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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



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               »qe] 2022   

   2 IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨ 

 :       
 :   (46) 

ఇంటోల్ పర్హసనాలు 
అపరిశుభార్నిన్ ‘కాకుక్’ అనేవాళల్ం పిలల్లదగగ్ర. సాన్నం చెయయ్డానికి మొరాయిసేత్- కాకుక్ పాప, కాకుక్ బాబు 

అనేవాళల్ం పిలల్లిన్. వాళుల్ మాతర్ం తకుక్వ తినాన్రా- నాకుగానీ, శీర్మతికిగానీ సాన్నం ఆలసయ్మైతే కాకుక్నానన్, కాకక్మమ్ 
అనేవారు. ఎకక్డ వాళల్లా అనేసాత్రోననన్ భయంతో వీలైనంతవరకూ మేమిదద్రం సాన్నాలకి ఆలసయ్ం కాకుండా 
చూసుకునేవాళల్ం. 

పిలల్ల ఈ పిలుపు కొంచెం పర్మాదకరమైనదే. 
మాది మంచి షాపింగ ఏరియా కదా, ఒకసారి ఇటుగా షాపింగుకొచిచ్న ఓ ఇండియన మితుర్డు ఉదయం 

పదింటికే మా ఇంటికొచిచ్, ఓ షాపులో కాసెటల్ ఆఫర గురించి చెపాప్డు. టిఫిన చేసి వెళల్మంటే, “ఆఫర గురించి 
చెపాప్లనొచాచ్ను. నేను వెంటనే వెళాల్లి. ఇంకా సాన్నమవలేదు” అనాన్డు. 

బాబు చటుకుక్న, “కాకక్ంకుల” అనేశాడు.  
ఒకటి- మితుర్డు హడావుడిలో ఉండి వినలేదు. రెండు- అతడికి తెలుగు రాదు. బర్తికిపోయాం. 
మా ఇంటామె ఒలోముచ కీని పిలల్లకి అమమ్మమ్ అని చెపేప్వాళల్ం. ఆమె నెలల తరబడి సాన్నం చెయయ్దని 

మేమిదద్రం అనుకోవడం వినన్ పిలల్లు ఆమెకి కాకక్మమ్మమ్ అని పేరెటాట్రు. ఆమెకి భాష రాదు కాబటిట్, ఫరవాలేదులే అని 
ఊరుకునాన్ం. 

మావాళొల్చిచ్న నెలాల్ళల్కి కాబోలు- ఆ ఇంటోల్కి కొతత్గా షేరర అనే అరవయేయ్ళల్తను- ఒలోముచ కీ ఉండే 
పెదద్గదినానుకుని ఉనన్ మరో గదిలో చేరాడు. అతడిది కూడా పోలండే. అదెద్కొచాచ్డో, లేక బంధువో మాకు తెలియదు. 
ఇంటామెకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండేవాడు. 

ఒలోముచ కీది మహాకాయం. అడుగు తీసి అడుగు వెయయ్డమే పెదద్ అవసథ్ ఆమెకి. ఇతగాడేమో సనన్గా, పీలగా 
ఉనాన్డు. ఆమె పకక్న చూసేత్ మరీ పిటట్లా కనిపిసాత్డు. అందుకేనేమో చులాగాగ్, చలాకీగా టీనేజరంత హుషారుగా 
ఉంటాయి కదలికలు.   

ఆమె అతణిణ్ సాయానికి తెచుచ్కుని ఉంటే కనుక ఎపుప్డో ఆ పని చెయాయ్లిస్ందనిపించింది. ఎందుకంటే 
అతడొచిచ్నపప్టిన్ంచీ, రోజూ ఉదయం లేచింది మొదలు ఆఫీసుకెళేల్దాకా ‘హెర షేరర’ అనన్ ఆమె పిలుపు మాకు 
వినిపిసూత్నే ఉండేది.  
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ఒలోముచ కీతో మాకంత సానిన్హితయ్ం లేదు కానీ షేరర కలుపుగోరు మనిషి. ననన్తడు ‘హెర డాకట్ర’ అంటూ 
ఎంతో ఆపాయ్యంగా పలకరించేవాడు. నేనింటోల్ ఉండేది తకుక్వ కాబటిట్ అతడికి నాకంటే ఎకుక్వ సానిన్హితయ్ం శీర్మతితో 
ఉండేది. ఆమెనతడు ‘ఫౌర్ రావ’ అని పిలిచేవాడు. వంటగదిలో ఉనన్పుప్డు వెళిల్ ఆమెతో కబురుల్ చెపేప్వాడు. జరమ్న-
ఇంగీల్షు కలగలిసిన భాషతో ఇదద్రికీ సంభాషణ బాగానే నడిచేది. 

శీర్మతిని కూతురిగానూ, మా పిలల్లకి తాతగానూ ఫీలయేయ్వాడు షేరర. ఎపుప్డైతే శీర్మతి తాత అని చెపిప్ందో- 
అతణిణ్ ‘కాకుక్తాత’ అనడానికి మా పిలల్లు క్షణం కూడా వృథా చెయయ్లేదు.  

శీర్మతి నొచుచ్కుంది. ఎందుకంటే- షేరర తను శుభర్ంగా ఉండడమే కాదు. ఒలోముచ కీ అపరిశుభర్తమీద 
కామెంటుస్ చేసేవాడు. తను రోజూ సాన్నం చేసాత్ననీ, ఆమె అనాన్ళుల్ సాన్నం చెయయ్కుండా ఎలా ఉంటుందోననీ 
ఆశచ్రయ్పడేవాడు.  

“ఇనుముతో సేన్హం చేసేత్, అగిన్కి సమెమ్ట దెబబ్లు తపప్వు. కాకక్మమ్మమ్కి కావలసినవాడుగా, షేరర కాకుక్తాత 
అయాయ్డనుకో” అని శీర్మతికి నచచ్జెపాప్ను. 

షేరర కీ శీర్మతికీ వంటింటి సేన్హం బాగానే కొనసాగుతోంది. అ సమయంలో అతడు ఒలోముచ కీ 
భారీకాయంమీద జోకుస్ వేసేవాడు. కానీ కర్మంగా ఆ జోకుస్ ఎంజాయ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి ఏరప్డింది శీర్మతికి!  

జరమ్న నీళుల్ వంటబటట్డమో, లేక టూయ్బెకట్మీ సైడ ఎఫెకోట్, లేక థైరాయిడ సమసోయ్- తెలియదు కానీ- బకక్గా, 
పీలగా ఉండే శీర్మతి బెరిల్న వచేచ్క కర్మంగా వళుల్చెయయ్సాగింది. అది గమనించిన షేరర ఆమెతో, “వళుల్ జాగర్తత్! 
ఒలోముచ కీకిలా ఐపోగలవు” అని హెచచ్రించాడు. రోజూ వెయింగ మెషీనోల్ బరువు చూసుకుంటూ ఉండడంవలల్, ఆ 
విషయం శీర్మతికీ సప్షట్మౌతోంది. ఆహార నియంతర్ణతో తన పర్యతన్ం తాను చేసినా, బరువుమీద ఏ పర్భావమూ 
లేకపోయేసరికి- అసహాయతతో, భారానిన్ దైవంమీదే వేసింది. కానీ దైవం ఆ భారానిన్ తను తీసుకోకుండా ఆమెపైనే 
వదిలేశాడు.  

అదలాగుంచితే షేరర వచేచ్క శీర్మతికి కొతత్గా కొండంత బలం వచిచ్నటల్నిపించింది. ఎందుకంటే చాలామంది 
యూరోపియనుస్కిలాగే అతడికి ఇంటి మెయింటెనెనుస్కి తగిన విదయ్లు చాలా వచుచ్.       

ఇంటోల్ నేను లేనపుప్డు ఒకసారి శీర్మతి, పిలల్లు రికారుడ్ చేసిన మావాళల్ పాటలు-మాటలు వింటుండగా టేపు 
ఆగిపోయింది. ఏమయిందా అని చూసేత్ గదిలో దీపం కూడా వెలగడం లేదు. అంటే కరెంటు పోయింది.  

అకక్డ కరెంటు పోవడం కొతత్. పోయిన కరెంటు దానంతటదే వసుత్ందో రాదో తెలియదు. ఐనా మా గదిలోనే 
పోయిందా, ఇలల్ంతా పోయిందా అని అనుమానం. అందుకని శీర్మతి షేరర ని పిలిచి విషయం చెపిప్ంది.  
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షేరర ఇంటోల్ కరెంటుంది. అందుకని అతడు మా గదికొచిచ్ చూశాడు. సివ్చ బోరుడ్ పకక్నునన్ గోళీకాయ సైజు 
వసుత్వుని బయటికి లాగాడు. ఆ గోళీకి అంగుళం సైజు పొడుగున సనన్ని గాజుగొటాట్ముంది. అతడు దానిన్ పరీక్షగా 
చూసి, “ఫూయ్జు. పోయింది” అని అకక్డ పెటేట్సి వెళిల్పోయాడు.  

ఇండియాలో ఫూయ్జు పోతే- మారచ్డానికి జరిగే తతంగం గురుత్కొచిచ్ శీర్మతికి గుండె గుభీలమ్ంది. 
ముందు ఇంటోల్ ఫూయ్జు వైరుండాలి. ఉనాన్ మనమే మారాచ్లంటే ఫూయ్జు సాకెట అంతెతుత్న ఉంటుంది. 

అందుకుందుకు నిచెచ్న ఉండాలి. లేదా ఎలకీట్ర్షియన వచిచ్ చూసేదాకా అసహాయంగా ఎదురుచూడాలి.  
ఒకవేళ ఫూయ్జు ఇంటోల్కాక బయట సత్ంభంమీద పోయుంటే, లైన మాన రావాలిస్ందే! ఆ లైన మాన రావడానికి 

గంటలే కాదు, ఒకోసారి రోజులు కూడా పటొట్చుచ్. 
జరమ్నీలాంటి అతాయ్ధునిక దేశంలో కూడా ఫూయ్జు సమసయ్ ఉంటుందని ఆమె ఊహించలేదు. ఇపుప్డది తీరాలంటే 

నేను ఆఫీసునుంచి రావాలి. వచేచ్క అపుప్డు సమసయ్కు పరిషాక్రం చూడాలి. ఆ పరిషాక్రం ఇంటోల్ ఉంటుందా, ఇంటి 
బయటుంటుందా అనన్ది తెలియదు! 

ఆమె ఇలా ఆలోచనలతో సతమతమౌతుండగా షేరర మళీల్ వచాచ్డు. అతడి చేతిలో ఇందాకటిలాంటి ఫూయ్జ 
ఒకటుంది. పాత ఫూయ్జుని తీసిన చోట దీనిన్ గుచాచ్డు. అంతే, కరెంటు వచేచ్సిందనడానికి సూచనగా మధయ్లో ఆగిన టేపు 
తిరగడం మొదలైంది.  

“నా దగగ్ర సేప్ర ఫూయ్జు ఉంటే తెచాచ్ను. మీరు కూడా ఇలాంటివి కొనిన్ కొని ఇంటోల్ ఉంచుకోండి. ఫూయ్జు పోతే 
మీరే మారుచ్కోవచుచ్” అనాన్డు షేరర.  

‘ఫూయ్జు మారచ్డం ఇంత సులభమా? ఇండియాలోనూ ఇలాంటి సదుపాయముంటే ఎంత బాగుణుణ్?’ అనుకునన్ 
శీర్మతి మరోసారి జరమ్నీ ఆధునికతని గురిత్ంచింది.  

ఆమె షేరర కి థాంకుస్ చెబితే, అతడు వేలు పైకి చూపించి, “బలుబ్ వెలగలేదు. బహుశా మాడిపోయుంటుంది. నా 
దగగ్ర సేప్ర బలుబ్ ఉంది. తెచిచ్ మారుసాత్ను” అని వెళిల్ ఓ బలుబ్ తెచాచ్డు. 

బలుబ్ గది కపుప్కి ఉండడంవలల్, అందుకుందుకు కురీచ్ ఒకటి తెచిచ్ వేసుకుని, దానిమీదకి ఎకాక్డు. కానీ అతడికి 
అది అందీ అందనటుల్ంది. అతడు కురీచ్ దిగి, “నాకు అందడం లేదు. మీ ఆయన పొడగరి కదా! తనొచేచ్క మారిప్ంచుకో” 
అని వెళిల్పోయాడు. 

సాయంతర్ం నేనింటికొచేచ్క శీర్మతి జరిగింది చెపిప్, పగలబడి నవివ్ంది. 
ఒక జరమ్న వయ్కిత్చేత పొడగరి అనిపించుకునన్ందుకు నాలో పుటిట్న గరావ్నిన్- ఆమె నవువ్లోని చిలిపితనం 

అణగదొర్కిక్ంది.     
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నేను మరీ పొటిట్వాణిణ్ కాకపోవచుచ్. కానీ పొడగరి అనిపించుకునే అవకాశం ఏమాతర్ం లేనివాణిణ్. అలాంటి ననున్- 
షేరర పొడగరి అనాన్డు. అలా చినన్గీత పెదద్గీత అయింది. 

అదే ఆమె నవువ్కి కారణం మరి! నవివ్ంది భారయ్ కాబటిట్, వినోదంగా సీవ్కరించి ముచచ్టపడడం నా అసహాయత! 
కానీ ఒకోసారి వినోదానికి విషాదం కూడా జతపడుతూంటుంది. అలాంటపుప్డు వినోదానికి ముచచ్ట 

పడలేకపోవడం అసహాయత! 
ఉదాహరణకి పెదద్వాళెల్వరైనా కురీచ్లోంచి కిందపడితే, నవువ్ రావడం పిలల్లకు సహజం. నవవ్లేకపోవడం వాళల్ 

అసహాయత.  
నేను, శీర్మతి పిలల్లం కాకపోయినా అలాంటి పర్హసనం ఒకటి జరిగింది. అదీ సాన్నాల గదిలో….. 
సాన్నాల గదిలో 
ఒక రోజు మాకు సాన్నాల గదిలోంచి ‘హెర షేరర, హెర షేరర’ అనన్ పిలుపులు మా గది తలుపులిన్ ఛేదించుకుని 

మరీ వినిపించాయి. 
అది ఒలోముచ కీ కంఠసవ్రం. ఏమయిందోనని కంగారుపడి ఇదద్రం బయటికెడితే, సాన్నాల గది తలుపు మూసి 

ఉంది. ఆమె మరోసారి ‘హెర షేరర’ అంది. ఈసారది అరిచినటేల్ ఉంది.  
నేను పరుగున షేరర గదికి వెళిల్ తలుపు తటాట్ను. అతగాడు తలుపు తీసి, ఏమయిందని అడిగేలోగానే మరోసారి, 

“హెర షేరర” అనన్ ఒలోముచ కీ గొంతు వినిపించింది. ఈసారది ఆరత్నాదంలా ఉంది.  
షేరర కి పరిసిథ్తి అరథ్మై ఒకక్ ఉదుటున తలుపువదద్కెళిల్, ముందు తలుపు తియయ్మని గటిట్గా అనాన్డు. 
ఆమె తలుపు తీసే పరిసిథ్తిలో లేదు. సాన్నం చేసూత్ బాత టబుబ్లో పడిపోయిందిట. పైకి లేచి రాలేకపోతోంది. 
అపుప్డు షేరర నావైపు తిరిగి, విషయం చెపిప్, “ఆమెను బయటికి లాగడం నావలల్నేమౌతుంది. నీ సాయం 

కావాలి” అనాన్డు. 
నేను తటపటాయిసూత్, “సాన్నాలగదిలో ఆమె ఏ సిథ్తిలో ఉందో! మగాళల్ం మనం లోపలికెడితే ఏం బాగుంటుంది? 

పకిక్ళల్లో కాసత్ భారీగా ఉండే ఆడవాళుల్ంటే సాయమడుగుదాం” అనాన్ను.  
షేరర నవివ్, “ఇలాంటపుప్డు ఆడవాళుల్ ఆడవాళల్వదేద్ ఎకుక్వ సిగుగ్ పడతారు. అందుకే ఫౌర్ రావు సాయం కూడా 

తీసుకోదు. ఐనా మనవలల్ కానపుప్డే పకక్వారి సాయమడగాలి. తటపటాయించకు. ఒలోముచ కీది పెదద్ వయసు. 
తలిల్లాంటిదనుకో” అని నచచ్జెపాప్డు.  

ఏమనుకుందో శీర్మతి వెంటనే గదిలోకెళిల్పోయింది. నేనిక కారోయ్నుమ్ఖుణెణ్ౖ, “ఇంతకీ గది తలుపులు తీసేదెలా?” 
అనాన్ను. 
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షేరర సాన్నాల గదిలోకి వినిపించేలా, “కంగారు పడకు. సాయానికి నేను, రావ వసుత్నాన్ం” అని చెపిప్ తన 
గదిలోకి వెళిల్- ఓ సూర్క్డైరవర, చినన్ సుతిత్, పటట్కారు తెచుచ్కొచాచ్డు. వాటినుపయోగించి తలుపు తాళం దగగ్ర కాసేపు 
తంటాలుపడి మొతత్ంమీద తలుపు తెరుచుకునేలా చేశాడు. కానీ వెంటనే తెరవలేదు.     

“నువువ్ చాలా పనిమంతుడివి. ఇలా తలుపు తియయ్డం అందరికీ సాధయ్ం కాదు. నినున్ ఒలోముచ కీ బాగా 
మెచుచ్కుంటుంది” అనాన్ను. 

“ఏమో, తాళాలు తీసే నా నేరుప్కి భయపడి, ఇంటోల్ంచి పొమమ్నాన్ పొమమ్నగలదు” అని నవావ్డు షేరర. 
ముందు షేరర, వెనుకనే నేను- ఇదద్రం నెమమ్దిగా సాన్నాలగదిలో అడుగెటాట్ం. 
అకక్డ చూసేత్- 
బాత టబుబ్లో అసహాయంగా వెలల్కిలా పడుంది ఒలోముచ కీ. మహాకాయంతో- శీర్కృషణ్లీలలు సినిమాలో, 

కృషుణ్డికి పాలిచిచ్ పడిపోయిన పూతనలా ఉందామె. తేడా అలాల్ ఈమె వంటిమీద బటట్లేల్వు. 
తలుపు వెనుక భాగానికి తగిలించి పెదద్ బొచుచ్తువావ్లొకటుంటే తీసి షేరర కి అందించాను. కానీ అదామె వంటికి 

జేబురుమాలు కంటే తకుక్వ. అందుకనేమో షేరర వెంటనే దానిన్ మళీల్ తలుపుకి తగిలించి, ‘ముందామెను టబుబ్లోంచి 
లేపాలి. పద’ అనన్టుల్ చూశాడు.     

ఇబబ్ందిగానే ముందుకు కదిలి ఆమె భుజం పటుట్కుందుకు వంగి అపర్యతన్ంగా ఆమె మొహంలోకి చూశాను. 
అపుప్డామె నావైపు చూసిన చూపులు జీవితంలో మరిచ్పోలేను. దీనంగా ఉనన్ ఆ చూపులోల్ అసహాయత ఉంది. ఆ 
అసహాయతలో అమమ్తనం కనిపించింది. ఆ తరావ్త నాకామె వళుల్ కనిపించలేదు. అమమ్తనమునన్ ఆ చూపులే నా 
మెదడులో పర్తిషిఠ్ంచుకునాన్యి. 

ఆమె మా ఆసరాతో ముందు బాత టబుబ్లో ఎలాగో లేచికూరుచ్ంది. మా ఆసరాతోనే టబుబ్ బయటికొచిచ్ంది. 
ఒకసారి లేచి నిలబడాడ్క ఆమెకిక మా అవసరం లేదు. అది గర్హించగానే నేనకక్ణిణ్ంచి కదిలాను.  

“డాంకే షోన హెర డాకట్ర” అని ఆమె అనడం వినిపించింది కానీ, వెనకిక్ తిరకుక్ండానే, “బిటేట్ షోన” అని 
వెళిల్పోయాను.  

ఆమెను గదిలో చేరాచ్క షేరర వచిచ్ ననున్ పిలిచి తనూ ఒలోముచ కీ తరఫున థాంకస్ చెపాప్డు. తన భుజం 
తడుముకుంటూ, “నీకూ భుజం నొపిప్ చేసిందా?” అనాన్డు నవువ్తూ. 

అపుప్డు అతడిలో చినన్పిలాల్డి మనసత్తావ్నిన్ చూశాను. పరవ్తంలాంటి శరీరంతో ఆమె టబుబ్లో పడిపోయిన 
దృశయ్ం అతడికి నవువ్ తెపిప్సోత్ంది. ఎలాగో ఆపుకుంటునాన్డు.  
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“వయసు వలల్కాదు. ఇంత లావుండడంవలల్నే” అని లావుని రెండు చేతులీన్ బాగా ఎడం చెయయ్డం దావ్రా 
అభినయించి, “తనకిలా అయింది. మనమునాన్ం కాబటిట్ సరిపోయింది కానీ, ఒకక్రీత్ ఉండగా అలా పడిపోతే 
ఏమయేయ్ది?” అనాన్డతడు.  

తలచుకుంటే నాకూ భయమేసింది. పాపం, ఏమయేయ్దో మరి- అనుకుంటూ, నేనీ ఉదంతానిన్ శీర్మతితో 
పంచుకుని, “అంత లావు మనిషిని మేమిదద్రం టబుబ్లోంచి ఎలా లేపామోనని ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది” అనాన్ను.  

ఐతే కాకక్మమ్మమ్ టబుబ్లో పడిపోయిన విషయం పిలల్లకు చెపప్కూడదని ఇదద్రం అనుకునాన్ం. ఎందుకంటే 
శీర్మతికి చెబుతునన్పుప్డే ఆమెకీ, నాకూ కూడా నవావ్పుకోవడం కషట్మైంది. ఇక పిలల్లిన్ నవవ్కుండా వాళల్ను ఆపలేం కదా! 

విషాదం కలిసిన ఇలాంటి వినోదాలిన్ ముచచ్టుల్గా గురిత్ంచలేని అసహాయత- ఇంటోల్నే కాదు, ఆఫీసులోనూ పలు 
సందరాభ్లోల్ కలిగింది నాకు. గతంలో కొనిన్ంటిని చెపుప్కునాన్ం. ఇపుప్డు మరికొనిన్…..   

ఆఫీసులో పర్హసనాలు 
‘మా వంటిరంగు తెలుపు గొపప్ది. మేము పాటించే సంపర్దాయం గొపప్ది. మా జీవనవిధానం గొపప్ది. 

మిగతావారంతా అనిన్ంటా మాకంటే తకుక్వే”  
ఇలాంటి భావం తెలల్వారికి మనసులో ఏమూలో ఉంటుంది. కొందరు బయటపడతారు. కొందరు బయటపడరు. 
ఇది వారితో సానిన్హితయ్మునన్ చాలామంది చెపేప్మాట! 
ఇపుప్డు నాకూ కొంత సావ్నుభవమునాన్, నేనందుకు తెలల్వారిని తపుప్ పటట్ను. ఎందుకంటే మన దేశంలో 

పర్జాసావ్మయ్ం వచిచ్నా కూడా కులాహంకారం రాజయ్మేలుతోంది.  
తెలల్వారు వైజాఞ్నికంగా పర్గతిని సాధించి, ఎదుటివారి బలహీనతలని సొముమ్ చేసుకుని సంపనున్లై- సమరుథ్లుగా 

పేరు గడించారు. వారి ఆధికయ్త వెనుక చెపుప్కోతగగ్ కృషి ఉంది. కానీ కులాధికయ్త జనమ్సిదధ్ం. అది ఏ కృషీ లేకుండా 
ఆయాచితంగా లభించినది. చటట్విరుదధ్మైనా కొనసాగుతునన్ది. మనం దానిన్ంచి బయటపడేదాకా- మనం చూపేది ఒక 
వేలైతే, మనని చూపేవి నాలుగు వేళుల్. 

కాబటిట్ కనీసం బయటపడనంతకాలం వారి ఆధికయ్భావానిన్ సహించొచుచ్నని సావ్భిపార్యం. 
పాశాచ్తయ్ దేశాలోల్ ఎకుక్వమంది కమూయ్నిజానికి బదధ్వయ్తిరేకులు. అపప్టోల్ కమూయ్నిసుట్ పర్భుతవ్మునన్ అగర్దేశం 

సోవియట రషాయ్ అంటే వారికి బొతిత్గా కిటేట్ది కాదు. రషాయ్తో చెలిమి చేసుత్నన్దని అపప్టి ఇండియా పర్ధాని 
ఇందిరాగాంధీ వారికి బొతిత్గా నచేచ్ది కాదు. నావదద్ ఆమెను తరచుగా విమరిశ్ంచేవారు. వారి విమరశ్లో తరక్ంకంటే, 
దేవ్షమే ఎకుక్వ ఉండడం వలల్ నేను తరక్ంతో వాళల్ని ఎదురుక్నేవాణిణ్. వారి విమరశ్లు వారికే తగిలేలా మళిల్ంచేవాణిణ్. 
ఏమనాలో తెలియక, “నువువ్ ఇందిరా గాంధీ అభిమానివి” అని ముదర్ వేసేశారు. 
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నేనది తేలికగా తీసుకుని, “అలాగని ఓ రిపోరట్ రాసి, ఇండియాకు పంపండి. నా పర్మోషన కి 
ఉపయోగపడుతుంది” అనాన్ను. 

అది వాళల్కి బాగా గురుత్ండిపోయినటుల్ంది. బహుశా వాళల్లో వాళుల్ చరిచ్ంచుకునేవారేమో కూడా! 
మా లాబ లో ఇంజనీరింగ వరక్ షాప హెడ బెరగ్ర తన పనేదో తనది అనన్టుల్ంటాడు. ఎవరితోనూ ఎకుక్వ 

మాటాల్డడు. నా కెటలిటిక రియాక్షనుకి రియాకట్రు డిజైన చేసి తయారు చేసింది అతడే! ఐనా మేమిదద్రం టెకిన్కల 
పాయింటేల్ తపప్ మరేం మాటాల్డుకునేవాళల్ం కాదు. మరో విశేషం అతడు షేరర లాగే సనన్గా, పీలగా ఉంటాడు. నాకంటే 
కొంచెం పొటిట్.       

ఒకరోజు నేను ఆఫీసులో అడుగెటట్గానే అకక్డే ఉనన్ బెరగ్ర చటుకుక్న ననున్ పలకరించాడు. అంతకంటే ఆశచ్రయ్ం, 
“నువువ్ ఇండియా వెడితే, ఇందిరాగాంధీ పర్మోషనివవ్దు. నీ చేతులకి సంకెళుల్ వేసి జైలోల్ పెడుతుంది” అనన్ అతడి మాట. 

జరిగిందేమిటంటే ఇండియాలో ఎమరజ్నీస్ విధించబడింది. అది ఇకక్డి వారత్లోల్ పర్చారధోరణిలో పర్సారమై 
ఉంటుంది.  

బెరగ్ర తరావ్త మరికొందరు మితుర్లు పలకరించి, ఇందిరాగాంధీ నియంతృతావ్నిన్ నిరసించారు. “నువివ్కక్డే 
ఉండిపోయే పర్యతన్ం చెయియ్. అకక్డ నీకు భవిషయ్తుత్ లేదు” అనాన్రు కొందరు. 

“బిర్టిష వాళుల్ ఏలుతునన్పుప్డే, సామానుయ్లు మామూలుగా జీవించారు. ఈ ఎమరజ్నీస్లూ అవీ ఎకుక్వగా 
ఇబబ్ందిపెటేట్ది రాజకీయ వాదులీన్, పారిశార్మికవేతత్లీన్, ఎదురు తిరిగే మనసత్తవ్ం ఉనన్వారినీ వగైరా వగైరా. నేను 
మామూలు మనిషిని. సగటు భారతీయుణిణ్. నాకు వరత్మానమే పర్ధానం. భవిషయ్తుత్ వరత్మానంగా మారుతుంది కదా, 
అపుప్డు దాని గురించి ఆలోచిసాత్ను” అని వాళల్కి సమాధానం ఇవవ్డం కోసం తోచింది చెపేప్శాను. 

“ఇంతకీ నువువ్ ఎమరజ్నీస్ని సమరిధ్సాత్వా? వయ్తిరేకిసాత్వా?” నిలదీశాడు హైనర డెకరట్. 
“నా మాటకి విలువుంటేనే దాని గురించి ఆలోచిసాత్ను, మాటాల్డతాను” అనాన్ను తపిప్ంచుకుందుకు. 
“భారతీయులోల్ నీలాంటివాళుల్ ఎకుక్వ కాబటేట్, అకక్డ ఇందిరాగాంధీలాంటివాళల్ ఆటలు సాగుతునాన్యి” అనాన్డు 

కిరష్ నర.  
“మా దేశంలో నాలాంటివాళుల్ ఎకుక్వైతే ఎలాగుండేదో చెపప్లేను కానీ, మేము జనాభాలో అతయ్లప్శాతం. 

పర్జాసావ్మయ్మంటే అరథ్ంకాని నిరక్షరాసుయ్లు, ముందుచూపులేని అమాయకులు- వీరిదీ అకక్డ అతయ్ధిక మెజారిటీ. ఒక 
సీసా మదాయ్నికీ, ఒక పొటాల్ం తిండికీ తమ ఓటుని అముమ్కుంటారు వాళుల్. వాళల్ ఓటేల్ దేశం భవిషయ్తుత్ని నిరణ్యిసాత్యి. 
మాలాంటివాళుల్ గళం విపిప్తే కేవలం కంఠశోషే. ఐనా కొందరు శోషించి అలసిపోతుంటారు. మౌనం వహిసేత్ అలసట 
ఉండదు. అంతే!” అనాన్ను.  
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అది అసహాయతతో నిండిన ఆకోర్శం. ఐతే నా ఆకోర్శానిన్ అకక్డివాళుల్ వినోదిసుత్నాన్రని తెలుసు. 
ఇంతకీ ఎమరజ్నీస్ అంటే ఏమిటో అంతవరకూ తెలియదు నాకు. దాని గురించిన వారత్లు ఇండియన నూయ్స 

సరీవ్సునుంచి ఒకలాగా, బీబీసీ నుంచి మరొకలాగా వినిపిసుత్నాన్యి. నిజం ఆ రెంటికీ మధయ్న ఉంటుందని తెలుసు. కానీ 
ఎంత మధయ్నో తెలియదు.    

ఆ సమయంలో ఇండియాలో లేకపోవడం ఒకవిధంగా నా అదృషట్ం. ఇకక్డ నా రీసెరిచ్ నిరాటంకంగా 
కొనసాగుతోంది. ఆఫీసులో కూడా ఎమరజ్నీస్ గురించి ఆ తరావ్త చరచ్లు జరుగలేదు. 

నేను తయారు చేసిన కెటలిసుట్లు ఐరన -కోర్మియం రసాయనాలు. అవి వాటర గాస షిఫట్ రియాక్షన కి ఎలా 
పనిచేసాత్యో చూడాడ్నికి ఇకక్డికొచాచ్ను. ఆ రియాక్షనోల్ కారబ్న మోనాకైస్డ, నీటి ఆవిరి కలిసేత్- కారబ్న డయాకైస్డ, 
హైడోర్జన గాయ్స వసాత్యి. ఎనోన్ ముఖయ్మైన పరిశర్మలకి ఆలంబనగా ఉండే ఫిషర -టోర్పష్ పోర్సెస కి- వాటర గాస షిఫట్ 
రియాక్షను కూడా ముఖయ్మైనది.  

ఆయా రియాక్షనల్కి సంబంధించిన కెటలిసుట్ల పరిశోధనలో పొర్ఫెసర కోయ్లెబ్ల అగర్గణుయ్డు. ఆయన నేనుండే 
సంసథ్లోనే పొర్ఫెసరు. నా పరిశోధనకోసం మొదట ఉతత్రం వార్సినది ఆయనకే. తను రిటైరైపోయాననీ, తన శిషుయ్డు 
రాలెక వదద్ చేరమనీ, ఆయన చెపేప్కనే, నేను పొర్ఫెసర మిలోస రాలెక కి ఉతత్రం వార్యడమూ, ఆయన 
అనుమతించడమూ జరిగింది. 

వెళిల్ంది డాడ సాక్లర షిప మీద. ఆ సాక్లర షిప మీద వెళిల్నవారు ఉండే 16 నెలలోల్నూ, నాలుగు నెలలు- జరమ్న 
భాష నేరుచ్కుందుకే పోతుంది.  

ఏడాదిలో ఎంత రీసెరిచ్ చేసాత్రులే అని అకక్డి పొర్ఫెసరుల్ డాడ సాక్లరుస్ని సీరియస గా తీసుకోరు. ఆధునిక 
పరికరాలతో పరిచయం, రీసెరిచ్కి సంబంధించిన సమాలోచనలు చాలనుకుంటారు. అదికాక సైట సీయింగ. ఏడాదిటేట్ 
గడిచిపోతుందని వారి భావన. 

నేను బెరిల్న వెళేల్క సైట సీయింగుకి వెళిల్ంది లేదు. లాబ కెళల్డం మానింది లేదు. ఎందుకంటే ఇకక్డునన్ సైంటిఫిక 
అడిమ్నిసేట్ర్షనుతో, ఆధునిక సదుపాయాలతో- ఇండియాలో ఏళుల్ పటేట్ పని, ఇకక్డ నెలలోల్ ఐపోతుందని వెళిల్న మరుక్షణమే 
తెలియడంవలల్- మొదటిన్ంచీ సీరియస గానే ఉనాన్ను. 

నా శర్దాధ్సకుత్లిన్ రాలెక తొందరగానే పటేట్శాడు. ఆయనొకరోజు ననున్ పిలిచి, “నీ పార్జెకట్ నాకు నచిచ్ంది. పోర్గెర్స 
కూడా బాగుంది. ఏడాదే ఉంటే- చేసింది మధయ్ంతరంగా వదిలి వెళాల్లిస్ ఉంటుంది. అదనంగా ఇంకో ఏడాది 
ఉండగలవా?” అనడిగాడు. 
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ఆశచ్రయ్పోయాను. అంతకుముందు వెళిల్న డాడ సాక్లరుస్ కొందరు చెపిప్ందానిన్ బటిట్, కారణాలేమైనా చాలామంది 
మనవాళుల్ అకక్డ మరికొనాన్ళుల్ ఉండాలని పర్యతిన్సాత్రు.  అందుకు పొర్ఫెసరిన్ ఒపిప్ంచడం చాలా కషట్ంట. బర్తిమాలో 
బామాలో ఒపిప్సేత్ చాలామందికి మూడు నెలలూ, కొందరికి ఆరు నెలలూ, అతికొదిద్మందికి ఏడాదీ ఎకస్ టెనష్న రావచుచ్ట.  

అలాంటిది- పొర్ఫెసరే ననున్ సేట్ ఎకస్ టెండ చెయయ్మనడం, అదీ ఏకంగా ఏడాదికి- చెపొప్దూద్ నాకు 
ఆశచ్రయ్ంతోపాటు గరావ్నీన్ కలిగించింది.      

ఐతే నా ఇబబ్ందులు నాకునాన్యి. అనుకునన్ పర్కారం అకోట్బరోల్ ఇండియాకి వెడితే అపప్టికి పాపకి 5, బాబుకి 
మూడునన్రేళుల్ ఉంటాయి. 1976 జనవరికి ఇదద్రీన్ సూక్ళల్లో వెయొయ్చుచ్. అపుప్డు భువనేశవ్రోల్ ఇంగీల్షు మీడియం 
సూక్లుస్- జనవరి-డిసెంబర సిసట్ం అనుసరించేవి.  

నేను మరో ఏడాది ఇకక్డుంటే మా పిలల్లు చదువులో ఆమేరకి వెనుకబడిపోతారు. 
తనే అడిగినపుప్డు కాదనడం బాగుండదు కదా, అందుకని ఓ మూణెణ్లుల్ ఎకస్ టెనష్న తీసుకుంటే, జనవరికి వెళొల్చుచ్ 

కదా అనుకుని, ఆ మాట ఆయనకి చెపాప్ను. 
రాలెక కి నచచ్లేదు. మూణెణ్లల్ ఎకస్ టెనష్నూ ఓ ఎకస్ టెనష్నేనా అనాన్డు- ఏదో సినిమాలో సూరయ్కాంతం, ‘మేనతత్ 

కొడుకూ ఓ మొగుడేనా?’ అనన్ంత నిరసనగా. 
చివరికాయన ననున్ ఆరెన్లైల్నా ఉండమనాన్డు. 
పిలల్ల భవిషయ్తుత్ గురించి ఆలోచించడంవలల్ కానీ, జరమ్నీలో మరికొనాన్ళుల్ కొనసాగడానికి చేదా ఏమనాన్నా?  
ఏమైతే అయిందిలే అని సరేననాన్ను.  
రాలెకూక్, నేనూ అనుకుంటే సరిపోదు. మా ఇదద్రికీ ఓ కాల్రిటీ వచేచ్క ఈ ఎకస్ టెనష్నుకో తతంగం ఉంది. ముందు 

డాడ ఆఫీసు అనుమతించాలి. వాళుల్ సాధారణంగా అందరికీ అనుమతి ఇవవ్రు.  
ఆ మాటే చెబితే, “నీవైపునుంచి నువువ్ ఉతత్రం రాయి. నేను వాళల్తో మటాల్డతాను” అనాన్డు రాలెక.  
నిజానికాయన మాటాల్డనవసరంలేదు. ఉతత్రంతో పాటు నేను అంతవరకూ అకక్డ రీసెరిచ్లో నా పోర్గెర్స 

తెలియబరుసూత్, ఎకస్ టెనష్న ఎందుకు అవసరమో సమరిథ్ంచుకోవాలి. ఆ రిపోరుట్మీద రాలెక సంతకం ఉండాలి. 
ఇంగీల్షులో ఐతే అలాంటి పోర్గెర్స రిపోరుట్లు నాకు కరతలామలకం. కానీ అది జరమ్న భాషలోనే ఉండాలని రాలెక 

పటుట్బటాట్డు.    
నాకు జరమ్న కొంత వచుచ్. అది జరమ్న మితుర్లకు ఉతత్రాలు వార్యడానికి పనికొసుత్ంది కానీ, ఇలాంటి టెకిన్కల 

రిపోరుట్స్కి సరిపోదు. 
అదే రాలెక కి చెపాప్ను. “ఫెర్ండుస్ సాయం తీసుకో. ఆపైన నేనునాన్ను” అనాన్డాయన. 
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ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు సాయపడేది హైనర డెకరేట్ మరి. 
వెళిల్ అడిగాను. అతడు వెంటనే, “ఇదివరలో నీకు నేను నీ భారయ్ రెసిడెనస్ పరిమ్ట కోసం జరమ్ంలో ఉతత్రం 

రాయడానికి సాయం చేశాను. కానీ ఇది టెకిన్కల రిపోరుట్. అదీ రాలెక అపూర్వల కోసం. నీకు రాలెక సంగతి తెలియదు. 
ఆయనిన్ మెపిప్ంచేలా టెకిన్కల రిపోరట్స్ రాయడం చాలా కషట్ం. తీరా రాసేక, అదాయనకి నచచ్కపోతే నామీద ఇంపెర్షన 
పోతుంది. నా గురించైతే ఎలాగూ తపప్దు కానీ, నీ గురించి నామీద ఇంపెర్షన ఎందుకు పోగొటుట్కోవాలి?” అనాన్డు.   

డెకరట్ కి హిపోకర్సీ లేదు. ఉనన్దునన్టుల్ చెపాప్డు. కాదనడానికేం లేదు. 
మరిపుప్డు నేనేం చెయాయ్లి?  
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