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నా అంతట నేనే తనకి చెపిప్న సలహాని కాగితం మీద వార్సే అధికారం ఉనన్ మా “గేట కీపర” డాకటేరు ఇచిచ్న 

పిర్సిర్క్పష్న పర్కారం నేను సాథ్నిక “జలకాటల కంపెనీ” అనబడని, “అకేవ్టిక థెరపీ” అనబడే ఒకానొక తాలింఖానాలో 
చేరాను. దానికి కారణం ఇది వరలో వివరించినటుట్ వయసు రీతాయ్ వెనెన్ముకలో బలం కాసత్ తగిగ్ తదావ్రా నడుము, 
పికక్లు, తదితర చోటాల్ వసుత్నన్ నొపుప్లని నియంతిర్ంచే పర్కిర్యలో ఇది మరొకటి అనమాట.  

నేను మొదటి రోజు నీలం పొటిట్ లాగూ, బనీను లాంటి చొకాక్ కూడా వేసుకుని అకక్డికి వెళళ్గానే ఒకానొక అతి 
పలచ్గా, అతి పొడుగాగ్ ‘మూతి ముసుగు’ ధరించి ఉనన్ ఒక ఆడ పిలల్ ననున్ సాదరంగా ఆహావ్నించి వాళళ్ ‘ఈత కొలను’ 
..అనగా సివ్మిమ్ంగ పూల దగగ్రకి తీసుకెళిళ్ంది. ఆ సివ్మిమ్ంగ పూల లో అయినా సముదర్ం లో అయినా ఎకక్డ నీటోల్ 
పడేసినా అలా, అలా తేలుతూ పోతుంది కానీ ములిగే పర్మాదం లేనంత పీలగా ఉంది కాబటిట్ ఆ పిలల్కి ముదుద్గా “వెదురు 
బదద్” అని పేరు పెటుట్కునాన్ను. “హాయ, అయాం ఖేమ చొ” అని తనని పరిచయం చేసుకోగానే మన వడొదరా గుజుజ్ బెన 
బాపతు ఏమో అని కొంచెం ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఆ అమామ్యే నాకు “శికిష్ణి”  అంటే శిక్షణ ఇచేచ్ టైరనర ట. వడోదరా యా 
కాదా అని తేలుచ్కునే లోపుగానే ఆ పిలల్ ననున్ చూసి, ఈత కొలను కేసి చూపించి “అందులో దిగు, దిగు నాగా, దిగరా 
నాగా” అంది. “యప” అని నేను అని బుధిధ్గా నీళళ్ లోకి దిగబోతుంటే ”ఆగాగు, కావాలంటే అది విపెప్య” అంది 
వెదురు బదద్. అసలే అది ఎయిర కండిషన హాలులో ఉనన్ ఈత కొలను కాబటిట్ వాతావరణం చలిగానే ఉంది. అంత చలి 
లోనూ ఆ వెదురు బదద్ “విపెప్య’ అనే ఆదేశం వినగానే నాకు చెమటుల్ పటేట్శాయి. అది చూసి అపప్టికే ఆ ఈత కొలను 
లో తప తపా కొటుట్కుంటునన్ ఇదద్రు ఆడంగులు డంగై పోయి తప, తప మానేసి నా విపుప్డు పర్కిర్య కోసం ఆసకిత్గా 
ఎదురు చూసుత్నాన్రు. నాకు అనుమానం వచిచ్ “రెండునా, ఒకటేనా?” అని వెదురుబదద్ని అడిగాను. ఆ పిలల్ ఒక క్షణం 
బెదిరిపోయి, మరుక్షణం కిచ కిచా నవేవ్సి “వెధవేవ్షాలు వెయయ్కు, రాయూ, ఆ బనీను ఒకక్టే తీసెయ. సిగేగ్సేత్ అది కూడా 
ఉంచుకో” అనేసి పకక్నే తన కోసం వేసిన కురీచ్లో కూలబడింది. అమరికాలో నా పేరు రాయూ అని మరొక సారి 
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తెలియడమే కాకుండా ఈ వెదురు బదద్ది వడోదరా కాదు అని సప్షట్ంగా తెలిసిపోయింది. ఆవిడ గుజుజ్ బెన అయితే మనం 
రాజు భాయ కదా!  

ఆమె ఆదేశాలు ఇపుప్డు సరిగాగ్ అరధ్ం అయి, హమమ్యయ్, అంతే కదా అని నేను ఈత కొలను లో ఉనన్ సహ ఈత 
గతెత్ల నిరాశల నిటూట్రుప్లని లక్షయ్పెటట్కుండా,  ఆ “టీ చొకాక్” ఒకక్టీ తీసేసి ఆ కొలను లో ‘దురోయ్ధనుడు” మయ 
సభలో కొలనులోలా అడుగుపెటాట్ను కానీ ఢభీమని పడి పోయి ఆ ఇదద్రు దౌర్పదుల నవువ్లాటకి గురి అవలేదు. అదే కనక 
జరిగి ఉంటే మరో భారత యుధాద్ధ్నికి తెర లేచేదేమో! 

ఇక వెదురు బదద్ ఆదేశం పర్కారం ముందుగా ఒక ఐమూల ఉనన్ మెటుట్ మీద కూచుని కాళుళ్ రెండూ ముందుకీ, 
వెనకీక్ ఆడించడం మొదలుపెటాట్ను. అది మనం “వేడెకక్డానికి ట”...అంటే వరక్ ఔట ముందు వారమ్ అప...అనమాట. 
ఇలా వేడెకిక్న తరావ్త “లేచి నడు”” అరిచింది వెదురు బదద్. అపప్టికే ఆ కొలనులో ఉనన్ తెలల్ భామ, నలల్ భామా అదే 
పనిగా అదే పని చేసుత్నాన్రు..అనగా..వాళిళ్దద్రూ ఆ సివ్మిమ్ంగ పూల కి చెరొక పకక్నా ఉనన్ పొడుగాటి తళ తళా 
మెరుసుత్నన్ సైట్న లెస సీట్ల కడీడ్లు పటుట్కుని నడుసుత్నాన్రు. ఇక నాకు ఆ కడీడ్ దొరికే అవకాశం లేక ఆ కొలను మధయ్లోనే 
నాలుగడుగులు వేశాను. అంతే...వెంటనే మా చినన్పప్టి ఫిజికస్ టీచర తులసీ దేవి గారూ, ఆవిడ నూరిపోసిన ఆరిక్మెడీస 
పిర్నిస్పుల హఠాతుత్గా గురుత్కొచిచ్, వాళుళ్ చెపిప్నటుట్గా ‘గాలోల్ తేలినటుట్ందీ” లాగా కాళుళ్ తేలి ఇటీవల మన 
అమెరికమామ్యి బండల్ శిరీష  రోదసి పర్యాణమూ, ఆ అమామ్యి భూమాయ్కరష్ణ శకిత్ని లేని శూనయ్ం లో ఎలా 
తేలిపోయిందో రాజా వారికి ఇకక్డే ఈ భూమి మీదనే అనుభవం అయింది. అలా, అలా పకిష్ ఈకలాగా తేలిపోడానికి 
గుండె లోతు నీళళ్లో దిగితే చాలుగా అనిపించగానే నాకు మిలియనల్ కొదీద్ డాలరుల్ ఆదా చేసుకునన్ ఫీలింగ వచేచ్సి ఆ 
అమామ్యీ, తనని రోదసి లోకి వెళళ్డానికి అయిన ఖరుచ్ తలుచ్కుని జాలి వేసింది.  

అనన్టుట్ చెపప్డం మరిచ్పోయాను...ఆ వెదురు బదద్ ఇందాకా హుంకరించినపుప్డు ఆ మాసక్ తీసెయయ్డంతో ఆ 
భామది అసలు సిసలు చైనా నుంచో, పకక్నే ఉనన్ వియతాన్ం నుంచో దిగుమతి అయింది అని గమనించాను. గటుట్ మీద 
పసుపు, కొలనులో ఒక కడీడ్ని పటుట్కుని తెలుపు, మరొక కడీడ్ మీద వేళళ్డుతూ ఒక నలుపు, నారీ, నారీ నడుమ గోధుమ 
రంగుల వాడినైన ననూన్ చూసి వరాణ్శర్మ ధరామ్నిన్ సమానంగా పాటించగలిగిన ఈ అమెరికా దేశం  మీద మరొకక్ సారి 
అబుబ్రపాటు కలిగింది.  

ఇంతకీ ఈ నాటి హై టెకుక్ తరం వారికి బిల గేటస్, సీట్వ జాబస్ తెలుసునేమో కానీ ఈ బాయిలస్ లా కానీ 
ఆరిక్మెడీస పిర్నస్ పుల గురించి కాసత్ వివరణ ఇవావ్లి. “ఒక వసుత్వు దర్వంలో పూరిత్గా మునిగినపుడు వసుత్వుపై 
కలుగజెయబడిన ఊరథ్వ్ ఒతిత్డి ఆ వసుత్వు కోలోప్యిన దర్వ భారవుతో సమానంగా ఉంటుంది”. అనేది ఆరిక్మెడీస 
సిధాధ్ంతం. ఇలా తెలుగులో చెపేత్ అసలు అరధ్ం అవదు కాబటిట్ మామూలు భాషలో చెపాప్లీ అంటే మనం నీటోల్ ములిగితే 
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ఆ నీళుళ్ మనలిన్ ఒతిత్డితో పైకి తోసాత్యి. అలా పైకి తోయబడడం వలన మనకి బరువు తగిగ్నటుట్ అనిపించేసుత్ంది. నడుం 
దాకా నీటోల్ ఉంటే సగం బరువూ, పీకెల దాకా ములిగితే మూడొంతుల బరువూ తగిగ్పోతాం. ఇంకా లోతుకి వెళేత్ ఒహటే 
ములుగుడు..గోవిందా, గోవింద అనేసుకోవడమే. అసలు బరువే మాయం అయిపోతుంది కాబటిట్ తసామ్త జాగర్తత్ అని మా 
వెదురు బదద్ చెపప్గానే నాకు శిక్షణ ఇవవ్డమే కానీ మనం ములిగిపోతుంటే రక్షణ ఇచేచ్ సోత్మత ఆ పిలల్కి లేదు అని అరధ్ం 
అయింది. బరువు తగిగ్తే వాయ్యామం సులభం అనేదే ఈ యావత ఏకావ్ థెరపీ సూతర్ం.  

ఇంతకీ ఆ నీళూళ్ మనలిన్ కిందకి ఎందుకు తొయయ్వూ, పైకే ఎందుకు తోసాత్యీ అంటే అది మనకి తెలీదు. అలాగే 
ఏపిల పండు కిందకే ఎందుకు పడిందీ, పైకి ఎందుకు పోలేదూ అంటే కూడా ననున్ అడకక్ండి. ఆరిక్మెడీస నో నూయ్టన 
నో అడగండి. లేకపొతే వేదాలు చదవండి. అనీన్ వేదాలోల్నే ఉనాన్యిష మరి! 

మొదటి రోజు “బరువు తగిగ్నచో వాయ్యామం హెచుచ్ను” అనే మూల రహసయ్ం తెలియగానే రెండో రోజు రాజా 
వారు రెచిచ్పోయారు. రెండో రోజు మా శికిష్ణి పేరు తాటి బదద్....అంటే ఈ అమామ్యి ఎతుత్పలాల్లూ, వైశాలయ్ం కాసత్ 
ఎకుక్వే కానీ నీటోల్కి విసిరేసేత్ తేలిపోయే బాపతే...అంటే తెపప్ పడవ లాంటిది అనమాట. ఈ పిలల్ ఆదేశాలతో నా 
జలకాలాటలలో కడీడ్ పటుట్కునీ, కొనకా మామూలు నడక, పకక్కి నడక, వెనకిక్ నడక, నీటోల్ వంద గుంజీలు, కాలి మడమ 
మీదా, వేళళ్ మీదా నుంచోడం, ..ఒకటేమిటి సుమారు పది రకాల భంగిమలలో   ఏకంగా గంట సేపు 
సునాయాసంగా...అనగా నిజంగానే ఆయాసం లేకుండా, కాళూళ్, చేతులూ, నడుమూ, పికక్లూ ఎకక్డ నొపిప్ పెటట్కుండా 
వాయ్యామం చేసి నాకు నేనే ఆశచ్రయ్ పోయాను. టీవీలోల్ వచేచ్ వాయ్యామం పర్కటనలోల్ అందమైన అమామ్యిలు అంతేసి 
చెమటుల్ ఎందుకు పటిట్ంచుకుంటారో నాకు అరధ్ం అవలేదు.  

ఈ ఏకావ్టిక థెరపీ అనే జలకాటాలలో మరి కొనిన్ మూల రహసాయ్లు ముచచ్టగా మూడో కథలో....మరొక 
సారి...అంత వరకూ సహ నొపిప్ బాధితులకి ఓమ శాంతి, ఓమ శాంతి...  
 

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2011/americommercial_comments.htm

