IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

1

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)
Ɉp ȥp: ȠɄ
ù Ģ ǫûȍ ƷȺĒ pƽ

ŦɄ ɬ: ɘ ¢pƸ (48)
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zȄɊŚɉȗ ʪ£¢p

రాలెక పర్ఫులల్కి తనే ఉతత్రం వార్శాడు. ఇపుప్డు నా దగగ్రికొచిచ్, ‘ఎవరీ పర్ఫులల్?’ అంటాడేమిటి?
ఉతత్రానికి బదులొచిచ్ందా?
ఆయన చేతిలో ఓ కాగితముంది. అది ఆయన ఉతత్రానికి పర్ఫులల్నుంచి వచిచ్న సమాధానమా?
ఆయన జరమ్నీలో నా సేట్ మరో ఆరెన్లుల్ పొడిగించమని పర్ఫులల్కి వార్శాడు. పర్ఫులల్ ఒపుప్కుంటే, నేనికక్డ ఇంకో

ఆరెన్లుల్ంటాను. లేదూ ఈ అకోట్బరు ఒకటికలాల్ ఇండియా వెళిల్పోతాను.
పర్ఫులల్ ఏం జవాబిచిచ్నా అది నాకు సంబంధించినది. లాభమైనా, నషట్మైనా అది నాకు. అంటే సంతోషమైనా,
కోపమైనా అది నాకు!
మరి ఆ సమాధానంలో ఏముందో కానీ, కోపం రాలెకకి వచిచ్ంది. అదీ చాలా ఎకుక్వగాఎందుకు?
ఇలాంటి సమయంలో ఆలోచనకు ఎకుక్వ పని చెపప్డం వృథా అనిపించి, “పర్ఫులల్ అంటే మా డైరెకట్ర. నాకు బిగ
బాస” అని అంతవరకూ ఆ విషయం రాలెకకి తెలియదనన్టుల్గా చెపాప్ను.
రాలెక నా మాటలు వినన్టుల్ లేదు. ఆయన ముఖం చూసేత్, నా సమాధానం వినాలని అనుకునన్టూల్ లేదు.
ఆయన ఏం మాటాల్డకపోతే, ఓ క్షణమాగి నేనే అనాన్ను, “ఇండియానుంచి రిపైల్ వచిచ్ందా?”
పర్ఫులల్ పేరెతత్డానికి ధైరయ్ం చాలక, ‘ఇండియా’ అనాన్ను.
అపప్టికి రాలెక కొంచెం తమాయించుకునాన్డు, “ఆఁ వచిచ్ంది, చూసాత్వా?” అనాన్డు.
“కానిఫ్డెనిష్యల కాకపోతే…..” అనాన్ను తటపటాయిసూత్.
రాలెక వెంటనే నాకా ఉతత్రం అందించి, “అరగంటాగి వసాత్ను. ఈలోగా ఉతత్రం చదువు” అని వెళిల్పోయాడు.
ఆ ఉతత్రం చదవాలంటే భయమేసింది.
అది నా ఎకస్టెనష్న గురించి రాలెక మా డైరెకట్రుకి వార్సిన ఉతత్రానికి జవాబు. ఆ జవాబులో ఏముంది?
మా డైరెకట్రు చెడడ్వాడేం కాదు. ఇండియాలో ఆయనకీ నా బాసకీ అంతగా పడకపోవచేచ్మో కానీ, అకక్డ నాతో
ఎపుప్డూ పరుషంగా మాటాల్డలేదు.
అదీకాక, అతిథిమరాయ్దకు మా లేబరేటరీ పెటిట్ంది పేరు.
వచిచ్ంది రాజకీయనేతలైనా, ఇతరతార్ లబద్పర్తిషుఠ్లైనా, శాసత్రజుఞ్లైనా- సంతుషుట్లిన్ చేసి పంపడం మా
సంపర్దాయంలో భాగం. అది పర్ఫులల్ మా లేబరేటరీకి రాక మునుపునుంచీ ఉంది. ఆయన వచేచ్కనూ కొనసాగుతోంది.
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ఇక విదేశీయుల విషయానికొసేత్, మన భారతీయలందరికీ ఉండే బలహీనత ఆయనకూ ఉంది. అదే- అతిథి
మరాయ్ద అతిగా చెయయ్డం!
అలాంటిది విదేశీయుడైన రాలెక తనకో ఉతత్రం వార్సేత్- వార్సినవాడు అంత ఆగర్హావేశాలకు గురయేయ్లా ఏం
బదులిచాచ్డు పర్ఫులల్?
ఊహకందే సమాధానం కాదది! అందుకని నెమమ్దిగా ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని ఆ ఉతత్రం చదవడం మొదలెటాట్ను.
చదువుతుంటే ముందు ఆశచ్రయ్ం, తరావ్త ఆనందం కలిగింది.
ఎందుకంటే- ఆ ఉతత్రంనిండా నాకు పొగడత్లే!
అంతవరకూ పర్ఫులల్ నాతో పరుషంగా మాటాల్డి ఉండకపోవచుచ్గానీ, ఇంతగా ఎపుప్డూ పొగడనూలేదు.
ఆ ఉతత్రంలో ఆయన ననూన్, నా పర్తిభనూ, నా అంకితభావానీన్, వయ్కిత్తావ్నీన్ తెగ పొగుడుతూ ముందో పేరా
వార్శాడు.
తరావ్త పేరాలో మా లేబరేటరీలో కొతత్గా రికూర్టెమ్ంటుస్ ఔతునాన్యనీ, కొతత్గా చేరినవాళల్కి నావంటివారి
సమక్షం సూఫ్రిత్దాయకంగా ఉంటుందనీ వార్శాడు.
నేను మా లేబరేటరీకి పెదద్ అసెట అట! అకక్డ ననున్ బాగా మిసస్వుతునాన్రుట. ఎపుప్డు తిరిగొసాత్నా అని నా
రాకకోసం తాను ఎదురు చూసుత్నాన్టట్. ఈ కారణాలవలల్- అనుకునన్ గడువుకి మించి ఒకక్ రోజు కూడా నేను లేకుండా
అకక్డ గడవదని తరావ్త పేరా.
అంటే నాకు ఎకస్టెనష్న రాదు. ఎకస్టెనష్న ఇవవ్డం ఇషట్ం లేకనే- ఆయన ననన్ంతలా పొగిడి ఉండొచుచ్ కూడా.
కానీ అపప్టికి నేనింకా బాగా జూనియరిన్. పర్ఫులల్ అపప్టికి నాకంటే కనీసం ఐదు గేర్డుల్ ఎకుక్వలో ఉనాన్డు.
అదికాక మొతత్ం లేబరేటరీకి తనే అధినేత.
నాకు ఎకస్టెనష్న ఇచిచ్నా, నేనికక్డుండేది ఇంకో ఆరెన్లుల్. అంతే!
ఆ తరావ్త నా సరీవ్సు అకక్డే కదా! లేబరేటరీలో- కనీసం రానునన్ దశాబద్ కాలంలో- నా భవిషయ్తుత్కి బంగారు
బాట పడడానికి ఇపుప్డు పర్ఫులల్ వార్సిన ఈ ఉతత్రం చాలు. ఇందులోని వాకాయ్లిన్ కోట చేసూత్, రాలెక నాకో
టెసిట్మోనియల ఇసేత్- అదే సాక్షయ్మౌతుంది.
పోనీలే ఎకస్టెనష్న ఇవవ్కపోతే ఇవవ్కపోయాడు- నా గురించి నాలుగు మంచిమాటలు చెపాప్డు అని
సంతోషించాను
కానీ- ఇందులో రాలెకకి కోపమొచేచ్ విశేషమేముంది?
అపుప్డే నాకు సుఫ్రించింది- నేనింకా ఉతత్రం పూరిత్గా చదవలేదని.
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అనాసకత్ంగానే మిగతా ఉతత్రం చదివితేతరావ్తి పేరాలో పర్సుత్తం బెరిల్నోల్ నేను పనిచేసుత్నన్ సంసథ్ని పొగిడాడు పర్ఫులల్. తను రాలెక పబిల్కేషనుస్ చూశాననీఆయన ఆధవ్రయ్ంలో నేను చేసుత్నన్ రీసెరిచ్వలల్- మా లేబరేటరీకీ, ఇండియాకీ, పర్పంచానికీ కూడా ఎంతో
పర్యోజనముందనీ వార్శాడు.
చివరి పేరాలో, “నువవ్ంటే నాకు చాలా చాలా గౌరవం. నీ అంతటివాడి సిఫారసు కాదనడం మరాయ్ద కాదు.
అందుకని ఆరు నెలలు కాకపోయినా, ఎలాగో అలా వీలు చేసుకుని, డాకట్ర రావుకి మూడు నెలలు ఎకస్టెనష్న ఇవవ్గలను”
అని వార్శాడు.
ఆశచ్రయ్పోయాను. అడిగినంత కాకపోయినా మా డైరెకట్రు నాకు మూణెణ్లుల్ ఎకస్టెనష్న ఇచాచ్డు. ఇది నాకు గొపప్
విజయం.
ఆ ఉతత్రం ననున్ గొపప్వాణిణ్ చేసింది. నా వరుక్ని గొపప్ చేసింది. రాలెకనీ, బెరిల్నోల్ ఈ సంసథ్నీ గొపప్ చేసింది. నాకు
మూణెణ్లుల్ ఎకస్టెనష్న కూడా ఇచిచ్ంది.
ఇందులో కోపం తెచుచ్కోవాలిస్న అంశమేముంది?
నిజానికి మూణెణ్లల్ ఎకస్టెనష్నే నాకు ఎకుక్వ వీలు. అపుప్డు నేను జనవరికలాల్ ఇండియా వెడతాను. సూక్ళుల్
జనవరి-జనవరి కాబటిట్ పిలల్లకది అడిమ్షనుస్ టైము. నేను, శీర్మతి ఐతే- జనవరి దాటి ఇకక్డుండడానికి మొదటిన్ంచీ
ఇషట్పడడ్ంలేదు.
కాగల కారయ్ం తీరిచ్న గంధరువ్డయాయ్డు పర్ఫులల్.
ఈ విషయం రాలెకకి చెపిప్, నా సంతోషానిన్ పర్కటించాలని అనుకునాన్ను కానీ- ఆయన కోపకారణం
తెలుసుకోకుండా, ఈ విషయమై బయటపడకూడదనుకునాన్ను.
రాలెక ఆంతరయ్ం తెలిసేదాకా, కాసత్ డిపొల్మాటికగా వయ్వహరించాలనుకునాన్ను.
రాలెకకి టైమంటే టైమే. సరిగాగ్ అరగంటలో వచాచ్డు. వసూత్నే, “ఉతత్రం చదివావా?” అనడిగాడు.
“ఊఁ మూణెణ్లుల్ ఎకస్టెనష్న వచిచ్ంది” అనాన్ను.
“ఔను. మనం ఆరెన్లల్డిగితే మూణెణ్లుల్ వచిచ్ంది” అనాన్డు రాలెక అదోలా.
“ఔను. అదైనా- ఉతత్రం వార్సింది నువువ్ కాబటిట్, నీమీద గౌరవంతో ఇచిచ్నది….” అనాన్ను.
“హుఁ గౌరవం” అదోలా నవావ్డు రాలెక. ఆ నవువ్లోనూ కోపమే పర్తిఫలించింది.
నేనేదో అనబోయి ఆయనింకా ఏదో అనబోతునాన్డని గర్హించి ఆగిపోయాను.
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“నేను బాగా ఆలోచించి నీకు ఆరెన్లుల్ ఎకస్టెనష్న అవసరమని తేలాచ్ను. నేననాన్, నా మాటనాన్
గౌరవమునన్వాడు- అరెన్లూల్ ఇవావ్లి….” అని ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే“అసలు ఎకస్టెనష్న ఇచేచ్ పరిసిథ్తే లేనపుప్డు, నీమీద గౌరవంతో మూణెణ్లల్కు వీలు చేసుకునన్టుల్ వార్శాడాయన”ఉతత్రం సరిగాగ్ చదివాడో లేదోనని మరోసారి వివరణ ఇచాచ్ను.
“ఎకస్టెనష్న ఇచేచ్ పరిసిథ్తి లేకపోతే సారీ చెపేప్సి కాదనాలి. అపుప్డు నేనాయన పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుని
గౌరవిసాత్ను. లేదూ ఆయనకి నామీద చెపప్లేనంత గౌరవముంటే- ఆ గౌరవంతో నేనడిగిన ఆరెన్లూల్ ఇవవ్డానికి వీలు
చేసుకోవాలి. మధయ్ ఈ మూణెణ్లేల్మిటి? ఇదేమనాన్ కూరగాయల బేరమా, లేక నామీద గౌరవం సగమే అనుకోవాలా?”
అనాన్డు రాలెక.
అపప్టికి నాకు రాలెక ఆంతరయ్ం అరథ్మైంది.
గౌరవమంటే మాటలోల్ కాదు, చేతలోల్ కనబడాలి.
అడిగిందాంటోల్ సగమే ఇచిచ్ దానిన్ గౌరవం అనుకోవడం మన దేశంలో అనుసరించే సంపర్దాయం.
అందుకే ఏ పార్జెకుట్కైనా నిధులు కావాలొస్చిచ్నపుప్డు, అవసరమైనదానికి కనీసం రెటిట్ంపు అడుగుతూ పర్పోజలుస్
ఇవవ్డం మాకు రివాజు.
అలా కాకుండా మేము పర్పోజలోల్ నిజాయితీగా మాకు కావాలిస్న మొతత్మే అడిగినా, అవతలివాళుల్ నమమ్రు.
ఎకుక్వే అడిగి ఉంటామని ఊహించేసుకుని, మేమడిగిందాంటోల్ కనీసం సగమైనా తగిగ్ంచి గార్ంటుస్ ఇవవ్డం, శాంక్షనింగ
అథారిటీసకి రివాజు.
ఈ రివాజు బిర్టిషువారినుంచి మనకు సంకర్మించిందంటారు. ఐతే వారి దేశంలో ఇది అనుసరించరట.
ఎందుకంటే అకక్డ పర్భుతవ్ం పాలితులకి సేవిక. ఇకక్డ పర్భుతవ్ం పాలితులకి యజమాని.
మనకు సవ్తంతర్మొచిచ్ంది. పర్జాసావ్మాయ్నిన్ అనుసరిసుత్నాన్ం. ఆ పర్కారం పర్భుతవ్ం పాలితులకి సేవిక. కానీ
మనమలా అనుకోకుండా పర్భుతావ్నిన్ యజమాని గానే భావిసుత్నాన్ం.
పాశాచ్తుయ్లు మనకు చెపిప్ంది వాళుల్ చెయయ్రు. మనం మాతర్ం వాళుల్ చెపిప్ందే గుడిడ్గా అనుసరిసాత్ం.
ఉదాహరణకిఎమెమ్సీస్ అయేయ్క పై చదువులకోసం విదేశ సంసథ్లకి నేనెపుప్డూ దరఖాసుత్లు పెటట్లేదు కానీ, నా కొలీగుస్
చాలామందే అలాంటి పర్యతాన్లు చేశారు.
అపప్టోల్ చదువుకి సవ్ంత డబుబ్తో విదేశాలు వెళేల్ సోత్మతు ఉనన్వారు అరుదు. దరఖాసుత్ పెటిట్నవారు ఆరిథ్క
సాయం కోరేవారు. అది లభిసేత్నే అకక్డికి వెళేల్వారు.
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ఆరిథ్క సాయం కోరుతూ ఉతత్రం వార్సినపుప్డు పాశాచ్తయ్ సంసథ్లు ఇచేచ్ సమాధానాలు కొనిన్ చూశాను.
వాటిలో మొదటి నాలుగైదు పేరాలోల్ అభయ్రిథ్ గొపప్తనానిన్ ఆకాశానికెతేత్సాత్యి. ఎంతలా అంటే- ఇపుప్డు పర్ఫులల్
రాలెకకి వార్సిన ఉతత్రంలో నాకందిన పొగడత్లు సూరుయ్డిముందు దివిటీలా ఉంటాయి.
ఇంతా చేసి ఉతత్రం చివరోల్ ఒకేఒకక్ వాకయ్ంలో ఆరిథ్క సాయం ఇవవ్లేకపోతునందుకు విచారం ఉంటుంది.
మొతత్ం ఉతత్రం సారాంశం ఆ చివరి వాకయ్మే!
అదే పాజిటివ ఉతత్రం ఐతే అందులో- ఆరిథ్కసాయం అందిసుత్నన్ందుకు సంతోషానిన్ వయ్కత్పరుసూత్ ఒకేఒకక్
వాకయ్ం ఉంటుంది. మిగతా ఉతత్రమంతా-ఆరిథ్కసాయపు వివరాలు, నియమావళి ఉంటాయి.
రీసెరిచ్ రోజులోల్ మావాళుల్ అంటూండేవాళుల్- ‘ఉతత్రం పెదద్దైతే చివరి వాకయ్ం ఒకక్టే చదివి ఏడు. చినన్దైతే
నియమావళి చదువుకుని మురిసిపో’ అని.
ఇపుప్డు పర్ఫులల్ కొంత పాశాచ్తయ్ సంపర్దాయానీన్, కొంత భారత సంపర్దాయానీన్ కలగలిపాడు. రాలెక
తటుట్కోలేకపోయాడు.
ఈ విషయమై అంతకంటే లోతుగా ఆలోచించనవసరం లేదు. రాలెకకి కోపమొసేత్నేం- నాకు మూణెణ్లుల్ ఎకస్టెనష్న
వచిచ్ంది. కొంత లోకజాఞ్నం కూడా పెరిగింది.
అదలాగుంచితే రాలెకకి పర్ఫులల్మీద కోపమొచిచ్నా- నా వరుక్మీద బాగా ఆసకిత్ ఉంది.
నేనకక్డ మరింత కాలం ఉండాలనుకునాన్డు. ఉండడానికి వీలు కాకపోతే, ఎలాగో అలా నా వరుక్ పూరత్యేయ్లా
చూడాలనుకునాన్డు.
అందుకే తనవదద్ ఎమెమ్స చేయడానికి చేరిన లూయీజీ అనే శిషుయ్ణిణ్, నాకు అసిసెట్ంటుగా అపప్జెపాప్డు.
లూయీజీ పూరిత్ పేరు జోసెఫ లూయీజీ. అతడిది టునీషియా. అఫిర్కాలో ఉండే అరబ దేశం.
లూయీజీ గోధుమవరణ్ంతో, చకక్ని కనుముకుక్ తీరుతో, చూడముచచ్టగా ఉంటాడు. భారీగా కాకుండా
ఇంచుమించు నాకులాగే పలచ్గానూ, ఉంటే నాకంటే ఓ గుపెప్డు పొడుగూ ఉంటాడు.
లూయీజీకి పెళల్యింది. పిలల్లు లేరు. వాళల్ జంట కూడా చూడముచచ్టగా ఉంటుంది. ఆమె కూడా అపుప్డపుప్డు
లేబరేటరీకి వచేచ్ది. ఆమె ఎకుక్వగా జీనుస్ వేసుకునాన్, సంపర్దాయపు అరబిక వనితలాగే కనిపించేది.
శీర్మతి. పిలల్లు లేబరేటరీకి అపుప్డపుప్డు వసూత్ండడంవలల్- మా రెండు కుటుంబాలకూ కొంత పరిచయమైంది.
ఐతే- కనబడినపుప్డు చిరునవువ్లకు మాతర్మే మా సేన్హం పరిమితం.
నేనూ, లూయీజీ మాతర్ం కంబైండ రీసెరిచ్ కారణంగా బాగా సనిన్హితులమయాయ్ం.
ఇండియనుస్కి భినన్ంగానూ, అకక్డి సంపర్దాయానికి అనుగుణంగానూ- లూయీజీ కూడా ముకుక్సూటి మనిషి.
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అతడు ధారాళంగా జరమ్న మాటాల్డతాడు. ఇంగీల్షు కూడా వచుచ్. ఆ రోజులోల్ నాతో సహా చాలామందికి
సుపరిచితం కాని కంపూయ్టరు విషయంలో అతడికి కొంత శిక్షణ ఉంది.
లేబరేటరీలో కంపూయ్టరుకోసం పెదద్ గది ఒకటి ఉంది. ఒకే ఒకక్ కంపూయ్టరు యంతర్ం గదినిండా పరుచుకుని
ఉండేది. దానికి ఒక ఆపరేటరు ఉండేవాడు.
కంపూయ్టరు వాడాలంటే, ముందు మనం పోర్గార్ం వార్సుకుని తీసుకెళిల్ ఆపరేటరుకి ఇవావ్లి. అతడికి వీలైన
రోజున డేటాతో వెడితే, గంటలకి గంటలు (ఒకోసారి రోజులు కూడా) పటేట్ ఈకేవ్షనుస్కి గంట లోపులో సొలూయ్షనుస్
లభిసాత్యి.
కెటలిటిక ఈకేవ్షనుస్ కిల్షట్మైనవి. వాటి పరిషాక్రానికి కంపూయ్టరు పరిజాఞ్నం బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
లూయీజీ కంపూయ్టరు గురించి మాటాల్డుతునన్పుప్డు, అపర్యతన్ంగానే నా కళల్లో ఆరాధనాభావం తొంగిచూసేది.
లూయీజీ నావదద్ చేరే నాటికే, మా కెటలిటిక రియాకట్రు సిదధ్మైంది. ఐతే అంతవరకూ అలాంటి రియాకట్రల్
గురించి చదవడమే తపప్, పని చేసి ఉండకపోవడం వలల్నూ, జరమ్న-ఇంగీల్షు గజిబిజి కారణంగా కొనిన్ ఇబబ్ందులు
ఎదురొక్నక తపప్లేదు.
మనకి అనీన్ తెలిసినా ఒకోసారి తపప్టడుగు వేసాత్ం.
ఉదాహరణకి చినన్పుప్డు మా ఊళోల్ జరిగిన చినన్ దురఘ్టన.
నేను చదివింది రాజమండిర్ గవరన్మెంట ఆరట్స్ కాలేజీలో. ఉండేది ధవళేశవ్రంలో మా తాతగారింటోల్.
అమామ్నానన్లు అకక్డికి దగగ్రోల్ కోనసీమలోని పేరవరం గార్మంలో ఉండేవారు. సెలవులోల్ పేరరవరం వెళిల్
కొనాన్ళుల్ండేవాణిణ్.
అలా వెళిల్నపుప్డు ఒకసారి మా ఊరికో ఓ హరిదాసు వచాచ్డు.
మాది ఊరికి మధయ్లో ఉండే ఎతత్రుగుల ఇలుల్. హరికథకు అనువైన పర్దేశం. అందుకని హరికథలకు,
బురర్కథలకు, నృతయ్పర్దరశ్నలకు- మా ఇలేల్ వేదిక.
సాధారణంగా అరుగునానుకుని రోడుడ్మీద సేట్జి కటేట్వారు. ఒకోసారి అరుగుమీదే సేట్జి ఏరాప్టు చేసేవారు.
కారయ్కర్మానికి కరెంటు మా ఇంటోల్ంచే. అందుకు అనువుగా కొంత కరెంటు వైరు మా ఇంటోల్నే వదిలేసి
ఉంచేవారు.
దురదృషట్ం కొదీద్ ఆ రోజు కరెంటు కనెక్షన ఇవవ్డానికి లైనమాన ఊళోల్ లేడు. హరిదాసు నా సాయం కోరాడు.
బీయసీస్లో నా మెయిన సబజ్కుట్స్ లెకక్లు, ఫిజికుస్, కెమిసీట్ర్. కాబటిట్ నిసస్ంకోచంగా ఒపుప్కునాన్ను. కానీ కరెంటుతో
వయ్వహారమని మా నానన్గారు ససేమిరా అనాన్రు. నాకు ఉకోర్షం వచిచ్నా మనసులో దాచుకుని ఊరుకునాన్ను.
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హరిదాసు నీరసపడిపోయి, పెటోర్మాకుస్ లైటల్కి కబురు పెటిట్ంచాడు.
అపుప్డు ఊళోల్నే ఎసెస్సెస్లీస్ చదువుతునన్ భదర్ం అనే కురార్డు ముందుకొచాచ్డు.
వైరింగులో మా ఊరి లైనమానకి చాసారుల్ సాయపడాడ్టట్.
ఇటుపకక్ పల్గుగ్నుంచి వైరులాగి అటుపకక్ బలుబ్లు పెటట్డమే కదా, అదో పెదద్ పనే కాదు అనాన్డు.
నాకు నిజమే ననిపించింది.
ఇటు పల్గుగ్పిననీ, అటు పెదద్ బలుబ్హోలడ్రుల్ రెండింటినీ కలుపుతూ- సుమారు ఐదు మీటరల్ కరెంటు వైరు సిదధ్ంగా
ఉంది. నానన్గారికి అదే చెబితే, “నువువ్ వైరు ముటుట్కోకు. వాణిణ్ పూరిత్గా నమమ్కు. సరిగాగ్ కనెక్షనిసుత్నాన్డో లేదో పైనుంచి
సూపరవ్యిజ చెయియ్” అనాన్రు.
ఆయన నామీద ఆమాతర్ం నమమ్కముంచారని నేనూ, సమసయ్ తీరిందని హరిదాసూ సంతోషించాం.
భదర్ం కనెక్షనిచిచ్ చూసేత్, ఒకసారి రెండు బలుబ్లూ దివయ్ంగా వెలిగాయి. ఐతే వైరు పొడవు ఓ రెండు మీటరుల్
తకుక్వైంది. “దాందేముందీ, వైరు మా ఇంటోల్ ఉంది. అదీ ఇదీ కలుపుదాం” అంటూ భదర్ం వాళిల్ంటికెళిల్ అదనపు వైరు
తెచాచ్డు. ఒకసారి దీపం వెలిగించిన ధైరయ్ంతో తను తెచిచ్న వైరుని పల్గపినకి కనెకట్ చేశాడు.
అంతవరకూ బాగానే ఉంది. కానీ పాత వైరూ కొతత్ వైరూ కలిసిన చోట రాగి వైరు ఎకస్పోజ అయింది. అకక్డ
బాల్క టేప చుటిట్ కవర చెయాయ్లి.
అదృషట్ంకొదీద్, హరిదాసు తన సరంజామాలో వెదికితే అలాంటి టేపు చినన్ ముకక్ దొరికింది.
“ఇది చాలు. నేను సరిపెడతాగా” అనాన్డు భదర్ం.
సరిగాగ్ అపుప్డే అమమ్ ననున్ పిలిసేత్, లోపలికెళాల్ను. మరుక్షణంలో ఢాంమని చపుప్డు.
ఇంటోల్ కరెంటు పోయింది.
ఏం జరిగిందంటే, బాల్క టేపు ముకక్ తకుక్వుందని- పాజిటివ, నెగెటివ తీగలకి విడివిడిగా కాక కలిపి చుటేట్సి
కనెక్షనిచాచ్డు భదర్ం.
అదేమంటే- నేనే అలా చెపాప్ననాన్డు.
హరిదాసుకి పెటోర్మాకుస్ లైటు తపప్లేదు.
మరాన్డుదయం లైనమాన వచిచ్ బయట ఎలకిట్ర్క సత్ంభంమీద ఫూయ్జు వేసేదాకా మా ఇంటోల్ కరెంటు లేదు.
నిజానిజాల విషయం ఎలాగునాన్- అది నాకు అవమానమే!
అలాంటిదే ఇపుప్డికక్డ బెరిల్నోల్నూ జరిగింది.
అకక్డ భదర్ం, ఇకక్డ అహమమ్ద.
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అహమమ్ద ఇంకా పిజి చేసుత్నాన్డు. జరమ్న భాషమీద మంచి పటుట్ండడంవలల్నూ, నాతో మొదటిన్ంచీ అందరికంటే
ఎకుక్వ చనువు, సేన్హభావంతో ఉండడంవలల్నూ- చాలా విషయాలోల్ నేనతడి సాయం తీసుకునేవాణిణ్.
ఇంకా పీజీ కాని తను ఓ పోసట్ డాకట్రల ఫెలోకి సాయపడుతునాన్నని అతడికీ గరవ్ంగా ఉండేది.
మా రియాకట్రు సిదధ్మయేయ్క, దానికి డిజిటల టెంపరేచర ఇండికేటర కనెకట్ చెయాయ్లిస్ ఉంది. కనెకట్ చేదాద్మంటే
దానిమీద చాలా సంకేత పదాలు జరమ్న భాషలో ఉనాన్యి. అక్షరాలు ఇంగీల్షువే కాబటిట్, అనవ్యించుకోవడం అంత కషట్ం
కాదు కానీ నేనిలాంటి విషయాలోల్ రిసుక్ తీసుకోను.
అహమమ్దని సాయానికి పిలిచాను.
అహమమ్ద కాలరెగరేసుకుంటూ వచిచ్, “ఇది చాలా సింపుల కనెక్షన. ఐనా జాగర్తత్గా సట్డీ చేసాత్ను” అనాన్డు.
అతడు చాలాసేపు సట్డీ చేసాత్డు కాబోలనుకుని నేను టాయిలెటకి వెళాల్ను.
నేను తిరిగొచేచ్సరికి, కేవలం ఐదు నిముషాలు. అంతే!
అపప్టికి అకక్డ అహమమ్దతోపాటు రియాకట్ర తయారు చేసిన ఇదద్రు వరక్షాప ఇంజనీరూల్ ఉనాన్రు.
జరిగిందేంటంటే- నేనిలా వెళల్గానే అహమమ్ద అలా కనెక్షన చేసేసి అలా వెడుతునన్ ఇంజనీరల్ని పిలిచాడు.
రియాకట్రుకి ఇండికేటర తనే కనెకట్ చేశానని చెపుప్కోవాలని అతడి తపన. ఐతే అతడు మిలీల్వోలుట్స్ పాయింటుని
మెయినుస్కి కనెకట్ చేశాడు. అంటే బయటిన్ంచి వచేచ్ 220 వోలుట్స్ కరెంటు ఆ పాయింటోల్కి వెడుతుంది. కనెక్షనివవ్లేదు
కానీ, ఇసేత్ ఇండికేటర కాలిపోయుండేది.
వాళాల్ విషయం చెపప్గానే అహమమ్ద పేల్టు మారేచ్శాడు. “కనెక్షన రావు చేశాడు. ఎలాగుందో చూడమని ననున్
పిలిచాడు.

నాకు

అనుమానమొచిచ్

మిమమ్లిన్ పిలిచాను. మంచిదే అయింది. లేకపోతే….“ అంటూండగా

నేననకక్డికొచాచ్ను.
రియాకట్ర డిజైనింగ సమయంలో నేనూ, ఆ ఇంజనీరూస్ ఎనోన్ విషయాలు చరిచ్ంచి ఉనాన్ం. నేనిసుత్నన్
వివరాలవలల్ తమ అవగాహన పెరిగిందని వాళుల్ ననున్ మెచుచ్కుంటే, వాళల్డిగే వివరాలవలల్ నా పరిజాఞ్నం పెరిగిందని
నేను వాళల్కి బాకీ తీరుచ్కునాన్ను.
అందువలల్ వాళల్కీ, నాకూ పరసప్రం సతాత్లు తెలుసు.
“రావ! ఈ కనెక్షన నువివ్చాచ్వంటే, నేను నమమ్ను” అనాన్డు వాళల్లో బెరగ్ర.
విషయం అరథ్మై, నేను అహమమ్ద వంక చూశాను. అతడు ననున్ జాలిగా, అరిథ్ంపుగా చూసుత్నాన్డు.
ఏంచెయాయ్లో తెలియక, “పొరపాటుల్ ఎవరికైనా వసాత్యి. పొరపాటుని అజాఞ్నం అనుకుంటే అది పొరపాటు”
అనాన్ను నరమ్గరభ్ంగా.
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“జీ హాబెన రెషట్ (యు ఆర రైట)” అని నవువ్కుంటూ వెళిల్పోయారు వాళిల్దద్రూ.
అపుప్డు నేను అహమమ్ద వైపు తిరిగి, “నువువ్ పొరపాటు చేసి, నామీదకు తోసెయయ్డం బాగోలేదు” అనాన్ను.
కోపంగా కాదు, మందలిసుత్నన్టుల్!
“నువేవ్మో డాకట్రేటువి. నీకు నీ దేశంలో ఉదోయ్గముంది. మహా అయితే కొనిన్ నెలలుంటావికక్డ. నీగురించి కాసత్
తపుప్గా అనుకునాన్ నీకొచిచ్న నషట్మేం లేదు. నా సంగతి అలా కాదు. నా పీజీ పూరిత్ కావాలి. ఆతరావ్త కూడా ఇంకా
ఇకక్డే కొనేన్ళుల్ండాలి. నామీద ఇంపెర్షన పోతే- మనుగడ కషట్మౌతుంది” అనాన్డు అహమమ్ద జాలిగా.
“అలాంటపుప్డు ఇంపెర్స చెయయ్డానికి ఇలాంటి చెతత్ పర్యతాన్లు చెయయ్కూడదు. నాకు నషట్ం లేకపోయినా
పరువనేది ఉంటుందిగా, అది నాతోనే కాదు, నా దేశంతో కూడా ముడిపడింది మరి” అనాన్ను.
“ఏమైతేనేం, పొరపాటుకి సారీ. మళీల్ ఇలాంటివి జరుగనివవ్ను. ఇపప్టికి రకిష్ంచావు. అందుకు థాంకస్” అనాన్డు
అహమమ్ద.
“తెలిసింది నిరభ్యంగా చెపాప్లి. తెలియంది నిసస్ంకోచంగా ఒపుప్కోవాలి. అదీ మంచి సైంటిసుట్ లక్షణం”
అనాన్ను.
“నువువ్ మంచి సైంటిసుట్వని ఇకక్డ అందరికీ తెలుసు. ఆపైన- ఇక నీ కెటలిసుట్ల టెసిట్ంగు మొదలౌతుందిగా- అవి
జరమ్న కెటలిసుట్లకంటే గొపప్గా పని చెయయ్క పోతే చూడు….” అనాన్డు అహమమ్ద అభిమానంగా.
“అహమమ్ద హిందువు కాకపోవచుచ్. కానీ తథాసుత్ దేవతలకి అలాంటి పటిట్ంపు ఉండదనికూడదు” అనుకుంటూ
అతణిణ్ చూసేత్….
అపుప్డు అతడే తథాసుత్ దేవతలా ఉనాన్డు.
అది నా భర్మ కాదని అపుప్డు నాకు తెలియదు….
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