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నాకు తెలియక అడుతుతానూ, దేనికైనా లేటు అనేది ఉండవచుచ్నేమో కానీ వయసు కి లేటు ఏమిటీ? ఎంతమంది 
ఎనిన్ ఆధాయ్తిమ్క సిదాద్ంతాలు వలిల్ంచినా, గతం నుంచి పరిజాఞ్నం సంపాదించుకుని భవిషయ్తుత్ గురించి ఊహాగానాలు 
చేసేసుకుని, పర్వచనాలు వినేసుకుంటూ, తరించుకుంటూ, ‘అంతా మిధయ్’ అని అనేసుకుంటూ చాలా మంది కాలం 
గడిపేసినా నా మటుకు నాకు ఏ క్షణనికాక్షణం లోనే మనం జీవిసాత్ం అని నమమ్కం. ఎందుకంటే నినన్, మొనాన్ మనం 
జీవించేశాం....డన..ఫినిషడ్..నో మోర నినాన్, మొనాన్...అలాగే మనకి రేపూ, ఎలుల్ండీ ఉందో, లేదో తెలీదు. ఉనాన్ ఇవాళ 
తినన్ జీడిపపుప్ పకోడీలు రేపు కూడా అలాగే ఉంటాయో, బూజు పటేట్సాత్యో, నాకు మిగలచ్కుండా మొతత్ం అంతా మా 
కీవ్న వికోట్రియా మింగేసుత్ందో లేదో తెలీదు. అంచేత ఎటు నుంచి ఎలా చూసినా...ఈ క్షణం మాతర్మే మనది. మనం 
జీవించేది. జీవించవలసినది.  

ఇంతకీ ఇంత పర్గాఢమైన ఆలోచనలు నా బురర్ తినడానికీ, ఆ మాటకొసేత్ మీ బురర్లు కూడా తినే పర్యతన్ం 
చెయయ్డానికీ కారణం ఈ పుటిట్న రోజు తతంగాలు. నా పార్ణాలకి నేను నాలుగైదు సారుల్ ‘పుటాట్ను.’. అంటే నిఘంగా 
కాదు. ఎవరైనా సరే ఒక జనమ్లో ఒక సారే పుడతారు అని వేదాలోల్ ఉంది ..ష. కొంతమంది చచిచ్ మళీళ్ పుడతారు...అంటే 
ఏ కోవిడ మూలానోన్ గుటుకుక్మనే దాకా వచిచ్, రంభా, ఊరవ్శీ కనపడక నిరాశగా హాసిప్టల బెడ మీద కళుళ్ తెరిచి 
అందరినీ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచేసాత్రు. ఇక నా జనమ్దినం సంగతికి వసేత్, ఇపుప్డు ఏ లోకాలలో ఉందో కానీ మా ఎరకల 
సతెత్మమ్ కే అనీన్ తెలుసు. మేము ఇదద్రం ఒకే సారి పుటట్డం ఎరకల సతెత్మమ్ చెపేప్దాకా తొమిమ్ది నెలలు మమమ్లిన్ మోసిన 
మా అమమ్కి కూడా తెలీదు. నేను కెవువ్ మనగానే ఆ పురిటి గది బయట నులక మంచం మీద పెనూన్, కాగితం పటుట్కుని 
కూచునన్ మా తాత గారు ఫలానా తేదీ, సూరోయ్దయాది ఆరు గంటల నాలుగు ఘడియల, రెండు విఘడియల లాంటి ఆ 
భాషలో రాసుకునాన్రు. అంటే అది అసలు సిసలు పుటిట్న తేదీ కదా!. ఇకక్డ ఒక చినన్ పిటట్ కథ ఏమిటంటే...అలా తను 
వార్సిన నా పుటిట్న రోజు వివరాలని రాజమండిర్లో సోమయాజులు గారు అనే సిదాద్ంతి గారికి జాతకం వేసి ఇమమ్ని 
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పంపించారు. కానీ పుటిట్న సమయం పగలో, రాతోర్ వార్యడం మరిచ్పోయారు కాబటిట్ ఆ సోమయాజులు గారు 
“సూరోయ్సత్మయాది” ..అంటే సాయంతర్ం అనుకుని జాతకం వేశారు. అది చూసి మా తాత గారు కోపప్డితే ఆయన దానిన్ 
“సూరాయ్సత్మయాది” అని మారిచ్ మళీళ్ నా జాతకం వేశారు. “ నీ జాతకం ఎలా వేసేత్ ఏమిటిలే. నా జాతకం మటుకు 
ఇలా ఉంది” అంటుంది మా కీవ్న వికోట్రియా నిటూట్రుసూత్.....తెలుగు తిధుల పర్కారం పర్తీ ఏడూ నా పుటిట్న రోజు 
ఎపుప్డు వసుత్ందో గుణించి చెపప్డానికి గూగులమమ్ని అడగాలి. ఆ తిధుల పర్కారం వచేచ్ది ఒక పుటిట్న రోజు అయితే 
ఇంగీల్షు కేలండర పర్కారం వచేచ్ది రెండో పుటిట్న రోజు అనమాట.  

ఇక “సూరాయ్సత్మయాది” జాతకం పర్కారం నా బారసాల, పుటుట్ వెంటుర్కలు, అక్షరాభాసయ్ం వగైరాలు జరిగాక 
తీరా ఐదో కాల్స తరావ్త ఎలిమెంటరీ సూక్ల లో చేరడానికి మా నానన్ గారు తీసుకెళేత్ “వీడు పది రోజులు ముందు పుటిట్ 
ఉంటే సరిపోను. వయసు తకుక్వ. మరో ఏడు ఆగి రండి” అనాన్డు ట...ఆ హెడ మాసట్ర గారు. “దానికేముంది.ఈ 
వెధవని పది రోజులు ముందే పుటిట్దాద్ం” అనేసి మా నానన్ గారు అపప్టికపుప్డు నేను పుటిట్న తారీకుని పది రోజులు 
ముందుకి మారేచ్సి మళీళ్ అపిల్కేషన పెటట్డం, నేను మా కాకినాడ గాంధీ నగరం పురపాలక పాఠశాలలో చేరిపోవడం, హై 
సూక్ల ఎస ఎస లె సి సరిట్ఫికేట లో అధికారికంగా నా పుటిట్న రోజు అలాగే జమ అవడంతో అది నా మూడో పుటిట్న రోజు 
గా మారిపోయింది. అదే నా పాస పోరట్, డైరవింగ లైసెనస్..ఇలా అనిన్ రకాల అధికారిక పతార్లలోనూ ఈ దొంగ పుటిట్న 
రోజే నమోదు అయింది. “అవును మరి దొంగ పుటిట్న రోజు దొంగది కాకపోతే అసలు తేదీ బయట పెడతారా ఏమిటి?” 
అంటుంది మా కీవ్న వికోట్రియా.. 

ఇక ఈ దికుక్మాలిన ఫేస బుక వచాచ్క ..అందులో ఏ పుటిట్న రోజు పెటాట్లా అని చాలా కాలం గిజ 
గిజలాడిపోయాను. అసలు ఏ తేదీ పెటట్కపోతే మనకి వచేచ్ లైకులు, హేపీ బర డే లు,  బొమమ్ కేక లు, వెలిగించ లేని 
కొవొవ్తుత్లూ, వాసన చూడలేని పుషప్ గుచాచ్లూ అనీన్ వరుట్య్వల గా పోగొటుత్కుంటాం కదా..అంచేత పొర్ఫైల ఫొటోలు  
మారిచ్నటేట్ పుటిట్న తేదీలు కూడా నాలుగైదు సారుల్ మారేచ్సి మొతాత్నికి ఒక చోట సెటిల అయిపోయాను. ఒక సారి నా 
పుటిట్న రోజు ఏపిర్ల 19, 2119 అనో అలాటిదో మరోటో పెటట్గానే నేను అపుప్డే టపా కటేట్సి కొతత్ జనమ్ ఎతేత్శాను 
అనుకునీ, అలాగే ఏపిర్ల 19, 1819 అని పెటట్గానే యావత పర్పర్ంచం లో అతయ్ంత వృదుద్డైన నేను తెలుగు వాడిని 
అయినందుకు ఎంతో గరవ్పడుతూ కొందరూ మెసేజ లు పెటిట్ ననున్ ఆకాశానికి ఎతేత్శారు. 

అసలు ఇపుప్డు ఈ పుటిట్న రోజు గురించి ఎందుకు వార్సుత్నాన్నూ అంటే..... మా కుటుంబం అంతా..అంటే ఇదద్రు 
అమామ్యిలూ, అలుల్ళూళ్, ఇదద్రు మనవరాళూళ్, వియయ్ంకుల వారూ, బావమరిదీ..మా అనన్యయ్ పిలల్లు 
కొంతమందీ..ఇలా అందరం మా సుపుతుర్డు ఆసిట్న లో కొతత్గా కొనన్ ఇంటోల్ పండగ చేసుకుందాం అని ఏరాప్టు 
చేశారు..దానికి కారణం నా పుటిట్న రోజుని ఒక పండగలా చేసుకుందాం అని వాళుళ్ అనుకోవడం...మామూలుగా అయితే 
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పుటిట్న రోజు పండగ దండగ అనే అనుకుంటాను కానీ....ఇలా అందరం కలుదాద్ం అంటే కాదు అన లేక పోయాను. 
సంవతస్రాలు వేరు అయినా..ఒక రోజు అటూ,, ఇటూ అయినా షేకస్  పియర, మహకవి శీర్శీర్. అమెరికన కమీడియన 
సైన ఫెలడ్, జపాన చకర్వరిత్ హీరో హిటో, రాజా రవివరమ్,  మూయ్జిక కండకట్ర జుబీన మెహతా,  నటి రాజశీర్, అలాల్ రఖా, 
మహమమ్ద ఆలీ మొదలైన వారి జనమ్దినం నాడే నేనూ పుటట్డం, నేను ఇలా పుటిట్న ‘సూరాయ్సత్మయాది” న అకక్డ 
జరమ్నీలో అడాలఫ్ హిటల్ర ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవడం జరిగాయి.  

అనీన్ ఏపిర్ల లోనే వచేచ్ నా మూడు, నాలుగు పుటిట్న రోజులకీ అనేక మాధయ్మాలలోనూ, వయ్కిత్గతంగానూ 
శుభాకాంక్షలు అందజేసిన శెర్యోభిలాషులందరికీ వేనవేల వందనాలు.... 
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