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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 201617లోనూ - ‘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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Ɉp ȥp: ȠɄ
ù Ģ ǫûȍ ƷȺĒ pƽ
ఎకస్టెనష్న పర్హసనం

ŦɄ ɬ: ɘ ¢pƸ (47)

ఏమైతే అయిందని మళీల్ రాలెకని కలుసుకునాన్ను. “టెకిన్కల రిపోరట్స్ వార్సేటంత జరమ్న భాషాపరిజాఞ్నం నాకు
లేదని డాడ ఆఫీసులో తెలుసు. రిపోరుట్ ఇంగీల్షులోనే వార్సి పంపుతాను. ఏమౌతుందో చూదాద్ం” అనాన్ను.
రాలెకకి నా పర్తిపాదన నచచ్లేదు. “నేను నియమాలిన్ ఖచిచ్తంగా అనుసరిసాత్ను. నానుంచి వెళేల్ నీ రిపోరుట్ జరమ్న
భాషలోనే ఉండాలి. కాబటిట్ గటిట్గా పర్యతిన్ంచు” అని పటుట్బటాట్డు.
ఆయనతో అపప్టికేమనలేదు కానీ ఎకస్టనషన వదులుకోవాలనే అనుకునాన్ను. ఇంటికెళేల్క శీర్మతితో అదే మాట
చెపాప్ను.
“మీరు తలచుకుంటే, జరమ్నోల్ ఏమిటి- రషయ్నోల్ రాయమనాన్ ఇపప్టికిపుప్డు నేరుచ్కుని రాసెయయ్గలరు”
అనేసిందామె తేలికగా.
“నీకలా అనిపిసోత్ందేమాకానీ- నాకుమాతర్ం ఇది కపప్-ఎదుద్ కథలాగుంది” అనాన్ను.
కపప్ పిలల్లు మొదటిసారి ఎదుద్ని చూసి, ఎంత పెదద్దో అని ఆశచ్రయ్పడి ఆ విషయం తలిల్ కపప్కి చెపాప్యి. తను
ఎదుద్ కంటే గొపప్ అని పిలల్లముందు నిరూపించడానికి కపప్ పొటట్ని ఉబిబ్ంచి, ఆ ఎదుద్ ఇంతుందా అనడిగింది. వాళుల్
ఇంకా పెదద్దంటే- పొటట్ ఇంకాసత్ ఉబిబ్ంచింది. ఎంత ఉబిబ్సేత్ కపప్ ఎదౌద్తుంది? చివరకు దాని పొటట్ పగిలి చచిచ్ంది.
సవ్శకిత్ని సరిగాగ్ అంచనా వెయయ్డం విషయంలో- ఈ పంచతంతర్ కథ చినన్పప్టిన్ంచీ నాకు ఆదరశ్ం.
శీర్మతి తల అడడ్ంగా ఊపి, “సామయ్ం సరిగాగ్ లేదు. పటిట్ంచుకోక కానీ ఈ పాటికే మీరు ఇకక్డి భాషలో
నిషాణ్తులయుండేవారు. ఇపుప్డు పటిట్ంచుకోండి. నాకికక్డ ఇంకా మరికొనాన్ళుల్ ఉండాలనుంది” అంది.
ఇది శీర్మతి సైట్లోల్ అరాథ్ంతరనాయ్సాలంకారం. ఏదో ఒకటి చేసి ఎకస్టెనష్న సాధించాలని ఆమె ఆదేశం.
“రావుగారిన్ సాయమడగొచుచ్. కానీ ఆయనకి అంత టైముంటుందా?” అనాన్ను. శీర్మతి తలుచ్కోవాలే కానీ,
ఆయనిన్ టైం ఉండేలా చెయయ్గల చాకచకయ్ముందని ఓ బాణం వేశాను.
“అనిన్ంటికీ రావుగారేనా? ఆయనిన్బబ్ందిపెటొట్దుద్. మీ ఫెర్ండ ఓంపర్కాష జరమ్నోల్ థీసిస రాసుత్నాన్డుగాఅతగాడికైతే ఇది చాలా సులభం” అంది శీర్మతి.
ఓంపర్కాష సబజ్కట్ మెటలరీజ్. పీహెచడి థీసిస సేట్జికి వచిచ్ంది. అతడు జరమ్న చకక్గా మాటాల్డతాడు. థీసిస
వార్యడంకోసం ఆ భాషమీద పటుట్ సాధించడానికి కృషి చేసుత్నాన్డు.
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అంతవరకూ నాకతడి పేరు తటట్నందుకు కొంత ఆశచ్రయ్ం, కొంత చిరాకు. వాటిని పకక్నెటిట్ ముందు శీర్మతిని
అభినందించి మరాన్డు ఆఫీసునుంచి ఓంపర్కాషకి ఫోన చేసి విషయం చెపాప్ను.
అతడు వెంటనే, “నువువ్ ముందు ఇంగీల్షులో రిపోరుట్ వార్యి. మనమిదద్రం కలిసి కూరుచ్ని డిక్షనరీ పకక్న
పెటుట్కుని దానిన్ తరుజ్మా చేదాద్ం. తుదిమెరుగులకి నా జరమ్న కొలీగుస్ సాయం తీసుకుంటాను. అపుప్డు మీ పొర్ఫెసరుకి
చూపించి ఆయన బాగుందంటే- ఆ కెర్డిట నాది. లేదూ ఆ పాపం నీది” అనాన్డు.
ఇండియన సైంటిసుట్ని. ఇలాంటివి రాయడానికి కషట్మేముంటుంది? జరమ్నీలో ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్నో
పర్తిపాదిసూత్ డిటెయిలడ్ పోర్గార్ం ఇచేచ్కనే నాకీ సాక్లరషిప వచిఛ్ంది. ఆ పోర్గార్ంలో పిర్పరేషన పారట్ పూరత్యింది. ఇపుప్డు
టెసిట్ంగుకి పిర్పేరవుతునాన్ం. అపుప్డు చేసాత్నని వార్శను, ఇపుప్డు చేశానని రాయాలి. మిగిలింది పూరిత్ చెయయ్డం ఎంత
అవసరమో, అందుకు ఎకస్టెనష్న ఎందుకు తపప్నిసరో వివరించాలి. అదీ ఇంగీల్షులో.
ఒకక్ పూటలో ఇంగీల్షు సిర్క్పుట్ తయారైంది. మధాయ్హాన్నికి ఓంపర్కాష వచిచ్ నా రిపోరట్ చూసి, “నువివ్కక్డ ఇంత
పని చేశావా? నా థీసిసకే ఇంత వరక్ చెయయ్లేదు….” అనాన్డు మెపుప్కోలుగా.
“జరమ్న నీళుల్ బాగా వంటబటాట్యిగా- అతిశయోకుత్లకి లోటుండదుకానీ- ముందు అనువాదం మొదలెడదాం”
అనాన్ను.
“అతిశయోకిత్ వదద్నాన్వు కాబటిట్ చెబుతునాన్ను. నీ రిపోరుట్లో ఓపెనింగ సెంటెనస్ మారాచ్లి” అనాన్డు.
జోక చేసుత్నాన్డనుకుని అతడి మొహంలోకి చూశాను.
చాలా గంభీరంగా ఉంది అతడి మొహం. ఒకసారి పనిలోకి దిగితే అతడి మొహం అలాగే ఉంటుంది.
గతుకుక్మని, మొదటి వాకయ్ం చదువుకునాన్ను.
నేను వాడే హొమోజీనియస పెర్సిపిటేషన టెకిన్క- సాధారణంగా వాడేది ఎనాలిసిసకీ, సెపరేషనుస్కీ. ఇది
వాడడ్ంవలల్ గంటలు పటేట్ పని నిముషాలోల్ ఐపోతుంది. నేనీ టెకిన్క పర్సాత్వన తేగానే- ఎనాలిసిసుస్కో, సెపరేషనుస్కో
అనుకునే పర్మాదముంటుంది. అందుకని ఈ టెకిన్క అందుకు కాదని మొదటి వాకయ్ం వార్శాను.
“మనమేదైనా పర్పోజ చేసుత్నన్పుప్డు- నెగెటివ సేట్టెమ్ంటతో మొదలెటట్కూడదు. అలాంటి పాయింటుల్ మధయ్లో
చెపాప్లి. ఆరంభంలో పాజిటివ సేట్టెమ్ంటేస్ ఉండాలి” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
ఇది అతగాడు ఎకక్డైనా వినాన్డేమో తెలియదు. కానీ అంతవరకూ నేను అనుసరించని గొపప్ పాఠం.
ఆ రోజులోల్ దివ్గుణీకృతావధానం చేసిన అరుదైన కవులోల్ ఒకరైన మా తాతగారికి ఉచిత విదాయ్దానం హాబీ.
తెలుగులో విదావ్న పరీక్షకు పిర్పేరయేయ్వారు తరచుగా మా తాతగారి వదద్కు వసుత్ండేవారు. ఆయన చెపేప్ పాఠాలు నేటి
పర్వచనాలనిమించి ఆసకిత్కరంగా ఉండేవి. అలా నేను పురాణేతిహాసాలు, పలు కావాయ్లలోని సాహితీవినాయ్సాలు,
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నిగూడారాథ్లు ఎనోన్ వినాన్ను. ఒకసారి ఆయన రామాయణంలో- హనుమంతుడు లంకకు వెళిల్ సీతను చూసొచిచ్ రాముణిణ్
కలిసిన సందరాభ్నిన్ పర్సాత్వించారు.
అపుప్డు హనుమంతుడు, “నేను లెకక్లేననిన్ పర్దేశాలు తిరిగాను. ఎకక్డా సీత కనబడలేదు. తరావ్త లంకకు వెళిల్
ఊరంతా గాలించాను. కనబడలేదు. రాజాంతఃపురంలో కూడా చూశాను. అకక్డా కనబడలేదు” అని మొదలెటొట్చుచ్. కానీ
అలా చెయయ్లేదు. ‘చూసితిని, సీతను’ అంటూ మొదలెటాట్డు.
ఆ అంతరారాథ్నిన్ ఆయన అరగంటసేపు వివరించి, “మీ నానన్ నీ పెళిల్ సంబంధం మాటాల్డాడ్నికి వెళేల్డనుకో.
కాబోయే వియయ్ంకుడికీ, ఆయనకీ ఒకపుప్డు చాలా గొడవలుండేవనుకో. వెడుతూనే- ‘నేనిపుప్డు పాత గొడవలు
తవవ్డానికి రాలేదు. కొతత్ గొడవలు పెటుట్కుందుకూ రాలేదు. నినున్ క్షమారప్ణ అడగడానికో, నీచేత క్షమారప్ణ
చెపిప్ంచుకుందుకో రాలేదు’ అంటూ చేటభారతం మొదలెటట్కూడదు. ‘మీ అమామ్యి నచిచ్ంది. పెళిల్ సంబంధం
కలుపుకుందుకొచాచ్ను’ అనడంలో ఒక సేన్హపూరవ్క వాతావరణం ఏరప్డుతుంది’ అనాన్రు.
అది నాకు బాగా గురుత్ంది కానీ, ఆ సూచనని నా పర్పోజలోల్ పాటించలేదనన్ విషయానిన్ ఓంపర్కాష చెపేప్దాకా
గురిత్ంచలేదు. గురిత్ంచేక జీవితాంతం మరువలేదు.
ఓంపర్కాష తనతో మంచి టెకిన్కల డిక్షనరీ తెచాచ్డు. పదాల ఎంపికలో సాయం చేసూత్ మొతత్ం అనువాదానిన్
నాచేతే చేయించాడు.
మొదటి పేరా అనువదించడానికి గంటకి పైగా పటిట్ంది. తరావ్తనుంచి వేగం పెరిగింది. ఆఫీసు టైమైపోయినా మా
పని కొనసాగింది.
మధాయ్హన్ం ఇంటికి లంచికి వెళిల్నపుప్డు కూడా, ఆలసయ్ంగా వసాత్నని శీర్మతికి సూచనపార్యంగానైనా చెపప్లేదు.
కారణం తెలియక కంగారు పడుతుందేమోనని మనసులో బెంగ. నాకైతే మిగతాపని రేపు చూడొచుచ్లే అని ఉంది. కానీ ఆ
పని తనదే అనన్ంత పటుట్దలగా ఉనాన్డు ఓంపర్కాష.
అయేయ్సరికి రాతిర్ ఎనిమిదయింది. ఓంపర్కాషకి థాంకస్ చెపాప్ను.
“నీ థాంకుస్ నా మోరల సపోరుట్కే! అనువాదమంతా నువేవ్ చేశావు!” అనాన్డతడు.
మనసులో నిజమేననిపించినా, “ఔనా! మరి ఓపెనింగ సెంటెనుస్తో మొదలెటిట్, ఎనిన్ మారుప్లు చేశావ నువువ్? ఈ
రోజు నీనుంచి జరమ్నోల్కి అనువాదమే కాదు, ఇంగీల్షులో రిపోరుట్కీ ఎనోన్ చిటాక్లు తెలిశాయి” అనాన్ను.
“ఐతే మా పకిక్ంటి పినిన్గారి టెకిన్క బాగా పనికొచిచ్ందనన్మాట!” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
ఓసారి ఓంపర్కాష తలిల్కి జవ్రమొచిచ్ంది. పినిన్ ఊరికెళిల్ంది. ఇంటోల్ నలుగురు చినన్పిలల్లునాన్రు. వంటింటి పని
పిలల్ల వలల్కాదు. తండిర్కీ, చినాన్నన్కూ అలవాటు లేదు కానీ తపప్నిసరై వంట చెయయ్డానికి సిదధ్పడాడ్రు. అపుప్డు,
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‘నేనుండగా పెదద్మగాళల్ని చెయియ్ కాలుచ్కోనిసాత్నా’ అంటూ వచిచ్ంది పకిక్ంటి పినిన్గారు. దాంతో తండీర్, చినాన్నాన్
హమమ్యయ్ అనుకునాన్రు.
పినిన్గారు పిలల్లిన్ సాయానికి పిలిచింది. క్షణాలమీద అందరీన్ ఎంగేజ చేసేసింది. గినెన్లు తొలిచేవారొకరు,
కూరలు తరిగేవారొకరు, సట్వ మీద వేయించేవారొకరు. ఓ పని అవగానే మరో పని. చేతికి మటట్ంటకుండా, ఏ గినేన్నీ
వేలేసైనా ముటుట్కోకుండా- కేవలం అజమాయిషీతో పిలల్లచేత వంట పూరిత్ చేయించింది పినిన్గారు.
“అమమ్, పినిన్ వంట చేసేత్- మాకేం పనుండేది కాదు. పినిన్గారు చేసేత్- మాకే పని! ఆ పూట పినిన్గారు చేసిందలాల్వంట అదుభ్తమని నానాన్, బాబాయ మెచుచ్కునన్పుప్డు- సిగుగ్తో మెలికలు తిరగడం” అని, “అపప్టిన్ంచీఎదుటివాళల్చేత పని చేయించి కెర్డిట మనం కొటెట్యయ్డానిన్, పినిన్గారి వంట అంటాం మా ఇంటోల్. నేనిపుప్డు నీ
అనువాదంలోనూ అదే టెకిన్క వాడాను” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
అపుప్డు నేనతడికి ‘తాజమహల నిరామ్ణానికి రాళెల్తిత్న కూలీలెవవ్రు’ అనన్ శీర్శీర్ కవితను అనువదించి చెపిప్,
“కెర్డిటెపుప్డూ ఏంచెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో తెలిసినవాళల్కే చెందుతుంది. చెపిప్ంది చెపిప్నటుల్ చెయయ్డం మాతర్మే
తెలిసినవాళల్కి కాదు” అంటూ అతడి కంటిర్బూయ్షన విలువ ఏమాతర్ం తగగ్కుండా జాగర్తత్పడాడ్ను.
మరాన్డా అనువాదానిన్ డెకరట్కి చూపిసేత్- బాగుందనాన్డు. రాలెకకి చూపిసేత్- బాగోగులు చెపప్లేదు కానీ,
సరిచెయయ్డానికి ఉతాస్హం చూపించాడు. ఇదద్రం కలిసి ఓ గంట కూరుచ్ని సిర్క్పుట్ ఫైనలైజ చేశాం. తరావ్త దానిన్ రాలెక
టైపు చెయయ్మనాన్డు.
రాలెకతో సహా అకక్డివాళల్ందరికీ ఎంతోకొంత టైపింగ వచుచ్. అది పొర్ఫెషనోల్ ఒక భాగంగా భావిసాత్రు వాళుల్.
అంతకుముందోసారి నాకు టైపింగ రాదని డెకరుట్తో అంటే- ‘అదో బర్హమ్విదాయ్? టైపింగు రావడం, రాకపోవడం
ఉండదు. చెయయ్డమే! అలవాటైతే సీప్డుగా చేసాత్రు. లేకపోతే కాసత్ సోల్ అంతే!’ అనాన్డతడు.
జీవితంలో నాకదో గొపప్ పాఠం.
టైపింగ నా పొర్ఫెషనోల్నూ ఒక భాగమని ఇండియాలో నాకెపుప్డూ తోచలేదు. పర్తి డిపారుట్మెంటుకీ టైపింగుకని
పర్తేయ్కంగా ఓ టైపిసుట్ ఉనాన్డు. రెండు పంకుత్ల ఉతత్రమైనా సరే, టైపింగుకి అతడే ఆధారం. చేతినిండా పనితో రోజంతా
బిజీగా ఉంటాడతడు. టైపింగుకి వచిచ్న కాగితాలిన్ ఫైలోల్ ఓ వరసలో పెటిట్, లాగబుకలో నోట చేసుకునేవాడు. మన టరన్
రావడానికి ఒకోసారి మూడు నాలుగు రోజులు ఎదురు చూడాలి.
అలాగని టైపిసట్ పదవి పెదద్ హోదా ఏం కాదు. టైపింగ రానివాళల్ం రాదనన్ విషయానిన్ గొపప్గా చెపుప్కునేవాళల్ం.
వచిచ్న ఒకరో ఇదద్రో, అది తామెందుకు నేరుచ్కోవాలిస్వచిచ్ందో సంజాయిషీ ఇచేచ్వారు. ఇంతకీ వాళుల్ కూడా టైపింగులో
ఎకస్పరుట్స్ కాదు. వాళుల్ టైపు చేసేత్ కొనిన్ అక్షరాలు సప్షట్ంగానూ, కొనిన్ అసప్షట్ంగానూ ఉండేవి. అందుకు కారణం వాళుల్
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అనిన్ అక్షరాలకీ ఒకే ఫోరుస్తో సోట్ర్కుస్ ఇవవ్డం లేదుట. మా టైపిసట్ టైప చేసిన కాగితాలు చూసేత్ అచొచ్తిత్న కాగితం
చూసినటేల్ ఉంటుంది.
తను టైపిసుట్ కావాలొస్చిచ్ందని వాపోతుండే మా టైపిసట్ కూడా, “టైపింగ ఈజే యాన ఆరట్” అని గరవ్ంగా
అంటాడు.
ఐనా నేను మాతర్ం ఆ ఆరట్ నాకు రాలేదని గరవ్పడేవాణిణ్.
ఇకక్డ డెకరట్ మాటలు వినాన్క, నా దృకప్థానికి కాసత్ సిగుగ్పడాడ్ను.
డిపారుట్మెంటోల్ ఓ ఎలకిట్ర్కల టైపురైటరుంది. దానిమీద అపుప్డపుప్డు పార్కీట్స చేసేత్ సీప్డ రాలేదు కానీ చినన్ చినన్
పనుల్ చెయయ్గలననన్ నమమ్కం కుదిరింది. ఇంకో విశేషమేమంటే, ఇకక్డ సోట్ర్కస్ కంటోర్ల చేసుకోనకక్రేల్దు. ఎలా
కొటిట్నాసరే పడిన అక్షరం సప్షట్త ఒకక్లాగే ఉంటుంది. అంటే ఆరుట్లో ఓ భాగం తగిగ్ంది.
రాలెక చెపప్గానే ఎలకిట్ర్కల టైపురైటర మీద రిపోరట్ టైప చేశాను. అక్షరం అక్షరం చూసి కొటట్డం ఒకటి, ఏకాగర్త
ఒకటి- నా రిపోరుట్లో ఎకక్డా అచుచ్ తపుప్ లేదు.
అలా బాన లో ఉండే డాడ ఆఫీసుకి- నానుంచి ఆరెన్లల్ ఎకస్టెనష్న రికెవ్సట్ లెటర వెళిల్ంది.
నా ఉతత్రం ఇలా అందిందో లేదో, అలా వాళుల్ అనుమతినిసూత్ వెంటనే బదులిచాచ్రు.
ఇండియాలో నిరణ్యాలు అంత సులభంగా తేలవు. అంతా ‘కలవారి కోడలు కలికి కామాకిష్’ టైపు.
అనన్లు చెలెల్లిన్ పుటిట్ంటికి తీసుకెళాల్లంటే ముందు అతత్నడగాలి. ఆమె ’నేనెరుగ నేనెరుగ మీ మామనడుగు’
అంటే- అకక్ణిణ్ంచి వరుసగా మామగారీన్, బావగారీన్, తోడికోడలీన్, చివరగా భరత్నీ అడగాలి. ఇంతకీ భరత్ నిరణ్యం
తెలిసిందే- కానీ అందుకు ముందు- మిగతావాళల్కి అభయ్ంతరం లేదనన్ విషయం తేలాలి.
ఇది మన కుటుంబ సంసక్ృతి ఔనన్తాయ్నిన్ తెలియజేసుత్ంది.
ఐతే ఇదే కుటుంబ సంసక్ృతి అడిమ్నిసేట్ర్షనకి కూడా విసత్రిసేత్- నిరణ్యాల జాపాయ్నికి దారి తీసుత్ంది. వలస నేతలు
బానిస పౌరులిన్ శాసించడానికి విధించిన నియమాలిన్- సవ్తంతుర్లమై దశాబాద్లు గడుసుత్నాన్ అనుసరించే విచితర్
సంసక్ృతి భరతావనిది. పాలనకు కుటుంబ సంసక్ృతిని అనుసరించడానికి పౌరులు అభయ్ంతరం చెపప్డం లేదనేమో,
పాలకులనిచేచ్ పారీట్లకూ పాకుతోందది.
నాకు ఎకస్టెనష్న అవసరమని పొర్ఫెసర రాలెక నిరణ్యించాడు. ఉతత్రం డాడ ఆఫీసుకి వెళిల్ంది. వాళుల్ వెంటనే
సానుకూల నిరణ్యం తీసుకుని నేరుగా నాకు తెలియబరాచ్రు.
రాలెకకి అది చాలా మామూలు విషయం కావచుచ్ కానీ, నేను బాగా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. తరావ్త అది ఆనందంగా
మారితే, ఇంటికెళిల్ శీర్మతితో పంచుకునాన్ను.
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ఆమె ననున్ కాసేపు ఆనందపడనిచిచ్, “ఈ విషయం భువనేశవ్రోల్ మీ ఆఫీసుకి- వాళుల్ చెబుతారా? మీరు
చెపాప్లా?” అంది.
అది ఉతత్ కుతూహలం కాదు. ‘అంతం కాదిది ఆరంభమే సుమా’ అనన్ సప్ృహ నాకు కలిగించడానికి చేసిన
పర్యతన్ం.
భువనేశవ్రోల్ మా లేబరేటరీలో రెండు అహాల మధయ్ యుదధ్ం జరుగుతోంది.
ఒక అహం లేబరేటరీ డైరెకట్ర పర్ఫులల్. రెండవది ఆయన తరావ్తి సాథ్నంలో ఉనన్ భరత.
ఈ అహాలకునన్ నేపథయ్ం రావణకాషట్ం లాంటిది. దాని గురించి వీలైనంత కుల్పత్ంగా చెబుతాను.
భరత సమరుథ్డు, అనుభవజుఞ్డైన సైంటిసుట్. విదేశాలోల్ కొనాన్ళుల్ండి, సవ్దేశంలో ఓ విదేశీ పారిశార్మికసంసథ్లో
రాణిసుత్నన్ సమయంలో అపప్టి మా లేబరేటరీ డైరెకట్ర సీతారాం దృషిట్కొచాచ్డు. కొతత్గా మొదలైన ఆ సంసథ్కు భరత
సేవలు ఆవశయ్కమని భావించి, ఆయనిన్ ఆకరిష్ంచడానికి తగిన వాగాద్నాలు చేసి, భువనేశవ్ర రపిప్ంచి, తన తరావ్త
తనంతటివాడుగా నియమించాడు.
లేబరేటరీ ఒరిసాస్లో ఉంది. సీతారాం ఒరిసాస్కు చెందినా- తెలుగువాడు. సాథ్నికతకంటే పర్తిభకు పటట్ం కటేట్
రాజకీయనేత బిజూ పటాన్యక కారణంగా ఆయనకా ఉనన్త పదవి దకిక్ంది. తరావ్త అకక్డ బిజూ పార్భవం తగగ్డంతో
సాథ్నికతకు పార్బలయ్ం పెరిగి సీతారాంకి పదవీ గండం ఏరప్డింది. ఆ సమసయ్తో సతమతమౌతునన్ ఆయనకు భరతకిచిచ్న
వాగాద్నాలిన్ పటిట్ంచుకునేందుకు సమయం లేకపోయింది. ఫలితంగా భరత ఆయనకు ఎదురుతిరిగాడు. మానసికమైన
ఒతిత్డి తటుట్కోలేక సీతారాం, రాజీనామా చేసి వెళిల్పోతే- భరత లేబరేటరీకి తాతాక్లికంగా అధిపతి అయాయ్డు. వచిచ్న
అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుని ఆయన తన సతాత్ని నిరూపించుకుందుకు రెండునన్ర ఏళల్పాటు అవిరళ కృషి చేశాడు.
డైరెకట్ర పోసట్ ఆయనేన్ వరిసుత్ందని అంతా అనుకుంటునన్ సమయంలో- ఉతత్రాది యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరుగా
ఉంటునన్ పర్ఫులల్ డైరెకట్రుగా నియమితుడయాయ్డు.
ఈ విషయమై భరత మనోభావాలు పలు విధాలుగా దెబబ్తినాన్యి.
లేబరేటరీ పారిశార్మిక పరిశోధనలకి ఉదేద్శించబడింది. దానిన్ నడిపించడానికి- పారిశార్మికరంగంలో
అనుభవమునన్ తనని కాదని, యూనివరిస్టీ పొర్ఫెసరిన్ నియమించడమేమిటని భరత ఆవేదన.
పర్ఫులల్ ఒరిసాస్కు చెందినవాడు. ఆయన ఎంపికకు అదే కారణమని భరత నమమ్కం.
పర్ఫులల్ భరతకి సమవయసుక్డు. కాబటిట్ తనకా లేబరేటరీలో ఎదుగుదలకు అవకాశం లేదని భరతలో నైరాశయ్ం.
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అపప్టోల్ సీయసఐఆరలో డైరెకట్రు పదవి ఇందర్పదవి లాంటిది. బాధయ్తలకంటే అధికారం పెకుక్. అసమ్దీయులకు
అలవోకగా వరాలు, తసమ్దీయులకు అంతే అలవోకగా శాపాలు- ఆ పదవికి సంకర్మించిన హకుక్. ఆపైన
వందిమాగధుల సోత్తర్పాఠాలు ఇచేచ్ కికుక్.
ఇవనీన్ భరత రెండునన్రేళుల్ అనుభవించి ఉనాన్డు. ఇపుప్డవి పర్ఫులల్ అనుభవిసుత్నాన్డు. ఇదిలాగుంటే- పుండునీద
కారం చలిల్నటుల్-భరత ముఖాయ్నుచరులు అటు వెళిల్పోయారు. అదో ఉకోర్షం.
నేను సీతారాం రాజీనామాకు ఓ ఏడాది ముందు భరత డివిజనోల్ చేరాను. తనతో పని చేసేవారిని జూనియరుస్లా
కాక సమఉజీజ్లుగా గౌరవించే భరత పదద్తి నాకు నచిచ్ంది. ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర శాసిత్గారినుంచి, అదే
తరహా వయ్కితో కలిసి పని చెయయ్డం నా అదృషట్మనిపించింది. ఆపైన భరత జాఞ్నపరిజాఞ్నాల ఆసరాతో- భవిషయ్తుత్లో నా
ఎదుగుదల తథయ్మనిపించింది.
యూనివరిస్టీలో ఉనన్పుప్డు అకక్డ పొర్ఫెసరల్ మధయ్ ఉండే అహాలూ, రాజకీయాలూ సావ్నుభవమే. ఐతే నా పనేదో
నాది కాబటిట్, వాటికి దూరంగానే ఉండగలిగాను. యూనివరిస్టీ వదిలినపుప్డు అందరు పొర్ఫెసరల్తోనూ సుహృదాభ్వానిన్
నిలుపుకోగలిగాను. ఎదుటివారి నుంచి పర్యోజనం ఆశించనపుప్డు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం కషట్ం కాదు.
అదే సిదాధ్ంతానిన్ లేబరేటరీలోనూ పాటిసుత్నాన్ను. సీతారాం- భరతలమధయ్ వివాదం జరుగుతునన్పుప్డు నేను ఏ
వరగ్ంలోనూ లేను. పర్ఫులల్ చేరేక నేను భరతను వదిలి వెళిల్పోనూ లేదు. ఎటొచీచ్ వివాదాలోల్ లేను. నా పనేదో నాది. పార్ణం
సుఖంగా ఉంది.
ఐతే అదంత తేలిగాగ్ పోయే వయ్వహారం కాదు.
భరత దగగ్ర నేనే కాదు. రాజకీయాలతో నిమితత్ం లేకుండా తమ మానాన తాము పని చేసుకూంటూ పోయేవాళుల్
మరో పదిమంది ఉనాన్రు. విశేషమేమంటే మేము మెరికలాల్ంటివాళల్మనీ, భరతకి మేమే బలమనీ లేబరేటరీలో
పర్చారముంది. పర్ఫులల్ అది నమామ్డు. ఆయన మమమ్లిన్ భరత నుంచి వేరు చెయయ్డానికి కొంతమంది అనుచరులిన్
మావదద్కు పంపుతుండేవాడు. మేము వాళుల్ చెపిప్ంది వినేసి, ‘పర్సుత్తానికే సమసయ్లూ లేవు. సమసయ్ వసేత్ మమమ్లిన్
ఆదుకుందుకు పర్ఫులల్ ఉనాన్డని ధైరయ్ముంది’ అని చెపిప్ పంపేసేవాళల్ం.
వాళొల్చిచ్ వెళిల్న విషయం తెలిసి భరత మానుంచి వివరాలు ఆరాలు తీసేవాడు. జరిగింది జరిగినటుల్గా చెబితే విని
కాసత్ ఆవేశపడేవాడు. ఈ విషయమై పర్ఫులల్ని నిలదీసాత్ననేవాడు. ‘సాకాష్య్లకోసం మమమ్లిన్ ఈ రొంపిలోకి లాగొదుద్’ అని
మేమంటే మళీల్ తగేగ్వాడు.
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సైంటిఫిక రీసెరిచ్ రంగం వేరు. అకక్డ రాజకీయాలునాన్ వాటివలల్ పర్యోగాలూ, ఫలితాలూ మారిపోవు. సైంటిసుట్
మనసెపుప్డూ జాఞ్నానేవ్షణలోనే ఉంటుంది కాబటిట్, ఆ పని ఆగిపోదు. ఈ రాజకీయాలు అరథ్రహితమైన చినన్ డిసట్రెబ్నస్అంతే!
డాడ సాక్లరషిపుప్కి భరత కొలీగుస్ పేరుల్ పర్తిపాదించడం పర్ఫులల్కి ఇషట్ం లేదు. లేకుంటే ఆయన చేరిన
సంవతస్రమే నా పేరు పంపాలి. ఆయన మమమ్లిన్ అపడానికి కొతత్ కొతత్ షరతులు పెటిట్ రెండేళుల్ పకక్న పెటాట్డు. చివరికి
ఆ షరతులు కూడా పూరిత్ చెయయ్డంతో ఆ సంవతస్రం పర్తిపాదించిన నాలుగు పేరూల్ భరత డివిజనువే అయాయ్యి.
అదాయన జీరిణ్ంచుకోలేకపోయాడనడానికి సూచనగాలేబరేటరీ అభయ్రుధ్లందరికీ డైరెకట్ర సెప్షల రికమెండేషన విధిగా ఉండలంటే- ‘నా రికమెండేషన అందరికీ
ఇవవ్లేను. ఎందుకంటే ఒకేసంసథ్నుంచి నలుగురికి ఎలాగూ వాళిల్వవ్రు. పోనీ అని ఒకరేన్ రికమెండ చేసేత్, పక్షపాతం
ఔతుంది”- అని అపప్టికి దాటేశాడు.
ఆశచ్రయ్మేమంటే- ఆయన రికమండేషన లేకపోయినా ఆ నలుగురిలో- నేను, భూషణ ఇంటరూవ్య్లో
ఎంపికయాయ్ం. అది కూడా ఆయన జీరిణ్ంచుకునాన్డని అనుకోను.
భూషణకి జరమ్నీలో ఉండాలని లేదు. గడువు కాలం ముగిసీ ముగియగానే ఇండియా వెళిల్పోవడానికి
నిశచ్యించుకునాన్డు. నేను మాతర్ం నా సేట్ ఎకస్టెండ చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను. అందుకు డాడ అనుమతించింది.
పర్ఫులల్ ఒపుప్కుంటాడా?
శీర్మతి చెపేప్దాకా ఈ విషయమే నేను ఆలోచించలేదు.
ఏంచెయాయ్లా అని ఆ రాతర్ంతా మనసులో తరజ్నభరజ్న పడాడ్క, ఈ విషయమై రాలెకనే ఆశర్యించాలనుకునాన్ను.
ఐతే ఇది చాలా సునిన్తమైన వయ్వహారం.
మా లేబరేటరీ రాజకీయాల గురించి రాలెకకు తెలియడం ఇషట్ం లేదు.
అసలే ఇండియన అడిమ్నిసేట్ర్షన గురించి ఆయనకు సదభిపార్యం లేదు. సైంటిఫిక రీసెరిచ్లోనూ అలాగే ఉందని
తెలిసేత్- ముందు తన జరమ్న కొలీగుస్లో ఆ విషయం పర్చారం చేసాత్డు. మా లేబరీటరీని వాళుల్ పొరపాటుగా అరథ్ం
చేసుకుంటారు.
అందుకని బాగా ఆలోచించాక- మరాన్డు రాలెకని కలుసుకునాన్ను.
“ఇండియనేస్ కాదు, ఏ దేశం వాళైల్నా జరమ్నీలాంటి దేశానికొసేత్- వీలైనంత ఎకుక్వ కాలం ఉండాలనుకుంటారు.
ఆకరష్ణలోనే కాదు, సైంటిఫిక రీసెరిచ్కీ ఇదో పర్తేయ్కమైన దేశం. నేను ఇకక్డికొచేచ్ముందు- ఏడాదిలో ఏంచేసాత్ంలే, ఏదో
గడిపేసి వెళిల్పోదాం అనుకునాన్ను. ఇకక్డికొచేచ్క తెలిసింది. ఏడాదిలో ఎంతైనా చెయొయ్చుచ్ అనిపించే వయ్వసథ్
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ఇకక్డునన్దని! వచిచ్న అవకాశానిన్ సదుపయోగం చేసుకుందుకు- నువూవ్, ఈ సంసథ్ యాజమానయ్ం ఎంతో
సహకరించారు. మరో ఆరెన్లుల్ంటే నా సేట్ సారథ్కమౌతుంది. అందుకు డాడ కూడా అనుమతించింది. ఐతే మా సంసథ్
డైరెకట్ర అలా అనుకోకపోవచుచ్. నేనీ దేశపు ఆకరష్ణలో పడి ఏదో వంకన సేట్ ఎకస్టెండ చేసుత్నాన్నని అనుకోవచుచ్. అది
నా కిషట్ముండదు. నా ఎకస్టెనష్న విషయం నువేవ్ మా సంసథ్ డైరెకట్రుకి ఉతత్రం రాసేత్ బాగుంటుందని చెపప్డానికి
వచాచ్ను” అని ఆయనకి చెపాప్ను.
నేను చెపిప్ంది విని రాలెక కొంచెం బిగగ్రగానే నవావ్డు. ఆపుకుందుకు కొంచెంసేపు పటిట్ంది.
ఎందుకు నవావ్డు? ఇండియన మెంటాలిటీని వేళాకోళం చేసాత్డా?
రాలెక తేరుకునాన్క, “నినున్ సేట్ ఎకస్టెండ చెయయ్మని అడిగింది నేను. ఏడాది ఉండమంటే ఆరెన్లేల్ ఉంటాననన్ది
నువువ్. డాడకి పర్పోజల నువేవ్ పంపడం పదధ్తి కాబటిట్ కానీ, అదీ నేనే పంపి ఉండేవాణిణ్. నువువ్ మా అతిథివి. నినిన్కక్డికి
పంపింది మీ సంసథ్. అందుకు మీ డైరెకట్రుకి థాంకుస్ చెబుతూ- ఆరెన్లల్ ఎకస్టెంషన గురించి తెలియబరిచ్,
అనుమతించమని కోరడం నా బాధయ్త. నా బాధయ్తను నిరవ్హించమని నువువ్ ననున్ రికెవ్సట్ చెయయ్డమేమిటి? ఇండియన
కరెట్సీ గురించి వినాన్ను కానీ సావ్నుభవం చేశావు నువువ్” అనాన్డు.
తెలల్బోయి చూసేత్ ఆయన కళల్లో గౌరవంతో కూడిన వాతస్లయ్ం కనిపించింది. ఇండియాలో ఐతే అపర్యతన్ంగా
నమసక్రించేవాణిణ్. ఇకక్డ నమసక్రించకుండా ఉండడానికి పర్యతిన్ంచాను.
ఏదైనా అందామంటే నోట మాట రాలేదు.
అంతలోనే ఆయన తన బలల్మీద ఫైలోల్ంచి ఓ కాగితం తీసి పటుట్కుని, “ఉతత్రం నినన్నే రెడీ చేశాను. ఈ రోజు
పంపుతునాన్ను. కావడానికి కానిఫ్డెనిష్యలే కానీ, ఓ కాపీ నీకివవ్డానికి నాకు అభయ్ంతరమూ లేదు” అంటూ అది
నాకిచాచ్డు.
బయటికొచేచ్క ఆ ఉతత్రం చదివాను. ఇండియన లేబరీటరీకి కదా- ఇంగీల్షులోనే వార్శాడు.
రాలెక ఇంగీల్షు పొర్ఫెషనల సైట్లోల్ ఉంది. ఇంగీల్షుకంటే విశేషం – ఆయన అందులో ననున్ ఆకాశానికెతేత్యడం.
అది కానిఫ్డెనిష్యల లెటర కాకపోతే, నేను దానిన్ టెసిట్మోనియల గా జీవితాంతం ఉపయోగించుకోవచుచ్.
పాశాచ్తుయ్లు మనసులోని మాటనే నిరద్వ్ందవ్ంగా చెబుతారని నముమ్తాను కాబటిట్- ఇనాన్ళూల్ తనకి నాపై ఉనన్
అభిపార్యమేమిటో అపుప్డు తెలిసి ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది.
ఐతే ఎకస్టెనష్న పర్హసనం అంతటితో ముగియలేదు.
ఆ తరావ్త సుమారు రెండు వారాలకు కాబోలు, ఒక రోజు రాలెక నా వరక్పేల్సుకి వచాచ్డు.
చేతిలో ఏదో కాగితముంది. మొహం కందగడడ్లా ఎరర్గా ఉంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2022

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

11

‘’డాకట్ర రావ, ఎవరీ పర్ఫులల్?” అనాన్డాయన. మొహంలో కనిపించిన ఎరుపు గొంతులో కూడా ధవ్నిసోత్ంది….
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