదు పాపం!” అనాన్డు. 

అతడిలో కవి ఉనాన్డు. కవి ఎకక్డునాన్ అనుక్షణం సప్ందిసూత్నే ఉంటాడు.  
నేను వెంటనే, “మీరు కవితవ్ంతో ఫలహారాలకి కూడా పార్ణం పోసేత్- శాకాహారులం, మనకి తినడానికేముండవు” 

అనాన్ను. 
అతడు ఫలహారం ఓ సూప్ను రుచి చూసి, “ఒకపుప్డు నేనూ మీకులాగే ఆలోచించేవాణిణ్ తెలుసా?” అనాన్డు. 
“నాకులా అంటే?” అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
“టమేటాబాత చాలా బాగుంది. ఇంకో రెండు చెంచాలు రుచి చూసి అపుప్డు చెబుతాను” అనాన్డు. తరావ్త 

ఫలహారం సేవిసూత్, అతడు చెపిప్నదిది. 
కవిబాబు శాఖాహారి. శీర్వైషణ్వుడినని నిసస్ంకోచంగా చెబుతాడు. 
అతడి మితుర్లోల్ మాంసాహారులునాన్రు. కలిసి భోంచేసేటపుప్డు- మాంసాహారానిన్ చూసినపుప్డలాల్, అతడికి 

ఆహారానికి బదులు ఆ పార్ణి గురుత్కొచేచ్ది. దానిన్ వరిణ్సూత్ ఓ కవిత చెపేప్వాడు.  
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అలా ఒకటి రెండుసారుల్ జరిగేక, అతడి మితుర్డొకడు, “నీ పేల్టోల్ వంకాయ కూర చూసుత్ంటే- ఈ పదయ్ం 
గురొత్సోత్ంది” అని ఘంటసాల పుషప్విలాపం తరహాలో కవితలు చదివేటట్. వాటినిపుప్డు కవిబాబు చదివి వినిపించాడుః 

‘నేనొక వంగమొకక్ కడ నిలిచ్, చివాలున కొమమ్వంచి, గోరానెడు నంతలోన చిరుపిందెలు జాలిగ నోళుల్ విపిప్ మా 
పార్ణము తీతువా యనుచు బావురుమనన్వి, నా మానసమందెదో తళుకుమనన్ది వంగవిలాపకావయ్మై’ 

‘కతిత్పీటని వాడి నరికి నరికి, కారానిన్ తనువంత పూసి పూసి, మరుగు నూనెలోన ముంచి ముంచి, వేపి తిందురు 
ముచచ్ట మీరు మముమ్….” 

కవిబాబు గొంతు గంభీరమైనది. లోతైనది. భావపర్కటనలో ఆరితేరినది. అతడి నోట ఆ కవితలు వింటుంటే- 
వంకాయలు సజీవంగా మాముందు నిలబడి తమ వేదన చెపుప్కునన్టేల్ అనిపించింది. నేను, శీర్మతి కూడా ఆ కవితలు విని 
చలించిపోయాం. జీవితంలో మళీల్ వంకాయ కూర తినగలమా అనిపించింది నాకు.  

కవిబాబుకి మా పరిసిథ్తి అరథ్మైనటుల్ంది, “అపప్టికి అరథ్మైంది నాకు. ఆహారం నిరీజ్వమే కానీ, జీవి మనుగడకి 
అతయ్వసరం. మనుగడకి ఎవరి ఆహారపు అలవాటుల్ వాళల్వి. మాంసాహారంలో హింస ఉనన్దనన్ భావననుంచి 
తపిప్ంచుకుందుకు, నేను శాకాహారానిన్ చూసినపుప్డలాల్ వంగవిలాప గేయాలిన్ గురుత్ చేసుకుంటాను. నా ఎదుటనునన్ 
ఫలహారంలో జీవానిన్ నింపుతాను” అనాన్డు కవిబాబు. 

శీర్మతికీ భావన నచచ్లేదు, “అందువలల్, తినే ఆహారానిన్ కూడా ఎంజాయ చెయయ్లేకపోవడం తపప్ ఏమిటి 
పర్యోజనం?” అంది. 

“మీవారు సైంటిసుట్. మనం పీలేచ్ గాలిలో, తాగే నీళల్లో కోటాల్ది సూక్షమ్జీవులుంటాయని తెలుసు కదా! మనం వేసే 
పర్తి అడుగుకిందా కంటికి కనిపించని జీవాలెనోన్ మరణిసాత్యని తెలుసు కదా! అలాగని మనం అనీన్ మానుకోగలమా? 
పకావ్హారానిన్ ఆహారంగానే సీవ్కరించి ఆనందించడం నేరుచ్కోవడానికి, వంగవిలాపం సహకరిసుత్ంది” అనాన్డతడు. 

ఇపప్టికే కులం, మతం, భాష, రంగు వగైరా భేదాలతో మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చేసుత్నాన్ం. మనుగడకి 
అతాయ్వశయ్కమైన ఆహారం కూడా అలాంటి అంశంలో జతపడకుండా- ఈ భావన సహకరిసుత్ందని అతడి అభిపార్యం. 

నేనతణిణ్ మెచుచ్కునాన్ను. శీర్మతి మాతర్ం, “నాకు మాంసాహారులంటే చినన్చూపు లేదు, నిరసనభావం లేదు. 
మేముండే ఒరిసాస్లో బార్హమ్ణులూ మాంసాహారులే. మేమంతా కలిసి విందులు చేసుకుంటాం. మరి నాకూ ఇలాంటి 
భావన అవసరమా?” అంది. 

ఆ మాట తరావ్త ఫలహారసేవనం క్షణాలమీద ముగిసింది. శీర్మతి వంటింటోల్కి వెళిల్ అతడికోసం కాఫీ కలిపి 
తెచిచ్ంది. 

అతడు కపప్ందుకుని అది కాఫీ అని గర్హించి, “ఇదేమిటి- కాఫీ తెచాచ్రు?” అనాన్డు.  
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“మీరూ కాఫీ తాగరా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“కాఫీ తాగకేం, నికేష్పంలా తాగుతాను. కానీ అపుప్డేనా?” అనాన్డతడు.  
గొంతు కటువుగా ధవ్నించి ఆశచ్రయ్పడి, అతడి మొహం చూసేత్ కళల్లో ఎరుపు జీర.  
ఎందుకో నాకతడపుప్డు నిగర్హించుకుందుకు పర్యతిన్సుత్నన్ దురావ్సుడిలా కనిపించాడు. 

  (¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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