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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.  

PPP
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PPP 
నేనూ నా కెటలిసుట్లూ 
నేను తయారు చేసిన కెటలిసుట్లిన్ సట్డీ చెయయ్డానికి ఎంచుకునన్ది- వాటర గాస షిఫట్ రియాక్షన. అందుకు 

అవసరమైనవి ఆరాగ్న, కారబ్న మోనాకస్యిడ- గాయ్స సిలిండరుల్. సీట్మ జనరేటర. 1 నుంచి 20 అటామ్సిఫ్యరల్ ఒతిత్డిని 
తటుట్కోగల రియాకట్ర. లోనికి వెళేల్ బయటికొచేచ్ వాయువుల పరిమాణాలిన్ కొలిచే గాస కోర్మటోగార్ఫ. టెంపరేచర, పెర్షర 
పరిమాణాలిన్ తెలిపే మీటరుల్.  

బెరగ్ర బృందం సహకారంతో ఈ రియాకట్ర సిసట్మ - తయారు కావడానికి ఆరేడు నెలలు పటిట్ంది.  
రియాక్షన అధిక ఒతిత్డిలో సట్డీ చెయాయ్లి కాబటిట్- ఈ సిసట్మ లో కనెక్షనల్నీన్ ఎకక్డా లీక అనన్ది లేకుండా టైటుగా 

ఉండాలి.  
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మనం ఇళల్లో వాడే పెర్షర కుకక్రోల్ లీక లేకుండా రబబ్ర గాసెక్ట వాడతాం. ఐతే అందులో పెర్షర రెండు 
అటాక్సిఫ్యరుల్ దాటదు. దాటితే కుకక్ర పేలే పర్మాదం కూడా ఉంది.  

రియాకట్రోల్ ఒతిత్డి 1 నుంచి 20 అటామ్సిఫ్యరల్దాకా ఉంటుంది. కనెక్షనుస్ దగగ్ర పర్తేయ్కమైన వాషరుల్ వాడాలి. 
నటుల్-సూర్క్లు చాలా టైటుగా బిగించాలి. ఏమాతర్మూ లీక లేకుండా చూడడ్ం ఈ సిసట్మ కి చాలా అవసరం.  

రియాక్షన జరిగేది కారబ్న మోనాకస్యిడ, నీటి ఆవిరి మధయ్. ఎంతెంత పంపుతునన్దీ గాస కోర్మటోగార్ఫ లెకక్ 
చెబుతుంది. ఐతే మన చుటూట్ ఉండే వాతావరణంలో ఆకిస్జను, తేమ వగైరాలుంటాయి కాబటిట్, రియాక్షన పైన వాటి 
పర్భావం పడే అవకాశముంది. రియాక్షన కేవలం మనం పంపిన వాయువుల మధయ్నే జరగాలంటే, అందుకు రియాకట్రోల్ 
వాతావరణం జడంగా ఉండాలి. అందుకు రియాకట్రిన్ ముందు జడవాయువులతో నింపాలి. తరావ్త జడవాయు పర్వాహానిన్ 
కొనసాగిసూత్నే, రియాక్షనుకి అవసరమైన వాయువులిన్ మనకి కావాలిస్న కొలతలోల్ పంపాలి. వాయువుల పరిమాణాలీన్, 
నిషప్తుత్లీన్, ఒతిత్డినీ, రియాకట్ర టెంపరేచరీన్ మారుచ్కుంటూ- అతయ్ధికమైన కనవ్రష్నుకు కావాలిస్న కండిషనుస్ 
కనుకోక్వాలి. సిథ్రమైన కనవ్రష్న రావడానికి రియాక్షనిన్ కనీసం 36 గంటల సేపు కొనసాగించాలి.  

ఈ తతంగం పర్తి శాంపిలుకీ ఉంటుంది.  
మా రియాక్షనుకి జడవాయువుగా ఆరాగ్న  గాయ్స వాడాం. అది జడం కాబటిట్ లీకయినా పర్మాదం లేదు. నీటి ఆవిరి 

లీకైనా పర్మాదం లేదు. సమసయ్ంతా కారబ్న మోనాకస్యిడ తోటే. అది విషవాయువు.  
లీక విషయం అలాగుంచితే- రియాకట్రోల్ ఒతిత్డిని మారచ్డం మరో పెదద్ సమసయ్. ఆ మారుప్ సీట్మ  జనరేటర నుంచి 

పంపే నీటి ఆవిరి పర్వాహగతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ పర్వాహగతిని శాసించేది, డోసియర పంపు దావ్రా సీట్మ  
జనరేటరోల్కి పంపే నీటి పర్వాహగతి. ఆ గతిలో చినన్ మారుప్ చాలు- ఒతిత్డిని ఎనోన్ రెటుల్ పెంచడానికి. 

పుసత్కాలోల్ చదివి జీరిణ్ంచుకునన్ విశేషాలే ఐనా- వాసత్వంలో, అందులోనూ ఆదిలో- ఇవనీన్ కతిత్మీద సామే!  
అంతవరకూ నేను గాస సిలిండరల్తో కానీ, హై పెర్షర రియాకట్రల్తో కానీ పనిచెయయ్లేదు.  
చినన్పుప్డు సోడా కొటల్లో గాస పటేట్ తతంగం చూసి, అమోమ్ అనుకునేవాణిణ్. ఒతిత్డి ఎకుక్వై మెషీన పేలిన వారత్లు 

విని బెదిరిపోయేవాణిణ్. ఇంతా చేసి ఆ ఒతిత్డి రెండు అటామ్సిఫ్యరేల్!  
ఇక ఇంటోల్ వాడే పెర్షర కుకక్రిన్ నేనెపుప్డూ గృహసాధనంగానే తపప్ రియాకట్రుగా గురిత్ంచలేదు.  
బెరిల్నోల్ మా లేబరీటరీలో- సిలిండరుల్, రియాకట్రల్తో పని చేసుత్నన్ చాలామందిని గమనించాను. వాటితో 

వయ్వహరించడానిన్ చాలా లైటుగా కూడా తీసుకునాన్ను. ఇపుప్డూ తీసుకునేవాణిణ్ నాదాకా రాకపోతే!  
నా టెసిట్ంగ పర్కిర్యకు అలవాటు పడడ్ంకోసం ముందు కొనిన్ డమీమ్ రనస్ చేశాను. ఆ పాటుల్, వివరాలు అపర్సుత్తం. 
నాలుగు రోజులోల్ కొంచెమేమిటి, బాగా ధైరయ్ం వచిచ్ంది. “ఓస, ఇంతేనా?” అని కూడా అనిపించింది.  
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జరమ్నీలో పర్సిదిధ్ చెందిన గిరడ్ లర కంపెనీ కెటలిసుట్లిన్ పరిశర్మలోల్ ఈ రియాక్షనుకి వాడతారు. నేను వాటి 
శాంపిలుస్ ముందుగానే తెపిప్ంచి ఉంచుకునాన్ను.  

నేను తయారు చేసిన కెటలిసుట్లతో పోలచ్డానికి ముందు- రియాకట్రోల్ పారిశార్మికంగా ఉపయోగిసుత్నన్ ఆ 
శాంపిలుస్ వాడి చూడాలి. మా కెటలిసుట్లు వాటిలో మూడింట రెండొంతుల పర్భావం చూపినా ఎంతో కొంత సాధించినటేల్ 
అనుకోవచుచ్.   

గిరడ్ లర కంపెనీ కెటలిసుట్లతో టర్యల రనుస్ బాగా జరిగాయి. కనవ్రష్న 40 శాతానికి అటూ ఇటూగా వచిచ్ంది. 
రాలెక కూడా ఎంతో సంతోషించాడు- రియాకట్ర బాగా పని చేసోత్ందని. 

ఇక నా కెటలిసుట్లతో టెసిట్ంగు మొదలెడితే- అపుప్డు జరిగింది అదుభ్తం.  
అది అహమమ్ద సంకలప్బలమో, తథాసుత్ దేవతల దీవెనో- మా కెటలిసుట్ 98-99 శాతం కనవ్రష్న ఇచిచ్ంది.    
నా సంతోషానికి మేర లేదనుకుంటే- ననున్ మించిన సంతోషం అహమమ్ద ది.  
పర్యోగాలు నేనొకక్ణేణ్ చేసుకుంటునాన్- అతడు రోజులో కనీసం ఐదారుసారుల్ ననున్ కలిసి రియాక్షన 

యోగకేష్మాలు విచారించేవాడు. కనవ్రష్న ఇంత బాగా వచిచ్ందని తెలియగానే, అతడు లేబరేటరీ అంతా టాం టాం 
వేసేశాడు.  

వారత్ కారిచ్చుచ్లా పాకింది. చాలామంది కొలీగుస్ వచిచ్ ననున్ అభినందించి వెళల్సాగారు. 
ఇది నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. ఏదైనా నిలకడమీద సాధించడం నాకిషట్ం. 
పరిశర్మలను నడిపిసూత్ పర్పంచపర్ఖాయ్తి కాంచింది గిరడ్ లర కెటలిసుట్. అందుకు ఆ కంపెనీ ఎనోన్ టర్యలుస్- అదీ 

భారీ ఎతుత్న చేసి ఉంటుంది. ఒక చినన్ లేబరేటరీలో ఓ చినన్ రియాకట్రోల్ చినన్ పర్యోగం చేసి- నా కెటలిసుట్ అంతకంటే 
గొపప్దని ఎలా అనుకుంటాను? 

సైనుస్లో ఇలా డిగీర్ తెచుచ్కుని అలా నోబెల పైరజు సాధించడం సాధయ్మా? ఆ వెనుక ఎంత కృషి ఉండాలి? 
వారత్ రాలెక కి తెలిసి పరుగున నా వదద్కొచాచ్డు. ఫలితాలిన్ ఒకటికి రెండుమారుల్ పరీకిష్ంచాడు. వాటిని గిరడ్ లర 

కెటలిసుట్ ఫలితాలతో సరిపోలాచ్డు. 
“ఇది నేనూహించలేదు. నిజంగానే మన కెటలిసుట్ అదుభ్తం” అనాన్డు. 
కానీ ఆ పొగడత్కు తగగ్ భావం ఆయన కళల్లో కనబడలేదు. గొంతులో వినబడలేదు. 
‘ఒక సామానయ్ భారత శాసత్రజుఞ్డు, అంతంతమాతర్ం పరిజాఞ్నంతో- సాంకేతికంగా, వైజాఞ్నికంగా అతుయ్నన్త 

సాథ్నంలో ఉనన్ విదేశీ (ఆయనకు సవ్దేశీ) కెటలిసుట్ని మించిపోవడమా?’ అనన్ అసంతృపిత్ ఆయన మొహంలో 
కనబడింది.  
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కలిసి పని చేసుత్నాన్ం కాబటిట్, మరాయ్దకు ‘మన’ అనన్పప్టికీ, ఆయన నా శాంపిలుస్ని ఇండియన పోర్డకుట్స్గానే 
భావిసాత్డని తెలుసు నాకు. ఐనా ఆయన పొగడత్ నాకు కొంత సంతోషానిన్చిచ్ంది.  

“అదుభ్తమనన్ది చాలా పెదద్ మాట! ఫలితాలు బాగునాన్యి కాబటిట్ కొంచెం ఉతాస్హంగా ముందుకెళొల్చుచ్. 
అంతే!” అనాన్ను. 

అపుప్డు రాలెక మొహంలో కొంచెం సంతృపిత్ కనబడింది, “అది నిజమే కానీ, కనవ్రష్నోల్ మన కెటలిసుట్ గిరడ్ లర ని 
మించిపోవడం నిజం. ఈ విషయంలో నీ అభిపార్యమేమిటి?” అనాన్డు. 

“ఒకేఒకక్ పర్యోగంతో నేనే నిరణ్యానికీ రాలేను. అదీకాక, గిరడ్ లర ది ఇండసిట్ర్యల కండిషనల్లో టనున్లోల్ 
వాడినపుప్డు  నిరూపితమైన పోర్డకుట్. మన కెటలిసుట్ లేబరేటరీ కండిషనోల్, మిలీల్గార్ములోల్ వాడగా వచిచ్న ఫలితాలివి. 
రెంటినీ ఎలా పోలచ్గలం?” అనాన్ను. 

రాలెక మరికొంచెం తృపిత్ పడాడ్డు. కానీ అదే లేబరేటరీ కండిషనోల్ గిరడ్ లర కెటలిసట్ ఇచిచ్న ఫలితాలు గొపప్గా 
లేవనన్ విషయం ఆయన బురర్ను దొలిచేసోత్ందని ఊహించగలను. ఎందుకంటే అదే నా బురర్నూ దొలిచేసోత్ంది. 

“ఇపుప్డేం చేదాద్మానుకుంటునాన్వ?” అనాన్డు రాలెక.  
అదాయన పదధ్తి. తన బురర్లో ఏదో ఉంటుంది. చెపప్డు. ననేన్ అడుగుతాడు. తన బురర్లో ఏముందో అదే నేనూ 

చెపేప్దాకా, ఏమేమో సందేహాలు వెలిబుచుచ్తూనే ఉంటాడు. తననుకునన్ సమాధానం వచేచ్క సరేననడమే కాదు, నా 
విచక్షణని పర్శంసిసాత్డు కూడా. 

గురువులకు ఇది అనుసరించతగగ్ మంచి పదధ్తి. ఆలోచనలో శిషుయ్ణిణ్ గురువు సాథ్యికి తీసుకుపోయి, శిషుయ్డిలో 
ఆతమ్విశావ్సానిన్ పెంచేందుకు సహకరించే చకక్ని పదధ్తి. 

అపప్టికి ఆయనతో చాలా నెలలు వయ్వహరించి ఉనన్ నాకు ఆయన మనసులో ఏముందో తెలియదా?  
“నేను నా పదధ్తిలో చేసినవి ఇలాంటివి మొతత్ం ఏడు రకాల కెటలిసుట్ శాంపిలస్ ఉనాన్యి. ఒకటిపుప్డు టెసుట్ 

చేశాం. మిగతావీ టెసుట్ చేదాద్ం. ఈ కెటలిసుట్ తయారీకి పుసత్కాలోల్ ఇచిచ్న రొటీన పదధ్తిలో చేసినదీ ఓ శాంపిల ఉంది. 
దానీన్ టెసుట్ చేదాద్ం” అనాన్ను. 

అనుకునన్టేల్ రాలెక దానిన్ వెంటనే ఓకే చేశాడు.  
నా టర్యలుస్ మొదలయాయ్యి. నేను చేసిన శాంపిలస్నీన్ కూడా 98-99 కనవ్రష్న ఇచాచ్యి.  
అంతవరకూ బాగానే ఉంది. పుసత్కాలోల్ ఇచిచ్న రొటీన పదధ్తిలో చేసిన శాంపిల కూడా అదే ఫలితానిన్చిచ్ంది.  
అంతే! ఒకక్సారిగా నా ఉతాస్హం మీద నీళుల్ చలిల్నటల్యింది.  ఇది నేనూహించలేదు.  
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రాలెక మాతర్ం, “ఇలా జరుగుతుందని ఊహించాను. నువూవ్ ఊహించి ఉంటావనే నా నమమ్కం. అందుకే 
అపుప్డు ఇండసిట్ర్యల, లేబరేటరీ కండిషనల్ గురించి మాటాల్డావు. యు ఆర టూ మెటూయ్రడ్” అనాన్డు. 

నాలో మళీల్ ఉతాస్హం. “అనిన్ శాంపిలూస్ ఒకే ఫలితానిన్చిచ్నా మన పరిశోధనకో పల్స పాయింటుంది. రొటీన 
పదధ్తిలో తయారు చేసిన పది గార్ముల శాంపిలిన్ వడబోసి నీటితో కడగడానికి 24 గంటలకు పైగా పటిట్ంది. మన 
శాంపిలుస్ వడబోతకి పావుగంట కంటే ఎకుక్వ పటట్దు. అందువలల్ ఇండసిట్ర్యల లెవెలోల్ ఎంత సమయం, వయ్యం 
కలిసొసుత్ందో వేరే చెపాప్లా?” అనాన్ను. 

రాలెక వెంటనే, “పల్స పాయింటదొకక్టే కాదు. లేబరేటరీ కండిషనోల్ మన శాంపిలుస్ గిరడ్ లర ని మించిపోయాయి” 
అనాన్డుతాస్హంగా.     

నేను నవివ్, “అది భర్మ అని నీకెపుప్డో తెలిసుంటుంది. నాకూ తరావ్త అరథ్మయింది” అనాన్ను. 
“ఏమరథ్మయింది?” అనాన్డు రాలెక కుతూహలంగా. 
“ఆ కెటలిసట్ శాంపిల మనం మారెక్టోల్ కొనాన్ం. అది బిళల్ల రూపంలో ఉంది. తయారనపుప్డు శాంపిల పౌడరులా 

ఉంటుంది కదా! బిళల్లుగా మారచ్డానికి దానికి ఏదో బైండర కలపాలి. టాబెల్ట మెషీనోల్ పెర్స చెయాయ్లి. ఈ మారుప్ల వలల్ 
దాని కనవ్రష్న శకిత్ తగగ్డం సహజం. కానీ పరిశర్మలోల్ బిళల్లే తపప్ పౌడరుల్ వాడడానికి వీలు కాదు కదా!” అనాన్ను. 

రాలెక మొహం వెలిగింది, “ఏదో కారణముండాలనుకునాన్ను కానీ, ఎందుకో నాకిది సుఫ్రించలేదు. మరి మన 
రియాకట్రోల్ పౌడరల్నే వాడుతునాన్ం” అని, “అనన్టుల్ కంపెనీ శాంపిలిన్ పౌడరు చేసేకే కదా వాడాం. ఐనా కూడా…..” 
అనాన్డు సాలోచనగా. 

ఏవేవో కలిపి, దానిపై ఒతిత్డి తెచిచ్ బిళల్గా చేసేక దానిన్ నూరితే వచిచ్న పౌడరు శాంపిలుకీ, తయారీలోనే పౌడరుగా 
వచిచ్న శాంపిలుకీ ఉండే తేడా ఒకోసారి హసిత్మశకాంతరం కావచచ్ని నాచేత చెపిప్ంచాలని ఆయన 
ఉదేద్శయ్మయుండొచుచ్. అది నెరవేరాచ్ను. 

రాలెక మరింత తృపిత్పడి, “ఏదేమైనా ఈ పరిశోధన సతఫ్లితాలు ఇచిచ్నటేల్ అనుకోవాలి. పేటెంటుకి 
అవకాశముందని కూడా అనిపిసోత్ంది. అందుకు మనం చాలా లోతుగా సట్డీస కొనసాగించాలిస్ ఉంటుంది. వివిధ 
కండిషనల్లో సట్డీ చెయాయ్లంటే ఒకో శాంపిలుకీ 2-3 రోజులు పడుతుంది. అది నీ ఒకక్డివలాల్ అవదు” అనాన్డు. 

అలా లూయీజీ నావదద్ చేరాడు. ఐతే ఇకక్డో చినన్ అపారథ్ం వచిచ్ంది. 
శాంపిలస్ సిదధ్ం. రియాకట్రు సిసట్మ సిదధ్ం. టెసిట్ంగ పొర్సీజర సిదధ్ం.  
తన పార్జెకట్ పని నలేల్రుపై బండి నడక అని లూయీజీ అనుకునాన్డు. కానీ పని మొదలైన నెల రోజులోల్నే అతడి 

కలలు కలల్లయాయ్యి. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   @|æÁ˝Ÿ 2022
   

   7 IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨ 

ఒతిత్డి పెంచినపుప్డలాల్ రియాకట్ర లీకయేయ్ది. నటూల్, సూర్క్లూ బిగించడానికి భుజబలం ఎకుక్వ అవసరపడేది. 
నేనూ, లూయీజీ ఎయిర కండిషనద్ వాతావరణంలో కూడా- గనిలో, వనిలో, కారాఖ్నాలో పని చేసే శార్మికుడిలా 
చెమటలు కకేక్వాళల్ం.  

మధయ్లో గాస కోర్మటోగార్ఫ టర్బులిచేచ్ది. డోసియర పంపు టర్బులిచేచ్ది. ఆదిలో అలాంటి సమసయ్లిన్ 
పరిషక్రించడానికి బాగా ఎకుక్వ సమయం పటేట్ది.  

మొతత్ంమీద ఒకో శాంపిల మీద సట్డీస పూరిత్ చెయయ్డానికి ఒకోసారి పది రోజులు పటేట్ది.  
“ఇలాగైతే ఈ సట్డీస ఎపప్టికి పూరిత్ కాను?” అనన్ది లూయీజీ బెంగ. 
మరో సమసయ్ ఏమిటంటే-  
రియాక్షన మొదలయేయ్క సిసట్మ ఆపడానికి లేదు. సుమారు 250-400 డిగీర్ల సెలీస్యస టెంపరేచరోల్,  1-20 

అటామ్సిఫ్యరల్ ఒతిత్డిలో, ఆగకుండా పనిచేసే సీట్మ జనరేటర, ఓపెన అయి ఉనన్ గాయ్స సిలిండరుస్- వీటిని వాటి మానాన 
వదిలి వెళల్డానికి లేదు కదా! ఎవరో ఒకరు దగగ్రుండాలి. పగలు ఫరవాలేదు. పనివేళలు, లంచి టైములు మారుచ్కోవచుచ్. 
అదీకాక లేబరేటరీలో ఎవరో ఒకరుంటారు. మరి రాతిర్…..? 

“ఒక రాతిర్ నువువ్, ఒక రాతిర్ నేను వంతులవారీగా సిసట్మ కి కాపలా కాదాద్ం” అని లూయీజీకి చెపాప్ను.  
లూయీజీ నొచుచ్కుని, “నువొవ్దుద్లే, రాతిర్ళుల్ నేనుంటాను” అనాన్డు. ఎంత నొకిక్ంచినా వినలేదు. ఐనా నాకే అది 

అమానుష మనిపించింది. అందుకని రాలెక  చేత చెపిప్ంచాలనుకునాన్ను. 
రాలెక నేను చెపిప్ంది విని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. అందుకు ఒకటి కంటే ఎకుక్వ కారణాలే ఉనాన్యి.  
“ఇది నీ పీహెచ డి సట్డీ కాదు. డాడ సాక్లరుస్గా వచిచ్ సతఫ్లితాలు సాధించినవాళుల్నాన్రు కానీ, ఇలా 

రాతిర్ంబవళుల్ కషట్పడడం నమమ్లేకుండా ఉనాన్ను” అనన్ది మొదటి కారణం. 
“లూయీజీ నావదద్ చేరి కొనిన్ నెలలయింది. పార్జెకట్ పూరిత్ చెయయ్డానికి మామూలుగా రెండేళుల్. కనీసం ఏడాది 

పడుతుంది. అందుకు శర్మ పడక తపప్దు. అతడికోసం నువెవ్ందుకు శర్మపడాలి?” అనన్ది రెండో కారణం. 
“కంటినుయ్యస రియాక్షనల్కోసం లేబరేటరీలో మెయింటెనెనస్ సాట్ఫ ఉనాన్రు. వాళల్కి అపప్జెబితే దగగ్రుండి 

చూసుకోవడమేకాక, ఆ సమయంలో అవసరమైతే రీడింగుస్ కూడా తీసుకుంటారు. మీరొచిచ్ ఇకక్డ రాతిర్ళుల్ 
ఉండడమెందుకు?” అనన్ది మూడో కారణం.  

రాతిర్ళుల్ లేబరేటరీలో పడుకునే సమసయ్కు అలా పరిషాక్రం లభించింది. ఐనా రియాక్షన గతిని బటిట్- రాతిర్ళుల్ 
అకక్డుండిపోవాలిస్న అగతయ్ం అపుప్డపుప్డు కలిగేది. అలాంటపుప్డు లూయీజీ అకక్డుండిపోయేవాడు. 
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లూయీజీ రాతిర్ళుల్ లేబరేటరీలో ఉండాలొస్చిచ్నపుప్డు, సాయంతర్ం ఐదుకి బదులు 3-4 గంటల మధయ్లో 
ఇంటికెళిల్పోయేవాడు. రాతిర్ తొమిమ్ది దాటేక భారాయ్ సమేతంగా లేబరేటరీకి వచేచ్వాడు. పడుకుందుకు అకక్డ 
ఏరాప్టుండేది. 

అలాంటి రోజులోల్ నేను సాయంతర్ం ఐదుకి ఇంటికెళల్కుండా లేబరేటరీలో రియాకట్రుకి కాపలాగా 
ఉండిపోయేవాణిణ్. శీర్మతి నాకోసం ఫలహారం పాక చేసి, పిలల్లిన్ తీసుకుని 7-8 మధయ్లో అకక్డికొచేచ్ది.  

పెళల్యినపప్టిన్ంచీ నేనూ, తనూ వేరే వేరే ఊళల్లో ఉనన్పుప్డు తపప్-  విడిగా భోంచేసిన సందరాభ్లు తకుక్వ. 
ఇపుప్డు ఒకక్ణేణ్ తినడం వెలితిగా అనిపించి, తనని కూడా లేబరేటరీకి ఫలహారం తెచుచ్కోమని చెపాప్ను మొదటి రోజున. 

“ఆమాతర్ం నాకు తోచకపోలేదు. కానీ పిలల్లు కూడా మనతోపాటు తామూ లేబరేటరీలోనే తింటామంటునాన్రు. 
అకక్డ మిమమ్లిన్ తపప్ బయటివాళల్ని తిననివవ్రని చెపాప్ను” అని వెంటనే సంజాయిషీ ఇచిచ్ంది శీర్మతి. 

“అవునేల్, జాతకాలిన్ తీసిపారేసాత్ం కానీ, మనకేం జరగాలో అనీన్ వాటిలోనే రాసిపెటుట్ంటాయని ఇపుప్డనిపిసోత్ంది” 
అని నిటూట్రాచ్ను. 

“ఉనన్టుల్ండి జాతకాల పర్సకిత్ తెచాచ్రేం?” అంది శీర్మతి అశచ్రయ్ంగా. 
“నీకు ఓ రైతుతో పెళల్వుతుందనీ, పలెల్టూరి జీవితం గడుపుతావనీ, గంపెడు పిలల్లుంటారనీ- నీ జాతకంలో 

ఉండేదిగా” అనాన్ను. 
“ఐతే?!” 
“ఈ లేబరేటరీ ఓ పొలం. నేనో రైతుని. నాకు భోజనం తెచేచ్ రైతు భారయ్వి నువువ్” అనాన్ను.  
ఈ మాట నేననడం మొదటిసారి కాదు.  
విశాఖపటన్ంలో ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో రీసెరిచ్ చేసుత్నన్పుప్డు కూడా నేను లేబరేటరీలో ఉండిపోతే తను 

నాకోసం కేరియర తెచేచ్ది. రాతిర్ పదింటికి కలిసి ఇంటికొచేచ్వాళల్ం. అపుప్డనేవాణిణ్ ఈ మాట. 
శీర్మతికి అది గురొత్చిచ్నటుల్ంది, “అవునెల్ండి. ఇంటోల్నే కూరుచ్నేవాళల్కి- బెరిల్నోల్ ఉంటేనేం, సవ్ంతూరోల్ ఉంటేనేం- 

రెండూ ఒకటేగా! అంచేత నాది పలెల్టూరి జీవితమే! ఇక పిలల్లంటారా, వీళిల్దద్రూ గంపెడుమంది పెటుట్” అని నవేవ్సింది.  
కొరివితో తల గోకోక్వడమంటే ఇదే! 
జరమ్నీ వచేచ్క మేము బెరిల్న తపప్ మరో ఊరు చూడలేదు. బహుశా చూడమేమో కూడా!  
శీర్మతి ననున్ దెపుప్తోందనుకోవచుచ్. కానీ ఇలాంటివి తీగ తెగేదాకా లాగే అలవాటు మాకు లేదు. లూయీజీ 

వచేచ్దాకా మేమకక్డ సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కునేవాళల్ం.  
బాబుకి పెదద్గా తెలియకపోయినా, పాప లేబరేటరీ వాతావరణానిన్ చూసి, కుతూహలంతో చాలా పర్శన్లు వేసేది.  
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పాపని అపుప్డే సైనుస్ నాలెడిజ్లో ముంచెతెత్యాయ్లనన్ కోరిక నాకు లేదు. అందుకని కథలు చెపేప్వాణిణ్.  
ఇలా కథలు చెపప్డం నాకు పుటుట్కతో వచిచ్ంది. మచుచ్కి- 
భువనేశవ్రోల్ ఉదోయ్గంలో జాయినవడానికి సతీ సమేతంగా మెయిలోల్ వెడుతునన్పుప్డు- శీర్కాకుళం దాటేక వచిచ్న 

సుమామ్దేవి అనే ఊరి పేరు చూసి, “ఊరికి ఇలాంటి పేరెకక్డా వినలేదు” అని శీర్మతి ఆశచ్రయ్పడింది. 
అపుప్డామెకు పదహారేళుల్. చేసిన రైలు పర్యాణాలే వేళల్మీద లెకెక్టొట్చుచ్. తెలిసిన ఊళూల్ తకుక్వే. 
“నీకు కాశీమజిలీ కథలు తెలుసుగా! అందులో ఓ సిదుధ్డు కాశీకి వెడుతూ, తోడుగా గోపనన్ అనేవాణిణ్ 

తీసుకెడతాడు. ఆ గోపనన్కి ఎకక్డైనా కొతత్గా ఏమనాన్ కనబడితే అడుగు ముందుకి పడేది కాదు. సిదుధ్డివదద్ ఏ  విశేషానికి 
సంబంధించిన కథనైనా తెలుసుకునే మహిమ ఉనన్ మణి ఒకటుంది. దాని సాయంతో ఆయన ఆ కథ తెలుసుకుని వాడికి 
చెపేప్వాడు. మీ నానన్గారు పెళిల్కి పెటిట్న ఉంగరముందే, దానికి నేను వేయించిన రాయి అలాంటి మణే. దాని సాయంతో 
సుమామ్దేవి కథ చెపప్నా?” అనడిగాను శీర్మతిని. 

తను చెపప్మంది. నేను చెపాప్ను.  
అదకక్డితో ఆగలేదు. తరావ్తనుంచి ఆమె వచేచ్ పర్తి ఊరి వెనుకా కథా అడగసాగింది.  
అవధానికి అపర్సుత్త పర్సంగంలా నాకది సవాలయింది. ఐతే నేను కథ చెపప్గానే అభినందనపూరవ్కంగా, 

ముచచ్టగా చూసే ఆమె చూపు- సామానయ్ వానరంలాంటి నా ఊహాశకిత్ని, హనుమంతుడి పరిమాణానికి పెంచేసేది.  
దాంపతయ్పు తొలిరోజులోల్ మరపురాని మధుర ఘటాట్లోల్ ఆ రైలు పర్యాణమొకటి. 
ఇపుప్డు సంసార సాగరయానంలో- పిలల్లతో మధుర ఘటాట్లు నడుసుత్నాన్యి.  
అపుప్డు శీర్మతి- ఇపుప్కు కొమరిత. 
రియాకట్రిన్ మాంతిర్కుడి గుహగా మారేచ్శాను. కొంచెం సైనుస్, కొంచెం మంతర్ం, కొంచెం సాహసం, కొంచెం 

చమతాక్రం- ఇవనీన్ కలిసి ఓ పెదద్ కథ తయారైంది.  
పాప పెదద్ పెదద్ కళుల్ చేసుకుని ఎంతో కుతూహలంగా వింది. కథ మొదలైన కొదిద్ క్షణాలోల్నే బాబు కూడా శోర్తగా 

మారిపోయి బుదిధ్గా వినాన్డు. ఆశచ్రయ్మేమంటే శీర్మతి కూడా ఆ సమయంలో వాళల్లో తనూ ఒకతె అయింది.  
కథ పూరత్యేయ్క పాప చాలా ఆనందపడింది. నా కెటలిటిక రియాకట్రు దానికిపుప్డు ఓ జానపక కథకు సాథ్వరంలా, 

చితర్ విచితార్ల సమేమ్ళనంగా అనిపిసోత్ంది.  
కథ ఐపోవడం బాబుకి అంత తృపిత్గా ఉనన్టుల్ లేదు. వాడు పాపని గోకి, “అకాక్! ఇంకేమైనా అడుగు. నానన్గారు 

ఇంకో కథ చెబుతారు” అనాన్డు వాడి యాస తెలుగులో.  
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తనూ అడగొచచ్ని వాడికి సుఫ్రించినటుల్ లేదు. అదీకాక ఆ వయసులో తముమ్డికి అకక్మీద ఉండే 
ఆరాధనాభావమొకటి! 

అంతలో లూయీజీ సతీ సమేతంగా వచాచ్డు. పరసప్రం పలకరింపులు. మరాయ్దకి కుశల పర్శన్లు.  
వాళల్కీ మాకూ కామన టాపికేస్ముంటాయ- పది నిముషాలోల్ మేం ‘వీడర జెహెన చెపిప్ అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాం.  
నడుచుకుంటూ హాలోల్ మెటల్ దగగ్రికి రాగానే పాప అడిగింది, “రాలెక అంకుల లేరా?” అని. 
దానికి రాలెక తో చినన్ పరిచయముంది.  
ఒకరోజు సాయంతర్ం అపప్టికపుప్డు బయటికి వెళేల్ పోర్గార్ం అనుకుంది శీర్మతి. అందుకని పిలల్లిన్ తీసుకుని ఐదు 

కాకుండా లేబరేటరీకి వచేచ్సింది.  
అపుప్డు నేను రాలెక తో మటాల్డుతునాన్ను. ఆయన మావాళల్ని చూసి విష చేసి శీర్మతికి షేక హాండిచాచ్డు. అది 

చూసి పాప కూడా చెయియ్ సాచింది. 
ఆరడుగులకి చాలా ఎకుక్వే ఉండే అంతెతుత్ మనిషి రాలెక. నేనే ఆయనముందు పిటట్లా ఉంటాను. ఇక పాప 

సంగతి చెపాప్లా? 
ఆయన ముచచ్టగా పాపని చూసి, తన చూపుడు వేలుని ముందుకి సాచాడు. పాప తన చిటిట్ చేతులతో ఆ వేలిని 

పటుట్కుంది. 
ఆ హాండ -ఫింగర షేక పాపకి కొతత్గా, వింతగానే కాదు, వినోదంగానూ అనిపించింది. ఇంటికొచిచ్ ఆ 

సనిన్వేశానిన్ తలుచ్కుని తలుచ్కుని నవివ్ంది. మరోసారి రాలెక నుంచి అలాంటి షేక హాండ పొందాలనుంది దానికి.  
“లేరమామ్!” అని ఏదో చెపప్బోగా, “ఇపుప్డింకో కథ మొదలెటట్కండి. ఇంకేమైనా కబురుల్ చెపుప్కుందాం” అంది 

శీర్మతి. 
“కథ ఉంటే చెపాప్లిగా మరి” అనాన్ను. ఇంతకీ నాకపుప్డు కథ చెపేప్ ఉదేద్శయ్ం లేదు. 
“అసలే మన పాపకి గురెత్కుక్వ. పెదద్యేయ్క ఎవరైనా అడిగితే, ‘చినన్పుప్డు జరమ్నీలో ఉండేవాళల్ం. మా నానన్గారు 

లేబరీటరీలో మాకు కథలు చెపేప్వారు’ అనగలదు జాగర్తత్!” అని హెచచ్రించింది.  
“పాయింటే” అనుకునాన్ను. 
నలుగురం భవనంలోంచి రోడుడ్మీదకి వచాచ్ం.  
అపప్టికి సమయం పది కావసోత్ంది.   
ఆ సమయంలో ఆ ఏరియాలో నడవడం కొతత్ మాకు. 
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ఎరన్ సట్ రాయిటర పాల్టజ్ దాకా నడిసేత్ అకక్డ ఊబాన దొరుకుతుంది. తదుపరి సేట్షన డాయిచే ఓపర లోనే మేం 
దిగాలి. 

కానీ ఆ సమయంలో ఊబాన ఎకక్డం ఇషట్ం లేదు. ఎందుకంటే పిలల్లతో నడిచినా మాకు కలిసొచేచ్ సమయం 
పది నిముషాల లోపే!   

మా పిలల్లు చకక్గా నడుసాత్రు. నడవడానికి ఇషట్పడతారు కూడా. 
ఆ రోజు నడుసూత్ మేమో చితర్ం చూశాం.  
రోడల్కి పకక్న ఫుట పాత  లుంటాయిగా- అవి చాలా విశాలంగా ఉంటాయి. వాటి పొడుగునా రంగురంగుల పూలు 

పూసే సీజనల మొకక్లుంటాయి. వాటిని దాటుకుంటూ నడవడమే ఆహాల్దకరమైన అనుభవం. 
అపుప్డు జరుగుతునన్దేమంటే- కొంతమంది తోటమాలులు- పూలమొకక్లిన్ మారేచ్సుత్నాన్రు. మొకక్లతోపాటు 

అవి పూసిన పూల రంగులూ మారిపోతునాన్యి. అంటే తరచుగా ఫుట పాత మీద ఉండే పూలమొకక్లిన్ ఇలా రాతిర్పూట 
మారేచ్సుత్ంటారనన్ మాట! 

నితాయ్వసరమైన బాటలీన్, ఆ బాటలపకక్న ఉండే మురుగుకాలవ్లీన్- మరమమ్తులొచిచ్నా వాటి మానానికొదిలేసి- 
ఖరమ్ం చాలక వాటికి మరమమ్తు చేసేత్- ఘనకారయ్ం చేసినటుల్ ఫీలయేయ్ మన మునిసిపాలిటీలెకక్డ? 

తమ నగరానిన్ నితయ్నూతనంగా తీరిచ్ దిదాద్లనన్ తపనతో, రాతిర్కి రాతిర్ కొతత్ పూలమొకక్లిన్ నాటే ఈ భావన 
ఎకక్డ? 

మన సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలిన్ ఘనమైనవిగా పదే పదే వలిల్ంచే మనలో ఎకక్డో ఏదో లోపముందనిపించదూ! 
పేదరికం, అధిక జనాభా- అనన్వి కుంటిసాకులు. మన ధేయ్యం, దృకప్థం- వీటిని సమీకిష్ంచుకోవాలి! 
మేమా మనోహర దృశాయ్నిన్ చూసి పరవశిసూత్- నెమమ్దిగా ఇలుల్ చేరుకునాన్ం.  
పిలల్లు వెంటనే పడుకునాన్రు కానీ- మాకు వెంటనే నిదర్ పటట్లేదు. 
అవీ ఇవీ మాటాల్డుకొనడంలో లూయీజీ పర్సకిత్ వచిచ్ంది. యథాలాపంగా రీసెరిచ్ వరుక్ విషయంలో అతడికి 

కలిగిన ఆశాభంగం గురించి చెపిప్ జాలి పడాడ్ను. 
శీర్మతి జాలి పడలేదు. అపుప్డామె అనన్ మాటలు- నేనూహించనివి…… 
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