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(öJdOq¸AKL¸) 

FLMLPe OqÔLFc GH¿ÔLNqj¸ 
Mnjj¥qÚJd=h FLOqfS¸ÿQcöfSë ÄOq¼CL `Kc¿GSæO|  JdOqøÀ£QL¸` ¬GS¸#eõ¥q CnÓj$qj Jd>OqŠÓFLj ¬Ó¿¸¼, CnÓj$qj VTdõÂ¥h ¥xCLë  

μOqML¨ rH=hæFL ÄÇGRæ FLMLÓ.  _Nqj=h öGHGH¸ÔL¸ CnÆNqjŠ¸@~ rH¿»FL ¶ GHPn÷^k¿ ¬MLkNqjŠ<j JdOqøÀ£QL¸ - Ó¸<Fy÷ Kc¿GSæO|  
¥yOqjû ÔnNqkõÓÂ _NqjPoí¿ - MnjjÍ=hTd¿$c OnÎPn¥hÚ,  CLO~øCL ¶@n¥hÚ, FnMLjôÁ$c Ó¸<F|  ÔoOqjŠÂ MnjjCLëÄ£jôÍ ¬FLjŠFLïÁ 
TdbÁ¸ÔL<¸ ®ÀMLßCLë¸. Ó¸<F|  ÔoOqj¥yML<¸ MnjjÍ=h AKc$q¸. Ó¸<F|Py ÔLÍjMLl On¸@y AKc$q¸. ÔLÍjMnÎ EoQcÂ¥h À¿$xÔoá¥q  MLjk@y 
AKc$q¸.  ¯ `IJd¿F|  MnWc÷Ó¸¨` FLMLÓ öGHMcTd¸öbÍj¨$c öGHGH¸ÔcÂï ÔLkfSFL ¶ ÄEcõbÁ¥q ÄMcfUCLj<j O~×cO~MLl öGHAKLjCLøGHl 
GHFLjGHlFL ®adætjadæÓ MLjbÍõ FLÓj$qjCLk, 1973 GS¸MLCLûOq¸Py, ×.OqôÂ¢ öGHNqkBcÂ¥h °ÍjõŠë<j ¥cML<¸ ®ÀMLßCLë¸. ×.OqôÂ¢Py 
¬CL¨ ¬FLjAKLMcÓj `IJd¿F|  MnWc÷FL¸¨` $c On¸@yAKc$q¸. JdOqøÀ£QL¸, O~×cO~MLlÓÄ GHm¿ë$c bÃFLï MLõ¥hëCcøPnÎFc öGHGH¸ÔL ×cåFL¸Py, 
GSð¸ÍFLPy ®ÍíOqk μ¥qÚ=oFLÂïfH¸Ôo^¸CL JwÆ¥q °¸<<¸ ÄEcõbÁŠÓ MLjFLjŠFoMcOq¸Í¿¥i $qMLjFcOqü¸. ²¸Íj¥q¸=o `Kc¿GSæO|  
JdOqøÀ£QL¸` Mnjj¥qÚJd=hMc¿ GSß×.FL ¥cMLÔLjá.  ¥cÂ¢ ¯  FLMLÓPy JdöCLÓj (sHOqj÷ MLk¿á °¸@xÔLjá), GSÂïMoQcÓj ¬Â¢ï McGSëMcÓj.  
Mnjj¥qÚJd=h Mc¿ AKLÄGRõÍíOqùFcÂ¥h ¬bÃML¸ÍFcÓj. 

 ®¥q ¯ FLMLPe OqÔLFL MLjk<j $xGHð CnÓj$qj GHEcõÓCy MLjj¨GH¨ °¸Á. MnjjÍ=hÁ-  
`¼GHðPyFL GH¨FL ¼FLjŠ MLjjCLõ¸_Nnjõ    
Â¢^_¨FL ¼FLjŠ Â¢^ ¥qÆrS  
öJdGHëMLjjFLï Ôy^ IGHÓMojÓ CLGHlðO~  
ÄQLøEcbÃO~MLj ÄFLjOqMoMLj`.  
TdøFLjAKLMcÓ¥h ¬XLOqOqkGH¸ ®MLø@~Â¥h ¯ GHÍõ¸ ²¸ÍOy OqÔLtjCLÓ¥hPe$o MLk‚ ösHOq*. ¯ FLMLÓ‚FLk. 
On¸<MLÁ  
 `²MLø<Ä¤MLl ¥c+j÷ Mnjj$qMnjöOqFL ?`  `ÿ¸GSMLj` `Fn¸ÍjFLj¸ÍjMy?` 
`ÍMLløÓ MLkFLGS¸_jFLFLj  `EcFL ÄQoGRMLjjPoÄj ÔnGHlðMLk?` 
`MLjMLøGHl ¥c¸ÔLFc_ãMLjjÓj , MLÙ¥hë¥qMLjjP|  ¥qÓML¸Íj``FLCLëPy?` 
`¬Äø NnjOqj¸$q`FLFLï `FLÿV` NqjÂ FLMnø _¥q¸_jÓÂïNqjjF|  
MLkFLGSGSOyMLOq¸ FLj¸¨ ²»¿ ML¼á μ¥q Â¢=h$qj¸^Py Á»FL O~×.ÿ¸GSCy ¬¥qÚ¨  ¥x¸$qÓ GS¸AKcGR* ¯ öJdÔiFLGHÍõ¸. 

MLkFLGS GSOyMLOq¸PyÂ ÄQoadPoMLj¸=o - ¬¸ÍMnjÎFL _¸$cOqj GHmÓj, MojÆ MLjjCcõÓk  °¸=cNqj¸Á ÿ¸GS. MLj¿ FLCLëPy ¬FL¨$ctj  
¥x¸$qÓj. ÿ¸GSŠ FLCLë Ó¸=o CnÆNqjÍÂ CnÓjGSjŠFLï ¥x¸$qÓj ¬ÿV NqjÂ FLÄø ²$qCcÈ ÔoQctj^. μ¥qMo+ ¶ ¥x¸$q ¥qFLj¥q 
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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¸. 

¬FLj¥yŠ¸@~  ÿ¸GSÓ $qj¸GHlPy¥h Mn¨Co,  _¸$cOqj GHmÓ $qj¿¸¼ CnÆNqjFL¸ÍjŠ ¬Á¤ 
FLMLløÓ JdÓNojõÁ. ®¥qÚ< ¥x¸$qÓj $xGHðMc, ÿ¸GSÓj $xGHðMc ¬Â ¥c¥q, öGHÀ GSMLk×.¸PyFLk $xGHðCLFcÂ¥h ¶ ÂOqøÔLFL¸ 
°¸^j¸ÍÂ MLjj[õ¸$c öGHMcGS¸Py °FLïMcOqj ö$qfU¸ÔcÆ. ¬GHlð<j ²ML¿¥i Äj¨fSJd^j¸<Íj. ®Á öGHMcTd¸öbÍjÓj$c, öGHMcGS 
AKcOqÀ£NqjjÓj$c, ¬FLjAKLMcÓFLj¸¼ MojMLj¸ÍjŠFLï GS¸EoQL¸. ¬Á ¯ FLMLPy÷ ¬¸CL¿÷¢FL¸. 

MLjk<MLÁ-  
¥qMLjÓMLjjÓj Â¢^KcfSFL  
¥qMLjPeGHlëÂ OqfSô Tw¥h ¥qMLjÆFL AKL¸»F|  
CLMLjCLMLj FnÓMLlÓj ÍfHðFL  
CLMLj ÄjöCLjÓj QLöCLjPp^ CLDÍõMLjj GSjMLjÀ£ 
MLjFL¥h MLjFL ¬ÓMc=o÷ MLj¸¼ÄjöCLjÓj. GSìÓ¸ MLk¿Co  ¬ÓMc=o÷ QLöCLjMLlÓj ¥cMLÔLjá. ¬GHlð@~ ¬ÓMc^j÷ MLkOqjá¥yMcPe,   

QLöCLjMLlÆï MLkOqjá¥yMcPe ¬FLïÁ ¬ML$cÿFLCy À£GSj¥yMcÆûFL MLõ¥hë$qCL ÂOqêNqj¸. ¯ ÄGRNqj¸Py MLk ¬FLjAKLMcÓj Fo¿ðFL Jd>OcPo ¯ 
FLMLÓ ¥q>bEc¸QL¸.   

¥qDÍÓŠ sHOqj÷ rH^æ<¸Py fSÍíîÿGSjëPnÎFL MLkFLjõÓj O~ÔL¥x¸< ÄQLøFcDÍQcöfSë OqÔLFL `TvMLjjôÓj JwFcNqj¸¨`  öGHAKcML¸Cy 
¯ FLMLÓŠ IJd¿F|  MnWc÷Ó¸¨, IJd¿F|  MnWc÷FL¸¨ sHOqj÷ MLkŠ GSjñ¿¸ÔL<¸ ×.¿»¸Á. ¯ FLMLÓ öGHÔLjOq* GS¸ÍOqó¸$c Mc¿Â 
GS¸GSô¿¸ÔL<¸ MLk KcbÍõCL. 

On¸<j AKc$cÓ ¯ FLMLÓŠ - TdfUÀ£Py¥q¸Py ÄÇGRæMnjÎFL ¥{MLjjÁ ö$q¸>bEcÓNqjNnk$q¸ GH<jCLjFLï¸ÍjŠ ²¸Cy GS¸CyGR¸$c 
°¸Á. GS¸JdÍŠÓj ÅÇ¢ ¥hOqB|öGHAKLŠ bÍFLõMcEcÓj. 

PPP 
 

°JwEcÝCL¸  
−¥cQL¸Py ÔLj¥qÚÓj MnjOqjGSjëFcïtj. Ex@y÷ GH<¥q Š¿¢áPy ‚OqjáÂ rHÎ¥h ÔLkGSjëFLï FcPy −PyÔLFLÓj GH¿GH¿ÄbEcÓ 

JwCLjFcïtj.  
−¥cQL¸Py Mnj¿sS CcOqÆï ÔLkfSFLGHl<Pe÷ Fc MLjFLGSj MLQL¸ 

CLGHlðCLj¸Á. ¬¸ÍjŠ ¬Fo¥q ¥cOqBcÓj...  
¥qÂfH¸Ôo ÔLj¥qÚPy÷ ¥xÂï ö$qVÓj, ¥xÂï FLXLöCcÓj. MLjCL¸ 

Mc=h$qj¿¸¼ ¥qDÍÓj Ôn_jCLj¸Á. rSÎFLjû Mc=h $qj¿¸¼FL Â×cÓj 
Ôn_jCLj¸Á. FoFLj ¥cML@~Â¥h rSÎ¸=hGSjæFo ¬tjFc rSÎFLjû ÔnsHð 
Â×cÓ¥q¸=o MLjCcÓj ÔnsHð ¥qDÍPo FcŠ Kc$qj¸=ctj. − 
¥qÆðCL$cDÍÓ ÔLj^kæ ½¡ÄCcÓFLÓj÷ŠÂ ¥y=c÷Á öGH×.Ój ½¡ÄGSjëFcïOqj. 
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− ¥qÆðCL$cbÍÓ sHOqjCy NqjjEcíîÓj ×.¿$ctj. −ÓNqkÓj MnÆQctj. GS¸GSÚßCLjPoOqð@~ètj. 
öGHGH¸ÔL¸Py ¯Fc<jFLï ŠÓ¸, MLjCL¸, ×cÀ ML$nÎO~ÓÂ¢ï ¥qÆðCL$cbÍPy÷¸¼ GHl=hæFLMo! ¯ ¥qÆðCL$cbÍPy÷ ÔcPeMLOq‚ −¥cQL¸ FLj¸¼ 
GHl=hæFLMo.  

MLjCL¸ $qj¿¸¼FL Fc ¬bÃöJdNqkÓ GS¸$qCnPe$qjFcï - MLjCL¸Py ÔnGHð_<è GSøOqÜMLj¸=o ¼FLïGHð=hFLj¸Ôi FcPy $xGHð −¥qOqú* 
³Oqð¨¸Á. Fc −PyÔLFLÓ öGH¥cOq¸ GSøOqÜ¸ −¥cQL¸Py °¸^j¸Á. ÄMLkFL¸Py Mn¨Co GSøOqÜ¸ ¥qFL_<jCLj¸EoMnk ¬FLjŠFoMc¨Â 
MnjjÍ=y÷.. ¥cÂ¢ ²Fyï GS¸MLCLûO~Ój$c ²¸ÍOy ÄMLkFcÓPy öGHNqkBhGSjëFcï ²GHlð<k GSøOqÜ¸ öGHGS¥hë O~PoÍj. ®=iMLÓ ÄMLkFL 
öGHMLkEcÓj ²ŠÚMnÎ - ÄMLkFLöGHNqk*¸ ÔcPeMLj¸ÁÂ CLøOq$c GSøO~ÜÂ¥h ÔoOqjáCLjFLïÍ¸=o ¬Á MoOoGS¸$qÀ.  

ÄMLkFcÓjJwtj O~¥n=| Nqjj$q¸ MLÔcá¥q GSøOqÜ¸ $qj¿¸¼ CnÓjGSjë¸ÍFLjŠFcïFLj. ¥cÂ¢ O~¥n^j÷ QcöGSë¾åPeÇ¸¼FL öGHNnk×.FcÓ¥é 
°GHNnk$qGH@~ètj CLGHð GSøOqÜ¸ $qj¿¸¼ CnÓjGSj¥yPoÍj.  

−O|ôöTdæ¸$| ÔL¸öÍj¨rHÎ ¬<j$qjrH=oæFc=h¥h Fc _jÁí ¥cGSë Ä¥qfS¸¼¸Á. ¬tjFc ¬¥qÚ< ÔL¸öÍj<j MLkFLMLOqkGH¸Py ¬CL¨¥h 
öGHCLõXLMnjÎCo FoÂ¸¥c ²¸Cy GS¸CyfR¸ÔoMcBhê.  

¥cÓö¥qMojBc Fc _jÁí MLjCcÂï MLÁÆrH=hæ rSÎFLjûŠ ¬FLj$qj*¸$c −Py¼¸ÔL<¸ FoOqjáŠ¸Á. GSøOqÜ¸ $qj¿¸¼ Fc AKcOqõCy=i 
Ä¾åPnÎFL ÄjöCLjÓCy=i ÔLOqáÓj ×.¿Jd¥q ¥xÂï Ä¸CL Â×cÓj $qj¿ë¸ÔcFLj. − öGH¥cOq¸ GSøOqÜ¸ AKLkÄ£jôÍFo °¸@xÔLjá.  

GHl*õ¸ ÔofSFL MLjFLjGRjÓj ÔL¼á EoMLCLPnÎ GSøOqÜ¸ ÔoGSjŠ¸=cOq¸=cOqj. EoMLCLPnÎFL¸CL MLköCcFL Mc¿¥é AKLNqjMLjk PoÍÂ ¥cÍj. 
EoMLCLÓŠ Ex¸$qÓ AKLNqjMLjj¸Á. MLjßCLjõAKLNqjMLjj¸Á CLGHlðÔosSë O~¾ - ¬FL$c EoMo¸öÍj<j ÇXhTdë<FLï AKLNqjMLjk °¸Á. CLGHlðÓj ÔosS 
¬ML¥cQLMLjk °¸Á.  

EoMLCLÓ MLGSjëMLlÓj ²FyïTdOqj÷ Ex¸$qPnCLjëŠ JwNqkOqj. EoMLCLPnFyïTdOqj÷ O~XLGSjÓCy NqjjÍíî¸ ÔofS ¶¨JwNqkOqj. − NqjjEcíîPy÷ 
ÔL¼áFL Mc¿Â ö_À¥h¸ÔL@~Â¥h ¥qÔLj<FoMcBhê ‚@~ ÂNnk»¸ÔcOqj, QLjö¥cÔcOqjõ¨ MLÍíŠ MnÈ" MLjßCLGS¸½¡ÄÂ¢ ÄÍõFoOqjáŠÂ OqMLjôÂ.  
− CLO~øCL ¬MLjßCL¸ Cc» ÔcMLlPoÂMcOqNqkõOqj. Á¤Âï _=hæ EoMLCLÓŠ MLjßCLjõAKLNqjMLjjFLïÍÂ CnÓjGSjȩ̈ Á. EoMLCLÓŠ MnÎÍõ¸ ÔoNqj@~Â¥h 
¬QLøÂ¢ EoMLCLÓjFcïOqj. ¥c_=hæ Mc¿¥h McõbÁ AKLNqj¸‚@~ °¸<ÍFLïMLk^. ¥y¿¥qÓj À£Ooá ¥cMLjbEoFLjMLl, ¥qÓðMLßXcÓj °Fcïtj ¥c_=hæ 
McOqj ¥yOnÚÓFLj ×.tj¸ÔLPoÍj. ¬GHûOqGSÓjFcïOqj ¥c_=hæ Mc¿Py ögSë GHlOqjGR AKoEcÓk °Fcïtj. McOqj ÄGRNqjPyÓjOqÂ¢, 
GSjO~JdFcbÃPeGRjÓÂ¢ CnÓjGSkëFo °¸Á. Mc¿¥h Fc^õMLjj, GS¸»¤CLMLjj ®CcõÁ ¥qWcbÃPeGR‚@~ °¸Á.  

EoMLCLÓPy PoÂMLPe÷ ŠÓMLjCL AKoEcÓj, −¥qÆÍGHlðÓKcbÍ. sHÍ¿¥q¸ $qj¿¸¼ Mc¿¥h CnÆNqjÍj.  
¯¿¢Ccõ ÔLksSë - CL»FL MnÎÍjõGSÍjJdNqkÓj¸¨, ¬¸Í¿¥i −VOq¸ ÓbÃ¸¼, MLjFLjGRjÓ¸ÍOqk MLjFLjGRjPe÷ ö_À¥é EoQLMLjj¸=o 

- ¬Eo GSøOqÜ¸.  
AKLkPy¥q¸Py ¬Pe¸=h GSøOqÜMLjj¸Ec? FoFLj ÔLÁÄFL, ÄFLï ÄQoadÓFLj _=hæ - ¬Mnj¿¥c, GHÇáMLj ×.OqôÂ¢, öIJdFLjû, ®¸$q÷¸<j 

ML$nÎO~ JdQcáCLõEoQcÓj GSøOqÜÓXLBcÓj ¥qÆ»MLlFcïtj. − EoQcÓj Â×.¸$c GSøOqÜCLjÓõMoj ¬tjCo - AKLkÄ£jôÍ ¥xÂï EoQcÓj MLköCLMoj 
GSøOqÜCLjÓõMnj¸Íj¥cÚMcÓFLï −PyÔLFL FLFLjï MobÁ¸ÔoÁ?  

GSøOqÜöJdfHë¥h CLGHGSjû ÔoNqkÆ. −Nqk EoQLöGH×.Ój CLMLjEoQcÓFLj GSøOqÜ¸ ÔoGSjŠFo¸Íj¥nPe¸=h CLGHGSjûÔoQcOqj? Kx¸ÁCy GSøO~ÜÂï 
ÔLk<=cÂ¥h FoÂGHlð@n^jML¸=h CLGHGSjû ÔoNqkÆûMLl¸Á?  
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''³MLj¸© - ¬¸CL À£öML¸$c −Py¼GSjëFcïOqj?'' ¬¸Á Fc AKcOqõ MLGSj¸bÍOq.  
Fo °Æ¥hÚGH¨ ¯Py¥q¸Py¥h ML¼á - ''GSøOqÜ¸ $qj¿¸¼ MLGSk!'' ¬FcïFLj.  
''¬¸=o?'' ¬¸EcMnj.  
''GSøOqÜMnj¥qÚ<j¸^j¸Ec ¬Â!'' −Py¼GSkëFo ¬FcïFLj.  
ÅÇ¢MLjÀ ¬EyPe FLÄø - ''EcÂ¥h¸CL −PyÔLFn¸ÍjŠ? Fc GSMLjXL¸Py GSøOqÜMLjj¸^j¸ÍÂ ÔcPeTdOq÷FcïOqj. ¬Á Â×.¸¥cÍÂ Ä£j 

¬FLjMLkFLMLk?'' ¬¸Á.  
¯ öGHQLïŠ Mn¸^Fo ³¸ GSMLkbEcFLÄjMcøPy CnÆNqjPoÍj. AKcOqõ CnÆMnÎFLEnÎCo ®Pe¸=h ®_ò¸ÍjÓj CLGHðMLl. ¶XL*¸ −» - 

''¬Á ±VGSøOqÜ¸ -'' ¬FcïFLj.  
¥cÂ¢ ÅÇ¢MLjÀ FLFLjï MLÍÓPoÍj - ''¬tjCo FoFLj ¬¸Í¸$c °¸=cFLÂ ‚@~ ÔcPeTdOq÷FcïOqj. ¬Á¤ ±ÿPy÷Â MLk^ 

¥cÍj$qEc!'' ¬¸Á.  
ÅÇ¢MLjÀ ML¸¥q ÔLkQcFLj. −Mnj ¥q+"Py −öCLjCL GSðGRæ¸$c ¥qFL_<jCy¸Á. FoFcMnjFLj ösHÄjGSjëFcïFLj. μ¥q ÔLkGHlPy GHl=hæFL 

ösHMLj¥cÍÁ. −OqjGS¸MLCLûO~ÓŠ rHÎ$c ¥qÆfSMnjÓfS $q¨fHFL ½¡ÄCL¸Py¸¼ GHl=hæFL ösHMLj ¬Á. Fc AKcOqõ Fc¥q+"Š ¬¸Í¸$c 
¥qFL_<<Moj¥cÍj. FcFc=h¥i −Mnj ¬¸Í¸ rHOqj$qjCy¸Á. − ÄGRNqkÂï FcFy^ ÄFL<¸ −MnjŠ ®GRæ¸. CLFLj ¬¸Í¸$c °¸Ec PoEc 
¬FLï KcbÍ −MnjŠPoÍj. CLFL ¬¸Í¸ FcFy^ Jv$q<_¨Co −MnjŠ CLßfHë. − CLßfHëCy MnÆ$o −Mnj ¥qFLjÓj ÔLk<<¸ Fc¥hÔoá GS¸CLßfHë 
®¸Cc ¬¸Cc ¥cÍj.  

²Íj=hMc¿¥h GS¸CyGR¸ ¥qÆ»¸ÔL<¸PyFo GSøOqÜMLjjFLïEoMnk?  
''±ÿPyÂ MLk=o ¬FLj¥y. ²=xÔiá FLjMnøÍjOqj$c °¸=o FoFnGHlð<j ±ÿPy÷Fo °¸=cFLj. ¬¸ÍjMLÓ÷ FLjMLlø MLkMLjjÓj$c 

²PeMLl¸=cMy FcŠ CnÆNqjÍj -'' ¬FcïFLj.  
GS¸CLßfHë, ¥qßCL×åCLÓCy Fc AKcOqõ ¥q+j" Mnj¿Qctj.  
μ¥q MLj¸¼MLk^Cy CLßfHëGH¨ AKLOqëFcO~bÁ¸¼ ¬CL¨¥h GSøOqÜ¸ ÔLkfH¸Ôo ¬ÓðGS¸CyfR −<Á. ¬tjFc ²Fyï GS¸TdO~Py÷ 

¥qÓCLÓj GHl=hæ FLOq¥q¸$c ²¸ÍjŠ CLNqkOpCcNnk Fc¥qOqíî¸¥cÍj.  
''FLFLjïÔLksSë ²GHlð<k ±ÿPy÷¥h MnÈ"JwNoj Ä£jCy ¥qÆfS Ä£j ±ÿPy÷Â GSøOqÜ¸Py $q<JdÓÂ °¸Á FcŠ'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''Fc‚ °¸Á -'' ¬FcïFLj.  
''TdbÍõGH<jCLj¸Í¸=cO~?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ −QL$c.  
''¶ GHÂ ÔosSë TdbÍõGH<jCLj¸Í¸¨ -'' ¬FcïFLj.  
''³Äj^¸©?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ ŠCLkÿÓ¸$c.  
`IJd¿F| MnWc"Ó¸¨!` MoWc¥y+¸$c ¬FcïFLj.  
¥q>bEcöJdOq¸AKL¸:  
GSøOqÜ¸ $qj¿¸¼ ÄFL$cFo ²ML¿¥nÎFc Mn¸^Fo ¬¥qÚ¨¥hJwtj ½¡Ä¸ÔcÓÂ °¸^j¸Á. ¥cÂ¢ ¬Eo¸ [Oyô$cÂ¢ - ½¡Ä¸¼ °¸<$c 

¬Á TdbÍõGH<jCLj¸Í¸=cO~. ¬¸=o ÔL¼áFLMc+÷¥é $cÂ¢ ö_ÀŠFLïMc+÷Š GSøOqÜMLjj¸<Ec?  
''³MnjÎFc GSOo - FoFLj Cx¸ÍOq$c GSøO~ÜÂ¥h MnWc"Æ -'' ¬FcïFx¥qOy¾FL ³Ey −Py¼GSkë ÔL^jŠÚFL.  
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¬¥qÚ@o °FLï ¬MLjô − MLk^Ój ÄFLï^j÷¸Á - ''¬Mo¸ MLk^öPe MnbÍMc -'' ¬Â ¶Td¿ 
ÔLj^kæ ÔLkfS¸Á. ¬Pe ÔLk<<Mnj¸Íj¥q¸=o...  

Ôn^æ¸CL ¥x<jŠÂ MnbÍMc ¬Â fHÆ¼ ¬MLjô CLFL MLkCLßCLøGHl ÿŠÚÓFLj CLOqÔLj$c ÂÓKn^jæŠ¸^k °¸^j¸Á. ¬MLjô FLFLjï 
MnbÍMc ¬¸=o FcAKcOqõ FLFLjï - ³MLj¸© ¬Â fHÆ¼FL¸CL MLkMLjkÓj$cFLj °¸^j¸Á FcŠ. ¥cÂ¢ ¬Pe ¬¸=o - CLFL ³MLj¸©Â MLk 
¬MLjô MnbÍMLCy JwÆáFL¸ÍjŠ ÅÇ¢MLjÀ ¥yGHð<jCLj¸Á. −Mnj μGHlðŠFcï μGHlð¥y¥qJwtjFc Fc¥c On¸<j fHÓjGHlÓk μ¥qPe$o 
ÄÂfHTdëtj.  

Fc sHOqj O~×cO~M| ¬tjFc FoFLj ÇMLl¨Pe Fc AKcOqõŠ  ¬OqíîQL¿¢Oq¸ ®ÔoáQcFLj. Fc AKcOqõ MLGSj¸bÍOo ¬tjFc JdOqøÀPe CLFLk 
Fc ¬OqíîQL¿¢O~Fcïö¥qÄj¸ÔLjŠ¸Á. FoFLj ®ÔcáFc, −Mnj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFLïEc ¬FLïÁ Fc MLõ¥hë$qCL OqÿGSõ¸ - ¥cÂ¢ FoFLj ¬OqíîQL¿¢Oqj¨FLFLïÁ 
¬¸Í¿¥i CnÆfSFL Â×.¸. rHWc"¸ ¥x¸$qj GH^jæŠÂ ÀOqj$qjCLjFcïFLÂ ¥x¸ÍOqj MoWc¥y+¸ ÔoTdëOqj. ¼Ó¥c$y¿¥qPe÷ °FcïMLjÂ ¥x¸ÍOqj 
MLjjÔLá^GH<CcOqj. ¬MLjô ¯On¸<k ÔoGSjë¸Á. ¬tjCo ¬MLjô MLjFLGSjPy ¬GSkNqjCy ‚¨FL ¼FLï ¬FLjMLkFLMLjj¸Á - Fc AKcOqõ 
FcÄ£jÍ CLFL¥q¸=o ²ŠÚML ¬bÁ¥cOq¸ ¥qÆ» °FcïFLFLjŠ¸=y¸EoMnkFLÂ. ¬¸Íj¥é ÅÇ¢MLjÀ ²Íj^ FLFLjï MnbÍMc ¬Â fHÆ¼ CLFL 
−bÁ¥qõCLFLj ÔLkfHGSjë¸Á. ¬MLjôŠPe GHÁMLj¸Á ²Íj=c FLFLjï MnbÍMc ¬FLPoÍj ÅÇ¢MLjÀ. ¬tjFLGHð=h¥i ¬MLjô MnbÍMc ¬FLï bÍøÂCy 
GS¿JwNojPe ³MLj¸© ¬Â _ÍjÓj À£OqjáŠ¸^j¸Á ÅÇ¢MLjÀ. ¬MLjô¥qÁ ¬Oqíî¸¥cÍj.  

FoFLFLïMLk^Py÷Â CLGHlðFLj ÔnJdðÓÂ¥c¥q CLFL −bÁGHCcõÂï ÂOqkfH¸ÔLj¥yMcÓÂ ¬MLjô FLFLjï MnbÍMc ¬Â À=hæ¸Á ¥c_=hæ - 
−Mnj ÔLj^kæÔLkfS¸Á CLfHðCo FLFcï=oæ ¥yGHð<PoÍj. ¬Á CnÆfSFL Mc<FnÎ - ''FoFLj CLsHðMLjFcïFLj? GSøO~ÜÂ¥h Mn<CcFLFcïFLj -'' ¬FcïFLj 
MLjÈ¢".  

¯Td¿ FcMLk^Ój ¬MLjô _jöOqPy¥h MnWc"tj. ¶Td¿ ¥qWx"CLjëŠÂ - ''¥qFLïCLÆ÷ ®Pe¸=h MLk^Ój ÄÂ ²Pe 
GSfU¸ÔL$qÓÍjO~?'' ¬Â MLjÈ¢" ÔLj^kæÔLkfS MLjOyTd¿ ¥qWx"CLjëŠ¸Á - CLFL MLkCLßösHMLjFLj ÔLj^kæMLlFLïMcOqj $qj¿ë¸ÔcÓFLï 
CcGHöCLNqj¸ CLfHðCo - FoFoEy ¬IGHktjCLõ¸ ÔoNqjKyCLjFcïFLÂ ¬MLjô ¬FLj¥yML<¸PoÍj. MLkMLjjÓj GS¸ÍO~óPy÷ ‚@~ rHÍí rHÍí 
@nÎPe$qjÓj ÔnfHð $q¸bÃ¢Oq¸$c °¸<<¸ ¬MLjô¥h ¬ÓMc^j.  

''GSfU¸ÔL@~Â¥h¸ÍjPy ³MLjj¸ÍMLkô? GSøOqÜ¸Py Kc$qj¸^j¸Á -'' ¬FcïFLj FoFLj.  
''Ä£jOqj MLjÈ¢" ®Pe¸=hMLk^Ó¸=o FcÄ£jÍ μ=oæ!'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ. CLFLÄ£jÍ μ=oæGSjŠÂ ²Pe¸=h ¬TdbEcõÓFnÎFc Fc ÔoCL 

TdbEcõÓj$c MLk¿fH¸ÔL$qÓFLÂ −Mnj FLMLjô¥q¸. FcŠ μ^÷Ä£jÍ FLMLjô¥q¸PoÍj. ¬tjFLGHð=h¥i −¸×.FoNqjj<j ö_VôöTdëÂ¥h ¥q^jæ_¨FL^j÷ 
FoFLk ÅÇ¢MLjÀ μ^÷Š ¥q^jæ_<¥q CLGHðÍj.  

''FoFLj CLsHðMLjFcïFLj?'' ¬FcïFLj −QLáO~õÂï FL=hGSkë.  
''CLGHlð¥c¥q MLjOoÄj=h? ³ −<EnÎFc CLFo MLjj¸Íj GHGSjGHmŠ¸¥qMLjÓCy MnÈ"JwMcÓFLjŠ¸^j¸Á -'' ¬¸^k ÅÇ¢MLjÀ ¯ 

EoQL¸Py −<EcÂŠ¸@o ³¥nÎ¥q ¥y¿¥q ³Äj=y ÔnfHð¸Á. ¬Á ÔnsHð^GHlð<j CLFL $x¸CLjPyÂ CL¨Â Ec¼ rH^æ@~Â¥h öGHNqjÀïTwë¸EcMnj. 
Fc MLk^Ój Â×.¸$c −MnjŠ KcbÍFLj ¥qÆ»¸¼FL^jæFcïtj.  

''®¸CoFc Â¢ KcbÍ. FoFLj GSøO~ÜÂ¥h MnWo"MLjj¸Íj Â¢¥cÚMLÓfSFL¸CL GHGSjGHm, Š¸ŠMLk ¥xÂ MLj¿¢ Mn<CcFLj, GSOoFc?'' ¬FcïFLj.  
¯Td¿ ¬MLjô MnbÍMc ¬FLŠ¸@~, ¬¸Í¿¥égS ¥c¥q Fc MnÎGHl MLköCLMoj ÔLkfS À=hæ¸Á. ®GHlð@~Mnj FLÓj$qj¿¥yGS¸ ¥c¥q Fc¥yGS¸ 

MLköCLMoj ¬MLjô$c MLk¿JwtjÍÂ ö$qfU¸ÔcFLj.  
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''GSøOqÜMLj¸=o ¬¥qÚ¨¥é MnÈ" °¸¨JwFLj. ³Ey ¥xFcï+j"¸¨ MLjÈ¢" MnFL¥hÚ MLÔoáTdëFLj -'' 
¬FcïFLj ÄGRNqkÂ¥h MLGSkë.  

¬GHlð<¥qÚ< ¬MLjô, ÅÇ¢MLjÀ ¥c¥q ¬FLïNqjõ, MLÁFL, ®ÍíOqj CLMLjjô+j", ¬tjÍj$qjOqj ÔnPn÷+j", ¬FLïNqjõ ‚CLjOqj, Fc fHÓ÷ÆÍíOqj 
°FcïOqj. ¼ML¿ MLjj$qjÜOqk ¥c¥q Äj$qCc ¬¸ÍOqk FcMLk^ ÄÂ Fy+j" Cn¿ÔcOqj.  

''³Pe TdbÍõ¸?'' ¬¸Á MLÁFL - ¬¸Í¿¥q¸=o MLjj¸Íj$c Fy=hÂ CLFL TdøbÁ¢FL¸Py¥h CnÔLjáŠÂ.  
''GSøOqÜMLj¸=o ³Äj=h?'' ¬FL¨$cFLj FoFLj.  
¬¸ÍOqk CLPyOq¥q¸$c ÔnJdðOqj.  
¬Âï¸=h¥i CLÓ ¬<è¸$c ±JdFLj - ''GSøOqÜ¸Py EoMLCLÓj¸=cOqj. Mc+j" O~XLGSjÓCy NqjjEcíîÓj ÔoTdëOqj. − NqjjÍíî¸Py EoMLCLÓj 

ÔLÂJwNojMcOqj MnjjÍ=y÷. O~XLGSjÓ $qjOqjMLl QLjö¥cÔcOqj¨ MLÍí MLjßCLGS¸½¡MLÂ¢ ÄÍõ FoOqjáŠÂ OqMLjôÂ EoMLCLÓj ¥qÔLjBhê ÂNnk»¸ÔcOqj. 
− ÄÍõ ¬CL¨¥h IGHÆ¸ÔLPoÍj. CLO~øCL Td$qOqMLjbÍFL¸Cy ¬MLjßCL¸ TdbÁ¸ÔcOqj. ¬GHð=hï¸Ôi Mc+"Š ÔcMLlPoŠ¸@~ Jwtj¸Á. ¬¸=o 
EoMLCLÓŠ MLjßCLjõAKLNqjMLjj¸@oÁ. MnÎ×cåÂ¥q¸$c ¬bÃMLßÁíî Ôn¸Á MnÎÍõGSÍjJdNqkÓj rH¿» McOqj MLjßCLjõMLlFLj ×.tj¸Ôo fSìÀ¥h 
ÔoOqjŠFcïOqj -''  

''EoMLCLÓŠ MnÎÍõGSÍjJdNqkPoÄjö=c MnbÍMc?'' ¬Â ¬MLjô ¶Td¿ ÔLj^kæ ÔLkfS¸Á.  
''EoMLCLÓ‚ Oy$cÓj¸=cNqjMLkô - ¬¸Íj¥é ¥qEc GSøOqÜ¸Py ¬QLøÂ¢ EoMLCLÓj¸=cOqj....'' ¬FcïFLj.  
''¬¸Cc ÄCL¸<McÍ¸ -'' ÄGSjŠÚ¸Á ¬MLjô.  
''ÄCL¸<McÍ¸ ¥cÍj - Â×.Moj! ÔL¼áFL MLjÂfR −CLôŠ MLjÈ¢" ÔcMLl¸<Í¸=cOqj¥qEc - ¬¸=o EoMLCLÓFL_@oMcOqj MLjFLjGRjPy÷ 

μ¥q Cn$q CLfHðCo ÔL¼áFLMc+" −CLôÓj ¥cÍFLïMLk^. ¯ EoMLCLÓj CnÓ÷$c _Ó¸$c −Oy$qõ¸$c °¸=cOqj. ²Pe¸=h ×._jòFnÎFc CL»Ü¸Ôo 
¬MLjßCL¸Pe¸=h MLj¸ÍjÓk, ¬QLøÂ¢ EoMLCLPe÷¸=h MnÎÍjõÓk Mc¿ sSML ÔoNqj@~Â¥h fSÍíî¸. ¥y¿FLMoMnjÎFc XLBcÓÄ£jÍ CLNqkOqjÔofSMLø$qÓ 
¥qÓðMLßXL¸, ¥cMLjbEoFLjMLlPe¸=h Nqj¸öCcÓj Mc¿Š¸=ctj. QLöCLjMLlÂ ÀfHð¥x^æ@~Â¥h MLö×cNqjjbÍ¸Pe¸=h ÀOqj$qjPoÂ ¬öTdëÓj¸=ctj. 
ÍkOqÍOqùÂ, QL_íö$qfUBh ML¸=h ÄÍõÓj Mc¿¥h ¥qOqCLPeMLjÓ¥q¸. ¬¥qÚ< sHÍ¿¥q¸, −¥qÆÔcMLlÓj¸<MLl. ¬¸ÍOqk GS¸CyGR¸$c 
ÄPeGS½¡ÄCL¸ $q<jGHlCLk¸=cOqj..''  

FoÂ¸¥c ³Ey ¬FLKyCLk¸<$c - ''³EnÎFc IJd¿F| ÕÔcF|û ÔLkGSjëFcïMc ³Äj=h?'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
''IJd¿F| ¬¸=o?'' ¬¸Á −[Oqj ÔnPe÷tj.  
''IJd¿F| ¬¸=o ÔcPe ÍkOqMLjj¸^j¸Á. ÄMLkFL¸Py MnWc"Æ -'' ¬Fcï@~[¿ CLMLjjô<j. CLFLŠ CnÆfSFL ÄGRNqkÂï CLFL¥q¸=o 

MLjj¸Íj$c ®¸¥nMLOnÎFc ÔnsHðTdëOoMnkFLÂ ¥q¸$cOqj$c, ÿ@~Ä¨$c Mc@~MLk^FoQc<j.  
''¬tjCo IJd¿F| ¬¸=o GSøOqÜMoj! ÄMLkFL¸Py Mn¨Co GSøO~ÜÂ¥h JwMLÔLjáFLÂ MLk MojadæOqj ÔnJdðOqj-'' ¬¸Á −[Oqj ÔnPe÷tj. 

¬Á rSMnFLjë¥c÷GSj ÔLÍjMLlCy¸Á. ¥c÷GSjPy EcÂ MojadæOqj ×y¥| ÔoGSj¸=c<j. ¬Á Â×.MojFLFLjŠ¸Á.  
MojMLj¸Cc ¶Td¿ GbH\Ój÷MLj¸=o ²¸Íj¥y CnÆNqj¥q ¬Á MLk ¬¸Í¿ML¸¥c ¥q¸$cOqj$c ÔLkfS¸Á.  
''Ä£j Mojadæ¿ ×yŠ¥h MojMLj¸Cc GH$qÓ_¨ FLMoøMLjÂ ÔnGHlð. −NqjFL ÔcPe GS¸CyfRTdëOqj -'' ¬FcïFLj FoFLj Ec¸Cy.  
®¸CLMLj¸¼ ×yŠÓj MoNqj$qÓ _jÁíîQcÆ rSMnFLjë¥c÷GSj =iÔLOnÎFL¸ÍjŠ ¬FLïNqjõ ¥cGSëKcbÍGH@~è<j.  
''Ä£j MojTdæ¿¸¥éMnjÎFc ×yŠPosSë ÔnGHlð'' ¬¸Á MLÁFL.  
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''AKcOqCLEoQL¸Py °FLïÁ öGH×cO~×.õ¸^ -'' ¬¸Á −[¿ ÔnPn÷Ój.  
¬MLjô CLGHð CL¥hÚFLMcOq¸ÍOqj FLMcø¸. MojMLj¸Cc FLMoø¥q ¬MLjô‚@~ FLÄø¸Á. CLMLktj¸ÔLjŠFcï¥q - ''®¸CL¥i ®Á ×y¥qÂ 

Â¢¥nPe CnÆfS¸Eo?'' ¬FcïFLj. ÔnPe÷tj CnÆÄÄ£jÍ FcŠ MLj¿¢ ¬¸CL FLMLjô¥q¸PoÍj.  
''³Mnk - ®¸Ec¥q=hÁ¤ ×y¥qÂ FcŠ CnÆNqjPoÍj. Ä£jOqj FLMLløCLjFcïOqj ¥qEc ¬Â −NqjFL MLkŠ ÔnfHðFL Jd>Oq¸ ÔnsHðQcFLj -'' 

¬¸Á −[¿ ÔnPn÷Ój.  
''¯Oy¾Py÷ ÔLÍjMo rHÍí×yŠ -'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
''¯Oy¾Py÷ ¬ML@~Â¥h Ä£jOy¾Py÷ ÔLÍjMnPe$qj¸EoÄj=h?'' ¬¸Á MLÁFL ¼Oqj¥yGH¸Cy.  
¬GHð=h¥h ¬FLïNqjõ¥h¸¥c MLjjrHÎðμ¥q=h FL<jTwë¸Á. ¥cÂ¢ Mc<j MLk=hMLk=h¥i MLkOy¾Ój MLkOy¾Ój ¬¸^k JdCLCLO~Â¥h 

öGHÀÂbÁPe MLk=c÷<^¸ MLÁFL¥hGRæMLjj¸<Íj.  
''Ä£jOy¾Py÷ GS¸$qÀ CnÆNqjÍj¥cÂ¢ - MLk Oy¾Py÷ ²Pe °¸@oÍ¸=o...'' ¬FLï ¥xCLë GSøOq¸ − McCcMLOq*¸Py öGHMoÇ¸¼¸Á.  
− $x¸CLj FcFLï$c¿Á. ¬GHlð@o −NqjFL Ä¤bÁPy¸¼ Ex@y÷¥h ML¼áFL^j÷FcïOqj.  
CLFL Oy¾Py÷ ÔLÍjMLl $qj¿¸¼ −NqjFL ÔcPeTdOqj÷ ÔnfHð °FcïOqj ¥c_=hæ MLkPy ²MLø¿¥i ÄFo −GS¥hëPoÍj. −NqjFcïsH QL¥hë 

¬¥qÚ<jFLïMc¿Py ²ML¿¥i °¸ÍFLj¥yFLj. FoFLj ¬GSVNqj¸$c CLMLjjô¨ ML¸¥q ÔLkQcFLj. Mc¨¥cNqjFLÍ$qÜOq ¥cGSë ÔLFLjMnŠÚML. Mc<j Fc 
ÔLkGHlÓFLOqíî¸ ÔoGSjŠÂ - ''¬Á¥cÍj FcFLï$cOqk - ¼FLïFLïNqjõ IJd¿F| Mn<CcFLFL@~Â¥h _ÍjÓj - CLMLkad¥h GSøOqÜ¸ Mn<CcFLFcï<j. 
EcÂÄ£jEo MLk^Ój FL<jGSjëFcïtj -'' ¬Fcï@~NqjFLCy.  

ÿ>OcCLjë$c ¬MLjô¥éEy GSjñ¿¸¼FL^j÷¸Á - ''GSøOqÜ¸ MoOo ²¥qÚ@yPoÍjO~ - ®¥qÚ@o °¸Á. Ä£jOq¸Cc ®¥qÚ¨Pe ŠPeTd$c ¥q_jOqj÷ 
ÔnGHlðŠ¸^k FLMLløCLk¸=o MoOo GSøOqÜ¸ ²¸ÍjŠO~?'' ¬¸Á.  

¯ MLk^ÓŠ FcFLï$cOqj Mn¸^Fo ¿Nqk¥qæNqkõOqj - ''FoFLj ö_ÀŠ¸© ÔL¼áFLMc*êNqkõFLj - Â¢Cy rH+"Nqkõ¥q. ¬¸ÍjMLÓ÷ 
Â¢Cy ½¡ÄCL¸ GSøOqÜ¸Pe¸=hEo MLj¿ FcŠ -''  

ÅÇ¢MLjÀ, MLÁFL ‚@~ ¯ MLk^ÓŠ $qCLjŠÚMLjFLï^j÷ ¥qFL_@~èOqj. ÅÇ¢MLjÀ $qCLjŠÚMLjFL@~Â¥h ¥cOq*¸ Fc¥qOqíîMLjtj¸Á. 
CLFLCy=h ½¡ÄCL¸ GSøOqÜMLjÂ −MnjCy GHÓjMLkOqj÷ ÔnfHð GS¸CyGR rH=cæFLj. − Mc¥cõÂ¥h^jML¸=h ÄGH¿¢CcOqíî¸ À£fSFL MLõ¥hë¥h FoFLj GSøNqkFc 
GHlöCLjBhê ¥cML<MLjk, −Mnj $qCLjŠÚMLjFL@~Â¥h ¥cOq*MLjk μ¥qÚ=o ¬Nqjj¸@~Æ. ÅÇ¢MLjÀCyJd^j MLÁFL ‚@~ $qCLjŠÚMLj¸Í¸=o - 
¬FLïNqjõ‚@~ −MnjCy FcŠPe$o ¬Â °¸=c<j.  

''CLøOqPyFo FcŠ GSøOqÜöJdfHë ¥qÓ$cÓÂ −Ç¤OqøÁ¸ÔLMLkô!'' ¬FcïFLj ¬MLjôMnÎGHl À¿». GSøOqÜMLj¸=o MoOo ²¥qÚ@y °¸ÍÂ 
FoFLFLjŠ¸^jFLï^j÷ ÅÇ¢MLjÀ¥h CnÆNqkÓÂ Fc −QL.  

¬FLïNqjõ ¥q¸$cOqjGH¨ - ''MLjÈ¢" FLjMLlø McBhê MnbÍMc ¬Â À=oæMLl $qFLj¥q - ¥qDÍ MnjjÍ=h¥h MLGSjë¸Á. Mc¨¥h IJd¿F| ÕÔcFLjû 
CL$qPeÓÂ −Ç¤OqøÁ¸ÔLMLkô'' - ¬¸^k ¬MLjô¥é¸ ÔoNqkPy GSk¼¸Ôc<j.  

''− MLköCL¸ FcŠ CnÆNqjÍjö=c - Fc ¥q<jGHlFL GHl=hæFL¸ÍjŠ Ä£jOq¸Cc μ¥q¿CLO~øCL μ¥qOqj EoQcEoQcÓj À¿» sHOqj 
öGH#eõCLjÓj CnÔLjáŠ¸=cOqj. ®Ä CLDÍõ¸'' - ¬¸Á ¬MLjô - MLk¥ésHOqj ML¼áFLGHð=h¥i ¬Á CLFL ¥q<jGHlFL GHl=hæFL IGHjFLCoFLÂ GSðGRæ¸ 
ÔoGSkë.  
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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¸. 

− GS¸AKcGR* ¬Pe ÔcPeÍkOq¸ MnÈ"Fc EcÂ$qj¿¸¼ FoFnGHlð<¸CL gS¿Nqj}S$c 
−Py¼¸ÔLPoÍj. ¬tjCo O~öÀ ÅÇ¢MLjÀ FcCy - ''Ä£jOqj Mn¨Co GSøO~ÜÂ¥h FoFLk Ä£jCyJd^j MLTdëFL¸©'' ¬FLïGHlð<j Fc −PyÔLFLÓj 
GH¿GH¿ ÄbEcÓJwNqktj.  

FcŠ Â×.¸$c IJd¿F| ÕÔcF|û MLGSjë¸Ec? MLsSë ÅÇ¢MLjÀÂ ‚@~ À£GSjŠÂ Mn+"$qÓjÜCcFc? 
  

 PPP 
2 

¬¸Í¿¥i FoFLj ÔnJdðÆûFL MLjj[õ ÄGRNqjMnjj¥q^j¸Á.  
IJd¿F| Mn+"<¸ Fc ½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cÍj. −MLk^¥xsSë Fc 

GSøö$cMLjMnjÎFL sHOqMLOq¸ Ec=h ²¥qÚ¨¥y MnWc"ÓFLï ¥y¿¥éPoÍj FcŠ. 
rHÍíÓj GS¸JdÁ¸¼FL −fSë FcFLï$c¿ ÔoÀPy ¥q¿»Jwtj °¸<¥qJwCo 
FoFLGSÓj ¥qGRæGH¨ ÔLÍjMLlŠFoMcByê PoEyFLÂ ¬FLjMLkFLMoj FcŠ.  

Fc ½¡ÄCcQLNqjMojÄj=y Fc¥é CnÆNqjÍj.  
ÔLÍjMLlPy FoFLj ³¥qGS¸>bEcö$cfUÂ. GH¿¢XLÓ MLjj¸Íj öQLÍíî$c 

¥csSGHl ÔLÁÄ ¥c÷GSjPy ¬¸Í¿¥q¸=o IGHGSjæ$c MLÔoáMcBhê. rHÍíÓj Ôn<j 
¬ÓMc^j÷$c $qj¿ë¸¼FLMc=h¥h ÍkOq¸$c °¸@oMcBhê. ¼FLïGHð=hï¸Ôi 
®¸CLMLOq‚ FoFx¥qÚTd¿‚@~ ¥cIgH =iÓj Cc$qPoÍj. fS$qOn^j÷ 
¥cÓáPoÍj FcMLjFLrS¸CL Íßb<MnjÎFLÍ¸=o Ä¤=hrHÎ Fc¥nGHlð<k OqML¸CL 

Mnk¾‚@~ ³Oqð<PoÍj.  
¼FLïGHð=hï¸Ôi ³ GHlGSë¥q¸ ÔLÁÄFc, ²MLOoÁ ÔnfHðFc ÄGRNqkÂï NqjbEcCLDÍ¸$c À£GSj¥y¥q Fc _jöOqPy Mc=h$qj¿¸¼ MLjÈ¢" 

−Py¼¸ÔoMc¨Â. ³ ÄGRNqj¸ ÄFcï - ¬Á ÔnfHðFL Mc¿ MLjFLGSëCcøÂ¥h MLjj¨rH^æ@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔoMcBhê. MLjFLGSëCcøÓ GH^÷ FcŠ$qÓ ¯ 
−¥qOqú* FLFLjï OqÔLtjCLFLj ÔofS¸Á.  

 FoFLj ²MnjôgSûPy NqjkÂML¿û=i IGHGSjæ$c JdõrSÎ Fc GSKnãŠæPy fH.rUÔ|.© ÔofS, AKLjMLFoQLøOy÷ ¿¢½FLP| ¿¢rS¿á Pe_Oo^¿¢Py  
°Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔcFLj. ¬¸CLMLOq‚ μ¥qÚTd¿‚@~ IJd¿F| MnWc"ÓÂ öGHNqjÀï¸ÔLPoÍj. ²MnjôgSû JdõGSj¥c$cFo $q=hæ öGHNqjCcïÓj 
ÔofSMLl¸=o CLGHðŠ¸@~ μ¥q=h On¸<j GS¸MLCLûO~Py÷ FcŠ IJd¿F| ÕÔcFLjû ML¼áMLl¸@oÁ. ¥cÂ¢ ¬GHð=y÷ Fc¥c ¥y¿¥qPoÍj.  

FoFLj Kc$c ÔLÍjMLlŠFcïFLj. ÔLÍjMLl Fc ½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cÍj. FoFLj OqÔLtjCLFLNqkõFLj. ¬tjCo OqÔLFLÓj ÔoNqj<¸ Fc 
½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cÍj. ÍjOqÓMc^÷Š ÍkOq¸$c ½¡ÄCL¸ $q<jGHlCLjFcïFLj. ¥cÂ¢ ¬Pe $q<GH<Moj Fc ½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cÍj.  

¬tjCo Fc ½¡ÄCcQLNqjMojÄj=h?  
¯ öGHQLïŠ _ÍjÓj ExOq¥qPoÍj. ¥cÂ¢ MLjÂfR ½¡Ä¸ÔL@~Â¥h ½¡ÄCcQLNqjMLjj¸@~Pe ¬FLï MLjOy öGHQLï °Ítj¸¼¸Á. − öGHQLïŠ 

×.Mc_j MnÍ¥cÓ¸=o ¬¸ÍjPy¸¼ ¬¸CLjPoÂ MoEc¸CL¸ GHl<jCLj¸Á. ¬Í¸Cc öGHGSjëCcÂ¥h MLjFLŠ ¬öGHGSjëCL¸.  
®¸CL¥i IJd¿F| Mn+"<¸ $qj¿¸¼ FoÂGHlð@n¸Íj¥cPy¼GSjëFLï^j÷?  
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ÔLÍjMLl Fc ½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cÍj. Fc rHÍíÓj ÔLÁÄ¸ÔcOqj. FoFLj öQLÍíî$c ¥qGRæGH¨ ÔLÁMcFLj.  
Ex@y÷ Cy^MLkÆ ‚Æ<_jòÓj À£GSjŠÂ Cy^GHÂ ÔoTdë<j. GHÂ öJdOq¸bÃ¸Ôc¥q − Cy^ CLFL GSø¸CL¸¥c¥qJwtjFc EcÂï 

¬¸Í¸$c À£¿áÁÍí@~Â¥h GSÓVÆTdë<j. GHm¿ë rHCLëFLÄjsSë Cy^FLj ¬¸Í¸$c CLNqkOqj ÔoTdë<j. − Cy^ ÄOq$q_kfS, ¥csSë - CLFo 
PeAKL¸ Jv¸ÍjCLjFLï^j÷ GS¸CyfRTdë<j. $qOqøGH<Cc<j.  

FcFLï$cOqj ÔLÍjMLl ÄGRNqj¸Py FcŠ GHm¿ë rHCLëFLÄjÔcáOqj Cy^MLkÆ Cy^GH^÷ öQLÍíî MLfU¸¼FL^j÷ FoFLj ÔLÍjMLlGH^÷ öQLÍíî 
MLfU¸ÔcFLj. GH¸^Š ML¼áFL Cy^Pe FoÂGHlð<j FcFLï$c¿¥h °GHNnk$qGH<jCLjFcïFLj. Fc ÔLÍjMLl FcŠ CLßfHëÂTwë¸Á.  

MLk Pe_Oo^¿¢ FLj¸¼ ®GHð=h¥qtjÍj$qjOqj ×.OqôÂ¢ MnWc"Oqj. FLÓj$qjOqGHlð@o À¿$xÔoáQcOqj. μ¥qCLFLj öGHGSjëCL¸ ×.OqôÂ¢Py 
°Fcï<j.  

AKLjMLFoQLøOy÷ FoFLj GHÂÔoGSjëFLï Pe_Oo^¿¢ ¥{ÂûPe}IH rSÎ¸=hIfH¥| ¬¸@| ®¸<öfSæNqjP| ¿¢rS¿á (C.S.I.R) ¬Fo GS¸GSìŠFLï GSjMLkOqj 
FLÓAKnÎ ¬FLj_¸bÍ GS¸GSìPy÷FLk μ¥q=h. ×.OqôF| ¬¥q<Äj¥| ²¥éûá¸×| GS¿¢ø}S ¬FLïGHEcÂï ×.OqôF| AKcGRPy¥h CLOqjãMLkÔofS Jv¨ ¬XLO~Ój$c 
O~sSë DAAD ¬MLlCLj¸Á. MojMLj¸Cc MLjjÔLá^$c EcÂï @~@| ¬Â fHÓjTdë¸. ¯ @~@| GS¸GSì öGHÀ ³=c b¨Æ£÷Py ®¸^Oqkøõ ÂOqøfU¸¼ 
- gSNqjGSûNqkõO| (CSIR) FLj¸¼ GHÁsUFLjMLj¸ÁÂ ²Âï¥qÔofS GHÍVOqj FnÓÓJd^j GHÇáMLj ×.OqôÂ¢Py °¸¨ MnÎ×cåÂ¥q GH¿QybÍFLÓj 
×.¿fHO~ML@~Â¥h ³O~ð^j÷ ÔoTdëOqj. ¯ ®¸^OqkøõŠ GSjMLkOqj FLÓAKnÎ Pe_Oo^¿¢Ó FLj¸¼ ¬FL$c EoQL¸ FLÓjMLjkÓÓFLj¸Ôi ¬AKLõOqjíîÓj 
MLTdëOqj. MLk Pe_Oo^¿¢ @nÎOn¥qæO| ¯ GS¸MLCLûOq¸ MLk GS¸GSìFLj¸¼ FLÓj$qj¿ sHOqj÷ ¿¥qMnj¸@| ÔoQc<j. ¬¸ÍjPy FcÁ¤ MLl¸Á.  

FcFLï$cOqj ÔLÁÄsSë ÔLÍjMLlŠÂ ¬¸ÍjPy rHÎ¥h O~ML@~Â¥h ¥qßfRÔoQcFLj. @nÎOn¥qæOqj FcsHOqj ¿¥qMnj¸@| ÔosSë O~FLjFLï ¬ML¥cQL¸ 
$qj¿¸¼ −Py¼GSjëFcïFLj.  

®Eo Fc‚, IJd¿F| MnWc"ÓFLï ¥y¿¥q‚ $qÓ ¬FLj_¸bÍ¸.  
3 

sHOqMLOq¸ FLj¸¼ AKLjMLFoQLøO| MnWc"Ó¸=o On¸<j öGHNqkBcÓjFcïtj. μ¥q=h sHOqMLOq¸ FLj¸¼ O~×.MLj¸ö¨ ÔoOqj¥yML<¸, On¸<MLÁ 
O~×.MLj¸ö¨ FLj¸¼ AKLjMLFoQLøO| Mn+"<¸. MnjjÍ=h öGHNqk*GHl ÍkOq¸ GHÁ ¥hPyÄ£j^Oq÷ PyGHl. On¸<MLÁ GSjMLkOqj ³<jML¸ÍÓ 
¥hPyÄ£j^Oqj÷. MnjjÍ=h GHÁ ¥hPyÄ£j^Oq÷ öGHNqk*¸PyFLk ¥qÆ»FL ¬ÓGS^ - CLOqjMcCL ³<j ML¸ÍÓ ¥hPyÄ£j^Oq÷ öGHNqk*¸PyFLk 
JwCLj¸Á. ¬EnPe$q¸=o..  

¥yFLgSMLjŠ MLjj[EcøOqMnjÎFL Kx_òOq÷¸¥q ö$cMLkÂ¥h GS¿$cÜ On¸<jMnjÎ+" ÍkOq¸Py °¸Á sHOqMLOq¸. MLkMLjkÓj$c ¬tjCo 
On¸<k+"‚ ¥cÆFL<¥q öGHNqk*¸ ÔcÓj. TdMLkFLj÷FLïGHlð@o ¬GSÆ_ò¸Á.  

±Wy" ¿XcÓjFcïtj ¥cÂ¢ MLjj¸Íj$c ÔnfHð °¸ÔLj¥y¥qJwCo ExOq¥qMLl. ®¸=hÍ$qÜOqjï¸¼ _NqjPoí¿FL ¿Xc GSjMLkOqj ¬OqMnjÎÓj 
ÍkOq¸ öGHNqkBh¸Ôc¥q - ÂÓjMnCLjë ¥cÓML$q^jæÄ£jÍ ÔoO~Æ. ¿XcÂ − $q^jæ ²¥hÚ¸ÔL<MLj¸=o MLjÂfR¥h Cc¨Ôn=næ¥qÚ<¸ Pe¸=hEo! 
¬¥qÚBhê¸¼ ¬CLjŠÓ $qCLjŠÓ Oy<jèÄ£jÍ öGHNqk*¸ ÔofS Kx_òOq÷¸¥q ÔoOqj¥yMcÆ. ¬¥qÚ< Pe¸ÔiÓ OoMLl ¿XcTdæ¸<jFLj¸¼ IGHO~÷¸$qjŠ 
CLŠÚML¥cÂ ÍkOq¸Py °¸^j¸Á. − ÍkO~Â¥h ‚Æ£Ój CLGHðÂGS¿. TdMLkFLj Pe¸ÔiPy rH=hæ¸ÔL<¸, − Pe¸Ôi ²¥qÚ<¸ - On¸<k 
‚@~ GSOqÚ}S IgH^jFLj Äj¸¼FLMo. <_<_ bÍøFLjÓCy Pe¸Ôi MLjjJdðMLl$q¸^ öGHNqk*¸ ÔofS MLjk<j¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py °FLï 
O~×.MLj¸ö¨ Pe¸ÔiÓ OoMLlŠ ÔoOqjGSjë¸Á. Pe¸ÔiÓ OoMLlFLj¸¼ $yEcML¿$q^jæ ÂÓjMnCLjë. MLjÈ¢" ‚Æ£Ój. MLjÈ¢" ¿XcÓj. ¬¥qÚBhê¸¼ 
OnÎPoøsSæGRF|.  
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¬GHlð<j OnÎPy÷ ‚OqjáÂ ¥csSGHl ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠÂ O~öÀAKy¸ÔofS GH<jŠÂ ÂöÍJwCo 
CnPe÷OoGS¿¥h AKLjMLFoQLøOy÷ MLl¸=c¸.  

¯ öGHNqk*¸ ÔoGSjëFLï¸CLsSGHm FoFLj ÅÇ¢MLjÀCy IJd¿F| $qj¿¸¼ ÔL¿á¸ÔcFLj. GSjMLkOqj GHÁ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py °FLï 
O~×.MLj¸ö¨¥h sHOqMLOq¸ FLj¸¼ GH=oæGSMLjNqj¸Py ®¸¨Nqk FLj¸¼ GHÇáMLj ×.OqôÂ¢ Mn+"MLÔLjáFLFcïFLj.  

''¬tjCo − öGHNqk*Moj ÔoEcí¸'' - ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''GSOoPo - ®Á GHÁsUFLj OqkJdNqjÓCy ¬tj¸Á. EcÂ¥h GHÁsUFLj MoPnÎFc ÔcÓMoMnk!?'' ¬FcïFLj.  
''¬Pe¸^GHlð<j EcÂ¢ï Á¤Â¢ï JwÓá<Mnj¸ÍjŠ?'' ¬Â MLj¸ÍÆ¸¼¸EcMnj.  
''μ¥qTd¿ IJd¿F| MnÈ"O~. ¬GHlð<j FLjMLlø On¸=hÂ¢ JwÆáÀ£OqCcMLl..''  
''− MLk^¥xsSë Ä£jOqk Mn+"PoÍj.'' ¬Â ''³MLj¸© MLjFL¸ Â×.¸$c IJd¿F| Mn<CcMLj¸=cO~?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''MLjFL GS¸$qÀ ÔnGHðPoFLj ¥cÂ¢ FoFLj CLGHðŠ¸@~ Mn<CcFLÂfHTwë¸Á -''  
ÅÇ¢MLjÀ ¬EyPe FcML¸¥q ÔLkfS¸Á. ÄMcÿMnjÎFL XL*¸ FLj¸Ôi MojMnjj¥q¿Fx¥qOqj Ä¨¼ °FLï GS¸ÍO~óÓj ÔcPe CLŠÚML. ¥qÆfS 

CLGHð fSÂMLkÓj ÔLk<PoÍj. ²¥qÚ¨¥h MnÈ"Fc ¥qÆsS MnWo"Mc+"¸. fHÓ÷Ój GHl=hæFc Mc+j"FnCLjëŠFo ¥qÆfS À¿$oMc+"¸ CLGHð Ä¨$c ²¥qÚ¨¥i 
MnWo"Mc+"¸ ¥cÍj.  −[¿¥h ‚OqÓ _×cOqj‚Ú@~ ®ÍíOq¸ ¥qÆsS MnWo"Mc+"¸.  

''×.OqôÂ¢ sHOqj ÔnfHð - Ä£jOqj FLFLjï MoOqj ÔoGSjëFcïOqj'' - ¬FLï^j÷ ÔLkfS¸Á ÅÇ¢MLjÀ FcML¸¥q.  
''ÂFLjï FoFLj ¬ÂïÔy^÷‚ À£GSj¥nÈ"FL MLk^ Â×.¸. ¥cÂ¢ −IgHGSjŠ MLköCL¸ FoFx¥qÚ¨Fo $qEc MnWcëFLj. FoFLj ×.OqôÂ¢ Mn¨Co ¬Á 

−IgHGSj GHÂÄ£jÍ... ¬¸ÍjMLÓ÷ MLjFL¸ ¥qÆfS Mn+"<¸ ŠÍOq¥qJwMLÔLjá'' ¬FcïFLj GS¸×ctjgR$c.  
ÅÇ¢MLjÀ ¬EyPe FLÄø - ''×.OqôÂ¢Py ‚@~ FoFLj ®¸=y÷Fo MLl¸=cFLj. −IgHGSj¥h O~FLj -'' ¬¸Á.  
¬GHð=h¥h Fc GS¸×ctjgRPyÂ CLGHlð ¬Oqíî¸ ¥c$c ''MLjj¸Íj ¬ML¥cQL¸ O~Â¢, CLO~øCL ÄGRNqj¸ −Py¼Ecí¸'' ¬FcïFLj.  
''FLFLjï À£GSjŠ Mn+"¥qJwCo MLkFoNqj¸¨$cÂ¢ ¬Pe MLköCL¸ ¬FxÍjí. Ä£jOqj CLGHð¥q rSÓ¥qæMLlCcOqj -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ. 

FoFLPe$qFL<¸ MLÓ÷ Fc rSÓXLF| −»JwCLj¸ÍFLï AKLNqj¸ −MnjPy ¥qFLGH¨¸Á.  
MLk Pe_Oo^¿¢ FLj¸¼ ®¸^Oqkøõ¥h FLÓj$qjOq¸ Mn<jCLjFcï¸. ®Pe¸=h Pe_Oo^¿¢Ój FLÓAKnÎMLlFcïtj. ®¸Í¿Py GHÍ¸=o 

GHÁMLj¸Á rSÓ¥qæMLlCcOqj. − GHÁMLj¸ÁPy FoFLj¸=cFc?  
O~öÀ KnOqjëÄ£jÍ ÂöÍPy‚@~ Fc¥y ¥qÓ ML¼á¸Á.  
FoFLj ®¸^Oqkøõ¥h MnÈ" ÔcPe ÔnCLë$c GSMLkbEcFcÓj ÔnJdðFLj. ®Pe¸=hMc<j ×.OqôÂ¢ Mn+"@~Â¥h GHÂ¥hO~<Â ®¸^OqkøõPyFo 

Mc+j" ÔnsHðQcOqj. − ÂOqjCcûÿ¸Cy MnjÓjŠML ML¼á °Æ¥hÚGH¨ Po¼‚OqjáFcïFLj.  
''¬EoÄj=h? ¬Pe °Æ¥hÚGH¨ Po¼‚OqjáFcïOqj? CnÓ÷McOqjCy¸Á ¥cÂ¢ AKLjMLFoQLøO| O~ML@~Â¥h¸¥c $q¸^ =nÎMLjj¸Á?'' ¬¸Á 

ÅÇ¢MLjÀ. −Mnj ²GHlð@y Po¼‚OqjáÂ FcMnÎsH ÔLkGSjëFLï^j÷¸Á.  
¥qÓ $qj¿¸¼ Ôn_jEcMLjFLjŠÂ MLkFoQcFLj. CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL ML¼áFL ¥qÓ Â×.MLjMLlCLj¸ÍÂ ÅÇ¢MLjÀ KcbÍGH<jCLj¸Á. 

²Íj=hMc+j" MLjFLŠ ¬ÍßadæÂï MnÀ¥hCoFo −FL¸Í¸. ÍjOqÍßadæÂï GSk¼sSë FLÔLáÍj.  
×o_jPy¸¼ Fy=|_j¥| À£fS rHFLjïCy ³Ey O~NqjTd$cFLj.  
''³EnÎFc ¥qDÍŠ ¬tj¨Nqk ML¼á¸Ec?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
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''¥cÍj. ¥qÓPy¥h ®¸^Oqkøõ ML¼á¸Á. ²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼ÍÂ − öGHQLïÓj 
O~GSjŠ¸^jFcïFLj -'' ¬FcïFLj. öGHQLïÆ¸¥c $qjOqjëFcïNqjFLï MLk^ Â×.¸. Mc=h¥h ×.Mc_jÓj FcŠ CnÆNqjÍj. ®¸=h¥nWc"¥q GHlGSë¥cÓj 
ÔLk@~Æ.  

''CLGHðŠ¸@~ O~GSj¥y¸¨. ¬GSPo CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL ML¼áFL¥qÓ -'' ¬¸Á. ÅÇ¢MLjÀ MnjOqjGSjëFLï ¥q+"Cy.  
''KcKyN|j - ¬Pe$qFLŠ -'' ¬¸^k CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL ML¼áFL ¥qÓÓj Â×.MLjMLlCcNqjFLj¥yML<¸ 

MLjkOqÛCLøMLjÂfH¸ÔLjŠ¸^j¸ÍÂ ÅÇ¢MLjÀCy McÁ¸ÔcFLj.  
''Á¤Â¥h¸CL McÍFn¸Íj‚? Ä£jŠ MLj¸¼¥qPo ML¼á¸Á$c -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ MnjOqjGSjëFLï ¥q+"Cy.  
''³ GH¿fSìCLjPy÷FLk FoFLj MLjkOqÛCcøÂï GSfU¸ÔLFLj.'' ¬FcïFLj.  
GS×cÀ öbÍjMcÓj Ä¥q¿ú¸ÔLjŠ¸=ctj. FoFLj MLjkOqÛCcøÂï GSfU¸ÔLPo¥qJwCLjFcïFL¸=o - _ÿjQc FoFLk MLjkOqjÛ*êtjMLl¸@~Æ.  

4 
¥x¸Í¿¥h μ¥qÚ ½¡ÄCcQLNqj¸ ‚@~ MLl¸<Íj. ¥x¸Í¿¥h μ¥q=h¥h Äj¸¼ °¸=ctj. ¬Pe¸=hMc¿Py OqÄ μ¥q<j.  
¬CLFLj Fc GSÿyEyõ». MojMLj¸Cc μ¥é ¥cÓÂ¢Py °¸^jFcï¸. ¬CL<j ¥cÓÂ¢Py °¸<$c CnÓj$qjMc¿Py ²MLOqj ±¿¥h MnÈ" 

À¿»ML¼áFc ¬CL¨¸=y÷Fo AKy¸ÔoNqkÓFLïÁ ¬CL¨ ½¡ÄCcQLNqkPy÷ μ¥q=h. ¬CL¨ AKcOqõÁ ‚@~ ¬Eo ½¡ÄCcQLNqj¸ ¥cML<¸ MLÓ÷ - 
EcÂ¥h ÀOqj$qjPoŠ¸@~ Jwtj¸Á.  

OnÎPoøsSæGRÂï¸¼ ¥cÓÂ¢¥h ÔoOqjŠÂ ®¸=hCc+¸ À£sSGSMLjNqkÂ¥h −¥cQL¸Py¥h GSkOqjõ¨¸¥c O~PoÍj¥cÂ¢ FcŠ OqÄ ÍOqùFLMnjÎ¸Á. 
FLFLjï ÔLkGSkëFo - ''¬tjCo ö^tjF| Po^j ¥cPoÍFLïMLk^ -'' ¬Fcï<j OqÄ.  

''ö^tjF| Po=o - ¥cÂ¢ ²ÍjOqjÔLksS Ä£j¥h_ò¸Á ¥qÆ»¸ÔL<¸ ®GRæ¸Po¥q _Oq¸GHlOq¸Py Á» =c¥iûPy MLÔoáQc¸ -'' ¬FcïFLj 
GSOqEc$c.  

OqÄ ³Ey ÔnGHð@~Â¥h CL^GH=ctjGSjëFcï<j. ¬Á ö$qfU¸¼ - ''MLjj#eÓj ¥q<jŠÚÂ TdïFcÓj ÔofS =hIfHF|¥h Ä£j tj¸=h¥h MLTdë¸. 
¬¥qÚBhê¸¼ FoFLk, Ä£jOqk ¥qÆfS −IgHGSjŠ Mn<Ec¸. Ó¸ÔLMLOy÷ AKy×.FL¸ ‚@~ Ä£j tj¸=y÷Fo-'' ¬FcïFLj.  

OqÄ ³MLjFLjŠFcï@y CnÆNqjÍj ¥cÂ¢ ¬CL<j fHÓMLŠ¸@~Fo FoFLPe$qFLï¸ÍjŠ ÅÇ¢MLjÀ ¥cGSë ¬bÃMLkFLGH¨ - ¬EnPe MnÆ_jÔcáPy 
CnÆNqj¥q ®_ò¸Á GH<jCy¸Á. OqÄMLköCL¸ - ''Fc@nÎPe$qj ÄFLŠ¸@~ Ä£j @nÎPe$qj ÔnsHðQcOqj. ¬tjCo =nÆö$c¸ GS¸$qÀ CLO~øCL 
Ôn_jCcFn÷¸¨ -'' ¬¸^k MnFLŠÚ À¿$c<j.  

=nÆö$c¸ ¬FL$cFo FcPy ¥q¸$cOqjGHl=hæ - ''³ =nÆö$c¸ - ®¸^Oqkøõ $qj¿¸Ôc?'' ¬FL¨$cFLj.  
OqÄ =nÆö$c¸ Fc ÔoÀPy rH=hæ - ''¥q¸ö$c^jõPoGRF|û -'' ¬Â MnÈ"JwNqk<j.  
−¸öbÍGS¼öCLMcOqGHöÀ¥q Á¤JdMLÈ ¥qDÍÓ Jw=iÂ ÂOqøfUGSkë −Oqj¥qDÍÓFLj ²FLjïŠ¸Á. Mc=hÂ ÔLÁMo¥q Jd>OqŠÓj − ¥qDÍÓŠ 

MLOqjGSö¥qMLkÂï ÂOqêtj¸ÔcÆ. MnjjÍ=h ²Âï¥qPy −Oqj¥qDÍÓ‚ GSMLj¸$c ¬tjEofS ML¸ÍÓj ÔxGHlðFL _ÿjMLjÀ °¸^j¸Á. Jd>OqŠÓj 
²Âï¥q ¬FL¸CLOq¸ MLOqjGSö¥qMLkÂï _=hæ rUÔLjáCL$qjÜÓPy MLjÈ¢" _ÿjMLjCLjÓj¸=ctj.  

®GHlð<j Fc ¥qDÍ −¿¸^ μ¥q=h$c ²Âï¥nÎFL^j÷ ¯ =nÆö$c¸ Ôn_jCy¸Á.  
®Á ¥qÓ¸ sHOqjCy öMcfSFL ¥qDÍ. Fc ¬GSÓj sHOqjCy öMcfSFL ¥qDÍŠ GS¿$cÜ GHÁ GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ −¸öbÍöGHAKL McOqGHöÀ¥q 

ÂOqøfU¸¼FL Á¤JdMLÈ ¥qDÍÓ Jw=iPy MLjk<ML _ÿjMLjÀ ML¼á¸Á. ¬Á Fc OqÔLFc ½¡ÄCcÂ¥h μ¥q MLjÓjGHl.  
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¯ _ÿjMLjÀ Fc ½¡ÄCL¸Py MLjOy MLjÓjGHlFLj GSk¼Twë¸Ec?  
''MLGSj¸bÍOq ¥qÓ¸sHOqjŠ _ÿjMLjÀ O~ML<¸ ®Eo öGHDÍMLj¸ ¥qÍk?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
−Mnj ¬Pe$qFL@~Â¥h ¥cOq*MLjj¸Á. ®GHlð¨GHlð@o −Mnj CLFLk OqÔLFc McõGS¸$q¸Py öGHMoÇTwë¸Á. − ¥qÓ¸ sHOqjPy ®GHlð@~MnjÁ 

¬Bc Mc=c ‚@~ Po¥qJwtjFc ³Ey μ¥qOy¾FL GHÍVOqBcÓ Mc=c Ec¥c ²Íj$qFLjFLïÍÂ FcŠ CnÓjGSj.  
''¬MLlFLj -'' ¬FcïFLj.  
''®GHlð<j Ä£jŠ ML¼áFL _ÿjMLjÀ - O~KyNoj ½¡ÄCL¸ FLMLOqGSAKL¿CL¸$c °¸^j¸ÍÂ GSk¼Twë¸Á -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''Â¢ML<j$qj rH=hæFL XL*¸ FLj¸Ôi Fc ½¡ÄCL¸ FLMLOqGSAKL¿CL¸..''  
''Ä£j¥qPe ¬ÂfH¸¼¸EoMnk ¥cÂ¢ - MLjFL ½¡ÄCL¸ FLMLOqGSAKL¿CL¸$c ²GHlð<j MLkOqjCLj¸Ec ¬Â FoFnÍjOqj ÔLkGSjëFcïFLj -'' ¬¸Á 

ÅÇ¢MLjÀ. − AKcML¸ MLk^Py÷Fo¥c¥q −Mnj ÔLkGHlPy÷ ‚@~ GSðGRæ¸$c ¥qÂfH¸¼¸Á.  
FcŠ CnÓjGSj. ÅÇ¢MLjÀ Fc$qj¿¸¼ ÔcPe Ccõ$cÓj ÔoNqkÆûML¼á¸Á. ögSë GSÿ×.MnjÎFL ²Fyï ¥yOnÚÓFcMnj ÔL¸GHlŠ¸Á. MLk 

FcFLï$cOqj Fc¥qGHð»¸¼FL KcbÍõCLÓFLj GSö¥qMLj¸$c FnOqMoOqá<¸ ¥yGS¸ −Mnj Fc öGHÀ ÔLOqõFLk GSMLj¿íîGSkë - FcŠ ¬¸CLjPoÂ _PeÂï 
öGHTdÁ¸¼¸Á.  

−¿íî¥q¸$c Fc GH¿fSìÀ Kc$yPoÍj. IJd¿F| MnWo" ¬ML¥cQL¸ MLsSë Fc ½¡ÄCL¸ −¿íî¥qGHOq¸$c ‚@~ rHÍí MLjÓjGHl ÀOq$qMLÔLjá.  
''¬Nqk¸ ¿NqjÆ£÷ Mn¿¢Td¿¢ MLGSk!'' ¬FcïFLj.  
ÅÇ¢MLjÀ FLMoøfS - ''MLk^MLOqjGS¥qFcïFLj $cÂ¢ - Fc¥hGHlð@o¸ CLŠÚMnÎ¸Á?'' ¬¸Á. ¥cÂ¢ FLMLOqGSAKL¿CLMnjÎFL ½¡ÄCLMLkMnjŠ 

öGHTdÁ¸ÔcÓFLï ¥y¿¥q FcPy ¬GHlð@o GHl=hæ¸Á. _ÿjQc IJd¿F| Mn<CcFoMnk!  
5 

®¸^Oqkøõ CoÁ¤ CnÆfS¸Á. Mn+"MLÓfSFL FLÓj$qj¿Py GSjbEcM|j, ®¸öÍsSF| ±Wy" PoOqj. Mc+"Š =nÆö$c¸ EcøO~ MLk 
−IgHGSjMc+j" ®¸^Oqkøõ CoÁ¤ CnÆNqj_¿ÔcOqj. ®¸^Oqkøõ b¨Æ£÷Py.  

±Wy" °FLïÁ FoFLj, AKLkGRB| ¬Fo Kn¸$cÆ£ ¬CL<j. MojMLjj ¥qÓ¥qCcëŠ ¿×.OoøGRF| Ôotj¸ÔLjŠFcï¸. ¥qÓ¥qCcë FLj¸¼ b¨Æ£÷¥h 
=h¥n^jû ¿×.OqjøÔoNqjMLjÂ - ¬¥qÚ<jFLï ¬FLïNqjõŠCLëOq¸ O~QcFLj FoFLj.  

FoFLj ¥qÓ¥qCcëŠ Š^j¸_¸Cy MnWc"ÓFLjŠFcïFLj. ²¸Íj¥q¸=o ¬FLïNqjõ ¥qÓ¥qCcëPy ¬GHð=h¥h MLjk<jGS¸MLCLûO~ÓFLj¸¼ 
°¸^jFcï<j. ¬FLïNqjõ sHOqMLOq¸ MnWo"^GHlð<j - Ec¿Py °¸Á $qEc ¬Â AKLjMLFoQLøOy÷ Á$q<Moj CLGHð - FoÂ¸CLMLOqŠ ¥qÓ¥qCcë 
Mn+"PoÍj. ¬¸ÍjŠ ¥cOq*¸ Fc −¿íî¥qGH¿fSìCo ¬tjFc - − ÄGRNqj¸ ¬FLïNqjõ Í$qÜOq Ec¼rH=cæFLj.  

¬FLïNqjõ ¿×.Oqjø Kcõ¸ŠPy −IgHGSOqj. EoQL¸Py Kcõ¸Š °Eyõ$qGSjëÓŠFLï ÄÓjML rSÎ¸=hGSjæÓŠ PoÍj. Mc<j <_jòFLj 
MLj¸¼Â¢+"öJdNqj¸$c [OqjárH^æ$qÓ<j. Fc ®_ò¸Á CnÆsSë ¬FLïNqjõ FcŠ TdNqjGH<Cc<j. ¥cÂ¢ ¬FLïNqjõCy GSMLj¸$c Fc AKcbÍõCLÓj 
GH¸ÔLjŠFLïGHlð@o Fc MLõ¥hëCLø¸ ÂÓ_<jCLj¸Á. ¬¸Íj¥é FoFLj öGHNqkBcÓj ¬MLGSOqMLjjFLïGHlð@o ÔoTdëFLj. ®Pe¸=h Fc ½¡ÄCL¸ ÅÇ¢MLjÀ¥h 
FLMLOqGSAKL¿CLMnjPe$pCLj¸Á?  

®GHlð<j Fc b¨Æ£÷ öGHNqk*¸ ¥qÓ¥qCcë Ä£jÍ$cFo ×.Oqj$qjCLj¸Á. Fc öGHNqk*GHl [OqjáÓj −IgHGSj AKL¿GSjë¸Á. ¥qDÍŠ _ÿjMLjÀ$c 
¥x¸CL <_jò‚@~ ML¼á¸Á. ¯ ¬ML¥cQcÂï FoFLj °GHNnk»¸ÔLjŠÂ ÅÇ¢MLjÀ, fHÓ÷Ój ¥qÓ¥qCcë ÔLksS ³O~ð^j ÔoNqkÆ. FoFLj Mc+"FLj 
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b¨Æ£÷ MnWo÷MLjj¸Íj ¥qÓ¥qCcëPy MLÁÆ ÀOqj$qj öGHNqk*¸Py ¥qÓ¥qCcëPy McOq¸ Oy¾Ój¸=cFLÂ 
CnÆNqj_OqjGSkë ¬FLïNqjõŠ °CLëOq¸ O~QcFLj. ¬FLïNqjõ Fc O~¥qŠ ÿO~úÂï MLõ¥qëGHOqjGSkë Mn¸^Fo ×.Mc_j ‚@~ O~sSQc<j.  

OnÎPy÷ ¥qÓPy ML¼áFL öGHQLïÓj PnÎö_¿¢Py GH¿Ç¤Æ¸ÔcFLj. −QLáOqõMojÄj^¸=o ¬Ä ¬Oqíî¸PoÂÄ ¥cÍj. Fc GS_ãŠæŠ ÍkOqGHl_¸bÍ¸ 
°FLïMo! − öGHQLïÓj Fc¥nPe GSjñ¿¸ÔcNnk$cÂ¢ ¬Ä ®¸^OqkøõPy MLsSë ¬Ey Ä¸Co ¬MLlCLj¸Á.  

''®¸^Oqkøõ $qj¿¸¼ Ä£jOqj ‚@~ ®¸CLPe −Py¼TdëO~?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ −QLáOqõ¸$c.  
''³¸ - ²¸Íj¥cPy¼¸ÔL‚<Íj?'' ¬FcïFLj.  
''²MnjôgSû fH.rUÔ|.¨ Ä£jOqj. ¥nÄjögSæPy Ä£jŠ CnÆNqjÂÍj¸^j¸Ec?''  
FoFLj FLÄø - ''¬Á Â¢Š CnÓjGSj. FcŠ CnÓjGSj. ¬¨$oMc¨¥h CnÆNqkÆ ¥qEc-'' ¬FcïFLj ¬tjCo MLjFLGSjPy FoFcÄGRNqkFLï¸CL 

CoÆ¥q$c À£GSj¥xFL<¸PoÍj. ¬GHð=h¥h FoFLj ×.OqôÂ¢Py ®ÍíOqj öJvrIHGSOq÷Š °CLëO~Ój O~fSMLlFcïFLj. μ¥cNqjFL CLFL GS¸GSìPy ¿¢rS¿á¥h 
¬FLj‚Ó GH¿fSìCLjÓj PoMLÂ O~Qc<j.  

On¸@y −NqjFL Kn¿÷F| =n¥hï¥qP| NqjkÂML¿û=iPy ¶ GS¸GSìŠ @nÎOn¥qæOqj. −NqjFL On¸<MLöGHGH¸ÔL NqjjÍíî¸Fc=h¥é sHOnÂï¥q$qFLïMc<j. 
−NqjFL FcŠ ×.Mc_jO~GSkë - CLFLj ¥xÁíMLkTdPy÷ ¿=nÎOnÎJwCLjFcïFLÂ¢ - Fc ¬fH÷¥éGRF| CLFL ¾eÂNqjO|¥hÔcáFLÂ¢ - − ¾eÂNqjO| 
öGHGSjëCL¸ rSÓMLlPy÷ °Fcï<Â¢ O~Qc<j. − ¾eÂNqjO| rSÓMLlÓ ¬FL¸CLOq¸ FcGH^÷ −GS¥hëÂ ÔLkfHGSkë °CLëOq¸ O~Qc<j.  

¯ÄbÍ¸$c GHÇáMLj ×.OqôÂ¢PyÂ rSÎ¸=hGSjæ CLFLMLÍí ¿¢rS¿á ÔoNqj@~Â¥h ¬¸»¤¥q¿¸ÔL@~Âï ''sH÷}SMnj¸=|'' ExOq¥q<¸ ¬¸=cOqj. 
sH÷}SMnj¸=| Ex¿¥hFLMc+"Š ®¸^OqkøõPy ¬ML¥cQcÓj ²ŠÚML MLl¸=ctj. öGHGH¸ÔL öGH#eõÀ Ôn¸ÁFL GS¸GSìPy GHÂÔoNqj$qÆ»Co 
Ä×cåFLGSMLjjJdOqãFL, GHOqGHÀ Íßadæõ‚@~ Fc¥n¸Cy PeAKLEcNqj¥q¸.  

×.OqôF| öJvrIHGSO| FcGH^÷ −GS¥hëÂ ¥qFL_OqjGSkë - ¬¸CLMLOq‚ FoFLj ÔofSFL GH¿QybÍFLÓ ÄMLO~ÓFLj GH¸fH¸ÔLMLj¸^k °CLëOq¸ 
O~Nqj$cFo ®¸^OqkøõPy Fn»ÜFL ¬FLjAKLkÀ Ôn¸EcFLj FoFLj. ¬tjCo MLk Pe_Oo^¿¢PyFo MLjj$qjÜ¿¥h sH÷}SMnj¸^jû Ex¿¥ctj. ¬Âï 
Pe_Oo^¿¢Py÷FLk ¥qÆfH FcPe¸=h Mc¿¸¥c ²¸ÍOqjFcïOy!  

ÔLkGSkë¸<$cFo ®¸^Oqkøõ öGHNqk*¸ Oy¾ MLÔoáfS¸Á.  
MojMLjj MLjj¸ÍjOy¾ O~öCo ¬Â¢ï GSOoíGSjŠÂ MLjO~ï<jÍNqj¸ Po¼ MLjj[öGHXc+FL¸ ¥cML<¸CyFo ö_GRjúÓj ML$nÎO~Ój‚@~ 

EcÔoGSjŠFcï¸. ö^tjF| − O~öÀ ²ÂÄjÁ$q¸^Ó¥é ¬tjFc ¬¸CLMLOq‚ Äj$qCc ¥cOqõö¥qMLkÓÂ¢ï OqÄ ®¸=y÷Fo. ¬FL$c TdïFcÓj 
McÈ"¸=y÷Fo. CLjMcø+j" Mc+"Mo Mc@~¸. GS_jò MLköCL¸ MLkÁ Mc¨ MLjÈ¢" EcÔoQc¸.  

−Oy¾ MLjbEcõÿï¸ OqÄ ®¸=y÷ AKy¸ÔofS °Ccûÿ¸$c Pe_Oo^¿¢¥h MnWc"FLj. MnÈ"FL ¬Oq$q¸^¥é OqMoj}R ¬Fo sHOqj$qÓ GSÿyEyõ» 
Fc¥yGS¸ ¬Oq$q¸^FLj¸¼ MnCLjŠCLjFLï^j÷ CnÆfS¸Á. ¬GHlð<j FoFLk ¬CL¨¥yGS¸ MnÀ¥cFLj. ®ÍíOqk μ¥q¿¥yGS¸ μ¥qOqj Ey_kÔLjPe¨ 
μ¥qOxï¥qOq¸ ¥qÓjGSjŠFo¸ÍjŠ MLjOy ¬Oq$q¸^ GH=hæ¸Á.  

''Â¢¥éMnjÎFc OnÎÓjöGHNqk*MLjj¸Ec?'' ¬Fcï<j OqMoj}R gS¿Nqj}S$c.  
¬CL<j FcrSXLF| ¥cÍj - ''²Pe CnÆfS¸Á?'' ¬FcïFLj −QLáOqõ¸$c.  

¬CL<j $q¸bÃ¢Oq¸$c - ''OnÎPoøMc+j" ÔnJdðOqj -'' ¬Fcï<j.  
¬CLFLj Fc $qj¿¸¼ ²¸ÍjŠ MnÍjŠCLjFcï@yFLÂ −öCLjCL$c °FLï Fc¥qGHlð<j ×yŠ¥h FLMoø MLjk@|PoÍj. ¬tjFc FLÄø, ''Â¢Š 

GHÓjŠ_© ²ŠÚMLÂ FcŠ CnÓjGSj. ÄGRNqj¸ ÔnGHlð'' ¬FcïFLj −QLáOqõ¸$c. 
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''®¸ÍjPy Fc GHÓjŠ_¨EoMLjj¸Á. Mc+j" Â¢$qj¿¸Ôo IJwF| ÔoQcOqj. GSMLjNqkÂ¥h ¬¥qÚ< 
FoFLjFcïFLj..'' ¬Fcï<j OqMoj}R. ''Fc$qj¿¸¼ Mc+"¥nPe CnÓjGSj?''  

''FLjMLlø ¿×.OoøGRF| fS÷}HÄ£jÍ ¬ö<GSj O~QcMLl^. EcÂï_=hæ IJwF| ÔoQcOqj. [OqÜGHmO| Í$qÜOq McFLÓ ¥cOq*¸$c ³Ey ML¸CnFL 
‚ÆJwtj¸Í^. ¯Oy¾ OnÎ+j" FL<MLø^'' ¬Fcï<j OqMoj}R.  

¬CL<j ×y¥| ÔoGSjëFcï@oMnkFLÂ FLMLøKyNqkFLj. ¥cÂ¢ OqMoj}RŠ FcMLÍí ×y¥| ÔosS^¸CL ÔLFLjMLlPoÍÂ $qjOqjëO~$cFo O~KytjFL 
FLMLlø ³<jGHl$c MLk¿Jwtj¸Á. ®GHlð<j FoFo¸ ÔoNqkÆ?  

FoFLj Mn¸^Fo FcCy öGHNqk*¸ ÔoNqkÆûFL AKLkGRB| Í$qÜOqŠ GHOqj$nCcëFLj. ®ÍíOq¸ ¥qÆfS IJwF| Í$qÜOqŠ GHOqj$nCcë¸. OqMoj}R 
Â×.Moj ÔnJdð<j. ¥qÓ¥qCcë MnÎGHl ³ ö^tjFLk Mn+"KyML<¸PoEcOy¾.  

GSÓV ¥yGS¸ FLÓj$qj¿ Í$qÜOq‚ GHOqj$nCcë¸.  
MLk ÍjOqÍßGRæ¸ ¥xÁ¤í - Mnjj^æMnjjÍ=o ¶ IJd¿F| ¿^O|ï@| CL»Pe<j - ''IJd¿F| Mn+"@~Â¥é ¯ tj_ò¸ÍjÓj. IJd¿Fy÷ ®Pe¸=h 

tj_ò¸ÍjÓj¸<MLl -'' ¬¸^k ¬CL<j ¬¥qÚ¨ OnÎ+j" ö¥qMLj¸ CLGHðŠ¸@~ ²Pe FL<jTdëNnk ÔnGHðKyNqk<j. ®¸^OqkøõFLj¸¼ 
À¿»MLÔcá¥q ¬MLÂ¢ï Ä¸=cMLjÂ VÄ£j tj¼á - ¬GHð=h¥h ÄFo ¬ML¥cQL¸ Po¥qJwtjFL¸ÍjŠ ÄÔcO~Âï ‚@~ öGH¥q=h¸¼ - ÿ@~MLl¨$c 
MLjOy ¥xÆ£$qj Í$qÜOqŠ MnWc"¸.  

''GHm¿¢ FLj¸¼ ¥qÓ¥qCcë¥y _GSjû¸Á. ¬Á O~öÀ ²ÂÄjÁ $q¸^ÓŠ AKLjMLFoQLøO| MLGSjë¸Á. _}STdæ¸<jŠ IJwF| ÔosSë Ä£j ¬ÍßGRæ¸ 
Kc$qj¸=o Mc+j" MLjj¸Íj$cFo =h¥n^jû ‚@~ ¿×.O|ø ÔoNqjMLÔLjá -'' ¬Fcï<CL<j.  

¬CL¨ MLk^ GHm¿ë¥c¥qMLjj¸Eo μ¥qÚGHOqj$qjFL IJwF| Í$qÜOqŠ GHOqj$nCcë¸ MojÄjÍíOqMLjk. ®Pe MojMLjj ×.¸^$c GHOqj$qjPnCLë<¸ 
ÔcPeMLj¸Á¥h ÄFyEcÂï ¥qÆ»¸¼FL^j÷ CLO~øCL CnÆfS¸Á.  

''[OqÜGHmOqj öJd¸CL¸Py Oy<j÷ Jd@nÎFL ¥cOq*¸$c ¥qÓ¥qCcë _GSjû ¥cÂûP| ÔoQcOqj -'' ¬FLï ÔcMLl¥q_jOqj _GSjû Tdæ¸<jFLj¸¼ 
ML¼á¸Á.  

®¸^OqkøõPy Fn$qÜ<¸ MLk^ ¬^j¸¼ ¬GSÓj ®¸^Oqkøõ¥h Mn+"<Moj μ¥q rHÍí GSMLjGSõ$c MLk¿Jwtj¸Á MLkŠ.  
MLjÀ Jw$x^jæŠÂ ×.¸^$c ÀOqj$qjCLjFLï MLkŠ ¶ ¬FLjAKLML¾å<j - ''AKLjMLFoQLø¿ï¸¼ O~öÀ ³<j$q¸^Ó öJd¸CL¸Py μ¥q _GSjû 

¥hNnk¸×.O| Mn<jCLj¸Á. ¥hNnk¸×.¿ï¸¼ ¥qÓ¥qCcë Mn+"@~Â¥h ÔcPe _GSjûÓj¸=ctj -'' ¬Â GSÓV tjÔcá<j.  
$cb@~¸bÍ¥cOq¸Py Äj*j$qjOqjGHlOqj$qjPe ¯ ¬tj¨Nqk MLk tjÍí¿¥i ¶ ¥c¸ÀOo[FLj ÔLkfH¸Á.  
''¬tjCo Ä£jMc+"FLj öGHNqk*¸ −sHNqjMLjFLj. MLjÂÍíOq¸ MLj$c+"¸ ¥c_=hæ ¯ ¬<Ä öGHNqk*¸ ²Pe$y¬Pe ÔnNnjjõÔLjá -'' 

¬Fcï<j AKLkGRB|.  
¬Â¢ïGSOqjíŠÂ ²GHlð¨Ój÷ ¥qÍjÓjEcMLk ¬Â ‚Oqjá¸Á ÅÇ¢MLjÀ. öGHNqk*¸ $qj¿¸¼ fHÓ÷Ój MLjVGSOqEcGH¨JwCLjFcïOqj. 

FcMLj^jŠ Fc¥nÎCo ³MLköCL¸ Ä¤ÓjFcï ²Âï¥qadæPnÎFc AKL¿¸¼ AKcO~õÃ<èÓCyFo öGHNqk*¸ ÔoNqkÓFLj¸Á. ¬¸Íj¥qÂ _GSjûPy Mc+"FLk 
FcCy À£GSjŠMnWc"ÓFLjŠFcïFLj.  

AKLkGRB| ¥q¸$cOqj$c - ''Â¢¥qOqíî¸¥cML<¸PoÍj @~¥qæO| O~M|! ®Á fHÓ÷Ók −<Mc+j" ÔoNqjÍ$qÜ öGHNqk*¸¥cÍj. MLjFL¥nÎCo ¬Oqã¸^j 
¥c_=hæ CLGHðÍj. μ¥q=h On¸<jOy¾Py÷ OnÎ+" GH¿fSìÀ Kc$qjGH<jCLj¸Á. ¬GHlð<j Mc+j" ö^tjFy÷ O~MLÔLjá -'' ¬Fcï<j.  
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¥qÓ¥qCcë ML¸=h MLjVFL$qO~Â¥h MLGSj μ¸^¿$c fHÓ÷ÓCy ÔoOqj¥y$qÓEc? ¬FLïNqjõŠ Mc+j" 
MLGSjëFLï^j÷ MLjj¸Íj$c ²Pe CnÓjGSjë¸Á? ¯ OnÎÓjMLkOqÜ¸ ²GHð=h¥h Kc$qjGH<jCLj¸Ey?.. ¬¸ÍjMLÓ÷ Mc+"FLj ‚@~ À£GSjŠÂ 
_NqjPoíO~ÓFo FcŠ Cy¼¸Á.  

''GSOo - McÍFn¸ÍjŠ¥cÂ¢ - GH¿fSìÀ Ä£j −Ä<Š ÄML¿¸¼ −Mnj MLTdëFL¸=o À£GSjŠÂO~. ®Pe¸=h öGHNqkBcÂ¥h Ä£j 
−Ä@xGHlð¥yÍÂ Fc FLMLjô¥q¸ -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  

AKLkGRB| Kn¸$cÆ£ ö_ÿôÔc¿. −@~+"Cy öGHNqk*MLj¸=o ¬CL¨¥h Kn¸$q. FoFLCL¨Cy McÁ¸ÔLŠ¸@~ ®¸=h¥hMnÈ" ÅÇ¢MLjÀ¥h 
GH¿fSìÀ ÄML¿¸ÔcFLj.  

''®GHlð@o¸ ÔoNqkÆ?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ Á$qjÓj$c.  
''FLjMoø ¬FcïMLl$c - ¥qDÍŠ ML¼áFL _ÿjMLjÀ MLjFL ½¡ÄCL¸Py ¥xCLëMLjÓjGHlFLj GSk¼GSjëFLïÍÂ. FLMLOqGSAKL¿CLMnjÎFL ¥xCLë½¡ÄCL¸ 

MLjFL¥i XL*¸FLj¸Ôo −Oq¸AKLMLjtj¸Á -'' ¬FcïFLj.                            
PPP 

TdNqj¸öCL¸ −¿¸=h¥h Fc Š^j¸_¸, AKLkGRB| ÔnOy ¿XcPy ¥cÓÂ¢ MLÁÆrH=cæMLjj. FoFLj Ec¿Py OnÎPoø sSæGRFLj Í$qÜOq Á$cFLj. 
Äj$qCcMc+j" _}STdæ¸<jŠ MnWc"Oqj.  

FoFLj FcÄ¤, AKLkGRB|Á¤ =h¥n^jû ¿^Oqjï ÔofS <_jò McGHGSj À£GSjŠÂ _}STdæ¸<jŠ MnWc"FLj. ¬GHð=h¥h _fSû¸¥c O~PoÍj ¥cÂ¢ 
öGHNqkBcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL ÄMLO~Ój ¥xÂï CnÆQctj.  

_GSjû ³¨¸=h¥h _NqjPoí¿ ¥hNnk¸×.O| MLjO~ï<j CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL ÔoOqjŠ¸^j¸Á. ¬¥qÚBhê¸¼ ¥qÓ¥qCcëŠ μ¥qGHm^ 
öGHNqk*¸.  

_GSjûöGHNqk*¸ FcŠ, ÅÇ¢MLjÀ¥h GH<Íj. fHÓ÷ÓŠ GH@oÁ¤PoÂÁ¤ ¯ ¬FLjAKLML¸Cy CnÓjGSjë¸Á. ¥cÂ¢ $q<jMLFLjFLï − O~öÀ£, 
MLjOqjGS=h Oy¾e AKLNqj¸¥qOqMnjÎFLMLÂ MojMLjFLjŠFcï¸.  

_GSjûML¼á¸Á. ¬ÍßGRæMLQcCLkë ¬¸Í¿¥i gS^j÷ Ex¿¥ctj. ¥cÂ¢ Oq}R, °¥qÚJwCc ¥cOq*¸$c _GSjûPy ¬Ex¥qOq¥qMnjÎFL 
ÔnMLj^¥q¸GHl.  

O~öCL¸Cc ÂöÍPoÍj. CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL ¥hNnk¸×.O| ÔoOqjŠ¸Á _GSjû. ¬¥qÚ< _GSjû Á» MLjj#eÓj ¥q<jŠÚFcï¸.  
AKLkGRB| =i öCc» fS¸$q@~Ój ÀFcï<j. FoFLj fHÓ÷Ó¥h JdÆfHð¸ÔcFLj.  
¥hNnk¸×.Oqj ²¸CL rHÍí ±Oy FcŠ CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ ¬¥qÚ< _GSjûPe$oÔy^ MLj¸¼ ÿy^Ój PoÍj. fHÓ÷Ój ¥c_=hæ − 

$c÷GSjPy÷ JdÓj Cc$q$qÆ$cOqj. MojMLjj Cc$qPoÍj. fS¸$q@~Ój FcŠ GSfU¸ÔLMLl. ÅÇ¢MLjÀ MLÍí¸Á. μ¥q=h¥xÂ fHÓ÷ÓŠ rH¨Co ¥xÁí$c 
Oqj¼ÔLkfS ¥h¸Í JdOoQcOqj.  

AKLkGRB| MLjMLjôPoïMnjÎFc ÀFLMLjÂ _ÓML¸CLrH=cæ<j. ®_ò¸EoÄj^¸=o ¥q<jGHlÂ¸GHl¥y@~Â¥h ³Ey μ¥q=h ÀFcÓ¸=c<CL<j. 
®GRæ¸PoÂ À¸¨¥q¸=o °GHMcGS¸ MojÓ¸=cFLj FoFLj. EcÂrHÎ ®ÍíOqMLjk OqML¸CL IGHjOqú* ‚@~ GH@~Æû ML¼á¸Á.  

''Ä£j$qj¿¸Ôo ÔnJdðFLj. Ä£j ¥qOqô?'' ¬Fcï<j AKLkGRB| ¼ML¿¥h.  
¥hNnk¸×.Oy÷ _GSjû −Oqj$q¸^Ó öJd¸CL¸Py _NqjPoí¿¸Á. CnÆNqjÂ ±Oqj¥cML<¸ MLÓ÷ _GSjû Ec¿Po¥q − ±Wy" 

°¸¨JwMcÆûMLGSjë¸EoMnkFLÂ AKLNqjGH<è ÅÇ¢MLjÀ _GSjû ExOq¥q<¸Cy CoÆ$cÜ Â^kæ¿á¸Á.  
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Ec¿Jv<j$qjFc AKLkGRB| FLFLjï GSCctjGSkëFo °Fcï<j.  
FoFLj MLk¨Fc −¥qÆ¥h ÅÇ¢MLjÀÂ¢, fHÓ÷ÓFLk MLk<á<¸ ¬CL¨¥h KxÀë$c FLÔLáPoÍj. MojMnj¥hÚFL _GSjû öGHÀ ±Wy"FLk −$qjCLk 

ÔcPe CcgH$c öGHNqk*¸ ÔoTwë¸Á. AKLkGRB| _Tdû»FL öGHÀÔy=c ³Ey μ¥q=h ¥xFLjŠÚÀFL<Moj ¥c¥q öGHÀ£Á¤ FcŠ Oqj¼ ÔLkfH¸¼ - 
''Kc$qj¸EoMnk ÔLk<j -'' ¬FoMc<j.  

Kc$qj¸<ÍÂ FoFLj Oqj¼ ÔLkfS Kc$qj¸<ÍFo - `Kc$cFoMLl¸Á ¥cÂ¢MLÍjíPo!` ¬FoMcBhê.  
MLk tj_ò¸Á ¬CL¨¥h ¬Oqíî¸¥cÍj. μ¿TdûPyFLk, Kn¸$cP|PyFLk ‚@~ ¬Â¢ï −MLFLkFn ML¸^¥cÓj. MLkŠ −MLFLkFn McGSFL 

»^æÍj. rHÎ$c MojMLjj ÔLkfSFL GHEcO~íîÓÂï¸=h Â¸@~ MLjTdPe Kc$c Í=hæ¸ÔL_¨¸Á. ¬Á¤ MLkŠ GH<Íj. ¯ On¸¨¸=h¥i Cy<j _GSjû 
öGHNqk*¸Py MLkŠ ¥q<jGHlPy ³Á¤ ®MLj<Íj. ¬GHð=h¥é ¥q<jGHlPy ÀGHlðCy¸Á. ®Á MLjj¸Íj$c ±fU¸¼ ‚@~ ¥x¸CL ML¥qÚJv¨ 
‚@~ CnÔLjáŠFcï¸. öGHGSjëCcÂ¥qEo FLMLjjÓkë Ä¥cO~Âï ×.tj¸ÔL@~Â¥h öGHNqjCcïÓj ÔoGSjëFcï¸.  

öGHÀ ±Wy"FLk AKLkGRB| GSCctj¸GHl AKL¿¸ÔLPo¥q - ''FLjMLløMLj¿¢ ²ŠÚML À¸^jFcïMLl. ML¸=h¥h MLj¸¼Á¥cÍj -'' ¬FcïFLj 
FoFLj MLõ¸$qõ¸$c.  

AKLkGRB|¥h Fc MLk^Py÷ MLõ¸$qõ¸ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj - ''³¸ ÔoNqjFLj? ¥xCLëOq¥q¸ ÀFLj_¸@~Oq¸ ¥qFL_¨FLGHl<Pe÷ ¥xÂ Ä£jŠ 
FLÔLjáCLj¸EoMnkFLÂ Oqj¼ÔLkfHGSjëFcïFLj. ³Á¤ Ä£jŠ FLÔLá<¸PoÍj. JdOoNqj<¸ ®GRæ¸Po¥q FoFo ÀFoGSjëFcïFLj. ÀFL<¸ Fc‚ ®_ò¸Á$cFo 
°¸Á -'' ¬Fcï<j KcbÍ$c.  

¯ MLk^Ój ÄFL$cFo μ¥q MLj¸¼ ÄjöCLj¨ GSÿßÍNqkFLïOqíî¸ ÔoGSj¥yPoÂ Fc CnÆÄCo^Æï FoFo Â¸Á¸ÔLjŠÂ ¬CL¨¥h Td¿¢ 
ÔnJdðFLj.  

− CLO~øCL ö$cMLj¸Py ¬CL<j ¥xFLï ¬tj^M|j FcŠ FLÔLá@~Â¥h FoFLCL¨ MLj¸¼ ÿßÍNqkÂï $qj¿ë¸ÔL<¸ ¥cOq*MojMnk 
CnÆNqjÍj. MLjFL GHl*jŠÓŠ Í¿EcGHlPy÷ °FLï − ¬tj^M|j MLGSj‚, fHÓ÷Ó‚ ‚@~ FL¼á¸Á. McÈ"GRæGH@~èOqÂ AKLkGRB| ¥q¸<¥qæOqj¥h 
FLÔLá×nfHð _TdûGHl Ôotj¸¼ GHOqj$qjFL MnÈ" MLj¿¥xÂï CnÔcá<j. ¬GHlð<j MojMLj¸Cc ¥qÆfS ¬CL¨ML¸¥q ÔLkfSFL ÔLkGHlÓ¥qCL<j 
fS$qjÜGH@~è<j.  

MLk ¥q+"Py ¥qßCL×åCcbÃMLkFcÓCL¨¥h GSðGRæ¸$c ¥qFL_¨ °¸=ctj.  
''MojÄj¸¥éÄ£j ÀFL¸. Â¢ MLj¸¼MLjFLGSj¥i, GSVNqkÂ¥i bÍFLõMcEcÓj MLk $qj¿¸¼ ¬FLMLGSOq¸$c ®¸¥éÄ£j ¥xÂ GH¿¢Xh¸ÔLŠ -'' 

¬FcïFLj FoFLj.  
AKLkGRB| CLPe¨¸Ôc<j. CLO~øCL GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠFcï¸.  
''MLjFLPy ²MLOy JdJdCLjô<jFcï<j. ¬¸Íj¥é ®¸^Oqkøõ¥h¸CL öQLMLjMLlCy¸Á'' ¬FcïFLj FoFLj.  
''¬¸=o FoFLj JdJdCLjô¨FL¸=cMc?'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
''¥cÍj FoFLj. ¬¸ÍjŠ _jj¾MLlÓj ‚@~ °Fcïtj. Ôn_jCcFLj ÄFLj -'' ¬¸^k FoFLCL¨¥h Fc ¬FLjAKLMcÓj ¥xÂï 

ÄML¿¸ÔcFLj.  
μ¥qTd¿ FoFLj, MLjOy ®ÍíOqj ÄjöCLjÓj ¥qÆfS Kx¸KctjPyÂ KcKc ¬^Äj¥| ¿¢rS¿á rS¸^Oy÷ °Eyõ$cÂ¥h ®¸^Oqkøõ¥h 

Mn<jCLjFcï¸. McPoë¿ï¸¼ rUÎÍO~KcÍjMLOq‚ öGHNqk*¸ Kc$cFo Td»¸Á. rUÎÍO~KcÍj FLj¸¼ Kx¸Kctj MnWo" ö^tjF| MLköCL¸ 
ÔcPe Oq}R$c °¸Á. MLjj[õ¸$c MojMnj¥hÚFL rS¥q¸@| ¥c÷}S ¥q¸JdOqjæMnj¸^j (¬GHð=y÷ DÍOqjè ¥c÷GSj ‚@~ °¸@oÁ) MLj¿¢ Oq}R$c °¸Á. 
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²Pe$y GSOqjíŠÂ ‚OqjáFcï¸. rUÎÍO~KcÍj¥i Kx¸Kctj¥i MLjbÍõPy ¶ O~öÀMo+ Jv$qPy 
°¥hÚ¿Ã¥hÚOnÎ ¬¸Cc PoÔc¸. ³¸ ÔoNqkPy CnÆNqj¥q $xÓjGSj Pe»Co ö^tjF| −»¸Á. ÔLksSë ÔcPe rHÍí öGHMLkÍMoj CLfHð¸Á. Ky»¤ 
ÔLö¥cÓÍ$qÜOq GH=cæÓ O~fH¨¥h ÂGHlðOqMLøÓj GHl<jCLjFcïtj. ¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸^jŠ¸Á. ¬¸Íj¥é Jv$qMLTwë¸Á. ÍjOqÍßGRæMojÄj^¸=o 
¬Pe ×.¿»¸Á MLk μ¥qÚKy»¤¥é. OnÎÓ¥qÚ@o On¸<j$q¸^Pe»Jwtj¸Á. CLO~øCL − Ky»¤Â MoOqj ÔoQcOqj. ¬¸ÍjPyÂ öGHNqkBiŠÓj ®CLOq 
Ky»¤ÓPy¥h JwMLÓfS ML¼á¸Á. DÍO|è¥c÷}S ¿×.OoøGRF| ¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷ gS^j÷ GS¸JdÁ¸ÔL@~Â¥h MojMLjj FcFc ¬MLGSìÓkGH@~Æû ML¼á¸Á. − 
®¸^Oqkø÷Py FoFLj rSÓ¥qæNoj ¬ML¥cQL¸ ‚@~ Mn¸ö^j¥q McfSPy Jwtj¸Á.  

CLO~øCL AKLjMLFoQLøOy÷ ®¸^Oqkøõ¥h ‚@~ − GS¸MLCLûOqMoj FoFLk, Fc sSïfUCLj<k _NqjPoíO~¸. ¬GHlð<j ‚@~ CLjIJdF| 
¥cOq*¸$c McPoëO| ^j GUpO~ ö^tjFLûÂ¢ï ¥cÂûPnÎJwNqktj. MnWo" ¥xÁ¤í ö^tjFLjû O~NqjGHmO| Ä£jÍj$c ÔLj^jæ Ec¿FL Mn<jCLjFcïtj. 
FoFLk, Fc sSïfUCLj<k _GSjûöGHNqkBcÂ¥h fSÍíîGH@~è¸ ¥cÂ¢ ¬ÍßGRæMLQcCLkë _Oq¸GHlOq¸ Ec¥c MnWo"¸ÍjŠ JdõfS¸×.Ox¥q=h − Oy×o 
MoQcOqj. _Oq¸GHlOq¸ MnÈ" ¬¥qÚ@yGHm^ $q¨fH MLjO~ï<jÍNqj¸ ¬tjÍj $q¸^ÓŠ _GSjû ²¥cÚ¸. ¬Á¤ ÔLj^jæEc¿Fo GHNqjÂ¸¼ 
TdbEcOq*¸$c MLjk<j FcÓj$qj$q¸^Ój Äj¸ÔLÂ öGHNqkBcÂï GHÁ$q¸^Ój ÔofS¸Á. _GSjûPy ¬Âï$q¸^Ók ÂÓ_@o öGHNqk*¸ ÔoQc¸. 
ML+j" ÿkFLMnjÎ Jwtj¸Á. ¬GHlð<j FcŠ Äj»ÆFL GS¸CLßfHë °Eyõ$q¸Py rSÓŠæ¥cML<Moj.  

''FoFLk − ®¸^OqkøõPyFo ¥qEc rSÓ¥qætj¸Á!'' ¬Fcï<j AKLkGRB| - ÍjGRæMcCcMLOq*¸ öGHAKcMcÂ¥h CLFL °Â¥h ‚@~ 
¥cOq*AKLkCL¸ ¥cML@~Â¥h ¬ML¥cQcÓjFcïNqjÂ GSk¼GSkë.  

¬Á Â×.Moj. MojÄjÍíOq¸ μ¥é ®¸^OqkøõPy rSÓ¥qæNqkõ¸. Ôo¿ MLjk@o+j" ¥cŠ¸@~Fo 1971Py MLkŠ öGHMnkGRF| ®¸^OqkøõÓj 
öGH¥q=h¸ÔcOqj. GS¿$cÜ ¬GHlð@o _¸$cWc#eCL¸Py ¬ÓðgH<FL¸. Jd¥hTdëF|Cy NqjjÍíî¸ MLÔoáPe$qj¸Á. NqjjÍíî¸ ¥cOq*¸$c 
¥é¸öÍöGHAKLjCyøEyõ$qjÓ¥h ×.¿$o ®¸^OqkøõÓÂ¢ï ÂÆsHNnjjÔLáÂ GHl¥cOqj÷Fcïtj. −rHÎFL rSÎ¥y÷F| ¥cOq*¸$c ®¸^Oqkøõ KyOqjè ÔnÎOqôFLk, 
®CLOq ÂGHl*jÓk O~Po¥qJwCo ¯ ®¸^OqkøõÓk, CLEcøO~ MLk öGHMnkGRFLk÷ ÂOqMLbÁ¥q¸$c MctjEc GH@xÔLáÂ ÂO~QLPy °Fcï¸. 
²Pe$nÎCoFo¸ rSÎ¥y÷F| ML¼áFc, KyOqjè ÔnÎOqôF| MLÔcá<j. −NqjFL ÀOqj$qj öGH*BcÂ¥h ®_ò¸Á ¥qÆ»¸Á CLGHð MLk ®¸^OqkøõÓj −$qPoÍj. 
¬¸ÍjPy FcŠ öGHMnkGRFLk ML¼á¸Á. ¥xÁí Oy¾Py÷Fo Jd¥hTdëFyë rHÍí NqjjÍíî¸ ML¼á, − EoQL¸ On¸<j$c ÔiÆ, _¸$c÷EoQ§ −ÄOqóÄ¸¼¸Á. 
− ÄGRNqj¸ AKLkGRB|¥h $qjOqjëÔoQcFLj.  

''MLjFLÄjÍíOqMLjk μ¥qÚTdOo$qEc öGHMnk^Nqkõ¸ -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
FoFLj CnÓ÷KyNqkFLj. Fc öJvrIHGRFLP| ½¡ÄCL¸ AKLkGRB|Cy MLjj¨GH¨ °¸EoMnk!  
''CLjIJdFLj öGHNqk*¸ ®_ò¸ÍjÓj - MLjFLŠ QLjAKcÂï GSk¼Tdëtj. MLjFL¸ MLjÈ¢" ®¸^OqkõøPy ×.Nqj¸ Jv¸ÍjCc¸ -'' 

¬Fcï<j AKLkGRB| °Ccûÿ¸$c.  
''¥q¸GSj<j, ÍjOyõbÍFLj<j ML$nÎO~Ój GHl=hæFLGHl<j ¬GHQLŠFcÓj ¥qFL_@~èNqj^. MLjFL Ä×.Nqj GSkÔLFLÓj öGHGH¸ÔcÂ¥h 

¬GHQLŠFL¸$c °¸<<¸ FcŠ KcbÍ$c °¸Á -'' ¬FcïFLj Mn¸^Fo.  
ÅÇ¢MLjÀ ¥qÓ$q×oGSjŠÂ - ''¬Pe ²¸Íj¥qFLj¥yMcÆ? rSÎFLjû öGH¥qßÀ QLŠëÆï ×.tjGSjëFLï ¯ Oy¾Py÷ rSÎ¸=hGSjæPnÎFL Ä£jŠ öGHÀ 

®¸^Oqkøõ μ¥q GSMcÓj$c °¸=y¸Á. − GSMcÓj FnÍjOxÚFL<Moj Ä£j ¬GSÓj ®¸^Oqkøõ ¬FLj¥y¸¨ -'' ¬¸Á.  
''MLjOnÎCo Kx¸Kctj ®¸^OqkøõPy FoFn¸ÍjŠ Fn$qÜPoÍj?''  
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''Kc$qj¸Á. _NqjPoí¿FL OnÎPy÷Fo ¥cGSë −ÓGSõ¸$c ÔoO~Oqj. ¬Á ÔcÓÍj Ä£jŠ. 
MLkOqÜMLjbÍõ¸Py OnÎPy÷¸¼ _GSjûPy¥h MLk¿ FcFc ¬MLTdìGH¨ °¸=o CLGHð¥q ¬¥qÚ@~ Fn»ÜMLl¸@oMcOqj -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  

ÅÇ¢MLjÀ¥h ®¸»÷¤GRj ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á ¥cÂ¢ MLk=c÷@~Ó¸=o MnjjÿMLk^¸. fU¸Á¤ Kc$cMLÔLjá ¥cÂ¢ FoFLj GH¥qÚFLj¸<$c MLk=c÷<Íj.  
AKLkGRB|¥h ÅÇ¢MLjÀ MLk^Ój ®¸»÷¤GRjPy CLOqjãMLk ÔofS ÔnJdðFLj.  
''®¸¥é¸ - ¯ XL*¸ FLj¸Ôi VgH$c °¸Ec¸ -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|. CLO~øCL _sSûEy ±Wy" −$q$cFo MLjÈ¢" ³Ey¥xÂ 

FcÍ$qÜOqŠ ML¼á Fc¥q+j" ÔLkfS Mc=h AKcGRFLOqíî¸ ÔoGSjŠÂ ¥xFLïÁ CLFo ÀFofS ¬Á $x¸CLj Á$q<¸ ¥yGSMojMnk =i ‚@~ Cc$c<j.  
''AKLkGRB|¥h ¥qFLjÓ KcGSÓOqíîMLjMLlCLjFcïtj-'' ¬FcïFLj FoFLj ÅÇ¢MLjÀCy.  
''¬tjCo ¬CLFLj rHÈ"ÔoGSj¥yMLÔLjá -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''¬CL<j CnÆMnÎFLMc<j. ×.OqôÂ¢ FLj¸¼ À¿» MLÔoá¥qFo rHÈ"ÔoGSjŠ¸=c^æ -''  
''¶ÿy - ¬tjCo ×.OqôÂ¢ Mn+"<¸ #eNqjMLjFLïMLk^!'' ¬Â FLÄø¸Á ÅÇ¢MLjÀ. ¥cÂ¢ − FLMnø¸CysSGHl ÂÓ_<PoÍj.  
¥xÁísSGH=y÷Fo _Tvû¥q ÔnOqjMLl MLjj¸Ec»¸Á. ¬Á ¼FLï ÔnOqjMLlPe PoÍj. _GSjû¥q<è¸$c rHÍí FLÁ öGHMLfUGSjëFLï^j÷¸Á.  
''_fSû¥q MLjj¸ÍjŠ Mn+"Íj^ -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
¬¸CLMLOq‚ CcgH$c öGH¥qßÀ Tz¸ÍO~õÂï ÀÓ¥hGSjëFLï FoFLjÆ¥hÚGH¨ - ''¬tjCo ³¸ ÔoNqkÆ?'' ¬FcïFLj.  
¬GHð=h¥h _GSjûPy¸¼ ×.FL¸ ÔcPeMLOq‚ Á»JwNqkOqj.  
''¬MLCLÆ μ<jèŠ MnWc"Æ -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
''²¥qÚ@~ _Ó÷¥q^jæPe¸=hÁ ¥qÂfH¸ÔL<¸PoÍj?''  
''¬Eo FoFLk ÔLkGSjëFcïFLj. ¥qFLjŠÚ¸=cFLj...'' ¬¸^k AKLkGRB| _GSjûÁ» ×.FL¸ MLjbÍõŠ MnWc"<j.  
''®Eo¸ öGHNqk*MLj¸©?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''Ä×.NqkÂ¥h GSkÔLFL. FLjMoø ÔnJdðMLl$c. ¥qGRæ¸ rH¿»FL ¥xÁ¤í IGHÓ¸‚@~ rHOqj$qjCLj¸Á -'' ¬FcïFLj.  
''Ä£j ®¸^OqkøõŠ Ä£jCyJd^j GSMLj¸$c FoFLk ¥qGRæGH<jCLjFcïFLj. IGHÓ¸ Ä£jCyJd^j Fc‚Ú@~ ÍŠÚCLj¸EoMnk -'' ¬¸Á 

ÅÇ¢MLjÀ Â^kæ¿á.  
''FLjMoø¥cÍj. fHÓ÷Ók ¥qGRæGH<jCLjFcïOqj. ¬¸Cc ¥qÆsS ×.OqôÂ¢ Mn<CcMojMnk -'' ¬FcïFLj fHÓ÷ÓML¸¥q ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSkë.  
''ÔLÓ÷ÂMLk^ ¬FcïOq¸© -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ GS¸CyGR¸$c.  
''MLGSk - Â¢Š ×.OqôÂ¢ ÔLk@~ÓFLj¸Ec?'' ¬FcïFLj.  
''Fc¥éÄ£j ÔLk@~ÓÂPoÍj. GHÍVOqj FnÓÓj ÄjMLjôÆï MLÁÆ °¸<PoFLj -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ. FoFLk °¸<PoFLj. ³Ey 

¬FLKyCLj¸<$c AKLkGRB| MLÔcá<j.  
_GSjû CLGHð¥q ¥qÓ¥qCcë Mn<jCLj¸Á^. ²=xÔiá ¯ _GSjû¥cÍj. ¬MLCLÓ μ<jèFL MoOo _GSjû¸Á. MojMLj¸Cc Â¢+"Py FL¨¼ ¬MLCLÆ 

μ<jè ÔoO~Æ^. TdMLkFLj MLkOqá@~Â¥h ¥x¸ÍOqj ‚ÆMc+"FLj _GSjû Nqk×.MLkFLõ¸ ³O~ð^jÔofS¸Á. ®GHlð<jFLï ö=cIfH¥| GH¿fSìCLjPy÷ 
¥qÓ¥qCcë ÔoOq@~Â¥h¸CLŠ Äj¸¼ $qCLõ¸CLOq¸ PoÍj.  

''Fc¥iCLMLÔLjá. ÅÇ¢MLjÀ¥h O~Íj -'' ¬FcïFLj ¥q¸$cOqj$c.  
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AKLkGRB| FLÄø - ''¥q¸$cOqjGH<Š. _GSjû Mc+j" Â¢+"Py μ¥q Oqk^j ¥qFLjŠÚFcïOqj. − 
Oqk^jPy Â¢Oqj Mnk¥cÓjPyCLj Äj¸ÔLÍj -'' ¬Fcï<j.  

ÅÇ¢MLjÀ $qj¸@nÄ£jÍ ÔotjMoGSjŠÂ - ''¬MLjô KcKyN|j - Mnk¥cÓj PyCo!'' ¬¸Á. −MnjŠ Â¢+"¸=o AKLNqj¸. CLO~øCL 
¬¸CLMLj¸Á MLj$c+" MLjbÍõ _^æCL<MLŠ¸@~ Mnk¥cÓjPyCLj Â¢+"Py÷ FL<ML@~Â¥h fS$qjÜ.  

³MnjÎFc − öGHNqk*¸ CLGHðPoÍj.  
fHÓ÷Æï Ec=h¸ÔL<¸Py AKLkGRB| TdNqj¸ÔoQc<j. TdMLkFLj ‚Æ£Ój ×cö$qCLë$c ÔoOqMoQcOqj.  
FoFLj ÅÇ¢MLjÀÂ Í$qÜOqj¸¨ FL¨fH¸ÔcFLj. CLFL ÔLj^kæ MLj$c+j"FcïOqFLï ¬FLjAKLkÀ¥cOq*¸$c Â¢+"Py÷ GSjMLkOqj Mnk¥cÓj 

PyCLjMLOq‚ CLFL _^æÓj CL<ML@~Â¥é ÅÇ¢MLjÀ fSÍíîGH¨¸Á. Ec¿‚@~ ¬¸CL GSj$qMLj¸$c PoÍj. ×y+j"PoÂ ¥c+"Š ¼FLï ¼FLïO~+j" 
$qjÔLjáŠ¸^jFcïtj. ¬¥qÚ<¥qÚ< JdŠ<j$c MLl¸=o ÅÇ¢MLjÀÂ GH¨JwŠ¸@~ OqXh¸ÔcFLj. ¬¥qÚ<¥qÚ< Mnjj¥qÚÓ MnjjÍ+j" ‚@~ 
°Fcïtj. MojMLjj FL<jGSjëFLïÁ FLÁPy¥cÍj. McFLÓ ¥cOq*¸$c MLjjÆ»JwtjFL GH¸^JvPeÓj.  

GSjMLkOqj μ¥q=hFLïOq IGHO~÷¸$qj ÍkOq¸ OqMcBcŠ MnjjCLë¸ On¸<j$q¸^Ój GH=hæ¸Á. MLjÈ¢" ¬¸Cc _GSjûPy ÔoO~¸. ÀFLïÁ 
CLŠÚML. öQLMLj ²ŠÚML. MLk fHÓ÷Ój Kc$c Mc¨JwNqkOqj. ¥csSGH=y÷Fo _GSjû _NqjPoí¿ [OqÜGHmO| ÔoOqjŠFoGS¿¥h ¬¸Í¿¥i Ä¥cOq¸$c 
MLl¸Á. ²MLøOqk ³Ä£j ÀFofSìÀPyPoOqj.  

AKLkGRB| fS¸$q@~Ój ÀFcï<j ¥cÂ¢ MLjMLjôÆï _ÓML¸CLrH^æPoÍj. rHÎ$c - ''®¸CL ¥qGRæMnjÎFL öGHNqk*¸Py‚@~ ®Pe °¸@o 
−<Mc+"Â¢, fHÓ÷Æ£ï FoFn¥qÚ@~ ÔLk<PoÍj. ¿×.OoøGRF| ¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷Fo FcFc ¬Ó÷¿¢ ÔofS MLj$c+"Fo¨fHGSkë¸=cOqj. FLjMLøÍßGRæML¸CLj¨Ä '' 
¬Â Fc AKcO~õÃ<èÓFLj MnjÔLjáŠFcï<j.  

MLjj[õ¸$c fHÓ÷Ó FnMLjôÁCLFcÂï CLFLj MnjÔLjáŠFcï<j. ¬¸ÍjŠ FoFLj Â¢OqGS¸Py ‚@~ $qOqøGH@~èFLj. AKLkGRB| MnjÔLjáŠFLï^j÷ 
MLk ¬MLkôtj¥h ÔnÃCo ¬Á Mn¸^Fo ®¸¥cGSë _jÁí$c ¬tjJwtj¸Á. EcÂ¥qGHlð<j MLjk@o+j". ¬Kcòtj ³*êOqíî¸Mc<j ¥c_=hæ Mc¨¥é¸ 
ÔnfHðFc öGHNnk×.FLMLjj¸<Íj. ¥cÂ¢ - fHÓ÷ÓCyJd^j Fc AKcOqõ‚@~ MLj¿¸CL _jÁí$c ¬tjJwtj¸ÍÂ ö$qfU¸ÔL@~Â¥h 
Fc¥cÓGSõMLjtj¸Á.  

Jv$q<ëÓŠ ÔLÆ¸ÔL<¸Py fHÓ÷Ók, −<Mc+k" μ¥q=o!  
AKLkGRB| ÂMcGSGSìÓ¸ _Tdû»FL Ôy^jŠ Í$qÜOo. ¬CL<j MLkCyJd^j =c¥iûPy ML¼á ¬FLïtjõÓj÷ ÔLkfHTdëFLFcï<j.  
''FoFLj MLkFo×| ÔosSNqj$qÓFLj'' ¬FcïFLj FoFLj MnjjÿMLk^¸$c.  
''®Á ¥qÓ¥qCcë ¬FLjŠFcïMc - MLjOx¥q^FLjŠFcïMc? MnjjÍ=hTd¿ ¥qÓ¥qCcë MLÔcáMLl. ¬ö<GSj¸=o ÔcÓÍj. ®¸CLÍkOq¸ ML¼á Ä£j 

tj¸=hEc¥c À£GSjŠMn+"¥qJwCo FcŠ Kn¸$q$c °¸^j¸Á -'' AKLkGRB|.  
Â×.¸ ÔnJdðÓ¸=o Fc‚ Kn¸$q$c °¸Á. ¬GSPo μ¸=y÷ ¶fH¥qPoÂ Fc¥c MLjVFL$qO~Âï ÔLk<$cFo MLjÀ‚@~ Jwtj¸Á.  
AKLkGRB| MLkCy MLÔcá<j. =c¥iû ¬CL@o MLk=c÷@~<j. ¥qÓ¥qCcëŠ TdìÂŠ@nÎFL ¬CL¨¥é ¬ö<GSjöGH¥cOq¸ ®Ój÷GH^æ<¸ 

¥qGRæMLjtj¸Á. MnjjCLë¸ Ä£jÍ ®Ój÷GH=cæ¸.  
¬Á rHÍí AKLMLFL¸Py On¸@y ¬¸CLGSjë Mc=c. MojMLjj MnWo"GS¿¥h ®¸=hMLjj¸Íj ¬FLïNqjõ FoM|j sH÷=| bEnÎOqõ¸ ÔnfHð¸Á. ¥cÂ¢ ®¸=h 

CLÓjGHlÓŠ rHÍí Cc+¸..  
ö¥h¸Á Mc=cMc¿FL¨$c¸. McOqj CLÄj+jÓj. sSïÿJdöCLjÓj.  
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''Ä£j¥yGS¸ Ä£jMcWn"ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqj. Ä£j ¬FLïNqjõ sSæGRFLjŠ MnWc"<j. Äj$qCcMc+j" 
Mc¥h¸$qjŠ MnWc"¿GHlð@o. ¬¸Ec¥c MLk tj¸=y÷ ‚Oyá¸¨ '' ¬FcïOqj Mc+j" TdÍOq¸$c.  

¥qÓ¥qCcëPy GHMLO| ¥q=|. TdbEcOq*¸$c O~öÀ+j" ¥qOn¸^j −ÓGSõ¸$c MLGSjë¸Á^. MojMLjj MnÈ"FLGHð=h¥h¸=y÷ ¥qOn¸^jPoÍj.  
FoFLj AKLkGRB|¥h bÍFLõMcEcÓj ÔnJdðFLj.  
¬FLïNqjõ b¨Æ£÷¥h =h¥n^jû ¿×.Oqjø Ôotj¸¼FLÁ¤ PoÂÁ¤ MLjO~ï<j ML¼á CnÓjGSjŠ¸=cFLÂ ÔnfHðMnÈ"JwNqk<j AKLkGRB|.  
¬OqMcÄ< MLjMLjôÆï ¥cIgH, =iÓj Cc$qMLjÂ _ÓML¸CLrH=hæ¸Á. MojMLjj Cc$qMLj¸=o −Ä< MnjjÿMLk^MLjFLjŠ¸=y¸Á. −Ä<Š 

CnÓj$qjO~Íj. ÅÇ¢MLjÀ¥h fU¸Á¤ MLk=c÷<@~Â¥h ¬¸ÍjPyFLk FcMLjj¸Íj Kc$c GS¸¥yÔL¸.  
²Pe$y ¥qGRæGH¨ − tj_ò¸Á FLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠFcï¸.  
FoFLj ÅÇ¢MLjÀ ÔnÄPy ''FLMLOqGSAKL¿CLMnjÎFL ½¡ÄCL¸ öJdOq¸AKLMnjÎ¸Á - ²Pe MLl¸Á?'' ¬FcïFLj.  
¬GHð=h¥h¸¥c ¬FLïNqjõ O~PoÍj, MLÁFL O~PoÍj. ¥qOn¸^j O~PoÍj.  
 

7 
¥qÓ¥qCcëPyÂ ¬FLïtjõÓj÷ $yP| JdOqjÚ Í$qÜOq ¥éNqjCLPe PoFy÷ MLl¸Á. ®Pn÷¸Cy ÄQcÓMnjÎFLÁ. ¬¸CL¥q¸=o ÄQcÓMnjÎFLÁ ¬FLï, 

MLÁFnÓ ¬bÃMLkFL¸.  
¬tjCo − ¬bÃMLkFL¸Py ÄöQc¸À À£GSjŠFo ¬ML¥cQL¸ FcŠPoÍj. MLjO~ï@o CLjIJdF| ²¥|ûörH}SPy Fc b¨Æ£÷ öGHNqk*¸. Äj$qCc 

ö^tjFLjû CLjIJdF| ²¥|ûörH}S ¥q¸=o b¨Æ£÷ Mo$q¸$c ÔoOqjŠ¸=ctj. ¥cÂ¢ Mc=hPy ¿×.OoøGRF| ExOq¥q<¸ GSjÓAKL¸¥cÍj. ¬FLïNqjõ¸Íj¥qÂ 
CLjIJdF|Py Ôotj¸Ôc<j.  

CLjIJdF|Cy Fc‚, AKLkGRB|¥i °FLï ¬FLj_¸bÍ¸ - ²¥|ûörH}SPy ‚@~ ¥qÆ»¸Á. MLjÈ¢" ®ÍíOq¸ ¥qÆfS ¶ rHÍí öGHNqk*¸ 
ÔoQc¸. FoFLj =i Cc$q¥qJwML<¸, ³Á GH¨Co ¬Á ÀFL¥qJwML<¸ FLÔLá¥q - GH¥qÚFL Fc AKcOqõ‚@~ PoEoMnk - AKLkGRB| Kc$c ²ŠÚML$c 
ÄGSjŠÚFcï<j. ¬CL¨ ÿßÍNqj¸ MLj¸¼ÍÂ CnÆfSFLMcBhê ¥c_=hæ FxÔLjá¥yPoÍj.  

''FLjMLlø ×.OqôÂ¢ Mn¨Co ÔcPe tj_ò¸Á GH¨JwCcMLl -'' ¬Fcï<CL<j. FoFLj FLÄø ±OqjŠ¸=o - ''=i Cc»Co Â¢Š 
FLGRæMojÄj=h?'' ¬Fcï<CL<j MLjÈ¢".  

''Cc$q<¸ MLÓ÷ Â¢Š PeAKLMojÄj=h?'' ¬FcïFLj.  
''Cc$q¥qJwCo FcŠ MLjÀJwtjFL^j÷¸Á -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
''¬tjCo  − ¬ÓMc^j Po¥qJwML<Moj MLj¸¼Á¥qEc - ÔLk<j FoFn¸CL Vtj$c °FcïFy -'' ¬FcïFLj. AKLkGRB| MLk=c÷<PoÍj.  
Jd=cïPy AKy×.FL¸ ML¼á¸Á. AKLkGRB| ¬¥qÚ< MLj½ã$qFLj À<jCLk - ''IGHmP|û, ®¨Nqj=|û - ÂXoGH¸Pe¸=h MLj½ã$qPy °GHlðMosSë 

³ O~rSÚP| À¸=c<FLjŠFcïOqj? ÔL¥nÚOnÎFc MoNqkÆû¸Á - PoEc ³Ä£j MoNqjŠ¸@~ °¸@~Æû¸Á -'' ¬Fcï<j.  
Fc¥cQLáOqõ¸ ¥qÆ»¸Á. ²¥qÚ@y GSøOqÜMLjj¸ÍÂ¢ ¬¥qÚ¨ ÄQoadÓj CnÓjGSj¥yMcÓÂ¢ ¬FLjŠFo FcŠ MLjFLEoQL¸Py ÄbÃFLï 

GS¸GSÚßCLjÓj CnÓjTd?  
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''@~¥qæO| AKLkGRB|! MLj¿¢ ¬¸CL O~}R $c MLk=c÷<Š MLj½ã$qPy °GHlðŠ _ÍjÓj ÔL¥nÚOq 
MosSë FoFLk FLjMLøFLï @nÎPe$qjFo ¥cGSëMLk¿á ÔnsHðMcBoêMnk! FLjMLlø O~rSÚP| ¬FcïGSOo ¥cÂ¢ - MLj½ã$qPy °GHlðMosSë Fc¥hGRæ¸. ÔL¥nÚOq MosSë 
¬GSÿõ¸ -'' ¬FcïFLj.  

AKLkGRB| ¼FLï_jÔLjáŠÂ - ''¬Nqk¸ Td¿¢ @~¥qæO| O~M|!'' ¬Fcï<j.  
FLFLjï ¼FLï_jÔLá<¸ ¬CL¨ °EoíQLõ¸¥cÍÂ FcŠ CnÓjGSj. MLj½ã$qPy °GHlðFLbÃFL¸Á¸Ôo öJdBh¥h °Â¥h MLl¸ÍÂ¢ - ¬CL¨ 

²ÍjOqj$cFo °FLïÍÂ¢ ¬CL<j $qj¿ë¸ÔcÓFLjŠFcïFLj CLGHð ¬CLBhê CLGHlðGH=oæ °EoíQLõ¸ FcŠPoÍj.  
ÔcPe −ÓGSõ¸$c FoFLj $qj¿ë¸¼FL ÄGRNqjMojÄj^¸=o AKLkGRB| FcŠ GS¸OqXLŠ¨$c MLõMLÿ¿GSjëFcï<j. ¬CL@x¥q CLOqV 

½¡ÄCcÂ¥h ¬ÓMc^jGH@~è<j. ¬¸ÍjŠ bÃFLï¸$c °FLï Fc ¬ÓMc^÷CLBhê ¥qÓMLOqGHOqjGSjëFcïtj. ¯ öGHGH¸ÔL¸Py Fc ¬ÓMc^÷Cy 
¥xFLTd$q<¸ ¬TdbÍõMLjÂ ¬CL¨ AKcMLFL. MLjj[õ¸$c IJd¿F| Mn+"KyNoj FoFnPe MLkO~Æû¸Á¤ ¬CL<j Ec¿Jv<j$qjFc ÄMLjOqùFc 
GHmOqø¥q¸$c ÔnJdð<j.  

¬GHlð@o FcPy ¶ GH^jæÍÓ ¥qÆ»¸Á.  
ÔcPeMLj¸Á OqÔLtjCLÓŠ MLjk@| O~ML@~Â¥h ¥cIgH, =iÓj GSÿ¥q¿TdëNqj¸=cOqj. rHÍíFcMLkCLjõ@nÎCo MLj¿¥cGSë ÍkOq¸ MnÈ" 

OqMLjBi öfHNqjÍkÀ¥q ¥qGHlðOqÄ@n¸ ®McøÓFcï<j.  
FoFLj ¥cIgH, =i, fS$qOn=|, Ã¢Oqj, öKc¸Á, ÄgSÚ ML¸=hMc=h ×yÆ¥hJwŠ¸@~ Vtj$c OqÔLFLÓj ÔoGSjëFcïFLj. OqML¸CL GSMLjNqj¸ 

¼¥qÚ<Moj öGHbEcFL¸ CLGHð MLjk@| ¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLk<PoÍj. Fc OqÔLFLÓj MLj¸¼My ¥cMy - MLj¸¼ GHöÀ¥qÓj −Í¿¸Ôctj - 
_ÿjMLjCLjÓj ‚@~ Cn¼árH=cætj.  

OqÔLFLÓ ÄGRNqj¸Py MLjk@| ¥yGS¸ ³Ey ¥cMcÓFLj¥yÂ FoFLj IJd¿F| Mn¨Co - Fc ¬ÓMc^÷FLj Nqj>bEcCLDÍ¸$c ¥xFLTd»¸ÔL$qÓFc?  
MLjÍõMLk¸TdÓj ¬bÃOqj¼¥é CLGHð ¬MLGSO~Â¥h GS¸_¸bÁ¸¼FLÄ¥cMLÂ _jj¾MLl ÔoNqj<¸ ¥yGS¸ FoFLj IJd¿Fy÷ Fc ¬ÓMc^÷FLj 

NqjbEcCLDÍ¸$c ¥xFLTd»¸ÔcÓFLï GH^jæÍÓ FcPy ¬GHlð<j ¥qÆ»¸Á. ¬¸ÍjŠ ¥cOqŠ@nÎFL AKLkGRB|Â FoFLj MLjFLGSjPyFo 
¬bÃFL¸Á¸ÔLjŠFcïFLj.  

AKLkGRB| ÔnsHð GSkŠëÓj Ä¸^k, ÂöÍML¼áFLGHl<j GH<jŠ¸^k ²Pe$y b¨Æ£÷ ÔoOqjŠFcïFLj.  
bb¨Æ£÷ Pe¨ã¥yGS¸ MnÍ¥q@~Â¥h CLFo öGHNqjÀïGSkë, AKLkGRB| FLFLjï MLj¿¢ ¼FLïfHÓ÷McBhê ÔosSQc<j  
ö=cIfH¥| OqkÓjû $qj¿¸¼ GHEo GHEo rUÔLá¿¸ÔoMc<j. FLFnïGHlð<k CLFL ÔotjGH^jæ¥yÂEo Oy<jèEc^ÂÔoáMc<j¥cÍj. Pe¨ã¸$| 

$qj¿¸¼ ‚@~ FLFnï¥qÚ@~ FyOnCLëÂMLøŠ¸@~ CLFo öGHNqjÀïGSjëFcï<j. ¬Á FcŠ GSj[Moj ¬ÂfH¸¼Fc ö=cIfH¥| OqkÓjû $qj¿¸¼ 
rUÔLá¿¥qÓj ÄFL<¸ MLköCL¸ ¥cGSë ®_ò¸ÍÂfH¸¼¸Á. ¬tjFc ÔnGHðPoÍj.  

FoÂPe AKLkGRB| ÔotjGH^jæŠÂ b¨Æ£÷ FL$qOq Ä¤bÍjPy÷ ÀOqj$qjCLk¸<$c ®¸öÍsSF| ²ÍjOqNqkõ<j. ¬CL¨¥h ®¸^Oqkøõ GS¸$qÀ 
CnÆfS rSÓMLl ¥cÂûP| ÔoGSjŠÂ AKLjMLFoQLøO| ÔoOqjŠÂ =nÎMLjj Po¥qJwML<¸ MLÓ÷ ¬¥qÚBhê¸¼ ÄMLkFL¸Py ¥qÓ¥qCcë Ôo¿ ²Pe$y ¥qÓ¥qCcë 
MnjtjPy÷ =h¥n=| GS¸JdÁ¸¼ MLk¥q¸=o ¥cGSë MLjj¸Íj$cFo b¨Æ£÷ ÔoOqjŠFcï^æ. b¨Æ£÷PyFo °FLï ¬CL¨ KcMLMLj¿Á¸=y÷ °¸^jFcï<j. 
öGHGSjëCL¸ ¬CL¨Cy ¥qÆfS FL$qOq GS¸ÔcO~Â¥h _NqjPoí¿Co MLk ÍOqùFLMnjÎ¸Á.  

''¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä. ®¸^Oqkøõ¥é ÄMLkFL¸ ²¥éÚQcMLl -'' ¬FcïFLj.  
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''³MLjj¸Á - FcŠ ÄMLkFL¸ ²¥éÚ ¬ML¥cQL¸ ®¸^Oqkøõ MLjj¸Eo ¬tjJwtj¸Á. Ä£jŠ 
®¸^Oqkøõ CLO~øCL MLGSjë¸Á -'' ¬Fcï<j ®¸öÍsSF| FLMLløCLk.  

''Ä£jOqj ¥qOyP| Kc$| Mn+"¸¨. ¬¥qÚ< Pe¨ã¸$qj Ôp¥q. AKy×.FL¸ Ôp¥q -'' ¬Fcï<j ®¸öÍsSF| KcMLMLj¿Á.  
¥qOyP| Kc$|Py TzÀ¸¨NqjF| ÿy^Ójû¸=ctj. AKLkGRB| Kn¸$cÆ Pe¨ã¸$qjÓ $qj¿¸¼ ¬GHð=h¥h ¥xÂï ÄIGHÓNqjCcïÓj ÔoQc<j. 

μ¿Tdû FLj¸¨ ML¼áFL Mc¿¥h −öQLNqjÄjÔoá °CLÚ+ AKLMLFy÷ ‚@~ $qÁ¥yGS¸ ¬CL<j öGHNqjÀï¸Ôc<j. ExOq¥qPoÍj.  
MojMLjj ¥qOyP| Kc$| _NqjPoíO~¸. >Oc‚O|, KcMLMLj¿Á MLjO~ï<j ¥qÓjTdëMLjÂ ÔnfHð MnÈ"JwNqkOqj.  
¥qOyP|Kc$|Py ‚@~ Pe¨ã¸$qjÓj #eÈ¢Po÷MLl.  
×.OqôÂ¢ Mn+"<¸ GS¸$qCnPe$qjFcï b¨Æ£÷Py −öQLNqj¸ ExOq¥qEoMnkFLÂ Kn¸$qGHl=hæ¸Á FcŠ. ¥cÂ¢ AKLkGRB| ¬TdbÍjõ<j. 

FcÓj$qjÔy^÷ PoÍFcï¥q ¬tjEyÔy^ PoÍFcï °¸ÍÂfH¸Ôc<j ¥cWc"MoWc"GH¨.  
¬¥qÚ< $qÁPy¥h Mn<jCLk öGHGH¸ÔcÂï ×.tj¸¼FL¸CL GS¸CyGR¸ Jv¸EcFLj. ¥cÂ¢ − $qÁ ÔcPe¥cÓ¸$c Mc<¥q¸Py °FLï^j÷PoÍj. 

$y<Ój Jv$qÔLk¿ °Fcïtj. $qÁÂ¸@~ ÍjMLjjô.  
μ¥qCL<j ML¼á $qÁ QLjöbKq¸ ÔofS MLj¸ÔcÓj MoTdëFLÂ¢ MLjMLjôÆï ¥csSGHl ¥h¸ÍŠ Mn+"FLjFcï<j. $qÁ MnjjÍ=h ¬¸CLGSjëPy MLl¸Á. 

− $qÁ QLjöbKq¸ ÔoGSjë¸<$c Í¿EcGHlPy÷ °¸<<¸ öGHMLkÍMLjÂ ö$qfU¸¼FLMc¿MnjÎ ®ÍíOq¸ Mn¸^Fo ¬¥qÚBhê¸¼ ¥qÁPeMLjj. ¥cÂ¢ MojMLjj 
¥h¸Í °FLïGHð=h¥i Moj<Ä£jÍ$qÁ QLjöbKq¸ ÔoGSkë¸<$c Oo»FL ÍjMLjjô MLk tjOqjMLl¿ FcfS¥cGHl=cÓFLk Ôo¿$xö^j ¥qÆ»¸¼¸Á.  

ö¥h¸Í VPy÷ ÔcPeMLj¸Á =hIfHFLj÷ À¸^jFcïOqj.  
FoFLk, AKLkGRB| =hIfHF| ÀFcï¸. Td¸KcOqj ÂÓML McGSFLMoTwë¸Á.  
¬¥qÚ<jFLï ×.FcÓFLj GH¿¢Xh¸¼ ÔLk<$c ¬¸ÍOqk ¬ÄjCcFL¸Í¸Cy =hIfHF| À¸^jFcïOqj. ¬¸=o ®Pe¸=h $xö^k, ÂÓML McGSFc 

Mc¿¥h ¬ÓMc^FLïMLk^.  
MLjFL EoQLO~×.bEcÂ b¨Æ£÷ MLjVFL$qOq¸Py ¬^jML¸=h ÿy^Ókû, ¬^jML¸=h =hIfHFLk, ¬^jML¸=h öGH×.Ók...  
¯ ÿy^Py÷ =hIfHF| ÀFoMcBhê −Oy$qõ¿¢Ccõ AKLNqjGH¨ ×.OqôF|û CLMLjEoQL¸ O~ÂMLøOqÂfH¸¼¸Á FcŠ.  
AKLkGRB| ÿy^P| Nqj×.MLkÂCy $qÁ $qj¿¸¼ ¬GS¸CLßfHë MnÆ_j¼á - ¬Pe¸=h $qÁ¥i Oy¾Š JdÀ¥q OqkJdNqjÓ ¬Ení 

¬FcõNqjMLjÂ McÁGSjëFcï<j.  
ÿy^P| Nqj×.MLkÂ MojMoj ®¸^Oqkøõ¥h MLÔcáMnk ¬¨» CnÓjGSjŠÂ - ''¯ ÿy^Py÷ ®Eo $qÁPy °¸¨ ®GHð=h¥h −Oqj$qjOqj 

×.OqôÂ¢ MnWc"Oqj'' ¬Fcï<j. $qÁ ¬Ení $qj¿¸¼ AKLkGRB| ¬FLïÁ ¬CL<j GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj.  
FcŠ MLköCL¸ MLÔoá GS¸MLCLûOq¸ MLjÈ¢" ®Eo ÿy^ÓjŠ ®Eo$qÁPy ²MLOnÎFc MLsSë - ''¯ ÿy^Py÷ ®Eo $qÁPy °¸¨ ®GHð=h¥i 

−Oqj$qjOqj ×.OqôÂ¢ MnWc"Oqj- '' ¬Â ÿy^P| Nqj×.MLkÂ Ôn_jCc@oMnk ÄFcÓFLj¸Á.  
       − −Oqj$qjOqk ×.OqôÂ¢ MnÈ"FL^÷CL¨¥nPe CnÓjGSj? CLO~øCL Mc+j"CLëO~Ój O~QcO~? ¬tjFc MLk ÄbÍ¸$cFo −Oqj$qj¿¥qÚ< 
_GSÔofSFL^j÷ _jj¾MoÄj=h?  

−Py¼GSkë¸<$cFo rHÎFLj¸¨ fHÓjGHl ML¼áMnWc"¸.  
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$qÁ QLjöbKq¸$c ¥q¨» °¸Á. FoÓ ÔLk@~èÂ¥h Kc$qjGH¨¸Á. $y<Ój MLköCL¸ FLÓ÷$c 
°Fcïtj. ¥x¸GHÁ¤fS ®GHlð@o MnÓ÷‚@~ Motj¸ÔL<j ¥qEc ¬Â AKLNqjGH@~è¸. ¥cÂ¢ ¬Pe¸=hEoÄ£j ×.Oqj$qPoÍj. ¥xÁíXLBcPy÷Fo $qÁPy¥h 
FLÓ÷=h GH=næ< ÔLkfS °¸<Â ¥cOqBcFL - ''b¨Æ£÷Py FLÓ÷GH=næ< Mc<CcO~?'' ¬FcïFLj −QLáOqõ¸$c.  

ML¼áFLCL<j Cn$qFLMoøfS - ''AKLPo×yŠ TdO|! ³Ey ¥cGSë °À¥h¸ÔL<¸ −ÓGSõMnjÎ¸Á ¥cÂ¢ ¬Á CnÓ÷ GH=næ@oFLÂ Ä£jŠ MLköCL¸ 
CnÆNqjEc?'' ¬Fcï<j.  

GHOqjGHlÓjPoMLl. On¸<j ÍjGHð^÷FLj ÔcPe FnMLjôÁ$c On¸<j MLj¸ÔcÓ Ä£jEc MofS CLPeGHl ÁŠÚFL ÔnOy CLÓ$q@~ rH=hæ ¬CL<j 
MnÈ"JwNqk<j. ¬CL<¸CL FnMLjôÁ$c ÍjGHð=h ²¸ÍjŠ MoQc@y CLO~øCL CnÆfS¸Á.  

³MLköCL¸ $cÆ CL»ÆFc, ¬Ó×.¨ ¬tjFc GH=næ< Ä£j¸¼ ÍjMLjjôPoGSjë¸Á.  
MLjO~ï<jÍNqj¸ ®¸^Oqkøõ. ¬EnÎJw$cFo TdNqj¸öCL¸ ö^tjF| ²¥éÚNqj<¸ XoMLjMLjÂ fH¸¼¸Ec $qÁ ÔLkGSjë¸=o. ÿy^ÓCLBhê 

¬¨»Co =h¥n=|¥h ´Íj OqkJdNqjÓ ¥qÄ£jGRF| Ä£jÍ ¿×.OoøGRF| Ôotj¸ÔL$qÓFLFcï<j. ¬CL¨¥h ¬@~øÂûÔcá¸. ¿×.OoøGRF| ®_ò¸Á À£¿FL=o÷ 
¥qEc!  

Mn+"KyNojÁ ×.OqôÂ¢ - ²Pe¸=h $qÁPy Á$c¸!'' ¬Fcï<j AKLkGRB| KcbÍ$c.  
''®MLÂ¢ï MLjFLŠ QLjAKcFoï GSk¼Tdëtj -'' ¬¸^k FoFLj MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ÄGSjOqj$c ¬^jï¸¼^j ÀOq$qKytj - ÍjMLjjô 

Oo$q<¸Cy −»JwNqkFLj. ®¸^Oqkøõ $qj¿¸¼ ®ÍíOq¸ ¥csSGHl GHlGSë¥cÓj ÀOq$oQc¸.  
$qÁPy ^kõK|PnÎ^j PoÍj. JdÀ¥q Mc^jû _Ójò MnÓjëOqj ÔLÍjMLlŠ¸ÍjŠ ÔcÓ<¸PoÍj.  
²Pe$y − O~öÀ $q¨¼Jwtj¸Á.  
MLjO~ï<jÍNqj¸ Po¼ TdïFL¸ ÔoQc¸. ÍjGSjëÓ ÄGRNqj¸Py AKLkGRB|¥i Fc‚ Co@~PoÍj. ®ÍíOqk GSk^j÷ MoGSj¥yPoÍj. Jd¸=|, 

Td÷¥|....  
b¨Æ£÷Py _k=|JdÆ}R Ôotj¸ÔLjŠ¸=o _k^÷ MnjOqjGHl FnÓOy¾Ój¸^j¸Í¸=cOqj. FoFLj, AKLkGRB| AKLk^j÷ JdÆ}R 

Ôotj¸ÔLjŠFcï¸. =hIfHFcOq»¸Ôc¸. ®©÷, EyGS.  
''Â¢¥yGSMoj TzÀ¸¨NqjF| ÿy^Py÷ MLj¥c¸ rH=cæFLj. FoFnÎCo ³EnÎFc ÀFL$qÓFLj. FLjMLlø ÀFLPoMLl$qEc!'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
¬CL<j Kn¸$cÆ£ Pe¨ã¸$qjPy öGHNqjÀï¸¼ ÄIGHÓMLjNqkõ<Â CnÆfSFc FoFoÄ£j ¬FLPoÍj. FoFLj ÔoNqjÂ CLGHlðŠ FLFLjï TdbÁ¸Ôo 

ÄjöCLjÓj ÔcPeMLj¸ÍjFcïOqj FcŠ.  
Fc ÄjöCLj@x¥q<j CLÂ¸=h¥h O~ML<¸PoÍÂ ÂGRkæOqMLk<jCLj¸=o ÔcPe¥cÓ¸ CLO~øCL ¬CL¨¸=h¥h MnWc"FLj. McWc"Ä< _½¡ãÓj 

MofS¸Á. MnjjÿMLk=cÂ¥h - ''²¸Íj¥yN|j - ¬FLMLGSOqGHl öQLMLj -'' ¬FcïFLj. Fc ÄjöCLj<j ÂOxôÿMLk^¸$c - ''FLjMLlø ¥cIgH Cc$o 
MLk=nÎCo fS¸GHlP|$c ¬tjJwNojÁ. ¥cIgH Cc$qÂ Mc+"Cy ¯ öQLMLj CLGHðÍj FcŠ -'' ¬Fcï<j. ¬CL¨¥h FoFLj ¥cIgH Cc$qÂ −ÔcO~Âï 
[¼áCL¸$c Jd=hGSjëFcïFLÂ ¥yGH¸, °ö¥yGR¸. ¬CL<j MLk tj¸=h¥h ML¼áFLGHl<j ¥cIgHCyJd^j =hIfHF| ‚@~ tjTdë¸. ¬tjFc GSOo 
¬CL<Pe$qFcï<j. CLFL MLjFLGSjPyÂ MLk^ ÔnsHðfS ²Íj=hMc¨ MLjFLGSj $qj¿¸¼ GH=hæ¸ÔLj¥y¥qJwML<¸ ¬CL¨ öGHCoõ¥qCL. MLk^ÓCy ®Pe 
KcbÁ¸¼Fc ¬CL¨ MLjFLGSj MLj¸¼ÍÂ FcŠ CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é ¬CL¨¥h ÍkOq¸$c °¸=cFLj CLGHð $x<ML rH¸ÔLj¥yPoÍj.  

CxÄjôÍNojGS¿¥h FoFLj, AKLkGRB| −=y ÔoGSjŠÂ (®¥qÚ<Mc=hÂ GSkÚ^Oq÷¸=cOqj) OqIgHMLkO|ÜPyÂ gSNqjGSûNqkõO| (CSIR) 
−IgHGSj¥h ÔoOqjŠFcï¸. ¬GHð=h¥é ¬¥qÚ< ®¸öÍsSF|, GSjbEcM|j °FcïOqj.  
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®¸^OqkøõŠ MnjjCLë¸ FLÓAKnÎμ¥qÚ MLj¸ÁÂ fHÆÔcOqj. Fc Fn¸_Oqj MLjjrHÎð μ¥q=h. ¬Á 
ÔLkfS −QLáOqõGH@~èFLj. Fc ½¡ÄCL¸Py ÔcPe MLjj[õMnjÎFL GS¸IGHj^FLÓŠ GHÍMLjk<j ¬¸¥nCy GS¸_¸bÍMLjj¸Á. μ¥q ÄbÍ¸$c ÔnJdðÓ¸=o 
GHÍMLjk<j Fc Ó¥iÚ Fn¸_O|. ÀOq$qMLjOq$q$c ¬Á FLFLïFLjGS¿¸ÔL<¸ - FcŠ QLjAKL¸ ×.Oq$q<¸ ¿Mc¾.  

ÄMcÿMnjÎFLGHlð<j Fc AKcOqõ MLNqjGSj GHÍMLjk<j. −Mnj FcCy ¥cGHlO~Â¥h ML¼áFL GS¸MLCLûOq¸ 67. On¸<¸¥nÓk ¥qÆfHCo 
GHÍMLjk<j MLGSjë¸Á. Kcõ¸ŠPy Fc ¬¥{¸=| FL¸_Oqj - ¬¸¥nÓj ¥qÆfHCo GHÍMLjk<jŠ Ec¿À£Tdëtj. öGHGSjëCL¸ FoFLj¸^jFLï ¥cøOqæOqj 
‚@~ MLjk<ML =nÎGHlPy GHÍMLjk@y Fn¸_Oqj. MLjk<jML¸ÍÓ GHÍMLjk<jFLj MLjbÍõFLj¸¼ ²^j ÔLkfSFc GHÍMLjk@o ¥qEc!  
 

PPP 
Fc¥q¸=o AKLkGRB| FL¸_Oqj Kc$c MLjj¸Íj¸Á. ¬GHlð¨ÍíOq¸ ¥qÆfS μ¥q¸ÍjŠ Kn¸$qrH^jæŠFcï¸. ®¸CLMLj¸Á ¬AKLõOqjíîÆï 

TdNqj¸öCL¸ FcÓj$qj $q¸^ÓPy$c ®¸^Oqkøõ ÔoNqj<¸ TdbÍõMLk? MLk¥cOy¾ ö^tjF| Ex¿¥h - AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ÿy^P| $qÁFLj¸¼ 
ÄMLjj¥hë ÓbÃGSjë¸Ec?  

''−Py¼¸¼, AKLNqjGH¨ öGHNnk×.FL¸ PoÍj. ³¸ ×.Oq$cÓÂ O~fSrH=hæ °¸=o ¬Á ×.Oqj$qjCLj¸Á -'' ¬FcïFLj.  
¯Py$c ®¸^OqkøõŠ ML¼áFL Mc+÷FLj On¸<j ×.^j÷$c Ä<Á¤QcOqj. MLjbEcõÿï¸ ×.^jæ Mc+j" MLjj¸Íj$cFo @~@| (DAAD) 

−IgHGSjŠ MnÈ" ¥xÂï IJdO~Ój Â¸JdÆ^. AKLjMLFoQLøO| Mc+÷¸ FLÓj$qjOqMLjk MLjbEcõÿï¸ ×.=y÷ GH@~è¸. Mc¥q_j ÔosSë Mn¨Co 
FL¨¼JwNoj^¸CL Í$qÜOy÷Fo °¸Í^ − −IgHGSj. ¬tjFc −ÓGSõMLjMLlCLj¸ÍÂ =c¥iûPy MnWc"¸ Moj¸ FLÓj$qjOq¸.  

@~@| −IgHGSjPy öGHCoõ¥c¥qOqú* - ¬¸Í¿CyFLk ÀNqjõ$c MLk=c÷@o ÂÓjMnCLjë GH¸×cÃ¢ ¬MLkôtj. $ybÍjMLjMLOqê¸, ÔLk<ÔL¥qÚÂ 
MLjj[¸, −bÍjÂ¥q ÍjGSjëÓj - ¬Â¢ï −MnjŠ ¬¸EcÂï GS¸CL¿¸Ôctj. −MnjCy GHEoGHEo MLk=c÷<<¸ ¥yGS¸ MLkPy ÔcPeMLj¸Á¥h 
GS¸EoVÓj MLÔcátj. ÔnOq$qÂ ¼OqjFLMLløCy, Cx*¥qÂ ¥q¸>OqGSøOq¸Cy, ¥yPyðÂ ¶OqjðCy ¬¸Í¿¥i −Mnj GSÿ¥q¿¸¼¸Á. IJdO~Ój 
Cx¸ÍOq$cFo GHm¿ëÔofS Ec¿Py μ¥qÔy^ GH+j÷ ÀÂ, FL<jÔLjŠ¸^kFo gSNqjGSûNqkõO| −IgHGSj¥h À¿» ÔoOqjŠFcï¸. ¬¥qÚ< ¥é¸=iFy÷ 
²ML¿¥cÚMLÓfSFL =hIfHFLj Mc+÷¸ ÀFcï¸.  

®¸^Oqkøõ CxÄjôÁ¥h öJdOq¸AKL¸ ¥cMcÆ. GHÍ¥x¸<jŠ öJdOq¸AKLMnjÎ¸Á. ¬tjFc μ¸=h$q¸^¥qPe÷ MnjjÍ=h ×.^jæ 
GHmOqëtjJwtj¸Á. ¬GHlð¨¸^Oqkøõ KyOqjè Mnj¸_O|û Ó¸Ô|¥h MnWc÷Oqj.  

FoFLk, AKLkGRB| Kn¸$qGH<jCLjFcï¸. MLk ö^tjF| −Oqj$q¸^ÓŠ. MojÄjÍíOq¸ ÿy^Ój $qÁ¥h MnÈ" TdMLkFLj GSOqjíŠÂ OnÎPoø 
sSæGRFLjŠ MnWc÷Æ. ®¸^Oqkøõ MLjÈ¢÷ ²Âï¸=h¥h öJdOq¸AKLMLjMLlCLj¸Ey.  

MLjk¨¸=h¥h ®¸^Oqkøõ MLjÈ¢÷ MnjjÍÓtj¸Á. ¬AKLõOqjíîÓj Mn<jCLjFcïOqj, MLGSjëFcïOqj. μ¥x¥qÚ¥qÚOqj ¬tjÍj ÂMLjjadÓj ‚@~ 
GHm¿ë$c °¸<<¸PoÍj. Fc ÄjöCLjÓj ‚@~ μ¥xÚ¥qÚOo PyGHÓŠ MnÈ÷ MLÔoáQcOqj. Mc+÷¸Í¿ MLjj#ePy÷FLk ³Ey ¬GS¸CLßfHë.  

''®¸CL <_jò [OqjárH=hæ ®¸CLÍkOq¸ MLjFLFn¸ÍjŠ OqfHð¸ÔcOy CnÆNqjÍj. On¸<j ÂMLjjadPy÷ MLjFL $qj¿¸¼ Mc+j" ¥xCLë$c ³¸ 
CnÓjGSjŠ¸=cOqj?'' ¬Fcï<j GSjbEcM|j.  

''®¸^Oqkøõ¥h MnÈ"FL Mc+÷Š CLMLj QL¥hë TdMLjO~íîõÓj öGHÍ¿ù¸ÔLj¥yMcÓFLj¸^j¸Á. − ÄGRNqj¸ ®¸^Oqkøõ ÔosS Mc+÷‚Ú@~ 
CnÆsSë Kc$qj¸<jFLj -'' ¬Fcï<j ®¸öÍsSF|.  
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=nÎMLjj FcÓj$qj ¥cŠ¸@~Fo FcŠ fHÓjGHl ML¼á¸Á. öGHGH¸ÔL¸Py −¿íî¥q¸$c ¬CLjõFLïCL 
Tdìtj ÔoOqjŠFLï On¸<j EoQcÓPy μ¥q=nÎFL GHÇáMLj ×.OqôÂ¢Py GHÍVOqj FnÓÓJd^j MnÎ×cåÂ¥q GH¿QybÍFLÓj ¥cÄ¸Ôo ÂÄjCLë¸ 
¬AKLõOqjíîÓFnÂï¥q ÔoNqj@~Â¥h ×.Oqj$qjCLjFLï ®¸^Oqkøõ ¬Á. FoFLj °CLÚ¸>OqCy PyGHÓ ¬<j$qj rH=cæFLj.  

ÄQcÓMnjÎFL VÓj. MLjbÍõ$c ¶ rHÍí_Ó÷. _Ó÷ÔLj^kæ −Oqj$qjOqj MLjFLjGRjÓj. Mc¿Py @~@| GS¸GSìŠ Ôn¸ÁFL ×.OqôF| MLÂCL ‚@~ 
°¸Á.  

KyOqjè GSAKLjõÓ¸Cc FcML¸¥q μ¥q GHO~õNqj¸ ŠCLkÿÓ¸$c ÔLkQcOqj. μ¥cNqjFL Fc sHOqj, ¬OqüCLÓj ¬¨$c<j. ÔnJdðFLj. 
×.OqôF| MLÂCL ×.OqôÂ¢Py sH÷}SMnj¸^j¸Ec ¬FL¨»¸Á. °¸ÍÂ ÔnÃCo sHOqj, ¬ö<}S Fy^j ÔoGSjŠ¸Á.  

''®GHlð<j PeKxOo^¿¢Py ÔoGSjëFLï MLOqjÚ =nÎ=hP| MLköCL¸ ÔnGHlð -'' ¬Fcï@x¥cNqjFL. °Ccûÿ¸$c ÔnJdðFLj. °CcûÿMnj¸Íj¥q¸=o 
¬GHð=h¥h ®¸¨Nqk MnjjCLë¸ Ä£jÍ FoFx¥qÚ¨Fo ÔoGSjëFLï ¥xCLëOq¥q¸ ¿¢rS¿á MLOqjÚ ¬Á. EcÂ $qj¿¸¼ ÔcPe ÄMLO~Ój ÔnGHlð¥yMcÓFLï Fc 
GSOqEc - rSÓXLF| $qj¿¸¼FL °CLÚ¸>OqFLj ‚@~ ¬bÁ$qÄj¸¼¸Á.  

''¯ MLOqjÚMLÓ÷ EoQcÂ¥h öGHNnk×.FLMLjj¸ÍÂ Â¢ AKcMLMLk?'' ¬Fcï@~NqjFL.  
''±'' ¬FcïFLj. ²¸Íj¥qÂ ¬¨»Co ÔnJdðÓÂ −QLGH@~èFLj. ¥cÂ¢ −NqjFL CLFL ÔLj^kæ Mc¿ ML¸¥q ÔLkfS - ''²Â¢MnkO| ¥qøQLáF|û!'' 

¬Fcï<j. KyOqjè Mnj¸_Oqû¸ÍOqk ¬<è¸$c CLPe¨¸ÔL$cFo - ''FLjMLlø MnWx"ÔLjá -'' ¬Fcï@~NqjFL.  
FoFLj Po¼ MnFLŠÚ ÀOq$cÜFo ¥q+÷ Â¢+÷ GHOqõ¸CLMLjtj¸Á. Á¤Â¥yGSMLk FoÂ¸CL ¥qGRæGH¨ öGHNqk*¸ ÔofSMLÔcáFLj.  
FoFLj _Nqj^Š O~$cFo ÄjöCLjÓj MLjj$qjÜOqk ÄQoadÓ¨$cOqj.  
''Ä£jŠPe$o Fc‚ ×.¿»¸Á'' ¬FcïFLj.  
''rSÓXLF| MLjj¸Íj$cFo ¬tjJwtj¸Á. MLjFL ¥q+j" CLj<ML@~Â¥é ¯ ®¸^Oqkøõ. ®Pe¸=h ¬ML¥cQcÓj MLjFLPe¸=h Mc+÷ Ec¥c 

O~ÂTdëO~? ¯ MLköCL¸ EcÂ¥h ²¸CL =nÎMLjk, <_kò MLßbEc ¬tj¸Á.'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  
''−IgHGSj rSðGRP| Æ£MLl ö$c¸^j ÔofS¸Á. Ec¿ [OqjáÓj AKL¿¸¼¸Á. ¥c_=hæ =nÎMLjk, <_kò ‚@~ öGHAKLjCcøÂEo MLßbEc ¬tj¸Á 

-'' ¬FcïFLj FoFLj.  
®¸^OqkøõŠ FLÓAKnÎ μ¥qÚ MLj¸Á MLÔcáOqj. TdÚÓO| fR}Hû GHFnï¸<jFcïNqj^.  
rHÎ¥h ¬FL¥qJwtjFc MLjFLGSjPy MLkŠ GSjbEcM|j Ä£jÍ ¬FLjMLkFLMLjj¸Á. ¬CL<j b¨Æ£÷Py ¶ Mnj¸_O~}IH JdOq÷Mnj¸^j ®¸^ _GS 

ÔoQc<j. − ²¸.gH ¬CL¨¥h ÍkOqGHl _¸bÍjMLÂ¢ - GSjbEcM|j ¯ rIHPyfR}H ¥yGS¸ À£öML¸$c öGHNqjÀïGSjëFcï<Â¢ MLkŠ CnÆfS¸Á.  
−¿íî¥q¸$c ²¸Cy MnFL¥q_¨ °FLï MLjFL EoQL¸Py ®Pe¸=h ¬Oqíî¸PoÂ ®¸^OqkøõÓj JwMcÓÂ Fc MLjFLGSjŠ Cy¼¸Á.  
²Pe$y MLjÈ¢" ¥qÓ¥qCcëŠ ÀOqj$qj öGHNqk*MLjNqkõ¸.  
Ec¿Py MLjÈ¢" MLkMLjkPo. AKLkGRB| FLFLjï Fc ¬ÓMc^÷ $qj¿¸¼ GSCctj¸Ôc<j. Cx¸ÍOq$c MLj¸¼ ¬ÓMc^j÷ ÔoGSj¥yMLjÂ¢ 

PoŠ¸=o ×.OqôÂ¢ MnWc"¥q FcFc ®_ò¸ÍjÓk GH<CcFLÂ¢ KnÁ¿¸Ôc<CL<j.  
¬CL<j ÔnfHð¸Ec¸=y÷ ¥x¸CL Â×.MLjj¸Á. °EcÿOq*Š -  
JdQcáCLõ EoQL¸Py Qc¥cVOq¸ ²¸CL ¬OqjÍ¸=o - Fc ÄjöCLj¨ ÄjöCLj@x¥q<j ¥nFL@~ MnWc"<j. ¬CL<j GH¥cÚ Qc¥cV¿. ¯ 

Qc¥cV¿ ¶ Jd¿¢æ¥h Mn¨Co ¬¥qÚ< ¬CL<j ÀFL$qÓ GHEcOqíîMnjj¥qÚ=i PoÍj^. ¬¥qÚ<jFLï Mc¿¥qCL¨ GH¿fSìÀ ¬Oqíî¸ ¥c¥qJwCo - − Jd¿¢æPy 
°FLï MLjOy ®¸¨NqjF| ¬CL<j Qc¥cV¿ ¬Â ÔnJdð<j^. ¯ McOqë − Fy=c ¯ Fy=c Jd¥hFL GHÁÂMLjjadPy÷ sHOqj Jv¸ÁFL ¶ 
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öJvrIHGSO| GHOqj$qj GHOqj$qjFL ML¼á ¯ Qc¥cV¿Â ¥qÓjGSjŠÂ - ''−O| Nqjk ÄjGSæO| ¬MLbEcÂ¢ -'' 
¬FL¨» ¬CL<MLlFLFL$cFo CLFLjï GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSjŠFcï^æ. ¬MLbEcÂ¥h − öJvrIHGSOqj sHOqj CnÓjGSj. ¬¸CL $xGHðMc¨¥h CLFL $qj¿¸¼ ²Pe 
CnÆfS¸Ec ¬Â −QLáOqõGH<jCLk¸<$c - ''FoÂ¸CLMLOq‚ Qc¥cVOqjÓ $qj¿¸¼ ÄFL<Moj ¥cÂ¢ McWn"Pe$qj¸=cOy ÔLk<PoÍj. ¥éMLÓ¸ 
Qc¥cVOq¸ Ä£jÍ rH¿»FL MLjÂrRPe$qj¸=c@y ÔLk@~ÓÂ ¥xFoï+j"$c ¥qÓÓj ¥q¸^jFcïFLj. ®Fcï+÷ Š À£¿¸Á -'' ¬Fcï<j^ − öJvrIHGSO|.  

¬Pe¸=h EoQL¸Py AKLkGRB| ML¸=h MLõ¥hë¥h IGHOqMcPoÍj. ¬¥qÚ¨McOqj Ã¢}IH (−MLl MLk¸GS¸) ²ŠÚML$c À¸=cOqj. fU¸ÍjMLlÓj 
¬Á ÀFL¥qJwtjFc - ®CLOq MLk¸TdVOq¸ ‚@~ GSMLjßÁíî$c ÓbÃGSjë¸Í¥qÚ<.  

''GSMLjGSõÓj On¸<j Oq¥cÓj @~¥qæO| AKLkGRB|! ¥xÂï=h¥h MLjj¸Íj$c GH¿adÚOq¸ ¬MLGSOq¸. ¥xÂï ²Íj^GH@~è¥qFo Mc=h $qj¿¸¼ 
−Py¼¸ÔcÆ. FLjMLlø ÔnsHðÁ On¸<MLOq¥q¸. ®¸¥c MLjFL ®¸^Oqkøõ IGHÆCcPo CnÆNqjMLl...'' ¬FcïFLj.  

''¯Oy¾ FoFLj Ôn_jCLjFcïFLj ÄFLj. FLjMLmø FoFLk ‚@~ ¯ ®¸^OqkøõPy rSÓ¥qæMLlCcMLjÂ FcŠ FLMLjô¥q¸$c °¸Á. ¯Py$c 
FLjMLlø ¥qÂ¢GS¸ ¥y¨$qj@nÎèFc ¬ÓMc^j ÔoGSj¥y. =i ¬tjFc Cc$q<¸ FoOqjá¥y -'' ¬Fcï<j AKLkGRB|.  

''Â¢Cy Jd^j FoFLj ‚@~ rSÓ¥qæMLCcFLÂ ¬FLjŠ¸^jFLï¸ÍjŠ Fc >bEc¸¥|û?'' ¬FcïFLj. ¬CL¨ GSÓV¥h >bEc¸¥|û ÔnGHðPoÍj.  
¥qÓ¥qCcë ÔoOqj¥y$cFo ®¸=hÓ÷JdÁ¤ FLFLjï ®¸^Oqkøõ $qj¿¸¼ ¬¨$cOqj. FoFLj AKLkGRB| $qj¿¸¼ ÔnJdðFLj. ''®¸^Oqkøõ $qj¿¸¼ 

ÔnGHlð -'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
®¸^Oqkøõ ²Pe ×.¿»¸Ey ÔnJdðFLj.  
''®¸^Oqkøõ ×.¿»FL GHÍíÀ öJwCcûÿ¥qOq¸$c PoÍj -'' ¬Fcï<FLïNqjõ ÂOqjCcûÿ¸$c MLjj[¸rH=hæ.  
''MLjFL¸ GS¸CyfR¸ÔcÆûFLEoÄj^¸=o - Fc μ¥qÚ¨¥é ¥cÍj. ®¸ÔLjÄj¸ÔLj ¬¸Í¿ ®¸^Oqkøõ ®Pe$o ×.¿»¸Á -'' ¬FcïFLj.  
''IGHÆCL¸ ²Fcï+÷Py CnÓjGSjë¸Á?'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
''_ÿjQc On¸<jMcO~Py÷ CnÆNqjMLÔLjá. CnÆNqj$cFo Â¢ŠCLëOq¸ O~TdëFLj.'' ¬FcïFLj.  
Fc¥q¸=o ²ŠÚML$c °¸Á ¬FLïNqjõ −öCLjCL Fc IGHÆCL¸ $qj¿¸¼!  
¬FLïNqjõŠ ÂOq¸CLOq öGHÔcOq¸ ¬ÓMc^j. CLFL $qj¿¸Ôo¥c¥q CLFLMc+÷ $qj¿¸¼ ‚@~ ®¸=y÷ öGHÔcOq¸ ÔoGSjŠ¸=c<j. MLk 

tj¸=y÷ ®¸CLMLOq‚ ²MLOqk IJd¿F| Mn+÷PoÍj. Fc $qj¿¸¼ CLFL ÄjöCLMLOqÜ¸Py ÔnGHlð¥yMcÓÂ ¬FLïNqjõ −öCLjCL. °Eyõ$q¿¢Ccõ Fc¥q¸=o 
²ŠÚML TdìtjPy °FLï ¬FLïNqjõŠ Fc $qj¿¸¼FL öGHÔcOqÄjÔoá −FL¸ÍMojÄj=y ¬Oqíî¸¥cÍj. _ÿjQc ¬Eo ¬bÃMLkFLMojMnk!  

¥qÓ¥qCcëPy GSOqEc$c $q<jTwë¸Á.  
Á¤JdMLÈ −¸öbÍGS¼öCL McOqGHöÀ¥qPy Fc ¥qDÍFLj FoFLj ¥qÓ¥qCcëPyFo ÔLÍjMLlŠFcïFLj. ²Âï¥nÎFL −Oqj ¥qDÍÓk ÔLÁMo¥q FcŠ Fc ¥q>bEo 

¬Âï¸=h¥qFcï Kc$qjFLïÍÂfH¸¼¸Á. Äj$qCc ¬tjÍj$qjOqj OqÔLtjCLÓk ‚@~ ¬Pe$o ¬FLjŠÂ °¸<MLÔLjá. ¥cÂ¢ Fc MLj^jŠ FoFLj Fc 
ÂOqêNqj¸ ÂadðXh¥qMnjÎFLÍFo ¬FLjŠFcïFLj. ¬FLïNqjõ, MLÁFL, ¥qÓ¥qCcëPyÂ ¥x¸ÍOqj ¬FLïNqjõ ÄjöCLjÓj GSøNqj¸$c FLFLïbÃFL¸Á¸ÔcOqj.  

MLk Á¤JdMLÈ ¥qÓ¥qCcëPyFo ×.¿»¸Á.  
FoFLj AKLjMLFoQLøO| ÀOqj$qj öGHNqk*¸ ¥cKyNojMLjj¸Íj ¬FLïNqjõ ¶ ÿGSëTdMLjjöÁ¥q MoCLëFLj MLk tj¸=h¥h fHÓjáŠÂ MLÔcá<j. 

¬CL<j Ôotj ÔLkfS ²¸Í¿¥y ²Fyï ÄMLO~Ój [¼áCL¸$c ÔnJdð^æ. ®¸CLMLOq‚ ¬CL<j ÔnfHð¸Á CLGHlð ¥cPoÍj^.  
¬FLïNqjõ Ôotj ÔLkfH¸ÔLj¥yMLjÂ FLFLjï _ÓML¸CLrH=cæ<j.  
¬Á Fc¥hGRæ¸PoÍj.  
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×yõÀGR¸ Ä£jÍ FcŠ FLMLjô¥q¸ PoÍj. ¬GHFLMLjô¥qMLjk PoÍj. Ôotj ÔLkfS IJd¿F| ÔcF|û 
PoÍ¸=o MLjFLGSj Jd<MLlCLj¸Á.  

¬tjFc ¬FLïNqjõ _ÓML¸CL¸MLÓ÷ FcŠ CLGHðPoÍj. ×yõÀGRj¨ MLjj¸Íj Ôotj TdÔcFLj - AKLÄGRõCLjëPy QLjAKL¸ öGHTdÁ¸ÔLMLjÂ 
¬<jŠÚ¸^jFLï ÃÔLá$c¨Pe!  

×yõÀGRjÚ<j Fc ÔotjÂ ¬^ktj^k ÀfHð Oo[ÓFLj GH¿Ç¤Æ¸¼ ''®Á Ä¼öCLMnjÎFL ÄÇGRæMnjÎFL Ôotj -'' ¬Fcï<j.  
Fc¥hÁ MLjj¸Eo CnÓjGSjFLFLï^j÷ ¬FLïNqjõ ¬¸Í¿ML¸¥c ¶Td¿ $qOqø¸$c ÔLkfS ×yõÀGRjÚ¨ MnÎGHl À¿$c<j.  
×yõÀGRjÚ<j Fc ÔoÀPyÂ μ¥y Oo[Fo ML¿êGSkë EcÂ $qj*$qBcÓj Ôn_jCLk $qCL¸Py ×.¿»FLÄ¤, AKLÄGRõCLjëPy ×.Oq$qFLjFLïÄ¤ 

GSkÔLFLöJdNqj¸$c ÔnGHðTd$c<j.  
$qCL¸Py ×.¿»FLÄ ÔcPeMLOq‚ ¬CL<j GS¿$cFo ÔnGHð<¸Cy FcPy‚@~ ¬FLj¥yŠ¸@~ −öCLjCL rH¿»¸Á. Oo[ÓFLj _=hæ 

¬CL<j Fc MLjFLGSëCcøÂï ÂOqêtjGSkë¸=o Fc¥cQLáOqõ¸$c °¸Á. MLjÂfR MLjFLGSëCLø¸ ¬CL¨ ÔoÀPyÂ Oo[ÓrHÎ °¸^j¸ÍFLï ÄGRNqj¸ 
FLMLjôÍ»FL Â×.¸$c ¥qFL_<jCy¸Á FcŠ. Fc MLjFLGSëCcøFLïCL<j ¬Oq=hGH¸<j MLÆ¼ rH=hæFL¸CL GSjÓAKL¸$c Ôn_jCLjFcï<j. ÅÇ¢MLjÀ, MLÁFL 
‚@~ ¬CL¨ MLk^Ój Ä¸^k μ¥q¿ML¸¥q μ¥qOqj ÔLkGSjŠÂ MLjjfSMLjjfS$c FLMLløŠ¸^jFcïOqj. ²¸Íj¥q¸=o Mc¿Íí¿¥i Fc MLjFLGSëCLø¸ 
$qj¿¸¼ CnÓjGSj. ×yõÀGRjÚ<j ÔnsHð ÄQoadÓj ¥xÂï Fc¥h_ò¸Á¥qOq¸$c ‚@~ °¸^jFcïtj.  

''FoFLj ÔnGHð$qÆ»¸Á ÔnJdðFLj. Ä£j¿¸¥c ¬<$qÍÓjáŠ¸=o öGHNqjÀïTdëFLj -''  
''MLjj[õMnjÎFLÁ Ä£jOqj ÔnGHðFo PoÍj'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
''³Äj^Á?'' ¬Fcï<j ×yõÀGRjÚ<j.  
''MLk CLMLjjô<j IJd¿F| Mn<Cc@~?''  
×yõÀGRjÚ¨ MLjj[¸ ¬EyPe$qtj¸Á. ³Ey ×.Mc_j ÔnGHðKytj ¬CL<j Fc Ôotj ¬¸ÍjŠÂ MLjOyTd¿ GH¿¢XL$c ÔLkQc<j. − 

ÔLk<<¸Py ÔoÀÂ Kc$c FLÆfH FLFLjï ¥cGSë ®_ò¸Á rH=cæ<j ‚@~.  
''®CLFLj ÔcPe $xGHðMc<MLlCc<j. ³Ey μ¥q ÓÆCL ¥q+PyFLk, CLFLj ÔoGH=hæFL MLßÀëPyFLk Kc$c sHOqj GS¸JdÁ¸ÔLjŠ¸=c<j. 

¥cÂ¢..'' ¬Â −»JwNqk<j ×yõÀGRjÚ<j.  
¬¸Cc ±fH¿ Ã$q_=cæOqj. ¬CL<j ÔnGHðKyNojEcÂrHÎFo Fc AKLÄGRõCLë¸Cc −bEcOqGH¨ °FLï^j÷ - − XL*¸Py Fc‚Ú@~ 

¬ÂfH¸¼¸Á. ¬tjCo CLFLj ÔnGHðKyNojEoÄj=y ¬¸Í¿¥i − ¥cÂ¢Noj GSk¼¸¼¸ÍFLï^j÷$c ¬Oyíî¥hëPy −»Jwtj ±OqjŠFcï<j 
×yõÀGRjÚ<j.  

¥cÂ¢ ¬FLïNqjõ MLköCL¸ ¬CLBhê MLÍÓŠ¸@~ ''±...¥cÂ¢...− ¥cÂ¢ ³Äj=y ÔnGHð¸¨!'' ¬Fcï<j.  
''®CL¨ ÔoÀPy IJd¿F| »¤CL PoÍj. ¬¸=o, ÄEoQLNqkFcÂï GSk¼¸Ôo »¤CL Fc¥i ÔoÀPy ¥qFL_<PoÍj -'' ¬Fcï<j ×yõÀGRjÚ<j.  
FoFLFLjŠFLï¸Cc ¬tj¸Á. ®¸^Oqkøõ IGHÆCL¸ −Oy×o ML¼áFL AKcMLFL FcCyJd^j ÔcPeMLj¸Á¥h ¥qÆ»¸Á.  
¬GHlð<¥qÚ< ÿGSëTdMLjjöÁ¥cÂ¥h MLõÀOo¥q¸$c ÔLOqáÓj ×.¿$ctj. ¥cÂ¢ ²ML¿ MLjj#ePy÷FLk CLßfHëPoÍj.  
''¯ ×yõÀGRjÚ<j ÔnfHðFLÁ CLGHðtjFL MLõ¥hë Fc¥x¥q<j CnÓjGSj -'' ¬Fcï<FLïNqjõ. Mc¨ MLjj[¸Py ¬bÃMLkFLMoj CLGHð 

Â×ctjÀ£ ¥qFLGH<PoÍj FcŠ.  
½¡ÄCL¸Py MLjOnFLï<k ×yGSõ¸ ÔnfHð¸ÔLj¥yFLÂ ÅÇ¢MLjÀ − O~öÀ FcÍ$qÜOq Mc$cíîFL¸ ÔofS¸Á.  
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³Ey ML¼áJwtjFL ¬FLjAKLkÀ ¬GHlð@o MLk tj¸=y÷ MLÔoáfS¸Á.  
8 

''³MLjtj¸Á?'' ¬FcïFcQLáOqõ¸$c.  
''@~@| rSÓXLF| ÆGSjæ −IgHGSj¥h ML¼á¸Á. AKLkGRB| rSÓ¥qæNqkõ<j. Ä£j sHOqj Mntj=h¸$| ÆGSjæPy On¸<ML FL¸_Oqj -'' ¬Fcï<j 

OqÄ.  
¬GHð=h¥h ®¸^Oqkøõ ×.¿» MLjk<jMcO~Ój GHm¿ë¥cPoÍj. ¬FLjŠFLï öGH¥cOqMoj IGHÆCL¸ CnÆfSFL¸ÍjŠ −QLáOqõGH<jCLk −IgHGSj 

OqkMLjjŠ MnÈ" ÆGSjæ ÔLkQcFLj.  
MnjjCLë¸ GHFnï¸<j$qjOqj rSÓ¥qæNqkõOqj. Mntj=h¸$| ÆGSjæPy ¬tjÍj$qjOqjFcïOqj. ¬¸ÍjPy FoFLj On¸<MLMcBhê.  
®Á gSNqjGSûNqkõO| ÔofSFL öJvÄ×.FLP| rSÓXLF|. ¯ GHÁsU<j sHOqk÷ ÄMLO~ÓCy GSV GHÇáMLj ×.OqôÂ¢ Mn<Cctj. ¬¥qÚ¨McOqj 

¬¸Í¿ ÄMLO~Ók XLj*ê¸$c GH¿Ç¤Æ¸¼ ¯ GHÁsU<j$qj¿Py¸Ôi GHFnï¸<j$qj¿Â ²FLjïŠ¸=cOqj. ¬GHlð<j ¯ ÆGSjæPyÂ GHFnï¸<j$qj¿Py 
¥x¸ÍOqjJwtj Mntj=h¸$| ÆGSjæPy ¥x¸ÍOqj ML¼áFc −QLáOqõ¸ PoÍj. ²=xÔiá ¯ GHÁsU<j$qj¿PyFLk GHFnï¸<j$qjOqj ×.OqôÂ¢ Mn+÷<¸ 
#eNqj¸. $qCL GS¸MLCLûOq¸ MLk Pe_Oo^¿¢ FLj¸¼ ×.OqôÂ¢ MnÈ"FL Oq¸×.F| ‚@~ CxÓjCL Mntj=h¸$| Æ}Sæ FL¸_O| ^kNoj! ¬¸ÍjMLÓ÷ 
Mntj=h¸$| ÆGSjæ FL¸_O| ^k ¬¸=o MLk Pe_On^¿¢¥h ¬¼áML¼á¸ÍFLjŠFcïFLj MLjFLGSjPy. MLjÂrR¸CL ÔLÍjMLlŠFcï, MnÎ×cåÂ¥q¸$c 
²¸CL=h öGH$qÀÂ TdbÁ¸¼Fc, ²¸CL=h −PyÔLFc QL¥hëÂ ¥qÆ» °Fcï ¬Oqíî¸PoÂ FLMLjô¥cÓŠ PyFLML<¸ MLköCL¸ CLGHðÍj. ¬JwPy - 13 
NqköÀŠÓj öGHMLkÍ¸Py °¸=o QcöGSë¾åÓj CLMLj öGHNqjCcïÓj ÔoGSjë¸=o Äj$qCc öGH×.Ój Mc¿ XoMLj¸ $qj¿¸¼ ÔL¿áPy÷ öJdOqíîFLÓj ÔoQcOqj. 
¬JwPy NqköCLFLk, ÔL¿áPy öJdOqèFLFLk ¥qÆfH −Py¼¸¼FLGHl<Pe÷ MLjÂfR _ÓgUFLCL GSðGRæ¸$c CnÓjGSjë¸Á.  

¬¸Íj¥é Fc sHOqj Mntj=h¸$| ÆGSjæPy ¥qFL_<$cFo Fc −PyÔLFLÓj Oq¥qOq¥cÓj$c MLjWc"tj. ²¸CL=h TdFLj‚Ó fSìÀ£ Fc 
ÄGRNqj¸Py Mntj=h¸$| ÆGSjæ$c MLk¿ ¥x¸CL¥cÓ¸ ¥qÓMLOq rH=hæ ¼ML¿¥h TdFLj‚ÓMLjMLlCLj¸Á. ²MnjôgSûPy Ôo¿FLGHlð<k, fH.rUÔ|.© 
DÁ¢fS}S GSÃô=| ÔofSFLGHlð<k, °Eyõ$q¸Py Ôo¿FLGHlð<k ®Pe¸=h GS¸¥q^ GH¿fSìCLjÓj Fc¥éOqð¨ °Fcïtj. ¬Pe$o ®GHlð<k ×.Oq$xÔLjá. 
³Á ³MnjÎFc ¬GSÓj ÄGRNqj¸ CnÆNqj@~Â¥h¸¥c FcÓj$nÎÍj FnÓÓj GH<jCLj¸Á. ¯Py$c CnÆfSFLMcOq¸ÍOqk FoFLj ×.OqôÂ¢ Mn<jCLjFLï=o÷ 
MLk=c÷<CcOqj. À£O~ ÔofS ¬ML¥cQL¸ O~¥qJwCo ¼FLïCLFL¸$c ¥qÂfHGSjë¸Á. ¯ Mntj=h¸$| ÆGSjæ GS¸¥q^ GH¿fSìCo ¥x¸CL¥cÓ¸.  

Fc sHOqj Mntj=h¸$| ÆGSjæPy °FLïÍÂ CnÆNqj$cFo Fc ÄjöCLj<j MLjjOqÈ¢bÍO| ¶Td¿ Ôotj ÔLkfH¸ÔLMLjFcï<j. ¬CL¨¥h 
ÿGSëTdMLjjöÁ¥q¸Py öGHMoQLMLjj¸Á.  

FcŠ FLMLjô¥q¸ PoÍFcïFLj.  
''Ä£j¥yGS¸ ¥cÍ¸¨ - Fc¥yGS¸! Fc GH¿×cåFcÂï GH¿¢Xh¸ÔLjŠ¸EcMLjÂ ¬<j$qjCLjFcïFLj CLGHð Ä£j¥éEy ÔnJdðÓÂ¢, ÔnGHð$qÓFLÂ¢ 

¥cÍj -'' ¬Fcï<CL<j.  
Â×.¸ ÔnJdðÓ¸=o FcŠ Ôotj ÔLkJdÓFo °¸Á. μ¥q ×yõÀGRjÚ<j Fc ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ PoÍFcï<j. Oo[ÓFLj _=hæ Fc 

MLjFLGSëCcøÂï ÔL¥qÚ$c ¬¸ÔLFc MoQc<CL<j. ¬tjCo ÄEoQLNqkFL¸ ‚@~ ÔoÀ Oo[ÓrHÎ −bEcOqGH¨ °¸^j¸Ec? ¯ ÄGRNqj¸ FoFLj 
FLÄjôFc FLMLjô¥qJwtjFc AKLÄGRõCLjë $qj¿¸¼ CnÓjGSj¥yMcÓFLï _ÓgUFLCL ²¸Cy ¥x¸CL FcPyFLk °¸Á. ¬¸ÍjMLÓ÷Fo MLjjOqÈ¢bÍO|. 
_ÓgUFLCLŠ Px¸$cFLj.  
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¬CLFLj Fc Ôotj ¥csSGHl GH¿¢Xh¸¼ ±OqjŠFcï<j.  
''MLk=c÷<Oo¸?'' ¬FcïFLj.  
''Ä£j¥h¸ö^GSjæ PoÍj¥qEc - ³Ey Fc ŠCLkÿÓ¸ ¥xÁ¤í ÔLkQcFL¸Co!''  
''¥cÍj. Ä£jOoEy ÔnGHðPo¥q EcGSjëFcïOqj.''  
''¬Pe ²¸Íj¥qFLjŠ¸^jFcïOqj?''  
''Fc ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ PoÍj ¥qEc!'' ¬FcïFLj.  
''Ä£j¥nPe CnÓjGSj?'' ¬Fcï<CL<j.  
ÿCcQLj*êNqkõFLj. μ¥qOqj ¥cÍj - ®ÍíOqj ×yõÀGRjÚÓ¸CL [¼áCL¸$c Ôn_jCLjFcïOq¸=o ¬¸ÍjPy ¥x¸CnÎFc 

Â×.MLjj¸EoMnkFLÂfH¸¼¸Á.  
''¥qÓ¥qCcëPy ¶ ×yõÀGRjÚ<j ÔnJdð<j. Ä£j ¬bÃöJdNqjMLjk ¬EoFc?''  
''Fc ¬bÃöJdNqj¸ GS¸$qCnPe$qjFcï Ä£jŠ FoFy GSÓV tjTdëFLj. ÿGSëTdMLjjöÁ¥cÂï FLMLjôÂ GHXL¸Py - Ä£jOqj Ä£j 

¬bÃöJdNqkÂ¥h ¥q^jæ_¨ °¸<¸¨. ¥xCLë FLMLjô¥cÓŠ $qj¿¥c¥q¸¨. ¯ ÄGRNqj¸Py Fc GH¿×cåFL¸ GH¿ÄjCL¸ -'' ¬Fcï<j MLjjOqÈ¢bÍO|.  
ÂOqjCcûÿ¸ Fc MLjj[¸Py GSðGRæ¸$c ÔLk<$qÆ»FL ¥cOq*¸$cFo ¬CL<j FcŠ − GSÓV tj¼á °¸=c<Â ö$qfU¸ÔcFLj  
'' ÿGSëTdMLjjöÁ¥q¸ Ä£jÍ Ä£j ¬bÃöJdNqjMojÄj=h?'' ¬FL¨$cFLj.  
''FcŠ FLk=h¥h FLkOqjJd+k" FLMLjô¥qMLjj¸Á. ²=xÔiá ÔnsHðMc¨¥h ‚Ó¸¥qGR GH¿×cåFLMLjj¸@~Æ - ¬¸Co!'' ¬Fcï<j 

MLjjOqÈ¢bÍO|.  
MLjbEcõÿï¸ Ó¸ÔLMLOy÷ ®¸=h¥h MnÈ"FLGHl<j ÅÇ¢MLjÀ¥h @~@| FLj¸¼ ML¼áFL GSMLkÔcOq¸ ÔnfHð - ''MLjjOqÈ¢bÍO| ‚@~ Fc ÔoÀPy 

IJd¿F| Oo[ PoÍFcï<j -'' ¬FcïFLj.  
ÅÇ¢MLjÀ FcML¸¥q  ×cÆ$c ÔLkfS - ''Ä£j ÔoÀPy IJd¿F| »¤CL Po¥qJwCo ¬Á ¬GHð=h¥qGHlð<j °ÍtjGSjë¸Á. Ä£jOqj ×.OqôÂ¢ Mn+÷ 

<¸ #eNqj¸. ¥cÂ¢ FcEx¥qÚMLk^ -'' ¬¸Á.  
''³Äj=h?'' ¬FcïFLj.  
''PoMLlPoML¸^kFo Ä£jOqj ÔcPe rS¸=hMnj¸^jûŠ $qjOqMLlCLjFcïOqj. Ä£j ¥yGSMoj Ôn_jCLjFcïFLj ¥c_=hæ Fc μ¥qÚ rS¸=hMnj¸^j 

‚@~ MLjÂï¸ÔcÆ -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''Â¢ rS¸=hMnj¸^j Ä£jEo Fc ½¡ÄCLMLj¸Cc −bEcOqGH¨ °¸Á. CLGHðŠ¸@~ Ä¸=cFLj. ÔnGHlð'' ¬FcïFLj.  
''Ä£j¥i rIHPyfR}H MLsSë MLjFL¸ Š^j¸_¸Cy ÀOqjGHÀ MnÈ" ÅÇ¢Mn¸¥q=oQLøOq TdøÄjÂ Í¿ù¸ÔLjŠ¸Ec¸. ®¸ÍjŠ Ä£jOqj 

¥cÍFL‚<Íj -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''O~¥qJwCo Mn+÷ ¸. ¬¸Íj‚ μGHlð¥yMcÆ FLjMLlø -'' ¬FcïFLj.  
''− EoMLl¨¥h MnjjŠÚŠFcï¥q O~¥qJwML<Moj¸^¸© - ML¼á À£Oqjë¸Á -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ FLMLjô¥q¸$c.  
''¬¸=o - − EoMLl¨MLPo÷ FcŠ rIHPyfR}H MLGSjë¸Í¸=cMLl. FcMLÓ÷ ¥cÍ¸=cMLl -'' ¬FcïFLj OqML¸CL ¬ÿ¸¥cOq¸Cy. ¥cÂ¢ $qCL¸Py 

FcGH^÷ On¸<j MnjjŠÚÓj IGHÆ¸¼FL ÄGRNqj¸ $qjOqjëŠMLTwë¸Á FcŠ.  
''Ä£j ¬OqüCLÓCy °FLïMc+÷ ¸Cc Ä£jŠPe$o °FcïO~?'' ¬¸^k ²ÍjOqj öGHQLïMofS¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
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Â×.Moj MLj¿ - ¥x¸CLMLj¸Á Fc¥q¸=o ®¸¥c °FLïCL TdìFL¸Py °FcïOqj. ¥x¸ÍOqj MLj¿¢ 
ÍNqjÂ¢NqjfSìÀPy °FcïOqj. GSøNqj¸¥qßfR¥h IGHÆCLMLjj¸<¥qJwÍj. ¥cÂ¢ ¬ÍßadæÂï ¥cÍFL<¸ ¥qGRæ¸. ¯ ¬ÍßadæÂï ¥cÍFL<¸ ¥qGRæ¸. ¯ 
¬ÍßadæFoï EoMLl¨¥h MLjj¨rH^jæ¥yMcPoMnk MLj¿!  

FoFLj EoMLl¨¥h MnjjŠÚŠFcïFLj. $qCL¸Py MnjjŠÚŠFLïGHlð<k Fc MLjFLfS¸¥c GH¿BhÀ Ôn¸ÍPoÍFLjŠFcïFLj. 
®GHlð<Pe$qFLjŠ¸ÍjŠ Po¥qFoMnk Fc ¬¸CLO~CLô IGHŠÚMLjÂ FLÄøFL^÷ÂfH¸¼¸Á. ¬Á ÅÇ¢MLjÀ¥h ÔnGHlðŠÂ KcbÍGH@~èFLj.  

''EoMLlBhê FLMojôMc+÷¥é ¬¸CLO~CLô °¸^j¸Á. ¬¸CLO~CLô¸^k °¸=o ¬Á EoMLlBhê FLÄjôFL Mc+÷FLj ÔLkfS FLMLøÍj. FLÄøFc 
¯Jd=h MnjjŠÚŠ ¬¸CL$c CL^GH=ctj¸ÔcOqÂ FLÄø °¸^j¸Á -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  

FoÂ¢ ÄGRNqjMnjÎ ÅÇ¢MLjÀCy ²ŠÚML$c McÁ¸ÔLPoÍj. ²Fyï ÄGRNqkPy÷ −MnjÂ MLjkb<FLMLjô¥cÓÂ $oÆÔosS FoFLj  - −MnjŠ bÃFLï¸ 
¥cÍÂ ¯Oy×o _jj¾MLtj¸Á.  

9 
_×cOy÷ ¬MLjkP| ösSð ²¥qÚ@~ ExOq¥q<¸ PoÍj. MLk fHÓ÷ÆÍíOqk ‚@~ Oy¾Š $c÷rS<j JdÓj‚@~ Cc$qOqj - ¬EnÎFc MojMLjj 

_ÓML¸CL¸ rH=cæ¥q! ¬¸ÍjMLÓ÷ ¬MLjkP| ösSð $qj¿¸¼ Fc¥q¸CL GH=hæ¸GHlPoÍj. OqÄ tj¸=y÷ ÔL¸=hJdGH °¸Á. − JdGHŠ ¬MLjkP| ösSð 
CLGHð ®CLOq <KcòJdÓj GH<MLl. ¬CL© ®_ò¸ÁFnPe ²ÍjOxÚFL<MLk ¬Â ÔLkGSkë¸<$c ¬ÍßGRæMLQcCLkë MLk Pe_Oo^¿¢ ¥y −GHOo=hM| 
TwæOqjû¥h ¥xÂï ¬MLjkP| ösSð <KcòÓj MLÔcátj. ML¼áFL <KcòÓj CLŠÚML, ¥cMLÓfSFL McOnŠÚMLMLj¸Á - ¯ GSMLjGSõŠ GH¿adÚOq¸$c 
¥cMLÓfSFLMc+÷ sHOq÷Â¢ï O~fS - Mc=hÂ ¥qÆfH ¶ Ôi=i À£sS Pe^¿¢ GHÍíîÀ rH=cæOqj.  

¯ Pe^¿¢¥h OqÄ ¬MLjkP| ösSð ¬MLGSOq¸PoÂ FcKy=h McOq¸Í¿ sHOqk÷ ‚@~ CLFL¥yGS¸ ®Ôcá<j. Pe^¿¢ À£Nqj$c ¬CL¨¼áFL 
sHOq÷Py Fc sHOx¥qÚ=o ML¼á¸Á.  

GS¿$cÜ − GSMLjNqj¸Py ¥xCLë −¸öbÍ GS¼öCLMcOqGHöÀ¥q ML¼á¸Á. ¬¸ÍjPy Jd>OqŠÓ ÂOqêNqj¸ öGH¥cOq¸ - Á¤JdMLÈ GS¸¼¥qPy 
öGHÔLj¿¸ÔL_¨FL −Oqj Jw=i¥qDÍPy÷FLk - Fc ¥qDÍŠ MnjjÍ=h _ÿjMLjÀ ML¼áFLMnÎFLMLjj¸Á.  

®Pe ×.Oqj$qjCLj¸ÍFLj¥yML<¸ MoOqj. ×.Oq$q<¸ MoOqj.  
FcŠ ¥qÆ»FL öDÁP| ®¸Cc ¬¸Cc ¥cÍj.  
¬GHlð<j Fc GH¥qÚFo °FLï AKcGSÚO| - ''Ä£j ×cCL¥q¸ MLj¸¼ÍQLPy °FLï^j÷¸Á. ¶ Pe^¿¢ =h¥n=| ¥xÂ ÔLk<¸¨ -'' ¬Fcï<j.  

MoWc¥y+¸$c ¬GHð=h¥h FLMoøfSFc ¬CL¨ MLk^Ój FcÄ£jÍ öGHAKcML¸ ÔLkfH¸Ôctj. MLjO~ï<j ÅÇ¢MLjÀ sHOqjFL MnjjÍ=hTd¿$c Kcõ¸ŠPy 
Kcõ¸ŠPy ¬¥{¸=| ¶rHF| ÔoQcFLj. −QLáOqõMojÄj^¸=o − ¬¥{¸=| FL¸_Oy÷ ¬¸¥nÓÂ¢ï ¥qÆfHCo  GHÍMLjk<j ML¼á¸Á.   GHÍMLjk<jFLj 
FoFoFc@y Ó¥iÚFL¸_Oqj$c $qj¿ë¸¼ °¸<<¸MLÓ÷ ÅÇ¢MLjÀ¥h AKcGSÚO| ¬FLï MLk^Ój ÔnJdðFLj. Mn¸^Fo −Mnj FLFLjï _ÓML¸CL rH=hæ ¶ Pe^¿¢ 
=h¥n=| ¥xÂfH¸¼¸Á. CLFLj _ÓML¸CLrH=hæ¸ÍFL<¸ ¥q¸=o FoFo −MnjFLj _ÓML¸CL rH=oæPe ÔoQcFLFL<¸ GS__j. Pe^¿¢ IGHÆCcÓ¥yGS¸ 
−öCLjCL$c ²ÍjOqj ÔLkQcFLj. MLk =h¥nÚ^jæŠ ´Íj OqkJdNqjÓ _ÿjMLjÀ ‚@~ O~PoÍ¸=o ¬Á MoOo GS¸$qÀ.  

¬ÍßadæÂ¥h QLjAKLGSkÔLFLÓj¸=ctj. FcŠ QLjAKLGSkÔLFLÓCy Jd^j ¬GHQLŠFcÓj ²ÍjOqNqkõtj. QLjAKLQLŠFcÓFLj QLjAKL¸$cFo 
AKcÄGSkë ¬GHQLŠFcÓFLj MLköCL¸ Fc öGHCoõ¥qCL$c AKcÄ¸¼ ¬Ä¤ Fc MLj¸¼¥éFLÂ GS¿rH^jæŠFcïFLj.  

Oy¾Ój $q<jGSjëFcïtj.  
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rIHPyfR}H MLGSjë¸ÍFLï ¬FLjMLkFLMnk ³Mnk FoFLj fHÓ÷Æï MLÁÆ μ¥qÚ XL*¸‚@~ 
°¸<Po¥qJwCLjFcïFLj. IJd¿F| Mn¨Co AKcO~õÃ<èÓFLj MLÁÆ GHÍVOqj FnÓÓj °¸@~ÓFLï AKcMLFL Fc MLjFLGSjFLj Jd<jÔoTwë¸Á. ¯ 
rIHPyfR}HPy Fc μ¥qÚ¨¥h MLköCLMoj öGHAKLjCLø¸ Ec¿ [OqjáÓj AKL¿GSjë¸Á. AKcO~õÃ<èÓFLj À£GSjŠÂ Mn+÷ @~Â¥h GSø¸CL <_jò GHÁMoÓj 
¥cMcÆ. ¬¸CL FoFn¥qÚBhê¸¼ Co$qÓFLj?  

¯ −PyÔLFL FcPy Á$qjÓj OoGHlCLk¸@oÁ. ×.OqôÂ¢Py FcŠ sH÷}SMnj¸=h¼áFcNqjFL sHOqj @~¥qæO| O~Pn¥|. −NqjFLjï¸¼ Fc¥y 
°CLëOq¸ ML¼á¸Á. @~@| Mc+j" Fc $qj¿¸¼ −NqjFLŠ °CLëOq¸ O~QcOqj^. CLFLj ¬¸»¤¥q¿GSkë _ÍjÓj O~Qc<^. FcŠ rIHPyfR}H O~ML<¸ 
CLDÍõMLjÂ¢ fSÍíî¸$c °¸<MLjÂ¢ −NqjFL CnÆNqj_¿Ôc<j. − °CLëOq¸ Fc¥n¸Cy GS¸CyadÂï ¥qÆ»¸¼¸Á. μ¥q JdQcáCLõ QcöGSë¾å<j Fc 
ÄGRNqj¸Py ®¸CL öQLÍíî À£GSjŠÂ - ²GHð=h¥qGHlð<j ÄMLO~Ój CnÆNqj_OqjGSkë¸<<¸ ¬GHmOqø¸$c ‚@~ Fc¥qÂfH¸¼¸Á.  

°CLëOq¸ ML¼áFL GHÁOy¾ÓŠ FoFLj Pe_Oo^¿¢ GHÂÄ£jÍ fS¸öbÁ¢ MnÈ" McOq¸ Oy¾Ój¸¨ O~MLÓfSML¼á¸Á. fS¸öbÁ¢ MnWo" MLjj¸Íj 
FoFLj ÅÇ¢MLjÀÂ¢, fHÓ÷ÓFLk ®¸=h¥h GH¸sHQcFLj.  

fS¸öbÁ¢Py FcŠ CnÆfSFL FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj CnÓj$qjMc+j"FcïOqj. McOqj FLFnï¸Cy −Í¿¸ÔcOqj. ¬tjFc ¬¥qÚ<jFLï McOq¸ 
Oy¾Py÷FLk AKcO~õÃ<èÆï CLÓjá¥yÂ XL*¸ μ¥qÚ=h‚@~ °¸<Íj. ®GHlð@o ®Pe$qj¸=o - μ¥qMo+ FoFLj ×.OqôÂ¢ Mn¨Co ²Pe$qj¸<$qÓFc 
¬ÂfH¸¼¸Á.  

FoFLj ÄjCLAKcfRÂ. ¥qÆÄ¨, ÔxOqML FcŠ PoMLl. ÄMcÿMnjÎFL MLjOqjXL*¸ FLj¸Ôi Fc ³¥nÎ¥q sSïfUCLjO~Ój Fc AKcOqõ. Ã<èÓj GHl=oæ¥q 
McOo Fc ½¡ÄCLMLjNqkõOqj. ®¸CL$c McOqj MLjj$qjÜ¿Cy=i ¬FLj_¸bÍMojOqð¨¸Á. Mc¿Â MLÁÆ FoFnPe °¸<$qÓFLj?  

fS¸öbÁ¢Py QLOqô ¬FL_@o Fc sSïfUCLj<j ×yõÀGR¸PyFLk, ÿGSëTdMLjjöÁ¥q¸PyFLk MLj¸¼ öJdÄ¤*õ¸ GS¸JdÁ¸¼ sHOqj 
CnÔLjáŠFcï<j. ¬CL<j Fc Mntj=h¸$| ÆGSjæ ¥qDÍ ÄÂ Ôotj ÔLkGHMLjÂ ¬¨» ÔLkfS MLÙFL¸ MLfU¸Ôc<j. FoFLj MobÁ¸¼ MobÁ¸¼ ¬CL¨ 
FLj¸¼ GSMLkÔcOq¸Pe$cFLj.  

¥qDÍ MLkMLjjPo - Fc ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ PoÍj^!  
FcŠ öKcÿô*j<j - Moj¥q - FLÓj$qjOqj Ex¸$qÓ ¥qDÍ $qjOqjë¥x¼á¸Á. ¥qDÍPy öKcÿô*j<j Moj¥qFLj Š¥qÚ ¬FLjŠFcï<j. FoFLj 

PoÂ Á$qjÓjFLj MLjFLGSjPy GSßfRæ¸ÔLjŠ¸^jFcïFLj.  
ÀOqj$qjöGHNqk*¸Py ÔnGHlð¥yCL$qÜ ¬GHQLŠFL¸ ²ÍjOqtj¸Á FcŠ. Fc =h¥n=| IGHGSjæ¥c÷GSj. ¥cÂ¢ ¿×.OoøGRF| Po¥q ¬¸ÍjPy 

²¥qÚÂMLøPoÍj. ¼öCL¸$c ×.FLOqP| ¥q¸JdOqjæMnj¸^j #eÈ¢$c °¸Á. IGH}Sæ¥c÷}S =h¥n=|Py GH$q=hGHm^ öGHNqkBcÂ¥h ¿×.OoøGRF| 
¬MLGSOqMLjj¸<Íj. ¬tjFc öGHNqkBcÓ ¬FLjAKLML¸PoÂ FoFLj ×.FLOqP| ¥q¸JdO|æMnj¸=n¥hÚ rHÎ KnOqjëÄ£jÍ GSk=|¥éGSj rH^jæŠÂ ¥h¸Í gS=y÷ 
‚OqjáFcïFLj. ¥cÂ¢ Mn¸^Fo GSk=|¥éGSjÂ Fc¥q¸=h¥h ¥qÂfH¸ÔoPe rH^jæ¥xFL<¸ MLj¸¼ÍÂfH¸¼ Po¼ ÔLksSë GSk=|¥éGSj PoÍj. $qj¸@n 
$qjAKoÓô¸Á.  

fS¸öbÁ¢Py CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFo =c¥iû ²¥hÚ bÍF|KcE§ OnÎPoø sSæGRFLj ÔoOqjŠFcïFLj - ¬¥qÚ< Ex¸$qCLFcPnŠÚMLFLï ÄjöCLjÓ rUÔLá¿¥q 
$qjOqjë¸Á. ¥cÂ¢ MLj¿¢ ®Pe ¥qFLjMLjkfS Cn¿ÔoPy$c - GSk=|¥éGSj MLkNqj¸ ¥cML<¸ Fc ±ÿ¥q¸ÍÂÁ.  

fH¼áMc¨Pe ¥qÂfH¸¼FL Mc¨FLPe÷ ¬¨$cFLj. ²MLOy μ¥q¿ÍíOqj - ¬GHlð@o μ¥q JwOqæOqj GSk=|¥éGSjCy Mn+÷<¸ ÔLkQcMLjFcïOqj. Fc 
GS¸$qÀ ÄÂ μ¥cNqjFL - Ã¢VO| OnÎPoø sSæGRFLjû Ex¸$qCLFcÓŠ öGHfSÁíî ¬Â¢ - ¥q^jæŠFLï Mc¨¥h CnÆNqjŠ¸@~ _^æÓj ‚@~ ÄGHlðŠÂ 
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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML 
MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o 
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$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¸. 

Jw$qÓ TdMLjOqíîõ¸ Mc¿ŠFLïÍÂ¢ - FcŠ ÔnJdð<j. −NqjFLjï GSMLj¿íîGSkë ®¸¥x¥cNqjFL °EcÿOq*Ój 
öJdOq¸bÃ¸Ôc<j. ®¸¥x¥cNqjFL öGHNqk*¸Py CLFn¸CL ×cö$qCLë$c °¸@oÁ¤ Ôn_jCLjFcï<j.  

¬¸ÍOqk CLMLj Mc¥cáCLjOqõ¸ öGHÍ¿ù¸ÔoMcOo¥cÂ¢ FcŠ TdNqjGH@oMcOqj ¥qFL_<è¸ PoÍj. ö^tjFy÷ FLj¸Ôi Á» Jd÷=|IJdOq¸ 
Ä£jÍjFLï JwÆ£}S sSæGRF|Š GHOqj$nCcëFLj.  

''FLFoï¸ ÔoNqjMLj¸=cOqj?'' ¬Fcï<¥qÚ¨ −IgHGSOqj - ÔcPe MLkMLjkÓj ÄGRNqj¸ ÄFLï^j÷.  
''IfHO~õÍj O~fSTdëFLj. Ex¿¥hCo ÔLk<¸¨. ¬¸ÍjPy FcŠ MLköCLMoj GHÂ¥hMLÔoá ²¸Cy MLjj[õMnjÎFL rSÎ¸=hIfH¥| Æ^OoÔLO| °¸Á. 

− sHGHOqjû Ex¿¥hCo ÔcÓj'' ¬FcïFLj.  
fS¸öbÁ¢Py McOq¸Oy¾Ój ¥qGRæGH¨ PnÎö_¿¢ FLj¸¼ O~GSjŠFLï Æ^OoÔLO| ¬Á. ¬^j Po_Oo^¿¢ ®^j ×.OqôF| öGHNqk*¸ On¸<k 

ÍßfRæPy °¸ÔLjŠÂ sS¥q¿¸ÔcFLÁ. MLjj¸Íj MLjj¸Íj FoFLj ÔoNqjKyNoj öGHNnk$cÓŠ ¬MLGSOq¸. − Æ^OoÔLO| JwML<¸ MLÓ÷ Fc fS¸öbÁ¢ 
öGHNqk*¸Py FcÓj»¸^ μ¥q JdÓj ÂOqOqíî¥qMnjÎFL=o÷!  

OnÎPoø JwÆ£TdIgHGSO| Fc¥q+÷ Py¥h ¬EyPe ÔLkQc<j. ²Fyï AKcMcÓjFLï − ÔLkGHlPy ×cÆ‚@~ °¸Á.  
''²GHlð@nÎFc OnÎÓj öGHNqk*¸ ÔoQcO~?'' ¬Fcï@~NqjFL.  
''ÔoQcFLj'' - ¬Â CLÓkfH IfHO~õÍj O~fS¼á ö^tjFn¥cÚFLj. GSk=|¥éGSj JwML@~Â¥h Äj¸¼ − öGHQLï FLFLjï ²ŠÚML$c 

KcbÍrH=hæ¸Á.  
ö^tjFy÷ GH¥qÚFLjFLï öGHNqkBiŠÓj Fc Á$qjÓj ÔLkfS ¥cOq*MLj¨$cOqj. ×.¿»¸Í¸Cc ÔnfHð JwÆ£GSj ¥q¸GH÷tj¸=h¼áFL ÄGRNqj¸ 

‚@~ ÔnJdðFLj.  
''OnÎÓj öGHNqk*¸ ÔoNqj<¸ Ä£j¥hÁ MnjjÍ=hTdO~?'' ¬Fcï<CL<j.  
''¥cÍj ÔcPe TdOqj÷ ÔoQcFLj -'' ¬Fcï¥q ®Eo öGHQLï ¥xÁísSGH=h ö¥hCL¸ JwÆ£TdIgHGSOqj ‚@~ FLFLï¨»FL^j÷ $qjOqjë¥x¼á¸Á. 

¼FLï_jÔLjáŠFLï MLjj[¸Cy ''²¸CLMLj¸Á¥y öGHNqkBcPy÷ ²Fyï JwCLk¸=cN|j. MnjjÍ=hTd¿ öGHNqk*¸ ÔosSMcWo÷ TdMLkFLj 
Jw$x^jæ¥yMcÓÂ PoÍj¥qEc!'' ¬FcïFLj. 

¬CL<j FLÄø - ''¬Koò - Fc ¬bÃöJdNqjMLjÁ¥cÍj. JwÆ£GSj ¥q¸GH÷tj¸=hÔcáFL¸=oFLk - GS¸Eoÿ¸ ML¼á¸Á -'' ¬Fcï<j.  
PPP 

 ¬GHlð<j FcŠ Fc CnÆÄ CLŠÚMLCLFL¸ ¬OqíîMLjtj¸Á. OnÎPoø 
Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ JwtjFL GSk=|¥éGSj JwÆ£GSj ¥q¸GH÷tj¸=| MLÓ÷ 
ExOqjŠCLj¸Ec? - ¬¸ÍjPyFLk ®¸¨NqkPy!  

MnkGS¸, ¬FcõNqj¸ Í$c, ¬ö¥qMLj¸, ¬ÄÂ¢À - ¬Âï¸=h¥i 
−ÓMcÓ¸ AKcOqCLEoQL¸ - ¯EoQL¸Py GHl^æ<¸ FcÍjOqÍßGRæ¸.  

−¥qÆCy GHGSjëÓj¸¨ MLk¨MLk¨ ÔLÔoá EpO~ó$qjõÓjFLï 
EoQLÄjÁ. ¬Pe¸=h EoQL¸Py −¥qÆ KcbÍPoŠ¸@~ ö_CL¥q<Moj μ¥q 
rHÍí ¬ÍßGRæ¸.  

FcÁ ¬ÍßGRæMLk - ÍjOqÍßGRæMLk?  
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GSk=|¥éGSj JwML<¸Cy EoQL¸ $qj¿¸¼ MLjWc÷ Fc −PyÔLFLÓj. ¬¸CLPyFo ¬Pe −Py¼¸Ôo 
¬OqüCL FcŠ PoÍÂfH¸¼¸Á.  

¬FcïOqjëÓ $qj¿¸¼ GH=hæ¸ÔLj¥yFLj, ¬ÄÂ¢À¥h ¥cOqBcPePy¼¸ÔLÂ FcML¸=h Mc¨¥h - Fc EoQL¸PyFo GHl=hæ Fc GH¥qÚFo °¸^k 
Â¥qßGRê½¡MLFL¸ $q¨sH ¬GS¸#eõŠÆï GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ GSj[½¡MLFcÂï $q¨sH FcML¸=h Mc¨¥h - EoQL GH¿fSìCLjÓj ÄQo÷fR¸Ôo ¬OqüCL °¸<Íj.  

¬¸Íj¥é Fc −PyÔLFLÓFLj FcŠ ¥qÆ»FL FLGRæ¸ Ä£jÍŠ MLjÈ"¸ÔcFLj.  
On¸<j ¥xCLëÄ On¸<j JdCLÄ - MnjjCLë¸ FcÓj$qj =n¿¢¥c^F| Jd¸^j÷, MLjk<j ¥xCLëÄ, On¸<j JdCLÄ - ¬tjÍj GROqjæû, μ¥q 

¥c^F|Jd¸^j, μ¥q ÍjGHð=h, μ¥q ¥xCLë °PnF| Oq$qjÜ, On¸<j Ój¸»¤Ój, On¸<j CLjMcø+j÷, Oo×.Oqj rS^jæ, Ko÷<jû, −Š×y+j÷, On¸<j 
GS_jòÃ+÷Ój, ¶ rSætjF|Pn}S gSæÓj GS_jòrH=hæ, ÍjMnøFL, @nÎ¿¢, rSÎ¸=hIfH¥| Æ^OoÔLO| - ®MLÂ¢ï °FLï − GSk=|¥éGSj ‚@~ OqÄFLj¸¼ ²OqjMLl 
CnÔLjáŠFLïÁ. EcÂ¥y ¥c¥i ¥qMLOqj‚@~ °¸Á.  

−¿íî¥q¸$c ¯ FLGRæ¸ FLj¸¼ CoOqjŠ¸ÍjŠ FoFn¸CL ¥qGRæGH@~Py!  
ÀOqj$qjöGHNqk*¸Py ¥qÓ¥qCcëPy μ¥qOy¾FcïFLj.  
¥q^jæ_^æÓCy ®Ój÷ Ôo¿FL FLFLjïÔLkfS MLÁFL −QLáOqõJwtj¸Á. ¬FLïNqjõ MLköCL¸ - ''®Á¤ QLjAKLGSkÔLFo - QLÂJwtj¸Á'' - 

¬Fcï<j.  
Ec¿Py ²¥qÚ@nÎFc ¬tjÍjrHÎGSÓj Ex¿¥hCo ÓXhô O~¥qFLj GSk¼GSjë¸ÍFLjŠ¸=cMLjj. MLGSjëMLl ExOq¥q<¸ QLjAKL¸. JwML<¸¥cÍj. 

¬Eo Â×.MnjÎCo FoFc rH=næFLj ¥cMcÓFo JdOoGSj¥yMLÔLjá QLÂÂ MLÍjÓjáŠ¸ÍjŠ!  
MLÁFL FcMcÍFLFLj [¸¨GSkë - ''FLkOo+j" rHÎ_<è MLjjGSPe¨¥h ‚@~ öJdBcÓÄ£jÍ −QL ÔcMLÍj. ¬¸Íj¥é AKL$qML¸CLj<j 

MLjßCLjõMLlFLj GSßfRæ¸Ôc<j. ²ML¿¥i CnÆNqjŠ¸@~ ÿ>OcCLjë$c Ex¸»Æ¸ÔLjŠ JwCLj¸Á MLjßCLjõMLl. ¬Á CnÆsS ÔLkfS ÔLkfS ²MLOqk 
öJdBcÓj À£GSj¥yPoOqj. ¬Pe$o MLjFLMLjFLjŠFo ³ MLGSjëMLlÂ¢ QLÂ ¬Â CnÆgS JdOoGSj¥yPoMLjj. MLjFLŠ MLj¸¼Oy¾Ój ¥qÆfS ML¼áFLGHlð<j 
MLjFL Í$qÜOqjFLï QLÂÂ À£GSjŠÂ Jw@~Â¥h EoMLl<j Ex¸$qÆï GSßfRæ¸Ôc<j -'' ¬¸Á.  

MoEc¸CL¸Py $xGHð GSj[MLjj¸Á. AKcOqCLEoQL¸Py ‚<k $qj@~è Po¥qJwtjFc JdQcáCLõ EoÇ¤NqjjÓŠ Äj¸¼FL MLjFLQcù¸À 
°¸<@~Â¥h ¥cOq*Ä£j MoEc¸CLMoj.  

Fc ¬ÍßGRæ¸ - <_jò GSk=|¥éGSjPy ¥c¥q ×o_jPy °¸<<¸. QLÂ GSk=|¥éGSjPy MLköCLMoj °¸<<¸.  
¥qÓ¥qCcëPy MLÁFL TdNqj¸ À£GSjŠÂ _×cOy÷ ÅÇ¢MLjÀ ¥yGS¸ ÔiOq, fHÓ÷ÓŠ _^Ój, OqÄ¥h À¿» ®MLø@~Â¥qPe¸=hEo MLjOy 

GSk=|¥éGSj, Fc‚Ú@~ ¶ ×.CL _^æÓj, Oo×.Oqj, CLjMcøÓj ML$nÎO~ TdMLkFLj÷ ¥xFcïFLj. <_jò ÔcÓ¥qJwCo ¬FLïNqjõ Í$qÜOq À£GSjŠFcïFLj.  
öGHNqk*¸ ¥qÓ¥qCcëPy öKo¥| ÔoNqj<¸MLÓ÷ ¬FLïNqjõ, MLÁFLÓ ¬bÃMLkFL¸, °GHQLMLjFL Mc¥cõÓj FcŠ ÓbÃ¸Ôctj. FcPyÂ 

ÂOqjCcûÿ¸ CxÆ»JwML<Moj ¥c¥q - ¥xCLë _Ó¸‚@~ ÔoOqjŠ¸Á.  
AKLjMLFoQLøO| ÔoOqjŠFcï¥q ¯ Ex¸$qCLFL¸ ÄGRNqj¸ Pe_Oo^¿¢Py Fc Kc}S¥i, OqÄ¥i CLGHð MLjOnMLø¿¥i ÔnGHðPoÍj. ®CLOqjÓŠ 

ÔnGHðMLÍíÂ Mc¿Íí¿¢ï ¥yOqjŠFcïFLj. ¬ÍßGRæ¸ $qj¿¸¼ CLGHð ÍjOqÍßGRæ¸ $qj¿¸¼ öGHÔcOq¸ ÔoGSj¥xFL<¸ Fc¥hGRæMLjj¸<Íj. OqÄ MLköCL¸ 
FcŠ GHm¿ë$c MLõÀOo¥q¸. CLFL GSk=|¥éGSj À£GSj¥xFL<¸MLÓ÷ Fc MLGSjëMLlÓj JwNqkNqjÂ ¬CL<¸=o FoFLj FxÔLjáŠFcïFLj.  

FoFLj ÔoOqjŠFLï FcÓj$qj Oy¾ÓŠ ÅÇ¢MLjÀ, fHÓ÷Ój AKLjMLFoQLøO| MLÔcáOqj. − FcÓj$qj Oy¾Ók FcÓj$qj Nqjj$cPe÷ $q¨Ôctj 
FcŠ.  
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sSæGRFy÷ FLFLjï ÔLkGSkëFo fHÓ÷ÆÍíOqk FLFLjï ÔLj=oæQcOqj. ÅÇ¢MLjÀ ¬Pe ÔoNqj@~Â¥h 
MnjjÿMLk^GH¨¸Á.  

''MLGSk! MLjFL¸ μ¥q¿ï Ä¨¼ μ¥qOqj¸<PoMLjj. ¯ GSCLõ¸ CnÓjGSjŠ¸Íj¥é FoFLj fS¸öbÁ¢ MnWc÷FoMnk!'' ¬FcïFLj.  
''×.OqôÂ¢ ÄGRNqj¸ CoÆ¸Ec?'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ −öCLjCL$c.  
''®¸¥cPoÍj. ¥cÂ¢ ³ XL*¸Py IJd¿F| ¬ML¥cQL¸ MLÔoáGSjë¸EyFLÂ AKLNqj¸$c °¸Á -'' ¬FcïFLj.  
''O~ÍÂ AKLNqjGH@~Æ$cÂ¢ - MLGSjë¸ÍÂ AKLNqjMnj¸ÍjŠ?''  
ÅÇ¢MLjÀ ÔnfHð¸Á Â×.Moj. ¬ML¥cQL¸ MLsSë Mn+"<¸, Mn+"¥qJwML<MLjFLïÁ Fc tjGRæ¸. EcÂ¥h AKLNqjMnj¸ÍjŠ? O~¥qJwCo Fc¥nPe$qk 

ÕÔctj}S °¸<Íj.  
FoFo¥cÍj - ÔcPeMLj¸Á ®Pe ¬Oqíî¸PoÂ MLk^Ój MLk=c÷<CcOqj.  
GSk=|¥éGSj JwtjFL ÄGRNqj¸ ¥qÓ¥qCcëFLj¸Ôo ÅÇ¢MLjÀ¥h °CLëOq¸ O~sSQcFLj. ÄadÍ McOqëÓFLj rH¸¨¸$qjPy °¸ÔL<¸ 

Fc¥hGRæMLjj¸<Íj.  
ÅÇ¢MLjÀ CLFLŠ Fc °CLëOq¸ ¬¸ÁFL^j÷ ÔnfHð - ''Š=hæ¸ÔLj¥y¥q Š=hæ¸ÔLj¥y¥q ¥xCLë_^æÓj Š=hæ¸ÔLjŠFcïOqj. ¬Ä bÍF|KcE§ 

Ex¸$qÓ JdÓNqkõtj -'' ¬Â ÔcPe KcbÍGH¨¸Á.  
®Ój÷ ÔoO~¸.  
ÅÇ¢MLjÀ FoFLj CLFLŠ ÔiOq CnÔcáFLÂ −QLáOqõGH¨¸Á. TdbEcOq*¸$c <_jò ÄGRNqj¸Py JvÍjGH¿Â FoFLj. ¬Pe¸=hÁ ®Pe¸=h 

¥h÷GRæGH¿fSìÀPy ÔiOq ¥xFL<¸ −MnjŠ −QLáOqõMoj! −Mnj −QLáOqõ¸Py −FL¸Í¸‚@~ ÄjÈCLMnjÎ °FLïÍÂ ö$qfU¸¼FL FoFLj - CLOqÔLj$c 
¬^jML¸=h −FL¸EcQLáO~õÓŠ −MnjFLj $qj¿ÔoNqj$qÓ −¿íî¥q QL¥hë Fc¥hMLøMLjÂ ¬öGHNqjCLï¸$cFo AKL$qML¸CLjBhê öJd¿íî¸ÔLjŠFcïFLj.  

¬GHlð<j À¸¨PoÂ Fc Td=h JzOqj<j Fc ±ÿÓ Í¿EcGHlPy÷ Po<j.  
''FcŠ ÔiOq _ÍjÓj - Ä£jOo ®¸¥y Jd¸^j $qj<è À£GSj¥yMcÆû¸Á -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ KcbÍ$c. 
MLjFL¸ ²Íj=hMc+÷ GSj[GS¸CyadÓ $qj¿¸¼ −Py¼sSë - Mc+j÷ MLjFL $qj¿¸¼ Ccõ$q¸ ÔosS fSìÀ¥h MLTdëOqj. ÅÇ¢MLjÀ − MLk^Ój 

ÿßÍNqjGHmOqø¥q¸$c ¬FLïÍÂ ö$qfU¸ÔL¥q FcŠ ¥qÆ»FL AKcMLMLjÁ.  
−Mnj ¥qÓMc¿¸^ GHl=hæ¸Á. Fc tj¸=y÷ ¬<j$qj rH=cæ¥q FoFcMnjFLj Fc Mc+÷$qj¿¸¼ Ccõ$cÂ¥h öJwCLûfU¸ÔcFLj CLGHð - −Mnj 

¥yGS¸ FoFLj ÔofSFL Ccõ$qMLj¸^k ³Ä£jPoÍj. ®¸CL¥cÓ¸ Fc¥cMnj ¯ ÄGRNqj¸ ÔnGHðPoÍj. ®GHlð<k ÔnGHðPoÍj. FoFLj Cn¼áFL ÔiOqFLj 
ÔLk<$cFo −Mnj ¥q+÷Py ¥qFL_<è −FL¸EcQLáO~õÓj Fc¥i ÄGRNqj¸ ÔnJdðtj.  

''Fc¥h¸¥q Jd¸^j$qj<èPn¸ÍjŠ? ×.OqôÂ¢ ÔLÆEoQL¸. ¯ $qj<èÓ¥qÚ¨ ÔLÆÂ −GHPoMLl. öGHNqk*¸ MLjj¸Íj ¶ ×.CL °PnF| _^æÓj 
¥xFLjŠÚ¸=o ÔcÓj. CLO~øCL − EoQL¸PyFo ¬¥qÚ¨ McCcMLOqBcÂ¥h ¬FLj‚ÓMnjÎFLÄ ¥xFLj¥yÚMLÔLjá'' ¬FcïFLj.  

ÅÇ¢MLjÀ ¥q+j÷ Mnj¿Qctj - ''Â×. ÔnGHð¸¨. Ä£jŠ rIHPyfR}H MLGSjë¸ÍÂ $q=hæ$c FLMLjjôCLjFcïO~, PoEc?''  
''³¸?'' ¬FcïFLj.  
''Ä£jOqj $q=hæ$c FLÄjôCo ³EnÎFc ×.Oqj$qjCLj¸ÍÂ Fc FLMLjô¥q¸ -''  
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''FcŠ FLMLjô¥q¸$cFo °¸Á MLj¿'' ¬FcïFLj. ÅÇ¢MLjÀ ¬¥qÚ¨Cy −$qPoÍj. CLFL Š¨ 
ÔoÀÔLkGHl<j MoÆÂ¢, MLjbÍõMoÆÂ¢ μ¥qTd¿ MLjjŠÚŠ Cc¥h¸¼ - ''KcÃ¢ - ¶ MoÓj GH^jæ¥yO~ -'' ¬FL¨»¸Á MLk ¬KcòtjÂ. Mc@y 
MoÓjGH^jæ¥y$cFo −Mnj MLjj[¸ ÁMLõCo×.GSjûCy MnÆ»¸Á.  

Fc¥nÍjOnÎFL ¬GHQLŠFcÓj, ¥xÂï QLjAKLQLŠFcÓj, ÅÇ¢ Mn¸¥q=oQLøOqTdøÄj, Fc $q=hæFLMLjô¥q¸, MLk ¬Kcòtj GH^jæŠFLï ÔLkGHl<jMoÓj 
- ¥qÆfS ³¥qMnjÎ ÁMLõ¸$c GHÂÔofS °$cÁ GH¸<$q¥h¸¥c MLjk<j Oy¾ÓjFLïÍFL$c GHÇáMLj ×.OqôÂ¢ Mn+÷@~Â¥h ²Âï¥nÎFL GHFnï¸<j$qj¿Py 
AKLkGRB|Cy Jd^j FoFLj ‚@~ °FcïFLFLï ÄQoGR¸ CnÆfS¸Á.  

Fc ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ PoÍFLï ÄGRNqj¸ − XL*¸Py FcŠ $qjOqjëPoÍj.  
10 

FoFLj rSÓ¥qæNqkõFLFLï ÔLÓ÷Â ¥q_jOqj Fc¥q¸Á¸¼FLÁ OqÄ. ²Fyï QLjAKLMcOqëÓFLj FoFcFy^ ÄFcïFLj. ¬GSkNqjGH<<¸ CnÆNqjÂ ¬À 
¥xÁíMLj¸Á ÄÇGRæ MLõŠëÓPy μ¥q@nÎFL OqÄ Fc¥i McOqë ¬¸ÁGSjëFLïGHlð<j ²¸Cy °Ccûÿ¸$c °Fcï<j.  

''Ä£j¥i rIHPyfR}H O~McÓÂ FoFLj ÔcPe ¥yOqjŠFcïFLj. Ä£jOnÎCo FcŠ ÔLFLjMLl ¥c_=hæ Fc¥cÚMLÓfSFL Tdæ¸GHlÓj CnfHð¸ÔLj¥y$qÓFLj -
'' ¬Fcï<CL<j. ¬CL¨¥h Tdæ¸GHlÓ sS¥qOq* VÃ¢.  

Fc rIHPyfR}H McOqë Pe_Oo^¿¢ ¬¸Cc Jd¥h¸Á. ML¼áFLMc¿¥qEy rHÍí ÄQoGR¸. −IgHGSj¥qÁ ³=c ×.¿$o μ¥q CL¸CLj.  
''Ä£jOoMnjÎFc ¬MojôsS MLk=nÎCo Fc ÔnÄFL MoNqj¸¨ -'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|. FcŠPe$o ¬CL<k öJd¥hæ¥qP| MLjÂfR.  
×.OqôÂ¢ MnWo÷MLjj¸Íj FoFLj ¥cøOqæO| ¥cÈ¢ ÔoNqkÆ. ²Pe$qk GHÍVOqj FnÓPy÷ À¿$o MLÔoá McBoê ¥c_=hæ TdMLkFLj AKLjMLFoQLø¿ï¸¼ 

CLOqÆ¸ÔL<¸ Ä¤Ój¥cÍj. ²ML¿¸=y÷FnÎFc EcÔLj¥yMcÆ, PoEc ¬MLjjô¥yMcÆ. MLk MLjj¸Íj - MLk PeKxOo^¿¢FLj¸¼ ¬tjÍj$qjOqj ×.OqôÂ¢ 
MnWc÷Oqj. ¬¸ÍjPy MLjj$qjÜOqj MnWo÷MLjj¸Íj ÔcPe IGH¿ïÔLO| ¬MojôGSjŠÂ À¿» MLÔcá¥q MLjÈ¢÷ ¥xCLëÄ ¥xFLjŠÚFcïOqj. − ÄGRNqj¸ ÍßfRæPy 
°¸ÔLjŠFo AKcGSÚO| Fc¥qPe ÔnJdð<j.  

FoFLj, AKLkGRB| MLjj¸Íj MLk Kc}S Í$qÜOqŠ MnÈ÷ −NqjFL ¬bÃFL¸ÍFLÓ¸ÍjŠFcï¸. CLO~øCL @nÎOn¥qæO| ¬bÃFLÓ¸ÍjŠFcï¸. CLO~øCL 
¬¨ôÂösSæ=hM| ÄAKc$cÂ¥h MnÈ÷ ³¸ ÔoNqkPy ÄÔc¿¸Ôc¸.  

MnjjÍ^ MojMLjj Jd}SJwOqjæ GS¸JdÁ¸ÔcÆ. rIHPyfR}H GHÇáMLj ×.OqôÂ¢ öGHAKLjCLø¸ ®Twë¸Á ¥c_=hæ MLkŠ Ä¤Td ¬MLGSOq¸ 
PoÍFcïOqj.  

¬GHð=h¥h AKLjMLFoQLøO|Py Jd}SJwO|æ −IgHGSj PoÍj. MojMLjj ¬fH÷¥éGRF| ¥qÓ¥qCcë Jd}SJwO|æ −IgHGSj¥h rH^jæ¥yMcÆ. ¬¸ÍjŠ 
öGHCoõ¥qMnjÎFL IJdO~Ój °Fcïtj. ¬Ä ¬¥qÚ¨ −IgHGSjPyFo ExOqjŠCctj. PoEc JwGSjæPy CnfHð¸ÔLj¥yMcÆ.  

FoFLj Mn¸^Fo IJdO~Ó ¥yGS¸ Jd}SJwO|æ −IgHGSj¥i, ¬FLïNqjõ‚ ‚@~ °CLëO~Ój O~QcFLj.  
CLO~øCL ML¼áFL °$cÁ Fc¥n¸Cy °CcûVÂï¼á¸Á. ¥cÂ¢ ÅÇ¢MLjÀ - ''MLÔoá °$cÁ¥h MLjFL¸ Ä¨Ä¨$c °¸=c¸ -'' ¬FL$cFo Fc 

°Ccûÿ¸ Á$qjÓj$c MLk¿Jwtj¸Á. rH+÷Nqkõ¥q ³ °$cÁ¥i MojMLjj Ä¨$c °¸<PoÍj.  
''rIHPyfR}H O~Š¸@~ °¸=o Kc$qj¸@oEoMnk!'' ¬FcïFLj.  
''¬Pe$qFL¥q¸¨. Ä£j sHOqj Mntj=h¸$| ÆGSjæPy ML¼áFLGHð=hï¸Ôi Ä£jOqj ×.OqôÂ¢ MnÈ÷JwCLjFLï=o÷ ¬^j sSïÿ_ß¸Í¸PyFLj, ®^j 

_¸bÍjMLOqÜ¸PyFLk öGHÔcOqMnjÎJwtj¸Á. Ä£jOqj Â×.¸$c Mn¨Co - GS¸CyfR¸Ôo McOn¸ÍOy CnÆNqjÍj. Mn+÷¥qJwCo −XofH¸ÔoMcOqj MLköCL¸ 
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KyÓjèMLj¸Á. ¯ KcbÍ Ä£j¥q¸=o Fc¥é ²ŠÚML. MLjFL¸ Ä¨JwMLÓfS MLsSë ¬Á CcCcÚÆ¥qMoj$qEc! 
Ä£jOqj Mn<jCLjFLï¸ÍjŠ Fc¥hGHlð@n¸Cy $qOqø¸$c °¸Á -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  

³Ey ¬FLKytj −»JwNqkFLj. ÅÇ¢MLjÀÂ ‚@~ ×.OqôÂ¢ À£GSjŠÂ MnWc÷ÓFLïÁ Fc ¥y¿¥q. öGHGSjëCL¸. Fc GH¿fSìCLjPy÷ ÿ>OcCLjë$c 
³Ey MLkOqjðML¼á ¬TdbÍõ¸ TdbÍõ¸ ¥cMLÔLjáFLÂ Fc FLMLjô¥q¸. ¬tjFc MLjj¸Íj$c ¯ −QLFLj ÅÇ¢MLjÀ MLjj¸Íj ‚@~ _Nqj^ 
rH^æÍÓjá¥yPoÍj. ²¸Íj¥q¸=o MLjj¸Íj$c ÔnfHð ÔoNqjPo¥qJwCo ¬Á ÅÇ¢MLjÀ¥h −QcAKL¸$cÂ¢ï, ¬MLMLkFcÂ¢ï ¥qÆ»GSjë¸Á.  

''³Ey ¬FcïFLj ¥cÂ¢ - ®Pe¸=h ¬ML¥cQL¸ ²¸CLMLj¸Á¥h MLGSjë¸Á?'' ¬FcïFLj.  
°$cÁ MnÈ"FL MLjO~ï<j AKLkGRB| Fc Í$qÜOqŠ ML¼á - ''Jd}SJwOqjæ −IgHGSjFLj FLMLjjôŠ¸=o − IJdO~PnGHlð@xTdëNnk CnÆNqjÍj. 

MLjFLŠFLï MLõMLbÁ CLŠÚML. ¯Oy½GHlð@o MLk¿á 25. ¾eF| MnjjÍ=hMcOq¸Py MLjFL öGHNqk*¸. ¯Py$c ÔcPe CLCL¸$cÓjFcïtj. ¬Âï=h¥i 
Jd}SJwOqjæ rHÍí öGHÀ_¸bÍ¥qMnjÎ JwCLj¸Á. ¬Á PoÂEo ¥qDÍ MLjj¸ÍjŠ Mn+÷Íj -'' ¬Fcï<j.  

''¬tjCo ³¸ ÔoEcí¸?''  
''ÿyM|j ¨JdOqjæMnj¸=y÷ IJdO~Ój ExOq¥qMLÔLjá. rSö¥q=o¿Nqj=|Š Mn<Ec¸ -''  
MLk ¬ÍßGRæ¸ Kc$qj¸¨ AKLjMLFoQLøOy÷Fo MLkŠ IJdO~Ój Ex¿¥ctj.  
®ÍíOq¸ ¬Oqã¸^j$c IJw=yÓj À£tj¸ÔLjŠFcï¸.  
Jd}SJwOqjæ rSÎ¾ IJw=yÓj ÔcPeTdOqj÷ À£tj¸ÔLjŠFcïFLj ¥cÂ¢ Jd}SJwOqjæ ¥yGS¸ À£tj¸ÔLj¥xFL<¸ ®Eo MnjjÍ=hTd¿.  
Fc IJw=y ÔcPe GbH\¡Oq¸$c ML¼á¸Á. IJw=y À£sS^GHlð<j Fc ¥q+j" MLjkCLGH<è^j÷Fcïtj. GSkæ¨NnkMc<j öfH¸^jPy ¬Á 

ÁEoífS CLFLŠ Cy¼FL ¥q+j÷ rH=oæQc<j FcŠ. ÔLkGSkë¸=o ÔcPe¥cÓ¸ ¬¸bÍCLø¸Py KcbÍGH¨ - −GHOoGRF| Ôotj¸ÔLjŠFcï¥q ¥qWx÷¼áFL 
Mc¨Pe$qjFcïFLj FoFLj.  

''¯ ¥q+j÷ MLjkÓ¸$c Ä£jOqj Ä£jOqjPe PoOq¸© - MLjÈ¢÷ À£tj¸ÔLj¥y‚<Ík..!? -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ.  
''MLjÈ¢÷ ¬¸=o ¯ AKLjMLFoQLøOy÷ FcÓj$qj Oy¾Ój GH<jCLj¸Á. ³My μ¥q=h ÔcPn÷Íkí'' ¬FcïFLj ¥cÂ¢ FcÓj$qj Oy¾Ó ¥yGS¸ ²¸CL 

GbH\¡OqMnjÎFL CLGHlð ÔoGSjëFcïFy ¬GHlð<j FoFLkfU¸ÔLPoÍj.  
Jd}SJwOqjæ ¬fH÷¥éGRF|PyÂ ÄGRNqkÓj Â×.MojFLÂ μ¥q ¬¸<O| rSö¥q^¿¢ Tdìtj °Eyõ» GS¿ærIHÎ ÔoNqkÓ^. ¬Á MLk @nÎOn¥qæOo 

ÔoNqjMLÔLjáFLÂ CnÆNqj<¸Cy MLk GSMLjGSõ GSjÓAKL¸$cFo GH¿adÚOqMLjtj¸Á. ³öfHP| FcÓÜML CoÁ¤ Fc=h¥h −NqjFL GS¸CL¥cÓNqkõtj. 
¬GHð=h¥h¸¥c Jd}SJwOqjæ −IgHGSj FLj¸¼ MLkŠ ¬fH÷¥éGRF| IJdO~Ój O~PoÍj. IJdO~ÓŠ −IgHGSj Ä£jÍ −bEcOqGH<¥qJwML<¸ MLj¸¼ GHFo 
¬FLjŠFcïFLj.  

³öfHP| FcÓÜML CoÁ¤ $qjOqjMcOq¸. $qjOqjMcOq¸ MLjbEcõÿï¸ Kn¸$cÆ£ÓŠ Ôn<èÍ^. AKLkGRB| ¬fH÷¥éGRFLjû MLjO~ï<j GH¸GHlEcMLjFcï<j. 
¬CL¨¥qPe¸=h rS¸=hMnj¸^jû °FLï¸ÍjŠ FoFcQLáOqõGH¨Fc GSOoFLFcïFLj. MLjO~ï<Ä JwGSæNqkõtj. ¬FLïNqjõ ¥qÓ¥qCcëPy °¸<<¸ Fc 
¬ÍßGRæ¸. Jd}SJwOqjæ Cx¸ÍOq$c MLÔoá °JdNqj¸ ÔLk<MLjÂ Mc¨¥h °CLëOq¸ O~QcFLj.  

¯Py$c ®¸=y÷ TdMLkFLj$qj¿¸¼ −Py¼¸Ôc¸. KxMLjôÓÂ¢ï μ¥q¿¸=y÷FLk, GHlGSë¥cÓÂ¢ï ®¸¥x¥q¿¸=y÷FLk EcÔc¥q - Äj$qCc 
TdMLkFL¸Cc OqÄ ®¸=y÷ rH=cæÓFLjŠFcï¸. ¥xÂï TdMLkFLj÷ ¬MojôQc¸ ‚@~.  

MLk ¬Kcòtj¥h EnÎMLTdÂïbÍõ¸Py GHl^jæMn¸ö^j¥qÓj À£tj¸ÔcÓÂ ÅÇ¢MLjÀ ¬FLjŠFLïÍ^. $qCL¸Py MojMLjj ÀOqjGHÀ MnÈ÷FLGHl<j 
MLk ¬Kcòtj KxÀë$c FnÓÓ fHÓ÷Mc<j. FnÀëÄ£jÍ ¥qÀë GH<<¸ MLj¸¼Á ¥cÍFcïOqj ¬¸Íj¥qÂ ¬GHlð<j MLjk<j¥qCnëOqÓj Motj¸Ôc¸. 
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®GHlð<k MLk ¬Kcòtj¥h On¸@o+j÷ Â¸<FLjFcïtj. FoFLj¸<$cFo − CL¸CLj ¬tjJwMcÓÂ ÅÇ¢MLjÀ 
MLjFLGSjGH<<¸Cy GHm¿¢ MnÈ÷ ÅÇ¢×.$qFcïbÍjÂ GSMLjXL¸Py − CL¸CLj ¥cÂ¼á MLÔcá¸. ®^jML¸=h CL¸CLjÓj ×.¿»FLGHl<Pe÷ - FoFLj ÔLÁÄFL 
rSÎFLjû FcrHÎ ÔLkGHlCLjFLï öGHAKcMLMojÄj=i ¬FLï −PyÔLFL FLFLjï MobÁ¸ÔoÁ. ÄQLøÄ#eõÀ Fc¿ã¸¼FL QcöGSë¾åÓj −ÁMcOq¸ ÔL¿á¥h Mn+÷$c PoÂÁ 
FoÂPe¸=h CL¸CLjÓŠ Py_<<¸Py CLsHðMLjj¸ÍÂ GS¿rH^jæŠFcïFLj CLGHð − ÄGRNqjMnjÎ ¬GHð=y÷ PyCLj$c −Py¼¸ÔLPoÍj  

MojMLjj Moj μ¥q^ML CoÁ¤FL _NqjPoí¿ ®¸=h¥h Mn<EcMLjFLjŠFcï¸. ¬¸=o AKcO~õÃ<èÓFLj Á$qÄ<¼O~ML@~Â¥h.. MLkCyJd^j OqÄ 
Š^j¸_¸ ‚@~ MLGSjëFcïOqj. Mc+÷Š ²ML¿Ey _¸bÍjMLlÓ rHÈ÷. OqÄ CLFLCyJd^j Fc ¿×.OoøGRF| ‚@~ ÔLksSQc<j.  

®¸=h¥h MnWo"Oy¾ Í$qÜOqGH<jCy¸Á. μ¥qOy¾ @~¥qæO| öGHTdE§ ®¸=h¥h MnWc÷¸. −NqjFL FcŠ $qjOqjCLjÓjõ<j. ×.OqôÂ¢ FLj¸¼ À¿» 
ML¼á On¸<jFLïOq GS¸MLCLûO~Ótj¸EcNqjFLŠ. CLFL ×.OqôÂ¢ ¬FLjAKLMcÓj ÄML¿¸¼ ÔnJdð¥q - ''Ä£j ¬MLkôtj Kc$c Jd<jCy¸Á ¥qEc - 
¯ ¯<jPy − Jd^ MLjjÔLá^$c °¸^j¸Á. FoFLj Ä£j¥y ¥crS=| ®TdëFLj. EcÂÄ£jÍ MLk tj¸=y÷Fo ¿¥cOqjè ÔoGSjŠÂ ‚@~ 
GH^jæ¥n+÷¸¨. ×.OqôÂ¢Py ¥xCLë ¥crS=| ¥xÂ FcŠ À¿»MLøMLÔLjá -'' ¬Fcï@~NqjFL. − Oy¾ ¬MLkôtj Jd^CyJd^j ¬Kcòtj MLk^Ój 
‚@~ ¿¥cOqjè ÔoGSjŠFcïFLj. ¥crS=| −NqjFL MLÍíFo MLÁÆ - ''ÄFL@~Â¥h Fc Í$qÜOq ¿¥cOqèOnPe$qk PoÍj. ×.OqôÂ¢ MnWo÷ MLjj¸Íj 
À£GSjŠ¸=cFLj -'' ¬FcïFLj.  

− MLjO~ï<j @~@| −IgHGSj FLj¸¼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á. ¬¸ÍjPy TdÚÓO|fR}H $qj¿¸¼ ÄMLO~ÓjFcïtj.  
Fc öGHNqk*¸ ¾eF| 5FL ÓjIJdëFcû  ²tjO| PnÎFLjûPy. MnjjÍ=h FcÓj$qjFnÓÓk ÓkõFL_O|Ü ¬Fo ±Wy÷ ×.OqôF| AKcGR 

FoOqjá¥yMcÆ. ¯ FcÓj$qjFnÓÓk FcŠ FnÓŠ MLjk<jML¸ÍÓ MLkOqjÚÓÔxGHlðFL ®TdëOqj. (¬GHð=y÷ ¬FL$c 1974Py MLkOqjÚ ÄÓjML 
MLjk<j OqkJdNqjÓj) ¬¥yæ_O| μ¥q=hFLj¸¼ μ¥q GS¸MLCLûOq¸ Jd^j Kn¿÷Fy÷ Fc ¿¢rS¿á ¥xFLTd$qjCLj¸Á. ¯ ¥cÓ¸Py FcŠ FnÓŠ 
CxÄjôÁ ML¸ÍÓ MLkOqjÚÓj ®TdëOqj. ®Ä¥c¥q MoOo Kcõ$o½ ¬ÓMnFLûÂ¢, GHlGSë¥cÓ ¬ÓMnFLûÂ¢, _^æÓ ¬ÓMnFLûÂ¢ MoOo °Fcïtj. Mc=h 
öJdMLjj[õCL ¬¥qÚ<Š Mn¨Co ¥cÂ¢ CnÆNqjÍj FcŠ. OqkJdNqjPy÷¥h MLk¿sSë ²ŠÚML$cFo ¥qFL_<jCLjFcï ¬¥qÚ¨ bÍOqÓ Íßadæõ ®Á 
ÔnGHlð¥yCL$qÜ MnjjCLë¸ ¥cÍÂ ¥x¸ÍOqFcïOqj.  

− ¥c»CcÓj ÔLk<$cFo ÅÇ¢MLjÀ Á$cÓj GH¨Jwtj - ''¬¥yæ_O| μ¥q=h - 1975 Ec¥c MLjFL¸ Ä¨JwCLjFcïMLjFLï MLk^ - 
¬¸Á.  

''±'' ¬Â -'' °¸<MLÓfSFL Oy¾¥x¥qÚ XL*¸ ‚@~ ²ŠÚMLl¸<FLj. Â¢ MLjj¸Íj ¬¥yæ_O| μ¥q=h¥qPe÷ McÆJwCcFLj -'' ¬FcïFLj 
ÅÇ¢MLjÀCy. ²¸Íj¥q¸=o TdbEcOq*¸$c ®^jML¸=h ¬ML¥cQL¸rHÎ ÄEoQcÓj MnÈ÷FLMcOqj MnÎ×cåÂ¥qGHOq¸$c −¿íî¥qGHOq¸$c °FLï PeAKcÓj ÍßfRæPy 
°¸ÔLjŠÂ $q<jMLl¥cÓ¸ rH¸ÔLMLjÂ −IgHGSjFLj ¥yOqjCLk¸=cOqj. FoFLPe ÔoNqj‚<ÍFLjŠFcïFLj. Fc ÂOqêNqj¸PyÂ _Ó¸ ¥cÓMoj 
ÂOqêtj¸ÔcÆ.  

MLk öGHNqk*Äj¸¥y On¸<jOy¾ÓjFLïÍFL$c ¬FLïNqjõ Í$qÜOqjï¸¼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á. IJw=yÓj GS¿$c Po¥q Fc ¬fH÷¥éGRF| 
ÂO~¥q¿¸ÔL_¨¸Í^. IJw=yÓj GH¸GHMLjÂ O~Qc<j. ¬FLïNqjõ ¥qÓ¥qCcëPy Po¥qJwCo Fc¥i GSMLkÔcOq¸ CnÆsSÁ ¥cÍj. CLFLj ¥qFLj¥yÚ¥qJwCo 
Mc+j÷ − ¬fH÷¥éGRF| MLjkÓ GH@osSMcOqÂ ¬FLïNqjõ O~fS¸Á ÔLÍML$cFo FoFLj MLBh¥hJwNqkFLj. Fc öGHNqkBcÂ¥n¸Cy MLjj[õMnjÎFLÁ 
Jd}SJwOqjæ. ¬FLjŠFLï CoÁ¤¥qÁ On© ¥c¥qJwCo Fc öGHNqk*Moj ¥cÂûÓMLlCLj¸Á. ®¸CL MLjj[õMnjÎFL Jd}SJwO|æ −IgHGSjPy ²¸CL=h ÂOq÷XLõ¸? 
¬GHð=h¥h Fc ¬fH÷¥éGRÂ¼á MLjk<j McO~Ótj¸Á. ¬tjFc Fc¥éÄ£j CnÆNqj_OqáPoÍj McOqj. ¬GSÓj IJw=yÓj ¬FLïNqjõEcøO~ MLkOqá@~Â¥h 
McWy÷GH=cæFL ¬¸»¤¥q¿¸ÔL¥qJw$c - ¬FLïNqjõ ®FLjñ÷NqjF|û °GHNnk»¸ÔcÆû ML¼á¸Í^.  
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FoFLj ÿ@~MLl¨$c IJw=y GSkæ¨NnkŠ MnÈ÷ Fc ®_ò¸Á ÔnGHlðŠFcïFLj. ¬CL<j Mn¸^Fo 
®TdëFLÂ ÔnfHð IJw=y À£Qc<j.  

IJd¿F|FLj GSøOqÜ¸Cy JwPoá FoFLj ¬¥qÚ<j¸<@~Â¥h CL$qFc ¬FLï ¬FLjMLkFL¸ Fc¥qGHlð@o ¥qÆ»¸Á. GSøOqÜ¸Py °¸@o EoMLCLÓFLj 
¬ÂÄjGRjÓj - ¬FL$c OnGHðMoNqjÂ McOqj - ¬¸=cOqj. ¬¥qÚ¨¥h MnWc÷ÓFLjŠFo FoFLj ¥qÂ¢GS¸ IJw=yPy GH@o XL*¸Py ‚@~ 
OnGHðMoNqjŠ¸@~ °¸<Po¥qJwNqkFLj.  

®OqMnÎFcÓj$qÜ¸^Py÷ Fc IJw=y ML¼á¸Á. Kc$qj¸Á ‚@~. ¬Á ¬FLïNqjõŠ JwGSjæ ÔoQcFLj. ¬GSPnÎFL AKLNqj¸¥qOq McOqë ¬GHlð<j 
CnÆfS¸Á.  

Moj ²ÂÄjÍML CoÁ¤FLj¸¼ OnÎPoø Kx$qjÜGHÂ McOq¸ÍOqk GSMnjô ÔoNqjKyCLjFLï^j÷ öGH¥q=h¸ÔcOqj. − GSMnjôFLj ÂO~íXh*õ¸$c 
¬*¼MoNqkÓÂ öGHAKLjCLø¸ GS¸¥qÆð¸¼ MLjj¸Íj ×cö$qCLë$c ®¸bÍFL¸ ÂÓMoNqkÓFLjŠÂ - ¥xÂï ö^tjF|û ¥cÂûP| ÔofS¸Á. Mc=hPy MLk 
öGHNqkBcÂ¥h ¿×.OoøGRF| ×.¿»FL GUpO~ - rUÎÍO~KcE§ ²¥|ûörH}S ‚@~ °¸Á.  

FoFLj, OqÄ ¥qÆfS GSMnjô ÔoTdëMLjFLï OnÎPoø GHÂMcOqÓFLk, GSMnjôŠ MLjj¸Eo OnÎ+÷FLj −fHMofSFL öGHAKLjCcøÂ¢ï Cn$qÀ^jæŠFcï¸. ÄEoQcÓj 
MnÈ÷ ML¼áFL MLk ÄjöCLjÓj - ''öGHAKLjCyøEyõ$qjÓj öGH×.ÓÂ¸CLPe MobÁ¸ÔL<¸ JdQcáCLõEoQcPy÷ ×.Oqj$qÍj''- ¬Â ÔnGHð$c ®Pe¸=h EoQL¸Py 
GHl=hæFL¸ÍjŠ Cn$q KcbÍGH@~èFLj.  

''öGHAKLjCyøEyõ$qjÓ GS¸$qÀ GSOo - öGHAKLjCLø¸ ÔLk<¸¨ - GSMnjô Â×.¸$c ×.Oqj$qjCLj¸EyPoEy CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ EcÂ öGHAKcML¸ 
¬GHlð@o MLjFLrHÎ GH@oPe ÔofS¸Á -'' ¬Fcï<j OqÄ. ¬CL<j Mn+÷MLÓfS¸Á rHÈ÷¥h ¥c_=hæ öGHNqk*¸ MctjEc MoGSjŠ¸ÍjŠ PoÍj. 
GHm¿¢FLj¸¼ ÄQc[GH^ï¸ MnWo÷ _GSjûPy ²Pe$y ¬GHð=h¥qGHlð<j gS^j÷ GS¸JdÁ¸ÔLjŠÂ MnÈ÷JwNqk<j.  

FoFLj ¥xFcï+j÷ MctjEc MofS ÔLkQcFLj ¥cÂ¢ MLßbEc. OnÎ+÷ GH¿fSìÀ FcFc=h¥i MLj¿¢ ¬bEcøFLï¸$c CLNqkOqtj¸Á. ¬GHð=h¥h GUpO~ 
- MLjöEcGSj MnjtjPx¥qÚ=h MLköCL¸ ÀOqj$qjCy¸Á. AKLjMLFoQLøO| ¿×.OoøGRF| ¥{¸^O| Í$qÜOq ¬ÄÂ¢À CLŠÚML ¥c_=hæ ¬Pe¸=h GH¿fSìÀPy 
‚@~ FcPe¸=hMc¨¥h MnjtjPy÷ ¿×.OoøGRF| Ex¿¥h¸Á.  

¯ GSMnjô ÔcPe¥cÓ¸ ¥xFLTd$oPe °¸ÍÂ¢, ¬¸ÍjMLÓ÷ AKcO~õÃ<èÓFLj MLköCLMoj GH¸fH¸¼ FoFLj AKLjMLFoQLøOy÷ °¸¨JwML<¸ 
MLj¸¼ÍÂ¢ öQoNnkbÃPeGRjÓj FcŠ GSÓV ®ÔcáOqj. ¥cÂ¢ Mc+÷Â¢ GH¿fSìCLjPy÷ FoFLj PoŠ¸@~ öGHNqkBcÂ¥h GH¸GH<¸ ®GRæ¸Po¥q Jwtj¸Á 
FcŠ. O~FLjFLï ®_ò¸ÍjÓFLj ¥cPeÂ¥é Ä¨¼rH=hæ MnjtjPy÷ FoFLk, Š^j¸_¸ ®¸=h¥h MnWc÷ÓFLjŠFcïFLj.  

Fc ÂOqêNqj¸ ÅÇ¢MLjÀ¥n¸Cy GS¸CyadÂï¼á¸Á. GUpO~ FLj¸¼ MLÔoá MnjtjP| AKLjMLFoQLøO|Š CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL MLGSjë¸Á. ±¿¥h 
Kc$c ¶ ¼MLOq °¸^jFLï MojMLjj ®¸=hMLÍí CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL On¸<j$q¸^ÓŠ Po¼ _NqjPoíOq MLÓfS ML¼á¸Á. ¬ÍßGRæMLjPe÷ - 
°FLïEx¥qÚ=o ö^tjF| ¬tjFc - MnjtjP| −ÓGSõ¸ ¥cPoÍj.  

¿×.OoøGRFLjFLïGHð=h¥i  MLkŠ MnjtjPy÷ ²¥qÚ<¸ ÔcPe ¥qGRæMnjÎJwtj¸Á. ²¸ÍOy ×.FL¸ Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ ²ÍjOqjÔLkGSjëFcïOqj. 
ÀOqj$qjCLjFLïÁ μ¥qÚ=o ö^tjF|. ¿×.OoøGRF| $qj¿¸¼ ²MLOqk GH=hæ¸ÔLj¥y<¸ PoÍj. ¬Âï ¥q¸JdOqjæMnj¸^kû MLjFLjGRjÓCy ‚OqjŠJwtj 
°¸<<¸MLÓ÷ FcŠ TdMLkFLj ö^tjFy÷ ¥n¥hÚ¸ÔL<¸ ÔcPe ¥qGRæMLjtj¸Á. ¥x¸CL TdMLkFLj MLk ±Wy÷ MLk ®¸=h Í$qÜOq 
MLÁPoNqkÓFLjŠFcï¸. ¬¸ÍjMLÓ÷ TdMLkFLj ¥cGSë ²ŠÚML$cFo °¸Á MLkŠ.  
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MLkŠ KnOqjëÓjFcïtj ¥c_=hæ ‚OqjáFo¸ÍjŠ gS^j÷Fcïtj. ¬tjCo ¬Eo ¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷ 
¿×.OoøGRF| PoŠ¸@~ ²¥hÚFL ×.FL¸ ÔcPeMLj¸ÍjFcïOqj. Mc+j÷ ¥q¸<¥qæOqj¥h Ó¸ÔcÆ¼á ²¥hÚFL KcGHCLj ¥cÍj. ¥q¸<¥qæOqj MLkFLMLCcøÂ¥h 
¼ÿï¸$c OnÎPn¥hÚFLMc+j÷. GUpO~ FLj¸¼ MLjöEcGSjŠ MnWo÷ μ¥é μ¥qÚ ö^tjFy÷ ²¥qÚ@~Â¥h - öGHÀ OnÎPoø sSæGRFy÷FLk - μ¥y ö^tjFLjŠ 
GS¿GH<è ×.FL¸ °FcïOqj.  

FcŠ MLjj¸Íj$c μ¥q Ã<èCLÆ÷ ÂÓ_¨ °¸Á. μ¥qÔoCyë KnOqjëFLj ±CL$c ÔoGSjŠÂ ÂÓ_<è −Mnj On¸@yÔoCyë Ã<èFLj 
ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠÂ ¬Pe$o JdÓj Š<jGHlCy¸Á. − ÍßQLõ¸ FcŠ ÿßÍNqj ÄEcOq¥q¸$c Cy¼ Po¼ ÂÓ_¨ ‚OyáMLjÂ ÔnJdðFLj. 
²¸Cy MnjjÿMLk^GH<jCLk ‚OqjáFLïEcMnj.  

OnÎPoø GHÂMcOqÓ GSMnjô PoFLGHlð<j ‚@~ −Mnj ¬Pe$o öGHNqk*¸ ÔofS °¸@oÍÂ - −MnjFLj ÔLk<$cFo CnÓjGSjë¸Á. ¥cÂ¢ 
¬GHlð@~MnjFLj FoFLj ÔLkfS °¸@oMcBhê¥cÍj. TdbEcOq*¸$c ×.FLOqP| ¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷ FoFLj öGHNqk*¸ ÔoNqjFLj. ¿×.OoøGRF| ¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷ 
−Mnj ²¥qÚPoÍj.  

¬Pe¸=h MLjFLjGRjÓjFLï ¯ EoQL¸Py GSMnjôPoÄj=h?  
¬GSPo TdMLkFLõ öGH×.Ój - ÂCLõ½¡ÄCL¸Py ²Fyï JwO~=cÓj ¥xFLTd»GSkë FcFc ¬MLGSìÓk GH<jCLk - ²Fyï GSMLjGSõÓŠ 

GSMLkbEcÓj MnCLjŠCLk¸=o - ¯ GSMnjôÓj Mc¿¥h MLj¿¥xÂï GSMLjGSõÓj GSßfRæGSjëFcïtj.  
− XL*¸Py GSMnjôÓŠ MLõÀOo¥q¸$c ²Fyï AKcMcÓj FcPy ¥qÆ$ctj. MLjFLEoQL¸Py GSMnjôÓj ÔoNqj<¸ ¬MLkFLjGRMLjÂfH¸¼¸Á.  
¿×.OoøGRFLj¸¨ ‚@~ Fc ¬MLGSìÓk GH¨ ®Ój÷ÔoO~¸. ¥xÁíOy¾Ój ¬CLëMc¿¸=y÷FLk, ¥xÁíOy¾Ój ¬MLkô FcFLïÓ Í$qÜO~ 

°FcïFLj.  
MLk ¬MLjô FLFLjï ÔLkGSkëFo - ''³O~ ¯ MnbÍML ±Wy÷ °¸<Po¥qJwCLjFcïFLj. Ä£j FcFLï$c¿¥h KxÀë$c Fc ÄÓjML CnÆ£Š¸@~ 

°¸Á. FLFLkï Â¢CyJd^j ×.OqôÂ¢ À£GSjŠ Jw‚<Ík -'' ¬¸Á.  
¬MLjô Nqj>bEcPeGH¸$c − MLk^Ó¸Á. CLFLFLj ×.OqôÂ¢ À£GSjŠÂ Mn+÷<¸ ²¸CL ¥qGRæMnk −Mnj ±fU¸ÔL@~Â¥h ‚@~ 

öGHNqjÀï¸ÔLPoÍj. ¥cÂ¢..  
³MLköCL¸ Ä¤ÓjGH¨Fc FoFLj Fc AKcO~õÃ<èÓFLj ×.OqôÂ¢ À£GSjŠÂ MnWc÷ÓFLjŠ¸^jFcïFLj CLGHð - ¬MLjô $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLFo 

PoÍj. Fc ½¡ÄCL¸ Fc AKcO~õÃ<èÓ¥é GH¿ÄjCLMnjÎJwtj¸Á. Fc −PyÔLFLÓj Mc¿ÔLj^kæ MLköCLMoj ÀOqj$qjCLjFcïtj. ×.FLôÂ¼áFL 
CLÆ÷‚@~ Fc −PyÔLFLPy÷¥h O~ML<¸PoÍj. ¥cÂ¢ ¬MLjô ²¸CL $xGHðÁ.  

²¸CyÍkOq¸ ÂÓ_¨ OnÎPy÷ öGHNqk*¸ ÔoGSkë μ¥qÔoCyë ÿßÍNqkÂ¥h Ã<èFLj ÿCLjëŠÂ GSëFcõÂïGSjëFLï − CLÆ÷ Fc ¥q+÷MLjj¸Íj 
MnjÁÆ ÔLÆ¸¼JwNqkFLj.  

¯ öGHGH¸ÔL¸Py CLPnCLjëŠÂ MnjjFL$c¨Pe ÀOqj$qjCLjFLï öGHÀ MLjÂgR  ³Ey μ¥qOy¾FL − ÄbÍ¸$c MLkCLßÿßÍNqkÂï _Æ÷Pe 
¥q¿¼ rH^jæŠÂ °FLïMc@o.  

¬GHlð@o FcŠ TdøOqíîMLj¸=o CnÆfS¸Á.  
¬MLjôŠ CLFL Ã<èÄ£jÍ MLköCLMoj ösHMLj. FcŠ Fc AKcO~õÃ<èÓ Ä£jÍ MLköCLMoj ösHMLj. OnÎPoø NqjkÂNqjF| FcNqjŠÓŠ CLMLj 

Cy=h °Eyõ$qjÓrHÎFL MLköCLMoj ösHMLj.  
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GS¸Š¼CLMnjÎFL ¯ ösHMLj Td=h MLkFLMLlBhê ÂOq÷XLõ¸ ÔoTwë¸Á. MLjÂfRÂ MLjÂfR EyÔLjŠFoPe 
ÔoTwë¸Á. ÓXLPeÁ öGH×.Ój ¬<jŠÚ¸^j¸=o ¯ EoQL¸Py ¬ö¥qMLj McõJdOq¸ ÔosSMc<k, ¬tjÍj OqkJdNqjÓ ½¡CL¸ rHOqj$qjÍÓ ¥yGS¸ 
GSMnjô ÔosSMc<k ‚@~ öGH×.ÓFLj EyÔLjŠ¸^jFLï=o÷ Pn¥qÚ.  

MLj¿ - ÄEoQcÓj MnÈ÷O~ML<¸!  
CLGHðÂ Fc¥qÂfH¸ÔLPoÍj.  
Fc [OqjáÓÂ¢ï μ¥q GS¸GHFLï EoQL¸ AKL¿Twë¸Á. Fc ÇXL* MLjFL EoQcÂ¥h GHÂ¥hMLGSjë¸Á. ¯ ÄEoQLNqkFL¸ $qj¿¸¼ FoFLj GSMnjôÓj 

ÔoNqjPoÍj. öGH×.Ó¥h_ò¸Á ¥qÆ»¸Ôo ³ GHÂ¢ ÔoNqjPoÍj.  
Fc −PyÔLFLÓÂ¢ï ÅÇ¢MLjÀ¥h ÔnJdðFLj.  

PPP 
−Mnj FLÄø - ''²¥qÚ< MLjjÂ» ²¥qÚ< CoPeOq¸©?'' ¬¸Á.  
MnFnïÓÓj ¥ctj¸Ôo − FLMLløŠ FoFLj ¬À CLøOqPyFo ÍkOqMLjMLlCLjFcïFLFLï KcbÍ FLFLjï MLjÈ¢÷ −MLfU¸¼¸Á.  
O~×.MLj¸ö¨Py IJdÄjÆ£ IJw=y À£tj¸ÔLjŠFcï¸. ¥cgHÓj O~ML@~Â¥h −ÓGSõMLjMLlCLj¸Á. ÅÇ¢MLjÀÂ IJw=yÓj ¥qÓ¥qCcëŠ 

GH¸GHMLjFcïFLj. ×.OqôÂ¢Py GHÍVOqj FnÓÓJd^j − IJw=yFLj ÔLkGSkëFo FoFLj ö_CL¥cÆû °¸Á.  
¬CLëMc¿¸=y÷ ®¸¥y Oq¥q¸ öGHQLï ²ÍjOnÎ¸Á FcŠ. ¬Á FoFLkfU¸ÔLÂÁ.  
μ¥q=h On¸<j FnÓÓJd^j ÄEoQcPy÷ °¸@~ÓFLjŠFLïMcOo ¬¥qÚ¨ ÄFyÍ, ÄPeTdÓŠ EcGSjPnÎ - ¬¥qÚ@o QcQLøCL¸$c fSìOqGH¨ MoOo 

rHÈ÷+j÷ ÔoGSjŠÂ JdCL Š^j¸KcÓ GS¸$qÀ MLj¿¼JwML<¸ ‚@~ ×.¿»¸Í^. ¯ ÄGRNqj¸ MLk ¬CLë$c¿¥é GSjñ¿¸¼¸Á.  
MLk ¬MLjôŠ Fc rHÎFL ¬FLjMLkFL¸ PoÍj. −Mnj Fc XoMLj¸ $qj¿¸Ôo −Py¼GSjë¸Á. MLk ¬CLë$c¿¥nÎCo CLFL ‚CLj¿ $qj¿¸Ôo 

bEcõGS. − bEcõGSPy FcÄ£jÍ ¬FLjMLkFL¸ GHl=hæ¸Á.  
¬ÍßGRæMLQcCLkë ¬CLë$c¿ MLk^Ó öGHAKcML¸ ÅÇ¢MLjÀPy ¬FLjMLkFcÓFLj GSßfRæ¸ÔLPoÍj. ³<j GS¸MLCLûO~Ój$c ¥qÆfS ¥cGHlOq¸ 

ÔofSFL¸ÍjŠ −Mnj FLFcïMLköCL¸ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸Á.  
''GHÍVOqj FnÓÓ¸=o MLk^Ój ¥cÍj. ¬¸ÍOqk Cc»CL¸ÍFcPe@o EoQLMLjÁ. −<Á ML¸=h Ä£jÍ $qj<è GS¿$cÜ °¸ÔLj¥yÂ 

EoQLMLjÁ. MLj$c@x¥qÚ<k ¬Fcï+÷¥qÚ<j¸=o Ôn¨Jwtj À£O~Æû¸Eo -'' ¬Â MLk ¬CLë$cOq¸=o -  
''Fc rHÈ÷¥h MLjj¸EcNqjFL ÔLÍjMLl sHOqj ÔnfHð McPoëOy÷ ¬tjEo+j÷FcïOqj. ÄgSÚ öKc¸Á¤Ó ÄGRNqjMLj^j¸¼ - fS$qOn=|¥cÂ¢ −[¿¥h 

¥cIgH =iÓj¥cÂ¢ ¬ÓMc^j ¥cÂ MLjÂfR - ®GHlð¨ÍíOqj Ã<èÓ CL¸ö¨ ¬Nqkõ¥q ÄEoQcÓj MnÈ÷ ³Ey MLk¿JwCcOqÂ ¬FLj¥yML<¸ ÔcPe 
CnÆÄCLŠÚML -'' ¬Â ÅÇ¢MLjÀ McÁ¸¼¸Í^.  

¯ ÄGRNqjMLkMnj FcŠ ÔnGHð<¸Py FLMLjô¥q¸CyJd^j - rUÔLá¿¥q, ¬AKLõOqìFL ‚@~ Po¥qJwPoÍj.  
¬CLë$c¿ ÄGRNqjMLjPe$qj¸=o MLkMLj$c¿¥h FoFL¸=o ÄGH¿¢CLMnjÎFL FLMLjô¥qMLjk, ¬bÃMLkFLMLjkFLk. −NqjFL Fc $qj¿¸¼ 

MLjOyÄbÍ¸$c ¥q¸$cOqjGH@~èOqj. ''Â¢Ä PoÂJwÂ −ÍO~ùÓj. FLjMLlø Mn<jCLjFLïÁ ÔLÆEoQL¸. ³ EoQLGHl ¬ÓMc^÷tjFc − EoQLGHl 
McCcMLOqBcÂï _=hæ ³Oqð<Cctj. ¬¥qÚ<jFLï¸CL¥cÓ¸ FLjMLlø MLk¸TdVO~Â¥i, ÄgSÚ, öKc¸Á¤Ó‚ CL^GH=ctj¸ÔL ‚<Íj -'' 
¬¸^k °EcÿOq*$c −NqjFL Fc¥y GHlO~*$cDÍ ‚@~ ÔnJdðOqj.  
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μ¥q GHO~õNqj¸ ÄQcøÄjöCLj<j ¬<ÄPy ÀOqj$qjCLk ¬¸CLjPoÂ −¥qÆ¥h $qjOqNqkõ<^. 
²¥qÚ@~ μ¥q GH¸<j¥cÂ¢, $qj¥nÚ<j Â¢+j÷¥cÂ¢ ExOq¥qPoÍj^. ¬Pe FL<jGSkë¸<$c −NqjFL¥y ¥qTdtjMc¨ $qj¨rS ¥qFLGH¨¸Á^. ¬GHlð@~ 
¥qTdtjMc<j $x<jè MLk¸GS¸ À¸^jFcï<j^. ÄQcøÄjöCLj<j Mc¨Â GSÄ£jfH¸¼ ³MLjj¸=o ¬Á rH^æMLjÂ ¬¨» - Mc@n¸»Æ ÔofSFL 
$x<jè MLk¸GS¸ ÄjFLV MLjOoÄ£jPoÍÂ ö$qfU¸¼ Mc<j Mc¿GSjëFcï ÄFLŠ¸@~ − ²¸»Æ MLk¸GSMoj ÀFcï<j^. On¸<j MLjj¥qÚÓj 
ÀFoGS¿¥cNqjFLŠ öJd*¸ CnGHð¿Æ÷¸Á^. ¯Py$c ¥qTdtjMc@~NqjFLŠ $c÷GSjCy MLj¸¼Â¢+j÷ Cn¼áÔcá<j^.  

''$yÿCLõ ÔofS ö_À¥é ¥qTdtjMc¨Ä. Â¢ÔoÀ MLj¸¼Â¢+j÷ Cc$qjCcFLFLjŠFcïMc?'' ¬Fcï<j^ ÄQcøÄjöCLj<j Mc¨ML¸¥q ö$qj<j÷¿Äj 
ÔLkfS.  

¥qTdtjMc@~QLáOqõGH¨ - ''¬Eo¸=h TdøÄ£j! Fc ²¸»Æ $x<jèMLk¸GS¸ ÀFLï Ä£jOqj FoFLj Cc»FL Fc ÔoÀ Â¢+j÷ 
Cc$q¥qJwML<MojÄj=h?'' ¬FL¨$c<^.  

''¬GHð=h GH¿fSìÀ MoOqj. ¬GHlð<Á ÀFL¥qJwCo Fc öJd*¸ ÂÓ_¨ °¸@oÁ¥cÍj. ¬GHlð<j FoFLj −¥qÆ ¬Fo ×._jòCy 
KcbÍGH<jCLjFcïFLj. ×._jòŠ MLjj¸Íj$c ®Á Mc<‚<ÍFLï ÂsRbÍ¸ PoÍj. Fc −¥qÆ ×._jò FLNqjMnjÎ Fc öJd*¸ ÂÓ_<$cFo - Fc 
bÍO~ôÓj FoFLj Jd=h¸ÔLMLÓfS °¸Á. ¬¸Íj¥é Jd=hGSjëFcïFLj..'' ¬Â ¬¥qÚBhê¸¼ MnÈ÷JwNqk<^ ÄQcøÄjöCLj<j.  

¯ ¥qDÍ FcŠ ÔnfHð - ''¥c_=hæ ¯ EoQL¸Py Â¢¥é −ÍO~ùÓjFLïGHð=h¥i ÄEoQcÓj MnÈ÷FLGHlð<j MLköCL¸ ¬¥qÚ¨ GH¿fSìCLjÓŠ 
¬FLj‚Ó¸$c Mc=hÂ GS<Æ¸ÔLj¥yMcÆ. Ã¢ ³ OyMLjF| ®F| OyM|j. À¿» O~$cFo MLjÈ¢÷ Â¢MLl ¥y¿FL ÄbÍ¸$c °¸<MLÔLjá.'' ¬FcïOqj 
MLkMLj$cOqj.  

öJd*¸ ÂÓKn^jæ¥y<¸ ¥yGS¸ ³MnjÎFc ÔofS − CLO~øCL öJd*¸ ÂÓ_@~è¥q MLjÈ¢÷ MLkFLMLCLøGHl bÍO~ôÓFLj Jd=h¸ÔcÓFLï 
MoEc¸CL¸ FcŠ FL¼á¸Á. ¥cÂ¢ FcŠ ¥qÆ»FL μ¥q GS¸EoVÂï −NqjFLŠ ÔnGHlð¥yPo¥qJwNqkFLj.  

ÄQcøÄjöCLj¨ öJd*¸ μ¥q ¥qTdtjMc¨ ¥cOq*¸$c ÂÓ_¨¸Á. − ¥qßCL×åCLCy ÄQcøÄjöCLj<j ¥qTdtjMc+÷ Kc$y$qjÓ $qj¿¸¼ 
öGHCoõ¥q¸$c ³MnjÎFc ¥qßfR ÔoQc@~ ¬FLïÁ Fc GS¸Eoÿ¸. ¬¨»Co MLkMLj$cOqj MLjOyÄbÍ¸$c AKcÄ¸ÔL MLÔLjáFLÂ AKLNqjGH@~èFLj. ¬tjCo 
−NqjFLCy - ''Fc$qj¿¸¼ PoÂJwÂ AKLNqkÓj rH^jæ¥y¥q¸¨. ¬MLGSO~Âï _=hæ ÄEoQcPy÷ CLGHð¥q Cc$q $qÓFLj.'' ¬Â VÄ£j tjÔcáFLj. ¯ 
VÄ£j ¬CLë$c¿¥h FLÔLáPoÍj. Cc$qFLÂ VÄ£j ®McøÆ ¥cÂ¢ Cc$qjCcFLÂ VÄ£j ®MLø<MojÄj^Â −Mnj CLFLPy CcFLj $x*jŠÚ¸Á.  

GSøOqÜ¸Py GSjO~JdFLMLjk, ÄEoQcPy÷ TdO~JdFLMLjk CLGHlð¥cÍÂ FoFLj ¬CLë$c¿ MLjj¸Eo ÅÇ¢MLjÀ¥h ÔnJdðFLj. −Mnj 
AKLNqjGH<jCLj¸ÍÂ CnÆfSFc - ¬CLë$cOq÷FLj AKLNqjrH=hæ −FL¸Á¸Ôo ¬Ój÷+÷ MLjFLGSëCLø¸ Fc¥cFL¸EcFoï ¥qÆ»¸¼¸Á.  

Moj FnÓ GH¸CxÄjôÁFL Fc öGHNqk*¸ ÂQLáNqjMnjÎ¸Á.  
öGHAKLjCLø¸ Â¥qÚ¼á$c öGHML¿ëGSkë¸<<¸ MLÓ÷ OnÎPoø GHÂMc¿Py ¥x¸ÍOqj GSMnjôPy ÔoOqPoÍj. GSMnjô −Oq¸AKLMnjÎFL McOq¸Oy¾Ó 

CLO~øCL öGHAKLjCLø¸ ¥xÂï OnÎ+÷FLj FL<GH<¸ MnjjÍPn=hæ¸Á. Fc öGHNqk*¸ Fc=h¥h MnjtjÓj ¥c¥q rUÎÍO~KcE§ - GUpO~ ²¥|ûörH}S ‚@~ 
ÀOqj$qjCy¸Á. FoFLj MLköCL¸ ¿GSjÚ À£GSj¥yÍÓjá¥yPoÍj. MLjj¸Íj MnjtjÓjŠ öGHNqjÀï¸¼ ¬¸ÍjPy ExOq¥qÚJwCoFo ²¥|ûörH}S 
²¥cÚÓFLjŠFcïFLj.  

öGHNqk*¸ Oy¾Š Fc MLjFLGS¸Cc Kc$cPoÍj. Fc ‚CLj¿¥h Fc Í$qÜOq Kc$c Ôo¿¥q. ¬Á FLFLjï Ä¨¼ ¥xÂï $q¸^Ój Äj¸¼ 
°¸<PoÍj. fHÓ÷ÆÍí¿¥i ‚@~ −Oy$qõ¸ Kc$qj¸<PoÍj. MLjj[õ¸$c ¬MLkôtj¥h öGHÀOy¾e ³Ey GSMLjNqj¸Py ÿ>OcCLjë$c ¥csSGHl ML+j÷ 
Mo@n¥hÚ MLjÈ¢÷ ÔLÓ÷_<jCLk¸=y¸Á.  
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Ä¤@yÚÓj GSMLjNqj¸ O~Fo ML¼á¸Á.  
¥q¸JdOqjæMnj¸=y÷ ²¥hÚ $qjMLjô¸ MLÍí ÂÓ_@~èFLj.  
Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ ¬MLjô, FcFLï$cOqj, CLMLjjô+j÷, ÔnPn÷+j÷, ÅÇ¢MLjÀ, fHÓ÷Ój - °FcïOqj. ¬MLkôtj¥h ×.øOq¸MLÓ÷ ML+j÷ CnÆNqjŠ¸@~ 

GH¨ °¸Á. EcÂ¥h FoFLj ±Oqj MLÁÆ Mn<jCLjFLï^j÷ ‚@~ CnÆNqjÍj. ¬GHlð<Á Fc ÔnPn÷Æ ÔoCLjPy÷ °¸Á. ¬KcòtjÂ ÅÇ¢MLjÀ 
²CLjëŠ¸Á. Mc@oMnk Fc Í$qÜOqŠ MLTdëFLÂ ³<jGSjëFcï<j. $x¸CLj MnjÁfHCo CLFL Íj¹[¸ _Nqj^GH<jCLj¸ÍFy ³Mnk - ÅÇ¢MLjÀ McBhê 
GSMLjjEctj¸ÔL<¸ PoÍj. −Mnj ¥q+÷Py Â¢+j÷ ÀOq$q<¸ MnjjÍÓtj¸Á. ÔiOq Ôn¸$qjCy μCLjëŠ¸Á. ¥cÂ¢ ¬Â −$q<¸PoÍj. °FLï^j÷¸¨ 
ÅÇ¢MLjÀ Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<øTd»¸Á.  

¬GHlð<j Fc ÿßÍNqkFnïMLOy rH¥qÆGSjëFLï^j÷ Cy¼¸Á. ¬öGHNqjCLï¸$c Fc ¥q+÷Py Â¢+j÷ À¿$ctj. ³Ey ¬¸EcMLjFLjŠ¸=o 
$x¸CLj rH$qÓPoÍj.  

FoÂ¸¥nMLø¿Â¢ ÔLk<<¸ PoÍj.  
ML+j÷ CnÆNqjÂ ×.øOq¸Py °FLï ‚CLjOqj, Í$qÜOqŠ MLTdëFLÂ ³<jGSjëFLï ¥x<jŠ, Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<jGSjëFLï ÅÇ¢MLjÀ.. Mc¿Fo 

ÔLkGSjëFcïFLj. OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á.  
μ¥q=h ¥cÍj.. On¸<j¥cÍj.. ³@o+÷ ¬FLj_¸bÍ¸.  
¯ ¬FLj_¸bEcÂ¥h ¥qÂ¢GS¸ GHÍVOqj FnÓPnÎFc ÍkOq¸ ¥qMLjôÂ rUÔLá¿GSkë ¶ rHÍí‚CLrH=hæ MnjtjÓj Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á.  

11 
O~öÀ GHÍ¥x¸<j $q¸^ÓŠ ö^tjF| AKLjMLFoQLøO| ÔoOqjŠ¸Á. ¿XcPy ¥cÓÂ¢ ÔoO~FLj. − O~öÀ GSMLjNqj¸Py Fc O~¥qFnMLøOqk 

$qj¿ë¸ÔLPoÍj. OqÄ MLl¸=o ¬CL<j CLGHð¥q MLk tj¸=h MLÍí ²ÍjOqj ÔLkGSkë ¥qFL_¨ °¸@oMc<j. rSÓMLlÄ£jÍ ¬CL<j Š^j¸_¸Cy GSV 
®¸=h¥h MnÈ÷JwML<¸Cy - ®¸=h Cc+¸ À£GSjëFLï FcŠ ¬GSPnÎFL μ¸^¿CLFLGHl ¬FLjAKLkÀ ¥qÆ»¸Á.  

®¸=y÷ ³Ä£jPoMLl. ¬Â¢ï #eÈ¢. GSÍjí¥yML<¸ Fc¥h_ò¸ÍFLï AKcML¸Cy ÅÇ¢MLjÀ MLj¸ÔcÓCy GSV ¬Â¢ï Jdõ¥h¸$qj ÔosSfS ²ML¿¸=y÷ 
³ÄjMcøPy ÂOqêtj¸ÔofS¸Á. − O~öÀ¥h FoFLj ¥q=h¥q FoÓrHÎ CLjMcøÓjFLj Á¸<j$c ÔofS GH<jŠFcïFLj. O~öÀ GS¿$c ÂöÍGH^æPoÍj. 
CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL ²GHlð@y ¥cGSë ŠFLjŠ GH=hæ¸Á. Kc$c JvEní¥hÚ ³<Nqkõ¥q AKcGSÚO| ML¼á CLÓjGHl CL=oæMLOqŠ FcŠ MnjÓjŠML 
O~PoÍj. ¬CL<j FLFLjï Mc¿¸=h¥h AKy×.FcÂ¥h −VøÂ¸Ôc<j.  

FoFLCLBhê MLjj¸Íj$c Jd}SJwOqjæ $qj¿¸¼ ¬¨$cFLj. ¬Á¸¥c O~PoÍÂ CnÆNqj$cFo MLjFLGSj Jd<tj¸Á. ¬CLBhê GH¸sHfS 
¥cÓ¥qßCcõÓj À£OqjáŠÂ =hIfHFLjŠ McÈ÷¸=h¥h MnWc÷FLj.  

''Ä£jOqj¸@oÁ McOq¸. ¯ McOq¸ Oy¾Ók MLk tj¸=y÷Fo AKy¸ÔoNqj¸¨ -'' ¬¸Á ÅÇ¢MLjÀ AKcGSÚO|.  
¥cÓÂ¢Py FcŠ CnÆfSFL Mc¿¸¥c °¸<<¸MLÓ÷ AKcGSÚO|Š ¥qÄj=|Mnj¸=hMLøPoÍj. ²=xÔiá ÿßÍNqjGHmOqø¥q¸$c −VøÂ¸¼FL − 

Í¸GHCLjÓ ÔLkGHlÓj FoFc¥cÓÂ¢Py μ¸^¿McBhê ¥cFLÂ GSðGRæ¸ ÔoQctj.  
PeKxOo^¿¢Py AKLkGRB|Â ¥qÆQcFLj. ¬CL<j CLFL Jd}SJwOqjæ ¥qÓ¥qCcë MnÈ÷ CnÔLjáŠÂ MLÔcá<j. FcÁ ‚@~ CLNqkOnÎJwtj¸ÍÂ¢ 

Kn¸$qGH<MLÍíÂ¢ ¬Fcï<j. ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ PoÂ FcŠ ¯ Jd}SJwOqjæ ¥cOq*¸$c öGHNqk*MLk»JwÍj¥qEc ¬FLï AKLNqj¸ MLjFLGSjPy 
°¸Á.  
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Pe_Oo^¿¢Py Fc sHOqjFL MLGSjëMLlÓÂ¢ï TwæOqjû¥h À¿»ÔoáfS - ''Fy<kõ}S'' GS¿æIfH¥n=| μ¥q=h 
À£GSj¥yMcÆ. − ÄGRNqjMnjÎ μ¥q Ôy^ FLj¸¼ μ¥q Ôy^Š ÀOqj$qjCLk Oy¾Pe÷ −IgHGSjPy $q¨JdFLj.  

¬FLïNqjõ Í$qÜ¿ï¸¼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á. MLjk<jOy¾Ó MLjj¸Íj JwGSjæ ÔoQc<Á ¥qÓ¥qCcëPy. Jd}SJwOqjæ μ¥q=h On¸<j Oy¾Py÷ 
fSÍíîMLjMLlCLj¸Á^. ¬FLMLGSOq¸$c JwGSæP| ¨Po ²¸Íj‚ - FLjMLlø MnWo"MLjj¸Íj ¥qÓ¥qCcë MLTdëMLl$qEc - ¬¥qÚ< rHOqûFLP| @nÆML¿¢ 
À£GSj¥yMLjÂ O~Qc<j. FoFLj Mn¸^Fo ¬FLïNqjõ sH¿^ ¶ −DÍOnÎ×oGRF| Pn^O| O~Td - EcÂ TdNqj¸Cy Mc¨Fo Jd}SJwOqjæ @nÆML¿¢ 
À£GSj¥yMLjÂ MoOo °CLëOq¸ O~fS On¸<k ¥qÆfH μ¥é ¥qMLOy÷ rH=hæ JwGSjæ ÔoQcFLj.  

×.OqôÂ¢ ÔLÆEoQL¸ ¥c_=hæ MLjBh¥q^jæ Ec¥c Ôx¥cÚCy ¥qMLO| ÔoNqj<¸ ¬MLGSOqMLjÂ ¬¸Cc GSÓV tjÔcáOqj. ¬¸ÍjŠ $qj<èÓj 
ÅÇ¢MLjÀ O~×.MLj¸ö¨Py CLFo ²Âï¥q ÔofS¸Á. TdNqj¸öCL¸ ¬Ä =pFy÷ =nÎÓ¿¸$| adGHlPy ®ÔcáFLj. ²GHlð<k GS$q¸ ÔoCLjÓ Ôx¥cÚÓj CLGHð 
MoGSj¥yFLÂ CnÆfSFL =nÎÓO| −QLáOqõGH¨ ¥cOq*¸ ‚@~ ¬¨» CnÓjGSjŠFcï<j.  

AKLjMLFoQLøOy÷ °FLï McOq¸ Oy¾Ók FoFLj À¸¨ $qj¿¸¼ ®_ò¸Á GH<PoÍj. °FLï =nÎMLjj CLŠÚML ¥cML<¸ MLÓ÷ fHÆáFL 
McOq¸Í¿+÷‚ Mn+÷Po¥qJwNqkFLj. AKcGSÚO| Í¸GHCLjÓŠPe$o Fc gSÂNqjO| ¥xÆ£$| AKcFy½¡O~MLl, ¬CL¨ ÅÇ¢MLjÀ‚@~ FLFcïÍ¿¸¼ - Fc 
μ¸^¿CLFcÂï MLj¿fH¸ÔcOqj.  

O~öÀ ®¸=h¥h MnÈ÷ GH<jŠFoGS¿¥h MLköCL¸ ³¥c¥hFLFLïAKcML¸ FLFLjï MobÁ¸ÔoÁ. ®Pe¸=h O~öCLjÆ¸¥c GHÍVOqj FnÓÓJd^j 
$q<JdÓ¸=o..?!  

Moj 23FL ÓjIJdëFcû ²tjO|PnÎFLjû FLj¸¼ Fc öGHNqkBcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL MLjj[õMnjÎFL ¥c»CcÓj ¥xÂï MLÔcátj. ¬¸ÍjPy gH 
IJdOq¸ °¸Á. ¬Á Â¸fH ¿×.Oqjø Kcõ¸ŠMc¿ ¬FLjMLjÀ Jv¸Á, Jd}SJwOqjæ À£GSjŠÂ ÓjIJdëFc ²tjO| PnÎFLjû Mc¿Â ¥qÓ¥qCcëPy 
¥qÓjGSjŠ¸=o McOqj MLkŠ =h¥n=| ®TdëOqj.  

¯ ¥c»CcÓ¥q¸=o MLjj[õMnjÎFLÄ gSNqjGSûNqkõ¿ï¸¼ O~MLÓfS °Fcïtj. öGHAKLjCLø −¿íî¥qQc[McOqj MLkŠ ML¼FL TdÚÓO|fR}H 
$qj¿¸¼ μ¥q °CLëOqjø ×c¿¢ ÔoTdëOqj. − °CLëOqjø MLsSë CLGHð MojMLjj _NqjÓjEoOq@~Â¥h PoÍj. − °CLëOqjø ¥cgHÓj ¬Âï O~öadæÓ O~×.bEcÂ¢ 
FL$qO~ÓPyÂ ¿×.OqjøKcõ¸ŠÓ‚ GH¸GHlCcOqj.  

MLk öGHNqk*¸ Oy¾Py÷¥h ML¼áFc − °CLëOqjø O~¥qJwML<¸Cy MojMLjj ¬¨ôÂösSæ=hM| −IgHGS¿ï ¥qÓjGSjŠÂ MLk=c÷@~MLjj. −NqjFL 
Mn¸^Fo b¨Æ£÷PyÂ rU@~èIgHGSj¥h ö^¸¥| ¥cP| ÔofS - °CLëOqjø JwGSjæ ÔofS On¸<j Oy¾Ótj¸ÍÂ¢ ¯Py$c Äj$qCc IJdO~ôÆ=i}S 
MLjj»¸ÔLMLÔLjáFLÂ¢ CnÓjGSjŠFcï<j. −NqjFL Mn¸^Fo ¬¸ÍjŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL ¬fSrSæ¸^jÂ fHÆ¼ Kc¸@| CLNqkOqjÔoNqjMLjFcï<j.  

¯ Kc¸@| μ¥q rHÍí CLCL¸$q¸.  
MojMLjj ¯ TdÚÓO|fR}H ¬FLjAKLÄ¸¼ À¿» MLÔcá¥q gSNqjGSûNqkõOy÷ FcÓj$qj GS¸MLCLûO~Ó Jd^j °¸=cMLjÂ VÄ£j tjMcøÆ. 

MLk öGHNqk*¸ [OqjáÓj, ¯ TdÚÓO|fR}H GSMLjNqj¸Py öGHAKLjCLø¸ MLk$qj¿¸¼ rH=oæ [OqjáÓj  - ¥qÆfH VÄ£j MnjjCLëMLjMLlCLj¸Á. $q<jMLl 
GSMLjNqkÂ¥h À¿» EoQcÂ¥h O~¥qJwtjFc, ¬GSÓj ÄEoQcÓPy °¸¨JwMcÓFLjŠFcï, À¿»ML¼á gSNqjGSNqkõOy÷ FcÓj$qj 
GS¸MLCLûO~Ój¸<¥qJwtjFc, MojMLjj MnjjCLë¸ <_jòFLj gSNqjGSûNqkõO|Š ®ÔLjá¥yMcÆ. ¬Pe ®ÔLjáŠ¸=cFLÂ Fc $qj¿¸Ôi  AKLkTdøÄj 
Po¥q GHOqôFn¸=| °Eyõ$qGSjì@nÎFL ¬tjFL MLõ¥hë GHmÔi °¸@~Æ. ¬ÍßGRæMLQcCLkë MLk Kc}S Fc‚, AKLkGRB|¥i ‚@~ GHmÔi 
GH<@~Â¥q¸»¤¥q¿¸Ôc<j. VÄ£j$c °¸<MLÓfSFL MnjjCLë¸ CLŠÚML ¥cÍj. MLk ®Íí¿ $qj¿¸Ôo MLk Kc}S À£GSjŠFLï ¿GSjÚ TdMLkFLõMnjÎFLÁ 
¥cÍj.  
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−IgHGSjPy ¬fSrSæ¸^j Pn¥qÚ¥q^æ$c - MLjÂfR¥h GSjMLkOqj MLjjrHÎð ¬tjÍj MoÓj VÄ£j 
MnjjCLë¸ Pn¥qÚ CoÆ¸Á.  

¬MLlFLj MLj¿  GHÍVOqj FnÓPy÷ MnjjÍ=h −OqjFnÓÓk ®¸¨NqkPy FcŠ GHm¿ë ½¡CL¸ MLGSjë¸Á. CLO~øCL GHÁFnÓÓk ¥qOqjMLl 
AKLCLõ¸ ÄjFLVtj¸ÔLjŠÂ Äj$qCc ½¡CL¸ (¬FL$c KofS¥| sH) MLGSjë¸Á. Á¤Â¥h ×.OqôÂ¢ öGHNqk*¸ [Oqjá ¥qÆfH - On¸<j rH=hæ $qjBh¸ÔL$c 
¯ MnjjCLë¸ ML¼á¸Á. ×.OqôÂ¢Py FcŠ MLkOqjÚû OqkGH¸Py MLÔoá TdÚÓO|fR}H ML$nÎO~Ój Á¤Â¥h ×y¨¸ÔLPoÍj ¥c_=hæ GS¿Jwtj¸Á ¥cÂ¢ 
¯ VÄ£j MnjjCLë¸ ÓXLOqkJdNqjÓj Ec=hJwNojÁ.  

¬¸=o FoFLj, AKLkGRB| ×.OqôÂ¢ Mn<jCLk¸<<¸ MLÓ÷ MLk Kc}SŠ MnjjCLë¸ @nKnÎïMoÓ OqkJdNqjÓ ×cÄ£jFLj KoOq¸ CL»Æ¸Á. MLk 
Ä£jÍ FLMLjô¥q¸, ¬bÃMLkFL¸Cy −NqjFL ¯ KcbÍõCL À£GSjŠFcï<j.  

MojÄjÍíOqMLjk ²Pe$qk CLGHð¥q À¿»MLTdë¸ ¥c_=hæ VÄ£j MnjjCLë¸ ²¸CnÎFc MLkŠ KcbÍPoÍj. °FLï tj_ò¸ÍPe÷ - Kc¸@| ¥yOqjæ 
sHGHOq÷ Ä£jÍ öMcNqkÆ. MLk VÄ£j MnjjCcëÂ¥h ¥yOqjæ sHGHOq÷ ÄÓjML ¬tjÍjML¸ÍÓ GHÁOqkJdNqjÓj.  

MLjFL öGHAKLjCLø MLõMLVO~Pn¸CL ¬NnkMLjNqj¸$c °¸=cNnk CnÓjGSjŠFo¸Íj¥i Kc¸<j sHGHOq÷ °Í¸CL¸ ÔcÓj.  
MojMLjj öGHAKLjCyøEyõ$qjÓ ¥h¸Eo Pn¥qÚ. ¯ Kc¸<j ¥éMLÓ¸ IJdO~ôÆ=i. ¬Pe¸^GHlð<j ³ CnÓ÷¥c»CL¸ Ä£jÍ öMctj¸¼ MLk ÔoCL 

GS¸CL¥q¸ rH=hæ¸ÔLjŠFcï GS¿JwCLj¸Á. ¥cÂ¢ −IgHGSPe μGHlð¥yÍj. − ¬tjÍj ML¸ÍÓ GHÁOqkJdNqjÓ [Oqká −IgHGSjEo. ¬tjCo 
MLjj¸Íj$c MojMLjj rH^jæ_¨ rH=hæ − ¥yOqjæ sHGHOqj÷ ¥xÂ CnÔLjá¥yMcÆ.  

®¸ÍjŠ AKLkGRB| μGHlð¥yPoÍj. FoFLj MnjCLë_<<¸ ÔLkfS FLFLjï Ôc^j$c fHÆ¼ - ''FcÓj$qj Oy¾Py÷ MLjFL öGHNqk*MLjj¸Á, 
MLjj¸Íj$c [Oqjá rH¨Co MLjFL <_jò MnFLŠÚO~Íj. Í$qÜOqj¸¨ Mn¸=c<jCLj¸=oFo −IgHGSjPy GHFLjÓŠ FnÓÓj GH<jCLjFcïtj. MLjFL¸ 
ÄEoQL¸ JwCLjFcï¸'' ¬Fcï<CL<j rUÔLá¿¥q$c.  

¬CL¨ MLk^Py÷ FcŠ GS__j ¥qFLGH¨¸Á. ¬CL¨ GH^jæÍÓ MLÓ÷ −IgHGSj Kc¸@| sHGHOqj ¥xFL@~Â¥h ®Íí¿¥i ÔnOy MLjk@x¸ÍÓk 
¬@~øÂû¼á¸Á. Äj$qCc <_jò MojMLjj rH^jæ_¨ rH=cæ¸.  

¯ ¥yOqjæ sHGHOqj÷ ¥xFL<¸ μ¥q rHÍí CLCL¸$q¸. MLjj¸Íj$c <_jòFLj sSæ=|Kcõ¸ŠPy ¥q=hæ ÔLPeFc À£GSjŠÂ ö=n×.¿¢¥h MnÈ÷ ¬¥qÚ< 
KyPn<j GS¸CL¥cÓj Ôotj¸ÔLjŠÂ - ¶ $xGHðMc¨ ¿¥qMnj¸@oGRFLj GS¸JdÁ¸ÔLjŠ¸=o ¬GHlð<Ä ExOqjŠCctj. PoEc ²ŠÚML <Ãò¼á 
Tdæ¸GHl Mn¸<Oq÷ Í$qÜOq ¥xFLj¥yÚMcÆ. EoÂ¥nÎFc ¥x¸CL =nÎMLjj GH<jCLj¸Á. MLkŠ MLõMLbÁ ÔcPe CLŠÚML. ¯ GS¸ÍOqó¸Py MLkŠ 
×cÂ¥hO~¸ ¬Fo ¬fSrSæ¸^j TdNqjGH¨ °¸<¥qJwCo ÔcPe ®_ò¸Á GH@oMc+"¸. CnÓj$qj Mc¨FLFLï ¬bÃMLkFL¸Cy Fc‚ FcCyJd^j 
AKLkGRB|¥i ×cFL¥hO~¸ TdNqjGH@~è<j. − sHGHOq÷ Ä£jÍ =nÎfH¸$qj ‚@~ ¬CL@o ÔoQc<j. Mc=hrHÎ FoFLk, AKLkGRB|, MLk Kc}S GS¸CL¥cÓj 
rH=cæ¸.   

MLk =h¥n=|û 28ML CoÁ¤¥h _j¥| ÔoGSjŠFcï¸. OnÎPoø GHÂMcOqÓ GSMnjô ÔcPe MLOqŠ En_òÀ¸Á. ¥cÂ¢ MojMLjj b¨Æ£÷ Mn+÷@~Â¥h 
¥qÓ¥qCcëPy ö=ntjF|û ExOqjŠCcNnk ExOq¥qMyFLÂ FcŠ Kn¸$q$c °¸Á. ¬ÍßGRæMLQcCLkë ¥qÓ¥qCcë MnWo÷ ö^tjF|û ÀOqj$qjCLjFcïtj.  

TdÚÓO|fR}H ÄGRNqj¸ MLk¿áPy CnÆfS¸Á. ®¸CLMLOq‚ rIHÎFcF|û ÄjÂögSæ FLj¸¼ °CLëOqjøO~PoÍj. AKLkGRB|, FoFLj _kõOyö¥qgSÂ 
Cn$q À^jæŠFcï¸. ¬tjCo MLk¿á 25¥h − ¥c»CcÓj MLÔcátj. − Mn¸^Fo AKLjMLFoQLø¿ï¸¼ b¨Æ£÷ Mn+"@~Â¥h ö=cMnÆ¸$| ¬ÓMnF|û ÃÓj÷ 
Mn¸^Fo CLNqkOqtj¸Á.  
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¬FLj¥yŠ¸@~ ¬EoOy¾FL ¿½GSæOqjè JwGSjæPy Fc Jd}SJwOqjæ ‚@~ ML¼á¸Á. ¬Á 
¬¸ÍjŠÂ  GS$q¸ −FL¸Í¸ Jv¸ÍjCLk, ¶ XL*¸ −JdÍMLjGSë¥q¸ MLBh¥hJwNqkFLj. JwGSjæPy ®Á O~ML<¸ On¸<j MLjk<j 
Oy¾PeÓGSõMLjNqjj¸=o?  

¬¸Íj¥é ¥qÓ¥qCcë MnÈ÷ À£GSjŠ¸=cFLÂ ¬FLïNqjõŠ °CLëOq¸ O~QcFLj. ¬MLGSOqGH¨Co °GHNnk$qMLjÂ −DÍOnÎ×oGRF| Pn^Oqj ‚@~ 
®ÔcáFLj.  

³Á ³MnjÎCoFo¸, ¬Âï ¬<è¸ŠÓk μ¥q=x¥qÚ=o À£¿JwCLjFcïtj. MLjFLGSj CoÆ¥qGH<jCy¸Á.  
AKLjMLFoQLøOy÷ öGHAKLjCLø ÔoÀGHFLjÓ Íj¥c*¸ ''°CLÚÈ¥q''. ¬¥qÚ< FoFLj On¸<j ¥yBcOqÚ ÇPeðÓj ¥xFcïFLj. ¬Ä ×.OqôÂ¢Py Fc 

öJvrIHGSOqjŠ _ÿjMLjÀ ®McøÓFLjŠ¸^jFcïFLj.  
AKLkGRB| ‚@~ CLFLŠ Cy¼FLMoMy ¥xFcï<j.  
¨JdOqjæMnj¸=y÷ MLk tjÍí¿¥i ®OqMnÎ³@y CoÁ¤FL Ä¤@yÚÆÔcáOqj.  
− Oy×o ¬FLïNqjõ Â¸¼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á. ¥cÈ¢MLkCLFLj öJd¿íî¸ÔLjŠ¸=o ¬¸Cc QLj AKLMLjMLlCLj¸ÍÂ O~Qc<FLïNqjõ.  
MLjO~ï@o öGHNqk*¸¸. ¥cøOqæO| ¥cÈ¢ ÔofS Pe_Oo^¿¢ GSkGHO|MnÎ×.O|Š ¬GHð»¸¼FLGHl<j Fc ¥q+÷Py Â¢+j÷ À¿$ctj. − ¥cÓÂ¢Py 

¬<j$qj rH=hæFLGHð=hï¸Ôi, − ¥cøOqæOo FcŠ, Fc Š^j¸KcÂ¥h, −öQLNqjÄj¼á¸Á. ¬FLj_¸bÍ¸ MLjÂfR¥i MLjÂfR¥i MLköCLMoj ¥cÍÂ ¬GHlð@o 
Fc¥qOqíîMLjtj¸Á.  

sSæGRFy÷ MLkŠ Ä¤@yÚÆMLø@~Â¥h GSÿyEyõ$qjÓj ÔcPeMLj¸Á MLÔcáOqj. Mc¿Py ²ŠÚMLMLj¸Á CnÓj$qjMcOqj, Kn¸$cÆ£Ój. 
GSÿ×.Moj¥qEc!  

−Oy¾ ÄQoGRMnjÎFLEo. ¥xFcï+j÷$c ²¸<Ój MLj¸¨JwCLjFcïtj. MLjj¸Íj Oy¾ O~öCo McFLGH¨ McCcMLOq*¸ ÔLÓ÷_¨¸Á. − Oy¾ 
°ÍNqjMoj OnÎPoø GHÂMcOqÓj GSMnjô ÄOqÄj¸¼FL McOqë ML¼á¸Á.  

ö^tjF| ¬Oq$q¸^ −ÓGSõ¸$c ML¼á ÄjöCLjÓ Ä¤@yÚÓjCy ¥qÁÆ¸Á.  
IGH}Sæ¥c÷}S ‚sHPy PnÎ^j MnÓ$q<¸ PoÍj. ö^tjF| ¥q^¥| ÔoOqjŠFcï¥q IfHO~õÍj ÔoQc<j AKLkGRB|. Mnj¥cÂ¥| ML¼á ÔcPesSGHl 

¥qGRæGH¨ PnÎ^j÷ MnÓ$qMLÂ¢, ¥cMcÓ¸=o μ¥q IJdõF| ¨GSÚFnŠæ ÔofS − PnÎFLj PnÎ^j¥hTdëFLÂ¢ ¬Fcï<j. $qÀPo¥q ¬¸Co ÔoNqjMLjFcï¸. ¬Á¤ MLjFL 
öGHNqk* Tz¥qOqõ ÄQoGR¸.  

ö^tjF| Š¸=h FL<¥q FL¨¼ MLjO~ï<j MLjbEcõÿï¸ GHÍ¥x¸<j $q¸^ÓŠ MLjMLjôÆï ¥qÓ¥qCcë Ôo¿á¸Á. AKLkGRB| FLFLjï MLjj¸Íj$c 
CLFLŠ CnÆfSFL ¼^æ$c¸$| MnjGSjûŠ À£GSjŠÂ MnWc÷<j. − MnjGSjû ÄMLO~Ó¸ÍOqk CnÓjGSj ¥yMcÆ.  

μ¥y $qÁPy FcÓj$qj Kn<j÷Fcïtj. MLj¸ÔcÂ¥h ¬Ení FnÓŠ GHÁOqkJdNqjÓj. AKy×.FL¸ FnÓŠ ²FLAKnÎ OqkJdNqjÓj. ¥qÓ¥qCcëML¸=h 
MLjVFL$qOq¸Py ®^jML¸=h GSÍjJdNqjMLjj¸<<¸ −QLáOqõ¸. ®¸ÍjPy ¬¸Í¿¥i öGHMoQL¸ PoÍÂ¢ ³Ey ö^GSjæ EcÂï FL<jGHlCy¸ÍÂ¢ 
AKLkGRB| ¬Fcï<j. μ¥qGHl<CL¨¸ÍjPyFo °¸¨ ÔLÍjMLlŠFcï<j^. ®GHlð<CL¨ sSïfUCLjÓj¸^jFcïOqj. ¬¥qÚ< MojMLjj TdïFcÓj 
MLjj»¸ÔLjŠÂ ÓjIJdëFcû ²tjO|PnÎF|û −IgHGSjŠ MnWc÷¸. − −IgHGSjPy GHÂÔosS −<McOqj AKcOqÀ£NqjjPnÎFc ÍjGSjëPy÷ öGHMLOqëFLPy 
NqjkOyfHNqjF|ûÂ ¬FLjGS¿GSkë ¬GSÿõ¥qOq¸$c ²Knò^jæ$c ¬ÂfH¸ÔcOqj FcŠ.  

¬¥qÚ< ¶ ³×.¸^j TdNqj¸Cy gH IJdO~Ój GHm¿ëÔofS ¿×.Oqjø Kcõ¸ŠŠ MnWc÷¸. ¬¥qÚ< ¬FLïNqjõ FLFLjï ÔLkfS 
−QLáOqõGH@~è<j. CLFLŠ Š÷GHë¸$c ML¼áFL GHÂ ÔnJdðFLj.  
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PPP 
¬tjCo ¿×.Oqjø Kcõ¸ŠPy MLk GHÂ ¥cPoÍj. rIHÎFcF|û ÄjÂögSæ °CLëOqjø ¥cgH ¿×.OqjøKcõ¸Š ¥qÓ¥qCcë öKc¸¼¥h ÔoOqPoÍ^. − 

°CLëOqjø¸=o CLGHð gH IJdOq¸ Ä£jÍ Mc¿ −MnkÍ MLjjöÍ GH<Í^.  
''MLk Pe_Oo^¿¢¥h − °CLëOqjø ML¼á¸Á. ²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼ÍÂ EcÂ ö^k ¥cgH μ¥q=h CnÔcá¸.'' ¬¸^k AKLkGRB| ¬Á 

ÔLkfH¸Ôc<j.  
¬¥qÚ¨ $qjMLkTdë − ¥c»CcFyïTd¿ ²$cÁ$c ÔLkfS ''ö^k ¥c gHÓj MojMLjj FLMLjô¸. μ¿½FLP| °¸@~Æ'' ¬Fcï<j.  
''¯ ö^k ¥cgHÂ TdXcCLkë MLk ¬¨ôÂösSæ=hM| −IgHGSOqj ¬=nGSjæ ÔoQc<j. ®¸¥c ¥cMcÓ¸=o ®¥qÚ@o Ä£j ¿×.OqjøKcõ¸ŠPyFo 

GHÂÔoGSjëFLï MLjOy KcbÍõCL$qÓ −IgHGSOqj EcÂ ÄGRNqjMnjÎ VÄ£j tjTdë<j'' ¬FcïFLj FoFLj.  
− $qjMLkTdë ¼ÁøPeGS¸$c FLÄø - ''¬Nqkõ! ²MLOqj ¬=nGSjæ ÔofSFc ö^k¥cgH ö^k¥cgHNoj ¥qEc! MLkŠ μ¿½FLP| ¥cgH 

¥cMcÆ. ¬Á μ¥q=h On¸<j Oy¾Py÷ ®¥qÚ<Š JwGSjæPy O~MLÔLjá. ¬Á MLsSëFo Ä£j GHÂ ¬MLlCLj¸Á. ¬Á O~Â GHXL¸Py TdXcCLkë EoQcÂ¥h 
öGHbEcÂMLj¸öÀ ´FL ®¸ÁO~$c¸bÁ¢ ¬=nGSjæ ÔofSFc ö^k¥cgHÓFLj MojMLjj GH=hæ¸ÔLj¥yMLjj'' ¬Fcï<j ÂOq÷XLõ¸$c.  

¬¥qÚ< GHÂ ×.Oqj$qÍÂ CnÆfSJwtj¸Á. EoQL¸ Ec=h Mn+÷@~Â¥h gH - IJdOq¸ ÔcPe MLjj[õMnjÎFLÁ. Fc ÔoÀPy IJd¿F| Oo[ Po¥q 
¯ ®_ò¸Á O~PoÍj ¥qEc ¬Â AKLNqjGH@~èFLj.  

TdNqj¸öCL¸ FoFLj, AKLkGRB| Ä¨JwNqk¸. ¬FLïNqjõCy ¥qÆfS ®¸=h¥h MnWc÷FLj. MLÁFL FLFLjï ÔLkfS −QLáOqõGH¨¸Á. ¬¥qÚ< 
¬GHlð@o ÅÇ¢MLjÀ °CLëOq¸ Fc¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLkTwë¸Á. ¬¸ÍjPy MLk IJdÄjÆ£ IJw=y °¸Á. ¬ÍjóCL¸$c ¥qFLGH¨¸Á FcŠ.  

¥qÓ¥qCcëPy MLjk<jOy¾ÓjFcïFLj. rIHÎFcF|û ÄjÂögSæ °CLëOqø¥qÚ¨ ¿×.O|ø Kcõ¸Š −IgHGSjŠ O~PoÍj. b¨Æ£÷ MnÈ÷ gSNqjGSûNqkõO~IgHGSj 
FLj¸¼ ¶ μ¿½FLP| ¥cgH À£GSjŠÂ ¬¥qÚ¨ ¿×.O|ø Kcõ¸¥|Py − GHÂ GHm¿ë ÔoGSj¥yMcÓÂ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcï¸. ¬FLïNqjõ ÄjöCLjÓj 
b¨Æ£÷Py MLkŠ TdNqjGH<$qÓ Mc¿ ¼OqjFcMLkÆÔcáOqj.  ¥qÓ¥qCcë ÓjIJdëFcû McOqj b¨Æ£÷ ÓjIJdëFcû Mc¿¥h MLk GSMLjGSõ $qj¿¸¼ =nPn¥|û 
GS¸EoQL¸Py MLkŠ TdNqjGH<MLjÂ ÔnJdðOqj.  

¿×.OqjøKcõ¸ŠPy GHÂÔoGSkë gH IJdOq¸ ÄGRNqj¸Py FcŠ TdNqjGH<PoÂ CLFL ¬GSVNqjCLŠ ¬FLïNqjõ ÔcPe KcbÍGH@~è<j.  
¬FLïNqjõ, MLÁFL FcCyJd^j b¨Æ£÷ MLTdëMLjFcïOqj. ¬¸Í¿¢ï MLÁÆ NqjjEcíîÂ¥h JwCLjFLï Mc¨ ¬FLjAKLkÀ Fc Mnjjÿ¸Py ÔLkfS 

Mc+÷Pe ¬Â °¸@xÔLjá. Mc+÷Pe ¬FL$cFo FcŠ ¥x¸<¸CL bEnÎOqõ¸ ML¼á¸Á.  
μ¥qÚOy¾Py _^æÓj Š=hæÔoá ¶ =nÎÓ¿¸$| adGHlPy On¸<j °PnF| Jd¸^j÷ Š=hæ¸ÔLjŠFcïFLj. ×.OqôÂ¢Py XpOq¸ ÔcPe [¿¢ÍÂ 

ÄFcïFLj ¥c_=hæ _NqjPoíOo MLjj¸Íj ¾CLjë Jv=hæ$c °¸@oPe XpOq¸ Ôotj¸ÔLjŠFcïFLj.  
b¨Æ£÷ öGHNqk*¸ ÔcPe GSj[¸$c ×.¿»Jwtj¸Á. ¬FLïNqjõ MLÁFL μ¥q Oy¾ b¨Æ£÷ FL$qOq GS¸ÍOqùFL¸ ÔoQcOqj. FoFLj, AKLkGRB| b¨Æ£÷ 

ÓjIJdëFcû −IgHGSjŠ MnWc÷¸. ¬¥qÚ< gH - JdOq¸ GHÂ GHmOqëtj¸Á. ÄMLkFL¸ =h¥n^jû ‚@~ On© ¬Nqkõtj. =h¥nÚ=| O~sS ¬CLFLj 
MLjMLjôÆï Mn½=o¿NqjFc, FcF| Mn½=o¿NqjFc ¬FL¨$c<j.  

FoFLj Mn½=o¿NqjF|. AKLkGRB| FcF| Mn½=o¿NqjF|.  
¬GHlð@o ÄMLkFL¸ ²ŠÚCLjFLï^k÷ FoFLk, AKLkGRB| Ä¨JwCLjFLï^k÷ IgHÓNqkõFLj.  
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− Oy¾ O~öÀ b¨Æ£÷ OnÎPoø sSæGRF| ¿=nÎ¿¸$| Oqk¸Py AKLkGRB| Fc ¬ÓMc^÷FLj [¸¨GSkë - 
''®Mo ¬ÓMc^j÷ Ä£j Mc<j IJd¿Fy÷ ¥xFLTd»sSë öJdBcÓ‚Ú@~ öGHMLkÍ¸. FoFLj ÔnÃCo ÄFL<¸ PoÍj. Ä£jOnÎFc FLÔLáÔnGHð¸¨.'' ¬Â 
¬FLïNqjõ MLÁFLÓŠ ÔnJdð<j. McÈ÷ÍíOqk ÿ<ÆJwtj ''CLGHðMLkô - − AKLkGRB| ÔnfHðFL^j÷ ÄFLMLkô'' ¬FcïOqj ³¥q ¥q¸>Oq¸Cy.  

''CLGHðŠ¸@~ Ä¸=cFLj'' ¬FcïFLj ÄFL<¸ MLköCLMoj ¥qEc ¬Â.  
¬FLïNqjõ, MLÁFLÓCyJd^j AKLkGRB| ‚@~ GS¸CyfR¸Ôc<j.  
MLjO~ï<jÍNqj¸ MLkŠ @~@| −IgHGSjPy Ä¤@yÚÓj Ä¸Íj ³O~ð^j ÔoNqj_¨¸Á. @~@| @nÎOn¥qæOqtjFL −Mnj On¸<j FnÓÓ rSÓMLl 

Ä£jÍ CLFL ±Oqj Mn<jCy¸Á. −Mnj MLkCyFo öGHNqk*¸ ÔoGSjë¸Á.  
×.OqôÂ¢ GH¿fSìCLjÓj ®¸¨Nqk McCcMLOqBcÂ¥h bÃFLï¸ ¥c_=hæ ²ML¿¥é GS¸EoVÓjFcï ¬<$qMLjFcïOqj. b¨Æ£÷ @~@| −IgHGSj 

°Eyõ$qGSjìÓj. ¬¥qÚ< gSNqjGSûNqkõOqj McWo÷ ¥c¥q, NqjkÂML¿û=iÓj, ¨rIHFLjû Pe_Oo^¿¢}S ML$nÎO~ ÄÄbÍ GS¸GSìÓŠ Ôn¸ÁFL McOqj MnjjCLë¸ 
MLjjrHÎð MLj¸Á Ec¥c °FcïOqj.  

¬GHlð<j b¨Æ£÷Py ²¸<Ój MLj¸¨JwCLjFcïtj. ¬¸ÍjMLÓ÷ ¥cKyÓj μ¥q ×.OqôÂ¢ MLÂCL - ''Ä£jOqj ÔLÆ ÄGRNqj¸Py ÔcPe 
×cö$qCLë$c °¸@~Æ. =n¸GHOoÔLO| ®GHlð<j ³¥q¸$c ®OqMnÎ ¨ö»¤Ój¸Á. Í^æMnjÎFL °PnF| rSø^Oqj÷¸ÔLj¥y¸¨'' ¬¸Á.  

®OqMnÎ ¨ö»¤ÓFL$cFo −Mnj ¬Pe$qFL<¸ Fc¥cQLáOqõ¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. AKLjMLFoQLøO|Py Fc Pe_Oo^¿¢Py Fc¥y ²tjO| ¥q¸¨GRF|è 
OqkMLjj¸Á. ¬¸ÍjPy Ç¤Cc¥cÓ¸ =n¸GHOoÔLOqj μ¥yTd¿ GHEníÂÄjÁ ¨ö»¤Ó MLOq‚ MLGSjë¸Á. ¬¸ÍjPy FoFnGHlð<k rSø^æOqj ‚@~ 
MoGSj¥yPoÍj. μ¥qTd¿ Kn¸$qj+kOqj Mn¨Co ¬¥qÚ< ÔLÆ$c °Fcï rSø^æOo÷Š¸@~Fo À¿$cFLj. =n¸GHOoÔLOqj GHFnï¸<j ¨ö»¤ÓÂ ÔnGHlðŠFcïOqj. 
¬Pe¸^GHlð<j ®OqMnÎ ¨ö»¤ÓÂ ¬¸CL ÄQoGR¸$c ²¸ÍjŠ ÔnfHð¸Á¤ ¬Â −Py¼¸¼ ¬À CnÆÄ GHÂÔoNqj$c ''®OqMnÎ ¬¸=o MnjÎFL}S 
®OqMnÎNqk?'' ¬FL¨$cFLj.  

−Mnj Fc ML¸¥q ¶¿ ¬MLkNqjŠ@~ ¬FLï^j÷ ÔLkfS ''MnjÎFL}S ®OqMnÎ ¬tjCo ÄjMLjôÓï¥qÚ¨¥hGHlð<j GH¸fHTdëMLk? ¬GSÓj MLk¥é 
¥qGRæ¸'' ¬¸Á.  

b¨Æ£÷ ²¸<Ó ¥cMnjŠ MLjÀJwtj ®OqMnÎ ¨ö»¤Ó¥é MLjMLjôÆï AKLNqjrH<jCy¸ÍÂ Fc¥qÂfH¸¼¸Á. ¬Á¤¥c¥q IJd¿FLOqjû ½¡ÄCL 
ÄbEcFL¸Py ¬ÀQLNnkŠëPnŠÚML.  

Ä¸EnÎFc¥q FoFLj ÿ@~MLl¨$c ¬Mnj¿¥qF| ²¥|ûörH}S Kcõ¸ŠŠ MnÈ÷ OqkJdNqjÆ¼á ÄEoÇ¤ MLkOq¥qöÍMLõ¸ ¥xFcïFLj. ×.OqôÂ¢Py 
MLkOqjÚÓj ¥c_=hæ ¬Mo À£GSjŠFcïFLj. ML¸Í MLkOqjÚÓj ö@~IGHlæ OqkGH¸PyFLk, ®OqMnÎ MLkOqjÚÓj ¥cõGRj$cFLk ®Ôcá<j. ÄEoÇ¤ ¥qOnÂ¢û 
ÔoÀPy °¸=o Ä¼öCL¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  

− Oy¾ MLjbEcõÿï¸ FoFLj b¨Æ£÷Py °PnF| rSø^æOqj ¥xFcïFLj. rSÓXLF| AKLkGRB|Á. ½¡ÄCL¸Py FoFLj ¥xFLï MnjjÍ=h rSø^OqÁ.  
¬Â¢ï ¥xÂ FcÆ¥q_Íí ÄGRNqj¸ MLj¿¼JwNqkFLj. ×.OqôÂ¢ AKcGRPy FcÆ¥q_ÍíFoMLj¸=cOy CnÆNqjÍj. ¬Í¥qÚ< Ex¿¥éÁ¤ ExOq¥qÂÁ¤ 

CnÆNqjÍj. Fc FcÆ¥q_Íí Ä¿»Jwtj¸Á. ¬¸ÍjMLÓ÷ ¬FLïNqjõ ‚CLj¿¥y O~» FcÆ¥q_Íí °¸=o À£GSjŠFcïFLj. CLFL FcÆ¥q_Íí IJd¿F| 
Mn<jCy¸ÍÂ GS¸_OqGH¨¸ÍÁ.  

b¨Æ£÷Py ÔnGHðPoÂ ²¸<Ój. ¬tjCo ¬¥qÚ< ´}SMc^O| Oy<÷ Ä£jÍ ¬MLjjôCLjFcïOqj. $c÷GSj ¬tjÍjrHÎGSÓj. ÔLÓ÷=h Â¢+÷¸=o FcŠ 
öJd*¸. ÔcPe $c÷GSjÓj Cc$cFLj. ¬FLïNqjõ AKy×.FL¸, =hIfHFLj TzÀ¸¨Nqk ÿy^Po ¥cMcÓFoMc<j.  b¨Æ£÷ MLjVFL$qOq¸Py Mc=hÂ 
GH^jæ¥y@~Â¥h öQLMLj ¬NojõÁ.  
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MLkCyJd=o ÀOqj$qjCLjFLï AKLkGRB| - ''¼FLïfHÓ÷, −<Mc+÷FLj KcbÍrH^æ<¸ EoÂ¥h? ¶ 
GHm^Š ³Ey Ôy^ ³Ey μ¥q=h ÀFoEcí¸'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõCy.  

''MLk $qj¿¸¼ ¥cÍj Kn¸$q. ³MnjÎFc À¸=c¸ MojMLjj. Fc CLMLjjô¨¥i μ¥qÚ Oy×nÎFc ®GRæMnjÎFLÄ ÀFo ¬ML¥cQLÄjEcíMLjÂ'' ¬Fcï<j 
¬FLïNqjõ.  

AKLkGRB| Fc MnÎGHl ÂGRkæOq¸$c ÔLjfS ''Â¢ MLjkÓ¸$c ¼FLïfHÓ÷ ‚@~ öQLMLjGH<jCy¸Á'' ¬Fcï<j.  
Fc MLjFLGSj ¼MLlŠÚMLj¸Á - ''Fc¥éÄ£j fUCLMo PoMLl. Fc ¥yGSMoj ¬tjCo AKy×.FcÂ¥h¸CLPe ÀOq$xÍjí'' ¬FcïFLFLïNqjõCy. Fc¥éÄ£j 

fUCLMLlPoÂ MLk^ Â×.¸.  
''AKLkGRB| MLk^ÓŠ FxÔLjá¥yŠ. MLk¥éÄ£j öQLMLjPoÍj. ¯ μ¥qÚOy¾e Â¢¥cÚMLÓfSFLÄ À¸=o MLk¥qEy CLßfHë'' ¬¸Á MLÁFL. 

¬FLïNqjõ ML¸¥q À¿» ''¬GSPo ¬CL¨¥h MLjFL KcÃ ¬ÓMc^j÷ FLÔLáMLl. Ä£jOqCL¨Cy ¬Pe MLk=c÷<¥q¸¨'' ¬¸Á.  
FoFLj ¬À$c ´}S Mc^O| Cc$qjCLjFLï¸Íj‚Ú@~ AKLkGRB| FLFLjï ¬À$c MLj¸ÍÆ¸Ôc<j. MLÁFL¥cÚGSë ¥yGH¸ ‚@~ ML¼á¸Á. 

FoFLj AKLkGRB| CLCLøMoj ¬¸CL ¬Â −MnjŠ FLÔLá ÔnJdðFLj.  
MLk ÄMLkFL¸ _NqjPoíOo =nÎMLjj MLjO~ï<j CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL FcÓj$qj $q¸^Ó ¬tjÍj ÂMLjjadÓj. JdÓ¸ ÄMLkFcöQLNqj¸ 

±¿¥h ÔcPe ÍkOq¸Py °¸Á. ¬OqíîO~öÀ Mo+ TdMLkFLjCy =c¥iûPy _NqjPoí¿ Mn+÷<¸ MLj¸¼Á ¥cÍÂ ÔcPeMLj¸Á ¬FcïOqj. 
ÄMLkFcöQLNqj¸ ÔoOqjŠ¸ÍjŠ ÓjIJdëFc McOoÄ£j ³O~ð^j÷ ÔoNqj<¸ PoÍj. ®¸¨NqjF| ²tjO|PnÎFLjû McõFLj¸^j¸ÍÂ¢ ¬¸ÍjPy 
öGHNqjÀï¸ÔLMLjÂ¢ McOqj ÔnJdðOqj. ¬ÍßGRæMLQcCLkë ¬¸ÍjPy MLkŠ gS^j÷ Ex¿¥ctj. öQLMLj ¬Â ÔnfHðFc ÄFLŠ¸@~ ¬FLïNqjõ, MLÁFLÓj 
ÄMLkFcöQLNqkÂ¥h MLTdëMLjFcïOqj FcCy.  

O~öÀ GHÁ$q¸^Ó öJd¸CL¸Py McõFLj ÄMLkFcöQLNqkÂ¥h _NqjPoí¿¸Á. ¬¸ÍjPy ²¥éÚ MLjj¸Eo FoFLj °PnF| Jd¸^k, Jv<j$qj 
ÔoCLjÓ Ôx¥cÚ, ×.OqôÂ¢ ¥yGSMLjÂ öGHCoõ¥q¸$c ¥xFLjŠÚFLï ¥xCLë GRk MoGSjŠFcïFLj. °PnF| rSø^Oqj AKLj×.¸ Ä£jÍ MoGSjŠFcïFLj. 
²¸Íj¥q¸=o ÄMLkFL¸PyFo ÔLÆ$c °¸^j¸ÍÂ ¥x¸ÍOqFcïOqj. _NqjPoíOo MLjj¸Eo GSk=|¥éGSj _OqjMLl ÔLkGSjŠ¸=o GHÍMLjk<j ¥é½¡Ój¸Á. 
Fc Ó¥iÚ Fn¸_Oqj ML¼áFL¸Íj‚, _OqjMLl ®OqMnÎ ¥é½¡Ój Äj¸ÔLFL¸Íj‚ ÔcPe GS¸CyfR¸ÔcFLj. ®OqMnÎ ¥é½¡Ój Ec=hCo rHÎFL öGHÀ ¥hPy‚ 
¬OqMnÎ @nKnÎòOqkJdNqjÓ ÕÔc¿ã ¬MLlCLj¸Á.  

JdÓ¸ ²tjO| JwOqjæ ÔLk<<¸ ¬Eo öGHDÍMLj¸. ¬GSÓj FoFLj ÔLkfS¸Eo μ¥qÚ AKLjMLFoQLøO| ²tjO|JwOqjæ. ¬Á ÔcPe ¼FLïÁ, ÔcPe 
CLŠÚML MLj¸Á ×.FL¸ °¸=cOqj. ¯ ÄMLkFcöQLNqj¸ ÔLk@~èÂ¥h $xGHð$c PoÍj ¥cÂ¢ ×.FL¸ FoÓ ¯ÂFL^j÷$c °FcïOqj.  

ÄMLkFL¸Py MLkCyJd^j MLÔoá @~@| TdÚÓOqjû ¥x¸ÍOqj MojMnj¥hÚFL ®¸¨NqjF| ²tjO| PnÎF|û McõFLjPy ²¥hÚMLÔcáOqj. Mc¿Py 
μ¥qCLFLj IGHlP| GSk=y÷ °Fcï<j. MLÁFL ¬CL¨ï ÔLkfS FLMcøGHl¥yPo¥qJwtj¸Á. GH¿¢Xh¸¼ ÔLksSë, ¬CL<GHlð@o ÔLÆ¥h ML*jŠCLjFcï<j 
‚@~.  

FoFLj MoGSjŠFLï Jv<j$qj ÔoCLjÓ Ôx¥cÚNoj b¨Æ£÷ °¥qÚŠ FLÂï_ò¸Á rH<jCy¸Á. ÔoCLjÓj MLj¨ÔoQcFLj. ¬Pe¸=hÍCL<j 
IGHlP|GSk=y÷ ²Pe °¸<$qÆ$c@y!  

''QL¿¢O~FLjAKLkCLjÓj MLjFLGSjFLj _=hæ MLTdëtj. öGHGH¸ÔL¸Py ¬Âï¸=h¥i Äj¸¼FL Mo$q¸ MLjFLGSjÁ. ¬CL¨ MLjFLGSGHlð@o ×.OqôÂ¢ 
Ôo¿FL^j÷¸Á'' ¬Fcï<FLïNqjõ.  
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²tjO|JwOqjæ ÔoOqjŠFcï¥q ¬CLBhê ÔLk<<¸ μ¥q ¥cÓXoGH¸ MLkŠ. ¬¥qÚ< Oq¥qOq¥cÓ 
Ä¸CLMLjFLjGRjÓj. ÄMLkFLMnj¥éÚMcOq¸Cc −bÍjÂŠÓFLjŠ¸=o ¬Á JvOqJd^j. ¥x¸ÍOqj ÔLk@~èÂ¥é MLj¿¢ GHPn÷^k¿ Mc¿Pe °FcïOqj. 
μ¥q¿Íí¿ MLÍí $qj<è MLjk^Ój ‚@~ °Fcïtj. Mc+j÷ Ó¸<F|Py GHÂÔosS AKcOqÀ£NqjjÓ _¸bÍjMLlÓÂ CnÆfS¸Á.  

AKcOqÀ£NqjjPo ¥cÍj. ÄEoÇ¤NqjjÓk ¬Pe$o °FcïOqj. μ¥q ÄEoÇ¤Nqjj<j ¬CLjŠÓ $qj<è Jd¸^j MoGSjŠFcï<j. CLÓ ×.<Ój 
¥q=oæfS¸Á. Ôx¥cÚPoÍj. ML+j÷ MLköCL¸ CnÓ÷$c Mnj¿fSJwCy¸Á. ¬tjFc MLjÂfR Ã¥c¿Pe °Fcï<j. ¬CL<j MLk GH¥qÚFLj¸¼ Mn¨Co 
AKL¿¸ÔLPoÂ McGSFL $qjGHlðMLj¸Á. ¬CL<j MLjFLEoQLGHl °¥qÚ AKL¿¸ÔLPo¥q ¬Pe °Fcï<Fcï<FLïNqjõ. ¬GHlð@o GHlP|GSk=| @~@| TdÚÓO| 
MLjMLjôÆï Ec^jŠ¸^k MnWc÷<j. ¬FLïNqjõ ¬CL@yïTd¿ GHÓ¥q¿¸ÔcÓÂ MLjFLGSj GH@~è<j ¥cÂ¢ ×.OqôF| AKcGR MLk=c÷<Cc@oMnkFLÂ 
AKLNqjGH@~è<j.  

¬¥qÚ< ÀOqj$qjCLjFLï Mc¿Py μ¥q AKcOqÀ£Nqj MLÂCL °¸Á. −Mnj ²¸Cy ¬¸Í¸$c °¸Á. ÔL¥qÚ$c ÔiOq ¥q^jæŠ¸Á. ¬¸CL 
ÔL¥qÚ=h −Mnj fS$qOn=| ¥cÓjTwë¸ÍÂ MLÁFL KcbÍGH¨¸Á. −Mnj aw$cÜ fS$qOn=| ¥cÓá<Moj ¥c¥q - ÍMLjjô gHÆáFLGHlð<Pe÷ CLßfHëCy ‚¨FL 
−FL¸Í¸ Jv¸ÍjCy¸Á.  

''MLjFLEoQL¸Py ®Á ¬OqjEnÎFL ÍßQLõ¸. IJd¿Fy÷ −@~+j÷ fS$qOn^j÷ ¥cÓjTdëOqj. −ÓÚVP| GHlÔLjáŠ¸=cOqj'' ¬Fcï<FLïNqjõ.  
FoFLj Mn<jCLjFLïEy ¥xCLë GS¸GSÚßÀ $qÓ EoQcÂ¥qÂ MLjOyTd¿ FcŠ GSjñ¿¸¼¸Á. ²tjO|JwOqjæPy IJd¿F| ²¥|ûÕÔo¸½ ¥{¸^Oy÷ Fc 

=h¥nÚ^kæ, Jd}SJwOqkæ ÔLkfH¸ÔL$c OqkJdNqjÓj À£GSjŠÂ ²ÂÄjÁ @~ÓOqj÷ ®Ôcá<j. ÄEoQcÓj MnWo÷Mc¿ ¥qÁ MLkMLjjÓj. `²Op¸@| Á 
MLOqP|è ®F| ²tj=| @~ÓO|û` ¬FLï Jd^ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. Â×cÂ¥c <_ò¥qÚ< ³MLjkÓ¥i?  

ÄMLkFcöQLNqj¸Py JwTdæIgHGSj¸Á. ®¸=h¥y °CLëOq¸ O~fS JwGSjæ ÔoQcFLj. ¬¸CLMLOq‚ FoFLj ÔofSFL OnÎÓj öGHNqk* ÄMLO~Ók, 
OqgSÍjÓk ¿½GSæOqjè JwGSjæPy AKcGSÚO|Š GH¸sHQcFLj. ¬CL<Ä −IgHGSjPy ®McøÆû °¸Á. Fc ×o_jPy °FLï OqkJdtj Fy^j÷, ¼Ó÷Oq 
¬¸Cc ¬FLïNqjõ¥hÔoáQcFLj. ¥xÁísSGH=y÷ − <_jòŠ Fc Í$qÜOq ÄÓjMLl¸<Íj.  

ÄMLkFL¸ CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL ¥cML<¸ MLÓ÷ MLk¥nML¿¥i GSOnÎFL ÂöÍPoÍj.  
 O~öÀ μ¸=h$q¸^ öJd¸CcÓ rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$|Š fHÓjGHl ML¼á¸Á. ¬¸CLŠ MLjj¸Eo Fc GSk=|¥éGSj ÄMLkFcöQLNqj¸PyÂ 

ÓjIJdëFcû −IgHGSjŠ ¬¸Í×oQcFLj.  
Fc rSø^æOqj MLÁFL¥h¼á rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$qjŠ MnWc÷FLj. ¬¥qÚ< ¶Td¿ ML+÷¸Cc CL¨Äj ÔLkfS ¶ $qÁPy ‚OyáMLjFcïOqj. 

®GHð=hï¸Ôi ³¸ ‚Oqjá¸=cMLjÂ FoFLj _Nqj^Š O~KyNqkFLj. ¬¥qÚ<jFLï rS‚õ¿=i$cOqjè FLFcïfH _Nqj^Š Mn+÷@~Â¥h Ä¤Po÷ÍFcï<j. 
rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$qNqkõ¥q _Nqj^Š Mn+÷@~Â¥h Ä¤Po÷Í^. ÄMLkFL öGHNqkBcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼ KxÀë$c öJdDÍÄj¥q ×cåFL¸PoÂ FoFLj 
En_òÀFcïFLj. ®¸¥c ¬FLïNqjõ, MLÁFLÓCy ÔcPe MLk=c÷@~Æ. Fc rSø^æOqj ‚@~ Mc¿ MLÍí °¸¨Jwtj¸Á.  

''²GHlð@y FcÓj$qj $q¸^ÓŠ MnWo÷ ÄMLkFcÂ¥hGHð=hï¸Ôi rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$| ³Äj=h?'' ¬Â FoFLj rS‚õ¿=i −IgHGSOqï¨$cFLj.  
''¬Pe ¬FLjŠ¸=o Ä£jOqj ¥cGSë −ÓGSõ¸$c O~MLÓfS¸Á. MLjk<jFLïOqEc¥c GSMLjNqjMLjj¸Á'' ¬Fcï<j − −IgHGSOqj.  
FoFc −IgHGS¿ï ö_ÀMLkÓTd$cFLj. Fc¥i ÄGRNqj¸ CnÆNqjÍÂ¢, ¬MLCLÓ MLjj[õ_¸bÍjMLlÓj Fc¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqÂ¢ FLFLjï 

_Nqj^Š Mn+÷ÂMLjôÂ ¬CL¨ï ¥yO~FLj. ¥csSGH=h¥qCL<j ¥q¿» ''OqkP|û GH¿ô=| ÔoNqjMLl. Ä£j Jd}SJwOqjæ ÔLk<<¸ ¬tj¸Á. ¬Âï 
Ôn¥h¸$|û ¬Nqkõtj. rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$| Ä£jŠ ¬tjJwtj¸Á. ¬tjFc Fc GHOqûFLP| ¿GSjÚÄ£jÍ ÄjMLjôÆï Mn+÷ÂGSjëFcïFLj'' ¬Fcï<j.  
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¬CL¨ GSÿßÍNqjCLŠ MLjFLGSjPy ‚@~ bÍFLõMcEcÓ¿ð¸ÔLjŠ¸^k FoFLj 
¥qÍÓKyCLk¸<$c MLjOx¥qCL<j − −IgHGSOqj Í$qÜOqŠ MLÔcá<j. ¬CL¨ sHOqj GSj¸ÍOq¸. CnÓj$qj Mc<j. FcŠPe$o @~@| TdÚÓO| ¬CL¨Á¤ 
Fc GH¿fSìCo. FoFLj rS‚õ¿=i −IgHGSOqjCy MLk=c÷<<¸ ÄÂ ¬CL<k _Nqj^Š MLÔcá<j. −IgHGSOqCL¨¥i ¬FLjMLjÀÂÔcá<j.  

FoFLj MnWo÷GS¿¥h ¬FLïNqjõ, MLÁFLÓj ±¿¥é ¥q¸$cOqj GH¨JwCLjFcïOqj. AKLkGRB| MLÁFL Mc+"Â Fc $qj¿¸ÔL¨» ''rS‚õ¿=i 
Ôn¥h¸$|¥h ¬GHlð@o ²¸Íj¥nWc÷<k? ®¸¥q Ä£jOqCL¨ï ÔLk<<¸ ŠÍOqÍj. FLFLï¨» MnWc÷Æû¸Á. ®GHlð@oMLjFLjŠÂ PeAKL¸? − rSø^æOqj FoFLj 
MnWo÷^GHlð¨TdëFLj ®Pe»MLø¸¨'' ¬Fcï<j^.  

''¬CL<Pe$q¸=o ÔcPe ¥q¸$cOqj GH@~è¸. ¬MLjôNqjõ - FLjMxøÔoáQcMLl'' ¬¸Á MLÁFL.  
''AKLkGRB| ÔnfHð¸Á Â×.Moj!'' ¬¸^k ×.¿»¸Á ÔnJdðFLj FoFLj. AKLkGRB| _¸bÍjMLlÓj ¥x¸ÍOqj GHmOqøGHl CLkOqjð 

Jd¥hTdëFy÷FLk, ®GHð=h _¸$c÷EoQ§PyFLk °FcïOqj. ¬¸ÍjMLÓ÷ ¬CL¨¥h ÄMLkFL öGHNqk*¸Py GHmO~øFLjAKLMLMLjj¸Á. ¯ ÄGRNqj¸Py MLjj¸Eo 
¬CLBhê ¬¨» °¸@~Æû¸Á. rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$qML$cFo - − GHÂ MLjj»¸ÔLjŠÂ ML¼á À£¿$cÜ MLk Mc+÷Cy ¥q_jOqj÷ 
ÔnGHlð¥yMLÔLjáFLFLjŠFcïFLj. ¬Á¤ Fc CnÆÄ.  

¥csSGH=h¥h AKLkGRB| ¬¥qÚ¨¥h ML¼á FLFLjï ÔLkfS −QLáOqõGH@~è<j. ×.¿»¸Á ÔnJdðFLj. FoFLj _Nqj^Š O~$qÓ$q<¸ ¬CL¨¥h 
FLÔLáPoÍj. Fc ¥yGS¸ ²¸Cy ¥qGRæGH¨ ®¸CL ÍkOq¸ ML¼áFL ¬FLïNqjõ, MLÁFLÓFLj MLÁÆ ¬Pe Mn+÷<¸ Kc$yPoÍÂ ¬CL<j MLj¸ÍÆ¸Ôc<j. 
FcŠ CnÆNqjÍ¸=o FLFLï<$qMLÓfS¸ÍFcï<j. ¬Á JvOqJd=oFLÂ μGHlðŠFcïFLj. ¬tjFc FLFLjï XLÄj¸ÔLŠ¸@~ À<jCLkFo °Fcï<CL<j. 
¼MLOq¥h Fc GSÿFL¸ FLÇ¸¼ ''ÔLk<j @~¥qæO| AKLkGRB|! Fc ¬Fcï, MLÁFLÓFLj FoFLj Â¢¥q¸=o ²ŠÚML$c ¬bÃMLkÂ¸ÔL<¸PoÍÂ Â¢ 
¬bÃöJdNqjMLk? FoFLj ¥cMcÓFo rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$|Š MnWc÷FL¸=cMc? PoŠ¸=o JvOqJd=xGHlðŠFcï ¥qEc - ®¸¥c FLFLjï MLÍÓMo. − 
rS‚õ¿=i −IgHGSOo Fc JvOqJd^j MLjÂï¸Ôc<j. FLjMLlø MLjÂï¸ÔLMo¸'' ¬FcïFLj.  

³MLjFLjŠFcï@y ¬CL¨¸¥éÄ£j MLk=c÷<PoÍj. FoFLj FxÔLjáŠFcï IGHOqMcPoÍj, ¥cÂ¢ ¬CLBhê FxfHð¸ÔcFoMnkFLÂ AKLNqj¸ MofS¸Á. 
¥xÂï ÄGRNqkPy÷ FcŠ Py¥q×cåFL¸ CLŠÚMnÎFL=o÷, ¥xÂï ÄGRNqkPy÷ ¬CL¨¥h Pp¥qõ¸ CLŠÚML. Fc XoMLkÂï ¥yOqjCLjFcïFLFLjŠ¸=c<j CLGHð 
fSÆ£÷$c MLõMLÿ¿GSjëFcïFLÂ ¬CL<FLj¥y<j.  

¬GHlð<j FcŠ ¥qÓ¥qCcë Oy<÷rHÎFL ¬CL<j FLFLjï Ôotj GH^jæŠÂ Oy<jè Ec=h¸ÔL<¸ $qjOqjë¥x¼á¸Á. μ¥qTd¿ FoFLj Oy<jè 
Ec^jCLj¸=o - fS=iPy ö=cIfH¥| OqkP|û Jd=h¸ÔcÆ. Oy<jè¥h ¬<è¸$c ½¡öKcÔcOqÓj¸=ctj. ¬¥qÚ@o Ec=cÆ ¬Â −Jd<j. ¬Pe$qÂ 
MLjOyTd¿ Oy<jè Ec^<¸ ¥yGS¸ ½¡öKcÔcOqÓjFLï MnÎGHl Mn<jCLk¸=o ''MLjFLŠFLï =nÎMLjj CLŠÚML. ½¡öKcÔcOqÓjFLï Ôy=o Oy<jè 
Ec=cÓFLjŠ¸=o - MLjFL GSMLjNqjMLj¸Cc Oy<÷Ä£jEo GS¿JwCLj¸Á'' ¬Â MLj¸ÍÆ¸Ôc<j. ¬CLBhê $qj¨è$c ¬FLjGS¿¸ÔcÆ. PoEc FxfHð¸ÔcÆ. 
¬GHlð<j MnjjÍ=hEo ÔoQcFLj.  

MnjCLë¸ Ä£jÍ FoFLj _NqjÓjEoOo XL*¸ ML¼á¸Á.  
¬GHlð<FLïNqjõ, MLÁFL ‚@~ ÂöÍJwCLjFcïOqj.  
ÓjJdëFcû ¨.fS 10Py öGHNqk*¸ ÔoNqjMLÓfSFLMcOqj rS‚õ¿=i Ôn¥h¸$| FLj¸¼ _NqjÓjEoOqMLÓfS °¸Á. =nÎMLjj 

MLjk<jFLïOqtj¸Á. ¬FLïNqjõFLj, MLÁFLFLj ÂöÍPoJdFLj.  
''Mn<jCLjFcïFLj'' ¬FcïFLj. Fc $x¸CLj OqjÍíMLjtj¸Á.  
''Mn<jCLjFcïFLj ¥cÍj. MnWx÷TdëFLFLj'' ¬¸Á MLÁFL. −Mnj $x¸CLj OqjÍíîMnjÎ¸Á.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   53
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

''MnWx÷TdëFLj..''  
''Mn+÷$cFo °CLëOq¸ O~tj..'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ.  
''FLjMLlø ×.OqôÂ¢ ²ÂÄjÁ $q¸^Py÷ ÔoOqCcMLl. ¬GHð=h¥h MojÄj¸¥c b¨Æ£÷PyFo °¸=c¸. MLk ö^tjF| TdNqj¸öCL¸'' ¬¸Á MLÁFL.  
McÈ÷GHlð<j sHOqMLOq¸ Mn<jCLjFcïOqj.  
''FoFLj XoMLj¸$c ÄMLkFLMnj¥cÚFLÂ ÔnGHð¸¨'' ¬FcïFLj.  
''Ä£j −Ä<, fHÓ÷Ó $qj¿¸¼ Kn¸$q rH^jæ¥yŠ. FoFLjFcïFLÂ $qjOqjë¸ÔLjŠÂ ÂÇá¸CL$c °¸<j'' ¬¸Á MLÁFL.  
''AKLkGRB| GSÓVÓj MLj¿¼JwŠ'' ¬Fcï<FLïNqjõ.  
FoFLj ÔL^jŠÚFL AKLkGRB| ML¸¥q À¿» ¬CL¨ Ôotj GH^jæŠÂ ''®¸CLMLOq‚ FLjMnøFyï ÄbEcÓ FcŠ TdNqjGH@~èMLl. Â¢ MojÓj 

MLjOqjMLPoFLj. Â¢ MLjFLGSj¥éEnÎFc ¥qGRæ¸ ¥qÆ»¸¼ °¸=o MLjÂï¸ÔLj'' ¬FcïFLj.  
''FoFLk ¬Eo ÔnJdðÓFLjŠ¸^jFcïFLj'' ¬Fcï<j AKLkGRB| ¬bÃMLkFL¸$c.  
''MLTdëFLFLïNqkõ - MLTdëFxÁFc!'' ¬¸^k ¥qÍÓ@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥c+j÷ GSÿ¥q¿¸ÔL PoÍj. ¬FLïNqjõ ‚CLjOqGHlð@o 

ÂöÍPo¼ FcŠ =c=c ÔnfHð¸Á.  
MLÁFL ¥q+j÷ CLj<jÔLjŠ¸Á. ¬FLïNqjõ Á$qjÓj$c ÔLkQc<j. ¬¥qÚ<jFLï ¶ MLjjGSPeNqjFL ¬FLïNqjõ AKLj×.¸ CL=hæ ''Ä£j Mc@n¥qÚ<Š 

MnWc÷PoÄj=h Kc_k - ¬¸CL Á$qjÓj$c °FcïOqj?'' ¬Fcï<j.  
''IJd¿F| MnWc÷Ó¸¨'' ¬Fcï<j ¬FLïNqjõ Fc MnÎsH ÔLkGSkë.  
Fc ¥q+÷Py Â¢+j÷Fcïtj ¥cÂ¢ CLj<jÔLj¥yPoÍj. ¥c+j÷ MLjj¸Íj¥h ÔLkGHlÓj MnFL¥hÚ.  
MLjFLGSj Â¸@~ Á$qjÓj. ³Ey Jw$x^jæŠ¸^jFLï^j÷ EoÂ¥y ÍkOqMnjÎJwCLjFLï^j÷... ¬FLjAKLkÀ.  
μ¥q=h ¥cÍj, On¸<j ¥cÍj - GHÍVOqj FnÓÓj!  
¥y¿ CnÔLjáŠFLï ÄOqÿÄjÁ.  

 
PPP 

కథాపార్రంభం 
నూయ్ఢిలీల్ విమానాశర్యం సెకూయ్రిటీ హాలోల్ నేను, నాలాంటి మరికొందరు సైంటిసుట్లు కూరుచ్ని ఉనాన్ం. అందరి ముఖాలోల్నూ ఏదో 

ఉదేవ్గం. వాళల్ని చూసుత్ంటే వాళుల్ వాళుల్లా కాక నా పర్తిబింబాలాల్ అనిపించారు. ఆ పర్తిబింబాలిన్ అసలు మనుషులుగా మారుచ్కుందుకు నా 
మెదడు కొంచెం శర్మపడింది.   

అపుప్డు నేను గురిత్ంచిన మొదటి మారుప్ - భూషణ నా పకక్న లేడు. నాకు కాసత్ దూరంగా మరెవరి పకక్నో ఉనాన్డు. నా పకక్న 
కూరుచ్నన్ది సుందరం.  

సుందరం తెలుగువాడు. ఆ ఒకక్ కారణంగా అపుప్డతడు ఆతీమ్యుడనిపించింది. నా మనోభావాలు నా భాషలో పర్కటించుకునే 
అవకాశమింకా నాకునన్దనన్ గర్హింపు నాకెంతో ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది. 

అంతలో ఏదో చపుప్డు వింతగా, కొతత్గా!  
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ఆసేట్ర్లియానుంచి హాంగాక్ంగ మీదుగా బయలేద్రిన లుఫాత్నాస్ డిసి 10 విమానం వచిచ్ ఆగిన 
చపుప్డది. అలాంటి శబాద్నిన్ ఇదివరలో ఎనోన్మారుల్ ఎకక్డెకక్డో విని ఉనాన్ను. కానీ ఈ శబాద్నికో పర్తేయ్కత ఉంది. ఈ శబద్ం ననున్ 
పిలుసోత్ంది. కాసేపటికి నేనూ ఈ శబద్ంలో భాగమౌతాను.  

సెకూయ్రిటీ చెకింగ మొదలైంది. సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర ఒకతనిన్ సోదా చెయయ్గా చాకు ఒకటి కనబడింది. 
''అది పళుల్ కోసుకునేది. తాళంచెవులగుతిత్తోపాటు ఉంది'' అనాన్డతను భయంభయంగా చూసూత్.   
సెకూయ్రిటీ ఆఫీసరు ఆ చాకునీ అతనీన్ మారిచ్మారిచ్ చూశాడు. 'దాంతో గొంతులూ కోయొచుచ్' అంటే ముందు అతనే వణికిపోయి 

మూరఛ్పోతాడనిపించినటుల్ంది. ఆఫీసర అదోలా నవివ్, ఆ చాకు అతనికి ఇచేచ్శాడు.    
''హైజాకింగుల్ పెరిగిన ఈ రోజులోల్నూ మన సైంటిసట్ల్ మొహాలు చూసేత్ - దగగ్ర పిసట్లునాన్ వదిలేసాత్రీ సెకూయ్రిటీ ఆఫీసరుల్'' అనాన్ను 

సుందరంతో.  
సుందరం నవావ్డో లేదో, మొహంలో ఉదేవ్గం ఇతర భావపర్కటనలిన్ కమేమ్సింది. అతనికీ అది తొలి విమాన పర్యాణమే - అదీ 

పాశాచ్తయ్దేశానికి! 
అందరం వెయిటింగ హాలిన్ంచి బయటపడాడ్ం.  విమానం దగగ్రకి తీసుకు వెళల్డానికి బసుస్ ఒకటి సిదధ్ంగా ఉంది. పర్యాణీకులంతా 

అది ఎకాక్ం. ఆ క్షణంలో ఎవరి ధాయ్సవారిదే! ఇతరుల సంగతి గురుత్లేదు. 
బసుస్ విమానం దగగ్ర ఆగింది.  మేము బసుస్ దిగి ఫైల్ట బోరిడ్ంగ నిచెచ్న ఎకాక్ం.  
తొలిసారిగా విమానం లోపల అడుగు పెటాట్నేమో, అదోరకమైన వింత అనుభూతి కలిగింది.     
అమృత పానమున గగనయానమున 
లుఫాత్నాస్  డిసి 10  విమానం. అపుప్డునన్ అధునాతన విమానాలోల్ ఒకటి. మాది ఎకానమీ కాల్సు. అదే అదుభ్తంగా ఉంది. ఇంకా 

ఫసుట్కాల్సొకటుందిట. అదెలాగుంటుందో మరి! 
విశాలంగా ఉంది. ఇంపైన పరిమళం. బయటకులా ఉకక్ లేదు. చలల్గా హాయిగా ఉంది. పొగ తాగేవారికి వేరే కంపారుట్మెంట ఉంది. 

నేను పొగతార్గని వారి కంపారుట్మెంటోల్ ఉనాన్ను.  
అంతవరకూ పకక్నమాతర్మే లేడనుకునన్ భూషణ - ఇపుప్డు కంపారెట్మ్ంట కూడా మారాడు. లోపల చాలా సీటుల్ కాళీగా ఉనాన్యి. 

నాది కిటికీ పకక్ సీటు. సుందరం నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.  
విమానం బయలేద్రుతుందట. పర్యాణీకులు బెలుట్లు బిగించుకోవాలని హెచచ్రిక వినబడింది సీప్కరోల్.  అది వింటుంటే భయమేసింది. 

విమానం కదిలేటపుప్డు బెలుట్ కటుట్కుని తీరాలని - ఓ అనుభవజుఞ్డు ననున్ భువనేశవ్రోల్ పదేపదే హెచచ్రించాడు. కానీ ఇపుప్డా విషయం 
మరిచ్పోయాను. సీప్కరోల్ హెచచ్రిక విని ఉండకపోతే ఏమైపోయేవాణోణ్ అనుకుంటూ బెలుట్ కటుట్కునాన్ను. నాతోపాటే డిటో భావాలతో 
సుందరమూనూ.  

లుఫాత్నాస్ ఎయిర హోసెట్స  యూనిఫాం రంగు పసుపు కాబోలు. మిసమిసలాడే ఆ పడుచులకా రంగు బటట్లెంతో అందానిన్చాచ్యి. 
విమానం కదిలేముందే సీప్కరోల్ మరో హెచచ్రిక: లోపల గాలి ఒతిత్డి బాగా తగిగ్సాత్రు, కాసేపు మాటలు సరిగా వినిపించకపోతే కంగారు 
పడొదద్ని. ఈలోగా ఎయిర హోసెట్స  వచిచ్ నాకూ సుందరానికీ చెరో చినన్ పొటాల్ం ఇచిచ్ంది. చాకెల్టేట్మో అనుకుని చింపి చూశాం.  

తెలల్గా ఉంది. తినే పదారథ్ంలా లేదు. ఏమిటా అని నేనాలోచిసుత్ండగా, ''దూది'' అనాన్డు సుందరం. 
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నిజమే - అది దూదే! కానీ మాకిపుప్డు దూదితో ఏంపని?  
నేను సుందరంవంక చూసేత్, అతను మరోపకక్కి చూశాడు. ఎటుచూసినా పకక్కు తిరిగిన తలలే కనిపిసుత్నాన్యి. ఒకవేళ ఎవరైనా 

ఇటు తిరిగినా, వాళల్లో నా పర్తిబింబమే కనబడుతోంది.  
''నేనిపుప్డు సైంటిసుట్ రావుని కాదు. బారిసట్రు పారవ్తీశం ఐపోయాను! ఈ దూదిని ఏంచేదాద్ం?'' అనాన్ను సుందరంతో.  
సుందరం నవివ్, ''దూదికదా, పోనీ చెవిలో పెటుట్కుందాం'' అనాన్డు. 
అపప్టికే మాటలు సరిగాగ్ వినిపించడం లేదు. కానీ అతను చెవిలో దూది పెటుట్కోవడం చూసి, ఆ మాటలిన్ ఊహించుకునాన్ను. నేనూ 

దూదిని చెవిలో పెటుట్కునాన్ను.  మమమ్లిన్ చూసి మరికొందరు అలాచేశారు. 
దూది చెవిలో ఉంచుకుంటే కొంచెం హాయిగానే ఉంది. మేము చేసింది సరైనదేనని తరువాత తెలిసింది.  
తెలల్వారుఝామున సరిగాగ్ నాలుగు గంటల అయిదు నిముషాలకు విమానం కదిలింది. కిటికీలోంచి కిందికి చూసుత్నాన్ను. అనన్యయ్, 

వదిన ఒకక్సారి కనబడితే బాగుండుననిపించింది. కానీ అదేమనాన్ రైలేవ్ పాల్టాఫ్రమా - ఎయిరోప్రోట్ల్ రనేవ్. ఎవవ్రూ కనబడలేదు.  
విమానం రనేవ్ మీద నెమమ్దిగా కదిలి వేగం పుంజుకుని పెదద్ శబద్ం చేసూత్ గాలిలో తేలింది.  
చూడడ్ంవలల్ ఎగిరినటుల్ తెలిసింది కానీ, ఎగిరేటపుప్డు ఏ కుదుపూ లేదు.  
కాసేపటికి విమానం లోపల గాలి ఒతిత్డి పరిసిథ్తి మెరుగైంది. చెవిలో దూది ఉనాన్ కూడా మాటలు  సప్షట్ంగా వినబడుతునాన్యి. 

అపుప్డు నేను, సుందరం దూది తీసేశాం. మాతోపాటే చాలామంది తీసేశారు. 
సీప్కరోల్ పర్యాణీకులకు సావ్గతం పలుకులు వినబడాడ్యి. కొతత్ కదా - ఆతుర్తగా, శర్దధ్గా వినాన్మవి. 
మా విమానం థార ఎడారి, కరాచీ, టెహరాన, అంకారా, ఇసాత్ంబుల, సోఫియా, ఆలఫ్ పరవ్తాలు మీదుగా పయనించి ఫార్ంకఫ్రట్ 

నగరం చేరుకుంటుందట. భూమికి నలభైఅయిదువేల అడుగుల ఎతుత్న గంటకు అయిదొందల ముపైప్మైళల్ వేగంతో పయనిసుత్ందిట. మొతత్ం 
నాలుగు వేల రెండు వందల మైళల్ పర్యాణానికి సుమారు ఎనిమిది గంటలు పడుతుందిట.  

విమానంలో టెలివిజనుంది. టెలివిజన గురించి వినడమే కానీ మాకది కొతత్. అందులో సంగీత కారయ్కర్మాలు చూడొచుచ్, వినొచుచ్. 
వినడానికి పర్తి సీటు వదాద్ ఇయర ఫోన ఏరాప్టుంది.  

అంతలో ఒక పురుషుడు, ఒక మహిళ వచిచ్ - పర్యాణీకుల ముందు నిలబడి వినాయ్సాలు మొదలెటాట్రు. వాళేల్మేమో 
మాటాల్డుతునాన్రు కానీ, రాతిర్ తెలల్వారూల్ నిదర్లేక మెదడు మొదుద్బారి ఉంది. ఒకక్ ముకక్ కూడా బురర్కెకక్లేదు. టెలివిజనీమ్ద ఆసకిత్ లేనివారికి 
వినోద పర్దరశ్న కాబోలు అనుకునాన్ను.  

చాలా తొందరగానే ముగిసిందా పర్దరశ్న! 
సుందరంతో, ''మనకి సిక్ట నచచ్లేదని అరథ్మైనటుల్ంది. తొందరగానే ముగించారు'' అని నిటూట్రాచ్ను.  
సుందరం వెంటనే, ''అది సిక్ట కాదు. విమానంలో అనుకోని పర్మాద పరిసిథ్తి ఏరప్డితే ఏం చేయాలో  చేతలతో చూపిసూత్ చెపాప్రు. 

మీరు సరిగాగ్ వినలేదా?'' అనాన్డు.  
''శుభం పలకరా మంకెనాన్ అంటే ఏదో అనన్టుల్, విమానం ఎకక్గానే పర్మాదం గురించిన పర్సాత్వన ఏమిటి?'' అని విసుకుక్నాన్ను.  
''అలాగనకండి. కీడెంచి మేలెంచమని కూడా అనాన్రుగా, అందుకని!'' అనాన్డు సుందరం. 
అపుప్డు నాకు భయమేసింది. ''వాళేల్ం చెపాప్రో నాకు చెబుతారా?'' అనాన్ను ఆతుర్తగా.  
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''వాళేల్ం చెబుతునాన్రో తెలిసింది కానీ, ఏం చెపాప్రో నా బురర్కెకక్లేదు. ఐనా భయపడకండి. 
వాళుల్ కీడెంచి మేలెంచారు కానీ, మనం మేలొకటే ఎంచుదాం'' అని సుందరం నాకు ధైరయ్ం చెపాప్డు. 

అతని ధైరయ్ం చూసేత్ నాకో అనుమానమొచిచ్ంది. పర్మాదవేళలో తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్లు అతనికి అరథ్మయాయ్యి కానీ, అవి నాకు 
చెపాప్లంటే - నా ముందు నిలబడి వాళల్కిలాగే వినాయ్సాలు చెయాయ్లనుకుని ఉంటాడు. అదిషట్ంలేక అబదధ్ం చెపాప్డు. ఇపుప్డు నిజంగా 
పర్మాదం జరిగితే తను తపిప్ంచుకుంటాడు. నేను ఇరుకుక్పోతాను. అసలే పర్యాణాలోల్ నా హిసట్రీ అంతంతమాతర్ం. ఒకక్సారి వళల్ంతా 
భయంతో వణికింది. ఇందాకటి హెచచ్రికని శర్దధ్పటిట్ విననందుకు ననున్ నేనే నిందించుకునాన్ను. 

ఉనన్టుల్ండి సుందరం లేచి నిలబడి, ''పడుకునాన్ పడుకోకపోయినా, రాతిర్ గడిచి తెలాల్రేక, బర్ష చేసుకోకుండా ఏం తినలేను నేను'' 
అంటూ దగగ్రునన్ హాయ్ండాబ్య్గులోంచి ఆ సరంజామా తీశాడు.  

''థాంక గాడ'' అనుకునాన్ను. ఎందుకంటే నాదీ అదే పరిసిథ్తి. ఈ సమయంలో సుందరం పకక్నుండడం నాకు మారగ్దరశ్కం. 
నాకంటే అతనికి చొరవ కూడా ఎకుక్వ. టాయెల్ట గదిలో ఫల్షింగ ఎలా చెయాయ్లో తెలుసుకుని వచేచ్క నాకు టిపస్ కూడా ఇచాచ్డు. తరావ్త 
నేనూ వెళిల్ ముఖపర్కాష్ళనం చేసుకొచాచ్ను.  

కూరుచ్నన్ సీటుని వెనకిక్ వాలచ్డానికునన్ మీటలతో సహా అకక్డ పర్తీదీ మాకు కొతత్గానే ఉంది. వాటిలో కొనిన్ మేము వినన్వే. ఐతే 
వినడానికీ, చూడాడ్నికీ ఉనన్ తేడా అపుప్డే మాకు అరథ్మైంది.  

కాసేపటికి ఎయిర హోసెట్స  ఓ బండి తోసుకుంటూ మా దగగ్రకొచిచ్ంది. శాకాహారమా, మాంసాహారమా అనడిగింది. నేనూ, 
సుందరం - ఇదద్రం శాకాహారులమే! ఫూర్టస్లాడ, ఆరంజ జూయ్స వగైరా కొనిన్ పదారాథ్లు మా ముందుంచబడాడ్యి. వెజిటబుల కటెల్ట 
ఆకారానిన్ చూసి మేమిదద్రం మాంసాహారమని అనుమానించి దానన్లాగే వదిలిపెటేట్శాం. అయితే పాపం భూషణ పకక్ కంపారట్ మెంటు నుంచి 
వెతుకుక్ంటూ మా సీటు దగగ్రకొచిచ్, ''ఈ కటెల్ట పూరిత్గా శాకాహారం. నీకు అనుమానం ఎకుక్వ కదా, ఎందుకైనా మంచిదని నీకు 
చెబుదామని వచాచ్ను'' అని చెపిప్ వెళాల్డు.  

నా పటల్ అతడి కనస్రన్ కి  చలించిపోయాను. థాంకస్ చెపాప్ను. అతను వెళిల్పోయాడు. తరువాత మళీల్ అతనూ, నేనూ విమానంలో 
కలుసుకోలేదు.  

భూషణ ధరమ్మా అని నేను సుందరం కటెల్ట తినాన్ం. రుచి మాట ఎలాగునాన్ - అది తినడంవలల్నే కడుపు కాసత్ బరువెకిక్ంది. 
ఆ పర్యాణంలో నాకూ సుందరానికీ కూడా చెపుప్కోదగినవీ, చెపుప్కోకూడనివీ ఎనోన్ సందేహాలు వచాచ్యి. ఊహతోనో, 

అనుకోకుండానో తీరినవి కొనిన్, తీరనివి కొనిన్. తీరనివాటికి నవువ్కునాన్ం తపిప్తే తీరుచ్కునేందుకు పర్యతిన్ంచలేదు.  
ఫలహారం కాగానే టెలివిజన ఆన అయింది. ఏదో సినిమా!  
ఇండియాకు వచిచ్న విదేశీ చితార్లు సెనాస్రై వసాత్యి. సెనాస్రు కాని విదేశీ చితర్ం చూసే తొలి అవకాశం నాకు వచిచ్ంది. అందువలల్ 

శర్దధ్గా చూడాలనే అనుకునాన్ను. కానీ కళుల్ సహకరించలేదు. నాకు తెలియకుండానే అవి మూతపడాడ్యి.  
మెలకువ వచేచ్సరికి సినిమా పూరిత్ కావసోత్ంది. అందువలల్  ఆ సినిమా గురించి నాకేం తెలియలేదు.  
మెలకువ వచేచ్సరికి మాకు తెలిసిన విశేషమేమిటంటే - విమానంలో ఈ పరాయ్యం చాలామంది శాకాహారు లునాన్రుట. డిమాండ 

వారి అంచనాకు మించిపోవడంతో సిబబ్ందికి కాసత్ ఇబబ్ంది అయిందిట.  
మేము కాలానికి ఎదురు వెడుతునాన్ం. అందువలల్ చీకటినుంచి వెలుతురులోకి రావడానికి కాసేపు పటిట్ంది.   
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విమానంలోంచి చూసుత్ంటే కింద కనబడే పర్తి దేశం గురించీ, నగరం గురించీ సీప్కరోల్ 
వివరాలు వినబడుతునాన్యి. నలబైఅయిదువేల అడుగుల ఎతుత్నుంచి, కింద కనబడే దృశాయ్లు చూసుత్ంటే అదుభ్తంగా అనిపించింది. 
ముఖయ్ంగా అరబ దేశపు నగరాలు, కటికశిలలపై అకక్డకక్డ ఊళుల్ మొలిచినటుల్ చితర్ంగా ఉనాన్యి. ఇసాత్ంబుల, సోఫియా నగరాలను 
పైనుంచి చూశాం. పూరిత్గా మంచుతో కపప్బడడ్ ఆలఫ్ పరవ్తాలను చూసూత్ంటే, సవ్దేశంలో ఉండి హిమాలయాలను చూడలేకపోయినా, ఈ 
హిమాలయాలను  చూడగలిగాననుకుని తృపిత్పడాడ్ను. ఆలఫ్ పరవ్తాలు కనబడాడ్యంటే జరమ్నీలోకి పర్వేశించినటేల్! ఆ పరవ్తాలనానుకునే 
ముయ్నిచ నగరం ఉంది.  

విమానంలో పర్తి సీటువదాద్ ఉతత్రాలు రాసుకునేందుకు వీలుగా లెటర పాడస్ ఉనాన్యి. ఎనోన్ ముఖయ్విశేషాలు నోట చేసుకుందుకవి 
ఉపయోగించాయి.  

నేనూ సుందరం చాలా విశేషాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఒకరి అడర్సులు ఒకరు నోట చేసుకునాన్ం. 
ఫార్ంక ఫరట్  జరమ్నస్ ఫార్ంక ఫురట్ అంటారు. నా టైమ పర్కారం పనెన్ండు గంటల ఇరవైఅయిదు నిముషాలకు ఫార్ంక ఫరట్  

విమానాశర్యంలో మా విమానం దిగింది. ఒకక్ నిముషం కూడా ఆలసయ్ం కాలేదట. అదకక్డ మామూలేనని విని ఉనన్పప్టికీ, అపర్యతన్ంగా 
ఆశచ్రయ్పోయేశాను.  

అపుప్డు జరమ్నీలో సాట్ండరుడ్ టైము ఏడు గంటల యాభైఅయిదు నిముషాలు. కొంతకాలంపాటు నా వాచీకింక ఇండియన టైముతో 
పనిలేదు. అందుకని ఆ పర్కారం టైము సరిదిదుద్కునాన్ను. కాలానికి ఎదురు పర్యాణం చేయడంవలల్ అపుప్డు నా వయసుస్ నాలుగునన్ర 
గంటలు తగిగ్ంది.  

ఫార్ంక ఫరట్ ఎయిర పోరట్ అంతరాజ్తీయంగానే చాలా పెదద్దిట. ఒకే పరాయ్యం రెండువందల విమానాలు కదిలి వెళేల్ 
సదుపాయముందిట.  

నూయ్ఢిలీల్లో అయితే ఎయిర పోరట్ నుంచి కొంతదూరం నడిచి, బసెస్కిక్, దిగి - విమానం ఎకాక్ం. ఇకక్డలాకాదు. విమానంలోంచి 
సరాసరి విమానాశర్యంలోకి దిగాం. అందువలల్ బయట వాతావరణం ఎలాగుందో మాకు తెలియలేదు. విమానాశర్యం ఎయిరక్ండిషనడ్. 
చలల్గా ఉంది. ఆ చలల్దనం ఉకక్నుంచి కాపాడేదే తపప్, వంటిని వణికించేది కాదు. ఢిలీల్లో నేను కొనుకుక్నన్ సెవ్టరింకా నా భుజంమీదే ఉంది.  

మాతోపాటు డాడ సంసథ్కు చెందిన అధికారిణి ఇంగా రావెన బయలేద్రి వసోత్ంది. ఆమె డాడ సాక్లరస్ అందరీన్ విమానాశర్యంలో 
ఒకచోట సమావేశపరిచింది. అకక్డకు జరమ్నీలోని డాడ సంసథ్నుంచి కొందరు వచాచ్రు. వాళుల్ అకక్ణిణ్ంచి సాక్లరిస్న్ తమ తమ గమాయ్లకు 
చేరేచ్ ఏరాప్టల్తో వచాచ్రు.  

నేను ఫార్ంక ఫరట్  నుంచి మరో విమానంలో హనోఫర (ఇంగీల్షులో ఈ నగరం పేరు హనోవరాగ్ వాడుకలో ఉంది) వెళల్వలసిఉంది. 
అకక్ణిణ్ంచి లూయ్నబరుగ్క్ టైరనోల్ వెళాల్లి. నా గురించి బుక చేసిన టైరన టికెట అకక్డే నాకు అందింది.  

విమానాశర్యంలో ఫారిన ఎకేస్ఛ్ంజ సదుపాయముంది. అపప్టికి నా దగగ్ర ఇరవై మారుక్లూ, ఎనిమిది డాలరూల్ ఉనాన్యి. డాలరల్ను 
మారచ్గా పంతొమిమ్ది మారుక్ల అరవై ఫెనిన్గస్ వచాచ్యి. మనకి పైసలాల్గే వీళల్కి ఫెనిన్గస్. వంద ఫెనిన్గస్ ఒక మారుక్ అవుతుంది.  

లూయ్నబరగ్ వెళల్వలసినవాళల్ం మొతత్ం నలుగురు ఇండియనూస్, ముగుగ్రు మలేషియనూస్ ఉనాన్ర. ఇండియనస్ నలుగురూ మగవాళల్మే 
కానీ మలేషియనుస్లో ఒక యువతి కూడా ఉంది. ఇండియనస్ నలుగురూ ఒక గుంపుగా చేరాం. మలేషియనస్ ముగుగ్రూ ఒక గుంపు 
అయాయ్రు.  
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హనోఫర వెళేల్ విమానం తొమిమ్ది గంటల నలభై నిముషాలకు ఏ-13 పాల్ట ఫాం నుండి 
బయలేద్రుతుందనాన్రు. పాల్ట ఫారానికి దారి చూపారు. 13 నా లకీక్ నంబర అని మనసులో మురిశాను. 

భూషణ, సుందరంల దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకునాన్ను. తోడు లేదని సుందరం కాసత్ దిగులుగా ఉనాన్డు. అతడు వెళేల్ ఊరు పీర్న. ఈ 
బృందంలో పీర్న వెడుతునన్ భారతీయుడు అతనొకక్డే.  

జరమ్నీలో మా కారయ్కర్మం మొతత్ం పదహారు నెలలు. అందులో మొదటి నాలుగు నెలలూ జరమ్న భాష నేరుచ్కోవాలని నియమం. 
భాష నేరుచ్కునేందుకు అందరీన్ ఒకే ఊరు పంపరు. మమమ్లిన్ కొనిన్ గుంపులుగా విడదీసి దేశంలో నలుమూలలకూ పంపుతారు. విదేశీయులు 
జరమ్న పౌరులతో మరింత బాగా కలసి మెలసి ఉండి వారి భాషనూ, సంసక్ృతినీ బాగా అవగాహన చేసుకునేందుకు ఈ విధానం 
సహకరిసుత్ందనన్ది వారి ఉదేద్శయ్ం. అది సబబైనదే అని నాకు అనిపించింది.   

మనం ఎంతటి విభినన్ సంసక్ృతిలో మసలాలిస్ వచిచ్నా, మనలాంటివారే అకక్డ చాలామంది ఉంటే కనుక - ఆ సంసక్ృతి పర్భావం 
మనపై ఉండక పోవచుచ్.  భువనేశవ్ర లో నేను అయిదు సంవతస్రాలనుంచి ఉంటునాన్ను. అకక్డ మా కాలనీలో పాతిక తెలుగు 
కుటుంబాలునాన్యి. అందువలల్ నాకు ఒరియా భాష కూడా సరిగా పటుట్బడలేదు. పటుట్బడేందుకు కృషి చేయవలసిన అవసరం కూడా నాకు 
కనబడలేదు. ఎందుకంటే ఆఫీసులో వాయ్వహారిక భాష ఆంగల్ం. సామాజికంగా వయ్వహరించడానికి తెలుగువారు తగినంతమంది ఉనాన్రు. 
ఊళోల్ వయ్వహరించడానికి కొంత హిందీ, కొంత పొడిపొడి ఒరియా చాలు. 

సరిగాగ్ తొమిమ్ది గంటల నలభై నిముషాలకు ఫార్ంకుఫ్రోట్ల్ మా విమానం బయలేద్రింది. అంతరాజ్తీయ విమాన యానానికీ, పార్ంతీయ 
విమానయానానికీ - తేడా ఉంటుందని అపుప్డే నాకు బాగా తెలిసింది. ఈ విమానం చినన్దిగా, ఇరుగాగ్ ఉంది. డిసి 10లో పర్యాణం చేశాక 
- రాజుని చూసిన కళల్తో మొగుణిణ్ చూసినటుల్గా ఉంది. ఎటొచీచ్ నేనిపుప్డు మరీ పారవ్తీశంలా లేను. కాసత్ మెరుగయాయ్ను. అవసరమైన 
వివరాలు చాలావరకూ ముందుగానే తెలిశాయి.  

నిముషమైనా ఆలసయ్ం లేకుండా పదినన్రకలాల్ విమానం హనోఫర విమానాశర్యంలో దిగింది. ఇకక్డ కూడా బయటి వాతావరణానికి 
గురి కాకుండా సరాసరి విమానాశర్యంలోనే దిగాం. 

నూయ్ఢిలీల్లో లోడ అయిన మా సామానుల్ సరాసరి ఇకక్డకు చేరాలి. సామాను కలెకట్ చేసుకునే చోటుకి వెళాల్ం. ఈ విమానాశర్యం 
చాలా చినన్ది. ఇంచుమించు నూయ్ఢిలీల్ విమానాశర్యం అంతే ఉంది. ఉనన్ తేడా అలాల్ పరిశుభర్త! సినిమా కోసం వేసిన సెటిట్ంగులా ఎంతో 
నీటాగ్ ఉంది.  

సామానుల్ తీసుకోవలసినచోట, వలయాకారంలో ఓ బెలట్ తిరుగుతోంది. దానిమీద సామానుల్నాన్యి. నేనొక చోట నిలబడాడ్ను. 
కాసేపటికి నా సూటేక్సు వచిచ్ంది. గురుత్పటట్డానికి ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్మైంది. ఆలోగా అది ననున్ దాటి వెళిల్పోయింది. నా సూట కేసు నాకు 
దకక్దేమోనని భయపడాడ్ను. కానీ ఆ భయం క్షణికం మాతర్మే!  అది మళీల్ మళీల్ అలా తిరుగుతూంటుందని సుఫ్రించింది. రెండోసారి నా 
ముందుకి రాగానే వెంటనే సూటేక్స అందుకునాన్ను.  

భారతీయులం నలుగురం ఎవరి సామానుల్ వారు చేతోత్ పటుట్కుని విమానాశర్యం బయటకు వచాచ్ం. అకక్ణిణ్ంచి బసుస్లో 
రైలేవ్సేట్షనుకి వెళాల్లిట. బసుస్కోసం ఎదురుచూసూత్ అకక్డ నిలబడాడ్ం. 

అదిగో నవలోకం 
ఎయిర పోరట్ లోపలికంటే బయట బాగా చలల్గా ఉంది.  
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మాలో ఇదద్రు ఫు ల సూటస్ లో, ఒకతను సెవ్టరోత్ ఉనాన్రు. నా సెవ్టర నా భుజంమీదనే 
ఉంది. జీవితంలో అంతవరకూ ఎనన్డూ సెవ్టర వేసుకుని ఉండని కారణంగా ధరించడానికి కాసత్ మెహమాటంగా ఉంది.  

చుటూట్ చూసుత్ంటే అది మనుషులు మసిలే పర్దేశంలా అనిపించలేదు. ఏదో అదుభ్తలోకంలో ఉనన్టుల్ంది.  
నేలంతా అపుప్డే కడిగి తుడిచిన భోజనాలగదిలా శుభర్ంగా ఉంది. మాకు కాసత్ దూరంలో కొందరు జరమ్న బాలబాలికలు 

ఆడుకుంటునాన్రు. వాళల్ంతా ఏదో పికిన్కిక్ వచిచ్న బాపతులా ఉనాన్రు. బలంగా ధృడంగా ఉనాన్ వాళల్ ఆటలు మోటుగా ఉనాన్యి. 
మిసమిసలాడే వాళల్ సోయగాలిన్ చూసి పర్పంచంలోని బాలబాలికలంతా అలా కనిపించే మంచి రోజు ఎపప్టికి వసుత్ందో అనిపించింది 
అపర్యతన్ంగా.  

కాసేపు ఎదురుచూశాక బసుస్ వచిచ్ంది. తవ్రగా ఎకాక్ం. కాసత్ రషాగ్నే ఉంది. మాకు కూరుచ్నేందుకు సీటుల్ దొరకలేదు. అయితే 
నిలబడదానికి అనువుగా విశాలమైన సథ్లముంది. నిలబడడ్వాళుల్ ఒకరికొకరు తగులుతూ ఉండనవసరంలేదు. బసుస్ లోపల సెంటర్ల హీటింగ 
సిసట్ం ఉండడంవలల్ వెచచ్గా, హాయిగా ఉంది.   

బసుస్లో కండకట్ర లేడు. డైరవర సీటు దగగ్రనుంచే ఎకాక్లి. అతను టికెక్ట ఇసాత్డు. విమానాశర్యంనుంచి రైలేవ్సేట్షనుకు టికెక్ట 
ఖరీదు ఒక మారుక్. కాసత్ ఎకుక్వేననిపించింది. జరమ్నీలో నేను పెటిట్న మొదటి ఖరుచ్ ఈ బసుస్ టికెక్టేట్.  

అంతా బసెస్కక్గానే డైరవర ఒక బటన నొకాక్డు. వెంటనే చినన్గా శబద్ం చేసూత్ బసుస్ తలుపులు వాటంతటవే మూసుకుపోయాయి. 
మధయ్లో ఎవరైనా ఎకక్డైనా దిగాలంటే డైరవర ఓ మీట నొకుక్తునాన్డు. తలుపులు వాటంతటవే తెరుచుకుంటునాన్యి. అందువలల్ డైరవర ఇషట్ం 
లేనిదే ఎవరూ బసుస్ ఎకక్లేరు, దిగలేరు. టార్ఫిక కారణంగా బసుస్ మధయ్లో ఆగినా అందులోచి ఎవరూ దిగిపోలేరు. అందులోకి ఎవరూ 
ఎకక్లేరు. ఈ పదధ్తి చాలా బాగుందనిపించింది.  

బసుస్ వెడుతునన్పుప్డు కళల్పప్గించి ఊరు చూశాం. ఆ అందం చూసి ఆనందించాలిస్ందే కానీ వరిణ్ంచలేను. బసుస్ వెడుతుంటే ఎకక్డా 
దుముమ్ లేవడంలేదు. ఊరంతా ఉదాయ్నవనంలా ఉంది.  

హనోఫర రైలేవ్సేట్షన వదద్ మేము నలుగురం టర్యిన దిగాం. మలేషియనస్ కూడా మా వెనుకనే దిగారు.  ఇంకా వాళూల్, మేమూ 
విడిగా రెండు గుంపులుగానే ఉనాన్ం.  

రైలేవ్సేట్షన చాలా గజిబిజిగా ఉంది. మా టైరన సరిగాగ్ ఒంటిగంటా ఎనిమిది నిముషాలకు రావాలి. అది ఏ పాల్ట ఫాం మీదకు 
వసుత్ందో తెలుసుకోవడానికి  కాసేస్పు పటిట్ంది. వివరాలనీన్ జరమ్న భాషలో రాసి పెటిట్ ఉనన్ చారట్ ఒకటుంది. దానిన్ అరథ్ం చేసుకుందుకు మాకు 
కాసేస్పు పటిట్ంది. అదృషట్మేమిటంటే జరమ్న, ఇంగీల్షు భాషలకు అక్షరాలు ఒకటే. అది మాకు చాలా సహకరించింది. మేము సేకరించిన 
సమాచారం సరైనదవునో కాదో అకక్డ మరికొందరిని అడిగి నిరాధ్రించుకునాన్ం. అపుప్డే మాకు అరధ్మైంది - మా ఇంగీల్షు పరిజాఞ్నం అకక్డ 
మాకాటేట్ సహకరించదని!  

ఆ సందరభ్ంలో మేమూ, మలేషియనూస్ కొంచెం దగగ్రయాయ్ం. వాళల్ సేన్హితుడొకడు హనోఫరోల్ ఉనన్టుల్నాన్డు. అతను సేట్ష న కొచిచ్  
వాళల్ను కలుసుకుని వాళల్తోపాటు అనుకోకుండా మాకూక్డా సాయపడాడ్డు. 

టైరన సరిగాగ్ టైముకి వచిచ్ంది. రెండంటే రెండు నిముషాలోల్ బయలేద్రింది. చాలా పరిశుభర్ంగా ఉంది. మాది సెకండ కాల్స 
కంపారెట్మ్ంట. అది మన బోగీలాల్ కాక - ఎంతో విశాలంగానూ, కాళీగానూ ఉంది.   
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టైరన వెడుతునన్ది అడవిదారిలా ఉంది. చెటుల్ పొడుగాగ్, పచచ్దనంతో మెరిసిపోతునాన్యి. 
ఇండియాలో చెటల్కి పచచ్దనం చూశాను కానీ ఆ పచచ్దనానికీ, ఈ పచచ్దనానికీ తేడా ఉంది. లేత ఆకుపచచ్ కొదిద్గా ముదిరినటుల్, 
ముదురాకుపచచ్ కొదిద్గా లేతపడినటుల్ - అదొక రకమైన, అందమైన, అదుభ్తమైన పచచ్దనం ననున్ వివశుణిణ్ చేసింది.  

టైరనోల్ మాకో కురార్డు తగిలాడు. పది పనెన్ండేళుల్ండవచుచ్. అందరు జరమ్న కురార్ళల్లాగే పుషిట్గా ఉనాన్డు. మాతో ఏదో మాటాల్డడానికి 
పర్యతిన్ంచాడు. వచీచ్రాని ఇంగీల్షులో తడబడుతూ మాటాల్డాడు. ఒక యూరోపియన బాలుడు ఇంగీల్షు మాటాల్డడానికి తడబడడం వింతగా 
అనిపిసేత్ - అంతకంటే వింతైనది అతని తీరు. అతనివదద్ పూరిత్ టికెట కొనడానికి డబుబ్లు లేవుట. కొనిన్ మారుక్లు సాయం చేయమని 
అడిగాడు. 

ఇండియాలో ఇలాంటివి చాలా మామూలే! జరమ్నీలో అడుగు పెటట్గానే ఇటువంటి అనుభవం ఎదురౌతుందని మేము అనుకోలేదు.  
అయితే అతను చెపిప్ంది మాకు సరిగా అరధ్ం కాలేదు. డబుబ్ కావాలనన్దొకక్టే  సరిగా తెలిసింది. అతని అసలు సమసయ్ ఏమిటో 

మాకు తెలియదు. అపుప్డే కొతత్గా ఓ కొతత్దేశంలోకి అడుగుపెటిట్న మేము మా దగగ్రునన్ కొదిద్ మారుక్లీన్ దానధరామ్లు చేయగల సిథ్తిలో లేము. 
అందువలల్ మా అసహాయత అతనికి తెలియబరాచ్ము. నిరుతాస్హంగా వెళిల్పోయాడా కురార్డు.  

దేశం సంపనన్మైనపప్టికీ, ఇకక్డ కూడా మనుషుల తీరు ఇండియాలోలాగే ఉందని అనుకునాన్మ. అయితే దానికి ఆలోచనలోల్ మరీ 
ఎకుక్వ పార్ధానయ్తనివవ్లేదు. చేరవలసిన టైమ పర్కారం రెండుగంటల నలభైఅయిదు నిముషాలకు టైరన లూయ్నబెరగ్ చేరుకుంది. అది అగిన 
రెండే రెండు నిముషాలోల్ హడావుడిగా సామానులతో సహా టైరనోల్ంచి దిగాం.  

విమానాశర్యంలోనూ, రైలేవ్సేట్షనోల్నూ కూడా సామానల్ రవాణాకు టార్లీలునాన్యి. వాటిలో సామానుంచి లాకుక్ంటూ బయటకు 
చేరుచ్కుని, టార్లీ అకక్డ వదిలేయొచుచ్. మా సామాను బరువుగా లేకపోవడంవలల్ టార్లీ ఉపయోగించాలిస్న అవసరం లేకపోయింది.  

సేట్షన ఆవరణలో కూడా ఇండియనూస్, మలేషియనూస్ మళీల్ విడివిడిగానే ఉనాన్ం. మలేషియనుస్ మాకంటే ముందు టాకీస్లో 
వెళిల్పోయారు. మావదద్ గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట అడర్స ఉంది. అకక్డికి ఎలా వెళాల్లీ అని కాసేపు తరజ్నభరజ్న పడి, చివరకి టాకీస్ చేసుకుని 
వెళాల్లనుకుని దగగ్రోల్ ఉనన్ టాకీస్ని పిలిచాం.  

టాకీస్ మనదేశంలో గొపప్గొపప్వాళుల్ వాడే కారల్కంటే గొపప్గా ఉంది. టాకీస్డైరవర చూడాడ్నికి పెదద్ ఆఫీసరాల్ ఉనాన్డు. అయితే మేము 
అడర్స చూపించగానే అతను ఎంతో వినయంగా మా సామాను డికీక్లో పెటాట్డు. మాకు భాష రాదని తెలిసి మావంక సేన్హపూరవ్కంగా 
చూశాడు. అతనికి ఇంగీల్షు వచిచ్నటుల్ లేదు. ఐనా వయ్వహారానికి పెదద్గా ఇబబ్ంది కలుగలేదు.  

గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్టిక్ మీటర ఛారిజ్ నాలుగు మారుక్లయియ్ంది. అది మేము నలుగురం షేర చేశాం. టాకీస్ చవగాగ్నే ఉంది. 
అనవసరంగా తటపటాయించాం, అనుకునాన్ం. 

గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట దగగ్ర దిగాం. ఇనిస్ట్టూయ్ట భవనం చూడాడ్నికి చినన్ మేడలాఉంది. ఒకే ఒకక్ గుమమ్ం. తలుపు మూసి ఉంది. 
లోపలికెళల్డానికి మరో దారి లేదు.  

టాకీస్ డైరవర సామాను దింపడంలో సాయం చేశాక, తలుపుకి పకక్నే ఉనన్ కాలింగ బెల చూపించి అది నొకక్మని సూచించి 
వెళిల్పోయాడు.  

  
PPP 
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నేను వెళిల్ కాలింగెబ్ల నొకాక్ను. ఒకక్ క్షణం అనంతరం తలుపు దగగ్రలో ఏదో గంట 
మోర్గింది. కానీ ఎవరూ వచిచ్ తలుపు తియయ్లేదు. ఓ క్షణమాగి మళీల్ బెల నొకాక్ను. మళీల్ క్షణమాగి తలుపు దగగ్రోల్ గంట మోర్గింది. కాసేపు 
ఎదురు చూశాం. ఎవరూ వచిచ్ తలుపు తియయ్లేదు.   

అలా అకక్డ పావుగంట సేపు గడిపాం. లోపలికెళాల్లిస్న పదధ్తి ఏమిటో తెలియడంలేదు. కాలింగ బెల మోర్గించినా వెంటనే వచిచ్ 
ఎవరూ తలుపు తీయకపోవడానికి కారణం తెలియడంలేదు. మేము బెల మోర్గించిన క్షణంలో తలుపుదగగ్ర గంట ఎందుకు మోర్గుతోందో 
తెలియడంలేదు.  

మేమకక్డ అలా అయోమయంలో ఉండగా ఒక వయ్కిత్, జరమ్న కాబోలు, అకక్డికొచాచ్డు. అతనిన్ మేము ఏమీ అడగలేదు. అతనూ 
మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. అతను తలుపుదగగ్రకొచిచ్ కాలింగ బెల నొకాక్డు. మరుక్షణంలో తలుపు దగగ్ర గంట మోర్గింది. ఏం జరుగుతుందా 
అని మేము ఆతుర్తగా చూసుత్నాన్ం. 

గంట మోర్గగానే అతను తలుపు తోసుకుని లోపలకు వెళాల్డు. అతని వెనుకనే బర్తుకు జీవుడా అనుకుంటూ మేమూ లోపలికి వెళాల్ం. 
తరావ్త తెలిసింది మాకు. ఎవరైనా కాలింగ బెల మీట నొకక్గానే అది గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట ఆఫీసు గదిలో మోర్గుతుంది. అకక్డ 

కూరుచ్నన్ సెకర్టరీ తన పకక్నునన్ మీట నొకుక్తుంది. అపుప్డు ఈ పర్వేశదావ్రం అన లాక ఆవుతుంది. అందుకు సూచనగా తలుపు దగగ్ర 
గంట మోర్గుతుంది. వెంటనే తోసేత్ తలుపు తెరుచుకుంటుంది. కొదిద్ క్షణాలోల్ ఆ తలుపుకి దానికదే మళీల్ తాళం పడిపోతుంది. ఈ ఆఓమేటిక 
డోర లాకింగ అండఓపెనింగ గురించి మాకు తెలియకపోవడంవలల్ కాసేస్పు బయట ఇబబ్ంది పడాడ్ం.  

గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట లోపల చాలామంది ఉనాన్రు, మాకులాగే! వాళల్లో మాతో వచిచ్న మలేషియనూస్ ఉనాన్రు. మరెందరో వివిధ 
దేశీయులునాన్రు. భారతదేశంలో వివిధ పార్ంతీయులిన్ చూశాను. కానీ నోరు విపేప్వరకూ చటుకుక్న ఎవరు ఏ పార్ంతంవారో వెంటనే 
తెలియదు. కానీ ఇకక్డైతే చైనీస, జపనీస, మలేషియన, ఆఫిర్కన వగైరా వివిధ దేశాలకు చెందిన మనుషుయ్లు చూడగానే విభినన్ంగానూ, తమ 
దేశాలకు పర్తినిధులాల్గానూ అగుపడుతునాన్రు.  

ఒకొక్కక్రినే ఆఫీసుగదిలోకి పిలిచ్ ఏదో మాటాల్డి పంపేసుత్నాన్రు. నాకు పిలుపు రావడానికి సుమారు రెండు గంటలు పటిట్ంది. చాలా 
అలసటగా ఉనన్దేమో విసుగాగ్ ఉంది అంతసేపు అకక్డ కూరోచ్డానికి. ఆ రెండు గంటలలోల్నూ మా జరమ్న భాషా పరిజాఞ్నానిన్ పరీకిష్ంచడం 
జరిగింది. నాకు బొతిత్గా ఏమీ రాదని చెపాప్ను కాబటిట్ ననున్ పరీకిష్ంచలేదు. ఎంతోకొంత వచుచ్ననన్వాళల్ని అపప్టికపుప్డు పర్తేయ్కంగా పరీక్ష 
చేశారు. దానిన్బటిట్ ఎవరెవరిన్ ఏయేకాల్సులోల్ ఉంచాలనన్ది నిరణ్యిసాత్రనన్మాట! 

ననున్ ఆఫీసు గదిలోకి పిలిచేక – నా పేరు, వివరాలు నోట చేసుకునాన్రు. ఒకామె ననున్ - ''ఒక గది ఉంది. చాలా చినన్ది. కానీ 
ఇంటామె చాలా మంచిది. ఉంటావా?'' అనడిగింది ఇంగీల్షులో. 

గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వరు మాకు వసతి ఏరాప్టు చేయవలసి ఉంది. ఆమె ననన్లా అడిగిందంటే, నాకు కేటాయించిన గది 
మామూలుగా ఉండే గదులకంటే బాగా చినన్దయుంటుందని అనుకునాన్ను. కానీ జరమ్నీ కదా - ఏ ఇలల్యినా తపప్క బాగుంటుందనే 
ఉదేద్శయ్ంతో - ''ఉంటాను'' అనాన్ను మారాలోచన లేకుండా.  
         “ఇనస టిటూయ్ట కి ఆ ఇలుల్ కాసత్ దూరం. అయితే నువువ్ బసుస్ పాసు తీసుకోవచుచ్. ఆ ఖరుచ్ మా ఇనస టిటూయ్ట భరిసుత్ంది. బసుస్లో 
రావడానికి అభయ్ంతరమా?'' అందామె మళీల్.  

అభయ్ంతరం చెపప్దగగ్దిగా నాకది తోచలేదు. లేదని చెపాప్ను. 
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''అయితే సరే!'' అంటూ ఆమె నాకో కాగితమిచిచ్, మరాన్డుదయమే ఎనిమిది లోపుగా 
ఇనస టిటూయ్ట కి రావలసి ఉంటుందని చెపిప్ంది. వివరాలనీన్ ఆ కాగితంలో ఇంగీల్షులో వార్సి ఉనాన్యని చెపిప్ంది.  

నాకు కేటాయించిన అడర్స ఓ కాగితంమీద వార్సిచిచ్, ''ఈ అడర్సుకి వెళాల్లి. కావాలంటే టాకీస్ పిలుసాత్ను'' అందామె. 
నాకైతే బసుస్లో వెళాల్లనుంది. కానీ ఊరు కొతత్ కదా, అందుకని టాకీస్ని పిలవమనాన్ను. ఇందాకటి టాకీస్ అనుభవం కూడా నాకు 

కొంత ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది. 
ఆఫీసు గదిలోంచి బయటపడి సూట కేసుతో ఇనస టిటూయ్ట బయటకు వచాచ్ను. అపప్టికి నేనూ, మిగతా ఇండియన మితుర్లం 

విడిపోయాం. 
నేను బయట నించునన్ మరుక్షణంలో టాకీస్ ఒకటి వచిచ్ నా ముందు ఆగింది. కాగితం మీది అడర్స టాకీస్ డైరవర కి చూపించాను. 

అతగాడు టాకీస్ దిగి వచిచ్ నా సూట కేసు డికీక్లో పెటాట్డు. నేను టాకీస్ ఎకాక్ను.  
   

నేను చేరిన వీధి పేరు హైడ కాంపఫ్. ఇంటి నంబర పంతొమిమ్ది. ఆ ఇంటిముందు టాకీస్ ఆపాడు డైరవర. ఛారిజ్ అయిదునన్ర 
మారుక్లయింది. జరమ్నీలో ఖరుచ్ మొదలైంది అనుకునాన్ను. 

టాకీస్డైరవర టాకీస్ దిగి ఇంటావిడను పిలిచాడు. ఆవిడ పేరు యాకేల. వయసు సుమారు యాబై సంవతస్రాలుండొచుచ్. ననున్ 
ఆపాయ్యంగా చూసింది. చేయి చాపింది. తడబడుతూనే చేయి చాపి షేక హాయ్ండ ఇచాచ్ను. ఆమె ఏదో అంది కానీ అరథ్ం కాలేదు.  

ఆమెను చూడగానే నమసక్రించాలనిపించింది కానీ అదామెకు అరధ్ం కాదు కదా! 
ఆమె కటుట్ వేరు, జుటుట్ వేరు, పదధ్తి వేరు! 
రెండంతసుత్ల చినన్ ఇలుల్. కానీ చుటూట్ ఉనన్ పెరడు చాలా పెదద్ది. ఇంటి చుటూట్ అందమైన తోట ఉంది. ఆమె కిర్ంది అంతసుత్లో 

ఉంటోంది. ననున్ పై అంతసుత్కి తీసుకు వెళిల్ంది. అకక్డ మొతత్ం మూడు గదులు, ఒక బాతూర్ం ఉనాన్యి. అనిన్టిలోకీ చినన్గది నాకు 
కేటాయించబడింది.  

టాకీస్డైరవర నా సూట కేసు లోపలికి తెచిచ్పెటాట్డు. నేను ఒక జరమ్న దేశీయుడి సేవ అందుకుని అందుకు పర్తిఫలం ఇసుత్నాన్ననన్ 
భావన థిర్లిల్ంగ గా అనిపించింది. 

ఇంటామెకు ఇంగీల్షు బొతిత్గా రాదు. ఆమె నాకు ఏమేమో చెపాప్లని పర్యతిన్ంచింది. నాకేమీ తెలియలేదు. ఆఖరికి ఆమె నావదద్ ఉనన్ 
కాగితాలనీన్ తీసుకుని, వాటిలోంచి ఓ రేపర బయటకు తీసి ఏదో అడిగింది. నాకు అరథ్ం కాలేదు. చేతోత్ నలుచదరంగా గీసి చూపింది. ఇంకా 
నాకరథ్ం కాలేదు. ఏమనుకుందో కిందకు దిగి వెళిల్పోయింది.  

ఆమె వెళిల్పోయిందనుకుని కాసత్ సదుద్కుని కూరోచ్బోయాను. అంతలోనే ఆమె మళీల్ వచిచ్ంది. ఆమె చేతిలో ఓ ఫొటో ఉంది. అది 
చూపించి ఏవో సౌంజఞ్లు చేసింది. నాకరథ్మైంది - అలాంటిది నాకుందా అనడిగిందని. 

ఇండియాలో నా మితుర్డు పర్సాద ఇచిచ్న సలహాతో చాలా ఫొటోలు కాపీ తీయించి కూడా తెచుచ్కునాన్ను. నా దగగ్ర నా ఫొటోల 
కాపీలు చాలా ఉనాన్యి. తవ్రగా సూట కేసు తెరిచి ఓ ఫొటో ఆమెకిచాచ్ను.   

అపుప్డామె ఇందాకా తను బయటకు తీసిన రేపర మడత లోపల ఆ ఫొటోని అంటించి - ''బుస, బుస, పాస!'' అంది.  
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బుస అంటే ఏమిటో నాకు తెలియలేదు. కానీ ఒక విషయం గురొత్చిచ్ంది. ఆ రేపర నకు గోయ్తే 
ఇనస టిటూయ్ట లో ఇచాచ్రు. బసుస్పాసులా ఉపయోగించుకోమని చెపాప్రు. ఈమె చెపేప్ది పాస కోసమే అయుండాలనుకునాన్ను. బసుస్ 
సాట్పులో ఇలా ఫొటో అంటించాలని ఆమె ఆంతరయ్మని ఊహించాను. 

ఆమె నాకు రెండు తాళం చెవులిచిచ్ంది. ఒకటి నా గదికి. ఇంకొకటి వీధితలుపుకి.  
ఆమె చెపిప్న మాటలను బటిట్, పకక్ గదిలో ఓ ఇండోనీషియన ఉంటునాన్డనీ, అతనికి ఇంగీల్షు వచుచ్ననీ అరథ్మయింది నాకు. 
ఇంగీల్షు బొతిత్గా రాని ఈమెతో, ఈ ఇంటోల్ ఎనాన్ళుల్ండగలనా అని మనసులో భయమేసింది.  
ఆమె వెళిల్పోగానే గది తలుపులు మూసి మంచంమీద కూరుచ్నాన్ను.  
గది నిజంగానే చినన్ది. ఓ సింగిల కాటఉంది. తలుపు వైపు గోడనానుకుని ఓ చినన్చెకక్ బీరువా ఉంది. బీరువామీద 

టేబుల లాంపుంది. మంచంమీద పడుకుని చేయి చాసేత్ గది తలుపు తగులుత్ంది నాకు. మంచానిన్ ఆనుకుని అటువైపు ఓ కిటికీ ఉంది. 
కిటికీలోంచి ఓ ఆటసథ్లం కనబడుతోంది. కొందరు పిలల్లు ఫుట బాలఆడుతూ కనబడాడ్రు. టైము అయిదునన్ర దాటుతోంది. వెలుతురు చూసేత్ 
శీతాకాలపు మధాయ్హన్ంలా ఉంది.  

మంచంమీద పరుపు బాగా మెతత్గా సుఖంగా ఉంది. మేను వాలాచ్లనిపిసోత్ంది.  
ఆటేట్ చలి అనిపించడంలేదు. గోడకు హేంగరుల్నాన్యి. సెవ్టర దానికి తగిలించాను. బటట్లు మారుచ్కుందామా అనుకుంటూండగా 

ఎవరో తలుపు తటాట్రు.   
వెంటనే తలుపు తీశాను. ఎదురుగా యాకేల, ఆమె పకక్న బాగా పొడవుగా ఉనన్ ఓ కురార్డు ఉనాన్రు.  
అతను నా పకక్గదిలో ఉంటునాన్డుట. దేశం ఇండోనీషియా. పేరు వైయాంగ. ముఖం చూడగానే ఆ పార్ంతానికి చెందినవాడని 

ఠకుక్న చెపేప్యొచుచ్. వయసు ఇరవై లోపే ఉంటుందనిపించింది.  
వైయాంగ ని నావదద్ వదిలిపెటిట్ యాకేల వెళిల్పోయింది.  
వైయాంగ కి ఇంగీల్షు బాగా వచచ్ని యాకేల  చెపిప్ంది కానీ, అతడి ఇంగీల్షు పరిజాఞ్నం అంతంత మాతర్మేనని తెలుసుకుందుకు నాకు 

ఎంతో సేపు పటట్లేదు.  
హిందీ సినిమాలు చూసి చూసి, రేడియో సిలోన విని వినీ, సూక్లుఫైనల దాకా ఏదో చదివి, ఒరిసాస్లో మసిలి మసిలి - నేను 

నేరుచ్కునన్ హిందీ సాథ్యి ఎంతో, అతని ఇంగీల్షు సాథ్యీ అంతే! అయితే ఏం - కొనిన్ విషయాలు అరథ్ం చేసుకోడానికి ఆ పరిజాఞ్నం 
సరిపోయింది.  

అతను నాలుగు రోజులిన్ంచి ఇకక్డ ఉంటునాన్డుట. తలిదండుర్లు జరమ్న భాష నేరుచ్కోమని అతనిన్కక్డకు సవ్ంత ఖరుచ్లమీద 
పంపించారుట. జరమ్నీలో చదువుకుని అకక్డే సిథ్రపడిపోవాలని అతని ఆశయమట. ఇంటామె చాలా మంచిదని చెపాప్డు. దగగ్రోల్ ఏదో 
రెసాట్రెంట ఉనన్దనీ, ఆరునన్రకు తను వచిచ్ పిలిచి తీసుకు వెడతాననీ అనాన్డు.   

జరమ్న భాషలో బసుస్ని బుస అంటారుట. ఇందాకా యాకేల ఫొటో అంటించిన రేపరిన్ బస డర్యివరుకి చూపిసేత్ అతను పాస 
ఇసాత్డుట. పాస కి ఇరవై మారుక్ల ఛారిజ్ అవుతుందనీ, ఆ డబుబ్ నెలాఖరోల్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వాళుల్ వాపసు ఇచేచ్సాత్రనీ చెపాప్డు. 
మామూలుగా అయితే బసుస్ పాస ఇంకా ఖరీదుట. ఇది సూట్డెంటల్కి కనెస్షనల రేటు! 

''ఓహో! నేను మళీల్ సూట్డెంటునయాయ్ను కదూ'' అనుకునాన్ను. 
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అతను వెళల్గానే కళుల్ కూరుకుపోతునన్టల్నిపించింది. కాసేపు మేను వాలాచ్లనిపించింది.  
అలవాటు పర్కారం లుంగీపంచె కటుట్కుని, చొకాక్ లేకుండానే మంచంమీద పడుకునాన్ను. మంచంమీదునన్ రొజాయి కపుప్కునాన్ను. 

చూడాడ్నికి సనన్గా బొంతలా ఉంది కానీ కపుప్కుంటే వెచచ్గా, హాయిగా ఉంది. 
   

ఎవరో తలుపుతడుతునన్టల్నిపించి ఉలికిక్పడి లేచాను. 
గదిలో వెలుతురు బాగాఉంది. తెలాల్రిపోయిందనన్మాట !  
టైము చూసుకుంటే ఆరునన్రవుతోంది. ఒకక్ ఉదుటున వెళిల్ తలుపు తీశాను.  
ఎదురుగా వైయాంగ ఉనాన్డు. ''నినన్రాతిర్ ఎంత పిలిచినా పలకలేదు నువువ్. సరే, బాగా అలసిపోయావేమో, వళుల్ తెలియకుండా 

నిదర్ పటేట్సిందేమో అనుకునాన్ను'' అనాన్డు.  
ఏమాతర్ం ఇంగీల్షు రాని యాకేల మాటలిన్ ఎంతోకొంత అరథ్ం చేసుకోగలగడంవలల్ నా భాషాగర్హణ శకిత్ బాగా పెరిగినటుల్ంది. 

వైయాంగ మాటలు నాకు వెంటనే అరథ్మైపోయాయి.   
అంటే పనెన్ండు గంటలు నిదర్పోయాననన్మాట! నా నిదర్కి కారణం అలసటా, లేక ఇకక్డి వాతావరణమా?   
ఇండియాలో నాకు అంత సులువుగా నిదర్ పటేట్ది కాదు. అలసట మాటటుంచి, శివరాతిర్ జాగరణ చేసిన మరాన్డు రాతిర్ కూడా 

మంచంమీద కాసేపు అటూఇటూ దొరిల్తే తపప్ నిదర్ పటేట్ది కాదు.  
''బసుస్ ఏడుగంటల అయిదు నిముషాలకి! తవ్రగా తెములు'' అని వెళిల్పోయాడతను.  
నేను బాతూర్ంకి వెళాల్ను. కాలకృతాయ్లోల్ అకక్డ ఇండియనుస్కి ఇబబ్ందికరమైనది టాయెల్ట  పేపరు వాడకం. నీళుల్ వాడినా బయట 

చెపొప్దద్ని నాకు ముందే హెచచ్రికలు అందాయి. కానీ వాకష బేసినోల్ నీళొల్సాత్యి. అవి పటుట్కుందుకు చెంబంత గాల్సుంది. బర్తుకు జీవుడా 
అనుకుని పావుగంటలో కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని షేవింగ  చేసుకునాన్ను. ఇండియాలో అయితే చలికాలంలో చరమ్ం పెళుసుబారిపోయి గెడడ్ం 
గీసుకోడానికి ఇబబ్ందిగా ఉండేది. ఆ రోజు అలాంటి ఇబబ్ంది అనిపించలేదు.  

షేవింగైన వెంటనే సాన్నం చెయయ్డం అలవాటు నాకు. బాతూర్ంలో వేణీణ్ళల్ సదుపాయం ఉంది కానీ సాన్నం చేసే అవకాశం లేదు. 
ఇబబ్ందిగా అనిపించినా సాన్నం మానక తపప్లేదు.   

ఆరూయాబైకలాల్ రెడీ అయాయ్ను. వైయాంగ  గదికి వెళిల్ పలకరిసేత్ అతను, ''ఇంకా తొందరేంలేదు. సరిగాగ్ ఏడుకి బయలేద్రవచుచ్'' అని 
ఓసారి నావంక తేరిపార చూసి, ''సెవ్టర వేసుకో'' అనాన్డు.  

నేను నా గదికి వెళాల్ను. బయట చలిగా ఉంటుందనన్ది అపప్టికే సావ్నుభవం. జీవితంలో అంతవరకూ ఒకక్సారి కూడా సెవ్టర 
వేసుకోకపోవడం వలల్, నినన్ంతా చలిని భరించాను తపిప్తే సెవ్టర  వేసుకోలేదు. ఏడాదికి పైగా ఇకక్డే ఉండాలి కాబటిట్ ఇది అలవాటు 
చేసుకోక తపప్దు.  

జీవితంలో మొటట్మొదటిసారిగా సెవ్టర  వేసుకునాన్ను. టైము ఏడు కావసుత్ండగా వైయాంగ వచిచ్ పిలిచాడు. ఇదద్రం బయలేద్రాం.  
బస సాట్ప ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉంది. సరిగాగ్ రెండు నిముషాల నడక. మేము వెళేల్సరికి బసుస్ సిదధ్ంగా ఉంది.  
బసెస్కిక్ డైరవరుకి ఫొటో అంటించిన రేపర చూపాను. పాస అనాన్ను - ఇరవై మారుక్ల నోటు అందించి.   
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డైరవర నాకు బసుస్ టికెక్టుట్ లాంటిది ఇచాచ్డు. దాని మీద ఇరవై మారుక్లు అని రాసి ఉంది. 
నా రేపర మీద ఏదో సాట్ంప కూడా కొటాట్డు.   

వెళిల్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్ను. బసుస్లో వెచచ్గా ఉంది. సెవ్టర వేసుకోవడంవలల్ ఉకక్బోసోత్ంది కూడా. ఐనా సెవ్టర విపప్లేదు. 
వైయాంగ నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. బసుస్లో రష లేదు. సీటుల్ మెతత్గా, హాయిగా ఉనాన్యి.   
ఖరీదైన భవనంలోని హాలోల్, కారెప్టుట్ పరచిన నేలలా ఉంది రోడుడ్. భారీ సినిమా సెటిట్ంగులా ఉంది ఊరు. నాకు బసుస్లో 

వెడుతునన్టుల్ లేదు. థియేటరోల్ సుఖంగా కూరుచ్ని సినిమా చూసుత్నన్టుల్ంది.  
నేనూ, వైయాంగ- బస టెరిమ్నస వదద్నే దిగాం.   
ఆ పార్ంతానిన్ అమ శాండే అంటారుట. మేము దిగింది మారెక్ట సెంటర. చాలా సందడిగా ఉంది. ఆడ, మగ - అందరూ పరుగులు 

తీసుత్నన్టుల్ చలాకీగా నడుసుత్నాన్రు. ఒకళల్నొకళుల్ పటిట్ంచుకోవడంలేదు. వైయాంగ ముందు నడుసుత్ంటే నేను వెనుక నడుసుత్నాన్ను. అదాద్ల 
షోకేసులతో పెదద్పెదద్ షాపులు దాటుకుంటూ పోతునాన్ం. నాకైతే ఆగి చూడాలనుంది. కానీ వైయాంగఆగడంలేదు.   

రేపటున్ంచి నాకు నేనే వెళొల్చుచ్లే అనుకునాన్ను. కానీ ఎలా వెడుతునాన్మో, దారి అంత బాగా గురుత్లేదు.  
గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట మారెక్టఏరియాకి దగగ్రోల్నే ఉనన్టుల్ంది. సరిగాగ్ ఏడు నిముషాలోల్ అకక్డికి చేరుకునాన్ం. నేరుగా బేర్క ఫాసట్ 

రూంకి తీసుకెళాల్డు వైయాంగ. అకక్డంతా బఫే సిసట్ం. ఎవరి తిండి వారు తెచుచ్కోవాలి. బాయిలడ్ ఎగ వగైరాలేవో ఉనాన్యి. కాఫీ, టీ 
కలుపుకునేందుకు ఏరాప్టుల్నాన్యి. అకక్డ నాకు నపేప్వి పావులీటరు పాలపాయ్కెటుల్, బెర్డ సల్యిసులు, బులిల్ బులిల్ పాయ్కెటల్లో - వెనన్, జాం, 
చీజ. పాలు ఒకక్ గుకక్లో తాగాను. ఫిర్జ లోంచి తీసినటుల్ చలల్గా ఉనన్ పాలు రుచి కూడా తెలియలేదు నాకు. బెర్డుడ్కి వెనన్, జాం రాసుకుని 
తినేసరికి కడుపు నిండిపోయింది. చీజ నకు సహించలేదు.  

బేర్క ఫాసట్ కాగానే వైయాంగ నున్న్ ఆఫీసుకి వెళల్మని చెపాప్డు.  
ఆఫీసులో నాకు నెలఖరుచ్లకిగానూ మూడువందలమారుక్లు ఇచాచ్రు. కొతత్గా చేరినవారికి బాయ్గేజీ ఎలవెనస్ఉంటుందట. అందుకని 

మరో నూటయాబై మారుక్లు ఇచాచ్రు. మొతత్ం నాలుగు వందల యాబై మారుక్లు చేతికి అందాయి. ఆ డబుబ్ చేతికందగానే బలంగా, 
ధైరయ్ంగా ఫీలయాయ్ను.  

ఆ డబుబ్ కాక పగటిపూట భోజనానికి ఓ ఇరవై మీలుస్ టికెక్టుల్ కూడా ఇచాచ్రు. ఆ టికెటుల్ ఊళోల్ని పదకొండు హోటళల్లో 
చెలుల్తాయట. ఆ టికెటుల్ ఉపయోగించుకోని పక్షంలో - నెలాఖరోల్ తిరిగిచేచ్సేత్ - టికెటుట్కి నాలుగునన్ర మారుక్ల చపుప్న వాపసు ఇసాత్రుట.  

ఆఫీసు దగగ్ర ఉండగానే అకక్డికి కొందరు టీచరుల్ వచాచ్రు. వాళుల్ తమవదద్నునన్ జాబితాలు తీసి కొనిన్ పేరుల్ చదివారు. షవ్యిరింగ 
అనే ఆమె జాబితాలో నాపేరుంది. అనగా ఆమె నాకు టీచరనన్మాట.  

నాతో పాటు వచిచ్న మిగతా ఇండియనుల్ నటరాజన, బిశావ్స, గుపాత్ల పేరుల్ కూడా షవ్యిరింగ జాబితాలోనే ఉనాన్యి. అందుకు 
ఎంతో సంతోషిసూత్, మేము నలుగురం ఆమెతోపాటు కాల్సుకి వెళాల్ం.  

కాల్స రూం అమరికగా ఉంది. పర్తి ఒకక్రికీ అందమైన కురీచ్, దానిముందు బలల్ ఉనాన్యి. పర్తి బలల్మీదా హెడ ఫోనుస్ ఉనాన్యి. 
ఎదురుగా టీచరు కూరుచ్నేందుకు కురీచ్, బలల్ - ఆమె వెనుక గోడకి వార్తబలల్ ఉనాన్యి. బలల్మీద టేపురికారడ్ర, సైల్డుపొర్జెకట్రఉనాన్యి. కాసత్ 
పకక్గా సల్యిడ షోకి అనువైన తెర ఉంది.  
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మా కాల్సులో మొతత్ం పాతికమంది ఉనాన్రు. అందులో అరేబియా, ఫెర్ంచ, ఆఫిర్కా, జపాన, 
ఇండియా, బెర్జిల, సెప్యిన, అమెరికానుంచి వచిచ్న వారునాన్రు. అమామ్యిలు నలుగురు. నలల్వాళుల్ అయిదుగురు. ఇండియనుస్లో 
నాతోపాటు వచిచ్నవారు కాక లాల, శరమ్ అనే మరో ఇదద్రునాన్రు. ముందు అంతా ఒకరినొకరు పలకరించుకుని హడావుడిగా పరిచయం 
చేసుకునాన్ం. అకక్డ అంతమంది భారతీయులిన్ చూశాక కొంత ఉతాస్హం కలిగింది. లాల, శరమ్ల సాక్లరుషిపుప్ డాడ కాదు. మరేదోనట. 
వాళొల్చిచ్ ఒకటి రెండు రోజులయిందిట.   

లాల నాతో, ''పర్సుత్తం ఇకక్డ చేరినవారిలో సుబర్హమ్ణయ్ం అనే తెలుగతనునాన్డు. అతనూ ఇకక్డకు వచిచ్ కొదిద్ రోజులే అయింది. 
ఇంకో కాల్సులో ఉనాన్డు. మనం భోజనాలవదద్ కలుసుకోవచుచ్'' అనాన్డు.  

''కాల్సులెపుప్డు? భోజన విరామమెపుప్డు?'' అనాన్ను. 
''నీకిచిచ్న కాగితం చదవలేదా?'' అనాన్డు లాల. 
నేనెకక్డ చదివాను? ఇంటికెళిల్ పడుకుని లేచి ఆదరాబాదరాగా ఇలా చకాక్వచాచ్ను. ఆ విషయం తెలిసి లాలఆ వివరాలు చెపాప్డు.  
లూయ్నబరుగ్లో గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట సోమ-శుకర్వారాలు ఉదయం 8-1, మధాయ్హన్ం 3-6 పని చేసుత్ంది. ఉతత్రాలకోసమైతే 

శనివారాలు కూడా ఆఫీసుకొచిచ్ 10-10.30 మధయ్ తీసుకోవచుచ్. మిగతా రోజులోల్ ఉతత్రాలు తరగతి గదులోల్కి తెచిచ్సాత్రు. కాల్సులు 
లేనపుప్డు హౌస నంబర వన లో జరమ్న భాష సాధన చేసుకోవచుచ్. రూమ నంబర 2లో రేడియో, టివి ఉనాన్యి. ఫలహారాల గదిలో పియానో 
ఉంది. హౌస నంబర2 లో టేబుల టెనిన్స ఆడుకోవచుచ్. అకక్డ ఇంకా టివి గది, శీతలపానీయాల ఆటోమాట(ఆటోమేటిక మెషీన), రీడింగ 
రూ, రేడియో, టైపురైటర ఉనన్ వార్తగది ఉనాన్యి. పర్తి రోజూ రాతిర్ 6-7 మధయ్ సంసథ్ మూసేసాత్రు. 

ఉదయం 7-8 సెలఫ్ సరీవ్స ఫలహారం. 8కి కిచెను మూసేసాత్రు. లంచికి వోచరిల్సాత్రు. వాళిల్చిచ్న జాబితాలోని 11 రెసాట్రెంటల్లోనూ, 
ఏదైనా ఎంచుకోవచుచ్. జరమ్న తిండికే అలవాటు పడడం మంచిదంటారు. వోచరుల్ మిగిలిపోతే, ఆఫీసులో ఇచిచ్ డబుబ్లు వెనకిక్ తీసుకోవచుచ్. 
శనాదివారాలూ, సెలవు దినాలోల్ భోజనాల ఖరుచ్ ఎవరిది వారే భరించాలి. పర్తి ఇంటా సాన్నాల సదుపాయం ఉండదు. ఉంటే అనుమతి 
తీసుకుని ఉపయోగించుకోవచుచ్. ఇంటివాళుల్ అడిగితే డబిబ్చుచ్కోవాలి. ఇంకా సవ్లప్ధరలకి ఊళోల్ మునిసిపల రిసారుట్లోల్ని సాన్నశాలలిన్ 
కూడా ఉపయోగించుకోవచుచ్. సాధారణంగా సాయంతార్లు, శనివారాలోల్ ఉదయం 7నుంచి రాతిర్ 7 దాకానూ, ఆదివారం ఉదయం 
10నుంచి మధాయ్హన్ం 1దాకా అది తెరచి ఉంటుంది. ఇండోర సివ్మిమ్ంగ పూల కూడా ఉందకక్డ. అకక్డ నీళుల్ వెచచ్గా ఉంటాయి. కెరటాలు 
పడిలేసూత్ ఉంటాయి.  

ఉండడానికే ఇలుల్. వంటకీ, బటట్లుతకడానికీ సదుపాయం లేదు. కరెంటు సాధనాలు వాడితే లాండ లేడీకి చెపాప్లి. ఇంటికి 
మితుర్లొసేత్ వాళుల్ రాతిర్ 10లోగా వెళిల్పోవాలి. ఎకుక్వమంది మితుర్లుంటే వాళల్ని ఇళల్లో కాక ఆఫీసులో కలవడం మంచిది. ఇలుల్ ఆఫీసుకి 
దూరమైతే 30-50 నిముషాల నడక ఉండొచుచ్. దారిలో ఎకక్డైనా దొంగతనం జరిగితే, సంసథ్ బాధయ్త లేదు. ఆ విషయమై ఎవరికివారు 
జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి. జరమ్న పౌరుల పరిచయం చేసుకోవాలనుకుంటే, 'హౌస డర యుగెనడ్'లో బుధవారాలు రాతిర్ళుల్ 'ఔస లేండర కెర్యిస 
లూయ్నబరగ్’ సమావేశాలకీ, శుకర్వారాలు రాతిర్ళుల్ 'యుగెనడ్ కల్బ సమావేశాలకీ వెళొల్చుచ్.  

ఈ వివరాలు చెపిప్నందుకు లాల కి థాంకస్ చెపాప్ను.  
సరిగాగ్ 8కి కాల్సు మొదలయింది. పాఠం చెపేప్టపుప్డు టీచరు ఆంగల్ పదాలు వాడలేదు. సైగలతో జరమ్న పదాలకు అరధ్ం తెలిసేలా 

చేసోత్ందామె.  
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మనకు రాని భాషను మనకు రాని ఆ భాషలోనే నేరేప్ ఈ పదధ్తి నాకు తమాషాగా 
అనిపించింది. అదీకాక పాతికమంది వయోజనులకు పార్థమికసాథ్యినుండీ భాష నేరాప్లంటే, చాలా ఓరుప్ కావాలి. అది చాలా కషట్మని నాకు 
అనిపించింది. మా టీచర చూపిసుత్నన్ సహనం మొదటిరోజునే ననున్ అబుబ్రపరచింది. 

మొదటిరోజు కాల్సులో మాకు చెపిప్న ముఖయ్ విశేషాలు కొనిన్ ఉనాన్యి. వాటిని మాతర్ం మాకు ఆంగల్ంలోనే చెపప్డం జరిగింది. 
వాటిలో కొనిన్ అపప్టికే నాకు లాల చెపాప్డు.  

కాల్స రూంలో జరమ్న తపప్ మరో భాష మాటాల్డరాదు. ఇంటికి ఎకుక్వమంది అతిథులను ఆహావ్నించకూడదు. అతిధులెవరైనా రాతిర్ 
పది దాటేక ఇంటోల్ ఉండకూడదు. తాము నైట డర్సుస్ వేసుకుని ఉనన్పుప్డు జరమ్న మహిళలిన్ పలుకరించరాదు. అది అమరాయ్దకరం. భోజనం 
చేసేటపుప్డు ఫోరుక్ ఎడమచేతితోటీ, సూప్ను కుడిచేతోత్టీ ఉపయోగించాలి. సూప్ను దర్వపదారాధ్లకేగానీ ఘనపదారాధ్లకి (అనగా అనన్ం 
వగైరాలకి) ఉపయోగించకూడదు.  

మధాయ్హన్ం భోజనవిరామసమయంలో సుబర్హమ్ణాయ్నిన్ కలిశాను. అతను అచచ్మైన తెలుగువాడే కాక నాకులాగే ఫకుత్ శాకాహారి. 
హెనీన్ బెకక్ర అనే వృదధ్మహిళ నడిపే రెసాట్రెంటోల్ శాకాహారం మనకి కాసత్ అనువని అతను అనాన్డు. నేను అతనిన్ అనుసరించాను. 
మాతోపాటు లాల, శరమ్లు కూడా అకక్డికే బయలేద్రారు.   

అంతకు ముందురోజు లాల, శరమ్లు ఒక చైనీస రెసాట్రెంతుకి వెళాల్రుట. భోజనంతో పాటు మంచినీళుల్ అడగాగ్, ''గినెన్లు కడగడానికి 
మాతర్మే మేమికక్డ నీళుల్పయోగిసాత్ం'', అని వెటకారంగా జవాబిచాచ్డట అకక్డి సరవ్ర. అందుకని వాళిల్ంక ఆ రెసాట్రెంటుకి వెళల్దలుచ్కోలేదు. 

జరమ్నీలో మేము ముఖయ్ంగా గురుత్ంచుకోవలసిన విషయమొకటుంది. ఎవరినైనా పేరు పెటిట్ పిలిచేముందు - వాళుల్ మగవాళైల్తే హెర 
(ఇంగీల్షులో మిసట్ర లాంటిది) అనీ, ఆడవాళైల్తే ఫౌర్ అనీ, పెళిల్కాని యువతులైతే ఫౌర్లైనఅనీ - పేరు ముందు తగిలించి పిలవాలి. అంటే మా 
ఇంటి యజమానురాలిని నేను 'ఫౌర్ యాకేల' అని పిలవాలి. పొడిగా 'యాకేల' అనకూడదు. పలకరింపుకి 'గుయ్టెన టాగ' (గుడ డే) అనీ, 
గుడ బై చెపప్డానికి 'ఔఫ వీడర జెహెన' (సీ యు ఎగైన) అనీ చెపాప్లి.   

కొతత్ దేశంలో కొతత్ మనుషులమధయ్ కొతత్ సంపర్దాయాలకి అలవాటు పడాడ్నికి ఈ సూచనలు ఆరంభంలో మాకు చాలా బాగా 
ఉపయోగపడాడ్యి. 

  
ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర రెసాట్రెంటోల్ సరివ్ంగు చేసేవారందరూ టీనేజరుస్. ఎకుక్వమంది ఆడపిలల్లు. వాళుల్ హైసూక్ళల్లో, కాలేజీలోల్ 

చదువుకుంటూ - తీరిక సమయంలో ధన సంపాదనకి ఇలాంటి పనులు చేసూత్ంటారుట. 
పాశాచ్తయ్ దేశాలోల్ డిగిన్టీ ఆఫ లేబర గురించి వినాన్ను. ఇకక్డ పర్తయ్క్షంగా చూడగానే ముచచ్టేసింది. కానీ చెలెల్లో, అకోక్, కూతురో 

- ఇలా రెసాట్రెంటోల్ పనులు చేసి డబుబ్ సంపాదిసేత్ ఏ మధయ్తరగతి ఇండియన మగాడు సహించగలడు?  
మారుప్ ఎకక్డ మొదలవావ్లో అరథ్మైంది నాకు. కానీ అదెంత దూరంలో ఉందో తలచుకుంటే.... 
మిసమిసలాడుతునన్ ఒక యువతి వచిచ్ మెనూ కారుడ్ నా ముందుంచింది. నేనది చూడకుండా, ''నేను శాకాహారిని'' అని చెపాప్ను.   
అయోమయానికి నిరవ్చనం అపుప్డా యువతి ముఖంలో కనబడింది నాకు. ఆమె వెంటనే వెళిల్ హొటలు యజమానురాలిన్ పిలుచుకు 

వచిచ్ంది. 
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ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర తెలల్గా, పొడుగాగ్, సనన్గా ఉంది. మోకాళుల్ దిగిన లేత గులాబి ఫార్కులో 
ఎంతో హుందాగా ఉంది. ఆమె నాతో, ''నీకేంకావాలో చెపుప్. వండించి పెడతాను'' అంది ఎంతో మరాయ్దగా. 

నాకు గుతిత్వంకాయ కూరకావాలి. మాగాయి పెరుగుపచచ్డి కావాలి. ఆమె వండించగలదా?  
ఆమె మరాయ్దగా ననన్డిగినందుకు, నేనూ మరాయ్దగానే బదులివావ్లి. ''నేను శాకాహారిని. శాకాహారం ఏమైనా ఫరవాలేదు'' అని 

చెపాప్ను. 
''అయితే చికెన తింటావా?'' అనడిగిందామె.  
శాకాహారి చికెన తినడమేమిటో, అసలు శాకాహారమంటే ఆమె అవగాహన ఏమిటో నాకరథ్ం కాలేదు.  
ఏమనాలో తెలియక తల అడడ్ంగా ఊపాను.  
''పోనీ చేపలు తింటావా?'' అందామె.  
నా ఆశచ్రయ్ం రెటిట్ంపయింది. చేపలిన్ శాకాహారం అనుకుంటోందంటే - అసలు మాంసాహారమంటే ఏమిటి ఆమె ఉదేద్శయ్ంలో! 
మళీల్ తల ఆడడ్ంగా ఊపాను.  
ఈసారి ఆమె కళల్లో కాసత్ చిరాకు కనబడింది, ''పోనీ ఆమెల్ట ఇసాత్లే'' అంది.  
అదీ తినననేసరికి ఆమెలో ఓరుప్ నశించినటుల్ంది, ''ఏంచేసాత్ం? ఉడకబెటిట్న కోడిగుడేల్ గతి నీకు'' అంది. 
అవీ తిననని చెపప్డానికి నాకు చాలా భయమేసింది. అలాగని అలవాటు లేని పని చెయయ్లేను కదా! భయం భయంగా తల అడడ్ంగా 

ఊపాను. 
''మరేం తింటావ?'' అందామె. ఈసారి ఆమె కళల్లో కోపం లేదు. జాలి ఉంది. 
అసహనం కంటే జాలి మెరుగు కదా - కాసత్ ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, ''అనన్ం, పపుప్దినుసులు, కాయగూరలు, పాలు, పళుల్'' అనాన్ను.  
ఆమె ఇంకేమీ మాటాల్డలేదు. అపుప్డు సుబర్హమ్ణయ్ం వంకచూసి, ''అనన్టుల్ నువూవ్ ఇంతేకదూ?'' అంది. 
అంతవరకూ ఆమెకు సుఫ్రించినటుల్ లేదు - సుబర్హమ్ణయ్ంలాంటి వయ్కిత్ మరొకడుండొచచ్ని! 
అతను తలూపగానే చినన్గా నవువ్కుంటూ లోపలకు వెళిల్ందామె.  
ఓ పావు గంటలో మా ఇదద్రికీ అనన్ం, ఉడకబెటిట్న కాయ్రెటుల్, పచిచ్టమేటా ముకక్లు, పచిచ్ ఉలిల్పాయముకక్లు, పులల్గా ఉండే సలాడ 

ఆకులు, ఉడకబెటిట్న కుకక్గొడుగులు (మషూర్మస్) వచాచ్యి. 
కుకక్గొడుగులిన్ చూడగానే నాకు వెలపరం వచిచ్ంది. నిజానికి వాటిలో పోషకపదారాథ్లు చాలా ఎకుక్వని నాకు తెలుసు. 

జరమ్నులకెంతో పీర్తికరమైన ఐటమ అది. కానీ నాకే కాదు, అకక్డునన్ ఇండియనుస్ మాంసాహారులకి కూడా కుకక్గొడుగులంటే 
జుగుపాస్భావం ఉంది. 

జీవితంలో అలాంటి భోజనం తిని ఎరుగను. కానీ ఇది ఈ రోజుతో ఆగదు. ఒకటి కాదు, రెండుకాదు - కనీసం నాలుగు నెలలపాటు 
ఈ ఊళోల్ ఇదే తిండి తినాలి. తలుచుకోగానే భయమేసింది నాకు. 

దానికితోడు మిగతా ఇండియనుస్ ననున్ మరికాసత్ భయపెటాట్రు. శరమ్యితే మరికాసత్ జోరు పెంచి, ''కొంచెం కొంచెంగా 
మాంసాహారం అలవాటు చేసుకో. లేకుంటే ఈ దేశంలో నిషాక్రణంగా చచిచ్పోతావు'' అనాన్డు. 

PPP 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   69
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

శరమ్ పంజాబీవాడు. ఉలిల్పాయ కూడా తినని సదార్బ్హమ్ణ వంశంలో పుటాట్డుట. యూరప 
రావడం అతనికి కొతత్ కాదుట. దేశకాలానుగుణంగా తన అలవాటుల్ మారుచ్కునాన్డుట. బీఫ తపప్ ఏమైనా తినేసాత్టట్. 

అకక్డునన్వారిలో సుబర్హమ్ణయ్ం కాక గుపాత్ కూడా శాకాహారి. అతను శరమ్ మాటలకు బాగా భయపడడ్టుల్ కనిపించాడు. నేను 
మాతర్ం, ''సంపర్దాయానిన్ పటిట్ంచుకునే రకం కాదు నేను. శాకాహారంలో పుటిట్ పెరిగాను. మాంసాహారానిన్ నిరసించను కానీ, నాకు 
సంబంధించి ఊహలో కూడా తినలేను. నిజంగా పార్ణాలు పోయే పరిసిథ్తి వసేత్ ఏమో - నీకంటే ఓ అడుగు ముందుకేసి బీఫ కూడా 
తింటానేమో. సాగినంత కాలం మాంసాహారానిన్ సీవ్కరించడానికి మానసికంగా సిదధ్పడి లేను నేను'' అనాన్ను.  

సుబర్హమ్ణయ్ం ఐతే శరమ్కు జవాబు చెపప్నేలేదు. 
ఆ రోజు కాల్సులు పూరిత్ కాగానే ఎవరిళల్కు వాళుల్ చేరాం. నా ఇంటి దగగ్రోల్ ఓ షాపు ఉంది. అందులో బెర్డ, చిపస్, అరటిపళుల్, ఆపిల 

పళుల్ కొనుకుక్నాన్ను. 
మరాన్డు శుకర్వారం. ఆ రోజు గడిసేత్ శని, ఆదివారాలు రెండురోజులూ సెలవు.  
సెలవురోజు కోసం నేనూ, నా ఇండియన మితుర్లూ కూడా ఎదురు చూసుత్నాన్ం. ఎందుకంటే జరమ్నీలో అడుగు పెడుతూనే పాఠాలోల్కి 

వెళిల్పోయాం. అదీ నరస్రీ లెవెలోల్ జరమ్న భాష నేరుచ్కుందుకు. కానీ ఇంకా ఇకక్డి సాంఘిక జీవితంతో ఇనావ్లవ్ కాలేదు మేము. 
మాయాబజారుల్ 
లూయ్నబరగ్ ఒక చినన్ పటట్ణం. పురాతనకాలంది. పశిచ్మ జరమ్నీలో ఉతత్రభాగాన ఉంది. జనాభా సుమారు యాబైవేలుండొచుచ్. కానీ 

టార్ఫిక మాతర్ం బొంబాయి, కలకతాత్ నగరాల సాథ్యిలో ఉంటుంది. అందుకు కారణం అకక్డ పర్తిఒకక్రికీ సవ్ంత కారుండడమే 
అయుండొచుచ్. ఊళోల్ రోడల్మీద కారు కనబడని క్షణముండదు.   

జనాభాతో పోలిచ్తే ఊళోల్ అమ  శాండేలో ఉనన్ మారెక్ట చాలా పెదద్దే అనాలి. అకక్డ అనీన్ అతయ్ంత ఆధునికం. చాలా షాపులకి 
కసట్మర అడుగెటట్గానే ఆటోమాటికాగ్ తెరుచుకుని, లోపలకి వెళల్గానే ఆటోమేటిక గా మూసుకుపోయే అదాద్ల తలుపులునాన్యి.  

షాపులోల్ సూపర మారెక్ట అనతగగ్వే ఎకుక్వ. ఒకోటి మూడూ లేక నాలుగంతసుత్ల భవనాలోల్ ఉనాన్యి. ఒకో అంతసుత్లో ఒకో 
తరహా వసుత్వులు పెడతారు. బటట్లనీన్ ఓ అంతసుత్, పపుప్దినుసులనీన్ ఓ అంతసుత్, ఎలకాట్ర్నికస్ పరికరాలు ఓ అంతసుత్ - అలాగనన్మాట! ఒక 
అంతసుత్నుంచి ఇంకో అంతసుత్కి పోవడానికి ఎసక్లేటరస్ (కదిలే మెటుల్) ఉండడం ఆశచ్రయ్ం. ఎందుకంటే అపప్టికి (1974) కలకతాత్ 
మహానగరం మొతాత్నికి ఒకక్ రిజరవ్ బాయ్ంకు భవనంలో మాతర్మే కదిలే మెటుల్ ఉనాన్యి. అదకక్డ టూరిసట్ అటార్క్షన కూడా. మరికక్డ ఓ 
చినన్ ఊళోల్ పర్తి షాపులోనూ కదిలే మెటుల్! ఇక షాపులోకెడితే, మనవైపు ఉతస్వాలకు జరిగే తీరథ్ం గురుత్కొసుత్ంది. సూపర మారెక్టోల్ కెలల్ర 
(బేసెమ్ంట లేదా అండర గౌర్ండ) కూడా ఉంటుంది. అకక్డ కూరలు, పళుల్, బెర్డ వగైరా - భోజనానికి సంబంధించినవనీన్ దొరుకుతాయి. 
షాపులో అడుగు పెటట్గానే టార్లీలు (తోపుడు బళుల్) ఉంటాయి. ఓ టార్లీ తీసుకుని తోసుకుంటూ షాపంతా తిరుగుతూ మనకాక్వలసిన ఒకో 
వసుత్వే ఏరుకుని అందులో పడేసుకోవచుచ్. వసుత్వుమీదే ధర పిర్ంటఅయి ఉంటుంది కాబటిట్ దేనికి ఎంతవుతుందో మనకు తెలియనే 
తెలుసుత్ంది. కౌంటర దగగ్రికి ఆ బండిని తోసుకుంటూ వెళిల్ - బండినకక్డ వదిలేసి వసుత్వులనీన్ కౌంటరోల్ అందజేసేత్, అకక్డి సేలస్ వుమన 
(ఎకుక్వగా ఆడవాళేల్ ఈ పని చేసుత్ంటారు కాబటిట్ సేలస్ వుమన అనడం ఓకే) - బిలుల్ తయారుచేసుత్ంది. బిలుల్ తయారుచేయడానికి ఆమె 
యంతార్నిన్ ఉపయోగిసుత్ంది. ఆమె బిలుల్ ఇవవ్గానే మనం డబుబ్ ఇచేచ్యాలి. సరుకులు వేసుకునేటందుకు అవసరమైననిన్ పాల్సిట్క 
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సంచులిసుత్ందామె. చాలా షాపులోల్ ఈ పాల్సిట్క సంచులు ఉచితంగా లభిసాత్యి. కొనిన్ షాపులోల్ మాతర్ం 
సంచికి పది ఫెనిగస్ ఛారిజ్ చేసాత్రు. ఇవనీన్ అపుప్డు నాకు వింతగా, కొతత్గా అనిపించాయి. 

షాపులేమో చాలా పెదద్వి. వసుత్వులనీన్ కసట్మరుకి అందుబాటులోనే ఉంటాయి. అందువలల్ దొంగతనానికి అవకాశముంది. అయితే 
అకక్డి పౌరులు సాధారణంగా చినన్చినన్ దొంగతనాలజోలికి పోరు. అందువలల్ దొంగతనాలు అరుదే. అయినపప్టికీ ఎవరి జాగర్తత్లో 
వారుంటారు. పెదద్ పెదద్ షాపులోల్ నలుమూలలా కోల్జడ్ సరూక్య్ట (సిసి) టివి కెమేరాలు వేర్లాడదీసి ఉంటాయి. వాటి దావ్రా షాపులో 
ఏంజరుగుతోందో ఆ దృశాయ్లనీన్ పర్తి అంతసుత్లోనూ ఉండే టెలివిజన మోనిటరోల్ పర్దరిశ్తమౌతాయి. ఆ మోనిటర ముందు మనమో కొదిద్ 
నిముషాలు నిలబడితే మనని మనమే చూసుకోవచుచ్. 

అనిన్ షాపులకూ బయట అదాద్ల  షోకేసులుంటాయి. షాపు మూసివేసినా - షాపులో ఉండే ఆకరష్ణీయమైన వసుత్వులు, వాటి ధరల 
గురించి ఈ షోకేసులిన్ చూసి తెలుసుకోవచుచ్. రాతిర్ళల్యితే దీపాల వెలుగులో ఈ షోకేసులు చాలా ఆకరష్ణీయంగా ఉంటాయి. చాలామంది 
రాతుర్ళుల్ ఒకో షాపే తిరుగుతూ ఈ షోకేసులిన్ చూసి వసుత్ంటారు. అలా చూసి ధరలిన్ అంచనా వేసుకుని ఏ షాపులో ఏ వసుత్వు కొనాలో 
నిరణ్యించుకోవచుచ్. అందువలల్ మరాన్డు షాపు తెరిచాక సమయం ఎకుక్వ వృథా కాదు. అలా షాపు మూసేసాక షో కేసులిన్ చూడడానిన్ 
పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ విండోషాపింగ అంటారు.  

విండోషాపింగ వలల్ ముఖయ్మైన పర్యోజనమొకటుంది. సాధారణంగా ఈ దేశంలోని షాపులిన్ ఉదయం ఎనిమిదికి తెరుసాత్రు. 
సాయంతర్ం ఆరుకో ఆరునన్రకో మూసేసాత్రు. జనాభాలో చాలామంది ఉదోయ్గసుథ్లు కాబటిట్ - ఆఫీసు వదిలాక షాపింగ చేయడానికి 
వారికుండే వయ్వధి తకుక్వ. ఈ విండోషాపింగ, వారికి సమయానిన్ బాగా ఆదా చేసుత్ంది.   

మాకైతే విండోషాపింగ వలల్నే ఏయే షాపులో ఏయే వసుత్వులు ఏయే ధరలకు లభిసాత్యో తెలిసింది. వసుత్వు ఒకటే ఐనా షాపునిబటిట్ 
ధరలు తేడాగా ఉంటాయని కూడా తెలిసింది. ఆపైన విండో షాపింగ మంచి కాలకేష్పంగా కూడా ఉండేది.  

ఆ షాపులు చూసుత్ంటే నాకు కళుల్ తిరిగిపోయాయి. లూయ్నబరగ్ రాజమండిర్ కంటె చినన్ పటట్ణం. కానీ మారెక్ట ఓ మహానగరానికి 
ఉండాలిస్నంత ఉంది! మనకు ఎంతో కషట్ంమీద కానీ దొరకని పాలు, వెనన్, పెరుగు వగైరాలు షాపు తెరిచిఉనన్ సమయంలో ఎంత 
కావాలంటే అంత దొరుకుతాయి. కావాలిస్నంతా కొనుకుక్నే శకిత్ ఉందా అనేది వేరేమాట! ఉంటేమాతర్ం ఈ సమృధిధ్ అపప్టోల్ మనకెకక్డిది?    

పిలల్లకు అతయ్వసరమైన అముల సేర్ప్ పాలడబాబ్లు తగిననిన్ లేక - లాటరీ పదధ్తిలో ఎంపిక చేసి కొందరికే ఇవవ్డం భువనేశవ్రోల్ 
నాకు సావ్నుభవం. అచచ్మైన ఆవుపాలు - అవసరానికి మించి అమమ్కానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్యికక్డ. ఈ పాలలో కూడా రెండు రకాలునాన్యి. 
ఓ రకం పాలు ఆరోజుకారోజు పితికిన తాజావి. ఇవి పలచ్టి పోలితీన పేపరోల్ పాయ్క చేయబడి ఉంటాయి. రెండో రకం కొదిద్గా కెమికల 
టీర్ట మెంట పొందినవి.  వీటిని హెచ మిలక్అంటారు. ఇవి చాలా రోజులు నిలవుంటాయి.  ఏ తేదీ వరకూ నిలవుంటాయో పాయ్కెట మీద వార్సి 
ఉంటుంది. ఆ పాయ్కెటఅటట్ మందంగా, గటిట్గా ఉంటుంది.  

షాపులిన్ టైం పర్కారం తెరిచి టైం పర్కారం మూసేసాత్రు. సేలస్ వుమన కసట్మరుస్తో ఆహాల్దంగా మాటాల్డతారు. ఏ షాపులోనూ 
చిలల్రకి ఇబబ్ంది లేదు. పది ఫెనిన్గస్ వసుత్వుకొని పది మారుక్లిచిచ్నా చిలల్ర దొరుకుతుంది.  

ఆరంభంలో జరమ్నీలో అనిన్టికనాన్ మమమ్లిన్ ఆకరిష్ంచినవీ షాపులే! 
మాతోపాటు ఢిలీల్లో విమానమెకిక్వచిచ్న డాడ సాక్లరస లో నలుగురు ఈజిల హోరన్అనే ఊరు వెళాల్రు. కొనిన్ కారణాలవలల్ అకక్డ 

వారికి కుదరలేదు. ముఖయ్కారణం ఏమంటే తమకి జరమ్న భాష కొంత వచుచ్నని ముందు చెపాప్రుట. ఈజిల హోరన లో పరీకిష్ంచగా ఆ 
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నలుగురి పరిజాఞ్నం - ఆశించిన మేరకు సరిపోదని తేలింది. పార్థమికసాథ్యి బోధనకి ఆ ఊళోల్ 
సదుపాయం లేదుట. లూయ్నబరుగ్లో పార్థమికసాథ్యి బోధనాతరగతులోల్ కాళీలునాన్యని తెలిసి వారినికక్డకు పంపించారుట. మేము చేరిన 
నాలుగైదు రోజులకి వాళుల్ వచాచ్రు. వారిలో రామచందర్ అనే అతని మాతృభాష కనన్డమే కానీ అతనికి తెలుగు బాగా వచుచ్. 
విశేషమేమిటంటే అతను కూడా నాకులాంటి శాకాహారి! 

జరమ్నీ చేరిన నాలుగైదు రోజులోల్ నాకు తినన్ది అరకక్ విరేచనాలు పటుట్కునాన్యి. కలీత్లేని చికక్ని పాలు, వెనన్ - యథాతథంగా 
తీసుకునే అలవాటు నాకు లేకపోవడమే అందుకు కారణమనుకుంటాను. అయితే ఆ విషయమై నేను డాకట్రు దగగ్రకి వెళల్లేదు. గోయ్తే 
ఇనస టిటూయ్ట లో ఉదయం బేర్క ఫాసట్ వదద్ టీ డికాక్షన దొరుకుతుంది. ఒక పూట చికక్టి టీ డికాక్షన, రెండంటే రెండు చెంచాలు 
పుచుచ్కునాన్ను. అంతే, ఆ డోసుకే విరేచనాలు ఆగిపోయాయి. అంతే కాదు, ఆ తరావ్త నాకు మళీల్ తినన్ది అరగని సమసయ్ కూడా రాలేదు. 
జరమ్నీ పర్యాణానికి ముందు ఈ వైదయ్విధానానిన్ నాకుపదేశించిన మామగారిన్ మనసులోనే అభినందించు కునాన్ను. మళీల్ నాకకక్డ టీ 
డికాక్షన తాగవలసిన అవసరం రాకపోతే అది వేరే మాట! 

తివిరి ఇసుమున తైలంబు తీయవచుచ్ 
దేశాల పేరుల్ చెపిప్ పౌరులిన్ విభజిసాత్ం కానీ, మనిషి మనిషికీ ఉండే తేడా అంతకంటే ఎకుక్వే. లూయ్నబరుగ్లో చేరిన ఇండియనుస్ 

అందరూ తలోరకంగానూ ఉండేవారు. వారిలో నాకు మొదట సేన్హమైంది నటరాజన, బిశావ్స లతో. వాళిల్దద్రూ ఒకే ఇంటోల్ వేరేవ్రు గదులోల్ 
ఉండేవారు. అదృషట్మేమంటే వాళల్కి వండుకునే సదుపాయం కలిగించింది వాళల్ లాండ లేడీ.  

బిశావ్స బెంగాలీవాడు. తినదానికి రోజూ చేపలుకావాలి. నటరాజన చికెన, గుడుల్ మించి ఇతర మాంసాహారం తినేవాడు కాదు. 
వాళల్కు ఇంటోల్ సాన్నం చేసే సదుపాయం కూడా ఉంది. అదీ టబ సాన్నం.   

నటరాజన పర్తిరోజూ సాన్నం చేసేవాడు. బిశావ్స నెలకు ఒకటి, రెండు రోజులు మాతర్మే సాన్నం చేసేవాడు. సాన్నం చేసేత్ 
వంటికెంతో హాయిగా ఉంటుందని నటరాజన అనేవాడు. జరమ్నీలాంటి దేశంలో ఎకుక్వగా సాన్నం చేయడంవలల్ మనుషులు నూయ్మోనియా 
వచిచ్ చచిచ్పోతారని బిశావ్స అనేవాడు. ఒకసారి నేను తనింటోల్ ఉండగా నటరాజన ఈ సాన్నం పర్సకిత్ తెచాచ్డు. నేను వారానికి కనీసం ఐదు 
రోజులు సాన్నం చేసాత్ను కాబటిట్, నా మదద్తుతో బిశావ్స ని ఖండించొచచ్ని అతడి ఉదేద్శయ్ం.   

బిశావ్స ననున్ మాటాల్డనివవ్లేదు, ''ఇకక్డివాళల్ని చూడు. తెలల్గా మిసమిసలాడిపోతుంటారు. పకక్న నిలబడితే ఘుమఘుమ 
లాడిపోతుంటారు. వాళుల్ రోజూ సాన్నం చేసుత్నాన్రా?'' అనాన్డు. 

''మిసమిసలాడాడ్నికి వాళల్ రంగే అంత. ఘుమఘుమలాడాడ్నికి కారణం వంటికి పూసుకునే సెంటు. కానీ కుళుల్ని దాచే సెంటు 
వాసనకీ, వంటి పరిమళానికి వాడే సెంటు వాసనకీ చాలా తేడా ఉంటుంది'' అనాన్డు నటరాజన.  

''ఇంత చలి దేశంలో కూడా వంటి కుళుల్ గురించి మాటాల్డుతునాన్వ. అంత డరీట్యా నువువ్! ఇండియాలో ఐతే నేను రోజుకి రెండు 
పూటలు సాన్నం చేసేవాణిణ్. నెలాల్ళుల్ సాన్నం చెయయ్కపోయినా వళుల్ అంతకంటే ఫెర్ష గా అనిపిసుత్ందికక్డ'' అనాన్డు బిశావ్స. 

అపుప్డు నేను కలగజేసుకుని, ''నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే కానీ ఇపుప్డు మనిషెంత డరీట్ అని కాదు, ఫెర్ష గా ఫీలవడానికి ఎంత కుళుల్ని 
ఎనాన్ళుల్ వంటిమీద భరించగలడనన్ది ముఖయ్ం'' అనాన్ను.  

నటరాజన పెదద్గా నవేవ్శాడు. బిశావ్స చిరాగాగ్, ''మీతో నాకు వాదనేమిటి? ఈ దేశంలో ఎలా ఉండాలో, మీనుంచి కాదు, 
ఇకక్డివాళల్ను చూసి నేరుచ్కుంటాను'' అనేశాడు.  
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బిశావ్స కాసత్ దూకుడు మనిషి. అతను పర్తివారితోటీ పర్తి విషయానికీ గొడవ పడేవాడు. 
మొదటోల్ నేనూ ఒకసారి అతనితో గొడవపడాడ్ను. జరమ్నీ వచిచ్ కూడా నేను కనీసం కాఫీ, టీలు తాగకపోవడం అతనికి నచచ్లేదు. ఒకరోజున 
ఆ విషయం పర్సాత్విసూత్, ''నీలాంటివాళుల్ కొందరు తెలుసు నాకు. చినన్పప్టినుంచీ తలిదండుర్ల చాటున పెరిగిన కారణంగా ఇలా ఉంటారు. 
అలా పాతికేళుల్ గడిచాయంటే ఆ తరావ్త మనిషి మారమనాన్ మారడు. ఎవరికైనా ఏ దురలవాటైల్నా పాతికేళల్ లోపే ఔతాయి'' అనాన్డు. 

బిశావ్స ఆలక్హాలికుడు. పొగలమారి. తన అలవాటుల్ తనవని సంతోషంగా ఉండొచుచ్గా - అడకుక్ండా సంజాయిషీలిసాత్డు. 
నాకు అతడిమీద జాలేసింది. ఎదుటివాళల్ల్ని సమరిథ్ంచడంలో నాకో తృపిత్ ఉంటుంది. అందుకని, ''ఆలక్హాలు పుచుచ్కోవడం, 

సిగరెటుల్ తాగడం దురలవాటల్ని ఎందుకనాలి? అవే దురలవాటైల్తే, పాశాచ్తయ్దేశాలింత అభివృధిధ్ని ఎలా సాధించాయి? నువువ్ నీవి 
దురలవాటల్నుకోకు. నా విషయమంటావా - నేను బీయసీస్ అయాయ్క ఎమెమ్సీస్కి రెండేళూల్, పీహెచ డికి నాలుగేళూల్ ఒకక్ణీణ్ మొతత్ం ఆరేళుల్ 
బయటే ఉండి చదువుకునాన్ను. నేనుండే రూంలోని కురార్ళుల్ చితుత్గా తాగుతుండేవారు. రాతర్ంతా పేకాడుతుండేవారు. నేను చుకక్ కూడా 
తాగలేదు. పేకముకక్ ముటట్నైనా లేదు. ఒకొకక్రిదొకో మనసత్తవ్ం. కాఫీ సంగతి చెపాప్లంటే మా అమామ్నానన్లకు లేచీ లేవగానే కాఫీ కావాలి. 
ఆ తరావ్త రోజుకి ఐదారుసారుల్ కాఫీ తాగుతారు. ఐదారేళల్ వయసుదాకా నేనూ కాఫీ తాగేవాణిణ్ కానీ, ఎందుకో మానెయాయ్లనిపించి 
మానేశాను. అది మా అమమ్కి నచచ్క రోజూ బర్తిమాలేది, కాఫీ తాగమని. అలా ఏడాదిపాటు పర్యతిన్ంచి, నా మనసు మారచ్లేక చివరికి 
వదిలేసింది. అలవాటల్ విషయంలో నాది దృఢసంకలప్ం'' అనాన్ను. 

బిశావ్స కి నా వివరణ నచచ్లేదు, ''నీ మాటలు నిజమైతే నువువ్ మహాతుమ్డివై ఉండాలి'' అనాన్డు హేళనగా.    
''నేను మహాతుమ్ణోణ్ కాదో తెలియదు. కానీ నేను చెపిప్ంది నిజం'' అనాన్ను.  
''నువువ్ చెపిప్ంది నిజం కావడం అసాధయ్ం'' అనాన్డు బిశావ్స.  
''సాధయ్మని కనీసం నాకు తెలుసు?'' అనాన్ను నేను.  
ఆ వెంటనే, ఎందుకో మరి, ''నేను నీ మాటలు నముమ్తునాన్ను'' అనాన్డు నటరాజన నాకు మదద్తుగా. 
అంతే ఆ క్షణంనుంచీ నటరాజన నీ, ననూన్ - తన శతుర్కూటంలో చేరేచ్శాడు బిశావ్స. 
ఆతరావ్త మరోసారి బిశావ్స తో అంతకంటే పెదద్ గొడవ వచిచ్ంది. అతను చెపిప్న పర్కారం - ఫారినోల్ నాలుగైదేళుల్ండి భారతదేశం 

తిరిగి వెళిల్నవారికి ఒక విధమైన మతిచాంచలయ్ం కలుగుతోందిట. ఇకక్డి ఈ సదుపాయాలూ, సౌకరాయ్లూ వంటబటేట్క - తిరిగి వెళేల్సరికి 
వాళల్కు భారతదేశంలో ఇమడడం కషట్మై పోతోందిట.  

''నువువ్ చెపిప్ంది కొందరి విషయంలో నిజం కావచుచ్. కానీ అందరికీ అలా జరగదు'' అనాన్ను నేను.  
''అందరికీ అలాగే జరుగుతుంది'' నొకిక్ంచాడు బిశావ్స. ఆవేశం చోటు చేసుకుంటోందేమో, అపుప్డే అతని ముఖం ఎరర్బడుతోంది.  
''మనుషులంతా ఒకేలా ఉండరు. నువవ్నన్ది చాలామంది విషయంలో నిజం కావచేచ్మో కానీ అందరికీ అలాగే జరుగుతుందనడం 

సబబు కాదు. పాశాచ్తయ్దేశాలనుంచి ఇండియాకి తిరిగొచిచ్ ఎపప్టిలా మామూలు జీవితం గడుపుతునన్వారు కొందరైనా ఉంటారు. కొంచెం 
కనెస్షనియియ్'' అనాన్ను విషయం తేలిక చెయాయ్లని.  

బిశావ్స తల అడడ్ంగా ఊపాడు, ''ఇలా వచిచ్నవారు నాకు ముపైప్ఇదద్రు తెలుసు. అందరికీ మతి చాంచలయ్ం కలిగింది. కనెస్షనెలా 
ఇసాత్ను?'' అనాన్డు. పాండవులకు సూదిమొన మోపినంత నేలని కూడా ఇవవ్ననన్ దురోయ్ధనుడి పటట్దల ఉనన్దా గొంతులో.   
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ఐనా నేను, ''భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలోనే ఉంటునాన్రు ఇదద్రు. ఇదద్రూ చెరో పదేళూల్ 
అమెరికాలో ఉండి వచాచ్రు. వాళల్ని సంతోషానికీ, సంతృపిత్కీ మారుపేరని చెపుప్కోవచుచ్ మరి'' అనాన్ను వెంటనే.  

''ననున్ ఖండించాలని, నువువ్ కలిప్ంచి అబధధ్ం చెబుతునాన్వు. నువవ్నన్టుల్ జరగడం అసాధయ్ం'' అనాన్డు బిశావ్స. తను నమమ్ని పర్తి 
విషయానీన్ అసాధయ్ం అనడం అతడి అలవాటు. 

నాకు విసుగొచిచ్ంది, ''నువువ్ మాతర్ం నిజం చెబుతునాన్వని ఎలా నమేమ్ది?'' అనాన్ను నేను. 
''ముందు చెపిప్ంది నేను. దానికి కౌంటరేసింది నువువ్. కాబటిట్ నాది నిజం. నీది అబదధ్ం'' తేలేచ్శాడు బిశావ్స. 
నేనూరుకోలేదు. ''ఈ పర్పంచంలో నలల్కాకులుండవని నువవ్నాన్వనుకో! నేను కౌంటరేసేత్ అబదధ్మైపోతుందా?'' అనాన్ను. 
అకక్డితో ఆగిపోతుందనుకునాన్ను. కానీ బిశావ్స మొండిగా వాదన కొనసాగిసూత్నే వునాన్డు. నేనూ బదులిసూత్నే ఉనాన్ను.   
నా సమసయ్ ఏమిటంటే, ఏ వాదననీ తేలికగా తీసుకోలేను. ఎదుటివాళల్ తెలివితేటలపై గౌరవమునన్పుప్డు - వాళుల్ అరథ్ం లేదనిపించే 

వాయ్ఖయ్లు చేసినా సీరియస గా తీసుకుని, నిజానిజాల అనేవ్షణకోసం సినిస్యరుగా పర్యతిన్సాత్ను. పర్సుత్తం బిశావ్స లో ఆ సినిస్యారిటీ 
కనిపించడం లేదు. దానిన్ మూరఖ్తవ్మనాలో, మరేమనాలో కానీ - తను పటిట్న కుందేటికి మూడే కాళల్ంటునాన్డు. నేనేమో తరాక్నిన్ 
నముమ్కునాన్ను. 

అలా అనుకుని, సపోరట్ కోసం పకక్నునన్ మిగతా ఇండియన మితుర్లవంక చూశాను. అది గర్హించాడో ఏమో, సుబర్హమ్ణయ్ం నవివ్, 
''ఒక బెంగాలీవాడూ, ఒక తెలుగువాడూ కలిసి మాటాల్డుకుంటే - పెదద్ గొడవగా మారక తపప్దని సామెత ఉంది'' అనాన్డు. దానికి మిగతా 
ఇండియనుస్ కూడా నవావ్రు.  

అరథ్ం చేసుకోవాలిస్న విషయానిన్ వాళుల్ నవువ్లాటకు తీసుకునాన్రని అరథ్మయేయ్క - నాకు సిగగ్నిపించింది. మా వాదనను ఎవవ్రూ 
సీరియస గా తీసుకోలేదనీ అంతా వినోదిసుత్నాన్రనీ తెలియడంతో, అకక్డితో ఆపేశాను. అయితే మనసులో మాతర్ం ఆ విషయం ననున్ 
వేధిసూత్నే ఉత్ంది.  

బిశావ్స కేవలం వాదనకోసం అలా చెపాప్డా? లేక నిజంగానే అతనికి తెలిసిన ముపైప్ఇదద్రికి, పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ కొనేన్ళుల్ండి ఇండియా 
రాగానే మతిచాంచలయ్ం కలిగిందా?  

ఎందుకో అది అసంభవమని నాకు అనిపించింది. 
ఏదేమైనా పర్తి విషయానికీ మొండిగా వాదించడం బిశావ్స కి అలవాటని నటరాజన కూడా ఆ తరావ్త నాకు చెపాప్డు. వాళిల్దద్రూ 

ఉండేది ఒకే ఇంటోల్ కాబటిట్ ఇంచుమించు పర్తిరోజూ ఇదద్రూ ఏదో విషయానికి గొడవ పడుతూంటారుట. నటరాజన కి బిశావ్స అంటే 
ఒకవిధమైన చిరాకు కలిగింది. బిశావ్స పటల్ నాకూ అదే చిరాకుండడంవలల్ మేమిదద్రం మరికాసత్ దగగ్రయాయ్ం.  

లూయ్నబరుగ్ వచిచ్న కొతత్లో నేనూ, నటరాజన, బిశావ్స - ఎరోటికా అనే షాపుకెళాల్ం. అకక్డ దొరికేవనీన్ పోరోన్గర్ఫీకి (బూతు) 
సంబంధించినవే. సినిమారీళుల్, సైల్డస్, ఫొటోలు, సాహితయ్ం - అంతా పచిచ్ బూతు. అకక్డ కొనిన్ పుసత్కాలు చూశాం. పచిచ్ శృంగారచేషట్ల 
ఫొటోలునన్ ఓ పుసత్కానిన్ చూసి బిశావ్స ముచచ్టపడాడ్డు. దాని వెల పది మారుక్లు. అందరం కలిసి కొందామని బిశావ్స పర్పోజ చేశాడు. 
నాకు ఆసకిత్ లేదని వెంటనే చెపాప్ను. అపప్టికింకా బిశావ్స, నటరాజనల్ మధయ్ గొడవలు మొదలవలేదు. బిశావ్స అడిగాడని తనూ షేర 
చేసాత్ననాన్డు నటరాజన. ఆ పుసత్కం కొనాన్క ముగుగ్రం కలిసి వాళిల్ంటికి వెళాల్ం. ఆ బొమమ్లు చూసేత్ నాకవి వెగటుగా అనిపించాయి. 
నగన్యువతి అందాలు చితర్కారులకు పేర్రణ. నగన్చితార్ల సౌందరాయ్నిన్ ఆసావ్దించే వారిలో నేనూ ఉనాన్ను. కళాదృషిట్కి - వంపుసొంపులతో, 
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పొందికైన అవయవాలతో, నాజూకుగా ఉనన్ సతరీ సౌందరయ్ం నగన్తవ్ంలోనే ఇనుమడిసుత్ంది. కానీ ఈ 
ఫొటోలలో చూపబడినది నగన్సౌందరయ్ం కాదు. నగన్తవ్ంలోని జుగుపస్కు పర్తిబింబాలా అనిపించేలా -  సతరీ, పురుష మరామ్వయవాల కోల్జప 
ఫొటోలు అవి. 

సాన్నమపుప్డు కళాతమ్కంగా అనిపించే నగన్తవ్ం - బహిరూభ్మికి వెళిల్నపుప్డు పర్దరశ్నయోగయ్ం కాదు కదా! ఈ ఫొటోలు 
అలాంటివే. 

''ఇలాంటి ఫొటోలు చూసేత్ సెకుస్ మీద విరకిత్ పుడుతుంది'' అనాన్ను నేను. 
''నాకు విరకిత్ పుటట్లేదు. ఆసకిత్ పెరుగుతోంది. కాబటిట్ నీ అభిపార్యం తపుప్'' అనాన్డు బిశావ్స వెంటనే. 
''నా విషయంలో నా అభిపార్యం సరైనదే. అది అందరికీ వరిత్ంచాలని లేదు. ఆమేరకు నా అభిపార్యానిన్ వెనకిక్ తీసుకుంటునాన్ను'' 

అనాన్ను నేను.   
బిశావ్స వెంటనే నటరాజనైవ్పు తిరిగి, ''ఇతను నిజం చెపప్డు. కాబటిట్ ఇతనిన్ పకక్న పెడదాం. మనం ముగుగ్రం. నీ అభిపార్యం నా 

అభిపార్యంతో కలిసేత్, కనీసం ఇకక్డైనా మెజారిటీ మనదౌతుంది'' అనాన్డు.  
నటరాజన క్షణం కూడా తటపటాయించలేదు, ''పోయిన అయిదు మారుక్లూ ఎలాగూ పోయాయి. నీకంతగా నచిచ్తే ఈ పుసత్కం 

నువేవ్ అచచ్ంగా ఉంచేసుకో. నాకిది మళీల్ మళీల్ చూడాలని లేదు. ఇకమీదట ఇలాంటి పుసత్కాల కొనుగోలుకి నా షేరింగఉండదు'' అనాన్డు. 
తనకిషట్మైన పుసత్కం, పది మారుక్లది, ఐదు మారుక్లకే వచిచ్ందనన్ సంతోషంతోనేమో – బిశావ్స మరి మాటలు పెంచకుండా ఆ 

పుసత్కానిన్ తీసుకెళిల్ తన గదిలో దాచుకునాన్డు.  
ఆ తరావ్త మరోసారెపుప్డో బిశావ్స ఆ పుసత్కానిన్ సుబర్హమ్ణాయ్నికి చూపించాడు. సుబర్హమ్ణయ్ం కూడా నాకులాగే సప్ందించాడు.  
బిశావ్స కి ఉకోర్షం వచిచ్నటుల్ంది, ''అవునేల్, ఈ పుసత్కంలో ఫొటోలు చూసి మనసులో ఆనందించి, పైకి నిరసించడం పెదద్మనిషి 

తరహా అనిపించుకుంటుంది. అందుకని ఎకుక్వమంది మీలాగే చెబుతారు'' అనాన్డు.  
సుబర్హమ్ణయ్ం అపప్టికేమనలేదు. కాసేపయాయ్క ఏదో సందరభ్ంలో అతను బిశావ్స తో, ''ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకు. 

సాధారణంగా బెంగాలీ కుటుంబాలోల్ ఆడపెతత్నం ఎకుక్వంటారు. నిజమేనా? నువువ్ మనసులో మాట చెపప్డానికి సంకోచించనివాడివని 
అడుగుతునాన్ను'' అనాన్డు. 

బిశావ్స కి ఈ పర్శన్ నచచ్లేదు. నచచ్ని మాట వినన్పుప్డు అతనికి అంతో ఇంతో కోపం కూడా వసుత్ంది. ఈసారా కోపం కాసత్ 
ఎకుక్వగా వచిచ్ందేమో, ముఖం బాగా ఎరర్బడింది. ''మీ తెలుగు ఆడవాళల్కు సెకస్ పిచిచ్ ఎకుక్వటగదా! పెళల్యాయ్క కూడా ఒక మగాడు చాలక, 
ఇతరులతో సంబంధం పెటుట్కుంటారుటగదా! అలాగని బెంగాలోల్ చెపుప్కుంటారు. ఎంతవరకూ నిజం?'' అనాన్డు. 

బిశావ్స సప్ందన అంత తీవర్ంగా ఉంటుందని ఊహించని సుబర్హమ్ణయ్ం గతుకుక్మనాన్డు. ఓ క్షణమాగి, ''పర్శన్కు పర్శన్ 
సమాధానమవుతుందా?'' అంటూ సహకారానికి నావంక చూశాడు.  

మామూలుగా ఐతే నేనా సందరాభ్నికి సినిస్యరుగా రియాకట్యేయ్వాణిణ్. కానీ మనకి తగిలిన దెబబ్కి నొపిప్ ఇతరులకి తెలియాలంటే 
వాళల్కీ అదే దెబబ్ తగలాలి కదా - అందుకని, ''మీరే చెపాప్రుగా - ఒక తెలుగువాడూ, ఒక బెంగాలీవాడూ కలిసి మాటాల్డుకుంటే అది 
గొడవగా మారుతుందని!'' అనాన్ను.  
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అది పగ తీరుచ్కోవడం కాదు. అవతలివారిలో అవగాహన కలిగించడం. అవగాహన ఉంటే 
వాదనలు కొనసాగవు. అపప్టికా వాదన అలా తెగిపోయింది. 

ఆ తరావ్త ఒంటరిగా కలిసినపుప్డు చెపాప్ను సుబర్హమ్ణాయ్నికి.  
బెంగాలీ సతరీలు డామినేటింగ అనడం బెంగాలీలకి అభినందన. ఐనా బిశావ్స ఆ మాటకి తీవర్ంగా సప్ందించాడంటే, సుబర్హమ్ణయ్ం 

అడిగిన తీరులో తేడా ఉండిఉండాలి. లేదా బెంగాలీ ఆడవాళుల్ నిజంగానే డామినేటింగ అయుండొచుచ్. అది కాంపిల్మెంటుగా భావించని 
పురుషాహంకారం బిశావ్స కి ఉండిఉండొచుచ్. కానీ దానికి పర్తిగా తెలుగు మహిళలకు మదపిచిచ్ అనన్ అతడి మాట ఉకోర్షానిన్ 
తెలియజేసుత్ంది. అది ఉనన్మాట కాదు కాబటిట్ తెలుగు మగాళల్కి ఉలుకు అవసరం లేదు.  

ఏదేమైనా బిశావ్స కి అసహనం ఎకుక్వే! 
బెంగాలీలు, ఒరియావారు వంటకి ఆవనూనె వాడతారు. అది ఘాటుగా ఉంటుందని వాళూల్ ఒపుప్కుంటారు. కొరివికారానిన్ 

ఇషట్పడడ్ంతమాతార్న అది చాలా ఘాటనీ, నోరు మండిసుత్ందనీ ఒపుప్కోకుండా ఉండలేం కదా! 
అదే సిప్రిట తో నటరాజన ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో బిశావ్స తో, ఆవనూనెకి చాలా ఘాటైన వాసన ఉంటుందనీ, అది తనకి 

పడదనీ అనాన్డు.  
మామూలే, బిశావ్స ముఖం ఎరర్బడిపోయింది, ''వేరుశనగనూనె వాసన, ఆమడ దూరంలో ఉనాన్ సరే, నాకు వాంతిని తెపిప్సుత్ంది'' 

అనాన్డు. 
బిశావ్స అసహనానికి పరాకాషఠ్ జరమ్న పరీక్ష సందరభ్ంలో చూశాను నేను. మరాన్టి పరీక్షలో ఓ గార్మరు పాయింటు చాలా 

ముఖయ్మైనది. నేనొకటంటే అతనొకటంటునాన్డు. మాటనెగగ్డం కంటే వాయ్కరణ సూతర్ం తెలుసుకోవడం ముఖయ్ం కాబటిట్ నేను వెంటనే 
పుసత్కాలనీన్ తిరగేసి మొతత్ంమీద సమాధానం పటుట్కునాన్ను. నేను చెపిప్ందే రైటు.   

బిశావ్సుకి అది చూపించబోగా, అతనా పుసత్కం చూడడానికి నిరాకరించాడు.   
ఇటువంటి సంఘటనలు కొనిన్ జరిగినపప్టికీ - సవ్తహాగా బిశావ్స మంచివాడేనని నేను గర్హించాను. అందువలల్నే చాలామంది 

అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టికీ నేను మాతర్ం సేన్హానిన్ కొనసాగిసూత్నే వచాచ్ను. 
ఎందరో మహానుభావులు 
అపుప్డపుప్డు ఆవేశపడడం, ఆవేశంలో హదుద్లు మీరడం మానవసహజం! నేను నా అనుభవంలో గర్హించిన దేమిటంటే శతుర్తవ్ం 

మనిషికి ఆనందానిన్వవ్దు. సహనం పెంపొందించుకుంటే చాలు - ఎవరికీ ఎవరితోనూ శతుర్తవ్ముండదు. ఒకొకక్రిది ఒకో వయ్కితవ్మైనా పర్తి 
వయ్కిత్లోనూ ఏదో గొపప్తనం ఉంటుంది. ఈ విషయానేన్ తాయ్గరాజు 'ఎందరో మహానుభావులు' కీరత్నలో చెపాప్డు.  

మా గుంపులో మరో విచితర్వయ్కిత్ శరమ్.  ఇతను పొరపాటున భారతదేశంలో పుటాట్డనిపిసుత్ంది. జరమ్నీదేశపు అలవాటల్కి ఎంత తవ్రగా 
మారిపోగలిగాడంటే, తాగుడులో ఒకరోజున అతను ఒక జరమ్న తో పోటీపడి ఓడించాడు. అతనిలోని మరో పర్తేయ్కత, నోటికొచిచ్న అబదధ్ం 
చెపేప్యడం.  

అతను కోపెన హాగనోల్ ఉండగా ఓ అమామ్యితో తిరిగితే, ఆ అమామ్యి గరభ్వతినైనానని చెపిప్ందిట. ఎలాగో వదులుచ్కునాన్ననాన్డు. 
సాట్క హోంలో ఉదోయ్గం వచిచ్ందిట. కానీ దేశాలనీన్ తిరిగేక, అమెరికాలో సిథ్రపడాలనుకుని, ఆ ఆఫర కాదనాన్ననాన్డు. ఇంకా ఓ జరమ్న 
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పతిర్కకి వాయ్సాలు రాసుత్నాన్ననాన్డు. హాంబురుగ్లో తనకి చాలామంది జరమ్న మితుర్లు ఉనాన్రనాన్డు. 
అకక్డ ఆడపిలల్లు ఎనిమిది మారుక్లకే దొరుకుతారనాన్డు.  

ఇలాంటివెనోన్ చెపిప్, ఎదుటివాళుల్ నమిమ్నంతసేపూ నమిమ్సాత్డు. అది అబదధ్మని ఋజువైనపుప్డు చలించడు. తేలికగా నవేవ్సి 
ఊరుకుంటాడు. తనని ఎవరెంత వేళాకోళం చేసినా సహిసాత్డు. దేనికీ కోపగించుకోడు. అవకాశం  దొరికితే మాతర్ం ఉపనాయ్సాలు 
దంచుతాడు. నైట కల్బ లకీ, సెకస్  సినిమాలకీ తరచుగా వెళేల్వాడు. కానీ అతనికి సెకస్ పైన పర్తేయ్కమైన ఆసకిత్ లేదు. కంపెనీ కోసం ఏమైనా 
చేసేవాడు.  

శరమ్ నాతో, ''నువువ్ బార్ందీ, విసీక్, బీరు వగైరాలు తాగకపోవడం బాగానేఉంది. కనీసం 'టీ' అయినా పుచుచ్కోవేమిటీ? అదేం పాపం 
చేసిందీ!'' అని నవేవ్వాడు. 

శరమ్ బాగా ఖరుచ్మనిషి. వచేచ్ డబుబ్ అతనికి సరిపోయేదికాదు. అందుకని అపుప్లు చేసూత్ండేవాడు. అతనికి తరచుగా అపుప్ 
ఇచేచ్వాడు లాల. అపుప్ అడుగుతాడనే భయంతో కొంతమంది ఇండియనుస్ శరమ్ను తపిప్ంచుకుని తిరిగేవారు. అలాగని శరమ్ డబుబ్ కకుక్రిత్ 
మనిషి కాడు. అతను తరచుగా అందరీన్ తనింటికి పిలిచ్ వైన ఇసుత్ండేవాడు.  

ఒకరోజు తన పుటిట్నరోజు పేరు చెపిప్ ఇండియనస్ అందరీన్ ఆహావ్నించాడతను. మేమో సిగర లైటర కమ అష టేర్ కొని పర్జంటేషన గా 
ఇచాచ్మతడికి. పారీట్లలో ఫీర్గా లభించేటపుప్డు కూడా నేను ఆలక్హాల జోలికి పోకపోవడం లేదని శరమ్ ననున్ మెచుచ్కునాన్డు.  

శరమ్ నాకు నచచ్డానికి ముఖయ్ కారణం, అందరివదాద్ అపుప్లు చేసూత్ కూడా అతను ననున్ అపుప్ అడకక్పోవడమే!  
శరమ్ తరచుగా యూరప లో తన అనుభవాలగురించి చెబుతుండేవాడు. అవి కోతలని తెలిసిపోతూనే ఉండేవి. వాటం చూసేత్ అతను 

యూరప రావడం అదే పర్థమం అనిపించేది. కానీ కోతలైనా సీరియస గానే చెపేప్వాడు. ఎదుటివారు వాదించి అవి కోతలని నిరూపిసేత్, 'భలే 
పటేట్శావే' అనన్టుల్ అభినందనపూరవ్కంగా చూసేవాడు తపప్ తడబడేవాడు కాదు.  

శరమ్కి ఎవరినైనా ఆకటుట్కునే గుణముంది. ఒకసారి అతను మా టీచర షవ్యిరింగ కి చటుకుక్న పాదాభివందనం చేశాడు. ఆమె 
తెలల్బోయి అదేమిటని నొచుచ్కుంది. ''గురువులకి పాదాభివందనం చెయయ్డం, భారతీయ సంసక్ృతి'' అనాన్డు శరమ్ తడుముకోకుండా - 
అకక్డికి తనేదో భారతీయ సంసక్ృతికి పర్తినిధిలా వయ్వహరిసుత్నన్టుల్. 

మరి జరమ్నీలో గురుశిషుయ్లు చెటాట్పటాట్లేసుకుని తిరుగుతూ సేన్హితులాల్ మసలుతారు. కలిసి దముమ్, మందు కొడతారు. ఇంకా 
ఏమైనా కూడా చెయొయ్చుచ్. అందుకని షవ్యిరింగ ఈ సనాతన సంపర్దాయానిన్ నిరసిసుత్ందనుకునాన్ను. కానీ మొర్కక్బడినవి తన కాళుల్ కదా! 
ఆమె ముఖంలో వెలుగు సప్షట్ంగా కనిపించింది. తను భారత దేశంలో గురువునై ఉండాలిస్ందని క్షణమాతర్మైనా ఆమెకి అనిపించి ఉండాలని 
నాకు అనిపించింది. కొనిన్ విషయాలోల్ ఆధునికులమనేవారు కూడా, పైకి కాపిటలిజానిన్ నిరసించే కమూయ్నిసుట్ల వంటివారేనని సుప్రించింది. 
అందుకు శరమ్కు మనసులో ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్ను. 

శరమ్ సేన్హితుడు లాల గంభీరంగా ఉండేవాడు. కాల్సులో అతనికి మంచి మారుక్లు వచేచ్వి. అందరూ అతనిన్ పెదద్మనిషిలా 
చూసేవారు. వయసులో మాతర్ం అతనూ మాతోటివాడే.  

సుబర్హమ్ణయ్ం ఇండియాలో రిజరవ్ బాయ్ంకులో పెదద్ ఆఫీసరు. తెలుగు వాళల్మని అతనూ నేనూ కలిసి ఎకుక్వగా తిరుగుతుండేవాళల్ం. 
శరమ్ చెపేప్ అబదాధ్లకి అతను బాగా చిరాకు పడేవాడు. ఆలక్హాలు విషయంలో అభయ్ంతరముండేది కాదు కానీ శాకాహారం విషయంలో 
మాతర్ం సుబర్హమ్ణయ్ం కూడా నా అంత కచిచ్తం.  
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మా మితుర్లోల్ ఇదద్రు గుపాత్లునాన్రు. ఇంటిపేరుల్ ఒకటైనా ఇదద్రివీ భినన్ధుర్వాలు అనొచుచ్. 
జరమ్నీలో అడుగు పెటట్గానే ఓ గుపాత్ జబుబ్ పడాడ్డు. అందుకని అతడికి కర్ంకెన (రోగి) గుపాత్ అని పేరు పెటాట్ం. రెండో గుపాత్ నితయ్ం తన 
ఆరోగయ్ం గురించి పర్గలాబ్లు పలుకుతూండడం వలల్, అతణిణ్ గెసుండ(హెలీద్) గుపాత్ అనన్ పేరు సిథ్రపడింది.   

కర్ంకెన గుపాత్ పర్వరత్న విచితర్ంగా అనిపించేది. ఎపుప్డూ పరధాయ్నంగా ఉండేవాడు. తలిదండుర్ల నీడను దాటి బయటకు రావడం 
అతనికిదే పర్థమంట. దానికి తగగ్టేల్ లూయ్నబరుగ్లో అడుగుపెటిట్న వారానికే అతనికి జబుబ్ చేసింది. వెంటనే హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు 

PPP 
అకక్డ అతను సుమారు నాలుగు రోజులునాన్డు. బిలుల్ నాలుగు వందల మారుక్లకు పైనయియ్ంది. అదృషట్మేమిటంటే మేము 

జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్న క్షణంనుంచీ – డాడ వారు మాకు హెలత్ఇనూస్రెనుస్ తీసుకునాన్రు. అందువలల్ ఆ ఖరుచ్ మొతత్ం ఇనూస్రెనస్ కంపెనీ 
భరించింది. ఇనూస్రెనస్ లేని పక్షంలో - జరమ్నీలో వైదయ్పు ఖరుచ్ - మావంటి సామానుయ్లకి అందుబాటులో ఉండదు.  

మేమంతా గుపాత్ని చూడాడ్నికి హాసిప్టలుకి వెళిల్నపుడు అతను బాగానే ఉనాన్డు. నిజానికతనికి పెదద్ జబేబ్ం చెయయ్లేదు. జలుబు కాసత్ 
తీవర్ంగా వసేత్ కంగారుపడాడ్డు. హాసిప్టలోల్ చేరేక, మొదటిరోజు పరిసిథ్తి అంత బాగోలేదు కానీ మరాన్టినుంచీ అనారోగయ్ం ఏమీ లేదుట. 
హాసిప్టల సదుపాయాలు ఎంత బాగునాన్యంటే అతనికింకా అకక్డే ఉండాలనిపిసోత్ందిట. అందమైన నరుస్లు చూపిన ఆదరణ కూడా 
అతనికి మరో ఆకరష్ణ. 

మనదేశంలో హాసిప్టలుస్కీ ఇకక్డి హాసిప్టలుస్కీ చాలా తేడా ఉంది. హాసిప్టలోల్ ఉనన్నిన్ రోజులూ సంతోషంగా కనబడడ్ గుపాత్ 
ముఖంలో డిశాచ్రజ్అయేయ్ రోజున దిగులు కనబడింది.  

జరమ్న భాష నేరుచ్కోవడంలో ఈ గుపాత్ సీరియస గా ఉండేవాడు. అలవాటల్ విషయానికొసేత్ - అతనిపై శరమ్ పర్భావం బాగా పడింది. 
ఆరంభంలోనే జబుబ్ పడాడ్డేమో, ఇక శరమ్నే గురువుగా సీవ్కరించాడు. ఇండియాలో అతను శాకాహారి. జబుబ్పడడ్ మరాన్టినుంచీ 
మాంసాహారానికి మారిపోయాడు. మాంసాహారం చాలా రుచిగా ఉందనీ, ఇంతకాలం తనా రుచికి దూరం కావడం దురదృషట్మనీ 
వాపోయేవాడు.  

''ఇండియాలో ఉండగా నాకు పాలు తాగడం ఇషట్ముండేది కాదు. ఇకక్డ పాలు మరిగాను. కలీత్ లేకనేమో, ఇండియాలో నచచ్ని అనేక 
శాకాహార పదారాథ్లు నాకికక్డ నచుచ్తునాన్యి. మాంసం కూడా ఇండియాలో కంటే ఇకక్డ రుచిగా ఉంటుందేమో! అందుకే గుపాత్ 
మాంసాహారానికి మారిపోయాడు'' అనాన్ను నేను.  

దీనికి నటరాజన ఒపుప్కోలేదు. జీవితంలో మాంసాహారం తినని వాళల్కు ఇకక్డి మాంసాహారం నచచ్వచుచ్నేమో కానీ, తనకు మాతర్ం 
ఇండియాలో మాంసాహారమే బాగుండేదనాన్డు. ఇకక్డ మాంసాహారానికి రుచి, పచి లేదుట. మసాలాలు వేసి వండని మాంసం, వంటకమే 
కాదనేవాడతను. 

తనకు దొరికిన శిషుయ్ణిణ్ శరమ్ వదిలిపెటేట్వాడు కాదు. గిరీశం వెంకటేశానిన్ పటిట్నటుల్, ఇరవైనాలుగు గంటలూ కర్ంకెన గుపాత్ను, కూడా 
తిపుప్కుంటూ ఎనోన్ లెకచ్రుస్ ఇసూత్ండేవాడు శరమ్. 

గెసుండ గుపాత్ విషయానికొసేత్ అతడు పూరిత్గా భినన్ం. ఇండియా వదిలిపెడుతూనే పాశాచ్తుయ్లిన్ గురించి చాలా ఊహలతో, ఆశలతో 
వచాచ్డతను. జరమ్నీలో అడుగు పెడుతూనే, ''ఏరీ, అమామ్యిలు కనిపించరేం? వైన గాల్సులు అందించరేం?'' అని హడావుడి పడాడ్డు.  
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అతనూ ఇండియాలో ఉండగా శాకాహారిట. మాటల సందరభ్ంలో ఓసారి నాతో, ''ఇపుప్డు 
నాకు నరమాంసమైనా సరే అభయ్ంతరం లేదు'' అనాన్డు గొపప్గా.  

అతనలా అనడానికి కారణం మాతో ఉనన్ మిగతా ఇండియనస్ఎవవ్రూ బీఫ (ఆవుమాంసం) తినకపోవడం. 
గెసుండ గుపాత్ సవ్తహాగా మంచివాడు. ఎటొచీచ్ మాటతీరువ లేదు. వసూత్నే అందరితో గొడవ పడాడ్డు. అతని పదధ్తి నచచ్క 

చాలామంది అతనిన్ వెలివేసినటుల్ వదిలేశారు. జరమ్నీ వచిచ్ అకక్డి పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా మారిపోయిన తనకు ఎవవ్రితో 
పడకపోవడమూ, ఏ మాతర్మూ మారకుండా ఇండియాలో ఎలా ఉనాన్నో అలాగే ఉంటునన్ నాతో అందరూ సఖయ్ంగా ఉండడమూ అతనికి 
ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.  

అది మనసులో పెటుట్కునాన్డేమో, ఒకరోజు అతను నాతో కయాయ్నికి కాలు దువువ్తూ, ''నువువ్ శాకాహారివి కదా - మరి పాలు 
తాగుతావా?'' అనడిగాడు.  

''ఊఁ'' అనాన్ను.  
''జరమ్నీలోనూ శాకాహారులునాన్రు. కానీ జంతుసంబంధమని జరమ్న శాకాహారులెవవ్రూ పాలు కూడా ముటట్రు'' అనాన్డతను.   
పాలు జంతు సంబంధమనన్ది నిజం. జరమ్నీలో పాలని శాకాహారంగా భావించనివారునాన్రని కూడా నేను వినాన్ను. ''నువవ్నన్ది 

నిజమే. కానీ నేను జరమ్నిన్ కాదు, ఇండియన శాకాహారిని'' అనాన్ను.  
''ఆవుపాలు మనిషికోసం కాదు. పర్కృతి వాటిని ఆవుదూడకోసం ఇచిచ్ంది. ఆ పాలని మనుషులు తాగాలనుకోవడం అనాయ్యం. 

అదలాగుంచితే, ఈ దేశాలోల్ పాలెలా తీసాత్రో తెలుసా - మిషనల్తో! ఆ పదధ్తిలో హింస ఉంది. ఒకోసారి పొదుగునుంచి రకత్ం కూడా వసుత్ంది. 
పాలు తాగడమంటే అలాంటి హింసను పోర్తస్హించడమే. అది మాంసాహారం తినడంకంటె వెయియ్ రెటుల్ ఘోరం''  అనాన్డు గెసుండ గుపాత్.  

నేను కూల గా నవివ్, ''మిసట్ర గుపాత్! ముందు నాకో విషయం చెపుప్. మాంసాహారం తినడం ఘోరమని నీ అభిపార్యమా?'' 
అనడిగాను.  

''కాదు. పాలు తాగేవాడు కూడా మాంసాహారి అని నా అభిపార్యం'' అనాన్డు గుపాత్.  
''ఐతే నాకూ కొనిన్ అభిపార్యాలునాన్యి, విను. ఒకటి - మాంసం తినడం నేరమో, ఘోరమో కాదు. అది నాయ్యబదధ్ం. చాలామంది 

ఎంతో ఇషట్ంగా తినే ఆహారం. రెండు - శాకాహారి అనిపించుకోవాలనన్ కోరిక నాకు లేదు. నా ఆహారపు అలవాటల్గురించి నలుగురికీ అరథ్ం 
కావడం కోసం ఓ నిరవ్చనానిన్ అనుసరిసూత్, ననున్ నేను శాకాహారిగా చెపుప్కుంటునాన్ను. మూడు - పాలు తాగుతునన్ కారణంగా నువువ్ 
ననున్ మాంసాహారి అని పిలవదలుచ్కుంటే  నాకేవిధమైన అభయ్ంతరమూ లేదు. నేను పాలు తాగుతూనే ఉంటాను. నువువ్ ననున్ మాంసాహారి 
అను. కానీ నువువ్ తినే మాంసం, ననూన్ తినమని బలవంతపెటట్కు'' అనాన్ను.  

''నువువ్ చాలా మొండివాడివి'' అనాన్డు గుపాత్. అనాన్డు కానీ అతను నాకంటే మొండివాడు. నా అలవాటల్ గురించి విమరిశ్ంచే 
అవకాశంకోసం కాచుకుని ఉండేవాడు. 

జరమ్నీ చలిదేశం కాబటిట్  అకక్డ మదయ్ం తీసుకోవడం అతయ్ంతావశయ్కం - అని తరచుగా ఇండియనుస్ని పర్బోధించేవాడు గుపాత్.  
''ఇకక్డ తాగనివాళల్ం నేనూ, రావే కాబటిట్ ఈ లెకచ్ర మా ఇదద్రి కోసమే అనుకోవాలి. మిగతావాళల్ంతా అంతో ఇంతో 

పుచుచ్కునేవాళేల్గా!'' అనేవాడు రామచందర్.  
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రామచందర్ కూడా మదయ్ం పుచుచ్కోకపోవడంలో నా అంత ఖచిచ్తంగానూ ఉండేవాడు. ఐతే 
మనసులో అతడికి మదయ్ం రుచి చూడాలని కోరిక ఉండేది. బొతిత్గా మదయ్ం జోలికి వెళల్కపోవడంవలల్ నా గురించి అంతా విశేషంగా 
చెపుప్కుంటునాన్రని అతడికి తెలుసు. తన గురించీ అలా పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలని అతడి కోరిక. కానీ తను కాఫీ, టీలు తాగడంవలల్నో ఏమో, 
మదయ్ం విషయంలో నాకొచిచ్న గురిత్ంపు అతడికి రాలేదు. అందుకని అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్ తననీ ననూన్ కలిపి చెపేప్వాడు.  

''ఔను. నేను మీ మేలు కోరేవాణిణ్. మీ ఇదద్రీన్ మారచ్డమే నా లక్షయ్ం'' అనాన్డు గెసుండ గుపాత్. ఆ మాటకు కటుట్బడి, మేమంతా 
కలిసినపుప్డలాల్ రోజూ ఒకసారి, చలిదేశాలోల్ మదయ్ం ఆవశయ్కత గురించి ఉపనాయ్సం ఇచేచ్వాడు. అంశమే కాదు, చెపేప్ మాటలూ ఎపుప్డూ 
అవే కావడంవలల్ కొనాన్ళల్కి అది అందరికీ కంఠతా వచేచ్సింది. గుపాత్ నోరు తెరవగానే ఎవరో ఒకరు ఆ ఉపనాయ్సానిన్ తామే కొనసాగించి 
పూరిత్ చేసేవారు.  

''ననున్ చెపప్నివవ్ండి'' అనాన్డు గెసుండ గుపాత్ ఒకరోజున. 
''వదుద్లే, వినడానికి కనీసం గొంతులోనైనా మారుప్ండాలి'' అనాన్ను నేను. 
అతని ముఖం ఎరర్బడింది. ''ఇంతమందికి నా మాటలు కంఠతా వచిచ్ ఏం లాభం, నీలో ఏ మారూప్ లేకపోయాక! ఇక ఇలా లాభం 

లేదు. రోజూ సాయంతార్లు నీ గదికొచిచ్ చెపప్డం మొదలెటాట్లి'' అనాన్డు. 
''నీకెందుకంత శర్మ! ఇవి నాకూ కంఠతా వచుచ్. నా గదికెళిల్ నేనే చదువుకోగలను. ఎవరైనా చూసి ఏం చదువుతునాన్వని అడిగితే 

గుపత్మంతర్మని చెబుతానేల్'' అనాన్ను. అని ఊరుకోలేదు. అతనికి నమమ్కం కలిగించడానికి ఆ మాటలు నేనూ ఒకసారి చెపాప్ను.     
''గుడ జోక'' అని నవేవ్శాడు గెసుండ గుపాత్.  
ఒకసారి అతనే నాకు చెపాప్డు. సెమినారుస్లో ఎవరైనా కషట్మైన పర్శన్ వేసినపుప్డు మనకి జవాబు తెలియకపోతే, ''వెరీ గుడ 

కెవ్శచ్న'' అని ముందరికాళల్కి బంధమేసి తపిప్ంచుకోవచచ్ని. అలాగే నలుగురు కలిసి మాటాల్డుకుంటునన్పుప్డు తనమీదే జోక పడితే, ''గుడ 
జోక'' అనడంతో టాపిక మారిపోతుందట.    

ఏ మాటకామాటే చెపాప్లి. గెసుండ గుపాత్కి చాలా మంచి అలవాటుల్నాన్యి. రోజూ ఉదయం వాయ్యామం చేసేవాడు. ఆ విషయం 
కూడా అడకుక్ండా అందరికీ చెపేప్వాడు. మనిషి ఆరోగయ్ంగా, బలంగా ఉండేవాడు. ఒకసారి మేము బిశావ్సఇంటికి దగగ్రోల్ ఉనన్ వాలడ లో 
(అడవి) కాలిబాటలో నడుసుత్నాన్ం. అందులో వాయ్యామం చేసేవారికి సదుపాయాలునాన్యి. మేమంతా అకక్డ పులపస్ తీసేత్, గెసుండ గుపాత్ 
మాకంటే ఎకుక్వ తియయ్డమే కాక, వినాయ్సాలు కూడా చేశాడు. చూడాడ్నికి ఎంత బాగుందంటే, అలా వెడుతునన్ ఓ జరమ్న వనిత అభినందన 
పూరవ్కంగా చపప్టుల్ కొటిట్ వెళిల్ంది.  

గుపాత్ ఆరోగాయ్నిన్ మేమూ అభినందించేవాళల్ం. కానీ ఆ విశేషానిన్ కూడా మదయ్పానానికే అంటగటేట్ బలహీనత మాతర్ం అతణిణ్ వదిలేది 
కాదు.  

ఒకరోజు కొందరు మితుర్లం ఆరుబయట పార్ంతాన నిలబడి కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్ం. వాతావరణం చలల్గానే ఉనాన్ ఎండపొడి 
బాగా తెలుసోత్ంది. 

''ఇలాంటి ఎండలో ఇంత చలిగా ఉంటుందంటే ఇండియనుస్కి నమమ్డం కషట్ం'' అనాన్డు కర్ంకెన గుపాత్ అరచేతులిన్ రాపాడిసూత్.  
అపుప్డు గెసుండ గుపాత్ అహహా ఆని నవావ్డు. 
''ఎందుకలా నవువ్తావు?'' అనాన్డు బిశావ్స. 
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''వచేచ్ముందే గుకెక్డు కోనాయ్క (బార్ందీ) పుచుచ్కునాన్ను. అందువలల్ వళుళ్ ఎంతగా 
వెచచ్బడిందంటే సెవ్టర తీసేసి వచాచ్ను?'' అంటూ కర్ంకెన గుపాత్ని చూసి, ''గుకెక్డు కోనాయ్క తో సరిపోయేదానికి - ఇంత లావు సెవ్టరు 
వేసుకుని పైగా చలి అంటుంటే నవువ్ రాదా మరి!'' అనాన్డు.  

ఆ తరావ్త ఒకొకక్రి దగగ్రకే వచిచ్, ''ఎందుకీ సెవ్టర బరువు వంటిమీద? నాకులా ఫీర్గా తిరగొచుచ్గా. ఇలా ఎంత బాగుంటుందో – 
జసట్ గుకెక్డు కోనాయ్క కీపస్ ఎ సెవ్టర ఎవే'' అంటూ నాదగగ్రికొచిచ్ ఆగిపోయాడు. నేను సెవ్టర వేసుకోలేదు. 

నిజానికారోజు బయట వాతావరణం ఆంధార్లో చలికాలంలా ఆహాల్దకరంగా ఉంది. అలవాటైన ఉతత్రాదివాళుల్ వేసుకోవాలి తపిప్తే, 
సెవ్టర వేసుకుంటే ఉకక్పోసేలాగే ఉంది.  

నేను గెసుండ గుపాత్తో, ''బయలేద్రేముందు ఓ పావు లీటరు చలల్టి పాలు తాగి వచాచ్ను. నేను ఉకక్గా ఫీలవడానికి కారణం 
అదవునోకాదో తెలియదు'' అనాన్ను. 

అంతా నవావ్రు. గుపాత్ ''గుడ జోక'' అనకుండానే టాపిక మారింది.  
గెసుండ గుపాత్ తనకిషట్మైనటుల్ తనుంటునాన్డు. నేను నాకిషట్మైనటుల్ నేనుంటునాన్ను. కానీ నాకునన్ తృపిత్ అతనికునన్టుల్ లేదు. నేను 

తనకిలా ఉండడంలేదనన్ అసంతృపిత్ అతణిణ్ బాధిసోత్ందని నాకు తెలుసూత్నే ఉండేది. 
ఒకసారి అతను నాతో, ''బాగా చదువుకునాన్వు. సంసాక్రమునన్వాడిలా కనబడుతునాన్వు. ఈ దేశం వచిచ్ ఈ దేశసుథ్ల అలవాటల్ను 

నిరసించడం సభయ్త అనిపించుకుంటుందా?'' అనాన్డు. 
''నేను ఈదేశసుథ్ల అలవాటల్ను నిరసించడంలేదు. నా అలవాటల్ను నిలుపుకుంటునాన్నంతే'' అనాన్ను. 
''బీ ఎ రోమన ఇన రోమఅనన్ నానుడి నీకు తెలియదా?'' అడిగాడు గుపాత్. 
''ఎకక్డకు వెళిల్నా నీ వయ్కిత్తావ్నిన్ నిలుపుకోమనన్ నానుడి ఒకటుంది. నాకది ఇంకా ముఖయ్ం!'' అనాన్ను.  
''ఏం సాధిసాత్వీన్ అలవాటల్ను నిలుపుకుని?'' నిరసనగా అనాన్డు గుపాత్. 
''చూడు మిసట్ర గుపాత్! ఈ పర్పంచంలో మంచిచెడడ్లు నిరణ్యించేది నేను కాదు. అందువలల్ నాకు లేని అలవాటల్ను చెడడ్వని నేననను. 

నాకు మదయ్మాంసాలపటల్ ఏమాతర్ం ఆసకిత్ లేదు. మదయ్మాంసాలు ముఖయ్మనుకునే ఈ దేశంలో ఉండే అవకాశం నాకొచిచ్ంది. నీలాంటి 
వాళల్ందరూ ఇకక్డికొచిచ్, మీ ఇషట్ంమీద మదయ్మాంసాలు సీవ్కరిసూత్, అవి లేకుండా ఇకక్డ బర్తకడం అసాధయ్మని పర్చారం చేసుత్నాన్రు. అది 
నిజం కాదని నా నమమ్కం. ఇకక్ణిణ్ంచి వెళేల్లోగా ఒకక్ కోడిగుడడ్యినా తినకుండా, చుకక్ బీరైనా తాగకుండా ఉండగలిగితే - నా నమమ్కం 
ఋజువు చేసినవాణణ్వుతాను. నాకదో తృపిత్'' అనాన్ను. 

''పారీట్లకొచిచ్ తాగకపోవడం తమకి అవమానంగా భావిసాత్రు జరమ్నస్. నీలాంటివాళల్ను వాళుల్ మనసులో ఏవగించుకుంటారు 
తెలుసా?'' అనాన్డు గుపాత్. 

''అది నీకు నువివ్చుచ్కుంటునన్ సంజాయిషీ. లేదా నాకు కలిగించాలనుకుంటునన్ భర్మ! ఏ సంసక్ృతినైనా అరధ్ం చేసుకుని 
గౌరవించగల సంసాక్రం ఇకక్డి వారికుందని నాకనిపిసోత్ంది'' అనాన్ను.  

ఏమనుకునాన్డో కొంతకాలంపాటు గుపాత్ ననున్ తపిప్ంచుకు తిరిగాడు. ఇండియాలో అసప్ృసయ్తను సృషిట్ంచిన బార్హణుల కోవకు 
చెందినవాడినని నా గురించి అతననన్టుల్ తెలిసింది.  
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గెసుండ గుపాత్లాంటివాళుల్ జరమ్నీలోనే కాదు, ఇండియాలోనూ చాలామందే తటసథ్పడాడ్రు 
నాకు. నా సేన్హితులోల్నే చాలామందికి నా అలవాటుల్ నచేచ్వి కాదు. రోజుకి పలుమారుల్ టీ తాగడమే సంసక్ృతిలో భాగం అనుకునే ఒరిసాస్లో, 
పదిమంది ఒకచోట కలిసినపుప్డు, నేనొకక్ణేణ్ టీ తాగకపోవడం బాగా నిరసనకు గురయేయ్ది. అయితే నా మానాన నేనుంటూ, ఇతరుల 
అలవాటల్ను నిరసించకుండా సేన్హభావానిన్ మాతర్మే పర్దరిశ్సుత్నన్ ననున్, వాళుల్ అరథ్ం చేసుకుందుకు ఎంతో కాలం పటట్లేదు. జరమ్నీలోనూ 
అదే జరిగింది. గుపాత్ నేనూ తొందరగానే బాగా దగగ్ర సేన్హితులమయాయ్ం!  

మా బృందంలో రామచందర్ ఇంకో తరహా. మనిషిలో చలాకీతనముంది కానీ దానికి కాసత్ అమాయకతవ్ం కూడా జతపడింది. పర్తీదీ 
తనకి తెలుసనుకునేవాడు. మిగతావాళుల్ కూడా అలా అనుకోవాలనుకునేవాడు. అందుకోసం ఎంతో కషట్పడి మా అందరికంటే ముందుగా 
చుటుట్పకక్ల సమాచారం సేకరించి అందజేసేవాడు. ఇచిచ్న సమాచారంకంటే తన గురించి చెపుప్కునేదే ఎకుక్వ కావడంవలల్ మిగతావాళుల్ 
అతనికి థాంకస్ కూడా చెపేప్వాళుల్ కాదు. అతనికి కావాలిస్ంది మెపుప్. ఆ విషయం నాకు సప్షట్మైంది కాబటిట్, అతనిన్ మెచుచ్కోవడంవలల్ 
నాకొచేచ్ నషట్ం ఏంలేదు కాబటిట్ - నేనతనిన్ తెగ పొగిడేవాణిణ్. నిజం చెపొప్దూద్, అపుప్డతని కళల్లోని మెరుపుని చూసేత్, అతనిన్ంకా ఇంకా 
పొగడాలనిపించేది. పొగిడేవాణిణ్. దాంతో రామచందర్ నాతోనే ఎకుక్వగా తిరిగేవాడు. తన సామరథ్య్ం గురించి అదే పనిగా చెపుప్కునే అతని 
కబురుల్ నాకు వినోదానిన్చేచ్వి.  

సుబర్హమ్ణయ్ం మాతర్ం రామచందర్ని బోరు అనేవాడు. సవ్ంత డబాబ్నతను భరించలేడట. 
రామచందర్ పొదుపరి. అతనికి ఇంటోల్ వంట చేసుకుందుకు అనుమతి ఉంది. తను వంటలు బాగా చేసాత్నని అతనే చెపాప్డు. 

అందుకని అతను మాతో హొటలుకొచిచ్ భోంచేసేవాడు కాదు. నెలనెలా వచేచ్ ఇరవై మీలస్ టికెటల్నూ, అతను ఇనస టిటూయ్టోల్ ఇచేచ్సి 
పర్తిఫలంగా తొంభై మారుక్లు పుచుచ్కునేవాడు. ఇంటివదద్ వండుకుంటే అతనికి నెలకి ముపైప్ మారుక్లలోపే ఔతోందిట.  

అతనలా చెబితే మిగతావాళుల్ వేళాకోళంగా నవేవ్వారు. రామచందర్ చినన్బుచుచ్కునేవాడు కాదు. ఓపికగా ఖరుచ్ల వివరాలిచేచ్వాడు. 
అవి నేను తపప్ ఎవవ్రూ వినేవారు కాదు. ఇకక్డైతే నాకు వంటకి సదుపాయం లేదు కానీ బెరిల్న వెడితే, వంట సదుపాయమునన్ ఇలేల్ 
వెతుకోక్దలుచ్కునాన్ను కాబటిట్ - ఆ వివరాలు నాకు కుతూహలంగానే ఉండేవి.  

ఒకసారి రామచందర్ సంతలో పాతిక నిమమ్కాయలు, ఎండు మిరపకాయల కారం కొనాన్డు. దుకాణంలో సన ఫల్వర ఆయిల 
కొనాన్డు. ఒకరోజు మాలో కొందరిన్ భోజనానికి పిలిచి - మాముందే ఆ నిమమ్కాయలు కోసి ఊరగాయ పెటాట్డు. నాకు చాలా థిర్లిల్ంగ గా 
అనిపించింది.  

నిమమ్కాయ ఊరగాయ పెడుతునన్పుప్డు నిమమ్రసం కొంచెం ఉండిపోయింది. ఆ రసానిన్ కొంచెం లెమన బాత కీ, కొంచెం 
సాంబారుకీ ఉపయోగించాడు. అతను చేసుత్నన్ పదధ్తి చూసుత్ంటే - వంట ఎంత సులభమో అనిపించింది.  

అతను చేసినవనీన్ బాగునాన్యి. కానీ లెమనాబ్త పులిహోరలా ఉండి - పార్ణం లేచి వచిచ్నటల్యింది. జరమ్నీలో ఇటువంటి 
వంటకాలు చేసుకునే అవకాశముందని తెలిసి నాకు చాలా సంతోషమైంది. తరావ్త రామచందర్, వచిచ్న ఇండియనుస్లో వంట సదుపాయం 
ఉనన్వారికి తలో కాసాత్ ఊరగాయ ఇచాచ్డు.  

రామచందర్కు తన గురించి చెపుప్కునే అలవాటుంటే ఉండొచుచ్. కానీ అతనివలల్నే చాలామందికి కొనిన్ ఉపయుకత్ విశేషాలు 
తెలిశాయి. ఇండియాలో దొరికే అనేక వంట దినుసులకి జరమ్న పేరల్ను తెలుసుకునాన్డు. ఉపామ్కు వాడే బొంబాయి రవవ్లాంటి దినుసు 'గీర్స' 
పేరిట చాలా షాపులోల్ దొరుకుతుందని అతనే చెపాప్డు. అనిన్ంటికీ మించి - 'ఆల బెర్సట్' అనే చౌకధరల దుకాణం గురించి మాకు అతనివలల్నే 
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తెలిసింది. ఎందువలల్నో తెలియదు కానీ మిగతాచోటల్తో పోలిచ్తే ఆ దుకాణంలో అనిన్ దినుసుల 
ధరలూ చాలా తకుక్వ. మిగతా షాపులోల్ బియయ్ం అరకిలో పాయ్కెట ఒకటినన్ర మారుక్లుంటే, అకక్డ మాతర్ం ఎనభైఎనిమిది ఫెనిగుస్. బెర్డ 
మిగతా చోటల్ కనీసం ఒక మారుక్ంటే - అకక్డ యాభైతొమిమ్ది ఫెనిగుస్. పాలు, బొంబాయిరవవ్ వగైరాలనీన్ అకక్డ బాగా చౌక. ఈ 'ఆల బెర్సట్' 
చెయిన షాపులు సాధారణంగా పర్తి ఊళోల్నూ ఉంటాయిట. వీటిలో ముఖయ్ంగా తిండి సామగిర్ మాతర్మే దొరుకుతుంది. ఈ దుకాణం మా 
తిండి ఖరుచ్లో కనీసం ముపైప్ఐదు శాతం తగిగ్ంచగలదు.  

ఇలాంటి సమాచారం ఎంతో ముఖయ్మైనదే కదా! అందుకని రామచందర్ మితర్బృందం నుంచి అభినందన లాశించేవాడు. 
మిగతావాళుల్ వినడమే గొపప్నన్టుల్ పర్వరిత్ంచేవారు. అవసరమైనపుప్డు మాకు మేమే తెలుసుకోగలమనన్టుల్ మాటాల్డేవారు. ఇకక్డికొచిచ్ంది, 
వంటలోల్ పొదుపుకా అని ఈసడించేవారూ ఉనాన్రు. నేను మాతర్ం మనసూఫ్రిత్గా అతనిన్ మెచుచ్కునేవాణిణ్. అది సేన్హధరమ్ం మాతర్మే కాదు. 
బెరిల్న వెళేల్క కూడా, అతనిచిచ్న సమాచారంవలల్ పర్యోజనం పొందుతూ, మనసులో తరచుగా అతనిన్ మెచుచ్కునేవాణిణ్. ఒకోసారి 
మెచుచ్కుంటూ ఉతత్రాలు కూడా వార్సేవాణిణ్. అపుప్డు అతనిన్ంచి మరింత కొతత్ సమాచారంతో జవాబొచేచ్ది. నాలుగు పంకుత్ల సమాచారంలో, 
నలబై పంకుత్లు - అది సంపాదించడానికి ఉపయోగపడడ్ తన పర్తిభ గురించి ఉండేది. మిగతావారు అతని గురించి అనుకునేది తెలిసినవాణిణ్ 
కాబటిట్ - ఆ నలబై పంకుత్లోల్నూ నాకు అతని అమాయకతవ్మే కనిపించి జాలి పుటేట్ది. 

రామచందర్కి వితరణ ఉంది. అకక్డ గిఫట స  ఇవవ్డానికని అతను ఇండియానుంచి చందనం ఐటమస్ వగైరాలు చాలా 
తెచుచ్కునాన్డు. అలాంటివి ఆటేట్ తెచుచ్కోలేదని వాటిలో కొనిన్ నాకూ, నటరాజన కీ ఇచాచ్డు. మరి నీకు తగిగ్పోవా అని తీసుకుందుకు 
తటపటాయించాను. ''నా సంగతి తెలుసుగా, మరినిన్ తెపిప్ంచుకునే సోరెస్స పటాట్ను'' అంటూ తన గురించి మళీల్ మొదలెటాట్డు.  

అపుప్డతను చేసిన సాయంముందు ఆ సోవ్తక్రష్ ఏపాటిది? నాకు రామచందర్ ఆ వసుత్వులివవ్డం అపూరవ్ంగా అనిపించింది. వాటిలో 
ఒక చందనం బాల పెన, తాళాలగుతిత్ ఫౌర్ యాకేల కి ఇచాచ్ను. గురివిందంత చినన్ గింజను దొలిచి అందులో ఉంచిన బోలెడు జంతువుల 
బొమమ్లు (ఇవి మైకోర్సోక్పుతో చూసేత్నే కనబడతాయి) - ఆమె మనవడికని ఇచాచ్ను. ఆమె ఎంత సంబరపడిందో చెపప్లేను. థాంకస్ టు 
రామచందర్!  

ఒకసారి ఇండియనస్ అంతా గోయ్తే ఇనిస్సూట్య్టోల్ భారీ ఎతుత్న విందు చేసుకునాన్ం. దానికి మా జరమ్న టీచరిన్ కూడా పిలిచాం. లెమన 
బాత, సాంబారు, పాయసం - పూరిత్గా రామచందర్ అజమాయిషీలో తయారయాయ్యి. పూరీ, కూర ఉతత్రాదివారు చేశారు. ఒతత్డానికి బీర 
బాటిలస్ ఉపయోగించాం. వంటకాలు అందరి మెపూప్ పొందాయి.  

మాకు శని, ఆదివారాలు సెలవు కాబటిట్ ఆ రోజులోల్ నా బోటిగాళుల్ ఒకరిదద్రిన్ తరచుగా భోజనానికి పిలవాలనుకునాన్డు రామచందర్. 
ఐతే ఇంటికి తరచుగా అతిథులు రావడం అతని లాయ్ండ లేడీకి ఇషట్ముండదు. అందువలల్ ఆ పర్యతన్ం విరమించుకోవలసి వచిచ్ంది.  

అడపాతడపా పికిన్కస్ వేసుకునేవాళల్ం. ఏ పికిన్కిక్ వెళిల్నా రామచందర్ ముందుండి అందరీన్ గైడ చేయాలని పర్యతిన్ంచేవాడు. 
చాలామంది అతనిన్ డైరెకట్ర అనేవారు. అది అభినందన కాదు, హేళన. అతను మాతర్ం అభినందనగా భావించి తెగ మురిసేవాడు.  

మహారాషట్రనుంచి వచిచ్న దేవదార నాకు మరో మంచిమితుర్డు. అందరితో చటుకుక్న కలవలేడు కానీ బాగా ఆతమ్విశావ్సమునన్వాడు. 
హుందాగా వయ్వహరిసాత్డు. చాలా విషయాలోల్ నావీ అతడివీ అభిరుచులు కలిశాయి. కానీ కొనిన్ విశేషాలకు అతను ఇటేట్ ఎకస్యిటవుతూ 
అమాయకుడనిపిసాత్డు. మచుచ్కి - కొతత్గా డైరీ రాసుత్నాన్ననీ, పర్తి పైసకీ అకౌంట వెయయ్డం మొదలెటాట్ననీ, అది చాలా గొపప్ అనుభవమనీ 
నాకు చెపాప్డోసారి. నేనైతే 1958నుంచీ ఆ పని చేసుత్నాన్ను. కానీ అతనెంతో గొపప్గా ఫీలౌతునాన్డని గర్హించి, అభినందించి ఊరుకునాన్ను.  
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నేను తరచుగా శీర్మతి, పిలల్ల గురించి తలుచ్కోవడం చూసి, ''నీకు వాళేల్ జీవితంలా ఉందే!'' 
అనాన్డతను.  

''నాకే కాదు, వివాహితులెవరికైనా అలాగే ఉంటుంది'' అంటూ భారాయ్బిడడ్లకి సంబంధించిన కొనిన్ మనోహర ఘటనలిన్ చెపాప్ను. 
దేవదార వెంటనే దాపరికం లేకుండా - తనకి పెళిల్ చేసుకోవాలనుందనీ, తలిదండుర్లు శర్దధ్పటట్డం లేదనీ వాపోయాడు. ఆ సమయంలో నా 
పకక్నే ఉనన్ రామచందర్, ''మావాళూల్ నా పెళిల్ గురించి శర్దధ్ పటట్లేదు. వాళల్ పీకెలమీద కూరుచ్ని జరిపించుకునాన్ను'' అంటూ మనిషికి 
దాంపతయ్జీవితం ఎంత అవసరమో, అదెంత మనోహరంగా ఉంటుందో పెదద్ ఉపనాయ్సమిచాచ్డు.  

దేవదార మౌనంగా విని, ''నీకు పెళల్యి ఎనేన్ళల్యింది'' అనాన్డు. 
నాకు అరథ్మైంది కానీ రామచందర్ మాతర్ం, ''ఏళేల్ం కాదు, జరమ్నీ వచేచ్ముందే అయింది. ఆ కాసత్ సమయం లోనే మా ఇదద్రికీ 

వెయియ్జనమ్ల అనుబంధం ఏరప్డింది'' అంటూ పేర్మకీ, పెళిల్కీ తేడా చెపప్డం మొదలెటాడ్డు. 
దేవదార కి వంట సదుపాయముంది. అపుప్డపుప్డు ననున్ తనింటికి పిలిచ్ సాంబారు తయారు చేసేవాడు. రామచందర్ అంత గొపప్గా 

కాకపోయినా, అతని వంటలు కూడా బాగుండేవి. ఆపైన అతడికి సాహితయ్ంపటల్ ఆసకిత్ ఉంది. అతనొకసారి మహాభారతంలో దోర్ణాచారుయ్డి 
కుమారుడు అశవ్తాథ్మపై వచిచ్న ఓ మరాఠీ కవిత సారాంశం చెపాప్డు. దోర్ణుడి ఆదాయం చాలక, తలిల్ అశవ్తాథ్మకి నీళల్లో మైదా కలిపి, అవే 
పాలని చెపిప్ ఇచేచ్దిట. ఒకసారి అశవ్తాథ్మ దురోయ్ధనుడి ఇంటికి వెళిల్నపుప్డు అకక్డ వాళిల్చిచ్న పాలు తాగి ఇంటికొచిచ్ ఆ విషయం తలిల్కి 
చెపాప్టట్. ''అమామ్, నేను పాలుతాగేను'' అని పార్రంభమైన ఆ కవితలో ఆ ఇంటి పాలకూ, తనింటి పాలకూ ఉనన్ తేడాని కవి ఎంత హృదయ్ంగా 
వరిణ్ంచాడో కానీ, దేవదార చెపిప్న తీరు నాకు కళల్నీళుల్ తెపిప్ంచింది. ఆ కవిత ఎంత నచిచ్ందంటే, ఆ తరావ్తెపుప్డో దానిన్ మా 'అమమ్' నవలోల్ 
ఉదహరించాను. 

మా బృందంలో నాకు దగగ్ర మితుర్డు నటరాజన. ఇదద్రం కెమిసీట్ర్ వాళల్మే కావడం, చాలా విషయాలోల్ మా అభిపార్యాలు ఒకటే 
కావడం, మమమ్లిన్ మరీ దగగ్ర చేశాయి. నటరాజన వయసులో నాకంటే కొంచెం పెదద్వాడు. కానీ ఇంకా పెళిల్ కాలేదు. మనసులోని మాట 
నిరొమ్హమాటంగా పైకి అనేసేవాడు. తను చెపిప్ంది తపైప్తే వెంటనే ఒపేప్సుకునేవాడు. అలాంటి వాళల్ంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. నాకులాగే 
అతనికీ సినిమా పాటల పిచిచ్ ఉంది. ఇండియానుంచి ఒక పెదద్ సూప్ల టేపునిండా హిందీ సినిమా పాటలు రికారుడ్ చేసుకుని వచాచ్డు. 
ఇండియాలో అతనికి సూప్ల టైపు టేపురికారడ్రు ఉందిట.   

జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్న పదమూడు రోజులోల్నే నేను రేడియో-కమ-టేపు రికారడ్రు కొనాన్ను. అలాంటివపుప్డు కొతత్గా మారెక్టోల్కి 
వసుత్నాన్యి. దాని ఖరీదు మూడువందలపాతిక మారుక్లు. అంత తకుక్వ వయ్వధిలో అంత ఖరుచ్ పెటట్డానికి చాలా ధైరయ్ం అవసరమని 
మిగతా ఇండియనుస్ని చూసేక అనిపించింది. కానీ నా తొందరకి కారణముంది.  

నేను జరమ్నీకి బయలేద్రేముందు, భువనేశవ్రోల్ పర్సాద అనే నా సీనియర కొలీగ, మా పిలల్ల మాటలు, పాటలు రికారుడ్ చేసి, ఆ కాసెట 
నాకిచాచ్డు. అది వినే అవకాశం ఎపుప్డెపుప్డా అని తహతహలాడిపోతునాన్ను. అదే నాకు ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది.   

అకక్డి మితుర్లోల్ నటరాజన నాకు పర్తేయ్కం. పర్తి ఆదివారం మేమిదద్రం కలుసుకోవాలనేవాడు. తనింటోల్ వంట సదుపాయముంది 
కాబటిట్, ననన్కక్డికి రమమ్ని బలవంతపెటేట్వాడు. తన హౌస ఫౌర్ చాలా మంచిదిట. అతనింటికి వచేచ్ అతిథుల విషయమై ఆమె నియమాలేం 
విధించలేదు.  
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రేడియో రికారడ్రు కొనాన్క - పర్తి ఆదివారం ననన్ది తీసుకుని రమమ్నేవాడు నటరాజన. 
అతను సూప్ల టేపులో ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్ పాటలిన్ కాయ్సెటల్లోకి మారచ్డానికి అవసరమైన సరంజామా, అతని హౌస ఫౌర్ సరఫరా 
చేసింది. అలా ఆ  పాటలు నా రేడియో రికారడ్రులో వినడానికి అనువయింది.  
       మేమిదద్రం ఆ పాటలు వింటూ ఆనందించేవాళల్ం. అతను తెచిచ్న పాటలనీన్ నాకు ఇషట్మైనవే! ముఖయ్ంగా బాబీ చితర్ంలోని నరేందర్ 
చంచల పాడిన 'బేషక మందిర' పాట ననేన్దో లోకాలకు తీసుకుపోయేది.  

ఏదో అవసరారథ్ం చేసుకుంటునాన్డు కానీ నటరాజన కి  పెదద్గా వంటలు రావు. వంట చెయాయ్లనన్ అభిరుచి కూడా లేదు. నాకోసమని 
అతను ఒకరోజు ఉపామ్, ఒకరోజు అనన్ం, బంగాళాదుంపల కూర - ఇలా మారిచ్ మారిచ్ చేసుత్ండేవాడు. వంటలకు ఆవాల పోపు మంచి రుచి 
ఇసుత్ందని ఎవరో చెబితే, ఒకసారి అతను ఆవాలు బాగా ఎకుక్వ వేసి ఉపామ్ చేశాడు. ఆవాలు ఎంత ఎకుక్వయాయ్యంటే, ఆవాల ఉపామ్లో 
పోపుగా బొంబాయిరవవ్ వేసినటుల్ంది. చితర్మేమిటంటే అలా కూడా ఆ ఉపామ్ తినడానికి బాగానే ఉంది. ఆతీమ్యభావం కూడా వంటకాల 
రుచికి కారణమౌతుందని ఆపుప్డు నేను గర్హించాను. అలాగని ఆతీమ్యతనే వంటకం చేసేత్ ఎలల్కాలం బాగుండదని అతనికి తెలుసు. ఆ 
తరావ్త ఆవాల వాడకంలో బాగా నియంతర్ణ పాటించేవాడు. 

నటరాజన కి నా మనసత్తవ్ం బాగా అరథ్మైంది. నాకు మొహమాటమెకుక్వని, వంటకాల రుచిని నిరణ్యించడానికి నా సాయం 
తీసుకునేవాడు కాదు. 'ఉపెప్కుక్వైనా బాగుందంటావ తపప్, అసలు మాట చెపప్వు' అంటూ తనే ముందు రుచి చూసేవాడు. తరచుగా 
రావడానికి నేను మొహమాట పడుతునాన్నని అతనికి అనుమానం. అందుకని శని, ఆదివారాలోల్ నా కంపెనీ లేకపోతే - ఇండియాకి తిరిగి 
వెళిల్పోయేవాణణ్ని నమిమ్ంచడానికి తంటాలు పడేవాడు. నేను బొంబాయిరవవ్, బియయ్ం వగైరాలు కొని తీసుకెళిల్ అతనింట వదిలితే 
నొచుచ్కునేవాడు.  రావడం కాసత్ ఆలసయ్మైతే కంగారుపడేవాడు. అకక్డునన్ నాలుగు నెలలోల్నూ ఇదద్రం బాగా ఆతీమ్యులమయాయ్ం. 

నటరాజన ఉండే ఇంటికి దగగ్రోల్ దటట్మైన అడవి ఒకటుంది. మేము అపుప్డపుప్డు అందులో విహారానికి వెళిల్ వసూత్ండేవాళల్ం. ఆ 
అడవిలో చకక్ని కాలిబాట, మధయ్మధయ్లో వాయ్యామం చేసుకునేందుకు సదుపాయాలు ఉనాన్యి. ఆ అడవి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - పురుగూ, 
పుటార్ భయం లేదు. 

నా రికారడ్ర నచిచ్ అలాంటిదే తనూ ఒకటి కొనాన్డు నటరాజన. రెండు రికారడ్రూల్ పెటుట్కుని మిగతా ఇండియనుస్ ఎందరికో పాటలు 
రికారిడ్ంగ చేసిపెటేట్వాళల్ం. ఈ రికారిడ్ంగ వలల్ నటరాజన ఇలుల్ సెలవురోజులోల్ రదీద్గా ఉండేది. అకక్డికొచేచ్వాళల్లో ఇకాబ్ల, తెలుగు జోసెఫ 
నాకు బాగా గురుత్ండిపోయారు. 

ఇకాబ్ల పాకిసాత్నీ. అతనికి కంటిచూపు సమసయ్ ఉంది. కొంతకాలానికి పూరిత్గా చూపు పోతుందిట. ఈ విషయంలో అపప్టివరకూ 
విజాణ్నం సాధించిన పర్గతి అతనికి అకక్రకు రాదుట. ఈ పర్పంచపు అందాలిన్ కళాల్రా చూసే అవకాశం తనకి ఎంతోకాలం లేదనీ, 
కొదిద్నెలలోల్ అంధుడినైపోతాననీ అనేవాడతను. మనసేదోలా ఐపోయేది. హృషీకేష ముఖరీజ్ తీసిన ఆనంద సినిమాలో రాజేష ఖనాన్ 
గురుత్కొచాచ్డు. మా ఇదద్రికీ కామన టాపిక హిందీ పాటలు. 1955 తరావ్తనుంచి అపప్టివరకూ వచిచ్న హిట సినిమా పాటలనీన్ 
ఇంచుమించుగా నాకు తెలుసు. మేము కబురల్కు కూరుచ్ంటే ఉతాస్హంలో సమయం తెలిసేది కాదు. జరమ్నీలో ఉనన్ందువలల్నేమో - అతను 
పాకిసాత్నీ, నేను ఇండియన అనన్ భావనే మాలో ఉండేది కాదు. మనిషిని పౌరసతవ్ంతో ముడి పెటట్కుండా - అభిరుచులకే పార్ధానయ్మిసేత్ ఎంత 
బాగుంటుందో అనిపింపజేసింది అతని పరిచయం. ఇకాబ్ల కి నేను చాలా కాసెటుల్ రికారుడ్ చేసిచాచ్ను. తరావ్త అతను కూడా నా రేడియో-
రికారడ్రు లాంటిది ఒకటి కొనాన్డు.  
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తెలుగు జోసెఫ లాంగేవ్జ కోరుస్ రెండవ విభాగంలో వచాచ్డు. ఇండియాలోని ఓ కైరసత్వ సంసథ్ 
పనుపున వచిచ్న ఇదద్రు జోసెఫ లలో ఇతను తెలుగువాడు. రెండో జోసెఫ ది కేరళ. కేరళ జోసెఫఎకుక్వగా ఉతత్రాదివారితో తిరిగితే, తెలుగు 
జోసెఫ నాతో ఎకుక్వగా తిరిగేవాడు. పాటల విషయంలో మా ఇదద్రి అభిరుచులూ దగగ్రోల్ ఉండడం అందుకు కారణం. రికారిడ్ంగుకోసం 
అతను నటరాజన ఇంటికి తరచుగానే వచేచ్వాడు. కేరళ జోసెఫ కొంచెం అమాయకుడు. ఉతత్రాదివారు అతనిమీద చాలా జోకుస్ వేసేవారు. 
నవేవ్వాడు తపిప్తే నొచుచ్కునేవాడు కాదు. 

లూయ్నబరగ లో గురుత్ండిపోయిన మరో వయ్కిత్ చకర్వరిత్. అతను బిశావ్స కి అంకుల ఔతాటట్. జరమ్న వనితను పెళాల్డి లూయ్నబరుగ్లో 
సిథ్రపడాడ్డు. బిశావ్స అతనింటికి ఒకటి రెండుసారుల్ వెళాల్డు కానీ, ఎందుకో అతడి గురించి మంచిగా చెపప్లేదు. ఒకసారి రోడుడ్మీద మా 
బృందానికి ఎదురుపడితే మాకు పరిచయం చేశాడు. అపుప్డు చకర్వరిత్ తనింటికి రమమ్ంటే తరావ్త వసాత్ననాన్ం.  

ఒకసారి నేను, దేవదార, రామచందర్ అమ శాండే దగగ్ర తిరుగుతుండగా చకర్వరిత్ ఎదురుపడి బలవంతాన తనింటికి తీసుకెళాల్డు. 
ఇంటోల్ డార్యింగ రూం సినిమా సెటిట్ంగులా చాలా బాగుంది. అతనింటోల్ బాగా ఖరీదైన సాఫిసిట్కేటెడ ఆటోమేటిక సీట్రియో రికారడ్ర సిసట్ం ననున్ 
బాగా ఆకరిష్ంచింది. అలాంటిది ఎపప్టికైనా కొనగలనా అనుకునాన్ను. అతని దగగ్ర మంచి రికారడ్స్ కలెక్షనఉంది. చూపించాడు. 
'పటాసక్ర'దంటూ ఓ రికారుడ్ వినిపించాడు. ఆ సిసట్ంలో ఎవరి పాటైనా వాయిదయ్మైనా అదుభ్తంగా ఉంటుందనిపించింది. థియేటరోల్ సంగీతం 
వినన్ అనుభూతి కలిగింది.  

అతను మాకు విసీక్, బార్ందీ సెరవ్ చేసేత్ - ముగుగ్రమూ వదద్నాన్ం. అతని భారయ్ నాకు ఆరేంజ జూయ్స, మిగతా ఇదద్రికీ టీ ఇచిచ్ 
ఇండియన సైట్లోల్ ఆదరించింది. చకర్వరిత్ తను మాతర్ం విసీక్ తీసుకుంటూ, ''మధయ్తరగతి ఇండియనుస్కి ఇంటోల్ ఇలా మందు పుచుచ్కునే 
అవకాశం - ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ంది కదూ!'' అనాన్డు. 

విదేశాలోల్ సిథ్రపడడ్ ఇండియనుస్కి - తాము మామూలుగా ఇండియనుస్కి అందని వైభోగాలు అనుభవిసుత్నాన్మని చెపుప్కోవాలనుండేది 
అపప్టోల్.   

PPP 
  నేను నవివ్, ''ఇండియా ఇపుప్డు చాలా మారిపోయింది. ఎనోన్ మధయ్తరగతి ఇళల్లో ఇపుప్డు విసీక్ బాటిలుస్ కామన ఐటమ'' 

అనాన్ను. అది నిజమే కానీ, ''అకక్డుండి మేమేం మిసస్వడం లేదుసుమా'' అని నిరూపించాలనే సాధారణ ఇండియన తాపతర్యం నా 
మాటలోల్ లేదనలేను.  

తన పార్ధానయ్ం పలచబడిపోతుందనుకునాన్డేమో, చకర్వరిత్ వెంటనే మాట మారిచ్, జరమ్నీలో ఇండియనుస్కి ఎదురయేయ్ తిండి 
ఇబబ్ందిని పర్సాత్వించాడు.   

అది రామచందర్ ఫావరేట సబజ్కుట్. అతను వెంటనే, ''ఇకక్డ మన సరుకులనీన్ దొరుకుతునాన్యి. చేసుకుందుకు సదుపాయాలు మన 
దేశంలోకంటే బాగునాన్యి'' అంటూ వంట విషయమై తను చేసిన విషయసేకరణా, సాధించిన వంటకాలూ గురించి తన ఊపులో చెపాప్డు. 

చకర్వరిత్ వెంటనే, ''అనీన్ అనుకుంటాం కానీ, మీ దకిష్ణాదివాళల్కి చింతపండు చాలా ముఖయ్ం. అది మామూలు షాపులోల్ దొరకదు. 
హాంబురగ లో ఒక ఇండియన అపరాల దుకాణముంది. ఇండియాలో అనిన్ పార్ంతాలవారికీ కావాలిస్న దినుసులనీన్ అకక్డ దొరుకుతాయి. 
ధరలూ చౌక. ఒకేసారి పెదద్ ఆరడ్రిసేత్, పోసుట్లో తెపిప్ంచుకునాన్ కూడా తకుక్వే ఔతుంది. ఉదాహరణకి ఇకక్డ షాపులోల్ ఆవాలు 1.50. అకక్డ 
డెబైబ్ ఫెనిగేస్'' అనాన్డు.    
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అంతే, అపుప్డతనిన్ మాలాంటి ఇండియన లాగే ఫీలయాయ్ం. ముందు రామచందర్నీ, ఆవెంటనే 
మిగతా మా ఇదద్రీన్ ఆకరిష్ంచింది ఈ సమాచారం. చకర్వరిత్ మా ముగుగ్రికీ ఆ షాపు చిరునామా, ధరల పటిట్క ఉనన్ జిరాకుస్ కాపీలు తలొకటీ 
ఇచాచ్డు. తరావ్త ఆ కాపీ - చకర్వరిత్ మాకు కలకాలం గురుత్ండిపోయేటంతలా ఉపయోగపడింది.  

లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన మరపురాని వయ్కిత్తావ్లు మరెనోన్ ఉనాన్యి. అవి సావ్నుభవాల వివరణలో సందరాభ్నుసారంగా 
పరిచయమౌతాయి.   

కొతత్ పర్దేశంలో ఉనన్పుప్డు కొనిన్ చూసి తెలుసుకోవాలి. కొనిన్ అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఐనా కూడా అరథ్ం చేసుకుందుకు ఒకోసారి 
చాలా చినన్ విషయాలోల్ కూడా సావ్నుభవమే తపప్నిసరి ఔతుంది. 

'తల మాసిన, నొలు మాసిన, వలువలు మాసినను – పార్ణవలల్భునైనన కులకాంతలైన రోతురు' అనాన్డు సుమతీ శతకకరత్. ఆ 
రోతకు గురి కాకుండా ననున్ నేను కాపాడుకుందుకు సవ్దేశంలో సులభమైన మారాగ్లు చాలా ఉనాన్యి.  

జరమ్నీలో ఐతే నా పకక్న కులకాంత ఎలాగూ లేదు. చుటూట్ ఉనన్వారిలో బిశావ్స వంటి వారే ఎకుక్వ. ఇకక్డ ఏం మాసినా ననున్ 
రోసేవారు లేరు. ఐనా అనేన్ళుల్గా వంటబటిట్న అలవాటుల్ - నాపై ఏం మాసినా ననున్ నేనే రోసేలా చేసే పర్మాదముంది. ఆ పర్మాదంనుంచి 
తపిప్ంచుకుందుకు నా పర్యతాన్లు నేను చెయాయ్లి కదా, వాటిలో కొనిన్ంటినికక్డ అదే వరుసలో చితత్గిసాత్ను.  

రోసేవారెవరురా నను వినా 
ఇండియాలో - తల దాకా ఎందుకు, చెంపలు మాసేత్ చాలు - కౌష్రశాలకి సిర్ప్ంట  చెయాయ్లిస్ందే నేను! సాధారణంగా కౌష్రానికీ 

కౌష్రానికీ మధయ్ వయ్వధి రెండు వారాలు దాటేది కాదు. దాటితే పర్పంచమంతా ననున్ చూసి రోత పడుతునన్ ఏదో ఫీలింగ.  
జరమ్నీ వచిచ్ రెండు వారాలు కాగానే నా తలలో దురద మొదలైంది. కౌష్రశాల గురించి వాకబు చేసేత్ - కటింగుకి ఐదు మారుక్లని 

తెలిసింది. అపప్టికి భువనేశవ్రోల్ కౌష్రానికి ముపాప్వలా కాబోలు తీసుకుంటునాన్రు. ధరలిన్ పోలిచ్తే ఎలాగూ షాకే. ఐదు మారుక్లే కదా అని 
సరిపెటుట్కుంటే, ఇది ఒకసారితో ఐపోయేది కాదు. ఈ పర్పంచంలో ధరలకంటే వేగంగా పెరిగేది, తలమీద కతిత్రించిన జుతుత్ ఒకక్టేనని నేనే 
అనేవాణిణ్. ఏంచెయాయ్లా అని మనసులో మథన మొదలైంది. అపుప్డు నా మనసు రెండుగా విడిపోయింది.  

'లాంగేవ్జి కోరుస్ నాలుగు నెలలు. అంటే నాలుగు - రెండు వారాలు. రెండు వారాల కొకసారి ఐదు మారుక్ల చొపుప్న, తలమాపును 
మాఫీ చెయయ్డానికి లూయ్నబరుగ్లోనే మొతత్ం ఇరవై మారుక్లు క్షవరం ఐపోతాయి. ఆపైన బెరిల్న వెళిల్ పనెన్ండు నెలలుండాలి. అంటే 
ఇరవైనాలుగు నెలలు. అంటే కౌష్రానికి నూటిరవై మారుక్లు. అదీ అకక్డకూడా కౌష్రం ధర ఐదు మారుక్లే ఐతే. ఇంత డబుబ్ని కౌష్రం 
చేసాత్నంటే నేనొపుప్కోను'' అంది ఓ మనసు.  

''ఇకక్డికొచిచ్న రెండు వారాలోల్గానే రేడియో-రికారడ్రు కొనడానికి మూడొందలపాతిక మారుక్లు ఖరుచ్ పెటాట్వు. పదహారు నెలలకి 
నూట నలబై మారుక్లౌతాయని, ఇకక్డునన్నాన్ళూల్ తలమాసినవాడిగా ఉండిపోతావా?'' అని మందలించింది రెండో మనసు. 

''ఐతే నీకు కుబేరుడి కథ చెపాప్లి. కురుకేష్తర్ యుదాధ్నంతరం హసిత్నలో వానలు పడక తిండికి కరువొచిచ్ంది. సాయంకోసం 
ధరమ్రాజు భీముణిణ్ కుబేరుడి వదద్కు పంపాడు. ఆ సమయానికి కుబేరుడు అకక్డకక్డ నేలమీదపడడ్ ధానయ్ం గింజలిన్ ఏరి కుపప్లో వేసుత్నాన్డు. 
'ఇంత పిసినిగొటుట్ మాకేం సాయపడతాడూ' అని సందేహిసూత్నే భీముడు కుబేరుడికి తనొచిచ్న పని చెపాప్డు. కుబేరుడు వెంటనే వెయియ్ బళల్ని 
ధానయ్ం బసాత్లతో నింపి అతడికిచిచ్ తోడుగా తనూ బయలేద్రాడు. కానీ దారిలో ఓ చోట ఏరుపొంగి బాటంతా జలమయమై మూసుకు 
పోయింది. కుబేరుడు వెంటనే ఐదొందల బళల్మీది బసాత్లిన్ నీళల్లో వేయించి బాట ఏరప్రిచాడు. మిగతా ఐదొందల బళల్నీ ఆ బాటలో 
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తీసుకెళల్మనీ, తనింకో ఐదొందల బళుల్ పంపిసాత్ననీ అనాన్డు. అపుప్డు అకక్డకక్డ నేలమీద పడడ్ 
గింజలకోసం కకుక్రిత్ పడడ్వాడు, ఇపుప్డు బసాత్లకు బసాత్ల ధానాయ్నిన్ నీళల్పాలు చెయయ్డం భీముడికి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. 'ఉతత్పుప్డు గింజ 
కూడా వృథా చెయయ్కూడదు. అవసరమై◌ౖనపుప్డు మొతత్ం సంపదని వెచిచ్ంచడానికి వెనకాడకూడదు' అని కుబేరుడు భీముడికి ఓ గొపప్ 
ఆరిథ్కసూతర్ం వివరించాడు. కాబటిట్ నువివ్పుప్డు అనుసరించాలిస్ంది కుబేరుణిణ్'' అంది మొదటి మనసు. 

''చినన్ కౌష్రం కోసం ఇంత పెదద్ కథా! అదీ నినున్ తల మాసినవాణిణ్ చెయయ్డానికి. తల మాసేత్ ఏమౌతుందో సుమతీ శతకంలో ఉంది. 
గురుత్ చేసుకో. ఇక నేను చెపేప్దేం లేదు'' అని మాయమైపోయింది రెండో మనసు.  

''గురుత్ చేసుకో. రోసేవాళుల్ంటేనే తల మాయకూడదని దానరథ్ం. తల మాసేత్ ఇకక్డ నినున్ రోసేవాళెల్వరునాన్రు? ఆలోచించుకో - 
బోలెడనిన్ మారుక్లు ఆదా నీకు'' అని మొదటి మనసూ మయమైంది. 

ఇంతవరకూ నాకోసం మనసులు ఆలోచించిపెటాట్యి. ఇక నావంతొచిచ్ంది. ఆలోచిసేత్, నా పరిసరాలోల్ మగాళల్లో చాలామంది 
పొడుగు జుటుట్తోనే ఉంటునాన్రు. పొటిట్ జుటుట్తో ఉనన్వాళల్లో కూడా ననున్ రోసేవాళుల్ లేరు. అలా అనుకుని కౌష్రానిన్ వాయిదా వేశాను. 
ఈలోగా మావాళల్లో నటరాజనఓసారి కౌష్రం చేయించు కునాన్డు. ''అనీన్ ఆటోమేటికెమ్షీనుల్. ఆపరేషనబ్లల్మీద కూరుచ్నన్టుల్ంది'' అనాన్డతను. 

అలా పొడుగు జుటుట్తో ఎవరూ రోయకుండా మూణెణ్లల్ పైన గడిపేక, సెపెట్ంబర 11న వెళాల్ను కౌష్రానికి. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే కౌష్రశాల 
బిజీగా ఉంది. నేను వెళేల్సరికి ముగుగ్రకక్డ వెయిటింగ. అందరివీ పొడుగుజుటేల్. కౌష్రమయేయ్క కూడా అవి పొటిట్గా మారినటుల్ నాకు తోచలేదు. 
ఎలా వెళిల్నవాళుల్ అలా వసుత్నాన్రనిపించింది. అందుకు ఐదు మారుక్లా అని మళీల్ మథనపడాడ్ను కానీ, వెనకడుగు మాతర్ం వెయయ్లేదు.  

వయ్వహారానికి మాకిచిచ్న ఓ పుసత్కంలో జరమ్నోల్ ఎకక్డ ఏం చెపాప్లో సూచనలునాన్యి. కౌష్రశాలలో 'ఎటావ్స కురజ్ర' (ఓ మోసత్రు 
పొటిట్గా) అనే పదం మననం చేసుకునాన్ను.  

జరమ్న మంగలికి సీప్డెకుక్వే. నలబై నిముషాలోల్ ముగుగ్రికి కౌష్రం చేశాడు. నా వంతు రాగానే వెళిల్ కురీచ్లో కూరుచ్ని తల 
అపప్గించాను. నటరాజన అనన్టుల్ ఆపరేషనాల్ లేదు కానీ, ఇరవై నిముషాలు నా తలపై మెషీనూల్, కతుత్లూ, కతెత్రలూ కదలాడినా, అసలు 
కౌష్రం చేసినటుల్ కూడా అనిపించక ఉసూరుమంది. ఇతరుల మనోభావాలిన్బటిట్ జుటేట్మైనా తగిగ్ందేమో తెలుసుకుందామంటే, అసలే ఇది 
ఎవరూ ఎవరీన్ పటిట్ంచుకోని జరమ్నీ! నాలో ఏదైనా మారొప్చిచ్ందో లేదో ఎవరూ చెపప్రు.  

అదద్ంలో చూసుకుంటే, ఏదో మారొప్చిచ్నటేల్ ఉంది.  
''ఔఫ వీడర జెహెన'' (మళీల్ కలుదాద్ం) అనాన్డు జరమ్న మంగలి. 
''మళీల్నా?'' అనుకునాన్ను జేబులో పరుస్ తడుముకుంటూ.  
తల మాపు కథ అయిందిగా, ఇపుప్డు ఒలు మాపుకి వదాద్ం. 
జలకాలాటలలో 
ఫౌర్ యాకేలఇలుల్ చినన్దైనా ఏ సౌకరాయ్నికీ లోటు లేదు. ఆమె ఆతీమ్యత కూడా ననాన్కటుట్కుంది. అకక్డ నాకునన్ ఏకైక సమసయ్ 

సాన్నం. బాతూర్ంలో కమోడుంది. వాష బేసినుంది. సాన్నానికి సదుపాయం లేదు.  
'ఒలు మాసిన పార్ణవలల్భునైనన కులకాంతలైన రోతురు' అనాన్డు సుమతి బదెద్న. ఇది జరమ్నీ, ఇకక్డ ఎవెరూ ఎవరీన్ 

పటిట్ంచుకోనవసరం లేదు - అని నా మనసొకటి అపప్టికే నాకు జాఞ్నబోధ చేసి ఉంది. కానీ ననున్ నేను పటిట్ంచుకోవాలి కదా! తల మాపుని 
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భరించినటుల్ వంటి మాపుని భరించగల శకిత్ నాకు లేదు. దానికి తోడు నా మితుర్లైన కొందరిళల్లో 
సాన్నానికి సదుపాయముంది. వాళల్ అదృషాట్నికి ఆసూయ పడుతూ, నా దురదృషాట్నికి బాధపడేవాణిణ్. 

జరమ్నీలో అనిన్ ఇళల్లోనూ సాన్న సదుపాయముండదు. చలి దేశం కావడంవలల్ సాన్నం అకక్డ నితాయ్వసరం కాదు. సాన్నానికని 
ఊరికి బయటునన్ సాన్నశాలల గురించి కొంత సమాచారం సేకరించాను. అకక్డ యాబై ఫెనిన్గస నుంచి ఒకటినన్ర మారుక్లవరకూ మూలయ్ం 
చెలిల్ంచాలి. నిజానికది పెదద్ మొతత్ం కాదు. మేమైతే సాక్లర షిప  మీద వచాచ్ం కాబటిట్ అదో ఖరుచ్ అనుకుంటునాన్ం కానీ, ఊరివారికైతే ఆ 
సదుపాయం బాగుంది. ఇంటోల్ సాన్నాలగది ఏరాప్టు చేసేత్ మెయింటెనెనుస్ ఖరచ్వుతుందని, కొంతమంది గృహసుథ్లు వారానికో 
రెండువారాలకో ఒకసారి సకుటుంబంగా సాన్నశాలలకెళిల్ సాన్నాలు చేసి వచేచ్సూత్ంటారు. అదే చౌక వారికి.   

సాన్నం విషయమై బాగా ఇబబ్ందిపడడ్ ఇండియనుస్మి నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్. మా ముగుగ్రికీ ఇండియాలో 
రోజుకొకక్సారైనా సాన్నం చేసే అలవాటుంది. అకక్డైతే సాన్నం ఖరుచ్లేని పని. 

ఇంతకీ జరమ్నీ చలి దేశం. ఎంత చలి అంటే, గదిలో ఫిర్జ లేని కొందరు ఇండియనస్ - పాలు, వెనన్ వగైరా పాయ్కెటల్ని గది కిటీకీ 
బయట వేర్లాడదీసేవారు. ''ఇంటోల్ ఫిర్జ కంటే ఈ బయటి ఫిర్జ  మోర ఎఫెకిట్వ. పైగా దీనికి కరెంటు ఖరుచ్ కూడా లేదు'' అని సంబరపడేవారు. 

బయట అంత చలిఉనాన్ కూడా, సాన్నం చెయయ్ని రోజున ఏదోలాగుండేది. కాల్సులునన్ రోజులోల్ గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్టోల్ సాన్నం 
చెయయ్డానికి గదులునాన్యి. ఆ ఐదు రోజులూ ఒకక్ రోజు కూడా విడవకుండా - కాల్సులవగానే పరుగున మేం ముగుగ్రం సాన్నాలగదులకు 
వెళేల్వాళల్ం. నడిచి వెళొల్చుచ్ కదా అనుకోవచుచ్, మా పరుగుకు కారణాలునాన్యి. ఒకటి రదీద్. మేమైతే సాన్నం అవసరం ఫీలౌతునాన్ం కానీ, 
ఫీర్గా వసేత్ ఎండిర్నైనా తాగే బాపతు కొందరుంటారు కదా! వాళూల్ సాన్నానికి ఎగబడేవారు. అందువలల్ ఉనన్ గదులకంటే సాన్నం చేసేవాళల్ 
సంఖేయ్ ఎకుక్వగా ఉండేది. కాల్సు వదలగానే ఒలింపికస లో ఈల వినన్ సిర్ప్ంటరుస్లా కదిలేవాళల్ం. ఒకోసారి మేము ముందు వెడితే, ఒకోసారి 
ఇంకెవరో ముందుండేవాళుల్. వచిచ్నవాళుల్ అపప్టికే ఉనన్వాళల్ని 'ఎండిర్న  బాయ్చ' అనన్టుల్ చూడడ్ం మామూలు. ఆ విషయంలో మాతో సహా 
అందరూ గురివిందలే.  

అకక్డ సాన్నానికి కొనిన్ నియమాలునాన్యి. సాన్నం చేసేటపుప్డు వంటిమీద బటట్లుండకూడదు. తలుపులు మూసుంటే, అది 
ఇబబ్ందే కాదు. కానీ ఇకక్డ సాన్నాల గదులు ఒకదాని పకక్ ఒకటి వరుసగా ఉంటాయి. వాటికి తలుపులుండవు. పలచ్టి తెరలుంటాయి. 
లోపలి మనుషులు కనిపించరు కానీ, కావాలంటే ఎవరైనా తెర లాగి చూడొచుచ్. లోపల షవర సదుపాయముంది. ఒకటి వేణీణ్ళల్కూ, ఒకటి 
చనీన్ళల్కూ రెండు వాలువ్లునాన్యి. వాటి సాయంతో తగిన పాళల్లో నీళుల్ తొరుపుకుని షవర బాత చేయవచుచ్.  

చాలామంది బాతూర్ంలో పాటలు పాడేవారు. కొందరి గొంతులు భయంకరంగా ఉండేవి. ఆ విషయం వాళల్కీ తెలుసు. ఐనా 
పాడేవారు. ఎందుకంటే లోపల మనిషునన్ విషయం తెలియడానికి అదొకక్టే మారగ్ం. లేకుంటే ఎవరో ఒకరు తెర తొలగించి చూసే 
అవకాశముంది. అందుకు అభయ్ంతరం లేనివాళుల్ పాడనవసరం లేదు. అలా పాడని వాళల్లో శరమ్ ఒకడు. పొరపాటున ఎవరైనా తెర తొలగిసేత్ 
అతడు హాహాకారం కూడా చేసేవాడు కాదు. చినన్ సైమ్ల ఇచేచ్వాడు. ఆ సమయంలో ఆ చిరునవువ్ పాటకనాన్ భయంకరం అనిపించేది. 
''మిగతావాళల్ విషయమెలాగునాన్, శరమ్ పాడి తీరాలి'' అని అకక్డ కొందరు రిఫరెండం పెటిట్ నిరణ్యించారు. దానిన్ శరమ్ వీటో చేసూత్ ''నా పాట 
నేను భరించలేను. ననున్ నేనే శికిష్ంచుకోవాలంటే నేనొపుప్కోను'' అనాన్డు.  

అకక్డి వాళల్లో కొందరితో పోలిచ్తే పాటల విషయంలో నేను రఫీనో, ఘంటసాలనో అనుకోవచుచ్. ఐనా జనం వినేలా పాడాడ్నికి నాకు 
మొహమాటం. అందుకని, ఎవరేమనుకునాన్ సరేనని నేను మోకాలిదాకా వచేచ్ చారల డార్యర ధరించి సాన్నం చేసేవాణిణ్. ఇంతకీ 
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సాన్నాలగదిలో తెరచాటున దిగంబరంగా కళల్బడడం గురించి ఇలా నాలాంటి కొందరు 
మొహమాటపడితే, సాన్నశాలలో గదుల బయటే దిగంబరంగా తిరిగేవారు కొందరు. ఇబబ్ందికరమే ఐనా ఆ దృశాయ్లు భరించడం 
తపప్నిసరయేయ్ది. ఇండియనుస్లో మిగతావారిది తెరచాటు సాన్నమే కానీ, ఒకక్ శరమ్ మాతర్ం సాన్నశాలలో ఏ సంకోచం లేకుండా 
దిగంబరంగా తిరిగేవాడు. పైగా ఉతత్రభారతంలో అది మామూలేనని చెపాప్డు. ఆ విషయంలో నేను సిగుగ్పడడం అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా 
ఉండడం నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.  

సాన్నంకోసం ఎదురుచూసూత్ ఊరికే నించోలేక జోకుస్ చెపుప్కునేవాళల్ం. అసత్మానూ అది సాగేది కాదు. జరమ్న భాషలోనే 
మాటాల్డాలని కొందరు జరమ్న భాషాభిమానులు నొకిక్ంచేవారు. అదే మాట కాల్సులో టీచరుల్ కూడా చెపిప్ ఉండడంవలల్, సినిస్యారిటీకి 
మారుపేరైన కొందరు జపనీయులు వాళల్కి మదద్తిచేచ్వారు. ఒకసారి అకక్డ ఒకే ఒకక్ జరమ్నూ, మిగతావాళల్ం ఇండియనుస్మీ ఉనాన్ం. ఉనన్ 
ఒకక్ జరమ్న పౌరుడూ మంచి డోసు మీదునాన్డు. అడుగు పడడ్ంలేదు. మాట రావడం లేదు. ఆ ధైరయ్ంతో మేము ఇంగీల్షులో విజృంభించాం. 
అంత నిషాలోనూ ఆ జరమ్న  పౌరుడు మమమ్లిన్, 'కైనఎంగిల్ష, నూయ్ర డాయిచ' (నో ఇంగీల్ష, ఓనీల్ జరమ్న) అని మందలించాడు. 'నీ 
భాషాభిమానం మండిపోనూ' అనుకునాన్ం.  

సాన్నాలకి వేణీణ్ళల్ విషయంలో ఓ ఇబబ్ంది ఉండేది. ముందుగా ఒకరిదద్రు సాన్నం చేసేక, నీళుల్ వెచచ్బడాడ్నికి కొంత సమయం పటేట్ది. 
వెంటవెంటనే సాన్నాలకి వెడితే, కొందరికి నీళుల్ చలల్గా ఉండేవి. ఆ చలల్దనం హిమాలయంలో గంగాసాన్నానికి దీటొచేచ్ది. అపుప్డు సాన్నాల 
గదిలోంచి కెవువ్-కేకలు వినిపించేవి. అందుకని ముందుగా సాన్నం చెయయ్డానికి, తిరుపతిలో సెప్షల దరశ్నానికిలా చాలా పోటీ ఉండేది. 
తిరుపతిలో వీఐపి దరశ్నానికిలా, ఆ అవకాశం రోజుకి కొంతమంది అదృషట్వంతులేన్ వరించేది.  

కాల్సులు లేని సెలవురోజులోల్ ఇనస టిటూయ్టోల్ సాన్నం చేయడానికి అవకాశముండేదికాదు. అందువలల్ నేను శనాదివారాలు సాన్నం 
చేసేవాణిణ్ కాదు. కానీ మొదటి లాంగేవ్జి కోరుస్ అయేయ్క, రెండో కోరుస్ మొదలయేయ్లోగా మధయ్లో కొనిన్ రోజులు సెలవిచాచ్రు. ఆ సెలవులోల్ 
మిగతా రోజులోల్నూ ఇనస టిటూయ్టోల్ సాన్నాని కవకాశం లేకుండా పోయింది. అందుకని నేను ఆగలేక ఓ శుకర్వారం ఫర్య బాడ 
(ఓపెనఎయిర బాత) సదుపాయం ఉనన్చోటకి వెళాల్ను. అది మా ఇంటికి చాలా దూరం. దానికి పర్వేశ రుసుము అరవై పెనిన్గుస్. వేణీణ్ళల్కి 
ఆటోమేటుల్నాన్యి. రెండు నిముషాలకి పది ఫెనిన్గుస్ వెయాయ్లి. నేను ఇరవై ఫెనిన్గుస్తోనాలుగు నిముషాలు వేణీణ్ళల్ సాన్నం చేశాను. అకక్డ 
ఔట డోర సివ్మిమ్ంగ పూల కూడా ఉంది కానీ నేనది చూసి ఆనందించడానికే పరిమితమయాయ్ను. ఉనన్ంతలో ఇది బాగానే ఉందని ఆ తరావ్త 
సోమవారం కూడా అకక్డికే సాన్నానికి వెళాల్ను. ఆ పూట ఎందుకో ఆటోమాట పాడయింది. కానీ 'తాళము వేసితిని, గొళెల్ము మరచితిని' 
అనన్టుల్ గీజర పని చేసూత్నే ఉంది. పది ఫెనిన్గుస్కే బోలెడు సేపు సాన్నం. తేరగా వచిచ్న వేణీణ్ళుల్ కాబటిట్, సాన్నం మరింత బాగుంది.  

 ఫర్య బాడ దూరమెకుక్వ కాబటిట్ పదేపదే అకక్డికి వెళల్డం కషట్ం. అందుకని నితయ్ సాన్నవర్తులు సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్ 
నగరంలో ఉనన్ కూరాప్రక కి వెళిల్ డబుబ్ కటిట్ సాన్నం చేసేవారు.  

కూరాప్రక్ కూయ్ట గా ఉంటుంది. అకక్డ చకక్ని జలయంతార్లునాన్యి. ఆకుపచచ్ని పరుపు పరిచినటుల్ండే పచిచ్క మైదానాలునాన్యి. 
ఆ పచిచ్క రమమ్ని పిలుసుత్ంటే, ఒక రోజున మేము వెళిల్ దానిమీద కూరుచ్నాన్ం. ఆ పచిచ్క మెతత్గా హాయినిసేత్, మేము కబురుల్ 
చెపుప్కుంటునాన్ం. అంతలో ఒక జరమ్న వనిత మమమ్లిన్ సమీపించింది.  ఆమె మాట మెతత్గా లేదు. ఏవో సైగలు చేసింది. అవీ మెతత్గా లేవు.  

''మరాయ్ద లేని మనిషి. తనని పటిట్ంచుకోవదుద్'' అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం. మేమామెవైపైనా చూడకుండా కబురల్లో ములిగిపోయినటుల్ 
నటించాం. కానీ మా ఆలోచనంతా ఆమెపైనే ఉంది. ఎందుకామె అలా పర్వరిత్సోత్ందనన్ది మా కుతూహలం.  
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ఆమె సవ్రం పెంచి ఏమేమో అని, చివరకు ఉనన్టుల్ండి, ''పోలీచై'' అంది. ఉలికిక్పడాడ్ం.  
జరమ్నోల్ పోలీచై అంటే పోలీసులని మాకు తెలుసు. మా విషయంలో ఆమె చాలా సీరియస గా ఉందని అరథ్మై చటుకుక్న అకక్ణిణ్ంచి 

లేచి బయటికొచాచ్ం. వెంటనే ఆమె కూడా మరి మాటాల్డకుండా వెళిల్పోయింది. ఆ వెంటనే మాకు తెలిసింది. పారుక్లో పచిచ్కమీద 
కూరోచ్వడం పోలీసులు అరెసుట్ చేసేటంత పెదద్ నేరమని!  

చినన్పిలల్లకి - బూచాడి పేరు చెపిప్నటుల్ ఆమె మమమ్లిన్ పోలీసు పేరు చెపిప్ బెదిరించడం తలుచ్కుంటే నవొవ్చిచ్ంది. అంత పచిచ్క 
పెటుట్కుని కూరుచ్నేందుకు లేకుండా చేశారని పారుక్వాళల్ని తిటుట్కుని, చుటూట్ చూసేత్ - పారుక్లో బోలెడు బెంచీలునాన్యి.  

పాపం - తపుప్ పారుక్ వాళల్ది కాదు. తగిన ఏరాప్టుల్ చేసేకనే పచిచ్కపై నడవరాదనన్ నిబంధన విధించారు.   
పారుక్ చాలా పెదద్ది. లోపల ఆటసథ్లాలునాన్యి. వాయ్యామశాలలునాన్యి. ఈ పారుక్లోనే 'కూర జెంతర్ం' అనే సాన్నశాల ఉంది. ఆ 

సాన్నశాల గదులోల్నే పర్తి శని, ఆదివారాలు రామచందర్, సుబర్హమ్ణయ్ం సాన్నాలు చేసేవారు. సాన్నం చేసేముందు వంటిమీద బటట్ 
ఉంచుకోకూడదని ఇకక్డ ఖచిచ్తమైన నిబంధన ఉంది. అది బోరుడ్మీద కూడా వార్యబడి ఉంది. అందువలల్ నేను మొహమాటపడి అకక్డ 
సాన్నానికి వెళేల్వాణిణ్ కాదు. ఐనా కూడా - సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్, నేనూ, మరికొందరు ఇండియనూస్ కూర జెంతర్ంలో కలుసుకునేవాళల్ం. 
వాళుల్ లోపలికెళిల్ సాన్నం చేసూత్ంటే మేము బయట బెంచీలమీద కూరుచ్నేవాళల్ం. మాకు ఎదురుగా ఓ ఇండోర సివ్మిమ్ంగ పూలఉంది. అందులో 
అలలు ఉవెవ్తుత్న లేచి పడుతుండేవి. సముదర్సాన్నం చేసుత్నన్ అనుభూతి ఇచేచ్టందుకు ఆ ఏరాప్టు చేయబడింది.  

మగవాళుల్ చినిన్ డార్యరల్తోనూ, ఆడవాళుల్ బికినీలతోనూ అందులో సాన్నం చేసేవారు. చాలామంది కుటుంబాలతో అకక్డ 
సాన్నాలకొచేచ్వారు.   

తండిర్ముందు వయసొచిచ్న కూతురు బికినీతో నిలబడి సాన్నం చేయడం ఎబెబ్టుట్గా అనిపించింది నాకు. అపుప్డే నా ఆలోచనలోల్ 
లోపించిన సంసాక్రం సుప్రించి నాపై నాకే కొంత చిరాకూ కలిగింది. 

సెకుస్ విషయంలో ఈ దేశానికీ మన దేశానికీ దృకోక్ణాలు వేరు. మన మగాళుల్ ఆడది కనబడితే కళల్పప్గించి చూసాత్రు. వళుల్ కాసత్ 
ఎకుక్వ కనబడితే కళుల్ మరీ పెదద్వి చేసాత్రు. సెకుస్ నాలుగు గోడలకే పరిమితమంటూనే, బయట ఆడదానిన్ చూసేత్ చాలు, మనసులోకొచేచ్ 
సెకుస్ భావనలు ఆపుకోలేరు. అందుకే పరాయి ఆడదానితో కరచాలనం చెయాయ్లనాన్, ఆమెను ముటుట్కోవాలనాన్, పర్యాణంలో పకక్న 
కూరోచ్వాలనాన్ వాళల్కి సంకోచం.  

మరికక్డి మగవారికి, బికినీతో ఎదురుగా నిలబడడ్ సతరీని కూడా నఖశిఖ పరయ్ంతం పరీక్షగా చూసే అలవాటు లేదు. అతి తకుక్వ 
దుసుత్లోల్ సివ్మిమ్ంగ పూలోల్ ఈతలు కొడుతునన్ వాళుల్ - చంటిపాపలాల్ ఆడుకుంటునాన్రు. అపుప్డు వాళల్ మనసులోల్ సతరీపురుష భేదభావన 
ఉనన్టల్నిపించదు.  

నా మనసులోని కాలుషయ్ం సతరీని సతరీగా చూసోత్ంది. ఇకక్డి జనాలకు సతరీని సతరీగా చూడడానికి సమయాసమయాలు ఉనాన్యి. మన 
సమాజంలో అటువంటిదునన్టుల్ తోచదు. నిండా పైట కపుప్కునన్ సతరీ వైపు కూడా ఎనోన్ కళుల్ ఆకలిగా చూడడం నాకు తెలుసు. ఆ ఆకలి 
అపుప్డపుప్డు నా కళల్లోనూ జతపడేదేమో చెపప్లేను.  

ఆలోచించగా ఆలోచించగా, సకుటుంబంగా సివ్మిమ్ంగూప్ల సాన్నాలు చేయగలగడం ఆశచ్రయ్పోవలసిన విషయమే కానీ 
అసహియ్ంచుకోవలసినది కాదనిపించింది. ఏదిఏమైనా పర్తి ఆదివారం కూర జెంతర్ంలో కాసేస్పు సివ్మిమ్ంగ పూల  వదద్ గడపడం మాకు 
మామూలైంది. అకక్డి దృశాయ్లు మమమ్లిన్ అలరించాయనన్దీ నిజం.  
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ఒలు శుభర్ం విషయానిన్ంతటితో ఆపి, ఇపుప్డు వలువల మాపుకొదాద్ం. 
చాకిరేవు బాన ఏమంది? 
జీనుస్ బాగా వాడకంలో ఉనన్ రోజులవి. అకక్డి మనుషులిన్ చూసేత్, నెలల తరబడి వాటితోనే పడుకుని, వాటితోనే లేచి, వాటితోనే 

తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించేది.   
ఎంత చలి దేశమైనా శరీరానికి అంతో ఇంతో చెమట పడుతుంది. ఎంత సెంటు పూసినా అడపాతడపా బటట్లు మారుచ్కోకతపప్దని 

నేననుకునేవాణిణ్. మరి బటట్లు మారుచ్కోవాలంటే ఎపప్టికపుప్డు ఉతుకోక్వాలి. ఇండియాలో పనిమనిషి ఉతికి పెడుతుంది. లేదా చాకలికి 
వేసాత్ం. కానీ ఇకక్డ? 

సాన్నానికే ఇంటోల్ గతి లేదు. ఇక బటట్లుతికేదెకక్డ? అపప్టికీ ఓసారి ఓ డిటరెజ్ంటు పౌడరు కొని లోదుసుత్లిన్ బాతూర్ంలో ఓ మగుగ్లో 
నానబెటాట్ను. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే, వాటిని వాష బేసినోల్ నీళల్తో కడగాగ్నే, మటట్ంతా విడిపోయి నీళల్లోకొచేచ్సింది. అడవ్రట్యిజ మెంటల్లో 
చూపించినటేల్ బటట్లు తళతళ మెరిశాయి. వాటికంత మటిట్ ఉందనీ, అది పోతే, అంత తళతళ మెరుసాత్యనీ నేనూహించలేదు. వాటిని రాతిర్ళేల్ 
ఉతికి, రాతిర్ళేల్ ఆరవేసుకుని హౌస ఫౌర్ కళల్బడకుండా కొనిన్ రోజులు మాయ్నేజ చేశాను. లోదుసుత్లు చినన్వి కాబటిట్ సరిపోయింది. మరి 
పాంటూ, షరూట్ ఏంచెయాయ్లి? ఎలా ఉతకాలి? 

కొంత వాకబు చేశాను. బయట బటట్లుతకడానికి కేజీకి రెండు మారుక్లు ఔతుందట. అలాగని ఓ కేజీ బటట్లిసేత్ తీసుకోరు. కనీసం 
మూడు కేజీల బటట్లు ఇవావ్లట. అంటే ఒకే ఒక బనీను ఇచిచ్నా, మూడు కేజీల బటట్లు మూట కటిట్చిచ్నా అయేయ్ది ఆరు మారుక్లే! ఒకక్రికైతే 
ఎకుక్వే కానీ, ఒకరికి ముగుగ్రైతే చౌకే అనిపించింది.  

ఆ పర్కారం ఒకరోజు నేను, బిశావ్స, నటరాజన - మా ముగుగ్రివీ కొనిన్ బటట్లు, మూడు కేజీల లోపు ఉండేలా చూసుకుని, ఓ లాండీర్ 
షాపులో ఇచాచ్ం. ఒకొకక్రు రెండు మారుక్ల చొపుప్న షేర చేసుకుందా మనుకునాన్ం. అయితే బటట్లు తెచుచ్కోవడానికి వెళేల్సరికి బిలుల్ 
ఇరవైరెండు మారుక్ల ఎనబై ఫెనిగస్ అయింది. అదేమని అడిగితే, తన దుకాణంలో బటట్బటట్కీ విడివిడిగా ఛారిజ్ చేసాత్మనీ, కేజీల లెకక్న ఉతికే 
దుకాణాలు వేరనీ చెపాప్డు షాపువాడు. నావి ఒక పాంటు, షరుట్, రెండు బనియనుల్. షాపతని ఛారిజ్ పర్కారం నా వాటా తొమిమ్ది మారుక్ల 
అయిదు ఫెనిగస్. నటరాజన కైతే బొతిత్గా రెండే బనియనుల్. దానికే అతనికి మూడు మారుక్ల ఇరవై ఫె¦నిగస్అయింది. బిలుల్ అనుకునన్కంటే 
బాగా ఎకుక్వవడంవలల్, మేము ఖరుచ్ సమవాటాలు చెయయ్కుండా, బటట్లిన్బటిట్ లెకేక్సి పంచుకునాన్ం.  

ఈ మా అనుభవానిన్ కాల్స టీచరుకి చెపప్గా, ''మీకీ శర్మెందుకు? మీ హౌస ఫౌర్ మీ బటట్లు ఉతికి పెడుతుంది'' అందామె. ఆ తరావ్త 
మేము బయట లాండీర్ జోలికి వెళల్లేదు.  

యాకేల నా బటట్లుతికిపెటేట్ది. ఇసతరీ కూడా చేసేది కానీ, చేతకాక మడతలు అడడ్దిడడ్ంగా పెటేట్ది. అయితే జరమ్నీలో అదో సమసయ్ కాదు. 
ఇంచుమించు అంతా నలిగిన బటట్లతోనే తిరిగేవారు. జీనుస్ అకక్డి ఫాయ్షన. నలిగుండడమే కాదు, వాటికి చిరుగులూ, అతుకులూ కూడా 
ఉండేవి. చాలామందిని చూసేత్ నెలల తరబడి బటట్లు మారచ్నటుల్ అనిపించేది. చాలామంది సాన్నం కూడా అరుదుగానే చేసేవారు. 
శరీరంనుంచి వాసన రాకుండా ఉడుకులాం వాడేవారు. దేశంలో అపరిశుభర్త అంటూ ఉంటే అది మనుషుల వంటిమీదనే ఉండేది. 

చిటపట చినుకులు 
'వాన రాకడ పార్ణంపోకడ ఎవరికెరుక?' అంటారు మనవాళుల్. అది పూరవ్మెపుప్డో జరమ్నీ వెళిల్ వచిచ్నవాళల్ అనుభవంలోంచి 

వచిచ్ందని నాకిపుప్డరథ్మైంది.  
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జరమ్నీలో అడుగెటాట్క మొదటి శనివారమే సాయంతర్ం అమ శాండే దగగ్ర తిరుగుతుండగా, ఏ 
సంకేతమూ లేకుండా ఉనన్టుల్ండి వానొచిచ్ంది. సమయానికో షాపు నీడ దొరికి, తడవకుండా ననున్ నేను కాపాడుకోగలిగాను. పది నిముషాలోల్ 
ఎలా వచిచ్ందో అలా మాయమయింది వాన. అపుప్డు చూశానో మనోహర దృశయ్ం.  

కొందరు యువకులు గిటారు వగైరా సంగీతవాదాయ్లతో పేవ మెంటుమీదికొచాచ్రు. వారు వీనులవిందుగా సంగీతం వినిపిసుత్ంటే, 
ఫార్కస్ వేసుకునన్ కొందరమామ్యిలు లయబదధ్ంగా నృతయ్ం చేసుత్నాన్రు. టేకస కి బేర్కస్అవసరం లేని సినిమా షూటింగులా ఉంది ఆ దృశయ్ం. 
వినోదించడానికి వచిచ్న జనం మధయ్మధయ్లో చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు. వాన వెలిసినపుప్డు అలాంటి వేడుకలు అకక్డ మామూలని తరావ్త 
తెలిసింది.  

తరావ్త నాకు అలాంటి దృశయ్ం చూసే అవకాశం మళీల్ రాలేదు కానీ, వానకు చికిక్న సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యి. అకక్డ తీవర్మైన 
ఎండ - మనకి శీతాకాలంలో సాయంకాలపుటెండలా ఆహాల్దకరంగా ఉండేది. అలాంటి ఎండలో తిరుగుతుండగా, ఉనన్టుల్ండి ఆకాశంలో 
నలల్టి మబుబ్లు మూసుకొచేచ్వి. భళుళ్న వాన కురిసేది. ఎంతసేపు, జసేట్ మినిట! వెంటనే వెలిసిపోయి, మబుబ్లు మాయమై 
సాయంకాలపుటెండ తిరిగొచేచ్సేది.  

ఈ వానల కోసమని మావాళుల్ చాలామంది గొడుగులు కొనుకుక్నాన్రు. ఇండియాలో ఉనన్పుప్డే నేను గొడుకు వాడడానిన్ 
నిరసించేవాణిణ్ - చేతికి అదనపు భారమని. హాండ డ బాయ్గ లోనో, లాంగ కోట జేబులోనో ఇమిడిపోయేందుకు అనువుగా మడుచుకునే 
గొడుగులికక్డ దొరుకుతాయి. అయినా నేను గొడుగు కొనలేదు. గొడుగు లేదని వాన ఊరుకోదుగా, చాలాసారుల్ వానలో తడిశాను. 
ఇండియాలో అయితే బాగా చలి వేసుత్నన్పుప్డు బయట తిరిగితేనే జలుబు చేసేది. ఇక వానలో తడిసేత్ చెపప్నే అకక్రేల్దు. కానీ ఇకక్డ నేను 
ఒకక్రోజైనా జిరుర్న చీదలేదు. ధూళి దూసరాలు లేని పరిశుభర్ వాతావరణం అందుకు కారణమేమో మరి! 

అసమదీయులు తసమదీయులు 
ఇండియనస్ అందరం వీలుని బటిట్ తరచుగానే ఎకక్డో అకక్డ కలుసుకునేవాళల్ం. మాలో పర్తిఒకక్రికీ ఎవరికి వారు సరవ్జుఞ్లమనన్ 

భావన ఉండేదేమో - మాటలోల్ మన రాజకీయవాదులకి దీటొచేచ్వాళల్ం.  
మాలో పర్తిఒకక్రూ తమ హౌస ఫౌర్ని - తమ పారీట్ మనిషిగా భావించి పొగుడుతుండేవారు. పొగిడినవాళుల్ పొగిడి ఊరుకునాన్, 

వినన్వాళుల్ విని ఊరుకునాన్ ఏ గొడవా లేదు. ఉనన్టుల్ండి హౌస ఫౌర్ మా పారీట్ అభయ్రిథ్గా మారిపోయేది. వాళల్మధయ్ ఎనిన్కల పోటీ 
జరుగుతునన్టుల్ండేది. పర్తి ఒకక్రూ తమ హౌస ఫౌర్ మిగతావాళల్ హౌస ఫౌర్ల కంటే గొపప్దనేవారు. సాకాష్య్లతో వాదించేవారు.  

రామచందర్ హౌస ఫౌర్ అతని బటట్లుతికిపెటేట్ది. అందుకు డబుబ్ తీసుకునేది. నా హౌస ఫౌర్ నాకు ఉచితంగా బటట్లుతికి పెటేట్ది. ఇదద్రీన్ 
పోలుచ్తూ, ''డబుబ్ తీసుకుంటే మొహమాటముండదు. ఎనిన్ బటట్లైనా వెయయ్డానికి సంకోచముండదు. డబుబ్ తీసుకోలేదనుకో, ఉతకమని 
బటట్లివవ్డానికి మొహమాటపడతాం. అందువలల్ నా హౌస ఫౌర్ పదధ్తే మంచిది'' అనాన్డు రామచందర్ ఒకసారి. 

అతను చెపిప్ంది కొంతవరకూ నిజమే. నేను మొహమాటపడి ఫౌర్ యాకేల కి ఉతకడానికి మాసిన బటట్లు ఇచేచ్వాణిణ్ కాదు. అయితే 
ఆమె, నేను లేనపుప్డు నా గదిలోంచి అవి తీసుకుని ఉతికేసేది. వాదనకోసం కాకపోయినా ఆ విషయం చెపప్డం నాయ్యం. అదే అతనికి 
చెపాప్ను. 

సుబర్హమ్ణాయ్నికి తన హౌస ఫౌర్ నచచ్లేదు. అతను తరచుగా నా హౌస ఫౌర్ని మెచుచ్కునేవాడు.  
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ఏదిఏమైనా, నాకు తెలిసినంతలో అందరి హౌస ఫౌర్లూ అభిమానంగానే ఉండేవారు. వారిలో 
కర్ంకెన  గుపాత్, శరమ్, నటరాజనల్ హౌస ఫౌర్లు కాసత్ ఎకుక్వ మంచివారని నాకు అనిపించింది. అయితే అసమదీయుల విషయంలో నేనూ 
మిగతావారికి తీసిపోలేదు. ఫౌర్ యాకేలిన్ నేను అమమ్లా అభిమానించాను. ఆమె మంచితనానికి పర్చారం కలిప్ంచడం నా బాధయ్తగా 
భావించేవాణిణ్. మిగతావారూ అలాగే అనుకోవచుచ్ కదా, అందుకని లూయ్నబరగ్ వదిలేదాకా మా మధయ్ హౌస ఫౌర్ల గురించిన రాజకీయవాదాలు 
నడుసూత్నే ఉండేవి.  

ఫౌర్ యాకేల ముచచ్టుల్ 
జరమ్నీలో అడుగెటట్గానే - నాకు నిలువ నీడనిచిచ్న ఇంటి యజమానురాలు ఫౌర్ యాకేల. ఆమె పరిచయం నా అదృషట్ం అనిపించేది.   
రోజూ ననాన్మె అభిమానంగా పలకరించేది. మదయ్ం ముటట్నని తెలియగానే ఆమెకు నాపై గౌరవాభిమానాలు పెరిగిపోయాయి. ననున్ 

తరచుగా తన వాటాలోకి ఆహావ్నించి టివి చూడమనేది. ఆమె ఇంటోల్ కలర టీవీలో మంచి కారయ్కర్మాలు కొనిన్ చూసి ఎంజాయ చేశాను. పర్తి 
శని, ఆదివారాలోల్ ఉదయం ఆమె నాకు తను ఇంటోల్ చేసిన కేక పటుట్కొచిచ్ ఇచేచ్ది. అది చాలా బాగుందని మెచుచ్కుంటే ఆమె ముఖం 
ఇంతయేయ్ది.  

నిజానికి ఆ కేక నాకు నచేచ్ది కాదు. తింటుంటే కోడిగుడుడ్ సొన రుచి లీలామాతర్ంగా తెలిసేది. అలాగని కోడిగుడుడ్ నాకు మరీ కొతేత్ం 
కాదు. రీసెరిచ్ రోజులోల్ డాకట్రు సలహామీద కొనిన్ రోజులు పచిచ్ కోడిగుడుడ్ని పగులగొటిట్ సొన తాగాలిస్ వచిచ్ంది. కానీ ఆ సొన రుచి, వాసన 
కూడా భరించలేక - కోరుస్ పూరిత్ కాకుండానే ఆ వైదాయ్నికి సవ్సిత్ పలికాను. అపప్టోల్ అలా ఆ రుచి ననున్ బాధించి ఉండకపోతే, ఇపుప్డు ఫౌర్ 
యాకేలఇచిచ్న కేక ఎంజాయ చేసి ఉండేవాడినేమో తెలియదు.  

యాకేల ఇంటిచుటూట్ చకక్టి తోట ఉంది. అందులో ఆపిల, పియరస్ వగైరా చెటుల్నాన్యి. తన పెరటిచెటల్ పళల్తో జామ తయారు 
చేసేదామె. అపుప్డపుప్డు ఓ సీసాడు జామ నాకిచేచ్ది. అది చాలా రుచిగా ఉండేది.  

అమె తరచుగా ననున్ కేష్మసమచారాలడిగేది. నాకు పెళల్యిందనీ, ఇదద్రు పిలల్లనీ విని చాలా అశచ్రయ్పడింది. తన కంటికి నేను 
పదెద్నిమిదేళల్ కురార్డిలా కనపడుతునాన్నంటే, చాలా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. 

నిజానికి నాకు అపుప్డు ముపైప్ నిండి ముపైప్ఒకటి నడుసోత్ంది. నేను కురార్డిలా కనబడతానని అకక్డ చాలామంది అనేవారు. ఐతే 
చినన్వాళల్లా కనిపించడం అందరికీ ఇషట్మే కానీ, అనిన్వేళలా కాదు. ఒకసారి బటట్ల షాపుకి వెడితే, అకక్డి సేలస గరల  నా భుజం కొలత 
తీసుకుని కిండర సెక్షన కి పొమమ్ంది. ఒక అందమైన అమామ్యలా అనన్ందుకు కాసత్ చినన్బుచుచ్కునాన్ను.  

ఫౌర్ యాకేల నా అసలు వయసడిగితే చెపప్డానికి మొహమాటపడి కాసత్ తగిగ్ంచి చెపాప్ను. ఆమె నా ఫాయ్మిలీఫొటో చూసి, నా 
భారాయ్బిడడ్లు అదుభ్త సౌందరయ్ంతో మిలమిల మెరిసిపోతునాన్రంది. పర్తీదీ అదుభ్తం అనడం అకక్డివాళల్ మరాయ్దగా మాతర్మే భావించే 
వివేకం అపప్టికే అలవడింది కాబటిట్ నేను మరీ మురిసిపోలేదు.  

ఫౌర్ యాకేలోల్ నాకు బాగా నచిచ్నది ఆమె సేవానిరతి. తనింటోల్ హెర(మిసట్ర) పాలఅని ఒక వృదుధ్డునాన్డు. ఆయన వయసు 
ఎనబైరెండు. ఆయనిన్ ఆమె అంకుల పాల అని పిలుసుత్ంది.   

పాల ఆరోగయ్ం బాగాలేదు. పటుట్మని నాలుగడుగులు వెయయ్లేడు. అతణిణ్ కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటుంది యాకేల. ఒక 
సందరభ్ంలో ఆమె నాకు తన కథ చెపిప్ంది.  
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రెండవ పర్పంచ యుదాధ్నికి ముందు ఫౌర్ యాకేల పోలండ లో ఉండేదిట. ఆమె, ఆమె భరత్ 
అకక్డ ఎంతో హాయిగా జీవించేవారుట. రెండవ పర్పంచయుదధ్ం వచిచ్న తరావ్త 1945లో ఆమె డెనామ్రుక్కి వెళిల్ మూడేళుల్ందిట. అకక్ణిణ్ంచి 
కటుట్బటట్లు, చేతిలో ఒకేఒక పెటెట్తో, ఆమె కుటుంబం జరమ్నీ చేరుకుందిట. నిరాశర్యం, నిరాధారం అయిన ఆమె కుటుంబానిన్ అంకుల పాల 
చేరదీసి, ఆదరించి చేయూతనిచాచ్డుట. అలా నిలదొకుక్కునాన్క యాకేల భరత్ కర్మంగా బాగా డబుబ్ సంపాదించి 1958లో ఇపుప్డునన్ ఈ 
ఇలుల్ కటిట్ంచాడుట. 1959నుంచి ఈ ఇంటోల్ పై భాగానిన్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట విదాయ్రుథ్లకి ఇసోత్ందిట. మొటట్మొదట అదెద్కొచిచ్న ముగుగ్రు 
ఆఫఘ్నుల్ బాగా గురుత్నాన్రుట. ఆ తరావ్త గురుత్ంచుకోతగగ్ వయ్కిత్ని నేనేనంది. అంకుల పాల వృదుధ్డై ఉనన్దంతా పోగొటుట్కుంటే, 
చూసేవాళెల్వవ్రూ లేని ఆయనిన్ యాకేలేచ్రదీసిందిట. ఒకపుప్డు ఆదుకునాన్డనన్ కృతజఞ్తతో ఇపుప్డాయనకు సేవలు చేసుకుంటోందిట. భరత్ 
ఎపుప్డు మరణించాడో చెపప్లేదు కానీ, ఒకరోజున నేను శీర్మతికి ఉతత్రాలు వార్యడం చూసి, 19 ఏళల్ వయసులో తనూ భరత్కు ఇలాగే 
ఉతత్రాలు వార్సేదానన్ని గురుత్ చేసుకుంది. ఆమెకు కూతురు, అలుల్డు, మనవడు ఉనన్పప్టికీ కూడా - 'పాలమ్రణిసేత్ నేను ఒంటరిని ఐపోతాను' 
అని బాధ పడుతూంటుంది. ఐతే ఆమె కృతజఞ్తలో ఆతీమ్యతకంటే బాధయ్త పాలే ఎకుక్వా అనన్ సందేహం నాలో కలిగే సంఘటన ఒకటి ఆ 
తరావ్త జరిగింది. 

ఒకసారి ఫౌర్ యాకేల ఏదో పనిమీద ఊరెడుతునాన్నని నాకు చెపిప్ంది. తిరిగి రావడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుందిట. పాల కోసం 
అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేశాననీ, ఐనా మధయ్మధయ్ ఓసారి పలకరించి బాగోగులు తెలుసుకోమనీ కోరింది. సరేననాన్ను. ఆ తరావ్త శనివారం నేను 
సంతకి వెళాల్ను.  

లూయ్నబరుగ్లో పర్తి శనివారం సంత జరుగుతుందని రామచందర్ నాకు చెపాప్డు. అకక్డ తాజా కూరలు, పళుల్ చౌకధరలకు 
దొరుకుతాయనీ, తను వారానికి సరిపడా అకక్ణిణ్ంచే తెచుచ్కుంటాననీ, గురుత్ండిపోయేలా తన పదధ్తిలో పదేపదే చెపాప్డతను. ఆ రోజు సంత 
ఎలాగుంటుందో చూదాద్మని వెడితే అకక్డ నాకు ఫౌర్ యాకేల కనబడింది. అపుప్డే ఊరిన్ంచి వసోత్ందిట. ఇంకా ఇంటికెళల్లేదు.  

ఆమె ఏదో అడగబోతుంటే – అంకుల పాల బాగానే ఉనాన్డని చెపప్బోతూ మాటలకోసం తడుముకుంటుంటే - ఆమె చాలా 
ఆతుర్తగా తన కుకక్ ఎలాగుందని అడిగింది. నేను బాగుందని చెపప్గానే, తనకది పార్ణసమానమనీ ఎపుప్డో కానీ వదిలి వెళల్ననీ చెపిప్ంది. 
పాల గురించి అడగలేదు. 

ఫౌర్ యాకేల కూతురికి వివాహమై వేరెకక్డో ఉంటోంది. లూయ్నబరుగ్లోనే యాకేల సోదరుడు కూడా ఉంటునాన్డు. ఆమెకీ అతడికీ 
అంతగా పడదు. అతను అపుప్డపుప్డు వచిచ్ సోదరిని పలకరించి వెడుతూంటాడు. ఒకసారి అతను వచిచ్నపుప్డు ఆమె ననున్ పిలిచి అతనికి 
పరిచయంచేసింది. నా అలవాటల్ గురించి చాలా గొపప్గా చెపిప్ంది. నేను మాంసం, గుడుల్, చేపలు వగైరాలేమీ తిననని తెలియగానే అతను కాసత్ 
కంగారు పడాడ్డు. ''మరేం తింటారు?'' అనాన్డు చాలా కనస్రన్ తో 

PPP 
“కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పపుప్లు” అని నేనేదో చెపప్బోయాను. అతను ననున్ మధయ్లో ఆపి, “ఎసెస్నీజ్ దాస?'” (అది మీరు 

తింటారా?) అంటూ తోటలోని లాన చూపించాడు. 
అతడి హేళన నాకరథ్మైంది, “యూరోపియన సైంటిసుట్లు అందులో పోర్టీనుస్ బాగా ఉనాన్యని అంటునాన్రు కానీ, ఇండియన 

శాకాహారులింకా అది తినడం మొదలెటట్లేదు” అని అమాయకతవ్ం నటిసూత్ బదులిచాచ్ను. వజార్నిన్ వజర్ంతోనే కొయాయ్లంటారు కానీ, 
వయ్ంగాయ్నిన్ అధిగమించడానికి అమాయకతావ్నిన్ మించింది లేదని చినన్పుప్డే తెలుసుకునాన్ను.  
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మా తాతగారు నాకో కథ చెపాప్రు. ఆయన మితుర్డొకడు పనివాణిణ్ ఏడిపించడానికి, “ఒరేయ, 
నువువ్ సరవ్ం తెలిసిన పరమ మూరుఖ్డివి” అనాన్డట. దానికా పనివాడు కంగారుపడి, “అంత పెదద్ మాటలకు తమబోటివారే కానీ నేను 
తగను” అని వినయంగా, అమాయకంగా బదులిచేచ్టట్.   

ఫౌర్ యాకేల మాతర్ం తన సోదరుడి పర్శన్కు చాలా నొచుచ్కుని తరావ్త అతనిన్ నాతో మాటాల్డనివవ్లేదు. 
మధయ్మధయ్ సెలవురోజులోల్ కాలకేష్పంకోసం ఫౌర్ యాకేల ఇంటికి వెడితే ఆమె తోటపనిలో ఉండేది. చినన్పుప్డు మా తాతగారు 

మాలాంటి పిలల్లచేత తోటపని చేయించేవారు. ఆ మాట చెపిప్ ఆమెకు తోటపనిలో సాయపడేవాణిణ్. అలాంటపుప్డు ఆమె నాకు ఏదైనా 
తినుబండారం ఇవవ్జూసేది. ఆమె వంటకాలు నాకు అంతగా రుచించవు. ఆ మాట చెపప్లేక, “సరదాగా సాయపడడ్ం మా దేశంలో నాకు 
మామూలే. పర్తిఫలమిసేత్ మాతర్ం మొహమాటంగా ఉంటుంది” అని సదిద్ చెపాప్ను.  

దానికామె ఇచిచ్న జవాబు నా ఊహకి అందలేదు. “పర్తిఫలం లేకుండా తోటపనిలాంటివి చెయయ్డం మా దేశంలో మామూలు కాదు” 
అందామె. అకక్డ ఇంటిపనికి గంటకి ఐదు మారుక్లు, తోటపనికి గంటకి పది మారుక్లు ఇవావ్లిట.  

PPP 
ఆమె అలా చెబుతుంటే నాకు సిగేగ్సింది. తెలివైన వాణిణ్ కావచుచ్నేమో, కానీ భాష నేరుచ్కోవడంలో నా తెలివికి చెపుప్కోతగగ్ 

నిదరశ్నాలు లేవు. అపప్టికి భువనేశవ్రోల్ ఐదేళల్కు పైగా ఉనాన్ను కానీ ఒరియా నేరుచ్కోలేదు. ఆఫీసులో ఇంగీల్షు, బయట వచీచ్రాని హిందీతో 
మానేజ చేసుత్నాన్ను. ఇకక్డ జరమ్నీలో జరమ్న మాటాల్డడ్ం తపప్నిసరై ఏదో మాటాల్డుతునాన్ను. కానీ నాతో వచిచ్న ఇండియనుస్లో చాలామంది 
నాకంటే బాగా మాటాల్డుతారు. అరహ్త లేని పొగడత్ కాబటిట్ నాకామె మెపుప్ సంతోషానిన్వవ్లేదు. 

హైసూక్లు, కాలేజి రోజులోల్నే కాల్స మేటస్యినా ఆడపిలల్లకి దూరంగా ఉండేవాణిణ్. ఇకక్డైతే భాష కూడా అంతంతమాతర్ం కాబటిట్ 
నాకు బిర్గెటీట్తో మాటాల్డే ఆసకిత్ కలగలేదు. ఆపైన ఉదయం లేచీలేవగానే ఇనస టిటూయ్ట కి వెళేల్ హడావుడి. తిరిగొచేచ్సరికి రాతిర్ ఏడో, 
ఎనిమిదో! నిజం చెపాప్లంటే ఆమె నా ఎదుటి గదిలో ఉంటునన్దనే మరిచ్పోయాను. అలా రెండు రోజులు గడిచిపోయాయి.  

యాకేల నా గురించి చెపిప్న మాటలు బిర్గెటీట్కి నేనంటే కుతూహలం కలిగించినటుల్నాన్యి. నేను తనని పలకరిసాత్నని మూడు 
రోజులు చూసింది. ఆదివారం రాగానే ఇక ఆగలేక, నా గదికి వచిచ్ంది. “కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నీ గది చాలా చినన్ది కాబటిట్, నా 
గదిలోకొసాత్వా?” అనడిగింది సేన్హపూరవ్కంగా. 

వెళాల్ను. చూసేత్ ఆ గది చాలా పెదద్ది. పెదద్ మంచంతో పాటు సోఫా, కురీచ్లు కూడా ఉనాన్యి. ఇదద్రం ఎదురెదురుగా కూరుచ్నాన్క, 
“నీ గురించి చెపుప్” అంది జరమ్నోల్. 

నాకొచిచ్న జరమ్న అంతంతమాతర్ం. బయట ఎవరితో మాటాల్డినా, జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని మా టీచర చెపిప్ంది. బయటివాళుల్ కూడా 
గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట విదాయ్రుథ్లిన్ జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని పోర్తస్హిసాత్రు. 

నాకొచిచ్న చచుచ్ భాషలో నెమమ్దిగా కబురుల్ మొదలు పెటాట్ను. ఏం చెపాప్లో తెలియక, నేనొక రచయితననీ, నా శీర్మతి నా రచనలు 
ఫెయిర చేసుత్ందనీ చెపాప్ను. మామూలుగా ఐతే అంత తకుక్వ పరిచయంలో నేను రచయితనని ఇతరులకి చెపిప్న సందరాభ్లు లేవు. 

ఆమె నావంక అడమ్యిరింగ గా చూసింది.  
మొహమాటమేసి, ఎందుకు చెపాప్నా అనుకునాన్ను. అంతలో యాకేల వచిచ్ంది. మా ఇదద్రికీ కేక పెటిట్ంది. 
ఫస చెయయ్డం ఇషట్ం లేక మాటాల్డకుండా తినాన్ను. మానసిక బలమేమో, ఆ పూట కేక బాగుందనిపించింది. 
కేక తింటూనే బిర్గెటీట్ తనగురించి చెపిప్ంది.  
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ఆమె వయసు ఇరవై సంవతస్రాలుట. మాటల సందరభ్ంలో, తనకి బౌర్న కలరంటే ఇషట్మంది.  
“బౌర్నఅంటే ?” అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
“అదే, నీ వంటి రంగు!” అందామె మామూలుగా. 
అబదధ్మెందుకూ, నాలో సంతోషం పొంగుకొచిచ్ంది. ఎందుకంటే, ఒకరోజు నేనూ, నటరాజన బసుస్లో వెడుతుంటే మా వెనుక సీటోల్ 

ఓ తెలల్ యువతీ, నాలుగైదేళల్ కొడుకూ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఆ పిలాల్డు చూడాడ్నికి బొదుద్గా ముదుద్గా ఉనాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి మరీ ఆ 
కురార్డివంక చూసి ముదుద్గా నవావ్ం. తలిల్మనసు ఉపొప్ంగినటుల్ంది, ఆ యువతి వెంటనే కురార్డితో, “వాళెల్వరో తెలుసా?” అంది 
ముచచ్టగా. మా గురించీ, ఇండియా గురించీ నాలుగు మంచి మాటలు చెపాప్లని ఆమె ఉదేద్శయ్మై ఉండొచుచ్. ఆ కురార్డు వెంటనే, 
“ఆఫిర్కానర” (ఆఫిర్కనుల్) అనాన్డు. ఆ తరావ్త ఆమె కొడుకుని మందలించిన సవ్రానిన్ బటిట్ తను నొచుచ్కుందని అరథ్మైంది. మేము 
ఇండియనుస్మనీ, ఇండియా చాలా గొపప్దేశమనీ కాసత్ ఎకుక్వ చేసి చెపిప్ కవర చెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. మేమిక వెనకిక్ తిరగలేదు. 

నటరాజన కొంచెం చినన్బుచుచ్కునాన్డు. “మనం మరీ అంత నలల్గా ఉనాన్మా?” అనాన్డు నాతో.  
“మనమెలా ఉనాన్మనన్ది కాదు ముఖయ్ం. మనం వాళల్ల్కెలా కనబడతామనన్ది ముఖయ్ం. ఆ మాటనన్ది మాయామరమ్ం తెలియని ఓ 

పసివాడు. మనం ఇతరుల నలుపుని చినన్బుచేచ్ముందు, మనమూ కొందరికి నలుపని హెచచ్రించడానికే ఈ ఘటన” అనాన్ను 
హుందాతనానిన్ నటిసూత్. కానీ మనసులో నేనూ అతడిలాగే మథన పడుతునాన్ను. ఇంతకాలం తెలుపని కాకపోయినా, కనీసం బౌర్న గా 
ఉంటాననన్ నమమ్కంలో ఉనాన్ను. ఆ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేశాడా జరమ్న పసిబాలుడు.   

కానీ ఇపుప్డు నిండు యౌవనంలో ఉనన్ ఓ తెలల్మామ్యి, నా రంగు బౌర్న అని నిరాధ్రించడమే కాక అది తనకిషట్మని కూడా చెపిప్ంది. 
మొహమాటానిన్ అణచుకుంటూ, “డాంకే (థాంకస్)” అనాన్ను. 

“నేనే కాదు. మా జరమ్నస్ అంతా బౌర్న రంగు ఇషట్పడతాం. బహుశా మీ ఇండియనస్ మా రంగు ఇషట్పడతారనుకుంటాను” అని 
నేనేమంటానోనని కుతూహలంగా నావంక చూసింది.  

నిజం చెపేప్యాలనిపించింది. “మాకైతే యూరోపియనస్ వంటి రంగు పాలిపోయినటుల్ంటుంది. అది మాకు నచచ్దు. మాకూ వంటి 
రంగు బౌర్న గా ఉంటేనే ఇషట్ం. అయితే మరీ పాలిపోయినటుల్ ఉండకపోతే, మీ రంగు బౌర్న కంటే బాగుంటుంది - నీ వంటి రంగులా” 
అనాన్ను కొంచెం లౌకయ్ంగా. ఆమె వంటి రంగు బాగుందనన్ మాట మాతర్ం నిజం.  

అపుప్డామె ఎంత సిగుగ్ పడిందంటే, పర్పంచంలో ఎకక్డి ఆడవాళల్యినా ఒకక్లాగే సిగుగ్ పడతారనిపించింది. ఆడవాళల్ సిగుగ్ ఎకక్డైనా 
మనోహరంగా ఉంటుందని కూడా అనిపించింది. 

కర్మంగా కబురల్లో పడి ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఇండియాలో గృహిణులకి వంట పని ఎకుక్వనీ, రోజులో చాలా భాగం 
వంటింటోల్నే గడుపుతారనీ, వంట కూడా కషట్మేననీ చెబితే ఆమె ముందు ఆశచ్రయ్పోయింది. తరావ్త బాధగా నిటూట్రిచ్ంది. 

కటూట్బొటూట్ పర్సకిత్ వచిచ్, “ఇండియన మహిళలు బరువైన చీరలు కటుట్కుంటారు కదా, కటట్డం కూడా కషట్ం అనిపిసుత్ంది. మా 
బటట్లైతే తేలిగాగ్ ఉంటాయి. వేసుకోవడం కూడా సులభం!” అందామె.  

నేనొపుప్కోలేదు. “అలవాటైతే ఏదీ కషట్మనిపించదు. నీ పెరస్నాలిటీకి నువువ్ గౌనోల్ కనాన్ చీరలో ఎకుక్వ బాగుంటావు” అనాన్ను.  
మళీల్ అచచ్మైన ఆడపిలల్లా సిగుగ్ పడిందామె.  
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బిర్గెటీట్కి సిగరెటఅలవాటుంది. ముందు నాకు ఆఫర చేసింది. నాకు అలవాటు లేదనాన్ను. 
అపుప్డామె నా అనుమతి తీసుకుని ఓ సిగరెట వెలిగించుకుంది. పొగ పీలిచ్ గుపుప్న వదులుతూ, “పొగ తాగడం మంచిది కాదు. నేనూ 
మానేయ గలిగితే బాగుణుణ్” అంది కొంచెం సవ్గతంలా. 

ఇరవైఏళల్ అందమైన అమామ్యి నోటోల్ సిగరెట! నేను పెరిగిన వాతావరణానికి ఆ రెండూ మాయ్చైనటుల్ అనిపించలేదు. 
తరావ్త ఆమె నా కుటుంబ వివరాలు అడిగింది. మా నానన్గారికి పదిమంది సంతానమనగానే షాక తినేసింది. “అంతమంది 

పిలల్లుండడంపై నీ అభిపార్యమేమిటి?”  అంది. అదామె మరాయ్ద. నా అభిపార్యం తెలిసేదాకా ఆ విషయమై తన సప్ందనని చెపప్దు. 
“ఇపుప్డు ఇండియాలో చాలామంది ఫామిలీ పాల్నింగ పాటిసుత్నాన్రు. ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు చాలు అనన్ది మా దేశంలో కొతత్ నినాదం. 

ఈ మారుప్ని నాలాంటివాళల్ంతా సావ్గతిసుత్నాన్రు” అనాన్ను. 
ఆమె కళుల్ మెరిశాయి. “నీకు అంతమంది తోడబుటిట్నవాళుల్నాన్రని బాధగా అనిపిసుత్ందా?” అంది. 
“అంతమంది పిలల్లుండడంవలల్ ఆరిథ్కంగా చాలా ఇబబ్ంది పడాలి. అందుకని బాధపడాలి. బాధపడితే, తోడబుటిట్నవాళల్ని 

అవాంఛనీయులుగా భావించినటేల్ కదా! కాబటిట్ భవిషయ్తుత్లో అలా జరగనివవ్కూదదని అనుకుంటాను తపప్, ఇపప్టికే జరిగిందానికి 
బాధపడను. ఆ విషయమలాగుంచితే - పండుగలకీ, వేడుకలకీ అందరం కలుసుకునన్పుడు - మాకు అంత బలగం ఉనన్ందుకు 
మహదానందంగా ఉంటుంది” అనాన్ను. 

సరిగాగ్ రాని భాషలో మాటాల్డడంవలల్ నా మెదడుకి శర్మగానే ఉంది. ఐనా మేమిదద్రం అకక్డ కూరుచ్ని సుమారు అయిదు గంటలు 
మాటాల్డుకునాన్ం.  

మధయ్లో ఫౌర్ యాకేళ ఊరించి చెబుతూ, “జీ ఈసట్ జేర షోయ్న'' అనాన్ను. ఆ మాట యాకేల తో కూడా చాలాసారుల్ అనాన్ను. 
అనన్పుప్డలాల్ ఆమె సిగుగ్పడేది. నా అభిపార్యంలో ఆ పదానికి అరథ్ం ఆమె చాలా మంచిదని. మరి ఆ మాటకు ఆమె సిగుగ్ పడాలిస్న కారణం 
నాకు అపుప్డు తెలియలేదు. ఇపుప్డు బిర్గెటీట్ చెపప్గా తెలిసింది. షోయ్న అనే మాటకి నైస అనన్ అరథ్ం ఉనన్పప్టికీ, ఆ పదానిన్ ఎకుక్వగా 
అందానిన్ పొగడాడ్నికే వాడతారుట. కాబటిట్ ఆ మాట అందరికీ వాడొదద్ని చెపిప్ందామె.  

నేను యాకేల గుణగణాలిన్ పొగుడుతునాన్ననుకుని, అందానిన్ పొగుడుతునాన్ను. అందుకా వృదుధ్రాలు సిగుగ్ పడుతోందని అరథ్మై, 
అయోయ్ అనుకునాన్ను. మంచితనానిన్ అభినందించడానికి షోయ్న కి బదులు నెట అనమని బిర్గెటీట్ చెపిప్ంది. ఆ రోజుకి మా సమావేశం అలా 
ముగిసింది. 

టేపురికారడ్రు కొనన్ రోజున, హడావుడిగా ఇంటికొచిచ్ ఆబగా పిలల్ల మాటలు వింటుండగా - బిర్గెటీట్ వచిచ్ తలుపు తటిట్ 
పలకరించింది. పిలల్ల మాటలు ఒకసారి తను కూడా విని వాళల్ వయసులడిగి తెలుసుకుని, “మీ ఇండియనుస్వి ఈడుకి మించిన తెలివితేటలు” 
అంది.  

ఆ మాట హృదయంలోంచీ కాక, మాటవరసకి మరాయ్దగా అనన్టుల్ నాకు అనిపించింది.  
వచీచ్ రాని నా జరమ్న భాష ఆమెకు ఏమి వినోదానిన్సోత్ందో తెలియదు కానీ మరాన్డు మళీల్ తన గదికి అహావ్నించింది. వెళాల్ను. 
ఈసారి మాటలోల్ తనే మాంసాహారం పర్సకిత్ తెచిచ్, “నువువ్ మాంసం తిననంటావు. తింటే తపేప్ంటి?” అనడిగింది. 
“మాంసాహారమైనా, శాకాహారమైనా ఎంతో కొంత హింస లేకుండా లభించదు. తరతమ భేదాలుంటాయంతే! ఉదాహరణకు - 

మనం జంతువులిన్ ఆహారంగా భావించి చంపి తింటునాన్ం. మనకంటే బలమైన, తెలివైన రాక్షసజాతి ఒకటి ఉండి - రోజూ మనని వేటాడి 
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తింటుంటే అపుప్డు మన మనఃసిథ్తి ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి మనఃసిథ్తినే నేను జంతుజాలం 
విషయంలో ఊహించుకోవడంవలల్ - మాంసాహారం తినలేక పోతునాన్ను. వృకాష్లకూక్డా పార్ణం ఉనన్పప్టికీ, అవి పార్ణమునన్ జీవాలని నా 
ఊహకు అనిపించకపోవడంవలల్, శాకాహారం తినగలుగ్తునాన్ను” అని చెపాప్నామెకి. 

మనుషులకంటే బలమైన, తెలివైన జాతి మనుషులిన్ తినడం ఆమె ఊహలోకి వచిచ్నటుల్ంది - బిర్గెటీట్ కళల్లో కొంచెం భయం 
కనబడింది. టాపిక మారిచ్, “చీర కటుట్కోవాలనుంది. నువువ్ నేరప్గలవా?” అంది.  

ముందు రాదనాన్ను కానీ ఆమె ఒపుప్కోలేదు. నాకు చీర కటట్డం తెలిసే ఉండడానికి రకరకాల లాజికుక్లు తీసింది. “మీ దేశంలో 
ఆడవాళల్ందరూ చీర కటుట్కుంటునన్పుప్డు, మీ మగాళల్కి కూడా ఎంతో కొంత తెలిసుండాలి. ఊహించైనా పర్యతిన్ంచు” అందామె. 

“కానీ, ఇకక్డ చీరలు లేవే!” అనాన్ను.  
“చీరంటే ఉతత్ గుడేడ్ కదా! ఈ దుపప్టి పనికిరాదా?” అంటూ అకక్డ మంచంమీదునన్ పెదద్ దుపప్టీని తీసింది. ఆ వెంటనే, “అమోమ్! 

ఇది ఏకంగా ఆరు మీటరల్ పైన ఉంది. దీనిన్ కట చెయయ్డానికి ఫౌర్ యాకేల ఒపుప్కుంటుందనుకోను” అని నిటూట్రిచ్ంది.  
నేను మాటాల్డలేదు. అంతలోనే ఆమె, “ఇంతకీ, చీరకి ఎంత గుడడ్ కావాలి?” అంది.  
చెపప్క తపప్లేదు - ఆరేడు గజాలని.  
ఆరేడు గజాలనగానే, ముందు అమోమ్ అనుకునాన్, ఆ వెంటనే, “ఐతే ఇంకేం, ఈ దుపప్టినే నాకు చీరగా కటుట్” అందామె. 
“కటట్డానికేం లేదు. చుటట్బెటుట్కోవడమే” అనాన్ను. 
“చుటట్బెటుట్కుంటాను కానీ, నువెవ్ళిల్ నీ భారయ్ ఫొటో తీసుకునిరా” అంది ఇంచుమించి ఆజాఞ్పిసుత్నన్టుల్. ఆడవాళుల్ అంతే! తండుర్లీన్, 

అనన్లీన్, భరత్లీన్ ఆజాఞ్పించినటేల్ - కాసత్ పరిచయమైతే చాలు - సేన్హితులీన్ ఆజాఞ్పించగలరు. 
నేను ఫొటో తీసుకొచేచ్సరికి - బిర్గెటీట్ వంటికి దుపప్టిని చుటట్బెటుట్కుని ఉంది. ఆ దుపప్టినే కనుక చీర అనుకుంటే - చీరకటుట్ ఇంత 

అసహయ్ంగా ఉంటుందా అనిపించింది. 
“ఎలా ఉంది?” అందామె. బాగుందనాన్ను.  
ఆమె తృపిత్పడలేదు. నేను తెచిచ్న ఫొటో అడిగి తీసుకుని చూసూత్ తల అడడ్ంగా ఊపింది. నావంక గంభీరంగా చూసూత్, “ఈ లుక 

రావాలి'' అంటూ దుపప్టి విపిప్ నాకు అందించింది.   
దుపప్టి ఆమెకు చుటట్బెటిట్ కుచిచ్ళుల్ పెటాట్ను. చాలా కుతూహలంగా గమనిసోత్ందామె. కటట్డం అవగానే, ''ఇంకా ఆ లుక రాలేదు'' 

అంది. 
“ఆ లుక రావాలంటే, పైన జాకెటఉండాలి. పొటట్ భాగం కొంత కనబడాలి” అనాన్ను.  
నా నోటి మాట పూరత్వలేదు. ఆమె తన వంటిమీదునన్ ఓవర కోటు చటుకుక్న విపేప్సింది. అపుప్డామె ఛాతీపైన బార్ తపప్మరో 

ఆచాఛ్దన లేదు.  
బికినీతో ఆరుబయట మగాళల్మధయ్ తిరిగే సంపర్దాయంలో పుటిట్ పెరిగిందామె. అందువలల్నేమో, ఆమెలో ఏ తడబాటూ లేదు.  
నేను మాతర్ం ఒకక్ క్షణం తడబడాడ్ను. అది సప్షట్ంగా నా కళల్లో కనబడిందేమో, ఆమె, “అయామ సారీ” అని ఓసారి నిటూట్రిచ్ మళీల్ 

కోట వేసేసుకుంది.  
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ఆమె సారీ చెపప్డానికి కారణమైన నా ముఖభావాలు సుఫ్రించడంవలల్నేమో నేను సిగుగ్పడి 
క్షణంపాటు తల దించుకునాన్ను. సారీ చెపాప్లనిపించింది కానీ, చెపప్డంవలల్ అపర్యతన్ంగా నా ముఖంలో వచిచ్న మారుప్లని మనసుకి 
కూడా అంటగటట్డం సిగుగ్చేటు కదా, ఆమె సారీని సీవ్కరించడమే ఆమెకూ నాకూ మరాయ్ద అనిపించి ఊరుకునాన్ను.  

ఇక మౌనం బాగుండదని చటుకుక్న తలెతిత్ ఆమెని చూశాను. నేనినిన్ ఆలోచనలకి గురయాయ్ను కానీ, ఆమె చాలా మామూలుగా 
ఉంది. కళుల్ నిరమ్లంగా ఉనాన్యి.  

“నాకు చీర కటుట్కోవాలనుంది. ఇండియానుంచి నాకో చీర తెపిప్ంచిపెటట్గలవా?” అందామె నవువ్తూ. 
నేనూ సదుద్కునాన్ను. “మా దేశంలో కంటే బటట్ కావ్లిటీ మీ దేశంలోనే బాగుంటుంది. నైలెకస్ కానీ, పోలీ ఎసట్ర కానీ - చీరకు 

అయిదు మీటరూల్, జాకెటుట్కి ఒక మీటరూ - మొతత్ం ఆరు మీటరుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది”  అనాన్ను. 
అయిదు మీటరల్ గుడడ్ను వంటికి చుటట్బెటుట్కుని ధరించి భరించడమా - అని గుండెలు బాదుకుందామె.  
తరావ్త మేము పలు విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఆమెకి తెలుగు మాటలు తనే చదవాలనుంది. ఆందుకని నాకు తోచిన మాట 

ఒకటి ఇంగీల్షు అక్షరాలోల్ వార్యమని కోరింది. ఆమె ఉతుస్కతకి ముచచ్టపడి, “నీ కళుల్ బాగుంటాయి” అని రాశాను.  
ఆమె కూడబలుకుక్ంటూ చదివింది. ఆమె ఉచాచ్రణని సరి చేశాను. రెండుమూడు పర్యతాన్లోల్ ఆమె నోట తెలుగు తెలుగులాగే 

పలికితే మెచుచ్కునాన్ను.  
ఆమె ముఖంలో సంతోషం. “ఇంతకీ నువేవ్ం రాశావ? ఆ మాటకి అరథ్మేమిటి?” అనడిగింది. చెపాప్ను. 
ఆపుప్డామె సంతోషం పటట్లేక తన కుడిచేతిని ఒకసారి పైకెతిత్ విసిరినటుల్గా అరచేతిని కిందికి దింపింది. “నువువ్ మరీనూ? పోదూ” 

అనడానికి అకక్డివాళల్ తనుభాష అది. 
ఆ సంతోషం కలిగించిన నవువ్ ముఖంతోనే, తన దగగ్రునన్ ఓ ఆలబ్ంలోంచి కొందరు అమామ్యిల బొమమ్లు చూపించి, “నీకు 

నచాచ్రా?” అనడిగింది.  
ఇరవైకి అటూ ఇటూలో ఉనన్వారు. ఆడపిలల్లు. తెలల్పిలల్లు. ఆరోగయ్ంతో మిసమిసలాడే వారిలో అందానికి తకుక్వేముంటుంది? 
“చాలా బాగునాన్రు” అనాన్ను. అకక్డికి అదేదో అందాల పోటీలో నాయ్యనిరేణ్త తీరుప్ వినన్టుల్ ఆమె ముఖం వెలిగిపోయింది. 

అంతకుముందు నా మాటలు విని, నాకు ఇండియా అమామ్యిలు తపప్ ఇంకెవరూ నచచ్రని ఆమె అనుకుని ఉండాలి.   
తరావ్త ఆమె నాకు డాయ్నస్ వచాచ్ అనడిగింది. రాదని చెబితే ఆశచ్రయ్పడింది. ఆమె ఆశచ్రాయ్నికి నేనూ ఆశచ్రయ్పడి, “ఇషట్మైనవాళుల్ 

డాయ్నస్ నేరుచ్కుంటారు. లేనివాళుల్ లేదు. ఇందులో ఆశచ్రయ్మేముంది?” అనాన్ను. 
“కానీ జరమ్నీలో పర్తి ఒకక్రికీ డాయ్నస్వ్సుత్ంది” అందామె. 
“మీ డాయ్నస్ఎలా ఉంటుంది?” అనాన్ను కుతూహలంగా. 
ఆమె వెంటనే ఉతాస్హంగా కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించింది.  
ఆ సెట్పస్ నాకు కొతత్ కాదు. మన సినిమాలోల్, ముఖయ్ంగా హిందీ సినిమాలోల్, హీరో హీరోయినస్ పారీట్లోల్ వేసేవే అవి. 
“డాయ్నస్అంటే ఇదనుకోలేదు. సరదా ఉంటే ఇది నేరుచ్కోవడం కషట్ం కాదు. డాయ్నస్ంటే నేను భరతనాటయ్ం అనుకునాన్ను” అనాన్ను. 
“భరతనాటయ్మంటే?” అందామె. నోటి మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాను కానీ, ఆమె కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించమంది.  
నేనడగాగ్నే తను సెట్పస్ వేసి చూపించింది. వచిచ్నా రాకపోయినా, ఆమెకు కొంత ఐడియా ఇవవ్డం నా బాధయ్త. 
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నా జీవితంలో ఒక అపరిచిత యువతి ముందు నిలబడి భరత నాటయ్భంగిమలు చూపిసాత్నని 
కలలో కూడా అనుకోలేదు. అందులోనూ నాకు బొతిత్గా డాయ్నస్ రాదు.  

పేర్క్షకుడిగా నేను చూసిన భంగిమలోల్ అపప్టికి సుఫ్రణకి వచిచ్నవి కొనిన్ చూపడానికి పర్యతిన్ంచానంతే!  
శీర్మతి చూసేత్ ఈ నా పర్యాస ఆమెకు గొపప్ వినోదంగా ఉండేది. బిర్గెటీట్ ఆ భంగిమలను ఆశచ్రయ్ంగా గమనించి, “అలా డాయ్నస్ 

చెయయ్డం ఎందుకు?” అనడిగింది.  
అపప్టికి నాకు అరథ్మైంది - ఆమెకీ నాకూ సంసక్ృతిపరంగా ఉనన్ భేదం.  
నితయ్జీవితంలో యువతీయువకులు కలిసి నృతయ్ం చెయయ్డం భారత సంసక్ృతి కాదనీ, అకక్డ నృతయ్మనన్ది కేవలం వినోద పర్దరశ్న 

మాతర్మేననీ, కొందరు కళాకారులు నృతయ్కళకు తమ జీవితాలిన్ అంకితం చేసాత్రనీ చెపాప్ను. అకక్డ కూడా నృతయ్ కళకారులు ఉనాన్రు 
కాబటిట్ ఆమెకు విషయం అరథ్మైనటుల్ంది.  

ఆ మరాన్డు బిర్గెటీట్ వెళిల్పోయింది. వెళేల్ముందామె తనకి పెళిల్ నిశచ్యమైందని చెపిప్ ఎంజేజిమెంట రింగు కూడా చూపించింది. 
నాదగగ్ర వీడోక్లు తీసుకుంటూ - తనకో చీర  తెపిప్ంచిపెటట్మని మరీ మరీ చెపిప్ంది. నేనామె వినన్పానిన్ యథాలాపంగా తీసుకునాన్ను. కానీ 
ఆమె గురించి ఇతరంగా చాలా అలోచించాను. 

భారత దేశంలో భారయ్తో తపప్ మరే యువతితోనూ బిర్గెటీట్తో అంత సనిన్హితంగా మసలలేదు నేను. నా ఈడు ఆడపిలల్లు కాసత్ 
దగగ్రగా వచిచ్ మాటాల్డితేనే ఏదోలా ఉండేది నాకకక్డ. అటువంటిది ఇకక్డ ఈమెతో గంటల తరబడి ఏకాంతంగా, సనిన్హితంగా మసిలాను. 
అయితే నా బుదిధ్ పెడదారులు తొకక్లేదు. ఒక సేన్హితుడితో మాటాల్డుతునన్టేల్ ఉంది తపప్ ఆమెలోని సతరీని నేను గురిత్ంచలేదు. ఆమె 
ముఖభావాలు చూసుత్ంటే తనూ అలాగే ఫీలయిందనిపించింది. ఈ తేడాకి కారణమేమిటి? 

మన సంసక్ృతి సతరీలపటల్ కాంక్షనే తపప్ సేన్హభావానిన్ కలుగనివవ్దా? యువతీయువకుల మధయ్ దూరానిన్ తగిగ్ంచడం దావ్రా వారి 
మనసులు మరింత సవ్చఛ్ంగా ఉండే అవకాశముందనన్ విషయం నిజమా?  

ఏదిఏమైనా బిర్గెటీట్తో గడిచిన ఆ కొదిద్ రోజులూ నాకు మరపురాని అనుభవం.  
పికిన్క పికిన్క పికిన్క 
చదువుకుందుకొచిచ్నా మేము సందరశ్కులం కూడా కదా! మేమకక్డ విహారయాతర్లూ చేశాం. కొనిన్ పికిన్కస్ సంసథ్ ఏరాప్టు చేసేత్, 

కొనిన్ మాకు మేముగా వేసుకునన్వి.    
లూయ్నబరుగ్ వచిచ్న ఇరవై రోజులకి, అంటే జూన 25న - గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట వారు - విదాయ్రుథ్లకోసం ఒక ఔస ఫూల్గ(పికిన్క) 

ఏరాప్టు చేశారు. అందులో ఆయా విదాయ్రుథ్ల హౌస ఫౌర్లు (లాయ్ండ లేడీలు) కూడా పాలొగ్నవలసి ఉంది. తనకి వీలు కుదరలేదని చెపిప్ ఫౌర్ 
యాకేలఈ పికిన్కిక్ రాలేదు.  

ఔస ఫూల్గ కని మేమెకిక్న టూరిసట్ బసుస్ అదుభ్తంగా ఉంది. లోపలి సీటల్ అమరిక విమానంలో లాగా ఉంది. గంటకు ఎనబై 
కిలోమీటరల్ వేగంతో పోతునాన్ బసుస్లో కదుపు గానీ, కుదుపు గానీ లేదు.  

మా గమయ్ం ఎలేబ్ నదీతీరం. మధయ్లో ఒక హోటల వదద్ ఆగేం. అకక్డ అందరికీ కేకుస్, ఐసీర్క్మ సెరవ్ చేశారు. అవి తిని మళీల్ బసెస్కిక్ 
ఎలేబ్ నదీతీరంకి చేరుకునాన్ం. అకక్డ మాకోసం ఒక సీట్మ బోట సిదధ్ంగా ఉంది. అందులో అంతా ఎకాక్ం.  

పర్శాంతంగా వీచే చలల్ని గాలి, చలి పుటిట్సోత్ంది కానీ, ఆ చలిని ఆపడానికి వేసుకునన్ సెవ్టర సరిపోయింది.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   101
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

ఎలేబ్ నది వెడలుప్ తకుక్వే. కానీ అది చాలా యూరప దేశాలోల్ంచీ పర్వహిసుత్ందిట. నదికి 
ఈవలి ఒడుడ్ పశిచ్మ జరమ్నీ. ఆవలి ఒడుడ్ తూరుప్ జరమ్నీ.  

నదీవిహారం రెండు గంటల సేపు కొనసాగింది. బోటుమీద ఎంతోమంది ఆడ, మగ జంటలుగా విడిపోయి ఫొటోలు 
తీయించుకునాన్రు. కొందరు బోటులో ఏరాప్టు చేసిన సంగీతానికి అనువుగా నరిత్ంచారు. కొందరు హౌస ఫౌర్లు తామూ నాటయ్ం చేశారు. 
లావుగా ఉనన్ ఒక హౌస ఫొర్ చేసిన నృతయ్ం అందరికీ ఎకుక్వ వినోదానిన్చిచ్ంది. పెదాద్, చినాన్ అంతా కలిసిపోయి పసిపాపలాల్ పర్వరిత్ంచడం 
హాయిగా అనిపించి, కాసేపు ఈ లోకానిన్ మరిచ్పోగలిగాం. కానీ - పకక్న శీర్మతి లేకపోవడం వెలితిగా అనిపించింది నాకు. 

లూయ్నబరుగ్లో అంకుల విలీల్ అనే సమాజసేవకుడునాన్డు. ఆ ఊరొచిచ్న విదేశీయులకోసం ఆయన అపుప్డపుప్డు పికిన్కుస్  ఏరాప్టు 
చేసుత్ంటాడు. ఆయన నిరవ్హణలోనే జూన 28న మేము హనోఫర (హానోవర) వెళొల్చాచ్ం. హనోఫర పశిచ్మ జరమ్నీలో నీడర శాకెస్న రాషాట్ర్నికి 
రాజధాని. పరిమాణంలో పెదద్ నగరమే కానీ జనాభా మాతర్ం ఐదు లక్షలు. అకక్డ తరచుగా ఇంటరేన్షనల టేర్డ ఫెయిర నిరవ్హిసాత్రు. 
దానికోసం శాశవ్తమైన ఎగిజ్బిషన గౌర్ండఉంది. ఈ ఫెయిర విశవ్విఖాయ్తం.  

ఆహాల్దకరమైన వాతావరణం, పరిశుభర్మైన రోడుల్, ఎతైత్న భవంతులు, ఆకరష్ణీయమైన బజారుల్ ఉనన్ ఆ నగరంలో జనసంచారం 
అంతంతమాతర్ం. నగరానికి పర్తేయ్క ఆకరష్ణ పూలతోటలు. వాటి అందం వరణ్నాతీతం.  

తిరుగు పర్యాణంలో ఇనఫ్రేమ్షన అండ టూరిసట్ సెంటరోల్ ఆగాం. అకక్డ దేశవిదేశాల యువతీ యువకుల కారయ్కర్మాలౌతునాన్యి. 
ఫీర్గా వైన పోసుత్నాన్రు. కోలా మాతర్ం కొనుకోక్వాలి. పాటలు, నృతయ్పర్దరశ్నలు జరిగాయి. చూడాడ్నికి కాలేజి సాథ్యిలో ఉనాన్యి. అనేక 
దేససుథ్లతోపాటు మన సరాద్రీజ్లు కూడా బాగా ఎకుక్వ సంఖయ్లో కనిపించారకక్డ.  

గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు ఏరాప్టు చేసిన మరో ఔస ఫూల్గ లో జూలై 4న హాయ్ంబురగ్ (హాయ్ంబరగ్) నగరానికి వెళాల్ం. పర్పంచ పర్సిదిధ్ 
గాంచిన ఓడరేవు అకక్డుంది.  

ముందు మమమ్లిన్ హారబ్రుకి తీసుకెళిల్ సీట్ంబోటుమీద చాలాసేపు విహారం చేయించారు. ఆ విహారంలో దేశదేశాల ఓడలీన్, ఓడలిన్ 
మరమమ్తు చేయడానికునన్ సదుపాయాలీన్ చూశాం.  

అకక్డ మాకు బంగాల్దేశ ఓడ ఒకటి కనిపించింది. దూరదేశంలో ఉండడం వలల్నేమో, సవ్దేశపు ఓడే అనిపించింది.  
తరావ్త మమమ్లిన్ సెయింట పౌలీ చరిచ్కి తీసుకెళాల్రు. అది బాగా పాతకాలపు చరిచ్. చరిచ్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడడ్ం నాకదే 

మొదటిసారి.  
ఆలయం కాబటిట్ చరిచ్ పవితర్మైనది. సెయింట పౌలీ పేరు కూడా పవితర్ంగా ధవ్నిసుత్ంది. కానీ హాంబురగ లో సెయింట పౌలీ అనగానే 

పవితర్భావం కలిగే అవకాశం తకుక్వ. ఎందుకంటే అకక్డ సెయింట పౌలీ అంటే సుఫ్రించేది చరిచ్ కాదు. దానినానుకునే ఉనన్ రీపర బాన సాట్ర్సే 
(వీధి). ఆ వీధిలో మనిషికి తన కామతృషణ్ తీరుచ్కునేందుకు ఉనన్ వివిధ, విభినన్ మారాగ్లు పర్దరిశ్తమేకాదు, కావాలంటే అనుసరణకూ 
అకక్రకొసాత్యి. ఎంత ఆధునికమైనా, సేవ్చఛ్కి అవధులు లేకపోయినా - అలాంటి వీధులు ఏ దేశానికీ గరవ్కారణం కాదనే అనుకోవాలి. 
ఎందుకంటే - చెపప్కతపప్దు కాబటిట్ మొకుక్బడికి అనన్టుల్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు ఆ వీధిని మాకు హడావుడిగా చూపించేసి 
అయిందనిపించారు. ఐనా ఆ కాసేపటికే ఆ వీధి విశేషాలు మా అవగాహనకొచిచ్ మాలో ఉతుస్కత రేపాయి. మరోసారి రాతిర్ సమయంలో 
వచిచ్ ఆ వీధి విశేషాలు తెలుసుకోవాలని నేను, నా మితుర్లు అనుకునాన్ం.  
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మధాయ్హన్ం పనెన్ండునుంచి సాయంతర్ం ఆరు గంటలవరకూ మాకా ఊళోల్ ఆటవిడుపు. 
కాసేపు రైళల్లో తిరిగాం. అంతకుముందు శరమ్ తనకి హాంబురగ్ కొటిట్న పిండి అని చెపాప్డు. కానీ ఈ తిరగడంలో అతనికి హాంబురగ్ 
తెలియకపోవడమే కాదు, యూరప లో బయట తిరిగిన అనుభవం కూడా పెదద్గా లేదని బయటపడింది. వాన పడడ్ం వలల్ తిరగడానికి కాసత్ 
ఇబబ్ందయింది. తరావ్త నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం, బిశావ్స, దేవదార ఒక జటుట్గా విడిపోయాం. కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెడదామనాన్డు బిశావ్స. 
దాని చిరునామా మాకు లూయ్నబరుగ్లోనే తెలిసింది. కానీ దారి తెలియక టాకీస్ని ఆశర్యించాం. అందుకైన ఐదు మారుక్ల ఖరుచ్నీ నలుగురం 
సమంగా పంచుకునాన్ం. 

కలకతాత్ రెసాట్రెంటుని ఓ బెంగాలీ ఆసామీ నడుపుతునాన్డు. అతని భారయ్ జరమ్న వనిత. అతను మమమ్లిన్ చాలా ఆపాయ్యంగా 
ఆదరించి భోజనం పెటాట్డు. అనన్ం, ఉడికించిన పెసరపపుప్, పచిచ్మిరిచ్ ఊరగాయ, అపప్డం, పెరుగు - అదీ భోజనం. “హాయిగా చేతోత్ 
కలుపుకుని తినండి” అని అతను పోర్తస్హించాడు. బిలుల్ ఒకొకక్రికి ఆరు మారుక్ల ఎనబై ఫెనిన్గుస్ వేసినా - భోజనం తృపిత్ని కలిగించింది. 
ఎటొచీచ్ పనివాళుల్ లేకుండా హొటలు నడుపుతునాన్నని చినన్తనమో ఏమో, అతను మాకు అడకుక్ండానే డిగిన్టీ ఆఫ లేబర  మీద పెదద్ లెకచ్ర 
ఇచాచ్డు. అది బోరు కొటిట్ంది.  

అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రి కొనిన్ షాపులోల్ విండోషాపింగ తో ఆ యాతర్ ముగిసింది. సెయింట పౌలీ కోసం హాంబురగ్ మరోసారి 
చూడాలనుకునాన్ం కానీ నిజంగా వెడతామనుకోలేదు.    

ఒకరోజు నేను, దేవ దార, కొరియా, నటరాజన ఒకచోట కలిసినపుప్డు, మాటల సందరభ్ంలో, మా అంతట మేముగా ఓ ఔస ఫూల్గ కి 
(పికిన్క) వెళాల్లనుకునాన్ం. బాగా ఆలోచించేక హాంబురగ్ సుఫ్రించింది. ఆగసట్ 3న వెడదామనీ, ఈసారి బసుస్లో కాకుండా టర్యినోల్ 
వెడదామనీ అనుకునాన్ం. ఆ రోజు ఎవరిళల్ దగగ్ర వాళుల్ బయలేద్రి రైలేవ్ సేట్షనోల్ కలుసుకునాన్ం. టర్యిన 9.29కి బయలేద్రి, 10.35కలాల్ 
మమమ్లిన్ హాంబురగ్ చేరిచ్ంది. కానీ, ఎందుకో లంకణాలబండిలా అనిపించింది.  

సుబర్హమ్ణయ్ం జరమ్న లాంగేవ్జ కోరస్ రెండు నెలలే. అతనిపుప్డు హాంబురగ లో ఉంటునాన్డు. మేము హాంబురగ లో దిగగానే ముందు 
వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకునాన్ం.  

అకక్డ ఏదో థియేటరోల్ రాజేష ఖనాన్ సినిమా ఉనన్దట. సుబర్హమ్ణయ్ం ఆ సినిమాకి వెడదామనాన్డు. ఇండియాలో చూసేవే కాబటిట్, 
ఇకక్డా హిందీ సినిమాలెందుకని ఆ పర్పోజల కి మిగతావాళల్ం ఒపుప్కోలేదు.  

“ఈ ఊరి మొతాత్నికి కేవలం వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఒకటుంది. దానికి వెడదామా?” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం. 
గతంలో ఒకసారి కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెళిల్ ఉనాన్ం. అకక్డ ఇండియన ఫుడ దొరుకుతుంది కానీ, వెజిటేరియన తో పాటు 

నాన వెజిటేరియన  కూడా ఉంటుంది. జరమ్నస్ నడిపే వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఎలా ఉంటుందో చూదాద్మనుకుని సరేననాన్ం. 
రెసాట్రెంట మేడమీద ఉంది. లోపల అడుగెటట్గానే ఒకతను, “డియర ఫెర్ండస్! ఇకక్డ మాంసాహారం ఏమాతర్ం దొరకదు. 

లోపలికొచేచ్ముందు ఆ విషయం దృషిట్లో ఉంచుకోండి” అనాన్డు. జంతుసంబంధమని అకక్డ పాలు కూడా సరవ్ చెయయ్రట.    
జరమ్నీవంటి ఫకుత్ మాంసాహార దేశంలో ఆ మాట వినిపించడం చాలా థిర్లిల్ంగ గా అనిపించింది.  
మెనూ చూసేత్ నాకు తెలిసినవి అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు. నటరాజన కి తెలిసిన మరో వెజిటేరియన ఐటమ కారోట్ఫెలన్ 

(బంగాళా దుంపల) సలాడ. అది చాలా బాగుంటుందని అతనంటే అదీ ఆరడ్రిచాచ్ం.  
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అబదధ్మెందుకూ - నాకా సలాడ నచచ్లేదు. నటరాజన నొచుచ్కుంటాడని బాగుందనాన్ను. 
అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు ఫరవాలేదు. కానీ నాకు పులుపు, కారం లేకుండా ముదద్ దిగదు. అందువలల్ కొంచెం కషట్పడాడ్ను. 
రెసాట్రెంట నుంచి బయటకొచేచ్క ఒక షాపుకెళిల్ పావు లీటరు పాలు, ఓ ఆపిల కొనాన్ను. వాటితో నా కడుపు నిండింది.  

మేము రోడుల్ పటుట్కుని తిరుగుతూ ఒకచోట రోడుడ్ కార్సింగద్గగ్ర ఆగాం. పరిసరాలిన్ సునిశిత పరిశీలనలో నటరాజన దిటట్. అతను 
నాకు ఓ యువజంటని చూపించి, “అటు చూడు. వాళిల్దద్రూ రోడుడ్ కార్స చేసూత్ ముదుద్ పెటుట్కోవడం కాయం” అనాన్డు.  

అని ఊరుకోలేదు. సిగన్ల పడగానే తన కెమేరాతో సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఆ జంట రోడ కార్స చేసూత్ నిజంగానే రోడుడ్ మధయ్లో 
ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కుని అలాగే ముందుకు సాగిపోయారు. వాళల్ ముదుద్ముచచ్ట నటరాజన కెమేరాలో రికారడ్యింది. 

అపుప్డు నటరాజనఅనాన్డు, “పదిమందిలో ముదుద్ పెటుట్కోవడమే ఒక అడెవ్ంచర అనుకుంటాం మనం. ఈ ఆరుబయట ముదుద్లోల్ 
వీళల్కి ఇంకా వేరే అడెవ్ంచరుల్ంటాయి. ఒకసారి ఓ అమామ్యీ, ఓ అబాబ్యీ చెరో బైక మీదా వెడుతూ ముదుద్ పెటుట్కోవడం చూశాను” అని. 

మేము నడుసూత్నే చాలా దూరం తిరిగి టెలివిజన టవర చేరుకునాన్ం. జానపదాలోల్ ఒంటి సత్ంభం మేడలిన్ సుఫ్రణకు తెచేచ్లా ఉందా 
టవర. ఎతైత్న ఆ టవర మధయ్లో ఒక రెసాట్రెంటుంది. అది చేరుకుందుకు కిందనుంచి లిఫట్ఉంది. అకక్డి రెసాట్రెంటులంటే మాలో ఎవవ్రికీ 
పెదద్గా ఆసకిత్ లేదు. మేమా టవరిన్ బయటిన్ంచే చూసి ముందుకు సాగిపోయాం. 

అకక్డికి దగగ్రోల్ మనోహరమైన వన మొకటుంది. మా టూరిసట్ గైడ బుక పర్కారం - ఆ వనంలో రాతిర్ ఎనిమిది గంటల నలబైఐదు 
నిముషాలకి రంగుల జలయంతార్ల పర్దరశ్న ఉంటుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయానికి అకక్డికెళాల్ం. 

అకక్డ టైమంటే టైమే మరి. సరిగాగ్ ఎనిమిది గంటల నలబై ఐదు నిముషాలకి ఒకక్సారిగా ఓ సరసుస్ లోంచి రంగురంగుల ఫౌంటెనస్ 
పైకి లేచాయి. ఆ వెంటనే సంగీతం మొదలైంది. జలయంతార్లు సంగీతానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం మొదలెటాట్యి. ఆ ఫౌంటెనస్ వింత 
మనుషులాల్గానూ, అదో అదుభ్త బృందనాటయ్ంగానూ అనిపించింది. చూసుత్నన్పప్టి ఆ అనుభూతి మాటలకందదు.  

మా మితుర్లోల్ ఒకరిదద్రు ఇండియాలో మైసూరోల్ని బృందావన గారెడ్నస లో ఇలాంటిది చూశారుట. కానీ సంగీతానికి అనుగుణంగా 
భంగిమలు మారుతూ, జలయంతార్లు నృతయ్ం చెయయ్డానిన్ ఎకక్డా కనలేదు, వినలేదని వాళల్నాన్రు. మేము సిట్ల కెమేరాతో ఫొటోలు 
తీసుకునాన్ం కానీ అది మూవీ కెమేరాతో చితిర్ంచాలిస్న అపూరవ్ దృశయ్ం. చాలామంది అకక్డకు మూవీ కెమెరాలతో వచాచ్రు.  

ఆ అదుభ్త పర్దరస్న తొమిమ్దీ పది వరకూ కొనసాగింది. అకక్ణిణ్ంచి లోకల టర్యినోల్ ఎకిక్ దగగ్రోల్నే ఉనన్ సెయింట  పౌలీకి వెళాల్ం. 
బొంబాయిలో దాదరాల్గ – సెయింట పౌలీ లోకల రైలేవ్ సేట్షన పేరు. పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన రీపర బాన సాట్ర్సే (వీధి) అకక్డికి 

దగగ్రోల్నే ఉంది. ఇదివరలో గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు నామమాతర్ంగా పగలు మాకది చూపించారు. కానీ  పగలంతా మామూలుగా ఉండే ఆ 
వీధిలో సందడి మొదలయేయ్ది రాతిర్ అయాయ్కనే. టూరిసుట్లకు గొపప్ ఆకరష్ణగా చెపుప్కునే ఆ వీధిలో తొమిమ్ది దాటేకనే హడావుడి 
మొదలౌతుంది. మొదలైన కొదిద్ క్షణాలోల్నే వీధిలో రదీద్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇంతకీ ఆ వీధి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - విశృంఖల శృంగార 
విహారం.  

అకక్డ ఆగకుండా కొనసాగే సెకస్ షోలునాన్యి. ఒక మారుక్ నాణెం వేసి వూయ్యరోల్ కనున్ పెటిట్ చూసేత్ కొదిద్ నిముషాలపాటు నీలి 
చితార్లు చూపించే ఆటోమేటుల్ (ఆటోమేటిక యంతార్లు) ఉనాన్యి. వాటిపై మాకిపుప్డు పూరవ్పు కుతూహలం లేదు కాబటిట్ వివరాలు 
తెలుసుకుని ఊరుకునాన్ం. తెరమీద బొమమ్లే కాకుండా సేట్జిమీద మనుషులే సవ్యంగా మన కళల్ముందు రతికీర్డని పర్దరిశ్ంచే లైవ 
షోలునాన్యి. ఇవి కూడా నాన సాట్ప. ఈ పర్దరశ్నల టికెట ముపైప్ మారుక్లనుంచి మొదలౌతుంది. 
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వీధికి పకక్న చాలా సందులునాన్యి. మేము కొనిన్ సందులోల్ తిరిగి చూశాం.  
ఓ సందులో విశాలమైన హాలుస్. హాలు గోడలకి, మన దేవాలయాలిన్ మించిపోయేలా, రెచచ్గొటేట్ పచిచ్ శృంగారభంగిమలతో 

బొమమ్లు. హాలోల్ అటూఇటూ గదులు. మధయ్లో బోలెడు సత్ంభాలు. పర్తి సత్ంభానీన్ ఆనుకుని ఓ యువతి నిలబడి పిర్యవిటునికోసం 
అభిసారికలా ఎదురుచూసోత్ంది. దగగ్రకు వెళిల్ బేరమాడుకోవాలి. బేరం కుదిరితే ఆమెతో కలిసి పకక్నునన్ గదిలోకి వెళిల్పోయి కాసేపు 
కులాసాగా గడిపి వచెచ్యొయ్చుచ్.  

ఓ సందులో ఒక హొటలుంది. అకక్డ సరివ్ంగ చేసేది అందమైన యువతులు. వాళల్కి వంటిమీద నడుం కిందనే ఆచాఛ్దన. పైన ఏ 
ఆచాఛ్దనా లేదు. లోపలికెళాల్లంటే ఏమైనా తినాలి, తాగాలి. కానీ బయట యాబై ఫెనిగుస్కి దొరికే కోకాకోలా హొటలోల్పల రెండునన్ర 
మారుక్లు.  

మేము లోపలకెళల్లేదు. బయటే నిలబడి ఆ యువతుల అనాచాఛ్ద సౌందరాయ్నిన్ తిలకించాం. నిజం చెపాప్లంటే ఆ క్షణంలో ఆ 
యువతులిన్ చూసేత్ నవొవ్చిచ్ంది తపప్ ఉదేర్కం పుటట్లేదు. పేర్రణ విషయంలో జంతువుకీ మనిషికీ అదేనేమో తేడా. మనిషికి ఏకాంతం కావాలి. 

మరో సందులో ఆడపిలల్లు అదాద్ల షో కేసులోల్ ఉనాన్రు. అదాద్ని కివతలనుంచే పేర్మబేరాలు. బేరం కుదిరితే, అదాద్ల తలుపు 
తెరుచుకుంటుంది. పిర్యవిటుడు, అభిసారిక జంటగా లోపలి గదులోల్కి వెడతారు. షో కేసులోకి మరో యువతి వసుత్ంది.  

ఆ వీధిలో పుసత్కాల షాపులు కూడా ఉనాన్యి. వాటిలో బొమమ్లు, కథలు, వారత్లు, విశేషాలు అనీన్ మహిళలకి సంబంధించినవే. ఐతే 
ఆ వీధి సంపర్దాయంలో ఆడదంటే మనిషి కాదు. కేవలం విలాసవసుత్వు. అలాంటపుప్డు అకక్డ లభించే సాహితయ్ం ఎలా ఉంటుందో, ఏ 
సాథ్యిలో ఉంటుందో చెపప్నకక్రేల్దు. మేమా పుసత్కాల జోలికి వెళల్లేదు  

అవి ఇండియాలో పనివాళల్ నెల జీతాలకంటే ఎకుక్వునాన్యని చెపాప్ను. ఆమె ఆశచ్రయ్పోయి ఇండియాలో వివిధ వసుత్వుల 
ధరలడిగింది. “రెండువేల ఐదొందల మారుక్లౌతుందని ఇంటోల్ ఓ గదికి కొతత్ కిటికీ వేయించలేక పోతునాన్ను. ఇండియాలో అనీన్ కారుచౌక” 
అందామె నిటూట్రిచ్.  

ఇకక్డ నాకొచేచ్ సాక్లర షిప తో ఏడాది తిరకుక్ండా ఫిర్జ, మికీస్, వాష మెషీన, టేప రికారడ్ర వగైరాలనీన్ కొనుకోక్గలను. ఐదేళుల్గా 
ఉదోయ్గం చేసూత్ అకక్డ ఇంతవరకూ నితాయ్వసరమైన మికీస్ కూడా కొనలేకపోయాను. ఇకక్డికొచేచ్దాకా నాకు టేపు రికారడ్ర లేదు. ఈ 
విషయాలు ఆమెకి చెపప్లేదు. మన దేశం గురించి కొంత పాజిటివ ఫీలింగ వచిచ్నపుప్డు దానన్లాగే ఉండనివవ్డం మంచిదే అనిపించింది. 

నేను నిజాయితీగానే సాయపడాలనుకుంటునన్టుల్ గురిత్ంచడం వలల్నేమో, పర్తిఫలం గురించి నొకిక్ంచడానికి కొంచెం ఇబబ్ంది 
పడిందామె. అది గర్హించిన నేను, నా బటట్లుతికిపెటట్డంలో ఆమెకు లభించిన పర్తిఫలం ఏముందనాలనుకునాన్ను. ఐతే ఆ మాటనడానికి 
నేనూ ఇబబ్ంది పడాడ్ను. 

జరమ్నీలో కుటుంబ జీవితం సంతృపిత్కరంగా ఉండదనీ, సంబంధాలనీన్ ఆరిథ్కపరమైనవేననీ - ఇండియాలో అనుకోవడం వినాన్ను. 
కానీ ఇకక్డికొచేచ్క నాకది నిజమనిపించలేదు.  

ఒకసారి ఫౌర్ యాకేల కూతురు పుటిట్ంటికి వచిచ్ంది. తనతో ఆమె భరత్, పిలల్లు కూడా వచాచ్రు. అంతా కలిసి నాలుగు రోజులు 
ఎంతో సరదాగా గడిపారు. ఆ నాలుగు రోజులోల్నూ అలుల్డామె ఇంటికి కొతత్ వాల పేపర అంటించాడు (అకక్డ ఇళల్కు వెలల్కు బదులు 
వాల పేపర వాడతారు). రేడియో బాగుచేసి పెటాట్డు.  
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ఒకరోజున యాకేల కూతురు, పదేళల్ మనవడు ఇంటి అటకమీద చాలాసేపు గడపడం చూసి 
ఆశచ్రయ్పడాడ్డ్ను. పిలల్ల బొమమ్లు, ఆటవసుత్వులు అటకమీదునాన్యనీ, అటక కూడా ఓ గదిలాగే ఉంటుందనీ తరావ్త తెలిసింది.  

ఒకరోజు యాకేల మనుమడు నా దగగ్రకొచిచ్ కాసేపు గడిపాడు. అతనికి ఇంగీల్షు సరిగాగ్ రాదు. ఐతే నాకొచిచ్న జరమ్న భాష ఆ 
కురార్డికి బాగానే అరథ్మైనటుల్ంది. నాతో అతనికి మంచి కాలకేష్పమే అయిందనేందుకు సూచనగా మరాన్డు కూడా అతను నా గదికి వచాచ్డు.  

అపప్టోల్ పోలరాయిడ కెమేరాలు కొతత్. కెమేరాలో ఫిలుమ్ పెటిట్ ఫొటో తీసిన రెండు నిముషాలోల్ ఫొటో పిర్ంటు బయటకు వచేచ్సుత్ంది. 
ఫౌర్ యాకేల అలుల్డు ఆమెకి ఓ రంగుల ఫొటో తీశాడు. అది నాకు చూపించి ఎంతో సంబరపడిందామె. అపుప్డు నాకు మా మామమ్గారు 
గురుత్కొచాచ్రు.  

యాకేల కి ఎవరిన్ ఎకక్డుంచాలో బాగా తెలుసు. మరీ ఎకుక్వమంది మితుర్లిన్ గదికి ఆహావ్నించొదద్ని ఓసారి చెపిప్ంది. నా రూంలో 
రేడియో సౌండఎకుక్వైందని రెండుసారుల్ వచిచ్ చెపిప్ంది, కాసత్ తగిగ్ంచమని. వంట చేసుకుందుకు వీలౌతుందా అంటే కుదరదంది. మాట 
కటువుగా ఉండేది కాదు, వినన్పంలా ఉండేది. ఆమెకి నేను నచాచ్లంటే, ఆమెకి నచేచ్లా ఉండాలని కూడా నేను గర్హించాను.   

ఫౌర్ యాకేల కి నా పకక్రూంలో ఉండే వైయాంగ నచచ్లేదు. అతను బాగా సిగరెటుల్ కాలుసాత్డనీ, బాతూర్మ అపరిశుభర్ంగా 
ఉంచుతాడనీ నా దగగ్ర విసుకుక్నేది.  

వైయాంగ మితుర్డొకడు వరుసగా రెండు రాతిర్ళుల్ అతని గదిలోనే పడుకునాన్డు. ఆ విషయం యాకేల కి తెలిసింది. అలా కుదరదని 
చెపప్డానికి అతని రూంకి వెళిల్ంది. ఆరోజు వైయాంగ పుటిట్నరోజు. ఆమె వచిచ్నపుప్డు నేనూ అతని రూంలో ఉనాన్ను. యాకేల కి విషయం 
అరథ్మైంది. వెంటనే వెనకిక్ వెళిల్ కొనిన్ బిసక్టుల్ తెచిచ్ వైయాంగ కిచిచ్ శుభాకాంక్షలు చెపిప్ వెళిల్ంది. ఆ రోజుకి ఏమీ అనక, మరాన్డు 
హెచచ్రించింది వైయాంగ ని. అరుదైన ఆ సుహృదాభ్వానికి నా మనసు ఆరర్ద్మైంది. 

వైయాంగ గది నేనునన్ గదికంటే చాలా పెదద్ది. నాకంటే ముందు రావడంవలల్ అతడికా పెదద్ గది వచిచ్ందట. అతను తొందరగా 
వెళిల్పోతే, నాకా గది ఇవావ్లనుండేది ఆమెకి. ఆమె కోరిక తీరచ్డానికే అనన్టుల్ రెండు నెలల కోరుస్ పూరిత్ కాగానే వైయాంగ ఆ గది కాళీ చేసి 
మరో చోటకి వెళిల్పోయాడు. ఆమె మహా సంతోషంతో వెంటనే నాకా పెదద్ గది ఇచేచ్సింది.  

నిజానికి నాకూ వేరే ఇంటికి మారాలనన్ కోరిక ఉంది. రెండునెలల్ కోరుస్ అవగానే, కావాలంటే నేను ఇంకో ఇంటికి మారవచుచ్. వంట 
చేసుకునే సదుపాయమునన్ ఇలల్యితే బాగుండునని నాకుంది. అపప్టికీ వంట సదుపాయం లేక నాకు చాలా ఇబబ్ందిగా ఉందని ఫౌర్ 
యాకేల తో రెండు మూడుసారుల్ అనాన్ను. ఆమె జాలి పడింది తపిప్తే వంట చేసుకోమని అనలేదు. అంతకుమించి అడగడానికి నాకూ 
మొహమాటం వేసింది. ఐనా ఆ రెండు నెలలోల్నూ యాకేల తో ఏరప్డిన ఆతీమ్యానుబంధం ననాన్ ఇలుల్ మారనివవ్లేదు. కేవలం వంట 
సదుపాయంకోసం ఆమె అభిమానానికి దూరమై వేరే ఇంటికి మారడానికి నాకు మనసొపప్లేదు. కలకాలం ఐతే వేరే మాట - నేనకక్డుండేది 
మరో రెండు నెలలే! 

ఇదీ వరస 
పర్తిరోజూ ఉదయం ఆరునన్ర తరావ్త లేచేవాణిణ్. అంతకు ముందు లేసేత్ వార్తపనులు చూసుకునేవాణిణ్. తెమలడానికి నాకకక్డ క్షణం 

కూడా వృథా అయేయ్ది కాదు. ఎందుకంటే బసుస్ ఏడూ ఐదు అంటే సరిగాగ్ ఏడూ ఐదుకే బయలేద్రుతుంది. ఒకక్రోజు కూడా ఒకక్ సెకన 
లేటవదు. 
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చినన్పప్టిన్ంచీ గడియారం ముళల్తో తిరిగే మనిషిని. ఇంటోల్ గోడ గడియారానీన్, రోడల్మీద 
రేడియో కారయ్కర్మాలీన్, కాలేజిలో టవర కాల్క నీ నముమ్కుని - చేతికి వాచీ ఉనన్వాళల్కంటే పకాక్గా సమయపాలన చేసేవాణిణ్. కానీ అకక్డ 
బసుస్లు, రైళుల్ వగైరాలు వేటికీ సమయపాలన లేదు. మనుషుల సంగతి సరేసరి. అందువలల్ నా పాల్నింగులో - నాకు అదుపులేని చాలా 
విషయాలిన్ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలిస్వచేచ్ది.  

ఉదాహరణకి భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీనుంచి ఊళోల్కెళాల్లంటే, కిలోమీటరు నడిచి ఉతక్ళ యూనివరిస్టీలోని వాణీవిహార సాట్ప చేరి 
అకక్డ బసెస్కాక్లి. అపప్టోల్ సూక్టరే కాదు, సైకిలుండడం కూడా గొపప్. వాణీవిహార కి బసుస్ టైమ సాయంతర్ం నాలుగునన్ర. అది ఒకోసారి 
నాలుగుకే వచేచ్సేది. ముందొచిచ్ందని నాలుగునన్రదాకా ఆగదు. వెంటనే వెళిల్పోవడమే. కానీ సాధారణంగా అది ఐదుకు వచేచ్ది. ఆ బసుస్ 
మిసస్వకూడదంటే, నాలుగులోపే అకక్డకు చేరుకుని, ఐదు దాకా ఎదురుచూడాలనన్మాట! ఉతత్పుణాయ్న గంట వృథా.  

అలాంటిదికక్డ టౌన బసుస్ అంత పంకుచ్వల గా ఉండడంవలల్ నాకెంత టైం కలిసొచేచ్దో చెపప్లేను. జరమ్నీకి వచిచ్న పనికి పూరిత్ 
నాయ్యం చేసూత్నే - డైరీ, అకౌంట, పెదద్ పెదద్ ఉతత్రాలు, కథలు వార్సుకుంటూ - మితుర్లతో కలిసి తిరిగానంటే - జరమ్నీలోని సమయపాలనా 
వయ్వసథ్కి జోహారులనక తపప్దు. 

సమయపాలన విషయంలో నేనికక్డ గమనించిన మరో విశేషం, నడకలో వేగం. భువనేశవ్రోల్ ఇంటినుంచి ఆఫీసుకి పది నిముషాల 
నడకైతే, నేను పావుగంట ముందే బయలేద్రి, వేగంగా నడిచి ఆరేడు నిముషాలోల్ ఆఫీసుకి చేరుకునేవాణిణ్. పకక్న ఎవరైనా మితుర్లుంటే మాతర్ం 
ననున్ చేయి పటుట్కుని ఆపి, “ఏమిటా పరుగు?” అని మందలించేవారు. నడవడానికి వీలైనంత తకుక్వ సమయం తీసుకోవాలని నేను, శీర్మతి 
కూడా అనుకునేవాళల్ం కానీ - ఇండియాలో వేగంగా నడిచే ఆడవాళుల్ చాలా తకుక్వ కావడం వలల్ ఆమె తరచుగా ఇబబ్ంది పడేది. జరమ్నీలో 
ఆడా, మగా అనన్ తేడా లేకుండా ఎవరి సామాను వారు మోసుకుంటూ, వెనుక ఎవరో తమని తరుముతునాన్రనన్టుల్ పరుగులాంటి నడకతో 
సాగిపోయేవారు. అలా ఒకసారి ఓ జరమ్న యువతి వేగంగా వెళిల్పోతూ, నా చేతికి డాషఇచిచ్, మరాయ్దకు సారీ చెపిప్, అదే వేగంతో 
వెళిల్పోయింది. తరావ్త చూసుకుంటే నా చేతి వాచీకి అదద్ం లేదు. వాచి షాపులో సెప్షల రెంచి పెటిట్ తిపిప్తేనే కానీ ఊడని అదద్మది. అదీ ఆ 
యువతి వేగపు బలం. కొతత్ వాచీ కొనాలొస్సుత్ందని భయపడాడ్ను కానీ, అదృషట్ం కొదీద్, ఓ షాపతను ఆరు మారుక్లకి కొతత్ అదద్ం వేసిపెటాట్డు. 
అపప్టిన్ంచీ ఎదురుగా ఎవరైనా వేగంగా వసుత్ంటే, ఆ వచేచ్ది అమామ్యిలైనా సరే, వాచీ ఉనన్ చేతిని దాచుకుని, ఆమడ దూరం పకక్కి 
తపుప్కునేవాణిణ్.  

ఉదయం బసుస్లో గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట కి వెళిల్ బేర్క ఫాసట్ చేసేవాణిణ్. జరమ్న పాఠాలు నేరుచ్కునాన్క అకక్డే సాన్నం చేసేవాణిణ్. తరావ్త 
కాసేపు మారెక్టోల్ తిరిగి కావలసినవి కొనుకుక్ని బసుస్లో ఇలుల్ చేరేవాణిణ్. బెర్డ సైల్సులు, ఆపిలుస్, అరటిపళుల్ డినన్రు. ఆపిల లేదా ఆరెంజి 
జూయ్స పానీయం. రాతిర్ పడుకునేలోగా వీలునిబటిట్ వార్త, చదువు. ఈ అలవాటల్తోనే ఇకక్డ నెలకి రెండు కేజీల చొపుప్న పెరిగి, లూయ్నబరుగ్ 
వదిలేటపప్టికి యాబైరెండు కేజీల బరువయాయ్ను. అపుప్డు నా అలవాటుల్ నా వెనున్ తటిట్ మెచుచ్కునన్టల్నిపించింది.   

అంతా ననున్ చలి గురించి బెదరగొటేట్శారు కానీ, ఇకక్డ చలి అంటే మంచు కురిసే చలికాలంలో కూడా మనిషిని తినేసే పులేం కాదు. 
ఇళల్లో వెచచ్గా ఉంటుంది. షాపులు, బసుస్లు, రైళుల్, కారుల్ అనీన్ లోపల వెచచ్గా ఉంటాయి. ఈ మధయ్లో కాసేపు బయట నడక అవసరమైతే, 
వంటిని రకిష్ంచడానికి సెవ్టరుల్, కోటుల్, ఓవర కోటుల్, షూస  వగైరాలునాన్యి. నిజానికి చలి ఎకుక్వ బాధించేది మన దేశంలోనే! ఎటొచీచ్ అకక్డ 
వేసవి కూడా మన చలికాలంలాగే ఉంటుంది. ఆ చలిలో నేను తరచుగా మన దేశంలోలాగే సెవ్టరేల్కుండా, ఆకుచెపుప్లతో బయట తిరిగాను. 
చాలా ఆహాల్దకరంగా ఉండేది.  
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నిజం చెపాప్లంటే, మనం చలికి కంటే, అకక్డి వాళుల్ వేడికి పడే భయం ఎకుక్వ. ఆగసట్ 14న 
వేసవి మొదలైందని రేడియోలో హెచచ్రిక వినాన్ను. ఆ రోజు టెంపరేచర ఇరవైఎనిమిదని గురుత్. ఆ సాయంతర్ం మగాళల్ంతా డార్యరల్లాంటి 
నికక్రల్తోనూ, ఆడాళల్ంతా బికినీలతోనూ ఉఫఉఫ అనుకుంటూ వీధిన పడాడ్రు. మేమూ వీధిన పడాడ్ం కానీ - అది వాళల్ని చూడాడ్నికి. 
ఎపప్టిలాగే నిండు దుసుత్లు ధరించిన మమమ్లిన్ చూసి వాళెల్వరూ సిగుగ్పడలేదు కానీ, అంతమందికి భినన్ంగా ఉనన్ందుకు మేమే సిగుగ్పడాడ్ం.  

“ఇండియాలో ఐతే 40 డిగీర్లు దాటిపోతుంది. అకక్డేం చేసాత్రో వీళుల్” అని మాలో మేము మాటాల్డుకోవడం వినన్ ఒకరిదద్రు జరమ్నుస్ 
ఆగి కళుల్ పెదద్వి చేసుకుని, ఆ తరావ్త గుండెలు బాదుకుంటూ వెళాల్రు. ఆ సాయంతర్ం ఊళోల్ ఫైరబాడ, కూర జెంతర్మ వగైరా సథ్లాలోల్ 
సివ్మిమ్ంగ పూలుస్ నీళల్తో బదులు మనుషులతో నిండిపోయాయట.  

ఇండియన మితుర్లు ననున్ తోడబుటిట్నవారికంటే ఎకుక్వగా ఆదరించారు. వంట సదుపాయం ఉనన్వాళుల్ తరచు ననున్ భోజనానికి 
పిలిచేవారు. అపుప్డపుప్డు పనికటుట్కుని నా ఇంటికొచిచ్ నా ఆతిథాయ్నిన్ సీవ్కరించేవారు. ఇంటామె నాకిచిచ్న కేకుస్ వాళొల్చిచ్నపుప్డు 
చెలిల్పోయేవి. లొటట్లు వేసుకుంటూ మరీ తినేవారు.  

అకక్డ ఇంచుమించు మిగతా ఇండియనస్ందరికీ సాటివారి తోడుంది. నాకు దగగ్రోల్ ఎవరూ లేరనన్ భావనతో వాళుల్ ననున్ దృషిట్లో 
ఉంచుకుని తమ కారయ్కర్మాలు రూపొందించుకునేవారు. బయటి ఊళల్కి పికిన్కుక్లే కాక, ఊళోల్నూ మేమంతా కలిసి బాగా తిరిగేవాళల్ం. అలా 
మేము చూసినవాటిలో ఫోగెల పారక్ (బరడ్స్ శాంకుట్య్వరీ), జూ సామానయ్ంగా అనిపించాయి. మాకకక్డ ఆసకిత్ కలిగించినవాటిలో సెపెట్ంబరోల్ 
జరిగిన సాట్డ ఫెసట్ (టౌన ఫెయిర) చెపుప్కోతగగ్ది. చూడాడ్నికది మనకి పండుగలోల్ వచేచ్ తీరథ్ంలా ఉంది. అకక్డ చినన్పిలల్ల వినోదానికి 
అతాయ్ధునిక రంగులరాటాన్లు, రోలర కోసట్రుల్ వగైరాలునాన్యి. వాటిని కాదని, ఒకచోట గడిడ్కుపప్లుంటే వాటితోనూ అంత ఉతుస్కతతోనూ 
ఆడుకునే పిలల్లిన్ చూసి, ఎకక్డైనా పిలల్లు పిలల్లే కదా అనుకుంటూ మా పిలల్లిన్ గురుత్ చేసుకునాన్ను. అకక్డ మొదటి రోజు ఉచితంగా బీరు 
పోసేత్ జనం దానికోసం ఎగబడడ్ం ఇండియాని గురుత్ చేసింది. ఐతే అదో సరదాయే కానీ ఆబ కాదు. ఒకరోజు వివిధ వాయిదాయ్ల ఆరెక్సాట్ర్, 
ఒకరోజు కొందరు గాయనీగాయకుల పాటలు. పర్దరశ్నలకంటే అకక్డి వాతావరణం ఎకుక్వ నచిచ్ంది మాకు.  

అకక్డకొచేచ్క ఇండియనుస్లో పార్ంతీయ, మత, భాషా భేదాల సుఫ్రణ తగిగ్పోతుంది. ఇండియన అంటే ఇండియన అంతే! అంతా 
మనవాళేల్ననుకుంటూ, ఒకరికొకరు బాసటగా ఉండడం బాగా అనిపించేది నాకు. ఐతే నాకు ఒంటరితనం ఫీలింగ కలకుక్ండా చెయయ్డం తమ 
బాధయ్తగా వాళుల్ భావించడంలో, వారితోపాటు నాకూ కొంత ఇబబ్ంది ఉండేది. ఎందుకంటే నేను డైరీ వార్సాత్ను, అకౌంట వేసాత్ను. వివిధ 
పతిర్కలకు కథలు పంపుతాను. నా మటుకుక్ నేను యమ బిజీ. ఆ విషయం వాళుల్ గర్హించాలని, నేను రచయితననన్ విషయం వారికి చెపప్క 
తపప్లేదు. వారిలో తెలుగు తెలిసినవారు ఒకరిదద్రునాన్, సాహితాయ్భిలాషులు కారు కాబటిట్, బయటపడాడ్నికి నేను సంకోచించలేదు.  

ఇంటామె తరచుగా తనింటోల్ టివి చూడాడ్నికి పిలిచేది. ఒకసారి హిమాలయాలోల్ ఎలుగుబంటిని పటేట్ డాకుయ్మెంటరీ వసోత్ందంది. 
ఒకసారి నేను వెళల్బోయే బెరిల్న మీద డాకుయ్మెంటరీ వసోత్ందంది. ఒకసారి ఏదో మూయ్జిక బాండ కారయ్కర్మం వసోత్ందనీ, ఆ బాయ్ండ 
కొనాన్ళల్కిర్తం లూయ్నబరుగ్ వచిచ్నపుప్డు టికెట ఏకంగా 19 మారుక్లనీ, ఇపుప్డదే కారయ్కర్మం టివిలో ఫీర్గా చూడొచచ్నీ అంది. ఎపుప్డు 
పిలిచినా ఆమె కళల్లో ఎకస్యిటెమ్ంట. ఆమె ఇంటోల్ కొనిన్ జరమ్న సినిమాలు కూడా చూశాను. కథ, చితీర్కరణ, నటన పరంగా అవి ఉతత్మ 
సాథ్యిలో ఉనాన్యి. ఆ కథాంశాలిన్బటిట్ మనోవిశేల్షణ పరంగా మనుషులంతా ఒకక్టేననిపించింది. ఇంకా ఫెరన జెహె లొటోట్ (టెలివిజన 
లాటరీ) కారయ్కర్మంలో వచేచ్ కొనిన్ అంశాలు ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచేయి. ఒక హాలండర (హాలెండ దేశసుథ్డు) నిరవ్హించిన కుటుంబ 
కారయ్కర్మంలో, తలిల్-కొడుకు, తండిర్-కూతురుల జంటల మధయ్ జరిగిన పోటీ రౌండస్, ఆరోగయ్కరమైన వినోదానికి మచుచ్తునక అనిపించింది. 
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భువనేశవ్ర తిరిగి వెళేల్క అదే తరహాలో ఒక తెలుగు కారయ్కర్మం కూడా రూపొందించాను. అపప్టికింకా 
టివిలు లేవు. ఇపప్టి తెలుగు టివి ఛానెలుస్లోని కుటుంబ కారయ్కర్మాలు ఇంకా ఆ సాథ్యికి దరిదాపులోల్ లేవు.  

నటరాజన ఇంటోల్ అతని హౌస ఫౌర్ ఆహావ్నంమీద ఒకసారి జరమ్నీలోని బవేరియన సంగీత కారయ్కర్మం చూశాను. బవేరియనుస్ 
యోడిల్ంగుకి సుపర్సిదుధ్లు. వాళల్ంత సహజంగా యోడిల్ంగ చెయయ్గల గాయకుడు ఇండియాలో అపప్టోల్ కిషోర కుమార ఒకక్డే.   

సాట్ంపులకోసం నేను తరచుగా పోసాట్ఫీసుకి వెళేల్వాణిణ్. ఎకక్డపడితే అకక్డ ఆటోమాటుల్ ఉనాన్యిగా, దూరంగా ఉనన్ 
పోసాట్ఫీసుకెందుకూ శర్మపడి వెళల్డం అనేవారు మితుర్లు. కానీ ఆటోమేటల్లో సెప్షల సాట్ంపులు ఉండవు. నా పిర్యమితుర్డు సూరయ్నారాయణ, 
కేవలం సెప్షల సాట్ంపులకోసం, నాకు జరమ్నీ వెళేల్ అవకాశం రావాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకునాన్డు. అతనికోసం పోసాట్ఫీసుకి వెళిల్, సెప్షల 
సాట్ంపులు కొనడం ఆనందమే తపప్ శర్మ అనిపించేది కాదు. కారుడ్లు, ఏరోగార్ముస్తో చౌకగా ఐపోతుందని తెలిసి కూడా, కుబేరుడి 
సిదాధ్ంతానన్నుసరించి, ఉతత్రాలు వార్సి కవరోల్ పెటిట్ పంపేవాణిణ్ – సెప్షల సాట్ంపులు అతికించే అవకాశం ఉంటుందని. నాకు ఇండియానుంచి 
మితుర్ల ఉతత్రాలు వచేచ్వి. కొందరు తమకేవో కావాలని అడిగేవారు. టేపు రికారడ్రు వగైరాలు తేలేననీ, ఎలకిట్ర్క పరికరాలపై ఐతే 
నిషేధముందనీ వార్సేత్, నొచుచ్కోకుండా సరేననేవారు. కాయ్సెటుల్ కొని పోసుట్లో పంపేవాణిణ్. వాడని కాసెటల్కి కసట్మస్ డూయ్టీ పడుతుందని, 
వాటిని రేడియో రికారడ్రోల్ని జరమ్న మూయ్జిక తో నింపి పంపేవాణిణ్. వాళల్ దావ్రా మా కాలనీవీ, దేశంలోవీ విశేషాలు తెలిసేవి. ఒక ఉతత్రంలో 
ఒకతను బియయ్ం ధర కేజీ మూడు రూపాయలైందని గుండెలు బాదుకుంటూ వార్శాడు.  

చితర్మేమిటంటే నేను ఒకరికి చినన్ టార్నిస్సట్రు, ఒకరికి విలిక్నస్న బేల్డు కవరోల్ పెటిట్ పంపాను. అవి ఏ సాక్నింగుకీ గురి కాలేదేమో, 
కేష్మంగా వారిని చేరాయి. అలాగే శీర్మతి దావ్రా నాకు రెండు పినీన్సులు, ఓవర కోటు బొతాత్ం కుటుట్కునేందుకు చినన్ సూది, మొలతాడు, 
బూటులేసులు కూడా వేరేవ్రు సమయాలోల్ అందాయి.  

రోజుకొకసారైనా కాసెటేట్పులో పిలల్ల మాటలు, పాటలు వినేవాణిణ్. ఆ శబద్తరంగాలు లేత ఉరుములాల్ చెవులకి తాకగానే, కళల్లో నీళుల్ 
చిరుజలుల్లై కురిసేవి. అంత దగగ్రగా వినబడుతునన్ ఆ మాటలు ననున్ ఎనోన్ వేల మైళల్ దూరం తీసుకుపోతూండేవి.  

పిలల్లిదద్రూ నాకు బాగా అలవాటు. నేనేదైనా తింటుంటే వాళిల్దద్రూ నా దగగ్ర చేరి, “నానన్గారూ, నాకో, నాకో?” అంటుండేవారు. 
ఇపుప్డు నేను బెర్డ సైల్సులు తింటుంటే వాళిల్దద్రూ చెరో పకక్నా నిలబడి, “నానన్గారూ, నాకో, నాకో?” అంటునన్టేల్ అనిపించేది.  

“ఇకక్డ సదుపాయాలు అపూరవ్ం. సౌకరాయ్లు అదుభ్తం. ఈ దేశమొక సవ్రగ్ం. కానీ భారాయ్బిడడ్లు దగగ్ర లేకపోయాక, ఏంచేసుకోనీ 
సవ్రాగ్నిన్?” అని బాధపడేవాణిణ్. 

కలలొచేచ్వి. ఆ కలలోల్ శీర్మతి కనిపించేది కనీన్ళల్తో. ఇలలో ఆమెనుంచి కర్మం తపప్కుండా ఉతత్రాలొచేచ్వి. ఆ ఉతత్రాలు 
చదువుతుంటే నాకో విషయం అరథ్మైంది. పెళల్యిన ఆడపిలల్కి, భరత్ పకక్న లేకపోతే - పుటిట్నిలల్యినా, మెటిట్నిలల్యినా, తోడబుటిట్నవారి 
ఇలల్యినా - అది పరాయిదే!  

అబాబ్యికి రెండేళుల్ నిండాయి. అమామ్యి వాడికంటే ఏణణ్రథ్ం పెదద్. ఇదద్రిదీ ఎదిగే వయసు. కొతత్ మాటలు నేరుచ్కుంటూ, పర్పంచానిన్ 
తమదైన దృషిట్తో చూసూత్, మన దృషిట్కోణానికి అందని ఎనోన్ విశేషాలిన్ అందించగల దశ వారిది. ఆ వయసు పిలల్లతో జీవించడమే ఒక 
ఎడుయ్కేషన. అది నేను మిసస్యిపోతునాన్నని బాధొచేచ్ది శీర్మతి ఉతత్రాలు చదువుతుంటే. 

అమామ్యికి దగొగ్సేత్, దగగ్డమయాయ్క, “నానన్గారుంటే వీపు నిమిరేవారు” అంటుందిట. ఎకక్డైనా తనీడు పిలల్ తండిర్తో కనబడితే, ఆ 
జంట వంక అసూయగా చూసుత్ందిట. అబాబ్యైతే అసత్మానూ, “భువనేశవ్రెవ్ళిల్పోదాం. అకక్డ నానన్గారుంటారు” అని ఏడుసాత్టట్.  
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ఇక మా అమమ్ పిలల్లకేమీ తీసిపోలేదు. ఎవరిమీదైనా కోపమొసేత్, “నాకు చిరాకు 
తెపిప్ంచారంటే, జరమ్నీలో బాబి దగగ్రకు వెళిల్పోతాను” అంటోందిట - అకక్డికి అదేదో పకక్ ఊరైనటుల్. 

‘మేమిదద్రం, మాకిదద్రు’ అనే పర్చారం ఊపులో ఉనన్ రోజులవి. ఈ మధయ్లో శీర్మతి టూయ్బెకట్మీ ఆపరేషన చేయించుకుంది. ఆమె 
ఆపరేషన చేయించుకుంటుందని తెలుసు. కానీ వివరాలు తెలుసుకుందుకు ఇపప్టిలా మొబైలాస్, ఇంటరెన్టాట్? మా వాళెల్వరికీ ఇంటోల్ టెలిఫోన 
సదుపాయం కూడా లేదు. ఒక వారం రోజులు నా మనోవయ్ధ ఇంతా అంతా కాదు. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే ఎపుప్డూ ఉతత్రాలు వార్యని మా 
నానన్గారు, కోడలు ఆపరేషన చేయించుకుందనీ, కేష్మంగా ఉందనీ నాకో ఉతత్రం వార్శారు. అదే నా శీర్మతి కేష్మానిన్ తెలియబరిచ్న మొదటి 
ఉతత్రం. ఆ తరావ్త శీర్మతి వార్సిన ఉతత్రం చదివితే, ఆయనకు తెలియని విశేషాలు కొనిన్ తెలిశాయి.   

మామూలుగా ఐతే టూయ్బెకట్మీ చినన్ ఆపరేషన. కానీ అందరికీ పావుగంట పటేట్ది తనకి గంట పటిట్ందిట. ఆపరేషన 
చేయించుకునన్ందుకు, 28 రూపాయలిచాచ్రుట. 8 రూపాయలు హాసిప్టల సాట్ఫ కి ఇచేచ్సిందిట. మిగతా ఇరవై రూపాయలకీ మరో ఐదు 
రూపాయలు వేసి మా అతత్గారికీ, ఆమెకు సాయంగా ఉంటునన్ ఓ దూరపుబంధువుకీ చెరో వెండిగినెన్ కొనిచిచ్ందిట. ఐతే ఆపరేషన 
సమయంలో తనకి ఆకిస్జన పెటాట్లిస్ వచిచ్ందనీ, వెంటుర్కవాసిలో పార్ణపర్మాదం తపిప్ందనీ తెలిసినపుప్డు నా గుండె ఓసారి ఆగి మళీల్ 
కొటుట్కుంది. 

ఆమెనుంచి ఉతత్రం అందినపుప్డలాల్ నాలో ఉతాస్హం ఉరకలు వేసేది. ఉతత్రం చదువుతుంటే దిగులు కలిగేది. ఉతత్రానికి 
జవాబిసుత్ంటే గుండె బరువెకేక్ది.  

వివాహమయేయ్క ఇంతటి దీరఘ్ విరహానికి గురిజావడం ఇదే మొదలు.           
మా పేర్మబలం మమమ్లిన్దద్రీన్ దగగ్ర చెయయ్దా అనుకుంటూండేవాణిణ్ నేను. 
ఇటువంటి దేశాలోల్ ఉనన్పుప్డు ఏకాంతం మంచిది కాదనేవాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. అయితే రచనలు చేయాలనన్ తపన ననున్ ఏకాంతానికి 

సుముఖుణిణ్ చేసేది. విరహంతోనే కథలూ వార్సేవాణిణ్. ఉతత్రంతోపాటు ఆవగింజంత అక్షరాలతో (కాగితాలెకుక్వైతే కవరు బరువు పెరిగి 
సాట్ంపులెకుక్వ అంటించాలొస్సుత్ంది మరి) కథలు కూడా పంపేవాణిణ్ శీర్మతికి. అవి ఆమె ఫెయిర చేసి పతిర్కలకు పంపుతూండేది. ఇపుప్డా 
ఉతత్రాలు చూసుత్ంటే, వార్సిన నాకంటే, చదివి ఫెయిర చేసినవారిదే పూరిత్ ఘనత అనిపిసుత్ంది. 

అకక్డుండగానే జోయ్తి మాసపతిర్క తొలిసారిగా నవలానుబంధానిన్ పర్వేశపెటిట్ంది. తొలి అనుబంధంలో బొమమ్ హేమాదేవి నవల 
అభిలాష, మలాల్ది వెంకటకృషణ్మూరిత్ సీరియల(మేఘమాల), మా మినీనవల (మృతుయ్దేవత) ఉనాన్యి. ఆ పుసత్కం నేరుగా లూయ్నబరగ్ 
చిరునామాకి వచిచ్ంది. అపుప్డు జోయ్తి చూసుత్నన్ వేమూరి సతయ్నారాయణ - మా అమామ్యి పుటేట్క ఆ అనుభవాలతో వార్సిన, పెళల్యాయ్క 
చూడు నవల కూడా పరిశీలనలో ఉనన్టుల్ - ఉతత్రం వార్శారు. అదే మాకాయనతో తొలి పరిచయం. 

నా సాహచరయ్ పర్భావం ఊరికే పోలేదు. ఒంటరితనం, విరహానిన్ అధిగమించాలనన్ కోరిక - పేర్రేపించాయేమో - శీర్మతి కూడా 
తనకు తానై ఓ కథ రాసి ఓ పతిర్కలో పర్చురించగలిగింది. ఆమె ఆ విషయం తెలియబరిచ్నపుప్డు నాకెంత సంతోషం కలిగిందో చెపప్లేను.  

మితుర్ల సాహచరయ్ం, ఇంటినుంచి ఉతత్రాలు. ఇవే కాదు, జరమ్న కాల్సులు కూడా నాకెంతో రిలీఫిన్చేచ్వి.  
బడి ఒడిలో  
మా కాల్సులో వివిధ దేశాల వారునాన్రు. అంతా మంచివాళుల్. సరదా అయినవాళుల్.  
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అందరిలోనూ నాకు ఫౌర్లైన (కుమారి) కాసింబరగ్ అనే ఫెర్ంచ యువతితో మంచి 
సేన్హమైంది. చాలా విషయాలోల్ అభిపార్యాలొకటి కావడం అందుకో కారణం. 

ఇండియాలో నా మితుర్డు సూరయ్నారాయణకి సాట్ంపు కలెక్షన హాబీ. నేను జరమ్నీ వెడుతునాన్ననగానే అతను 
బర్హామ్నందపడిపోయాడు - నా దావ్రా చాలా సాట్ంపులొసాత్యని. అది నాకు గురుత్ంది. నా కాల్స మేటుస్లో ఇతర దేశాలవాళల్ందరికీ అతని హాబీ 
గురించి చెపిప్ - వారి వారి దేశాల పాత సాట్ంపులు కావాలని అడిగేవాణిణ్. నాకోసమే అయితే అంత చొరవ చెయయ్గలవాణిణ్ కాదేమో మరి! 

సాట్ంపులకోసం కొతత్ పరిచయాలకోసం నేను ఇనస టిటూయ్టోల్ అపుప్డపుప్డు టేబుల టెనిన్స గదికి వెళేల్వాణిణ్. అకక్డ ఎకుక్వగా 
జపనీయులు ఉండేవాళుల్. చూసి ఆనందించడమే తపప్ ఎకుక్వ ఆడేవాణిణ్ కాదు. ఒకసారి ఎవరో బలవంతపెడితే ఆటలోకి దిగాను. పర్థమ 
పర్యతన్ంలోనే ఓ జపనీయుణిణ్ ఓడించాను. అపప్టోల్ టేబుల టెనిన్స ఆటకి జపనీయులు పెటిట్ంది పేరు. ఆ కురార్డి సాథ్యి ఏమైనా, నా 
జీవితంలో నేను ఒక జపాన ఆటగాణిణ్ ఓడించానని మనసులో గరవ్పడాడ్ను. నా ఆట చూసి ఫౌర్లైన ఫుకునో అనే జపాన యువతి ననున్ 
పారట్నరిన్ చేసుకుని ఒకటి రెండు గేమస్ఆడింది. రెండూ మేమే నెగాగ్ం. అందుకు మెచిచ్ందేమో - తరావ్త నాకు సరికొతత్ జపనీస సాట్ంపస్ రెండు 
షీటుల్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. కలెక్షన కి కొతత్వి అవసరం లేదని చెపిప్నా వినిపించుకోలేదు. అవి సూరయ్నారాయణకు పంపిసేత్ అతను మహదానందంతో 
జవాబు వార్సాడు.  

జరమ్న భాష అంత కషట్ం కాదు కానీ, వాయ్కరణం సంసక్ృతంలా కిల్షట్మైనది. అవగాహనకు చాలా కృషి అవసరం. మా కాల్సులో 
జపనీయులు ఇదద్రమామ్యిలూ, ముగుగ్రబాబ్యిలూ ఉండేవారు. వాళుల్ కాల్సులో చాలా శర్దధ్గా పాఠాలు ఫాలో అయేయ్వారు. వాళల్ సినిస్యారిటీ 
నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేది. శర్దధ్లో కాకపోయినా, తెలివితేటలోల్ వాళల్తో పోటీ పడేవాళుల్ ఇండియనస్.  

సాధారణంగా లాల కాల్సులో మొదటివాడుగా ఉండేవాడు. నేను మొదటి అయిదుగురిలో ఒకణిణ్. ఈ రాయ్ంకుల విషయంలో మేమంతా 
సూక్లుపిలల్లాల్ పర్వరిత్ంచేవాళల్ం. టీచర మారుక్ల విషయంలో అనాయ్యం చేసిందని ఆరోపించేవారు కొందరైతే, పరీక్షలో కాపీ కొటేట్వారు 
కొందరు. ఒకసారి అనిన్ సెప్లిల్ంగులూ కరెకుట్గా వార్సిన నాకు ఓ పదానికి తకుక్వ మారుక్లు వెయయ్డంవలల్ - ఆ రోజుకి ఫసుట్కి బదులు నాలగ్వ 
పొజిషనుకి పడిపోయానని టీచర కి ఫిరాయ్దు చేశాను. అబదధ్మెందుకూ, అపుప్డు నేను రోషంగానే ఉనాన్ను. కానీ టీచరు చెపిప్ంది - నేను ఒక 
వాకయ్ంలో మధయ్పదానికి మొదటి అక్షరం సామ్ల లెటర కి బదులు కాపిటల లెటర వార్సేనని. కానీ చినన్పప్టిన్ంచీ ఎకక్డ వాడినా కె అనే 
అక్షరానిన్ ఒకక్లాగే వార్యడం నాకు అలవాటు. కాపిటల ఐతే పెదద్గానూ, సామ్లఅయితే చినన్గానూ వార్సేవాణిణ్. ఇంగీల్షు భాషకు 
సంబంధించిన పరీక్షలోల్ కూడా అది చెలుల్బడి ఐపోయేది. ఆ విషయం మరీమరీ చెపిప్నా టీచర ఒపుప్కోలేదు. సామ్ల ‘కె’ కి మొదటి నిలువు గీత 
చినన్దిగా ఉండాలని (K, k) నొకిక్ంచింది. అపుప్డు నేను గర్హించాను - అంతవరకూ నేను చేసుత్నన్ది తపప్ని. మళీల్ జీవితంలో ఆ తపుప్ 
చెయయ్లేదు.  

మా కాల్సులో ఆఫిర్కనస్ సంఖయ్ ఎకుక్వే. వారిలో మాబ్యా (Mbaya) అనే అతను చినన్పిలాల్డిలా చాలా అలల్రి చేసేవాడు. అతనివలల్ 
కాల్సు సరదాగా ఉండేది. ఐతే ఎకుక్వగా అతను సెకుస్కు సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఏమాతర్ం సంకోచం లేకుండా మాటాల్డేవాడు. 
టీచరుతో మాటాల్డినపుప్డు పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ని శృంగార విశృంఖలతావ్నీన్, పాశాచ్తుయ్ల కాపిటలిజంలో దోపిడినీ నిరసించేవాడు. వాదనలో 
చతురుడు. తను యునెసోక్ పొర్ఫెసరుట. డబుబ్ దండిగా ఖరుచ్ పెటేట్వాడు. 

ఒకరోజు అతను కాల్సుకి ఓ సాథ్నిక పతిర్క తీసుకొచిచ్, అందులోని ఓ పర్కటనని అందరికీ చూపించాడు. తన కుకక్ని ఎంతగానో 
పేర్మించిన ఓ మహిళ ఇచిచ్న పర్కటన అది. ఆ కుకక్ను కనుక వెదికి తెచిచ్సేత్ - తెచిచ్న వయ్కిత్ మహిళ ఐతే నగదు బహుమతి. అదే పురుషుడైతే 
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అతనితో ఒక రాతిర్ గడపడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్ ఆమె పర్కటించింది. పేపరోల్ ఆమె ఫొటోతోపాటు, 
సాధారణంగా అందాల పోటీకి ఇచేచ్ శరీరపు కొలతలు కూడా ఉనాన్యి.  

హెర మాబ్యా ఆ పర్కటన చదివి వినిపించి, “ఒక కుకక్పిలల్ పాటి విలువ చెయయ్ని శీలం గల మహిళలునన్ ఈ దేశం ఏంచూసుకుని 
గరవ్పడాలి? ఇలాంటి పర్కటనలిచేచ్ సిథ్తికి దిగజారిపోయిన పౌరులుంటే - ఆరిథ్కంగా ఎంతటి పర్గతి సాధిసేత్ మాతర్ం, ఆ దేశానికి 
విలువుంటుంది?” అని రెచిచ్పోయి మాటాల్డాడు. 

ఆ పర్కటన చదివి నేను షాక తినాన్ను. కానీ నాకు మాబ్యా తీరు నచచ్లేదు. ఊరుకోలేక, “ఇలాంటి పర్కటనలు మానవ 
మనసత్తవ్ంలోని వైచితార్య్నికి చిహన్ం. ఇలాంటి వయ్కుత్లు అనిన్ దేశాలోల్నూ ఉండొచుచ్. వారిని అరథ్ం చేసుకుని జీరిణ్ంచుకునే పరిణతికి ఈ 
సమాజం చేరుకుందనుకోవాలి తపిప్తే, ఆ మహిళ ఇకక్డి పౌరులకు శాంపుల అనుకోలేం. ఈ పర్కటన ఈ దేశ పర్జల నైతికసాథ్యిని 
పర్తిబింబించదు. ఎందుకంటే ఇంతకాలంగా ఇకక్డుంటూ, ఈ పర్కటన చూసి షాక తినాన్మంటే, అధిక సంఖాయ్కులైన పౌరులు దీనికి 
భినన్ంగా ఉనాన్రనే అరథ్ం కదా” అనాన్ను వెంటనే. 

మాబ్యా నావంక అదోలా చూసి కనున్ గీటాడు. “యూ, ఇండియన! నువువ్ మాటాల్డకు. నా విషయంలో కలగజేసుకోకు. నేనీ 
విషయం ఈరోజు కాల్సులో టీచరుకి చెపాప్లిస్ందే” అనాన్డు. 

అతనీ విషయమై నాతో వాదనకు దిగే ఉదేద్శయ్ంలో లేడని అరథ్మై నేనిక ఊరుకునాన్ను. కాల్సులో అతడా వారత్ చదివి వినిపించినపుప్డు, 
మా టీచరు ముఖం అదోలాగైపోయింది. ఐతే ఆమె అతనికి బదులేమీ ఇవవ్కుండా విషయానిన్ దాటేసి పాఠంలోకి వెళిల్పోయింది.  

ఎందుకో కానీ మాబ్యాకి పాశాచ్తయ్ వయ్వసథ్నీ, సంసక్ృతినీ వేలెతిత్ చూపడంమీద ఆసకిత్ ఎకుక్వ. మరోసారి అతను కాల్సులోనే ఇంకో 
వివాదానికి తెర తీశాడు. పశిచ్మ జరమ్నీలో వయ్కిత్సావ్తంతర్య్ం ఉందంటునాన్రు కానీ అది నిజం కాదనాన్డు. 

ఈసారి మా జరమ్న టీచర ఊరుకోలేదు. తమ దేశం అసలైన సేవ్చఛ్కి మారుపేరంది. దానిన్ కొందరు పౌరులు దురుపయోగం కూడా 
చేసాత్రంటూ, గతంలో పర్సాత్వించిన పతిర్కా పర్కటనకు పరోక్షంగా బదులిచిచ్ంది. 

హెర మాబ్యా ఊరుకోలేదు. వెంటనే కోయ్లన్ నగరంలో జరిగిన ఒక సంఘటనని ఉదహరించాడు. ఆ నగరంలో ఒక విదాయ్రిథ్ 
కాల్సులో పొర్ఫెసరిన్ ఎదిరించేటట్. పొర్ఫెసర వెంటనే పోలీసులకి ఫోన చేసేటట్. పోలీసులు వచిచ్ ఆ విదాయ్రిథ్ని అరెసుట్ చేసి జైలోల్ పడేశారుట.     

“నేను నమమ్ను” అంది మా టీచర. 
“అందుకు సాక్షయ్ముంది” అనాన్డు హెర మాబ్యా. ఇంటరవ్లోల్ అతను మరో జరమ్న టీచరిన్ కాల్సుకి పిలిచి, “కోయ్లన లో ఒక విదాయ్రిథ్ 

పొర్ఫెసరిన్ ఎదిరిసేత్ - ఆయన పోలీసులకు ఫోన చేసేత్, పోలీసులొచిచ్ ఆ విదాయ్రిథ్ని జైలోల్ పడేయలేదూ?” అనడిగాడు. 
ఆయన యథాలాపంగా, “అవును. ఏం?” అనాన్డు. 
మా కాల్స టీచర ముఖం మాడిపోయింది. “అలా ఎలా జరుగుతుంది?” అని తనలో తాను గొణుకుక్ంది తపిప్తే మరి వాదనని 

పొడిగించలేదు. 
నాకు ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. జాతి పేరిట, రంగు పేరిట - మానసికంగా పౌరులోల్ అసహనం ఉండొచుచ్. కానీ దానిన్ దాచుకునే 

సంసాక్రానిన్ మేమకక్డ చూశాం.  
అలాంటి సంసాక్రానికి నియమాలూ, చటాట్లూ కూడా కొంత కారణమౌతాయని నా నమమ్కం. సాంసక్ృతిక పరంగానో, 

ఆహారపుటలవాటల్ విషయంలోనో ఐతే మాకా దేశం భినన్ంగా అనిపించవచుచ్. కానీ అకక్డ సవ్దేశానికి మించి సేవ్చఛ్ అనుభవిసుత్నాన్మని 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   112
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

ఒపుప్కోవాలి. అలాంటిది కేవలం పొర్ఫెసరిన్ కాల్సులో ఎదిరించిన నేరానికి, ఒక విదాయ్రిథ్ జైలు 
పాలౌతాడా? అలాగైతే ఈపాటికే మాబ్యా జైలోల్ ఉండాలి. నాకు అనుమానమొచిచ్ హెర మాబ్యాను పకక్కు పిలిచి, “ఇంతకీ  అ విదాయ్రిథ్ 
పొర్ఫెసరిన్ ఏమని ఎదిరించాడు?” ఆనడిగాను.  

మాబ్యా కనున్ గీటి అదోలా నవువ్తూ, “అది వాళల్డగాలిస్న మాట. వాళేల్ అడగనపుప్డు - నువవ్డకూక్డదు. నేను చెపప్కూడదు” 
అనాన్డు.  

నాకు అరథ్మైంది, ఆ రోజు కాల్సులో ఆ విదాయ్రిథ్ పర్వరత్నలో కిర్మినల తెర్టఉండొచచ్ని! 
ఇకక్డే నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. ఈ లాంగేవ్జి కాల్సులోల్ జరమ్న టీచరుస్ ఏ విషయంలోనూ ఎకుక్వగా వాదనలోకి దిగడానికి 

ఇషట్పడేవారు కాదు. ఏదిఏమైనా ఒకటి మాతర్ం నిజం. పశిచ్మ జరమ్నీలో వయ్కిత్ సావ్తంతర్య్ముందనన్ విషయానిన్ నిరూపించుకుందుకు వాదన 
అవసరం లేదు. అందుకు మాబ్యాయే సాకిష్. 

హెర మాబ్యా తెలల్వాళల్ గురించి హీనంగా మాటాల్డేవాడు. శేవ్తసుందరీమణులిన్ అనుభవించడంకోసమే తనీ దేశాలోల్ 
తిరుగుతునాన్ననేవాడు.  

నాకు సావ్నుభవమే – మాటలిన్ బటిట్ వయ్కిత్తావ్లిన్ అంచనా వెయయ్లేం. దళితులిన్ కులం పేరు పెటిట్ హీనపరేచ్ ఒక టీచరు - 
వాసత్వంలో దళితులిన్ ఆతీమ్యంగా ఆదుకోవడం నాకు తెలుసు. అగర్కులాలిన్ అనరాని మాటలనే ఓ దళితుడు ననున్ అభిమానించే 
పార్ణమితుర్డు.  

శరీరంలో కలమ్షానిన్ విడిచిపెటట్డానికి దేవుడు మనిషికి కొనిన్ మారాగ్లిచాచ్డు. అందుకు కొందరు మనుషులు మాటని కూడా 
ఉపయోగించుకుంటారు. మాట మంచిదైతే సంసాక్రానికి చిహన్ం. చెడడ్దైతే - వయ్కిత్ సావ్తంతార్య్నికి నిదరశ్నం. మాటతో వయ్కుత్లిన్ అంచనా వేసేత్ 
మన నేతలంత దుషుట్లుండరు. కానీ మనం ఎంతో కొంత ముందుకే వెడుతునాన్మంటే మన నేతలే కదా, కారణం! 

జరమ్న కాల్సులోల్ గురుత్ండిపోయే మరో విశేషం - కాల్సులో జరమ్న తపప్ ఇంకేమీ మాటాల్డకూడదని నియమం. నియమం ఉలల్ంఘిసేత్ 
పది ఫెనిగస్ జరిమానా. అలా వసూలు చేసిన డబుబ్ల కోసం, టీచర ఓ హుండీ పెటిట్ంది కూడా. అనుకోకుండా ఎవరి నోటైనా ఆంగల్పదం 
జారితే, “చెన(పది) ఫెనిగస్ బిటేట్ (పీల్జ)” అనేదామె.  

ఈవిధంగా ఎకుక్వ ఫైన కటిట్నవారు హెర మాబ్యా, బెర్జిలియన అమామ్యి ఫౌర్లైన కురాసీ. ఆ అమామ్యికైతే అపర్యతన్ంగా 
ఆంగల్పదాలు నోట జాలువారిపోతూండేవి. ఒకోసారి టీచరుకే జాలేసి, డిసౌక్ంటఇచిచ్ జరిమానా తగిగ్ంచేది.  

డబుబ్ విషయంలో నా జాగర్తత్కి నిదరశ్నంగా, ఒకక్ పరాయ్యం కూడా నేను జరిమానా కటట్లేదు.  
మా కాల్స టీచర నా అలవాటల్కు ఆశచ్రయ్పడేది. గెమూయ్జే (కూరగాయలు) తపప్ తిననని జాలిపడేది. రావు అనన్ నా పేరుని గెమూయ్జేకి 

పరాయ్యపదంగా వాడేటంతగా నా అలవాటల్ని గురిత్ంచుకనన్ ఆమె కూడా ననున్ పదెద్నిమిదేళల్ బాలుడనే అనుకుంది. నేను ఇదద్రు పిలల్ల 
తండిర్నని తెలియగానే ఆమె షాక తిని, “ఆలక్హాల జోలికి వెళల్కపోతే అంతా నీకులాగే ఉంటారేమో” అంది అపర్యతన్ంగా. కానీ చాలామంది 
ఇండియనల్ యంగుల్కస కి కారణం అండర నరిషెమ్ంట అని ఎకక్డో చదివాను. అలాంటివాళుల్ ముపైప్లలో ఇరవైలనిపించినా, అరవైలోల్ 
ఎనబైలనిపించే అవకాశముందిట. అదామెకి చెపప్లేదు.  

కాల్సులో మా గతి చినన్పప్టి వీధిబడిలోలా ఉండేది. జరమ్న భాషలో వారాల పేరూల్, నెలల పేరూల్, అంకెలూ ఒకరి తరవాత ఒకరిచేత 
చెపిప్ంచేవారు. బెంచిలో నా పకక్నునన్వాడు జోన టాగ (ఆదివారం) అంటే, నేను మోన టాగ (సోమవారం) అనాలి. ఆ పకక్నునన్వాడు 
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డీనస టాగ (మంగళవారం) అంటాడు. ఇలా వరుసగా చెపుప్కుంటూ వెళల్డమే. మొదటోల్ ఇది 
చినన్తనంగా ఉండేది. రెండొకటల్ రెండు, రెండు రెళుల్ నాలుగు... అని వలెల్ వేయించే వీధిబడులు గురొత్చిచ్ ఒకక్సారిగా చినన్తనం పసితనంగా 
మారిపోయేది. మానసికానందానికి పసితనానిన్ మించినదేముంటుంది?  

శీర్మతికీ, పిలల్లకీ ఇది ఎంతో వినోదంగా ఉంటుందనిపించి ఒకరోజు కాల్స రూంలో పాఠాల ఎపిసోడస్ రికారడ్ చేశాను - తరావ్త 
వినిపించాలని!  

నాలుగు నెలల లాంగేవ్జి కోరుస్లో మొదటి రెండు నెలలూ ఫౌర్ షివ్యరింగ మా టీచర. తరావ్తి రెండు నెలలూ హెర షీమాంగ. 
ఇదద్రికిదద్రూ మంచి మితుర్లాల్ మాతో కలిసిపోయారు.  

మా కాల్సులో వాళేల్ కాక, ఇతర కాల్సులవాళుల్ కూడా కొందరు జీవితంలో మరపురాని పరిచయసుథ్లు. ఒకతనిది ఫిలిపీప్నస్. అతను 
విపరీతంగా సవ్ంతడబాబ్ని  వాయించేవాడు. అతను చేసిన రీసెరిచ్కి ఏదో బహుమతి వచిచ్ందట. ఆ బహుమతి ఏమిటని అడిగితే పేరు 
చెపప్లేదు కానీ, “నోబెల పర్యిజ ఆఫ ది ఈసట్” అనాన్డు. వినోదం కావాలనిపించినపుప్డలాల్ అతనోన్సారి పలకరిసూత్ండేవాణిణ్. వినోదం 
అందించడానికి సవ్ంత డబాబ్ వాయించుకునే వాళల్ని మించినవాళుల్ండరు. ఎటొచీచ్ చాలామంది ఇతరుల సవ్ంత డబాబ్ని భరించలేరు. ఇంతకీ 
ఈ ఫిలిపీప్నస్ పౌరుడు రామచందర్ కాల్స మేటు.  

లూయ్నబరుగ్లో గడిపిన నాలుగు నెలలోల్నూ, ఇంకా చాలామందే తటసథ్పడి - విచితర్మైనవీ, మరపురానివీ, ఆసకిత్కరమైనవీ ఎనోన్ 
అనుభవాలు అందించారు నాకు. అలా జరమ్నీ పాఠాలకంటె ఎకుక్వగా జీవిత పాఠాలు నేరుచ్కునాన్ను. జరమ్న యువతి ఫౌర్లైన బిర్గెటీట్ 
హైనమన తో పార్రంభమయాయ్యవి.   

చీరకటీట్ సింగారించీ 
అకక్డ సవ్ంతిళుల్నన్ చాలామంది తమ ఇళల్ని పూటకూళల్లా కూడా నడుపుతారు. ఆధునిక భాషలో దానిన్ పేయింగ గెసట్ సిసట్ం 

అంటారు. అందుకుగానూ కొందరు ఇళల్వాళుల్ తమ పేరల్ను టూరిసట్ డిపారుట్మెంటోల్ నమోదు చేయించుకుంటారు. ఫౌర్ యాకేల పేరు కూడా 
అలా నమోదయింది. గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారే కాక బయటివాళుల్ కూడా ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోవచుచ్.  

సవ్ంత పనిమీద బయటి ఊళల్నుంచి వచిచ్నవాళల్లో కొందరు లాడిజ్లకంటే ఇలాంటి పూటకూళల్ ఇళల్కే పార్ధానయ్మిసాత్రు. లూయ్నబరగ్ 
వచిచ్న బిర్గెటీట్ హైనమన అలా ఫౌర్ యాకేలఇంటికి వచిచ్ంది. ఆమెకి యాకేల నా గది ఎదుటనునన్ పెదద్ గదిని కేటాయించింది. ఆ 
అంతసుత్లోని మూడు గదులోల్కీ అది చాలా పెదద్ది. 

జూన 5న నేను ఫౌర్ యాకేల ఇంటోల్ అడుగెటాట్ను. జూన 14న యాకేల ననున్ పౌర్లైన బిర్గెటీట్ హైనమన కి పరిచయం చేసూత్, నాకు 
తెలియని ఓ కొతత్ విషయం చెపిప్ంది. గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారామెకు ఫోన చేసి, “చాలా తెలివైన మంచి ఇండియన యువకుడు వసుత్నాన్డు. 
నీ ఇంటోల్ గది ఇవవ్డానికి నీకేమైనా అభయ్ంతరమా?” అనడిగారుట. ఆమె వెంటనే ఒపుప్కుందట. అలా నేనికక్డికొచాచ్ను.  

ఆ అమామ్యి వయసు ఇరవై లోపే వుండవచుచ్. సుమారు ఆరడుగుల పొడగరి. ఎతుత్కి తగగ్ లావుతో ఆకారానికి పెదద్దానిలా ఉనాన్, 
అందమైన ఆమె ముఖానికి అమాయకతవ్ం జతపడి - చినన్పిలల్లాగే అనిపిసుత్ంది.  

ఆమె తనున్ పరిచయం చేసుకుంటూ, ఫోలకస వాయ్గెన కంపెనీలో సెకర్టరీగా పని చేసుత్నాన్నంది. ఇంగీల్షు కొదిద్గా వచుచ్నంది. కానీ, 
కలిసి మాటాల్డుకుందుకు అది సరిపోదని, మాటనిబటేట్ గర్హించాను.  
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యాకేల అందుకుని నా గురించి పర్శంసలు మొదలెటిట్ంది. ఏమో అనుకుందిట కానీ, నా 
తెలివితేటలు ఇంతా అంతా కాదంది. పది రోజులోల్నే జరమ్న బోలెడంత నేరుచ్కునాన్నని గొపప్గా చెపిప్ంది. 

PPP 
ఆమె అలా చెబుతుంటే నాకు సిగేగ్సింది. తెలివైన వాణిణ్ కావచుచ్నేమో, కానీ భాష నేరుచ్కోవడంలో నా తెలివికి చెపుప్కోతగగ్ 

నిదరశ్నాలు లేవు. అపప్టికి భువనేశవ్రోల్ ఐదేళల్కు పైగా ఉనాన్ను కానీ ఒరియా నేరుచ్కోలేదు. ఆఫీసులో ఇంగీల్షు, బయట వచీచ్రాని హిందీతో 
మానేజ చేసుత్నాన్ను. ఇకక్డ జరమ్నీలో జరమ్న మాటాల్డడ్ం తపప్నిసరై ఏదో మాటాల్డుతునాన్ను. కానీ నాతో వచిచ్న ఇండియనుస్లో చాలామంది 
నాకంటే బాగా మాటాల్డుతారు. అరహ్త లేని పొగడత్ కాబటిట్ నాకామె మెపుప్ సంతోషానిన్వవ్లేదు. 

హైసూక్లు, కాలేజి రోజులోల్నే కాల్స మేటస్యినా ఆడపిలల్లకి దూరంగా ఉండేవాణిణ్. ఇకక్డైతే భాష కూడా అంతంతమాతర్ం కాబటిట్ 
నాకు బిర్గెటీట్తో మాటాల్డే ఆసకిత్ కలగలేదు. ఆపైన ఉదయం లేచీలేవగానే ఇనస టిటూయ్ట కి వెళేల్ హడావుడి. తిరిగొచేచ్సరికి రాతిర్ ఏడో, 
ఎనిమిదో! నిజం చెపాప్లంటే ఆమె నా ఎదుటి గదిలో ఉంటునన్దనే మరిచ్పోయాను. అలా రెండు రోజులు గడిచిపోయాయి.  

యాకేల నా గురించి చెపిప్న మాటలు బిర్గెటీట్కి నేనంటే కుతూహలం కలిగించినటుల్నాన్యి. నేను తనని పలకరిసాత్నని మూడు 
రోజులు చూసింది. ఆదివారం రాగానే ఇక ఆగలేక, నా గదికి వచిచ్ంది. “కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నీ గది చాలా చినన్ది కాబటిట్, నా 
గదిలోకొసాత్వా?” అనడిగింది సేన్హపూరవ్కంగా. 

వెళాల్ను. చూసేత్ ఆ గది చాలా పెదద్ది. పెదద్ మంచంతో పాటు సోఫా, కురీచ్లు కూడా ఉనాన్యి. ఇదద్రం ఎదురెదురుగా కూరుచ్నాన్క, 
“నీ గురించి చెపుప్” అంది జరమ్నోల్. 

నాకొచిచ్న జరమ్న అంతంతమాతర్ం. బయట ఎవరితో మాటాల్డినా, జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని మా టీచర చెపిప్ంది. బయటివాళుల్ కూడా 
గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట విదాయ్రుథ్లిన్ జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని పోర్తస్హిసాత్రు. 

నాకొచిచ్న చచుచ్ భాషలో నెమమ్దిగా కబురుల్ మొదలు పెటాట్ను. ఏం చెపాప్లో తెలియక, నేనొక రచయితననీ, నా శీర్మతి నా రచనలు 
ఫెయిర చేసుత్ందనీ చెపాప్ను. మామూలుగా ఐతే అంత తకుక్వ పరిచయంలో నేను రచయితనని ఇతరులకి చెపిప్న సందరాభ్లు లేవు. 

ఆమె నావంక అడమ్యిరింగ గా చూసింది.  
మొహమాటమేసి, ఎందుకు చెపాప్నా అనుకునాన్ను. అంతలో యాకేల వచిచ్ంది. మా ఇదద్రికీ కేక పెటిట్ంది. 
ఫస చెయయ్డం ఇషట్ం లేక మాటాల్డకుండా తినాన్ను. మానసిక బలమేమో, ఆ పూట కేక బాగుందనిపించింది. 
కేక తింటూనే బిర్గెటీట్ తనగురించి చెపిప్ంది.  
ఆమె వయసు ఇరవై సంవతస్రాలుట. మాటల సందరభ్ంలో, తనకి బౌర్న కలరంటే ఇషట్మంది.  
“బౌర్నఅంటే ?” అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
“అదే, నీ వంటి రంగు!” అందామె మామూలుగా. 
అబదధ్మెందుకూ, నాలో సంతోషం పొంగుకొచిచ్ంది. ఎందుకంటే, ఒకరోజు నేనూ, నటరాజన బసుస్లో వెడుతుంటే మా వెనుక సీటోల్ 

ఓ తెలల్ యువతీ, నాలుగైదేళల్ కొడుకూ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఆ పిలాల్డు చూడాడ్నికి బొదుద్గా ముదుద్గా ఉనాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి మరీ ఆ 
కురార్డివంక చూసి ముదుద్గా నవావ్ం. తలిల్మనసు ఉపొప్ంగినటుల్ంది, ఆ యువతి వెంటనే కురార్డితో, “వాళెల్వరో తెలుసా?” అంది 
ముచచ్టగా. మా గురించీ, ఇండియా గురించీ నాలుగు మంచి మాటలు చెపాప్లని ఆమె ఉదేద్శయ్మై ఉండొచుచ్. ఆ కురార్డు వెంటనే, 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   115
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“ఆఫిర్కానర” (ఆఫిర్కనుల్) అనాన్డు. ఆ తరావ్త ఆమె కొడుకుని మందలించిన సవ్రానిన్ బటిట్ తను 
నొచుచ్కుందని అరథ్మైంది. మేము ఇండియనుస్మనీ, ఇండియా చాలా గొపప్దేశమనీ కాసత్ ఎకుక్వ చేసి చెపిప్ కవర చెయయ్డానికి 
పర్యతిన్ంచింది. మేమిక వెనకిక్ తిరగలేదు. 

నటరాజన కొంచెం చినన్బుచుచ్కునాన్డు. “మనం మరీ అంత నలల్గా ఉనాన్మా?” అనాన్డు నాతో.  
“మనమెలా ఉనాన్మనన్ది కాదు ముఖయ్ం. మనం వాళల్ల్కెలా కనబడతామనన్ది ముఖయ్ం. ఆ మాటనన్ది మాయామరమ్ం తెలియని ఓ 

పసివాడు. మనం ఇతరుల నలుపుని చినన్బుచేచ్ముందు, మనమూ కొందరికి నలుపని హెచచ్రించడానికే ఈ ఘటన” అనాన్ను 
హుందాతనానిన్ నటిసూత్. కానీ మనసులో నేనూ అతడిలాగే మథన పడుతునాన్ను. ఇంతకాలం తెలుపని కాకపోయినా, కనీసం బౌర్న గా 
ఉంటాననన్ నమమ్కంలో ఉనాన్ను. ఆ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేశాడా జరమ్న పసిబాలుడు.   

కానీ ఇపుప్డు నిండు యౌవనంలో ఉనన్ ఓ తెలల్మామ్యి, నా రంగు బౌర్న అని నిరాధ్రించడమే కాక అది తనకిషట్మని కూడా చెపిప్ంది. 
మొహమాటానిన్ అణచుకుంటూ, “డాంకే (థాంకస్)” అనాన్ను. 

“నేనే కాదు. మా జరమ్నస్ అంతా బౌర్న రంగు ఇషట్పడతాం. బహుశా మీ ఇండియనస్ మా రంగు ఇషట్పడతారనుకుంటాను” అని 
నేనేమంటానోనని కుతూహలంగా నావంక చూసింది.  

నిజం చెపేప్యాలనిపించింది. “మాకైతే యూరోపియనస్ వంటి రంగు పాలిపోయినటుల్ంటుంది. అది మాకు నచచ్దు. మాకూ వంటి 
రంగు బౌర్న గా ఉంటేనే ఇషట్ం. అయితే మరీ పాలిపోయినటుల్ ఉండకపోతే, మీ రంగు బౌర్న కంటే బాగుంటుంది - నీ వంటి రంగులా” 
అనాన్ను కొంచెం లౌకయ్ంగా. ఆమె వంటి రంగు బాగుందనన్ మాట మాతర్ం నిజం.  

అపుప్డామె ఎంత సిగుగ్ పడిందంటే, పర్పంచంలో ఎకక్డి ఆడవాళల్యినా ఒకక్లాగే సిగుగ్ పడతారనిపించింది. ఆడవాళల్ సిగుగ్ ఎకక్డైనా 
మనోహరంగా ఉంటుందని కూడా అనిపించింది. 

కర్మంగా కబురల్లో పడి ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఇండియాలో గృహిణులకి వంట పని ఎకుక్వనీ, రోజులో చాలా భాగం 
వంటింటోల్నే గడుపుతారనీ, వంట కూడా కషట్మేననీ చెబితే ఆమె ముందు ఆశచ్రయ్పోయింది. తరావ్త బాధగా నిటూట్రిచ్ంది. 

కటూట్బొటూట్ పర్సకిత్ వచిచ్, “ఇండియన మహిళలు బరువైన చీరలు కటుట్కుంటారు కదా, కటట్డం కూడా కషట్ం అనిపిసుత్ంది. మా 
బటట్లైతే తేలిగాగ్ ఉంటాయి. వేసుకోవడం కూడా సులభం!” అందామె.  

నేనొపుప్కోలేదు. “అలవాటైతే ఏదీ కషట్మనిపించదు. నీ పెరస్నాలిటీకి నువువ్ గౌనోల్ కనాన్ చీరలో ఎకుక్వ బాగుంటావు” అనాన్ను.  
మళీల్ అచచ్మైన ఆడపిలల్లా సిగుగ్ పడిందామె.  
బిర్గెటీట్కి సిగరెటఅలవాటుంది. ముందు నాకు ఆఫర చేసింది. నాకు అలవాటు లేదనాన్ను. అపుప్డామె నా అనుమతి తీసుకుని ఓ 

సిగరెట వెలిగించుకుంది. పొగ పీలిచ్ గుపుప్న వదులుతూ, “పొగ తాగడం మంచిది కాదు. నేనూ మానేయ గలిగితే బాగుణుణ్” అంది కొంచెం 
సవ్గతంలా. 

ఇరవైఏళల్ అందమైన అమామ్యి నోటోల్ సిగరెట! నేను పెరిగిన వాతావరణానికి ఆ రెండూ మాయ్చైనటుల్ అనిపించలేదు. 
తరావ్త ఆమె నా కుటుంబ వివరాలు అడిగింది. మా నానన్గారికి పదిమంది సంతానమనగానే షాక తినేసింది. “అంతమంది 

పిలల్లుండడంపై నీ అభిపార్యమేమిటి?”  అంది. అదామె మరాయ్ద. నా అభిపార్యం తెలిసేదాకా ఆ విషయమై తన సప్ందనని చెపప్దు. 
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“ఇపుప్డు ఇండియాలో చాలామంది ఫామిలీ పాల్నింగ పాటిసుత్నాన్రు. ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు 
చాలు అనన్ది మా దేశంలో కొతత్ నినాదం. ఈ మారుప్ని నాలాంటివాళల్ంతా సావ్గతిసుత్నాన్రు” అనాన్ను. 

ఆమె కళుల్ మెరిశాయి. “నీకు అంతమంది తోడబుటిట్నవాళుల్నాన్రని బాధగా అనిపిసుత్ందా?” అంది. 
“అంతమంది పిలల్లుండడంవలల్ ఆరిథ్కంగా చాలా ఇబబ్ంది పడాలి. అందుకని బాధపడాలి. బాధపడితే, తోడబుటిట్నవాళల్ని 

అవాంఛనీయులుగా భావించినటేల్ కదా! కాబటిట్ భవిషయ్తుత్లో అలా జరగనివవ్కూదదని అనుకుంటాను తపప్, ఇపప్టికే జరిగిందానికి 
బాధపడను. ఆ విషయమలాగుంచితే - పండుగలకీ, వేడుకలకీ అందరం కలుసుకునన్పుడు - మాకు అంత బలగం ఉనన్ందుకు 
మహదానందంగా ఉంటుంది” అనాన్ను. 

సరిగాగ్ రాని భాషలో మాటాల్డడంవలల్ నా మెదడుకి శర్మగానే ఉంది. ఐనా మేమిదద్రం అకక్డ కూరుచ్ని సుమారు అయిదు గంటలు 
మాటాల్డుకునాన్ం.  

మధయ్లో ఫౌర్ యాకేళ ఊరించి చెబుతూ, “జీ ఈసట్ జేర షోయ్న'' అనాన్ను. ఆ మాట యాకేల తో కూడా చాలాసారుల్ అనాన్ను. 
అనన్పుప్డలాల్ ఆమె సిగుగ్పడేది. నా అభిపార్యంలో ఆ పదానికి అరథ్ం ఆమె చాలా మంచిదని. మరి ఆ మాటకు ఆమె సిగుగ్ పడాలిస్న కారణం 
నాకు అపుప్డు తెలియలేదు. ఇపుప్డు బిర్గెటీట్ చెపప్గా తెలిసింది. షోయ్న అనే మాటకి నైస అనన్ అరథ్ం ఉనన్పప్టికీ, ఆ పదానిన్ ఎకుక్వగా 
అందానిన్ పొగడాడ్నికే వాడతారుట. కాబటిట్ ఆ మాట అందరికీ వాడొదద్ని చెపిప్ందామె.  

నేను యాకేల గుణగణాలిన్ పొగుడుతునాన్ననుకుని, అందానిన్ పొగుడుతునాన్ను. అందుకా వృదుధ్రాలు సిగుగ్ పడుతోందని అరథ్మై, 
అయోయ్ అనుకునాన్ను. మంచితనానిన్ అభినందించడానికి షోయ్న కి బదులు నెట అనమని బిర్గెటీట్ చెపిప్ంది. ఆ రోజుకి మా సమావేశం అలా 
ముగిసింది. 

టేపురికారడ్రు కొనన్ రోజున, హడావుడిగా ఇంటికొచిచ్ ఆబగా పిలల్ల మాటలు వింటుండగా - బిర్గెటీట్ వచిచ్ తలుపు తటిట్ 
పలకరించింది. పిలల్ల మాటలు ఒకసారి తను కూడా విని వాళల్ వయసులడిగి తెలుసుకుని, “మీ ఇండియనుస్వి ఈడుకి మించిన తెలివితేటలు” 
అంది.  

ఆ మాట హృదయంలోంచీ కాక, మాటవరసకి మరాయ్దగా అనన్టుల్ నాకు అనిపించింది.  
వచీచ్ రాని నా జరమ్న భాష ఆమెకు ఏమి వినోదానిన్సోత్ందో తెలియదు కానీ మరాన్డు మళీల్ తన గదికి అహావ్నించింది. వెళాల్ను. 
ఈసారి మాటలోల్ తనే మాంసాహారం పర్సకిత్ తెచిచ్, “నువువ్ మాంసం తిననంటావు. తింటే తపేప్ంటి?” అనడిగింది. 
“మాంసాహారమైనా, శాకాహారమైనా ఎంతో కొంత హింస లేకుండా లభించదు. తరతమ భేదాలుంటాయంతే! ఉదాహరణకు - 

మనం జంతువులిన్ ఆహారంగా భావించి చంపి తింటునాన్ం. మనకంటే బలమైన, తెలివైన రాక్షసజాతి ఒకటి ఉండి - రోజూ మనని వేటాడి 
తింటుంటే అపుప్డు మన మనఃసిథ్తి ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి మనఃసిథ్తినే నేను జంతుజాలం విషయంలో ఊహించుకోవడంవలల్ - 
మాంసాహారం తినలేక పోతునాన్ను. వృకాష్లకూక్డా పార్ణం ఉనన్పప్టికీ, అవి పార్ణమునన్ జీవాలని నా ఊహకు అనిపించకపోవడంవలల్, 
శాకాహారం తినగలుగ్తునాన్ను” అని చెపాప్నామెకి. 

మనుషులకంటే బలమైన, తెలివైన జాతి మనుషులిన్ తినడం ఆమె ఊహలోకి వచిచ్నటుల్ంది - బిర్గెటీట్ కళల్లో కొంచెం భయం 
కనబడింది. టాపిక మారిచ్, “చీర కటుట్కోవాలనుంది. నువువ్ నేరప్గలవా?” అంది.  
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ముందు రాదనాన్ను కానీ ఆమె ఒపుప్కోలేదు. నాకు చీర కటట్డం తెలిసే ఉండడానికి రకరకాల 
లాజికుక్లు తీసింది. “మీ దేశంలో ఆడవాళల్ందరూ చీర కటుట్కుంటునన్పుప్డు, మీ మగాళల్కి కూడా ఎంతో కొంత తెలిసుండాలి. ఊహించైనా 
పర్యతిన్ంచు” అందామె. 

“కానీ, ఇకక్డ చీరలు లేవే!” అనాన్ను.  
“చీరంటే ఉతత్ గుడేడ్ కదా! ఈ దుపప్టి పనికిరాదా?” అంటూ అకక్డ మంచంమీదునన్ పెదద్ దుపప్టీని తీసింది. ఆ వెంటనే, “అమోమ్! 

ఇది ఏకంగా ఆరు మీటరల్ పైన ఉంది. దీనిన్ కట చెయయ్డానికి ఫౌర్ యాకేల ఒపుప్కుంటుందనుకోను” అని నిటూట్రిచ్ంది.  
నేను మాటాల్డలేదు. అంతలోనే ఆమె, “ఇంతకీ, చీరకి ఎంత గుడడ్ కావాలి?” అంది.  
చెపప్క తపప్లేదు - ఆరేడు గజాలని.  
ఆరేడు గజాలనగానే, ముందు అమోమ్ అనుకునాన్, ఆ వెంటనే, “ఐతే ఇంకేం, ఈ దుపప్టినే నాకు చీరగా కటుట్” అందామె. 
“కటట్డానికేం లేదు. చుటట్బెటుట్కోవడమే” అనాన్ను. 
“చుటట్బెటుట్కుంటాను కానీ, నువెవ్ళిల్ నీ భారయ్ ఫొటో తీసుకునిరా” అంది ఇంచుమించి ఆజాఞ్పిసుత్నన్టుల్. ఆడవాళుల్ అంతే! తండుర్లీన్, 

అనన్లీన్, భరత్లీన్ ఆజాఞ్పించినటేల్ - కాసత్ పరిచయమైతే చాలు - సేన్హితులీన్ ఆజాఞ్పించగలరు. 
నేను ఫొటో తీసుకొచేచ్సరికి - బిర్గెటీట్ వంటికి దుపప్టిని చుటట్బెటుట్కుని ఉంది. ఆ దుపప్టినే కనుక చీర అనుకుంటే - చీరకటుట్ ఇంత 

అసహయ్ంగా ఉంటుందా అనిపించింది. 
“ఎలా ఉంది?” అందామె. బాగుందనాన్ను.  
ఆమె తృపిత్పడలేదు. నేను తెచిచ్న ఫొటో అడిగి తీసుకుని చూసూత్ తల అడడ్ంగా ఊపింది. నావంక గంభీరంగా చూసూత్, “ఈ లుక 

రావాలి'' అంటూ దుపప్టి విపిప్ నాకు అందించింది.   
దుపప్టి ఆమెకు చుటట్బెటిట్ కుచిచ్ళుల్ పెటాట్ను. చాలా కుతూహలంగా గమనిసోత్ందామె. కటట్డం అవగానే, ''ఇంకా ఆ లుక రాలేదు'' 

అంది. 
“ఆ లుక రావాలంటే, పైన జాకెటఉండాలి. పొటట్ భాగం కొంత కనబడాలి” అనాన్ను.  
నా నోటి మాట పూరత్వలేదు. ఆమె తన వంటిమీదునన్ ఓవర కోటు చటుకుక్న విపేప్సింది. అపుప్డామె ఛాతీపైన బార్ తపప్మరో 

ఆచాఛ్దన లేదు.  
బికినీతో ఆరుబయట మగాళల్మధయ్ తిరిగే సంపర్దాయంలో పుటిట్ పెరిగిందామె. అందువలల్నేమో, ఆమెలో ఏ తడబాటూ లేదు.  
నేను మాతర్ం ఒకక్ క్షణం తడబడాడ్ను. అది సప్షట్ంగా నా కళల్లో కనబడిందేమో, ఆమె, “అయామ సారీ” అని ఓసారి నిటూట్రిచ్ మళీల్ 

కోట వేసేసుకుంది.  
ఆమె సారీ చెపప్డానికి కారణమైన నా ముఖభావాలు సుఫ్రించడంవలల్నేమో నేను సిగుగ్పడి క్షణంపాటు తల దించుకునాన్ను. సారీ 

చెపాప్లనిపించింది కానీ, చెపప్డంవలల్ అపర్యతన్ంగా నా ముఖంలో వచిచ్న మారుప్లని మనసుకి కూడా అంటగటట్డం సిగుగ్చేటు కదా, ఆమె 
సారీని సీవ్కరించడమే ఆమెకూ నాకూ మరాయ్ద అనిపించి ఊరుకునాన్ను.  

ఇక మౌనం బాగుండదని చటుకుక్న తలెతిత్ ఆమెని చూశాను. నేనినిన్ ఆలోచనలకి గురయాయ్ను కానీ, ఆమె చాలా మామూలుగా 
ఉంది. కళుల్ నిరమ్లంగా ఉనాన్యి.  
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“నాకు చీర కటుట్కోవాలనుంది. ఇండియానుంచి నాకో చీర తెపిప్ంచిపెటట్గలవా?” అందామె 
నవువ్తూ. 

నేనూ సదుద్కునాన్ను. “మా దేశంలో కంటే బటట్ కావ్లిటీ మీ దేశంలోనే బాగుంటుంది. నైలెకస్ కానీ, పోలీ ఎసట్ర కానీ - చీరకు 
అయిదు మీటరూల్, జాకెటుట్కి ఒక మీటరూ - మొతత్ం ఆరు మీటరుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది”  అనాన్ను. 

అయిదు మీటరల్ గుడడ్ను వంటికి చుటట్బెటుట్కుని ధరించి భరించడమా - అని గుండెలు బాదుకుందామె.  
తరావ్త మేము పలు విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఆమెకి తెలుగు మాటలు తనే చదవాలనుంది. ఆందుకని నాకు తోచిన మాట 

ఒకటి ఇంగీల్షు అక్షరాలోల్ వార్యమని కోరింది. ఆమె ఉతుస్కతకి ముచచ్టపడి, “నీ కళుల్ బాగుంటాయి” అని రాశాను.  
ఆమె కూడబలుకుక్ంటూ చదివింది. ఆమె ఉచాచ్రణని సరి చేశాను. రెండుమూడు పర్యతాన్లోల్ ఆమె నోట తెలుగు తెలుగులాగే 

పలికితే మెచుచ్కునాన్ను.  
ఆమె ముఖంలో సంతోషం. “ఇంతకీ నువేవ్ం రాశావ? ఆ మాటకి అరథ్మేమిటి?” అనడిగింది. చెపాప్ను. 
ఆపుప్డామె సంతోషం పటట్లేక తన కుడిచేతిని ఒకసారి పైకెతిత్ విసిరినటుల్గా అరచేతిని కిందికి దింపింది. “నువువ్ మరీనూ? పోదూ” 

అనడానికి అకక్డివాళల్ తనుభాష అది. 
ఆ సంతోషం కలిగించిన నవువ్ ముఖంతోనే, తన దగగ్రునన్ ఓ ఆలబ్ంలోంచి కొందరు అమామ్యిల బొమమ్లు చూపించి, “నీకు 

నచాచ్రా?” అనడిగింది.  
ఇరవైకి అటూ ఇటూలో ఉనన్వారు. ఆడపిలల్లు. తెలల్పిలల్లు. ఆరోగయ్ంతో మిసమిసలాడే వారిలో అందానికి తకుక్వేముంటుంది? 
“చాలా బాగునాన్రు” అనాన్ను. అకక్డికి అదేదో అందాల పోటీలో నాయ్యనిరేణ్త తీరుప్ వినన్టుల్ ఆమె ముఖం వెలిగిపోయింది. 

అంతకుముందు నా మాటలు విని, నాకు ఇండియా అమామ్యిలు తపప్ ఇంకెవరూ నచచ్రని ఆమె అనుకుని ఉండాలి.   
తరావ్త ఆమె నాకు డాయ్నస్ వచాచ్ అనడిగింది. రాదని చెబితే ఆశచ్రయ్పడింది. ఆమె ఆశచ్రాయ్నికి నేనూ ఆశచ్రయ్పడి, “ఇషట్మైనవాళుల్ 

డాయ్నస్ నేరుచ్కుంటారు. లేనివాళుల్ లేదు. ఇందులో ఆశచ్రయ్మేముంది?” అనాన్ను. 
“కానీ జరమ్నీలో పర్తి ఒకక్రికీ డాయ్నస్వ్సుత్ంది” అందామె. 
“మీ డాయ్నస్ఎలా ఉంటుంది?” అనాన్ను కుతూహలంగా. 
ఆమె వెంటనే ఉతాస్హంగా కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించింది.  
ఆ సెట్పస్ నాకు కొతత్ కాదు. మన సినిమాలోల్, ముఖయ్ంగా హిందీ సినిమాలోల్, హీరో హీరోయినస్ పారీట్లోల్ వేసేవే అవి. 
“డాయ్నస్అంటే ఇదనుకోలేదు. సరదా ఉంటే ఇది నేరుచ్కోవడం కషట్ం కాదు. డాయ్నస్ంటే నేను భరతనాటయ్ం అనుకునాన్ను” అనాన్ను. 
“భరతనాటయ్మంటే?” అందామె. నోటి మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాను కానీ, ఆమె కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించమంది.  
నేనడగాగ్నే తను సెట్పస్ వేసి చూపించింది. వచిచ్నా రాకపోయినా, ఆమెకు కొంత ఐడియా ఇవవ్డం నా బాధయ్త. 
నా జీవితంలో ఒక అపరిచిత యువతి ముందు నిలబడి భరత నాటయ్భంగిమలు చూపిసాత్నని కలలో కూడా అనుకోలేదు. 

అందులోనూ నాకు బొతిత్గా డాయ్నస్ రాదు.  
పేర్క్షకుడిగా నేను చూసిన భంగిమలోల్ అపప్టికి సుఫ్రణకి వచిచ్నవి కొనిన్ చూపడానికి పర్యతిన్ంచానంతే!  
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శీర్మతి చూసేత్ ఈ నా పర్యాస ఆమెకు గొపప్ వినోదంగా ఉండేది. బిర్గెటీట్ ఆ భంగిమలను 
ఆశచ్రయ్ంగా గమనించి, “అలా డాయ్నస్ చెయయ్డం ఎందుకు?” అనడిగింది.  

అపప్టికి నాకు అరథ్మైంది - ఆమెకీ నాకూ సంసక్ృతిపరంగా ఉనన్ భేదం.  
నితయ్జీవితంలో యువతీయువకులు కలిసి నృతయ్ం చెయయ్డం భారత సంసక్ృతి కాదనీ, అకక్డ నృతయ్మనన్ది కేవలం వినోద పర్దరశ్న 

మాతర్మేననీ, కొందరు కళాకారులు నృతయ్కళకు తమ జీవితాలిన్ అంకితం చేసాత్రనీ చెపాప్ను. అకక్డ కూడా నృతయ్ కళకారులు ఉనాన్రు 
కాబటిట్ ఆమెకు విషయం అరథ్మైనటుల్ంది.  

ఆ మరాన్డు బిర్గెటీట్ వెళిల్పోయింది. వెళేల్ముందామె తనకి పెళిల్ నిశచ్యమైందని చెపిప్ ఎంజేజిమెంట రింగు కూడా చూపించింది. 
నాదగగ్ర వీడోక్లు తీసుకుంటూ - తనకో చీర  తెపిప్ంచిపెటట్మని మరీ మరీ చెపిప్ంది. నేనామె వినన్పానిన్ యథాలాపంగా తీసుకునాన్ను. కానీ 
ఆమె గురించి ఇతరంగా చాలా అలోచించాను. 

భారత దేశంలో భారయ్తో తపప్ మరే యువతితోనూ బిర్గెటీట్తో అంత సనిన్హితంగా మసలలేదు నేను. నా ఈడు ఆడపిలల్లు కాసత్ 
దగగ్రగా వచిచ్ మాటాల్డితేనే ఏదోలా ఉండేది నాకకక్డ. అటువంటిది ఇకక్డ ఈమెతో గంటల తరబడి ఏకాంతంగా, సనిన్హితంగా మసిలాను. 
అయితే నా బుదిధ్ పెడదారులు తొకక్లేదు. ఒక సేన్హితుడితో మాటాల్డుతునన్టేల్ ఉంది తపప్ ఆమెలోని సతరీని నేను గురిత్ంచలేదు. ఆమె 
ముఖభావాలు చూసుత్ంటే తనూ అలాగే ఫీలయిందనిపించింది. ఈ తేడాకి కారణమేమిటి? 

మన సంసక్ృతి సతరీలపటల్ కాంక్షనే తపప్ సేన్హభావానిన్ కలుగనివవ్దా? యువతీయువకుల మధయ్ దూరానిన్ తగిగ్ంచడం దావ్రా వారి 
మనసులు మరింత సవ్చఛ్ంగా ఉండే అవకాశముందనన్ విషయం నిజమా?  

ఏదిఏమైనా బిర్గెటీట్తో గడిచిన ఆ కొదిద్ రోజులూ నాకు మరపురాని అనుభవం.  
పికిన్క పికిన్క పికిన్క 
చదువుకుందుకొచిచ్నా మేము సందరశ్కులం కూడా కదా! మేమకక్డ విహారయాతర్లూ చేశాం. కొనిన్ పికిన్కస్ సంసథ్ ఏరాప్టు చేసేత్, 

కొనిన్ మాకు మేముగా వేసుకునన్వి.    
లూయ్నబరుగ్ వచిచ్న ఇరవై రోజులకి, అంటే జూన 25న - గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట వారు - విదాయ్రుథ్లకోసం ఒక ఔస ఫూల్గ(పికిన్క) 

ఏరాప్టు చేశారు. అందులో ఆయా విదాయ్రుథ్ల హౌస ఫౌర్లు (లాయ్ండ లేడీలు) కూడా పాలొగ్నవలసి ఉంది. తనకి వీలు కుదరలేదని చెపిప్ ఫౌర్ 
యాకేలఈ పికిన్కిక్ రాలేదు.  

ఔస ఫూల్గ కని మేమెకిక్న టూరిసట్ బసుస్ అదుభ్తంగా ఉంది. లోపలి సీటల్ అమరిక విమానంలో లాగా ఉంది. గంటకు ఎనబై 
కిలోమీటరల్ వేగంతో పోతునాన్ బసుస్లో కదుపు గానీ, కుదుపు గానీ లేదు.  

మా గమయ్ం ఎలేబ్ నదీతీరం. మధయ్లో ఒక హోటల వదద్ ఆగేం. అకక్డ అందరికీ కేకుస్, ఐసీర్క్మ సెరవ్ చేశారు. అవి తిని మళీల్ బసెస్కిక్ 
ఎలేబ్ నదీతీరంకి చేరుకునాన్ం. అకక్డ మాకోసం ఒక సీట్మ బోట సిదధ్ంగా ఉంది. అందులో అంతా ఎకాక్ం.  

పర్శాంతంగా వీచే చలల్ని గాలి, చలి పుటిట్సోత్ంది కానీ, ఆ చలిని ఆపడానికి వేసుకునన్ సెవ్టర సరిపోయింది.  
ఎలేబ్ నది వెడలుప్ తకుక్వే. కానీ అది చాలా యూరప దేశాలోల్ంచీ పర్వహిసుత్ందిట. నదికి ఈవలి ఒడుడ్ పశిచ్మ జరమ్నీ. ఆవలి ఒడుడ్ 

తూరుప్ జరమ్నీ.  
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నదీవిహారం రెండు గంటల సేపు కొనసాగింది. బోటుమీద ఎంతోమంది ఆడ, మగ 
జంటలుగా విడిపోయి ఫొటోలు తీయించుకునాన్రు. కొందరు బోటులో ఏరాప్టు చేసిన సంగీతానికి అనువుగా నరిత్ంచారు. కొందరు 
హౌస ఫౌర్లు తామూ నాటయ్ం చేశారు. లావుగా ఉనన్ ఒక హౌస ఫొర్ చేసిన నృతయ్ం అందరికీ ఎకుక్వ వినోదానిన్చిచ్ంది. పెదాద్, చినాన్ అంతా 
కలిసిపోయి పసిపాపలాల్ పర్వరిత్ంచడం హాయిగా అనిపించి, కాసేపు ఈ లోకానిన్ మరిచ్పోగలిగాం. కానీ - పకక్న శీర్మతి లేకపోవడం వెలితిగా 
అనిపించింది నాకు. 

లూయ్నబరుగ్లో అంకుల విలీల్ అనే సమాజసేవకుడునాన్డు. ఆ ఊరొచిచ్న విదేశీయులకోసం ఆయన అపుప్డపుప్డు పికిన్కుస్  ఏరాప్టు 
చేసుత్ంటాడు. ఆయన నిరవ్హణలోనే జూన 28న మేము హనోఫర (హానోవర) వెళొల్చాచ్ం. హనోఫర పశిచ్మ జరమ్నీలో నీడర శాకెస్న రాషాట్ర్నికి 
రాజధాని. పరిమాణంలో పెదద్ నగరమే కానీ జనాభా మాతర్ం ఐదు లక్షలు. అకక్డ తరచుగా ఇంటరేన్షనల టేర్డ ఫెయిర నిరవ్హిసాత్రు. 
దానికోసం శాశవ్తమైన ఎగిజ్బిషన గౌర్ండఉంది. ఈ ఫెయిర విశవ్విఖాయ్తం.  

ఆహాల్దకరమైన వాతావరణం, పరిశుభర్మైన రోడుల్, ఎతైత్న భవంతులు, ఆకరష్ణీయమైన బజారుల్ ఉనన్ ఆ నగరంలో జనసంచారం 
అంతంతమాతర్ం. నగరానికి పర్తేయ్క ఆకరష్ణ పూలతోటలు. వాటి అందం వరణ్నాతీతం.  

తిరుగు పర్యాణంలో ఇనఫ్రేమ్షన అండ టూరిసట్ సెంటరోల్ ఆగాం. అకక్డ దేశవిదేశాల యువతీ యువకుల కారయ్కర్మాలౌతునాన్యి. 
ఫీర్గా వైన పోసుత్నాన్రు. కోలా మాతర్ం కొనుకోక్వాలి. పాటలు, నృతయ్పర్దరశ్నలు జరిగాయి. చూడాడ్నికి కాలేజి సాథ్యిలో ఉనాన్యి. అనేక 
దేససుథ్లతోపాటు మన సరాద్రీజ్లు కూడా బాగా ఎకుక్వ సంఖయ్లో కనిపించారకక్డ.  

గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు ఏరాప్టు చేసిన మరో ఔస ఫూల్గ లో జూలై 4న హాయ్ంబురగ్ (హాయ్ంబరగ్) నగరానికి వెళాల్ం. పర్పంచ పర్సిదిధ్ 
గాంచిన ఓడరేవు అకక్డుంది.  

ముందు మమమ్లిన్ హారబ్రుకి తీసుకెళిల్ సీట్ంబోటుమీద చాలాసేపు విహారం చేయించారు. ఆ విహారంలో దేశదేశాల ఓడలీన్, ఓడలిన్ 
మరమమ్తు చేయడానికునన్ సదుపాయాలీన్ చూశాం.  

అకక్డ మాకు బంగాల్దేశ ఓడ ఒకటి కనిపించింది. దూరదేశంలో ఉండడం వలల్నేమో, సవ్దేశపు ఓడే అనిపించింది.  
తరావ్త మమమ్లిన్ సెయింట పౌలీ చరిచ్కి తీసుకెళాల్రు. అది బాగా పాతకాలపు చరిచ్. చరిచ్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడడ్ం నాకదే 

మొదటిసారి.  
ఆలయం కాబటిట్ చరిచ్ పవితర్మైనది. సెయింట పౌలీ పేరు కూడా పవితర్ంగా ధవ్నిసుత్ంది. కానీ హాంబురగ లో సెయింట పౌలీ అనగానే 

పవితర్భావం కలిగే అవకాశం తకుక్వ. ఎందుకంటే అకక్డ సెయింట పౌలీ అంటే సుఫ్రించేది చరిచ్ కాదు. దానినానుకునే ఉనన్ రీపర బాన సాట్ర్సే 
(వీధి). ఆ వీధిలో మనిషికి తన కామతృషణ్ తీరుచ్కునేందుకు ఉనన్ వివిధ, విభినన్ మారాగ్లు పర్దరిశ్తమేకాదు, కావాలంటే అనుసరణకూ 
అకక్రకొసాత్యి. ఎంత ఆధునికమైనా, సేవ్చఛ్కి అవధులు లేకపోయినా - అలాంటి వీధులు ఏ దేశానికీ గరవ్కారణం కాదనే అనుకోవాలి. 
ఎందుకంటే - చెపప్కతపప్దు కాబటిట్ మొకుక్బడికి అనన్టుల్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు ఆ వీధిని మాకు హడావుడిగా చూపించేసి 
అయిందనిపించారు. ఐనా ఆ కాసేపటికే ఆ వీధి విశేషాలు మా అవగాహనకొచిచ్ మాలో ఉతుస్కత రేపాయి. మరోసారి రాతిర్ సమయంలో 
వచిచ్ ఆ వీధి విశేషాలు తెలుసుకోవాలని నేను, నా మితుర్లు అనుకునాన్ం.  

మధాయ్హన్ం పనెన్ండునుంచి సాయంతర్ం ఆరు గంటలవరకూ మాకా ఊళోల్ ఆటవిడుపు. కాసేపు రైళల్లో తిరిగాం. అంతకుముందు 
శరమ్ తనకి హాంబురగ్ కొటిట్న పిండి అని చెపాప్డు. కానీ ఈ తిరగడంలో అతనికి హాంబురగ్ తెలియకపోవడమే కాదు, యూరప లో బయట 
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తిరిగిన అనుభవం కూడా పెదద్గా లేదని బయటపడింది. వాన పడడ్ం వలల్ తిరగడానికి కాసత్ 
ఇబబ్ందయింది. తరావ్త నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం, బిశావ్స, దేవదార ఒక జటుట్గా విడిపోయాం. కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెడదామనాన్డు బిశావ్స. 
దాని చిరునామా మాకు లూయ్నబరుగ్లోనే తెలిసింది. కానీ దారి తెలియక టాకీస్ని ఆశర్యించాం. అందుకైన ఐదు మారుక్ల ఖరుచ్నీ నలుగురం 
సమంగా పంచుకునాన్ం. 

కలకతాత్ రెసాట్రెంటుని ఓ బెంగాలీ ఆసామీ నడుపుతునాన్డు. అతని భారయ్ జరమ్న వనిత. అతను మమమ్లిన్ చాలా ఆపాయ్యంగా 
ఆదరించి భోజనం పెటాట్డు. అనన్ం, ఉడికించిన పెసరపపుప్, పచిచ్మిరిచ్ ఊరగాయ, అపప్డం, పెరుగు - అదీ భోజనం. “హాయిగా చేతోత్ 
కలుపుకుని తినండి” అని అతను పోర్తస్హించాడు. బిలుల్ ఒకొకక్రికి ఆరు మారుక్ల ఎనబై ఫెనిన్గుస్ వేసినా - భోజనం తృపిత్ని కలిగించింది. 
ఎటొచీచ్ పనివాళుల్ లేకుండా హొటలు నడుపుతునాన్నని చినన్తనమో ఏమో, అతను మాకు అడకుక్ండానే డిగిన్టీ ఆఫ లేబర  మీద పెదద్ లెకచ్ర 
ఇచాచ్డు. అది బోరు కొటిట్ంది.  

అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రి కొనిన్ షాపులోల్ విండోషాపింగ తో ఆ యాతర్ ముగిసింది. సెయింట పౌలీ కోసం హాంబురగ్ మరోసారి 
చూడాలనుకునాన్ం కానీ నిజంగా వెడతామనుకోలేదు.    

ఒకరోజు నేను, దేవ దార, కొరియా, నటరాజన ఒకచోట కలిసినపుప్డు, మాటల సందరభ్ంలో, మా అంతట మేముగా ఓ ఔస ఫూల్గ కి 
(పికిన్క) వెళాల్లనుకునాన్ం. బాగా ఆలోచించేక హాంబురగ్ సుఫ్రించింది. ఆగసట్ 3న వెడదామనీ, ఈసారి బసుస్లో కాకుండా టర్యినోల్ 
వెడదామనీ అనుకునాన్ం. ఆ రోజు ఎవరిళల్ దగగ్ర వాళుల్ బయలేద్రి రైలేవ్ సేట్షనోల్ కలుసుకునాన్ం. టర్యిన 9.29కి బయలేద్రి, 10.35కలాల్ 
మమమ్లిన్ హాంబురగ్ చేరిచ్ంది. కానీ, ఎందుకో లంకణాలబండిలా అనిపించింది.  

సుబర్హమ్ణయ్ం జరమ్న లాంగేవ్జ కోరస్ రెండు నెలలే. అతనిపుప్డు హాంబురగ లో ఉంటునాన్డు. మేము హాంబురగ లో దిగగానే ముందు 
వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకునాన్ం.  

అకక్డ ఏదో థియేటరోల్ రాజేష ఖనాన్ సినిమా ఉనన్దట. సుబర్హమ్ణయ్ం ఆ సినిమాకి వెడదామనాన్డు. ఇండియాలో చూసేవే కాబటిట్, 
ఇకక్డా హిందీ సినిమాలెందుకని ఆ పర్పోజల కి మిగతావాళల్ం ఒపుప్కోలేదు.  

“ఈ ఊరి మొతాత్నికి కేవలం వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఒకటుంది. దానికి వెడదామా?” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం. 
గతంలో ఒకసారి కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెళిల్ ఉనాన్ం. అకక్డ ఇండియన ఫుడ దొరుకుతుంది కానీ, వెజిటేరియన తో పాటు 

నాన వెజిటేరియన  కూడా ఉంటుంది. జరమ్నస్ నడిపే వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఎలా ఉంటుందో చూదాద్మనుకుని సరేననాన్ం. 
రెసాట్రెంట మేడమీద ఉంది. లోపల అడుగెటట్గానే ఒకతను, “డియర ఫెర్ండస్! ఇకక్డ మాంసాహారం ఏమాతర్ం దొరకదు. 

లోపలికొచేచ్ముందు ఆ విషయం దృషిట్లో ఉంచుకోండి” అనాన్డు. జంతుసంబంధమని అకక్డ పాలు కూడా సరవ్ చెయయ్రట.    
జరమ్నీవంటి ఫకుత్ మాంసాహార దేశంలో ఆ మాట వినిపించడం చాలా థిర్లిల్ంగ గా అనిపించింది.  
మెనూ చూసేత్ నాకు తెలిసినవి అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు. నటరాజన కి తెలిసిన మరో వెజిటేరియన ఐటమ కారోట్ఫెలన్ 

(బంగాళా దుంపల) సలాడ. అది చాలా బాగుంటుందని అతనంటే అదీ ఆరడ్రిచాచ్ం.  
అబదధ్మెందుకూ - నాకా సలాడ నచచ్లేదు. నటరాజన నొచుచ్కుంటాడని బాగుందనాన్ను. అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు 

ఫరవాలేదు. కానీ నాకు పులుపు, కారం లేకుండా ముదద్ దిగదు. అందువలల్ కొంచెం కషట్పడాడ్ను. రెసాట్రెంట నుంచి బయటకొచేచ్క ఒక 
షాపుకెళిల్ పావు లీటరు పాలు, ఓ ఆపిల కొనాన్ను. వాటితో నా కడుపు నిండింది.  
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మేము రోడుల్ పటుట్కుని తిరుగుతూ ఒకచోట రోడుడ్ కార్సింగద్గగ్ర ఆగాం. పరిసరాలిన్ సునిశిత 
పరిశీలనలో నటరాజన దిటట్. అతను నాకు ఓ యువజంటని చూపించి, “అటు చూడు. వాళిల్దద్రూ రోడుడ్ కార్స చేసూత్ ముదుద్ పెటుట్కోవడం 
కాయం” అనాన్డు.  

అని ఊరుకోలేదు. సిగన్ల పడగానే తన కెమేరాతో సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఆ జంట రోడ కార్స చేసూత్ నిజంగానే రోడుడ్ మధయ్లో 
ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కుని అలాగే ముందుకు సాగిపోయారు. వాళల్ ముదుద్ముచచ్ట నటరాజన కెమేరాలో రికారడ్యింది. 

అపుప్డు నటరాజనఅనాన్డు, “పదిమందిలో ముదుద్ పెటుట్కోవడమే ఒక అడెవ్ంచర అనుకుంటాం మనం. ఈ ఆరుబయట ముదుద్లోల్ 
వీళల్కి ఇంకా వేరే అడెవ్ంచరుల్ంటాయి. ఒకసారి ఓ అమామ్యీ, ఓ అబాబ్యీ చెరో బైక మీదా వెడుతూ ముదుద్ పెటుట్కోవడం చూశాను” అని. 

మేము నడుసూత్నే చాలా దూరం తిరిగి టెలివిజన టవర చేరుకునాన్ం. జానపదాలోల్ ఒంటి సత్ంభం మేడలిన్ సుఫ్రణకు తెచేచ్లా ఉందా 
టవర. ఎతైత్న ఆ టవర మధయ్లో ఒక రెసాట్రెంటుంది. అది చేరుకుందుకు కిందనుంచి లిఫట్ఉంది. అకక్డి రెసాట్రెంటులంటే మాలో ఎవవ్రికీ 
పెదద్గా ఆసకిత్ లేదు. మేమా టవరిన్ బయటిన్ంచే చూసి ముందుకు సాగిపోయాం. 

అకక్డికి దగగ్రోల్ మనోహరమైన వన మొకటుంది. మా టూరిసట్ గైడ బుక పర్కారం - ఆ వనంలో రాతిర్ ఎనిమిది గంటల నలబైఐదు 
నిముషాలకి రంగుల జలయంతార్ల పర్దరశ్న ఉంటుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయానికి అకక్డికెళాల్ం. 

అకక్డ టైమంటే టైమే మరి. సరిగాగ్ ఎనిమిది గంటల నలబై ఐదు నిముషాలకి ఒకక్సారిగా ఓ సరసుస్ లోంచి రంగురంగుల ఫౌంటెనస్ 
పైకి లేచాయి. ఆ వెంటనే సంగీతం మొదలైంది. జలయంతార్లు సంగీతానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం మొదలెటాట్యి. ఆ ఫౌంటెనస్ వింత 
మనుషులాల్గానూ, అదో అదుభ్త బృందనాటయ్ంగానూ అనిపించింది. చూసుత్నన్పప్టి ఆ అనుభూతి మాటలకందదు.  

మా మితుర్లోల్ ఒకరిదద్రు ఇండియాలో మైసూరోల్ని బృందావన గారెడ్నస లో ఇలాంటిది చూశారుట. కానీ సంగీతానికి అనుగుణంగా 
భంగిమలు మారుతూ, జలయంతార్లు నృతయ్ం చెయయ్డానిన్ ఎకక్డా కనలేదు, వినలేదని వాళల్నాన్రు. మేము సిట్ల కెమేరాతో ఫొటోలు 
తీసుకునాన్ం కానీ అది మూవీ కెమేరాతో చితిర్ంచాలిస్న అపూరవ్ దృశయ్ం. చాలామంది అకక్డకు మూవీ కెమెరాలతో వచాచ్రు.  

ఆ అదుభ్త పర్దరస్న తొమిమ్దీ పది వరకూ కొనసాగింది. అకక్ణిణ్ంచి లోకల టర్యినోల్ ఎకిక్ దగగ్రోల్నే ఉనన్ సెయింట  పౌలీకి వెళాల్ం. 
బొంబాయిలో దాదరాల్గ – సెయింట పౌలీ లోకల రైలేవ్ సేట్షన పేరు. పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన రీపర బాన సాట్ర్సే (వీధి) అకక్డికి 

దగగ్రోల్నే ఉంది. ఇదివరలో గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు నామమాతర్ంగా పగలు మాకది చూపించారు. కానీ  పగలంతా మామూలుగా ఉండే ఆ 
వీధిలో సందడి మొదలయేయ్ది రాతిర్ అయాయ్కనే. టూరిసుట్లకు గొపప్ ఆకరష్ణగా చెపుప్కునే ఆ వీధిలో తొమిమ్ది దాటేకనే హడావుడి 
మొదలౌతుంది. మొదలైన కొదిద్ క్షణాలోల్నే వీధిలో రదీద్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇంతకీ ఆ వీధి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - విశృంఖల శృంగార 
విహారం.  

అకక్డ ఆగకుండా కొనసాగే సెకస్ షోలునాన్యి. ఒక మారుక్ నాణెం వేసి వూయ్యరోల్ కనున్ పెటిట్ చూసేత్ కొదిద్ నిముషాలపాటు నీలి 
చితార్లు చూపించే ఆటోమేటుల్ (ఆటోమేటిక యంతార్లు) ఉనాన్యి. వాటిపై మాకిపుప్డు పూరవ్పు కుతూహలం లేదు కాబటిట్ వివరాలు 
తెలుసుకుని ఊరుకునాన్ం. తెరమీద బొమమ్లే కాకుండా సేట్జిమీద మనుషులే సవ్యంగా మన కళల్ముందు రతికీర్డని పర్దరిశ్ంచే లైవ 
షోలునాన్యి. ఇవి కూడా నాన సాట్ప. ఈ పర్దరశ్నల టికెట ముపైప్ మారుక్లనుంచి మొదలౌతుంది. 

వీధికి పకక్న చాలా సందులునాన్యి. మేము కొనిన్ సందులోల్ తిరిగి చూశాం.  
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ఓ సందులో విశాలమైన హాలుస్. హాలు గోడలకి, మన దేవాలయాలిన్ మించిపోయేలా, 
రెచచ్గొటేట్ పచిచ్ శృంగారభంగిమలతో బొమమ్లు. హాలోల్ అటూఇటూ గదులు. మధయ్లో బోలెడు సత్ంభాలు. పర్తి సత్ంభానీన్ ఆనుకుని ఓ యువతి 
నిలబడి పిర్యవిటునికోసం అభిసారికలా ఎదురుచూసోత్ంది. దగగ్రకు వెళిల్ బేరమాడుకోవాలి. బేరం కుదిరితే ఆమెతో కలిసి పకక్నునన్ గదిలోకి 
వెళిల్పోయి కాసేపు కులాసాగా గడిపి వచెచ్యొయ్చుచ్.  

ఓ సందులో ఒక హొటలుంది. అకక్డ సరివ్ంగ చేసేది అందమైన యువతులు. వాళల్కి వంటిమీద నడుం కిందనే ఆచాఛ్దన. పైన ఏ 
ఆచాఛ్దనా లేదు. లోపలికెళాల్లంటే ఏమైనా తినాలి, తాగాలి. కానీ బయట యాబై ఫెనిగుస్కి దొరికే కోకాకోలా హొటలోల్పల రెండునన్ర 
మారుక్లు.  

మేము లోపలకెళల్లేదు. బయటే నిలబడి ఆ యువతుల అనాచాఛ్ద సౌందరాయ్నిన్ తిలకించాం. నిజం చెపాప్లంటే ఆ క్షణంలో ఆ 
యువతులిన్ చూసేత్ నవొవ్చిచ్ంది తపప్ ఉదేర్కం పుటట్లేదు. పేర్రణ విషయంలో జంతువుకీ మనిషికీ అదేనేమో తేడా. మనిషికి ఏకాంతం కావాలి. 

మరో సందులో ఆడపిలల్లు అదాద్ల షో కేసులోల్ ఉనాన్రు. అదాద్ని కివతలనుంచే పేర్మబేరాలు. బేరం కుదిరితే, అదాద్ల తలుపు 
తెరుచుకుంటుంది. పిర్యవిటుడు, అభిసారిక జంటగా లోపలి గదులోల్కి వెడతారు. షో కేసులోకి మరో యువతి వసుత్ంది.  

ఆ వీధిలో పుసత్కాల షాపులు కూడా ఉనాన్యి. వాటిలో బొమమ్లు, కథలు, వారత్లు, విశేషాలు అనీన్ మహిళలకి సంబంధించినవే. ఐతే 
ఆ వీధి సంపర్దాయంలో ఆడదంటే మనిషి కాదు. కేవలం విలాసవసుత్వు. అలాంటపుప్డు అకక్డ లభించే సాహితయ్ం ఎలా ఉంటుందో, ఏ 
సాథ్యిలో ఉంటుందో చెపప్నకక్రేల్దు. మేమా పుసత్కాల జోలికి వెళల్లేదు  

PPP 
మనిషికి ఎంతో పరువైన శృంగారమే అకక్డ విశృంఖలమైంది. ఇక వీధిలో తపప్ తాగినవారుంటారని వేరే చెపాప్లా? 
రాతర్ంతా ఆ వీధిలో ఒకటే సందడి. వచిచ్నవారిలో యాతీర్కులే ఎకుక్వ. వారిలో వివిధ దేశాల వారునాన్రు. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే ఆ 

యాతీర్కులోల్ చినన్పిలల్లునాన్రు. టీనేజి ఆడపిలల్లునాన్రు. చంటిపిలల్లిన్ తోపుడుబళల్లో ఉంచి, ఆ బళల్ను తోసుకుంటూ తిరుగుతునన్ 
మాతృమూరుత్లు కూడా ఉనాన్రు. 

న సతరీ సావ్తంతర్య్మరహ్తి అనగల దేశంనుంచి వచిచ్న నాలో, అకక్డి విచచ్లవిడితనం ఏవగింపు కలిగించలేదు. జాతి, వరణ్, లింగ 
భేదమెరుగని - ఆంక్షలు లేని ఆ సేవ్చఛ్ ననున్ అబుబ్రపరచింది. మన దేశంలో ఇదే వీధి, ఇదే సదుపాయాలతో ఏ నగరంలోనైనా ఉంటే? 
పురుషలోకం ఇంత సమనవ్యంగా వయ్వహరించగలదా? ఈ సేవ్చఛ్ని నిరసించేవారు కూడా, ఆ సేవ్చఛ్ ఆ దేశపు పర్గతికి ఏవిధంగానూ 
పర్తిబంధకం కాలేదని ఒపుప్కోగలరు. 

ఏదిఏమైనా ఆ రోజు హాంబురగ్ సందరశ్నం మనసులో రేపిన అలజడి, జీవితకాలం వెంటాడేదే. కానీ సెపెట్ంబర  1న అంకుల విలీల్ 
ఏరాప్టు చేసిన లూయ్నబరగ్ర  హైడే యాతర్ పైదానికి పూరిత్గా భినన్ం.  

లూయ్నబరగ్ర హైడే లూయ్నబరగ కి 35 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది. అకక్డ విశాలమైన మైదానముంది. దానిమీదకి మోటారు 
వాహనాలు అనుమతించరు. వీలైనంతవరకూ నడిచే చూడాలి. ఆగసట లో వేసవి మొదలవగానే, ఆ మైదానమంతా పుషప్భరితమౌతుందిట. 
ఆగసట్-సెపెట్ంబర మధయ్లో నేలంతా ఊదారంగు గడిడ్పూలతో నిండి, చూడాడ్నికి ఊదారంగు తివాచీ పరిచినటుల్ందట. అది చూడాలని 
మేమంతా చాలా కుతూహలపడాడ్ం.  

ఎందరో విదేశీయులతో పాటు పదిహేనుమందిమి భారతీయులం ఉనాన్ం. బసుస్ లూయ్నబరగ్ మారెక్ట సెంటరిన్ంచి 9.30కి బయలేద్రి, 
10.10కలాల్ అకక్డకు చేరిచ్ంది. దిగీ దిగగానే నడక మొదలు. నేను, నటరాజన, రామచందర్, కొరియా, దేవ దార, తెలుగు జోసెఫ (కేరళనుంచి 
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వచిచ్న ఇంకో జోసెఫ ఉండడంవలల్ ఇతనిన్ తెలుగు జోసెఫ అనేవాళల్ం. వీళిల్దద్రూ ఇండియానుంచి ఓ 
కైరసత్వసంసథ్ పనుపున జరమ్న భాష నేరుచ్కుందుకు వచాచ్రు. తెలుగు జోసెఫఎ కుక్వగా మాతో తిరిగేవాడు) ఒక జటుట్గా ఉనాన్ం.   

చినన్పప్టిన్ంచీ బాగా అలవాటేమో, నడక నాకు చాలా ఉతాస్హంగా అనిపించింది. ఎంత నడిచినా మైదానమే తపప్ ఇంకేం లేదు. 
ఆరంభంలో నేలమీద ఎండిన గరికగడిడ్ లాంటి చినన్ చినన్ పొదలు తపప్ మరేమీ కనిపించక కొంత నిరుతాస్హం కలిగింది. కానీ విదేశంలో 
పేరుపడడ్ యాతార్సథ్లం. ఉతిత్నే దేనీన్ వాళుల్ మెచుచ్కోరని నమమ్కం. అందుకని ఎకక్డైనా నేలమీద నాలుగైదు ఊదారంగు పూలు కనబడగానే 
ఆగిపోయి, “ఆహా, ఎంతబాగుందో” అనేవాళల్ం. కొంచెం ఫీలింగ. కొంచెం జోకింగ. 

అలా ఒకసారి రామచందర్ అనన్పుప్డు, మా పకక్నే ఉనన్ ఓ జరమ్న నడివయసుక్డు మమమ్లిన్ చూసి జాలిపడి, “దీనికే ఇంత 
థిర్లల్యిపొతునాన్రు. మొతత్ం నేలంతా ఊదారంగులో ఉంటే ఏమైపోయేవారో” అనాన్డు. 

“అది లేకే ఇలా సదుద్ద్కుపోతునాన్ం” అనాన్డు నటరాజన హిందీలో. మేము నవువ్కునాన్ం.  
అలా నడవగా నడవగా, నేలమీద పూల సంఖయ్ పెరిగింది. టూరిసట్ గైడ పుసత్కంమీద గౌరవముంటే, ఊదారంగు తివాచీని 

ఊహించుకుని సరిపెటుట్కునేలాగే ఉంది. చాలా అందంగా ఉనన్టూల్ అనిపించింది. ఎంత దూరం నడిచామో కానీ చివరకు ఓ కొండ వసేత్ 
పైకెకాక్ం. దానిమీద ఓ పెదద్ రాతి పలకమీద - పర్పంచ దేశాల ముఖయ్పటట్ణాల పేరూల్, అవి ఏ దికుక్లో ఎంత దూరంలో ఉనాన్యో సూచనా 
ఉనాన్యి. మాతో వసుత్నన్ ఓ బిర్టిష అమామ్యి జోనస్అకక్డ ఆగి వివరాలు శర్దధ్గా చదివి, వాటిలో పెకింగ పేరు కూడా ఉనన్దనీ, మా 
లూయ్నబరగ్ అకక్డికి 35 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్దనీ కనిపెటిట్ంది. బసుస్ దిగినపప్టిన్ంచీ వదలకుండా ఆమెనే అనుసరిసూత్ వసుత్నన్ ఓ 
అబాబ్యి వెంటనే, ‘బిర్టిషఅమామ్యిల తెలివే తెలివి అని అభినందించాడు. ఆ పొగడత్ కూడా, లూయ్నబరగ్ర హైడేపై మా పొగడత్లాగే ధవ్నించినా 
- ఆమె మాతర్ం అభినందనగానే సీవ్కరించి ఎంతో అందంగా సిగుగ్పడింది. అపుప్డు నేనోసారి చుటూట్ నేలని చూశాను. మా పొగడత్లకు కలిగిన 
సిగుగ్వలల్నేమో, నేలకూడా ఆ అమామ్యంత అందంగానూ ఉంది.  

ఆ క్షణంనుంచీ నా దృషిట్ జోనస మీద పడింది. రంగు పకక్న పెడితే, నాకు భుజాలదాకా మాతర్మే వసుత్నన్ ఆమె అచచ్ం ఇండియన 
అమామ్యిలా అనిపించి పలకరించాను. ఆమె కూడా సేన్హపూరవ్కంగా సప్ందించింది.  

ఓ కిలోమీటరు దూరం నడిచి ఓ మూయ్జియం చూశాం. దానికి టికెట 30 ఫెనిగస్. లోపల పాత కాలపు కురీచ్లు, బలల్లు, గినెన్లు 
వగైరాలునాన్యి. కొనిన్ కీర్సుత్కి శతాబాద్ల కిర్తంవని కూడా రాసుంది. సవ్తహాగా నాకు మూయ్జియాలంటే భయం. లోపల నా నడక పరుగులా 
మారింది. నా మితుర్లు టికెట డబుబ్కి నాయ్యం చెయాయ్లనుకునాన్రో, వాళల్కి నిజంగానే ఆసకిత్గా ఉందో మరి - నేను వారికంటే చాలా 
ముందొచేచ్శాను.  

ఒంటరినయేయ్నా అనుకునాన్ను కానీ, నా పకక్న జోనస్ కనబడింది. మేమిదద్రం కాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం.  
ఆమె అసలుసిసలు బిర్టిషఅమామ్యి. మాటలోల్ పర్పంచాధినేతలమనన్ రాజసముంది. ఇండియనిన్ ఐనా ననున్ బానిసలా 

చూడకపోవడం నా అదృషట్ం. వెంటబడి తనని ఇంపెర్స చెయాయ్లనుకునే అబాబ్యిలంటే ఆమెకి ఏవగింపు ఉనన్టుల్ంది. ఆ విషయమై నేను 
విభినన్మని మెచుచ్కుంది. ఆ మెపుప్ యథాలాపంగా ఉంది. ఇంగీల్షు పర్సకిత్ వచిచ్, జరమ్నుస్ ఇంగీల్షు మాటాల్డినా అరథ్ం చేసుకుందుకు 
కషట్పడాలంది.  
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“ఇండియాలో ఉనన్తవిదయ్ అంతా ఇంగీల్షులోనే ఉంటుంది. మాకు అనిన్ దేశాలవారి ఇంగీల్షూ 
బాగానే అరథ్మౌతుంది. ఒకక్ అమెరికన ఇంగీల్షు విషయంలోనే కాసత్ ఇబబ్ంది. రేడియోలో వాయిస ఆఫ ఆమెరికా ఫాలో అవగలం కానీ, 
బయట అమెరికనస్ మాటాల్డితే అరథ్ం చేసుకుందుకు కషట్పడాలి” అనాన్ను. 

“మరి నా ఇంగీల్షు?” అందామె వెంటనే. అపుప్డామె ముఖంలో పసితనం కనిపించింది. 
“నీ ఇంగీల్షు సప్షట్ంగా అరథ్మౌతుంది. మరి నా ఇంగీల్షు?” అనాన్ను తనే అవకాశం ఇచిచ్ంది కదా అని. 
“కొంచెం కషట్పడాలి. కానీ ఫరవాలేదు” అంది, నిజం చెపప్డానికి కొంచెం ఇబబ్ంది పడుతునన్టుల్.  
తరావ్త టాపిక లూయ్నబరగ్ర హైడే మీదకి మళిల్ంది. ఆమె కూడా నాకులాగే అనుకుంటోంది. 
“కొనిన్ పర్దేశాలు చూసి ఆనందించాలి. ఇది విని ఆనందించాలిస్న పర్దేశం” అనాన్ను. ఆమె ముందు చినన్గా నవివ్ంది. తరావ్త 

ఆగకుండా నవివ్ంది. ఆమె అలా నవువ్తుండగా, మా మితుర్లు వచాచ్రు. ఆ నవువ్ చూసి అపర్యతన్ంగా నాకు కనున్ గీటారు. ఏమిటి - 
వయ్వహారమనన్టుల్! 

ఆమె నవువ్ ఆగిపోయింది.  
“ఇందుకా, నువువ్ హడావుడిగా వెళిల్పోయావ!” అనాన్డు కొరియా ననున్ కొంటెగా చూసూత్. 
నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. మాది ఇండియన కలచ్ర. అదికక్డ బయటపడడ్ం నాకిషట్ం లేదు. “లోపల ఏం చూశారో చెపప్ండి. 

నేనేం మిసస్యాయ్నో తెలుసుకుంటాను” అనాన్ను మాట మారుచ్తూ.  
“నువేవ్ం మిస కాలేదు. మేమే మిసస్యాయ్ం” అనాన్డు నటరాజన నరమ్గరభ్ంగా.  
జోనస కి మా సంభాషణ అరథ్ం కాలేదు. నావంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. “చూడాలిస్నవి చాలా ఉనాన్యిట. 

మిసస్యాయ్నంటునాన్రు” అనాన్ను. 
“మళీల్ లోపలికెడదామా?” అందామె ఉతాస్హంగా. 
“కొనిన్ వినే ఆనందించాలి. లూయ్నబరగ్ వెళేల్క వాళల్ని అడిగి వింటానేల్” అని ఆమెను వదిలి మితర్బృదంతో కలిశాను.  
అకక్ణిణ్ంచి ఓ కిలోమీటర దూరంలో టోటెన గుర్ండఉంది. చూడాడ్నికేం లేదు. మేము కూడా తెచుచ్కునన్వి తినడానికి సిదధ్పడుతునాన్ం. 

అంతలో గెసుండ గుపాత్ వచిచ్ మాతో కలిసాడు. తను ఏం తెచుచ్కోలేదుట. ఎవరో ఒకరు తెచుచ్కోకపోరు, వాళల్తో కలవొచుచ్లే అనుకునాన్టట్. 
అతను అనుకునన్టేల్ జరిగింది. అంతా కలిసి సరదాగా తినాన్ం. రామచందర్ తెచిచ్న ఉపామ్ ఉఫ అని ఊదేసేలా ఉంది. దేవదార రవవ్తో 
సతయ్నారాయణ పర్సాదం లాంటిది అంత బాగానూ చేసి తెచాచ్డు. ఇంకా అనన్ం పాయ్కెటుల్, పెరుగు, చిపుస్. గుపాత్ కారణంగా తెచుచ్కునన్వి 
పూరిత్గా సరిపోలేదు. కానీ ఎవరూ అందుకు విచారించలేదు. ముందుగా చెపిప్ఉంటే కాసత్ ఎకుక్వ తెచేచ్వాళల్మని దేవ దారఅనుకునాన్డు. 
విచితర్మేమిటంటే, కూడా ఏం తెచుచ్కోకుండా తనలా మాతో కలిసినందుకు గుపాత్ మొహమాటంతో కొంచెం సిగుగ్పడాడ్డు. అది పోగొటట్డానికి 
మేమందరం మనసూఫ్రిత్గా పర్యతిన్ంచాం. 

ఆ తరావ్త మళీల్ నడక. ఈసారి కాసత్ పెదద్ పెదద్ తివాచీలే కనిపించాయి. వానిన్ంటినీ కలిపి ఒకే తివాచీగా ఊహించుకుంటే, ఓహ, 
అనిపించింది. ఇంకా అకక్డ రకరకాల పూలు కూడా కనిపించాయి. ఎగతాళి భావన లేకుండా, పర్కృతి సౌందరయ్ం కనులవిందు చేసూత్, మేను 
పులకరింపజేసింది. మాతో వచిచ్న కొందరు పూలు కోసుకునాన్రు. అది చూసి నిరావ్హకులు, పూలు కొయయ్డంలో పోటీ పెటాట్రు. జోనస్ 
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అందులో చాలా ఉతాస్హంగా పాలొగ్ంది. పొటీలో నెగిగ్న నలుగురిలో ఆమె కూడా ఉండడం నాకెంతో 
సంతోషం కలిగించింది. ఆటలో అసమదీయులు నెగాగ్లనుకోవడం సహజం కదా! 

రోజంతా వాన లేకుండా ఎండ కాయడం, ఆ ఎండ కూడా వంటికి ఆహాల్దంగానూ, ఫొటోగర్ఫీకి అనుకూలంగానూ ఉండడం ఆ రోజు 
విశేషం. సాయంతర్ం 5.15కి మళీల్ బసెస్కిక్ 6 కాకుండా లూయ్నబరగ్ చేరుకునాన్ం. ఇలుల్ చేరేసరికి యాకేల కి బిపి కాసత్ పెరిగిందని తెలిసి 
నొచుచ్కునాన్ను. ఆమె మాతర్ం పర్యాణమెలా జరిగిందని అడిగి తినమని కేకఇచిచ్ంది. కేకఎలా ఉనాన్ ఆమె ఆపాయ్యతని ఆసావ్దించాను. 
ఆశచ్రయ్మేమిటంటే, రోజంతా నడుసూత్నే ఉనాన్ ఏమాతర్ం అలసట అనిపించలేదు. 

లూయ్నబరుగ్లో మా చివరి పికిన్క సెపెట్ంబర 19న లూయ్బెక కి వేసుకునాన్ం. ఆ రోజు వినాయకచవితి. భకిత్ విషయమెలాగునాన్ 
సంపర్దాయంలో అలవాటుగా ఆ రోజునైనా లేచీ లేవగానే సాన్నం చెయాయ్లనుకునాన్ను. కానీ ఇంటోల్ ఆ సదుపాయం లేదు. లూయ్బెక చేరేక 
అకక్డ సాన్నం చేదాద్మని రామచందర్ ముందురోజే చెపాప్డు. అంతవరకూ ఏమీ తినకూడదనే ఉదేద్శయ్ంతో బేర్క ఫాసట్ చెయయ్లేదు. లేచి తవ్రగా 
తెమిలి 6.30కలాల్ ఇనస టిటూయ్ట చేరుకునాన్ను. అకక్డ నాలుగు బసుస్లునాన్యి. మూడు లూయ్బెక కీ, ఒకటి బెర్మెన కీ వెడతాయట. అకక్డ 
అంకుల విలీల్ కనిపించి తను బెర్మెన వెడుతునాన్నని చెపాప్డు. మా బసుస్ 6.45కి బయలేద్రింది. ఓ గంట పర్యాణం తరావ్త రోజనబ్రగ్ చేరాం. 
అకక్డో అరగంట హాలట్. చూడాడ్నికేం లేక బోరనిపించింది. లూయ్బెక చేరుకునాన్క, ముందు ఒక చరిచ్ దగగ్ర ఆపారు. నాకైతే శిలప్కళ కోసమైతే 
తపప్ మామూలుగా ఆలయాలు సందరిశ్ంచే ఆసకిత్ లేదు. మళీల్ మళీల్ చరిచ్లు ఏం చూసాత్మని నేనంటే మావాళుల్ చాలామంది ఆగిపోయారు. 
ఈలోగా ఒకతను వచిచ్ మాకు ఫీర్గా బోలెడు బుకస్, ఫైలుస్ ఇచాచ్డు. అందరికీ పంచిపెటాట్ం. వాటిని చరిచ్ చూసి వచిచ్న వాళల్కు కూడా 
పంచాం. వినాయకచవితి కదా, సాన్నంకోసం మనసు పీకుతోంది. అందుకని ముందు సాన్నశాలకు వెళాల్ం. తీరా చూసేత్ అది మధాయ్హన్ం 
ఒంటిగంటకు కానీ తెరవరని తెలిసింది. అపప్టికి టైం పది దాటింది. ఆకలేసోత్ంది కడుపులో ఏదైనా పడాలంటారు నటరాజన, కొరియాలు. 
“అందాకా ఏ చిపస్యినా, బెర్డడ్యినా కొనుకుక్ తినండి. మనం తెచుచ్కునన్ భోజనం మాతర్ం సాన్నం చేశాకనే” అని రామచందర్ తేలిచ్ 
చెపేప్శాడు. దేవుడంటే భకిత్కంటే భయమే ఎకుక్వ కదా - నేను, రామచందర్ ఒంటిగంట దాకా ఏమీ తినమనేసరికి - నటరాజన, కొరియాలు 
కూడా ఏమైనా తినడానికి వెనుకాడారు. ఆలోగా ఊరు చూదాద్మనుకునాన్ం.  

“పెదద్గా చూసేదేముంది? అనిన్ ఊళూల్ ఒకక్లాగే ఉనాన్య. కలిసి రోడల్మీద తిరుగుదాం. నదురుగా కనిపించిన చోట ఆగి ఫొటోలు 
తీసుకుందాం. ఎవరైనా అడిగితే లూయ్బెక ఫొటోలు అని చెపుప్కోవచుచ్” అనాన్డు నటరాజన. అంతా ఏకీభవించాం. కాసేపు ఊళోల్ అకక్డా 
ఇకక్డా తిరిగి ఫొటోలు తీసుకునాన్ం. దేవదార కి కెమేరాలో రీలైపోయింది. వాకబు చేసి ఓ ఫొటో షాపుకి వెళాల్ం. అకక్డ అతను రీలు కొనాన్డు. 
సేలస గరల్ వసత్రధారణ జయమాలిని, జోయ్తిలకిష్ల తరహాలో ఉంది. ఆమె నడుసుత్ంటే మాకు వాళల్ నృతయ్ం చూసినటేల్ అనిపించి వినోదించాం.  

“మన దేశంలో కల్బుబ్డాయ్నుస్లు చూడొచచ్ని సినిమాలకెడతాం కానీ, ఇకక్డ ఏ షాపుకెళిల్నా కల్బుబ్డాయ్నుస్లే” అనాన్డు కొరియా. అలా 
కాసేపు తిరిగి టైం ఒంటిగంట కాగానే సాన్నశాలకు వెళిల్ సాన్నాలు చేసొచాచ్ం. అందుకు మనిషికి ఒక మారుక్, నలబై ఫెనిగుస్ ఐనా, వేణీణ్ళల్ 
సదుపాయం బాగుండి చాలా హాయిగా అనిపించింది. తరావ్త భోజనానికి పారుక్కి వెళాల్ం. వాళల్వాళల్ అభిరుచులిన్బటిట్ భోజనాలదగగ్ర 
ఇండియనుస్లో ఎవరి జటుట్ వారిది. మా జటుట్లో ఐదుగురం. అనన్ం పొటాల్లు, చిపుస్, పెరుగు తెచుచ్కునాన్ం తినడానికి. అనన్ంలోకి వంకాయ, 
సిమాల్మిరిచ్ (అకక్డ పాపిర్కా అంటారు) కూర చేసి తెచాచ్డు రామచందర్. ఎలా చేశాడో కానీ అది ఊరగాయకనాన్ రుచిగా ఉంది. మూడు పెదద్ 
పెదద్ సీసాల కూరని మేము ఇటేట్ ఊదేశాం. నేనైతే కూర అనన్ం, పెరుగనన్ం తపప్ - చిపుస్ ముటట్లేదు. అంతా రామచందర్ని తెగ పొగిడారు. 
అదీ మనసూప్రిత్గా, కృతజఞ్తతో.  
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అకక్డ రోజంతా చలిగానే ఉంది కానీ ఓవర కోటు వేసుకుంటే సెవ్టర వలల్ ఉకక్బోసోత్ంది. 
రెండునన్రకి, బసుస్లో టార్వేముయ్ండేకి (టూరిసట్ గైడ) వెళాల్ం. అకక్డ బిశావ్స మమమ్లిన్, “ఈ చలి దేశంలో సాన్నాలేమిటి?” అని ఎగతాళి 
చేశాడు.  

“ఆ విషయం ఇకక్డ సాన్నశాలలు ఏరాప్టు చేసిన ఈ దేశసుథ్లిన్ అడుగు” అనాన్ను.  
అకక్ణిణ్ంచి ఇండియనుస్ మళీల్ జటుల్ జటుల్గా విడిపోయాం. మేము బీచ కి వెళాల్ం. ఆ బీచ గురించి అంతకుముందే వెళిల్ చూసొచిచ్న 

కొందరు ఇండియనుస్ ఓ వింత విషయం చెపాప్రు. అకక్డ ఆడా మగా కూడా నగన్ంగా విహరిసాత్రుట. ఐతే దుసుత్లు ధరించినవాళెల్వరైనా 
దగగ్రగా వసేత్, చటుకుక్న నేలమీదకు వాలి బోరాల్ పడుకుంటారుట. అదేమి సిగోగ్ మరి! వాళల్ నగన్విహారంకంటే అలా బోరాల్పడడ్మే ఎకుక్వ 
ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించిందని వాళల్నాన్రు.  

ఆ రోజు మాకకక్డ అలాంటి దృశాయ్లేమీ ఎదురవలేదు. బీచి పర్శాంతంగా ఉంది. కెరటాలు ఇంచుమించు లేవు. సాన్నానికి 
ఆహావ్నిసుత్నన్టుల్ంది. అకక్డ నేను, రామచందర్, తెలుగు జోసెఫ లు కలిసి తిరిగాం. ఆ తరావ్త చెపుప్కోతగగ్ విశేషాలేం లేవు. తిరిగి లూయ్నబరుగ్ 
చేరుకునేసరికి 7 అయింది.  

కీర్డాసూఫ్రిత్ 
1955లో వచిచ్న మిసస్మమ్ సినిమాలో నందమూరి తారక రామారావుది, నిరుదోయ్గిగా దినపతిర్క కూడా కొనుకోక్లేని దశలో ఉనన్ 

పాతర్. కిళీల్కొటుట్ దగగ్ర ఓ యువకుడు కొనుకుక్నన్ పతిర్కకేసి రామారావు ఆబగా చూసాత్డు. “ఓహ, వాంటెడ కాలమాస్?” అని ఈసడించి ఆ 
పేజీని అతడికిసాత్డు యువకుడు. అది తీసుకునన్ రామారావు, “చదువుకునే రోజులోల్ నేనూ మొటట్మొదట సోప్రట స కాలమే చూసేవాణిణ్ 
బర్దర” అని నిటూట్రుసాత్డు.  

ఆ మాట, ఆ దృశయ్ం ననెన్పుప్డూ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఐతే చదువుకునే రోజులోల్నే కాదు, నిరుదోయ్గిగా ఉనన్పుప్డూ, ఆ తరావ్త 
కుటుంబ బాధయ్తలతో తలమునకలౌతునన్పుప్డూ, ఇపప్టికీ కూడా నేను దినపతిర్క రాగానే ముందు చూసేది సోప్రట స కాలమే. ఆటలంటే 
అంత ఆసకిత్ నాకు. ఆడింది చాలా తకుక్వైనా, ఇషట్మైన ఆటల విశేషాలిన్ కర్మం తపప్కుండా ఫాలో ఔతాను. నాకిషట్మైన ఆటలోల్ అగర్సాథ్నం 
కిర్కెట ది. తరావ్తది టెనిన్స. ఆతరావ్త హాకీ, చదరంగం, బాయ్డిమ్ంటన వగైరాలు. బొతిత్గా ఆసకిత్ లేని ఆట ఫుట బాల.  

నేను సూక్లోల్ ఎసఎసఎలిస్ చదువుతుండగా, సూక్లోల్ ఫుట బాల పోటీలయాయ్యి. ఒక జటుట్ వారికి ఓ మెంబరు తకుక్వై బలవంతాన 
ననున్ టీములోకి తీసుకునాన్రు. పోటీలో మా టీముకి చాలా బలమైన జటుట్తో పడింది. ఐనా మావాళుల్ అసమాన పర్తిభతో హోరాహోరీగా 
పోరాడి, ఇంచుమించు చివరిదాకా అవతలి జటుట్ని ఒకక్ గోలు కూడా చెయయ్నివవ్లేదు. ఆట ఐదు నిముషాలోల్ ముగుసుత్ందనగా, అవతలి జటుట్ 
ఫారవ్రుడ్, శరవేగంతో ముందుకు దూసుకొచాచ్డు. అతగాడు గోలు కొటేట్సాత్డేమోననన్ భయంతో నేను గోలు ముందు ఆ బంతిని చటుకుక్న 
చేతోత్ పటుట్కుని ఆపాను. రిఫరీ పెనాలీట్ సోట్ర్క ఇచాచ్డు. వాళుల్ గోల చేశారు. ఆ తరావ్త కొదిద్ నిముషాలోల్నూ వాళుల్ మరో మూడు గోలుస్ 
చేశారు. మా జటుట్లోని ఒకతను ‘అరచేతోత్ ఫుట బాల’ అంటూ ఆ విషయమై ననున్ కనీసం ఏడాదిపాటు ఏడిపించాడు. మా జటుట్ 
పరాజయానికి పూరిత్ బాధయ్త నాదేననన్ అపరాధభావమూ నాలో ఉంది. ఈ చేదు అనుభవం ఆ ఆటపై నాకు విరకిత్ని పెంచిందేమో తెలియదు. 
ఆపైన ఆరేళల్కి ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో అంతరివ్శవ్విదాయ్లయ కీర్డల పోటీలు జరిగినపుప్డు – ఫుట బాల ఆటగాళల్ పర్దరశ్న అదుభ్తమై 
అలరించినా కూడా - ఆ ఆసకిత్ తాతాక్లికమైపోయింది.  
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నాకిషట్మైన ఆటల విశేషాలిన్ పేపరోల్ వారత్ల దావ్రా ఫాలో అయేయ్వాణిణ్. వీలునన్పుప్డు 
రేడియోలో కామెంటరీ వినేవాణిణ్. ఆ ఆటల గురించిన ముఖయ్ విశేషాలేమైనా డాకుయ్మెంటరీగా వచాచ్యంటే - కేవలం అవి చూడాడ్నికే సినిమా 
థియేటరుకి వెళేల్వాణిణ్. అలాంటపుప్డు థియేటరోల్ ఏ సినిమా ఆడుతునన్దీ అనన్ది పర్ధానం కాదు.  

జరమ్నీలో కిర్కెట కామెంటరీ రాదు. కిర్కెట వారత్లు తెలుసుకుందుకు బిబిసి రేడియోలో సోప్రట స నూయ్స వినేవాణిణ్. ఐతే అకక్డ 
నేనుండగా ఇండియా ఇంగల్ండ మీద 0-3తో టెసుట్ మాయ్చిలు ఓడిపోవడమే కాక, ఒక మాయ్చిలో 42 పరుగుల అతి తకుక్వ సోక్రు చెయయ్డం 
బాధనిపించింది. హాకీలో ఆసియా కీర్డలోల్ ఇండియా పాకిసాత్న మీద 0-2తో ఓడిపోవడం కూడా అసంతృపిత్ని కలిగించింది. ఐతే టెనిన్స లో నా 
అభిమాన ఆటగాళుల్ జిమీమ్ కోనరస్(పురుషుల విభాగం), కిర్స ఎవరట్(మహిళల విబాగం) వింబులడ్న ఛాంపిప్యనస్ కావడం కొంత 
సంతోషానిన్చిచ్ంది. కానీ నేనూహించని విధంగా వీటనిన్ంటినీ మించిన ఫుట బాల ఆకరష్ణ - లూయ్నబరుగ్లో సావ్నుభవమైంది. 

నాలుగేళల్కొకసారి ఫుట బాలోల్ పర్పంచకప పోటీలు జరుగుతాయని నాకపుప్డే తెలిసింది. ఆ ఏడాది పర్పంచకప పోటీలకు జరమ్నీ 
వేదిక కావడం విశేషం. అసలు టివియే ఎరుగని నాకు ఆ పోటీలిన్ కలర  టెలివిజనోల్ పర్తయ్క్షపర్సారంగా చూసే అవకాశం కలగడం 
మాటలకందని అనుభూతి. 

అంరవరకూ అంతగా పటిట్ంచుకోని ఫుట బాల ఆటలో, ఉనన్టుల్ండి పర్పంచసాథ్యిలో మేటి ఆటగాళల్ పర్దరశ్న చూడడ్ం గొపప్ 
అనుభవం. జరమ్నల్కి ఫుట బాల ఆటపై ఉనన్ అమితాసకిత్ నాకు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. జూన 13నుంచి జూలై 7 వరకూ16 దేశాల మధయ్ 
జరిగిన ఆ పోటీలోల్ పశిచ్మజరమ్నీది అదుభ్తమైన పర్దరశ్న. పశిచ్మ జరమ్నీ కెపెట్న బెకెన బోవర, జరమ్నీ ఆటగాళల్లో ముయ్లల్ర - వీళల్ పేరుల్ జనం 
నోట పర్తిరోజూ నానుతూండేవి. పరిసరాల పర్భావమేమో, ఈ పోటీలు చూసుత్ండగా నాలోనూ జరమ్నల్కి తీసిపోని ఆసకిత్ పుటిట్ంది. 

ఆ పోటీలో తూరుప్, పశిచ్మ జరమ్నీలు పరసప్రం తలపడడ్ం ఒకే ఒకక్సారి జరిగింది. అందులో తూరుప్ జరమ్నీ, పశిచ్మ జరమ్నీని 1-0 
గోలుస్తో ఓడించినపుప్డు పశిచ్మ జరమ్నీ దేశం యావతూత్ దిగార్భ్ంతికి గురి కావడం గర్హించాను. అది ఇండియా, పాకిసాత్న లాంటి 
దాయాదుల పోరు కాదు. పశిచ్మజరమ్నీ పౌరులకు, తూరుప్జరమ్నుల్ తమ అనుంగు సోదరులనన్ భావన ఉండేది. కమూయ్నిజం వలల్ వారికి 
సేవ్చఛ్ లేకుండా పోయిందనన్ బాధ కూడా ఉండేది. మనసులో వారా పోటీని - కమూయ్నిజానికీ, కాపిటలిజానికీ జరిగిన పోటీగా తీసుకునాన్రు. 
అదే వారి అసంతృపిత్కి కారణం. 

వరలడ కప పోటీలు చూడాడ్నికి ఫౌర్ యాకేల ననున్ తన ఇంటికి ఆహావ్నించేది. వీలైనపుప్డలాల్ చూసేవాణిణ్ కానీ, ఫైనల మాతర్ం అకక్డ 
చూడలేదు.  

ఆ రోజు జూలై 7, ఆదివారం. సెలవు రోజు కావడంవలల్ నేనా రోజు ఉదయం పదింటికి ఇంటోల్ బయలేద్రి రామచందర్ ఇంటికి 
వెళాల్ను. నాతోపాటు అకక్డికి నటరాజన, సుబర్హమ్ణయ్ం, దేవదార వచాచ్రు. రామచందర్ అందరికోసం సాంబారనన్ం వండిన తీరు 
ఆసకిత్కరంగా గమనించాను. అతను కాయ్బేజి, ములల్ంగి, మసూర దాల, బియయ్ం, కొబబ్రి - అనీన్ కలిపి ఉడకబెటిట్ అందులో కొంచెం వెనన్ వేసి 
చివరోల్ నిమమ్కాయరసం పిండాడు. మేమంతా భోజనం చేసూత్ చాలా కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. నేను మాతర్ం మాటిమాటికీ టైం 
చూసుకుంటునాన్ను. 4కి ఫుట బాలోల్ ఫైనలస లో జరమ్నీ, హాలండ దేశాలు తలపడనునాన్యి. రామచందర్కి ఆటల గురించి మాటాల్డడ్ంలో ఉనన్ 
ఆసకిత్ చూడడ్ంలో లేదు. అతను కాసేపు కూరుచ్ని వెళల్మని అందరీన్ నొకిక్సుత్నాన్డు. టైం 3 దాటగానే నేను లేచాను. మిగతావాళూల్ లేసుత్ండగా, 
రామచందర్ కాఫీ ఆఫర చేశాడు. సుబర్హమ్ణాయ్నికి కాఫీ బలహీనత. దాంతో మేము బయలేద్రేసరికి పావుతకుక్వ నాలుగయింది. 
ఆదరాబాదరాగా అమ శాండే దగగ్ర మారెక్ట  సెంటర చేరుకునాన్ం. అకక్డ బిశావ్స ఎదురై, మారెక్ట పూరిత్గా మూసేశారనీ, ఎకక్డా టివి 
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లేదనీ అనాన్డు. చేసేది లేక దగగ్రోల్నే ఉనన్ గోతే ఇనస టిటూయ్ట కి వెళాల్ం. అదృషట్ం కొదీద్ అకక్డ బాల్క 
అండ వైట దయితేనేం టివి ఉంది. ఇకక్డ చూడాలని రాసిపెటుట్ంది అనుకుంటూ మేము ఆట చూశాం. జరమ్నీ చేసిన ఫౌల వలల్ ఆట ఇలా 
మొదలవగానే అలా మొదటి గోల చేసింది హాలండ. అపుప్డకక్డ హాహాకారాలు చేసినవారిలో మేమూ ఉనాన్ం. ఆ తరావ్త కాసేపటికి, పెనాలీట్ 
దావ్రానే జరమ్నీ ఓ గోల చేసేత్ - తేలికగా నిటూట్రిచ్నవాళల్లోనూ మేమునాన్ం. మొదటి సగం పూరిత్ కావసుత్ండగా – గర్బోవస కీ, ముయ్లల్రల్ జంట 
గోల చేసి జరమ్నీకి 2-1 ఆధికయ్ం సాధించినపుప్డు - ఉతాస్హంతో కేరింతలు కొటిట్న మొదటివాళల్ం మేమే.  

ఆడుతునన్ది సవ్దేశం కాదు. ఆట నాకు పిర్యతమం కాదు. నాలోని ఆ ఉతక్ంఠ, ఆ జరమ్న పక్షపాతం నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించాయి. 
చితర్మేమిటంటే ఆ తరావ్తనుంచి ఆట వరలడ కప ఫైనలుస్కి తగిన సాథ్యిలో లేదు. రెండో సగంలో ఏ టీమూ గోల చెయయ్లేదు. పశిచ్మ జరమ్నీ 
పర్పంచకప విజేత అయింది. అపుప్డకక్డ మొదలైన ఆ ఉతాస్హం మహోతాస్హమై దేశమంతటా వేడుకలు జరగడం ఈనాటికీ మరిచిపోలేను. 

రోగం ఒక తపసుస్ 
“జవ్రమొసేత్ బాగుణుణ్. బడికెళల్కక్రేల్దు” అనేవాడు చినన్పుప్డు నా కాల్స మేట శంకరం. ఇంటోల్వాళుల్ ముదుద్ పడేవారు. ఒకరోజు 

వాళిల్ంటికో చుటట్మొచాచ్డు. ఆయనకి కాసత్ నోటి దురుసు ఎకుక్వ. ఆయన శంకరానిన్ విసుకుక్ంటూ, “రోగమొసేత్ బడికెళల్కక్రేల్దు. కానీ 
సవ్రాగ్నికి పోవాలుస్ంటుంది” అనాన్డోసారి. అపప్టిన్ంచీ ఆ మాట జోక గా మారి తరచు వాడుతుండేవాళల్ం. కానీ ఒకరోజు లూయ్నబరుగ్లో 
కర్ంకెన హౌస కి (హాసిప్టల) వెళిల్నపుప్డు ఆ మాట మరోవిధంగా నిజమనిపించింది.  

హాసిప్టల భవనం విశాలంగా, అందంగా, పరిశుభర్ంగా, దివయ్ంగా ఉంది. నరుస్లు అపస్రసలాల్ ఉనాన్రు. వైదుయ్లు అశివ్నీ దేవతలాల్ 
ఉనాన్రు. రోగులు అమృతపానం చేసూత్, సమసత్ సుఖాలూ అనుభవిసుత్నన్ దేవతలాల్ ఉనాన్రు. ఇండియాలో పర్భుతవ్ ఆసప్తిర్ నరకానిన్ 
తలపింపజేసేత్, ఇకక్డి ఆసప్తిర్ సాకాష్తూత్ సవ్రగ్ంలా ఉంది. రోగం ఆ సవ్రాగ్నికి వెళల్డానికి చేసిన తపసుస్ అనిపించింది. 

ఈ భావాలతో ఒకో విభాగమే చూసూత్ పిలల్ల విభాగానికి వచాచ్ం.  
అకక్డ నెలల వయసు చంటిపిలల్ల నుంచి, అయిదేళల్ బాలబాలికల వరకూ ఉనాన్రు. వాళుల్ ఎవరికివారు విడివిడిగా చినన్ చినన్ అదాద్ల 

విభాగాలోల్ ఉనాన్రు. వాళల్కక్డ ఆడుకుందుకు రకరకాల బొమమ్లు, ఆటవసుత్వులు ఉనాన్యి. తినడానికి రకరకాల తినుబండారాలు తగిననిన్ 
ఉనాన్యి. వేళ పర్కారం మందులిచిచ్ వెళేల్ నరుస్ ఉంది. పడుకుందుకు మెతత్ని పరుపులునాన్యి. తోడుకు పకక్న మనుషులు మాతర్ం లేరు. 

ఆ పిలల్లు అదాద్ల గదులోల్ ఉనాన్రు కాబటిట్ వచేచ్పోయేవారు వాళల్ని చూడొచుచ్. రోజుకొకసారి తలిదండుర్లు కూడా వచిచ్ పిలల్లిన్ 
చూసి వెడతారు. అంత చినన్ వయసులో, అందులోనూ జబుబ్ పడడ్పుప్డు, అలా ఒంటరిగా పిలల్లిన్ వదిలిపెటిట్ ఉండడం, మనదేశంలో 
తలిదండుర్లు ఊహలోనైనా భరించగలరా?  

చినన్పుప్డు నావంటోల్ కాసత్ నలత చేసేత్ చాలు - రాతిర్ంబవళుల్ కళల్లో వతుత్లు పెటుట్కుని సేవలు చేసిన అనురాగమూరిత్, పేర్మమయి 
అమమ్ చటుకుక్న నాకు గురొత్చిచ్ంది. ఆ పిలల్లిన్ చూసేత్ మనసు కలుకుక్మంది. 

“అనారోగయ్ సమయంలో పిలల్లకి వైదయ్మూ, వైదయ్సదుపాయాలూ మాతర్మే కాదు. అయినవాళల్ సమక్షం కూడా అవసరం” అనాన్ను 
అపర్యతన్ంగా. అపుప్డే నాకో అనుమానమొచిచ్ంది. సవ్రాగ్నికి వెళిల్న పెదద్లకు విలాస జీవితం గాయ్రంటీ. మరి చినన్పిలల్లు సవ్రాగ్నికి వెడితే? 

బహుశా వారి జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలు.... 
నీమీద మనసాయెరా 
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‘నీమీద మనసాయెరా” అనన్ మాట వినన్పుప్డు ఏ పురుషుడికైనా తనువు 
పులకరిసుత్ందంటారు. కానీ ఆ మాట వింటేనే నిలువెలాల్ వణికిపోయే సంఘటన ఒకటి నా అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. 

అనుభవాలు ఎంత కొతత్వైనా కూడా, ఎంతో కొంత ఊహకి అందొచుచ్. కానీ ఈ అనుభవం ఏ విధంగానూ నా ఊహకందనిది. 
జూలై 25. జరమ్నీలో అడుగుపెటిట్ ఏడువారాలయింది.  
ఆ రోజు ఉదయం ఒక జరమ్న వృదుధ్డు గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట కి వచాచ్డు. బేర్క ఫాసట్ అయేయ్క మమమ్లిన్ కలుసుకునాన్డు. ఆయన 

ఇండియాలో చాలా కాలం ఉనాన్డట. మదార్సులో ఉండేవాడుట. అందుకని తమిళం బాగా వచుచ్నట. ఆయన తమిళం మాటాల్డుతుంటే 
తమిళుడి నోట వింటునన్టేల్ ఉంది.  

ఆయన మమమ్లిన్ చూసి, “నమసాక్రం” అనాన్డు. ఉచాచ్రణ తమాషాగా అనిపించింది. 
రామచందర్ రెచిచ్పోయి ఆయనతో అరవంలో కబురుల్ మొదలెటాట్డు. కానీ ఆయనకి తమిళం మాటాల్డడ్ం ముఖయ్ం కానటుల్ంది. 

అందరితోనూ మాటాల్డాడ్నికి, తొందరగానే ఇంగీల్షులోకి దిగిపోయాడు. మమమ్లిన్ ఆకటుట్కుందుకు ఇండియాలో తన అనుభవాలు కొనిన్ 
చెపాప్డు.  

మదార్సులో ఉనన్పుప్డు ఆయనకి ఓ పలెల్టూరి రైతుతో పరిచయమయిందిట. ఆ రైతు విదాయ్ధికుడే కానీ, పలెల్టూళోల్నే సిథ్రపడి 
వయ్వసాయం చేసుత్నాన్డుట. అతనోసారి ఈయనిన్ తన ఊరు తీసుకెళాల్డుట. ఆ రైతు కవితవ్మంటే చెవి కోసుకుంటాడుట. ఎంతలా అంటే - 
తన ఎడల్కు గోయ్తే, షీలర అని పేరుల్ పెటుట్కునాన్డుట. ఈయనిన్ రెండెడల్ బండెకిక్ంచుకుని - తన ఎడల్ని గోయ్తే, షీలర అని అదిలిసుత్ంటే 
ఈయనకి ముందు బాధగా అనిపించిందిట. అయితే ఆ రైతు ఆ పేరుల్ అభిమానంతో పెటుట్కునన్వని గర్హించేక అ బాధ పోయింది. 

కథ చెబుతూ ఆయన తనే పడిపడి నవావ్డు. అంతలా కాకపోయినా మేమూ కొంత నవావ్ం.  
ఆ కథవలల్ ఆయన నాకు బాగా గురుత్ండిపోయాడు. అంతటితో పరిచయం అయిపోయిందనుకునాన్ను. 
ఆరోజు సాయంతర్ం ఇంటికెళేల్సరికి కాసత్ అలసయ్మైంది. నేను వెళిల్ తలుపు తీసుత్ండగా, వైయాంగ గది తలుపు తెరుచుకుంది, 

వైయాంగ కానీ నాకోసం వసుత్నాన్డా అనుకునాన్ను కానీ బయటికొచిచ్ంది ఉదయం మమమ్లిన్ పలకరించిన జరమ్న వృదుధ్డు. అతని వెనుకనే 
వైయాంగ గది తలుపు మూసుకుంది.  

ఆయన నా దగగ్రకొచిచ్, “వణకక్ం” అనాన్డు. నేనేదో అనేలోగానే తమిళంలో మాటలు మొదలెటాట్డు.  
నేను పర్తి నమసాక్రం చేసి, నాకు తమిళం అరథ్ం కాదని చెపాప్ను, అతను వెంటనే, “నమసాక్రం” అని ఇంగీల్షులోకి దిగిపోయాడు.  
ఆయన వచిచ్ంది నాకోసమేనని తెలిసి ఆశచ్రయ్పోతూనే, నా గదిలోకి ఆహావ్నించాను. 
ఆయన నా గదిలోకొచిచ్ కాసేపు ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెపిప్ చటుకుక్న నాకు దగగ్రగా జరిగాడు. “మై సన, మై సన” అంటూ ననున్ 

గటిట్గా కౌగలించుకునాన్డు. ఉడుకులాం వాసన గుపుప్మంది. 
ఆయన శరీరం వణుకుతోంది. ముఖం ఎరర్బడింది. కళల్లో ఉదేర్కం కనబడుతోంది.  
నాకేదో అనుమానమొచిచ్, చటుకుక్న ఆయనిన్ విడిపించుకుని దూరంగా ఉనన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. 
“నేను నీకు తండిర్లాంటివాణిణ్. దగగ్రగా వచిచ్ కూరోచ్” అనాన్డాయన. 
“ఫరవాలేదు. ఇకక్డే కూరుచ్ంటాను” అనాన్ను.  
“దగగ్రగా కూరుచ్ంటే బాగోలేదా?” అనాన్డతను. 
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“అన కంఫరట్బుల గా ఉంది” అనాన్ను. 
“మరి మీ ఇంటోల్ నీ తండిర్కి దగగ్రగా కూరోచ్వా నువువ్?” అనాన్డతను. 
“తండిర్కి పాదాభివందనం చెయయ్డం మా సంపర్దాయం. కౌగలించుకునే అలవాటు నాకు లేదు” ఆనాన్ను. 
ఏమనుకునాన్డో, “నేను హోమో సెకుస్వలన్ని అనుమానిసుత్నాన్వా?” అనాన్డాయన. 
అలాంటి అనుమానం వచిచ్న మాట నిజమే కానీ, ఆయనలా సూటిగా అడిగెయయ్గానే మొహమాటపడి, “లేదు. కానీ నీకు దగగ్రగా 

కూరోచ్లేను” అనాన్ను. 
“ఇండియాలో మగాళూల్ మగాళూల్ కలిసి పడుకోవడం సాధారణం అని వినాన్ను. నిజం కాదా?” అనాన్డాయన వెంటనే. 
“నిజం కాదు. ఇండియాలో మగవాళల్కు ఆడవాళల్ంటే పెదద్ ససెప్నుస్ ఉంది. అకక్డ వయసొచిచ్న మగాడు - ఆడదానితో 

అనుభవంకోసం అతుర్తగా ఎదురు చూసాత్డు. అవకాశాలు అంత సులభంగా దొరకక్, ఆడదానిపటల్ అమితంగా ఆసకిత్, ఆకరష్ణ ఉంటాయి 
మగాడికి. పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అలాకాదు. ఆడవాళుల్ వళుల్ దాచుకోవాలని అనుకోరు. వెంటపడడ్ మగాళల్తో సేన్హం, చనువు చూపే ఆడవాళల్ని 
ఇకక్డి సమాజమూ అంతలా వేలెతిత్ చూపదు. కానీ కామానికి మితిమీరిన సేవ్చఛ్ లభించడంతో, అది వెరిర్తలలు వేసి హోమోసెకుస్వలిటీ 
లాంటివి బయలేద్రి ఉండొచిచ్కక్డ” అనాన్ను కాసత్ తీవర్ంగా. 

నిజానికీ విషయం గురించి నాకు తెలిసింది చాలా తకుక్వ. సిథ్రమైన అభిపార్యమంటూ ఏరప్రచుకోవాలిస్న అవసరమూ రాలేదు. 
ఆయన పర్వరత్న ననున్ హరట్ చేసింది. డోసు బలంగా ఇచిచ్ ఆయనిన్ వదిలించుకోవాలనిపించి నోటికొచిచ్నదేదో అనేశాను. 

ఆయనింకా వదిలేలా లేడు, “నీకేమైనా డబుబ్కి ఇబబ్ందిగా ఉందా?” అనాన్డు సంభాషణ దారి మళిల్సూత్.  
“నాకొచేచ్దాంతో సుఖంగా గడిచిపోతోంది. ఏ ఇబబ్ందీ లేదు” అనాన్ను సంతృపిత్ని ముఖంలో కూడా వయ్కత్పరిచేందుకు పర్యతిన్సూత్.  
ఆయన ఒకక్ క్షణం మౌనం వహించాడు. తరావ్త తనేదో సూక్లు నడుపుతునాన్ననీ, అకక్డికొచిచ్ ఇండియా గురించి ఏదైనా లెకచ్ర 

ఇమమ్నీ ఆహావ్నించాడు. సరేననాన్ను.  
“చాలా మొండివాడిలాగునాన్వు. పటుట్మని ఇరవై ఏళుల్నన్టుల్ లేదు. ఇండియనువి. కాబటిట్ నా అనుమానం, ఇంతవరకూ నీకు సతరీ 

అనుభవం లేదని!” అనాన్డాయన. 
“నా వయసు ముపైప్. నాకిదద్రు పిలల్లు” అనాన్ను చపుప్న. 
ఆయన షాక తినన్టుల్ కనబడాడ్డు. “అయ థాట యు ఆరే బాయ” అని నెమమ్దిగా గొణిగాడు. ఓ క్షణమాగి, “నువువ్ అబదధ్ం 

చెబుతునాన్వు కదూ!” అనాన్డు. ఔనంటాననన్ ఆశ ఆయన కళల్లో కనబడుతోంది. 
“అబదధ్ం కాదు, నిజమే! కావాలంటే నా ఫామిలీ ఫొటో చూడు” అంటూ పకక్నే బలల్మీద పుసత్కాల వెనకునన్ ఫొటో తీసి 

చూపించాను. 
చూశాడు. మళీల్ ఏదో అసప్షట్ంగా గొణుకుక్ని, “ఒకక్సారి దగగ్రగా రాలేవా?” అని బర్తిమాలుతునన్టుల్ అడిగాడు.  
“రాలేను” అనాన్ను కాసత్ కటువుగా.  
“సరే, ఐతే సెలవు” అని ఓ క్షణమాగి, “నీ కాల్సులో ఎవరైనా ఇరవైఏళల్ కురార్ళుల్నాన్రా?” అనడిగాడు. 
మా కాల్సులో అబూరాసీ అనే ఇరవైఏళల్ టరిక్ష కు రార్డునాన్డు. అతని పేరు చెపాప్ను. 
ఆయన లేచి నిలబడాడ్డు. నేనూ లేచాను. 
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చటికుక్న ఒక అడుగు ముందుకేసి మళీల్ ననున్ బలంగా కౌగలించుకునాన్డు. అదేం జబోబ్ 
తెలియదు కానీ, మనిషి ననున్ కౌగలించుకునన్ంతసేపూ నిలువెలాల్ వణికిపోతునాన్డు.  

నేను అసహయ్ంతో ముడుచుకుపోయాను. బలమంతా ఉపయోగించి విడిపించుకునాన్ను.  
“నీకు చాలా ఇబబ్ందిగా ఉనన్టుల్ంది. ఇక సెలవు తీసుకుంటాను. వచేచ్ ఆగసట్ 14న నా సూక్లు తెరుసాత్ం. అపుప్డు నీకు కబురు 

చేసాత్ను. ఇపప్టికి ఇండియన పదధ్తిలో సెలవు తీసుకుంటాను” అంటూ రెండు చేతులూ జోడించి, “నమసేత్!” అనాన్డు. 
ఆయన తలుపు తీసుకుని వెళిల్పోగానే, నేను పకక్రూంలో వైయాంగ దగగ్రకి పరుగున వెళాల్ను.  
“వైయాంగ! ఆ ముసలాడు నీ గదికెలా వచాచ్డు?” అనాన్ను. 
“వాడు మంచాడు కాదు. పైగా చాలా పర్మాదకరమైన మనిషి. హోమో సెకుస్వల” అనాన్డు వైయాంగఅదోరకమైన ఏహయ్భావంతో. 
ఆయన వైయాంగ తో నేరుగానే బేరానికి దిగేటట్. చాలా డబుబ్ ఇసాత్ననాన్టట్.  
వైయాంగ నాకంటే బాగా కురర్వాడు. సప్ందనలో నాకునన్ పరిణతి అతనికుండదు. ఇంచుమించు గెటౌట అని చెపిప్ 

వదులుచ్కునాన్టట్.         
నా అనుమానం నిజమేనని రూఢి కాగానే వణికిపోయాను. జీవితంలో ఇలాంటి అనుభవానికి అసాక్రం ఉండొచచ్ని కలలో కూడా 

అనుకోలేదు.  
నా గదికి వెళిల్ తలుపులు వేసుకునాన్ను. ముసలాడు వచిచ్ వెళల్డం నిజమేననడానికి సాక్షయ్ంగా గదిలో ఉడుకులాం వాసన ఇంకా 

తాజాగానే ఉంది. 
ఆయన నామీద మనసై వచాచ్డనన్ది నిజం. ఆ నిజం ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ నా ఊహ కందనిది.   

PPP 
చీకటి వెనుక వెనెన్ల 
చీకటి మనిషిని భయపెడుతుంది. అందుకే దేవుడు ఆ సమయంలో చాలా భాగానిన్ నిదర్కి కేటాయించాడు. మిగతా సమయంలో 

చీకటి అంటే భయం పోవడానికిగానూ ఆ చీకటిలోనే అపుప్డపుప్డు వెనెన్లని పర్వేశపెటాట్డు. 
పర్తి చీకటిలోనూ వెనెన్ల నింపొచుచ్. అపుప్డు మనిషికి భయమంటే తెలియదు. కానీ మనిషికి భయమంటే తెలియాలి. తెలిసేత్నే 

భయానికి విరుగుడు కనిపెడతాడు. ఐనాకూడా ఎపుప్డూ చీకటే ఉంటే మనిషిలో నిరాశా నిసప్ృహలు కలుగుతాయి. చీకటి వెనుకనే వెనెన్ల 
వసుత్ందనన్ భావన మనిషిలో ఆశ నింపుతుంది. ఆశ ఒకక్టే మనిషికి భావిపటల్ ఆసకిత్ని పుటిట్సుత్ంది. 

చీకటి భయం. ఆశ వెనెన్ల. 
నాకు జరమ్న  వృదుధ్డి పరిచయం చీకటైతే, రెండు రోజులోల్నే వెనెన్ల ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది.      
జూలై 26న, మేము రోజూ భోంచేసే హొటల  ఓనర  ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  ననూన్, నటరాజన , లాల , శరమ్, బిశావ్స , కర్ంకెన గుపాత్లనీ - 

మరాన్డు మధాయ్హన్ం తనింటికి విందుకు పిలిచింది.  
ఆ పిలుపుకి మేమందరం కూడా చాలా ఆశచ్రయ్పడాడ్ం.  
ఎందుకు పిలిచిందో తెలియదు. పిలిచేక అకక్డికి వెళిల్నపుప్డు ఏం ఫారామ్లిటీస పాటించాలో తెలియదు.  
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మాలో మేము బాగా చరిచ్ంచుకునాన్ం. “ఈ విషయమై ఎకుక్వ ఆలోచించొదుద్. 
ఆమెకివవ్డానికి బొకే ఒకటి కొని పటుట్కెడదాం” అనాన్డు లాల .  

ఆ పర్కారం శనివారం నాడు ఓ బొకేతో ఆమె ఇంటికి వెళాల్ం. 
హెనీన్ బెకక్ర  ఏరాప్టుల్ ఘనంగా ఉనాన్యి. ముందామె మాకో అందమైన యువతిని పరిచయం చేసింది. ఆమె తన అనన్ కూతురుట. 

బారబ్ర  షాపులో పని చేసోత్ందిట. అతత్ను చూడాడ్నికి సెలవు పెటుట్కునొచిచ్ంది. 
“నాయీ (మంగలి) యార ” అనాన్డు నటరాజన అపర్యతన్ంగా. 
హెనీన్ బెకక్ర  పారీట్కోసం పర్తేయ్కంగా కేక  తయారు చేయించింది. ఆ కేక  చాలా రుచిగా ఉంది. నేను కాఫీ తాగనని తెలుసు కాబటిట్ 

నాకోసం పాలు ఉంచింది. మిగతావాళల్తో, “చినన్పిలాల్డు కదా, ఇతను పాలే తీసుకోవాలి” అని నవివ్ నాకేసి ముచచ్టగా చూసింది. 
లాల వెంటనే, “నీకు తెలియదా, అతనికి పెళల్యింది. ఇదద్రు పిలల్లు” అనాన్డు. 
ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  ఆశచ్రయ్ంగా, “అయితే, నీ వయసెంత?” అనడిగింది.  
నేను చెపప్గానే, “ఇరవై లోపు అనుకునాన్ను” అని అసప్షట్ంగా గొణుకుక్ంది. 
బార్హమ్ణుడు, మేక కథలో లాగా - నా వయసుస్ ఇరవై లోపే ఏమోనని నాకూ అనిపించసాగింది.     
నాకు పాలు, మిగతా అందరికీ కాఫీలు, కోనాయ్క . మాలో కోనాయ్క  తీసుకునన్ది శరమ్ ఒకక్డే. 
అపుప్డు హెనీన్ బెకక్ర  తన హొటల గురించిన వివరాలు చెబుతూ, “పదిహేను సంవతస్రాలుగా ఈ హోటలు నడుపుతునాన్ను. 

ఇంతవరకూ ఏ కసట్మరునీ నా ఇంటికి ఆహావ్నించలేదు” అంది.  
మేము కర్మం తపప్కుండా ఆమె హొటలుకి వెళేల్వాళల్ం. మా పర్వరత్నకు ఆమె ముగుధ్రాలైందిట. ఆ మాట చెబుతూ ఆమె టరిక్ష  

విదాయ్రుథ్లిన్ ఏవగించుకుంది. హోటలోల్ పని చేసే యువతులిన్ వాళుల్ చాలా అలల్రి పెటేట్వారు. 
ఆమె భావనలో నాయ్యముంది. అకక్డి ఆడపిలల్లు మన దేశపు అమామ్యిలాల్ కాక, లిబరల గా ఉంటారు.  
ఒకసారి మాబ్యా హుషారుగా కనబడడ్ ఓ అమామ్యిని, ‘హాబెన జీ జైట ’ (నీకు టైముందా?) అనడగడం చూశాను. నిజానికలా 

అడగడంలో భావం, నాతో వసాత్వా అనే! ఇండియాలో ఐతే, 'చెపుప్ తెగుదిద్' అని బదులొసుత్ంది. ఒకోసారి పెదద్ గొడవౌతుంది కూడా. కానీ 
ఆమె సింపుల గా, ‘నైన ’ (నో) అని నవేవ్సి వెళిల్పోయింది. అదకక్డ మామూలేననీ, ఎవరు ఎస  అంటారో తెలియరు కాబటిట్ ఓ టర్యల  
వేసుత్ంటాననీ మాబ్యా అనాన్డు. అలాంటి సోప్రిట్వ  అమామ్యిలు కూడా నొచుచ్కునేలా ఉండేది హొటలోల్ కొందరు టరిక్ష  అబాబ్యిల పర్వరత్న. 
అది మేము చూశాం. మీద చెయేయ్సుత్ంటే నవువ్తూ తపిప్ంచుకునన్ ఆ యువతుల మనోవయ్ధ నాకిపుప్డరథ్మైంది.  

“పదిహేనేళుల్గా హోటల  నడుపుతునన్ నాకు ఇనేన్ళల్కి కొందరిని ఇంటికి విందుకి పిలవాలని మొదటిసారిగా అనిపించింది. అందుకు 
పూరిత్గా మీరు, మీ పర్వరత్నే కారణం. మీకు నా అభినందనలు” అందామె.  

మేమందరం పరసప్రం ముఖముఖాలు చూసుకునాన్ం. అందరి ముఖాలోల్నూ గరవ్ంతో కూడిన సంతోషం.  
ఊళోల్ గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట  జాబితాలో రెసాట్రెంటుల్ చాలానే ఉనాన్, మేము మాతర్ం రెండు నెలలుగా కర్మం తపప్కుండా ఆమె 

హొటలోల్నే తినాన్ం. మిగతా రెండు నెలలూ కూడా అకక్డే తినాలనుకుంటునాన్ం. కారణం అకక్డ లభిసుత్నన్ మరాయ్ద, మనన్న, 
ఆతీమ్యతాభిమానాలు. అంత మంచి హోటలుకి యజమాని - కసట్మరుస్మైన మమమ్లిన్ ఇంటికి పిలిచ్ మరీ సవ్యంగా మా మంచితనానిన్ 
పొగడడ్ం గరవ్కారణమే కదా! 
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తరావ్త మా మధయ్ సంభాషణ నెమమ్దిగా ఊపందుకుంది. ముందుగా ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  
ఇండియనుస్కి సంబంధించి తన దృషిట్కొచిచ్న పరసప్ర విరుదధ్మైన అనుభవాలు కొనిన్ చెపిప్ంది.  

1957లో ఒక పొర్ఫెసర  ఆమె హొటలోల్నే భోంచేసేవాటట్. అతనికి వండిన కోడిని ఇసేత్, ఎముకకూడా మిగలచ్కుండా మొతత్ం 
లాగించేసేవాడుట. కొదిద్ సంవతస్రాల కిర్తం వచిచ్న ఇదద్రు ఇండియనుస్ ఉదయమూ, సాయంతర్మూ కూడా కోడిగుడుల్ తపప్ మరే 
మాంసాహారమూ ముటేట్వారు కారుట. ఈ ఏడు వచిచ్నవాళల్లో నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం కోడిగుడుల్ కూడా తినని శాకాహారులమట.  

ఆమె శాకాహారం గురించి ననున్ కొనిన్ పర్శన్లడిగింది. వెటకారంగా కాదు, కుతూహలంతో. అవి నాకు కొతత్ కాదు. నా పరిజాఞ్నానీన్, 
అనుభవాలీన్ జోడించి చేతనైనంతలో ఆమెకి బదులిచాచ్ను. ఆమె థాంకుస్ చెపిప్ంది. 

ఆ సమావేశంలో మాకు ఆమె గురించి మరికొనిన్ విషయాలు తెలిశాయి. మొదటోల్ హొటలిన్ రెండు పూటలా నడిపేదిట. 
నాలుగైదేళుల్గా, ఒంటిపూట మాతర్మే నడుపుతోందిట. పదిహేనేళుల్గా గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట వారు ఒకో మీలుస్ టికెట కి నాలుగునన్ర మారుక్లు 
మాతర్మే ఇసుత్నాన్రుట. ఏటేటా ధరలు పెరిగిపోతునన్ ఈ రోజులోల్ తనకిది చాలా ఇబబ్ందిగా ఉనన్దంది ఆమె.  

మేము బై చెపిప్నపుప్డు ఆమె చినన్ రికెవ్సుట్ చేసింది. ఆ ఏడాది అకక్డికొచిచ్న ఇండియనుస్ మొతత్ం అందరివీ ఫొటోలూ, సంతకాలూ 
కావాలని అనన్దామె. వాళుల్ ఆమె కసట్మరేస్ కానవసరం లేదని చెపప్డంలో ఆమెకి ఇండియనుస్మీద కలిగిన పర్తేయ్కాభిమానం అరథ్మైంది.  

మేము సరేననడమే కాదు - ఆమె చితత్శుదిధ్తో అడిగిందని గర్హించినవారిమై, అదే చితత్శుదిధ్తో పూనుకుని, ఆమె అడిగిన విధంగా 
ఫొటోలూ సంతకాలూ సేకరించి వెళేల్లోగా ఆమెకి అందజేశాం.  

ఇది శృంగారమోయ  
మనిషి జీవితంలో శృంగారం అంతరాభ్గం. మన దేవాలయాలోల్ పచిచ్ శృంగారానికి రూపశిలాప్లు ఉండొచుచ్. మన పర్బంధాలోల్నూ, 

చివరికి దేవీ సోత్తార్లోల్నూ పచిచ్ శృంగారానికి తావుండొచుచ్. పర్పంచానేన్ అబుబ్రపరిచే కామసూతార్లకు మూలాలు మన దేశంలోనే ఉండి 
ఉండొచుచ్. కానీ మన సంపర్దాయంలో శృంగారంపై ఉనన్ అదుపు ఇంతా అంతా కాదు. పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అడుగెటిట్న పర్తి భారతీయుడికీ - 
అకక్డి విశృంఖల శృంగారం పటల్ ఆశచ్రయ్ంతోపాటు, కుతూహలం కూడా ఎకుక్వగా ఉంటే ఆశచ్రయ్మేం లేదు.  

లూయ్నబరుగ్లో అడుగెటిట్న వారం లోపే - అకక్డి షాపులోల్ యథేచఛ్గా లభయ్మయేయ్ శృంగార పుసత్కాలు చూశాం. నీలిచితార్ల 
థియేటరల్ (కీనో) ముందు వాల పోసట్రల్లో - ఆధునిక సతరీపురుషుల నగన్చితార్లిన్ మన ఖజురాహో శిలాప్లిన్ మించిపోయిన భంగిమలోల్ చూశాం.  

ఇలాంటి విషయంలో బిశావ్స కి దూకుడెకుక్వ. ముందు కీనోకి వెళిల్ ఓ నీలి చితర్ం చూసొచాచ్డు. ఎవరో అనాన్రుట - నైట కల్బ  
ముందు నీలి చితార్లు దిగదుడుపని. వెళాల్లని కోరిక పుటిట్ంది. మిగతావాళల్ తతవ్ం తెలిసింది కాబటిట్, మమమ్లెన్వరీన్ అడకుక్ండా, తనకి పకక్నే 
ఉంటాడు కాబటిట్ నటరాజన ని బాగా బలవంతపెటాట్డు. ఇలాంటి విషయాలోల్ బలవంతానికి లొంగడమంటే, ఆంజనేయుడు బర్హామ్సాత్ర్నికి 
కటుట్బడడ్ం లాంటిదే. మనసులో ఏదో మూల తనకీ చూడాలనుంది కాబటిట్ నటరాజన  సరేననాన్డు. వాళిల్దద్రూ వెళిల్ ఒక రాతిర్ నైట కల్బ  
చూసొచేచ్శారు. తరావ్త బిశావ్స , “కల్బుబ్ కొండయితే, నీలిచితార్లు అదద్ం మాతర్మే” అని మా కుతూహలానిన్ మరింత పెంచాడు. ఆ తరావ్త 
హాంబురుగ్లో రీపర బాన  సాట్ర్సే చూసి ముకుక్న వేలేసుకునాన్ం. సుబర్హమ్ణయ్ం కోపెన హాగన  వెళొల్చిచ్, మనుషులీన్, జంతువులీన్, సరీసృపాలీన్ - 
శృంగార భాగసావ్ములిన్ చేసిన వెరిర్తలలిన్ వివరిసుత్ంటే షాక  తినాన్ం. 

“ఇది సేవ్చఛ్. దీనిన్ అభినందించాలి” అంటాడు బిశావ్స .   
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“ఈ సేవ్చఛ్వలల్ పర్యోజనమేమిటి? సంసాక్రానిన్ నమేమ్వారికి కళల్ముందు సాటి మనుషుల 
సజీవ నగన్ పర్దరశ్న కలిగించే అనుభూతి ఏమిటి?” అనన్వి నా సందేహాలు. ఆ సందేహాలకు నాకు దొరికిన సమాధానాలు, ఈ 
విశృంఖలతపటల్ కొతత్ అవగాహన కలిగించగలదని నాకు అనిపించింది. 

లూయ్నబరగ్  యాబైవేల జనాభా ఉనన్ చినన్ ఊరు కావచుచ్ కానీ అకక్డా నైట కల్బుబ్లునాన్యి. ఇండియాలో పెదద్ నగరాలోల్ 
నైట కల్బుస్నాన్యిట. కానీ అకక్డ వాటికి వెళల్డం కొందరికి హోదా. చాలామంది మధయ్తరగతివారికి అవి సమాజ సంసాక్రపరంగా నిషిదాధ్లు. 
అందువలల్ అపప్టికి ఎకుక్వగా కలిసి తిరిగే మా మితర్బృందం ఐదుగురిలో ఎవవ్రికీ నైట కల్బ  చూసిన అనుభవం లేదు. నటరాజన , బిశావ్స  
చూసొచేచ్క, మిగతా ముగుగ్రిలోనూ వేడి పుటిట్ంది. ఆ ముగుగ్రం - నేను (తెలుగు), దేవదార (మహారాషట్ర), కొరియా (రాజసాథ్న ).   

జరమ్నీలో అది చాలా మామూలు విషయం కాబటిట్ ఒకసారి నైట కల్బుబ్కి వెళిల్ రావాలని అనుకునాన్ం. పెదద్ సిటీలలో అయితే నైట కల్బ  
ఛారిజ్లు బాగా ఎకుక్వుండొచుచ్ట. ఆ అనుభవానికి లూయ్నబరుగ్లాంటి చినన్ ఊళేల్ మెరుగని నిరణ్యించుకునాన్ం. కానీ టిపికల  ఇండియన  
మెంటాలిటీ ఎకక్డికి పోతుంది? మనసులో ఏదో తపుప్ చేసుత్నన్ భావన. అందువలల్ మాలో పర్తి ఒకక్రికీ తటపటాయింపు.  

కొంపలు ములిగిపోతునన్టుల్ తక్షణం సమావేశమై ఒక బృందంగా ఏరప్డి కారయ్కర్మం రూపొందించాం.  
ఒక రాతిర్ పది పార్ంతాల మేము ముగుగ్రం అమ శాండే మారెక్ట  సెంటరోల్ కలుసుకునాన్ం. అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రి ముగుగ్రం కలిసి ఓ 

నైట కల్బ  చేరుకునేసరికి రాతిర్ పదకొండయింది.  
టికెట  మనిషికి ఐదు మారుక్లు. నేను ఓవర కోట  వేసుకుని వెళల్డంవలల్ అది ఉంచడానికి వేరే యాబై ఫెనిగుస్ ఇవావ్లిస్ వచిచ్ంది. 
కల్బుబ్లో కోకాకోలావంటి మృదు శీతల పానీయాలు లేవు. ఉనన్వనీన్ బరువైన నిషా ఇచేచ్వే. ఉనన్ంతలో నిషాపరంగా తేలికైన 

పానీయం బీరు ఒకక్టే. లోపలికెళాల్క ఏదో ఒకటి ఆరడ్రివావ్లి కాబటిట్, మేము తలొక బీరూ ఆరడ్రిచాచ్ం. బయట కొనుకుక్ంటే బీరు బాటిల  
ఒకొకక్టి యాబై ఫెనిగస్ . ఇకక్డ అదే బాటిల  ఆరు మారుక్ల యాబై ఫెనిగస్ . మూడు బీరు బాటిలుస్ వచాచ్యి. నేను బీరు తాగను కాబటిట్ నా 
బాటిల కూడా వారిదద్రికీ ఇచేచ్శాను.  

ఇలా వెళాల్మో లేదో అలా కనబడింది - మా ఊహకందని షాక ఇచేచ్ దృశయ్ం!  
సుమారు ముపైప్ఏళల్ మహిళ - కాళల్కి మేజోళుల్, షూస మినహాయించి వంటిమీద మరే ఆచాఛ్దనా లేదు. ఆమె నిలబడి నృతయ్ం 

చేసోత్ంది. ఆమె అంగాంగ పర్దరశ్న ఎంత పచిచ్గా ఉందో సరిగాగ్ చెపప్డానికి భాష కూడా అంత పచిచ్గానూ ఉండాలి.  
అంత వెంటనే అలాంటి దృశయ్ం చూడాడ్నికి మానసికంగా సిదధ్పడి లేమేమో - మేము ముగుగ్రం నిశేచ్షుట్లమై కాసేపు అలా 

నిలబడిపోయాం. ఆమె పర్దరశ్న ఎపుప్డు మొదలయిందో తెలియదు కానీ, మేము వెళేల్సరికి ముగింపుకి వచిచ్నటుల్ంది. కాసేపటోల్నే ఆమె 
పకక్కు తపుప్కుంది.  

నగన్ యువతి - మాకు పదడుగుల లోపు దూరంలో. దాపరికం లేకుండా అనాటమీని పర్దరిశ్సోత్ంది. మేము వైదయ్ విదాయ్రుథ్లమైనటుల్ 
తన శరీర రహసాయ్లనీన్ తనే వివరిసోత్ంది. చుటూట్ ఉనన్ మగాళుల్ తామేదో గొపప్ పర్దరశ్న చూసుత్నన్టుల్, మహోతాస్హంగా ఉనాన్రు. మధయ్మధయ్ 
చపప్టల్తో పోర్తస్హిసూత్ ఆమె పర్దరశ్నని ఆనందిసుత్నాన్రు.  

మా చినన్తనంలో పెళిల్ళల్కు, పండుగలకు భోగం మేళాలు ఉండేవి. అకక్డ వయసులో ఉనన్ యువతులు నాటయ్ం చేసేవారు. నేటి 
ఐటం డాయ్నుస్లాల్ కాక ఆ నృతాయ్లు చాలా సభయ్ంగా ఉండేవి. చేసేవారు వేశయ్లు కాబటిట్ పేర్క్షకులు వారితో సరసోకుత్లాడేవారు. నేటి 
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శాసనసభలోల్లా కాకుండా, ఆ భాష సరసంగానే ఉండేది. నృతాయ్ంగనలు చిరునవువ్లతో 
బదులిచేచ్వారు. ఎటొచీచ్ మధయ్మధయ్లో నృతాయ్ంగనలోల్ ఒకరో ఇదద్రో మాయమైపోతూండేవారు. అదే సమయంలో పేర్క్షకులోల్ంచీ ఒకరిదద్రు 
పురుషపుంగవులూ మాయమయేయ్వారు.  

భోగంమేళాలు ఇలా ఉంటాయని మితుర్లదావ్రా వినడమే ఎకుక్వ. నేనూ, మా అనన్యాయ్ పది పనెన్ండేళల్ వయసులో ఒక భోగం 
మేళానికి వెళిల్ ఈ విశేషాలు చూశాం. మామూలుగా చూసేవారికి అది సరదాగా ఉండే నృతయ్పర్దరశ్నలాగే ఉంటుంది. ఐనా ఇంటికెళేల్క, 
మేమెకక్ణిణ్ంచి వసుత్నాన్మో తెలిసి, మా తాతగారు బాగా చీవాటుల్ వేశారు. ఆ తరావ్త మళీల్ భోగంమేళాలు చూడలేదు. సినిమాలోల్ పదామ్ఖనాన్, 
జోయ్తిలకిష్, జయమాలిని, విజయలలితల వగైరాల నృతాయ్లు చూసినా - వాటిని భోగంమేళాలని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ సినీ నృతాయ్లు 
భోగంమేళాలాల్ కాక అసభయ్ంగా అనిపించేవి. ఇక ఇకక్డి విషయానికొసేత్ -  

ఎవరో ఏదో అంటారనీ, అనుకుంటారనో బెంగ లేదు. పోలీసులు దాడి చేసాత్రనన్ భయం లేదు. ఉనన్దేమో, - అసభయ్త అనే మాటని 
పవితర్పదంగా మారేచ్ వాతావరణం. అలాంటి పర్దరశ్న జరిగే ఆవరణలో పర్వేశారహ్తకి - ఐదు మారుక్ల టికెటూట్, ఆరునన్ర మారుక్ల బీరూ 
చాలు. ఎంత సులభం! 

ఇందాకటి మహిళ వెళల్గానే, మరో యువతి వచిచ్ంది. ఈమె ముఖం బాగా లేతగా ఉంది. వయసు ఇరవై దాటకపోవచుచ్. మళీల్ మళీల్ 
చూడాలనిపించే ముఖసౌందరయ్ం ఆమెది. కానీ ఆమె ముఖ సౌందరయ్ పర్దరశ్నకి రాలేదని అకక్డి వాతావరణమే చెబుతోంది.  

ఆ యువతి రాగానే కొతత్గా సంగీతం ఆరంభమైంది. సంగీతం మొదలవగానే ముందామె ఓవర కోట తీసేసింది. ఆతరావ్త తాతాస్రం 
చెయయ్కుండానే చకచకా ఒకటొకక్టిగా వంటిమీద దుసుత్లనీన్ తీసేసింది. అపుప్డు మొదలైంది అసలు పర్దరస్న. 

ఆమె శరీర లావణయ్ం అదుభ్తం. కానీ పర్దరశ్న అంతా నాభికి పైనా, కిర్ందా మాతర్మే. ఆమె పర్దరశ్న గురించి ఏం చెపాప్లనాన్ 
మామూలు భాష పనికిరాదు. జయదేవుడి సంసక్ృతమో, చౌడపప్ తెలుగో కావాలి.  

బాగా నలల్గా ఉనన్ మనిషి నలుపు గురించి అరథ్ం కావడానికి, “అతను బొగుగ్ని విభూతిగా పెటుట్కోవచుచ్” అనడం సామెత. అలా 
ఇకక్డ సభయ్త అనిపించుకునే పర్దరశ్న ఒకే ఒకక్టి. అది కాసత్ సభయ్ంగా చెపప్డానికి వాడిన పదాలు కూడా శీర్నివాసుని సుపర్భాత పదాలు కదా 
అని సరిపెటుట్కుంటే - ఆమె తన కుచచూచుకాలను నలిపి గటిట్గా చేసింది. ఆ రెంటికీ కలిపి ఓ సనన్టి బంగారు గొలుసును వేర్లాడదీసింది. 
పేర్క్షకులు చపప్టుల్ కొడితే వినయంగా అభివాదం చేసింది. ఆ వెంటనే తన వాయ్నిటీ బాయ్గుని గాలిలోకి ఎగరేసి, బంగారు గొలుసు సాథ్నంలో 
వేర్లాడేలా చేసింది. మళీల్ చపప్టుల్ మారుమోర్గాయి.  

ఇంతకుమించి ఆ పర్దరశ్న విశేషాలు చెపప్డం ఈ రచనకు నాయ్యం చెయయ్దు. మదపిచిచ్ ఉనన్ ఒక మగాడు - ఆడదాని గురించిన 
ఆలోచనలోల్ ఎంతటి అసభయ్తకూ, అశీల్లతకూ  తావిచిచ్నా కూడా - అపుప్డకక్డ జరిగిన పర్దరశ్న సాథ్యికి చేరుకోగలడనిపించదు. 

ఆమె కారయ్కర్మం ముగిసేక వరుసగా రెండు నీలిచితార్లు చూపించారు. సతరీపురుషుల కామకేళిని వారు చితీర్కరించిన విధానం చూసేత్ 
- జయదేవుడి గీతగోవిందం శంకరాభరణం చితర్ంలా అనిపించొచుచ్. కథ ఏమాతర్ం లేని యాక్షన  చితార్లవి. 

సినిమాలయేయ్క - మరో యువతి వచిచ్ంది. యూరోపియన  దేశాలు జాతివివక్షకు తావివవ్వని నిరూపించుకోవాలనన్ తాపతర్యం ఈ 
పర్దరశ్నలోనూ కనిపిసుత్ంది. వచిచ్నామె ఆఫిర్కన  యువతి. ఆమె పర్దరశ్న అయాయ్క మళీల్ మొదటి మహిళ వచిచ్ంది. 

మాలో ఆసకిత్ తగిగ్పోయింది. ఏ కాంతతోనైనా ఏకాంతానికి పరిమితం కావాలిస్న నగన్సతాయ్లు - ఇందరి మధయ్ సామూహికంగా 
కళల్బడడ్ం ఏమిటోలా వెగటుగా అనిపించింది.  
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లేచి వెళిల్పోవాలనుకునాన్ం. కానీ, మా ముగుగ్రి ఇళూల్ కూడా అకక్డికి బాగా దూరం. నడిచి 
వెళాల్లి.  

అరథ్రాతిర్. దేశం కాని దేశం. అదీ నైట కల్బుబ్నుంచి వెడుతూ. నడవడానికి - కొంత రాతిర్ భయం, కొంత పరువు భయం.  
అపప్టికి టైం రెండు కావసోత్ంది. తెలల్వారాలంటే కనీసం నాలుగయేయ్దాకా ఉండాలి. మేమిలా తరజ్నభరజ్న పడుతుంటే నైట కల్బ  

మనిషొకడు దేవదార వదద్కొచాచ్డు. “ఒకక్ బీర  ఆరడ్రిచిచ్ రాతర్ంతా ఇకక్డే ఉండిపోవాలని అనుకుంటునాన్రు. ఎస  గేహట్  నిషట్  (ఇదేం 
బాగోలేదు)” అనాన్డు. 

ఏంచెయాయ్లో తెలియక, “ఇంకో బీరు ఆరడ్రిదాద్మా?” అనాన్ను నేను. 
“మాకిక తాగాలని లేదు. నువువ్ తాగుతానంటే సరే”  అనాన్రు దేవదార , కొరియాలు.  
“అమమ్గారైతే దిబబ్రొటేట్ కాయం” అనన్టుల్, వాళాల్ మాటనగానే డెసిషన  అయిపోయింది. వెంటనే అంతా అకక్ణిణ్ంచి బయటపడి 

అమ శాండే మారెక్ట  సెంటర  చేరుకునాన్ం.  
ఆ సమయంలో అకక్డ జనసంచారం ఉండదనుకునాన్ం కానీ - అకక్డో మూడు జంటలునాన్యి. వాళుల్ మమమ్లిన్ చూసి నవువ్తూ 

పలకరించారు. కానీ మేము వాళల్ని పలకరించడానికి ఇబబ్ంది పడాడ్ం.  
వాళుల్నన్ది మారెక్ట  సెంటరోల్. కానీ బెడూర్ంలో ఏకాంతంగా ఉనన్ంత చనువుగా పర్వరిత్సుత్నాన్రు. కలిసి భోంచేసూత్ కబురుల్ 

చెపుప్కుంటునన్టుల్ - చాలా ఫీర్గా ఉనాన్రు. 
“వీళల్కి వంటిమీద బటట్లునాన్యి. కానీ వీళల్ని చూసుత్ంటే - నైట కల్బుబ్ నడివీధికొచిచ్నటుల్ంది” అనాన్ను. 
“మనమెందుకూ సిగుగ్పడడం? వాళల్లో అమామ్యిలు కూడా సిగుగ్పడడ్ం లేదు. ఇదో సంసక్ృతి!” అనాన్డు దేవదార . 
బీరు ఆరడ్రివవ్కక్రేల్దు. ఇవవ్కపోతే “ఎస  గేహట్  నిషట్ ” అనేవాళుల్ లేరు. కాబటిట్ నడివీధి నైట కల్బుబ్లో నాలుగయేయ్దాకా కాలకేష్పం చేశాం. 
నాలుగయేయ్సరికి కాసత్ వెలుతురొచిచ్ంది. మేం ముగుగ్రం విడిపోయి ఎవరిళల్కి వాళుల్ బయలేద్రాం.  
నా ఇంటిదారి శమ్శానం పకక్నుంచి ఉంది. పగలెపుప్డూ నేనా శమ్శానానికి భయపడలేదు. కానీ ఇంకా పూరిత్గా తెలల్వారక 

పోవడంవలల్ నాకా శమ్శానానిన్ దాటుతునన్పుప్డు చాలా భయమేసింది. ఎలాగో ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, గుండె చికక్బటుట్కుని ముందడుగు వేశాను. 
ఇలుల్ చేరాక చాలా రిలీఫ గా ఫీలయాయ్ను. నా భయం నాకు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కానీ నా గదిలోకెళిల్ మంచంమీద మేను వాలచ్గానే 
వెంటనే నిదర్ పటేట్సింది.  

నేనిలా లేచి కాలకృతాయ్లు మొదలెటాట్నో లేదో, ఫౌర్ యాకేల వచిచ్ గది తలుపు తటిట్ంది. తలుపు తీసి, “గుయ్టెన  మోరగ్న  
(గుడ మారిన్ంగ )” అని విష  చేశాను.  

ఆమె కూడా విష  చేసి, “తెలల్వారు ఝామున మెటల్ దగగ్ర చపుప్డయింది. ఇది మొదటిసారి కాదు. ఆ వైయాంగ  ఇలా తరచుగా 
ఎకక్డికో వెళిల్ వసుత్ంటాడు. అతనితో నాకు గొపప్ డిసట్రెబ్నుస్గా ఉంది. ఎపుప్డు గది ఖాళీ చేసాత్డో ఏమో” అని చిరాకుగా గొణుకుక్ని 
వెళిల్పోయింది. 

మొదటిసారి కాదని అంది కాబటిట్ ఆమె ననున్దేద్శించి ఆ మాటలు అనుండదని అరథ్మైంది. ఐనా ఆ మాటలు నాకే తగిలి మనసు 
చివుకుక్మంది. ఐతే ఆ రాతిర్ నేను నైట కల్బుబ్కి వెళొల్చాచ్ననన్ నిజం ఆమెకి చెపప్లేదు. చెపాప్లనీ అనుకోలేదు. సంజాయిషీ అవసరం లేనిచోట 
కూడా నిజానిన్ దాచాలనుకోవడం - సామానుయ్ల బలహీనత ఏమో! 
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సృషిట్లో తీయనిది  
సేన్హానికి నిరవ్చనమైన రమణ-బాపులు 1977లో సేన్హం అనే సినిమా తీశారు. ఆ తరావ్తనుంచి ఎవరైనా, ‘సృషిట్లో తీయనిది 

సేన్హేమేనోయ ’ అంటే, ‘ఏమో, మేము తీశాం’ అని శేల్షించేవారు రమణ.  
మనిషికీ మనిషికీ ఏరప్డే గొపప్ బంధాలోల్ సేన్హం ఒకటి. కొందరికి అనుకోకుండా సేన్హితులేరప్డతారు. కొందరికి సేన్హానేవ్షణే 

జీవితం. లూయ్నబరుగ్లో ఉండే ఫౌర్ కిర్సాట్ లూథర  ఈ రెండో కోవలోకి వసుత్ంది. 
లూయ్నబరుగ్లో జరమ్న  కోరుస్ పూరిత్ కావచిచ్ంది. పది పనెన్ండు రోజులోల్ మేమా ఊరొదిలి వెడతామనగా - మా కాల్స మేటుస్లో ఫెర్ంచ  

అమామ్యి ఫౌర్లైన  కాసింబరగ్ తనింటికి ననూన్, నటరాజనీన్ ఆహావ్నించింది. ఆ రోజు సాయంతర్ం ఆరుకి కాసత్ ముందే ఇదద్రం ఆమె ఇంటికి 
వెళాల్ం. కిర్సాట్ లూథర  కాసింబరగ్  హౌస ఫౌర్. ఆమె కాసింబరుగ్తో గతంలో జరిగిన హౌస ఫౌర్ ఔస ఫూల్గ కి వచిచ్ందిట. అకక్డ ఇండియనస్  ఆమెకి 
పర్తేయ్కంగా అనిపించేరుట. ఇదివరలో విలువలు పాటించే జరమ్నుస్కీ, ఈ ఇండియనుస్కీ చాలా పోలికలు కనిపించి, కాసింబరుగ్కి చెపిప్ందిట - 
ఒకసారి కొందరు ఇండియనుస్ని తమ ఇంటికి పిలవమని. ఆమె మమమ్లిన్ ఎనున్కుంది. 

కిర్సాట్ వయసు ముపైప్కీ నలబైకీ మధయ్లో ఉండొచచ్నీ, ఎందుకో ముఖంలో ఇంకా ఎకుక్వ వయసునన్ బరువునన్దనీ అనిపించింది. 
కానీ ఆ బరువు మాటలోల్కి బదిలీ కాలేదు. ఇంచుమించు వెంటనే ఆమె మా జటుట్లో, మాలో ఒకరిగా కలిసిపోయింది.  

పాత అనుభవానిన్ బటిట్ మేమామెకి బొకే ఇచాచ్ం. థాంకస్  చెపిప్ంది కానీ, అది మాతర్ం రొటీనే.  
అకక్డ మా జటుట్లో మేము, కాసింబరుగ్ కాక - ఆమె కుమారుడు పదేళల్వాడు, ఆ ఇంటోల్నే ఉంటునన్ ఓ టరిక్ష  యువకుడు ఉనాన్రు.  
ఒకొకక్రి మాట తీరు అసామానయ్ం. కిర్సాట్ లూథర మాటలోల్ంచీ ఆతీమ్యత ఎంతలా ఒలికిందంటే, కాసేపటికే నాకు నాసవ్ంతింటోల్ 

ఉనన్ అనుభూతి కలిగింది.  
నటరాజన  టీ తీసుకునాన్డు. నేను చలల్టి పాలు తాగాను. 
నా గురించి కాసింబరగ్  దావ్రా కిర్సాట్కి ముందే సమాచారం అందినటుల్ంది. మిగతావారికి మాంసాహారం వండినా, నాకోసం 

పర్తేయ్కంగా వెజిటేరియన  ఐటం చేసేనంది. అదేమిటో తెలియలేదు కానీ తినగలిగేలాగానే ఉంది. 
టరిక్ష  యువకుడి పర్వరత్న కాసత్ వెకిలిగా ఉంది. ముఖయ్ంగా కిర్సాట్తో చాలా చనువు పర్దరిశ్ంచాడు. నాకది తపుప్గా అనిపించలేదు. 

కొదిద్ క్షణాల పరిచయంలో మాకే చాలా ఆతీమ్యంగా అనిపించింది కిర్సాట్. అలాంటిది చాలాకాలంగా ఆ ఇంటోల్ ఉంటునన్ అతని చనువు 
సహజమే అనిపించింది. 

మనమునన్ వాతావరణానిన్ బటిట్ ఆలోచనలు మారతాయి. సంసాక్రంపటల్ అవగాహనా పెరుగుతుంది. 
పిలిచి వండింది అతిథులకి పెడితే, అది మామూలు విందు. కిర్సాట్ మాకు మామూలు విందుతో సరిపెటేట్ ఉదేద్శయ్ంలో లేదు. 

“మీరిపుప్డు ఏదైనా ఇండియన వంటకం చెయాయ్లి” అంది మాతో.  
ఉనన్పళంగా ఏదో వంట చెయయ్మంటే - ఏంచేసాత్ం అనేందుకు లేదు. అపప్టికే ఆమె బియయ్ం, కూరలు, కొనిన్ మసాలా దినుసులు 

కొని ఉంచింది. ఎలా చెయాయ్లో తెలియదు కానీ, ఇండియన  వంటలు వేటితో చేసాత్రో ఆమెకి కొంచెం ఐడియా ఉంది.  
ఈ పర్తిపాదనకి నటరాజన  హుషారెకాక్డు. జరమ్నీ వచేచ్క అతనికి వంట చెయయ్డం బాగానే అలవాటైంది. బాగా చేసాత్నని కూడా 

అనుకుంటునాన్డు. ఇంతవరకూ తన వంటని తిని మెచుచ్కునన్ బయటివాణిణ్ నేనే. తన పాకపార్వీణాయ్నిన్ ఇతరులు, ముఖయ్ంగా విదేశీయులు 
మెచుచ్కునే అవకాశం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డనుకుంటాను - కిర్సాట్ ఇలా అనగానే, తనిలా “నేను వెజిటబుల  పులావ చేసాత్ను” అనాన్డు.  
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నటరాజన  చెఫ  ఐపోయాడు. నేను కూరలు తరగడం వంటి పై పనులోల్ సాయం చేశాను. 
అతను తరిగిన కూరగాయలు బియయ్ంలో కలిపి ఉడకబెటిట్ పులావ  చేశాడు. బంగాళాదుంపలు, ఉలిల్పాయలతో కూర చేశాడు. తినేవాళల్లో 
పాశాచ్తుయ్లు కూడా ఉనాన్రు కాబటిట్, కూరలో పరిచ్మిరిచ్ బాగా తగిగ్ంచి వేశాడు. అయినా కారం కాసత్ ఎకుక్వే అయినటుల్ంది. తినేటపుప్డు 
కిర్సాట్ కొడుకు, కాసింబరగ ల కళల్లోల్ నీళుల్ తిరగడం చూశాం. కానీ మరాయ్దకో ఏమో - కూర కారంగా ఉనన్దని వాళుల్ ఒపుప్కోలేదు. రుచి 
చాలా బాగుందని మరీ మరీ నొకిక్ చెపాప్రు. కిర్సాట్ కూర చాలా బాగుందని మెచుచ్కుంది. అందరిలోకీ మా వంటకం నచిచ్ంది టరిక్ష  
యువకుడికి. అతను ఫోరుక్, చెంచా వాడకుండా చేతోత్నే పులావ , కూర లొటట్లేసుకుంటూ తినాన్డు.  

భోంచేసూత్ అందరూ మధయ్మధయ్ వైన  తాగారు. నేను, కిర్సాట్ కొడుకు నిమమ్రసం తాగాం. 
కిర్సాట్కి ననున్ చూసేత్ జాలేసినటుల్ంది, “ఇంత మంచి వైన  మిసస్వుతునాన్వు. దీనిన్ నీకు నిషేధించిన సంపర్దాయం గురించి 

నీకెలాగుందో కానీ, నాకు చాలా బాధగా ఉంది” అంది. 
“అయోయ్! అనవసరంగా బాధపడుతునాన్వు. నీకిపుప్డు రెండు విషయాలు చెపాప్లి. ఒకటి - నేను సంపర్దాయానికి లోబడాలనుకునే 

మనిషిని కాను. రెండు - నేను పుటిట్ పెరిగిన సంపర్దాయం నాకు మదయ్మాంసాలిన్ నిషేధించలేదు. నాకు వైన మీద ఆసకిత్ లేదంతే!” అనాన్ను.  
కిర్సాట్ ఒపుప్కోలేదు, “ఏ సంపర్దాయ నిషేధమూ లేకుండా వైన మీద ఆసకిత్ ఉండదంటే నమమ్డం కషట్ంగానే ఉంది. ఐనా ఒకటి చెపుప్. 

నీది హిందూ మతమేగా? ఆ మతం పర్కారం - ఇది చెయొయ్చుచ్, ఇది చెయయ్కూడదనన్ నియమం లేదంటావా?” అంది.  
అపుప్డామెకి నేను చెపాప్ను, “హిందూతవ్ం జీవనవిధానమే కానీ, మతం కాదు. మాలో ఫకుత్ మాంసాహారులు, ఫకుత్ శాకాహారులు 

ఉనాన్రు. మదయ్ం వరజ్నీయమని ఎవరూ అనరు. అంతే కాదు, హిందువులు ఏ మతం దేవుణణ్యినా పూజించుకోవచుచ్. మా సంపర్దాయాలు, 
ఆచారాలు చాలావరకూ వయ్కిత్గతం”.  

కిర్సాట్ కళల్లో ఆశచ్రయ్ం. నేను చెపిప్ంది - ఇండియా గురించీ, హిందూమతం గురించీ ఆమె వినన్వాటికి భినన్ంగా ఉనన్టుల్ంది. 
నానుంచి సరైన సమాధానాలు లభిసాత్యనిపించిందో ఏమో - కొనిన్ కీలకమైన పర్శన్లడిగింది. వాటిలో ఒకటి – “ఏ మతం వాళల్యినా 
వారానికొకసారైనా ఆలయానికి వెళాల్లి కదా, ఇకక్డ మీ గుడి లేకపోతే, ఏంచేసాత్రు? చరిచ్కి వెడతారా?” అనన్ది. 

“ఎవరో రమమ్ంటే తపప్, నాకు నేనుగా గుడికి వెళల్డం అరుదు. అలా ఏళల్ తరబడి గుడికి వెళల్ని సందరాభ్లునాన్యి. ఇకక్డికొచేచ్క 
గుడికెళేల్ ఆలోచనే రాలేదు. ఇక చరిచ్ విషయానికొసేత్ - పార్రథ్నలు చెయయ్డానికైతే చరిచ్కి వెళల్ను. మితుర్లెవరైనా చూడాడ్నికి రమమ్ంటే తపప్క 
వెడతాను” అనాన్ను. 

కిర్సాట్ కళల్లో ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన అపనమమ్కం. “మరి మీ దేశంలో ఆడవాళల్మీద చాలా ఆంక్షలునాన్యి కదా! భరత్ పోయిన 
మహిళకి మరో పెళిల్ చేసుకునే అరహ్త లేదనీ, అసలామె వీధి ముఖమే చూడకూడదనీ వినాన్ను. అది సబబేనా?” అంది. 

నేనేదో చెపేప్లోగా నటరాజన  అందుకుని, “నువవ్నన్ది కొంత నిజం. మా పలెల్టూళల్లో ఏ ఆడవాళల్కైనా మగాళల్ కంటబడడ్ం నిషిదధ్ం” 
అనాన్డు చటుకుక్న. ఇండియా గురించి తనూ ఏదైనా చెపాప్లని అతని తాపతర్యం.  

షాక తినన్టుల్ చూసింది కిర్సాట్. తేరుకునాన్క నావంక, “దీనికేమంటావ ” అనన్టుల్ చూసింది.   
నేను తడబడకుండా సదుద్కునాన్ను. “ఇండియా చాలా పెదద్ దేశం. మాలో ఎకుక్వమంది నిరక్షరాసుయ్లు. అది ఆధారంగా చేసుకుని 

కొనిన్చోటల్ కొంతమంది పెదద్లు తమకి తోచిన నియమాలు విధించి పెతత్నం చెలాయిసుత్ంటారు. నటరాజన  చెపిప్నలాంటివి అకక్డకక్డ 
జరుగుతూ ఉండొచుచ్. కానీ నేను పలెల్టూళోల్ చదువుకునాన్ను. నా కాల్స మేటల్లో ఆడపిలల్లునాన్రు. టీచరుస్లో ఆడవాళుల్నాన్రు. అదలాగుంచితే 
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- మా దేశానికి పర్ధాని ఒక మహిళ. ఆమె విధవ. పర్జలామెను శకిత్ సవ్రూపిణిగా ఆరాధిసాత్రు. నాకు 
తెలిసి ఇంతవరకూ అమెరికాలోకానీ, జరమ్నీలో కానీ మహిళలకు ఇంత హోదా దకక్లేదు” అనాన్ను. 

కిర్సాట్ మౌనం వహించింది. ఆమె ఆలోచనలో పడిందని గర్హించి నేనూ ఊరుకునాన్ను. హిందూతవ్ం గొపప్తనానిన్ పర్చారం చేసే 
ఉదేద్శయ్ం నాకు లేదు. కానీ పర్పంచంలో హిందూతవ్మంతగా అపారాథ్నికి గురైన మతం మరొకటి లేదు. అందుకు కారణం - ఎవరికి వారు 
తమకు హిందూతవ్ం గురించి అంతా తెలుసనుకునే హిందువులే. తాము ఆచరించకపోయినా, లేని నియమాలిన్ కూడా మతానికంటగటేట్ 
అలవాటు చాలామంది హిందువులకుంది.  

హిందూతవ్ం పేరిట నేను కొనిన్ పదధ్తులు అనుసరిసుత్నాన్ను. అవి నాకు నచాచ్యి. ఆ మేరకు నాకు హిందూతవ్ంపటల్ సప్షట్మైన 
అవగాహన ఉంది. ఆ కోణానిన్ ఇతరుల ముందు, అందులోనూ విదేశీయులముందు ఉంచేటపుప్డు యథాలాపధోరణి పాటించను.  

నటరాజన  తన సబజ్కుట్లో దిటట్. హృదయం చాలా మంచిది. మతానికి సంబంధించిన విషయాలోల్ ఏమాతర్ం సీరియస కాదు. పర్సుత్తం 
కిర్సాట్ లూథర తో కాలకేష్పం కబురల్కోసం మతానిన్ ఎనున్కునాన్డు. ఆ ఊపులో తనకి తోచిన వివాదాసప్ద విశేషాలు మరికొనిన్ చెపాప్డు. 
పర్తిసారీ నేను కలగజేసుకుని వివరణలతో సదిద్ చెపాప్ను. నా సమసయ్ ఏమిటంటే - ఇటు నటరాజనిన్ నొపిప్ంచకూడదు, అటు కిర్సాట్కి 
హిందూతవ్ం పటల్ పొరపాటు అభిపార్యం కలకూక్డదు.  

నా తపన నటరాజన కి అరథ్మైంది. తను చెపేప్ది చెపేప్క, నేనిచేచ్ వివరణలని అతను ఖండించలేదు. కిర్సాట్ కూడా అతనేం చెపిప్నా 
నానుంచి వివరణకోసం చూసేది. 

అలా సరదాగా గడిచిపోతునన్ సమయంలో అకక్డికి ఒక జరమ్న  మహిళ, యువకుడైన ఆమె కుమారుడు వచాచ్రు. వాతావరణం 
కొంచెం గంభీరమైంది. 

యువకుడు చలాకీగా ఉనాన్డు. తను సిలోన లో పుటాట్ననీ, ఇంగీల్షు వచుచ్ననీ అంటూనే, “ఇకక్డ జరమ్నే మాటాల్డుదాం. మీకు 
పార్కీట్సవతుంది” అనాన్డు. అతనికి రాజకీయాలపటల్ ఆసకిత్ ఎకుక్వే. ఇండియా ఆటంబాంబ  పేలచ్డం గురించి పర్సాత్విసేత్, కిర్సాట్ మాట 
మారాచ్లనుకుందేమో, “టైమ  చాలానే అయింది. ఇక సైల్డస్  చూదాద్మా” అంది.  

ఐతే సైల్డ షో అపప్టికపుప్డు అనుకునన్ది కాదు. ఆమె ముందే పొర్జెకట్రిన్ సిదధ్ం చేసి ఉంచింది.   
సైల్డ షో ఉనన్దని కాసింబరగ్  మాకు ముందే చెపిప్ంది. అందుకని నటరాజన  దేవదార నడిగి కొనిన్ ఇండియన  సైల్డస్  తెచాచ్డు. సందరభ్ం 

వసేత్ చూపించొచచ్ని దేవదార  ఇండియానుంచి కొనిన్ సైల్డస్  తెచాచ్డు. అవీ ఇవీ కలిపి అకక్డునన్ అందరం కుతూహలంగా సైల్డస్  చూశాం. కానీ 
ఎందుకో కాసింబరగ్  అనయ్మనసక్ంగా ఉంది. అది చూసి టరిక్ష యువకుడు, “వైన  బాగా కిక  ఇచిచ్నటుల్ంది. ఈమాతర్ం వైనుకే ఇలాగైపోతే, రేపు 
మీ హొటలోల్ డానెస్లా చేసాత్వ ?” అనాన్డు. 

కాసింబరగ్  పారిస లో ఓ హొటలోల్ డానస్ర  కమ  రిసెపష్నిసట్ . కసట్మరుస్కోసం ఆమె చాలా భాషలు నేరుచ్కుంది. జరమ్న  నేరుచ్కుందుకు 
ఇకక్డికొచిచ్ంది.  

టరిక్ష  యువకుడి మాటలు వినగానే ఆమె చివాలున లేచి లోపలకెళిల్పోయింది.  
నాకు తెలుసు - ఆమె సునిన్త మనసుక్రాలని. లాంగేవ్జ  కోరస్  మధయ్ వచిచ్న సెలవులోల్ కోపెన హాగన  వెళొల్చిచ్, “పారిస లో పుటిట్ 

పెరిగిన నాకు శృంగారపర్దరశ్నలోల్ విచచ్లవిడితనం కొతత్ కాదు. కానీ కోపెన హాగన లో శృంగారం వేసిన వెరిర్తలలకి తటుట్కోలేకపోయాను” 
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అని మాటల సందరభ్ంలో నా దగగ్ర బాధపడింది. కానీ ఇపుప్డు టరిక్ష  యువకుని మాటలోల్, అంతగా 
డిసట్రబ్  అవాలిస్నదేమిటో అరథ్ంకాక పర్శావ్రథ్కంగా కిర్సాట్ని చూశాను. 

అపుప్డు కిర్సాట్ అసలు విషయం చెపిప్ంది.  
కాసింబరగ్  కారోల్ అనే ఓ ఇటాలియన  యువకుణిణ్ పేర్మించింది. జూలై చివరి వారందాకా ఇదద్రూ కలిసి తిరిగారు. ఆతరావ్త అతను 

రోమ  వెళిల్పోయాడు. మళీళ్ వసాత్ననాన్డు కానీ అపుప్డపుప్డు ఫోనుల్ చేసాత్డే తపప్ తన రాక గురించి మాటాల్డడ్ం లేదు. ఆ రోజు ఆమె ఇంటోల్ లేని 
సమయంలో రోమ నుంచి ఫోనొచిచ్ందిట. ఆమె లేదని తెలిసి మళీల్ రాతిర్ ఎనిమిదికి చేసాత్ననాన్టట్.  

టైము ఎనిమిదయినపప్టిన్ంచీ ఆమె మనసంతా ఫోన మీదనే ఉంది. ఇంకా ఫోన రాలేదు. 
కిర్సాట్ అంటుందీ - ఆ ఇటాలియన కి కాసింబరుగ్పై మోజు తీరిపోయిందని.  
మిగతావాళల్ం కబురుల్ కొనసాగిసూత్ రాతిర్ పదయేయ్దాకా కాలకేష్పం చేసి, ఇక సెలవని లేచాం.  
కిర్సాట్కింకా మాతో మాటాల్డాలని ఉనన్టుల్ంది. ఆమె మాతో, “మీరికక్ణిణ్ంచి వెళేల్లోగా మనం మరోసారి కలుసుకుందాం” అంది. 

సరేననాన్ను మామూలుగా. 
“పార్మిస !?” అందామె వెంటనే. అపుప్డామెని చూసేత్ ఆమె కళుల్ కూడా, “పార్మిస !?” అంటునాన్యి.  
దాంతో అరథ్మయింది - ఆమె మళీల్ కలుసుకుందామనన్ మాట యథాలాపంగా అనలేదని.  
ఆమె చెపిప్ందో, తనే పిలిచిందో కానీ సరిగాగ్ మరుచటి వారమే కాసింబరగ్  మమమ్లిన్ వాళిల్ంటికి ఆహావ్నించింది. ఆ రోజు నేను, 

నటరాజన  కాసత్ ఆలసయ్ంగా వెళాల్ం. పెదద్గా విశేషాలు లేవు కానీ, కాసింబరగ్  చాలా హుషారుగా ఉంది. ఆమెకి కారోల్నుంచి ఫోనొచిచ్ందిట. 
టరిక్ష  యువకుడు కూడా మంచి మూడ లో ఉనాన్డు. నేను తెచిచ్న రవిశంకర  సితార  కాయ్సెట  విని అతను పరవశించిపోయాడు. ఆ అభిరుచి 
నేనూహించనిది.  

కిర్సాట్ ననున్ ఇండియన  ఫిలాసఫీ గురించి అడిగింది. నాకు తెలిసినవి చెబితే శర్దధ్గా వింది.  
వాళల్కి మా అడర్సులిచిచ్, వాళల్ అడర్సులు తీసుకునాన్ం. ఇండియా వసేత్ తపప్క మా ఇంటికి రావాలని నేను, నటరాజన  - వాళల్కి 

మరీమరీ చెపాప్ం.  
“అది సరే, మీరు మాతర్ం వెళేల్లోగా మరోసారి మా ఇంటికి రావాలి” అందామె. 
“రావాలని మాకూ ఉంది కానీ, ఇంక మేముండేది నాలుగు రోజులే” అనాన్ను.  
“అంటే ఇంకా నాలుగు రోజులుంటారనేగా?” అని నవివ్ంది కిర్సాట్.  
అభిమానం, ఆతీమ్యత నిండిన ఆ నవువ్ మళీల్ చూసాత్మా అనుకునాన్ను కానీ, కిర్సాట్ సంకలప్బలం సామానయ్మైనది కాదని, సరిగాగ్ 

రెండు రోజుల తరావ్త తెలిసింది.  
ఆ సాయంతర్ం పెదద్ వాన పడుతోంది. ఉనన్టుల్ండి తలుపు తటిట్న చపుప్డైతే తీశాను. ఫౌర్ యాకేల ! 
“నీకోసం ఎవరో వచాచ్రు” అందామె 

PPP 
ఎవరా అనుకుంటూ వెళిల్చూసేత్ ఇంటి గుమమ్ం బయట నిలబడి ఉనాన్రు కాసింబరూగ్, కిర్సాట్ లూథరూ. 
వాన బాగా పడుతోందేమో, గొడుగులునాన్ కూడా కారు దిగి గుమమ్ందాకా వచేచ్సరికే బాగా తడిసిపోయారు. లోపలికొసేత్ తపప్ ఇంటి 

గుమమ్ం దగగ్ర తల దాచుకునే చోటు లేదు.  
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నేను వెళేల్సరికి బయట హోరు గాలి, చలి, వాన. వాళిల్ంకా ఇంటిబయట నిలబడి తడుసూత్నే 
ఉనాన్రు. ‘యాకేల వాళల్ను లోపలకు తీసుకురావాలిస్ంది’ - అనుకునాన్ను.  

ఆ మధయ్ కాసింబరగ్  పెరూ వెళిల్ందిట. అపుప్డు కొనిన్ సైల్డస్  తీసుకుందిట. అవి పోర్సెసై ఇపుప్డు వచాచ్యిట. అవి చూదాద్మనీ, ఓ 
గంటలో బయలేద్రి వాళిల్ంటికి రమమ్నమనీ, ఈ విషయం ఇంకా నటరాజన కి కూడా చెపాప్లనీ అని చెపిప్ కారోల్ హడావుడిగా వెళిల్పోయారు.  

తరావ్త తెలిసింది నాకు - ఈ దేశాలోల్ అపరిచితులిన్ చటుకుక్న ఇంటోల్కి రమమ్ని ఆహావ్నించరని. చితర్ంగా అనిపించింది. మన 
దేశంలో ఐతే తలుపు కొటిట్నవాళల్ని అపరిచితులైనా సరే - కనీసం మంచినీళుల్ కావాలా అనైనా అడుగుతాం. అలాగని మన సంసక్ృతిని 
గొపప్గా అనుకునేందుకేం లేదు. సాటి మనిషి అడుకుక్ తింటుంటే ఏమాతర్ం పటిట్ంచుకోకుండా మన వైభవానిన్ మనం కొనసాగించగలం. అది 
ఇకక్డ వీరికి చితర్ంగానే కాదు, అమానుషంగా కూడా ఉండొచుచ్. 

నటరాజన వచేచ్దాకా ఆగాను. ఇదద్రం బయలేద్రే సమయానికి వాన తగిగ్ంది.  
కిర్సాట్ ఇలుల్ మా ఇంటికి దగగ్రే. నడిచి అకక్డికి చేరుకునాన్ం.  
కిర్సాట్ మునుపటిలాగే అభిమానంగా ఆదరించింది. నా అలవాటుల్ గురుత్ంచుకుని పాలు సెరవ్  చేసింది. 
సైల్డస్  చూసేత్ - పెరూ ఇండియాకంటే బాగా వెనుకబడిన  దేశమని అరథ్మైంది. దుకాణాలోల్ అమేమ్ సరుకులమీద ఈగలు వాలిన 

దృశయ్ం వెగటుగా ఉంది. 
అకక్డి పేదరికం చూసి తటుట్కోలేకపోయానని కాసింబరగ్  చెబుతుంటే, ఆమె కళల్లో తిరిగిన నీళుల్ అందుకు సాక్షయ్ంగా 

బయటికొచాచ్యి. ఐతే అది సైల్డస్  చూసిన కాసేపే. ఆ తరావ్త ఆమె హుషారుగా ఉంది.  
మాటల సందరభ్ంలో తెలిసింది - కిర్సాట్కి భరత్ లేడని. పదేళల్ కొడుకుమీదే ఆమె పార్ణాలనీన్. 
పలకరింపులో, ఆదరణలో - కిర్సాట్ లూథర  ఆతిథయ్ం ఇండియాని గురుత్ చేసింది. అమె పరిచయం కూడా నా అదృషట్ం అనుకునాన్ను.  
అపప్టికి నా బెరిల్న పర్యాణానికి టికెట  వచేచ్సింది. ఆ మాట కిర్సాట్కి చెపాప్ను. “మన పరిచయం చాలా ఆలసయ్ంగా మొదలైంది” 

అందామె బాధగా.  
వీడోక్లు తీసుకుంటుంటే  మా పరిచయం మరికాసత్ ముందు జరిగితే బాగుణణ్ని నాకూ అనిపించింది. 
ఎకక్డో పుటిట్ ఎకక్డో పెరిగి 
మా పరీక్షలు సెపెట్ంబర న అయాయ్యి. పాయ్సైనా, ఫెయిలైనా మాకొకటే ఐనా - పిర్పరేషనోల్ అశర్దధ్ చూపినవారు తకుక్వే. నేనూ బాగానే 

వార్శాను. మరి మాకు కాల్సులుండవు. ఆ సందరభ్ంలో ఆ రోజు సాయంతర్ం కాల్స మేటుస్ అంతా కలిసి పారీట్ చేసుకునాన్ం.  
మాబ్యా పరీక్షలంత బాగావార్యలేదుట. టీచర  షిమాంగ  పాఠాలు బాగా చెపప్కపోవడమే కారణమని ఇంచుమించు టీచరు 

మొహంమీదే చెపాప్డు. షిమాంగ  నొచుచ్కునాన్డనిపించింది. ఇండియనస్ంతా కలిసి ఏకకంఠంతో షిమాంగ  పాఠం చెపేప్ విధానానిన్ 
మెచుచ్కునాన్ం. టీచరు మొహం వెలిగింది.  

పారీట్ ఏరాప్టుల్ శరమ్, మాబ్యా, బిర్టీట్ అనే అమామ్యి చేశారు. పారీట్కి నేపథయ్ంగా ఆహాల్దకరమైన పాశాచ్తయ్ సంగీతం వినిపించారు. 
కేక , వేరుశనగ పపుప్, చిపుస్, బిసక్టుస్, వైన , కాఫీ, ఫలరసాలు సెరవ్  చేశారు. ఫలరసాలకు బొతిత్గా డిమాండ  లేక, కొనన్ కాసిని పాయ్కెటేల్ 
మిగిలిపోతే, అవి నాకిచిచ్ పటుట్కుపొమమ్నాన్రు.  

పారీట్ చాలా సరదాగా జరిగింది. ఐతే ఇంకా అది వీడోక్లు కాదు.  
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మా పరీకాష్ ఫలితాలు సెపెట్ంబర న వచాచ్యి. ఆ ఉదయం మాకు ఎపప్టిలాగానే 
ఇన సిట్టూయ్ట లోనే ఫలహారం. తరావ్త మాకు సరిట్ఫికెటుల్ పంచారు. కొంతమందిమి కలిసి మా గురువు షీమాంగ కి 46 డాలరుల్ పెటిట్ ఒక వాచీ, 
అదికాక ఒక విసీక్ బాటిల  కానుకగా ఇచాచ్ం. మనిషికి మూడు మారుక్లు పడింది. నేను ఆ నెలకి ఎసెస్న  కారేట్లు (మీలస్  టికెటుల్) రెండే 
రెండుంచుకుని మిగిలిన నాలుగూ ఇచేచ్సేత్ ఇనస్ టిటూయ్ట వారు 18 మారుక్లు వెనకిక్చాచ్రు. హెనీన్ బెకక్ర  హొటలోల్ భోజనం చేశాను.  

ఆ సాయంతర్ం చివరిసారిగా ఇనస్ టిటూయ్ట లో సాన్నం చేశాను. సాన్నశాల తెర లాగి ఎవరైనా చూసాత్రనన్ బెంగ నాకపుప్డు లేదు. 
‘వియ  మిస  ఆల  ది ఫన ’ అనిపిసోత్ంది. ఎకక్డో పుటిట్ ఎకక్డో పెరిగి గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట చదువులమమ్ చెటుట్ నీడలో కలిసిన మాకకక్డ అదే 
చివరి రోజు.  

సాయంతర్ం నాలుగుకి అబ షీడ  (ఫేర వెల ) పారీట్ ఉంది. అకక్డ కోలా తాగుతుంటే, “రావ , నువేవ్ం మారలేదు” అనాన్డు మాబ్యా. ఆ 
మాటలో హేళన లేదు. వీడలేమంటు, వీడుకోలంటు వెళిల్పోతునాన్మనన్ భావన ఉంది.  

పర్యాణ సనాన్హాలు 
నా పర్యాణం సెపెట్ంబర  29న ఐతే, అందుకు సనాన్హాలు వారం రోజులు ముందరే మొదలయాయ్యి.  
జరమ్నీలో పౌరులకైనా, విదేశీయులకైనా రాకపోకలకు ఓ రికారుడ్ంటుంది. లూయ్నబరగ్ లో అడుగెటట్గానే గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట వారు 

మాచేత అన మెలుడ్ంగ  (రిజిసేట్ర్షన ) ఫారాలు నింపించారు. లూయ్నబరగ్  వదిలేముందు వారు మాచేత అబ మెలుడ్ంగ  (డిరిజిసేట్ర్షన ) ఫారాలు 
నింపించారు. అవుంటే తపప్ అకక్డ మా ఉనికి చటట్బదధ్ం కాదు. ఊరు మారితే అబ మెలుడ్ంగ , ఊరు చేరితే అన మెలుడ్ంగ  అకక్డ తపప్ని సరి. 

రాతిర్ళుల్ ఓవర టైం చేసి ఆబగా పాటలు రికారిడ్ంగ చేసుకునాన్ం. ఇళల్కు ఉతత్రాలు వార్సుకునాన్ం. కాయ్సెటల్లాంటివి పారెస్లుస్లో 
పంపాం.  

యాకేల  ఇంటోల్ పియానో ఉంది. ఆమె అపుప్డపుప్డు పియానో వాయిసూత్ండడం తెలుసు. బయలేద్రేముందు ఆమె జాఞ్పకంగా ఆమె 
పియానో సంగీతానిన్ రికారుడ్ చేసుకుంటాననాన్ను. ఎంత ఉతాస్హపడిందో చెపప్లేను. ఆ ఉతాస్హంలో నేననుకునన్కంటే చాలా ఎకుక్వసేపే 
వినిపించింది. ఆ విషయం రికారిడ్ంగు అయేయ్దాకా నాకూ తెలియలేదు. ఐతే ఆమె సంగీతంకంటే ఎకుక్వగా ఆమె ఉతాస్హం ననున్ 
అలరించింది.  

పర్యాణానికి రెండు రోజులముందే పెటెట్ సదుద్ళుల్ మొదలెటాట్ను. నా సూట కేస  పెదద్దేంకాదు. నాకునన్ సామానూ ఆటేట్ లేదు. ఎటొచీచ్ 
కూడా తెచుచ్కునన్ ఆవకాయ, టమేటా ఊరగాయ ఉనాన్యి. వాటిలోంచి ఊట లీకవకుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి. అందుకని రోజుకోసారి 
వాటి పొజిషన మారిచ్ చూసుకునేవాణిణ్.  

సెపెట్ంబర  27న ఫౌర్ హెనీన్బెకక్ర  హొటలోల్ చివరిసారిగా భోజనం. ఆ రోజకక్డ నేనొకక్ణేణ్ ఇండియనిన్. మిగతా ఇండియనస్ కి వేరే 
పోర్గార్ంలునాన్యి. ఆమెకు సంతకాలతో ఉనన్ ఇండియనస్  ఫొటోలు ఇచాచ్ను. వీడోక్లు చెబుతునన్పుప్డు ఆమె షేక హాయ్ండిసూత్ ఓసారి నా 
చెయియ్ నొకిక్ వదిలింది. ఆ సప్రశ్లోని ఆతీమ్యతానుబంధం అనుభవైక వేదయ్ం.  

సాన్నానికి వంటిమీద బటట్లుండకూడదని ఖచిచ్తమైన నిబంధన ఉండడంవలల్ అనాన్ళూల్ కూర పారుక్లో సాన్నం చెయయ్లేదు. అకక్డ 
కూడా ఒకసారైనా సాన్నం చెయాయ్లనుకుని, పర్యాణానికి ఓ రోజు ముందు వెళాల్ను. అకక్డ డబుబ్ కటిట్ టోకెన తీసుకోవాలి. టోకెన  ఉంటేనే 
లోపలకెళల్గలం, లోపలున్ంచి బయటకు రాగలం. ఆ రోజు నాకొచిచ్న టోకెన నంబరు 313. విశేషమేమిటంటే జరమ్నీ వచేచ్ముందు 
భువనేశవ్రోల్ నేను ఖాళీ చేసిన కావ్రట్ర  నంబర  అది. నూయ్మరాలజీ నాకేదో శుభసంకేతానిన్ ఇసోత్ందనిపించింది. 
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ఇంతకీ మావాళుల్ హడలగొటేట్శారు కానీ, నేను నా చారల డార్యరుతోనే సాన్నం చేశానకక్డ. 
ఎవరూ అభయ్ంతరపెటట్లేదు. ఎటొచీచ్ ఆ సాన్నం ఒక గొపప్ అనుభవం. అంతవరకూ సాన్నంలో అంత దివాయ్నుభూతి కలగలేదు. ఆ తరావ్త 
అంతా నటరాజన  ఇంటోల్ కలుసుకునాన్ం. అకక్డే భోజనాలు.  

వంట సదుపాయమునన్ ఇండియనస్ంతా తలో వంటకం తెచాచ్రు. నటరాజన  ఉపామ్ చేశాడు. మధాయ్హన్ం 12 నుంచి, రాతిర్ 9 దాకా 
ఏకదాటిగా పాటల రికారిడ్ంగు కొనసాగింది. మాటలమధయ్లో ఫౌర్ యాకేల కి వీడోక్లు కానుకగా ఏదైనా ఇండియన  ఐటమ  
ఇవవ్లేకపోతునన్ందుకు నేను అదేపనిగా బాధ పడుతుంటే - రామచందర్ నాకు తన దగగ్రునన్ ఓ తాజమహల బొమమ్ ఇచాచ్డు. ఆ సందరభ్ంలో 
ఆ దేశంలో అంతకు మించిన ఔదారయ్మేముంటుంది? నా మనసు అతడి పటల్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది.    

రాతిర్ ఇంటికొచేచ్రికి పదినన్ర. అపప్టికే నాకా ఊరితో, ఆ ఇంటితో, ఆ పరిసరాలతో ఏదో తెలియని అనుబంధం ఏరప్డిందేమో - 
లూయ్నబరుగ్లో నాకది తుది రాతిర్ అంటే ఏదోలా అనిపించింది.  

తెలాల్రితే సెపెట్ంబర  29. నేను బెరిల్న కి పర్యాణమవాలిస్న రోజు. 
టాటా వీడుకోలు 
ఆరోజు ఉదయమే లేచాను. ఆ రోజే నా పర్యాణమని తెలిసి మనసెందుకో బాధగా మూలిగింది. వాచి చూసుకుంటే ఇంకా ఐదే 

అయింది. కాలం ఆగిపోయినటుల్ందే అనుకునాన్ను కానీ, ఆగింది కాలం కాదు, వాచి. రేడియో వింటే వాలుల్ చెపిప్న టైమునిబటిట్ కాలం 
ఆగిపోయి గంట దాటిందని అరథ్మైంది. “ఇలా ఆగిపోతుంటే పర్యాణంలో నాకు చాలా ఇబబ్ంది” అని హెచచ్రించి వాచిని సరిచేశాను.  

మరోసారి సామాను సదద్బోయాను. సూట కేసు చినన్ది. సామానూ తకుక్వ. సదద్డానికి ఎంతో సేపు పటట్లేదు.   
చకచకా తెమిలి మెటుల్ దిగి ఫౌర్ యాకేల ఇంటి తలుపు తటాట్ను. ఆమెకు తాజమహల ఇచాచ్ను.  
ఆమెకి తాజమహల తెలుసు. చాలా సంబరపడింది. “థాంకూయ్ రామచందార్” అనుకునాన్ను మనసులో. 
ఆమె నాకో పరుస్ ఇచిచ్ంది. దానిమీద లూయ్నబరగ్  బొమమ్ ఉంది. ఇంకా ఆమె తన ఫొటోలు కొనిన్ ఇచిచ్ంది. జిమమ్ర  సూహే (ఇలుల్ 

వెదకడానికి) పనికొసుత్ందంటూ నాకో కాగితమిచిచ్ంది. అది ఆమె నాకిచిచ్న కండకట్  సరిట్ఫికెట . అందులో ఆమె ననున్ పొగిడిన తీరు 
పర్బంధకవులకు మారగ్దరశ్కం. చదివి పొంగిపోయాను. 

థాంకస్  చెపిప్, 9.45కి టాకీస్ని పిలవమనాన్ను. కళల్లో నీళుల్ తిరిగితే ఆమె చూడకూడదని గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగాను. నా వెనుక 
కదలికలిన్ బటిట్ ఆమె కూడా వెనకిక్ తిరిగిందని అరథ్మైంది. 

9.45కి టాకీస్ వచిచ్ంది. సూట కేస  టాకీస్లో పెటిట్ంచి నేనూ టాకీస్లో కూరుచ్ని యాకేల కి టాటా చెపాప్ను. 
“ఔఫ  వీడర జీహెన !” 
రోజూ బై చెపప్డానికి మామూలుగా అనుకునే ఆ తేలిక మాట - ఆ క్షణంలో ఎంతో బరువుగా తోచింది. జీవితంలో మళీల్ ఆ ఊరినీ, 

ఆమెనీ చూసాత్ననుకోను. 
నా కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి. యాకేల కూడా కళుల్ తుడుచుకోవడం గమనించాను. సెంటిమెంటుకీ, అనుబంధాలకీ దేశవిదేశ 

విభేదముండదు కదా అనుకునాన్ను.  
టాకీస్లో నటరాజన  ఇంటికెళాల్ను. అతనితోపాటు నేనూ అతని హౌస ఫౌర్కి బై చెపాప్ను. ఆమె అభిమానంగా షేక హాయ్ండిచిచ్ంది.  
నటరాజన  నేనూ కలిసి అదే టాకీస్లో రైలేవ్ సేట్షను చేరుకునాన్ం. టాకీస్కి ఎనిమిది మారుక్లయింది. 
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సేట్షనోల్కెడుతూ జాగర్తత్కోసం ఓసారి పాంటు జేబు తడిమాను.  
నాలుగు నెలలోల్ నేనకక్డ మిగులుచ్కునన్ పదకొండువందల మారుక్లునన్ బరువైన జేబది. అపప్టోల్ నాకది చాలా పెదద్ మొతత్ం. 
కర్మంగా సేట్షనుకి దేవదార , కొరియా, రామచందర్, లాల , గెసుండ  గుపాత్, శరమ్లు వచాచ్రు. వాళల్పుప్డు మితుర్లాల్ కాక దగగ్ర 

బంధువులాల్ అనిపించారు. 
టర్యిన సరిగాగ్ సమయానికి వచిచ్ంది. వెంటనే ఎకాక్ం. లూయ్నబరగ్ కి చెయూయ్పి బై చెపాప్ం.  
అకక్డి పర్మాణాలిన్ నిలబెడుతూ, సరిగాగ్ పదకొండు గంటల పదహారు నిముషాలకు టైరన బయలేద్రింది. 

PPP  :       
తొలి విడత: ఫన  నేనొకక్డినే 
హానోఫర  ముచచ్టుల్ 
ఈ భూమి మనిషిది. మనిషి అంటే మగాడూ కావచుచ్, మగువా కావచుచ్. వారిదద్రూ జంటగా కలిసినపుప్డే  మనిషి అనన్ పదం 

సంపూరణ్మౌతుంది. మన అరథ్నారీశవ్రతతవ్ం సూచించేది అదే!  
అంటే జత కటట్ని పర్తి వయ్కీత్ సగం మనిషే. అలా అపుప్డు టర్యినోల్ నాతో పయనిసుత్నన్  కొరియా, నటరాజన , దేవ దార  - సగం 

మనుషులే. జత కటిట్నా పర్సుత్తానికి ఒంటరినే కాబటిట్ నేనూ సగం మనిషినే.  
పరాయి దేశం. సంపనన్దేశం. ఎనిన్ంటోల్నో ముందునన్ దేశం. అకక్డ ఇపప్టికి నాలుగు నెలలు గడిపాం. కనీసం ఇంకో ఏడాది 

అకక్డ గడుపుతాం. బోలెడంత ఫన .  
నా మితుర్లు ముగుగ్రూ ఆ ఫన  ఎంజాయ  చేసూత్, మధయ్మధయ్ భావిలో తమ జంట జీవితానికి సంబంధించిన కలలు కంటుంటారు. 

నేను మాతర్ం ఆ ఫన  నేనొకక్డినే అనుభవించాలొస్చిచ్ందని మథన పడుతుంటాను. 
అదీ వాళల్కీ నాకూ తేడా! 
ఇండియాలో మేము పని చేసే సంసథ్లోల్ బదిలీలుండవు. అందుకని చదువైనపప్టిన్ంచీ ఒకే ఊళోల్ ఉదోయ్గం. రిటైరయేయ్దాకా ఆ ఊళోల్నే 

ఉంటాం. ఉదోయ్గరీతాయ్ ఊరొదలడం కొంచెం కొతత్గా ఉంది. 
నాలుగు నెలలోల్ లూయ్నబరుగ్ మా ఊరైపోయింది. మేమంతా ఒకరికొకరయాయ్ం. ఇపుప్డు ఎవరికివారుగా విడిపోవడమే కాదు, 

లూయ్నబరుగ్ను కూడా మరిచ్పోవాలి. 
నేను దీరాఘ్లోచనలో ఉనాన్ను. “అటు చూడు, వాళెల్ంత బాగునాన్రో” అనాన్డు నటరాజన . 
చూశాను. ఇదద్రు జరమ్న  యువతులు. వయసు ఇరవైలోపే అనిపిసుత్ంది. వాళల్లో అందం, ఉతాస్హం ఒకదానితో ఒకటి పోటీ 

పడుతునాన్యి.  
చూడగానే కళుల్ తిపుప్కోలేకపోయాను. 
అందం ఆడవాళల్ సొతుత్. అందువలల్ మనుషులోల్ అందానిన్ అదద్ం అవసరం లేకుండా చూడగల అదృషట్ం మగాళల్కే లభిసుత్ంది.  
కొంత ఆలోచన. కొంత ఆకరష్ణ. కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ని కళల్పప్గించి చూశాను.  
ఇదద్రమామ్యిలూ అది గమనించారు. ఏమనుకునాన్రో, ఇదద్రూ ఒకక్సారి ననున్ చూసి మందహాసం చేశారు. 
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నేనది ఊహించలేదు. ఆ నవువ్కి ఎలా సప్ందించాలి? 
వాళల్ నవువ్ నిషక్లమ్షంగా, అపరిచిత యువతులనుంచి అంతవరకూ నాకు అపరిచితమైన ఓ వింత సేన్హభావముంది.  
“జీ సిండ  జేర  షోయ్న ” (యు ఆర  వెరీ బూయ్టిఫుల ) అనాన్ను అపర్యతన్ంగా ఇదద్రీన్ ఉదేద్శించి. 
అకక్డ అపరిచిత యువతి అందానిన్ పొగడడ్ం అభినందనే కానీ, గరిహ్ంచాలిస్న విషయం కాదు. 
వాళుల్ కొంచెం సిగుగ్పడాడ్రు. ఆ సిగుగ్ వాళల్ అందానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది. 
“డాంకే” (థాంకస్ ) అనాన్రు యుగళంగా. తరావ్త మా గురించి అడిగారు.  
నాలుగు మాసాలు గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట  జరమ్న  అభయ్సించామని చెపాప్ను. వాళుల్ వెంటనే - అంత తకుక్వ కాలంలో జరమ్న  ఎంతో 

చకక్గా మాటాల్డేనని మెచుచ్కునాన్రు. వాళల్కి ఇంగీల్షు రాదుట.  
ఇతర భాషలపై పటుట్ విషయంలో నా సతాత్ నాకు తెలుసు. మెచుచ్కోవడం వాళల్ మరాయ్ద. రెచిచ్పోకుండా వీలైనంత తకుక్వ 

మాటాల్డితేనే నా మరాయ్ద నేను నిలబెటుట్కునన్వాడినౌతాను.  
వాళల్కి “డాంకే” చెపిప్ నా దృషిట్ని వాళల్నుంచి మరలాచ్ను.  
జరమ్నీలో చాలాచోటల్ గమనించాను. ఇదద్రు పౌరులు, ముఖయ్ంగా ఆడవాళుల్ కలిసేత్, ఊపిరి తీసుకుందుకు కూడా ఆగకుండా 

కిచకిచమంటుంటారు. మాటలమధయ్ వాళల్ హావభావాలు తెగ మారిపోతుంటాయి.  
నేను దృషిట్ మరలుచ్కోగానే ఆ యువతులిదద్రూ మళీల్ వాళల్ కబురల్లో పడిపోయారు.  
“ఛుపా రుసత్ం నిక లా యార ” అనాన్డు నటరాజన .  
అంతవరకూ వాళాల్ యువతులిన్ ఓరగానే తపప్ నేరుగా చూడలేదు. అందుకని వాళల్కి ఆ చిరునవువ్లు దొరకలేదు. అలా నేను వాళల్కి 

ఛుపారుసత్ం అయాయ్ను.   
ఆ యువతులకి హిందీ అరథ్ం కాదు కాబటిట్ మేమేమైనా మాటాల్డుకోవచుచ్. ఐతే మేమంతా సైంటిసుట్లం. మా భాష మా హోదాకు 

తగగ్టుల్గానే ఉంది.  
కాసేపు సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. నటరాజన కి ఆ యువతులిన్ ఆకరిష్ంచి ఓ చిరునవువ్ పొందాలని మనసుగా ఉంది. పలకరిసేత్ 

భాష ఇబబ్ంది.  
“నువోవ్సారి పలకరించు. నీకేసి చూసినపుప్డు నేనూ వాళల్కేసి చూసాత్ను” అనాన్డు నటరాజన  దేవ దార తో. 
“ఏమని పలకరించను? పలకరించేక వాళల్కీ మనకీ కామన  టాపికుస్ ఏముంటాయి? ఏమైనా టాపికుస్ సృషిట్ంచినా మన పర్యాణ 

కాలం గంటా ఏడు నిముషాలు. అందులో ఇపప్టికి ఇరవైరెండు నిముషాలు ఐపోయాయి” అనాన్డు దేవ దార  - అసలుసిసలు యూనివరిస్టీ 
పొర్ఫెసర లా.  

నటరాజన  తనని అడిగేలోగా కొరియా తనే అతడి భుజం తటిట్, “పలకరించడానికి నాకే ఇబబ్ందీ లేదు కానీ, బయలేద్రే ముందురోజు 
కౌష్రం చేయించుకోవాలనుకునాన్ను. కుదరేల్దు. నా జుటుట్ పొడుగాగ్ అసహయ్ంగా ఉంది” అంటూ తన జుటుట్కీ ఆ పలకరింపుకీ లంకె పెటాట్డు. 

మన మగాళుల్ ఆడపిలల్లిన్ పలకరించడానికే ఇంతలా తరజ్నభరజ్న పడే ఆసకిత్కరమైన రోజులవి.  
నటరాజన  దగగ్ర హెయిర  కటింగ కి టిర్మమ్ర  సెట  ఉంది. దానిన్ కొరియామీద పర్యోగిసేత్ - ఆ యువతుల దృషిట్ ఇటు 

మళల్డంతోపాటు, టర్యినోల్నూ ఓ కొతత్ కాలకేష్పం. 
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“మై నాయీ బనూంగా యార ” అనాన్డు నటరాజన . 
ఆశచ్రయ్ంగా కొరియా దీనికి అభయ్ంతరపెటట్లేదు.  
“ఇది జరమ్నీ. కింద ఒకక్ వెండుర్క కూడా పడకూడదు. పడిందో బుకైక్పోయామే” అనాన్డు దేవదార . 
అపుప్డు చూశాను అదుభ్తం. నటరాజన  తన ఎయిర  బాయ్గులోంచి ఓ గుడడ్ తీశాడు. ఉరేసుత్నాన్టుల్గా కొరియా మెడచుటూట్ 

బిగించాడు. దానిని విడమరిచ్ కొరియాని చేతోత్ పటుట్కోమనాన్డు. తరావ్త బేల్డుస్నన్ ఓ దువెవ్న, ఓ కతెత్ర తీశాడు. ఐదు నిముషాలోల్ కొరియా 
జుటుట్ పొటిట్గా ఐపోయింది.  

ఒకక్ వెండుర్క గుడడ్ని దాటి పోలేదు. కొరియా కార్పు కూడా ఎగుడుదిగుడుగా అనిపించలేదు.  
వాళల్ కోరిక ఫలిచి ఆ యువతులు మధయ్మధయ్ వాళల్ని చూసి చిరునవువ్లు చిందిసూత్ తమ కబురల్లో తామునాన్రు. 
“వెరీ పొర్ఫెషనల . నీ ఇనస్ టిటూయ్ట లో సైడ  బిజినెస  పెటొట్చుచ్” అంటూ దేవ దార  నటరాజనిన్ అభినందించాడు. 
“నువివ్కక్డంటునాన్వా, నేను ఏకంగా ఇండియాలోనే....” అని నవేవ్శాడు నటరాజన .  
అతగాడు కొరియా జుటుట్ని - టర్యినోల్ ఉనన్ చెతత్బుటట్లోకి పంపేశాడు. 
“వాళుల్ మళీల్ ఇటు చూడరేం?” అనాన్డు నటరాజన  ఆ యువతుల గురించి. 
“నువువ్ మొహమాటపెటిట్ వాళల్మీద కూడా నీ టాలెంటుని పర్యోగిసాత్వని భయపడుతునాన్రేమో” అనాన్ను. 
ఏదేమైనా వాళుల్ మళీల్ మమమ్లిన్ చూడలేదు. సరిగాగ్ 12.23కి మా టర్యిన  హానోఫర  (హానోవర ) చేరుకుంది.  
మేము టర్యిన  దిగుతుంటే, అపుప్డు మాతర్ం ఆ యువతులు మాకు సేన్హపూరబ్కంగా బై చెపాప్రు. 
నా చేతిలో ఓ సూట కేసు. భుజానికి వేర్లాడుతూ ఓ సంచీ. చీటికీ మాటికీ సూట కేస  తెరవాలిస్న అవసరం లేకుండా - బర్షూష్ పేసూట్ 

సబూబ్ దువెవ్నా లాంటివీ, కొంచెం తేలికపాటి ఆహారమూ కాక ఓ సెవ్టరు కూడా ఉనన్దా సంచిలో.  
మిగతావాళల్కీ ఒకో సూట  కేసూ, ఓ హాయ్ండు బాయ్గూ ఉనాన్యి - కాసత్ సైజుల తేడాలో. 
నేను సంచిలో మొయయ్డంకంటే వంటిమీద మొయయ్డం సులువని సెవ్టర  వేసుకునాన్ను.  
పాల్ట ఫారంమీద కాలు పెటట్గానే, “కొతత్గా ఉంది” అనాన్డు నటరాజన . 
హానోఫర  పాల్ట ఫాం మాకు కొతత్ కాదు. కొనాన్ళల్కిర్తం లూయ్నబరుగ్నుంచి ఈ ఊరు చూడాడ్నికొచిచ్ ఇకక్డే దిగాం. అపుప్డు మాతో 

సూట కేసులు లేవు. ఊరు చూడడ్మయేయ్క మళీల్ - మాకు తెలిసిన ఊళోల్, మాకు తెలిసిన ఇంటోల్, మేమెరిగిన మనుషులమధయ్కి - వెళిల్పోతామనన్ 
ధైరయ్ముంది.  

ఇపుప్డు లూయ్నబరుగ్కీ మాకూ ఋణం చెలిల్పోయింది. ఒకొకక్రు ఒకో కొతత్ ఊరెళిల్ సిథ్రపడి కనీసం ఏడాదిపాటు ఉంటాం.  
నేను వెడుతునన్ది చరితర్ పర్సిదిధ్ గాంచిన బెరిల్న  నగరం.  
పై చదువులకని రాజమండిర్నుంచి వైజాగూ, ఉదోయ్గానికి వైజాగునుంచి భువనేశవ్రూ వెళేల్టపుప్డు ఎలాంటి అనుభూతులు కలిగాయో 

- అవే ఇపుప్డూనూ!  
ఉనన్టుల్ండి లూయ్నబరుగ్ నా సవ్ంత ఊరూ, బెరిల్న  పరాయి ఊరూ ఐపోయాయి.  
మేము నాలుగడుగులు వెయయ్గానే షూ పాలిష  ఆటోమాట  కనబడింది. దేవదార  సరదా పడాడ్డు - ఆటోమేటిక  యంతర్ంలో బూట  

పాలిష  చేయించుకోవాలని. అందుకు రుసుము 20 ఫెనిన్గుస్. తన దగగ్ర చిలల్రలేకపోయేసరికి నిరుతాస్హపడాడ్డు. మిగతా ఇదద్రి దగగ్రా కూడా 
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చిలల్ర ఉనన్టుల్ లేదు. కానీ నాదగగ్ర ఒకటినుంచి యాబై ఫెనిన్గుస్ దాకా అనిన్ రకాల నాణేలూ ఉనాన్యి. 
అతడికో ఇరవై ఫెనిన్గుస్ నాణెమిచాచ్ను. మా అందరికీ, ఆటోమాట  పాలిష  చూడడ్మే ఓ వింత. అతగాడికి అదనంగా షూ పాలిష . మాకు కళుల్ 
మాతర్మే మెరిసేత్, అతగాడికి షూస  కూడా మెరిశాయి.   

ఇక మేము ఆ రోజంతా అకక్డే గడపాలి. ఐతే హొటలోల్ దిగే ఉదేద్శయ్ం మాలో ఎవరికీ లేదు. ఎందుకంటే - 
రైలేవ్సేట్షనోల్ లాకర  పేరిట చకక్ని సదుపాయముంది. లాకర కి ఉనన్ చినిన్ కనన్ంలో ఒక మారుక్, యాబై ఫెనిన్గుస్ నాణేలు వేసేత్ 

అందులోంచీ తాళం చెవి బయటకొసుత్ంది. తాళంచెవితో లాకర  తెరిచి, అందులో సూట కేస  ఉంచి, లాకర  మూసి, తాళం వేసేయొచుచ్. 
ఇరవైనాలుగు గంటలోల్పల ఆ తాళంతో లాకరిన్ మళీల్ తెరవచుచ్. ఆ టైం దాటితే మాతర్ం మళీల్ లాకర  కనన్ంలో ఒకటినన్ర మారుక్లు వేసేత్నే ఆ 
తాళం పనిచేసుత్ంది.  

రోజంతా రోడుల్ పటిట్ తిరగాలనుకుంటునన్ మాకు, సామాను దాచుకుందుకు తపప్, హొటలు రూమెందుకు? 
మేము వినన్ పర్కారం ఈ లాకరు సదుపాయం పనితీరులో యూరప లోని ఏ దేశమైనా కూడా జరమ్నీ తరావ్తనేనట.  
హానోఫరోల్ హెరెర్న  హౌసెన  గారెడ్నస్  పేరెనిన్కగనన్వి. ఇదివరలో వాటిని హడావుడిగా చూశాం. ఈసారి తీరుబడిగా 

చూదాద్మనుకునాన్ం.  
మాలో ఇపుప్డు వచిచ్న పెదద్ మారుప్ ఏమిటంటే, జరమ్నీలో ఎంత కొతత్ పర్దేశంలోనైనా నిరభ్యంగా, నిసస్ంకోచంగా 

తిరగగలుగ్తునాన్ం. ఓ మాయ్ప  పటుట్కుని మాకు కావాలిస్న చోటుని వెదుకుక్ంటూ వెళిల్పోగలం. అకక్డి నగర పటాలు సామానుయ్లకు కూడా 
సులభ గార్హయ్మయేయ్లా ఉంటాయి. చిరునామా తెలిసేత్ తెలియని పర్దేశాలే కాదు, ఇళుల్ కూడా అతి సులభంగా పటుట్కోవచుచ్.  

ముందు హెరెర్న  హౌసెన  గారెడ్నస్ కి వెళాల్ం నడుచుకుంటూ. గారెడ్న  ఇదివరకటికంటే చాలా బాగా అనిపించింది. కొనిన్ ఫొటోలు 
తీసుకునాన్ం. ఎటొచీచ్ ఆ రోజు వనవిహారానికి అంత అనువుగా లేదు. ఆకాశం మబుబ్లతో నిండిపోయింది. అడపాతడపా వానజలుల్లు. 

ఆ వాతావరణంలో - ఇక ఊళోల్ ఏం తిరుగుతాం? గారెడ్న తోనే సరిపెటుట్కోవాలా అనుకునాన్ం.  
ఏదేమైనా ముందు భోజనం చేసి తరావ్త మిగతా పోర్గార్ం గురించి ఆలోచిదాద్మనుకుని - మమమ్లిన్ వానజలుల్లనుంచి కాపాడగల 

నీడ కోసం వెదుకుతునాన్ం.  
ఆ పర్యతన్ంలో నీడకంటే ముందు మాకు ఫార్ంకా తగిలాడు. లూయ్నబరుగ్లో మాతోపాటు తనూ ఓ గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట  విదాయ్రిథ్. 

దేశం ఫిలిపిప్నుస్.   
 మమమ్లిన్ చూసూత్నే ఇంత మొహం చేసుకుని పలకరించి, “తోడుకోసం చూసుత్నాన్ను. భలే దొరికారు” అనాన్డు. 
మాకైతే అతణిణ్ చూడగానే నీరసమొచిచ్ంది. తినడానికి లూయ్నబరుగ్నుంచే తలా ఒక ఐటమూ తెచుచ్కునాన్ం. వాటిలో దేవదార  వండిన 

అనన్ం, కొరియా హసత్పాకంతో బంగాళా-సిమాల్మిరిచ్ కూర ఉనాన్యి. నటరాజన  వైను తీసుకొసేత్, నేను ఆపిలుస్ తెచాచ్ను. మోసుకుని 
తిరగాలిస్ ఉంటుందని తెలిసి, మరీ ఎకుక్వ తెచుచ్కోలేదు. మా నలుగురికీ బొటాబొటిగా సరిపోవచుచ్.  

ఫార్ంకా చూసేత్ ఉతత్ చేతులతో ఉనాన్డు. అంటే అతడు మాకు ఆఫర  చేసేది ఏమీ లేదు కానీ, మా తిండిలో మాతర్ం అతగాడికీ వాటా 
ఇవావ్లి. ఇండియాలో ఐతే వేరే సంగతి. మన తిండికి మొహం వాచినవాళల్ం - పంపకాలోల్ మా అమృతానిన్ పంచుకుందుకొచిచ్నవాడు మాకు 
రాహువులాగో కేతువులాగో అగుపించడూ? 
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“మేం చూసేవి నీకు నచచ్వు. నువువ్ చూసేవి మాకు నచచ్వు. అనుకోకుండా కలిశాం. చాలా 
సంతోషం. ఎవరిదారిన వాళుల్ వెడదాం” అనాన్డు కొరియా. 

“నాకు మీతో తిరగాలని మహా సరదా. తీరకుండానే విడిపోతామనుకునాన్ను. కానీ కలుసుకునే యోగముంది. ఇలా కలిశాం. ఇక 
ఈరోజంతా నేను మీతోనే” అనాన్డు ఫార్ంకా.  

నటరాజన  కావాలని మా అభిరుచులిన్ తకుక్వ చేసి అతణిణ్ నిరుతాస్హపరిచే పర్యతన్ం చేశాడు. కానీ ఫార్ంకా నటరాజన  మాట ఇలా 
పూరత్వగానే అలా భలే భలే అని ఉతాస్హపడిపోతునాన్డు.  

అతడికి అమృతం పంచక తపప్దని తేలిపోయేక - “మరి ఇది భోజనాల టైము. మావనీన్ ఇండియాలో దకిష్ణాది వంటలు. నీకేమో 
కాంటినెంటల  ఫుడ  ఇషట్ం. ఏంచేసాత్వ ?” అనాన్డు దేవదార . 

“ఓహ , మీరు కూడా ఫుడ  తెచుచ్కునాన్రా? పాల్నింగ  విషయంలో ఎవరినైనా మీ ఇండియనుస్ తరావ్తే చెపుప్కోవాలి. నేనేమో 
చేతులూపుకుంటూ వచాచ్ను. కొతత్ ఊరు. ఏం తినాలీ ఎకక్డ తినాలీ అని ఇందాకటిన్ంచి కొటుట్కుపోతునాన్ను. మీకో విషయం తెలుసా? ఫుడ  
ఇండియాదైతే చాలు - ఏ పార్ంతానిదైనా ఆపాయ్యంగా లాగించేసాత్ను. మా ఇంటోల్ మా అమమ్నేది, నువువ్ ఇండియాలో పుటాట్లిస్నవాడివిరా 
అని” అనాన్డు ఫార్ంకా. 

“పుటిట్నా బాగుండేది. ఈ రోజు నువూవ్ ఓ ఐటం తెచిచ్ ఉండేవాడివి” అనుకునాన్ను.  
ఫార్ంకా ఇండియా గురించీ, ఇండియన  భోజనం గురించీ తెగ పొగిడేసుత్ంటే మాకందరికీ మనసులోల్ చిరెర్తుత్కొసోత్ంది. చివరికి ఓ 

పారుక్లో కొంచెం అనువుగా అనిపించిన బెంచిల దగగ్ర భోజనాలకు కూరుచ్నాన్ం.  
కొరియా చేసిన కూర చాలా చాలా బాగుంది. దాంతో అనన్ం, కూర అలా ఊదేశాం. అనుకునన్టేల్ తిండి ఐదుగురికి సరిపోలేదు. 

అందుకని మేము కాసత్ మొహమాటపడుతుంటే, “ఇలాంటి భోజనం దగగ్ర మొహమాటం కూడదు” అంటూ ఫార్ంకా మా అందరికంటే ఎకుక్వ 
తినేశాడు. అతడి జోరు చూసి మేమూ కాసత్ తొందరపడాడ్ం కాబటిట్ కానీ లేకపోతే ఆ పూట అతడు భీముడూ, మేము మిగతా నలుగురు 
పాండవులం అయేయ్వాళల్ం.  

పాండవులు తెచిచ్న భిక్షని - వారి తలిల్ కుంతీదేవి రెండు వాటాలు చేసి - ఒక వాటా భీముడికీ, ఇక వాటా మిగతా నలుగురికీ 
పెటేట్దనన్ విషయం చదువరులకు విదితమేనని నా నమమ్కం.  

పదారాథ్లు అయిపోయినటుల్ తెలియగానే, “మరీ ఇంత తకుక్వా తెచేచ్ది?” అని మందలించి పుండుమీద కారం చలాల్డు ఫార్ంకా.    
“మాకు బాగానే సరిపోయింది. నువొవ్సాత్వని ముందుగా తెలిసేత్ మరికాసత్ తెచేచ్వాళల్ం” అనాన్ను నేను - మాకు తకుక్వయిందనన్ 

భావం అతడికి కలకూక్డదని. ఒకసారి అతిథిగా అంగీకరించేక, అతణిణ్ అసంతృపిత్కి గురి చెయయ్కూడదు కదా! 
దానికి ఫార్ంకా మరో విధంగా సప్ందించాడు. “ఈరోజుకి భోజనం లేదనుకునాన్ను. అందుకు మానసికంగా సిదధ్పడిపోయాను 

కూడా. ఆ సమయంలో ఇంత చకక్ని భోజనం పెటిట్ నాలో ఆకలిని రేపారు. మీకు ఆకలి తీరిపోతే అది మీ అదృషట్ం. నేను మాతర్ం ఇపుప్డిక 
ఎకక్డికైనా వెళిల్ ఏదో ఒకటి తినెయాయ్లిస్ందే! థాంకస్  ఫర  యువర  గేర్ట  హాసిప్టాలిటీ” అని లేచాడు. 

“నా దగగ్ర కాసిని ఆపిలుస్నాన్యి” అనాన్ను వెంటనే. అమృతంలాంటి అనన్ం, కూర ఇచిచ్నవాళల్ం ఇంక ఆపిలుస్కి 
వెనకాడడ్మెందుకూ అనిపించి. 
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ఫార్ంకా తల అడడ్ంగా ఊపాడు. రాజుని చూసిన కళల్తో మొగుణిణ్ చూసేత్ మొతత్ బుదిధ్ కదా! 
అతడిపుప్డు ఆపిల  తినలేడుట. వురస్ ట  (హాట డాగస్ ) లాంటివేమైనా పర్యతిన్సాత్నని అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోయాడు. మరికాసేపు మాతో గడపాలనన్ 
కోరిక అతడికునన్టుల్ లేదు. 

అతడలా వెళిల్పోతాడని మేమూహించలేదు. మా దగగ్ర అనన్ం, కూర తినడం కోసమే మాతో కాసేపు కలిసేడా అనిపించింది కానీ 
జరిగింది కాకతాళీయమని మాకూ తెలియకపోలేదు.  

నేను ఆపిలుస్ తీశాను. కొనిన్ తియయ్గా ఉనాన్, కొనిన్ కొంచెం పులల్గా ఉనాన్యి. ఆపిలుస్ తినడమయేయ్సరికి మాకో విషయం 
అరథ్మైంది.  

కూర చాలా రుచిగా ఉండడంవలల్ ఆబకొదీద్ చాలలేదనిపించింది కానీ - మాకు కడుపు బాగానే నిండింది. ఆపిలుస్ కొనిన్ 
మిగిలిపోయాయి కూడా.  

“కొనిన్ ఆపిలుస్ పులల్గా అనిపించాయంటే, మనది కడుపు నిండిన బేరం అనన్ మాట” అనాన్డు దేవదార . 
అపుప్డు మేము ఫార్ంకా గురించి చెపుప్కుని సరదాగా నవువ్కునాన్ం. కానీ అతడు ఎందుకు మాతో కాసేపు కలిసి విడిపోయాడనన్ది 

మాతర్ం ఎపప్టికీ మిసట్రీయే.  
ఉండుండీ ఉడిగుండీ వాన పడుతుండడం వలల్ మాకు ఊళోల్ తిరిగే అవకాశం లేదు. వాతావరణం అనువుగా ఉందని, నటరాజన  వైన  

బాటిల , చినన్ గాల్సులు బైటకి తీశాడు. నా మితుర్లు ముగుగ్రూ కాసేపు వైన  సిప  చేశారు. 
“తిరగడానికి లేదు. కూరుచ్ని ఎంతసేపు కబురాల్డుతాం. టర్యిన కేమో ఇంకా చాలా టైముంది. ఫిలమ్  చూదాద్మా” అనాన్డు దేవదార . 
అకక్డ సినిమా అంటే వేరే చెపాప్లా - నీలి చితర్మే! 
కొంత కాలకేష్పంకోసం. కొంత ఇంకా ఆసకిత్ చావక. ‘సెకస్  పార్కిస్స  - 74’ సినిమా పేరు. సినిమాకి ఓ పేరుండాలి కాబటిట్ కానీ 

పేరులో ఏముంది? 
మన శుకసపత్తి కథలాల్గో, మదనకామరాజు కథలాల్గో - ఎంతో కొంత కథ ఉండి - ఆపైన వాళిల్షట్ం - ఏం చూపిసాత్రో 

చూపించనివవ్ండి. తిండిపోతు ఆబగా ఒకే పదారాథ్నిన్ గంటల తరబడి తినన్టుల్ పచిచ్ శృంగార దృశాయ్లు నిరవధికంగా గంటల తరబడి 
‘చూసి’ ఆనందించే వయసు, సాథ్యి కాదు మాది!  

అపుప్డవి చాలా కొతత్ కాబటిట్ - సావ్నుభవంలో రెండోసారి కాబటిట్ - ఆ చితర్ం తనువుకి కలిగించే అనుభూతులూ తీసిపారెయయ్తగగ్వి 
కాదు. ఇండియనుస్మి కాబటిట్ ఎవరి భావాలు వాళల్ం మనసులోల్నే దాచుకునాన్ం. 

రాతిర్ పదకొండు గంటలకలాల్ సినిమా అయిపోయింది. ఆ సినిమా పర్భావం మమమ్లిన్ మామూలు మనుషులిన్ చెయయ్డానికి కనీసం 
పావుగంట పటిట్ంది.  

అంత రాతిర్ పూట రోడల్మీదేం తిరుగుతాం! నడుచుకుంటూ రైలేవ్సేట్షను చేరుకునాన్ం.  
దేవదార , కొరియాల టర్యిన  ఇంచుమించు వెంటనే వచేచ్సింది. ఇక నేను, నటరాజన  మిగిలాం. 
హానోఫర నించి బెరిల్న  వెళేల్ టైరన  రాతిర్ ఒంటిగంటం పావుకి. అంటే రెండు గంటలపైన వెయిటింగ . రాతిర్ కావడంవలల్ ఆ వెయిటింగ  

బాగా బోరు కొటిట్ంది. ఏమైతేనేం కాలం ఆగదు కదా....  
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టర్యినొచేచ్ టైముకి లాకరోల్ంచి సూట కేస  తీసుకునాన్ను. టైరన  రాగానే అందులో దూరి 
నటరాజన కి బై చెపాప్ను. అతడు వెళాల్లిస్న ఊరు వేరు. ఆ టైరన  కోసం మరికాసేపు ఎదురుచూడాలి.... 

బెరిల్న  దీవ్పయాతర్  
నా సీటోల్ కూరుచ్నాన్ను. టర్యిన  లోపల వెచచ్గా బాగుంది.  
నా ఎదుటి సీటోల్ ఓ జంట కూరుచ్నాన్రు. వయసు, ఉతాస్హం - రెండూ జతపడి, వాళుల్ ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా తమ సరదాలో 

తామునాన్రు. అలా వేడెకిక్పోతునాన్రో ఏమో, మధయ్మధయ్ బోగీ కిటికీ తలుపులు తెరిచి కాసేపుంచి మళీల్ మూసేసుత్నాన్రు.  
కిటికీ తీసినపుప్డలాల్ చలిగాలి రంయిమని లోపలికొసోత్ంది. అది ననున్ గజగజ వణికిసోత్ంది. ఆ జంటమాతర్ం సముదర్ంలో 

బడబాగిన్లా ఆ చలిగాలికి ఏమాతర్ం చలించడం లేదు. 
కిటికీ తలుపులు తియొయ్దద్ని చెపాప్లనుంది కానీ మొహమాటం వేసింది. చలికి తటుట్కునే అలవాటుంది కాబటిట్ ఎలాగో కాసేపటికి 

నిదర్ పటిట్ంది. అలసట కూడా తోడై ఆ నిదర్ని గాఢం చేసిందనుకుంటే - బెరిల్న  చేరేలోగా మధయ్లో ఓసారి టికెటుట్ చెకింగ కీ,  రెండుసారుల్ 
పాస పోరుట్ చెకింగుకీ వచిచ్నవాళల్వలల్ నిదార్భంగమయింది.  

పర్యాణం మధయ్లో పాస పోరట్  చెక  చెయయ్డానికి కారణముంది. 
రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి ముందుదాకా డాయిచ లాండ  అనగా జరమ్నీ ఒకే దేశం. యుదధ్ం తరావ్త అది తూరుప్ పశిచ్మ భాగాలుగా 

విడిపోయింది.  
రెండు భాగాలూ కలిసునన్పుప్డు బెరిల్న  జరమ్నీ ముఖయ్పటట్ణం. విడిపోయేక బెరిల్న  నగరం తూరుప్ జరమ్నీలో ఉండిపోయింది.  
అయితే బెరిల్న  వంటి మహానగరానిన్ వదులుకుందుకు పశిచ్మ జరమ్నీ ఒపుప్కోలేదు.  
తమ దేశం మధయ్లో ఉనన్ పటట్ణానిన్ వదులుకోవడానికి తూరుప్ జరమ్నీ ఇషట్పడలేదు.  
అపుప్డు రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో నెగిగ్న అగర్రాజాయ్లనీన్ ఒక ఒపప్ందానికొచిచ్, బెరిల్న  నగరానిన్ కూడా రెండు భాగాలుగా విడగొటిట్ 

రెండు దేశాలకీ పంచాయి. 
తూరుప్ బెరిల్న  తూరుప్ జరమ్నీకి రాజధాని. దానిన్ ఆనుకునే ఉనన్ పశిచ్మ బెరిల్న  - కావడానికి పశిచ్మ జరమ్నీలో ఒక భాగమైనా, 

ఉండడం తూరుప్ జరమ్నీలోనే ఉంది.  
ఈ పరిసిథ్తి కొనిన్ విచితర్మైన ఏరాప్టల్కి దారి తీసింది.  
తూరుప్ జరమ్నీ ‘ఇనుప తెర’ల చాటున ఉండే అపప్టి రషాయ్ని అనుసరించే కమూయ్నిసుట్ దేశం. పశిచ్మ జరమ్నీ పాశాచ్తుయ్ల సాథ్యి 

సేవ్చఛ్కి మారుపేరు.  
అలాంటపుప్డు తూరుప్ బెరిల్న  పౌరులకి - తమ భాషనే మాటాల్డే సహోదరులతో నిండిన - పశిచ్మ బెరిల్న  నగరానికి వలస 

పోవాలనిపించడం సహజం. అలా జరకుక్ండా - తూరుప్ జరమ్నీ - తూరుప్ బెరిల్న  నగరానికి నిరుద్షట్మైన ఎలల్లు నిరణ్యించింది. ఆ పర్కారం 
గోడకటిట్ రెండు నగరాలీన్ భౌతికంగా వేరు చేసింది.  

ఆ వేరాప్టులో అంకెలు, కొలతలే తపప్ మానవతవ్ం లేదు.  
ఆ గోడ కటిట్నపుప్డు ఎనోన్ ఇళుల్ రెండయాయ్యి. కుటుంబాలు విడిపోయాయి. బంధుతావ్లు విడిపోయాయి. చరితర్ పుటలోల్ ఆ గోడ 

నిరామ్ణమొక కనీన్టిగాథ.  
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నేనిపుప్డు పశిచ్మ జరమ్నీకి చెందిన పశిచ్మ బెరిల్న కి వెడుతునాన్ను. కానీ ఆ నగరం తూరుప్ 
జరమ్నీలో ఉండడంవలల్ - నా పాస పోరట్  ఒకటికి రెండు సారుల్ చెక  చెయయ్బడింది.  

చుటూట్ తూరుప్ జరమ్నీ. మధయ్లో పశిచ్మ జరమ్నీకి చెందిన పశిచ్మ బెరిల్న . డాయిచ లాండే బెరిల్న  దీవ్పే అనడంలో నా ఆంతరయ్మిదే.  
ఊరు కొతత్. టర్యిన  దిగేక రైలేవ్సేట్షనోల్ సదుపాయాలెలా ఉంటాయో తెలియదు.  
ఎందుకైనా మంచిదని తెలాల్రి అయిదునన్రకలాల్ లేచి టర్యినోల్నే కాలకృతాయ్లు కానిచేచ్శాను.   
టర్యిన  పశిచ్మ బెరిల్న  సేట్షన  చేరుకునేసరికి టైం ఆరునన్ర కావసోత్ంది.    

PPP 
తొలి రోజు 
నినన్టి అనుభవముందిగా - సేట్షనోల్ దిగీ దిగగానే ముందు సూట కేస  లాకరోల్ పెటేట్శాను. లాకర  రుసుము హానోఫరోల్ ఒకటినన్ర 

మారుక్లు కానీ, ఇకక్డ అర మారేక్. అంటే యాబై ఫెనిగస్ . 
అదయేయ్క ముందోసారి సేట్షనంతా తిరిగాను.  
సేట్షన  చాలా పెదద్ది. వాతావరణం కొతత్గా ఉంది. నెమమ్దిగా సేట్షనిన్ంచి బయటపడి చుటూట్ చూసేత్ - 
కళుల్ చెదిరిపోయాయి.  
అంతవరకూ చూసిన హానోఫర , హాయ్ంబురగ్ , లూయ్బెక  నగరాలనీన్ ఒకెతుత్, ఈ నగరమొక ఎతుత్ - అనిపించింది. 
సేట్షన  బయటకు రాగానే ఎదురుగా ఒక చరిచ్లాంటిది కనిపించింది. ఆ చరిచ్ గోపురం కూలిపోయింది. అదేమిటో, అంత 

సంపనన్దేశంలో దానన్లా ఎందుకు వదిలేశారో అపుప్డు నాకు తెలియలేదు. రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో జరిగిన బాంబింగ కి గురుత్గా దానన్లా 
వదిలేశారని  తరావ్త తెలిసింది.  

ఆ చరిచ్ వెనుకనే 22 అంతసుత్ల భవంతి ఉంది. అది ఐరోపా సెంటర . పై అంతసుత్మీద - ఊళోల్ ఎకక్ణిణ్ంచి చూసినా కనబడేలా ఒక 
వలయం తిరుగుతోంది. అందులో ఎనోన్ షాపులు, సినిమా థియేటరుల్, ఆటసథ్లాలు, కల్బుబ్లు, ఆఫీసులు వగైరాలునాన్యి.  

కళల్ముందు తళతళ మెరిసిపోతునన్ రోడుల్, తూనీగలాల్ దూసుకుపోతునన్ కారుల్, కళుల్ చెదిరిపోయేలా షాపులు. 
ఒక పలెల్టూరివాడు మొదటిసారిగా బొంబాయిలో అడుగు పెటిట్నటుల్ంది నా సిథ్తి. 
ధైరయ్ం తెచుచ్కుందుకు సుమారు పది నిముషాలు పటిట్ంది.  
మనసులో వేరే భయం -  
ఆ భయం నగరం పరిమాణానిన్ చూసి కాదు. దేశం కాని దేశంలో, ఇంతటి మహానగరంలో ఉండడానికి నాకో చినన్ గది ఎలా 

దొరుకుతుంది? దొరికినా అదెద్ నాకు అందుబాటులో ఉంటుందా? 
బెరిల్నోల్ టెకిన్కల  యూనివరిస్టీలో భాగమైన ఇన సిట్టూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ (ఇనస్ టిటూయ్ట  ఫర  కెమికల  టెకాన్లజీ)లో డాకట్ర  

రాలెక తో కలిసి నేను పని చేయాలిస్ ఉంది. ఆపప్టికి నేను నా మకాం ఏరాప్టల్ గురించి డాకట్ర  రాలెక కి ఉతత్రం రాసి ఉనాన్ను. ఆయన నా 
గురించి గది చూసి ఉండొచుచ్. చూసి ఉండకపోతే, నేనే గది వెతుకోక్వాలి. గది దొరికేదాకా ఏదైనా హటలోల్ రూం తీసుకుని ఉండాలి.  

జరమ్నీలో లాడిజ్ంగు ఛారిజ్లు నాకు అందుబాటులో ఉండవని తెలుసు. 
డబుబ్. అది దండిగా ఉంటే మనిషి ఆలోచనలు మరో విధంగా ఉంటాయి. నా పరిసిథ్తి వేరు. వేసే పర్తి అడుగులోనూ డబుబ్ ఆలోచన 

రాక తపప్దు. అలాగని అధైరయ్పడిపోకూడదు.  
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మనసుకి ధైరయ్ం చెపుప్కుని తక్షణకరత్వయ్మేమిటా అని ఆలోచించాను. 
ముందు నా ఇనస్ టిటూయ్ట కి వెళాల్లి. టాకీస్ని పిలిసేత్ దారీ, అదీ టాకీస్వాలాయే చూసుకుంటాడు. నేరుగా ఆఫీసుకి వెళిల్పోవచుచ్. కానీ 

అదికక్డికి ఎంత దూరమో తెలియదు. కొతత్ చోటు. కొతత్వాడినని తెలిసి టాకీస్వాలా ఎంతడుగుతాడో ఏమో! 
దబుబ్. మళీళ్ డబేబ్- నా ఆలోచనలిన్ ముందుకు నడిపిసూత్ శాసించింది.  
చేతిలో సామాను లేదు. కాళల్లో నడిచే ఓపిక ఉంది. 
నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో పర్తి రైలేవ్ సేట్షనోల్నూ నగరానికి మారగ్దరశ్కంగా ఓ పటం ఉంటుంది. దానిన్ పటుట్కుంటే అది చూసి 

ముందు నా ఇనస్ టిటూయ్ట  రైలేవ్ సేట్షనుకి ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుసుకోవచుచ్. అందుకోసమని సేట్షనంతా కలయదిరిగాను. కానీ ఎకక్డా 
పటం కనబడలేదు.  

అదేపనిగా మళీల్ మళీల్ తిరిగాను. పటం కనబడలేదు.  
చివరికి కనబడడ్వాళల్లో కాసత్ అనువుగా అనిపించినవాళల్ని పలకరిసూత్ వాకబు మొదలెటాట్ను.  
నేను సరిగాగ్ చెపప్లేకపోయానో ఏమో - కొంతమంది అరథ్ం కాక పటం ఏమిటనన్టుల్ అదోలా చూశారు. అరథ్ం చేసుకునన్వాళల్లో 

కొందరు టూరిసట్  గైడ  పుసత్కాలు అమేమ్ షాపులు చూపించారు.  
ఇలా ఊళోల్ దిగగానే అలా టూరిసట్  గైడ  పుసత్కాలకోసం డబుబ్ ఖరుచ్పెటట్డం నాకిషట్ం లేదు. టైం కూడా చాలా ఉంది కాబటిట్ పటుట్ 

వదలని వికర్మారుక్డిలా పర్యతిన్ంచాను. చివరికి ఓ దారి కనిపించింది.  
మన దేశంలో ముంబై వంటి పెదద్  నగరాలోల్ ఉనన్టేల్ ఇకక్డా లోకల  రైలేవ్ సరీవ్సుంది. ఎటొచీచ్ ఇకక్డ అది రెండు మారాగ్లోల్ 

ఉంటుంది. ఒకటి ఊ బాన  అంటే అండర గౌర్ండ  రైలేవ్. ఒకటి ఎస  బాన  (షెన్ల  అంటే వేగంగా పోయే, బాన  అంటే రైలు). ఎస  బాన  - 
భూమీమ్ద కటిట్న వంతెనమీద రైలేవ్ మారగ్ం.  

నాకు కావాలిస్న నగర పటం - ఆ సేట్షన లోనే ఉనన్ అండర గౌర్ండ  రైలేవ్ సేట్షనోల్ దొరికింది. అందులో చూసేత్ - నేను వెళాల్లిస్న 
ఇనస్ టిటూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ (ఇనస్ టిటూయ్ట  ఫర  కెమికల  టెకాన్లజీ) సేట్షనుకి చాలా దగగ్రోల్ ఉంది.  

ఒక కాగితంమీద వివరాలు, గురుత్లు వార్సుకునాన్ను. సేట్షను బయటికొచిచ్ పటంలో సూచించిన దారిలో నడక పార్రంభించాను. 
సేట్షనోల్ లభించిన వివరాలు ఎంత సప్షట్ంగా ఉనాన్యంటే - సరిగాగ్ పదిహేను నిముషాలోల్ ఆ సంసథ్ని చేరుకోగలిగాను. 

ఇనిశ్ట్టూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ ఆరంతసుత్ల భవనం. చూడగానే అందులో ఏడాదిపాటు పనిచెయయ్బోతునాన్ననన్ భావన నాలో 
ఉదేవ్గానిన్ కలిగించింది.  

కింది అంతసుత్లో పర్వేశదావ్రం చేరి తలుపు తొయయ్గానే పెదద్ హాలు. అకక్డే ఉంది రిసెపష్న . అకక్డ ననున్ పరిచయం చేసుకుని 
డాకట్ర  రాలెక  గురించి అడిగాను. ఆయన రెండో అంతసుత్లో ఉంటాడని తెలిసింది.  

అకక్డ లిఫుట్ ఉంది. అది భువనేశవ్రోల్ మా ఆఫీసు లిఫుట్కి కనీసం మూడు రెటుల్ పెదద్ది. అందులో పైకి వెళాల్ను. అకక్డ కనబడిన వాళల్ని 
వాకబు చేసేత్ - అపప్టికి రాలెక  ఇంకా డిపారట్ మెంటుకి రాలేదని తెలిసింది. ఆయనింకా రాకపోతేనేం, ఆయనుండే చోటుకే చేరాననన్మాట.  

చేరాలిస్న చోటుకి సులభంగా చేరుకునాన్ననన్ సంతోషంతో హాయిగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.  
రాలెక  రావడానికి ఇంకా టైముందని తెలిసింది. ఈలోగా ఇంకేమైనా చకక్బెటుట్కోవాలిస్న పనులునాన్యా అని ఆలోచనలో పడాడ్ను. 

రైలేవ్ సేట్షనిన్ంచి నా అంతట నేను కాలినడకన ఆ సంసథ్ని చేరుకోగలగడం నా ఆతమ్సథ్యిరాయ్నిన్ పెంచింది.  
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నేనిపుప్డు చేరుకునన్ భవనం టెకిన్షే యూనివరిస్టేట కి (యూనివరిస్టీ ఆఫ  టెకాన్లజీ) 
అనుబంధ సంసథ్. ఆ యూనివరిస్టీ కారాయ్లయం ఈ భవనానికి ఎదుటనే ఉనన్టుల్ తెలిసింది. ఒకసారి చూసొదాద్మనుకునాన్ను. 

అందుకు రోడుడ్ కార్స  చెయాయ్లంతే!  
రోడుడ్ చాలా పెదద్ది. నాలుగు లేనల్లో - అటూ ఇటూ వన వే టార్ఫికుక్నన్ రెండు భాగాల ఆ రోడుడ్ - కారులే నీళల్నిపించే జీవనదిలా 

ఉంది. అందులో నియమోలల్ంఘనమనే మొసళుల్ లేకపోవడంవలల్ అవతలివైపుకు అనాయాసంగానే చేరుకోగలిగాను.  
యూనివరిస్టీ కారాయ్లయమునన్ ఆ భవనం చాలా పెదద్ది. రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో ఆ భవనం బాంబింగుకి గురైందిట. 

పునరిన్రామ్ణంలో - బాగునన్మేరకు అలాగే ఉంచి, మిగతాదంతా కొతత్రకం పాల్నుతో అనుసంధించి పెదద్ భవనంగా కటేట్రుట. అందువలల్ 
లోపల చాలా గజిబిజిగా ఉంటుంది. ఒకసారి అందులో అడుగు పెటేట్క కొతత్వారికి అందులోంచి బయటపడద్ం కషట్మే. ఆ క్షణంలోనే నేనా 
భవనానికి మయసభ అని పేరు పెటుట్కునాన్ను.  

ఆ మయసభలో విదేశీయుల సహాయారథ్ం ఓ ఆఫీసుందని తెలుసు. వాకబు చేసుకుంటూ ఆ ఆఫీసుకి వెళాల్ను. వాళుల్ నా వివరాలు 
నోట  చేసుకుని ‘జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ ’ (అకామడేషన  సరీవ్స ) చిరునామా ఇచాచ్రు. ఇలుల్ వెదకడంలో ‘జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ ’ వాళుల్ నాకు 
సాయపడగలరట. 

ఆ తరావ్త ఆ భవనంలోంచి బయట పడదామంటే నావలల్ కాలేదు. వాళల్నీ వీళల్నీ అడిగి కషట్ంమీద బయటకొచాచ్ను. కారల్ జీవనదిలో 
ఈదుకుంటూ తిరిగి ఎదుటి భవంతికి వెళిల్ లిఫుట్లో రెండో అంతసుత్ చేరుకునాన్ను. 

అపప్టికి డాకట్ర  రాలెక  వచేచ్డు. ఆయన అకక్డివాళల్లాగే చాలా తెలల్గానూ, అకక్డివాళుల్ చాలామందికంటే చాలా పొడుగాగ్నూ 
ఉనాన్డు. వెనుకనుంచి ఎవరో తరుముతునన్టుల్ హడావుడిగా మాటాల్డడ్ం ఆయనకు అలవాటు అనిపించింది. నాతో పూరిత్గా జరమ్న  భాషలోనే  
మాటాల్డేడు.  

నాలుగు నెలల గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట  శిక్షణ ఊరికే పోలేదు. నాకు రాలెక  మాటలు అరథ్ం కావడమే కాదు, నేను కూడా ఆయనతో 
జరమ్నోల్నే ధారాళంగా సంభాషించగలిగాను.  

ఐతే రాలెక  ఉభయభాషా పర్వీణుడు. అందువలల్ జరమ్న  పదాలు సుఫ్రించనపుప్డు కురుకేష్తర్ంలో కరుణ్డిలా నీరసించిపోకుండా 
ధైరయ్ంగా ఇంగీల్షుకి మారిపోతూ మాయ్నేజ  చేశాను.  

అపప్టికి రాలెక  నా మకాంకోసం తనవంతు కృషి కొంత చేశాడు. అకక్డ సూట్డెంట  హాసట్లోల్ రెండు వారాలకుగానూ నాకోసం ఓ గది 
బుక  చేశాడట. అకక్డుంటూ, ఈలోగా నేను నాకోసం ఇలుల్ వెతుకోక్వాలిట.  

హోటల  రూం అగతయ్ం తపిప్ందని మహదానందమైంది. కానీ రెండు వారాలోల్ అదెద్ ఇలుల్ దొరుకుతుందా అనన్ బెంగ కూడా మనసులో 
ఉంది.  

రాలెక  శిషుయ్లోల్ అహమమ్ద  అనే ఇరాక  దేశసుథ్డు ఉనాన్డు. నాకూ రాలెక కీ జరిగిన ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాల ఫైలు అహమమ్ద  దగగ్రే ఉంది. 
రాలెక  ననున్ అహమమ్ద కి పరిచయం చేసి, ఇలుల్ వెదకడంలో నాకు సాయపడమని చెపాప్డు. 

ఆ సంసథ్లో నా తొలి మితుర్డు అహమమ్ద . రాలెక  ననన్పప్గించగానే అతడు తన గురించి చెపుప్కునాన్డు.  
తనూ నాకులాగే డాడ  ఫెలోషిప  మీద వచాచ్డు. ఐతే అతనికి సవ్దేశంనుంచి కూడా అదనపు భతయ్ం వసుత్ందిట.  
అహమమ్ద  నా వివరాలు కూడా అడిగి తెలుసుకునాన్డు. అకక్డివాళల్కు భినన్ంగా నాతో ఎకుక్వ ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డాడు.  
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అతనికి ఇంగీల్షంటే మోజుంది. ఇండియనస్  ఇంగీల్షు బాగా మాటాల్డగలరనన్ 
అభిపార్యముంది.  

మా అహమమ్ద  మితుర్డి భాషాపరాకర్మమేమని చెపప్వచుచ్నని నేను మెచుచ్కుంటే - చాలా సంబరపడాడ్డు. 
ఇదద్రం జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ కి వెళాల్ం. వాళల్ దగగ్ర కొనిన్ ఇళల్ వివరాలునాన్యి. వాళల్కి నేను కొంత ధరావతు కడితే - వాళుల్ నాకు 

గృహానేవ్షణకు సహకరించే కొనిన్ వివరాలిసాత్రు. వాటి ఆధారంతో నేను నా పర్యతాన్లు చేసుకోవాలి. నాకు ఇలుల్ దొరికేక - ఆ విషయం 
వాళల్కు తెలియబరిసేత్, నేను కటిట్న ధరావతు వెనకిక్చేచ్సాత్రుట. 

ఆసకిత్గా వాళిల్చిచ్న ఫైలు తీసుకునాన్ను. ఆతుర్తగా ఆ ఫైలోల్ నా తాహతుకు తగగ్ ఇంటికోసం వెదుకునాన్ను.  
అంతలో అకక్డి ఉదోయ్గికి ఓ ఫోనొచిచ్ంది. ఆ ఫోను అదెద్కిచేచ్ ఇళల్ గురించే కాబోలు - అతడు అహమమ్ద కి జరమ్నోల్ ఆ వివరాలు 

చెపాప్డు.  
జరిగేది నాకు అరథ్మౌతోంది. ఐనా నిరాధ్రించుకుందుకు అహమమ్ద  నాకు ఇంగీల్షులో చెపేప్దాకా ఆగాను.  
అకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ గోయ్తే సాట్ర్సేలో (వీధి) ఫౌర్ ఒలోముచ కీ అనే ఆమె ఇంటోల్ గది ఒకటి ఆ రోజే కాళీ అవుతునన్దిట. అదెద్ 

నూటయాబై మారుక్లు. ఏ దేశసుథ్డికైనా అదెద్కివవ్డానికి ఆమెకి అభయ్ంతరం లేదుట.  
అది జాతయ్హంకారం కావచుచ్. మరేమైనా కావచుచ్. ఇండియనుస్కి ఇలిల్వవ్డానికి అకక్డ ఒకొకక్రు ఒకో రకం అభయ్ంతరం 

చెబుతారుట. అభయ్ంతరం లేనివారు అకక్డ తకుక్వేనట. ఒలోముచ కీ ఏ అభయ్ంతరం లేదనడం గొపప్ అదృషట్మనీ, వెంటనే వెళిల్ ఆ ఇంటోల్ 
పర్వేశించడం ఉతత్మమనీ అహమమ్ద  అభిపార్యపడాడ్డు.  

సరేనని నేను వెంటనే జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ  వారికి ఐదు మారుక్లు ధరావతు కటాట్ను. తన మితుర్డికి కూడా ధరావతు కటాట్లనీ, తన 
దగగ్ర చిలల్ర లేదనీ అహమమ్ద  అంటే - అదీ నేనే కటాట్ను. తరావ్త ఇసాత్నని మాటిచాచ్డు అహమమ్ద . నేను పర్తిరోజూ డైరీ వార్సాత్ననీ, 
అందులో జమాఖరుచ్ల వివరాలు ఖచిచ్తంగా ఉంటాయనీ, తను మాట నిలబెటుట్కోకపోతే ఆ విషయం నా చిటాట్లో నమోదైపోతుందనీ 
ఆహమమ్ద కి తెలియదు. లేకుంటే ఆ ఐదు మారుక్లు తిరిగివవ్డం విషయం సీరియస గా తీసుకునేవాడేమో! 

ఈలోగా అకక్డి ఉదోయ్గి ఒలోముచ కీకి◌ి ఫోన  చేసి ఏదో మాటాల్డాడు. తరావ్త మాతో, “ఫౌర్ ఒలోముచ కీ ఇపుప్డు ఇంటోల్నే ఉంది. 
మీతో మాటాల్డేక బయటికి వెడుతుందిట. వెంటనే వెళిల్ కలుసుకోండి” అనాన్డు. 

ఇదద్రం నడుచుకుంటూ వాళుల్ చెపిప్న చిరునామాకి వెళాల్ం. అది అనేక అంతసుత్లునన్ పాతకాలపు భవంతి. లిఫుట్ లేదు. ఒలోముచ కీ 
ఇలుల్ రెండో అంతసుత్లో ఉంది.  

నడిచి మెటెల్కిక్ ఆమె ఇంటి గుమమ్ం చేరుకునాన్ం.  
ఆ ఇంటి తలుపుకి మధయ్లో - వలయానికీ, చదరానికీ మధయ్రకం ఆకారంలో ఉనన్ ఓ ఇతత్డి హోలద్ర  ఉంది. అహమమ్ద  దానిన్ 

పైకెతత్గానే లోపలున్ంచి గణగణమనన్ శబద్ం వినబడింది. ఆ హోలడ్ర  కాలింగ బెల  అని అపుప్డరథ్మైంది నాకు.  
తలుపు తెరుచుకుంది. ఎదురుగా చెయెయ్తుత్ మనిషి. కొండంత లావుంది. కాసత్ంత భయంకరంగా కూడా ఉంది. అది లంకా నగర 

పర్వేశదావ్రమా అనుకుని తడబడాడ్ను. 
ఆ పరవ్తాకారం ఫౌర్ ఒలోముచ కీది. ఆమె వయసు అరవైకి పైన ఎంతైనా ఉండొచుచ్.  
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అమె ఒంటరి ఆడది. సెకస్  కీనోలో ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. సెకస్  కీనో అంటే - ఆగకుండా 
నీలిచితార్లు చూపించే మినీ థియేటర . అకక్డ ఆమె బుకింగ  కౌంటరోల్ కూరుచ్ని టికెటుల్ అముమ్తుందిట. ఇపుప్డకక్డికి వెళాల్లిస్న టైమైంది. 
మేమొసుత్నాన్మని ఆగింది. 

ఆమె గది చూపించింది. చాలా పెదద్దే కానీ, మామూలుగా జరమ్నీలో కనిపించేంత పరిశుభర్త అకక్డ లేదు.  
గదిలో బాగా పాతవైన ఒక పెదద్ బీరువా, మంచం ఉనాన్యి. బాతూర్ం, వంటిలుల్ గది బయట ఉనాన్యి. అవి ఆమెకీ, నాకూ కామన .  
ఆమె రోజూ ఉదయం పదకొండు పార్ంతాల ఉదోయ్గానికెళిల్ రాతిర్ తొమిమ్ది దాటేకనే తిరిగొసుత్ందిట. తనులేని సమయమంతా నేను 

వాటిని యథేచఛ్గా వాడుకోవచుచ్నని చెపిప్ంది.  
ఇలుల్ సెంటర్లీల్ హీటెడ . ఐతే కరెంటుతో కాదు. ఆయిల తో కాచిన వెచచ్టి నీరు గొటాట్లదావ్రా రోజంతా పర్వహిసూత్ పరిసరాలిన్ 

ఎపుప్డూ వెచచ్గా ఉంచుతుంది.  అందువలల్ ఇంటోల్ ఇరవైనాలుగు గంటలూ వేణీణ్ళుల్ లభయ్మౌతాయి. గదిలో మనకి కావలసిన విధంగా 
ఉషోణ్గర్తని పెంచుకుందుకూ, తగిగ్ంచుకుందుకూ సదుపాయముంది.  

ఆ గదిలో ఓ టరిక్ష  దేశసుథ్డు ఉంటునాన్డు. అతడా రాతిర్కి గది కాళీ చేసుత్నాన్డు. అందుకని మరాన్డుదయం నేను 
పర్వేశించవచుచ్నందామె. మరాన్డు అకోట్బర  ఒకటవతేదీ కాబటిట్, లెకక్కి వీలుగానూ ఉంటుందంది. 

ఆమె కోరిన విధంగా వెంటనే ఒక నెల అదెద్ అడావ్నుస్గా ఇచాచ్ను. వెంటనే ఆమె నాకు రసీదిచిచ్ంది.  
ఇపుప్డిక నేను రాలెక  కుదిరిచ్న సూట్డెంట  హాసట్లుకు వెళాల్లిస్న అవసరం లేదని సంతోషమైంది. అంతలో ఆ ఇంటి నంబరు చూశాను. 

అపుప్డు నా ఆనందం రెటిట్ంపయింది. ఆ ఇంటి నంబరు ముపైప్ఒకటి. తిరగేసేత్ పదమూడు. నా లకీక్ నంబర . 
ఇండియాలో నేనెకిక్న ఫైల్ట  నంబరోల్ అంకెలు కలిపితే పదమూడొచిచ్ంది. ఫార్ంక ఫురట్ లో హానోఫర  వెళల్డానికి నేనెకిక్న విమానం 

వచిచ్న ఫాల్ట ఫారం నంబరు పదమూడు. బెరిల్న  వచేచ్ముందు నేనొక ఆదివారంనాడు కూర  జెంతర్మ లో సాన్నం చేశాను. అకక్డ నాకిచిచ్న 
కూపన  నంబర  మూడొందల పదమూడు. భువనేశవ్రోల్ నేను కాళీ చేసిన కావ్రట్ర  నంబరూ మూడొందల పదమూడే. అంటే టైప  తీర్లో 
పదమూడోదనన్ మాట! 

అంకెలతో జోయ్తిషం చెపేప్ సిదాధ్ంతానిన్ నమేమ్వాళుల్ చాలామందే ఉనాన్రు. నేనది నముమ్తానని చెపప్లేను కానీ, నా జీవితంలో జరిగిన 
పర్తి మంచినీ ఎలాగో అలా పదమూడుతో ముడిపెటిట్ తృపిత్ పడుతుంటాను. పదమూడు సంఖయ్ అశుభ సంకేతమని వినడంవలల్ పటుట్దలగా 
దానిన్ నా లకీక్ నంబర గా ఎనున్కునాన్నేమో కూడా తెలియదు. పదమూడొసేత్ మాతర్ం - ‘పద, మూడొచిచ్ంది’ - అని కొతత్ ఉతాస్హానిన్ 
తెచుచ్కుంటూంటాను.   

ఇపుప్డిలా పదమూడు గురించి బేరీజు వేసుకుని - నా జరమ్నీ పర్యాణం పలువిధాల పదమూడుతో ముడిపడిందంటే - ఇదంతా 
ఏదో సీకెవ్నస్  పర్కారం జరుగుతోందనీ, మరినిన్ మరపురాని అనుభూతులు నాకికక్డ రాసిపెటిట్ ఉనాన్యనీ, ఈ ఇంటి నంబరు నాకు 
శుభశకునమనీ అనుకుంటూ అహమమ్ద  భుజం తటిట్, “పద, మూడొచిచ్ంది” అని మనసులో అనుకునాన్ను. 

అపుప్డు అహమమ్ద  నాకు మరో ఉపకారం చేశాడు. “ఈ రాతిర్కి ఇతనెకక్డికి పోతాడు? నీ ఇంటోల్నే ఆశర్యమివువ్” అనాన్డు 
అమెతో. ఆమె వెంటనే దానికీ ఒపుప్కుంది. కానీ ఆ రాతిర్కి పది మారుక్లు అదెద్ కటాట్లని ముందే అడిగి తీసుకుంది. 
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ఆమె అలా ఒకక్ రాతిర్కి అదనంగా పది మారుక్ల అదెద్ వసూలు చెయయ్డం నాకు ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించింది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఇండియాలో ఐతే - హోటళల్లో ఐతే తపప్ అదనపు ఛారిజ్ వసూలు చెయయ్రు. ఒక రాతిర్కే ఏమిటి, రెండు 
మూడు రోజుల విషయంలోనూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు.  

ఏదేమైనా ఆ పది మారుక్ల ఖరుచ్ గురించి నేను పెదద్గా విచారించలేదు. ఈ రాతిర్కి ఆమె నాకు గది ఇవవ్కపోతే - హటలోల్ రూం 
తీసుకోవాలి. అకక్డికెళల్డానికి టాకీస్ బాడుగ ఔతుంది. ఆపైన రూంకి అదెద్ ఇంతకంటే బాగా ఎకుక్వే కటాట్లి. మళీళ్ ఉదయం ఇంకో టాకీస్ 
బేరమాడుకుని ఇకక్డికి రావాలి. అలా చూసేత్ ఈ ఏరాప్టు చాలా బాగుంది. 

అహమమ్దుకీ, ఆమెకీ ధనయ్వాదాలు చెపాప్ను. 
“నీ గురించి ఈ రోజు పెందరాళే వసాత్ను. ఎనిమిది దాటేక నీ సామాను తీసుకుని వచేచ్య ” అంది ఒలోముచ కీ. 
మరోసారి ఆమెకి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్క - నేనూ అహమమ్దూ అకక్ణిణ్ంచి బయటపడాడ్ం. 
అపుప్డిక నా మనసు ఆనందోతాస్హాలతో గాలోల్ తేలిపోతోంది.  
బెరిల్న  మహానగరంలో నాకు నిలువనీడ దొరికింది. అదీ నెలకి నూటయాబై మారుక్లకే. సాన్నానికీ, వంటకీ, కరెంటుకీ అదనపు 

ఛారిజ్లు లేవు. రోజుకి ఎనిన్మారల్యినా సాన్నం చెయొయ్చుచ్. నాకేమిషట్మైతే అవి వండుకుని తినొచుచ్.  
వంటనగానే ఆ విషయమై నా పర్తిభ గురొత్చిచ్ నవొవ్చిచ్ంది. 
అమమ్, బామమ్, ఆ తరావ్త ఇలాల్లు - అందరూ ఇంటోల్ ఉండే గృహిణులే. అందువలల్ నాకు వంట నేరుచ్కోవాలిస్న అవసరం రాలేదు. 

అడపాతడపా వంటింటి సాయాలు చేసినా - వంట చెయయ్డంపటల్ పెదద్గా అవగాహన ఏరప్డలేదు. ఆపైన నేరుచ్కునే ఆసకిత్ కూడా తకుక్వ. 
జరమ్నీకి వచేచ్క - ఎపప్టికైనా తపప్నిసరని గర్హించి - లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా - రామచందర్, నటరాజన , దేవదార , కొరియాలను చూసి 
కొంత నేరుచ్కునాన్ను. ఇంటోల్ ఇలాల్లికి సాయం చేసూత్ అభయ్సించినదానికంటే - ఈ మితుర్ల శిక్షణ నాకు బాగా ఉపయుకత్మయింది. 
ఇండియన  వంటకాలు చెయయ్డానికి జరమ్నీలో లభించే ఏయే పదారాథ్లిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో కూడా వాళుల్ చెపాప్రు.  

నా వంట నేను చేసుకుంటే, రోజూ బెర్డ తో సరిపెటుట్కునే బాధ తపుప్తుంది. తిండి చౌక కూడా ఔతుంది. 
ఇలా ఆలోచనలతో బేరీజు వేసుత్నన్ ననున్ అహమమ్ద  అకక్ణిణ్ంచి యూనివరిస్టీ కాంటీనుకి తీసుకెళాల్డు. నేను ఫకుత్ శాకాహారిననీ, 

మదయ్మాంసాలు ముటట్ననీ తెలుసుకుని, “మరి బీరు కూడా తాగవా? కోడిని కూడా తినవా?” అనడిగాడు. 
“కోడిగుడుడ్ కూడా ముటట్ను” అనాన్ను. 
“అయితే ఇకక్డెలా బర్తుకుతావ ?” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“ఏమో, లూయ్నబరుగ్లో నాలుగు నెలలునాన్ను. రుచి గురించేతపప్ బర్తుకు గురించిన బెంగ కలుగలేదు?” అనాన్ను. 
“బర్తకలేవని కాదు. నీ పదధ్తి ఇలాగే కొనసాగిసేత్ ఆరోగయ్ం కర్మంగా కీష్ణించిపోతుంది” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“అలాగనే అంతా ననున్ భయపెటాట్రు. లూయ్నబరుగ్లో అడుగు పెటిట్నపుప్డు నా బరువు నలబైఎనిమిది కేజీలు. ఆ ఊరొదిలేటపుప్డు 

చూసుకుంటే యాబైఆరు కేజీలు దాటాను. అంటే నెలకో రెండు కేజీల చొపుప్న బరువు పెరిగేననన్ మాట!” అనాన్ను.  
అహమమ్ద  ననన్దోలా చూసి, “నువువ్ చాలా విచితర్మైన మనిషివిలాగునాన్వ . ఇకముందునుంచి రోజురోజుకీ చలి విపరీతంగా 

పెరిగిపోతుంది. బార్ందీ పటిట్ంచకపోతే గడద్ కటిట్పోతావ ” అని హెచచ్రించాదు. 
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“అలా గడడ్ కటుట్కుపోతే తపప్కుండా బార్ందీ పుచుచ్కుంటాను. ఈ విషయంలో నాకేమీ 
నియమాలు లేవు. అవసరపడనంత కాలం మదయ్మాంసాలు ముటట్ను. అంతే!” అని హామీ ఇచాచ్ను. అలా చెపప్కపోతే, చలి ఇంకా 
పెరగకపోయినా, నా మాటలకి అపుప్డే ముందు అతను గడడ్కటుట్కుని పోతాడని నాకు భయమేసింది. 

అహమమ్ద  కాసత్ కుదుటపడి, “మరి నీకు సరదాలేంలేవా?” అనాన్డు. 
“సరదాలు లేకేం, బోలెడునాన్యి. మదయ్మాంసాలు నాకు సరదా కావంతే!” అనాన్ను.  
అహమమ్ద  నాకేసి అదోలా చూశాడు. మదయ్మాంసాలు కాకుండా ఇంకేం సరదాలుంటాయనన్ అనుమానం ఆ చూపులో నాకు 

కనబడింది. 
అకక్ణిణ్ంచి ఇదద్రం డాకట్ర  రాలెక  వదద్కి వెళాల్ం. ఆయన నాకు ఇలుల్ దొరికేసిందని తెలిసి సంతోషించాడు. తరావ్త చకచకా 

లాబొరేటరీలో నా పోర్జెకుట్కి సంబంధించిన కొందరు ముఖుయ్లకి పరిచయం చేశాడు. 
ఆరంతసుత్ల ఆ భవనంలో ఎందరో పొర్ఫెసరుల్, రీసెరిచ్ సూట్డెంటుల్ ఉనాన్రు. అందరికీ కలిపి ఓ డైరెకట్రునాన్డు. రాలెక  ముందు ననున్ 

డైరెకట్రుకి పరిచయం చేశాడు. ఆయన నాకు సావ్గతం పలికి, శుభాకాంక్షలు చెపాప్డు.  
డైరెకట్ర  ఆఫీసులో ఒక సెకర్టరీ, ఆ సెకర్టరీకి ఒక అసిసెట్ంటు ఉనాన్రు. రాలెక  ననాన్ ఇదద్రికీ పరిచయం చేశాడు. ఆ భవంతికి 

సంబంధించిన మొతత్ం పరిపాలన, ఆరిథ్క నిరణ్యాలనిన్ంటి అమలుకీ ఆ సెకర్టరీ, ఆమె అసిసెట్ంటు సరిపోతారని తెలిసేక పెదద్ షాక  తినాన్ను.  
భువనేశవ్రోల్ మా రీసెరిచ్ సంసథ్ మూడంతసుత్ల పెదద్ భవనంలో ఉంది. అందులో మా వయ్వహారాలు చూడాడ్నికి ఒక అడిమ్నిసేట్ర్టివ  

సెక్షన , అకౌంట  సెక్షన , పరేచ్జ  సెక్షన  ఉనాన్యి. పర్తి సెక్షనుకీ ఓ అధికారి, అతడికింద అనేకమంది ఉదోయ్గులూ ఉనాన్రు. అకక్డ అందరు, 
ఇకక్డ ఇదద్రు! 

డాకట్ర  రాలెక  ననున్ ముందు గాల్స  బోల్వర  వదద్కు తీసుకెళాల్డు. వేడిమీద గాజుని కరిగించి నోటితో బుడగలాల్ ఊది ఎలాంటి గాజు 
పరికరానన్యినా తయారు చేసే ఉదోయ్గమతడిది. కెమిసీట్ర్, కెమికల  ఇంజనీరింగ  రీసెరిచ్కి ఎంతో అవసరమైన ఉదోయ్గి అతడు. అతణిణ్ చూడగానే 
మా లేబరేటరీలో గాల్స  బోల్వర  హైదరాలీ గురుత్కొచాచ్డు. గాజుని వెనన్ముదద్లా మారచ్గల అతడి పార్వీణాయ్నికి అబుబ్రపడి గాజు మాంతిర్కుడని 
పిలిచేవాళల్ం మేమతణిణ్.  

తరావ్త రాలెక  ననున్ వరక్ షాప  ఇంజనీరుకీ, సోట్ర కీపర కీ కూడా పరిచయం చేసేక, తన డిపారుట్మెంటోల్ని రీసెరిచ్ వరక్రస్ందరికీ 
పరిచయం చేశాడు.  

ఆ భవంతిలోనే ఒక గదిలో ఆటోమేటిక  జిరాకస్  మెషీన  ఉంది. మన అవసరానిన్ బటిట్ ఒకే పేజీకి - ఒకటి, రెండు, ఐదు లేక పది 
కాపీలిన్ - మనకి కావాలిస్న సైజులో తీసుకోవచుచ్. ఆ గది తాళం డైరెకట్ర  ఆఫీసు గదిలో ఉంటుంది. ఎవరికి అవసరపడితే వారు అకక్ణిణ్ంచి ఆ 
తాళం తీసుకుని, జిరాకుస్ గదికి వెళిల్ జిరాకుస్ కాపీలు తీసుకోవచుచ్.     

అపప్టికి నాకు అలాంటి జిరాకస్  మెషీన  కొతత్. అందుకని ఆ సదుపాయం చూడగానే నాకు పెనిన్ధి దొరికినటల్యింది.  
భువనేశవ్ర  లాబొరేటరీలోనూ మాకో ఫొటోకాపీ మిషనుందిట. అది ఇలా ఆటోమేటిక  కాదు. కాపర  సలేఫ్ట  రసాయనానిన్ వాడి 

దానిన్ సిదధ్ం చెయాయ్లి. ఒకసారి సిదధ్ంచేసేత్ నాలుగంటే నాలుగు కాపీలు మాతర్ం వసాత్యి. ఇంతకీ ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోవడానికి 
ముందు ఓ అపిల్కేషన  ఫారం రాయాలి. దానిమీద ఆ సెక్షన  హెడ  సంతకం చెయాయ్లి. ఆ మెషీనోల్ కాపీ తీయించుకోవడంకంటే, టైపు 
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చేయించుకోవడమే సుఖం. అందువలల్ లాబొరేటరీలో చాలామందికి అదునన్టేల్ తెలియదు. 
అబదధ్మెందుకూ, దాని గురించి నాకూ ఇకక్డికొచేచ్కే తెలిసింది. నేను చూసిన ఆటోమేటిక  జిరాకుస్ మెషీన  గురించి మా ఆఫీసు మితుర్లకు 
ఉతత్ర్రం వార్సినపుప్డు వారీ వివరాలిచాచ్రు.  

మన గురించి మనం తెలుసుకుందుకు కూడా విదేశం రావాలనన్ మాట! 
మరాన్డే డాకట్ర  రాలెక  ఫార్ంక ఫురట్  వెడుతునాన్టట్. వారం రోజులవరకూ తిరిగిరాడుట. ఆయన నాకు నేను కూరుచ్నే సీటు, పని 

చెయాయ్లిస్న వరక్  బెంచ  చూపించాడు. అపప్టికే నాకోసం ఓ ఆపార్న  తెపిప్ంచి ఉంచాడు. పని చేసుకుందుకు అకక్డునన్ బరన్రూస్, ఫరేన్సులూ 
వగైరాలు చూపించాడు. డిపారుట్మెంటుకి ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు వచిచ్పోవడానికి మెయిన  డోర  తాళంచెవి ఒకటిచాచ్డు. నాతో చాలా 
అపాయ్యంగా మాటాల్డి నాకునన్ బెదురు చాలావరకూ పోగొటాట్డు.  

ఇనస్ టిటూయ్ట  ఉదయం ఎనిమిదినుంచి సాయంతర్ం ఐదు వరకూ పని చేసుత్ంది. మధయ్లో ఓ గంట భోజన విరామం. శని, 
ఆదివారాలు సెలవు. 

అకక్డ పనివేళలోల్ ఎవరి పనులోల్ వారుంటారు. నేనూ నా పనికి సంబంధించి అనీన్ సెట  చేసుకుంటూంటే తెలియకుండానే 
అయిదైపోయింది. అపుప్డు నాకు నేనుగా ఆఫీసునుంచి బయటపడాడ్ను. 

అకక్డి షాపులు నాకో పెదద్ ఆకరష్ణ కదా! బయటికి రాగానే కాసేపు రోడల్మీద తిరిగి షాపులిన్ గమనించాను.  
బెరిల్నోల్ షాపులు సాయంతర్ం ఆరునన్రదాకానే ఉంటాయి. ఆలోగానే కొనిన్ సూపర  మారెక్టల్లో తిరిగి నాకు అవసరమైన వసుత్వుల 

ధరలు సరేవ్ చేశాను. ధరలు ఇంచుమించు లూయ్నబరగ్ లోలాగే ఉనాన్యి. ఐతే ఎంత వెదికినా నేను చూసిన మేరకు ఆల బెర్సట్  షాపు కనబడలేదు.  
రాతిర్ దగగ్ర పడుతునన్కొదీద్ చలి పెరుగుతోంది. అందుకని షాపులు మూసేసే సమయానికి రైలేవ్ సేట్షన  చేరుకునాన్ను - అకక్డైతే 

వెచచ్గా ఉంటుందని. తీరా చూసేత్ అకక్డి వాతావరణం నేనూహించనిది.  
సేట్షనోల్ టాయిలెటస్  నేలమాళిగ (అండర గౌర్ండ )లో ఉనాన్యి. దానిలోకి వెళల్డానికి మెటల్దారి ఉంది. ఆ దారి పొడుగునా మెటల్పకక్న 

తాగుబోతులు బారులు తీరి కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళల్లో ఒకరిదద్రు ఆడవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు.  
ఆ దృశయ్ం చూడగానే ఇండియాలో బిచచ్గాళుల్ గురొత్చాచ్రు. నేను వెడుతునన్ది దేవాలయానికా, శౌచాలయానికా అనన్ అనుమానం 

కలిగింది.  
అకక్డ కూరుచ్నన్వాళుల్ అడుకోక్వడం లేదు కానీ - వాళల్ మాట, పర్వరత్న ఏవగింపు కలిగిసుత్నాన్యి. వాళుల్ పెదద్గా కేకలు వేసూత్, 

వెకిలిగా నానా అలల్రీ చేసుత్నాన్రు.  
చెపాప్లంటే చాలా నిరుతాస్హపడాడ్ను.  
ఒక ఆధునిక సంపనన్ దేశానికి చెందిన పర్తిషాఠ్తమ్క మహానగరం బెరిల్న . అలాంటినగరంలో పరాయ్టకులు తపప్నిసరిగా సందరిశ్ంచే 

రైలేవ్సేట్షనోల్ అటువంటి దృశయ్ం చూడాలిస్ ఉంటుందని నేననుకోలేదు. నగర పాలకులు ఈ విషయానిన్ ఎందుకు పటిట్ంచుకోలేదోనని ఆశఫ్రయ్ం 
తాగుబోతుల విషయం అలాగుంచితే - రైలేవ్ సేట్షన  మాతర్ం మహా సందడిగా ఉంది. ఆ సందడి చూసూత్ నేను అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్ను. 

చాలాసేపటున్ంచి అకక్డే తిరుగుతునన్ ఒకామె ననున్ గమనించినటుల్ంది - ఉనన్టుల్ండి సైగ చేసి ననున్ పిలిచింది.  
ఆమె వయసు నలబై సంవతస్రాలుండొచుచ్. ముఖం చూసేత్ చందమామ పతిర్కలోని బొమమ్లోల్ మంతర్గతెత్ గురుత్కొసుత్ంది. చూపులు 

కూడా మంతర్గతెత్ చూపులాల్గే వంకరగా ఉనాన్యి. 
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నేను దగగ్రకు వెళల్గానే, “ఇండియన ?” అందామె ఇంగీల్షులో. ఔననాన్ను. 
ఆమె చేయి జాపింది. షేక హాండిచాచ్ను. చెయియ్ వదిలిపెడుతూ అమె నా బొటనవేర్లిని అదోలా గోకింది.  
కంగారుగా ఆమె వంక చూశాను. వెంటనే కనున్ కొటిట్ంది. 

PPP 
నాకు భయమేసింది. ఆమె ఆంతరయ్మేమిటో, ఆమె సంకేతానికి అరథ్మేమిటో ఆలోచించడానికి కూడా పర్యతిన్ంచకుండా చటుకుక్న 

చెయియ్ విదిలించుకుని అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్ మరోచోట బెంచీమీద కూరుచ్నాన్ను. 
ఎదుట కొతత్ కొతత్ దృశాయ్లు. మనసులో ఏమేమో ఆలోచనలు. అలా ఒంటరిగా ఎంతసేపునాన్నో - కాసేపటికి ఓ ముసలాయన వచిచ్ 

నాపకక్న కూరుచ్నాన్డు. ఆయనతోపాటే ఓ ఆలేస్షియన  డాగ  ఉంది.  
నాకు కుకక్లంటే భయం. అవి నిజంగా మంచివైనా పొరపాటున కరిచే పర్మాదం లేకపోలేదు. పాము కరిసేత్ విషానికి 

విరుగుడుండొచుచ్. కానీ కుకక్కాటువలల్ వచేచ్ రేబీస  వాయ్ధి అంతకంటే చాలా భయంకరమైనదనన్ భావన నాలో చినన్పుప్డే బలపడిపోయింది. 
అందుకని వాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉంటాను.  

ఇపుప్డు నా పకక్న కూరుచ్నన్ ముసలాయన దగగ్ర ఆలేస్షియనిన్ చూడగానే అకక్ణిణ్ంచి లేచిపోబోయాను.  
ముసలాయన నా భుజంమీద చెయేయ్సి పేర్మగా నిమిరి, “సిట  డౌన  మై బాయ ” అనాన్డు ఇంగీల్షులో. 
మొహమాటపడి ఇబబ్ందిగా కూరుచ్నాన్ను.  
ముసలాయన నా వివరాలడిగాడు. చెపాప్ను. 
“నాకు ఇండియనస్ంటే ఇషట్ం. ఇంటికోసం నువువ్ శర్మ పడకు. నాతో వచిచ్ నా ఇంటోల్ ఉండు. మా ఇంటినుంచి ఊబానోల్ నీ 

ఇనస్ టిటూయ్ట కి వెళల్డానికి పది నిముషాల పర్యాణం - అంతే!” అనాన్డు. 
“చాలా థాంకస్ , కానీ నాకు ఇలుల్ దొరికేసిందిగా” అనాన్ను. 
“దొరికితేనేం, పోయిన అడావ్నస్  పోయిందనుకో. నువువ్ నా ఇంటోల్ ఊరికే ఉండొచుచ్” 
బెరిల్నోల్ ఫీర్ అకామడేషన . నెలకి నూటయాబై మారుక్ల ఆదా. ఒకక్ క్షణం మనసు ఊగిసలాడింది. కానీ పర్తి ఔదారయ్ం వెనుకా ఏదో 

సావ్రథ్ముంటుంది. ఎకక్డైనా మినహాయింపులుండొచేచ్మో కానీ ఈ దేశంలో మాతర్ం అలాగనుకుందుకు లేదు. 
రేపటిన్ంచి నాదే అవనునన్ గదిలో ముందుగా ఈ ఒకక్ రాతిర్ పడుకునేందుకు ఫౌర్ ఒలోముచ కీ ననున్ పది మారుక్లు అడిగింది. 

అలాంటిది ఈ ముసలాయన ఇకక్డునన్ంత కాలమూ తనింటోల్ ఊరికే ఉండొచచ్ంటునాన్డు. ఏదో కారణం ఉండే ఉండాలి. 
ఇలంటి అనుమానాలతో, “నేనెందుకు రావాలి, ఎవరికోసమో” అనన్టుల్ మొహం నేను పెటాట్ను.  
అది అరథ్ం చేసుకునాన్డేమో, “నీవు లేక నేను లేనె లేనులే, అది నిజములే” అనన్ మొహం ఆయన పెటాట్డు. 
ఆయన బలవంతపెటిట్నకొదీద్ నా అనుమానం పెరిగింది. ఆ అనుమానంతో చూడగానే ఉనన్టుల్ండి ఆయన ముఖం ఇంకోలా 

మారిపోయింది. ఆ ముఖం లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల  ఇంటికి నాకోసం వచిచ్న జరమ్న  వృదుధ్డి మొహానికి పర్తిబింబంలా కనబడింది.  
“అదిగో పులి అనాన్యి” నా కళుల్. అపుప్డు ఇదిగో తోక అనే బాధయ్త తీసుకునన్ నా ముకుక్ “ఔను, ఆయనే! నాకు ఉడుకులాం వాసన 

కూడా తెలుసోత్ంది”  అంది.  
ఆ తరావ్త ఆయన బలవంతపెడుతూ ఎనిన్ చెపిప్నా - “నాకు చెవుడు, శంఖం ఊదొదుద్” అనే లెవెల  మెయింటైన  చేశాను. మనసులో 

మాతర్ం, “ఇదెకక్డి కరమ్రా బాబూ!” అనుకునాన్ను.  
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లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా ఎవరో అనాన్రు నాతో - బెరిల్న  హోమోసెకుస్వలస్ కి పర్సిదిధ్ అని. ఈ 
ముసలాయన ఎలాంటివాడో తెలియదు కానీ, నా భయం నాది.  

ఆయనతో జరిగిన మానసిక యుదధ్ం ఒకందుకు నాకు ఉపకరించింది. ఎలా గడిచిందో తెలియకుండా టైం ఎనిమిదయింది. 
లాకరోల్ంచి సూట కేస  తీసుకునాన్ను. టాకీస్ని పిలుచ్కునాన్ను. ఐదు నిముషాలోల్ గమయ్సాథ్నం చేరాను. 
ఒలోముచ కీ ఉండే ఆపారట్ మెంట  కాంపెల్కస్  పర్వేశదావ్రం మూసి ఉంది. అకక్డ కాలింగ బెల  లాంటిదేదీ కనబడలేదు. తలుపు తడితే 

ఏ రెసాప్నూస్ లేదు.  
“ఎవరో రావాలీ” అని మనసులో పాడుకుంటూ సుమారు గంటసేపు అకక్డే ఉనాన్ను. అపప్టికి నా మొర విని ననున్ 

కరుణించడానికనన్టుల్ తలుపు తెరుచుకుని ఓ వయ్కిత్ బయటకు వచాచ్డు. కానీ ఆ వయ్కిత్ ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా ముందుకు వెళిల్పోయాడు. 
అతణిణ్ ఏదో అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ అపుప్డు తెరుచుకునన్ తలుపు మళీల్ మూసుకుపోతోంది. అతనికంటే తలుపుని నముమ్కోవడమే 
మెరుగని - దానిన్ ఒక చేతోత్ ఆపి రెండో చేతోత్ సూట కేస  పటుట్కుని రెండు కాళల్నీ కూడగటుట్కుని లోపలికి దూరేశాను. మెటెల్కిక్ రెండో అంతసుత్ 
చేరుకుని ఒలోముచ కీ ఇంటిగుమమ్ం ముందు నిలబడాడ్ను. ఇతత్డి హోలడ్రిన్ పైకెతాత్ను. 

కొదిద్ క్షణాలోల్ తలుపు తెరుచుకుంది. ఒలోముచ కీ నాముందు పర్తయ్క్షమైంది.  
అపుప్డామె నాకు అసురమాతలా కాక సురకనయ్లా కనిపించింది. చేతిలో సూట కేస  కింద పెటట్లేదు కాబటిట్ కానీ అపర్యతన్ంగా 

చేతులు జోడించి, “మాణికయ్వీణాం” అని అందుకునేవాణేణ్మో! 
జరిగింది విని ఒలోముచ కీ నొచుచ్కుంది. పర్వేశదావ్రానికి వేరే తాళం ఉంటుందిట. అది లేకపోతే లోపలకి రావడం అసాధయ్మట. 

సాధారణంగా తొమిమ్దినన్ర వరకూ ఆ దావ్రము తెరిచియే ఉండునట. ఆ రోజు ఏదో పొరపాటు జరిగి ఉండాలంది. 
ఏదేమైతేనేం పది మారుక్లు తీసుకునన్పప్టికీ ఆమె నిబదధ్తని అభినందించాలి - ఆమె అపప్టికే◌ే నా కోసం గదినీ, గదిలో పకక్నీ 

సిదధ్ం చేసి ఉంచిందిట! 
మలిరోజులు 
వారం రోజులోల్ నా ఇనిస్ట్టూయ్ట కే కాదు, బెరిల్న  నగరానికీ కొంత అలవాటు పడాడ్ను.  
పశిచ్మ జరమ్నీ వాసులందరికీ బెరిల్న  నగరంపై పర్తేయ్కమైన మకుక్వ ఉంది. తమ దేశానికి ఆహావ్నంమీదో, యాతీర్కులుగానో వచిచ్న 

పర్తివారినీ - తిరిగి వెళేల్లోగా ఒకసారి బెరిల్న  నగరం చూసి తీరాలని అకక్డి పౌరులు చెబుతూంటారు. అలా చూసివచిచ్నా వారి దావ్రా - 
లూయ్నబరుగ్లో ఉండగానే - బెరిల్న  నగరపు హయలు, సొగసుల గురించి కొంత వినాన్ను. వినన్దాంటోల్ ఆవగింజంత అసతయ్మైనా లేదని 
పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నన్పుప్డూ అనిపించింది.  

బెరిల్న  రైలేవ్ సేట్షనుకి దగగ్రోల్ని ఒక ముఖయ్ పార్ంతం కుర ఫూయ్ర సెట్న  డామ . సాథ్నికులు దానికి పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరు కు-డామ . 
ఒలోముచ కీ ఇంటినుంచయితే అకక్డికి కాలినడకన చేరుకుందుకు ఇరవై నిముషాలు పడుతుంది. అకక్డునన్ దుకాణాలు, హటళుల్ అనీన్ - 
విదేశీయాతిర్కులిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని రూపొందడంవలల్ - ఆ పార్ంతం యాతిర్కులకు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ.  

అందమైన ఆ వీధిలో దీపాలతో రూపొందిన ఓ గడియారముంది. చూడగానే గడియారం అనిపించదు. కొనిన్ వరుసలోల్ ఆకుపచచ్ని, 
ఎరర్ని దీపాలునాన్యి. కొనిన్ గంటలీన్, కొనిన్ నిముషాలీన్, కొనిన్ సెకనల్నీ సూచిసాత్యి. వెలుగుతునన్ దీపాలిన్బటిట్ లెకక్కటిట్ టైం తెలుసుకోవచుచ్. 
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ఆ దీపాల లెకక్తో టైమ  తెలుసుకోవడానికి అకక్డ ఎపుప్డూ పెదద్ గుంపు ఉంటుంది. విశేషమేమిటంటే 
ఆ జనంలో లెకక్లు రానివాళుల్ కూడా చాలామంది ఉంటారుట. అదో ఆకరష్ణ!  

మొదటోల్ నేను ఏం కావాలనాన్ కు-డామ కి వెళేల్వాణిణ్. కానీ నా ఇంటివెనుకపకక్నే ఉనన్ విలెమ్రస్ డాలఫ్ర  సాట్ర్సేలో చాలా పెదద్ బజారునన్ 
విషయం తెలుసుకుందుకు ఎనోన్ రోజులు పటట్లేదు. ఆ వీధిలో సూపర  మారెక్టేల్  మూడో నాలుగో ఉనాన్యి. కేవలం బటట్లకే సే ఉంట  ఆ (సి 
అండ  ఎ) అనే బహుళ అంతసుత్ల దుకాణముంది. అవికాక వాచీలు, జోళుల్ వగైరాలు దొరికే చిలల్ర దుకాణాలకు లెకేక్ లేదు. కు-డామ  కంటే 
మా ఇంటి పకక్వీధి దుకాణాలోల్నే సరుకులు చవగాగ్ కూడా ఉనాన్యి.  

ఆ విషయం తెలిసిన మరికొదిద్ రోజులకే◌ే ఆ వీధిలో ఆల బెర్సట్  దుకాణం కూడా కనిపించింది. అదీ మా ఇంటికి బాగా దగగ్రగా!  
ఇక నా ఆనందానికి అవధులేల్వు. నియంతర్ణ ఉనన్పుప్డు మన దేశంలో కోఆపరేటివ  సోట్రుస్లో పంచదార ఎంత చౌకగా 

దొరుకుతుందో - ఇకక్డ పాలు, పపుప్లు, బియయ్ం వగైరా ఆహార దినుసులనీన్ అంత చవగాగ్నూ దొరుకుతాయనన్ది లూయ్నబరుగ్లో 
రామచందర్దావ్రా తెలుసుకునాన్ను కదా మరి! 

లూయ్నబరుగ్లో మారెక్ట  ఏరియాలో పర్తి బుధ, శనివారాలూ సంత జరిగేది. ఆ సంతకు పలెల్టూళల్నుంచి కూరగాయలు, పళుల్, పాలు 
వగైరా వసుత్వులు తెచిచ్ అమేమ్వారు రైతులు. ఆ సంతలో సరుకులు తాజాగానూ, చవగాగ్నూ ఉంటాయని యాకేల  నాకు చెపిప్ంది. ఆమె సంత 
రోజులోల్ సంతకెళిల్ తనకాక్వాలిస్నవనీన్ కొనుకుక్ తెచుచ్కునేది.  

సంతలో పాలు, వెనన్, బియయ్ం వగైరాలు ముందుగా పాయ్క  చేసినవి కాక, అపప్టికపుప్డు తకెక్డలో తూచి కానీ, పాతర్లతో కొలిచికానీ 
అముమ్తారు. మన సంతలో లాగే సరుకులిన్ వరిణ్సూత్, వాటి ధరలిన్ గటిట్గా అరిచి  చెబుతారు. కసట్మరుస్ని రమమ్ని కేకలు పెడుతుంటారు.  

సంతకి సరుకుల రవాణాకి పలెల్టూరి రైతులు చినన్సైజు వాయ్నల్ని వాడతారు. కారవాన లుగా వయ్వహరించబడే ఆ వాహనాలు 
మామూలు వాయ్నుల్ కాదు. వంటకీ, సాన్నానికీ, పడకకీ సదుపాయాలునన్ సంచార గృహాలవి.  

ఆ సంతలు పర్తి నగరంలోనూ సాధారణంగా వారానికి రెండు రోజులు జరుగుతాయనీ - ఉదయం ఎనిమిదినుంచి, మధాయ్హన్ం 
రెండువరకూ నడుసాత్యనీ వినాన్ను.  

సంత కూడా షాపులాల్గే టైం విషయంలో ఖచిచ్తంగా ఉంటుంది. రైతులు అమమ్కాలయేయ్క, నగరంలో కాసేపు కులాసాగా గడిపి మళీల్ 
గార్మానికి వెళిల్పోతారు. 

ఇలాంటి సంతలు బెరిల్న  నగరంలోనూ వివిధ పార్ంతాల ఉనాన్యి. మా పార్ంతపు సంత - నేనునన్ భవనానికి ఎదుట సరిగాగ్ యాబై 
గజాల దూరంలో బుధ, శనివారాలోల్ వసూత్ంటుందని తెలిసి అది నా అదృషట్ంగా భావించాను.  

సవ్యంగా వండుకునే అవకాశం లేనపుప్డు ఈ సంతలిన్ అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇపుప్డు కాసత్ శర్దధ్గా గమనిసేత్ - తాజా 
వంకాయలు, కాయ్బేజి, బంగాళాదుంపలు, ఉలిల్పాయలు, టమేటాలు, పచిచ్మిరపకాయలు వగైరాలు ఇకక్డ సూపర  మారెక్టల్లోకంటే బాగా 
చౌకగా దొరికేవి.  

బుధ, శనివారాలోల్ సంతకి వెళిల్ కావాలిస్న పళుల్, కూరలు కాసత్ ఎకుక్వే కొనడం అలవాటు చేసుకునాన్ను. అసలే చలిదేశం. ఆపైన 
ఫిర్జ  సదుపాయముంది. సరుకు పాడౌతుందనన్ భయం లేదు.  

ఇండియాలో ఐతే అపప్టికి మాబోంటల్కి ఫిర్జ  అంటే లగజ్రీయే కావడంతో, నాకు ఇన సిట్టూయ్ట లో పరిశోధనలతో పాటు - ఇంటోల్ 
ఆధునిక పరికరాల వాడకం విషయంలోనూ కొంత శిక్షణ లభిసోత్ంది.  
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నా దినచరయ్ నిరుద్షట్ంగానే ఉండేది.  
ఉదయం లేవగానే నాలుగు బెర్డ  సైల్సులు తీసుకుని వాటికి వెనన్, జాం రాసుకుని తినేవాణిణ్. అరలీటరు పాలు తాగేవాణిణ్. ఓ పండు 

తినేవాణిణ్. ఆఫీసుకి నాలుగు బెర్డ  సైల్సులు తీసుకెళిల్ లంచ  టైంలో తినేవాణిణ్.  రాతిర్కి వంటలోకి అనన్ం, కూర, సాంబారు చేసుకునేవాణిణ్. 
సాంబారులోకి చింతపండుకి బదులు నిమమ్రసం వాడేవాణిణ్.  

ఒకపుప్డు సాంబారంటే ఎంతో కషట్మైన వంటకం అనుకునేవాణిణ్. లూయ్నబరుగ్లో రామచందర్ దానిన్ అతిసులభం చేసేశాడు.  
కొబబ్రికోరు పాయ్కెటల్లో దొరికేది. వంకాయ, కాయ్బేజి, ఉలిల్ వగైరాలు ముకక్లుగా తరిగి నీళల్లో వేసి, దానికి కొబబ్రికోరు కలిపి 

సౌట్మీద ఉంచి ఉడకబెటేట్వాణిణ్. చివరోల్ సాంబారు పొడి వేసేవాణిణ్. సాంబారు పొడి, ఇంకా ఇతర ఇండియన  మసాలా పొడులు అకక్డ అనిన్ 
షాపులోల్నూ దొరికేవి. సాంబారు ఉడికి మంచి వాసన వేసేక, అపుప్డు నిమమ్కాయ పిండి వెంటనే సట్వ మీంచి దింపేసేవాణిణ్. 

సిమాల్ మిరిచ్ని పాపిర్కా అనేవారకక్డ. పాపిర్కా, వంకాయ, బంగాళాదుంపలతో - రోలు అవసరం లేకుండానే మసాలా కూరలు 
చేసుకునే విధానం నాకు తెలియడానికి - నటరాజన , కొరియా, రామచందర్, దేవదారుల్ మారగ్దరశ్కులు. వాళల్ని తలచుకుంటూ ఆ వంటలు 
చేసుకుని తినేవాణిణ్.  

వచిచ్ంది రీసెరిచ్ కోసం. ఐనా భోజనం ఆసకిత్కరంగా లేకపోతే రీసెరిచ్మీద మాతర్ం దృషిట్ పెటట్డం కషట్ం కదా! ఏదో వారం పదరి 
రోజులైతే అనుకోవచుచ్. ఏడాదుండాలి. అందుకని మన ఊరగాయల కోసం షాపులోల్ వెదికేవాణిణ్. అలా కొనిన్ షాపులోల్ అమెరికన  ఫుడ  
పొర్డకుట్స్ (బొంబాయి) పేరిట మన ఊరగాయలు దొరుకుతునన్ విషయం తెలుసుకునాన్ను.  

ఇండియాలో ఉండగా జవ్రమొసేత్ కూడా బెర్డ  తినడానికి ఇషట్పడని నాకిపుప్డు రోజూ అదే ఫలహారం, మధాయ్హన్భోజనం. అది కాసత్ 
బాధాకరంగానే ఉనాన్, లూయ్నబరుగ్తో పోలిసేత్ ఇకక్డి తిండి సదుపాయం బాగా మెరుగయింది.  

పొదుద్నేన్ ఏ ఉపామ్యో చేసుకోవచుచ్. అందుకు పెందరాళే లేవాలి. కానీ ఆహాల్దకరమైన చలిలో, వెచచ్ని రొజాయిలోంచి ఉదయం 
ఏడు లోపల లేవబుదేధ్సేది కాదు.  

ఎనిమిదింటికలాల్ ఆఫీసుకి చేరుకోవాలంటే - కనీసం ఏడునన్రకి ఇంటోల్ బయలేద్రాలి. ఏడుకి లేచి తెమలడం మొదలెడితే బెర్డ  
సైల్సులకి జాం రాసుకోవడం తపప్ - ఇక టిపిను చేసుకునే టైమేదీ? 

నేను ఉదయం లేచి ఆఫీసుకి వెళేల్దాకా ఇంటామె తన గదిలోంచి బయటకొచేచ్ది కాదు. ఉదయం ఎనిమిదినుంచి సాయంతర్ం ఐదు 
దాకా ఆఫీసు. అపుప్డు ఆరునన్రవరకూ కొతత్ కొతత్ షాపులు చూసి ఎకక్డెకక్డ ఏమేమునాన్యో, ఎంతలో ఉనాన్యో తెలుసుకునేవాణిణ్. ఇలుల్ 
చేరాక ఇంటామె వచేచ్లోగా వంట చేసుకుని తిని పడుకునేవాణిణ్.  

నేను బెరిల్న  చేరిన కొదిద్ రోజులోల్నే యూనివరిస్టీలో జరమ్న  పరీక్షకు కూరోచ్వాలిస్ వచిచ్ంది. లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా నాలుగు నెలలోల్ 
రెండు పరీక్షలు పాయ్సయాయ్ను. ఇది మూడోది. ఇది పాయ్సవావ్లనన్ నియమం లేదు కానీ, పరీక్ష మాతర్ం వార్సి తీరాలి.  

పరీక్ష మయసభలో. ఎలాగో పరీక్ష హాలుకి వెళాల్ను. పేపర  చూసేత్ సులభంగానే ఉందనిపించింది కానీ, కొనిన్ పదాల అరథ్ం 
తెలుసుకుందుకు నిఘంటువు కావాలి. ఈ పరీక్షకి నిఘంటువు దగగ్రుంచుకోవచచ్ని అకక్డ మిగతావారిని చూసేక అరథ్మయింది.  

నా దగగ్రో పాకెట  సైజు నిఘంటువుంది. కానీ అది ఆఫీసులో  ఉండిపోయింది. వెళిల్ తెచుచ్కుందామంటే బోలెడు టైము వృథా. 
అందుకని అకక్డ పరీక్ష వార్సుత్నన్ దేశపాండే అనే ఇండియన  దగగ్రకెళిల్, “ఒకక్సారి నీ డిక్షనరీ ఇసాత్వా? కొనిన్ పదాల అరథ్ం చూసుకుని కొదిద్ 
నిముషాలోల్ ఇచేచ్సాత్ను” అనడిగాను.  
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“డిక్షనరీ కొదిద్ నిముషాలుంటే కావలసినదంతా ఆకళింపు చేసుకునే శకిత్ నీకుండొచుచ్. ఒకక్ 
క్షణం కూడా అది లేకుండా పరీక్ష వార్సే సామరధ్య్ం నాకు లేదు” అనాన్డతను.  

అది వయ్ంగయ్ం కావచుచ్, నిజం కావచుచ్. అతను డిక్షనరీ ఇవవ్ననడంలో నాయ్యముంది. కానీ చెపిప్న పదధ్తికి మనసు నొచుచ్కుంది.  
అతను కూడా ఇండియానుంచి నాతోపాటు సెలకట్యి నేనొచిచ్న విమానంలోనే ఇకక్డికొచిచ్న డాడ  సాక్లరే. వేరే ఊళోల్ గోయ్తే 

ఇనిశ్ట్టూయ్టోల్ జరమ్న  భాష నేరుచ్కుని బెరిల్న  నగరం చేరాడు.  
నిఘంటువుకోసం నేను ఇనివ్జిలేటర  అనుమతి తీసుకుని హాలోల్ంచి బయటకు వచాచ్ను. రోడుడ్కి అవతలపకక్నునన్ నా అఫీసుకి 

వెళాల్ను. డిక్షనరీ తీసుకునాన్ను. కానీ చివరకు అనుకునన్ంతా అయింది. పరీక్ష హాలుకి వసూత్ మయసభలో దారి తపాప్ను. వాళల్నీ, వీళల్నీ అడిగి 
పరీక్ష హాలు చేరుకునేసరికి అరగంటపైన సమయం వృథా ఐపోయింది. నిఘంటువు కూడా నాకు అంతగా ఉపయోగపడలేదు. చాలా 
పదాలకు అరథ్ం ఊహించి రాసేశాను. 

జరమ్న  భాషలో పదాల అరథ్ం తెలుసుకుందుకు ఊహ అంతగా ఉపయోగపడదు. ఉదాహరణకు కునఫ్ ట  అనే పదానిన్ తీసుకుంటే- 
అన కునఫ్ ట  అంటే రాకడ, అబ కునఫ్ ట  అంటే పోకడ. ఈ పదాలు రైలేవ్ పాల్ట ఫారాలమీదా, ఎయిర పోరుట్లోల్నూ కనపడతాయి. అయితే 
ఔస కునఫ్ ట  అంటే సమాచారం, ఉంటర కునఫ్ ట  అంటే వసతి.  

ఇలాంటివనీన్ నాకు ఇదివరకటి పరీక్షలోల్ అనుభవం. అందుకని ఈసారి పరీక్ష పోతుందని ఊహించాను. పదాల అరాథ్లు 
గర్హించడంలో తపప్యిన నా ఊహ - పరీకాష్ ఫలితం విషయంలో మాతర్ం తపుప్ కాలేదు.  

మా చినన్పుప్డు ఎసెస్సెస్లీస్ పరీకాష్ ఫలితాలు రాగానే - ‘పాయ్సయినా, తపిప్నా - చదవండి ఓవరీస్ర  కోరుస్’ అంటూ 
అడవ్రట్యిజ మెంటుల్ వచేచ్వి. అలాగే మేమికక్డ జరమ్న  పరీక్ష వార్సేత్ చాలు - ఫలితంతో నిమితత్ం లేలుండా, వెంటనే మాకు సూట్డెంట  
ఐడెంటిఫికేషన  కారుడ్ ఇసాత్రు. ఇచేచ్ కారుడ్స్లో మాతర్ం తేడా ఉంటుంది. పాయ్సైనవారికి ‘పెదద్ గురిత్ంపు’, ఫెయిలైనవారికి ‘చినన్ గురిత్ంపు’ అని 
ముదర్ కొడతారు. పెదద్ గురిత్ంపు వారు ఎంత కాలమైనా యూనివరిస్టీ విదాయ్రిథ్గా కొనసాగవచుచ్. చినన్ గురిత్ంపువారు మూడు సెమిసట్రుల్ అంటే 
పదెద్నిమిది నెలలు మాతర్మే సూట్డెంటుగా ఉండగలరు. ఇంకా కొనసాగాలంటే వారు మళీల్ పరీక్షకి కూరోచ్వాలిస్ ఉంటుంది. 

అలా నాకు చినన్ గురిత్ంపు కారుద్ వచిచ్ంది.  
ఈ ఐడెంటిటీ కారుడ్  వలల్ కొనిన్ పర్యోజనాలునాన్యి. బెరిల్నోల్ - బసుస్, ఊబాన  వగైరాలోల్ ఏదో ఒకదాంటోల్ నాకు నెలవారీ పాస  

వసుత్ంది. అదుంటే కేవలం పది మారుక్లకి నెలాల్ళల్పాటు బెరిల్న  అంతా ఎనిన్మారల్యినా యథేచఛ్గా తిరగొచుచ్.  
నాకు బసుస్ కంటే ఊబాన  (అండర గౌర్ండ  రైలు) ఎకుక్వ నచిచ్ంది. అందులో నెలవారీ పాస  కొనుకుక్నాన్ను.  
మామూలుగా ఐతే ఊబాన  టికెట  టిర్పుప్కి అరవై ఫెనిన్గుస్. నాలుగు టిర్పుప్లకి ఒకక్సారే కొనుకుక్నే మాటయితే రెండు మారుక్లకే 

కనెస్షన  టికెట  దొరుకుతుంది. అదే చౌక అనుకునేవాణిణ్. అలాంటిదిపుప్డు నెల పొడుగునా ఎనిన్ టిర్పుప్లు వేసినా నెలకి పది మారుక్లే అంటే 
కారు చౌక కదా!  

అసలే పశిమ్మ జరమ్నీలో మిగతా నగరాలనిన్ంటికంటే పశిచ్మ బెరిల్నోల్ అనీన్ చౌక. 
కర్మంగా నా పరిసరాలమీద నాకు పటొట్సోత్ంది. అనుకోకుండా నేనుంటునన్ ఇలుల్ మంచి సెంటరోల్ ఉంది. ఇంటోల్ంచి బయటకు 

రాగానే అటుపకక్ సూపర  మారెక్టల్ వీధి. ఇటుపకక్ రెండు నిముషాలు నడిసేత్ ఊబాన హాఫ  (ఊబాన  సేట్షన ). దాని పేరు డాయిచే ఓపర  
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(జరమ్న  థియేటర ). అకక్డ ఊబాన  ఎకిక్తే తరువాతి ఊబాన హాఫ  ఎరన్ సట్  రాయిటర  పాల్టజ్ . అకక్డ 
టర్యిన  దిగితే ఆఫీసుకి మరో రెండు నిముషాల నడక. ఊబాన  వదద్నుకుంటే నా ఇంటినుంచి నడిచి వెళిల్నా పది నిముషాలోల్ ఆఫీసు 
చేరుకోవచుచ్. 

విచితర్మేమిటంటే - జరమ్న  పేరుల్ పలకడానికి ఇంత కషట్ంగా ఉంటాయా - ఏ ఒతుత్లూ లేని నా పేరుని రాజగోపాలరావు అని 
పలకడానికి జరమ్నుల్ నానా యాతనా పడేవారు. పైగా ఇండియన  పేరుల్ పలకడానికి చాలా కషట్మనేవారు. కషట్మనే◌ెది ఇషాట్నిన్బటీట్, 
అలవాటునిబటీట్ ఉంటుందనుకోవాలి. 

ఆఫీసు ముచచ్టుల్ 
కర్మంగా మా డిపారుట్మెంటోల్ కొందరు రీసెరిచ్సాక్లరుస్తో పరిచయమైంది. అంతా సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డేవారు. ఇకక్డ నేను 

గమనించిందేమిటంటే - పనివేళలోల్ ఎవరూ క్షణం కూడా వృథా చెయయ్రు. అవసరానికి పలకరించినా ఉబుసుపోక కబురల్కి తావుండదు. 
ఎవరైనా ఎవరికైనా సాయం చేసాత్మంటే యథాలాపంగా అనరు. మాట హృదయంలోంచి వసుత్ంది. సాయం చేసే ఉదేద్శయ్ం లేకపోతే ఆ 
పర్సాత్వనే తేరు. సాధారణంగా అందరూ చాలా ఉతాస్హంగా, సరదాగా ఉంటారు. 

డిపారుట్మెంటోల్ ఆడుకుందుకు ఓ టేబుల  టెనిన్స  బోరుడ్ంది. భోజన విరామ సమయంలో కొందరు అకక్డ చేరి ఆడేవారు. వారివారి 
అభిరుచులిన్బటిట్ కొందరు పని చేసూత్నే సంగీతం వినేవారు. అందుకు వాళల్ దగగ్ర రేడియోలో, టేపు రికారడ్రోల్ ఉండేవి. గాల్స  బోల్వర   గదిలో ఐతే 
కాలకేష్పానికి టెలివిజన  కూడా ఉంది.  

డాడ  సాక్లర  షిప  ఏడాదికి మాతర్మే. అందులో చాలా సమయం - కొతత్ దేశానిన్ అరథ్ం చేసుకుందుకూ, ముచచ్టుల్ తెలుసుకుందుకూ, 
అకక్డి విధానాలిన్ పరిశీలించేందుకూ, పర్ముఖ యాతార్సథ్లాల సందరశ్నకూ, సామాజిక వైజాఞ్నిక సంసక్ృతుల అవగాహనకూ - 
అయిపోతుంది. ఇక మిగిలిన సమయంలో చెయయ్గల రీసెరిచ్ ఏముంటుందిలే అని అటు డాడ  సాక్లరూస్, ఇటు జరమ్న  రీసెరిచ్ గైడూస్ కూడా 
తేలికగా తీసుకోవడం కదుద్.  

డాకట్ర  రాలెక  కూడా ఆరంభంలో ననున్ అంత సీరియస గా తీసుకోలేదు. నా అనుభవానిన్బటిట్ నాకు తోచిన పని చేసుకోమనీ, 
అవసరమైనపుప్డు తనని సంపర్దించమనీ చెపాప్డు. ఆ మాటలిన్బటిట్ - తమ సంసథ్ పనితీరునీ, అకక్డి సదుపాయాలీన్ అవగాహన 
చేసుకుందుకు నా ఏడాది సమయం చాలనుకునాన్డని నాకు తోచింది.  

కానీ నేనకక్డికి సరదాగా కాలకేష్పం చెయయ్డానికి రాలేదు.  నాకునన్ సమయంలో - కొతత్ పదధ్తిలో కొనిన్ కెటలిసుట్లు తయారు చేసి, 
అకక్డునన్ సదుపాయాలతో వాటి గుణగణాలిన్ పరీకిష్ంచాలనన్ది నా కోరిక. ఆ విషయం జరమ్నీ వచేచ్ముందు డాకట్ర  రాలెక కి తెలియబరాచ్ను 
కూడా. ఆ విషయం మరోసారి ఆయనకి గురుత్ చేశాను. ఆయన వెంటనే చినన్గా నవివ్, పని పార్రంభించడానికి ఏమేం కావాలో జాబితా 
తయారు చేసి తీసుకుని రమమ్ని యథాలాపంగా చెపాప్డు.  

నాకకక్డ పరిశోధనకు కావాలిస్న సెప్షల  కెమికలస్  జాబితా ఎపుప్డో సిదధ్ం చేసుకునాన్ను. వాటిలో ఆఫీసు సోట్రోల్ దొరకనివేమిటో 
కూడా జాబితా తయారు చేసుకునాన్ను. నేనా విషయం చెబితే - ఆయన ఏమేమి ఎంతెంత కావాలో కాగితంమీద రాసిమమ్నాన్డు.  

ఎంత రాయాలీ అని ముందుచూపుతో ఆలోచించాను. ఆ ముందుచూపు కేవలం భారతీయులకు మాతర్మే అవసరమైనదని అపుప్డు 
నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే -  

ఇండియాలో ఐతే కెమికలస్  కొనడానికి పెదద్ పొర్సీజరుంది.  
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ముందు ఇండెంట  ఫారంమీద కావాలిస్న కెమికలస్  జాబితా వార్సి బాస కివావ్లి. బాస  సంతకం 
పెటేట్క, సోట్రుస్కి వెళిల్ అవి సోట్రుస్లో లేవని ఆ కాగితంమీద వార్యించాలి. అపుప్డా ఇండెంట  పరేచ్జ  విభాగానికి వెడుతుంది. పరేచ్జ  ఆఫీసరు 
కొనిన్ కంపెనీలకి ఉతత్రాలు రాసాత్డు. వాళుల్ కొటేషనుస్ పంపిసాత్రు. కొటేషనుస్ రావడానికి కొదిద్ నెలల నియమితకాలం ఉంటుంది. అనిన్ 
కంపెనీలనుంచీ వెంటనే కొటేషనస్  రాకపోతే గడువుతేదీ అయేయ్దాకా ఎదురు చూడాలి. అపుప్డు పరేచ్జ  విభాగంవారు అనిన్ కంపెనీల 
కొటేషనల్నీ సరిపోలుచ్తూ ఒక చారట్  తయారుచేసి ఆరడ్రిచిచ్న సైంటిసుట్కి పంపుతారు. సైంటిసుట్ ఆ చారుట్ చూసి, అనిన్ంటిలోకీ చౌకగా ఇసుత్నన్ 
కంపెనీకి ఆరద్రిమమ్ని రికమెండేషను ఇవావ్లి. అలా కాని పక్షంలో, ఖరీదెకుక్వునన్ చోటకి ఆరడ్రివవ్డానిన్ సమరిధ్ంచుకుంటూ నోట  రాయాలి. 
మళీల్ దానిమీద బాస  చేత సంతకం పెటిట్ంచుకునాన్క, పరేచ్జ  విభాగంవారు ఆఫీసు అధినేత అనుమతి తీసుకుని ఆరద్ర  పంపిసాత్రు. కంపెనీ 
తన వీలునిబటిట్ నెమమ్దిమీద కెమికలస్  డెలివరీ చేసుత్ంది. అందుకు అథమపక్షం నాలుగు నెలలు పడుతుంది. కానీ సాధారణంగా ఏడాది 
పడుతుంది. అందుకని మాకేం కావాలొస్చిచ్నా, కనీసం రెండేళల్ అవసరాలకి సరిపడ ఇండెంట  ఇసాత్ం. అందువలల్ చాలాసారుల్ అవసరానికి 
మించి కొనడమూ, కొనన్ కెమికలస్  ఏళల్ తరబడి వృథాగా మిగిలిపోవడమూ జరుగుతూంటుంది. 

నేను బెరిల్నోల్ ఉండేది ఏడాదే కదా అని - అందుకు తగగ్టుట్గా కెమికలుస్ అవసరానిన్ లెకేక్సి, ఆ పర్కారం కావ్ంటిటీలతో ఓ జాబితా 
తయారు చేసి వెంటనే రాలెక కి చూపించాను.  

నేనంత వెంటనే జాబితా తెచిచ్నందుకు ఆయన ముఖంలో అభినందనపూరవ్కమైన మందహాసం వెలసింది. కానీ మరుక్షణమే ఆయన 
ముఖం గంభీరంగా మారిపోయింది. ఆయన జాబితా చదవడం పూరిత్చేసి గుండెలు బాదుకుని, “ఒకొకక్ కెమికల  కేజీలోల్ రాశారు. మిగిలిపోతే 
ఏంచేదాద్మని?” అనాన్డు. 

ఆంగల్ంలో యు అంటే నీవు, మీరు అని అరథ్ం. కానీ జరమ్నోల్ భారతీయ భాషలోల్ లాగే మనన్నకి జీ (మీరు), సుపరిచితులకి డు (నీవు) 
అంటూ వేరేవ్రు పదాలునాన్యి. రాలెక  ననున్ ‘మీరు’ అనే వయ్వహరించేవాడు. 

అంత సంపనన్ దేశంలో ఆటేట్ ఖరీదులేని ఆ కెమికలస్  గురించి అలా మాటాల్డడ్ం, కకుక్రిత్ వయ్వహారంలా అనిపించింది. “మిగిలిపోవడం 
గురించి మీరాలోచిసుత్నాన్రు. సరిపోకపోతే ఏం చెయాయ్లని నేనాలోచిసుత్నాన్ను” అనాన్ను సీరియస గా. 

“సరిపోకపోవడమేమిటి? ఎంతెకుక్వ వాడినా ఇపుప్డు మీరడిగిన కావ్ంటిటీలో పదో వంతు కొంటే - ఈ కెమికలుస్ కనీసం నెలాల్ళుల్ 
వసాత్యి. అవి చాలని నా ఉదేద్శయ్ం. అంతగా చాలకపోతే అపుప్డే మళీల్ తెపిప్ంచుకోవచుచ్” అనాన్డాయన. 

నాకపుప్డు మా మామమ్గారు గురుత్కొచాచ్రు. డబుబ్ ఇబబ్ందిగా ఉనన్పుప్డు, ఆమె వంట అవసరానికి◌ి ఏ పూట సరుకు ఆ పూట 
తెపిప్ంచేవారు. తెచేచ్ది నేనే కదా, అనిన్మారుల్ తిరగలేక, “కనీసం వారానికి సరిపడ కొనచుచ్గా” అనేవాణిణ్. 

“సాయంతార్నికి ఇంకేమైనా అవసరమొచిచ్ందనుకో. డబుబ్ దానికి ఖరుచ్ పెటాట్లి. తిండిదేముంది? ఉంటే పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు. 
లేకుంటే ఊరగాయతో సరిపెటుట్కుంటాం” అనేదామె.  

కషట్కాలంలో ఇలుల్ నడవడానికి ఆమే కారణమని మా తాతగారు పదేపదే మెచుచ్కునేవారు. 
కానీ ఈ సంపనన్దేశంలో కెమికలుస్ కాసిని ఎకుక్వ కొనలేనంత కషట్కాలమేం లేదు కదా! ఆ మాట సూటిగా అనలేక, “నెలాల్ళాల్గి 

మళీల్ తెపిప్ంచుకోవడమా, ఇలాగైతే ఇకక్డ నా కాలమంతా పరేచ్జ  ఆ తతంగానికే ఐపోతుందనన్మాట!” అని నిటూట్రాచ్ను. 
“తతంగమేమిటీ?” అనాన్డాయన తెలల్బోయి.  
ఇంత చినన్ విషయం విడమరిచ్ చెబితే కానీ అరథ్ం కాదా అనుకుంటూ - ఒక కొనుగోలుకి జరిగే తతంగమంతా వివరించాను. 
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నేను చెపిప్ంది ఆయనకి వెంటనే అరథ్ం కాలేదు. ఒకటికి రెండుసారల్డిగి చెపిప్ంచుకునాన్క 
ఆకళింపు అయినటుల్ంది. ఆ వెంటనే భళుల్న నవేవ్సి, “ఓహ , మరేచ్పొయాను. మీరొచిచ్ంది ఇండియానుంచి కదూ!” అనాన్డు. 

ఆ నవువ్లో ధవ్నించిన వయ్ంగాయ్నికి కాసత్ నొచుచ్కునాన్, అసలు విషయం వినేసరికి సిగుగ్పడక తపప్లేదు. 
నేనో జాబితా తయారు చేశాను కదా! ఆ కాగితంమీద రాలెక  సంతకం పెటిట్ ఇసాత్డు. నేనా కాగితానిన్ ఆఫీసులో సెకర్టరీకిసాత్ను. ఆమె 

కెమికలస్  సరఫరా చేసే కంపెనీకి ఫోన  చేసుత్ంది. ఆ కంపెనీ పొరుగూరిది కాకపోతే, మరో గంటలో నేనడిగిన కెమికలస్  నా బలల్మీదుంటాయి. 
కంపెనీ పొరుగూరిదైతే దూరానిన్బటిట్ రెండు మూడు రోజులోల్ సరుకు నా బలల్మీదికొసుత్ంది.  

నా చెవులిన్ నేనే నమమ్లేకపోయాను.  
నియమాలు పెరగడంవలల్ - వాటి అమలుకి ఉదోయ్గులు అదనం, సమయం అదనం, కొనుగోలు కూడా అవసరానికి మించి అదనం. 

అనిన్ంటికీ మించి కావాలిస్న వసుత్వు కావాలిస్న రోజుకి లభించదు. అదీ మన వయ్వసథ్. అందుకు పూరిత్ భినన్ంగా ఉండడంవలల్నే ఈ దేశం 
పర్గతిపథంలో ముందుకు దూసుకుపోతోందా? 

ఆలోచనలు పరిపరివిధాల పోతుంటే - అదుపు చేసి అకక్డి వాసత్వానికొచాచ్ను. 
వెంటనే నా అవసరాలు మారిపోయాయి. కాగితంమీది అంకెలూ మారిపోయాయి. ఆ రోజు సాయంతార్నికే నేనడిగినవి నా 

బలల్మీదునాన్యి. 
కొదిద్ రోజులోల్నే రాలెక కి తెలిసిపోయింది. నేనకక్డికి కాలకేష్పానికి రాలేదని. ఆయన నాతో సబజ్కట్  డిసక్షన  మొదలెటాట్డు. నాది 

పిర్పరేటివ  కెమిసీట్ర్. ఆయనది టెకాన్లజీ టెసిట్ంగ . ఇదద్రూ ఒకరి పరిధి ఒకరు తెలుసుకుని, ఒక సీక్ము తయారు చెయయ్డానికి కొనిన్ రోజులు 
పటిట్ంది.  

నేను తయారు చేసే శాంపిలస్  టెసట్  చెయయ్డానికి అకక్డ లాబొరేటరీలో రెడీగా ఉనన్ యూనిటుల్ లేవు. కొతత్గా డిజైన  చెయాయ్లి. 
అందుకుగానూ నేను లైబర్రీకి వెళిల్ సైంటిఫిక  జరన్లుస్ శోధించి అనువైన కొనిన్ డిజైనుల్ తెచాచ్ను. తరావ్త నేను, రాలెక , వరుక్షాపులో ఓ 
ఇంజనీరు కలిసి కూరుచ్ని చరిచ్ంచి ఓ టెసిట్ంగ  యూనిట కి డిజైన  రూపొందించాం.  

యూనిట  తయారు చెయయ్డానికి 3-4 నెలలు పడుతుందనాన్డు ఇంజనీరు. ఎందుకంటే మా టెసిట్ంగు హై పెర్షరోల్ జరుగుతుంది. ఆ 
ఒతిత్డికి తటుట్కుని నిలబడే సెప్షల  సీట్ల  బెరిల్నోల్ దొరకదు. అది తెపిప్ంచడానికి రెండు వారాలకి పైగా పడుతుంది. ఆపైన కిర్సమ్స  సెలవులు. 
వరక్ షాప  ఇంజనీరు నెలాల్ళుల్ సెలవులో ఉంటాటట్.  

నాకూ ఆ యూనిట  వెంటనే అవసరం లేదు.  
టెసిట్ంగుకి శాంపిలస్  తయారు చెయాయ్లి కదా, అందుకా వయ్వధి ఎలాగూ అవసరం. 
డాకట్ర  రాలెక  తన సబజ్కుట్లో అఖండుడు. ఇతరతార్ కూడా ఆయన పరిజాఞ్నం నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేది. ఆయన నాతో భారతీయ 

సంసక్ృతి గురించి అడపాతడపా చరిచ్సుత్ండేవాడు. అలాంటపుప్డు ఆయనతో నాకు చినన్ ఇబబ్ంది ఉండేది.  
రాలెక ది తొందరపాటు సవ్భావం. ఏదైనా వినన్పుప్ప్డు తవ్రగా ఓ నిరణ్యానికొచేచ్సాత్డు. ఇక మన మాట వినకుండా తన అభిపార్యం 

చెపేప్సాత్డు. ఆ తరావ్త దాని గురించి శర్దధ్గా ఆలోచించి ఆకళింపు చేసుకుని అవసరమైతే తన అభిపార్యానిన్ మారుచ్కుంటాడు కూడా. 
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ఆయన కమూయ్నిజానికి బదధ్విరోధి. అందుకాక్రణముంది. ఆయనది ఒకపుప్డు 
చెకొసోల్వేకియా. సాక్లర షిప  మీద ఈ దేశానికొచిచ్ కర్మంగా సిథ్రపడిపోయాడు. ఇండియా కమూయ్నిజం వైపు మొగుగ్తునన్దని ఆయన 
బాధపడేవాడు. ఆయనకు ఆసియా దేశాలపటల్ చినన్చూపు కూడా ఉంది. అకక్డి పౌరులు అనాగరికంగా జీవిసుత్నాన్రని ఆయన అనుకునేవాడు. 

డాకట్ర  రాలెక  మితుర్డొకడు తరచు భారత దేశానికి వెళొల్సుత్ంటాడు. ఆయన రాసే ఉతత్రాలు కూడా రాలెక  అభిపార్యాలిన్ పర్భావితం 
చేసుత్ంటాయి. ఆ మితుర్డొకసారి,  

“వానాకాలంలో ఇండియన  రీసెరిచ్ లాబొరేటరీలకు ఈదుకుని వెళాల్లి” అని వార్సేటట్. రాలెక  ఆ విషయం నాకు చెపిప్, “నిజమేనా?” 
అనడిగాడు. 

నాకు కోపం వచిచ్ంది కానీ, అలాంటపుప్డు పర్శాంతంగా ఉండడమే విజఞ్త అని తెలుసు. “మంచు కురిసే చోట తవువ్కుంటూ వెళాల్లి 
కదా, అలాగే వరదలొచిచ్నచోట ఈదుకుంటూ వెళాల్లిస్రావచుచ్. అది లొకేషన  బటిట్ ఉంటుంది. ఐతే నాకు తెలిసిన ఏ రీసెరిచ్ లాబొరేటరీకీ 
వానాకాలం సమసయ్ లేదు” అని చెపాప్ను. 

ఆయన నాతో ఎపుప్డు సంభాషణ పార్రంభించినా - ఇండియాని గేలి చేసూత్ మొదలెటేట్వాడు. నేను శాంతంగా విని అకక్డి 
సంపర్దాయానీన్, ఆచారాలీన్ వివరించి చెపేప్వాణిణ్. తరావ్త ఆయన ఆ విషయమై గటిట్గా ఆలోచించేవాడు.  

ఐతే మన జీవన విధానంలో హిపోకిర్సీ చాలా ఎకుక్వ. దానికి ఏమని సంజాయిషీ ఇవవ్గలం? ఐనా నా పర్యతన్ం నేను సినిస్యరుగా 
చేసేవాణిణ్. అందువలల్ ఇండియాపై ఆయన అభిపార్యాలు పెరిగాయో లేదో తెలియదు కానీ, నాపై మాతర్ం ఆయనకు గౌరవాభిమానాలు 
పెరిగాయి. అకక్డ ఆయనవంటి మంచివాడి సాహచరయ్ం లభించినందుకు నాకూ సంతోషంగా అనిపించేది.  

నా అలవాటల్ను బటిట్, ఆఫీసులో జరమ్నుస్కి నేనో విచితర్వయ్కిత్లా తోచేవాణిణ్. అంతవరకూ వాళల్కి నాలాంటి ఇండియన  తగలేల్దుట. ఏది 
ఏమైనా నా అలవాటుల్ ఒక విధంగా మన దేశంమీద వారికునన్ కొనిన్ దురభిపార్యాలిన్ పోగొటట్డానికి సహకరించాయని చెపొప్చుచ్.  

చాలామంది జరమ్నుస్ దృషిట్లో ఇండియా పేద దేశం. అకక్డ సామానుయ్లకి కనీసావసరాలు దొరకవు. పౌరులు అనాగరిక సిథ్తిలో 
ఉనాన్రు. అలాంటి దేశంనుంచి ఇకక్డికొచిచ్, ఇకక్డి సదుపాయాలీన్, వైభవానీన్ చూసి మైమరిచ్పోయి, ఇకక్డే సిథ్రపడిపోవాలనుకుంటారు. అది 
కుదరనపుప్డు- ఉనన్నిన్ రోజులూ ఆబగా అందిననిన్ సౌఖాయ్లు అనుభవించాలనుకుంటారు. 

వాళల్ ఈ అభిపార్యానికి నేను సవాలయాయ్ను.  
నాకు జరమ్నీ నచిచ్ంది. వారు సాధించిన పర్గతి నాకు జరమ్న  పౌరులపటల్ గౌరవభావానిన్ కలిగించింది. ఐతే నేను వారి 

దేశానికొచిచ్ంది - కొనాన్ళుల్ వారి వైభవంలో పాలు పంచుకుందుకు కాదు. అకక్డునన్ ఆధునిక వైజాఞ్నిక సదుపాయాల సహకారంతో, శాసత్ర 
పరిశోధనలు కొనసాగించి నా విజాఞ్నానికి పదును పెటాట్లనుకునాన్ను. 

అంతవరకూ బాగానే ఉంది. 
మరి జరమ్నల్కు నితయ్ జీవితంలో ఆలక్హాల  ఒక ముఖయ్భాగం. నేను ఏ రూపంలోనూ దాని వాసన కూడా చూడను. 
నా పకక్నే పని చేసే హెర  (మిసట్ర ) హైనర  డెకరట్ , రాలెక  దగగ్ర  రీసెరిచ్ సూట్డెంటు. తొలి పరిచయంలోనే మా ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం 

కలిసింది. 
“వైన  పుచుచ్కోకపోతే మీరు పండుగలెలా జరుపుకుంటారు?” అని ఒకసారి ననన్తను ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు. 
అతనలా అడగడం సబబే. మరకక్డ పండుగలకీ, వైనుకీ అవినాభావ సంబంధముంది. అసలు వైన  తాగడమే పండగ వారికి. 
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“నువివ్లా ఆశచ్రయ్ పడుతునాన్వా? పండకిక్ వైన  తాగుతారేంటని మేమకక్డ మీ గురించి 
ఆశచ్రయ్పడతాం. ఎందుకంటే మా దేశంలోనూ వైన  తాగేవారు చాలామందునాన్రు. వాళుల్ కూడా పరవ్దినాలోల్ వైన  ముటుట్కోరు. వైనే కాదు, 
మిగతారోజులోల్ మాంసం లేందే ముదద్ దిగనివాళుల్ కూడా, పరవ్దినాలోల్ మాంసాహరం జోలికి వెళల్రు” అనాన్ను. 

“పండగంటే వైనూ, మాంసం ముటుట్కోకపోవడమా? ఐతే అదేం పండగ?” అనాన్డు డెకరట్ . 
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? మీ లెకక్ పర్కారం మా దేశంలో చాలామందికి నితయ్ం పండగలే. మీరుమాతర్ం అపుప్డపుప్డే పండగ 

జరుపుకుంటారు” అనాన్ను నేను. 
ఈ సమాధానం డెకరట్ కి నచచ్లేదు.  
డెకరట్ కే కాదు. మా ఆఫీసులో చాలామంది విదేశీయులకూ, జరమ్నుస్కీ నా సమాధానాలు నచేచ్వి కాదు. ఒక పేద దేశంనుంచి వచిచ్ 

విలాసాలకోసం ఆతర్పడిపోవడానికి బదులు - తామెంతో అపురూపంగా భావించేవాటిని నిరసించడం అసంతృపిత్గా ఉండేది వారికి. పోనీ 
అంటే నేనెపుప్డూ వాళల్ అలవాటల్ని తపుప్ పటేట్వాణిణ్ కాదు. సమాధానాలకు తరాక్నిన్ మాతర్మే వాడేవాణిణ్. 

అందువలల్ కొందరికి పటుట్దలగా ఉండేది - ఇండియాలో దరిదర్ం తాండవిసుత్నన్దనీ, అకక్డి పౌరులది నికృషట్ జీవితమనీ - నాచేత 
ఒపిప్ంచాలని! 

డాకట్ర  రాలెక కి మరో సూట్డెంటు - ముయ్లల్ర . సనన్గా పొడవుగా నీలి కళల్తో హీరోలా ఉండేవాడు. అతనొకసారి నాతో మాంసాహారం 
గురించి చరచ్కు దిగాడు. 

చాలామంది జరమ్నల్లో మెచుచ్కోతగగ్ విషయమేమిటంటే - వారి మనసులో ఏమునాన్, ఎదుటి వయ్కిత్పై ఎటువంటి భావాలునాన్, 
మాటాల్డే తీరు మాతర్ం ఎంతో సౌమయ్ంగా ఉంటుంది. 

“రావ ! మాంసాహారం ఎందుకు తీసుకోవు?” అనడిగాడతను. 
“శాకాహారిని కాబటిట్!” 
“శాకాహారమంటే నీ అభిపార్యంలో జీవం లేనిదనేగా? మరి చెటల్కు పార్ణం ఉనన్దని నీకు తెలియదా?” 
“చెటల్కు పార్ణమునాన్ జీవజాలంలో ఆ జాతి వేరు. ఒక మేకకి కాలు కోసేత్, అకక్డ ఇంకో కాలు మొలవదు. చెటుట్ కొమమ్ విరిసేత్ అకక్డ 

ఇంకో కొమమ్ మొలుసుత్ంది” అనాన్ను. 
“అయితే ఒక రకం చేప ఉంది. దానికి కొముమ్లుంటాయి. వాటిని కోసేత్ మళీల్ కొతత్ కొముమ్లు మొలుసాత్యి. ఆ చేపలిన్ తినడానికి 

అభయ్ంతరం లేదుగా” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 
“చేపలిన్ తినే పర్సకిత్ లేదు. వాటి కొముమ్ల సంగతి ఆలోచిదాద్ంలే” అనాన్ను నవేవ్సి.  
ముయ్లల్ర  కూడా నవేవ్సి, “నువువ్ చాలా మొండి. అది సరే కానీ, మాంసాహారం తినకపోవడం వలల్ నువువ్ అహింసాపరుణణ్ని 

అనుకుంటునాన్వు కదూ!” అనాన్డు. 
“అలా అనుకుందుకు ఈ పర్పంచంలో హింసలేనిదెకక్డ? నేను చెటల్ని హింసిసుత్నాన్ను. నువువ్ జంతువులిన్ హింసిసుత్నాన్వు. కొనిన్ 

పార్ంతాల మనుషులిన్ తినేవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు. వాళల్ సంగతలా ఉంచితే - తమ అలవాటల్కు భినన్ంగా ఉనన్వారిని మాటలతో 
హింసించాలనుకునేవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు” అనాన్ను. 
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ముయ్లల్ర  నవివ్, “రావ ! ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకు. నేను నీ మితుర్ణిణ్. ఇకక్డ నీకే సహాయం 
కావాలిస్నా నిసస్ంకోచంగా ననన్డుగు” అనాన్డు. 

“మనం చినన్పిలల్లం కాదు. అపారాథ్లు పరిణతి చెందని మెదడుకి సంబంధించినవి” అనాన్ను. 
ఆతరావ్త ముయ్లల్ర  నాకు దగగ్ర సేన్హితులోల్ ఒకడయాయ్డు. కీర్డారంగం పటల్ ఉనన్ అభిరుచి అతనికీ నాకూ సానిహితాయ్నిన్ పెంచింది. 
“కీర్డారంగంలో మీ దేశం బాగా వెనుకబడింది” అనాన్డు ముయ్లల్ర  ఒకసారి. 
“నిజమే. అభాగుయ్లతో నిండిన దేశం మాది. ముందు పౌరులందరికీ తిండి కావాలి. ఆ తరావ్తే కీర్డలపై ఆసకిత్” అనాన్ను. 
“మీ దేశానికి ఇంత పేదరికం ఎలా వచిచ్ంది? “ అడిగేడతను. 
ఠకుక్న చెపాప్ను, “పాశాచ్తయ్ దేశాల దోపిడి” 
అతని మొహం అదోలా ఐపోయింది, “పాశాచ్తయ్దేశాలకి మీ దేశానిన్ దోచే శకిత్ ఎలా వచిచ్ంది?” అనాన్డు తమాయించుకుని. 
“దొంగలెపుప్డూ సామానుయ్లకంటే తెలివిగా ఉంటారు” అనాన్ను.  
ఏమనుకునాన్డో ముయ్లల్ర  వెంటనే, “నువువ్ కమూయ్నిసుట్వా?” అనాన్డు. 
“కమూయ్నిజం అంటే నాకు తెలియదు. నేను సరవ్మానవ సమానతావ్నిన్ కోరతాను. దాంతోపాటే వయ్కిత్ సావ్తంతార్య్నీన్, వాక  

సావ్తంతార్య్నీన్ కూడా కోరుకుంటాను. ఇపుప్డు కమూయ్నిసుట్ దేశాలుగా చెలామణీ అవుతునన్ దేశాలోల్ ఆ సావ్తంతార్య్లునాన్యనుకోను” 
అనాన్ను. 

ముయ్లల్ర  కళుల్ మెరిసాయి, “ఆ విధంగా చూసేత్ మా దేశం ఆదరశ్పార్యం కదూ!” అనాన్డు. 
“అలాగనుకుందుకు లేదు. మీ దేశంలో పేదరికం లేకపోవచుచ్. కానీ సరవ్మానవ సమానతావ్నిన్ మీరు ఆమోదించారనుకోను. మీ 

దేశపు పర్గతికి కారణం మీలో కులమతభేదాలు లేకపోవడమనిపిసుత్ంది. ఆ భేదాలు మమమ్లిన్ పీలిచ్ పిపిప్ చేసుత్నాన్యి. ఐతే కొంచెం లోతుగా 
ఆలోచిసేత్ అందుకు మీరూ అతీతులు కారనిపిసుత్ంది. మీలో మేము జరమ్నుస్మనన్ అహముంది. మీరంతా జరమ్నీ పర్గతికోసమే పాటు 
పడుతునాన్రు. మీ పర్గతి అందరికీ తెలియాలి. మీ భాష పర్పంచంలో పేరెనిన్క గనన్ భాష కావాలి. భారతదేశంలో ఒక కులం మరో కులానిన్ 
మించాలనీ, ఒక భాష మరో భాషని మింగాలనీ పర్యతిన్ంచడంవలల్ మొతత్ం దేశం ఇబబ్ంది పడుతోంది. మీరు దేశమంతా ఒకే కులంగా 
ఉనాన్రు. అందువలల్ మీ దేశం ఆరిథ్కంగా పర్పంచంలో అతుయ్నన్త సాథ్యికి చేరుకుంది. కానీ అంతటితో మీ బాధయ్త ఐపోయింది. మిగతా 
పర్పంచం ఏమైపోయినా మీకు బాధలేదు. ఈ భూపర్పంచమంతా ఒకక్ దేశమైతే, మానవులంతా ఒకక్టే జాతి ఐతే- మీది జరమ్న  కులం. మీ 
కులం పర్గతికి మీరు పాటు పడుతునాన్రు. ఇందులో సరవ్మానవ సమానతవ్ం పర్సకిత్ లేదు. ఐతే మీ సామరధ్య్ం మాతర్ం అభినందనీయం, 
ఆదరస్పార్యం” 

“నీతో వాదించడం కషట్ం. నువువ్ చాలా తెలివైనవాడివి” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 
చరచ్లకు ఫుల సాట్ప  పెటట్డంలో అదో మంచి పదధ్తి. 
ఇండియాపై జరమ్న  పౌరుల దురభిపార్యానికి ముఖయ్కారణం - ఒకక్టే. అది రాజకీయం.  
ఇండియా రషాయ్వైపు మొగుగ్తోంది. రషాయ్ కమూయ్నిసుట్ దేశం. ఈ కారణంగా జరమ్నీలోని పర్చార సంసథ్లనీన్ కూడా ఇండియాని తమ 

కోణంలో పర్దరిశ్ంచి - పౌరులోల్ దురభిపార్యానిన్  పెంచుతునాన్రు. వాటిలోల్ ముఖయ్మైనది టెలివిజన . 
ఒకసారి టెలివిజనోల్ ఇండియా గురించి ఓ కారయ్కర్మం వచిచ్ంది. 
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ఆరంభంలో పెదద్ పేర్లుడు. అది అతయ్ంత ఆధునిక వైజాఞ్నిక పర్గతికి సూచికగా అణు 
విసోఫ్టం. అందుకు తగిన పరిశోధనలు జరిగే బాబా అటామిక  రీసెరిచ్ సెంటర  భవంతులిన్ తరావ్త చూపించారు. ఆ తరావ్త టివి తెరపై ‘ఆ 
భవంతులకు కొనిన్ కిలోమీటరల్ దూరంలో....’ అని ఒక వాకయ్ం. 

బొంబాయి మురికివాడలు. వారి నికృషట్ జీవనం.... 
జరమ్న  పౌరుల ఊహకందని నికృషట్జీవనమది. 
ఆ తరావ్త ఇండియాలో అనిన్ంటా బొంబాయికి దీటు వచేచ్ మరో మహానగరం కలకతాత్ని చూపించారు. మొకుక్బడికి కొనిన్ 

కటట్డాలిన్ చూపించేక - నగరం నడిబొడుడ్లో పేవ మెంటల్మీద పేడ వేసూత్ యథేచఛ్గా సంచరిసుత్నన్ గోమాతలు.... 
మొతత్ం కారయ్కర్మం ఈ తీరులో రూపొందించబడింది. 
ఇక నా మితుర్లు ఊరుకుంటారా? 
మరాన్డు ఆఫీసులో లంచ  టైంలో ఆ టివి కారయ్కర్మం చరచ్కు వచిచ్ంది. 
“రావ , నినన్ రాతిర్ టీవీలో మీ ఇండియాని చూశాం” అనాన్డు అహమమ్ద . అతడి పకక్నే నిలబడి ముయ్లల్ర , డెకరట్  నవువ్తునాన్రు. 
అహమమ్ద  మాటాల్డిన విధానం, ఆ ఇదద్రి నవువ్లు - దేనికి నాంది కాగలవో ఊహకందింది. 
నేను కూడా నవివ్, “ఏం చూశారు?” అనాన్ను. 
డెకరట్  వెంటనే అందుకుని, “మహానగరం మధయ్లో గోసంచారమా? ఇది నిజమా?” అనాన్డు.  
అతడి మాటలో ఎగతాళి కంటే ఆశచ్రయ్మే ఎకుక్వుంది. అది నేనరథ్ం చేసుకోగలను. మరి జరమ్నీలో లూయ్నబరుగ్వంటి చినన్ ఊళోల్ 

కూడా నేనెకక్డా రోడల్మీద పశువులిన్ చూడలేదు. 
“నిజమే!” అనాన్ను కాసత్ బాధగానే. 
“నగరం నడిబొడుడ్లో పశువులు. పకక్కెడితే మురికివాడలోల్  పశువులకంటే హీనంగా జీవిసూత్ మనుషులు. ఇదంతా సాటిపౌరులు 

ఎలా సహించగలుగ్తునాన్రు?” అనాన్డు డెకరట్ . 
ఆ పర్శన్లో నాయ్యముంది. ఒక దేశపు పరువు పర్తిషఠ్లు - అకక్డి వైజాఞ్నిక పర్గతిమీద కాదు. ఆ దేశపు సగటు పౌరుని 

జీవనపర్మాణంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ విషయానిన్ భారతదేశంలోని రాజకీయవాదులు, సవ్చఛ్ంద సేవాసంసథ్లు గురిత్ంచేదెపుప్డు? 
నాడు కూలీల కడుపు మాడిచ్ తాజమహల  కటిట్ంచాడు షాజహాన .  
నేడు కోటాల్ది పర్జలు కడుపు కాలి ఏడుసుత్ంటే - అణవ్సత్ర పర్యోగాలు చేసోత్ంది పర్జాసావ్మయ్ పర్భుతవ్ం. 
లక్షల వయ్యంతో వివేకానందుడికి సామ్రకచిహన్ం కడితే - లక్షలాది దీనుల గోడుకి చలించిపోయిన ఆ మహనీయుడి ఆతమ్కు శాంతి 

కలుగుతుందా? 
అరథ్ం లేని పర్తిషఠ్కోసం, పర్యోజనం లేని సామ్రక చిహాన్లకోసం తాపతర్యం మాని - సగటు పౌరుడి గురించి తీవర్ంగా, 

సినిస్యర గా ఆలోచించే రోజు మన దేశంలో రాదా? 
“రావ  మాటాల్డడ్ం లేదు” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 
“మాటాల్డాడ్నికేముంది? నినన్ టెలివిజనోల్ చూసేవరకూ మీకు ఇండియా గురించి తెలియదా?” కాసత్ కటువుగానే అడిగాను. 
“తెలియదు” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   172
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“ఆరిథ్కంగా వెనుకబడినా మీకంటే మా పరిజాఞ్నమే మెరుగు” అనాన్ను. ఒకోసారి ఆతమ్రక్షణకు 
ఎదురుదాడికి మించిన ఉపాయం ఉండదు. “టీవీలు లేకపోయినా, మాకు పర్పంచంలోని చాలా దేశాల గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు” 

డెకరట్  వెంటనే, “ఈ విషయంలో ముయ్లల్రిన్ జరమ్నల్ పరిజాఞ్నానికి పర్తినిధిని చెయయ్కు. చాలా పర్పంచ దేశాల గురించి చాలా 
విషయాలు నాకు తెలుసు” అనాన్డు. 

“అలాంటపుప్డు నినన్టి అణువిసోఫ్టానికి మీరంతా ఎందుకంత ఆశచ్రయ్పడాడ్రు? మా దేశం ఒకపుప్డు జాఞ్న విజాఞ్నాలకు కేందర్ంగా, 
భోగభాగాయ్లకు నిలయంగా ఉండేది.  

శతాబాద్లుగా ఎనోన్ విదేశీ దండయాతర్లు మా దేశానిన్ పీలిచ్ పిపిప్ చేశాయి. ఆ సందరభ్ంలో కొనిన్ జాతులు, కొనిన్ కులాలు వచిచ్న 
అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుని బాగుపడి, మిగతావారిని బాగా అణగదొర్కేక్శాయి. శతాబాద్లుగా అణగదొర్కక్ బడద్ కోటాల్ది జనం - 
చెటుట్మీంచి కిందకు రావడానికి తాము కూరుచ్నన్ కొమమ్నే నరుకుక్నేంతటి అమాయకతవ్ం, అజాఞ్నంలో పడిపోయారు. వారిని ఉనన్పళాన 
మాటలతో బాగు చెయయ్డం సాధయ్ం కాదు. మానసిక పరిణతి కలిగితే తపప్  వారి ఆరిథ్క పరిసిథ్తి మెరుగుపడదు. వారితోనే కలిసి నడవాలంటే 
దేశ పర్గతికి శతాబాద్లు పటిట్నా ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇది మీకు అరథ్ంకాని పరిసిథ్తి” అనాన్ను. 

“ఐతే ఏమంటావ ?” అనాన్డు డెకరట్  కుతూహలంగా. 
“దానికే వసుత్నాన్ను. మా దేశపు దౌరాభ్గయ్సిథ్తి గురించి ఎపప్టికపుప్డు మీడియా మీకు చెబుతూనే ఉంది. మీకు తెలియనిదలాల్, మా 

దేశం పేదలకోసం కృషి చేసూత్నే, ఇతర రంగాలోల్ వెనుకబడిపోకుండా ఉండడానికి చేసుత్నన్ కృషి గురించి. మురికివాడలిన్ చూసూత్ అదే 
ఇండియా అని భర్మిసుత్నన్ పాశాచ్తయ్దేశ పౌరులకు ఇటీవల మా దేశంలోని పరిశోధనాతమ్క అణువిసోఫ్టం దిగార్భ్ంతి కలిగించింది. దానికి 
తటుట్కోలేని మీడియా - అభినందించడానికి బదులు - నినన్ మీరు చూసినలాంటి దృశయ్ కారయ్కర్మాలతో విషయానిన్ పకక్ దారి పటిట్సోత్ంది” 
అనాన్ను.  

లంచ  టైమయింది. ఆ సంభాషణ అకక్డితో ఆగిపోయింది. ఆ తరావ్త దానిన్ పునరుదధ్రించే పర్యతన్ం వాళల్నుంచి జరుగలేదు.  
నాకది సంతోషమే. ఎందుకంటే....  
ఏదో అనాలి కాబటిట్ అనేశాను కానీ, ఇండియా పర్గతిని మానసికంగా నేనూ సమరిథ్ంచలేకపోతునాన్ను. మన రాజకీయవాదుల సావ్రథ్ 

సంకుచిత మానసం నాకు తెలియదా?  
జరమ్నీ వచిచ్నపప్టిన్ంచీ నేనకక్డి పర్తి విశేషానీన్ తరచి తరచి పరిశీలిసుత్నాన్ను. మన వయ్వసథ్తో పోలుచ్కుంటునాన్ను. మన దేశపు 

అథోగతికి కారణాలు అనేవ్షిసుత్నాన్ను.  
ఏదో చెయాయ్లని కాదు. ముందు మనమేమిటీ, ఏంకాదూ అనన్ సప్ృహ ఉండాలి కదా! 
నితయ్జీవితంలో సంపర్దాయపరంగా అకక్డి విభినన్త నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. 
ఒకరోజున ముయ్లల్ర  కురీచ్లో కూరుచ్ని కాళుల్ బారచాపి ఎదుటి టేబుల  మీద ఆనించి కూరుచ్నాన్డు. ఆ సమయంలో డాకట్ర  రాలెక  

వచిచ్, “అహమమ్ద  ఉనాన్డా?” అనడిగాడు. 
ముయ్లల్ర  కూరుచ్నన్వాడు కూరుచ్నన్టేల్ ఉనాన్దు. కాళల్లోనూ కదలిక లేదు. “లేడు” అనాన్డు. 
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నేనకక్డ నిలబడే ఉనాన్ను. ఐనా రాలెక  రాకతో నాలో వినయ గౌరవాలతో కూడిన ఓ కదలిక. 
వచిచ్నవాడు గురువనన్ భావన ముయ్లల్ర కి సుఫ్రించినటేల్ లేదు. రాలెక కి కూడా అకక్డ జరుగకూడనిదేదో జరిగిన భావన మనసులోకి వచిచ్నటుల్ 
లేదు. మామూలుగా వెళిల్పోయాడు. 

ఒకసారి అహమమ్ద కి సిగరెట  కావాలొస్చిచ్ంది. వాళల్నీ వీళల్నీ అడిగి లేదనిపించుకునాన్క సరాసరి రాలెక  వదద్కి వెళిల్ అడిగాడు. 
అపుప్డాయనవదద్ కూడా సిగరెట  లేదు. “నీ దగగ్ర పైపుంటే పుగాకు పొడెం ఇసాత్ను. పర్సుత్తానికి అదే ఉంది నాదగగ్ర” అనాన్డు నొచుచ్కుని. 

ఇలాంటి సంఘటనలు నాకు కొతత్గా, వింతగా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేవి.  
ముయ్లల్ర , డెకరట్ , ఆహమమ్ద లకి రాలెక  ఆంటే ఏమాతర్ం తూషీణ్భావం లేదు. వాళల్కి ఆయనంటే చాలా గౌరవమని వాళల్ మాటలిన్ బటిట్ 

తెలిసేది. ఎటొచీచ్ ఆ గౌరవంతో వాళాల్యనిన్ దేవుడిగా భావించడం లేదు. తమకంటే ఎకుక్వ జాఞ్నమునన్ సాటిమనిషిగా అనుకుంటునాన్రు. 
ఆయనిన్ వాళుల్ సర  ఆనరు. సాధారణంగా రాలెక  అనీ, ఆపుప్డపుప్డు డాకట్ర  రాలెక  అనీ పిలుసాత్రు. ఆయన చెపిప్ందాంటోల్ తపుప్ందనిపిసేత్, 
“డాకట్ర , రాలెక ! యూ ఆర  రాంగ ” అనడానికి సంకోచించరు.  

ఇండియాలో పొర్ఫెసరల్ని సర  ఆని తీరాలి. వాళేల్ం చెపిప్నా వెరిర్నవువ్ నవువ్తూ తలూపాలి. పొర్ఫెసరల్ మాటలో తపుప్లుంటే 
ఎంచకూడదు. గురువు తపుప్ చెపప్డని నమామ్లి.  

వరత్మాన కాలానికి ఈ సంపర్దాయం సరిపడక, మనని ముందుకెళల్కుండా ఆపుతోందని నాకనిపించింది. 
ఒకపుప్డు బార్హమ్ణులిన్ గౌరవించడం సంపర్దాయం. బార్హమ్ణుడంటే బర్హమ్విదయ్ని పొందినవాడు. కర్మంగా ఆ గౌరవం విదయ్నుంచి 

వయ్కిత్కి మారింది. పొటట్కోసినా అక్షరంముకక్ లేనివాడు, సకల దురవ్య్సనాలకూ బానిసైన వాడు - బార్హమ్ణ కులంలో పుటిట్న కారణంగా 
గౌరవానికి అరుహ్డయేయ్ దురాచారం మొదలైంది. అనరుహ్డికి గౌరవమిసేత్ అహంకారి ఔతాడు. అనరుహ్ల సంఖయ్ పెరిగినకొదీద్ అహంకారుల సంఖయ్ 
పెరుగుతుంది. వారు సమాజానిన్ శాసిసూత్ అరుహ్లిన్ మూలకి నెటేట్సాత్రు. అరుహ్లకి అహంకారముండదు కాబటిట్, వారు మూలలో ఉండిపోవడానికి 
కించపడరు. కానీ సమాజం మూలబడిపోతుంది. 

రాలెక  ఎపుప్డైనా పొరపాటు పడితే, దానిన్ సవరించడంవలల్ సైనుస్కి నాయ్యం జరుగుతుంది తపిప్తే, రాలెక కి అనాయ్యం జరగడం 
లేదు. మన విశవ్విదాయ్లయాలోల్, రీసెరిచ్ సంసథ్లోల్ గురువులు, అధినేతలు అలా అనుకోరు. తమకంటే తెలివైన శిషుయ్ణిణ్ మన గురువులు 
సహించలేరు. అందువలల్ అటు విదయ్కూ, ఇటు వయ్కిత్తావ్లకూ  

నాయ్యం జరగడం లేదు. మన సైంటిసుట్లు ఎంత పర్తిభావంతులైనా, దేశంలో ఉండి రాణించలేక పోవడానికి కారణం - గురువులిన్ 
దైవంగా చూడడ్మేనని నాకు అనిపించింది.    

అంతమాతార్న మన సంపర్దాయం జరమ్నల్కు నచచ్దనుకుందుకు లేదు. లూయ్నబరుగ్లో గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట లో మొదటి రెండు నెలల 
కోరుస్కీ ఫౌర్ షవ్యరింగ  మా టీచరు.  

తరావ్తి కోరుస్కి మారేటపుప్డు ఆమెకి వీడోక్లు చెపాప్ం. అపుప్డు పంజాబీ శరమ్ చటుకుక్న వంగి ఆమెకి పాదాభివందనం చేశాడు. 
అదేమిటని తడబడిందామె.  

“గురువు పాదాలకి నమసక్రించడం మా సంపర్దాయం” అనాన్డు శరమ్. 
అపుప్డు నేను మా టీచరు కళల్లో కొతత్ వెలుగు చూశాను. గురువులనిలా గౌరవించేచోట తాతాక్లింకానైనా కొనాన్ళుల్ పాఠం 

చెపాప్లనన్ అభిలాష క్షణంపాటు ఆమె కళల్లో మెరిసింది.   
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వయ్కిత్పూజ ఎవరికైనా ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. అది వయ్కిత్ పతనానికి దారి తియయ్డమూ అంత 
సహజమే ననడానికి మన దేశంలో విదాయ్వయ్వసథ్లోనే కాదు, అనిన్ వయ్వసథ్లోల్నూ ఎనోన్ ఉదాహరణలునాన్యి. చివరికి కీర్డారంగం కూడా 
అందుకు మినహాయింపు కాదు. 

ఒకసారి నేను డెకరట్ తో మాటాల్డుతూ - పదధ్తి పర్కారం అనీన్ సకర్మంగా జరిపోయే వయ్వసథ్ని రూపొందించిన జరమ్నీ పాలనా దక్షతని 
మెచుచ్కునాన్ను. రైళల్ రాకపోకలిన్ పర్తేయ్కంగా మెచుచ్కునాన్ను. ఎకిక్న పర్తివారికీ సీటుల్ దొరకడం, అనన్ టైముకి ఒకక్ క్షణం కూడా అటూ 
ఇటూ కాకుండా రాకపోకలు జరగడం అసామానయ్మని నాకు నిజంగానే అనిపించింది. 

డెకరట్  నా పొగడత్కు సంబరపడి, “అదో పెదద్ విశేషమా? మీ దేశంలో రైళుల్ మాతర్ం సకాలంలో నడవావ్?” అనాన్డు మొహమాటానికి. 
నిజం చెపప్కుండా ఉండలేకపోయాను. రిజరేవ్షన తో మొదలై, మన దేశంలో రైలు పర్యాణంలో ఉండే ఇబబ్ందులనీన్ అతడికి 

ఏకారువు పెటాట్ను. రిజరేవ్షన  దొరకడం ఎంత కషట్మో, రిజరేవ్షన  లేకుండా రైలు పర్యాణమెలా ఉంటుందో, కదులుత్నన్ రైలోల్ంచి జనం ఎలా 
వేర్లాడుతుంటారో, రాకపోకలోల్ గంటల తరబడి ఆలసయ్మెలా గౌతుందో - అనీన్ కళల్కి కటిట్ంచాను. 

నావి ముఖపీర్తి మాటలు కావనీ, నేను జరమ్నీని పొగడాడ్నికి కారణముందనీ అతను గర్హించాలని నా తాపతర్యం. ఆతను నా 
మాటలు శర్దధ్గా విని, “రైలేవ్ జరీన్కి మీ దేశంలో చాలా డిమాండ  ఉనన్టుల్ంది. మరి రైళల్ సంఖయ్ పెంచొచుచ్గా” అనాన్డు. 

“పెంచొచుచ్. కానీ డబుబ్ండాలిగా” అనాన్ను.    
“రైళుల్ పెంచడానికి డబుబ్ లేదంటావ . మరి బాంబు తయారు చెయయ్డానికి డబుబ్ బాగానే ఉనన్టుల్ందే” అనాన్డు డెకరట్ . 
ఊహించని ఈ ఎదురుదెబబ్కి మార్నప్డిపోయాను. తమాయించుకుందుకు కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. 
“పదిమందునన్ ఇంటోల్ ఓ జబుబ్ మనిషి ఉనాన్డనుకో. అంతా అనిన్ పనులూ మానుకుని దిగాలు పడి కూరోచ్రు కదా! రోగికి 

చెయాయ్లిస్న ఏరాప్టుల్ చేసి ఎవరి పనులోల్ వారుంటారు. మిగతా పర్పంచంతో కలిసి ముందడుగు వెయయ్డం కోసం, మేము అనిన్ రంగాలమీదా 
దృషిట్ పెటాట్లిస్ ఉందని ఇదివరకే నీకు చెపాప్ను. అనాన్రుత్లునన్ దేశంలో అణువిజాఞ్న పరిశోధనలెందుకో ముందు కాలమే సమాధానం 
చెబుతుంది. ఇపప్టికే మా దేశంలో అణువిదుయ్త  లభిసుత్నన్ విషయం నీకు తెలిసే ఉండాలి” అనాన్ను కాసేపాగి.  

నేను ఇండియన ని కాబటిట్ అతని మాటలు నా అభిమానానిన్ దెబబ్తీసి ఉండొచుచ్. కానీ డెకరట్  మాటలు ఆలోచించ తగగ్వి.  
ఇండియా సంపనన్ దేశాలనుంచి ఋణాలు తీసుకుంటోంది. ఆ డబుబ్ దురివ్నియోగం కాకూడదని డెకరట్  అనుకుంటాడు. ఆ ఏడు 

ఇండియా పరీక్ష పేరిట చేసిన నూయ్కిల్యర  ఎకస్ పోల్జన  పాశాచ్తయ్ దేశాలిన్ కలవరపరిచ్ంది.  
వివిధ దేశాల సప్ందనలు - ఆయా దేశాల మధయ్నునన్ సంబంధబాంధవాయ్లిన్బటిట్ ఉంటాయి. అకక్డ వాసత్వం, తరాక్లకంటే 

రాజకీయాలదే పార్ధానయ్ం. నేను జరమ్నీకి రావడం దావ్రా - ఆ విసోఫ్టం విషయమై అకక్డి సామానయ్ పౌరుల మనోభావాలు ఎలా ఉనన్దీ 
పర్తయ్క్షంగా తెలుసోత్ంది. అది నా అదృషట్ం.  

హైనర  డెకరట్ , ముయ్లల్ర  సేన్హపాతుర్లు. నాకు మంచి మితుర్లు. తమ అభిపార్యాలిన్ నిసస్ంకోచంగా చెపేప్వారు. ఒకళల్ను 
కించపరాచ్లనన్ దురుదేద్శయ్ం వారిలో గోచరించేది కాదు. అందుకే నేను వారికి ఇండియా గురించి భేషజాలకు పోకుండా నిజాలే చెపాప్లని 
తపించేవాణిణ్. వారు నానుంచి ఎనోన్ విశేషాలడిగి తెలుసుకునేవారు.  

ఇండియాలో మధయ్తరగతి కుటుంబీకులు ఎదురొక్నే వివిధ సమసయ్లిన్ వినన్పుప్డు - వాళల్ కళల్లో భయానిన్ చూశాను. ఇండియనుస్ 
నమేమ్ మరుజనమ్ నిజంగా ఉండి, తాము ఇండియాలో మధయ్తరగతి కుటుంబంలో పుడతామేమోననన్ భయమేమో అది! 
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ఒకసారి డెకరట్  ఏదో సందరభ్ంలో, “అనన్టుల్ - ఇండియాలో చాలా ఇళల్లో దొడల్లో పాములు 
తిరుగుతాయిట కదా” అనడిగాడు కుతూహలంగా. 

“అనిన్ చోటాల్ కాదు. ఒకపుప్డు అడవిగా ఉండేదానిన్ జనవాసంగా మారిచ్నపుప్డు అలా జరుగుతుంది. ఇంటి పెరటోల్ తిరగడమే కాదు, 
ఒకోసారి ఇళల్లోకి కూడా వసుత్ంటాయి” అనాన్ను. 

ధవళేశవ్రంలో కొండమీద జనారద్నసావ్మి గుడిమెటల్ పకక్న ఉండేది మా ఇలుల్. రోజూ ఎవరింటోల్కో పాము దూరడం తెలుసు. నేను 
మా పెరటోల్ ఐదారుసారుల్ పాముని చూశాను. ఇంటోల్కి రెండుసారుల్ వచిచ్ంది. గోదావరికి వరదలొచిచ్నపుప్డు పాములు మరింత తరచుగా 
కనబడుతుంటాయి.  

ఇంకా చెపేప్వాణేణ్ - నా మాటలు వింటూ డెకరట్  మధయ్లో భయంతో కెవువ్మనకపోతే! 
నేను చెపేప్ది అతడికి పాములతో సహజీవనంలా అనిపించిందిట. 
నేను గమనించిందేమిటంటే - జరమ్నీలో ఇళల్లో దోమ, ఈగ, బలిల్ లాంటివి మచుచ్కైనా కానరావు. చాలా ఊళల్కి చివరోల్ చెటల్తో 

నిండిన అడవులుంటాయి. అకక్డ పాములే కాదు, ఏ పురుగూ, పుటార్ ఉండవు. 
మరి నేను చెపిప్ంది వింటే డెకరట్  భయంతో వణికిపోడూ! 
మన దేశం కూడా పరిసరాల విషయంలో జరమ్నీకి సాటి రావాలంటే అసాధయ్మేం కాదు. కానీ అందుకు పౌరులు బాధయ్త 

వహించాలి.  
ఇకక్డి పౌరులు ఎకక్డపడితే అకక్డ ఉమిమ్ వెయయ్రు. తుకుక్ పారేయరు. అనిన్ంటికీ నిరీణ్త పర్దేశాలునాన్యి. ఆరుకోటల్ పశిచ్మజరమ్నీ 

పౌరులోల్ ఒకక్రంటే ఒకక్రు కూడా ఈ నియమాలిన్ అలక్షయ్ం చెయయ్కపోవడంవలల్నే - యావదేద్శం పరిశుభర్తకు మారుపేరుగా ఉంది. 
ఎనోన్ పారీట్లకు వెళాల్ను. అకక్డ ఆలక్హాల  ఏరులై పర్వహించేది. నేను మాతర్ం ఫలరసాలు, శీతల పానీయాలు తీసుకునేవాణిణ్. ఆ 

విషయంలో కొందరు ఆడవాళుల్ నాకు కంపెనీగా ఉండేవారు. మగవాళెల్వరూ వాటివైపు చూడనైనా చూసేవారు కాదు. పారీట్లు తరచుగా 
జరగడంవలల్ నా ఈ అలవాటుకి ఎంత పర్చారం కలిగిందంటే, ఆలక్హాలు లేని ఇతర పానీయాలిన్ ‘రావూస  డిర్ంకస్ ’ అనడం రివాజయింది. 

ఇకక్డివాళల్ విషయం కాసేపు పకక్న పెటిట్ - ఇకక్డ పరిచయమైన మనవాళల్ విషయానికి వసేత్ - 
మనవాళుల్ 
పర్తి రోజూ ఓ కొతత్ పరిచయం. కొతత్ అనుభవం. కానీ నాలో ఏదో అసంతృపిత్. ఈ వింతలు, అనుభవాలు, అనుభూతులు - ఇవనీన్ 

నా ఒకక్డికేనా?  
ధరామ్రథ్కామమోకాష్లోల్ ఎనన్డూ విడిచి ఉండనని నేను చేసిన పెళిల్నాటి పర్మాణాలు శుషక్మేనా? 
ఈ కొతత్ లోకంలో నా పకక్న భారాయ్బిడడ్లు కూడా ఉంటే, ఇదే అనుభూతులకు నా సప్ందన మరోలా ఉంటుందా?  
బెరిల్నోల్ అడుగుపెటేట్క ఓ వారం ఎలా గడచిపోయిందో గడిచిపోయింది. తరావ్తనుంచి నా మనసు నా భారాయ్బిడడ్ల చుటూట్ 

పరిభర్మిసూత్, మనసుకి సిథ్మితం లేకుండా చెయయ్సాగింది. 
వాళిల్కక్డికి వసాత్రంటే, అది వేరు. కానీ ఈ అనుభూతులు నా నోటితో వినడమే తపప్ తమ కళల్తో చూడలేరనన్ అసంతృపిత్ ననున్ 

వెంటాడుతోంది.  
నేను ఆశావాదిని. నా పరిసిథ్తిలో ఊహించని మలుపు వచిచ్, ఏదో అదుభ్తం జరుగదా? నావాళిల్కక్డికొచిచ్ నాతో ఉండరా? 
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బెరిల్నోల్ రెండంటే రెండు వారాలు గడిచాయేమో- సాయంతార్లు ననున్ దిగులు ఆవహించేది. 
ఆ దిగులోల్ంచే ఏదో మూల అనిపించేది - నేనూ, నావాళూల్ ఆ నగరవీధులోల్ కలిసి తిరగబోతునాన్మని. 

ఏ పర్దేశం గురించైనా, విషయం గురించైనా మంచిచెడడ్లు నిరణ్యించాలంటే - ఒకో మనిషి ఒకోలా చెబుతాడు. ఒకే మనిషి కూడా 
అనిన్వేళలా ఒకేలా చెపప్డు.  

అభిపార్యాలిన్ మనిషి మూడ  కూడా పర్భావితం చేసుత్ంది. మనిషి మూడ  మనఃసిథ్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.   
  అసంతృపిత్తో బాధపడే మనిషికి సంతోషం దొరకక్, నితయ్ దుఃఖితుడౌతాడు. అతని అసంతృపిత్కి కారణమేమిటో తెలుసుకుని దానిన్ 

చలాల్రేచ్వరకూ, ఇతరాలేమీ ఎంత గొపప్వైనా అతనికి తృపిత్ కలిగించవు.     
ఇంత దూరమొచిచ్, ఇనిన్ విలాసాలు, వైభోగాలమధయ్ మసలుతునాన్ - మనసు నావాళల్కోసం అలాల్డుతోంది. మనసు వారి 

సాహచరయ్ంకోసం తహతహ లాడుతోంది. అందుకే నా మనసునిండా అసంతృపిత్. అది తొలగేదాకా నేను సరైన మూడ లోకి రాలేను. అపుప్డు 
నా మనఃసిథ్తి మారి - ఇకక్డి విశేషాలపై సప్ందన మరోవిధంగా ఉంటుందా? 

PPP 
అది భారతీయుల పర్తేయ్కతో, నావాళల్ పర్తేయ్కతో తెలియదు. కానీ అకక్డి నా పరిచితులోల్ భారతీయులిన్ కూడా ఈ విషయమై శర్దధ్గా 

పరిశీలించాలనుకునాన్ను.  
నావాళల్కి ఇకక్డికొచేచ్ అవకాశం లేనపుప్డు - ఇకక్డునన్ మనవాళుల్ మానసికంగా ఎంత ఆసరా కాగలరో తెలుసుకుందుకు నాకా 

ఆలోచన ఎంతగానీ సహకరించింది.  
బెరిల్నోల్ నాకు పరిచయమైన మొదటి భారతీయుడు గుపాత్. అతను కూడా ఇండియాలో మాతోపాటే బయలేద్రి మరెకక్డో లాంగేవ్జ  

కోరుస్ ముగించుకుని ఇకక్డికొచాచ్డు. అతని ఆఫీసు కూడా నా ఆఫీసుండే ఎరన్ సట్  రాయిటర  పాల్టజ్ కి దగగ్రోల్నే ఉంది. 
నాకతను మొదటిసారి మా ఆఫీసు ఎదుటి మయసభలో తగిలాడు.  
ఇండియాలో ఉండగా కులాలు, భాషలు, యాసలు వగైరా ఎనోన్ విభజనరేఖలుండొచుచ్ కానీ, ఇకక్డ మాతర్ం సాటి భారతీయుణిణ్ 

చూడగానే సుఫ్రించేది మనవాడనే.  
ఆపరిచితులైనా సరే అకక్డ భారతీయులు ఒకరికొకరు ఎదురుపడితే పలకరించి పరసప్రం పరిచయం చేసుకోవడం పరిపాటి.  
మా పరిచయాలయాయ్క గుపాత్ వెంటనే, “బెరిల్న  చేరుకోగానే ముందు పోలీస  సేట్షనోల్ పేరు నమోదు చేయించుకునాన్వా?” అనడిగాడు.  
అపప్టికి నేను బెరిల్న  వచిచ్ అయిదారు రోజులయింది. ఏదో నేరం చేసినవాడిలా, పోలీసు సేట్షనోల్ పేరు నమోదు 

చేయించుకోవడమేమిటో నాకు అరథ్ం కాలేదు.  
ఈ గుపాత్ లాంగేవ్జి కోరుస్లో ఉండగానే ఏదో వెధవ పని చేసుంటాడు. అందుకని ఊరు మారగానే ముందు పోలీసు సేట్షనుకి 

వెళల్మనుంటారు. మరి నేనేమో లూయ్నబరుగ్లో హొటల  యజమాని ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  చేత సనామ్నం కూడా పొందిన ఘనుణిణ్!  
“పోలీస  సేట్షన తో మనకి పనేమిటి? ఆహావ్నంమీద వచిచ్న అతిథులం. బుదిధ్మంతులం” అనాన్ను గొపప్గా, మనసులో మాతర్ం 

అతనిపై జాలి పడుతూ. 
“భలేవాడివేలే! ఇకక్డ అతిథులకో రూలూ, పౌరులకో రూలూ లేదు. ఎవరైనా సరే, ఊరు మారితే పోలీసు సేట్షనోల్ పేరు నమోదు 

చేసుకోవాలిస్ందే! అలా చేయించుకోకపోతే, అపుప్డు నిజంగా నేరసుథ్డివౌతావు” అని అందుకు సంబంధించిన కొనిన్ వివరాలు చెపాప్డు. 
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ఎవరైనా కొతత్గా ఒక ఊళోల్ ఉండడానికొచిచ్నపుప్డు, అన మెలుడ్ంగ  (రిజిసేట్ర్షన ) ఫారం ఒకటి 
తీసుకుని నింపాలి. ఏ ఇంటోల్ అదెద్కుంటే ఆ ఇంటి ఓనర  చేత ఆ ఫారంలో సంతకం పెటిట్ంచుకుని పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్లి. గురిత్ంపుకి కానూ 
విదేశీయులైతే పాస పోరట్ నీ, సవ్దేశీయులైతే గురిత్ంపుకారుడ్నీ చూపించాలి. అదయేయ్క అకక్డివాళుల్ - ఆ ఫారం తమకి అందినటుల్ రసీదు ఇసాత్రు. 
ఆ రసీ◌ిదు దగగ్రుంటే, ఆ నగరంలో మన ఉనికి చటట్బదధ్ం అనన్మాట! ఈ తతంగానిన్ అన మెలుడ్ంగ  (ఎన రోల మెంట ) అంటారు.  

గుపాత్ చెపాప్క నాకు గురొత్చిచ్ంది. 
లూయ్నబరుగ్ చేరినపుప్డు ఈ తతంగమంతా గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట  ఆధవ్రయ్ంలో జరిగింది. వాళుల్ చెపిప్ంది గుడిడ్గా చెయయ్డమే తపప్ 

అపప్టోల్ అదేమిటో పటిట్ంచుకోలేదు. అలాగే ఊరొదిలి వెళేల్టపుప్డు అబ మెలుడ్ంగ  (రిజిసేట్ర్షన  రదుద్) తతంగం కూడా ఉంటుంది. అది కూడా 
లూయ్నబరుగ్నుంచి బయలేద్రేముందు గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట  వారు చేయించి రసీదిచాచ్రు. రసీదు దగగ్రుంచుకునాన్ను కానీ దాని పర్యోజనం ఇదని 
అపుప్డు నాకు తెలియదు. 

ఇపుప్డు నేనా అబ మెలుడ్ంగ  రసీదు చూపించి, బెరిల్నోల్ అన మెలుడ్ంగ  రసీదు తెచుచ్కోవాలి. ఆ పని బెరిల్న  చేరిన వారం లోపల చెయాయ్లి. 
చెయయ్కపోతే నేరం.  

ఈ విషయం ఇంతవరకూ నాకెవవ్రూ సరిగాగ్ చెపప్లేదు. చెపిప్నా నేను సరిగాగ్ వంటబటిట్ంచుకోలేదు. ఇపుప్డైనా అనుకోకుండా 
పరిచయమైన ఈ గుపాత్ ధరమ్మా అని విషయం తెలిసింది.  

గుపాత్ నాకు అన మెలిడ్ంగ  చేసుకోవాలిస్న ఆఫీసు చిరునామా ఇచాచ్డు. నా దగగ్రునన్ సిటీ మాయ్ప  సాయంతో ఆ చిరునామా పటుట్కుని, 
వెంటనే ఆ తతంగం పూరిత్ చేసుకోగలిగాను.  

ఇకక్డ ఏ పనికీ ఆఫీసుల చుటూట్ పదేపదే తిరగనకక్రేల్దు. మనకి ఉపకారం చేసుత్నాన్మని కాక, తమ బాధయ్త నిరవ్హిసుత్నాన్మని 
అనుకోవడం ఇకక్డి ఆఫీసులోల్ ఉదోయ్గుల పర్తేయ్కత.  

పని జరిగేక గుపాత్ని కలుసుకుని ధనయ్వాదాలు చెపిప్, “నువువ్ చెపప్కపోతే ఈ విషయం నాకు తెలిసేది కాదు. ఐనా తపుప్ నాది. నీకు 
తెలిసిన విషయం నాకు తెలియలేదంటే, ఎకక్డో నావలల్ అలక్షయ్ం జరిగుండాలి కదా!” అనాన్ను. 

గుపాత్ నవివ్, “అలా అనుకోకు. ఈ విషయం పకాక్గా నేను తెలుసుకోగలిగానంటే అందుకు కారణాలునాన్యి. రెండు మూడు నెలలోల్ 
మా ఆవిడ, కొడుకు వసుత్నాన్రికక్డికి” అనాన్డు. 

ఆ మాటలు నా చెవులకి అమృతోపమానమయాయ్యి. అంటే - డాడ  సాక్లరుస్ కూడా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకునే 
అవకాశమునన్దనన్మాట! 

నాలో కుతూహలం రేగింది. వాళల్ని తీసుకురావడానికి తనేం చేసుత్నాన్డో వివరాలడిగాను. 
అడిగినపుప్డు ఎంత ఉతాస్హంగా అడిగానో, అతను చెపిప్ంది వినన్పుప్డు అంతగానూ హతాశుడినయాయ్ను.  
ఇండియానుంచి జరమ్నీ రావడానికి టికెటుట్ మనిషికి ఐదువేల రూపాయలుట. అదీ అటిన్ంచి ఇటు రావడానికి. తిరుగు పర్యాణం 

ఖరుచ్ వేరే.  
గుపాత్ భారయ్కి టికెట  - గుపాత్ తండిర్ కొంటునాన్టట్. అలా టికెట  కొని శీర్మతిని పంపగల ఆరిథ్క సోత్మతు మా ఇంటోల్ అటూ ఇటూ 

ఎవరికీ లేదు.  
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అదలా ఉంచితే గుపాత్కి హాసట్లోల్ వన  బెడూర్ం ఎకామడేషన  దొరికింది. అదెద్ నెలకి మూడొందల 
మారుక్లు. గుపాత్కి ఒకక్డే కొడుకు. వయసు ఏడాది లోపు. ఇకక్డి రివాజు పర్కారం దంపతులొక గదిలోనూ, పిలల్లు ఒకొకక్రు ఒకో 
గదిలోనూ పడుకోవాలి. గుపాత్ కొడుకు చంటిపిలాల్డని సింగిల  బెడూర్ం అపారుట్మెంటోల్ ఉండడానికి హాసట్లువాళుల్ ఒపుప్కునాన్రుట. అది అతని 
అదృషట్ం.  

ఇదద్రు పిలల్లుంటే సాధారణంగా తీర్ బెడూర్ం హౌస  తీసుకోవాలి. కొంచెం కనెస్షనిచిచ్నా, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ బెడూర్మస్  రెండుకి 
తగగ్కూడదు. ఇకక్డ అలాంటి ఇంటికి అదెద్ ఐదారొందల మారుక్లుంటుంది. అపుప్డు నాకొచేచ్ ఆదాయానికీ, అపప్టి నా బాధయ్తలకీ అది 
చాలా ఎకుక్వ.  

“నావాళల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచడం నా శకిత్కి మించిన పని” అనుకునాన్ను.  
అలాగని దిగాలు పడిపోలేదు. మొదటిన్ంచీ నాది ఉనన్ంతలో సదుద్కుపోయి సంతోషానిన్ వెదుకుక్నే మనసత్తవ్ం. ఆ దృకప్థంలో చూసేత్ 

- 
జరమ్నీలో సట్యిపెండ  బటావ్డా - కొంత చితర్ంగానూ, కొంత సంతోషంగానూ అనిపించింది నాకు.  
ఇండియాలో నాకు సట్యిపెండయినా, జీతమైనా ఆ పైనెలలో మొదటిరోజున ఇచేచ్వారు. ఆ రోజు సెలవైతే ఆ మరుచటి రోజు 

ఇచేచ్వారు. కానీ ఇకక్డ ఏ నెల సట్యిపెండ  ఆ నెల మొదటి రోజునే ఇసుత్నాన్రు. అంటే ముందు డబిబ్చిచ్ తరావ్త పని చేయించుకోవడం 
అనన్మాట! ఆ రోజు సెలవైతే, అందుకు ముందురోజు ఇసుత్నాన్రు. 

లూయ్నబరుగ్లోనూ అలాగే జరిగింది. బెరిల్నోల్నూ అంతే!  
అకోట్బర  ఒకటిన మయసభకి వెళిల్ మొదటిసారి సట్యిపెండ  తీసుకుంటునన్పుప్డు, సాక్లర షిపుప్కి గానూ తొమిమ్దొందల మారుక్లూ, 

చలికి దుసుత్లు కొనుకుక్ందుకు మరో మూడొందల మారుక్లూ - వెరసి పనెన్ండొందల మారుక్లు వచాచ్యి.  
ఇండియాలో రూపాయలోల్నే అపప్టికి నాకంత జీతం లేదు. చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. 
ఆ సంతోష సమయంలో పరిచయమయాయ్డు గోపాలకృషణ్న .  
అతను అలెగాజ్ండర  వాన హుంబోలడ్ ట  ఫెలోషిప మీద వచాచ్డు. అది చాలా పర్తిషాఠ్తమ్కమైన ఫెలోషిప . నాకొచేచ్దానికి రెటిట్ంపు 

సట్యిపెండ  వసుత్ందతనికి. అతను తమిళుడే కానీ తెలుగు కూడా వచుచ్. తన పూరీవ్కులు తెలుగువారేనని చెపాప్డు.  
అతని దావ్రానే నాకు ఓంపర్కాష  మహాపాతార్ పరిచయమౌతాడనీ, ఆ పరిచయం నా బెరిల్న  జీవితానికి ఊహించని మలుపు 

తెచిచ్పెడుతుందనీ అపుప్డు నాకు తెలియదు.  
గోపాలకృషణ్న కి మయసభ అంటే భయమట. అందులోకి వెడితే తపిప్పోతానని బెంగట.  
“పర్తినెలా సట్యిపెండ  తీసుకుందుకు మనమిదద్రం కలిసి వెడదాం. ఒకరికొకరు తోడుంటే ధైరయ్ంగా ఉంటుంది” అనాన్డతను. 

సరేననాన్ను. 
గోపాలకృషట్రణ్న  వయసులో నాకంటే పెదద్. కానీ పెళిల్ ఈ మధయ్నే అయింది. ఇంకా పిలల్లు లేరు. మనిషి సరదాగా ఉంటాడు కానీ బాగా 

బిడియసుథ్డు. ఎంత బిడియమంటే భారయ్ను ఈ దేశం తీసుకురావడానికి మొహమాట పడుతునాన్డు.  
అతని సమసేయ్మిటో నాకు సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదు, “ఇంకా పిలల్లు లేరు కదా, మీ ఆవిణిణ్కక్డికి రపిప్సేత్, ఇదద్రికీ సరదాగా హనీమూన  

ఐపోతుంది” అనాన్ను సరదాగా అనన్టుల్.  
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కానీ అతను ముఖం చిటిల్ంచి, “నాకే ఇకక్డ దినదినగండంగా ఉంది. మళీల్ వేరే 
తంటసమెందుకూ?” అనాన్డతను.  

‘భారయ్ తంటసమా? ఇలా అనుకునేవారు కూడా ఉంటారా? ఉంటే అలాంటివాళుల్ పెళిల్ చేసుకోవడమెందుకు?’ అనుకునాన్ను కానీ - 
అది అపారథ్మని తెలుసుకుందుకు ఎంతోసేపు పటట్లేదు.  

అతను బాగా బిడియసుథ్డు. ఎవరో ఒకరు తోడు లేకుండా, ఇలుల్ దాటి - అడుగు తీసి అడుగు వెయయ్డానికి కూడా భయంగా 
అనిపిసోత్ందిట. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ భారయ్ని ఇరికించడం సబబు కాదని అతడికి తోచింది.  

“మరీ అంత భయమైతే - ఎనాన్ళల్ని ఇకక్డుండగలరు?” అనాన్ను. 
“అదీ నిజమే! నేనికక్డికి రావడం పొరపాటనీ, వెనకిక్ వెళిల్పోదామనీ కూడా నాకు అనిపించింది. కానీ అనుకోకుండా ఓంపర్కాష  

మహాపాతార్ పరిచయమయాయ్డు. దాంతో నా ఆలోచనలు మారాయి” అనాన్డు. 
అంత మంచి సాక్లర షిపుప్ మీదొచిచ్, అలా వెళిల్పోవాలనుకునాన్డని నాకు చాలా చితర్ంగా అనిపించింది. కానీ మహాపాతార్ పేరు 

వినగానే ఆ ఆశచ్రయ్ం పోయి, ఆ సాథ్నానిన్ ఉతాస్హం ఆకర్మించింది. 
మహాపాతార్ ఒరియావాళల్ ఇంటిపేరు. అపప్టికి ఒరిసాస్లో ఐదారేళుల్గా ఉనాన్ను. నాకు ఒరియా రాదు కానీ - ఆ పార్ంతంతోనూ, 

అకక్డివారితోనూ, ఆ భాషతోనూ చెపుప్కోతగగ్ అనుబంధం ఏరప్డింది. ఎంతలా అంటే ఇపుప్డు మహాపాతార్ పేరు వినగానే ఆతీమ్యుల 
పర్సాత్వన వచిచ్నటల్నిపించింది.  

“ఓంపర్కాష  మహాపాతార్ ఎవరు?” అనాన్ను కుతూహలంగా.  
“మంచివాడు. సేన్హపాతుర్డు. అతనిన్ నీకు పరిచయం చేసాత్ను” అనాన్డు గోపాలకృషణ్న . 
తక్షణమే పరిచయం చేసుకోవాలనిపించింది కానీ - అందుకు కనీసం ఒకక్ రోజు ఆగాలని తెలుసు. కానీ ఒకక్రోజు మాతర్మే 

ఆగాలిస్రావడం నా అదృషట్ం.  
నేను భువనేశవ్రిన్ంచి వచేచ్నని తెలియగానే, ఓంపర్కాష  మరాన్డే ఎంతో ఉతాస్హంగా ననున్ కలుసుకుందుకు వచాచ్డు. ఐతే నాకు 

ఒరియామీద పటుట్ లేదనీ, ఆ భాషలో మాటాల్డడ్ం కూడా రాదనీ తెలియగానే - అతని ఉతాస్హంమీద కాసిని నీళుల్ చిలకరించినటల్యింది. 
“కనీసం మాటాల్డుకునే సాథ్యిలో భాష నేరుచ్కోవలసింది” అని నేనూ మనసులో కించపడాడ్ను. 
ఓంపర్కాష  ఇండియానుంచి కెనడా వెళిల్ అకక్డ ఎమెమ్స  చేసి పిహెచ డి చెయయ్డానికి బెరిల్న  వచాచ్డు. చురుకైనవాడు. విదేశానుభవంలో 

నాకంటే పెదేద్ కానీ, వయసులో నాకంటే కాసత్ చినన్.  
అతను నా అలవాటల్ గురించి తెలుసుకుని, “ఇకక్డికొచిచ్ ఇంకా బీరు కూడా అలవాటు చేసుకోలేదా? యూ ఆర  గేర్ట !” అనాన్డు. 
జరమ్నీలో నా అలవాటల్ని మెచుచ్కునన్ తొలి భారతీయుడతను. అందులోనూ నాకు లేని అలవాటల్నీన్ తనకి ఉనాన్యి. ఐనా ననున్ గేర్ట  

అనాన్డని, నేను నిజంగానే గేర్ట  కాబోలనుకుని చాలా సంతోషించాను. తరావ్త గర్హించాను - ఎవరినైనా, దేనన్యినా మెచుచ్కుందుకు 
‘గేర్ట ’ని ఊతపదంగా వాడడం అతని అలవాటని.  

ఓంపర్కాష తో పరిచయమయేయ్సరికే నేను నా జరమ్న  మితుర్డు ముయ్లల్ర  సాయంతో గుర్ండిగ  కంపెనీది సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపు 
రికారడ్ర  కొనాన్ను. అది ఓంపర్కాష కీ, గోపాలకృషణ్న కీ కూడా నచిచ్ంది. ఇంత తవ్రలో అంత ఖరీదైనది కొనన్ందుకు కూడా ఓంకార్ష  ననున్ గేర్ట  
అనాన్డు. 
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నేను, ఓంపర్కాష  తరచుగా కలుసుకునేవాళల్ం. ఓసారి ననన్తను తనింటికి భోజనానికి 
ఆహావ్నించాడు. “ఈరోజు నీతోపాటు నేనూ ఫకుత్ శాకాహారం” అనాన్డు. ముందు ఓ గినెన్లో అనన్ం వండి పకక్న పెటాట్డు. తరావ్త ఓ బూరెల 
మూకుడులో జీలకఱఱ్ పోపు వేయించాడు. ఫిర్జ లోంచి ఓ డబాబ్ తీసి సీలు తెరిచాడు. దాంటోల్ నూనెలో నిలవుంచిన రకరకాల కూరగాయల 
ముకక్లునాన్యి. వాటిని పోపులోకి వంపి గరిటతో కలుపుతూ కాసేపు వేయించి దింపేశాడు. ఆ కూర చాలా చాలా బాగుంది. నేనా 
కూరగాయల డబాబ్ తీసుకుని పేరు చూశాను. గుయ్వెటష్  అని ఉంది. ఆ తరావ్త నుంచి నేను వండుకునే కూరలోల్ గుయ్వెటష్  కూడా చేరింది.  

మాటల సందరభ్ంలో - సమయం దొరికినపుప్డలాల్ సిటీ మాయ్ప  సాయంతో నేను బెరిల్న  నగరానిన్ ఓసారి చుటిట్ వసుత్నాన్నని తెలిసిన 
ఓంపర్కాష  - మళీల్ ననున్ గేర్ట  అనాన్డు. అపుప్డు గేర్ట  కేవలం ఊతపదం కాదు. తన సాయంలేనిదే ఒకక్డుగైనా వెయయ్లేని గోపాలకృషణ్న  
మనసులో సుప్రించగా అపర్యతన్ంగా అతని నోట వెలువడిన మాట! 

ఓంపర్కాష కి ఆటలు, సంగీతం, రాజకీయాలు వగైరాలపై ఆసకిత్, చెపుప్కోతగగ్ అవగాహన ఉంది. నేను చెపేప్ది వింటూ, తనకు 
తెలిసినవి ఎనోన్ చెపేప్వాడు. చాలా విషయాలోల్ మా అభిపార్యాలు కలిసినటేల్ అనిపించేది. అందువలల్నేమో మామధయ్ మాటలు బాగా నడిచేవి. 

ఏం మాటాల్డుకునాన్ అనుకోకుకుండా నా భారాయ్బిడడ్ల పర్సకిత్ తెచేచ్వాణిణ్.  
నాకూ మావాళల్కీ ఉనన్ అనుబంధం ఓంపర్కాష కి అరథ్మైనటుల్ంది. అతనొక రోజున, “మీవాళల్ గురించి ఆలోచిసూత్ నీరసపడే బదులు, 

వాళల్ని ఇకక్డికి తీసుకొచేచ్ పర్యతన్ం చేయొచుచ్గా” అనాన్డు. 
జవాబుకి తడుముకోవాలా, “నాకిదద్రు పిలల్లునాన్రు. ఇదద్రూ ఇంకా బాగా చినన్పిలల్లు. తలోల్ తండోర్ ఎవరో ఒకరైనా దగగ్రుండాలి. 

వాళల్ల్నొదిలి తనొకక్తీత్ ఇకక్డికి రావడం - తనకీ, నాకూ కూడా మనసక్రించదు. “ అనాన్ను. 
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? పిలల్లిన్ దేశంలో వదిలి ఇకక్డికొసుత్నన్ ఇండియనుస్ చాలామందే ఉనాన్రు” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
“ఆ విషయం నాకూ తెలుసు. కానీ అలా చెయయ్డానికి - నేనూ, నా భారాయ్ కూడా మానసికంగా సిదధ్పడి లేం” అని సప్షట్ం చేశాను. 
అతను సాలోచనగా, “ఈ విషయమై బాగా ఆలోచించి ఓ నిరణ్యం తీసుకుని చెపుప్. నాకు చేతనైన సాయం చెయయ్డానికి నేను రెడీ” 

అనాన్డు. 
సేన్హభావంతో ఓ మంచిమాట అనాన్డనుకునాన్ను. అతని మాటలిన్ సీరియస గా తీసుకోలేదు కానీ అవి నా బురర్లో ఏ మూలో 

సిథ్రనివాసం ఏరప్రచుకునాన్యని అపుప్డు తెలియలేదు.  
అకోట్బర  21న నేను కలకతాత్లో ఉంటునన్ అనన్యయ్కి యోగకేష్మాల ఉతత్రం రాసి కవరు అంటించబోతుండగా - ఉనన్టుల్ండి 

ఓంపర్కాష  మాటలు గురొత్చాచ్యి.  
అతను పిలల్లిన్ ఇండియాలో వదిలి శీర్మతిని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోమని సలహా ఇచాచ్డు. అందుకు తన వంతు సాయం 

చెయయ్గలననాన్డు.  
అంతవరకూ ఈ విషయంలో నాకు ఆ మాతర్ం మాట సాయం అందించినవారు లేరు. ఆ మాటని ఆసరా చేసుకుని, శీర్మతితో పాటు 

పిలల్లిదద్రీన్ కూడా ఇకక్డికి రపిప్ంచే పర్యతన్ం నేను చెయొయ్చుచ్గా!  
‘ఆరంభింపరు నీచ మానవులురు విఘాన్యాస సంతర్సుత్లై’ అంటుంది సుభాషితం. ఇంతవరకూ నేను నీచావసథ్లో ఉనాన్ను.  
‘ఆరంభించి పరితయ్జించుదురురు విఘాన్యతుత్లై మధయ్ముల ’ అంటుంది సుభాషితం. మధయ్ముడిగా మిగిలిపోవడంకంటే నీచావసేథ్ 

మెరుగనుకునే మనసత్తవ్ం నాది.  
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‘ధీరుల  విఘన్నిహనయ్ మానుయ్లగుచున  ధుర్తుయ్నన్తోతాస్హులై పార్రబాధ్రధ్ము లుజజ్గింపరు’ 
అంటుంది సుభాషితం. అంతవరకూ ధీరుణిణ్ కావాలనన్ ఆలోచన ఒకక్సారైనా కలగలేదు. ధీరుణిణ్ కావాలనన్ దృఢసంకలప్ముంటే - ఆ 
లక్షయ్సాధనలో మధయ్ముడిగా మిగిలిపోయినా చినన్తనం కాదు. 

అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది. నా ఆలోచన మారాలని. 
నావాళల్ల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవచచ్ని ఆ రోజున మొదటిసారిగా నాకు సుప్రించింది. కాసేపటోల్నే ఆ సుఫ్రణ ఇంతై అంతై బలమైన 

నిరణ్యంగా మారిపోయింది. 
వెంటనే అనన్యయ్కు రాసిన ఉతత్రంలో చివర కొనిన్ వాకాయ్లు కలిపాను. శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ కలకతాత్ రపిప్ంచి - పాస పోరట్ , వీసా వగైరా 

తతంగాలు చూడమని. 
అదే ఊపులో బాన  నగరంలో ఉండే డాడ  ఆఫీసుకి కూడా ఓ ఉతత్రం వార్శాను - నా భారాయ్బిడడ్లిన్ బెరిల్న  

రపిప్ంచుకోవాలనుకుంటునాన్నని. వారికి ముందుగా తెలియబరచ్డం నా కరత్వయ్ం. 
ఆ తరావ్త నేను తీసుకునన్ నిరణ్యానిన్ ఆఫీసులో డెకరట్ కి చెపాప్ను. ఆ విషయమై అపప్టికి నేననుకుంటునన్ సమసయ్ - భారయ్, ఇదద్రు 

పిలల్లతో ఉండడానికి తగిన ఇలుల్ దొరకడం ఒకక్టే! 
డెకరట్  నా నిరణ్యానికి చాలా సంతోషించాడు. ఇంటి విషయమై సలహా కోసం వెంటనే ననున్ ఆఫీసు సెకర్టరీ ఫౌర్ షింగే వదద్కి 

తీసుకెళాల్డు.  
షింగే నా కథ విని, “ఇదద్రు పిలల్లా? మీ బడెజ్టోల్ ఇలుల్ దొరకడం కాసత్ కషట్మే” అని నిటూట్రిచ్ంది. 
ఆ ఒకక్ మాట చాలు - ‘ఉరు విఘాన్యతుత్లై ఆరంభించి పరితయ్జించే’ మధయ్ముల జాబితాలో ననున్ చేరచ్డానికి. కానీ ‘పార్రబాద్రథ్ము 

లుజజ్గింపని’ ధీరుణిణ్ కావాలనన్ మతుత్లో ఉనాన్ను నేను.  
షింగే మాటలిన్ పకక్న పెటాట్ను. ఆ తరావ్త ఓంపర్కాష ని కలుసుకునన్పుప్డు, “నీ మాట సూఫ్రిత్తో ముందుకెడుతునాన్ను. నువేవ్ం 

సాయం చెయయ్గలవో చెపుప్” అనాన్ను.  
ఆతను ముందు సాయం గురించి చెపప్లేదు. “నీ నిరణ్యం మంచిదే కానీ, పిలల్లతో ఇకక్డుండడంలో చాలా ఇబబ్ందులుండొచుచ్. 

బాగా ఆలోచించుకో” అని హెచచ్రించాడు. 
ధీరుణిణ్ కదా, “అనీన్ ఆలోచించే ఈ నిరణ్యానికొచాచ్ను” అనాన్ను దృఢంగా. 
“మంచిది. ఇలుల్ వెదకడంలో నేను చెయయ్గల సాయం చేసాత్ను” అనాన్డతను అపుప్డు. 
ముందు నేను చెయాయ్లిస్నవి ఒకటొకక్టిగా పూరిత్ చెయాయ్లిగా. వాటిలో బెరిల్నోల్ని ఇండియన  కనస్లే◌ెట  ఆఫీసుకి వెళల్డం ఒకటి. 

నేను జరమ్నీలో ఉంటునాన్ననీ, అకక్డ నా భారాయ్బిడడ్లిన్ పోషించుకునే సోత్మత నాకునన్దనీ కనస్లేట  వారో సరిట్ఫికెట  ఇవావ్లి. అదుంటే తపప్ 
ఇకక్డికి రావడానికి నావాళల్కి అనుమతి లభించదు.  

ఇండియన  ఆఫీసు అనేసరికి అది తాలూకాఫీసైనా, ఇండియన  కనస్లేట  ఐనా ఒకటే. ఇండియాలో ఉనాన్ జరమ్నీలో ఉనాన్ ఒకటే! 
“పాస పోరట్  ఇకక్డ వదిలి వెళల్ండి. సరిట్ఫికెటుట్కి ఓ వారం రోజులు పటొట్చుచ్” అందకక్డ పనిచేసే అమామ్యి - ఫకుత్ ఇండియన  

ఉదోయ్గిలా. 
నేనకక్డ నా పాస పోరట్  వదిలి ఇంటికెళాల్ను.  
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ఈలోగా డాడ  ఆఫీసునుంచి నాకో కవరొచిచ్ంది. అది విపిప్ చదవడానికి భయపడాడ్ను. 
ఎందుకంటే - 

జరమ్నల్కొక జీవనపర్మాణ వయ్యముంది. ఆ పర్కారం జరమ్నీలో ఉండడానికి ఒక మనిషికి కనీసం నెలకి ఎనిమిదొందల మారుక్లు 
అవసరం. ఆ పర్కారం అపుప్డు నాకొసుత్నన్ డాడ  సాక్లర షిప  ఒకక్ మనిషికే సరిపోతుంది. అందుకని డాడ  సంసథ్ - డాడ  సాక్లరుస్ 
భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవడానిన్ పోర్తస్హించకపోవడం సాధారణం. ఎవరైనా తమవాళల్ని రపిప్ంచుకుంటామని వార్సినపుప్డు - 
ఖరుచ్ విషయం చెపిప్ హెచచ్రించడం డాడ కి రివాజు.  

నేను ధీరుణిణ్ కావాలనుకుంటునాన్ను కానీ, పదే పదే విఘాన్లెదురౌతుంటే తటుట్కోలేక మధయ్ముడిగా మారిపోతాననన్ భయమూ 
ఉంది. ఆ భయంతోనే కవరు తెరిసేత్ -  

అందులో రెండుతత్రాలునాన్యి. మొదటిది నాకునన్ అలవెనుస్ల గురించి. 
భారాయ్బిడడ్లు ఇకక్డికొసేత్ - భారయ్కి 200 మారుక్లు, పిలల్లకి చెరో యాబై మారుక్లూ అదనపు అలవెనుస్గా ఇసాత్రుట.  
ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నా సాక్లర షిప  ఆరడ్రోల్ ఆ విషయం పర్సాత్వించారు. కానీ ఇపుప్డా విషయం నేను వార్సిన ఉతత్రానికి 

జవాబుగా రావడం - నాకు కొతత్ ఉతాస్హానిచిచ్ంది. అంటే డాడ  సంసథ్ ఈ విషయంలో ననున్ పోర్తస్హించినటేల్ అనిపించింది.  
ఇక రెండో ఉతత్రంలో విశేషం నేనూహించనిది! 
ఈ అకోట్బరునుంచి సట్యిపెండ  వంద మారుక్లు పెంచారుట. అంటే తొమిమ్దొందలనుంచి వెయియ్ మారుక్లు అయింది. తరావ్తి 

నెలలో ఆ పర్కారం అరియరుస్ కూడా ఇసాత్రుట.  
అంతే, నాలోని ధీరుడు ధుర్తుయ్నన్తోతాస్హుడైపోయాడు.  
శీర్మతిని ఇకక్డికి తీసుకురావాలని నేననుకునన్ ఘడియ శుభపర్దమై ఉండాలి. లేకపోతే నా ఉతత్రానికి ఇలాంటి జవాబు 

రావడమేమిటి? 
బలహీన క్షణాలోల్ సామానుయ్డికి బలానిన్చేచ్ది నమమ్కం. ఆ నమమ్కానికి ఒకోసారి మూఢతవ్మూ జతపడొచుచ్.  
ఏదేమైనా నాకపుప్డు బలం కావాలి. వెంటనే నూయ్మరాలజీ లోకి వెళాల్ను.  
నేను డాడ  వాళల్కి 31న ఉతత్రం వార్శాను. తేదీని తిరగేసేత్ పదమూడు. డాడ నుంచి నాకొచిచ్న ఉతత్రం తేదీలోని అంకెలనీన్ కలిపినా 

పదమూడొచిచ్ంది. పదమూడు నా లకీక్ నంబర . 
ఇవనీన్ కలిగించిన ఉతాస్హంతో ఆలోచనలకి పదును పెడితే అందులోకి ఒలోముచ కీ వచిచ్ంది.  
నేనిపుప్డుంటునన్ది సింగిల  బెడూర్మే కానీ, చూడాడ్నికి పెదద్ హాలులా ఉంటుంది. ఒలోముచ కీ ఒపుప్కుంటే నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు - 

మొతత్ం నలుగురం ఆ హాలోల్ సంతోషంగా సదుద్కోగలం. నాకునన్ సవ్లప్ పరిచయంలో ఒలోముచ కీ మంచిదానిలాగే అనిపించింది.  
ఒక రాయేసి చూసేత్ సరిపోదా అనిపించింది. ఐతే అకక్డో చినన్ తిరకాసుంది. 
అంతకుముందే ఒకరోజున ఒలోముచ కీ నూటయాబై మారుక్లు అపుప్గా కావాలని వంటింటోల్ ఫిర్జ మీద కాగితం పెటిట్ వెళిల్ంది. మా 

ఇదద్రికీ అదే పోసుట్బాకస్ .  
అపుప్డు నా దగగ్ర డబుబ్ లేదని చీటీ వార్సి ఫిర్జ మీద పెటాట్ను. అందుకామెకి ఆగర్హం వచిచ్ందో లేదో తెలియదు కానీ, వసేత్ 

ఆశచ్రయ్ంలేదు. 
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మరి నాకిపుప్డామె అనుగర్హం కావాలి. పాతుర్ణిణ్ కాగలనా?  
కానీ ధీరుణిణ్ కదా - సంకోచం కూడదు. తనొపుప్కుంటే నా భారాయ్బిడడ్లిన్ బెరిల్న  రపిప్ంచాలనుకుంటునన్టుల్ చీటీ ఒకటి వార్సి ఆ రాతిర్ 

ఫిర్జ మీద పెటాట్ను. 
ఒక ఏడాదిపాటు నేను నా కుటుంబంతో కలిసి ఉండే అవకాశం - ఆ నా వినన్పానికి ఒలోముచ కీ ఎలా సప్ందిసుత్ందీ అనన్దానిపై 

ఆధారపడి ఉంది. 
ఒపుప్కుంటుందా? 
అది నాకు బలహీన క్షణం. అలాంటి బలహీనక్షణాలు నాకు చాలా అరుదు. 
చినన్పప్టిన్ంచీ దేవాలయాల మధయ్ పెరిగాను. పెదద్లు చేసే దైవపూజలకు నా వంతు సహకారానన్ందిసూత్ వచాచ్ను. కానీ నా 

ఉదేద్శయ్ంలో దేవుడంటే కోరికలు తీరేచ్ పురుషోతత్ముడు కాదు. మనిషి ఎంత అలుప్డో తెలుసుకుందుకు సహకరించే ఓ తతవ్ం. అందుకే 
పరీక్షలోల్ కూడా నేను దేవుడికి చేతులు జోడించానే తపప్, ఏదో కావాలని కోరాలనుకునేవాణిణ్ కాదు. 

అలాంటి నాకు - బీయసీస్ ఫైనలియర  పరీక్షల సమయంలో ఓ బలహీనక్షణం వచిచ్ంది. ఆ వివరాలు మా ‘పెళల్యాయ్క చూడు’ నవలోల్ 
ఉనాన్యి. 

అపుప్డా బలహీనక్షణంలో నేను చేసిన పనేమిటంటే - దీరఘ్కాలిక పథకంలో బోలెడనిన్ కోరికలకి ఒకదానితో ఒకటి లంకె పెటిట్, 
తిరుపతి వెంకనన్కి మొకుక్కునాన్ను.  

ఆశచ్రయ్ంగా ఆయన చాలా ఓపికగా అనిన్ంటినీ కలిపి తీరాచ్డు. నేను నడిచి కొండెకిక్ ఆ మొకుక్ తీరుచ్కునాన్ను.  
ఇపుప్డు మళీల్ అలాంటి బలహీనక్షణం వచిచ్ంది. బెరిల్న  నగరంలో ఏడాదిపాటు నా భారాయ్బిడడ్లతో గడపాలనన్ కోరిక ఇంతింతై 

అంతైంది. ఒలోముచ కీ నా భారాయ్బిడడ్ల రాకకు ఆమోదముదర్ వేసేలా చెయయ్మని - మరోసారి ననున్ తిరుపతి వెంకనన్కి మొకుక్కునేలా 
చేసింది.  

అందుకే మేధావులమని మిడిసిపడే మనలాంటివారిన్ చూసి దేవుడు నవువ్కుంటాడు. నవువ్కుంటూనే తనునాన్ననన్ భర్మని కలుగజేసి 
మనని మరింత అయోమయంలో పడేసాత్డు.  

మరాన్డుదయం కాసత్ పెందరాళే లేచి వంటింటోల్కి వెళిల్ చూసేత్ ఫిర్జ మీద ఏ కాగితం లేదు.  
అంటే, ఒలోముచ కీ నా చీటీ తీసుకుంది. కానీ ఇంకా బదులివవ్లేదు. ఎందుకో మరి? 
ఆలోచిసూత్నే మళీల్ గదిలో దూరి తలుపేసుకునాన్ను. అంతలోనే గది తలుపు కొటిట్న చపుప్డు. ఆ వెంటనే, “హెర  డాకట్ర ” అంటూ 

ఒలోముచ కీ గొంతు. 
డాకట్ర  పదానికి హెర  (మిసట్ర ) జోడించడం అకక్డ మామూలే.  
తలుపు తీశాను. ఆమెననుసరించి ఆమె గదిలోకి వెళాల్ను. 
“నువువ్ నీ భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచుకుని నా ఇంటోల్ ఉండడానికి నాకే అభయ్ంతరం లేదు. నీ గదిలో అదనంగా మరో మంచం 

వేయిసాత్ను. అందుకుగానూ నెలకి వంద మారుక్లు అదనంగా ఇవావ్లి” అందామె. 
‘కంటి నఖిలాండ కరత్ నధికుని గంటి’ అని మురిశాడు అనన్మయయ్. ‘కనుగొంటిని’ అని పరవశించాడు తాయ్గయయ్. 
కారణజనుమ్ల అలౌకికానందానికి అపూరవ్ పర్కటన అది. 
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కారణజనుమ్లు కానివారికీ అలాంటి అలౌకికానందం ఉంటుందని అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది. 
ఒపుప్కుంది.  
ఒలోముచ కీ ఒపుప్కుంది.  
అది కలో, నిజమో - అనుకుంటూ ఆమెని మరోసారి పరీక్షగా ఆమెని చూసేత్, చేతిలో మాణికయ్వీణ కనిపించింది.  
కానీ నా మనసు సోత్తార్నికి పూనుకోలేదు. దానినిండా పామరుడి ఆలోచనలు. 
ఇంతవరకూ నా ఇంటదెద్ నూటయాబై. అదిపుప్డు రెండొందల యాబై ఔతుంది. ఐతే ఏం - నలుగురునన్ నా కుటుంబానికి 

నాలుగొందల మారుక్ల లోపులో ఎవరూ ఇలిల్వవ్రకక్డ. అదృషట్మంటే నాదే! 
ఇలా అనుకుని నా దృషిట్ని ఆమె చేతులనించి ముఖంమీదకు మళిల్సేత్, ఆమె కళల్లో కూడా నా కునన్ంత ఆతుర్తా కనిపించింది. 
గదిలో ఒకక్ మంచం అదనంగా వేయించినందుకు తనకి నెలకి మరో వంద మారుక్లు. అదృషట్ం ఆమెది కూడా మరి!  అందుకే ఆమె 

కళల్లో ఆతుర్త! 
దేవుడు పర్తయ్క్షమై వరమివవ్గానే ముందు పరవశం కలుగుతుంది. తరావ్త వచిచ్న అవకాశానిన్ పూరిత్గా వినియోగించుకోవాలనన్ ఆశ 

మొదలౌతుంది.  
ఆ ఆశ నాకు ఆమె కళల్లోని ఆతుర్తని పటిట్చిచ్ంది. 
“నేను ఉదోయ్గం చెయయ్డం లేదు. సాక్లర షిపుప్మీద ఉంటునాన్ను. ఎలాగో కషట్పడి కొంచెండబుబ్ నిలవేశాను. నా భారాయ్బిడడ్లిన్ 

రపిప్ంచుకుందుకు కూడా, ఇపుప్డు ఆ నిలవ్లోంచే ఇకక్డ టికెట  కొని ఇండియాకి పంపాలి” అనాన్ను దీనంగా.  
నటించకక్రేల్దు. అపుప్డు నా పరిసిథ్తి నిజంగానే దీనంగా ఉంది. 
“ఐతే ఏమంటావ ?” అంది ఒలోముచ కీ. 
“గదిలో అదనంగా మంచం వేయించినందుకు, నెలకి యాబై మారుక్లకి మించి అదెద్ ఇచుచ్కోలేను” అనాన్ను. 
ఒలోముచ కీ ఒపుప్కోలేదు. కానీ ఆమె గొంతు కాసత్ మెతత్బడింది. వెంటనే ఒపుప్కోవడం ఇషట్ంలేక అలాగంటోంది కానీ, 

ఒపుప్కుంటుందని నాకు అనిపించింది.  
యాబై మారుక్లకి మించి ఇవవ్లేనని మరీ మరీ చెపాప్ను. 
మామూలుగా మొహమాటసుథ్ణిణ్. బేరసారాలకు బొతిత్గా పనికిరానని - చినన్పుప్డు కనన్తలిల్, పెదద్యాయ్క కటుట్కునన్ ఇలాల్లు నా 

గురించి ఒకే తీరామ్నం చేశారు.  
ఎదిగేక కనన్బిడడ్లూ అదే అభిపార్యానికొసాత్రని నాకే అనుమానముంది.  
కానీ ఆ క్షణంలో తిరుపతి వెంకనన్ ననాన్వహించి ఉనాన్డనుకోవాలి. ఆయన పర్భావమే ఒలోముచ కీపై పడుతోందనుకోవాలి 

PPP 
“సరే, నెలకి రెండొందల మారుక్లే ఇదుద్వుగాని. కానీ పర్సుత్తం నేను డబిబ్బబ్ందులోల్ ఉనాన్ను. నాకో నూట యాబై మారుక్లు అపుప్గా 

ఇవవ్గలవా? అపప్ంటే అపుప్ కాదు. డిసెంబర  నెలకి అడావ్నస్నుకో. పై నెలలో నువువ్ అదెద్ ఇవవ్కక్రేల్దు” అందామె. 
మారు మాటాల్డకుండా ఆమెకి నూటయాబై మారుక్లిచేచ్శాను. దానికామె రసీదు కూడా ఇచిచ్, “ఎపుప్డొసాత్రు మీవాళుల్?” అంది. 

ఇపుప్డామెకి అదనపు ఆదాయం గురించి ఆతర్ంగా ఉనన్టుల్ంది.  
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కానీ నేను డబుబ్ ఏరాప్టు చేసుకోవాలిగా! అదే ఆమెకి చెపిప్, “బహుశా ఫిబర్వరిలోనో, 
మారిచ్లోనో వసాత్రు” అనాన్ను.  

“ఒంటరిగా ఉనాన్వ . వీలైనంత తొందరగా వాళల్ని తెచుచ్కో” అందామె కొంచెం జాలినీ, కొంచెం ఆశనీ మేళవించి. 
నేను తలాడించి అకక్ణిణ్ంచి కదలడంలో కాళుల్ తడబడి పడబోయి తమాయించుకునాన్ను.  
“కాళుల్ జాగర్తత్! ఇండియాకి తిరిగొచేచ్క నడిచి ఏడు కొండలెకాక్లి” అని ఎవరో నా గొంతులో గొణిగినటల్యింది.  
నేను దేవుడి గొంతు వినాన్ను. మెదడులో రికారడ్యిన ఆ గొంతుని టేపుమీదకి మారేచ్ సౌకరయ్ం లేకపోయింది కానీ - దేవుడి గొంతుని 

ఎందరికో వినిపించి ఉండేవాణిణ్. 
గదిలోకెళిల్ వెంటనే డబుబ్ గురించి ఆలోచనలో పడాడ్ను.  
పర్సుత్తం నా దగగ్ర నిలవేసిన కొంత డబుబ్ంది. అది నావాళల్ టికెటల్కు సరిపోతుంది. కానీ ఆ టికెటుల్ ఇండియాలో రూపాయలతో 

కూడా కొనొచుచ్. అలాంటపుప్డు - మనదికాని దేశంలో ఉంటూ ఇకక్డి కరెనీస్ని వాడెయయ్డం సబబా అనిపించింది. చేతిలో ఎనిన్ 
మారుక్లుంటే అంత ధైరయ్మికక్డ!  

ఇపుప్డు కనుక, ఇండియాలో ఎవరైనా ఈ విషయంలో నా అవసరానికి ఆదుకుంటే బాగుండుననిపించింది. 
ఇకక్డికి డెపుయ్టేషన మీద వచిచ్నవాణిణ్. ఈ సట్యిపెండు కాక ఇండియాలో నాకొచేచ్ జీతం అకక్డ రూపాయలోల్ పేరుకుంటుంది. తిరిగి 

వెళేల్సరికి సునాయాసంగా బాకీ తీరెచ్యయ్గలను.    
శీర్మతివైపు బంధువులోల్ వేల రూపాయలిన్ తృణపార్యంగా చూడగలవారునాన్రు. వాళుల్ తలో చెయీయ్ (వెయీయ్) వేసేత్ శీర్మతి జరమ్నీ 

పర్యాణం క్షణాలమీద పని. ఇండియాకి తిరిగెళాల్క, వాళల్ డబుబ్ని వడీడ్తో కలిపి పువువ్లోల్ పెటిట్ ఇచేచ్యొచుచ్. 
ఈ వివరాలనీన్ శీర్మతికి ఉతత్రం వార్శాను. తననీ, పిలల్లీన్ ఇకక్డికి పంపడానికి మిగతా ఏరాప్టుల్ చెయయ్మని కాకినాడలో 

మామగారికీ, కలకతాత్లో అనన్యయ్కీ కూడా వేరే ఉతత్రాలు వార్శాను.  
అదయేయ్క మనసు కొంచెం తేలికపడింది. కానీ అంతలోనే ఏవో శంకలు. 
నావాళుల్ ఇకక్డికొసేత్ - ఇండియాలోలా సంతోషంగా మసలగలరా?  
ఇకక్డి పదధ్తులు వేరు. ఇకక్డివాళల్ ఆలోచనలు వేరు. ఒక సంపర్దాయ హిందూవనితగా నా భారయ్ ఇకక్డ ఇమడగలదా? 
ఎందుకంటే ఇది మాకు తెలిసిన పర్పంచం కాదు. మరో పర్పంచం. ఆ విషయం మరిచ్పోదామనాన్ అహమమ్ద లాంటి మితుర్లు ననున్ 

మరువనివవ్రు......  
మరో పర్పంచం 
ఇనస్ టిటూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ డైరెకట్రిన్ - సంసథ్లో చేరిన మొదటిరోజున కలవడమే. ఆతరావ్త ఈ రోజున ఆయన 

ఉపనాయ్సముందని అహమమ్ద  చెబితే - ఎలా ఉంటుందో వినాలనన్ కుతూహలంతో అతనితో కలిసి వెళాల్ను.  
సెమినార  హాలు ఇంగీల్షు సినిమాలోల్ చూసే వాటిలాగే ఉంది. ఉపనాయ్సం జరమ్న  భాషలో. పేర్క్షకులు, శోర్తలు - మన దేశపు తీరులోనే 

కనిపించారు. 
డైరెకట్ర  తన హయాంలో సాధించిన విజయాల గురించీ, ఇపుప్డు తనముందునన్ లకాష్య్ల గురించీ ఏకరువు పెడుతుంటే - ‘కొయ ’ 

అనన్ రీతిలో కొందరు నవువ్కునాన్రు.  
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నా పకక్నునన్ కొందరు ఆ చుటుట్పకక్ల మాతర్మే వినపడే సవ్రాలతో జోకుస్ కూడా వేశారు. 
సల్యిడ  షో ఆ ఉపనాయ్సంలో భాగం. పొర్జెకట్రు ఆపరేట  చేసుత్నన్ వయ్కిత్ నాకు దగగ్రోల్నే ఉనాన్డు. అతనిమీద కూడా చాలా జోకులు 

పడాడ్యి. అతనూ నవువ్తునాన్డు. 
నా పకక్నునన్ ఒకతను బొమమ్లు గీసుత్నాన్డు. డైరెకట్రిన్ కారూట్న  రూపంలో చితిర్ంచాడతను. 
నాకు చినన్పప్టి కాల్స రూం గురొత్చిచ్ంది. అపప్టిలాగే ఈ వాతావరణమూ ఆహాల్దకరంగా ఉంది. 
వేగంగా జరమ్నోల్ కొనసాగుతుండడంవలల్నూ, పూరిత్గా టెకిన్కల  లాంగేవ్జి కావడం వలల్నూ - ఆ భాష నాకు అంతగా అరథ్ం కాలేదు. 

సబజ్కుట్ కూడా నాకు సంబంధించింది కాదు. ఐనా కాసేపు కూరుచ్నాన్ను.  
వాతావరణం తేలికగా ఉందని అనుకునాన్ను కానీ ఉపనాయ్సానిన్ ఎవరూ తేలికగా తీసుకునన్టుల్ లేదు. ఇరవై ఏళల్ యువకులు కూడా 

శర్దధ్గా విని, లేచి నిలబడి విమరశ్నాతమ్కమైన సందేహాలిన్ ధైరయ్ంగా అడుగుతునాన్రు. వాళల్కి తగిన సమాధానాలు లభిసుత్నాన్యి. 
ఇండియాలో మా లాబొరెటరీలో డైరెకట్ర  సెమినార  ఇసేత్ - దానికి అంతా వెళి వెళిల్తీరాలి. ఆయనేం చెపిప్నా తలూపుతూ వినాలి. 

ఎవరైనా లేచి నిలబడితే, ఆయన చెపిప్న పాయింటుని అభినందించడానికి మాతర్మే! అలాకాక సందేహమేదైనా వెలిబుచిచ్తే, తపుప్ చేసుత్నన్టుల్ 
మొహంపెటిట్ అడగాలి. దేనికైనా డైరెకట్రిచేచ్ సమాధానం - సదుగ్రువు శిషుయ్లకు చేసే జాఞ్నపర్బోధంలా ఉంటుంది. 

ఇకక్డ అడిగేవాళల్లో అచచ్మైన కుతూహలమే తపప్ వినయం లేదు. బదులిచేచ్వారిలో తన ఉదేద్శయ్ం వివరించాలనన్ తాపతర్యమే 
తపప్ అహం లేదు. 

ఇది మాతర్ం మన పదధ్తి కాదు. నాకికక్డి తీరు నచిచ్ంది.  
కాసేపయేయ్క హాలోల్ంచి బయటకొచాచ్ను. నాతోపాటే అహమమ్ద  కూడా బయటకొచాచ్డు. నావైపు అదోలా చూసూత్, “ఏమిటలా 

దిగులుగా ఉనాన్వ ?” అనాన్డు. 
నిజానికి నేనపుప్డు దిగులుగా లేను. కానీ ఉనాన్నని అహమమ్ద  అనుమానం.  
జరమ్నీలోని వైభవ విలాస జీవితపు గొపప్తనానిన్ నేను ఏదో రోజున గురిత్సాత్ననీ, అపురూపమైన కాలానిన్ అనాన్ళుల్ వృథా చేసినందుకు 

తపప్క పశాచ్తాత్పపడతాననీ అతనికి గటిట్ నమమ్కం. 
“లేదే, నేను చాలా సంతోషంగా ఉనాన్ను” అనాన్ను. 
అహమమ్ద  తల అడడ్ంగా ఊపి, “నువువ్ సంతోషంగా ఎలా ఉంటావు? అందుకు ముందు సంతోషమంటే ఏమిటో తెలియాలిగా!” అని 

నాకో చురక వేశాడు. 
అవతలివయ్కిత్ మనకంటే అధికుడు కాదనన్ నమమ్కమునన్పుప్డు అలాంటి చురకలకు చినన్తనముండదు. నేను నొచుచ్కోకుండా, 

“సంతోషమంటే నీకు తెలుసా?” అనాన్ను. 
“అది చెపేప్ముందు నినొన్కటడగాలి. ఆడదాని తొడలమధయ్ ఏముంటుందో తెలుసా?” అనాన్డు అహమమ్ద . మాట  ఎంత పచిచ్గా 

ఉందో, అంత కసీ ఉంది గొంతులో. 
ఏం చెబుతాను? తనేమంటాడోనని, “నీకు తెలుసా?” అనాన్ను. 
“తెలియడమేమిటి? అది నా ఆరాధయ్రూపం. నా రూంకొసేత్ చూపిసాత్ను - నా ఆరాధయ్రూపం నిలువెతుత్ పటానిన్. నా పిర్యురాలిన్ 

ఒపిప్ంచి కోల్జపుప్లో ఫొటో తీసి ఎన లారిజ్ చేయించి పెటుట్కునాన్ను” అనాన్డు. 
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ఇలా మాటాల్డడ్ం అహమమ్ద కి అలవాటే. అతడి అభిరుచికి తగిన మాటలవి.  
ఇండియాలో ఐతే ఆ మాటలిన్ నిరసించడమో, మందలించడమో చేసేవాణిణ్ణ్. అతడి మాటలిన్ చేతలోల్కి మారిచ్ చూపే పచిచ్ నీలి 

చితార్లిన్ పర్తిరోజూ పదిమంది మసిలేచోట థియేటరల్లో ఆగకుండా పర్దరిశ్ంచడం అతయ్ంత సాధారణమైన పరిసరాలోల్ ఉనాన్ను.  
నా వయ్కిత్గత వయ్వహారాలోల్కి చొరబడనంత కాలం ఇకక్డ ఇలాంటివి ఎబెబ్టుట్గా ఉనాన్ విని సహించడం తపప్నిసరి.  
నేను నవివ్, “నీలో కసి ఎకుక్వ” అనాన్ను. 
“మగాడికి కసి ఉండాలి. నా కసి నా పిర్యురాలి కెంతిషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేను. అంతెందుకూ, ఓ జరమ్న  మహిళ ఉంది. ఆమె 

వివాహిత. కానీ తరచుగా నా దగగ్రకొసూత్ంటుంది. భరత్ దగగ్ర దొరకని సుఖం నా దగగ్ర లభిసుత్ందని తెగ మెచుచ్కుంటుంది” అనాన్డు 
అహమమ్ద  గరవ్ంగా. 

అహమమ్ద కి మగాడిగా తన సామరధ్య్ం గురించి చెపుప్కోవాలని మహా కోరిక. తనకెందరో గరల్ ఫెర్ండుస్నాన్రనీ, వాళుల్ తరచుగా తనకి 
కసి నిండిన ఉతత్రాలు రాసుత్ంటారనీ నాకు చెబుతుండేవాడు.  

కాళీ గినెన్లకి సొద ఎకుక్వని ఓ ఇంగీల్షు సామెత. అహమమ్ద  కబురుల్ సీరియస గా తీసుకునేవాణిణ్ కాదు నేను. అతను చెపేప్దాంటోల్ 
నిజం చాలా తకుక్వని నాకు అనిపించేది.  

“సేన్హంలో కసి కాదు, అభిమానముండాలి. ఏకాంతంలో రెచిచ్పోయినపుప్డెలాగూ కసికే పార్ధానయ్ం ఉండొచుచ్. మరి ఉతత్రాలోల్నైనా 
చూపకపోతే అభిమానానిన్ పర్దరిశ్ంచే అవకాశం ఇంకెపుప్డొసుత్ంది?” అనాన్ను. 

“ఆడా మగా మధయ్ శారీరక సంబంధమే అభిమానం! వేరే అభిమానమేమిటో నాకరథ్ం కాదు” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“అరథ్మయేయ్లా నీకో ఉదాహరణ చెబుతాను” అంటూ అతనికి లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన కిర్సాట్లూథర  గురించి చెపాప్ను. నేను 

బెరిల్న  వచేచ్క కూడా ఆమెకీ నాకూ మధయ్ ఉతత్రాలు నడుసుత్నన్ విషయం చెపాప్ను. జరమ్న  భాషలో నా భావ పర్కటన చాలా బాగుందనీ, నేనొక 
అదుభ్తమైన లేఖకుడిననీ పొగిడేదామె. పర్తీదీ అదుభ్తమనడం అకక్డి మరాయ్ద కాబటిట్, నేనామె పొగడత్లకి ఆనందించినా, అవి నిజమని భర్మ 
పడలేదు.  

అహమమ్ద  నేను చెపిప్ందంతా కుతూహలంగా, శర్దధ్గా వినాన్డు. “అరథ్ం కాలేదా? ఆమె నినున్ కోరుతోంది” అనాన్డు. అని ఆగలేదు. 
మా ఇదద్రిగురించీ అసభయ్ంగా మాటాల్డడ్ం మొదలెటాట్డు. 

అతనిన్ ఆపాలిస్న సమయమొచిచ్ందని గర్హించాను. “బాబూ, నీకో నమసాక్రం. మా ఇండియనుస్కి కొనిన్ సెంటిమెంటుస్నాన్యి. 
అభిమానించేవారి గురించి అలా మాటాల్డడ్ం - మా ఇంటి ఆడవాళల్ని అవమానించినంత బాధని కలిగిసుత్ంది” అని మందలించాను. 

ఏమనుకునాన్డో అహమమ్ద  ఆ విషయమకక్డితో ఆపేశాడు. “ఇరాక లో ఇండియన  సినిమాలు చాలా చూశాను. మీ హీరోయినస్  
చాలా బాగుంటారు. హీరో, హీరోయినస్  చెటాట్పటాట్లేసుకుని పాటలు పాడుతూ డాయ్నుస్లు చేసాత్రు. నాకవి చూడాడ్నికి బాగుంటాయి. కానీ 
ఎంత దగగ్రగా వచిచ్నా కూడా వాళుల్ల్ ముదుద్ మాతర్ం పెటుట్కోరు. ఎందుకని?” అంటూ టాపిక  మారాచ్డు. 

“ముదుద్లు మా దేశంలో నాలుగు గోడలకే పరిమితం. నాలుగు గోడల మధయ్ చేసే పర్తి పనీ బహిరంగంగా చెయొయ్చుచ్నంటే - 
మనకిక మరుగుదొడల్ అవసరముండదు” అనాన్ను.  

నేను పరోక్షంగా సునిన్తంగా చెపిప్నా, అహమమ్ద కి అరథ్మయింది. అతడు వెంటనే, “అది సరే రావ ! ఇకక్డ నువివ్ంకా చాలా 
కాలముండాలి. ఆడవాళల్ల్ని తాకకుండా ఎనాన్ళుళ్ండగలవ ?” అంటూ మళీల్ మాట మారాచ్డు. 
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“ఇంకా నీకు చెపప్లేదు కదూ! తొందరలోనే నా భారయ్ ఇకక్డికి రానునన్ది” అనాన్ను. 
“వాహ్స ! (వాట )” అనాన్డు అహమమ్ద  అపర్యతన్ంగా. అతని ముఖంలో అపనమమ్కం. 
నమమ్కం పుటట్డానికి అతనికి అంతవరకూ నేనా విషయమై చేసిన పర్యతాన్లనీన్ వివరంగా చెపాప్ను.     
అంతా విని, “అంటే, నువువ్ నీ భారయ్నికక్డికి రపిప్ంచుకుందుకు మూడువేల మారుక్లు ఖరుచ్ పెటట్దలుచ్కునాన్వనన్మాట!” అనాన్డు 

అహమమ్ద . 
“ఊఁ” 
ఉనన్టుల్ండి అహమమ్ద  ముఖంలో గీతోపదేశం చేసే కృషుణ్డు కనిపించాడు. 
“డాకట్ర  రావ ! యాబై మారుక్లిసేత్ నీకికక్డ అపస్రసలాల్ంటి అమామ్యిలు దొరుకుతారు. నెలకో పదిమందిని లెకేక్సుకునాన్ - 

మూడొందల మారుక్లంటే - ఆరు నెలలపాటు నీకు వెరైటీకి వెరైటీ, సౌఖాయ్నికి సౌఖయ్ం. నా మాట విని నీ నిరణ్యం మారుచ్కో. ఈ విషయంలో 
నీకు నేను సాయపడతాను” అనాన్డు.  

తెలల్బోయాను. భారయ్ విషయంలో ఇలాంటి లెకక్ ఒకటి ఉంటుందని పొరపాటున కూడా సుప్రించని నాకు ఆ మాటలు వినగానే 
కొంత జుగుపస్ కూడా కలిగింది.  

భారాయ్తావ్నిన్ సంగమానికి మాతర్మే ఆపాదించి, పర్తి సంగమానికీ వెల కడుతునాన్డతను. నిజంగా ఆడవాళుల్ ఈ రీతిలో 
ఆలోచించడం మొదలెడితే - వరకటన్ం మాట ఆటుంచి - మగాళల్కి పెళిల్ అనేది గొంతెమమ్కోరికగా మారిపోదూ? 

దూరానున్ంచి మా సంభాషణలో కొంత డెకరట్  చెవులబడినటుల్ంది. అతడు చకచకా నావదద్కొచిచ్, “నీ భారయ్ ఇకక్డికొచేచ్ పక్షంలో, 
ఆమ సట్ర డామ  రూటోల్ రమమ్ను. నేను, నా శీర్మతి, నువువ్ కలిసి వెళిల్ ఆమెను రిసీవ  చేసుకుని బెరిల్న కి తీసుకొదాద్ం” అనాన్డు ఎంతో 
అభిమానంగా. 

ఆమ సట్ర డామ  బెరిల్న కి దూరమే. కారోల్ వెళిల్ రావాలంటే కొనిన్ వందల మారుక్లౌతుంది. 
అతడి ఆఫర కి ఆశచ్రయ్పడుతూనే, “అబేబ్, నీకెందుకూ శర్మ?” అనాన్ను మొహమాటంగా. 
“ఇందులో శర్మేముంది? టూరుల్ మాకిషట్ం. ఆమ సట్ర డామ  చాలా బాగుంటుంది. ఎలాగూ వెళాల్లనుకుంటునాన్ం. మాతోపాటు మీరూ 

ఊరు కూడా చూడొచుచ్” అనాన్డు డెకరట్ .  
జరమ్నుస్లో ఉనన్ విశేషమిదే. ఏ మాటైనా సూటిగా చెబుతారు. అభిమానమూ సూటిగానే ఉంటుంది.  
“నీ ఆఫర  ఉపయోగించుకోగలనో లేదో తెలియదు. నీ అభిమానం మాతర్ం కలకాలం గురుత్ండిపోతుంది” అనాన్ను. 
అతని అభిమానానికి కారణం అతని మంచి మనసు కావచుచ్. నా సేన్హశీలత కూడా కావచుచ్. అదకక్డ సాధారణమూ కావచుచ్. 

నేనా విషయమై ఎకుక్వ ఆలోచించలేదు. 
ఆ రోజు సాయంతర్మే అహమమ్ద  నా దగగ్రకొచిచ్, “ఈ రోజు బీర  దొరుకుతుంది రావ !” అనాన్డు. 
“బీర  దొరకడమేమిటి?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  
పారీట్ జరుగుతోందనడానికి వాడుక పదం బీరు దొరకడమని అపుప్డు నాకు తెలిసింది. 
ఆ రోజే మా ఆఫీసులో ముయ్లల్ర కీ, మరో ముగుగ్రికీ సాక్లర షిపుప్లు లభించాయి. వాళుల్ పారీట్ ఇసుత్నాన్రు.  
అలాంటి పారీట్కి పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నముండదు. నోటీసు బోరుడ్లో పెడతారంతే! 
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ఆ పారీట్ చితర్ంగా ఉంది. నోటీస  బోరుడ్లో చూసి పారీట్ జరిగే సథ్లానికి వెళల్డం - అంతే!  
అకక్డ పారీట్ ఇచేచ్దెవరో, పుచుచ్కునేదెవరో తెలియదు. ఎవరికి కావాలిస్ంది వారు తీసుకుని తినడమూ, తాగడమూ, వెళిల్పోవడమూ! 

అతిథులుగా వచిచ్నవారికి ‘బీరు దాతా! వైను దాతా! సుఖీభవ’ అనే అవకాశం కూడా లేదు. 
ఈ పదధ్తి ముందు నాకు నచచ్లేదు. కానీ పారీట్లో నాకోసం కొనిన్ శాకాహార పదారాథ్లుంచడం గమనించి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. అంటే 

పారీట్ ఏరాప్టు చేసినపుప్డు ననున్ కూడా దృషిట్లో ఉంచుకునాన్రనన్మాట! అంటే పారీట్ ఇవవ్డం వెనుక చాలా ఆలోచన ఉనన్టేల్ కదా! దాంతో 
నా అభిపార్యం మారుచ్కునాన్ను. 

ఈ పారీట్కి వెళేల్ముందే కిరష్ నర  అనే యువకుడు పరిచయమయాయ్డు. అతను పారీట్ కోసం మైదాపిండిని బీరుతో పులవబెటిట్ ఓవెనోల్ 
ఉడకబెటిట్ సవ్యంగా ఓ కొతత్ వంటకం చేశాడు. అది ఇటాలియన  డిష  అనీ, పిటాజ్ అంటారనీ చెపాప్డు.  

పారీట్కి వచిచ్నపుప్డు - నాకోసం పిటాజ్లో కొంత భాగానిన్ పర్తేయ్కంగా శాకాహారంగా చేశానని అతను నాకు చెపాప్డు. ఆసకిత్ 
లేకపోయినా మొహమాటానికి కొదిద్గా రుచి చూశాను. నచచ్లేదు. మరాయ్దకి బాగుందని చెపాప్ను కానీ మరి తినలేదు.  

అంతా వైన  తీసుకుంటుంటే నేను నారింజరసం తీసుకంటునన్ందుకు నామీద కొనిన్ జోకుస్ పడాడ్యి. చివరికి రాలెక  కూడా, “ఏ 
కోరికలూ లేకుండా, ఎలా బర్తుకుదామనుకుంటునాన్రండీ మీరు?” అని అవహేళనని జాలిగా పర్దరిశ్ంచాడు. 

సాధారణంగా రాలెక  నామీద జోకస్  వేసేవాడు కాదు. ఆయన సహజ గంభీరుడు. కానీ తాగిన మతుత్లో గాంభీరయ్ం తొలగిపోవడం 
సహజమే కదా! 

అంతమంది మతుత్ మనుషులమధయ్ నేనొకక్ణీణ్ తాగకుండా అందరి జోకూస్ మౌనంగా భరిసూత్త్ చాలాసేపే కూరుచ్నాన్ను. 
నాకు నా అలవాటల్మీద చినన్చూపు లేదు. వాటినే నా సేన్హితులుగా భావిసాత్ను. కానీ నేనిపుప్డు నీటబాసిన కమలానిన్. నా మితుర్లే 

శతుర్లు కావచుచ్. 
ఇలాంటి పరిసిథ్తికి తటుట్కోలేకే చాలామంది ఇండియనస్  ఇకక్డికొచిచ్ తమ అలవాటల్ని మారుచ్కుని ఉండొచచ్ని అపుప్డనిపించింది. 
మందు పారీట్ట్లకు ఆరంభమే కానీ అంతముండదు. అందుకని నేనకక్ణిణ్ంచి కాసత్ ముందుగానే ఆఫీసొదిలాను. తరావ్త మారెక్టోల్ 

తిరుగుతుంటే, అకక్డ ఉనన్టుల్ండి ఓ అపరిచిత జరమ్న  వయ్కిత్ ననున్ పర్తేయ్కంగా పలకరించాడు. నా వివరాలడిగి తెలుసుకుని, “అరే, నువువ్ 
రాలెక  దగగ్ర పని చేసుత్నాన్వా? ఆయన నాకు బాగా తెలుసు” అనాన్డు. 

నాకు సంభాషణ పెంచడం ఇషట్ం లేదు. అనాసకత్ంగా “అలాగా” ఆని ఊరుకునాన్ను. 
“రాలెక  చాలా గొపప్ ఇంజనీరు. నాకు చినన్పప్టిన్ంచీ తెలుసు” అనాన్డతను. 
“మీరు ఏ రాలెక  గురించి చెబుతునాన్రో నాకు తెలియదు. ఈ రాలెక  గతంలో చెకోసేల్వేకియా దేశసుథ్డు. చినన్పుప్డు జరమ్నీలో లేడు. 

ఐనా తను ఇంజనీరు కాడు. కెమిసీర్ట్ట్ డిపారుట్మెంట . తవ్రలో పొర్ఫెసరవతాడు” అనాన్ను. 
“అదే అదే, ఆ రాలెకేక్” అంటూ అతను తడబడి, “నీకు పెళల్యిందా?” అనాన్డు. 
ఈ పర్శన్కి నాలో లక్ష అనుమానాలు. “ఎందుకు?” అనాన్ను పర్శన్కి బదులివవ్కుండా.  
“నువువ్ చూడాడ్నికి బాగునాన్వు. బాగా చదువుకునాన్వు. మంచి పొజిషనోల్ ఉనాన్వు. ఇకక్డే పెళిల్ చేసుకుని సిథ్రపడాడ్వంటే, నీ పని 

ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. నాకు తెలిసిన మంచి జరమ్న  పిలల్లునాన్రు. చాలా అందగతెత్లు. బుదిధ్మంతులు. నువువ్ ఊఁ అంటే ఎవరో 
ఒకరితో పెళిల్ ఏరాప్టుల్ చేసాత్త్ను” అనాన్డా వయ్కిత్. 
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ఊహించని ఈ పర్పోజల కి తెలల్బోయాను. వెంటనే తుర్ంచెయాయ్లని, “సారీ, నాకు 
పెళల్యింది” అనాన్ను. 

“నేను నమమ్ను” అనాన్డతను వెంటనే. 
“ఎందుకని?’ 
“ఇరవై నిండకుండా ఎవరైనా పెళిల్ చేసుకుంటారా?” అనాన్డతను. 
“ఇరవై నిండనిదెవరికి, నాకా?” అనాన్ను. అతను ఊఁ అనగానే, “మరి మీరు నాకెందుకు పర్పోజ  చేసుత్నాన్రు?” అనాన్ను. 
“ఇండియాకి తిరిగి వెళిల్పోతావని భయపడి” అనాన్డతను. 
“ఇండియాకి ఎలాగూ తిరిగెళాల్లి. అకక్డ నా భారయ్ ఉంది కాబటిట్. నా వయసు కూడా ఇరవై కాదు. ముపైప్ దాటాయి” అనాన్ను. 
“అనీన్ అబదాధ్లే” అని నవేవ్శాడతను. 
“నమమ్డం నమమ్కపోవడం మీ ఇషట్ం. నాకు పెళల్వడమే కాదు, ఇదద్రు పిలల్లునాన్రు. నా గదికొసేత్ నా ఫామిలీ ఫొటో చూపిసాత్ను” 

అనాన్ను సీరియస గా. 
క్షణంపాటు ఆలోచనలో పడిన అతను ఆ వెంటనే నవేవ్శాడు. “అయినా ఫరావ్లేదులే, ఇండియన  ఆడవాళుల్ వంటింటి కుందేళుల్. 

మగాణిణ్ ఎలా అలరించాలో జరమ్న  వనితలకి తెలిసినటుల్గా మరెవవ్రికీ తెలియదు. సుఖపడాలంటే జరమ్న  వనితను పెళాల్డాలి. నీకు ఇపప్టికే 
పెళల్యితే కనుక నీ భారయ్కి విడాకులిచేచ్సేయ ” అనాన్డు. 

పెళిల్కి ఇలా కూడా పర్పోజ  చేసేవారుంటారని నేనూహించలేదు. అంతమాతార్న అతను జరమ్న  పెళిల్ళల్ పేరయయ్లకు పర్తినిధిగానూ 
భావించలేదు. తికక్ మనిషో, లేక కాలకేష్పానికి ననెన్నున్కునాన్డో అనుకునాన్ను. ‘ 

అలాగని మౌనంగా ఊరుకోలేను కదా, “నా భారయ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆమె విషయమై నాకు అసంతృపిత్ లేదు. మేము ఎంత 
సంతోషంగా ఉనాన్మంటే, జీవితాంతం కలిసే ఉంటాం తపప్ విడాకుల మాట కలలో కూడా అనుకోలేం” అనాన్ను. 

అతను నాకు నచచ్జెపప్డానికి కాసేపు ఏమేమో చెపాప్డు. చివరి పర్యతన్ంగా, “సరే, నీ భారయ్కి విడాకులివవ్దుద్. నువివ్కక్డింకా 
ఏడాదుంటావుగా! అందాకా ఇకక్డో అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుని, వెళేల్ముందు విడాకులిచిచ్ వెళిల్పో! ఎలాగుంది నా ఐడియా?” అనాన్డు. 

అతనెవరో నాకు తెలియదు. ఉదేద్శయ్ం నాకు తెలియదు. అతనితో మాటలు పెంచి లాభం లేదని గర్హించి, “సారీ!” అని ఒకే ఒక 
ముకక్ అని అకక్ణిణ్ంచి ఇంచుమించుగా పారిపోయాను. 

ఇలుల్ చేరాక ఆలోచిసుత్ంటే - సంపర్దాయంగా ఉండేవారికి ఇది చాలా పర్మాదకరమైన దేశం కాదు కదా అని  భయమేసింది. 
అందుకు కారణం కొంతవరకూ గోపాలకృషణ్న . నాకంటే ఎకుక్వ సట్యిపెండ  వసుత్నన్ అతను - భారయ్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకుందుకు 
వెనుకాడాడంటే - అదే వివేకమేమో! 

అపుప్డు నా మనసు నాపై జాలిపడింది. ఆ జాలి రాలెక  నాపై చూపిందానికంటే ఎకుక్వగా ఉంది. 
ఇకక్డికొచిచ్ ఐదు నెలలవుతోంది. ఇంతవరకూ నాకికక్డ చినన్ ఇబబ్ందైనా కలిగిందా?  
జరమ్న  భాష నేరుచ్కునాన్ను. ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కుంటునాన్ను. ఇలుల్ కావాలంటే ఇలుల్ దొరికింది. ఏ సాయం కావాలంటే ఆ సాయం 

చెయయ్డానికి ఇషట్పడి ముందుకొచేచ్ ఇండియన , జరమ్న  మితుర్లు దొరికారు. లాబొరేటరీలో సదుపాయాలే కాదు, వాతావరణం కూడా 
బాగుంది. ఏడాది తరావ్త ఇకక్ణిణ్ంచి వెనకిక్ వెడితే మళీల్ నా ఉదోయ్గం నేను చేసుకోవచుచ్.  
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ఇకక్డ నా ధనపార్ణాలకు పూరిత్ రక్షణ ఉంది. ఇకక్ణిణ్ణ్ంచి వెళేల్క ఇండియాలో నా జీవితం 
మరింత ఉతాస్హభరితమౌతుంది.  

చీటికీ మాటికీ నేనెందుకు భయపడుతునన్టుల్? 
మనం ఎనున్కునే మనుషలిన్ బటిట్ మనకి లభించే పేర్రణ ఉంటుంది. నేను గోపాలకృషణ్న కి బదులు దాస ని పేర్రణగా తీసుకుంటే! 
సాహసవీరుడు దాస  
ఓం పర్కాష  మహాపాతార్ దావ్రా నాకు పరిచయమయాయ్డు దాస . సవ్రాషట్రం కేరళ. అకక్డ ఏదో కంపెనీలో  సేలస్  ఇంజనీరుగా పని 

చేసూత్ ఆ జీవితం విసుగుపుటిట్ ఓ చారట్రడ్  ఫల్యిటోల్ జరమ్నీకి వచిచ్ చేరాడు.  
మన దేశంలోని చారట్రడ్  ఫల్యిటుస్ వయ్వసథ్ గురించి నాకపుప్డే తెలిసింది. ఆ ఫల్యిటుస్లో పర్యాణానికి పాస పోరట్  ఉంటే చాలు. 

రానూపోనూ టికెట  తీసుకుని ఏ దేశానికైనా వెళిల్ ఉండొచుచ్. ఆ టికెట  గడువుకాలం మూడు నెలలు. గడువైపోగానే సవ్దేశానికి తిరిగి 
వెళిల్పోవాలి.  

దాస కి సీదాసాదా రొటీన  జీవితం నచచ్దు. లైఫ లో ఏదైనా అడెవ్ంచరుండాలంటాడు. అందుకని నాలుగువేల ఐదొందల రూపాయలు 
పెటిట్ బెరిల్న కి రానూపోనూ టికెట  కొనాన్డు. బెరిల్న  చేరుకునాన్క తిరుగు పర్యాణపు టికెట ని వేరెవరికో అమేమ్శాడు. అలా చాలామంది 
చేసుత్ంటారుట. 

దాస  బెరిల్నోల్ దిగేక ముందు ఏదైనా యూనివరిస్టీలో చేరి పై చదువులు చదవాలనుకునాన్డు. అందుకు ముందుగా జరమ్న  భాష 
నేరుచ్కోవడం అవసరమని తెలిసి, అకక్డ జరమ్న  లాంగేవ్జి కోరుస్లో చేరాడు.  

జరమ్నుల్ మనలా కాదు. వారికి భాషాభిమానం ఎకుక్వ. తమ భాష పర్పంచవాయ్పిత్ చెందాలనన్ వారి తపన ఆదరశ్పార్యం.  
భాష నేరుచ్కుందుకుగానూ దాస కి మూడు నెలల్పాటు ఆ దేశంలో ఉండడానికి అనుమతి లభించింది. అనుమతి ఐతే దొరికింది కానీ, 

అకక్డ రోజులు గడిచేదెలా?  
దాస  బెరిల్నోల్ ఉదోయ్గ పర్యతాన్లు ఆరంభించాడు. కానీ భాష నేరుచ్కునే విదాయ్రుథ్లు ఉదోయ్గం చెయయ్కూడదనన్ నిబంధన ఉందకక్డ. 

అదెంత ఖచిచ్తమంటే, అలా చేసినవారు జైలుకెళాల్లిస్ రావచుచ్.  
నియమాలూ, నిబంధనలూ పటల్ మన దేశంలో ఉనన్ అవగాహనే వేరు. అవి పేరుకి మాతర్మే అని విదాయ్వంతులు కూడా భావించే 

దేశం మనది. ఇండియానుంచి వచిచ్న దాస  అదే మనసత్తవ్ంతో, ఈ విషయమై జరమ్నీలోనూ ఏదో అడడ్దారి దొరకక్పోదని గటిట్గా నమామ్డు.  
నమిమ్కతో పర్యతిన్సేత్ ఎంతటి పకడబ్ందీ వయ్వసథ్లోనూ లొసుగులుంటాయి. ఎనిన్ పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అకర్మ వలసదారులు లేరు? 
దాస కి జరమ్నీలో పర్యివేట  సంసథ్లు అకక్రకొచాచ్యి. మామూలుగాకంటే తకుక్వ జీతానికొపుప్కుని, రహసయ్ంగా అతను చేసిన 

ఉదోయ్గాలోల్ - టాయిలెట  కీల్నింగు ఒకటి. అతను ఏంచేసుత్నాన్నని ఆలోచించలేదు. జీతమెంతా అని చూసుకునాన్డు. అది అవసరానికి మించే 
వసోత్ందని ఉతాస్హపడాడ్డు. 

ఉదోయ్గమూ, సంపాదనా మాతర్మే పర్ధానమైతే దాస  ఇండియాలోనే ఉండేవాడు. అకక్డ చదవడంలో పస లేదనీ, జరమ్నీలాంటి 
దేశంలో చదవాలనీ అతనికి మనసు. జరమ్న  లాంగేవ్జ  కోరుస్లో పాయ్సైతే, అతనికి చదువుకుంటూనే ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి అనుమతి 
లభిసుత్ంది. కానీ దురదృషట్ం - ఇంతవరకూ రెండుసారుల్ పరీక్షకు కూరుచ్ని,రెండుసారూల్ తపాప్డు. మళీల్ కూరుచ్ంటే పాయ్సౌతానా అనన్ బెంగ 
అతనికుంది.  
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దాస కి జరమ్నీ నచిచ్ంది. అలాంటిచోటనే సిథ్రపడాలని మనసౌతోంది. అందుకని తన వంతు 
పర్యతాన్లు  చేసుత్నాన్డు. 

లాంగేవ్జ  కోరుస్ పాయ్సయాయ్క అకక్డుండి చదువుకునేందుకు అనుమతి లభిసుత్ంది. కానీ చదువుకి డబుబ్ బాగా ఖరచ్వుతుంది. చినన్ 
ఉదోయ్గంమీద వచేచ్ ఆదాయం చదువుకు సరిపోకపోవచుచ్. కాబటిట్ ఎపప్టికపుప్డు ఎలాగో అలా వీలైనంత సంపాదించి డబుబ్ బాగా కూడబెటిట్ 
దగగ్రుంచుకోవాలనుకునాన్డు. అందుకని ఒకటికి మించి ఉదోయ్గాలు చెయాయ్లనుకునాన్డు. ఆ ఉదోయ్గాల వేటలో ఇటీవలే పేపర బాయ  
ఉదోయ్గం దొరికింది. 

దాస  రోజూ తెలల్వారు ఝామున మూడునన్రకి లేచి ఆ ఉదోయ్గానికి వెడతాడు. దినపతిర్కలిన్ ఓ టార్లీలో ఉంచి, దానిన్ తోసుకుంటూ 
ఇంటింటికీ వెళిల్, ఇంటిముందుండే లెటర  బాకుస్లో పతిర్క ఉంచాలి. ఆ విధంగా అతను పతిర్క ఇవావ్లిస్న ఇళుల్ రోజుకి మూడొందలు. 
మూడునన్రకి మొదలెడితే గంటనన్రలో అంటే ఐదు లోగా ఆ పని ఐపోతుంది.  ఒక పతిర్కకి పది ఫెనిన్గుస్ కమిషన గా వసుత్ంది. అంటే రోజుకి 
ముపైప్ మారుక్లు. మన దేశంలో కూలితో పోలిసేత్ - అతను పడే శర్మకి ఆ పర్తిఫలం బాగా ఎకుక్వే. 

ఎటొచీస్ ఈ పనిలో దాస కో ఇబబ్ందుంది. అతను పతిర్కలు పంచే వేళలో కాపలా పోలీసులు తిరుగుతుంటారు. వారి కంటపడితే, 
వాళల్తనిన్ ఐడెంటిటీ కారుడ్ చూపమంటారు. దాస  విదేశీయుడు కాబటిట్ పాస పోరట్  చూపాలి.  పాస పోరుట్లో అతనికి రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  లేదు. అది 
లేకుండా ఉదోయ్గం చెయయ్డం నేరం. జైలు శిక్ష పడుతుంది. 

పోలీసుల కంటపడకుండా తపిప్ంచుకుంటూ రెండు మూడు నెలలుగా ఈ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు దాస . కొంత డబుబ్ 
కూడబెటట్గలగడం వలల్ తృపిత్. సాహసము చేయరా డింభకా అనన్ మనసుకి సంతృపిత్. దాస  సంతోషంగానే ఉంటునాన్డు. 

అందుకు కారణం అతడి మనసత్తవ్ం మాతర్మే కాదు - అతడుంటునన్ హాసట్లు కూడా! 
బెరిల్నోల్ హాసట్ల  ముచచ్టుల్ 
బెరిల్న లో లియోపాలడ్  పాల్టజ్  అనే పార్ంతంలో ఒక హాసట్లుంది. అందులోనే గుపాత్ ఉంటునాన్డు. ఓం పర్కాష  కూడా అందులోనే 

ఉంటునాన్డు. అతినికోసం గోపాలకృషణ్న  కూడా అందులోకి మారాడు. దాస  ఉండేదీ అకక్డే కానీ, అకక్డ అతని ఉనికి అజాఞ్తం.  
ఆ హాసట్లోల్ ఉనన్వాళల్లో చాలామంది ఇండియనస్ . అంతా వివిధ పార్ంతాలకు చెందినవారైనా అందరిమధాయ్ ఎంతో 

సంఘీభావముంది. అకక్డే నేనో విషయం గర్హించాను - దేశపుటెలల్లు దాటేక ఒకరినొకరు కలుసుకునన్పుప్డు భారతీయులోల్ పార్ంతీయ 
వయ్తిరేక భావాలు తొలగిపోయి మనం భారతీయులం అనే జాతీయభావం నెలకొనే అవకాశముంటుందని.  

ఆ హాసట్లోల్నూ ఒక రావ  ఉనాన్డు. అతను కనన్డిగుడు. తెలుగు మాటాల్డడ్ం బాగా వచుచ్. తెలుగు బాగా వచిచ్న మరో కనన్డిగుడు 
నాని కూడా అకక్డే ఉంటునాన్డు. అతని అసలు పేరేమిటో కానీ అంతా నాని అంటారు. దాస  వీళల్ రూంలో ఉంటునాన్డు.  

హాసట్ల కి అతిథులు వసూత్పోతూండొచుచ్. కానీ అకక్డే ఉండిపోకూడదు. అలా ఉండిపోతే హాసట్ల  వారెడ్న  పటుట్కుంటాడు. అతను పర్తి 
రోజూ రాతిర్ళుల్ పర్తి గదినీ తనిఖీ చేసి వెడుతుంటాడు. అతని కళుల్ కపిప్ అకక్డుండడం అంత సులభం కాదు.   

సాహసవీరుడు దాస  అలాగే అకక్డ కొనసాగుతునాన్డంటే, అందుకు ఇండియన  మితుర్ల సంఘీభావమే కారణం. వాళుల్ దాస కి 
ఆసరా ఇవవ్డానికి అడుగెతుత్ండే పెదద్ పరుపునొకదానిన్ సంపాదించి గదికి తెచాచ్రు. అదెలాగంటే - 
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పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ పాత సామానుల్ అమమ్డం అరుదు. అలాగని వాటిని కలకాలం దాచుకోరు. 
తవ్రతవ్రగా పాతవి మారిచ్ కొతత్వి కొంటుంటారు. అలాంటపుప్డు పాత వసుత్వులిన్ తాముండే వీధిలో రోడుడ్కి పకక్న ఉంచుతారు. 
కావాలనిపిసేత్ ఎవరైనా పటుట్కుపోవచుచ్. లేదా పురపాలకసంఘం వాళుల్ పటుట్కుపోతారు. మనకి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించే ఈ వింత పాశాచ్తయ్ 
ఆచారం జరమ్నీలోనూ ఉంది. 

అలా ఓంపర్కాష  ఓ పాత టెలివిజన  తెచుచ్కుని రూంలో పెటుట్కుని వాడుతునాన్డు. అడుగెతుత్ండే ఈ పరుపుని కూడా హాసట్ల  వాసులు 
అలాగే తెచుచ్కునాన్రు. ఆ పరుపు యజమాని దానిన్ ఎందుకు బయట పెటేట్సాడో కానీ – అది కొతత్గా, మెతత్గా, హాయిగా ఉంది.  

దాస  ఆ పరుపుమీద పడుకునేవాడు. పగటిపూటా, రాతిర్ళుల్ వారెడ్న  చెకింగుకి వచిచ్నపుప్డూ - ఆ పరుపుని గదిలో మంచం కిందకి 
తోసేసేవారు. అదనపు పకక్ లేకపోతే, గదిలో ఎందరు మనుషులునాన్ వారెడ్న  పటిట్ంచుకోడు. ఒకే మంచంమీద ఒకరికి మించి 
పడుకోగలరనన్ది ఆయనకి నమమ్శకయ్ంకాని విశేషం. 

ఇలాంటి జీవితంలో దాస కి ఏం సంతోషం కలిగిందో, కలుగుతోందో నాకు తెలియదు. తను ఇండియాలో సేలస్  ఇంజనీరుగా ఉంటూ 
నెలకి రెండు వేలు తకుక్వ కాకుండా సంపాదించేవాడుట. అపప్టోల్ అది చాలా పెదద్ జీతం.  ఇండియాలో అపుప్డు నా జీతం అందులో సగం 
కూడా లేదు. 

ఆ జీవితానిన్ వదిలి, ఇపుప్డు ఏదో విధంగా జరమ్న  పరీక్ష పాయ్స  కావాలని తపిసుత్త్నన్ అతనిమీద నాకు జాలి కలిగింది. చితర్మేమిటంటే 
అతను నా వివరాలడిగి, భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచుకునే పర్యతన్ంలో ఉనాన్నని తెలిసి, “నీకేమైనా సాయం కావాలనిపిసేత్ నేనునాన్నని 
మరిచ్పోకు” అని ధైరయ్ం చెపాప్డు.                                           

PPP 
ఇండియాలో పర్భుతోవ్దోయ్గిని. ఇకక్డ జరమ్నీలో నీడపటుట్న ఉంటూ పర్భుతవ్మిచేచ్ సాక్లర షిప తో కడుపులో చలల్ కదలకుండా 

రోజులు గడుపుతునాన్ను నేను. అనుక్షణం భయంభయంగా జీవితం గడుపుతునాన్డు దాస . అతను నాకు సాయపడతాటట్.  
ఆతమ్విశావ్సానికి ఇంతకంటే గొపప్ ఉదాహరణ ఉంటుందా?  
దాస ని చూసేక, అతని మాటలు వినాన్క - చాలా విషయాలోల్ నా దృకప్థం మారింది. 
నిజం నిజమే. దానికి మంచి, చెడు అనేవి మనసు కలిప్ంచినవే తపప్ వాటికి ఇదమితథ్మనే నిరవ్చనం లేదు.   
దాస  రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  లేకుండా ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డనన్ది నిజం. 
అది చెడడ్ పని. తపుప్. నేరం. సుఖమైన జీవితానిన్ వదిలి ఈ జీవితానిన్ ఎనున్కోవడం తెలివితకుక్వతనం. పై నిజానికి నేను చేరిచ్న 

విశేషణాలివి. వాటిని నా మనసు కలిప్ంచింది. 
దాస కి సంబంధించి - అతను ఈ జీవితానిన్ సవాలుగా సీవ్కరించాడు. సవాలు లేని జీవితం అతనికి నచచ్దు. 
ననున్ తీసుకుంటే - నా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవడమనే విషయం నాకు సవాలుగా పరిణమించింది. ఆ మాతర్ం సవాలుని 

నేను ఆతమ్విశావ్సంతో సీవ్కరించలేనా? 
శీర్మతిని జరమ్నీకి రపిప్ంచాలనన్ నా ఆకాంక్ష దాస  కారణంగా మరింత బలపడింది. 
బెరిల్నోల్ ఆ హాసట్లిన్ నాకు చిరసమ్రణీయం చేసింది దాస  మాతర్మే కాదు. మరెనోన్ అనుభవాలునాన్యి.  
మరినిన్ హాసట్ల  ముచచ్టుల్ 
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నేను లియోపాలడ్  పాల్టజ్  హాసట్లుకి తరచుగానే వెడుతుండేవాణిణ్.  
అకక్డ ఒక రూంలో ఒక సిరియన  ఉనాన్డు. అతనికి మూవీ పొర్జెకట్రుంది. తరచుగా నీలి చితార్లు తెచిచ్ వాటి పర్దరశ్నకు 

పదిమందినీ పిలిచేవాడు. నాతో ఆటేట్ పరిచయం లేకపోయినా ఒక రోజున ననూన్ బలవంతపెటిట్ తన గదికి తీసుకుపోయాడు. అకక్డ 
తెలిసినవాళుల్ కొందరునాన్రు కానీ వాళల్లో ఓంపర్కాష  లేడు.  

నీలి చితార్నిన్ ఓ గదిలో అంతమంది మితుర్లమధయ్ కూరుచ్ని చూడడ్ం ఓ వింత అనుభవం. 
నేను ఫిక్షన  పిర్యుణిణ్. ఏ చితర్ం చూసినా ముందు కథకోసం వెదుకుతాను. విశేషమేమిటంటే ఈ నీలి చితర్ంలో కొంచెం కథ ఉంది. 
ఒక భరత్ భారయ్ని అనుమానించాడు. తను బయటకు వెడుతునన్టుల్ ఆమెను నమిమ్ంచాడు. భారయ్ ఫోన  చేసి పిర్యుణిణ్ ఇంటికి 

రపిప్ంచుకుంది. భరత్ వాళల్ వయ్వహారానిన్ రహసయ్ంగా గమనిసుత్ంటాడు. పిర్యుడామెతో శృంగారం మొదలుపెడతాడు. పచిచ్తనం మొదలు. 
నరాలు తెగిపోయేలా సంగీతం. ఆడది పరవశంతో చేసే హాహాకారాలు. వాటికి మురిసిపోతూ ఉదేర్కపడే పురుషపుంగవుడు. సాధారాణంగా 
దంపతులమధయ్ జరిగే నెలరోజుల భంగిమలు - అకక్ డొక గంటలో పర్దరిశ్ంచబడాడ్యి.  

భరత్ ఇదంతా చూసుత్నాన్డు. అతని కళల్లో కోపం, కూర్రతవ్ం. అయినా మనలాంటి పేర్క్షకులకోసం భరించి మొతత్ం దృశాయ్లనీన్ 
ఓపికగా చూసాత్డు. భారయ్ దుసుత్లు తొలగిసుత్ంటే అదోలా చూసాత్డు. ఆమె పరవశానికి చలిసాత్డు. ఆ జంట శృంగార చేషట్లకి మథనపడతాడు. 
పిర్యుడు తన భారయ్ని అనుభవిసుత్ంటే కృంగిపోతాడు. శృంగారం పరాకాషఠ్కు చేరుకుని, ఆ జంట సోలిపోయినపుప్డు ఆ ఇదద్రీన్ కాలిచ్ చంపి 
అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోతాడు.  అదే ముగింపు. అంటే అది విషాదాంత చితర్ం. 

ఆ సినిమా చూసుత్ంటే - అపప్టికపుప్డు సతరీకి ఓ పురుషుడూ, పురుషుడికి ఓ సతరీ కావాలనిపిసుత్ంది. ఆ సినిమా పర్భావంనుంచి 
బయటపడాడ్నికి కాసేపు పటిట్ంది నాకు. 

అకక్ణిణ్ంచి ఓంపర్కాష  గదికి వెళాల్ను. అతను ననున్ చూసి చాలా ఉతాస్హపడాడ్డు. తను రోడుడ్మీంచి తెచుచ్కునన్ టివిని బాగు చేసి 
బొమమ్ వచేచ్లా చేశాడుట. నేను వెళేల్సరికి టెలివిజనోల్ ఓ మంచి కారయ్కర్మం వసోత్ంది.  అందమైన బాతుల జంట కేందర్ంగా ఎనోన్ మనోహర 
పర్కృతి దృశాయ్లిన్ ఇముడుచ్కునన్ కారయ్కర్మమది.  మనసునిండా ఆహాల్దం పరచుకుంది. మానసిక పర్శాంతతకి పర్కృతి దృశాయ్లను 
మించినదేదీ లేదనిపించింది. 

ఒకే దేశం. రెండు విభినన్ కారయ్కర్మాలు. రెంటికీ ఎంత భేదం?   
ఆ హాసట్లోల్ సరదాకబురల్కి లోటు లేదు.  
ఒకసారి నేను హాసట్లుకి వెళల్గానే కనన్డ రావ  ఎదురయాయ్డు. అతని కార్పు కొతత్గా తమాషాగా బాగుంది. ఆ విషయం అతనికి చెపిప్ 

మెచుచ్కునాన్ను.  
రావ  సంబరపడలేదు. చినన్బుచుచ్కుని వెళిల్పోయాడు.  
నావలల్ ఏదో పొరపాటు జరిగిందనిపించింది. ఓంపర్కాష  రూంకి వెళిల్ జరిగింది చెపాప్ను. అంతే, కాసేపతను పడిపడి నవావ్డు.  
రావ  కథేమిటంటే - 
ఒక రోజు ఓంపర్కాష  గోపాలకృషణ్న కి టిర్మమ్రు గురించి చెపాప్డు. టిర్మమ్రు అంటే లోపల బేల్డులమరిచ్న దువెవ్న. దాంతో తల 

దువువ్కుంటే, జుటుట్ ఎపుప్డూ ఒకే సైజులో ఉంటుంది. చెంపలు మాతర్ం పెరుగుతాయి. మంగలి ఖరుచ్లు ఆదా చేసుకుందుకు అదో 
ఉపాయం. అలాంటిది బెరిల్న  వచేచ్ముందు నటరాజన  టర్యినోల్ కొరియామీద పర్యోగించాడు. అదే పర్యోగం ఈ హాసట్లోల్ ఓంపర్కాష   
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గోపాలకృషణ్న మీద చేశాడు. అంతా ఓంపర్కాష  పార్వీణాయ్నిన్ మెచుచ్కునాన్రు. ఎంతలా అంటే, కనన్డ 
రావ  కూడా ఓంపర్కాష కి కసట్మర  కావాలని ఆతర్పడాడ్డు.  

ఓంపర్కాష  చాలా ఉతాస్హపడాడ్డు. “ఇనాన్ళూల్ పర్యోగాలు మాతర్మే చేసుత్నాన్ను. ఈరోజు నాలో పొర్ఫెషనల ని చూసాత్వు” అని 
గరవ్ంగా పర్కటించాడు. పకక్రూంనుంచి ఓ రివాలివ్ంగ  ఛెయిర  తెచిచ్ రావ ని అందులో కూరోచ్బెటాట్డు. అతని చొకాక్ కాలరు లోపలకి మడత 
పెటాట్డు. ఓ తెలల్ గుడడ్ని తెచిచ్ రావ  భుజం చుటూట్ కపాప్డు.  

“టిర్మమ్ర  కటింగ  కదా! కదిలితే అభాసౌతుంది. బుదిధ్గా కూరోచ్” అని రావ కి చెపిప్ టిర్మమ్రిన్ కుడి చెంపకి ఆనించాడు.  
తనున్ తాను పొర్ఫెషనల గా నిరూపించుకోవాలనన్ తాపతర్యంలో కాబోలు - అతని టిర్మమ్రు కొంచెం దారి తపిప్ంది. రావ  చెంపల 

పకక్న ఎకక్డో కొదిద్గా తెగింది. ఉడుకురకత్మేమో - ఎరర్గా పొంగి ఓంపర్కాష నే విభార్ంతుణిణ్ చేసింది.  
కనన్డ రావ కి చురుకుక్మనన్ సప్రశ్లో మంట తెలిసింది. ఓంపర్కాష  చూపులా మంటకి ఆజయ్ం పోసి అతనిన్ భయవిహవ్లుణిణ్ చేశాయి. 

అపుప్డతనికి మొహమాటం వగైరాలేం తెలియలేదు. అపర్యతన్ంగా కెవువ్మనాన్డు.  
కూతలతో, విరుపులతో రాక  పాటలు పాడుతునన్పుప్డు కూడా ఆశాభోంసేల్ కుదురుగా నిలబడి ఉంటుంది. గొంతులో పలికే 

వణుకులు శరీరంలో ఏమాతర్ం సుఫ్రించనివవ్దు. అదామెకెలా సాధయ్మో కానీ, అలాంటి పాటలకు కిషోర  కుమార  ఐతే గొంతుకంటే 
ఎకుక్వగా మనిషి ఊగిపోతాడు. అదే ఎకుక్వ సహజమనిపిసుత్ంది. 

టిర్మమ్ర  తాకిడి చురుకుక్మనన్పుప్డు రావ  అరుపులో రాక  పాట పలకలేదు కానీ, తనువు మాతర్ం కిషోర కిలాగే ఊగిపోయింది. ఆ 
కదలడంలో టిర్మమ్రోల్ ఇరుకుక్నన్ అతని జుటుట్ అడడ్దిడడ్ంగా తెగింది.  

ఎలాగో పర్యతిన్ంచి టిర్మమ్రునుంచి విడివడి కురీచ్లోంచి చటుకుక్న లేచి నిలబడాడ్డు రావ . అంతే, భుజానిన్ కపిప్న తెలల్గుడడ్ - పైన 
చినన్ రకత్పు మరకని సింధూరంలా ధరించి కిందకు జారింది.  

రావ  కేక - మకరికి చికిక్న కరి వేడోక్లులా - ఆ సౌధంలోని మూల మూల గదులిన్ కూడా చేరింది. ఐనా ‘సిరికిం 
చెపప్కుండా’ఆతర్ంగా బయలేద్రే బాయ్చి వాళుల్ ఎందరో ఉండరు కదా! ఓ ఇదద్రు మాతర్ం పరుగున ఆ గదిలోకి అడుగెటాట్రు.  వాళుల్ రావ ని 
తేరిపార చూసి, వినన్ కేక గురించి కూడా మరిచ్పోయి, “హెయిర  సట్యిల  చాలా బాగుందే, ఏ సెలూన కి వెళాల్వ ?” అనాన్రు.     

ఓంపర్కాష  ముఖంలో చిరుగరవ్ం. అతను కొంచెం ముందుకి వంగి ఆ ఘనకారయ్ం తనదేననన్టుల్, “థాంకస్  ఫర  ది కాంపిల్మెంట ” 
అనాన్డు. 

అంతవరకూ భయం, ఆకోర్శం నిండిన రావ  మనసులో ఆశకి కొంచెం చోటు దొరికింది. చపుప్న వెళిల్ అకక్డునన్ అదద్ం ముందు 
నిలబడాడ్డు.  

కొతత్ కార్పుతో కనిపించిన పర్తిబింబం ఏడుపొకక్టే తకుక్వనన్టుల్ అతనిన్ చూసింది. 
రావ  చలాకీ యువకుడు. ఎపుప్డూ నీటుగా ఉంటాడు. ఫాయ్షన  విషయంలో చాలా శర్దధ్ వహిసాత్డు. జుటుట్ పొడవుగా పెంచాడు. 

తరచుగా డిసొక్తేకస్ కి వెళిల్ అమామ్యిలతో డాయ్నుస్లు చేసాత్డు. అతనికో గరల్ ఫెర్ండ  ఉంది.  “ఎలా ఉంది - ఓంపర్కాష  సెలూన ” అనాన్డు 
ఓంపర్కాష  గరవ్ం మేళవించిన ఉతాస్హంతో. 

రావ  కళుల్ వెంటనే ఆ గదంతా వెదికి ఓ టోపీని కనుగొనాన్యి. అతని కాళుల్ క్షణాలమీద టోపీ దగగ్రకు నడిపించాయి. ఆవెంటనే 
చేతులు అతని తలని ఆ టోపీలో దాచేశాయి.  
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“ఎలా ఉంది ఓంపర్కాష  సెలూన !” మళీల్ అడిగాడు ఓంపర్కాష . 
రావ  బదులివవ్లేదు. మాటాల్డకుండా గదిలోంచి బయటకు వెళాల్డు. హాసట్లోల్ంచి రోడుడ్మీదకి వెళాల్డు. కనిపించిన సెలూనోల్ దూరాడు.  
సెలూన  కాళీగానే ఉంది. జరమ్న  మంగలి అతనిన్ పరీక్షగా చూసి ఫకుక్న నవావ్డు.  
“ఎందుకు నవువ్తునాన్వ ” అడిగాడు రావ . 
“ఇంతవరకూ నాదగగ్రికి ఎవరొచిచ్నా కౌష్రానికే వచాచ్రు. మొదటిసారిగా జుటుట్ మరమమ్తుకొచిచ్న మనిషిని చూసుత్నాన్ను” అనాన్డు 

జరమ్న మంగలి.  
అతనికి తన అవసరం అరథ్మైందని గర్హించినవాడై, “థాంకస్ ! పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకునాన్వ ” అనాన్డు. 
జరమ్న  మంగలి అతనికి సారీ చెపిప్, “నేను మరమమ్తులు చెయయ్ను” అనాన్డు. 
అతనా మాట చాలా ఖచిచ్తంగా అనన్టుల్ తెలిసినా, “కానీ రెగుయ్లర  కసట్మరుస్కి చెయయ్గలవు, చెయయ్గలవు, చెయయ్గలవు” అనాన్డు 

రావ  హిపొన్టైజ  చేసుత్నన్టుల్.  
రావ  కళల్లోకే చూసుత్నన్ జరమ్న  మంగలి, హిపొన్టైజ  కాలేదు కానీ, అతని కళల్లోని దైనాయ్నికి కరిగిపోయాడు. 
“చేసాత్ను కానీ డబుల  ఛారిజ్ ఔతుంది” అనాన్డు. రావ  సరేననాన్డు. అతను రావ  పొడవాటి జుటుట్ని బాగా కతిత్రించి, పొటిట్గా 

సూర్క్కట  చేశాడు. 
రావ  అదద్ంలో చూసుకుని, “ఇంతకంటే గుండే నయం” అనాన్డు. 
మంగలి వెంటనే, “నీకు గుండు ఇషట్మని ముందే చెబితే డబల  ఛారిజ్ అడిగేవాణాణ్? హాఫ  ఛారిజ్కే చేసేవాణిణ్” అనాన్డు. 
ఆ కార్పు విషయమై రావ  చాలా దుఃఖంలో ఉనాన్డు. ఎవరు అతనిన్ చూసినా ఓసారి కార్పు విషయం ఎతిత్ బాగుందని 

మెచుచ్కుంటునాన్రు. రావ కి అది ఎగతాళిగా అనిపిసోత్ంది.  
ఆ నేపథయ్ం తెలియక నేనా కార్పుని పొగిడాను. అతనది వేళాకోళమే అనుకునాన్డు. కానీ పొడుగుజుటుట్ట్కంటే ఆ కార్పే అతనికి బాగా 

నపిప్ందని నిజంగానే నాకనిపించింది. అతను నమేమ్ సిథ్తిలో లేడు. 
ఓంపర్కాష  కథ పూరత్యేయ్సరికి రావ  ఆ గదిలోకొచాచ్డు.  
“నీకు నేను చేసిన కార్పే బాగుందని రావు అంటునాన్డు” అనాన్డు ఓంపర్కాష  అతనిన్ చూసి. 
“నువువ్ ఎంతమందిచేతైనా రికమెండేషనుల్ చేయించుకో. నేను నీకు సెలూన  ఫీలుడ్లో ఛానుస్ రానివవ్ను. నా పాత ఫొటో ఉందిగా - 

దానిపకక్న ఇపప్టి ఫొటో పెటాట్నంటే సరి” అనాన్డు రావ . 
ఓంపర్కాష  నవివ్, “ఐతే నేను చేసిన కార్పుతో ఫొటో తీయించుకుని శాశవ్తంగా దాచుకుంటావనన్ మాట!” అనాన్డు. 
రావ  మొహంలో ఇరిటేషన . “అమోమ్! నోరు జారాను. ఈ కార్పుతో ఫొటో ఉండడానికి వీలేల్దు. నా జుటుట్ ఎదిగేదాకా ఎలాగో 

టోపీలతో మాయ్నేజి చేసాత్ను” అనాన్డు. 
“కార్పింగు గురించి ఇంత వరీర్ ఔతునాన్వా? ఎలాగూ ఎదిగే జుటేట్ కదా, దానికింత రభసెందుకు?” అనాన్ను. 
“పెళల్యినవాడివి. నా బాధ నీకు తెలియదు” అనాన్డు రావ . 
“పెళిల్ కాకపోయినా గరల్ ఫెర్ండుందిగా నీకు?” అనాన్ను. 
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“పెళాల్నికీ, గరల్ ఫెర్ండుకీ చాలా తేడా ఉంది. గరల్ ఫెర్ండ  అవసరం రాతిర్ళేల్ గురుత్కొసుత్ంది. 
పెళాల్నన్యితే పగలనక, రాతిర్నక ఎనాన్ళల్యినా భరించాలి. మనం దేశాలు తిరిగితే తననీ దేశాలు తిపాప్లి” అనాన్డు రావ .  అపుప్డతని 
గొంతులో అహమమ్ద  వినిపించాడు నాకు. 

“నువవ్నన్ది నిజమే! నేను నా భారయ్నికక్డికి తీసుకు రావాలనుకుంటునాన్ను” అనాన్ను. 
అంతవరకూ వేరే మూడ లో మాటాల్డుతునన్ రావ  చటుకుక్న నాకు షేక హాయ్ండిచిచ్, “కాసత్ ఆలసయ్ంగానైనా చాలా మంచి నిరణ్యం 

తీసుకునాన్వు. ఇకక్డ నీకేం భయం లేదు. మేమంతా ఉనాన్ం” అనాన్డు. 
ఆరిథ్కంగా బకక్పార్ణిని. చొరవ తకుక్వ మనిషిని. సవ్ంత డబుబ్తో భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి తీసుకురావడమనన్ది మామూలు నిరణ్యం 

కాదు. అడుగు ముందుకు పడుతునాన్ మనసంతా భయమే! అలాంటపుప్డు నాకు కావాలిస్ంది మోరల  సపోరట్ .  
రావ  మాటలు నాకు ఉతాస్హానిన్వవ్గా థాంకస్  చెపాప్ను. 
అపుప్డు ఓంపర్కాష  నాకోసం అదెద్ ఇలుల్ వెదకడంలో తను చెయయ్బోయే పర్యతాన్ల గురించి పర్సాత్వించాడు.  ఇక ఆ అవసరం లేదనీ, 

ఒలోముచ కీ ఇలిల్వవ్డానికి ఒపుప్కునన్దనీ చెపాప్ను.  
ఓంపర్కాష  ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసి, “ఈ బెరిల్న  మహానగరంలో అతయ్ంత కషట్మైన పని - ఇలుల్ సంపాదించడం. అది 

సాధించావంటే నువువ్ చాలా అదృషట్వంతుడివి. ఇక నువువ్ ఫిబర్వరిదాకా ఆగడమెందుకు? వెంటనే నీవాళల్ను రపిప్ంచుకోవచుచ్గా” అనాన్డు.  
“ఔను, ఈ ఆలోచన నాకెందుకు రాలేదు?” అనుకునాన్ను. కానీ నాకు తెలుసు - ఆ ఆలోచన ఎందుకు రాలేదో! 
ఇంకా నవంబరు మధయ్లో ఉనాన్ను. ఇండియాలో నావాళల్ పర్యాణానికి డబుబ్ ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లిస్ ఉంది. అందుకు కాసత్ సమయం 

కావాలి. 
ఏదేమైతేనేం, దేశం కాని దేశంలో ఉనాన్ననన్ భావం నాలో పోయింది. నేను ఒంటరిని కాననీ, ఇకక్డకూడా నా వాళుల్ చాలామందే 

ఉనాన్రనీ ధైరయ్మొచిచ్ంది.  
అది చాలు - నేను పర్యాణ సనాన్హాల జోరు పెంచడానికి!  
పేల్నుకి వేళాయెరా 
ఇండియానుంచి శీర్మతి ఉతత్రం వచిచ్ంది.  
మామూలుగా ఐతే తననుంచి ఉతత్రం రాగానే నాలో ఏదో తెలియని ఉతాస్హం కలిగేది. ఉతత్రం విపప్గానే తనే పకక్న కూరుచ్ని 

మాటాల్డుతునన్టుల్ అనిపించేది. అది మాటలకందని రసానుభూతి. 
ఈ ఉతత్రం అలాంటిది కాదు. నేనీ ఉతత్రంకోసం ఆతుర్తగా, భయంగా, బెంగగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. ఓ జీవనమ్రణ సమసయ్కు 

పరిషాక్రానిన్ ఇముడుచ్కునన్ మహతత్ర లేఖ నాకది.  
కవరు చింపాలంటే తొటుర్పాటు.  అలాగే చింపాను. 
చదవాలంటే భయం. అలాగే చదివాను. 
ముందుగా మాకు ధనసహాయం అందించగల సతాత్ ఉనన్ బంధువుల గురించి వార్సింది. వాళుల్ చాలామందే ఉనాన్రు కానీ అందరికీ 

ఒకుక్మమ్డిగా ఏవో ఇబబ్ందులొచాచ్యిట.  
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తరావ్త సతాత్ లేనివాళుల్ కొందరి గురించి వార్సింది. వాళుల్ తెగ బాధ పడిపోయి - ‘మాకే సతాత్ 
ఉంటేనా, మా అవసరాలనీన్ పకక్కునెటిట్, మీ అవసరానికి ఆదుకునే అదృషట్ం మాకు కలిగిందని మురిసిపోయేవాళల్ం’ అని మావాళేల్ 
ఓదారాచ్లిస్న సాథ్యిలో ఘొలుల్మనాన్రుట. ఎవరిన్ంచైనా మాటలే తపప్ పైసా రాలడం లేదుట.  

ఇక మామగారైతే తన పలుకుబడి ఉపయోగించడానికి సవ్యంగా రంగంలో దిగేరుట. అపుప్ తీసుకుంటాననీ, అదీ బంధువులు 
కానివారినుంచి మాతర్మేననీ అంటునాన్రుట. వడీడ్ ఎంతైనా తనే భరిసాత్ననీ, ఎలాగైనా ‘మమ సుత’ జరమ్నీ వెళిల్ తీరాలనీ మరీ మరీ 
చెబుతునాన్రుట.  

తన కూతురికి విదేశాలకి వెళేల్ అవకాశమొసేత్, ముఖయ్ంగా అపప్టోల్, ఏ తండిర్కైనా కలిగే సంతోషానికి అదుపుండదు. నా మామగారు 
తన బిడడ్లిన్ పార్ణపర్దంగా పేర్మించిన వయ్కిత్. పెళిల్ చేసి పంపేసేక కూడా, ఆడపిలల్ల ఔనన్తాయ్నికి తన వంతు బాధయ్త ఉనన్దనుకునే 
ఆదరశ్మాయనది.  

శీర్మతిని నాతోపాటు జరమ్నీ పంపడానికి ఆయన ఎపుప్డో చొరవ తీసుకుని ఉండేవారు. దేశం కాని దేశంలో సాక్లర షిపుప్మీద బర్తికే 
నేను, అకక్డొచేచ్ డబుబ్తో భారాయ్బిడడ్లిన్ కూడా పోషించగలనా అనన్ది ఆయన సందేహం. అది ననన్డిగి తీరుచ్కుందామంటే - నామీద 
మానసికంగా ఒతిత్డి పడుతుందని భయం. నిజానికి ఆదిలో ఐతే నేను నావాళల్ను జరమ్నీకి తీసుకెళాల్లనుకోలేదు.  

మామగారి బంధువరగ్ంలో విదేశాలు వెళిల్నవారు కొందరునాన్రు. కానీ వాళుల్ పెళిల్ కాకుండా వెళాల్రు.  
నేనిపుప్డు శీర్మతిని జరమ్నీకి తీసుకెళేల్ ఉదేద్శయ్ంలో ఉనాన్నని తెలియగానే - మామగారి సంతోషానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆమె 

పర్యాణపు ఖరుచ్లు ఎలాగో అలా తనైనా భరించాలని అనుకుంటునాన్రాయన. 
కానీ నాకది ఏకోశానా ఇషట్ం లేదు. ఎందుకంటే మన సమాజం తీరుతెనున్లు బాగా తెలుసు నాకు. అకక్డ అలుల్డికిచిచ్న డబుబ్ గోడకి 

వేసిన సునన్ంలాంటిది. అడిగి వసూలు చేసుకోలేరు. అలుల్డే తిరిగిసాత్నని బలవంతపెటిట్నా పుచుచ్కోలేరు.  
‘నీ మావ బాకీ వసూలు చేశాడా, ఏం కూతురికోసం ఆ మాతర్ం చెయయ్లేడా?’ అని అలుల్డికి ఎకిక్ంచేవారుంటారు.  
‘అలుల్డి దగగ్ర బాకీ వసూలేమిటోయ , మరీ అంత డబుబ్ కకుక్రిత్ పనికిరాదు’ అని మామగారిని ఈసడించేవారూ ఉంటారు.  
విషయం వాళిల్దద్రికీ సంబంధించినదే ఐనా - బటట్బయలు కాక తపప్దు. అందుకే మామా అలుల్ళల్ మధయ్ ఆరిథ్కపరమైన 

లావాదేవీలుండకూడదనన్ విషయానిన్ నా ఆదరాశ్ల జాబితాలో ఎపుప్డో చేరేచ్శాను.   
మామగారు లకోన్లో లా చదివారు. సవ్తహాగా ఆదరశ్వాది. ఆపైన లకోన్లో అతల  బిహారీ వాజపేయి ఆయనకి సీనియర . ఆయన 

వయ్కిత్తావ్నిన్ ఊహించడం కషట్మేం కాదు. 
ఆయన కాకినాడ వచిచ్ కొనాన్ళుల్ లా పార్కీట్సు చేశారు. ఐతే ఆ వృతిత్లో అబదధ్ం చెపప్కుండా ఒకక్ రోజు కూడా గడవదని నిరాధ్రణ 

అయేయ్క - లా పార్కీట్సు మానేసి వయ్వసాయదారుడిగా సిథ్రపడాలనుకునాన్రు.  
ఆదరాశ్లు వలిల్ంచడం విషయంలో కమూయ్నిసుట్ కాదు కానీ, శర్మజీవులిన్ అవగాహన చేసుకొనడంలో సామయ్వాది ఆయన. అందువలల్ 

పేరుకి పెదద్ భూసావ్మి ఐనా, చేసే వయ్వసాయంవలల్ ఆయనకంటే ఆయన కింద పనిచేసే రైతులే ఎకుక్వ బాగుపడాడ్రు.  
వైభవాలకి లోటు లేకపోయినా, గత రెండేళుల్గా ఆయన తాతాక్లిక ఆరిథ్క ఇబబ్ందులోల్ ఉనాన్రని నాకు తెలుసు.  
ఈ విషయాలనీన్ అలా ఉంచితే - ఇపుప్డు శీర్మతి బరువు బాధయ్తలనీన్ పూరిత్గా నావి. తనని జరమ్నీ రపిప్ంచుకునే విషయంలో 

సూచనపార్యంగానైనా ఆయన జోకాయ్నిన్ ఆమోదించానంటే, అది ‘అలుల్డిగా అవకాశం’ తీసుకోవడమే ఔతుంది. 
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ఐనా ఇండియాలో మనకేమైనా అపుప్ పుడుతుందేమోనని నేను భువనేశవ్ర  సహచరుడు 
సూరయ్నారాయణకీ, నా అనన్యయ్కూ మాతర్మే కాక - మామగారికి కూడా ఉతత్రం వార్సానంటే - అది లౌకయ్ం కాదు.  

జరమ్నీలో ఉనన్ంత కాలమూ నా వదద్ ఎనిన్ మారుక్లుంటే అంత ధైరయ్ంగా ఉంటుంది నాకు. అంతే కాదు - ఇండియా వెళేల్క 
అపిప్చిచ్నవాళల్కి కావాలంటే రూపాయలోల్ కాక మారుక్లోల్నే బాకీ తీరేచ్ అవకాశముంది.  దానివలల్ ఓ పర్యోజనముంది. 

అపప్టోల్ సూక్టరుల్ మారెక్టోల్ అంత సులభంగా దొరికేవి కాదు. అందులోనూ బజాజ  సూక్టర  ఐతే - ముందు అడావ్నస్  కటిట్ - 
కేటాయింపు కోసం ఏళల్తరబడి ఎదురుచూడాలిస్ందే! బజాజ  సూక్టరుకి ఎంత గిరాకీ అంటే - బాల్కులో దాని ధర, కోటా ధరకి రెటిట్ంపుకి పైన 
ఉండేది. చాలామంది బాల్కులో అమిమ్ సొముమ్ చేసుకుందుకే బజాజ  సూక్టరిన్ బుక  చేసుకునేవారు. రూపాయలోల్ల్ బదులు 
విదేశీమారకదర్వయ్ంతో అడావ్నుస్ కడితే - బజాజ  సూక్టర  ఒకటి రెండు నెలలోల్నే కేటాయించబడేలా కోటా ఉంది. అందుకని చాలామంది 
విదేశాలోల్ ఉనన్ బంధుమితుర్లిన్ విదేశీమారకదర్వయ్ం అడుగుతుండేవారు. అందువలల్ ఇపుప్డు నాకు రూపాయలోల్ సాయపడడ్ంవలల్ తరావ్త 
సాయపడడ్వాళల్కీ కొంత పర్యోజనం ఉంటుందని నేననుకునాన్ను. 

పిలిచి పిలల్నిసాత్నంటే కులం గోతర్ం అడిగారని సామెత ఉండనే ఉందిగా. ఫారిన  ఎకస్ ఛేంజికోసం ముకూక్ మొహం ఎరుగని వాళల్ 
వెంటబడాడ్నికైనా సిదధ్మేమో కానీ, నా ఫారిన  ఎకస్ ఛేంజి ఆఫర  మా బంధుమితుర్లోల్ ఎవరీన్ ఆకరిష్ంచలేదు.  

ఇవీ శీర్మతి ఉతత్రంలో ముఖాయ్ంశాలు. అవి చదువుతుంటే - నాలో కొతత్ అనుభూతులేం లేవు. తను పొందిన అనుభూతులిన్ 
అక్షరాలుగా మారిచ్ ఆ ఉతత్రంలో పొదిగిందామె. ఆమె నా అరాథ్ంగి. తన అనుభూతులు నా అనుభూతులకు భినన్ంగా ఉండవు.  

ఆతరావ్త ఇంటి దగగ్రున్ంచి వచిచ్న మిగతావాళల్ ఉతత్రాలోల్నూ ఏదీ కూడా డబుబ్ ఏరాప్టల్ విషయంలో ఏమాతర్ం పోర్తాస్హకరంగా 
లేదు. 

“పిలల్లిన్ తీసుకువెళల్డం తపప్నిసరి ఐతే అందువలల్ అకక్డ చాలా ఇబబ్ందులుంటాయని అనుభవజుఞ్లు అంటునాన్రు. ఐనా మీరు 
పోర్సీడయేయ్ మాటైతే, టికెటుల్ ఇండియాలో కొనడం కంటే జరమ్నీలో కొని పంపడమే మెరుగుట” ఇది సూరయ్నారాయణ ఉతత్రం సారాంశం. 

“అమామ్యికి టూయ్బెకట్మీ ఆపరేషన  జరిగింది. ఆరెన్లల్వరకూ భారాయ్భరత్లు విడిగా ఉంటాలిట. పర్యాణం ఫిబర్వరి మధయ్లో జరిగేలా 
ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం మంచిది” ఇది మామగారి ఉతత్రం సారాంశం.  

“ఇండియానుంచి బెరిల్న  వెళల్డానికి - ఒక ఫుల  టికెటుట్, రెండు హాఫ టికెటుల్ కలిపి - మొతత్ం పదాన్లుగువేల అయిదొందల 
రూపాయలు ఔతుంది. నీకు డబుబ్ ఏరాప్టవుతుందంటే తెలియజెయియ్. నీ జవాబు చూసుకుని పాస పోరుట్లకి ఏరాప్టు చేసాత్ను” ఇది అనన్యయ్ 
ఉతత్రం సారాంశం. 

ఈ మూడు ఉతత్రాల సారాంశం నాతోపాటు శీర్మతినీ చేరినటుల్ంది. 
“ఎయిర  టికెట కి వాయిదాల పదధ్తిమీద డబుబ్ కటొట్చుచ్ట. రానూపోనూ ముపైప్వేలైనా సరే - వెనుకాడదుద్. ఈ పర్యాణం ఆపొదుద్. 

నేను ఫిబర్వరిదాకా ఆగలేను. మిమమ్లిన్ విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేను. వెంటనే ననిన్కక్ణిణ్ంచి తీసుకుపొండి” అని ఉతత్రం వార్సింది.  
ఆ ఉతత్రంలోని ఆకోర్శం నాకు ఎలాంటి కిక  ఇచిచ్ందంటే - వెంటనే ఓంపర్కాష  వదద్కి పరుగెతాత్ను.  
అతను నేను చెపిప్నదంతా విని, “టికెట  సంగతెలా ఉనాన్, పాస పోరుట్ తీసుకోవడానికేం? ఒకోసారి పాస పోరట్  రావడానికే నెలలు 

పటేట్సుత్ంది. అరజ్ంటుగా పాస పోరట్  తీసుకోమని మీవాళల్కి రాయి” అనాన్డు. 
నా జేబులో ఏరోగార్మ  సిదధ్ంగా ఉంది. చకచకా అనన్యయ్కి ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను.  
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ఈ విషయంలో ఓంపర్కాష  నాకంటే చురుగాగ్ ఉనాన్డు. నేనుతత్రం వార్సుత్ంటే అతను - 
‘ఇండియా టూరిసట్  సెంటర ’కి చెందిన సరళ సేన  అనే అతనికి ఫోన  చేశాడు. 

నేను ఉతత్రం వార్యడం పూరత్యేయ్సరికి తనకి ఫోన లో సరళ సేన  దావ్రా తెలిసిన వివరాలు చెపాప్డు ఓంపర్కాష . 
ఆ వివరాలు ఆసకిత్కరంగా ఉనాన్యి. రావడానికోసారీ, తిరిగి వెళల్డానికోసారీ టికెటుల్ తీసుకోవడంకంటే, ఒకక్సారే ఏకంగా 

రానూపోనూ టికెటుల్ తీసుకుంటే బాగా చవక ఔతుందిట. పెదద్వాళల్కి మనిషికి పనెన్ండొందల మారుక్లు. 2-12 మధయ్వయసు పిలల్లకి  
ఒకొకక్రికి ఏడొందల యాబై మారుక్లు. అంటే మొతత్ం రెండువేల ఏడొందల మారుక్లు.  మావాళుల్ ఇండియాలో ఎకిక్ నేరుగా బెరిల్న లోనే 
దిగొచుచ్. టికెట  బుక  చెయయ్డానికి పది రోజులు ముందు చెబితే చాలుట.  

“మరి నీ దగగ్ర అంత డబుబ్ందా?” అనాన్డు ఓంపర్కాష  అనుమానంగా. 
అతని అనుమానానికి కారణముంది. కొదిద్ రోజులు ముందే ఓంపర్కాష  కనెస్షన  రేటుకి ఇపిప్సాత్నంటే - నేరుగా బౌర్న  కంపెనీ 

షోరూంనుంచి మికీస్ ఒకటి కొనాన్ను. మికీస్ కొనేటపుప్డు అతను, “ఇపప్టికే నువువ్ కాసెట  టేపురికారడ్రు, సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపురికారడ్రు 
కొనాన్వు. ఇపుప్డు మికీస్. ఇలాంటివి నీవాళొల్చేచ్క కొనచుచ్ కదా! పర్సుత్తం డబుబ్ ఆదా చేసేత్ సమయానికి అకక్రకొసుత్ంది” అని 
హెచచ్రించాడు.  

నేను బెరిల్న  వచిచ్ రెండు నెలేల్ అయింది కాబటిట్ ఈ నేపథయ్ంలో అతడి అనుమానం సహజమే.  
నిజానికి అపప్టికపుప్డు టికెటుల్ కొనాలంటే నా దగగ్రునన్దంతా ఇచేచ్సినా ఇంకా రెండొందల మారుక్లు తకుక్వౌతాయి. కానీ ఆ 

మాట చెబితే - మళీల్ ఏం సలహా ఇచిచ్ నేను వెనకడుగు వేసేలా చేసాత్డోనని నా భయం.  
“ఉంది” అనాన్ను మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో. 
ఐతే నేను హోరుగాలిలో దీపం పెటిట్ ఆ మాటనలేదు.  
కిర్సమ్స  సందరభ్ంగా జనవరి నెలలో ఇవావ్లిస్న సట్యిపెండ  వెయియ్మారుక్లూ, ముందుగా డిసెంబర  17కే ఇచేచ్సాత్మని చెపాప్రు. 

అందులోంచి రెండొందల మారుక్లు ఈ టికెటల్కోసం తీసేత్, జనవరి నెల ఇంటదెద్కి మరో రెండొందల మారుక్లు పోగా - నాకు మిగిలేది 
ఆరొందల మారుక్లు. నావాళుల్ జనవరికలాల్ వచేచ్సేత్ కనుక - మరి జనవరి నెలలో నాకిక సట్యిపెండ  రాదు కాబటిట్ - ఆరొందల మారుక్లతో 
ఆ నెల గడిపెయాయ్లి. అంతవరకూ ఇకక్డ నాకునన్ అనుభవానిన్ బటిట్ అది సాధయ్మేనని నా నమమ్కం. ఎటొచీచ్ డిసెంబర  17లోగా టికెటుల్ 
కొనడం వీలుపడదు. 

ఏదేమైనా కొంతకాలంపాటు జీవితం - మారుక్లు, ఫెనిగుస్ లెకక్లతోనే సరిపోతుందనిపించింది. ఐనా మేం నలుగురం ఒకచోట 
కలిసుండే ఆనందంలో ఆ లెకక్లు కూడా ఓ మధురానుభూతి కావచుచ్.  

ఐనా అలాంటి లెకక్లు మాకేం కొతత్ కాదు. ఇండియాలో వచేచ్ జీతంతో - తలిదండుర్లు, తముమ్ళుల్, చెలెల్ళల్ బాధయ్తలతో నెలకి మూడు 
నాలుగు సారుల్ బడెజ్ట  మారుసుత్ండే అనుభవం మాది. అదే ఇకక్డా కొనసాగుతుంది. 

నేనిలా ఆలోచిసుత్నాన్ను. కానీ నా ఉతత్రం చేరేలోపునే అనన్యయ్నుంచి మరో ఉతత్రం వచిచ్ంది.  
టికెటుల్ జరమ్నీలో కొనుకోక్వడమే మంచిదంటునాన్రుట అంతా! అది సాధయ్మయేయ్ మాటైతేనే పాస పోరుట్ తీసుకుంటాననీ, లేకుంటే 

పాస పోరుట్కి అనవసరంగా డబుబ్ దండగనీ వార్శాడు అనన్యయ్. 
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పాస పోరుట్కయేయ్ ఖరుచ్ మనిషికి వంద రూపాయల లోపు. పిలల్లిదద్రూ ఐదేళల్ లోపువాళుల్ కాబటిట్ 
వాళల్కి వేరే పాస పోరుట్లుండవు. తలిల్ పాస పోరుట్లో వాళల్ ఫొటో, వివరాలు నమోదు చేసేత్ చాలు. వేలకు వేలు పణంగా పెటట్నునన్ జరమ్నీ 
పర్యాణంలో ఇంత చినన్ ఖరుచ్కి ఎందుకి వెనుకాడుతునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఇలాంటి విశేషాలు చరిచ్ంచుకుందుకు ఇపప్టాల్ంటి ఫోన  
సదుపాయాలు లేవుకదా అపుప్డు?  

ఖరుచ్కి వెనుకాడొదద్నీ, అరజ్ంటుగా శీర్మతికి పాస పోరుట్ ఏరాప్టు చెయయ్మనీ అనన్యయ్కి వెంటనే ఉతత్రం వార్సాను. 
ఆ ఉతత్రం పోసుట్ చేసేక - ఇక నావాళుల్ ఇకక్డికి రావడం ఖాయం అనిపించింది. వాళొల్చేచ్క ఏంచెయాయ్లీ అనన్ ఆలోచనలో పడాడ్ను. 
ముందుగా గురొత్చేచ్ది చలి. మావాళుల్ ఇకక్డి చలికి తటుట్కోగలరా? ముఖయ్ంగా పిలల్లు.... 
ఐతే ఆ విషయంలో నేను ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ను. ఎందుకంటే -  
అపుప్డపుప్డే బెరిల్నోల్ వాతావరణం మారుతోంది. అకోట్బరు రాగానే ఇకక్డ అంతా చలికాలం వచేచ్సిందంటునాన్రు.  
ఊళోల్ చాలా ఇళల్ముందూ, షాపులముందూ వేర్లాడుతుండే థరామ్మీటరల్ దావ్రా ఎపప్టికపుప్డు నాకు టెంపరేచర  తెలుసూత్నే ఉండేది. 

బయట టెంపరేచర  పది డిగీర్ల లోపే ఉంటోంది. అపప్టికి రెండుసారుల్ మంచు కురవడం చూశాను. ఒక రోజున టెంపరేచర  బాగా పడిపోయి 
మైనస  ఆరుకి చేరుకుంది. ఐతే అందరూ భయపెటిట్నటుల్ ఈ చలి ననున్ పులిలా వేటాడలేదు. కనీసం కోడిగుర్డల్యినా తినకుండా, చేతులకి 
గోల్వస్  అయినా వేసుకోకుండా చాలా హాయిగా తిరుగుతునాన్నీ చలిలో. అదో పెదద్ విశేషంలాగా అనిపించలేదు. ఎందుకంటే ధరించిన ఉనిన్ 
బటట్లు వంటిని వెచచ్గా ఉంచుతునాన్యి.  

బయటకెడితే రోడల్మీద షికారు చెయయ్ం కదా! వెడితే ఆఫీసుకి. లేదూ షాపులకో, మితుర్ల ఇళల్కో.  
ఇకక్డ ఆఫీసు వెచచ్న. షాపులు వెచచ్న. ఇళుల్ వెచచ్న. బసుస్లు వెచచ్న. రైళుల్ వెచచ్న. రైలేవ్ సేట్షనుల్ వెచచ్న. ఈ వెచచ్దనాలకి మధయ్లో 

చేసే రోడుడ్ పర్యాణం వయ్వధి ఎనన్డూ రెండు మూడు నిముషాలకు మించదు. ఆ సమయంలో చేతులు ఓవర కోట  జేబులోల్ ఉంటాయి. 
ముఖమొకక్టే చలల్బడుతుంది. ఆ కాసేపూ అది భరించడంలో ఇబబ్ంది ఉండదని నా అనుభవం చెపిప్ంది. ఇంకా చెపాప్లంటే -   

ఇండియాలో ఐతే అడపాతడపా నాకు రొంప పటేట్ది. చలి తిరిగినపుప్డైతే జలుబు తపప్నిసరి. కానీ పరిసరాలు దుమూమ్, ధూళీ 
లేకుండా పరిశుభర్ంగా ఉండడంవలల్నేమో, ఇంతవరకూ నేనికక్డ జిరుర్న చీదనైనా లేదు.  

ఈ నేపథయ్ం కారణంగా - నావాళల్కికక్డ కనీసం ఆరోగయ్ విషయంలోనైనా ఏ సమసాయ్ ఉండదని నా నమమ్కం. 
నా ఆలోచనలిలా అనిన్వైపులా తిరుగుతుండగా - ఓంపర్కాష  సరళేస్న ని వాకబు చేసి టికెటుల్ జనవరి ఆరునుంచి పది మధయ్లో 

దొరకొచుచ్నని తెలుసుకునాన్డు.  
ఈలోగా శీర్మతినుంచి ఇంకో ఉతత్రమొచిచ్ంది. అందులో తన పర్యాణం టికెట  గురించి అకక్డ జరుగుతునన్ పర్యతాన్ల 

వివరాలునాన్యి.  
అనన్యయ్కి నితాయ్నందం అనే మితుర్డునాన్డు. ఆయన ఇచిచ్న సమాచారం పర్కారం ధర కాసత్ ఎకుక్వైనా ఎయిర  ఇండియాలో టికెట  

కొంటే, వాయిదాల పదధ్తిమీద డబుబ్ చెలిల్ంచొచుచ్ట. అందుకు బాధయ్త గల ఆఫీసరు హామీ పడాలిట. మరి అనన్యయ్ ఐడిబిఐలో పెదద్ ఆఫీసరు 
కాబటిట్, హామీ సమసయ్ కాదు. 
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“నాకు తెలుసు. నేను జరమ్నీ రావడానికే పదిహేను వేలవుతుంది. అయినా సరే, రావాలనన్ 
ఆలోచన ఒకసారి నాలో మొదలయేయ్క - అది పెదద్ ఖరచ్నిపించడం లేదు నాకు. మీరు మారాలోచించదుద్. ఇందుకు ఒపుప్కుంటూ వెంటనే 
ఉతత్రం రాయండి. ఇకక్డ అనిన్ ఏరాప్టూల్ జరిగిపోతాయి” అని రాసింది తను.   

ఆ ఉతత్రం చదువుతుంటే నా కళుల్ల్ చెమమ్గిలాల్యి. ఆడపడుచుల పెళిల్ళల్ బాధయ్త బరువుని గర్హించినదై - తనకోసం ఏడాదికి రెండు 
మూడు చీరలకి మించి కొనుకోక్ని మనసత్తవ్ం శీర్మతిది. తనిపుప్డు ఒకక్సారిగా పదిహేను వేలు ఖరుచ్ చెయయ్లంటే, అదేం ఫరవాలేదనే 
మనఃసిథ్తికి వచిచ్ంది. అంటే తనిపుప్డు ననున్ ఎంతగా మిసస్వుతోందో ఊహించగలను. కలిసుంటే గంజనన్మైనా పరవానన్మేననన్ సామెత 
ఊరికే రాలేదు. 

శీర్మతి ఉతత్రంలో హృదయానిన్ తాకే విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి.                               
PPP 

కలకతాత్లో అనన్యయ్ ఇంటికొచిచ్నవాళుల్ మావాళల్ని చూసి - ఇంత సీవ్ట  భారయ్నీ, సీవ్ట  పిలల్లీన్ వదిలి ఏ మగవాడు దూరంగా 
ఉండగలడు అంటునాన్రుట. అమామ్యైతే ఈడుకు మించిన పరిణతితో వయ్వహరిసోత్ందిట.  అనన్యయ్ కుటుంబంతో కలిసి బయట 
నడిచేటపుప్డు - అబాబ్యిని శీర్మతి ఎతుత్కునేదిట. అమామ్యి ఈడుదే అయిన అనన్యయ్ కూతురు కమలిని అనన్యయ్ ఎతుత్కునేవాడుట. 
అపుప్డు అమామ్యి, “నానన్గారికక్డ లేరుగా, నువువ్ ననెన్తుత్కోలేవు. నేను నడుసాత్నేల్” అంటుందిట. 

అబాబ్యి అలల్రి కాసత్ ఎకుక్వగానే ఉనాన్ - అందులో దురుసుతనం కంటే తెలివి ఎకుక్వట.  
“ఒరేయ , బాబీ! నువివ్లా అలల్రి చేసేత్ నినున్ విమానం ఎకిక్ంచుకోరు మరి” అని శీర్మతి ఓసారి మందలించిందిట. దానికి వాడు, 

“నేను ముదుద్గా ఉంటానుగా, ననెన్ందుకు ఎకిక్ంచుకోరు? నేనే ఎకక్నని మారాం చేసాత్ను. అపుప్డు వాళుల్ నాకో అరటిపండిచిచ్, బాబీ - 
ఎకక్మామ్ - అని బర్తిమాలి ఎకిక్ంచుకుంటారు” అనాన్డుట తన ముదుద్ మాటలతో. 

అంతా తనని ముదుద్ చేసాత్రని వాడికి ఎవరనాన్ భయం లేకుండా పోయింది. కానీ కోపమొసేత్ మిగతావాళుల్ వెనకాడతారు కానీ, 
శికిష్ంచడానికి తలిల్ వెనకాడదు కదా!  

అందుకని వాడికి శీర్మతి అంటేనే కాసత్ భయం.  
విమానం ఎకక్డానికి మన పదధ్తి మనకుండొచుచ్ కానీ వాడి ఆలోచన వేరే ఉంది. విమానం గాలిలో ఉంటుంది కదా - అదెకాక్లంటే 

అంతెతుత్ ఎగిరి ఎకాక్లనుకుంటునాన్డు. అందుకోసం వాడిపుప్డు రోజూ గాలోల్కి ఎగరడం అభయ్సిసుత్నాన్డు. శీర్మతికి వాణిణ్ కాసుకోవడం 
ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది.  

“వాణిణ్ పటిట్ంచుకోకు. ఒకసారి పడి దెబబ్లు తగిలితే వాడికే తెలిసొసుత్ంది” అనాన్టట్ అనన్యయ్. కానీ పడితే వాడిదేంపోయింది. ఏడుపు 
లంకించుకుంటాడు. ఊరుకోబెటట్డం ఓ అదనపు పని. ఆపైన తలిల్ కదా, వాడి బాధ వాడికంటే తనే ఎకుక్వగా అనుభవిసుత్ంది. 

ఈ వివరాలనీన్ చదువుతుంటే నా మనసకక్డికి వెళిల్పోయింది. అనీన్ నా కళల్ముందే జరుగుతునన్టుల్నాన్యి. కానీ ఎవరితోనూ 
మాటాల్డలేనుగా, నా కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి.  

ఈ వివరాల సంగతటుంచితే, ఉతత్రం చివర శీర్మతి, “మీ ఉతత్రం చూసుకుని, పాస పోరట్  ఏరాప్టుల్ చూసుకుంటాం” అని వార్సింది.  
ఆ వాకయ్ం నా గుండె గుభీలమ్నిపించింది.  
నా ఉతత్రం అందేక, అపుప్డు పాస పోరుట్ తీసుకునేమాటైతే, అసలే ఇండియా - ఈ వయ్వహారం ఎపప్టికి తేలేను?  
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నేను తనకి టికెటుల్ ఇకక్ణిణ్ంచే ఏరాప్టు చేసుత్నన్ విషయం అరజ్ంటుగా తెలియాలి. ఇక ఉతత్రం 
లాభం లేదు. టెలిగార్ం ఇవావ్లిస్ందే! 

కాసేపాలోచించి పోసాట్ఫీసుకి వెళాల్ను. ఖరుచ్ ఆదా చెయయ్డం కోసం - వాకాయ్లిన్ వీలైనంత పొదుపుగా వాడి, ‘టికెటుల్ ఇకక్ణిణ్ంచి 
పంపుతునాన్ను’ - అని టెలిగార్ం ఇచాచ్ను. ఆ మాతర్ం దానికే పనెన్ండు మారుక్ల చిలల్రయింది.  

నేనపుప్డు డబుబ్ గురించి ఆలోచించడంలేదు. టెలిగార్ం అందగానే శీర్మతిలో కలిగే ఆనందోతాస్హాలు తలుచ్కుని తెగ 
మురిసిపోయాను.  

కానీ ఆ ఆనందం ఎంతోసేపు నిలబడలేదు.  
మనసొక అనుమానాల పుటట్. అందులోంచి అనుమానాలు పాములై వచిచ్ కాటేసూత్ంటాయి. నాకొచిచ్న అనుమానం అనన్యయ్ ఇంటి 

నంబరు విషయంలో. తరచుగా ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్ను కాబటిట్ అది 378 అని నాకు కంఠతాయే.  కానీ జరమ్నుల్ ఒకటి అంకెకు పైన కాసత్ 
వంకర గీత కలిపి ఏడు అనిపించేలా వేసాత్రు. ఒకటికీ ఏడుకీ తేడా తెలియడానికి ఏడుకి మధయ్న చినన్ అడడ్ గీత వేసాత్రు. ఇపుప్డు నేను 
టెలిగార్ంకిచిచ్న అడర్సులో ఏడంకెని నాకు అలవాటైన ఇండియన  పదధ్తిలో వేశాను.  

పోసుట్మాసట్రు దానిన్ ఒకటి అనుకుని, కలకతాత్లో 318 ఇంటికి పంపి, ఎవరూ లేక....  
అమోమ్ - కొంపలు మునిగిపోవూ!  
దీనికి పరిషాక్రం ఏమిటని మనసులో కలవరం మొదలైంది. అపుప్డు నాలో వివేకం మేలొక్ని, “సమసయ్కు పరిషాక్రం చెపప్లేను కానీ, 

కలవరానిన్ పరిషక్రించగలను. నువువ్ వేసిన నంబరు పోసుట్మాసట్రుకి 378గానే తోచిందని నముమ్” అంది.  
నమమ్కమాతర్ం చేసేదేముంది? వివేకం మాట వినాన్ను. ఐతే టెలిగార్ంతో సరిపెటుట్కోక, మరాన్డు అనన్యయ్కీ, శీర్మతికీ - 

టెలిగార్ంలోని వాకాయ్నిన్ కాసత్ పెంచి ఉతత్రాలు వార్శాను. శీర్మతికి వార్సినపుప్డలాల్, అనన్యయ్కీ ఓ ఉతత్రం వార్యడం ఇటీవల నాకేరప్డడ్ కొతత్ 
అలవాటు. 

వివేకం దారి వివేకానిదే - 1, 7 ల మీమాంస ఇంకా ననున్ వదలేల్దు. అనుమాన నివృతిత్కోసం నేనో కాగితంమీద 378 నంబరు వేసి 
నా జరమ్న  మితుర్లకి చూపించాను.  

చూసిన పర్తి ఒకక్రూ 318 అనే చదివారు. అంటే 12 మారుక్ల టెలిగార్ం గోవిందా! 
మనసు వివేకానిన్ పకక్కు నెటేట్సి తెగ బాధ పడిపోతుంటే - ఉపశాంతి కోసం ఓంపర్కాష కి ఫోన  చేశాను. అతను దొరకలేదు. 
ఒకటికీ ఏడుకీ మధయ్ నలిగిపోతూ ఆ రోజంతా గడిపేసేక మరాన్డు నాకు ఓంపర్కాష  తనే సవ్యంగా ఫోన  చేశాడు.  వెంటనే అతడికి 

నా మీమాంస చెపుప్కునాన్ను.  
“నంబరు వేసేముందు ఆలోచించొదూద్?” అని అతడు ననున్ మందలించాడు. మళీల్ ఏమనుకునాన్డో ఏమో, కాసేపటోల్ వసుత్నాన్నని 

చెపాప్డు. 
ఓంపర్కాష  వచేచ్సరికి, ఇంటి దగగ్రున్ంచి రెండుతత్రాలొచాచ్యి. శీర్మతి వార్సినపుప్డలాల్ తనూ నాకుతత్రం వార్యడం అనన్యయ్కీ 

అలవాటయింది.  
ఏముందీ, మామూలే! ఇదద్రిదీ ఒకే మాట! నా ఉతత్రం చూసుకుని పాస పోరుట్ ఏరాప్టల్కు వెడతారుట.  
అంటే పాస పోరుట్ గురించి అకక్డింకా పర్యతాన్లు మొదలవలేదు.  
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అనన్యయ్ సంగతి నాకు తెలుసు. గోటితో పోయేదానిన్ గొడడ్ళల్వరకూ తీసుకొచిచ్ అపుప్డు 
సాధిసాత్డు.  

ఏ పనైనా సరే వాయిదాకి అవకాశముంటే, ఎంతవరకూ వీలైతే అంతకాలం వాయిదా వేసాత్డు. అది నా పదధ్తికి పూరిత్గా విరుదధ్ధ్ం. 
ఎనోన్సారుల్ అనన్యయ్ని నేనీ విషయమై బాగా హెచచ్రించాను. అనన్యయ్ ఈ చెవితో విని ఆ చెవితో వదిలేసేవాడు.  

అందుకు కారణం లేకపోలేదు. ఇంతవరకూ అనన్యయ్కు జీవితంలో వైఫలాయ్లు లేవు. నాకునాన్యి.  
మనిషి సావ్నుభవంనుంచి నేరుచ్కునన్ంతగా ఇతరులనుంచి నేరుచ్కోవాలనుకోడు. నా హెచచ్రికను పెడచెవిని పెటిట్ నషట్పోయిన 

సందరాభ్లు ఇంతవరకూ లేవు తనకి. కానీ నాకిపుప్డు అనన్యయ్ అవసరమొచిచ్ంది. నా అవసరం తీరచ్డానికి తను తన పదధ్తి 
కొనసాగిసుత్నాన్డు.  

ఓంపర్కాష  వసూత్నే, “గుడ  నూయ్స  డాకట్ర  రావ ! జనవరి ఏడుకి టికెటుస్ బుకక్యాయ్యి. రేపు డబుబ్ తీసుకెళిల్వావ్లి. సాకాష్య్నికి మన 
కూడా గోపాలకృషణ్న ని తీసుకెడదాం” అనాన్డు.  

“సాక్షయ్మేమిటి?” అనాన్ను అనుమానంగా. 
ఓంపర్కాష కి నా ముఖం చూడగానే నవొవ్చిచ్ంది. “భయపడకు. ఈ టికెటల్ వయ్వహారంలో మోసమేమీ ఉండదు. ఎటొచీచ్ మన 

జాగర్తత్లో మనముండాలి” అనాన్డు. 
సరేనని - ఇంటిదగగ్ర ఇంకా పాస పోరుట్లు సిదధ్ం కాలేదనన్ విషయం చెపాప్నతడికి. 
ఓంపర్కాష  ఓ క్షణం ఆలోచించి, “వెంటనే ఇంకో టెలిగార్ం ఇయియ్” అనాన్డు. 
“ఇంకో టెలిగార్మా? చాలా ఔతుంది” అనాన్ను గాభరాగా. 
“ఇది డబుబ్కి చూసుకునే సమయం కాదు. అకక్డ మీవాళల్కి వేడి పుటాట్లంటే, టెలిగార్మెలా ఇవావ్లో నేను చెబుతాను” అనాన్డు 

ఓంపర్కాష . 
విపతక్ర సమయాలోల్ ఎవరోన్ ఒకరిన్ పూరిత్గా నమిమ్ అనుసరిసేత్త్, మనకి భారముండదు. కురుకేష్తర్ సంగార్మంలో పారుథ్డు అదే 

చేశాడు.  
నేను ఓంపర్కాష తో కలిసి పోసాట్ఫీసుకి వెళాల్ను.  
“టికెటస్  పోసెట్డ . ఎరేంజ  పాస పోరట్స్  అండ  బరత్  సరిట్ఫికెటస్ . పైల్ట  బై ఏరోఫోల్ట  ఫర్ం ఢిలీల్. సెవెనత్  జనవరి” అని ఇంచుమించు 

ఉతత్రంలా వార్శాం. 
అకక్డ రెండు రకాల టెలిగార్ములునాన్యి. ఒకటి టెలిగార్ం పదధ్తి. ఆ పదధ్తిలో ఐదు పదాలకు ఇరవైఒకక్ మారుక్ల ఇరవైఒకక్ 

ఫెనిగస్ . ఇంకోటి ఉతత్రం పదధ్తి. ఇలా చెయయ్డం వలల్ ఇంత ఉతత్రమూ ఇరవైమారుక్లకి ఇరవై ఫెనిగుస్ తకుక్వ.  
ఈ టెలిగార్ంలో చినన్ అబదధ్ముంది. టికెటిస్ంకా పోసట్వలేదు. 
డబబ్యితే అయింది కానీ, టెలిగార్ం ఇచేచ్క మనసు తేలిక పడింది.    
మరాన్డు బాయ్ంకునుంచి రెండువేల ఏడొందల యాబై మారుక్లు డార్ చేశాను. శీర్మతి, పిలల్లు ఇకక్డికొచిచ్ నాతో గడిపి వెళల్డానికి 

చెలిల్సుత్నన్ మూలయ్మది. అది నాకు చాలా పెదద్ మొతత్మే. కానీ జరమ్నీలో ఉనన్ ఏడు నెలలలోపులోనే కూడబెటట్గలిగానది.  
నావాళల్ని నా డబుబ్తోనే ఇకక్డికి రపిప్ంచుకుంటునాన్ననన్ భావన ఆ క్షణంలో కించిత  గరావ్నిన్ కలిగించింది.  
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మరాన్డు మధాయ్హన్ం మూడునన్రకి డాకట్ర  రాలెక కి విషయం చెపిప్, ఆఫీసునుంచి బయలేద్రి, 
తినన్గా గోపాలకృషణ్న  లాబొరేటరీకి వెళాల్ను. అకక్ణిణ్ంచి ఇదద్రం ఓంపర్కాష  దగగ్రకి బయలేద్ద్రాం. దారిలో ఆకలిగా ఉందని కరీర్ వురస్ ట  
తినాన్డు గోపాలకృషణ్న . 

ఈ కరీర్ వురస్ ట  చినన్ సైజు కొవొవ్తిత్ ఆకారంలో ఉండే మాంసపుకడీడ్. రకరకాల మాంసాలిన్ బాగా కలిపి ముదద్ చేసి ఈ ఆకారంలో 
ముకక్లుముకక్లుగా కోసి, నూనెలో వేయించి అముమ్తారు. నంచుకుందుకు పచిచ్ ఆవపిండి ఇసాత్రు,  మనవైపు పకోడీల దుకాణాలాల్గా, 
ఇకక్డ వురస్ ట  దుకాణాలు ఎకక్డపడితే అకక్డుంటాయి.  

గోపాలకృషణ్న  ఇండియాలో ఫకుత్ శాకాహారి. మొదటోల్ వురస్ ట  తినడానికి అతడికి మనసక్రించలేదుట. మితుర్ల బలవంతంమీద 
ఒకసారి తింటే, నోటికి హితవుగా అనిపించిందిట. ఒక వురస్ ట  కడీడ్ ఒక మారుక్. రోజుకి సరిపడ పోషక విలువలు ఒకక్ మారుక్తో 
లభిసుత్నాన్యని, కర్మంగా అతడు దానికి అలవాటు పడాడ్డు.  ఇలాంటి చలి దేశంలో ఇలాంటివి తినడం అలవాటు చేసుకోవడం అవసరమని 
అతడు నాకు చెపాప్డు. 

అంతవరకూ నాకు అలాంటి అవసరమేదీ కలగలేదు. రుచి మాటటుంచి వురస్ ట  ఆకారం నాకు వెగటుగా అనిపించేది. ఆ మాట 
అతడికి చెపప్లేదు. ఎందుకంటే గోపాలకృషణ్న  చెయెయ్తుత్ భారీ మనిషి. నేను పిటట్లా ఉంటాను. పోషకపదారాథ్ల అవసరం శరీరానుగతం కదా! 

ఇదద్రం ఓంపర్కాష ని కలుసుకుని - అకక్ణిణ్ంచి ముగుగ్రం కలిసి ఇండియన  కనస్లేట కి వెళాల్ం. సరళ సేన  వచాచ్డు కానీ చెపిప్న 
టైముకి కాసత్ ఆలసయ్ంగా వచాచ్డు.  

అతను టికెటుల్ తెచాచ్డు. మొతత్ం మూడు టికెటుల్. పిలల్లిదద్రికీ కలిపి పదిహేనొందలు. శీర్మతి టికెటుట్ పనెన్ండొందల యాబై 
మారుక్లు. నేను డబిబ్వాచ్ను.  

టెలిగార్ంలో నేను వార్సినపప్టి అబదధ్ం, ఆ టెలిగార్ం అనన్యయ్ను చేరుకునేసరికి నిజమైంది. 
వివరాలు, విశేషాలు, టికెటుల్ నింపుకునన్ బరువైన కవరొకటి - ఆరోజు అకక్డి పోసాట్ఫీసునుంచి ఇండియాకి పయనమైంది. ఆ రోజు 

డిసెంబర  20. 
నావాళల్ పర్యాణం విషయమై ఉనన్ సమసయ్లనీన్ అంతటితో పరిషాక్రమైపోయాయనుకునాన్ను. జనవరి ఏడవ తేదీన నావాళుల్ ననున్ 

చేరుకునేవరకూ వాళల్ గురించి ఎదురుచూడడ్ం మినహా ఇంకేం చెయయ్కక్రేల్దనుకునాన్ను.  అనుకునాన్ను కానీ - అసలు సమసయ్లనీన్ అపుప్డే 
మొదలయాయ్యని అపుప్డు నాకు తెలియదు. 

పీత కషాట్లు 
సరళ సేన  నాకిచిచ్న టికెటల్పై విమానం చేరే సథ్లం ఈసట్  బెరిల్న  అని ఉంది.  
నేనుంటునన్ది వెసట్  బెరిల్న . అది పశిచ్మ జరమ్నీలో ఉంది. ఈసట్  బెరిల్న  తూరుప్ జరమ్నీలో ఉంది. అంటే రెండూ వేరేవ్రు దేశాలోల్ 

ఉనాన్యి. 
టికెటిల్చిచ్నపుప్డే, “బెరిల్న  అంటే మన బెరిల్న  అనుకునాన్ను” అనాన్ను నేను సరళ సేన తో. 
“ఇది ఏరోఫోల్ట  విమానం. వెసట్  బెరిల్న కెందుకొసుత్ంది?” అనాన్డు సరళ సేన  అదేదో మామూలు విషయమైనటుల్. 
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ఏరోఫోల్ట  రషాయ్కు చెందిన విమానం కంపెనీ. రషాయ్ కమూయ్నిసుట్ దేశమైనా, ఆ కంపెనీ 
విమానాల సేవలిన్ కమూయ్నిసేట్తర దేశాలకూ విసత్రించింది. కానీ నేను కొనన్ టికెటుట్ ఆ పరిధిలోకి రాదు. ఇది తకుక్వ ధరలకు ఏరాప్టు 
చెయయ్బడడ్ ఛారట్రడ్  ఫైల్ట . ఈ చౌక పర్యాణం కమూయ్నిసుట్ దేశాలకు మాతర్మే పరిమితం.  

ఈ విషయం నేను ముందే తెలుసుకోవాలిస్ంది. సరళ సేన  నాకు మరింత సప్షట్మైన అవగాహన కలిగించి ఉంటే 
బాగుండేదనుకునాన్ను మనసులో. పైకి మాతర్ం ఏమీ అనలేదు. 

ఐతే ఇంత జరిగినా కూడా నేనా విషయానిన్ తీసుకోవాలిస్నంత సీరియస గా తీసుకోలేదు. “దాందేముందీ, నావాళల్ని వెసట్  బెరిల్నోల్ 
బదులు ఈసట్  బెరిల్నోల్ రిసీవ  చేసుకుంటాను. అంతే కదా” అనుకునాన్ను.  

ఇలాంటి పొరపాటుల్ నేను చాలా సారేల్ చేశాను. ఐనా ఎపప్టికపుప్డు పరగడుపే.  
అనుమానాలు తీరేచ్వాడు ఎదురుగా ఉనన్పుప్డు సమసయ్ లోతులోల్కి వెళాల్లనిపించదు. సరళ సేన  చెయియ్ చాపి, “ఆర  యూ హాపీ!” అని 

కరచాలనం చేసేత్ - “వెరీ హాపీ, థాంకూయ్” అని పంపేశాను.  
అతను వెళిల్పోయేక - అపుప్డు మొదలయాయ్యి నాలో అనుమానాలు - వరుసగా ఒకటి తరావ్త ఒకటిగా –  
ఈసట్  బెరిల్న  బెరిల్నోల్ ఒక భాగం కావచుచ్. అకక్డి పౌరులూ జరమ్నేస్ కావచుచ్. ఆ నగరంలో చెలామణీ అయేయ్ భాష కూడా జరమ్నే 

కావచుచ్. కానీ అది కమూయ్నిసుట్ దేశం.  
మొదటిన్ంచీ కమూయ్నిసుట్ దేశాలోల్ నాకు నచచ్నిదిదే! 
అకక్డ మనిషికీ మనిషికీ భేదం లేదు. పేదా గొపాప్ వయ్తాయ్సం లేదు. సమిషిట్గా కృషి చేసి సమిషిట్గా అనుభవిసాత్రు. కానీ..... 
అకక్డ పర్భుతావ్లకి తమ పౌరులపై నమమ్కముండదు. కమూయ్నిసేట్తర దేశాలోల్ని వైభవ సేవ్చాఛ్ జీవితం తమ పర్జలను 

సమోమ్హపరచ్గలదని వాటికి తెలుసు. అందువలల్ తమ పౌరుల ఆలోచనలు పర్భావితమై ధనసావ్మాయ్నికి అనుగుణంగా మారిపోగలవని వాటి 
భయం.  

అందుకే కమూయ్నిసుట్ పర్భుతావ్లు తమ పౌరులిన్ అదుపు చెయయ్డానికి వారిపై ఎనోన్ ఆంక్షలు విధించాయి.  అలాగే ఆ దేశాలోల్ 
ఇతరులు అడుగు పెటట్డానికీ ఎనోన్ ఆంక్షలుంటాయి.  

ఈసట్  బెరిల్న  వెసట్  బెరిల్న ని ఆనుకునే ఉంది. కానీ వెసట్  బెరిల్న  నుంచి ఈసట్  బెరిల్న  వెళాల్లంటే మాతర్ం గగనానికీ ఇలకూ బహుదూరం అని 
పాడుకోక తపప్దు. 

కొనిన్ వేల కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ ఇండియాకు వెళల్డానికి డబొబ్కక్టే అడుడ్. ఈసట్  బెరిల్న లోకి వెళల్డానికి డబుబ్ ఏమాతర్ం 
సహకరించదు. 

దేవుణిణ్ నమిమ్నవారు ఆసిత్కులు. నమమ్నివారు ఆసిత్కులు. నేనెరిగిన ఆసిత్కులు ననున్ నాసిత్కుడనుకుంటారు. నేనెరిగిన నాసిత్కులు ననున్ 
ఆసిత్కుడనుకుంటారు. నేను ఆసిత్కుణాణ్, నాసిత్కుణాణ్ అనన్ విషయమై నేనెపుప్డూ ఎకుక్వ ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే నా దైనందిన జీవితానికి 
అదంత ముఖయ్ం కాదు. 

అలాగే నాకు కమూయ్నిసుట్ సిదాధ్ంతాల గురించి తెలిసింది తకుక్వ. ఆనోటా ఈనోటా వినన్దే ఎకుక్వ. అంతకుమించి  
తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం కూడా నాకు లేదు. పర్సుత్తానికి నేనిరుకుక్నన్ పరిసిథ్తులోల్ - కమూయ్నిసుట్ వయ్వసథ్ నాకు ఇబబ్ందిగా ఉందని 
అరథ్మైందంతే! 
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బెరిల్న  వచేచ్క ఈ నాలుగు నెలలలోపూ ఒకే ఒకక్సారి ఈసట్  బెరిల్న  వెళాల్ను. అదీ గోయ్తే 
ఇన సిట్టూయ్ట  సహవిదాయ్రిథ్ శరమ్ ననున్ చూడాడ్నికి వెసట్  బెరిల్న  వచిచ్ - ఓసారి ఈసట్  బెరిల్న  చూడాలనుందని బలవంతపెటిట్నపుప్డు.  

పోనీలే ఈ పర్యాణం విషయంలో కొంత అనుభవమొసుత్ందనుకుని సరేననాన్ను. 
అపప్టికి నాకు తెలిసిందేమిటంటే - రెండు బెరిల్నల్కూ మధయ్ ఒక ఒపప్ందముంది. ఆ పర్కారం వెసట్  బెరిల్న నుంచి ఈసట్  బెరిల్న  వెళల్డానికి 

జేబులో పాస పోరూట్, పరుస్లో ఓ ఐదు మారుక్లూ ఉంటే చాలు. వెళేల్క ఇరవై నాలుగు గంటలోల్ తిరిగి వెనకిక్ వచేచ్యాలనన్ షరతు మాతర్ం 
ఖచిచ్తంగా పాటించాలి. 

ఇదద్రం టర్యినోల్ వెళాల్ం. ఈసట్  బెరిల్న  పాల్ట ఫారంమీద దిగాం. అకక్డ బాల్క  అండ  వైట  విసీక్ వెసట్ లో కంటే చౌకట. తనో బాటిల  
కొనుకుక్ంటాననాన్డు శరమ్. చిలల్ర లేదంటే నేనే కొనాన్ను ఆ బాటిల . అదయేయ్క, “ఇకక్డ ఊళోల్ చూడాడ్నికేముంటుందిలే, వెనకిక్ వెళిల్పోదాం” 
అనాన్డు శరమ్. 

అతను ఏం మారలేదనుకునాన్ను. అతనికి మందుమీద తపప్ మరే ఆసకీత్ లేదు. నాచేత తనకోసం మందు కొనిపించి అది తీసుకుని 
వెళిల్పోయాడు. 

ఆ పర్యాణంవలల్ శరమ్కి మందు దొరికిందంతే! నాకు ఈసట్  బెరిల్న  గురించి అవగాహన చేసుకునే అవకాశం రాలేదు.  
పోనీ ఇపుప్డూ అపప్టిలాగే టర్యినోల్ ఈసట్  బెరిల్న  వెడదామా అనుకుంటే - నా సమసయ్కు పరిషాక్రం అంత సులభం కాదు.   
ఈసట్  బెరిల్న  విమానాశర్యం - నగరం సరిహదుద్లకి కాసత్ అవతల ఉనన్దట. అంటే విమానాశర్యం ఈసట్  బెరిల్నోల్ కాక, తూరుప్ 

జరమ్నీలో ఉంది. రెండు నగరాల మధాయ్ ఉనన్ ఒపప్ందం - తూరుప్ జరమ్నీకి వరిత్ంచదు.  
ఇవనీన్ నాకు తెలియవు. తెలియగానే ఏం చెయాయ్లో తోచక వాళల్నీ వీళల్నీ వాకబు చెయయ్డుం మొదలెటాట్ను.  వాళల్లో - ఓం పర్కాష , 

లియోపాలడ్  పాల్టజ్  హాసట్లోల్ని ఇతర భారతీయులు, సరళ సేన లు కూడా ఉనాన్రు.  
దేనికైనా దిగేదాకా లోతు తెలియదని సామెత. వాకబు చేసుత్నన్కొదీద్ నా సమసయ్ల లోతు ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతోంది.  
నేనడిగిందానికి పరిషాక్రం చెపప్డానికి బదులు - సరళ సేన  మరో బాంబు పేలాచ్డు.  
ఏరోఫోల్ట  విమానం ఢిలీల్నుంచి నేరుగా బెరిల్న  రాదుట. మాసోక్లో దిగి మరో విమానం మారాలిట. ఆ విమానం కోసం నావాళుల్ 

మాసోక్ ఎయిర పోరుట్లో ఏడు గంటలు గడపాలి.  
శీర్మతి చదువు హైసూక్లు దాటలేదు. చదివిన మీడియం కూడా ఇంగీల్షు కాదు. పెదద్ నగరాలోల్ ఎకుక్వ మసలేల్దు. తెలుగులో తపప్ 

ఇతర భాషలోల్ పార్వీణయ్ం లేదు. విమానం ఎకక్డం ఇదే పర్థమం. పిలల్లిదద్రూ ఐదేళల్ లోపు వయసువాళుల్. వాళల్ను తీసుకుని బయలేద్రి, ఢిలీల్లో 
విమానమెకిక్, మాసోక్లో దిగి అకక్డ ఏడు గంటలు ఎదురు చూసి మరో విమానం ఎకాక్లి. అపుప్డు తను తూరుప్ జరమ్నీ చేరుకుని అకక్ణిణ్ంచి 
వెసట్  బెరిల్న  రావాలి. ఇదంతా తనవలల్నౌతుందా? 

అవదనే అనిపిసోత్ంది. కానీ దేనికైనా ముందు పాజిటివ గా ఆలోచించాలి కదా!  
శీర్మతి వయ్కిత్తావ్నిన్ సానుకూల దృకప్థంలో విశేల్షించసాగాను.. 
అపప్టోల్ మన వయ్వసథ్లో విదాయ్ధికులైన భారతీయ మహిళలోల్ కూడా అధిక సంఖాయ్కులు సాధికారతలో బాగా వెనకబడి ఉనాన్రనే 

చెపొప్చుచ్.  
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వాళుల్ వాహనాలు నడపరు. ఉదోయ్గాలు చెయయ్రు. భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీ మహిళలోల్ 
చాలామంది విదాయ్ధికులే. కానీ వాళుల్ ఇంటిపనులిన్ - మగపనీ, ఆడపనీ అని విభజించారు. మగపనులంటే అమోమ్ అంటారు.  

ఫోసాట్ఫీసుకి వెళల్డం, మనియారడ్రుల్ కటట్డం, బాయ్ంకునుంచి డార్ఫుట్లు తీసుకొనడం - ఇవనీన్ వాళల్కి అమోమ్ అనిపించే మగపనులే!  
అంతే కాదు - ఒంటరిగా ఊళోల్కెళాల్లనాన్ వాళల్కు భయమే. భువనేశవ్రోల్ రిజరేవ్షన  కంపారుట్మెంటోల్ రైలెకిక్ రాజమండిర్లో దిగే 

పర్యాణానికి కూడా - మగవాళుల్ (వాళుల్ చినన్పిలల్లయినా ఫరవాలేదు) తోడుగా రావాలంటారు. ఆఫీసు పనిమీద ఒకక్ రోజు భరత్ వేరే 
ఊరికెడితే, సాయంగా వచిచ్ పడుకోమని ఇరుగు పొరుగుల పిలల్లిన్ రికెవ్సట్  చేసాత్రు. 

చెపాప్లంటే అదో సాగుబడి వాతావరణం.  
శీర్మతి అలాంటి వాతావరణంలో ఉంటూ కూడా ధైరయ్సాహసాలోల్ తన పర్తేయ్కతని నిరూపించుకుంది. బాయ్ంకు పనులు, పోసాట్ఫీసు 

పనులు ఆమెకి కరతలామలకం. పర్యాణాల విషయానికొసేత్ - నేను వాలేత్రోల్ ఉనన్పుప్డే ఆమె ఒక రోజు కాకినాడ నుంచి ఒంటరిగా రైలు 
పర్యాణం చేసింది. రైలు ఆలసయ్మై చేరుకునేసరికి బాగా రాతిర్ ఐనా సంకోచించకుండా సేట్షనోల్ రికాష్ ఎకిక్, జనసంచారం లేని మారగ్ంలో 
సిరిపురం వచిచ్ంది. నేనే కాదు, మా కాలనీ మహిళలు కూడా ఆమె మానసిక సైథ్రాయ్నిన్ అభినందిసుత్ంటారు. 

ఇవనీన్ గురుత్ చేసుకుని నా మనసుకి ధైరయ్ం చెపప్బోయాను కానీ మనసు లొంగడం లేదు. 
ఇది శీర్మతికి ఇంతవరకూ తానెరుగని విమాన పర్యాణం. దేశం కాని దేశం. భాష కాని భాష.  
తన పర్యాణం గురించి నేనే ఇంత కలవరపడుతుంటే ఇక తనకెలా ఉంటుంది?  
ఈ పర్యాణం శీర్మతి పాలిట కురుకేష్తర్ సంగార్మంలా తోచింది నాకు. ఒకటొకక్టిగా బయటపడడ్ వివరాలనీన్ తెలిసి - ఆమె 

పారుథ్డిలా నీళుల్గారిపోయే పర్మాదముంది. 
నేను గీతా బోధ చేసేత్ తపప్ - తను ముందడుగు వెయయ్లేదు.  
ఎలాగైనా ఆమెని ఇకక్డికి రపిప్ంచాలి. అందుకని బాగా ఆలోచించి ఆమెకి ఓ ఉతత్రం వార్యాలనుకునాన్ను.  
విమాన పర్యాణ విషయంలో నాకునన్ పరిజాఞ్నం సవ్లప్మనన్ విషయం ఆమెకి తెలియకూడదు. కానీ ఆ జాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్సూత్ ఆమెకి 

ధైరయ్ం చెపాప్లి. 
పర్యాణంలో ఆమె ఎదురోక్నునన్ ఇబబ్ందులిన్ నిజాయితీగానూ, భయపెటట్కుండా లౌకయ్ంగానూ ఆమె ముందుంచాలి. ఐతే వాటిలో 

తూరుప్ జరమ్నీ సమసయ్ని పర్సాత్వించకూడదు. షాకులకి కూడా ఓ డోసుంటుంది మరి. 
నా ఉతత్రం ఇలా కొనసాగింది. 
గీతోపదేశం 
“పిర్యమైన వసూ! 
అతి తవ్రలో ననున్ చేరబోతునన్ నీకు నేను వార్సుత్నన్ చివరి ఉతత్రమిది. పర్యాణానికి ముఖయ్మైన అతి ముఖయ్ సూచనలు ఇందులో 

ఇసుత్నాన్ను. ఇది చదవగానే, విమాన పర్యాణం ఇంత సులభమా అనుకుంటావని నా నమమ్కం.  ఇందులో వివరాలు అవసరపడొచుచ్ కాబటిట్ 
పర్యాణంలో ఈ ఉతత్రానిన్ దగగ్రుంచుకో. 1. అవసరమైన (తిండి, బర్షూష్ పేసూట్, సెవ్టరు వగైరాలు) కొదిద్ సామాను నీ దగగ్ర చినన్ బాయ్గులో 
ఉంచుకుని మిగతాదంతా లగేజి కింద ఢిలీల్లో ఈసట్  బెరిల్న కి బుక  చేసెయాయ్లి. ఈ బుకింగు పర్యాణానికి ఒకటి రెండు గంటల ముందుగా 
జరుగుతుంది. అది చేసేత్ బెరిల్న  చేరుకునేదాకా నీకు లగేజి గురించిన బెంగ ఉండదు. 
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2. దారిలో తినడానికి బిసక్టల్ పాయ్కెట , సైల్స డ  బెర్డ  పాయ్కెట , అరడజను అరటిపళుల్ ఉంటే 
చాలు. పర్యాణానికి ముందు పిలల్లచేత పాలు తాగించు. 

3. పాస పోరుట్, హెలత్  సరిట్ఫికెటుల్, ఎయిర  టికెటుల్ - వీటిని లగేజిలో బుక  చెయయ్కుండా దగగ్రే ఉంచుకోవాలి. పర్యాణంలో ఎపుప్డు 
ఎవరడిగినా చూపించేందుకు వీలవుతుంది. 

4. ఈ పర్యాణంలో మాటాల్డాలిస్న అవసరం చాలా తకుక్వ. విమానమెకిక్ బయలేద్రిన కాసేపటికి ఎయిర  హోసెట్స కి ఇంగీల్షులో 
చెబుతావూ, “క్షమించాలి. నాకు సాయం కావాలి. నేను మొదటిసారిగా విమానంలో పర్యాణం చేసుత్నాన్ను. ఇంగీల్షు అంత బాగా రాదు. నేను 
ఈసట్  బెరిల్న  వెడుతునాన్ను. మాసోక్లో విమానం మారడానికి మీరు సాయపడగలరా?” అని. ఆడవారికి - అందులోనూ పిలల్ల తలుల్లకి 
విమానంలో మంచి సాయం లభిసుత్ంది. విమాన పర్యాణంలో అన రిజరవ్ డ  పర్యాణీకులుండరు కాబటిట్ నీకే భయమూ ఉండదు. ఎయిర  
హోసెట్స  సవ్యంగా తనే సాయం చెయొయ్చుచ్. లేదా ఈసట్  బెరిల్న  వెడుతునన్ పర్యాణీకులకి నినున్ అపప్గిసుత్ంది. 

5. నీ విమానం ఢిలీల్లో 4.05కి బయలేద్రి - మాసోక్కి రషయ్న  సాట్ండరడ్  టైం పర్కారం 8.00కి చేరుతుంది. అకక్డ నువువ్ సుమారు ఏడు 
గంటలు గడపాలి. అందుకుగానూ నీకు చకక్టి వసతి సదుపాయం ఏరాప్టు చేసాత్రు. ఎపుప్డైనా ఏమైనా సాయం అవసరమైతే - 
విమానాశర్యంలో ఏరోఫోల్ట , ఎయిరిండియా వాళల్ కౌంటరస్  ఉంటాయి. అడిగి సాయం పొందవచుచ్.  

6. విదేశాలోల్ లెటిర్నల్ని టాయ లెటల్ని వయ్వహరిసాత్రు. పిలల్లిన్ లెటిర్న కి తీసుకెళాల్లంటే, “టాయ లెట కి వెళాల్లి” అని చెబితే ఎవరైనా దారి 
చూపిసాత్రు. మాసోక్ ఎయిర పోరుట్లో ఏడు గంటలుంటావు కాబటిట్, కాసేపటికే మీరంతా అకక్డి వాతావరణానికి అలవాటు పడిపోతారు. 
విమానాశర్యం వెచచ్గా ఉంటుంది కాబటిట్ చలి బాధ ఉండదు. విమానం తపిప్పోతుందనన్ బెంగలేదు కాబటిట్ నిశిచ్ంతగా ఉండొచచ్కక్డ. 
కాలం ఇటేట్ గడిచిపోతుంది. 

7. మాసోక్లో నీ ఫైల్ట  నంబరు ఐఏ 113 (ఐఏ అంటే సోవియట  యూనియన  కావచుచ్). బయలేద్రే సమయం 15.50. ఆకక్ణిణ్ంచి 
బెరిల్న  చేరుకునేసరికి జరమ్న  సాట్ండరడ్  టైం పర్కారం 16.15 ఔతుంది. అకక్డ నినున్ నేను కలుసుకుంటాను. ఈలోగా మరొకక్సారి ఇంగీల్షులో 
మాటాల్డాలిస్ ఉంటుంది నువువ్. మాసోక్లో విమానం ఎకేక్క, “క్షమించాలి. బెరిల్నోల్ నా లగేజి ఎలా తీసుకోవాలో నాకు తెలియదు. మీరు 
సాయం చేసాత్రా?” అనడిగితే చాలు. విమానం దిగగానే ఎయిర  హోసెట్స  నీకు లగేజి వచేచ్ చోటు చూపిసుత్ంది. అకక్డే చినన్ టార్లీలుంటాయి 
(కూలీలుండరు). నీ లగేజి టార్లీలో పెటుట్కుని తోసుకుంటూ బయటకు వసేత్, నినూన్, పిలల్లీన్, మీ లగేజినీ పువువ్లోల్ పెటిట్ ఇంటికి 
తీసుకెడతాను.  

8. ఈ పర్యాణం మొతత్ంమీద రెండే రెండు సారుల్ నువువ్ కాసత్ పెదద్ ఇంగీల్షు వాకాయ్లు చెపాప్లిస్ ఉంటుందంతే! ఎంత సులభమో 
చూసేవా! నీ పర్యాణం జయపర్దంగా జరుగుతుంది. ఇంకా నీకేమైనా అనుమానాలుంటే - మా అనన్యయ్ అంటే నీ బావగారిన్ అడిగి 
తెలుసుకో.  

9. సవ్తహాగా ధైరయ్వంతులైనవారికి - ధైరయ్ం చెబితే నీళుల్ కారిపోయే పర్మాదముందని నాకు తెలుసు. నేనీ ఉతత్రం ఇలా వార్యడానికి 
కారణం నీ శకిత్ని తకుక్వ అంచనా వేసి కాదు. కానీ నా పిచిచ్ నాది కదా! అసలే సందేహపార్ణిని. టికెటుస్ పంపేదాకా పంపగలనా అని 
అధైరయ్పడుతూ వచాచ్ను. ఇపుప్డు నీ సంకలప్బలం తెలిసి కూడా - నువువ్ రానంటావేమోనని భయపడుతునాన్ను. 

10. విమానం ఎకేక్ముందే సెవ్టరు, సాకుస్, బూటుస్ ధరించడం మంచిది. మఫల్రుల్ కూడా దగగ్రుంచుకోండి. పర్సుత్త వాతావరణం 
కాసత్ మెరుగాగ్నే ఉంది. ఇకక్డ టెంపరేచర  6-10 డిగీర్లుంటోంది. కానీ జనవరి 7కి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా! 
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11. ఏడు అంకె వేసినపుప్డు మధయ్లో అడడ్ గీత పెటట్డం మంచిది. ఇకక్డ వీళుల్ వార్సే 1, 7 
ఇంచుమించు ఒకక్లాగే ఉంటాయి. తేడా తెలియడానికి ఆ అడడ్గీత అవసరం. పిలల్లిదద్రీన్ చూడాలని తపించిపోతునాన్ను. ఈ ఉతత్రం అందిన 
వెంటనే ఒక ఉతత్రం రాసాత్వని ఆశ. పర్సుత్తం నాకు క్షణాలు యుగాలకంటే పెదద్విగా తోసుత్నాన్యి. నువివ్కక్డికి రాగానే - నైలెకస్  చీరల 
విషయమై ఆకరష్ణీయమైన సమాచారం చెబుతాను......” 

ఉతత్రం చివర సంతకం పెటిట్ వెంటనే పోసట్  చేశాను.  
ఈ ఉతత్రం శీర్మతికి మంచి సమయంలో అందాలి. పర్యాణానికి ఆమెను సుముఖం చెయాయ్లి. నావాళల్తో ఇకక్డ కలిసి గడిపే 

అదృషాట్నికి నేను నోచుకోవాలి. 
శీర్మతిని పర్యాణానికి సుముఖం చెయయ్డానికి వార్సిన ఈ ఉతత్రంకోసం నా తెలివినంతా వెచిచ్ంచాను. ఇక నా ఆశలనీన్ ఆ 

ఉతత్రంమీదే!  
PPP 

ఐతే....   
ఒకపుప్డు రుకిమ్ణి ఇలాగే అగిన్జోతనుడు అనే బార్హమ్ణుడిచేత తన పిర్యుడైన శీర్కృషుణ్నికి లేఖ పంపింది. పంపేక ఆమె మనసు తేలిక 

పడిందా - లేదు. గజేందర్మోక్షంలో ‘సిరికిం జెపప్డు’ అనన్టేల్ - అపప్టి రుకిమ్ణి మనోభావాలిన్ సరవ్కాలీనంగా విశేల్షించిన పోతన ఘనతకి 
అపప్టి నా మనోభావాలే గొపప్ నిదరశ్నం. 

ఘనుడా భూసురుడేగెనో 
ఇండియాలో కలకతాత్లో జరుగుతునన్ ఏరాప్టల్ విషయంలో నా పాతర్ పూరత్యింది. అకక్డ వాళుల్ చెయయ్గలిగింది చేసేత్ - ఇకక్డ నేను 

నావాళల్ని రిసీవ  చేసుకుందుకు జనవరి ఏడున సిదధ్ంగా ఉండాలి.  
ఐతే దిగితే కానీ లోతు తెలియదనన్ సామెతని మరిచ్పోలేదు. అందుకని నా సమసయ్ లోతులిన్ అవగాహన చేసుకునే పర్యతన్ంలో 

ఉనాన్ను. 
మనిషి సంఘజీవి అంటారు కానీ - నాది మాతర్ం ఏకాంతానీన్, ఒంటరితనానీన్ ఎకుక్వగా పేర్మించే తతవ్ం. అలాంటి నేను 

పర్సుత్తమునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఒంటరితనానికి భయపడుతునాన్ను. ఒకే దారిలో వెడుతూ కలవరపెటేట్ నా ఆలోచనల దారి మళిల్ంచడానికి 
సేన్హితులకు మించిన సాధనం ఉండదనిపించింది. 

మనిషి సంఘజీవి. ఏకోనుమ్ఖుడు కూడా మనిషే కదా! ఏకాంతానిన్ ఎకుక్వ ఇషట్పడాడ్ సమాజానిన్ వదిలి వెళల్డుగా! అంటే 
సమాజమంటే ఇషట్మే కదా! అంటే ఏకోనుమ్ఖుడితో సహా ఏ మనిషైనా సంఘజీవే మరి! 

అపప్టికే నాకు మంచి మితుర్లు చాలామందే ఏరప్డాడ్రకక్డ. అవసరానికి ఆదుకునేవాడే నిజమైన మితుర్డంటుంది ఆంగల్ సామెత. ఆ 
సామెతని ఆసరా చేసుకుని, నిజమైన మితుర్లిన్ గురిత్ంచాలిస్న సమయం వచిచ్ందనిపించింది నాకపుప్డు.  

నేను ఇండియాకి టికెటుల్ పోసుట్ చేసింది డిసెంబర  20న. ఆ రోజు శుకర్వారం. తరావ్త శని ఆదివారాలు ఎలాగూ సెలవులే. 
సోమవారం అనగా డిసెంబర  23 ఒకక్ రోజుకి ఆఫీసుంది. ఆ మరాన్డు అంటే డిసెంబర  24 నుంచి కిర్సమ్స  సెలవులు మొదలు. తరావ్త మళీల్ 
ఆఫీసు తెరిచేది జనవరి 2నే. 

జరమ్నీలో కిర్సమ్స  రోజులిన్ వైనాకెట్న  అంటారు. మనకు సంకార్ంతిలా అది వారికి పెదద్ పండుగ. 
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అసలే సంపనన్ దేశం. ఆపైన వైభవానిన్ పర్దరిశ్ంచే తతవ్మునన్ ధనసావ్మయ్ దేశం. ఆ వేడుకలు 
చూడ కళుల్ చాలవు కదా! 

ఎకక్డ చూసినా కళుల్ చెదిరేలా అలంకరణలు. ఉతత్పుప్డే పండుగ రోజులిన్ మరిపించే దుకాణాలు, పండుగ ఆలంకరణలతో మరింత 
శోభాయమానమయాయ్యి.   

పాశాచ్తుయ్ల పండుగ వేడుకలు వారి దేశంలోనే చూడడ్ం ఒక అపూరావ్వకాశం. కానీ ఆ వేడుకలు నాలో అంతగా ఉతాస్హానిన్ 
నింపలేదు.  

కొదిద్ రోజులోల్ నావాళుల్ వసుత్నాన్రని తెలిసేక - ఎకక్డ ఏ వింత చూసినా - కొదిద్ రోజులు ముందొచిచ్ ఉంటే మావాళూల్ చూసి 
ఉండేవారు కదా అనిపించేది. వాళల్తో పంచుకోలేకపోతునాన్ననన్ బాధ కలిగి, అదో రకం దిగులు ననాన్వహించేది.  

కిర్సమ్స  వేడుకలకి వీధులనీన్ అలంకరించబడాడ్యి. ఎనోన్చోటల్ కొతత్ కొతత్ తీరాథ్లొచాచ్యి. అవి లూయ్నబరుగ్లో చూసిన తీరాథ్లకంటే 
గొపప్గా ఉనాన్యి.  

మన దేశంలోనే తీరాథ్లు ఎంతో బాగుంటాయి.  ఆ తీరాథ్లకు ఆధునిక సదుపాయాలు తోడయాయ్యికక్డ. రంగులరాటాన్లే కాక, 
రకరకాల ఆటలునాన్యి.  

అకక్డ చినన్పిలల్లు హుషారెకిక్ ఆటలాడేవారు. వాళల్ ఆటలిన్ మెరిసే కళల్తో గమనించేవారు తలిదండుర్లు. వాళల్ని చూసుత్ంటే నాకు 
నావాళుల్ గురుత్కొచిచ్ మనసు పాడయేయ్ది. 

ఇనిన్ వైభవాలమధయ్, ఆకరష్ణల మధయ్ - నా మనసు కేవలం నావాళల్ చుటూట్ పరిభర్మించడానికి కారణం - భారతీయ 
వైవాహికవయ్వసథ్ పర్తేయ్కత అనిపిసుత్ంది నాకు. 

యూరోపియనుస్కి కిర్సమ్స  చాలా ముఖయ్మైన పండుగ. కుటుంబ సభుయ్లందరూ ఏదో ఒకచోట కలుసుకునే సందరభ్ం కూడా 
వారికిదే! 

అదలాగుంచితే - ఇకక్డ అభిమానానిన్ కాసులతో కొలుసాత్రు. బంధుమితుర్లు పరసప్రానురాగానిన్ వయ్కత్పరుచ్కుందుకు - కానుకలు 
ఇచిచ్పుచుచ్కుంటారు. ఇచిచ్న బహుమతి నాణయ్తను బటీట్, ఖరీదునుబటీట్ - అనురాగాల అంచనా ఉంటుంది. 

లాబొరెటరీలో నా కొలీగ  కిరష్నర కి ఫొటోగర్ఫీ హాబీ. అతడివదద్ ఖరీదైన కెమేరా ఉంది. ఈ కిర్సమ్స కి అతని తండిర్ సుమారు రెండువేల 
మారుక్లు పెటిట్ కెమేరాకి కొతత్ అటాచ మెంటస్  కొనిచాచ్డు. వాటినతను లాబ లో మాకు చూపించి తెగ మురిసిపోయాడు. 

తండీర్ బిడడ్లే కాదు - భారాయ్భరత్లు కూడా ఒకరికొకరు కానుకలిచుచ్కుంటారు కిర్సమ్స  సమయంలో. వారి దాంపతయ్ జీవితంపైన ఆ 
కానుకల పర్భావం - మళీల్ కిర్సమ్స  దాకా ఉంటుంది. పండుగ పేరు చెపిప్ భారాయ్భరత్లు కూడా ఒకరికొకరు విధిగా కానుకలిచుచ్కోవడమనేది 
నాకు చితర్మనిపించింది.  

మా ఇంటోల్ ఎకానమీ వేరు. ఆదాయానిన్ బేరీజు వేసుకుని, అవసరాలిన్ బటిట్ ఎవరికి ఏమవసరమో పరసప్రం చరిచ్ంచుకుని - 
కొనుగోళుల్ చెయయ్డం మా పదధ్తి. మా వదద్నునన్ డబుబ్ మా ఇదద్రిదీ. దాని వినియోగ బాధయ్త కూడా మా ఇదద్రిదీ. రివాజుగా కానుకలు కాక - 
అవసరానోన్, సందరాభ్నోన్ పురసక్రించుకుని - కొనుగోలు చేయడం మా అలవాటు. అవసరాలకి మించిపోయిన ఆదాయం ఉంటే - బహుశా 
మా ఆలోచనలూ ఇకక్డి ధోరణిలోనే ఉండేవేమో!  

ఏదేమైనా దంపతులు ఒకరినొకరు కానుకలతో మెపిప్ంచాలనే భావన నాకంతగా మింగుడు పడలేదు. 
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డిసెంబర  21 శనివారం ఉదయం పెందరాళే లేచి, కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని, బెర్డ  తినేసి 
ఓంపర్కాష  ఉండే హాసట్లుకి వెళిల్పోయాను.  

రోగానికి రొషట్ంటారు కదా! పర్సుత్తం నా సమసేయ్ నా రోగం. దానిన్ హాసట్లు మితుర్ల మధయ్ చరచ్కి పెటాట్ను. 
ఏరోఫోల్ట లో బెరిల్న  రావడం చాలామందికి మామూలేననీ, బెంగపడాలిస్ందేం లేదనీ కొందరు నాకు ధైరయ్ం చెపాప్రు.  
ఒకతనికి ఈసట్  జరమ్నీలో ఓ గరల్ పెర్ండుందట. అవసరమైతే ఆమె సాయం తీసుకోవచచ్నాన్డు.   
  ఓసారి నేను, ఓంపర్కాష  - అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్ - ఈసట్  జరమ్నీకి వీసా ఇచేచ్ ఆఫీసు, ఏరోఫోల్ట  ఆఫీసు చూసుకొచాచ్ం.  అనిన్ంటికీ 

సెలవులే. తలుపులు మూసి ఉనాన్యి. వెనకిక్ వచేచ్క, “ఈ రోజంతా నువివ్కక్డే గడపాలి” అని హాసట్ల  మితుర్లు బలవంతపెటాట్రు.  
రోగి కోరిందే వైదుయ్డు మందుగా ఇసేత్ కాదనడానికేముంది - సరేననాన్ను. 
శనివారం సెలవు కదా - మామూలుగా ఆ రోజు వాళల్ంతా కలిసి భారీగా వంటలు చేసాత్రు.  
ఆ రోజు ఘుమఘుమలాడే మసాలా పెటిట్ లేడిమాంసంతో కూర చేశారు కొందరు. ఓంపర్కాష  నాకోసం వంకాయ పెరుగుపచచ్డి 

చేశాడు. అతడది చేసిన విధానం కొతత్గా ఉంది నాకు. 
ముందుగా పెరుగు తీసుకుని దానిలో ఉపుప్, పచిచ్మిరిచ్, పసుపు, కొతిత్మీర వగైరాలు వేశాడు. తరావ్త పోపు పెటాట్డు. అపుప్డు 

వంకాయలు తీసుకుని మందంగా చకార్లాల్ తరిగి ఒకొకక్ చకార్నేన్ విడివిడిగా నూనెలో వేసి అటు తిపిప్ ఇటు తిపిప్ వేయించాడు. వేగిన 
ముకక్లిన్ పెరుగులో వేసి ఆవడలాల్ నానబెటాట్డు.  

అంతా కలిసి రకరకాల వంటకాలు చేశారు కానీ, అనిన్ంటోల్కీ వంకాయ పెరుగుపచచ్డే ఎకుక్వ బాగుందని అంతా ఊదేశారు. లేడి 
మాంసం కూరయితే పాకాన పడలేదని కొందరు బాధపడాడ్రు. 

నేను ఓంపర్కాష ని మెచుచ్కుని, “వంకాయ పెరుగుపచచ్డి ఇలా కూడా చెయొయ్చచ్ని నాకు సుప్రించలేదు. చాలా బాగుంది” అనాన్ను. 
ఓంపర్కాష  వెంటనే, “ఇది నువువ్ చేసిన పాటోళీముందు దిగదుడుపు” అనాన్డు. అతనితో మరి నాలుగు గొంతులు కలిశాయి.  
ఆ పాటోళీ వెను చినన్ కథ ఉంది.  
శీర్మతి వచేచ్లోగా మికీస్ ఒకటి ఇంటోల్ ఉండాలని నా కోరిక. ఇండియాలో ఉండగా మికీస్ మా కల. కానీ నెల జీతం ఆరొందలైతే 

మికీస్ ఖరీదు ఎనిమిదొందలు. అందుకని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ం. అకక్డి అసాధయ్మికక్డ సుసాధయ్ం కాబటిట్ వెంటనే మికీస్ కొనాలనుకునాన్ను. 
నేరుగా బౌర్న  కంపెనీ సేలస్  కౌంటర నుంచి కొంటే చవగాగ్ వసుత్ందని ఓంపర్కాష  చెపాప్డు. అలా మికీస్ కొనాన్క - ఒక రోజు నేను మికీస్లో 
పెసరపపుప్ రుబిబ్ పాటోళీ చేశాను.  భోంచెయయ్బోతుండగా ఓంపర్కాష  మరో నలుగురితో కలిసి నా రూంకొచాచ్డు. వాళల్కి పాటోళీ రుచి 
చూపిసేత్ - బాగుంది బాగుందంటూ మొతత్ం ఊదేశారు. వాళుల్ వెళేల్క - నేను మరో కూర వండుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. 

అదే ఇపుప్డు ఓంపర్కాష  గురుత్ చేశాడు. 
హాసట్లోల్ ఉండడంవలల్ శనివారం ఇటేట్ గడిచిపోయింది. కానీ మరాన్డు ఇంటోల్ గడపడంవలల్ ఆదివారం క్షణమొక యుగమైంది. 

మనసునిండా అనుమానాలు, బెంగతో పర్తి యుగమూ మహాభారం.   
సోమవారం ఆఫీసుకి వెళాల్ను. అంతా సెలవుల మూడ లో ఉనాన్రు. నా గోడు వినాన్రో లేదో తెలియదు కానీ పనికొచేచ్ సమాచారం 

కానీ. సూచనలు కానీ, సలహాలు కానీ నాకు లభించలేదు. 
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మధాయ్హన్ం ఓంపర్కాష ని తీసుకుని ఏరోఫోల్ట  ఆఫీసుకి వెళాల్ను. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే వాళుల్ 
కూడా నాకు శీర్మతిని రిసీవ  చేసుకునే విషయమై సరైన సమాచారమేదీ ఇవవ్లేకపోయారు.  

అకక్ణిణ్ంచి ఈసట్  జరమ్నీ వీసా ఆఫీసుకి వెళాల్ం. వాళుల్ చెపిప్న పర్కారం నేను వెసట్  బెరిల్నోల్ బసెస్కిక్ ఈసట్  జరమ్నీలో ఎయిర పోరుట్కి వెళిల్ 
నావాళల్ని రిసీవ  చేసుకోవచుచ్.  

వినడానికి బాగానే అనిపించినా - వాళుల్ చెపిప్న పదధ్తి నాకు ఏమాతర్ం పోర్తాస్హకరంగా అనిపించలేదు. పైగా భయం కూడా 
వేసింది.  

ఇక వీసా తీసుకోవడం ఒకక్టే మంచి మారగ్మని అరథ్మైపోయింది. కానీ దానికి చాలా తతంగమునన్దిట. ఇపుప్డు మొదలెడితే ఇంకో 
నెలాల్ళల్ తరావ్త మాటట! 

చేసేదేముంది? హతాశుణైణ్ అకక్ణిణ్ంచి తొందరగా బయటపడి ఆఫీసుకి వెళాల్ను.  
అపప్టికి రాలెక  వచాచ్డు. ఆయనకి కటక నుంచి తెచిచ్న ఫిలిగీర్ (వెండి) ఐటం ఒకటి కానుకగా ఇచాచ్ను. ఆయన ముఖంలో 

సంతోషంకంటే ఆశచ్రయ్ం ఎకుక్వ కనబడింది. 
“మీరింకా ఇకక్డే ఉనాన్రా?” అనాన్డాయన. ఈ పాటికి నేను యూరప  టూరోల్ ఉంటాననుకునాన్డుట ఆయన.  
నేనాయనకు మావాళల్ పర్యాణం గురించీ, ఇతర సమసయ్ల గురించీ చెపప్లేదు. 
ఈలోగా నాకు ఓంపర్కాష నుంచి ఫోను. ఆ మధయ్ రెడిడ్ అనే అతని భారయ్ ఏరోఫోల్ట లోనే బెరిల్న  వచిచ్ందట. ఆమెని రిసీవ  చేసుకుందుకు 

నారాయణసావ్మి అనే అతను సాయపడాడ్డట. నారాయణసావ్మి కూడా లియోపాలడ్ పాల్టజ్  హాసట్లోల్నే ఉంటునాన్డు. నేనతణిణ్ సవ్యంగా 
కలుసుకుని మాటాల్డితే పర్యోజనముండొచుచ్. 

లియోపాలడ్ పాల్టజ్  హాసట్లు మెయిన  గేటు - ఉదయం ఎనిమిదినుంచి రాతిర్ ఎనిమిదివరకూ తెరిచే ఉంటుంది. మిగతా సమయాలోల్ 
గేటు మూసి తాళం వేసాత్రు. ఐతే హాసట్లోల్ ఉండేవాళల్ందరికీ ఆ తాళానికి డూపిల్కేట  కీ ఉంటుంది.  నేను ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు హాసట్లుకొచిచ్ 
వెడుతూండడానికని - హాసట్ల  మితుర్లు తమలో తాము అడజ్సుట్ చేసుకుని నాకో డూపిల్కేట  కీ ఇచాచ్రు. 

నేను వెంటనే హాసట్లుకి వెళిల్ ఓంపర్కాష తో కలిసి నారాయణసావ్మిని చూడాడ్నికి వెళాల్ను.  
“అదంత సులభం కాదు. అనుక్షణం అపర్మతత్ంగా ఉంటూ తెలివిగా మసలాలి. ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు నేనే సాటి. నేనుంటే నీ 

పని సులభంగా ఐపోయేది. కానీ రెండోర్జులోల్ హాంబురగ్  వెళిల్పోతునాన్ను. సారీ!” అనాన్డతను.  
ఆ పని నావలల్ కాదుట. తనవలల్ ఔతుంది కానీ, తనుండడట.  
అతనిచిచ్న సమాచారం అతని గొపప్తనానిన్ తెలుసుకుందుకే తపప్ నాకే విధంగానూ ఉపయోగపడేలా లేదు.  
అపుప్డు నా ఆలోచనలు చాలా దూరం వెళాల్యి. శీర్మతి, పిలల్లు ఈసట్  బెరిల్నోల్ విమానం దిగి, తమని పలకరించే నాథుడు లేక అకక్డే 

ఉండిపోయి..... 
“బాగా డలల్యిపోయావ ” అనాన్డు ఓంపర్కాష  నా మొహం చూసి జాలిగా. 
“నామీద జాలిగా ఉంది కదూ! కానీ నాకిపుప్డు కావాలిస్ంది జాలి కాదు” అనాన్ను దిగులుగా. 
ఓంపర్కాష కి నా ఉకోర్షం అరథ్మైనటుల్ంది. చటుకుక్న పకక్నునన్ బలల్మీది అదద్ం తెచిచ్ నా ముందుంచి  చేతోత్ పటుట్కునాన్డు. 
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అదద్ంలో నా పర్తిబింబం చూసి ఎవరో అనుకుని, విపరీతంగా జాలిపడిపోయి, “ఈ మొహం 
చూసుత్ంటే అనిపిసోత్ంది, నాకంటే దీనదశలో ఉనన్వారు ఇంకా ఉనాన్రనన్మాట!” అనాన్ను అపర్యతన్ంగా. 

“ఆ మొహం నీదే! ఇపప్టి పరిసిథ్తులోల్ నువువ్ కూడా నినున్ చూసి జాలిపడేలా ఉంది నీ మొహం. మరి నేను జాలిపడనా?” అనాన్డు 
ఓంపర్కాష . 

“నీ జాలికి సంజాయిషీ ఉంది. నా సమసయ్కి పరిషాక్రం లేదు” అనాన్ను దీనంగా. 
“అలా దిగులు పడకు. పర్తి సమసయ్కీ ఓ పరిషాక్రం ఉంటుంది. అదేంటో నేను కనుకుక్ంటాను. ఇకమీదట ఆ బాధయ్త నామీద పెటిట్ 

నిశిచ్ంతగా ఉండు” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
అతనలా అనడానికి కారణముంది. ఆఫీసులో నా జరమ్న  కొలీగ  హైనర  డెకరట్  శీర్మతి పర్యాణ విషయమై నాకో ఆఫరిచాచ్డు. 

నావాళల్ని ఎయిరిండియాలో తీసుకొసేత్ కనుక, టికెట  ఆమ సట్ర డామ కి తీసుకోమనాన్డు. తను, భారయ్ ఆమ సట్ర డామ  టిర్పుప్ వేసుకుంటారుట. ఆ 
కారోల్ నేనూ వెళిల్ - నావాళల్ను రిసీవ  చేసుకుని, అంతా కలిసి ఆమ సట్ర డామ  నగరానిన్ సందరిశ్ంచుకుని సరదాగా గడిపి వెనకిక్ 
వచేచ్దాద్మనాన్డు.  

ఆఫర  బాగుంది. కానీ నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఇలాంటి ఆఫరస్  మాటవరసకి ఇసాత్రు. నిజంగా మనం అడిగితే ఏదో వంక పెటిట్ 
తపిప్ంచుకుంటారు. అదీకాక నాకు ఆరిథ్కపరంగా ఎదుటివారికి భారం కావడం ఇషట్ముండదు. ఆ విషయం ఒకసారి ఓంపర్కాష కి చెపాప్ను. 

“ఇకక్డివాళుల్ మనవాళల్లా కాదు. సాయం చెయాయ్లనుంటే అడిగి కూడా చేసాత్రు. ఇషట్ం లేకపోతే అడిగినా నిరొమ్హమాటంగా సారీ 
చెబుతారు. కాబటిట్ నువువ్ నీ మితుర్డి మాటలు నమొమ్చుచ్. కానీ ఎయిరిండియా టికెటుస్ ఖరీదెకుక్వ. ఏరోఫోల్ట  ఐతే మనకి చౌకలో 
ఐపోతుంది” అనాన్డు ఓం పర్కాష . 

ఓంపర్కాష  ఇపుప్డది గురుత్ చేసుకుని, “ఏరోఫోల్ట  పర్యాణంలో ఇనిన్ ఇబబ్ందులుంటాయని నేనూహించలేదు. కాసత్ డబెబ్కుక్వైనా 
ఎయిరిండియాలోనే బుక  చెయాయ్లిస్ంది. జరిగిందిపుప్డు వెనకిక్ తీసుకోలేం. జరిగిందానికి బాధయ్త నాది కాబటిట్, నీకిపుప్డు నేనే ఏదో ఓ దారి 
చూపించాలి, చూపిసాత్ను” అనాన్డు. 

మరాయ్దకి అతనలా అనాన్డు కానీ - అనిన్ విషయాలూ కూలంకషంగా విచారించకపోవడంలో తపుప్ నాది. విమానం బెరిల్న  అంటే 
నేరుగా బెరిల్న కే వసుత్ందనుకునాన్ను తపప్ ఆ వచేచ్ది ఈసట్  బెరిల్న కి అయుండొచచ్ని తటట్లేదు. ఆపైన తూరుప్ బెరిల్న  విమానాశర్యం - నగర 
సరిహదుద్లోల్ కాకుండా తూరుప్ జరమ్నీలో భాగంగా ఉంటుందనీ ఊహకందలేదు.  

ఆ విషయం అతనికి చెపాప్ను.  
“ఈ డిసక్షనంతా వేసట్ . మనమిపుప్డు పని చూడాలి. మాది మామూలు హాసట్లు కాదు. ఇండియాలో బెసట్  బెర్యినస్నీన్ చేరి ఇకక్డ 

ఉపాయాల పుటట్లు పెటాట్యి. ఏ పుటట్లో ఏముంటుందో! ఇంతవరకూ విషయానిన్ తేలిగాగ్ తీసుకునాన్ం. నౌ ఆయాం సీరియస . పద” అనాన్డు. 
పర్తి మనిషికీ మనసుంటుంది. మనసుంటే మారగ్ముంటుంది. ఆ రెండు విషయాలూ తరచుగా విసమ్రించి దిగులు పడడ్ం మనిషికి 

మామూలు. 
మేమింకా అడకుక్ండానే, నా సమసయ్కి పరిషాక్రం హాసట్లోల్ ఓ వయ్కిత్ రూపం దాలిచ్ మాకోసం ఎదురుచూసోత్ంది. ఆ రూపం పేరు 

నాని. 
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నాని అసలు పేరు అది కాదు. కానీ అకక్డంతా అతనన్లాగే పిలుసాత్రు. బర్హమ్చారి. నాకులాగే 
శాకాహారి. మైసూర లో సిథ్రపడడ్ ఆంధుర్డు. తెలుగు బాగా మాటాల్డగలడు. 

“మీ సమసయ్ గురించి వినాన్ను. ఇది ముందే నాకెందుకు చెపప్లేదు?” అనాన్డతను.  
“ఏం చెపప్ను? చెపిప్నచోటలాల్ మొండి చెయేయ్ ఎదురైంది” అందామనుకుని ఊరుకునాన్ను. 
“నేను చేసుత్నన్ కోరుస్లో తూరుప్ జరమ్నీకి టూరుల్ పడుతుంటాయి. అకక్డికి ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు తక్షణం వీసా పొందే 

సదుపాయముంది నాకు. నేను వీసా తీసుకుని మీవాళల్ని రిసీవ  చేసుకోగలను” అనాన్డతను.  
కొండంత భారం దిగినటల్యింది. నానిని చూసేత్ శీర్కృషణ్పరమాతమ్లా కనిపించాడు.  
ఓంపర్కాష  నానిని కౌగలించుకుని, “థాంకూయ్ వెరీమచ ! నా పరువు కాపాడేవు” అనాన్డు.  
నాని అతనిన్ విడిపించుకునాన్డు. నాకో కాగితం చూపించాడు. అది తూరుప్ జరమ్నీ అతనికిచిచ్న అనుమతి పతర్ం.  
“హురేర్” అని అరవాలనిపించింది. నిభాయించుకునాన్ను. 
ఐనా మనసులో ఏదో మూల పీకుడుంటుంది కదా! మరాన్డు నానితో కలిసి వీసా ఆఫీసుకెళిల్ నానికి వీసా తీసుకునేదాకా అదలా 

పీకుతూనే ఉంది.  
తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను. హాసట్ల కి బై చెపాప్ను. నా రూంకెళాల్ను.  
లియోపాలడ్ పాల్టజ్  హాసట్లు ఓ ఉపాయాల పుటట్ అనాన్డు ఓం పర్కాష . మరి నాకేమో గోయ్తే సాట్ర్సేలోని నా ఇలొల్క అనుమానాల పుటట్.  
నేను పంపిన టికెటుల్ సకాలంలో ఇండియా చేరుకుంటాయా? అనన్యయ్ పాస పోరుట్ వగైరాలు సకాలంలో ఏరాప్టు చెయయ్గలడా? 

మాసోక్లో ఏడు గంటలుండి విమానం మారే పర్యాణానికి శీర్మతి మానసికంగా సంసిదధ్మౌతుందా? 
ఈ పర్శన్లకు జవాబులు తెలియాలంటే నావాళల్నుంచి ఉతత్రాలు రావాలి. శీర్మతి తన ఉతత్రాలనీన్ ఆఫీసు అడర్సుకే వార్సుత్ంది. 

ఇపుప్డు ఆఫీసుకి వరుస సెలవులు.  
ఇకమీదట ఉతత్రాలనీన్ ఇంటి అడర్సుకే వార్యమని చెపప్కపోవడం నేను చేసిన పొరపాటు.  
ఎందుకిలా జరిగిందని ననున్ నేనే తిటుట్కుంటుంటే చటుకుక్న ఓ విషయం గురొత్చిచ్ంది.  
పర్సుత్తం సెలవులే ఐనా డిసెంబర  27, 31 తేదీలలో - ఉదయం పదినుంచి సాయంతర్ం మూడునన్రవరకూ ఆఫీసు తెరచి 

ఉంచుతారు. జనవరి 2నుంచి ఆఫీసు మళీల్ మామూలు వేళలోల్ పని చేసుత్ంది. ఆ విషయం నోటీసు బోరుడ్లో చదివాను. 
అందుకని డిసెంబర  27న ఒంటిగంటకి బయలేద్రి ఆఫీసుకి వెళాల్ను.  
జరమ్నీలో పర్తి హాసట్లుకీ, భవనానికీ, సంసథ్కూ ఒక సూపరవ్యిజర  ఉంటాడు. వాటికి సంబంధించిన తాళాలనీన్ అతనివదద్నే 

ఉంటాయి. అతనిన్ హౌస  మయిసట్ర  అంటారు. మయిసట్ర  అంటే ఇంగీల్షులో మాసట్రు. 
నేను వెళేల్సరికి హౌస  మెయిసట్ర  సంసథ్ ముఖదావ్రానికి తాళం పెడుతునాన్డు. ననున్ చూడగానే ఇబబ్ందిగా ముఖం పెటాట్డు.  
“లోపల నాకు పని ఉంది” అనాన్ను. 
“సంసథ్కి సెలవు. లోపలకి వెళల్కూడదు” అనాన్డతను. 
“ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ....” అని ఆగాను. ఆ రోజు మూడునన్ర దాకా ఆఫీసు తెరిచే ఉంటుందనన్ నోటీసు గురించి 

చెపప్డానికి సంకోచించాను. నిజమే ఐనా, చెబితే చినన్బుచిచ్నటల్వుతుందని మొహమాటపడాడ్ను. 
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“తిరిగి రెండో తేదీనే ఆఫీసు పార్రంభమయేయ్ది” అనాన్డు హౌస  మయిసట్ర  నా మాట 
పటిట్ంచుకోకుండా. 

“లోపల చినన్ పని ఉంది” అనాన్ను అభయ్రథ్నగా. 
అతను మెతత్బడాడ్డు, “వెళిల్రా, వెయిట  చేసాత్ను” అనాన్డు. 
లోపలకెడితే ఆఫీసు సెకర్టరీ గది తాళం వేసి ఉంది. నాకొచేచ్ ఉతత్రాలు ఆ గదిలోనే ఉంటాయి. 
వెనకొక్చిచ్ హౌస  మయిసట్ర కి ధనయ్వాదాలు చెపాప్ను.  
“బిటేట్ షోన ” (నోమెనష్న కి వాడే పదం) అని అతను వెళిల్పోయాడు.   
అరథ్మైంది. ఎకక్డైనా మనుషులంతా ఒకక్టే. పండుగ సమయాలోల్ ఇకక్డివాళూల్ నియమాలు అంత ఖచిచ్తంగా పాటించరనన్ మాట!  
నోటీసు పర్కారం ఆఫీసు మూడునన్ర దాకా తెరిచుంచాలి. హౌస  మయిసట్ర  వాటం చూసుత్ంటే - డిసెంబర  31న అసలు ఆఫీసు 

తలుపులే తెరిచేలా లేడు. 
“పాపం - అతనికీ పండుగే కదా” అనుకునాన్ను. అదీకాక అతను తలుపులు తెరవకపోయినా ఎవరికీ ఇబబ్ంది ఔతుందనుకోను. 

ఏడాది మాతర్ం ఉండి వెళేల్వాణిణ్ కాబటిట్ నాకివవ్లేదు కానీ, చాలామంది రీసెరచ్రస్  వదద్ మాసట్ర  కీ ఉంటుంది. అదుంటే ఎవరికి వారు ఎపుప్డు 
పడితే అపుప్డు ఆఫీసుకి వసూత్పోతూండొచుచ్.  

ఏమైతేమేం - జనవరి 2దాకా, అంటే మరో ఆరు రోజులవరకూ నాకు ఉతత్రాలు దొరకవు. 
వండుకోవడం, తినడం, తిరగడం, పడుకోవడం. మధయ్మధయ్ హాసట్లుకెళిల్ ఓంపర్కాష  బృదంతో గడపడం. ఇదీ నా దినచరయ్. వాటిలో 

డిసెంబర  28 రాతిర్ అనుభవం మరువలేనిది. 
పరీకాష్ సమయం 
ఆ రాతిర్ అకక్డే ఉండిపోయాను. ఆటపాటలతో రాతిర్ రెండయేయ్దాకా మెలకువగానే ఉనాన్ం.  
అనాన్ళల్ పరిచయంలో ఆలక్హాల  విషయంలో లేని ఒతిత్డి ఆ రాతిర్ నామీద పడింది.  
అంతా వైన  తీసుకుంటూ ననూన్ బలవంతపెటాట్రు. మృదువుగా నిరాకరించాను. 
“ఈ ఒకక్సారికి. పీల్జ , నాకోసం” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
“నో ఫోరస్  ఫీల్జ ” అనాన్ను ఇంకా మృదువుగానే. 
“వైన  అంటే దార్క్షరసం. ఇది విసీక్, బార్ందీల లాంటిది కాదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
“నేను దార్క్షరసం తాగాలనన్ది నీ కోరిక ఐతే, తపప్క తాగుతాను” అంటూ అకక్డ పేల్టోల్ ఉనన్ దార్క్షపళల్లో రెండు నోటోల్ వేసుకుని - 

“ఆహా, వీటి రసం ఎంత మధురంగా ఉంది!” అనాన్ను. 
ఓంపర్కాష కి కాసత్ కోపమొచిచ్ంది. “అయితే వైన  తాగుతునన్ మేమంతా పాపాతుమ్లమనా, నీ అభిపార్యం?” అనాన్డు. 
“తాగడం పాపం కాదు. తాగినవాళుల్ పాపాతుమ్లు కారు. కానీ ఇషట్ం లేనివాళల్ని తాగమని బలవంతపెటట్డం పాపం” అనాన్ను 

నవువ్తూనే. 
కానీ అకక్డి వాతావరణం చూసుత్ంటే నాకు మనసులో భయం మొదలైంది.  
అంతమందిలో నేనొకక్ణిణ్. నిషా తలకెకిక్తే వాళుల్ ననున్ బలవంతం చేసినా చెయొయ్చుచ్. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   217
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

తాగితే ఏదో ఐపోతుందని కాదు. ఇషట్ం లేనపుప్డు బలవంతాన తాగడమెందుకు?  
ఓంపర్కాష  కోపం తగిగ్ంది, “యూ ఆర  గేర్ట . ఓకే, యూ రిమెయిన  గేర్ట ” అనాన్డు నవివ్. 
ఈ తాగుడు తతంగం రాతిర్ పదికి మొదలై - రెండయేయ్దాకా కొనసాగింది. 
“కనీసం కంపెనీకైనా నువేవ్ం తీసుకోవడం లేదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
“కంపెనీకి గాల్సే ముఖయ్ం. గాల్సులో ఏముందనన్ది కాదు....” అంటూ నేనో గాల్సందుకుని, అందులోకి ఆపిల  జూయ్స  ఒంపుకునాన్ను. 

వాళుల్ వైన  సిప  చేసుత్నన్టేల్ నేనది సిప  చేశాను.  
మా మధయ్లో ఒక గాజు పళెల్ముంది. దాంటోల్ వేరుసెనగ పపుప్లునాన్యి. మధయ్మధయ్ అది నములుత్నాన్ం. 
ఆ గదిలో మొతత్ం ఎనమండుగురం. నేను తపప్ అంతా వైన  పుచుచ్కుంటునాన్రు. అందరినుంచీ  ఆలక్హాలు వాసన. అందరి కళూల్ 

ఎరర్జీరలతో, మతుత్గా, అదోలా ఉనాన్యి.  
వాళల్నలా చూడడ్ం నాకదో అనుభూతి. వాళల్కి వాళల్మధయ్ నేనో వింత.  
కానీ నేను ననున్ నిగర్హించుకోవడం లేదు. నాలో కోరెక్ని చంపుకోవడం లేదు. వారికి అమృతపార్యమైన ఆ పానీయం నాలో ఏ 

ఆసకిత్నీ కలిగించడం లేదు. అది నా అదృషట్మని నేననుకోవచుచ్. దురదృషట్మని కొందరనుకోవచుచ్. కానీ విషయమదే! 
“ఐ కానట్  బట  అడమ్యిర  యువర  కంటోర్ల ” అనాన్డు నాని అభినందనపూరవ్కంగా. 
“ఈజిట  అపీర్సియేషన  ఆర  పిటీ” అనాన్ను నేను వెంటనే. 
“ఇటీజ  సింపుల  అపీర్సియేషన . మరి నీకా డౌటెందుకొచిచ్ంది?” అనాన్డు నాని. అతను తనని నాన  ఆలక్హాలిక  అనే అనుకుంటాడు. 

ఎందుకంటే అతను తీసుకునేవి వైను, బీరు మాతర్మేనట. అవి ఆలక్హాలు కింద లెకక్ రావట. వైన  వలల్నే తనీ జరమ్నీ వాతావరణంలో 
మనగలుగుతునాన్నంటాడతను. 

“అది ఆలక్హాలవనీ, వైనవనీ, బీరవనీ - ఆ అలవాటు చెడడ్దని మీరు భావిసుత్నాన్రని నేననుకోను. అలా భావించి ఉంటే మీరూ ఆ 
అలవాటుకి దూరంగా ఉండేవారు. ఇందులో మీరేదో ఆనందం పొందుతునాన్రు. ఆ ఆనందానికి నేను దూరమౌతునానన్ని జాలి పడుతునాన్రు. 
ఆ జాలితోనే తాగమని ననున్ బలవంత పెడుతునాన్రు” అనాన్ను. 

“ఆమాతర్ం గర్హించావుగా - కాబటిట్ నేను చెపేప్ది విను డాకట్ర  రావ ! ఈ వైన లో మజా తెలుసుకుందుకైనా ఒకక్సారి నువువ్ తాగాలి. 
జీవితంలో నీకిది అపూరావ్వకాశం. మళీల్ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ కావ్లిటీ మన దేశంలో దొరకదు. దొరికినా ధర 
మనబోటిగాళల్కి అందుబాటులో ఉండదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష  అభయ్రథ్నగా. 

అతననన్ది నిజమే. మన దేశంలో వందల రూపాయల ఖరీదుండే బాల్క  అండ  వైట  విసీక్ బాటిల  ఇకక్డ పదకొండు మారుక్లు. 
అపురూపంగా భావించి తకుక్వ డోసులోల్ పుచుచ్కునే కోనాయ్క  బార్ందీ బాటిల  ఇకక్డ పదమూడు మారుక్లు. 

“నేను తాగినా తాగకపోయినా, మీ మనసుకి తృపిత్ కలిగించే కథ ఒకటి చెబుతాను” అనాన్ను.    
“తృపిత్ అంటే మాకు కిక తోనే వసుత్ంది. నువువ్ తాగకుండా మాకు కిక  ఇవవ్గలవా?” అనాన్డు నాని. 
నేను కథ చెపాప్ను. “ఒకసారి లకీష్దేవి, అదృషట్దేవత - నేను గొపప్ంటే నేను గొపప్ అని తమలో తాము వాదించుకునాన్రు. తమ 

గొపప్తనానిన్ నిరూపించుకుందుకు అపుప్డలా దారిన పోతునన్ ఓ బికారిని ఎనున్కునాన్రు. లకీష్దేవి బికారి నడిచే దారిలో బాట మధయ్లో 
బంగారు కాసుల మూట ఒకటి ఉంచింది. మూట కాసత్ దూరంలో ఉందనగా బికారికి కళుల్ మూసుకుని నడవాలని కోరిక పుటిట్ంది. మూట 
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దాటి వెళేల్కనే వాడు కళుల్ తెరిచాడు. తనకి లకీష్కటాక్షం కలిగినా కాసుల మూట పోగొటుట్కునాన్నని 
వాడికి తెలియదు. కళుల్ మూసుకుని చాలా దూరం నడిచేనని తెగ మురిసిపోయాడు”  

“కథ బాగుంది. ఇది మాకెందుకు చెపిప్నటుల్?” అనాన్డు ఓంపర్కాష .  
“ఇండియాలో ఉండగా నేనెలాగూ వైన  తాగలేని బికారినే. జరమ్నీ వచేచ్క - ఇకక్డ తాగకుండా ఉండగలనా అని ననున్ నేను 

పరీకిష్ంచుకోవాలనన్ కోరిక పుటిట్ంది. వైను కటాకిష్ంచినా ఏం లాభం?” అనాన్ను. 
అంతా ఘొలుల్మనాన్రు. “ఐ అపీర్షియేట  యువర  సెనాస్ఫ  హూయ్మర ” అని, “యు ఆర  గేర్ట  అండ  ఆలోస్ మై గుడ  ఫెర్ండ . నీమీద 

నువువ్ జోకస్  వేసుకుంటే నాకు నచచ్దు” అనాన్డు ఓంపర్కాష  అభిమానంగా. 
“ఆ విషయం నాకు తెలుసు. కానీ ఏంచెయయ్ను? మీరు కిక  ఇచేచ్ కథ కావాలనాన్రు. తాగేవాళల్కి తాగనివాళల్మీద వేసే జోకస్  

తాగుడుకంటే ఎకుక్వ కికిక్సాత్యి” అనాన్ను. 
అంతా మళీల్ ఘొలుల్మనాన్రు. “కిక  ఇచిచ్నటుల్ లేదు. కిక  చేసినటుల్ంది” అనాన్డు ఒకతను. 
“ఎలాగూ సందరభ్ం వచిచ్ంది కాబటిట్, మనమోసారి వివిధ దేశాల లైఫ సట్యిలుస్ గురించి చరిచ్దాద్మా?” అనాన్డు నాని. 
వెంటనే ఒకతను, “మన దేశంలో ఒక పెదద్ లోపముంది. ఇది మంచి, ఇది చెడు అని చినన్పప్టిన్ంచీ బెర్యిన  వాష  చేసాత్రు పెదద్వాళుల్. 

అందువలల్ పిలల్లు మానసికంగా ఎదగడంలేదు” అనాన్డు. 
“ఇకక్డి లోపంతో పోలిసేత్ మన లోపం మరీ పెదద్దేం కాదు. ఇకక్డ పిలల్లకు పెదద్ల పేర్మానురాగాలు లభించడం లేదు. పదేళల్ 

పసిపార్యంలోనే ఎవరి బతుకు వాళుల్ బతకాలిస్ వసోత్ంది. అది ఎదుగుదలకి మంచిదనుకోను” అనాన్ను నేను. 
దీనికి ఓంపర్కాష  అభయ్ంతరం చెపాప్డు, “నీకు డబుబ్ంది కదా అని నువువ్ నీ కొడుకుని చదివిసుత్నాన్వు. కూలివాడు డబుబ్లేక తన 

కొడుకుని కూడా కూలిపనిలో పెడుతునాన్డు. వాసత్వంలో కూలివాడి కొడుకు నీ కొడుకుకంటే తెలివైనవాడవచుచ్. కానీ వాడికి తన సామరధ్య్ం 
నిరూపించుకునేందుకు నీ కొడుకుతో సమంగా అవకాశాలు లభించడం లేదు. అందుకే మన దేశంలో ధనికులెపుప్డూ ధనికులుగానూ, 
పేదలెపప్టికీ పేదలుగానూ ఉండిపోతునాన్రు. కాసత్ కలిగిన ఇంట యువతీయువకులు పెదద్ల చాటు బిడడ్లుగా పెరుగుతునాన్రు తపప్ 
తమకంటూ వయ్కిత్తావ్లిన్ సంతరించుకోలేకపోతునాన్రు. అందువలల్ సంపర్దాయం బలపడి మానసికమైన ఎదుగుదలని దెబబ్ తీసోత్ంది. ఇది 
ఎంతవరకూ దారి తీసిందంటే, నెహూర్ ఒకసారి పర్ధానమంతిర్ కాగానే - ఆ పదవికి ఆయన కుటుంబానిన్ దాటి ఆలోచించే పరిసిథ్తి లేకుండా 
పోయింది మనవాళల్కి. ఇందుకు చాలామంది నెహూర్ కుటుంబానిన్ తపుప్ పడతారు. కానీ తపుప్ మన వయ్వసథ్ది. మరి ఇకక్డ చూడు. పదేళుల్ 
దాటినవాళుల్ తలిదండుర్ల చాటు బిడడ్లుగా కాక, తమ వయ్కిత్తావ్లకి అనుగుణంగా పెరుగుతారు. ఇకక్డి పిలల్లకుండే మానసిక పరిణతి 
మనవాళల్కి ఉండదు”  

ఓంపర్కాష  మాటలోల్ వాసత్వమునన్దనిపించింది. మన వయ్వసథ్ గురించి ఈ మాతర్ం లోతుగా ఆలోచించడం నాకతడిపై గౌరవానిన్ 
పెంచింది. ఆ చరచ్ కొనసాగించాలనుకునాన్ను.   

“నాగరికత ఇపప్టి సాథ్యికి చేరుకోవడానికి కారణం సమిషిట్ కృషి. ఎపప్టికపుప్డు ఎవరికివారు తమకు తోచిన రీతిలో తమ తమ 
వయ్కిత్తావ్లిన్ పెంపొందించుకోవాలనుకుంటే - నాగరికత ఈనాటి సాథ్యికి చేరుకునేది కాదేమో! పదినుంచి ఇరవైఏళల్ వయసు మనిషికి పరీకాష్ 
సమయం. అపుప్డు కోరికలు గుఱాఱ్లై పరుగులు తీసుత్ంటాయి. అపుప్డే అతడికి అదుపు అవసరం. అదీకాక తనకోసం మాతర్మే తన 
బర్తుకనునేవారికి జీవితంలో సంతృపిత్ ఉండదు. సంతృపిత్ తాయ్గంనుంచి పుడుతుంది. జీవితమంటే - భారాయ్బిడడ్లకోసం, తలిదండుర్లకోసం, 
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దేశం కోసం - అనన్ రాగానుబంధం లేకపోతే మనిషికి సంతోషముండదు. కనన్బిడడ్లిన్ గాలికి వదిలి 
తమ మానాన తాము బర్తికే తలిదండుర్లు ఏదో ఒకరోజున అసంతృపిత్కి గురౌతారు” అనాన్ను.    

PPP 
“నువువ్ నినూన్, నీ కుటుంబానీన్, నీ మనసత్తావ్నీన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని ఆలోచిసుత్నాన్వు. కానీ మన పౌరులోల్ కోటానుకోటుల్ తిండికి 

గతిలేక అలమటిసుత్నాన్రు. వాళల్ని దృషిట్లో ఉంచుకుంటే - ఇలా ఆలోచించలేవు” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
అపుప్డు గోపాలకృషణ్న  నోరు విపాప్డు, “ఒక విషయం మాతర్ం నిజం. మా నానన్ చినన్పప్టిన్ంచీ ననున్ పర్తిదానికీ అదుపు చేసేవాడు. 

నేను నోరు విపిప్తే చాలు - అదే ఎదిరించడమని చెపిప్, నామీద చెయియ్ చేసుకునేవాడు. అలా పెరిగిన నాకు ఇపుప్డు నలుగురిలో మసలడం 
ఎంతో ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. నేనిలా ఉండడానికి కారణం పెంపకం లోపమేనని నా అభిపార్యం” అనాన్డతను. 

“ఉతత్పుణాయ్న తండిర్ చెయియ్ చేసుకుంటే తిరగబడే ధైరయ్ం నీకు లేకపోయింది. అందుకు కారణం నీకాయనపై ఉనన్ గౌరవం కాదు. 
ఆయన సమకూరుచ్తునన్ సౌకరాయ్లు నీకు కావాలి. నీకు నీవుగా వాటిని సమకూరుచ్కోలేనని నీకు తెలుసు. అందుకే నువావ్యన పర్వరత్న 
సహించావు. ఫలితంగా కెమిసీట్ర్లో డాకట్రేట  చేశావు. పర్తిషాఠ్తమ్కమైన వాన  హుంబోలడ్ ట  ఫెలోషిప  సాధించావు. జీవితానికి పూలబాట 
పరుచ్కునాన్వు. నీ తండిర్ నీకనాయ్యం చేశాడంటే నేనొపుప్కోను. అనాయ్యమంటూ జరిగితే అది నీకు నువేవ్ చేసుకునాన్వు” అనాన్ను. 

“ఇపప్టికీ మనం వయ్కిత్గత సమసయ్లే చరిచ్సుత్నాన్ం. కోటానుకోటల్ అభాగుయ్ల సమసయ్లకి పరిషాక్రం చెపప్డం లేదు” అనాన్డు దాస  
సంభాషణ దారి మళిల్సూత్. 

“నేను సేవ్చఛ్ను కాంకిష్సాత్ను. కానీ ఒక భారతపౌరుడిగా నాకా అరహ్త ఉందనిపించదు. వయ్వసథ్ల మంచి చెడడ్లను పకక్న పెడదాం. 
సగటు భారతపౌరుడికి కనీసం కూడూ, గుడాడ్, నీడా దొరికేదాకానైనా - దేశపౌరులంతా ఎటువంటి తాయ్గానైన్నా చెయాయ్లి - చివరికి సేవ్చఛ్ను 
కూడా.....” అనాన్ను కాసత్ ఆవేశంగా. 

ఓంపర్కాష  నా భుజం తటిట్, “సెబాస ! నా అభిపార్యం కూడా అదే! మనం కాపిటలిజానిన్ వదిలి కమూయ్నిజానిన్ ఆశర్యించాలి. 
చైనాని ఆదరశ్ంగా తీసుకోవాలి” అనాన్డు. 

నేను తల అడడ్ంగా ఊపి, “నిజానిన్ దాచనంతవరకూ ఏ ఇజమైనా మంచిదే. కానీ చైనాలో ఇజం నిజానిన్ దాచి పెడుతుంది. అకక్డేం 
జరుగుతోందో బయటి పర్పంచానికి తెలియదు. మా దేశంలో పేదరికం లేదని వారంటారు. మనం నమామ్లి. అలాంటి ఇజాలోల్ పాలకులు 
కూర్రంగా మారే అవకాశముంది” అనాన్ను. 

“మరేం చెయాయ్లంటావ ?” అనాన్డు దాస . 
“ఏంచెయాయ్లో అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎవవ్రూ చెయయ్రు. నిజం చెపాప్లంటే భారత దేశంవంటి పేద దేశానికి 

దివయ్భవనాలవసరమా? పౌరులకి ఖరీదైన కారుల్ అవసరమా? కళుల్ జిగేలమ్నే షోకులవసరమా? విలాస జీవనం కోసం విరివిగా రెసాట్రెంటుల్, 
బారుల్ అవసరమా? ఇలాంటి వాటికోసం మన దేశం విలువైన విదేశీ మారక దర్వాయ్నిన్ వృథా చేసోత్ంది. దేశమంతటా సింపిల్సిటీని 
పాటించడానికి కమూయ్నిజం తపప్ వేరు మారగ్ం లేదా? లేదనుకుంటే కమూయ్నిజానేన్ ఆహావ్నించాలి తపప్ ఈ పరిసిథ్తి కొనసాగనివవ్కూడదు. 
కానీ సామానుయ్లకి కూడా ఎయిర  కండిషనుడ్ గదులు కావాలి. టెరిల్న  దుసుత్లు కావాలి. విలాస జీవితం కావాలి. చుటూట్ ఉండే అభాగుయ్లిన్ 
చూసినా వారి కోరికలు వెనకిక్ తగగ్వు. పర్భుతవ్ం కూడా వారిని పోర్తస్హిసుత్ంది. ఇతరతార్ ఎనోన్ శాసనాలు చేసూత్ - ఈ విషయం మాతర్ం 
పటిట్ంచుకోదు” అనాన్ను. 
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“ఏదో రోజున విపల్వం వసుత్ంది. పర్జలు తిరగబడతారు” అనాన్డు దాస . 
“శతాబాద్ల భారతచరితర్ను గమనిసేత్ - దండయాతర్లే తపప్ విపల్వాలు కానరావు” అనాన్ను. 
నా మాటలిన్ నిజం చెయయ్డానికా అనన్టుల్ ఆ టాపిక  అంతటితో ఆగిపోయింది.  
కడుపు నిండినవాళుల్ కడుపు మండుతునన్వాళల్ గురించి ఎంతసేపని ఆలోచిసాత్రు? మళీల్ ఆ హాసట్లోల్ అలాంటి చరచ్ జరిగిన గురుత్ లేదు 

నాకు.  
సతర్ం భోజనం, మఠం నిదర్. మరాన్డు హాసట్లోల్ నాకు ఒకరింటోల్ బేర్క ఫాసట్ . ఒకరింటోల్ లంచ . ఒకరింటోల్ ఈవెనింగ  సాన్కస్ . 

ఒకరింటోల్ డినన్ర . అంతా నా కోసం పర్తేయ్కంగా శాకాహారం తయారు చేశారు.  
ఆ సందరభ్ంగా జరమ్నీలో తటసథ్పడడ్ రకరకాల వయ్కుత్ల గురించి మాటాల్డుకుంటుండగా - మా ఇంటామె ఒలోముచ కీ పర్సకిత్ 

వచిచ్ంది. 
ఆమె సెకస్  కీనోలో టికెటస్  అముమ్తుంది.  
కీనో అంటే మూవీ థియేటర  అనుకోవచుచ్. బెరిల్నోల్ వీధివీధికీ సెకస్  కీనోలునాన్యి. వాటిలో నాన సాట్ప గా పోరన్  సినిమాలు చూపిసాత్రు.  
ఒలోముచ కీది ఊబకాయం. వయసు అరవైకి తకుక్వుండదు. ఆయాసపడుతూ నడుసుత్ంది. ఇంటిమెటెల్కక్డానికీ, దిగడానికీ నేలమీద 

చతికిలబడి - చేతుల సాయంతో ముందుకు వెడుతుంది.  
డూయ్టీకి బయలేద్రేముందు ఆమె టాకీస్కి ఫోన  చేసుత్ంది. మెటుల్ దిగేసరికి టాకీస్ సిదధ్ంగా ఉంటుంది. ఇంటికి కూడా టాకీస్లోనే 

వసుత్ంది. ఉదయానికి ఏవో వండుకుంటుంది. మధాయ్హన్ం, రాతిర్ బయటే భోజనం. వంటకు వాడిన సామగిర్ని ఆమె శుభర్ం చెయయ్దు. ఒక 
పాల్సిట్క  టబుబ్లో పెడుతుంది. ఆమె వదద్ పాతర్ సామగిర్ చాలా ఉంది. రెండు మూడు వారాలు పాతర్ సామగిర్ పేరుకుపోయేక ఓ పనిమనిషికి 
ఫోన  చేసుత్ంది. ఆ పనిమనిషి కారోల్ వచిచ్ మొతత్ం పాతర్లనీన్ శుభర్ం చేసి వెళిల్పోతుంది. అందుకు గంటకి పాతిక మారుక్ల చొపుప్న 
తీసుకుంటుంది.  

ఒలోముచ కీ రోజూ ఉదయం తొమిమ్దికి బయలేద్రి వెళిల్ రాతిర్ పదికి తిరిగొసుత్ంది. ఆదివారాలు కూడా సెలవు తీసుకోదు. నేనొచేచ్క 
అంతవరకూ ఆమె పూరిత్గా ఇంటోల్ ఉనన్ది ఒకక్ డిసెంబర  24న. ఆ రోజు కైరసత్వులకు పవితర్ దినం. ఊళోల్ ఏ షాపులూ ఉండవు. సెకస్  కీనోలు 
కూడా ఉండవు. ఊరెడు జనం ఇంటోల్ మాతర్మే గడిపే ఒకే ఒకక్ రోజది.  

డిసెంబర  24న ఒలోముచ కీ ననున్ తన గదికి ఆహావ్నించింది - వైన  తాగడానికి. నాకు వైన  అలవాటు లేదనీ, ఐనా ఆహావ్నంమీద 
వేరే చోటకి వెడుతునాన్ననీ చెపిప్ ఆ ఆహావ్నానిన్ మృదువుగా నిరాకరించాను.  

ఆమెకు వేరే ఎవవ్రూ లేరు. ఆ వయసులో, కదలడం కషట్మైన ఊబకాయంతో, ఆదివారాలు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా పనిచేసి 
డబుబ్ సంపాదించాలనుకునే ఆమె తతవ్ం నాకు అరథ్ం కాలేదు. ఆపైన సాధారణంగా యూరోపియనుస్కి ఉండే శుభర్త ఆమెలో లోపించడం 
ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. 

నేనుండే ఇలుల్ ఆమె సవ్ంతం కాదు. తను అదెద్కు తీసుకునన్ ఇంటోల్ ఓ గది నాకు అదెద్కిచిచ్ంది. నేనుండే భాగం కాక ఇంకా మూడు 
గదులునాన్యా ఇంటోల్. తను డబెబ్ందుకు సంపాదిసుత్ందో, సంపాదించి ఏం చెయాయ్లనుకుంటోందో నాకు అరథ్ం కాదు.  

ఆమెకు ముగుగ్రు భరత్లు చనిపోయారు. పిలల్లు లేరు. ఒక అనన్ మాతర్ం బెరిల్నోల్నే దూరంగా వేరేచోట ఉనాన్డు. డిసెంబర  24న 
వాళిల్దద్రూ కలుసుకుని చరిచ్కి వెడతారుట. 
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“ఆ మనిషికి డబుబ్ కాపీనం. అందుకే నీకు బెరిల్నోల్ ఇలుల్ దొరికింది” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
“ఔను. ఇలిల్చిచ్నందుకు నాకామె దేవతలా కనబడుతుంది” అనాన్ను. 
“మరి నేనెలా కనబడుతునాన్ను?” అనాన్డు నాని.  
“వరాలిచేచ్వారు దేవతలు. కషాట్లోల్ ఆదుకునేవాళుల్ అవతార పురుషులు. నువువ్ అవతారపురుషుడివి” అనాన్ను. 
నానిని నేను అవతారపురుషుడిగా గురిత్ంచినా, నా కషాట్లు మాతర్ం ఇంకా కొనసాగుతునాన్యి. 
నాని ఏరోఫోల్ట  ఆఫీసులో వివరాలడిగి తెలుసుకునన్పుప్డు తెలిసింది. అతను విమానాశర్యానికి వెళల్డానికి ఇబబ్ంది లేదు కానీ.... 
ఏరోఫోల్ట  విమాన యాతీర్కులకోసం ఈసట్  బెరిల్న  వెసట్  బెరిల్నల్ మధయ్ బసొస్కటి నడుసోత్ంది. ఆ బసుస్ వెసట్  బెరిల్నోల్ బయలేద్రుతుంది. 

ఏరోఫోల్ట  విమానం ఎకాక్లిస్న పర్యాణీకులిన్ ఈసట్  బెరిల్న  విమానాశర్యం చేరుసుత్ంది. విదేశాలనుంచి ఈసట్  బెరిల్న  వచిచ్నవారిని వెసట్  బెరిల్న  
చేరుసుత్ంది. అది నిరణ్యించబడడ్ కొనిన్ సాట్పస్ లో మాతర్మే ఆగుతుంది. ఆ సాట్పస్ లో నాకు అనువైనది - రైజే బూయ్రో హెలియోస . అకక్డికి 
చేరడానికి నేను మూడు ఊబానుల్ (అండర గౌర్ండ  టర్యినస్ ) మారాలి. అందుకు ఇరవై నిముషాలు పడుతుంది.  

అసలు సమసయ్ అది కాదు. బసుస్లో విమాన పర్యాణీకులు తపప్ ఇతరులెవవ్రూ ఎకక్కూడదు. శీర్మతిని రిసీవ  చేసుకుందుకు వెళిల్న 
నాని కూడా ఆమెను బసుస్ ఎకిక్ంచగలడు కానీ, తను బసెస్కక్లేడు. 

“ఔరా, కమూయ్నిసుట్ దేశమా!” అనుకునాన్ను. 
“ఆ బసుస్లో సీటు సంపాదించడానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను. కానీ మనం అనిన్ంటికీ సిదధ్పడి ఉండాలి” అనాన్డు నాని.  
రోటోల్ తల దూరాచ్ం. రోకటి పోటుల్ తపప్వు మరి! 
ఆలోచిసుత్నాన్ను. నాని నావాళల్ని బసెస్కిక్సాత్డు. నేను కళల్లో వతుత్లు వేసుకుని ఓ బస సాట్పులో వాళల్కోసం ఎదురుచూడాలి. ఆ 

ఎదురుచూపుల బాధకంటే, బసుస్లో ఉనన్ శీర్మతి మానసికసిథ్తి గురించే నా తపన! 
దేశం కాని దేశంలో విమానం దిగి, ముకూక్ మొహం తెలియని మనిషి సాయంతో బసెస్కిక్, గమయ్మెరుగని పర్యాణం చెయాయ్లి. 
మెదడు మొదుద్ బారిపోయింది. రోజులు భారమైపోయాయి. నా పరిసరాలోల్ మాతర్ం ఉతాస్హం నిండిన వాతావరణం. వైభవం 

నిండిన సంబరాలు. 
డిసెంబర  31 రాతిర్ కొతత్ సంవతస్రానిన్ ఆహావ్నిసూత్ చేసే వేడుకలు జరమ్నీలో విశేషంగానే ఉండొచుచ్. కానీ నేను హాసట్లుకి వెళల్లేదు. 

మనకంటూ మూడ  లేనపుప్డు మంచి మూడ లో ఉనన్వారి మధయ్ ఉండడం వారికీ మనకీ ఇబబ్ందే మరి! 
రోజంతా ఒకక్ణీణ్ ఒంటరిగా గడిపాను. రాతిర్ తెలల్వారూల్ ఊరంతా పటాసుల సందడిలో కలత నిదర్పోయాను.  
మరాన్డు కొతత్ సంవతస్రం 1975. రేడియోలో కిర్కెట  కోసం బిబిసి సోప్రట్స్  నూయ్స  వింటే - ఇండియా వెసిట్ండీస ని ఓడించిన విషయం 

తెలిసింది. అపప్టికి మొదటి రెండు టెసుట్లూ వెసిట్ండీస  నెగిగ్ ఉండడంతో - ఈ వారత్కోసం ఆతుర్తగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. కొతత్ సంవతస్రం 
శుభారంభం అనుకునాన్ను ఓ కిర్కెట  అభిమానిగా.  

ఎందుకో మనసులో బెంగ కొంత తగిగ్ంది. 
మరాన్డు ఆఫీసుకెళిల్ ఉతత్రాలు చూడాలి. ఇంటిదగగ్ర పోర్గెర్స  తెలుసుత్ంది.  
అంతలోనే మళీల్ బెంగ - శీర్మతి పర్యాణం మానుకుంటే.....? 
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అపుప్డు నాలో వివేకం పైకి లేచింది, “ఏయ , మనసూ! నువువ్ మనవాణిణ్ బతకనిచేచ్లా లేవు. 
కాసత్ పకక్కి తపుప్కో. నేను టేకోవర  చేసాత్ను” అంది.  

“నేను వాసత్వం చెబుతునాన్ను. బతుకుకంటే మనిషికి వాసత్వం ముఖయ్ం” అంది మనసు ననున్ వదలడానికి ఇషట్పడక. 
“ఏమిటి వాసత్వం? వాళుల్ రారేమోననా? రాకపోతే మినున్ విరిగి మీద పడుతుందా? భూకంపాలొసాత్యా? అగిన్పరవ్తాలు 

బదద్లౌతాయా? ఏమీ జరుగదు. పర్మాదమంటే గజేందుర్డిది. అతడికి - లావొకిక్ంతయు లేదు. ధైరయ్ము విలోలంబయెయ్. పార్ణంబులా 
ఠావులద్పెప్ను. మూరఛ్ వచెచ్. తనువుం డసెస్. శర్మంబయెయ్” 

“ఐతే?” అంది మనసు. 
“అపుప్డు గజేందుర్డేం చేశాడు? రావే ఈశవ్ర, కావవే వరద, సంరకిష్ంపు భదార్తమ్కా - అని దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచాడు. దేవుడొచాచ్డు. 

రకిష్ంచాడు” అంది వివేకం. 
“పార్రిథ్ంచడానికి ముందు దేవుడిమీద నమమ్కముండాలి కదా!” అంది మనసు. 
“గజేందుర్డికి మాతర్ం నమమ్కముందా - ‘కలడు కలండనెడివాడు కలడో లేడో’ అనుకుంటూనే దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచాడు. అపనమమ్కానిన్ 

పకక్న పెటిట్ దేవుణిణ్ పార్రిథ్సేత్, పార్రథ్నలోంచి నమమ్కం పుడుతుంది. ఆ నమమ్కం బలానిన్సుత్ంది. దేవుణిణ్ నమిమ్నవాడికి బెంగ ఉండదు. 
దిగులుండదు. కృషి తనవంతు, ఫలితం దైవనిరణ్యం అనుకోగల పరిణతి వసుత్ంది”  

నిజమే. భగవంతుడునాన్డు. ఆయన లాటరీలో పైరజ  కావాలంటే ఇవవ్కపోవచుచ్. కానీ అడిగితే మనశాశ్ంతిని ఇసాత్డు.  
ఆయన నేను జరమ్నీ రావాలనుకునాన్డు. వచాచ్ను. నావాళుల్ నాతో కలిసి ఇకక్డ ఉండాలనుకుంటే ఉంటారు. అనుకోకపోతే ఉండరు. 
నాకు దేవుడిపై నమమ్కం పుటిట్ంది. అది అవసరానికి చేసుకునన్ ఏరాప్టు కాదు. వివేకం కలిగించిన సప్ృహ. అంతే! 
మనసు తేలికైపోయింది. 
తపము ఫలించిన శుభవేళ 
జనవరి రెండు.  
కొనాన్ళుల్గా ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేవడం అలవాటయింది. ఆ రోజు ఆఫీసుకెళాల్లి కాబటిట్ ఆరింటికలాల్ అలారం పెటుట్కుని లేచిపోయాను. 

ఏడునన్రకలాల్ తెమిలి ఎనిమిదికలాల్ లేబరెటరీలో అడుగెటాట్ను.  
ఓ మూల గుండెలోల్ గుబులుంది. కానీ సంతోషం దానిన్ మించే ఉంది. 
ఆఫీసు చేరగానే, మనసు దారి మళల్డానికి వరుక్ మొదలెటాట్ను.  
మధయ్లో రాలెక  వచిచ్ కొతత్ సంవతస్రానికి శుభాకాంక్షలు చెపిప్ వెళాల్డు. కొలీగుస్లో కిరష్నర  తపప్ ఇంకెవవ్రూ రాలేదు.  
నా ధాయ్సంతా ఆఫీసుకొచిచ్న ఉతత్రాలమీదే ఉంది. టైమ  తొమిమ్ది దాటేక సెకర్టరీ ఆఫీసుకి వెడితే - రెండుతత్రాలిచాచ్రు.  
రెండూ శీర్మతినుంచే. ఒకటి డిసెంబర  17న, రెండవది 23న వార్సింది. నేను వార్సిన ఉతత్రాలూ, ఇచిచ్న రెండు టెలిగార్మూస్ 

అందాయనన్ది వాటిలో ముఖాయ్ంశం.  
అది తెలియగానే మనసు కాసత్ తేలిక పడింది.  
ఆఫీసులో ఉండగా మధాయ్హన్ం పోసుట్లో మరో రెండుతత్రాలొచాచ్యి. అవి డిసెంబర  20, 28 తేదీలలో శీర్మతి వార్సినవి.  
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నేను పంపిన టికెటుల్ డిసెంబర  26న అందాయట. 26 అంటే రెండు పదమూళుల్ కాబటిట్ అది 
నా లకీక్ నెంబరని సంతోషానిన్ పర్కటించింది. అనన్యయ్ మొదటి టెలిగార్ంని అంతగా పటిట్ంచుకోలేదనీ, రెండో టెలిగార్ం చూడగానే హడావుడి 
పడాడ్డనీ తెలియగానే - మనసులోనే ఓంపర్కాష కి ధనయ్వాదాలు అరిప్ంచుకునాన్ను. 

మొతత్ంమీద నేను పంపిన టికెటుల్ శీర్మతికి సకాలంలో అందేశాయి. అందుకు నాలో చెపప్లేనంత ఉతాస్హం కలిగింది.  ఆ రాతిర్ 
వంటింటోల్ మా పోసట్ బాకస్  అంటే రిఫిర్జరేటరుమీద కాగితం వార్సి పెటాట్ను - నావాళుల్ జనవరి 7కి బెరిల్న  చేరుకుంటునాన్రని. 

ఆ రోజెంత పర్యతిన్ంచినా ఫోనోల్ ఓంపర్కాష  దొరకలేదు. మరాన్డు కూడా అతడు ఫోనోల్ దొరకక్పోవడంతో ఉండబటట్లేకపోయాను.  
పర్సుత్తానికి అకక్డ ముఖయ్ంగా ఈ వయ్వహారంలో నాకు ఆతీమ్యుడతను. ఈ వారత్ని అతనితో పంచుకోకుండా ఎలా? 
నాకతని ఆఫీసు తెలుసు. నేరుగా అకక్డికెడితే - దొరికాడు. పరీక్ష వార్సేక శిషుయ్డు గురువుకి వినన్వించుకునన్ రీతిలో నేనతనికి 

వివరాలు చెపాప్ను.  
“గేర్ట ! అనిన్ పనులూ ఐపోయిననటేల్, చాలా అదృషట్వంతుడివి” అనాన్డతను అభినందనగా. 
“అలాగే అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను. 
“ఇపుప్డు నీకింకే దిగులూ లేదా?” అనాన్డతను. 
“నేను దేవుణిణ్ నమమ్డం మొదలెటాట్ను. నాకిపుప్డే దిగులూ లేదు” అనాన్ను. 
“గేర్ట !” అనాన్డతను మళీల్. 
ఆ రాతిర్కి ఓంపర్కాష  బలవంత పెటట్గా హాసట్లుకి వెళిల్ అతని గదిలోనే పడుకునాన్ను. 
మరాన్డు శనివారం. ఆఫీసుకి సెలవు. ఆ రోజు కూడా అకక్డే బదధ్కంగా గడిపేశాను.  
హాసట్ల  మితుర్లు నాకోసం అటుకుల ఉపామ్ చేశారు. నేను బాగుందని మెచుచ్కుంటే, “మేమిపుప్డు కొంచెంకొంచెంగా ఇచేచ్ది 

ఎందుకనుకుంటునాన్వ ! తరావ్త నీనుంచి దండిగా పుచుచ్కుందుకే” అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
అపుప్డే నావాళుల్ వచేచ్సినటూల్, మితుర్లకి ఆతిథయ్మిసుత్నన్టూల్ - ఓ తీయని కల నాలో. 
రాతిర్ పదినన్రకి నా గదికి చేరాను. ఇలా తలుపు తియయ్డమేమిటి - అలా వినిపించింది - “డాకడ్ర  రావ ” అనన్ ఒలోముచ కీ పిలుపు. 
అరథ్మైంది. ఆమె నాకోసం ఎదురుచూసోత్ంది. ఎందుకై ఉంటుంది?  
తడబడుతూనే వెళాల్ను.  
నా భయాందోళనలిన్ తొలగిసూత్, “నీ భారాయ్బిడడ్లు వసుత్నన్ందుకు సంతోషం” అందామె. 
నవావ్ను తేలికగా. ఆమె మళీల్, “నీ పిలల్ల వయసెంత?” అనడిగింది. చెపాప్ను. 
“అలల్రి చెయయ్రు కదా!” అంది. 
చేసేత్ మాతర్ం - నా పిలల్ల అలల్రి నాకు అలల్రి అనిపిసుత్ందా? అనిపించినా నేనామెకి ఆ విషయం చెబుతానా?  చాలా తెలివితకుక్వ 

పర్శన్ - అనుకుని - “చెయయ్రు” అని బదులిచాచ్ను. 
“అపరిశుభర్తను సహించలేను. మీవాళల్ కారణంగా వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండకూడదు” అందామె. 
అంటే వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ అది మా కారణంగా కాకూడదు. ఒలోముచ కీకి పరిశుభర్త లేదు కాబటిట్ వంటిలుల్ని 

శుభర్ంగా ఉంచడం చాలా కషట్ం. మా కారణంగా వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండకూడదని ఆమె అనడం బాగుంది.  
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“ఊఁ” అనాన్ను. 
“అదెద్ కొంచెం పెంచగలవా?” అంది. 
“సాక్లర షిప మీద ఉంటునాన్ను. అదెద్ పెంచడం నావలల్కాదు” అనాన్ను. 
“ఊరికే అడిగాను. ఏమీ అనుకోకు” అందామె.  
“అయోయ్! అనుకోవడానికేముంది? ఇలిల్చాచ్వు. అందుకు నీకు ధనయ్వాదాలు” అనాన్ను. 
ఆమె ఓ క్షణమాగి, “నీవాళొల్సుత్నాన్రు కాబటిట్, ఈ నెలకి ఇంకో యాబై మారుక్లు ఇవావ్లి. ఆ అదనపు సొముమ్ ఎపుప్డిసాత్వ ?” అంది.  
“వచేచ్ సోమవారం. అనగా ఎలుల్ండి రాతిర్” అనాన్ను. 
“ఓకే. మరో విషయం. పర్తి నెలా అదెద్ పదిహేను రోజులు ముందుగా ఇవవ్గలవా? అంటే ఫిబర్వరి నెల అదెద్ ఈ నెల పదిహేనుకే 

ఇవావ్లి” అందామె. 
“ఇసాత్ను కానీ - ఉనన్ డబబ్ంతా టికెటుస్కి ఐపోయింది. ఈ నెలకి ఇంకేమివవ్లేను. వచేచ్ నెలనుంచి నువువ్ చెపిప్నటేల్ చేసాత్ను” 

అనాన్ను. 
“సరే” అంది కానీ ఆమె మొహం అదోలా ఐపోయింది.  
నా మాట నచచ్లేదా అనుకునాన్ను కానీ, ఆమె వెంటనే, “నా సోదరుడి ఆరోగయ్ం బాగోలేదు. నాకీ పర్పంచంలో మిగిలిన బంధువు 

అతనొకక్డే. ఏ క్షణంలో అతని గురించి ఏ వారత్ వినాలోనని బెంగ పడుతుంటాను. అలాంటి సమయంలో ఈ టెలిగార్ం వచిచ్ంది. ఎంత 
గాభరా వేసిందో నాకు. కానీ ఈ టెలిగార్ం నాకు కాదు, నీకు” అంటూ ఓ కాగితం నాకు అందించింది. 

అనీన్ సకర్మంగా జరిగితే టెలిగార్ం ఇవవ్మని అనన్యయ్కి వార్శాను. ఇపుప్డు టెలిగార్ం వచిచ్ంది. 
ఆతుర్తగా అందుకుని చదివాను. “ఆల  ఓకే. మీట  బెరిల్న  సెవెన ”. 
అపర్యతన్ంగా, “డాంకే” అనాన్ను. నిజానికా థాంకస్  అనన్యయ్కి! 
అది తనకే చెపాప్ననుకుని ఒలోముచ కీ “బిటేట్” అని ఇటేట్ లోపలకి వెళిల్పోయింది. నా థాంకస్  అనన్యయ్కెలాగూ వినిపించవు కాబటిట్ 

ఎవరిని చేరితేనేం అనుకుని తృపిత్ పడాడ్ను. 
మహోతాస్హంగా నా గదిలోకెళాల్ను. మనసు తేలికైపోతే కళుల్ కూడా తేలికైనటుల్నాన్యి, ఓ పటాట్న నిదర్ పటట్లేదు. 
నావాళల్నికక్డికి రపిప్ంచే ఘటట్ం సుఖాంతమైనటేల్ ఉంది.  
కావడానికి క్షణమొక యుగమైనా - రోజులు పరుగెడుతూనే ఉనాన్యి.  
జనవరి ఏడున ఉదయం నానిని కలుసుకునాన్ను. 
“నేను బసెస్కక్డానికి వీలేల్దుట. నువువ్ మీవాళల్ని రెయిజేబూయ్రో హెలియాస  దగగ్ర రిసీవ  చేసుకోవాలి. ఆ బసుస్కి అదే ఆఖరి సాట్ప  

కాబటిట్ - ఏ ఇబబ్ందీ ఉండదు” అనాన్డు నాని. 
అపప్టికి నాకు నాలుగు ఉతత్రాలు వార్సింది శీర్మతి. అనిన్ంటోల్నూ కూడా, “ఎయిర పోరుట్కి మీరు రావాలి. అకక్డ మీ రాక కోసం 

ఎదురు చూసుత్ంటాను” అనన్ వాకయ్ం కామన .  
ఆమెది చాలా చినన్ కోరిక. కానీ ఇంచుమించు అసాధయ్ం. 
ఇపుప్డు ఎయిర పోరుట్లో నా బదులు నాని కనబడతాడు. ఏమనుకుంటుందామె? 
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నాని నాకులాగే పొటిట్గా, బకక్గా ఉంటాడు. కానీ సినిమాలో పొర్ఫెసరల్కుండేలాంటి పిలిల్ గెడడ్ం 
ఉంటుంది.  అనుమానం పుటాట్లి కానీ అతను కిడాన్పర లా అనిపిసేత్ ఆశచ్రయ్ం లేదు.  

నా బదులు అతను వెళల్డం విషయం అటుంచితే - ఈసట్  బెరిల్న నుంచి వెసట్  బెరిల్న కి బసుస్లో రావాలి తను. తెలిసినవాళెల్వరూ తోడు 
లేకుండా.... 

ఏమైనా వయ్వహారమిక గంటలోల్కి వచేచ్సింది.  
నేను నానికి మా ఫామిలీ ఫొటో ఇచాచ్ను. శీర్మతికి ఓ ఉతత్రం వార్సి అతని చేతికిచాచ్ను. ఒకరినొకరు గురిత్ంచడానికీ, అనుమాన 

నివృతిత్కీ - ఆ రెండూ అవసరమని నాకు తోచింది. 
సాయంతర్ం నాలుగయేయ్సరికలాల్ రెయిజోబూయ్రో హెలియాస  దగగ్ర హాజరయాయ్ను.  
రెయిజోబూయ్రో అంటే టార్వెల  ఏజనీస్ కారాయ్లయాలు. సాధారణంగా అవి బిజీగా ఉంటాయి. నేను వెళిల్న ఆఫీసు దగగ్ర ఏయే వేళలోల్ 

బసుస్లొసాత్యో టైంటేబుల  ఉంది. ఆ పర్కారం నా బసుస్ 5.45కి రావాలి.  
ఇంటి దగగ్ర బయలేద్రినపుడు చలి లేదు. అందుకని ఓవర కోటు లేకుండా వచాచ్ను. టైం నాలుగయేయ్సరికి హఠాతుత్గా చలిగాలి 

మొదలైంది. ఆ వెంటనే సనన్గా చినుకులు.  
నాకు వణుకు మొదలైంది. చేతులకి గోల్వస్  లేవు. వంటిమీద ఓవర కోటు లేదు. 
“జరమ్నీలో చలిని తేలికగా తీసుకోకు. ఏ క్షణంలోనైనా చలి ముంచుకు రావచుచ్నని సిదధ్పడి ఉండాలి” అని ఓంపర్కాష  ననున్ 

చాలామారుల్ హెచచ్రించాడు. పటిట్ంచుకోలేదు. ఫలితం ఈరోజు అనుభవిసుత్నాన్ను. 
నావాళల్కోసం ఎదురుచూపులవలల్నే కాదు, ఆ చలి వలల్ కూడా నాకు క్షణమొక యుగమైంది. 
అయిదయేయ్లోగా ఈసట్  బెరిల్న నుంచి రెండు బసుస్లొచాచ్యి. వాటిలో నావాళుల్ లేరు. ఉండరని తెలుసు కానీ,అనుకునన్కంటే కాసత్ 

ముందు వసేత్ బాగుంటుందని ఆశ! 
అపప్టికి చలికి తటుట్కోవడం కషట్మనిపించే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది నాకు. రెయిజే బూయ్రో లోపలకు వెళిల్ కూరోచ్వచుచ్  కానీ అడగడానికి 

మొహమాటం వేసింది. అయిదింటికి ఆఫీసు మూసేసుత్నన్పుప్డు అందులో పని చేసే అమామ్యి ననున్ చూసి, “చాలా సేపటున్ంచి 
ఉనన్టుల్నాన్వ ? ఏం కావాలి?” అనడిగింది. 

చెపాప్ను. ఆమె నొచుచ్కుని, “అయోయ్! లోపలకొచిచ్ కూరోచ్వాలిస్ంది” అని జాలిపడి తలుపేసుకుని వెళిల్పోయింది.  
ఆమె డూయ్టీ ఆమె చేసింది. చలి డూయ్టీ చలి చేసోత్ంది. అయిదునన్రకు మరో బసొస్చిచ్ంది. అందులోనూ నావాళుల్ లేరు.  
“మరీ ఇంత పంకుట్య్యాలిటీయా?” అని తిటుట్కునాన్ను మనసులో. కానీ సరిగాగ్ అయిదూ నలబైఐదుకి వచిచ్న బసుస్లో మధయ్ సీటోల్ 

శీర్మతి కనిపించింది. పకక్నే నా బంగారు తలిల్ చినాన్రి రాజకుమారి కనిపించింది.  
“ఆహా, జరమ్న  పంకుట్య్యాలిటీకీ జై” అనుకునాన్ను మనసులో. 
నావాళుల్ జరమ్నీలో...  
కలో నిజమో తెలియలేదు. ఒకక్ క్షణం నా మెదడు పని చెయయ్లేదు. 
బెరిల్న  మహానగరంలో నేను - నా ఎదురుగా ఓ బసుస్ - ఆ బసుస్లో నావాళుల్ - 
డైరవర  శీర్మతికి చెబుతునాన్డు - బహుశా అదే ఆమె దిగాలిస్న సాట్పని కాబోలు. 
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శీర్మతి ననున్ చూడలేదు. డైరవరుకి ఆమె చేసుత్నన్ సైగలిన్ బటిట్ నాకు అరథ్మైంది - తను 
దిగాలిస్న సాట్ప  అది కాదని చెబుతోందని. 

అందుకు కారణముంది. రెయిజో బూయ్రో హెలియాస  ఆఖరి సాట్పని మేమనుకునాన్ం కానీ అది నిజం కాదు. తను ఆఖరిసాట్పులో 
దిగాలని శీర్మతి అనుకుంటోంది.  

ఈ పర్యాణంలో చివరి అడుగుదాకా ఆమెకి తపుప్డు సమాచారమే అందింది. 
నేను డైరవర  దగగ్రకి పరుగున వెళిల్ బసుస్లో మావాళుల్నాన్రని చెపాప్ను. తరావ్త శీర్మతి దగగ్రకు పరుగెతాత్ను. 
ఆమె ననున్ చూసింది. అపుప్డే నేను నా బంగారు తండిర్ చిటిట్ శీర్రామకమల ని చూశాను.  
పిలల్లిదద్రూ ఫుల సూటుల్ వేసుకుని మంకీకాపుస్తో ఉనాన్రు. వాళల్నలా చూడడ్ం అదే పర్థమం నాకు. 
పిలల్లిన్, శీర్మతిని మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్ను.  
ఒక పెదద్ సూట కేసు. చినన్ హాయ్ండ బాయ్గు. అదీ శీర్మతి సామాను. 
ఆమె సెవ్టర  వేసుకుంది. షాల  కపుప్కుంది. 
నాకు మాట రావడం లేదు. ఆమె మాటాల్డడ్ం లేదు. 
అతి కషట్ంమీద, “వసూ!” అనాన్ను. 
ఆమె మౌనంగా బసుస్ దిగింది. సామాను కిందకి వచిచ్ంది. 
అపుప్డు అమామ్యి ననున్ గురుత్పటిట్, “అమామ్! నానన్గారు” అంది.  
అకక్ని అనుకరించడంలో సిదధ్హసుత్డు అబాబ్యి. తనూ అదే మాటనాన్డు. 
ఇదద్రీన్ దగగ్రగా లాకుక్ని హతుత్కునాన్ను. బసుస్ వెళిల్పోయింది.  
“పర్యాణం బాగా జరిగిందా?” అడిగాను శీర్మతిని. 
“ఊఁ” అందామె ముకత్సరిగా. 
అమామ్యి ముఖం ననున్ చూడగానే వెలిగిపోయింది. చినన్పప్టిన్ంచీ దానికి నా దగగ్ర చేరిక ఎకుక్వ. అది నా కాళల్కి చుటుట్కుని 

ఉండిపోయింది.  
ఊబానోల్ అయితే తొందరగా ఇలుల్ చేరొచుచ్. చవగాగ్నూ ఐపోతుంది. కానీ మానసికంగా, శారీరకంగా నేనందుకు సిదధ్పడి లేను. 

వెంటనే టాకీస్ని పిలిచాను.  
టాకీస్ ఇలుల్ చేరేసరికి అకక్డ ఓంపర్కాష  మాకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు. పరిచయాల పలకరింపులయేయ్క, సామాను పైకి 

చేరవెయయ్డంలో సాయం చేసి, కాసేపుండి వెళిల్పోయాడతను. 
నేను ఎయిర పోరుట్కి రాలేదని శీర్మతికి కోపమొచిచ్ంది. అది తాటాకు మంటని తెలిసినా చలాల్రచ్డం నా బాధయ్త,  ఆమెకు పరిసిథ్తి 

వివరిసూత్నే షరతులు లేని క్షమారప్ణ కోరాను. 
ఆమె కొంత శాంతించి, “మీరు పంపిన నాని ఎంతో సాయం చేశాడు. అతను లేకపోతే ఏమైపోయేవాళల్మో! ఐనా బసెస్కిక్ ఒంటరిగా 

బెరిల్న  రావడానికి ఎంత భయమేసిందో!” అంది శీర్మతి. 
“నేను మాతర్ం భయపడలేదు. పూరిత్గా దేవుణిణ్ నమామ్ను” అనాన్ను. 
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“నాకు తెలుసు. మీరు మాకోసం ఆ చలిలో గంటల తరబడి ఎదురు చూసుత్ంటారని. కానీ 
కోపం. నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది....” అంది శీర్మతి. 

“థాంకూయ్ వసూ! ఇనాన్ళుల్గా నేను మిసస్వుతునన్ది ఈ కోపానేన్! ఇంతకాలం నేనెదురు చూసుత్నన్దీ కోపం కోసమే! నీ కోపం ఎంత 
తీవర్ంగా ఉండనీ - నాకు ఫరవాలేదు. నువెవ్దురుగా ఉంటే చాలు” అనాన్ను. 

“మీ కోరిక తీరుతుందని నముమ్తునాన్ను. ఎందుకంటే నేనూ దేవుణిణ్ నముమ్తునాన్ను” అంది శీర్మతి. 
“అయితే నువూవ్ శీర్ వెంకటేశవ్రుడికి ఏమైనా మొకుక్కునాన్వా?” అనాన్ను. 
“వెంకటేశవ్రుడెందుకు? మీరే నా దేవుడు” అంది శీర్మతి. అలా అని వెంటనే వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ్సాగింది.  
ఓదారాచ్లనుకునాన్ను. కానీ ఏడుపు నాకూ వసోత్ంది. 
మనసులో బాధ బయటకు పోవడానికి ఏడుపొకక్టే మారగ్ం. కాసేపు ఊరుకునాన్ను.  
ఆమె మనసులో బాధ పరిమాణమెంతో కానీ ఆమె చాలాసేపు వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్నే ఉంది. 
ఇక ఆగలేక, “ఊరుకో వసూ! మనం కలుసుకునాన్ంగా” అనాన్ను. 
“కలుసుకునాన్ం. కానీ ఇకమీదట జీవితంలో మళీల్ ఎపుప్డూ ఇలా కలుసుకోవాలిస్న అవసరం రాకూడదు. ఒకటి కాదు. రెండు కాదు. 

రోజులు కాదు. ఎనిమిది నెలలు... ఒకరికొకరు దూరంగా...” అని మళీల్ ఏడిచ్ందామె. 
నేను కళల్నీళుల్ తుడుచుకునాన్ను.  
ఆ బాధ మా ఇదద్రికే అరథ్మౌతుంది. మాలా విడిపోయి కలుసుకునన్ భారతీయ దంపతులకే అరథ్మౌతుంది, 
“బొందితో సవ్రాగ్నికొచాచ్ను. సవ్రగ్ం సవ్రగ్ంలా కనబడాలంటే, బొందితో కాదు, సతీసమేతంగా రావాలని ఇపుప్డు నాకరథ్మైంది. 

ఇకమీదట ఇకక్డ నిజంగా సవ్రాగ్నిన్ చూదాద్ం” అనాన్ను. 
“మీరు లేక నేనింతకాలం నరకానిన్ చూశాను. ఇకముందు మనం సవ్రాగ్నిన్ తపప్ ఇంకేమీ చూడొదుద్. ఇకక్డైనా, అకక్డైనా, ఎకక్డైనా 

కూడా” అందామె నా కౌగిలిలో ఒదిగిపోతూ. 
PPP 

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-
18లోనూ - 'మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?' అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  
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అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో 'పీజీ టు కేజీ'. రెండవది 
'బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే'లో తొలివిడతగా 'ఫన  నేనొకక్డినే' గత మాసంలో ముగిసింది. చివరిగా ఇపుప్డు 'మలి సందడి' అంశాల వివరణ. 
ఇవి కూడా జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక, పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

రెండవ భాగం: బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే 
చివరి విడత: మలి సందడి 
నినన్ లేని అందమేదో 
మనిషి తతవ్ం చితర్మైనది. ధరమ్రాజు అంతటివాడు సవ్రగ్పార్పిత్ కలిగినపుప్డు - అకక్డి వైభోగానికి సంతోషించడానికి బదులు - 

తనవాళుల్నన్ నరకానిన్ తలుచ్కుని బాధపడాడ్టట్. మనకునన్ది అందరితో సమంగా పంచుకోలేకపోయినా - సాటి పౌరులకు కనీస అవసరాలు 
తీరాలనుకునే పాటి సామయ్వాదం చాలామందికే ఉంటుంది.  

వారిలో నేనూ ఒకణిణ్ అనుకుంటాను. 
జరమ్నీలో నాకు అభిమానానికీ, ఆపాయ్యతకీ, అనురాగానికీ, ఆదరణకీ లోటు అనిపించలేదు. కానీ -  
'ఎటు చూసినా చిరు నగవుల మోములు 
ఎటు చూసినా తడి యారని పెదవులు 
ఇది జరమ్నీ ఇకక్డునన్ది మనీ 
ఎటు చూసినా పెను వెతలతో మోములు 
ఎటు చూసినా పొడిబారిన పెదవులు 
ఇది కరమ్భూమి ఇకక్డునన్ది లేమి' 
జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్నపుప్డే అపర్యతన్ంగా నాలో కలిగిన సప్ందన ఇది. ఆతరావ్త కూడా అడపాతడపా ఈ భావన మనసులో రేగి 

మనసు కలుకుక్మంటూండేది. 
ఐతే వచిచ్న కొతత్లో వాతావరణం సానుకూలంగా ఉండేది. పరిసరాలు ఆహాల్దంగా అనిపించేవి. పర్కృతి మైమరపించేది. వీటనిన్ంటికీ 

తోడు - నేనపుప్డు మళీల్ విదాయ్రిథ్ దశలోకి వెళాల్ను. అదో పర్పంచం. 
బెరిల్న  వచేచ్సరికి వాతావరణం కర్మంగా మారుతోంది. విదాయ్రిథ్దశనుంచి అడావ్నస్ డ  రీసెరిచ్కి వచాచ్ను. నేను మళీల్ వాసత్వంలోకి 

వచాచ్ను. వాసత్వంలో నా పర్పంచం అతి చినన్ది. నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు.  
భారాయ్బిడడ్లు దగగ్రలేక - నా చినిన్ పర్పంచం బోసిపోయింది. ఆపైన - 
వణికించే చలి. ఆకులు రాలిచ్న చెటుల్. కాన రాని పూలు. పర్కృతి అందాలిన్ అసప్షట్ం చేసుత్నన్ మంచు తెరలు. సాటి మనుషులే ఐనా - 

మనది కాని రంగుతో, మనకి నపప్ని సంపర్దాయాలతో, మనకి లేని వైభవంతో - మనవాళుల్ అనుకోవడం కషట్మనిపించే జనాల నితయ్ 
మహోతాస్హం.  

ఆ పరిసరాలోల్ రోజులు రసహీనంగా భారంగా గడిచి పోతునన్ సమయమది. అలాంటపుప్డు అనుకోకుండా నావాళుల్ నా దగగ్రకొసేత్... 
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1964లో చూసిన పూజాఫలము చితర్ం గురుత్కొచిచ్ంది. అందులో హీరో నాగేశవ్రార్వు కాలేజి 
విదాయ్రిథ్. జమీందారు బిడడ్యినా మహా బిడియసుథ్డు. తోటి విదాయ్రుథ్లతో కూడా కలవలేక, అపహాసాయ్నికి గురౌతుంటాడు. వాళిల్ంటోల్ అదెద్కు 
దిగిందో కుటుంబం. వాళల్మామ్యి జమున మహా చలాకీ. ఎపుప్డూ ఆడుతూ పాడుతూ 'పగలే వెనెన్లా జగమే ఊయలా' అనిపించేటంత 
హుషారుగా ఉంటుంది. తనే చొరవ చేసి ఆమె హీరోతో పరిచయం చేసుకుంటుంది. ఆమె పటల్ అమితంగా ఆకరిష్తుడైన హీరోకి 'నినన్ లేని 
అందమేదో నిదుర లేచెనెందుకో' అనిపిసుత్ంది.  

నావాళుల్ బెరిల్నోల్ అడుగు పెటట్గానే నా పరిసిథ్తీ అదే! 
అపుప్డు నాలో కొతత్ ఉతాస్హం కలిగింది. కొతత్ శకిత్ ననాన్వహించింది. 
వణికించే చలి మధురం. బోసిపోయిన చెటుల్ మధురం. పుషప్రహిత పర్కృతి మధురం. ఆ పర్కృతిని కపిప్న మంచు తెరలు మధురం. 

మనవాళుల్ ఐనా కాకునాన్ - నా చుటూట్ ఉనన్ మహాజనసందోహపు నితయ్మహోతాస్హం మధురం. 
నేనుంటునన్ ఇలుల్ మధురం. ఆ ఇంటి యజమాని ఒలోముచ కీ పలకరింపు మధురం. 
ఒకక్సారిగా నా పరిసరాలు, ఇలుల్ - అనీన్ మనోహరంగా మారిపోయాయి.  
నేనలా మరో లోకపు అనుభూతుల జలుల్లో మారుప్లిన్ తలచుకుని పరవశిసుత్ంటే - శీర్మతి నాలో వేరే మారుప్లిన్  గమనిసోత్ంది. 

''మీరు చాలా మారారు. మిసమిసలాడిపోతునాన్రు'' అందామె. 
ఉలికిక్పడి వాసత్వంలోకి వచాచ్ను. ఆమె మాటలిన్ ఆకళింపు చేసుకుని తననీ, ననూన్ మారిచ్ మారిచ్ చూశాను. 
నిజమే!  
శీర్మతిది మేలిమి బంగరు ఛాయ. ఆమె పకక్నునన్పుప్డు నాదెపుప్డూ చిలకలపూడి బంగారం మెరుపు.  
అపుప్డు మాతర్ం నేనే ఎకుక్వ మెరుసుత్నాన్ను. ఐనా మనసొపప్క, ''నీకంటేనా?'' అనాన్ను. 
ఆమె తడుముకోలేదు, ''ఊఁ'' అంది. 
అపుప్డనాన్ను - ''అవునేల్ - అపుప్డే మెరుగు పెటిట్న చిలకలపూడి బంగారం, అసలు బంగారం కంటే ఎకుక్వ మెరిసిపోతుంది'' అని.  
శీర్మతి కళల్లో కొంచెం వెలుగు. ''అసలో, నకిలీయో - మిసమిస మిసమిసే'' అంది కొంచెం ఇబబ్ందిగా.  
నేను వెంటనే, ''వళుల్ చురుర్మనిపించే ఎండ ఏడాదికి ఒకటి రెండు రోజులకి మించి ఉండదు జరమ్నీలో. ఇంటోల్ ఉనాన్ బయట ఉనాన్ 

- నీడపటుట్న ఉనన్టేల్! ఈ మిసమిసకి నాకైతే ఎనిమిది నెలలు పటిట్ంది. నీకైతే ఎనిమిది రోజులు చాలు'' అనాన్ను.  
శీర్మతి ఏదో ఆనబోయింది. అంతలో అమామ్యి వచిచ్, ''అమామ్! తముమ్డు చూడు'' అంది. 
చూడాడ్నికేముంటుంది - అది పితూరీ. 
చాలామంది వయసులో ఉండగా పేర్మ, పేర్మ అంటూ వెంపరాల్డతారు కానీ - వాసత్వంలో దంపతులిన్ మించిన పేర్మికులుండరు.  
మేము ఎంతో కాలం తరావ్త కలుసుకునాన్ం. మా ఆలోచనలోల్ మేమిదద్రమే పర్పంచంగా అయిపోయాం. అది మాటలకందని ఓ 

గొపప్ పేర్మానుభూతి! 
పరిసరాలకు అలవాటు పడడంలో ఎవరైనా పిలల్ల తరావ్తనే! అందులోనూ తలిదండుర్లు పకక్నునన్పుప్డు - ఆ ధైరయ్ం పిలల్లిన్ 

తమదైన పర్పంచంలోకి నడిపిసుత్ంది. వాళుల్ మమమ్లిన్ మా మానాన వదిలి గదిలో పరుగులెడుతూ ఆటలు మొదలెటాట్రు. ఆ ఆటలు అపుప్డే 
పితూరీల సాథ్యికి వచిచ్ మమమ్లిన్ మా పర్పంచంలోంచి వాసత్వానికి తీసుకొచాచ్యి.   
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''అమామ్! తతత్ చూడు'' అనాన్డు అబాబ్యి. వాడికింకా అనిన్ అక్షరాలూ పలకడం లేదు. అకక్ 
అనడానికి 'తతత్' అంటాడు.  

వాడికి తను అలల్రి చేసుత్నాన్నని తెలియదు. తోచింది చేసాత్డు. తరావ్త అకక్ని అనుకరిసాత్డు.  
అకక్ చూడు అంది కదా అని తనూ చూడమనాన్డు.  
''అమమ్ మీ ఇదద్రీన్ చూడాలా? మనమంతా కలిసి వెళిల్ షాపులు చూడాలా?'' అనాన్ను. 
పిలల్ల దృషిట్ మరలచ్డంలో నాకు నేనే సాటి అని - శీర్మతే చాలాసారుల్ సరిట్ఫికెటిట్చిచ్ంది.  
అమామ్యి వెంటనే, ''మీరు ననెన్తుత్కోవాలి'' అంది.  
పాపం, దానికి కొంతకాలంగా తీరని కోరిక అది! 
చటుకుక్న దానెన్తుత్కునాన్ను. అబాబ్యి వెంటనే నా దగగ్రకొచిచ్ తననీ ఎతుత్కోమని చేతులు చాచాడు. 
వాణీణ్ ఎతుత్కునాన్ను. ఇదద్రూ నా చేతులోల్ల్ ఉంటే - అదో మధురానుభూతి!  
''బాగా రాతర్యింది. షాపులు మూసేసాత్రేమో!'' అంది శీర్మతి. 
''మూసేసాత్రు కానీ, మూసేసినపుప్డే చూడాడ్నికి ఎకుక్వ బాగుంటాయి. విండో షాపింగు గురించి వార్శానుగా, అది చేదాద్ం. ఆటేట్ 

దూరం కూడా కాదు, పకక్నే!'' అనాన్ను. 
వాళల్కెంత సరదాయో తెలియదు కానీ, నాకు మాతర్ం వాళల్తో విండో షాపింగ  చెయాయ్లని మహా ఉబలాటంగా ఉంది. 
''ముందు వాళల్ని దింపండి. కొంచెం దూరం నడిపిదాద్ం. ఎపుప్డు నడవలేనంటే అపుప్డే ఎతుత్కోవచుచ్'' అంది శీర్మతి ననున్ 

హెచచ్రిసూత్.  
నేను పిలల్లిన్ దింపాను. ఇంటికొచేచ్క ఎవరూ డర్సుస్లు మారుచ్కోలేదు. అందుకని అలాగే బయలేద్రాం.  
ఇంటికి తాళం వేసి వీధిలోకొచేచ్సరికి నాకు మళీల్ భువనేశవ్ర  రోజులు గురుత్కొచాచ్యి. సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి రాగానే నలుగురం 

కలిసి ఊళోల్కి బయలేద్రేవాళల్ం. ఎకక్డికెళిల్నా నలుగురం ఒక యూనిట కింద వెళేల్వాళల్ం. ఎనోన్ నెలల తరావ్త మళీల్ ఆ అనుభవం... 
మా ఇంటికి పకక్నే నాలుగడుగుల దూరంలో ఉంది విలెమ్రస్ డారఫ్ర  సాట్ర్సే. ఆ వీధినిండా దుకాణాలే.  
''దగగ్రంటే మరీ ఇంత దగగ్రా!'' అని ఆశచ్రయ్పోయింది శీర్మతి.  
ఇంత సెంటరోల్ ఇలుల్ సంపాదించినందుకు గరవ్ంగా నవావ్ను.  
ఆ వీధిలో ఒకో షాపు వదద్కే తీసుకెడుతూ అదాద్ల తలుపుల వెనుక కనిపిసుత్నన్ వసుత్వుల గురించి వివరిసుత్నాన్ను. పిలల్లిదద్రే కాదు, 

శీర్మతి కూడా పెదద్ కళుల్ చేసుకుని వింటుంటే నాలో ఉతాస్హం కటట్లు తెంచుకుంది. ఒక షాపు దాటగానే అబాబ్యి నిదర్కి జోగడం మొదలెడితే 
వాణిణ్ ఎతుత్కునాన్ను. వాడు వెంటనే నిదర్పోయాడు. 

రెండో షాపు దాటేసరికి అమామ్యి తనకీ నిదద్రొసోత్ందంది. 
''వాణెణ్తుత్కునాన్రుగా, అందుకని...'' అంది శీర్మతి దాని మాటని నటనగా తేలిచ్పారేసూత్. 
నామీద ఎంతో నమమ్కం పెటుట్కుని మన దేశంనుంచి ఈ దేశానికి వచిచ్న కూతురు. నేను దాని మాటని తీసి పారేయలేనుగా - దానీన్ 

ఎతుత్కునాన్ను. 
''నేనే ఎతుత్కునేదానిన్. బాగా అలసటగా ఉంది'' అంది శీర్మతి సంజాయిషీగా. 
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''కానీ నాకు అలసటగా లేదు. నీకూ నిదద్రొసుత్ంటే చెపుప్'' అనాన్ను నరమ్గరభ్ంగా. 
''నడిరోడుడ్. జనాలు బాగా తిరుగుతునాన్రు. సిగుగ్ లేదూ, ఇలాంటి మాటలనడానికి!'' అంది శీర్మతి మందలిసుత్నన్టుల్. 
''ఇది తెలల్వాళల్ దేశం. ఇలాంటి మాటలకీ, చేతలకీ సిగుగ్ పడే సమాజం కాదిది'' అనాన్ను. 
నా మాటని ఋజువు చెయయ్డానికా అనన్టుల్ – అకక్డునన్ ఓ జంట - విండో షాపింగు చేసూత్ మధయ్లో ఒకరినొకరు గటిట్గా 

కౌగలించుకుని గాఢంగా చుంబించుకునాన్రు. 
శీర్మతి చూసింది. తనునన్ది థియేటర  కాదు, నడి రోడుడ్. చూసుత్నన్ది హాలీవుడ  సినిమా కాదు, సాటి జనానిన్.  
ముందుగా ఆమెలో చినన్ షాక . అంతలోనే ఉలికిపాటు. చటుకుక్న ముఖం తిపుప్కుని అపర్యతన్ంగా అమామ్యిని గమనించింది. అది 

కళుల్ మూసుకుని ఉంటే - ఓసారి కదిపి చూసి, ''ఇది నిజంగానే నిదద్రోయింది. నాకూ అలసటగా ఉంది. ఇక ఇంటికి వెళిల్పోదాం'' అంది.  
సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలోల్ ఇంతటి తీవర్ విభేదానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూసి తటుట్కోలేకపోయిందని నాకు అనిపించలేదు.  
నా వాళల్ది పర్యాణం బడలిక అనన్ విషయం అపప్టికి నా అవగాహనలోకి వచిచ్ంది.  
వెంటనే వెనుదిరిగాను. నేను వదద్నాన్ వినకుండా శీర్మతి అబాబ్యిని నా దగగ్రున్ంచి తీసుకుంది.  
ఇంటికి వెడుతూంటే అపర్యతన్ంగా అందుకునాన్ను - 'నినన్ లేని అందమేదో....''  
శీర్మతి చటుకుక్న, ''పీల్జ ! ఆ పాట వదుద్. నాకది నినన్టి దినానిన్ గురుత్ చేసోత్ంది'' అంది. 
''అదేమిటి?'' అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
''ఏం లేదు. మీ నినన్ వేరు. నా నినన్ వేరు'' అందామె. 
''అంటే?'' అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
''మీ నినన్ ఏమిటో నేనూహించగలను. నా నినన్ గురించి మీరూహించలేరు'' అందామె. 
నాకింకా అరథ్ం కాలేదు. ''అంటే?'' అనాన్ను మళీల్. 
''మీకరథ్ం కాదులెండి. మేమికక్డికి రాగానే మీరు ఒంటరిగా అనుభవించిన 'నినన్'ను నాకు పరిచయం చెయాయ్లనుకునాన్రు. మరి 

నేను ఒంటరిగా అనుభవించిన ఆ 'నినన్' గురించి మాటవరసకైనా అడగలేదు....'' ఆగిందామె. ఆ గొంతులో తడి. 
అపుప్డరథ్మైంది నాకు. కొనిన్ అనుభవాలు మహాభారమై ఆమెను వేధిసుత్నాన్యి. వాటిని దింపుకోవాలి. 
అపప్టికి నేనేం మాటాల్డలేదు. 
ఇంటోల్కి వెళేల్క పిలల్లిదద్రికీ దుసుత్లు మారిచ్, మంచంమీద పడుకోబెటిట్ రొజాయి కపాప్ం. తరావ్త ఆమెతో, ''వసూ! నీ పర్యాణ 

విశేషాలు చెపుప్'' అనాన్ను.  
శీర్మతి మాటాల్డబోయి ఆగింది. గొంతులోని తడి కళల్లోకి ఎగబాకి అకక్ణిణ్ంచి కర్మంగా జలపాతమౌతుంటే - తనే తుడుచుకుంది.  
తను తమాయించుకునేదాకా నేనలా చూసూత్నే ఉనాన్ను తపప్ తాకడానికి కూడా పర్యతిన్ంచలేదు.  
కాసేపటికామె తేరుకుని, ''అవి నా పర్యాణ విశేషాలు కావు. 'నినన్'ని తలచుకుంటేనే అమోమ్ అనిపింపజేసే దారుణ అనుభవాలు....'' 

అంది. 
ఆమె గొంతు చాలు - ఆ అనుభవాలనామెపై చూపిన పర్భావం ఎంత దారుణమో ఊహించడానికి.  
''చెపుప్'' అనాన్ను. 
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''ఇపుప్డు చెబితే మూడ  మొతత్ం పాడైపోతుంది. చెపప్కపోతే - మనసులోని భారం దిగదు''  
అరథ్మైంది.  
ఎనోన్ నెలల తరావ్త మళీల్ దగగ్రయాయ్ం. పిలల్లిదద్రూ అలసటతో వళుల్ తెలియకుండా నిదర్పోతునాన్రు. అపుప్డు చెపుప్కోవాలిస్న 

మాటలు వేరే ఉంటాయి. అందుకే ఆమె తన పర్యాణానుభవాలు చెపప్డానికి తటపటాయిసోత్ంది. కానీ అవే చెపాప్లనుంది. 
''అరాథ్ంగివి. నా మనోభారానిన్ దించడానికైనా, నువావ్ అనుభవాలు చెపాప్లిగా'' అనాన్ను. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుంది. నేను చెవులు రికిక్ంచాను. 

PPP 
కొనాన్ళుల్ అతిత్ంటోల్ ఉనాన్ను.  
కొనాన్ళుల్ పుటిట్ంటోల్ ఉనాన్ను.  
కొనాన్ళుల్ అకాక్ బావల దగగ్ర ఉనాన్ను.  
అంతా నావాళేల్! కానీ పకక్న మీరు లేకపోతే - అంతా పరాయివాళేల్ననిపించింది.  
పరాయింట ఉనాన్ననన్ భావం మనసులో రాకూడదు కానీ - వసేత్ అది నరకమే! 
ఆ అనుభూతి కేవలం మానసికమని తెలుసు. కానీ పెళల్యి కాపురానికి వచిచ్న మరుక్షణంనుంచీ, అదేమిటో మీరు తపప్ నావాళల్ంటూ 

ఎవరూ లేరనిపించింది.  
పిలల్లు పుటేట్క - మనం అంటే - మీరు, నేను, మన పిలల్లు మాతర్మే అనిపించింది.  
చితర్మేమిటంటే - అలా అనిపించిన విషయం మీరు నాకు దూరంగా వెళేల్దాకా తెలియలేదు.  
సామానయ్ పౌరులకి సంబంధించినంతవరకూ - బిర్టిష  వాళల్ ఏలుబడికీ, మన ఏలుబడికీ పెదద్గా తేడా ఏముండదు. ఆంక్షలు, 

నియమాలు ఏదో రూపంలో వాళల్ని అదుపు చేసూత్నే ఉంటాయి. కానీ మనవాళుల్ మనకి ఏలికలైనపుప్డే మనది సవ్తంతర్భారత దేశం. 
అపుప్డొచిచ్న లోటేమిటీ, ఇపుప్డు కొతత్గా ఒరిగిందేమిటీ అనుకునేవారు ఇపప్టికీ ఉనాన్రు. 
అదెంతవరకూ సబబో చెపప్లేను కానీ - నాకు మాతర్ం భారాయ్భరత్లు కలిసి ఒకచోట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే వాళల్ది సవ్తంతర్ జీవనం 

అనిపిసుత్ంది. ఇదద్రూ చెరో చోటా గడపాలిస్ వసేత్ - అది ఆరిథ్కంగా ఎనిన్ సౌకరాయ్లు కలగజేసినా - సవ్తంతర్ జీవనం అనిపించుకోదు.  
చినన్ ఉదాహరణ.  
మీరు పర్తి బుధవారం రాతిర్ 8కి బినాకా గీత మాలా వింటారు. అందులో వచిచ్న పాటల జాబితా పుసత్కంలో రాసుకుంటారు. ఇది 

మీకు ఈనాటి అలవాటు కాదు.  
1959నుంచి మీ దగగ్ర ఏటా 52 వారాల బినాకా గీత మాలా పాటల రికారుడ్ ఉంది. రీసెరిచ్లో చేరినపుప్డు బినాకా పాటలు మిస  

కాకూడదనే - మీరు అనిన్ ఖరుచ్లూ మానుకుని ముందు రేడియో ఒకటి కొనుకుక్నాన్రని తెలుసు. జరమ్నీ వెళేల్క బినాకా పాటల జాబితా 
రాసుకునే పని నాకు అపప్గించారు. నా బాధయ్తని సకర్మంగా నిరవ్హించాలనే పర్యతిన్సుత్నాన్ను.  

కానీ - పుటిట్ంటైనా అతిత్ంటైనా ఉనన్ది ఒకే రేడియో. పిలల్లు వాడుకునేటపుప్డు నేనది కాసేపైనా సావ్ధీనం చేసుకోగలను. కానీ 
పెదద్వాళల్నుంచి కుదరదు కదా! 

పోనీ విషయానిన్ వాళల్కి వివరిదాద్మంటే - మనం తీసుకునన్టుల్ వాళుల్ దానిన్ సీరియస గా తీసుకోరు.  
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అలా ఎనోన్ వారాలు బినాకా వినడం మిసస్యాయ్ను. పర్తివారం ఎలాగూ కుదరడం లేదు - 
కనీసం ఏడాది చివరోల్ పర్తేయ్కంగా వచేచ్ వారిష్క కారయ్కర్మం తపప్క వార్దాద్మనుకునాన్ను. అందులో ఆ ఏడాది మేటి పాటలు వసాత్యి కాబటిట్ 
మీకు కొంత తృపిత్ అనుకునాన్ను. అకాక్బావల ఇంటోల్ ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇకక్డ ఆ మాతర్ం సవ్తంతర్ం తీసుకోగలను అనుకునాన్ను. పాపం, ఈ 
విషయంలో బావ కూడా ననన్రథ్ం చేసుకుని పాటల జాబితా వార్యడంలో తను కూడా నాకు సహకరిసాత్ననాన్డు.  

కానీ ఆ రోజు సరిగాగ్ ఆ కారయ్కర్మం మొదలయేయ్ సమయానికి ఇంటికి బావ మితుర్లు వచాచ్రు. వచిచ్ంది కూడా మమమ్లిన్ 
పలకరించడానికి.  

వాళుల్ మమమ్లిన్ చూసి - ''మీవాడు వీళల్ని తీసుకెళల్డానికి అంత ఖరుచ్కు సిదధ్పడడ్ంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇంత సీవ్టు భారయ్నీ, పిలల్లీన్ 
వదిలి ఇనాన్ళుల్ండడమే ఆశచ్రయ్ం'' అని మాకు కాంపిల్మెంటుస్ కూడా ఇచాచ్రు.  

మిసస్వుతునన్ బినాకా పాటలే చెవులోల్ రింగుమంటూండడంవలల్ వాళల్ పర్శంసలు ననన్ంతగా కదిలించలేదు.  
అలాగని పాపం వాళూల్ ఎకుక్వసేపు ఉండలేదు. గంట కారయ్కర్మంలో ఓ పావుగంట మిసస్యాయ్ను. బావ నొచుచ్కోవడమే కాక 

మిగతా పాటలు వార్సుకోవడంలో సాయం చేశాడు.    
మీరు వెళేల్క ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి.  
మన దాంపతయ్ం మన సామార్జయ్ం. ఇదద్రిలో ఎవరు లేకునాన్ ఆ సామార్జయ్ం వెలవెలబోతుంది. 
అందుకే పర్తి క్షణం ఓ యుగంలా గడుసుత్ంటే - రోజులు, వారాలు, నెలలు, ఏళుల్ ఎలా గడపాలా అనన్ భావనే నరకంగా మారి ననున్ 

వేధించేది. 
అలాంటి సమయంలో మమమ్లిన్ జరమ్నీ తీసుకుని వెళేల్ందుకు ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్టుల్ మీనుంచి ఉతత్రం.  
మన పరిసిథ్తులు తెలుసు కాబటిట్ అలాంటి ఏరాప్టుకి అవకాశముండొచచ్నన్ ఆశ నాలో ఏమాతర్ం లేదు.  
మీ ఉతత్రం చదివితే కలా, నిజమా అనిపించింది. తరావ్త విమానపర్యాణం మాటెలాగునాన్ ముందు అపుప్డే గాలోల్ తేలిపోయి, ఆ 

ఉతత్రం ఒకటికి రెండుసారుల్ చదువుకునాన్ను.  
అపుప్డు మీమీద కలిగిన పేర్మాభిమానాలోల్ కృతజఞ్త కూడా చోటు చేసుకోవడం మీకు విచితర్ంగా అనిపించొచుచ్. కానీ అది నిజం.  
విదేశానికి వెళల్డం, అదీ జరమ్నీ వంటి ఆధునిక సంపనన్ దేశానికి వెళల్డం - గరవ్పడాలిస్న విషయం. కానీ అపుప్డు నాలో అలాంటి 

అనుభూతులు లేవు. ఎకక్డో ఒకచోట - మనమిదద్రం కలిసుంటాం అనన్ భావనే నా సంతోషానికి ఏకైక కారణం. 
అపుప్డు నేను కలకతాత్లో అకాక్ బావల దగగ్ర ఉనాన్నుగా. వాళుల్ ననెన్ంతో బాగా చూసుకుంటునాన్రు. కానీ - వాళూల్ 

జీవనభృతికోసం సవ్రాషాట్ర్నిన్ వదిలినవాళేల్ కదా!   
బావది రిజరువ్ బాయ్ంకులో పెదద్ ఉదోయ్గం. ఆఫీసుకి వెళిల్రావడమే ఓ పెదద్ పని. ఆపైన పెదద్ ఆఫీసరుగా ఉదోయ్గ బాధయ్తలు.  
అకక్కి సంసార బాధయ్తలు. ఆపైన కలకతాత్ ఓ మహానగరం. ఏం కావాలనాన్ ఏంచెయాయ్లనాన్ మహా పర్యతన్మే చెయాయ్లి. తమ 

పనులకే ఇతరుల సాయం కావాలి వాళల్కి. అలాంటి వాళల్ మధయ్కి నేనొచాచ్ను.  
పోనీ, వాళల్కి చేదోడువాదోడుగా ఉంటే అదో తృపిత్. కానీ అపుప్డు నాకే వాళల్ సాయం కావాలి. అదీ మామూలు సాయమా - 

పాస పోరుట్ తీసుకోవాలి. విదేశపర్యాణానికి ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లి. టర్యిన  టికెటుల్ బుక  చెయాయ్లి. విమానం ఎకిక్ంచాలి. ఈ పనులనిన్ంటికీ 
సమయం కేటాయించాలి. 
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మన పని మనం చేసుకుందుకు మన పదధ్తి మనకుంటుంది. ఇతరులకి అపప్గించినపుప్డు 
వాళల్ పదధ్తిలో వాళుల్ చేసాత్రు కానీ మన పదధ్తిలో చెయయ్రు. పనౌతుంది కానీ పదధ్తులు వేరవడంవలల్ మనలో ఆదురాద్ ఎకుక్వుంటుంది.  

బావ ఏ పనైనా పీకెలమీదకు వచేచ్దాకా చెయయ్డు. కానీ పనౌతుంది. నాకేమో కంగారు. పనెంతవరకూ వచిచ్ందో, అనుకునన్వేళకు 
ఔతుందో అవదో అని బెంగగా ఉంటుంది. పదేపదే అడిగితే బాగుండదు. తను ఎపప్టికపుప్డు చెపప్డు.  

అనుకునన్ పని అనుకునన్ వేళకు జరకక్పోవడమనన్ది అకక్, బావల జీవితంలో లేదు. అందుకని వాళుల్ నిశిచ్ంతగా తమ పదధ్తులిన్ 
కొనసాగిసుత్నాన్రు. వాళల్ని కాసత్ హెచచ్రిదాద్మంటే - ఇదద్రూ నాకంటే పెదద్వాళుల్. పెదద్రికం బాధయ్తలిన్ ఇవవ్డమే కాదు - పర్శన్లకి అతీతమూ 
ఔతుంది - ముఖయ్ంగా మన సంపర్దాయంలో. 

అదీకాక ఇది డబుబ్కి తడుముకునే సమయం కాదు. వాళల్వేమో ఇంకా లేత రెకక్లు. నేనేమో భరత్ దగగ్ర లేని గృహిణిని.  
డబుబ్ గురించి నేను వాళల్కి హామీ లివవ్లేను. వాళేల్మో తమ డబుబ్ ఇబబ్ందులిన్ నాకు చెపుప్కోలేరు.  
అపప్టికీ మీరు భువనేశవ్రిన్ంచి నాకు డబబ్ందే ఏరాప్టు చేశారు. మీ మితుర్డు అయిదొందలు పంపితే, సరిపోవనాన్నని - ఆ తరావ్త 

మరో రెండొందలు కూడా పంపే ఏరాప్టు చేశారు. అవీ సరిపోవని చెపప్డం ఇబబ్ందే కదా! 
ఉనన్ంతలో మేం ముగుగ్రం బూటుల్ కొనుకుక్నాన్ం. మొతత్ం అరవై రూపాయలయింది. పర్యాణానికి ఓ పెదద్ పెటిట్ కొనాన్ను. 135 

రూపాయలు. పిలల్లకి మఫల్రుస్ పాతిక రూపాయలు. మీరు అకక్డి వాళల్ల్కివవ్డానికని మంచిగంధం బొమమ్లు - బాల పెనున్, చినన్ ఏనుగులు 
లాంటివి కొనిన్ తీసుకునాన్ను. 22 రూపాయలు. తాజమహల  ఒకటి కొందామనుకునాన్ను కానీ ఢిలీల్లో ఐతే కాసత్ చౌకగానూ, మంచివీ 
దొరుకుతాయనాన్డు బావ. అపుప్డు టైము సరిపోతుందా అందామనుకునాన్ను కానీ - ఇపుప్డు డబుబ్ సరిపోతుందా అనన్ అనుమానం 
ఉండడంవలల్ - మరి మాటాల్డలేదు.    

దూర పర్యాణం. సామాను మనతో కూడా ఉండదు. మిసస్యేయ్ పర్మాదముందని - పెటెట్మీద పెదద్ అక్షరాలతో నా పేరు పర్తేయ్కంగా 
వార్యించాడు బావ.  

ఇంకా ఈ పర్యాణం చేసేముందు యెలోల్ ఫీవర  రాకుండా టీకాలు వేయించుకోవాలిట. కానీ టీకాలు వేయించుకుంటే 
జవ్రమొసుత్ందనీ, అది తగగ్డానికి ఒకోసారి వారం పైన పటొట్చచ్నీ కొందరనాన్రు. మాకునన్ వయ్వధి తకుక్వ. ఏంచెయాయ్లా అని బెంగపడాడ్ను 
కానీ - మన దేశంలో శతకోటి దరిదార్లునన్టేల్ వాటికి అనంతకోటి ఉపాయాలూ ఉనాన్యి.  

టీకాలు వేయించుకోవడం ముఖయ్ం కాదుట. వేయించుకునన్టుల్ సరిట్ఫికెట  ఉండాలిట, అంతే! ఒక ఏజంటు పది రూపాయలు 
తీసుకుని - మా ముగుగ్రికీ టీకాల సరిట్ఫికెటుల్ ఇపిప్ంచేశాడు. సరిట్ఫికెటుల్ ఇలా కూడా వసాత్యని తెలియని దేశానికి వెడుతునాన్ం కాబటిట్ అలా ఆ 
పనైపోయింది. 

ఇదిలా ఉండగా - టికెటుల్ పంపుతునన్టుల్ మీనుంచి ఇలా సమాచారం అందగానే అలా బావ నా పర్యాణం గురించి మా నానన్గారికి 
టెలిగార్ం ఇచాచ్డు.  

మా నానన్గారి సంగతి మీకు తెలుసుగా - ఆవులించబోయే వాళల్తో, 'అనవసరంగా శర్మ పడకండి. మీ పేగుల లెకక్ నాకు తెలుసు' 
అనగల అవగాహన ఆయనది. 

ఆయనకు మొతత్ం పరిసిథ్తి ఆకళింపుకి వచిచ్నటుల్ంది. తను బయలేద్రి వసుత్నాన్నని ఉతత్రం వార్సి దాంతోనే ముందుగా మూడు వేల 
రూపాయలకి డార్ఫుట్ కూడా పంపారు. దాంతోపాటే ఓ ఉతత్రం కూడా ఉంది. 'ఈ డబుబ్ మీ తక్షణ అవసరాలకిగానూ తెలిసినవారి దగగ్ర 
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చేబదులు తీసుకుని పంపుతునాన్ను. దేనికీ వెనుకాడకుండా దరాజ్గా షాపింగు చెయయ్ండి. చేబదులు 
కాబటిట్ - బాకీ తీరేచ్టపుప్డు మీరు వడీడ్ కటట్కక్రేల్దు. వీలునిబటిట్ నేను కూడా మధయ్మధయ్ చెలుల్ వేసుత్ంటాను కాబటిట్ - తీరచ్డానికి మీరు ఎంత 
టైమైనా తీసుకోవచుచ్' అనన్ది ఆ ఉతత్రంలోని సారాంశం. 

తీసుకుందుకు ఇబబ్ంది పడతామని - ఆయన దానిన్ అపుప్ అనాన్రు. ఎదుటివాళల్ అవసరాలు తీరేచ్టపుప్డు వారా సాయానిన్ 
ఆమోదించడానికి సహకరించే భాషనే వాడడ్ం ఆయన పర్తేయ్కత. ఆయన ఆ డబుబ్ అపుప్గా ఇచాచ్రనుకోను. మనం వెనకిక్చిచ్నా - బాకీ 
తీరిచ్నటుల్ కాకుండా ఆయన పదధ్తిలోనే మరో విధంగా ఇవావ్లిస్ ఉంటుంది. 

ఏది ఏమైనా - ఆ డబుబ్ అపుప్డు మనకి చాలా అవసరం. చేతికి అందగానే ఇంటిలల్పాది మనసులూ తేలికైపోయాయి. ఉనన్ 
ఖరుచ్లకిది గొపప్ వెసులుబాటు. ఇపుప్డు నేను ధైరయ్ంగా అకక్కి చెపప్గలను - 'మా పనిమీద ఢిలీల్ వసుత్నాన్రు కాబటిట్ మీ రైలు పర్యాణం 
ఖరుచ్లు నావే' అని.  

ఆ డబుబ్ అందగానే ముందు పిలల్లిదద్రికీ ఉలెన  గుడడ్లు కొని చెరో సూటూ కుటిట్ంచాను. కుటుట్కూలితో కలిపి 330 
రూపాయలయింది.  

డార్ఫుట్ మాకు డిసెంబరు 28న అందింది. అమామ్, నానాన్ - డిసెంబర  30న వచాచ్రు. ననున్ వాళేల్ ఢిలీల్ తీసుకెళిల్ విమానం ఎకిక్సాత్రు 
కాబోలని ముందు అనుకునాన్ను. కానీ నానన్ ఆ బాధయ్తని అకాక్బావలకే వదిలిపెటాట్రు.  

అపుప్డరథ్మైంది - ఆయనొచిచ్ంది కేవలం నాకు ధైరయ్ం చెపప్డం కోసమని.  
అమామ్నానన్లంటే అంతే మరి! కనన్కూతురికి అవసరమైన డబుబ్ పంపారు. మాటలోల్ ధైరయ్ంచెపప్డానికి కాకినాడనుంచి కలకతాత్ 

వచాచ్రు. 
నానన్ ముందొకసారి అంతవరకూ జరిగిన ఏరాప్టుల్ సమీకిష్ంచారు. నేను కొనుకుక్నన్ షాల  చూసి - ''అబేబ్ - ఇది చౌకరకం. మన 

దేశంలోనే చలి ఆపదు. ఇక అకక్డేం అకక్రకొసుత్ంది'' అంటూ అది అమమ్కి ఇపిప్ంచి, నాకు మరో ఉలెన  షాల  కొనాన్రు.  
ఆ షాల  నాకోసం ఎంపిక చేసింది బావ. అందుకని వీలు చికక్గానే, ''పెదద్ - ఎంఏ అంటారు. రిజరువ్ బాయ్ంకులో ఆఫీసరు అంటారు 

కానీ - జరమ్నీ వెళల్డానికి ఎలాంటి షాల  కొనాలో కూడా మా నానన్గారు చెపాప్లి'' అని అకక్ బావని ఎదేద్వా చేసింది.  
ఇలాంటి విషయాలోల్ ఎదురు సమాధానానికి బావ ఏమాతర్ం తకుక్వ తినడు - ''అసలు విషయం నీకు అరథ్ం కాలేదు. నేను కొనన్ 

షాల  మీ నానన్గారికి ఎంత నచేచ్సిందంటే - దానిన్ అతత్యయ్గారికోసం ఉంచెయాయ్లనుకునాన్రు. వయసులో పెదద్వారు - ఆ మాట పైకి 
చెపప్లేరు కదా - అందుకని....'' అనాన్డు.  

ఐతే నానన్ కొతత్ షాల కి కూడా అంతగా తృపిత్ పడలేదు. షాల  పైన కపుప్కుందుకు రగుగ్ ఒకటి కొని, ''ఇది చలి బాగా ఆపుతుంది. కాసత్ 
గుచుచ్కుంటుంది కాబటిట్ లోపల షాల . డబల  పొర్టెక్షన '' అనాన్రు.  

నానన్ దగగ్రుండి నాకోసం పర్తేయ్కంగా షూ ఒకటి కొనాన్రు. అది నలల్గా నిగనిగలాడుతూ మెరిసిపోతోంది. అడుగున సోల  చాలా 
నునన్గా ఉంది. 

''ఇది రాజులు వేసుకునేలాంటిదమామ్! జరమ్నీ వెడుతునాన్వుగా - నీదిక రాజయోగమే!'' అనాన్రాయన.  
ఆయన నాకు విదేశయానం గురించి చాలా చెపాప్రు. కొనిన్ తెలిసినవారి దావ్రా వినన్వి. కొంత చదివిన పరిజాఞ్నం. 
పకక్నునన్వాళల్కి చాదసత్ంగా అనిపించొచుచ్ కానీ - ఆయన మాటలోల్ నాకు మాతర్ం పితృపేర్మకి నిరవ్చనం కనిపించింది. 
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నితయ్ జీవన వయ్వహారంలో అవసరపడే ఆంగల్ పదాల జాబితా ఒకటి కాకినాడలోనే తయారు 
చేసుకుని వచాచ్రాయన. ననూన్ మా అకక్నీ పిలిచి ఆ జాబితాని కంఠసథ్ం చేయించారు. సూక్లు టీచరాల్ మాచేత వలెల్ వేయించారు. అడడ్దిడడ్పు 
వరుసలో అరాథ్లడిగి మాకవి వంటబటిట్నటుల్ నిరాధ్రించుకునాన్క - ''ఒకసారి మీరిదద్రూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకోండి'' అనాన్రు. 

కొంత మొహమాటం. కొంత చిరాకు. కానీ నానన్గారంటే భయం, భకిత్, గౌరవం మూడూ ఉనాన్యి మాకు. 
కనాయ్శులక్ం నాటకంలో గిరీశం, వెంకటేశంలా మేమిదద్రం కాసేపు 'టివ్ంకిల  టివ్ంకిల  లిటిల  సాట్ర ' చెపుప్కునాన్ం. 
నానన్గారు ముసిముసిగా నవావ్రు. మాచేత మాటాల్డించడంలో ఆయన కాసేపు మాలోని బాలాయ్నిన్ వెలికి తీసి వినోదించారని 

అపుప్డు నాకనిపించింది.  
అమమ్, నానన్గారు కలకతాత్లో రెండోర్జులే ఉనాన్రు. జనవరి 1న కాకినాడకి వెళిల్పోతునాన్మని చెపప్గానే - ''ఇకక్డ 

రిజరువ్బాయ్ంకులో ఎసక్లేటర  (కదిలే మెటుల్) పెదద్ టూరిసట్  ఎటార్క్షన . కిర్తంసారి వచిచ్నపుప్డు కూడా మీరు చూడలేదు. మీరొసాత్రనే - 
ఇంతవరకూ మీ చినన్మామ్యికి కూడా అవి చూపించలేదు'' అనాన్డు బావ. 

నానన్ నవివ్, ''చినన్మామ్యి గురించైతే ఇకమీదట జరమ్నీలో రోజూ షాపులోల్ ఎసక్లేటరుల్ ఎకుక్తూనే ఉంటుందిలే. నా సంగతంటావా 
- అవతల చాలా పనులు పకక్నపెటిట్ వచాచ్ను. ఎసక్లేటరంటే మామూలు విశేషమా - అదో పెదద్ వింత! తీరుబడిగా శర్దధ్గా చూడాలి. దాని 
గురించి మనూళోల్వాళల్కి కాసత్ వివరంగా వెపాప్లి. మళీల్ వచిచ్నపుప్డు కేవలం అది చూడాడ్నికే వసాత్ను'' అనాన్రు. 

వయ్వసాయం పనులమీద పలెల్టూరికి వెళిల్నపుప్డలాల్ నానన్ తన చుటూట్ చేరినవారందరికీ - ఊసులు చెబుతారు. వాటిలో దేశ 
విదేశాలకి సంబంధించిన వింతలు, విడూడ్రాలు ఉంటాయి. చెపప్డం ఆయనకిషట్ం. వినడం వాళల్కిషట్ం. 

బావ మరి బలవంత పెటట్లేదు ఆయనిన్.  
అమమ్నుంచి నాకందిన సందేశం ఒకక్టే - ''దేనికీ అడూడ్ అదుపూ లేని దేశమట అది. అలుల్డు బుదిధ్మంతుడే కానీ - పరిసరాలు 

అలాంటివి. ఇపప్టికే ఏమలవాటుల్ అయాయ్యో, ఏంచేసుత్నాన్డో తెలియదు. దేనికీ తెగే దాకా లాగకు. నెమమ్దిగా మంచి మాటలతో నీవైపు 
తిపుప్కుని దారి మళిల్ంచుకో''  

అమామ్ నానాన్ వెళేల్సరికే - నా పాస పోరుట్ కూడా వచేచ్సింది. ఆతరావ్త రిజరుచ్బాయ్ంకునుంచి విదేశీ మారకానికి సంబంధించిన 
కాగితాలు కొనిన్ రావాలిస్ ఉంటే - పాస పోరుట్ రాగానే బావ వాటిని చిటికెలమీద సంపాదించాడు.  

ఢిలీల్కి టికెటుల్ బుకక్యాయ్యి.  
ఈలోగా బావకి నియోగి అనే బెంగాలీ అతను పరిచయమయాయ్డు. అతను కూడా మేం వెడుతునన్ ఏరోఫోల్ట  విమానంలోనే 

అదేరోజున మాసోక్ వెడుతునాన్టట్. నాకు తోడుగా ఉంటాడని బావ ఎంతో సంబరంగా చెపాప్డు.  
ననూన్ పిలల్లీన్ తీసుకుని అకాక్ బావా ఢిలీల్ వచాచ్రు. విమానాశర్యంలో కలిసిన నియోగికి ననున్ పరిచయం చేసి, ''విదేశయానమే 

కాదు, ఒంటరిగా వెళల్డమూ వీళల్కి మొదటిసారి. మీరు కొంచెం సాయం చేయాలి'' అని చెపాప్డు బావ.  
ఆయన మాతో వచేచ్ది మాసోక్ దాకానేనుట. ఆ తరావ్త ఆయన వెళేల్ది జరమ్నీ కాదు. మరో దేశం. అంతవరకూ చేతనైన సాయం 

చేసాత్నని మాటిచాచ్డాయన.  
సామాను తీసుకుని - నేను, పిలల్లు సెకూయ్రిటీ చెక కి వెళేల్దాకా అకక్, బావ మాతోనే ఉనాన్రు. వాళుల్ కనుమరుగవగానే ఆతీమ్యులకు 

దూరమైన అనుభూతి కలిగి, కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి.  
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మీరు దగగ్రలేరనన్ వయ్థలో అకక్డుండగా పటిట్ంచుకోలేదు కానీ - కలకతాత్లో మా అకాక్చెలెల్ళల్ 
ఆతీమ్యానుబంధం మరింత బలపడింది.  

ఉనన్టుల్ండి నేను ఒంటరినైపోయాను. ఆ ఒంటరితనంలోనే - లోకం తెలియని ఇదద్రు పసివాళల్ బాధయ్త - లోకం తెలియని నామీద 
పూరిత్గా పడింది.  

వెడుతునన్ది నాకు తెలియని కొతత్ లోకానికి! 
భయం భయంగానే ముందడుగు వేశాను. నాతో పాటే పిలల్లీన్, సామానీన్ కదపాలి కాబటిట్ అడుగులు భారంగానే పడుతునాన్యి. 
ఆ సమయంలో ఉనన్టుల్ండి సెకూయ్రిటీ అలారం విపరీతంగా మోర్గడం మొదలెటిట్ంది. 

PPP 
అలారం శబద్ం విని పిలల్లు హుషారెకిక్ - అదేమిటోనని చాలా కుతూహలంగా అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్రు. వాళల్ హుషారు చూసి 

నేను మురిసిపోయాను. కాసేపది అలా మోగుతూ ఉంటే - పిలల్లకూ, నాకూ దృషిట్ మళిల్ కాలకేష్పంగా ఉంటుందని ఆశపడాడ్ను.  
అంతలోనే ఇదద్రు మనుషులు చటుకుక్న మా దగగ్రకొచాచ్రు. వాళుల్ వేసుకునన్ యూనిఫాంని బటిట్ విమానం తాలూకు 

మనుషులయుండచచ్నుకునాన్ను. కానీ ఇంకా అలారం మోతకు వినోదిసూత్ వాళల్ని పటిట్ంచుకోలేదు.  
అంతలో అలారం ఆగిపోయింది. దాంతో పిలల్ల హుషారుకి ఫుల సాట్ప  పడింది. 
ఎందుకాగిపోయిందా అనుకుంటూ అపుప్డు వచిచ్నవాళల్ను చూసేత్ - వాళుల్ గుచిచ్ గుచిచ్ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. 
ఆ చూపులు మామూలుగా లేవు. సినిమాలోల్ పోలీసులు అపరాధిని చూసాత్రూ - అలా ఉనాన్యి వాళల్ చూపులు.  
వాళుల్ వచిచ్ంది నా కోసమే అని పించింది. ఎందుకనన్టుల్ చూశాను. 
వాళుల్ తమ గురించి చెపుప్కుందుకు వాడిన పదాలిన్ బటిట్ - విమానాశర్యంలో సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ  అని గర్హించాను. 
ఆడ కూతురు. మగసాయం లేకుండా పిలల్లతో విమానయానం చేసోత్ందని సాయానికొచాచ్రా? సాయానికొసేత్ ఆతీమ్యంగా 

పలకరించాలి గానీ - ఆ చూపులేమిటి? 
అపుప్డో విషయం సుప్రించింది. ఇంగీల్షు సినిమాలోల్ నటీనటుల హావభావాలిన్ బటిట్ వాళల్ ఉదేద్శయ్ం తెలుసుకోవడం కషట్ం. మనకి 

అరథ్ంకాని ఉచాచ్రణతో ఇంగీల్షులో ఏదో మాటాల్డేసి - ఉనన్టుల్ండి ఒకరినొకరు కొటుట్కుంటారు. భాష అరథ్మైతే తపప్ వాళెల్ందుకు 
కొటుట్కునాన్రో తెలియదు.  

విమానాశర్యంలో సాట్ఫ  మనవాళేల్ ఐనా - వాళల్ భాష, తీరు ఇంగీల్షు వాళల్కిలాగే ఉంటాయనుకోవాలి.  
వాళెల్లాగుంటేనేం - మన పదధ్తిలో మనముందామనుకుని వాళల్వైపు చిరునవువ్తో చూశాను.  
వాళుల్ నాతో ఇంగీల్షులో ఏదో అనాన్రు. ఆ ఉచాచ్రణ నా కరథ్ం కాలేదు.  
అది గర్హించారో ఏమో - వాళుల్ మళీల్ హిందీలోకి మారారు. తుమ , హో లాంటి పదాలు తెలిశాయి కానీ - వాళల్ భావం తెలియలేదు.  
ఆ విషయం నా మొహం చూసి గర్హించారేమో - వాళుల్ సైగలోల్కి దిగారు.  
కొనేన్ళుల్గా వేరే రాషట్రంలో ఉండడంవలల్ నాకు - ఇంగీల్షు, హిందీ కూడా కొంతవరకూ అరథ్మౌతాయి. కానీ వీళల్ ఇంగీల్షు ఉచాచ్రణ 

అటు విదేశీయం, ఇటు దేశీయం కాకుండా మధయ్రకంగా ఉంది. హిందీ ఉచాచ్రణా నా అవగాహనకు అందడం లేదు.  
అలారం మోగించిందీ, ఆపిందీ కూడా వాళేల్ననీ - ఇపుప్డు వాళుల్ సామానుతో సహా మమమ్లిన్ పకక్గా రమమ్ంటునన్టుల్ అరథ్మవడానికి 

కాసేపు పటిట్ంది.    
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వాళెల్ందుకు పకక్కి రమమ్ంటునాన్రో తెలియలేదు కానీ - అలారానిన్ మరికాసేఫు మోర్గనిసేత్ 
బాగుణణ్నిపించింది. ఆ మాటే చెపేప్దుద్ను కానీ భాష సమసయ్. 

వాళుల్ హిందీ, ఇంగీల్షు, సైగలు మికస్  చేసూత్ - ననున్ సూట కేసు తెరవమనాన్రు (అపప్టికి సూట కేసులు తెరిచి చూపడమే కానీ 
ఇపప్టిలా సాక్నింగ  లేదు). 

తెరవడానికి మొహమాటమేసింది. ఆ సూట కేసులో మా బటట్లు - పపుప్ దినుసులు, ఆవాలు, జీలకఱఱ్ లాంటి పోపు సామానుల్ 
ఉనాన్యి. వాటిని చూసి వాళుల్ నవువ్తారనన్ శంకతో కొంచెం తటపటాయించాను. కానీ వాళుల్ నొకిక్ంచడంతో తపప్లేదు.  

సూట  కేస  తెరిచాను. అందులో వసుత్వులిన్ చూసేక - వాళల్లో ఒకడి భృకుటి ముడతలు పడింది. తనకి కావలసిందేదో దొరకలేదనన్ 
భావం అతడి కళల్లో చూశాను. ఇతగాడికేం కావాలి చెపామ్ అని ఆలోచిసుత్ండగా - హాండ  లగేజి బాయ్గ  తెరవమనాన్డు రెండోవాడు.  

అందులో మాతర్ం ఇందులో లేని అదుభ్త వసుత్వులేముంటాయి? కొనిన్ ఆపిలుస్, పళుల్ కోసుకునే చాకు ఉనాన్యి.  
సూట కేసులో వాటిని చూసి నవవ్లేదు కాబటిట్, ఈసారి కాసత్ ధైరయ్ంగానే బాయ్గ  తెరిచాను 
చాకు చూడగానే మొదటివాడికి ఇందాకటి భృకుటి ముడతలు విడిపోయాయి. నాకేసి అదోలా చూసి - ఆ చాకు దేనికోసమనన్టుల్ 

సైగ చేశాడు. 
నేను ఆపిలుస్ చూపించి - వాటిని కొయయ్డానికని సైగలతో చెపాప్ను. 
వాళల్ సైగలు నాకు, నా సైగలు వాళల్కి బాగానే అరథ్మయాయ్యి. ఎంత బాగా అంటే - అపుప్డు ననెన్వరైనా టైం మెషీనోల్ ఆది మానవుడి 

కాలానికి పంపితే - అకక్డ వాళల్తో సైగలతో ఎంతసేపైనా మేనేజ  చేసెయయ్గలననన్ దైరయ్ం వచిచ్ంది. కానీ ఇకక్డ ఈ అతాయ్ధునికులతో 
మాతర్ం ఎంతోసేపు మేనేజ  చెయయ్గలనని అనిపించడం లేదు.  

ఇంత చకక్ని సైగలుండగా - మనిషి ఎందుకు భాష నేరుచ్కునాన్డో - ఇనిన్ భాషలు సృషిట్ంచి వైషమాయ్లని ఎందుకు 
పెంచుకుంటునాన్డో - అనిపించింది నాకా క్షణంలో.    

ఆపిలుస్ కొయయ్డానికి చాకు తెచుచ్కునాన్ననగానే - సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ  మొహాలోల్ అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్లు వెలిసాయి.  
అందుకు వాళల్కు బదులేమివావ్లో, నేనేమంటే వాళేల్మంటారో, ఏమరథ్ం చేసుకోవాలోనని కొంచెం బెంగ పడాడ్ను కానీ - ఆ 

చిరునవువ్లే వీడోక్లని తెలిసింది - వెంటనే వాళుల్ వెళిల్పోవడంతో.  
విమానం ఎకేక్లోగా నియోగి కనబడతాడేమోనని, అతడితో మాటాల్డడ్ం కోసం ఇందాకా అలవాటైన సైగల భాషని మనసులోనే 

అభాయ్సం చేశాను. కానీ అంతా వృథా. ఆయన పతాత్ లేడు.  
అబదధ్మెందుకూ ఆయన కనబడకపోవడం నాకు కొంచెం రిలీఫ గానే అనిపించింది.  
ఎటొచీచ్ విమానం ఎకక్డం కొతత్ కదా! ఆ సమయంలో మాతర్ం అతడు కనిపించి మమమ్లిన్ విమానం ఎకిక్ంచి ఆ తరావ్త మళీల్ 

మాయమైపోతే బాగుణణ్నిపించింది.  
కానీ తీరా విమానం ఎకేక్ సమయానికి - ఆ హడావుడిలో నియోగి విషయం మరిచ్పోయాను. ఎయిర  హోసెట్స  చిరునవువ్తో 

అందించిన సావ్గతపూరవ్క నమసాక్రానిన్ సీవ్కరించి, లోపల ఇతరులని గమనించగా తెలిసిందానితో మా సీటల్ని వెదికి పటుట్కుని, ముగుగ్రం 
అకక్డ కూరుచ్నాన్కనే మళీల్ నాకు నియోగి గురుత్కొచాచ్డు.  

కానీ అతడికి మేము గురుత్నన్టుల్ లేదు. మరి మాకు కనబడలేదు.  
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నేను కూడా నియోగిని చూసింది కొనిన్ క్షణాలు. బురర్లో అతడి రూపం సరిగా రిజిసట్ర  
అయిందనిపించదు. కనబడితే గురుత్ పడతాననన్ నమమ్కం లేదు.  

ఆపుప్డో అనుమానమొచిచ్ంది.  
పాపం నియోగి నాకు కనబడాడ్డేమో... పలకరింపుగా నావంక చూశాడేమో... అతణిణ్ గురుత్ పటట్లేక నేనతణిణ్ బాల్ంక గా చూశానేమో... 

అందుకు నొచుచ్కుని మరి పలకరించడం మానేశాడేమో... 
ఈ అనుమానం రాగానే - విమానంలో మాటవరసకి ననున్ చూసి మందహాసం చేసిన పర్తి వయ్కిత్నీ నియోగి కాదుకదా అనన్ భావంతో 

చూశాను.  
'ఆవులు పెయయ్లు మందలు జేరెను, పిటట్లు చెటల్ను గుమిగూడెను, మింటను చుకక్లు మెరయుచు పొడసెను, ఇంటికి పూరణ్మ 

రాదాయె' అని గురజాడ వారనన్టుల్ నాకు నియోగి మరి కనబడలేదు.  
తరావ్తనుంచి అనీన్ కొతత్. ఇంటికొచిచ్న అతిథులిన్ మరాయ్ద చేసినటుల్ విమానంలో మాకు చాకెల్టుల్, ఫలహారాలు, భోజనం బగైరాలు 

ఠంచనుగా టైముకి అందుతుంటే - ఆహా విమాన పర్యాణమా - అనుకునాన్ను.  
ఏమైతేనేం - మొదటిసారి కాబటిట్ కాసత్ కొతత్గా అనిపించినా - విమానపర్యాణంలో ఇబబ్ందులేం కలగలేదు. పిలల్ల విషయానికొసేత్ 

- వాళుల్ కొతత్ వాతావరణపు మైకంలో ఉనాన్రు. అనిన్ంటినీ ఆసకిత్గా పరికిసూత్, నాకే ముదొద్చేచ్టంత ముచచ్టగా సదుద్కునాన్రు. మొదటిసారి 
పిలల్లిన్ బాతూర్ంకి తీసుకెళిల్నపుప్డు అకక్డి వాకూయ్మ  సిసట్ం అయోమయంగా అనిపించినా - పిలల్ల సహకారం వలల్ ఇబబ్ంది అనిపించలేదు.  

అందువలల్ నియోగి అదృశయ్ంవలల్ నాకొచిచ్న నషట్మేం లేదు. కనబడితే అతగాడితో ఎలా మాటాల్డాలా ఏం మాటాల్డాలా అని బెంగగా 
కూడా అనిపించింది. ఎందుకంటే అతను బెంగాలీ. ఇంగీల్షు, హిందీ కూడా బెంగాలీలాగే మాటాల్డతాడు.  

నా విషయంలో అతనూ అనిన్ భాషలూ తెలుగులాగే మాటాల్డుతానని ఆనుకునాన్డేమో - అందుకే నాకు మళీల్ కనబడలేదేమో అని 
కూడా అనుకునాన్ను.  

తనవుకి అలసట. మనసులో అలజడి. వీటిమధయ్ తెలియకుండానే చినన్ కునుకు.  
అబదధ్మెందుకూ - మాసోక్ వచేచ్సిందంటే 'అపుప్డేనా?' అనుకునాన్ను.  
విమానం దిగుతుంటే అపుప్డు మళీల్ సుఫ్రించింది - మేము కొతత్ పర్పంచంలో అడుగెడుతునాన్మని. 
ఢిలీల్లోలా ఎదురుగా రంగురంగుల నేల కనిపించడం లేదు. మొతత్ం పర్కృతి తెలల్ని దుపప్టి కపుప్కుని పడుకునన్టుల్ంది. అది దుపప్టి 

కాదని తెలియడానికేమో - కొనిన్ కేర్నుస్ దానిమీద బలంగా దాడి చేసుత్నాన్యి. 
నేలంతా తెలల్ని మంచు. కేర్నుస్ తవివ్ పోసుత్ంటే గుటట్లు గుటట్లుగా పేరుకుంటునన్ మంచు. ఎంత తవివ్నా ఇంకా ఇంకా 

ఉనాన్నంటునన్ మంచు. 
కొంచెం శర్దధ్గా చూసేత్ - కనుచూపు మేరలో విమానాశర్యం కనిపిసోత్ంది. నడిసేత్ పది నిముషాలు పటొట్చుచ్ననిపించేటంత 

దూరమది. 
అంటే మేమిపుప్డు ఆ మంచుమీంచి నడిచి వెళాల్లి. 
నేనింకా ఆలోచిసుత్ండగానే జనం ముందుకు కదిలారు. నేనూ వాళల్ని అనుసరించాను.  
అపుప్డు తెలిసింది నాకు.  
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భుజానికి హాండ బాయ్గ  వేర్లాడుతోంది. భుజం చుటూట్ షాల  ఉంది. దానిన్ కపుప్తూ ఓ రగుగ్ంది. 
ఓ చేయి చంకలో అబాబ్యిని పటుట్కుంది. మరో చేయి - నడిపించడానికి అమామ్యిని పటుట్కుంది.  

నడవాలిస్ంది పది నిముషాలే కావచుచ్. కానీ ఈ అవతారంతో అడుగు ముందుకు పడేదెలాల్? 
ఆలోచన దారి ఆలోచనదే. నేను ముందడుగు వేశాను. అంతే! 
అపుప్డు తెలిసింది. కాలికింద నేలని నునన్టి మంచు దటట్ంగా కపేప్సిందనీ, నా కాళల్కి తొడిగినది మంచుపై సేక్టింగుకి అనువైన 

నునన్న్టి షూ అనీ. 
సేక్టింగ ని సినిమాలోల్ చూడడ్మే తపప్, సవ్యంగా చూసే అవకాశం రాలేదు. అపుప్డు మాతర్ం సవ్యంగా చేసే అవకాశం వచిచ్ంది.   
అపుప్డు నాకరథ్మైంది - సేక్టింగ  అంటే జరుర్న జారుతునన్పుప్డు పడిపోకుండా నిలబడి ముందుకు పోగలగడమని. 
కానీ నా ముందునన్వాళుల్ సేక్టింగ  చేసుత్నన్టుల్ లేదు. మామూలుగా నడుసుత్నన్టేల్ ఉంది.  
నా వెనకునన్వాళూల్ సేక్టింగ  చేసుత్నన్టుల్ లేదు. వాళుల్ నడిరోడుడ్మీద వెనుకనుంచి మనకంటే వేగంగా వసూత్ మనని దాటించుకుని 

వెడుతునన్టుల్ంది. 
నేను మాతర్ం జరుర్న జారాను. అది జారడమే తపప్ నిలబడే అవకాశం లేదనిపించేటంతలా జారాను. పడిపోతునాన్నని అరథ్మైంది.  
అపుప్డు నా గురించికంటే పిలల్లేమైపోతారోనని మాతృహృదయం తపించిపోయింది. గటిట్గా అరవబోయాను. భయమో, ఉదేవ్గమో 

- గొంతు పెగలేల్దు. 
ఐతే నేను కింద పడలేదు.  
చెటట్ంత తెలల్వాడొకడు ననేన్ గమనిసుత్నన్టుల్నాన్డు. నేను జారి పడకుండా ఆపాడు. ననున్ నేను నేలమీద నిలదొకుక్కుందుకు కొదిద్ 

క్షణాలు ఆగాడు. తరావ్త అమామ్యిని భుజాలమీద ఎకిక్ంచుకునాన్డు. నా బాయ్గుని తీసి ఓ భుజానికి తగిలించుకునాన్డు. అబాబ్యిని తీసుకుని 
చంకనెతుత్కునాన్డు. నా చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని నడవమనన్టుల్ కనుసైగ చేసి ముందడుగు వేశాడు. 

అంతవరకూ ఎరిగునన్ తెలుగు మగాళల్కి కూడా ఒకక్సారైనా షేక హాండివవ్లేదు. ఇపుప్డతడు నా చేయి పటుట్కుంటే - మగాడి చెయియ్ 
పటుట్కునన్టుల్ లేదు. ఆసరా దొరికినటల్నిపించింది. 

ఆసరాలో సప్రాశ్నుభూతి ఉండదు, మమతానుభూతి తపప్ - అని గర్హించాను.  
అతడి పటుట్ ఎంత బలంగా ఉనన్దంటే - నా నునన్టి షూ సేక్టింగుకి మాతర్మే సహకరిసుత్ంటే - ఎకక్డా జారిపడకుండానూ, 

నడకను మరిచ్పోయీ, సేక్టింగ  చేసూత్నే విమానాశర్యం చేరాను.  
అతను మమమ్లిన్ నీడ పటుట్కు చేరిచ్ నా చేయి వదిలాడు. సేక్టింగు ఎంతలా అలవాటయిందంటే - అతను చేయి వదిలిన వెంటనే 

కొంచెం ముందుకు జారాను. అది నునన్టి మంచు నేల కాకపోవడంతో కింద పడకుండా తమాయించుకుని నిలబడి వెనకిక్ తిరిగాను.  
అపప్టికా చెటట్ంత మనిషి - అబాబ్యినీ, అమామ్యినీ, బాయ్గునీ కిర్ందకు దించి మాకేసి చూసి చినన్ నవువ్ నవావ్డు. ఆపదాబ్ంధువుల 

నవువ్ అలాగే ఉంటుందేమో! 
చేతులు జోడించి నమసక్రించాలనుకునాన్ను. కానీ నా అవయవాలేవీ ఇంకా నా సావ్ధీనంలోకి రాలేదు. కనీసం థాంకస్యినా 

చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ అతడు హడావుడిగా ఎటో వెళిల్పోయాడు. తన డూయ్టీ అయిపోయిందనుకునాన్డో - లేక అతగాడి విమానం 
బయలేద్రడానికి సిదధ్ంగా ఉందేమో! 
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సాయపడతాననన్ నియోగి జాడ ఎకక్డా లేదు. ఇతనెవరో సమయానికి ఆపదాబ్ంధవుడిలా 
వచాచ్డు. అలాగే మాయమయాయ్డు. 

ఆ మహానుభావుడికి థాంకస్  చెపేప్ అవకాశం రాలేదని మనసు బాధ పడింది. అతడి గురించే ఆలోచిసూత్ - చెటట్ంత మనిషి కాబటిట్ 
అవలీలగా మాకు సాయం చెయయ్గలిగాడు. నియోగి ఐతే నాతోపాటు తనూ పడిపోయేవాడేమో - అనుకునాన్ను. 

''ఆ అంకుల  ఎంతునాన్డో'' అంది అమామ్యి కళుల్ పెదద్వి చేసుకుని. 
''అవునమామ్, చెటట్ంత మనిషి'' అనాన్ను. 
''జరమ్నీ వెళల్గానే నానన్గారికి చెపాప్లి. నేను విమానమే కాదు, చెటట్ంకుల  భుజాలమీద కూడా ఎకాక్నని'' ఉతాస్హంగా అంది 

అమామ్యి. మొహం చూసేత్ దానికి విమానం కంటే అతడి భుజాలెకక్డమే గొపప్ విశేషంలా అనిపించింది.   
చెటట్ంకుల  - భలే పేరు! 
చంటిపిలల్గా ఉనన్పుప్డు ఏమో కానీ, కాసత్ పెదద్యేయ్క మీరెపుప్డూ దానిన్ భుజాలమీద ఎకిక్ంచుకోలేదు. బహుశా అది ఈ చెటట్ంకులిన్ 

జీవితాంతం మరిచ్పోదు. 
అతనికి థాంకస్  చెపప్లేకపోయానని ఇంకా మనసు నొచుచ్కుంటూనే ఉంది. మామూలుగా ఐతే అలా నొచుచ్కుంటూనే 

ఉండిపోయేదానేన్మో - కానీ - నా ముందునన్ గురుతర బాధయ్తలు ఆ అవకాశమివవ్లేదు!  
కాసత్ అటూ ఇటూ చూసి కాళీగా కనబడడ్ కురీచ్ల దగగ్రికి వెళాల్ం. బాయ్గ  దగగ్రగా పెటుట్కుని అంతా కురీచ్లోల్ కూరుచ్నాన్ం. 

PPP 
 
మాకు ఎదురుగా కురీచ్లోల్ ఓ ముసలి జంట కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఎందుకో మరి - వాళుల్ మమమ్లేన్ తదేకంగా చూసుత్నాన్రు.  
కాసత్ ఇబబ్ందిగా అనిపించి - నేనూ కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ని తదేకంగా చూశాను. వాళుల్ చలించలేదు. ననూన్ పిలల్లీన్ మారిచ్ మారిచ్ 

చూసుత్నాన్రు.   
వెళిల్ పలకరిదాద్మంటే వాళుల్ తెలల్వాళుల్. మళీల్ సైగల భాష మొదలెటాట్లి. ఉనన్ కాసేపటోల్ కొతత్ పరిచయాలెందుకులే అనుకుని - నేను 

నా దృషిట్ మరలుచ్కునాన్ను.  
కానీ నేనుండేది కాసేపేనా? ఈ విమానాశర్యంలో నేను కనీసం ఏడు గంటలు గడపాలి. ఆ తరావ్త విమానం ఎకక్డానికి మళీల్ 

మంచులో సేక్టింగు చేసి వెళిల్ మరో విమానమెకాక్లి. అది బెరిల్నోల్ దింపితే - అకక్డ మళీల్ మంచులో సేక్టింగ  చేసి.... 
సేక్టింగ  అనగానే ఇందాకటి చెటట్ంకుల  గురొత్చాచ్డు. ఆపదాబ్ంధవులు అనిన్వేళలా దొరకరు కదా అనుకోగానే - వళుల్ 

గగురొప్డిచింది.... 
అపుప్డు బాబు నా చేయి గోకాడు. ఏమిటార్ అనన్టుల్ చూసేత్ కుడి చేతి రెండు వేళుల్ చూపించాడు. 
వాడు మామూలుగా తన అవసరాలిన్ మాటలోల్నే చెపుప్కుంటాడు నాకు. ఇందాకా సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ తో నా సైగల భాష చూసి వాడికీ 

మనసు పుటిట్ందేమో మరి! 
అరథ్మైంది - వాణిణ్ బాతూర్ంకి తీసుకెళాల్లి. 
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వాడితో సమసయ్ ఏమిటంటే - వాడు పీకెలమీదకి వచేచ్దాకా బాతూర్ం విషయం చెపప్డు. 
ఒకసారి చెపాప్డంటే - మనకి ఎంతో టైమివవ్డు. యాకిస్డెంటు జరకుక్ండా నేను తొందర పడాలి. ఐనా యాకిస్డెంటు జరిగిపోతే - ఆ అవసథ్ 
నాదే కానీ వాడు తనకేదో అవమానం జరిగినటుల్ ఫీలైపోతాడు. సముదాయించడానికి ఒకోసారి గంటలు చాలవు.  

కంగారు పడాడ్ను కానీ అదృషట్ం బాగుంది. బాతూర్ం వెతుకుక్ందుకు టైం పటట్లేదు. అది మాకు ఇంచుమించు పకక్నే ఉంది. 
బొమమ్లిన్ చూసి గురుత్ పటాట్ను. 

మామూలుగా ఐతే వాణిణ్ ఒకక్ణీణ్ తీసుకుని బాతూర్ంకి వెళేల్దానిన్. కానీ ఇకక్డ అపప్జెపప్డానికి పరిచయసుథ్లెవవ్రూ లేరు. అందుకని 
పాపనీ, బాయ్గునీ కూడా తీసుకుని బాతూర్ంలోకి వెళాల్ను.  

అకక్డ ఇండియన  మోడల  టాయిలెట  లేదు. కానీ విమానంలో కొంత అలవాటు పడాడ్డు కాబటిట్ - కమోడ లో వాడి కారయ్కర్మం 
పూరత్యింది. కానీ అకక్డ నీళుల్ లేవు. ఎకక్డా వాష బేసినుల్ కూడా కనబడలేదు. కమోడ  పకక్న టాయిలెట  పేపరు ఉంది. 

నీటితో ముడిపడడ్ సంసక్ృతి మనది. నీటితో పోయేదానికి గొడడ్లితో చెటుట్ కొటిట్ కాగితానిన్ తయారు చేసే సంసక్ృతి ఇకక్డిది. ఆ 
విషయం నాకు తెలుసు. అదిపుప్డు సావ్నుభవంలో పనికొచిచ్ంది.  

వాణిణ్ శుభర్ం చెయయ్డానికి టాయిలెట  పేపరు వాడాను. 
అది పాప చూసింది. వయసు నాలుగే కానీ - దానికి శుభర్ం కాసత్ ఎకుక్వే. “తుడవడం కాదు. కడుగు. అసహయ్ంగా వాసనేసుత్ంది” 

అని ననున్ హెచచ్రించింది.   
దానిన్ బాతూర్ం బయట నిలబెటిట్ తలుపులు మూసి - కడిగినటుల్ అబదధ్ం చెబుదామని ముందు అనుకునాన్ను. కానీ మాకింకా బోలెడు 

పర్యాణముంది. ఎనిన్సారల్ని అబదధ్ం చెపప్గలను? ఎపుప్డో దొరికిపోవడంకంటే - ఇపుప్డు నిజం చెపప్డమే మంచిదనుకునాన్ను. 
దానికి అరథ్ం కావాలిగా, అందుకని, “చెటట్ంకుల  దగగ్ర నీకు వాసనేసిందా?” అనాన్ను. 
పాప బురర్ అడడ్ంగా తిపిప్ంది. 
“చెటట్ంకుల  కూడా నీళుల్ వాడరు. ఈ పేపరే వాడతారు. ఆయనే కాదు, ఈ దేశాలోల్ వాళల్ందరూ ఈ పేపరే వాడతారు. ఇది నీళల్కంటే 

గొపప్గా పనిచేసే సెప్షల  పేపర ” అని చెపాప్ను.  
అపప్టికి అది తృపిత్ పడినటేల్ ఉంది. 
మేము బాతూర్ంలోంచి బయటపడి మళీల్ ఇందాకటి చోటికి వచాచ్ం. ఆ ముసలి జంట ఇంకా అకక్డే ఉనాన్రు. మేము వచేచ్దాకా 

బాతూర్ం కేసే చూసినటుల్నాన్రు. ఇపుప్డు మళీల్ మమమ్లేన్ చూసుత్నాన్రు. 
పిలల్లతో సహా కురీచ్లోల్ సిథ్రపడాడ్క - బాబు నా చేతిని గోకి తన చేతిని నోటిదాకా తీసుకెళిల్ ఓ సైగ చేశాడు. వాడికి ఆకలేసోత్ందని 

అరథ్మైంది.  
హాయ్ండ బాయ్గులో ఆపిలుస్నాన్యి. సెకూయ్రిటీవాళుల్ దయతో విడిచిపెటిట్న చాకు ఉంది. నేను ఆపిలుస్ కోసి పిలల్లకి పెడుతూ మధయ్ మధయ్ 

ఆ జంటనే గమనిసుత్నాన్ను. 
ఈసారి వాళుల్ మధయ్ మధయ్ మొహమాటానికి అటూఇటూ చూసుత్నాన్రు కానీ, వాళల్ దృషిట్ మాతర్ం ఎకుక్వగా మన పిలల్లమీదే ఉంది. 

అలా చూసూత్ అపుప్డపుప్డు ఏదో మాటాల్డుకుంటూ కళొల్తుత్కుంటునాన్రు.  
అపుప్డు నాకు వాళల్మీద జాలేసింది. వాళల్ వెనుక ఏదో కథ ఉందనీ, అది తెలుసుకోవాలనీ అనిపించింది. కానీ ఎలా? 
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పలకరిసేత్ వాళుల్ ఏదో మాటాల్డతారు. అది ఏ రషయ్నో, జరమ్నో అయితే నాకేమరథ్మౌతుంది? 
ఒకవేళ ఇంగీల్షులో మాటాల్డినా కూడా - నా వెంకటేశం పర్తిభ అకక్డ సరిపోదు.  

వాళల్ కథలో మన పిలల్ల వయసువాళుల్ ఎవరో ఉండి ఉంటారు. వాళల్కో వాళల్ తలిదండుర్లకో ఏదో అయింది. ఏమయిందో మరి! 
నా ఊహాపర్పంచంలో వాళల్ చుటూట్ రకరకాల కథలు అలుల్కుంటునాన్యి. ఒకదానికీ ఒకదానికీ పొంతనలేదు. కానీ ఆ సమయంలో 

అదీ ఓ కాలకేష్పమే! 
నా ఉబుసుపోకకి భంగం కలిగంచడానికనన్టుల్ - కాసేపటికి వాళుల్ వెళిల్పోయారు.  
పనులోల్ ఉనాన్, ఆలోచనలోల్ ఉనాన్ సమయం తెలియదు. ఏ పనీ లేకుండా కూరుచ్ని - కబురాల్డుకుందుకు సాటివారు లేకుండా 

ఒంటరితనం అనుభవిసుత్నన్పుప్డు - క్షణాలు యుగాలౌతాయి. ఆ రోజు విమానాశర్యంలో రాబోయే విమానంకోసం గంటలతరబడి ఎదురు 
చూశానే - అలాంటి శిక్షని మళీల్ కోరుకోను. ఎందుకంటే - విమానంకోసం వేచి ఉండడంతో పాటు - ఎపుప్డెపుప్డు మిమమ్లిన్ 
కలుసుకుంటానా అనన్ తహతహ ఒకటి.  

దేశం కాని దేశంలో అపరిచితుల మధయ్ ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు గడిపిన ఆ కొనిన్ గంటలూ - నాకు సంబంధించి చాలా చాలా పెదద్ 
శిక్ష! 

గంటలు భారంగా గడుసుత్నాన్యి. నాకేమో - మాసోక్లో ఎకాక్లిస్న విమానం ఎకక్డానికి ఎకక్డికి వెళాల్లో తెలియదు. అపుప్డే 
అడిగితే ఇంకా చాలా టైముందని విసుకుక్ంటారని కాసేపు ఊరుకునాన్ను.  

మా తదుపరి పర్యాణం ఇక మూడు గంటలోల్కి వచిచ్ందనగానే - నాలో వేడి పుటిట్ంది. అపప్టికి చాలా సేపటిన్ంచే అకక్డునాన్నేమో 
- విమానాశర్యానికి సంబంధించిన కొనిన్ విశేషాలు ఆకళింపుకి వచాచ్యి. యూనిఫాంని బటిట్ విమానాశర్యం ఉదోయ్గులిన్ గురిత్ంచడం 
మనసులోనే కాసేపు పార్కీట్సు చేశాను. ఆ ధైరయ్ంతో ఆ సాట్ఫ లో ఒకామె నా దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు చిరునవువ్తో పలకరించాను. 

ఆమె చిరునవువ్తోనే బదులిచిచ్ ఏమైనా సాయం కావాలా అనన్టుల్ చూసూత్ ఆగింది. 
నేనిక జాపయ్ం చెయయ్లేదు. ఆమెకు బెరిల్న  వెళేల్ విమానం నంబరు చెపాప్ను. నా వెంకటేశం ఇంగీల్షులో - ఎకక్డ ఎకాక్లని కూడా 

అడిగేశాను. 
ఆమె ననున్ ఎగాదిగా చూసి, “ఇంగీల్ష !” అంది.  
మన దేశంలోనే కాదు - ఇంగీల్షు మాటాల్డేవాళల్ంటే పర్పంచమంతా ఓ పర్తేయ్క గౌరవం కాబోలు. ఆమె చూపులోల్ అది కనిపించింది. 
తలూపాను.  
ఆమె ననున్ మెపుప్కోలుగా చూసూత్ - ఇపుప్డే వసాత్ననన్టుల్ సైగ చేసి వెళిల్పోబోయింది. 
ఆమె సైగ అరథ్మైంది. కానీ మళీల్ వసుత్ందా లేక నియోగిలా మాయమైపోతుందా అనన్ అనుమానంతో - “పీల్జ ! వన  మినిట ” 

అనాన్ను. 
ఏమనుకుందో ఆమె ఒకక్ క్షణం ఆగింది. నేనేదో చెపేప్లోగా, తనని తాను చూపించుకుని, “డోంట  నో ఇంగీల్ష . ఐ బిర్ంగ  సంబడీ 

నోయింగ  ఇంగీల్ష ” అంది. ఇంగీల్షు రాని తను నాతో ఇంగీల్షు మాటాల్డాడ్నికి సిగుగ్ పడుతోందని నాకు అరథ్మైంది.    
నా మటుకుక్ నాకైతే - ఆటేట్ ఇంగీల్షు రానివాళల్తో మాటాల్డట్మే ఎకుక్వ వీలు. ఆ విషయం చెబుదామనాన్ మళీల్ భాష సమసయ్! 
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ఆమె ననున్ తపిప్ంచుకుని పారిపోయిందా అని అనుమానించాను కానీ - ఓ పావుగంటలో 
తనలాగే యూనిఫాం వేసుకునన్ మరొకామెని తీసుకొచిచ్ నాకు అపప్గించి వెళిల్పోయింది.  

ఈమె నా వంక బిడియంగా చూసూత్ - నెమమ్దిగా తడుముకుంటూ కొనిన్ ఇంగీల్షు వాకాయ్లు పలికింది. 
చినన్పుప్డు తెలుగు మీడియం హైసూక్లోల్ నేనూ, నా కాల్స మేటూస్ ఇంగీల్షు పాఠాలు ఎలా చదివేవాళల్మో, అలా ఉనాన్యి ఆమె 

మాటలు. పాపం ఆ విషయం ఆమె దాచుకుందుకు కూడా పర్యతిన్ంచలేదు. నిజాయితీగా తన గురించి చెపుప్కుంది. 
ఇందాకటి అమామ్యికి తనకి ఇంగీల్షు రాదని చెపప్డం వరకూ మాతర్మే వచుచ్నట. తనకి కూడా పెదద్గా ఇంగీల్షు రాదుట. ఏదో 

తడుముకుంటూ మాటాల్డుతుందిట. మీ ఇండియనుస్ అందరికీ ఇంగీల్షు చాలా బాగా వసుత్ందని మెచుచ్కుంది. తన పరిమిత భాషా 
పరిజాఞ్నానికి సదుద్కుపొమమ్ని కోరింది. 

తెలల్వాళల్ందరికీ ఇంగీల్షు బాగా వసుత్ందనన్ దురభిపార్యం నాకుండేది. తెలల్వాళల్లోనూ బహుభాషల వాళుల్నాన్రనీ, వాళల్లో 
మాతృభాష ఆంగల్ం అయినవాళుల్ కొదిద్మంది మాతర్మేననీ నేనపుప్డు తెలుసుకోగలిగాను.  

ఇపుప్డామె నా ఇంగీల్షు వింటే - ఇండియనుస్ అందరికీ ఇంగీల్షు రాదనన్ విషయం అరథ్మౌతుందని అనుకునాన్ను. కానీ మేమిదద్రం 
మాటాల్డుకుంటునన్పుప్డు ఆశచ్రయ్ంగా నేనో వెలుగు వెలిగాను. 'మై ఇంగీల్షు ఈజ  ది బెసట్ ' అని నేనే అనుకునేలా జరిగింది మా మధయ్ 
సంభాషణ.  

ఇదద్రూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతూ ఒకరి భాషనొకరు అరథ్ం చేసేసుకునాన్క - ఆవిడ నా బాయ్గు తీసుకుని తన భుజానికి 
తగిలించుకుంది. చెయియ్మమ్ని పాపనీ, బాబునీ అడిగింది. 

పాప నాకేసి చూసింది. నేను ఫరవాలేదని అనాన్క మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో ఆమెకి తన చెయియ్చిచ్ంది. 
బాబు మాతర్ం ఆమెనోసారి భయంభయంగా చూసి నా కొంగు చాటుకి వచేచ్శాడు. వాడి చెయియ్ నేను పటుట్కునాన్ను. కానీ వాడి కళుల్ 

చూడగానే నాకు అనిపించింది - అకక్ చెయియ్ ఆ అపరిచత పటుట్కోవడం వాడికి నచచ్లేదని. 
ఆమె పిలల్లిదద్రీన్ ఓసారి ముచచ్టగా చూసి, నావైపు చూసి నవివ్, “ఫాలో మి!” అని ముందడుగు వేసింది.  
నేను బాబు చెయియ్ పటుట్కుని ఆమెని అనుసరించాను. పాప మధయ్మధయ్ వెనకిక్ తిరిగి బెంగ బెంగగా ననున్ చూసోత్ంది. నాకు దానిమీద 

జాలేసింది. 
అలా కొంత దూరం వెళేల్క ఒకచోట కురీచ్లు చూపించి మమమ్లిన్ కూరోచ్మందామె. బెరిల్న  వెళేల్ విమానం అకక్డికొసుత్ందనీ, 

ఎకిక్ంచడానికి తనొసాత్ననీ, కంగారు పడొదద్నీ చెపిప్ వెళిల్పోయింది.  
అంతవరకూ మౌనంగా ఉనన్ పాప ఆమె వెళిల్పోగానే, “తముమ్డూ, భయపడాడ్వా” అనడిగింది బాబుని. 
ఔననన్టుల్ తలూపాడు బాబు. 
“పర్యాణాలోల్ అలా భయపడకూడదు. నేను చూడు, ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని ఎలా నడిచానో!” అంది పాప గొపప్గా. 
బాబు అకక్కేసి ఆరాధనాపూరవ్కంగా చూశాడు. 
నేనొకసారి ఇదద్రీన్ దగగ్రగా తీసుకుని, ఓ సారి చుటూట్ చూసేత్ - మా ఫల్యిట  నంబరు, వచేచ్ టైము అనీన్ సోర్క్ల  ఔతూ కనిపించాయి.  
నాకు తెలిసిన వివరాలు కనబడేసరికి ఎకక్డలేని ధైరయ్మూ వచిచ్ంది. ఇక ఆ అమామ్యి రాకపోయినా నేనే విమానం 

ఎకెక్యయ్గలననుకునాన్ను. 
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నా మసనులోని మాట టెలిపతీ దావ్రా తెలుసుకుందో, లేక మళీల్ ఇంగీల్షు 
మాటాల్డాలొస్సుత్ందని భయపడిందో ఏమో కానీ - ఆమె మళీల్ రాలేదు.  

విమానం వచేచ్క పిలల్లిన్ తీసుకుని హడావుడి పడకుండా తాపీగా విమానం ఎకేక్శాను. సావ్నుభవానిన్ మించిన పాఠం లేదు కదా - 
ఢిలీల్లో విమానం ఎకిక్న అనుభవం నాకే కాదు - పిలల్లకూ బాగా ఉపయోగపడింది.  

ఒకసారి విమానంలో కూరుచ్నాన్క తేలికగా నిటూట్రాచ్ను.  
నా కషాట్లనీన్ ఐపోయాయి. బెరిల్నోల్ విమానం దిగగానే మీరొచిచ్ ననూన్ పిలల్లీన్ పువువ్లోల్ పెటిట్ ఇంటికి తీసుకెడతారనుకునాన్ను. ఆ 

మాటే పాపతో అంటే - 
“మనని తీసుకెళల్డానికి ఎనిన్ పూలు కావాలమామ్!” అనడిగింది పాప. 
“పూలంటే నిజంగా పూలు కాదు. జరమ్నీలో రోడుల్ మన రోడల్లా కాదు. వాటిమీద కారోల్ వెడుతుంటే పూలమీద నడుసుత్నన్టుల్ మెతత్గా 

ఉంటుంది” అనాన్ను.  
పిలల్ల కళుల్ పెదద్వయాయ్యి. వాళల్పుప్డు మిమమ్లిన్కంటే ఎకుక్వగా ఆ రోడల్ను చూడాలని తహతహలాడారు. 
తీరా విమానం బెరిల్న  చేరుకుని మేమకక్డ దిగేసరికి - మీరు కనబడలేదు. మా సామాను మేమే తీసుకుని బయటకు వెళాల్లని 

అరథ్మైంది.  
సామాను ఎలా వచిచ్ందో, ఎలా తీసుకుంటానో అని నాకు ఆదురాద్. అకక్డి ఆ పదధ్తులనీన్ పిలల్లకేమో చాలా ఎకస్యిటింగ గా 

ఉనాన్యి.  
వాళుల్ ఏవేవో పర్శన్లేసుత్ంటే అనయ్మనసక్ంగా బదులిసూత్ - మొతత్ంమీద సామాను తీసుకునాన్ను. అనీన్ బాగానే వచేచ్యని 

చూసుకునాన్క, ఓ టార్లీమీద సామాను పెటుట్కుని విమానాశర్యంలోంచి బయటికొచాచ్ను. మీరు ఎకక్డునాన్రా అని చూసుత్ంటే - నాకు కాసత్ 
దూరంగా ననేన్ గుచిచ్ గుచిచ్ చూసుత్నన్ ఓ వయ్కిత్ కనిపించాడు. 

చూడాడ్నికి ఇండియన  లాగే ఉనాన్డు. ఎతుత్ మీ అంతే ఉనాన్డు. కానీ అతడి పిలిల్ గెడడ్ం చూసేత్ భయమేసింది. ఆపైన అతడు తన 
చేతిలో ఫొటోలాంటిది పెటుట్కుని ఆ ఫొటోనీ, ననూన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్డు. కిడాన్పర  కాదు కదా అని భయమేసింది. ఈ దేశాలోల్ 
అలాంటివి మామూలని నాకో అభిపార్యముంది. అందుకని అతగాడు మావదద్కొచేచ్లోగా - మీరు వచేచ్సేత్ బాగుణణ్ని దేవుడికి దణాణ్లమీద 
దణాణ్లు పెటేట్సుకుంటునాన్ను. 

మీరు రాలేదు కానీ - చివరికి అతడే నా వదద్కు వచిచ్ - “మిసెస ! రాజగోపాలరావ ” అనాన్డు. 
నా పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. నా వివరాలు ముందే తెలుసుకుని వచేచ్డనన్ మాట! 
నోట మాట రాక తెలల్బోయి చూసుత్ంటే - “ఈ ఫొటో నాకు మీవారిచాచ్రు” అనాన్డతడు తెలుగులో.  
బెరిల్న  విమానాశర్యంలో ఒక అపరిచితుడి నోట తెలుగు మాట వినిపించడం ఊహించని విశేషం.  
అపర్యతన్ంగా చేయి జాపి ఆ ఫొటో అందుకునాన్ను. అది జరమ్నీ వెళేల్ముందు కూడా మీరు తీసుకెళిల్న మన ఫామిలీ ఫొటో. కానీ - 
వసాత్ననన్ మనిషి రాకుండా ఇలా ఫొటో పంపడమేమిటి? ఎపుప్డెపుప్డు మమమ్లిన్ చూసాత్నా అని తహతహలాడాలిస్న మనిషి తాపీగా 

ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఎవరోన్ పంపిసాత్రా? 
నాలో రకరకాల అనుమానాలు. ఆ ఫొటో మీరిచాచ్రా లేక అతగాడు సంపాదించాడా? 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   246
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

నాకు అతడిమీద చాలా అనుమానంగా ఉంది. అందులోనూ అతడి తెలుగు - తెలుగువాడి 
తెలుగులా లేదు. సప్షట్ంగానే ఉనాన్ - ఏదో యాస. 

నేను మాటాల్డకపోగా అతడే మళీల్ - “మీవారుండేది పశిచ్మ బెరిల్న . ఇది తూరుప్ బెరిల్న . పర్సుత్తం మీరు తూరుప్ జరమ్నీలో ఉనాన్రు. 
ఇకక్డికి రావడానికి మీవారికి అనుమతి దొరకలేదు. నాకు అనుమతి ఉంది కాబటిట్ - మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్ని ననున్ పంపారు. నమమ్కానికి 
ఈ ఫొటోతో పాటు ఓ ఉతత్రం కూడా ఇచాచ్రు” అంటూ నాకో ఉతత్రం అందించాడు.   

ఆ ఉతత్రంలో మీ దసూత్రీ చూడగానే మిమమ్లేన్ చూసినటల్నిపించింది. అందులో మీరు వార్సినవి చదువుతుంటే మీరు మాటాల్డినటేల్ 
అనిపించింది. అతడు చెపిప్న వివరాలే ఆ ఉతత్రంలో ఉనాన్యి. ఐనా ఆ అపరిచితుణిణ్ చూసుత్ంటే మీరు పంపిన మనిషిలా అనిపించలేదు. 
అతడితో కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లంటే ఎందుకో నాకు భయమేసింది.  

అకక్ణిణ్ంచి పశిచ్మ బెరిల్న  వెళల్డానికి బసొస్కటుంది. మేమందులో ఎకక్డానికి అపరిచితుడు సాయం చేశాడు. అతడి సౌమయ్తవలల్ 
నాకు బెరుకు కూడా కాసత్తగిగ్ంది.  

మేము సీటల్లో సిథ్రంగా కురుచ్నాన్క ఆ అపరిచితుడు నాతో, “మీకు ధైరయ్ంగా ఉంటుందని మీతోపాటు బసుస్లో కడదాకా వచిచ్ 
మిమమ్లిన్ మీవారితో కలిపి వెడదామనుకునాన్ను. కానీ బసుస్లో పర్యాణీకులిన్ తపప్ ఎకక్నివవ్ననాన్రు. మీ పరిసిథ్తి చెపిప్ ఎంతో బర్తిమాలాను. 
కానీ వీళుల్ నియమాలు చాలా ఖచిచ్తంగా పాటిసుత్నాన్రు. నేను రావడానికి ససేమిరా అనాన్రు. రాలేనందుకు అయాం సారీ! కానీ మీకేం 
భయం లేదు. ఈ పర్యాణంలో మీ సాట్ప  చిటట్చివరిది. మీరు ఎకక్డా దిగకక్రేల్దు. మీవారొచిచ్ మిమమ్లిన్ దింపుకుంటారు” అనాన్డు.  

అతడి తెలుగులో యాస ఎకుక్వునాన్, మాసోక్లో ఇంగీల్షులా కాక, నాకు చాలా బాగా అరథ్మైంది. అతడికి చేతులు జోడించి 
నమసక్రించి వీడోక్లు చెపాప్ను. 

బసుస్ నిజంగానే పూలబాటలో వెడుతునన్టుల్ వేగంగానూ, ఏమాతర్ం కుదుపులు లేకుండానూ జారిపోతోంది. 
నేను చివరి సాట్పుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను కానీ డైరవర  మధయ్లోనే ఓ సాట్పులో ఆపి నాతో ఏదో చెబుతునాన్డు.  
అతడకక్డ దిగిపొమమ్ంటాడేమోనని ఓ భయం. మీరు ననున్ చివరి సాట్పులో కలుసుకుంటాననాన్రని ఎలా చెపాప్లా అని బెంగ! 
మళీల్ నా మనసులో కలవరం. ఆ సమయంలో మీరు కనిపించారు........ 

PPP 
శీర్మతి కథ చెపప్డం ఐపోయింది. తన మనసులోని భారమంతా దిగిపోయినటుల్ ఆమె గొంతు వినగానే తెలిసిపోయింది నాకు. 
“ఆకాశానిన్ హెరుక్య్లెస  భుజంమీద పెటిట్ బరువు దింపుకునన్ అటాల్స లా ఎంత హాయిని అనుభవిసుత్నాన్వో, నీ ముఖం చూడగానే 

తెలుసోత్ంది” అనాన్ను. 
“మెయిన  లైట  ఆరేప్శారు. బెడ లైట  లేదు. మీ చేతిలో కనీసం బాయ్టీర్లైటేనా లేదు. ఈ చీకటిలో మీకు నా ముఖమెలా కనిపించిందీ” 

అంది శీర్మతి వెంటనే. 
ఇలాంటి విషయాలోల్ తను తెనాలి రామకృషుణ్డికంటే కూడా షారప్ .  
అలనాడు విజయనగరం కొలువులో ఒక సందరభ్ంలో పెదద్నామాతుయ్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలిన్ పర్శంసిసూత్ ‘కొండ గుహలో మూల 

మూల నకిక్ నివసిసుత్ంది కాబటిట్ కానీ, లేకుంటే నినున్ సింహమంతటివాడివి అనొచుచ్’ అనే అరథ్ంతో ఓ పదయ్ం చెపిప్ చివరోల్ రాయలిన్ - కృషాణ్, 
రాజకంఠీరవా అని సంబోధిసాత్డు. అంటే రాజసింహమా అని అరథ్ం. అపుప్డు పెదద్నగారి మొదటి మాటకీ చివరి మాటకీ పొంతన లేదనన్ 
విషయానిన్ ఠకుక్న ఎతిత్ చూపాడట తెనాలి రామకృషుణ్డు. ఖంగు తినన్ పెదద్న గారు, ‘మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా’ అని సదుద్కుంటాడు. 
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ఇపుప్డు శీర్మతి ననూన్ అలాంటి పటేట్ పడితే, “రాతిర్ పూట చందమామని చూడాడ్నికి 
బాయ్టీర్లైటు కావాలా?” అని సదుద్కునాన్ను. 

ఒకక్ నిముషం తను సైలెంటయిపోయింది.  
ఊరుకుంటే సరిపోయేదిగా, “ఇపుప్డు నీ మొహం ఎరర్బడిన విషయం కూడా గమనించాను తెలుసా?” అనాన్ను మరికాసత్ 

రెచిచ్పోయి. 
“ఎరర్బడదూ! ఎనోన్ నెలల తరావ్త కలుసుకునన్ దంపతులం. ఒకరికొకరు ఎలా కనిపించాలి? చందమామ అని కవరప  

చేసుకునన్ంత మాతార్న, అంతకుముందనన్ మాట నేను మరిచ్పోగలనా? ముఖం ఎరర్బడిందంటే పడదూ!” అంది శీర్మతి. 
సిగుగ్తో ముఖం ఎరర్బడిందని నేననాన్ను. కోపంతో ఎరర్బడిందని ఆమె అంటోంది. ఆమె గొంతులో మాతర్ం సిగూగ్ లేదు, కోపమూ 

లేదు. ఐనా నా పొగడత్కు సిగుగ్పడితే - అది సహజం కానీ - కోపగించుకోవడమెందుకు?  
అదే అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ సూటిగా అడగలేదు. తనని అంత తేలికగా తీసుకుందుకు లేదు.  
నేననన్ మాటలోల్ కోపగించుకోవాలిస్ంది కూడా ఏదైనా ఉందేమో అని పునశచ్రణ చేసుకునాన్ను. ఎంత ఆలోచించినా సుఫ్రించలేదు. 

అనవసరంగా సమయం వృథా చేసుత్నాన్ననిపించి, “చాలాకాలం తరావ్త కలుసుకునాన్ం. పీల్జ  - నా తపేప్మిటో తవ్రగా చెబితే మనమింకా 
పంచుకోవాలిస్న విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి” అని ఇంకో రూటోల్ వెళిల్ బర్తిమాలాను.  

ఏమనుకుందో, తనూ ఆటేట్ జాపయ్ం చెయయ్కుండా - “ననున్ అటాల్స తో పోలాచ్రు. అంటే ఓ రాక్షసుడు కనిపించాడా మీకు నా 
ముఖంలో” అని నిలదీసింది.  

నాలికక్రుచుకునాన్ వెంటనే తమాయించుకుని, “నీ ముఖంలో నేను చూసింది రాక్షసుణిణ్ కాదు. ఆకాశమంత బరువైన బాధయ్తలిన్ 
మోసే ఓ మహతత్ర వయ్కిత్ని. కథలో ఆ వయ్కిత్ రాక్షసుడు కావచుచ్. కానీ, నిజానికి నీలాంటి ఇలాల్లికి పర్తిరూపం అటాల్స  పాతర్. పురుషుడు 
హెరుక్య్లెస  లాంటివాడు. తన అవసరం తీరేదాకా నాలుగు మంచి మాటలు చెపిప్, ఆకాశమంత భారానిన్ కొదిద్ క్షణాలు మాతర్ం భరించినటేల్ 
భరించి - తరావ్త మాయ చేసి మళీల్ అటాల్స కే అంటగటిట్ తను హీరోగా చెలామణీ ఔతాడు. ఈ కథలో మనకి తెలియకుండానే పురుషాధికయ్ం 
భర్మలో ఎంతలా పడిపోతామంటే, ఆకాశానిన్ మోసుత్నన్ అటాల్స  గొపప్ హీరో అని క్షణమాతర్ం కూడా సుఫ్రించదు” అనాన్ను. 

ఫకుక్న నవివ్ంది శీర్మతి. “మీరేం చెబుతారో నా ఊహకెపుప్డూ అందదు. కానీ ఏం చెపిప్నా వినడానికి బాగుంటుంది. ఈ కబురేల్ ఇనిన్ 
నెలలుగా మిసస్యిపోతునాన్ను. చాలా బాగుంది. ఇంకా ఏమైనా చెపప్ండి” అంది. 

నాకూ తనతో ఇంకా ఇంకా మాటాల్డాలనుంది. కానీ మాటలోల్ పడాడ్మంటే ఇటేట్ తెలాల్రిపోతుంది. ఆ తరావ్త నిదర్మతుత్ వదలక, 
మిగతా రోజంతా జోగడమే ఔతుంది. పగలంతా వృథా ఐపోతుంది. అందుకని, “ఆడది చాలా గొపప్ది. ‘ఏడవకు ఏడవకు వెరిర్ నా తండీర్’ 
అంటూ ఏడుపులోని విషాదానిన్ ఆమె గానం చేసేత్ అది బిడడ్కు మాధురయ్పు మతుత్నిచేచ్ జోలపాటగా మారిపోతుంది. భరత్కోసం తను పడడ్ 
ఆరాటానిన్ కథగా వినిపిసేత్ అది భరత్కు మాధురయ్పు మతుత్నిచేచ్ జోలపాటగా మారిపోతుంది. పర్సుత్తానికి నాకీ మతుత్నుంచి బయటపడాలని 
లేదు. నేను చెపాప్లిస్ంది చాలా ఉంది. అదంతా రేపు శుభోదయంలో సంధయ్ వారుసూత్ చెబుతాను” అనాన్ను. 

అలసి సొలసిన తనకి నిదర్ అవసరమంటే ఆమె ఒపుప్కోదు. అదే నాకు నిదర్ వసోత్ందంటే మాతర్ం ననున్ డిసట్రబ్  చెయయ్డానికి 
ఇషట్పడదు. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. 

శుభోదయంలో సంధయ్ వారచ్డమేమిటని శీర్మతి ననన్డగలేదు. మరి మాటాల్డలేదు.  
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ఆ తరావ్త కళుల్ తెరిచేసరికి తెలాల్రిపోయింది.  
నేనెకక్డునాన్నూ, అసలేం జరిగిందీ అనన్ది సుఫ్రణకు రావడానికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. అపుప్డు పకక్కి తిరిగి చూసేత్ - ఎపుప్డు 

నిదర్ లేచిందో కానీ, తను ననేన్ రెపప్లారప్కుండా చూసోత్ంది. 
“రాతిర్ నిదర్ పటట్లేదా?” అనాన్ను అనుమానంగా. 
“కొతత్ చోటు. నిదర్ పడుతుందా అని భయపడాడ్ను. కానీ కళుల్ మూసుకునాన్క వళుల్ తెలియలేదు. కళుల్ తెరిచి ఐదు నిముషాలయింది. 

చూసేత్ అటు పిలల్లు. ఇటు మీరు. అటు నిజమే కానీ ఇటు కూడా నిజమేనా లేక కలా అనన్ అనుమానంతో వళుల్ గిలుల్కునాన్ను. కల కాదు, 
నిజమే అనిపించినా - కళుల్ మూసేత్ ఇదంతా మళీల్ కలగా మారిపోతుందేమోనని భయం. మిమమ్లేన్ చూసుత్నాన్ను” అంది శీర్మతి.  

ఉనన్టుల్ండి నాకూ అదే భయం కలిగింది. ఒకసారి పిలల్లిదద్రీన్ తడిమి చూసుకునాన్ను.  
పాప, బాబు మంచి నిదర్లో ఉనాన్రు. అపుప్డే నిదర్ లేచేలా లేరు. టైం చూసుకుంటే ఇంకా ఆరు కాలేదు.  
“ఈరోజునుంచి మనకో కొతత్ జీవితం మొదలౌతుంది” అనాన్ను.  
“ఇపుప్డు మనమంతా ఒకక్చోట ఉనాన్ం. అందుకే కొతత్చోటైనా రాతిర్ ఇంత మంచి నిదర్ పటిట్ంది. కానీ పాపం, మీరు ఇదే 

ఇంటికొచిచ్నపుప్డు మొదటి రాతిర్ ఒకక్రే ఉనాన్రు. ఎలా అనిపించింది?” అంది శీర్మతి. 
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాను. ఆ రోజు గురుత్ చేసుకునాన్ను.  
“నిజం చెపాప్లంటే, కొతత్ చోటైనా నాకూ ఇకక్డ బాగా నిదర్ పటిట్ంది. కారణమేమిటంటే - మన సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలకు పూరిత్గా 

భినన్మైన ఒక మహానగరంలో - నావంటి సామానుయ్డికి నిలువనీడ దొరికిందనన్ సంతృపిత్! కానీ.....” ఆగాను. 
“ఊఁ, కానీ....” కుతూహలంగా అడిగింది శీర్మతి. 
“మన పెళల్యేయ్క - ఇలుల్ మారినా, ఊరు మారినా - అనిన్ంటికీ నువువ్ నా పకక్నునాన్వు. మంతార్లకు అరథ్ం తెలియకపోయినా, 

అనాలోచితంగా పురోహితుడి మాటలిన్ అనుసరిసూత్ - సంపర్దాయ వయ్వహారాలిన్ పాటించినటుల్ండేది నాకు అలాంటి సందరాభ్లోల్. అంటే నీది 
పౌరోహితయ్ం. నాది అనుసరణ. అలా అలవాటైన నేను బెరిల్నోల్ కొతిత్ంటోల్ ఒంటరిగా అడుగు పెటేట్సరికి అంతా గజిబిజిగా అనిపించింది. 
లూయ్నబరుగ్లో ఉండలేదా అనొచుచ్ నువువ్. అకక్డ నా సవ్ంత బాధయ్త ఏమీలేదు. అనిన్ ఏరాప్టూల్ గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట  వాళల్వే. కానీ ఇకక్డ నేనో 
ఉదోయ్గిలాంటివాణిణ్. పకక్న నువువ్ లేకపోతే ఇంటి వయ్వహారాలు చూసుకోవడం ఎవరెసుట్ ఎకక్డమంత కషట్ం నాకు. అలా అలవాటు చేశావు” 
అనాన్ను. 

శీర్మతి ముఖం వెలిగింది. “నెపం నామీదకు నెటట్కండి. అలా సాగించుకునాన్రు మీరు” అని, “ఇకక్డి విశేషాలు చాలావరకూ నాకు 
ఉతత్రాలోల్ రాశారు కానీ - ఈ ఇంటోల్ మొదటి రోజు గురించి రాయలేదు. అది చాలా పర్తేయ్కమని ఇపుప్డనిపిసోత్ంది....” అని ఆ వివరాలు 
చెపప్మనన్టుల్ చూసింది.  

“తెలాల్రి లేవగానే సూరుయ్డికి నమసక్రించాలి. మన మనుగడకి అవసరమైన సమసత్ శకుత్లీన్ సమకూరుసుత్నన్ సూరయ్భగవానుడికి 
కృతజఞ్తలు తెలుపుకోవడానికే సంధాయ్వందనం హిందూ సంపర్దాయమైంది.....” అనాన్ను ఉపోదాఘ్తంగా. 

“మీరు సంధాయ్వందనం చెయయ్డం నేనొకక్సారి కూడా చూడలేదు” అంది శీర్మతి వెంటనే. 
“ఆకాశంలో ఉండే వాడొకక్డేనా సూరుయ్డు? దేవుణిణ్ పలు రూపాలలో సందరిశ్ంచడం హిందూ సంపర్దాయం. అలా నా సూరుయ్డు 

నువేవ్. చాలా నెలల తరావ్త నాకు శుభోదయం వచిచ్ంది. ఆ సందరభ్ంగా నా సూరుయ్డిముందు నేనిపుప్డు సంధయ్ వారచ్బోతునాన్ను” అనాన్ను. 
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“అంటే?” 
“నీ రాకకు ముందు నేనీ ఇంటోల్ గడిపిన మొదటిరోజు విశేషాలు చెపప్డంలోనే - నీకు కృతజఞ్తలు ఇమిడి ఉనాన్యి” 
“అదెలా?” 
“నేను ఇబబ్ంది పడితే నువువ్ లేని లోటును సమ్రించినటుల్! ఇబబ్ంది పడకపోతే - నీ సాహచరయ్ పర్భావం నాకు తెలియకుండానే 

నామీద పడినటుల్....” అనాన్ట్ను. 
శీర్మతి కుతూహలం రెటిట్ంపయింది. నేను మొదలెటాట్ను.... 
శుభోదయంలో సంధయ్వారుప్ 
ఈ ఇంటోల్కి ఆ రాతిర్ ఎలా పర్వేశించానో నీకు తెలుసు.  
కొతత్ చోటైనా ఆ రాతిర్ ఇంటోల్ నాకు నిదర్ చాలా బాగా పటిట్ంది. అలసట మాతర్మే కాక, నిలువనీడ దొరికిందనన్ సంతృపిత్ కూడా 

అందుకు కారణం కావచుచ్.  
ఈరోజులాగే ఆరోజూ ఆరింటికి నిదర్ లేచి బర్షింగ  వగైరా కాలకృతాయ్లకు బాతూర్ంకి వెళాల్ను. లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల  

బాతూర్ంకంటే ఇది పెదద్ది. సాన్నానికి బాత  టబ  కూడా ఉంది. కానీ అకక్డిది మంచి హొటలోల్ బాతూర్ంలా ఉంటే - ఇది ఏదో రైలేవ్ సేట్షనోల్ 
వెయిటింగ  రూంలో పదిమంది వాడుకుంటునన్దానిలాగానూ, మెయింటెనెనుస్ లేనటూల్ ఉంది. మన దేశం సాథ్యిలో ఐతే ఏమో కానీ, జరమ్నల్ 
సాథ్యిలో బాతూర్ం ఇలా ఉంటుందని నేనూహించలేదు. కొంచెం నిరుతాస్హపడినపప్టికీ, సాన్నానికి సదుపాయముందని సంతోషించాను. 
వేణీణ్ళల్ సదుపాయం కూడా బాగుండడంతో సాన్నం హాయిగా అనిపించింది.  

సాన్నమయేయ్క నాలుగు బెర్డ  సైల్సులు, ఓ ఆపిల  - తిని, అరలీటరు పాలు తాగాను.  
అంతలో “హెర  డాకట్ర ” అనన్ పిలుపు వినిపించింది. అది ఒలోముచ కీ గొంతు.  
నేను వెళల్గానే ఆమె, “నీకు బయట వేరే పనులుంటే చూసుకో. పదకొండింటికి వసేత్ ఇంటి తాళం ఇసాత్ను” అంది.  
సరేననాన్ను. చకచకా నడిచి టెకిన్కల  యూనివరిస్టీలో ఔస లాండస్  ఆమట్ కి (విదేశీయులకి సహకరించే ఆఫీసు) వెళాల్ను. 

ముందురోజు అహమమ్ద తో తిరగడంవలల్ ఆ పరిసరాలమీద నాకు కొంచెం పటుట్ వచిచ్ంది.  
ఆ ఆఫీసులో నాకు పనికొచేచ్ విశేషాలు చాలా తెలిశాయి. ముందుగా వాళుల్ చెపిప్న చోటుకెళిల్ సాక్లర షిప  తీసుకునాన్ను. కొతత్గా 

బెరిల్న  వచిచ్నందుకు ఇచేచ్ అలవెనుస్లతో కలిపి 1200 మారుక్లు చేతికందేసరికి ఎకక్డ లేని ఉతాస్హం వచిచ్ంది. నినన్ ఒలోముచ కీకి అదెద్ 
డబుబ్లిచేచ్కకూడా ఇంకా నా బాయ్ంక  అకౌంటోల్ రెండువేల మారుక్లునాన్యేమో - ఒకక్సారిగా టాటా బిరాల్లాల్ ఫీలైపోయాను.  

సాక్లర షిప  తీసుకునేచోట చెయెయ్తుత్ భారీ మనిషి ఒకతను ననున్ చూసి ఆపాయ్యంగా పలకరించాడు. అతని పేరు గోపాలకృషణ్న . 
తమిళుడు. పర్తిషాఠ్తమ్కమైన వాన  హుంబోలడ్ ట  సాక్లర షిప మీద వచేచ్డు. ఆ సాక్లర షిప  నా డాడ  సాక్లర షిప  కంటే ఎకుక్వ, గొపప్ది. నెలకి 
1600 మారుక్లు. అంతే కాదు, వాన  హుంబోలడ్ ట  సాక్లరుస్కి ఇంకా ఎనోన్ అదనపు సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి. అతనిన్ 
కలుసుకోవడం థిర్లిల్ంగ గా అనిపించింది. తరావ్త అతడి గురించిన విశేషాలు నీకు ఉతత్రాలోల్ వార్శాను కదా! 

అకక్ణిణ్ంచి బెరిల్నర  డిసోక్ంటో బాయ్ంకుకి వెళాల్ను. అది లూయ్నబరుగ్లోని డాయిచ  బాయ్ంక కి బెరిల్న లో ఉండే అనుబంధ సంసథ్. నా 
డబుబ్లు ఆ అకౌంటోల్నే ఉనాన్యి. ఆ అకౌంట ని లూయ్నబరుగ్నుంచి ఇకక్డికి మారిచ్నందుకు 5 మారుక్లు తీసుకునాన్రు. ఇపుప్డు తీసుకునన్ 
1200 మారుక్లు ఆ అకౌంటోల్ జమ చేసి, పదకొండుకలాల్ ఒలోముచ కీ ఇలుల్ చేరాను.  
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ఒలోముచ కీ మాటంటే మాటే! నేను రాగానే ఆమె వెంటనే ఇంటి తాళం నా చేతిలో పెటిట్ంది. 
“నాలుగింటికి మాతర్ం నువువ్ తపప్కుండా ఇంటోల్ ఉండాలి సుమా, ఇంతకు ముందుండే అతను వచిచ్ రూం ఖాళీ చేసి వెడతాడు” అని 
హెచచ్రించి వెళిల్పోయింది.  

నేను కూడా ఇక ఇంటోల్ ఉండలేదు. మరికొనిన్ లాంఛనాలు ముగించుకుందుకు మళీల్ టెకిన్కల  యూనివరిస్టీ ఆఫీసుకెళాల్ను. అపుప్డో 
విషయం తెలిసింది. నేను ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుని తీరాలట.  

నాకు ఇనూస్రెనుస్మీద ఆసకిత్ లేదు. అంతవరకూ నేను ఇండియాలో ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోలేదు. ఇనూస్రెనుస్ అరాథ్ంతర మరణం 
చెందేవారికే తపప్ పూరాణ్యుషుక్లకు ఇచేచ్ సదుపాయాలు ఏమీ లేవని నాకు అనిపించేది.  

అందుకే ఇకక్డా కొదిద్గా పర్తిఘటించాను. 
ఇనూస్రెనుస్ చేయించే బాధయ్త ఆ ఆఫీసులో ఫౌర్ బాడెన  అనే మధయ్వయసు మహిళ తీసుకుంది. ఆమె వేగంగా జరమ్న  

మాటాల్డుతోంది. టెకిన్కల  యూనివరిస్టీ వివరాలు ఇంగీల్షులో లభించే బుక లెట  గురించి అడిగితే, ఇకక్డ అనీన్ జరమ్న లోనే ఉంటాయంది. 
ఆమె వయ్వహారం కొంచెం మోటుగా, కొంచెం కటువుగా, కొంచెం విసుగాగ్ తోచింది నాకు. మొటట్మొదటే ఆమె నాకు తటసథ్పడి ఉంటే బహుశా 
నాకు జరమ్నుస్మీద చాలా చెడడ్ అభిపార్యం ఏరప్డి ఉండేది. ఏ దేశమేగినా అనిన్ రకాలవారూ ఉంటారు మరి! 

ఇనూస్రెనుస్ చేసి తీరాలని కూడా ఆమె మోటుగానే చెపిప్ంది. జరమ్నీలో వైదయ్సేవలకు ఖరెచ్కుక్వనీ, సామానుయ్లది భరించలేరనీ, 16 
మారుక్లకి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుంటే - అకక్డ ఏ అనారోగయ్మొచిచ్నా ఉచిత వైదయ్సేవలు అందుతాయనీ చెపిప్ంది. ఈ సదుపాయం గొపప్తనం 
అందరికీ అరథ్ంకాదనీ, ఆందుకే డాడ  సంసథ్ తమ సాక్లరుస్కి ఇనూస్రెనుస్ తపప్నిసరి చేసిందనీ అంది. 

జరమ్నీలో ఉండగా జిరుర్న చీదనైనా చీదనని నా నమమ్కం. ఉతత్పుణాయ్న నెలనెలా బిళల్గొడుగులాల్ 16 మారుక్లు ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీకి 
చెలిల్ంచాలనీ అనిపించినా చివరకు తపప్లేదు. పీర్మియం రేపు కటాట్లి.  

ఫౌర్ బాడెన  మోటుగానే చెపిప్నా - ఆమె నాకు మేలే చేసిందనీ, ఇకక్డి ఇనూస్రెనుస్ ఇండియాలోలాంటిది కాదనీ తరావ్త మనవాళుల్ 
చాలామంది నాకు చెపాప్రు. 

అదయేయ్క అకక్ణిణ్ంచి ఓ సూపర  మారెక్ట కి వెళాల్ను. వేడినీళల్లో వేసి రెండు నిముషాలుంచితే - ఉడికి అనన్ంగా మారిపోయే బియయ్ం 
పాయ్కెటుల్ రెండు కొనాన్ను. ఇంకా వెనన్, బెర్డుడ్, జామ , పాలు, పళుల్ వగైరాలు కొని నాలుగు కాకుండానే ఇలుల్ చేరాను. 

ఇంటోల్కెడదామని తాళం తీసేత్ అది పనిచెయయ్లేదు. రెండు సారుల్ పర్యతిన్ంచాను. ఐనా తాళం పని చెయయ్లేదు. 
దేశం కొతత్ది. ఊరు ఇంకా కొతత్ది. నేనలా పలుమారుల్ పర్యతిన్సూత్ండగా చూసేత్ ఎవరైనా ననున్ దొంగ అనుకోవచుచ్నని 

భయపడుతూ, సాయానికెవరైనా వసాత్రేమోనని కాసేపు అటూ ఇటూ చూశాను. పది నిముషాలు గడిచినా ఎవరూ రాకపోయేసరికి మనసులో 
దేవుణిణ్ తలుచ్కుని మూడో పర్యతన్ం చేశాను. అదీ ఫెయిలయింది.  

అపుప్డొచాచ్డు నేనుండే గది కాళీ చేయాలిస్న టరిక్ష  వయ్కిత్. ఇదద్రం ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకునాన్ం. 
అతను నా సమసయ్ విని - ఆ తాళం ఎలా తియాయ్లో సులువు చెపిప్ నాచేతే తీయించాడు.  
అతగాడు నిజంగా ఇలుల్ కాళీ చెయాయ్లిస్న వయ్కేత్నా, లేక ఏ తాళానన్యినా ఇటేట్ తియయ్గల చోరాగేర్సరుడా అని నాలో చినన్ 

అనుమానం. 
అలాగే ఇంటోల్కెళాల్ం.  
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నా అనుమానానికి తగగ్టేల్ అతగాడు లోపలికెళాల్క సామానుల్ పాయ్క  చేసుకుంటూ గదిలో చాలా 
సేపునాన్డు. ఆ సామానంతా అతడిదేనా అనన్ శంక ననున్ పీడించింది. 

సామాను చాలా ఉంది. కానీ, అంత సామానుకీ అతనివదద్ పెటెట్ మాతర్ం ఒకటే ఉంది. సామాను పైనుంచి మెటల్కింద ఉనన్ టాకీస్లోకి 
రవాణా చెయయ్డానికి అతను నా సూట కేస  అడిగాడు.  

మళీల్ అనుమానం. కానీ ఇవవ్ననలేను. భయం భయంగానే ఇచాచ్ను.  
నా పెటెట్ నాకు వెనకొక్చేచ్దాకా మనసు పీకుతూనే ఉంది. అతను వెనకొక్చిచ్ మోసం చెయయ్కుండా నా పెటెట్ నాకు తిరిగివవ్గానే 

అపర్యతన్ంగా థాంకస్  చెపాప్ను. 
అతగాడు ఆశచ్రయ్ంగా, “పెటెట్ ఇచిచ్ంది నువువ్. థాంకస్  నేను చెపాప్లి” అనాన్డు. 
మనసులోని అనుమానం బయటకు చెపప్లేనుగా - కవర  చేసుకుందుకు - “తాళం తియయ్డం నేరాప్వు కదా, అందుకు” అనాన్ను 

తెలివిగా. 
అపుప్డు చెపప్కుండా ఇపుప్డు చెబుతునాన్డేమిటా అనేమో అతగాడు మళీల్ ననున్ ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.  
వెళిల్పోయేముందు నా వివరాలడిగి తెలుసుకుని, “నీకు నెలనెలా 900 మారుక్లు వచేచ్ మాటైతే, ఇంతకంటే మంచి ఇంటోల్ 

ఉండొచుచ్. ఈ ఇంటామె మంచిదే కానీ, మహా ఎడిడ్ది. రెండు రోజులుగా టాయ లెట  సరిగాగ్ ఫల్ష  అవడంలేదు. చెపిప్నా ఇంకా పటిట్ంచుకోలేదు. 
తనూ అలాగే వాడేసోత్ంది” అని నా గుండెలోల్ ఓ రాయేసి వెళిల్పోయాడు. 

ఉదయం నేను కమోడ  వాడిన విషయం గురుత్ చేసుకునాన్ను. బాగానే పని చేసిందని తోచినా, హడావుడిలో గమనించలేదేమో - 
అంది గుండెలోల్ రాయి.  

అతను వెళల్గానే ముందు అనన్ం వండుకునాన్ను. ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్ టమేటా ఊరగాయని వేడి వేడి అనన్ంలో వెనన్తో 
కలుపుకుని తింటుంటే జిహవ్ లేచొచిచ్ంది.  

భోజనమయేయ్క రేడియో పెటుట్కునాన్ను. ఢిలీల్ చాలా సప్షట్ంగా పలికింది. చాలా బాగా అనిపించింది కానీ ఎంతో సేపు వినలేదు. నాకు 
తెలియకుండానే నిదర్ ముంచుకొచిచ్ వళెల్రకుక్ండా నిదర్పోయాను.  

మరాన్డుదయం లేచి తెమిలాను. టరిక్ష  అతను చెపిప్నటేల్ టాయ లెట  బాగోలేదు.  
వేణీణ్ళల్ సాన్నం చేసేక - నాలుగు సైల్సులు బెర్డుడ్ జామ తో, 2 గాల్సుల పాలు, ఒక అరటిపండు - అదీ టిఫిన . ఇకమీదట రోజూ 

ఉదయం పూట ఇలాగే తినాలనుకునాన్ను.  
ఆఫీసుకి వెళేల్టపుప్డు టాయ లెట  విషయం ఇంటామెకి చెబితే, “అలాగా, చూసాత్నేల్” అంది. ఆ మాట మన ఫిరాయ్దులకు మన దేశంలో 

మునిసిపాలిటీవాళల్ సప్ందనలా ఉంది.  
ఆఫీసు చేరేసరికి అకక్డ అంతా ననున్ ఆపాయ్యంగానూ, ముచచ్టగానూ చూశారు. తెలిసినవారు తెలియనివారికి డాకట్ర  అంటూ 

అబుబ్రంగా, గౌరవంగా పరిచయం చేశారు. ఐతే ఓసారి పలకరింపులైపోగానే, ఎవరి పని వారిదే. మరి బాతాఖానీ లేదు.  
సంసాక్రం దెబబ్ తినకుండా బాధయ్తకు పెదద్ పీట వేసే ఈ సంసక్ృతి చాలా గొపప్గా అనిపించింది. ఇలాంటిది మన దేశంలోనూ 

ఉదోయ్గులందరూ పాటిసేత్ - అది ఎనోన్ సంసక్రణల పెటుట్ అని నాకు అనిపించింది.  
నేను 12 అయేయ్దాకా ఆఫీసులో ఉనాన్ను. అకక్ణిణ్ంచి బాయ్ంకుకి వెళిల్ ఇనూస్రెనుస్ పీర్మియం 16 మారుక్లు కటేట్సి ఇలుల్ చేరుకునాన్ను.  
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ఇంటిముందే పెదద్ కూరగాయల సంత. అది చూసి ఆశచ్రయ్ంతోపాటు ఆనందం కూడా 
కలిగింది.  

ఆ రోజు బుధవారం. ఇకక్డ పర్తి బుధవారం, శనివారం సంత ఔతుందిట. అంటే తాజా కూరలు కొనేందుకు నేను ఎకక్డికీ 
వెళల్నవసరం లేదు. మన ఇంటి మెటుల్ దిగి వీధిలోకి వసేత్ చాలు.  

సంతలో హుషారుగా తిరిగి కొనిన్ పళుల్, కూరలు కొనాన్ను. ఇంటికొచిచ్ లూయ్నబరుగ్లో కొరియా నేరిప్న బంగాళాదుంపల కూర వండి, 
నినన్ రాతిర్ మిగిలిన అనన్ంతో భోంచేశాను. వంటకి అనుభవమెంత ముఖయ్మో అపుప్డు తెలిసింది. కూర పకావ్న పడలేదు.  

భోంచేసేక మళీల్ ఆఫీసుకెళాల్ను. ఇండియానుంచి ఉతత్రాలేమైనా వచాచ్యేమోనని వాకబు చేశాను. ఇంకా రాలేదంటే నిరుతాస్హం. 
అపుప్డు అకక్డ ఆ ఉతత్రాలే నా ఊపిరి మరి!  

ఆఫీసులో అంతా ఎవరి పనులోల్ వారుండి నా రాకపోకలగురించి పటిట్ంచుకోలేదని గర్హించగానే నాలోని భారతీయుడు వెనున్ 
తటాట్డు. ఆఫీసు ఐదు దాకా ఉంటుందని తెలిసినా, పని లేనపుప్డు ఇకక్డుండి ఏంచేసాత్నులే అనుకుని - నాలుగింటికే అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాను. 
రెండుమూడు సూపర  మారెక్టుల్ తిరిగాను. ఒకచోట కేజీ 2.28 మారుక్లకే బియయ్ం దొరికితే కొనాన్ను. ఆల బెర్సట్  ఐతే ఇంతకంటే చౌకగా 
ఉంటుందికదా అనుంది కానీ, ఆ దుకాణమెకక్డో ఇంకా తెలియదు.  

ఓ మారెక్టోల్ ఇదద్రు ఇండియనుస్ కనిపించారు. వాళల్ను చూడగానే నాకు చెపప్లేనంత ఉతాస్హం కలిగింది. వెంటనే పలకరించి 
పరిచయం చేసుకోవాలనిపించింది.  

నా చూపులోల్ అది పసికటాట్రో ఏమో, వాళేల్ ననున్ పలకరించి “ఇండియన ?” అనడిగారు.  
ఏ భాషలో బదులివావ్లో తెలియక ఔననన్టుల్ తలూపాను. 
వాళిల్ంకా ఏదో అడుగుతారనీ, మాటలు పెంచాలనీ అనుకునాన్ను కానీ, వాళుల్ ఓ చిరునవువ్ నవివ్ హడావుడిగా వెళిల్పోయారు. వాళుల్ 

వెళిల్పోయిన తీరు చూసేత్ - నేను ఇండియన  అని తెలియగానే, వాళుల్ ననున్ ఎవాయిడ  చేసుత్నాన్రనిపించింది. ‘అసలు సిసలు మనవాళుల్’ అని 
మనసులో అనుకుని నవువ్కునాన్ను.  

ఆ రాతిర్ వంట, భోజనం మామూలే. భోజనమయేయ్క టేపు రికారడ్రోల్ పిలల్ల మాటలు, పాటలు వినాన్ను.  
బెరిల్న  మహానగరంలో మన పిలల్ల మాటలు, పాటలు. అపూరవ్ంగా అనిపించింది. కానీ కాసేపు వినేసరికి వాళల్ని దగగ్రగా 

తీసుకోవాలనిపించింది. సాంకేతిక విజాఞ్నం వాళల్ మాటలిన్ నా చెవులకి చేరచ్గలిగింది. కానీ నా చేతులిన్ వాళల్ దగగ్రకు చేరచ్లేదని తెలుసు. 
మనసు పాడౌతుందని భయమేసి టేపునుంచి రేడియోకి మారాను. ఢిలీల్లో హిందీ పాటలు వసుత్నాన్యి.  

ఉనన్టుల్ండి లతా మంగేషక్ర  గొంతులో ఆనంద  బకిష్ అంటునాన్డు - ‘జానె కూయ్ం లోగ  మొహబబ్త  కియా కరేత్ హైఁ’. లకీష్కాంత  
పాయ్రేలాల  మెలొడీస లో నాకెంతో ఇషట్మైన పాట అది. ఆ సమయంలో నా మనోభావాలకి అదద్ం పడుతునన్ ఆ పాట వింటూండగా కళుల్ 
మూతలు పడాడ్యి.  

“రోజూ ఇలాగే నిదర్పడితే చాలు. ఎంతో బాగుంటుంది” అనుకుంటూ రేడియో కటేట్శాను. 
ఆ క్షణంలో  నేనూహించలేదు. నిదర్తో నిమితత్ం లేకుండా - పర్తి రోజూ అదుభ్తం అనిపించే రోజులు ముందునాన్యని....  

PPP 
ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందున (బెరిల్న లో నేను, నా కుటుంబం) 
తెలల్వారింది. జనవరి ఏడు వెళిల్ ఎనిమిది వచిచ్ంది. మా దాంపతయ్ంలో విదేశపరావ్నికి శుభోదయమది. 
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మెలకువ వచిచ్ కళుల్ తెరిచాను.  
ఆశచ్రయ్ంగా గది పైకపుప్కి కళుల్, ముకుక్, నోరు ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఆ కళుల్ ననేన్ మురిపెంగా చూసుత్నాన్యి. ఆ నోరు పెదవి 

విపిప్ంది. ‘నినన్ లేని అందమేదో నిదుర లేచెనెందుకో’ అంటూ పాట వినిపించింది. అది ఘంటసాల పాడుతునన్టుల్ లేదు. తెలుగు పాటను 
జరమ్న  యాసలో వినన్టుల్ంది. 

‘అరే, గది పైకపుప్ పాట పాడుతోందే’ అనుకుని పకక్కు తిరిగాను. 
పిలల్లిదద్రూ నిదర్ పోతునాన్రు. వాళుల్ ఎంతో అందంగా, కొతత్గా కనిపించారు. వాళల్ ఉనికి మా మంచానికే అందానిన్చిచ్ంది. ఎంతలా 

అంటే - మా గది పైకపుప్ కూడా వాళల్ని చూసే పాడిందా పాట.  
‘కాకిపిలల్ కాకికే కాదు, కాకి గది పైకపుప్కీ ముదేద్’ అనుకునాన్ను.  
కానీ పాట - నిదుర లేచినవాళల్ గురించి కదా - పిలల్లింకా నిదుర లేవలేదు కదా - మరి పైకపుప్ ఎవరిన్ చూసి పాడిందీ అని ఇటు 

తిరిగితే - శీర్మతి కనిపించింది. ఎపుప్డు లేచిందో కానీ ఆమె ననేన్ చూసోత్ంది. నేనేదో అనబోయేలోగా తనే పెదవి కదిపి - “ఇది కల కాదు 
కదూ!” అంది.  

“కలే అయుండాలి. లేకపోతే గది పైకపేప్మిటి? ననున్ చూసి పాట పాడడ్మేమిటి?” అనాన్ను. 
శీర్మతి నావంక అయోమయంగా చూసి, “పైకపుప్ పాట పాడడ్మేమిటి? మీరిలా అరథ్ం లేకుండా మాటాల్డుతునాన్రంటే ఇది కలే 

అయుండాలి” అంది. 
నేను చటుకుక్న ఆమె నోటికి నా చేతిని అడడ్ంగా పెటిట్, “మరి మాటాల్డకు బాలా! బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు. ఈ వాసత్వం 

కలగా మారిపోయినా మారిపోవచుచ్” అనాన్ను.  
ఆమె నా చేతిని మృదువుగా తొలగించి, “మనమిపుప్డు సకుటుంబంగా ఒకే గదిలో ఉనాన్ం. ఇది నిజం. ఇక ఎపప్టికీ విడిపోం. ఇది 

కూడా నిజం. ఈ నిజానిన్ అబదధ్ం చెయయ్డానికి సాకాష్తూత్ ఆ బర్హేమ్ పూనుకునాన్డని అనుకోండి. అపుప్డీ బాల ఆగర్హించి శపిసుత్ంది. ఒక 
మహాపతివర్త శాపానికి గురి కావడం ఆ బర్హమ్కి కూడా ఇషట్ముండదు. తెలిసిందా?” అని, “ఇపుప్డు చెపప్ండి. గది పైకపుప్ పాట 
పాడడ్మేమిటి?” అంది.  

“ఎందుకింతలా నిలదీసుత్నాన్వు? ఇపుప్డు నాకెంత సంతోషంగా ఉనన్దంటే - మన చుటూట్ ఉనన్ అణువణువు సప్ందనలోనూ 
మధురగానం వినిపిసోత్ంది” అని పైకపుప్ విషయం చెపాప్ను. 

శీర్మతి నిటూట్రిచ్ంది, “విడిగా ఉండడంవలల్ ఇంతకాలం మనకు భావనాపర్పంచమే ఆసరా అయింది. మనమిక ఊహా 
పర్పంచంనుంచి బయటపడి వాసత్వానిన్ ఎంజాయ  చెయాయ్లి” అంది. 

నితయ్విధులే వాసత్వమామెకి. లేచీ లేవగానే సాన్నాదులు నిరవ్రిత్ంచి - గృహకృతాయ్లు నిరవ్హించాలి. అందులో భారయ్, భరత్, పిలల్లు - 
వారివారికి నిరాధ్రించబడడ్ విధులు, నియమాలు పాటించాలి. వాటిలో కొనిన్ మరీ రొటీన . కొనిన్ సరికొతత్వి. ‘అనిన్టినీ ఒకక్లా ఎంజాయ  
చెయయ్డమే జీవితం’ అంటుందామె.  

నిజానికామె చాలా పెదద్ పర్యాణం చేసి అలసిపోయి ఉంది. రాతిర్ కబురల్లో పడి ఆలసయ్ంగా పడుకుంది. ఐనా - మేమిక పర్తి రోజూ 
కలిసే గడుపుతామనన్ ఆలోచనే తనకి సేద తీరిచ్ విశార్ంతినిచిచ్ంది. అందుకేనేమో - నాకంటేనూ పది నిముషాలు ముందే నిదర్ లేచింది.  
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లేవగానే డూయ్టీలోకి దిగిపోవడం ఆమెకి అలవాటు. కానీ మేమంతా కలిసునన్ విషయం - 
కలో, నిజమో నిరాధ్రించుకోలేక కాసేపు అయోమయంలో పడింది. నేను నిదర్ లేచి మాటాల్డగానే - ఆ సందేహం తొలగిపోయింది. ఇక 
వాసత్వానిన్ ఎంజాయ  చేసే మూడ లోకి వచిచ్ంది. అంటే మేమిక పనులోల్కి దిగాలి. భువనేశవ్రోల్ ఐతే - అకక్డ తను ఓ పదధ్తికి అలవాటు 
పడింది. ఇకక్డ పదధ్తి నేను తనకి అలవాటు చేయాలిస్ ఉంది. 

“మా ఆఫీసు ఎనిమిదికి. అంటే నేను 7.45కి ఇంటోల్ బయలేద్రుతాను. అపప్టికి మన కాలకృతాయ్లు, అలాప్హారం ఐపోవాలి. అదీకాక 
- ఇంటామె ఒలోముచ కీ ఎనిమిదికి నిదర్ లేసుత్ంది. తొమిమ్దికీ పదికీ మధయ్ బయటకు వెడుతుంది. ఆ మధయ్కాలంలో మనం బాతూర్ంనీ, 
వంటింటినీ ఆమెకి విడిచిపెటాట్లి. తరావ్తనుంచి రాతిర్ 9 దాటేదాకా ఇలల్ంతా మనదే” అనాన్ను. 

“మీరు ఆఫీసుకి ఎనిమిదికే వెళిల్పోవాలంటే, ఆలోగానే టిఫిన  రెడీ చెయాయ్లంటే....” అంది శీర్మతి అనుమానంగా. 
మామూలుగా ఐతే తను ఉదయం ఎనిమిదికేమిటి - ఆరుకే కావాలనాన్ టిఫిన  సిదధ్ం చెయయ్గలదు. కానీ పిలల్లు పుటుట్కొచేచ్క తన 

ఎపిషియెనీస్ని వాళుల్ నిరాధ్రిసుత్నాన్రు. వాళుల్ ఏడు లోగా నిదర్ లేవరు. బలవంతంగా లేపితే ఏడుసాత్రు. ఒకసారి బడిలో వేసేక వాళెల్లాగూ 
నిదర్నీ, సేవ్చఛ్నీ కోలోప్క తపప్దు కాబటిట్, అందాకా ఆ విషయంలో మేమూ పటిట్ంచుకోకుండా వాళల్ ఈ అలవాటుని సాగనిసుత్నాన్ం.     

ఒకసారి పిలల్లు లేచేక ఇంటోల్ హడావుడే హడావుడి. ఓపటాట్న బర్షింగుకి ఒపుప్కోరు. ఒపుప్కునాన్క నేను ముందంటే నేను 
ముందంటూ పోటీ పడతారు. వాళల్ని లొంగదియయ్డానికి కొనిన్ చిటాక్లు వేసుత్ంటాను. వాళల్ బర్షుష్లు తీసుకుని దానిమీద వాళల్డిగిన బొమమ్ 
రూపంలో పేసుట్ వేసాత్నంటాను. అదంతా ఒ పెదద్ తతంగం.  

“ఉతత్రాలోల్ రాసిందంతా మరిచ్పోయావా? ఇపుప్డు ఉదయం మనకి - పాలు, పండు, బెర్డ -బటర -జామ  అంతే! వాటికి వంటింటి 
అవసరం లేదు. ఫిర్జ లోంచి తెచుచ్కుని వాడుకోవడమే. నేనైతే ఎనిమిదిలోగానే అవనీన్ మన గదిలోకి తెచిచ్పెటుట్కునేవాణిణ్. కానీ - ఒలోముచ కీ 
ఉనాన్ కూడా మనం ఫిర్జ లోంచి మన సరుకు తెచుచ్కోవచుచ్. వంటింటోల్ వాష బేసినూ, హాట పేల్టూల్ మాతర్ం ఆ సమయంలో వాడలేమంతే!” 
అనాన్ను.  

శీర్మతి ననన్దోలా చూసింది. నేను ఇబబ్ందిపడి, “ఇలుల్ చవగాగ్ దొరికిందనుకో. కానీ అదెద్ ఎకుక్విచిచ్నా కూడా, ఇకక్డ కామన  కిచెనూ 
కామన  టాయిలెటూల్ మామూలే! కారణం ఒకటి - వీళుల్ బెడూర్ంకిచిచ్న పార్ధానయ్ం కిచెన కీ, బాతూర్ంకీ ఇవవ్రు. రెండు - కిచెన ని మనకిలా 
గంటల తరబడి వాడరు” అనాన్ను. ఇలాంటి విశేషాలు గతంలో ఉతత్రాలోల్ వార్సి ఉనాన్ ఎందుకైనా మంచిదని ఓసారి గురుత్ చేశాను.  

శీర్మతి ననన్దోలా చూసి, “నా చూపులోల్ని ఆశచ్రయ్ం మీకు పితూరీలా కనబడిందా?” అంది పాత ఆశచ్రాయ్నికి కొతత్ ఆశచ్రాయ్నిన్ 
జోడిసూత్. 

“నేననన్ మాటలోల్ ఆశచ్రయ్పడాలిస్నదేముంది?” అనాన్ను నేనూ తనకి దీటుగా ఆశచ్రయ్పడుతూ.  
“అదా, నాకు తెలిసి మీవరకూ బెర్డడ్ంటే జబుబ్పడడ్వాళుల్ మాతర్మే తినే ఓ వయ్రథ్పదారథ్ం. ఆరోగయ్ంగా ఉనన్పుప్డు బెర్డుడ్ మాటెతిత్తే 

అంతెతుత్ లేచేవారు. అలాంటి మీరే బెర్డుడ్ని పర్పోజ  చెయయ్గానే - కాసత్ ఎతిత్పొడవాలనిపించింది. కానీ పర్సుత్తం మనమధయ్ కొతత్ మోజొకటి 
మొదలైందిగా - ఆశచ్రయ్ంతో సరిపెటిట్ ఊరుకునాన్ను” అంది శీర్మతి. 

అపప్టికి టైం ఆరుంపావయింది. ఇక తవ్రపడి తెమలాలి. అందుకని ఆమె మాటలకి బదులివవ్లేదు. 
ముందు ఒకరి తరావ్త ఒకరు బాతూర్ంకి వెళిల్ బర్షింగ  చేసుకొచాచ్ం. అపుప్డు పిలల్లిన్ నిదర్ లేపాం. 
కొతత్ వాతావరణం పర్భావం కాబోలు - వాళుల్ తొందరగానే లేచారు. 
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“వసూ! వాళల్కి బర్షుష్లివువ్. పేసుట్తో బొమమ్లేసాత్ను” అనాన్ను.  
బాబుకింకా మూడు నిండలేదు. చినన్వాడు కాబటిట్ ఇలాంటివి వాడికి పూరిత్గా అరథ్ం కావు. అనిన్ంటికీ అకక్ని అనుసరిసాత్డు. 

అనుసరిసూత్నే దానితో పోటీ పడతాడు. 
పాప ఎంతో ఉతాస్హపడి, “పేసుట్మీద బొమేమ్యించుకుని ఎనాన్ళల్యిందో! ఇనాన్ళూల్ అమమ్ ఒకక్సారి కూడా బొమమ్వెయయ్లేదు” అని 

శీర్మతిపై పితూరీ కూడా చెపిప్ంది. 
నేను శీర్మతిపై కోపం నటిసూత్, “వాళల్కి పేసుట్తో బొమమ్లు ఎందుకు వెయయ్లేదు?” అనడిగాను. 
“ఎందుకు వెయయ్లేదూ! వేశాను. కానీ మీకులా నమిమ్ంచే విదయ్ నాకు తెలియదుగా. దాంతో మానేయాలిస్ వచిచ్ంది” అంది శీర్మతి 

వెంటనే. 
అరథ్మైంది. శీర్మతికి బొమమ్లెయయ్డం రాదు. నాకూ రాదు. ఎటొచీచ్ తనది నిజాయితీ. నాది లౌకయ్ం. 
పిలల్లిన్ కొనిన్ విషయాలోల్ మాయ చెయాయ్లి. నేను పాపని ఏ బొమమ్ కావాలీ అనడిగి - బర్షుట్మీద పేసుట్ వేసేవాణిణ్. పేసుట్ 

మామూలుగానే వేసినా, అదడిగిన బొమమ్లోని లక్షణాలనీన్ ఉనన్టుల్ భర్మ పెటేట్వాణిణ్. నేను కాసత్ నొకిక్ంచేసరికి అది హిపొన్టైజ  అయిపోయేది. 
అది నమిమ్తే బాబుని నమిమ్ంచడం ఏమాతర్ం కషట్ం కాదు. వాణిణ్ నమిమ్ంచే బాధయ్త అదే తీసుకునేది.  

“సరేలే, నీకే బొమమ్ కావాలో చెపుప్” అనాన్ను పాపతో. 
“ఇంతవరకూ నాకు ఒకక్సారి కూడా ఒంటెబొమమ్ వెయయ్లేదు. ఈ వేళ అది కావాలి” అంది పాప.  
దాని బర్షుష్మీద పేసుట్ వేశాను. ఒంటెకు మూపురం ఎకక్డుందో, కాళుల్ ఎంత పొడుగునాన్యో వివరించి చెబుతుంటే పాప చాలా 

ఉతాస్హంగా విని, “పుసత్కాలోల్ ఇనిన్ ఒంటె బొమమ్లు చూశాను. నానన్గారు వేసినంత బాగా ఒకక్టీ లేదు” అంది. 
అంత ఓవర  చేసిందంటే, పాపమీద నాకు అనుమానమే. వయసు నాలుగే నిండినా దానిది ఈడుకి మించిన తెలివి. బర్షుష్మీద పేసుట్కి 

తానడిగిన బొమమ్ రూపం ఏమాతర్ం లేదని, ఏడునెలల్ కిర్తం నేను ఇండియా వదిలినపుప్డే అది కనిపెటేట్సిందని నా అనుమానం. కానీ రోజూ 
బర్షింగ  దగగ్ర మా ఇదద్రికీ అదో ఆట. అది అడగడం, నేను పేసుట్ వేసి అందులో అది ఆడిగిన బొమమ్ లక్షణాలు చూపించడం - అదంతా 
దానికో సరదా! నేను దానిన్ మాయలో పడేసుత్నాన్ననుకుంటే - అదే ననున్ మాయలో పడేసుత్ండొచుచ్. 

కనన్వారిలో యశోద ఉనన్టేల్ - కనన్బిడడ్లోల్నూ కృషుణ్లుంటారు. అనురాగబంధంలో అదో మాయ! 
అకక్ పెదద్ది కాబటిట్ బర్షింగుకి అకేక్ ముందు వెళాల్లి - అనే మా లాజికుక్ని బుదిధ్గా అనుసరించి ఊరుకునన్పప్టికీ - 

అకెక్పుప్డొసుత్ందా, తన బర్షుష్మీద నేను పేసెట్పుప్డు వేసాత్నా అని చాలా అసహనంగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు బాబు. 
శీర్మతి పాపని తీసుకుని రాగానే, “నానన్గారూ! నాకూ ఒంటె బొమమ్ వెయయ్ండి” అనాన్డు బాబు. 
పాప వెంటనే వాడివంక ఆరిందాలా చూసి, “నానన్గారికి బోలెడు బొమమ్లొచుచ్. అసత్మానూ ఒంటె ఒకక్టే అడకూక్డదు. నీకు 

ఏనుగు బొమమ్ వెయయ్మను” అంది. 
బాబు వెంటనే, “నాకు ఒంటే వదుద్. ఏనుగు బొమమ్ కావాలి” అనాన్డు.  
“గుడ  బాయ ” అంది పాప. అకక్ పొగిడిందని బాబు తెగ సంబరపడాడ్డు. 
నేను వాడి బర్షుష్మీద పేసుట్ వేసి, అందులో ఏనుగు లక్షణాలిన్ వివరించి చెబుతునాన్ను. బాబే కాదు, పాప కూడా చాలా ఆసకిత్కరంగా 

వింటోంది. 
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శీర్మతి నావంకనే చూసూత్, “అపుప్డపుప్డు ననున్ బాలా అంటుంటారుగా! మీ మాటలతో 
ననెన్ంత మోసగిసుత్నాన్రోనని అనుమానంగా ఉందిపుప్డు” అని నవివ్ంది. 

ఆ నవువ్ ఇచిచ్న ధైరయ్ంతో, “మోసం మధురంగా ఉండాలి కానీ - జీవితంలో మోసపోవడానికి మించిన గొపప్ అనుభూతి ఉండదు - 
అని కూడా నీకు అనిపించి ఉండాలే” అనాన్ను.  

అందరికీ బర్షింగులయేయ్క - “ఈరోజు నేను ఆఫీసుకి వెళల్డం లేదు. ఐనా ఎనిమిది లోగా కొంత పొటట్పూజ అవసరం. పిలల్లు 
పదింటిదాకా ఆగలేరు” అనేసి గది బయటికెళిల్ అవసరమైనవనీన్ ఫిర్జ లోంచి తెచాచ్ను. అపప్టికింకా ఒలోముచ కీ నిదర్ లేవలేదు. 

నేను బెర్డ  పాయ్కెట  విపిప్ సైల్సులు తీశాను. వెనన్ పాయ్కెట  విపిప్ చాకుతో వాటికి వెనన్ పూశాను. జామ  బాటిల  విపిప్ జామ  
పుయయ్బోతూ, “ముందు పిలల్లకి ఛీజ  పెటుట్” అనాన్ను. 

శీతల దేశంలో వంటికి తగిన వేడిని అందించడంలో ఛీజ ది ముఖయ్ పాతర్ అని జరమ్నుల్ అంటారు. అదేం కరోమ్ - ఛీజ  నోటోల్ పెడితే 
చాలు నాలిక వెనకిక్ తోసేసుత్ంది నాకు. అది వినన్ జరమ్న  మితుర్లు - “నువేవ్మిటో, నీ రుచులేమిటో అరథ్ం కాదు కానీ - నీ పిలల్లొచేచ్క 
వాళల్కైనా ఛీజ  అలవాటు చెయియ్. అనిన్ పోషకపదారాథ్లూ అందులో ఉంటాయి” అని చెపాప్రు. 

పిలల్లకి పోషకపదారాథ్లు అందించాలనన్ తపన నాకూ ఉంది. అందుకే శీర్మతికి ఛీజ  గురించి చెపాప్ను. 
శీర్మతి ఛీజ  పాయ్కెట  విపిప్ంది. అందులోంచీ సనన్గా పొడుగాగ్ ముచచ్టగా ఉనన్ ఛీజ  ముకక్లిన్ తీసి పాపకీ, బాబుకీ చెరొకటీ 

ఇచిచ్ంది.  
పాప ఛీజ  నోటోల్ పెటుట్కుని వెంటనే, “ఛీ, యాక ” అంటూ వేళల్తో బయటకు తీసేసింది.   
ఒకపుప్డైతే ఉమేమ్సేది. అది తపప్ని మందలించి మేమే దానికిలా అలవాటు చేశాం.  
పాప ఎపుప్డైతే యాక  అందో, ఆ వెంటనే బాబు ఛీజ ని నోటోల్ పెటుట్కోకుండానే, “యాక ” అనాన్డు. అకక్మీద వాడికంత నమమ్కం. 
“వీళల్కి ఛీజ  నచిచ్నటుల్ లేదు” అంది శీర్మతి. 
గుండె గుభీలమ్ంది. శాకాహారులైన మా పిలల్ల వంటోల్ పోషకపదారాథ్లు పర్వేశపెటట్డానికి ఛీజ మీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునాన్ను మరి.  
“సరేలే, నెమమ్దిగా అలవాటు చేదాద్ం. ఒకసారి అలవాటు పడితే - పిలల్లు ఛీజ  తపప్ మరేం తినడానికీ ఇషట్పడరుట” అనాన్ను.  
అపప్టికి కొనిన్ బెర్డ  సైల్సులు రెడీ అయాయ్యి. ఛీజ  అనుభవానిన్ బటిట్, ముందు నేను తిని రుచికి పరవశానిన్ నటించి అపుప్డు పిలల్లకి 

పెటాట్లనుకుని, ముందు రెండు సైల్సులు తిని - “ఇపుప్డు మీరు” అనాన్ను పిలల్లతో. 
“ఈరోజు మీకు కొతత్ రకం ఫలహారం” అంటూ శీర్మతి వాళల్కి తలో రెండు సైల్సులూ అందించింది. 
వాళల్వి తీసుకుని గదిలో ఓ మూలకి పరుగెతాత్రు. ముందు నేను తిని పరవశించానుగా - వాటి రుచిపై వాళల్కి అనుమానం లేదు. 
“అబాబ్, వసూ! దీనిన్ ఫలహారమనకు” అభయ్ంతరపెటాట్ను. 
“తినడానికి లేని అడుడ్ ఫలహారమనడం దగగ్రొచిచ్ందా? ఐనా ఇందాకా మీరూ అనాన్రు ఫలహారమని, మరిచ్పోయారా?” అంది 

శీర్మతి. 
“గురుత్ చేసుకో - నేను ఫలహారమనలేదు, అలాప్హారమనాన్ను. అంటే మనుషులోల్ అలుప్లాల్, ఇది ఆహారంలో అలప్మైనదనన్మాట!”  
“రెండింటికీ తేడా ఏమిటిట?” 
“ఫలహారమంటే ఎంజాయ  చేసూత్ తినేది. అలాప్హారమంటే గతి లేక తినేది” 
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“అంటే జరమ్నీ వచేచ్క తిండి విషయంలో మీరు గతి లేని వాళల్యాయ్రనన్మాట! నేనొచేచ్క 
కూడా అలాగే ఉంటానంటే కుదరదు. మీకు రోజుకో కొతత్ ఫలహారం చేసి పెడతానెల్ండి” అంది శీర్మతి.  

“నో వసూ! ఇకక్డ మనకిదే వీలుగా ఉంటుంది. నాకూక్డా బెర్డూడ్ జాముని తినడం దాకా ఓకే. అది ఫలహారమంటేనే ఏదోలా 
ఉంటుంది” అనాన్ను. 

మాటాల్డుతూనే ఉనాన్ం - ఆమె తను కూడా బెర్డ  సైల్సులు సిదధ్ం చేసోత్ంది. మధయ్లో పిలల్లొచిచ్ బెర్డ  సైల్సులు అడిగారు. వాళల్కి 
జామ కంటే ఎకుక్వగా వెనన్ నచిచ్ంది. నాకెంతో సంతోషమైంది. 

“నువువ్ కూడా వెనన్ ఎకుక్వ రాసుకో. చలికి బాగా తటుట్కోగలుగ్తావు” అనాన్ను ఆమెతో. 
“అమోమ్, నాకు వెనన్ వదుద్. ఇపుప్డిపుప్డే వళుల్ రావడం మొదలైంది నాకు” అంది శీర్మతి చటుకుక్న. 
ఆ విషయమై తరావ్త నచచ్జెపొప్చుచ్లే అనుకుని అపప్టికి నొకిక్ంచలేదు. 
“ఈరోజు మన పోర్గార్ం ఏమిటి?” అంది శీర్మతి అలాప్హారం, పాలు సేవించేక. 
“మిమమ్లిన్ తీసుకుని పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్లి” అనాన్ను. 
“అన మెలుడ్ంగ  (రిజిసేర్షన )కా?” అంది శీర్మతి వెంటనే. 
తనకి విషయమే కాదు, జరమ్న  పేరు కూడా బాగానే గురుత్ంది.  
అన మెలుడ్ంగ  నా తక్షణ కరత్వయ్ం. ఎందుకంటే - శీర్మతి, పిలల్లు నాతో ఉనన్ందుకు అదనంగా అలవెనుస్ వసుత్ంది. భారయ్కి 200 

మారుక్లు, పిలల్లిదద్రికీ చెరో యాబై మారుక్లు. వాళుల్ ఈ నెలలో పదవ తేదీ లోపునే ఇకక్డికొచాచ్రు కాబటిట్ ఈ నెలనుంచే నాకీ అలవెనుస్ 
మొదలౌతుంది. అందుకుగానూ బెరిల్న  నగరంలో పోలీస  సేట్షనోల్ అన మెలుడ్ంగ  పూరిత్ చేసి ఆ రసీదులు, బాన  నగరంలో ఉనన్ డాడ  ఆఫీసుకి 
పంపాలి. ఆ పని వెంటనే చెయాయ్లి. డబుబ్తో పని కదా! 

బయటకు వెళాల్లంటే - ఇండియాలోలా ఆదరాబాదరాగా డర్స  చేసుకుని వెళల్డానికి కుదరదు. పైన సెవ్టర  వేసుకోవాలి. కాళల్కి 
సాకుస్, బూటుల్ తొడగాలి. మంకీ కాప  పెటుట్కోవాలి. చేతులకి గోల్వస్  వేసుకోవాలి. ఇక ఓవర కోట  తపప్నిసరి. మాకు మేమే కాక, పిలల్లకి కూడా 
ఇవనీన్ చెయాయ్లంటే - బయటికెళల్డంకంటే ఇంటోల్ ఉండడమే బాగుందనిపిసుత్ంది.  

అపప్టికి నేను బెరిల్న  వచిచ్ మూడు నెలలు దాటింది కాబటిట్ - నావరకూ డెర్సిస్ంగ  ఓకే. ఇండియాలో ఏవో కుటిట్ంచింది కాబటిట్ పిలల్లకి 
కూడా ఫరవాలేదు. వచిచ్న సమసయ్లాల్ శీర్మతి గురించే. 

ఆ రోజు చలి ఎకుక్వగా ఉంది. ఆపైన ఈదురుగాలి. శీర్మతికింకా మాంటెల  (ఓవర కోట ) లేదు. ఆమె సెవ్టర  ధరించి పైన షాల  
కపుప్కుంది. జరమ్నీలో శీతలానికి ఆ ఏరాప్టు అకక్డి చలికి సరిపోదు. 

అమామ్ నానాన్ పకక్నుంటే పిలల్లకి ఏ వాతావరణం కొతత్గా అనిపించదు. కాబటిట్ వాళుల్ మామూలుగానే ఉనాన్రు.  
మా ఇంటినుంచి నడచి వెడితే రెండుమూడు నిముషాలోల్ వసుత్ంది ‘డాయిచే ఓపర ’ పేరిట ఊ-బాన హాఫ  (అండర గౌర్ండ  రైలేవ్సేట్షన ). 

నేలమీంచి కిందకి మెటుల్ దిగి - నేలకింద నడిచే - రైలెకక్డం మావాళల్కి కొతత్. అనీన్ వింతగా చూసుత్నాన్రు వాళుల్. 
నాకైతే పాస  ఉంది. ఎనిన్మారెల్కిక్నా ఊబాన  ఫీర్. ఆరేళల్లోపు పిలల్లకి కూడా ఊబాన  ఫీర్. ఇక టికెట  కొనవలిసింది శీర్మతికి మాతర్మే. 
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ఎంత దూరానికైనా రెండు నిముషాలోల్ చేరచ్గల ఊబాన లో మేము మా ఏరియా పోలీస  
సేట్షన కి వెళాల్ం. అకక్డ ఏయే కాగితాలు చూపాలో సరిగాగ్ తెలియక, మొతత్ం మూడుసారుల్ వెళిల్ రావాలొస్చిచ్ంది. మూడోసారి వెళిల్నపుప్డు 
అన మెలుడ్ంగ  క్షణాలమీద ఐపోయింది. రసీదులు తీసుకునాన్ను. ముందుగా సిదధ్ం చేసుకునన్ కవరోల్ ఆ రసీదులిన్ పెటిట్ వెంటనే డాడ  ఆఫీసుకి 
పోసుట్ చేశాను.  

అకక్డి పర్యాణ సౌకరాయ్లు, ఆఫీసు వయ్వహారం ఎలాంటివంటే - ఇదంతా జరిగి ఇంటిముఖం పటేట్సరికి ఇంకా పదకొండు కాలేదు.   
పాపం పసివాడు బాబు - వాడు ఎకుక్వగా నిదర్పోతునాన్డు. నేను వాణిణ్ ఎతుత్కుంటే పాప కళల్లో అసూయ. 
“నానన్గారు దగగ్ర లేరుగా. నినున్ ఎతుత్కోమననులే” అనేదిట ఇండియాలో శీర్మతితో. అది నామీద పెటుట్కునన్ నమమ్కం. అది నిజం 

చెయాయ్లి.  
బాబుని శీర్మతి ఎతుత్కోవచుచ్ కానీ, ఆమె చేతులు షాల ని సవరించుకుందుకే సరిపోతునాన్యి. షాల  సవరించుకోకపోతే చలి పులిలా 

తినేసుత్ంది. అందుకని నినన్ రాతిర్కి లాగే అపుప్డూ పిలల్లిదద్రీన్ ఎతుత్కునాన్ను. 
శీర్మతి నొచుచ్కుంది. ఎలాగో అలా బాబుని ఎతుత్కుంటానంది.  
“మీరు నా పకక్నునాన్రుగా. నా బలం పెరిగిపోయింది. నీకు పరీకిష్ంచాలనుంటే, వీళల్తోపాటు నినున్ కూడా ఎతుత్కోగలను” అనాన్ను.  
శీర్మతి సిగుగ్పడింది. “పిలల్ పెదద్దౌతోంది. దానిముందు అలా మాటాల్డకండి” అంది. 
ఆడవాళుల్ సిగుగ్ని పర్దరిశ్ంచే తీరు విచితర్ంగా ఉంటుంది. అమామ్యికి నాలుగు నిండి ఇంకా నాలుగు నెలలు కాలేదు. తన సిగుగ్ని 

పర్దరిశ్ంచడానికి దానికి పెదద్రికానిన్ అంటగటిట్ంది శీర్మతి. 
“అది పెదద్దైతే అయింది కానీ, నువువ్ మాతర్ం దానిముందు అలాగనకు. నేనేదో తపుప్ మాటాల్డేననుకోగలదు” అని కవర  

చేసుకునాన్ను. 
ఇలుల్ చేరేసరికి - బుధవారం కదా - మా భవంతిముందు సంత హడావుడి. 
కూరలు తెచుచ్కోవాలి. నాకైతే శీర్మతితో కలిసి సంత చెయాయ్లనుంది కానీ బాబు గాఢనిదర్లో ఉనాన్డు. అందుకని అంతా భవంతి 

లోపలికెళాల్ం.  
శీర్మతికి ఇంటి తాళం తియయ్డంలో సులువులు చెపేప్ను. తనచేతనే తాళం తీయించాను. లోపలికెళేల్క ఇంటోల్ బాబుకి తోడుగా 

శీర్మతిని వదిలి పాపని తీసుకుని బయటికెళాల్ను.  
దానీన్ ఇంటోల్ వదిలేదుద్ను కానీ అది ననున్ వదలడం లేదు.  
మేమిదద్రం సంతలో కూరల దుకాణానికి వెళాల్ం. అకక్డి జనంలో చాలామంది పాపని చూసి బాగా ముచచ్ట పడాడ్రు. కూరలమేమ్ 

ఒకామె దానికి ఓ చాక లెట , ఆపిల  ఇచిచ్ంది. పాప తీసుకోలేదు. నావంక చూసింది.  
“తీసుకోదేం?” అనడిగింది కూరలామె ఆశచ్రయ్ంగా.  
“నా అనుమతి లేకుండా ఎవరేమిచిచ్నా ఏం తీసుకోదు” అని చెపాప్ను. అంతే - ఆమె వెంటనే చేతులు సాచి దానిన్ దగగ్రగా తీసుకుని 

గటిట్గా హతుత్కుంది. ఆ వెంటనే ఎతుత్కుని ముదాడ్డింది.  
నేను చెపేప్క ఆమె ఇచిచ్నవి తీసుకుంది పాప.  
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సంతలో కూరలు కొని, ఇలుల్ చేరాక పాప చాలా ఉతాస్హంగా, “అమామ్! జరమ్నీవాళుల్ చాలా 
మంచివాళుల్. కొటుట్కు వెళిల్న నాలాంటి చినన్పిలల్లకి చాకెల్టూస్, ఆపిలూస్ ఇసాత్రు” అని తలిల్కి చెపుప్కుంది.  

నీ అనుభవమెంతని దానిన్ తీసిపారేయొచుచ్. కానీ ఇండియాలో అంతవరకూ కూరల మారెక్టోల్ దానికిలాంటి అనుభవం లేదనన్ది 
నిజం.                                                       

PPP 
“దీనికి జరమ్నీవాళుల్ బాగానే నచాచ్రు. వాళల్ తిండి కూడా నచిచ్తే బాగుణుణ్” అనాన్ను. 
శీర్మతి వెంటనే, “బాగుంది. వీళల్కి గొడుడ్ మాంసం ఇషట్ం. మనమూ తినాలంటారా?” అంది. 
“వీళల్కి గొడుడ్ మాంసం ఇషట్మే. కానీ వాళుల్ తినేది అదొకక్టే కాదు. బీరు ఇషట్ం. కానీ తాగేది అదొకక్టే కాదు. పాలు, పళుల్, పపుప్లు, 

ధానాయ్లు, కూరగాయలు, వెనన్, ఛీజ  - అనీన్ దొరుకుతాయికక్డ. పైగా మన దేశంలోలా ఇకక్డ ఆహారపదారాథ్లోల్ కలీత్ ఉండదు” అనాన్ను. 
“ఐతే దొరికినవాటిలో మనకు నచిచ్నవి ఎంజాయ  చేదాద్ం” అంది శీర్మతి. 
“అలా కాదు. ఇది శీతల దేశం. ఆ చలిని తటుట్కోవాలంటే వంటోల్కి పోషకపదారాథ్లు వెళాల్లి. పిలల్లకి కనీసం కోడిగుడల్యినా 

పెటట్కపోతే -  అనారోగయ్ం పాలవుతారని నా భయం” అనాన్ను. 
“మిమమ్లిన్ మిగతా ఇండియనుస్ ఇలాగే భయపెటాట్రు. మీరు లెకక్ చెయయ్లేదు. ఇపుప్డు మీరు ననున్ భయపెడుతునాన్రు. నేనూ 

లెకక్చెయయ్ను” అందామె దృఢంగా. 
“ఆదికాదు వసూ! ఛీజ లో మంచి పోషకవిలువలునాన్యి. ఫకుత్ శాకాహారం. ఎలాగో అలా అదైనా వాళల్కి అలవాటు చెయాయ్లి” 
“భువనేశవ్రోల్నూ ఏడాదికి మూణెణ్లుల్ భరించలేని చలి కదా! అపుప్డకక్డ మన అలవాటల్లో మారుప్ చేసుకునాన్మా? పిలల్లకేమైనా 

అయిందా? భయానిన్ పకక్న పెటట్ండి. వివేకం పని చేసుత్ంది” అందామె. 
అపుప్డు ఇదద్రం - జరమ్నీలో దొరికే శాకాహారపదారాథ్ల జాబితా వేసుకునాన్ం. వాటిలో పిలల్లకి నచేచ్వి ఏమిటా అని చరిచ్ంచసాగాం.  
ఆ చరచ్లో గతానిన్ పునశచ్రణ చేసుకోవడం జరిగింది. 
కొందరు ఇండియనూస్, జరమ్నూస్ కూడా నాతో, “ఇకక్డ ఛీజ  తినడం చాలా అవసరం. శాకాహారివి కాబటిట్ నీకైతే మరీ అవసరం. 

నిజానికి ఛీజ  చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒక వయసొచేచ్క కొతత్ అలవాటుల్ చేసుకోవడం కషట్ం. అందువలల్నేమో నీకు ఛీజ  నచిచ్ ఉండదు. నీ 
పిలల్లు ఎగబడి తినకపోతే మమమ్లన్డుగు” అంటూండేవారు. అలా ఛీజ  నా బురర్లోకి బాగా ఎకేక్సింది.  

“నువువ్ రుచికి అంతగా పార్ధానయ్మివవ్వు. అవసరమైతే కాకరకాయని కూడా రసగులాల్లా తినెయయ్గలవు. మనవాళల్కి నీ పోలికొచిచ్ 
ఉంటే బాగుండేది” అనాన్ను. 

శీర్మతి నవివ్, “ఏంచేసాత్ం - వెధవలకి - అనీన్ మీ పోలికలే” అంది. ఆ గొంతులో చిరాకుకి బదులు ముచచ్ట ధవ్నిసోత్ంది. 
నేను గతుకుక్మని, “అంటే ఆ పోలికలు వెధవలకి ఉంటాయనా?” అనాన్ను. ఐతే నేనూ ముచచ్టగానే అనాన్ను. 
శీర్మతి నాలికక్రుచుకుని, “మీరేమనుకోండి. మీ పోలిక ఏదైనా నాకు ముచచ్టగానే ఉంటుంది” అంది తన ఉదేద్శాయ్నిన్ వివరిసూత్. 
“అది నాకూ తెలుసు. కానీ నువవ్లా ముచచ్టపడి ఊరుకుంటే ఎలా? ఈ చలి తటుట్కునేందుకు వంటికి కావాలిస్న శకిత్నిచేచ్వాటిలో 

ముఖయ్మైనది ఛీజ . ఇకక్డివాళల్ది ఎంతో ఇషట్ంగా తింటారు. మనవాళుల్ కూడా తినే మారగ్ం చూడాలి” అనాన్ను. 
 
“అది సరే, మరి మీరెందుకు తినడం లేదు?” అంది శీర్మతి. 
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ఏం చెబుతాను? నాకా రుచి నచచ్లేదు. అదే పోలిక పిలల్లకీ వచిచ్ంది. ఈ విషయంలో 
వాళిల్ంకా ఓ మెటుట్ పైనే ఉనాన్రు. వాళల్కి పాలు కూడా నచచ్లేదు. చలల్గానూ, వేడిగానూ కూడా తాగమంటునాన్రు.  

వాళుల్ పాలు తాగకపోవడం ఇకక్డ మొదలైన సమసయ్ కాదు. ఒకసారి ఘనపదారాథ్ల రుచి మరిగేక చినన్పప్టిన్ంచీ వాళుల్ పాలకి 
విముఖులు. ఇండియాలో ఎవరింటికైనా వెళిల్నపుప్డు మావాళుల్ పాలు తాగరంటే నమేమ్వారు కాదు. మొహమాటం కాదని రూఢి అయేయ్క, “ఈ 
రోజులోల్ పాలు తాగని పిలల్లుంటారా? వాళల్కి పాలు కొనిచేచ్ సోత్మతు లేక - తెనాలి రామకృషుణ్డిలాగా ఏదో చిటాక్ వేసి ఉంటారు” అని 
చనువునన్ కొందరు మా మొహంమీదే అనేశారు - హాసాయ్నికనన్టుల్.  

ఒకసారి శీర్కృషణ్దేవరాయలు తన ఆసాథ్నంలో కొందరికి పిలుల్ల పెంపకం పోటీ నిరవ్హించాడు. అందుకుగానూ ఒకొకక్రికి ఓ పిలిల్నీ, 
దాని పోషణకుగానూ ఓ పాడిఆవునీ ఇచిచ్ నెల రోజులు గడువిచాచ్డు. తెనాలి రామషుణ్డికిది పనికిమాలిన పోటీగా తోచింది. రాజుకి బుదిధ్ 
చెపాప్లనుకునాన్డు. అతగాడు పిలిల్ని ఇంటికి తీసుకెళిల్ ఓ గినెన్లో అపుప్డే కాచిన వేడి వేడి పాలు పోసి పిలిల్ ముందుంచాడు. పిలిల్ పాలకోసం 
గినెన్లో మూతి పెటిట్ంది. మూతి కాలింది. ఆ తరావ్తనుంచి ఆ పిలిల్ పాలను చూసేత్ భయపడేది. నెల రోజుల తరావ్త పోటీదారులందరూ 
తమతమ పిలుల్లతో రాజు దగగ్రకు వెళాల్రు. అందరి పిలుల్లూ బాగా బలిసునాన్యి. రామకృషుణ్డి పిలిల్ ఒకక్టే - బకక్చికిక్ ఉంది. అదేమని 
రాజు అడిగితే, తన పిలిల్ పాలు తాగదనీ, ఏంచెయాయ్లో పాలుపోలేదనీ అనాన్డతడు. రాజు నమమ్లేదు. గినెన్లో పాలు పోసి దానిముందు పెడితే 
- నిజంగానే ఆ పిలిల్ ఆ పాలు ముటట్లేదు. రాజు వెంటనే, “పిలిల్ పాలు తాగకపోవడమేంటి? నువేవ్ ఏదో చేసుంటావ !” అని నిలదీశాడు. 
అపుప్డు రామకృషుణ్డు తను చేసింది చెపాప్డు. “ఇందువలల్ నువువ్ సాధించిందేమిటి? పోటీలో ఓడిపోయావు. ఓ మూగజీవికి ఆహారం 
లేకుండా చేశావు. ఇది నీకు బాగుందా?” అనాన్డు. దానికి రామకృషుణ్డు, “పిలిల్కి పాలు సహజ ఆహారం కాదు. పాలు దాని ఆరోగాయ్నికి 
మంచివి కాదు. మనిషి పెంచుకోవడం మొదలెటేట్క పిలిల్కి బలవంతంగా అలవాటు చేసిన ఆహారమది. ఈ పిలిల్ బకక్చికక్డానికి కారణం, మా 
ఇంటోల్ మాంసం కానీ ఎలుకలు కానీ లేకపోవడం. మిగతా పిలుల్లు బలంగా ఉండడానికి కారణం - వాటికి మాంసమో, ఎలుకలో దొరకడమే 
తపప్ పాలు తాగడం కాదు. ఇక పోటీలో ఓడడమంటారా - నా కుటుంబానికి సరిపడ పాలునిచేచ్ ఆవుని ముందే నాకు కానుకగా ఇచాచ్రు. 
గెలుపు వలల్ అదనంగా నేను సాధించేదేముంది?” అనాన్డు. 

నిజంగా జరిగిందో లేదో కానీ తెలుగునాట ఇది ఇంటింటి కథ. నా మితుర్లు కొందరు దీనిన్ - పాలపటల్ మా పిలల్ల విముఖతకీ 
అనవ్యించినపుప్డు నాకు కోపం రాలేదు. ఉనన్మాటనన్పుప్డు కదా, ఉలుకొచేచ్ది! 

నిజానికి పాల విషయంలో మా అబాబ్యితో సమసయ్ లేదు. మంచి మాటలాడి మురిపించి వాడిచేత ఏదైనా తినిపించొచుచ్. కానీ వాడు 
1974లో ‘ఇండియా ఈజ  ఇందిరా, ఇందిరా ఈజ  ఇండియా’ అనన్ దేవ కాంత  బారువా ఇందిరాగాంధీకి ఎంత భకుత్డో - తన అకక్కి అంత 
భకుత్డు.  

అకక్ మాట వేదవాకుక్ వాడికి. మేమేం చెపిప్నా అకక్ ఓకే చేసేత్నే తనూ ఓకే చేసాత్డు. తనేం చేసినా అకక్ని చూసి చేసాత్డు. అకక్ 
తినన్వనీన్ తనూ తింటాడు. దానికి నచచ్నిది తనకూ నచచ్దంటాడు. దేనికైనా వాణిణ్ ఒపిప్ంచాలంటే అకక్ వైపునుంచి నరుకుక్ రావాలి. కానీ మా 
పాప కొరకరాని కొయయ్. 

అదృషట్వశాతూత్ పాపకి వెనన్ నచిచ్ంది. కాబటిట్ వాడికీ నచిచ్ంది. 
“సరేలెండి, కాలమే అనిన్ంటికీ పరిషాక్రాలు చూపిసుత్ంది” అంది శీర్మతి - ఇక ఆ చరచ్ని ఆపేదాద్మనన్టుల్. 
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దాంతో నేనూ ఆ విషయానిన్ పకక్కి నెటిట్, “ఇది కొనన్పప్టిన్ంచి ఈ సందరభ్ంకోసం ఎదురు 
చూసుత్నాన్ను. వీళల్ మాటలు రికారుడ్ చేసి వీళల్కి వినిపించి థిర్ల  చెయాయ్లి” అంటూ టేపు రికారడ్రు చూపించాను. 

శీర్మతి వెంటనే పిలల్లిన్ పిలవబోతే, “ముందు నువువ్” అనాన్ను. 
శీర్మతి ఒపుప్కోలేదు. ఇలాంటి విషయాలోల్ తన మొహమాటం ఇంతా అంతా కాదు. సుట్డియోకి వెళిల్ ఫొటో తీయించుకునేటపుప్డు 

కూడా - చిరునవువ్ నవవ్డానికి బదులు మనిషి బిగుసుకు పోతుంది. టెపు రికారడ్రుకీ అలాగే బిగుసుకు పోయింది. నేను మరీ మరీ నొకిక్సేత్, 
“ఐతే, ముందు మీరు” అంది.  

“అలా ఎందుకు?” 
“నాకు మీ గొంతు రికారడ్రులో వినాలనుంది”  
నేను నవివ్, “ఐతే ఇపుప్డు కొతత్గా రికారుడ్ చెయయ్నకక్రేల్దు. కొనిన్ ఊహా’గానాలు’నాన్యి” అనాన్ను. 
ఊహా’గానాలు’ అంటే తనకి తెలుసు.  
నాకు వి. శాంతారాం తీసిన నవరంగ  (1959) సినిమా అంటే చెపప్లేనంత ఇషట్ం. అందులో దివాకర  అనే కవికి తన భారయ్ జమున 

అంటే పార్ణం. తన కవితావ్నికి ఆమెను పేర్రణగా తీసుకుని - ఆమెలో ఓ మోహినిని దరిశ్ంచి ఊహాలోకంలో విహరిసుత్ంటాడు. ఆమె 
మామూలుగా వంట చేసుత్ంటే - మోహిని నాటయ్భంగిమలు కనిపిసాత్యి. మోహిని వేరెవరో అనుకుని అమె భరత్ని వదిలి పుటిట్ంటికి వెళిల్పోతే - 
అతడి ఊహాపర్పంచం కూలిపోయి, కవితావ్నికి సూఫ్రిత్ లేకుండా పోతుంది. తనే అతడి మోహిని అని జమున గురిత్ంచడం కథకి ముగింపు. 
మోహిని నాటాయ్లూ, దివాకర  పాటలతో నిండిన ఈ దృశయ్కావయ్ం భారత సినీ చరితర్లో ఓ అదుభ్తం. 

దంపతులోల్ ఇలాంటి భావుకతనీ, ఊహాలోకానీన్ మేమిదద్రం ఇషట్పడతాం. ఎనోన్ సందరాభ్లోల్ ఊహాజనిత ఘటనలిన్ పాటలుగా 
మలచుకుని వినోదించేవాళల్ం. అవే మా ఊహా’గానాలు’. జరమ్నీ వచేచ్క అలాంటివి కొనిన్ ఉనాన్యి. వాటిలో ఒకటి - శీర్మతిని జరమ్నీకి 
రపిప్ంచే ఏరాప్టుల్ ముగిసేక - నాలో కలిగిన ఊహా’గానం’ - ఇకక్డికి వచీచ్రాగానే ఆమె అలుకకి సప్ందన. అదామెకి వినిపించాను. 

‘పేర్మతో నిను పలుకరిసేత్ పలుకకునాన్వూ 
కారణము ఏమని అడుగుతుంటే చెపప్కునాన్వూ 
తెలియదా నీకు 
నేనేమి చేసినా 
ఏది రాసినా  
ఎచటికేగినా  
ఎలా మసలినా 
నీకోసమే  ..... నీకోసమేనని’    
గాయకుణిణ్ కావాలనన్ తపన నాలో లేదు. ఉనాన్ గాయకుడిగా రాణించే పార్వీణయ్ం లేదు.  
ఒక సప్ందనకు రూపకలప్నగా వెలువడిన పాట అది. 
ఆ అనుభూతి మా ఇదద్రికే పర్తేయ్కం, పరిమితం.  
పాట వింటూ శీర్మతి ఓసారి కళుల్ తుడుచుకుంది. మునుపటి రోజు తన అలుక గురొత్చిచ్నటుల్ంది.  
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“బాగా ఊహిసాత్రండీ మీరు!” అంది నెమమ్దిగా. 
కళుల్ నావీ తడిశాయి. “ఈ పర్పంచంలో మహా మహా కవుల మహా మహా కావాయ్లకే మూలం పేర్మ. సామానుయ్లం. పేర్మ మనని 

విడిచి పెడుతుందా?” అని - “ఇక నీ గొంతుని రికారుడ్ చేసే భాగయ్ం నాకు కలిగించు” అనాన్ను. 
టేపు రికారడ్రోల్ తమ గొంతు వినాలనన్ కోరిక ఎవరికుండదు?  
శీర్మతి మొహమాట పడుతూనే ఓ సారి గొంతు సవరించుకుంది. అపుప్డు తన మొహం చూసేత్ - ఈ పర్పంచమంతా ఒకక్టై తననే 

గుచిచ్ గుచిచ్ చూసోత్ందా అనన్ భావం కనిపిసుత్ంది. 
“నాకు మీలా సవ్ంత కవితవ్ం రాదు” అంది ఓ క్షణమాగి. 
“పాడడానికి సవ్ంత కవితవ్ం రాకపోతే - అది వినేవాళల్ అదృషట్ం. పేరునన్వారి ముచచ్టైన పదాలు వినొచుచ్ కదా!” అనాన్ను. 
ఆ తరావ్త కూడ కాసేపు బెలిపించుకుని మళీల్ గొంతు సవరించుకుని - “నోము సినిమాలో పాట” అంది. 
“ఊఁ” అని రికారడ్రు ఆన  చేశాను. 
‘నోముపండించిన నా సామీ నను కరుణించ రావేమీ 
నిను నమిమ్తిరా, నిను కొలిచితిరా, అలుక చాలించి పాలింపవా....’    
నేను నా ఊహలోల్ తనకి అలుకని అంటగటిట్, నా మాటలతో శాంతింప జేశాను. తను ఊహలోల్ నాకూ అలుకను అంటగటిట్ - 

ఉపశమనానికి మహాకవి దాశరథి మాటలిన్ వాడింది. సంగీత దరశ్కుడు సతయ్ం వరసని ఉపయోగించింది. 
మొహమాటంవలల్ తకుక్వ శుర్తిలో మొదలెటిట్ంది. చివరోల్ పాటలోనూ శుర్తి బాగా తకుక్వయేయ్సరికి ఊపిరందక కొంచెం ఇబబ్ంది 

పడింది. 
పాట ఆపి రికారిడ్ంగ  ఆపెయయ్మని సైగ చేసింది. ఆపేశాను. కాసెట  వెనకిక్ తిపిప్ పేల్ ఆన  చేసి, “ఇపుప్డు విను” అనాన్ను. 
అంతకుముందు ఇండియాలో ఒకరిదద్రి ఇళల్లో టేపు రికారడ్రుల్ చూసి ఉనాన్ - తన పాట రికారుడ్ చేసుకోవడం తొలి అనుభవం. 

వినాలని ఉనాన్ చటుకుక్న అకక్ణిణ్ంచి లేచి, “మీరేం చేసుత్నాన్రరార్” అంటూ పిలల్ల గగ్రకు వెళిల్ంది. 
పిలల్లు కదా - వాళల్కి పరిసరాలతో నిమితత్ం లేదు. ఇదద్రూ ఏవో ఆటపాటలోల్ ఉనాన్రు. 
శీర్మతి వాళల్ని సమీపించేసరికి - ‘నోము పండించిన నా సామీ...” అంటోంది రికారడ్రు ఆమె గొంతులో.... 
జరమ్నీలో మొదటిసారిగా రికారుడ్ చేసిన తన పాట - ఆ తరావ్త రికారడ్రు లేకపోయినా ఎపప్టికీ నా చెవులోల్ మధురంగా ధవ్నిసూత్నే 

ఉంటుంది. 
పిలల్లు తమని సమీపిసుత్నన్ తలిల్ని చూశారు. తలిల్కి సమీపంలో లేని ఆమె గొంతుని వినాన్రు. ఒకసారి ఆటూ ఇటూ ఆశచ్రయ్ంగా 

చూశారు.  
“తతాత్, అమమ్...?!” అనాన్డు బాబు, వాడు అకక్కి తలిల్ని బదులు టేపు రికారడ్రిన్ చూపిసూత్. 
పాపది ఈడుకి మించిన తెలివి కదా - “టేపు రికారడ్ర !” అంది నావంక చూసూత్. అంటూనే లేచి నిలబడింది.   
భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో నా మితుర్డొకడు చినన్పప్టి దాని పాటలు రికారుడ్ చేసి ఓ సారి వినిపించి కాసెట  నాకిచాచ్డు. అపుప్డు 

పాప ఎంత మురిసిపోయిందో. వాళిల్ంటికెళిల్ కాసెట  విందామని అడిగేది. వాళుల్ పిలిసేత్నే వెళాల్లని చెబితే - వాళుల్ పిలిచ్నపుప్డు కాసెట  గురించి 
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తనే గురుత్ చేసేది. మన పిలల్ కాబటిట్ మనకి ముదుద్ కానీ, అసత్మానూ వినిపించాలంటే 
వాళేల్మనుకుంటారోననన్ సంకోచముంటుంది కదా - ఒకక్సారి మాతర్మే నేను దాని కోరిక తీరాచ్ను. ఇపుప్డు మాకే ఓ సవ్ంత రికారడ్రొచిచ్ంది. 

పాప పరుగున నా దగగ్రకొసేత్ - “నీ కాసెట  నా దగగ్రుంది. వినిపించనా?” అనాన్ను. 
అది ఒపుప్కోలేదు. కొతత్గా పాడతానంది. సరే ననాన్ను.  
నేను రెడీ అనగానే - అది వెంటనే - “నోము పండించిన నా సామీ....” అని అందుకుంది.  
అమమ్ పాడింది కదా - ఆదే పాట తనూ పాడాలనన్ పసి మనసత్తవ్ం.  
దేవుడిచిచ్న వరం. దాని గొంతు శర్తిబదధ్ం.  
పాట అవగానే, శీర్మతి అపర్యతన్ంగా చపప్టుల్ కొటిట్, “చాలా బాగా పాడావే” అంది. 
తను చాలా బాగా పాడతానని పాపకీ నమమ్కమే. తలిల్ మెచుచ్కోగానే, ఆ విషయం తనకీ తెలుసుననన్టుల్ మొహం పెటిట్, “రికారడ్రోల్ 

విను” అంది కొంచెం గొపప్గా.  
రికారడ్రోల్ పాట వింటునన్పుప్డు పాప మొహం చూడాలి. వినడమయేయ్క, “ఈ రికారడ్రు అచచ్ం మనదే కదూ!” అంది.  
“ఊఁ” అనాన్ను. 
“ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు మనింటోల్నే వినొచుచ్ కదూ!” అంది పాప మళీల్. 
“ఔనమామ్!” అని దానిన్ దగగ్రగా తీసుకునాన్ను. తనకి టేపు రికారడ్రు కావాలనీ, అందులో తన పాటలూ, మాటలూ రికారుడ్ చేసుకుని 

పదే పదే వినాలనీ గాఢమైన కోరిక ఉందనన్ మాట! కానీ ఎపుప్డూ ననన్ది నోరు విడిచి అడుగలేదు. ఎపుప్డైనా నా మితుర్డి ఇంటికి వెడదామని 
మాతర్ం ఆనేది. 

ఈరోజు ఇలా అడిగేదాకా -  నాకు దాని మనసులో నికిష్పత్మైన ఈ కోరిక గాఢత తెలియలేదు. అడిగితే నా అసహాయతని ఒపుప్కోక 
తపేప్ది కాదేమో! 

భారత దేశంలో కుటుంబవయ్వసథ్ అలాంటిది. పెదద్లను అవగాహన చేసుకుని సహకరించాలనన్ సంసాక్రం - నేరప్నవసరం లేదు, 
జీనుస్లోనే ఉంటుంది. 

“ఇంకో పాట పాడనా?” అంది పాప.  
“నువోవ్ పాట పాడావు కదా - ఇపుప్డు తముమ్డు మరి!” అంది శీర్మతి చపుప్న. ఆమె బాబు చెయియ్ పటుట్కుని, “బాబీ, అకక్ పాడింది 

కదా, నువూవ్ పాడతావా?” అంది. 
“ఊఁ” అనాన్డు బాబు. ఆమె నడిపించుకుమటూ వాణిణ్ నా దగగ్రకు తీసుకొచిచ్ంది. కానీ వాడికి తన గొంతు రికారుడ్ చేసాత్రనన్ సప్ృహే 

ఉనన్టుల్ లేదు. ఓ చేతిలో ఓ పాల్సిట్క  డబాబ్ ఉంది. రెండో చేతోత్ దానిమీద మదెద్ల కొడుతూ పరవశిసుత్నాన్డు. వాణిణ్ ఈలోకంలోకి తీసుకు 
రావాలని వాడి భుజం తటాట్ను. టేపు రికారడ్రు చూపించి, “బాబీ, నీకేం కావాలమామ్” అని రికారడ్రు ఆన  చేశాను. 

“లేలియోలో నా పాత తావాలి” అనాన్డు వాడు వెంటనే.  
అంటే వాడికి తెలుసు - తనని మేమెందుకు పిలిచామో! ఐతే వాడికి టేపు రికారడ్రుకీ రేడియోకీ తేడా తెలియదు.  
అపర్యతన్ంగా వాణిణ్ దగగ్రగా తీసుకునాన్ను. రికారిడ్ంగుకి ఆ మాటలు చాలు. 
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అలా ఆ రోజు అతయ్ంత మధురంగా గడిచిపోయింది. రోజులనీన్ కొతత్గా కొతత్ కొతత్గా 
గడిచిపోనునాన్యనడానికి ఆ రోజొక మచుచ్తునక మాతర్మే!  

PPP 
కొతత్గా పెళల్యిన దంపతులకి తొలిరోజులు వెనెన్ల మాసం. గులాబులకై పడే ఆరాటంలో వారికి ముళుల్ గుచుచ్కోవచుచ్. అదీ 

మధురం కావడమే వెనెన్ల మాసం పర్తేయ్కత. 
ఎనోన్ నెలల తరావ్త కలుసుకోవడంవలల్ బెరిల్నోల్ మాకిపుప్డు వెవెన్ల మాసం మొదలైంది. 
మరాన్డు ఆఫీసుకి వెళల్డం - నాకు భువనేశవ్రోల్ ఉదోయ్గంలో చేరిన తొలిరోజుల తీపి జాఞ్పకాలిన్ సుఫ్రణకు తెచిచ్ంది. 
పెందరాళే లేచాను. సాన్నాదులు ముగించాను. బెర్డ  తిని, పాలు తాగి 8 కాకుండా ఇంటోల్ బయలేద్రాను. 
ఒంటిగంటకి ఇంటికొసాత్ను. వచేచ్సరికి భోజనం సిదధ్ంగా ఉంటుంది. నేను, శీర్మతి, పిలల్లు కలిసి భోంచేసాత్ం. రెండు లోగా మళీల్ 

ఆఫీసుకెళిల్ 5కి తిరిగొసాత్ను. అంతా కలిసి బయటకి వెడతాం సరదాగా తిరగడానికి. 
చాలా ఉతాస్హంగా ఆఫీసుకి వెళాల్ను.  
అకక్డ నా మితుర్లకి ఈ నెలలో శీర్మతి వసుత్ందని తెలుసు కానీ, అపుప్డే వచేచ్సిందని తెలియదు.  
ముందు హైనర  డెకరట్  కనపడాడ్డు. అతడికి విషయం చెపాప్ను. 
అతగాడు తెలల్బోయాడు. తరావ్త ఆశచ్రయ్పోయాడు. “నిజంగా?” అనాన్డు.  
“ఔను. నిజంగానే వాళుల్ వచేచ్శారు” అనాన్ను. 
హైనర  వెంటనే గబగబా ఆ విషయానిన్ ముయ్లల్ర , కిరష్నర, అహమమ్ద  వగైరాలకు చెపేప్శాడు. 
మా వాళల్ందరిలో ఆ వారత్ పెదద్ సంచలనానిన్ కలిగించింది. 
“నీకు గుటుట్ చాలా ఎకుక్వ!” అనాన్డు అహమమ్ద  కొంచెం నిషూఠ్రంగా. 
“ఔను. నాకూక్డా తెలియనంత గుటుట్” అనాన్ను.  
“అంటే!” అనాన్డు అహమమ్ద  అరథ్ం కాక. జరిగిందంతా కథలా చెపాప్ను. 
“కథలా ఉంది” అనాన్డు కిరష్నర  అంతా విని. 
హైనర  మాతర్ం నిటూట్రిచ్, “నువువ్ మీ వాళల్ని ఆమ సట్ర డామ కి రపిప్ంచి ఉంటే బాగుండేది. మనం కలిసెళిల్ వాళల్ని పిక  చేసుకుని 

వచేచ్వాళల్ం. ఇంత కథ ఉండేది కాదు” అనాన్డు.  
ఆ మాట నాకూ చాలాసారుల్ అనిపించింది. కానీ ఎదుటివారు మంచి ఆఫరిసేత్ కొంత మొహమాటం, కొంత అపనమమ్కం. అదీ నా 

మెంటాలిటీ! 
“అందుకే నీకు థాంకస్  చెపాప్లిస్నవాణిణ్ - సారీ చెబుతునాన్ను” అనాన్ను. 
“ఇది సారీలకి సమయం కాదు. లెటజ  సెలబేర్ట !” అనాన్డు హైనర . 
సెలబేర్షన  అంటే నాకు భయం. అది ఖరుచ్తో కూడిన పని కదా!  
కానీ హైనర  ఉదేద్శయ్ం పది నిముషాల తరావ్త తెలిసింది - అతడికి ఓ కేక  డెలివరీ ఐనపుప్డు. 
మావాళుల్ వచేచ్రని తెలియగానే - అతడు ఫోన  చేసి కేక  ఆరడ్ర  చేశాడు.  
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నా గురించి నేను గొపప్ చెపుప్కోవడం కాదు కానీ - చినన్పప్టిన్ంచీ నాకో అలవాటుంది. నేను 
మనసూఫ్రిత్గా ఇషట్పడేవారికి శుభం జరిగినపుప్డు - నేను వాళల్ని పారీట్ అడిగేవాణిణ్ కాదు. అడగకపోయినా నేనే వాళల్కి కానుక ఇవవ్డమో, పారీట్ 
ఇవవ్డమో చేసి అలా నా సంతోషానిన్ వయ్కత్పరిచేవాణిణ్. తమ సంతోషం కొదీద్ వాళుల్ నాకు పారీట్ ఇసేత్ అది వేరే సంగతి. నేను మాతర్ం నాకే శుభం 
జరిగినా పారీట్ ఇచేచ్వాణిణ్ కాదు. ఎవరీన్ అడిగేవాణిణ్ కాదు. అది నా పదధ్తి. ఇది తెలిసీ చాలామంది ననున్ పారీట్ ఇవవ్నందుకు పిసినారి అని 
నిరసించిన సందరాభ్లునాన్యి. చితర్మేమిటంటే అలా నిరసించినవారిలో నానుంచి పారీట్ తీసుకునన్వాళూల్ ఉండేవారు.  

హైనర  నా పదధ్తిలో ననున్ మనసూఫ్రిత్గా అభిమానించే సేన్హితుడని నాకు అరథ్మైంది. అంత తకుక్వ వయ్వధిలో నాకతడు తన 
మనసులో అంత గొపప్ సాథ్నానిన్వవ్డం సంతోషమనిపించింది.  

ఇంతకీ నాకు కేక  సహించదు. నోటబెటట్డమే కషట్ం. కానీ ఆ సమయంలో ఆ మాట చెపప్డం అసహయ్ంగా ఉంటుంది. అందుకని 
ముందు అందరితోనూ సమంగా నేనూ కేక  ఎంజాయ  చేశాను.  

ఐతే అపుప్డు ఎంజాయ  చేశాను కదా అని ముందు ముందు నామీద కేకుల వరష్ం కురిసే పర్మాదముందని - లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ 
యాకేల  ఉదంతం గురుత్ చేసింది. అందుకని ముందు జాగర్తత్కని, “నిజానికి మామూలుగా నేను కేక  ఎంజాయ  చెయయ్లేను. కానీ ఈ కేక లో 
హైనర  సేన్హమాధురయ్ం కలిసింది. ఈ రుచిని వరిణ్ంచడానికి మాటలు లేవు” అనాన్ను. 

సందు దొరికిందని, “రేపు నేను నా సేన్హమాధురాయ్నిన్ బీఫ తో కలిపి తెసాత్ను” అనాన్డు కిరష్నర  వెంటనే. 
అంతా నవావ్రు. హైనర  మాతర్ం గంభీరంగా ముఖం పెటిట్, “రావు కోసం ఎగ లెస  కేక  ఆరడ్రిచాచ్ను. నువువ్ మీట లెస  బీఫ  తేగలవా?” 

అనాన్డు. 
అంతా నవావ్రు కానీ హైనర  నవవ్లేదు. ఎదుటివారి అలవాటల్ని కించపరచ్డం అతడికి నచచ్దు. మాట మారచ్డానికి, “నా భారయ్ 

ఇండియానుంచి రసగులాల్లు తెచిచ్ంది. రేపు మీకు రుచి చూపిసాత్ను” అనాన్ను. 
“రసగులాల్ పేరు వినన్టేల్ ఉంది. దేంతో చేసాత్రు?” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 
“అది ఇండియాలో ఒరిసాస్, బెంగాల  రాషాట్ర్లోల్ జనం పడిచచేచ్ సీవ్ట . మీకు తెలుసో తెలియదో - ఆరెండు రాషాట్ర్లోల్ పర్జలకీ 

శాకాహారులుంటారని తెలియదు” అనాన్ను. 
కిరష్నర కళుల్ మెరిశాయి, “ఆ సీవ్ట  దేంతో చేసాత్రు?” అనడిగాడు ఉతాస్హంగా. 
“పాల విరుగుతో!” అనాన్ను. అంతే - అకక్డునన్ అందరి ముఖాలూ అదోలాగైపోయాయి. 
“పాల విరుగుతో సీవ్టాస్? అదేం టేసుట్ బాబూ!” అనాన్డు అహమమ్ద  ముఖానిన్ పరమ వికారంగా పెటిట్. 
ఆ ముఖం, మిగతావారి హావభావాలు చూసేక - అనవసరంగా పాలవిరుగుని పర్సాత్వించేనా అనిపించింది. 
“అదేం టేసోట్ - రేపు రుచి చూసి మీరే చెపాప్లి” అనేసి ఊరుకునాన్ను.  
అంతలో పొర్ఫెసర  రాలెక  అలా వచిచ్ మా అందరీన్ అకక్డ గుంపుగా చూసి విషయమేమిటని అడిగి తెలుసుకుని, “కంగార్టుయ్లేషనస్ !” 

అనాన్డు.  
నేను థాంకుస్ చెపాప్ను కానీ మనసుకి ఏదోలా అనిపించింది. 
రాలెక ది చెకోసేల్వోకియా. ఇకక్డికొచిచ్ సిథ్రపడిపోయాడు. ఆయన భారయ్ అకక్డే ఉంటోంది.   
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వాళుల్ విడాకులు తీసుకోలేదు. కానీ ఆమె ఇకక్డికి రాదు. ఆయన అకక్డికి వెళల్డు. 
ఇండియాతో పోలిసేత్ జరమ్నీకి చెకోసేల్వోకియా చాలా దగగ్రోల్ ఉనన్టుల్ లెకక్. కానీ వాళుల్ కలుసుకోవడం లేదు.  

నేను నావాళల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచడానికి ఇంత శర్మ పడడ్మూ, వాళొల్సేత్ నాకాయన కంగార్టస్  చెపప్డమూ - ఏదోలా అనిపించింది 
మరి. 

కిరష్నర  వెంటనే, “రావు మనకోసం ఇండియానుంచి రసగులాల్లు అనే పాల విరుగు సీవ్టుస్ తెపిప్ంచేటట్. రేపు మనమంతా రుచి 
చూడాలి” అనాన్డు. 

అతడి గొంతులో సనన్గా హేళన ధవ్ని ఉంది. రాలేక  అది పసికటిట్ సనన్గా నవావ్డు.  
కిరష్నర గొంతు ఆ నవువ్లో పర్తిఫలించినటుల్ తోచింది నాకు. 
‘వీళల్ందరికీ ఇండియన  వెజిటేరియన  ఫుడ  అంటే మహా వేళాకోళంగా ఉంటుంది. రేపు రసగులాల్లతో రసవతత్రమైన సీనుండొచుచ్’ - 

అనుకునాన్ను.   
మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఇంటికెళిల్నపుప్డు శీర్మతి నాకు భోజనంలో రెండు రసగులాల్లు కూడా వడిడ్ంచింది.  
అబదధ్మెందుకూ వాటిని చూసూత్నే నేను ఆఫీసులో మావాళల్కిలాగే అదోలా మొహం పెటాట్ను. 
“అదేంటీ మొహమలా పెటాట్రు! మన సీవ్టుల్ తినరు కానీ, రసగులాల్లిషట్మేగా!” అంది శీర్మతి ఆశచ్రయ్ంగా. 
“ఇషట్మే కానీ, పర్సుత్తానికి నా మోజంతా హాట  పికిలుస్మీదే ఉంది. ఐతే మొహమలా పెటట్డానికి కారణం వేరు” అంటూ ఆమెకి 

ఆఫీసులో జరిగింది చెపిప్, “ఇపుప్డు నువువ్ చూసింది వాళల్ ముఖభావాలు” అనాన్ను. 
“వీళుల్ మరీనండీ - తినకుండానే ఫీలింగాస్?” అంది శీర్మతి. 
“అందుకే నాకు వాళల్కి రసగులాల్లు రుచి చూపించాలని లేదు! ఇండియనస్  ఎవరికైనా ఇసేత్ మహదానందపడి కళల్కదుద్కుని 

తీసుకుంటారు. వీళల్కివవ్డమెందుకూ - నవువ్లపాలు కావడమెందుకూ?” అనాన్ను శీర్మతితో. 
శీర్మతి నవివ్ంది, “వాళల్కి నచిచ్ందనుకోండి. మంచి సీవ్ట  తెచాచ్రని మెచుచ్కుంటారు. నచచ్లేదనుకోండి - భువనేశవ్రోల్ మన 

కాలనీలో బెంగాలీబాబులునాన్రు కదా - వాళల్కి చెపొప్చుచ్. బాబూ - మీరు గొపప్గా చెపుప్కునే రసగులాల్ని జరమ్నుల్ హేళన చేశారని” అంది. 
“నిజమే సుమా!” అనాన్ను. 
ఆమె నవివ్, “ఆ మాటకొసేత్ ఎవరికో ఇవవ్డమెందుకు? మనమే ఎంజాయ  చెయొయ్చుచ్. వాళల్కోసమని తెచాచ్ం. వాళల్కే ఇదాద్ం. 

ఎంజాయ  చెయయ్కపోతే వాళల్ కరమ్” అంది. 
“కరమ్నకు. బీఫ  ఎంజాయ  చెయయ్లేకపోవడం మన కరమ్ని వాళల్ంటారు, ఎవరి రుచి వారిది!” అనాన్ను.  
శీర్మతి అపప్టికే ఆఫీసు వాళల్కోసం ఓ జామ  సీసాలో 10 రసగులాల్లు వేసి ఉంచింది. ఓ చీటీమీద ‘ఇండిష  సూయ్స ’ (ఇండియన  

సీవ్ట ) అని వార్సి అంటించాను.  
శీర్మతి రెండు రసగులాల్లు ఒలోముచ కీ కోసం వేరే తీసి చినన్ పాల్సిట్క  డబాబ్లో వేసి మూత పెటిట్ంది. ఓ చీటీమీద ‘ఇండిష  సూయ్స  

ఫూయ్ర  ఫౌర్ ఒలోముచ కీ’ అని వార్సి దానిన్ వంటగదిలో ఫిర్జ మీద పెటిట్ - సీవ్టుస్ంచిన పాల్సిట్క  డబాబ్ని ఆ కాగితంమీద పెటాట్ం. 
“ఇవి తిని మనని ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనదు కదా!” అనాన్ను నేను. 
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“ఇంకా కావాలని అడిగితే ఎకక్ణిణ్ంచి తేవాలో ఆలోచించండి. ఏకంగా పది రసగులాల్లు మీ 
ఆఫీసులో వాళల్కి ఉంచేశాం” అంది శీర్మతి. 

తననుంచి నేనిది నేరుచ్కోవాలి. మనం చేసుత్నన్ది మంచిపని అనుకునన్పుప్డు - మనసులో శంకలు పెటుట్కోకూడదు. ఉలాల్సంగా, 
ఉతాస్హంగా చేయాలి. మనని మనం కించపరుచ్కునే ఆలోచనలు రానివవ్కూడదు.  

పాపం, ఒలోముచ కీ సీవ్టు గురించి ఒకక్ పొలుల్ ముకక్నలేదు. మరాన్డుదయం ఆ డబాబ్ తీసుకుంది. ఆ రాతిర్ తనూ ఫిర్జ మీద ఓ చీటీ 
పెటిట్ంది - ఫీలెన  డాంక  (మెనీ థాంకస్ ) అని. 

ఎటొచీచ్ ఆఫీసులోనే -      
మరాన్డదయం ఆఫీసుకి వెళేల్క రసగులాల్ల సీసా నా వరక్  టేబుల  మీద పెటిట్ చాలా సీరియస గా పర్యోగాలోల్కి దిగిపోయాను. ఎంతలా 

అంటే హైనర  వచిచ్ సీసా చూసి ననున్ పలకరించబోయి డిసట్రబ్  చేసుత్నాన్నని భయపడి వెళిల్పోయాడు. తరావ్త ఒకరొకక్రుగా వచిచ్ ఆ సీసా 
చూసి వెళాల్రు. 

నేను కాసేపు పర్యోగాలోల్ లీనమైపోవడానికి కారణముంది. సీసాని చూసూత్నే వాళుల్ జోకుస్ మొదలెడితే కొంచెం ఇబబ్ందిగా 
ఉంటుంది. నాకు నేనుగా కాక వాళల్ చేతనే ఆ సీసా పర్సకిత్ తెపిప్సేత్ అపుప్డు కథ వేరేలా ఉంటుందని నా ఉదేద్శయ్ం.  

నా కొలీగుస్ దృషట్ంతా ఆ సీసామీదనే ఉందని నాకు తెలుసు. ననున్ పలకరించి దాని గురించి అడగాలని తహతహలాడుతునాన్రనీ 
తెలుసు. వరక్  చేసుకుంటునన్వాణిణ్ డిసట్రబ్  చెయయ్కూడదనన్ మంచి సంపర్దాయం వాళల్కి ఉండడంవలల్, పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లా అని 
ఆలోచిసుత్నాన్రనీ తెలుసు. నేను కావాలనే వాళల్ందరీన్ ఉపేకిష్ంచి పనిలో పడిపోయినటుల్ నటిసుత్నాన్ననన్ అనుమానం వచేచ్ పాటి 
లౌకికజాఞ్నమూ వారికి ఉండకపోదని నాకు తెలుసు.  

ఐనా బయటపడకుండా పని చేసుకుని పోతునాన్ను. 
చివరికి హైనర  చొరవ చేసి, “రావ  - ఈ సీసా ఏమిటి?” అనడిగాడు. 
ఉలికిపాటు నటించాను. వెంటనే ముయ్లల్ర  నవివ్, “ఈ టైములో ఇంత బిజీగా నినెన్పుప్డూ చూడలేదు” అనాన్ను. 
నేను తేరుకునన్టుల్ నటించి, చినన్గా నవివ్, “నీకేదో నాతో అవసరపడి అలా అనిపిసోత్ంది. లేకపోతే మనమంతా కూడా, 

ఆఫీసుకొసూత్నే బిజీ ఐపోవడం మామూలే కదా!” అనాన్ను. 
“అది సరేలే! ఈ సీసా ఏమిటి?” అనాన్డు హైనర  తన పర్శన్ని రెటిట్సూత్. 
“ఏ సీసా?” అని ఓ క్షణం ఆలోచనలో పడడ్టుల్ నటించి, “ఇదా? దీనిమీద పేరుంది కదా, నా దసూత్రీ అరథ్ం కావడం లేదా?” 

అనాన్ను. 
“మా రావ  దసూత్రీ ముతాయ్లకోవ” అనాన్డు అహమమ్ద  వెంటనే.  
“నా డిజరేట్షన  టైపు చేయించను. రావ  చేతే వార్యిసాత్ను” అనాన్డు కిరష్నర  వెంటనే. 
“అందుకు టైపుకంటే చాలా ఎకుక్వౌతుంది. నా భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచడానికైన ఖరచ్ంతా నీనుంచి రాబడతాను” అనాన్ను నేను 

వెంటనే. 
కిరష్నర  వెంటనే - “నువేవ్మో డాకట్రేట  పూరిత్ చేసి జీవితంలో సిథ్రపడాడ్వ . డాడ  సాక్లర షిప  వసుత్ంది. నేనింకా ఎమెమ్స  సూట్డెంటుని. 

ననన్ంత అడకూక్డదు” అనాన్డు. 
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ఇక ఆ సంభాషణని ఆపాలనుకునాన్ను. ఎందుకంటే కిరష్నర కి తెలల్వాడిననన్ జాతయ్హంకారం 
కొంతుంది. జరమ్న  భాషాభిమానం చాలా ఉంది. అవి చాలామందికే ఉండొచుచ్ కానీ - అతగాడు దాచుకోవడానికి అంతగా పర్యతిన్ంచడు.  

ఇపప్టికే ఆరిథ్కంగా ననున్ తనకంటే కాసత్ పైమెటుట్కి తోసేశాడు. ఆ విషయం అతడికి సుఫ్రించినటుల్ లేదు. సుఫ్రించిందంటే 
తటుట్కోలేడు. సవరించుకుందుకు ఇంకేమేమో అంటాడు. అనవసరంగా గొడవ పడాలి. 

అందుకని హైనర  వంక తిరిగి, “సీసాలో ఉనన్వి రసగులాల్లు. పర్ముఖ ఇండియన  సీవ్ట . మీకోసం తెచాచ్ను” అనాన్ను. 
“మాకోసం సీవ్ట  తెచిచ్, ఇంతవరకూ చెపప్లేదు. ఏం ఇవవ్డానికి మనసొపప్డం లేదా?” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“అదేం కాదు. నినన్ నేను రసగులాల్లు పాల విరుగుతో చేసాత్రనగానే మీ ముఖభావాలు చూశానుగా! తేవడమైతే తెచాచ్ను కానీ, ఆఫర  

చెయయ్డానికి తటపటాయిసుత్నాన్ను” అనాన్ను. 
ఎగతాళినుంచి తపిప్ంచుకుందుకు - ఇలా ముందరి కాళల్కి బంధం వెయయ్డం - ఓ టెకిన్క ! 
“ఎంతో అభిమానంగా తెచాచ్వ . నువివ్లా అనడం బాగో లేదు” అంటూ హైనర  చటుకుక్న సీసా అందుకుని మూత తీశాడు. 
మూత తియయ్కుండానే సీసాలోంచీ రసగులాల్లు తెలల్టి చినన్ బంతులాల్ కనబడుతునాన్యి. 
అహమమ్ద  వెంటనే, “చూసుత్ంటేనే నాకు నోరూరిపోతోంది” అనాన్డు. 
“తినకుండానే రుచి తెలిసిపోయిందా?” అనాన్డు కిరష్నర . 
“అదేం కాదు. రావు మనదగగ్ర కోసుత్నాన్డు కానీ, కనీసం గుడైల్నా తింటాడని నా అనుమానం. ఇందులో కనబడుతునన్వి గుడేల్. ఆ 

రసంలా కనబడుతునన్ది సొన. అందుకే నాకు నోరూరిపోతోంది” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“అవి గుడేల్ ఐతే - ఏ పకిష్వో కానీ మరీ చినన్గా ఉనాన్యి” అనాన్డు ముయ్లల్ర . 
“ఏ పకిష్వేమిటి - అవి కోడిగుడుల్. ఇండియాలో మనుషులకే సరిగాగ్ తిండి దొరకదు. ఇక పకుష్లకేం పెడతారు? అకక్డ కోళుల్ ఇలా 

చినన్ చినన్ గుడుల్ పెడతాయనన్ మాట!” అనాన్డు కిరష్నర . 
“ఇది డారివ్న కంటే గొపప్ థియరీ ఆఫ  ఎవలూయ్షన . అందుకే నేనికక్డ కోడి గుడుల్ గుమమ్డికాయంత ఉంటాయనుకునాన్ను. అలా 

లేవంటే - బహుశా ఇకక్డ మనుషులు తాము తినన్టుల్గా పకుష్లకి పెటట్రేమో!” అనాన్ను నవువ్తూనే. 
అది కిరష్నర కి ఎకక్డ తగలాలో అకక్డ తగిలినటుల్ంది. వెంటనే నా భుజం తటిట్, “ఎంతో అభిమానంగా ఇండియానుంచి సీవ్టుస్ 

తెచాచ్వు. తినడానికి భయపడి మిగతావాళుల్ సంభాషణ దారి మళిల్ంచారు. నేనైతే మా రావ  ఏం తెచిచ్నా ఆపాయ్యంగా తింటాను” అంటూ 
హైనర నుంచి సీసా అందుకునాన్డు.  

అంతలో పొర్ఫెసర  రాలెక  అలా వచిచ్, “ఏంటీ ఇకక్డేదో సమావేశం జరుగుతునన్టుల్ంది” అనాన్డు. 
“రావ  మనకోసం ఇండియానుంచి సెప్షల  సీవ్ట  తెచాచ్డు” అనాన్డు కిరష్నర  తన చేతిలో సీసా చూపిసూత్. 
రాలెక  రసగులాల్లిన్ చూసి, “ఇవి గుడల్లా ఉనాన్యే - ఇండియాలో నాన  వెజిటేరియన  సీవ్టుస్ ఉంటాయా?” అనాన్డు ముసిముసిగా 

నవువ్తూ. 
ఎందుకో మరి సాధారణంగా గంభీరంగా ఉండే రాలెక కి కూడా రసగులాల్లిన్ చూడగానే జోక  చెయాయ్లనిపిసోత్ంది. 
అహమమ్ద  వెంటనే రసగులాల్లకి ‘రావూస  ఐయర ’ అని పేరు పెటాట్డు. గుడుల్కి జరమ్న  పదం ఐయర .  
అబదధ్మెందుకూ - ఆ తరావ్తనుంచి ఎకక్డ రసగులాల్లు చూసినా నాకు ‘రావూస  ఐయర ’ అనే సుఫ్రిసుత్ంది. 
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ఇంత హడావుడి చేసి మొతత్ంమీద అకక్డ అంతా రసగులాల్లు తినాన్రు. 
తింటుండగా వాళల్ ముఖకవళికలు, సప్ందన చూసినపుప్డు నాకో విషయం అరథ్మైంది.  
నేను తినే వంటకాలిన్ చినన్బుచాచ్లనన్ కోరిక అకక్డి వాళల్ందరిలో బలంగా ఉంది. అందుకు కారణం ఊహించగలను. 
మనిషిని సంఘజీవి అంటారు కానీ దానరథ్ం పర్తి మనిషీ తన చుటూట్ ఉనన్ మనుషులిన్ పేర్మిసాత్డని కాదు.  
పర్తి మనిషికీ సాటి మనిషికంటే తను గొపప్గా ఉండాలని ఉంటుంది. ఇతరులు తన గొపప్తనం గర్హించడం కోసమే మనిషి సంఘ 

జీవితానిన్ కోరుకుంటాడు.  
ఆ కోరికనుంచే కులాలు, మతాలు, జాతులు, వరాగ్లు వగైరాలు పుటుట్కొచాచ్యి.  
ఓ కులంకంటే మరో కులం గొపప్ది. ఓ మతంకంటే మరో మతం గొపప్ది. ఓ జాతికంటే మరో జాతి గొపప్ది. ఓ వరగ్ంకంటే మరో 

వరగ్ం గొపప్ది.  
ఇది ఎంతవరకూ వెళిల్ందంటే - అంటరాని కులాల పేరిట అణచివేతకి గురౌతునన్ వారిలో కూడా కులాల పేరిట అంటరానితనం 

కొనసాగింది. 
హిటల్ర  జాతయ్హంకారమే కదా - రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి దారి తీసింది! ఐతే అందుకు హిటల్ర ని పూరిత్గా తపుప్ పటట్లేము. ఆయన 

దాచుకోలేదు, అంతే!  
ఆ యుదధ్ం జరిగిన మరో యాబై ఏళల్దాకా - దకిష్ణాఫిర్కాలో జాతయ్హంకారం వికృతరూపంతో విశృంఖల విహారం చేసిందంటే - 

అందుకు కారణం అకక్డ ఆధిపతయ్ంలో ఉనన్వారికి అదే జాతికి పార్తినిధయ్ం వహించే సంపనన్ దేశాల మదద్తు పరోక్షంగానైనా లభించడమే 
కదా!   

జాతులోల్ తెలల్వారికి - ఇతర వరాణ్లవారంటే తాము చాలా గొపప్వారమనన్ భావముంది. చదువు, సంసాక్రం, పరిణతి ఆ భావానిన్ 
చాలావరకూ అదుపు చేసినా - ఈ ఇరవయొయ్కటో శతాబద్ంలో కూడా జాతయ్హంకార లీలలు సుసప్షట్మే కదా! 

పర్సుత్తానికి వసేత్ నేను ఫకుత్ శాకాహారిని. మాంసాహారం ముటట్ను కాక ముటట్ను. అది నేను పెరిగిన వాతావరణ పర్భావమే తపప్ 
మాంసాహారంపై నాకేమాతర్ం నిరసనభావం లేదు. కానీ నేను మాంసాహారులిన్ చినన్బుచుచ్తునన్టుల్ కొందరనుకోవచుచ్. లేదా పేద భారత 
దేశంనుంచి వచిచ్న ఒక సామానయ్ భారతీయుడు - అపప్టోల్ ఆరిథ్కంగా అతుయ్నన్త సాథ్యికి చేరుకునన్ జరమ్నీ దేశసుథ్ల అభిమాన వంటకాలిన్ 
ఆవురావురుమంటూ ఆరగించక - చౌకబారు శాకాహారంకోసం పడి చసాత్డేమనన్ అహంకారమూ అంతరాంతరాలోల్ ఉండొచుచ్. 
లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల  బంధువు నాకు పెరటి తోటలో గడిడ్ని చూపి - ‘ఎసెస్న  జీ దాస ’ (అది మీరు తింటారా?) అనడిగాడంటే - అది ఆ 
కాంపెల్కేస్ కదా! అందుకు ఫౌర్ యాకేల  అతణిణ్ మందలించిందంటే - అతడి పర్వరత్న నొచుచ్కోతగగ్దని గర్హించే సంసాక్రం ఆమెకునన్దనేగా! 

ఇతరుల అభిరుచులపటల్ ఈ రకమైన కాంపెల్కుస్ ఇకక్డివారికే కాదు, ఎకక్డెకక్డివారికీ ఉనన్దనడానికి ఎనోన్ నిదరశ్నాలునాన్యి. 
అందుకు మన దేశం కూడా మినహాయింపు కాదు.  

1964లో ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో ఇంటర -యూనివరిస్టీ ఆటల పోటీలు జరిగినపుప్డు - తమిళ ఆటగాలిన్ ‘సాంబార ’ అని 
ఏడిపించడం తెలుసు. చెనైన్లో ఆటల పోటీలు జరిగినపుప్డు - మనవాళల్ని ‘గోంగూర’ అని మోసేశారనీ - అందుకిది పర్తీకారమనీ 
సమరిథ్ంచుకోవడం తెలుసు. ఇంకా సరాద్రీజ్లిన్ ‘బారా బజే’ అని గోల చెయయ్డమూ తెలుసు.  

మనిషి సంఘ జీవనంలో ఇదొక వరణ్పటం. ఈ కాంపెల్కుస్కి పటంలో చాలా చోటల్నే సాథ్నముంది.  
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అబదధ్మెందుకూ - ఈ తరహా అవగాహన నాకెపప్టినుంచో ఉండడంవలల్ - వాళల్ ఈ 
సప్ందనకి నేనే మాతర్ం నొచుచ్కోలేదు. మనసులో మాతర్ం, “నేను కనుక నాకు తెలియకుండానే నా అలవాటల్తో వీళల్ని నొపిప్ంచి ఉంటే - వీళల్ 
అపోహలిన్ తొలగించడం నా బాధయ్త” అనుకునాన్ను. 

ఏదేమైతేనేం మొతత్ంమీద వాళల్ంతా కలిసి పది రసగులాల్లీన్ తినేశారు. అంతా కూడా “చూసినపుప్డు ఏదో అనిపించింది కానీ, తింటే 
ఊహకందని గొపప్ రుచిలో ఉనాన్యి. అదుభ్తం” అని బృందగానం చేశారు. 

వారి పొగడత్లు నాకు సంతోషానిన్వవ్లేదు. చినన్ పామునైనా పెదద్ కరర్తో కొటాట్లంటారు. యూరప లో మెచుచ్కుందుకు - ‘అదుభ్తం’ 
కంటే చినన్ పదం ఉండదు.  

“మా వంటకం గొపప్తనం నిరూపించడమో, పర్దరిశ్ంచడమో నా ధేయ్యం కాదు. మావాళుల్ ఇకక్డికొచిచ్న సందరభ్ంలో ఆ 
సంతోషానిన్ పంచుకునేందుకు అభిమానంతో తెచిచ్న సీవ్ట  ఇది” అనాన్ను.  

పాపం, నామీద వాళల్కు సదభిపార్యమే ఉంది. కానీ అకక్డునన్వాళల్కి ఇంతవరకూ తటసథ్పడడ్ భారతీయులోల్ ఇలాంటి 
అలవాటుల్నన్వాణిణ్ నేను మాతర్మే. అదీ వారి కాంపెల్కుస్కి కారణం.  

విచితర్మేమిటంటే చాలామంది నేను కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదిననీ, నా అలవాటల్కి కారణం మతం వలల్ కలిగిన 
మూఢనమమ్కాలనీ భర్మ పడేవారు. ఇండియాలో మా ఇంటోల్ ననున్ నాసిత్కుడని భర్మ పడతారని వాళల్కి తెలియదు. 

ఇది రాకెటుల్ నడిచే యుగం. ఈ యుగానిదీ అదే వేగం. పర్తి మనిషీ ఎదుటి మనిషిని కూడా అదే వేగంతో అంచనా 
వెయయ్లనుకుంటాడు. మనిషి మనిషిని అరథ్ం చేసుకుందుకు కొదిద్ క్షణాల పరిచయం చాలదు. సరిపోతుందనుకునేవాడు - మనిషిలో 
మంచిచెడడ్లు కూడా క్షణాలమీద నిరణ్యించే పొరపాటు చేసాత్డు. సహనంతో మనుషుల గురించి ఆలోచించి అంచనా వేసేత్ – ఈ లోకంలో 
చెడడ్వాళేల్ ఉండరు. అంతా మంచివాళేల్! 

జరమ్నీలో నేను తెలుసుకునన్ అనేక నిజాలోల్ ఇదొకటి!   
PPP (   ,    ,  ) 

 
నేను, నా కుటుంబం జరమ్నీలో పూరిత్గా 12 నెలలు గడిపాం. మొనన్టి కనాన్ నినన్ వింతగా, నినన్టికనాన్ నేడు వింతగా అనన్టేల్ 

గడిచింది పర్తి రోజూ. నవరసాలూ నిండిన ఆ అనుభవాలు కొతత్గా, వింతగా, గుండెలకు హతుత్కునే సంఘటనలతో చిరసమ్రణీయమై ఇనిన్ 
దశాబాద్ల తరావ్త కూడా మమమ్లిన్ అలరిసుత్నాన్యి. వాటిని దినవారీ కర్మంలో కాక అంశాలవారీగా పాఠకులతో పంచుకోవడం సబబని 
మాకు అనిపించింది.  

ఆ అంశాలలోకి వెళేల్ముందు - తొలిమాసానికి సంబంధించిన మరికొనిన్ విశేషాలిన్ ఇకక్డ పర్సాత్వించడం ఆవశయ్కం. 
మావాళుల్ జరమ్నీ వచిచ్న పది రోజులకి - ఆఫీసులో నేను ఆరడ్రిచిచ్న పీహెచ  మీటరు ఎలకోట్ర్డ  వచిచ్ంది. అది రాగానే నాకు కలిగిన 

ఆనందానిన్ శీర్మతితో పంచుకునేందుకు - తనకి నా రీసెరిచ్ గురించిన నేపథయ్ం కొంతైనా చెపాప్లి. అందుకని ఒక పూటంతా పార్కీట్సు చేసి - 
నా పర్యోగాల గురించిన కొనిన్ సాంకేతిక అంశాలిన్ వీలైనంత సరళంగా వివరించేలా నోటుస్ తయారు చేసుకునాన్ను. అది దగగ్ర పెటుట్కుని - 
శీర్మతికి నెమమ్దిగా చెపాప్ను.   
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జరమ్నీలో నా రీసెరిచ్ - ఉతేర్ప్రకాలకు (కెటలిసుట్) సంబంధించినది. ఇండియాలో నేను ఓ కొతత్ 
పదధ్తిని అనుసరించి తయారు చేసిన ఐరన -కోర్మియం ఆకస్యిడ  కెటలిసుట్ల పనితీరుని ఇకక్డ కెమికల  రియాకడ్ర లో పరీకిష్ంచే ఆశయంతో 
నేనికక్డికి వచాచ్ను. అందుకు ముందుగా తగిననిన్ కెటలిసుట్లిన్ తాజాగా తయారు చేయాలి.   

ఒక దార్వకానికి ఉండే అనేక లక్షణాలోల్ ముఖయ్మైనవాటిలో - దార్వకపు ఆమల్, కాష్ర గుణాలిన్ అంచనా వేసే పీహెచ  కొలత ఒకటి. 
దార్వకపు పీహెచ  7కంటే తకుక్వ ఉంటే దానికి ఆమల్ లక్షణాలునన్టుల్. అకక్ణిణ్ంచి పీహెచ  విలువ ఇంకా ఇంకా తగిగ్న కొదీద్ ఆమల్ లక్షణాలు 
ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంటాయి. పీహెచ  విలువ 7 దాటితే కనుక దానికి కాష్ర లక్షణాలునన్టుల్. 7 దాటి విలువ ఇంకా ఇంకా పెరిగినకొదీద్ కాష్ర 
లక్షణాలు ఇంకా ఇంకా పెరిగినటుల్. పీహెచ  కనుక సరిగాగ్ 7 ఉంటే అది అటు ఆమల్మూ, ఇటు కాష్రమూ కాని తటసథ్ దార్వకమనన్ మాట! 
ఉదాహరణకి మనం తార్గే నీరు పీహెచ  7. 

నేను పరీకిష్ంచాలిస్న కెటలిసుట్లు ఐరన -కోర్మియమ  ఆకస్యిడుస్ అని చెపాప్నుగా. వాటి తయారీకి - ముందు ఐరన -కోర్మియమ  
హైడార్కస్యిడుస్ని తయారు చేసి వాటిని 400 డిగీర్ల దగగ్ర వేడి చేసేత్ ఆకస్యిడస్ గా మారతాయి.  

సాధారణంగా ఈ హైడార్కస్యిడస్ ని తయారు చెయయ్డానికి, ఐరన -కోర్మియమ  నైటేర్ట /కోల్రైడ  దార్వకాలిన్ వాడతారు. వీటి పీహెచ  
2-4 ఉంటుంది. అమోమ్నియం హైడ్డార్కస్యిడ  దార్వకానిన్ కొంచెం కొంచెంగా కలపడం దావ్రా ఆ పీహెచ  పెరిగి, ఐరన -కోర్మియమ  
హైడార్కస్యిడ  ఘనపదారథ్ంగా వేరు పడుతుంది. ఈ పదధ్తిలో ఐరన -కోర్మియమ  దార్వకపు బిందువులు, ఆమోమ్నియం హైడార్కైస్డ  దార్వకపు 
బిందువులిన్ కలిసిన చోట ఐరన -కోర్మియం హైడార్కైస్డ  ఏరప్డి ఘనపదారథ్ంగా వేరు పడుతుంటుంది. ఈ పదధ్తిని హెటరోజీనియస  
పెర్సిపిటేషన  అంటారు. 

ఇందుకు భినన్ంగా నేను ఐరన -కోర్మియం హైడార్కైస్డ  తయారీకి, హొమోజీనియస  పెర్సిపిటేషన  అనే పదధ్తిని ఎనున్కునాన్ను. 
అందులో ఐరన -కోర్మియమ  దార్వకంలో యూరియా దార్వకానిన్ కలుపుతాం. ఇక బయటిన్ంచి ఆమోమ్నియం హైడార్కస్యిడ  పొయయ్డం 
ఉండదు. ఈ దార్వకానిన్ వేడి చేసేత్ - యూరియానుంచి ఆమోమ్నియం హైడార్కస్యిడ  మొతత్ం దార్వకమంతటా కర్మంగా విడుదలవుతుంది. 
అలా రెండు బిందువులు కలిసిన చోట కాక మొతత్ం దార్వకమంతటా ఐరన -కోర్మియమ  హైడార్కస్యిడ  పుడుతూంటుంది. ఇలా తయారైన ఈ 
ఘనపదారథ్ం మునుపటి ఘనపదారాథ్నికి భినన్ంగానూ - ఎనోన్ విధాల మెరుగైన లక్షణాలతోనూ ఉంటుంది.  

ఉదాహరణకి మునుపటి ఘనపదారాథ్నిన్ దార్వకంనుంచి వేరు చెయయ్డానికి వడపోత - ఎనోన్ గంటలు పడుతుంది. ఈ ఘనపదారథ్ం 
వడపోత కొనిన్ నిముషాలోల్ ఐపోతుంది.  

వడపోత తొందరగా ఐపోతుండడం వలల్ ఈ పదారాథ్నిన్ పలుమారుల్ నీటితో కడిగి శుభర్ం చెయయ్డం సులభం.  
అలాగే మునుపటి పదారథ్ం నుంచి ఉదభ్వించిన ఆకస్యిడుస్ ఉపరితల వైశాలయ్ం గార్ముకి 10-30 సేక్వ్ర మీటరుల్ ఉంటే, ఈ 

ఆకస్యిడుస్ ఉపరితల వైశాలయ్ం గార్ముకి 200-400 సేక్వ్ర మీటరుల్ ఉంటుంది.  
ఇవనీన్ కెటలిసుట్లకి అనువైన ఉతత్మ లక్షణాలు. హొమోజీనియస  పెర్సిపిటేషన  పదధ్తిని ఐరన -కోర్మియమ  హైడార్కస్యిడుస్ తయారీకి 

ఉపయోగించిన పర్థముణిణ్ నేను.  
ఇక ఈ కొతత్ కెటలిసుట్ల సామరాథ్య్నిన్ పరీకిష్ంచడానికి - ఎనున్కునన్ రసాయనిక చరయ్ కారబ్న  మోనాకస్యిడ  అనే విషవాయువుని - 

పీలచ్డానికి హానికరం కాని కారబ్న  డయాకస్యిడ గా మారచ్డం. ఈ మారుప్ ఎరువుల తయారీలోనూ, ఎగాజ్సట్  గొటాట్లనుంచి వచేచ్ 
విషవాయువులిన్ శుభర్ పరచ్డంలోనూ - ఎంతో అవసరం.  
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నేను బెరిల్న  రాగానే - ముందు కెటలిసుట్ల తయారీకి అనువైన సామగిర్ సమకూరుచ్కునాన్ను. 
వాటిలో ముఖయ్మైనది పీహెచ  మీటరు ఒకటి. 

ఇండియాలో ఏ సైంటిసుట్కి కావాలిస్న పరికరం - అది చినన్దైనా, పెదద్దైనా సరే - ఆ సైంటిసుట్ ఆరడ్రిచిచ్ కొనుకోక్వాలి. అది ఆ 
సైంటిసుట్ పేరుమీదనే అతడి హయాంలో ఉంటుంది. వేరెవరికైనా ఆ పరికరం కావాలంటే - ఆ సైంటిసుట్ని అడగాలి. ఇసేత్ ఇచిచ్నటుల్. లేదా 
వాళుల్ మరొకటి కొనుకోక్వాలి. ఈ సంపర్దాయం - వేలు ఖరీదు చేసే పీహెచ  మీటరుకే కాదు, ఆపప్టోల్ లక్షలు విలువ చేసే అటమిక  
అబ సారప్ షన  సెర్ప్కోట్సోక్ప  లాంటివాటికి కూడా వరిత్ంచేది.    

ఇకక్డ ఇనస్ టిటూయ్ట లో నాకు నచిచ్నదేమిటంటే - సామానయ్ంగా అవసరపడే పరికరాలనీన్ సంసథ్ కొని సోట్రుస్లో ఉంచుతుంది. 
ఇంకా మారెక్టోల్కి మరింత మెరుగైనవీ, కొతత్వీ పరికరాలు వచిచ్నపుప్డు - సైంటిసుట్ల సూచనపై సంసథ్ వాటిని కొని సోట్రుస్లో ఉంచుతుంది. 
అవనీన్ సంసథ్ పేరునే ఉంటాయి. అవసరపడినవాళుల్ వాటిని సోట్రుస్నుంచి తెచుచ్కుని వాడుకునన్ంత కాలం వాడుకుని మళీల్ సోట్రుస్కి 
వెనకిక్వవ్చుచ్. ఎటొచీచ్ పరికరానిన్ తీసుకునన్పుప్డు సంతకంపెటిట్న రసీదివావ్లి. దాని బాగోగులకి బాధయ్త వహించాలి. అలా నాకు 
సోట్రుస్నుంచి పీహెచ  మీటరు దొరికింది. కొనాన్ళుల్ వాడి - కెటలిసుట్ల తయారీకి ఏరాప్టు చేసుకుని - రెండు నెలల లోపులో రెండు కెటలిసుట్లు 
తయారు చేశాను. ఏరాప్టుల్ పూరత్యాయ్యి కాబటిట్ ఆ తరావ్త నుంచి నాకు ఒకో కెటలిసుట్ తయారీకి ఒక రోజుకంటే పటట్దు.  

పరిసిథ్తి అంతవరకూ వచేచ్క - కెటలిసుట్ల పరీక్షకు కూడా ఏరాప్టు చెయాయ్లనుకునాన్ను. అందుకని ముందుగా అనుకునన్ 
రసాయనిక చరయ్కి అనువైన రియాకట్ర  గురించి వాకబు చేశాను. సోట్రుస్లో అటువంటి రియాకట్రుల్ సిదధ్ంగా లేవు. అందులోనూ నేను వాడే 
రియాకట్ర  లోపల వాయుపీడనం - వాతావరణ పీడనానికి కనీసం 20 రెటుల్ండాలి. రియాకట్ర  తయారీకి వాడే లోహం - ఆ ఒతిత్డికి 
తటుట్కునేలా ఉండాలి. ఎకక్డా లీకుస్ ఉండకూడదు.   

ఈ నా అవసరానిన్ అకక్డ లాబొరేటరీ ఇంజనీరు బెరగ్ర తో చరిచ్ంచాను. అతడు కొతత్ రియాకట్రు తయారు చేదాద్మనాన్డు. ఇదద్రమూ 
కలిసి ఓ డిజైన  ఎంపిక చేశాం. అందుకు అవసరమైన వాటనిన్ంటికీ ఆరడ్రిచాచ్ం. తయారీకి 2-3 నెలలపైన పటొట్చచ్ని అనాన్డతడు. 
ఇండియాలో ఐతే ఏడాదిపైన పటుతుంది కాబటిట్ - ఆ వయ్వధి నాకు సబబుగానే ఉందనిపించింది. నేనీ హడావుడిలో ఉనన్పుప్డు వేరెవరికో 
అవసరపడితే నా దగగ్రునన్ పీహెచ  మీటరు ఇచేచ్సాను. రియాకట్రుకి సంబంధించిన చరచ్లు పూరత్యేయ్సరికి - కిర్సమ్స  హడావుడి. తరావ్త నేను 
నా భారాయ్బిడడ్లిన్ జరమ్నీకి రపిప్ంచే హడావుడి.  

వాళుల్ వచిచ్ నేను కొంచెం సిథ్రపడగానే - మళీల్ పీహెచ  మీటరుకోసం చూసేత్ - అది వాడినవాళల్ దగగ్ర దాని ఎలకోట్ర్డ  విరిగిందిట. 
అపప్టికి వాళల్కి దాని అవసరం తీరిపోయిందో ఏమో - ఆ విషయం చెపిప్ అలాగే సోట్రుస్కిచేచ్సారు.  

పీహెచ  మీటరుకి ఆవసరమైన కీలక సాధనం ఎలకోట్ర్డ . ఏంచెయాయ్లా అని ఇండియన  మెంటాలిటీతో బెంగ పడాడ్నుకానీ - కొతత్ 
ఎలకోట్ర్డ కి ఆరడ్రిసేత్ - రెండు రోజులోల్ అది వచిచ్ంది.  

ఇండియాలో ఐతే ఒక ఎలకోట్ర్డ  కొనడానికి ఉండే తతంగం, పటేట్ కాలం తలుచ్కునన్ నాకు - అపుప్డు కలిగిన సంతోషమింతా అంతా 
కాదు. ఇంటికెళిల్ శీర్మతితో నా ఆనందానిన్ పంచుకుందుకు ఇదంతా చెపాప్ను. శీర్మతి నేను చెపిప్ంది శర్దధ్గా వింది. తరావ్త నెమమ్దిగా, 
“ఇకక్డ వయ్వసథ్నుంచి మనం చాలా నేరుచ్కోవాలి. అంతవరకూ మన పర్గతి పర్గతిలా ఉండదు. కానీ అరజ్ంటుగా మనం నేరుచ్కోవాలిస్న 
విషయం మరొకటుంది” అంది. 

“ఏమిటది?” అనాన్ను కుతూహలంగా. 
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“ఇంటోల్ వంట డూయ్టీ నాది. ఐనా ఇదద్రం కలిసి చేసుత్ంటాం కాబటిట్ వంటలో కొతత్గా 
తెలుసుకునన్ మెలకువలు పంచుకుంటాం. అలాగే సాహితీవాయ్సంగంలోనూ - మనిదద్రం కలిసి ఎనోన్ భావాలు పంచుకుంటునాన్ం. ఇంకా 
షాపింగు, పిలల్ల భవిషయ్తుత్, కుటుంబానికి సంబంధించిన ఇతర బాధయ్తలు - కూలంకషంగా అవగాహన చేసుకుని పరసప్రంగా ఉంటునాన్ం” 
అందామె. 

“ఇదంతా దేనికి?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“రేపు ఆఫీసుకి వెళిల్నపుప్డు మీ కొలీగ  హైనర  డెకరట్ ని అడగండి. అతడికక్డ రీసెరిచ్ చేసుత్నాన్డు. అతడి భారయ్ చినన్పిలల్లకు పాఠాలు 

చెపేప్ సూక్లోల్ టీచరుగా పని చేసోత్ంది. అతగాడు తన రీసెరిచ్ వరుక్లోని సాంకేతిక విశేషాలిన్ ఇలా భారయ్తో పంచుకుంటాడేమో 
తెలుసుకోవాలనుంది” అంది శీర్మతి. 

నాకు అరథ్మైంది. నా రీసెరిచ్ వరుక్ గురించి నేనిచిచ్న డిటెయిలుస్ బహుశా ఆమెకి విసుగనిపించాయి. 
“నీకు విసుగనిపిసేత్ - అపుప్డే చెపొప్చుచ్గా. అనీన్ విని ఇపుప్డు చెపప్డమెందుకు” అనాన్ను కాసత్ చినన్బుచుచ్కుని. 
“ఏమో - ఆరాథ్ంగిని  కదా - ఆ వివరాలు కూడా జీరిణ్ంచుకోవాలిస్ ఉంటుందేమో అనుకునాన్ను. ఇకక్డి వయ్వసథ్ గురించి హైనర ని 

అడిగి తెలుసుకుంటే - మీరో నేనో ఆ పర్కారం మసలడం నేరుచ్కోవాలి కదా!” అంది శీర్మతి. 
అపుప్డు నాకు మా బామమ్గారు గురుత్కొచాచ్రు. 
మా తాతగారు కవి, మహాపండితులు. 1930లలో కుడి ఎడమల అషాట్వధానానిన్ జయపర్దంగా నిరవ్హించిన పర్తిభ ఆయనది. మా 

బామమ్గారు పురాణ కథలెనోన్ తెలిసినా - భకిత్భావమే తపప్ సాహితయ్పరమైన ఆసకిత్ లేని మామూలు మనిషి. గృహిణిగా అసాధారణ పర్జఞ్ 
చూపినా అందుకు అంకితభావమే తపప్ గురిత్ంపు కోరే తాపతర్యం లేని నిసావ్రథ్పరురాలు. 

తాతగారికి ఆమెతో పాండితాయ్నికి సంబంధించిన శేల్షలు, అలంకారాలు, చమతాక్రాలు వగైరాలు పంచుకోవాలనుండేది. ఆయన 
సాటి పండితుడితో పంచుకునన్టుల్ ఎనోన్ ముచచ్టుల్ ఆమెకి చెపేప్వారు. వాటిని మేము విని ఆనందించేవాళల్ం. ఆమె మాతర్ం ఆయన చెపేప్ 
మాటలోల్ని భకిత్ విశేషాలిన్ మాతర్ం గర్హించి, మిగతా విశేషాలపై ఆసకిత్ నటించేవారు. సగం దృషిట్ వంటమీదా ఇంటి పనులమీదా ఉండడంవలల్ 
- తను శర్దధ్గా వినడంలేదనుకుంటారని - ‘అలాగా, నాకు తెలియదే’, ‘భలే చెపాప్రండీ’, ‘సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదు, ఇంకోసారి చెపప్ండి’ అని 
మధయ్ మధయ్ అంటూండేవారు.         

ఇలాంటి పరిసిథ్తినే మిసస్మమ్ సినిమాలో పింగళి వారు - ‘తరచి తరచి ఊసడిగిన సరసమింక చాలనిలే - ఆడువారి మాటలకు 
అరాధ్లే వేరులే’ అని చమతక్రించారు. 

మహాపండితులు తాతగారికి ఆ మాతర్ం అరథ్ం కాదా, ఆయన అలాంటపుప్డు, “నీకు వంట, ఇంటిపని తపప్ మరో ధాయ్స లేదు’ అని 
విసుకుక్నేవారు. 

ఇంటిపనులోల్ పకక్ వెయయ్డం నుంచి, వంటలో చారు పెటట్డం వరకూ - మా తాతగారికి ఖచిచ్తమైన అభిరుచులునాన్యి. వాటికి 
ఏనాడూ ఆసంతృపిత్ కలుగని విధంగా ఉండడంవలల్ - ఆమెకి నిజంగా వాటి ధాయ్సే లేకపోతే తనకి కలిగే ఇబబ్ంది ఆయనకి సావ్నుభవం 
కాదు.  

మా తాతగారే కాదు - బియేయ్ చదివే నా అనన్యయ్ కూడా తన సబజ్కుట్స్లో హిసట్రీ, ఎకనామికుస్, పాలిటికుస్కి సంబంధించిన ఎనోన్ 
లోతైన విషయాలిన్ తన కాల్స మేటుస్కి చెపేప్ పదధ్తిలో బామమ్గారికి చెపేప్వాడు.  
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నా సబజ్కుట్ సైనుస్ కదా - బీయసీస్ చదివే నాకే వాడు చెపేప్ విషయాలు కొనిన్ కషాయంలా 
అనిపించేవి. కానీ మనుమడిపై ముదుద్కొదీద్ - ఆమె ఆ కబురూల్ శర్దధ్గా వినేవారు. 

“మీకేమైనా ఆరథ్మౌతోందా?” అని నేనే అడిగేశాను ఓసారి.  
“అరథ్మవడానికిందులో ఏముందిరా - ఇంటిపనుల్ చేసుకునేటపుప్డు పకక్నెవరైనా ఉండి కబురుల్ చెబుతుంటే బాగుంటుంది. నువూవ్ నీ 

సైనుస్ కబురుల్ చెపుప్, వింటాను” అనాన్రామె. 
నాకపుప్డు అనిపించింది - మన సంపర్దాయంలో అడవాళుల్ అనుభవించే ఒంటరితనం ఎలాంటిదంటే - ఎవరో ఒకరు డిఫరెనిష్యల  

కాల కుయ్లస  చెపిప్నా ఫరవాలేదు, పకక్నుండి మాటాల్డుతుంటే చాలు కాబోలు అనిపించింది. 
విషయం ఆరథ్మయేయ్క నేనేమంటాను? అవతలివాళల్కి అరథ్మవుతుందా, ఆసకిత్గా అనిపిసుత్ందా అనన్ది పకక్న పెడితే - కొనిన్ 

విశేషాలు ఆతీమ్యులతో పంచుకోవడం అదో ఆనుభూతి. 
ఎవరితోనైనా ఏమైనా పంచుకోవాలనుకునన్పుప్డు ఇవనీన్ గురుత్కొసుత్ంటాయి. నా విషయంలో చరితర్ పునరావృతమైంది, అంతే!  
“తరచి తరచి ఊసడకుక్ండా - సూటిగా మనసులో మాట చెపిప్నందుకు థాంకస్ !” అనాన్ను శీర్మతితో. 
ఆమె నవివ్ంది. అంతయ్నిషూఠ్రంకంటే ఆదినిషూట్రం మేలు కదా అనన్టుల్ందా నవువ్. కానీ భారాయ్భరత్లనాన్క - ఇలాంటివి అంతం 

కాదు - ఆరంభమేనని తనకీ తెలుసు, నాకూ తెలుసు. 
మరాన్డు కొతత్ ఎలకోట్ర్డ తో పిహెచ  మీటరు వాడుతుండగా - అహమమ్ద  నా దగగ్రకొచాచ్డు. 
పీహెచ  మీటరు చాలా బాగా పనిచేసోత్ందని ఉతాస్హంగా అతడికి చెపాప్ను.  
అహమమ్ద  నవివ్, “ఇండయానుంచి వచాచ్వుగా, నీకికక్డి గుండుసూదులు కూడా గొపప్గా అనిపిసాత్యి” అనాన్డు. 
మధయ్ మధయ్ ననన్లా వేళాకోళం చెయయ్డం అతడికి అలవాటు. నేను బెరిల్న  వచిచ్నపుప్డు పర్పర్థమంగా పరిచయమైన వయ్కిత్గా - నాకు 

అతయ్ంత సనిన్హితుడయాయ్డతడు. అందువలల్ హేళనలా అనిపించే అతడి మాటలోల్ నిరసన కాక ఆతీమ్యత ధవ్నించడం నేను కనిపెటాట్ను. 
1974లో ఇండియా నిరవ్హించిన ఆణుపరీక్ష గురించి తరచుగా ఎతిత్పొడుసూత్ంటాడు. పారీట్లు జరిగినపుడలాల్ - నేను హాట  డిర్ంకుస్కి బదులు 
సాఫట్  డిర్ంకుస్ తీసుకోవడానిన్ తపుప్ పడతాడు. మా అనుబంధంలో అదో సరదా, ముచచ్ట!  

అందుకే నేను నవేవ్సి, “నిజంగానే ఇకక్డి గుండుసూదుల నాణయ్త నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది. కానీ పీహెచ  మీటరల్ వంటి సైంటిఫిక  
పరికరాల విషయంలో అది నిజం కాదు. ఇండియాలో చకక్టి పీహెచ  మీటరుల్ తయారు చేసుత్నాన్రు. అవి విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి 
ఔతునాన్యి” అనాన్ను. 

ఆహమమ్ద  ఈసారి బిగగ్రగా నవివ్, “ఇరాక లో మా లాబొరేటరీకి ఇండియన  పీహెచ  మీటరొకటి కొనాన్ం. దానికి మీట నొకక్గానే - 
అది ఊడి సిర్ప్ంగ  యాక్షన తో గాలోల్కి ఎగురుతుంది. కాయ్చ  పటిట్ మళీల్ మీటరుకి తగిలిసాత్ం” అనాన్డు. 

“ఓహో, మీది ఇరాక  కదూ! అకక్డికి ఆ మాతర్ం చాలేల్ అని అలాంటివి పంపిసాత్రు మావాళుల్. మీ దగగ్ర ఆయిల  డబుబ్ బాగా 
ఉందిగా, మీకు వాడడ్ంకంటే కొనిపారెయయ్డమే ముఖయ్ం. మీవాళెల్పుప్డూ ఒకటి కాదు, ఒకేసారి పది మీటరుల్ కొంటారుట. మా లాబొరేటరీ 
కొచిచ్నపుప్డు సేలస్ మన  ఈ విషయం చెపిప్ నీకంటే బిగగ్రగా నవావ్డు తెలుసా” అనాన్ను. 

“రావ , నువువ్ దేనికీ తడుముకోవు” అని మెపుప్కోలుగా భుజం తటాట్డు అహమమ్ద  ఆ సంభాషణని అకక్డితో తుర్ంచేసూత్. 
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లాబ లో కొలీగుస్లో కిరష్నర  ఒకక్డే కాసత్ విచితర్ంగా అనిపించేవాడు. అతడికి తాను జరమ్న  అని 
గరవ్ంగా ఉండేది. ఆసియా దేశాలంటే చినన్చూపుండేది. ఇండియా అంటే పేద దేశమనడమే తపప్ అకక్డి సంసక్ృతి, విలువల పటల్ ఆసకిత్ 
లేదు. బిర్టిష వాళల్ంటే పడదు. ఇంగీల్షంటే చిరాకు. ఆంగేల్యులు - ఊరందరిదీ ఓ దారైతే ఉలిపికటెట్ది ఓ దారనన్టుల్ మసలుతారనేవాడు.  

మా ఆఫీసులో చాలామంది జరమ్న  కొలీగుస్దీ ఇదే అభిపార్యం.  
పర్పంచమంతా కీప  రైట  అంటుంటే - బిర్టిష  వాళూల్, వారి పాలనలో మగిగ్న ఇండియావంటి దేశాలూ కీప  లెఫట్  అంటాయిట. అంతా 

దశాంశమానానిన్ అనుసరిసుత్ంటే - వాళిల్ంకా దూరానిన్ మైళల్లో చెబుతారుట.  
ఓసారి నేను మాటల సందరభ్ంలో - ఫెరర్స  పెరీర్ సయనైడ  అనే రసాయనం రంగు పర్షయ్న  బూల్ అనాన్ను. దానికి హైనర  ఇబబ్ందిపడి, 

“బిర్టిష వాళుల్ మీకు బాగా బెర్యిన వాష  చేసి - రంగుల పేరుల్ కూడా మారేచ్సారు. మేము దానిన్ బెరిల్నర  బూల్ అంటాం’ అని సవరించాడు. 
అతడి మొహం చూసేత్ - పర్షయ్న  బూల్ అనన్ పదం అతణిణ్ చాలా బాధించిందనిపించింది. తరావ్త నాకు తెలిసిందేమిటంటే - ఒకపుప్డు పర్షాయ్ 
పేరిట ఉండే దేశానికి బెరిల్న  రాజధాని అనీ, రెండవ పర్పంచయుదధ్ం తరావ్తనుంచి పర్షాయ్ కూడా జరమ్నీగా మారిపోయిందనీ, మరి పర్షాయ్ అనే 
పేరు ఇక లేదనీ. పర్షాయ్ పేరులో జరమ్నల్కు ఏదో యాంటీ సెంటిమెంటు ఉండి ఉండాలి.    

మరో విశేషమేమిటంటే - జరమ్నల్కు ఇంగల్ండు అంటే ఉనన్ అయిషట్ం అమెరికా అంటే లేకపోవడం. అకక్డ చాలామంది అమెరికా 
వెళాల్లని కలలు కంటారు. మరి అమెరికాలో జాతీయభాష ఇంగీల్షు కావడం, అకక్డ కొలతలోల్ దశాంశమానం ఉపయోగించకపోవడం వారికి 
అభయ్ంతరం కాకపోవడం ఆశచ్రయ్ం.    

కిరష్నర  విషయానికొసేత్ - అతగాడు జాతయ్హంకారం దాచుకోలేడు కానీ, నాతో చాలా మంచిగా ఉండడానికి పర్యతిన్ంచేవాడు. మా 
పిలల్ల కోసమని బిలిడ్ంగ  బాల్కుస్ తెచిచ్ ఆఫీసులో నాకిచాచ్డు. ఇంటికెళిల్ వాటిని పిలల్లకిసేత్ వాళుల్ ఎగబడి తీసుకునాన్రు. వాళుల్ గొడవ పడుతుంటే 
- వాళల్కి నచిచ్న విధంగా పంచిచాచ్ను. ఆ పంపకం ఎలాగుందంటే - ఇలుల్ కడితే తలుపొకరి దగగ్రా, కిటికీ మరొకరి దగగ్రా ఉంది. ఐనా 
వాళల్కా విషయం తెలిసేత్గా - పర్తి బాల్కుకీ ఓ పేరెటిట్ ఏవో ఆటలు ఆడుకుని వినోదించారు. 

ఆఫీసులో కొలీగుస్ ఎవరీన్ నేనెపుప్డూ ఇంటికి పిలవలేదు. అవతలివాళుల్ చొరవ తీసుకుంటే తపప్ - వీలైనంత దూరం పెటేట్ అలవాటు 
అపప్టోల్ నాకుండేది. కానీ కిరష్నర  మాతర్ం అడిగి మరీ మా ఇంటికొచాచ్డు. బహుశా అతడికి మేమెలా ఉంటునాన్మో, ఏం తింటునాన్మో 
తెలుసుకోవాలనిపించి ఉంటుంది.  

“మా ఇంటోల్ పిలల్లాడుకునే కౌఫ  హౌస  (సరుకులమేమ్ దుకాణం) ఉంది. అది మీ పిలల్లకిసాత్ను. ఇకక్డునన్నాన్ళూల్ ఆడుకుని 
వెళేల్టపుప్డు నాకు మళీల్ తిరిగి ఇచేచ్దుద్రు కాని. అది ఇంటికి మోసుకుని వెళాల్డానికి అనువు కాదు. నేను కారోల్ తెచిచ్ మీ ఇంటోల్ ఇసాత్ను” 
అనాన్డు కిరష్నర . 

అలా ఇతరుల వసుత్వులు తీసుకోవడం నాకిషట్ముండదు. వదద్ంటే - అతణిణ్ ఇంటికి రావదద్నన్టుల్ ఔతుందని సరేననాన్ను. 
అతడు జనవరి 30న కౌఫ హౌస  తీసుకుని మా ఇంటికొచాచ్డు. శీర్మతితో కొంచెం మొహమాటంగా మాటాల్డాడు. పిలల్లిన్ చనువుగా 

పలకరించబోతే, వాళుల్ దగగ్రకు వెళల్డానికి మొహమాటపడాడ్రు. అతడు కౌఫ  హౌసుని వాళల్కిసేత్ వాళుల్ నావైపు చూశారు.  నేను తలూపితే 
అపుప్డు తీసుకునాన్రు. 

కిరష్నర మా పిలల్ల కర్మశిక్షణని చూపులతోనే మెచుచ్కునాన్డు. 
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శీర్మతికి కిరష్నర ని చూడడ్ం అదే మొదటిసారి. కానీ అతడి గురించి నా దావ్రా బాగా విని 
ఉంది. అతణిణ్ బాగా ఇంపెర్స  చెయాయ్లని – ఉపామ్ పర్తేయ్కంగా చేసింది. కారం తినలేడని - పేరుకి వేశామనన్టుల్ అలల్ం, పచిచ్మిరిచ్ వేసింది. 
అంత చపప్టి ఉపామ్ చంటపుప్డు కూడా మేము తిని ఉండం.  

జరమ్నుస్ తినే వురస ట లో ఆవపిండి నంచుకుని తింటారు. పసుపు రంగులో ఉండే ఆ ఆవపిండి ఘాటు కనీసం యాబై మీటరల్దాకా 
కొడుతుంది. దానిన్బటిట్ జరమ్నుస్ కొంత ఘాటు సహించగలరనే మేమనుకునాన్ం. 

కానీ కిరష్నర కి ఆ కాసత్ అలల్ం ఘాటు దుసస్హమయింది. కాసిని పచిచ్మిరిచ్ భరించలేని కారం అయాయ్యి. ఆ మాట నోటితో 
చెపప్నవసరం లేదు. ఉపామ్ తింటూనే కిరష్నర  మొహం ఎరర్గా ఐపోయింది. ముకక్మమ్ట, కళల్మమ్ట ఆగకుండా నీళుల్ కారాయి.  

అలవాటు లేకపోయినా మంచినీళుల్ తాగాడు. ఐనా తగగ్లేదు. శీర్మతి నొచుచ్కుని కారం తగగ్డానికనన్టుల్ - వేడి వేడి సేమాయ్ పాయసం 
ఇచిచ్ంది. చలల్గా ఉంటే ఏమో - కానీ మండుతునన్ అతడి నోరు ఆ వేడికి మరింత ఇబబ్ంది పడిందని నాకు అరథ్మైంది. 

ఏ మాటకా మాటే చెపుప్కోవాలి – కిరష్నర ముఖంలో కోపం, తిరసాక్రభావం కనిపించలేదు. వంటకాలు బాగునాన్యనే అనాన్డు 
తపప్ నిరసించలేదు. కారానికి తటుట్కోలేనందుకు సిగుగ్ పడడ్టుల్ కనిపించాడు. 

అతడు ఎలాగో కాసేపుండి వెళిల్పోయాడు. 
మా జీవితంలో ఎపుప్డూ ఏ అతిథికీ అలాంటి మరాయ్ద జరుగలేదు. ముఖయ్ంగా కిరష్నర కి అలా జరిగినందుకు మేమిదద్రం చాలా బాధ 

పడాడ్ం. 
అసలే కిరష్నర . ఆపైన మా ఈ ఆతిథయ్ం.  
మాకు చాలా అసంతృపిత్గా ఆనిపించినా - ఒకందుకు సంతోషించాలి. ఇతరులవదద్ మా ఆహారపు టలవాటల్ని అదేపనిగా చినన్బుచేచ్ 

అవకాశం కిరష్నర కి వచిచ్ంది. దానన్తడు సదివ్నియోగం చేసుకునాన్డని తరావ్త చాలామంది కొలీగుస్ దావ్రా తెలిసింది. పాపం మాటెందుకూ 
- కిరష్నర  మాతర్ం ఆ తరావ్తనుంచి నాతో రెటిట్ంచిన సుహృదాభ్వంతో మసిలాడు. తనకి తెలుగు వంటకాలిన్ చినబ్బుచేచ్ందుకు మంచి 
అవకాశమిచేచ్ననన్ కృతజఞ్తేమో మరి! 

అపుప్డు నేను, శీర్మతి అనుకునాన్ం - ఆతిథయ్మిచేచ్టపుప్డు ఎదుటివారికి సంతృపిత్ కలిగించడానికి మన ఊహకు మించి 
ఆలోచించాలి. లేకుంటే ఆపూరవ్మైన మన వంటకాలకి చెడడ్పేరు తెచిచ్నవాళల్మౌతాం.  

కిరష్నర  విషయంలో జరిగిన పొరపాటు మళీల్ ఎవరి విషయంలోనూ జరుగకుండా చూసుకోవాలనుకుంటూ - తెలుగు వంటకాలకు 
క్షమారప్ణ చెపుప్కునాన్ం.  

మా ఆఫీసులో ఇంజనీరు బెరగ్ర , అతడి అసిసెట్ంట  ఆటో - ఇదద్రూ రియాకట్ర  తయారీ పనులు చురుగాగ్ కొనసాగిసుత్నాన్రు.  
ఈలోగా ఆశచ్రయ్మేమిటంటే - జనవరి 16 రాతిర్ లాబొరేటరీలో కరెంటు పోవడం. అందువలల్ నేను లేకునాన్ కొనసాగేలా చేసిన 

పర్యోగం ఏరాప్టు దెబబ్తింది. పోయిన కరెంటు మరాన్డు మధాయ్హన్ం దాకా రాకపోవడం ఇంకా అశచ్రయ్ం.  
కిర్కెటోల్ గవాసక్ర  సునాన్కి ఔటైనపుప్డు - అతడూ మనిషే కదా అనిపించినటుల్ - ఈ దేశానిన్ నడిపిసుత్నన్దీ మనుషలేగా ఆనిపించింది. 

ఐతే నేనకక్డునన్ రెండేళల్ కాలంలో కరెంటు పోయిన సందరభ్ం అదొకక్టే కావడం - ఈ దేశానిన్ నడిపించేది మనుషులేనా అని మళీల్ 
అనిపింపజేసేది.  
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శీర్మతి వచిచ్న వారానికి ఆఫరోల్ పాతిక మారుక్లకి చవగాగ్ వచిచ్ందని - ఓ మాంటెల  
కొనాన్ను. అది వేసుకుంటే ఇక షాల  కపుప్కోవాలిస్న ఇబబ్ంది తపిప్ంది. మావాళొల్చిచ్న వారానికి డబుబ్ లెకక్ చూసుకుంటే - నా దగగ్ర 354 
మారుక్లునాన్యి. వాటితోనే మిగతా నెలంతా గడపాలిస్ ఉంది. ఐతే అది మరీ తకుక్వ మొతత్మేం కాదని నెల గడిచేసరికి గర్హించాను.   

ముందు మేము చుటుట్పకక్ల పరిసరాలకు బాగా అలవాటు పడాడ్ం. మేడ దిగగానే బుధ, శనివారాలు సంత. అకక్డే పకక్ సందులోనే 
బోలెడనిన్ సూపర మారెక్టుల్. మా ఇంటిముందు ఒక పారుక్. ఇంటి వెనుక ఒక పారుక్. పిలల్లు వీటనిన్ంటికీ బాగానే అలవాటు పడాడ్రు. 

ఇంటిముందు పారుక్ ఓ చరిచ్కి ముందు ఆవరణలో ఉంది. అకక్డ ఆటలాడే జరమ్న  పిలల్లిన్ చూసుత్ంటే ముచచ్టేసేది. వాళుల్ మిసమిస 
లాడిపోతూ, పుషిట్గా, హుషారుగా ఉండేవారు. వాళల్ చేషట్లోల్ మోటుతనం ఎకుక్వ. జారుడుబలల్మీద పైకెకిక్ జారడానికి బదులు, ఇటిన్ంచి 
ఎదురెకిక్ అకక్ణిణ్ంచి సివ్మిమ్ంగ పూలోల్కిలా ఇసుకలోకి దూకేవారు. ఉయాయ్లిన్ ఆతివేగంగా ఊపి - అది అంత వేగంగానూ వెనకిక్ వసుత్ంటే - 
వెనుకడుగు వెయయ్కుండా చేతోత్ పటుట్కుని ఆపేవారు. కాసత్ పెదద్ పిలల్లు చినన్పిలల్లిన్ గాలోల్కి ఎగరేసి పటుట్కునేవారు.  

మా పిలల్లు సునిన్తం. ఐతే వాళుల్ ఆ పిలల్ల చేషట్లిన్ చూసి వినోదించేవారు. మా అమామ్యైతే వాళల్ని అనుకరిసూత్ జారుడుబలల్ 
ఎదురెకక్డానికి పర్యతాన్లు కూడా చేసేది.  

మా ఇంటి వెనుక పారుక్కి సెలవు రోజులోల్ ఓ వాయ్న  వచేచ్ది. అందులో పిలల్లాడుకునేందుకు రకరకాల ఆట సామగుర్లుండేవి. పిలల్లిన్ 
దగగ్రుండి ఆడించడానికి ఇదద్రు మనుషులుండేవారు. మా పిలల్లకి ఆ ఏరాప్టు చాలా నచిచ్ంది. కానీ మేమా పారుక్లో ఓసారి ఫొటోలు 
తీసుకునాన్క మళీల్ అకక్డికి వెళల్లేదు....   

PPP (     ,  ) 
 
 షాపింగంటే చాలామందికి ముఖయ్ంగా ఆడవాళల్కి చాలా ఇషట్ంగా ఉంటుంది. శీర్మతి అందుకు భినన్ం కావడం నాకు ఆశచ్రయ్మైతే - 

అది నా అదృషట్మనేవారు నా మితుర్లు. అలాంటి శీర్మతి కూడా - ‘రాయల కాలంలో రాచబాట పకక్న రతాన్లు రాసులుగా పోసి అమేమ్వారు’ 
అని ఎవరో అనగా వినన్పుప్డు, ‘షాపింగ  చేసేత్ - అలాంటిచోట చెయాయ్లి’ అని ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచింది.  

ఆపుప్డు నాకరథ్మైంది. షాపింగంటే ఆసకిత్ ఉనన్వాళుల్ వెతుకుక్ంటూ షాపులకి వెడతారు. షాపులు ఆకరిష్ంచే షేపులకి పార్ధానయ్మిసేత్ - 
ఆసకిత్ లేనివారికి కూడా వాటి పిలుపు వినిపిసుత్ంది. కరెట్సీకైనా ఆ పిలుపుని మనిన్ంచాలనిపిసుత్ంది. ఒకసారి షాపులోల్ అడుగెటాట్మా - ఆ 
తరావ్త మన అసలు వయ్కిత్తావ్నికి పరీక్ష మొదలౌతుంది. 

అపప్టికి మన దేశంలో షాపులోల్ ఇపప్టి పర్భలు లేవు. అందులోనూ భువనేశవ్రోల్ మరీనూ. పోలికలో అకక్డి షాపులు ఉమమ్డి 
ఆంధర్పర్దేశ లో చినన్ పటాన్ల వాటికి కూడా దరిదాపులోల్ ఉండేవి కాదు.  

జరమ్నీలో అడుగెడుతూనే నేను పర్తేయ్కంగా ఫీలైనది - షాపుల విషయంలో. పటాన్లలోనే కాదు - పలెల్లోల్ కూడా - ‘షాపింగుకోసమే 
జీవితం’ అని జనం అనుకునేంత ఆకరష్ణీయంగా ఉండేవి షాపులు. నాకు రాయల కాలం గురుత్కొచిచ్ంది. 

అపుప్డే నాకు ఆనిపించింది, ‘భారాయ్బిడడ్లతో ఇకక్డ షాపులోల్ తిరగని జీవితమూ ఓ జీవితమేనా?’ అని. 
ఇపుప్డు నావాళిల్కక్డే ఉనాన్రు. జీవితానిన్ జీవితం అనిపించుకోగల అవకాశం నాకొచిచ్ంది. 
పర్తి రోజూ ఏదో ఓ సమయంలో బయటికెళిల్ కనీసం రెండు మూడు షాపుల దరశ్నం చేసుకొచేచ్వాళల్ం.  
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శీర్మతి పూరవ్కాలపు మనిషేం కాదు. ఆలోచనలోల్ ఐతే తన కాలానికి ఓ దశాబద్ం ముందే 
ఉంటుంది. కానీ దుసుత్ల విషయంలో మాతర్ం తను అలవాటుపడడ్ సంపర్దాయానిన్ విడవను కాక విడవలేకపోయేది.  

తను జరమ్నీలో అడుగెటట్గానే చెపాప్ను - ఇకక్డి వాతావరణానికి చీరలు సరిపడవనీ, పాంటల్లోకి మారక తపప్దనీ. 
దానికి బదులుగా, ‘‘భువనేశవ్రోల్ నా వయసువాళుల్ చుడీదార  వేసుకుంటే, నడకకి చీరకంటే అదే ఎకుక్వ వీలని తెలిసినా - 

మారలేకపోయాను. ఎందుకో నాకు చీర కాక మరే దుసుత్లు వేసుకునాన్ - మతం మారుచ్కునన్ంత ఇబబ్ంది కలుగుతుంది’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘కానీ ఇది చలి దేశం. ఇకక్డ మారక తపప్దు’’ అనాన్ను. 
‘‘ఇకక్డికి రాగానే మీకూ మీ సహచరులు చెపాప్రు - ఇది చలిదేశం, ఇకక్డ విసీక్, బార్ందీలు అలవాటు చేసుకోవాలని. వినాన్రా?’’ 

అంది శీర్మతి. 
‘‘వినలేదంటే - అందులో నిజానిజాలు సవ్యంగా తేలుచ్కోవాలనుకునాన్ను తపప్ - వాళల్ మాట కొటిట్పారెయాయ్లనుకోలేదు’’  
‘‘కదా - నేనూ అంతే ఆనుకొండి’’ అంది శీర్మతి. 
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చందమామలో చదివిన తండీర్కొడుకుల కథ గురుత్కొచిచ్ంది. 
కొడుకు ఇంటి బయట ఎండలో చెమటలు కకుక్తూ పని చేచుత్ంటే - తండిర్ వచిచ్, ‘‘ఎండగా ఉందిరా నాయనా! కాసేపు లోపలికొచిచ్ 

నీడపటుట్న విశార్ంతి తీసుకో’’ అనాన్డు. కొడుకు ఆయన మాటలు లెకక్ చెయయ్కుండా పని చేసూత్నే ఉనాన్డు.  
చివరకు విసుగొచిచ్న తండిర్ - నెలల వయసునన్ మనవణిణ్ తీసుకొచిచ్ ఎండలో పడుకోబెటాట్డు. అది చూసిన కొడుకు, ‘‘పెదద్వాడివి, 

మతి కానీ పోయిందాయేం? చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎండలో పడుకోబెడతావా?’’ అని తన పని మానుకుని చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని ఇంటోల్కి 
తీసుకువెళాల్డు. 

తండిర్ నవివ్, ‘‘నీ కొడుకు ఎండలో ఉంటే నీ పార్ణం గిలగిలాల్డిపోయిందా - మరి నా కొడుకు ఎండలో ఉంటే, నాకూ అంతే కదా! 
మతి నీకు పోయిందా, నాకు పోయిందా, చెపుప్’’ అనాన్డు. 

పాపం - నా మితుర్లు - నామీద అభిమానంతో కనీసం వైనయినా పుచుచ్కోమని నాకో సలహా ఇసేత్, అది నేను లెకక్ చెయయ్లేదు. ఆ 
సలహా నాకు అవసరం లేదని ఋజువు చెయాయ్లనుకునాన్ను, చేశాను. 

ఇపుప్డు శీర్మతి నా సలహా విషయంలో అదే చేసింది.  
కానీ తను ఇండియాలోలా చీర కటుట్కుని బయటికొసేత్ చలికి గడడ్ కటుట్కుపోతుందని నా భయం.  
ఐతే శీర్మతి లాజిక  వేరు. 
జరమ్నీలో చాలామంది ఆడవాళుల్ - చాలా భాగం వళుల్ కనిపించేలాగే వసత్రధారణ చేసాత్రు. చలికాలంలో కూడా వారి వసత్రధారణలో 

పెదద్ మారేప్ం ఉండదు. వాళేల్ చలికి తటుట్కునన్పుప్డు వళల్ంతా కపేప్ చీర చలిని ఆపదా? 
ఆమె అనన్ ఈ మాటలోనే చలికి సమాధానం కూడా ఉంది. జరమ్న  మహిళలు ఎంత పొటిట్ దుసుత్లు వేసుకునాన్ - ముందు 

సుట్ర్ంప హోజెన  (లెగినస్ ) ధరిసాత్రు. అవి అతిపలచ్గా ఉంటాయి. వేసుకుంటే వంటికి పటిట్ చరమ్ం రంగులో కలిసిపోతాయి. చెబితే తపప్ అవి 
ధరించిన విషయం తెలియదు. అవి ఎంత చలినైనా ఆపుతాయి. వాటి ధరమ్మా అని శీర్మతి చీరకటుట్కి చలి అడడ్ంకి కాలేదు.   
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మా పిలల్లు తెలల్గా మిసమిసలాడుతునాన్ - చూడగానే అకక్డివారు కారని తెలిసిపోతుంది. 
శీర్మతి చీరకటుట్. మేము నలుగురం ఏ షాపుకెళిల్నా కొంచెం పర్తేయ్కంగానే కనిపించేవాళల్ం. ఐతే అకక్డివారి సతస్ంపర్దాయం - అపరిచితులిన్ 
కూడా సేన్హపూరవ్కమైన చిరునవువ్తో పలకరించడం. చినన్పిలల్లిన్ చూసి ముచచ్ట పడడం. 

మేమే షాపుకెళిల్నా ఆ పలకరింపు మాలో బెరుకు పోగొటిట్ కొతత్ ఉతాస్హానిన్చేచ్ది.  
అకక్డ డిపారట్ మెంటల  సోట్రస్ లో - బిలాక్, హరీట్, వెరట్ హైమ , వూల వరత్ , కార సాట్డట్ , నెకక్ర మన , కెవ్లేల్ - ఇవి కొనిన్ పేరుల్. ఇంచుమించు 

అనిన్ నగరాలోల్నూ వీటికి బార్ంచిలుంటాయి.  
పిలల్లు రాగానే నేనో రోజు బిలాక్ షాపుకి వెళేల్ పోర్గార్ం వేశాను. ఆ షాపు రైలేవ్సేట్షనుకి దగగ్రోల్ ఉంది. వీళుల్ రాకముందు నేనందులోకి 

చాలాసారుల్ వెళాల్ను. అందులో ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచింది ఓ కుకక్పిలల్ బొమమ్. చూడాడ్నికి అచచ్ం నిజం కుకక్పిలల్లాగే ఉంది. దాని మెడకి చినన్ 
బెలుట్. ఆ బెలుట్కి తాడులాంటి ఓ గొలుసు. తాడు చివర బాయ్టరీ హోలడ్రుంది. దానికి రెండు మీటలు. ఒకటి నొకిక్తే కుకక్పిలల్ నోరు తెరచి భౌ 
భౌ మని మొరుగుతుంది. రెండో మీట నొకిక్తే కుకక్పిలల్ తోక ఊపుకుంటూ నెమమ్దిగా ముందుకు నడుసుత్ంది. బొమమ్ ఖరీదు 15 మారుక్లు.  

వచిచ్నపప్టిన్ంచి ఆ బొమమ్ని ఇపప్టికి ఐదారుసారుల్ చూసుంటాను. మా పిలల్లకి చూపించి, వాళల్ ముఖాలోల్ వెలుగులు చూసి 
ఆనందించాలని కలలు కనేవాణిణ్.  

ఆ కల తీరుచ్కుందుకే ఈరోజు వాళల్నకక్డికి తీసుకెళాల్ను.  
మా ఇంటినుంచి నాలుగు నిముషాలు నడిసేత్ డాయిచే ఓపర  అనే ఊ బాన హాఫ  (మెటోర్ సేట్షన ) ఉంది. అదెకిక్తే మొదటి సాట్పు నా 

ఆఫీసుకి దగగ్రోల్ని ఎరన్ సట్  రాయిటర  పాల్టజ్ . రెండోది జూ (జంతు పర్దరశ్నశాల). అకక్డే బెరిల్న  రైలేవ్ సేట్షనుంది. అకక్డే బిలాక్ షాపు కూడా 
ఉంది.  

నేననుకునన్టేల్ పిలల్లిదద్రికీ కుకక్పిలల్ బొమమ్ చాలా నచిచ్ంది. ఐతే వెంటనే కొనలేదు నేను. నెలాల్ళల్పాటు ఆలల్రి చెయయ్కుండా బుదిధ్గా 
ఉంటే కొంటాననాన్ను.  

ఇలాంటి విషయాలోల్ మా వాళుల్ చాలా బుదిధ్మంతులు. వెంటనే బుదిధ్గా తలలూపారు.  
అకక్ణిణ్ంచి దగగ్రోల్నే ఉనన్ హరీట్ షాపుకి వెళాల్ం. అది బిలాక్కంటే కూడా చాలా పెదద్ది. 
బయట చేతులకి, చెవులకి చలి. లోపలికెళల్గానే వెచచ్దనం. పిలల్లకి ఈ అనుభవం కొతత్గానూ, సరదాగానూ ఉంది. 
అమాయకమైన కళల్తో పరిసరాలిన్ ఆసకిత్గా చూసూత్ వాళుల్ మాతోపాటే నడుసుత్నాన్రు.   
అపప్టికి మాకింకా కుకక్పిలల్ హాంగోవర  పోలేదు. ఆ బొమమ్ అచచ్ం నిజం కుకక్పిలల్లాగే ఉండడం, దానిన్ చూసి పిలల్లు తెగ 

మురిసిపోవడం, వెంటనే కొనేసి ఉండాలిస్ందేమోననన్ ఫీలింగుస్ - ఇలా మాటాల్డుకుంటూ నేను బాబుతో, ‘‘ఇందాకా, కుకక్పిలల్ ఏం 
చేసిందిరా?’’ అనాన్ను ముచచ్టగా.  

అంతే!   
నిండా మూడేళుల్ లేని బాబు నా చెయియ్ విడిపించుకునాన్డు. నేలపై రెండు చేతులూ, కాళూల్ ఆనాచ్డు. తనూ కుకక్పిలల్లాగే రెండు సారుల్ 

తలూపాడు. తరావ్త ముందుకు నెమమ్దిగా నడిచి ఓ క్షణమాగి భౌ భౌ అనాన్డు.  
ఆ క్షణంలో వాణిణ్ చూసేత్ - మేము చూసిన బొమేమ్ కొంచెం పెదద్ సైజులో ఉందనిపించింది. 
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వాడలా చేసాత్డని నేనూహింలేదు. చుటుట్పకక్ల ఎవరైనా చూసాత్రేమోనని కంగారుపడి అటూ 
ఇటూ చూసేత్ అపప్టికే జనం మమమ్లిన్ చుటుట్ముటాట్రు.  

నాకూ, శీర్మతికీ చచేచ్టంత సిగగ్యింది. కానీ అది ఒకక్ క్షణమే! 
చుటూట్ ఉనన్వాళుల్ మావాళల్ని తెగ ముచచ్టగా చూసుత్నాన్రు.  
ఒక జరమ్న  వనిత వాణిణ్ ఎతుత్కుని, ‘‘వెరీ సీవ్ట ’’ అంది. ఆమె వాణిణ్ దింపీ దింపగానే ఇదద్రి పిలల్ల జేబులూ చాకెల్టల్తో నిండిపోయాయి. 
షాపులు రాజభవనాలోల్ హాలుస్లా చాలా పెదద్వి, అమేమ్ సరుకులు పర్తీదీ కళల్కి కనబడేలా అమరిచ్ ఉంటాయి. ధరలు వాటిమీదే 

వార్సుంటాయి. అయినపప్టికీ మహాతీరథ్ంలా కనిపించే ఆ షాపులోల్ ఏ సరుకు ఎకక్డుందో తెలుసుకోవడం అంత సులభం కాదు. కసట్మరుస్కి ఆ 
విషయమై సాయపడడ్ం కోసం పర్తేయ్కంగా కొందరు సేలస్  బాయస్ , సేలస్  గరల్స్  ఉంటారు. ఎవరైనా దేనికోసమైనా వెతుకుతునన్టుల్ కనబడితే 
వాళుల్ క్షణాలమీద వచిచ్, ‘‘బిటేట్ షోన ’’ (యెస  పీల్జ  లాంటిది) అంటారు.  

బిటేట్ షోన  అనన్ది అకక్డ పలకరింపు.  
థాంకస్  చెపిప్నవారికి బిటేట్ షోన  అని బదులివవ్డం నోమెనష్న  లాంటిది. షాపులోల్ అది మే ఐ హెలప్ యూ అనన్ అరాథ్నిన్ ధవ్నిసుత్ంది.  
సాధారణంగా మేము షాపులకి వెళేల్ది ఆసకిత్కరమైనవి ఏమునాన్యో చూడాడ్నికే. ఆ చూడడ్ం ఒకోసారి కేవలం కాలకేష్పానికి. ఒకోసారి 

సరేవ్కి.  
సరేవ్ అకక్డ చాలా అవసరం. ధరలు షాపు షాపుకీ మారిపోతుంటాయి. ఒక షాపులో 190 మారుక్లునన్ టేపు రికారడ్రు మరో 

షాపులో 368 మారుక్లు. మిగతా షాపులోల్ ధరలు వీటి మధయ్లో ఉంటాయి.  
ఒక షాపులో ఒక ఐటం చవగాగ్ ఉంది కదా అని అకక్డ మిగతావనీన్ కూడా చవగాగ్ ఉంటాయనుకుందుకు లేదు. ఒకో షాపులో ఒకో 

ఐటం చవగాగ్ ఉంటుంది. అందువలల్ అనిన్ వసుత్వులూ ఒకే షాపులో కొనేవారికి పెదద్గా నషట్ముండదు.  
యూరోపియన  కసట్మరుస్కి మారెక్ట  సరేవ్పై ఆసకిత్ కానీ, అందుకు సమయం కానీ ఉనన్టుల్ అనిపించదు. మేము మాతర్ం అనిన్ 

షాపులూ తిరిగి ఎకక్డ ఏది చవగాగ్ ఉంటుందో అదే కొనేవాళల్ం. అందువలల్ డబుబ్ ఆదా ఒక పర్యోజనమైతే - కర్మంగా షాపుల తీరు గురించి 
పూరిత్ అవగాహన వసుత్ంది. 

అలాంటి మేము షాపింగుకి వెడితే - ఇలా అడుగెటాట్మో లేదో, అలా ఎవరో ఒకరు ‘బిటేట్ షోన ’ అంటూ వచేచ్సేవారు.  
ధరలు సరేవ్ చేసుత్నాన్మని చెపప్లేం. ఏమునాన్యో చూసుత్నాన్మని చెపప్లేం. కానీ వాళల్ని వదులుచ్కోవాలి. అందుకు కొంచెం 

మొహమాటం. కొంచెం ఇబబ్ంది.  
అలాగని ఏదో ఒకటి కొనెయయ్లేం కదా - వాళల్తో డీల  చెయయ్డానికి కర్మంగా అలవాటు పడాడ్ం. 
సేలస్  బాయస్ కీ, సేలస్  గరలస్ కీ మేము బిటేట్షోనుల్ అని పేరెటుట్కునాన్ం.  
ఏ షాపులోనైనా అడుగెటిట్నపుప్డు చుటూట్ చూసి బిటేట్షోనుల్ దగగ్రోల్ లేని చోటకు వెళిల్ సరేవ్ మొదలెటేట్వాళల్ం. 
ఒకసారి అలా సరేవ్లో ఉండగా ఎకక్ణిణ్ంచో ఓ బిటేట్షోన  మా దగగ్రికొచేచ్సింది.  
ఏం చెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ండగా ఆమె మాతో మాటాల్డకుండా పిలల్లిదద్రీన్ ఒకరి తరావ్త ఒకరిన్ ఎతుత్కుని ముదుద్లాడింది. ఇదద్రికీ 

చెరో గుపెప్డు చాకెల్టుల్ ఇచిచ్ంది.  
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పిలల్లకి నేను ‘డాంకే షోన ’ (థాంకూయ్ వెరీమచ ) అనడం నేరాప్ను. ఇదద్రూ నా అనుమతితో 
చాకెల్టుల్ తీసుకుని ఆమెకి డాంకేషోన  చెపాప్రు.  

ఆమె మరింత ముచచ్టపడి - ఈసారి వాళిల్దద్రి జేబులూ చాకెల్టల్తో నింపి వాళల్తో కబురుల్ మొదలెటిట్ంది. 
‘‘వాళల్కు జరమ్న  అరథ్ం కాదు’’ అని నేనామెకి చెపాప్ను. 
‘‘పోనీ ఇంగీల్షొచాచ్?’’ అనడిగిందామె.  
మాటాల్డాడ్నికి ఇషట్పడరు కానీ చాలామంది జరమ్నుస్కి ఇంగీల్షు బాగా వచుచ్. మా పిలల్లకి ఇంగీల్షు కూడా రాదని నేను చెపప్గానే, 

‘‘ఇంత ముదొద్చేచ్ పిలల్లతో సంభాషించలేకపోవడం ఎంత దురదృషట్ం?’’ అని భారంగా నిటూట్రిచ్ందామె. 
పిలల్లంటే - కుల మత జాతి భాషా భేదం లేకుండా అలరించే ఓ అదుభ్తం. మన పెంపకంతో వాళల్కి కుల మత జాతి భాషా భేదాలిన్ 

పులుముతునాన్మని నాకు అనిపించింది. 
ఆ తరావ్త ఆమె మాకు ఆ షాపులో చాలాసారుల్ కనబడింది. చూడగానే వీళిల్దద్రీన్ దగగ్రకు తీసుకుని కాసేపు ముదుద్లాడేకనే మిగతా 

పనులు చూసేది. అందువలల్ మాకులాగే చూడాడ్నికి మాతర్మే షాపుకొచిచ్నవాళల్కి బిటేట్షోన  అంతరాయం కాసేపు తపేప్ది.  
చినాన్ పెదాద్ తేడా లేకుండా అకక్డ ఇంచుమించు పర్తి షాపులోనూ కదిలే మెటుల్ (ఎసక్లేటరుల్) ఉనాన్యి.  
మా పిలల్లకి ఆ మెటుల్ చాలా నచాచ్యి. షాపులో పై అంతసుత్కి వెళాల్లంటే వాటిమీదే వెళాల్లనేవారు. పరుగునవెళిల్ వాటిమీద 

నిలబడేవారు.  
నిజం చెపాప్లంటే ఆగకుండా కదిలే ఆ మెటల్మీద ఎకిక్ సిథ్రంగా నిలబడడ్ం పెదద్వాళల్మైన మాకే అంత సులభం కాదు. ఆ తరావ్త పై 

అంతసుత్కి చేరేక జాగర్తత్గా అడుగు తీసి నేలమీద పెటేట్టపుప్డు కూడా తడబడి పడిపోకుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి.  
మొదటిసారి ఎకేక్ముందు నేను ముందు పాపనీ, తరావ్త బాబునీ పైకి తీసుకెళిల్ అకక్డ నిలబెటాట్ను. శీర్మతికి పకక్నుండి జాగర్తత్లు 

చెబుతూ పైకి ఎకిక్ంచాను.  
పిలల్లూరుకుంటారా - తనకి తనే మెటెల్కుక్తానని రెండోసారికే పాప పటుట్బటిట్ంది. ఏమైతే అయిందని సరేనంటే అవలీలగా పైకి 

చేరిపోయిందది. 
అపుప్డు దాని మొహం చూడాలి. తొలిసారి ఎవరెసుట్మీద అడుగెటిట్న టెనిజ్ంగ  నారేవ్ ముఖంలో కూడా అపుప్డంత గరవ్ం కనబడి 

ఉండదు. 
బాబుకి పర్తి విషయంలోనూ అకక్తో పోటీ. ‘‘నేను, నేను’’ అంటూ గొణుగుడు మొదలెటాట్డు. 
కొంచెం సంకోచించాను కానీ – ఆ మెటల్మీద పర్మాదాలేం జరుగవని నమమ్కముంది కాబటిట్ - సరేననాన్ను. 
ఆశచ్రయ్ంగా వాడు కూడా అవలీలగా పైకి వెళిల్పోయాడు. వాడి మొహం కూడా అకక్ మొహంలాగే ఉంది.  
శీర్మతి మాతర్ం తను మెటెల్కుక్తునన్పుప్డు ననున్ తన పకక్నుండమంది.  
‘‘పిలల్లిన్ చూసి ధైరయ్ం తెచుచ్కో’’ అనాన్ను. 
కానీ ఆమె భయం వేరు. కదులుతునన్ ఆ మెటల్ మధయ్లో తన చీర ఇరుకుక్ంటుందని ఆమె భయం.  
తలిల్ భయపడుతుంటే పిలల్లకి చాలా గొపప్గా ఉండేది. భయం లేదని ఆమెకి ధైరయ్ం చెపిప్ ఎలా ఎకాక్లో డిమాన సేట్ర్ట  చేసి 

చూపిసుత్ండేవారు. తను ఇంకా భయపడితే వేళాకోళం చేసేవారు. శీర్మతి ముచచ్ట పడి మరికాసత్ భయం నటించేది. 
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పిలల్లిన్ చూసి నేనూ కాసత్ ధైరయ్ం తెచుచ్కుని - శీర్మతి భయానిన్ వేళాకోళం చేశాను. అంతే - 
వెంటనే అలిగేసింది.  

ఆ అలక నటన కాదు. నిజమని గర్హించేక - నా పాటుల్ మొదలయాయ్యి. 
ఇలుల్ కటట్డానికి ఏడాది పడుతుంది. కూలచ్డానికి ఒకక్రోజు చాలు. అదే అలకైతే రపిప్ంచడానికి క్షణం చాలు. పోగొటట్డానికి 

ఒకోసారి రోజులు కూడా చాలవు. 
ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ ఎవరైనా సరే అకబ్ర -బీరబ్ల  కథ ఒకటి సుఫ్రణకి తెచుచ్కోవాలి. 
ఒకసారి ఆకబ్ర  - తను ఎవరి కోరికనైనా తీరచ్గలనని అనాన్డు. ‘‘ఎవరి కోరికలైనా తీరచ్గలరు, చినన్పిలల్లవి తపప్’’ అనాన్డు బీరబ్ల . 

తన మాట ఋజువు చేసుకుందుకు తనే చినన్పిలాల్డిలా నటిసాత్ననాన్డు. అకబ్ర  సరేననగానే బీరబ్ల , ‘‘నాకు ఇపుప్డే పితికిన పాలు గాల్సుడు 
కావాలి’’ అనాన్డు. అకబ్ర  ఓ పాడిఆవుని రపిప్ంచి ఓ గాల్సునిండా పాలు పితికించి బీరబ్ల కి ఇచాచ్డు. బీరబ్ల  అందులో సగం తాగి, మిగతా 
సగం పాలనీ మళీల్ పొదుగులోకి పంపించెయయ్మని ఏడాచ్డు. అకబ్ర  తెలల్మొహం వేశాడు. 

తలిల్ని వేళాకోళం చేసి కూడా సంతోషపెటట్గలగడం చినన్పిలల్లకి మాతర్మే సాధయ్మైన ఓ కళ.  
ఇకమీదట ఆ విషయంలో వాళల్ని అనుకరించకూడదని గటిట్గా అనుకునాన్ను. 
ఒకసారి నేను కదిలే మెటల్మీద పై అంతసుత్ చేరుకునాన్ను. చుటూట్ ఉనన్ బొమమ్లిన్ చూసుత్నన్ పాప కొంచెం ఆలసయ్ంగా మెటెల్కిక్ 

మధయ్లో పడిపోయింది. భయమేసిందో ఏమో బాయ్రుమని ఏడిచ్ంది. కంగారు పడడ్ం మినహా ఏంచెయాయ్లో నాకు తెలియలేదు.  
అంతలో పాప లేచి నిలబడింది. దాని వేళుల్ కానీ మెటల్ సందులో ఇరుకోక్లేదు కదా అని నాకు భయమేసింది.  
అది పై అంతసుత్ చేరుకోగానే, పైకెతిత్ నేలమీద నిలబెటాట్ను.  
పరీకిష్ంచి చూసేత్ కాలి వేళేల్ం నలగలేదు. హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను.  
ఇక పాప మళీల్ అది కదిలే మెటుల్ ఎకక్నంటుందని అనుమానించాను. కానీ, తిరిగి కిర్ంద అంతసుత్కి వెళల్డానికి ఆ మెటేల్ వాడితే మళీల్ 

హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. 
మనిషికి మరపు వరం అంటారు. ఆ వరానిన్ పిలల్లు ఉపయోగించుకునన్టుల్ మనం ఉపయోగించుకోలేం మరి! 
పిలల్లతో వచేచ్వారికోసం షాపులోల్ చాలా సదుపాయాలుండేవి.  
షాపుల బయట గురర్ం, ఏనుగు, ఖడగ్మృగం, సూక్టర , కారు వగైరా బొమమ్లుంటాయి. వాటిమీద ఎకిక్ కూరుచ్ని, దానికి ఉనన్ 

కీహోల లో పది ఫెనిన్గుస్ వేసేత్ ఆ బొమమ్ కాసేపు ఊగుతుంది.  
చాలామంది పిలల్లన్కక్డ వదిలేసి షాపింగు చేసుకుని వసుత్ంటారు.  
మాకు మాతర్ం పిలల్లన్కక్డ వదిలి వెళేల్ ధైరయ్ముండేది కాదు. ఐతే పిలల్లిన్ అలా చాలాచోటల్ బొమమ్లపై కూరోచ్బెటిట్ ఫొటోలు తీశాం.  
కొనిన్ షాపులోల్ పిలల్లకోసం కారూట్న  సినిమాలు వేసేవారు. పిలల్లన్కక్డ వదిలి షాపింగ  చేసుకోవచుచ్ కానీ, కారూట్న  పికచ్రస్  మాకూ 

కొతేత్. మేమూ కాసేపు వాళల్తో చూసి వినోదించేవాళల్ం.  
మేము పిలల్లిన్ సంకోచం లేకుండా ఎకుక్వగా వదిలి వెళేల్ది టివి విభాగంలో.  
అది 1975. అపప్టికి మన దేశంలో టెలివిజనుల్ కొనిన్ మహానగరాలకి మాతర్మే పరిమితం. భువనేశవ్రోల్ ఐతే టెలివిజన  లేనే లేదు. ఆ 

సదుపాయమునన్ మహానగరాలోల్ కూడా ఒకటే ఛానెల  వచేచ్ది. అదీ రంగులోల్ కాదు - కేవలం తెలుపు నలుపు.  
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అలాంటిది జరమ్నీలో ఒకే షాపులో ఒక పెదద్ హాలోల్ వందలాది టివిలు పకక్పకక్నే ఆనోల్ ఉండి 
- రంగురంగుల కారయ్కర్మాలు చూపిసుత్ంటే వింతగానూ, కొతత్గానూ, కనుల పండువగానూ అనిపించేది. ఒకో టివిలో ఒకో చానెల . అవి 
పగలనక, రాతర్నక పర్సారాలు చేసూత్నే ఉంటాయి.  

పిలల్లు వాటిని విడూడ్రంగా చూసుత్ంటే మేము షాపింగు చేసేవాళల్ం. 
పర్తి షాపుకీ కెలల్ర  (అండర గౌర్ండ ) విభాగముంటుంది. పపుప్లు, మాంసం, బెర్డ , కూరలు, అపరాలు వగైరాలనీన్ అమేమ్ విభాగానిన్ 

లెబెనస్ మిటెట్ల  అంటారు. చాలా దుకాణాలోల్ లెబెనస్ మిటెట్ల  కెలల్ర లో ఉండేది. మేము వెళేల్ వెరట్ హైమ  షాపులో కెలల్ర లో పెదద్ ఆకావ్రియముంది. 
దాంటోల్ రకరకాల చేపలు, జలచరాలు కదులుతుండేవి. పిలల్లు వాటిని చూసి ఎంతో ముచచ్ట పడేవారు.  

ఆ పార్ంతాలకు వెళిల్నపుప్డు పనునాన్ లేకపోయినా వెరట్ హైమ లో కెలల్ర కి వెళల్డం రివాజయింది. కానీ అది కొనాన్ళేల్. 
ఎందుకంటే ఆ నిలువెతుత్ నీటితొటెట్ నిజానికి ఆకావ్రియం కాదు.  
అందులో ఉతాస్హంగా కదలాడే ఓ చేపని ఉనన్టుల్ండి బయటకు తీసి తార్సులో వేసి బరువు చూసాత్రు. అది కసట్మర కి పాయ్క  

చెయయ్బడుతుంది.  
ఒకసారి నేనా  దృశయ్ం చూశాను. వళల్ంతా వణుకుపుటిట్ శీర్మతికి చెపిప్ బాధపడాడ్ను. పాప వింటోందని గమనించలేదు. దానికి 

విషయం తెలిసిపోయి ఆ చేపలిన్ చూసూత్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది.  
ఆ తరావ్తనుంచి పాప ఆకావ్రియం చూడాడ్నికి పెదద్గా ఇషట్పడలేదు. నాకూక్డా ఆ నీళల్ తొటిట్లోని చేపలు - ఉరిశిక్ష విధించబడడ్ 

ఖైదీలాల్ కనబడేవి.   
PPP 

మన సంపర్దాయం గొపప్ది. సంసాక్రమూ గొపప్ది. నడిరోడుడ్మీద మరిచ్పోయిన కాసుల మూట - పోగొటుట్కునన్వాడు మళీల్ వెనకిక్ 
వచిచ్ చూసుకునేదాకా ఆకక్డే ఉండేదట అశోకుడి కాలంలో. 

సుపరిపాలనకోసం రాజు నియమాలిన్ విధిసేత్ - వాటిని పాటించడంలో ఖచిచ్తంగా ఉండడం పౌరుల బాధయ్త అనన్ సందేశానిన్ 
అందించే కథలు అశోకుడికి చాలాకాలం ముందే మనకి పర్చారంలో ఉనాన్యి. అలాంటిదే శంఖుడు, లిఖితుడు అనే సోదరుల కథ.  

శంఖుడు అనే ముని తన ఆశర్మంలో తపసుస్ చేసుకునేవాడు. ఒకసారి ఆయన తముమ్డు లిఖితుడు ఆయనిన్ చూడాడ్నికొచేచ్డు. 
అపప్టికి శంఖుడు ఆశర్మంలో లేడు. లిఖితుడికి ఆకలేసి ఆ పరిసరాలోల్ ఉనన్ చెటుట్నుంచి పండు కోసుకుని తినాన్డు.  

కాసేపటికి శంఖుడు వచేచ్డు. జరిగింది తెలిసేక, ‘‘అడకుక్ండా పండు కోసుకుని తినాన్వు. అది దొంగతనం కిందే వసుత్ంది. నువువ్ 
సమీపంలో ఉనన్ రాజు సుదుయ్మున్డి వదద్కి వెళిల్ నీ తపుప్ ఒపుప్కుని తగిన శిక్ష అనుభవించి వెనకిక్ రా’’ అని శంఖుడు తముమ్ణిణ్ ఆదేశించాడు. 

అలా వెళిల్న లిఖితుడు సుదుయ్మున్ణిణ్ కలుసుకుని విషయం చెపాప్డు.  
ఆమాతర్ం దానికి శికేష్మిటని రాజు ముందు ఒపుప్కోలేదు. కానీ లిఖితుడు పటుట్బటేట్సరికి తపప్నిసరై - అపప్టి శికాష్సమ్ృతి పర్కారం 

అతడి రెండు చేతులూ నరికించాడు. 
మొండి చేతులతో ఆశర్మానికి తిరిగొచిచ్న లిఖితుణిణ్ చూసిన శంఖుడు, ‘‘ఇపుప్డు నీకు దొంగతనం చేసిన పాపం పోయింది’’ అంటూ 

అభినందించి సమీపంలో ఉనన్ నదికి తీసుకెళిల్ సాన్నం చెయయ్మనాన్డు. సాన్నం ఆయేయ్సరికి లిఖితుడికి తన చేతులు మళీల్ వచేచ్శాయి. 
బాహువులిన్ ఇచిచ్ంది కాబటిట్ ఆ నదికి బాహుద అని పేరొచిచ్ంది. ఆ నది ఇపప్టికీ అదే పేరుతో ఆంధర్-ఒడిషా సరిహదుద్ పార్ంతంలో ఉంది.  
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‘‘మనది కాని వసుత్వుని అడకుక్ండా తీసుకోవడమే దొంగతనమని మన పూరీవ్కులు సప్షట్ంగా 
చెపాప్రు. కాలానిన్ బటీట్, పార్ంతాలిన్ బటీట్ శిక్షల సాథ్యి మారొచుచ్ కానీ - దొంగతనం మాతర్ం శిక్ష అనుభవించాలిస్న నేరమే!’’ అనన్ది ఈ కథ 
చెపేప్ నీతి. 

‘ఒక పండు కోసుకుంటే చేతులు నరికేసాత్రా? మరీ అంత పెదద్ శికాష్?’అని కొంతమందికి అనిపించొచుచ్.  
ఐతే - అపప్టోల్ లిఖితుడికి చేతులు నరికేసేత్ నది చేతులు వెనకిక్చిచ్ంది.  
హరిశచ్ందుర్డు భారయ్మీద కతిత్ని ఎతిత్తే, ఆ కతిత్ పూలమాలగా మారింది.  
సీతాదేవి ఆగిన్పర్వేశం చేసేత్ అగిన్దేవుడే చలల్బడిపోయాడు.  
శిక్షని వెనకిక్ తీసుకునే అవకాశముంది కాబటిట్ ఆ రోజులోల్ శిక్షలు కఠినంగా ఉండేవి. తరావ్త వెనకిక్ తీసుకునాన్ అనుభవానికి 

కఠినం కాబటిట్ జనం కూడా నేరాలు చెయయ్డానికి బాగా వెనుకాడేవారు.  
ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులిన్ బటిట్ శిక్షలకు కూడా మోతాదు తగిగ్ంది. ఇది జనసావ్మయ్ం కాబటిట్ - నేరం చేసినవారు నేరుగా బాధితులవదద్కి 

వెళిల్ క్షమాభిక్ష అడగాలి. వాళుల్ క్షమించనపుప్డు - నాయ్యసాథ్నాలోల్ లొంగిపోవాలి.  
కానీ ఎందుకో ఇంత గొపప్ సంపర్దాయానిన్ జనం అనుసరించడం లేదు. ‘కుడి ఎడమల దగా దగా దగా’ అని మహాకవులు 

ఆకోర్శించే మేరకు పడిపోయాయి వయ్కిత్తవ్పు విలువలు. 
నియమపాలనలో, నిజాయితీలో జరమ్ను పౌరుల నిబదధ్తని చూసినపుప్డు - ననీన్ చేదు నిజం – ఒకటి కాదు, రెందు కాదు –పలు 

సందరాభ్లోల్నే బాధించింది. 
అపప్టోల్ మన వంటలకు అవసరమైన దినుసులనీన్ జరమ్నీలో దొరికేవి కాదు. లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా నేను సంపాదించిన 

హాయ్ంబురగ్ లోని ఓ దుకాణం చిరునామా నాకపుప్డెంతో సహకరించింది. ఇడీల్ రవవ్ లేకపోయినా, చింతపండుతో సహా ఎనోన్ దినుసులు ఆ 
షాపులో దొరికేవి. నేను, శీర్మతి కలిసి జాబితా వేసుకుని వాళల్కి ఉతత్రం వార్సేవాళల్ం. వాళుల్ పారెస్ల  లాబొరేటరీ చిరునామాకి పంపేవారు.  

అలా మొదటి పారెస్ల  వచిచ్నపుప్డు పొసట్ మన  ఆఫీసులో ననున్ కలుసుకుని, ‘‘నీకు పారెస్లొచిచ్ంది. ముపైప్ మారుక్లిసేత్ రేపు పారెస్లు 
తెచిచ్సాత్ను’’ అనాన్డు. 

సరేనని నేను డబిబ్సేత్ మారు మాటాల్డకుండా డబుబ్ తీసుకుని వెళిల్పోయాడు. రసీదివవ్లేదు.  
తను పోసుట్మన  ఔనో కాదో తెలియదు. నేను తనకి డబిబ్చిచ్నటుల్ సాక్షయ్ం లేదు. ఎవరికైనా చెబుదామంటే మొహమాటం. 
పారెస్లిచిచ్ డబుబ్ తీసుకోవచుచ్గా ఇలా చేశాడేంటీ అనుకునాన్ను. నేను కనుక మోసపోతే - నా జరమ్న  మితుర్లకి చెపుప్కుని, 

నిజాయితీ విషయంలో బలహీనతలిన్ జయించలేకపోవడం ఇకక్డా మామూలేనా అందామనుకునాన్ను. 
ఇంటికెళేల్క శీర్మతికీ విషయం చెబితే, ‘‘అయోయ్! ముపైప్ మారుక్లు పోయాయి. ఎవరు తినన్టూల్!’’ అని బాధ పడింది. 
“ఆపుప్డే పోయిందనెయయ్కు” అని శీర్మతిని మందలించాను కానీ - ఆ రాతర్ంతా నేను నా తెలివి తకుక్వతనం గురించి మనసులో 

మధనపడి, ఇకముందు ఇలాంటి విషయాలోల్ జాగర్తత్గా ఉండాలనుకునాన్ను.   
ఐతే మరాన్డు పోసుట్మన  పారెస్ల  తెచిచ్ నాకిచిచ్ వెళిల్పోవడంతో - నా అనుమానానికి నేనే కించపడాడ్ను.  
ఇది అవతలి వయ్కిత్పై మనం ఉంచుకోవాలిస్న నమమ్కానికి సంబంధించిన ఒక అనుభవం.  
అంతకంటే విశేషం - వాయ్పారులు మనపై ఉంచే నమమ్కం...  
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అకక్డ కొందరు రోడల్పకక్న గుడడ్లు పరిచి సరుకులు అముమ్తుంటారు. ఉదాహరణకి ఒకచోట 
ఓ గుడడ్మీద వందల బాల పెనుస్ ఉనాన్యి. అమేమ్ వయ్కిత్ లేడు. పెనున్ ఒకొకక్టి ఒక మారుక్ అని వార్సిపెటిట్న చినన్ బోరుడ్ ఉంది. డబుబ్లు 
వెయయ్డానికి ఒక డబాబ్ ఉంది. కావలసినవాళుల్ వచిచ్ పెనున్లు తీసుకుని డబుబ్లు డబాబ్లో వేసి వెళిల్పోతునాన్రు.  

ఈ విషయం నేను హైనర  డెకరట్  దగగ్ర పర్సాత్వించి, ‘‘ఎవరైనా పెనున్ తీసుకుని డబుబ్ వెయయ్కపోతే - వాయ్పారికి నషట్ం కదా!’’ 
అనాన్ను. 

‘‘డబుబ్ వెయయ్కుండా పెనున్ తీసుకునన్వాడు దొంగ ఔతాడు. దొంగ అనిపించుకోవడం ఏ మనిషికి ఇషట్ముంటుంది? అందుకే అకక్డ 
ఎనిన్ పెనున్లు తరిగాయో అనిన్ మారుక్లూ డబాబ్లో ఉంటాయని ఘంటాపథంగా చెపప్గలను’’ అనాన్డు హైనర . 

చురుర్మంది నాకు. ‘‘అంటే మీ దేశంలో దొంగలు లేరా? దొంగతనాలు జరుగవా?’’ అనాన్ను.  
‘‘నేరపర్వృతిత్ లేని మనుషులు పర్పంచంలో ఎకక్డా ఉంటారనుకోను. ఐతే నేరం చెయయ్డానికి బలమైన కారణమో, గొపప్ 

పర్యోజనమో ఉండాలి. దొంగతనమే చెయాయ్లనుకో - ఏ బాయ్ంకు దోపిడీనో పాల్న  చేసి సాధిసేత్ జీవితమే మారిపోతుంది. ఒకక్ మారుక్కి 
కకుక్రిత్ పడి దొంగ అనిపించుకోవాలని ఎవరికీ ఉండదు’’ అనాన్డు హైనర .  

అతడు చెపిప్ంది సబబుగానే ఉంది కానీ, మన దేశంలో విదాయ్ధికులోల్ కూడా ఇలా ఆలోచించేవారు బాగా తకుక్వని నాకు తెలుసు.  
ఆఫీసులో ఉదోయ్గులకని కేటాయించిన సేట్షనరీని సేకరించి షాపులోల్ వికర్యించుకునే ఉదోయ్గులు తెలుసు నాకు. ఆఫీసు 

సదుపాయాలిన్ సవ్ంతానికి ఉపయోగించే సైంటిసుట్లూ తెలుసు.     
అలా ఎవరైనా మన దేశంలో పెనున్లు గుడడ్మీద పరచి వెళిల్పోతే - తిరిగొచిచ్ చూసుకునే సమయానికి డబుబ్ల మాట దేవుడెరుగు - 

మొతత్ం పెనున్లనీన్ గుడడ్తో సహా మాయం కావడం తథయ్ం. 
ఐనా ఈ పదధ్తిలో లోపానిన్ ఎతిత్ చూపాలనిపించింది. ‘‘వాయ్పారం చేసుకునేవాడికి అంత బదధ్కం కూడదు. అముమ్కునేటపుప్డు 

దగగ్రుండి కసట్మరుతో మాటాల్డడ్ం అవసరం కదా!’’ అనాన్ను. 
హైనర  నవివ్, ‘‘నువవ్నన్ది నిజమే కానీ - ఈ విషయంలో అది సరి కాదు. పెనున్ల గురించి కసట్మరుకి వివరించాలిస్ందేం లేదు. ధర 

విషయంలో బేరం లేదు. వాయ్పారి అకక్డే కూరుచ్ంటే ఆ సమయం వృథా. అతడు పెనున్లకక్డ పరిచి వెళిల్  వేరే పని చేసి డబుబ్ 
సంపాదించుకుంటాడు. తన అవసరాలు తీరడానికి పెనున్ల వాయ్పారం ఒకక్దానిమీదనే ఆధారపడలేదు కాబటిట్, వాటిని కాసత్ తకుక్వ లాభానికే 
అముమ్తాడు. నువువ్ గమనించే ఉంటావు. అలాంటి చోట దొరికే వసుత్వులు, దుకాణాలోల్ కంటే బాగా చౌకగా ఉంటాయి’’ అనాన్డు. 

నిజమే - జనంలో నిజాయితీ ఉంటే - అటు వాయ్పారులకూ, ఇటు జనానికీ కూడా లాభమే! 
వేల సంవతస్రాల కిర్తమే మనవాళుల్ ఆధునిక విజాఞ్నానిన్ ఔపోసన పటేట్రని గొపప్గా చెపుప్కుని మురిసిపోతుంటాం. కానీ ఏమైంది ఆ 

విజాఞ్నం? పర్సుత్తం అది పాశాచ్తయ్దేశాల అధీనంలో ఉండి మన దేశంలో అతి సామానుయ్లకి కూడా ఉపకరిసోత్ంది.  
శంఖుడు-లిఖితుడు వేల ఏళల్ కిర్తం నెలకొలిప్న గొపప్ సంపర్దాయం కూడా ఇపుప్డు మనని వదిలి పాశాచ్తయ్ దేశాలకు 

వెళిల్పోయిందా? 
ఏదేమైనా - మనం కూడా నితయ్జీవితంలో కనీసం చినన్ చినన్ వాటికి కకుక్రిత్ పడకుండా ఉంటే ఎంత బాగుణుణ్ - అనిపించింది. 
అలా అనుకునాన్ను కానీ - ఆచరణలో అదెంత దుసాస్ధయ్మో గర్హించడానికి నేనే సాక్షయ్ం.  
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ఒకసారి ఓ షాపులో రీఛారజ్బుల  బాయ్టరీలైట  చూసాను. అది పల్గిన  చేసి ఆరేడు గంటలు చారిజ్ 
చేసేత్ కొనిన్ గంటల సేపు మామూలు బాయ్టరీ లైటులా పని చేసుత్ంది. ధర ఏడు మారుక్లే. అపప్టోల్ అలాంటివి కొతత్. బాగుందని ఒకటి కొనాన్ం. 
పగలంతా ఛారిజ్ చేసి రాతిర్ళుల్ వాడుకునేవాళల్ం దానిన్. అది బలల్మీద ఉండగా మా పిలల్లు ఏవో ఆటలాడుతూ దానిన్ కిర్ంద పడేశారు.  

అంతే - అది పని చెయయ్డం మానేసింది. 
ఆ బాయ్టరీలైటుకి ఆరెన్లల్ గాయ్రంటీ ఉంది. షాపుకి తీసుకెళిల్ చూపించాం. షాపతను దానిన్ పరీకిష్ంచి, ‘‘దీనిన్ కిందగానీ పడెయయ్లేదు 

కదా!’’ అనాన్డు. 
నేను క్షణం కూడా ఆలోచించలేదు. అపర్యతన్ంగా, ‘‘లేదు’’ అనాన్ను.  
షాపతను వెంటనే, దానిన్ ఓ పకక్న పెటిట్, కొతత్ బాయ్టరీలైటిచిచ్, ‘‘ఈరోజునుంచి దీనికి ఆరెన్లుల్ గాయ్రంటీ’’ అంటూ ఓ కాగితం కూడా 

రాసిచాచ్డు. 
తెలల్బోయాను. కొంచెం సిగేగ్సింది కూడా. 
నేను కింద పడలేదంటే, అతడు ఒపుప్కోడనీ - పడేసే ఉంటారు, పడెయయ్కుండా ఇలా ఎందుకౌతుందనీ వాదిసాత్డనుకునాన్ను. దానిన్ 

మరమమ్తు చేసి కొంత ఛారిజ్ కూడా చేసాత్డనుకునాన్ను. కింద పడిపోయినందుకే పాడైపోతే ఎలా అని తపుప్ పటాట్లనుకునాన్ను. గాయ్రంటీ 
పీరియడోల్ కూడా మరమమ్తుకి ఛారిజ్ చెయాయ్లా అనాలనుకునాన్ను. 

అలా జరిగుంటే నాకు తృపిత్గా ఉండేది. కానీ అనాలోచితంగా, అలవాటులో పొరపాటుగా నేను చెపిప్న అబదాధ్నిన్ - ఒకక్ పర్శన్ 
కూడా వెయయ్కుండా నమేమ్సి, కొతత్ బాయ్టరీలైటిచేచ్సరికి దెబబ్తినాన్ను. 

‘ఏ బాయ్ంకు దోపిడీనో పాల్న  చేసి సాధిసేత్ జీవితమే మారిపోతుంది. చినన్ మొతాత్లకి కకుక్రిత్ పడి దొంగ అనిపించుకోవాలని ఎవరికీ 
ఉండదు’ అనన్ హైనర  మాటలు చెవులోల్ గింగురుమని నా వయ్కిత్తావ్నిన్ నిలదీశాయి. 

అపప్టికపుప్డు నిజం చెపేప్దాద్మా అనిపించినా - అది సమయం కాదనిపించి ఊరుకునాన్ను.  
ఐతే అది నాకు జీవిత కాలానికి సరిపడడ్ గుణపాఠం. 
సంసాక్రం రాణించడంలో సతాస్ంగతయ్ం పాతర్ నాకు మరోసారి అవగాహనకు వచిచ్ంది.  
జరమ్నీలో నిజాయితీకి సంబంధించి వాయ్పారపరంగా చెపుప్కోతగగ్ మరో విశేషం - డిసౌక్ంట  సేలుస్!  
ఆషాఢమాసమనీ, సంకార్ంతి-దసరా-దీపావళి వగైరా పండుగలనీ - మనవైపు ముఖయ్ంగా బటట్ల దుకాణాలోల్ డిసొక్ంట మీద 

అమమ్కాలు పర్కటించేవారు. అపప్టోల్ వంద రూపాయల చీరని సగానికి సగం తగిగ్ంచి యాబై రూపాయలకిసుత్నాన్రంటే - ఆడవాళుల్ వాటికోసం 
ఎగబడేవారు. సాధారణంగా అందులో మోసముండేది. నలబై రూపాయల చీర ధర వందకి పెంచి - 50% శాతం డిసౌక్ంటని చెపిప్ యాబైకి 
అమిమ్తే - అవి చకచకా అముమ్డుపోవడమే కాక, వాయ్పారికి మునుపటికంటే పది రూపాయలు అదనపు లాభం కూడాను.  

ఇది నేను మాతర్మే గర్హించిన పరమసతయ్మేం కాదు. కొనేవాళల్కి కూడా ఆ అనుమానముండేది. కానీ చాలామందికి డిసౌక్ంటు 
కూడా విసీక్ బార్ందీలాల్ంటి నిషానిసుత్ంది. ఆరోగాయ్నికి హాని అని తెలిసీ - ఆలక్హాలు పుచుచ్కునన్టేల్ - మోసపోతునాన్మని తెలిసీ డిసౌక్ంటుకి 
లోబడిపోవడం అదో బలహీనత.  

ఇది వాయ్పారులకు బాగా తెలుసు. అందుకే మదయ్ం దుకాణాలూ, డిసౌక్ంటు ఆఫరూల్ అలా అలా పెరిగిపోతునాన్యి.  
కానీ జరమ్నీలో మాతర్ం నాకు ఈ డిసౌక్ంట  సేలుస్లో గొపప్ నిజాయితీ ఉందనిపించింది.  
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ఇకక్డ పర్తి దుకాణంలోనూ తపప్నిసరిగా ఏదో ఒక వసుత్వుకి ఏదో ఒక సమయంలో సోండర  
అన గెబోట  (సెప్షల  ఆఫర ) ఉండేది. అందుకు - జనాలకి కొతత్ ఐటముస్ని పరిచయం చెయయ్డమో, అముమ్డుపోని పాతవాటిని 
చెలల్గొటట్డమో, ఏది కొనాలా అనన్ కసట్మరల్ సందిగాధ్నిన్ తమ సరుకువైపు మళిల్ంచడమో - ఇలా అనేక వాయ్పార కారణాలుండొచుచ్. ఎటొచీచ్ ఏ 
సరుకుకి ఎపుప్డు సెప్షల  ఆఫర  వసుత్ందో ఎనాన్ళుల్ంటుందో - జనాల ఊహకందదు.  

ఉదాహరణకి మేము జరమ్నీలో ఉనన్ది కాసెట  టేపుల యుగం. వాటికి బాగా గిరాకీ ఉండేది.  
మేము ఎకుక్వగా ఎకస్ కూల్జివ  అనే కంపెనీ కాసెటుల్ వాడేవాళల్ం. అరవై నిముషాలు నడిచేది  ఒక మారూక్ తొంబైఐదు ఫెనిన్గుస్ంటే, 

తొంబై నిముషాలది మరో మారుక్ ఎకుక్వకి లభించేది. అవే కాసెటుల్ - బిఎఎస ఎఫ , ఆగాఫ్ వగైరా పెదద్ కంపెనీలవైతే 9-12 మారుక్లవరకూ 
ఉండేవి.  

ఒకసారి మేము ఓ దుకాణంలో తిరుగుతుండగా - బిఎఎస ఎఫ  కాసెటల్కు 2-3 మారుక్ల పరిధిలో సెప్షల  ఆఫరొచిచ్ంది. వాటిమీద 
పాత ధర అలాగే ఉంచి పకక్నే కొతత్ ధర సిట్కక్రుల్ అతికించారు.  

మాకైతే సవ్ంతానికే కాక ఇండియాలో తెలిసినవారికి కూడా ఈ కాసెటుల్ కొని తీసుకువెళాల్లిస్ ఉంది. ఎందుకంటే అపప్టోల్ 
ఇండియాలో కాసెటుల్ 40-50 రూపాయలుండేవి. విదేశీ మారకంలో జరమ్న  మారుక్ విలువ మూడు రూపాయలకి కాసత్ అటూ ఇటూ ఉండేది.  

అందుకని ముందు జేబులోని డబుబ్ లెకక్ చూసుకుని ఓ డజను కాసెటుల్ కొనాన్ను. ఇంటికెళిల్ చూసేత్ వాటి నాణయ్త చాలా గొపప్గా 
ఉంది. దాంతో మరాన్డే బాయ్ంకునుంచి డబుబ్ తీసుకుని మొతత్ం 60 కాసెటుల్ కొనేశాం.  

వెంటనే ఈ విషయం ఇండియన  మితుర్డు గుపాత్కి చెపాప్ను. అతగాడు వెంటనే తన చుటుట్పకక్ల దుకాణాలకు వెళిల్ వాకబు చేశాడు. 
ఎకక్డా ఇలాంటి ఆఫర  లేదుట.  

‘‘పోనీ, ఇకక్డ నీకోసం పదో ఇరవయోయ్ కాసెటుల్ తీసుకోనా?’’ అనడిగాను.  
సేన్హితులకోసమే ఐనా మా పార్ణాలకి నలబై మారుక్ల తాతాక్లిక పెటుట్బడి ఎకుక్వేనని తటపటాయించాడో ఏమో - అతగాడు, 

‘‘వదుద్లే, నాలుగు రోజులోల్ నాకే అటొచేచ్ పనుంది. అపుప్డు నువూవ్ నాతో వచిచ్ అకక్డికి తీసుకెళుల్’’ అనాన్డు.  
కానీ నాలుగు రోజులయేయ్సరికి ఆ ఆఫరైపోయింది. దుకాణంలో అవి యథాసాథ్నంలోనే ఉనన్పప్టికీ వాటిమీంచి తగిగ్ంపు ధర 

సిట్కక్రల్ను చింపి వెయయ్డం జరిగింది.  
అపుప్డు గుపాత్, ‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ నీకునన్ చొరవ నాకు లేదు. అనేన్సి కాసెటుల్ ఒకక్సారి కొనడం ఎంతవరకూ సమంజసం అనన్ 

మీమాంసలో ఉనాన్ను. అదయేయ్సరికి ఆఫరైపోయింది’’ అని వాపోయాడు.  
మాకు మాతర్ం - నాలుగు రోజులముందు రెండు మారుక్లకి కొనన్వి ఇపుప్డు కళెల్దుటే మళీల్ పది మారుక్ల సిట్కక్రంటించుకుని 

మెరుసుత్ంటే - కలా, నిజమా అనన్టుల్ంది. ఆఫర లోని నిజాయితీ కూడా సుసప్షట్మయింది. 
ఆ తరావ్త మూడు వారాలకి కాబోలు ఓ మధాయ్హన్ం గుపాత్ నాకు ఫోన  చేశాడు.  
మామూలుగా 199 మారుక్లుండే రోలై కంపెనీ సైల్డ  పోర్జెకట్రు 69 మారుక్లకే సెప్షల  ఆఫరోల్ ఉందిట. ఒకక్సారి వంద సైల్డుస్ లోడ  

చేసే సదుపాయమునన్ ఆ పొర్జెకట్రు కొనాలని మేమిదద్రం చాలా కాలంగా అనుకుంటునాన్ం కాబటిట్ ఇది మంచి అవకాశమనీ వెంటనే ఆ 
షాపుకొచిచ్ తనని కలుసుకోమనీ అనాన్డు.  
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కాసెటల్ విషయంలో అనుభవమైంది కాబటిట్ ఆలసయ్ం చెయయ్కూడదనుకునాన్ను. బాంకుకి వెళిల్ 
డబుబ్ తీసుకుని వసాత్నంటే - ‘‘అవసరం లేదు. బెరిల్నర  డిసోక్ంటో బాయ్ంకు బార్ంచి ఆ షాపుకి దగగ్రోల్నే ఉంది. నువువ్ పాస బుక  తెచుచ్కొసేత్ 
చాలు - డబుబ్ అకక్ణిణ్ంచే విత డార్ చేసుకోవచుచ్’’ అనాన్డు గుపాత్.  

ఒక బార్ంచిలో అకౌంటుంటే - మరో బార్ంచినుండి డబుబ్ తీసుకునే సదుపాయం ఉంటుందంటే నమమ్శకయ్ం కాలేదు. గుపాత్ చెపిప్ంది 
నిజమేనని తేలేక - ఆ రోజులకి అదో అదుభ్తంగా అనిపించింది. ఆ పొర్జెకట్రోల్ మా కెమేరాలో తీసిన సైల్డుస్ పెటిట్ మా ఇంటోల్ మమమ్లిన్ 
గోడమీద బొమమ్లుగా చూసుకోవడం - అదింకా గొపప్ అనుభూతి. తరావ్త కొదిద్ రోజులకే ఆ పొర్జెకట్రు మళీల్ 199 మారుక్లు ఐపోతే - మా 
ఇంటికొచిచ్న చాలామంది ఆ పొర్జెకట్రుని మేము ఎంతకు కొనాన్మో తెలుసుకుని గుండెలు బాదుకునన్పుప్డు కలిగినది అదింకో రకం 
అనుభూతి.  ఆఫరల్ నిజాయితీకి మరో మెచుచ్తునక. 

ఇవనీన్ నిజమైన సెప్షల  ఆఫరస్ . అలా కాకుండా - అకక్డి షాపులోల్ పర్తి ఏటా జనవరి, జూలై లలో ఆఖరువారం ‘షుల్స  పెర కౌఫ  
(కిల్యరెనస్  సేలస్ ) ఉంటాయి. అవి రెండువారాల పాటు నడుసాత్యి. జనవరిలో వింటర  కిర్ల్యరెనస్  సేల . జూలైలో సమమ్ర  కిల్యరెనస్  సేల .  

అపుప్డు చాలా ఐటమస్  బాగా చవగాగ్ దొరుకుతాయి. వంద మారుక్లుండే ఐటమ  పదిహేను మారుక్లకి కూడా దొరకొచుచ్. ఆ 
సమయంలో మేము చాలా ఉతాస్హంగా షాపింగు చేసేవాళల్ం.  

ఎపుప్డూ సూట  వేసుకోని నాచేత ఒకటికి మించి సూటుల్ కొనిపించినవి ఈ కిల్యరెనుస్ సేలేస్. ఎందుకంటే అపప్టోల్ ఇండియాలోనే 
సూట  కుటుట్ కూలి 150-200 రూపాయలుండేది. అంటే మారుక్లోల్ 50-70. అలాంటిది రెడీమేడ  సూట  కుటుట్కూలితో సహా పది-ఇరవై 
మారుక్లంటే ఆశ పుడుతుంది కదా. కోటు వేసుకోకుండా ఉతత్ పాంటు వాడుకునాన్ చవకే అది. పైగా ఆ పాంటుకి అదనంగా ఓ బెలుట్ 
కూడాను. అందుకే ఇరవై మారుక్లవి నాలుగు సూటుల్, పది మారుక్లది ఓ సూటు కొనాన్ను. అనీన్ పది మారుక్లవే కొనేవాణిణ్ కానీ - నా 
సైజువి ఎకుక్వ లేవు. పోనీ ఎవరికైనా ఇవవ్చుచ్నని ఇంకా కొనేవాణేణ్మో కానీ - పెటెట్లోల్ అవి చాలా సథ్లానిన్ ఆకర్మిసాత్యని ఆగాను. అంత 
చవగాగ్ ఎలా ఇసాత్రో తెలియదు కానీ - ఈ కిల్యరెనస్  సేలుస్ ఎకుక్వగా బటట్లకే వరిత్ంచేది.   

బటట్లు అంత చవగాగ్ ఎలా ఇసాత్రని మా ఇండియా మితుర్లం చాలా చరిచ్ంచాం. ఆ రహసయ్ం అంతుపటట్లేదు. చివరికి నేను హైనరిన్ 
అడిగాను. అతడు నవివ్, ‘‘నేనూ సరిగాగ్ చెపప్లేను కానీ - ఈ కిల్యరెనుస్ సేలుస్ బటట్లు బార్ండెడ వి కాదు. వీటికి ఈ కిల్యరెనస్ సేలేస్ ఓ బార్ండు. 
వీటిని పర్తేయ్కంగా ఈ సేలుస్కోసమే కుటిట్సాత్రు. మహా భారీగా తయారు చేయించడంవలల్ - బహుశా ఇవి అంత చవగాగ్ వసూత్ండవచుచ్’’ 
అనాన్డు. 

అంటే నిజానికివి కిల్యరెనస్  సేలస్  కావు. జనతా దుసుత్లాల్ంటివి అనుకోవాలి.  
ఏదేమైనా ఆ అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుని - పిలల్లకు డెర్సుస్లూ, శీర్మతికి చీరలూ కూడా ఆ సమయంలో కొనాన్ం. చీరలంటే - 

జరమ్న  మహిళలు సక్రుట్ కోసమని వాడే పోలీఎసట్ర  గుడడ్లు చీర పనాన్లో ఉండేవి. శీర్మతి తనకి నచిచ్న సక్రుట్ గుడడ్లిన్ ఐదేసి మీటరుల్ కొనుకుక్ని 
చీరలుగా వాడుకునేది.    

వీటి విషయం అలా ఉంచితే….. 
జరమ్నీ సంపనన్ దేశమే కావచుచ్. కానీ అకక్డ పెదద్ చదువులకు విశవ్విదాయ్లయాలదాకా వెళేల్వారు తకుక్వ.  
నేను పిహెచ డి చేశానని ననన్కక్డ సామానయ్ పౌరులు చాలా గౌరవించేవారు. షాపులోల్ కూడా నా చిరునామా వార్యాలొస్చిచ్నపుప్డు 

నాకు పర్తేయ్క గౌరవం లభించేది.  
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మొదటోల్ నాకది గౌరవంగానే ఉనాన్ - తరావ్త ఓ గొపప్ నిజం గర్హించాను. మనం ఎంత 
పెదద్ చదువు చదివినా అది జాఞ్న సముపారజ్నకోసం కాదు. ఉదోయ్గం కోసం. పొర్ఫెషనల  కోరుస్లు చదివినవారు కూడా గవరన్మెంటు 
ఉదోయ్గాలకోసం పార్కులాడే దేశం మనది. హిసట్రీ చదివి బాయ్ంకు ఉదోయ్గం చేసుత్నన్వాళూల్, ఎలకాట్ర్నికుస్ చదివి ఐయేయస  ఐనవాళూల్ నాకు 
తెలుసు.  

నాకునన్ సవ్లప్ పరిచయంలో నేను గర్హించినదేమిటంటే - ఇకక్డ విదాయ్ధికులు తమ చదువు రాణించే పనులే చేసుత్ంటారు. కానీ 
అధిక సంఖాయ్కులు మెటిర్క తోనే చదువుకి సవ్సిత్ చెపిప్ తమ అభిరుచుల మేరకు పొర్ఫెషనల  టర్యినింగ  తీసుకుంటారు. ఆ శిక్షణతో బర్తుకు 
తెరువు వెతుకుక్ంటారు. ఎవరి కాళల్మీద వాళుల్ నిలబడే తతవ్మే తపప్ ఉదోయ్గాలకోసం పార్కులాడేవారు తకుక్వ. 

ఒకపుప్డు వృతుత్లు కులాలతో ముడిపడి ఉనన్పుప్డు మన దేశంలో నిరుదోయ్గ సమసయ్ లేనే లేదుట. ఇపుప్డు వృతుత్లు పోయి 
కులాలొకక్టే మిగిలేక - ఎవరైనా నిలబెడితే తపప్ మనిషి తన కాళల్మీద తాను నిలబడలేని పరిసిథ్తి ఎరప్డింది మన దేశంలో. 

ఇదంతా ఎందుకు సుఫ్రించిందంటే - చాలా షాపులకి వెళిల్నపుప్డు షాపులముందు కొందరు వయ్కుత్లు కనబడేవారు. వారు 
గృహోపకరణాలే కాక, నేడు నితయ్ జీవితంలో ఉపయోగపడే చినన్ చినన్ వసుత్వులు సవ్యంగా తయారు చేసి అమేమ్వారు. అలా మేము ఒకతని 
వదద్ ఆగిగ్పెటెట్ సైజు కుటుట్మిషను ఐదు మారుక్లకి కొనాన్ం. దాంతో దుసుత్లకు అంచులు వెయయ్డం, చిరుగులకు మాసికలు వెయయ్డం ఎంతో 
సులభంగా ఉండేది. ఒక రోజు నేను చూసుత్ండగా అతగాడు కనీసం వంద కుటుట్మిషనుల్ అమామ్డు.  

PPP 
ఇండియాలో షాపుకి వెడితే చీరల ఎంపికలో శీర్మతి నా సాయం తీసుకునేది. నా సెలక్షన  గొపప్గా ఉంటుందని నేనే అనుకోను కానీ 

- పాపం తను నా అభిరుచికే పార్ధానయ్ం ఇచేచ్ది. ఎవరైనా తను కటిట్న చీరలో వంకలెనిన్తే - ‘‘మావారి సెలక్షన . నాకు నచిచ్ంది’’ అని మరి 
వాయ్ఖయ్లకు తావిచేచ్ది కాదు.  

పాపం - తనకీ - నా దుసుత్ల ఎంపిక చెయాయ్లనుంది. అందుకని రెడీమేడ  దుకాణానికి వెడదామనేది.  
కానీ మనదంతా లెకక్ల వయ్వహారం కదా -  
‘‘గుడడ్ కొని కుటిట్ంచుకుంటే చౌక పడుతుంది. రెడీమేడ లో దానికి కనీసం రెటిట్ంపు ఎకుక్వౌతుంది. ఫిటింగు విషయంలో 

సదుద్కుపోవాలి’’ అని తన ముచచ్టపై నీళుల్ చలేల్శాను.  
తను ముఖం మాడుచ్కుంటే, ‘‘పోనీ, కుటట్డానికే గుడడ్ నువువ్ సెలకట్  చేయ ’’ అని తనని పోర్తస్హించాను. 
‘‘మేమైతే కొనన్ చీరని ఇంకే మారుప్లూ లేకుండా వంటికి చుటట్బెటుట్కుంటాం. మీ బటట్లు అలా కాదు. గుడడ్ చూసేత్ ఒకలా, కుటేట్క 

ఇంకొకలా! ఐనా - ‘మగాళల్ గుడడ్లకి సెలక్షనేమిటీ - ఆనీన్ ఒకలాగే ఉంటాయ ’ అనేది అమమ్’’ అని శీర్మతి విత డార్ ఐపోయేది. 
మరి జరమ్నీలో గుడడ్ కొని కుటిట్ంచుకునే సోత్మత అకక్డి సామానుయ్లకే లేదు. నేనెంత!  
ఏ షాపుకెళిల్నా పాంటూల్ చొకాక్లూ కళల్ముందే వేర్లాడుతూ ఊరించేవి. ఎలాగునాన్యో అనే కాక - కొలతలు అతికినటుల్ ఉనాన్యా 

అనన్ది తెలుసుకుందుకు టర్యల  రూం సదుపాయముంది.  
తన కోరిక తీరే సమయం వచిచ్ందని శీర్మతి ఉతాస్హంగా నాకు చెపిప్ంది.  
నేను వెంటనే ఒపుప్కోలేదు. ‘‘రకరకాల డిజైనల్లో మంచిమంచివి దొరుకుతాయి కాబటిట్ పిలల్ల దుసుత్లు ఇకక్డే కొందాం. చీరలకు 

నాణయ్మైన గుడడ్లు దొరుకుతాయి కాబటిట్ నువూవ్ ఇకక్డ కొనుకోక్వచుచ్. నాకు ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్వి ఉనాన్యి. అసత్మానూ అవే 
వేసుకోవాలా, కొతత్వి ఉండొదాద్ అనుకుందుకు వాటినెలాగూ సెవ్టరూల్, ఓవర కోటూల్ కమేమ్సాత్యి కాబటిట్ లోపలేమునాన్ ఒకక్టే. ఆడవాళల్ 
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విషయం వేరనుకో. ఇక డబెబ్టిట్ కొంటునన్పుప్డు ఫిటింగ  చూసుకోవాలి కదా! టర్యల  రూం ఉనాన్ సరే 
- కొలతలు తీసుకుని టైలర  కుటిట్న పిటింగ  ఉండదు’’ అని అభయ్ంతరపెటాట్ను.  

‘‘ఎవరైనా అడిగితే - ఇది నా భారయ్ ఎంపిక - అని గరవ్ంగా చెపుప్కుందుకు కనీసం రెండు మూడు డెర్సుస్లు మీరు కొనుకుక్ 
తీరాలిస్ందే’’ అని నొకిక్ంచింది శీర్మతి. 

‘‘ఆ సరదా కూడా ఇండియా వెళేల్క తీరుచ్కుందువు కాని. ఇకక్డ సెలక్షన  నువవ్నుకునన్ంత సులభం కాదని తెలుసుకుందుకు - 
నాకూ, గోపాలకృషణ్న కీ జరిగిన అనుభవమొకటి చెబుతాను. విను’’ అనాన్ను. 

ఒకసారి గోపాలకృషణ్న  పాంటు కొనుకుక్ందుకు వెడుతూ ననున్ తోడు రమమ్నాన్డు. ఇదద్రం ‘సే & ఆ’ దుసుత్ల దుకాణానికి వెళాల్ం.  
అది నాలుగంతసుత్ల భవనం. ఒకో అంతసుత్లో ఒకో విభాగముంటుందని తెలియక మేము ఒకో అంతసుత్నే చూసుకుంటూ 

వెడుతునాన్ం. 
అంతవరకూ వాడుతునన్వి కాక - కొతత్ మోడల  తీసుకోవాలనుంది అతడికి. చాలాసేపు తిరిగేక ఒకచోట ఓ బెల బాటమ  పాంట  

చూసి ఆగాడు. 
‘‘జీనస్  వేశాను. నారో కట  వేశాను. బెల బాటం వాడలేదు. ఇదెలాగుంటుంది నాకు?’’ అనడిగేడతడు.  
అది ఎనీట్ఆర  కొసం యాకస్  టైలరు కుటిట్న బెల బాటంలా ఉంది. చెయెయ్తుత్ మనిషి గోపాలకృషణ్న కి చాలా బాగుండొచచ్ని 

అనిపించింది. అదే చెపాప్ను. 
‘‘సైజు నాదే కానీ నడుం దగగ్ర కాసత్ సనన్గా ఉనన్టుల్ంది. టర్యల  చూదాద్ం’’ అనాన్డతడు.  
పాంట  తీసుకుని టర్యల  రూం కోసం వెదుకుతునాన్ం. మా అవసథ్ గమనించిందేమో - ఒకామె మా దగగ్రకొచిచ్ - ‘‘బిటేట్ షోన ’’ 

అంది.  
టర్యల  రూం చూపించమని అడిగాను. 
ఆమె మా ఇదద్రీన్ ఎగాదిగా చూసి, ‘‘మీ గరల్  ఫెర్ండ  ఎకక్డ?’’ అనడిగింది. 
మమమ్లిన్ చూసి ఇంకా పెళిల్కాని వాళల్నుకుందనుకుందుకు లేదు. అకక్డ షాపింగుకి భారయ్లతోకంటే గరల్ ఫెర్ండుస్తో వచేచ్వాళేల్ ఎకుక్వ. 

పైగా రెడీమేడ  షాపులోల్ బాయ ఫెర్ండస్ కి దుసుత్లు ఎంపిక చెయయ్డం రివాజు కూడా కాబోలు. ఎందుకంటే వాళల్ డర్సుస్ అమామ్యిలని ఇంపెర్స  
చెయయ్డానికే మరి! 

‘‘మాకు గరల్ ఫెర్ండస్  లేరు’’ అనాన్ను వెంటనే.  
‘‘మా డెర్సుస్లు మేమే ఎంపిక చేసుకోగలం’’ అనాన్డు గోపాలకృషణ్న  గొపప్గా. 
ఆమె మమమ్లిన్ ఆదోలా చూసి, ‘‘అలాంటపుప్డు మీకు లేడీస  సెక్షనోల్ ఏం పని?’’ అంది. 
అది ఆడవాళల్ పాంటని అపప్టికి మాకు అరథ్మయింది.  
మారు మాటాడకుండా ఆ పాంటుని అకక్డే విడిచి పురుషుల విభాగమునన్ మరో అంతసుత్కి మారిపోయాం. 
మొకక్పాటి వారి బారిసట్ర  పారవ్తీశం నవలోల్ - పారవ్తీశం మదార్సు వెళిల్ తనకి నచిచ్న టోపీ ఒకటి కొనుకుక్ని - అది ఆడపిలల్లు 

పెటుట్కునే టోపీ కావడంతో చాలాచోటల్ అపహాసయ్ం పాలవుతాడు. ఆ సనిన్వేశానిన్ తరావ్త నేను గోపాలకృషణ్న కి చెపిప్, ‘‘అపప్టోల్ నవువ్కునాన్ 
కానీ, ఇపుప్డు నాకు పారవ్తీశం ఇబబ్ంది అరథ్మౌతోంది. ఆడవాళూల్, మగవాళూల్ ఒకే రకంగా ముసాత్బైతే వచేచ్ సమసయ్ ఇది’’ అనాన్ను.   
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నేనిది చెపప్గానే శీర్మతి నవివ్, ‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ మా ఆడాళుల్ మీ మగాళల్కిలా కాదు’’ అని 
కొటిట్పారేసి - ఒక షాపులో పురుషుల విభాగంలోనే నాకోసం రెండు చొకాక్లు ఎంపిక చేసింది.  

టర్యల  రూంలోకి వెళల్బోతుంటే ఓ బిటేట్షోన  పలకరించి, ‘‘నీకివి భుజాలు దిగిపోతాయి. కొంచెం చినన్ సైజు తీసుకో’’ అని శీర్మతికి 
సలహా ఇచిచ్ంది.  

శీర్మతి తెలల్బోయింది. అది ఆడవాళల్ చొకాక్ అని వేరే చెపప్కక్రేల్దుగా! 
శీర్మతి ఆ చొకాక్లిన్ పదేపదే చూసి, ‘‘మీకు బాగా నపుప్తాయని మనసు పడి తీసుకునాన్ను. ఇపప్టికీ నాకు వీటిలో తేడా ఏముందో 

తెలియడం లేదు. ఇవి మీరు వేసుకుంటే తపేప్ముంది?’’ అంది. 
‘‘తపుప్ందని నేనూ అనను కానీ, పర్సుత్తానికి ననొన్దిలేయ . మనం తిరిగి ఇండియా వెళేల్ముందు ఈ మోడల  షరుట్లో నాలుగు కొని 

పటుట్కెడదాం. ఇండియాలో ఎవరూ తపుప్ పటట్రు. ఇకక్డ మాతర్ం వీళల్ సిసట్మ నే అనుసరిదాద్ం’’ ఆనాన్ను. 
శీర్మతికి మనసొపప్లేదు. అయిషట్ంగానే ఆ చొకాక్లిన్ యథాసాథ్నంలో ఉంచి, ‘‘ఇవి ఆడవాళల్ చొకాక్లైతే, పురుషుల విభాగంలో 

ఎందుకుంచినటూల్? అంతా గందరగోళంగా ఉంది’’ అని గొణుకుక్ంది. 
‘‘ఎవరో ఆడవాళల్కోసమని వీటిని ఎంపిక చేసి, ఇకక్డికొచేచ్క మనసు మారుచ్కుని వదిలేసి వెళిల్పోయుంటారు. సేలస్  పిలల్లు ఇంకా 

యథాసాథ్నానికి మారచ్లేదు కాబోలు’’ అనాన్ను. 
‘‘ఆసలే ఇకక్డ మగాళల్ చొకాక్లకీ, ఆడాళల్ చొకాక్లకీ తేడా తెలియకుండా ఉంది. ఇలా చేసేత్ ఎలా?’’ అని శీర్మతి విసుకుక్ంది.   
అబదధ్మెందుకూ నాకు కొంచెం తేడా తెలిసింది. ఆ చొకాక్లు ఛాతీ దగగ్ర కాసత్ వెడలుప్గానూ, నడుం దగగ్ర కొంచెం పటేట్సినటూల్ 

ఉనాన్యి. ఐతే అలాంటివి ఇండియాలో కొందరు సినీ హీరోలు వేసుకోగా చూశాను కాబటిట్ కామోసనుకునాన్ను.  
శీర్మతికి నేనో హీరోని కాబటిట్ - అలాంటి చొకాక్ వేసుకోగా చూడాలని మనసులో ఉండిపోయి ఇపుప్డు బయటపడిందేమో మరి!     
‘‘తేడా ఇకక్డివాళల్కీ తెలియదు. అందుకే ఆడవాళల్కనీ, మగవాళల్కనీ సెక్షనుల్ వేరు చేసి బోరుడ్లు పెటాట్రు. ఆడాళల్ సెక్షనోల్ పాంటులూ, 

షరుట్లూ ఆడాళల్వి అనుకోవాలి. ఐనా ఒకోసారి ఇలాంటి పొరపాటుల్ జరుగుతుంటాయి’’ అనాన్ను.  
ఐతే ఆడా, మగా సెక్షనల్ గురించి మేమంతగా పటిట్ంచుకునేవాళల్ం కాదు. కారణం - మేము దుసుత్లు కొనేది ఎకుక్వగా పిలల్లకి. 

చినన్పిలల్లకి సెక్షనుల్ లేవు. పాపకీ, బాబుకీ కూడా ఒకే మోడల  పాంటులూ, చొకాక్లూ కొనేవాళల్ం. వయసులో తేడా ఉనాన్ ఇదద్రూ ఒకే ఎతుత్లో 
ఉండేవాళుల్. చాలామంది వాళుల్ కవల పిలల్లని భర్మ పడేవారు.  

ఆ అలవాటునే పెదద్లకూ పాటిసేత్ కాసత్ ఇబబ్ందొచిచ్ంది.  
ఇండియా వెళేల్దాకా చొకాక్ల విషయంలో సినీహీరో లుకస్ ని వాయిదా వెయాయ్లని నిరణ్యించుకునాన్ను.  
షాపింగుకి వెళల్డం సరదాగానే ఉండేది కానీ, అందుకు తయారవడమే ఇబబ్ందిగా అనిపించేది.  
ఇండియాలో ఐతే - బయటకి వెళాల్లంటే - ఐదు నిముషాలోల్ రెడీ అయేయ్వాళల్ం. ఒకోసారి ఉనన్వాళల్ం ఉనన్టేల్ బయలేద్రిపోయేవాళల్ం 

కూడా.  
నాకు తెలిసి - ఎకుక్వమంది ఆడవాళూల్, కొదిద్మంది మగవాళూల్ - బయటికి వెడుతునాన్మంటే ఓ ఫాయ్షన  షోకి వెడుతునన్టుల్ 

భావించి తయారయేయ్వాళుల్. 
ఈ విషయంలో భారాయ్బాధితులదే మెజారిటీ అని చెపాప్లి. 
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ఇండియాలో నా మితుర్డు కేశవ  అలాంటి భారాయ్బాధితుడు. అతడి భారయ్ - ఇంటికెవరైనా 
వచిచ్ తలుపు తడితే - ముందు డెర్సిస్ంగ రూంకి వెళిల్ దుసుత్లూ, మేకపూప్ సరి చేసుకుని కానీ తలుపు తీసేది కాదు.  

ఇంటోల్ వేరెవరైనా ఉంటే ఫరవాలేదు. తనొకక్తేత్ ఉంటే మాతర్ం, ‘వసుత్నాన్’ అని ఓ కేక వేసి తన ఉనికిని తెలియజేసేది.  
వచిచ్న వాళల్కి అరథ్మై ముందు లోగిలోల్ గటుట్మీద కూరుచ్నేవారు. కాలకేష్పంకోసం పుసత్కపిర్యులు పతిర్కలో, పుసత్కాలో తీసుకెళేల్వారు.  
ఆమె ఇంటికి వెళల్డంవలల్నే పుసత్కపిర్యులుగా మారినవాళుల్ కూడా కొందరునాన్రు.  
ఒకసారి కేశవ  దంపతులు మాతో సినిమా పోర్గార్ం పెటాట్రు. మేము గంటముందే రెడీ అయి వాళిల్ంటికి వెళాల్ం.  
కేశవ  తలుపు తీసి ఆపాయ్యంగా పలకరించి డార్యింగ రూంలోకి ఆహావ్నించాడు. అతడి భారయ్ లోపల మేకప అవుతూంటుందని 

తెలుసు కాబటిట్ శీర్మతి కూడా డార్యింగ  రూంలోనే చతికిలబడింది.  
అంతా కబురల్లో పడాడ్ం.  
కేశవ  అకక్ణిణ్ంచే మధయ్మధయ్ భారయ్ని తవ్రగా తెమిలి రమమ్ని హెచచ్రిసుత్నాన్డు. ఆమె ‘‘ఇదిగో, ఐదు నిముషాలు’’ అంటోంది.  
నేను మధయ్మధయ్ టైం చూసుకుంటునాన్ను. చూసూత్ండగా బయలేద్రే టైమయింది.  
కేశవ  నా ఆదురాద్ కనిపెటాట్డో ఏమో - ‘‘గంటనుంచి ఐదు నిముషాలు, ఐదు నిముషాలు అంటునాన్వు. ఇక ఫసట్  షో మొదలెటేట్ 

టైమౌతోంది. తొందరగా రా’’ అని కొంచెం గొంతు పెంచి పిలిచాడు. 
ఆమె వెంటనే లోపలిన్ంచి, ‘‘ఫసుట్ షో మొదలైపోతే, సెకండ  షో చూదాద్ం. ఊరికే అరిచి ననున్ తొందరపెటట్కండి’’ అని కసిరింది. 
అతడి అసహాయత అరథ్మై, ‘‘మీరు నెమమ్దిగా రండి’’ అని మేము సెలవు తీసుకునాన్ం. 
కానీ మా ఇంటోల్ అలాకాదు.  
బయటికెళల్డానికి తయారవడానికి చీర మారుచ్కుని, అవసరమైతే జుటుట్ కాసత్ సరిచేసుకుని, ఆకుజోళుల్ వేసుకుని సిదధ్మవడానికి - 

శీర్మతి తీసుకునే టైము సాధారణంగా ఐదు నిముషాలకు మించదు. అలాంటిది జరమ్నీలో బయటికెళాల్లంటే - తను సుట్ర్ంప  హోజెన  
వేసుకోవాలి. కాళల్కి సాకుస్, షూస . చేతులకి గోల్వుస్. దుసుత్లపైన సెవ్టరు. ఆపైన ఓవర కోటు.  

మాతోపాటు పిలల్లీన్ అలాగే సిదధ్ం చెయాయ్లి.  
‘‘ఏంటో - యుదాధ్నికి వెళేల్ వీరసైనికులాల్ తయారౌతునాన్ం’’ అనేది శీర్మతి. 
‘‘యుదధ్మే మరి - యూరప  చలితో’’ అనేవాణిణ్. 
‘‘ఇండియాలో ఉండగా బర్తుకు పోరాటంతోనే టైం సరిపోయేది. షాపింగుకి వెళల్డం ఎపుప్డోకానీ కుదిరేది కాదు. ఇకక్డ రోజూ 

షాపింగ  చెయొయ్చుచ్. కానీ ఆ పర్యాణమే ఒక పోరాటం’’ అని గొణిగేదామె. 
మాకు కారు లేదు కాబటిట్ - ఎకక్డికెళిల్నా ఊబానుల్. ఎంతో కొంత నడక తపప్దు. ఆ నడకలోనూ పిలల్లతో కొంత ఇబబ్ంది. 
ఇబబ్ంది అంటే - వాళుల్ కలిగించింది కాదు. వాళల్వలల్ కలిగింది అనొచుచ్. 
పిలల్లకి కొనిన్ సరదాలుంటాయి.  
మావాళల్కి అకక్డి గొడుగులు చాలా నచాచ్యి.  
చినన్ సైజు. మీట నొకిక్తే చాలు. తెరుచుకుంటాయి.  
వాటిని వాడాలనుండేది వాళల్కి. షాపింగుకి బయలేద్రేముందు ‘‘ఈరోజు వాన పడితే బాగుణుణ్’’ అనేవాళుల్. 
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బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు. తథాసుత్ దేవతలు ఉనాన్రంటారు. కానీ జరమ్నీలో వాన 
పడాడ్నికి ఇవేమవసరం లేదు.  

మామూలుగానే అకక్డ రోజూ ఏదో సమయంలో వాన పడేది. ఐతే చాలాసారుల్ ఇలా పడి - అసలు పడిందా అనన్ 
అనుమానమొచేచ్ంతలా - అలా ఆగిపోయేది.  

ఇలా చినుకు పడితే చాలు, మావాళుల్ గొడుగులు తెరిచేవాళుల్. అవి వేసుకునే నడిచేవాళుల్.  
చినన్పిలల్లు. వాళుల్ నడుసుత్ంటే గొడుగులే కనిపించేవి.  
నడిచిపోతునన్ ఆ గొడుగులిన్ చూడడ్ంకోసం కొందరు ఆగి గొడుగెతిత్ వీళల్ని చూసి ఓసారి ముదుద్లాడి వెళిల్పోయేవారు. కొందరు వాళల్ 

ఓవర కోటల్ జేబులోల్ చాకెల్టుల్ నింపేవారు.   
మాకా దృశయ్ం గొపప్ తీపి జాఞ్పకం. 
అకక్డుండగా పాప వయసు ఐదుకి అటూ ఇటూ. బాబు దానికంటే ఏణణ్రథ్ం చినన్.  
ఇదద్రూ నడవడానికి చినన్. ఎతుత్కుందుకు పెదద్. ఐనా బయటకెళిల్నపుప్డు నడవాలొస్సేత్ ఎతుత్కోమని వాళుల్ అడిగిన సందరాభ్లు 

తకుక్వ.  
మాకైతే ఎంత దూరం నడిచినా నడిచినటేల్ అనిపించేది కాదు. కానీ పసి పార్ణాలకి నాలుగడుగులే ఎకుక్వ. అలాంటిది ఒకోసారి 

ఆగకుండా అర కిలోమీటరుదాకా నడిచేసేవారు. కాళుల్ లాగకుండా ఉంటాయా - ఐనా చెపేప్వారు కాదు.  
కాళుల్ లాగుతునన్పుప్డు పాప నడకలో తేడా వచేచ్ది. అది ఈడుచ్కుంటూ నడవగానే మాకు అరథ్మయేయ్ది. 
పాపకి హుషారివవ్డానికి, ‘‘ఎతుత్కోమనుకుండా పెదద్వాళల్లా ఎంత బాగా నడిచేసోత్ందో” అని పొగిడేసి ముందరికాళల్కు బంధం 

వేసేవాణిణ్.  
ఆ బంధం ఆటోమేటిక గా బాబుకీ పడేది. లేని ఓపిక తెచుచ్కుని మారుమాటాల్డకుండా నడిచేవాడు కానీ - వాడికి దుఃఖమొచేచ్ది. అది 

వాడి కళల్లో నీళల్ రూపంలో బయటపడేది.  
కనన్ పార్ణాలు కదా -  చలించేవి. ఇదద్రం చెరొకళల్నీ కాసేపు ఎతుత్కునేవాళల్ం. కాసేపంటే కాసేపే మరి. 
షాపింగులయేయ్క తిరుగు పర్యాణంలో మాతర్ం పిలల్లకి ఓపిక పూరిత్గా ఐపోయేది. అలాంటపుప్డు వాళల్ని మరిపించడానికి దారిలో 

ఒకో ఇంటినే చూపించి, ‘‘ఇదా మనిలుల్’’ అనేవాణిణ్. బాబు గొపప్ముఖంపెటిట్, ‘‘కాదు’’ అనేవాడు.  
ఆ ఆట కొంత దూరం కొనసాగేది.  
ఈ లోగా మా ఇలొల్చేచ్సి, ‘‘ఇదా మనిలుల్’’ అనగానే శీర్మతి, ‘‘కాదు’’ అనేది.  
బాబు వెంటనే, ‘‘కాదంటావేంటి? ఇదే మనిలుల్’’ అనేవాడు.  
ఈ ఆట పాపకి కూడా నచిచ్ంది. తనూ బాబుతోపాటు హుషారుగా పాలొగ్నేది. ఇదద్రూ నడక శర్మని మరిచ్పోయేవారు. 
ఈ ఆటని మా పాప, బాబు కూడా ఎంత ఇషట్పడేవారంటే - ఇలుల్ చేరుకోగానే నడక తపిప్ందనన్ సంతోషంకంటే - ఆట 

ఐపోయిందనన్ బాధే వాళల్లో ఎకుక్వుండేది.  
శీర్మతికిది సంతోషంగా ఉండేది కాదు. ‘‘పాపం, పిలల్లు అమాయకులు’’ అని నొచుచ్కునేది.  
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ఐనా అడపా తడపా ఆ ఆట ఆడక తపేప్ది కాదు. ఐతే పిలల్లు ఆ ఆటకోసమే 
బయటకెళిల్నపుప్డు ఒకోసారి అవసరం లేనపుప్డు కూడా నడుసాత్మనేవారు.   

‘‘సరదాగా తీసుకుంటే, కషట్మైన పని ఇషట్మై కొతత్ శకిత్ని ఇసుత్ంది’‘ అనేవాణిణ్ నేను. 
పిలల్లిన్ మోసం చేసి కషట్పెడుతునాన్మనన్ అపరాధభావం శీర్మతిలో కలిగేది.  
ఐతే నేను చినన్పుప్డు - నాలుగైదేళల్ వయసులో ఏకబిగిని 2-3 కిలోమీటరుల్ నడిచిన సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యి. ఆ విషయం 

శీర్మతికి చెపిప్, ‘‘కనన్ పార్ణం కాబటిట్ మనసు విలవిలాల్డిపోతుంది కానీ - పిలల్లోల్ ఇంతకంటే ఎకుక్వ శకేత్ ఉంటుంది. దానిన్ వెలికి 
తియాయ్లంటే ఇదో మారగ్ం. ఎపుప్డు నడకవలల్ పిలల్లు మరాన్టికి నీరసపడిపోతారో, అపుప్డు ఇంకో దారి చూదాద్ం’’ అనాన్ను. 

కానీ అకక్డునన్నాన్ళూల్ మా పదధ్తి మారుచ్కోవాలిస్న అవసరం లేకపోయింది.  
ఏ రోజు ఎంత దూరం నడిచినా మరాన్టికలాల్ మా పిలల్లు రబబ్రు బంతులాల్ గెంతుతూ ఎకక్డికెడదామా అని ఉరకలేసేవారు. 

నడకవలల్ ఆకలి, నిదర్ కూడా సకర్మంగా ఉండేవి. 
బయటికెళిల్నపుప్డు నడకలో అలసట ఒకక్టే సమసయ్ కాదు - ముఖయ్ంగా బాబు విషయంలో! 
బయటికెళేల్క అరగంట గడిచేసరికి బాబుకి పాస కి వెళాల్లొస్చేచ్ది.  
ఏ షాపులోనో ఉంటే ఇబబ్ంది లేదు. అకక్డ టాయిలెటుల్ంటాయి.  
బయట కూడా టాయిలెటుల్ంటాయి. కానీ అనిన్ చోటాల్ ఉండవు.  
పర్తేయ్కంగా వాడికోసమని మేము బయటికెడితే బెరిల్న  సిటీ పాల్న  తీసుకుని వెళేల్వాళల్ం.  
అందులో ఏ పార్ంతంలో ఎకక్డెకక్డ రోడల్పకక్న టాయిలెట  సదుపాయముంటుందో W/C అనే చిహన్ంతో తెలియబరిచ్ ఉండేది. 

అలా సిటీలో రహదారి శౌచాలయాలు సాధారణంగా పర్తి అరకిలోమీటరుకీ తగిలేవి. కానీ, అనిన్వేళలా పసివాళుల్ అంతసేపు ఆగలేరు కదా!  
అపప్టికీ పాస  వచిచ్నపుప్డు కాసత్ ముందుగా చెపప్మని బాబుకి చిలకిక్ చెపిప్నటుల్ చెపేప్వాళల్ం.  
చెపాప్లనే అనుకునేవాడేమో - కానీ కబురల్లోనో పరిసరాలిన్ చూడడ్ంలోనో పడి ముందుగా చెపేప్వాడు కాదు బాబు.  
పీకెలమీదకి వచేచ్సరికి తను ముందుగా చెపప్లేదనన్ విషయం గురుత్కొచేచ్ది కాబోలు - ఆపుకుందుకు తన పర్యతన్ం తను 

చేసేవాడు. కాళుల్ రెండూ దగగ్రగా పెటిట్ రెండు మోకాళల్నూ రాపిడి చేసూత్ అదో రకంగా నడిచేవాడు. వాడి ఇబబ్ంది శీర్మతికి తెలిసిపోయేది.  
ఇక టాయిలెట కోసం మా వేట మొదలయేయ్ది.  
టాయిలెట  పార్ంతానిన్ గురిత్ంచే పర్యతన్ంలో ఉనన్ మాకు - ఉకోర్షం తెపిప్ంచే దృశాయ్లు కొనిన్ కనిపించేవి. 
పేవ మెంటల్మీద పెంపుడు కుకక్లిన్ వాకింగుకి తీసుకెడుతూ సతరీబాలవృదుధ్లు కొందరు మాకు ఎదురయేయ్వారు.  
రకరకాల కుకక్లుండేవి కానీ వాటిలో బొచుచ్కుకక్లెకుక్వ.  
అవి చూడాడ్నికి చినన్గా, బొదుద్గా, ముదుద్గా ఉండేవి.  
బాబు వాటిని చాలా ఇషట్ంగా చూసేవాడు.  
ఆ కుకక్పిలల్లకి కూడా పాస  సమసయ్ ఉండేది. ఐతే యజమానులు టాయిలెటల్కోసం వెదికేవారు కాదు. రోడుడ్పకక్న అడుగడుగునా 

ఉండే చెటల్ మొదళల్ని వాటికోసం టాయిలెటుల్గా వాడేవారు.  
ఆ దృశయ్ం చూసినపుప్డు మాతర్ం బాబు చూపులోల్ని ఇషట్ం ఉనన్టుల్ండి అసూయగా మారిపోయేది.   
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ఆ విషయంలో కుకక్పిలల్లకునన్ సేవ్చఛ్ పసిపిలల్లకి లేదని మేము గొణుకుక్నేవాళల్ం.  
ఐతే పరిసరాల పరిశుభర్తకి పార్ధానయ్మిచేచ్ ఆ వయ్వసథ్లో పెంపుడు జంతువులకి లభించిన ఆ సేవ్చఛ్కి కారణం ఏదో ఉండే 

ఉంటుందనిపించేది.  
PPP 

పరిశుభర్త అంటే అది మామూలు పరిశుభర్త కాదు.  
వాహనాలు లేనపుప్డు నడిరోడుడ్ కూడా భోజనాల గది అంత శుభర్ంగా ఉండేది. ఆ రోడుడ్ మధయ్లో బాసింపటేట్సుకుని కూరుచ్ని 

ముందో అరిటాకు వేసుకుని భోంచేయొచుచ్ అనిపించేలా ఉండేది.  
బుధ, శనివారాలోల్ మా ఇంటిముందు ఏరప్డే సంతలు కూడా ఆ పరిశుభర్తకి ఆటంకం కలిగించేవి కాదు. 
ఆ సంతకు కూరలు, పళుల్, పపుప్దినుసులు వగైరా వంటకి అవసరమైన పదారాథ్లు పలెటూళల్నుండి వచేచ్వి.  
గార్మసుథ్లు వాటిని కేరవానల్లో తీసుకొచేచ్వారు.  
ఆ కేరవానుల్ కదిలే ఇళల్లాంటివి. సాన్నం, వంట, పడకతో సహా అనిన్ంటికీ సదుపాయాలుంటాయి వాటిలో.  
సరుకులు అముమ్డుపోయేక గార్మసుథ్లు కాసేపు సిటీలో సరదాగా గడిపి తిరిగి సవ్గార్మం చేరుకుంటారు.  
ఈ సంతలోల్ లభించే సరుకులు షాపులోల్ పొటాల్లోల్ కటిట్న సరుకులాల్ కాక తాజాగా ఉంటాయి. ఎసాట్బిల్ష మెంటు ఖరుచ్లు తకుక్వ 

కాబటిట్ - చౌకగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా షాపులోల్ దొరకని మసాలా దినుసులు కూడా ఇకక్డ దొరికేవి.  
అందుకని ఈ సంతలు జనంతో బాగా రదీద్గా ఉండేవి. 
జరమ్నీలో మిరిచ్ వాడేవారు బాగా తకుక్వ. అకక్డుండే భారతీయులోల్ కూడా ఉతత్రాదివారికి మిరిచ్ ఆటేట్ అవసరపడదు. దకిష్ణాది 

వారిలోనూ తెలుగువారు - వారిలోనూ కొనిన్ జిలాల్లవారు మాతర్మే మిరిచ్కోసం తాపతర్యపడతారు. మరేమో షాపులోల్ ఎకుక్వగా సిమాల్ 
మిరిచ్ దొరికేది. దానిన్ జరమ్నోల్ పాపిర్కా అంటారు. అందులో కారముండదు సరికదా, రుచికి మామూలు కూరగాయలా ఉంటుంది. ఐనా దానేన్ 
మిరిచ్కి పర్తాయ్మాన్యంగా వాడాలొస్చేచ్ది. సంతలోల్ అయితే మన మిరిచ్కి కాసత్ దగగ్రోల్ ఉండే ‘పెపప్రోని’ దొరికేది. మేము ఒకోసారి కేవలం 
పెపప్రోని కోసమే సంతకు వెళేల్వాళల్ం. 

మన కూరలు చాలావరకూ దొరికేవి. వంకాయలిన్ ఔబర గినెన్న  అనేవారు, బంగాళాదుంపలిన్ కారోట్ఫెలన్  ఆనేవారు. 
షాపులోల్ ఐతే కిలోకి ఒక మారుక్కి కాసత్ అటూ ఇటూలో ఉండే బంగాళా దుంపలు - ఈ సంతలో 69 ఫెనిన్గుస్కే దొరికేవి.  
మేము బంగాళాదుంపలు ఎపుప్డూ ఒకతనివదేద్ కొనేవాళల్ం. కారణం అతడికి ఓ చేయి లేదు.  
తన మొండిచేతికి పొడవాటి పార ఒకటి కటిట్ దానితో దుంపలు తూకమేసేవాడు. ఒంటిచేతోత్ బసాత్ విపిప్ దుంపలు గుడారంలో 

పోసేవాడు.  
అతడెంత చురుగాగ్ ఉండేవాడంటే - ఒక చెయియ్ మొండిదనన్ భావనే కలిగేది కాదు.  
బాబు అతడి చేతినే కనాన్రప్కుండా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవాడు.  
అంగవైకలాయ్నికి కృంగిపోకుండా అదొక అతయ్ంత సాధారణ విషయమైనటుల్ పర్వరిత్సూత్ హుషారైన మామూలు మనుషులాల్గే తనూ 

హుషారుగా ఉండే అతడి వయ్కిత్తవ్ం ఆదరశ్మని మేము పిలల్లకి చెపేప్వాళల్ం.  
అతణిణ్ పర్తేయ్కంగానూ, జాలిగానూ చూడకూడదని వాళల్కి మరీ మరీ చెపేప్వాళల్ం.  
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ఐతే - మొండిచేతికి పార కటిట్ మామూలు చెయియ్లాగే అవలీలగా ఉపయోగించే అతగాడు 
కనబడగానే బాబు మాతర్ం కనాన్రప్డం మరిచ్పోయేవాడు.  

అంతమంది జనమునాన్, అమేమ్వనీన్ కూరగాయలూ ఆ తరహావీ ఐనా - సంత శుభర్తకు మారుపేరులా ఉండేది. 
జరుగుతునన్పుప్డు ఎంత శుభర్ంగా ఉండేదో, అంతా కాళీ చేసి వెళిల్పోయేక కూడా ఆ పర్దేశం అంత శుభర్ంగానూ ఉండేది.   
ఇది మనం భారతీయులం గమనించి, అనుసరించాలిస్న - గొపప్ విశేషమని మేము అనుకునేవాళల్ం. 
బయట తిరిగేటపుప్డు బాబుకి మరో ఇబబ్ంది ఉండేది.  
ఇండియాలో బయట బళల్ దగగ్ర బజీజ్లో, పానీపూరీలో తినడం అలవాటు. లేదా హొటలుకెళిల్ ఇడీల్లో, దోశలో తినేవాళల్ం. ఇకక్డా 

అలాంటివి తినాలనుండేది వాడికి. 
బయట ఎకుక్వగా వురస్ ట  బళుల్ండేవి. అది మాంసమని చెపేప్క దానివైపు చూడడ్ం మానేసేడు వాడు. ఐతే పలుచోటల్ పోమెస  ఫైరటస్  

అమేమ్ బళుల్ ఉండేవి. వాటిని ఫెర్ంచి ఫైరస  అంటారని అపప్టోల్ తెలియక - బంగాళా దుంపల వేపుడు అనేవాళల్ం మేము. అపప్టికపుప్డు మెషీనోల్ 
బంగాళా దుంపలిన్ సనన్ని పొడవాటి ముకక్లాల్ తరిగి, మరుగుతునన్ నూనెలో వేయించి, ఓ పొటల్ంలో పెటిట్ ఇచేచ్వారు. నంజుకుందుకు సెనఫ్  
సాసె (పసుపుపచచ్ని ఆవపిండి) ఇచేచ్వారు. శీర్మతికీ, పిలల్లకీ కూడా ఆ వేపుడు చాలా నచేచ్ది. కానీ గుపెప్డు వేపుడు ముకక్ల ఖరీదు ఒక 
మారుక్. 70 ఫెనిన్గుస్కి కిలో బంగాళాదుంపలు వసుత్నన్పుప్డు - కాసిని వేపుడు ముకక్లకి ఒక మారుక్ ఏమిటని శీర్మతి - అవి కొనడానికి 
ఒపుప్కునేది కాదు.  

పర్తి పైసకీ విలువునన్ రోజులవి. జరమ్నీలో ఉండగా మేము రెండు మూడుసారల్కు మించి వాటిని కొనలేదు.   
కొనిన్ హొటళల్ముందు బయట షామియానాలు వేసి ఫలహారాలు, పానీయాలు అందించేవారు. అవి మేము తినేవీ, తాగేవీ కాదు. 

పాపకి ఆ విషయం తెలిసేది కానీ, బాబుకి అరథ్మయేయ్ది కాదు. అకక్డికెళిల్ దోశ తిందామని ఏడేచ్వాడు. దొరకవంటే దు;ఖమొచేచ్సేది వాడికి. 
వాడి దృషిట్ మళిల్ంచడానికి నేను ఇండియాకి వెళేల్క హొటలోల్ పెసరట , దోశ తినడం గురించి ఊరించే మాటలు చెపేప్వాణిణ్. అది వాడి మనసుకి 
హతుత్కుపోవడంకోసం వరసకటిట్ పాటలా పాడేవాణిణ్. ఆ పాట వాడికి ఎంత నచేచ్దంటే - కాసేపటికే వాడూ నాతో గళం కలిపేవాడు. తరావ్త 
పాప కూడా మాతో కలిసేది. హాయిగా పాడుకుంటూ ఇలుల్ చేరేవాళల్ం.  

నాకు టేపు రికారడ్రు మీద మహా మోజు. శీర్మతి వచేచ్లోగానే ఒక కాసెట  టేపు రికారడ్రు, సూప్ల  టైపు సీట్రియో టేఫు రికారడ్రు - 
రెండూ గుర్ండిగ  కంపెనీవే కొని ఉంచాను. వాళుల్ వచీచ్రాగానే వాళల్ గొంతులు వాళల్కి వినిపించడం ఆదో థిర్ల .  

మావాళుల్ వచిచ్నపుప్డు కొనాన్ళుల్ వాడుకోమని ఓంపర్కాష  నాకో కెమేరా ఇచాచ్డు. అది కోనికా కంపెనీది. ఫొటోలు తియయ్డానికి మన 
నైపుణయ్ంతో నిమితత్ం లేని ఆటోమేటిక  లైటింగ , ఫోకస  ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి. అందులో ఫొటోలు తీసేత్ చాలా బాగా వచాచ్యి.  

‘‘ఇనిన్ కొనాన్రు. ఇలాంటి కెమేరా ఒకటి మనకీ ఎందుకు కొనలేదు?’’ అంది శీర్మతి. 
ఐతే నేను కొనకపోవడానికో కారణముంది.  
నాతో జరమ్నీ వచిచ్న ఇండియనుస్లో నటరాజన కి ఫొటోగర్ఫీ మీద మహా ఆసకిత్. ఆతగాడు ఇండియానుంచి ఖరీదైన కెమేరా ఒకటి 

తెచుచ్కునాన్డు. దానికి సేప్రుస్ కొనాలని అనేవాడు. ఆటోమేటిక  కెమేరాల గురించి ఎవరైనా అనన్పుప్డు - ‘‘కొంటే మానుయ్వల  టైపే కొనాలి. 
ఆటోమేటిక  కెమేరాల ఫొటోల కావ్లిటీ అంతంతమాతర్ం’’ అనేవాడు. ఫొటోలకి సంబంధించి నాకేం తెలియదు కాబటిట్ ఆ మాటలు బాగా 
వంటబటిట్ంచుకునాన్ను.  
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బెరిల్న  వచేచ్క కిరష్నర  ఐతే, ‘‘ఫొటో తియయ్డం ఓ కళ. ఆ కళమీద ఆసకిత్ ఉనన్వాళల్కే సవ్ంత 
కెమేరా ఉండాలి. ఎలాగో అలా ఏదో ఒక ఫొటో తీసుకుని దాచుకోవాలనుకునేవాళుల్ ఎవరిచేతనైనా తీయించుకోవడమో, కెమేరా ఎరువు 
తెచుచ్కోవడమో చెయాయ్లి’’ అనేవాడు.  

ఇండియాలో మాకో డబాబ్ కెమేరా ఉండేది. దాంతో తీసిన ఫొటోలోల్ మనుషులు గురుత్ తెలిసేత్ చాలు - మహా సంబరపడిపోయేవాళల్ం. 
సవ్ంతంగా కెమేరా కొనుకోక్వడం ఆ రోజులోల్ ఇండియాలో ఎంత పెదద్ లగజ్రీ అంటే - ఆరిథ్కంగా నాకంటే రెండు మెటుల్ పైనే ఉనన్ నా 
కొలీగుస్లో కొందరు - వాళల్ అవసరానికి నా డబాబ్ కెమేరాని ఎరువు తీసుకునేవారు.  

ఆ పరిసిథ్తులోల్ంచి వచిచ్ ఇకక్డ పడాడ్ను. ఇకక్డ పర్తివారి చేతిలోనూ కెమేరాయే.    
మంచి ఫొటోగార్ఫర గా కిరష్నర కి మంచి పేరుంది. అందువలల్ అతడి మాటలకి కొంచెం విలువిచిచ్ - ఫొటోగర్ఫీని కళగా 

అభయ్సించాలనే అనుకునాన్ను. కానీ నాకందుకు తీరుబడి దొరకడం లేదు. 
ఫొటోగర్ఫీ గురించి కొంత అవగాహన వచేచ్క నా అభిరుచుల మేరకు కెమేరాను ఎంపిక చేసుకుని కొనుకోక్వాలనుకోవడం వలల్ - ఆ 

కొనుగోలుని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ను.  
‘‘ఇకక్డ ఇంచుమించు పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ విశేషం ఎదురౌతోంది. అవనీన్ ఫొటోలు తీసుకుంటే మనకి రికారుడ్ంటుంది. ఎవరిదో 

కెమేరా ఎనాన్ళుల్ంచుకుంటాం. మనకంటూ ఏదో ఒక కెమేరా ఉండాలి. డబాబ్ కెమేరా ఫొటోలకే తృపిత్ చెందినవాళల్ం. జరమ్నీలో కొనన్ ఫారిన  
కెమేరా ఏదైనా మన పార్ణాలకి గొపేప్ కదా!’’ అంది శీర్మతి.  

ఆమె సౌమయ్ంగా అంది కానీ - ‘‘మన మొహాలకి ఫొటోలు ముఖయ్ం కానీ, ఫొటోగర్ఫీ కళ కాదు’’ అనన్ ధవ్ని ఉంది. 
దాంతో కెమెరా కొనుగోలు మరి వాయిదా వెయయ్కూడదనిపించి ఓంపర్కాష ని సలహా అడుగుతాననాన్ను.  
‘‘అనిన్ంటికీ అతనేన్ అడగాలా! మీరూ ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్రు. షాపులకి వెడితే ఎవరీన్ అడగకక్రేల్కుండా షో కేసులోల్ 

పరిచేసి ఉంటాయి కెమేరాలు. వాటి వివరాలు అకక్డే వార్సి ఉంటాయి. మనకాక్వలసింది మనం కొనుకోక్లేమా?’’ అంది శీర్మతి. 
అలాగందని కొనిన్ షాపులు తిరిగి కెమేరాలు చూశాం కానీ - డిస పేల్లో ఇచిచ్న వివరాలు అరథ్ం చేసుకుందుకు మా పరిజాఞ్నం 

సరిపోలేదు. అకక్డే తచాచ్డుతూ ఒకటికి రెండుసారుల్ మాలో మేము చరిచ్ంచుకుంటుంటే బిటేట్షోనుల్ వచేచ్సేవారు. వాళల్కి మా ఆంచనాలు 
చెపప్డానికి సరిపడ భాషాజాఞ్నం మాకు లేదు.  

‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ ఓంపర్కాష  సరవ్జుఞ్డు. మెహరాబ్నీకి పోవదుద్. అతడి సలహా తీసుకుందాం’’ అనాన్ను శీర్మతితో.  
‘‘ఇందులో మెహరాబ్నీ ఏముంది? చినన్ కెమేరా మనంతట మనం కొనుకోక్లేమా అని అలా అనాన్ను కానీ, అతడి సలహా మనకి 

నిషిదధ్మేం కాదు. ఇపప్టికే చాలా విషయాలోల్ అతడి సలహాలు మనకి పనికొచాచ్యి. వాటికి ఇది ఇంకొకటి అనుకుందాం’’ అంది శీర్మతి. 
గొపప్వాళల్కి అలంకారం కావచుచ్. పేదవాళల్ పెదవికి చేటు కావచుచ్. కానీ పేదా గొపాప్ తేడా లేకుండా పర్తి మనిషిలోనూ అహం 

ఉంటుంది. మనిషి జీవితం సుకరం కాకుండా పోవడానికి దాని పర్యతన్ం అది చేసూత్నే ఉంటుంది. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నేన్ వివేకం 
అంటారు. 

నేను వివేకం పాటించి ఓంపర్కాష ని కెమేరా కొనుగోలు గురించి సలహా అడిగాను.  
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అతగాడు వెంటనే, ‘‘జరమ్నీలో కెమేరాల ధర చాలా ఎకుక్వ. హాంగ కాంగ నుంచి 
తెపిప్ంచుకుంటే బాగా చౌక పడుతుంది. నా దగగ్ర టిఎం చాన  కేటలాగ  ఒకటుంది. అదిసాత్ను. అందులో పర్తి వసుత్వు వివరాలూ మనలాంటి 
మామూలు వాళల్కి అరథ్మయేయ్లా ఉంటాయి. నీకు నచిచ్ంది ఎంచుకో. ఆరడ్రిచేచ్దాద్ం’’ అనాన్డు. 

అతగాడిచిచ్న కేటలాగ  చూసి నేనూ, శీర్మతీ కూడా వెరెర్తిత్పోయాం. అందులో మాకు తెలియని వసుత్వులు చాలా ఉనాన్యి. ఒక పేజీ 
చూసేత్ రెండో పేజికి వెళల్డం కషట్మయేయ్ది.  

అలా ఒకటి రెండు రోజులు గడిచేక, ‘‘ఈ కేటలాగ  మీద మనమేదో పరీక్ష వార్యబోతునన్టుల్ంది మన ధోరణి. ముందు మన దృషిట్ని 
కెమేరాలమీద సారిదాద్ం’’ అనాన్ను. 

ఇదద్రం కెమేరాల వివరాలు చూసి - మాకు అరథ్మైన మేరకి మినోలాట్ కెమేరా ఒకటి ఎంపిక చేసి తెగ మురిసిపోయాం. అది జరమ్నీలో 
ఆరొందల మారుక్లుంటే, హాంగ కాంగ లో మూడొందల మారుక్ల లోపే పడుతోంది.      

‘‘మనకి డబుబ్లు కలిసొచాచ్యి కాబటిట్ - ఆటోమేటిక  వాచీలు కూడా కొనుకుక్ందామండీ’’ అంది శీర్మతి.  
రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలుంటే - నిదర్కో 7-8 గంటలు మినహాయించి - మిగతా సమయానిన్ నిముషాలతో సహా పనులకు 

కేటాయించే తతవ్ం చినన్పప్టిన్ంచీ నాకు అలవడింది. చేతికి గడియారం లేకపోయినా, మనసులో టైము అంచనా వేసుకుని మధయ్మధయ్ ఏ గోడ 
గడియారానోన్ చూసుకుంటూ మసలడంతో - నాకు టైమ  సెనస్  బాగా అలవడింది. అపప్టోల్ రేడియో సిలోన లో వచేచ్ వివిధ కారయ్కర్మాలు 
ఒకక్టి కూడా మిసస్వకుండా వినడం అలాగే సాధయ్పడేది. పర్తి బుధవారం ఎనిమిది గంటలకి వచేచ్ బినాకా (తరావ్త సిబాకా అయింది) 
గీత మాలా కారయ్కర్మం విని పాటల రాంకస్  పుసత్కంలో వార్సుకునేవాణిణ్. దశాబాద్ల తరబడి ఆ వివరాలు ఒకక్సారి కూడా మిస  కాలేదంటే 
అందుకు టైమ  సెనేస్ కారణం. 

నాదంటూ సంపాదన వచేచ్క కేవలం నాకోసమని నేను చేసిన మొదటి పెదద్ పరేచ్జ  రిసట్ వాచ . 
ఆ వాచికి 24 గంటలకోసారి కీ ఇసుత్ండాలి. లేకపోతే ఆగిపోతుంది. కీ అవసరం లేకుండా ఎపప్టికీ ఆగిపోకుండా పనిచేసే 

ఆటోమేటిక  వాచీలుండేవి కానీ, వాటి ఖరీదు మామూలు వాచీల ఖరీదుకి రెటిట్ంపుండేవి. అదీకాక ఆటోమేటిక  వాచీలని ఫేవరుల్బా, సీకో వంటి 
పెదద్ కంపెనీలు మాతర్మే తయారు చేసేవి. ఆ బార్ండువి మామూలు వాచీలే చాలా ఖరీదు.  

ఆటోమేటిక  వాచీ కొనుకోక్వాలనన్ది అపప్టోల్ నా కల. సమయపాలనలో, ఇతర వాయ్పకాలోల్ శీర్మతి నాకు సరిజోడు కావడంవలల్ 
తనకీ ఆటోమేటిక  వాచీమీద మనసుండేది. జరమ్నీ అవకాశం రాగానే - అకక్డ కొనుకోక్వాలిస్న వాటిలో ఈ ఆటోమేటిక  వాచీలనీ 
అనుకునాన్ం. కానీ ఎందుకో ఆ ఆలోచన తాతాక్లికంగా మరుగున పడింది.  

షాపులు తిరుగుతునన్పుప్డు చాలాచోటల్ వాచీలు చూశాం. అకక్డ కీ అవసరం లేకుండా తిరిగే కావ్రట్ జ  వాచీలు కొతత్గా వసుత్నాన్యి. 
ఐతే అవి బాయ్టరీతో పని చేసాత్యి. నేననుకునన్ ఆటోమేటిక  వాచీలకు బాయ్టరీ అవసరం లేదు. బాయ్టరీ అదో అదనపు ఖరుచ్, దండుగ అనుకుని 
కావ్రట్ జ  వాచీల జోలికి వెళల్లేదు. అది అపప్టోల్ చాలామంది ఆలోచనావిధానం. 

చాన  కేటలాగులో ఇదద్రం చెరో వాచీ ఎంపిక చేసుకునాన్ం. జరమ్నీ ధరలతో పోలిచ్తే అవి కారుచౌక. 
మా ఎంపిక అయేయ్క ఓంపర్కాష కి చెపాప్ను. అతగాడు వాచీల ఎంపికని తెగ మెచుచ్కుని, ‘‘కెమేరా మినోలాట్ ఎందుకు ఎంపిక చేశావ ? 

నా కెమేరా కోనికా వాడుతునాన్వ  కదా! అది నీకు నచచ్లేదా?’’ అనాన్డు. 
‘‘నువువ్ నాకది రికమెండ  చెయయ్కపోతే, నీకూ అది అంతగా నచచ్లేదేమో అనుకునాన్ను’’ అనాన్ను. 
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‘‘నేను చెపప్డమెందుకూ, కేటలాగ  చూసి నువేవ్ గర్హిసాత్వనుకునాన్ను’’ అంటూ తను కేటలాగ  
చూసి ఏయే కారణాలవలల్ కోనికాని ఎంపిక చేశాడో వివరించాడు. అపుప్డతడు నా మితుర్డిలా కాక కోనికాకు సేలస్  రిపర్జెంటేటివ లా 
ధవ్నించాడు. 

ఐదు నిముషాలోల్ నా మొగుగ్ పూరిత్గా కోనికావైపు మళిల్ంది. ఆ సమయంలో మా పకక్నే ఉనన్ గోపాలకృషణ్న  కూడా తనూ వెంటనే ఓ 
కోనికా కెమేరాకు ఆరడ్రసాత్ననాన్డు.  

వెంటనే కొటేషన కోసం వార్శాం. రెండు కోనికా కెమెరాలకి కలిపి ఆరడ్రిదాద్మనుకునాన్ం కానీ ఆరడ్రు కొటేషన  పర్కారమే ఇవావ్లిట. 
గోపాలకృషణ్న కి వేరే, మాకు వేరే కొటేషనుల్ వచాచ్యి. అందుకని మా ఆరడ్రుల్ వేరయాయ్యి.  

చాన  కంపెనీ మారుక్లు తీసుకోదు. డాలరల్లో ఇవావ్లి. కాబటిట్ ఎకస్ చేంజిలో 384 మారుక్లిన్ డాలరల్లోకి మారిచ్ డార్పట్  తీసి చాన కి 
ఆరడ్రు పంపాను.  

డబుబ్ మన చెయియ్ దాటిపోయింది. డబుబ్ తీసుకునాన్క ఆ కంపెనీ కిమమ్నకుండా ఊరుకుంటే ఏంచెయాయ్లో తెలియదు. డబుబ్ పంపిన 
రోజు మారిచ్ 17. ఆ రోజు మనసులో మొదలైన అనుమానం ఏపిర్ల  మాసం వచేచ్సరికి కర్మంగా పెనుభూతమైంది. కానీ ఏపిర్ల  3న టోస్ల  
ఆమట్  (కసట్మస్  ఆఫీస ) నుంచి - హాంగ కాంగ నుంచి పారెస్ల  ఒకటి వచిచ్ందనీ, తీసుకెళల్మనీ ఉతత్రమొకటి వచిచ్ంది. ఇక మాకు చెపప్లేనంత 
ఆనందం, థిర్ల . వెంటనే వెళాల్లనుకునాన్ం కానీ, వాళుల్ మాతోపాటు కంపెనీ ఇచిచ్న బిలుల్ కూడా తీసుకు రావాలనాన్రు. కానీ బిలుల్ మాకింకా 
పోసుట్లో రాలేదు.  

ఇవనీన్ కొతత్, వింత అనుభవాలు. వెంటనే వెళిల్ పారెస్ల  తెచుచ్కోవాలని తహతహగా ఉంది. అందుకని - నేను కసట్మస్  ఆఫీసుకి ఫోన  
చేసి పరిసిథ్తి చెపాప్ను. వాళుల్ బిలుల్ అకక్రేల్దనీ, కొటేషన  ఉనాన్ చాలనీ అనడంతో ఉతాస్హం పటట్లేకపోయాం.  

సకుటుంబంగా కసట్మస్  ఆఫీసుకి వెళాల్ం కానీ - అకక్డ వాళుల్ మాచేత ఇంపోరట్  డూయ్టీగా 73 మారుక్లు కటిట్ంచుకోవడం 
ఉసూరుమనిపించింది. అపప్టికపుప్డు లెకక్లు వేసి, ఆ కొనుగోలులో ఇంకా లాభమే తపప్ నషట్ం లేదని గర్హించి సరిపెటుట్కునాన్ం.  

ఇంటికెళేల్దాకా ఉండబటట్లేక చాలా అవసథ్పడాడ్ం. 
ఇంటోల్ పారెస్ల  విపిప్ - ముందు కెమేరాను తీసాం. అపప్టికే అలవాటైన కెమేరా కాబటిట్ - క్షణాలమీద చెక  చెయయ్గలిగాం.  
అపుప్డు వాచీలు తీశాం. నా వాచీలో పర్తేయ్కత లేదు కానీ, శీర్మతి వాచీ మాతర్ం బంగారు పూత ఉనన్ గొలుసుతో చకక్ని ఆభరణంలా 

ఎంతో బాగుంది.  
వెంటనే వాచి బిళల్కి పకక్నునన్ కీ బటన  సాయంతో - తేదీ, టైం అడజ్సుట్ చేసి చేతికి పెటుట్కునాన్ను. 
‘‘నాకు టైం ముఖయ్ంకాదు. వాళుల్ పాయ్కింగ లో ఏ టైముంచారో అదే ఉండనివవ్ండి’’ అంటూ తనూ చేతికి వాచీ పెటుట్కుంది శీర్మతి.  
కాసేపయేయ్క చూసేత్ - నా వాచీ మామూలుగానే తిరుగుతోంది కానీ, శీర్మతి వాచీ ఇలా తిరిగి అలా ఆగిపోతోంది. కాసేపు తంటాలు 

పడాడ్క శీర్మతి వాచీ ముళుల్ ఆగకుండా తిరగడానికి ఓ ఉపాయం కనిపెటిట్ంది. వాచి బిళల్ని మణికటుట్మీద - సరిగాగ్ నాడి కొటుట్కునే చోట 
ఉంచితే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి.   

ఆమె ఎంతో అబుబ్రపడి, ‘‘వీళల్ టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంట  చూడండి. నాడి సప్ందనలకు మాతర్మే వాచీ ఆటోమేటిక గా పని చేసోత్ంది. 
కొంచెం పకక్కు కదిలినా సరే, ఆగిపోతోంది’’ అంది. 
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అది విని నేను కంగారు పడాడ్ను, ‘‘చేతికి పెటుట్కునే వాచిని అంత కరెకుట్గా నాడిమీద ఎలా 
పెటట్గలం? పెటిట్నా పకక్కి కదలకుండా ఎలా ఆపగలం? చీటికీ మాటికీ వాచి ఆగిపోతుంటే అదుండీ పర్యోజనమేమిటి?’’ అనాన్ను. 

‘‘చెపాప్నుగా, నాకు టైం ముఖయ్ంకాదని! ఐనా టైముదేముందీ, పకక్నుంటే మీరు చెబుతారు.మీరు లేనపుప్డు వాచీ ఉనన్వాళల్ని 
ఎవరన్డిగినా చెబుతారు? ఈ వాచీ చూడండి, బేర్స లెట కంటే బాగుంది. నాడి తగిలినపుప్డలాల్ బాగానే తిరుగుతోంది కదా! కొనాన్ళుల్ పార్కీట్స  
చేసేత్ - అది ఎపుప్డూ నాడిమీదనే ఉండేలా చూడడ్ం కషట్మేం కాదు’’ అంది శీర్మతి.   

వాచి ఆగకుండా దానంతటదే తిరగాలంటే - మణికటుట్మీద నాడికి తగిలేలా పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ కదలిపోకుండా జాగర్తత్గా 
ఉండేలా పార్కీట్స  చెయాయ్లంటే - అది టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంట  కాదనీ, ఇందులో ఏదో తిరకాసుందనీ నాకు అనిపించింది. అలా 
అనుకుందుకు నా కారణం నాకుంది. మరి నా వాచీ మణికటుట్ నాడికి తగలకపోయినా ఆగకుండా నడుసోత్ంది. శీర్మతి ఊహ నిజమైతే - నా 
వాచీకి టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంట  లేదనే కదా! అది నేనొపుప్కోను.  

ఆ మాటే అంటే, ‘‘మగాళల్ నాడి కాసత్ లావయుంటుంది. వాచీ ఎకక్డ పెటిట్నా పని చేసుత్ంది. అదీకాక మీకు తెలియకుండానే సులువు 
పటేట్శారని కూడా నా అనుమానం. నాకూ ఇపుప్డిపుప్డే సులువు తెలుసోత్ంది. మొదటిసారి రెండు నిముషాలు తిరిగింది. రెండోసారి నాలుగు 
నిముషాలు తిరిగింది. మూడోసారి పది నిముషాలు తిరిగింది. ఓసారి కరెకట్  టైం పెటిట్వవ్ండి. ఈసారి కనీసం అరగంటదాకా ఆగదని నా 
నమమ్కం’’ అంది శీర్మతి. 

ఈ లాజిక  నాకు అందలేదు. కానీ ఏం జరుగుతుందోననన్ కుతూహలంతో - ఆమె వాచీ తీసుకునాన్ను. కీ బటన తో తేదీ, టైము 
అడజ్సుట్ చేసి అలవాటు పర్కారం పకక్నునన్ బటన  వెనకిక్ నొకిక్ - శీర్మతికి ఇచాచ్ను. 

తరావ్త మా పనులోల్ మేం పడిపోయాం. సుమారు గంట గడిచేక శీర్మతి ననున్ టైమెంతయిందని అడిగింది. చెపప్గానే తన వాచీ 
చూసుకుని, ‘‘అరే, నా టైమూ అంతే అయింది. అంటే గంటయినా వాచీ ఆగలేదు. అంటే నాకు సులువు తెలిసిపోయింది’’ అంది ఉతాస్హంగా. 

సాందర్తను కనిపెటిట్న ఆరిక్మెడీస , ‘యురేకా’లా ధవ్నించాయా మాటలు. 
ఒక గంటేమిటి - మరో గంట గడిచినా ఆ వాచీ అలా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది. చేతినుంచి తీసినా కూడా తిరుగుతూనే ఉంది. 
‘‘మీ చేతిలో ఎదో మంతర్ముందండీ - మీరు మీ వాచీకి టైం పెటుట్కునాన్రు. అది ఆగకుండా తిరిగింది. నా వాచీకి టైం పెటాట్రు. అదీ 

ఆగకుండా తిరుగుతోంది’’ అని శీర్మతి నామీద పొగడత్ల వరష్ం కురిపించింది.  
అపుప్డామె టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంటుకంటే, నా మంతర్శకిత్కే ఎకుక్వ సంతోషించినటుల్ అరథ్మై - నా చేతిలోని ఆ మంతర్శకిత్ ఏమిటా 

అని కాసత్ తీవర్ంగానే ఆలోచించాను. 
బురర్లో గడిచిన దృశాయ్లు నెమరుకి వచేచ్సరికి ఉనన్టుల్ండి అసలు విషయం సుఫ్రించింది. 
పాయ్క  చేసినపుప్డు వాచీ పని చెయయ్కుండా - కీ బటన ని వెనకిక్ లాగి ఉంచారు కంపెనీవాళుల్. టైం అడడ్సుట్ చేసేక, కొంచెం నొకిక్ - 

తేదీ మారిచ్, మరి కొంచెం నొకక్గానే వాచీ పని చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. శీర్మతి పాయ్కెటోల్ వాచీని యథాతథంగా చేతికి పెటుట్కునన్పుప్డు - 
మణికటుట్ నాడి కదలికలకు సప్ందించినపుప్డు మాతర్మే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి. లేకపోతే ఆగిపోతునాన్యి. దానేన్ మేము టెకాన్లజీ 
అడావ్నస్ మెంటు అనుకునాన్ం. అలవాటుగా నేను కీ బటన  కిందకి నొకిక్తే - అది నా చేతి మంతర్మయింది. 

ఈ రహసయ్ం బయటపడాడ్క - అంత మామూలు విషయం ఎందుకు సుఫ్రించలేదని శీర్మతి కొంచెం సిగుగ్ పడింది.   
‘‘సైంటిసుట్ని కదా, నేను ఇంకా ఎకుక్వ సిగుగ్పడాలి’’ అనాన్ను.  
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తనని తాను తకుక్వ చేసుకుందుకు సంకోచించదు కానీ, ననున్ నేను తకుక్వ చేసుకుంటే - 
ఆమె బుదిధ్ భలే వాయ్కోచిసుత్ంది. 

‘‘నూయ్టన  అంత గొపప్ సైంటిసుట్ - తన గది కిటికీలో రాకపోకలకని పెదద్ పిలిల్కి పెదద్ కనన్ం, చినన్ పిలిల్కి చినన్ కనన్ం చేసి ఉంచాడు’’ 
అని విషయానిన్ తేలేచ్సింది.  

కానీ నూయ్టన  చూపిన రెండు కనాన్ల పర్తిభ వాచీలతో ఆగలేదు. కెమేరాకూ విసత్రించింది. 
చాన  దావ్రా వచిచ్న కోనికా కెమేరా ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా బాగా పని చేసేది. పాకెట  సైజులో ఉండే ఆ కెమేరా వాడకానికి చాలా 

వీలుగా ఉండేది. బయట ఫొటోలు తీసుకుందుకు అది ఆటోమేటిక  కెమేరా. ఇంటోల్ తీసుకునే ఫొటోలకోసం 99 మారుక్లకి రోలై కంపెనీది ఓ 
ఆటోమేటిక  ఫాల్ష  కొనాన్ం. అది మారెక్టోల్కి కొతత్గా వచిచ్ంది. అది ఇంచుమించు కెమేరా అంత సైజూ, బరువూ ఉండేది. వారం పది రోజులు 
అది బాగానే పని చేసినా - ఒక రోజున అది తగిలించగానే కెమేరా పాడయింది. ఏమయిందా అని కోనికా ఇన ససట్ర్క్షన  మానూయ్ల  తిరగేసేత్ - ఆ 
కెమేరాకు వాడకూడని ఫాల్ష లు కొనిన్ ఉనాన్యని సప్షట్ంగా వార్సి ఉంది. వాటిలో మేము వాడుతునన్ ఆటోమేటిక  ఫాల్ష  కూడా ఉంది. పాల్ష  
వాడేముందు ఆ మానూయ్ల  చూడాలనన్ ఆలోచన రాకపోవడం - ఒక సైంటిసుట్గా ననున్ నేను క్షమించుకోలేను. 

సాథ్నికంగా కెమేరా కొంటే సరిపోయేది. హాంగ కాంగ నుంచి తెపిప్ంచిన కెమేరా ఇది. మరమమ్తుకి ఏంచెయాయ్లో తెలియక - చాన కి 
ఉతత్రం వార్శాను. గతంలో బాయ్టరీలైటు ఉదంతం గురుత్ంచుకుని - ఈసారి నిజాయితీగా జరిగింది జరిగినటుల్ ఆ ఉతత్రంలో తెలియబరాచ్ను.  

చాన  నుంచి వెంటనే బదులొచిచ్ంది. అలాంటి పొరపాటు మళీల్ మళీల్ జరకుక్ండా చూసుకోమని హెచచ్రిసూత్ - కెమేరాని వెనకిక్ 
పంపిసేత్ ఉచితంగా మరమమ్తు చేసి పంపిసాత్ననాన్డు. పోసట్ల  ఛారిజ్లు మాతర్ం మావి. ఏబార్సికి పనెకుక్వ, పిసినారికి ఖరెచ్కుక్వ - అనన్ 
సామెతని గురుత్ చేసుకుని - మరోసారి లెకక్లు వేసి - కెమేరా ఇంకా మాకు చౌకగానే వచిచ్ందని సరిపెటుట్కునాన్ం.  

కోనికా కెమేరా ఆటోమేటిక  కదా - అంటే కాంతి, ఫోకస  వగైరాలు వాటికవే అడజ్సట్వుతాయి. అందుకు చొకాక్ బొతాత్మ పరిమాణపు 
బాయ్టరీ ఒకటి వాడాలి. అది ఐపోయినపుప్డలాల్ మారుసుత్ండాలి. ఇండియాలో అలాంటి బాయ్టరీలు దొరుకుతాయో దొరకవోనని నాలుగు కొని 
సాట్కుంచుకునాన్ం. 

ఆ తరావ్త బెరిల్నోల్నే సెప్షల  ఆఫరోల్ కారుచౌకగా వచిచ్ందని రివూయ్ (రషయ్న  మేక ) ఆటోమేటిక  కెమేరా ఒకటి కొనాన్ం. ఇది కాసత్ 
బరువెకుక్వే కానీ - కొనడానికి ఒకక్టే కారణం. దీనికి బాయ్టరీలు మారాచ్లిస్న అవసరం లేదు. ఉనన్ బాయ్టరీ సోలార ది.  

చాన  నుంచి మేము ఆరడ్రిచిచ్ తెపిప్ంచిన మరో ఐటమ  - పానసోనిక  కంపెనీవారి రేడియో-గార్మఫోన -కాసెట  రికారడ్ర . బీర్ఫ కేస  
కంటే చినన్దిగా ఉండే ఈ పరికరం ఆపప్టి టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంటుకి ఓ మెచుచ్తునక.  

షాపింగులో ఇలాంటి అనుభవాలు మరెనోన్ ఉనన్పప్టికీ - వాటిని సందరాభ్నుసారంగా పర్సాత్వించవచుచ్ననన్ భావనతో - ఇపుప్డు 
అకక్డ మా రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  గోడు వినిపిసాత్ను. 

పరిశుభర్త అంటే అది మామూలు పరిశుభర్త కాదు.  
వాహనాలు లేనపుప్డు నడిరోడుడ్ కూడా భోజనాల గది అంత శుభర్ంగా ఉండేది. ఆ రోడుడ్ మధయ్లో బాసింపటేట్సుకుని కూరుచ్ని 

ముందో అరిటాకు వేసుకుని భోంచేయొచుచ్ అనిపించేలా ఉండేది.  
బుధ, శనివారాలోల్ మా ఇంటిముందు ఏరప్డే సంతలు కూడా ఆ పరిశుభర్తకి ఆటంకం కలిగించేవి కాదు. 
ఆ సంతకు కూరలు, పళుల్, పపుప్దినుసులు వగైరా వంటకి అవసరమైన పదారాథ్లు పలెటూళల్నుండి వచేచ్వి.  
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గార్మసుథ్లు వాటిని కేరవానల్లో తీసుకొచేచ్వారు.  
ఆ కేరవానుల్ కదిలే ఇళల్లాంటివి. సాన్నం, వంట, పడకతో సహా అనిన్ంటికీ సదుపాయాలుంటాయి వాటిలో.  
సరుకులు అముమ్డుపోయేక గార్మసుథ్లు కాసేపు సిటీలో సరదాగా గడిపి తిరిగి సవ్గార్మం చేరుకుంటారు.  
ఈ సంతలోల్ లభించే సరుకులు షాపులోల్ పొటాల్లోల్ కటిట్న సరుకులాల్ కాక తాజాగా ఉంటాయి. ఎసాట్బిల్ష మెంటు ఖరుచ్లు తకుక్వ 

కాబటిట్ - చౌకగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా షాపులోల్ దొరకని మసాలా దినుసులు కూడా ఇకక్డ దొరికేవి.  
అందుకని ఈ సంతలు జనంతో బాగా రదీద్గా ఉండేవి. 
జరమ్నీలో మిరిచ్ వాడేవారు బాగా తకుక్వ. అకక్డుండే భారతీయులోల్ కూడా ఉతత్రాదివారికి మిరిచ్ ఆటేట్ అవసరపడదు. దకిష్ణాది 

వారిలోనూ తెలుగువారు - వారిలోనూ కొనిన్ జిలాల్లవారు మాతర్మే మిరిచ్కోసం తాపతర్యపడతారు. మరేమో షాపులోల్ ఎకుక్వగా సిమాల్ 
మిరిచ్ దొరికేది. దానిన్ జరమ్నోల్ పాపిర్కా అంటారు. అందులో కారముండదు సరికదా, రుచికి మామూలు కూరగాయలా ఉంటుంది. ఐనా దానేన్ 
మిరిచ్కి పర్తాయ్మాన్యంగా వాడాలొస్చేచ్ది. సంతలోల్ అయితే మన మిరిచ్కి కాసత్ దగగ్రోల్ ఉండే ‘పెపప్రోని’ దొరికేది. మేము ఒకోసారి కేవలం 
పెపప్రోని కోసమే సంతకు వెళేల్వాళల్ం. 

మన కూరలు చాలావరకూ దొరికేవి. వంకాయలిన్ ఔబర గినెన్న  అనేవారు, బంగాళాదుంపలిన్ కారోట్ఫెలన్  ఆనేవారు. 
షాపులోల్ ఐతే కిలోకి ఒక మారుక్కి కాసత్ అటూ ఇటూలో ఉండే బంగాళా దుంపలు - ఈ సంతలో 69 ఫెనిన్గుస్కే దొరికేవి.  
మేము బంగాళాదుంపలు ఎపుప్డూ ఒకతనివదేద్ కొనేవాళల్ం. కారణం అతడికి ఓ చేయి లేదు.  
తన మొండిచేతికి పొడవాటి పార ఒకటి కటిట్ దానితో దుంపలు తూకమేసేవాడు. ఒంటిచేతోత్ బసాత్ విపిప్ దుంపలు గుడారంలో 

పోసేవాడు.  
అతడెంత చురుగాగ్ ఉండేవాడంటే - ఒక చెయియ్ మొండిదనన్ భావనే కలిగేది కాదు.  
బాబు అతడి చేతినే కనాన్రప్కుండా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవాడు.  
అంగవైకలాయ్నికి కృంగిపోకుండా అదొక అతయ్ంత సాధారణ విషయమైనటుల్ పర్వరిత్సూత్ హుషారైన మామూలు మనుషులాల్గే తనూ 

హుషారుగా ఉండే అతడి వయ్కిత్తవ్ం ఆదరశ్మని మేము పిలల్లకి చెపేప్వాళల్ం.  
అతణిణ్ పర్తేయ్కంగానూ, జాలిగానూ చూడకూడదని వాళల్కి మరీ మరీ చెపేప్వాళల్ం.  
ఐతే - మొండిచేతికి పార కటిట్ మామూలు చెయియ్లాగే అవలీలగా ఉపయోగించే అతగాడు కనబడగానే బాబు మాతర్ం కనాన్రప్డం 

మరిచ్పోయేవాడు.  
అంతమంది జనమునాన్, అమేమ్వనీన్ కూరగాయలూ ఆ తరహావీ ఐనా - సంత శుభర్తకు మారుపేరులా ఉండేది. 
జరుగుతునన్పుప్డు ఎంత శుభర్ంగా ఉండేదో, అంతా కాళీ చేసి వెళిల్పోయేక కూడా ఆ పర్దేశం అంత శుభర్ంగానూ ఉండేది.   
ఇది మనం భారతీయులం గమనించి, అనుసరించాలిస్న - గొపప్ విశేషమని మేము అనుకునేవాళల్ం. 
బయట తిరిగేటపుప్డు బాబుకి మరో ఇబబ్ంది ఉండేది.  
ఇండియాలో బయట బళల్ దగగ్ర బజీజ్లో, పానీపూరీలో తినడం అలవాటు. లేదా హొటలుకెళిల్ ఇడీల్లో, దోశలో తినేవాళల్ం. ఇకక్డా 

అలాంటివి తినాలనుండేది వాడికి. 
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బయట ఎకుక్వగా వురస్ ట  బళుల్ండేవి. అది మాంసమని చెపేప్క దానివైపు చూడడ్ం మానేసేడు 
వాడు. ఐతే పలుచోటల్ పోమెస  ఫైరటస్  అమేమ్ బళుల్ ఉండేవి. వాటిని ఫెర్ంచి ఫైరస  అంటారని అపప్టోల్ తెలియక - బంగాళా దుంపల వేపుడు 
అనేవాళల్ం మేము. అపప్టికపుప్డు మెషీనోల్ బంగాళా దుంపలిన్ సనన్ని పొడవాటి ముకక్లాల్ తరిగి, మరుగుతునన్ నూనెలో వేయించి, ఓ 
పొటల్ంలో పెటిట్ ఇచేచ్వారు. నంజుకుందుకు సెనఫ్  సాసె (పసుపుపచచ్ని ఆవపిండి) ఇచేచ్వారు. శీర్మతికీ, పిలల్లకీ కూడా ఆ వేపుడు చాలా 
నచేచ్ది. కానీ గుపెప్డు వేపుడు ముకక్ల ఖరీదు ఒక మారుక్. 70 ఫెనిన్గుస్కి కిలో బంగాళాదుంపలు వసుత్నన్పుప్డు - కాసిని వేపుడు ముకక్లకి 
ఒక మారుక్ ఏమిటని శీర్మతి - అవి కొనడానికి ఒపుప్కునేది కాదు.  

పర్తి పైసకీ విలువునన్ రోజులవి. జరమ్నీలో ఉండగా మేము రెండు మూడుసారల్కు మించి వాటిని కొనలేదు.   
కొనిన్ హొటళల్ముందు బయట షామియానాలు వేసి ఫలహారాలు, పానీయాలు అందించేవారు. అవి మేము తినేవీ, తాగేవీ కాదు. 

పాపకి ఆ విషయం తెలిసేది కానీ, బాబుకి అరథ్మయేయ్ది కాదు. అకక్డికెళిల్ దోశ తిందామని ఏడేచ్వాడు. దొరకవంటే దు;ఖమొచేచ్సేది వాడికి. 
వాడి దృషిట్ మళిల్ంచడానికి నేను ఇండియాకి వెళేల్క హొటలోల్ పెసరట , దోశ తినడం గురించి ఊరించే మాటలు చెపేప్వాణిణ్. అది వాడి మనసుకి 
హతుత్కుపోవడంకోసం వరసకటిట్ పాటలా పాడేవాణిణ్. ఆ పాట వాడికి ఎంత నచేచ్దంటే - కాసేపటికే వాడూ నాతో గళం కలిపేవాడు. తరావ్త 
పాప కూడా మాతో కలిసేది. హాయిగా పాడుకుంటూ ఇలుల్ చేరేవాళల్ం.  

నాకు టేపు రికారడ్రు మీద మహా మోజు. శీర్మతి వచేచ్లోగానే ఒక కాసెట  టేపు రికారడ్రు, సూప్ల  టైపు సీట్రియో టేఫు రికారడ్రు - 
రెండూ గుర్ండిగ  కంపెనీవే కొని ఉంచాను. వాళుల్ వచీచ్రాగానే వాళల్ గొంతులు వాళల్కి వినిపించడం ఆదో థిర్ల .  

మావాళుల్ వచిచ్నపుప్డు కొనాన్ళుల్ వాడుకోమని ఓంపర్కాష  నాకో కెమేరా ఇచాచ్డు. అది కోనికా కంపెనీది. ఫొటోలు తియయ్డానికి మన 
నైపుణయ్ంతో నిమితత్ం లేని ఆటోమేటిక  లైటింగ , ఫోకస  ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి. అందులో ఫొటోలు తీసేత్ చాలా బాగా వచాచ్యి.  

‘‘ఇనిన్ కొనాన్రు. ఇలాంటి కెమేరా ఒకటి మనకీ ఎందుకు కొనలేదు?’’ అంది శీర్మతి. 
ఐతే నేను కొనకపోవడానికో కారణముంది.  
నాతో జరమ్నీ వచిచ్న ఇండియనుస్లో నటరాజన కి ఫొటోగర్ఫీ మీద మహా ఆసకిత్. ఆతగాడు ఇండియానుంచి ఖరీదైన కెమేరా ఒకటి 

తెచుచ్కునాన్డు. దానికి సేప్రుస్ కొనాలని అనేవాడు. ఆటోమేటిక  కెమేరాల గురించి ఎవరైనా అనన్పుప్డు - ‘‘కొంటే మానుయ్వల  టైపే కొనాలి. 
ఆటోమేటిక  కెమేరాల ఫొటోల కావ్లిటీ అంతంతమాతర్ం’’ అనేవాడు. ఫొటోలకి సంబంధించి నాకేం తెలియదు కాబటిట్ ఆ మాటలు బాగా 
వంటబటిట్ంచుకునాన్ను.  

బెరిల్న  వచేచ్క కిరష్నర  ఐతే, ‘‘ఫొటో తియయ్డం ఓ కళ. ఆ కళమీద ఆసకిత్ ఉనన్వాళల్కే సవ్ంత కెమేరా ఉండాలి. ఎలాగో అలా ఏదో ఒక 
ఫొటో తీసుకుని దాచుకోవాలనుకునేవాళుల్ ఎవరిచేతనైనా తీయించుకోవడమో, కెమేరా ఎరువు తెచుచ్కోవడమో చెయాయ్లి’’ అనేవాడు.  

ఇండియాలో మాకో డబాబ్ కెమేరా ఉండేది. దాంతో తీసిన ఫొటోలోల్ మనుషులు గురుత్ తెలిసేత్ చాలు - మహా సంబరపడిపోయేవాళల్ం. 
సవ్ంతంగా కెమేరా కొనుకోక్వడం ఆ రోజులోల్ ఇండియాలో ఎంత పెదద్ లగజ్రీ అంటే - ఆరిథ్కంగా నాకంటే రెండు మెటుల్ పైనే ఉనన్ నా 
కొలీగుస్లో కొందరు - వాళల్ అవసరానికి నా డబాబ్ కెమేరాని ఎరువు తీసుకునేవారు.  

ఆ పరిసిథ్తులోల్ంచి వచిచ్ ఇకక్డ పడాడ్ను. ఇకక్డ పర్తివారి చేతిలోనూ కెమేరాయే.    
మంచి ఫొటోగార్ఫర గా కిరష్నర కి మంచి పేరుంది. అందువలల్ అతడి మాటలకి కొంచెం విలువిచిచ్ - ఫొటోగర్ఫీని కళగా 

అభయ్సించాలనే అనుకునాన్ను. కానీ నాకందుకు తీరుబడి దొరకడం లేదు. 
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ఫొటోగర్ఫీ గురించి కొంత అవగాహన వచేచ్క నా అభిరుచుల మేరకు కెమేరాను ఎంపిక 
చేసుకుని కొనుకోక్వాలనుకోవడం వలల్ - ఆ కొనుగోలుని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ను.  

‘‘ఇకక్డ ఇంచుమించు పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ విశేషం ఎదురౌతోంది. అవనీన్ ఫొటోలు తీసుకుంటే మనకి రికారుడ్ంటుంది. ఎవరిదో 
కెమేరా ఎనాన్ళుల్ంచుకుంటాం. మనకంటూ ఏదో ఒక కెమేరా ఉండాలి. డబాబ్ కెమేరా ఫొటోలకే తృపిత్ చెందినవాళల్ం. జరమ్నీలో కొనన్ ఫారిన  
కెమేరా ఏదైనా మన పార్ణాలకి గొపేప్ కదా!’’ అంది శీర్మతి.  

ఆమె సౌమయ్ంగా అంది కానీ - ‘‘మన మొహాలకి ఫొటోలు ముఖయ్ం కానీ, ఫొటోగర్ఫీ కళ కాదు’’ అనన్ ధవ్ని ఉంది. 
దాంతో కెమెరా కొనుగోలు మరి వాయిదా వెయయ్కూడదనిపించి ఓంపర్కాష ని సలహా అడుగుతాననాన్ను.  
‘‘అనిన్ంటికీ అతనేన్ అడగాలా! మీరూ ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్రు. షాపులకి వెడితే ఎవరీన్ అడగకక్రేల్కుండా షో కేసులోల్ 

పరిచేసి ఉంటాయి కెమేరాలు. వాటి వివరాలు అకక్డే వార్సి ఉంటాయి. మనకాక్వలసింది మనం కొనుకోక్లేమా?’’ అంది శీర్మతి. 
అలాగందని కొనిన్ షాపులు తిరిగి కెమేరాలు చూశాం కానీ - డిస పేల్లో ఇచిచ్న వివరాలు అరథ్ం చేసుకుందుకు మా పరిజాఞ్నం 

సరిపోలేదు. అకక్డే తచాచ్డుతూ ఒకటికి రెండుసారుల్ మాలో మేము చరిచ్ంచుకుంటుంటే బిటేట్షోనుల్ వచేచ్సేవారు. వాళల్కి మా ఆంచనాలు 
చెపప్డానికి సరిపడ భాషాజాఞ్నం మాకు లేదు.  

‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ ఓంపర్కాష  సరవ్జుఞ్డు. మెహరాబ్నీకి పోవదుద్. అతడి సలహా తీసుకుందాం’’ అనాన్ను శీర్మతితో.  
‘‘ఇందులో మెహరాబ్నీ ఏముంది? చినన్ కెమేరా మనంతట మనం కొనుకోక్లేమా అని అలా అనాన్ను కానీ, అతడి సలహా మనకి 

నిషిదధ్మేం కాదు. ఇపప్టికే చాలా విషయాలోల్ అతడి సలహాలు మనకి పనికొచాచ్యి. వాటికి ఇది ఇంకొకటి అనుకుందాం’’ అంది శీర్మతి. 
గొపప్వాళల్కి అలంకారం కావచుచ్. పేదవాళల్ పెదవికి చేటు కావచుచ్. కానీ పేదా గొపాప్ తేడా లేకుండా పర్తి మనిషిలోనూ అహం 

ఉంటుంది. మనిషి జీవితం సుకరం కాకుండా పోవడానికి దాని పర్యతన్ం అది చేసూత్నే ఉంటుంది. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నేన్ వివేకం 
అంటారు. 

నేను వివేకం పాటించి ఓంపర్కాష ని కెమేరా కొనుగోలు గురించి సలహా అడిగాను.  
అతగాడు వెంటనే, ‘‘జరమ్నీలో కెమేరాల ధర చాలా ఎకుక్వ. హాంగ కాంగ నుంచి తెపిప్ంచుకుంటే బాగా చౌక పడుతుంది. నా దగగ్ర 

టిఎం చాన  కేటలాగ  ఒకటుంది. అదిసాత్ను. అందులో పర్తి వసుత్వు వివరాలూ మనలాంటి మామూలు వాళల్కి అరథ్మయేయ్లా ఉంటాయి. నీకు 
నచిచ్ంది ఎంచుకో. ఆరడ్రిచేచ్దాద్ం’’ అనాన్డు. 

అతగాడిచిచ్న కేటలాగ  చూసి నేనూ, శీర్మతీ కూడా వెరెర్తిత్పోయాం. అందులో మాకు తెలియని వసుత్వులు చాలా ఉనాన్యి. ఒక పేజీ 
చూసేత్ రెండో పేజికి వెళల్డం కషట్మయేయ్ది.  

అలా ఒకటి రెండు రోజులు గడిచేక, ‘‘ఈ కేటలాగ  మీద మనమేదో పరీక్ష వార్యబోతునన్టుల్ంది మన ధోరణి. ముందు మన దృషిట్ని 
కెమేరాలమీద సారిదాద్ం’’ అనాన్ను. 

ఇదద్రం కెమేరాల వివరాలు చూసి - మాకు అరథ్మైన మేరకి మినోలాట్ కెమేరా ఒకటి ఎంపిక చేసి తెగ మురిసిపోయాం. అది జరమ్నీలో 
ఆరొందల మారుక్లుంటే, హాంగ కాంగ లో మూడొందల మారుక్ల లోపే పడుతోంది.      

‘‘మనకి డబుబ్లు కలిసొచాచ్యి కాబటిట్ - ఆటోమేటిక  వాచీలు కూడా కొనుకుక్ందామండీ’’ అంది శీర్మతి.  
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రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలుంటే - నిదర్కో 7-8 గంటలు మినహాయించి - మిగతా 
సమయానిన్ నిముషాలతో సహా పనులకు కేటాయించే తతవ్ం చినన్పప్టిన్ంచీ నాకు అలవడింది. చేతికి గడియారం లేకపోయినా, మనసులో 
టైము అంచనా వేసుకుని మధయ్మధయ్ ఏ గోడ గడియారానోన్ చూసుకుంటూ మసలడంతో - నాకు టైమ  సెనస్  బాగా అలవడింది. అపప్టోల్ 
రేడియో సిలోన లో వచేచ్ వివిధ కారయ్కర్మాలు ఒకక్టి కూడా మిసస్వకుండా వినడం అలాగే సాధయ్పడేది. పర్తి బుధవారం ఎనిమిది గంటలకి 
వచేచ్ బినాకా (తరావ్త సిబాకా అయింది) గీత మాలా కారయ్కర్మం విని పాటల రాంకస్  పుసత్కంలో వార్సుకునేవాణిణ్. దశాబాద్ల తరబడి ఆ 
వివరాలు ఒకక్సారి కూడా మిస  కాలేదంటే అందుకు టైమ  సెనేస్ కారణం. 

నాదంటూ సంపాదన వచేచ్క కేవలం నాకోసమని నేను చేసిన మొదటి పెదద్ పరేచ్జ  రిసట్ వాచ . 
ఆ వాచికి 24 గంటలకోసారి కీ ఇసుత్ండాలి. లేకపోతే ఆగిపోతుంది. కీ అవసరం లేకుండా ఎపప్టికీ ఆగిపోకుండా పనిచేసే 

ఆటోమేటిక  వాచీలుండేవి కానీ, వాటి ఖరీదు మామూలు వాచీల ఖరీదుకి రెటిట్ంపుండేవి. అదీకాక ఆటోమేటిక  వాచీలని ఫేవరుల్బా, సీకో వంటి 
పెదద్ కంపెనీలు మాతర్మే తయారు చేసేవి. ఆ బార్ండువి మామూలు వాచీలే చాలా ఖరీదు.  

ఆటోమేటిక  వాచీ కొనుకోక్వాలనన్ది అపప్టోల్ నా కల. సమయపాలనలో, ఇతర వాయ్పకాలోల్ శీర్మతి నాకు సరిజోడు కావడంవలల్ 
తనకీ ఆటోమేటిక  వాచీమీద మనసుండేది. జరమ్నీ అవకాశం రాగానే - అకక్డ కొనుకోక్వాలిస్న వాటిలో ఈ ఆటోమేటిక  వాచీలనీ 
అనుకునాన్ం. కానీ ఎందుకో ఆ ఆలోచన తాతాక్లికంగా మరుగున పడింది.  

షాపులు తిరుగుతునన్పుప్డు చాలాచోటల్ వాచీలు చూశాం. అకక్డ కీ అవసరం లేకుండా తిరిగే కావ్రట్ జ  వాచీలు కొతత్గా వసుత్నాన్యి. 
ఐతే అవి బాయ్టరీతో పని చేసాత్యి. నేననుకునన్ ఆటోమేటిక  వాచీలకు బాయ్టరీ అవసరం లేదు. బాయ్టరీ అదో అదనపు ఖరుచ్, దండుగ అనుకుని 
కావ్రట్ జ  వాచీల జోలికి వెళల్లేదు. అది అపప్టోల్ చాలామంది ఆలోచనావిధానం. 

చాన  కేటలాగులో ఇదద్రం చెరో వాచీ ఎంపిక చేసుకునాన్ం. జరమ్నీ ధరలతో పోలిచ్తే అవి కారుచౌక. 
మా ఎంపిక అయేయ్క ఓంపర్కాష కి చెపాప్ను. అతగాడు వాచీల ఎంపికని తెగ మెచుచ్కుని, ‘‘కెమేరా మినోలాట్ ఎందుకు ఎంపిక చేశావ ? 

నా కెమేరా కోనికా వాడుతునాన్వ  కదా! అది నీకు నచచ్లేదా?’’ అనాన్డు. 
‘‘నువువ్ నాకది రికమెండ  చెయయ్కపోతే, నీకూ అది అంతగా నచచ్లేదేమో అనుకునాన్ను’’ అనాన్ను. 
‘‘నేను చెపప్డమెందుకూ, కేటలాగ  చూసి నువేవ్ గర్హిసాత్వనుకునాన్ను’’ అంటూ తను కేటలాగ  చూసి ఏయే కారణాలవలల్ కోనికాని 

ఎంపిక చేశాడో వివరించాడు. అపుప్డతడు నా మితుర్డిలా కాక కోనికాకు సేలస్  రిపర్జెంటేటివ లా ధవ్నించాడు. 
ఐదు నిముషాలోల్ నా మొగుగ్ పూరిత్గా కోనికావైపు మళిల్ంది. ఆ సమయంలో మా పకక్నే ఉనన్ గోపాలకృషణ్న  కూడా తనూ వెంటనే ఓ 

కోనికా కెమేరాకు ఆరడ్రసాత్ననాన్డు.  
వెంటనే కొటేషన కోసం వార్శాం. రెండు కోనికా కెమెరాలకి కలిపి ఆరడ్రిదాద్మనుకునాన్ం కానీ ఆరడ్రు కొటేషన  పర్కారమే ఇవావ్లిట. 

గోపాలకృషణ్న కి వేరే, మాకు వేరే కొటేషనుల్ వచాచ్యి. అందుకని మా ఆరడ్రుల్ వేరయాయ్యి.  
చాన  కంపెనీ మారుక్లు తీసుకోదు. డాలరల్లో ఇవావ్లి. కాబటిట్ ఎకస్ చేంజిలో 384 మారుక్లిన్ డాలరల్లోకి మారిచ్ డార్పట్  తీసి చాన కి 

ఆరడ్రు పంపాను.  
డబుబ్ మన చెయియ్ దాటిపోయింది. డబుబ్ తీసుకునాన్క ఆ కంపెనీ కిమమ్నకుండా ఊరుకుంటే ఏంచెయాయ్లో తెలియదు. డబుబ్ పంపిన 

రోజు మారిచ్ 17. ఆ రోజు మనసులో మొదలైన అనుమానం ఏపిర్ల  మాసం వచేచ్సరికి కర్మంగా పెనుభూతమైంది. కానీ ఏపిర్ల  3న టోస్ల  
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ఆమట్  (కసట్మస్  ఆఫీస ) నుంచి - హాంగ కాంగ నుంచి పారెస్ల  ఒకటి వచిచ్ందనీ, తీసుకెళల్మనీ 
ఉతత్రమొకటి వచిచ్ంది. ఇక మాకు చెపప్లేనంత ఆనందం, థిర్ల . వెంటనే వెళాల్లనుకునాన్ం కానీ, వాళుల్ మాతోపాటు కంపెనీ ఇచిచ్న బిలుల్ 
కూడా తీసుకు రావాలనాన్రు. కానీ బిలుల్ మాకింకా పోసుట్లో రాలేదు.  

ఇవనీన్ కొతత్, వింత అనుభవాలు. వెంటనే వెళిల్ పారెస్ల  తెచుచ్కోవాలని తహతహగా ఉంది. అందుకని - నేను కసట్మస్  ఆఫీసుకి ఫోన  
చేసి పరిసిథ్తి చెపాప్ను. వాళుల్ బిలుల్ అకక్రేల్దనీ, కొటేషన  ఉనాన్ చాలనీ అనడంతో ఉతాస్హం పటట్లేకపోయాం.  

సకుటుంబంగా కసట్మస్  ఆఫీసుకి వెళాల్ం కానీ - అకక్డ వాళుల్ మాచేత ఇంపోరట్  డూయ్టీగా 73 మారుక్లు కటిట్ంచుకోవడం 
ఉసూరుమనిపించింది. అపప్టికపుప్డు లెకక్లు వేసి, ఆ కొనుగోలులో ఇంకా లాభమే తపప్ నషట్ం లేదని గర్హించి సరిపెటుట్కునాన్ం.  

ఇంటికెళేల్దాకా ఉండబటట్లేక చాలా అవసథ్పడాడ్ం. 
ఇంటోల్ పారెస్ల  విపిప్ - ముందు కెమేరాను తీసాం. అపప్టికే అలవాటైన కెమేరా కాబటిట్ - క్షణాలమీద చెక  చెయయ్గలిగాం.  
అపుప్డు వాచీలు తీశాం. నా వాచీలో పర్తేయ్కత లేదు కానీ, శీర్మతి వాచీ మాతర్ం బంగారు పూత ఉనన్ గొలుసుతో చకక్ని ఆభరణంలా 

ఎంతో బాగుంది.  
వెంటనే వాచి బిళల్కి పకక్నునన్ కీ బటన  సాయంతో - తేదీ, టైం అడజ్సుట్ చేసి చేతికి పెటుట్కునాన్ను. 
‘‘నాకు టైం ముఖయ్ంకాదు. వాళుల్ పాయ్కింగ లో ఏ టైముంచారో అదే ఉండనివవ్ండి’’ అంటూ తనూ చేతికి వాచీ పెటుట్కుంది శీర్మతి.  
కాసేపయేయ్క చూసేత్ - నా వాచీ మామూలుగానే తిరుగుతోంది కానీ, శీర్మతి వాచీ ఇలా తిరిగి అలా ఆగిపోతోంది. కాసేపు తంటాలు 

పడాడ్క శీర్మతి వాచీ ముళుల్ ఆగకుండా తిరగడానికి ఓ ఉపాయం కనిపెటిట్ంది. వాచి బిళల్ని మణికటుట్మీద - సరిగాగ్ నాడి కొటుట్కునే చోట 
ఉంచితే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి.   

ఆమె ఎంతో అబుబ్రపడి, ‘‘వీళల్ టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంట  చూడండి. నాడి సప్ందనలకు మాతర్మే వాచీ ఆటోమేటిక గా పని చేసోత్ంది. 
కొంచెం పకక్కు కదిలినా సరే, ఆగిపోతోంది’’ అంది. 

అది విని నేను కంగారు పడాడ్ను, ‘‘చేతికి పెటుట్కునే వాచిని అంత కరెకుట్గా నాడిమీద ఎలా పెటట్గలం? పెటిట్నా పకక్కి కదలకుండా 
ఎలా ఆపగలం? చీటికీ మాటికీ వాచి ఆగిపోతుంటే అదుండీ పర్యోజనమేమిటి?’’ అనాన్ను. 

‘‘చెపాప్నుగా, నాకు టైం ముఖయ్ంకాదని! ఐనా టైముదేముందీ, పకక్నుంటే మీరు చెబుతారు.మీరు లేనపుప్డు వాచీ ఉనన్వాళల్ని 
ఎవరన్డిగినా చెబుతారు? ఈ వాచీ చూడండి, బేర్స లెట కంటే బాగుంది. నాడి తగిలినపుప్డలాల్ బాగానే తిరుగుతోంది కదా! కొనాన్ళుల్ పార్కీట్స  
చేసేత్ - అది ఎపుప్డూ నాడిమీదనే ఉండేలా చూడడ్ం కషట్మేం కాదు’’ అంది శీర్మతి.   

వాచి ఆగకుండా దానంతటదే తిరగాలంటే - మణికటుట్మీద నాడికి తగిలేలా పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ కదలిపోకుండా జాగర్తత్గా 
ఉండేలా పార్కీట్స  చెయాయ్లంటే - అది టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంట  కాదనీ, ఇందులో ఏదో తిరకాసుందనీ నాకు అనిపించింది. అలా 
అనుకుందుకు నా కారణం నాకుంది. మరి నా వాచీ మణికటుట్ నాడికి తగలకపోయినా ఆగకుండా నడుసోత్ంది. శీర్మతి ఊహ నిజమైతే - నా 
వాచీకి టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంట  లేదనే కదా! అది నేనొపుప్కోను.  

ఆ మాటే అంటే, ‘‘మగాళల్ నాడి కాసత్ లావయుంటుంది. వాచీ ఎకక్డ పెటిట్నా పని చేసుత్ంది. అదీకాక మీకు తెలియకుండానే సులువు 
పటేట్శారని కూడా నా అనుమానం. నాకూ ఇపుప్డిపుప్డే సులువు తెలుసోత్ంది. మొదటిసారి రెండు నిముషాలు తిరిగింది. రెండోసారి నాలుగు 
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నిముషాలు తిరిగింది. మూడోసారి పది నిముషాలు తిరిగింది. ఓసారి కరెకట్  టైం పెటిట్వవ్ండి. ఈసారి 
కనీసం అరగంటదాకా ఆగదని నా నమమ్కం’’ అంది శీర్మతి. 

ఈ లాజిక  నాకు అందలేదు. కానీ ఏం జరుగుతుందోననన్ కుతూహలంతో - ఆమె వాచీ తీసుకునాన్ను. కీ బటన తో తేదీ, టైము 
అడజ్సుట్ చేసి అలవాటు పర్కారం పకక్నునన్ బటన  వెనకిక్ నొకిక్ - శీర్మతికి ఇచాచ్ను. 

తరావ్త మా పనులోల్ మేం పడిపోయాం. సుమారు గంట గడిచేక శీర్మతి ననున్ టైమెంతయిందని అడిగింది. చెపప్గానే తన వాచీ 
చూసుకుని, ‘‘అరే, నా టైమూ అంతే అయింది. అంటే గంటయినా వాచీ ఆగలేదు. అంటే నాకు సులువు తెలిసిపోయింది’’ అంది ఉతాస్హంగా. 

సాందర్తను కనిపెటిట్న ఆరిక్మెడీస , ‘యురేకా’లా ధవ్నించాయా మాటలు. 
ఒక గంటేమిటి - మరో గంట గడిచినా ఆ వాచీ అలా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది. చేతినుంచి తీసినా కూడా తిరుగుతూనే ఉంది. 
‘‘మీ చేతిలో ఎదో మంతర్ముందండీ - మీరు మీ వాచీకి టైం పెటుట్కునాన్రు. అది ఆగకుండా తిరిగింది. నా వాచీకి టైం పెటాట్రు. అదీ 

ఆగకుండా తిరుగుతోంది’’ అని శీర్మతి నామీద పొగడత్ల వరష్ం కురిపించింది.  
అపుప్డామె టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంటుకంటే, నా మంతర్శకిత్కే ఎకుక్వ సంతోషించినటుల్ అరథ్మై - నా చేతిలోని ఆ మంతర్శకిత్ ఏమిటా 

అని కాసత్ తీవర్ంగానే ఆలోచించాను. 
బురర్లో గడిచిన దృశాయ్లు నెమరుకి వచేచ్సరికి ఉనన్టుల్ండి అసలు విషయం సుఫ్రించింది. 
పాయ్క  చేసినపుప్డు వాచీ పని చెయయ్కుండా - కీ బటన ని వెనకిక్ లాగి ఉంచారు కంపెనీవాళుల్. టైం అడడ్సుట్ చేసేక, కొంచెం నొకిక్ - 

తేదీ మారిచ్, మరి కొంచెం నొకక్గానే వాచీ పని చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. శీర్మతి పాయ్కెటోల్ వాచీని యథాతథంగా చేతికి పెటుట్కునన్పుప్డు - 
మణికటుట్ నాడి కదలికలకు సప్ందించినపుప్డు మాతర్మే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి. లేకపోతే ఆగిపోతునాన్యి. దానేన్ మేము టెకాన్లజీ 
అడావ్నస్ మెంటు అనుకునాన్ం. అలవాటుగా నేను కీ బటన  కిందకి నొకిక్తే - అది నా చేతి మంతర్మయింది. 

ఈ రహసయ్ం బయటపడాడ్క - అంత మామూలు విషయం ఎందుకు సుఫ్రించలేదని శీర్మతి కొంచెం సిగుగ్ పడింది.   
‘‘సైంటిసుట్ని కదా, నేను ఇంకా ఎకుక్వ సిగుగ్పడాలి’’ అనాన్ను.  
తనని తాను తకుక్వ చేసుకుందుకు సంకోచించదు కానీ, ననున్ నేను తకుక్వ చేసుకుంటే - ఆమె బుదిధ్ భలే వాయ్కోచిసుత్ంది. 
‘‘నూయ్టన  అంత గొపప్ సైంటిసుట్ - తన గది కిటికీలో రాకపోకలకని పెదద్ పిలిల్కి పెదద్ కనన్ం, చినన్ పిలిల్కి చినన్ కనన్ం చేసి ఉంచాడు’’ 

అని విషయానిన్ తేలేచ్సింది.  
కానీ నూయ్టన  చూపిన రెండు కనాన్ల పర్తిభ వాచీలతో ఆగలేదు. కెమేరాకూ విసత్రించింది. 
చాన  దావ్రా వచిచ్న కోనికా కెమేరా ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా బాగా పని చేసేది. పాకెట  సైజులో ఉండే ఆ కెమేరా వాడకానికి చాలా 

వీలుగా ఉండేది. బయట ఫొటోలు తీసుకుందుకు అది ఆటోమేటిక  కెమేరా. ఇంటోల్ తీసుకునే ఫొటోలకోసం 99 మారుక్లకి రోలై కంపెనీది ఓ 
ఆటోమేటిక  ఫాల్ష  కొనాన్ం. అది మారెక్టోల్కి కొతత్గా వచిచ్ంది. అది ఇంచుమించు కెమేరా అంత సైజూ, బరువూ ఉండేది. వారం పది రోజులు 
అది బాగానే పని చేసినా - ఒక రోజున అది తగిలించగానే కెమేరా పాడయింది. ఏమయిందా అని కోనికా ఇన ససట్ర్క్షన  మానూయ్ల  తిరగేసేత్ - ఆ 
కెమేరాకు వాడకూడని ఫాల్ష లు కొనిన్ ఉనాన్యని సప్షట్ంగా వార్సి ఉంది. వాటిలో మేము వాడుతునన్ ఆటోమేటిక  ఫాల్ష  కూడా ఉంది. పాల్ష  
వాడేముందు ఆ మానూయ్ల  చూడాలనన్ ఆలోచన రాకపోవడం - ఒక సైంటిసుట్గా ననున్ నేను క్షమించుకోలేను. 
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సాథ్నికంగా కెమేరా కొంటే సరిపోయేది. హాంగ కాంగ నుంచి తెపిప్ంచిన కెమేరా ఇది. 
మరమమ్తుకి ఏంచెయాయ్లో తెలియక - చాన కి ఉతత్రం వార్శాను. గతంలో బాయ్టరీలైటు ఉదంతం గురుత్ంచుకుని - ఈసారి నిజాయితీగా 
జరిగింది జరిగినటుల్ ఆ ఉతత్రంలో తెలియబరాచ్ను.  

చాన  నుంచి వెంటనే బదులొచిచ్ంది. అలాంటి పొరపాటు మళీల్ మళీల్ జరకుక్ండా చూసుకోమని హెచచ్రిసూత్ - కెమేరాని వెనకిక్ 
పంపిసేత్ ఉచితంగా మరమమ్తు చేసి పంపిసాత్ననాన్డు. పోసట్ల  ఛారిజ్లు మాతర్ం మావి. ఏబార్సికి పనెకుక్వ, పిసినారికి ఖరెచ్కుక్వ - అనన్ 
సామెతని గురుత్ చేసుకుని - మరోసారి లెకక్లు వేసి - కెమేరా ఇంకా మాకు చౌకగానే వచిచ్ందని సరిపెటుట్కునాన్ం.  

కోనికా కెమేరా ఆటోమేటిక  కదా - అంటే కాంతి, ఫోకస  వగైరాలు వాటికవే అడజ్సట్వుతాయి. అందుకు చొకాక్ బొతాత్మ పరిమాణపు 
బాయ్టరీ ఒకటి వాడాలి. అది ఐపోయినపుప్డలాల్ మారుసుత్ండాలి. ఇండియాలో అలాంటి బాయ్టరీలు దొరుకుతాయో దొరకవోనని నాలుగు కొని 
సాట్కుంచుకునాన్ం. 

ఆ తరావ్త బెరిల్నోల్నే సెప్షల  ఆఫరోల్ కారుచౌకగా వచిచ్ందని రివూయ్ (రషయ్న  మేక ) ఆటోమేటిక  కెమేరా ఒకటి కొనాన్ం. ఇది కాసత్ 
బరువెకుక్వే కానీ - కొనడానికి ఒకక్టే కారణం. దీనికి బాయ్టరీలు మారాచ్లిస్న అవసరం లేదు. ఉనన్ బాయ్టరీ సోలార ది.  

చాన  నుంచి మేము ఆరడ్రిచిచ్ తెపిప్ంచిన మరో ఐటమ  - పానసోనిక  కంపెనీవారి రేడియో-గార్మఫోన -కాసెట  రికారడ్ర . బీర్ఫ కేస  
కంటే చినన్దిగా ఉండే ఈ పరికరం ఆపప్టి టెకాన్లజీ అడావ్నస్ మెంటుకి ఓ మెచుచ్తునక.  

షాపింగులో ఇలాంటి అనుభవాలు మరెనోన్ ఉనన్పప్టికీ - వాటిని సందరాభ్నుసారంగా పర్సాత్వించవచుచ్ననన్ భావనతో - ఇపుప్డు 
అకక్డ మా రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  గోడు వినిపిసాత్ను. 

PPP ( అ     ,  ) 
రోజూ ఊపిరి తీసుకునన్టేల్ - చాలా ముఖయ్ విశేషాలు కొనిన్ మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంటాయి.  
తెలిసినవారికి ఈ మాతర్ం తెలియదా అనిపిసుత్ంది కానీ తెలియనివారికి చినన్ విషయం కూడా విశేషమే.  
బాగా చినన్పుప్డు నాకు బసుస్ పర్యాణమంటే తెలియదు. ఎకిక్ కూరోచ్వడమే అనుకునేవాణిణ్.  
టికెటుల్ పెదద్లు తీసుకునేవారు. అది నా దృషిట్కొచేచ్ది కాదు.  
నాకంటే చినన్పిలల్లు కొందరికి ఆ విషయం తెలుసని గర్హించేక, నా పరిమిత జాఞ్నానికి సిగుగ్ పడాడ్ను. 
నాకు నాలుగేళల్పుప్డు కాబోలు, మా బాబాయిగారు ఓ దుకాణంలో మనీపరుస్ కొనాన్రు.  
ఇంటికొచేచ్క మా పినిన్ ఆయనిన్ దేనికో డబుబ్లడిగింది. 
‘‘అంత డబుబ్ లేదు. వచేచ్ నెల చూదాద్ంలే’’ అనాన్రు బాబాయి.  
‘‘డబుబ్ లేదంటారేమిటీ - ఇపుప్డేగా మనీపరుస్ కొనాన్రు!’’ అనాన్ను. 
బాబాయి ఆశచ్రయ్పడి, ‘‘మనీపరుస్కెంతయిందీ - అరథ్రూపాయేగా!’’ అనాన్రు. 
‘‘అది నాకు తెలియదు. పరుస్లో బోలెడు డబుబ్ంటుందిగా, దాని గురించి’’ అనాన్ను.  
పరుస్లో డబుబ్ మనం పెటాట్లని నాకు తెలియదు. పరుస్ కొనుకుక్ంటే అందులో డబుబ్ంటుందని అపప్టిదాకా నా అభిపార్యం.  
నాకూ ఓ అరథ్ రూపాయుంటే నేనూ ఓ మనీపరుస్ కొనుకుక్ని బోలెడు డబుబ్ ఖరుచ్ పెటొట్చుచ్ ననుకునేవాణిణ్. 
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అది తెలిసేక పినిన్, బాబాయి ఒకటే నవువ్.  
నాకూ నా పొరపాటు అరథ్మయింది.  
అరథ్రూపాయికి ఎవరైనా వందల రూపాయలుంచిన పరుస్ని అముమ్తారా? 
అలా ఆలోచించగానే అంతవరకూ ఆ మాతర్ం సుప్రించని నా తెలివితకుక్వతనానికి చాలా సిగుగ్పడాడ్ను. 
అలాంటిదే ఇపుప్డు జరమ్నీలోనూ జరిగింది.  
ఇండియాలో ఉండగా నేనెపుప్డూ విదేశాలోల్ అవకాశాలకి పర్యతిన్ంచలేదు. కానీ మితుర్ల దావ్రా కొనిన్ విశేషాలు తెలిసేవి.  
ఆంగల్భాషా నైపుణాయ్నిన్ నిరాధ్రించడానికి టోఫెల  ఇవావ్లని తెలుసు.  
అమెరికాకి ఐతే పది పనెన్ండువేలు పెటిట్ టికెట  కొనుకోక్వాలని తెలుసు.  
పర్యాణంలో డాలరల్వంటి విదేశీమారకం కొంత ఉండాలని తెలుసు.  
వీసా గురించి తెలియదు. 
నేను జరమ్నీకి ఎంపికైనపుప్డు టికెటుట్తో సహా అనిన్ ఏరాప్టూల్ డాడ  సంసథ్ చేసింది.  
అందులో జరమ్నీలో ఉండడానికి అనుమతిపతర్ం కూడా ఉందని నాకు తెలియదు.  
నావరకూ కొదిద్గా విదేశీమారకం నేను ఏరాప్టు చేసుకునాన్ను. అది సరిపోయింది. 
ఆతరావ్తనుంచి అనీన్ వాళేల్ చూసుకునాన్రు. 
శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ జరమ్నీ రపిప్ంచినపుప్డు డాడ  వాళల్కి తెలియబరాచ్లి కాబటిట్ తెలియబరాచ్ను.  
టికెటుల్ కొనడానికి డబుబ్ పోగేశాను.  
పర్యాణపు ఏరాప్టల్కు నా తంటాలు నేను పడాడ్ను.  
వాళిల్కక్డికి చేరగానే యజఞ్ం పూరత్యిందనుకునాన్ను.  
మావాళొల్చిచ్న వారం పదిరోజులకి నాకకక్డునన్ మంచిమితుర్లోల్ ఒకడైన గుపాత్ కనిపించాడు.  
అతడి భారయ్, రెండేళల్లోపు కొడుకు మావాళల్కంటే కాసత్ ముందే వచాచ్రు.  
వాళల్కి రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  కోసం దరఖాసుత్ పెడుతునన్ విషయం యథాలాపంగా చెపాప్డు. 
‘‘వాళొల్సుత్నన్టుల్ డాడ  సంసథ్కి చెపాప్ం. మన డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ టికెటుల్ కొనాన్ం. మనకొచేచ్ సాక్లరుషిపుప్ డబుబ్తో మనవాళల్ని 

పోషించుకుంటాం. మళీల్ కొతత్గా ఈ అనుమతి పతర్మేమిటి?’’ అనాన్ను కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగానూ, భయంగానూ.  
‘‘ఒక దేశంనుంచి ఇంకో దేశం వెళల్డానికి టికెట  కొంటే సరిపోదు కదా! ముందు మనకి పాస పోరుట్ ఉండాలి. అలాగే మనం వేరే 

దేశంలో ఉండాలంటే - ఆ దేశం మనని అనుమతించాలి కదా!’’ అనాన్డు గుపాత్.  
నిజమే - అది కామన  సెనుస్కి సంబంధించిన విషయం. 
ఇంతవరకూ నాకిది సుఫ్రించలేదేమిటి? 
అపుప్డనిపించింది - ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు కనీస లోకజాఞ్నం లేదని. 
సూక్లోల్ ఫీజులు కటాట్లని తెలియదు. పెదద్లు కటేట్వారు. 
కాలేజికి అపిల్కేషనుస్ పెటట్డం తెలియదు.  
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నానాన్గారో, తాతగారో, లేకా చదువయేయ్దాకా నాకు కాల్సుమేటైన నా అనన్యోయ్ -  
ఇంతా చేసి అనన్యయ్ నాకంటే ఒకే ఒకక్ ఏడాది పెదద్. 
తెరిచినపుప్డు సూక్లుకి, కాలేజికి వెళేల్వాణిణ్.  
పరీక్షలొసేత్ వార్సేవాణిణ్. 
వాటి వెనుక ఉండే అపిల్కేషనుల్, ఫీజులు తతంగం తెలియకుండానే నేను ఎమెమ్సీస్ అనిపించుకునాన్ను. 
కషట్పడి వాళల్ ఏరాప్టుల్ వాళేల్ చేసుకునేవాళల్కి మాతర్ం – నాలాంటివాళల్కి ఈ మాతర్ం తెలియదంటే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించొచుచ్. 
కాల్సులో సబజ్కుట్లో అధాయ్పకులు వివరించడమయేయ్క - సందేహాలకోసం నాదగగ్రకొచేచ్వాళల్ని చూసి - ఈ మాతర్ం అరథ్ం కాలేదా - 

అని నేనాశచ్రయ్పడేవాణిణ్గా - అలాగే ఈ విషయంలో నాగురించి కొందరనుకోవచుచ్. 
అలాగని మేమేం డబుబ్లో మునిగి తేలడం లేదు. నాకు అలా సాగిందంతే! 
కంటితో చూసేత్త్ భూమి బలల్పరుపుగా ఉంటుంది.  
ఆలొచిసేత్నో, ఆలోచించినవాళుల్ చెబితేనో అది గుండర్మౌతుంది.  
డాడ  వాళుల్ కడుపులో చలల్ కదలకుండా నాకోసం అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేశారు.  
దాంతో విదేశ యానానికి సంబంధించి నేనుకనీస లోకజాఞ్నానికి దూరమయాయ్ను.  
కాసత్ ఆలోచిసేత్ చాలా తెలిసేవేమో - 
ఒకక్ణీణ్ ఉనన్పుప్డు లియోపాటజ్ విలేల్లో హాసట్లోల్ ఉంటునన్ ఎలకిట్ర్కల  ఇంజనీర  దాస  కథ విని అబుబ్రపడాడ్ను.  
అతడి దృకప్థం, సాహసం, ఉనన్తలక్షయ్ం ననున్ ఆకరిష్ంచాయి.  
కానీ, ఆ కథలో అంతరీల్నంగా ఉనన్ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  పర్సకిత్ని గర్హించి, మావాళల్కి అనవ్యించుకునే ఇంగితం నాకు లేకపోయింది.  
గుపాత్తో మాటాల్డేక నాకు సప్షట్మయింది -  
టికెట  కొనుకుక్ని ఇండియానుంచి జరమ్నీ వచిచ్న నా కుటుంబం - మూడునెలల్పాటు ఇకక్డ నిరభయ్ంతరంగా గడపొచుచ్.  
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  లేకపోతే మూడునెలల్ తరావ్త ఒకక్ రోజు కూడా ఇకక్డుండడానికి వీలేల్దు. 
గుపాత్ తన భారయ్కి రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  కోసం అపిల్కేషన  ఇచేచ్టట్.  
‘‘నువూవ్ ఇచాచ్వా?’’ అని యథాలాపంగా అడిగాడు.  
ఇంకా ఇవవ్లేదని తెలియగానే, వెంటనే అపైల్ చెయయ్మని తొందరపెటాట్డు. 
‘‘నువువ్ చాలా సామ్రట్ . ఇలాంటివనీన్ ముందే భలే తెలుసుకుంటావ ’’ అనాన్ను. 
పాపం గుపాత్కి అలాంటి పొగడత్లు వినన్పుప్డు తనకి గొపప్తనానిన్ ఆపాదించుకునే అలవాటు లేదు.  
‘‘అలాంటిదేం లేదు. హాసట్లోల్ ఉంటునాన్గా, ఎవరో ఒకరు ఇలాంటివి చెబుతుంటారు. అంతే!’’ అనాన్డు. 
మావాళుల్ వచీచ్రాగానే ఈ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  గురించి పటిట్ంచుకోనందుకు ముందు కంగారు పడాడ్ను.  
ఐతే గుపాత్ నాకు ధైరయ్ం చెపాప్డు.  
డాడ  సాక్లరుస్ విషయంలో - ఈ పెరిమ్షన  ఒక ఫారామ్లిటీయేనట.  
ఎటొచీచ్ ముందు అపైల్ చెయాయ్లిట. 
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ఒకసారి అపైల్ చేసేక, ఇక బంతి వాళల్ కోరుట్లో ఉంటుంది. 
వాళుల్ నిరణ్యం తీసుకొనడంలో ఆలసయ్ం చేసేత్ కూడా మాకే ఇబబ్ందీ లేదు.  
నిరణ్యమయేయ్దాకా మా వాళిల్కక్డే ఉండొచుచ్. 
‘‘ఐనా ఇకక్డ మన దేశంలోలా కాదు. మనం అపిల్కేషనిచేచ్క వాళల్ పొర్సీజరుస్ వాళుల్ అనుసరించి, మనకి పెరిమ్షన  ఇవవ్డానికి ఎంతో 

కాలం పటట్దులే’’ అనాన్డు గుపాత్.  
గుపాత్ అపిల్కేషనిచిచ్ మూడు రోజులయిందిట.  
అపిల్కేషనిచిచ్నపుప్డు భారయ్నీ, కొడుకునీ తీసుకెళేల్టట్.  
ఇంటరూవ్య్ బాగానే అయిందిట.  
ఆఫీసరు పర్సనన్ంగా ఉనాన్డట.  
ఎటొచీచ్ భారాయ్బిడడ్లకి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుని మళీల్ రమమ్నాన్డుట. 
‘‘అంటే నేనిపుప్డు మావాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోవాలనన్ మాట!’’ అనాన్ను. 
గుపాత్ నవివ్, ‘‘రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  ఆఫీసు చితర్మైనది. ఇకక్డ ఒకొకక్రికి ఒకోలా ఉంటాయిట నియమాలు. నువువ్ నీ భారాయ్బిడడ్లిన్ 

తీసుకుని తొందరగా ఆ ఆఫీసుకెళుల్. వాళుల్ మీవాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ కావాలనొచుచ్, వదద్నొచుచ్ కూడా. అడిగినవి నోట  చేసుకో. అడగని వాటి 
విషయం పొరపాటున కూడా పర్సాత్వించకు’’ అని సలహా ఇచాచ్డు గుపాత్.  

సరేనని గుపాత్ దగగ్ర ఆ ఆఫీసు వివరాలు తెలుసుకునాన్ను. 
అది పుట కామర  సాట్ర్సే (వీధి)లో ఉంది.  
అకక్డికి వెళల్డానికి మా ఇంటినుంచి రెండు ఊబానుల్ మారాలి.  
జనవరి 21 ఉదయాన నేను, నాకుటుంబం పెందరాళే తెమిలి - 9.30కలాల్ ఆ ఆఫీసు చేరుకునాన్ం.  
అకక్డ వివిధ దేశాల రంగురంగుల జనాలతో మహా సందడిగా ఉంది.  
ఉనన్వాళల్లో ఎకుక్వమంది టరీక్ వాళుల్.  
ఒకొకక్రేన్ పిలిచ్ ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్రు.  
అదయేయ్క పని సానుకూలమైనవాళుల్ అతుయ్తాస్హంగానూ, కానివాళుల్ నీరసంగానూ బయటికొసుత్నాన్రు.  
మా వంతు రావడం కాసత్ ఆలసయ్మయింది.  
కారణ మేమిటంటే - మా ముందు ఇంటరూవ్య్కెళిల్న ఓ టరిక్ష  అతనికి నలుగురు భారయ్లు.  
ఒక భారయ్ ఇకక్డే ఉంటోంది.  
మిగతా ముగుగ్రి భారయ్లకీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  కోసం వచాచ్డు. 
ఒక మగాడికి ఒకే భారయ్, ఒక మహిళకి ఒకే భరత్ - అంటుంది జరమ్నీ రాజాయ్ంగం.  
నలుగురీన్ నేను చటట్బదధ్ంగానే పెళాల్డానంటాడు టరిక్ష  వయ్కిత్.  
అదికక్డ చెలల్దంటాడు అకక్డి ఆఫీసరు.  
ఆ విషయం అపిల్కేషనోల్ ఎకక్డా పర్సాత్వించలేదని అంటాడు టరిక్ష  వయ్కిత్.  
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వార్యకపోయినా అరథ్ం చేసుకోవాలంటాడు ఆఫీసరు.  
అలాగైతే తను చటట్బదధ్ంగా నలుగురిన్ పెళిల్ చేసుకోవడానీన్ అరథ్ం చేసుకోవాలంటాడు టరిక్ష  వయ్కిత్.  
వాళల్మధయ్ వాదులాట కొనసాగుతూ మిగతావాళల్కి బాగా ఆలసయ్మైపోతోంది.  
వచిచ్న సమసేయ్మిటంటే - జరమ్నీలో ఉదోయ్గసుథ్లకి వారి భారయ్లకని వేరే కొంత డబుబ్ అలవెనుస్గా ఇసాత్రు. అలాంటి అలవెనుస్కోసం 

నలుగురు భారయ్లిన్ తీసుకొచిచ్న సందరభ్ం ఆ ఆఫీసరు అనుభవంలో ఇదే మొదటిది. 
మాకిది కొంచెం వినోదంగానే ఉనాన్ - టైము పదినన్ర కావసుత్ంటే కొంత విసుగొచిచ్ంది.  
అకక్డ ఏ దేశసుథ్రాలో తెలియదు కానీ, ఓ తెలాల్మె మమమ్లిన్ గమనిసోత్ంది. 
మా పిలల్లిన్ ముచచ్టగా చుసోత్ంది. 
నా శీర్మతి కటూట్ బొటూట్ ఆమెకి ఆశచ్రాయ్నీన్, కుతూహలానీన్ కలిగిసోత్ంది. 
ఆమె శీర్మతిని ఇంగీల్షులో పలకరించి - ‘‘ఇండియా?!’’ అంది. 
శీర్మతికి ఇండియా అనన్ పదమొకక్టే అరథ్మై చిరునవువ్తో తలాడించింది. 
‘‘కాలకేష్పంగా ఉంటుంది. ఇవి తినండి’’ అంటూ అభిమానంగా నవివ్ ఓ చినన్ పాయ్కెట  శీర్మతికిచిచ్ంది.  
శీర్మతి మొహమాటంగానే తీసుకుని, ఆమెకి థాంకస్  చెపిప్ంది. 
అది చినన్ పోలిథీన  సంచి. లోపలునన్వి సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. 
అవి నిమమ్తొనలని అరథ్మై - పాపకిచిచ్ - ‘‘నువూవ్, తముమ్డూ తినండి’’ అంది. 
మా పిలల్లు ఓ పటాట్న ఏది పడితే అది తినరు.  
జరమ్నీలో పిలల్లంతా ఇషట్పడి తినే చాకెల్టేల్ వీళల్కి నచేచ్వి కాదు.  
వాళూల్ వీళూల్ ఇచిచ్న చాకెల్టుల్ ఇంటోల్ పేరుకుపోతుంటే - కొనిన్ ఇంటికొచిచ్నవాళల్కి ఇచేచ్వాళల్ం.  
కొనిన్ శీర్మతి అయిషట్ంగానే తినేది.  
కొనిన్ ఇండియా తీసుకెడదామని దాచేవాళల్ం. 
‘‘తినరా తముమ్డూ’’ అని పాప బాబుకి ఆ పాయ్కెటిట్చిచ్ంది. 
బాబు దానిన్ ఓసారి ఎగాదిగా చూసి వాళల్ అమమ్కిచేచ్శాడు. 
పాయ్కెట  ఆమెకి వెనకిక్చెచ్యయ్మని శీర్మతి నాకిచిచ్ంది. 
‘‘పిలల్లు తినడానికి ఇషట్పడడ్ంలేదు’’ అని నేనామెకి పాయ్కెట వెనకిక్వవ్బోయాను. 
ఆమె తీసుకోలేదు. 
‘‘నా పిలల్లూ ఇంతే - నేనిచిచ్ంది తినరు. ఐతే, నేనే తివేసాత్ - అని ఒకటి నోటోల్ వేసుకుంటా. అంతే వాళుల్ ఎగబడి లాకుక్ంటారు’’ 

అందామె. 
నేను తటపటాయిసుత్ంటే - ‘‘నేను చెపిప్నటుల్ చేయి’’ అంది కొంచెం గదిద్సుత్నన్టుల్. 
‘‘మావాళుల్ అలా తినరు’’ అనాన్ను. 
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ఆమె నవివ్, ‘‘నేనెందుకు చెబుతునాన్నంటే - వీటి రుచి వెరీ సెప్షల . ఇవి అనిన్చోటాల్ దొరకవు. 
నీ భారయ్ ఒకసారి నోటోల్ వేసుకుందంటే - అడిగినా పిలల్లకి పెటట్దు. ఇదద్రూ రుచి చూడండి, అదీ నీ భారయ్ నీదాకా రానిసేత్’’ అని చిలిపిగా 
కనున్ కొటిట్ంది. 

నేనామె ఏమంటునన్దీ చెపప్బోతే - ‘‘ఆమాతర్ం ఇంగీల్షు నాకూ అరథ్మయింది లెండి కానీ - ఆ చెపేప్దేదో చెపిప్ ఊరుకోవచుచ్గా, 
కనుబ్ కొటట్డమెందుకూ?’’ ఆని చిరాకు పడింది. 

కొంత కుతూహలం. కొంత మొహమాటం. 
శీర్మతి నిమమ్తొన ఒకటి రుచి చూసింది. 
ఆమె కళుల్ పెదద్వవడం చూసి వాటి రుచి నాకు అరథ్మైంది. 
తనకి నచిచ్నవి వెంటనే నాతో షేర  చేసుకోవాలిగా - వెంటనే నాకో నిమమ్తొన ఇచిచ్ంది.  
నిజంగానే ఆ నిమమ్తొనల రుచి అదుభ్తం. 
శీర్మతి నాతో అంది, ‘‘నా చినన్పుప్డు నిమమ్తొనలు కొనుకుక్ని తినేవాళల్ం. చాలా రుచిగా ఉండేవి. మనకి పిలల్లు పుటేట్సరికి 

అలాంటివి దొరకడం లేదు. ఇపుప్డు దొరికేవి తింటే వికార పెడుతోంది. అందుకే మనవాళుల్ తినమనాన్రు. ఈవిడ ఎకక్డ కొందో కానీ, ఇవి 
చాలా చాలా బాగునాన్యి. ఏ సోట్రోల్ దొరుకుతాయో చూడాలి’’ అని. 

పిలల్లా మాట విని వాటికోసం ఎగబడాడ్రు.  
శీర్మతి మాటల పర్భావమేమో, పిలల్లకి కూడా అవి చాలా నచాచ్యి. 
‘‘మా పిలల్లు ఓ పటాట్న బయట కొనన్వి ఏవీ తినరు. ఇవి వీళల్కి చాలా నచాచ్యి. నిమమ్తొనలకీ, నీ సలహాకీ చాలా థాంకస్ ’’ అనాన్ను 

నేను తెలాల్మెతో.  
“ఎకక్డివాళల్యినా పిలల్లంతా ఒకక్టే” అని ఆమె సంబరపడింది.  
ఈ పర్హసనం జరుగుతుండగా కాసేపు మాకు టైం తెలియలేదు. 
అంతలో మాకు పిలుపొచిచ్ంది. నలుగురం వెళాల్ం.  
ఆఫీసరు నా వివరాలు అడిగి తెలుసుకునాన్డు.  
నాతో జరమ్న , ఇంగీల్షులు కలిపి మాటాల్డేడు. ననున్ మాతర్ం జరమ్న  భాషలో మాటాల్డమని నిరేద్శించాడు.  
తపుప్లొసేత్ తను సరి చేసాత్ననాన్డు. 
అపప్టికి నాకు జరమ్న  భాష అంత ఫరవాలేదు. 
నేను శీర్మతికి కూడా అవసరమైన జరమ్న  నేరాప్ను. చెపాప్లంటే తనకి ఇంగీల్షుకంటే జరమ్నే బాగా వచుచ్. 
తను సూక్లోల్ ఇంగీల్షు చదువుకునాన్ ఆ భాష వాడాలిస్న అవసరం ఇండియాలో ఆటేట్ రాలేదు. 
తను ఒరిసాస్ రావడంతో - ఒరియా, హిందీ నాకంటే మెరుగాగ్ అలవడాడ్యి.  
ఇపుప్డు జరమ్నీలో ఇకక్డి భాష అవసరం కాబటిట్ అదీ వంటబడుతోంది. 
నా శీర్మతి కూడా జరమ్న  మాటాల్డగలదని అతడికి చెపాప్ను. 
అందుకు ఆమె నావంక గురుర్గా చూసింది కానీ - అతడి ముఖం వెలిగింది. 
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ఎంతలా వెలిగిందంటే - ఆ వెలుగులో నాకు మావాళల్ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  కనబడింది.   
మావాళల్కి రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  ఇవవ్డానికి సమసేయ్ముండదని సప్షట్ం చేశాడతడు.  
కానీ, అందుకు మావాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోవాలనాన్డు.  
‘‘తీసుకుంటాను. ఇనూస్రెనుస్కి మావాళల్కి ఫారామ్లిటీస  ఏమైనా ఉంటాయా?’’ అనడిగాను. 
నవేవ్సి, పాస పోరుట్ంటే చాలనాన్డు. బాగుందనుకునాన్ను.  
‘‘ఇనూస్రెనస్  తీసుకునాన్క ఆ డాకుయ్మెంటుస్తో మళీల్ వసాత్ను’’ అనాన్ను అతడితో ఉతాస్హంగా. 
‘‘ఆ డాకుయ్మెంటుస్తోపాటు నీ మారేజ  సరిట్ఫికెట  కూడా తీసుకురావడం మరిచ్పోకు’’ అనాన్డతడు యథాలాపంగా. 
‘‘ఊఁ’’ అని ఉలికిక్పడి, ‘‘మాయ్రేజ  సరిట్ఫికేటేట్మిటి?’’ అనాన్ను.  
పెళిల్ చేసుకుంటే చేసుకునన్టుల్ ఓ సరిట్ఫికెటుట్ండాలని నాకెపుప్డూ సుఫ్రించలేదు. 
ఆఫీసరు ఆశచ్రయ్ంగా, ‘‘ఈమె నీ భారయ్ంటునాన్వు. మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట  గురించి తెలియదా? అంటే మీరిదద్రూ పెళిల్ చేసుకోకుండా 

కలిసుంటూ పిలల్లిన్ కనాన్రా?’’ అనాన్డు.  
అతడి గొంతులో సందేహమే తపప్ వెటకారం లేదు. 
అతడేమనాన్డో శీర్మతికి తెలిసినటుల్ లేదు. తెలిసేత్ సిగుగ్తో కుంచించుకుపోయేదని తెలుసు. 
ఆమె చాలా కుతూహలంగా మమమ్లిన్దద్రీన్ చూసోత్ంది.  
అతడి ఈ సందేహం ఆమెకి అరథ్ం కాకపోవడం అదృషట్ం అనుకునాన్ను. 
‘‘మాకు పెళల్యింది. మేమిదద్రం భారాయ్భరత్లం. ఆ విషయం పాస పోరుట్లో ఉంది’’ అనాన్ను ఉకోర్షానిన్ దిగమింగుకుంటూ. 
అతడు చలించలేదు, ‘‘పాస పోరుట్ ఆఫీసరు మీపెళిల్ చూశాడా?’’ అనాన్డు.  
తడబడినా తల అడడ్ంగా ఊపాను.  
‘‘మరి మీకు పెళల్యినటుల్ ఆ ఆఫీసరుకెలా తెలుసు? మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట  చూపించి ఉంటావు. నేనడుగుతునన్ది ఆ సరిట్ఫికెట  గురించి’’ 

అనాన్డతడు.  
అటు తిపిప్ ఇటు తిపిప్ మళీల్ సరిట్ఫికెట  టాపిక కే వచాచ్డు.  
‘‘నిజం చెబుతునాన్ను. మా పెళిల్కి సరిట్ఫికెట  లేదు. నాకు తెలిసి ఇండియాలో పెదద్లు చేసిన పెళిల్ళల్కి సరిట్ఫికెటుల్ండవు’’ అనాన్ను. 
‘‘సరిట్ఫికెట  లేకుండా పెళేల్మిటి? అది చెలల్దు’’ అనాన్డు ఆఫీసరు. 
అపప్టికి మా పెళల్యి ఎనిమిదేళుల్ దాటింది. ఇదద్రు పిలల్లు.  
ఇపుప్డు మా పెళిల్ చెలల్దని - ఇకక్డి ఆఫీసరు అంటునాన్డు. 
మా పెళిల్ విషయంలో ఇలాంటి సమసొయ్కటి రావచచ్ని నేనూహించలేదు. 
ఏంచెయాయ్లో తోచలేదు.  
సరిట్ఫికెట  లేని కారణంగా నా కుటుంబం అరాథ్ంతరంగా ఇండియాకి వెళిల్పోవాలిస్ వసుత్ందా అనన్ బెంగ కలిగింది. 
మేకపోతు గాంభీరయ్ం తెచుచ్కుని, ‘‘పెళిల్కి సరిట్ఫికెట  ముఖయ్మని మొదటిసారి వింటునాన్ను. అసలు పెళిల్ళల్కి సరిట్ఫికెటుల్ ఎందుకు?’’ 

అనాన్ను. 
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‘‘మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట  లేకుండా రేపు అవసరమైతే విడాకులు ఎలా తీసుకుంటావ ?’’ అనాన్డు. 
తెలల్బోయాను.  
సరిట్ఫికెట  అవసరం విడాకులకా? 
వెంటనే పుంజుకుని, ‘‘కావాలంటే రాసిసాత్ను. నేను, నా భారయ్ జీవితాంతం కలిసే ఉంటాం. మా మధయ్ విడాకుల పర్సకేత్ ఉండదు. మా 

సంపర్దాయంలో విడాకులుండవు. అందుకేనేమో సరిట్ఫికెటూల్ లేవు’’ అనాన్ను. 
ఆఫీసరు తెలల్బోయాడు.  
టైం చూసుకుని, ‘‘నీ కేసు నాకు చాలా చితర్ంగా ఉంది. ఇంకా చాలా మాటాల్డాలనుంది. కానీ బయట చాలామంది వెయిటింగులో 

ఉనాన్రు. కాబటిట్ నువివ్క వెళొల్చుచ్. మళీల్ వచేచ్టపుప్డు మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట  తీసుకురాక తపప్దు’’ అనాన్డు. 
‘‘లేని సరిట్ఫికెట  ఎకక్ణిణ్ంచి తెచేచ్ది? మావాళల్ని అరాథ్ంతరంగా ఇండియాకి పంపెయయ్డం ఒకక్టే ఇక మిగిలిన మారగ్ం. ఇంకో మాట 

చెపుప్’’ అని దీనంగా అడిగాను. 
జాలేసిందో ఏమో, ‘‘ఓ ఉపాయముంది. పాస పోరుట్లో నీకు పెళల్యినటుల్గా ఉంది కదా! ఇకక్డ బెరిల్నోల్ ఇండియన  కనస్లేట  

ఆఫీసుంది. నీ పాస పోరుట్ చూసి ఆ ఆఫీసువాళుల్ మాయ్రేజ  సరిట్ఫికెటిట్సేత్ అది మాకు సరిపోతుంది’’ అనాన్డు. 
‘‘హమమ్యయ్! పర్సుత్తానికో దారి కనిపించింది’’ అనుకునాన్ను. 
జరిగిన సంభాషణ సారాంశం తెలుసుకునాన్క, ‘‘పెళిల్కి సరిట్ఫికెటాట్- అదీ విడాకులకోసం?’’ అని షాక  తింది శీర్మతి.  
‘‘వాళల్డిగారు. మనం ఇవావ్లి. ఇందులో చరచ్లకూ, వాదనలకూ తావు లేదు’’ అనాన్ను. 

PPP 
మారేజ  సరిట్ఫికెట  గురించి తనేం చేశాడో తెలుసుకుందామని గుపాత్కి ఫోన  చేశాను. 
ఆశచ్రయ్మేమిటంటే గుపాత్ని మారేజ  సరిట్ఫికెట  గురించి అడుగలేదుట. 
అతడి అదృషట్ం, నా దురదృషట్ం! 
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  లాంటి విషయాలోల్ పర్తేయ్కమైన నియమాలుండవుట.  
మనతో డీల  చేసే అధికారి తనేం చెబితే అదే నియమం.  
ఆదేమనడానికి లేదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఇపప్టికీ కొనసాగుతోందని ఆమెరికా వెళల్డానికి వీసాలకై పర్యతిన్ంచేవాళల్ందరికీ 

సావ్నుభవమే! 
ఈ విషయమై నాకొచిచ్న ఇబబ్ందుల గురించి ఆఫీసులో చెపాప్ను. 
ఇక నా జరమ్న  కొలీగుస్ ఆశచ్రాయ్నికి అంతు లేదు. 
‘‘విచితర్ం నీలో ఉందో, ఇండియాలో ఉందో తెలియడం లేదు. నీ దావ్రా చాలా కొతత్ వింతలు వింటునాన్ం. సరిట్ఫికేట  లేకుండా పెళాల్? 

మై గాడ ! కలోల్ కూడా ఊహించలేం’’ అనాన్రు వాళల్ంతా ఏకకంఠంతో.  
పెళిల్కి సరిట్ఫికెట  అవసరమనన్పుప్డు నేను అంతకంటే షాక  తినాన్ను. కానీ అదంతా గడిచిపోయిన కథ.  
అందుకని వాళల్తో వాదనకి దిగలేదు.  
‘‘సరిట్ఫికెట  మీ కనస్లేట  ఇసుత్ందిలే కానీ, నీ కుటుంబానికి ఇనూస్రెనుస్ చాలా అవసరం. ఇపప్టికే తీసుకుని ఉంటావనుకునాన్ను. 

లేకపోతే ఎపుప్డో ఈ విషయమై నినున్ హెచచ్రించేవాణిణ్’’ అని డెకరట్  చెపాప్డు నాకు.   
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నా కుటుంబానికి ఇనూస్రెనుస్ గురించి వాకబు చేశాను.  
అపప్టికే నేను ఇనూస్రెనుస్కి నెలకి 18 మారుక్లు కడుతునాన్ను.  
దానిన్ కుటుంబానికి విసత్రించొచుచ్ట.  
అంటే మా నలుగురికీ కలిపి ఒకటే ఇనూస్రెనుస్.  
ఎటొచీచ్ అపుప్డు 18 కాదు, పాతిక మారుక్లు కటాట్లి. 
డెకరట్  నాతో, ‘‘నువువ్ విడిగా తీసుకునన్ 18 మారుక్ల ఇనూస్రెనుస్కంటే, ఇది చాలా లాభసాటి. ఆ విషయం ముందుముందు నీకే 

తెలుసుత్ంది’’ అనాన్డు. 
నాకపుప్డు భువనేశవ్రోల్ నా కొలీగ  ఒకతను అనన్ మాట గురొత్చిచ్ంది. 
‘‘ఆసప్తిర్నుంచి డిసాచ్రిజ్ ఐనపుప్డు వెళొల్సాత్నని చెపప్డం ఎలాంటిదో, ఇనూస్రెనుస్ వలల్ కలిగే లాభం అలాంటిది’’ అనేవాడతడు.  
‘‘కుఛ  పానే కేలియే కుఛ  ఖోనా పడ తాహై (కొనిన్ పొందాలంటే, కొనిన్ పోగోటుట్కోవాలిస్ ఉంటుంది)’’ అని హిందీ సామెత.  
ఇనూస్రెనుస్లో పొందేది కొంచెమే కానీ పొగొటుట్కునేది కుంచెడు. కనోన్, కాలో పోతే - ఎనిన్ లక్షలు వాటికి సాటొసాత్యి?  
ఇక పార్ణాల విషయానికొసేత్ - లాభం ఇనూస్రెనుస్ చేసినవాడికాక్దు, అతడి దగగ్ర బంధువులకి!   
‘‘నాకే లాభమొదుద్. ముందీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  వసేత్ చాలు’’ అనాన్ను డెకరట్ తో. 
ఇనూస్రెనుస్ గురించిన నా భావాలిన్ అతడితో పంచుకోవాలనుకోలేదు.  
అవి కూడా అతడికి వింతగా అనిపించొచచ్ని నా భయం! 
ఐతే డెకరట్  చెపిప్న లాభసాటితనం, తరావ్తెపుప్డో సావ్నుభవమయేయ్క - నా భావాలోల్ కొంత మారొప్చిచ్ంది. డెకరట్  సలహా 

గొపప్తనానిన్ అపుప్డు గురిత్ంచాను. ఆ విశేషాలు ఇంకో సందరభ్ంలో పర్సాత్వించుకుందాం. 
ఇనూస్రెనుస్ ఐపోయేక, శీర్మతికీ, పిలల్లకీ టీకాలు ఉనన్టుల్ సరిట్ఫికెటుల్ తీసుకునాన్ను. అదో రోజు పటిట్ంది.  
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  రావాలంటే - నాకు బెరిల్నోల్ నిలువనీడ ఉండాలి. 
అంటే ఒలోముచ కీ దగగ్రిన్ంచి మీట ఫెర టార్గ  (రెంటల  అగిర్మెంట ) తీసుకోవాలి. 
ఇందులో నాకో ఇబబ్ంది ఉంది. 
ఒలోముచ కీ ఉంటునన్ది సవ్ంతిలుల్ కాదు. ఎవరింటోల్నే అదెద్కుంటునన్దామె. 
ఆ ఇలుల్ తనకి పెదద్దిగా అనిపించి - కొంత పోరష్న  నాలాంటివాళల్కి అదెద్కిసోత్ంది.  
సబ లెటింగ కి ఆమెకి అనుమతి లేదని నా అనుమానం.  
ఎందుకంటే అంతకుముందు - అంటే ఇంకా నా భారాయ్బిడడ్లు ఇకక్డికి రాకమునుపు - ఒక రోజు ఆమె నాకు చెపిప్ంది: 
‘‘అదెద్ ఇళల్కు సంబందించిన పర్భుతవ్ సంసథ్కు సంబంధించిన అధికారులు తనిఖీకి వసుత్నాన్రు. రేపొకక్రోజుకీ 11-4కి మధయ్లో 

నువువ్ ఇంటోల్ ఉండకూడదు’’  
ఆమె ఆజాఞ్పించలేదు. అనునయంగా అడిగింది. 
ఎలాగూ నేనది ఆఫీసులో ఉండే సమయం కాబటిట్ - నాకు ఇబబ్ంది అనిపించలేదు.  
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విషయం మా ఆఫీసులో చెబితే, ‘‘ఆమె ఏదో తపుప్ చేసోత్ంది. ఆ తపుప్లో నువూవ్ 
భాగసావ్మివౌతావు. వేరే ఇలుల్ చూసుకో’’ అని కిరష్నర  సలహా ఇచాచ్డు. 

మాదీ మాతర్ం ఒపుప్కోలేదు, ‘‘ఆమె తపుప్ చేసే మాటైతే, యూనివరిస్టీకి సంబంధించిన సంసథ్లో తన ఇలుల్ అదెద్కిసాత్నని రిజిసట్ర  
చేయించుకోదుగా! నువావ్మె చెపిప్ంది పొరపాటుగా అరథ్ం చేసుకునాన్వని నా ఉదేద్శయ్ం’’ అనాన్డు.  

కిరష్నర  నియమాలననుసరించే జరమ్న  పౌరుడు.  
మాదీ ఇరాక  దేశసుథ్డు. నాకోసం ఒలోముచ కీ ఇలుల్ చూసిపెటిట్ంది అతడే! 
ఎవరిని నమామ్లి?  
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చదివిన జోకొకటి గురుత్కొచిచ్ంది. 
ఒక ముసలాయన రోడుడ్మీద కళుల్ తిరిగి పడిపోయాడు. చుటూట్ చేరిన జనం తలో సలహా ఇసుత్నాన్రు. ఒకరు మొహంమీద నీళుల్ 

చలల్మనాన్రు. ఒకరు మంచినీళుల్ తాగించమనాన్రు, ఒకరు సోడా ఇమమ్నాన్రు. ఓ యువకుడు మాతర్ం విసీక్ పటిట్ంచమనాన్డు. చుటూట్ చేరిన 
జనాలు ఏంచెయాయ్లా అనన్ మీమాంసలో ఉంటే  - ఆ ముసలాయన ఓ సారి లేచి కూరుచ్ని, విసీక్ పటిట్ంచమనన్ కురాడిర్వైపు వేలు చూపించి, 
‘‘ఆ కురార్డేదో చెబుతునాన్డు. వినిపించుకోవచుచ్గా’ అని మళీల్ పడిపోయాడు. 

ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తి అలాంటిదే!    
ఒలోముచ కీ ఇలుల్ చౌకగా దొరికింది. ఒకే గదిలో నా కుటుంబమంతా ఉండడానికి కూడా ఒపుప్కుంది.  
ఆ ఇలుల్ కాదని వేరెకక్డికి వెళిల్నా - ఇంత చకక్ని ఏరియాలో, ఇంత తకుక్వ ధరకు, సకుటుంబంగా ఉండడానికి ఇలుల్ 

దొరుకుతుందా? 
అందుకని ఇపుప్డు నాకు మాదీ మాటలు నమామ్లనిపించింది.  
ఐతే ఒలోముచ కీ మీట ఫెర టార్గ  ఇవవ్డమంటే - తను అదెద్కుంటునన్ ఇంటోల్ నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు కూడా ఉంటునన్టుల్ కాగితంమీద 

కమిట  అవావ్లి. 
ఒపుప్కుంటుందా? 
ఒపుప్కోకపోతే ఏంచెయాయ్లి?  
తనొపుప్కోకపోతే - రెండు భయాలు.  
ఒకటి - ఒలోముచ కీ ఇంటోల్ ఉండడం నాకు దినదినగండం కావచచ్నన్ భయం. రెండు రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కి సంబంధించిన ఫారామ్లిటీ 

ఒకటి లోపిసుత్ందనన్ భయం. అపుప్డిది మారేజ  సరిట్ఫికెట ని మించిన పెనుసమసయ్గా మారదూ! 
భయపడుతూనే ఓ రాతిర్ నా అవసరం గురించిన లేఖ ఒకటి పోసట్ బాకుస్లో వేశాను. అంటే వంటింటోల్ ఫిర్జ  టాప మీద పెటాట్ను.    
మరాన్డుదయం ఒలోముచ కీ ననున్ పిలిచింది. 
జీవనమ్రణ సమసయ్.  
ఏమంటుందోనని బెరుకుగానే వెళాల్ను. 
‘‘అగిర్మెంటు ఇసాత్ను. అదెద్ కొంచెం పెంచగలవా?’’ అందామె. 
అపుప్డు నాకు కలిగిన రిలీఫ  ఇంతా అంతా కాదు.  
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హనుమంతుడు, ‘చూచితిని సీతను’ అనన్టుల్ ముందు - అగిర్మెంటు ఇసాత్నని - చెపిప్ంది అది 
చాలు! 

అదెద్ పెంచమనడంలో ఆమె గొంతులో బలం లేదు. ఏదో ఓ బాణమేసి చూదాద్ంలే అనన్టుల్ అడిగింది. ఎందుకంటే ఆమెకి నా ఆరిథ్క 
పరిసిథ్తి తెలుసు. 

గొంతులో తగినంత వినయానిన్ జోడించి, ‘‘పెంచాలనే ఉంది కానీ నాకు డబుబ్ చాలదు. మీట ఫెర టార్గ  ఇసాత్ననన్ందుకు చాలా 
చాలా థాంకస్ ’’ అనాన్ను. 

ఆమె మరేమనలేదు. మరాన్టికలాల్ ఆమె ఆ ఫారాలు సంతకం చేసిచిచ్ంది. 
వాటిలో మేమకక్డ ఎనాన్ళుల్ండొచోచ్ అనన్ది తను వార్యలేదు. నేనే నా అవసరానిన్బటిట్ తేదీలేసి నింపుకునాన్ను. నా సమసయ్లనీన్ 

ఒకక్సారిగా పటాపంచలైపోయినటుల్ తోచి ఎంతో ఉతాస్హంగా అనిపించింది.  
అదే ఉతాస్హంలో - ఇంచుమించు వెంటనే ఇండియన  కనస్లేట  ఆఫీసుకి సకుటుంబంగా వెళాల్ను. ఆఫీసు చినన్ది. సాట్ఫ  

ఐదారుగురికంటే ఉంటుందనిపించదు. వెళల్గానే మరాయ్దగా పలకరించి కూరోచ్మనాన్రు. 
కాసేపటికి ఓ అమామ్యి మా దగగ్రకొచిచ్ ననున్ పలకరించింది. నేను నా పరిసిథ్తి కాసత్ విపులంగానే ఆమెకి చెపాప్ను.  
ఆమె ఓపిగాగ్ నేను చెపిప్ందంతా వింది. తరావ్త నెమమ్దిగా, ‘‘ఇపుప్డు మేము మీకు చేయగలిగిన సాయమేమిటి?’’ అంది. 
రామాయణమంతా విని రాముడికి సీతేమౌతుందని అడిగిన సామెత ఊరికే పుటట్లేదనిపించింది.  
ఐతే ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ సహనం అవసరమని నాకు తెలియకపోలేదు.  
నా భారయ్ని చూపించి, ‘‘ఈమెకూ నాకూ పెళిల్ ఐనటుల్ సరిట్ఫికెట  ఒకటి ఇవావ్లి’’ అనాన్ను.  
ఆమె నవివ్, ‘‘ఇండియన  కనస్లేటోల్ మారేజ  సరిట్ఫికెటుల్ ఇసాత్రని మీకెవరు చెపాప్రు?’’ అంది.  
ఆమె అడిగిన తీరునిబటిట్, ఎగతాళి చేసోత్ందా అనిపించింది కానీ సమాధానం నా దగగ్ర సిదధ్ంగానే ఉంది. 
‘‘రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  ఇచేచ్ కారాయ్లయంలో అధికారి చెపాప్రు. ఆయన పేరు నాకు తెలియదు. కానీ ఆ ఆఫీసు పుట కామర  సాట్ర్సేలో 

ఉంది’’ అనాన్ను. 
ఆమె ఏ తీరులో మాటాల్డిందో అదే తీరులో బదులిచాచ్ను నేను.  
ఆమె ననున్ ఎగతాళి చేసేత్, ఆ ఎగతాళిని జరమ్న  అధికారికి మళిల్ంచాను.  
మనవాళుల్ మనవాళల్ని చినన్బుచిచ్నటుల్, తెలల్వాళల్ని చినన్బుచచ్లేరని నాకు తెలుసు. 
ఆమె ఓ క్షణం తడబడింది. తరావ్త నెమమ్దిగా, ‘‘మీరు ఇకక్డికొచేచ్ముందే ఇండియాలో ఆ సరిట్ఫికెట  తీసుకుని ఉండాలిస్ంది’’ అంది. 

గొంతులో కొంచెం వినయం జోడించింది.  
‘‘ఇలాంటి సరిట్ఫికెట  ఒకటి అవసరపడుతుందని ముందుగా ఎవరూ మాకు సూచించలేదు. ఏ సమసయ్ వచిచ్నా భారత పౌరులకు 

ఇండియన  ఎంబసీ కానీ, కనస్లేట గానీ సాయపడతారని మాతర్ం చెపాప్రు’’ అనాన్ను. 
ఆమె కొంచెం పర్సనన్ంగా నవివ్, ‘‘ఇలాంటి సరిట్ఫికెటుల్ ఇవవ్డానికి మాకు పర్తేయ్కమైన అనుమతి లేదు. అందువలల్ సరిట్ట్ఫికెట  

మేమిచిచ్నా అది చెలల్దు’’ అంది. 
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‘‘మిమమ్లిన్ సరిట్ఫికెట  అడగమనన్వాళుల్, మీరిసేత్ అది చెలల్దని అంటారనుకోను. ఐనా సరిట్ఫికెట  
ఇసాత్మనన్ందుకు చాలా సంతోషం. దాని చెలుల్బడి విషయం నేను చూసుకుంటాను’’ అనాన్ను. 

నిజానికామె సరిట్ఫికెట  ఇసాత్నని అనలేదు. కొంచెం లౌకయ్ం పర్దరిశ్ంచాను. 
‘‘సరే, ఏ బేసిస  మీద మీకు సరిట్పికెట  ఇవావ్లి?’’ అందామె. 
‘‘నేను, ఈమె భారాయ్భరత్లమని పాస పోరుట్లు చెబుతునాన్యి. అది బేసిస  నంబర  వన . నేను ఇండియాలో పర్భుతోవ్దోయ్గిని. మా పెళిల్ 

తేదీ నేనిసాత్ను. తపుప్డు సమాచారమిసేత్ నా ఉదోయ్గం పోవడమే కాదు, జైలు శిక్ష కూడా పడొచుచ్ నాకు. కాబటిట్ ఆ విషయమై నేను మీకు 
వార్సిచేచ్ కాగితం బేసిస  నంబర  టూ’’ అనాన్ను. 

ఆమె శీర్మతి పాస పోరుట్ తీసుకుంది. నాచేత కాగితం వార్యించుకుంది. 
‘‘సరిట్ఫికెట  ఇపప్టికిపుప్డు ఇవవ్డం అవదా?’’ అనడిగాను. 
‘‘మీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కి ఇంకా టైముందిగా? అంత తొందరేమిటి?’’ అందామె. 
‘‘ఇకక్డ పర్తి మనిషికీ ఓ ఐడెంటిటీ కారుడ్ంటుంది. మాకు పాస పోరుట్లే ఐడెంటిటీ. అవి లేకుండా బయట తిరగలేం కదా!’’ అనాన్ను. 
శీర్మతి పాస పోరుట్ కనస్లేట  ఆఫీసులో ఉనన్టుల్ రసీదొకటి ఇచిచ్, ఇక వెళల్మందామె.  
‘రసీదుకి పది నిముషాలు పడితే, సరిట్ఫికెట కి మరో పది నిముషాలు అదనం. ఈమాతర్ం దానికి వారం రోజులు గడువెందుకో’ అని 

మనసులో విసుకుక్ంటూ బయటికొచాచ్ను. 
ఇంటికెళేల్క గుపాత్కి ఫోన  చేసి విషయం చెబితే, ‘‘ఇకక్డికొచిచ్ పటుట్మని ఏడాది కాలేదు. మన కనస్లేట  వాళుల్ సరిట్ఫికెట కి వారం 

రోజులే అంటే - సంతోషపడాలిస్ంది పోయి, తిటుట్కుంటునాన్వా?’’ అనాన్డు. 
నిజమే - ఇండియాలో కాయ్జవల  లీవుకే నెలాల్ళల్ముందు పాల్నింగు కావాలనే బాసులునాన్రు. ఏ అపిల్కేషనుకైనా కిందనుంచి పై దాకా 

వెళల్డానికి కనీసం వారం పడుతుంది. 
ఆ సంపర్దాయం బెరిల్న  వసేత్ పోతుందా? 
ఎటొచీచ్ ఆ వారంలోగానే కనస్లేట  మీద చికాకు పెరిగేలా చేసింది కిండర  గెలడ్  (సంతాన భృతి) విశేషం. 
మన దేశంలో ధరణికి గిరి, గిరికి తరువు, తరువుకి కాయ భారం కాకపోవచుచ్ కానీ తలిల్కి పిలల్ భారమే! ఆ భావిపౌరులు దేశానికి 

భారమే! 
అపప్టోల్ పిలల్లొదుద్ బాబోయ  అని సమాజవాదులూ, పర్భుతవ్ం కూడా గోల పెటేట్వారు. 
జరమ్నీలో భావిపౌరులకి పర్తేయ్కంగా భృతి ఉంది.  
డాడ  సంసథ్ కూడా పర్తి నెలా మా పిలల్లకి చెరో యాబై మారుక్లూ భృతిగా ఇసోత్ంది.  
నేను ఎంబసీకి వెళొల్చిచ్న మరాన్డే - గుపాత్ నాకు ఫోన  చేశాడు.  
డాడ  వాళుల్ పిలల్లకిచేచ్ భృతి (కిండర  గెలడ్ ) ఆపేశారుట.  
అందులో కొంచెం బాడ  నూయ్స . కొంచెం గుడ  నూయ్స   
బాడ  నూయ్స  ఏమిటంటే - ఇకమీదట - జరమ్నీలోని ఏ సంసాథ్ కూడా సంతానభృతి ఇవవ్దు.  
గుడ  నూయ్స  ఏమిటంటే - ఆ భృతి పంపిణీ బాధయ్తని ఇకమీదట ఆరబ్యిటస్  ఆమట్  (లేబర  బూయ్రో) అనే పర్భుతవ్సంసథ్ సీవ్కరిసుత్ంది.  
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ఆరబ్యిటస్  ఆమట్  మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉంది. సులభంగానే దొరికింది.  
అకక్డ ఫారాలు తీసుకుని కావలసిన వివరాలు నింపి పోలీసు సేట్షనోల్ సాట్ంప  వేయించుకుని ఇవావ్లి. 
వాళుల్ ఫారాలు వెంటనే ఇచాచ్రు. పోలీసు సేట్షనోల్ సాట్ంపు వెంటనే వేశారు. 
ఆ ఫారాలు తీసుకెళిల్ ఆరబ్యిటస్  ఆమట్ లో చూపించి, ‘‘ఇపుప్డు నేనేం చెయాయ్లి?’’ అనడిగాను. 
‘‘పర్సుత్తానికి ఇంటికెళుల్. ఒకటో తారీఖున నీ బాయ్ంకు ఆకౌంట  చెక  చేసుకో. మొదటి బిడడ్కి 50 మారుక్లు, రెండో బిడడ్కి 70 

మారుక్లు - మొతత్ం 120 మారుక్లు నీ అకౌంటోల్ పడి ఉంటాయి’’ అనాన్డు. 
రెండు శుభవారత్లు.  
ఒకటి - సంతానభృతికిక ఢోకా లేదు.  
రెండు - ఆ భృతి ఇంకో 20 మారుక్లు పెరిగింది. 
అపప్టోల్ జరమ్నీలో మొదటి బిడడ్కి 50, రెండో బిడడ్కి 70, మూడో బిడడ్కి 120 మారుక్లు, అకక్ణిణ్ంచి ఎంతమంది బిడడ్లుంటే అందరికీ 

120 మారుక్లు - సంతానభృతిగా చెలిల్ంచేదిట పర్భుతవ్ం.  
ఇది కుల, మత, జాతి, పౌరసతావ్లతో నిమితత్ం లేకుండా - ఆ దేశంలో పని చేసేచారందరికీ వరిత్సుత్ంది.  
అంతకాలం డాడ  మాకు బిడడ్కి 50 మారుక్ల చొపుప్న సంతానభృతి చెలిల్ంచేది.  
ఆ బాధయ్త పర్భుతవ్ం సీవ్కరించడంతో భృతి మారింది. 
కాలానుగుణంగానూ పాలనావిధానంలో మారుప్లు అవసరపడుతుంటాయి. ఆ మారుప్లిన్ అమలు జరిపే పర్కిర్య సరళంగానూ, 

పౌరులకి లాభదాయకంగానూ ఉంటే - ఆ వయ్వసథ్ని అసలైన వెల ఫేర  సేట్ట  అనొచుచ్.  
సంతానభృతి విషయంలో సావ్నుభవం తరావ్త - నాకు ఇండియన  కనస్లేట  తీరు చికాకు తెపిప్ంచదూ! 
నా శీర్మతి ఇండియన  పాస పోరుట్లో ఉనన్ పర్కారం - మా ఇదద్రికీ వివాహమైందని ఓ సరిట్ఫికెట  ఇవవ్డానికి వారం రోజులు గడువు 

కావాలా? 
ఇది వినన్పుప్డు ఓంపర్కాష  కూడా గుపాత్లాగే నవివ్, ఓ ఒరియా కథ చెపాప్డు. 
ఆ కథలో - రోడుడ్మీద చెటుట్ కూలి ఓ మనిషిమీద పడింది. ఆ మనిషి బర్తికే ఉనాన్డు కానీ, ముందా చెటుట్ని తొలగిసేత్ తపప్ అతడి 

పరిసిథ్తి తెలియదు. అతణిణ్ వైదాయ్నికి పంపడం అవదు.  
అతడి అవసథ్ చూసిన ఓ మనిషి పోలీసులకి కబురందించాడు. పోలీసులొచేచ్క - ఆ చెటుట్ని తొలగించడం సివిల  సరీవ్సెస  వారి పని 

అనాన్రు. ఆ ఆఫీసుకి వెడితే, ఫిరాయ్దు తీసుకునే గుమసాత్ సెలవులో ఉనాన్డు. అతడు మరాన్డు వచిచ్ ఫిరాయ్దు తీసుకుని ఫైలుని పై అధికారికి 
పంపాడు. అది అలా పైపైకి వెడుతూ నాలుగు చేతులు మారి, శాంక్షనుల్ అయేయ్క మళీల్ గుమసాత్ దగగ్రికి వచిచ్ంది.  

అకక్డ ఆ తంతు అలా నడుసూత్నే ఉంది. ఈలోగా ఇకక్డ కొందరు మానవతా వాదులు కషట్పడి ఎలాగో ఆ మనిషిని చెటుట్కిందనుంచి 
తీసి ఆసప్తిర్లో చేరాచ్రు. 

‘‘ఈ కథని నేనైతే మరోలా ముగించేవాణిణ్’’ అనాన్డు ఓంపర్కాష . 
‘‘ఏముందీ, చటాట్నిన్ చేతులోల్కి తీసుకునన్ందుకు ఆ మానవతావాదులిన్ క్షణాలమీద అరెసుట్ చేసి ఉంటారు. ఇలాంటి అరెసుట్లకి 

పొర్సీజరుస్తో పెదద్గా పనుండదుగా’’ అనాన్ను. 
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‘‘గేర్ట  - ఏ విషయానన్యినా నువూవ్ నేనూ ఒకే కోణంలో ఆలోచిసాత్ం’’ అంటూ ఓం నా 
భుజం తటిట్ మెచుచ్కునాన్డు. 

‘‘మన దేశంలో కాసత్ వదువుకునన్వాళల్ంతా ఇంచుమించు ఇలాగే ఆలోచిసాత్రు. కానీ అవి ఆలోచనలకీ, వాయ్ఖయ్లకీ మాతర్మే 
పరిమితం. వాటిలో ఏ ఒకక్టీ చేతలోల్కి మారదు’’ అని నవావ్ను. 

‘‘కదా, అలాంటపుప్డు - నువేవ్మిటీ - మన కనస్లేట వాళుల్ ఫైలు తయారు చేసి పైకీ కిందకీ నడపకుండా - నీ పని వెంటనే 
ఐపోవాలనుకునాన్వ ! అకక్డి అలవాటే ఇకక్డా కొనసాగదా మరి!’’ అనాన్డు ఓం.     

‘‘అరథ్మయింది, ననున్ నా సట్యిలోల్నే కొటాట్వ ! బుదొధ్చిచ్ందిలే! మన కనస్లేట వాళుల్ అనన్పర్కారం వారం రోజులోల్ సరిట్ఫికెట  ఇచేచ్సేత్ - 
వాళల్దీ వెల ఫేర  సేట్ట  వయ్వసేథ్ అని ఒపేప్సుకుంటాను. సరా!’’ అనాన్ను. 

అనన్ రోజుకి ఇండియన  కనస్లేట  ఆఫీసుకి వెళాల్ను. ఎటొచీచ్ ఒకక్ణేణ్ వెళాల్ను.   
PPP 

‘‘మీ సరిట్ఫికెట  రెడీ’’ అంది కనస్లేట  అమామ్యి. 
‘ఆహా, ఈ ఆఫీసు అసలైన వెల ఫేర  సేట్ట కి చెందిందని ఋజువైపోయింది’ అనుకునాన్ను మనసులో.  
అలాగని వాళల్కి మనసులోనే సరిట్ఫికెట  ఇచేచ్శాను.  
రాజుల కాలమైతే - మెడలోంచి ఏ ముతాయ్లహారమో తీసి ఇచేచ్యాలిస్న గొపప్ విషయమది మరి.  
పైకి ‘‘థాంకస్ ’’ అంటూ ఆ కాగితం అందుకుని చూశాను.   
నాకూ, శీర్మతికీ ఫలానా తేదీన పెళల్యినటుల్ ధుర్వీకరిసుత్నన్ పతర్మది. 
ఆ పతర్ం కళల్తో చూసుత్ంటే - చెవిలో వేదమంతార్లు వినిపించాయి.  
ఆ పతర్ంలోనే ఓ విడియో కూడా కనిపించింది.  
అందులో శీర్మతి, నేను ఒకరి తలపై ఒకరు జీలకఱఱ్, బెలల్ం పెడుతూ కనిపించాం.  
మా పకక్న మా ఇదద్రు పిలల్లూ కూడా అదీ ఇపప్టి వయసులో ఉండడం - ఆ దృశయ్ంలోని పర్తేయ్కత. 
ఆ పతర్ం చదువుతూ కొతత్ పెళిల్కొడుకుననన్ అనుభూతి చెందుతునన్ ననున్ చూసి, ‘‘ఈజిట  ఓకే’’ అనడిగింది కనస్లేట  అమామ్యి. 
ఊఁ అనబోయి ఆగిపోయాను.  
ఆ పతర్ం ఇంగీల్షులో ఉందని అపుప్డు వెలిగింది నాకు.  ‘‘అరే, ఇది ఇంగీల్షులో ఉంది. నాకు జరమ్న లో కావాలి’’ అనాన్ను. 
‘‘ఇది ఇండియన  కనస్లేట . ఇకక్డ మేమిచేచ్ సరిట్ఫికెటుల్ ఇంగీల్షులోనే ఉంటాయి’’ అందా అమామ్యి. 
‘‘కనస్లేట  ఇండియన దే ఐనా ఉనన్ది జరమ్నీలోనే కదా! మీరిచేచ్ సరిట్ఫికెటుల్ జరమ్నుస్కోసం కదా, ఇంగీల్షులో ఇసేత్ ఎలా?’’ అనాన్ను. 
‘‘అది మా సమసయ్ కాదు. మీది’’ అందా అమామ్యి వెంటనే. 
‘‘నాది సమసయ్ కాదు. అవసరం. ఈ సరిట్పికెట  జరమ్న  భాషలో కావాలి. అందుకు దయుంచి మీరే ఏదో ఏరాప్టు చెయాయ్లి?’’ అనాన్ను 

వేడుకోలుగా. 
ఆమె నేను చెపప్డం అయేయ్దాకా ఆగింది. కానీ, సమాధానం మాతర్ం నేను చెపప్డానికి ముందే సిదధ్ం చేసుకునన్టుల్ంది. 
వాళుల్ సరిట్ఫికెటుట్ని ఇంగీల్షులోనే ఇసాత్రు. అంతేనని తేలేచ్సింది. 
కొంతసేపు నా పర్యతన్ం నేను చేశాను.  
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కొంత వేడుకోలు, కొంత వాదన.  
ఏం చేసినా, ఎంత చేసినా నాది అరణయ్రోదనమే ఔతుందని గర్హించడానికి నాకు పావుగంట పటిట్ంది.  
‘‘పొరపడాడ్ను. ఎకక్డునాన్ ఇండియనుస్ ఇండియనేస్. జరమ్నీలోనే ఉనాన్ ఇండియన  కనస్లేట  - వెల ఫేర  సేట్ట  లక్షణాలు 

తెచుచ్కోలేదు’’ అనుకునాన్ను కసిగా. 
నా మనసు కూడా - అంతకుముందు వాళల్కిచిచ్న సరిట్ఫికెట ని వెనకిక్ తీసేసుకుంది. 
అంతే కదా! అవతలివాళల్ గొపప్తనానిన్ అంచనా వెయయ్డంలో, సావ్రథ్ం కూడా తన వంతు పాతర్ నిరవ్హిసుత్ంది. 
అంచనా ఎలా ఉనాన్ అవసరం కలిగించే అసహాయత ఒకటి ఉంటుంది కదా! 
మనసుతో నిమితత్ం లేకుండా నా చేతులు మాతర్ం వాళిల్చిచ్న మారేజి సరిట్ఫికెట  తీసుకునాన్యి.  
వెళేల్టపుప్డు శీర్మతి పాస పోరుట్ కోసం అడిగాను. 
‘‘పాస పోరుట్ ఆమెది కదా, ఆమెకే ఇసాత్ం’’ అందామె. 
అడగాగ్నే ఇచేచ్సాత్రని యథాలాపంగా అడిగిన నేను ఉలికిక్పడాడ్ను. 
ఇందాకటిన్ంచి గటిట్గా వాదిసుత్నాన్ను కదా, దాని పర్భావమా ఇది అనుకుని, ‘‘ఈ రోజు తనకి వీలుకాక రాలేదు’’ అని సంజాయిషీ 

ఇచాచ్ను. 
‘‘శని, ఆదివారాలు మాకు సెలవు. మిగతా రోజులోల్ ఆఫీసు టైములో ఆమెకి ఎపుప్డు వీలైతే అపుప్డే వచిచ్ తీసుకుని వెళల్మనండి’’ 

అందామె.   
నాకు చిరాకేసింది. ‘‘నేనామె భరత్ని. అలాగని మీరే ఇపుప్డు సరిట్ఫికెట  కూడా ఇచాచ్రు. మరి ఆమె పాస పోరుట్ నాకివవ్రా?’’ అనాన్ను. 
‘‘ఎవరి పాస పోరుట్ వాళల్కే ఇవావ్లని నియమం’’ నొకిక్ంచిందా యువతి. 
నాకు ఉకోర్షమొచిచ్ంది, ‘‘ఈ దేశంలో ఉనన్పుప్డు - ఈ దేశంలో ఆఫీసుకోసమని ఇచేచ్ సరిట్ఫికెట  - ఈ దేశసుథ్లకి అరథ్మయేయ్ 

భాషలో ఇవావ్లనన్ నియమం లేదు. భారయ్ పాస పోరుట్ భరత్కి ఇవవ్కూడదని నియమమా? అదీ మేమిదద్రం భారయ్భరత్లమని ధుర్వీకరిసూత్ 
మీరిచిచ్న సరిట్ఫికెట  నా చేతిలో ఉండగా....’’ అనాన్ను. 

ఆమె నవివ్ంది, ‘‘ఎందుకో మీరు ఆవేశపడుతునాన్రు. మీరడిగింది నియమాలకి విరుదధ్మని మీకు తెలియదా?’’ అంది. 
ముందరి కాళల్కు బంధం అనుకుందుకు లేదు. ఆమె చెపిప్ంది నిజమే! 
పాస పోరుట్ పూరిత్గా వయ్కిత్గతం. దానికి అనుబంధాలుండవు. రకత్సంబంధాలుండవు.  
నా భారయ్ పాస పోరుట్ని ఆమెకి కాక వేరే వయ్కిత్కి, ఆ వయ్కిత్ ఆమెకు సవ్యానా భరత్యినా సరే, ఇవవ్కూడదనన్ నియమం మా మంచి 

కోసమే! 
కానీ - ఇపుప్డది తీసుకుందుకు మరోసారి ఇకక్డికి రావాలంటే ఎందుకో నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది.  
పరిసిథ్తిని తేలిక చెయాయ్లని, ‘‘కొనిన్ నియమాలు అతికర్మించడానికే - అని ఓ ఇంగీల్షు సామెత’’ అని సేన్హపూరవ్కంగా నవావ్ను.  
చటాట్లు, నియమాలు జీవితానిన్ సుకరం చెయయ్డానికి. వాటిని సీరియస గా తీసుకుంటే మనిషి కోరుట్ల చుటూట్ తిరగాలి. 
సేన్హానికి సంకేతమైన ఓ చిరునవువ్ - నాయ్యవాదాలిన్ మించి సాయపడగలదనన్ వివేకం నాకపుప్డు కలిగింది.  
‘‘కానీ ఇది ఇంగల్ండు కాదు. జరమ్నీ’’ అని నవివ్ందా అమామ్యి. 
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ఆ నవువ్ సేన్హపూరవ్కంగా ఉండడంతో - నాలో కొంచెం ఆశ, కొంచెం ధైరయ్ం... 
ఆమెకి కూడా పాస పోరుట్ ఇవవ్కూడదనన్ పటిట్ంపు ఉనన్టుల్ లేదు. తన పవరేమిటో చూపించాలనుకుంది, చూపించింది. 
నేను హకుక్గా సాధించాలనుకునన్ది - తను చేసే ఫేవర గా మారాచ్లనుకుంటోంది. 
అది గర్హించగానే ఇంచుమించు కాళల్బేరానికి వచేచ్శాను. 
ఇలాంటి కాళల్బేరాల విషయంలో - ఇండియాలో పర్భుతవ్ కారాయ్లయాలోల్ ఎదురైన అనుభవాలు ఎంత బాగా పనికొచేచ్యంటే - 

కొదిద్ నిముషాలోల్నే ఆమెకి నామీద జాలి పుటిట్ంది.  
‘‘ఆమెని తీసుకుని మళీల్ రావడం మీకు ఇబబ్ందిగా ఉనన్టుల్ంది. ఈసారికి నియమావళి సడలించి కొంచెం రిసుక్ తీసుకుని పాస పోరుట్ 

ఇచేచ్సుత్నాన్మ. మరోసారి ఇలా జరకుక్ండా చూసుకోండి’’ అంటూ శీర్మతి పాస పోరుట్ నాకిచేచ్సింది.  
అపుప్డు నేను నాకు కావాలిస్న సరిట్ఫికెట  జరమ్న లో కాక ఇంగీల్షులో ఉందనన్ విషయానిన్ పూరిత్గా మరిచ్పోయి 

మహదానందపడిపోయాను. 
ఆమెకి మనసూఫ్రిత్గా కృతజఞ్తలు తెలుపుకుని అకక్ణిణ్ంచి కదిలాను. 
బయటకొచిచ్ ఊబాన  ఎకేక్దాకా - నేనింకా పరమానంద సిథ్తిలోనే ఉనాన్ను.  
నెమమ్దిగా అందులోంచి బయటపడాడ్క - వాసత్వంలోకి వచిచ్ నా ముందునన్ కొతత్ సమసయ్ని గురిత్ంచాను.  
ఈ దేశంలో పెళల్యిందని చెబితే సరిపోదు. పెళల్యిందనన్ ధుర్వపతార్నిన్ చూపించాలనాన్రు.  
అది చాలా కషట్మైన పని అనుకునాన్ను కానీ సాధించగలిగాను.  
అదిపుప్డు నా చేతిలో ఉంది. కానీ అందులోని భాష ఇంగీల్షు. దానిన్ జరమ్న కి మారాచ్లి - అదీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  అధికారి 

ఆమోదించేలా! 
‘కతిత్ పోయి కరార్ వచేచ్ ఢాం ఢాం ఢాం’ అనన్టుల్ అదీ నాముందునన్ కొతత్ సమసయ్!  
అనిన్ంటికీ పాపాలభైరవుడిలా డాడ  సంసథ్ ఉండనే ఉంది.  
నా మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట కి జిరాకుస్ కాపీ తీసి పోసుట్లో వాళల్కి పంపి జరమ్న లోకి అనువదించి పంపమని కోరాను. 
పోసుట్లో జవాబు ఇంచుమించు వెంటనే వచిచ్ంది. 
డాడ కి అనువాద విభాగం లేదుట. ఐతే ఎవరైనా తమకి తాముగా అనువదించి - ఒరిజినల తో కలిపి పంపితే పరిశీలించగలరట. 
అనువాదం సకర్మంగా ఉంటే - ఆ విషయానిన్ ధుర్వీకరించగలమని కూడా చెపాప్రు.  
ఇది నామీద సానుభూతితో నాకోసం వారు చెయయ్గల ఏరాప్టు. 
అనువాదం నేనే చెయొయ్చుచ్. కానీ నాది పదమ్వూయ్హం విషయంలో అభిమనుయ్డి పరిసిథ్తి. 
ఏ పతార్నన్యినా, వాయ్సానన్యినా - జరమ్న నుంచి ఇంగీల్షులోకి అనువదించే పర్యతన్ం చెయయ్గలను.  
కానీ ఇంగీల్షునుంచి జరమ్న  అంటే - ఆ భాషలో వాయ్కరణంమీద నాకునన్ పటుట్ చాలదు. 
ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు సాయపడగల మరో పాపాల భైరవుడు ఓంపర్కాష ! 
అతడికి విషయం చెపాప్ను. అతడు వెంటనే బెరిల్నోల్ రాట హౌస  (టౌన  హాల )ని సూచించాడు.  
వెళాల్ను. వాళల్ని ఇంపెర్స  చెయయ్డానికి నా సమసయ్ని జరమ్న  భాషలో చెపుప్కునాన్ను. 
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వాళుల్ నా పర్యతాన్నికి సంతోషించారు. నేను చెపేప్ది శర్దధ్గా వినాన్రు.  
అంతా విని, ‘‘నీ దగగ్రునన్ సరిట్ఫికెట ని ఇంగీల్షునుంచి జరమ్న లోకి అనువదించాలి. అదేగా నువువ్ చెపేప్ది’’ అనాన్రు. 
నా సమసయ్ వారి కరథ్మైందని మహదానందపడి, ‘‘ఔను’’ అనాన్ను. 
నా సంతోషంమీద నీళుల్ చలుల్తూ, ‘‘అది మా పని కాదు’’ అనాన్రు వాళుల్. 
అదేదో ఇండియాలో గవరన్మెంటు ఆఫీసులోలా చెపేప్రనుకుందుకు లేదు. 
మన గవరన్మెంట  ఆఫీసులోల్ - ఆఫీసు తొమిమ్దంటే - పదింటికి కూడా వెళొల్చుచ్. వెళేల్క రెండు సారుల్ టీ టైముంటుంది. ఓసారి 

లంచి బేర్కుంటుంది. 
మధయ్లో కూడా ఉదోయ్గులు ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకుందుకు బోలెడంత టైముంటుంది.  
అలాంటి టైములో వారు ఇంకా అనేక పనులు చెయొయ్చుచ్.  
కథలార్సుకోవచుచ్. పాటలు పార్కీట్సు చేసుకోవచుచ్. నాలాంటివారికి అనువాదాలాల్ంటివీ చెయొయ్చుచ్. 
ఇకక్డ ఆఫీసులోల్ ఉదోయ్గులకి ఫీర్ టైం లేదు. అనువాదమంటే పెరస్నల  టైంలో చెయాయ్లి. 
మన దేశంలో పెరస్నల  టైంని ఇతరులకోసం వినియోగించేవారు ఎకుక్వే.  
కానీ ఇకక్డ పెరస్నల  టైం - పూయ్రీల్ పెరస్నల ! 
పోనీ తెలిసినవాళల్యితే వేరు. నాకు రాట హౌసులో ఎవరూ తెలియదు. అందుకే ‘‘అది మా పని కాదు’’ అని బదులొచిచ్ంది. 
రాట హౌసులో పని కాకపోతే కనుక, టుసామ్కి వెళల్మని మరో సూచన చేశాడు ఓంపర్కాష . 
అది బెరిల్న లోని టెకిన్కల  యూనివరిస్టీ - విదేశీయుల అవసరాలకు సహకరించడానికి ఏరాప్టు చేసిన సంసథ్. 
నేను వెళిల్ టుసామ్ వాళల్ని కలుసుకునాన్ను. 
వాళుల్ నా సమసయ్ని ఓపికగా వినాన్రు. నేను జరమ్న లో చెపప్బోతుంటే, ‘ఫరవాలేదు, ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డొచుచ్’ అని 

పోర్తస్హించారు. 
వాళల్ తీరు చూసి, పని జరిగినటేల్ భావించాను. 
ఐతే వాళుల్ అనువాదాలు చేసాత్రుట కానీ, సరిట్ఫికెటుల్లాంటివి కావు.  
ఐనా నాకోసం చేసిపెడతామనాన్రు కానీ పని ఒతిత్డి ఎకుక్వగా ఉండడంవలల్ ఆ పని చేపటట్డానికి రెండు నెలలైనా పటొట్చుచ్ట. 
‘‘సరిట్ఫికెటల్లాంటివి మేము అనువదిసాత్ం కానీ, దానిన్ ఒరిజినల తో పోలిచ్ ధుర్వీకరించడానికి మాకు అథారిటీ లేదు. అది మీరు 

వేరేవాళల్చేత చేయించుకోచాలి’’ అనాన్రు వాళుల్.  
జరమ్నీవంటి ఒక ఆధునిక దేశంలో, చినన్ సరిట్ఫికెట  అనువాదానికి ఇంత తతంగమా అని నేను వాళల్ ముందే వాపోయాను. 
‘‘సమసయ్ చినన్దే కానీ మాకు కొతత్ది’’ అని ఊరుకునాన్డు టుసామ్ అధికారి. 
అలాప్క్షరాలోల్ అనలాప్రాథ్లు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందుకు - చకక్ని ఉదాహరణ! 
జరిగిందంతా విశేల్షించుకుంటే - తపప్ంతా నావైపే ఉనన్టుల్ అనిపిసుత్ంది. అందుకు కారణం - ఈ వయ్వసథ్పై నాకేరప్డిన 

ఆరాధనాభావం కూడా కావచుచ్. 
ఏదిఏమైనా ఎకుక్వ ఆలోచించలేదు. ఓంపర్కాష ని కలుసుకుని జరిగింది చెపాప్ను.  
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ఓంపర్కాష  వెంటనే, ‘‘ఈ విషయమై మనమే పర్యతిన్ంచొచుచ్గా! ఇంతకాలం మనకిది 
ఎందుకు తటట్లేదు?’’ అనాన్డు. 

సమసయ్ నాది కాబటిట్ అది తటాట్లిస్ంది నాకు. నాకు తటిట్ంది కూడా. కానీ ఈ అనువాదపు పదమ్వూయ్హంలో నేనైతే అభిమనుయ్ణన్నన్ 
సప్ృహ నాకుంది. ఆ మాట పైకనకుండా, ‘‘ఇది సరదాకు చేసే పని కాదు. బాధయ్తాయుతంగా పని చేసే ఓ సంసథ్కి, బాధయ్తగా సమరిప్ంచాలిస్న 
పతర్ం. అందుకు తగగ్ అనువాదం మనవలల్ ఔతుందా?’’ అనాన్ను.  

‘‘నేను, నువువ్ అనుకుంటే కాకపోవచుచ్. ‘మనం’ అనుకుంటే ఔతుందనే నా నమమ్కం. ఇకక్డ మనం అంటే - నువువ్, నేను కాక ఓ 
టరీక్ మితుర్డు కూడా ఉనాన్డు’’ అనాన్డు ఓంపర్కాష. బహుశా పైరమరీ సూక్లోల్  పాఠం గురొత్చిచ్ ఉంటుంది. 

అతడలా అనగానే నాకు ధైరయ్ం వచిచ్ంది.  
ఆ సాయంతర్ం మేము ముగుగ్రం మా ఆఫీసులో కూరుచ్ని పదమ్వూయ్హంలోకి అడుగెటాట్ం.  
టరీక్ మితుర్డికి జరమ్న  భాషమీద మా ఇదద్రికంటే ఎకుక్వ పటుట్ంది.  
అతడి పుణయ్మా అని మా అనువాద పర్కిర్య అనుకునన్కంటే సులభమైంది. 
నేనా సరిట్ఫికెట  చదివి మురిసిపోతుంటే - ఓంపర్కాష  నవివ్, ‘కాకి పిలల్ కాకికి ముదుద్’ సామెతని గురుత్ చేశాడు. సాథ్నిక జరమ్న  పౌరుడు 

ఎవరైనా ఆ అనువాదానిన్ పరిశీలిసేత్ బాగుంటుందనాన్డు. 
ఇలాంటి సమయాలోల్ నాకు గురొత్చేచ్ ఒకే ఒకక్డు - హైనర  డెకరట్ .  
అతడికి చూపిసేత్, ‘గుడ  జాబ ’ అని మెచుచ్కుంటూనే - పంకిత్కి రెండేసి చొపుప్న మారుప్లు చేశాడు.  
ఇక ఆ సరిట్ఫికెట ని టైపు చెయాయ్లి.  
నేను టైపింగులో శిక్షణ పొందలేదు. కానీ టైపుమిషనోల్కి కాగితం జొనపడం తెలుసు.  
కీబోరుడ్ చూసూత్ ఒంటివేలితో నెమమ్దిగా టైపు చెయయ్డం వచుచ్.  
ఎటొచీచ్ ఒక ఇబబ్ంది ఉంది.  
టైపుమిషనోల్ పర్తి అక్షరానికీ ఓ మీట ఉంటుంది. వేలుతో ఆ మీటని నొకక్గానే, ఒక లీవర  లేచి కాబ్న  టేపుమీద పడుతుంది. ఆ 

రిబబ్ను కింద ఉనన్ కాగితంమీద కారబ్న  పిర్ంటు పడుతుంది. మనం వేలితో మీటను తేలికగా నొకిక్తే, అక్షరం లైటుగా పడుతుంది. గటిట్గా 
నొకిక్తే అక్షరం ఒతుత్గా పడుతుంది.  

అనిన్ అక్షరాలూ ఒకేలా కనబడాలంటే - అనిన్ మీటలీన్ ఒకేలా నొకాక్లి.  
పొర్ఫెషనలుస్ టైపు చేసేత్ అక్షరాల రంగు ఒకే చికక్దనంతో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.  
నాలాంటివాడు టైపు చేసేత్ - అక్షరాలనీన్ నలుపు తెలుపుల మిశర్మంలా కనిపిసాత్యి.  
డెకరట్ కి ఆ విషయం చెపాప్ను.  
అతగాడు నవివ్, ‘‘కంగారు పడకు. మన ఆఫీసులో ఎలకిట్ర్క  టైపుమిషన  ఉంది. అందులో మీటని గటిట్గా నొకిక్నా, నెమమ్దిగా నొకిక్నా 

అక్షరం ఒకేలా పడుతుంది’’ అనాన్డు.  
ఎలకిట్ర్క  టైపుమెషినోల్ మరో సౌకరయ్ం కూడా ఉంది.  
టైపు చేసిన మేటర  మెషీనోల్నే సోట్ర  ఔతుంది.  
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మనమోసారి చదువుకుని తపుప్లుంటే సరిచేసుకోవచుచ్.    
మామూలుగా ఐతే టైపు చేసిన కాగితం తీసుకుని తపుప్లునన్ అక్షరాలిన్ తెలల్టి సిరాతో కపేప్యాలి.  
అపుప్డా కాగితానిన్ మళీల్ టైపుమెషీనోల్ జొనిపి మీట నొకిక్తే మనకి కావాలిస్న అక్షరంమీద పడేలా కాగితం పొజిషనిన్ అడడ్సుట్ చెయాయ్లి. 

దానికి పర్తేయ్క నైపుణయ్ం ఉండాలి.  
ఇంత చేసినా తపుప్లు దిదిద్న చోట, అక్షరాలు అతుకుల బొంతలా అగుపిసాత్యి.  
ఎలకిట్ర్క  టైపుమెషీనోల్ పిర్ంటింగుకి ముందే డార్ఫుట్ని సరిచేసుకునే అవకాశం - చాలా గొపప్ సదుపాయం.  
డెకరట్  ఏరాప్టు చేసిన టైపుమెషీనోల్ నేనే నా మారేజ  సరిట్ఫికెట  టైపు చేశాను.  
నాణయ్మైన అచుచ్ యంతర్ంలో ముదిర్ంచబడిన పతర్ంలా ఉనన్ ఆ సరిట్ఫికెట  చూసి తెగ మురిసిపోయాను. 
నేనా సరిట్ఫికెట  డాడ  ఆఫీసుకి పంపితే రెండు రోజులోల్ వాళుల్ దానిన్ ధృవీకరిసూత్ సాట్ంపు వేసి పంపారు.  
హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. ఇక శీర్మతికి రెసిడెనుస్ పెరిమ్ట  వచేచ్సినటేల్ అనిపించి హుషారెకాక్ను. 
అలా ఏపిర్ల  14న రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కోసం ఆ ఆఫీసుకి సకుటుంబంగా వెళాల్ను.  
అకక్డి అధికారి నేను తెచిచ్న కాగితాలు చూడనే లేదు. శీర్మతి పేరొకక్టీ అడిగి, ‘‘ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. ఈ రోజుకి మీ పని అవదు. 

రేపు రండి’’ అనాన్డు. 
ఆయనలా ఎందుకనాన్డో నాకరథ్ం కాలేదు. 
మేము ఆఫీసు తెరిచే సమయానికలాల్ అకక్డ లేం కానీ, మూసే వేళకి కాసత్ ముందుగానే వెళాల్ం.  
అదలాగుంచితే వచిచ్నవాళల్లో కొందరింకా పిలుపుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు.  
వాళల్ని వెళిల్పొమమ్ని ఆ అధికారి చెపప్లేదు. 
వయ్వహారం తిరకాసుగా అనిపించింది. 
ఇండియాలో ఐతే, ఏ చపార్సీనో పిలిచి, ఏం కావాలో అడిగి తెలుసుకుని తైలం సమరిప్ంచుకోవచుచ్. 
ఇదీ అలాంటి సందరభ్మేనా అనిపించింది కానీ - నమమ్డానికి మనసొపప్లేదు. 
ఎవరినడగాలా అనుకుని, చివరికి ఆ అధికారినే మరోసారి పలకరించి మాకు లభించిన పర్తేయ్క హోదాకి కారణమడిగాను. 
ఆయన నవివ్, ఆఫీసు తెరిచే టైముకి వచిచ్ మీ కాగితాలివావ్లి. వచిచ్నవాళల్ని ఆలాఫ్బెటికల  ఆరడ్రోల్ పిలుసాత్ం. మీరొచేచ్సరికి ‘ఆర ’ 

దాటిపోయి ‘టి’ నడుసోత్ంది.రేపు పెందరాళే వచెచ్యయ్ండి’’ అనాన్డు. 
‘‘ఇపప్టికే ఒకటికి రెండు సారుల్ తిరిగాను. మరోసారి మా వాళల్ందరీన్ వెంటబెటుట్కుని ఇంత దూరం రావాలా?’’ అనాన్ను నీరసంగా. 
అతగాడు శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ చూసి సేన్హపూరవ్కంగా నవావ్డు. 
ఆ నవువ్కి నా పార్ణం లేచొచిచ్ంది. కనెష్షనిచిచ్ ఈ రోజే మా పని పూరిత్ చేసాత్డనన్ ఆశ నాలో పుటిట్ంది.  
‘‘వీళల్ంతా ఎందుకు? రేపు నువొవ్కక్డివీ వసేత్ చాలు’’ అనాన్డతడు నాతో. 
అదే సేన్హపూరవ్కమైన నవువ్. ఎకక్డైనా బావ కానీ వంగతోట కాడ కాదంటోంది ఆ నవువ్. 
‘చివరి బంతి ఆడేదాకా ఆట ముగిసినటుల్ కాదు’ అనన్ కిర్కెట  సామెత గురొత్చిచ్ంది.  
ఇసుస్రంటూ వెనకిక్  మళాల్ం.  
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మరాన్డు నేనొకక్ణేణ్ వెళాల్ను. అదీ ఆ ఆఫీసు తెరుచుకునే సమయానికి.  
అధికారికి కాగితాలిసుత్నన్పుప్డు ననున్ చూసి గురుత్ పటిట్ సేన్హపూరవ్కంగా నవువ్తాడనుకునాన్ను. 
కానీ అతడు నవవ్లేదు. అందుకు కారణముంది.  
ఈరోజా సీటోల్ ఉనన్ది నినన్టి వయ్కిత్ కాడు. 
 ‘‘కాగితాలు తీసుకుంటాడా? తీసుకుని శీర్మతి రాలేదేమని అడిగి, ఆమెని తీసుకుని రేపు మళీల్ రమమ్ంటాడా?’’ మనసులో బెంగ.  
అతగాడు కాగితాలు తీసుకునాన్డు. ఓసారి పరీక్షగా చూశాడు. అబజ్క్షనేస్వీ ఉనన్టుల్ లేదు. ‘‘పేరు పిలుసాత్ం. అందాకా వెళిల్ 

కూరోచ్ండి’’ అనాన్డు.  
మనసు తేలిక పడినటేల్ అనిపించి బరువెకేక్సింది. 
ననన్కక్డ కూరోచ్మని, ఓ గంట తరావ్త పిలిచ్, మీ ఆవిడేదీ అనడిగి, రాలేదని తెలియగానే, ఆమెని తీసుకుని రేపు మళీల్ రమమ్ంటే... 
పోనీ తను రాలేదని ఇపుప్డే చెపేప్దాద్మా అనుకునాన్ను. 
‘‘ఏడిసినటుల్ంది. వాళుల్ నినన్డగలేదు. అనవసరంగా ఈ మాట చెపిప్ ‘దొంగాడా కరవకురా’ అనన్ పరిసిథ్తి తెచుచ్కోకు’’ అంది వివేకం. 
వివేకం మాట వినాన్ను. అకక్డ కూరుచ్ని పిలుపు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. చివరికి ఓ గంట తరావ్త నాకు పిలుపొచిచ్ంది. 
విఘేన్శవ్రుడి పెళిల్కి వెయియ్ విఘాన్లూ ఐపోయినటుల్నాన్యి. సాట్ంపు వేసిన రెసిడెనుస్ పెరిమ్ట  కాగితం నాకు అందింది. 
ఆ కాగితానిన్ ఒకటికి రెండు సారుల్ చూసుకునాన్ను. తరావ్త ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివాను. 
ఇక నేనునన్నాన్ళూల్ నా కుటుంబం నాతోనే ఉంటుంది.  
మేమునన్నాన్ళూల్ ఒలోముచ కీ తనింటోల్ మమమ్లిన్ ఉండనిసుత్ంది. 
అది తలచుకుని నా ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆనందపడే ముందు - అది కల కాదు, నిజమేనని ధుర్వపరుచ్కునాన్ను. 
ఇంటికెళిల్ శీర్మతికి సరిట్ఫికెట  చూపగానే - ‘‘ఇపుప్డిక మనకే బెంగా లేదు. కొనాన్ళుల్ అనీన్ మరిచ్పోయి, హాయిగా విహారయాతర్లు 

చెయొయ్చుచ్’’ అంది ఎంతో ఉతాస్హంగా. 
ఆమె విహార యాతర్లు అనగానే ఉలికిక్పడాడ్ను. 

PPP 
నగరవిహారం  
శీర్మతి నోట వెలువడిన విహార యాతర్లు అనన్ మాట బాణమై గుచిచ్ంది.  
ఈ బాణం చితర్మైనది. అది ననున్ బాధించలేదు. బాణం వదిలిన శీర్మతిపై జాలి పుటిట్ంచింది.  
ఎందుకంటే శీర్మతి వాడేవి వేటగాడి బాణాలు కావు. ననున్ వేటాడే ఉదేద్శయ్మూ ఆమెకుండదు.  
ఈ బాణాలకు సంబంధించి నేను సీతనన్, ఆమె పులల్యయ్. ఆ కథేంటంటే.... 
మా ఊళోల్ ఇంటింటికీ మంచినీటి కుళాయిలు పెటిట్సాత్నని ఎనిన్కలోల్ నెగాగ్డు ఓ సీతనన్.  మా ఊరివాడు దేశనాయకుడయాయ్డని ఊళోల్ 

ఆయనకి సనామ్నం జరిగింది.  
కొందరాయనకి దండలేశారు. కొందరు మాటలతో పొగిడారు.  
పర్తి ఒకక్రూ తాము చెపేప్ది పూరిత్ కాగానే, ‘‘సీతనన్ గారికీ జై’’ అంటునాన్రు. సభికులంతా జయజయధావ్నాలు చేసుత్నాన్రు.   
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ఇది చూసిన మా ఊరి పులల్యయ్కి ఉతాస్హం తనున్కొచిచ్నటుల్ంది. చటుకుక్న తనూ వేదిక 
ఎకాక్డు. 

పులల్యయ్ ఓ రైతు కూలీ. ఎపుప్డూ ఏ విషయంలోనూ ఇలా ముందుకు రాలేదు. అందుకని కొందరు వాణిణ్ అటకాయించబోయారు. 
‘‘పులల్యయ్ని ఆపకండి. తన ఉతాస్హం తనది. ఏం చెబుతాడో చెపప్నివవ్ండి’’ అని పోర్తస్హించాడు సీతనన్. 
‘‘మా గుడిసెకీ కాలవకీ మైలునన్ర దూరం. మా ఆడదానికి నీళల్ ఖరెచ్కుక్వ. నేను తెచేచ్ రెండు కావిళూల్, అది తెచుచ్కునే నాలుగు 

కుండల నీళూల్ సరిపోవు. అంతకుమించి తెచుచ్కునే ఓపిక మా ఇదద్రికీ లేదు. ఇకమీదట ఆ బాధుండదు. కావాలసినపుప్డలాల్ ఇంటోల్ కుళాయి 
తిపుప్కుంటే చాలు. ఎనిన్ కుండలు కావాలంటే అనిన్ కుండల నీళుల్. సీతనన్ బాబుకీ జై’’ అని గటిట్గా అరిచాడు. 

ఆశచ్రయ్ంగా సభలో ఎవరూ జయజయధావ్నాలు పలకలేదు. 
మన జనంలో పరిణతి రాలేదని అంతా అనుకుంటాం కానీ, అదెపుప్డో వచేచ్సింది. 
ఎనిన్కలముందు నాయకుడు చేసిన వాగాద్నాల గురించి, ఎనిన్కల తరావ్త గురుత్ చెయయ్డం – బాణమేసినటేల్నని సభికులందరికీ 

తెలుసు. 
జై కొడితే సీతనన్ నొచుచ్కుంటాడని అందరికీ అనిపించినటుల్ంది.  
ఆ సభలో నేనూ ఉనాన్ను. ఏమంటాడోనని సీతనన్ని కుతూహలంగా చూసేత్, ఆయన మొహంలో బాణం తగిలిన బాధ ఏకోశానా 

లేదు. పులల్యయ్ అమాయకతవ్ం పటల్ కాబోలు జాలి కనిపించింది.        
ఇపుప్డు శీర్మతి మాటకి నా సప్ందనా అదే! 
శీర్మతికి కొతత్, వింత పర్దేశాలు ఇషట్ం. చారితర్క కటట్డాలు ఇషట్ం. మూయ్జియాలు ఇషట్ం. భౌతికంగా వాటిమధయ్న ఉంటూ, అకక్డి 

గాలి పీలుసూత్ అలాంటివనీన్ చూడడ్ం ఇషట్ం.   
తనకిషట్మైనవనీన్ నాకూ ఇషట్మే. కానీ ఉనన్చోటనే ఉండి నా పనులు నేను చేసుకుంటూ, వాటిని ఊహించుకుని తృపిత్పడే తతవ్ం 

నాది.  
తనకేం కావాలో, ఎదుటివాళుల్ తెలుసుకోవాలి తపప్ ఫలానాది కావాలని అడిగే అలవాటు ఆమెకీ లేదు, నాకూ లేదు.  
అలా మేమిదద్రం కొనిన్ అభిరుచుల విషయంలో ఒకరికొకరు అపరిచితులం. 
పెళల్యేయ్క నావాళల్కు సంబంధించిన ఆరిథ్కపరమైన బాధయ్తలోల్ నా అంతగానూ తనూ మమైకమవడంవలల్ - మా అభిరుచులకి 

పార్ధానయ్మనన్ది లేకుండా పోయింది. 
నాకు జరమ్నీ అవకాశం రాగానే, అదో కొతత్ దేశమనీ, సుమారు రెండేళుల్ అకక్డ గడపడం కొతత్ అనుభూతి అనీ మా ఇదద్రికీ కూడా 

సుప్రించలేదు. ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కుందుకు ఈ అవకాశం ఎంతవరకూ సహకరిసుత్ందనే మా ఆలోచన! 
నిజానికి తనకీ నాతో రావాలనుంది. నాతో ఆ మాటనలేదు. 
తనూ నాతో రావాలని నాకూ ఉంది. మాటవరసకి కూడా తనతో నేనా మాట అనలేదు. 
ఒకక్ణీణ్ జరమ్నీ వచేచ్క సకుటుంబంగా అకక్డుండానికి ఆరిథ్కంగా నాకు వెసులుబాటేనా అని బేరీజు వెయయ్ని రోజు లేదు.  
మనసు సదిద్ చెపిప్ందో, నా సంకలప్బలం పని చేసిందో కానీ - ఆమెనికక్డికి తీసుకురావడం వీలేననిపించింది.  
అలాగని ఉతత్రం వార్యగానే, శీర్మతి మొదటి సప్ందన ‘‘ఎంచకాక్ కొతత్ కొతత్ దేశాలు చూడొచుచ్’’ అని.  
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ఆమె ఆ మాట యథాలాపంగానో, సూచన పార్యంగానో అందని నేననుకునాన్ను.  
ఓ బాపు కారూట్నోల్, ఓ ముసలాయన ‘పళుల్ నొపిప్ పెడుతునాన్యే’ అని భారయ్తో అంటాడు. దానికామె, ‘పోదురూ బడాయి. పళుల్ అని 

బహువచనం కూడాను’ అంటుంది.  
‘కొతత్ కొతత్ దేశాలు’ ఆని బహువచనం కూడాను - అనుకునాన్ను శీర్మతి జవాబు చూసి. 
జరమ్నీకి ఏరోఫోల్ట  విమానంలో రావడం వలల్ - తను కనీసం మాసోక్ విమానాశర్యమైనా చూసింది.  
నేను లుఫాత్నాస్లో నేరుగా జరమ్నీలోనే దిగాను. అంటే ఈ పర్యాణంలో నేను చూసింది ఒకక్టే దేశం.  
తనికక్డికి వచేచ్క నేనా మాట తనతో ఆని అసూయ నటించాను కూడా.  
అపుప్డు తను, ‘‘మీరు జరమ్నీలో ఫార్ంక ఫురట్  విమానాశర్యం చూశారు. ఊళల్యితే హానోఫర , లూయ్నబరగ్ , హాంబురగ్  చూశారు. 

ఇపుప్డు బెరిల్న లో ఉనాన్రు. నాకికక్డ బెరిల్న  తపప్ మరో ఊరు తెలియదు’’ అంది. 
అది నేననన్దానికి కేవలం సమాధానం. కానీ ఆమెని ఊళుల్ తిపప్లేకపోతునాన్ననన్ అపరాధభావమొకటి నాలో ఉందిగా - అందుకని 

తన మాట జవాబులా కాక రిటారుట్లా తోచింది.  
ఆతరావ్త మామధయ్ మళీల్ ఊళుల్ తిరిగే పర్సాత్వన రాలేదు.  
ఇదిగో, ఈ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  వచేచ్కనే మళీల్.... 
రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  మమమ్లిన్ విడిపోకుండా ఆపగలదు కానీ ఆరిథ్కంగా కొతత్ పర్యోజనాలేమివవ్దు. 
ఇకక్డునన్ంతకాలం ఇదద్రూ కలిసుంటాం. తరావ్త కలిసి ఇండియా వెళిల్పోతాం.  
ఈ మధయ్లో విహారయాతర్లవంటివి పెటుట్కుంటే మా బడెజ్ట  దెబబ్ తింటుంది.  
నిజంగా దెబబ్ తింటుందో లేదో కానీ, మధయ్తరగతి బాధయ్తల బరువుని మనసూఫ్రిత్గా సీవ్కరించిన మా మనసత్తవ్ంవలల్ కూడా అలా 

అనిపిసూత్ండి ఉండొచుచ్. 
శీర్మతి విహారయాతర్ల పర్సాత్వన తేగానే, తనలో ఆ ఆలోచన తపిప్ంచాలనుకునాన్ను.  
తన మనసు నొచుచ్కోకూడదు. అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, ‘‘మనవంటి గొపప్ పేర్మికులకు విహారయాతర్ ఎలా ఉండాలో - 

గుండమమ్కథ సినిమాలో పింగళివారు ఓ పాటలో మహా చకక్గా వినిపించారు. అదే మనకి ఆదరశ్ం. నీ ఉదేద్శయ్మూ అదే కదూ!’’ అనాన్ను. 
నేనేం చెబుతునాన్నో శీర్మతికి అరథ్ం కాలేదు, ‘‘ఏ పాట?’’ అంది వెంటనే. 
చాలామందికిలాగే ఇషట్మైన పాటలు పాడుకోవడం నాకిషట్ం.  
మన ఇషట్ం ఇతరులకి కషట్ం కలిగించకూడదని, నా ఇషాట్నిన్ ఎకుక్వగా బాతూర్ంకే పరిమితం చేసుత్ంటాను. 
ఐతే అపుప్డపుప్డు పాట వినిపించడానికి వచేచ్ ఇలాంటి అవకాశాలు వదులుకోను.  
‘‘పేర్మ యాతర్లకు బృందావనమూ నందనవనమూ ఏలనో, కులుకు లొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే సవ్రగ్ము ఏలనో’’ అని 

రాగయుకత్ంగా పాడాను. 
సప్ందన శీర్మతినుంచి వసుత్ందనుకునాన్ను.  
కానీ నేను పలల్వి పూరిత్ చేశానో లేదో, ‘‘అమామ్, నానన్గారు టూయ్ను తపుప్ పాడుతునాన్రు’’ అంది పాప.  
తండిర్వలల్ తపుప్ జరిగితే నేరుగా చెపప్లేక తలిల్కి చెపప్డం చాలామంది పిలల్లకు మామూలే.  
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ఇది పురుషాధికయ్ సమాజమనడానికి సతరీవాదులే అకక్రేల్దు. మన పిలల్లే చాలు.  
ఇక పాప విషయానికొసేత్ సంగీతపరంగా అది మామూలుది కాదు.  
మూడేళల్ వయసుకే కిల్షట్మైన సినీగీతాలిన్ సిర్క్పుట్లో అక్షరం పొలుల్ పోనీదు.  
ఆపైన టూయ్నులో శుర్తిలయలు తపప్కుండా పాడగలిగిన సంగీతావగాహన జనమ్తః అబిబ్న అదృషట్ం దానిది. ఏ పొర్ఫెషనల  సింగర  

ఇంటోల్నే పుటిట్ ఉంటే ఈ వయసుకే సినిమాలోల్ పాటలు పాడి ఉండేది. 
రేడియోలోనూ, గార్మఫోను రికారుడ్లోల్నూ పాటలు వినడం పాపకి అలవాటు చేసింది నేనే!  
పాపకి పాడడ్ం వచిచ్నపప్టిన్ంచీ ఇంటోల్ పాటలు హమ  చెయాయ్లనాన్ భయపడాలిస్న పరిసిథ్తొచిచ్ంది నాకు. 
చంటిది, దానికేం తెలుసని కొటిట్పారెయయ్డానికి లేదు. టేపు రికారడ్ర  కొనాన్క, సరదా కొదీద్ కొనిన్ పాటలు పాడి రికారుడ్ చేసుకునాన్ను.  

దాంతో నా గానచాతురయ్ంమీద నాకూ సప్షట్మైన అవగాహన వచిచ్ంది.   
అంతమాతార్న పాడాలనన్ కాంక్ష పోదు కదా! ఆపదధ్రమ్ంగా నేనే పాటలు వార్సుకుని సవ్ంత టూయ్నుస్ కటుట్కుని పాడుకోవడం 

మొదలెటాట్ను.  
నా పాటలు పాపకి నచిచ్ తనూ పాడేది. ఐతే నా పాటనే నేను రెండోసారి పాడితే షరా మామూలుగా టూయ్ను మారిపోయేది. పాప 

వెంటనే, తపుప్ పాడుతునాన్నని అభయ్ంతరపెటేట్ది.   
మనసులో చినన్బుచుచ్కునాన్ పైకి మాతర్ం తడబడకుండా, ‘‘అపప్టికా టూయ్ను నచిచ్ంది. దానికంటే ఇది బాగుందనిపించింది. 

ఆందుకని మారాచ్ను’’ అని పాపకి సదిద్ చెపాప్ను.  
అలా నాలుగుసారుల్ టూయ్నుని మెరుగుపరేచ్క - ‘‘ఎనిన్సారుల్ మారుసాత్రూ?’’ అని పాప విసుకుక్ంది. 
దాంతో పాప ఎదురుగుండా నా సవ్ంత టూయ్నుస్ని రెండోసారి పాడకుండా జాగర్తత్ పడుతునాన్ను. 
ఇపుప్డు ఈ పేర్మయాతర్ల పాటతో పాపకి మళీల్ దొరికిపోయి ఏంచెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ంటే - శీర్మతి నవివ్, ‘‘నానన్గారు పాడలేదు. 

వినిపించారంతే!’’ అని పాప దగగ్ర తాతాక్లికంగా నా పరువు నిలబెటిట్ంది. 
‘‘ఏమిటో, నానన్గారెపుప్డూ పాట వినిపించడమే కానీ పాడరు’’ అని ఓసారి గొణుకుక్ంది పాప.  
పాప అమాయకంగానే గొణుకుక్నాన్ నాకది పంచ  డైలాగులా తగిలింది. 
శీర్మతి దానిన్ దగగ్రగా తీసుకుని బుగగ్లు పుణికింది. చూడడ్ం మాతర్ం ననేన్.  
చూసి ఊరుకోలేదు, ‘‘తరావ్త చరణం కూడా వినిపించరూ’’ అంది - ‘వినిపించరూ’ అనన్ పదానిన్ కాసత్ నొకిక్ పలకడంలో 

చిలిపితనానిన్ పర్దరిశ్సూత్. 
పాప వెంటనే, ‘‘ఈసారి వినిపించడానికి వీలేల్దు. పాడాలిస్ందే’’ అంది.  
ఇందాకా కూడా నేను పాడానని దానికెలా చెపేప్ది? 
‘‘రెండో చరణం గురుత్ రావడం లేదు’’ అనాన్ను తపిప్ంచుకుందుకు. 
‘‘నాకు గురుత్ంది, చెబుతునాన్ వినండి’’ అంది శీర్మతి - తాను పాడడం లేదనీ, వినిపిసుత్నాన్ననీ ముందే జాగర్తత్ పడుతూ.  
పాప సంగీతజాఞ్నం కాదు కానీ - దానిముందు పాడాడ్నికి శీర్మతికీ భయమే!    
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శీర్మతి చెపేప్ంతలో పాప తనే అందుకుని, ‘‘తీరథ్యాతర్లకు రామేశవ్రము కాశీ 
పర్యాగలేలనో, పేర్మించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే దైవము యేలనో’’ అని రాగయుకత్ంగా పాడి గొపప్మొహం పెటిట్ చూసి, ‘‘ఇపుప్డు 
పాడండి’’ అంది. 

ముచచ్టేసింది. చటుకుక్న దగగ్రగా తీసుకుని, ‘‘ఇంత బాగా పాడేవు. నీ పాట ఇంకా వినాలనుంది. మొతత్ం పాడవూ!’’ అనాన్ను. 
మరిపించాలని కాదు, నిజంగానే ఆ మాట అపర్యతన్ంగా అనాన్ను.  
శీర్మతి ఊరుకుంటుందా, ‘‘తపిప్ంచుకుందుకు వీలేల్దు. మీరిపుప్డు పాడాలిస్ందే’’ అని నొకిక్ంచింది.  
రాగింగుని పొర్ఫెషనల  కాలేజీలోల్ నిషేధించగలరేమో - భరత్లముందు భారయ్ల విషయంలో కుదరదు.  
తపుప్తుందా? అసహాయంగా ఓసారి సిర్క్పుట్ మననం చేసుకునాన్ను.  
మహానుభావుడు పింగళి వారు. తపిప్ంచుకుందుకు దారి సిర్క్పుట్లోనే చూపించాడు.  
అది ఆసరా చేసుకుని, ‘‘ఆ చరణం ఆడవాళల్ని తీరథ్యాతర్లకి పరిమితం చేసుత్ంది. పతిని సతికి దేవుణిణ్ చేసుత్ంది. అది నాకు నచచ్దని 

నీకూ తెలుసు’’ అనాన్ను. 
మాట మారచ్డం కాదు.  
పతిసేవలే సతికి జీవనలక్షయ్మనే పాత సినిమా పాటలు చాలా ఉనాన్యి.  
వాటి భావానిన్ నేను నిరసించడం శీర్మతికి అనుభవమే.   
‘‘పాట పాడకుండా బాగా తపిప్ంచుకునాన్రు’’ అని నవివ్ంది శీర్మతి. 
తపిప్ంచుకునన్ మాట నిజమే కానీ, పాటనుంచి కాదు, విహారయాతర్లనుంచి! 
అలాగని బయటపడకుండా, ‘‘ఇందులో తపిప్ంచుకునన్దేముంది? నువువ్ విహారయాతర్లనాన్వు. అందుకు నేనీ పాటని సూఫ్రిత్ 

చేసుకునాన్ను. విహారయాతర్కి ఊళూల్ దేశాలూ తిరగాలా? మనిదద్రం ఒకరిపకక్న ఒకరుంటే అదే విహారయాతర్!’’ అనాన్ను. 
శీర్మతికి అరథ్మైంది, ‘‘ఔను నిజమే! ఇంటోల్ వంట చేసుకు తింటునాన్ం. అదో విహారయాతర్! షాపుకెళిల్ ఉపూప్, నూనే, బియయ్ం 

కొనుకొక్సుత్నాన్ం. అదో విహారయాతర్!’’ అని క్షణమాగి, ‘‘పిలల్లేన్సుకుని మీతో ఆఫీసు కొదాద్మనుకుంటునాన్ను. మీ పొర్ఫెసరుగారి అనుమతి 
తీసుకోండి’’ అంది. 

‘‘ఎందుకు?’’ అనాన్ను టూయ్బులైటు వెలకక్. 
‘‘రోజూ ఆఫీసుకెళల్డం విహారయాతర్ ఔతుందని’’ అనేసి, నేను నొచుచ్కుంటానని జాలేసిందేమో ఆ వెంటనే నవేవ్సింది. 
మా మాటలోల్ తమకి ఉతాస్హం కలిగించేవేం లేదనిపించిందేమో - పిలల్లు బొమమ్లతో ఆడుకుందుకు పకక్కి వెళాల్రు. 
‘‘సారీ వసూ! నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు. నేను చెపేప్ది కాసత్ విను’’ అనాన్ను. 
దెపప్డం ఐపోయింది కాబటిట్ - తనకీ మనసు కాసత్ తేలికపడి నే చెపేప్ది వినే మూడ కి వచిచ్ంది. 
‘‘మనం భువనేశవ్రోల్ ఉంటూ ఏం చేసేవాళల్ం? సినిమాలు, షాపింగు - అంతేగా! కానీ చుటాట్లు, సేన్హితులు - కేవలం 

నందనకానన , లింగరాజు మందిరం, రాజారాణి ఆలయం, ఖండగిరి-ఉదయగిరి గుహలు, అశోకుడి శిలాశాసనం వగైరా పర్దేశాలు 
చూడడ్ంకోసమే మనింటికొచేచ్వారు. చూసేక ఏమనేవారు?’’ అనాన్ను. 
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‘మీరు చాలా గొపప్ యాతార్సథ్లంలో ఉంటునాన్రు. శర్దధ్గా చూడాలంటే - ఈ ఊళోల్ కనీసం 
ఆరెన్లుల్ండాలి. ఏంచూసినా ఇలా హడావుడిగా కాక శర్దధ్గా చూసే అదృషట్ం మీకుంది’ అని ఒకరా, ఇదద్రా చాలామందే అనాన్రు. వాళుల్ 
చెపేప్దాకా మాకా ఊరు యాతార్సథ్లమనన్ సప్ృహ కలుగలేదు. కలిగేక కూడా ముఖయ్మైన పర్దేశాలు కొనిన్ంటిని మొదటిసారి చూడాడ్నికే ఏళుల్ 
పటిట్ంది. 

శీర్మతికి ఆ విషయం గురుత్ చేశాక, ‘‘భువనేశవ్ర  జనాభా లక్ష దాటిందేమో! మరి బెరిల్న  జనాభా - తూరుప్ పశిచ్మాలు కలిపి ముపైప్ 
లక్షలు పైన. సథ్లం చూసేత్ భువనేశవ్ర కి ఐదు రెటుల్ పైన. అసలే ఇకక్డ చూడాలిస్న వింతలు ఎనోన్ ఉంటే, రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి గురైన 
నగరం కావడంవలల్ మరినిన్ అయాయ్యి. అవి చూడాడ్నికి పర్పంచంలో ఎకక్డెకక్ణిణ్ంచో యాతీర్కులు విరగబడి వసూత్ంటారు. మనకికక్డ 
ఏడాదికి పైగా ఉండే అదృషట్ం కలిగింది. విహారయాతర్కి ఈ నగరమొకక్టి చాలదూ మనకి!’’ అనాన్ను. 

శీర్మతి నవివ్, ‘‘ఈ మాట చెపప్డానికి పాటలు పాడాలా? ఏవేవో గురుత్ చెయాయ్లా? ఇంత డొంకతిరుగుడు లేకుండా సూటిగా మన 
వర్తాల గురించి చెబితే సరిపోదా? వినాయకుడి వర్తం చేసేటపుప్డు - పూజకి ముందు బంగారు విగర్హం పెటట్మంటారు. అందుకు శకిత్ 
చాలకపోతే వెండి ఐనా ఫరవాలేదంటారు. చివరికి మటిట్ విగర్హం దాకా కనెస్షనిసాత్రు. ఇకక్డ ఉదేద్శయ్ం బంగారానిన్ ఎకుక్వ చేసి, మటిట్ని 
తకుక్వ చెయయ్డం కాదు. దేవుడి పూజ విషయానికొసేత్ మటీట్, బంగారం ఒకటేననీ, మటిట్కంటే ఎకుక్వ చేసేత్ అది మెహరాబ్నీ అని సూచించడం. 
నేనేదో సరదాకి విహారయాతర్లనాన్ను కానీ, బెరిల్న  నగర విహారమంటే - మన తాహతుని బటిట్ - అది పూజకి బంగారు విగర్హంతో సమానం. 
ఈ అదృషాట్నిన్ సదివ్నియోగం చేసుకుందాం’’ అంది.  

ఆమె సహకారానీన్, సాహచరాయ్నీన్ ఏమని పొగడను? 
నాకు చినన్పుప్డు చందమామలో చదివిన కథ ఒకటి గురొత్చిచ్ంది. 
ఓ గుడిసెలో అమాయకుడైన భరత్, అనుకూలవతి ఐన భారయ్ ఉనాన్రు. వాళల్కో ఆవుంటే భరత్ దానిన్ అముమ్కొసాత్నని పటన్ం 

బయలేద్రాడు. దారిలో ఒక మోసగాడెదురై, మాయమాటలతో నమిమ్ంచి తన దగగ్రునన్ మేకను భరత్కిచిచ్ ఆవును తోలుకుపోయాడు. మరికొంత 
దూరం వెళేల్ మరో మోసగాడు వాడికో కోడిపుంజునిచిచ్ మేకను తోలుకెళిల్పోయాడు. మరికాసత్ దూరం వెళేల్క మరో మోసగాడు వాడి చేతిలో ఓ 
రూపాయుంచి కోడిపుంజుని తీసుకెళిల్పోయాడు. అలా చివరికి ఉతత్ చేతులతో ఇంటికి తిరుగుముఖం పటిట్న అతణిణ్ దారిలో ఓ బాటసారి 
పకలరించి విషయమడిగి తెలుసుకునాన్డు. ‘నీ తెలివితకుక్వతనానికి నీ భారయ్ మండిపడి పెదద్ రభస చేసుత్ంది. ఎకక్డైనా పని చేసి నాలుగు 
డబుబ్లు సంపాదించి అపుప్డు ఇంటికెళల్డం మంచిది’ అని సలహా ఇచాచ్డు. దానికా అమాయకుడు, ‘నా భారయ్ ననున్ దేనికీ తపుప్ పటట్దు’ 
అనాన్డు. బాటసారికి నమమ్కం కుదరక, ఆ విషయమై నూరు వరహాలు పందెం కాసాడు. ఇదద్రూ అమాయకుడి ఇంటికెళాల్రు. అమాయకుడు 
అంతవరకూ తనకూ జరిగిన అనుభవాలిన్ ఒకొకక్టిగా చెబుతుంటే, ఆమె అతడు చాలా తెలివిగా చేశాడని మెచుచ్కుంది. పలెల్తుత్ మాట 
అనలేదు సరికదా, తిరిగి తిరిగి అలసి వచాచ్డని అతడికీ, అతడితోపాటు  బాటసారికీ రుచికరమైన భోజనం పెటిట్ంది. పందెం ఓడిన బాటసారి 
అమాయకుడికి నూరు వరహాలూ ఇచుచ్కుని, ‘అనుకూలవతి ఐన భారయ్ - భరత్కు ఎనిన్ నషాట్లు కలిగినా అవలీలగా పూడచ్గలదు’ అని 
వెళిల్పోయాడు. 

ఆ బాటసారి మాటలోల్ని నిజం శీర్మతి దావ్రా నాకు పర్తయ్కాష్నుభవం.  
కొనిన్ బాధయ్తలు, కొంత అమాయకతవ్ం ఆరిథ్కంగా నా పరిసిథ్తిని కిల్షట్ం చేసిన సందరాభ్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి. అనిన్ంటినీ 

అధిగమించానంటే అందుకు కారణం శీర్మతి మాతర్మే! 
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నగరవిహారానేన్ విహారయాతర్గా భావించడం వరకూ సరే! ఆ పరిణామం ఆహాల్దకరంగా 
జరగడం గమనారహ్ం. 

ఇదద్రం ఓ ‘రెయిజే బూయ్రో’ (టూరిసట్  ఆఫీసు)నుంచి తెచుచ్కునన్ కరపతార్లను సట్డీ చేసి నగరంలో చూడాలిస్న పర్దేశాలిన్ ఓ 
కాగితంమీద నోట  చేసుకునాన్ం.  

అపుప్డు గమనించిందేమిటంటే, ముఖయ్మైన యాతార్ పర్దేశాలు చాలావరకూ మా చుటుట్పకక్లే ఉనాన్యి. 
డాయిచే ఓపర  మన రవీందర్భారతిలాంటిది. మా ఇంటినుంచి ఐదారు నిముషాల కాలినడక అంతే! రోజూ చూసూత్నే ఉంటాం.  
డాయిచే ఓపర  ఉండే వీధిలోనే రోడుడ్కి అటుపకక్గా చారొల్టెన  బరగ్  పాలేస  ఉంది. భవనంలో మూయ్జియం, ఆకావ్రియం ఉనాన్యి. 

భవనం చుటూట్ అందమైన పెదద్ పారుక్. మాకు రోజూ కనబడుతూనే ఉంటుంది.   
బార్ండెన బరగ్  గేటు - రెండు జరమ్నీలకు సరిహదుద్ దావ్రం. అది మా ఆఫీసుకి చాలా దగగ్ర. రోజూ కనబడుతూనే ఉంటుంది. 

సాయంతార్లు మావాళల్తో నడుచుకుంటూ అకక్డికి చాలాసారేల్ వెళాల్ం.  
అకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ రెయిష టాగ  భవనానిన్ కూడా మేము చాలాసారుల్ చూశాం. దానిన్ హిటల్ర  భవనం అని కొందరు మాకు 

చెపాప్రు కానీ - అది రాజులు కొలువు తీరే సభాభవనమని కరపతర్ంలో రాసుంది.  
ఆ దగగ్రోల్నే కాంగెర్స  హాలే (కాంగెర్స  హాల ) ఉంది. టోపీ ఆకారంలో చితర్ంగా ఉండడంవలల్ మేము దానిన్ పర్తేయ్కంగా గమనించడం 

జరిగింది.  
కైజర  విల హెలమ్  మెమోరియల  చరిచ్ మా ఇంటికి 3-4 కిలోమీటరల్ దూరంలో కుర ఫూయ్ర సెట్న  డామ  ఏరియాలో ఉంది. ఊబానోల్ 

వెడితే చేరుకుందుకు ఐదు నిముషాలు కూడా పటట్దు. రెండో పర్పంచయుదధ్ంలో బాంబుల దాడికి గురి కావడంవలల్ పైభాగం కొంత 
శిథిలమైంది. ఆ దారుణానికి గురుత్గా శిథిలభాగానన్లాగే ఉంచి మిగతా చరిచ్ని మరమమ్తు చేసి ఆధునికంగా తయారు చేశారు. చితర్ంగా 
కనబడే ఆ భవంతిని కూడా అకక్డ షాపింగుకి వెళిల్నపుప్డలాల్ చూసూత్నే ఉంటాం.   

ఐరోపా సెంటర  ఓ పెదద్ షాపింగ  సెంటర . అదీ ఆ పార్ంతంలోనే ఉంది. ఇరవైఒకక్ అంతసుత్ల పెదద్ భవనమని గొపప్గా చెపేప్వారు. 
పై అంతసుత్మీద ఓ చకర్ం తిరుగుతూ చాలా దూరం కనిపించేది. మా పాప ఆ చకార్నిన్ చుసినపుప్డలాల్ ‘ఐరోపా సెంటర ’ అని అపర్యతన్ంగా 
అనేసి తన పరిజాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్ంచడం మాకొక తీపి జాఞ్పకం. 

జీగే జౌలే (విజయసూత్పం) నగరంలో ఎకక్ణిణ్ంచి చూసినా కనిపించే ఓ అపురూపం. దానిమీద పర్తిషాఠ్పితమైన 27 అడుగుల 
దేవతామూరిత్ బెరిల్న  నగరవాసులిన్ దీవిసుత్నన్టుల్ అనిపిసుత్ంది. అదీ రోజూ కననడుతూనే ఉంటుంది.    

‘‘ఎంత అదృషట్వంతులం? గొపప్ యాతార్ పర్దేశాల పకక్నునాన్ం. ఇకక్డ చుటాట్లుండి ఉంటే - తిరుపతిలో ఉండే వారి ఇళల్కంటే 
రదీద్గా ఉండేది మనిలుల్’’ అంది శీర్మతి.  

‘‘ఔను. ఇకక్డ మనకి చుటాట్లేల్కపోవడం అదృషట్మే’’ అనాన్ను.  
‘‘పర్తి మాటకీ బొరుసును చూపించడం అలవాటైపోయింది మీకు’’ అని ముచచ్టగా విసుకుక్ని, ‘‘అదృషట్ముంటే సరిపోదు. 

అనుభవించే యోగం కూడా ఉండాలి’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘అంటే?’’ అనాన్ను. 
‘‘భాగవతం పుసత్కం చాలాసారేల్ చూసాను. అందులో పదాయ్లు కొనిన్ వినాన్ను. దాంతో భాగవతం చదివినటేల్నా?’’ అందామె. 
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ఆమె ఉదేద్శయ్ం అరథ్మైంది.  
యాతార్పర్దేశాలిన్ దూరానున్ంచి ఎవరింటినో చూసినటుల్ చూడడ్ం కాదు. దగగ్రున్ంచి వాటి పార్ముఖయ్ం అవగాహనకొచేచ్లా 

గమనించాలి. 
ఒక పర్ముఖ సథ్లానిన్ చూసినపుప్డు అకక్డో ఫొటో దిగితే సరిపోతుందనుకునే యాతార్సంసక్ృతి నాది.  
దానికి, ‘‘అది మీరకక్డికెళిల్నటుల్ సాక్షయ్ంగా పనికొసుత్ందంతే!’’ అంటుంది శీర్మతి. 
పురాణశర్వణంలో పురాణసారంకంటే పుణయ్ంమీద దృషిట్ ఉనన్వాళుల్ ఎకుక్వనీ, అందుకే మన దేశం ఇలాగుందనీ చాలా కథలోల్ మేము 

వాపోయాం.  
అది యాతర్లకూ వరిత్సుత్ందని మెతత్గా చెపిప్ంది శీర్మతి. 
‘‘సరే, మనమిపుప్డు దగగ్రోల్ ఉనన్ పర్ముఖ పర్దేశాలిన్ శర్దధ్గా గమనించాలంటావ ’’ అనాన్ను. 
‘‘ఔను. అకక్డ చెటుల్ పలకరిసాత్యి. గాలి ముదుద్ పెడుతుంది. రాళుల్ కథలు వినిపిసాత్యి....’’ 
శీర్మతిలో పరవశం. అది చూడగానే, అరజ్ంటుగా మా యాతర్ పార్రంభించాలనిపించింది. 
‘‘ఐతే ముందు మనం జూవలాజికల  గారెడ్న తో మొదలెడదాం. అది మనకు దగగ్రోల్ ఉంది. పిలల్లకు సరదాగా ఉంటుంది’’ అనాన్ను. 

PPP 
ఈ కథాకాలం 1975-76.  
కథారచనది - తిన తిండి, కటుట్బటట్, నిలువనీడ లేకపోయిన మనిషికి కూడా చేతిలో మొబైలుండే అవకాశమునన్ 2019.  
ఆ మొబైల  అలాంటిలాంటిదా - అలనాడు యశోదకు సమసత్విశావ్నీన్ చూపించిన కృషుణ్డి నోరులాంటిది.   
అందుకే - నగర విహారంలో మాకెదురైన అనుభవాలు, అనుభూతులు పాఠకులతో పంచుకుంటునాన్మే తపప్ - బెరిల్నోల్ 

యాతార్సథ్లాల పర్తేయ్కతకీ, వివరాలకీ ఇకక్డ పార్ధానయ్మివవ్డం లేదు. వాటిపై పర్తేయ్కమైన ఆసకిత్ ఉనన్వారు తమ అరచేతిలో కృషుణ్డి నోటిని 
తెరిపిసేత్ సరిపోతుంది. 

నగరంలో తొలుత మేము చూదాద్మనుకునన్ది జూవలాజికల  గారెడ్న . ఒకక్ అక్షరంలో చెపాప్లంటే - జూ.  
పిలల్లతో వెడుతునాన్ం కాబటిట్, బయట మన పిలల్లు ఇషట్పడి తినేవనీన్ దొరకవు కాబటిట్ - పికిన్కుక్కి వెడుతునన్టుల్ తయారయాయ్ం. 
పులిహోర చేసి - కాళీ డిక  మిలష్  (పెరుగు) డబాబ్లు రెండింటిలో సదాద్ం. రెండు 2-మినిట  బియయ్ం పొటాల్లిన్ రెండు నిముషాలు 

మరుగునీళల్లో వేసి - అనన్ం పొటాల్లుగా మారాచ్ం. ఓ పెరుగు డబాబ్, చినన్ భరిణలో ఊరగాయ, ఇంకా బిసక్టల్ పాకెటుల్ - ఇవీ మా తిండి 
సరంజామా. పాల్సిట్క  పళాల్లు, గాల్సులు, చెంచాలు వగైరాలెలాగూ తపప్వు. 

జూలో పిలల్లు చాలా ఎంజాయ  చేశారు. అకక్డ ఓ చినన్ బాలుడి శిలప్ంలో మూతర్విసరజ్నే - జలయంతర్ంగా రూపొందడం మా 
బాబుని బాగా ఆకరిష్ంచింది. వాడది మాకు చూపించి తెగ సిగుగ్ పడాడ్డు. ఐతే వాడికి సిగుగ్కంటే ఎకుక్వగా నవొవ్సోత్ందనీ, ఆ 
నవావ్పుకుకోవడంలో భాగమే సిగగ్నీ కూడా మా కరథ్మైంది.  

జూలు మాకు మరీ కొతేత్ం కాదు.  
జరమ్నీ రావడానికి ముందు కలకతాత్లో ఆలిపూర  జూ చూశాం. అది చాలా పెదద్ది. మొదటిసారిగా ఓ ఆడ సింహానిన్, మగ పులితో 

జత కటిట్ంచి టైగాన  అనే సంకర జంతువుకి జనమ్నిచిచ్న ఘనత ఆ జూది. మేమకక్డ టైగాన ని చూసి థిర్లల్యాయ్ం.  
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ఇక మేముండే భువనేశవ్రోల్ జగతర్ప్సిదిధ్ కాంచిన నందనకానన  జూ ఉంది. కూర్ర జంతువులతో 
సహా అనేక పకుష్లు, జంతువులు సహజవాతావరణమైన అడవితో కలిపిన బోనులోల్ దరశ్నమివవ్డం - అకక్డ పర్తేయ్క ఆకరష్ణ.  

జూ ఎంజాయ  చెయయ్డానికి అపప్టికంటే ఇపుప్డు పిలల్లు మరికాసత్ పెదద్వాళల్యాయ్రు. 
బెరిల్న  జూలో జంతువులకు అంత చకక్టి సహజవనం లేదు కానీ - కృతిర్మ వాతారవరణంలో ఉనాన్ అవి అంతవరకూ మేం చూసిన 

మన జూలలో వాటికంటే ఎంతో పుషిట్గానూ, ఉతాస్హంగానూ కనిపించాయి. ధనమే వాటికి వనశోభనూ ఇచిచ్ ఉంటుందనుకునాన్ం..  
మన జూలలో అరుదైన పోలార  బేర ని అకక్డ చూశాం. రకరకాల పకుష్లతో పాటు, ఆకావ్రియం కూడా ఉందకక్డ. ముకుక్ మరీ 

ఎరర్గా ఉనన్ ఫెల్మింగోలని మా పిలల్లు చాలా ఎకుక్వ కాలం గురుత్ంచుకునాన్రు. 
మా జూ పర్యాణం విహారంలా కాదు. ఆఫీసుకెళిల్నటుల్ంది.   
పెదద్ జూ. ఒకక్ రోజులో చూసెయాయ్లి. అందుకని పర్తి చోటా ఎకుక్వసేపు ఆగలేం. తొమిమ్ది నుంచి ఒంటిగంట దాకా తిరిగేక లంచి. 

మళీల్ సాయంతర్ం ఐదు దాకా తిరుగుతూ మధయ్మధయ్ పిలల్లకి సాన్కుస్.  
ఇంటినుంచి తిండి తెచుచ్కుని తినడానికి అభయ్ంతరాలేం లేవు సరికదా, సదుపాయాలు కూడా బాగా ఉనాన్యకక్డ.  
ఆ టిర్పుప్లో ఓ విషయం గమనించాం.  
అనిన్ జనమ్లలోకీ ఉతత్మమైనది మానవజనమ్ అంటారు కానీ - అది మనిషి మనిషిలా ఉనన్పుప్డేనేమో! 
ఎందుకంటే - షాపులోల్ తిరిగినపుప్డు పిలల్లకి సంబంధించినంతవరకూ అకక్డుండేది మనుషులూ, బొమమ్లూ! ఓ గంట గడిచేసరికి 

వాళల్లో అలసట కనబడేది. మాటలతో మరిపించి మురిపించి ఎలాగో ఇలుల్ చేరేదాకా వాళల్ ఉతాస్హం నిలబడేలా చేసేవాళల్ం.    
కానీ జూలో వాళుల్ 9-5 మా పర్మేయం లేకుండానే హుషారుగా ఉనాన్రు. తిండి కూడా మేమడిగి పెటట్డమే తపప్ వాళల్కి వాళుల్గా 

అడగలేదు. మనుషులమధయ్ కంటే జంతువుల మధేయ్ మనిషికి ఎకుక్వ రెలాకేస్షన  ఉంటుందని - ఇంకా మానవ సహజ పర్వృతిత్కి దూరం కాని 
పసివాళుల్ ఋజువు చేశారా అనిపించింది.  

‘‘ఏమో అనుకునాన్ను - పిలల్లతో నగరవిహారానికి పర్తిసారీ ఇలాగే రోజుమొతత్ం కేటాయించొచుచ్నని మా ఫెర్ండుస్కి చెపాప్లి’’ 
అనాన్ను. 

‘‘చటుకుక్న అలా చెపెప్యయ్కండి. అందరు పిలల్లూ మనవాళల్లా ఉండరు’’ అంది శీర్మతి.  
తన పిలల్ల ఘనతని పర్కటించే అవకాశానిన్ పొరపాటున కూడా వదులుకోని మాతృమూరిత్ ఆమె.  
జూ కాక మేము సందరిశ్ంచిన ఇతర పర్దేశాలోల్ - చాలావరకూ మా నితయ్కృతయ్ విహారాలోల్ భాగమే. వాటిని అలాగే చూశాం.  
పర్తేయ్కంగా పోర్గార్ం వేసుకుని చూసినవాటిలో ‘గూర్య నే వాలడ్ ’ (హరిత వనం) కొంత నిరుతాస్హపరిచ్ంది.  
అది అడవే కానీ, అందులో జంతువులుండవు. చితర్మేమిటంటే పాములు, విషపు పురుగులు వంటివి కూడా తటసథ్పడవు. 
ఎంతసేపైనా ఎంతదూరమైనా నడవడానికి అనువైన చకక్ని కాలిబాటలునాన్యకక్డ.  
అకక్డకు వచేచ్ యాతీర్కులోల్ చాలామంది అకక్డ రిసారుట్స్లో ఉండి పర్కృతిని ఆసావ్దించడానికే. పిలల్లకి ఉతాస్హం పుటిట్ంచే 

విశేషాలు బొతిత్గా లేవు. అదీ మా నిరుతాస్హానికి కారణం. ఏమైతేనేం మా జాబితాలో మేము చూసిన పర్దేశాలోల్ ఓ నంబరు పెరగడానికి 
సహకరించింది మా హరితవనం యాతర్. 

బెరిల్న  వాల  విషయంలో అలా అనుకుందుకు లేదు. 
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బెరిల్న  గోడ ఒక యాతార్సథ్లం. దానిన్ చూడాడ్నికి పర్పంచం నలుమూలలనుంచీ వసాత్రు 
యాతీర్కులు.  

మేము బెరిల్న  నగరంలోనే ఉంటునాన్ం కాబటిట్ ఒకరోజు సకుటుంబంగా అకక్డికెళాల్ం. 
అకక్డ కూడా పిలల్లు ఉతాస్హపడేందుకేం లేదు. ఐతే ఏదో యాతార్సథ్లంలా కాక, ఊరి మధయ్లోనే ఉండడంవలల్ - పిలల్లకి 

మామూలుగా బయటికెళిల్నటేల్ ఉంది.   
ఆ గోడ మామూలుదా! 
ఒకే భాష మాటాల్డే పౌరులిన్ - బలవంతాన తూరుప్ పశిచ్మాలుగా రెండుగా విడగొటిట్ంది రెండవ పర్పంచయుదధ్ం. వారి మధయ్ 

అడుడ్గోడ కటిట్ంది తూరుప్ విభాగం.  
ఒకే భాష మాటాల్డేవారు - కులం, వరగ్ం, పక్షం పేరిట తమమధయ్ తమకుతామే అడుడ్గోడలు కటుట్కోవడం ఘనతగా భావిసుత్నన్ నేటి 

సవ్దేశ పౌరులకు - అరథ్ం కాకపోవచుచ్ కానీ - బెరిల్న  గోడ నిరామ్ణం చరితర్లో ఒక అతయ్ంత విషాదఘటట్ం.  
ఆ గోడ చరితర్ ఏ వికీ నడిగినా చెబుతుంది. దాని గురించే ఇదే రచనలో హానోఫర నుంచి బెరిల్న  పర్యాణంలో కొంత పర్సాత్వించి 

ఉనాన్ను.  
మామూలు గోడ.  
నిచెచ్నేసుకుని ఎకిక్ అవతలివైపుకు దూకడానికి వీలైన గోడ.  
కొనిన్ చోటల్ గోడకవతలి పార్ంతం సుసప్షట్ంగా కనబడే గోడ. 
గోడకవతల తూరుప్ జరమ్నీ. ఇవతల పశిచ్మ జరమ్నీ. 
అటు సామయ్వాదం పేరిట నియంతృతవ్ం. ఇటు సేవ్చఛ్ పేరిట విశృంఖలం.  
చినన్పుప్డు నాకు - దేశాల మధయ్, రాషాట్ర్ల మధయ్, జిలాల్ల మధయ్ సరిహదుద్ల గురించి వినన్పుప్డు అవెలాగుంటాయోనని 

కుతుహలంగా ఉండేది. 
పుటేట్క చాలాకాలం పాటు నేను తిరిగినవి మా చుటుట్పకక్లే నాలుగైదు ఊళేల్మో, అంతే! 
చినన్ చినన్ గార్మాలమధయ్ కూడా పొలిమేరలుంటాయి కానీ - నేను వాటిని సరిహదుద్లుగా గురిత్ంచలేదు. ఒక గార్మంనుంచి మరో 

గార్మానికి కాలినడకన వెళేల్వారికి సరిహదుద్లేం తెలుసాత్యి? ఆసుత్లైతే ఏమో కానీ, ఏ ఊరైనా మనూరే అనిపించడంతో సవ్ంతూరుకీ 
పొరుగూరికీ తేడా తెలిసేది కాదు.  

1962లో ఎమెమ్సీస్ చదవడానికి టర్యినోల్ మొదటిసారి విశాఖపటన్ం వెళిల్నపుప్డు నేనెకిక్న పాసెంజర  తుని పటన్ం దాటుతుండగా ఓ 
బిర్డిడ్ వచిచ్ంది. మేము తాండవ నదిమీంచి వెడుతునాన్మనీ, నదికివతల తూరుప్ గోదావరి జిలాల్ అనీ, అవతల విశాఖపటన్ం జిలాల్ అనీ మా 
నానన్గారు నాతో చెపిప్నపుప్డు ఒకరకమైన థిర్ల  కలిగింది. బిర్డిజ్ దాటగానే పాయకరావు పేట వసేత్ - ఓహో, ఇది విశాఖపటన్ం జిలాల్ కాబోలు 
ఆని కొంచెం కొతత్గా ఫీలయాయ్ను. 

విశాఖపటన్ం చేరుకునాన్క కొనాన్ళుల్ ఏదో కొతత్ పార్ంతానికి వచిచ్న అనుభూతి. కానీ కొనాన్ళేల్! 
అపప్టోల్ తెలుగునాట ఉనన్వి మూడంటే మూడే విశవ్విదాయ్లయాలు. అందువలల్ ఆంధార్ యూనివరిస్టీకి రాషట్రవాసులే కాదు, 

దేశవాసులు కూడా నలుమూలలనించీ వచేచ్వారు. అకక్డ చదివేవారిలో కొందరు విదేశీయులు కూడా ఉనాన్రు.    
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కర్మంగా నాకు అరథ్మైంది - సాథ్నికుల యాసలో కొంచెం తేడా ఉనన్పప్టికీ విశాఖపటన్ం 
కూడా అసలు సిసలు తెలుగు పార్ంతమే అని. జిలాల్లంటే కేవలం పరిపాలనాసౌలభాయ్నికే తపప్ తెలుగువారంతా ఒకక్టేనని గర్హించాను.  

ఆతరావ్త గోదావరి, కృషాణ్, నెలూల్రు, వరంగల , హైదరాబాదు వగైరా జిలాల్ల దావ్రా పయనిసుత్నన్పుప్డు అవి నేను పుటిట్పెరిగిన 
పార్ంతంనుంచి భినన్మనన్ భావం కలుగలేదు. దాంతో మునుపటి థిర్ల  కలగలేదు.  

ఒరిసాస్లో ఉదోయ్గమొచేచ్క - భాషతో నిమితత్ం లేకుండా భారతీయులంతా ఒకక్టేననీ, రాషాట్ర్ల విభజన కూడా పరిపాలనా 
సౌలభాయ్నికేననీ అనిపించింది.  

జరమ్నీకి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం వేరే దేశానికి వచిచ్న భావన కలిగిందంటే - అందుకు కారణం సంపర్దాయంలో సంసృతిలో రెండు 
దేశాలూ విభినన్మవడం కావచుచ్. ఇపప్టి ఎకస్ పోజర  నాకపుప్డు లేకపోవడమూ కావచుచ్.  

కానీ బెరిల్నుల్ రెండూ ఒకటేననీ, వాటిని బలవంతాన విడగొటాట్రనీ - మనిషి కటిట్న ఈ గోడ చెబుతోంది.  
గోడకివతలా, అవతలా ఉండే మనుషుల భావోదేవ్గాలతో కరడు కటిట్నటుల్నన్ ఆ గోడని చూసి కాసేపు అపర్తిభుణణ్యాయ్ను. 
కేవలం భౌగోళికపర్మాణాలతో విడిపోవాలిస్ వచిచ్న అనన్దముమ్లు, తలీల్ బిడడ్లు వగైరాల గురించి చరితర్లో చదివినదంతా సుఫ్రించి 

ఆ దృశాయ్లనీన్ ఒకక్సారి కళల్కు కటాట్యి.  
నా దగగ్ర బంధువులంతా అటిన్ంచి అసహాయంగా జాలిచూపులు చూసూత్ - ‘ఈ జనమ్కి మనం కలుసుకోగలమా?’ అని 

వాపోతునన్టుల్ అనిపించి కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి.   
పిలల్లకివేం తెలియవు. వాళుల్ వాళల్ ధోరణిలో మామూలుగా ఉనాన్రు.  
శీర్మతి ననెన్పుప్డూ ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉంటుంది. నా మూడ  తెలిసిందేమో, ‘‘గోడ దాకా వచాచ్ం. వచిచ్నటుల్ సాక్షయ్ం లేదు. 

ఫొటోలు తియయ్ండి’’ అంది నా ఆలోచనల దారి మళల్డానికి. 
కోనికా చినన్ కెమేరా. అది నా ఓవర కోట  జేబులో ఉంటుంది. చటుకుక్న బయటకు తీసి, తననీ పిలల్లీన్ గోడకు కాసత్ దగగ్రగా వెళిల్ 

నుంచోమనాన్ను. 
వాళుల్ అలా వెళిల్ నిలబడాడ్రో లేదో - కాసత్ దూరంలో నాకో పోలీసు కనిపించాడు. 
అతణిణ్ చూడగానే కొంత భయం, కొంత అనుమానం! 
ఫొటోలు తియయ్ కూడదని అకక్డ బోరేడ్ం పెటట్లేదు కానీ - రెండు దేశాల సరిహదుద్ పార్ంతమది మరి!  
మనది కాని దేశం. ఇలంటిచోట తపుప్ చేసేత్ సంజాయిషీ ఇచుచ్కునే అవకాశం కూడా ఇసాత్రో ఇవవ్రో తెలియదు. ముందు అరెసుట్ 

చేసి తీసుకుపోతారేమో! 
‘‘అకక్డ పోలీసునాన్డు. ఇందాకా లేడు. ఇపుప్డే వచాచ్డు. కాసేపటోల్ వెళిల్పోతాడనిపిసోత్ంది. కొంచెం ఆగుదామా’’ అనాన్ను. 
శీర్మతికి అలాంటి భయాలేమునన్టుల్ లేదు. ‘‘మనని చూసాడు. ఫొటో తీసుకుంటామని గర్హించే ఉంటాడు. ఇకక్డ ఫొటోలు 

తియయ్కూడదని రూలుంటే, దగగ్రోల్ బోరుడ్ పెటాట్లి. బోరుడ్ లేకునాన్ తనే వచిచ్ ఓసారి హెచచ్రించాలి. అలాంటిదేం జరుగలేదుగా! ఏం 
ఫరావ్లేదు, తియయ్ండి’’ అంది. 

ఆమె ధైరాయ్నికి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. కానీ నాకింకా భయం పోలేదు. తనముందు చినన్బోకూడదని, ‘‘నాకైతే ధైరయ్ం లేదు. నీకు ధైరయ్ముంది 
కాబటిట్, నేనకక్డ నించుంటాను. నువివ్లాగొచిచ్ ఫొటో తియియ్’’ అనాన్ను.  
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‘‘అంటే, పోలీసొచిచ్ ఏదో చేసాత్డనా మీ భయం?’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘ఏదో చేసాత్డని కాదు, ఆ చేసేది అరెసుట్ కావొచచ్ని భయం’’ అనాన్ను. 
శీర్మతి ఉలికిక్పడింది. అంతలోనే దెబబ్ తినన్టుల్, ‘‘అంత భయంగా ఉనన్పుప్డు మరి ననెన్ందుకు ఫొటో తియయ్మనాన్రు? పోలీసొచిచ్ 

ననన్రెసుట్ చేసేత్ మీకేం ఫరావ్లేదా?’’ అంది.   
‘‘ఫరావ్ ఉందో లేదో నీకు తెలుసు. కానీ ఫొటో తియాయ్లని సరదా పడుతునాన్వు కదా అని సరేననాన్ను’’  
‘‘తెలియక సరదా పడినందుకు అరెసట్యినా ఫరావ్లేదనుకునాన్రా?’’ శీర్మతి గొంతులో నిషూఠ్రం. 
‘‘మరి నీ సరదా తీరడం నాకు చాలా ముఖయ్ం’’ 
‘‘అలాంటపుప్డు ఫొటో మీరు తియొయ్చుచ్గా’’ ఉకోర్షంగా అంది శీర్మతి. 
‘‘తీసేవాణేణ్ కానీ - ఫొటో తీసినందుకు పోలీసొచిచ్ ననన్రెసుట్ చేసేత్ - ఈ పరాయి దేశంలో నువూవ్ పిలల్లూ ఏమైపోతారు? అదే 

నినన్రెసుట్ చేసేత్ - నీకు నేనునాన్ను. నా పర్యతాన్లు చేసి నినున్ విడిపించుకోగలను. అరథ్మయిందా?’’ అనాన్ను. 
‘‘అబాబ్, ఎంత దూరం వెళాల్రండి!’’ అని చటుకుక్న నవేవ్సింది శీర్మతి. 
‘‘ముందుచూపు - ఇలాంటిచోటల్ అదుండాలి!’’ అనాన్ను గొపప్గా. 
‘‘సరే, మీమీదా, మీ ముందుచూపుమీదా నాకు నమమ్కముంది. పిలల్లూ, మీరూ అటెళిల్ నించోండి. ఫొటో తీసి అరెసట్యిపోవడానికి 

నేను రెడీ’’ అంది. ఆ గొంతులో ఎకక్డా భయం లేదు.  
నేను, పిలల్లు గోడకు దగగ్రగా నించునాన్ం.  
శీర్మతి కెమేరాలోంచీ మమమ్లిన్ చూసూత్, ‘‘ఏమండీ, పిలల్లు జాగర్తత్! బాబు ననొన్దిలి ఎకుక్వ సేపుండలేడు. మీరు ననున్ 

విడిపించేసరికి ఎంత కాలం పడుతుందో ఏమో! వాడు నాకోసం బెంగెటుట్కోకుండా చూసుకునే బాధయ్త మీది!’’ అని అపప్గింతల మాటలు 
చెపిప్ంది. 

దుషయ్ంతుడి వదద్కు వెడుతునన్ శకుంతల అడవిలో మొకక్లీన్, పెంపుడు జంతువులీన్ చెలికతెత్లకు అపప్గించే దృశయ్ం సుఫ్రించింది 
నాకు. 

ఐతే శీర్మతి గొంతులో కొంటెతనమే తపప్ ఆవేదన లేదు.  
కొనిన్ విషయాలోల్ ఆడవాళల్కు సికస్ త  సెనస్  ఉంటుందంటారు. ఆదే ఆమెకు ధైరాయ్నిన్చిచ్ందేమో! 
ఆ పోలీసు అకక్డే ఉనాన్డు. శీర్మతి ఫొటో తీసినా తను మా జోలికి రాలేదు.  
అలాగే జరుగుతుందనుకునాన్ను. కానీ నమమ్కానికి ముందుగా తనని పర్యోగించాను. 
తరావ్త నేను ఇటొచిచ్ శీర్మతిని అటెళల్మనాన్ను. 
కెమేరాలో వాళల్ని చూసుత్ంటే పిలల్లు మామూలుగానే ఉనాన్రు కానీ, శీర్మతికి మాతర్ం నవావ్గడం లేదు. చటుకుక్న కిల్క  

మనిపించాను. 
‘‘అయోయ్! రెడీ చెపప్లేదు’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘రెడీ చెబితే మళీల్ ఆ నవెవ్కక్డ దొరుకుతుంది? ఫొటో వచేచ్క - భలే తీశారండీ అని నువువ్ తెగ మెచుచ్కోకపోతే చూడు’’ అని, ‘‘ఇలా 

రోజుకొకక్సారైనా నవువ్తూండొచుచ్గా, ఎంత బాగునాన్వో’’ అనాన్ను. 
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మామూలుగా ఇలాంటి మెపుప్కి కొంచెం సిగుగ్ పడుతుందామె. కానీ అపుప్డు, ‘‘పోలీసుని 
చూసి భయపడిపోయిన మీ ముఖంలోకి - నేను ఫొటో తీసేక ఎంత ధైరయ్మొచిచ్ందో! ఫొటో తీసుత్నన్పుప్డు మీ మొహంలో ధైరయ్ం చూసుత్ంటే 
నవావ్గలేదు మరి!’’ అని మళీల్ నవివ్ంది. 

నా పిరికితనానిన్ గేలి చెసిందని తెలుసోత్ంది.  
కానీ ఆ నవువ్! 
పారిజాతాపహరణ కావయ్ంలో సతయ్భామ తనిన్నపుప్డు ‘అది నాకు మనన్నయ’ అని శీర్కృషుణ్డెందుకనాన్డో అరథ్మయింది. 
అపప్టిన్ంచి ఇపప్టిదాకా శీర్మతి ఆ ఫొటో సంఘటన విషయమై ఏదో సందరభ్ంలో ననున్ దెపుప్తూనే ఉంటుంది.  
బెరిల్న  గోడని సందరిశ్ంచేక ఓసారి గోడకి అటు వైపు వెళిల్ తూరుప్ బెరిల్న  చూడాలని శీర్మతికి అనిపించింది. 
ఈ యాతర్కి అనుకోకుండా మాకు పర్సాద  దంపతుల తోడు దొరికింది. 
పర్సాద  దంపతుల పరిచయం విచితర్ంగా జరిగింది మాకు. 
ఒకసారి విలెమ్రస్ డారఫ్ర  సాట్ర్సేలో మేము, పిలల్లు విండో షాపింగు చేసుత్ంటే - మాముందు వెడుతునాన్రు పర్సాద  దంపతులు.  
మామూలు మధయ్తరగతి జంటలా ఉనాన్రు. చలి ఎకుక్వగా ఉండడంవలల్ చెవులు మూసుకుందుకు కాబోలు, ఓవర కోట  పైన టోపీ 

కూడా పెటుట్కునాన్రు. ఇదద్రూ ఇంచుమించు ఒకే పొడుగు కావడంవలల్ ఆమె అతడికంటే పొడుగాగ్ అనిపించింది. 
మన జంటలు బయట నడిచేటపుప్డు - మధయ్ రవంత దూరముంచి సేన్హితులాల్ మసలడం కదుద్. వీళుల్ మాతర్ం ఇకక్డి జంటలాల్ 

ఒకరినొకరు రాసుకుంటూ ఒకరిమీద ఒకరు పడిపోతూ ముందుకెడుతునాన్రు. 
అందువలల్ వాళుల్ మమమ్లిన్ ఆకరిష్ంచారు.  
‘‘ఎంత జరమ్నీలో ఉంటే మాతర్ం - మన పదధ్తిలో మనముండాలి కానీ, వాళుల్ చూడు, ఒకరిమీద ఒకరు ఎలా పడిపోతునాన్రో’’ 

అంటూ శీర్మతికి చెపాప్ను. 
‘‘నేనూ గమనించాను కానీ, సవ్రం కాసత్ తగిగ్ంచండి. వాళుల్ తెలుగువాళల్యినా కావచుచ్’’ మందలించింది శీర్మతి. 
అంతలో ముందుకు దూసుకుపోతునన్ వాళుల్ ఆగారు. ఎందుకో అనుకునాన్ం కానీ వాళుల్ మాకోసమే ఆగారు. 
‘‘మీరు తెలుగువాళాల్?’’ అడిగాడతడు ననున్ పలకరిసూత్. 
శీర్మతి అనుమానం నిజమే ఐనందుకు బికక్చచిచ్పోయాను. ఎందుకంటే - తెలుగువాళాల్ అనడిగాడు కానీ కాదని అనుమానమునన్టుల్ 

లేదు. ఉంటే జరమ్నోల్ అడకుక్ండా నేరుగా తెలుగులో ఎందుకడుగుతాడు?  
‘‘ఎలా తెలిసింది? మా మాటలు వినాన్డా?’’ అని ఆలోచిసూత్ ఎలాగో తమాయించుకుని అతడిని చూసేత్ - ఆ కళుల్ నేను ఔననాలని 

ఆశగా చూసుత్నాన్యి. 
‘‘అంటే - అతడిలో ఏమూలో అనుమానముంది. బహుశా ఇందాకటి మా మాటలు వినుండడు’’ అనుకునాన్ను. 
‘‘ఉంటునన్ది బెరిల్నోల్ కదా అని, ఎకక్డపడితే అకక్డ నోటికొచిచ్నటుల్ తెలుగులో కామెంటుస్ పాస  చేయకూడదు’’ అని కూడా 

అనుకునాన్ను. 
‘‘మేము తెలుగువాళల్మే’’ అని మావాళల్ని పరిచయం చేశాను. 
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పరసప్రం నమసాక్రాలయేయ్క పర్సాద  అనాన్డు, ‘‘మీరు విండో షాపింగ  చేసుత్నాన్రు. మిమమ్లిన్ 
దాటుకుంటూ వెళాల్ం. నా భారయ్ మీ పిలల్లిన్ చూసి - ఎంతో ముచచ్టపడి - మీరు తెలుగువాళల్యితే బాగుణణ్నుకుంది. అడిగేసేత్ సరిపోతుందిగా 
అని ఆగాం’’. 

వాళుల్ మేము పిలల్లతో తెలుగులో మాటాల్డడ్ం వినుంటారు.  
మమమ్లిన్ దాటేక బహుశా తమలో తాము మా గురించి మాటాల్డుకుంటూండి ఉంటారు.  
చలికి చెవులు కపుప్కుని ఉనాన్రుగా, మాటలు వినిపించడానికి కోల్జుగా మూవ  ఔతునాన్రనన్మాట!   
‘‘దేశం కాని దేశంలో మన మాట వినబడితే పార్ణం లేచొచిచ్నటుల్ంటుంది. పలకరించి మరీ పరిచయం చేసుకునన్ందుకు 

ధనయ్వాదాలు’’ అనాన్ను. 
‘‘మీరు చకక్గా పిలల్లతో వచాచ్రు. మా బాబుకిపుప్డే ఏడాది నిండింది. వాణిణ్ ఇండియాలో మా అమామ్నానన్ల దగగ్ర వదిలేసొచాచ్ం. 

ఇకక్డికొచేచ్క మనసంతా వాడి మీదే! చాలా తపుప్ చేశామనిపించింది’’ అంది పర్సాద  భారయ్. 
కనన్బిడడ్లిన్ వదిలుండడం ఎంత కషట్మో, తండిర్గా నేననుభవించాను. ఇక తలిల్ సంగతి చెపాప్లా?    
‘‘తను బాబుకోసం బెంగెటుట్కుంది. ఎకక్డ పిలల్లు కనిపించినా కళల్నీళెల్టుట్కుంటుంది’’ అనాన్డు పర్సాద . 
ఈలోగా ఆమె, ‘‘ఒకక్సారి మీ బాబు నెతుత్కోవచాచ్?’’ అనడిగి అనుమతించేలోగానే వాణోణ్సారి ఎతుత్కుని గటిట్గా హతుత్కుని కిందకి 

దింపేసింది.  
బాబు క్షణం పాటు ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్డు. ఆశచ్రయ్ంగా ఆమెని చూసి చటుకుక్న శీర్మతి వెనకిక్ వెళిల్ తన కాళుల్ పటుట్కుని ఆమెనే తొంగి 

తొంగి చూసుత్నాన్డు.  
నెకస్ ట  తనేనని అనుమానమొచిచ్ందో ఏమో పాప కూడా చటుకుక్న వెనకడుగు వేసి నేల చూపులు చూసోత్ంది. 
పర్సాద  భారయ్ను చూసేత్ - సృషిట్కే అదుభ్తమనిపించే తలిల్ రూపం కనిపించింది. 
‘‘మనం తరచు కలుసుకుందాం’’ అనాన్డతడు. 
మాకోసం కాదు, మా పిలల్లకోసమని గర్హించాను. 
ఆ తరావ్త మేము ఆడపా తడపా కలుసుకునాన్ం. వాళుల్ చాలా సేన్హపాతుర్లు. 
వాళల్కి తూరుప్ బెరిల్న  చూడాలనుంది. పిలల్లతో కలిసి చూసేత్ ఆ మజాయే వేరని కలిసి వెడదామనాన్రు. 

PPP 
24 గంటలపాటు తూరుప్ బెరిల్నోల్ గడపడానికి పర్తేయ్క అనుమతి అకక్రేల్దు.  
ఒకరోజు ఉదయం ఎవరింటోల్ వాళుల్ భోజనాలు చేసి, ఎవరికి అనువైన ఫలహారాలు వాళుల్ తయారు చేసి - పికిన్క  సరంజామాతో 

మేమూ, పర్సాద  దంపతులూ తూరుప్ బెరిల్న  యాతర్కి బయలేద్రాం.  
అకక్డికి చేరుకుందుకు ఊబానుల్ (అండర గౌర్ండ  మెటోర్లు) ఉనాన్యి.  
మేము దిగాలిస్న సేట్షన  ఫీర్డిర్చ  సాట్ర్సే. ఊబానోల్ వెడుతూ చాలా సారుల్ ఆ సేట్షన  కార్స  చేశాం. ఈసారి అకక్డ దిగాం.  
తూరుప్ బెరిల్న కి వీసా అకక్రేల్కపోయినా, అది వేరే దేశంలో ఉంది కాబటిట్, పాల్ట ఫాం దాటి బయటకు వెళాల్లంటే పాస పోరుట్లు 

చూపాలిస్ ఉంది.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   341
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

అకక్డో చికొక్చిచ్ంది. 
మమమ్లీన్, పర్సాద  భారయ్నీ వెళొల్చచ్నాన్రు కానీ - పర్సాద ని అనుమతించలేదు. ఎందుకంటే ఫొటోలో అతడికి చకక్టి కార్పుంది. 

పర్సుత్తం అతడికి నునన్టి గుండుమీద సనన్గా మొలలు వసుత్నాన్యి.   
పాస పోరుట్లో ఫొటో అతడిది కాదని వాళల్ంటారు. 
జరిగిందేమిటంటే - పాస పోరుట్ తీసుకునాన్క, జరమ్నీ వచేచ్ముందు పర్సాద  తిరుపతి వెళిల్ గుండు చేయించుకునాన్డు. జుటిట్ంకా 

పూరిత్గా రాలేదు. 
ఆ విషయం చెబితే, ‘‘కార్పు చేయించుకుంటే ఓకే. కానీ గుండెందుకు చేయించుకునాన్వ ?’’ అనాన్డు అకక్డి అధికారి అనుమానంగా. 
అపుప్డు నేను కలగజేసుకుని. ‘‘అదొక ఇండియన  కసట్మ !’’ అనాన్ను. 
ఇండియనుస్ అనన్ పేరు వింటూనే, ఆ అధికారి ఉలికిక్పడి, ‘‘ఔనూ, మీరు ఇండియనుస్ కదూ! ఇండియనస్  కెన  బి టర్సెట్డ !’’ అని 

అతణిణ్ కూడా వదిలేశాడు.    
సవ్దేశంలోనే మన పౌరులకింత గౌరవం లేదు. మన నియమాలనీన్ పౌరులమీద అనుమానంతో పుటిట్, అడుగడుగునా సామానుయ్ణిణ్ 

వేధించేవే! 
ఆ అధికారి మాటలతో నాకు ఉనన్టుల్ండి తూరుప్ జరమ్నీపై పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ంది. 
‘‘ఇలాగని తెలిసేత్త్, మనం ఇండియనుస్మని ముందే చెపేప్వాళల్ం. అపుప్డు పాస పోరుట్ కూడా చెక  చేసేవారు కాదేమో!’’ అనాన్డు 

పర్సాద . 
‘‘ఆఁ, అపుప్డు మనం నిజంగా ఇండియనుస్మో కాదో తెలుసుకుందుకు పాస పోరుట్ ఎలాగూ చెక  చేసేవారు’’ అంది పర్సాద భారయ్.  
గుండు కారణంగా తనని అనుమానించడం కొంచెం అవమానంగా భావించాడతడు. 
ఇలాంటి ఊహించని సమసయ్లు కొనున్ంటాయి. వాటిని పదిమందితో పంచుకోవడం అవసరం. 
మా పర్సాద  గురించి ఈ కథ తెలిసుంటే, ఆ తరావ్త నాలుగేళల్కి మన తెలుగు కిర్కెటర  ఎంవీ నరసింహారావు ఇలాంటి సమసయ్ 

ఎదురవకుండా జాగర్తత్ పడి ఉండేవాడేమో! 
అపప్టోల్ నరసింహారావు ఫసుట్ కాల్సు మాయ్చిలోల్ ఓ వెలుగు వెలుగుతూ, బోలింగులో చందర్శేఖరిన్ మించిపోతాడా అనిపించుకునాన్డు. 

తెలుగు పార్ంతం వారికి, ముఖయ్ంగా పేరులో పూరిత్ తెలుగుతనమునన్వారికి టెసుట్ మాయ్చిలోల్ అవకాశాలు అరుదు అనుకునే ఆ రోజులోల్ 
అతగాడు గవాసక్ర  కెపెట్నీస్లో దిగగ్జంలాంటి వెసిట్ండీస  టీం మీద ఆడే టీములోకి ఎంపికయాయ్డు.  

తనకలాంటి అవకాశం కేవలం పర్తిభ కారణంగా వచిచ్ందని నరసింహారావుకే అనిపించనటుల్ంది. ఆ అవకాశం శీర్నివాసుడి 
కటాక్షమేనని నమిమ్ వెంటనే తిరుపతి వెళిల్ గుండు చేయించుకుని వచాచ్డు.     

గుండు రూపానిన్ పూరిత్గా మారేచ్సుత్ంది కదా!  
అపప్టికే నరసింహారావుతో వయ్కిత్గతంగా కొంత పరిచయమునన్ వెసిట్ండీస  టీం వాళుల్ - గుండుతో ఉనన్ ఈ నరసింహారావు ఆ 

నరసింహారావేనని ఓపటాట్న ఒపుప్కోలేదని కొందరు కిర్కెట  వాయ్ఖాయ్తలు అనాన్రు.  
ఆ తరావ్త అతణిణ్ బోలర గా అతి తకుక్వగానూ, బాయ్టస్ మన గా ఎకుక్వగానూ ఉపయోగించుకునే పర్యతన్ం చేసి, బాయ్టస్ మన గా 

ఫెయిలయాయ్డని నిరాధ్రించి, నాలుగే నాలుగు టెసుట్ మాయ్చిలతో ఉదావ్సన చెపప్డం జరిగింది. చివరి టెసుట్లో ఐతే, ఓటమి తపప్దనుకునన్ 
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పరిసిథ్తులోల్ - గవాసక్ర , విశవ్నాథ , వెంగసరాక్ర  వంటి ఉదద్ండులు ఔటైపోయిన సందరభ్ంలో - ఆట 
చివరి బంతిదాకా ఓ పకక్నుండి మాయ్చిని డార్గా ముగించడానికి సహకరించాడు నరసింహారావు. ఐనా అతడికి ఉదావ్సన చెపప్డంలో 
రాజకీయముందని కొందరు కొనాన్ళుల్ చెవులు కొరుకుక్నాన్రు. నరసింహారావు ఇపుప్డెందరికి గురుత్నాన్డో తెలియదు కానీ, అతడి తిరుపతి 
మొకుక్ సంగతి మాతర్ం నేను ఎపప్టికీ మరువలేను.   

అదలాగుంచి మళీల్ నాలుగేళుల్ వెనకొక్సేత్ - ఊబాన  సేట్షనోల్ంచి అంతా బయటపడాడ్ం. 
దగగ్రోల్నే నడక దూరంలో అలెగాజ్ండర  పాల్టజ్  ఏరియా ఉంది.  
ఆ పార్ంతం వైభవంలో కళుల్ చెదిరేలా, పశిచ్మజరమ్నీని తలదనేన్లా ఉంది.  
ఎతైత్న భవంతులు, ఖరీదైన అలంకరణ.  
అకక్డే సుమారు 370 మీటరల్ ఎతుత్నన్ ఫెరన్ జేహె తురమ్  (టివి టవర ) ఉంది. అది మాకు పశిచ్మబెరిల్నోల్ మేముండే చోటుకి కూడా 

చాలా ఆకరణ్ణీయంగా కనిపిసుత్ంది.  
పైన సనన్గా పొడుగాగ్ ఉండే యాంటెనాన్, మధయ్లో భూమికి సుమారు 200మీటరల్ ఎతుత్లో రివాలివ్ంగ  రెసాట్రెంటు కూడా మేము 

రోజూ చుసూత్నే ఉంటాం.  
ఆ రోజు ఆ టవర ని దగగ్రున్ంచి చూడడ్ం థిర్లిల్ంగుగా అనిపించింది. ఫొటోలు తీసుకనాన్ం. 
అందులోని రివాలివ్ంగ  రెసాట్రెంటులాంటిది పర్పంచంలో మరెకక్డా లేదని వినాన్ం. వెళిల్ చూదాద్మా అనిపించింది కానీ, పిలల్లతో 

కలిసి అంతెతుత్ వెళల్డానికి జంకు కలిగింది.  
పర్సాద  కూడా, ‘‘టవరిన్ చూశాం. అది చాలు’’ అనాన్డు. 
కాసేపు ఆ చుటుట్పకక్ల వైభవానిన్ చూసేక, ఓ పెదద్ భవంతి పకక్న చినన్ సందులోకి వెళాల్ం. 
ఆ సందులో షాపులు, అంతవరకూ మేము చూసినవాటికి భినన్ంగా చినన్గా ఉనాన్యి. బయటిన్ంచి చూసేత్ లోపలి వసుత్వులు 

అనాకరష్ణీయంగా పేదగా అనిపించాయి. 
కుతూహలం కొదీద్ ఓ షాపులోకి వెడితే అకక్డి బొమమ్లు పూరవ్ం తిరునాళల్లో అమేమ్ చౌకరకం బొమమ్లాల్ ఉనాన్యి. పిలల్లు 

కాసేపంటే కాసేపే ఆడుకుని పారేసాత్రనిపించింది. పశిచ్మంలో అలాంటివి ఉంటే ఒక మారుక్కి రెండైనా ఇసాత్రనిపించింది.  
కేవలం గురుత్గా ఉంటుందని ఓ బొమమ్  కొనాలనుకుని ధర అడిగాను. 
సేలుస్గరల్  ముఖంలో ఉతాస్హం లేదు, కళ లేదు. ఏదో తపప్దనన్టుల్ అనాసకత్ంగా ధర చెపిప్ంది. 
విని షాక  తినాన్ను. అకక్డునన్ ఏ బొమామ్ ఐదు మారుక్లకి తకుక్వ కాదు. 
బహుశా ఆ ధర ఈసట్  జరమ్న  మారుక్లోల్ అయుంటుందనుకుని, ‘‘వెసట్  జరమ్న  మారుక్లోల్ ఐతే ఎంత?’’ అనడిగాను.  
ఠకుక్న బదులిచిచ్ందా అమామ్యి, ‘‘మారక్ంటే మారేక్. ఈసూట్ వెసట్ని లేదు మాకు. ఎటొచీచ్ వెసైట్నా తీసుకుంటాం’’ అంది అదేదో 

ఫేవర  అనన్టుల్. 
నాకు తెలుసు - వీళల్ మారుక్ కంటే నా మారుక్కి విలువెకుక్వని. కానీ ఆ మాటనలేను కదా! 
అకక్డికొచిచ్నందుకు ధర గురించి పటిట్ంచుకోకుండా ఇలాంటిదొకటి కొనాలని, చాయిస  పిలల్లకిచాచ్ం. 
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భువనేశవ్రోల్ ఉనన్పుప్డు బయటికెపుప్డెళిల్నా పిలల్లకోసం ఏదో ఓ కొతత్ బొమోమ్, ఆటవసుత్వో 
కొనేవాళల్ం. అదెంత చవకదైనా సరే, పిలల్లు ఉతాస్హంగా తీసుకుని కాసేపు ఆడుకునేవారు.  

ఇకక్డ మాతర్ం ఏ బొమామ్ వాళల్కి నచచ్లేదు.  
‘‘వాళల్కిషట్ం లేనపుప్డు - అంత ధర పెటిట్ బొమమ్ కొనడమెందుకూ! టెంపరేచర  ఇండికేటర  కొనండి. ఉపయోగపడుతుంది, 

సోవనీరుగానూ ఉంటుంది’’ అనాన్డు పర్సాద .  
అలాగని అకక్డ కొనడానికి అంతకంటే మంచి వసుత్వులు లేవని కాదు. బెరిల్నోల్ అంతవరకూ మాకెదురైన అనుభవాలకి భినన్ంగా ఉనన్ 

ఈ అనుభవానికి అదే సరైన గురుత్ అనిపించింది.  
అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ లో దొరికేవనీన్ మాకు వెసట్  బెరిల్నోల్నూ దొరుకుతాయి మరి.  
అపుప్డు శీర్మతి, ‘‘చినన్ సందులోకెడితేనే ఇంత తేడా ఉంది. కొంచెం ముందుకెళిల్ చూదాద్మా?’’ అంది. 
నలుగురు పెదద్లు, ఇదద్రు పిలల్లు - అకక్ణిణ్ంచి కాసత్ బయటికెళిల్ చూసేత్ -  
ఒకక్సారి - జరమ్నీనుంచి కుగార్మానికి వచిచ్నటుల్ంది. 
పాడుపడడ్టుల్నన్ రోడుడ్.  
రోడుడ్పకక్న మొలిచిన పచచ్గడిడ్, పిచిచ్మొకక్లు. అకక్డకక్డ చెతత్ కాగితాలు, గుడడ్పేలికలు.... 
దూరంగా భవనాలు కనిపిసుత్నాన్యి. వాటిని చూసుత్ంటే ఇండియాలో టర్యినోల్ వెడుతునన్పుప్డు కనిపించే బొంబాయి నగర శివారల్లా 

అనిపించింది. 
‘‘పూరవ్ం పేద పంతుళుల్ - చిరుగుల చొకాక్ని దాచుకుందుకు, పైన కోటు వేసుకుని బడికి వెళేల్వారుట. అలెగాజ్ండర  పాల్టజ్  ఆ కోటులా 

ఉంది’’ అనాన్ను అపర్యతన్ంగా. 
‘‘తూరుప్ జరమ్నీ పేద దేశమేం కాదు. సవ్యంకృషిలో, పర్తిభలో ఇకక్డి పౌరులు పశిచ్మంవారికేం తీసిపోరు. ఐతే వైభవ పర్దరశ్న 

నచచ్ని వయ్వసథ్లో భాగమవడం వలల్ ఇలా ఉనాన్రనుకుంటాను’’ అనాన్డు పర్సాద  సాలోచనగా. 
‘‘అది నిజమే కానీ నాకో విషయం అరథ్ం కావడం లేదు. వైభవ పర్దరశ్న నచచ్నపుప్డు అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ ని అలా కళుల్ చెదిరిపోయేలా 

ఎందుకు రూపొందించినటుల్?’’ అనాన్ను. 
‘‘అది యాతీర్కులు వచిచ్ చూసిపోయే పర్దేశం’’ అనాన్డు పర్సాద  చటుకుక్న. 
అతడి సమాధానం చాలా లోతైనదనిపించింది. 
తూరుప్ జరమ్నీ ఒక వయ్వసథ్ని అనుసరిసూత్, తన పౌరులమీద ఆ వయ్వసథ్ను రుదిద్ంది. ఆ వయ్వసథ్ని యాతీర్కుల ముందు గరవ్ంగా 

పర్దరిశ్ంచాలని అనుకోలేదు.  
ఇతరులముందు గొపప్గా చెపుప్కోలేని వయ్వసథ్ని తన పౌరులపై రుదద్డమెందుకు?  
‘‘ఒకక్మాటలో చాలా గొపప్గా చెపాప్రు’’ అనాన్ను పర్సాద ని మెచుచ్కుంటూ.   
అతడు నవివ్, ‘‘ఇందాకా మీరు అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ ని - చిరుగుల చొకాక్ని దాచుకుందుకు పేదవాడు వేసుకునన్ కోటుతో పోలాచ్రే, అదే 

నేను ఇంకోలా చెపాప్ను’’ అనాన్డు.  
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ఐతే - ఏ దృశాయ్నన్యినా కళొల్కలా చూసేత్ మెదడు మరొకలా చూసుత్ందని - ఆ తరావ్త 
భువనేశవ్ర  కోలీగ  భూషణ  మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు గర్హించాను. 

సేన్హానంద లహరి 
జరమ్నీ రెండు భాగాలై రెండు వేరేవ్రు దేశాలుగా ఉంటునన్ రోజులవి.  
జరమ్నల్కి బెరిల్న  పర్తిషాఠ్తమ్క నగరం. దేశం విడిపోక తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ కూడా, ఇరు దేశాలూ ఆ నగరానిన్ వదులుకుందుకు సిదధ్ంగా 

లేవు. అందుకే దేశంతో పాటు ఆ నగరమూ రెండు ముకక్లైంది. 
జరమ్నీకి సంబంధించి ఆ నగరానికి ఇంత పార్ముఖయ్మునన్దని నాకు తెలియదు. రీసెరిచ్లో నేనెంచుకునన్ అంశానిన్ ఆమోదించిన 

పొర్ఫెసరు పనిచేసే సంసథ్ వెసట్ బెరిల్నోల్ ఉనన్ది కాబటిట్ నేనకక్డికి వచాచ్ను.  
జరమ్న  భాష నేరుచ్కుందుకు లూయ్నబరుగ్ గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట లో ఉండగా మమమ్లిన్ అకక్డకు ఆహావ్నించిన డాడ  సంసథ్ బెరిల్న  

పార్ముఖయ్ం గురించి తెలియబరుసూత్ ఓ ఉతత్రం వార్సింది. 
అపుప్డకక్డ ఉనన్ భారతీయులోల్ బెరిల్న  వెడుతునన్ది నేనొకక్ణేణ్ కావడంతో - మిగతావాళుల్ నా అదృషాట్నిన్ అభినందించారు. 
ఐతే ఆ ఉతత్రంలోనే మరో విషయముంది.  
బెరిల్నోల్ కాకుండా, జరమ్నీలో ఇతర నగరాలోల్ రీసెరిచ్ కొనసాగించే వారందరికీ సవ్దేశానికి తిరిగి వెళేల్లోగా, డాడ  సంసథ్ సవ్ంత 

ఖరుచ్లమీద బెరిల్న  నగరవిహార భాగయ్ం కలిప్సుత్ంది. 
ఆమేరకు మిగతావాళల్కి అదనపు సౌకరయ్ం కలిగినటేల్ కదా!  
బెరిల్నోల్నే ఉనన్వాళల్కి మిగతా దేశమంతా చూపించే కారయ్కర్మం కూడా ఉంటే బాగుండేదనిపించింది.   
అకక్డి ఇండియన  మితుర్లు మాతర్ం, ‘‘మాకు సంబంధించి, బెరిల్న  నగర విహారంలో అనిన్ంటినీ మించి నినున్ చూడడ్మే ముఖయ్ం. 

మేమంతా నినన్కక్డ కలుసుకుంటాం’’ అనాన్రు అభిమానంగా. 
నేనేదో అనేలోగా, ‘‘ఆతిథయ్ం గురించి బెంగెటుట్కోకు. జసట్  చూడడ్మే ముఖయ్ం’’ అని హామీ ఇచాచ్డు నా మితుర్లోల్ ముఖుయ్డు నటరాజన . 
‘‘ఇకక్డి మితుర్లందరికీ ఆతిథయ్మివవ్గల అదృషట్ం నాకు మాతర్మే కలుగుతుంటే, బెంగెందుకు? మీకోసం నా ఇంటి తలుపులు 

ఎలల్పుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి’’ అనాన్ను. 
‘‘అది తెలియక కాదు. ఇకక్డికొచిచ్ మేమంతా కుకింగ  సిక్లస్  నేరుచ్కునాన్ం. నీ ఇంటోల్ వంట సదుపాయం లేకపోవడంవలల్, 

నీకలాంటి అవకాశం రాలేదుగా. అందుకని అలాగనాన్ను. నీ ఇంటి తలుపులు తెరిచుంటాయని పర్తేయ్కంగా చెపప్కక్రేల్దు’’ అనాన్డు 
నటరాజన . 

‘‘చెపాప్లి. ఎందుకంటే ఇకక్డ మన దేశంలోలా కాదు. ఇళల్ తలుపులు ఎలల్పుప్డూ మూసే ఉంటాయి. తలుపులు మూసినా తెరచి 
ఉనన్టుల్ గర్హించడానికే నా ఈ ఆహావ్నం’’ అనాన్ను. 

నేను బెరిల్నోల్ ఉండగా లూయ్నబరుగ్ మితుర్లు మాతర్మే కాదు, ఇండియన  మితుర్లు మరికొందరు కూడా ననున్ చూడ వచాచ్రు. ఆ 
సందరభ్ంలో పంచుకోవాలనిపించే కొనిన్ విశేషాలిన్ మాతర్ం ఇకక్డ పర్సాత్విసాత్ను.    

ముందుగా భువనేశవ్ర  మితుర్డు భూషణ  రాకని పర్సాత్విసాత్ను. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   345
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

నా జరమ్నీ పర్యాణంలో ఇండియాలో సాక్లర షిప  ఇంటరూయ్వ్ దగగ్రున్ంచీ నాతో 
ముడిపడడ్వాడు భూషణ . జరమ్నీ చేరేక భాష నేరుచ్కుందుకు నేను లూయ్నబరుగ్కి వెడితే అతడు మరో ఊరికి వెళాల్డు. 

భూషణ  బెంగాలీ హిందూ. పుటిట్ంది ఢాకా నగరంలో. నాలుగేళల్పాటు బాలయ్ం అకక్డే గడిచిందనుకుంటాను. 1947లో భారత దేశం 
రెండు ముకక్లై పాకిసాత్న  కొతత్ దేశంగా ఆవిరభ్వించినపుప్డు - ఢాకా నగరం తూరుప్ పాకిసాత్నోల్ భాగమవడంతో అతడి కుటుంబీకులు 
కలకతాత్కు తరలి వెళాల్రు.  

బెంగాలీలకి కలకతాత్ అంటే పిచిచ్. భూషణ కీ కలకతాత్ అంటే అంతిషట్మూ ఉనాన్, పుటిట్నూరైన ఢాకానీ బాగా ఇషట్పడేవాడు. 
ఇండియాలోని ఇతర నగరాలతో పోలిచ్ ఢాకాని తెగ మెచుచ్కునేవాడు. 1971లో తూరుప్ పాకిసాత్న  తన ఉనికి కోలోప్యి బంగాల్దేశ గా 
అవతరించేక అతడు ఢాకాలో వసుత్నన్ మారుప్లిన్ శర్దధ్ధ్గా గమనించేవాడు. అకక్డ అతడికి బంధుమితుర్లునాన్రు. విశేషమేమంటే, అతడికి 
హిందువులంటే పర్తేయ్కాభిమానం లేదు. ముసిల్ములంటే వైరభావమూ లేదు. నాకతడు ఆదరశ్ భారతీయుడనిపించేది. 

భూషణ ది విభినన్ వయ్కిత్తవ్ం.  
తనకి నచిచ్నవి అందరికీ నచాచ్లంటాడు. తనకి నచచ్నివి ఇతరులకి ఎలా నచాచ్యా అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. అనిన్ంటికీ తనవైపునుంచే 

ఆలోచిసూత్. ఎదుటివారి అవసరాలిన్ గర్హించడు.  
‘‘నాకులా మారకపోతే, జరమ్నీలో పటుట్మని పది రోజులుండలేవు’’ అని ననున్ పలుమారుల్ మందలించాడు.  
ననన్తడు తరచుగా సతాయించడం, ఆ సతాయింపు వెనుకనునన్ ఆతీమ్యతనీ, నిబదధ్తనీ ఆలసయ్ంగానైతేనేం నేను గర్హించడం - 

కౌముదిలోనే ఈ సీరియల  ఆరంభంలో ‘ఫారిన  వెళాల్లండి’ విభాగంలో వివరించాను. 
జరమ్నీ చేరుకునాన్క మా మధయ్ కొనిన్ ఉతత్రాలు నడిచాయి.  
తను వార్సేవాడు కాదు. నేనుతత్రం వార్సేత్ తను బదులిచేచ్వాడు. 
ఆ ఉతత్రాలిన్ బటిట్ - భూషణ కి అకక్డి తిండి, అలవాటుల్, మితిమీరిన సేవ్చఛ్, వైభోగం వగైరాలేం నచచ్లేదని అరథ్మై ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. 

ఎందుకంటే, లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన బెంగాలీ మితుర్డు బిశావ్స కి, ఇకక్డ పర్తీదీ తెగ నచేచ్సింది. ‘‘మా బెంగాలీల అలవాటల్కి ఇదో 
ఆదరశ్దేశం’’ అని తానికక్డ పుటట్నందుకు వాపోయేవాడు. 

భూషణ  అందుకు పూరిత్గా భినన్ం. 
అతడికి తనుండే సంసథ్లో కొలీగుస్తో అంతగా పడలేదుట. అతడి పార్జెకుట్ నచిచ్న పొర్ఫెసరు - సాక్లర షిప  గడువు కాలానిన్ మరో 

ఏడాదికి పొడిగించుకోమనాన్టట్. కానీ, గడువు తేదీకి మించి ఒకక్ సెకనైన ఇకక్డుండడట.  
నిజానికతడికి మధయ్లో వదిలేసి ఇండియా వెళిల్పోవాలనుందిట. కానీ, అది తన కెరీర కి మచచ్ ఔతుందని భయపడుతునాన్డుట. 

ఎలాగో ముకుక్ మూసుకుని రోజులు గడిపేసాత్టట్.  
జరమ్నీ పటల్ భూషణ  సప్ందన నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.  
మాంసాహారి. పరిమితంగా ఆలక్హాలు తీసుకుంటాడు. సంపర్దాయానిన్ వయ్తిరేకించడు కానీ, అనుసరించడం పటల్ ఆసకిత్ లేదు. 

రీసెరిచ్ అంటే పార్ణం పెడతాడు.  
ఇలా అనిన్ విధాలా అతడికి జరమ్నీ చాలా ఎకుక్వగా నచాచ్లి. కనీసం నాకంటే ఎకుక్వ నచాచ్లి. 
నాకేమో జరమ్నీ తెగ నచేచ్సింది. భూషణ కి బొతిత్గా నచచ్లేదు. 
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నేనతణిణ్ కారణాలడగలేదు. అతడ వయ్కిత్తవ్పు విభినన్తలో ఇదీ ఓ భాగమనుకునాన్ను. 
PPP 

సేన్హానంద లహరి  
డాడ  సంసథ్ భూషణ కి బెరిల్న  సందరశ్న యాతర్ ఏరాప్టు చేసింది. వెంటనే అతడు నాకుతత్రం వార్సూత్, ‘పోర్గార్ం చాలా టైటుగా ఉంది. 

ఐనా ఎలాగో అలా వీలు చేసుకుని ఓ పూట నినున్ కలుసాత్ను. నాకు నినున్ చూడాలనుంది’ అని తెలియబరాచ్డు.   
భూషణ  నాకు బాగా తెలుసు.  
ఎవరికైనా అవసరమైనపుప్డు సాయం చెయయ్డానికి అడకుక్ండానే నడుం కడతాడు.  
ఉతత్పుప్డు తన లోకం తనదనన్టుల్ ఎవరితోనూ కలవడు.  
అతడు బెరిల్న  వసాత్డని తెలుసు కానీ, వచిచ్ ఊరు చూసి వెళిల్పోతాడనుకునాన్ను. 
దేశం దాటి వచేచ్క అనుబంధాలు ఏరప్డతాయేమో మరి.  
ఊరు దాటి వచేచ్క నాకు మా ఊరివాళుల్ కనబడితే మహదానందమయేయ్ది. ఉదోయ్గంలో చేరేక భువనేశవ్రే మా ఊరయింది. మా 

ఆఫీసు కొలీగుస్ ఉమమ్డి కుటుంబంలో సభుయ్లాల్ అనిపిసుత్నాన్రు.  
అందుకేనేమో ఆ ఉతత్రం నాకు కలిగించిన సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు.  
మళీల్ మళీల్ చదువుకునాన్ను. 
ఉతత్రం చినన్దే.  
అందులోని పర్తి వాకయ్ంలోనూ నిండిన ఆతీమ్యత నా అంచనాకి అందడం లేదు 
జీవితమొక అనుబంధాల వలయం!. 
అనన్ పర్కారం ఓ రోజు సాయంతర్ం వచాచ్డు భూషణ .  
అనుబంధం నాకే కాదు. భువనేశవ్రోల్ ఒకే కాలనీవాళల్ం. పిలల్లు కూడా అతణిణ్ తొందరగానే గురుత్ పటాట్రు. 
ఆతీమ్యులకోసం మొహం వాచి ఉనాన్డేమో, అతడు శీర్మతిని హిందీలో పలకరించి కుశలపర్శన్లు వేశాడు.  
పిలల్లిన్ చెంతకు పిలిచి దగగ్రగా తీసుకునాన్డు. 
భూషణ కి దకిష్ణాది వంటకాలు అంతగా నచచ్వు.  
మాకు ఉతత్రాది వంటలు అంతగా అలవాటు లేవు. 
ఉభయతారకమని శీర్మతి అతడికోసం పూరీ-కూర చేసింది.  
అతడికి సీవ్టెకుక్వ ఇషట్మని మైదా హలావ్ చేసింది.  
ముందుగా టీ పెటిట్చిచ్ంది. చివరోల్ మజిజ్గలో పంచదార కలిపిచిచ్ంది. 
‘‘మీరు మజిజ్గలో ఉపేప్సుకుంటారు కదూ, నాకోసం పంచదార వేశారా?’’ అనాన్డతడు.  
‘‘ఏదో - గురుత్నన్ంతలో, మాకు వీలైనంతలో - చినిన్ పర్యతన్ం’’ అనాన్ను. 
అతడు మహదానందపడాడ్డు. ‘‘ఇది చినిన్ పర్యతన్మా! జరమ్నీకొచేచ్క ఇంత మంచి ఫుడ  తినలేదు’’ అని శీర్మతిని మెచుచ్కునాన్డు. 
మిగతావనీన్ రొటీన  విశేషాలు.  
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రొటీన  కానిది కాసేపు జరమ్నీ గురించి మామధయ్ జరిగిన సంభాషణ! 
‘‘వచేచ్ముందు ఈ దేశం గురించి ఎంతో గొపప్గా ఊహించాను. కానీ అంతా హంబగ ’’ అనాన్డతడు. 
‘‘ఎందుకని?’’ అనాన్ను కుతూహలంగా. 
‘‘ఈ కాపిటలిసుట్లు ఏంచేసినా పర్చారంకోసం చేసాత్రు. వీళుల్ దేశదేశాలకూ మిషనరీలిన్ పంపి మానవసేవ చేసాత్మంటారా, ఆ 

సేవనిండా పర్చారం. అమాయకులైన పేదలిన్ మతమారిప్డికి పోర్తస్హించేలా ఉంటుందా పర్చారం. మత పర్చారం ఎందుకంటే సామానుయ్లపై 
పటుట్ బిగించడానికి మతమొక గొపప్ ఆయుధం’’ అనాన్డతడు.  

‘‘మతం గురించి నువవ్నది నిజమే కానీ, మనకి గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట లో మతపర్చారం జరిగినటుల్ లేదే!’’ అనాన్ను ఉండబటట్లేక. 
‘‘అదే వీళల్ తెలివి. పేదవాళల్నీ, చదువురానివాళల్నీ ఒకలా డీల  చేసాత్రు. మనలాంటివాళల్ని మరోలా డీల  చేసాత్రు. ఏదేమైనా అంతా 

డీలింగే’’ అనాన్డతడు. 
పశిచ్మ దేశాలనీన్ ధనసావ్మయ్ వయ్వసథ్కు పర్తిబింబమట.  
ధనసావ్మయ్ం దోపిడీకి మారుపేరుట. 
ధనసావ్మయ్ంలో డబుబ్, అధికారం కొందరి చేతులోల్కే వెళిల్పోతుందట.  
ఆ కొందరూ మిగతా పర్పంచానిన్ శాసిసాత్రంటూ, ‘‘ఎంతలా అంటే, మేధావులు కూడా దానికి దాసోహమంటారు. వారికిక 

మతమారిప్డి అవసరమే ఉండదు’’ అనాన్డతడు. 
‘‘ఎవరు ఎవరికి దాసోహమంటారో తెలియదు. కానీ దాసోహమనన్వారికి కూడా ఇకక్డునన్ంత సేవ్చఛ్ మరే వయ్వసథ్లోనూ లభించదు 

కదూ!’’ అనడిగాను. 
‘‘నువువ్ సేవ్చఛ్ అనుకుంటునన్ది సేవ్చఛ్ కాదు. ధనమదం, అధికారమదం చేసే పర్చారం - దానిన్ సేవ్చఛ్ అనుకునేలా చేసుత్ంది. 

నాలుగు డబుబ్లునన్ సామానుయ్లు ఉనన్ కొంచెం డబుబ్నీ విలాసాలకు తగలేసి, అదే సేవ్చఛ్ అనుకుంటారు. వాళల్కి అధికారమదానిన్ ఎదిరించే 
సవ్భావమే అలవడదు. దాంతో అధికారబలం ఉనన్వాళల్కి ఎదురుండదు’’ అనాన్డతడు. 

‘‘కానీ మనిషి అనన్వాడెవరైనా కోరుకునేది ఇలాంటి సేవ్చఛ్నే కదా!’’ అనాన్ను. 
‘‘విచచ్లవిడితనం సేవ్చఛ్ కాదు. పతనం. మన దేశంలో చూడు. అనిన్ంటా విలువలకి పార్ధానయ్మిసాత్రు. అందుకే అకక్డ ఒక పూట 

తింటే ఒక పూట పసుత్లుండేవాళుల్ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు’’ అనాన్డతడు. 
పేదవాళల్ సంతోషం గురించి కవులు, కళాకారులు, వేదాంతులు - చెపప్డమే కానీ - పేదరికం సంతోషానిన్ ఇసుత్ందని మనసూఫ్రిత్గా 

అనగల పేదవాళుల్ నాకు తగలేల్దు.  
ఆ మాటనకుండా, ‘‘ఐతే ఇకక్డివాళెల్వరూ సంతోషంగా లేరంటావా?’’ అడిగాను. 
‘‘సంతోషంగా ఉనన్ మనిషి సిగరెటుల్, తాగుడు, వయ్భిచారం వగైరాల గురించి ఆలోచించడు. ఆనందానిన్ సామానయ్ జీవితంలోనే 

వెదుకుక్ంటాడు. మనం దురలవాటల్నేవి ఇకక్డ గౌరవనీయమైన అలవాటుల్గా చెలామణీ ఐపోతునాన్యి. అంటే ఇకక్డి జనం దురలవాటల్లో 
సంతోషానిన్ వెదుకుక్ంటునాన్రు’’ అనాన్డతడు. 

చితర్మేమిటంటే భూషణ కి సిగరెటల్ అలవాటుంది. మదయ్ం పుచుచ్కుందుకు అభయ్ంతరం లేదు.  
వాటిని దురలవాటుల్గా అతడు భావిసుత్నాన్డనుకోను.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   348
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

ఏకపక్షంగా మాటాల్డేవారు వాదించేటపుప్డు ఎకుక్వ ఆలోచించరు.  
అందుకే సందరాభ్నుసారంగా వాళల్ అభిపార్యాలు మారుతుంటాయి. 
చాలామంది దురలవాటుల్ అనే అలవాటుల్ నాకు లేవు.  
కానీ నేనెపుప్డూ ఫలానావి దురలవాటల్ని వరీగ్కరించలేదు.  
సేవ్చఛ్ కారణంగా ఇకక్డివారు దురలవాటల్కు లోనయాయ్రని అనుకుందామంటే, ఆ దురలవాటల్తోనే వారు - ఆరిథ్కంగా, వైజాఞ్నికంగా 

అదుభ్తమైన పర్గతిని సాధించారు. 
ఆ దురలవాటల్ని నిరసించే ఇతర దేశాలు అలాంటి పర్గతిని ఎందుకు సాధించలేకపోయాయి? 
ఈ సందేహానికి భూషణ  ఇచిచ్న సమాధానం చితర్ంగా ఉంది. 
ఇకక్డి పౌరులోల్ అంతటి సమరుథ్లు లేరుట.  
ఇతర దేశాల మేధావులిన్ ఎతుత్కునొచిచ్ వారి సామరాధ్య్నిన్ ఉపయోగించుకుంటారుట.   
‘‘ఇదో దోపిడి వయ్వసథ్. అదంతే!’’ అని తేలేచ్శాడతడు. 
‘‘మరైతే దోపిడి లేని వయ్వసథ్ ఎకక్డుంది?’’ అడిగాను. 
‘‘ఆ విషయానికే వసుత్నాన్ను’’ అనాన్డతడు, ‘‘మనుషులందరీన్ సరిసమానులుగా చూడగల ఒకే ఒకక్ వయ్వసథ్ కమూయ్నిజం. అదంటే 

ఇకక్డివాళల్కి మహా భయం. అందుకని కమూయ్నిజానిన్ వయ్తిరేకిసూత్ పర్చారం చెయయ్డమే ఆశయంగా పెటుట్కునాన్రు. ఇకక్డి కొచిచ్నపప్టిన్ంచి 
చూసుత్నాన్ను. గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట  కాల్సులోల్ కానీ, నా రీసెరిచ్ కొలీగుస్తో సంభాషణలోల్ కానీ, కమూయ్నిజమంటే చెపప్లేనంత వయ్తిరేకత. వాళుల్ 
డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ మమమ్లన్ందరీన్ బెరిల్న  ఎందుకు తీసుకొసుత్నాన్రో తెలుసా - మేమంతా బెరిల్నోల్ తూరుప్ పశిచ్మ విభాగాలకి ఉనన్ భేదం 
కళాల్రా చూడాలని. చూసి మేమూ కమూయ్నిజానికి వయ్తిరేకంగా పర్చారకులం కావాలని!’’ 

నేను వెంటనే, ‘‘కళాల్రా చూశావుగా, నీకేమనిపించింది?’’ అనాన్ను.  
‘‘వాళల్ పర్చారం ఎంత అబదధ్పుదో గర్హించాను. తూరుప్ బెరిల్నోల్ అలెగాజ్ండర  పాల్టజ్  చూసే ఉంటావ . పశిచ్మ బెరిల్నోల్ ఏ ఏరియా దానికి 

సాటి వసుత్ందో చెపుప్’’ అనాన్డతడు.  
తూరుప్ బెరిల్నోల్ అలెగాజ్ండర  పాల్టజ్  గొపప్గా ఉనన్ మాట నిజమే.  
కానీ నాకైతే మొతత్ం పశిచ్మ బెరిల్నంతా అంత గొపప్గానూ అనిపించింది.  
అలా చెబితే నొచుచ్కుంటాడని, ‘‘మరకక్డ ఆ పార్ంతం దాటి నాలుగంటే నాలుగడుగులు వేశామనుకో. అకక్డా ఆలెగాజ్ండర  

పాల్టజ్ లాగే ఉందా?’’ అనాన్ను. 
భూషణ  నవావ్డు, ‘‘అదే కమూయ్నిజం గొపప్తనం. కావాలంటే కాపిటలిసుట్లకంటే వైభవంగా ఉండగలమని నిరూపించడానికి 

అలగాజ్ండర  పాల్టజ్ . తమ పౌరులకి ఎలాగుండడం ఇషట్మో తెలియబరచ్డానికి మిగతా పార్ంతం. తూరుప్ జరమ్నీ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి, పశిచ్మ 
జరమ్నీకంటే మెరుగాగ్ ఉంది. వాళల్ పౌరులు వైభవంకంటే కృషికే పార్ధానయ్మివవ్డం అందుకాక్రణం. ఆ పౌరులు ఇకక్డి పౌరులకంటే ఎనోన్ 
రెటుల్ ఎకుక్వ ఆనందంగా ఉనాన్రు. బెరిల్న  గోడ కటేట్క పశిచ్మంనుంచి తూరుప్కే కానీ, అటిన్ంచిటు పౌరులు పారిపోయిన సంఘటనలు లేవు. 
మనబోటివాళల్ని తపుప్దారి పటిట్ంచడానికే, వీళుల్ సవ్ంత డబుబ్తో బెరిల్న  యాతర్లు ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు. నేను ధనసావ్మయ్ పర్చారానికి 
లోబడేవాణిణ్ కాదు. నాకంతా సప్షట్ంగా ఆరథ్మైంది’’ అనాన్డు. 
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పౌరులు అటిన్ంచిటు పారిపోవడంలో - నాకు తెలిసింది, అతడు చెపిప్ందానికి పూరిత్గా 
భినన్ం. 

నాకు తెలిసినవి కళల్కి కనబడే వాసత్వాలు.  
అతడు చెబుతునన్వి తన ఆలోచనలకు పర్తిరూపాలు.  
కొందరు కళల్తో చూసాత్రు. కొందరు మెదడుతో చూసాత్రు.  
సామయ్వాదం గొపప్దే కావచుచ్. కానీ దానిన్ నమేమ్వారు - జాఞ్నేందిర్యాలిన్ మెదడునుంచి వేరు చెయయ్డం నాకు ఎపప్టిన్ంచో 

సావ్నుభవం. 
సామయ్వాదం నాకిషట్మే. కానీ ధనసావ్మయ్ం పటల్ నాకు దేవ్షం లేదు.  
అపప్టోల్ రషాయ్లో, ఇపప్టికీ చైనాలో అనుసరించబడే సామయ్వాద వయ్వసథ్లో పౌరుడిగా ఉండాలని వయ్కిత్గా నేను కోరుకోను.  
ధనసావ్మయ్, సామయ్వాదాల సంయమనంగా ఉంటునన్ భారత దేశ వయ్వసథ్ నాకిషట్ం.  
ఇవనీన్ నేను భూషణ కి చెపప్లేదు.  
తనంతటివాడు తను. తన నమమ్కాలు తనవి. తన విశేల్షణ తనది.  
తనని మారాచ్లనన్ ఉదేద్శయ్మూ, అవసరమూ నాకు లేవు.  
ఆపైన అతడిపుప్డు నా అతిథి. 
‘‘ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్, ఒకే ఒకక్సారి తూరుప్ బెరిల్నుకి వెళాల్ను. నువువ్ చెపిప్ంది వినాన్క, మరోసారి వెళిల్ నీ 

దృషిట్కోణంలో చూడాలనిపిసోత్ంది’’ అనాన్ను. 
భూషణ  హాపీ. తరావ్త ఇదద్రం రీసెరిచ్ గురించి కాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం. 
‘‘డబుబ్ంది కాబటిట్ ఖరీదైన పరికరాలు అందుబాటులో ఉనాన్యి. అవి మనకుంటే మన దేశంలో ఇంతకంటే బాగా పని చెయొయ్చుచ్’’ 

అనాన్డు. 
పరికరాలుంటే సరిపోతుందా? వాటిని సరిగాగ్ ఉపయోగించుకోనిచేచ్ వయ్వసథ్ కూడా మనకి లేదనన్ది నాకు సావ్నుభవం.  
ఆ మాటనకుండా, ‘‘ఖరీదైనవాటి సంగతటుంచు. జిరాకుస్లాంటి కనీస సదుపాయాలే లేవు మనకి’’ అనాన్ను. 
‘‘జిరాకుస్ లేకపోవడమేమిటి? అకక్డ మన లైబర్రీలో ఉందిగా. నేను తరచుగా జిరాకుస్లు తీసుకునేవాణిణ్’’ అనాన్డతడు. 
మా లేబరేటరీలో జిరాకాస్? ఇకక్డికొచేచ్దాకా నేనసలా పేరే వినలేదు.  
భూషణ  మాటలు నాకు ఇంచుమించు షాక . 
‘‘అయోయ్! జరన్లుస్లో రీసెరిచ్ సమాచారానిన్ చూసి వార్సుకుందుకు ఎంతో కషట్పడేవాణిణ్. నీకు తెలుసుగా - కనీసం రోజుకో గంటైనా 

నేను లైబర్రీలో గడిపేవాణిణ్. ఈ విషయం తెలిసేత్ ఎంతో బాగుండేది. గంటలో నాలుగగ్ంటల పనయేయ్ది’’ అనాన్ను. 
‘‘ఎవరికి వారు తీసుకుందుకు వీలయేయ్ యంతర్ం కాదులే అది. దానికి కాపర  సలేఫ్ట  మిశర్మం తయారు చేసి వాడాలి. వాడాడ్నికీ 

అదంత సింపుల  కాదులే. కాపీలు తియయ్డానికి శిక్షణ పొందిన మనిషి ఉండాలి. కాపీలు కావాలిస్నవాళుల్ ముందుగా చెపాప్లి. ఆపరేటరు 
కూడా పారట్  టైం కాబటిట్ తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ తపప్ ఆ పని చెయయ్డు. నాకా ఆపరేటరు తెలుసు కాబటిట్ అపుప్డపుప్డు వాడుకునాన్ను కానీ, 
అంతకంటే చేతివార్తో, టైపింగో బెటరనిపించింది’’ అనాన్డు భూషణ . 
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జిరాకుస్ మనకీ ఉందంటే, ఇకక్డునన్టుల్ సెకనుకో కాపీ వచేచ్ యంతర్మనుకునాన్ను. ఎవరికి 
వారు ఆపరేట  చేసుకోగలది అనుకునాన్ను.  

మా అవసరాల విషయానికొసేత్ ఇతడు చెపిప్న యంతర్ం ఉనాన్ లేనటేల్ మరి!  
ఆ విషయం తనకీ తెలుసనన్టుల్ల్ మాటలోల్ సూచించాడు కూడా. 
చినన్పుప్డు చదివిన ఎదుద్-కపప్ కథ గురుత్కొచిచ్ంది. 
కపప్ తన పొటట్ని ఎంత ఉబిబ్ంచినా - ఎదుద్ పరిమాణానికి చేరుకోగలదా? 
అపుప్డు చాలా విషయాలోల్ మనమా సిథ్తిలోనే ఉనాన్మనన్ది వాసత్వం.  
వాసత్వానిన్ గర్హిసేత్త్నే పర్గతికి అవకాశముంటుంది.  
లేకుంటే ‘ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ అకక్డే ఉంటుంది. 
ఏదేమైనా - భూషణ  రాకతో నాకు రెండు విషయాలు సప్షట్మయాయ్యి. 
ఒకటి - రోజూ చూసేవే ఐనా, మన పరిసరాల గురించి మనకి తెలియనివి చాలా ఉంటాయి.  
రెండు - కళల్కి సప్షట్ంగా కనిపించే విశేషాలు కూడా ఒకొకక్రికి ఒకోలా అనిపించే అవకాశముంది.  
భూషణ  విదాయ్ధికుడు. అంకితభావమునన్ సైంటిసుట్. మానవతావాది.  
అతడి అభిపార్యాలకి విలువ లేదనుకుంటే, నాఅభిపార్యాలోల్నూ ఏదో లోపముండొచుచ్.  
అతడి అభిపార్యాలోల్ నిజంగానే తపుప్ంటే - మేధావులైనంత మాతార్న మానవతావాదులు కూడా ఒపుప్గా 

ఆలోచించగలరనుకుందుకు లేదు. 
ఇది భూషణ  రాకతో నాలో కలిగిన మానసిక వికాసం. 
ఇందర్ధనుసుస్లో ఏడు రంగులు. అనీన్ కలిసేత్ తెలుపు.  
తెలుపు శాంతికీ, మంచితనానికీ చిహన్ం.  
అంటే రంగు ఏదైనా కావచుచ్. ఆ రంగు మనకు నచచ్నిది కూడా కావచుచ్.  
కానీ పర్తి రంగూ మంచితనంలో ఒక భాగం.  
బెరిల్నోల్ మా ఇంటికి వచిచ్న మితుర్లందరూ తలో రంగూ.  
అందరూ తెలుపులో భాగమే! 
భూషణ  భాష వేరైనా అతడు భువనేశవ్రోల్ నా కొలీగ  కాబటిట్ మా పిలల్లకి కూడా సుపరిచితుడు.  
బెరిల్నోల్ మా ఇంటికొచిచ్ మమమ్లిన్ కలుసుకోవాలని మనసు పడడ్ దేవ దార  విషయం అలా కాదు.   
అతడు నాకు మాతర్మే పరిచితుడు.  
ఆ పరిచయం కూడా ఇకక్డికొచేచ్క గోయ్తే ఇన సిట్టుయ్ట లో జరిగింది.  
అపుప్డది జరమ్న  భాష నేరుచ్కుంటునన్ సమయం.  
మాలో మేం మాటాల్డుకుందుకు - మధయ్మధయ్ హిందీని కలగలుపుతూ, ఇంగీల్షు వాడుతునన్ సమయం.  
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అపుప్డు ఇతర భారతీయ భాషల గురించి పటిట్ంచుకోలేదు కానీ, ఇపుప్డు దేవ దార  మా 
ఇంటికొసుత్నన్టుల్ ఉతత్రం దావ్రా తెలియ బరచ్గానే ముందుగా గురుత్కొచిచ్న విషయం అతడు మహారాషిట్యన  అని. 

మనకి తెలియకుండానే భాష కూడా మన అనుబంధాలిన్ శాసిసుత్ందని అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది. 
నాలుగు నెలలు గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట లో కలిసిమెలిసి ఉండడంతో దేవ దార తో ఆతీమ్యానుబంధం ఏరప్డింది. అదెంత బలమైనదంటే - 

బెరిల్న  వసుత్నన్పుప్డు మా కుటుంబంతో ఓ పూట గడపాలని అతడికి అనిపించింది.  
అతడొసాత్ననగానే, దగగ్రి బంధువు మా ఇంటికొసుత్నాన్డనన్ భావన నాకూ కలిగింది. 
శీర్మతి కూడా, ‘‘అతగాడు మనలిన్ చూడాలని అనుకోవడమే ఒక విశేషం. చూడాడ్నికి రావడం ఇంకా విశేషం. మనిషి సంఘజీవి 

అయాయ్డంటే తపప్నిసరై కాదు. అది మనిషి తన ఆనందంకోసం ఎంచుకునన్ జీవనవిధానం. మీ మితుర్డి రాక నాకూ చాలా సంతోషంగా 
ఉంది. ఎందుకంటే మీ ఇదద్రి సంభాషణలూ వింటూ - మీ గత అనుభవాలోల్ నేనూ పర్తయ్క్షభాగసావ్మిని కావచుచ్’’ అని ఉతాస్హపడింది. 

కానీ సాంఘిక జీవనంలో భాష కూడా పర్ధానమే.  
అసలు భాష పుటిట్ందే మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చెయయ్డానికని - బైబిలోల్ కాబోలు ఓ కథ ఉంది. 

PPP 
దేవ దార  చకక్ని హిందీ మాటాల్డతాడు.  
శీర్మతికి హిందీ అరథ్మౌతుంది కానీ, భాషమీద పటుట్ అంతంత మాతర్ం. పనివాళల్తోనో, కూరగాయల బేరానికో కథ నడిపించేసుత్ంది 

కానీ - భాష బాగా తెలిసిన ఉతత్రాదివారి దగగ్ర తటపటాయిసుత్ంది. 
భువనేశవ్రోల్ ఐతే అదంత పెదద్ సమసయ్ కాదు.  
కొంత సైగలు, కొంత చిరునవువ్. కొంత ఊఁ, ఆఁలు.  
వీటితోపాటు పకక్న హిందీ బాగా మాటాల్డగల తెలుగువారి ఇంటర పెర్టేషన  సహకారం.  
ఈ భాషా పరిమితి శీర్మతి వయ్కిత్తావ్నిన్ రూపొందించడంలో కొంత పాతర్ వహించింది కూడా.  
ఒకోసారి గుంపులో చినన్ విషయానికే వాదనలొచేచ్వి.  
తన పాయింటు చెపప్డానికి భాషాజాఞ్నం చాలక, ఎదుటివారు చెపిప్ందే సరైనదనన్టుల్ తలాడించేది శీర్మతి. తమతో విభేదించలేదని 

వాళుల్ సంతోషించేవారు.  
పరభాషీయులతో విభేదించకుండా, తమతో విభేదిసేత్ సవ్భాషీయులు తపుప్ పడతారు కదా!  
అందుకని, అదే తన తతవ్మైనటుల్ శీర్మతి ఎవరితోనూ వాదనకు పూనుకునేది కాదు. దాంతో ఆమెకు కాలనీలో ఆ విషయమై 

మంచిపేరొచిచ్ంది. 
పర్తివారికీ ఎవరో ఒకరిమీద అసంతృపిత్ ఉంటుంది.  
దానిన్ వేరెవరి దగగ్రైనా పర్కటించేవరకూ - తృపిత్ ఉండదు.  
అలాంటి సందరాభ్లోల్ విని ఊరుకోవడం ఉతత్మం. కానీ చాలామంది, ఇరుపకాష్లీన్ విశేల్షించి సలహాలిసాత్రు. అలా ఇచిచ్నపుప్డే వారికి 

తృపిత్. 
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తమ అసంతృపిత్ గురించి విని, తానేమీ సలహా ఇవవ్కుండా, సానుభూతితో సప్ందిసుత్ందని - 
శీర్మతిని కాలనీలో చాలామంది మహిళలు ఇషట్పడేవారు. 

ఆ విషయం నాకు చెపిప్నపుప్డు, ‘‘నాతోనూ అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా!’’ అనాన్ను నేనోసారి. 
అలాంటపుప్డు చాలామంది మహిళలు, ‘ఏం, నేను మీతో అలా ఉండడం లేదా?’ అనడం కదుద్. 
కానీ శీర్మతి రూటే వేరు. ‘‘వాళల్ జీవితం వాళల్ది. ఇంటోల్ ఈ జీవితం మనది. బాధయ్త ఉనన్చోట వాదనలు తపప్వు’’ అనేది. 
పోతనామాతుయ్డి పదాయ్లోల్ పదాల సొబగులాల్, గృహిణుల వాయ్ఖయ్లోల్ జీవిత సారానిన్ వివరించే లోతైన వేదాంతపు సొబగులుంటాయి.   
‘‘అది సరే కానీ, అవతలివాళుల్ ఏమనాన్రో జాగర్తత్గా విని అపుప్డు తలాడిసూత్ండు. లేకపోతే నీ సానుకూలత వికటించగలదు’’ అని 

హెచచ్రించాను. 
ఎందుకంటే - ఏ గృహిణైనా మాటల సందరభ్ంలో ‘నేను గయాయ్ళిని. చటుకుక్న ఎంత మాటపడితే అంతా అనేసాత్ను’ అనొచుచ్.  
అలా అనడం ఎంత పర్మాదకరమో, నా రీసెరిచ్ రోజులోల్ తెలుసుకునాన్ను.  
అపుప్డు నలుగురు రీసెరిచ్ సాక్లరుస్ - నేను, మూరిత్, నారాయణ, శంకర  - నలుగురం కలిసి ఓ గది అదెద్కు తీసుకుని ఉండేవాళల్ం. 
అంతా హాసయ్పిర్యులే. చమతాక్రులే. ముళల్పూడివారి హాసయ్సూఫ్రిత్కి అభిమానులే. సమయసూఫ్రిత్లో ఎవరి సాటి వారే! 
ఎదుటివారిని వయ్కిత్గతమైన విమరశ్లతో నొపిప్ంచాలనే దురుదేద్శయ్ం లేనంతకాలం - కేవలం హాసాయ్నికైతే - నొపిప్ంచే మాటలిన్ కూడా 

ఆసావ్దించగల సరసతా, పరసప్ర విశావ్సం అందరికీ ఉనాన్యి.  
అందువలల్ ఒకటి రెండేళుల్, అంటే విడిపోయే దాకా, మా నలుగురి సేన్హం మనోహరంగా, రసరమయ్ంగా కొనసాగింది.  
మాటల సందరభ్ంలో ఒకసారి శంకర  పొరపాటున, ‘నేనో చెతత్ వెధవని కాకపోతే, వాణెణ్లా నమామ్ను?’ అనాన్డు. 
వెంటనే నారాయణ టైం చూసి, ‘ఫలానా సంవతస్రంలో, ఫలానా తేదీన, ఫలానా సమయానికి - శంకర  ఉతిత్ వెధవ అని తన 

మాటమీదనే నిరాధ్రించడమైనది’ అనాన్డు.  
ఆ తరావ్త ఒకరోజు మూరిత్ పరమమూరుఖ్డిగానూ, ఒకరోజు నేను చచుచ్ఘటంగానూ, ఒకరోజు నారాయణ అడివిమాలోకంగానూ 

నిరాధ్రించబడాడ్ం. 
ఈ నిరాధ్రణ కారయ్కర్మం కూడా కర్మంగా కుల్పత్మైపోయింది. 
ఎవరైనా తన గురించి ఓ తకుక్వ మాట అనగానే - ఒకరు కాలెండరు వంక, ఒకరు వాచీవంక చూసేత్ - మూడోమనిషి ‘కనఫ్రమ్ డ ’ 

అనడం జరిగేది. 
ఓ రోజున రూంలో పొరపాటున నోరు జారి, ‘ఈ రోజెవరి మొహం చూశానో, లైబర్రీలో మరీ ఆ జగనాన్ధంగాడిముందు 

గాడిదనయాయ్ను’ అని శంకర  అంటే, నేను కాలెండర  చూశాను. తను దొరికిపోయానని శంకర కి అరథ్మైపోయింది.  
పెదద్గా నవేవ్సి, ‘తపప్యిపోయింది. ఈ సారికి వదిలెయయ్ండి’ అనాన్డు అభయ్రథ్నగా.  
కానీ మిగతావాళల్ం అతణిణ్ వదలేల్దు. నిరాద్కిష్ణయ్ంగా, ‘గాడిద’ అని కన ఫరమ్  చేసేశాం. 
మా ఈ కనఫ్రేమ్షన  - ఓ విధంగా చాలా మేలు చేసింది. బయటవాళల్తోనే కాదు, ఇంటోల్వాళల్తో మాటాల్డేటపుప్డు కూడా, మమమ్లిన్ 

మేము చినన్బుచుచ్కునే పదాలు వాడేవాళల్ం కాదు. అలాంటి పదమేమైనా నాలుక చివరిదాకా వచిచ్ందా, చెవిలో ఎవరో ‘కనఫ్రమ్ డ ’ అనన్టుల్ 
వినిపించి, అదే హెచచ్రికయేయ్ది. 
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మాలో మేమే కాక, ఇతరులెవరైనా మాతో కబురాల్డుతూ, ‘తన చుటూట్ కుకక్లా తిరిగాను’ 
లాంటి వాయ్ఖయ్లు చేసేత్ - మాకు నవావ్గేది కాదు. 

అందులో నవవ్డానికేముందనన్టుల్ వాళుల్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసేత్, ‘నువువ్ కనుక మాలో ఒకడివైతే - ఈపాటికి నినున్ కనఫ్రమ్  చేసి 
ఉండేవాళల్ం’ అని మా సంపర్దాయం గురించి చెపేప్వాళల్ం.  

దాంతో మాతో మాటాల్డేటపుప్డు ఇతరులు కూడా పదాల ఎంపికలో జాగర్తత్గా ఉండేవాళుల్. 
ఐతే ఈ సంపర్దాయం ఇంటి ఇలాల్లి విషయంలో చెలల్దు.   
మాటల సందరభ్ంలో ‘నేను గయాయ్ళిని. చటుకుక్న ఎంత మాటపడితే అంతా అనేసాత్ను’ అని నా భారయ్ అనొచుచ్.     
అపుప్డు నేను తను గయాయ్ళి అని కనఫ్రమ్  చేసేత్ కనుక – తరావ్త అసలు సిసలు గయాయ్ళితనానిన్ నిజంగా రుచి చూడాలిస్ వసుత్ంది.  
అందుకని అపుప్డు వారితో విభేదించాలి.  
‘నువావ్, గయాయ్ళివా?’ అని ఆశచ్రయ్పోవాలి.  
‘అలా అనన్వారిని ఒకక్రంటే ఒకక్రిన్ ఒకక్రిన్ చూపించు’ అని సవాలు చెయాయ్లి.  
‘నినున్ కూడా గయాయ్ళి అనాలంటే, ఈ లోకంలో అమాయకులకోసం ఎకక్డని వెదకాలి?’ అని వాపోవాలి.  
అపుప్డు సంసారం చలల్గా, చకక్గా ఉంటుంది. 
ఐతే - ఇంటి ఇలాల్లితో ఎపుప్డు విభేదించాలో, ఎపుప్డు ఏకీభవించాలో తెలుసుకోవడం ఒక కళ. అందుకు ఇలాల్లి భాష తెలియాలి. 
‘ఔనంటే కాదనిలే, కాదంటె ఔననులే’ అని ఆడవాళల్ భాష గురించి మిసస్మమ్ సినిమాలో పింగళి వారు వాయ్ఖాయ్నించారు.  
అది ఆ సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఆయనకు తోచింది చెపాప్రు.  
సందరాభ్నుసారంగా ఇలాల్లి భాష ఎలా మారిపోతూంటుందో - అది సావ్నుభవానిన్ బటేట్ తెలుసుత్ంది. 
సావ్నుభవం ఎంతునాన్ - ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ విదాయ్రిథ్లా ఉంటేనే - ఆ భాష ఆకళింపుకి వసుత్ంది.  
‘ఇనేన్ళుల్గా కాపురం చేసుత్నాన్ను. తన భాష నాకు తెలియదా?’ అనుకుంటే అది అహంకారమే ఔతుంది. 
ఆ అహంకారం గురించి హెచచ్రించడానికి మా నానన్గారు తన సావ్నుభవంనుంచి నేరుచ్కునన్ పాఠమొకటి మా చినన్పుప్డు 

చెపాప్రు. 
ఆయన ఓసారి భిలాయిలో ఉండే నా మేనతత్, అంటే తన చెలెల్లి, ఇంటికెళాల్రు.  
దానికి రాజమండిర్నుంచి కొంత రైలు పర్యాణం. కొంత బసుస్ పర్యాణం.  
బసుస్లో ఉండగా ఆయన పకక్న కూరుచ్నన్ ఒకతను మా నానన్గారితో ఆగకుండా తన కషాట్లు హిందీలో చెపుప్కోవడం 

మొదలెటాట్డు.  
తనకి హిందీ రాదని చెపప్డానికి నానన్గారికి కొంత మొహమాటం. కొంత అహంకారం కూడా ఉందిట. 
ఆయన హిందీ సినిమాలు ఎకుక్వగా చూసాత్రు. ఇంకా చెపాప్లంటే తెలుగుకంటే ఎకుక్వగా చూసాత్రు.  
అపప్టోల్ హిందీ సినిమాలకు హాలోల్ కథ తెలుగున చెపేప్వారు. ఆందువలల్ సినిమా బాగానే ఆరథ్మయేయ్ది.  
నటీనటుల హావభావాలు, తానెరిగిన కొనిన్ హిందీ పడికటుట్ పదాలు, మా ఊళోల్ రొటెట్ల సాయబుతో మాటలోల్ దొరలేల్ ఉరూద్ పదాలు - 

అనీన్ కలగలిపి, తనకి హిందీ బాగా అరథ్మౌతుందనే ఆయన నమేమ్వారుట. 
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అపుప్డు భిలాయి బసస్తను చెబుతునన్ది ఆయనకి ఒకక్ ముకక్ కూడా అరథ్ం కావడం లేదుట.  
కానీ అతడి హావభావాలిన్ బటిట్ ఓ కథ ఊహించుకునాన్రుట. అతడి మాటలిన్ ఆ కథకి అనవ్యించుకునాన్రుట. అతణిణ్ ఇంపెర్స  

చెయయ్డానికి ఎకక్డ లేని శర్దాధ్ నటించారుట. మధయ్ మధయ్ తలాడిసూత్, ఊఁ ఆఁ అని అంటునాన్రుట.  
కొంతసేపు గడిచేక అతగాడు, ‘‘నువువ్ వినడమే తపప్ ఏమనడం లేదు’’ అని, ‘‘కాయ్ బాత  హై’’ అనాన్డుట.  
దానికి ఏమనాలో తెలియక, తనూ హిందీలోనే ఏదైనా అనాలనుకునాన్రుట నానన్గారు.  
ఒకటి - అతడి మాటలు తనకు విసుగనిపించడం లేదని తెలియజేయాలి.  
రెండు - అతణిణ్ మెచుచ్కోవాలి. అందుకని, ‘‘శాబాష  హై’’ అనాన్రుట.  
అంతే! 
‘‘నేను నా కషాట్లు చెపుప్కుంటుంటే - నీకది శాబాషుగా ఉందా?’’ అంటూ అతగాడు విరుచుకుపడాడ్టట్. చుటుట్పకక్లవాళుల్ పరిసిథ్తి 

అరథ్ం చేసుకుని అతడికి సదిద్చెపిప్ శాంతపరాచ్రుట. 
నానన్గారు హాసయ్పిర్యులు. ఈ కథ చెపేప్క, ‘సినిమాలోల్ మహానటులు సందరాభ్నుసారంగా హావభావాలు పర్దరిశ్ంచడంలో దిటట్లు. 

వాళేల్ భాషలో మాటాల్డినా కథ అరథ్మైపోయేది. ఈ భిలాయ వాడికి చెపేప్ది వేరు, ముఖభావాలు వేరు. అందుకని నటుడు కాని పరాయి 
భాషవాడితో కొంచెం జాగర్తత్గా ఉండాలి’ అని మాకు నీతి చెపాప్రు. 

మా నానన్గారు చెపిప్న ఈ కథతో, ‘కాయ్బాత  హై అంటే శాబాష హై’ అనన్ది మా ఇంటోల్ సామెతగా మారిందిట. 
ఇపుప్డు దేవ దార  రాక ఆ కథని గురుత్ చేసింది నాకు.  
భువనేశవ్రోల్ ఐతే పరభాషీయులెవరైనా మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు - పిలల్లిన్ ఓసారి పరిచయం చేసి, పకిక్ంటికి పంపేసేవాళల్ం.  
పకిక్ంటివాళుల్ తెలుగువాళుల్. వాళల్ పిలల్లూ, మా పిలల్లూ సమవయసుక్లు.  
ఇకక్డ అటూ, ఇటూ, పైనా, కిందా - అంతా పరదేశీయులు. ఎకుక్వగా యూరోపియనుస్.  
దేవ దార  ఉనన్ంతసేపూ పిలల్లు కూడా మాతోనే ఉంటారు.  
మా పనులోల్ మేముంటే, వాళల్లో వాళుల్ ఆడుకుంటునన్పుప్డే, నిముషానికోసారి మావదద్కొసుత్ంటారు వాళుల్.  
ఒకోసారి తమకి గొపప్దనిపించిన అనుభూతిని వెంటనే పంచుకోవాలనీ, ఒకోసారి అకక్మీద తముమ్డికో, తముమ్డిమీద అకక్కో 

పితూరీలు చెపప్డానికీ, ఒకోసారి మేము వాళల్నొదిలి మా పనిలో మేముండడం నచచ్క! 
అలాంటి వాళల్ని కాసేపైతే ఫరవాలేదు, గంటల తరబడి - మా జోలికి రాకుండా ఎలా ఆపాలనన్ది మా సమసయ్. వాళల్వలల్ మా 

సంభాషణకి బేర్కులు పడి, దేవ దార ని విసిగిసుత్ందని బెరగ.  
పోనీ పిలల్లిన్ శీర్మతికి అపప్జెపేప్సి - నేను, దేవ దార  కబురుల్ చెపుప్కుందామా అంటే - అతడొచిచ్ంది ననున్ చూడాడ్నికేం కాదు, మా 

కుటుంబంతో పరిచయం చేసుకోవాలని. 
అదీకాక - ఇంటికొచిచ్న అతిథితో నేను మాతర్మే కబురుల్ చెపప్డం - నా పదధ్తికి విరుదధ్ం. 
ఎందుకంటే -  
తెలుగునాట దంపతులోల్ ఆడవాళల్వీ, మగాళల్వీ వేరేవ్రు పర్పంచాలుగా ఉండడం చినన్పప్టిన్ంచీ గమనించేవాణిణ్.  
సినిమాలకి కూడా వాళుల్ వాళల్ బృందంతో, వీళుల్ వీళల్ బృందంతో - వెడుతూండడం నాకు నచేచ్ది కాదు.  
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నేనా పదధ్తికి భినన్ంగా ఉండాలని కాసత్ గటిట్గానే అనుకునేవాణిణ్.   
రీసెరిచ్సాక్లరుగా ఉనన్పుప్డు - నలుగురం కలిసి ఓ రూంలో అదెద్కుండేవాళల్ం కదా! మేమంటే చాలామందికి పర్తేయ్క ఆకరష్ణ 

ఉండేది. కబురల్కీ కాలకేష్పానికీ మా గదికి చాలామందే వచేచ్వారు.  
వాళల్లో సూట్డెంటుస్, రీసెరిచ్సాక్లరుస్, కురర్ లెకచ్రరుల్ కూడా ఉండేవారు.  
కాసేపు కబురల్యేయ్క వారిలో ఎవడో ఒకడు పేక దసాత్ తీసేవాడు. అంతే!  
జోరుగా, హుషారుగా పేకాట మొదలయేయ్ది.  
పెదద్ మొతాత్లు కాదు కానీ, అంతా డబుబ్ పెటేట్ ఆడేవారు.  
పేకాడాడ్నికి విముఖుణిణ్ కాను కానీ, డబెబ్టిట్ ఆడకూడదనన్ నియమానిన్ చినన్పుప్డే నాకు నేనే విధించుకుని చాలా పదధ్తిగా 

అనుసరిసుత్నాన్ను.  
ఆ విషయంలో నేనెంత ఖచిచ్తమో తెలిసినా, అపుప్డపుప్డు మితుర్లు బలవంతపెటేట్వారు. లొంగలేదని కొందరు నొచుచ్కునేవారు.  
అపుప్డు వాళల్ ముఖాలు చూసేత్ చాటున నా గురించి గొణుకోక్వచచ్నిపించేది.  
రూంమేటస్  ననున్ సమరిథ్ంచడానికి, ‘‘అతణిణ్ మరీ బలవంతపెటట్కండి. రూంలో పేకాడాడ్నికి వీలేల్దని శాసింగలడు’’ అని, అకక్డ 

పేకాడాడ్నికి నా అనుమతీ అవసరమనీ, మాటవరసకి కూడా నేను వాళల్ని అభయ్ంతర పెటట్లేదనీ పరోక్షంగా సూచించేవారు. 
ఏదేమైనా ఎవరితోనూ నా సేన్హానికి భంగం వాటిలల్లేదు.  
అలా నేనెపుప్డూ మా రూంలో పేకాట కారయ్కర్మానికి పేర్క్షకుణిణ్ మాతర్మే.  
ఆ పేకాటలో పాలొగ్నే వారిలో ఇదద్రుముగుగ్రు వివాహితులు కూడా ఉనాన్రు.  
పేకాట పేరిట వాళొల్కోసారి రాతిర్ ఒంటిగంట దాకా ఇకక్డే ఉండిపోయేవారు.  
ఒకసారి నేనో లెకచ్రర  మితుర్డివదద్ ఆ విషయం పర్సాత్వించి, ‘‘ఇంటోల్ భారయ్ని ఒంటరిగా వదిలేసి, నువివ్కక్డ పేకాటలో 

ఉండిపోవడం బాగుందా’’ అని మందలించాను. 
అతగాడు వెంటనే, ‘‘తననీ రమమ్నాన్నయాయ్! రాను కాక రానంటుంది. వాళల్కీ ఓ ఆడాళల్ బాయ్చుందిలే, వాళల్ పోర్గార్ముస్ వాళల్వి. మన 

పోర్గార్ంసు మనవి. అదంతే! పెళల్యి కాపురం పెటేట్క నీకూ తెలుసుత్ందిలే’’ అనాన్డు. 
అది నిజమే!  
అతగాడింటోల్ ఒకటి రెండుసారుల్ భోజనం కూడా చేశాను.  
ఆ దంపతుల అనోయ్నయ్తలో నాకేం లోటు కనిప్ంచలేదు.  
ఐనా నేను మాతర్ం, పెళల్యి కాపురం పెటేట్క, ఇంటా బయటా మేమెపుప్డూ జంటగానే ఉండాలనుకునాన్ను. శీర్మతి ఆ విషయంలో 

నాకు పూరిత్గా సహకరించడంతో, పాటించడానికి మాకే ఇబబ్ందీ కలుగలేదు.  
పెళల్యిన రెండేళల్కి వైజాగునుంచి భువనేశవ్ర  వచేచ్క కూడా - మా పదధ్తి అలాగే కొనసాగింది.  
అకక్డ అంతా మమమ్లిన్ అనుసరించారో, లేక మేమే అకక్డి పర్వాహంలో కలిసిపోయామో తెలియదు కానీ - మా జంటతనం 

నిరాటంకంగా కొనసాగింది. 
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పేరంటాలు, ఆఫీసు వయ్వహారాలు లాంటివైతే తపప్ - ఇంటికి ఎవరొచిచ్నా కబురల్లో 
భారాయ్భరత్లిదద్రూ పాలొగ్నడం అకక్డ ఆచారమైపోయింది. అలా జరకక్పోతే, వచిచ్నవాళుల్ నొచుచ్కోకుండా సహేతుకమైన సంజాయిషీ ఇవవ్డం 
బాధయ్తగా ఫీలయేయ్వాళల్ం.  

అందుకే దేవదార  గురించి నేను ఆలోచనలో పడితే, ‘‘అంత అభిమానంగా చూడాడ్నికొసుత్నాన్డు. వీలైనంత వరకూ మానేజ  చేదాద్ం. 
కుదరలేదూ! నాకు తెలిసి మీ మితుర్లంతా మంచివాళేల్. అతనా మాతర్ం అరథ్ం చేసుకుంటాడు లెండి’’ అంది శీర్మతి. 

ఆలోచిసేత్ ఎంత చినన్ విషయమైనా పెదద్ సమసయ్గా అనిపిసుత్ంది.  
ఆలోచించకపోతే ఎంత పెదద్ సమసయ్యినా తేలికగా తోసుత్ంది. 
మనిషికి ఆలోచనతో పాటు - అదెపుప్డు అవసరమో, ఎపుప్డు కాదో తెలుసుకునే విచక్షణ కూడా ఉండాలి. 
శీర్మతి అనన్ ఆ మాట - నాకు కొంత విచక్షణను పర్సాదించింది. 
అపుప్డు దేవ దార కోసం ఏంచెయాయ్లీ, అతణిణ్ ఎలా ఆదరించాలీ అనన్వాటిమీద దృషిట్ పెటాట్ం.  
దేవ దార  ఉదయం పదికి వసాత్ననాన్డు.   
అది మాకు వీలైన సమయమే! ఎందుకంటే - ఒకోసారి ఉదయం ఎనిమిది తరావ్త కానీ ఇంటామె ఒలోముచ కీ కిచెన లోకి రాదు. 

ఆలోగా మా టిఫినైల్పోవాలి.  
తను మళీల్ పది దాటేక బయటికెడుతుంది.  అపుప్డే మళీల్ కిచెన  వాడుకోగలం.  
ఆతరావ్త మళీల్ రాతిర్ ఎనిమిది దాకా తను ఇంటికి రాదు. 
మా అదృషట్ం - ఆ రోజు ఎనిమిదికే బయటికెడతానంది ఒలోముచ కీ.  
ఆమె వెళల్గానే టిఫిన  తయారీకి వెడదామనుకునాన్ం. 
దేవ దార  మరాటీ కదా అని శీర్మతి పూరీ కూర పాల్న  చేసింది.  
ముందు రోజు రాతేర్ బంగాళా దుంపలు ఉడకబెటిట్ ఫిర్జ లో ఉంచింది.  
ఉదయం బర్షింగ  అవగానే నేను ఉలిల్పాయలు వగైరాలు తరుగుతుంటే, తను పూరీ పిండి కలిపింది.   
ఇదద్రునాన్ం. ఒలోముచ కీ ఇలా వెళల్గానే అలా పూరీలు, కూర చేసెయయ్చచ్నుకునాన్ం.  
కానీ ఆ రోజు ఒలోముచ కీ డూయ్టీకి వెళేల్సరికి 8.55 అయింది.  
నేను కొంచెం కంగారు పడాడ్ను కానీ శీర్మతి హుషారుగానే ఉంది. 
‘‘మనం చాలా సీప్డు. అరగంటలో టిఫిన  రెడీ. ఆ తరావ్త అరగంటసేపు మనకి కాళీ. ఎవరికోసమైనా ఎదురుచూడడ్ం మహా బోరు 

కదా, ఆ అరగంటకోసం ఏమైనా పాల్న  చెయయ్ండి’’ అంది తను. 
నేను టెనష్నోల్ ఉనాన్ననిపించినపుప్డు, పరిసిథ్తిని ఇలా తేలిక చెయయ్డం తనకి అలవాటు. 
తనలా అనగానే చాలా రిలాకస్యాయ్ను. ‘‘నేను పాల్న  చెయయ్డమెందుకూ - బోరు చూపినవాడే, దారీ  చూపిసాత్డు. అనిన్ంటికీ అ 

దేవుడిమీదే భారం వేదాద్ం’’ అనాన్ను. 
అలా ఎందుకనాన్నో! భారం దేవుడిమీద వేసేత్ - అది దేవ దార  తీసుకునాన్డు. 
సరిగాగ్ తొమిమ్దికి కాలింగ బెల  మోర్గితే, ఎవరు చెపామ్ అనుకుంటూ వెళిల్ తలుపు తీశాను. 
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గుమమ్ంలో దేవ దార ! 
నా కళల్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను. పదికి వసాత్ననన్వాడు తొమిమ్దికే వచేచ్శాడు. 

PPP 
దేవ దార ని చూడగానే ముందు నోటమాట రాలేదు.  
అతడు మాతర్ం వెంటనే, ‘‘గుయ్టెన  మోరెగ్న ’’ అంటూ పలకరించి, లూయ్నబరుగ్ రోజులిన్ గురుత్కి తెచాచ్డు.  
జరమ్న  కాల్సులకి వెడుతునన్ ఆ రోజులోల్, అలా పలకరించుకోవడం భాషాశిక్షణలో భాగం.  
‘‘మోరెగ్న ’’ అనాన్ను. 
దేవ దార  వెంటనే, ‘‘తొందరగా తెమిలిపోయాను. ఆగలేక ముందే వచేచ్సాను’’ అనాన్డు హిందీలో.  
ఆ మాటలోల్ సంజాయిషీని పులుముకునన్ ఆతీమ్యత ననున్ కదిలించింది. 
‘‘చాలా మంచి పని చేశావ  - మేమూ అనుకుంటునాన్ం - నువువ్ ముందుగా వసేత్ బాగుణణ్ని’’ అనాన్ను. 
మామూలుగా ఐతే, అలాగనడం మరాయ్ద.  
ఆంగల్ంలో గెసట్  అనే పదానికి తెలుగు సేతగా వాడే పదం అతిథి.  
అతిథి అంటే చెపాప్ చెయయ్కుండా వచేచ్వాడని అరథ్ం. గెసట్  అనన్ పదానికి వచేచ్వాడని మాతర్మే అరథ్ం. అతిథికి సరైన ఆంగల్పదం 

సర పర్యిజ  గెసట్  అనుకుంటాను. 
అంటే మనం చెపాప్చెయయ్కుండా వచేచ్వారిని ‘అతిథి’ అనన్ పదంతో మరాయ్దపూరవ్కంగా గౌరవిసాత్ం.  
ఎవరైనా చెపప్కుండా మనింటికొసేత్, ఒకోసారి, ‘ఈ సమయంలో వచాచ్డేంటార్ బాబూ!’ అనిపించేటంత ఇబబ్ందికరంగా ఉంటుంది.  
ఐనా సరే, ‘‘అరే, ఇపుప్డే నీ గురించి అనుకుంటునాన్ం. భలే వచాచ్వే’’ అని ఆపాయ్యతని నటించడం మనకి రివాజు.  
‘మనమెవరింటికైనా అలా అతిథిగా వెళిల్నపుప్డు, అవతలివారు ఆపాయ్యతని ఒలకబోసేత్, అది వాళల్ మరాయ్ద అని గర్హించాలి తపప్ - 

అలా చెపాప్ పెటట్కుండా వెళల్డానిన్ అలవాటుగా పాటించకూడదు’ అని మా తాతగారు చాలాసారుల్ చెపాప్రు. ఐతే చెపాప్ పెటట్కుండా ఎవరైనా 
మనింటికొచాచ్రంటే, వాళుల్ కావాలని అలా చేసి ఉండరనీ, ఏదో అవసరం అనుకోకుండా వచిచ్ ఉంటుందనీ - అరథ్ం చేసుకుని - వాళల్కి 
మరాయ్ద ఇవవ్డం మన సంపర్దాయమని కూడా ఆయన చెపాప్రు.  

అందుకే మన సంపర్దాయంలో అతిథి, ఆతిథయ్ం అనే పదాలకి చాలా విలువుంది.  
‘‘చాలా మంచి పని చేశావ  - మేమూ అనుకుంటునాన్ం - నువువ్ ముందుగా వసేత్ బాగుణణ్ని’’ అనడంలో నేను ఆపాయ్యతని 

నటించానా అనన్ అనుమానం రేగి, మనసు చివుకుక్మంది.  
ఇంతకీ దేవ దార  అతిథి కాదు. ముందుగానే చెపిప్ వచిచ్న గెసట్ .  
ఇందాకా శీర్మతితో, ‘‘బోరు చూపినవాడే దారి చూపిసాత్డు’’ అనాన్ను కదా - దారి కాసత్ తొందరగా చూపించేశాడని 

అనుకోవాలంతే!  
దేవ దార తో కరచాలనం చేసి లోపలకు తీసుకెళాల్ను కానీ మనసు నిండా గాబరా.  
అతడికోసం ఇపుప్డు పూరీలు వెయాయ్లి.  
ఒకక్ణీణ్ ఇకక్డ కూరోచ్బెటిట్ అకక్డ మేమిదద్రం పూరీలు వెయాయ్లా? లేక మొతత్ం పని భారమంతా శీర్మతికి వదిలెయాయ్లా?  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   358
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

ఇండియాలో ఐతే ఏమో, ఇకక్డ పూరీలాంటి టిఫిను చేసేటపుప్డు చాలా జాగర్తత్లు 
తీసుకోవాలి. 

సట్వ మీదునన్ బూరెలమూకుడులోంచి చుకక్ నూనె కూడా బయటకు చిందకూడదు.  
ఎందుకంటే చెకక్ నేల. దానిమీద డిజైనుల్నన్ ఓ తివాచీ.  
ఆ రెండింటికీ మామూలు నూనే పడదు. ఇక వేడి వేడి నూనైతే, అంతే సంగతులు!  
పూరీలు వెయయ్డం అయేయ్క, వంటింటోల్ ఏంజరిగిందో తెలుసుకుందుకు నేలమీద చినన్ కూల్ కూడా వదలకూడదు.  
ఇక గదిని నింపిన వేడి నూనె ఘుమఘుమలు పోవడానికి ఎగ జాసట్  ఫాన ని సమరథ్వంతంగా వాడాలి. 
అలా పూరీలు వెయయ్డం ఓ కతిత్మీద సాము. 
అంతకు ఐదారేళల్ కిర్తం నా సీనియర  కొలీగ  కాంతారావు కూడా భారాయ్సమేతంగా బెరిల్నోల్నే ఉనాన్డు. వంటింటోల్ చేపలు 

వేయించినపుప్డూ, ఇంగువ నూనె కాచినపుప్డూ - తనూ, తన భారాయ్ పడిన ఇబబ్ందులిన్ తరచుగా చెబుతుండేవాడాయన. వాటినపుప్డు కథలా 
విని వినోదించానే తపప్, అలాంటి పరిసిథ్తి మాకూ వసుత్ందని ఊహించలేదు.  

ఎటొచీచ్ కాంతారావు దంపతులుండే ఇలుల్ జరమ్నుస్ది. ఇపుప్డు నేనుంటునన్ది పోలండ కు చెందిన మహిళది.  
ఒలోముచ కీ పోలండ  సంపర్దాయాలకి పర్తినిధి అనుకోను. అనిన్ దేశాలోల్నూ అనిన్ రకాలవారూ ఉంటారు. అలా ఈమె సవ్తహాగా 

కొంచెం ఎడిడ్. తన పనికి అడుడ్ రాకపోతే - కిచెను, బాతూర్ముల గురించి అంతగా పటిట్ంచుకోదు. అందువలల్ ఒలోముచ కీతో కొంత ఫరవాలేదు 
కానీ, మరీ పూరీలు చేసినటుల్ కూల్లు వదిలినా ఫరవాలేదనుకునేటంత కాదు. 

పలు రకాల ఆలోచనలతో దేవ దార ని లోపలికి తీసుకెళాల్ను.  
అపప్టికి శీర్మతి పూరీ సరంజామా అంతా వంటగదికి తరలించి వచిచ్ంది. 
‘‘గుడ  మారిన్ంగ  సిసట్ర ’’ అనాన్డు దేవ దార  శీర్మతికి చేతులు జోడిసూత్. 
భారతీయులోల్ పర్తేయ్కత అది. సిసట్ర  అనన్ పదానిన్ ఉచచ్రించినపుప్డు - తోదబుటిట్నవారేననన్ అనుభూతి అపర్యతన్ంగా 

కలుగుతుంది. 
శీర్మతి మందహాసం చేసి పర్తి నమసాక్రం చేసింది. 
శీర్మతికి అటూ ఇటూ వెనుక నిలబడి తనని కుతూహలంగా చూసుత్నన్ పిలల్లిదద్రీన్ ముదుద్గా చూసూత్, ‘‘హాయ  కూయ్టీ, సీవ్టీ’’ అనాన్డు 

దేవ దార . 
వాళల్కి మేమిచిచ్న టైరనింగ  ఉందిగా - వాళుల్ ముందుకొచిచ్, ‘‘నమసేత్ అంకుల ’’ అనాన్రు ఏకకంఠంతో.  
దేవ దార  ఇదద్రికీ చెరో చాకెల్టూట్ చేతిలో పెటాట్డు.  
వాళుల్ నాకేసి చూశారు. ‘‘తీసుకోండి’’ అనాన్ను.  
వాళుల్ తీసుకునాన్రు. వెంటనే శీర్మతికి ఇచేచ్శారు.  
దేవ దార  ఆశచ్రయ్పోయాడు, ‘‘చాకెల్టిల్సేత్ పిలల్లు వెంటనే పకక్కెళిల్పోయి తినేసాత్రు. కొందరైతే మన మొహంమీదే తినేసాత్రు. ఇంకా - 

తినడానికి పెదద్ల అనుమతి తీసుకునే పిలల్లిన్ చూశాను. అందాకా జేబులో దాచుకునే పిలల్లిన్ చూశాను. ఇలా తలిల్కి ఇచేచ్సే వాళల్ని చూడడ్ం ఇదే 
పర్థమం. మీ ఇంటోల్ పెదద్లే కాదు, పిలల్లు కూడా చాలా ఎకుక్వగా కర్మశిక్షణ పాటిసాత్రనన్మాట!’’ అనాన్డు మెపుప్కోలుగా.  
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నొచుచ్కుంటారని ఇచిచ్నవాళల్కి చెపప్ం కానీ, మా వాళల్కి అపప్టోల్ కాయ్డ బరీస  టైపు మిలక్  
చాకెల్టుల్ నచచ్క, తినేవారు కాదు. దేవ దార  మెచుచ్కుంటే - మనసులో నవువ్కుని పైకి సంతోషం నటిసూత్, ‘‘థాంకస్  ఫర  ది కాంపిల్మెంట ’’ 
అనాన్ను. 

‘‘కూరోచ్ండి’’ అంది శీర్మతి మేమిదద్రం ఇంకా నిలబడే ఉండడం చూసి. 
ఒకటే గది. ఓ మూలగా అటువైపు మంచం.  
మేము నిలబడడ్చోట తలుపుకి దగగ్రోల్ మామూలు కంటే కాసత్ ఎకుక్వ ఎతుత్నన్ టీపాయ . అదే మాకు డైనింగ  టేబుల  కూడా. దాని 

చుటూట్ నాలుగు కురీచ్లు.  
దేవ దార  ఆ కురీచ్లిన్ చూసూత్నే, ‘‘జరమ్నీలో ఇంతవరకూ ఎవరింటోల్నూ ఇలాంటి కురీచ్లు చూడలేదు. రాజుల కాలానిన్ గురుత్ 

చేసుత్నాన్యి. మీ ఇంటామె ఇచిచ్ందనుకుంటాను. గుడ  టేసట్ ’’ అని మెచుచ్కునాన్డు. 
రాజుల కాలం అనగానే ఇకాష్వ్కుల కాలమనే ధవ్నించింది నాకు. ఎందుకంటే ఆ గదిలో ఉనన్ బలల్, కురీచ్లు, మంచం - అనీన్ కూడా 

పాత కాలానివి మాతర్మే కాదు, బాగా పాతబడినవి కూడా! 
అవి ఇంటామె అభిరుచికి కాదు, లోభితనానికి పర్తీకలు. 
దేవ దార కి సూటిగా మాటాల్డడ్ం అలవాటే కానీ, వయ్ంగోయ్కుత్లతో ఎదుటివారిని నొపిప్ంచడం నచచ్దు. అందుకని అతడి మాటని 

మెపుప్కోలుగానే గర్హించి, ‘‘గుడ  టేసేట్ కాదు, మా ఇంటామె ఒలోముచ కీది కైండ  హారట్  కూడా! జరమ్నీలో, అదీ బెరిల్నోల్ , అదీ ఫామిలీకి - ఇంత 
చౌకగా ఇలుల్ ఇచేచ్వారుంటారంటావా?’’ అని గొంతు తగిగ్ంచి కాసత్ నెమమ్దిగానే ఒలోముచ కీని పొగిడాను.  

‘‘అదేమిటీ - ఉనన్టుల్ండి అంత నెమమ్దిగా మాటాల్డేవ !’’ అనాన్డు దేవ దార  ఆశచ్రయ్ంగా. 
‘‘తన మాట ఆ కైండ  హారట్ కి వినిపిసేత్ – రాని భాషని కూడా అరథ్ం చేసుకుని,  క్షణాలమీద అదెద్ పెంచేసుత్ందని భయం’’ అంది 

శీర్మతి. . 
దేవ దార కి ఆ మాట అరథ్మై, జీరణ్ం కావడానికి కొంచెం సేపు పటిట్ంది. అపుప్డతడు నవివ్, కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. నేనూ కూరుచ్ని 

శీర్మతినీ కూరోచ్మనాన్ను. 
‘‘భాయిసాబ కి కాపీ తెసాత్ను’’ అని శీర్మతి తలుపు తెరుచుకుని కిచెనోల్కి వెళిల్ంది.  
పిలల్లిదద్రూ ఆమెననుసరించారు.  
దేవ దార  ఉతత్రాదివాడైనా, టీ కంటే కాఫీనే ఎకుక్విషట్పడతాడని శీర్మతికి చెపాప్ను. అదామెకి గురుత్ంది.  
వాళుల్ వెళేల్క మేమిదద్రం మొహమొహాలు చూసుకునాన్ం. 
అతడికి బిడియం. నాకు సాట్రిట్ంగ  టర్బుల . 
మా ఇదద్రిమధాయ్ మాటలు ఊపందుకోవడానికి కాసేపు పటేట్లా ఉందని శీర్మతి కనిపెటేట్సింది. అందుకే ఇదద్రీన్ వదిలేసింది.  
ఆమె కాఫీ తెచేచ్లోగా, నేనేదో ఓ టాపికుక్ని ఊతంగా తీసుకుని - ముందుకెళాల్లి.  
నాకు బురర్ బాల్ంక  ఐపోయింది. అందుకని, వేరే టాపిక  తోచక, ఒలోముచ కీనే ఊతంగా తీసుకునాన్ను.  
ఒలోముచ కీ దినచరయ్ చెపాప్ను. అతడు వినాన్డు. 
అతడామె వయసు, ఉదోయ్గం అడిగాడు. చెపాప్ను. 
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ఇదద్రికీ ఏమాతర్ం ఆసకిత్ లేకపోయినా - ఆమెపై అతయ్ంత ఆసకిత్ చూపిసూత్ 
మాటాల్డుకుంటుంటే - నాకో అనుమానమొచిచ్ంది.  

ఒలోముచ కీ గురించి మాటాల్డుకుందుకే అతగాడికక్డికొచిచ్నటుల్ నేను భావిసుత్నాన్నా అని.  
దేవ దార  ఆమె తలిదండుర్ల గురించీ, బాలయ్ం గురించీ, చదివిన సూక్లు గురించీ అడిగాడు.  
ఆమె పోలిష  వనిత అని తెలుసు కానీ, ఇవనీన్ నాకు తెలియవు. దేవ దార  మా ఇంటికొచిచ్ ఇవనీన్ అడిగే ఇలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ందని 

ముందుగా తెలిసేత్, ఆమె గురించి మరింత సమాచారం సేకరించేవాణేణ్మో!  
దేవ దార కి కూడా ఆ సమాచారంపై అంత ఆసకిత్ ఉందనుకోను. నేనో టాపిక  తీసుకొసేత్, అందులోంచి బయటపడాడ్నికి 

మొహమాటపడి అదే కంటినూయ్ చేసుత్నాన్డు కాబోలు.  
పోనీ మరో టాపిక లోకి వెళొల్చుచ్. కానీ నాకది తటేట్ పరిసిథ్తి లేదు.  
కొతత్ టాపిక  దానంతటదే రావాలి. అంతవరకూ ఒలోముచ కీ చరితర్ పర్వాహంలో కొటుట్కుపోక తపప్దు. 
ఆ సమయంలో కాఫీతో వచిచ్ంది శీర్మతి.  
ఆమె ఒకే కపుప్ తీసుకురావడం గమనించి, ‘‘మరి రావుకో’’ అని నాలికక్రుచుకుని, ‘‘రావు కాఫీ, టీలు తాగడు కదూ! గోయ్తే 

ఇన సిట్టూట్ట లో వింతగా అనుకునేవాళల్ం’’ అని కపుప్ అందుకునాన్డు. 
శీర్మతి మందహాసం చేసి వెళిల్పోయింది. పిలల్లిదద్రీన్ కిచెనోల్ వదిలి వచిచ్ందిగా - ఆదీ తన కంగారు. 
శీర్మతి పుణయ్మా అని మా టాపిక  గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్ట కి మారింది.  
అతడు కాఫీ తాగుతుంటే, గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్టులో జరమ్న  నేరిప్న టీచరల్ గురించి మాటాల్డుకునాన్ం. అతడు కాఫీ కపుప్ కింద పెడుతూ, 

‘‘మా అమమ్ వంటెంతో బాగా చేసుత్ంది. పొరపాటున కూడా రుచి చూడదు. తనంటుందీ - రుచి చూడకుండా చేసేత్నే వంటకు అసలైన రుచి 
వసుత్ందని. భాభీజీ కాఫీ అదుభ్తంగా ఉండడానికి అదే కారణమేమో!’’ అనాన్డు. 

దేవ దార  సాహితీపిర్యుడు. సవ్తహాగా కవి. మరాఠీలో కవితలు వార్సాత్డు.  
‘‘మీరు తాగకపోయినా, మీ ఇంటోల్ కాఫీ చాలా బాగుంది’’ అనన్ మాటని ఎంత బాగా చెపాప్డు! 
‘‘ఈ మాట నేరుగా మీ భాభీజీకే చెపుప్. ఎకుక్వ సంతోషిసుత్ంది’’ అనాన్ను.  
అతడు వెంటనే, ‘‘లూయ్నబరుగ్లో గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్టు వివరాలు కూడా భాభీజీ వచేచ్క మాటాల్డుకుందాం. నీ నోట వినన్ విశేషాలు, నా 

నోట వింటే అదో నావెలీట్’’ అనాన్డు దేవ దార . 
అతడితో కలిసి లూయ్నబరుగ్లో నైట కల్బుబ్కి వెళల్డం గురొత్చిచ్ కొంచెం తడబడాడ్ను. ఆ విశేషాలు మాటాల్డతాడా? 
ఐతే దేవ దార  ఆ టైపు కాదని నాకు తెలుసు. 
నేనింకా ఏదో అనేలోగానే, ‘‘మీ పిలల్లు చాలా కూయ్ట గా ఉనాన్రు. నాకు పిలల్లంటే చాలా ఇషట్ం. కానీ ఎవరైనా చూసుత్ండగా 

మాటాల్డాడ్నికి కాసత్ మొహమాటం. నాకు మీవాళల్తో మాటాల్డాలనుంది. కాసేపు వాళల్ని నా దగగ్ర వదిలేసాత్వా?’’ అనాన్డు. 
అతడి సమసయ్ నాకరథ్మైంది.  
నాకూక్డా పిలల్లంటే చాలా ఇషట్ం. ఎవరూ లేకపోతే వాళల్తో కలిసిపోయి వాళల్లో ఒకడిగా మసలగలను. పెదద్వాళెల్వరైనా పకక్నుంటే 

మాతర్ం పిలల్లకంటే ఎకుక్వగా నేనే బిగుసుకుపోతాను.  
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అవతల వంటగదిలో శీర్మతి పూరీలు వేసే పనిలో ఉంది. మనిషి సాయముంటే తనకి సుఖం. 
అందులోనూ పిలల్లిదద్రూ పకక్నునన్పుప్డు నేనుండడం మరింత అవసరం. 

నేను ఆఫీసుకెళిల్నపుప్డు పూరీలు వేసేత్ - పిలల్లిన్ బెడూర్ంలో వదిలేసుత్ంది. వాళుల్ బొమమ్లతో ఆడుకుంటుండగా కిచెనోల్ వంట పని 
చూసుకుంటుంది.  

దేవ దార  ఉండడంవలల్ ఇపుప్డలా చెయయ్డానికి లేకపోయింది.  
పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్ దేవ దార  దగగ్ర వదిలేసేత్, నేను కిచెనోల్ శీర్మతికి వంట సాయం కూడా చెయొయ్చుచ్. తనకు తెలియకుండానే దేవ దార  

నాకా వీలు కలిప్ంచాడు. 
ఐతే నాకో అనుమానం కూడా రాకపోలేదు.  
శీర్మతి ఒకక్తీత్ కిచెనోల్ ఉందనన్ భావంతో, కావాలనే అతడు నాకా వీలు కలిప్సుత్నాన్డా? 
‘‘వదుద్లే దేవ దార ! మా పిలల్లకి కొతత్ ఎకుక్వ. వాళుల్ నీతో మాటాల్డరు. నువువ్ మాటాల్డుతుంటే, ఏడుప్ మొహం పెడతారు. నీకు కొంత 

బోరుగా, కొంత ఎంబరాసింగ గా ఉంటుంది’’ అనాన్ను. దేవ దార  నవివ్, ‘‘చాలామంది తలిదండుర్లకి వాళల్ పిలల్ల వయ్కిత్తావ్లిన్ అంచనా 
వెయయ్డం తెలియదు. అందుకాక్రణం - వాళుల్ పిలల్లిన్ పిలల్లనన్ దృషిట్తో చూడడ్ం. నువువ్ వాళల్ని నా దగగ్ర వదిలి చూడు. నా మాటలో నిజం 
నీకూక్డా తెలుసుత్ంది. ఎటొచీచ్ కాసేపు మీవాళల్ల్ని నాదగగ్ర వదిలే ధైరయ్ముండాలి’’ అనాన్డు.  

నేను కూడా నవివ్, ‘‘నువవ్ంత మనసు పడుతునన్పుప్డు నేనెందుకు కాదనాలి? పైగా భాభీజీ నీకోసం పూరీలు పాల్న  చేసింది. నువువ్ 
వీళల్ని ఎంగేజ  చేసేత్, నేను తనకి సాయం చేసాత్ను’’ అనాన్ను. 

దేవ దార  మొహం అదోలా పెటిట్, ‘‘నువువ్ చెపిప్ందాంటోల్ నాకు రెండు విషయాలు నచచ్లేదు. ఒకటి - మీ పిలల్లిన్ ఎంగేజ  
చెయయ్డమేమిటి? వాళల్తో కాసేపు సరదాగా గడపాలనుకుంటునాన్ను. ఇటీజ  నాట  పెర్షర , పెల్జర ! రెండు - పూరీ టిఫిన . మనమికక్డ 
సరదాగా కురుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కోవాలి కానీ, వంటలోల్ టైం గడిపెయయ్కూడదు. ఏ ఉపామ్యో ఐతే ఇటేట్ ఐపోతుంది కానీ, పూరీలెందుకు 
పెటుట్కునాన్రు?’’ అనాన్డు నిషూట్రంగా. 

‘‘నేను శీర్మతికి చెపాప్ను - నువువ్ పూరీలు చెయయ్డంలో ఎకస్ పరట్ వని. ఐనా తను కూడా పూరీలే పాల్న  చేసింది. నీతో పోటీ పడాలని 
కాదు. నీకవి ఎకుక్విషట్మని!’’ అనాన్ను. 

దేవ దార  వెంటనే, ‘‘పూరీలకి మా కూరకంటే, మీ తెలుగువాళల్ కూరే నాకెకుక్విషట్ం. నేననన్ది పడుతునన్ కషట్ం గురించి....’’ 
‘‘నువువ్ పిలల్లిన్ చూసూత్ండు. మేము పూరీలు చేసూత్ంటాం. నీది కషట్మైతే మాదీ కషట్ం. ఇషట్మైతే మాదీ ఇషట్ం’’ అనాన్ను. 
దేవ దార  నవివ్, ‘‘విదేశాలోల్ కూడా ఇలా ఆలోచించడం, మన భారతీయులకే చెలిల్ందేమో!’’ అనాన్డు.  
ఆ మాట నిజం.  
లూయ్నబరుగ్లో నటరాజన , రామచందర్, దేవ దార  వగైరాల ఇళల్లో నేను పొందిన ఆతిథయ్ం గురుత్కొచిచ్ మనసు ఆరర్ద్మైంది. 
వంటింటోల్కి వెళేల్సరికి శీర్మతి - కలిపిన పూరీ పిండిని ఉండలుగా చేసోత్ంది. పిలల్లిదద్రూ మేమూ ఉండలు చేసాత్మని మారాం 

చేసుత్నాన్రు. 
నేను వాళల్తో, ‘‘అంకుల  మీకు కథలు చెబుతారుట. రమమ్ంటునాన్రు’’ అనాన్ను. 
ఇదద్రూ బికక్మొహం వేశారు. ‘‘నాకిపుప్డు కథలు వినాలని లేదు’’ అంది పాప. 
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‘‘తాతూత్యాను (నాకూక్డాను)’’ అనాన్డు బాబు వెంటనే. 
‘‘అతడికి తెలుగు రాదు. వీళల్కి ఇంగీల్షు, హిందీ రాదు. ఏ భాషలో మాటాల్డుకుంటారు? వీళల్నికక్డే ఉండనివవ్ండి’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘మేము ఉండలు చెయయ్ం. అమమ్ని చుసూత్ నిలబడతాం. ఇకక్డే ఉంటాం’’ అంది పాప. 
‘‘నేను తూదా (కూడా)’’ అనాన్డు బాబు వెంటనే.  
‘‘అలాగనకూడదు. అంకుల  మిమమ్లిన్ చూసి ముచచ్ట పడుతునాన్రు. మీకు బోలెడు పాటలొచచ్ని ఆయనకి తెలియదు. అందుకే 

కథలు చెబుతాననాన్రు. ఒకక్సారి వెళల్ండి. మీరాయన కథలు కాదు. ఆయన మీ పాటలు వింటారు. ఒకక్ నిముషం చూడండి. అలా 
జరకక్పోతే ఇకక్డికొచెచ్యయ్ండి’’ అనాన్ను.  

పాపకి నిజంగానే చాలా పాటలొచుచ్.  తెలుగువాళల్ వదద్ తెలుగువి, హిందీవాళల్ వదద్ హిందీవి పాడుతుంది.  
పూరిత్ లిరికుస్తో పాడడ్ం తన వయసుకి పెదద్ విశేషం. అపప్టికి అలా చాలామంది మెపుప్ పొందింది.  
ఆ మెపుప్ ఇచేచ్ కికుక్కోసం అడిగిందే తడవుగా పాట పాడి వినిపిసుత్ంది.  
నా టిర్కుక్ పని చేసింది. అది ‘‘సరే’’ అంటే, బాబు కూడా ‘‘సయే’’ అని దానిన్ అనుసరించాడు. 
వాళిల్దద్రీన్ దేవ దార  వదద్ వదిలి, శీర్మతికి సాయం వెళాల్ను. 
పూరీలు వేసుత్ంటే ఎందుకో నూనె పొంగి కారెప్ట మీద పడింది.  
శీర్మతి వెంటనే సట్వ  వేడి తగిగ్ంచి, ననున్ బూరెలమూకుడు దగగ్ర నిలబడమంది.  
తనేమో వంగి వేడి వేడి ఆ నూనె పర్భావం కారెప్ట ని దాటి చెకక్ నేలమీద కూడా పడిందేమోనని కారెప్ట  కొంచెం తొలగించి చూసూత్, 

‘‘చెకక్కేమీ ఐనటుల్ లేదు’’ అంది.  
ఈలోగా సట్వ  ఇంకా వేడిమీదుందేమో, నూనె మళీల్ పొంగేలా కనబడింది. నేను కంగారు పడి పటట్కారుతో బూరెల మూకుణిణ్ పటుట్కుని 

పైకి లేపాను. నూనె సెగ అరచేతికి తగిలి కొంచెం మండింది. వంటగటుట్మీద పెడదామంటే - అకక్డ సరంజామా అంతా పరిచి ఉంది. 
ఎకక్డా చోటు లేదు.  

ఇండియాలో అలవాటుల్ ఎకిక్డికి పోతాయి?  
చటుకుక్న బూరెల మూకుణిణ్ కారెప్ట  ఎతిత్న చెకక్నేలమీద పెటేట్శాను. 
‘‘ఏంటి మీరు చేసింది?’’ అంటూ శీర్మతి తన చీర కొంగుని మడతలు పెటిట్ కాసత్ దటట్ం చేసి, దాంతో మూకుణిణ్ ఎతిత్ పటుట్కుని 

సట్వ మీద పెటిట్ సట్వ  కటేట్సింది.  
జరిగింది గర్హించగానే, ఒకక్సారిగా గుండె గుభేలమ్ంది.  
ఇలాంటి విషయాలోల్ జరమ్నీలో ఇంటిని ఎంత జాగర్తత్గా చూసుకోవాలో, నా సీనియర  కొలీగ  కాంతారావు చెపిప్న జాగర్తత్లిన్ 

మరిచ్పోయినందుకు ననున్ నేనే తిటుట్కోసాగాను. 
నేను అపెస్టట్యాయ్నని గర్హించిందేమో, ‘‘కంగారు పడకండి. కారెప్ట మీద నూనె వలికిందంతే! అది కొంచెం డిటరెజ్ంటు వేసి కీల్న  

చేదాద్ం. ఇక నేలమీద మీరు పెటిట్న బూరెల మూకుడుకి నేల కాలేదే కానీ, నేను వెంటనే తీసేసేగా! దాంతో నలల్టి మచచ్ పడిందంతే! గుడడ్తో 
తుడిచేసేత్ పోతుంది. ఇకమీదట ఇలా జరకుక్ండా ఎకుక్వ జాగర్తత్గా ఉందాం’’ అని శీర్మతి నాకు కొంత ఉపశమనం కలిగించింది. 
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నాకింకా కాళూల్ చేతులూ ఆడడ్ం లేదు. ఈలోగా శీర్మతి కారెప్ట ని ఆ కాసత్మేరా డిటరెజ్ంటుతో 
కడిగి నూనె జిడుడ్ని వదిలిచ్ంది. చెకక్నేలమీద గుడడ్తో తుడిచి నలల్ మచచ్ పోగొటిట్ంది.  

తరావ్త నేను పూరీలొతిత్ ఇసుత్ంటే, తను చకచకా పూరీలు వేసింది. 
ఒకటా రెండా ఏకంగా నలబైరెండు పూరీలు. 
మామూలుగా మేము మనిషికి నాలుగుకంటే తినలేం. బయటి మనిషి అదనంగా ఒకక్రొచిచ్నా సరే, శీర్మతి గణాంకాలు 

మారిపోతాయి.  
‘‘వాళుల్ తింటానంటే వదద్నకూడదు. వదద్నేదాకా పెటాట్లి’’ అనన్ది ఆమె సిదాధ్ంతం. అంటే ఇపుప్డు మేము ఒకక్ దేవ దార  కోసం 

కనీసం ఇరవైఆరు పూరీలు అదనంగా వేశాం. 
పనులయేయ్క, ఎందుకైనా మంచిదని, ఇంకోసారి కారెప్ట  ఎతిత్ చూశాను. అకక్డ చాలా పెదద్ నలల్ మచచ్ కనిపించింది. 
హడిలిపోయాను, ‘‘ననున్ ఓదారచ్డానికి మాయ మాటలు చెపాప్వ  కానీ, మచచ్ అలాగే ఉంది. నా జీవితానికే మాయని ఈ మచచ్, 

ఇంత పెదద్దిగా ఉండడం చాలా బాధగా ఉంది. ఏమైతే అయింది - జరిగింది ఒలోముచ కీకి చెపేప్సాత్ను. తనే శిక్ష విధించినా భరిసాత్ను’’ 
అనాన్ను.  

‘‘మహానుభావా! మీరు చేసిన మచచ్ నిజంగానే పోయింది. ఇపుప్డు మీరు చూసిన ఆ మచచ్ పాతది. కారెప్ట  మొతత్ం ఎతిత్ చూడండి. 
నేలమీద నలల్ని మచచ్లు ఆరేడు దాకా ఉనాన్యి. వాటిని - మనకి ముందునన్వారు చేశారో లేక ఒలోముచ కీయే చేసిందో, ఆ దేవుడికే ఎరుక! 
ఆ మచచ్లు చూసేక నాలో అపరాధభావం పోవడమే కాదు, ధైరయ్ం కూడా వచిచ్ంది. అలాగని ఈ రోజు నేరుచ్కునన్ పాఠం మాతర్ం 
మరిచ్పోనెల్ండి. ఈ నూనె ఎందుకు పొంగిందో, మళీల్ పొంగకుండా ఏంచెయాయ్లో అధయ్యనం చేసాత్ను. ఆఫీసులో మీరు, ఇంటోల్ నేను - రీసెరిచ్ 
అనన్ మాట!’’ అంది శీర్మతి వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్. 

తరావ్త శీర్మతి రీసెరిచ్లో బయటపడిందేమిటంటే - కాసత్ చవగాగ్ ఉందని మేము కొనన్ కొతత్ నూనెకి ఇలా పొంగే గుణముంది. దానిన్ 
పూరీలు, గారెలు వగైరా వేయించే వంటకాలకి వాడకూడదు. కూరలకి, పోపులకి, ఊరగాయలకి వాడుకోవచుచ్. 

ఏదేమైతేనేం, అనుకునన్కంటే పూరీలకి కాసత్ ఎకుక్వ టైం పటిట్ంది. అవతల పిలల్లు దేవ దార కి ఎంత బోరు కొటిట్సుత్నాన్రోనని 
కలవరపడుతూ - మా బెడూర్ం కమ  డార్యింగ  రూంకి వెళాల్ం.  

అకక్డ మేము చూసిన సనిన్వేశం మా ఊహకందనిది.... 
PPP 

దేవ దార  తలని పైకీ కిందకీ తమాషాగా కదుపుతూ - ‘కుకుక్క  కుకుక్క ’ అనాన్డు. 
పిలల్లిదద్రూ అతణేణ్ చూసూత్ కిల కిల నవువ్తూ, ‘మళీల్’ అనాన్రు. 
దేవ దార  మళీల్ అలాగే తలని పైకీ కిందకీ తమాషాగా కదుపుతూ - ‘కుకుక్క  కుకుక్క ’ అనాన్డు. 
పిలల్లు, ‘మళీల్’ అనాన్రు. 
అలా రెండు మూడుసారుల్ జరిగేక దేవ దార  గుమమ్ంలో ఉనన్ మమమ్లిన్ చూసి, ‘కుకుక్క  కు...’ అని సగంలో ఆపేశాడు. 
అపుప్డు పిలల్లు కూడా మమమ్లిన్ చూశారు.  
పాప వెంటనే, “పీల్జ  అంకుల , మా అమమ్కీ నానన్గారికీ కూడా చెపప్ండి’’ అంది.  
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దేవ దార  మొహమాటపడాడ్డు. అది గర్హించిన నేను, “అంకులిన్ అలా సతాయించకూడదు. 
తపుప్’’ అనాన్ను. 

పాప మొహం ముడుచుకుంది. 
దేవ దార  పాప భుజం తటిట్, “ఓకే, డోనట్  వరీర్! ఐ విల  టెల  యువర  మమీమ్ అండ  డాడీ ఆలోస్’’ అనాన్డు. 
పాప మొహం వికసించింది. 
విషయం అరథ్ం కాక, “వాళుల్ చెపప్మనడం, నువువ్ చెబుతాననడం, ఏం జరుగుతోంది మీమధయ్?’’ అనాన్ను.  
“ఏంలేదు రావ ! మీవాళల్కి కుకూక్ ఊర  గురించి చెపాప్ను. వాళల్కి చాలా నచిచ్ంది’’ అనాన్డు దేవ దార .  
కుకూక్ అంటే కోయిల. ఊర  అంటే గడియారం.  
జరమ్నీలో తయారయేయ్ గడియారాలోల్ కుకూక్ ఊర  ఒక పర్తేయ్క ఆకరష్ణ.  
సాధారణంగా ఈ గడియారాలు యూరప లోని ఇళల్ ఆకారంలో ఉంటాయి. కిర్ంద లోలకం ఊగుతూంటుంది. పైన గడియారం 

తిరుగుతుంటుంది. ఆపైన చినన్ గూడు. దానికో తలుపు. అది గంటకోసారి తెరుచుకుంటుంది. అందులోంచి ఓ పకిష్బొమమ్ బైటకొచిచ్, తల పైకీ 
కిందకీ ఆడిసూత్, ‘కుకుక్క  కుకుక్క ’ అని మధురసవ్నం వినిపించి లోపలకు వెడుతుంది. వెంటనే తలుపు మూసుకుంటుంది.  

ఇండియాలో హైదరాబాదులో సాలార జంగ  మూయ్జియంలో పర్తేయ్క ఆకరష్ణగా ఇలాంటి గడియారమే కాసత్ పెదద్ సైజుది ఉంది. 
అందులో గంటకోసారి తలుపు తెరుచుకుని ఓ మనిషిబొమమ్ బయటికొచిచ్ - అపుప్డు టైమెంతయితే అనిన్ గంటలు కొటిట్ మళీల్ లోపలకు 
వెళిల్పోతుంది.  

సాలార జంగ  మూయ్జియానికి వెళిల్నవాళుల్ - ఈ గడియారానిన్ చూడకుండా వెళల్రు.  
కొందరైతే కేవలం ఈ గడియారానిన్ చూడాడ్నికే అకక్డికి వెడతారు.  
ఈ గడియారానిన్ పర్దరిశ్ంచే హాలోల్ మధాయ్హన్ం పనెన్ండు అయేయ్ సమయానికి జనం కిర్కిక్రిసి ఉంటారు. బొమమ్ ఎకుక్వ గంటలు 

కొడుతుంది కదా - అందుకని! 
కుకూక్ ఊర  గురించి లూయ్నబరుగ్లో జరమ్న  భాష నేరుచ్కుంటునన్ సమయంలో వినాన్ం.  
మన దేశంలో ఓ గొపప్ మూయ్జియానికి మాతర్మే పరిమితం అనుకునన్ అలాంటి గడియారం, ఇకక్డ ఇంటింటా 

అలంకరించుకునేందుకు వీలుగా లభయ్మౌతోందని ఆశచ్రయ్ంగా అనుకునాన్ం. 
నాకు ఎలకిట్ర్క , ఎలకాట్ర్నిక  గాడెజ్టుస్మీదా, పిలల్ల బొమమ్లమీదా ఉనన్ంత ఆసకిత్ - ఇలాంటి గృహాలంకార ఉపకరణాలపై లేకపోవడం 

వలల్నేమో - ఇంటోల్ ఇంతవరకూ కుకూక్ ఊర  పర్సాత్వన తేలేదు. 
దేవ దార  కుకూక్ ఊర  కొనాన్టట్.  
పిలల్లకు దాని గురించి చెబుతూ, అదెలా పని చేసుత్ందో చెబుతునన్ సమయంలో మేమకక్డికి వెళాల్ం.   
అతడు చెపేప్ విధానం పిలల్లకి నచిచ్ంది. మాకూక్డా చెపప్మంటునాన్రు.         
“అంకుల  - మీరింకా చెపప్డం లేదు’’ అంది పాప. 
“కుకుక్క ... కుకుక్క ...’’ అనాన్డు దేవ దార  - అచచ్ం కోయిల కూసినటేల్. 
ఒక పొర్ఫెసర  అలా కూసుత్ంటే నవొవ్చిచ్ంది. ఆపుకునాన్ను. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   365
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“మళీల్’’ అంది పాప. 
“కుకుక్క ... కుకుక్క ...’’ అనాన్డు దేవ దార  మళీల్.  
శీర్మతి చటుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి, వంటింటివైపు వెళిల్ంది. నవావ్పుకోలేకే తనా పని చేసిందనిపించింది.  
“మయీయ్’’ అనాన్డు బాబు. 
“కుకుక్క ... కుకుక్క ...’’ అనాన్డు దేవ దార  మళీల్. 
“మళీల్’’ అంది పాప. 
“ఇక చాలేల్ - అంకులన్లా ఇబబ్ంది పెటట్కూడదు’’ అని పాపని మందలించాను. 
“ఇబబ్ందా, నాకా? కుకూక్ ఊర  కొని ఇంటోల్ మొదటిసారి ఆ కూత వినన్పుప్డు కూడా నాకింత ఆనందం కలుగలేదు. వాళుల్ 

అడుగుతునాన్రని నువవ్నుకుంటునాన్వ  కానీ, అడకుక్ండానే వాళల్కు మళీల్ మళీల్ చెపాప్లని నాకనిపిసోత్ంది’’ అనాన్డు దేవ దార . 
అపుప్డతడి మొహం చూసేత్ - మా పిలల్లిదద్రి పకక్నా తనూ ఓ పిలాల్డిలా ఉనాన్డు.  
“ఇంతకీ నువువ్ మావాళల్తో ఎలా కమూయ్నికేట చేశావు?’’ అనాన్డు. 
దేవ దార  నవివ్, “భాష పెదద్లకోసం. పిలల్లకి భాషతో నిమితత్ం లేదు. అందుకే పుటుట్కతోనే - కళుల్, ముకుక్, చెవులు వగైరాలనీన్ ఇచిచ్న 

దేవుడు మనిషికి భాషని మాతర్ం ఇవవ్లేదు. ఒకసారి తన అవయవాలనీన్ సకర్మంగా పని చెయయ్డం మొదలెటేట్క మనిషి భాషని 
నేరుచ్కుంటాడు. మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చెయయ్డమనేది భాషతోనే మొదలౌతుంది’’ అనాన్డు దేవ దార . 

అతడు భావుకుడు. ఆలోచనాపరుడు.  
అతడపుప్డనన్ మాటలు చాలా లోతైనవి.  
పిలల్లకు జాతి, మత, కుల, భాషా భేదాలు తెలియవు. మనిషిని మనిషిగానే చూసాత్రు. పిలల్లందరూ ఎపప్టికీ పిలల్లుగానే ఉండిపోయే 

పర్పంచమొకటి ఎకక్డైనా ఉంటే ఎంతా బాగుణుణ్? 
ఈలోగా శీర్మతి పేల్టుల్ తీసుకునొచిచ్ంది.  
ఆమె ముందు మాకు వడిడ్సాత్నంటే దేవ దార  ఒపుప్కోలేదు.  
అంతా కలిసే తిందామంటూ అకక్ణిణ్ంచి తన వంతు సాయం చేశాడు.  
టిఫిన  తింటునన్పుప్డు చెపాప్డు దేవ దార . 
అతడికి పిలల్లంటే చాలా ఇషట్మట. జరమ్నీలో తనునన్చోట ఎవరింటికైనా వెడితే, ఎకుక్వ సమయం పిలల్లతోనే గడుపుతాటట్.  
వాళల్లో ఎకుక్వమంది హిందీవాళుల్.  
అకక్డ తెలుగువాళుల్ ఒకరిదద్రునాన్రు కానీ, వాళుల్ పిలల్లిన్ ఇండియాలో వదిలి వచాచ్రు. 
మా ఇంటికొసుత్నన్పుప్డు మా పిలల్లతో మాటాల్డడ్ంకోసమని, ఆ తెలుగువాళల్ దగగ్ర కొనిన్ పడికటుట్ పదాలు నేరుచ్కునొచేచ్టట్. దాంతో 

మావాళల్తో వయ్వహరించడం అతడికి సులభమైపోయింది.  
దేవ దార  ఫలహారానిన్ మెచుచ్కునాన్డు. మా పిలల్లిన్ మెచుచ్కునాన్డు.  
మా జంటని కూడా మెచుచ్కుని, “పెళిల్ విషయంలో బాగా ఆలసయ్ం చేశానని మిమమ్లిన్ చూసేక అనిపిసోత్ంది నాకు. ఇండియాకు తిరిగి 

వెళల్గానే, పెళిల్ చేసుకుంటానని మా వాళల్కి రేపే ఉతత్రం వార్సేసాత్ను’’ అనాన్డు. 
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కాంపిల్మెంటు ఇవవ్డంలో ఒకొకక్రిది ఒకో పదధ్తి - అనుకునాన్ను. 
ఓ గంట కూరుచ్ని వెళిల్పోదామనుకునన్వాడు - సుమారు నాలుగు గంటలునాన్డు. బై చెపేప్టపుప్డు టైం చూసుకునేదాకా ఆ విషయం 

మాకూ తెలియలేదు.  
పిలల్లైతే అతడికి బాగా చేరికయాయ్రు. అతడు వెళిల్పోతుంటే - “అంకుల  మళీల్ రండి’’ అంది పాప. 
“మయీయ్ లంది’’ అనాన్డు బాబు. 
దేవ దార  ఇదద్రీన్ దగగ్రగా తీసుకుని గటిట్గా హతుత్కుని వదిలాడు. అతడి కళల్లో కొదిద్గా నీళుల్. 
ఆ నీళెల్ందుకో నాకు తెలుసు.  
పర్సుత్తం జరమ్నీలో మేముంటునన్ది వేరేవ్రు పార్ంతాలోల్. 
ఇండియా వెడితే - అతడు సిథ్రపడడ్ది మహారాషట్రలో. నేను ఒరిసాస్లో.  
మేము పని చేసే సంసథ్లు వేరు.  
మేమిదద్రం రైలోల్ కలిసిన పర్యాణీకుల వంటివాళల్ం. విడిపోయేక మళీల్ కలిసే అవకాశాలు తకుక్వ.  
పిలల్లు మళీల్ రమమ్నన్పుప్డు - నాకులాగే అతడికీ ఆ విషయం సుఫ్రించినటుల్ంది.   
గుమమ్ం దాటి మెటుల్ దిగి రోడుడ్దాకా వెళిల్ అతణిణ్ సాగనంపి వచేచ్క శీర్మతి నాతో, “వెళేల్ముందు ఒకక్సారి అతణిణ్ కుకుక్క  కుకుక్క  

అనమనాలనిపించింది. బాగుండదని ఊరుకునాన్ను’’ అంది. కానీ ఇంటోల్కి వెళేల్క మా ఇదద్రికీ కూడా కాసేపు “కుకుక్క ... కుకుక్క ...’’ అనన్ 
మధురసవ్నం చెవులను తడుతూనే ఉంది.  

పిలల్లిన్ అలరించడానికి అతడు పర్తేయ్కంగా అభయ్సించిన మధురసవ్నమది.  
అంత తేలికగా ఆ సమ్ృతులు మమమ్లిన్ వీడునా? 
ఆ తరావ్త దేవ దార ని మళీల్ కలుసుకోలేదు.  
కానీ అతణిణ్ తలుచ్కునన్పుప్డలాల్ ఆ మధురసవ్నం, అతడు పకక్నే ఉనాన్డా అనిపించేటంత సప్షట్ంగా వినిపిసూత్ంటుంది.... 
ఆ తరావ్త లూయ్నబరుగ్లో భాషాధయ్యన మితుర్లోల్ బెరిల్న  వచిచ్నవారిలో నటరాజన , రామచందర్ ఉనాన్రు. 
నటరాజన  అవివాహితుడు.  
లూయ్నబరుగ్లో కిర్సాట్లూథర  పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నించే విదేశీబృందంలో నాతోపాటు అతడూ ఒకడు.  
నటరాజన కి టైపింగ  బాగా వచుచ్. జరమ్నీలో అతణిణ్ ఆకరిష్ంచినవాటిలో ఎలకిట్ర్క  టైపురైటరు ఒకటి.  
అతడు చెపేప్దాకా నాకు దాని విశిషట్త తెలియదు. తరావ్త అకక్డి లాబ లో అది వాడినా  దాని విశిషట్తని అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. 
అందులో మనం టైపు చేసిన వాకాయ్లిన్ రికారుడ్ చేసుకుని సరి చేసుకోవచుచ్. కీబోరుడ్ని మెతత్గా తాకినా, గటిట్గా నొకిక్నా అక్షరం 

ఒకక్లాగే పడుతుంది.  
తను బెరిల్న  వచేచ్ముందు - నాకుతత్రం వార్శాడు.  
తనో ఎలకిట్ర్క  టైపు రైటరు కొనిసేత్ దానిన్ ఇండియాకి తీసుకెళేల్ నా సామానల్లో కలుపుకోగలనా అని.  
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విమానంలో ఒక టికెట కి పెటెట్ల బరువు ఇనిన్ కేజీలనీ, కూడా ఉంచుకునే చేతి సామాను 
బరువు ఇనిన్ కేజీలనీ పరిమితి ఉంటుంది. అదనపు బరువుకి కేజీకింత అని వసూలు చేసే రుసుము చాలా ఎకుక్వ. అందుకని అదనపు బరువు 
లేకుండా చూసుకోవడం విమాన పర్యాణీకులు తీసుకునే జాగర్తత్లోల్ ముఖయ్మైనది.  

నటరాజన  ఒకక్డు. నేను, శీర్మతి, ఇదద్రు పిలల్లు కలిపి మావి నాలుగు టికెటుల్ కాబటిట్ - మేము నాలుగు రెటుల్ ఎకుక్వ బరువును 
కూడా తీసుకెళొల్చుచ్. అందుకని నటరాజన  ఈ విషయంలో మా సాయం కోరాడు. ఐతే ఎంత చెటుట్కి అంత గాలి అనన్టుల్, మావదద్ మా 
టికెటల్కి తగగ్ సామానుండొచుచ్ కాబటిట్, నాకు వీలేనా అని మరాయ్దగా అడుగుతూ ఉతత్రం వార్శాడతడు. 

మాది అటూ ఇటూ కూడా పెదద్ కుటుంబం. అది కాక - భువనేశవ్రోల్ మితుర్లునాన్రు. అందుకని వెళేల్టపుప్డు చాలామందికి 
రకరకాల కానుకలు తీసుకెళేల్ ఉదేద్శయ్ంలో ఉనాన్ం. ఇక కొతత్గా విదేశానికి వచాచ్ం కాబటిట్ మాకోసమూ ఎనోన్ కొనాన్ం. ఇంకా కొనబోతునాన్ం. 
పర్యాణానికి ఉనన్ బరువు పరిమితులవలల్ వాటిలో కొనిన్ ఇకక్డ వదిలేయాలని ఉసూరుమంటోంది. ఇక ఇతరుల బరువుల బాధయ్త తీసుకునే 
పర్సకిత్ ఏముంది? 

ఐతే అడిగినవాడు నటరాజన . లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా అతడికి ఎంతో ఋణపడాడ్ననన్ భావన నాకుంది. మళీల్ అతడూ, మేమూ 
కలుసుకునే అవకాశముందో లేదో!  

ఋణం తీరుచ్కుందుకు ఇదో చినన్ అవకాశంగా భావించాను.  
మరో మాటనకుండా - మాకు వీలేనని బదులిచాచ్ను. 
నటరాజన  మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు టైపురైటరు తెచిచ్చాచ్డు.  
“ఇలాంటి విషయాలోల్ చాలామంది నిరొమ్హమాటంగా ఉంటారు. నీకు మొహమాటమెకుక్వని తెలిసి కూడా నేను నిరొమ్హమాటంగా 

ఈ బరువు నీకు అంటగడుతునాన్ను. నువువ్ కాదంటే ఏమాతర్ం అపారథ్ం చేసుకునేవాణిణ్ కాదు కానీ, ఔననన్ందుకు చాలా సంతోషించాను. 
ఎందుకంటే - నాకు బాగా తెలిసినవాళూల్ - మా ఊరివాళూల్ (అంటే నాగపూర ) - కూడా వేరే బరువులు లేనివాళూల్ - ఇదద్రు ముగుగ్రిన్ ఈ 
విషయమై కదిపి చూశాను. కసట్ముస్ డూయ్టీ ఎంత పడితే అంతా నేనిచుచ్కుంటానని హామీ కూడా ఇచాచ్ను. ఐనా వాళొల్పుప్కోలేదు. 
నువొవ్పుప్కునాన్వు’’ అని ననున్ చాలా మెచుచ్కునాన్డు.  

నిజానికి నేనతడికి ఋణగర్సుథ్ణిణ్. అతడేమో నేను తనకి ఫేవర  చేసుత్నాన్నంటునాన్డు.  
అది అతడి సంసాక్రం, మరాయ్ద! 
నటరాజన  అసలు సిసలు భారతీయుడు. కావడానికి తమిళుడైనా హిందీ, మరాఠీలోల్ నిషాణ్తుడు. అతడికి నాగపూర  మాతృభూమిలా 

అనిపిసుత్ంది.  
అతడు మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు బాగా దగగ్ర చుటట్ం మా వచిచ్నటుల్ అనిపించింది.  
అతడు మా ఇంటోల్ గడిపిన రెండు గంటలూ రెండు క్షణాలాల్ గడిచిపోయాయి. గోయ్తే ఇన సిట్టూయ్టోల్ కొనిన్ సంఘటనలిన్ గురుత్ 

చేసుకోవడం మధురంగా అనిపించింది.    
వదద్ంటునాన్ వినకుండా అతగాడు నాకు కసట్ముస్ డూయ్టీకని మారుక్లోల్ కొంత కరెనీస్ ఇచిచ్ వెళాల్డు.  
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బెరిల్న  వచిచ్న మరో లూయ్నబరుగ్ మితుర్డు రామచందర్. అకక్డుండగా నాకు ఇంటివంటని రుచి 
చూపించిన మహానుభావుడు. పర్తి విషయంలోనూ తనే ముందునన్టుల్ గురిత్ంపు పొందాలనే తాపతర్యంతోనే ఐనా - ఎందరికో ఎనోన్ చేసిన 
మంచివాడు. అతడివలల్ పర్యోజనం పొందుతూనే, అతడి తాపతర్యానిన్ నిరసించినవారు కొందరునాన్రు. నాకు మాతర్ం, అతడకక్డ మంచి 
తముమ్డు. 

రామచందర్కి కొతత్గా పెళల్యింది.  
లాంగేవ్జి కోరుస్ అవగానే అతగాడు తనుండే గోయ్టింగన కి భారయ్ని రపిప్ంచుకునాన్డు.    
ఈడూజోడూ కుదిరింది. చిలకా గోరింకలాల్ చూడముచచ్టగా ఉనన్ జంట.  
కనన్డం వారైనా ఇదద్రూ తెలుగు బాగానే మాటాల్డతారు. దాంతో శీర్మతికీ, పిలల్లకీ వాళల్తో కాలకేష్పానికి ఇబబ్ంది లేకపోయింది. 

అందువలల్ నేనూ, రామచందర్ - గతించిన ఎనోన్ అనుభవాలిన్ పునశచ్రణ చేసుకునాన్ం. 
రామచందర్ తనునన్చోట ఎందరికి ఎలా ఉపయోగపడాడ్డో చెపాప్డు.  
ఆ విషయంలో నేను మంచి శోర్తను కావడం అతడి ఉతాస్హానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది. 
ఆ టాపిక నుంచి మళిల్ంచడానికి - “కొతత్ జంట. కొతత్ దేశం. రమయ్మైన వాతావరణం. కొతత్ కాపురం ఎలాగుంది?’’ అనడిగాను. 
అపుప్డు రామచందర్లో కొతత్ ఉతాస్హం చూసాను. “రావుగారూ! మీకు నిజం చెపాప్లి. మా ఇంటోల్ పాతకాలపు ఆచారాలదే 

పార్ధానయ్ం. పెళల్యేయ్క మాకు ఏకాంతం కావాలంటే రాతిర్ భోజనాలయేయ్దాకా ఆగాలిస్ందే. అందుకు బాధపడడ్ సందరాభ్లూ లేవు. 
నలుగురితోపాటు నారాయణా అనన్టుల్ - అదంతా మామూలుగానే అనిపించేది. ఇండియాలో ఉండగా హనీమూన  గురించిన ఆలోచనే 
రాలేదు. ఇకక్డికొచేచ్క నాకు హనీమూన  కొచిచ్నటేల్ ఉంది. ఇలాంటి అదృషట్ం మీకెవరికీ కలిగుండదు’’ అనాన్డతడు.  

అనిన్ విషయాలోల్నూ తనూ, తన అనుభవాలూ మిగతావాళల్కి భినన్ంగా పర్తేయ్కమని అనుకుంటాడు రామచందర్. అదే అతడిలో 
పర్తేయ్కత!  

ఐతే నా అదృషట్ం విషయంలో అతడనన్ మాటతో నేను పూరిత్గా ఏకీభవించలేను. 
మాకు పెళల్యి కాపురం పెటేట్క, ఇంచుమించు వెంటనే ఉదోయ్గంలో చేరాను. ఆఫీసిచిచ్న మూడు గదుల కావ్రట్రుస్లో నాలుగు 

పంఖాలునాన్యి. షవరునన్ బాతూర్ం. మిగతా ఇలుల్ కూడా బాగా విశాలం.  
అంతింటికీ మేమిదద్రమే. అకక్డ మాకు దొరికిన సేవ్చఛ్ మధురాతి మధురం. 
ఆ విషయం రామచందర్కు చెపప్డంవలల్ - అతడి ఉతాస్హం మీద నీళుల్ చలల్డం మినహా మరో పర్యోజనం ఉండదనిపించింది. “మా 

అదృషాట్నిన్ అంచనా వేసుకుందుకు ముందు నీ అనుభవాలు చెపుప్’’ అనాన్ను.  
నేనది మామూలుగా మాటవరసకనన్టుల్ అనాన్ను కానీ రామచందర్ - చాలా సీరియస గా బదులిచాచ్డు. 
“అందమైన ఇలుల్. ఆ ఇంటోల్ మేమిదద్రమే. సినిమా సెటింగ లా బెడూర్ం. బాతూర్ంలో షవరు, టబుబ్. ఏంచెపప్ను? రొమాంటిక ఫిలమ్  

షూటింగులా ఉంది మా దాంపతయ్ జీవితం’’ అనాన్డు రామచందర్. 
అతడు తమ అనుభవాలు కాసత్ వివరంగానే చెపిప్నా - ఆ రొమాంటిక  దృశాయ్లు విశవ్నాథ  దరశ్కతవ్ంలో షూటింగు పరిధికి లోబడే 

ఉనాన్యి. 
చెబుతుంటే రామచందర్ కళల్లో మెరుపులు.  
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అపుప్డు నాకనిపించింది.  
మనం ఉమమ్డి కుటుంబాల గొపప్తనం గురించి చాలా ఎకుక్వగా చెపుప్కుంటాం.  
కొతత్గా పెళల్యినవారికి ఉమమ్డి కుటుంబాలోల్ ఏకాంతం దొరకొచుచ్ కానీ - ఆ వయసుకి అవసరమైన సేవ్చఛ్ దొరకదు. అది ఎంత 

పెదద్ లోటో, ఇపుప్డు రామచందర్ కళల్లో మెరుపు చూసేత్ ఊహించొచుచ్. 
నా చినన్తనంలో చాలా పెళిల్ళుల్ చూశాను. ఉమమ్డి కుటుంబాలోల్ ఉంటునన్పుప్డు - కొతత్గా పెళల్యినవారు, వేరు కాపురం 

పెడతామంటే, అదేదో పెదద్ తపుప్ అనన్టుల్ జరిగే చరచ్లు వినాన్ను.  
అలాంటి జంటలమీద నాకూ దురభిపార్యముండేది.    
రామచందర్ కళల్లో మెరుపు చూసేక - వాళల్కెలాంటి అనాయ్యం జరిగిందో సుప్రించింది. కాసత్ ఆలసయ్ంగానే ఐనా ఆ రోజు వాళల్మీద 

జాలి పడాడ్ను. 
రామచందర్ దంపతులు ఉదయమే వచాచ్రు. వాళల్కి ఉపామ్ టిఫిను. అందులోకి ఆటేట్ కారం లేకుండా చటీన్. అతడు కాఫీ పిర్యుడు 

కాబటిట్ వాళిల్దద్రికీ కాఫీ. 
ఆ కాఫీ తాగుతూ రామచందర్ లూయ్నబరుగ్లో ఎడుషో కాఫీని గురుత్ చేసుకునాన్డు. 
కాల్సులునన్పుప్డు సాయంతార్లు కాఫీ కోసం తరచుగా ఎడుషో పేరిట ఉనన్ షాపుకి వెళేల్వాడు. అతడితోపాటు మరో కొలీగ 

సుబర్హమ్ణయ్ం వచేచ్వాడు. కాఫీ తాగకపోయినా నేనూ వెళిల్ కంపెనీ ఇచేచ్వాణిణ్.  
మామూలుగా హొటళల్లో ఐదు మారుక్లుండే కాఫీ అకక్డ యాబై ఫెనిన్గుస్కే దొరికేది.  
ఆ షాపుని కనుగొనన్ ఘనత తనదేనని రామచందర్ గొపప్గా చెపుప్కునేవాడు. సుబర్హమ్ణయ్ం ఒపుప్కునేవాడు కాదు. పైగా, 

“నువొవ్చేచ్దాకా ఇకక్డీ షాపు ఉనన్టుల్ ఈ ఊరివాళల్కే తెలియదుట. అమెరికాకి కొలంబసు - ఎడుషోకి రామచందర్!’’ అనేవాడు వయ్ంగయ్ంగా. 
ఇచిచ్ంది కాంపిల్మెంటయితే - అది వయ్ంగయ్మైనా ఫరవాలేదనేవాడు రామచందర్. 
ఎడుషో గురించి సుబర్హమ్ణయ్ం తనకిచిచ్న కాంపిల్మెంటుని కూడా ఇపుప్డు నా శీర్మతికి గొపప్గా చెపాప్డు. 

PPP 
మేము రామచందర్కు ఉపామ్ టిఫిను మాతర్మే చెయయ్డానికి కారణముంది. 
అతడు మా ఇంటోల్ గడపడానికి పూరిత్గా ఓ రోజు కేయించాడు.  
అతగాడి పాకపార్వీణయ్ం, ముఖయ్ంగా వంకాయ-పాపిర్కా (సిమాల్మిరిచ్) కూర విషయం శీర్మతికి తెలుసు. 
బెరిల్న  వసుత్నన్టుల్ అతడు నాకు తెలియబరిచ్నపుప్డు - ఆ కూరని పర్సాత్వించి, ‘‘నీ పుణయ్మా అని ఇకక్డ ఓ కొతత్ వంటకానిన్ ఎంజాయ  

చేసుత్నాన్ం. నువువ్ చెపిప్న విధానానేన్ తూచా తపప్కుండా అనుసరిసుత్నాన్ం కానీ - ఆనాటి రుచి మాతర్ం రావడం లేదు’’ అని ఉతత్రంలో 
వార్శాను. 

దానికతడు వెంటనే, ‘‘కాగితంమీద ఎంత పెటిట్నా, ఏదో వివరం మిసస్వుతూనే ఉంటుంది. మీ ఇంటోల్ భోంచేసాత్నుగా - అపుప్డా 
కూర, సాంబారు నేనే చేసాత్ను. పకక్నుండి చూసుత్ంటే సులువులు తెలుసాత్యి’’ అని బదులిచాచ్డు.  
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‘‘రామచందర్కు వంట చెయయ్డం సరదా కావచుచ్. కానీ మనింటికొచిచ్, తనే వంట చేసి, ఆ 
వంటతోనే ఆతిథయ్ం సీవ్కరించాలనుకునే ఔదారయ్ం అరుదైనది, అభినందనీయం. కానీ మనకది మరాయ్ద కాదు. అతడలా వార్సినా మన 
వంటలు మనం చేసి ఆతిథయ్మిదాద్ం’’ అని శీర్మతికి చెపాప్ను. 

ఇంటికొచిచ్నవాళుల్ తమ వంట తినాలి కానీ, వాళల్చేత వండించడమేమిటీ అని ఇంటి దీపాలు అనుకోవడం సాధారణం. అందుకని 
శీర్మతి నేనిచిచ్న సూచనని మెచుచ్కుంటుందనుకునాన్ను.  

కానీ ఆశచ్రయ్ంగా తను ఒపుప్కోలేదు, ‘‘వంటొచిచ్న మగాణిణ్ మన వంటలతో మెపిప్ంచలేమని మా నానన్గారనేవారు. అతణేణ్ 
చెయయ్నిదాద్ం. మనం నేరుచ్కునన్టూల్ ఉంటుంది. అతడికేమో మనకేదో నేరాప్ననన్ తృపీత్ ఉంటుంది’’ అంది. 

ఇలాంటి విషయాలు చాలా లోతుగా ఆలోచిసుత్ంది తను.  
నేను రామచందర్ గురించి తనకి పలుమారుల్ పలు విశేషాలు చెపాప్ను. వాటనిన్ంటినీ ఆకళింపు చేసుకుని రామచందర్ మనసత్తావ్నిన్ 

పటేట్సినటుల్ంది. తను వంట చేసి మెపిప్ంచడం కంటే, అతణిణ్ వంట చెయయ్నివవ్డమే - అతడికి ఎకుక్వ సంతోషానిన్సుత్ందని ఆమె  గర్హించింది. 
టిఫినవగానే - రామచందర్ దంపతులు, శీర్మతి వంటింటోల్కి వెళిల్పోయారు.  
‘‘మా ఆయన అసలు సిసలు సైంటిసుట్. ఆఫీసుకి వెడితే లాబరేటరీ. ఇంటోల్ వంటిలుల్. పర్యోగాలే పర్యోగాలు’’ అందిట శీర్మతి 

రామచందర్ - వంటింటోల్ అతడి ఉతాస్హానికి భాషయ్ం చెబుతూ. 
ఆ రోజు వంకాయ-పాపిర్కా కూర, సాంబారు అదిరిపోయాయి. 
భోంచేసూత్ అతడికి చెపాప్ను, ‘‘ఇపుప్డో నిజం చెబుతునాన్ను. మా ఇంటోల్ ఈ పాపిర్కా కూర పేరు రామచందర్ కూర. రామచందర్ 

కూరని రామచందేర్ వండగా తినడం ఈ రోజు మాకు పర్తేయ్కానుభూతి’’ అనాన్ను. 
ఆ మాట నిజం.  
ఎనోన్ దశాబాద్ల తరావ్త ఇపప్టికీ మా ఇంటోల్ ఆ కూరని రామచందర్ కూర అనే అంటునాన్ం. 
రామచందర్ వెంటనే, ‘‘ఒక విధంగా ఆ పేరుకి నేను అరుహ్ణేణ్. జరమ్నీలో దొరికే కూరగాయలు, మసాలాలతో - ఈ కూరని నేనే 

కనిపెటాట్ను. గోటింగనోల్ కూడా చాలామందికి నేరాప్ను. మెచుచ్కుని ఊరుకునన్వారే కానీ, ఇలా నా పేరు పెటిట్నవారు లేరు. రావుగారి మరాయ్దే 
వేరు’’ అనాన్డు.  

అతడి గొంతుని బటిట్ నా మాటకి అతడెంత సంతోషించాడో అరథ్మైంది.  
అబదధ్ంతో మనిషిని సంతోషపెటొట్చుచ్.  
కానీ నిజంతో సంతోషపెడితే - ఆ కికేక్ వేరని - అపప్టి నా అనుభూతి చెపిప్ంది. 
చాలాసేపు కబురల్తో సరదాగా గడిచింది.  
మాటాల్డే తెలుగులో యాస ఉనాన్ ఆ దంపతులు తెలుగువారు కాదనన్ భావం మాలో కలగలేదు.  
వారి రాకకి గురుత్గా టేపు రికారడ్రులో వారి గొంతులు రికారుడ్ చేసుత్నన్పుప్డు - ఆమె ‘పదునాలుగ్ వరష్.... సీతె పునీతే...’ అని 

పాడేవరకూ వాళుల్ కనన్డిగులని సుప్రించలేదు. 
ఆ దంపతులు వెళిల్పోతుంటే - ఆతీమ్యులు దూరమౌతునన్ అనుభూతి కలిగింది. 
అలా బెరిల్న  యాతర్కి వచిచ్ మమమ్లిన్ సందరిశ్ంచిన మరికొందరిలో మరపురాని, మరువలేనివాడు సుందరం. 
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ఫకుత్ శాకాహారి ఐన సుందరం మిగతా విషయాలోల్నూ చాలావరకూ నాలాంటివాడే.  
ఢిలీల్లో విమానమెకేక్ ముందు పరిచయమయాయ్డు. క్షణాలోల్ ఆతీమ్యుడైపోయాడు.  
ఫార్ంక ఫురట్ లో విడిపోయేక లాంగేవ్జ  కోరుస్ రోజులనుంచీ కూడా ఒకరినొకరు ఉతత్రాలోల్ పలకరించుకునేవాళల్ం. 
నాకులాగే అతడికీ జరమ్నీ చాలా నచిచ్ంది.  
తన అలవాటల్కి సరిపడని వాతావరణం.  
తన అలవాటల్ని సవాలు చేసే సదుపాయాలు.  
వీటికతడు బెదిరిపోలేదు, మథన పడలేదు.  
పైగా తన అలవాటల్ని కాపాడుకుందుకు వాటినే సానుకూలం చేసుకునాన్డు.  
తనుండే ఇంటి బాలక్నీలో కుండీలోల్ పూలమొకక్లకి బదులు కొతిత్మీర, మెంతికూర పెంచుతునన్టుల్ చెపాప్డు.  
‘‘వజార్నిన్ నగలోల్ పొదిగి అలంకరించొచుచ్. కుంకుడుకాయలు కొటట్డానికీ వాడొచుచ్. ఇకక్డికొచిచ్ నువువ్ చేసుత్నన్దిదా!’’ అని 

కొందరతణిణ్ ఎగతాళి చేశారుట.  
దానికతడు ఏమాతర్ం చలించకుండా, ‘‘ఏది వజర్ం, ఏది నగ, ఏది కుంకుడుకాయ - అనన్ విషయంపై నాకు సప్షట్మైన 

అవగాహనుంది. మీకుందా?’’ అనడిగి తనని గేలి చేసేవాళల్ నోళుల్ మూయించేటట్. 
ఈ విషయం నాకతడు వార్సిన ఉతత్రంలో చదివిన వెంటనే ఎనోన్ విషయాలు సుఫ్రణకొచాచ్యి నాకు.  
చరితర్లో పర్ముఖుడైన ఫెర్ంచి చకర్వరిత్ నెపోలియన  కాలానికి, అంటే 1870కి ముందు, ఆలూయ్మినియం అరుదైన లోహం.  
ఉతప్తిత్ బాగా తకుక్వగా ఉండడంవలల్ దాని విలువ వెండి బంగారాలకంటే ఎకుక్వుండేది.  
అపుప్డు కోటల్కి పడగెతిత్నవారు తపప్ వాడకానికి అలూయ్మినియం పాతర్లు కొనలేకపోయేవారు.  
నెపోలియన  ఒకసారి పెదద్ విందు చేసూత్, తన వైభవానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికిగానూ ముఖయ్మైన అతిథులకి అలూయ్మినియం పళాల్లు, 

కటల్రీ వాడి వారిని దిగర్భ్మకు గురి చేసేటట్. అందరికీ సరిపడేంత ఆలూయ్మినియం సామగిర్ దొరకక్ కొందరి విషయంలో వెండి, బంగారు 
సామగిర్తో సరిపెటుట్కోవాలొస్చిచ్ందని నొచుచ్కునాన్టట్.  

ఆ తరావ్త కొనిన్ దశాబాద్లకి ఆలూయ్మినియం పేదలకి మాతర్మే పరిమితమైతే అది వేరే సంగతి! 
పళాల్లు, నగలు, దుసుత్లు వగైరాల విలువ కాలానుగుణంగా మారుతుంది.  
కానీ జిహవ్ అందుకు విరుదధ్ం.  
ఏ కాలంలోనైనా రుచి, అభిరుచి పూరిత్గా వయ్కిత్గతం.  
ఐనా పీజాలు తినేవారు తాము ఆధునికులమంటూ, మిరిచ్బజీజ్లిన్ ఇషట్పడేవారి అభిరుచిని గేలి చెయయ్డం ఇపప్టికీ చూసుత్ంటాం.   
అలాంటపుప్డే నాకు చినన్పుప్డు మా తాతగారు తరచుగా చెబుతుండే ‘బక మరాళ సంవాదం’ సుఫ్రణకొసుత్ంది.  
ఒక చెరువులో ఉనన్ కొంగల మధయ్కు అనుకోకుండా ఓ హంస వచిచ్నపుప్డు వాటిమధయ్ జరిగిన సంభాషణను పర్శన్-జవాబుల 

రూపంలో చెపిప్న చాటుపదయ్రూపమే బక మరాళ సంవాదం. 
పర్శన్: ఎవవ్డవీవు కాళుల్ మొగమెరర్న?  
జవాబు: హంసను 
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పర్శన్; ఎందునుందువో? 
జవాబు: దవువ్ల మానసంబునను  
పర్శన్: దాన విశేషములేమి చెపుప్మా? 
జవాబు: మవవ్పు కాంచనాబజ్ములు (బంగారు రంగు తామరపూలు), మౌకిత్కముల  (మంచి ముతాయ్లు) కలవందు  
పర్శన్: నతత్లో? 
జవాబు: అవివ్ యెరుంగను (వాటి గురించి నాకు తెలియదు) 
‘అనన్ నహహా యని నవెవ్ బకంబులనిన్యున ’ అంటూ పదయ్ం ముగుసుత్ంది. 
సామానుయ్లకి తమకి తెలిసిన కాసిని విశేషాలూ చాలా గొపప్వి.  
గొపప్వారిన్ కలిసినపుప్డు వారికి తెలిసిన గొపప్ విశేషాలిన్ గర్హించాలనుకోరు.  
పైగా తమకు తెలిసిన అలప్ విశేషాలు తెలియనందుకు వారిని గేలి చేసాత్రు. 
సామానుయ్ల గుంపులో ఒంటరి పండితుడి అవసథ్ని సరసంగా చెపిప్న ఈ పదయ్ం వినన్పుప్డు - చినన్పుప్డే నాకు ఏది సామానయ్ం, ఏది 

గొపప్తనం అనన్ది ఎవరు ఎందుకు ఎలా అంచనా వేసాత్రనన్ సందేహం మొలకెతిత్ంది. 
ఆ తరావ్త కాకియై కలకాలం జీవించేకంటే, హంసలా ఆరెన్లుల్ బర్తికితే చాలు - అనన్ సామెత వినన్పుప్డు నా సందేహపు మొలకకు 

కొతత్చిగుళుల్ వచాచ్యి.  
కవుల ఊహ పర్కారం హంస రాజసమొలికే అందమైన పకిష్.  
ఎకక్డో హిమాలయాలోల్ మానస సరోవరంలో ఉంటూ - లేత తామర తూండుల్ భుజిసూత్ తన మానాన తను బర్తుకుతుంది.  
ఆ హంసవలల్ మానవాళికుండే పర్యోజనమేమిటో తెలియదు.  
కాకి నలల్గా, వికారంగా ఉంటుంది.  
వికృతసవ్రంతో కావుకావుమంటూ మనమధయ్నే తిరుగుతుంది.  
మన చుటూట్ ఉండే చెతాత్చెదారానిన్ ఆహారంగా తీసుకుని వాతావరణ కాలుషయ్ంనుంచి విముకిత్ కలిగించడంలో మనకి తన వంతు 

సాయం చేసోత్ంది.  
కావుకావు మంటుంది కానీ నిజానికి తనే మనని కాసోత్ంది.  
హంసతో పోలిచ్ కాకిని చినన్బుచచేచ్వారిలో ఎంతమందికి ఈ అవగాహన ఉంది?  
తెలుపు - ఆ తెలుపు చుటూట్ ఏరప్డిన సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలు - మనని మనమే చినన్బుచుచ్కునేలా శాసిసూత్, మనలో బానిస 

మనసత్తావ్నిన్ పెంపొందిసుత్నాన్యి. 
సుందరం ఉతత్రంలో వార్సిన విశేషాలు చదివేక - ఇలాటింవెనోన్ నాకు సుప్రించాయి. 
భావసామీపయ్మో, సారూపయ్మో - సుందరం ననున్ బెరిల్నోల్ కలుసుకుందుకు తహతహలాడుతునాన్డు.  
అతడు ననెన్ంతలా ఇషట్పడాడ్డంటే, తనకి బాగా పరిచితుడైన ఓ రావుకి నా గురించి పర్తేయ్కంగా చెపాప్డు.  
రావు కూడా ఓసైంటిసుట్. డాడ  సాక్లరు.  
రాజసాథ్న లో పిళానీలో అతడి ఉదోయ్గం. అతడికీ బెరిల్న  టిర్పుప్ంది. 
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సుందరం మాటమీద ఆ టిర్పుప్లో అతడు భారాయ్సమేతంగా మా ఇంటికొచిచ్ ఓ పూట 
సరదాగా గడిపి వెళాల్డు. 

భాష, దేశం - ఈ రెండూ మనిషికి కుల మత జాతి వరగ్ భేదాలకి అతీతమైన అనుబంధానిన్ కలిగించే అదుభ్తాలు.  
ఆ విషయం భాషకూ, దేశానికీ దూరమైనపుప్డే తెలుసుత్ంది.  
అంతకు పూరవ్ం పరిచయం లేకపోయినా, ఆ కాసేపటిలోనూ రావు దంపతులు మాకు ఆతీమ్యులైపోవడానికి ఆ అనుబంధమే 

కారణమనుకోవాలి. 
పిళానీ గురించి కొనిన్ కొతత్ విశేషాలు తెలిశాయి మాకు. 
అది థార  ఎడారికి దగగ్రోల్ ఉందేమో - వేసవిలో ఏసీలకు లొంగని దారుణమైన వేడి.  
శీతాకాలంలో హీటరల్కు లొంగని భయంకరమైన చలి.  
వాటి సంగతలా ఉంచితే - ముఖయ్ంగా వేసవిలో ఇసుక తుఫానులు వసాత్యిట. తలుపులనీన్ వేసినా ఇళల్లోకి ఏదో ఓ చినన్ 

సందులోంచి సనన్ని ఇసుక రేణువులు దూరి మంచాలు, అలమరలు వగైరాలమీద పేరుకు పోతాయిట.  
ఇంటిలోపల సంగతే అలా ఉంటే - ఇక బయట విషయం వేరే చెపాప్లా? 
సెలవులకి ఇలుల్ తాళం వేసి కొనాన్ళుల్ ఊరెళిల్ వసేత్ ఇంటోల్కి వెళాల్లంటేనే - ఇసుక మేటలిన్ తొలిగించాలట. 
వాళుల్ వరిణ్ంచి చెబుతుంటే - ఆ పెదద్గీత ముందు మిగతా పార్ంతాలోల్ వచేచ్ నీటి తుఫానుల్ బాగా చినన్గీతలై తోచాయి. 
మన దేశంలోనే వివిధ పార్ంతాలోల్ మనకు తెలియని ఎనోన్ విశేషాలు.  
అవిచేచ్ అనుభూతులోల్ ఆహా అనిపించేవీ ఉనాన్యి, అమోమ్ అనిపించేవీ ఉనాన్యి. 
రావు భారయ్ ఉతత్రాదిన పెరిగిందిట.  
ఆమెకి తెలుగు మాటాల్డడ్ం వచుచ్ కానీ, భాషమీద పటుట్ లేదు.  
ఐనా మేము రికారుడ్ చేసుకుంటామంటే - అలనాటి మలీల్శవ్రిలోని ‘పిలచిన బిగువటరా’ పాట పాడి మమమ్లిన్ ఆశచ్రయ్పరిచ్ంది.  
ఐతే ఆ పాటలో ‘భళిరా రాజా’ అనన్ చోట ఆమె ‘భళిరా జా’ ఆనడంలో హిందీలా ధవ్నించింది.  
‘అందెల రవళుల సందడి మరి మరి’ బదులు ‘అందాల రమణుల సందడి మరి మరి’ అనప్పుప్డు కృషణ్శాసిత్కి మెరుగులు దిదిద్నటుల్ 

అనిపించింది. 
అది సినీగీతాల అభిమానులకు పార్ణపర్దమై నోట తిరిగే పాట కాకపోతే, ఈ మారుప్లు గమనించడానికి వీలు కానంత చకక్గా ఆమె 

వరసను పటిట్ పర్దరిశ్ంచింది. 
వాళుల్ వెళిల్పోయేక మళీల్ ఇంతవరకూ కలుసుకోకపోయినా - ఆ పాట వారి రాకకు సంబంధించిన తీయని అనుభూతిని సుఫ్రణకు 

తెసూత్నే ఉంటుంది. 
రావు దంపతులిన్ మా ఇంటికి పంపినందుకు ధనయ్వాదాలు తెలుపుతూ, సుందరానికి ఉతత్రం వార్శాను.  
సుందరంనుంచి వెంటనే బదులొచిచ్ంది. 
రావు కూడా మమమ్లిన్ పొగుడుతూ ఆతడికో ఉతత్రం వార్సేటట్.  
అది చదివేక మమమ్లిన్ కలుసుకోవడం ఎపుప్డెపుప్డా అనన్ తహతహ తనలో మొదలైందిట.  
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‘‘నాకూక్డా సతీసమేతంగా వచిచ్ మీ ఇంటోల్ గడపాలనుంది. నా భారయ్ మీ ఇంటోల్ ఉండడానికి 
వీలౌతుందా? ఏ విషయం మొహమాటపడకుండా చెపప్ండి’’ అని వార్సాడు చివరోల్. 

విషయమేమిటంటే డాడ  సంసథ్ ఏరాప్టు చేసే బెరిల్న  విహారయాతర్లు బృందాలవారీగా ఉంటాయి. అవి డాడ  సాక్లరుస్కి మాతర్మే 
పరిమితం. వచిచ్న బృందమంతా కలిసి ఒకచోటే ఉండాలనన్ది నియమం.  

సుందరం తన భారయ్ని తీసుకు రావాలంటే, ఆమె బెరిల్నోల్ విడిగా వేరే హొటలోల్ ఉండాలి.  
‘‘ఇండియాలోనే ఎపుప్డూ ఒకక్దాద్నీన్ హొటలోల్ దిగలేదు. పరాయి దేశంలో ఎలా ఉంటాను? మీరొకక్రూ వెళొల్చేచ్యండి’’ అందిట 

ఆమె.  
మావంటి సేన్హితుల ఇంటోల్ ఉండడానికి ఆమెకి అభయ్ంతరం లేదు.  
కానీ ఎవరిన్ పడితే వాళల్ని ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు ఇంటోల్ ఉండనివవ్డానికి ఇది ఇండియా కాదు కదా!  
తోడబుటిట్నవాళొల్సేత్నే ఉండడానికి అనుమతి లభించని నియమాలునన్ దేశమిది.  
ఆ విషయం సుందరానికీ తెలుసు.  
కానీ అంతకుముందు నేను మా ఇంటామె ఒలోముచ కీ గురించి ఉతత్రాలోల్ గొపప్గా వార్సి ఉనాన్ను. అందుకే ఆ మాతర్ం వార్సే ధైరయ్ం 

చేశాడు.  
ఐతే నేను మాతర్ం ఈ విషయమై ఒలోముచ కీని అడిగే దైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. ఎందుకంటే - మేముండే అపారుట్మెంటుస్లో 

ఎవరింటికీ అతిథులు రావడం చూడలేదు మేము. ఎవరి పనులోల్ వారుంటూ ఎవరి జీవితానిన్ వారు గడుపుతుంటారు వాళుల్.  
ఇరుగుపొరుగులతో కూడా ఎదుట పడినపుప్డు ఓ చిరునవువ్.  
గూయ్టెన  మోరెగ్న  అనన్ చిరు పలకరింపు.  
అంతకుమించి పరిచయాలు లేవు.  
అలాంటంది మా ఇంటికి తరచుగా ఎవరో ఒకరు వచిచ్పోవడం, చిలోల్బొలోల్మంటూ కబురుల్.  
‘‘ఇకక్డి కుటుంబాలకి ఇలాంటి సమావేశాలు నచచ్వు. ఒలోముచ కీ పసి కటిట్ందంటే చికుక్లోల్ పడతావు’’ అని ఓంపర్కాష  ఒకసారి 

ననున్ హెచచ్రించాడు కూడా.  
మా ఇంటికి అతిథుల రాక ఎకుక్వేనని గర్హించి, పాపం తను రావడం ఇంచుమించు మానుకునాన్డతడు. తనది హాసట్ల  కాబటిట్ - 

మమమ్లేన్ అకక్డకు రమమ్నేవాడు. 
ఇపుప్డు సుందరం భారయ్ రాక గురించి చెపిప్ అనుమతి కోరితే, కందిరీగల తుటట్ని కదిపినటేల్! 
ఇంతకాలం ఏ గొడవలూ లేకుండా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి.  
ఇంకా ఆమె దృషిట్ నా ఇంటికొచిచ్ పోతుండే అతిథులమీద పడలేదు.  
ఐనా అందువలల్ తనకి కలిగిన ఇబబ్ందేం లేకపోవడంవలల్ చూసీచూడనటుల్ ఊరుకుంటోందని నా అనుమానం.  
కానీ ఇపుప్డు నేనిలా ఆడగాగ్నే, ‘దొంగాడా కరవకురా’ అనన్టల్యి - ఆమె నా ఇంటికొసూత్ పోతూండే అతిథుల విషయమై కొతత్ 

నియమాలు సృషిట్సుత్ందని నా భయం.  
ఆ భయానికి కారణం లేకపోలేదు. 
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ఒక రోజు ఉదయం వంటింటోల్ ఫిర్జ మీద ఓ చీటీ పెటిట్ ఉంది.  
‘బహుశా మీరు ఇలుల్ కాళీ చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది. ఈ రాతిర్ పెందరాళే వసాత్ను. కలుసుకో’  
అది ఒలోముచ కీ నాకిచిచ్న తాకీదు.  
చదవగానే గుండె ఆగినటల్నిపించింది. 

PPP 
ఒలోముచ కీతో ఇలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ందని ఊహలో కూడా అనుకోలేదు.  
నాకు తెలిసి మాకూ ఆమెకీ మధయ్ చినన్ రభస కూడా జరుగలేదు.  ఉనన్టుల్ండి ఆమెకి ఏమయింది?  
ఏమయినా ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మని చీటీ పెటేట్టంత విశేషమేదీ జరుగలేదని నాకు అనిపిసోత్ంది. కానీ ఆమె అలా చీటీ పెటిట్ందంటే, ఏదో 

కారణం ఉండిఉండాలి. అదేమిటి?  
ఆగినటల్నిపించిన గుండె నెమమ్దిగా కొటుట్కోవడం మొదలెటిట్నటుల్ అనిపించింది కానీ, అపుప్డు తన వంతొచిచ్ందంటూ మెదడు 

సత్ంభించినటుల్ంది. ఒలోముచ కీ అలా చీటీ పెటట్డానికి కారణం సుఫ్రించడం లేదు.  
ఇక వేరే దారి తోచక శీర్మతికి చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ కాళూల్ చేతులూ ఆడక కాసేపు అకక్డే ఉండిపోయాను.  
అంతలో శీర్మతి తనే అకక్డకొచిచ్, “అదేమిటీ అలాగైపోయారు? ఏం జరిగింది?” అంది కొంచెం కంగారుగా. 
చెబితే కంగారు పడుతుందని తెలుసు. కానీ చెపప్కపోతే దాగే విషయమా ఇది! 
“కంగారేం లేదు. ఒలోముచ కీ మనకోసం ఓ చీటీ పెటిట్ందిలే, చూడు” అంటూ ఆమెకి ఆ చీటీ అందించాను. 
ఒలోముచ కీ జరమ్నోల్ రాసుత్ంది. శీర్మతికి అరథ్ం కాదని తెలుసు.  
ఐనా చావు కబురు చలల్గా చెపాప్లి కదా అని, జాపయ్ంకోసం అలా చేశాను. 
శీర్మతి ఓసారి కాగితానిన్ పరీక్షగా చూసి, “చూడమనాన్రుగా, చూశాను. ఇక అందులో ఏముందో చెపప్ండి” అంది నవువ్తూ. 
తన భరత్ ఏదోలాగైపోయాడనన్ భావననుంచి బయటపడినటుల్ సూచించిందా నవువ్. ఎంత సేపుంటుందో చూడాలి… 
యథాలాపంగా అనన్టుల్, “ఏమంటుందీ, మనం తక్షణం ఇలుల్ కాళీ చెయాయ్లిట” అనాన్ను. 
శీర్మతి నా మాట నమమ్లేదు కానీ తన నవువ్ ఆగిపోయింది. చటుకుక్న నా నోరు మూసి, “ఇలాంటి జోకుస్ వెయయ్కండి. పైన తథాసుత్ 

దేవతలుంటారు” అంది. 
“పోనీ – మీరు నాకు చాలా చాలా నచేచ్శారు. ఇంకొనేన్ళుల్ ఉండాలొస్చిచ్నా, మీరంతా మాఇంటోల్నే ఉండాలని వార్సింది, సరా?” 
“తనలా వార్సిందంటే నమమ్ను కానీ, మీ మాటలకు దేవతలు తథాసుత్ అంటారుగా – ఆ పర్భావంతో మెరు చెపిప్నటేల్ వార్సినా వార్సి 

రేపుదయానికి ఫిర్జిజ్మీద పెడుతుందేమో” అంది శీర్మతి. 
నిజంగానే అలా జరిగితే ఎంత బాగుణుణ్? 
‘ఆశకు అంతుండాలి’ అని మనసులో అనుకుంటూ, “ఔను మరి – మనమీ ఇంటోల్ ఉండడం ఇక తథాసుత్ దేవతలమీదనే ఆధారపడి 

ఉంది” అంటూ ఒలోముచ కీ చీటీలో ఏం వార్సిందీ సప్షట్ం చేశాను. 
నేను చెపేప్ది నిజమేనని రూఢి చేసుకుందుకు శీర్మతికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది.  
అంతే – తనపుప్డు ఏదోలాగైపోయింది. అంతకు ముందు నాకొచిచ్న అనుభూతుల పర్తిబింబాలు ఆమె ముఖంలో తారాడాయి.  
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తనకీ గుండె కాసేపాగి కొటుట్కుంటునన్టుల్ంది. ఇక మెదడు సత్ంభించడమే తరవాయి’ 
అనుకుంటూ ఆమెనే చూసుత్నాన్ను. 

తేరుకుందుకు నాకంటే తకుక్వ టైమే పటిట్ందామెకి, “మనవలల్ ఏ పొరపాటూ జరగలేదే!” అంది తనలో తనే గొణుకుక్ంటునన్టుల్.  
అంటూనే ఏం జరిగిందా అని ఆలోచిసోత్ంది. 
“పొరపాటు లేదనుకుంటే ఈ సమసయ్కు పరిషాక్రం లేదు. పొరపాటుందనుకుని అదేమిటో కనిపెటేట్ పర్యతన్ం చెయాయ్లి!” అనాన్ను.  
శీర్మతికి అరథ్మయింది. “పొరపాటు తెలిసేత్ - సవరించుకుందుకు ఏం చెయాయ్లా అని ఇదద్రం కలిసి ఆలోచించొచుచ్. అపుప్డేదైనా 

ఉపాయం తడుతుందనేగా, మీ ఆశ!” అంది. 
ఉతత్పుప్డైతే తన అవగాహనని అభినందించేవాణిణ్. అపుప్డు మాతర్ం నీరసంగా తలూపాను.  
ఇదద్రం వంటింటోల్నే ఉండి కాసేపు తలలు బదద్లు కొటుట్కునాన్ం. జాఞ్పకాల పొరలిన్ తవువ్తునాన్ం. ఎంత తవివ్నా ఒకక్ పొరపాటు 

కూడా బయటపడలేదు. 
“వసూ! మనమింత పెర ఫెకట్ మనుషులమని ఇపుప్డే గురిత్ంచాను” అనాన్ను దిగులుగా. 
“ఆ గురిత్ంపు సంతోషానిన్వవ్డంలేదు సరికదా, ఉనన్ సంతోషానిన్ కూడా హరించుకు పోతోంది” అంది శీర్మతి నాకంటే దిగులుగా. 
ఒకరికోసం ఒకరు పుటిట్నటుల్గా సహజీవన సౌభాగాయ్నిన్ ఆసావ్దిసుత్నన్ మాకు - ఒలోముచ కీ పెటిట్న చీటీ అశనిపాతంలా ఉంది.  
“ఓంపర్కాష అననే అనాన్డు – ఇకక్డివాళల్కు ఇళల్లో బంధుమితుర్ల రాకపోకలు బొతిత్గా నచచ్వని. అపుప్డే పటిట్ంచుకోవాలిస్ంది. 

ఇపుప్డు అనుభవిసుత్నాన్ం” అనాన్ను.  
“మీ ఓంపర్కాష ఇకక్డివాళల్ తీరు చెపప్డానికి మాటవరసకి అనన్ మాటలవి! వాటిని పటిట్ంచుకోకపోవడం పొరపాటెలా ఔతుంది? 

పోనీ, ఒకవేళ అది పొరపాటే అనుకోండి. అలాంటపుప్డు ఒలోముచ కీ ఏంచెయాయ్లి? మనింటికి మొదటిసారి గెసుట్లొచిచ్నపుప్డే అభయ్ంతరం 
చెపిప్, ఓ వారిన్ంగివావ్లి. మనమా వారిన్ంగుని లెకక్ చెయయ్కపోతే – అపుప్డు ఇలా ఓ చీటీ వార్సి పెటాట్లి. ఇలా ఉనన్పళంగా పొమమ్నడం ఏం 
బాగా లేదు” అంది శీర్మతి. 

“ఆ మాటకొసేత్. ఇంటోల్ చేరేముందు, ఇంటికెవరూ వసూత్పోతూండరాదని కూడా షరతేం పెటట్లేదామె. అందుకే నేను ఓంపర్కాష 
హెచచ్రికని లెకక్ చెయయ్లేదు. నువవ్నన్టుల్ ఇలా మనని ఉనన్పళంగా ఇలుల్ కాళీ చేసి పొమమ్నడం నూటికి నూరు పాళూల్ అనాయ్యమే” అనాన్ను.  

మావలల్ పొరపాటేం జరుగలేదనీ, ఒలోముచ కీయే అనాయ్యంగా పర్వరిత్సోత్ందనీ ఇదద్రూ ఏకాభిపార్యానికొచాచ్ం. 
దేశం మనది కాదు. పదధ్తులు మనవి కాదు.  
అనువు కానిచోట అధికులమనరాదు – అని మన పెదద్లే చెపాప్రు. 
ఇపుప్డు అనాయ్యం ఒలోముచ కీదని మేము నిరాధ్రించడంవలల్ సమసయ్ పరిషాక్రమౌతుందా? 
అమెరికా, రషాయ్లు ఏంచెయాయ్లో, ఏంచెయయ్కూడదో – భారతదేశం నిరణ్యించినటుల్ంది మా అభిపార్యం. 
ఆ దేశాలు ఐకయ్రాజయ్సమితి మాటలే వినవు. ఎంత నాయ్యమునాన్ ఇక మా మాటలకు విలువేముంటుంది?’  
ఇలా అనుకుంటూనే ఆశగా శీర్మతి వంక చూసుత్నాన్ను.   
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“మనమేమనుకునాన్ - ఇది తోడేలు, మేకపిలల్ కథ. తనేమంటే అదే సాగుతుంది. ఐతే 
ఇంతవరకూ వచిచ్ంది కాబటిట్, మీరూ ఊరుకోకండి. ఇదే పాయింటుమీద కాసత్ గటిట్గానే దెబబ్లాడండి. ఐనా తా పటిట్న కుందేటికి మూడే 
కాళల్ందనుకోండి, అడావ్నుస్ నోటీసు కావాలని మొండికెయయ్ండి” అంది శీర్మతి.  

నాకు ధైరయ్ం చెబుతునన్టుల్ంది కానీ, తనకి తానే ధైరయ్ం చెపుప్కుంటునన్టుల్ంది.  
అపుప్డు నాకు అలనాటి ‘తెనాలి రామకృషణ్’ సినిమాలో అలల్సాని పెదద్న చెపిప్న పదాయ్నిన్ రామకృషుణ్డు హేళన చెయయ్డం 

గురొత్చిచ్ంది. ‘తోక ముడిచి బిలపర్వేశం చేసే సింహంతో పర్భువులిన్ పోలచ్డం తగదంటూనే, వారిని రాజకంఠీరవా (రాజులోల్ సింహమా!) 
అనడ మేమిటి?’ అనన్ది రామకృషుణ్డి ఎతిత్పొడుపు. 

సవ్దేశంలోనే వివాదాలకు దిగకుండా తోడేళల్కు తలవంచుకుని సాగిపోయే సామానుయ్లం మేము.  
ఇది విదేశీ సంపనన్దేశం. మరాయ్దకు పైకి అనకపోయినా మన దేశమంటే చినన్చూపునన్ అగర్రాజయ్ం.  
మాది తోడేలు-మేకపిలల్ కథ అంటూనే ననున్ మొండికెయయ్మని సలహా ఇసోత్ంది శీర్మతి.  
ఐతే అది అజాఞ్నం కాదు, అసహాయత అని నాకు తెలుసు. 
“మనమికక్డుండేది మరికొనిన్ నెలలు మాతర్ం. కడుపులో చలల్ కదలకుండా గడిపేయొచుచ్ అనుకుంటుంటే ఈ సమసయ్ వచిచ్ పడింది. 

ఇపప్టికిపుప్డు మనకి వేరే ఇలుల్ దొరకదు. ఇక మీకు తిరుగు పర్యాణం ఏరాప్టుల్ చెయయ్క తపప్దు” అనాన్ను. 
“అలా డీలా పడిపోకండి. రాతిర్ దాకా టైముందిగా, ఈలోగా ఒలోముచ కీకి ఎలా నచచ్జెపాప్లో ఆలోచించండి. ఎదుటివాళల్ని ఇంపెర్స 

చెయయ్డంలో మీ సామరధ్య్ం గురించి నాకే కాదు, మీకూ తెలుసు. మీమీద నాకు నమమ్కముంది. మనమికక్డ తపప్కుండా వారిష్కోతస్వం 
చేసుకుంటాం” అంది శీర్మతి వెంటనే. 

తనకు తాను ధైరయ్ం చెపుప్కోవడానికి ననున్ ఉతాస్హపరుసోత్ందని నాకు తెలుసు. ఎలా ఉతాస్హపడతాను? 
 “నామీద నీకునన్ నమమ్కం ననున్ మరింత డీలా చేసుత్ంది” అనాన్ను నీరసంగా. 
“ముందు మీరు ఒలోముచ కీతో మాటాల్డండి. పని జరిగిపోతుందనే నా నమమ్కం. పని జరుగలేదూ – నేనొచిచ్ తనతో మాటాల్డతాను. 

తను నా మాట వింటుంది” అంది శీర్మతి నమమ్కంగా. 
ఆమె గొంతులో ధవ్నించిన నమమ్కానికి ఆశచ్రయ్మేసినా – ఆ నమమ్కానికి కారణం ఊహించగలను.  
అపప్టికి మావాళొల్చిచ్ కొనిన్ నెలలు గడిచాయేమో, తెలియకుండానే శీర్మతికీ ఇంటామెకీ కొంత అనుబంధమేరప్డింది. 

అదెలాగంటే…. 
శీర్మతి సంపర్దాయ భారత గృహిణి. గృహమే కదా సవ్రగ్సీమ అనుకోవడమే కాదు, అది తన సామార్జయ్ం అని కూడా అనుకుంటుంది. 

సామార్జిఞ్లా కాక పరిపాలన అంటే బాధయ్తతో కూడిన సేవ అనుకుంటుంది.  
వంటిలుల్ ఆమె సామార్జయ్ంలో పర్ముఖమైనది. కనీసం పిలల్లు కాలేజి సాథ్యికి ఎదిగేవరకైనా రోజులో ఎకుక్వ సమయం వంటింటికి 

అంకితం చెయయ్క తపప్దు.  
ఒలోముచ కీ వయసు మీరినా ఇంకా ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ ఓ  యూరోపియన వనిత. ఆమె వంటిలుల్ వాడేది చినిన్ చినిన్ అవసరాలకే కానీ, 

అసలు సిసలు వంటకు కాదు.  
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రోజులో సుమారు 10 గంటలు ఉదోయ్గం. దానికి రానూపోనూ పర్యాణం మరో గంట. 
ఆపైన నిదర్కు ఎనిమిది గంటలు. కాలకృతాయ్లకు ఓ గంట. కాసేపు టివి. అమె వంటకు కేటాయించిన సమయం రోజుకో అరగంట 
అనుకోవచుచ్.  

మిగతా సమయంలో ఏం చేసుత్ందో తెలియదు కానీ ఇంటికి సంబంధించి మాతర్ం ఏ పనీ చెయయ్దు.  
రోజూ ఉదయం అలాప్హారం, రాతిర్ భోజనం అయేయ్క – తను వాడిన కంచాలూ, గినెన్లూ ఓ పెదద్ బుటట్లో వేసేదామె.  
అలా నెలాల్ళుల్ చేసినా కూడా ఇబబ్ంది కలుగనంత కటల్రీ ఉందామెకి. ఆ బుటట్ని తన గదిలోనే ఉంచుకునేదామె.  
చలిదేశం కాబటిట్ ఆ అంటగినెన్లు కంపు కొటట్వేమో అనుకోవాలి. లేకపోతే వాటిని పకక్నెటుట్కుని నిదర్ పోవడం కషట్మే! 
అంటగినెన్లీన్, వంటింటినీ శుభర్ం చెయయ్డానికి నెలకోసారి ఓ పనిమనిషి పిలుచ్కునేది. ఆమె కారోల్ వచిచ్ పనులనీన్ చేసి గంటకో 

పాతిక మారుక్లు వసూలు చేసి వెళిల్పోయేది.    
శీర్మతి రాగానే అసత్వయ్సత్ంగా ఉనన్ వంటిలుల్ చూసి చిరాకు పడింది.  
హాట పేల్టు, వాష బేసిను, ఫిర్జ వగైరాలను శుభర్ం చేసింది.  
ఓ మూలగా ఉనన్ మాపరు సాయంతో వంటింటోల్ పరిచిన కంబళిని శుభర్ం చేసింది.  
ఒలోముచ కీ వంటింటోల్ పది నిముషాలు గడిపి వెడితే చాలు – అకక్డ సగం వాడిన కెటిలు, టీ మరకలతో హాట పేల్టు.  
ఇక వాష బేసిన చూసేత్ – చౌక హొటళల్లో అపుప్డే ఎవరో చెయియ్ కడుకుక్ని వెళిల్నపప్టి సీను గురుత్కొచేచ్ది.  
“మీ ఇంటామె చాలా ఎడిడ్. యూరోపులో అంతా ఇలా ఉండరు” అనేవాడు ఓంపర్కాష నాతో 
“నాకు ఆశర్యమిచిచ్న ఆమె గురించి నీ అభిపార్యం నీది. అది నాకు వినబడలేదు” అని అపుప్డతడికి చెపాప్ను. 
శీర్మతికి కూడా ఆమె పటల్ కృతజఞ్తాభావముంది. అందుకే తనూ ఆమె గురించి ఏమనేది కాదు. తనుమాతర్ం - మేమేం వండుకునాన్, 

గినెన్లేం అకక్డ వదిలేదు కాదు. అసలా వంటిలుల్ మేము వాడుతునాన్మా అనన్టుల్ండేది. 
వంటింటిని నీటుగా ఉంచే పర్యతన్ంలో ఒకసారి ఇంటామె వదిలి వెళిల్న రెండు గినెన్లిన్ తనే శుభర్ం చేసి ఆ విషయం నాకు చెపిప్ంది.  
“ఇలాంటి పనులు చేసేత్ మనం తనకి చులకన అయేయ్ పర్మాదముంది” అని నేనామెను మందలించాను. 
“ఇందులో చులకనకేముంది? తనా వయసులో పెదద్ది. ఆపైన తన బరువు తానే మోసుకోలేని ఊబకాయం. నాలుగడుగులు 

వెయయ్డానికే అపసోపాలు పడే తను, రోజూ రెండో అంతసుత్నించి మెటల్నీన్ దిగి కిందకెళిల్, టాకీస్ని పిలుచ్కుని ఉదోయ్గానికెళొల్సుత్ంది. ఒకక్ రోజు 
కూడా సెలవెటట్దు. అలాంటి తను, ఇంక ఇంటి పనేంచేసుత్ంది? తనకి సంబంధించిన ఈ కాసత్ పని, అదీ ఎపుప్డైనా ఓసారి చేసేత్, నా చేతులేం 
అరిగిపోవు” అని నవేవ్సింది.  

ఆతమ్నూయ్నతాభావం మహా చెడడ్ది. అదునన్వాళుల్ తమ పనులు తాము చేసుకోవడానికే కించపడతారు. లేనివాళుల్ ఏ పని చేసినా 
తలెతుత్కునే ఉంటారు కాబటిట్ వారిలో సేవాదృకప్థం అమితంగా ఉంటుంది. 

శీర్మతి సేవానిరతి నాకు తెలియందేం కాదు.  
కానీ నా భయం నాది.  
సేవలిన్ కూడా అపాతర్దానంగా ఇవవ్కూడదు. ఒలోముచ కీ తతవ్ం నాకు పూరిత్గా తెలియకపోయినా, శీర్మతి సేవాదృకప్థానిన్ ఆమె 

అసహాయతగా అరథ్ం చేసుకోకునే అవకాశం లేకపోలేదు. కర్మంగా శీర్మతికి తనే ఇలాంటి పనులు అపప్గించొచుచ్.  
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కొనాన్ళల్యేయ్క పనికి వంకలెటిట్ చీవాటుల్ కూడా పెటొట్చుచ్.  
సహజీవన సౌభాగయ్ంకోసం వచిచ్న నా భారయ్ ఇకక్డ పనిమనిషిగా మారిపోతే నేను భరించగలనా? 
అందుకే ఇలాంటివి మొగగ్లోనే తుర్ంచేయాలని శీర్మతికి చెపాప్ను.  
“రచయితలా ఆలోచిసూత్, మీరు చాలా దూరం వెళిల్పోయారు. చాలామందిలో ఇలాంటి దృకప్థం ఉండడం వలల్నే, అహం రేగి సాటి 

మనిషికి చినన్ చినన్ సాయాలు కూడా చెయయ్లేకపోతునాన్రు. ఆతమ్విశావ్సం ఉనన్ మనిషికి ఏ పని చేసినా చినన్తనంగా అనిపించదు” అని 
బదులిచిచ్ంది శీర్మతి. 

తన మాటలు నాకంత నచచ్లేదు కానీ అపుప్డు సంభాషణని పొడిగించలేదు.  
మరాన్డుదయం ఒలోముచ కీ శీర్మతికి థాంకుస్ చెబుతూ ఓ చీటీ పెటిట్ంది.  
నాకు సంతోసంగా అనిపించలేదు. పైగా కోపం కూడా వచిచ్ంది.  
తను చెయాయ్లిస్న పని శీర్మతి చేసింది. అలాంటపుప్డు, ‘అయోయ్, నువువ్ నా పని చెయయ్డమేమిటి?’ అని నొచుచ్కోవాలి.  
ఇలా థాంకుస్ చెపప్డంలో అరథ్మేమిటి? 
శీర్మతి తనకి అచిచ్ఉందని అనుకుంటోందా? 
ఆ చీటీ శీర్మతికి చూపించి, “అమమ్బాబోయ - ఇకమీదట నీకిక రోజూ థాంకుస్ మీద థాంకుస్” అనాన్ను తేనె మనసులు చితర్ంలో 

హీరో కృషణ్ని అనుకరిసూత్.. 
నా వయ్ంగయ్ం అరథ్మైనా శీర్మతికి కోపం రాలేదు, “రోజూ థాంకుస్ చెపిప్ంచుకుందుకు నాకు నా పనుల్ లేవనుకునాన్రా?” ఆంది శీర్మతి. 
“నేనేమనుకుంటే లెకేక్మిటి? అంతా ఇంటామె అనుకోవాలి. నువువ్ ఎంత బిజీ ఐనా సరే, తన పనల్ విషయంలో నీ సేవానిరతిని 

పర్దరిశ్ంచడం మానకు. పొరపాటున మానేసావో, సారీ చెపప్మని చీటీ పెడుతుంది” అనాన్ను కొంచెం ఉకోర్షంతో. 
శీర్మతి నవివ్, “అబబ్, మీ మగాళల్కి ఎంత అహంకారమండీ! అందుకే ఎదుటి మనుషులిన్ అంచనా వెయయ్డంలో దేవుడు మా ఆడవాళల్ 

కిచిచ్న శకుత్లు పురుషాతీతమయాయ్యి” అని నవేవ్సింది.  
అలాగనడంలో ఆమె ఆలోచన ఏమిటో అపుప్డు నాకు అరథ్ం కాలేదు. 
ఆ తరావ్త నాలుగో రోజున కాబోలు శీర్మతి నాతో, “నాకీవేళ కాసత్ బదధ్కంగా ఉంది. అరాథ్ంగిని కదా, వంటిలుల్ శుభర్ం చెయయ్డంలో 

నాకు మీ సాయం కావాలి. ఇంటామె వెళేల్దాకా ఉండండి” అని రికెవ్సుట్ చేసింది. 
వంటిలుల్ శుభర్ం చెయయ్డమంటే, ఇంటామె వదిలిన టీ కెటిలు వగైరాలని సుఫ్రించి మనసు చివుకుక్మంది.  
“అంటేఇదివరకు అపుప్డపుప్డు వదిలేది, ఇపుప్డు రోజూ వదిలేసోత్ందనన్మాట! నేను నీకు ముందే చెపాప్ను. ఇలాంటి విషయాలోల్ 

ఒకసారి అలుసిసేత్ అంతే సంగతులని! ఇపుప్డు చూడు, నీతో పాటు ననూన్ పనిమనిషిని చేశావు” అనాన్ను కోపంగా. 
“తపప్డం లేదండీ! రెండోర్జులిన్ంచి డినన్రు పేల్టుల్ కూడా వదిలేసోత్ంది. తొందరగా రండి. మీకు ఆఫీసుకి ఇంకొంచెం లేటౌతుంది” 

అనేసి సమాధానంకోసం ఎదురు చూడకుండా వంటింటోల్కి వెళిల్పోయింది. 
భారతంలో ధరమ్రాజు జూదమాడితే, ఆయన తముమ్ళుల్, భారయ్ కూడా దాసులయాయ్రు. ఇపుప్డు నా భారయ్ సేవానిరతివలల్, నా గతీ 

అంతే అయిందనుకుంటూ, శీర్మతిని అనుసరించి వెళాల్ను.  
ఐతే – వంటింటోల్ దృశయ్ం చూసేత్ పెదద్ షాకు…. 
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వంటింటి గటుట్మీద టీ కటిలు కానీ, ఎంగిలి గాల్సులు కానీ లేవు. సట్వ మీద టీ మరకలు లేవు. 
వాషుబేసిన తళతళ మెరుసోత్ంది. 

‘ఏవి తలీల్, నురుడు కురిసిన హిమసమూహములు’ అనన్ శీర్శీర్ కవితకు సుఫ్రణ ఇలాంటి దృశయ్మేనేమో! 
“ఆ మరాన్టిన్ంచే ఇంటామె వంటింటోల్ గినెన్లు వదిలెయయ్డం మానేసింది. తను వెళేల్లోగా ఇదిగో, కిచెన, ఇలా ఉంటోంది” అంది 

శీర్మతి గరవ్ంగా నవువ్తూ. 
ఆమె మాటలకు పర్తయ్క్షసాక్షయ్మునాన్, ఇంటామెలో ఇంత మారుప్ని నేనింకా నమమ్లేకపోతునాన్ను.  
“ఏ పనైనా ఉదేద్శయ్ం మంచిదై ఉండాలి. మనసొఫ్రిర్త్గా చెయాయ్లి. పార్ధానయ్ం సావ్రాథ్నికి కాక, సేవాదృకప్థానికుండాలి. చినన్తనం 

ఫీలవకూడదు. అపుప్డు మనని దోపిడి చెయాయ్లనుకునన్వారు కూడా అనుకోకుండా మనని అనుసరిసాత్రు” అంది శీర్మతి. 
శీర్మతి సేవకు ఒలోముచ కీ తనని లోకువ కడుతుందనుకునాన్ను. కానీ ఆమె ఆరోజునుంచీ శీర్మతిని అభిమానించడం మొదలెటిట్ంది. 

ఎపుప్డైనా ఒకరికొకరు ఎదురైతే, ఆ చిరునవువ్లో ఆతీమ్యతాభావం సప్షట్మౌతోంది. 
అతరావ్త మళీల్ శీర్మతికి ఇంటామెకి సంబంధించిన పనులు చేయాలిస్న అవసరం రాలేదు. 
అందువలల్నేమో – ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మనన్ ఒలోముచ కీ మనసు మారచ్డానికి నా పర్యతన్ం ఫలించకపోతే, ఆ పని తను 

చెయయ్గలనని శీర్మతికి నమమ్కం! 
అనుకుందుకు బాగానే ఉంది కానీ – శీర్మతిని నిజంగానే అభిమానించే మాటయితే, అసలామె ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మంటూ చీటీ 

ఎందుకు పెడుతుంది?  
ఆ చీటీలో భాష కూడా సునిన్తంగా లేదు. కుల్పత్తవలల్ భాష కాసత్ మొరటుగా ఉందని శీర్మతి అంటుంది కానీ, నేనలా సరిపెటుట్కోలేక 

పోతునాన్ను. 
ఆ రోజు నాకు మనసు మనసులో లేదు. ఆఫీసులో అనయ్మనసక్ంగానే పని చేశాను. ఐతే పరిసిథ్తి అకక్డ నా కొలీగుస్ ఎవరికీ 

చెపప్లేదు.  
భయం భయం బర్తుకు భయం అంటూ జీవించడానిన్ నిరసిసాత్ను నేను. ఇలా నీరసపడిపోయినటుల్ బయటపడకూడదు. మేకపోతు 

గాంభీరాయ్నిన్ వహించాలి. కానీ మేకపోతు అనగానే తోడేలు గురుత్కొచిచ్ వళుల్ ఝలుల్మంటోంది.  
ఆ రోజు సాయంతర్ం ఇంటికెళేల్క బయటికెళేల్ పోర్గార్ం వేసుకోలేదు.  
పిలల్లకు ఏంచెపిప్ందో శీర్మతి, వాళుల్ కూడా నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు. 
పెందరాళే భోంచేసి మా గదిలో ఉండి ఒలోముచ కీ రాకకోసం చెవులు రికిక్ంచి ఎదురు చూసుత్నాన్ం. 
పరీకాష్పతార్లు అందుకునేముందుకానీ, ఇంటరూవ్య్ హాలోల్ అడుగెటిట్నపుప్డు కానీ ఎపుప్డూ ఇలాంటి ఉతక్ంఠకు గురి కాలేదు.  
ఇంటామె రాతిర్ ఎనిమిదినుంచి పదకొండులోగా ఏదో సమయంలో ఇంటికొసుత్ంది.  
ఎంతసేపు ఎదురు చూడాలో అనుకునాన్ం కానీ, ఎనిమిదయేయ్సరికి మా గది బయట ఆమె ఆడుగుల చపుప్డు వినబడింది. కాసేపటికే 

కిరుర్మంటూ తలుపు మూసుకునన్ చపుప్డవడంతో తన గదిలోకెళిల్ందని గర్హించాం.  
ఏదో జరుగబోతోందని పిలల్లకు అరథ్మైనటుల్ంది. వాళుల్ నిశశ్బద్ంగా, కుతూహలంగా మమమ్లిన్ చూసుత్నాన్రు. నేను సెకనుల్ లెకక్ 

పెటుట్కుంటునాన్ను. ఎపుప్డు పిలుసుత్ందా, ఏంచెబుతుందా అని ఒకటే ఆతుర్త. 
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ఓ అరగంటలో వినపడింది, ‘హెర డాకట్ర రావ’ అనన్ పిలుపు. 
కూరుచ్నన్వాణిణ్ లేచి నిలబడాడ్ను. శీర్మతి వంక చూసేత్ వీరతిలకం దిదద్డానికి సిదధ్పడుతునన్ భారతనారిలా కనబడింది. 

PPP 
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-
2020లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’. రెండవది ‘బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే’లో 
తొలివిడతగా ‘ఫన  నేనొకక్డినే’ మారిచ్ 2018లో ముగిసింది. ఏపిర్ల 2018నుంచి చివరి విడతలో ‘మలి సందడి’ అంశాల వివరణ 
మొదలైంది. ఇవి కూడా జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక, పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

రెండవ భాగం: బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే 
చివరి విడత: మలి సందడి (25) 
సేన్హానంద లహరి  
నేను శీర్మతికి అభయహసాత్నిన్ చూపించి, ఇంటోల్ంచి బయటకెళాల్ను. 
తలుపు తీసేత్ సనన్టి హాలు. ఎడం పకక్ బాతూర్ం. బాతూర్ంకి ఎదురుగా కుడిపకక్న ఒలోముచ కీ గది.  
ఓరగా తెరిచి ఉనన్ తలుపుకు అవతల నిలబడి కనబడింది ఒలోముచ కీ. 
ననున్ చూసూత్నే లోపలకు రమమ్ని సైగ చేసి తను లోపలికెళిల్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. తన ఎదుట సోఫాని చూపించి కూరోచ్మంది 

మరాయ్దగా. 
కూరుచ్నాన్ను కానీ, నాలో ఆతుర్త తనున్కొసోత్ంది. ఐనా తమాయించుకుని ఆమెనే చూసుత్నాన్ను.  
ఏం చెబుతుందో ముందు తననే చెపప్నిదాద్మని నా ఆలోచన. కానీ ఆమె ఏం చెబుతుందో నాకు తెలియకనా? 
“చీటీ చదివావా?” అందామె. 
“ఊఁ” అనాన్ను బింకంగా. 
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“నువేవ్మైనా చెపాప్లా?” అడిగిందామె. 
అంటే నాకు ఓ అవకాశమిసుత్ందా…. ఆశ మళీల్ నాలో! 
“ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మని చీటీ పెటాట్వ. ఇపప్టికిపుప్డు మాకిలెల్కక్డ దొరుకుతుంది. పోనీ ఉండేది రెండుమూడేళల్ంటే ఉండేదేమో, 

మేముండేదేమో - మరికాసిని నెలలు ఈలోగా దేశం కాని దేశంలో ఎనిన్ళుల్ మారతాం? అదీ నీలాంటి మంచి లాండ లేడీని వదులుకుని?” 
ఒకక్ గుకక్లో అనాన్ను.  

ఆమె పర్సనన్ంగానే వింది. జాలిగా ననున్ చూసి, “నాకు నువూవ్ మంచి టెనంటువి. నినొన్దులుకోవడం నాకిషట్ం లేదు. కానీ 
ఏంచేసాత్ం – తపప్దు” అని నిటూట్రిచ్ంది. 

“ఎందుకని?” అనడిగాను. 
“నేను హారట్ పేషెంటుని. గొడవ భరించలేను. నినన్ మీ ఇంటోల్ంచి అదో రకం శబద్ం వినిపించింది. నవేవ్మో అనిపించింది కానీ చాలా 

భయంకరంగా ఉంది.  వళుల్ జలదరించిపోయింది. ఏదోలా ఐపోయాను. తేరుకుందుకు కాసేపు పటిట్ంది. ఇంకోసారి కనుక ఆ నవువ్ వినిపిసేత్ 
నాకు హారెట్టాకొచిచ్నా రావచుచ్” అంది ఒలోముచ కీ. 

ఆమెనుంచి ఇలాంటి పితూరీ వసుత్ందని ఏమాతర్ం ఊహించలేదు.  
ఆమెకు హారెట్టాక తెపిప్ంచగల శబద్ం…. అదీ ఓ నవువ్… అదీ మా ఇంటోల్ంచి… 
నిజంగా ఇది తోడేలు-మేకపిలల్ కథే అని రూఢి అయింది. ఆ మాటే అందామనుకుని మరీ మోటుగా ఉంటుందనిపించి ఓ క్షణం 

తటపటాయించాను. 
ఎందుకైనా మంచిదని ఒకక్సారి మనసులో కాలానిన్ వెనకిక్ తిపిప్ నినన్ రాతిర్కి వెడితే, చపుప్న సుఫ్రించింది నాకు. 
నిజమే – హారెట్టాక తెపిప్సుత్ందనుకోను కానీ, విచితర్మైన నవొవ్కటి నినన్ రాతేర్కాదు, అపుప్డపుప్డు మా ఇంటోల్ వినిపించడం కదుద్.  
ఆ నవువ్ మా బాబుది! 
ఆ విషయం సుఫ్రించగానే నాకు ఏడవాలో, నవావ్లో తెలియలేదు.  
భాగవతంలో శీర్కృషుణ్డు బాలయ్ంలో పర్దరిశ్ంచిన దుడుకుతనానికి ముచచ్టపడి ఆ పరమాతుమ్డి లీలలుగా చెపుప్కుంటుంటాం. కానీ 

మన పొరుగింట ఓ బాలకృషుణ్డుంటే భరించగలవారు మనలో ఎందరు? 
పర్తి తలీల్ ఒక యశోద. తన శిశువుని ఆమె బాలకృషుణ్డిగా భావిసుత్ంది. ఆ బిడడ్మీద ఎటువంటి పితూరీనీ సీవ్కరించదు. 
బాలయ్ంలో పర్తి బిడడ్కీ కొనిన్ పర్తేయ్కతలుంటాయి.  
వాటిలో కొనిన్ అందరికీ బాగుంటాయి. కొనిన్ కొందరికే బాగుంటాయి. కొనిన్ తలిల్కే బాగుంటాయి.  
మచుచ్కి భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో రెండేళల్లోపు చినిన్ కృషుణ్డొకడుండేవాడు. కృషుణ్డిలాగే వాడు ఎకుక్వ మాటాల్డేవాడు కాదు. ఐతే 

కృషుణ్డిలా చిరునవువ్లు కూడా చిందించేవాడు కాదు. ముఖం చాలా అమాయకంగా మాతర్ం ఉండేది.  
భరత్ ఆఫీసుకి వెళేల్క ఆమె తన ఇంటి పనులు ముగించుకుని, వాణిణ్ చంకనేసుకుని ఎవరింటికైనా వెళేల్ది.  
ఎవరింటికి తీసుకెళిల్నా, వాడు నిశశ్బద్ంగా ఆడుకుంటాడు.  
ఎంత నిశశ్బద్మంటే మొదటోల్ పెదద్లు మాటలోల్ పడి వాణిణ్ పటిట్ంచుకునేవారు కాదు.  
తరావ్త చూసేత్ వాడు విహరించిన పర్తి చోటూ – అపుప్డే భూకంపానికి గురైందా అనిపిసుత్ంది.  
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బెడూర్ంలో మంచంమీద దుపప్టల్తో సహా బటట్లనీన్ చిందరవందర. వంటింటోల్ చేతికంకిన 
డబాబ్లోల్ పపుప్లు, పోపు సామానుల్ - బాతూర్ంలో వాషింగు పౌడరుల్ వగైరాలు నేలమీద! 

తలిల్ అదంతా చూసి యశోదలా ముచచ్టగా నవివ్, “మా ఇంటోల్ ఏ వసుత్వునీ మావాడికి అంకనివవ్ం. ఇకక్డ అనీన్ అందడంతో 
రెచిచ్పోయినటుల్నాన్డు” అని ఊరుకునేది. 

అపప్టిన్ంచీ ఆ బాలకృషుణ్డి లీలలు ముచచ్టగా కాక హెచచ్రికగా కాలనీవాసులిన్ చేరాయి.  
ఆ యశోదమమ్ ఎపుప్డు ఎవరింటికొసుత్ందో తెలియక పర్తిఒకక్రూ ముందు జాగర్తత్గా వసుత్వులిన్ పిలల్లకందనంత ఎతుత్లో ఉంచడం 

అలవాటు చేసుకునాన్రు. ఐనా ఎకక్డో ఏదో పొరపాటు జరుగుతూనే ఉండేది. బాలకృషుణ్డది అవలీలగా పటేట్సేవాడు. 
అలా చాలామంది అనుభవాలు మాకు చేరాయి. శీర్మతి చాలా పదధ్తి మనిషి కాబటిట్, అందరి అనుభవాలీన్ గురుత్ంచుకుని తగిన 

చరయ్లు తీసుకుంది. అందుకు అవసరమైన సాయం నేనూ చేశాను.  
ఆలసయ్ంగానే ఐతేనేం ఒకరోజు మా ఇంటి వంతూ వచిచ్ంది.  
బాలకృషుణ్డు ఇలల్ంతా కలయ తిరుగుతుంటే, వాడికేమీ అందవు కదా అనన్ ధైరయ్ంతో, శీర్మతి ఆ యశోదమమ్తో కబురల్లో 

పడిపోయింది. కబురల్ మతుత్లో ఉనన్ వాళల్ని - ఉనన్టుల్ండి ఫెళ ఫెళమనన్ పెదద్ శబద్మొకటి ఈ లోకంలోకి తీసుకొచిచ్ంది.   
వెళిల్ చూసేత్ మంచం మధయ్లో పెదద్ గొయియ్.  
బాలకృషుణ్డు మంచంమీద ఓ పకక్న నిలబడి ఉనాన్డు. వాడి మొహం అమాయకతవ్పు ముదద్లా ఉంది. 
అది నాలుగేళల్ కిర్తం చేయించిన టేకు మంచం. ఫేర్ములో అడడ్ంగా అమరిచ్న మందపు చెకక్లిన్ కపుప్తూ ఓ కారుడ్బోరుడ్ షీటు. 

దానిమీద గటిట్పడడ్ దూదితో ఒతత్యిన పరుపు. దానిమీద కాసత్ మందంగా ఉండే దుపప్టి.  
మంచం మధయ్లో ఏరప్డిన ఆ గోతిలోకీ దిగి ఉనాన్యి – దుపప్టి, పరుపు. కారుడ్బోరుడ్ షీటు కూడా వంగింది తపప్ ఏమీ పాడవలేదు.  
మరి గొయియ్ ఎలా ఏరప్డిందా అని మంచం కిందకి చూసేత్ – విరిగిన చెకక్లు రెండు కనబడాడ్యి.  
అరితేరిన కరాటే నిపుణుడు కూడా పర్దరశ్నలో విరవడానికి తటపటాయించేటంత మందమైన చెకక్లవి. 
శీర్మతి నమమ్లేనటుల్ ఆ విరిగిన చెకక్లీన్, బాలకృషుణ్ణీణ్ మారిచ్ మారిచ్ చూసింది.  
వాడపుప్డు శకటాసుర సంహారం చేసిన బాలకృషుడంత అమాయకంగానూ ఉనాన్డు.  
చెపొప్దూద్ ఆ క్షణంలో ఆ మొహం అలా కనబడితే శీర్మతికి ముదొద్చిచ్ంది. 
ఈలోగా యశోదమమ్ కలగజేసుకుని, “మంచం పాతదా?” అనడిగింది.  
“చేయించి నాలుగేళల్యింది” అంది శీర్మతి పాత కొతత్ల నిరాధ్రణని ఆమెకే వదులుతూ. 
“ఐతే పాతదే!” అని నిరాధ్రించిన ఆమె తన బిడడ్ వంక ముచచ్టగా చూసి చంకనేసుకుని వెళిల్పోయింది.  
ఆ సాయంతర్ం శీర్మతి ఆ వివరాలు చెబితే నాకు నమమ్కం కుదరలేదు.  
నేను కషట్పడి విరిగిన చెకక్లిన్ తాతాక్లికంగా మేకులు కొటిట్ అతికించి మళీల్ మంచానిన్ యథాపర్కారం చేశాను.  
ఓసారి మంచంమీదకెకిక్ నెమమ్దిగా నడిచి చూశాను. గొయియ్ ఏరప్డలేదు.  
తరావ్త శీర్మతి వారిసుత్నాన్ వినకుండా మంచంమీద అటూ ఇటూ పరుగుకు కాసత్ తకుక్వనన్టుల్ నడిచాను. పర్మాదమేం జరుగలేదు. 
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అంటే అవుకుగా ఉనన్పుప్డు కూడా 48 కేజీల మనిషిని బలంగా ఎకిక్ తొకిక్నా విరగని 
చెకక్లవి. కానీ బలంగా ఉనన్పుప్డు 10-12 కేజీల బరువునన్ బాలుడి పర్తాపానికి ఇటేట్ విరిగిపోయాయి. ఎవరైనా నముమ్తారా?  

సావ్నుభవం కాకపోతే – మేమే నమమ్ం! 
ఆ తరావ్త ఆ చెకక్ల సాథ్నంలో కొతత్వి వేయించడానికి నెలాల్ళుల్ పటిట్ంది. అందాకా మేం నలుగురం రాతిర్ళుల్ అదే మంచంమీద 

పడుకునేవాళల్ం. అపుప్డపుప్డు ఇటు దొరిల్నా, అటు దొరిల్నా భయమేసేది కానీ, ఆ చెకక్లు విరగలేదు. విరిగిన చెకక్లు మారిప్ంచడం 
అవసరమా అనన్ అనుమానమొచిచ్ంది కూడా!     

పర్తి శిశువులోనూ అసామానయ్ం అనిపించే పర్తేయ్కతలతో ఓ బాలకృషుణ్డుంటాడనడానికి ఇదో ఉదాహరణ. 
చినన్పప్టిన్ంచీ మా బాబుకి కొనిన్ సరదాలునాన్యి. వాటిలో కృతిర్మంగా నవవ్డమొకటి.  
వాడికి ఉతాస్హం వసేత్, దానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి కావాలని అదోలా నవేవ్వాడు. 
 ఆ నవువ్ కొంచెం కీచుగా అదోలా ఉనన్పప్టికీ మాలోని యశోదా నందులకు అది భయంకరంగా ఎపుప్డూ తోచలేదు.  
మా వాడికి మొహమాటం కాబటిట్ ఆ నవువ్ని మా దగగ్రే తపప్ బయటివాళల్ వదద్ పర్దరిశ్ంచనూలేదు.  
ఇనాన్ళల్కు ఆ నవువ్ మా ఇంటి తలుపులిన్ దాటి ఒలోముచ కీ ఇంటి తలుపులిన్ కూడా దాటుకుని వెళిల్ ఆమెకు కరణ్కఠోరమైంది. 
ఇది మేము కలలో కూడా ఊహించని విశేషం.  
మేము యశోదా నందులం అనుకోవాలా, లేక ఆమెను పూతన అనుకోవాలా?  
కావడానికి ఆమెది పూతన పెరస్నాలిటీయే కూడా! కానీ దేశం కాని దేశంలో ఆశర్యమిచిచ్ మేమంతా కలిసి ఒకచోట ఉండడానికి 

కారణమైన ఆమెను పూతన అని ఎలా అనుకోగలం?   
కానీ ఇపుప్డామె మమమ్లిన్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మందంటే – ఆ ఉకోర్షంలో తనని పూతన ఆవహించిందా అనుకోకుండా ఉండగలమా?  
నాకొక విషయం సప్షట్ం కావాలి. ఆమె నిజంగా మా బాబు నవువ్కి భయపడిందా, లేక శీర్మతి అనన్టుల్ ఇది తోడేలు-మేకపిలల్ కథా? 
మొదటిది నిజమైతే అసలు విషయం చెపిప్ ఆమె భయం పోగొటాట్లనుకుని, “నువువ్ అనవసరంగా భయపడాడ్వు. ఆ నవువ్ మా 

బాబుది. వాడికి మూడంటే మూడేళుల్. వాడి నవువ్కి భయపడాడ్వంటే నమమ్డం నాకే కాదు, ఎవరికైనా కషట్ం. మమమ్లిన్ ఇలుల్ ఖాళీ 
చెయయ్మనడానికి ఇంకేదో కారణముంది. సంకోచించకుండా చెపుప్. పరిషాక్రం గురించి ఆలోచిదాద్ం” అనాన్ను అకక్డికది ఆమె సమసయ్ కూడా 
అనన్టుల్. 

ఒలోముచ కీ వెంటనే, “అది మీ బాబు నవావ్? అంత చినన్పిలాల్డు అంత భయంకరంగా నవవ్గలడంటే నమమ్డం నాకూ కషట్మే. 
నిజం చెపుప్. ఆ శబాద్నికి కారణం ఇంకేదో ఉంది” అంది తనూ ఇంచుమించు నా తరహాలోనే. 

“నేను నిజమే చెబుతునాన్. ఇపుప్డు తెలిసింది - నీ సమసయ్ ఆ నవేవ్ కదా! మాటిసుత్నాన్ను - మా వాడు మళీల్ అలా నవవ్కుండా నేను, 
నా భారయ్ తగిన జాగర్తత్లు తీసుకుంటాము” అనాన్ను వేడుకోలుగా. 

ఒలోముచ కీ తల అడడ్ంగా ఊపి, “చినన్పిలల్లిన్ నవవ్కుండా ఆపడం ఎవరివలాల్ కాదు” అంది. 
“మావలల్నౌతుంది” అనాన్ను కాసత్ మొండిగానే. 
 ఆమె నావంక అదోలా చూసి, “సరే, నీ మాట నముమ్తాను. కానీ రేపే మీ బాబు నవివ్తే?” అంది. 
కొంచెం మెతత్బడుతునన్ సూచన కనబడడ్ంతో తెగించి, “ఆమరాన్డే ఇలుల్ కాళీ చేసేసాత్ను” అనాన్ను చపుప్న. 
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“ఎలుల్ండి చేసేది రేపే చెయయ్మనాన్ను. అంతేగా!” అంటూ మొదటికొచిచ్ంది ఒలోముచ కీ. 
“సరేలే, రేపటున్ంచి ఇలుల్ వెదుకోక్వడం మొదలెడతాను. లేదూ, వారంలోగా నా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇండియాకు పంపే ఏరాప్టు చేసాత్ను. 

వాళల్ను పంపేసేత్ నేనికక్డుండొచుచ్ కదా! అపుప్డు అదెద్ కూడా మావాళుల్ రాకముందు ఎంతిచేచ్వాణోణ్ అంతే ఇసాత్ను” అనాన్ను.  
‘అలా కనబడతావు కానీ, వయ్వహారజఞ్తలో నువువ్ చాణకుయ్డివి’ అని కాలేజీ రోజులిన్ంచీ నా మితుర్లు అనేవాళుల్. వారి వారి కారణాలిన్ 

బటిట్ ఆ మాటలో కొంత సుత్తీ, కొంత నిందా ఉనాన్యి. అదంతా ఇపప్టికి అపర్సుత్తమైన వేరే పెదద్ కథ! 
అపుప్డు మాతర్ం - నిండా మునిగేక చలేమిటిలే అనే దశలో ఆ మాటనేశాను.  
కానీ, ఆ మాటల వెనుక కూడా చాణకయ్నీతి ఉనన్దని ఇంటామె సప్ందనలో కానీ తెలియలేదు.  
ఇలుల్ అవసరం కాబటిట్, అపప్టోల్ ఆమె అడిగిందానికి మారాడకుండా ఒపుప్కునాన్ను కానీ, నాకు ముందునన్ టరీక్ అతను అదెద్ 

నాకంటే తకుక్వే ఇచేచ్వాడు. ఆతరావ్త నా భారాయ్బిడడ్లు వసాత్రనగానే మరికొంచెం పెంచిందామె. దానికీ ఒపుప్కునాన్ను.  
ఇపుప్డు మావాళుల్ వెళిల్పోతే తనకి రాబడి తగిగ్పోతుంది. నేను కూడా వెళిల్పోతే మరికాసత్ తగిగ్పోతుంది.  
ఆ విషయం సుఫ్రించినటుల్ంది, “ఏంచేసాత్ం? ఆరోగయ్ంకంటే డబేబ్ం ముఖయ్ం కాదు కదా” అని కాసత్ బింకంగా అని, “ఐతే నీమీద 

నాకు జాలిగా ఉంది. అదెద్ మరో యాబై మారుక్లు పెంచు. ఎలాగో సదుద్కుంటాను” అంది. 
అంతే, ఆమె బేరానికి దిగుతునన్టుల్ నాకు అరథ్మైంది.  
దాంతో ఒకక్సారిగా నాకు మనసు తేలికపడింది. చెపప్లేనంత ధైరయ్మొచిచ్ంది.  
అరథ్మౌతూనే ఉంది – ముందు ఆరోగాయ్నిన్ పర్సాత్వించి, తరావ్త అదెద్ పెంచమనడం ‘కృషార్ణ్ రాజకంఠీరవా’ అనన్టేల్ ఉంది. 
కానీ నేనా మాట పైకి అనలేదు. అనడం చాణకయ్ం అనిపించుకోదు.  
ముందామె అవగాహనకు థాంకుస్ చెపాప్ను. తరావ్త యాబై మారుక్లు మాతర్మే పెంచమని చెపిప్న ఆమె ఔదారాయ్నిన్ 

మెచుచ్కునాన్ను.  
అపుప్డు అసలు విషయానికొచిచ్, “నేనికక్డ పరిశోధనకు రీసెరిచ్ సాక్లరుగా వచాచ్ను తపప్ నాది ఉదోయ్గం కాదు. నాకొచేచ్దానిన్ 

జీతమనరు. సాక్లరుషిపుప్ అంటారు. ఆ విషయం నీకు తెలుసు” అని గురుత్ చేశాను. 
ఆమె తెలుసనన్టుల్ తలూపింది తపప్, ఐతే నాకేమిటనన్టుల్ చూడలేదు. 
“నేను ఉదోయ్గసుథ్ణేణ్ అయుంటే, నువవ్డిగిందానికి మరో పాతిక మారుక్లైనా కలిపి ఇచిచ్ ఉండేవాణిణ్. నాకు ఎకుక్వై కాదు. నువువ్ 

చాలా నాయ్యంగా అడుగుతావని తెలుసు కాబటిట్” అనాన్ను. 
ఆమె మొహం వెలిగిందే తపప్, ఆమె చూపులోల్ - వీడు తెలివిగా తపిప్ంచుకుందుకు చూసుత్నాన్డనన్ భావం వయ్కత్ం కాలేదు.  
“నాకెంతో కషట్మైనపప్టికీ, నోరు విడిచి అడిగావు కాబటిట్, ఇపుప్డిచేచ్దానికి ఇంకో పాతిక పారుక్లు మాతర్ం అదెద్ పెంచగలను” 

అనాన్ను.  
అది కూరగాయల బేరంలా ఉందని తెలిసినపప్టికీ – చినన్తనంగా అనిపించలేదు.  
ఎందుకంటే ఇండియాలో మా లాబొరేటరీ నుంచి రీసెరిచ్ పార్జెకుట్కోసం సెంటర్ల గవరన్మెంటు డిపారుట్మెంటల్కి పర్పోజల 

పంపేటపుప్డు అవసరమైనదానికంటే ఎకుక్వ అడగడం రివాజు.  
అపుప్డు వాళుల్ కూరగాయల బేరం మొదలెడతారు. చివరికి మేమనుకునన్కంటే కొంచెం ఎకుక్వే కానీ తకుక్వ రాదు. 
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కూరగాయల బేరం నాకు కొతత్ కాదు కానీ, జరమ్నీలో కొతేత్ అనీ, వాళల్కి అది నచచ్దనీ ఒక 
సందరభ్ంలో నా పొర్ఫెసర రాలెక సప్ందనని బటిట్ సావ్నుభవమైంది. అది మునుమ్ందు పర్సాత్విసాత్ను.  

అపుప్డు మాతర్ం ఒలోముచ కీ వెంటనే సరేననేసరికి నేను ఇంచుమించు షాక తినాన్ననే చెపాప్లి.  
అదామె ఎకక్డ కనిపెటేట్సుత్ందోనని హడావుడిగా ఆమెకు థాంకుస్ చెపిప్ సెలవు తీసుకుని మా గదికి వెళిల్పోయాను. 
ఆ తరావ్త జరిగింది వినగానే శీర్మతికి షాక. 
మా ఇదద్రికీ తగిలింది షాకే ఐనా, మేము పటట్రాని ఆనందంలో ఉనాన్మని గర్హించి పిలల్లు హుషారెకిక్పోయారు.  
బాబు అయితే నవవ్బోయాడు కానీ నేను చటుకుక్న వాడి నోరు నొకిక్, “ఈ నవువ్కే నెలకి పాతిక రూపాయలు ఫైను పడింది. 

ఇంకెపుప్డూ ఇలా నవవ్కు. నినున్ ఇండియా పంపించెయాయ్లొస్సుత్ంది” అనాన్ను.  
బాబు పెదద్గా చలించలేదు. నేను తన నోటిమీంచి చెయియ్ తియయ్గానే, “మరి నాతో అమమ్ కూడా వసుత్ందిగా” అనాన్డు. 
అపర్యతన్ంగా వాణిణ్ దగగ్రకు తీసుకుని బుగగ్లమీద ముదాద్డాను. 
అభం శుభం తెలియని పసివాడు.  
తలిల్ తన పకక్నుంటే చాలు, ఈ పర్పంచంలో దేనికీ భయపడనకక్రేల్దనుకునే అమాయకుడు.  
వాడి నవువ్ని అడడ్ంగా పెటుట్కుని, మా ఇంటామె నానుంచి నెలకు పాతిక మారుక్లు గుంజుతోంది. 
మనసెలా ఒపిప్ందో అనుకునాన్ను కానీ బాలకృషుణ్డు నందయశోదలకు మాతర్మే బాలుడు – అనన్ సుఫ్రణ కూడా లేకపోలేదు.  
ఆ రోజే నేను, శీర్మతి అనుకునాన్ం – పొరపాటున కూడా ఒలోముచ కీకి ఇలాంటి అవకాశం మరొకటి ఇవవ్కూడదని. 
ఇపుప్డు సుందరం బెరిల్న నగరానికి తనతోపాటు భారయ్ను కూడా తీసుకొసేత్ ఓ నాలుగు రోజులు మా ఇంటోల్ ఉండడానికి 

వీలవుతుందా అని అడుగుతునాన్డు.  
ఒలోముచ కీని అడిగితే సరేననొచుచ్. అందుకు అదనంగా చారిజ్ చెయొయ్చుచ్. ఆ తరావ్త ఏదో వంకన ఆ చారిజ్ని శాశవ్తం చెయొయ్చుచ్. 
లేదా, అలా అడగడం నచచ్క – ననున్ మళీల్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనొచుచ్. 
క్షణక్షణముల హౌస ఫౌర్ (లాండ లేడీ) ల చితత్ముల – ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. 
సుందరం మా ఇంటికి రావడం ఓ తీపి జాఞ్పకం కావాలి. అందుకని మేమిదద్రం చరిచ్ంచుకుని, ఈ విషయమై ఎలాంటి రిసూక్ 

తీసుకోకూడదని నిరణ్యించుకునాన్ం.  
“ఇండియాలో ఐతే, మారాలోచన లేకుండా హృదయపూరవ్కంగా ఆ దంపతులకు సావ్గతం పలికేవాళల్ం” అని నొచుచ్కుంది శీర్మతి.  
ఐతే మనసులో కొంచెం గిలీట్ ఫీలింగ కూడా కలిగింది. దానిన్ అణచి పెటేట్సి - ఒలోముచ కీని అడకుక్ండానే – అతడు తన భారయ్ సేట్ 

విషయంలో వేరే ఏరాప్టు చేసుకోవాలనీ, అందుకు అనయ్థా భావించొదద్నీ బదులిచాచ్ను. 
దానికి సుందరం వెంటనే బదులిచాచ్డు.  
“ఇందులో అనయ్థా భావించడానికేముంది. మననికక్డికి తీసుకొచిచ్న డాడ వాళేల్ – బెరిల్న నాకు మాతర్మే చూపిసాత్మనీ, బస నాకు 

మాతర్మే ఏరాప్టు చేసాత్మనీ, నేను ఆ బసలోనే ఉండాలనీ, నా భారయ్ నాతో వచిచ్నా వేరే చోట ఉండాలనీ అనాన్రు. ఇకక్డి పదధ్తులు ఇకక్డివి. 
ఇకక్డి ఆలోచనలు ఇకక్డివి. అలాగని మనం సరిపెటుట్కోవాలి. నేను నా భారయ్ని బెరిల్న తీసుకొచేచ్ ఆలోచన మానుకునాన్ను. మనం 
కలిసినపుప్డు చాలా విషయాలు సరదాగా పంచుకుందాం”  - ఇదీ ఆ లేఖలో సారాంశం. 
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“సుందరం చాలా మంచివాడు. అరథ్ం చేసుకునాన్డు” అని తేలికగా నిటూట్రాచ్ను.  
“మీరు తన గురించి ఇదివరకు చాలా చెపాప్రు. అరథ్ం చేసుకోకపోయినా కూడా అతను చాలా మంచివాడే” అంది శీర్మతి.  
నిజమే.  
నాకూ సుందరానికీ సుమారు ఏడాది కిర్తం ఢిలీల్ విమానాశర్యంలో జరమ్నీ పర్యాణంలో పరిచయమైంది.  
విదేశయానమే కాదు, విమానయానమూ మాకు కొతేత్! 
మేమెకిక్న తొలి విమానం లుఫాత్నాస్ కంపెనీదని ఇదద్రం గరవ్పడాడ్ం.  
ఇదద్రి అభిరుచులూ, తతవ్ం ఒకటేనని గర్హించి ఫార్ంక ఫురట్ చేరేలోగా ఆతీమ్యులమైపోయాం.  
అకక్డ విడిపోయేక – ఉతత్రాలోల్ సావ్నుభవాలు పంచుకుంటూ ఆతీమ్యతను కొనసాగిసుత్నాన్ం. 
ఇనాన్ళల్కు మళీల్ అతణిణ్ కలుసుకుంటునాన్నని నాకు చాలా ఉతాస్హం వచిచ్ంది.  
అదే ఉతాస్హం పిలల్లోల్నూ కలిగించాలనుకునాన్ను.  
అందుకు నాదో సైట్లుంది.  
ఉదాహరణకి పిలల్లకు కొతత్ కథ చెపేప్టపుప్డు – నేను వాళల్కి రెండు మూడు రోజుల ముందునుంచీ – అందులోని విశేషాలు కొనిన్ 

పర్సాత్వించి ఊరిసుత్ంటాను. వాళుల్ పాత కథ వింటూనే కొతత్దానికోసం ఆతుర్తగా ఎదురు చూసేవారు. 
ఇపుప్డు సుందరం గురించి కూడా వాళల్కి ఎనోన్ విశేషాలు చెపాప్ను. కొంత కలప్న, కొంత వాసత్వం. 
మా ఇంటోల్ చాలా వయ్వహారాలకి సినిమా పాటల వాడకం ఎకుక్వ.  
అపప్టోల్ మా టేపు రికారడ్రోల్ ఉనన్ పాటలోల్, ఉండమామ్ బొటుట్ పెడతా చితర్ంలో ‘పాతాళ గంగమమ్ రారా, ఉబికుబికీ ఉరికురికీ రారా, 

పడగెతేత్ పామలేల్ పైకీ పాకీ, పరుగెతేత్ జింకలేల్ దూకీ దూకీ’ – అనే పాటకి సనిన్వేశంతో అనవ్యించి అరథ్ం చెపేప్వాణిణ్ మా పిలల్లకి.  
ఇపుప్డు సుందరం రాక గురించి వాళల్కి చెపిప్ – ఆ పాటలో ‘పాతాళ గంగమమ్ రారా’ అనన్ చరణానిన్ ‘మితర్మా సుందరం 

రావయాయ్’ అని మారిచ్, మిగతా చరణాలోల్ ‘రారా’ అని ఉనన్ చోటలాల్ ‘రావయాయ్’ అని మారిచ్ పాడేవాణిణ్. 
పిలల్లకి చాలా నవొవ్చేచ్ది. రెండు మూడు రోజులోల్నే వాళుల్ అసలు పాటని మరిచ్పోయి ఈ పాటనే పాడుకోసాగారు. 
ఆ పాట కారణంగా వాళుల్ సుందరం రాకకోసం నాకంటే ఎకుక్వ ఆసకిత్గా ఎదురు చూసుత్నాన్రు. 
శీర్మతి కూడా సుందరానికిచేచ్ ఆతిథయ్ం గురించి ముందుగానే పాల్న వేసుకుంది. 
అతగాడు నాలుగు రోజులుంటే – ఆ నాలుగు రోజులూ నాలుగు రకాల వంటకాలు, పిండివంటలు చెయాయ్లని టైంటేబుల కూడా 

వేసుకుంది. ఐతే ఆతీమ్యతాభావమే తపప్ ఒకళల్ని ఇంపెర్స చెయాయ్లనుకునే తతవ్ం కాదామెది. 
అతగాడు శుదధ్ శాకాహార తెలుగు వంటకాలేన్ ఇషట్పడతాడనీ, ఇకక్డికొచిచ్నా వాటినతడు మిస కాకూడదనీ ఆమె తాపతర్యం. 
ఆమె టైంటేబుల పర్కారం అవసరమైన దినుసులిన్ కొని ఉంచుకునాన్ం. 
అతగాడు రావడానికి ఇంక ఒకక్ రోజే ఉందనగా, మాకు అనుకోకుండా ఓ దుకాణంలో లెబెనస్ మిటెట్ల (ఫుడ అండ గోర్సరీస) 

విభాగంలో దోసకాయ దొరికింది. మా కళల్ని మేమే నమమ్లేకపోయాం. ఎందుకంటే అకక్డ దోసకాయలు దొరకవు కాక దొరకవని ఎనోన్ 
ఏళుల్గా ఉంటునన్ మితుర్లు కొందరు చెపాప్రు. 

శీర్మతి ఆ రాతేర్ దోసావకాయ పెటిట్, “ఈ ఐటం మీ మితుర్డికి పెదద్ సర పర్యిజ ఔతుంది” అంది. 
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ఆమె ఉతుస్కతకి ఆశచ్రయ్పడుతూనే, “ఇంతమంది వచిచ్వెళాల్రు కానీ సుందరం రాక అందరి 
రాకకూ భినన్ంగా, అపూరవ్మైన తీయని అనుభూతులిన్ కలిగిసుత్ందని నాకు అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను. 

భినన్మూ, అపూరవ్మూ, తీపితో పాటు – కొంచెం చేదు కూడా కలిసే అవకాశముందని అపుప్డు నాకు తెలియదు. 
PPP 

సుందరం ఆ రోజు మధాయ్హాన్నికి బెరిల్న వసాత్డు. సాయంతర్ం అతణిణ్ డాడ వాళల్ గెసట్ హౌసు దగగ్ర సకుటుంబంగా కలుసుకుందామని 
మేమనుకునాన్ం. ఉదయం లేచింది మొదలు పిలల్లు- ‘మితర్మా సుందరం రావయాయ్, ఉరికురికీ ఉబికుబికీ రావయాయ్, పడగెతేత్ పామలేల్ పైకీ 
పాకీ, పరుగెతేత్ జింకలేల్ దూకీ దూకీ’ అంటూ పాట లంకించుకునాన్రు.  

శీర్మతి వాళల్ పాటకు ముచచ్ట పడుతూనే, “ఇలాంటివనీన్ నేరిప్ మీరు వీళల్ని పాడు చేసుత్నాన్రు. అతడొచిచ్నపుప్డు, మొహంమీదే ఇలా 
పాడితే మీరు తన రాకని వేళాకోళం చేసుత్నాన్రని అనుకోడూ” అని ననున్ కసిరింది. 

నేను నవివ్, “నువువ్ పిలల్ల గురించి అంటునాన్వు. నేనే అతణిణ్ ఈ పాటతో ఇంటికి ఆహావ్నిదాద్మనుకుంటునాన్ను” అనాన్ను. 
“నిజంగా అలా చేశారు కనుక” అని మందలించి, “పిలల్లకి గటిట్గా చెపప్ండి- అతడి ముందు ఈ పాట పాడొదద్ని” అని ఆరడ్రేసింది. 
“నేరప్డం వరకే నా వంతు. సరిదిదద్డం నీ వంతు” అని చెపిప్ ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాను.  
నా ఆఫీసు జీవితంలో భువనేశవ్రుకీ, ఇకక్డికీ తేడా లేదు. అకక్డ 9-12.30 మారిన్ంగ సెషను. ఓ గంట లంచి బేర్కు. భోజనం ఇంటి 

దగగ్రే. మళీల్ ఈవెనింగ సెషను 1.30-4.30. వారానికి 6 రోజులు ఆఫీసు. రెండో శనివారం అదనపు సెలవు. ఇకక్డ మారిన్ంగ సెషను 8-
12, ఈవెనింగ సెషను 1-5. లంచి బేర్కు 12-1. ఆఫీసు దగగ్రే కాబటిట్ భోజనం ఇకక్డా ఇంటోల్నే. వారానికి 5 రోజులే ఆఫీసు.  

మధాయ్హన్ం లంచికి ఇంటికొచిచ్నపుప్డు శీర్మతి సుందరం ఫోను గురించి అడిగింది. ఇంకా ఫోను రాలేదనీ, అతడు బెరిల్న చేరేసరికి 
సాయంతర్ం 4 కావచుచ్ కాబటిట్ ఆ తరావ్త ఫోన చేసాత్డనీ చెపాప్ను. 

“ఒకవేళ రావడం లేటై, అతడు బెరిల్న చేరేసరికి 5 దాటిపోతే, ఫోను కుదరదుగా, ఇక రేపే అతణిణ్ కలుసుకోవడం” అంది శీర్మతి. 
“మనమునన్ది జరమ్నీలో. సుందరం నాలుకిక్ వసాత్నంటే నాలుకేక్ వసాత్డు. నేను ఐదింటిదాకా ఆఫీసులో ఉంటాను కాబటిట్ ఆలోగా 

అకక్డికి ఫోను చేసాత్డు” అనాన్ను. 
“చేసినా ఆ విషయం మాకు తెలియదుగా. కాబటిట్ నేటికి మనమతణిణ్ కలుసుకోవడం కుదరదు” అంది శీర్మతి. 
ఆఫీసులో నా లాబ కి ఎకస్ టెనష్న ఫోనుంది. ఆ నంబరు సుందరానికి ఇచాచ్ను. కానీ ఇకక్డ ఇంటోల్ మా గదికి ఫోను లేదు. నేను 

శీర్మతికి విషయం తెలియజేసే అవకాశం లేదు. 
“సుందరం రావడం గాయ్రంటీ కాబటిట్ మనమతణిణ్ కలుసుకోవడం కూడా గాయ్రంటీయే. నా మాట విని అతగాడు బెరిల్న చేరినటుల్ 

ఫోనొచేచ్సిందనే అనుకో. నేను ఇంటికొచేచ్సరికి నువువ్, పిలల్లు సిదధ్ంగా ఉండండి. మనం వెళిల్ సుందరానిన్ కలుదాద్ం” అనాన్ను.  
అయిషట్ంగానే తలూపింది తను. నేను ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాను.  
ఇలాంటి సమయంలో టైం గడవడం కషట్ం. మాటిమాటికీ టైం చూసుకోవడంతో ఏకాగర్త దెబబ్ తింటుంది. అపప్టికి నేను చేసుత్నన్ 

కెమికల రియాకట్ర తయారీ వయ్వహారానికి ఏకాగర్త బాగా అవసరం. అందుకని ఆఫీసుకి వెడుతూనే కొనాన్ళుల్గా వాయిదా వేసుత్నన్ కెటలిసట్ 
తయారీ పర్యోగం మొదలెటాట్ను.  
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హాట పేల్టుమీద బీకరోల్ ఐరన, కోర్మియం నైటేర్టల్ సొలూయ్షన. దానికి జతపడిన యూరియా, 
మరికొనిన్ రసాయనాలు. ఆ దార్వకం సనన్ని సెగలో వేడెకుక్తుంటే, దార్వకమంతటా కొంచెం కొంచెంగా విడుదలయేయ్ అమోమ్నియమ 
హైడార్కస్యిడుతో రసాయనిక చరయ్ వలల్ కర్మంగా బయటపడుతునన్ ఐరన-కోర్మియమ హైడార్కస్యిడ పెర్సిపిటేట. అది అడుకుక్ సిథ్రపడితే, 
వేడెకుక్తునన్ దార్వకం ఎగసి ఎగసి పడి బయటకు చిమేమ్ పర్మాదముంది. అలా జరకుక్ండా ఆపడానికి, అందులో గిరగిర తిరిగే కవవ్ంలాంటి 
ఎలకిట్ర్క సట్రర్ర. పది నిముషాలకోసారి ఆ కవావ్నిన్ ఆపి, తేరుకునన్ పైనీటిని కొంచెం తీసి చలాల్రిచ్ పీహెచ మీటరోల్ పీహెచ ఎలా పెరుగుతునన్దీ 
చూసి, ఎపప్టికపుప్డు రీడింగుస్ నోట చేసుకోవడం. పీహెచ అనుకునన్ విలువకు చేరుకుని మరి పెరకుక్ండా ఆగిపోయేక, తేరుకునన్ నీటిలో 
ఇంకా కోర్మియం, ఐరన ఉనన్వా అని రసాయనికపరీక్షతో నిరాధ్రణ. కవావ్నిన్ ఆపినపుప్డు అడుకుక్ సిథ్రపడడ్ ఘనపదారథ్ంవలల్ దార్వకం ఎగసి 
పడేలోగానే మళీల్ కవావ్నిన్ తిపప్డం. దార్వకంలోని మొతత్ం ఐరన, కోర్మియం హైడార్కస్యిడుస్గా మారేక, వేరుపడడ్ ఘనపదారాథ్నిన్ వడపోతతో 
వేరు చేసి, కడిగి శుభర్పరచ్డం. ఇదీ పర్యోగం. 

ఈ పర్యోగానిన్ నిరాధ్రించడానికి నాకు ఇండియాలో సుమారు రెండు నెలలు పటిట్ంది. ఇకక్డికొచేచ్క, కాసత్ హెచుచ్ మొతత్ంలో 
తయారు చెయయ్డానికి అవసరమైన మారుప్లు చెయయ్డానికి నెల రోజులు పటిట్ంది. ఒకసారి తయారీ విధానం నిరాధ్రించేక, దీనిన్ 
అనుసరించడం చాలా సులభం. రసాయనశాసాత్ర్నికి సంబంధించినంతవరకూ విదాయ్రుథ్లు పార్థమిక దశలో అవలీలగా చేసే 
పర్యోగాలలాంటిది. చేసుత్నన్పుప్డు బురర్కి పెదద్గా పనుండదు కానీ, మరో పని చెయయ్డానికి వీలుండదు. దృషట్ంతా దానిమీదే ఉండాలి. ఆపైన 
ఈ పర్యోగం కెటలిసుట్ తయారీలో అతయ్ంత కీలకం. కెటలిసుట్లిన్ పరీకిష్ంచే రియాకట్ర తయారీ విషయమై బిజీగా ఉంటునన్ నేను కొదిద్ 
రోజులుగా ఈ పర్యోగానిన్ వాయిదా వేసి, కిల్షట్మైన ఇతర పర్యోగాలతో బురర్కి పని చెబుతునాన్ను.  

రియాకట్ర రెడీ కావడానికి ఇంకా టైముంది కాబటిట్, కెటలిసుట్ అవసరం ఇంకా రాలేదు. 
ఈరోజు నాకు సమయం గడవాలి. బురర్కి ఆటేట్ పనుండకూడదు. అందుకే ఈ పర్యోగానిన్ ఎనున్కునాన్ను.  
పర్యోగంలో వడపోత పూరత్యేయ్క, నాకు ఫోనొచిచ్నటుల్ చెపాప్డు హైనర డెకరట్. అది సుందరంనుంచే అని ఊహించి టైం 

చూసుకుంటే నాలుగుం పావు. అంటే తెలియకుండానే టైం గడిచిపోయింది. 
సుందరం పోర్గార్ం అనుకునన్టేల్ జరిగింది. కేష్మంగా బెరిల్న చేరుకునాన్డు. కుర ఫూయ్ర సెట్న డామ దగగ్ర డాడ సంసథ్కు చెందిన 

గెసుట్హౌసులో ఉనాన్డు. చిరునామా చెపాప్డు.  
అచచ్ తెలుగు మనిషి. అచచ్తెలుగు మాట. రాగానే ఇలా సమాచారం అందించిన అచచ్తెలుగు పదధ్తి. ఆతీమ్యంగా అనిపించింది. 
“ఏడయేయ్లోగా మేమొచిచ్ నినున్ కలుసుకుంటాం. మా ఇంటికి తీసుకెడతాం. ఈరాతిర్కి మా ఇంటోల్నే భోజనం” అనాన్ను. 
“వసాత్ననాన్వుగా, అనీన్ కలుసుకునాన్క మాటాల్డుకుందాం” అని ఫోను పెటేట్శాడు సుందరం.  
సుందరం నా పిలుపుకి ఎంత సంతోషించాడో అతడి గొంతు వినగానే తెలిసిపోయింది. తృపిత్గా అనిపించింది.  
ఫోను పెటేట్సేసరికి టైం నాలుగునన్ర. అపప్టిన్ంచి ఐదయేయ్దాకా గడియారం నతత్ నడక నడిచింది. ఐదవగానే నేను ఆఫీసునుంచి 

బయటికి చిరుతలా లంఘించాను. రెండే రెండు నిముషాలోల్ ఎరన్ సట్ రాయిటర పాల్టజ్ ఊబాన హాఫ చేరాను. వెళీల్ వెళల్గానే ఊబాన వచిచ్ంది. 
ఒకక్ నిముషంలో మా సేట్షన డాయిచే ఓపర కి చేరిచ్ంది. అకక్ణిణ్ంచి మళీల్ చిరుతనై రెండే రెండు నిముషాలోల్ ఇలుల్ చేరాను.  

అపప్టికే శీర్మతి, పిలల్లు తయారై సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. రామాయణంలో హనుమంతుడు రాముడికి, ‘చూసితిని సీతను’ అని చెపిప్నటుల్, 
“మనం వెడుతునాన్ం” అనాన్ను ఆమెతో. వెంటనే పిలల్లు అందుకునాన్రు, “మితర్మా సుందరం రావయాయ్……” 
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“ఆపండి” వాళల్ని కసిరింది శీర్మతి. 
నలుగురం బయలేద్రి డాయిచే ఓపర చేరాం. ఎకుక్వసేపు ఎదురుచూడకుండానే ఊబాన వచేచ్సింది. బాబు శీర్మతి చెయియ్ పటుట్కుంటే, 

నేను పాప చెయియ్ పటుట్కునాన్ను. పాపకి నేనలా తన చెయియ్ పటుట్కోవడం ఇషట్ముండదు. తనకు తానుగా ఊబాన ఎకక్గలనని అనుకుంటుంది. 
అది నిజం కూడా! ఎందుకంటే ఇలాంటివి బర్హమ్విదయ్లు కావు. అలవాటుని బటిట్ ఉంటాయి.  

మూడేళల్ మా బాబుకీ తనకి తానుగా ఊబాన ఎకక్గలనని నమమ్కమే! కానీ ఊబాన రాగానే అపర్యతన్ంగా అమమ్ చేయి 
పటుట్కుంటాడు.  

పాపకి తను వాడికంటే పెదద్ అనన్ ఫీలింగుంది. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ అదెపుప్డూ మా చేతులు పటుట్కోదు. కానీ నేను చెయియ్ 
పటుట్కుంటే అయిషట్ం నటిసుత్ందే తపప్ విడిపించుకోదు.  

ఊబాన మమమ్లిన్ కుర ఫూయ్ర సెట్న డామ చేరచ్డానికి నాలుగైదు నిముషాలు తీసుకుందేమో. మేమేమో సేట్షనోల్ంచి బయటపడి 
రోడెడ్కక్గానే పిలల్లిదద్రీన్ చూసూత్, “మనమిపుప్డు ఎకక్డికెడుతునాన్మో తెలుసా?” అనడిగాను. 

అంతే, ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో, “మితర్మా, సుందరం రావయాయ్” అని పాట లంకించుకునాన్రు. 
“మీరొకరు? మరిపించాలని నేను చూసుత్ంటే, తీరికూరుచ్ని వాళల్కి మళీల్ గురుత్ చేసాత్రు” అని శీర్మతి విసుకుక్ంది. 
చేతిలో బెరిల్న సిటీ మాయ్ప. ఇంటి నంబరు తెలిసేత్ చాలు, క్షణాలమీద చిరునామా పసికటేట్సేలా రూపొందించబడిన ఆ మహా పటానిన్ 

చూడగానే నాకు యశోదకు మొతత్ం భూగోళానిన్ చూపించిన కృషుణ్డి నోరు గురొత్సుత్ంది. 
సుందరం చెపిప్న నంబరు నా బురర్లో ఉంది. మాప సాయంతో మేం నలుగురం సుందరం ఉండే చోటు చేరడానికి ఎంతోసేపు 

పటట్లేదు. ఆ చోటు అదేనని నిరాధ్రించుకుందుకూ ఎంతోసేపు పటట్లేదు. సుందరం అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసూత్ బయటనే కనిపించాడు. అటూ 
ఇటూ చూసూత్ మమమ్లీన్ గమనించాడు. 

మేం కలుసుకుని ఎనోన్ నెలలైనా ఒకరినొకరు ఇటేట్ గురుత్ పటాట్ం. అతడికీ, మా కుటుంబానికీ పరసప్రం పరిచయాలయేయ్క, శీర్మతికి 
కూడా దగగ్ర బంధువుని కలుసుకునన్టేల్ అనిపించింది. ఆమె చపుప్న అతణిణ్ మా ఇంటికి ఆహావ్నించింది.  

“నాకైతే ఊరు చూడాలని లేదు. అనిన్ రోజులూ మీ ఇంటోల్నే గడపాలనుంది. కానీ ఇకక్డ మన పెతత్నమేం లేదు. డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ 
ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్రుగా, అంతా వాళుల్ చెపిప్నటేల్ చెయయ్డం మరాయ్ద” అని నిటూట్రాచ్డు సుందరం. 

ఓ గంటలో డాడ సభుయ్లతో సమావేశముంది. బెరిల్న చూడాడ్నికి వచిచ్నవారందరూ అందులో విధిగా పాలొగ్నాలి. బెరిల్న గురించీ, ఆ 
నగరపు చారితర్క పార్ధానయ్ం గురించీ తెలుసుకోవాలి. కాబటిట్ ఈ రోజుకి అతడు మా ఇంటికి రాలేడు. ఆ విషయానేన్ అతడు మాకు మరాయ్దగా 
చెపాప్డు. 

అతడు తన నాలుగు రోజుల కారయ్కర్మానీన్ కుల్పత్ంగా వివరించాడు. 
రోజూ ఉదయం అలాప్హారవిందు. సుమారు 11 తరావ్త నగర సందరశ్నానికి బయలేద్రాలి. కాబటిట్ అతడు అకక్డి అలాప్హారానిన్ 

వదులుకుని ఆ సమయానిన్ మా ఇంటోల్ గడుపుతాడు. రాతిర్ ఏడు తరావ్త మా ఇంటికి డినన్రుకి వచిచ్ 10 దాకా గడిపి వెళిల్పోతాడు. “మీ 
ధరమ్మా అని – టిఫినుకీ, రాతిర్ భోజనానికీ వీళల్ తిండి తపిప్ంది” అనాన్డతడు.  
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పాశాచ్తుయ్లకి వాళల్ తిండి గొపప్. మన తిండి అంటే చినన్చూపు. మనకీ అంతేనని వాళేల్ కాదు, 
మనవాళల్లో కూడా చాలామంది అనుకోరు. ఎందుకంటే – వాళల్ వంటకాలకి అలవాటు పడడ్ం ఆధునికతకి నిరవ్చనమనుకునేవారు మనలో 
ఎకుక్వ. ఐతే మనలో కూడా కొందరు వాళల్ ఎదుట కాకపోయినా, చాటుగా ఐనా వాళల్ తిండిని చినన్బుచచ్డానికి సంకోచించరు. వాళల్లో 
సుందరం ఒకడు. 

నేను మాతర్ం వెంటనే, “మరాయ్దకి నువవ్లాగనాన్, మాకోసం నువువ్ ఏం వదులుకుంటునాన్వో నాకు తెలుసు. ఆతిథయ్ం విషయంలో 
వీళుల్ డబుబ్కి ఏమాతర్ం వెనుకాడరు. ఎంతోమంది మనవాళల్కి కూడా వీళల్ విందులు ఓ కల” అనాన్ను. 

“అది ఆలక్హాలికులకి. మనలాంటి హాలికులకి కాదు” అని నవావ్డు సుందరం. 
అకక్డ మేమో పావుగంట ఉనాన్ం. సుందరంనుంచి వీడోక్లు తీసుకునాన్క, “అకక్డునన్ంతసేపూ నాకు ఒకటే టెనష్న. మరి కాసేపుంటే 

మనవాళుల్ పాట అందుకుంటారేమోనని” అంది దారిలో.  
“సుందరం హాసయ్పిర్యుడు. అరథ్ం చేసుకోవడమే తపప్ అపారథ్ం చేసుకోవడం తెలియని మంచివాడు. మనవాళల్ పాట వింటే 

సంతోషిసాత్డే తపప్ నొచుచ్కోడు. ఐనా నీకు నచచ్లేదు కాబటిట్ ఆ పాటని ఇంతటితో మరిచ్పొమమ్ని పిలల్లకి నచచ్జెబుతానేల్” అనాన్ను. 
మావాళుల్ బంగారు కొండలుగా, ఇలుల్ చేరేలోగా తామా పాటని ఇంక పాడమని హామీ ఇచేచ్శారు. 
ఇలుల్ చేరేసరికి పిలల్లు బాగా అలసిపోయారు. ఎలాగో భోంచేసి పడుకునాన్రు.  
పెళల్యినపప్టిన్ంచీ కూడా పర్తి విషయంలోనూ ముందుగా పోర్గార్ం వేసుకోవడం మా ఇదద్రికీ అలవాటు. పర్తి ఏటా జనవరి ఒకటవ 

తేదీన – ఇదద్రం కూరుచ్ని – ఆ ఏడాది వేడుక జరుపుకునే పండుగలు, జనమ్దినాలు వగైరా విశేషాలిన్ ఓ కాగితంమీద వార్సుకుని బడెజ్ట 
వేసేవాళల్ం. ఆ తరావ్త పర్తినెలా ఆ బడెజ్టుని పునఃసమీకిష్ంచేవాళల్ం. బంధుమితుర్ల రాక గురించి తెలిసినపుప్డు, వాళల్నెలా ఆదరించాలో 
కనీసం వారానికి ముందే నిరణ్యించేవాళల్ం. అనుకోని ఖరుచ్లు వచిచ్నపుప్డు, అపప్నేది చెయయ్కుండా ఉండడానికి, అనుకునన్ ఖరుచ్లోల్ వేటిని 
మినహాయించాలో తేలుచ్కునేవాళల్ం. మాకునన్ బాధయ్తలిన్, మాకొచేచ్ ఆదాయంతో అనుక్షణమూ బేరీజు వేసుకునే ఈ అలవాటు మాకు మా 
ఆదాయానిన్ అక్షయపాతర్ చేసింది. మా ముందుచూపు బంధుమితుర్లోల్ మాకు మంచి పేరు తెచిచ్ంది.      

సుందరం గురించి మేమిదద్రం ముందే పాల్ను సిదధ్ం చేసుకునన్పప్టికీ, ఇపుప్డతడి పోర్గార్ం గురించి మాకు నిరుషట్ంగా తెలియడంవలల్ 
-నేను, శీర్మతి రానునన్ నాలుగు రోజుల పోర్గార్ం గురించి మరోసారి చరిచ్ంచాం. 

“మీరనన్ది నిజమే! డాడ వాళల్ విందుని అతడు మనకోసం మిసస్వుతునన్ విషయం ఇంతవరకూ నా బురర్కెకక్లేదు. అతడికా లోటుని 
సుఫ్రణకి రాకుండా చెయాయ్లి మన ఆతిథయ్ం. తెలుగువాళల్ సెప్షల పెసరట-ఉపామ్ని రేపటికి పాల్న చేసి మంచి పని చేశాం” అందామె. 

నేను అడడ్ంగా తలూపి, “కానీ పెసరట-ఉపామ్ ఐతే హెవీ ఔతుంది. ఈ రాతిర్ డినన్రోల్ అకక్డేం తింటాడో, రేపటికి అతడి జీరణ్శకిత్ ఎలా 
మారుతుందో తెలియదు. కాబటిట్ ఆ టిఫిను ఆఖరి రోజుకి పాల్న చేదాద్ం. సట్మక అపెస్టట్యినా అపప్టికి ఇలుల్ చేరిపోతాడు” అనాన్ను. 

శీర్మతి భృకుటి ఒకక్ క్షణం ముడత పడింది. ఆ వెంటనే, “భలే చెపాప్రండీ. మీ సూచనతో మొతత్ం షెడూయ్ల మారేచ్సాత్ను” అంది.  
నా జోకయ్ంతో తన పాల్ను మారిచ్నందుకు కోపం వచిచ్ందేమోనని ముందు నొచుచ్కునాన్ను. కానీ ఆమె వివరించేక, ఆతిథయ్ం 

విషయంలో ఆడవాళల్ ఆలోచనల లోతు అపుప్డే నా అవగాహనకు వచిచ్ంది.  
సుందరానిన్ కలుసుకునన్పుప్డు శీర్మతికి కొతత్గా అనిపించలేదు. అందుకు కారణం అపరిచితులిన్ కూడా క్షణాలమీద ఆతీమ్యులిన్ 

చేసుకోగల అతడి వయ్కిత్తవ్ం. అంతమాతార్న అతడికి మొహమాటం ఉండదని కాదు. దానన్తడు చొరవ చాటున మభయ్పరాచ్డు. నిజానికి 
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ఈరోజే అతడికి మా కుటుంబంతో పరిచయం అయింది. అలాంటపుప్డు వరుసగా నాలుగు రోజులు 
మా ఆతిథయ్ం తీసుకోవడానికి మనసు వెనుకాడకుండా ఉండదు. ఒక రోజు గడిచేక ఏదో వంక పెటిట్ మరాన్డు రాకపోవచుచ్ కూడా. అతాత్రింట 
ఉనన్ భారవికి జరిగినటుల్, మా ఆదరణ రోజు రోజుకీ పలచ్బడకూడదు.  

ఒక విధంగా చెపాప్లంటే అతడు మా ఇంట నాలుగు రోజులూ ఆతిథయ్ం సీవ్కరిసేత్, అది మా ఆదరణకు లభించే యోగయ్తాపతర్ం.  
“కాబటిట్ మన ఆతిథయ్ం సింపులుగా మొదలవావ్లి. మొనన్టికనాన్ నినన్ వింతగా, నినన్టి కనాన్ నేడు వింతగా - అనిపించాలతడికి. 

వెళిల్పోయే రోజున, అపుప్డే వెళిల్పోతునాన్నా అనిపించేటంత ఘనంగా ఉండాలి” అంది శీర్మతి.  
ఇది నా ఊహకి తటట్లేదు. ఆమె చెపిప్ంది వినగానే, మహిళే అనన్పూరణ్ కావడానికి కారణం తెలిసింది. 
 “కురుకేష్తర్ యుదాధ్నంతరం భీషుమ్డు ధరమ్రాజుకి రాజధరామ్లని ఉపదేశిసాత్డు. ఆ వివరాలు మహాభారతంలో అనుశాసనిక పరవ్ంలో 

ఉనాన్యి. మన దేశంలో పర్తి మహిళా ఆతిథయ్ ధరామ్లిన్ ఉపదేశించగల ఓ భీషుమ్డని ఇపుప్డు నాకు అరథ్మైంది” అని అపర్యతన్ంగా ఆమెని 
మెచుచ్కునాన్ను. 

ఆ తరావ్తనుంచి ఆమె చెపప్డం, నేను వినడం. రానునన్ నాలుగు రోజులకూ మా దైనందిన కారయ్కర్మంలో మారుప్లిన్ నిరణ్యించాం. 
వాటిలో నా ఆఫీసు వేళలు కూడా ఉనాన్యి.  

నేను డాడ సాక్లరిన్. ఓ ఏడాది ఉండి వెళిల్పోయేవాణిణ్. జరమ్నీలో సాంసక్ృతిక, సాంఘిక, వైజాఞ్నిక వాతావరణానిన్ పరిచయం 
చేయడం ఈ సాక్లరుషిపుప్ ముఖోయ్దేద్శయ్ం. రీసెరిచ్లో అనుకోనిది ఏదైనా సాధిసేత్ అది బోనస. అంతకుమించి మానుంచి వారు ఆశించేది 
తకుక్వ. అందువలల్ నేను రోజూ ఆఫీసుకొసుత్నాన్నా, ఆఫీసు వేళలు పాటిసుత్నాన్నా, అనన్ విషయానిన్ అంతగా ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. కానీ నా 
తీరు తేడాగా ఉంటే అది గమనించడం జరుగుతుంది. నా గురించి తేడాగా అనుకుంటారు కానీ అనుకుని ఊరుకుంటారంతే! 

ఐతే ఇకక్డ నేను నేను కాదు. భారతీయుణిణ్. ననున్ ననున్గా కాక ఒక భారతీయుడిగా గురుత్ంచుకుంటారు వీళుల్. నా తీరు నా దేశానికి 
అంటగటట్బడుతుంది. నేనేం చేసినా ఆ విషయం మరిచ్పోకూడదు. నేను నాకు నచిచ్న తీరులో ఉంటూనే, నా దేశానిన్ చినన్బుచేచ్ తీరుకి 
దూరంగా ఉండాలి. ఇది మొదటిన్ంచీ నాలో ఉనన్ అభిపార్యం. 

రీసెరిచ్ పరంగా కూడా నాకిది అపూరావ్వకాశం. నేను ఇండియాలో ఉండగా చెయయ్లేని పరిశోధనలకు ఇకక్డి లాబొరేటరీని, ఇకక్డి 
సదుపాయాలిన్, నైపుణాయ్లిన్ ఉపయోగించుకోవాలి. నా పొర్ఫెసర రాలెక ఈ నా తపనను గురిత్ంచి – నామీద పర్తేయ్కశర్దధ్ చూపిసుత్నాన్డు. 

అందుకే మరాన్టినుంచి సుందరానికి వీలుగా ఉండేలా నా ఆఫీసు వేళలు మారుచ్కునన్పప్టికీ, పని వేళలు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు 
ఉండాలనుకునాన్ను. అడిగేవాళుల్ లేనపుప్డు పాటిసేత్నే, అది అసలైన కర్మశిక్షణ అనిపించుకుంటుంది కదా!  

“రేపటిన్ంచి ఉదయం ఆఫీసుకి రెండు గంటలు లేటుగా వెడతాను. లంచికి ఇంటికి రాను. సాయంతర్ం ఐదుకి బదులు ఆరుకి 
వసాత్ను. ఇంటి పనులనీన్ నువేవ్ పూరిత్గా మానేజ చేసుకోవాలి” అనాన్ను శీర్మతితో. 

“మన పిలల్లు బంగారు కొండలు.  అదనంగా ఒకక్ మనిషికిచేచ్ ఆతిథయ్ంకోసం, నాకు మీ సాయం అవసరమనిపించదు” అంది తను. 
మరాన్డుదయం ఎనిమిది దాటేసరికి సుందరం మా ఇంటికొచాచ్డు. మాటిచిచ్న పర్కారం ఆ సాయంతర్ం ఏడుకి కూడా వచాచ్డు. ఆ 

మరాన్డూ, ఆ మరాన్డూ కూడా అలాగే వచాచ్డు. నాలగ్వరోజున వాళల్ని షాపింగుకోసం వదిలేశారుట. 
“పర్తిరోజూ షాపింగుకి ఎంతో కొంత సమయం దొరుకుతోంది. అది చాలు నాకు. నాలుగో రోజు మొతత్ం మీ ఇంటోల్నే గడుపుతాను” 

అనాన్డు సుందరం. 
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అతడు అలాగనడం మా ఆదరణకు యోగయ్తాపతర్ంలా మాతర్మే కాదు, మాకో వరంలా కూడా 
అనిపించింది. ఎందుకంటే అతడు మాతో గడిపిన పర్తి క్షణమూ పర్తేయ్కమే! 

సుందరం రీసెరిచ్లో ఎంత ఘటికుడో, నిజజీవితంలో అంత సంసారపక్షం మనిషి. 
అతడికి ఉమమ్డి కుటుంబపు అనుబంధాలు తెలుసు. వంటింటి చిటాక్లు తెలుసు. మన విలువలు తెలుసు. ఆమేరకు పాశాచ్తుయ్ల 

విలువలపై సదభిపార్యం లేనపప్టికీ, వారినుంచి నేరుచ్కోతగిన, నేరవ్వలసిన సతస్ంపర్దాయాలూ తెలుసు. 
అతడు సవ్ంతమనిషిలా కలిసిపోవడంవలల్, మాకు ఇంటోల్ ఓ అతిథి ఉనాన్డనన్ భావమే కలుగలేదు.  
శీర్మతి వంటలిన్ అతడు చాలా మెచుచ్కునాన్డు. అపుప్డు నేనతడితో, “తను ఇంకా హైసూక్లోల్ ఉండగానే పెళల్యిపోయింది. ఇంటోల్ 

వంట నేరుచ్కునే అవకాశం రాలేదు. చినన్పప్టిన్ంచీ మా అమమ్ వంటకి పైపనులోల్ కూరలు తరగడం, రోటోల్ దంపడం వగైరా సాయాలు 
చెయయ్డమే తపప్ నాకూ వంటపటల్ అవగాహన లేదు. నేను నా కెమిసీట్ర్ అనుభవానికి ఊహని కొంత జోడించి తనకి వంట నేరాప్ను. తను 
మహిళలకు పర్తేయ్కమైన పేర్మానురాగాలతో తన వంటకు మెరుగులు దిదిద్ంది. వంట తెలిసినవారెవరిన్ కలుసుకునాన్ వంటింటి చిటాక్లిన్ అడిగి 
తెలుసుకుంటూంటుంది. నీకేమైనా చిటాక్లు తెలిసేత్ చెపొప్చుచ్” అనాన్ను. 

“నాకు వంట బాగానే వచుచ్. మా ఇంటోల్ అమమ్ దగగ్రున్ంచి వదినలదాకా, నేను రుచి చూసి బాగుందంటే తపప్ తమ వంటల 
విషయంలో తృపిత్ పడరు. అలా నా సరిట్ఫికెటుట్కీ విలువుంది. కాబటిట్ చెబుతునాన్ను. ఈ నా చెలెల్లి వంటలు అదుభ్తం. జరమ్నీలాంటి దేశంలో 
దోసావకాయ పెటిట్ందంటే, తన గురించి ఏంచెపాప్లి?” అనాన్డు సుందరం మెపుప్కోలుగా.   

శీర్మతి వెంటనే, “అభిమానం కొదీద్ మీరలాగనాన్, దోసావకాయలో ఉపుప్ పాళుల్ కుదరలేదని నాకు తెలుసు” అంది. 
సుందరం నవివ్, “దోసావకాయలో ఉపుప్ పాళుల్ ఎవరికీ కుదరవు. ఎందుకంటే ఎంత ఉపేప్సినా దోసకాయ ముకక్లు ఉపుప్ని 

పీలేచ్సుకోవడంతో, ఆవపిండిలో ఉపుప్ తకుక్వైందనిపిసుత్ంది. అందుకే దోసావకాయలో ఉపుప్ కాసత్ తకుక్వ వెయయ్డం మంచిది. అనన్ంలో 
దోసావకాయ కలుపుకునన్పుప్డు, ముదద్ని ముకక్తో తినాలి. ఉపుప్ సరిపోతే ఓకే, తకుక్వైతే మాతర్ం అపప్టికపుప్డు అనన్ంలో వేసుకోవాలి తపప్ 
ఊరగాయలో మాతర్ం పదే పదే ఉపుప్ వెయయ్కూడదు” అని, “చాలా బాగా చెపాప్ను కదూ, ఇలాంటి సందేహాలు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే 
అడగొచుచ్” అనాన్డు,   

శీర్మతి తటపటాయించలేదు. “మీకోసం ఇడీల్ కూడా చేదాద్మనుకునాన్ను. ఎందుకంటే కారపొప్డి, నెయియ్ దొరుకుతునాన్యి. కొబబ్రి 
పచచ్డి చెయొయ్చుచ్. పేల్టోల్ వడిడ్సేత్ వాటనిన్ంటితో – చూడగానే మనవాళల్కి పార్ణం లేచొసుత్ందని తెలుసు.  కానీ ఇకక్డ వాతావరణంలో తగిన 
వేడి లేక పిండి సరిగాగ్ పులవడం లేదు. ఇడీల్లు గటిట్గా వసుత్నాన్యి” అంది శీర్మతి.  

దానికతడు వెంటనే, “ఇకక్డే కాదు, ఇండియాలోనూ మెతత్టి ఇడీల్లు వెయయ్డం ఓ కళ. నాకు తెలిసి ఓ చిటాక్ ఉంది. మినపప్పుప్ 
నానబోసినపుప్డు, అదే సమయంలో వేరే గినెన్లో నూక కూడా నానబోయాలి. పపుప్ నానేక రుబిబ్న పిండిని ఓ గినెన్లోకి తీసుకోవాలి. నూకని 
నీళుల్ పోయేలా చేతోత్ పిండి, రుబిబ్న మినపిప్ండిలో బాగా కలపాలి” అనాన్డు.  

వంటల విషయం పకక్న పెడితే అతడు తన సమయంలో కొంత మా పిలల్లకీ కేటాయించాడు. వాళల్కి నచేచ్ కబురుల్ చెపాప్డు. “మా 
పిలల్లు కూడా ఇంత చినన్వాళల్యితే, బడి గొడవ ఉండేది కాదు. వాళల్నీ తీసుకొచిచ్ ఉండేవాణిణ్” అని బాధ పడాడ్డు.  

తన భారయ్ వచిచ్ ఉంటే మా పరిచయానికి ఎలా సప్ందించి ఉండేదో పదే పదే సమ్రించుకుని, ఆమె పాడిన ‘చలమేలరా, సాకేత రామా’ 
అనన్ తాయ్గరాజ కీరత్నని తను తెచిచ్న టేపులో వినిపించాడు.  
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అబదధ్మెందుకూ, అపప్టికి నాకు సినిమా పాటలు తపప్ మరో సంగీతం తెలియదు. శీర్మతికి 
నాకు తెలిసింది తపప్ మరొక పాట తెలియదు. ఆ పాట విని, అలాంటి కీరత్నలు కొనిన్ నేరుచ్కోవలసిందే అనిపించింది. 

సుందరం తన తోబుటుట్వులిన్ పర్సాత్వించాడు. వాళల్ంటే అతడికి చెపప్లేనంత ఇషట్ం. తన తండిర్ని తలుచ్కునాన్డు. ఆయనంటే అతడికి 
చెపప్లేనంత గౌరవం. ఆయన వార్సిన ‘కడు విచితర్ము జగతి, కనరారు ముందు గతి’ అనే పాట ఒకటి తనకి ఎంతో ఇషట్మంటే – అతడిచేత 
పాడించి రికారుడ్ చేశాము.  

అతగాడి గొంతు అంత మధురమనీ, అతడు అంత బాగా పాడగలడనీ మేమూహించలేదు. పిలల్లతో సహా అంతా నిశశ్బద్ంగా వినాన్ం. 
పాట అవగానే అంతా చపప్టుల్ కొటిట్ అభినందించాం.  

“చపప్టుల్ కూడా కొటేట్సుత్నాన్రు. నిజంగా అంత బాగా పాడేనా?” అనాన్డు సుందరం ఆశచ్రాయ్నందాలతో. 
అపుప్డతడికి రికారడ్యిన పాట వినిపించాను. గుర్ండిగ సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపులో – ఆ పాట మరింత అదుభ్తంగా రాణించింది. 
“పాట బాగునన్ మాట నిజమే! కానీ అది రికారిడ్ంగు గొపప్తనం అనిపిసోత్ంది” అనాన్డు సుందరం కొంచెం మొహమాటంగా. 
తరావ్త మా సంభాషణ కాసేపు సంగీత సాహితాయ్లమీద నడిచి, వయ్కిత్గత పరిచయాలోల్కి మళిల్ంది. 
మాటల సందరభ్ంలో అతడు, “జొనన్లగడడ్ వారు నియోగులోల్నూ, వైదీకులోల్నూ ఉనాన్రు. రెండు రకాలవారూ నాకు తెలుసు” 

అనాన్డు. 
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆధునిక యుగంలో కూడా మన దేశం కులం పార్తిపదికపై నడుసోత్ంది. ఆ కులాలోల్ మళీల్ ఎనోన్ శాఖలు, ఉపశాఖలు. 

మేము ఒరిసాలో ఉండడంవలల్ – తెలుగువారి కులాలు, శాఖలకు అంత పార్ముఖయ్ం లేదు. ఉనాన్, సవ్తహాగా నాకు వీటి సప్ృహ పటల్ విముఖత 
ఉండడంవలల్ కూడా అంతగా ఆలోచించను. ఇపుప్డు జరమ్నీలో బెరిల్నోల్ ఉనన్టుల్ండి నా కులమే కాక శాఖ పర్సాత్వన ఇలా వసుత్ందని 
ఊహించలేదు. 

“ఔను, జొనన్లగడడ్వారు కమమ్, కాపు, మాల, మాదిగలోల్ కూడా ఉనాన్రు. నాకూ తెలుసు” అని, “మీ నానన్గారి పాట సాహితయ్ం 
చాలా బాగుంది. మీది సాహితీ కుటుంబమా?” అనాన్ను మాట మారచ్డానికి. 

“మా ఇంటోల్ రాసేవాళుల్ తకుక్వే కానీ, సాహితీపరుల గురించి చరచ్లు ఎకుక్వే. మహాభారతానిన్ తెలుగులో ననన్య, తికక్న, 
ఎరార్పర్గడ వార్సారా? వారిలో ననన్య వైదీకి. మిగతా ఇదద్రూ నియోగులు. శైలిలో వైదీకులకూ, నియోగులకూ ఉండే భేదం గురించి మా 
బంధువులోల్ చాలామంది చరిచ్సుత్ంటారు. తికక్న పదిహేను పరావ్లు వార్సినా, ననన్య రెండునన్ర పరావ్లముందూ అవి తేలిపోతాయని వాళుల్ 
ఏకగీర్వంగా ఒపుప్కునాన్రు. నువేవ్మంటావ?” అనాన్డు. 

టాపిక మళీల్ మొదటికే వచేచ్సరికి ఏంచెయాయ్లో తోచలేదు. “నాకు పదయ్కావాయ్లిన్ విశేల్షించేటంత పాండితయ్ం లేదు” అనాన్ను.   
“పోనీ కథలిన్ తీసుకుందాం. మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్, శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్శాసిత్, అడవి బాపిరాజు, గుడిపాటి వెంకటచలం – వీళల్లో 

ఇంటిపేరల్ని బటిట్ నియోగులెవరో వైదీకులెవరో నీకు తెలిసే ఉండాలి. వాళల్ కథల గురించి మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు సుందరం.  
“ఏమో, ఇంటిపేరల్నిబటిట్ ఎవరు వైదీకులో, ఎవరు నియోగులో చెపప్డం కషట్మని ఇందాకనే అనుకునాన్ంగా. నా సేన్హితులోల్నే వైదీకి 

జొనన్లగడడ్వారూ ఉనాన్రు. నియోగి జొనన్లగడడ్వారూ ఉనాన్రు మరి” అనాన్ను కాసత్ అయిషట్ంగా. 
సుందరం వదలేల్దు, “ఎవరి విషయమో ఎందుకు? నువెవ్వరో చెపుప్” అనాన్డు సూటిగా విషయానికొసూత్. 
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అపర్యతన్ంగా సుందరానిన్ చూశాను. అతడి కళల్లో ఏదో నమమ్కం. ఆ నమమ్కానిన్ 
ధుర్వపరుచ్కోవాలనన్ పటుట్దల. నేనేం చెబుతానో అనన్ ఆతుర్త.  

ఒకక్ క్షణం తటపటాయించాను. ఇక ముసుగులో గుదుద్లాటెందుకని, “మేము ఆరువేల నియోగులం” అని చెపాప్ను. చెపాప్లిస్ 
వచిచ్న సందరభ్ంవలల్నేమో, ఆ మాట చెపప్డానికి గొంతు ఓ పటాట్న పెగలేల్దు.  

సుందరం ముఖం మాడిపోయింది. “చంపేశావ కదా!” అనాన్డు వెంటనే. 
నేను ఉలికిక్పడి, “ఏమనాన్వ?” అనాన్ను. 
“మొదటిసారి కాదు. నెలరోజుల తేడాలో ఇలా దెబబ్ తినడం రెండోసారి నాకు” అనాన్డు సుందరం డీలా పడడ్ గొంతుతో. 
మా ఇంటికి అతిథిగా వచిచ్న మనిషి నావలల్ దెబబ్ తినాన్డనగానే – మనసంతా ఏదోలాగైపోయింది. 
కాసేపు నాకు నోట మాట రాలేదు. అతడూ మాటాల్డలేదు. 

PPP 
తమాయించుకుందుకు కొదిద్ క్షణాలు పటిట్ంది.  
“నేను చంపేయడమేమిటి? నువువ్ దెబబ్ తినడమేమిటి? నీ మాటలు నాకరథ్ం కావడంలేదు” అనాన్ను.  
దెబబ్ తినన్ లక్షణాలు సుందరం మొహంలో ఇంకా కనబడుతూనే ఉనాన్యి. “సైంటిసుట్ సుబుబ్ విషయంలోనూ ఇలాగే జరిగింది. 

ఇంటిపేరునిబటిట్ మావాళేల్ అనుకునాన్ను. కానీ ఆరువేల నియోగిగా తేలాడు” నెమమ్దిగా అని భారంగా నిటూట్రాచ్డతడు. 
తెలల్బోయాను. ఐతే ఇంత కాలం అతడు నాతో సనిన్హితంగా మసలుతునన్ కారణం - కేవలం ఇదా? 
సుందరం గురించి అలా అనుకుందుకు మనసొపప్లేదు. కానీ అతగాడే సవ్యంగా అనన్పుప్డు కాదని మాతర్ం ఎలా అనుకోగలను? 
సుందరానికి ఇవావ్లిస్న ఆతిథయ్ం గురించి నేను, శీర్మతి ఎనిన్ రోజులు ఎంతగా ఆలోచించాం. అతడు మా వాడనుకునే కదా!  
కానీ ఉనన్టుల్ండి అతగాడు ‘మావాళుల్’ అనే పదానికి మరో అరథ్ం చెపాప్డు. ననిన్పుప్డు తనవాడిగా అనుకుందుకు సిదధ్ంగా లేనటుల్ 

సూచిసుత్నాన్డు. 
ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు కానీ, ఏదో ఒకటి మాటాల్డక తపప్ని పరిసిథ్తి.  
ఏం మాటాల్డినా అతిథిగా అతడికి నొపిప్ తగులకూడని విధంగా ఉండాలి.  
“నా కులం, శాఖ మా నానన్గారి దావ్రా సంకర్మించింది. ఇపుప్డు నీ ముఖంలో నిరుతాస్హం చూసుత్ంటే, మా నానన్గారు కూడా 

మీవాళేల్ అయుంటే ఎంత బాగుండేది - అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను. 
అది వయ్ంగయ్ం కాదు. కానీ అపుప్డు ఇంకేమనాలో నాకు తోచలేదు. 
సుందరం వెంటనే, “నేను ఫలానా అని నీకూ ముందే తెలియదు కదూ!” అనాన్డు కొంచెం ఆశగా. 
ఆ గొంతులో ఆశ అపప్టి అతడి మానసిక సిథ్తిని పర్తిఫలించింది. ఆ ఆశకు కారణమూ ఉంది. 
అపప్టికే సుందరం ఆలోచనలు వాసత్వానికి వసుత్నన్టుల్నాన్యి. అతగాడిపటల్ నేను, మా కుటుంబం చూపిన శర్దాధ్సకుత్లు 

చెపుప్కోతగగ్వి. అందుకు కారణం, నేనతణిణ్ ‘మావాళుల్’ అనుకోవడంవలల్ అని తేలితే, అంతకుముందు తననన్ మాటలు మానవసహజం 
అనుకునేందుకు అవకాశం పెరుగుతుంది.  

అలాగైనా మనసుకి కొంత సదిద్ చెపుప్కోవాలని అతడి ఆశ!  
ఆ ఆశని నేను పసి కటట్కపోలేదు. కానీ అతడి ఆశలమీద నీళుల్ జలిల్నటుల్ ఔతుందని తెలిసినా, నిజానిన్ దాచదలుచ్కోలేదు. 
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“బాబూ - నా పీహెచ డీ గైడు ఇంటి పేరూ, నీ ఇంటి పేరూ కూడా ఒకటే! అందుకని నువువ్ 
ఫలానా అని నాకు మొదటిన్ంచీ తెలుసు. కానీ నా గైడు ననున్ కానీ, నేనాయనిన్ కానీ ‘మావాళుల్’ కాదని అనుకునన్ సందరభ్ం లేదు. ఇపప్టికీ 
నా బాగోగుల గురించి విచారించే ఆతీమ్యుడాయన. అందుకని ఆ ఇంటి పేరు నాకు ఆతీమ్యతాభావానేన్ సుఫ్రింపజేసుత్ంది. ఆ భావమే నీకూ 
విసత్రించింది” అనాన్ను.   

తన ఆశ ఫలించకపోయినా కూడా, అపప్టికి సుందరం తన నిరాశనుంచి తేరుకుని, పూరిత్గా వాసత్వంలోకి వచాచ్డు. “ఛా, 
మావాళల్ని నేననాన్నంటే, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు. మనవాళుల్ మనవాళల్ని ఊరికే తాపతర్యపడడ్ం, ఏదో - సంపర్దాయంనుంచి అలవాటుగా 
సంకర్మించిందంతే! ఒకే కులమైన మనలో ఈ శాఖల విషయం పకక్న పెటుట్. అసలు మొతత్ం వయ్వసథ్లో పార్ముఖయ్ం వహిసుత్నన్ కులాలే అరథ్ం 
లేనివని తేలిచ్న ఆధునిక యుగమిది అని నాకూ తెలుసు. మనం వరగ్ విభేదానికి అతీతులమైన భారతీయులమవాలి” అనాన్డతడు. 

ఆ మాట మనసులోంచే వచిచ్ందని తెలుసోత్ంది కానీ, ఆ మాటల అంచున ఇంకా అపరాధభావముంది.  
రచనావాయ్సంగంలో ఉనన్ నాకు మనుషుల అంతరాంతరాలోల్ ఉండే కులవివక్ష పటల్ కొంత అవగాహన ఉంది.  
చాలామంది హిపోకర్సీతో బయటపడరు కానీ భోళా మనిషి సుందరం మనసుకు అనిపించిన మాట పైకి అనేశాడు. దానిన్బటిట్ అతడి 

వయ్కిత్తావ్నిన్ అంచనా వేసే తొందరపాటు నాకు లేదు. ఎందుకంటే, అతడికి తనవాళల్ంటే పర్తేయ్కాభిమానం ఉండొచుచ్ కానీ, అది తనవాళుల్ 
కానివాళల్ని అభిమానించడానికి అడొడ్చేచ్ది కాదు. దేవ్షం, అసహనాల వంటివాటికి అతీతుడు కాకపోయినా - వాటికి కారణం కులాలు కాదు.  

సవ్తంతర్ భారతంలో ఓటు హకుక్ని ఉపయోగించుకుంటునన్ ఎందరో సామానుయ్ల సామానయ్తకు అతడు పర్తినిధి.  
వాళల్కు లేని అపరధభావం ఇతడికి ఎందుకుండాలి?      
‘కులం జనమ్తో రాదు. అది జీవనోపాధికి సంబంధించిన వృతిత్తో ముడి పడింది’ - ఇది చినన్పుప్డు బడిలో గురువులు చెపాప్రు.  
‘వృతుత్లు అంతరించగానే కులవయ్వసథ్ అరథ్విహీనమైంది’ - ఇది మన దేశంలో నిరక్షరాసుయ్ల దగగ్రున్ంచి, అతయ్ధిక విదాయ్సంపనున్ల 

వరకూ, అందరికీ తెలుసు.  
బడిలో పాఠాలనుంచి, గుడిలో పర్వచనాలనుంచి, సామాజిక సభలోల్ ఉపనాయ్సాల వరకూ – మనమంతా భారతీయులమనన్ ఘోష 

అదే పనిగా వినబడుతుంది.  
కానీ - వాయ్పారం జోలికి వెళల్ని గాంధీజీని కోమటిగా, మంతార్లు చదవని నెహూర్ని కాశీమ్రీ బార్హమ్ణుడిగా – అనడం, అనుకోవడం 

మానం, మానలేం.  
చివరకు పొటట్ చేతబటుట్కుని ఆధునిక సంపనన్ దేశాలకు వెళిల్న విదాయ్ధికులకి కూడా - ముందు కులం, ఆ తరావ్తనే దేశం. ఐతే 

వారిలో ఎవరికైనా - ఆ కులం ఆవిరాభ్వానికి మూలమైన వృతుత్ల సంపర్దాయాలేమిటో నామమాతర్ంగా తెలుసునా, తెలిసినా పాటిసుత్నాన్రా 
అంటే అనుమానమే!  

సుందరం విదాయ్ధికుడు. శాసత్రజుఞ్డు. సంసాక్రం ఉనన్వాడు.  
అలాంటివాడు క్షణికమైన నిరాశలో, ‘చంపేశావ కదా!’ అని ఒకసారీ, ‘నెల రోజులోల్, రెండోసారి దెబబ్ తినాన్ను’ అనాన్డంటే – 

అలనాడెపుప్డో సృషిట్ంచిన ఈ కులవయ్వసథ్ ఎంత పర్భావశీలి! 
సుందరం కులవయ్వసథ్ను కాపాడాడ్నికే పుటాట్ననుకోడు. కానీ హిపోకర్సీ తెలియని భోళా మనిషి.  
మావాళుల్, మనవాళల్నే భావం అతడిలో ఏమూలో ఉండిపోయిన చినన్ బలహీనత.  
తనకెంతగానో నచిచ్న నేను ఆ ‘మనవాళల్లో’ ఒకణిణ్ కాదనన్ నిరాశాభావం తాతాక్లికంగానే ఐతేనేం అతణిణ్ కుదిపేసింది.  
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ఇలా మనలో చాలామందికే జరుగుతుంది. బయటపడరు.  
సుందరం అనుకోకుండా నోరు జారాడు. ఐతే అందుకు గరవ్పడలేదు. ఇపుప్డు నేను నొచుచ్కునాన్నేమోనని కలవరపడుతునాన్డు 

కూడా!  
ఇపుప్డు నేను అతడి మాటలకు పర్తికూలంగా సప్ందిసేత్ నొచుచ్కోడు సరికదా, సారీ కూడా చెబుతాడని నా నమమ్కం. కానీ ఆ 

అవసరం అతడికి రానివవ్కూడదని అపుప్డు నేననుకునాన్ను.  
ఎందుకంటే, గతంలో ఇలాంటి సందరాభ్లు, అనుభవాలు చాలానే ఉనాన్యి నాకు. వాటిలో సుందరం సాథ్నంలో 

మహామహులునాన్రు. నేను కూడా ఉనాన్ను.   
అతణిణ్ సముదాయించడం నా బాధయ్త. అందుకు గానూ, ఆ సందరాభ్లీన్, అనుభవాలీన్ పర్సాత్వించడం అవసరమని నాకనిపించింది. 
కెఆర – 
హైసూక్లోల్ నా కాల్స మేటల్లో బాగా సనిన్హితుడు. అతడిది కమమ్ కులం. గుడుడ్ కూడా ముటట్ని ఫకుత్ శాకాహారి. మంచి బాలుడు 

అనతగగ్ అలవాటల్నీన్ ఉనాన్యి. ఏం తినాలనాన్ ఇంటినుంచే తెచుచ్కునేవాడు తపప్, బయట ఏం కొనుకుక్ని తినేవాడు కాదు. చిరుతిళల్కి ఎగబడే 
ననున్, ‘నువేవ్ం బార్హమ్డివిరా’ అని ఎగతాళి చేసేవాడు. నాకు కోపం వచేచ్ది కాదు. తను నాకంటే ఓ ఏడాది పెదద్ కావడానిన్ అవకాశంగా 
తీసుకుని, ‘సదార్బ్హమ్ణుడివంటే నువువ్రా, నీకులా ఉండడం నావలల్కాదు’ అని చేతులు జోడించేవాణిణ్. మా ఇంటోల్ కూడా ఏ వేడుక జరిగినా 
విందు భోజనంలో మొదటి పంకిత్లో తనే ఉండేవాడు. అందుకు మావాళుల్ కొందరు చెవులు కొరుకుక్నేవారు కానీ, మా నానన్గారికి భయపడి 
పైకి ఏమనేవారు కాదు. తను కూడా, ‘బార్హమ్లతో సావాసం, ములిగిపోతావ’ అని హెచచ్రించే తనవాళల్ని లెకక్ చేసేవాడు కాదు. అతడి 
కులసుథ్డే అధికారంలో ఉనన్ ఓ సంసథ్లో, అతడికి ఉదోయ్గమివవ్డానికి మా నానన్గారి సిఫారసు అవసరపడడ్ం – మన వయ్వసథ్లో 
అపుప్డపుప్డైనా జరిగే తమాషా! 

మా మామగారు –  
ఆయనవి విశాల భావాలు. కాకినాడలో బార్హమ్ణ లాయరల్లో - నియోగి, వైదీకి ఫీలింగుస్ చాలా ఎకుక్వగా ఉండేవని వాపోతూ 

ఉండేవారు. ఆయన మితర్బృందంలో అనిన్ కులాలు, శాఖలవారు ఉండేవారు.  ‘వాడు చెపిప్న పాయింటు గొపప్దే కానీ, చెపిప్ంది నియోగి 
(లేదా వైదీకి) కాబటిట్ అది మనం వాడొదుద్’ అనన్ మాట వినాలిస్ వచిచ్న సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యని బాధగా చెపేప్వారు.  

వివి గారు – 
నేను ఎమెమ్సీస్ పీర్వియసులో ఉనన్పుప్డు కెమిసీట్ర్ డిపారుట్మెంటోల్ రీడరు. మాకు ఆరాగ్నిక కెమిసీట్ర్ చెపేప్వారు. చాలా మంచి టీచరు. 

ఒకసారి నా రికారుడ్ పుసత్కం చూసిన ఆయన, ‘వైదీకివా, నియోగివా?’ అనడిగారు. నియోగినని చెపప్గానే, ‘ఇలా వైదీకి పెంట చేశావేం?’ 
అనాన్రు. నా రికారుడ్ నీటుగా లేదని ఆయన ఉదేద్శయ్ం. ఆయనలాగనడం నచచ్క, ‘నియోగులకంటే వైదీకులకే శుభర్మెకుక్వంటారు కదా, మీరు 
ననున్ పొగిడినటాల్, తిటిట్నటాల్?’ అనాన్ను. దానికాయన, ‘వైదీకుల గురించి వైదీకినైన నాకంటే ఎకుక్వ తెలుసా నీకు?’ అని నవేవ్శారు. అంటే 
అదాయన మాట తరహాయే తపప్, కుల/శాఖ వివక్ష కాదని నాకు అరథ్మైంది.  

కుల పర్సకిత్లో ఆయన భోళాతనానికి అదద్ం పటేట్ సంఘటన ఆ తరావ్త రెండేళల్కు జరిగింది.  
ఎమెమ్సీస్ ఐపోయేక సుబర్హమ్ణయ్ం అనే నా కాల్స మేటుకి రీసెరిచ్ చెయయ్డానికి నూటయాబై రూపాయల సాక్లరుషిపొప్చిచ్ంది. అందుకు 

గైడ సంతకం కావాలని అతగాడు వివి గారిన్ కలిశాడు. ఆయన అతడితో, ‘ఒరేయ, కోమటాడివి. వాయ్పారం చేసుకుని బర్తికెయయ్గలవు. నీకు 
రీసెరిచ్ ఎందుకురా? ఈ సాక్లరుషిపుప్ని వేరెవరికైనా వదిలేయొచుచ్గా’ అనాన్రట. అపప్టోల్ అనిన్ కులాల సేన్హితులం ఒకరి కులం మీద 
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ఒకరు జోకులేసుకునేవాళల్ం. హాసయ్మే తపప్ ఎగతాళికి అవకాశం లేకుండా, ఎంజాయ చేసేవాళల్ం. నేటి 
రోజులోల్ అయితే వివి గారి మాటలు కులదూషణగా, అహంకారంగా గురిత్ంచబడి పెదద్ దుమారం లేపేవి. అపప్టి అవగాహనలో మా 
సుబర్హమ్ణయ్ం ఆయన సలహా పాటించి ఆ సాక్లరుషిపుప్ వదులుకునాన్డు. వాయ్పారమైతే చెయయ్లేదు కానీ, తన ఊరికి దగగ్రోల్ లెకచ్రరుగా 
చేరిపోయి సంతోషంగా ఉనాన్డు. ఇపప్టికీ వివి గారి మాటలిన్ తన మితుర్లతో పంచుకుని ఎంజాయ చేసుత్ంటాడు.  

దేవానంద – 
ఇది అతడి అసలు పేరు కాదు. ఎమెమ్సీస్ చదువుతునన్పుప్డు నేను, మా అనన్యయ్ చినవాలేత్రోల్ గది తీసుకుని ఉండేవాళల్ం. మాకు 

పకక్నే ఆనరస్ చదివే ఓ కురార్డు ఉండేవాడు. అంతెతుత్ మనిషి. పచచ్ని ఛాయలో మిసమిసలాడిపోతూ సినిమా హీరోలా ఉండేవాడు. నేనతణిణ్ 
దేవానంద అనేవాణిణ్. ఆ పేరే నాకు గురుత్ండిపోయింది. అతడు నాతో, ‘ఎంత పెరస్నాలిటీ ఉనాన్, మేం చెంబుగాళల్మండీ! రాజసంలో మేం మీ 
నియోగుల తరావ్తే!’ అనేవాడు.  

అతడి పెరస్నాలిటీ ముందు చాలామంది సినీహీరోలే చినన్బోతారు. అతడిముందు పిటట్లా ఉండే నాలో రాజసానిన్ చూడడ్ంవలల్, నాకు 
ఒరిగిందేం లేదుకానీ, అతడిలోని రాజసం రెటిట్ంపయింది.  

ఆశచ్రయ్మేమంటే అపప్టోల్నూ ఇపప్టిలాగే విదాయ్రుథ్లకి కూడా శాఖలతో సహా కులాలు తెలిసినా - అహాలు, చినన్తనాలు ఉండేవి 
కాదు.  

శామూయ్ల – 
ఎమెమ్సీస్లో కాల్స మేట. భావా సానిన్హితయ్ం వలల్ నాకు బాగా దగగ్ర సేన్హితుడు. 
ఫైనలియరోల్ పార్కిట్కల పరీక్షలు రాసేముందు ఆరాగ్నిక కెమిసీట్ర్ హెడ ఫ ది డిపారుట్మెంట గా ఉండేవారు ఎలాల్రార్వు గారు. ఆయన 

మొతత్ం కెమిసీట్ర్ డిపారుట్మెంటుకి హెడ కావచుచ్నని నా మరో కాల్స మేట మూరిత్కి తెలిసింది. అతడికి చెపప్లేనంత ఉతాస్హం వచిచ్, ‘ఇది నీతో 
తపప్ ఇంకెవరితో పంచుకోను? ఎలాల్రార్వుగారు మనవాళేల్! మనకి డిపారుట్మెంటోల్ మంచి భవిషయ్తుత్ండొచుచ్’ అనాన్డు నాతో.  

నిజం చెపొప్దూద్, నాకూ సంతోషంగా అనిపించింది. ఆ మాట శామూయ్ల కి చెపిప్ నా ఆనందానిన్ పంచుకోబోయాను. శామూయ్ల 
వెంటనే, ‘కురార్డా, ఆ మూరిత్ సంగతి సరే, తనకి తగగ్టేల్ మాటాల్డేడు. కానీ నువువ్ కూడా…..” అని మందలించాడు. 

అపప్టికే రచనావాయ్సంగంలో పర్వేశించి, కులవయ్వసథ్ను కనీసం మానసికంగానైనా నిరసించాలనుకుంటునన్ నాకు – బలహీన క్షణాల 
పర్భావం తెలిసింది. శామూయ్ల దగగ్ర తల దించుకునాన్ను     

మితుర్ల దగగ్ర - కులం, శాఖల పర్సకిత్ ఆ విధంగా తీసుకురావడం జీవితంలో అదే చివరిసారి! 
బీఎల –  
ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో రీసెరిచ్ చేసుత్ండగా - యూనివరిస్టీ కాంపస వెనుక, విదాయ్నగరోల్ ఓ గది తీసుకుని కొందరు సాక్లరల్ం కలిసి 

ఉండేవాళల్ం. కలిపి ఓ కాయ్రియరు తెపిప్ంచుకుని కలిసి భోంచేసేవాళల్ం. నా రూంమేటల్లో ఎనన్టికీ మరువలేని ఇదద్రిలో ఒకడు బీఎల.  
బీఎల ఎమేమ్ సోషల వరక్ చదివి పీహెచ డీ చేసుత్నాన్డు. ఘంటసాలలా ఖంగుమనే సవ్రంలో చాలా గొపప్గా పాడతాడు. బాగా 

డబుబ్ంది. కులానికి కాపు. చెయిన సోమ్కరు. రోజూ పేకాడేవాడు. మితుర్లతో కలిసి తాగడానికి అభయ్ంతరం లేదు. తన అలవాటల్లో వేటినీ 
అతడు నామీద రుదేద్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. అతడిలోని గొపప్ లక్షణాలేంటంటే, అవసరంలో ఉనన్వారిని అడకక్పోయినా కూడా 
ఆదుకుంటాడు. ఆ విషయమై ఏమాతర్ం పర్చారం చేసుకోడు, చెయయ్డానిన్ ఇషట్పడడు. ఎవరివలల్నైనా తనకి అపకారం జరిగితే ఆ విషయం 
ఎవరివదాద్ పర్సాత్వించడు. ఎవరైనా పర్సాత్విసేత్ మాట తపిప్సాత్డు. తనని మోసగించేవారూ ఎకుక్వే. పదే పదే మోసగించి సాయమడిగినా, 
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అవగాహనతో సాయం చెయాయ్లనుకుంటాడు తపప్ నిరసించడు. తన కులం గురించి, ‘రిజరేవ్షను 
కావాలంటే కొండకాపులం. వదద్నుకుంటే కాపులం. డబుబ్ంది కాబటిట్ నాయుళల్ం. ఐతే నాయుళుల్ చాలా రకాలు. నాయుళల్ంటే నానా జాతి 
సమితి అని ఎదేద్వా చేసేవారూ ఉనాన్రు’ అని నవువ్తూ చెపేప్వాడు. 

అలవాటల్ విషయం పకక్న పెడితే, వయ్కిత్గా ఉతత్మ లక్షణాలకీ, ఉనన్త సంసాక్రానికీ అతడే నాకు ఆదరశ్ం. నేడు ఎవరైనా నాలో 
మెచుచ్కోతగగ్ సంసాక్రానిన్ చూసేత్, ఆ ఘనతలో సింహభాగం ఆ సజజ్నుడి సాంగతాయ్నిదే! 

అరజ్నన్ – 
రీసెరిచ్ కాలంలో బీఎల తో పాటు మరో రూంమేట ఇతడు. ఎమేమ్ యాంతోర్పాలజీ చదివి రీసెరిచ్ చేసుత్నాన్డు. అంటరానిదిగా 

వివక్షకు గురైన కులానికి చెందిన దళితుడు. సంగీతపిర్యుడు. జాఞ్ని, లోకజాఞ్ని. ఆవేశం, భావోదేవ్గాలకు కాకుండా - ఆలోచనకూ, తరాక్నికీ 
పెదద్ పీట వేసే అతడి అవగాహన నాకతణిణ్ సనిన్హితుణిణ్ చేసింది. దళితులకి ఆరిథ్కంగా సాయపడాలి తపప్, మెరిట విషయంలో రిజరేవ్షను 
తగదనుకునే నాకు – అతడి వివరణ వినాన్క, అభిపార్యం మారింది. అతడికి బార్హమ్ణుల పటల్ ఉనన్ గౌరవం, సానుభూతి - నాకు 
ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించేది. బార్హమ్ణులు సమాజానికి జాఞ్నానిన్ పంచారనీ – ధనానికీ, పదవికీ దూరంగా ఉండేవారనీ అనేవాడు. 
బార్హమ్ణులవలల్ ఆధునిక వయ్వసథ్లో ఇతర కులాలకి ఎకుక్వ మేలు జరిగిందనీ, బార్హమ్ణులు దళితులకంటే కూడా ఎకుక్వ నషట్పోయారనీ 
అనేవాడు. శతాబాద్లుగా చేసిన జాఞ్నసాధనే బార్హమ్ణులిన్ ఇపప్టికీ పూరిత్గా వెనుకబడిపోకుండా కాపాడుతోందనేవాడు. మిగతా కులాలవారు 
ఈ విషయం గర్హించి – ధనము, హోదాకంటే జాఞ్న సముపారజ్నకే పార్ధానయ్ మివవ్కపోతే - వారికి పతనం తపప్దనేవాడు. పర్తి విషయానీన్ 
అనిన్ కోణాలనుంచీ తారిక్కంగా ఆలోచించే అతడి సాహచరయ్ంలో, లౌకికంగా ఎనోన్ కొతత్ విశేషాలు తెలుసుకునాన్ను. ఆ సాహచరయ్ం నా 
మానసిక వికాసానికీ, పరిణతికీ ఎంతో సహకరించింది.  

ఎంవీ, ఎసీవ్ 
వీరిదద్రూ వయ్కిత్గతంగా నాకు తెలియరు. కానీ రీసెరిచ్ రోజులోల్ వీరి కథ మా సరిక్లోల్ బాగా పర్చారంలో ఉండేది. 
ఎంవీ దళితుడే కానీ కలిగినవాడు. ఎసీవ్ది అగర్కులమే కానీ పేదవాడు. ఇదద్రూ కాకినాడలో ఒకే సూక్లోల్నూ, తరావ్త ఒకే 

కాలేజిలోనూ చదివారు. మంచి మితుర్లే కానీ వారి మధయ్ కులాల విషయమై తరచుగా పోటాల్టలు జరిగేవి. వారి సేన్హానికి అసూయ పడడ్ 
సహాధాయ్యులు ఆ గొడవలిన్ పురసక్రించుకుని – అగిన్కి ఆజయ్ం పోసి వాళల్ మధయ్ శతుర్తావ్నిన్ పెంచాలని పర్యతిన్ంచేవారు. అపుప్డు ఎసీవ్, 
‘శతాబాద్లుగా అణగదొర్కక్బడడ్ కులం వాడిది. కడుపు మండి ఓ మాటంటే తపుప్ లేదు’ అనేవాడు. ఎంవీ, ‘వాడి పూరీవ్కులు ఏదో చేశారని, 
వాణిణ్ ఏదో అనడం నా తపుప్. అందుకు వాడు రియాకట్యితే అది సహజమే కదా!’ అనేవాడు. ‘ఇనిన్ కబురుల్ చెబుతారు, మరెందుకు 
పోటాల్డుకుంటారు?’ అనడిగితే – ‘ఏం, అనన్దముమ్లు పోటాల్డుకోరా?’ అని తేలేచ్సేవారు. 

ఎంవీ తెలివైనవాడే కాదు. పౌరుషం ఎకుక్వ. రిజరేవ్షనోల్ కాక మెరిట తోనే పైకి రావాలనుకునాన్డు. ఐనా అతడు మెరిట 
సాక్లరుషిపుప్ కోసం రిజరేవ్షన బాట పటాట్డు. ఎందుకంటే పేదవాడైన ఎసీవ్ తన చదువు కొనసాగించడానికి ఆదుకోవాలని!   

ఎమెమ్నెన్స 
ఈయన నా పీహెచ డీ గురువు. ఆయన వయ్కిత్తవ్ం అసాధారణం. యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరుల్ నియంతలుగా వయ్వహరించే రోజులోల్ – 

ఆయన శిషుయ్లతో బాలయ్సేన్హితుడిలా వయ్వహరించేవాడు. సునిన్తమైనవి అనిపించే ఎనోన్ సందరాభ్లిన్, సమయసూఫ్రిత్తో ఎలా తేలిక 
చెయయ్వచోచ్ ఆయనిన్ చూసి నేరుచ్కోవాలి. అందుకాయనిన్ అభినందిసేత్, ‘ముందు మనసులోంచి కుళుల్ తీసేయాలి. అపుప్డే ఏ విషయంలోనైనా 
మన పర్యతాన్లు ఫలిసాత్యి’ అనేవారు. ఒకసారి ఆయన తన గదిలో కొలీగుస్తో మాటాల్డుతుండగా కులాల పర్సకిత్ వచిచ్ంది. ఆ సమయంలో 
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నేనాయనున్ కలుసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. వాళల్ మాటలు బయటకు వినబడుతుండడంవలల్ కొంచెం 
తటపటాయిసూత్నే లోపలకు వెళాల్ను. గురువు గారు నా తడబాటు గురిత్ంచారో ఏమో, చటుకుక్న నాతో, ‘ఏమయాయ్! నా శిషుయ్లోల్ 
నియోగులెకుక్వైపోయారని ‘మావాళుల్’ గోలెడుతునాన్రు. ఎవరైనా ఒకరిదద్రు మానేసి వెళిల్పోతే ఈ అపవాదు పోతుందేమో’ అనాన్రు. 
ఏమనాలో తెలియకపోయినా ఆయన దగగ్ర ఏరప్డిన చనువుతో, ‘ఈ మాట నాకేమైనా సూచనా?’ అనాన్ను. ఆయన వెంటనే, ‘అరే, నువువ్ 
నియోగివి కదూ! మరేచ్పోయాను. ఐనా నువేవ్ం నియోగివయాయ్! నియోగంటే బురర్లు తీసి బురర్లు మారాచ్లి. మావాళెల్వరి దగగ్రా నియోగినని 
అనకు. వాళుల్ నినున్ మావాడివే అనుకుంటునాన్రు’ అనాన్రు. అంతా హాయిగా నవువ్కునాన్ం. 

కులాలతో సహజీవనం చేసుత్నన్పుప్డు వాటి గురించి ఇలా సరదాగా మాటాల్డుకోగలిగితే – మనుషులమధయ్ వైషమాయ్లుండవు.  
నేడా సూఫ్రి లేదు.  
చిలకమరిత్ వారు పేరుపేరునా కులాలిన్ పర్సాత్వించి ఎనోన్ పర్హసనాలు అందించారు. ఇపుప్డైతే జనం ఆ పుసత్కాలిన్ తగలెడతారేమో 

మరి! 
సుందరంతో ఇలాంటి విశేషాలు ఎనోన్ పంచుకునేసరికి, అతడు పూరిత్ నారమ్ల అయాయ్డు. 
“మిగతా కులాల సంగతి ఎందుకు గానీ, ననన్య కాలం దాకా బార్హమ్ణులోల్ ఇనిన్ తెగలు లేవు. అందరూ వైదీకులే! ఆ తరావ్త 

కాలకర్మేణా, శాఖోపశాఖలు వచాచ్యి. అధికారం లేక బార్హమ్ణులకి బొతిత్గా విలువ లేకుండా పోయిందని - వైదీకులోల్ కొంతమందిని 
రాజులవదద్ మంతుర్లుగా ఉండమని నియోగించారు. వారు నియోగులయాయ్రు. వారిలో ఒకక్సారి ఆరువేలమందిని గార్మాధికారులుగా 
నియమిసేత్ వారు ఆరువేల నియోగులయాయ్రు” అంటూ అతడు బార్హమ్ణుల మూలాలు కొనిన్ వివరించాడు కూడా. 

వాతావరణం తేలికయింది. కర్మంగా టాపికుస్లో కులాలు పకక్కెళిల్ - జాతీయ, అంతరాజ్తీయ సమసయ్లు కూడా చొరబడాడ్యి.  
డాడ సంసథ్ పేరు చెపిప్ - మేము ఒకరికొకరు పరిచయమైన అదృషట్ం మా సంభాషణలో చివరి అంశం. 
సుందరం వెళిల్పోయాడు.  
ఆతరావ్త కూడా మా ఇదద్రిమధాయ్ పూరవ్పు అనుబంధం ఎపప్టిలాగే కొనసాగింది.  
పండుగ రోజులోల్ ఏ పులిహోరో భారీ ఎతుత్న చేసినపుప్డు, పొరపాటున ఏ కిరసనాయిలో నాలుగు చుకక్లు చింది దానిమీద పడితే, 

అది గమనించినవారు చటుకుక్న ఆ చుకక్లు పడిన మేరకు పదారాథ్నిన్ జాగర్తత్గా పకక్కు తొలగించి, మిగతాది వాడుకోవడం చాలా 
మధయ్తరగతి ఇళల్లో మామూలే. అలాంటి సందరాభ్లోల్ ఆ విషయం తెలియనివారికే కాదు, తెలిసినవారికీ, మిగతా వంటకంలో కొంత 
భాగానికి కిరసనాయిలు తగిలిందనన్ విషయమే సుఫ్రించదు.  

జీవితంలో అనుకోకుండా జరిగిన అవాంఛిత సంఘటనలిన్ అలా పకక్న పెటట్డం అలవాటు చేసుకుంటే, మనుషులమధయ్ వైషమాయ్లే 
ఉండవనడానికి సుందరానికీ నాకూ కొనసాగిన అనుబంధం ఒక నిదరశ్నం. 

జరమ్నీలో ఇతర పార్ంతాలోల్ ఉంటూ, ఇలా బెరిల్నోల్ ననున్ చూడవచిచ్నవారు మరికొందరునాన్రు. అవసరానిన్బటిట్ వారిని సందరాభ్ను 
సారంగా పర్సాత్విసాత్ను. ఇక బెరిల్నోల్ మాకు సనిన్హితులైన కొందరితో పంచుకోతగగ్ అనుభవాలు, అనుభూతులు పర్సాత్విసాత్ను.  

బెరిల్న మితుర్లు 
వీరిలో మొదట చెపుప్కోవాలిస్న వయ్కిత్ ఎస ఎస రావు.  
రావుగారు సీమెనుస్లో ఇంజనీరు. చాలా ఏళుల్గా బెరిల్నోల్ ఉంటునాన్డు. వయసులో నాకంటే పదేళల్కి పైనే పెదద్వాడు.  
అతడికి ఇదద్రు పిలల్లు. పెళిల్ ఆలసయ్ంగా అయిందేమో, ఇదద్రూ మాబాబు కంటే కూడా చినన్వాళుల్.  
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ముందు ఒక బాబు, రెండేళుల్ంటాయి. తరావ్త పాప. ఉయాయ్లోల్ బిడడ్.  
చితర్మేమిటంటే - అతడితో మా పరిచయానికి కారణం ఓ పోసుట్ కారుడ్.  
ఆ కారుడ్లో సమాచారం అంత ముఖయ్మైంది కాదు. ఎటొచీచ్, ఆ కారుడ్మీద అడర్సులో మా ఇంటి నంబరు తపుప్గా వేశారు. అపప్టికే 

నా పేరిట తరచుగా ఉతత్రాలు వసుత్నాన్, అకక్డ పేరుకంటే ఇంటి నంబరుకే పార్ధానయ్ం ఉండడంవలల్నేమో, ఇలుల్ దొరకక్ తికమక పడాడ్డు 
పోసుట్మన. చివరికి తపప్నిసరై ఉతత్రం ఎవరికా అని పేరు చూసేత్, నా పేరు కనబడింది.  

రావు పేరు చూడగానే పోసుట్మన కి, ఎస ఎస రావు గారు గురుత్కొచాచ్డు. అతడి ఇలుల్ మా ఇంటికి కిలోమీటరు దూరంలో ఉండే 
కెన్సెబెకే సాట్ర్సేలో ఉంది. రావుగారు చాలా ఏళుల్గా అకక్డుంటునన్ందువలల్, పోసుట్మన కి ఆ పేరు సుపరిచితమై ఉండొచుచ్. రావుకి రావు 
బంధువు కాకపోడులే అనుకుని, ఉతత్రం ఎలాగైనా అసలు మనిషికి చేరాలనన్ తపనతో కాబోలు, ఆ ఉతత్రానిన్ అతడికిచాచ్డు. 

తనది కాని ఉతత్రానిన్ లెటరుబాకుస్లో చూసుకునన్ రావుగారు, మామూలుగా ఐతే ఏం చేసేవాడో! కానీ, అడర్సుమీద తెలుగు పేరు 
చూడగానే అతడికి మనసు పీకింది. ఎలాగైనా ఆ ఉతత్రం నాకు చేరేయాలనిపించి, అడర్సుమీద నంబరు పటుట్కుని వెడితే, అకక్డ పూరిత్గా 
కూలగొటట్బడిన ఇలొల్కటి కనిపించింది. చుటుట్పకక్ల వాకబు చెయయ్గా, చాలాకాలంగా ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉండడం లేదనీ, ఇటీవలే ఎవరో 
కొనుకుక్నాన్రనీ, కూలగొటిట్ కొతత్ ఇలుల్ కటట్బోతునాన్రనీ తెలిసింది.  

దాంతో అతడు, ‘ఎవరీ తెలుగు రావు? కూలగొటట్బడిన ఆ ఇంటి సథ్లంతో ఈ రావుకి అనుబంధం ఎలా ఏరప్డింది?’ అని కాసేపు 
మథన పడాడ్డు. తరావ్త, ‘కొంపదీసి ఇకక్డ ఇలుల్ కూలగొటిట్ కొతిత్లుల్ కటట్బోతునన్ది తనే కాదు కదా!’ అని అనుమానించాడు…. 

PPP 
  ఎ  ఎ   

ఏమనుకునాన్ అనీన్ ఊహలే కదా! ఊహలోల్ంచీ మా అసలు అడర్సు దొరకదు.  
రావుగారికేమో మా అడర్సు పటుట్కుని పరిచయం చేసుకోవాలనుంది. కానీ ఎలా?  
బాగా ఆలోచించి రావుగారు తనకు పరిచితులైన తెలుగువారికి నా పేరు చెపిప్ వాకబు చెయయ్డం మొదలెటాట్డు.  
నేనేమైనా పురపర్ముఖుణాణ్, పర్ముఖ భారతీయుణాణ్ – మామూలు డాడ సాక్లరిన్. ఐతే నేను డాడ సాక్లరిన్ అనన్ విషయం రావుగారికి 

తెలియదు. నా పేరు మాతర్ం తెలుసు. ఆ ఆధారంతో గోదావరి ఈదడం మొదలెటాట్డు.  
కలవారి కోడలు కలికి కామాకిష్కి చెపిప్నటుల్ చాలామంది ‘నేనెరుగ నేనెరుగ, ఫలానా వారినడుగు’ అంటూ మరో పేరు సూచించడం 

– అతడు పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డిలా ఒకొకక్రినే అడుగుతూ అడుగుతూ వెళల్డం.  
చివరికాయనకి ఓ ఉతత్రాది మితుర్డి దావ్రా నా ఆచూకీ తెలిసింది. 
ఆ ఉతత్రాది మితుర్డికి నా తోటి డాడ సాక్లరు గుపాత్తో పరిచయముంది. గుపాత్ తరచుగా తన దగగ్ర నా పేరు పర్సాత్వించేవాటట్.  
రావుగారికి నా చిరునామా తెలిసింది. నేను బెరిల్న వచిచ్ ఎనాన్ళల్యిందో, ఏ సంసథ్లో పని చేసుత్నాన్నో తెలిసింది.  
రావుగారు సవ్తహాగా మొహమాటసుథ్డు. నేరుగా వచిచ్ మమమ్లిన్ మా ఇంటోల్ కలుసుకుందుకు తటపటాయించాడు.  
అదే తమిళులో బెంగాలీలో ఐతే అలా తటపటాయించరు. తమ భాష వాడు అని తెలియగానే ఎగురుకుంటూ వెడతారు. 
తెలుగువాళుల్ ఇతర భాషలవారితో కలవడానికి చూపినంత ఉతాస్హం తమవాళల్పటల్ చూపరు. కొతత్గా పరిచయమైనపుప్డు 

తెలుగువాడితో కూడా ఆంగల్ంలోనో, హిందీలోనో మాటాల్డతారు. ఇతర రాషాట్ర్లోల్నో, దేశాలోల్ ఉనన్పుప్డు తమ పిలల్లకు తెలుగు నేరప్డానికి 
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పర్యతిన్ంచరు సరికదా వాళల్కు తెలుగు రాదని గొపప్గా చెపుప్కుంటారు. తాము కూడా తెలుగు 
మరిచ్పోతునాన్మని చెపప్డానికి తాపతర్యపడతారు. అంతా ఇలా కాకపోయినా ఎకుక్వమందిది ఇదే తతవ్ం. 

నేనా ఎకుక్వమందిలో ఒకణణ్ని అనుకోను. కానీ తెలుగువాళల్యినా సరే, కొతత్వాళల్యితే చటుకుక్న కలవడానికి తటపటాయించే 
సవ్భావం నాకూ ఉంది.  

కొబబ్రిచెటుట్ ఎందుకెకాక్వంటే దూడ గడిడ్కోసమనాన్డని ఓ తెలుగు సామెత. నాకు పోసుట్ కారుడ్ ఇవవ్డానికి ఇంత తతంగం 
అవసరమా అని నేననుకోవచుచ్నని అతడి అనుమానం. తీరా కారుడ్ తీసుకునాన్క, ‘ఇచాచ్రుగా, థాంకస్. ఇక వెళల్ండి’ అనన్టుల్ నేను 
పర్వరిత్ంచవచుచ్నని ఇంకో అనుమానం. ననున్ అంచనా వెయయ్డానికి అతడు ముందుగా నాకు ఫోను చేశాడు. 

ఆఫీసులో ఉండగా నాకు ఫోనుల్ రావడం అరుదు. ఎపుప్డైనా ఓంపర్కాష, గుపాత్ వంటివారు చేసూత్ంటారు కానీ మా లాయ్బులో బలల్మీద 
ఫోను మోర్గినపుప్డు నేను ఫోను తియయ్ను. ఎవరైనా తీసి, అది నాకైతే పిలిచ్ చెబుతారు. దగగ్రోల్ ఎవరూ లేనపుప్డు మాతర్ం, ఫోను తీసాత్ను. 
ఎవరికొసేత్ వాళల్కి చెబుతాను. 

రావుగారి ఫోను ముయ్లల్ర తీశాడు. ననున్ పిలిచాడు.  
అందుకుని, “హలో” అనాన్ను. 
“ఈజిట డాకట్ర రాజగోపాలరావ” అంది అవతలి గొంతు. 
ఔనని, అవతల మాటాల్డుతునన్దెవరో తెలుసుకోగోరాను. 
“అయాం ఎస ఎస రావు. కెమికల ఇంజనీర, సీమెనస్ కంపెనీ” అంది అవతలి గొంతు. 
అపరిచితుడు. ఎందుకు ఫోన చేసేడా అనుకుంటూ, నా వివరాలు చెపిప్, ఆ ఫోను నాకోసమేనా అనడిగాను నిరాధ్రణకోసం. 
అతడు తన దగగ్రునన్ నా కారుడ్ గురించి చెపిప్, అది నాకు అందజెయయ్డమెలాగా అనడిగాడు. 
ఒక అపరిచితుడు నా ఉతత్రంమీద అంత శర్దధ్ చూపడం విశేషంగా భావించి, “మా ఆఫీసుకొచిచ్ ఇవవ్చుచ్. మీకు అభయ్ంతరం 

లేకపోతే మా ఇంటికొచిచ్ కూడా ఇవవ్చుచ్” అనాన్ను. 
“మిమమ్లేన్ మా ఇంటికి ఆహావ్నించొచుచ్ కానీ, కారుడ్ నేను తెచిచ్ మీకివవ్డం మరాయ్ద. ఇంటికొసేత్ పరసప్రం పరిచయాలు కూడా 

ఔతాయి కదా! ఇట సే పెల్జర” అనాన్డతడు.   
“థాంకూయ్ - మాకైతే ఏ సాయంతర్మైనా ఫీర్యే. మీ వీలు చెపప్ండి” అనాన్ను. 
అతడు తన వివరాలు చెపాప్డు. అతడి భారయ్ కొనాన్ళుల్ ఉదోయ్గం చేసి మానేసింది. ఇదద్రు పిలల్లు. కొడుకిక్ రెండు నిండడానికి నెలాల్ళుల్ 

టైముంది. కూతురికింకా ఏడాది నిండలేదు. “ఐనా సాయంతార్లు మాకు వీలే. మీరు మొహమాటపడకుండా మీ వీలు చెపప్ండి” అనాన్డతడు. 
నేను మా కుటుంబ వివరాలు చెపాప్ను.  
అతడు వెంటనే, “డాడ సాక్లరుస్ అంటే 30కి కాసత్ అటూ ఇటూ ఉంటారని తెలుసు. అలా నేను మీకు వయసులో కనీసం పదేళుల్ 

సీనియరిన్. బెరిల్న నివాసిగా కూడా నేను మీకు బాగా సీనియరిన్. ఐతే పిలల్ల విషయంలో మాతర్ం మీరే నాకు సీనియర. మన పరిచయంలో 
ఒకరి సీనియారిటీ ఒకరికి బాగా పనికొసుత్ందని నా ఆశ” అనాన్డు. 

అంతవరకూ మా సంభాషణ ఆంగల్ంలోనే కొనసాగింది.  
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రావుగారు తెలుగువాడు. నేను తెలుగువాణణ్ని తెలుసు. ఐనా తెలుగులో కాక ఆంగల్ంలో 
పలకరించి, సంభాషణని ఆంగల్ంలోనే కొనసాగిసుత్నన్ అతడు ఎలాంటి తెలుగువాడో, ఆ పరిచయం ఉభయులకీ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో 
ననిపించింది.  

“మరి నీ సంగతేమిటి? అతడూ నీ గురించి ఇలాగే అనుకుంటునాన్డేమో” అంది మనసు. 
“కానీ ముందు మాటాల్డింది తను. తనే తెలుగులోకి దిగిపోవచుచ్గా” అనుకునాన్ను. 
తెలుగువారిలో ఉండే ఈ తటపటాయింపుకి కారణం – అపుప్డరథ్మయింది నాకు. మనం మనకంటే ఎకుక్వగా అవతలవారి గురించి 

ఆలోచిసాత్ం. మనని మనం విశేల్షించుకుంటే – పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లనన్ సమసయ్ ఉండదు. అపుప్డు మనం ఊహించని కొతత్ 
వయ్కిత్తావ్లు బయటపడతాయి. 

ఇలా అనుకుని తటపటాయిసూత్నే, “మనం మాటాల్డుకుందుకు తెలుగులో మీకు ఫీర్గానే ఉంటుందా?” అనాన్ను. 
అంతే, అతడి సవ్రం ఒకక్సారిగా మారిపోయింది, “తెలుగు ఫీర్గా ఉంటుందా అని ననాన్ అడుగుతునాన్రు? నేనెవరనుకుంటునాన్రు? 

మాది తూరుప్ గోదావరి. నేను అమలాపురంవాణిణ్” అనాన్డు అకక్డి అసలైన యాసలో.   
ఆ భాష, యాస వినగానే పార్ణం లేచొచిచ్ంది. అతడు మాటాల్డిన తీరులో ఆతీమ్యత ధవ్నించింది. తెలుగుతనానికి గరవ్పడే ధవ్ని ఆ 

గొంతుకి మరింత శోభనిచిచ్ంది. 
సుమారు పావు గంట సేపు ఏవేవో మాటాల్డుకునాన్ం.  
కలుసుకుందుకు సమయం నిరాధ్రించుకునాన్ం. భోజనానికి రావాలంటే, సంకోచించకుండా ఒపుప్కునాన్డాయన.  
రావుగారి పరిచయం బెరిల్నోల్ మాకు ఎనోన్ మరపురాని అనుభూతులనిచిచ్ంది. అవి మేము మా ఇంటోల్ కలుసుకునన్ మొదటిరోజునించే 

మొదలయాయ్యి. 
ఆరోజు శీర్మతి తెలుగువారికి అపురూపమైన వంకాయకూర, బంగాళాదుంపల వేపుడు, కొబబ్రిపచచ్డి, మెంతిమజిజ్గ చేసింది. 

సుందరం కోసం పెటిట్న దోసావకాయ ఉండనే ఉంది.  
రావుగారు ఏడునన్రకి వసాత్ననాన్రు. నేను 7.20కలాల్ మెటుల్ దిగి కిందకి వెళాల్ను. మరో ఐదు నిముషాలోల్ మా భవనం ముందునన్ ఓ 

చెటుట్కింద, ఫుట పాత మీద కారు ఆగింది. రావుగారు, ఆయన శీర్మతి సతయ్వతి, కుమారుడు కారు దిగారు. ఆమె చేతిలో పిలల్ల సంరక్షణకు 
సంబంధించిన సరంజామా కోసం ఓ బాయ్గుంది. రావుగారి చేతిలో కాసత్ పెదద్ సైజు ఫిడేలు పటేట్ ఓ పెటెట్ ఉంది.  

పరసప్ర పరిచయాలయేయ్క నేను వాళల్కి దారి చూపించాను. మెటెల్కిక్ రెండో అంతసుత్ చేరుకునాన్క - రావు గారు చటుకుక్న ఓ అడుగు 
ముందుకేసి తలుపు దగగ్రకెళిల్ అటూ ఇటూ చూసి, “పాతకాలపు ఇలుల్ కదా, కాలింగ బెల ఉనన్టుల్ లేదు” అనాన్డు. 

నేను నవివ్ తలుపు దగగ్రకెళిల్, తలుపుకునన్ అండాకారపు ఇతత్డి పిడిని పటుట్కుని పైకెతాత్ను.  
రావుగారికి అరథ్మైంది, “ఇనేన్ళుల్గా ఇకక్డుంటునాన్ను కానీ ఇలాంటి కాలింగ బెల చూడలేదు. మీ పరిచయంలో అపుప్డే ఓ కొతత్ 

విశేషం” అని నవావ్రు. 
తలుపు తెరుచుకుంది. గుమమ్ం దగగ్రే పరిచయాలు కావలసింది కానీ, రావుగారు అందుకు సుముఖంగా కనబడలేదు.  
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ఇండియాలోలా అలా గుమామ్ల దగగ్ర నిలబడి ఎకుక్వసేపు మాటాల్డితే ఇకక్డ 
ఇరుగుపొరుగులు ఇషట్పడరు. మాకా విషయం తెలుసు కానీ, ఇంతవరకూ అనుభవంలోకి రాక, గురుత్ండదు. జరమ్నీలో నాకు బాగా సీనియర 
కదా – రావుగారికి ఈ అలవాటు వంట బటేట్సి ఉంటుందని అరథ్ం చేసుకునన్ శీర్మతి చిరునవువ్నే పలకరింపు చేసి, పకక్కు తపుప్కుని 
దారిచిచ్ంది.  

అంతా మా ఇంటోల్కి వెళేల్క, పరసప్ర పరిచయాలయాయ్యి. ఆ దంపతులు సేన్హపాతుర్లు కావడంతో, కొదిద్ నిముషాలోల్నే బాగా 
పరిచయమునన్వాళల్లా మాటాల్డుకోసాగాం. 

రావుగారబాబ్యి, మా పిలల్లతో కలిసిపోయాడు.  
మా పాపకి పెదద్రికం చూపడం ఇషట్ం. ఏణణ్రథ్మే చినన్ అయిన తముమ్డిమీద అది అథారీట్ చేసూత్నే ఉంటుంది. ఈరోజు దానికి 

అదనంగా ఇంకో బాబు దొరికాడు.  
అకక్లాగే పెతత్నం చెలాయించాలని మా బాబుకీ సరదా ఉంది. కానీ తను పెదద్దానన్ని డబాయించి సాగనివవ్దు మా పాప. 

అమాయకుడు – ఏదో రోజున తను దానికంటే పెదద్ ఔతానని ఆశగా ఎదురుచూసూత్, అందాకా సరిపెటుట్కుంటునాన్డు వాడు. ఈరోజు వాడికి 
తనకంటే చినన్వాడొకడు దొరికాడు.  

సాధారణంగా చినన్పిలల్లు తమకంటే కొంచెం పెదద్ వయసు పిలల్లతో ఆడుకోవాలని సరదా పడతారు. రావుగారబాబ్యికి ఈరోజు ఆ 
సరదా తీరింది. 

వాళుల్ ముగుగ్రూ కూడా మమమ్లిన్ మరిచి వేరే పర్పంచంలోకి వెళిల్పోయారు.  
పది నిముషాలు కబురల్యేయ్క, శీర్మతి భోజనాలకు ఏరాప్టు చేసాత్నంది.  
“ఐతే ముందు పాపకు అనన్ం పెటేట్దాద్ం” అంది రావుగారి భారయ్ సతయ్వతి.  
“పాప ఎకక్డ?” అని శీర్మతి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. అంతలోనే రావుగారు తన ఫిడేలు పెటెట్లోంచి పాపని బయటకు తీశారు. 
పాప చూడాడ్నికి బకక్గా, 3-4 నెలల పిలల్లా ఉంది. రావుగారు పెటెట్లోంచి బయటకి తియయ్గానే ఒకక్సారి పసిపిలల్లకే సాధయ్ం 

అనిపించేటంత ముదుద్గా వళుల్ విరుచుకుంది. అపుప్డే నిదర్ లేచిందేమో ఓసారి కళుల్ చిటిల్ంచి చుటూట్ చూసింది.  
కొతత్ చోటు కదా, ఏడుసుత్ందనుకునాన్ను కానీ – ఆసకిత్గా పరిసరాలిన్ పరిశీలిసోత్ంది. 
“పాప ఈ పెటెట్లో ఉందా? తనని ఎందుకు తీసుకురాలేదా అని ఇందాకటున్ంచి అడగలేక మనసులో సతమతమౌతునాన్ను” 

అనాన్ను. 
అది పిలల్లకోసం అకక్డ వాడే కారీబాగ అని తెలిసి, ఇదేదో తమాషాగా బాగుందే, అనుకునాన్ను. 
“పిలల్లిన్ అలా వదిలేసేది ఇకక్డివాళుల్. మనమలా ఉండలేం కదా” అంది సతయ్వతి. 
“ఔను” అనె వెంటనే తలాడించి, “పాపకోసమని కొదిద్గా పపుప్ పడేశాను. నెయియ్ కూడా ఉంది” అంది శీర్మతి. 
కానీ సతయ్వతి పిలల్కోసం భోజనం తయారు చేసి కూడా తెచుచ్కుంది. 
“ఏమనుకోకండి. ఇది చూడాడ్నికే కాదు, అరాయించుకుందుకూ అరభ్కురాలు. ఆ మధయ్నే విరేచనాలు పటుట్కుని పిలల్ మనకి 

దకుక్తుందా అనుకునేదాకా వచిచ్ంది” అంది సతయ్వతి. 
రావుగారు నవివ్, “అంతేం లేదు కానీ, మా ఆవిడే కంగారు పడి, తనే నాకు దకుక్తుందా అనుకునే దాకా వచిచ్ంది” అనాన్రు. 
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“అనడానికేం? పిలల్లకోసం అమమ్ పార్ణాలు అలాగే తపించిపోతాయి మరి. ఇండియాలో 
ఉనన్పుప్డు మీకు రొంపడితే చాలు, మీ అమమ్గారు చేసే హడావుడి మరిచ్పోయారా?” అంది సతయ్వతి. 

అది కోపం కాదు, ఉకోర్షం కాదు.  
దంపతులోల్ ఒకొకక్రిది ఒకోరకం. భారాయ్భరత్లు ఒకరిమీద ఒకరు విసురేల్సుకుని వినోదించడం అదో ముచచ్ట.  ఇంకా చెపాప్లంటే  

అనోయ్నయ్తకి అదో పరాకాషఠ్. 
భవనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో అలాంటి జంటలు కనీసం మూడుండేవి. వాళల్ మాటలు వినముచచ్టగా ఉండేవి. 
సతయ్వతి పాపకి అనన్ం పెడుతుంటే రావుగారు చెపాప్డు. 
పాపకి విరేచనాలు వెళిల్నపుప్డు హాసిప్టలుకి తీసుకెడితే వాళుల్ పాపని అకక్డ వదిలేసి, తలిల్ని కూడా ఇంటికి వెళిల్పొమమ్నాన్రుట. తను 

లేకుండా పాప క్షణం కూడా ఉండలేనని ఆమె కళల్నీళల్ పరయ్ంతమైనా ససేమిరా అనాన్రుట.  
ఇంటికొచిచ్ ఆమె పాపను తలుచ్కుని అదేపనిగా ఏడుపుట.  
“అనారోగయ్ంతో ఉనాన్ పాపకి హాసిప్టలోల్ అవసరమైన అటెనష్న దొరికి సుఖంగా ఉంది. ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ బాబుని ఇంటోల్ ఉండీ తలిల్ 

కూడా పటిట్ంచుకోలేదు” అనాన్డు రావుగారు. 
“మీరే చెపప్ండి. తలిల్ పకక్న లేకుండా ఏ చంటిపిలల్యినా సంతోషంగా ఉంటుందా? ఐనా ఇదేం చోదయ్ం? వీళల్కి అనుబంధాలు 

తెలియవు. యాంతిర్కంగా నియమాలు అనుసరించడమే. వచిచ్ వచిచ్ ఇలాంటి దేశంలో పడాడ్ం” అంది సతయ్వతి. 
“వాళల్కి పిలల్ ఆరోగయ్ం పర్ధానం. పిలల్కు చికితస్ పర్ధానం. రెండు వారాలు మన దగగ్ర లేకపోతేనేం – వాళుల్ తీసుకోవాలిస్న 

జాగర్తత్లనీన్ తీసుకుని మన పిలల్ని మామూలు మనిషిని చేసి కదా మనకి అపప్గించారు” అనాన్డు రావుగారు. 
“ఇపుప్డిలా గంటునాన్రా, అపుప్డేమో – ‘చంటి పిలల్లకి విరేచనాలు వెడితే అదో పెదద్ జబాబ్? దానికే పిలల్ని తలిదండుర్లనుంచి వేరు 

చెయాయ్లా?’ అని తనే రోజూ గోల పెటేట్వారు. ఐనా ఒకటి మాతర్ం నిజం. ఇలాంటపుప్డు పిలల్లిన్ ఆసప్తిర్లో ఉంచడమే మంచిది. మనం 
తింటునన్దేమైనా పిలల్లకి పెటాట్లనిపిసుత్ంది. ఎంత చెపిప్నా ఏదో బలహీనత జాగర్తత్లిన్ అధిగమించేలా చేసుత్ంది” అంది సతయ్వతి. 

“చినన్ కరెక్షన. ఇది మన దేశంలో ఆసప్తుర్లకి వరిత్ంచదు. ఇకక్డ రోగిని కాపాడడ్ంకోసం, అయినవాళల్కంటే డాకట్రేల్ ఎకుక్వ శర్దధ్ 
తీసుకుంటారు. అకక్డ ఆసప్తిర్కి వెళల్డమంటే అంతిమయాతేర్! అందుకే మా అమెమ్పుప్డూ నాకు గృహవైదయ్మే చేసేది” అనాన్రు రావుగారు.  

గత సంవతస్రం జరమ్న భాష నేరుచ్కుంటునన్పుప్డు, లూయ్నబరుగ్లో నేను చూసిన కర్ంకెన హౌస (హాసిప్టల) గురొత్చిచ్ంది. అందులో 
మిసమిసలాడే అందాల పసిపాపలు ఇపప్టికీ తలచుకునన్పుడలాల్ కళల్ముందు కదలాడతారు. ఆటబొమమ్లు, ఆహారం వగైరా సదుపాయాలునాన్ 
అయినవాళుల్ పకక్నలేక – అదోలా కనిపించే వాళల్ ముఖాలిన్ నేనెపుప్డూ మరిచ్పోలేను. ఇపుప్డు వాళల్మధయ్  రావుగారి పాపని ఊహించుకుంటే 
ఒకక్సారి వళుల్ జలదరించింది.  

ఐతే రావు దంపతుల సంభాషణ ఎకక్డ మొదలైంది? ఎకక్డ తేలింది? 
అనుబంధాల విషయంలో మన ఔనన్తయ్ంతో మొదలెటిట్, చివరికి ఇకక్డి ఆసప్తుర్ల ఔనన్తయ్ం దగగ్ర తేలారు! 
చెపాప్లంటే వాళల్నన్వాటిలో ఏదీ అబదధ్ం కాదు. వాళల్ మాటలోల్ రెండు విభినన్ వయ్వసథ్లు ఇమిడి ఉనాన్యి. రెండు వయ్వసథ్లీన్ బాగా 

దగగ్రున్ంచి  చూసిన వాళుల్ - ఏ వయ్వసథ్ ఎకుక్వ మంచిదో తేలచ్లేకపోయారు.   
అందుకేనేమో, ఈ దంపతులు అపూరవ్మైనవారనీ, వీరినుంచి చాలా నేరుచ్కునే అవకాశం ఉనన్దనీ అపుప్డే అనిపించింది నాకు. 
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పాప భోంచేసేక బుదిధ్గా పడుకుంది. “ఇంటోల్ ఐతే గదంతా చీకటి చేసేత్నే కానీ పడుకోదు. మీ 
ఇంటోల్ దానికి పర్శాంతంగా ఉనన్టుల్ంది. హాయిగా పడుకుంది” అంది సతయ్వతి.    

అదో మరాయ్ద. నిజమనుకోకూడదని తెలుసు. చినన్గా నవివ్, “గదంతా చీకటి చేసి మరి అంతా ఒకక్సారే పడుకుంటారా? మరి బాబు 
మెలకువగా ఉంటే గొడవ చెయయ్డా?” అనాన్ను. 

“ఆ సమసేయ్ లేదు. బాబు గది వేరు. పాప గది వేరు. మా గది వేరు. ఎవరి గదులోల్ వాళుల్ంటాం” అంది సతయ్వతి. 
“చంటిపిలల్కి తలిల్ పకక్ కావాలి కదా, వేరే గదిలో పడుకోబెడితే, ఇక ఆసప్తిర్కీ, ఇంటికీ తేడా ఏమిటి?” అంది శీర్మతి అపర్యతన్ంగా. 
“తేడా లేకేం? అకక్డ పాప కుంయ మంటే నరుస్లు పరుగెడతారు. ఇకక్డ అమమ్ పరుగెడుతుంది” నవావ్రు రావుగారు. 
“తేడా ఉందంటూనే మీరనన్ది తేడా లేనటేల్ ఉంది. ఆవిడకి అరథ్మయేయ్లా నేను చెబుతాను, ఉండండి” అంది సతయ్వతి. 
ఇకక్డ దంపతులు మాతర్మే ఒకే గదిలో ఉండొచుచ్. పిలల్లు ఎంతమందుంటే అంతమందికీ తలో గదీ ఉండాలని సాంఘిక నియమం. 

ఇకక్డునన్పుప్డు వీళల్ నియమాలిన్ గౌరవించాలి, పాటించాలి. అది అనుకునన్ంత కషట్మేం కాదు. విడిగా పడుకోబెటట్డంవలల్ పిలల్లకు ఆహారం, 
నిదర్ వగైరాలోల్ కర్మశిక్షణ ఏరప్డుతుంది.  పదధ్తులు అలవాటౌతాయి. ఆపైన బడిలో వేసినపుప్డు, అమమ్ను విడిచి ఉండడం కషట్ం అనిపించదు.  

ఆమె చెబుతుంటే కళల్లో మెరుపు. ఇకక్డి ఈ పదధ్తి ఆమెకు నచిచ్నటేల్ ఉంది.  
శీర్మతి వైపు చూసేత్ - రాతిర్పూట చంటిదైన కనన్బిడడ్ను గుండెలకు హతుత్కుని పడుకోవడంలో ఉనన్ ఆనందం మిస కాతగగ్దేనా అనన్ 

భావం – ఆమె కళల్లో కనిపించింది. కానీ పైకి అనలేదు. 
మా పిలల్లు చినన్పప్టిన్ంచి ఇపప్టిదాకా రాతిర్ళుల్ మా పకక్నే పడుకుంటునాన్రు. వాళుల్ లేకపోతే ఏదో మిసస్యినటేల్ ఉంది. భోజనం, 

నిదర్ వగైరాలోల్ వాళల్ కర్మశిక్షణను చాలామంది మెచుచ్కునేవారు. ఎటొచీచ్ మన దేశంలో అందరు పిలల్లూ అలా ఉండరు. ఇకక్డి పిలల్లు 
అంతా అలాగే ఉంటారేమో!  

పాప పడుకునాన్క మిగతా భోజనానికి మిగతా పిలల్లు ముగుగ్రి వంతూ వచిచ్ంది. మా బాబు తను బుదిధ్గా భోంచేసుత్ంటే, రావుగారు, 
“మీవాడు చాలా బుదిధ్మంతుడు” అని మెచుచ్కునాన్డు. 

ఆ మాటకి మా పాప మొహంలో కలవరం చూశాను. అది బాబులా సీప్డుగా తినలేదు. ఇపుప్డు తనకీ వాడికీ పోలికొసుత్ందేమోనని 
దాని భయం. అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, “ఆంటీ, మీ బాబుకి నేను తినిపించొచాచ్?” అనడిగింది. 

అపప్టికి సతయ్వతి బాబుచేత అనన్ం తినిపించడానికి కొంచెం అవసథ్ పడుతోంది.  
“చినన్పిలల్వి, నావలేల్ కానిది నీవలల్నౌతుందా?” అందామె. 
పాప ఏదో అనేలోగానే వాళల్ బాబు, “అకేక్ నాకు తినిపించాలి” అని మారాం మొదలెటాట్డు. 
“సరే కానీ, అకక్ని ఏడిపించకూడదు. ఏడిపించావో, మళీల్ నేనే నీకు తినిపిసాత్ను” అంది సతయ్వతి. 
ఇదంతా చూసుత్ంటే, నాకు బెరిల్నోల్ ఉనన్ భావన పోయి, భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీలో ఉనన్ అనుభూతి కలిగింది. ఆ అనుభూతి ఎంతో 

ఆహాల్దంగా ఉంది. ఇలాంటి మితుర్లుంటే, ఎకక్డునాన్ మనవాళల్మధయ్నే ఉనన్టుల్ ఉంటుందనిపించింది.  
మా పాపకి ఇదో కొతత్ అవకాశం. వాళల్ బాబుకేమో ఓ కొతత్ అనుభవం. ఆ రెండూ కలిసి మిషన జయపర్దమైంది. క్షణాలోల్ బాబు 

భోజనం ఐపోయింది. 
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“రోజూ తినడానికి ఎంత ఏడిపిసాత్డు? వీడికి నీ వంటకంటే ఆంటీ వంటలు ఎకుక్వ 
నచిచ్నటుల్నాన్యి. ఇకమీదట రోజూ కారోల్ వీళిల్ంటికొచిచ్ వీడికోసం లంచ బాకస్ కలెకట్ చేసుకుంటాను” అనాన్డు రావుగారు.   

“లంచ బాకొస్కక్టీ చాలదు. పాపని కూడా తీసుకురావాలి. బాబు తను పెడితేనే తింటాడు కాబటిట్ పాపని మనింటోల్నే 
ఉంచేసుకుందాం” అని, “ఏం పాపా,  మా ఇంటికొచిచ్ ఉంటావా? నినున్ మీ అమామ్నానన్లంత బాగానూ చూసుకుంటాం” అంది సతయ్వతి . 

పాప కలవరపడుతుందనుకునన్ను. కానీ ఆ క్షణంలో తనకు లభించిన పార్ధానాయ్నికీ, మెపుప్కీ గొపప్గా మొహం పెటిట్, “మరి నాకోసం 
మీ ఇంటోల్ ఇంకో గది ఉందా?” అనడిగింది. 

నేను, శీర్మతి తెలల్బోయాం. రావుగారు అపర్యతన్ంగా మా పాపని దగగ్రగా తీసుకుని, “భలే అడిగావమామ్, ఇంతవరకూ మమమ్లిన్ 
ఇలా అడిగినవారు లేరు” అనాన్రు. 

“ఈ తరం పిలల్ల తెలివే తెలివి. మన మాటలనీన్ పాపకి బాగా అరథ్మౌతునాన్యి. మనం కాసత్ చూసుకుని మాటాల్డాలి” అంది 
సతయ్వతి సవ్రం కాసత్ తగిగ్ంచి.  

పాప మొహంలో గరవ్ం కనబడింది. “భువనేశవ్రోల్నూ నా గురించి ఇలాగే అనేవారు అంకులుస్” అంది. 
అంతా నవువ్కునాన్ం. అంతలో రావుగారి బాబు మతుత్తో జోగసాగాడు. అతణిణ్ మంచంమీద పడుకోబెటేట్ం. 
“పాప కూడా తినేసేక మనం భోజనాలకి కూరుచ్ందాం” అంది సతయ్వతి. 
పాప తల అడడ్ంగా ఊపి, “నేనూ పెదద్దానేన్, మీతోనే తింటాను” అంది. 
శీర్మతి మందలించబోయింది కానీ, సతయ్వతి దాని మాటలకి ముచచ్టపడి సరేనంది.  
అకక్ భోజనానికి కూరుచ్ంటే తముమ్డు ఓ మూలకి వెళిల్ జిగ సా పజిల తీసుకునాన్డు. అకక్ పకక్న లేకుండా తనకి తానుగా బొమమ్ను 

కూరాచ్లని వాడి కోరిక.  ఇదద్రికీ వేరేవ్రు పజిలుస్నాన్ మా పాప తన బొమమ్ తాను తయారు చేసేసేక, వదద్ంటునాన్ వినకుండా వాడికి సాయం 
చేసుత్ంది. అందుకని వాడు ఇపుప్డా కోరిక తీరుచ్కుంటునాన్డు.   

మా భోజనాలు మొదలయాయ్యి. ఐటముస్ని వాళుల్ మెచుచ్కోవడం వగిరాలు మామూలే కానీ, దోసావకాయకి సుందరంలాగే వాళూల్ 
ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.  

“కుకుంబర వాడి మేమూ దోసావకాయ పెడుతుంటాం. కానీ ఇది నిజంగా దోసకాయతో పెటిట్నది. ఇనేన్ళుల్గా ఒకక్సారి కూడా మా 
కంటబడని దోసకాయ మీకు ఎకక్డ దొరికింది? ఎలా దొరికింది?” అనడిగాడు రావుగారు. 

“ఇకక్డ ఇది ఇంత సెప్షల అని నాకు తెలియదు. ఓసారి సంతలో కనబడింది. కొనాన్ను. అంతే!” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. ఏదేమైనా 
అతిథులకు సంభర్మానందాశచ్రాయ్లిన్ కలిగించిన ఆ దోసకాయ ఒకక్సారైనా నాకు దొరకడం అదృషట్మనుకునాన్ను. 

భోంచేసూత్ కబురల్లో రావుగారు నా అడర్సు పటుట్కుందుకు తను చేసిన కృషిని తనదైన శైలిలో వివరించాడు.  
“వింటుంటే అనిపిసోత్ంది - నేను మా ఆవిణిణ్కక్డికి తీసుకురావడానికి పడద్ శర్మకీ, మానసిక ఒతిత్డికీ – మీ శర్మ ఏమాతర్ం 

తీసిపోదని” అంటూ వాళల్కి ఆ వివరాలు చెపాప్ను. 
ఆ దంపతులు శర్దధ్గా నేను చెపిప్ంది వినాన్రు. తరావ్త రావుగారు మాతో, “మీరిదద్రూ కూడా మా ఇదద్రికంటే బాగా చినన్వాళుల్. 

కాబటిట్ చొరవ చేసి ఓ మాట చెపప్నా?” అనాన్డు.  
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ఉనన్టుల్ండి అతడలా అనేసరికి ఆశచ్రయ్మేసి, “మిమమ్లిన్ పెదద్వాళల్ని మేమనుకోవడంలేదు. 
మనమంతా ఓ తోటివాళల్ం. ఐనా మీరేం చెపప్దలుచ్కునాన్ నిసస్ంకోచంగా చెపొప్చుచ్” అనాన్ను. 

“నేను మీకంటే పదేళల్కు పైగా పెదద్వాణిణ్. మా ఆవిడకోక్పమొచిచ్నా సరే, తనూ మీ అవిడకంటే పదేళల్కు పైనే పెదద్ది. 
ఉనన్మాటనడానికి సంకోచమెందుకూ, మా ఇదద్రికీ కూడా లేట మారేజ” అనాన్డు రావుగారు. 

ఆ మాటలు కొంచెం ఇబబ్ందిగా అనిపించి, “మీది లేట మారేజని నాకనిపించదు. లవ మారేజి అనిపిసుత్ంది” అనాన్ను వెంటనే. 
“మాది లవ మారేజ కాదు కానీ మారేజ లవ. అంటే పెళిల్ చేసుకునాన్క పేర్మ అనన్ మాట. పెళిల్కిముందు పేర్మ పెళిల్తో పోతుంది. పెళిల్ 

తరావ్త పేర్మకి ఎకక్డికైనా పోవాలనాన్ వేరే దారుండదు” అనాన్డు రావుగారు. 
సతయ్వతికి మొహమాటమేసిందేమో, “వాళల్కి ఏదో మాట చెబుతాననాన్రు….” అంటూ సంభాషణ దారి మళిల్ంచింది.   
“చెపేప్ముందు పెదద్రికానిన్ ఎసాట్బిల్ష చేసుకోవాలిగా, అదయింది కాబటిట్ ఇక చెబుతాను” అంటూ మావైపు తిరిగి, “పెదద్వాణిణ్ 

చెబుతునాన్ను. నా మాటని తేలిగాగ్ తీసుకోకండి. ఇకమీదట మీకు ఎలాంటి విషమసిథ్తి ఎదురైనా ఏమాతర్ం కలవరపడొదుద్. టెనష్న ఫీలవదుద్.  
భగవాన సతయ్సాయిబాబాని మనసులో తలుచ్కోండి. అనీన్ ఆయనే చూసుకుంటాడు” అనాన్డు రావుగారు. 

ఉలికిక్పడాడ్ను. నేను నాసిత్కుణిణ్ కాదు కానీ, నలుగురూ నమేమ్ పదధ్తిలో దేవుణిణ్ నమమ్ను. మా దగగ్రి బంధువులోల్ కొందరు ననున్ 
నాసిత్కుడని కూడా అనుకుంటారు. ఇక సతయ్సాయిబాబా విషయానికొసేత్ ఆయన దేవుడని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. ఇంకా చెపాప్లంటే, నాకు 
తెలిసిన కొనిన్ ఇతర విశేషాలిన్ బటిట్ ఆయనపై సదభిపార్యం కూడా లేదు.  

రావుగారిన్ చూసేత్ ఏదో సరదాకి అనన్టుల్ లేదు. బాబాగారి వీరభకుత్డిలా అనిపించారు. ఇంకా చెపాప్లంటే బాబాగారే వెదుకుక్ంటూ 
బెరిల్న వచిచ్ రావుగారి రూపంలో ననున్ కలిశారా అనిపించింది.  
          ఇపుప్డు నేను రావుగారికి ఏం చెపాప్లి? 

PPP 
  -  

రావుగారి మాటలకు తటపటాయిసూత్నే, “ఏదో నా పని నేను చేసుకుపోవడమే తపప్, ఇంతవరకూ ఏ విషయంలోనూ, దేవుడి గురించి 
ఎకుక్వగా ఆలోచించలేదు. సంపర్దాయం పాటిసాత్ం కాబటిట్ – వినాయక చవితి, వరలకీష్ పూజ వగైరాలు శర్దధ్గానే జరుపుతాం. అపుప్డు 
కూడా దైవభకిత్కంటే నియమానికీ, నిషఠ్కీ పార్ధానయ్ం ఇసాత్ం. తిరుపతి వెళిల్నా అదో రొటీనే తపప్ పర్తేయ్కమైన భకిత్భావం ఉనన్టుల్ తోచదు. 
అవసరాలు తీరచ్మని కానీ, కోరికలు సాధించాలని కానీ, సాయం చెయయ్మని కానీ – దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచిన సందరాభ్లు నా విషయంలోనూ, 
శీర్మతి విషయంలోనూ కూడా ఇపప్టివరకూ అరుదనే చెపాప్లి” అనాన్ను. 

రావుగారు నవావ్డు, “ఈ విషయంలో మీరే కాదు, బాగా చదువుకునన్ చాలామంది పదధ్తి కూడా ఇదే! నేనూ మీ కోవకు 
చెందినవాణేణ్. ఐతే మనకి తెలియందేమిటంటే, ఎవరిమీదో ఆధారపడకుండా మనకు జీవితంలో ఒకక్డుగు కూడా ముందుకు పడదని! 
చినన్పుప్డు కొనిన్ంటికి తలిల్మీదా, కొనిన్ంటికి తండిర్మీదా ఆధారపడాలి. కాసత్ పెదద్యేయ్క సేన్హితులేరప్డతారు. కొనిన్ంటికి వాళుల్ మనమీదా, 
కొనిన్ంటికి మనం వాళల్మీదా ఆధారపడక తపప్దు. ఎందుకంటే మనిషి సంఘజీవి. మీరే ఆలోచించండి! ఈనాడు మీరీ దశకు చేరుకుందుకు 
మీ సవ్యంకృషి మాతర్మే కారణమని నముమ్తారా?” 

రావుగారు అరటిపండొలిచినటుల్ చెపాప్డు. కాదని ఎలాగనడం? 
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నా విషయానికొసేత్ – చదువు విషయంలో యూనివరిస్టీ దాటేదాకా నేను అనిన్ంటికీ మా 
తాతగారిమీదా, కొంతవరకూ నాకంటే ఓ ఏడాది మాతర్మే పెదద్వాడైన మా అనన్యయ్మీదా ఆధారపడాడ్ను. ఎంత శర్దధ్గా చదివినా, చదివింది 
ఆకళింపు చేసుకునేందుకు సరిపడ తెలివితేటలు ఉనాన్ – మా తాతగారు సరైన సమయంలో సరైన దిశానిరేద్శం చెయయ్డమే – నేటి నా 
హోదాకి కారణం. ఆయన లేకుంటే, నేను గార్డుయ్యేషనుతో చదువు ఆపి, ఎకక్డో చినన్ గుమసాత్ ఉదోయ్గంలో చేరి భారంగా బర్తుకుబండిని 
ఈడుసూత్ండేవాణిణ్. కొనిన్ సమసయ్లిన్ నాకు నేనుగా పరిషక్రించుకునాన్ – అనిన్ంటికీ ఆయనునాన్రనన్ ధైరయ్మే ఎనోన్మారుల్ విపతక్ర పరిసిథ్తులోల్ 
ననాన్దుకుంది. నా చదువైపోయేక కూడా, ఆయన మరికొనేన్ళుల్ బర్తికుంటే ఇంకా ఎంతో బాగుండేదని నాకు తరచుగా అనిపిసూత్ంటుంది. 

ఈ విషయం రావుగారికి చెపాప్ను. 
రావుగారు నవివ్, “నిజాయితీగా చెపాప్రు. మీరనన్దానిన్ బటిట్ అపప్టోల్ మీ తాతగారు మీకు దేవుడు. ఆయన పకక్న లేనపుప్డు కూడా, 

ఆయనునాన్రనన్ భావనే మీకు ధైరయ్ం. భకుత్లు విషుణ్వునో, శివుణోణ్ తలుచ్కునన్టుల్ మీరాయనున్ తలుచ్కుని ధైరయ్ంగా ఉండేవారు. కానీ మీ 
తాతగారు మనిషి కాబటిట్, ఆయన ఉనికి శాశవ్తం కాదు. దేవుడి ఉనికి శాశవ్తం. ఆయనిన్ నమిమ్తే, మనమునన్ంతకాలం ధైరయ్ం మనని 
వెనన్ంటే ఉంటుంది. సాటి మనిషి సాయం తీసుకుంటూ, సవ్యంకృషిని నముమ్కుంటూ – అనిన్ంటికీ దేవుడిపై భారం వేసేత్ – అది 
మనసుకిచేచ్ తృపిత్ – దేవుణిణ్ నమిమ్నవారికే తెలుసుత్ంది. దేవుణిణ్ నమమ్డం అంటే మూఢతవ్ం కాదు, జీవన సౌలభయ్ంకోసం చినన్ సదుద్బాటు – 
అంతే!” అనాన్డు. 

ఇది ఆసిత్కతవ్ంలో ఓ హేతువాదం. వినడానికి బాగుండడమే కాదు, ఆచరణకూ వీలుగా ఉంటుంది. 
“చాలా బాగా చెపాప్రు. ఎటొచీచ్ దేవుడికే వదిలిపెటాట్లిస్నంత పెదద్ సమసయ్లు మనకెపుప్డో కానీ రావు. వచిచ్నపుప్డు తపప్క దేవుణిణ్ 

తలుచ్కుంటాను” అనాన్ను. 
“భలేవారే! సమసయ్ పెదద్దో, చినన్దో తెలుసుకోగల వివేకం ఏ మనిషికీ ఉండదు. ఎందుకంటే మనసొక లెనుస్ లాంటిది. ఓ పకక్ 

కానెవ్కుస్. ఓ పకక్ కాంకేల్వు. ఎటిన్ంచి చూసుత్నాన్ం అనన్దానిన్ బటిట్ సమసయ్ పెదద్దో, చినన్దో ఔతుంది. ననేన్ తీసుకోండి. నాకు ఇండియా అంటే 
పార్ణం. మా ఊరంటే పార్ణం. తెలుగంటే పార్ణం. మావాళల్ంటే పార్ణం. అందరీన్ వదులుకుని పొటట్ చేతబటుట్కుని ఇకక్డికొచాచ్ను. ఒకోసారి 
గూల్మీగా అనిపిసుత్ంది. అదీకాక ఇకక్డా, అకక్డా కూడా తరచుగా ఏవో సమసయ్లు వసూత్నే ఉంటాయి. పరిషాక్రం నావలల్ 
కాదనిపించినపుప్డలాల్ – ఓ కారుడ్మీద నా సమసయ్ వార్సి – బాబాగారి చిరునామాకు పోసుట్ చేసాత్ను. ఆ తరావ్త ఆ సమసయ్ గురించి 
పటిట్ంచుకోను. అనీన్ ఆయనే చూసుకుంటాడు” అనాన్డు రావుగారు. 

కషాట్లొచిచ్నపుప్డు ఏ తిరుపతి వెంకనన్కో మొకుక్కునేవాళుల్ నాకు తెలుసు. కానీ ఇలా దేవుడికి ఉతత్రం వార్యడం నేనెరుగను. ఆ 
దేవుడు కూడా నిజంగా దేవుడు కాడు. మనకిలాగే ఉండి మనమధయ్నే తిరుగుతూ, దేవుణణ్ని చెపుప్కునే ఓ మనిషి! 

పోనీ రావుగారు మామూలు మనిషా అనుకుంటే, పర్తిభావంతుడైన ఇంజనీరు. పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన సీమెనుస్ కంపెనీలో పని 
చేసుత్నాన్డు. అదీ ఇండియాలో కాదు – ఆరిథ్కంగా, వైజాఞ్నికంగా అగర్సాథ్నంలో ఉనన్ పశిచ్మ జరమ్నీలో. 

“నేనిలా అంటునాన్నని ఏమనుకోవదుద్. ఎందుకో చెపప్లేను కానీ - మన మధయ్ తిరుగుతూ, మనలో నమమ్కం కలిగించడానికి 
ఇందర్జాలానిన్ పర్దరిశ్ంచే మనలాంటి మనిషిని దేవుడనుకుందుకు నాకు మనసక్రించదు. అదే ఏ రాముడో, కృషుణ్డో అయితే – వేల 
సంవతస్రాలుగా వసుత్నన్ సంపర్దాయం కాబటిట్ - అది వేరే సంగతి!” అనాన్ను. 
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రావుగారు నవివ్, “బాబాగారిది ఇందర్జాలం కాదు. ఆయనలోని దైవతవ్ం చూపే మహిమ. 
ఆయనే కాదు, పూరవ్కాలంలో రాముడూ మహిమలు చూపాడు. కృషుణ్డూ మహిమలు చూపాడు. నమిమ్నవాళుల్ దేవుడనాన్రు. నమమ్నివాళుల్ 
అంతరించిపోయారు. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ వాళల్ దైవతావ్నిన్ శంకించినవాళుల్ కొందరుండొచుచ్. కానీ ఎనోన్ వేల సంవతస్రాల తరావ్త కూడా 
మెజారిటీ జనం వాళల్ దైవతావ్నిన్ నమిమ్ ఆరాధిసుత్నాన్రు. ఆ కాలంలో పుటట్కపోవడం నా దురదృషట్మని నేను బాధపడేవాణిణ్. సతయ్సాయిబాబా 
ఆ బాధను తొలగించాడు. ఈయన మన కాలంలో పుటట్డం మనందరి అదృషట్ం. అందుకు సంతోషించక, ఆ కాలపు శిశుపాలుడిలా ఆలోచిసేత్ 
అంతకంటే దురదృషట్ముండదు” అనాన్డు. 

బాబాగారిని దేవుడిగా నమమ్కపోతే, ముందు తరాలవాళుల్ ననోన్ శిశుపాలుడిగా చితీర్కరిసాత్రని రావుగారు బెదిరిసుత్నాన్డా 
అనిపించింది. శిశుపాలుడికీ నాకూ ఉనన్ తేడాని సహేతుకంగా ఆయనకు వివరించాలనిపించినా, అలా చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే రావుగారు 
తన నమమ్కానిన్ నామీద రుదద్డం లేదు. ఆ నమమ్కంతో తాను పొందిన పర్యోజనాలు నాకూ కలగాలని తాపతర్య పడుతునాన్డు. చూసేత్ 
అతడు బాబాగారికి వీరభకుత్డిలా ఉనాన్డు. అతడి భకిత్వలల్ అతడికి పర్మాదం ఉందనుకోను. అతడు మారాలిస్న అవసరం ఉందనుకోను. 
ఒకవేళ అతణిణ్ మారాచ్లని నేననుకుంటే, అందువలల్ ఎవరికి పర్యోజనం? 

పదిమందికి సాయపడే మంచి మనసునన్ రావుగారి లక్షణాలకు పర్తిబంధకం కానపుప్డు అతడి భకిత్ అతడిషట్ం – అంతే కదా!  
చరచ్ను పెంచడం ఇషట్ం లేక, “బాగా చెపాప్రు” అనాన్ను. 
“చెపిప్ంది నేను కాదు. బాబాగారు. మిమమ్లిన్ కలుసుకోవడం, మీకివనీన్ చెపప్డం అంతా బాబా సంకలప్ం. ఐతే, మామూలు 

మనిషినైన నాకు ఆ మహానుభావుడి గురించి చెపప్గల సతాత్ లేదు. అందుకే ఇవి తెచాచ్ను” అంటూ ఒక సంచిలోంచి రెండు పుసత్కాలు 
తీశాడతడు.    

అతడిచిచ్న వాటిలో ఒకటి - పుటట్పరిత్లో సతయ్సాయిబాబా ఆశర్మం నుంచి బాబాగారి సారధయ్ంలో వెలువడుతునన్ సనాతన సారధి 
అనే పతిర్క తాలూకు తాజా సంచిక. “ఇది చదివితే బాబాగారి ఆశర్మ వివరాలు, అకక్డి వివిధ కారయ్కర్మాలు తెలుసాత్యి. పురాణ విశేషాలని 
విశేల్షిసూత్, బాబాగారు రాసిన వాయ్సాలు చదివితే – మన అవగాహన బాగా పెరుగుతుంది. అదీకాక దైవలీలలిన్ దైవమే వివరించి చెబుతుంటే 
వినడం ఒక అపూరావ్నుభవం. భారతంలో గీతను వినన్ అరుజ్నుడికి పటిట్న అదృషట్ం మనకు పటిట్నటేల్ కదా!” అనాన్డతడు.  

నాకైతే అతడు జోక చేసుత్నాన్డా అని అనుమానమొచిచ్ పరీక్షగా చూశాను. కానీ అతడి కళల్లో ఆ పుసత్కం చదివిన సమ్ృతులు 
కలిగించిన పరవశం సప్షట్ంగా కనిపించింది. 

రావుగారిచిచ్న రెండో పుసత్కం - హోవారడ్ మరెఫ్ట అనే ఆసేట్ర్లియన భకుత్డు సతయ్ సాయిబాబాతో సావ్నుభవాలిన్ పర్సాత్విసూత్ – 
ఆయనున్ పర్పంచానికి పరిచయం చేసిన ‘మాన ఆఫ మిరకిలస్’. “ఇది చదివితే – బాబా గారి విశవ్రూపం సాకాష్తక్రిసుత్ంది” అనాన్డతడు. 

ఎందుకో నాకా పుసత్కాలమీద ఆసకిత్ పుటట్లేదు. కానీ ఆ మాటలు అతడి గుండె లోతులిన్ంచీ వసుత్నన్టల్పించి - అతడి ఆంతరాయ్నిన్ 
గౌరవించి, అభిమానానికి తలవంచి – వాటినిచిచ్నందుకు థాంకుస్ చెపాప్ను. 

“అపుప్డే థాంకుస్ చెపేప్సేత్ ఎలా? ఇచిచ్ంది చాలు అనన్టుల్ అనిపించదూ!” అనాన్డతడు. 
తడబడి, “అరథ్ం కాలేదు” అనాన్ను.  
“మీకోసం తెచిచ్ంది ఇంకొకటుంది. ఇవవ్నా, వదాద్?” అనాన్డు రావుగారు. 
ఈసారి అతడి మాటలోల్ హాసయ్సూఫ్రిత్ ధవ్నించడంతో మనసు కొంచెం తేలికపడి, “అయోయ్, ఇవవ్ండి” అనాన్ను కాసత్ నొచుచ్కుంటూ. 
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“ఇవవ్డానికి నేనూ కొంచెం తటపటాయిసుత్నాన్ను. ఎందుకంటే ఇచేచ్ముందు, ఉపోదాఘ్తం 
చెపాప్లి, తపప్దు” అనాన్డు రావుగారు. 

1960లలో ఆంధార్ యూనివరిస్టీ వేదికపైన తొలిసారిగా మిమికీర్ విదయ్ను పరిచయం చేసిన మానుయ్లు శీర్ నేరెళల్ వేణు మాధవ, “ఇది 
తెలుగువారికి కొతత్గా పరిచయమౌతునన్ కళ కాబటిట్, ఉపోదాఘ్తం తపప్నిసరి. ఐతే అది బంగాళాఖాతమంత అవకుండా జాగర్తత్ పడతానెల్ండి” 
అని చమతక్రించారు. ఉపోదాఘ్తం అనన్ పదం వినన్పుప్డలాల్ – నాకా మాటలు గురొత్సుత్ంటాయి. 

“బంగాళాఖాతమంత ఉనాన్, చెపేప్ది మీరైతే ఉపోదాఘ్తానిన్ వినడానికి నేను రెడీ” అని అతణిణ్ పోర్తస్హించాను. 
రావుగారు గొంతు సవరించుకునాన్డు.  
రెండోర్జులకిర్తం ఎందుకో అతడికి బాబాగారితో మాటాల్డాలనిపించింది. భారయ్కి చెబితే, “అయోయ్! బాబాగారి గొంతు అనుకరించి 

మాటాల్డదామంటే, నాకు మిమికీర్ రాదే!” అని నొచుచ్కుంది. 
“మిమికీర్ రాకపోతేనేం, ఆయన పాడే పాటలు పాడు. బాబా మహిమతో నీ గొంతులో నాకాయన గొంతు వినిపిసుత్ందిలే” 

అనాన్డతడు. 
“ఐతేమాతర్ం- ఆయన గొంతు మీరు వినడమే తపప్ మీకు ఆయనతో మాటాల్డడ్ం అవదుగా” అందామె. 
“వెరిర్దానా – బాబాగారితో మాటాల్డడ్మంటే – ఆయన గొంతు నేను వినడమే! నా గొంతు ఆయనకు వినిపించడం కాదు. నా 

మనసులో ఏమునన్దీ, ఆయనకు చెపప్కుండానే తెలుసుత్ంది మరి!” అనాన్డతడు. 
ఆమె మంచి గాయని. వినసొంపుగా ‘గోవింద హరే గోపాల హరే’ అంటూ బాబా తరచుగా పాడే భకిత్ గీతానిన్ ఆలపించింది.  
పాట సగంలో ఉండగా అతడు ఆపమని సైగ చేసి, “నా భకిత్భావంలో లోపముంది. నీ గొంతు నీ గొంతులాగే వినిపిసోత్ంది’’ అనాన్డు. 
తన భకిత్భావంలో లోపముందని అతడనుకునన్ందుకు బాబాగారు నొచుచ్కునాన్రు కాబోలు - ఆ సాయంతర్ం కుర ఫూయ్ర సెట్న డామ 

దగగ్రునన్ ‘కా డే వే’ షాపుకి పనిమీద వెడితే, అనుకోకుండా అకక్డ బాబా సవ్యంగా పాడిన భకిత్గీతమాల రికారుడ్ కళల్బడింది.  
సాధారణంగా అకక్డ అలాంటి రికారుడ్లు దొరకవు. అంటే – బాబా తన గొంతుని వినే అవకాశం ఇలా కలిప్ంచేడనన్ మాట!  
ఇదీ ఉపోదాఘ్తం. 
“అపుప్డలా అనుకునాన్నా! అసలు విషయం తరావ్త అరథ్మయింది. మీతో మా పరిచయమూ బాబా సంకలప్మే! మన తొలి 

పరిచయం అపూరవ్ం కావడానికి ఆ రికారుడ్ రూపంలో ఆయన ననున్ కరుణించాడు. నాతోపాటు మీకూ తన గొంతు రోజూ వినే అరహ్త ఉందని 
అరథ్మై, ఆ రికారుడ్ని కాసెటోల్కి దింపి మీకోసం తీసుకొచాచ్ను” అంటూ అతడు తన జేబులోంచి ఓ కాసెట తీసిచాచ్డు.  

అతడి గొంతులో భకిత్భావం. మొహంలో భకిత్భావం. రెండూ అపూరవ్ంగా ఉండి ననున్ విచలితుణిణ్ చేశాయి. 
కాసెటుట్ని తిరుపతి పర్సాదంలా అందుకుని, అపర్యతన్ంగా కళల్కి అదుద్కుని శీర్మతికి అందించాను.  
ఆమె కూడా దానిన్ అంతటి భకిత్భావంతోనూ కళల్కి అదుద్కుని పకక్న పెటిట్ంది. 
రావుగారికి మహదానందమైంది. “మా నానన్గారనేవారు – ఏమిచాచ్మనన్ది కాదు, ఎవరికిచాచ్మనన్ది ముఖయ్మని! బాబా మహిమ 

మీరే చూసాత్రు. ఇక జరమ్నీలో మీకు అంతా శుభమే జరుగుతుంది” అనాన్డు ఆపాయ్యంగా.  
“మీ నోటిమాట నాకు దీవెనలా ఉంది” అనాన్ను నేనూ సంతోషంగా. 
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“మీరు ఆ కాసెటుట్ని కాపీ చేసుకునాన్క నాకు మళీల్ ఇచెచ్యాయ్లి. ఎందుకంటే, పాటలు 
వినడానికి రికారుడ్కంటే, కాసెట వాడడం ఎకుక్వ వీలు. మీకు అనుకూలంగా ఉంటుందని అందాకా ఆ కాసెటుట్ని తాయ్గం చేసుత్నాన్ననుకోండి” 
అనాన్డు రావుగారు. 

ఆ కాసెట నాకు దేవుడు పకక్నునన్ అనుభూతిని ఎలా కలిగించిందీ అనన్ ఆసకిత్కరమైన విశేషానిన్ చెపప్బోయే ముందు – గతంలో 
ననున్ సతయ్సాయి గురించిన ఆలోచనలకు పురిగొలిప్న సనిన్హితుల గురించి చెపాప్లి. 

నేనూ నా భకత్మితుర్లూ 
సతయ్సాయిబాబాని దేవుడిగా నమిమ్నవారు ఎందరునాన్రో, నమమ్నివారు అంతకంటే ఎకుక్వే ఉనాన్రు. వారిలో కొందరు తమకు 

తెలిసిన పురాణకాలపు దేవుళల్ జాబితాలో ఆయనున్ చేరచ్డానిన్ ఏమాతర్ం ఇషట్పడరు. కొందరు ఆయన దేవుడైతే మనకేంటి, కాకపోతే మనకేంటి 
అనుకుంటారు. కొందరు మాతర్ం, ఆయన తనున్ తాను దేవుడిగా పర్కటించుకోవడానిన్ తీవర్ంగా నిరసిసాత్రు. వారిలో కొందరు హేతువాదులు, 
మేధావులు, జాఞ్నసంపనున్లు అయితే – అలాంటివారిని నిరసించడంలో జాతిహితం ఉందంటారు. 

ఒక రచయితగా సతాయ్నేవ్షిని అనుకునే నేను, ఏ కోవకు చెందుతానో నాకే సప్షట్త లేదు. కానీ మా అమమ్ సతయ్సాయిని నమమ్డమే కాక 
– మా ఆఖరి చెలిల్కి ఆయన పేరు పెటిట్ంది. బాబా గురించి చినన్ పొలుల్ మాట అనాన్ తను భరించలేదు. ఆయనున్ నిరసించడం అమమ్ని బాధ 
పెటట్డమేనని నాకు తోచేది. అదీకాక తన నమమ్కంవలల్ అమమ్కి తగిన ఓదారుప్ లభించి, ధైరయ్ం కలిగి సంతోషంగా ఉండేది. ఆపైన ఆమె 
నమమ్కంవలల్ మిగతావారికి ఏ పర్మాదం, నషట్ం లేదు. 

రీసెరిచ్ రోజులోల్ నా మితుర్డొకడు – బాబాగారివి కుష్దర్శకుత్లనీ, శంకరాచారుయ్లు దైవసవ్రూపుడనీ నమేమ్వాడు. అందుకు 
ఉదాహరణగా కొనిన్ కథలు చెపేప్వాడు.  అవనీన్ ఇకక్డ అపర్సుత్తం.  

ఒక సాయి భకుత్డు నామీద కోపమొచిచ్నపుప్డు, “నా జోలికొచాచ్వో, మా బాబా నినున్ సరవ్నాశనం చేసాత్డు” అనాన్డు. నాకు 
చిరాకేసి, “అంటే నీ ఉదేద్శయ్ంలో బాబా ఎవరు? దేవుడా? లేక నువువ్ ఏరాప్టు చేసుకునన్ గూండానా?” అనాన్ను. అపప్టికి తన మాటలిన్ ఇలా 
కూడా అనుకోవచచ్ని అరథ్మయినటుల్ంది – ఆ తరావ్త అతగాడు ననున్ భయపెటట్డానికి బాబా పేరు వాడలేదు.  

రీసెరిచ్ సమయంలో చాలామంది బాబా భకుత్లిన్ గమనించాను. వారిలో సావ్రథ్ం, అహం, అసహనం ఎకుక్వగా ఉండడం గమనించి, 
“అవేనా వారి భకిత్కి కారణం? అవి కాదనుకునాన్ – తన భకుత్లోల్ ఈ లక్షణాలిన్ హరించలేనివాడు దేవుడౌతాడా?” అనిపించేది. 

నా రూంమేట బీఎల నా ఆలోచనలిన్ విశేల్షిసూత్, “నిజం చెపాప్లంటే నాలోనూ ఇదే భావం ఉంది. కానీ సావ్రథ్ం, అహం, అసహనం 
– ఒకక్ బాబా భకుత్లకే పరిమితం కాదు. అవి మనుషులందరికీ సహజం. మరి పర్తి మనిషీ ఏదో ఒక దేవుణిణ్ నముమ్తాడు. మనకిలా ఆలోచిసేత్ 
– ఈ పర్పంచంలో ఏ దేవుణీణ్ నమమ్కూడదు. అపనమమ్కానిన్ ఒకక్ బాబాకే అంటగటట్డమెందుకు?” అనాన్డు. 

ఆ మాటలతో నా ఆలోచనలోల్ ఏదో లోపం ఉందనిపించింది. సైంటిసుట్గా అపప్టికే ఉనన్త శిఖరాలని అధిరోహించిన సూరి 
భగవంతం, బాబాగారికి అనుచరుడయేయ్డంటే – ఆయనకి ఈ మాతర్ం ఆలోచన సుఫ్రించకనా?  

నా జీవితం నాది, బాబా దేవుడైతే నాకేంటి, కాకపోతే నాకేంటి అని తపిప్ంచుకునాన్ – సతయ్సాయి భకుత్లు ఎవరో ఒకరు నాకు దగగ్రై 
– ననున్ ఆయన గురించిన ఆలోచనలకు దూరం కానివవ్డం లేదు.    

భువనేశవ్రోల్ రీజినల రీసెరిచ్ లాబొరేటరీలో సైంటిసుట్గా చేరేక – నాకు ఆఫీసులో చాలామంది భకుత్లు తటసథ్పడాడ్రు. వారు బాబా 
వలల్ తమకు ఎలాంటి పర్యోజనాలు చేకూరాయో చెపేప్వారు.  
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“కరమ్ఫలానిన్ తపిప్ంచడం ఆ విధాతకు కూడా సాధయ్ం కాదు” అని మన పురాణాలు 
చెబుతాయి. మరి రాముడైనా, కృషుణ్డైనా, బాబా ఐనా – మనకి పర్యోజనాలు చేకూరచ్డమేమిటనిపించేది. ఐనా మనకి పర్యోజనం 
కలిగించేవాడు మితుర్డో, బంధువో కావాలి తపప్ – దేవుడెలాగౌతాడనుకునేవాణిణ్. 

“మా ఇంటికి భజనకు రా. ఆ సమూహంలో పాలొగ్ంటే, నీకు భకిత్ దానంతటదే పుటుట్కొసుత్ంది” అని కొందరు మితుర్లు తమ ఇళల్కు 
అహావ్నించారు. వీలు కాదని తపిప్ంచుకునేవాణిణ్.  

ఐతే ఒకక్ విషయం నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. సామానయ్ కుటుంబంలో పుటిట్న ఒక వయ్కిత్ – మన రాషట్రంలోనే కాక, దేశంలోనే కాక, 
విదేశాలోల్ కూడా అసంఖాయ్క భకుత్లిన్ పర్భావితం చెయయ్డం ఎలా సాధయ్ పడింది?  

జనం మూరఖ్తవ్మా లేక ఆయన మానవాతీతుడు కావడమా? 
ఇలాంటి మీమాంసలో ఉండగానే – నాకు శీర్నివాసరావుగారు పరిచయమయాయ్రు. అతడు భువనేశవ్రోల్ ఉతక్ళ యూనివరిస్టీలో 

సాట్టిసిట్కుస్ విభాగంలో ఆచారుయ్డు. అతడు యూనివరిస్టీ కాంపసులో ఉంటునాన్డు. ఆ కాంపసుకి వాణీవిహార అనన్ చకక్ని పేరు. అది మా 
లాబొరేటరీ కాంపసుకి పకక్నే ఉంది. ఆదిలో మా కాంపసునుంచి ఊళోల్కి వెళాల్లంటే, టౌనుబసుస్లు ఎకక్డానికి వాణీవిహార వెళాల్లిస్ ఉండేది.    

శీర్నివాసరావుకి తెలుగుతనం ఇషట్ం. తెలుగు సినిమాలు ఇషట్ం. తెలుగువాళల్తో పరిచయం ఇషట్ం. అతడితో మా పరిచయం 
వాణీవిహార బసుస్సాట్పు దగగ్ర మొదలై, ఊళోల్ని సినిమా హాలు దగగ్ర బలపడి, కర్మంగా ఒకరిళల్కు ఒకరు వెళేల్టంత సానిన్హితాయ్నికి దారి 
తీసింది.  

ఇపుప్డీ శీర్నివాసరావు పర్సాత్వన ఎందుకంటే, ఆయన సతయ్సాయికి వీరభకుత్డు. ఆయన ఇంటోల్ బాబాకి ఓ గదిని పర్తేయ్కించారు. ఆ 
గదిలో మధయ్న సింహాసనంలాంటి ఓ పెదద్ కురీచ్లో, నిలువెతుత్ పటం. అందులో పొడవాటి కాషాయపు అంగీలో, అభయహసత్మిసూత్, 
మందహాసం చేసుత్నన్ సతయ్సాయిబాబా చితర్ం. చూడగానే అపర్యతన్ంగా చేతులు జోడించాలనిపిసుత్ంది.  

వారం వారం తపప్నిసరిగానూ, అపుప్డపుప్డు పరవ్దినాలోల్నూ శీర్నివాసరావింటోల్ భజనలు జరిగేవి. 
పరిచయమైన వారానికే అతడు ననున్ భజనకు ఆహావ్నించాడు.  
అదేమిటో, ఎవరు పిలిచినా భజనకు వెళల్నివాణిణ్ – అతడి విషయంలో వెంటనే సరేననాన్ను.  
ఆశయాలూ, ఆదరాశ్లూ అనుకుంటాం కానీ – ఒకరు పిలిచే తీరు మన సప్ందనలిన్ పూరిత్గా మారెచ్యయ్గలదు. 
శీర్నివాసరావు ఇంటికొచిచ్న భకుత్లు సామానుయ్లు కారు. వారిలో అయేయ్యస ఆఫీసరుల్, రాజకీయ పర్ముఖులు, వాణిజయ్ పర్ముఖులు, 

సైంటిసుట్లు, పొర్ఫెసరుల్ – అందరూ విదయ్లోనో, హోదాలోనో, జాఞ్నంలోనో – ఉనన్త హోదాలో ఉనన్వాళేల్. 
అకక్డునన్ అందరిలోకీ వయసులోనూ, హోదాలోనూ కూడా నేనే చినన్వాణిణ్. 
వచిచ్నవాళుల్ అంతా మనసూఫ్రిత్గా శీర్నివాసరావు పటల్ భకిత్, గౌరవ, వినయాలను పర్కటించారు. ఒకరొకక్రుగా భజన పాటలు 

పాడారు. తరావ్త ఓ పొర్ఫెసరుగారు దేవుడి గురించి ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు. 
 ‘దేవుడు కంటికి కనిపించడు. అయినా ఆయనిన్ నమామ్లి. అందుకంటే పానకంలోని తీపి కనిపించదు. తీగలో కరెంటు కనిపించదు. 

ఐనా ఆరెంటినీ నమిమ్, తగిన పర్యోజనాలు పొందుతునాన్ం’ – అనన్ది ఆయన మాటల సారాంశం.  
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తగినంత వయసు, అనుభవం, జాఞ్నం ఉనన్ పొర్ఫెసరునుంచి నేనాశించినది చాలా ఎకుక్వ 
కావడంవలల్నో ఏమో, నాకా వివరణ చాలా పార్థమిక దశలో ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఆయన చెపిప్న కారణాలను కొటిట్పారెయయ్డానికి - నా 
సాథ్యి హేతువాదమూ, తరక్మూ చాలనిపించింది.  

అదలాగుంచి - సతయ్సాయిని దేవుడనడానికి అకక్డివారు ఒకొకక్రుగా కొనిన్ నిదరశ్నాలు చెపాప్రు. అనీన్ వయ్కిత్గత పర్యోజనాలకు 
సంబంధించిన సావ్నుభవాలే! అంటే - భకిత్ అనన్ది సవ్పర్యోజనాలకు సాధనం. బాబా వలల్ సవ్పర్యోజనాలు నెరవేరడమే - వారి భకిత్కి 
కారణమనిపించింది.  

అకక్డ చేరినవారి మాటలు వినాన్క - అకక్డ నా హోదా, వయసు చినన్వనన్ భావన తొలగిపోయింది. 
ఐతే శీర్నివాసరావు మిగతా భకుత్లకు భినన్ం. బాబా కారణంగా అతడికి పెదద్వారితో పరిచయాలు ఏరప్డడ్ మాట నిజం. కానీ, అవి 

కేవలం భజనలకూ, భకిత్ సమావేశాలకూ మాతర్మే పరిమితం. జీతమొకక్టే ఆధారమైన ఆయన జీవితగమనం, ఆ జీతపు పరిమితులకు లోబడి 
ఉండేది. చాలాకాలం అతడికి సూక్టరు కూడా లేదు. పర్తిఫలాపేక్ష లేకుండా బాబాని సేవించేవాడు. బాబాగారి విశేల్షణాతమ్క వాయ్సాలు చదివి 
మురిసిపోయేవాడు. బాబాని తలుచ్కుంటే ఆయనలో కలిగే పరవశం, కృషుణ్డి కాలంలో రాధని సుఫ్రింపజేసేది. 

ఉపాధాయ్యవృతిత్కి నాయ్యం చేసూత్, విదాయ్రుథ్లోల్ మంచి టీచరనన్ పేరు తెచుచ్కునాన్డు. బాబా పేరిట జరిగే నారాయణని భకిత్శర్దధ్లతో 
నిరవ్హించేవాడు. కానీ ఉదోయ్గంలో పర్మోషన కోసం యూనివరిస్టీలో ఎవరీన్ సేవించడు. పదోనన్తి మాతర్మే కాదు, తనకే మంచి జరిగినా - 
అది బాబా దీవెన అంటాడు.  

సమసయ్లెదురైనపుప్డు పరిషాక్రానికి బాబాని పార్రిథ్ంచడు. “ఈ సమసయ్ బాబా సంకలప్ం. దానిన్ నేను గౌరవించాలి. పరిషాక్రం 
చూపాలా, వదాద్ అనన్ది ఆయన నిరణ్యం” అనేవాడు. 

తరావ్తెపుప్డో యూనివరిస్టీ ఆయనకు పర్తిషాఠ్తమ్కమైన రిజిసాట్ర్రు పదవి ఇవావ్లనుకుంది. ఆ పదవికి బాధయ్తలెకుక్వనీ, బాబాని 
సేవించుకుందుకు పర్తిబంధకమౌతుందనీ భావించి మృదువుగా తిరసక్రించాడాయన. 

ఐతే బాబాకి సంబంధించిన వివాదాసప్దమైన మహిమలు అతడింటోల్ జరిగాయి. వాళిల్ంటోల్ అపుప్డపుప్డు బాబా పటం ఫేర్ంనుంచి 
విభూతి రాలేది. తరచుగా – ఆ పటంలో బాబా పాదాలవదద్ కుంకుమ ఉదభ్వించేది. ఇంకా రకరకాల మహిమలు జరిగేవి. అవి చూడాడ్నికి 
చాలామంది వాళిల్ంటికి వెళేల్వారు.  

ఇలాంటి విశేషాలు అతడు నాకు చెపిప్, తన ఇంటోల్ అలా జరుగుతునన్ందుకు మురిసిపోయేవాడు. 
పటానికి విభూతి రాలడానికి ఆగాజ్లిక యాసిడ వాడతారనీ, ఇతర మహిమలు కూడా ఇందర్జాల విదయ్లే తపప్ మహిమలు కాదనీ 

పతిర్కలోల్ చదివాను. ఐతే నేను శీర్నివాసరావుని ఏమాతర్ం శంకించలేకపోయాను. నేనే కాదు, ఎరిగినవారెవరూ అతణిణ్ ఈ విషయంలో 
శంకించలేరు. నిజంగానే ఆ మహిమలోల్ ఆయన హసత్మునాన్, అది బాబాకి పర్చారమే తపప్ – వయ్కిత్గత పర్యోజనాలకి కాదు.  

‘నీ మితుర్లెవరో చెపుప్. నువేవ్మిటో నేను చెబుతాను’ అంటారు అనుభవజుఞ్లు.  
‘నీ భకుత్లెవరో చెపుప్. నువేవ్మిటో నేను చెబుతాను’ అనన్ది దేవుడికి వరిత్సుత్ందని నేనంటాను.  
బాబాపై గౌరవభావం కలగడానికి శీర్నివాసరావు వంటి భకుత్డు ఒకక్డు చాలు. బహుశా అలాంటి వారు చాలామందే ఉండి 

ఉంటారు. అదే బాబా పార్భవానికి కారణమయుండొచచ్ని నాకు అనిపించేది. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   415
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

నావరకూ వసేత్, బాబా గురించి చాలా అనుమానాలుండేవి. వాటిలో కొనిన్ శీర్నివాసరావు చెపేప్ 
విశేషాలోల్ంచే పుటుట్కొచేచ్వి. కానీ పొరపాటున కూడా నేను బాబా విషయంలో ఆయనవదద్ నోరు జారలేదు.  

పురాణాలోల్ కూడా భకిత్ విషయంలో అరుజ్నుడంతటివాణిణ్ అనుమానించొచుచ్. కానీ రంతిదేవుడు, అంబరీషుడు వంటివారి ముందు 
నోరు పెగలదు. 

శీర్నివాసరావు ఎంతటి భకిత్పరుడైనా, నాకు మంచిమితుర్డైనా – భకిత్ పరంగా నా ఉపేకాష్భావానిన్ గర్హించలేని అమాయకుడూ కాదు. 
బాబా గురించి ఎంతవరకూ పంచుకోవాలో, అంతవరకే విశేషాలిన్ చెపేప్వాడు. తన ఇంటోల్ భజనలకు రమమ్ని ననున్ నొకిక్ంచలేదు. విశిషట్మైన 
భజనలు ఉనన్పుప్డు మాతర్ం, ననున్ పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నించేవాడు. కానీ నేను వెళల్కపోతే ఆ పర్సాత్వన తెచిచ్ నిషూఠ్రం వేసేవాడు కాదు. నేనూ 
అతడూ ఎకుక్వగా తెలుగు సినిమాల గురించీ, పతిర్కల గురించీ మాటాల్డుకునేవాళల్ం. మేమెపుప్డు కలుసుకునాన్ – ఆహాల్దకరంగా ఉండేదే 
తపప్ – వివాదాసప్ద చరచ్లు మామధయ్ జరుగలేదు.  

ఆ తరావ్త మళీల్ ఇదిగో ఇపుప్డు నాకు రావుగారి రూపంలో మరో సాయి వీరభకుత్డు తటసథ్పడాడ్డు. 
అతడికీ, ఇతడికీ పోలికలు అనతగగ్వి కొనిన్ ఉనాన్యి. 
శీర్నివాసరావు సతయ్సాయి భకత్ సమాజానికి సంబంధించి ఒరిసాస్లో రాషట్రసాథ్యి ఉనన్త పదవిలో ఉనాన్డు. ఈ రావుగారి అనన్ కూడా 

రాజసాథ్న యూనివరిస్టీలో పని చేసూత్ – సతయ్సాయి భకత్ సమాజానికి రాషట్రసాథ్యి ఉనన్త పదవిలో ఉనాన్డు. 
ఈ రావు, ఆ రావు కూడా – బాబానుంచి ధన కనక వసుత్ వాహనాలనూ, సాంఘిక ఆరిథ్క పర్యోజనాలీన్ ఆశించడం లేదు. వారు 

కోరేది మనశాశ్ంతి, సారథ్కమైన జీవితం.  
నా విషయంలో మాతర్ం ఈ రావు ఆ రావు కంటే రెండడుగులు ముందుకేసి, ఇంటోల్ ననున్ బాబా గొంతులో భజనలు వినమనాన్రు. 
“పాపం, ఆయనకు ఆ కాసెట పార్ణంలా ఉంది. మనం వెంటనే రికారుడ్ చేసుకుని, ఆయనకు వెనకిక్చేచ్దాద్ం” అంది శీర్మతి నాతో. 
“అలాగే కానీ – ముందు మనం ఒక లాటరీ టికెట కొనాలి. తరావ్తనే రికారిడ్ంగు” అనాన్ను. 
జరమ్నీలో ఫెరన జెహ (టివి) లాటరీ గురించి గతంలో చెపాప్ను. 50 ఫెనిన్గుస్కి ఓ టికెట. వాటిని కియోసుక్లోల్ అముమ్తారు. 

అందులో 1 నుంచి 36 అంకెలుండేవని గురుత్. వాటిలో ఆరింటిని ఎంచుకుని కియోసుక్లో ఇవావ్లి. వారం వారం డార్ తీసి టివిలో 
చూపిసాత్రు. అనిన్ అంకెలూ సరిపోతే మిలియన మారుక్ల బహుమానం. ఎంతమందికొసేత్ అంతమందీ పంచుకోవాలి. అకక్ణిణ్ంచి ఐదు 
అంకెలకు ఇంత, నాలుగింటికి ఇంత అని అదే పదధ్తిలో బహుమతి పంపకం ఉంటుంది. తకుక్వ మొతాత్లిన్ కియోసుక్లోల్ంచి తీసుకోవచుచ్. 

ఆరెన్లల్ సావాసంలో వారు వీరౌతారంటారు. లాటరీ టికెట కొంటాననడంలో నా ఉదేద్శయ్ం శీర్మతికి అరథ్మయింది. “అంటే బాబా 
భజనకీ లాటరీ బహుమతికీ లంకె పెడుతునాన్రా? నమమ్కమే కాదు, పవితర్తకూ సంబంధించిన విషయాలోల్ వేళాకోళం పనికి రాదు” అంది.    

“నీ ఊహ కొంతవరకూ కరెకేట్. కానీ - భగవంతుడు భకుత్లకు పరీక్షలు పెడితే, అదాయన లీల అంటునాన్ం కదా! భకుత్డు 
భగవంతుడికి పరీక్ష పెడితే, అది వేళాకోళం ఎందుకౌతుంది?” అనాన్ను. 

శీర్మతి అపర్యతన్ంగా లెంపలేసుకుని, “మీకు తోచినటుల్ చెయయ్ండి కానీ, ఇంక దీని గురించి వాదన పెంచొదుద్” అని అకక్డితో 
తుర్ంచేసింది. సరేనని నేనూ ఊరుకునాన్ను. 

దేవుడు నా పకక్నునన్ అనుభూతికి దారితీసే విచితర్ సంఘటన ఒకటి నాకోసం ఎదురు చూసోత్ందని అపుప్డు నాకు తెలియదు.      
PPP 
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పాశాచ్తుయ్లైన తెలల్వారు హేతువాదులని నేననుకుంటాను. వారు ఏదైనా మతానిన్ సీవ్కరించినా, జీవనసౌలభాయ్నికో లేక 

మనశాశ్ంతికో.  కొనిన్ సంపర్దాయాలు పాటించినా, మూఢవిశావ్సాలకి లోనవరు. సతాయ్నేవ్షణకే పార్ధానయ్మివవ్డంవలల్, దైవభకిత్ వారి 
దైనందిన జీవితంలో భాగం కాదు. వారి దృకప్థం కూడా ఆధాయ్తిమ్కం కాదు, భౌతికం.    

ఇక బాబా వంటి సమకాలీన పర్తయ్క్షదైవాల విషయానికొసేత్ - వారి మానవాతీతశకుత్లిన్ దైవతవ్ంగా భావించరు. ఐతే కుతూహలం 
వారిని ఉపేకిష్ంచనివవ్దు. అవగాహనకోసం పర్యతిన్సాత్రు. అందుకు శాసతరీయ దృకప్థానిన్ అనుసరిసాత్రు.  

ఈ విధంగా వారిది ఉతత్మసాథ్యి ఆలోచన అనీ, మన దేశంలో చాలామంది ఈ విషయంలో వారిని అనుసరించాలనీ అనుకుంటూ 
– నా వంతు పర్యతన్ం నేను చేసుత్ంటాను.  

ఐతే సతయ్సాయిబాబా అనుచరులోల్ పాశాచ్తుయ్లైన శేవ్త జాతీయులు ఎకుక్వగానే ఉనాన్రని తెలిసేక సందిగధ్ంలో పడాడ్ను. 
బాబాలో దైవతవ్ముందా, లేక ఆ తెలల్వారు కూడా సామానయ్తలో మనకు తీసిపోరా? 
ఈ పర్శన్ని రావుగారు నాలో రేకెతిత్ంచారు. ఆయన ఇచిచ్న మాన ఆఫ మిరకిలస్ పుసత్కంలో – ఆ పర్శన్కు జవాబు దొరకొచుచ్నేమో! 
హోవారడ్ మరెఫ్ట పాశాచ్తుడు. తెలల్వాడు. ఆపైన రచయిత కూడా. 
అతడేం రాసి ఉంటాడోననన్ కుతూహలంతో ఆ పుసత్కానిన్ చదివాను. చదివితే చెపప్లేనంత ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 
అది మన పురాణకథలోల్ భకుత్ల చరితర్ పంథానే అనుసరించింది. 
మరెఫ్ట బాబా గురించి వినాన్డు. ఆయనిన్ దేవుడని నమమ్లేదు. పరిశోధనాతమ్క దృషిట్తో ఇండియా వెళేల్డు. బాబా గారిన్ కలిశాడు. తన 

భావనలు వినిపించాడు. ఆయన ఆశర్మంలో చోటు సంపాదించాడు. ఆ సాహచరయ్ంలో ఎనోన్ మహిమలు చూశాడు. అవి అదుభ్తాలేనని 
నిరాధ్రించాడు. ఆయనకు భకుత్డయాయ్డు. పర్చారకుడయాయ్డు. 

అందులో బాబా ఏయే తేదీలోల్ ఏయే మహిమలు ఎపుప్డెపుప్డు చూపాడో వివరాలిచాచ్డు. అవి అదుభ్తాలేనని పాఠకులిన్ ఒపిప్ంచేంత 
గొపప్ రచనాశైలిని పర్దరిశ్ంచాడు.  

ఇంకా నాకు తెలియని మరికొనిన్ విశేషాలునాన్యి. అపప్టికే తన దైవతావ్నిన్ కోటాల్దికి నిరూపించుకునన్ షిరీద్ సాయిబాబాయే సతయ్ 
సాయిబాబాగా పునరజ్నమ్ ఎతేత్డట. అందుకు తగిననిన్ సాకాష్య్ధారాలూ ఆ పుసత్కంలో ఉనాన్యి.  

ఆ వివరాలు ఎపప్టికపుప్డు శీర్మతితో పంచుకునేవాణిణ్. చదవడం పూరత్యేయ్క, “సతయ్సాయిబాబా భగవంతుని అవతారమా కాదా 
అనన్ది పకక్న పెడితే – ఈ రచయితలో నిజాయితీ ఉంది” అనాన్నామెతో  

“నాకిక సందేహం లేదు. ఆయన దేవుడేనండీ” అంది శీర్మతి. 
“దేవుడైతే మనకేమిటి? కాకపోతే మనకేమిటి? మనవరకూ మాతర్ం కోరికలు తీరుచ్కుందుకు ఇపప్టికునన్ రాముడూ, కృషుణ్డూ, 

శివుడూ వగైరాలు చాలరా?” అనాన్ను. 
“ఇంతమంది దేవుళల్ని పూజిసుత్నాన్ం. వాళల్లో ఈయనీన్ కలుపుకుంటే నషట్మేముంది?” అంది శీర్మతి. 
“నషట్ం కాదు. లాభం చూసుకోవాలి. రాజకీయనాయకులు కూడా కొతత్ పారీట్లో కలిసేముందు లాభం చూసుకుంటారు” అనాన్ను. 
“ఐతే ఏంచేసాత్రు?”  
“ఒక లాటరీ టికెట కొంటాను. పైరజొచిచ్ందీ, ఇకమీదట ఆయనే మన దేవుడు” అనాన్ను. 
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శీర్మతి నవేవ్సింది కానీ, నేను నిజంగానే లాటరీ టికెట కొనన్పుప్డు ఆశచ్రయ్పోయింది.  
కొని ఊరుకునాన్నా, లేదు.  ఆ టికెట భదర్పరచ్డానికి ఇంటోల్ ఓ పవితర్మైన సథ్లానిన్ సూచించమని శీర్మతికి చెపాప్ను.  
ఆమె కొంచెం ఆలోచించి, “మనింటోల్ పవితర్సథ్లమా? అది చరిచ్ంచి తేలాచ్లిస్న విషయం” అంది.  
ఆమె ఆ మాట ఊరికే అనలేదు.  
మా ఇంటోల్ కిచెన కామన.  మాతో పాటు ఇంటామె ఒలోముచ కీ కూడా వాడుతుంది కాబటిట్, అకక్డ పవితర్తకి ఆసాక్రం లేదు. 

అందుకాక్రణం ఆమె మేల్చచ్జాతికి చెందినదని కాదు. పుటుట్కను బటిట్, అలవాటల్ను బటిట్ మనుషుల పవితర్తను అంచనా వెయయ్డం 
కుసంసాక్రమని నమేమ్వారిలో పర్థముణిణ్ కావాలనుకునేవాణిణ్, అలాంటి భావనకు తావిసాత్నా! 

నేను కోరే పవితర్త శుచి శుభార్లకు సంబంధించినది.  
ఒలోముచ కీ సాన్నమే నెలకొకటి రెండు సారోల్ చేసుత్ంది. వంటింటోల్ తను వచిచ్ వెళిల్న గురుత్లనీన్ వదిలి వెడుతుంది. అందుకని 

వంటింటోల్ ఆ టికెట ఉంచలేం.  
బాతూర్ం విషయానికొసేత్ అది మనుషులిన్ పవితుర్లుగా చెయయ్డానికే తపప్, పవితర్మైన వాటిని ఉంచడానికి అనువైన సథ్లం కాదు. 

ఆపైన అసలే కోతి అనన్టుల్, అకక్డ టబుబ్తో పాటు కమోడ కూడా ఉంది. 
ఇక మేముండే గది. అకక్డ టీపాయ ఒకటుంది కానీ, అదే భోజనాల బలల్ కూడా! ఎంత జాగర్తత్గా తినాన్, కనీసం పిలల్లు 

తినన్పుప్డైనా ఎంతోకొంత ఎంగిలి అంటుతుంది. భోంచేసుత్నన్పుప్డలాల్ ఆ బలల్ ఖాళీ చెయయ్క తపప్దు.    
మరో ఫరిన్చర మంచం. దానికీ అరలూ అవీ లేవు. పవితర్ంగా భావించేవాటిని పరుపుకింద పెటుట్కోవచుచ్ కానీ, ఆ తరావ్త 

పరుపుమీద పడుకుంటే ఆ పవితర్ వసుత్వులిన్ అవమానించినటేల్ కదా! అదీకాక తరచుగా కాకపోయినా, అపుప్డపుప్డు బాబుకి పకక్ తడిపే 
అలవాటింకా ఉంది. 

ఉనన్టుల్ండి అనాన్ను, “మనం పనికొచేచ్వాటిని వెతుకుతునన్టుల్ లేదు. పనికిరానివాటిని గురిత్సుత్నాన్ం”. 
“మీకలా అనిపించిందా, నాకైతే, మనమింతవరకూ ఈ గదిలో దేవుడి బొమమ్యినా పెటుట్కునే పర్యతన్మే చెయయ్లేదని” అంది 

శీర్మతి. 
అదీ నిజమే.  
వచిచ్నపప్టిన్ంచీ ఇంతవరకూ ఇంటోల్ ఎకక్డైనా దేవుడి బొమమ్ పెటుట్కుని రోజూ దణణ్ం పెటుట్కోవాలనన్ ఆలోచనే మాకు రాలేదు. మా 

దినచరయ్ హడావుడిలో ఆ విషయం సుఫ్రించనూ లేదు. 
భువనేశవ్రోల్ శీర్నివాసరావు గారు తనకి యూనివరిస్టీ కావ్రట్రుస్ రాగానే – ముందుగా తను నమిమ్న దేవుడికి ఏ గది కేటాయించాలా 

అని ఆలోచించారు. ఉనన్ంతలో పెదద్ గదిని దేవుడికిచిచ్, మిగతాభాగంలో తనూ తన కుటుంబం సదుద్కునాన్రు. అదీ భకిత్! 
మరి మాకసలు దేవుడి ఆలోచనే రాలేదు. బెరిల్న రావుగారి పరిచయభాగయ్ంతో ఇపుప్డా ఆలోచనొచిచ్ంది.  
రావుగారు సుఫ్రించగానే, “ఔనూ, రావుగారిచిచ్న కాసెటూట్, పుసత్కం ఎకక్డ ఉంచుతునాన్ం?” అనడిగాను.  
వెంటనే శీర్మతి అకక్డునన్ టేపు రికారడ్రు బలల్వైపు చూసింది. 
మాటవరుసకు అడిగాను కానీ నాకుమాతర్ం జవాబు తెలియకనా? 
మా గదిలో ఎతైత్న పాతకాలం నాటి బలల్ ఉంది. ఉపరితలం ఎగుడు దిగుడుగా ఉనాన్ వైశాలయ్ం కాసత్ పెదద్దే!  
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దానిమీదనే మా రేడియో-రికారడ్రు, సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపు రికారడ్రు ఉనాన్యి. ఆ బలల్ 
సొరుగులో టేపులు, కాసెటుల్, రికారడ్రుకి తగిన అనుబంధ పరికరాలు ఉనాన్యి, ఆ టేపులోల్ ఇండియనుస్ నుంచి తెచుచ్కుని రికారుడ్ చేసుకునన్ 
బాబీ, పాయ్సా, తీసీర్ మంజిల, తలాష, మేరానామ జోకర వగైరా హిందీ సినిమా పాటలు, కొంత పాశాచ్తయ్ సంగీతం ఉనాన్యి. ఇంకా 
ఘంటసాల పైరవేటు రికారుడ్లు ఉనాన్యి.  కాళీ టేపులూ, పరస్నల రికారిడ్ంగూస్ కూడా చాలా ఉనాన్యి.  

రావు గారిచిచ్న టేపుని ఆ సొరుగులోల్ వాటి మధయ్ పెటట్డం సబబు కాదంది శీర్మతి. పుసత్కానిన్ టేపు రికారడ్రు పకక్న పెటిట్, దానిమీద 
బాబా పాటల కాసెట ఉంచింది. తను చెపప్దు, నేనడగను కానీ - రోజూ లేవగానే ఓసారి వాటికి చేతులు జోడిసోత్ందని నా అనుమానం.  

చదవడానికి పుసత్కానిన్ అకక్ణిణ్ంచే తీసి, చదవడం ఆపగానే మళీల్ అకక్డే ఉంచుతునాన్ను. ఐతే అదో పవితర్సథ్లమని ఇపుప్డీ 
చరచ్లయేయ్దాకా సుఫ్రించలేదు.  ఏదేమైనా మా గదిలో పవితర్తకి కేటాయించిన సథ్లమొకటి ఉంది.  

లాటరీ టికెటుట్ని శీర్మతికి అందించి, “దీని విలువ మిలియన మారుక్లు. మన జీవితాలిన్ మారేచ్ శకిత్ ఉనన్ ఈ టికెటుట్లో ఇపుప్డు లకిష్ 
అంశ ఉంది. మనసూఫ్రిత్గా దేవుణిణ్ నమేమ్ నీకు మాతర్మే ఈ టికెటుట్ని పవితర్సథ్లంలో ఉంచే అరహ్త ఉంది” అనాన్ను. 

శీర్మతి టికెట అందుకుని కళల్కదుద్కుంది. రావుగారిచిచ్న పుసత్కంపైన దానున్ంచి కాసెటుట్ని ఒతుత్గా పెటిట్ ఓసారి చేతులు జోడించి, 
ననూన్ దణణ్ం పెటుట్కోమంది. 

“అబాబ్, మిలియన మారుక్లనగానే ఎంత ఆశో! నువువ్ పెటిట్న దణణ్ం చాలదనా, ననున్ కూడా పెటుట్కోమంటునాన్వ!” అనాన్ను 
నవువ్తూ. 

“ఏదో వంకన ఈ గదిలో – మనం దైవపార్రథ్న చేసుకునేందుకో చోటు దొరికిందనన్ ఆనందం నాది. నేను దేవుడికి భకిత్తో దణణ్ం 
పెటాట్ను. మిలియన మారుక్ల ఆశ మీది. అది తీరాలంటే, మీ దణణ్ం మీరే పెటుట్కోవాలి” అంది శీర్మతి. 

చురక పడింది నాకు. ఐనా చలించక, “మిలియన మారుక్లమీద నీకు లేదా ఆశ!” అనాన్ను. 
“ఆశ అని మీరే అనాన్రుగా. ఆశపడాడ్నికి మనకిపుప్డేం తకుక్వైందని! అనీన్ ఉనాన్యి. అంతా బాగుంది. మనం కలిసునాన్ం” 

అందామె. 
ఆడవాళుల్ అలప్సంతోషులు. అది తెలిసి కూడా వాళల్ని సంతోష పెటేట్ పర్యతన్ం చెయయ్రు మగాళుల్! 
“ఐతే నాదణణ్ం నేనే పెటుట్కోవాలంటావ?” అంటూ గొంతు సవరించుకునాన్ను. చేతులు జోడించి, “లాటరీలో నాకు, ఒక మిలియను 

మారుక్, లివావ్లి తపప్దు శీర్ సతయ్సాయీ” అని అపప్టికపుప్డు ఓ పాట కలిప్ంచి రాగయుకత్ంగా పాడేసరికి పకక్న బొమమ్ల పజిలుస్ పూరిత్ 
చేసుత్నన్ పిలల్లు చటుకుక్న నా పకక్కొచాచ్రు.  

పిలల్లకు మనోరంజకంగా ఉండాలని, తెలిసిన కొనిన్ పాటలకి పేరడీలు రాసి నాకొచిచ్న వరసలో పాడుతూండడం నాకు అలవాటే! 
అలాంటపుప్డు పిలల్లు ఉతాస్హపడి నా పకక్కొచిచ్ నాతో గొంతు కలుపుతుంటారు.  

ఇపుప్డూ అదే జరిగింది.  
“పాడుతునన్టుల్ లేదు. భజన చేసుత్నన్టుల్ంది” అంది శీర్మతి. 
“భజన భకిత్పథం” అనాన్ను. 
“భకిత్ అంటే ఇదా? ఓ టికెట కొని దానికి పైరజు రావాలని దేవుణిణ్ కోరడం ఆశ, లేక సావ్రథ్మూనూ. పైగా ఇవావ్లి తపప్దు – అని 

నొకిక్ంచడం కూడానూ…..” అని నవివ్ంది శీర్మతి. 
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“భకుత్లెపుప్డూ దేవుణిణ్ ఇలాగే అడుగుతారు. పరమభకుత్డైన రామదాసు కూడా, ‘ఏ తీరుగ 
నను దయ చూసెదవో’ అని భగవంతుణిణ్ వేడుకునాన్డు. నేనిపుప్డా దశలో ఉనాన్ను. ఎపప్టికీ దయ చూపకపోతే, ‘ఎవడబబ్ సొమమ్ని 
కులుకుచు తిరిగేవు’ అని నిలదీశాడు. ఇంకా నేనా దశకు చేరుకోలేదు” అనాన్ను. 

“భకత్రామదాసుకీ మీకూ పోలికా? ఆయన దేవుడికోసం బోలెడు డబుబ్ ఖరుచ్ చేసి అపుప్లపాలై అవి తీరచ్లేక జైలు పాలై కఠినశిక్షలకు 
ఓరవ్లేక ఆ మాటలనాన్డు” అంది శీర్మతి. 

“అదే చేతులు కాలేక ఆకులు పటుట్కోవడమంటే! దేవుడేమైనా ఆయనిన్ నగలు కావాలని అడిగేడా? చేయించేక వాటికైన ఖరుచ్, ‘నీ 
తండిర్ దశరథ మహారాజు పెటెట్నా, లేక నీ మామ జనక మహారాజు పంపెనా’ అని నిషూఠ్రమాడడ్మెందుకూ! నేనైతే ముందుగానే దేవుణణ్డిగి 
తీసుకుని అపుప్డు అందులో కొంత ఆయనకోసం ఖరుచ్ చేసాత్ను. ఇపుప్డైనా దేవుణిణ్ తన జేబులోంచి తీసి ఇమమ్నాన్నా? లాటరీవాళుల్ ఎవరికో 
ఒకరికిచేచ్ డబుబ్ నాకొచేచ్లా చెయయ్మనాన్ను. అదీ ఇండియా డబుబ్ కాదు. జరమ్నీది. ఇంత మంచి డీల ఏ భకుత్డైనా ఇసాత్డా?” అనాన్ను. 

“భకుత్డికి దేవుడితో డీలస్ ఉండవు. మీకు దేవుడంటే వేళాకోళంగా ఉనన్టుల్ంది. అది తపుప్. మీరు నిజంగా దేవుడికి ఏమైనా 
చెయాయ్లనుకుంటే, సవ్యంకృషిని నముమ్కోండి. లాటరీ టికెటల్ని కాదు” అందామె.    

“నేనెందుకు భకుత్ణిణ్ కాదో నాకు తెలియడం లేదు. నీకిపుప్డు మన పురాణాలోల్ కొందరు గొపప్ భకుత్ల గురించి గురుత్ చేసాత్ను” 
అనాన్ను. 

గజేందుర్డు. కొలనులో చేరి తన భారయ్లతో జలకీర్డలాడుతూ, ఓ మొసలి తన కాలు పటుట్కుంటే తనొకక్డే పోరాడేడు. తకిక్న 
ఏనుగులు తకుక్వవా? అనీన్ కలిసి ఆ మొసలిని హతమారచ్లేవా? కానీ గజేందుర్డు రకిష్ంచే బాధయ్తని దేవుడికి అపప్జెపాప్డు.  

అలాగే పర్హాల్దుడు. తను విషుణ్భకుత్డు. తండిర్ హిరణయ్కశిపుడు శివభకుత్డు, విషుణ్దేవ్షి. శివకేశవులొకక్రే అని పురాణాలనీన్ 
ఘోషిసుత్నాన్యి కదా – తనూ విషుణ్వుని కూడా శివుడిలోనే చూసి ఆయనేన్ పార్రిథ్సేత్ ఏ గొడవా లేదుగా! కానీ తను తండిర్ మాట వినలేదు. పోనీ 
అని తండిర్ కషాట్లు పెడుతుంటే భరించి ఊరుకునాన్డా? రకిష్ంచాలిస్న బాధయ్తని విషుణ్వు కపప్గించాడు. ఇంతకీ హిరణయ్కశిపుడికి అంత 
బలానిన్ ఎవరిచాచ్రు? విషుణ్వు కుమారుడైన బర్హమ్దేవుడే. ఆ వరాలన్యినా గౌరవించి తండిర్ మాట వినొచుచ్గా, లేదు! 

నా విశేల్షణ విని శీర్మతి చిరాగాగ్ మొహం పెటిట్, “మన పురాణాలకి ఇలా పెడరాథ్లు తీసేవాళుల్, పురాణకాలంనుంచే ఉనాన్రు. అవేమీ 
నిలబడలేదు. పురాణాలే నిలబడాడ్యి. ఆ విషయం గురుత్ంచుకోండి. ఇంతకీ మీరు నాకు ఇవనీన్ ఎందుకు చెబుతునన్టుల్?” అంది. 

“అలాగడిగావు, బాగుంది. ఇందాకా అనాన్వు కదా, నాకు దేవుడంటే వేళాకోళంగా ఉందని. అది పొరపాటు. భకుత్లీన్, భకిత్ 
సిదాధ్ంతానీన్ పర్శిన్ంచి చినన్బుచచ్డం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. నాది ఆతమ్రక్షణ అని తెలుసుకో” అనాన్ను. 

“ఆతమ్రక్షణా? ఇపుప్డు మీకా అవసరమేమొచిచ్ంది?” 
“రామదాసైనా, గజేందుర్డైనా, పర్హాల్దుడైనా – వాళల్ందరికీ ఉనన్ కామన పాయింటు ఒకక్టే! వాళుల్ భకుత్లు. వాళల్కే కోరికలూ లేవు. 

వారు పడడ్ కషాట్లనీన్ వారు కొనితెచుచ్కునన్వే. ఏ కషట్,మొచిచ్నా భరించే శకిత్ వారికుంది. అందుకే వారు సాహసాలు చేశారు. తమ సమసయ్కు 
సులభ పరిషాక్రం తమ దగగ్రే ఉనన్పప్టికీ, ఆ బాధయ్తను భగవంతుడికే వదిలిపెటట్డం వారి లీల. మనం దైవలీల అనుకుంటునన్ది నిజానికి 
భకత్లీల. ఆ లీలవలల్ భకుత్లకు కొతత్గా ఒరిగిందేం లేదు. దేవుడి పర్తిషఠ్ మాతర్ం పెరిగింది” అనాన్ను. 

శీర్మతి అబుబ్రంగా ననున్ చూసి, “ఇదో కొతత్ వాయ్ఖాయ్నం. మీరు చెబుతుంటే ఇదే నిజమనిపిసోత్ంది” అంది.     
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“నేనెపుప్డూ నిజమే చెబుతాను. ‘పరితార్ణాయ దేవానాం, వినాశాయచ దుషక్ృతామ, భకిత్ 
సంసాథ్పనారాథ్య, సంభవామి యుగే యుగే’ అనన్ మాట దేవుడిది కాదు. భకుత్డిది! ఉనన్వాళుల్ చాలరని, నేనో కొతత్ దేవుణిణ్ నమామ్లంటే తగిన 
కారణం చూపాలిగా! అదే ఆతమ్రక్షణ. కాబటిట్ నేనిపుప్డు లాటరీ టికెట కొనడం సావ్రథ్ం కాదు. భకత్లీల. లాటరీ తగిలిందీ, పాత 
దేవుళల్కివవ్డానికి సంజాయిషీ ఉంటుంది. కొతత్ దేవుడి పర్తిషఠ్ పెరుగుతుంది. హోవారడ్ మరెఫ్ట తన పుసత్కానికి కొతత్ ఎడిషనోల్, నా కథ కూడా 
చేరుసాత్డు. ఒకవేళ మనకి పైరజు రాలేదనుకో, జసట్ యాబై ఫెనిన్గుస్ నషట్ం, అంతే!” అనాన్ను.  

“అలాగైతే ముందు మీరు పాటలు రాసి పాడడ్ం కాదు. రావుగారిచిచ్న కాసెటోల్ పాటలు మన టేపులోకి మారేచ్ పని ముందు 
మొదలెటట్ండి. రావుగారికా కాసెట పార్ణం. అది వీలైనంత తొందరగా ఆయనకిచెచ్యాయ్లి మరి. అదలాగుంచితే, ఆ పాటలు మనింటోల్ పేల్ 
ఔతుంటే మనకు అదనపు పుణయ్ం కదా!” అందామె. 

నేను తల అడడ్ంగా ఆడించాను, “మనం రావుగారిన్ కలుకునేటందుకు కనీసం పది రోజుల వయ్వధి ఉంది. లాటరీ ఫలితాలు 
ఈలోగానే వసాత్యి. అవొచేచ్కనే రికారిడ్ంగు” అనాన్ను దృఢంగా. 

ఎదుటి వయ్కిత్ కాసత్ మూరఖ్ంగా వయ్వహరిసుత్నాన్డనుకునన్పుప్డు, అందువలల్ జరగబోయే పర్మాదమేదీ లేదని నమమ్కమునన్పుప్డు – 
వాదన పెంచకపోవడం, తన పాయింటు నొకిక్ంచకపోవడం అరుదైన గొపప్ లక్షణం. అది శీర్మతికుంది.  

ఆ తరావ్త మూణాణ్లుగు రోజులు మా ఇంటోల్ రోజూ ఉదయం లేవగానేనూ, రాతిర్ పడుకునేముందూనూ - నేను, పిలల్లు 
ఏకకంఠంతో ‘లాటరీలో నాకు, ఒక మిలియను మారుక్, లివావ్లి తపప్దు’ అంటూ – భజన చేసేవాళల్ం. 

ఫలితాలు వచాచ్యి. నా ఆరు నంబరల్లో ఒకక్టి కూడా డార్లో రాలేదు. 
“ఆయన కొందరికి వజర్పు టుంగరాలు గాలోల్ంచి తీసిచాచ్డని వినాన్ను. మన భకిత్ ఆయనకు చాలినటుల్ లేదు. ఇంతకంటే ఎకుక్వ భకిత్ 

చూపడం నావలల్ కాదు. పోనీలే, నాకాయన భకత్కోటిలో చేరాలిస్న మొహమాటం తపిప్ంది” అనాన్ను శీర్మతితో నవువ్తూ. 
నేనేమీ నిరుతాస్హపడలేదని శీర్మతికి అరథ్మైంది. తనూ తేలికగా నిటూట్రిచ్, “ఈ మాట రావుగారితో అనేరు” అంది. 
అననని తనకీ తెలుసు. అందుకని నేనూ ఆ విషయమై హామీ ఇవవ్లేదు కానీ ఇంకేదో చెపప్బోతుంటే ఆమె ఆపి, “ముందు రికారిడ్ంగు 

పని మొదలెటట్ండి. ఆయన కాసెట ఆయనకి వీలైనంత తవ్రగా వెనకిక్వవ్డం ముఖయ్ం” అంది. 
ఆతరావ్తి ఆదివారం ఉదయం రేడియో రికారడ్రిన్ సూప్లుకి కనెకట్ చేసి, రికారిడ్ంగు మొదలెటిట్ ఎవరి పనులు వాళుల్ చేసుకుంటునాన్ం. 
ఆ గదిలో ‘గోవింద హరే గోపాల హరే జయ గోపి గోపబాలా’ అంటూ బాబాగారి కంఠసవ్రం పలికింది. 
అది మామూలు సవ్రం కాదు. పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఆధునిక సంపనన్ దేశాల పౌరులిన్ కూడా పర్భావితులిన్ చేసుత్నన్ వక్కిత్ కంఠసవ్రం. 
కాసేపు అబుబ్రంగా వినాన్ను.  
“ఇది వినడం నిజంగా మన అదృషట్ం. రావుగారికి థాంకస్ చెపుప్కోవాలి” అనన్ శీర్మతి మాటలు వినేదాకా నేనీ లోకంలో లేను. ఆమె 

మాటలు వింటూనే ఉలికిక్పడాడ్ను. అది గమనించినటుల్ంది, “చూసేరా, ఆగొంతు వింటూ మీరు కూడా మైమరిచ్పోయారు. ఇది భకత్లీల 
అంటారా, భగవలీల్ల అంటారా?” అంది. 

తనలా అనగానే నాలో కొదిద్గా అహం రేగింది, “ఇందులో దైవలీల ఏముంది? గజేందుర్ణిణ్ కాపాడాడ్నికి విషుణ్వు సవ్యంగా వచిచ్ 
మొసలిని చంపలేదూ! అలా దేవుడు నాకు లాటరీలో మిలియన మారుక్లొచేచ్లా చేసేత్ అదీ దైవలీల! అందుకని ఓ లాటరీ టికెట కొని 
నేనాయనకో అవకాశమిచాచ్ను. ఆయన ఉపయోగించుకోలేదు” అనాన్ను. 
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“చాలా ఆశ మీకు. ఏదో మామూలు పైరజూ కాదు, ఏకంగా మిలియను మారుక్లు కావాలి 
మీకు! నాకు తెలుసులెండి, మీరిలాంటివి నమమ్రు. కానీ నేను నముమ్తానని అపోహుంది మీకు. మీరాడిన లాటరీ టికెట డార్మా, నాకోసం. 
అది డార్మా అనెందుకంటునాన్నంటే, లాటరీ ఫలితాలు వచేచ్క ఉకోర్షం లేదు, రవంతైనా నిరుతాస్హం లేదు. ఓ మాటంటాను, 
ఏమనుకోకండి! మనలో మనకిది సరదా కావచుచ్ కానీ, ఇలా కొందరి నమమ్కానిన్ ఎగతాళి చెయయ్డం తపుప్” అంది శీర్మతి.  

అపుప్డు శీర్మతి మొహం చూసేత్ – ఏదైనా తపుప్ చేసినపుప్డు హెచచ్రించే అమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది. 
సంజాయిషీ ఇవవ్డం బాధయ్త అనిపించి, “మన జోలికి రానపుప్డూ, ఇతరులకి నషట్ం కలిగించనపుప్డూ - ఎవరి నమమ్కానీన్ ఎగతాళి 

చెయయ్కూడదని నా సిదాధ్ంతం కూడా! ఐతే మనలో మనం మాటాల్డుకునేటపుప్డు, తోచిన మాటలు చెపప్డానికి వెనుకాడకూడదు. లేకుంటే 
మన భావాలిన్ ఎవరితో పంచుకుంటాం?” అనాన్ను. 

“ఐతే రికారిడ్ంగు ఐపోయేక, ఒకసారి మన టేపులో కూడా బాబాగారి గొంతు విందాం” అంది శీర్మతి. 
“అబాబ్, గొంతు అనకు. పాట అను” అనాన్ను. 
“రెంటికీ తేడా ఏంటి?”  
“గొంతు అనగానే రఫీ, ఘంటసాల వగైరాలు గురుత్కొసాత్రు. నా సంగతి నీకు తెలుసుగా, గొంతుకు చాలా పార్ధానయ్మిసాత్నని!” 

అనాన్ను.    
నాకు మృదువుగా, సాఫీగా సాగే గొంతులు ఇషట్ం. చినన్పుప్డు రేడియో సిలోనోల్ ఉదయం ఏడునన్రనుంచి ఓ అరగంట సేపు మరీ 

పాత హిందీ సినిమా పాటలు వేసేవారు. అందులో గొంతులు మృదువుగా అనిపించక, ఆ కాసేపూ రేడియో కటేట్యాలనుకునేవాణిణ్. కానీ మా 
అనన్యయ్ నామీద పంతంకొదీద్ రేడియో కటట్నిచేచ్వాడు కాదు. అపుప్డు మేమిదద్రం కలిసి ఓ అవగాహనకి వచాచ్ం. ఆ వరసలో చివరి పాట 
కెయల సైగలుది. అపప్టోల్ నాకా గొంతు గేదె దూడ అరిచినటుల్ అనిపించేది. అందుకని ఏడూ యాబైఐదుకి రేడియో కటేట్సి మళీల్ ఎనిమిదికి 
పెటుట్కునేవాళల్ం. ఆ టైమొచేచ్సరికి రేడియోకి ఎంత దూరంలో ఉనాన్, ఏదో కొంప ములిగిపోయినటుల్ ఉరకలు పరుగులమీద వెళిల్ కటెట్యయ్డం 
రివాజయింది.  

మొఘలే ఆజం సినిమాలో అపప్టోల్ నాకు భయంకరంగా అనిపించిన పాట పాడినది బడే గులాం ఆలీఖానుది. నేను ఆరాధించే బాపూ 
రమణలకు – ఆ మహా విదావ్ంసుడి పాటలంటే అంతా ఇంతా అనలేని ఇషట్ం. 

ఇంకా షంషాద బేగం, ఎసీడ్ బరమ్న వగైరాల గొంతుల విషయంలో కూడా చినన్పుప్డు నాకు బాగా అసహనముండేది. అదంతా 
ఎందుకు, మరీ బాగా నచిచ్న పాటలిన్ బాతూర్ంలో కూడా పాడుకునేవాణిణ్ కాదు – నా గొంతు నచచ్క! 

లోకో భినన్ రుచిః! భినన్మైనంత మాతార్న ఆ రుచులూ, అభిరుచులూ గొపప్వీ కావు, చెతత్వీ కావు. గొంతుల విషయంలో నా అభిరుచి 
ఏమాతర్ం ఉతత్మం కాకపోవచచ్ననడానికి కొనిన్ నిదరశ్నాలు చెపాప్నంతే!  

బాబాగారి పాటలకు సంబంధించి, ఆ గొంతు నచచ్డానికి భకిత్ అతయ్వసరమని నాకనిపించింది. ఐతే ఆ పాటల వరుసలు నాకే కాదు, 
పిలల్లతో సహా అందరికీ నచాచ్యి.  

పాప సంగీతపిర్యురాలు కాబటిట్ – ఒకసారి వినగానే సంగీత సాహితాయ్లు పటేట్సి, రికారిడ్ంగు ఔతూండగానే ఆ పాటలిన్ తనూ పదే 
పదే పాడడ్ం మొదలెటిట్ంది. 
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‘గోవింద కృషణ్జై గోపాల కృషణ్జై గోపాల బాల రాధాకృషణ్జై’ అని పర్తి అక్షరం సప్షట్ంగా 
పలుకుతూ, ‘కృషణ్జై కృషణ్జై కృషణ్ కృషణ్ కృషణ్ కృషణ్జై’ అని చకక్గా ముకాత్యించింది. 

అకక్నే అనుసరించే బాబు మొతత్ం పాటంతా పాడలేక, చివరోల్ అందుకుని, ‘కితత్జై కితత్జై కితత్ కితత్ కితత్ కితత్జై’ అని పాడేశాడు. 
పాప సప్షట్ంగా పాడిందానికంటే, బాబు ముదద్మాటల పాటకి మేము పరవశించిపోయి వాణిణ్ దగగ్రగా తీసుకుని ముదుద్లాడేశాం. 
అలా పిలల్లిన్ కూడా ఆకరిష్ంచి ఆకటుట్కుంటునన్ పాటలవి. 
“మీరు గొంతు అనొదద్ంటే గొంతు అనను. రికారిడ్ంగు పూరిత్ కాగానే ఆ పాటలిన్ మన టేపులో కూడా విందాం” అంది శీర్మతి.  
అది నా అనుమానమే కావచుచ్. కానీ శీర్మతి గొంతులో ఆ పాటలపటల్ భకిత్భావం ధవ్నించింది. చురుగాగ్ చూసి, “ఎందుకు?” 

అనాన్ను. 
“రికారిడ్ంగపుప్డు కబురెల్కుక్వయాయ్యి. పిలల్లు గొంతు కలపడం మరొకటి. ఇపుప్డు కాసేపు శర్దధ్గా విందాం. అదీకాక 

రావుగారిచిచ్ంది మామూలు కాసెటుట్. మనం రికారిడ్ంగు చేసింది, సూప్లోల్ సీట్రియో రికారడ్రోల్. కావ్లిటీ మెరుగౌతుంది” అంది శీర్మతి. 
నాకది సంజాయిషీలా అనిపించింది. అసలు కారణం – ఆమెలో కొతత్గా పర్వేశించిన భకిత్భావమేనని నిరణ్యానికొచాచ్ను. 
చినన్పప్టిన్ంచీ కూడా భకిత్ అంటే నాకు కొంత అసహనం ఉండేది. భకిత్ పేరిట – కొందరిన్ తకుక్వ చేసి దూరంగా ఉంచడం, సావ్రథ్మే 

పరమావధిగా మసలడం, అహంకారంతో పర్వరిత్ంచడం, మూరఖ్తావ్నిన్ సమరిథ్ంచడం చాలామంది పెదద్లోల్ ఉండేది,  
ఆ భకిత్ కారణంగానే ఆ పెదద్లు పర్తేయ్క గౌరవం పొందేవారు. మళీల్ వారే రాజారామమోహనరాయ, మహాతామ్గాంధీ, వివేకానందుడు, 

కందుకూరి వీరేశలింగం వగైరా సంఘసంసక్రత్లిన్ పర్సాత్వించి – ఆదరశ్పురుషులుగా అభివరిణ్ంచేవారు. 
అనీన్ తెలిసినా – సంపర్దాయం అలవరిచ్న భకిత్ వారి విపరీత పర్వరత్నకు కారణమౌతోందని మా తాతగారనేవారు.      
అలాంటి భకిత్కి లోను కాకుండా శీర్మతిని ఆపాలి అనుకుంటూ, అందుకు మారగ్ం ఆలోచిసుత్నాన్ను,  
రికారిడ్ంగు పూరత్యింది. మా రికారడ్రు పేల్ చెయయ్గానే, మెరుగైన కావ్లిటీతో పాటలు మొదలయాయ్యి. 
శీర్మతి, పాప పేల్యర ఎదుటనే కూరుచ్ని శర్దధ్గా వింటునాన్రు. బాబు అటూ ఇటూ తిరుగుతూ తన ధోరణిలో తానుండి మధయ్మధయ్ 

పాటలు వింటునాన్డు.  
కాసేపటికి నాకు విసుగొచిచ్, “ఎంతసేపని వింటారు? పాటలు పేల్ ఔతుంటాయి. ఇలా రండి, కబురుల్ చెపుప్కుందాం” అనాన్ను. 
“ఇపుప్డీ పాటలు ఇంకా బాగునాన్యి. ఎకక్డైనా రికారిడ్ంగు సరిగాగ్ లేకపోతే కూడా తెలుసుత్ంది. మీరూ వినండి” అంది శీర్మతి. 
ఆమె గొంతులో భకిత్భావం ధవ్నించి నాలో అసహనం రేగింది. వెంటనే, “నాకొకక్టే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. భకుత్లు బాబాని మన 

పురాణాలోల్ దేవుడితో పోలుసాత్రు. ఆయనకు చెపప్లేననిన్ మహిమలునాన్యని అంటారు. అందుకు ఎనోన్ నిదరశ్నాలు చెబుతారు. నావరకూ, 
ఆయన పటల్ ఏమాతర్ం ఆసకిత్ లేదు. ఆయన దైవతావ్నిన్ ఏమాతర్ం నమమ్ను. ఆయన నిజంగా దేవుడైతే, ఆయన గొంతు మనింటోల్ 
పలకూక్డదు” అనాన్ను.  

నా మాటలు నాకే అసందరభ్ంగా తోచాయి. కానీ ఎందుకో ఆ క్షణంలో నా గొంతులో అదో రకమైన కసి! 
అంతే! 
ఆశచ్రయ్ంగా టేపులో పాట ఆగిపోయింది. ఏమయిందా అని అటు చూసేత్ – టేపు తిరుగుతోంది. పాట రావడం లేదు…..     

PPP 
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దేవుడు పకక్నునన్ రోజు 
నిజంగానే పాట ఆగిపోయిందంటే నమమ్బుదిధ్ కాలేదు. కదలకుండా టేపునే పరీక్షగా చూసుత్నాన్ను.  
టేపు తిరుగుతోంది. పాట రావడం లేదు. 
“మీరు పెదద్ తపుప్ చేశారు. బాబాకి మీపై కోపమొచిచ్ంది” అంది శీర్మతి కంగారుగా. 
నాకా మాటలు నచచ్లేదు. “కోపమొసేత్, ఎకక్డో ఉండి మన మాటలు విని ఇకక్డి టేపులో పాట ఆపెయయ్డానికి – 

ఇదేమనాన్ పురాణ యుగమా? ఆధునిక యుగం. అందులోనూ కలికాలం. ఈ కాలంలో నాసిత్కులు ఆసిత్కులిన్ పకక్కు 
నెటేట్సాత్రని బహుశా కాలజాఞ్నంలో బర్హమ్ంగారు కూడా చెపిప్నటుల్నాన్రు” అనాన్ను. 

“మీరు బర్హమ్ంగారి కాలజాఞ్నం ఎపుప్డు చదివారూ - నాకెపుప్డూ చెపప్లేదు….” అంది శీర్మతి అనుమానంగా. 
“ఇంతోటి దానికి కాలజాఞ్నం చదవాలా? అనుకోని వింతో, విపరీతమో జరిగిందనుకో – అది కాలజాఞ్నంలో ఉండే 

ఉంటుంది. ఉనాన్ లేకునాన్ – ఉందని ఎవరైనా అంటే చాలు, నమేమ్వాళుల్ కోకొలల్లు. ఆయన భకుత్లు కూడా 
సంతోషిసాత్రు” అనాన్ను. 

“మీ వితండవాదానికో నమసాక్రం కానీ – ముందు టేపులో పాట ఎందుకాగిపోయిందో చెపప్ండి” అంది శీర్మతి. 
అటు చూసేత్ టేపు ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది. పాట మాతర్ం రావడంలేదు. 
“ఏముందీ – అకక్ణిణ్ంచి పాట రికారడ్యుండదు” అనాన్ను. కానీ బురర్లో ఆలోచనలు సుళుల్ తిరుగుతునాన్యి. 
“అకక్ణిణ్ంచి అంటే – మీరు బాబాగారి గొంతు మనింటోల్ పలకూక్డదనాన్రూ – అకక్ణిణ్ంచేనా?” 
పర్శన్లా అడిగింది కానీ, అది ముళల్పూడివారిని మించిన వయ్ంగయ్ం. 
నేను బదులివవ్లేదు. రికారడ్రు వదద్కెళాల్ను. 
ముందు వాలూయ్మ చూశాను. అది మేమెపుప్డూ వినే పొజిషనోల్నే ఉంది. ఐనా ఓసారి ఆ పొజిషనిన్ పైకీ కిందకీ 

మారిచ్ చూశాను. 
టేపు తిరుగుతోంది. రికారడ్రోల్ పూరిత్ నిశశ్బద్ం.  
ఇలా ఎలా జరిగింది?  
నిజంగానే దేవుడు మహిమ చూపేడా? 
నమమ్డానికి అహం ఒపుప్కోలేదు. 
టేపు ఆపాను. అది తీసి మరో టేపు పెటాట్ను. అందులో అపప్టోల్ ఓపీ రలహ్న తీసిన తలాష చితర్ంలో 

పాటలునాన్యి.  
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ఆ పాటలు నాకు చాలా ఇషట్ం. కానీ ఇండియాలో ఐతే రేడియోలో వచిచ్నపుప్డు 
మాతర్మే వినాలి. సిబాకా గీత మాలాలో వాటి పార్భవం ఐపోయేక మళీల్ వినే అవకాశం రాలేదు. ఇపుప్డికక్డ కనీసం 
వారానికొకసారైనా వింటునాన్ను.   

టేపు ఆన చేసేత్ పాట రాలేదు. టేపు ఆరంభంలో మొదటి నిముషం బాల్ంకుగా ఉంటుంది కదా అనుకునాన్ను. 
రెండు, మూడు, నాలుగు…. పది నిముషాలు గడిచిపోయాయి. పాట రాలేదు. 

టేపుని ఫాసట్ పారవ్రడ్ చేసి పెటాట్ను. పాట రాలేదు.  
నాకు కంగారు మొదలైంది. 
రికారడ్రు పాడయిందా? అదీ – సరిగాగ్ నేనా మాట అనాన్క….  
ఆ టేపు తీసి ఘంటసాల టేపు పెటాట్ను. ఏం పర్యోజనం లేదు. 
నేను కలవరపడుతునాన్నని గర్హించినటుల్ంది, “వెంకటేశవ్ర సుపర్భాతం టేపు పెటట్ండి” అంది అనునయంగా. 
మామూలుగా ఐతే చిరాకు పడేవాణిణ్. కానీ అది నాకు బలహీనక్షణం. 
అందులోనూ నాకు పర్తి చినన్ విషయానికీ పురాణ కథలు గురొత్సాత్యి. అపుప్డు అంబరీషుడి కథ గురొత్చిచ్ంది. 

ఆయన మహారాజు. జనం కేష్మంకోసం ఏడాది పాటు దావ్దశి వర్తం చేశాడు. దీక్ష విరమించడానికి ముందు దూరావ్స 
మహరిష్ వసేత్ ఎంతో సంతోషించి ఆయనిన్ అతిథిగా ఆహావ్నించాడు. దూరావ్సుడు సాన్నం చేసి వసాత్నని వెళిల్ ఎపప్టికీ 
రాకపోతే దీకాష్సమయం ముగుసోత్ందని వర్తభంగం కాకుండా కొంచెం తులసితీరథ్ం పుచుచ్కునాన్డు. దూరావ్సుడు 
తిరిగొచిచ్, తనకోసం ఆగకుండా నీళుల్ తాగినందుకు అలిగి ఆయనపై పెదద్ శకిత్ని పర్యోగించాడు.  

దూరావ్సుడు అతిథి. దేవుడిలాంటివాడు. ఆయన కోపానిన్ తటుట్కోవాలంటే, ఆయనకంటే పెదద్ దేవుడి ఆసరా 
కావాలి.  

చేసేది లేక అంబరీషుడు విషుణ్వుని పార్రిథ్ంచాడు. 
ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తీ అదే కాబటిట్ – పెదద్ దేవుడైన ఏడుకొండలవాణిణ్ మెపిప్ంచమంటోంది శీర్మతి.    
బలహీనక్షణం కదా - ఏ పుటట్లో ఏ పాముందో అనుకుంటూ, సుపర్భాతం టేపు పెటాట్ను. 
అదీ పలకలేదు. 
శీర్మతికి ఏడుకొండలవాడంటే గురి. ఆయన కూడా బాబా కోపానిన్ శాంతించలేకపోయాడంటే ఆమెకూ తృపిత్గా 

లేదు కాబోలు, “కంగారు పడకండి. రికారడ్రు పాడైనటుల్ంది. గాయ్రంటీ పీరియడోల్నే ఉందిగా” అంటూ వాసత్వానికి వచేచ్ 
పర్యతన్ం చేసింది. 
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డెక పాడయుండొచచ్ని నాకూ అనుమానమొచిచ్ంది. కానీ పాడవడానికి అది 
ఎనున్కునన్ టైమింగ ననున్ కలవరపెడుతోంది. 

టేప డెక కి గాయ్రంటీ పీరియడ ఐపోలేదు. పాడైతే కనుక మరమమ్తు చెయయ్డం కంపెనీదే బాధయ్త. కానీ 
పర్పంచవాయ్పత్ంగా పెదద్ పేరునన్ గుర్ండిగ కంపెనీ సరుకది. ఇకక్డునన్నాన్ళూల్ ఫరవాలేదు కానీ ఉనన్టుల్ండి ఇలా 
పాడైపోయే రోగముంటే, ఇండియాకి తీసుకెళేల్క నేను దీంతో ఎలా వేగాలి? 

అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది - వాడకంలో ఇబబ్ందులొచిచ్నపుప్డు (టర్బుల షూటింగుకి) ఏంచెయాయ్లో కొనిన్ చిటాక్లు 
పొందుపరిచ్న ఇన సట్ర్క్షన మానుయ్వల. కొనాన్క వాటిని చూడాలిస్న అవసరమే రాలేదు. ఇపుప్డొచిచ్ంది. 

ఆ పుసత్కం తీసి శర్దధ్గా ఆ వివరాలు చదివితే నాకొచిచ్న సమసయ్కు కారణమూ, పరిషాక్రమూ కూడా అందులో 
ఉనాన్యి.  

టేపు రికారడ్రులో ముఖయ్మైన  భాగాలు రికారిడ్ంగ/పేల్యింగ హెడస్. వాటిమీద సెనాస్రుల్ంటాయి. టేపు వాటిని 
తాకినపుప్డు, టేపుమీద  రికారడ్యిన శబద్తరంగాలిన్ ఆ సిగన్లుస్ గర్హిసాత్యి. టేపు ఆ హెడుస్ని అంటి తిరుగుతుంది 
కాబటిట్, టేపుమీదుండే మెటాలిక అకస్యిడ కోటింగు కొంచెం కొంచెంగా హెడుడ్కి మలికిగా అంటుతూంటుంది. 
కొనాన్ళల్యేయ్సరికి ఆ మలికి హెడ మీద సెనాస్రుని మొతత్ం కపేప్సుత్ంది. అపుప్డు టేపుమీద రికారిడ్ంగు అవదు. రికారడ్యిన 
మాట బైటకి పలుకదు. ఆ మలికిని పోగొటట్డానికి ఆలక్హాలు వాడొచుచ్. లేదా కంపెనీ వాళుల్ అమేమ్ కీల్నింగ లికివ్డ 
ఉపయోగించొచుచ్.  

ఇది చదివి, ‘అరే ఈ మాతర్ం నాకు తటట్లేదేమిటీ!’ అని సిగుగ్ పడాడ్ను. ఎందుకంటే, లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా 
రేడియో-కాసెట రికారడ్రు కొని వాడాను కదా! అపుప్డు కొతత్ కాబటిట్ ఇలాంటివనీన్ ముందే చదివి జాగర్తత్లు 
తీసుకునేవాణిణ్. దానికోసం హెడ కీల్నింగ లికివ్డ కొని ఉంచుకునాన్ను. చాలాసారుల్ వాడాను కూడా. ఐతే ఆ రికారడ్రు 
వాడినపుప్డు టేపులో ఎపుప్డూ ఇలా ఒకక్సారిగా మాట పోలేదు. కొంచె కొంచెంగా శబద్ం తగుగ్తుంటే అరథ్ం చేసుకుని 
వెంటనే హెడ కీల్న చేసేవాణిణ్.       

బెరిల్న వచేచ్క టేప డెక కొనన్పుప్డు దానికి అవసరమైన అదనపు హంగులనీన్ కొనాన్ను. వాటిలో హెడ కీల్నింగ 
లికివ్డ కూడా ఉంది. ఎటొచీచ్ మానుయ్వలోల్ టర్బుల షూటింగు పేజీ చదవాలిస్న అవసరం రాలేదు. ఎనోన్ నెలలుగా ఆ 
సీట్రియో డెకుక్లో పాటలు వింటూ, రికారిడ్ంగులు చేసుకుంటూ బాగా ఎంజాయ చేసుత్నాన్ను.  

ఇపప్టికి హెడుడ్కి పటిట్న మలికి – సెనాస్రల్ని మొతత్ం మూసేసినటుల్ంది. 
శీర్మతికీ విషయం చెపిప్, టేపు హెడ కీల్న చేసి ఏడుకొండలవాడి టేపు పెటాట్ను.  
“కౌసలాయ్ సుపర్జా రామ” అంది టేపు. 
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ఆ క్షణంలో ఆ సవ్రం నాకు కలిగించిన ఆనంద పారవశయ్ం – మాటలకందదు.  
“సుపర్భాతం మీకనుకుంటునాన్రా, అచచ్ం ఆ దేవుడి పోజిచాచ్రు!” అని నవివ్ంది శీర్మతి.  
పరవశంనుంచి బయటపడి నేనేదో అనేలోగా, “సుపర్భాతమంటే పొదుద్నేన్ వినిపించాలి. ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు ఆ 

టేపు పెటట్కూడదు. టెసిట్ంగు ఐపోయిందిగా, ఇక టేపు తీసెయయ్ండి” అంది శీర్మతి. 
సెంటిమెంటు – అదీ దేవుడి విషయంలో ఐతే అసస్లు ఉపేకిష్ంచకూడదు. 
ఠకుక్న పేల్ ఆపి, ఈసారి తలాష పాటలు పెటాట్ను.  
“కర లే పాయ్ర….” పాట మొదలైంది. 
సంతోషం పటట్లేకపోయాను. “చూసేవా వసూ! దేవుడి మహిమ కాదు. దిసీజ సైనస్” అనాన్ను గరవ్ంగా. 
మామూలుగా ఐతే మంచి రిటారిట్చేచ్ది. కానీ అంతవరకూ తనూ టెనష్నోల్ ఉందేమో, శీర్మతి కూడా టేపు 

పలకడంతో రిలీఫ ఫీలయింది. అందుకని నెమమ్దిగా, “దేవుడా, సైనాస్ అనన్ది కాదికక్డ పాయింటు. మీరు అసలు 
విషయం మరిచ్పోయినటుల్నాన్రు. మొతత్ం వయ్వహారం దేవుడితో మొదలై సైనుస్తో ముగిసింది. ఇందాకా మీరు బాబాని 
సవాలు చేసూత్ ఆ మాటనాన్రో లేదో టేపులో పాట ఆగిపోయింది. కారణం సైనేస్ అనుకుంటే, ఆ సైనుస్ ఆ క్షణంలోనే 
ఎందుకు బయటపడాలి? ఇది సైనుస్ కాదు, మిరకిల అని చెపప్డానికని అనిపించడం లేదా? అలా మీకనిపించకపోయినా 
నాదో వినన్పం. ఇంకెపుప్డూ మీరిలా దేవుడిపై నమమ్కాలపై తిరకాసుగా మాటాల్డకండి” అంది. 

పార్ధేయపడుతోందా? నచచ్జెబుతోందా? హెచచ్రిసోత్ందా? లేక భయపడుతోందా? 
భయమని ఎందుకనుకునాన్నంటే, అపుప్డు నేనా మాట అనన్ ఆ క్షణంలో టేపులో మాట ఆగిపోయినపుప్డు – 

దేవుడు నా పకక్నే ఉనన్ అనుభూతి కలిగి నాకూ కొంచెం భయమేసింది. 
ఇపుప్డు టేపులో మాట పలికేదాకా ఆ భయం తొలగలేదు. ఒకసారి భయం తొలగడమేమిటి, నాలోని హేతువాది 

మళీల్ విజృంభించాడు. 
“భయపడుతునాన్వ కదూ!” అనాన్ను జాలిగా ఆమెను చూసూత్. 
“అలాగే అనుకోండి. కానీ నా మాట వినండి” అంది. 
“వింటాను కానీ, వినేముందు నీ భయానిన్ పోగొటట్డం నా బాధయ్త. కాసేపు నేనేం చేసినా అదేమనకుండా 

చూడాలి” అనాన్ను. 
“సరే, తరావ్త మాతర్ం నా మాట వినాలి” అందామె.  
నేనేం చేసాత్నో తెలిసుంటే సరే అనుండేది కాదు. 
“మేరా పాయ్ర సనమ” అంటునన్ టేపుని ఆపాను. ఆ సాథ్నంలో కొతత్ టేపు పెటాట్ను. 
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“గోవింద కృషణ్జై…..”  
అది మేము కాసేపటి కిర్తం రికారుడ్ చేసిన టేపు.  
చకక్గా పలుకుతోంది. సీట్రియోలో పలుకుతోంది. మునుపటికంటే సప్షట్ంగా ఉందా గొంతు. 
శీర్మతి కళుల్ మెరిశాయి. ఆమె మొహంలో సంతోషం. 
అపుప్డు నేను ఉనన్టుల్ండి, “ఓ దేవుడు కాని దేవుడా! ఇందాకా ఈ టేపు పలకడం మానేసేత్, నా భారయ్ నీ మహిమ 

అనుకుంది. అది మహిమ కాదనీ, కాకతాళీయమనీ నాకు తెలుసు. కానీ కొంచెంసేపు – అది మహిమే అనన్ భర్మలో 
నేనూ, తనూ మానసిక కోష్భ అనుభవించాం. ఇపుప్డు నేను మళీల్ సవాలు చేసుత్నాన్ను. నిజంగా నీవు దేవుడివైతే, నీ గొంతు 
మా ఇంటోల్ పలకూక్డదు. ఈసారి టేపు పలకడం మానేసేత్, నేను నిజంగా నీవు దేవుడివని నముమ్తాను. లేదా నినోన్ 
అసమరుథ్డిగా భావిసాత్ను….” అని ఇంకా ఏదో అనబోతుండగా శీర్మతి చటుకుక్న తన చేతోత్ నా నోరు మూసింది.    

నేనా చేతిని విడిపించుకుని, “నేనేం చేసినా మధయ్లో ఆపకూడదని షరతు. మరిచ్పోయావా?” అనాన్ను. 
“నేనేం మరిచ్పోలేదు కానీ ముందిది చెపప్ండి! ఈ రోజు మీకేమయింది? రావుగారు బాబాని నమామ్రు. మీకో 

కాసెటిట్చిచ్ ఆయన పాడిన పాటలు రికారడ్ చేసుకోమనాన్రు. చేసుకుంటునాన్ం. మీరాయనిన్ నమిమ్తే నమమ్ండి, లేదూ 
నమమ్కండి. అరథ్ం లేని ఈ సవాళేల్మిటి? అవాకులేమిటి? మనకు తెలియని వయ్కిత్ గురించి ఇదంతా అవసరమా?” అంది 
శీర్మతి.  

ఆమె అనన్ది సబబే. కానీ మూఢనమమ్కాలు కాకతాళీయాలోల్ంచే పుడతాయి. ఆదిలోనే తుర్ంచెయయ్కపోతే, అవి 
వేర్ళూల్నుకుని మహావృకాష్లుగా మారతాయి. ఆ విషయం శీర్మతి గర్హించాలని నా తాపతర్యం. 

“కొతత్గా టీకా కనిపెటిట్నపుప్డు, దానిన్ ఎలుకలమీద పర్యోగిసాత్రు. అంటే వాళల్కి ఎలుకలమీద కోపమా? 
అందువలల్ మానవాళికి పర్యోజనముంటుందని వాళాల్ పని చేశారు. నాదీ అలాంటి పర్యోగం. కాకతాళీయంగా జరిగిన 
ఓ సంఘటనని, మనకు సంబంధం లేని ఓ వయ్కిత్ మహిమగా అనవ్యించబోతునాన్ం. అది సరికాదని నిరూపించడానికి 
నేనిపుప్డు ఈ టేపుమీద పర్యోగం చేశాను. అంతే తపప్ నాకు బాబా గారంటే భకీత్ లేదు, దేవ్షమూ లేదు. నువేవ్ చూడు. 
ఇందాకటికంటే పరుషంగా మాటాల్డినా, టేపు ఆగిపోలేదు….” 

శీర్మతి నవివ్, “నేను బాబాగారిన్ దేవుడని అనుకుంటునాన్నని ఎలా నిరణ్యించారు?” అంది. 
ఊహించని పర్శేన్ ఐనా, ఆ పర్శన్ నా పర్యోగ ఫలితంగా వచిచ్ందని అనిపించింది. మనసులో కించిత గరవ్ం! 
నేను బదులిచేచ్లోగా, “ఎనోన్ విషయాలోల్ మనమిదద్రం ఒకేలా ఆలోచిసాత్ం. బాబా దేవుడైతే మనకేమిటి? కాకపోతే 

మనకేమిటి? ఐతే ఆయన పర్పంచంలో ఎంతోమందిని పర్భావితం చేసిన అపూరవ్వయ్కిత్. ఆయనిన్ నమిమ్నవారిలో మనకంటే 
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గొపప్వాళూల్, తెలివైనవాళూల్ ఉనాన్రు. వారిలో మన రావుగారు కూడా ఉనాన్రు. అంతే, 
అకక్డితో ఆగిపోదాం అనుకుంటాను” అంది శీర్మతి. 

ఆ మాట సబబుగా అనిపించింది. కానీ రావుగారి పర్సకిత్ తేగానే, “రావుగారు మనకంటే అనుభవజుఞ్డని నాకూ 
తెలుసు. కానీ ఆయన గుడిడ్గా ఓ వయ్కిత్ని దేవుడని నమమ్డం బాగుందా? ఈ రోజికక్డ జరిగిన అనుభవం ఆయనకి చెబితే 
ఆయన మారొచేచ్మో?”  అనాన్ను.    

“ఎవరి ఆలోచనలైనా నమమ్కానిన్ బటిట్ ఉంటాయి. నమమ్కమంటే రెండు వైపులా పదునునన్ కతిత్ లాంటిది” అంది 
శీర్మతి. 

అని ఊరుకోలేదు. నా మాటలకి రావుగారేమంటారో కూడా ఆమె చెపిప్ంది. 
నేనా మాటనన్పుప్డు టేపు ఆగిపోవడం కాకతాళీయం కాదు. మహిమ.   
“చేరి మూరుఖ్ల మనసు రంజింపరాదు” అనన్ది మనుషులే కాదు, దేవుడూ పాటిసాత్డు. 
నేను మంచి మనిషిని. మంచితనానికి దైవభకిత్ తోడైతే ఇంకా బాగుంటుందని బాబా అనుకునాన్డు. భువనేశవ్రోల్ ఓ 

రావుగారి దావ్రా తన గురించి కొంత తెలియజెపాప్డు. జరమ్నీ వచేచ్క ఈ రావుగారి దావ్రా తన గురించి వినిపించాడు. 
తన కథని చదివేలా చేశాడు. తన పాటలు వినేలా చేశాడు. ఆ వినడం కూడా ఒక రోజు కాదు. ఎపుప్డు కావాలంటే 
అపుప్డు వినేలా రికారుడ్ చేసుకునేలా చేశాడు. తనమీద నమమ్కం కలుగుతుందని ఓ మహిమ కూడా చూపాడు. అపప్టికీ 
నమమ్కపోతే – పర్సుత్తానికి ఊరుకునాన్డు. 

‘ననున్ నమమ్నివాళల్లో నీలాంటివాళూల్, నీకంటే గొపప్వాళూల్ చాలామందే ఉనాన్రు. నాకు భకుత్లుగా మారండిరా 
మొరోర్ అంటూ వాళల్ందరి వెంటబడడ్మేనా నా పని? దుషట్శిక్షణా శిషట్రక్షణా – అదే నా పని. నువువ్ దుషుట్డివైతే తపప్క 
శికిష్సాత్ను. శిషుట్డివైతే నా భకుత్డివి కాకపోయినా రకిష్సాత్ను. ననున్ నమేమ్ది రక్షణ కోసం కాదు. నీ మనశాశ్ంతి కోసం! 
కాబటిట్ ఇది ఇకక్డితో ఆపేశాను’ అనన్ది బాబా పోలసీ అని రావుగారు ముగిసాత్రుట. 

“ఆయనిన్ మారాచ్లని మీరనుకుంటే, మిమమ్లిన్ మారాచ్లని ఆయననుకోవచుచ్. ఇకక్డ మనం గర్హించని 
విషయమేంటంటే – ఇదద్రిలో ఎవరు మారకునాన్ పర్పంచానికి కలిగే నషట్మేంలేదు” అంది శీర్మతి. 

నిజమే ననిపించింది. తనంతటివాడు తను రావుగారు. ఆయన విచక్షణాజాఞ్నానిన్ సవాలు చెయయ్డానికి 
నేనెంతటివాణిణ్?  

“నిజం వసూ! మనమిదద్రం ఒకేలా ఆలోచిసాత్ం. కానీ, అది తెలుసుకుందుకు ఒకోసారి ఇంతసేపు పడుతుంది. 
ఇక మనం దేవుడి గురించిన ఆలోచనలు పకక్నపెటిట్ జీవుడి గురించి ఆలోచిదాద్ం” అనాన్ను. 

అపప్టికా సంభాషణ అలా ముగిసినా, దేవుడికి మమమ్లిన్ వదలాలని ఉనన్టుల్ లేదు. 
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ఆ రోజు పకక్నే ఉనన్ అనుభూతినిచిచ్న దేవుడు మరొరోజు సరాసరి మా ఇంటికే 
వచేచ్శాడు. 

అదెలా జరిగిందంటే…… 
మరో రూపంలో దేవుడు 
బుధ, శనివారాలోల్ ఉదయంనుంచి మధాయ్హన్ం రెండింటిదాకా గోయ్తే సాట్ర్సేలో కూరగాయల సంత జరుగుతుందని 

చెపాప్ను కదా… 
మా ఇంటికి పదడుగుల దూరమే కాబటిట్, శనివారం వసేత్ సాధారణంగా మొతత్ం నలుగురం ఆ సంతకు వెళేల్వాళల్ం.  
అకక్డ ఆదిలో శీర్మతి కటూట్ బొటూట్ ఒక ఆసకిత్కరమైన అంశంగా ఉండేది. ఎందుకంటే…. 
అపప్టోల్ తెలుగు నాట ఆడపిలల్లు పరికిణి వోణీలో, చీరలో ధరించేవారు. ఇతర డర్సుస్లు ఇంకా వాడకంలోకి 

రాలేదు.  
భువనేశవ్రోల్ ఒరియా అమామ్యిలు టీనేజిలో చుడీదారుల్, పంజాబీ డెర్సుస్లు కటేట్వారు. వివాహితులైన ఒరియా 

మహిళలు మాతర్ం డెర్సుస్లు కాకుండా, చీరలే కటేట్వారు. అకక్డికొచేచ్సరికి శీర్మతి ఇంకా టీనేజిలోనే ఉనాన్, వివాహిత 
కాబటిట్ చీరలే కటేట్ది.  

చీరలు తనకి ఎంతలా అలవాటైపోయాయంటే, జరమ్నీ వచేచ్క అకక్డి వాతావరణానికి అనుగుణంగా పాంటుల్ 
వేసుకుందుకు సుతరామూ ఇషట్పడలేదు.  

ఇంకా చెపాప్లంటే పాంటుల్ వేసుకునన్ భారతీయ మహిళలిన్ చూసినపుప్డు – వాళేల్దో తపుప్ చేసుత్నన్ అనుభూతి 
కలిగేది తనకి!  

అకక్డ పరిచయమైన తెలుగు మహిళలు ఒకరినొకరు కలుసుకునన్పుప్డు, అకక్డికొచీచ్ చీరలేన్ కటట్డానిన్ 
మెచుచ్కోతగగ్ గొపప్ విశేషంగా భావించేవారు.  

ఓవరుకోటుల్ వేసుకుంటే చీర వేసుకునాన్, పాంటు వేసుకునాన్ తేడా తెలియదు. కానీ తను మోకాళల్కు కాసత్ పైదాకా 
మాతర్మే వచేచ్ ఉలెన జాకెట వేసుకునేది. అందువలల్ చీర కటుట్ తెలిసిపోయేది. జరమ్న మహిళలు అదో విడూడ్రమనన్టుల్ 
చూసేవారు.  

కొంతమంది పని కటుట్కుని పలకరించి – చీరకి గుడడ్ ఎంత పడుతుందని అడిగి అయిదు మీటరల్ని తెలిసి గుండెలు 
బాదుకునేవారు. 

శీర్మతిలో అకక్డివారికి మరో విడూడ్రం నుదుటి బొటుట్. వాళుల్ దానిన్ రోట పుంకట్ (ఎరర్చుకక్) అనేవారు. 
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అపప్టికింకా సాధారణ మహిళలు బొటుట్ని అలంకరణ అనుకునేవారు కాదు. ఏ 
రంగు చీర కటిట్నా బొటుట్ రంగు ఎరుపే ఉండేది. 

అది అలంకరణ కాదనీ, సంపర్దాయమనీ చాలామంది జరమ్న మహిళలకు అరథ్మైంది. అదేమిటనీ, ఎందుకనీ 
అడిగేవారు.  

పాశాతుయ్లు తామేం పాటించినా – దానిపటల్ వారికి సప్షట్మైన అవగాహన ఉంటుంది.  
మనకి అలా కాదు. పెదద్లు చెపాప్రని చేసాత్ం. కానీ వాళెల్ందుకు చెపాప్రో తెలియదు.  
తెలుసుకుందామనాన్ ఆ పెదద్లు కూడా ఒకొకక్రు ఒకోలా చెబుతారు.  
శీర్మతిని బొటుట్ గురించి అడిగినవారికి - తెలిసీ తెలియని పరిజాఞ్నంతో, వచీచ్రాని భాషలో ఏదో ఒకటి 

చెపేప్వాళల్ం. 
కొందరు తృపిత్ పడేవారు. కొందరు తృపిత్ నటించేవారు.  
మేము సంతకి వెలిల్నపుప్డు చాలా కళుల్, ముఖయ్ంగా ఆడవాళల్వి శీర్మతిని కుతూహలంగా చూసేవి.  
మేము తిరిగి చూసేత్ వాళుల్ పలకరింపుగా ఓ నవువ్ నవేవ్వారు. 
అలాంటిది ఒకరోజున సంతలో, ‘నమసేత్!’ అనన్ మాట విని ఉలికిక్పడాడ్ను. 
ఆ ఉచాచ్రణ తెలల్వారి తెలుగు మాటలా ఉంది. 
అటు చూసేత్ – ఓ తెలల్తను చేతులు జోడించి కనిపించాడు. 
నాకంటే కొంచెం పెదద్వాడిలా ఉనాన్డు. శీర్మతినే కుతూహలంగా చూసుత్నాన్డు. 
నేను రెండు చేతులూ జోడించి, “నమసేత్!” అనాన్ను. 
“ఇండియన!?” అనాన్డతడు. 
అది పర్శన్ కాదు. మీరు ఇండియనస్ని నాకు తెలిసిందని అనన్టుల్ంది. 
“సెర్ప్షెన జీ ఇంగీల్ష?” (ఇంగీషు తెలుసా) అనాన్ను.  
తలూపాడు కానీ ఇంగీల్షు మాటాల్డలేదు. మళీల్ ‘నమసేత్!’ అనాన్డు ఈసారి శీర్మతివైపు చూసూత్. 
తననుంచి పర్తి నమసాక్రం రాలేదని గురుత్ చేసుత్నాన్డని గర్హించి, తనూ చేతులు జోడించి, “నమసేత్!” అంది 

శీర్మతి. 
అతగాడు చిరునవువ్ నవివ్ వెళిల్పోయాడు. 
అంతటితో ఆ కథ ముగిసిందనుకునాన్ం కానీ, మరుసటి శనివారం కూడా అతడు కనబడి మాకు నమసేత్ చెపాప్డు. 
ఆ తరావ్తనుంచి సంతలోనే కాదు, బయట షాపులోల్ కనబడినపుప్డు కూడా అతడు మాకు నమసేత్ చెపిప్ వెళేల్వాడు. 
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సేన్హపూరవ్కమైన చిరునవువ్, చితర్మైన ఉచాచ్రణతో నమసేత్ అనన్ పదం – 
మాకు బాగా అనిపించేవి.  

ఐతే మా సేన్హానిన్ ఇంకాసత్ దూరం తీసుకెళల్డానికి మావైపునుంచి పర్యతిన్ంచలేదు. కారణం – భాష! 
ఒకరోజు అతడి మాటలు నమసేత్ దగగ్ర ఆగిపోలేదు. “నేను మీతో కాసేపు మాటాల్డొచాచ్?” అనాన్డు 

మొదటిసారిగా ఇంగీల్షులో. 
“షూయ్ర” అనాన్ను వెంటనే.  
అతడో క్షణం తటపటాయించాడు.  
నాలో కుతూహలం – అతడేం చెబుతాడోనని! 
“నా పేరు విలియమస్” అనాన్డతడు. 
ఇనాన్ళల్ పరిచయం తరావ్త అతగాడి పేరు తెలిసింది. బాగుండదని - నేను నా పేరు, శీర్మతి పేరు చెపాప్ను.  
అతడికి పేరల్మీద ఆసకిత్ ఉనన్టల్నిపించలేదు. బహుశా ఆ పేరుల్ గురుత్ంచుకోడానికి కూడా కషట్మనిపించాయేమో!  
అదోలా చూసూత్, “మీరు హిందువులు కదూ!” అనాన్డతడు. 
ఉలికిక్పడాడ్ను.  
జరమ్నీ వచేచ్క అంతవరకూ నా మతం పర్సకిత్ వచిచ్నటుల్ గురుత్ లేదు. ఎవరు పరిచయం చేసుకునాన్ ననున్ 

ఇండియన గా మాతర్మే గురిత్ంచేవారు. 
లూయ్నబరుగ్లో పాకిసాత్నీయులతో పరిచయమైనా – దేశం పేరే తపప్ మతం సుఫ్రించలేదు. 
“ఇదేమిటీ, ఇలా అడిగాడు?” అనుకునాన్ను కొంచెం ఇబబ్ందిగా.  
ఐతే ఆ ఇబబ్ంది అంతటితో ఆగేది కాదని అపుప్డు తెలియదు.  

PPP 
  మరో దేవుడు పిలిచాడు 
విలియముస్ అడిగిన ఆ పర్శన్ నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. 
ననెన్వరైనా కులం గురించి అడిగితే ఎంత ఇబబ్ంది పడతానో, మతం గురించి అడిగినా అంతే ఇబబ్ంది పడతాను.  
ఎందుకంటే నేనెపుప్డూ ననున్ ఓ మతంతో కలిపి గురిత్ంచలేదు. 
“ఈ పర్శన్ ఎందుకడిగారు?” అనడిగాను. 
 “ఏం లేదు? హిందువులు దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచడానికి గుడికెడతారుగా. మరి మీకు తరచుగా వెళల్డానికి గుడి 

లేదికక్డ” అనాన్డతడు. 
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“ఐతే?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  
“గుడికెళేల్ అవకాశం బొతిత్గా లేనపుప్డు ఏదోలా అనిపిసుత్ందిగా….” అనాన్డతడు. 
“ఎందుకనిపిసుత్ంది? ఇండియాలో ఉనన్పుప్డే, మేం నెలల తరబడి గుడికెళల్ని సందరాభ్లునాన్యి” అనాన్ను. 
అతడు అదోలా చూశాడు, “నేను కిర్సిట్యనిన్. ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ నియో కేథలిక చరిచ్కి పర్తి ఆదివారం 

వెడతాను. ఏ వారమైనా అనుకోకుండా మిసస్యితే మనసేదోలాగైపోతుంది. మరి మీకేమనిపించదా?” అనాన్డు.  
“పర్తి వారం చరిచ్కెళాల్లని మీకు నియమం. అందుకని అలా అనిపించొచుచ్. మాకలాంటి నియమంలేదు. 

అందుకని మాకేమనిపించదు” 
“నియమమెందుకు లేదు? మీకు దేవుడిపై నమమ్కం లేదా?” అనాన్డతడు. 
“నమమ్కం లేకపోతే గుడికే వెళల్నుగా” అనాన్ను. 
అతడి కళుల్ మెరిసాయి. కానీ నా సమాధానం అతడికి సంతృపిత్కరంగా ఉనన్టుల్ లేదు, “ఇలా అడుగుతునాన్నని 

ఏమనుకోవదుద్. మీకు దేవుడిపై నమమ్కముందిగా” అనాన్డు.  
ఏదో అడిగాడు కానీ ముఖభావాలు చూసేత్ జవాబు తెలుసనన్టేల్ అనిపించింది. 
కారణం ఊహించగలను. చాలామంది పాశాచ్తుయ్లు శీర్మతి నుదుటనునన్ కుంకుమబొటుట్ని– అలంకరణగా 

భావించరు. అదో మతచిహన్ం అనుకుంటారు. 
దేవుడి విషయమై అతడంత సూటిగా అడగాగ్నే కొంచెం తడబడాడ్ను. ఎందుకంటే ఆ విషయమై నా ఆలోచనలోల్ 

ఇపప్టికీ సప్షట్త లేదు. ఎదుటివయ్కిత్ని బటిట్ సమయానుకూలంగా అపప్టికి తోచిన జవాబిచిచ్నా, నేను నాసిత్కుణణ్ని మాతర్ం 
ఎపుప్డూ అనలేదు, అనుకోలేదు. “దేవుణిణ్ నమమ్కపోతే అది మనిషి అహంకారమని నాకనిపిసుత్ంది” అని మనసులో మాటే 
చెపాప్ను.   

“చాలా బాగా చెపాప్రు. దేవుడు లేందే ఈ సృషిట్ లేదు. అవసరమైననవనీన్ సమకూరేచ్కనే, దేవుడు మనిషిని 
సృషిట్ంచాడు. అందుకు మనం దేవుడికి సరవ్దా కృతజుఞ్లమై ఉండాలి. కనీసం వారానికొకసారైనా ఆయనిన్ పార్రిథ్ంచాలి. 
అందుకే నేను పర్తివారం చరిచ్కి వెడతాను. అభయ్ంతరం లేకపోతే మీరూ రావచుచ్. నేను తీసుకెడతాను” అనాన్డతడు.  

ఇండియాలో ఉండగాకానీ, ఇకక్డికొచేచ్క గానీ - నేను చరిచ్కెళిల్నా, మసీదుకెళిల్నా టూరిసుట్గా మాతర్మే! 
నాకునన్ మంచిమితుర్లోల్ కిర్సిట్యనూల్, ముసిల్ములూ ఉనాన్రు. ఐనా నేనెపుప్డూ పార్రథ్నకోసం చరిచ్, మసీదులకి 

వెళల్లేదు. నా మితుర్లు కూడా ననెన్పుప్డూ ఆహావ్నించలేదు. ఆహావ్నించలేదనన్ విషయం నాకూ, వాళల్కీ కూడా ఎపుప్డూ 
సుఫ్రించలేదు. 

ఐతే సినిమాలోల్ చూడడ్ంవలల్ – అకక్డ లోపల వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు.  
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ఇపుప్డు విలియముస్ ఆహావ్నించగానే, పర్తయ్క్షంగా ఆ వాతావరణపు టనుభూతిని 
పొందొచుచ్ననిపించి, వెంటనే సరేననాన్ను. 

మారాలోచన లేకుండా నేనలా అనన్ందుకు అతడు ఆశచ్రయ్పడి, “ఐతే ఈ ఆదివారం వెడదామా?” అనాన్డు. 
“సరే, టైం ఫికస్ చెయయ్ండి” అనాన్ను వెంటనే. 
ఆదివారం సాయంతర్ం నాలుగింటికి టైం ఫికస్ చేశాడు విలియముస్. 
అరోజు అతణిణ్ మా ఇంటికి టీకి రమమ్నాన్ను. టీ తాగేక అంతా కలిసి బయలేద్రొచచ్నాన్ను.  
జరమ్నుస్ అపరిచితులతో అంత సులభంగా చనువు పెంచుకోరు. అందుకే అతడందుకు ఒపుప్కోకపోతే నేను 

బలవంతపెటట్లేదు.  
పోర్గార్ం ఫికస్యింది. ఆదివారం సాయంతర్ం పావుతకుక్వ నాలుగుకలాల్ మేం మా ఇంటిముందునన్ పారుక్ 

దగగ్రికెళాల్లి. అపప్టికతడు అకక్డే మాకోసం ఎదురుచూసుత్ంటాడు. అకక్ణిణ్ంచి చరిచ్కి ఐదారు నిముషాలు నడకట.  
సకుటుంబంగా రావాలని మరీ మరీ నొకిక్ంచి సెలవు తీసుకునాన్డతడు. 
“అలా ఒపేప్సుకునాన్రేంటి?” అంది శీర్మతి అతడలా వెళల్గానే. 
అడిగిన పదధ్తిని బటిట్ తనకు నచచ్లేదని తెలుసోత్ంది. 
“ఇకక్డికొచిచ్ ఎనోన్ కొతత్ విశేషాలు చూశాం. ఓసారి వాళల్ గుడిలోపల పార్రథ్న ఎలా ఉంటుందో కూడా చూదాద్ం” 

అనాన్ను. 
“ఏ సేన్హితులతోనో వెడితే అది వేరు. ఇతడెవరో మనకి తెలియదు” 
“తెలియకపోవడమేంటి? అతడి పేరు విలియముస్” అనాన్ను. 
“అంతే తెలుసు మనకి. తనకి మన పేరుల్ తెలుసా అనన్ది కూడా అనుమానమే!” 
“చాలా కాలంగా అతడి మొహం తెలుసు. కనీసం చిరునవువ్తో పలకరించుకుంటునాన్ం. ఆ చనువుతో మనని 

చరిచ్కి ఆహావ్నించాడు” 
“మీకలా అనిపించిందా, నాకైతే తన చనువు మనని చరిచ్కి తీసుకెళల్డం కోసం మాతర్మేనని. లేకుంటే, మీరు టీకి 

పిలిసేత్ వచేచ్వాడుగా” 
ఏదో అనబోయి ఆగిపోయాను.  
ఈ విషయమై శీర్మతి నాకంటే కాసత్ లోతుగా ఆలోచించినటుల్ తోచింది. 
కనబడినపుప్డు మమమ్లిన్ ‘నమసేత్’ అని పలకరించే అతగాడు మమమ్లెన్పుప్డూ తనింటికి ఆహావ్నించలేదు. ఈరోజు 

నేనాహావ్నించినా అది పకక్న పెటాట్డు. 
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ననున్ చరిచ్కి తీసుకెళల్డంకోసమే నాతో పరిచయం పెంచుకునాన్డా? 
కానీ ననున్ చరిచ్కి తీసుకెళల్డంవలల్ అతడికి కలిగే పర్యోజనమేమిటి? 
అనుమానం సీసాలో భూతంలాంటిది. దానిన్ బయటకు తీసేత్ పెనుభూతమై మహాశకిత్ని పర్దరిశ్సుత్ంది. అందువలల్ 

జరిగేది మేలా, కీడా అనన్ది మన అదృషట్ంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 
“మన అనుమానానిన్ సీసాలోనే ఉండనిదాద్ం. ఇపప్టిన్ంచీ బిరడా తియొయ్దుద్” అనాన్ను శీర్మతితో. 
“నాకే మనుమానం లేదు కానీ, చరిచ్కి మీరొకక్రే వెళల్ండి. నేనూ, పిలల్లూ ఇంటోల్నే ఉంటాం” అంది శీర్మతి. 
“అంతా కలిసి రావాలని విలియముస్ నొకిక్ంచాడు. నేను కూడా ఒపుప్కునాన్ను” అనాన్ను. 
“అసలు ననన్డకుక్ండా ఎందుకొపుప్కునాన్రు? ఏదో కారణం చెపుప్కోండి. మేం రాం” అంది శీర్మతి ఖచిచ్తంగా. 
“నినన్డకక్పోవడం తపేప్. కానీ మీరు రాకుండా నేనూ వెళల్ను. మాట తపిప్నపుప్డు సగమైతే ఏంటి, పూరిత్గా ఐతే 

ఏంటి?” 
మా మాటలు పాప వింటునన్టుల్ంది, “మనం చరిచ్కి వెడదాం అమామ్!” అంది తనూ సంభాషణలో 

కలగజేసుకుంటూ. 
శీర్మతికి చిరాకేసింది, “నువొవ్కతిత్వి. అనిన్ంటికీ నానన్కే వతాత్సు. అసలు నీకు చరచ్ంటే ఎంటో తెలుసా?” అంది. 
“తెలుసు. ఇకక్డివాళల్ గుడి” అంది పాప.  
తెలల్బోయాను. పాపకీ విషయం ఎపుప్డు తెలిసింది? ఎలా తెలిసింది? 
పిలల్లు మనకు తెలియకుండానే మననుంచే చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు. అందుకే ఇంటోల్ ఏం చేసినా, ఏం 

మాటాల్డినా – వాళల్ని కూడా దృషిట్లో ఉంచుకోవాలి. 
శీర్మతికి కూడా ఏమనాలో తెలియలేదు. 
చరిచ్ అంటే జరమ్నీలో ఉండే గుడి అనన్ంతవరకే పాపకి తెలిసింది. వాళల్ గుడి వేరు, మన గుడి వేరు అని 

దానికింకా తెలియదు. గుడి కాబటిట్ వెడదామంటోంది. దానికి భకిత్ గురించి కూడా ఎకుక్వ తెలియదు. గుడికెళల్డం అదో 
అనుభవం. అంతే! 

ఇపుప్డేం మాటాల్డినా, మతం పర్సకిత్ వసుత్ంది. అది శీర్మతికీ ఇషట్ం లేదు. 
ఆటేట్ మాటలు లేకుండా ఇలుల్ చేరాం.   
ఇంటోల్ పాప నడిగింది శీర్మతి, “నీకు గుడికెళాల్లనుందా?” 
“ఔనమామ్” అంది పాప. 
“గుడికెళిల్ ఏం చేసాత్వ?” 
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“నానన్గారు ఎతుత్కుంటే గంట కొడతాను. దేవుడికి దణణ్ం పెడతాను. శఠగోపం 
పెటిట్ంచుకుంటాను. అపుప్డు…..” అని సంకోచంతో ఆగింది. 

“ఊఁ అగిపోయావేం, చెపుప్” అంది శీర్మతి. 
“పర్సాదం తింటాను” అంది పాప.  
పాప తెలివైనది. గుడిలో దానికి అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైనది పర్సాదం. మళీల్ ఆ మాట చెపాప్లంటే మొహమాటం. 

అందుకని సావ్నుభవం లోని కొనిన్ విశేషాలు ముందు చెపిప్ంది. పర్సాదం విషయం చెపొప్చాచ్, కూడదా అని 
సంకోచించింది. 

ఆ మాటే శీర్మతి అంటే, నేను నవివ్, “పాప చినన్పిలల్. మరి చాలామంది పెదద్వాళుల్ గుడికెళల్డానికాక్రణమడిగితే 
నిజం చెపప్డానికి సంకోచిసాత్రా, లేదా – అది చెపుప్” అనాన్ను. 

పరీక్షలో పాయ్సవావ్లని కొందరు. సంతానం కావాలని కొందరు. వాయ్పారంలో లాభంకోసం కొందరు. ఎనిన్కలోల్ 
నెగాగ్లని కొందరు. ఇంకా పొరుగువాడు తమకంటే తకుక్వగా ఉండాలనుకునేవారూ ఉంటారు. 

ఇలా సవాలక్ష కారణాలుంతాయి. కానీ కేవలం భకిత్తో గుడికెళేల్వారెందరు?  
శీర్మతికి అరథ్మై సనన్గా నవివ్ ఊరుకుంది. 
అంతలో బాబు అందుకుని, “గుయోయ్ పెసాదం బాంతుంది. నాకిటట్ం” అనాన్డు. 
అంటే, వాడూ మా సంభాషణ వింటునాన్డు. 
పిలల్లిదద్రూ కూడా సరదా పడడ్ంతో - మా చరిచ్ సందరశ్న వివాదానికి తెర పడింది.  
అనుకునన్ ఆదివారంనాడు అనుకునన్ విధంగా బయలేద్రి అనుకునన్టేల్ విలియముస్తో కలిసి నాలుగయేయ్సరికి 

చరిచ్కి వెళాల్ం.  
చరిచ్ మా ఇంటికి దగగ్రే.  
చరిచ్ పార్ంగణం విశాలంగా ఉంది.  
లోపలికి వెళల్బోతుంటే, “అమామ్! బూటుల్ విపప్లేదు” అంది పాప.  
పాపకీ మాకూ అదే తేడా. 
అది గుడిలోపల అడుగెడుతునాన్మనుకుంటోంది. మేము ఓ కొతత్ పర్దేశానికి సందరశ్కులమనుకుంటునాన్ం. 
అందుకే మాకు బూటల్ విషయం కానీ, చరిచ్ లోపలకు బూటల్తోనే వెళొల్చుచ్నని కానీ పర్తేయ్కంగా సుఫ్రించలేదు. 
“ఇది చలి దేశం. బూటిల్పిప్తే, కాళల్కు చలేసుత్ంది. అందుకని దేవుడు ఇకక్డి పదధ్తులు కొంచెం మారాచ్డు” 

అనాన్ను. 
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అంతా లోపలకు వెళాల్ం. 
లోపల బోలెడు కురీచ్లు. పరిశుభర్ వాతావరణం. ఎందరో భకుత్లు. మేం తపప్ అంతా తెలల్వాళుల్.  
విశాలమైన వేదిక. వేదికపై కురీచ్లు. కొందరు పీర్సుట్లు.  
అచచ్ం సినిమాలోల్ చూపించే చరిచ్లాల్గానే ఉంది.  
మేం లోపలకు రాగానే చాలామంది మమమ్లిన్ కుతూహలంగా చూశారు. కొందరు చిరునవువ్తో పలకరించారు. 
మెడనుంచి, పాదాలదాకా వేలాడే పొడవాటి తెలల్టి గౌను ధరించిన ఓ పీర్సుట్ హడావుడిగా మా దగగ్రకొచాచ్డు. 

విలియముస్ మమమ్లిన్ ఆయనకి పరిచయం చేశాడు. ఆయన తనని ఫాదరుగా పరిచయం చేసుకుని, “మీరిలా ఇకక్డికి 
రావడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. మా చరిచ్కి సావ్గతం” అనాన్డు. 

ఆయన ఇంగీల్షులో మాటాల్డేడు. ఆయన భాష శీర్మతికి కూడా అరథ్మయేయ్టంత సరళంగా ఉంది.   
ఆయన మా అందరితో కరచాలనం చేసి తనూ వేదికమీదకి వెళాల్డు. 
మేం కురీచ్లోల్ పకక్పకక్నే కూరుచ్నాన్ం. 
వేదికమీద ఏం జరుగుతోందో నాకూ పూరిత్గా అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పీర్సుట్లు ఒకొకక్రుగా 

మాటాల్డుతునాన్రు. అది జరమ్నో, మరేదైనా భాషో కానీ నాకు ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం కాలేదు. మాట సప్షట్ంగా 
వినబడకపోవడం కూడా బహుశా ఓ కారణం కావచుచ్. 

మాటాల్డద్ం ముగియగానే ‘ఆమెన’ అంటునాన్డు పీర్సుట్. అపుప్డు మిగతా పీర్సుట్లు ‘ఆమెన’ అంటునాన్రు.  
పర్తి పీర్సుట్ చేతిలోనూ నేతి జారీలాంటి పాతర్ ఒకటి ఉంది. దాంటోల్ంచి కాసిని నీళుల్ అరచేతిలో పొసుకుని తాగి, 

‘ఆమెన’ అంటునాన్రు.  
తరావ్త వాళుల్ గౌను జేబులోల్ంచి కాబోలు పిపప్రమెంటులాంటి తెలల్టి బిళల్ ఒకటి తీసి నోటోల్ వేసుకుని, ‘ఆమెన’ 

అంటునాన్రు. 
బహుశా అది పార్రథ్న కావచుచ్. ఆ తతంగం చాలాసేపే జరిగింది. నాకైతే బోరనిపించింది. మావాళల్ని చూసేత్ వాళుల్ 

కుతూహలంగానే చూసుత్నాన్రు. 
కాసేపటికి వేదికమీదునన్ వాళల్లో ఓ పెదాద్యన అకక్డునన్ వారందరీన్ ఉదేద్శించి పర్సంగం చేశాడు.  
బహుశా పర్బోధం కావచుచ్. సభికులు శర్దధ్గా వింటూ మధమ్ మధయ్ చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు.  
ఐదు కాకుండానే సభ ముగిసింది.  
మేము లేచి కదులుతుండగా చపుప్న మావదద్కు ఇదద్రు పీర్సుట్లు వచాచ్రు. వారిలో మొదట ననున్ పలకరించిన 

పీర్సుట్ కూడా ఉనాన్డు. 
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“ఎలా ఉంది ఈ అనుభవం?” అనడిగాడు మొదటి పీర్సుట్. 
“కొతత్గా ఉంది” అనాన్ను. 
“నచిచ్ందా?”  
“ఊఁ బాగుంది” అని కదలబోతుండగా, “మీతో కొంచెం మాటాల్డాలి” అనాన్డు రెండో పీర్సుట్. 
“షూయ్ర” అనాన్ను.  
“ఇకక్డ కాదు. మీ ఇంటికి రావచాచ్?” అనాన్డాయన. 
అలా అంటాడని ఊహించలేదేమో తడబడాడ్ను. 
విలియముస్ని టీకి పిలిసేత్ రాననాన్డు. 
ఈయన పిలవకుండానే వసాత్నంటునాన్డు. 
“నిజంగానే మీరు మా ఇంటికొసాత్నంటునాన్రా?” అడిగాను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“ఔను. మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతేనే…..” 
“అయోయ్! మీ అంతటివారు మా ఇంటికొసాత్నంటే అంతకంటేనా? మీకు మా సావ్గతం” అనాన్ను చటుకుక్న. 
ఆయన మొహం వెలిగింది. థాంకుస్ చెపిప్ మాకెపుప్డు వీలని అడిగాడు.  
“నాకు శనాదివారాలు సెలవు” అనాన్ను. 
ఆయన ఓ క్షణం ఆలోచించి పై శనివారం మధాయ్హాన్నికి టైం ఫికుస్ చేశాడు. ఆయనతో పాటు పకక్నునన్ పీర్సుట్ 

కూడా వసాత్టట్.  
సరేనని అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాం.  
ఇక దారి తెలిసింది కాబటిట్ విలియముస్నుంచి కూడా వీడోక్లు తీసుకునాన్ం. 
తన ఆహావ్నానిన్ మనిన్ంచి వచిచ్నందుకు విలియముస్ మాకు థాంకుస్ చెపిప్ వెళాల్డు. 
దారిలో పాప అంది, “ఈ గుడిలో మనం కొటట్డానికి గంట లేదు. చూడాడ్నికి దేవుడు లేడు” అని.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఎంత మాటంది పాప! 
చరిచ్లో దేవుడు లేడా? 
మతచాందస ఉగర్వాదులు తన మాటలు వినాన్రంటే - మొతత్ం మా కుటుంబానేన్ కాదు, అకక్డునన్ నా 

మితర్బృందం అందరీన్ పరశురాముడిలా వెదికి వెదికి మరీ చంపెయయ్రూ! 
కానీ పాప అవగాహనే వేరు. దానికి దేవుడంటే విగర్హం.  
చరిచ్లో ఏసుకీర్సుత్ శిలువ ఉండొచుచ్. మేరీమాత పటం ఉండొచుచ్.   



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   438
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

దణణ్ం పెటుట్కుందుకు పర్తేయ్కంగా విగర్హం లేదు కాబటిట్ పాపకకక్డ దేవుడు 
లేడు. 

కైరసత్వులు విగర్హారాధనని నిరసిసాత్రు. కానీ వారికీ పార్రథ్నలకి ఓ గుడి కావాలి.  
దైవపార్రథ్నకి పర్తేయ్కంగా సథ్లం కావాలనుకునేవారు, పర్తేయ్కంగా విగర్హం కావాలనుకోవడానిన్ నిరసించడం 

ఏమిటో!  
దైవభకిత్ విషయంలో తరాక్నికి అంతో ఇంతో పార్ధానయ్మిచేచ్ది హిందూతవ్మేనేమో అనిపించింది. 
ఐతే అపుప్డా విషయమై లోతుగా ఆలోచించాలనుకోలేదు. 
పాపని సముదాయించడంకోసం, “చరిచ్లో గంట లేకపోవడమేమిటి? పొదుద్నాన్, మధాయ్హన్ం, సాయంతర్ం గంట 

మోగిసాత్రు. అపుప్డపుప్డు మనింటికీ వినబడుతుంటుంది” అనాన్ను. 
“కానీ మనం కొటట్డానికి లేదుగా” అంది పాప. 
“నీకు చరిచ్ నచచ్లేదా?” అనాన్ను ఆ విషయం తపిప్సూత్. 
ఉనన్టుట్ండి బాబు అనాన్డు, “పెసాదం మనకి పెతత్కుందా, అంకులేస్ తినేశారు” అనాన్డు. 
“అవునార్ బాబీ! మన గుళోల్ పర్సాదం మనకి పెడతారు. ఇకక్డేమో పూజారేల్ తినేసాత్రు” అంది పాప తముమ్డితో. 
పిలల్లకి సంబంధించి - చరిచ్కీ, గుడికీ ఉనన్ తేడా ఎలా అరథ్మయిందో గర్హించిన శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. 
ఆ నవువ్ ఇలుల్ చేరేదాకా మాతర్మే ఉంది. ఇలుల్ చేరేక ఆమె మొహం గంభీరంగా మారింది. ఎపుప్డడగాలా అని 

ఎదురుచూసుత్నన్ అవకాశం అపుప్డే వచిచ్నటుల్గా, “మీరా పీర్సుట్లిన్ ఇంటికి రమమ్నాన్రెందుకు?” అంది.  
“అదేమిటి? వసాత్ననన్వాళల్ని రావదద్ని ఎలాగంటాం?” అనాన్ను తేలికగా. 
“మీరు విలియముస్ని టీకి రమమ్నాన్రు. రాననడానికి అతగాడు సంకోచించలేదు. వీళేల్మో తామే వసాత్మనాన్రు. 

వదద్నడానికి మీరెందుకు సంకోచించాలి?” అంది శీర్మతి. 
“మనం విలియముస్ ఇంటికి వసాత్మనాన్మనుకో. అపుప్డతడు మాతర్ం వదద్నేవాడా?” అనాన్ను.  
“అనేవాడనే నాకనిపిసుత్ంది” 
“ఎందుకని?” 
“ఎందుకని అడుగుతునాన్రు. మీకింకా అరథ్ం కాలేదా? విలియముస్కి మనతో సేన్హం పెంచుకోవడం ఇషట్ం లేదు. 

మనని చరిచ్కి తీసుకెళిల్ అకక్డి పీర్సుట్లకి పరిచయం చెయయ్డం అతడి ఆంతరయ్ం. అది నెరవేరింది” అంది శీర్మతి. 
“పోనీ అదే అతడి ఉదేద్శయ్మనుకో. అందువలల్ అతడికేం పర్యోజనం?” అనాన్ను. 
“అతడికేం పర్యోజనమో నాకు తెలియదు. కానీ అతగాడు ఆ పీర్సుట్ల మనిషి. వాళల్కోసం ఆ పని చేసిపెటాట్డు”  
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ఉలికిక్పడాడ్ను. ఈ వయ్వహారానికి ఇదేదో కొతత్కోణం.  
“పోనీ, ఆ పీర్సుట్లకి మాతర్ం మనవలల్ ఏం పర్యోజనం?” అనాన్ను. అనాన్ను కానీ అరథ్మౌతోంది.  
విలియముస్ మమమ్లిన్ తొలిసారి పలకరించింది మొదలు – ఇంతవరకూ జరిగినవనీన్ బేరీజు వేసేత్ – మొతత్ం 

అంతా ఓ పథకం పర్కారం జరిగిపోతోందనిపించింది. 
శీర్మతి ఏమనుమానిసోత్ందో సుఫ్రించింది.  
అది గర్హించినటుల్ంది, “ఆ విషయం ననన్డగాలా? ఈ పాటికే మీకు సుఫ్రించి ఉండాలి” అందామె. 
ఇక సూటిగానే మాటాల్డొచచ్ని, “అంటే వాళుల్ ననున్ మతం మారుచ్కోమంటారనా నీ భయం. అంటే 

మారిపోతానా, నువువ్ మరీనూ. ఇనేన్ళల్ కాపురంలో నా గురించి నువువ్ తెలుసుకునన్దిదా?” అనాన్ను. 
“మీ గురించి తెలుసు కాబటేట్ – నేను భయపడేది!” అంటూ ఆమె వివరించింది.  
దేవుణిణ్ నిరసించనేమో కానీ నాకు మతం పటిట్ంపు లేదు. ఏ మతమైతే ఏంటి – అనుకుంటానుట. 
రెండు – నాకెంత మొహమాటమంటే – ‘మరో దేవుడు’ గటిట్గా పిలిసేత్ - మతం మారుచ్కుందుకు కూడా 

వెనుకాడకపోవచుచ్ట. 
అలా అరటిపండొలిచ్నటుల్  ఆమె నా గురించి విడమరిచ్ చెపేప్సరికి – నిజం చెపొప్దూద్ – అపుప్డు నా గురించి 

నాకే భయమేసింది. 
PPP 

మరో దేవుడు పిలిచాడు 
“చూడు, నేనికక్డికొచిచ్ంది సైంటిఫిక రీసెరిచ్కోసం. మతం మారుచ్కుందుకాక్దు” అనాన్ను బింకంగా. 
ఆ మాట తనకోసం కాదు. నాలో జరమ్న పీర్సుట్ల రాక విషయమై మానసికసంఘరష్ణ మొదలైందనడానికి 

చిహన్మది. 
నిజం చెపాప్లంటే, ఆ మాట నాకు నేనే నచచ్జెపుప్కునేందుకు చేసుత్నన్ పర్యతన్ంలా, నాకే అనిపించింది.  
లౌకికజాఞ్నంలో శీర్మతి ఎపుప్డూ నాకంటే అంతెతుత్న ఉంటుంది. అది ఆడవాళల్కి దేవుడిచిచ్న అపూరవ్శకిత్.  
ఆడవాళుల్ తాగుబోతు భరత్తో దెబబ్లు తింటూనే కాపురం చెయయ్గలరు. తిరుగుబోతు భరత్ల తపుప్లిన్ 

క్షమించగలరు. అది కూడా కాపురాలు నిలబెటుట్కుందుకాక్దు. మగాడి బలహీనతలపటల్ వారు చూపే అవగాహన, 
ఔదారయ్ం. తదావ్రా పర్యోజనం దకేక్దీ మగాడికే. ఎందుకంటే – మన వయ్వసథ్లో కుటుంబవయ్వసథ్ నడిచేది మగాడి 
పేరుమీదే! 
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అదే మగాడైతే – ఆడదాని విషయంలో అలాంటి అవగాహన, ఔదారయ్ం 
చూపగలడా? చూపకపోవడం వలల్ అతడు పొందే పర్యోజనం కంటే నషట్మే ఎకుక్వ. ఐనా అహానికే పార్ధానయ్మిచిచ్ దానిన్ 
భరిసాత్డు.  అది సవ్యంకృతం.  

ఇపుప్డు శీర్మతి నా మానసిక సంఘరష్ణను ఇటేట్ పటేట్సి, “మీరు నాకు చెబుతునాన్రా? మీ మనసుకి 
నచచ్జెబుతునాన్రా?” అంది.  

నాకంటే తొమిమ్దేళల్ చినన్ది. ఆ మాటతో ననున్ తనకంటే తొమిమ్దేళల్ చినన్వాణిణ్ చేసింది. 
“మన పెళల్యేయ్క నాకంటూ మనసెకక్డ మిగిలింది? నా మనసునిండా నువేవ్ కాబటిట్ ఆ నచచ్జెపప్డం నీకే!” అని 

మాట మారాచ్ను. 
మామూలుగా అలాంటపుప్డు తను నా మాటలో భావానిన్ ఆసావ్దించి ఆనందిసుత్ంది. కానీ తనపుప్డు టెనష్నోల్ 

ఉనన్టుల్ంది, ఆమె ముఖంలో రసాసావ్దనకు బదులు చిరాకు కనిపించింది, “మీకైనా, నాకైనా, మనసుకైనా సరే - 
నచచ్జెపేప్ అలవాటు మంచిది కాదు. ఈరోజు ఇలా నచచ్జెబితే, రేపు ఏదైనా అవాంఛిత మారుప్కి సిదధ్పడినా, అందులోని 
బాగోగుల గురించి అలోచించడానికి బదులు, ఏదో విధంగా మనసుకి నచచ్జెపేప్సాత్ం. కానీ కాసత్ దూరం వెళిల్ 
ఆలోచిసేత్…..” అని ఆగిందామె. 

“దూరమంటే?” అడిగాను.  
“ఇకక్ణిణ్ంచి ఇండియా అంత దూరం. మనలిన్ మనవాళల్నుంచి వేరు చేసే మారుప్ గురించి, అకక్డ మనవాళల్కెలా 

నచచ్జెబుతాం. మనవాళల్ంటే ఒకరా ఇదద్రా – అటూ ఇటూ కూడా మనిదద్రివీ చాలా పెదద్ కుటుంబాలు….” 
నిజంగానే తను చాలా దూరం వెళిల్ంది. అపుప్డే మేం కైరసత్వమతం సీవ్కరించినటూల్, తను ముఖానికి బొటుట్ 

తీసేసినటూల్, మేమంతా మెడలో శిలువలు వేర్లాడదీసుకుని తిరుగుతుంటే, ఇండియాలో మావాళల్ంతా మమమ్లిన్ చూసి 
అపెస్టట్యినటూల్, వాళల్కి మేం నచచ్జెపేప్ పర్యతన్ం చేసుత్నన్టూల్ – ఊహించేసుకుని కలవరపడుతోంది.    

ఇంతకీ ఆ ఊహలోల్నూ తను నాకు సహధరమ్చారిణే. నేను మారితే తనూ మారిపోతుంది. తను మారిపోకుండా 
ఉండాలంటే ననున్ మారకుండా ఆపడమొకక్టే ఆమెకునన్ మారగ్ం. ఆపగలనా అని ఆమె బెంగ! 

“నువువ్ మరీనూ, ఆలోచనలోల్ మరీ దూరం వెళిల్పోయావ…” మందలించాను. 
“వెళల్క ఏంచేసాత్ను? మీ మొహమాటం నాకు తెలియనిదా? ఇనూస్రెనుస్, రీసెరిచ్ పేపరు…..  ఇలా ఎనోన్! కాసత్ 

గురుత్ చేసుకోండి”  
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గురుత్ చేసుకుందుకేముంది – శీర్మతి ఆ విషయాలోల్ ననున్ తరచుగానే 
దెపుప్తూంటుంది. ఆ ఎతిత్పొడుపుకి అపప్టోల్ కొంచెమైనా ముచచ్ట జత పడేదేమో – ఈరోజు మాతర్ం జీవనమ్రణ 
సమసయ్ని ఎదురుక్ంటునన్దానాల్ మాటాల్డుతోంది. 

ఇనూస్రెనుస్ విషయానికొసేత్ – చినన్పప్టిన్ంచీ ఇనూస్రెనుస్ ఏజంటల్ గురించి ఎనోన్ జోకుస్ చదివానేమో, అదంటే 
నాకెపుప్డూ సదభిపార్యం లేదు.  ఆపైన ఇనూస్రెనుస్ పర్మాదానిన్ శంకిసుత్ందే తపప్ నివారించదు.  

కీడెంచి మేలెంచేవారికి అది ఓకే. కానీ కీడులోనూ మేలెంచే తతవ్ం నాది. 
భువనేశవ్రోల్ ఉదోయ్గంలో చేరిన కొతత్లో మా ఆఫీసుకి తరచుగా లాలీజ్ అనే అతను వచేచ్వాడు. కొతత్గా చేరిన 

మాతో సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డేవాడు. తొందరగానే మాకు మితుర్డయాయ్డు. అపుప్డు తనో ఇనూస్రెనుస్ ఏజెంటుననన్ 
విషయం బయటపెటాట్డు.  

మరి తను మాతో సేన్హం చేసిందే అందుకు కదా! 
మేమంతా సైంటిసుట్లం. లౌకికమైన ఇసూన్స్రెనుస్లాంటివాటికి మా ఆలోచనలోల్ చోటు లేదు. 
“నువువ్ మితుర్డివి కదా – నిజమైన మితుర్డిగా మా జోలికి రాకూడదు” అనేశాడు జోయ్తిరంజన సాహు అనే 

మితుర్డు. 
లాలీజ్ సామానుయ్డా, “నిజమైన మితుర్డిగా సాయపడాలనే నేను ఇనూస్రెనుస్ ఏజంటునయాయ్ను” అనాన్డు. అని 

ఊరుకోలేదు. ఇనూస్రెనుస్ వలల్ కలిగే పర్యోజనాలిన్ ఏకరువు పెటాట్డు. 
దానికి నేను, “నువువ్ చెపిప్ందానిన్బటిట్, పూరాణ్యువు ఉనన్వాళల్కి – ఇనూస్రెనుస్వలల్ వెనకొక్చేచ్ది కటిట్న డబూబ్, 

దానికాక్సత్ వడీడ్. అందుకు బాంకులూ, పోసాట్ఫీసులిన్ంచి ఇంతకంటే మంచి ఆఫరుస్నాన్యి. అకాలమరణం పొందినవారికే 
ఇనూస్రెనుస్వలల్ ఏమైనా లాభం? నాకైతే నేను పూరాణ్యుషుక్ణణ్ని పూరిత్ నమమ్కం” అనాన్ను. 

అపుప్డు లాలీజ్ - నాకులాగే ఆలోచించి, అనుకోని పర్మాదానికి గురై, పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్ నలుగురి గురించి 
చెపాప్డు. వాళల్లో ఇదద్రు ఇనూస్రెనుస్ చెయయ్డంవలల్ భారాయ్బిడడ్లిపుప్డు సుఖజీవనం చేసుత్నాన్రు. ఇనూస్రెనుస్ చెయయ్నివాళల్ 
కుటుంబాలు రోడుడ్కెకాక్యి. 

దీనికి ఠాకూర సప్ందించాడు. అతడు పంజాబీ. మంచి హాసయ్సూఫ్రిత్ ఉనన్వాడే కానీ, చెపేప్ది కాసత్ పచిచ్గా, 
మోటుగా ఉంటుంది.  

“నాకొచేచ్ జీతం నా ఖరుచ్లకే చాలదు. నా మామగారు మా అవసరాలు చూసుత్నాన్రు. నేను పోతే నా ఖరుచ్ తగిగ్ 
ఆయనకు లాభమే తపప్, నా భారాయ్బిడడ్లు రోడెడ్కేక్ పరిసిథ్తి రాదు” అనాన్డు.  
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ఆ మాటతను జోక గా అనాన్డే తపప్ నిజం కాదని, మాకే కాదు, లాలీజ్కీ తెలుసు. 
అందుకని అతడు నవివ్, “అది కాదు ఠాకూర! అరాథ్ంతరంగా పార్ణం పోతే, ఇనూస్రెనుస్ లేనివాడి శవానిన్, అయినవాళేల్ 
పటిట్ంచుకోరు…” అని తనూ కాసత్ మోటుగానే అనాన్డు. 

“నేనంటూ లేకపోయేక నా శవానిన్ గంధపుచెకక్లతో కాలిసేత్ ఏంటి? కుకక్లీడుచ్కుపోతే ఏంటి? అందులో 
మానావమానాలు బర్తికునన్ నావాళల్కే కానీ నాకాక్దు” 

“పోనీ నీవలల్ వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్ డబుబ్తో, నీవాళుల్ సుఖంగా ఉంటే – నీ ఆతమ్కి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది! 
అది చాలదా?”  

“నేను పోతే, వయసులో ఉనన్ నా భారయ్ జీవితకాలం ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటుందా? ఏడాది తిరకుక్ండా ఇంకో పెళిల్ 
చేసుకుంటుంది. ఆ వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్ డబుబ్ – ఆ చేసుకునన్వాడు అనుభవిసాత్డు. అది చూసూత్ నా ఆతమ్ కుళిల్కుళిల్ 
ఏడుసుత్ంది? ఇదంతా అవసరమా?” 

లాలీజ్ కొంచెం నిరుతాస్హపడి, “ఇలా మాటాల్డినవారు నాకింతవరకూ తటసథ్పడలేదు. నువువ్ ఇనూస్రెనుస్ 
చెయొయ్దుద్ కానీ, ఇలాంటి పర్చారం మాతర్ం చెయయ్కు” అనాన్డు. 

ఠాకూర నవివ్, “పర్చారమంటూ చేసేత్, నా భారయ్ని చినన్బుచేచ్ మాటలెందుకు చెబుతాను? అసలు విషయమే 
చెబుతాను. అదేంటంటే, నేనేమో నెలనెలా నీకు పీర్మియముస్ కడతాను. చసేత్ తపప్ అందువలల్ నాకేం పర్యోజనముండదు. 
కానీ నువువ్ మాతర్ం బర్తికుండగానే నేనెళేల్ దారిలో పెదద్ మేడ కడతావు. అది చూసి భరించడం నావలల్ కాదు” అనాన్డు. 

అందరితో పాటు లాలీజ్ కూడా నవావ్డు కానీ, “నీలాంటివాడొకడుంటే మాకు బిజినెస రాదు సరికదా, ఉనన్ది 
కూడా పోతుంది” అని నావైపు తిరిగి, “మీరంతా ఉదోయ్గసుథ్లు. నెల తిరిగేసరికి ఠంచనుగా జీతంరాళుల్ చేతిలో పడతాయి. 
నాకలా కాదు. మీరు కటేట్ పోలసీలే జీనవాధారం. పర్తినెలా టారెగ్ట మీటవావ్లి. నాకోసం నువొవ్కక్ పోలసీ తీసుకోలేవా 
రావ!” అనాన్డు వేడుకోలుగా. 

గేరుల్ మారచ్డమంటే ఇదే! 
లాలీజ్ కషాట్లోల్ ఉనాన్డని నేననుకోను. మాచేత ఏదో ఒకటి చెపిప్ ఎలాగో అలా ఓ పోలసీ తీసుకునేలా చెయాయ్లి. 

అది వాయ్పారం… 
అనీన్ తెలిసినా నాకపుప్డు లాలీజ్మీద తెగ జాలి పుటుట్కొచిచ్ంది. ఓ పోలసీ తీసుకోవాలనే అనిపించింది. కానీ… 
నిజానికపుప్డు నా ఆరిథ్కపరిసిథ్తి చాలా గడుడ్గా ఉంది. నెలనెలా ఇంటికి డబుబ్ పంపాలి. చెలెల్ళల్ పెళిల్ళుల్, తముమ్ళల్ 

చదువుల గురించి కొంచెం డబుబ్ వేరే నిలవెయాయ్లి. వచేచ్ జీతం బొటాబొటీగా ఉంటోంది.  
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ఐతే పేద అరుపులు నాకిషట్ముండదు, “నీకు బిజినెస టారెగ్టుల్నన్టేట్ నాకు 
సంసారంలో టారెగ్టుల్నాన్యి. పర్సుత్తానికి అవి మీటవడమే కషట్ంగా ఉంది. ఇపుప్డిక కొతత్ ఖరుచ్లు తగిలించుకోలేను. 
ఆపైన నాకు ఇనూస్రెనుస్ అవసరం లేదని గటిట్ నమమ్కముంది” అనాన్ను. అని ఊరుకోవచుచ్గా, అతడు నొచుచ్కోకుండా 
ఉండాలనన్ పర్యతన్ంలో, “నాకు పర్మోషనొసేత్ కనుక తపప్క ఓ పోలసీ, అదీ చినన్ది నీనుంచే తీసుకుంటానేల్. అది 
మెటూయ్రయేయ్క వచేచ్ డబూబ్ ఇకక్డే నీముందే తీసుకుంటాను” అనాన్ను. 

చాలా తెలివిగా మాటాల్డేననుకునాన్ను కానీ మాట జారేనని గర్హించలేదు.    
లాలీజ్ వెంటనే, “పార్మిస చేశావు. తొందరోల్నే నీకు పర్మోషన గాయ్రంటీ. ఈ పార్మిస మరిచ్పోకూడదు” అనాన్డు. 

అతడి మొహంలో అనుకునన్ది సాధించేననన్ సంతోషముంది. 
అదేమిటో, ఉదోయ్గంలో చేరిన నాలుగేళల్దాకా రాదనుకునన్ పర్మోషన, రెండేళల్కే వచేచ్సింది.  
పర్మోషన ఆరడ్రు ఇలా వచిచ్ంది, అలా లాలీజ్ వచిచ్ ననున్ కలుసుకుని పోలసీ గురించి గురుత్ చేశాడు. 
అపప్టికింకా నా ఆరిథ్కపరిసిథ్తి మెరుగేం పడలేదు.  
మాకు పాప పుటట్డం, సవ్ంతూళోల్ ఇంటి మరమమ్తులు – వగైరాలు అంత చెటుట్కి కొంతే గాలి అనన్టుల్నాన్యి.  
కానీ మాటిచాచ్ను. అదీకాక, అతడి సంకలప్బలమే నాకు తొందరగా పర్మోషనొచేచ్లా చేసిందనన్ సెంటిమెంటు.  
అతడు పులి అనుకుంటే నేను ఆవుని. అతడు నక్షతర్కుడైతే నేను హరిశచ్ందుర్ణిణ్.  
నెలకి 40 రూపాయల పోలసీ తీసుకునాన్ను. అపప్టోల్ ఆ అదనపు ఖరుచ్ మా పార్ణానికి చాలా ఎకుక్వే.  
“ఆరిథ్కంగా మనకంటే ఎంతో మెరుగాగ్ ఉనన్వాళుల్, పోలసీ వదుద్కాక వదద్నాన్రని మీరే చెపాప్రు. మాటమీద 

నిలబడాలనన్ సెంటిమెంటుతో మాటిచాచ్నని, మనకి మాతర్ం అనవసరపు ఖరుచ్ తగిలించారు” అని వాపోయింది శీర్మతి. 
తను వాపోవడంలో అరథ్ముంది.  
పర్మోషనొసుత్ందని తెలిసేక, ఆరడ్రు చేతికొచేచ్లోగానే మేమా అదనపు ఆదాయానిన్ అంచనా వేసి కాసత్ 

వెసులుబాటుండే బడెజ్ట వేశాం. ఆ బడెజ్ట రూపకలప్నలో శీర్మతిదే పర్ముఖ పాతర్. ఇపుప్డీ నలబై రూపాయల నెల ఖరుచ్నీ 
సదుద్బాటు చెయయ్డం కూడా తనదే బాధయ్త. అసలే తనవి చినన్ చినన్ సరదాలు. బడెజ్ట సదుద్బాటులో వాటినే 
తగిగ్ంచుకుంటుంది.  

తనలో ఉతాస్హం పుటిట్ంచాలనుకునాన్ను. ఆ ఇనూస్రెనుస్వలల్ ఎంత మనోసైథ్రయ్ం వసుత్ందో చెపాప్ను. అందువలల్ 
మనసు పర్శాంతంగా ఉండి, మా రచనావాయ్సంగం చురుగాగ్ నడుసుత్ందనాన్ను. కర్మంగా ఈ పీర్మియం ఖరుచ్కి అలవాటు 
పడిపోతామనాన్ను. పోలసీ మెటూయ్రయేయ్క వచేచ్ ఆ పాతిక ముపైప్వేలూ- ఉతిత్నే చేతికి అందినటుల్ంటుందనాన్ను. 
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ఇంకా ఏదో చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ అపప్టికే నేను నాకులా కాక లాలీజ్లా 
మాటాల్డుతునాన్ననిపించి చటుకుక్న ఆపేశాను.  

శీర్మతి అదోలా చూసి, “ఇలాగైతే, ఆ లాలీజ్ పర్తి పర్మోషనుకీ మీచేత ఓ కొతత్ పోలసీ కటిట్సాత్డు. ఇదేం 
మొహమాటమండీ” అంది. 

ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి. వాటిలోదే రీసెరిచ్ పేపరు విషయమూను… 
ఉదోయ్గంలో చేరిన ఏడాదికే, ఫారిన జరన్లోల్ పబిల్కేషనుకోసం ఓ రీసెరిచ్ పేపరు తయారు చేశాను. అందుకు 

చాలావరకూ నా థీసిసు వరుక్ ఉపయోగించుకునాన్ను. కొనిన్ అదనపు పర్యోగాలోల్ ఓ కొలీగ సహకారం తీసుకునాన్ను. 
పేపరు వార్సేక అందులో అతడి పేరు కూడా కలిపితే, “ఇదేమో నీ థీసిస వరుక్. నేను నీకిచిచ్ంది మోరల సపోరుట్. పేపరోల్ 
నా పేరు అవసరమా? అకనాలెడిజ్మెంటు చాలు కదా!” అనాన్డు. సాధారణంగా అంతా అదే చేసాత్రు కానీ నేను మాతర్ం 
నొకిక్ంచాను.  

తరావ్త ఆ పేపర డార్ఫట్ మా బాసుకి చూపించాను. ఆయన, “అతడికి అకనాలెడిజ్మెంటు చెబితే సరిపోయేది” 
అనాన్డు 

నేనపుప్డు ఆ కొలీగ ఆ వరుక్లో నాతోపాటు రాతిర్ంబవళుల్ ఎలా శర్మపడాడ్డో కాసత్ ఎకుక్వ చేసి చెపాప్ను. 
బాస నవివ్, “నువువ్ మాటాల్డుతునన్టుల్ లేదు. పేపరోల్ తన పేరెందుకుండాలో అతనే వచిచ్ వాదిసుత్నన్టుల్ంది. 

ఏదేమైతేనేం, పేపరు నీది. కాబటిట్ అతడి పేరుంచడం విషయమై నిరణ్యమూ నీదే! కానీ ఈ వరుక్ పాల్ను, ఎగిజ్కూయ్షను 
పూరిత్గా నీది కదా, ఫసట్ ఆథరుగా నీ పేరుండాలి కానీ అతడి పేరు ముందు వార్శావేంటి?” అనాన్డు. 

రీసెరిచ్ పేపరల్లో ఫసట్ ఆథరుకుండే పార్ధానయ్ం నాకు తెలుసు. కానీ అతడి పేరు పొరపాటున ముందు వార్శాను. 
బాస హెచచ్రించేక అది మారొచ్చుచ్ కానీ, ఒకసారి వార్సేక మారిసేత్ అతడేమనుకుంటాడో అనిపించింది. మరి మారుప్ 
చెయయ్లేదు. 

అది ఫారిన జరన్లోల్ పబిల్షైన నా మొదటి పేపరు.  
“పేరెవరిది ముందుంటేనేంటి? అది నా పేపరే కదా! కాదనే వారెవరు?” అని శీర్మతికి చెపాప్ను. 
“రీసెరిచ్ పేపరల్ పబిల్కేషనోల్ అదో సంపర్దాయమని మీరే అనాన్రు. మీకా సంపర్దాయం తెలిసినపుప్డు, దానిన్ 

అనుసరించాలి. ఇంత పెదద్ విషయాలోల్నూ మొహమాటానికి పోవడం, ఏదోలా మనసుకి నచచ్జెపప్డం – ఇది మంచి 
పదధ్తి కాదు. మీ కొలీగుకి కూడా ఇది నచుచ్బాటయిందనుకోను” అంది శీర్మతి అపుప్డు. 

అలాంటి మొహమాటంతోనే నేనిపుప్డు మతం మారుచ్కుంటానేమోనని శీర్మతి భయం. 
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“నువువ్ ననున్ తపుప్ అంచనా వేసుత్నాన్వు. అనిన్ంటామొహమాటానికి లొంగేవాణేణ్ 
అయితే – నేనీపాటికి కాఫీ, టీ, సిగరెట, విసీక్, బార్ందీ వగైరాలనిన్ంటికీ అలవాటు పడి ఉండేవాణిణ్. వీటిలో ఏ ఒకక్టైనా 
కనీసం ఒకక్సారి నా పెదాలిన్ తాకగలిగిందా, అది చెపుప్” అనాన్ను. 

“అంటే మతం కూడా అలాంటిదేనంటారా?” అంది శీర్మతి. 
“మతం అలాంటిదని ఎందుకంటాను? నేనిందాకా చెపిప్నవి పర్మాదకరమైనవి కాదు. మనిషికి ఎంతో కొంత 

ఉపశాంతినీ, వినోదానీన్, ఉతాస్హానీన్ ఇసాత్యి. మనిషిని మనిషికి దగగ్ర చేసాత్యి కూడా. మతం అలా కాదు. దానివలల్ 
కలిగే ఉపశాంతి, సంతోషం, ఉతాస్హం – అనీన్ మన భర్మలే తపప్ నిజం కావు. అది మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చేసి, 
పర్పంచానిన్ పర్ళయానికి కూడా గురి చెయయ్గల పర్మాదకరమైన వయ్వసథ్. నేనెపుప్డూ ఏ మతానీన్ పూనుకుని 
సీవ్కరించలేదు.  ఇపుప్డూ సీవ్కరించను” అనాన్ను. 

“మీరెనిన్ చెపప్ండి! నా భయం నాది. ఒకసారి రావుగారికి ఫోన చేదాద్ం. శనివారం పీర్సుట్లతో మీటింగుకి, ఆ 
దంపతులిన్ కూడా ఆహావ్నిదాద్ం. వాళుల్ పకక్నుంటే నాకు ధైరయ్ంగా ఉంటుంది” అంది శీర్మతి. 

ఆమె నిజంగా భయపడిపోతోందని నాకు అరథ్మైంది.   
“నువువ్ మరీ ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్వు. అకక్డికి మనమేదో గొపప్వాళల్మయినటూల్, ఆ పీర్సుట్లు మనని వాళల్తో 

కలుపుకుందుకు వసుత్నన్టూల్ భావిసుత్నాన్వు. మనమేమైనా అసాధారణ వయ్కుత్లమా? అతి సామానుయ్లం. మనమంటే 
వారికంత ఆకరష్ణెందుకు? ఏదో కుతూహలంకొదీద్ మనింటికొసుత్నాన్రు. తమగురించి నాలుగు మాటలు చెపిప్, మన 
గురించి కాసిని విశేషాలు తెలుసుకుని వెళిల్పోతారు. రావుగారొసేత్ ఇదంతా చూసి, ఉతత్పుణాయ్న మనం పడడ్ భయానికి 
వేళాకోళం చేసాత్రు. పర్సుత్తానికి ఎవరీన్ ఇందులో కలపొదుద్” అనాన్ను. 

“రావుగారు మన మనిషి. ఆయన వేళాకోళం చేసినా, నాకేం ఇబబ్ందనిపించదు” అంది శీర్మతి. 
“ఐతే సరే, ఈ శనివారానికి మాతర్ం వాళల్ని పిలవొదుద్. పీర్సుట్లు వసాత్రు. వాళుల్ మతం మారిప్డి గురించి 

మాటాల్డారే అనుకుందాం. అందుకు నేను సరేననాన్నని కూడా అనుకుందాం. ఐనా వెంటనే మారిపోం కదా! అందుకు 
కొంత తతంగం ఉంటుంది. ఆ ఏరాప్టుల్ చేసుకుందుకు వాళుల్ వెళిల్పోతారు. అపుప్డు నువువ్ రావుగారికి ఫోను చేసి 
విషయం చెపిప్, ఈ వయ్వహారంనుంచి ఎలా బయటపడాలో సలహా తీసుకుందువు గాని” అనాన్ను. 

“అంటే రేపు శనివారంనాడు రావుగారిన్ పిలవనంటారు. అంతే కదా!” అంది శీర్మతి. 
“అంతే!” అనాన్ను దృఢంగా. 
శీర్మతి అయిషట్ంగా మొహం పెటిట్, అసహాయతను సూచిసూత్ నిటూట్రిచ్ంది. 
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మగవాడిగా, ఇంటి యజమానిగా ఓ నిరణ్యం తీసుకోవడం నాకు నచచ్దు. నా 
నిరణ్యంలో సగపాలు తనదీ కావాలి. అపుప్డే నాకు తృపిత్. అందుకే ఆమె నిటూట్రుప్ ననిన్బబ్ంది పెటిట్ంది. 

“అంతే అనన్ది నా నిరణ్యం మాతర్మే. అది నీకు నచచ్కపోతే, నువువ్ రావుగారిన్ పిలవొచుచ్. అంతిమ నిరణ్యం 
నీదే! కానీ ఆ నిరణ్యానికి ముందు నాదో చినన్ మనవి.  నా వయ్కిత్తవ్ంమీద నీకునన్ భర్మలు తొలగించడానికి, నాకొకక్ 
అవకాశమివువ్. ఇందులో నేను ఫెయిలయాయ్నో, మన కుటుంబ విషయంలో మళీల్ ఎనన్డూ సవ్ంత నిరణ్యం తీసుకోను. 
నువువ్ అవకాశమివవ్లేదూ- ఇనేన్ళల్ మన కాపురంలో నామీద ఈ మాతర్ం నమమ్కం కలిగించలేకపోయిన నా అసమరథ్తకి 
కుమిలిపోతాను” అనాన్ను. 

అనునయంగా అనాన్ననే అనుకునాన్ను. కానీ ఆ మాటలు ఆమెపై నేనాశించిన పర్భావం చూపాయి. 
“మిమమ్లిన్ నమమ్కపోతే, ననున్ నేనే నముమ్కోలేను. శనివారం సమావేశానికి రావుగారిన్ పిలవొదుద్ లెండి” 

అందామె. 
మనసూఫ్రిత్గానే అనన్టుల్ తోచింది నాకు. 
ఐతే మేము రిలాకస్వడానికి కాసేపు పటిట్ంది. తరావ్త నేను, “ఆ జరమ్న పీర్సుట్లు మన అతిథులు. వాళల్ని మనం 

అతిథులాల్గే టీర్ట చెయాయ్లి. మనమిక ఆతిథయ్ం విషయమై పాల్న చెయాయ్లి” అనాన్ను. 
“ఇందులో పాల్న చెయయ్డానికేముంది. ఏదైనా టిఫిన చేసి, కాఫీయో టీయో ఇదాద్ం” అంది శీర్మతి. 
“ఔననుకో. కానీ ఇకక్డివాళల్కి మన టిఫినుల్ నపప్వు. కిరష నర తో అనుభవం గురుత్ందిగా” అనాన్ను. 
ఉపామ్లో అలల్ం ఘాటుకి తటుట్కోలేకపోయాడు కిరష నర. ఆ పరిసిథ్తిలో వేడి వేడి పాయసం ఇసేత్ 

నోటబెటట్లేకపోయాడు.  
జీవితంలో మరిచ్పోలేని ఇబబ్ందికరమైన అనుభవమది.  
శీర్మతి నవివ్, “అదెలా మరిచ్పోతాను? అందుకే చలల్పుణుకులు వేదాద్మని డిసైడైపోయాను” అంది నవువ్తూ. 
పులల్మజిజ్గలో మైదా కలిపి తగినంత అలల్ం, పచిచ్మిరిచ్ నూరివేసేక ఆ పిండితో వేసే పుణుకులిన్ కొందరు పులల్ 

పుణుకులనీ, కొందరు మజిజ్గ పుణుకులనీ అంటారు. అవి ఎంత కారంగా ఉంటే అంతిషట్ం మాకు.  
“అంత కారం వాళుల్ తినలేరు” అనాన్ను చటుకుక్న.   
“కిరష నర విషయంలో అనుభవమయేయ్క, ఆ పొరపాటు మళీల్ చేసాత్నా? వాళల్కి కలిపే పిండిలో అలల్ం, పచిచ్మిరిచ్ 

ఉండవు. కమమ్గా ఉంటుంది. ఆ పిండి వాసన, రుచి వీళల్ పీజాకు దగగ్రగా ఉంటుంది. ఆపైన నూనెలో వేయిసాత్మేమో 
రుచి వీళల్కి తపప్క నచుచ్తుంది. తరావ్త వాళల్ మూడ బటిట్ వేడివేడిగా టీ, లేక చలల్గా కోకాకోలాయో, ఫెంటాయో 
ఇవవ్చుచ్” అంది శీర్మతి. 
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అంత తకుక్వ సమయంలో అంత దూరం ఆలోచించినందుకు ఆమెను 
అభినందించాను. 

నాకు మాతర్ం అపప్టిన్ంచీ మనసులో – ఏదో పర్మోషన ఇంటరూవ్య్కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ అనుభూతి. 
ఆ ఇంటరూవ్య్ అయితే తపప్నిసరి. కానీ ఇది కోరి తెచుచ్కునన్ది. 
విలియముస్ని మా ఇంటికి రమమ్ంటే రాననాన్డు. అలాగే నేనూ ఆ పీర్సుట్లు మా ఇంటికొసాత్నంటే వదద్నాలిస్ంది. 
శనివారం వచేచ్దాకా, ‘అపుప్డెందుకు వదద్నలేదా’ అని ననున్ నేను నిందించుకునన్ సందరాబ్లు చాలానే ఉనాన్యి.  
ఏమైతేనేం శనివారం రానే వచిచ్ంది.  
ఉదయం టిఫినల్యాయ్యి. మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్యి. 
చివరికి టైము మూడు అవనే అయింది. సరిగాగ్ అపుప్డే మా ఇంటి కాలింగ బెల మోర్గింది. 
ఫారిన పంకుట్య్వాలిటీ – 
తలుపు తియయ్డానికి వెడుతుంటే నా కాళుల్ వణికాయి.  
వెళిల్ తలుపు తీశాను. 
ఎదురుగా వాళేల్…. 
ఇదద్రు పీర్సుట్లు. తెలల్వాళుల్. జరమ్నుల్. 
సనన్గా, పొడుగాగ్, తెలల్గా, తెలల్టి బటట్లోల్ మెరిసిపోతూ…. 
ముఖంలో తేజసుస్తో, కళల్లోల్ మెరుపుతో, పెదాలపై చిరునవువ్తో- 
“నమసేత్” అని చేతులు జోడించి, కరచాలనానికి చేతులు చాపారు. 
నేనూ వారికి నమసేత్ చెపిప్, వారితో కరచాలనం చేసి లోపలకు ఆహావ్నించాను. 
అపప్టికి నాలో బెదురు కాసత్ తగిగ్ంది.  
వాళుల్ మా ఇంటి నడవని పరిశీలనగా చూసూత్ నెమమ్దిగా లోపలకొచాచ్రు.     
మా రూంలో కెళేల్క, శీర్మతినీ పిలల్లీన్ పరిచయం చేశాను. తరావ్త మావాళుల్ అకక్ణిణ్ంచి వంటింటోల్కి వెళిల్పోయారు. 
తరావ్త పీర్సుట్లిదద్రూ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని ఇలల్ంతా పరికించి చూశారు.  
నేను వాళల్కి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్ను.  
ఇదద్రోల్ ఒకాయన కాసత్ పెదద్వాడిలా ఉనాన్డు. ఆయనకంటే చినన్వాడిలా ఉనాన్యన – పెదాద్యనవంక చూశాడు. 
“నువివ్క మాటాల్డొచుచ్” అనన్టుల్ంది ఆ చూపు. 
అపుప్డు పెదాద్యన నాతో, “మీ దేశంనుంచి ఈ దేశానికొచాచ్రు. ఇకక్డ మీకెలా ఉంది?” అనడిగాడు. 
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“చాలా బాగుంది” అనాన్ను. 
నా సమాధానం ఆయనకు తృపిత్గా ఉనన్టుల్ లేదు, “అంటే, ఇకక్డ మీకేమీ ఇబబ్ందిగా అనిపించలేదా?” అనాన్డు. 
“మా దేశంకంటే సంపనన్దేశం. మా దేశంలో కంటే సౌకరాయ్లెకుక్వ. ఇకక్డ ఇబబ్ందేముంటుంది?” అనాన్ను. 
“సౌకరాయ్లుండొచుచ్. కానీ అనీన్ అందుబాటులో ఉండాలి కదా!”  
“అంటే?” 
“మీ కారు ఫోలక్శ్ వేగన కావచుచ్. కానీ మెరిస్డెస ఐతే మరింత సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది. ఇకక్డ మాకు మెరిస్డెస ఓ 

కల” అనాన్డాయన. 
నేను నవివ్, “నాకు కారే లేదు. ఆ అవసరమూ కనబడలేదు. టార్నస పోరట్ చాలా బాగుందికక్డ” అనాన్ను. 
ఆయన మొహంలో ఆశచ్రయ్ం. “మీకు కారు లేదా? ఆ అవసరం కనబడలేదా? అంటే ఆరిథ్కంగా చాలా 

ఇబబ్ందులోల్ ఉనాన్రనన్మాటౕ!” అనాన్డు చటుకుక్న. 
అపుప్డు నాకు భువనేశవ్రోల్ నా కొలీగ రమేష చందర్ గుపాత్ గురొత్చాచ్డు.  
అకక్డ చలికి తటుట్కోలేక, చాలామంది సెవ్టరుల్ వేసుకుని తిరిగేవారు.  
నేను భువనేశవ్రోల్ ఒకక్సారి కూడా సెవ్టర వాడలేదు. అదేమని అడిగితే, “నాకంత చలి లేదు” అనాన్ను. 
అపుప్డు గుపాత్ పుసుకుక్న, “ఇకక్డ చలి లేకపోవడమేమిటి? సెవ్టర కొనుకోక్లేని వాళుల్ అనే మాట ఇది” 

అనేశాడు. 
నొచుచ్కునాన్ను కానీ, ‘అతడి మాట తీరే అంత’ అని సరిపెటుట్కునాన్ను. 
కానీ ఇకక్డ ఓ విడేశీయుడు కారు గురించి అలా అంటాడని నేనూహించలేదు.  
ఇపుప్డూ గుపాత్ విషయంలోలాగే సరిపెటుట్కుని ఊరుకోవాలా అనన్ది తేలుచ్కోలేకపోతునాన్ను. 
కానీ ఇంకా అంతకుమించిన సందిగాధ్లు నాకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్యని నాకు తెలియదు.   

PPP 
మరో దేవుడు పిలిచాడు 
 మతం ఒక మహతత్ర సాంఘిక శకిత్. నిజానికది మనుషులిన్ సంఘటితం చెయాయ్లి. కానీ మనిషిని మనిషినుంచి 

వేరు చెయయ్డానికే ఎకుక్వగా సహకరిసూత్, మానవజాతిని మారణహోమానికి పోర్తస్హించడం – ఇపప్టికీ ఎనోన్చోటల్ 
జరుగుతునన్ కథ. అందుకే నాకు మతమంటే కొంత చిరాకు ఉంది. దాని గురించి వీలైనంత తకుక్వ ఆలోచిసాత్ను.  

అలాంటి నేను ఒక మతానిన్ గుడిడ్గా నమేమ్ పర్వకత్లతో సమావేశమై, మతం పార్ముఖయ్ం గురించి కొనిన్ గంటల 
సేపు చరిచ్సాత్నని కలలో కూడా అనుకోలేదు.  
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మతమారిప్డి కోసం సామ దాన భేద దండోపాయాలిన్ ఎదురోక్వాలిస్ 
ఉంటుందనీ ఊహించలేదు.  

శతాబాద్లుగా మన దేశంలో మతమారిప్డులు సాధారణంగా ఉంటూ వచాచ్యి. బలహీనులు, 
అణగదొర్కక్బడినవారు, నిరక్షరాసుయ్లు ఎకుక్వగా ఉండడం అందుకు కారణం.  

కానీ ఆరిథ్కంగా వైజాఞ్నికంగా అగర్సాథ్నంలో ఉనన్ అతి కొదిద్ దేశాలోల్ ఒకటైన దేశం జరమ్నీ. అకక్డివారితో కలిసి 
సైంటిఫిక రీసెరిచ్ చెయయ్డానికి అరహ్త సంపాదించినవాణిణ్ నేను. అకక్డి మతాచారుయ్లు మతమారిప్డికి ననున్ పర్లోభపెటేట్ 
పర్యతన్ం చెయయ్డం చాలా అరుదైన అనుభవం. అందుకే అది నా మనసుపై చెరగని ముదర్ వేసింది. ఏళుల్ గడిచినా 
ఇపప్టికీ ఇపుప్డే జరిగినంత సప్షట్ంగా మా సంభాషణ వివరాలు గురుత్ండిపోయాయి.  

వాటినికక్డ ఇంచుమించు యథాతథంగా పంచుకుంటునాన్ను.  
వచిచ్న పీర్సుట్లోల్ పెదాద్యన – నా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి పర్సాత్వన తెచాచ్డంటే, తను నిజంగానే ననున్ తన మతంవైపు 

ఆకరిష్ంచడానికే వచిచ్ సామం కంటే ముందు దానోపాయంతో మొదలెటాట్డని అనుమానం కలిగింది. 
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి నెమమ్దిగా అనాన్నుః “మనిషికి కనీస అవసరాలు కూడు, గుడడ్, నీడ. అంతకంటే 

అదనంగా ఏమునాన్ ఆ మనిషి ధనికుడి కిందే లెకక్. నేను ఇకక్డ ధనికుడిలాగే ఫీల అవుతునాన్ను”  
పెదాద్యన నవివ్, “మీరు చెపేప్ది వేదాంతం. వాసత్వంలోకి వసేత్, కారు ఇకక్డ కనీసావసరం. మీకు ఆరిథ్కంగా 

ఏమైనా ఇబబ్ందులుంటే మాకు చెపప్ండి. కనీస అవసరాల గురించి మీ ఆలోచనలు వాసత్వానికి దగగ్రగా ఉండేలా 
చేయగలం” అని కుతూహలంగా నా కళల్లోకి చూశాడు.  

నాకు అరథ్మైపోయింది.  
వచిచ్నవాళుల్ ననున్ పర్లోభ పెటట్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఎందుకో ఊహించలేనంత అమాయకుణిణ్ కాను నేను.  
అయితే నా అంతట నేను బయటపడదలుచ్కోలేదు. “చాలా థాయ్ంకస్. అవసరమనిపించినపుప్డు మీ ఆఫర తపప్క 

గురుత్ంచుకుంటాను” అనాన్ను.  
పెదాద్యన మొహంలో కొంచెం సంతోషం, కొంచెం అసంతృపిత్. అదోలా నవివ్, “ఆ అవసరం ఇపుప్డే అనిపించినా 

చెపొప్చుచ్” అనాన్డు.  
జిడుడ్లా తగులుక్నన్టుల్ తోచింది. మనసులో కొంచెం చిరాకనిపించింది. బయటపడకుండా తమాయించుకుని, 

“సవ్తహాగా నాకు సంతృపిత్ ఎకుక్వ. ఇకక్డికొచాచ్క అది రెటిట్ంపయింది. అందుచేత ఇపప్టోల్ నాకు అవసరం అనిపిసుత్ంది 
అనుకోను” అనాన్ను.  

ఆయన మొహంలో దెబబ్తినన్ ఫీలింగ కనిపించింది. ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేదు. 
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ఏమంటాడా అని నాలో కుతూహలం. ఆయనేన్ చూసుత్నాన్ను. 
“మీరు అలప్సంతోషి అంటే ఒపుప్కుంటాను. కానీ ఇకక్డికొచాచ్క మీ సంతృపిత్ పెరిగిందంటే మాతర్ం నమమ్లేను. 

ఎందుకంటే ఇకక్డ ఎకుక్వమంది కైరసత్వులు. వాళల్ంతా మీకంటే ఎకుక్వ సంతృపిత్తో ఉనాన్రు. వాళల్లో ఒకరుగా 
కలిసినపుప్డే మీకు సంతృపిత్ పెరుగుతుంది. మీ సంతృపిత్ పెరిగిందంటే, మీరు వాళల్లో ఒకడిగా కలిసిపోవడానికి 
మానసికంగా సిదధ్పడాడ్రని అనుకోవాలి. అవునా?” అనాన్డాయన.  

ఇది సామం కాదు. చతురోపాయాలోల్ ఏదీ కాదు. ఒక తరహా వశీకరణ అనొచేచ్మో! దీనిన్ చతురోపాయాలకు 
కలపొచుచ్. 

కర్మంగా ఆయన ఉదేద్శయ్ం బటట్బయలౌతోంది. ఐనా ఆయన గోపయ్ంగా ఉండే పర్యతన్ం కూడా 
చేసుత్నాన్డనిపించదు. 

నేను మాతర్ం తెలియనటేల్ నటించాలి అనుకునాన్ను. “ఇకక్డివాళుల్ నాకంటే ఎకుక్వ సంతృపిత్గా ఉనాన్రని 
నాకెపుప్డూ అనిపించలేదు. కానీ ఇకక్డివాళల్లో ఒకడిగా కలిసిపోవడం మాతర్ం ఇకక్డికొచేచ్ ముందునుంచీ నాకిషట్మే” 
అనాన్ను.  

అది గీర్న సిగన్లుగా పొరబడాడ్రో ఏమో, ఉనన్టుల్ండి ఇపుప్డు పెదాద్యనతోపాటు చినాన్యన మొహం కూడా 
వెలిగింది.  

“ఇకక్డివాళల్తో కలిసిపోవాలంటే - సులభమైన మారగ్ం కైరసత్వమతం సీవ్కరించడమే. ఆ విషయంలో మేము మీకు 
సాయపడగలం” అనాన్డు చినాన్యన. 

చలల్కొచాచ్రని బయటపడడంతో, ఇక ముంతను దాచడం అనవసరం అనుకునాన్రని గర్హించాను.  
“మనిషి మనిషితో కలిసిపోవడానికి మతం ఎందుకు? మంచి మనసుంటే చాలు కదా!” అనాన్ను. 
వెంటనే పెదాద్యన అందుకుని, “మతం ఎందుకంటే, మనసుని మంచిగా ఉంచడానికి” అనాన్డు.  
“అయితే ఇపప్టికే నాకో మతం ఉంది. దానొన్దిలి ఇంకోదానికి మారడం ఎందుకు?”  
“ఎందుకంటే, పర్పంచంలో సగానికి పైగా జనాలకి కైరసత్వమతం ఇషట్మైంది. అంతమంది ఇషట్పడాడ్రంటే, అనిన్ 

మతాలోల్కీ అదే మంచిదని అరథ్ం. పైగా పర్పంచంలో ఇపుప్డు పర్జాసావ్మయ్ం నడుసోత్ంది. ఎకుక్వమంది దేనిన్షట్పడితే, అదే 
అందరూ అనుసరించాలి”  

మా సంభాషణ తరక్ంలోకి మళిల్ంది. తరక్ం నా సాట్ర్ంగ పాయింటు. 
చినన్పుప్డు మా బామమ్గారు ననున్ అనవసరంగా తపుప్ పడితే, నేను తరాక్నికి దిగేవాణిణ్. ‘నీతో మాటాల్డాలంటే 

లాయరిన్ పెటుట్కోవాలి” అని కాసత్ ముచచ్టపడి తగేగ్వారామె. హైసూక్లోల్, కాలేజిలో, యూనివరిస్టీలో – మితుర్లతో 
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వాదన వచిచ్నపుప్డు – ‘నో ఆరుయ్మెంటస్! మేం చెపేప్ది చెపాప్ం. అంతే!” అని నాకు 
వాదించే అవకాశం ఇచేచ్వారు కాదు. వాదిసేత్ ఓడిపోతామని భయం వాళల్కి. 

పిర్యూనివరిస్టీలో నా గూర్పు ఎంపీఎల. అంటే మాథస్, ఫిజికల సైనెస్స, లాజిక. మా కాల్స మేటుస్ లాజిక 
కషట్మనుకునేవారు. నాకు మాతర్ం ఆ సబజ్కుట్లోనూ ఫసుట్కాల్సొచిచ్ంది. 

అలాగని నేను తరక్శాసత్ర నిపుణుణణ్నుకోను.  
ఎవరైనా వాదనకు దిగేటపుప్డు, తమ పాయింటు నెగాగ్లని పటుట్దలగా ఉంటారు. నేను విషయం పటల్ అవగాహన 

పెంచుకుందుకూ,  నిజానిన్ తెలుసుకుందుకూ తరాక్నికి పాలప్డతాను. అందువలల్ నా వాదనకు విలువ పెరిగేది. తమ 
పాయింటు నెగాగ్లనన్ పటుట్దల ఉనన్వారి వాదన తాతాక్లికంగా నెగిగ్నా, దానిలో పస ఉండదు. దానికి విలువుండదు.  

ఇపుప్డు పెదాద్యన కైరసత్వమతం విశిషట్తను నిరూపించడానికి చెపిప్న పాయింటులో బొతిత్గా పస లేదని 
గురిత్ంచాను. నాకు వాళుల్ – జాఞ్నసముపారజ్న చేసిన మతాచారుయ్లాల్ కాక, మా ఇంటోల్ బామమ్గారిలా, బయట మితుర్లాల్ 
సాధారణంగా కనిపించారు.  

దాంతో నాలో జంకు, బెరుకు పోయి ధైరయ్ం వచేచ్సింది.  
దొరికారు – అనుకుని, “మతం విషయంలో పర్జాసావ్మయ్ం పాటించాలని అనుకుంటే, కైరసత్వమతానిన్ పకక్న 

పెటట్క తపప్దు. ఎందుకంటే పర్పంచ జనాభాలో మూడో వంతు చైనాలో ఉంది. ఐదో వంతు ఇండియాలో ఉంది. 
ఇండియాలో ఎకుక్వమంది హిందువులు. చైనాలో ఎకుక్వమంది బౌదుధ్లు. బౌదధ్మతం కూడా హిందూమతం నుండే 
పుటిట్ంది. కాబటిట్ పర్పంచంలో ఎకుక్వమంది ఇషట్పడేది హిందూమతమే ఔతుంది” అనాన్ను.  

వాళళ్ వాదనను తిపిప్కొటట్డానికి లోకజాఞ్నానిన్ వాడి ఏవో లెకక్లు చెపాప్ను కానీ, పర్పంచ జనాభాలో కైరసత్వులే 
ఎకుక్వ అని నాకు తెలియకపోలేదు. వాళాల్ విషయమై చిఠా తెరిచి లెకక్లు చెపిప్ సవాలు చేసేత్ కనుక, దానికీ నావదద్ 
సమాధానం సిదధ్ంగానే ఉంది.  

హిందువులు, బౌదుధ్లకు ముసిల్ంలను కూడా కలిపితే – ఈ మూడు మతసుథ్ల సంఖయ్ పర్పంచ జనాభాలో 
సగంకంటే ఎకుక్వే ఉంటుంది. కాబటిట్ పర్పంచంలో సగానికి పైగా కైరసత్వులు కారని నేనూ సవాలు చేయవచుచ్.  

అయితే వాళల్కు ఇలాంటి లెకక్లపై పటుట్నన్టుల్ లేదు. ఏదో ఓ రాయేసి చూదాద్మనుకునన్టుల్నాన్రు. నేను చెపిప్న 
జనాభా లెకక్లకు కొంచెం కంగు తినన్టేల్ కనిపించారు.  

అదీకాక, తమ పాయింటుని నొకిక్ంచడానికి లెకక్లమీద ఆధారపడడ్ం వాళల్కి ఇషట్మునన్టుల్ లేదు.  
పెదాద్యన గొంతు సవరించుకుని, “మీరు చెపిప్న లెకక్ల గురించి వాదన పొడిగించాలని నేను అనుకోవడం లేదు. 

ఎందుకంటే కైరసత్వమతానిన్ అనుసరించే సంపనన్దేశాలే ఇపుప్డు పర్పంచానిన్ శాసిసుత్నాన్యి. ఇతర మతాలకు 
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పార్ధానయ్మునన్ దేశాలు సంపనన్మైనా వాటికి పర్పంచానిన్ శాసించేటంత తెలివి లేదు. 
అందుకు కారణం మనిషికి సంతృపిత్తోపాటు సంపదనీ, తెలివినీ కూడా ఇవవ్గలది కైరసత్వమతం మాతర్మే. ఇది మీరు 
కూడా కాదనలేని నిజం” అనాన్డు.  

నేను కూడా కాదనలేననడం, ముందరి కాళల్కు బంధం వేసే ఓ పదధ్తి. నా చినన్పుప్డు మా బంధువొకామె తనేం 
చెపిప్నా, ‘నువువ్ చెపిప్నటుల్’ అని ముందరికాళల్కు బంధమేసేది. ఇంకా ఇంటా బయటా ఆఫీసులోనూ ఆ బంధానిన్ వాడడం 
నాకు సావ్నుభవమే. బహుశా దీనిన్ కూడా చతురోపాయాలకు కలపాలి.  

ఏదేమైనా ఈ పర్పంచంలో తెలివి, సంపద ఒకక్ కైరసత్వమతం వలల్నే లభిసాత్యనడం మాతర్ం సిలీల్గా అనిపించింది. 
ఆ మతానిన్ అనుసరించే ఒక పీర్సుట్ ఆ మాటనడం – ఆ మతసుథ్ల తెలివిని అనుమానాసప్దం చేసుత్ంది. 

అదే చెపాప్లనుకునాన్ను కానీ, నాకే కటువుగా అనిపించింది. ఏంచెపిప్నా మరాయ్ద కూడా పాటించాలిగా - 
అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, “నేను వినన్ పర్కారం కొందరు మేధావుల అభిపార్యంలో - మతం తెలివిని చంపేసుత్ంది. 
అందుకే తెలివైనవాళుళ్ మతానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటారు” అనాన్ను. 

మతం నీ తెలివిని చంపేసి, నీచేత అలా మాటాల్డించింది సుమా అనన్ విసురు అందులో లేకపోలేదు. కానీ ఆ 
విసురుని పసి కటేట్ అవకాశమివవ్లేనంత మరాయ్దని నాగొంతులో పలికించాను, మొహంలో పర్దరిశ్ంచాను.   

దీనికి పెదాద్యన వెంటనే సప్ందించాడుః “ఆ మేధావులిన్ మేధావులనడానికి నాకు మనసక్రించడం లేదు. వాళల్ని 
మేధావులని ఒపుప్కోవాలంటే - హిందూమతానిన్ సీవ్కరించిన మీరు తెలివైనవాళుళ్ కారని భావించాలిస్ వసుత్ంది?” 
అనాన్డు. 

ననున్ భలే దెబబ్ కొటాట్ననేమో ఆయన మొహంలో - చిరు గరవ్ం.  
ఐతే నేను సిదధ్ంగానే ఉనాన్ను. అందుకే తడబడకుండా, “మా నానన్గారు హిందువు. ఆయన సంతానం కాబటిట్ 

నేను హిందువు అయాయ్ను. అంతే తపప్ నేను ఏ మతానీన్ సీవ్కరించలేదు” అనాన్ను.  
ఇది వాళల్కు తెలిసినటుల్ లేదు. “అంటే మీకు సీవ్కరించకుండానే పుటుట్కతోనే మతం వచేచ్సుత్ందా? అలా ఎలా?” 

అనాన్డు చినాన్యన.  
ఏంచెపప్ను? పుటుట్కతో మతమే ఏమిటి - కులం కూడా వసుత్ంది మనకి! కానీ అది చెపుప్కుందుకు గరవ్కారణం 

కాదు.  
మన దేశంలో శర్మవిభజనకోసం ఓ గొపప్ సంపర్దాయంగా ఆవిరభ్వించింది కులవయ్వసథ్. అదిపుప్డు శర్మను 

పకక్న పెటిట్, పుటుట్కతో ముడి వేసుకుని అరథ్విహీనంగా కొనసాగుతూ ఎనోన్ అనరాథ్లకు మూలకారణమైంది.  
పర్సుత్తం - కులం హిందూమతానికి పెదద్ మచచ్ అనుకునేవాళళ్లో నేనూ ఉనాన్ను.  
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అందుకే టాపిక కులంవైపు మళల్కుండా జాగర్తత్ పడాలని అనుకుని, “ఔను. 
పుటట్గానే మనిషికి తండిర్, తలిల్, ఇతర బంధువులు ఉనన్టేల్, మతమూనూ. దానిన్ సీవ్కరించడానికి తతంగమేం ఉండదు” 
అనాన్ను.  

అనగానే అనిపించింది. ఇదేదో కొతత్ సిదాధ్ంతంలా బాగుందే అని, 
చినాన్యన మొహం అదోలా పెటాట్డు, “తలిదండుర్లు, బంధువులు వేరు. మతం వేరు. మతానికి సంబంధించిన 

విషయాలు, పదధ్తులు తెలుసుకుందుకు మతగురువులు ఉండాలి. మతం సీవ్కరించనివారికి మతగురువులు ఎలా 
వసాత్రు?” అనాన్డు.  

“ఇకక్డ మీకో విషయం సప్షట్ం చెయాయ్లి. హిందూమతం అని మీరంటారు కానీ, మేము దానిన్ హిందూతవ్ం 
అంటాం. అది మతం కాదు. ఒక జీవనశైలి. హిందూతవ్ం పాటించే మాలాంటి సాధారణ పౌరులకు మతగురువులంటూ 
వేరే ఉండరు. సంపర్దాయం విషయంలో పెదద్లిన్ అనుసరిసాత్ం. చాలావరకూ ఆచారాలు పెదద్లిన్ చూసి నేరుచ్కుంటాం. 
అయితే నేరుచ్కోవాలనీ, అనుసరించాలనీ మాకేం నియమాలు లేవు. ఇషట్మైతే అనుసరిసాత్ం, ఆచరిసాత్ం. లేకపోతే లేదు. 
ఇషట్మైతే గుడికి వెడతాం. వెళల్లేదేమని ఎవరూ అడగరు. ఇషట్మైతే పార్రథ్నలు చేసాత్ం. చేయలేదేమని ఎవరూ తపుప్ పటట్రు. 
నిజం చెపాప్లంటే మాదొక మతమనీ, నేను హిందువుననీ - ఎపుప్డైనా దరఖాసుత్లు పెటాట్లొస్చిచ్నపుప్డు తపప్, మనసుకి 
సుఫ్రించనే సుఫ్రించదు” అనాన్ను. 

నేను చెపిప్ంది నా విషయంలో పూరిత్గా నిజమని చెపప్లేను. కానీ హిందూమతానికి సంబంధించి అది నిజమే 
కదా! 

వీళల్తో నేననన్ మాటలే, ఇండియాలో మా బంధువుల దగగ్ర అంటే, వాళుల్ అపప్టికి ననున్ నాసిత్కుడంటారు. మళీల్ 
గుడికెళల్డానికీ, వర్తాలోల్ పాలొగ్నడానికీ నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు కాబటిట్ ఆ సమయాలోల్ ఆ ఊసెతత్రు. 

ఇలాంటి మతం ఒకటి ఉంటుందని ఊహించలేదేమో, నేననన్ది వినగానే పీర్సుట్లు ఇదద్రి మొహాలోల్నూ ఆశచ్రయ్ం 
కొంతా, నేను నాసిత్కుణిణ్ కాదుకదా అనన్ అనుమానం కొంతా కనిపించాయి. 

ఇదద్రికీ తేరుకుందుకు కొంత సమయం పటిట్ంది. తరావ్త పెదాద్యన అనాన్డుః “మీరు పుటుట్కతో హిందువులు 
అయాయ్రు కానీ ఆ మతానిన్ సీవ్కరించలేదు. ఐనా హిందువు అనుకుందాం అనుకుంటే - ఆ మతంలో ఆచారాలిన్, 
నియమాలిన్, సంపర్దాయాలిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. అసలు హిందువుని అనన్ భావమే మీలో లేదు. అదీకాక హిందూతావ్నిన్ 
మీరు మతంగా కూడా భావించడం లేదు. అంటే మీరు కైరసత్వమతానిన్ సీవ్కరిసేత్, అది మతమారిప్డికింద రాదు. ఔనా?” 
అనాన్డు.  

తెలల్బోయాను.  
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నేను చెపిప్ందానిన్ ఆయన తనకి సానుకూలంగా మారుచ్కునాన్డు. తెలివైనవాడే! 
నేను మాతర్ం తకుక్వ తినాన్నా, “ఇండియాలోనే ఉంటూ, అకక్డి మతానిన్ పటిట్ంచుకోనివాణిణ్. ఇకక్డికొచిచ్ ఇంకో 

మతానిన్ సీవ్కరించడం ఎందుకు?” అనాన్ను. 
“మీరు ఆసిత్కులా, నాసిత్కులా – ముందది చెపప్ండి. ఎందుకంటే దేవుణిణ్ నమేమ్వారికి మతం ఉండి తీరాలి” 

నొకిక్ంచాడు పెదాద్యన.  
“నేను దేవుణిణ్ నముమ్తాను. అందుకు మతం ఉండి తీరాలంటే, పుటుట్కతో వచిచ్న మతం ఉందిగా, అది చాలు 

నాకు” 
పెదాద్యన తల అడడ్ంగా ఆడించి, “చాలదు” అనాన్డు దృఢంగా. 
అందుకాయన చెపిప్న కారణం చాలా విడూడ్రంగా ఉంది. 
మనిషి చనిపోయేక దేవుడి దగగ్రకు వెడతాటట్. దేవుడు ఆ మనిషిని, నువువ్ కైరసత్వుడివా, కాదా అనడుగుతాటట్. 

ఔననన్వాణిణ్ సవ్రాగ్నికి, కాదనన్వాణిణ్ నరకానికి పంపుతాటట్. 
“చనిపోయేక సవ్రాగ్నికి వెళాల్లనే అంతా అనుకుంటారు. అందుకు కైరసత్వులే అరుహ్లు. ఈ విషయం తెలియనివారే 

అనయ్మతాలోల్ ఉంటునాన్రు. అరథ్మైంది కదా!” అనాన్డు పెదాద్యన. 
ఆశచ్రయ్పోయాను.  
మతమంటే నమమ్కమని తెలుసు. దేవుడికి సంబంధించిన నమమ్కం గుడిడ్గా ఉండొచుచ్ననీ తెలుసు. కానీ అది 

సామానుయ్లకు! 
ఒక గొపప్ మతానికి సంబంధించిన పీర్సుట్ – తన మతం ఆవశయ్కతను నొకిక్ంచడానికి మరీ ఇంత చచుచ్ 

పాయింటు ఎనున్కుంటాడా?  
నిజం చెపాప్లంటే అది పాయింటు కూడా కాదు. ఒక విధంగా బెదిరింపు.  
ఈయన నాగురించి ఏమనుకుంటునాన్డు? ఇలా బెదిరించే ఆ మతం మాతర్ం ఏం మతం? 
అలా అనుకోగానే నాకు మన సతయ్నారాయణవర్తం సుఫ్రించింది. ఆ వర్తకథలో – వర్తం వలల్ కలిగే 

పర్యోజనాలకంటే, చెయయ్కపోవడం వలల్ జరిగే కషట్నషాట్ల గురించిన బెదిరింపులే ఎకుక్వ. అంటే మతాలోల్ ఈ 
బెదిరింపులు మామూలే.  

నేను మతానిన్ నిరసించాలని కాక, ఆయనిన్ ఒక వయ్కిత్గా గురిత్ంచి ఆలోచించాలి. అలా ఆలోచిసేత్ - ఆయన నా 
గురించి ఏమనుకునాన్ – వయ్కిత్గా పర్దరిశ్ంచే జాఞ్నం, వివేకం - సాథ్యిలో నాకంటే తకుక్వే అనిపించింది.  

నాలో ఆ భావం కలగాగ్నే, నాకాయనపై చులకనభావం పోయి, జాలి కలిగింది.   



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   455
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

మనం ఎవరిమీద జాలి పడతామో, వాళల్తో ఎకుక్వ సేవ్చఛ్గా వయ్వహరించ 
గలుగుతాం.  

నాలో ఉతాస్హం పెరిగింది. గొంతు సవరించి, “నేను సైంటిసుట్ని. అనుభవిసుత్నన్ జీవితం నాకు నిజం. 
చనిపోయాక ఏమౌతానో నాకు తెలియదు. ఆ విషయమై ఆలోచించను కూడా. ఉనన్ంతకాలం నలుగురికి మంచి చేసూత్, 
తెలిసి ఇతరులకు హాని తలపెటట్కూడదనన్ది నా ఆశయం. అలా బర్తికే అవకాశం, మనోబలం నాకివవ్మని దేవుణిణ్ 
పార్రిథ్సాత్ను. దేవుడంటే కోరిన వరాలు ఇసాత్డనన్ ఆశ, తపుప్ చేసేత్ శికిష్సాత్డనన్ భయం నాకు లేవు. నేనేం సాధించినా, అది 
నా గొపప్తనం అనన్ అహంకారం నాలో తలెతత్కుండా ఆపడానికి మాతర్మే దేవుణిణ్ నముమ్తాను. అదీ నా ఆసిత్కతవ్ం. 
ఇపుప్డు చెపప్ండి. మతం నాకు అవసరమంటారా?” అనాన్ను.  

ఆయన వెంటనే మాటాల్డలేదు.  
అంతలో శీర్మతి, పిలల్లు లోపలకు వచాచ్రు.  
మావాళుల్ రావడం పీర్సుట్లకు మంచిదే – ఎందుకంటే, నేననన్దానికి జవాబు ఆలోచించుకుందుకు కొంత 

సమయం దొరుకుతుంది. 
శీర్మతి మా ముగుగ్రికీ వేడి వేడి చలల్ పుణుకులు పేల్టల్లో పెటిట్ ఇచిచ్ంది. వాళుల్ అందుకుని, కాసత్ ఇబబ్ందిగా నా 

వంక చూశారు.  
“భయపడకండి. రుచిలో ఇవి మీ పిజాజ్కు దగగ్రగా ఉంటాయి” అని ధైరయ్ం చెపాప్ను.  
అంతలో శీర్మతి అకక్డ బలల్మీద మూడు గాల్సులు పెటిట్ వాటిలో ఫెంటా పోసింది.  
“మీరు మంచినీళుల్ తాగరుగా, వాటికి బదులు ఇది” అనాన్ను నవువ్తూ.  
కానీ జరమ్నుల్ మంచినీళల్కు బదులు తాగేది బీర అని నాకు తెలుసు. మరి మా ఇంటోల్ బీరు ఉండదు. బీరుని కూడా 

ఆలక్హాలుగా పరిగణిసాత్ం కాబటిట్, ఇంటికొచిచ్న అతిథులకు బీరు కూడా ఇవవ్కూడదని నియమం పెటుట్కునాన్ం.  
అయితే కాఫీ, టీలని అలవాటుగా భావిసాత్ం కాబటిట్, అతిధులకు మా ఇంటోల్ అవి లభిసాత్యి.  
ఈలోగా పిలల్లు మంచం మీద చేరి, వళోల్ పేల్టు పెటుట్కుని టిఫిన తింటునాన్రు.  
శీర్మతి వాళళ్ పకక్నే కూరుచ్ంది. కానీ తన దృషట్ంతా మా మీదే ఉంది.  
జంకుతూనే పీర్సుట్లిదద్రూ చెరో పుణుకూ నోటోల్ వేసుకునాన్రు.  
కిరష నరుతో అనుభవం అయిందిగా, నేను కూడా జంకుతూనే వాళల్ మొహాలోల్కి  చూసాను.  
పరావ్లేదు. వాళుళ్ ఇంకొకటి నోటోల్ వేసుకునాన్రు.  
“శాకాహారుల ఫలహారం ఇది. ఎలా ఉంది?” అనాన్ను.  
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“చాలా బాగుంది” అనాన్రు ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో.  
నాకు అరథ్మైంది. వాళల్కి అవి మరీ ఎకుక్వ నచిచ్నటుల్ లేదు. అయితే మరాయ్దకు తినగలరు.  
కొంచెం కొంచెం ఫెంటా తాగుతూ, వాళుల్ పేల్టుల్ కాళీ చేశారు.  
నాకు మహదానందం అయింది. మనం పెటిట్ంది అతిథులు తింటే అదో తృపిత్ కదా!  
“వేడివేడిగా టీ తాగుతారా?” అనడిగాను.  
వాళుల్ వదద్నాన్రు.  
మా ఆతిథయ్ం బాగుందనడానికి నిదరశ్నంగా వాళళ్ మొహాలు మరింత పర్సనన్ం అయాయ్యి.  
ఆతిథయ్ం ఇచిచ్న తీరును బటిట్, మేము వాళల్కు సుముఖంగా ఉనాన్మనన్ భర్మ కూడా కలిగిందేమో పెదాద్యన 

కొంచెం ఉతాస్హంగానే- ఏసుకీర్సుత్ గొపప్తనం గురించి చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.  
చాలావరకూ తెలిసినవే.  
ఏసుకీర్సుత్ దేవుని కుమారుడు. ఆయన మనుషులకు సాధయ్ం కాని ఎనోన్ మహిమలు చేశాడు. ఎందరికో రోగాలు 

తగిగ్ంచాడు. మనుషులిన్ పాపభారం నుంచి విముకుత్లిన్ చేయడానికి తను శిలువను మోసాడు.... వగైరా వగైరా...  
“ఇవనీన్ మా చినన్పుప్డు పాఠాలోల్ చదువుకునాన్ం” అనాన్ను.  
ఆయన కళుల్ మెరిశాయి.  
“చూశారా, పర్పంచమంతా సూక్ళల్లో ఏసు గురించిన పాఠాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆయనను సమ్రించడమే 

ఎంతో పుణయ్ం. ఆ పుణయ్ంతోనే మీరు ఇకక్డికి వచాచ్రు. ఇక మా మతంలో చేరితే, మీ భవిషయ్తుత్ ఎలా మారిపోతుందో మీ 
ఊహకందదు” అనాన్డు.  

“ఏసుకీర్సుత్ అవతార పురుషుడని మా దేశంలోనూ చాలామంది నముమ్తారు. వాళల్లో హిందువులూ ఉనాన్రు. మా 
దేశ సవ్తంతర్ పోరాటంలో ముఖయ్ పాతర్ పోషించిన గాంధీమహాతుమ్ణిణ్ కూడా కొందరు అవతారపురుషుడు అంటారు. 
ఆయన కూడా ఏసుని దేవుడని నముమ్తాడు. ఇక అదుభ్తాల విషయానికొసేత్, అది అవతారపురుషులకు మామూలే. మా 
దేశంలో తరతరానికీ ఎకక్డో ఒకచోట అవతార పురుషులు ఆవిరభ్విసూత్ ఉంటారు. పర్సుత్తం మా దేశంలో సతయ్ 
సాయిబాబా అనే అవతారపురుషుడు పర్జలిన్ సమోమ్హ పరుసుత్నాన్డు. ఆయన మనుషులకు సాధయ్ం కాని అదుభ్తాలు 
ఎనోన్ చేసాడు, చేసుత్నాన్డు. ఆయనకు పర్పంచంలో అనిన్ దేశాలలోనూ భకుత్లు ఉనాన్రు. ఆయన కూడా ఏసుకీర్సుత్ని 
దేవుడని నముమ్తాడు” అని ఆగాను.  

నేను చెబుతునన్ది కుతూహలంగా వింటునాన్రిదద్రూ. నేను ఆగగానే చినాన్యన ఉతాస్హంగా, “ఇంకేం, మీ 
దేశంలో పుటిట్న అవతారపురుషులు కూడా ఏసుని దేవుడని నవువ్తునాన్రు. మరి మీ సంగతి ఏమిటి?” అనాన్డు.  
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అపుప్డు నేను వాళల్కి సతయ్ సాయిబాబా చేసిన అదుభ్తాల వివరాలు కొనిన్ 
చెపాప్ను.  

అందుకు నాకు నేను చదివిన ‘మాయ్న ఆఫ మిరకిలుస్’ పుసత్కం కూడా ఉపయోగపడింది.   
అవి చెపేప్క, “ బాబా అనిన్ మతాల దేవుళల్నీ నముమ్తాడు, గౌరవిసాత్డు. తనవదద్కు వచిచ్న భకుత్డు కైరసత్వుడు 

అయితే- అతడికి గాలోల్ంచి బైబిల కానీ, సిలువ కానీ సృషిట్ంచి ఇసాత్డు. ముసిల్ంలకి ఖురాన ఇసాత్డు. హిందువులకు 
భగవదీగ్తో, శివలింగమో ఇసాత్డు. కానీ ఎవరినీ మతం మారుచ్కోమని చెపప్డు. ఆయన గురించి హోవారడ్ మఫెట అనే 
ఆసేట్ర్లియన, ‘మాయ్న ఆఫ మిరకిలస్’ అనే పుసత్కానిన్ రాశాడు. మీరు చదువుతానంటే....” అని నేను ఇంకా ఏదో 
చెపప్బోతునాన్ను. 

అంతలో శీర్మతి ఉతాస్హంగా మంచం పకక్ బలల్మీదునన్ ఆ పుసత్కానిన్ తెచిచ్ నాకు అందించింది.  
ఆమె చొరవ చూసేత్ వాళల్కు - తమ రాక పటల్ ఆమెకెలాంటి సప్ందన కలిగిందో అరథ్మైపోతుంది. 
నేనా పుసత్కానిన్ వాళల్కు అందించబోయాను. అంతే! 
ఇదద్రూ కూడా ఏదో తాకకూడని భయంకర పదారాథ్నిన్ చూసినటుల్ కొంచెం వెనకిక్ వాలారు. పుసత్కానిన్ 

అందించడానికి నేను కూడా కొంచెం ముందుకి వంగ వలసిన వాణేణ్ కానీ వాటం చూసేత్ వాళుల్ కెవువ్మని 
అరుసాత్రనిపించింది.  

“వదుద్ వదుద్” అనాన్రు ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో. నేను కాదు, వాళేల్ మతం మారుచ్కునే పరిసిథ్తొసుత్ందనన్ భయం ఆ 
గొంతులోల్ ధవ్నించింది. 

పాత సినిమాలోల్ మాంతిర్కుడి పార్ణం ఉనన్ చిలుకను పటుట్కునన్ హీరోలా ననున్ చూసుత్నాన్రు వాళుల్.  
నేను ఇంకా ఏదో అనబోగా, ఇదద్రూ లేచి నిలబడాడ్రు. కూరోచ్మనాన్ కూరోచ్ పోయేసరికి నేనూ లేచి నిలబడాడ్ను.  
ఇదద్రూ నాతో కరచాలనం చేశారు.  
అంటే ఇక సెలవు తీసుకుంటారని గర్హించి, “మీరు నా మేలు కోరి సేన్హభావంతో వచాచ్రు. చకక్గా 

మాటాల్డారు. మన సంభాషణ నేను కలకాలం గురుత్ంచుకుంటాను. ఒకవేళ నేను మిమమ్లిన్ నిరుతాస్హపరిచే ఉంటే 
అనయ్థా భావించక, ననున్ మనిన్ంచండి” అనాన్ను.  

పెదాద్యన మొహంలో రిలీఫ కనిపించింది. ఆయన ఆపాయ్యంగా, “మేము నిరుతాస్హపడడ్ మాట నిజం. కానీ 
అందుకు కారణం మీరు కాదు. మీరు మంచివారు. ఉతత్ములు. మాకు నచాచ్రు. మేము వచిచ్న పని కూడా మంచిదే. 
మీరనన్టుల్ మీకు మేలు చేసేదే! అయితే మిమమ్లిన్ ఒపిప్ంచగల సామరథ్య్ం మాలో లోపించింది. మరో రోజున, మాకంటే 
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మెరుగైన పర్వకత్ వచిచ్, మెరుగైన పదధ్తిలో ఇదే సందేశానిన్ మీకందించి, మిమమ్లిన్ 
పర్భావితం చెయయ్గలడని ఆశిసుత్నాన్ను. సెలవు” అనాన్డు.  

సుహృదాభ్వంతోనే వాళల్కి వీడోక్లు చెపప్గలిగినందుకు నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. 
PPP 

కైరసత్వ మతాచారుయ్లు వెళిల్పోయేక నేను, శీర్మతి కూడా మామూలు మనుషులం కావడానికి కొంతసేపు పటిట్ంది. 
తరావ్త జరిగింది కలా, నిజమా అని కాసేపు అనుకునాన్ం. చివరికి శీర్మతి, “మీ గురించి ఏమో అనుకునాన్ను. కరడు 
కటిట్న హిందూతవ్వాదులు మీరు” అంది. ఆమె ఉదేద్శయ్ంలో అది పర్శంస. 

మా ఇంటోల్ ననున్ నాసిత్కుడని నిరసిసాత్రు. మితుర్లు చాలామంది నేను సంపర్దాయానిన్ పాటించనని 
అనుకుంటారు.  

ఐతే నా అలవాటుల్ చూసి, అందుకు కారణం- దైవభీతి, పాపభీతి అని నిరాధ్రించినవారూ ఉనాన్రు.  
ఇపుప్డు శీర్మతి ఏకంగా కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదిని అనేసింది.       
వేరే మతంలో చేరడానికి విముఖత చూపడం- కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదమౌతుందా? 
ఆమె పర్శంస ననున్ కాసత్ ఇబబ్ంది పెటిట్నా, నేను శీర్మతి మాటని ఖండించలేదు. ఎందుకంటే- మతానీన్ దేవుణీణ్ 

సీరియస గా తీసుకోని నేను మొహమాటానికి లోనై మతం కానీ మారేచ్సుకుంటానేమోననన్ అనుమానం, భయం ఆమెని 
వేధించాయని నాకు తెలుసు. అలా జరకక్పోయేసరికి ఆనందం పటట్లేక నాకా బిరుదునిచిచ్ంది.  

నేనా బిరుదుని సీరియస గా తీసుకోనకక్రేల్దు. ఐనా అది నేనేం లెటర హెడీమ్ద వార్సుకోను కదా!  
నేనేమిటో తనకి తెలుసు. అది సాహచరయ్ంలో వయ్కత్మౌతూనే ఉంటుంది.  
సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఆమె నాకిచేచ్ బిరుదులూ మారొచుచ్. పర్సుత్తానికి వచిచ్ంది మౌనంగా సీవ్కరించడం మేలు. 

మౌనం అరాథ్ంగీకారం అని ఆమె అనుకోవచుచ్. కానీ అరాథ్ంగీకారమే కదా! 
“ఇంటరూవ్య్లోల్ గెలుపు లభిసేత్- ఒకోసారి నా పర్తిభకు మురిసిపోతాను. ఒకోసారి కలిసొచిచ్న అదృషాట్నికి 

పొంగిపోతాను. కానీ ఈరోజు జరిగిన మతాల చరచ్లో నాది గెలుపైతే కనుక, అందుకు కారణం- ఎదుటివారి అసమరథ్తే 
తపప్ నా పర్తిభా కాదు, అదృషట్మూ కాదు. నిజం చెపాప్లంటే నా గెలుపు ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచ్ంది. ఎందుకంటే సంఖయ్లో 
తకుక్వైనా, ఈ పర్పంచానిన్ ఏలుతునన్ది తెలల్వారే, ఆ కారణంగా పర్పంచంలో అధికసంఖాయ్కులు అనుసరిసుత్నన్దీ, 
అనుకరిసుత్నన్దీ వారి సంసక్ృతే! అందుకు కారణం వారు పర్శిన్ంచే గుణానిన్ పోర్తస్హించే సంపర్దాయానిన్ పాటించడం, 
శాసతరీయంగా నిరాధ్రించిన విషయాలేన్ నమమ్డం. అలాంటివారు దేవుడిపై నమమ్కంతో ఓ మతానిన్ సీవ్కరించారంటే, వారి 
మతపర్వకత్లు వివేకానందుడి లెవెలోల్ ఉంటారనుకునాన్ను. మతపర్చారానికి మనవదద్కొచిచ్న మతాచారుయ్ల పర్దరశ్న- 
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అంత పేలవంగా ఉండడం ఆశచ్రయ్ం కదూ! దీనిన్బటిట్ ఒక విషయం సప్షట్మౌతోంది. ఇదీ 
అదీ అని లేదు- ఏ మతమైనా మనిషి తెలివిని కరడు కటిట్సుత్ంది. నీరు కరడు కడితే మంచుగడడ్ ఔతుందికదా! మంచుగడడ్, 
నీరు- వీటిలో మనిషికి ఏది ఎకుక్వ మేలు చేసుత్ందో, ఏది ఎకుక్వ అవసరమో తేలుచ్కుని- అపుప్డు తెలివిని కరడు 
కటిట్ంచడం గురించి ఆలోచించాలి. ఏది ఏమైనా ఈ రోజు మనకు జీవితంలో మరచిపోలేనిది” అనాన్ను. 

“నీరు, మంచుగడడ్ విషయమై అంత ఆలోచనెందుకూ- పదారాథ్లు పాడవకుండా మంచుగడడ్ని వాడతాం. మిగతా 
అవసరాలకు మంచినీళుల్ వాడతాం” అంది శీర్మతి. 

చాలా మమూలుగా అనేసిందామె. నేను మాతర్ం ‘మానిషాద పర్తిషాట్ంతవ్’ వినన్ నారదుడిలా థిర్లైల్పోయాను. 
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చదివిన ఓ కథ గురొత్చిచ్ంది.  
పాండితయ్ంలో తనకు సాటి లేరని విరర్వీగే ఓ అహంకారి పండితుడు, ఎకక్డెకక్డి పండితులీన్ జయించాలని 

బయలేద్రి ఓ ఊరెళాల్డు. పొలిమేరలోల్ ఆయనకు ఓ పామరుడెదురై, ఆయన ఆంతరయ్ం తెలుసుకునాన్డు. వాడు వెంటనే 
నేలమీంచి గుపెప్డు మటిట్ని తీసి, “ఇందులో ఎంత మటిట్ ఉందో చెపప్ండి. తరావ్త వెళిల్ మా ఊరి పండితులిన్ 
ఓడిదుద్రుగాని” అనాన్డు. పండితుడా మటిట్ ఎంత బరువుంటుందో, దాంటోల్ ఎనిన్ రేణువులునాన్యోనని ఆలోచనలో 
పడాడ్డు. ఎపప్టికీ ఆలోచనలు తెగడం లేదు. పామరుడు కాసేపాగి, “ఇంత చినన్ పర్శన్కి జవాబుకోసం అంత 
ఆలోచించాలా? ఇక మా ఊరి మహాపండితుల పర్శన్లకు ఎలా తటుట్కుంటారు?” అని గేలి చేశాడు. పండితుడు 
ఆశచ్రయ్పడి, “ఇది చినన్ పర్శాన్? అయితే జవాబేమిటో నువువ్ చెపుప్ చూదాద్ం” అనాన్డు. “దాందేముంది? గుపెప్టతో 
తీశాను. గుపెప్డు మటిట్ ఉంది” అనాన్డు పామరుడు. 

ఇపుప్డు శీర్మతి చెపిప్న వివరణ నాకు అంత గొపప్దీ, లోతైనదీ అనిపించింది. 
“చాలా బాగా చెపాప్వు. తెలివి కరడు కడితే, అది మన వయ్కిత్తావ్లిన్ కాపాడాలి. కరడు కటట్ని తెలివి జీవన 

గమనానిన్ సుగమం చెయాయ్లి. అందుకు మనం మనకంటే బలవతత్రమైన శకిత్ని నమామ్లి. అదే కొందరికి దేవుడు. తెలివి 
కరడు కటట్కపోతే ఆ దేవుడు- కృషుణ్డే కాదు, కీర్సూత్ కావచుచ్. రాముడే కాదు, రహీమూ కావచుచ్. వీళెల్వరూ కాకుండా ఏ 
సాయిబాబాయో, ఇంకెవరో కావచుచ్” అనాన్ను. 

“ఇలా అనుకోవడం మొదలెడితే- వీళెల్వరూ కాకుండా మనకు తెలిసిన మరో మనిషే దేవుడు కావచుచ్” అని 
నవివ్ంది శీర్మతి. 

“బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు బాలా! నీ మాటే నిజం కావచేచ్మో!” అనాన్ను.  
ఆ మాట సరదాకి యథాలాపంగా అనాన్ను కానీ అది నిజమౌతుందని అపుప్డనుకోలేదు.  
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సందరాభ్నికి అనువుగా ఉంది కాబటిట్, వరుసకర్మంలో ముందునన్ కొనిన్ 
విశేషాలిన్ వెనకిక్ నెటిట్- ఈ విశేషానిన్ ముచచ్టిసాత్ను.   

ఆ రోజు మధాయ్హన్ం ఆఫీసులో అపుప్డే ఓ శాంపులుకి సరేఫ్స ఏరియా మెజరెమ్ంటుకి లికివ్డ నైటోర్జన కలెకట్ 
చేసుత్నాన్ను. ముయ్లల్ర వచిచ్, “అరజ్ంటుగా నా శాంపులుకి సరేఫ్స ఏరియా మెజర చెయాయ్లి. ఈ పూటకి ఇన సుట్ర్మెంటు 
నాకు సేప్ర చెయయ్గలవా?” అనడిగాడు. 

పర్యోగానికి మానసికంగా పిర్పేరై ఉనాన్ను కాబటిట్ సేప్ర చెయాయ్లనిపించలేదు. కానీ నాకది అరజ్ంటు కాదు. 
అదీకాక అలా అడిగితే కాదనడం నా మనసత్తావ్నికి సరిపడదు. 

ఐతే భువనేశవ్రోల్ నా సీనియర కొలీగ నాకో సలహా ఇచాచ్డు.  
ఎవరినైనా అబైల్జ చేసేటపుప్డు వెంటనే ఒపేప్సుకోకూడదుట. కాసేపు తటపటాయించి ఏదో పెదద్ తాయ్గం చేసినటుల్ 

పోజివావ్లిట. అపుప్డే మన సాయానికి విలువుంటుందిట. లేకుంటే, ఎపుప్డు పని తపుప్తుందా అని ఎదురుచూసూత్, 
అడగాగ్నే హమమ్యయ్ అని ఒపేప్సుకునాన్మని అనుకుంటారుట.   

అది కొంతలో కొంత నిజం. కొతత్గా మొదలైన పతిర్కిక్ అడగాగ్నే అపప్టికపుప్డు రాసి కథ పంపితే, ఏ తిరిగొచిచ్న 
కథో సిదధ్ంగా ఉంటే పంపేశారని అనుకుని నిరాశ పడతారు. పది రోజులు టైమడిగితే పది పతిర్కలు తిపిప్ పంపిన కథ 
పంపినా సంతోషిసాత్రు.   

అది లోకం తీరు అని నాకూ తెలుసు. కానీ షో నా మనసత్తావ్నికి సరిపడదు.  
ఎలాగూ సరేననేటపుప్డు, తటపటాయించడం కంటే వెంటనే ఓకే చెపెప్యాయ్లనుకుంటాను. అందుకే ముయ్లల్ర తో 

సరేననాన్ను. 
అది ఒకందుకు నాకు మంచిదే అయింది. ఎందుకంటే సరిగాగ్ అపుప్డే అహమ్ద వచిచ్, “రావ, నీ భారయ్నుంచి 

ఫోను. అరజ్ంటుగా మాటాల్డాలిట” అనాన్డు. 
మా ఇంటోల్ మాకు ఫోను లేదు. ఇంటి బయట పబిల్క టెలిఫోన బూత ఉంది. అతయ్వసర పరిసిథ్తిలో ననున్ 

సంపర్దించడానికి శీర్మతికి మా ఆఫీసు నంబరు ఇచాచ్ను కానీ, ఇంతవరకూ అలాంటి అవసరం రాలేదు.   
ఏమయిందోనని కంగారు పడుతూ వెళేల్సరికి, “బాబు కురీచ్లోంచి పడిపోయాడు. ఎపుప్డూ లేంది ఆపకుండా తెగ 

ఏడుసుత్నాన్డు. ఎడం చెయియ్ ముటుట్కుంటే చాలు బేరుమంటునాన్డు” శీర్మతికి దుఃఖమొచిచ్ ఆగిపోయింది. 
ఇలాంటి కబురు వింటానని ఊహించలేదు. శీర్మతి చెపిప్ంది ఆకళింపు చేసుకుందుకు కొంచెంసేపు పటిట్ంది.  
“ఎలా జరిగింది?” అనాన్ను. 
మాకు పర్సాద దంపతులు పరిచయమైనటుల్ చెపాప్ను కదా, వాళిల్లుల్ మా ఇంటికి మరీ దూరం కాదు. 
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పర్సాద ఆఫీసుకి వెళేల్క, శీర్మతి పర్సాద సాధారణంగా ఇంటి పనులతోనో, 
వంటింటి షాపింగుతోనో బిజీగా ఉంటుంది. ఎపుప్డైనా ఒంటరితనం ఫీలయితే కాలకెష్పానికి తెలిసినవాళల్ 
ఇంటికెడుతుంది.   

కనన్బిడడ్ని, పసివాణిణ్ ఇండియాలో వదిలి రావాలొస్చిచ్ందేమో- ఆమెకి పిలల్లునన్ మా ఇలోల్ సెప్షల అటార్క్షన. 
అలాగని ఆమె వాళల్తో ఆటలాడదు.  

“పిలల్లకి వాళీల్డు వాళల్తోనే బాగుంటుంది. మనం చేరదీసేత్, మొహమాటానికి కబురుల్ చెపిప్నా, మనసులో బోర 
ఫీలౌతారు. వాళల్ మానాన వాళల్ని ఆడుకోనివావ్లి. వాళల్ ఆటలు చూసూత్ మనం కబురుల్ చెపుప్కోవడం అదో ఆనందం” 
అంటుందామె.  

ఆమె పార్కిట్కల అపోర్చ కారణంగానే మా పిలల్లకి కూడా ఆమె ఫావరేట విజిటర. 
చాలామందికి పిలల్లిన్ చేరదియయ్డం ఓ షో. పిలల్ల ఇషాట్ఇషాట్లతో నిమితత్ం లేకుండా, వాళల్ని విసిగిసుత్నాన్మని 

గమనించకుండా, తమ షోని కొనసాగిసాత్రు. అలాంటి షోకి సంబంధించిన విశేషాలు తరావ్త పర్సాత్విసాత్ను. 
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం శీర్మతి పర్సాద మా ఇంటికొచిచ్ంది. పిలల్లు వాళల్ ఆటలోల్ ఉంటే, పెదద్వాళిల్దద్రూ కబురల్లో 

పడాడ్రు. 
కాసేపటికి బాబుకి నిదర్ వసుత్నన్టుల్ంది. అకక్ని వదిలి అమమ్ ఒడిలో చేరాడు. వాళల్ కబురుల్ ఔతుండగానే వాడికి 

నిదర్ పటేట్సింది. 
కాసేపటికి శీర్మతి పర్సాద, వెళల్డానికి లేచింది. శీర్మతి తనూ కురీచ్లోంచి లేసూత్ంటే, అనుకోకుండా బాబు 

ఒళోల్ంచి జారి కింద పడాడ్డు. 
అంతే! ఏడుపు మొదలెటాట్డు. 
ముందు భయపడాడ్డని అనుకుంది.  కానీ శీర్మతి పర్సాద వాణిణ్ చూసి, “ఎడం చెయియ్ కొంచెం వంపు 

తిరిగినటుల్ంది. పడడంలో దెబబ్ కాసత్ గటిట్గా తగిలిందేమో!” అంది.  
చూసేత్ నిజమే! చెయియ్ విలుల్లా వంగి ఉంది. అకక్డ ముటుట్కుంటే ఘొలుల్మంటునాన్డు. 
శీర్మతి బాబుని మంచంమీద జాగర్తత్గా పడుకోబెటిట్ంది.  
పాప కంగారు పడుతుంటే, “తముమ్డికి నిదొర్సోత్ంది. అమమ్ పడుకోబెడుతోంది” అని శీర్మతి పర్సాద పాపని 

దగగ్రకు పిలిచి మాటలోల్ పెటిట్ంది. 
బాబు కాసేపు ఏడిచ్నా తొందరగానే నిదర్పోయాడు. అపుప్డు శీర్మతి పర్సాద, “మీరు కిందకెళిల్ పబిల్క బూత నుంచి 

మీ వారికి ఫోన చెయయ్ండి. నేను పాపని చూసుకుంటుంటాను” అంది. 
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శీర్మతి ఈ వివరాలు చెబుతూ మధయ్మధయ్ దుఃఖంతో గొంతు పెగలక 
తడబడుతోంది. 

బాబు తలిల్ ఒడిలోంచి కింద పడీ పడగానే ఏడుపు మొదలెటాట్డంటే నాకూ దుఃఖమొచిచ్ంది.  
వాడెపుప్డూ నవువ్తూ ఉంటాడు. ఆటపాటలోల్ ఎపుప్డైనా కింద పడాడ్, దెబబ్ తగిలితే తపప్ పటిట్ంచుకోకుండా, మళీల్ 

లేచి తన ఆటపాటలోల్ ములిగిపోతాడు. దెబబ్ తగిలినా మా ఓదారుప్ లభించగానే దాని గురించి మరిచ్పోతాడు. అలాంటిది 
ఆపకుండా ఏడుసుత్నాన్డంటే, నొపిప్ ఎకుక్వగా ఉండిఉండాలి. చెయియ్ ముటుట్కుంటే ఏడుసుత్నాన్డంటే- ఎముక కానీ 
విరిగిందా- అని కూడా అనుమానమొచిచ్ంది.  

ఆ అనుమానం రాగానే నాకు వళల్ంతా జలదరించింది. 
ఎముక విరగడమంటే- అది చాలా పెదద్ సమసయ్ ఔతుందని నా భయం.  
కానీ మేముండే ఇంటోల్ నేల చెకక్ది. మేమంతా కూరుచ్నే కురీచ్లు చెకక్వి. అవీ ఎతైత్నవి కూడా కాదు.  
చెకక్ కురీచ్లోంచి కాసత్ ఎతుత్మీంచి చెకక్నేలమీద పడితే, ఎముక విరిగేటంత దెబబ్ తగులుత్ందా?  
మనసుకి ధైరయ్ం చెపుప్కుని, తరావ్త శీర్మతికి కూడా అదే చెపాప్ను. 
ఆమె కొంచెం తేరుకుని, “ఏమో, వాడి ఎడం చెయియ్ మాతర్ం విలుల్లా వంగింది. ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఇపుప్డే పడుకునాన్డు. 

అందాకా పర్సాద గారి భారయ్ని పాపకీ, వాడికీ కాపలా పెటిట్ బయటికొచిచ్ ఈ ఫోన చేసుత్నాన్ను” అంది శీర్మతి. 
మళీల్ నా ధైరయ్ం దిగజారింది. చెయియ్ వంపు తిరిగిందంటే, ఎముక విరిగే ఉండాలి.  
ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? 
ఇండియాలో ఉండగా- నాకు ఆసప్తిర్ అనుభవం లేదు.  
చినన్పుప్డు జలుబు, దగుగ్, తలనొపిప్, అజీరణ్ం వంటి వాటికి గృహవైదయ్ం చేసేవారు. జవ్రమొసేత్ లంకణాలతో 

తగేగ్ది. టెంపరేచరు కాసత్ ఎకుక్వైతే ఎవరైనా ఆసప్తిర్కి వెళిల్ లక్షణాలు చెపిప్ అరకు తెచేచ్వారు. రెండు మూడు రోజులోల్ 
తగిగ్పోయేది.    

ఉదోయ్గంలో చేరిన కొతత్లో నాకు బాగా రొంప పటిట్ంది. ఆఫీసులో కొలీగ నా అవసథ్ చూసి, ‘కాలనీలో డిసెప్నస్రీ 
ఉందిగా, డాకట్రిన్ కలు. వెంటనే రిలీఫొసుత్ంది” అనాన్డు. అపప్టోల్ మా డిసెప్నస్రీకి డాకట్ర నందా అని పేరుపొందిన 
ముసలాయన వచేచ్వాడు. ఆయన ననున్ సమసేయ్మిటని అడిగి తెలుసుకుని, “నీకు పటిట్ంది రొంప. మందేసుకుంటే వారం 
రోజులోల్ తగుగ్తుంది. మందు వాడకపోతే ఏడు రోజులోల్ పోతుంది. మందివవ్నా?” అనాన్డు. 

అపప్టిన్ంచి ఇంతవరకూ- ఎంత రొంప పటిట్నా సరే, నేనే కాదు నా శీర్మతి కూడా డాకట్రిన్ కలవలేదు. ఆయన 
చెపిప్నటేల్ అది వారంకంటే తకుక్వ రోజులే కానీ, ఎకుక్వ రోజులు బాధించలేదు.  
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అలాంటి నాకు- ఈ పరాయి దేశంలో ఇలాంటి సమసయ్ వచేచ్సరికి కాళూల్ 
చేతులూ ఆడలేదు. 

పోతన – ‘సిరికింజెపప్డు’ పదయ్ం ఊరికే వార్యలేదు. శీర్మతికి ఏంచెపాప్లో తోచక, “ఏంచేదాద్ం?” అనాన్ను. 
“రావుగారికి ఫోన చెయయ్ండి. ఈ సమయంలో సలహాకీ, సాయానికీ ఆయన తపప్ ఇంకొకరు లేరు” అంది శీర్మతి. 
ఇలాంటపుప్డే మగాళుల్ గాబరా పడిపోతే, ఆడవాళుల్ పరిషాక్రంవైపు చూసాత్రు.  
నేనేదో పరిషాక్రమారగ్ం చెబుతానని కాదు, తనకు తోచిన పరిషాక్రమారాగ్నిన్ అమలు చెయయ్డానికి నాకు ఫోన 

చేసింది తను.  
రావుగారి పేరు వినగానే నాకు కొండంత ధైరయ్ం వచిచ్ంది. అందులో సగం ధైరాయ్నిన్ శీర్మతికి బదిలీ చేసి, “నేను 

రావుగారితో మాటాల్డతాను. నువువ్ ఫోన పెటేట్సి ఇంటికెళిల్, శీర్మతి పర్సాద గారిని రిలీజ చెయియ్” అని చెపిప్, రావు 
గారింటికి ఫోన చేశాను.  

అది రావుగారు ఆఫీసులో ఉండే టైము. పిలల్లు పుటేట్క, ఉదోయ్గం మానెయయ్డంవలల్ కానీ, లేకుంటే రావుగారి భారయ్ 
సతయ్వతిగారు కూడా ఇంటోల్ ఉండేది కాదు/   

ఫోను సతయ్వతిగారు తీసింది. నేను ఫలానా అని చెపప్గానే, ఆయన ఆఫీసులో ఉనాన్రని చెపిప్, విశేషాలు అడిగింది. 
నేను వెంటనే జరిగింది చెపాప్ను. ఆ చెపప్డంలో- జపాన మీద బాంబు పడిందనన్ంత బిలడ్పుప్ంది.   

పర్మాదం చినన్దే కావచుచ్. కానీ నాకిది కొతత్. అందుకే అపుప్డలా ఫీలయాయ్ను. 
ఆమె వెంటనే, “అయోయ్” అని సానుభూతి పర్కటించింది. “మీరు వెంటనే ఇంటికెళిల్, మీవాళల్ని వెంటబెటుట్కుని, 

మా ఇంటికొచెచ్యయ్ండి. అపప్టికి రావుగారు కూడా ఆఫీసునుంచి వచిచ్, బాబుని హసిప్టలుకి తీసుకెడతారు. మీరేం 
కంగారు పడకండి” అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది.  

ఆ మాటలతో మనకికక్డ మనవాళుల్నాన్రు అనన్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది. థాంకస్ చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాను. 
ఇంటికెడుతునన్టుల్ అహమ్ద కి చెపాప్ను.  
అతగాడు నా ముఖకవళికలు చూసి, “ఉనన్టుల్ండి డల ఐపోయావేమిటి? ఏమయింది?” అనడిగాడు. 
అబదధ్మెందుకూ- పైకి కనబడకపోయినా, నా మనసులో ఇంకా చాలా దుఃఖంగా ఉంది. సానుభూతి 

కావాలనిపించిందేమో, అతడికి జరిగింది చెపాప్ను.    
ఆశచ్రయ్ంగా అతడు ఓదారచ్డానికి బదులు పకపక నవావ్డు.  
“నువెవ్పుప్డూ, ఆటలోల్ దెబబ్లు తగిలించుకోలేదా? చెటెల్కిక్ పడలేదా?” అనాన్డు అదేదో మామూలు 

విషయమైనటుల్. 
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“లేదు” అనాన్ను. 
“అంటే నువువ్ చినన్పుప్డు ఆటలాడలేదు. చెటెల్కక్లేదు. ఏం బాలయ్ం నీది?” అనాన్డు అహమ్ద నిరసనగా. 
నాకు ఉకోర్షమొచిచ్ంది.  
చినన్పుప్డు నా ఆటలనీన్ నదీజలాలు, పొలాలు, తోటలు- వీటి మధయ్నే నడిచాయి. చెటల్కూ మా ఆటలకూ 

అవినాభావసంబంధం ఉండేది. నా బాలయ్ం నాకెంతో మధురం. 
“దెబబ్లు తగిలించుకుంటేనే బాలయ్మా? చినన్పుప్డు మా పకిక్ంటోల్ ఓ అలల్రి కురార్డు ఉండేవాడు. అతణిణ్ సూక్లోల్ 

టీచరూల్, ఇంటోల్ వాళల్ నానాన్ చితకబాదేవారు. ఎపుప్డైనా వాడిమీద జాలి పడితే, ‘పెదాద్ళల్చేతా, మేసట్రల్ చేతా దెబబ్లు 
తినడం అదో మజా! అది లేని బర్తుకు వృథా’ అనేవాడు. అలా ఉంది నీ మాట!” అనాన్ను. 

అహమ్ద మళీల్ నవివ్, “వాడనన్ది కరెకేట్ కదా! యుదాధ్నికి వెళొల్చిచ్నవాడికి ఎనిన్ గాయాలుంటే అంత గొపప్. అలాగే 
బాలయ్ంలో దెబబ్లూనూ” అనాన్డు. 

“చినన్పుప్డు దెబబ్లు నాకూ తగిలాయి. కానీ కాలూ చెయీయ్ విరగలేదు” అనాన్ను. 
“అందుకే ఇపుప్డు మీ అబాబ్యి కురీచ్లోంచి పడాడ్డనేసరికి తెగ హైరానపడిపోతునాన్వు. మరి చినన్పుప్డు నాకు 

ఆటలోల్ ఎనోన్సారుల్  దెబబ్లు తగిలాయి. ఒకసారి కాలు, ఒకసారి చెయియ్ విరిగాయి. ఆడుకునే వయసులో పిలల్లకిది 
మామూలే. ఎముక విరిగినా సులభంగా అతుకుక్పోవదమే కాదు, పూరవ్ంకంటే బలమౌతుంది” అనాన్డు.   

అపప్టికి నాకు అహమ్ద ఆంతరయ్ం అరథ్మైంది. అతగాడు ననున్ వేళాకోళం చెయయ్డంలేదు. నాకు ధైరయ్ం 
కలిగించడానికి జరిగిన పర్మాదానిన్,  తనదైన పదధ్తిలో తకుక్వ చేసి చెపాప్డు. 

అతడు చెపిప్ంది నిజమే! 
మా వాడు పడింది కురీచ్లోంచి. అదీ బయట కాదు ఇంటోల్.  
ఆ మాతార్నికే మినున్ విరిగి మీద పడడ్టుల్ ఫీలయాయ్నంటే– ఇలాంటి విషయాలోల్ ఉండాలిస్నంత రఫ అండ టఫ గా 

లేననేగా అరథ్ం. 
అహమ్ద కి థాంకుస్ చెపాప్ను. అతడు వెంటనే, “అవసరమైతే నేనూ వసాత్ను” అనాన్డు ఆతీమ్యంగా. 
“ఇంత చినన్దానికి నువెవ్ందుకూ! నీ అవసరం కలిగేటంత పెదద్సమసయ్ నాకు రాకూడదని అలాల్ని పార్రిథ్ంచు. 

ఇపప్టికది చాలు” అనాన్ను.  
“రావ! బహుశా నువువ్ హాసిప్టలుకి వెళాల్లి. ఇనూస్రెనుస్ందిగా, ఆ కాగితాలు తీసుకెళల్డం మరిచ్పోకు” అనాన్డు 

అహమ్ద. 
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నాకసలు ఇనూస్రెనుస్ సంగతే గురుత్ లేదు. బెరిల్న వచిచ్నపుప్డు ననున్ 
ఇనూస్రెనుస్కి పోర్తస్హించిందే- అహమ్ద! ఫారం ఫిల చేసుత్నన్పుప్డు అతడు నా పకక్నే ఉనాన్డు. సరైన సమయానికి 
ఇనూస్రెనుస్ విషయం గురుత్ చేశాడంటే, అతగాడు నా సమసయ్ గురించి ఎంత లోతుగా ఆలోచిసుత్నాన్డో తెలుసుత్ంది. ‘ఎ 
ఫెర్ండ ఇన నీడ- అనే సామెత ఊరికే పుటట్లేదు’ అనుకుంటూ- అతడికి సేన్హపూరవ్కంగా థాంకుస్ చెపిప్ అకక్ణిణ్ంచి 
బయలేద్రాను. 

అపప్టికి మనసు కొంత తేలిక పడింది. కానీ ఇలుల్ చేరగానే శీర్మతి ననున్ చూసి భోరుమనేసరికి మళీల్ 
దుఃఖమొచిచ్ంది. అంతలో పాప పరుగున దగగ్రకొచిచ్ ననున్ గటిట్గా పటుట్కునేసరికి, అది బాగా భయపడిందని అరథ్మై, నా 
దుఃఖానిన్ పళల్ బిగువున ఆపుకునాన్ను. 

ఐతే మంచంమీద నిదర్ పోతునన్ బాబుని చూడగానే పితృహృదయం దర్వించిపోయి దుఃఖం ఆగలేదు. 
ఏడిచ్ ఏడిచ్ పడుకునన్టుల్ వాడి మొహం చూడగానే తెలుసోత్ంది. ఎడంచెయియ్ ధనుసుస్లా వంగి ఉంది.  
కొంచెం తమాయించుకుని సతయ్వతిగారనన్ది చెపిప్, వెంటనే సిదధ్ం కమమ్నాన్ను.  
నేను అహమ్ద చెపిప్న ఇనూస్రెనుస్ కాగితాలకోసం వెదికాను. 
మాకు సంబంధించిన ముఖయ్మైన కాగితాలనీన్ ఒకచోటే ఉండడంతో ఆ కాగితాలు సులభంగానే దొరికాయి.  
కాగితాలంటే నెలనెలా వచేచ్ రసీదులు. వాటితోపాటు మా నలుగురికీ నాలుగు చెకుక్ పుసత్కాలలాంటివి ఉనాన్యి.  
వాటిలో బాబు పేరున ఉనన్ పుసత్కం తీశాను. 
మేము వచిచ్ చాలా నెలలే అయినా అంతవరకూ ఆ పుసత్కాల అవసరం కలుగలేదు. రాకూడదనే అనుకునాన్ం 

కూడా. 
వాటినెలా వాడాలో తెలియదు. నాకు తెలిసినంతవరకూ- ముందు వైదాయ్నికి డబుబ్ కటిట్ రసీదు తీసుకోవాలి. ఆ 

రసీదులు జతపరుసూత్, ఇనూస్రెనుస్ వాళల్కి అపైల్ చేసుకోవాలి. వాళుల్ తమ రూలుస్ పర్కారం ఇచిచ్ందిసాత్రు. వచిచ్ందే చాలని 
సరిపెటుట్కోవాలి.  

ఐతే మన దేశంతో పోలిచ్తే, ఇకక్డ హాసిప్టల చారిజ్లు చాలా ఎకుక్వని వినాన్ను. నేను కటేట్ ఇనూస్రెనుస్ 
పీర్మియం- ఏదో నామమాతర్ం! 

అంతకుమించి ఎకుక్వ ఆలోచించడానికి సెంటిమెంటు అడొడ్చిచ్ంది. 
అవతల బాబుకి చికితస్ అవసరం. నేను చికితస్ గురించే తపప్ ఖరుచ్ గురించి ఆలోచించకూడదు. 
శీర్మతి, పాప డెర్సస్యాయ్రు. బాబుకి బటట్లు మారచ్లేదు. వాణిణ్ శీర్మతి జాగర్తత్గా ఎతుత్కుంది.  
ఎతుత్కుంటుంటే బాబుకి మెలకువొచిచ్ ఏడుపు మొదలెటాట్డు. 
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ఎతుత్కోవడంలో దెబబ్ తగిలిన చోట చెయియ్ తగిలిందేమో అనుకునాన్ను కానీ,  
అదేం కాదు.  

ఈ పర్పంచంలో అమమ్ ఒక అదుభ్తం. శిక్షణ పొందిన శసత్రచికితాస్ నిపుణులను మించిన సునిన్తతవ్ం 
చూపగలదు- తలిల్ తన పిలల్ల విషయంలో. 

బాబు భయంతో ఏడాచ్డంతే! 
“మనం డాకట్రు దగగ్రికి వెడుతునాన్ం. ఆయన మందేసేత్ నొపిప్ తగిగ్పోతుంది. అందాకా ఏడవకూడదు. ఏడిసేత్ 

దాకట్రుగారు నవువ్తారు” అని శీర్మతి వాడికి చెపిప్ంది. 
ఆ మాటలే వాడికి ఎనసీత్సియా. ఇక నిజంగా నొపిప్ వేసేత్ తపప్ ఏడవడు.   
ఇంటోల్ంచి బయటపడి నడిచి డాయిచే ఓపర ఊబాన హాఫ చేరుకునాన్ం. అకక్ణిణ్ంచి తదుపరి హాలుట్లో దిగి 

నడుచుకుంటూ, కెన్సేబెకే సాట్ర్సే లోని రావుగారిలుల్ చేరాం.  
ఆ పర్యాణంలో బాబు ఎకక్డా కిమమ్నలేదు. అందుకు వాణిణ్ మెచుచ్కోవాలి. నేను మాతర్ం శీర్మతికే ఎకుక్వ 

మారుక్లు వేశాను. 
మేము వెళేల్సరికి రావుగారింకా అఫీసునుంచి రాలేదు. సతయ్వతిగారు మమమ్లిన్ సాదరంగా ఆహావ్నించింది.  
బాబుని వాళిల్ంటోల్ సోఫాలో పడుకోబెటేట్క, “అబేబ్, కంగారు పడాలిస్ందేం లేదు. చాలా చినన్ దెబబ్. ఎటొచీచ్ డాకట్రిన్ 

కలవాలి. అంతే!” అంది సతయ్వతిగారు. 
ఆ క్షణంలో ఆమెనే డాకట్రుగా ఫీలై, ఆ మాటలకు కొంత ఉపశమనం పొందాం.  
ఓ పావుగంటలో రావుగారొసేత్, నేనెళిల్ తలుపు తీశాను. 
ఆయన ననున్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. లోపల శీర్మతి కూడా కనబడడ్ంతో మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు. అంతలోనే 

తమాయించుకుని, “ఊరక రారు మహాతుమ్లు” అనాన్డు. 
ఆయన తీరే అంత! చాలా తొందరగా సరదా మూడులోకి వచేచ్సాత్రు, తెచేచ్సాత్రు. 
ఆహావ్నంమీద తపప్ కుటుంబసమేతంగా ఒకరిళల్కి వెళేల్ అలవాటు మాకు లేదు. అందుకే ఆయనలా అనాన్రు. 
“మేము ఊరక రాని మాట నిజం. అందువలల్ మహాతుమ్లమైపోతే, మాకు ఓకే. కానీ మేమొచిచ్ంది మిమమ్లిన్ 

మహాతుమ్ణిణ్ చెయయ్డానికి” అనాన్ను.  
రావుగారు వెంటనే, “ఇది చాలా అనాయ్యం. ఇపప్టికే మహాతుమ్ణిణ్. ఇంకా ననున్ మహాతుమ్ణిణ్ చెయయ్డమేమిటి?- 

ఇది నాకు చినన్తనం” అని ఓ క్షణమాగి, శీర్మతివైపు తిరిగి, “రావుగారు ననున్ చినన్బుచుచ్తారనుకోను. డాకట్రల్ పిర్సిర్క్పష్ను 
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మందుల షాపువాడే చదవగలడు. భరత్ మాటల అరథ్ం భారయ్ మాతర్మే చెపప్గలదు. కాసత్ 
మీవారి మాటలకు అరథ్ం వివరిసాత్రా?” అనాన్డు. 

శీర్మతి మాటాల్డబోయింది. దుఃఖం తనున్కురాగా కనీన్ళాల్గలేదు. చీర చెంగుతో ఒతుత్కుంది. 
రావుగారు తెలల్బోయి, “ఏమైందండీ…..?” అనాన్డు. 

PPP 
మరో దేవుడు  
శీర్మతి ఏదో చెపప్బోయింది. కానీ ఏడుపు తనున్కు రాగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. 
నా దగగ్రైతే ఎమోషనుస్ని దాచుకోదు కానీ, బయటవాళల్ దగగ్ర ఎమోషనుస్ విషయంలో చాలా నిగర్హం 

పాటిసుత్ంది శీర్మతి.  
ఆమె అంతలా బేర్క ఐపోతుందని ఊహించని నాకు ఎంత ఆశచ్రయ్ం కలిగిందంటే, ఒకక్ క్షణం బాబు విషయం 

కూడా మరిచ్పోయాను. 
సవ్లప్పరిచయంలోనే రావుగారు మాకంత ఆతీమ్యులైపోవడం కూడా ఓ కారణం కావచుచ్ ! 
“ఆవిడ చెపేప్ సేట్జిలో లేరు” అంటూ సతవ్వతిగారు ఆయనకి బాబు విషయం చెపిప్ంది.  
“అయోయ్!” అనాన్డు రావుగారు వెంటనే.  
ఆయన శీర్మతిని ఓదారేచ్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. ఆమె తేరుకునేలోగా బాబు దగగ్రికెళాల్రు.  
సోఫాలో కదలకుండా పడుకునన్ వాణిణ్ పరీక్షగా చూశారు. 
బాబు రావుగారిన్ చూశాడు. ఆయనలో తనకీ ఆతీమ్మ్యుడు కనిపించాడేమో, జాలిగా ముఖం పెటాట్డు. 
రావుగారు వాణిణ్ తాకలేదు. చూపులతోనే అనీన్ గర్హించేసినటుల్ తల తాటించాడు. తరావ్త శీర్మతివైపు తిరిగి, తనే 

డాకట్రైనటుల్, “అబేబ్, కంగారు పడాలిస్ందేం లేదండీ” అనాన్డు నెమమ్దిగా.  
అపప్టికి శీర్మతి కొంచెం తేరుకుంది. ఏడుప్ ఆపుకోలేనందుకు మొహమాటపడుతూ, చీరచెంగుతో మొహం 

తుడుచుకుని, సతయ్వతి గారితో, “ఆయనకి కాఫీ…” అంది. 
“దానిన్ కాఫీ అనలేను కానీ, ఆ పేరునన్దే ఆఫీసులో ఆటోమాటోల్ తాగే వచాచ్నెల్ండి. మనమిపుప్డు వెంటనే 

హాసిప్టలుకి బయలేద్రుదాం” అని నావైపు తిరిగి, “ఇనూస్రెనుస్ పేపరుల్ తెచాచ్రా?” అనాన్రు.   
అహమమ్ద చెపప్డం మంచిదే అయింది- అనుకుంటూ- నేనాయనకు వెంటనే బాబు పేరిట ఉనన్చెకుక్ పుసత్కం 

ఇచాచ్ను, ఆయన అది చూసూత్ంటే, “ఇకక్డ పొర్సీజరుస్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. దగగ్ర ఎంత కాయ్షుంచుకోవాలో 
తెలియదు. ఇపప్టికి నా దగగ్ర ఎకుక్వ కాయ్ష లేదు…” అని ఏదో చెపప్బోయాను. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   468
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“కాయ్ష దేనికీ, కారులో పెటోర్లు ఫుల టాంక” అని నవివ్, నేనిచిచ్న పుసత్కానిన్ 
కోటు జేబులోకి తోసేడాయన.  

డబుబ్లు పెటోర్లుకోసం మాతర్మేనా?  
అది సెనాస్ఫ హూయ్మరో, డబుబ్ విషయంలో నాకు ధైరయ్ం చెపప్డమో తెలియలేదు. 
నేనింకా ఏదో అనబోతే, ఆయన శీర్మతి వైపు తిరిగి, “బాబుని కారు సీటోల్ కాదు, చెయియ్ కదలకుండా జాగర్తత్గా 

వళోల్ పడుకోబెటుట్కోవాలి అందుకు తగిన సునిన్తం మీవారికుంటే సరే…” అని ఆగారు. 
హాసిప్టలుకి తనకీ రావాలనుందేమోననన్ ఉదేద్శయ్ంతో ఆయన ఆఫరాల్ంటి హింటొకటిచాచ్రు. 
కానీ కారోల్ మేమిదద్రం వెడితే, పాపని కూడా తీసుకెళాల్లి. బాబు పరిసిథ్తి మామూలుగా ఉంటే అదేమంత సమసయ్ 

కాదు. కానీ ఇపుప్డు వాడి చేతికి నొపిప్ కలకూక్డదంటే, వెనక సీటోల్ వాడూ, శీర్మతీ మాతర్మే ఉండాలి. మరో మనిషుంటే 
ఇరుకై వాడికి ఇబబ్ంది ఔతుంది.  

పోనీ పాపని సతయ్వతిగారి వదద్ వదిలి వెడదామా అంటే, అటు ఆమెకీ, ఇటు పాపకీ కూడా కొంచెం ఇబబ్ందే! 
నేను సునిన్తమైనా, కాకపోయినా- అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ బాబుని నాకు వదలదు శీర్మతి. కానీ ఇది దేశం కాని 

దేశం. మాటాల్డేది వంటబటట్ని భాష. ఆపైన వెడుతునన్ది హాసిప్టలు. రావుగారు ఎంత ఆతీమ్యులైనా, ఈ సమయంలో 
పకక్న భరత్ ఉంటేనే తనకి ధైరయ్ం.  

శీర్మతి కూడా ఇలాల్గే ఆలోచిసూత్ ఏంచెపాప్లో తెలియక సతమతమౌతునన్టుల్ంది. నేను మాతర్ం ఆమెనే ఆతుర్తగా 
చూసుత్నాన్ను.  

అంతలో సతయ్వతిగారు, “హాసిప్టలోల్ ఆవిడ అవసరమేముంది? ఐనా ఇదేమైనా గంటలకు గంటలు పటేట్ పనా? 
ఇలావెళిల్ అలా వచేచ్సేదానికి, మగాళిల్దద్రూ వెళల్ండి చాలు. ఇకక్డ మాకు మాటాల్డుకోవాలిస్న విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి” 
అంది.  

పరిసిథ్తికి అనుకూలంగా తవ్రిత నిరణ్యాలు తీసుకోవడానికి చొరవ ఉండాలి. ఆ చొరవలోనే, 
భయపడుతునన్వారికి ధైరయ్ం చెపాప్లి. ఆ మెలకువలు, సతయ్వతిగారు ఉగుగ్పాలతోనే నేరిచ్నటుల్ నాకు అనిపించింది. 

రావుగారు నవేవ్సి, “నాకు తెలుసు. ఆవిడకేమో, ఆయన సునిన్తమని ఒపుప్కోవడం ఇషట్ం లేదు. నీకేమో- ఆవిడకి 
నామీద చెపాప్లిస్నవి చాలా ఉనాన్య. ఇంతవరకూ ఆవిడ నీకు ఒంటరిగా దొరకలేదుగా, ఈ ఛానెస్కక్డ పోతుందోనని నీ 
భయం” అనాన్రు.  

“మీరు మరీనూ” అంది సతయ్వతిగారు. 
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“నేనెంత మరీనో కానీ, ఇపుప్డు నువావ్విడకి చెపప్బోయేవే మరీనూ అని నాకు 
తెలుసు” అని శీర్మతివైపు తిరిగి, “మీరు తను చెపేప్వనీన్ నమెమ్యయ్కండి. తను మరీ ఎకుక్వ చెబితే, ‘మీరు 
పుటిట్ంటికెళల్డానికి ఇషట్పడరుట ఎందుకూ?’ అని ఒకే ఒకక్ పర్శన్ అడగండి. చాలు. తన వాకర్ప్వాహానికి అడుడ్కటట్ 
పడిపోతుంది. ఎందుకంటే, రాముడు మంచి బాలుడు- అంటారే అదీ నేను. మా పెదద్వాళుల్ నాకు సతయ్నారాయణ 
పేరెటాట్రు కానీ, శీర్రామచందుర్డని పేరెటాట్లిస్ందని మా అతాత్రింటోల్ అనుకుంటారు. నా గురించిన పొగడత్లు వినలేకే, మా 
ఆవిడ పుటిట్ంటికెళల్డానికి ఎకుక్వ ఇషట్పడదు” అనాన్డు రావుగారు. 

శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. వాతావరణం తేలిక కావడంతో తన మనోభారమూ తగిగ్ందని అరధ్మై, నా మనసూ 
తేలికైంది.    

అపుప్డు శీర్మతి వాణిణ్ జాగర్తత్గా ఎతుత్కుంది. వాడు వెంటనే బేరుమనాన్డు. చెయియ్ కదిలిందేమోనని భయపడాడ్ను 
కానీ, కారణం అది కాదు. తలిల్ కదా, వాడికి ఏమాతర్ం నొపిప్ తెలియకుండానే ఎతుత్కుంది. వాడు భయంకొదీద్ ఏడాచ్డంతే! 

నేను, శీర్మతి, రావుగారు లిఫుట్లో కిందకెళాల్ం. కారోల్ కూరుచ్నాన్క, శీర్మతి బాబుని జాగర్తత్గా నా వళోల్ 
పడుకోబెటిట్ంది. 

“నువువ్ ఏడవకూడదోయ! ఏడిసేత్ మీ అమమ్ బెదిరిపోతుంది. మీ నానన్ పరువు పోతుంది” అనాన్డు రావుగారు. 
ఏమరధ్మయిందో- ఆ తరావ్త బాబు మరి ఏడవలేదు. 
హాసిప్టలు మరీ దూరం కాదు. బెరిల్న వంటి మహానగరం మధయ్లో అడుగడుగునా టార్ఫిక అడుడ్ తగిలినా కూడా- 

చేరుకుందుకు అరగంట కూడా పటట్లేదు. 
రావుగారు ముందు రిసెపష్నోల్కెళిల్ ఏదో మాటాల్డేరు. తరావ్త ననున్ తీసుకుని ఆరోథ్పెడిక వారుడ్కి తీసుకెళాల్రు. అకక్డో 

డాకట్రు బాబు చేతిని పరీకిష్ంచాడు. 
కొతత్ వాతావరణం. చెయియ్ నొపిప్. పసి వయసు. అమమ్ పకక్న లేదు. అందుకని బాబుకి దుఃఖమొసోత్ంది. కళుల్ 

నీళల్తో నిండిపోయాయి. 
వాడు పళల్ బిగువున ఏడుపు ఆపుకోవడానిన్ గమనించాను. వాడిమీద జాలి పొంగుకొచిచ్ంది. ఐతే ఆ వయసుకి 

అంత హుందాగా ఉండడం ఆశచ్రయ్ంగానూ అనిపించింది. 
డాకట్రు కూడా చాలా సునిన్తంగా డీల చేశాడు. ఆయన చెయియ్ తాకినపుప్డు కూడా వాడు ఏడవలేదు. 
ఎకుస్రే తియాయ్లనాన్రు.  
ఇండియాలో అనుభవానిన్బటిట్ ఎకుస్రే రిపోరుట్ వచేచ్సరికే రెండు గంటలు కావచచ్నుకునాన్ను. కానీ అనీన్ 

క్షణాలమీద ఐపోయాయి.  
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హెయిర లైన ఫార్కచ్రుట.  
చినన్పిలాల్డు కాబటిట్ దానంతటదే అతుకుక్పోతుంది కానీ, ఆడుకునే పిలాల్డు కాబటిట్, జాగర్తత్కోసమని సిమెంటు 

కటుట్ వెయాయ్లనాన్రు. అదయేయ్సరికి దెబబ్ తగిలిన చెయియ్ మడిచి ఉంది. దానికో బాయ్ండేజి. కిందకి వాలిపోకుండా ఆ చేతిని 
మెడనుంచి వేర్లాడేలా చేశారు. 

బాబు ఆ కటుట్ ఆరు వారాలు ఉంచుకోవాలి. పర్తి రెండు వారాలకీ కటుట్ మారుసాత్రు. 
వాడినా పరిసిథ్తిలో చూడగానే నాకు మనసేదోలాగైపోయి- కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి. డాకట్రు మాతర్ం ఆ వయసులో 

అంతలా కోఆపరేట చేసే పేషంటుల్ అరుదని మా వాణిణ్ తెగ మెచుచ్కునాన్డు. దాంతో అవే ఆనందబాషాప్లయాయ్యి. 
బాబు కటుట్ని పదేపదే వింతగా చూసుకుంటునాన్డు.  
నొపిప్ తెలియకుండా పోయినటుల్ంది, ముఖంలో కొతత్ ఉతాస్హం కనబడుతోంది. 
“ఇక పదుద్ తేలుచ్కొదాద్ం రండి” అంటూ రావుగారు పకక్నునన్ ఆఫీసు గదికి తీసుకెళాల్రు.  
బాబుని ఎతుత్కోబోయాను. కానీ వాడు నా చెయియ్ విదులుచ్కుని, తనూ నడిచే వచాచ్డు.   
“ఇండియాలో డబుబ్ కటాట్కే వైదయ్ం. ఇకక్డ పదధ్తి బాగుంది” అనాన్ను రావుగారితో. 
“తేడా అలాల్ ముందూ వెనకా, అంతే! చికితస్కి ఇకక్డా ముకుక్ పిండి, గూబ పగిలేలా వసూలు చేసాత్రు డబుబ్” 

అనాన్డు రావుగారు. 
నా గుండెలోల్ రాయి పడింది. ఇంటి దగగ్రుండగా, పెటోర్లుకి తపప్ కాయ్ష అకక్రేల్దనన్టుల్ మాటాల్డిన మనిషి, 

ఇపుప్డిలా అంటాడేమిటీ అని కంగారు పడాడ్ను. రోటోల్ తలెటిట్ రోకటిపోటుకి వెరచి ఏం లాభం- అనుకుంటూ మేకపోతు 
గాంభీరయ్ం వహించాను. 

ఆ ఆఫీసులో రావుగారు అకక్డి ఉదోయ్గితో మాటాల్డేరు. తన జేబులోంచి నేనిచిచ్న ఇనూస్రెనుస్ చెకుక్ బుక తీశారు. 
నాచేత రెండు చెకుక్లమీద సంతకం పెటిట్ంచుకుని ఆ ఉదోయ్గికిచాచ్డు.  

అకక్డో ఐదు నిముషాలునాన్మేమో, అంతే!  
‘ఓ చెకుక్ ఎకుస్రేకీ, ఓ చెకుక్ బాయ్ండేజికీనూ. నేటికి పదుద్ తేలిపోయింది” అనాన్డు రావుగారు.  
“అంటే, మనమింకేం ఇవవ్కక్రేల్దా?” అనాన్ను నమమ్లేక. 
“ఇవావ్లొస్చేచ్ది- ఇనూస్రెనుస్ లేకపోతే! ఇలాంటి ఖరుచ్లనీన్ ఇనూస్రెనుస్లో కవరడ్” అనాన్డు రావుగారు.  
అది 1975. ఇండియాలో గవరన్మెంటు హాసిప్టలుకి వెళిల్నా, ఉచిత సదుపాయాలకి కూడా ఎవరెవరివో చేతులు 

తడపాలిస్న రోజులు. ఇనూస్రెనుస్ లాంటివి ఉనాన్- ఖరచ్యిన డబుబ్లో ఎంత వెనకిక్ వసుత్ందో తెలియదు. దానికీ 
ఋజువులకై వేధించే బూయ్రియోకర్సీ. 
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రావుగారు చెపిప్ంది వినాన్క, జరిగింది కలో నిజమో తెలియలేదు. 
ఇనూస్రెనుస్ కంపలస్రీ అనాన్రని తపప్నిసరై అనయ్మనసక్ంగా తీసుకునాన్ను కానీ, వినియోగదారులకు ఇంత 

అనువుగా ఉంటుందని తెలిసేక- ఇనూస్రెనుస్ని కంపలస్రీ చెసినవారిని మనసులోనే అభినందించుకునాన్ను.  
భారతదేశంలోనూ ఇలాంటి వయ్వసథ్ ఎపప్టికొసుత్ందో అని కూడా అనుకునాన్ను.  
రావుగారు చెకుక్ బుక నాకిచేచ్శాడు. నాకపుప్డది వన మిలియన మారుక్ల అకౌంటుకి సింహదావ్రంలా 

అనిపించింది. గటిట్గా పటుట్కుని పాంటు జేబులోకి తోసేశాను. 
బాబు మాతో నడిచొచిచ్ కారెకాక్డు. మధయ్మధయ్ మడిచి కటిట్న తన చేతిని చూసుకుంటునాన్- చాలా ఉతాస్హంగా 

ఉనాన్డు. 
ఇండియాలో కనీసం ఓ పూట ఉండి రావాలిస్న పరిసిథ్తి అది.  మొతత్ంమీద మేము హాసిప్టలోల్ గంట కూడా లేము. 
“జయహో జరమ్నీ!” అనుకునాన్ను మనసులో. 
అరగంట లోగానే ఇలుల్ చేరాం.  
తలుపు తియయ్గానే శీర్మతి ఆతుర్తగా బాబుని చూసింది. కానీ వాడు ఆమెని పటిట్ంచుకోలేదు. “అకాక్!” అంటూ 

లోపలకు వెళాల్డు.  
అపప్టికి రావుగారబాబ్యి పడుకునాన్డు. వాళల్ పాప ఎలాగూ చంటిది. ఎకుక్వ నిదర్ పోతూనే ఉంటుంది.  
పెదద్వాళుల్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రేమో, పాప తముమ్డి రాకకోసం ఎదురుచూసోత్ంది.  
వాడు తన బాయ్ండేజిని గొపప్గా అకక్కి చూపిసుత్నాన్డు. ‘నీకు లేనిదేదో నా దగగ్రుందిసుమా!’ అనన్ గరవ్ం వాడి 

మొహంలో కనిపిసోత్ంది. 
మేమూ అందరం సోఫాలోల్ సెటిలయాయ్ం. 
అది చూసి మనసు తేలికైందేమో, “ఇంకా చాలాసేపు పడుతుందనుకునాన్ను. సతయ్వతిగారనన్టుల్, నిజంగానే 

ఇలావెళిల్ అలా వచేచ్శారు” అంది శీర్మతి. 
దానికి రావుగారు, “అయోయ్! ఇంకా చాలా తకుక్వ టైం పటేట్దండీ. హాసిప్టలుకి వెళేల్క మీవారి మొహం చూసి ఆ 

యనే పేషంటనుకుని, ఎంత చెపిప్నా వినకుండా డాకట్రాల్యనకు పరీక్షలు మొదలెటాట్రు. పేషెంటు ఈయన కాదు, 
వీళల్బాబ్యి అని నమిమ్ంచడానికి, ఇంత టైం పటిట్ంది. ఇక మీవాడా, గుడ గాడ! మీ వాడికి మీ ఇదద్రి పోలికా రాలేదు. 
రంగుల రాటన్ం ఎకిక్నంత హాపీగా, ఎకుస్రే బలల్మీద కూరుచ్నాన్డు” అనాన్డు. 

జోకు పడింది నామీద కావడంతో, మాట తపిప్ంచాలని, “ఔను వసూ! వాడు చాలా బుదిధ్గా కటుట్ 
కటిట్ంచుకునాన్డు. డాకట్రుల్ వాణిణ్ ఒకటే పొగిడారనుకో” అనాన్ను. 
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రావుగారొదులాత్డా, “మీవాడు బుదిధ్గా ఉనన్ మాట నిజం. డాకట్రుల్ పొగిడిన 
మాట అబదధ్ం. ఈ పర్పంచంలో కొడుకిక్ తగిలిన ఇంత చినన్ దెబబ్కి ఇంతలా అపెస్టట్యేయ్ తండిర్ ఉంటాడా- అని 
ఆశచ్రయ్పడడ్ంతోనే వాళల్కు సరిపోతే మీవాణెణ్కక్డ పటిట్ంచుకుంటారు? ఇపుప్డు మళీల్ హాసిప్టలుకెడితే ఇంకా వాళుల్ మీవారి 
గురించే మాటాల్డుకుంటుంటారని ఢంకా బజాయించి చెపప్గలను” అనాన్డు. 

అపుప్డు సతయ్వతిగారు కలగజేసుకుని, “కొడుకిక్ చెయియ్ విరిగితే ఏ తండిర్కి దుఃఖం రాదు? దానికి వాళల్ంత 
ఆశచ్రయ్పోయుండరు కానీ, ఇక ఆపుతారా?” అంది. 

“నిజమే, బాగానే పటేట్శావ- వాళుల్ అంత ఆశచ్రయ్పోలేదు కానీ, నేను వాళల్తో- ‘ఇంకా నయం, మీరు తండిర్ని 
చూశారు. తలిల్ని చూసుంటే, ఈయందీ ఓ దుఃఖమేనా, అనుకుని ఉండేవారు’ అనాన్ను. అదీ వాళల్ అసలు ఆశచ్రాయ్నికి 
కారణం” అనాన్డు రావుగారు.   

ఆ మాట వినగానే శీర్మతి సిగుగ్పడింది. తడబడింది. “సారీ, మిమమ్లిన్ చాలా ఇబబ్ంది పెటాట్ను” అంది 
మొహమాటంగా.  

“మీవలల్ ఇబబ్ందని అనుకునాన్రా? ఐతే మీకో విషయం చెపాప్లి. చినన్పుప్డు నేనోసారి మా ఇంటోల్నే కాలు జారి 
పడాడ్ను. ఎకక్డా కనీసం గీరుకోనైనా లేదు. కానీ సానుభూతికోసం పెదద్గా ఏడాచ్ను. కానీ ఆ ఏడుపు ఒకక్ క్షణమే! 
ఎందుకంటే, మరుక్షణంలోనే నాకేదో ఐపోయిందని మా అమమ్ రాగం మొదలెటిట్ంది. ఎంత పెదద్గా ఏడిచ్ందంటే, నేను 
భయపడి ఏడుపాపేసి అమమ్నే చూసూత్ండిపోయాను. అదండీ అమమ్ంటే! బిడడ్కు కషట్మొచిచ్ందంటే, అదెంత చినన్దైనా 
సరే, దానిన్ పదింతలు చేసి తను అనుభవిసుత్ంది. మిమమ్లిన్ చూడగానే నాకు మా అమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది” అనాన్డాయన. 

“ఎంత ఉదాతత్ంగానూ, ఆహాల్దంగానూ చెపాప్రో!” అనుకుంటూ- “మీ అమమ్మీదా ఇలాగే జోకులేసేవారా?” 
అనాన్ను అపర్యతన్ంగా. 

రావుగారు తల అడడ్ంగా ఊపి, “మా అమమ్యితే నాకంటే చాలా పెదద్దానిలా అనిపించేది. అందుకని తనమీద 
జోకులేసే ధైరయ్ం ఉండేది కాదు. మీ శీర్మతిగారిలో అమమ్ కనిపించగానే, అమమ్ మరీ ఇంత చినన్దైపోయిందా 
అనిపించింది. జోకేసి వెంటనే సరదా తీరేచ్సుకునాన్ను” అనాన్డు. 

రావుగారు హాసయ్పిర్యుడు. హాసయ్చతురుడు.  
నా శీర్మతిని- ‘మీరు’ అని మనిన్సూత్నే- చినన్పిలల్లా ఫీలవుతూ, ఆతీమ్యంగా ముచచ్టపడడ్ం ఆయనకిది 

మొదటిసారి కాదు.  
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“పరిసిథ్తి ఎంత గంభీరంగా ఉనాన్ సరే, ముందు దానిన్ తేలిక చేసి, అపుప్డు డీల 
చెయాయ్లంటారు మావారు. అపుప్డపుప్డు రెచిచ్పోయినటుల్ అనిపించినా, అదే కరెకట్నిపించిన సందరాభ్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి” 
అంది సతయ్వతిగారు గొపప్గా. 

నిజమే మరి. బాబుకి తగిలింది చినన్ దెబబ్యినా, అదే తొలి అనుభవం కావడంవలల్- మినున్ విరిగి మీద పడడ్ 
అనుభూతిలో ఉనాన్ం. ఆయన మాటలతో అకక్డ వాతావరణంలోని గాంభీరయ్ం తొలగింది. ఆహాల్దం పుటిట్ంది. మా 
మనసులు తేలికపడాడ్యి. 

రావుగారింకా రెచిచ్పోయే మూడ నుంచి బయటపడలేదు, “నేను లేనపుప్డు ఇందాకా చెపిప్ందే, అవేం నమమ్కండి. 
ఇపుప్డు చెపిప్ందే నమమ్ండి” అనాన్డు. 

అపప్టికి శీర్మతి పూరిత్గా ఫీర్ అయింది, “సరేలెండి. ఆవిడ మిమమ్లిన్ దేవుడనాన్రు. కాదనుకుందుకు 
మనసొపప్కపోయినా, మీరే నమొమ్దద్ంటే ఏంచెయాయ్లి?” అంది. 

రావుగారు ఉలికిక్పడి, “అమోమ్! మీరు మామూలైపోయారు. నేనిక జాగర్తత్గా మాటాల్డాలి” అనాన్రు. 
“పెదద్గా ఏంచెయయ్ను కానీ, కాసత్ చారూ అనన్మే మనమంతా కలిసి భోంచేదాద్ం” అంటూ సతయ్వతిగారు ఆ 

ఏరాప్టల్కు లేచింది. 
శీర్మతి వెంటనే, “ఇంటోల్ అనీన్ రెడీగా ఉనాన్యి….” అంది. 
“రెడీగా ఉనన్వి వేడిగా ఉండవు. ఆ మాట చెపప్ండీ” అంది సతయ్వతిగారు భరత్వంక చూసూత్. 
రావుగారు మమమ్లిన్ మొహమాటపెటేట్లోగా, “హాసిప్టలిన్ంచి తిరిగొచేచ్సరికి ఏ అరథ్రాతోర్ కావచచ్ని భయపడాడ్ను. 

మా బిలిడ్ంగ గేటు పదకొండుకలాల్ మూసేసాత్రు. ఒలోముచ కీకి ముందుగా చెపప్డం అవలేదు. చెపిప్నా ఆవిడకి 
గురుత్ంటుందనన్ గాయ్రంటీ లేదు. ఎలాగా అని భయపడాడ్ను. అదృషట్ంకొదీద్ పెందరాళే పనులైపోయాయి. మేమిక 
వెళిల్పోతాం. మీ ఇంటోల్ తినేది చారూ అనన్మే ఐనా, కబురల్తో కాలం తెలియదు. ఏమనుకోవదుద్. ఇక మాకు సెలవు” 
అనాన్ను. 

నా నిరణ్యంలోని దృఢతవ్ం కనిపెటాట్రేమో, రావుగారు ఒపుప్కునాన్రు.   
ఆయన మమమ్లిన్ ఇంటి దగగ్ర దిగబెడతానంటే, “మీరేమో ఆఫీసునుంచి వసూత్నే హాసిప్టలుకి పర్యాణమయాయ్రు. 

నా బాధయ్తని మీరే తీసుకుని, మావాడికి వైదయ్ం జరిపించారు. జీవితంలో మరిచ్పోలేని ఉపకారమిది. కాసేపు విశార్ంతి 
తీసుకోండి. రిలాకస్వవ్ండి. నేను మీరనుకునన్ంత సునిన్తం కాదు. ఎలా వచాచ్మో అలా వెళిల్పోగలమని ఋజువు 
చేసుకోవాలిగా” అనాన్ను. 
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“అది మరోసారి ఋజువు చేసుకుందురుగాని. ఇపుప్డు కానీ మిమమ్లిన్ 
ఇంటిదగగ్ర దిగబెటట్కపోతే, ముందు మా ఆవిడూరుకోదు” అనాన్డాయన. 

ఇలాంటి డైలాగుస్ విశాఖలో, భువనేశవ్రోల్ వినాన్ను. బెరిల్నోల్ కూడా వినిపించి, ఇది మనూరే సుమా అనిపింపజేసిన 
రావుగారికి మనసులో మరోసారి ధనయ్వాదాలరిప్ంచుకుని, “ఆవిడకి నచచ్జెపప్డం మీ బాధయ్త. మా అబాబ్యి తన చేతి 
కటుట్ని బెరిల్న అంతా చూడాలని తహతహలాడిపోతునాన్డు. వాడి కోరిక తీరచ్డం మా బాధయ్త. మమమ్లిన్ మాకులాగే 
వెళల్నివవ్ండి. మావి తిటేట్ నోళుల్ కావు కానీ, తిరిగే కాళల్ని మీకు తెలుసుగా. మా బాబుకి కటుట్ కటేట్క టర్యలుస్ ఇపప్టిన్ంచే 
మొదలనుకోండి” అనాన్ను.      

ఆ దంపతులనుంచి సెలవు తీసుకుని, ఇంటోల్ంచి బయటపడాడ్ం.  
దగగ్రోల్నే ఉనన్ ఊబాన హాఫ చేరాం. మామూలుగానే పర్యాణం చేసి, ఇలుల్ చేరాం.  
భరించలేని నొపిప్నుంచి బయటపడడ్ంవలల్నేమో బాబు చాలా హుషారుగా ఉనాన్డు. రోడుడ్మీద ఒకరిదద్రు 

వాడివంక జాలిగా చూసేత్ వాడి మొహంలో కించిత గరవ్ం. పాప మొహంలో రవంత అసూయ.  
ఇలుల్ చేరి సెటిలయేయ్క, “నినెన్పుప్డూ అంత ఎమోషనలుగా చూడక, నేనే ఆశచ్రయ్పోయాను. రావుగారలా 

అనడంలో ఆశచ్రయ్మేముంది? నువువ్వ్ గానీ ఆయన మాటలకు ఫీలయేయ్వా?” అనాన్ను. 
చపుప్న రెసాప్ండయింది శీర్మతి. “ఆయన మాటలకి ఫీలవడమా? వయసుని బటిట్ పెదద్నన్ అనిపించినా, ఆయనిన్ 

చూసేత్ అపుప్డపుప్డు మా నానన్గారు కూడా గురొత్సుత్ంటారు నాకు. నాలో అమమ్ని చూశాననాన్రే, ఆ మాట చాలండీ 
ఆతీమ్యతకి” అంది. 

“ఆయన నినున్ అమమ్ అనాన్రు. నువావ్యనిన్ నానన్ అని పగ తీరేచ్సుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను నవువ్తూ. 
శీర్మతి, ‘హవవ్’ అనన్టుల్ నోరు నొకుక్కుని, “ఆయన మీద పగా? ఎవరికైనా దేవుడిమీద పగుంటుందా?” అంది 

వెంటనే. 
ఔను. ఆ రోజుకి మాకు రాముడూ, రహీమూ, కృషుణ్డూ, కీర్సూత్, సాయిబాబా- వీళెల్వరూ కాదు. రావుగారే దేవుడు. 
ఐతే మరాన్టినుంచి- యశోదకి కృషుణ్డిలా ఆయన మళీల్ మనిషే మాకు. ఎందుకంటే కృషుణ్ణిణ్ మనిషిలా 

భావించినవారే ఆయన సాహచరయ్ంలో ఎకుక్వ ఆనందం పొందారు.  
రావుగారిన్ సేన్హితుడిగా భావించడంవలల్నే, జరమ్నీలో గడిపిన మిగతా రోజులనీన్ మరింత రసవతత్రమయాయ్యి, 

మరపురాని మరువలేని ఆయన బహుముఖపర్జాఞ్లీలలు ఎంతో ఆహాల్దానిన్చాచ్యి. ఇపుప్డు మనం సమ్రించబోయేది 
వాటినే.   

PPP 
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రావుగారి విశేషాలు మరినిన్ సమ్రించేముందు, వాటితో ఎంతోకొంత జతపడడ్ 
కవిబాబు వయ్కిత్తావ్నిన్ పరిచయం చెయాయ్లిస్ ఉంది. 

కవిబాబు ముచచ్టుల్ 
వీలు దొరికితే ఊళోల్ తిరగడం మాకు మామూలేగా-  
ఓసారి అలా తిరుగుతుండగా మాకు ఎదుటపడడ్ ఓ వయ్కిత్ మమమ్లిన్ చూసి ఆగిపోయి క్షణంపాటు మా నలుగురీన్ 

తేరిపార చూశాడు. తరావ్త అతడి చూపులు శీర్మతిమీద నిలిచి ఆగిపోయాయి.  
దాంతో క్షణంపాటు అపర్యతన్ంగా మేమూ అగిపోయాం. 
అతడంత పరీక్షగా చూసుత్ంటే కలిగిన ఇబబ్ందినుంచి బయటపడాడ్నికి నేనూ అతణిణ్ పరీక్షగా చూశాను.   
నాకంటేనూ కాసత్ పొటిట్గా ఉనాన్డు. నాకులా కాకుండా పుషిట్గా, బొదుద్గా ఉనాన్డు. హిచ కాక సినిమాలోల్ పాతర్లా 

పొడవాటి లాంగ కోటు ధరించాడు. రంగు నలుపుకి దగగ్ర. చూడాడ్నికి భారతీయుడిలాగే ఉనాన్డు. మాకు పరిచయసుథ్డు 
కాదు.   

శీర్మతికి కొంచెం ఇబబ్ందిగా అనిపించి, “పదండి, పోదాం” అంది నాతో నెమమ్దిగా. 
మేము ముందుకి వెళల్బోతుంటే, “అనుకునాన్ను, మీరు తెలుగువాళేల్నని” అనాన్డతడు. 
మళీల్ మా కాళల్కి బేర్కులు పడాడ్యి- ఈసారి ఆశచ్రయ్ంతో!  
ఆశచ్రాయ్నికి కారణం అతడు మమమ్లిన్ తెలుగువాళుల్గా గురిత్ంచినందుకు కాదు.  
బయటివాళల్కి భారతీయులంతా ఒకటికావచుచ్ కానీ- మన కటూట్ బొటూట్ ఎంత విభినన్మో ఒరిసాస్లో ఉనాన్కనే 

మాకు అరథ్మైంది. ఆడవాళల్ కటూట్ బొటూట్ చూసి- ఒరియా, బెంగాలీ, పంజాబీ, యూపీ వాళల్ని నిరాధ్రించడం అకక్డే 
మాకు అలవడింది. ఉతత్రాదివాళుల్ కూడా దకిష్ణ భారత మహిళలిన్ తెలుగు, తమిళ, కనన్డ, మలయాళీలని ఇటేట్ 
కనిపెటేట్సేవారు. 

మగాళల్ విషయానికొసేత్, అందరి కటూట్ పాంటూ షరూట్నే అయినా- ఆడవాళుల్ పకక్నునన్పుప్డు వాళల్ మొహాలోల్నే 
ఏదో తేడా దొరికేది.  

కానీ బెరిల్న వచేచ్క ఈ తేడాలు పటట్డం కషట్మయేయ్ది.  
ఒకటి- కనిపించినవాడు ఇండియనైతే చాలు అనే ధాయ్సలో, పార్ంతాలు సుఫ్రించక పోవడం.  
రెండు- చలి వాతావరణంలో మసలడానికి కంఫరట్బులుగా ఉంటుందని, ఆడా మగా కూడా పాంటూ షరుట్లే 

వేసుకోవడం.  
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వచిచ్న కొతత్లో నేను కూడా శీర్మతిని దుసుత్లు మారచ్మని బలవంతపెటాట్ను. 
కానీ, “కంఫరుట్ వంటికే కాదు. మనసుకీ ఉండాలి. నేనికక్డుండేది ఓ ఏడాది పైన. ఆమాతార్నికి మనసునెందుకు ఇబబ్ంది 
పెటాట్లి?” అని నా మాట కొటిట్ పారేసిందామె.  

ఆమె మనసుకి కలిగే ఇబబ్ంది తనతో ఆగేది కాదు. తెలుగు మహిళలు చీర కాకుండా మరే దుసుత్లు వేసుకునాన్, 
ఏదో తపుప్ జరిగినటుల్ అనిపించేదామెకి. అది సబబా కాదా అనన్ విషయానిన్ పకక్న పెడితే- మన సంసక్ృతి, 
సంపర్దాయాలిన్ నిలబెడుతునన్ది ఎకుక్వమంది ఆడవాళల్లో నెలకొనన్ ఇలాంటి మనసత్తవ్మేనని ఒపుప్కోక తపప్దు.  

మరి వేదికలెకిక్ ఉపనాయ్సాలు దంచడంవరకే తమ పాతర్ అనుకుంటారు మగాళుల్!  
ఎపుప్డూ చీరలే కడుతూ, నుదుట బొటుట్ని మరువకుండా దిదుద్కుంటూ, అతయ్వసరమైనపుప్డే తపప్ ఓవర కోటు 

ధరించకుండా బయట తిరిగే ఆమెను చూడగానే, అపరిచిత భారతీయులు కూడా చటుకుక్న, ‘తెలుగువాళాల్?’ 
అనడిగేవారకక్డ.  

కాబటిట్ ఇపుప్డీ అపరిచితుడు మమమ్లిన్ తెలుగువారిగా గురిత్ంచడంలో ఆశచ్రయ్మేంలేదు. ఐనా 
మేమాశచ్రయ్పడాద్మంటే కారణముంది. 

మేం చదువుకునే రోజులోల్ హైసూక్లోల్, కాలేజీలోల్ తెలుగు టీచరల్ వేషభాషలు పర్తేయ్కంగానూ, మిగతా టీచరుస్కి 
భినన్ంగానూ ఉండేవి. వయ్కిత్తావ్లు కూడా వేషభాషలకి దీటొచేచ్లా ఉండేవి.  

1967లో వైజాగులో కొతత్ కాపురంలోనే మేమిదద్రం, మాకిదద్రు. ఆ ఇదద్రూ నా తముమ్డూ, చెలెల్లూనూ. తముమ్డు 
ఎవిఎన కాలేజిలో బియేయ్లో చేరితే, చెలెల్లు సూక్లుఫైనల చదవడానికి పెదవాలేత్రోల్ కెడిపిఎం హైసూక్లోల్ చేరింది.  

ఒకరోజున నా చెలెల్లు సూక్లిన్ంచి ఇంటికొచిచ్, “అనన్యాయ్! మా తెలుగు మేసాట్రు కాల్సుకి పాంటేసుకొచాచ్రు. 
ఎకక్డైనా తెలుగు మేసట్రుల్ పాంటేల్సుకుంటారా?” అనడిగింది ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా. 

రాజయ్ం పికచ్రుస్ వారి శీర్కృషణ్లీలలు సినిమాలో కృషుణ్డు మనున్ తినాన్క, గోపబాలుడు (నలల్ రామూమ్రిత్) 
యశోదకు పితూరీ చెయయ్డానికి వెళిల్ జరిగింది వివరంగా చెపప్డం- అదో మృదుమధుర హాసయ్ం. కృషుణ్డు భూదేవి తన 
పెళాల్మని చెపిప్నందుకు సిగుగ్తో మెలికలు తిరిగిపోతూ, ‘భూదేవి పెళాల్మేమిటి ఆతత్యాయ్’ అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. ఇపప్టికీ 
ఆ సనిన్వేశం తలపులోకొసేత్ గిలిగింతలు పెడుతుంది. 

‘తెలుగు మేసట్రుల్ పాంటేసుకుంటారా?’ అనన్ నా చెలెల్లి సందేహంలో అదే అమాయకతవ్ం, హాసయ్ం జతపడాడ్యి. 
అపప్టికి నవువ్కునాన్- నా చెలెల్లి ఆశచ్రయ్ం- అపప్టి తెలుగు టీచరల్ వయ్కిత్తావ్లకు యోగయ్తాపతర్మని ఇపుప్డు 
గర్హిసుత్నాన్ం. 

వయ్కిత్తవ్మంటే వేషభాషలు మాతర్మే కాదు.  
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వృతిత్పటల్ అంకితభావం, శిషుయ్లపటల్ బాధయ్త నాటి గురువులోల్ 
అధికసంఖాయ్కులకు సహజ గుణాలు.  

మచుచ్కి నేను రాజమండిర్ గవరన్మెంటు ఆరట్స్ కాలేజిలో బీయసీస్ మొదటి సంవతస్రంలో (1959-60) ఉండగా 
జరిగిన ఓ సంఘటన…. 

సాధారణంగా టీనేజిలో అబాబ్యిలకి అమామ్యిలంటే ఆకరష్ణ మొదలవడం సహజం. టీనేజిలోనే అమామ్యిలిన్ 
అబాబ్యిలకి దూరంగా ఉండేలా ఆంక్షలు విధించే మన సంపర్దాయంవలల్ ఆ ఆకరష్ణకు కుతూహలం కూడా జత 
పడుతుంది. అపప్టోల్ ఆడపిలల్లకి చదువు కంటే పెళిల్ ముఖయ్ం. చదివే చదువు కూడా పెళిల్కోసమే అనన్టుల్ండేది. అందువలల్ 
కాలేజిలో చదివే ఆడపిలల్ల సంఖయ్ తకుక్వ. అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ కలిసి మాటాల్డుకోవడమూ తకుక్వే. 
మాటాల్డుకుంటే అదో పెదద్ విశేషం.  

ఒంటరిగా కనబడడ్ అమామ్యిని వాయ్ఖయ్లతో వేధించడానిన్, ఘనతగా పర్చారం చేసుకునే అబాబ్యిలు 
కొందరుండడం విదాయ్లయాలోల్ మామూలే. వారికి వందిమాగధులుండడమూ మామూలే.  కిమమ్నకుండా వాళల్ అలల్రిని 
భరించడం అమామ్యిలకూ మామూలే.  

మా కాలేజిలోనూ అమామ్యిలిన్ ఏడిప్ంచడమే ధేయ్యంగా కొందరునాన్రు. వాళల్కి సమాజంలో దుషట్శకుత్ల అండ, 
మదద్తు కూడా ఉంది. అందుకని టీచరుల్ కూడా వాళల్ జోలికి వెళల్డానికి వెనుకాడేవారు. దుషుట్లకు దూరంగా ఉండాలనన్ 
సూతర్ం తపప్ అమామ్యిలకి వారినుంచి తపిప్ంచుకునేందుకు వేరే మారగ్ం లేదు. 

శుర్తి మించకపోవడంవలల్, అలాంటివనీన్ కూడా మామూలుగా చెలామణీ ఐపోతునాన్యి.   
కానీ ఒకసారి ఆ అలల్రి శుర్తి మించి రాగాన పడింది.   
ఓసారి సైనుస్ బాల్కు కారన్రోల్ మేడమెటల్ దగగ్ర పియూయ్సీ చదివే ఓ అందమైన అమామ్యి- ఇదద్రు అలల్రి కురార్ళల్కి 

ఒంటరిగా కనబడింది. వాళల్కి బుదిధ్ వకిర్ంచింది. వెంటనే ఒకడామెకి వెనుక నిలబడాడ్డు. రెండోవాడు ముందుకెళిల్ ఆమె 
దారికి అడడ్ంగా నిలబడి చేతులు అడడ్ంగా చాచాడు. ఆమె వెనకిక్ తిరిగితే, అదే పోజులో రెండోవాడునాన్డు.  

మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో, ‘తపుప్కోండి’ అని అరిచిందామె.  
అంతే, ఒకడు ఆమె భుజంమీద చెయేయ్శాడు.  
ఆమెకు వేరే దారి తోచక కెవువ్మని కేకెటిట్ంది. 
ఆ కేక కొందరు వినాన్రు. అటు వెళల్బోయి ఆ కురార్ళల్ని చూసి భయపడి వెనకిక్ తిరిగారు. కానీ అకక్డేదో 

జరుగకూడనిది జరుగ నునన్దని క్షణాలమీద సైనుస్బాల్కంతా గుపుప్మనిపించారు. 
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అది పవితర్మైన కాలేజి. సమయం పటట్పగలు. ఆమె ఓ మధయ్తరగతి అమామ్యి. 
వాళుల్ సంసాక్రం తెలియని కురార్ళుల్.  

నిండుసభలో దౌర్పదికి అవమానం జరగబోతుంటే, అనాయ్యంకంటే నియమాలకే పార్ధానయ్మిచిచ్ అసహాయతను 
పర్కటించి వాపోయిన కురు గురువృదుధ్లునన్ మహాభారతం మనది. అపుప్డామెని రకిష్ంచడానికి అవతారపురుషుడైన 
శీర్కృషుణ్డు పూనుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.   

ఇపుప్డా కృషుణ్డి పాతర్ని మా తెలుగు లెకచ్రర చెరుకుమిలిల్ జమదగిన్శరమ్ పోషించాడు. ఆయన నలల్నివాడే కానీ, 
పదమ్నయనాలు లేవు. వేషభాషలోల్ తెలుగుతనం ఉటిట్పడుతూండడంవలల్, పర్తేయ్కమైన గౌరవానికీ, గురిత్ంపుకీ 
నోచుకోనివాడు.  

ఆయన అపుప్డు సైనుస్ బాల్కులోనే ఉనాన్డు. విషయం తెలియగానే కింకరత్వయ్ం అని చరచ్లకు దిగలేదు. ‘ఎవడార్ 
వాడు?’ అంటూ సింహనాదం చేసి తన వయసుకు తగని వేగంతో పరుగు తీసి ఘటనా సథ్లానిన్ చేరాడు.  

అపుప్డకక్డ ‘కుపిప్ంచి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి’తో ఆ కురార్ళల్కు కళుల్ బైరుల్ కమామ్యి. ‘కరికి లంఘించు 
సింహంబు కరణి మెఱసి, నేడు వీరిని జంపుదు నినున్ గాతు’ అనన్టుల్ ఆ అమామ్యికి ఒక చేతోత్ అభయమిసూత్నే రెండో 
చేతోత్ ఆ కురార్ళల్ చెంపలపై మెరుపుదాడి చేసి, వాళల్ని భయభార్ంతులిన్ చేశాడు.      

ఎంత తపుప్ చేసినా కాలేజి కురార్ళల్ జోలికి వెళల్డమంటే అగిన్కుండంలో దూకడమే. ఆ పని అదీ ఓ టీచరు, అదీ ఓ 
తెలుగు టీచరు చెయయ్డానిన్ ‘సాహసమా, వటిట్ సాహసమా?’ అనుకోవాలిస్ందే.  

ఆ తరావ్త చాలామంది ఆ అమామ్యికి తపిప్న అవమానం గురించి కాక, జమదగిన్ మేసాట్రికి ఏమౌతుందోనని 
కలవరపడాడ్రు. కానీ జరిగిందేమిటంటే- ఆతరావ్తనుంచి జమదగిన్ మేసాట్రు కనబడితే చాలు- కురార్ళుల్ దూరంనుంచే 
చేతులు జోడించి పకక్కు తపుప్కునేవారు. ‘తపుప్ చేసేత్ చెయయ్ండి. కానీ దగగ్రోల్ తెలుగు మేసాట్రునాన్రేమో చూసుకోండి’ 
అనన్ది నానుడిగా విదాయ్రుథ్లోల్ పర్బలమై అబలలకు వరమైంది.   

భాషని పేర్మించడం వేరు. భాషనే పేర్మించడం వేరు. అదీ నాటి తెలుగు టీచరల్ వయ్కిత్తవ్బలం. 
ఇపుప్డు తెలుగు టీచరల్లో అలాంటివాళుల్నాన్రో లేరో తెలియదు కానీ- నేటి మన కవులు, పండితులు, 

పర్వచనకారులు ఆ కోవకు చెందినవారేననిపిసుత్ంది.       
ఇపుప్డు మమమ్లిన్ చూసి, ‘అనుకునాన్ను. మీరు తెలుగువాళేల్నని?’ అనన్ వయ్కిత్ తెలుగు ఉచాచ్రణ- నాకు నాటి 

తెలుగు టీచరల్ని సుఫ్రణకు తెచిచ్, మనసుని పులకరింపజేసింది.  
అకక్డే ఆగి కాసత్ పకక్కు వెళిల్ పరసప్రం పరిచయాలు చేసుకునాన్ం. 
అతడి పేరు శీర్ధరబాబు. వయసు నలబై పైనే కానీ ఇంకా పెళిల్ కాలేదు.  
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తెలుగులో పిహెచ డి చేశాడు. వెంకటేశవ్రా యూనివరిస్టీలో తెలుగు 
డిపారుట్మెంటోల్ రీడరు.  

తను కవి, రచయిత కూడా. తను వార్సిన ఉపనిషతక్థలు పుసత్కానిన్ ఎమెసోక్ పాకెట బుకస్ వారు పర్చురించారు.  
నేను సైంటిసుట్ననీ, శీర్మతి గృహిణి అనీ చెపాప్ను. రచయితలమని చెపప్లేదు. 
“తెలిసినవారు ననున్ కవిబాబు అంటారు. మీరూ ఆ తెలిసినవాళల్ జాబితాలో చేరొచుచ్” అనాన్డతడు. 
నా అభిపార్యంలో రచయితలు వేరు, కవులు వేరు. రచయితల ఆలోచనలు వాసత్వాల చుటూట్ తిరుగుతూ 

అవగాహనకు పర్యతిన్సాత్యి. కవుల ఆలోచనలోల్- వాసత్వం కూడా భావుకతను నింపుకుని ఊహాపర్పంచంలో 
నడయాడుతుంది. అందువలల్ కవులు రచయితలాల్ కాక, విభినన్ంగా, విలక్షణంగా ఉంటారు. వారి విశిషట్త అరథ్ం 
కానివారికి వివాదాసప్దులో, పరిహాసాసప్దులో ఔతారు.  

నాకు రచనావాయ్సంగంలో ఉనన్వారితో వయ్కిత్గత పరిచయాలు అంతగా లేవు. కవులతో ఐతే బొతిత్గా లేవు. 
“బెరిల్నోల్ ఒక తెలుగు కవి మాట వినే అదృషట్ం కలిప్ంచారు. థాంకస్” అనాన్ను. 
అతడు వెంటనే, “మీరు థాంకుస్ చెపాప్రు. బాగుంది. మరి మీకు థాంకుస్ చెపేప్ అవకాశం నాకివవ్రా?” అనాన్డు. 
“మీరు కవి. భాషమీద పటుట్నన్ పండితులు. మేం మామూలు మనుషులం. మీచేత థాంకుస్ చెపిప్ంచుకునేటంత 

భాషాపార్వీణయ్ం మాకు లేదు” అనాన్ను. 
అతడు నవివ్, “దూరానున్ంచి చూసినా, తెలుగుతనం ఉటిట్పడే కుటుంబం మీది. మీలాంటివాళల్ ఇంటికొచిచ్, 

ఆతిథయ్ం సీవ్కరించి థాంకుస్ చెపప్డం నాకిషట్ం. అవకాశం మీరివావ్లంతే! మీ ఇంటికెపుప్డొచేచ్ది?” అనాన్డు. 
తెలల్బోయాను. ఇంటికొసాత్నని ఇంత సూటిగా, ఇంకా చెపాప్లంటే పచిచ్గా చెపేప్వారు నాకు బెరిల్నోల్ తగులాత్రని 

అనుకోలేదు. 
తటపటాయిసేత్ బాగుండదు కదా, “అంతకనాన్నా, రేపే రండి!” అనాన్ను.   
శీర్మతి చటుకుక్న, “రేపు మీకు ఆఫీసుంది కదా!” అంది. దానికి నేనేదో అనేలోగా, “దాందేముందీ, 

సాయంతర్మొసాత్ను. ఐదింటికలాల్ మీరు ఆఫీసునించొచేచ్సాత్రుగా. నేను ఆరింటికొసాత్ను. మీకు వీలేగా!” అనాన్డు 
కవిబాబు.  

తలాడించాను. అపప్టికి విడిపోయాం. 
ఇంటికెళేల్క, “అతణిణ్ మరీ రేపే రమమ్ని చెపేప్శారేమిటి?” అని శీర్మతి ననున్ దెబబ్లాడింది. 
“గీతలో కృషుడేమనాన్డు- ‘చేసెడి వాడను నేనే, చేయించెడివాడను నేనే’ అనేగా. ఇకక్డ మన కవిబాబు కృషుణ్డు, 

నేను పారుథ్డు. పిలిచింది నేను కాదు. అతడు పిలిపించుకునాన్డంతే!” అనాన్ను. 
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శీర్మతి మాటాల్డలేదు. కవిబాబు తనకి తానుగా మా ఇంటికొసాత్ననడం 
ఎబెబ్టుట్గా అనిపించిందేమోనని అనుమానమొచిచ్, “లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా, ఇంటోల్ వంట సదుపాయం లేక, మన తిండి 
కోసం ఎంత మొహం వాచిపోయానో ఉతత్రాలోల్ నీకు వార్శాను. అడగడానికి నాకు మొహమాటమని తెలిసి, 
అకక్డునన్వాళల్లో వంట సదుపాయమునన్ భారతీయులందరూ ననున్ బలవంతపెటిట్ మరీ వాళిల్ళల్కి పిలిచి విందు 
చేసేవారు. వదొద్దద్ని పైకి అనన్పప్టికీ మనసులో వాళల్ పిలుపులకోసం ఎదురుచూసేవాణిణ్. బహుశా కవిబాబుదీ అదే 
పరిసిథ్తేమో! పాపం, నోరు విడిచి మరీ అడిగేడని జాలేసి, రేపే రమమ్నాన్ను. ఐనా ఎలాగూ ఎపుప్డో ఓసారి పిలుసాత్ంగా, 
అది రేపైతేనేం…” అని ఏదో అనబోతుండగా…. 

“అందుకే, మంచి తెలుగు వంట ఏదైనా చేసిపెటాట్లనుకునాన్. పర్సుత్తానికి ఇంటోల్ ఉపామ్ నూక తపప్ ఇంకేం 
లేదు….” అంది శీర్మతి.  

తెలుగు ఆడవాళల్ంతా డొకాక్ సీతమమ్ అంశను ఎంతో కొంత తమలో ఇముడుచ్కునన్ అనన్పూరణ్లు. తను కవిబాబు 
రాకకంటే ఎకుక్వగా, తన ఆతిథయ్ం అతడికిచేచ్ సంతృపిత్ గురించి అతడివైపునించి ఆలోచిసోత్ంది. 

“దాందేముంది? టమేటాలు కూడా ఉనాన్యిగా, టమేటా బాత చెయియ్. సెనగపపుప్ చటీన్ నీ సెప్షాలిటీ” అనాన్ను. 
“అదికాదండీ! ఆతిథయ్ం విషయంలో అతడికేవో అంచనాలునన్టుల్ంది. వాటిని అందుకోగలమా అని నా 

అనుమానం” అంది శీర్మతి. 
“మనమేమనాన్ ఇండియాలో ఉనాన్మా? ఇది జరమ్నీ. ఇకక్డ తెలుగు వంటకం దొరకడమే ఓ అదృషట్ం. మన 

వలల్నైంది మనం చేదాద్ం” అనేసి ఆ సంభాషణకి అంతటితో ఫుల సాట్ప పెటాట్ను.  
మరాన్డు సాయంతర్ం కరెకుట్గా ఆరింటికి కవిబాబు మా ఇంటి కాలింగ బెల మోర్గించాడు. నేను తలుపు 

తియయ్గానే, “సారీ అండీ, ఎంత పర్యతిన్ంచినా పంకుట్య్వాలిటీలో భారతీయత పాటించలేకపోయాను. జరమ్నీ నీళల్ 
పర్భావం అనుకోవాలి” అనాన్డు. 

బాగా పిర్పేరైన డైలాగు అపప్గించినటుల్ంది. సరదాగా మాటాల్డాలనన్ తాపతర్యమేమో అనుకుంటూ, “వీళుల్ బీరే 
కానీ నీళుల్ తాగరుగా, మరి మీపై పర్భావం చూపినవేమిటో?” అనాన్ను. మనసులో మాతర్ం నేనూ అతడిలాగే 
తాపతర్యపడడ్ం లేదు కదా అని శంక!  

“వాళిల్ళల్కెడితే బీరు వదులుకోలేం. మనవాళల్ ఇళల్కెళిల్నపుప్డు బీరు అడగలేం. అందుకని రెండలవాటూల్ 
కొనసాగిసుత్నాన్” అనాన్డతడు. ఈ మాట పిర్పేరవకుండానే అనాన్డు కాబటిట్, మొదటి అభిపార్యానిన్ కాసత్ 
సవరించుకోవాలని అనుకునాన్ను. కానీ, మాటలోల్ తరచుగా వంటకాలో, పానీయాలో చోటు చేసుకోవడానీన్ మనసు పసి 
కటిట్ంది. 
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ఇదద్రం లోపలకెళాల్ం. పది నిముషాలు అవీ ఇవీ మాటాల్డుకునాన్క నాకూ, 
అతడికీ పేల్టల్లో టమేటాబాత తెచిచ్చిచ్ంది శీర్మతి.  

“మరి మీరూ, పిలల్లో?” అనాన్డతడు వెంటనే. 
“వాళల్కి సరిగాగ్ తినడం రాదు. కిందామీదా పోసుకుంటారని మేమే నోటోల్ పెడతాం. వాళూల్, తనూ- అదిగో, 

అకక్డ మంచానికి దగగ్రోల్ కూరుచ్ంటారు. మనమికక్డ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ ఫలహారం కానిదాద్ం” అనాన్ను. 
పాపకి పౌరుషమొచిచ్నటుల్ంది, “కిందామీదా పోసుకునేది తముమ్డు. నేను కాదు” అని అభయ్ంతరపెటిట్ంది. దాంతో 

తమకేదో అవమానం జరిగినటుల్ బాబుకీ అనిపించినటుల్ంది, “తిందామీదా నేనూ పోచుకోను” అనాన్డు. 
నిజానికి మా పిలల్లిదద్రూ కూడా మాతోపాటు మా పకక్నే కూరుచ్ని భోంచేసాత్రు. కింద మెతుకు కూడా పడదు. 

ఎపుప్డైనా నేలమీద కారెప్టుపైన చినన్ మెతుకు కనబడితే, అది నాదేనని వాళుల్ తేలేచ్సాత్రు. శీర్మతి వాళల్కు వతాత్సు. 
అబదధ్మెందుకూ, వాళల్ మాటలోల్ కొంత నిజమూ లేకపోలేదు. 

కవిబాబు ననన్దోలా చూసి, “ఎవరింటికెళిల్నా, వాళల్లో ఒకరిగా కలిసిపోవాలి. లేకుంటే వాళల్కి బోరు కొటిట్ మళీల్ 
రమమ్నరు. నేనైతే ఎవరింటికెళిల్నా ముందు పిలల్లతో కలిసిపోతాను. ఎందుకంటే అతిథుల రాకతో బోరు కొటేట్ది వాళల్కే 
మరి!” అని సైగ చేసి పిలల్లిన్ పిలిచాడు. వాళుల్ కాసత్ మొహమాటంగా తనని సమీపించగానే, “మనం కలిసి టిఫిన 
చేదాద్మా?” అనాన్డు. 

అనుకోకుండా లభించిన పార్ధానయ్త వాళల్లో కొతత్ ఉతాస్హానిన్ నింపింది. సరేననాన్రు. ఆ వెంటనే కవిబాబు 
సూప్నుస్ కావాలనాన్డు. శీర్మతి మా ఇదద్రికీ రెండు చెంచాలు తెచిచ్సేత్, పిలల్లకీ కావాలనాన్డు. 

“వాళల్కి చెంచాలు వాడడ్ం రాదు” అనేసి పాప మొహం చూసి నాలికక్రుచుకునాన్ను. అదపుప్డే ననున్ కోపంగా 
చూసోత్ంది. 

“తినేటపుప్డు మధయ్లో నీళల్కి బదులు బీరు తాగకపోయినా ఫరవాలేదు. కానీ తినడానికి చెంచాలు వాడడంలో 
మనం ఇకక్డివాళల్ని అనుసరించాలి. అది చాలా మంచి పదధ్తి. చేతులు ఎంగిలవవు. చూడాడ్నికీ బాగుంటుంది” అని 
పిలల్లవైపు తిరిగి, “చెంచాతో తినడం ఎంత సులువో, ఎంత బాగుంటుందో మీకు నేనిపుప్డు చూపిసాత్ను” అనాన్డు. 

అపప్టికే తనకి చెంచాతో తినడం వచచ్ని పాపకి నమమ్కం. కానీ అతడేం చూపిసాత్డోననన్ కుతూహలం ఆ అహానిన్ 
అణిచేయగా, “దారా” అంది తముమ్డితో.  

పాప, బాబు ఉపామ్ పేల్టుల్ పటుట్కుని అతడికి చెరో పకాక్ చేరారు.  
కవిబాబు రెండు చేతులోల్కీ రెండు చెంచాలు తీసుకునాన్డు. వాళల్ పేల్టల్లో పెటిట్ కొదిద్గా ఫలహారం చెంచాలోల్కి తీసి, 

“ఇలా తీసుకోవాలి” అనాన్డు. తరావ్త వాళల్ నోళల్లో పెడుతూ, “ఇలా తినాలి” అనాన్డు.  
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మేము కూడా అతడి చేతుల కదలికనే కుతూహలంగా చూసుత్నాన్ం. ఐతే 
చెంచాలు పిలల్ల నోళల్లోకి బదులు ముకుక్లోల్కీ, బుగగ్లమీదకీ, ఇంకా కళల్మీదకీ కూడా వెళిల్పోతునాన్యి. పిలల్లు చెంచాలిన్ 
నోళల్తో అందుకుందుకు మొహాలిన్ పైకీ కిందకీ పకక్లకీ కదుపుతూ అవసథ్ పడుతునాన్రు.  

అలా ఎందుకు జరుగుతోందా అని కవిబాబుని చూసేత్ అతడు పిలల్ల మొహాలకేసి చూడడ్ం లేదు. మా మొహాలే 
చూసుత్నాన్డు. అతడి కళుల్ తన నైపుణాయ్నికి మానుంచి మెపుప్ని కోరుతునాన్యి. 

మనసత్తావ్లే కథాంశాలుగా రచనావాయ్సంగానికి దిగినవాణిణ్. పిలల్లకు నేరప్డంకంటే, మా మెపుప్కే అతడి 
పార్ధానయ్మని గర్హించినవాడనై, “పిలల్లూ, అంకుల భలే చెపాప్రుగా, ఇక మీకు మీరుగా చెంచాలు వాడి టిఫిన 
తినెయయ్ండి” అని వాళల్ మొహాలిన్ రకిష్ంచాను. 

కవిబాబు చెంచాలిన్ పిలల్ల పేల్టల్లో వదిలాడు. వాళాల్ పేల్టుల్ తీసుకుని అకక్ణిణ్ంచి అతడికందనంత దూరంగా 
వెళిల్పోయారు.  

నేను, శీర్మతి, కవిబాబు టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం. నాటికి పిలల్లతో కలిసిపోయే విషయంలో తన డిమాన సేట్ర్షన 
ఐపోవడం వలల్నేమో, కవిబాబు పిలల్లిన్ టేబుల వదద్కు రమమ్ని నొకిక్ంచలేదు.  

అపుప్డతడు ఫలహారానిన్ పరీక్షగా చూసి, “అందంగా కనబడాలని ఎరర్ని టమేటాలిన్ అలంకరించుకుంది ఉపామ్. 
కానీ ఆ అందానిన్ మనం కంటితో కాదు, నోటితో అసావ్దిసాత్మని దానికి తెలియదు పాపం!” అనాన్డు. 

అతడిలో కవి ఉనాన్డు. కవి ఎకక్డునాన్ అనుక్షణం సప్ందిసూత్నే ఉంటాడు.  
నేను వెంటనే, “మీరు కవితవ్ంతో ఫలహారాలకి కూడా పార్ణం పోసేత్- శాకాహారులం, మనకి తినడానికేముండవు” 

అనాన్ను. 
అతడు ఫలహారం ఓ సూప్ను రుచి చూసి, “ఒకపుప్డు నేనూ మీకులాగే ఆలోచించేవాణిణ్ తెలుసా?” అనాన్డు. 
“నాకులా అంటే?” అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
“టమేటాబాత చాలా బాగుంది. ఇంకో రెండు చెంచాలు రుచి చూసి అపుప్డు చెబుతాను” అనాన్డు. తరావ్త 

ఫలహారం సేవిసూత్, అతడు చెపిప్నదిది. 
కవిబాబు శాఖాహారి. శీర్వైషణ్వుడినని నిసస్ంకోచంగా చెబుతాడు. 
అతడి మితుర్లోల్ మాంసాహారులునాన్రు. కలిసి భోంచేసేటపుప్డు- మాంసాహారానిన్ చూసినపుప్డలాల్, అతడికి 

ఆహారానికి బదులు ఆ పార్ణి గురుత్కొచేచ్ది. దానిన్ వరిణ్సూత్ ఓ కవిత చెపేప్వాడు.  
అలా ఒకటి రెండుసారుల్ జరిగేక, అతడి మితుర్డొకడు, “నీ పేల్టోల్ వంకాయ కూర చూసుత్ంటే- ఈ పదయ్ం 

గురొత్సోత్ంది” అని ఘంటసాల పుషప్విలాపం తరహాలో కవితలు చదివేటట్. వాటినిపుప్డు కవిబాబు చదివి వినిపించాడుః 
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‘నేనొక వంగమొకక్ కడ నిలిచ్, చివాలున కొమమ్వంచి, గోరానెడు నంతలోన 
చిరుపిందెలు జాలిగ నోళుల్ విపిప్ మా పార్ణము తీతువా యనుచు బావురుమనన్వి, నా మానసమందెదో తళుకుమనన్ది 
వంగవిలాపకావయ్మై’ 

‘కతిత్పీటని వాడి నరికి నరికి, కారానిన్ తనువంత పూసి పూసి, మరుగు నూనెలోన ముంచి ముంచి, వేపి తిందురు 
ముచచ్ట మీరు మముమ్….” 

కవిబాబు గొంతు గంభీరమైనది. లోతైనది. భావపర్కటనలో ఆరితేరినది. అతడి నోట ఆ కవితలు వింటుంటే- 
వంకాయలు సజీవంగా మాముందు నిలబడి తమ వేదన చెపుప్కునన్టేల్ అనిపించింది. నేను, శీర్మతి కూడా ఆ కవితలు విని 
చలించిపోయాం. జీవితంలో మళీల్ వంకాయ కూర తినగలమా అనిపించింది నాకు.  

కవిబాబుకి మా పరిసిథ్తి అరథ్మైనటుల్ంది, “అపప్టికి అరథ్మైంది నాకు. ఆహారం నిరీజ్వమే కానీ, జీవి మనుగడకి 
అతయ్వసరం. మనుగడకి ఎవరి ఆహారపు అలవాటుల్ వాళల్వి. మాంసాహారంలో హింస ఉనన్దనన్ భావననుంచి 
తపిప్ంచుకుందుకు, నేను శాకాహారానిన్ చూసినపుప్డలాల్ వంగవిలాప గేయాలిన్ గురుత్ చేసుకుంటాను. నా ఎదుటనునన్ 
ఫలహారంలో జీవానిన్ నింపుతాను” అనాన్డు కవిబాబు. 

శీర్మతికీ భావన నచచ్లేదు, “అందువలల్, తినే ఆహారానిన్ కూడా ఎంజాయ చెయయ్లేకపోవడం తపప్ ఏమిటి 
పర్యోజనం?” అంది. 

“మీవారు సైంటిసుట్. మనం పీలేచ్ గాలిలో, తాగే నీళల్లో కోటాల్ది సూక్షమ్జీవులుంటాయని తెలుసు కదా! మనం వేసే 
పర్తి అడుగుకిందా కంటికి కనిపించని జీవాలెనోన్ మరణిసాత్యని తెలుసు కదా! అలాగని మనం అనీన్ మానుకోగలమా? 
పకావ్హారానిన్ ఆహారంగానే సీవ్కరించి ఆనందించడం నేరుచ్కోవడానికి, వంగవిలాపం సహకరిసుత్ంది” అనాన్డతడు. 

ఇపప్టికే కులం, మతం, భాష, రంగు వగైరా భేదాలతో మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చేసుత్నాన్ం. మనుగడకి 
అతాయ్వశయ్కమైన ఆహారం కూడా అలాంటి అంశంలో జతపడకుండా- ఈ భావన సహకరిసుత్ందని అతడి అభిపార్యం. 

నేనతణిణ్ మెచుచ్కునాన్ను. శీర్మతి మాతర్ం, “నాకు మాంసాహారులంటే చినన్చూపు లేదు, నిరసనభావం లేదు. 
మేముండే ఒరిసాస్లో బార్హమ్ణులూ మాంసాహారులే. మేమంతా కలిసి విందులు చేసుకుంటాం. మరి నాకూ ఇలాంటి 
భావన అవసరమా?” అంది. 

ఆ మాట తరావ్త ఫలహారసేవనం క్షణాలమీద ముగిసింది. శీర్మతి వంటింటోల్కి వెళిల్ అతడికోసం కాఫీ కలిపి 
తెచిచ్ంది. 

అతడు కపప్ందుకుని అది కాఫీ అని గర్హించి, “ఇదేమిటి- కాఫీ తెచాచ్రు?” అనాన్డు.  
“మీరూ కాఫీ తాగరా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
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“కాఫీ తాగకేం, నికేష్పంలా తాగుతాను. కానీ అపుప్డేనా?” అనాన్డతడు.  
గొంతు కటువుగా ధవ్నించి ఆశచ్రయ్పడి, అతడి మొహం చూసేత్ కళల్లో ఎరుపు జీర.  
ఎందుకో నాకతడపుప్డు నిగర్హించుకుందుకు పర్యతిన్సుత్నన్ దురావ్సుడిలా కనిపించాడు. 

PPP 
కవిబాబుకి అంత కోపమెందుకొచిచ్ందో అరథ్ం కాక తికమకపడాడ్ను. కానీ శీర్మతికి అరథ్మైనటేల్ ఉంది.  
ఆమె గొంతు సవరించుకుని, “చాలా ఏళుల్గా కాఫీ కలుపుతునాన్ను. ఐనా ఇంటికొచిచ్నవాళల్కి కాఫీ ఇవావ్లంటే 

ఎపుప్డూ బెదురే నాకు. ఎందుకంటే మేమెవరం కాఫీ తాగం కదా! రుచి చూడకుండా అతిథులు మెచేచ్లా కాఫీ పెటాట్లని 
నాకు మనసు. పెడతానని నమమ్కం కూడా. అలాగని నేననుకుంటే సరిపోదు కదా, ఎదుటివాళల్నాలి. అందుకే, అసలు 
మీరు ఇంటికి రాగానే ముందు కాఫీ ఇచెచ్యాయ్లని మనసు తెగ పీకింది. కానీ మొదటి ఐటమే, షేర చేసుకోనిదైతే ఎలా 
అని కూడా అనిపించి, మనసుకి నచచ్జెపాప్ను. మీరు కాఫీ తాగండి. మన నెకస ట టాపిక కాఫీ. దాని గురించి బోలెడు 
కథలు, కబురుల్ చెపుప్కోవచుచ్. ఆపైన నా కాఫీపై మీ అభిపార్యం చెపిప్, సూచనలుంటే ఇవవ్ండి. నాకవి చాలా 
విలువైనవి” అంది. 

ఆశచ్రయ్ంగా ఆమెని చూశాను. అంతగా పరిచయంలేని ఓ కొతత్ మనిషితో, తనంత ధారాళంగా మాటాల్డగా 
చూడడ్ం అదే పర్థమం నాకు. 

సవ్తహాగా మితభాషి. కొతత్వాళల్ముందైతే ఎంతో అవసరమైతే తపప్ నోరే విపప్దు. ఇపుప్డు అవసరానికి మించి 
ఇంతలా మాటాల్డిందంటే అందుకు ఏదో పెదద్ కారణముండి ఉండాలి. అది తరావ్త అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుని, ఆమె 
మాటలకు కవిబాబు సప్ందన ఎలాగుందోనని చూసేత్- అతడామె మాటలకు సంతృపుత్డై శాంతుడైనటుల్ అనిపించింది.  

కాఫీ చపప్రించడం మొదలెటాట్డు. 
“పంచదార సరిపోయిందా?” అడిగింది శీర్మతి. 
“కాఫీకి రుచి ఇచేచ్ది పంచదార కాదు. అది ఎకుక్వైనా, తకుక్వైనా, అసలు లేకపోయినా కూడా- కాఫీ రుచి కాఫీ 

మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అదీ కాఫీ పర్తేయ్కత. ఈ కాఫీ బాగుంది” అనాన్డు కవిబాబు. 
“అంటే పంచదార సరిపోయినటుల్ లేదు. వంటింటోల్కెళిల్ పంచదార డబాబ్ తెసాత్ను” అంటూ లేచింది శీర్మతి. 
కవిబాబు వెంటనే కాఫీ కపుప్ బలల్మీద పెటాట్డు- పంచదారకోసం ఆగుతాననిపించేలా.  
శీర్మతి అకక్ణిణ్ంచి వెడుతూ, నాకు మాతర్మే అరథ్మయేయ్ సైగల దావ్రా ననూన్ రమమ్ని చెపిప్ వెళిల్పోయింది. 
నేను వెంటనే, “అయోయ్, పంచదార డబాబ్ పేల్స మారాచ్ను. చెపాప్లి” అంటూ లేచి గదిలోంచి బైటకెళాల్ను. 
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నేననుకునన్టేల్, “పంచదారకోసం అనన్దో వంక. మీకో విషయం చెపాప్లని 
ఇకక్డికి రమమ్నాన్ను” అంది కిచెనోల్ శీర్మతి. 

“ఏమిటా విషయం?” అడిగాను ఆశచ్రయ్ంగా.  
“కవిబాబుకి మన ఆతిథయ్ం చాలేల్దు. టమేటాబాత తరావ్త ఇంకా ఐటముస్ ఉనాన్యని ఆశించాడు. కాఫీ 

తేవడంతో అకక్డితో, ఫలహార కారయ్కర్మం ముగిసిందని అరథ్మై అపెస్టట్యాయ్డు” అంది శీర్మతి వంటగదిలో. 
ఇలాంటివి ఆడవాళుల్ ఇటేట్ పసి కటేట్సాత్రనుకుంటాను. తను చెపేప్దాకా నాకు తటట్నే లేదు. తను చెబితే 

నిజమేననిపించింది.  
అదే చెపిప్, “మనకతడు చుటట్మా, పకక్మా? ఇంటికొసేత్ ఇంతకంటే ఎంచెయయ్గలం? ఇతడు చితర్మైన మనిషిలా 

ఉనాన్డు. ఇంతవరకూ ఎవరూ ఇలా అపెస్టట్యినటుల్ లేదు” అనాన్ను. 
“ఒకొకక్రు ఒకోలా ఉంటారు. ఇతడికి తిండిపుషిట్ ఉనన్టుల్ంది. మన తిండికోసం మొహంవాచి ఉనాన్ ఆశచ్రయ్ం 

లేదు. అందుకే చపుప్న బయటపడిపోయాడు. అందుకే నేనతడికి కాఫీ గురించి కాసత్ ఎకుక్వ మాటాల్డి సంజాయిషీ 
ఇసుత్నన్టుల్ మాట మారాచ్ను. దాంతో అతడికీ తన పొరపాటూ, తొందరపాటూ అరథ్మై, సదుద్కునేందుకు 
వీలౌతుందనుకునాన్ను” అంది శీర్మతి. 

ఆడవాళల్ది అమృతహృదయం. ఆమె అతణిణ్ తపుప్ పటట్లేదు. అరథ్ం చేసుకుంది. 
“మరి మనమిపుప్డేం చెయాయ్లి? భోజనానికి ఉండిపోమందామా?” అనాన్ను.  
శీర్మతి తల అడడ్ంగా ఊపి, “ఏదో ఇంత చారూ అనన్ం పెడితే, అతణిణ్ మరింత అసంతృపిత్కి గురి 

చేసినవాళల్మౌతాం. విధం చెడాడ్ ఫలం దకక్దు. పోనీ అని ఘనంగా విందుభోజనం పెడదామా అంటే, ఇపప్టికిపుప్డు 
వీలయేయ్ది కాదది” అంది. 

“సరే, ఏంచేసాత్ం? ఇలాంటపుప్డు ఊరుకోవడమే ఉతత్మం” అనాన్ను.  
శీర్మతి మళీల్ తల అడడ్ంగా ఆడించి, “మనింటికొచిచ్న మనిషి ఇలా అసంతృపిత్గా వెళల్డం నాకు బాగా లేదు. 

మీరతణిణ్ మరోసారి మనింటికి రమమ్ని పిలవండి. ఆ పిలుపెలా ఉండాలంటే, అతడీరోజు కూడా తృపిత్గా ఇంటికెళాల్లి. అది 
మీకు వెనన్తో పెటిట్న విదేయ్గా” అంటూ చినన్కపుప్లో కొనిన్ పంచదార కూయ్బుస్ వేసి, అందులో ఫోర సెపుస్ ఉంచింది.  

ఆమె బాధ అరథ్మైంది. ఆమె సూచన కూడా నాకు నచిచ్ంది. ఇదద్రం మళీల్ మా గదిలోకెళాల్ం.  
శీర్మతి కపుప్ అతడిముందు పెటిట్, తనూ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. నేను తన పకక్నే కూరుచ్నాన్ను. 
అపుప్డు కవిబాబు కపుప్ తీసుకుని మళీల్ కాఫీ నెమమ్దిగా చపప్రిసుత్నాన్డు.  ఐతే పంచదార వేసుకోలేదు. 
అతడు కాఫీ తాగడమయేయ్దాకా కాసేపు మామధయ్ మౌనం.  
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కవిబాబు కపుప్ బలల్మీద పెటిట్, “కాఫీ చాలా గొపప్గా, ఆసావ్దించేలా ఉంది. 
వేరేలోకం లోకి వెళిల్పోయాను” అనాన్డు. 

“మరాయ్దకి అలా అంటునాన్రు” అంది శీర్మతి మొహమాటంగా. 
“బాగోలేనివాటిని మరాయ్దకి కూడా మెచుచ్కోకూడదు. నాకిలాగే ఇషట్మనుకుని మళీల్ మళీల్ అలాగే చేసాత్రు. 

తరచుగా మీ ఇంటికి రావాలనుకునే నాకదో ఇబబ్ంది” అని నవివ్, “మీ కాఫీ పెర ఫెకట్. పంచదారతో సహా అనీన్ ఎంత 
పడాలో అంతే పడాడ్యి. అందుకే మీరు పంచదార తెసాత్నంటే వదద్నలేదు. ఎందుకంటే, ఎదుట పంచదార వేసుకునే 
అవకాశమునాన్కూడా వేసుకోకపోతే- పంచదార సరిపోయిందని మీకు నమమ్కం కలుగుతుంది. అతిథిని 
సంతోషపెటాట్లని గృహసుథ్లకు ఉనన్టేల్, గృహసుథ్లిన్ సంతోషపెటాట్లని అతిథికీ ఉంటుంది మరి” అని గొపప్గా శీర్మతి 
వంక చూశాడు కవిబాబు. 

అతడూ ఇందాకటి తన అకారణ అసహనానిన్ దిదుద్కునే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డని గర్హించి, ‘మాటకారే’ 
అనుకునాన్ను. ఆ మాటకారితనంతోనే తను మా ఇంటికి మళీల్ మళీల్ వసుత్ంటానని కూడా సూచించాడు.  

శీర్మతి చెపిప్ంది చెయయ్డానికి ఆ సూచన నాకు సహకరించింది. నేను గొంతు సవరించుకుని, “పనిమీద ఈ 
దేశానికొచిచ్నవాళల్ం. మనకా పనితోనే సరిపోతుంది. మళీల్ మళీల్ కలుసుకోవడం ఎకక్డ కుదురుతుందిలెండి” అని ఆగాను. 

ఎదుటివాడికి నెగెటివ సంకేతాలు పంపినపుప్డే, తరావ్త వెళేల్ పాజిటివ సంకేతాలు మంచి కిక ఇసాత్యి. అదో 
టెకిన్కుక్.  

నేను మాట ఆపగానే, కవిబాబు మొహంలో నేనూహించిన ఇబబ్ంది కనిపించింది.  
నేను తృపిత్పడి, “కానీ- ఈరోజు ఏదో పరిచయానికనన్టుల్ కలుసుకునాన్ం. మాది పిలుపూ కాదు, మీది విజిటూట్ 

కాదు. మనమోసారి పూరిత్గా ఓ పూటంతా సరదాగా గడిపేలా కలుసుకోవాలనుంది. మీరు కాదనకుండా వీలు 
చేసుకోవాలి” అని అభయ్రిథ్ంచాను. 

కవిబాబు మొహం వికసించింది, “నాకు పని ఒతిత్డి ఎకుక్వని చాలా కరెకుట్గా గర్హించారు. ఐనా మనసుంటే 
మారగ్ముంటుంది. తొందరోల్నే మళీల్ ఎపుప్డొచేచ్దీ మీకు చెబుతాను. కానీ ఉనన్ంతసేపూ ఇలా ఇంటోల్ కూరుచ్ని 
కబురాల్డాడ్నికి కాదు. మధయ్లో ఓసారి మనకి దగగ్రోల్ని యాతార్సథ్లానికి వెడదాం. అలాంటివి ఫెర్ండుస్తో చూసేత్ ఎకుక్వ 
బాగుంటాయి” అనాన్డు. 

“చాలా బాగుంది. కానీ ఇకక్డికి దగగ్రోల్ యాతార్సథ్లాలేమునాన్య” అనాన్ను. 
“అదేంటండీ, మీరునన్ లొకేషన చుటూట్ యాతార్సథ్లాలే. వాటికి వెతుకోక్వాలా? నాకైతే మీ ఇలేల్ ఒక యాతార్సథ్లం” 

అనాన్డు కవిబాబు. 
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“మీ కాంపిల్మెంటుకి థాంకుస్. మా ఇలుల్ కాక మరొకక్టి చెపప్ండి” అనాన్ను. 
“ఇపప్టికి ఒకక్టే చెబుతాను. చారోల్టెన బరగ్ పాలేస” అనాన్డతడు.  
మా ఇంటికి నాలుగు నిముషాల నడక దూరంలో డాయిచే ఓపర ఊబాన హాఫ ఉంది. అకక్డికి కంటికి 

కనిపిసూత్ంటుంది చారోల్టెన బరగ్ పాలేస. రోడుడ్ పకక్నే ఉండడంవలల్ చాలాసారుల్ చూశాం ఆ భవనానిన్. అదో 
యాతార్సథ్లమని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 

“ఏమిటి- దాని సెప్షాలిటీ” అనాన్ను. 
“మీరెపుప్డూ టూరిసట్ గైడ పుసత్కం చూడలేదా? అందులో మొదటి రెండు పేజీలోల్నే ఉంటాయి దాని వివరాలు” 

అనాన్డు కవిబాబు. 
పాశాచ్తుయ్ల పర్తేయ్కత అదే!  
మనూళోల్ వెయేయ్ళల్ కిర్తం గుడి ఉంటే, మామూలుగా దరశ్నం చేసుకొచేచ్సాత్ం మనం. వాళల్కి తాతలనాటి ఇలుల్ 

వందేళల్కిర్తందైతే చాలు- అదో టూరిసట్ అటార్క్షన. 
ఆ మాట చెపిప్ నవేవ్సేత్, “అలా తేలిగాగ్ తీసెయయ్కండి. ఈ భవంతికి గొపప్ చరితర్ ఉంది” అనాన్డు కవిబాబు. 
అపుప్డు కవిబాబు మాకేం చెపాప్డూ, ఆ భవంతిలో మేమేం చూశాం అనన్ విశేషాలు ఇపప్టివాళల్కి గూగుల 

లెకక్లోల్ దొరికేసాత్యి. అందుకని వాటి జోలికి ఇపుప్డు వెళల్డం లేదు.  
ఓ ఆదివారం ఉదయం కవిబాబు ఎనిమిదిలోగా మా ఇంటికొచాచ్డు. అపప్టికి మేము వంట పూరిత్ చేసుకుని 

సిదధ్ంగా ఉనాన్ం.  
దోశల ఫలహారం, కాఫీ అయేయ్క అంతా కలిసి నడుచుకుంటూ వెళిల్ పది నిముషాలోల్ ఆ భవనం చేరుకునాన్ం.  
బయటికి అందమైన ఓ పెదద్ భవనంలా కనబడినా లోపల చాలా పెదద్ ఆవరణ ఉంది. చుటూట్ ఓ పెదద్ తోట. 

దానాన్నుకుని అందమైన చినన్ అడవి. లోపల ఓ మూయ్జియం.  
ఐతే ఆ రోజు వాతావరణం అంత అనుకూలంగా లేదు. ఈదురుగాలి. ఓవర కోటుల్ వేసుకునాన్ం కానీ చెంపలకు 

తగిలితే పార్ణం జిలాల్రుచ్కు పోయేటంత చలి. వీలైనంతవరకూ జేబులు చేతులోల్ంచి తియయ్డంలేదు.  
ఆ వాతావరణంలోనూ జనం తండోపతండాలుగా ఉనాన్రకక్డ. కనీసం నాలుగు టూరిసుట్ బసుస్లు పారుక్ చేసి 

ఉనాన్యకక్డ.  
ఆ మాట నేనంటే, కవిబాబు గొపప్ మొహం పెటాట్డు. మమమ్లిన్ అకక్డకు తీసుకొచిచ్న ఘనత తనదే కదా మరి. 
పిలల్లకా పర్దేశం అంత నచచ్లేదు. జంతువులు, ఆటబొమమ్లు వగైరాలు అకక్డ లేవు. మూయ్జియం వాళల్ని 

ఏమాతర్ం ఆకరిష్ంచలేదు.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   488
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

చలి ఐనా సరేనని బయట తోటలోకి వెడదామనాన్రు. కవిబాబు కూడా పిలల్లకే 
ఓటేశాడు. 

తోటలోకొసేత్,, పులిమీద పుటర్లా అపుప్డే వడగళల్ వాన మొదలైంది. కానీ విచితర్ంగా అదే అకక్డ మాకు అపురూప 
అనుభవమైంది. 

అలాంటి వడగళుల్ మేమెపుప్డూ చూసి ఎరుగం. 
మామూలుగా వడగళుల్ గులకరాళల్లా ఉంటాయి. ఒకోసారి కంకరరాళల్లా కాసత్ పెదద్వి ఉంటాయి. 
ఈ వడగళుల్ హోమియోపతీ మాతర్లంత చినన్వి. వాటిని చూడగానే, హైనమన తన హొమొయోపతీ మందుల 

తయారీకి మాతర్లిన్ ఇకక్ణిణ్ంచే తెచుచ్కుంటాడా అనిపించింది.  
పిలల్లు కూడా ఆ వడగళల్ని చూసి చలిని కూడా మరిచి మురిసిపోయారు. చేతోత్ పటిట్ గుపెప్ళల్తో ఓవర కోటు జేబులోల్ 

వేసుకునాన్రు.    
 “చాలా దేశాలు తిరిగాను. ఇలాంటి వడగళుల్ నేనెకక్డా చూడలేదు” అనాన్డు కవిబాబు.  
ఇపప్టికీ మాకు ఆ భవనానిన్ తలుచ్కుంటే ఆ వడగళేల్ గురొత్సాత్యి. 
పిలల్లు అలిసిపోయారని గర్హించి పదకొండు దాటగానే మేము ఇంటిమొహం పటాట్ం.  
ఆ రోజు భోజనానికి టమేటాపపుప్, బంగాళాదుంపల కూర, కొబబ్రికాయపచచ్డి, సాంబారు ఐటముస్.  
కవిబాబు మొహంలో సంతోషం. భోంచేసూత్ వంటకాల రుచిని మెచుచ్కుంటూ తెగ పొగిడాడు. ఆ మాటలకు 

పెదవి చివరిన్ంచి వచిచ్న కృతిర్మతవ్ం కాక, అతిథి మనసులోంచి వెలువడడ్ సంతృపిత్ గుబాళింపులునాన్యి.  
భోజనమయేయ్క, “తపప్నిసరై చేతులు కడుకుక్ందుకు లేచాను తపప్, నిలబడడ్మూ కషట్మే” అంటూ కురీచ్లో 

వాలిపోయాడతడు. 
మాకునన్ది ఒకటే మంచం. నిదొర్సేత్ పడుకునాన్, మెలకువగా ఉంటే అది పేల్గౌర్ండ కూడానని చూడగానే 

తెలిసిపోతుంది. అందుకని, “మీరూ ఇంటోల్ మనిషే కాబటిట్ సంకోచించకుండా, మా పిలల్ల పేల్గౌర్ండుని మీరు నడుం 
వాలుచ్కుందుకు ఆఫర చేసుత్నాన్ను” అనాన్ను. 

అతడు నవివ్, “మీరు పేల్ గౌర్ండంటునాన్రు. నాకైతే మంచం డైనింగ టేబుల కూడా. దానిమీద కూరుచ్ని, వళోల్ 
పేల్టు పెటుట్కుని, తినేది తింటూ టేపులో పాటలు వింటుంటా” అని ఓ క్షణమాగి, “తపేప్ముంది- జరమ్నుస్ ఆడేది 
ఫుట బాల కాబటిట్ ఆరుబయట పెదద్ పేల్గౌర్ండ కావాలి. ఇండియనుస్ ఎకుక్వగా ఆడేది ఫుడ బాల కాబటిట్, మంచం కూడా 
పేల్గౌర్ండుగా పనికొసుత్ంది మనకి” అనాన్డు. 
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ఆ చలోకిత్ పాపకీ అరథ్మైనటుల్ంది, “భలే చెపాప్రంకుల! అమమ్ ఒపుప్కోదని కానీ 
మంచంమీద ఫుడ బాల ఆడడ్ం నాకూ ఇషట్మే” అంది.  

“తాతూత్యాను (నాకూడాను)” అనాన్డు బాబు వెంటనే. 
బాబుకి అక్షరాలిపుప్డు బాగానే పలుకుతునాన్యి. ఐనా తనూ ఏదైనా చెపాప్లని తొందరపడితే ముదద్మాటలు 

వచేచ్సాత్యి.   
మంచంమీద కూరుచ్ని తినడానికి ఒపుప్కోదు శీర్మతి. ఐనా ఒకోసారి పిలల్లు పేల్టుల్ పటుట్కుని మంచం ఎకేక్సాత్రు. 

అపుప్డు తను వాళల్ని బాగా తిడుతుంది. పాప ఇపుప్డా తిటల్నీన్ ఏకరువు పెడితే, అవి కవిబాబుకీ తగిలి మమమ్లిన్ 
ఇబబ్ందిలో పడేసాత్యి. 

అందుకని శీర్మతి చటుకుక్న పాప చెయియ్ పటుట్కుని పకక్కి లాకెక్ళిల్, “నువువ్ కాసేపు మాటాల్డకు” అంది. 
సాయంతర్ం మూడయేయ్క కవిబాబు మరి లేసాత్నంటే, “అపుప్డేనా? కాసేపాగి ఫలహారం చేసి వెడుదురుగాని” 

అనాన్ను నేను.  
“ఫలహారమా? ఇనిన్ తినాన్క ఇంకానా?” అనాన్డు కవిబాబు. 
కవిబాబు దగగ్ర సీను రివరస్ ఔతుందని ఊహించలేదు. చపుప్న శీర్మతిని చూశాను.  
ఆమె కళల్లో వెలుగు. మొదటి విజిటోల్ కాఫీ ఇసేత్. అపుప్డేనా అనన్ మనిషి, ఈరోజు ఫలహారం ఉందంటే, ఇంకానా, 

అంటునాన్డు. ఒక ఇలాల్లికి అంతకంటే సంతోషానిన్చేచ్ మాటేముంటుంది? 
ఐనా శీర్మతి ఊరుకోలేదు. ఓ అరగంట తరావ్త అతడికి ఉపుప్పిండి పులిహోరతో పాటు, ఐస కీర్ం కూడా పెటిట్ంది. 
అతడు తపప్దనన్టుల్ రెండూ కొంచెం కొంచెం రుచి చూసి వెళాల్డు.  
అది ఊదరగొటట్డం కాదు. గతంలో జరిగిందానికి పర్తీకారం కాదు. అతిథిగా అతడంటే మాకునన్ కనస్రన్. 
ఆ తరావ్త అతడోసారి మమమ్లిన్ తనింటికి రమమ్ని బలవంతపెటాట్డు. రాలేమంటే మరి మా ఇంటికి రానని 

బెదిరించాడు.  
బెరిల్నోల్ మేమో చివర ఉంటే, అతడుండేదింకో చివర. అకక్డికెళాల్లంటే, మధయ్లో ఊబానోల్ తూరుప్ బెరిల్న దాటాలి.   
ఓ ఆదివారం అతడింటికి వెళాల్ం. అతడుండే గది బర్హమ్చారి కొంపకి మచుచ్లా ఉంది.  
అతడు మమమ్లిన్ ఆతీమ్యంగా ఆదరించాడు. “శీర్వైషణ్వుణిణ్. ఇది నా సెప్షల” అంటూ మాకోసం దదోధ్జనం చేసి 

ఉంచాడు. అది మనవైపు గుళల్లో లభించే పర్సాదమంత గొపప్గా లేకపోయినా, అతడి పేర్మాభిమానులిన్ రంగరించుకుని 
మమమ్లిన్ అలరింపజేసింది.  
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పాయసంలాంటిది పెటాట్డు. పిలల్లకి చాకెల్టుల్ ఇచాచ్డు. వెంటనే తినమని 
బలవంతపెటాట్డు కానీ అపప్టోల్ మా పిలల్లకి ఆ చాకెల్టుల్ బొతిత్గా నచేచ్వి కాదు. భుకాత్యాసం వంకపెటట్డంతో ఆ ఇబబ్ంది 
ఇరుపకాష్లకూ సంతృపిత్కరంగా సదుద్కుంది. 

“దగగ్రోల్ యాతార్సథ్లాలు లేవు కానీ, ఓ పెదద్ పారుక్ంది. ఆదివారాలు మూయ్జిక పారీట్లుంటాయి” అంటూ మమమ్లిన్ 
బయటకు తీసుకెళాల్డు. 

అకక్డ ఆటేట్ జనాలు లేరు కానీ, గిటారుల్, డర్ముమ్లు వగైరాలతో ఓ మూయ్జిక బాండ ఉంది. పర్తయ్క్షంగా అలాంటివి 
చూడడ్ం మొదటి సారి కాబటిట్, మావాళుల్ కాసేపు ఆ పాటలు వినోదించారు.  

ఆ టిర్పుప్లో మాకు రెండు విషయాలు అరథ్మయాయ్యి. మా ఆతిథయ్ం కవిబాబుకి ఎంత తృపిత్నిచిచ్ందంటే, తనూ 
బదులు తీరుచ్కోవాలని తాపతర్యపడుతునాన్డు. రెండు- ఆతిథయ్ంలో మాకు దీటు రాలేకపోతునాన్ననన్ భావనలో 
ఉనాన్డు. అది పోవడంకోసం మేమతణిణ్ పదేపదే మా ఇంటికి రమమ్ని ఆహావ్నించేవాళల్ం. 

    కానీ ఎవరి పనుల్ వాళల్విగా- అతడు మా ఇంటికి మరో మూడునాలుగుసారుల్ వచాచ్డేమో! 
వచిచ్నపుప్డు- దురావ్సుడి ముఖభావాలకి తావివవ్లేదు. అపుప్డేనా, ఇంకానా- లాంటి పదాలు అవసరపడలేదు. 

అందువలల్ అతడూ, మేమూ కూడా ఆ విజిటల్ని ఎంతో ఎంజాయ చేశాం.  
బెరిల్న జాఞ్పకాలుగా అపప్టోల్ మా ఇంటికొచిచ్నవారి గొంతులు రికారుడ్ చేసేవాణిణ్. అలాంటపుప్డు ఏంచెపాప్లో 

తెలియక కొందరు ఇబబ్ంది పడేవారు. ఒకసారి అలాగే గుపాత్ అనే ఉతత్రాది మితుర్డు తటపటాయిసేత్, “జసట్ అపీర్షియేట 
హిమ” అంది అతడి భారయ్. 

అపుప్డు నేను ఇబబ్ంది పడాడ్ను. మెపుప్ కోసమే ఆ కారయ్కర్మం పెటాట్నా అని! 
కవిబాబుతో ఆ ఇబబ్ంది లేదు. అతడు మంచి కవి. 
ఒకసారి అతడు తనతోపాటు- నూయ్కిల్యర ఫిజికుస్లో డాకట్రేట చేసిన రెడిడ్ అనే ఓ సైంటిసుట్ని తన వెంట 

తీసుకొచిచ్ పరిచయం చేశాడు. అది అవకాశంగా తీసుకునాన్ను. ఆతిథయ్మయేయ్క అతడికి మైకోర్ఫోన అందించి, “మీ 
కవితలు మీ నోట వినాలనుంది” అనాన్ను. 

అపుప్డతడు రెండు కవితలు చదివాడు. 
కవులను అంచనా వేసే సామరథ్య్ం నాకు లేదు కానీ, అతడి కవితలు విశిషట్మైనవని నాకు తోచింది. గొంతు 

గంభీరమైనది కావడం, తనే సవ్యంగా చదవడంవలల్నేమో- విరుపులు అరథ్వంతమై, భావం అదుభ్తమైందని నాకు 
అనిపించింది.  

ఇపప్టికీ అతడి గొంతులో ఆ కవితలు మావదద్ టేపులో ఉనాన్యి. వాటినికక్డ మీతో పంచుకుంటునాన్నుః 
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మొదటి కవిత 
సందరభ్ముః పారిస నుంచి బెలిజ్యం దావ్రా హాలండ వెళేల్ పర్యాణంలో కారోల్ వెడుతూ మధయ్లో ఆగి ముఖయ్ంగా 

బెలిజ్యంలో ఒకచోట పొలాలోల్ మేసుత్నన్ నలల్టి ఆవులిన్ చూసి ఏదో పేర్రణ కలిగితే వార్సిన ఒక గేయం 
పచచ్గడిడ్ తినన్ నలాల్వు తెలల్ పాలిసుత్ంది 
అనంతమైన నీలాకాశంలో నలల్నలల్ని మబుబ్తునకల మధయ్ తెలల్తెలల్ని విదుయ్లల్తలు విరుసాత్యి 
ఎరర్మటిట్లో పుటిట్న ఆ నలల్మామి చెటుట్ పైగా పచచ్ని ఆకులోల్ంచి తొంగిచూచే ఎరర్ని పూలు పర్సరిసుత్ంది 
రోజా రంగు చీర కటిట్న ఆమె బంగారు రంగుఛాయలీనే ముఖంపైన తెలల్ని పెదాలపై ఎరర్ని చిరునవువ్ మెరుసుత్ంది  
ఉంగరాల జుటుట్ నలల్ని నీగోర్వాడిలోనూ  
తెలుపూ ఎరుపూ రంగురంగుల మనుషులోల్ మాదిరి  
ధవళ ధవళ ధగదధ్గాయమాన జీవన తేజోరేఖ మిలమిలామంటోంది   
రెండవ కవిత 
వచాచ్ను యూరపుకు  
తెచాచ్ను వెంట మానవతావాదానిన్  
ఇసుత్నాన్ను సమైకయ్తా మాధురాయ్నిన్ 
జాతులు వేరు నీతులు వేరు భాషలు వేరు వేషాలు వేరు 
ఐనా మానవత ఒకక్టే మానవ జీవిత మకరందం ఒకక్టే 
అకక్డా ఇకక్డా అంతటా మనిషి ముఖయ్ం మనిషి మనసుస్ ముఖయ్ం 
ఐతే  
ఎందుకీ యుదాధ్లు పరసప్ర విరుదాధ్లు 
దానికి కారణం ఉంది సోదరా 
మనిషి మంచివాడు  
మనిషి చెడడ్వాడు  
మంచీ చెడాడ్ కలగాపులగపు సంసక్ృతి మానవ సంసక్ృతి 
మనిషి మంచివాడై కోరికల పొలిమేరలలో అడుగిడతాడు సామరసయ్పు నిలయాలకు పరుగిడతాడు 
మనిషి చెడడ్వాడై దేవ్షిసాత్డు తేడాల నీడల వెంటపడి పోతాడు 
తోటి మానవునితో తలపడతాడు 
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మనిషి మారితే అనీన్ మారతాయి 
కవిబాబు ఈ కవితలు చదివేక, అతడితోపాటు వచిచ్న రెడిడ్గారిని ఆ కవితలపై అభిపార్యం చెపప్మని అడిగాను. 
“ఏదో సైంటిసుట్ని. కవితవ్ం గురించి నేనేం చెపప్గలను?” అనాన్డు రెడిడ్గారు. 
నా ఉదేద్శయ్ం ఆ సందరాభ్నికి జాఞ్పకంగా, రెడిడ్గారి గొంతు రికారుడ్ చెయయ్డం. అలా అడిగితే, “జసట్ అపీర్షియేట 

హిమ” అనన్ గుపాత్ భారయ్ మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటాయి. అందుకని అపప్టిన్ంచీ ఉభయతారకంగా ఉంటుందని 
నేనే ఎదుటివాళల్కి టాపిక ఇసుత్నాన్ను.  

పాపం, రెడిడ్గారు ఎకుక్వ బర్తిమాలించుకోకుండా, వెంటనే సప్ందించాడు. ఐతే నేనూహించని విధంగా ఆశువుగా 
చెపిప్న అతడిమాటలోల్నూ కవితవ్మే ధవ్నించింది. ఆ మాటలనికక్డ మీతో పంచుకుంటునాన్నుః 

రెడిడ్గారి కవిత 
మనిషి  
మంచివాడెందుకౌతాడు చెడడ్వాడెందుకౌతాడు 
ఈ రెంటికీ  
పర్కృతి కారణమా మనిషే కారణమా 
ఈ రెంటి సమనవ్యం 
పర్కృతీ మంచీ  
మంచీ మనిషీ  
ఈ మూడూ కలిసేత్ వేదాంతమౌతుందా? 
నిజం చెపొప్దూద్- ఆ మాటలు విని దిగార్భ్ంతుణణ్యాయ్ను.  
కవితా అనుకుంటే కవిత. అభిపార్యమా అనుకుంటే అభిపార్యం. సప్ందనా అనుకుంటే సప్ందన. 
రెడిడ్గారు సామానుయ్డు కాదు- అనుకునాన్ను.  
ఐతే ఆయన తను కవినని చెపుప్కోలేదు. ఆతరావ్త కవిగా ఆయననుంచి రచనలు వచిచ్నటూల్ తెలియదు.  
ఇదద్రి కవితలీన్ టేపులో వినిపించాను. గుర్ండిగ సూప్ల సీట్రియో రికారిడ్ంగు అంటే ఇపప్టి డాలీబ్ సౌండుని మించి 

ఉండేది. 
కవిబాబు తన కవితలు విని మురిసిపోయాడు. రెడిడ్గారు హుందాగా నవావ్డు. 
కవిబాబుకి సంబంధించిన ముఖయ్మైన ముచచ్టిల్వి.  
ఇపుప్డు మనం మళీల్ రావుగారి ముచచ్టల్లోకి వెడదాం…… 
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PPP 
 
‘మడిసనన్ తరావ్త కూసింత కలాపోసన ఉండాల’ అని రావు గోపాలరావు చేత అనిపించారు ముళల్పూడి వారు 

‘ముతాయ్లముగుగ్’ చితర్ంలో. సినిమాకి అది హాసయ్మైనా జీవితానికి అదో గొపప్ సందేశం. 
కళాపోషణ అభిరుచికి సంబంధించిన విషయం. 
అభిరుచులు పర్తి మనిషికీ ఉంటాయి. కొందరికా విషయం తెలియదు. కొందరికి తెలిసినా జీవనపోరాటంలో 

వాటిని పకక్కి నెడతారు.  
జీవనపోరాటంలో అభిరుచులకే పార్ధానయ్మిచేచ్వారు కొందరుంటారు. అందువలల్ లాభపడడ్వారికంటే 

నషట్పోయినవారే ఎకుక్వ కావడం వలల్- చాలామంది అభిరుచులిన్ పకక్కి పెటాట్లనుకుంటారు. 
అలాంటివారికోసమే ‘మడిసనన్ తరావ్త కూసింత కలాపోసన ఉండాల’ అనన్ సందేశం 
నా అభిరుచి సినిమాలు. అందులో భాగంగా సినిమా పాటలు వింటాను. వాటిలోనూ హుషారైనవీ, లయ 

పార్ధానయ్మైనవాటినే ఎకుక్వ ఇషట్పడతాను.  
సినిమా పాటలపై నాకునన్ పీర్తి కళాపోషణ సాథ్యి అభిరుచి కాదని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే బయట జరిగే  

సంగీత కచేరీలే కాదు, రేడియోలో వచేచ్ లలితగీతాలనీ ఇంతవరకూ నేనంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. 
నా అభిరుచి గురించి నాకే సరిగాగ్ తెలియదని, రావుగారి కుటుంబంతో దగగ్రి పరిచయమయాయ్కనే అనిపించింది.    
రావుగారి ముచచ్టల్లోకి వెళేల్ముందు- ఆ ముచచ్టల్కు పార్ధానయ్త సంతరించిన నా నేపథాయ్నిన్కక్డ కుల్పత్ంగా 

పర్సాత్వించాలి. 
హైసూక్లోల్ థరుడ్ఫారంనుంచి కాలేజిలో బీయసీస్ పూరత్యేయ్దాకా నేను. మా అనన్యయ్ మా తాతగారింటోల్ ఉండి 

చదువుకునాన్ం.  
తాతగారిది ఉమమ్డి కుటుంబం. ఇదద్రు బాబయయ్ల కుటుంబాలూ అకక్డే ఉండేవి. ఇదద్రతత్యయ్లు వసూత్ 

పోతూండేవారు.  
ఇంకా బంధుజనుల రాకతో ఇలెల్పుప్డూ జనంతో కలకలాల్డూతూ సందడిగా ఉండేది.  
అందొచిచ్న వయసు కాబటిట్ నాకు, మా అనన్యయ్కి చేతినిండా పని ఉండేది. మాకంటే చినన్వారైనా కజినుస్తో 

బాగా కాలకేష్పం అయేయ్ది.  
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బర్తుకుతెరువుకి బాట పడుతునన్ ఆ రోజులు ఎనోన్ అనుభవాలిన్చాచ్యి. 
బడితోపాటు ఇంటాబయటా పాఠాలు నేరాప్యి. నేడు ఎనిన్ చికుక్లునాన్, ఎంత విషాదమునాన్- రేపనేదానిపైన ఆశ, 
మకుక్వ, ఉతాస్హం కలిగించేవి. విసుగనన్ది సుఫ్రించకుండా- పర్తి రోజూ ఎంతో ఆసకిత్కరంగానూ, సరదాగా 
గడిచిపోయేది. 

మా కాలేజి రాజమండిర్లో. తాతగారు ధవళేశవ్రంలో ఉండేవారు. నానన్గారు పేరవరంలో ఉండేవారు.  
అమమ్కు పిలల్లెకుక్వ. పెదద్వాడు అనన్యయ్. నేను రెండోవాణిణ్. అనన్యయ్కంటే ఏడాదే చినన్.  
మిగతావాళుల్ నాకంటే బాగా చినన్వాళుల్. అమమ్కి అవసరమైన సాయం చెయయ్గల వయసు కాదు వాళల్ది.  
అందుకని సెలవులొచిచ్నా, అమమ్కి అనారోగయ్మో, మరే అవసరమో కలిగినా నాకు కబురొచేచ్ది.  
ఆ కబురే నాకు శాసనం. అది బడి ఐనా, కాలేజి ఐనా ఎగేసి పేరవరం వెళాల్లొస్చేచ్ది. 
పేరవరంలో పంచాయతీ బోరుడ్ గుమసాత్ మా ఇంటోల్నే అదెద్కుండేవాడు. తరచుగా మా ఊరొచేచ్ ననున్ చూసి, 

“వానాకాలం చదువని వినడమే కానీ, నినున్ చూసేక అదేమిటో నాకు తెలిసింది” అనేవాడాయన.  
అందులో వెటకారం ఏమాతర్ం లేదు. ఆతీమ్యమైన హెచచ్రిక ఉండేది. ఆపైన అతడికి నామీద ఎంత కనస్రన్ 

అంటే, అదే మాట మా నానన్గారి వదద్ కూడా అనాన్డు. 
దానికి మా నానన్గారు, “మావాడికి టీచరుస్ అకక్రేల్దు. పుసత్కాలు చాలు. ఫసుట్ కాల్సు తెచుచ్కోగలడు” అని 

బదులిచాచ్రు గరవ్ంగా. 
నామీద నమమ్కం కంటే, తన అవసరమే ఆయనచేత ఆ మాట అనిపించిందని తెలుసు.  
కానీ ఆయన మాటలోనే పోర్తాస్హానిన్ వెదుకుక్నాన్ను.  
ఆ మాటతో బాధయ్తని సృషిట్ంచుకునాన్ను.  
ఆ మాటనే సవాలుగానూ తీసుకునాన్ను. 
ఎందుకంటే- నేను సతఫ్లితం సాధిసేత్ గరవ్పడే పెదద్లు- నా ఫెయిలూయ్రుస్కు- బాధయ్త వహించడానికిగానీ, 

సంజాయిషీ వినడానికి గానీ, నిరసన తెలుపకుండా ఉండడానికి గానీ సిదధ్ంగా లేరు. 
నేటి తరంలో అలాంటి పెదద్లకు నిరసన ఎదురొతుందేమో! కానీ అపప్టోల్ వాళల్లో ఆతీమ్యతానురాగాలేన్ 

ఎకుక్వగా గురిత్ంచేవాళల్ం. వారంటే గౌరవభావానిన్ మనసునిండా నింపుకునేవాళల్ం. వాళల్ని అవగాహనతో అరథ్ం 
చేసుకునేవాళల్ం. 

అది మా గొపప్తనం కాదు. వాళల్ వయ్కిత్తావ్లు అలాంటివి. 
జీవితంలో పైకి రావడానికి దోహదం చేసినవి వాళల్ వయ్కిత్తావ్లేననన్ది మాకు సప్షట్మైన నిజం. 
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ఇంతకీ ఆ రోజులోల్ కాల్సులు మిసస్వవ్డం ఒకక్టే నా సమసయ్ కాదు. పేరవరం 
పర్యాణం కూడా! 

పేరవరం కోనసీమకు ముఖదావ్రమైన బొబబ్రల్ంకకు రెండు మైళల్ నడకదూరంలో ఉంది.  
బొబబ్రల్ంక వెళల్డానికి ధవళేశవ్రంనుంచి నావలో గోదావరీ నది దాటాలి. నీటిమీద ఆ పర్యాణం గాలివాటానిన్ 

బటిట్ అరగంట నుంచి గంటంపావుదాకా తీసుకుంటుంది. ఐతే నావలు అనిన్వేళలా ఉండవు. అందుకు ఎనోన్ కారణాలు.  
నావ లేనపుప్డు పర్యాణం మొతత్ం కాలినడకమీదే!  
ముందుగా గోదావరి నదికి కాటన మహాశయుడు ధవళేశవ్రం నుంచి కటిట్న నాలుగు ఆనకటట్లోల్ రెండింటిని 

బాటగా చేసుకుని వెళాల్లి.  
మా ఇంటినుంచి ఆనకటట్కు ఐదారు ఫరాల్ంగులు ఉండొచుచ్. అకక్ణిణ్ంచి మొదటి ఆనకటట్ దాటడానికి సుమారు 

ఒక మైలు.  
అపుప్డు పిచికలలంక అనే చిరుదీవ్పం వచేచ్ది. ఆ లంకలో 2-3 ఫరాల్ంగులు నడిసేత్ రెండో ఆనకటట్.  
రెండో ఆనకటట్నుంచి 5-6 ఫరాల్ంగులు నడిసేత్ బొబబ్రల్ంక గార్మం వసుత్ంది. అకక్ణిణ్ంచి పేరవరం సరిగాగ్ రెండు 

మైళుల్.  
పేరవరం కాలవగటుట్మీంచి ఒక ఫరాల్ంగు దూరంలో ఊళోల్ మా ఇలుల్. 
మళీల్ ధవళేశవ్రం రావాలంటే ఇంత పర్యాణమూ చెయాయ్లిస్ందే! 
ఇదీ పర్యాణం. అపుప్డపుప్డు చేసే పర్యాణం కాదది. తరచుగానే వెళాల్లొస్చేచ్ది. ఒకోసారి వారం వారం వెళాల్లిస్ 

ఉండేది.  
10-18 ఏళల్ మధయ్ వయసులో, ముఖయ్ంగా చదువుకునే విదాయ్రిథ్కి అది శర్మతో కూడినదే. కానీ ఇషట్ంగానే 

ఉండేది.  
ఎందుకంటే ఆ పర్యాణానికి గమయ్ంలో అమమ్ ఉంది! 
అనన్యయ్కైతే చంటపప్టిన్ంచీ తాతగారింటనే అలవాటై, అమమ్దగగ్ర అంత చనువు లేదు.  
నా విషయం వేరు.  
తాతగారింట అంతా ననున్ ఎంత అభిమానంగా చూసినా, అమమ్ పేర్మకు సాటి వసుత్ందనుకోవడం భర్మే కదా! 

అందుకని అమమ్ంటే నాకు భర్మ ఉండడం సహజం.  
ఆపైన అకక్డ అమమ్తోపాటు నాకోసం ఎదురుచూసే తోడబుటిట్నవాళుల్నాన్రు. వాళల్మీదా నాకు భర్మ ఉండేది.  
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ఆ భర్మ తీరుతుందనన్ ఉతాస్హం- నాకు పర్యాణం శర్మను తెలియనిచేచ్ది 
కాదు. అకక్డ రోజులు ఆహాల్దంగా గడిచిపొయేయ్వి. కాల్సులు మిస అవుతునాన్నని తెలిసినా, అకక్ణిణ్ంచి తిరిగి వెళాల్లంటే 
అయిషట్ంగానే ఉండేది. 

వరత్మానానికి వసేత్- బెరిల్నోల్ గోయ్తే సాట్ర్సేలో మా ఇలుల్ మాకు ధవళేశవ్రం. కెన్సెబెకే సాట్ర్సేలో రావుగారిలుల్ 
పేరవరం.  

రావుగారి కుటుంబం మా ఇంటికొసేత్ అపుప్డు మా ఇలూల్ పేరవరమైపోయేది. 
మాదీ రావుగారిదీ అలాంటి ఆతీమ్యతానుబంధం.  
అందుకు కారణమైన కొనిన్ విశేషాలు ముందు చెపిప్ ఉనాన్, మా సమావేశాల ముచచ్టుల్ పర్సాత్విసేత్నే ఆ పర్తేయ్కత 

తెలుసుత్ంది. 
భువనేశవ్రోల్ అలాంటి అనుబంధాలు కొనిన్ ఏరప్డినా, పాశాచ్తయ్ దేశంలో- అదీ ఇంత తకుక్వ వయ్వధిలో అవి 

ఏరప్డడ్ం విశేషమే! 
రావుగారి ముచచ్టుల్  
రావుగారి అభిరుచి గొపప్ది. జీవన సాహచరాయ్నికి ఆయన సతయ్వతిగారిన్ ఎనున్కోవడమే అందుకు నిదరస్నం. 

అదెటల్నిన…. 
జరమ్నీలో ఇంగీల్షు వాడకం ఇంచుమించు నిషిదధ్ం. మన దేశంలో జరమ్న భాషకి ఇంచుమించు పార్చురయ్ం లేదు. 
చూడాడ్నికి సీదాసాదా తెలుగు ఇలాల్లిలా అగుపించే సతయ్వతి, పిలల్లు పుటట్డానికి ముందు బెరిల్నోల్ ఉదోయ్గం కూడా 

చేసింది. 
భరత్ ఆఫీసుకి వెడితే, అటు పిలల్లిన్ చూసుకుంటూ ఇలుల్ చకక్బెడుతుందామె.  
ఇలా ‘ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి’ ఉండే ఇలాల్ళుల్ చాలామందే ఉంటారు మనిళల్లో. కాబటిట్ అదో పెదద్ 

విశేషం కాదు. 
ఆ దంపతులు మొదటిసారి మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు, సతయ్వతిగారిన్ ఓ పాట పాడమని అడిగాం.  
అపప్టికి మాకామె రావుగారి భారయ్గా మాతర్మే పరిచయం. 
నాకు పాటలు వినడం ఇషట్ం. అవీ సినిమా పాటలు. అవీ రేడియోలోనో, గార్మఫోనులోనో… 
శీర్మతికీ పాటలంటే ఇషట్మే కానీ సంగీతం నేరుచ్కోలేదు.  
మా మామగారికి సంపర్దాయ సంగీతం చాలా ఇషట్ం. అందుకని ఆయన తన పెదద్కూతురికి, అనగా శీర్మతి 

అకక్కి, అనగా నా వదినగారికి సంగీతం నేరిప్ంచాలని అనుకుని ఓ సంగీతం టీచరిన్ పెటాట్రు.  
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ఆమెకి సంగీతం అంటే ఆసకిత్ లేక, పర్తి కాల్సుకీ ఏదో వంక పెటిట్ తపిప్ంచుకునేది. 
అలా కొనాన్ళుల్ జరిగేక, మా మామగారు మా వదినకే కాదు, మిగతా పిలల్లకి కూడా సంగీతం నేరేప్ పర్యతాన్లు 
చెయయ్లేదు. 

ఐతే మేమిదద్రం కూడా సంగీతం నేరవ్కపోవడానిన్ చినన్తనంగా భావించలేదు. 
“ఈ రోజులోల్ సంగీతం ఎవరికొసుత్ందీ! చదువులు, ఉదోయ్గాలు, సంసారం- వీటితోనే సరిపోతుంది” 

అనుకునేవాళల్ం.  
మా అభిపార్యం సరైనదే అని ధుర్వపరుచ్కోవాలి కదా- అందుకని ఇంటికొచిచ్న అతిథులిన్ పాట పాడమని 

అడిగేవాళల్ం. 
మొహమాటంతోనో, నిజంగానే రాకనో- సాధారణంగా చాలామంది, ‘నేనేమిటి, పాడడ్మేమిటి?’ అనేవారు. 
ఆ జవాబు మాకు తృపిత్నిచేచ్ది.  
కొందరు కొంచెం గునిసి పాట పాడేవారు. సంగీతజాఞ్నం లేకపోయినా మాకా పాటలోల్ అపశుర్తులు సుఫ్రించేవి. 

వాళుల్ వెళేల్క, పాడద్ం రాకపోయినా, పాడే ధైరయ్ముందని అనుకునేవాళల్ం.  
“మనకలాంటి ధైరయ్ం లేకపోవడమే మంచిదయింది. అనవసరంగా అభాసు పాలయేయ్వాళల్ం” అని గొపప్గా 

ఫీలయేయ్వాళల్ం. 
కొందరు అడిగిందే తడవుగానూ, మరికొందరు తామే అడిగీ- భయంకరంగా పాడిన సందరాభ్లూ ఉనాన్యి.  
వాళుల్ వెళేల్క వాళల్ని తలచుకుని మనసారా నవువ్కునేవాళల్ం. 
బెరిల్న వచేచ్క మా ఆలోచన మారింది.  
కొతత్గా టేపు రికారిడ్ంగుకి అలవాటు పడుతునాన్మేమో, జాఞ్పకాలకోసం పరిచయసుథ్ల గొంతులిన్ రికారుడ్ చెయయ్డం 

హాబీ అయింది.  
కొందరు మాటాల్డేవారు. కొందరు పాటలు పాడేవారు.  
ఆ టేపులు మళీల్ పేల్ చేసుత్నన్పుప్డు- ఆ గొంతులు మధురసమ్ృతులను పలికేవి.  
దాంతో ఎదుటివారి పాటలేమిటి, మాటలిన్ కూడా మనసూఫ్రిర్త్గా ఎంజాయ చేసుత్నాన్ం.  
అది కళాపోషణ అని మేమెపుప్డూ భర్మపడలేదు. కానీ ఆహాల్దానికే తపప్ అపహాసాయ్నికి తావు లేని గొపప్ 

సంసక్ృతిని ఆ టేపులు మాకు అలవరాచ్యి.  
అదే ఆసకిత్తో ఇపుప్డు సతయ్వతిగారిన్ పాట పాడమని అడిగితే, ఆమె మొహమాటంగా, “ఇపుప్డు పాట 

ఎందుకూ?” అంది. నేను వెంటనే మా హాబీ గురించి చెపాప్ను.  
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“మనం మళీల్ మళీల్ కలుసాత్ం కదా! మరోసారి చూదాంలెండి” అందామె.  
“మన కుటుంబాల పర్తి సమావేశమూ ఓ తీపి జాఞ్పకం కావాలి. మీరు కాదనకూడదు” అంటూ లేచాను. 
ఎందుకు లేచానా అని ఆ దంపతులు మావంక కుతూహలంగా చూసుత్నాన్రు.  
నేను గుర్ండిగ సీట్రియో సూప్ల టైపు టేపు రికారడ్రు తెచిచ్ ఆమె ముందు పెటాట్ను.  
నాణయ్మైన రికారిడ్ంగుకని పర్తేయ్కంగా కొనన్ గుర్ండిగ మైకోర్ఫోను ఆమెకి అందించాను. 
సతయ్వతి కళుల్ పెదద్వయాయ్యి. “మంచి సిసట్ం ఉందే మీ దగగ్ర” అందామె. 
“రికారిడ్ంగు విషయంలో మా సినిస్యారిటీ నిరూపించుకోవాలికదండీ” అనాన్ను. 
రావుగారు నవువ్తూ, “మంచి సిసట్ం. ‘నీ పాట నా నోట పలకాలి తలీల్!’ అంటోంది. నువువ్ కాదనకూడదు” 

అనాన్రామెతో. 
తరావ్త నావైపు తిరిగి, “మంచి ఏరాప్టుల్ చేశారు. ఇక మీరు మా ఆవిణిణ్ ఆపలేరు” అనాన్డు.  
“మా వారనన్ది నిజమే! మీ ఏరాప్టుల్ నాకు మంచి సూఫ్రిత్నిచాచ్యి” అంటూ గొంతు సవరించుకుందామె. 
మా పిలల్లతో సహా అందరం బుదిధ్మంతులైన శోర్తలాల్ మౌనం వహించాం. 
వాహినీవారి రంగులరాటన్ం చితర్ంలో ‘కనరాని దేవుడే కనిపించినాడే’ అనన్ పాట ఆరంభించిందామె. 
ఖంగుమనే తియయ్ని గొంతు.  
ఆమె ఇలా ఆరంభించగానే- ఆ సవ్రం విని మేమంతా సినిమాలోల్ చూపించినటుల్ ఒకక్సారిగా 

మంతర్ముగుధ్లమైపోయాం. 
రంగులరాటన్ం సినిమా నాకు చాలా ఇషట్ం. అందులో చందర్మోహన మరీ ఇషట్ం.  
ఆ సినిమా చూసి పదేళౌల్తోందేమో- పాటలోల్ మాతర్ం తాయ్గరాజు వాణిశీర్తో కలిసి పాడిన ‘నడిరేయి ఏ ఝాములో 

మాతర్మే గురుత్ంది. 
ఈ పాట కూడా నాకు తెలుసు కానీ, నా అభిరుచికి అందలేదు. 
ఇపుప్డీ పాట వినగానే ఆ సినిమాలో, ఆ పాట ఇంత బాగుంటుందా అనిపించింది.  
పాట ముగిసేక కాసేపు అపర్తిభులమై చపప్టుల్ కొటట్డం కూడా మరిచ్ అలా ఉండిపోయాం. 
విశేషమేమంటే ఆమె పాడింది సినిమా పాటే ఐనా పర్తిషాఠ్తమ్క సంగీత కచేరీలో పాడినటుల్ంది. అలాగని 

సినిమాతనానికి ఏ లోటూ రాలేదు. 
“ఏమాతర్ం హడావుడి లేని సీదా సాదా వరస కూడా ఆరెక్సాట్ర్ లేకుండా ఇంత వినసొంపుగా ఉంటుందా?”  

అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. అదీ నా అభిరుచి సప్ందన. 
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“సందరభ్ం వచిచ్ంది కాబటిట్ చెబుతునాన్ను. మా ఆవిడ పొర్ఫెషనల సింగర. 
ఆలిండియా రేడియోలో గేర్డెడ ఆరిట్సుట్. ఆమె, ఆమె అకక్ జంట గాయనీ మణులుగా పార్చురయ్ం పొందారు” అనాన్డు 
రావుగారు కించిత గరవ్ంతో.  

ఇంత పెదద్ విషయానిన్ సందరభ్ం వసేత్ తపప్ చెపప్కపోవడం వారి వినయానికి నిదరశ్నం. 
సూరయ్నారాయణుడికి మేలుకొలుపు పాడుతూ- భానుతేజానికి ‘ములగపువువ్మీద ముతయ్ంపు పొడి ఛాయ’ 

అనన్ంత చకక్గానూ- ఆ గరవ్ం ఆయన వినయానికి అతికింది. 
“మీరు పాడమని అడుగుతారనుకోలేదు. పిర్పరేషన లేకుండా ఏదో పాడేశాను. బాగుందనడం మీ మరాయ్ద. కానీ 

నా తపుప్లు నాకు తెలుసూత్నే ఉనాన్యి” అంది సతయ్వతి. 
పాటలో తపుప్లు దొరాల్యని అనుకోను. రికారిడ్ంగయేయ్క పాటెలా వచిచ్ందో తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం 

ఎవరికైనా ఉంటుందిగా. అందుకని పరోక్షంగా అలా సూచిసుత్నాన్రేమోనని నాకు అనిపించింది.  
శీర్మతికీ అలాగే అనిపించినటుల్ంది, “ఒకసారి పేల్ చెయయ్ండి. ఆ తపుప్లేమిటో ఆవిడే చెబుతారు. తెలుసుకుంటే 

మన పాప నేరుచ్కుందుకు కూడా పనికొసుత్ంది” అంది. 
అపప్టికే మా పాప, ఆ పాటని హమ చేసుకుంటోంది. దానికి నిజంగానే సంగీతం పటల్ అభిరుచి.   
నేను పేల్ చేశాను. వింటుంటే ఇందాకటికంటే గొపప్గా అనిపించింది. 
“మీ గొంతుతో మా టేపు రికారడ్రు ధనయ్మైంది” అనాన్ను. 
“తపుప్లనాన్వుగా, అవేమిటో కాసత్ వివరంగా చెపుప్” అనాన్డు రావుగారు. 
మాట మారచ్డానికి కాబోలు, “సోవ్తక్రష్ అనుకునాన్ సరే- నేనేనా అనిపించేటంత బాగుంది నా పాట.  కారణం 

నాకు తెలుసు. అంతా మీ సిసట్ం మహిమ. మా ఇంటోల్ ఇలాంటి సిసట్ం లేదు. మామూలు కాసెట రికారడ్రుంది, అంతే!” 
అంటూ భరత్ని నిషూఠ్రంగా చూసిందామె. 

“మీ ఇంటోల్ నిజంగా సీట్రియో రికారిడ్ంగ సిసట్ం లేదా?  నిజానికిది మీవంటివారికే అవసరం” అని, “ఐనా అసలు 
గొంతు పర్తిధవ్నించే మీ ఇంటోల్, రికారెడ్డ గొంతుల అవసరం ఏముంటుందిలెండి!” అనాన్ను.    

“అబేబ్, అదేం కాదు. మేమికక్డ ఎంతకాలం ఉంటామో తెలియదు. టెకాన్లజీ చూసేత్ రోజురోజుకీ మారిపోతోంది. 
ఇండియాకి తిరిగి వెళేల్ముందు అపుప్డే మోడలొసేత్ అది కొందామని వాయిదా వేసుత్నాన్ను. ఇండియన మెంటాలిటీ” 
అనాన్డు రావుగారు. 

అది నిజమే. ఆ ఏడాది చివరకు వెళిల్పోయేవాళల్ం. అందుబాటులో ఉనన్ది కొనుకుక్ంటాం. వాళల్కి 
ఎదురుచూడాడ్నికి అవకాశముంది. 
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ఆ మాట రావుగారికి చెపిప్, “రికారడ్రోల్ మీ పాట వినాన్క మీకు 
సప్షట్మయుండాలి- మీకు పిర్పరేషన అవసరం లేదని! మాకోసం మరొకక్ పాట” అనాన్ను సతయ్వతితో అభయ్రథ్నగా. 

నా మాటలే- శీర్మతి, పాప చూపులోల్ పలికించారు 
సతయ్వతి ఎకుక్వ సమయం తీసుకోలేదు. వెంటనే గొంతు సవరించుకుని, ‘హృదయతంతుర్లు మీటి మృదుల 

జీవితవీణ పలికించి తీయగా పాడవే ఓ సఖీ’ అని పలల్వి అందుకునాన్రు. 
అది సినిమా పాట కాదు. లలిత గీతం. 
కంచు కంఠానికి మృదుతావ్నిన్ జోడించి, భావానిన్ రసాతమ్కంగా సంగీతంతో రంగరించిన బాణీలో- చెవులోల్ 

అమృతం పోసుత్నన్టుల్నన్ ఆ పాట కలిగిసుత్నన్ అనుభూతిని మాటలోల్ చెపప్డానికి భోజుని నవరతాన్లో, రాయలవారి 
అషట్దిగగ్జాలో దిగి రావాలి.    

ఆమె చరణాలలోకి వెళిల్ంది. 
‘జీవిత వసంతముమ్ చిగురించుచునన్దే 
వలపులే పూలౌచు పరిమళించుచునుండె 
మనసనే కోయిలా మధురరాగము తీయ 
పేర్మగీతికలౌచు వినిపించునే సఖీ…… హృదయతంతుర్లు మీటి…. 
గాలివానలు ముసిరి పొంగినా 
ఆకాశమే విరిగి అవనిపై కూలినా 
లోకాలు ఏకమై రూపు చెడినా కాని 
ఎడద కలిగిన పేర్మ విడిపోవదే సఖీ…… హృదయతంతుర్లు మీటి…. 
ఏనాటి బంధమో ఈనాటి మన పేర్మ 
ఎనిన్ జనమ్లకైన నీవు నేనొకటేలె 
రాధికా మాధవుల పర్ణయరాగమువోలె 
మన పేర్మ భువిలోన మధురకావయ్ంబౌనె…… హృదయతంతుర్లు మీటి…. 
పాట ముగిసేసరికి ఏదో గంధరవ్లోకంనుంచి దిగివచిచ్నటుల్ంది. 
“ఆలిండియా రేడియోలో గేర్డెడ ఆరిట్సుట్ అంటే ఏమో అనుకునాన్ను. అందుకు ఇంతటి పర్తిభ ఉండాలా?” 

అనాన్ను అపర్యతన్ంగా. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   501
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“ఆలిండియా రేడియో ఓ సంగీత సామార్జయ్ం. అకక్డి కొలువులో 
కళాకారులముందు నేనేపాటి?” అంది సతయ్వతి వినయంగా. 

చినన్పప్టిన్ంచీ అందుబాటులో ఉనన్ రేడియోలో లలిత గీతాలిన్ విననందుకు ఏం కోలోప్యానో అనిపించింది. 
అంతలో రావుగారు టైం చూసుకుని, “చాలా టైమయింది. ఒకసారి పేల్ చెయయ్ండి. విని వెళిల్పోతాం” అనాన్డు. 
ఆయననన్ది నిజమే! అపప్టికి టైం పది కావసోత్ంది, “రికారెడ్డ పాట మరోసారి వినిపిసాత్ను. అది వినే సమయానిన్, 

మరో కొతత్ పాటకి కేటాయిదాద్ం” అని, సతయ్వతివైపు తిరిగి, “సినిమా పాట తెపప్ మరేదైనా సరే- మీకిషట్మైనదైతే చాలు” 
అనాన్ను. 

ఆమె సరేనని, “టైమెంతో లేదు కాబటిట్ బాలమురళీకృషణ్ థిలాల్నాతో నేటి కారయ్కర్మం ముగిసాత్ను” అంది. 
రావుగారు నవివ్, “అంటే మొతత్ంమీద  నీ సంగీత పర్దరశ్నని కచేరీగా మారేచ్శావ” అనాన్డు. 
పేరు వినాన్నేమో కానీ థిలాల్నా గురించి నాకేం తెలియదు. రావుగారు చెపిప్ందానిన్బటిట్- సంగీత కచేరీలోల్ అది 

చివరి అంశం అని అరథ్మైంది. 
శాసతరీయ సంగీతమంటే- అనన్ మాటనే మళీల్ మళీ సాగదీసే ఓ పర్కిర్య అనుకునే నాకు, ఈ కారయ్కర్మం 

శాసతరీయంగా ముగియడం నచచ్లేదు. కానీ మొహమాటానికి మౌనం వహించాను.  
సతయ్వతి గొంతు సవరించుకుని, “ధీంతరనన ధీం” అంటూ మొదలెటిట్ంది. 
ఆ గొంతు, గొంతులో వణుకులు, వరసలో లయ, లయానుగుణమైన పదాలు, పలుకులో వేగం…. 
రెండు నిముషాలు రెండు క్షణాలాల్ అనిపించాయి. 
హౌరాబిర్డిజ్లో ‘మేరా నామ చింగ చింగ చూ’ అనన్ లయ పర్ధానమైన పాట నాకెంతో ఇషట్ం. ఐతే మాటకు దీటొచేచ్ 

ఆరెక్సాట్ర్ కలవకపోతే- ఆ పాట చపప్బడిపోతుంది. 
సతయ్వతి పాడిన ఈ థిలాల్నా- ఏ వాయిదయ్ సహకారమూ లేకుండానే అంతకంటే గొపప్ అనుభూతినిచిచ్ంది. 
 “మహాకవి ఐన మా తాతగారు అనేవారు- ‘మెచుచ్కుందుకూ అరహ్త ఉండాలని’. మీ పాట మమమ్లిన్ ఒక అదుభ్త 

పర్పంచానికి తీసుకు పోయిందనడం మినహా ఇంకేం చెపప్లేను” అనాన్ను.  
తరావ్త తెలుగు సంపర్దాయం పర్కారం వాళల్కి వీడోక్లు చెపాప్ం. వెళిల్పోతూ రావుగారు, “మన సమావేశం 

ఈసారి మాఇంటోల్” అనాన్డు.   
ఆ పిలుపు నాకపుప్డు వరంలా అనిపించింది. ఐతే ఊహకందని మరో ఆశచ్రయ్కరమైన విశేషం మాకోసం 

ఎదురుచూసోత్ందని అపుప్డు నాకు తెలియదు. 
PPP 
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విదేశాలోల్ ఉంటునాన్, అకక్డివారితో పాలూ నీరులా కలిసిపోయినా- మన భాష, సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలిన్ 

గౌరవిసూత్, కాపాడుకుంటూ తెలుగువారు నితయ్జీవితానిన్ ఎలా రసమయం చేసుకుంటునాన్రో రసాతమ్కంగా చెపాప్లంటే 
రావుగారింటి ముచచ్టుల్ మాకు మా సాథ్యిలో శీర్కృషణ్దేవరాయలవారి భువనవిజయం. 

రాయలవారి ఆసాథ్నంలో సాహితాయ్నిదే పర్థమ తాంబూలం.  
శీర్కృషణ్దేవరాయలవారి కొలువులో అషట్దిగగ్జాలని పేరు పడద్ ఎనమండుగురు మహాకవులుండేవారు. వారిలో 

ఒకరు కాకపోయినా, రాయలవారు కూడా సవ్యంగా అశట్దిగగ్జాలంత మహాకవి.  
కవి పండితులకు రాయలవారి కొలువొక పుణయ్తీరథ్ం. తమ కవన, పాండితీపర్తిభను [పర్దరిశ్ంచి రాయలవారి 

సతాక్రానిన్ పొందాలని ఆతర్పడేవారికది పరీకాష్సథ్లం. అషట్దిగగ్జాలను మించినవారమని నిరూపించుకోవాలని 
తహతహలాడేవారికది సవాలుగా అలరించే కీర్డాసథ్లం. రసిక హృదయులైన పేర్క్షకులకది ఒక అపూరవ్ రంగసథ్లం.  

రాయల కొలువులోని సాహితీ విశేషాలు భువనవిజయం పేరిట ఎంత పార్చురయ్ం పొందాయంటే, నేటికీ 
దేశవిదేశాలోల్ సాహితీ పిర్యులైన తెలుగువారు ఏదో రూపంలో భువనవిజయాలు నిరవ్హిసుత్నాన్రు. వారి వారి అభిరుచి, 
సామరాధ్య్లిన్ బటిట్ నేటి కవి పండితులు ఆ సభలోల్ అషట్దిగగ్జాల పాతర్లిన్ పోషిసుత్ండడం కదుద్. 

భువనవిజయాలపై అవగాహన కలిగించే కొనిన్ రసాతమ్క సనిన్వేశాలిన్, 1956లో విడుదలైన ‘తెనాలి రామకృషణ్’ 
చితర్ంలో రసరమయ్ంగా, పండితపామరజనరంజకంగా ఇమిడాచ్రు ఆ చితర్ దరశ్కులు బిఎస రంగా.   

రావుగారు కవి కాదు.  
మేము రచయితలమని వారికి తెలియదు.  
మామధయ్ జరిగినవీ కవితాగోషుట్లు కావు.  
ఐనా మొదటిసారి వాళిల్ంట ఆతిథయ్ం సీవ్కరించినపుప్డు పొందిన రసానుభూతిలో అపప్టి ‘తెనాలి రామకృషణ్’లోని 

భువనవిజయ సనిన్వేశాలు పర్ధానం కావడం వలల్నేమో అపర్యతన్ంగా భువనవిజయం అనన్ పేరు సుఫ్రించింది.   
రావుగారింటోల్ భువన విజయం 
రావుగారి భారయ్ సతయ్వతి సంగీతంలో నిషాణ్తులని వాళుల్ మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డే తెలిసింది. ‘హృదయతంతుర్లు 

మీటిన మృదుల జీవితవీణానాదానిన్’ మరల మరల వినాలనన్ తహతహ అపుప్డే మాలో చోటు చేసుకుంది. 
అందుకే ఆరోజు వాళిల్ంటికెళల్గానే ముందు పాట గురించే అడగాలనుకునాన్ను.  
శీర్మతి వారించింది.  
“పర్తిదానికీ ఓ సమయముంటుంది. ఆ సమయం నాకు తెలుసు. నేనడిగేదాకా మీరా పర్సకిత్ తేవదుద్” అందామె. 
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సమయోచితం పాటించడం సభా సమావేశాలోల్నే కాదు, బంధుమితుర్లు 
కలిసినపుప్డూ అవసరమే. ఐనా ఆ విషయం మరిచ్పోవడం మనిషి బలహీనత. అలాంటపుప్డు అయినవాళుల్ 
కలగజేసుకుని సునిన్తంగా హెచచ్రిసుత్ంటారు.  

ఆ హెచచ్రికని అరథ్ం చేసుకోవడం- వారివారి అహం, హోదా, సంయమనం వగైరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 
‘అనువు కానిచోట అధికుల మనరాదు’ అనన్ వేమన మాటని బాగా అరథ్ం చేసుకునన్ దంపతులం.  
ఎకక్డ ఎవరు తగాగ్లో ఇదద్రికీ తెలుసు. ఐనా మానవమాతుర్లం కాబటిట్ అపుప్డపుప్డైనా అజాఞ్నంలో పడి గొడవ 

పడుతుంటాం.  
అలా అజాఞ్నులమై మాలో మేము గొడవపడద్ సందరాభ్లు కొనిన్ లేకపోలేదు. ఇతరుల ఎదుట కూడా, చనువునన్ 

వాతావరణంలో ఐతే అలాంటి గొడవలకు వెనుకాడని సందరాభ్లూ ఉనాన్యి. 
అపప్టికే రావు దంపతులతో మాకు తగినంత చనువు ఏరప్డింది. ఐనా కూడా, ఆ రోజు మాతర్ం నేను కాసత్ జాఞ్నినై 

ఆమె మాట శిరసా వహించాను. 
రావుగారిలుల్ చేరేక- ముందు కాసేపు కుశలాలు.  
రావుగారి పాప నెలల వయసుది. ఎకుక్వ సమయం నిదార్ముదర్లో ఉంటుంది. తనకి నిదార్భంగం 

కలిగించడంవలల్ కలిగే పరిణామాలు మహరుష్లకు తపోభంగం కలిగించడంవలల్ జరిగేవాటికంటే పర్మాదకరమైనవనన్ 
జాఞ్నానిన్ ఆ పాప పుడుతూనే తలిదండుర్లకు కలిగించింది. అందుకని ఆ ఇంటోల్ ఆమెకోసం పర్తేయ్కంగా ఒక చీకటి గది 
ఏరాప్టు చేశారు. ఎంత పకడబ్ందీగా అంటే, ఒకే ఒకక్ కాంతికిరణం ఆ గదిలోకి వెళాల్లనాన్ ఇంటివారి అనుమతి కావాలి. 

మేము వెళేల్సరికి ఆ పాప తన చీకటి గదిలో, ఉయాయ్లోల్ నిదర్ పోతోంది.  
రెండేళల్ వాళల్ బాబు, మా పిలల్లిన్ చూడగానే ఎందుకో తెలియని ఆనందంతో ఉతాస్హపడాడ్డు. మావాళల్తో కలిసి 

భోంచేసేక ముగుగ్రూ ఆటలు మొదలెటాట్రు. వాళుల్ ఆడుకుంటుంటే, పెదద్వాళల్ం నలుగురం భోజనాలకూక్రుచ్నాన్ం. 
రావుగారింట విందు చిరసమ్రణీయంగా ఉంది. ఆ విశేషాలు భువన విజయంలో ఇమడవు కాబటిట్ వేరేగా 

పర్సాత్విసాత్ను. 
విందు పూరత్వగానే, “ఇక విందు మొదలౌతుందని ఆశించొచాచ్?” అంది శీర్మతి. 
నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.  
నాకు అనువైనచోట కూడా తనకి ఆధికాయ్నిన్చిచ్ పొరపాటు చేశానా అని కూడా అనుకునాన్ను.  
రావుగారి ముఖంలో విసమ్యం.   
సతయ్వతిగారి మొహంలో చినన్ ఇబబ్ంది. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   504
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

అపర్యతన్ంగా కవిబాబు గురొత్చాచ్డు. కాఫీ తేగానే, ‘అపుప్డే కాఫీయా?’ 
అనన్పుప్డు అతడి రౌదార్కారం చూసినపుప్డు మా మొహాలు బహుశా అలాగే ఉండి ఉంటాయేమో! 

చీమ చిటుకుక్మనాన్ వినిపించేటంత నిశశ్బద్ం ఏరప్డింది. దానిన్ చీలుచ్కుంటూ, “సతయ్వతి గారి పాటకోసం 
ఎదురుచూసుత్నాన్ం. మాకు అసలైన విందు అదే కదా మరి!” అంది శీర్మతి. 

అంతే- ఒకక్సారిగా అందరి ముఖభావాలూ మారిపోయాయి. 
నేనైతే ఫరే చేంజ హృదయపూరవ్కంగానే మన సంపర్దాయానిన్ తిటుట్కునాన్ను.  
ఇకక్డి సంపర్దాయమైతే, అకక్డ అందరి ఎదురుగా ఆమెను దగగ్రగా తీసుకుని చినన్ ముదుద్ పెటేట్వాణిణ్. 
రావుగారు తకుక్వవాడా, “మీరడిగింది విందు గురించే కావచుచ్. కానీ దానికి ననిన్లా హరట్ చెయయ్డం భావయ్మా?” 

అనాన్డు. 
మళీల్ అకక్డ నిశశ్బద్ం. ఇందాకటి ముఖభావాలే ముఖాలిన్ మారుచ్కునాన్యి.  
నిశస్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్, “నా అంతటివాడొకడు ఇకక్డునాన్డని చూసీ- నా పర్సకేత్ లేకుండా మా ఆవిణిణ్ 

పాటడుగుతారూ! ఏం- తన పాటేనా, నా పాట మీకు విందు కాదా?” అనాన్డు రావుగారు. 
అంతే- ఒకక్సారిగా అకక్డ నవువ్లు విరబూశాయి. 
రావుగారు హాసయ్పిర్యుడు కాబటిట్ సరదాకి అలాగనుండొచచ్ని గర్హించి, “లేడీస ఫసట్ కదా అని ఫసట్ ఛానస్ నా 

శీర్మతికిసేత్ అడగడంలో సతరీ పక్షపాతం చూపించింది. ఇపుప్డు నాదీ ఛానుస్” అని రావుగారి వంక తిరిగి, “ముందు మీరు 
పాడాలి. మీ పాట వినాన్కనే మీ శీర్మతిగారి పాట. అది ధరమ్ం కూడా. ఎందుకంటే, మీ శీర్మతి పాట ఒకసారైనా వినాన్ం 
కానీ, మీ పాట ఇంతవరకూ వినలేదు. కాబటిట్ ఈ రోజు ముందు మీరు, తరావ్త సతయ్వతిగారు. మీకు జరిగిన 
అనాయ్యానికి ఇదో సదుద్బాటు. ఏమంటారు?” అనన్టుల్ సతయ్వతిగారి వంక చూశాను. 

ఆమె నవువ్తూ శీర్మతిని చూసి, “నాకైతే ఆయన పాట గురించి తెలుసు. కానీ ఏమో అనుకునాన్ను. మీవారు చాలా 
తెలివైనవారు. మాటలోల్ గొంతు వినే, మావారి పర్తిభను పటేట్శారు.  గాయాలకు సిదధ్పడుతూ, మందుని కూడా ఏరాప్టు 
చేశారు” అంది.  

“అమోమ్! ఏం దెబబ్ కొటాట్వ! నా పాట వింటే వీళల్కి గాయాలౌతాయా? వాటికి ఉపశమనంగా నీ పాటని ముందే 
ఏరాప్టు చేశారా? సోవ్తక్రష్కి ఇంతకంటే గొపప్ ఉదాహరణ ఉంటుందా?” అని రావుగారు గుండెలు బాదుకోవడానిన్ 
అభినయించాడు. 

“మీకలా అనిపించిందా? నాకైతే- ‘దివిజ కవివరు గుండియల దిగుగ్రనగ అరుగుచునాన్డు శీర్నాథుడమరపురికి’ 
అనన్ మహాకవి హుందాతనం తోచింది” అనాన్ను నేను వెంటనే. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   505
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

మనసులో మాతర్ం ఆ దంపతుల సంభాషణా చాతురయ్ంకూడా- ఆమె 
సంగీతపర్తిభకు దీటొచేచ్ ఆహాల్దమనిపించింది.  

“సరే, నేను తూటాలు వదులుత్నాన్ను. నువువ్ మందు ఏరాప్టుల్ చూసుకో” అని రావుగారు గొంతు సవరించారు. 
“అపుప్డే తూటాలు వదలకండి. మేమంతా పొజిషనుస్ తీసుకోవాలి కదా!” అంది సతయ్వతి అకక్డికి యుదధ్మేదో 

మొదలౌతునన్టుల్. 
రావుగారితో సహా అంతా ఫకుక్మనాన్ం. 
సతయ్వతి, శీర్మతి అకక్డ నేలమీద కంబళి పరాచ్రు. రావుగారబాబ్యి అపప్టికే అలసిపోయి నిదర్పోతుంటే, తనని 

సోఫాలోకి మారాచ్రు. 
నేను శీర్మతి, పాప, బాబు- కంబళిమీదకు మారాం.   
మా పాపకి పాటలంటే చెపప్లేనంత ఆసకిత్.  
అపప్టికే సతయ్వతిగారి ‘హృదయతంతుర్లు మీటిన మృదుల జీవితవీణని’ ఎనోన్ మారుల్ మా ఇంటోల్ పలికించింది. 

అపప్టికింకా ఐదేళుల్ నిండకపోయినా, మూడేళల్ వయసుకే కనీసం ఐదారు తెలుగు పాటలిన్ సాహితయ్ సంగీత పరంగా 
కంఠసథ్ం చేసిన పర్జఞ్ దానిది.  

అదిపుప్డు రావు దంపతుల గానంకోసం, గాయకుల సవ్పన్శోర్త సాథ్యి పోజిచిచ్ బుదిధ్గా ఎదురు చూసోత్ంది. 
మూడేళుల్ నిండిన మా బాబు ఏం పటిట్ంచుకోనటేల్ ఉంటాడు కానీ, తరావ్త తను చేసే వాయ్ఖయ్లతో, ఇవనీన్ వీడెపుప్డు 

గమనించాడా అని మమమ్లిన్ అశచ్రయ్పరుసుత్ంటాడు. ఇపుప్డు నిదర్ వసోత్ందని అమమ్ ఒడిలో చేరాడు కానీ, వాడి నిదర్ 
నిజమా అనన్ది అనుమానమే!      

రావుగారు నోటితో పిసట్లు కాలిచ్న శబద్ం చేసి, “అంతా పొజిషనస్ టేకప చేశారా? బీ రెడీ! ఇపుప్డు నేను ‘తెనాలి 
రామకృషణ్’ లో పదాయ్లు పాడబోతునాన్ను” అనాన్డు. 

ఆశచ్రయ్పోయాను.  
నేను తెనాలి రామకృషణ్ సినిమా చూసి అపప్టికి పంతొమిమ్దేళల్యింది. మొదటిసారి చూసేక మళీల్ చూడలేదు.  
సినిమా వచిచ్న కొతత్లో అందులోని పదాయ్లు బయట జరిగే కారయ్కర్మాలోల్ పందిళల్లో వినిపించేవి.   
రేడియోలో ఐతే- ‘చందనచరిచ్త నీలకళేబర’ అనన్ జయదేవుడి గీతం, ‘చేసేది ఏమిటో చేసెయియ్ సూటిగా’ అనన్ 

ఘంటసాల పాట మాతర్ం చాలా ఏళల్పాటు వినిపించేవి.   
ఇపుప్డు ఇనేన్ళల్ తరావ్త అందులో పదాయ్లు- అదీ పశిచ్మజరమ్నీలో పశిచ్మబెరిల్న నగరంలో మళీల్ వినడమంటే- 

ఆశచ్రయ్మేగా మరి! 
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రావుగారు ఓ కర్మంలో ఆ సినిమాలో కొనిన్ పదాయ్లిన్ వినిపించాడు. మధయ్లో 
వాటిని అనుసంధానించడానికి చితర్ంలోనివే సంభాషణలూ జత కలిపాడు.  

అందరికీ సుపరిచితాలే కాబటిట్ ఆ సనిన్వేశాలీన్, పదాయ్లీన్, సంభాషణలీన్- అవసరం అనిపించినమేరకే 
విశదీకరిసాత్ను. ఐతే చితర్ంలోని అనిన్ పదాయ్లీన్ కాక- కేవలం రావుగారు ఎనున్కునన్వాటిని మాతర్మే ఇకక్డ పర్సాత్విసాత్ను.  

మొదటి పదయ్ం: తెనాలి రామకృషుణ్డు రాయలవారిని దరిశ్ంచినపుప్డు- ‘నరసింహ కృషణ్ రాయల, కరమరుదగు 
కీరిత్ వెలయు, కరిభిత గిరిభిత కరి కరిభిత గిరి గిరిభిత కరిభిత గిరిభితుత్రంగ కమనీయంబై’ అని పర్సంసించాడు. 

ఆయన గొంతు ఘంటసాలలా లేదు. కానీ పదయ్ం వింటుంటే ఘంటసాలే గురుత్కొచాచ్డు. కారణం ఆయన అచచ్ం 
ఘంటసాలకి లాగే పాడాడు.  

శబద్ంలో, సవ్రంలో ఇంత గొపప్తనం ఇముడుచ్కునన్ పదాయ్నిన్- బెరిల్న దాకా పదిలపరిచ్ తెచుచ్కునాన్డు రావుగారు. 
మరి నేను తెలుగు నాట ఉండీ- దీనిన్ పటిట్ంచుకోలేదంటే సిగుగ్ పడాలిస్న విషయమనిపించింది.  

ఈ పదయ్ం నేటికీ ఘంటసాల గాతర్ంతో సహా నెటిట్ంట పదిలంగా ఉంది.   
పదయ్భావానిన్కక్డ వివరించను. ఆసకిత్ కలవారికి- పదయ్భావం ఇపుప్డు గూగులోల్ దొరుకుతోంది. 
రెండవ పదయ్ం: రామకృషుణ్డు అషట్దిగగ్జాలోల్ ఒకడైన నంది తిమమ్నను పొగుడుతూ, ‘మా కొలది జానపదులకు, నీ 

కవనపు ఠీవి యబుబ్నే, కూపనటదేభ్కములకు గగనధునీ శీకరముల చెమమ్ నంది సింగయ తిమామ్’ అంటాడు 
సవినయంగా. 

మూడవ, నాలగ్వ పదాయ్లుః: ఎవరి కవితవ్ంలోనైనా తపుప్లు పడతాననీ, ఎంత కిల్షట్మైన పదాయ్నికయినా క్షణాలోల్ 
అక్షరరూపం ఇవవ్గలననీ- దంబాలు పలికిన నరసకవికి గరవ్భంగం కలిగించడానికి రామకృషుణ్డు ‘తబ్ృవవ్ట బాబా 
తలపై…’ అంటూ మొదటి అక్షరంతోనే వార్యసగాణిణ్ తికమక పెడతాడు. తరువాత, ‘తెలియనివనిన్ తపుప్లని’ 
పలికినందుకు నరసకవిని, ‘పర్గడరాణణ్రసా విరసా తుసా భుసా’ అని తీవర్ంగా కోపప్డతాడు.  

పదయ్ం చదివేక రావుగారు, ‘శాంతించండి రామకృషణ్ కవీ! జయాపజయములు దైవాధీనములు’ అని రాయలు 
సముదాయించడంలో ఎనీట్ఆర  గొంతుని మిమికీర్ ఆరిట్సుట్ల సాథ్యిని పర్దరిశ్ంచాడు. 

ఐదవ పదయ్ం: అషట్దిగగ్జాలోల్ ఒకడైన దూరజ్టిని మెచుచ్కుంటూ రాయలు ఒకసారి, “సుత్తమతియైన ఆంధర్కవి 
ధూరజ్టి పలుక్లకేల కలెగ్ నీ యతులిత మాధురీ మహిమ?” అనాన్డు. దానికి రామకృషుణ్డు, “హా! తెలిసెన; 
భువనైకమోహనోదధ్త సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనతాపహారి సంతత మధురాధరోదిత సుధారస ధారలు గోర్లుటం 
జుమీ” అని బదులిచాచ్డు. దీని అరథ్ం, ‘ఆఁ తెలిసింది. దీనికి కారణం ధూరజ్టిగారు సదా సుందరాంగులైన వేశయ్ల 
సంపరక్ంలో ఉండి, వారి అధరామృతానిన్ సేవించడంవలల్నే ఆయన కవితవ్ం అంత తీయగా ఉంటునన్ది’ అని. ఇది చెపిప్, 
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‘అంతేనా తాతయాయ్’ అంటాడు రామకృషుణ్డు. ‘ఔనేమో మనవడా!’ అని ధూరజ్టి 
బదులివవ్గానే సభికులందరూ ఘొలుల్మంటారు. 

పదయ్ం చివరోల్ రావుగారు ఏయనాన్ర గొంతుని చకక్గా అనుకరించాడు. 
ఆరవ పదయ్ం: రామకృషుణ్ణిణ్ ఆట పటిట్ంచాలని ఓ కవి- కోట కాపలావాడి చేత ‘కుంజర యుధంబు దోమ కుతుత్క 

జొచెచ్న’ (ఏనుగుల గుంపు దోమ గొంతులోకి దూరింది) అనే సమసయ్ని పూరించమని రామకృషుణ్ణిణ్ అడిగిసాత్డు. దానికి 
రామకృషుణ్డు, ‘గంజాయి తాగి, తురకల సంజాతము చేత, కలుల్ చవిగొనాన్వా, లంజల కొడకా, ఎకక్డ కుంజర 
యుధంబు దోమ కుతుత్క జొచెచ్న?’ అని అడిగించిన వాడికి దిమమ్ తిరిగేలా జవాబిచాచ్డు.  ఐతే ఆ కవి అంతటితో వదలక 
రామకృషుణ్ణిణ్ ఇరుకున పెటట్డంకోసం, అదే సమసయ్ని రాయలవారి చేత అడిగిసాత్డు. దానికి రామకృషుణ్డు, 
‘పాండవులంతటివారు విరాటరాజు కొలువులో చేరడం, ఏనుగుల గుంపు దోమ గొంతులో దూరినటుల్ందని’ పూరించాడు. 
ఆ సమసయ్ నేపథయ్ం తెలిసిన రాయలవారు, ‘నీ బుదిధ్కి రెండు పకక్లా పదునే రామకృషణ్యాయ్’ అని అభినందిసాత్డు. 

ఏడవ పదయ్ం: ఒకసారి నిండుసభలో అషత్దిగగ్జాలలో ఒకడైన అలల్సాని పెదద్న రాయలవారిని పర్శంసిసూత్, 
‘బృహనన్ల కాకపోతే విలువిదయ్లో అరుజ్నుణీణ్, గుహ నివాసం కాకపోతే బలంలో సింహానీన్, చంచలం కాకపోతే ఓరుప్లో 
భూమినీ, బర్హమ్హతయ్ చేసి ఉండకపోతే వైభవంలో ఇందుర్ణీణ్ రాయలవారితో పోలచ్వచుచ్నని’ అరథ్ం వచేచ్లా 
‘శరసంధాన…’ అంటూ ఓ పదయ్ం చెబుతాడు. అకక్డే ఉనన్ రామకృషుణ్డు అది విని మందహాసం చేసేత్, ‘వికటకవు 
లెందుకో నవువ్తునాన్రు’ అంటాడు రాయలు. బదులుగా రామకృషుణ్డు, ‘తోక ముడిచి బిలపర్వేశం చేసే సింహం, 
పర్భువులకు సాటి కాదంటూనే- రాజకంఠీరవా అని తాతగారు సంబోధిసుత్ంటే నాకు నవొవ్చిచ్ంది’ అని కారణం 
చెబుతాడు. రాజకంఠీరవా అంటే రాజసింహమా అని అరథ్ం మరి. 

దానికి పెదద్న ‘'మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా, ఏదీ నువోవ్ పదయ్ం చదువు, చూదాం’ అంటాడు. అపుప్డు 
రామకృషుణ్డు, ‘యుధధ్ంలో రాయలవారి కతిత్తో నరకబడడ్ శతుర్రాజులు, సూరయ్ మండలానిన్ దాటి వీరసవ్రాగ్నికి వెడుతూ, 
ఆ మధయ్లో విషుణ్మూరిత్ని జూసి, రాయలే అనుకుని భయపడి పారిపోతునాన్రని’ అరథ్మొచేచ్లా ‘కలనం దావక ఖడగ్ 
ఖండితరిపుకాష్మ్భరత్…… నీవ యను శంకన కృషణ్రాయాధిపా!’ అంటూ ఓ పదయ్ం చెబుతాడు. 

ఎనిమిదవ, తొమిమ్దవ పదాయ్లుః: ఇవి రెండూ సీసపదాయ్లు. సీసపదాయ్లోల్ నాలుగు పొడుగు పాదాలు, నాలుగు 
పొటిట్ పాదాలు ఉంటాయి. పోతనామాతుయ్డు వార్సిన ‘మందార మకరంద మాధురయ్మున దేలు మధుపంబు పోవునే 
మధుపములకు’  అనన్ పర్ముఖ పదయ్ం సీసపదాయ్లకు గొపప్ ఉదాహరణ.  రాయల సభకు వచిచ్న ఓ కవి విచితర్మైన 
సీసపదయ్ం చదివి దానికి అరథ్ం చెపప్మని అకక్డి కవి పండితులిన్ సవాలు చేసాత్డు. ఆ పదయ్ంలో మొదటి పొడుగు పాదం- 
‘రాజనందన రాజ రాజాతమ్జుల సాటి, తలప నలల్య వేమ ధరణి పతికి’. చితర్మేమిటంటే. మిగతా మూడు పాదాలకూ 
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కూడా అదే వాకయ్ం వాడబడింది. వాకయ్ం అదే అయినా ఒకో పాదంలో దాని అరథ్ం 
ఒకోలాగానూ, భినన్ంగానూ ఉంటుంది. అలాగే పొటిట్ పాదాలు నాలుగూ కూడా, ‘భావభవ భోగ సతక్ళా భావములను’ 
అనే వాకాయ్నేన్ కలిగి ఉంటాయి, అరాథ్లు మాతర్ం విభినన్ం.  

ఇది వినన్ రామకృషుణ్డు తనూ అదే తరహాలో, ‘మేకతోకకు మేకతోక మేకకు తోక మేకతోకామేక తోకమేక’ అనే 
నాలుగు పొడుగు పాదాలూ, ‘మేకకొక తోక మెకమేక తోకమేక’ అనే నాలుగు పొటిట్ పాదాలతో సీసపదయ్ం చెపిప్- దానికి 
అరథ్ం చెపప్మని వచిచ్న కవిని తికమక పెడతాడు. ఆ పదాయ్నికి అరథ్ం- మేకలు ఒకదాని ఒకటి గుంపుగా 
వెడుతునాన్యని! 

ఇవీ రావుగారు మాకా రోజు వినిపించిన భువనవిజయ పదాయ్లు.    
ఆయన ఆ పదాయ్లు చదువుతుంటే, మధయ్మధయ్ మాటలు జోడిసుత్ంటే- ఆ దృశాయ్లనీన్ కళల్కు కటాట్యి.  
మనసుకి ఆహాల్దం. తనువుకి పరవశం.  
“ఎపుప్డో చూసిన సినిమా. ఇపుప్డు చూసుత్నన్టుల్ంది” అనాన్ను. 
“అది ఆ చితర్ం గొపప్తనం. అందులో ఏ దృశాయ్నన్యినా కొంచెం గురుత్ చేసేత్ చాలు. మొతత్ం కళల్కు కటేట్సుత్ంది. 

అంతలా హృదయంలో తిషట్ వేసుకునేలా తీశారు ఆ చితార్నిన్. సముదార్ల, విశవ్నాథన-రామూమ్రిత్, ఎనీట్ఆర, ఏయన ఆర, 
ఘంటసాల, సుశీల, బియస రంగా- ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు” అనాన్డు రావుగారు వినయంగా. 

విశేషమేమిటంటే ఆయనకు ఆ చితార్నికి సంబంధించి సాంకేతిక నిపుణులతో సహా అనిన్ వివరాలూ గురుత్నాన్యి. 
“ఏమో నాకు మాతర్ం మీరే మహానుభావులు. సుమారు రెండు దశాబాద్లకిర్తం ఇంత గొపప్ చితార్నిన్ చూసేననన్ 

అనుభూతి నాకిపుప్డే కలిగింది” అనాన్ను నిజాయితీగా. 
“మరీ అంతలా పొగిడెయయ్కండి. ఆయన నిజమనుకునేరు” అంది సతయ్వతిగారు. 
రావుగారు ఆమెవంక కాక నావైపు చూసూత్, “అలాగంటుందా, నిజానికి నా పాటలిన్ మీకంటే ఎకుక్వగా పొగిడేది 

తనే! కాదనమనండి, చూదాద్ం” అనాన్డు.  
సతయ్వతిగారు ఠకుక్న, “ముందరికాళల్కు బంధం” అంది.  
రావుగారూ తడుముకోలేదు, “నిజమే, తన పొగడత్లు నాకు ముందరికాళల్కు బంధమే! నేను మొహమాటసుథ్ణిణ్ 

కదా, గటిట్గా ఎవరైనా పొగిడితే పాట పాడడ్ం మానేసాత్ను. నేనెకక్డ తనని మించిపోతానో అని, నేనిలా పాట మొదలెటట్గానే 
అలా తను పొగిడేసుత్ంది. ఇంటోల్ పాడి ఎనేన్ళల్యిందో, ఏదో మీ దయవలల్ మళీల్ ఇనాన్ళల్కి నాకో అవకాశమొచిచ్ంది” 
అనాన్డు. 
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“ఆయన చెపిప్ందాంటోల్ నిజానిజాలు మీరే అంచనా వేసుకోండి. ఓ చినన్ కూల్ 
ఇసాత్ను. మీచేత అడిగి మరీ పాడించుకుని, తను మొహమాటసుథ్ణిణ్ అంటునాన్రాయన. ఇందాకా రాజకంఠీరవా అనన్టుల్ 
లేదూ?” అంది సతయ్వతిగారు.  

రావుగారు నవేవ్శారు. అంతా నవేవ్శారు. 
సంగీతం విషయంలో రావుగారు నివురు గపిప్న నిపప్నన్ విషయం అపుప్డే గర్హించిన నేను, “జోకుస్కేం కానీ, 

రావుగారూ- ఒక శోర్తగా నేనిది చెబుతునాన్ను. మీరు సేట్జి పెరాఫ్రెమ్నుస్ ఇవావ్లిస్న గాయకులు” అనాన్ను. 
రావుగారి మొహం గంభీరంగా ఐపోయింది, “నాకా విషయం ఎపుప్డో తెలుసు రావుగారూ! జరమ్నీ చానుస్ రాగానే 

ఇండియాలో ఎంతోమందికి చిలకిక్ చెపిప్నటుల్ చెపాప్ను- ఇపుప్డునన్వాళేల్ శాశవ్తం అనుకోకూడదు, ఎపుప్డూ అదనంగా 
కొందరు పర్తిభావంతులిన్ ఆకటుట్కుని ఉంచుకోవాలని. ఒకక్ళుల్ పటిట్ంచుకోలేదు. మరి ఆ మహానుభావుడు ఘంటసాల 
మనందరీన్ దుఃఖసముదర్ంలో ముంచేసి అరాథ్ంతరంగా వెళిల్పోయాడా- ఇపుప్డు తెలిసొచిచ్ ఏడుసుత్నాన్రు. కానీ ఏం 
లాభం? ఇకక్డ ఈ సుఖాలకి అలవాటు పడాడ్క, ఎదురెతుత్ ధనమిసాత్ననాన్ నేనా ఫీలుడ్లోకి వెడతానా?” అనాన్డు. 

అహం లేనివారు తమని తాము పొగుడుకోవడానిన్ కూడా వేళాకోళంగా మారేచ్సాత్రు.  
తెలుగువారికి పదయ్ం పర్తేయ్కం. తెలుగు నాట నాటకాలోల్ ఓ వెలుగు వెలిగిన పదాయ్నిన్, సినిమాలకు అనవ్యించి 

అనుకరించిన ఘనత ఘంటసాలది. ఆయనంత గొపప్గానూ పదాయ్లిన్ పార్చురయ్ం చేసిన మరో సినీ గాయకుడు 
మాధవపెదిద్.  

పాటకంటే కూదా పదయ్ం పాడడం సినీ గాయకులకు పెదద్ పరీక్ష. అలాంటి పదాయ్లిన్ ఇంత అలవోకగా వినిపించిన 
రావుగారి పర్జఞ్ని ఆయనే వేళాకోళం చేసినా భరించలేకపోయాను. అందుకే ఆయన మాటలకి నాకు నవువ్ రాలేదు, 
“కొతత్గా ఎసీప్ బాలసుబర్హమ్ణయ్ం అనే కురార్డు పుంజుకుంటునాన్డు. కానీ అతడిది సాఫట్ వాయిస. వినడానికి మీ గొంతు 
పిబి శీర్నివాసుకి దగగ్రలో ఉనాన్- పదాయ్లు చదువుతుంటే ఘంటసాలనే గురుత్ చేసుత్ంది…” అని ఇంకా ఏదో 
అనబోతుంటే….. 

రావుగారు ననాన్పి, “ఇలా అంటునాన్నని ఏమనుకోకండి. పిబి శీర్నివాస అంటే నాకూ ఇషట్మే కానీ, నాకు నా 
గొంతు ఘంటసాల గొంతు లాగే అనిపిసుత్ంది” అని, “నేననుకుని ఏం లాభం- మీరనుకోలేదుగా” అనాన్డు. 

“ఆయనకి మీ గొంతు ఎవరిదిలా అనిపించినా, పాట ఘంటసాలలాగే పాడేరని అనాన్రుగా- అది చాలలేదా 
మీకు?” అంది సతయ్వతి.  

“ఎలా సరిపోతుంది? నా పర్తిభని ఈయన గురిత్ంచి ఏం లాభం? ఈయనది ఆ ఫీలూడ్ కాదు, గురిత్ంపుకిది టైమూ 
కాదు” అని నిటూట్రిచ్ ఆ వెంటనే నవేవ్శారు.  
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ఆ నిటూట్రూప్, దానన్నునుసరించిన నవూవ్-  
అదీ టైమింగంటే…. 
ఒకక్సారి అందరం ఘొలుల్మనాన్ం.  
ఏ మరథ్మయిందో మా పాప కూడా నవేవ్సింది.     
నవువ్లోల్ంచి తేరుకునాన్క, “ఔనూ- ఇందాకా ఏదో గాయాలు, మందు అనాన్వు. మందు అకక్రేల్దనిపిసోత్ందా?” 

అనాన్డు రావుగారు. 
దానికి సతయ్వతి వెంటనే, “చూసేరా, ఆయన పాటకి ఆయనకే గాయమై సలుపుతునన్టుల్ంది. మందు గురించి 

గురుత్ చేసుత్నాన్రు” అంది. 
అపుప్డు నేను కలగజూసుకుని, “నో మోర జోకస్. లెటజ సాట్రట్ ది పోర్గార్ం” అనాన్ను. 
సతయ్వతి గొంతు సవరించుకుంది. 
పాప సవ్పన్శోర్తలా కళల్పప్గించి ఆమెనే చూసోత్ంది…… 

PPP 
 ,   
సతయ్వతిగారు గొంతు సవరించుకుని, “ఇది దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ రచన. తనకు గొంతు పోయి మూగతనం 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన కృషణ్రజని పేరిట కొనిన్ గేయాలు వార్శారు. కృషణ్రజని అంటే చీకటి రాతిర్ అనే కాదు, కృషణ్శాసిత్ 
రచనకు రజనీకాంతరావు సంగీతం సమకూరాచ్రనన్ సూచన కూడా ఉంది” అని మరోసారి గొంతు సవరించుకుంది. 

“మొదట గొంతు సవరించుకునన్ది మాటలకి. ఇపప్టి సవరణ పాటకి. శోర్తలు గమనించాలి” అనాన్డు రావుగారు 
వెంటనే. 

“సవరించుకోవడం సవరించుకోవడమే. ఇనిన్ రకాలుండవు” అంది సతయ్వతి. 
“ఏమో, ఆడవాళుల్ ఇంటోల్ మసిలేటపుప్డు ఒకలాగా, బయటికెళేల్టపుప్డు మరొకలాగా చీర సవరించుకుంటారనేది 

మా అమమ్” అనాన్డు రావుగారు. నేటి పరిభాషలో పంచ అనిపించుకునే సరుకు చాలా ఉంది రావుగారి దగగ్ర.   
“నా నోరు కటెట్యయ్డానికి అతత్యయ్ పేరు చెపప్డమెందుకూ….” అని సతయ్వతిగారు మరోసారి గొంతు సవరించి, 

భరత్ మళీల్ ఏదో అనేలోగానే ఆలాపన మొదలెటిట్ంది. 
అంతే- అకక్డ నిశశ్బద్ం ఆవరించుకుంది. 
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దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ తెలుగునాట అతుయ్తత్మ భావకవులోల్ ఒకరని సాహితయ్ంతో 
పరిచయం లేనివారికి కూడా తెలుసు. ఆయన పర్సకిత్ రాగానే ‘ఊరవ్శి’, ‘కృషణ్పక్షము’ పేరల్ను పర్సాత్వించడం- 
‘నవివ్పోదురు కాక నాకేటి సిగుగ్’ అనన్ది కొటేషనుగా చెపప్డం- సాహితీపరులు అనిపించుకునేందుకు సరిపోతుందని- 
కాలేజి రోజులోల్ డిబేట పోటీలోల్ కొందరు మిడిమిడి జాఞ్నపువారి పర్సంగాలు విని తెలుసుకునాన్ను. సాహితీపరుడు 
అనిపించుకోవాలనే తాపతర్యం లేకపోవడంవలల్నూ- కథలపై ఉనన్ మోజు కవితవ్ంపై, ముఖయ్ంగా భావకవితవ్ంపై 
లేకపోవడం వలల్- నాకు ఆయన సినీకవిగానే ఎకుక్వ పరిచయం. ఆయన సినీగీతాలు నాకు చెపప్లేనంత ఇషట్ం కూడా. 
ఒక దశలో ఆయనకి గొంతు పోయిందని వినాన్ను కానీ, నాకీ ‘కృషణ్రజని’ గురించి తెలియదు.  

పాట మొదలైంది. 
నీ ఆనయైన సావ్మీ  
నా ఔదల నిడికోనా- నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
పోసీలే! నీ దయ ఇంతేనని అనాన్నా-  నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
మాట తీసుకొని నాకు 
మౌన మొసగినావు! 
మౌన మందికొని నీకు 
గాన మియయ్ మంటావు- నీ ఆనయైన సావ్మీ…. 
నా కంఠము చీకటైన 
ఈ కృషణ్ రజని తుదిని 
నా కయి నీ చెయి చాచిన 
నా కానుక ఇంతే గద, ఈ కొంచెపు పాటే గద- నీ ఆనయైన సావ్మీ….. 
గుండెలిన్ పిండేసే భావం. ఆ భావానికి తగగ్ సవ్రకలప్న.  
పాటలోని భావమంతా వరసలో నిండిపోతే, దానాన్మె గొంతు ఒడిసి పటుట్కుని వినిపించినటుల్ంది.  
‘పోనీలే నీ దయ ఇంతేనని అనుకునాన్’ అనడంలో అసహాయతో కూడిన వేదన, ‘నా కంఠము చీకటైన….’ 

అనన్పప్టి బాధ-  
వాటిని పలికిన అపురూప సవ్రం. ఆ సవ్రానికి తోడైన సాధన.  
మనది కాని ఓ గంధరవ్లోకానికి వెళిల్పోయాను.  
పాటలో అనుభూతులనీన్ మనసుకి పటేట్శాయేమో- పాట ఐపోయేసరికి కళుల్ తుడుచుకోక తపప్లేదు.  
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ఆరోజు అమె నోట వినడమే! ఆ తరావ్త ఆ పాటని మరొకరు పాడగా వినలేదు. 
అందుకేనేమో- ఆ పాట గురొత్సేత్ చాలు- ఇపప్టికీ ఆమె గొంతే నా చెవులోల్ పర్తిధవ్నిసుత్ంది.  

అపర్యతన్ంగా అంతా చపప్టుల్ కొడితే, నిదర్పోతునాన్డనుకునన్ మా బాబు కూడా ఓసారి లేచి కూరుచ్ని తనూ 
చపప్టుల్ కొటిట్ మళీల్ తలిల్ ఒడిలో పడుకునాన్డు. 

“ఈ పాట గురించి ఇంతవరకూ తెలియదు. ఇలా నాకు తెలియని గొపప్ పాటలు ఇంకా ఎనున్నాన్యో! సంగీత 
సాహితాయ్లోల్ సినీగీతాలకు పరిమితమైన మా అభిరుచికి కొతత్ కోణానిన్చాచ్రు. చాలా చాలా థాంకుస్” అనాన్ను నేను నాతో 
శీర్మతినీ కలుపుకుని.  

రావుగారి మొహంలో వెలుగు. “మా అవిడని చెపుప్కోవడం కాదు కానీ, షి ఈజ ఆసమ. ఇదే కాదు- ఇంకా 
ఎకక్డా కనీ వినీ ఎరుగని పాటలు చాలా తెలుసుకునాన్ను తననుంచి” అనాన్డు గరవ్ంగా. 

సతయ్వతికి మొహమాటం వేసినటుల్ంది. మాట తపిప్ంచడానికనన్టుల్, “పాటలెన్వరూ కనరు. వింటారు” అంది 
తెనాలి రామకృషుణ్డి ‘రాజ కంఠీరవా’ లెవెలోల్,   

అలల్సాని పెదద్న అంతటివాడే ఆ దెబబ్కి. “మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా!” అని మెచుచ్కుని దాటేశాడు. కానీ 
రావుగారు అలా వదిలేసే రకంకాదు, “కనకుండానే పుడతాయా పాటలు?” అనాన్డు చటుకుక్న. 

ఈ రిటారుట్ నేనూహించనిది. థిర్లైల్పోయాను.  
సతయ్వతి కూడా థిర్లల్యినటుల్ంది. భరత్ సమయసూఫ్రిత్కి ముచచ్టగా నవేవ్సి ఊరుకుంది తపప్ మరి బదులివవ్లేదు. 
ఇలాంటి భువనవిజయాలెనోన్ వారింటోల్! 
 ఆ తరావ్త ఒకసారి అనుకోకుండా  మరీ రావుగారింటోల్ అంతలా కాకపోయినా మా ఇంటోల్నూ ఓ సంగీత సంధయ్ 

(విభావరి అంటే రాతిర్ కదా, మేం కలుసుకునన్ది ఓ సాయంకాలం కాబటిట్ సంధయ్ అనాన్ను) జరిగింది. 
రావు దంపతుల గురించి మేం చెపిప్ంది విని పర్సాద దంపతులు- వాళల్ పరిచయానికి కుతూహలపడితే-  మేమో 

సాయంతర్ం వారినీ వీరినీ కూడా టిఫినుకి పిలిచాం. 
అపుప్డు రావు దంపతులిదద్రూ గొంతు కలిపి, ‘బర్హమ్ కడిగిన పాదము’ అనన్ పాట పాడారు.  
“బెరిల్నోల్ మీవంటివారి నోట అనన్మయయ్ కీరత్న వినే అదృషట్ం కలుగుతుందని ఊహించలేదు. ముందుగా మిమమ్లిన్ 

పరిచయం చేసిన ఈ రావు దంపతులకి, ఆ తరావ్త మీ దంపతులకి మా ధనయ్వాదాలు” అంది శీర్మతి పర్సాద. 
ఆమెకు  ఇంత సంగీతపరిజాఞ్నముందని తెలిసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. 
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అనన్మయయ్ కీరత్నగా నాకు తెలిసింది- అనురాగం సినిమాలో భానుమతి పాడిన 
‘వినన్పాలు వినవలె’ ఒకక్టే. ‘బర్హమ్ కడిగిన పాదము’ అనన్ పాట అనన్మయయ్ కీరత్న అని తెలియదు. వినడమూ అదే 
మొదటిసారి. వారి దాంపతయ్సామరసయ్ం గొంతులో సమనవ్యమై ఆ పాటలో పర్తిఫలించినపుప్డా అనుభూతి 
అనుభవైకవేదయ్ం. 

శీర్మతి పర్సాద సతయ్వతిని సోలోగా ఓ పాట పాడమని బలవంతపెటిట్ంది. 
శోర్తలకు తన గానపర్తిభపై ఆరాధనాభావమునన్దని తెలిసి కూడా- పాడమని అడిగినపుప్డు, పాడక తపప్దని 

తెలిసి కూడా, వెంటనే పాడడానికి సతయ్వతి మొహమాట పడేది. అది కపిప్పుచుచ్కునేందుకు- పాడడానికి వేరే ఏదో 
కారణానిన్ వెదికి పటుట్కునేది.  

ఆ కారణాలు ఆమె మొహమాటానిన్ గర్హించడానికి మాతర్మే పనికొచేచ్వి. 
శీర్మతి పర్సాద అంతలా పటుట్బడుతుంటే ఆమె శీర్మతివైపు తిరిగి, “ఈమె మరీ పటుట్బడుతునాన్రు. కరుణ్డి 

అసత్రవిదయ్లా సమయానికి నాకేం సుఫ్రించడంలేదు. మీ బాబుని చూసుత్ంటే, మా చుటాట్లబాబ్యి గురుత్కొసుత్నాన్డు. వాణిణ్ 
మేము ముదుద్గా నునూన్ అని పిలుసాత్ం” అని మా బాబు బుగగ్లు పుణికి, “నునూన్, ఈ పాట నీ కోసం” అని గొంతు 
సవరించుకుంది. 

మా వాడికి అనవ్యమయేయ్ ఆ పాట ఏమిటోనని కుతూహలంగా- నేనూ, శీర్మతీ చెవులు రికిక్ంచాం.  
“సైవ్రిణి అనాన్రు ననున్ శాయ్మసుందరా!” అని ఆరంభించిందామె. 
నునూన్కి ఆ పాటతో ఏ బంధం, సంబంధం లేదు- పాటలో ఆ పదానికి దగగ్రోల్ ఉనన్ ‘ననున్’ అనే పదం తపప్! 
మైమరచి వినాన్మేమో- ఆ లాజిక అపుప్డు సుఫ్రించలేదు. 
ఇక శీర్మతి పర్సాద ఐతే, “బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావు సవ్యంగా రచించి సవ్రపరిచ్న ఈ పాట నాకెంతో ఇషట్ం. 

నునూన్ కోసమని మీరు అనాన్రు కానీ, ఇది నాకోసమే పాడారనిపించింది” అని ఆమెను మెచుచ్కుంటూనే 
మురిసిపోయింది.   

నా ఆశచ్రాయ్నికి అవధులు లేవు. అంతవరకూ ఇండియాలోనే నా ఫెర్ండుస్ సరిక్లోల్ ఇంతటి సంగీత 
పరిజాఞ్నమునన్వారు తటసథ్పడలేదు. అందుకు కారణం అలాంటివారు లేక కాదు. లోపం నా అభిరుచిలో ఉందేమో!    

ఎందుకంటే, ఇకక్డికొచిచ్న సుందరం తన భారయ్ పాడిన ‘చలమేలరా సాకేత రామా’ అనన్ తాయ్గరాజకీరత్న టేపులో 
వినిపించాడు. అలాగే పిళానీ సైంటిసుట్ భారయ్ చినన్పప్టిన్ంచీ ఉతత్రాదిన పెరిగినా పాడాద్నికి, ‘పిలచిన బిగువటరా’ పాటని 
ఎనున్కునేటంత అభిరుచితో ఉంది.  

నావరకూ వసేత్…. 
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చినన్పుప్డు రేడియోలో వచేచ్ లలిత సంగీత కారయ్కర్మానికి ఆమడ దూరంలో 
ఉండేవాణిణ్. పెదద్యినా రేడియో పెటుట్కునేది సినిమా పాటలకోసమే! సంగీత సరసవ్తీ కటాక్ష లబుద్లైన రావు దంపతుల 
సాహచరయ్ంతో- నా అభిరుచిని విసత్ృతం చేసుకోవాలిస్న అవసరం ఉందనిపించింది. పాటలంటే సినిమా పాటలే కాదు- 
లలిత సంగీతం కూడా అంత జనాకరష్కంగానూ ఉంటుందని గర్హించాను. అంతే కాదు- లలిత సంగీతంలో 
జనరంజనకంటే, ఉదాతత్తకు పార్ధానయ్మని అరథ్మైంది.        

శీర్మతి వెంటనే, “సంగీతానికి శుశూర్ష అంటారు. మరి సంగీత పరిజాఞ్నానికీ  మీవంటివారి శుశూర్ష చెయాయ్లని 
నాకనిపిసోత్ంది” అని శీర్మతి పర్సాద ని మెచుచ్కుంది. 

సతయ్వతి వెంటనే, “అది ఉతత్ పరిజాఞ్నం కాదు. జాఞ్నంతో వచిచ్న పరిజాఞ్నం” అని పాట పాడమని శీర్మతి 
పర్సాద ని బలవంతపెటిట్ంది. 

ఆమె కూడా సతయ్వతిలాగే మొహమాటపడి, “మీ బాబు పేరు శీర్రామకమల కదా! రాముడిమీద పాట పాడతాను” 
అని గొంతు సవరించుకుంది. 

‘రాముడుదభ్వించినాడు రఘుకులముమ్న….’ అని ఆమె ఎతుత్కునేదాకా ఆమె సవ్రంలో అంత 
సంగీతముంటుందని నేనూహించలేదు. ఆతరావ్త సతయ్వతి బలవంతపెటట్గా, ‘శివుడు తాండవము చేసెనమామ్, 
కైలాసగిరిలో శివుడు తాండవము చేసెనమామ్’ అని మరో పాట పాడింది. 

తను పాడడమే కాదు, ఎదుటివారిలోని సంగీత పర్తిభను గురిత్ంచే శకిత్ సతయ్వతికి ఉనన్టుల్ అపుప్డే నేను 
గర్హించాను. 

రేడియోలో సినిమా పాతల శోర్తగా పొందిన ఆనందం భౌతికం. జనరంజకమైన ఈ లలితగీతశర్వణం ఇచేచ్ 
అనుభూతి అలౌకికం. 

సంగీతలోకం నుంచి, వాసత్వలోకంలోకి వసేత్- అకక్డ రావుగారితో ముచచ్టుల్ లోకంపోకడపటల్ అవశయ్మైన 
అవగాహన కలిగించడానికి ఎంతో దోహదం చేశాయి.  

రావుగారి ముచచ్టుల్ 
మొదటిసారి రావుగారింటోల్ భోజనానికి వెళిల్నపుప్డు ముందోసారి ఇలల్ంతా చూసొచాచ్ం. \ 
ఇలుల్ మరీ పెదద్ది కాకపోయినా కుదుమటట్ంగా ఉంది. అకక్డి నియమాల పర్కారం పిలల్లిదద్రికీ కూడా వేరేవ్రు 

బెడూర్ంలునాన్యి. కిచెనూ, డార్యింగురూమూ. డైనింగ హాల లేదు. 
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డార్యింగ రూంలో కలర టివి ఉంది. అపప్టికి ఇండియాలో నాలుగు మెటోర్ 
నగరాలోల్ తపప్ మరెకక్డా టివి సదుపాయం లేదు. ఆ ఉనన్ది కూడా నలుపు-తెలుపు టివి. ఓ భారతీయుడు, అదీ ఓ 
తెలుగువాడు డార్యింగ రూంలో కూరుచ్ని కలరోల్ టివి కారయ్కర్మాలు చూడడ్ం నాకు గొపప్ అదృషట్ంగా అనిపించింది. 

కబురుల్ చెపుప్కునాన్ నా దృషిట్ టివి మీదే ఉంది. అపుప్డు ఏదో కౌబాయ పికచ్ర నడుసోత్ంది. అలాంటి సినిమాలకి 
భాషాభేదం లేదు కదా! కాసత్ ఆసకిత్గానే చూసుత్నాన్ను. దాంతో మిగతా ముగుగ్రు పెదద్లూ కబురల్లో పడితే, నేను సినిమానే 
చూసుత్నాన్ను. శీర్మతికి సినిమాలంటే ఆసకిత్ తకుక్వ కనుక, తను కబురల్లో బాగానే ఇనావ్లవ్యింది. 

ఉనన్టుల్ండి, “మీవారు మనలో లేరు. కౌబాయ డెర్సేస్సుకుంటే కానీ నావంక చూడరేమో!” అనాన్డు  రావుగారు.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆ వెంటనే మొహమాటంతో కూడిన సిగుగ్. సదుద్కుందుకు, “అంతెతుత్ మనిషి మీరు. మీ 

పెరస్నాలిటీకి కౌబాయ డెర్సూస్, టోపీ చాలా బాగుంటాయ. నిజంగానే చూడాలనుంది” అనాన్ను. 
“సరే- ఆ రెండూ సమకూరుచ్కోవడం పెదద్ కషట్మేం కాదు. గురర్మెకక్మంటేనే ఇబబ్ంది” అని నవేవ్శాడు 

రావుగారు. 
“అలాగంటారు కానీ, ఆయనకి గురర్మెకక్డం మహా సరదా. ఇపప్టికీ రంగులరాటన్ం ఎకిక్తే గురర్ంమీదే 

కూరుచ్ంటారు. షాపుల బయట పిలల్లకోసం గురర్ం బొమమ్లుంటాయి కదా, వాటిమీద కూరోచ్వాలని ఈయనకి మహా 
మనసు. ఎలాగో వారిసుత్నాన్ను. ఇక బాబు పుటిట్నపప్టిన్ంచీ- వాడికి గురర్ం కొనాలని తెగ ఉబలాటపడిపోతునాన్రు. వాడి 
కోసం కాదు. తనకోసం. ఎవరూ చూడకుండా ఇంటోల్ దానిమీద కూరుచ్ని ఊగాలని! ఇంత మనిషికి పిలల్లాడుకునే గురర్ం 
ఆగుతుందా! వాడు కాసత్ ఎదిగేదాకా ఆగమని చెబుతునాన్ను. అపుప్డు వాడే ఆయనిన్ తన గురార్నిన్ ముటుట్కోనివవ్డు” 
అంది సతయ్వతి. 

“మా ఆవిడెపుప్డూ ఇంతే! ననున్ వేసినటేల్ మా బాబునీ తకుక్వ అంచనా వేసుత్ంది. గురర్మేమిటి, వాణొణ్దిలితే 
ఎవరెసుట్ కూడా ఎకేక్సాత్డు వాడు. అది నాకు తెలుసు…” అనాన్డు రావుగారు. 

“ఆఁ, లౌఫ గితత్ర పటుట్కుని నాలుగడుగులేసేత్నే పది సారుల్ పడేవాడు, వాడు ఎవరెసుట్ ఎకుక్తాటట్…..” అంది 
సతయ్వతి వెంటనే. 

“లౌఫ గితత్రా?” అంది శీర్మతి అరథ్ంకాక. 
రావుగారు నవివ్, “అదే తోపుడు బండి. మా అవిడ ఇలాంటి వాటికి పొరపాటున కూడా తెలుగు మాట వాడదు” 

అనాన్డు. 
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“ఇకక్డునన్పుప్డు పిలల్లకి ఇకక్డి మాటలు తెలియకపోతే ఎలా? ఈయనేమో- 
వాడితో ఇది ఆవురోయ, ఇది లకక్పిడతరోయ, ఇది గొటాట్ం రోయ- అంటూ తెలుగు తపప్ మాటాల్డరు. అందుకని నేను 
పని కటుట్కుని జరమ్న పదాలు వాడుతునాన్ను” అంది సతయ్వతి. 

“నీ అలవాటు నీకు ముదేద్ కావచుచ్ కానీ, భోజనాల దగగ్ర వంటకాల పేరుల్ జరమ్నోల్ చెపప్కు. వచిచ్నవాళుల్ 
జడుసుకుంటారు” అనాన్డు రావుగారు. 

“ఈయనకి ఆకలేసుత్నన్టుల్ంది. ఇక భోజనాలకు లేదాద్ం” అంటూ సతయ్వతి లేచి వంటింటోల్కి వెళిల్ంది. శీర్మతి 
ఆమెను అనుసరించింది. 

“ఈలోగా నేను డైనింగ టేబుల రెడీ చేసాత్ను” అంటూ రావుగారు తనూ లేచాడు.    
డైనింగ టేబుల ఎకక్డుందా అని చుటూట్ చూసూత్ నేనూ లేచి నిలబడాడ్ను. 
రావుగారు కొంచెం వంగి, మాముందునన్ టీపాయ కి నాలుగు పకక్లా కిందకు వాలి ఉనన్ బలల్లిన్ పైకి ఎతిత్ 

నిలబెటాట్డు. అంతే! టీపాయ డైనింగ టేబులంత పెదద్గా మారిపోయింది.   
“ఇదేదో బాగుందే. మా ఆవిడకి చూపించాలి” అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.     
రావుగారు ఆశచ్రయ్ంగా, “ఇలాంటిది మీరెపుప్డూ చూడలేదా?” అని నవివ్, “ఏదో అడగాలని అడిగేను కానీ, 

ఇలాంటిది మొదటిసారి  నేనూ ఇకక్డే చూశాను. యథాలాపంగా చేసినటుల్ నటిసాత్ కానీ, మీరు ఎకస్యిటౌతారని నాకు 
తెలుసు” అని నవేవ్శాడు.  

నేను శీత్ర్మతిని పిలిచాను. ఆయన మరోసారి డైనింగ అరేంజ మెంటు డిమాన సేట్ర్ట చేసి, “మేమిదద్రమే ఉనన్పుప్డు 
టీపాయ. గెసుట్లు ఇదద్రికి మించినపుప్డు డైనింగ టేబుల. సేప్స సేవింగ అండ కనీవ్నియంట” అనాన్డు. 

“ఇండియా వెళల్గానే ఇలాంటిదొకటి ఆరడ్రిచిచ్ చేయించాలి” అనాన్ను. 
“అబేబ్, అకక్డ ఇవెందుకూ? జమీందారల్ ఇళల్లోలాగా ఒకేసారి పాతికమంది తినేలా పొడవాటి పెదద్ టేబుల 

చేయించుకోవచుచ్. మనకకక్డ సేప్స పోర్బల్ం లేదుగా” అనాన్డు రావుగారు. 
“మనం జమీందారల్ం కాదుగా, చినన్ టేబుల చాలెల్ండి” అనాన్ను. 
రావుగారు నవివ్, “ఆ మాటకొసేత్, ఇకక్డికొచేచ్దాకా భోజనానికి టేబులే వాడలేదు. బాసింపటేట్సుకుని కింద 

కూరుచ్ని తినడమే” అనాన్డు. 
అపుప్డు సుఫ్రించింది నాకు. రావుగారా మాట సరదాకి అనుండొచుచ్. కానీ నావరకూ చూసేత్, అంతవరకూ 

ఇండియాలో- హొటళల్లో ఐతే ఏమో కానీ, ఇపప్టికీ భోజనానికి బాసింపటేట్సుకుని కింద కూరోచ్వడమే! 
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ఎమెమ్సీస్ చదవడానికి వైజాగ వెళిల్నపుప్డు హాసట్లోల్ కాకుండా వాలేత్ర 
అప లాండుస్లో వేరే గది తీసుకుని ఉండేవాళల్ం నేనూ, మా అనన్యాయ్!  అకక్డే మొదలయింది బలల్మీద హొటలు 
భోజనం. ఐతే అకక్డ కూడా మేము పార్ధానయ్మిచిచ్ంది-  పీటల హొటలుకి. అకక్డ నేలమీద కూరోచ్డానికి పీట వేసి, 
ముందు అరిటాకు వేసి వడిడ్ంచేవారు. అదీ మాకు నచచ్డానికి కారణం. 

అలాంటి నేనిపుప్డు డైనింగ టేబులుస్ గురించి చరిచ్సుత్నాన్ను- పెదద్ అలవాటైనవాడిలా!  
రావుగారి అణకువ ననున్ మళీల్ వాసత్వానికి తీసుకొచిచ్ంది.  
రావుగారింట మాకు అచచ్మైన తెలుగు విందు లభించింది. ముఖయ్ంగా తెలుగువారికి పార్ణపర్దమైన గోంగూర 

పచచ్డి.  
“చాలాకాలం తరావ్త తినడంవలల్ అనుకోను. నిజంగానే ఈ పచచ్డి అదుభ్తంగా ఉంది. ఈ పాళుల్ 

వేరనుకుంటాను” అంది శీర్మతి. 
“ఇది అమలాపురం టేసట్ సార! దానికి మా అమమ్ చెయియ్ పడింది. షిపుప్లో తెపిప్ంచాం” అనాన్డు రావుగారు. 
“షిపుప్లోనా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
సతయ్వతి తలాడించి, “కేజీ పాకెటుట్. ఓ పెదద్ సీసాలోకి తియయ్గా, కొంచెం మిగిలితే వేరే చినన్ సీసాలోకి తీశాను. 

మీలాంటివాళెల్వరైనా వసేత్ రుచి చూపించడానికే కాదు, రుచికి ఇవావ్లని కూడా అనుకునాన్ను” అంది. 
ఆమె ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుండగా, రావుగారు అందుకుని, “అదో పెదద్ విషాదగాథ రావుగారూ! మీరు వినాలి. 

జీవితపాఠంగా పనికొసుత్ంది” అనాన్డు. 
పది రోజుల కిర్తం ఉతత్రాది మితుర్లు వాళిల్ంటికి భోజనానికొచేచ్రుట. ‘చపాతీలొదుద్, మాకు అచచ్ తెలుగు 

భోజనం కావాలి’ అనాన్రుట. సతయ్వతి వాళల్కోసం కారాలు తకుక్వేసి వంటలు చేసిందిట. చపిప్డి వంట గొంతు 
దిగకపోతే. నాలికిక్ రాసుకోవచచ్ని అపప్టికి వాడుతునన్ గోంగూరపచచ్డి సీసా బలల్మీద పెటిట్ందిట. వచిచ్నవాళల్కి 
సతయ్వతి వంటలు తెగ నచిచ్ లొటట్లేసుకుంటూ తింటునాన్రుట. ఐతే సతయ్వతి, రావుగారు మాతర్ం పర్తి ఐటముకీ కొంచెం 
గోంగూరపచచ్డి తగిలిసుత్నాన్రుట.  

అతిథులది గమనించి, ‘అదేమిటీ, మాకు పెటట్కుండా మీరొకక్రే తింటునాన్రు?’ అనడిగేరుట. 
‘మీకోసం పదారాథ్లోల్ కారాలు తకుక్వేశాను. తకుక్వైన కారానిన్ ఇలా భరీత్ చేసుకుంటునాన్ం’ అందిట సతయ్వతి. 
‘అలాగా, నేనూ ఓసారి టైర చేసాత్ను’ అంటూ అతిథి దేవి చెంచాతో పచచ్డి తీసుకుని, చెంచాని చపప్రించి, 

‘అదుభ్తం. ఈ మాతర్ం కారం మేమూ తింటాం’ అంటూ ఆ చెంచాని సీసాలో పెటిట్ మరికొంచెం పచచ్డి తీసుకుందిట. 
ఎంగిలి చెంచా పెటొట్దద్ని ఆమెని వారించడానికి కూడా అవకాశం దొరకలేదు సతయ్వతికి. 
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“చెపిప్నా పర్యోజనం లేదు. ఉతత్రాదివాళల్కి ఎంగిలి పటిట్ంపు ఉండదు” అనాన్డు 
రావుగారు కథ ముగిసూత్. 

“మరి ఆ పచచ్డినేం చేశారు?” అంది శీర్మతి కాసత్ అనుమానంగా. 
“ఏం చేసాత్ను? వాడుతునన్ సీసా కదా అని పెదద్ది బలల్మీద పెటాట్ను. అపప్టికింకా మూడొంతుల పచచ్డి ఉంది. 

వాళల్కు లేకపోవచుచ్ కానీ, మనకు ఎంగిలి పటిట్ంపే కదా! ‘మీకు అంతగా నచిచ్ంది కాబటిట్, మీరు తీసుకెళల్ండి’ అని 
వాళల్కిచేచ్శాను. ఇపుప్డు మనం వాడుతునన్ది చినన్ సీసాలోది. చాలా కొంచెం ఉంది. మీకిచేచ్టంత లేదు” అని 
నిటూట్రిచ్ంది సతయ్వతి. 

“ఉతత్రాది, దకిష్ణాది అని కాకుండా- వచిచ్నవారి తీరు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబటిట్- అతిథుల వడడ్నకి 
పదారాథ్లు చినన్ చినన్ గినెన్లోల్ ఉంచి పెటాట్లి. అదీ పాఠం” అనాన్రు రావుగారు. 

“గోంగూర పచచ్డి సంగతెలాగునాన్, ఇకక్డ కూడా మన సరుకులు బాగానే దొరుకుతునాన్యి. చింతపండుతో 
సహా చాలా సరుకులు మేం హాంబరుగ్నుంచి తెపిప్ంచుకుంటునాన్ం. అనీన్ బాగానే ఉంటునాన్యి కానీ, ఇడీల్ రవవ్ అని ఏదో 
ఇసాత్డు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఇడీల్లు గటిట్గా రాళల్లా వసుత్ంటే, కొనడం మానేశాం. పాపం, ఈయనకి ఇడీల్ అంటే 
పార్ణం” అంది శీర్మతి. 

సతయ్వతి వెంటనే, “నిజమే! ఇకక్డి నూకతో ఇడీల్లు గటిట్గానే వసాత్యి. మేము  ఇండియానుంచి షిపుప్లో 
తెపిప్సాత్ం. ఇడీల్లు మెతత్గా దూది పింజలాల్ వసాత్యి. నాలుగు రోజులోల్ షిప మెంటు వసుత్ంది. వీలు చూసుకుని ఓ శనివారం 
ఇడీల్మీట పెటుట్కుందాం” అంది. 

రావుగారు వెంటనే, “అసలు ఇంటోల్ ఇడీల్ నూక చాలానే ఉండేది…..” అని ఏదో అనబోతుండగా- 
“ఇపుప్డా కథెందుకూ? మళీల్ కలుసుకునన్పుప్డు చెపుప్కుందుకో కొతత్ కథ ఉండాలిగా” అంది సతయ్వతి. 
ఆ కొతత్ కథ అపుప్డు వినిపించకుండా వారించడానికి కారణం తరావ్త తెలిసింది.  

PPP 
    

జీవితానిన్ ఆసావ్దించడానికీ, అవగాహన చేసుకుందుకూ మధయ్తరగతికి మించినది లేదు. 
నలుగురితో ఎలా మసలాలో, ఎలా మసలకూడదో అకక్డే తెలుసుత్ంది.  
ఎలా మసలకూడదని మనమనుకుంటామో, అలాగే మసలేవారిని ఎలా సీవ్కరించాలో కూడా అకక్డే తెలుసుత్ంది.  
మనకి నచచ్నివారిలో మంచినీ, నచిచ్నవారిలో చెడునీ గర్హించేందుకు సహకరిసుత్ంది.  
ఐతే నాలుగు గోడలకే పరిమితమైనవారికి ఇవనీన్ సాధయ్పడవు.  
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నలుగురితో కలిసిమెలిసుండాలని పెదద్లనేది అందుకే. 
బెరిల్నోల్ రావుగారి పరిచయంతో- అతి చినన్విగా మనం భావించే విషయాలకు జీవితంలో ఎంత 

పార్ముఖయ్ముంటుందో మరింత బాగా అరధ్మయింది. 
ఉదాహరణకి ఇడీల్….  
మామూలుగా తెలుగువాళల్కి పర్తేయ్కమైన ఫలహారాలోల్ ఇడీల్ ఒకటి.  
తెలుగునాట ఎకుక్వమంది హొటలు కెడితే ముందు ఇడీల్ ఆరడ్రిచిచ్ ఆ తరావ్తనే పెసరటోట్, దోశో, పూరీలో 

చెబుతారు.  
ఒకక్టే ఐటం తినేవాళల్యితే, ఇడీల్ చెపిప్ కాఫీ చెపేప్సాత్రు. 
రావుగారికిది తెలుసు. ఆపైన తెలుగు నాట తనది కోనసీమ. అతిథయ్ంలో పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన డొకాక్ సీతమమ్ 

పర్భావితం చేసిన పార్ంతమది. సతయ్వతిగారు ఆయనకు తగిన ఇలాల్లు. 
బెరిల్నోల్ కొనాన్ళుల్ండడానికొచిచ్న తెలుగువాళుల్ ఇడీల్ ఫలహారానిన్ తపప్క మిసస్వుతారని ఆ దంపతులు 

అనుకుంటారు. 
తెలుగు వాళెల్వరైనా తమ ఇంటికొసుత్నన్టుల్ కనీసం ఓరోజు ముందుగా తెలిసేత్ చాలు- కనీసం మొదటిసారికి 

ఇడీల్తో ఆతిథయ్ం ఇవావ్లని అనుకుంటారు.  
అందుకని వాళుల్ ఇకక్డ దొరకనివి ఇండియానుంచి ఓడలో తెపిప్ంచుకునన్పుప్డు, ఇడీల్నూకని కాసత్ ఎకుక్వే 

తెపిప్సుత్ంటారు.  
మాకు ఇడీల్ తినిపించాలనే ఆశయంతోనే ఓ శనివారం మమమ్లిన్ ఫలహారానికి పిలిచారు.  
నాకైతే ఇడీల్ గురించిన ఎకస్యింటెమ్ంటు కంటే, ఆ సమావేశంలో ఆయన చెపప్బోయే ఇడీల్ కథ వినాలనన్ ఆతుర్తే 

ఎకుక్వగా ఉంది.  
వెడుతూనే నేను రావుగారిన్, “ఇడీల్ల గురించి ఏదో కథ చెబుతాననాన్రు” అనాన్ను. 
“అది ఫలహారానికి ముందు చెపప్కూడదు. తరావ్త కూడా వాతావరణం అనువుగా ఉంటేనే!” అనాన్డు రావుగారు.  
అతడలా అనేసరికి-నిజంగా ఏదైనా కథ ఉందా, లేక మాకు ఆతిథయ్మివవ్డానికి ఊరికే అలా అనాన్రా 

అనిపించింది.  
నేను కూడా మరీ నొకిక్ంచలేదు.  
“కథ అనుమానమని మమమ్లిన్ నిరుతాస్హపరాచ్రు. మమమ్లిన్ ఉతాస్హపరచ్డానికి సతయ్వతిగారు ఓ పాట 

పాడాలి” అంది శీర్మతి. 
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వినన్పం యథాలాపమో, కళాపిర్యతవ్మో- కళాకారులకు తెలుసుత్ంది.  
సతయ్వతిగారు వెంటనే పాట అందుకునాన్రు.   
 ‘చందన చరిచ్త నీల కళేబర పీతవసన వనమాలీ……’  
తెనాలి రామకృషణ్ సినిమాలో విశవ్నాథన-రామూమ్రిత్ సంగీతంలో సుశీల పాడిన పాట ఆరోజులోల్నూ నాకెంతో 

ఇషట్ం. అది లలితం. 
అదే పాటని కొంచెం శాసతరీయ సంగీతపు వణుకులతో కలిపి పాడింది సతయ్వతి. వింటుంటే ఇలాగే ఎకుక్వ 

బాగుందనిపించింది,  
ఆపైన ఆ సుశీలే ఆహా అనదా అనిపించే గొంతులో ఆలాపన, చరణాలు.  
ఆ వీనుల విందు తరావ్త ఏ విందైనా మురిపించడం కషట్మే! 
కానీ వారారోజున ఆతిథయ్మివవ్డానికి ఎనున్కునన్వి ఇడీల్లు. 
దూది పింజలాంటి ఇడీల్లు. పరిమాణంలో కాసత్ పెదద్వి. 
అనుపానంగా కొబబ్రి చటీన్, అలల్ం చటీన్, కారపొప్డి-నెయియ్.  
ముందు పిలల్లకి పెటేట్సేక మేమూ తినడానికి కూరుచ్నాన్ం.  
“నేను వడిడ్సాత్” అంటూ శీర్మతి మా నలుగురి పేల్టల్లోనూ రెండేసి ఇడీల్లు వేసింది. 
రావుగారు నవివ్, “అమోమ్! ఈమెకి లౌకయ్ం ఎకుక్వే, మాటవరసకి వడిడ్సాత్ననాన్, పిలిచినవారే వడిడ్ంచాలనన్ 

పటిట్ంపనన్ మాట!” అనాన్డు.  
అంటే తను తకుక్వ వడిడ్ంచిందని అతడి భావం. 
మేము సప్ందించేలోగానే సతయ్వతి అందరి పేల్టల్లోనూ, మరో రెండేసి ఇడీల్లు వేసింది.  
“చినన్వైతే మూడు, తపిప్తే నాలుగు. ఇవి చాలా పెదద్వి. రెండుకంటే తినడం కషట్ం” అని పేల్టోల్ ఇడీల్ తీసెయయ్మని 

శీర్మతికి సైగ చేశాను. 
“ఏంచేసాత్ం? కషాట్లు చెపిప్ రావని సరిపెటుట్కోండి” అంటూ రావుగారు శీర్మతి పర్యతాన్నికి అడుడ్మాట వేశాడు.  
ఐనా శీర్మతి మా ఇదద్రి పేల్టలోల్ంచీ ఒకో ఇడీల్ తీసేసింది.  
“మేం తియయ్డం లేదు. ఎందుకంటే మీరు తీసేసింది మీ చేత తినిపించడానికి నైతికబలం కావాలిగా” అనాన్డు 

రావుగారు. 
తరావ్త సరదాగా అంతా టిఫిన చేశాం.  
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‘కొబబ్రి చటీన్ ఎలా చేసినా బాగానే ఉంటుంది. మీ ఇంటోల్ మరింత బాగుంది. 
కానీ అలల్ం చటీన్ చెయాయ్లంటే పదునెకుక్వ. కుదరక మేం చేసుకోవడం మానేశాం. పదును కుదిరిన అలల్ం చటీన్ అంటే 
ఇదీ!” అనాన్ను. 

శీర్మతి వెంటనే సతయ్వతిగారిని- ఆ చటీన్ ఫారుమ్లా అడిగింది. 
సతయ్వతికి తెలుసు. ఆ చటీన్ తనకే పర్తేయ్కమైనదని. కానీ మొహమాటంతో, “అందులో ఏముందీ, మామూలుగానే 

చేశాను” అంది. 
ఆ పూట మేము నాలుగేసి ఇడీల్ తినాన్ం. నాలగ్వది తినాన్క పొటట్ బరువెకిక్ంది కూడా.    
“బయలేద్రాలనాన్ కదిలే పరిసిథ్తి లేదు. ఇందాకా చెబుతాననాన్రు. కాలకేష్పానికైనా ఇపుప్డా ఇడీల్ కథ చెపప్ండి” 

అనాన్ను. 
రావుగారు సతయ్వతివంక చూశాడు. అతడి పర్శన్ కళల్లో ఉంది. 
‘ఫరవాలేదు. చెపొప్చుచ్’ అనాన్యామె కళుల్. 
రావుగారు గొంతు సవరించుకుని, “కవిబాబు మీకు తెలుసు కదా, అతడే ఈ కథలో హీరో!” అనాన్డు…. 
కవిబాబు వాళల్కి ఇటీవలే పరిచయమయాయ్డు. ఆ వెంటనే వచిచ్న శనివారం విందుకి ఆహావ్నించాడు రావుగారు. 
‘విందుకా, ఐతే ఈ శనివారం కుదరదు. మరోసారి వసాత్ంలెండి’ అనాన్డు కవిబాబు. 
‘ఏం, పర్తి శనివారం ఉపవాసముంటారా?’ అడిగాడు రావుగారు. 
‘అనిన్ శనివారాలూ కాదు కానీ, ఈ శనివారం నేను అనన్ం తినను. ఫలహారమే- అదీ లైటుగా’ అనాన్డతడు. 
‘తొలి పరిచయం కదా, లైటుగా టిఫినే మంచిది, విందు భోజనానికి మరోసారి వదుద్రుగాని’ అనాన్డు రావుగారు. 
కవిబాబు సరేననాన్డు.  
అతడికోసం ఇడీల్ పాల్న చేసింది సతయ్వతి. 
శనివారం కవిబాబు వచాచ్డు.  
కాసేపు అవీ ఇవీ కబురుల్ చెపుప్కునాన్క వంటింటోల్కి వెళిల్ంది సతయ్వతి. లోపలున్ంచి కొబబ్రి చటీన్, అలల్ం చటీన్, 

కారపొప్డి, నెయియ్ ఉనన్ నాలుగు గినెన్లు తెచిచ్, డైనింగ టేబుల కం టీపాయ మీద పెటిట్ంది. అపప్టికే బలల్మీద 
మంచినీళల్తో గాల్సులునాన్యి. 

తరావ్త ఇడీల్లు తేవడానికి లోపలికెళిల్ంది. 
ఇడీల్ల పరిమాణం కాసత్ పెదద్దే.  
మామూలుగా ఐతే రాతిర్కి ఫలహారం చేసినపుప్డు రావు దంపతులు ఒకొకక్రు మూడేసి ఇడీల్లు తింటారు.  
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ఆ రోజు అతిథి ఉనాన్డు కదా అని పేల్టోల్ నాలుగు ఇడీల్లు వడిడ్ంచి తీసుకొచిచ్ 
రావుగారికీ, కవిబాబుకీ అందించి, ‘అనుపానాలనీన్ కొంచెమైనా రుచి చూసి నా వంటకు సరిట్ఫికెట ఇవావ్లి’ అందామె 
కవిబాబుతో.  

పేల్టోల్ టిఫిన చూసూత్నే, ‘ఇడీల్లా?’ అని పెదవి విరిచాడు కవిబాబు.  
రావుగారు నొచుచ్కుని, ‘మీకు ఇడీల్లు నచచ్వా?’ అనాన్డు. 
‘అయోయ్, ఇడీల్ నచచ్ని తెలుగువాడుంటాడా? నేను పదహారణాల ఆంధుర్ణిణ్. కానీ ఈ జరమ్న అనన్ పదం ఉందే, 

దాంతో వచిచ్ంది తంటా. సిలవ్ర ముందు జరమ్న అనన్ పదం తగిలించండి- అరధ్మెంత మారిపోతుందో! జరమ్న సిలవ్ర 
లాగే జరమ్న ఇడీల్లనన్మాట! అవంటే నాకు భయం’ అనాన్డు కవిబాబు. 

రావుగారికి అరధ్మయింది. ఐనా బయటపడకుండా, ‘ఎందుకని?’ అనాన్డు. 
‘ఏంలేదు- కొనాన్ళుల్గా నాకో పనున్ నొపిప్గా ఉంటోంది. డెంటిసుట్ అపాయింటెమ్ంట తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ను. 

ఈలోగానే మీరు పిలిచారు, టిఫిన ఇడీల్ అని ముందుగా చెబితే, పెయిన కిలల్ర ఏదైనా వేసుకుని వచేచ్వాణిణ్’ అనాన్డు. 
రావుగారు నొచుచ్కుని, ‘అయోయ్! మిమమ్లిన్ సరర్ప్యిజ చెయాయ్లని ముందు చెపప్లేదు. ఐనా పంటినొపిప్ ఉంటే, 

ఇడీల్యే ఏంటి- ఏం తినాలనాన్ బాధే కదా! పెయిన కిలల్రు టాబెల్టుల్ మా ఇంటోల్ ఉనాన్యి. కావాలంటే ఇసాత్ను’ అనాన్డు 
గంభీరంగా.  

కవిబాబు ఫకుక్న నవావ్డు. తరావ్త, ‘జోక చేశాను. అరథ్ం కాలేదా?” అనాన్డు.  
‘జోకా?’ అనాన్డు రావుగారు ఆశచ్రయ్ంగా. 
కవిబాబు వెంటనే, ‘నాకు జోకుస్ వెయయ్డం అలవాటు. కానీ కవిని కదా, నా జోకుస్ లోతుగా ఉండి, అందరికీ ఓ 

పటాట్న అరథ్ం కావు. అపుప్డు గణేశ దంపతులకీ అరథ్ం కాలేదు. ఇపుప్డు మీకూ అరథ్ం కాలేదు’ అనాన్డు. 
‘గణేశ దంపతులా, వాళెల్వరు?’ అనాన్డు రావుగారు. 
‘వాళుల్ గొటింజన సిటీలో ఉంటారు లెండి. అకక్డా ఇలాగే ఓ షాపులో పరిచయమయాయ్రు వాళుల్. మీలాగే 

టిఫినుకు పిలిచారు. మీలాగే ఇడీల్ టిఫిన పెటాట్రు. అదే జరమ్న ఇడీల్’ అని గొంతు సవరించుకునాన్డు కవిబాబు.   
ఆ ఇడీల్లెంత గటిట్గా ఉనాన్యంటే, తింటుంటే పళుల్ కదిలిపోతునన్ ఫీలింగొచిచ్ంది కవిబాబుకి. 
వీడోక్లు తీసుకుంటూ అతడు వాళల్తో, ‘మీరు నాకంటే చినన్వాళల్లాగునాన్రు కాబటిట్ దీవిసుత్నాన్ను. రాళుల్ తిని 

అరాయించుకునే శకిత్ మీకు ఎపప్టికీ ఉండాలి’ అనాన్డు. 
వాళల్కి కవిబాబు జోక అరథ్ం కాలేదు. వినయంగా ధనయ్వాదాలు చెపాప్రు.  
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‘ఇడీల్కంటే ఎకుక్వ బాధపెటిట్ంది, వాళుల్ నా జోక అరథ్ం చేసుకోకపోవడం’ అని, 
‘ఆ తరావ్త, ఇదిగో మళీల్ ఈరోజు మీకూ నా జోక అరథ్ం కాలేదు’ అనాన్డు కవిబాబు రావుగారితో. 

రావుగారు నవివ్, ‘మీది జోకయితే, అది నాకెందుకు అరథ్ం కాలేదో, ఇడీల్ తినాన్క తెలుసుత్ందిలెండి’ అనాన్డు.   
కవిబాబు ఒకసారి అతణిణ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, తన ముందునన్ ఇడీల్లపై నెయియ్ చలిల్, ‘మనవాళల్కి దూరదృషిట్ 

ఎకుక్వ. పాషాణానన్యినా మెతత్బరుసుత్ందని, ఇడీల్లకి నెయియ్ కాంబినేషన చేశారు’ అని ఆ దంపతులవంక చూశాడు. 
‘ఊఁ” అనాన్డు రావుగారు. 
‘ఊఁ ఏమిటి? అది జోకు’ అనాన్డు కవిబాబు మొహం చినన్ది చేసుకుని. 
సతయ్వతి మొహమాటానికి నవివ్ంది. 
కానీ రావుగారు, ‘మీరు ఇడీల్ రుచి చూసేదాకా నేను నవవ్నుకాక నవవ్ను. మీరేమనుకునాన్ సరే!’ అనాన్డు. 
కవిబాబు రావుగారిని అదోలా చూశాడు. పేల్టోల్కి కొంచెం కొబబ్రి చటీన్ వడిడ్ంచుకుని మొదటి ఇడీల్ ముకక్ విరిచి 

ఉలికిక్పడాడ్డు. 
వెంటనే చటీన్ అదుద్కుని నోటోల్ వేసుకునాన్డు.  
ఒకక్ క్షణం. 
అంతే, ఎవరో తరుముతునన్టుల్గా వాష బేసిన వదద్కెళిల్ చెయియ్ కడుకుక్ని వచాచ్డు. 
కవిబాబుకి టిఫిన నచచ్లేదని అరధ్మై రావుగారి మొహం పాలిపోయింది. మనసులో మాతర్ం, ‘నచచ్కపోతే 

మాతర్ం, మరీ అంత మొరటుగా తెలియజెయాయ్లా?’ అనుకునాన్డు. 
అలా జరుగుతుందని ఊహించలేదేమో, సతయ్వతి కూడా నిశేచ్షుట్రాలయింది.  
మాటలు రాక తడబడుతునన్ ఆ దంపతులిదద్రికీ చటుకుక్న చేతులు జోడించాడు కవిబాబు.  
ఇంకా తెలల్బోయి చూసుత్నన్ వాళల్తో, ‘ఈ బెరిల్న మహానగరంలో ఇలాంటి అదుభ్తమైన ఇడీల్ దొరుకుతుందని కలలో 

కూడా అనుకోలేదు. సవ్తహాగా భోజనపిర్యుణిణ్. ఇపుప్డు ఇకక్డ దూదిపింజలాంటి ఇడీల్ దొరకడంతో వెంటనే మొతత్ం 
లాగించెయాయ్లనిపించింది. ఐనా సరే, ఆ కోరికను కూడా జయించి చేతులు కడుకుక్ వచాచ్నంటే, ఎందుకో తెలుసా- 
ఇంత గొపప్ ఫలహారానిన్ బెరిల్న మహా నగరంలో నాకోసం తయారు చేసిన మీకు చేతులు జోడించడం తపప్నిసరి 
అనిపించింది. అదయింది కాబటిట్ ఇక ఆగలేను’ అంటూ తన సీటోల్ కూరుచ్ని రెండిడీల్లు చకచకా చటీన్తో తినేశాడు. 

సతయ్వతి మొహంలో సంతృపిత్తో కూడిన చిరునవువ్. ఆమె అతడితో, ‘అలల్ం చటీన్ కూడా రుచి చూడండి’ అంది 
ఆపాయ్యంగా. 

‘అదీ చూసాత్ను. ముందు ఈ కోటా ఐపోనీండి’ అనాన్డు కవిబాబు.         
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పేల్టోల్ వేసిన నాలుగు ఇడీల్లూ కొబబ్రి చటీన్తోనే ఐపోయాయి.  
‘అలల్ం చటీన్ రుచి చూడలేదు” అంది సతయ్వతి అసంతృపిత్గా. 
‘ఇపుప్డు చూసాత్నుగా’ అనాన్డు కవి బాబు. 
సతయ్వతి అతడి పేల్టోల్ ఒక ఇడీల్ వేసింది. 
‘అయోయ్, ఒకటే వేశారేమిటి? నాలుగూ వేసెయయ్ండి. తనను తకుక్వ చేశానని అలల్ం చటీన్ చినన్బుచుచ్కుంటుంది’ 

అనాన్డు కవిబాబు. 
నిజంగానే అడిగేడా, జోక చేశాడా అనన్ అనుమానంతో సతయ్వతి ఒకక్ క్షణం ఆగింది. 
“ఏమిటీ సంకోచిసుత్నాన్రు! శనివారం కదా, ఫలహారం లైటుగా తీసుకోవాలనా?’ అని నవివ్- ‘ఐతే మీకిపుప్డు మా 

అమమ్మమ్ గురించి చెపాప్లి’ అనాన్డు కవిబాబు.  
అతడి అమమ్మమ్కి సుగరొచిచ్ందిట. బరువు తగాగ్లనాన్రు. దాంతో ఆవిడ రాతిర్ళుల్ అనన్ం మానేసి ఫలహారం 

చేసుకుని తినడం మొదలెటిట్ంది. కానీ ఆవిడ బరువు తగగ్లేదు సరికదా, పెరగడం మొదలెటిట్ందిట.  
డాకట్రుకి చెబితే, ఆయన ఆవిణిణ్ కొనిన్ పర్శన్లడిగేక- ‘అమామ్, నీ డోసుకి ఫలహారం కుదరదు. అనన్మే కంటినూయ్ 

చెయ అనాన్టట్. 
ఈ కథ విని రావుగారు నవావ్డు. 
కవిబాబు కూడా నవివ్, ‘ఇంతకీ నాది మా అమమ్మమ్ పోలిక’ అనాన్డు.  
రావుగారి నవువ్ ఆగిపోయింది.  
అలల్ం పచచ్డి కోటా ఐపోయేక- కారపొప్డి కోటా వచిచ్ంది. కవిబాబు కారపొప్డి కూడా చినన్బుచుచ్కోకుండా 

జాగర్తత్ తీసుకునాన్డు.  
ఆ తరావ్త ఒకో అనుపానానికి రెండేసి ఇడీల్ల చొపుప్న- మరో ఆరు ఇడీల్లు తినాన్డు కవిబాబు. 
ఆమె వేసినపుప్డు ఇడీల్లు వాయకి పదహారు వసాత్యి. తినేది వాళేల్ ఐనపుప్డు పూరిత్గా వాయ వెయయ్కుండా పదో 

పనెన్ండో వేసుత్ంది. ఈరోజు మొదటి వాయతో పాటు రెండో వాయ కూడా పూరిత్గా వెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. 
ఆ భోజన పరాకర్మం సతయ్వతి ఊహించనిది.  
సాధారణంగా ఆమె ఇడీల్ పిండి తయారు చేసినపుప్డు మూడు నాలుగు రోజులకని చేసుత్ంది. పిండి పులిసేక ఫిర్జిజ్లో 

దాచి వీలును బటిట్ వాడుతుంది.  
అదే ఇపుప్డామె మరాయ్ద కాపాడింది.  
అతిథులు మరీ మరీ అడిగి తింటుంటే- ఇలాల్లికి అంతకంటే సంతృపిత్ ఏముంటుంది?  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   525
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

కానీ- మామూలు విందు భోజనమైతే ఆమెకి ఇబబ్ంది ఉండేది కాదు.  
“వాన కురుసుత్నన్ సమయంలో, పొడి కటెట్లు కోరిన పేద బార్హమ్ణుడికి- ఓ భవనానిన్ కూలగొటిట్ ఆ కలప 

ఇచాచ్డు కరుణ్డు. అందుకే ఆయన దానకరుణ్డిగా పేరుపడాడ్డు. బెరిల్న వంటి నగరంలో అపురూపమైన ఇడీల్ నూక మొతత్ం- 
ఒకక్ మనిషి ఆతిథయ్ం కోసం వెచిచ్ంచడంతో మేమూ ఆ కరుణ్డంతటివాళల్ం ఐపోయాం. అందుకు మేము కవిబాబుకి 
కృతజుఞ్లం. మిమమ్లిన్ ఇడీల్ ఫలహారానికి పిలవడానికి షిపుప్లో మరో లాట కోసం ఎదురుచూడాలొస్చిచ్ంది. అదీ కథ” అని 
కథ ముగించాడు రావుగారు. 

అంటే కవిబాబుతో రావుగారికి కూడా ఇబబ్ందికరమైన అనుభవాలు ఎదురయాయ్యనన్మాట! 
అపుప్డు మేము కూడా అతడితో కవిబాబుతో మా అనుభవాలు పంచుకునాన్ం. 
అపుప్డు రావుగారు, “కవులు, రచయితలు- చాలా లోతుగా ఆలోచిసాత్రనీ, ఎదుటివాళల్ ఇబబ్ందులిన్ చకక్గా 

అవగాహన చేసుకుంటారనీ అనుకునేవాణిణ్. ఇపుప్డు నాకు కవులంటే కాసత్ భయమేసోత్ంది” అనాన్డు. 
మేం కథలు రాసాత్మని రావు దంపతులకి తెలియదు. అందుకే రావుగారా మాట నిసస్ంకోచంగా అనగలిగారు. 
“అయోయ్, అలాగంటారేంటి? మిమమ్లిన్ దానకరుణ్డి పకక్న నిలబెటిట్ంది కవిబాబేనని మీరు ఇపుప్డే కదా అనాన్రు” 

అనాన్ను. 
“అందుకేనండీ భయం! కరుణ్డు సూరయ్పుతుర్డు కదా- అపుప్డపుప్డైనా తండిర్ కొడుకుని చూడాడ్నికొసాత్డు కదా- 

పకక్నే ఉంటే ఆ వేడి మనం తటుట్కోగలమా?” అనాన్డు రావుగారు. 
అదీ రావుగారి హాసయ్సూఫ్రిత్.  
చేదైన అనుభవాలిన్ కూడా హాసయ్ంతో ముడిపెటిట్ గురుత్ంచుకోవాలి. అందువలల్ మనకు నచచ్నివారు కూడా మన 

సమ్ృతులోల్ చేదు కాలేరు.    
రావుగారి హాసయ్సూఫ్రిత్లో మరో విశేషం- బాధితులకు కూడా ఆ బాధ తియయ్గా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నేనే…   

PPP 
రావుగారి ముచచ్టుల్  
మాయామరమ్ం లేకుండా మంచినే నముమ్కునన్వారు కొందరుంటారు. వారి సమక్షం ఎంతో ఆహాల్దంగా 

ఉంటుంది.  
రావుగారి సమక్షం అలాంటిది. అతి తకుక్వ పరిచయంలోనే ఆతీమ్యంగా అనిపించడం రావుగారి మరో పర్తేయ్కత.  
అందుకేనేమో- ఆయన విసురు మనకే తగిలినా ముచచ్టగా అనిపిసుత్ంది. సోవ్తక్రష్కు దిగినా విని ఆనందించేలా 

ఉంటుంది. 
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ఆయన సంభాషణాచాతురాయ్నికి ముగుధ్డినైపోయి ఓసారి అనాన్ను- ‘మీరు 
సాహితయ్ంమీద దృషిట్ పెడితే ఎంత బాగుండేదో!’ అని. 

దానికాయన నవివ్, “ఆ విషయం నేను సూక్లోల్ చదువుకునే రోజులోల్నే గురిత్ంచాను. మీరు సాహితయ్ంతో 
సరిపెటాట్రు కానీ నేను చితర్కారుణిణ్ కూడా!” అనాన్డు. 

అపుప్డు సతయ్వతి కలగజేసుకుని, “కాల్సులో మేసట్రుల్ పాఠాలు చెబుతుంటే చితుత్ పుసత్కంలో- మేసట్రల్మీదా, తోటి 
విదాయ్రుథ్లమీదా వాయ్ఖయ్లు రాసేవారుట ఈయన. మేసట్రల్ బొమమ్లు కూడా గీసేవారుటలెండి. అదీ గొపప్గా చెబుతునాన్రు” 
అంది. 

“గొపప్గా చెపప్క! కాల్సయేయ్క కాల్సు కాల్సంతా, నా చితుత్ పుసత్కం చూడాడ్నికి విరగబడేది మరి!” అనాన్డు 
రావుగారు.      

“వాళుల్ మీ కొంటెతనానిన్ ఎంజాయ చేసేవారు. కొంటెతనం పాండితయ్మైపోదు!” అంది సతయ్వతి.  
“పువువ్ పుటట్గానే పరిమళించిందననుకోవచుచ్గా” అనాన్డు రావుగారు. 
“మీ విషయంలో పదం మారిచ్- పువువ్ పుటట్గానే వాసనేసుత్ందిగా అనాలి. అది పరిమళమా, కంపా అనన్ది 

పువువ్నిబటిట్ ఉంటుంది” 
రావుగారి వాకాచ్తురాయ్నికి పదును పెటట్డానికి దీటైన అరాథ్ంగి ఆమె. 
రావుగారు వెంటనే, “అరే, ఓసారి నా చితుత్ పుసత్కం చూసిన మా మేసాట్రు కూడా అచచ్ం ఇదే మాటనాన్రు…” 

అని ఆశచ్రయ్ం నటించి, “అపప్టిన్ంచీ నేను సాహితయ్ం, చితర్కళ జోలికి వెడితే ఒటుట్” అనాన్డు. 
“ఓహో, బాగా దేహశుదిధ్ జరిగిందనన్మాట!” నవివ్ంది సతయ్వతి.  
రావుగారు నావైపు తిరిగి, “ఇనేన్ళల్కి మళీల్ ఆ నాటి నా పర్తిభ పరిమళమేననన్ అనుమానం పుడుతోంది. మీరు నా 

గురించి సీరియస గానే ఆ మాటనాన్రు కదూ!” అనాన్డు. 
నేను నవావ్పుకుని, “ఆతీమ్యులముందు మనసులు పరచినపుప్డు, జాఞ్పకాల లోతులోల్ంచీ ఎనోన్ విశేషాలు 

గురుత్కొచిచ్ మనసుని ఆహాల్ద పరుసాత్యి. ఈరోజు మన మాటలోల్ చదువుకునే రోజులోల్ నా చితుత్ పుసత్కం గురొత్చిచ్ంది” 
అని టాపిక మారాచ్ను. 

అపప్టోల్ అందరికీ అలా చితుత్ పుసత్కాలుండేవి. కాల్సులో మేసట్రుల్ పాఠాలు చెబుతునన్పుప్డు ముఖయ్మైన పాయింటుల్ 
రాసుకోవడానికీ, ఇంటిదగగ్ర లెకక్ల హోంవరుక్ ముందుగా చెయయ్డానికీ అది వాడేవాళల్ం. అవసరమైనవి తరావ్త వేరే 
నోట పుసత్కాలోల్కి ఫెయిర చేసేవాళల్ం. ఐతే రావుగారిలాగే చాలామంది చితుత్ పుసత్కానిన్ కొంటెపనులకీ ఉపయోగించేవాళుల్. 
నేనైతే వేరేవాటికీ వాడేవాణిణ్  
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అందులో ఒకటి- రోజువారీగా నమసాక్ర బాణేశుల జాబితా. పర్తిరోజూ ఏదో 
సమయంలో ఎవరికో ఒకరికి నమసక్రిసుత్ంటాం కదా! అలా మొదటి దణణ్ం అందుకునన్ వారు నమసాక్ర బాణేశులు. నెల 
తరావ్త చూసుకుంటే ఆ జాబితాలో ఎకుక్వమంది సూక్ల టీచరేల్ ఉండేవారు. వాళల్లో నాకిషుట్లైన టీచరుల్ ఒకక్సారి కూడా 
నమసాక్ర బాణేశులు కాకపోతే బాధగా అనిపించేది. పనికటుట్కుని ఎవరినైనా నమసాక్ర బాణేశులిన్ చెయాయ్లని 
పూనుకునాన్ ఫలితం నా చేతిలో ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే, ఎదురైన కొందరు పెదద్లకి ఇషట్మునాన్ లేకపోయినా చేతులు 
జోడించక తపప్దు కదా! 

ఇంకా ఆ జాబితాలో ఊహకందని పేరుల్ండేవి. ఒకసారైతే నాతో కంబైండ సట్డీసుకొచిచ్న వీరభదర్ంతో ఏదో 
వాదనొచిచ్, “బాబూ! నీకో నమసాక్రం. ఇక వాదన ఆపు” అనాన్ను. ఆరోజుకి అతడే నమసాక్రబాణేశుడు.  

రెండోది నేటి మేటి పాట. అదేంటంటే- ఒకక్ణేణ్ అయినపుప్డు ఇంటాబయటా కూడా సినిమా పాటలు హమ  
చేసుకోవడం నా అలవాటు. బురర్లో పాట మాతర్మే ఉండేదేమో, ఎదుటపడడ్ పరిచయసుథ్లిన్ కూడా 
గురిత్ంచలేకపోయేవాణిణ్. అలా పర్తిరోజూ ఎకుక్వసేపు హమిమ్ంగు చేసుకునే పాటని చితుత్ పుసత్కంలో ‘నేటి మేటి పాట’ అని 
రాసుకునేవాణిణ్. నెలాల్ళల్ తరావ్త ఆ ‘నేటి మేటి పాట’ల జాబితా చూసుకుంటే- అందులో బాగా ఇషట్మైనవే కాదు, బొతిత్గా 
నచచ్నివీ ఉండేవి. ఉదాహరణకి దేవాంతకుడు చితర్ంలో ‘గోగ గోగ గోగ గోగ గోంగూరా’ నాకెంతో ఇషట్ం. ‘భళిరా 
నీవెంత జాణవౌదురా’ అంటే విసుగు. కానీ ఓ రోజు జాబితాలో అదే నాటి మేటి పాట.   

చితుత్ పుసత్కంలోకెకిక్న ఈ జాబితాలు నాకో పర్యోగఫలితంలా అనిపించేవిః ఒకోసారి మనమేం చేసాత్మో మనకే 
తెలియదనీ, మన చేతిలోనే ఉనాన్యనుకునన్వి కూడా మన చేతిలో లేనివేననీ- ఆ జాబితాలు నాకు సప్షట్ం చేశాయి.  

ఈ వివరాలు వినన్ రావుగారు నవివ్, “నమసాక్రబాణేశుడి మాట పకక్న పెడితే, పాటకు సంబంధించి 
అదనన్మాట సంగతి!” అనాన్డు. 

“సంగతి అంటే- పాట సంగతా? పాటలో సంగతా?” అడిగింది సతయ్వతి వెంటనే. 
రావుగారు నావైపు తిరిగి, “అది మా ఆవిడకి తరావ్త చెపాత్ కానీ, మీ ‘నేటి మేటి పాట’ల జాబితా ఓసారి నాకు 

చూపిసాత్రా?” అనాన్డు. 
తెలల్బోయాను, “అపప్టి చితుత్ పుసత్కాలు ఇంకా ఎకక్డుంటాయ- ఎపుప్డో పోయాయ” అనాన్ను. 
“నేనడిగింది అపప్టివి కాదు. ఇపప్టివి” అనాన్డు రావుగారు. 
సతయ్వతిగారు కలగజేసుకుని, “ఇది చాలా బాగుంది. మీరిపప్టికీ చితుత్ పుసత్కాలోల్ బొమమ్లు, వాయ్ఖయ్లు 

రాసుత్నాన్రా?” అంది. 
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“నా సంగతి వేరు. కానీ ఈయన ఇపప్టికీ రోడల్మీద పాటలు హమ చేసుత్నాన్రు 
కదా! నోట చెయయ్కుండా ఉంటారా?”  

“మీరు వినాన్రా?” ఎకక్దీసింది సతయ్వతి. 
“ఇందాకా- అదీ సంగతి అనాన్ను కదా! ఆ సంగతి ఇదే! శనివారం సంత వీళిల్ంటిముందే కదా! మొనన్ శనివారం 

సంతలో ఈయన నాకు ఎదురుపడాడ్రు. చినన్గా నవావ్ను. తనూ నవివ్నా, ఆ నవువ్ ననున్ చూడాడ్నికి ముందునుంచీ 
ఉనన్దే! అందుకని ఓసారి హలో అని పలకరించాను. పెదాలు కదులుతునాన్యి కానీ ఆ పెదాల కదలిక కూడా నేను 
పలకరించడానికి ముందునుంచీ ఉనన్దే! ఏదో తనలో తనే అనుకుంటూ, మహదానందపడిపోతూ ననున్ దాటి 
వెళిల్పోయారాయన. తరావ్త చూసేత్, ఓ దుకాణం వదద్ ఆగి మామూలుగా బంగాళాదుంపలు బేరం చేసి కొనాన్రు. ఇందాకా 
ననున్ చూడలేదేమో అనుకుని మళీల్ దగగ్రకెళిల్ పలకరిసేత్- అదే చిరునవువ్, అదే పెదాల కదలిక. నాకేసి మాతర్ం 
శూనయ్ంలోకి చూసినటేల్ చూసుత్నాన్రు. ఆయన మళీల్ మామూలు మనిషైంది- వంకాయలు కొనడానికే. నేను కూడా ఏ 
చికుక్డుకాయలో, పచిచ్మిరోచ్ ముందేసుకుని కూరుచ్ంటే తపప్ నాతో మాటాల్డరనిపించి, అపప్టికాయనిన్ వదిలేశాను. ఐతే 
ఆయన ఎందుకలా చేశారో అపుప్డరథ్ం కాలేదు. ఇపుప్డరథ్ం కావడంతో- అదీ సంగతి అనాన్ను. అది పాటలో సంగతో, 
పాట సంగతో నువువ్ తేలుచ్కో” అనాన్డు రావుగారు.   

విషయం నాకు అరథ్మైంది.  
నాలో నేను పాడుకుంటూ బయట నడవడం నాకు అలవాటే. రావుగారు ననన్లా చూసుంటాడు. 

అలంకారపిర్యుడు కదా, అతిశయోకిత్ వాడాడు. అది నాకు కాసత్ గుచుచ్కునే అలంకారమయింది. 
ఏమనాలో తెలియలేదు. అంతలో శీర్మతి, “మీరు బయటి మాట చెపాప్రు. ఈయన ఇంటోల్నూ ఇంతే! ఒకోసారి 

నాకు అనవ్యించే పాట పాడుతూ కూడా ననున్ చూడరు. ఇపుప్డు మీరు చెపేప్క మారతారేమో చూడాలి” అంది.  
“పుండుమీద కారం చలల్డమంటే ఇదే!” అనాన్ను.  
శీర్మతి వెంటనే, “మరి మీకు ఇషట్మైనది కారమే కదా!” అంది.  
పుండుమీద మరింత కారం! 
రావుగారు చపప్టుల్ కొటిట్, “బాగా చెపాప్రు” అని నావైపు తిరిగి, “మీరిక సీవ్టుల్ తినడం మొదలెటాట్లి. లేకపోతే 

ఇలాంటి విసురుల్ ఎదురోక్క తపప్దు” అనాన్డు. 
ఆయన అలాగనడానికి కారణముంది. ఆయనకు మన సంపర్దాయపు పిండివంటలోల్ బూరెలు, బొబబ్టుల్- సీవ్టల్లో 

మైసూర పాకు చాలా ఇషట్ం. అవేవీ నేను వేలేసి ముటుట్కోనని తెలిసి చాలా నొచుచ్కుంటూ ఉండేవారు. 
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“సీవ్టుల్ అలవాటు చేసుకుందామనే, నిమమ్తొనలతో మొదలెడదామనుకునాన్ను. 
బయట ఆటోమేటల్లో (ఆటోమాటిక వెండింగ మెషీనుల్) డబుబ్లేసి ఓ పాయ్కెట తీసుకుందామంటే- జేబులో పరుస్ండదు. 
చిలల్రుండదు” నిటూట్రాచ్ను. 

“ఎందుకని?” రావుగారి కుతూహలం. 
“ఏంచెపప్ను? పరుస్ తనవదద్నే ఉంచుకుంటుంది తపప్, నాకివవ్దు తను. నాకు పాంటు టైటు కాబటిట్ జేబులోకి 

పరుస్ వెళల్దంటుంది. చొకాక్కేమో జేబులేల్వు. పోనీ ఓవర కోటోల్ పెటుట్కుంటానంటే, ఆఫీసుకెళేల్క బయట తగిలిసాత్ను కాబటిట్ 
డబుబ్లు పోవచచ్ంటుంది. కాసత్ చిలల్రైనా ఉంచొచుచ్గా అని గటిట్గా అడిగితే, పర్యాణానికి ‘ఊబాన పాసుందిగా, 
మేమెవవ్రం పకక్న లేకుండా మీకు డబుబ్తో పనేమి టంటుంది” అని వాపోతునన్టుల్ నటించాను. 

అందులో కొంత నిజముంది. బయట ఆటోమేటల్లో చినన్సైజు పిపప్రమెంటల్ పాకెటుల్ దొరుకుతాయి. చాలా రుచిగా 
ఉంటాయవి. నాకోసం కాకపోయినా పిలల్లకోసం తీసుకుందామంటే జేబులో డబుబ్ండదు.       

ఏదో తెలివిగా మాటాల్డేననుకునాన్ను కానీ రావుగారికి దొరికిపోయాను. ఆయన వెంటనే, “పాపం, మీవారంత 
నొచుచ్కుంటునాన్రు. రేపటిన్ంచి ఆయన బయటికెళేల్టపుప్డు ఓవర కోట జేబులో కాసిని నిమమ్తొనలు పోసుత్ండండి” 
అనాన్డు. 

అంతా ఘొలుల్మనాన్రు. అబదధ్మెందుకూ- ఘొలుల్మనాన్రు కాదు, ఘొలుల్మనాన్ం అనాలి. ఎందుకంటే అందరితో 
పాటే కాదు, అందరి కంటే కూడా నేనే గటిట్గా నవావ్ను. 

అదీ రావుగారు! 
మేమూ వాళూల్ మరీ ఎకుక్వగా కలవకపోయినా- బెరిల్న అంటే రావుగారు మాతర్మే గురుత్కొచేచ్ంత దగగ్రయింది 

మాకాయన కుటుంబం.  
పిలల్ల జనమ్దినాలకు మేమూ వాళూల్ తపప్క కలుసుకునేవాళల్ం.  
పుటిట్నరోజు కానుకలకోసం మేము మనసు పెటిట్ చాలా షాపులు తిరిగేవాళల్ం. ఆ తిరగడం మా పిలల్లకూ ఇషట్ంగా 

ఉండేది. ఎందుకంటే- ఆ గిఫుట్ ఐటముస్ బాగా నచేచ్సి మా వాళల్కీ కొనేవాళల్ం.  
అలా మేము వాళల్ బాబుకోసం గేర్ కలర ఆటోమాటిక కారు బొమమ్ కొనాన్ం. అది రిమోట తో నడిచేది, మలుపులు 

తిరిగేది. దారికి ఏదైనా అడడ్మొసేత్ దానంతటదే పకక్కు తపుప్కుని ముందుకెళేల్ది.  
వాళల్ పాపకోసం పసుపు పచచ్ని రోడ కీల్నింగ వాయ్న కొనాన్ం. బెరిల్న రోడల్మీద తిరిగే వాయ్నల్కి అది మూస. బాయ్టరీ 

ఆన చెయయ్గానే అంబులెనుస్లా హారన మోగిసూత్ కదిలేది. దాని అడుగున వాకూయ్మ కీల్నింగుకి తిరిగే చకర్ం ఉండేది.     
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ఇవి మా పిలల్లకి కూడా కొనాన్ం. వాటితో పిలల్లకంటే ఎకుక్వగా మేమే 
ఆడేవాళల్ం. మరి చినన్పుప్డు మాకిలాంటి సరదాలు తీరలేదుగా! 

“ఇలాంటివనీన్ మీకెకక్డ దొరుకుతాయి?” అని అబుబ్రంగా అడిగేవాడు రావుగారు. 
“మీరు ఇకక్డే ఉండేవారు. ఏం కావాలనాన్ నిదానించొచుచ్. మేము తవ్రలో వెళిల్పోయేవాళల్ం. మళీల్ ఎపుప్డైనా 

వసాత్మో లేదో తెలియదు. వీలైననిన్ అపురూప వసుత్వులు కూడా తీసుకెళాల్లనంటే తొందరపడాలి. అందుకని షాపులు తెగ 
తిరుగుతుంటాం. ఏవేవో కొంటుంటాం. డబుబ్ దాచుకోవడం మంచిదని మితుర్లు కొందరంటారు కానీ, డబుబ్దేముంది- 
ఎపుప్డైనా సంపాదించొచచ్ని నేనంటాను” అనాన్ను. 

రావుగారు నవివ్, “ఏమనుకోనంటే నాదో చినన్ సలహా. మీరంటునన్ ఈ అపురూప వసుత్వులు ఎపప్టికీ 
అపురూపంగా ఉండిపోవు. కొనాన్ళల్కివి ఇండియాలోనూ మామూలైపోతాయి. అదీకాక టెకాన్లజీ తవ్రగా వృదిధ్ 
చెందుతోంది. నేటి వింత రేపటికి పాతబడి రోతగా మారిపోతోంది. కాలుక్య్లేటరేల్ చూసేరుగా- ఒకోటి తొమిమ్దొందల 
తొంబైఎనిమిది మారుక్లుండేది- ఆరెన్లల్లో నూట తొంబైఎనిమిది మారుక్లకి పడిపోయింది. అవసరానికి ఏమైనా 
కొనుకోక్ండి. ఐతే ఖరుచ్ చేసేటపుప్డు, ముఖయ్ంగా మధయ్తరగతివాళల్కి, అనిన్ంటికనాన్ డబేబ్ పర్ధానమని గురుత్ంచుకోండి” 
అనాన్డు. 

అది అనుభవంలోంచి పుటిట్న మాట. బాధయ్తలెరిగిన మనిషి వాసత్విక దృషిట్తో సేన్హభావంతో పలికిన మాట!  
అపప్టికది ఆచరించాలని అనిపించిందని చెపప్లేను కానీ, మధయ్తరగతి జీవితానికది విలువైన హితవాకయ్మని 

ఇపప్టికీ మరిచ్పోలేదు. 
రావుగారిలా దగగ్రైనవారు బెరిల్నోల్ మరికొందరు లేకపోలేదు. ఆదిలో ఓంపర్కాష. అతడిదావ్రా లియోపాలడ్ పాల్టజ్ 

హాసట్లోల్ మరికొందరు. అకక్డే నా లూయ్నబరగ్ కాల్స మేట గుపాత్. ఇంకా పర్సాద దంపతులు వగైరా. లాబొరేటరీలో 
అహమమ్ద, హైనర డెకరట్ వగైరాలు.  

వీరంతా చిరకాల పరిచయంవలల్ దగగ్రైనవారు. కానీ సవ్లప్కాలంలో ఊహించనంతగా సనిన్హితుడైనవాడు శోభన 
ఘోష.  

శోభన ఘోష ముచచ్టుల్ 
తండిర్, తాత, అమమ్మమ్, బామమ్, అనన్, అకక్, తముమ్డు, చెలిల్- వీరెంత దగగ్రివారైనా- కొనిన్ విషయాలోల్ 

సేన్హితులంత దగగ్ర కాలేరు. 
ఎందుకంటే- బంధుతవ్ం కారణంగా వారికీ మనకీ మధయ్ కొనిన్ పరిమితులుంటాయి.  
బెరిల్నోల్ రావుగారు మాకు ఆతమ్బంధువు. శోభన సనిన్హితుడైన సేన్హితుడు. 
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అతడు బెంగాలీ. కెమికల ఇంజనీరు. పూనాలోని నేషనల కెమికల 
లాబొరేటరీలో సైంటిసుట్. నాతరావ్తి సంవతస్రం బాయ్చిలో డాడ సాక్లరుగా జరమ్నీ వచాచ్డు. అతడితో పాటు భారయ్, మా 
అబాబ్యికంటే కొంచెం చినన్వాడైన కొడుకు వచాచ్రు.  

బెరిల్నోల్ అతడి లాబొరేటరీ మా సంసథ్కు దగగ్రోల్నే ఉంది. మాది కెమికల ఇంజనీరింగ ఇన సిట్టూయ్ట కావడం వలల్ 
తరచుగా మా లేబరేటరీకి వచేచ్వాడు.  

చొరవగా కొతత్వాళల్ని పరిచయం చేసుకునే అలవాటు నాకు లేదు. 
ఒకరోజు తనే వచిచ్ ననున్ కలుసుకునాన్డతడు. 
అందుకు కారణంగా అతడు చెపిప్న విషయాలు ననాన్శచ్రయ్పరిచాయి. 
అకక్డునన్ ఇండియనుస్లో నేను పర్తేయ్కమట. చాలా మంచివాణీణ్, సేన్హపాతుర్ణీణ్ట.  
ఈ మాట అతడికి కొందరు జరమ్నూస్, ఇండియనూస్ కూడా చెపాప్రుట.  
చుటుట్పకక్ల నాకు ఇంత మంచిపేరుందని ఊహించలేదు. ముందు చాలా సంబరపడాడ్ను.  
అంతలోనే నాకు అనిపించింది. కొంతమంది పరిచయం చేసుకునే ముందు అలా చెబుతుంటారు. ఎవరిదాకానో 

ఎందుకూ- నేనే ఒకసారి ఎవరితోనో అవసరముండి పరిచయం చేసుకునేటపుప్డు, “మీ గురించి గొపప్గా వినాన్ను” 
అంటూ మొదలెటాట్ను. 

అందుకని నా గురించి నేను మరీ ఎకుక్వగా ఊహించుకోక, “నా గురించి నాలుగు మంచి మాటలు చెపప్డం వారి 
సహృదయత. అది నాకు చేరవెయయ్డం నీ సహృదయత” అనేసి అతడి వివరాలడిగి తెలుసుకునాన్ను. 

శోభన ముకుక్ సూటి మనిషి. మనసులో ఏమునాన్ కుండ బదద్లు కొడతాడు. ఎవరీన్ లక్షయ్పెటట్డు. అలాగని 
ఎవరితోనూ అనవసరంగా గొడవ పడడు. ఆ లక్షణాలు నాకిషట్ం.  

ఆ లక్షణాలవలేల్ అతడికి అకక్డ సేన్హితులు తకుక్వ. శతుర్వులు కాకపోయినా కిటట్నివారు కూడా కొందరునాన్రు. 
మంచి మితుర్డికోసం ఎదురు చూసూత్ నా గురించి విని పర్తేయ్కంగా ననున్ కలుసుకుందుకు వచాచ్ననాన్డు. 

“నాలో ఏదైనా లోపం కనిపిసేత్ మొహం మీదే చెపెప్య. ఏమనుకోను. ననున్ మాతర్ం పకక్న పెటొట్దుద్” అనాన్డు 
శోభన. 

అది హెచచ్రికో, వినన్పమో అరథ్ం కాలేదు. కానీ అతణోణ్ రోజు మా ఇంటికి పిలిచాను.  
అతడి భారయ్ కలుపుగోలు మనిషి. తనూ వేరే రాషట్రంలో కాంపస నుంచి వచిచ్ంది కాబటిట్ హిందీ బాగానే వచుచ్. 

శీర్మతికీ ఆమెకీ మాటలు బాగానే కలిశాయి. ఇక వాళల్బాబ్యికీ మా పిలల్లకీ జత బాగానే కుదిరింది. 
మొదటి రోజునే అంతా అతీమ్యులమైపోయాం. 
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“మనమెపుప్డు కలుసుకునాన్ నీ ఇంటోల్నే! అతిథుల రాక ఇకక్డ మా లాండ లేడీకి 
ఇషట్ముండదు” అని చెపాప్డతడు. 

శోభన ముకుక్ సూటి మనిషి కనుక- అదో వంకని నేననుకోలేదు.  
ఆ మరాన్డే శోభన ననున్ ఆఫీసులో కలుసుకుని, “నినన్ మీ ఇంటికెందుకొచాచ్మో తెలుసా? మన కుటుంబాల 

ఫీర్కెవ్నీస్ ఎలా కలుసుత్ందో తెలుసుకుందుకు అదో టర్యల రన!” అనాన్డు. 
టర్యల రనుస్ కెమికల ఇంజనీరింగ పర్యోగాలోల్ మామూలు. జీవితంలోనూ ఇంజనీరింగేనా అనుకుంటూ, 

“టర్యల దేనికి?” అనాన్ను.  
“మీ పిలల్లు కాసత్ పెదద్వాళుల్. వదిలేసేత్ ఎవరిదగగ్రైనా కొనిన్ గంటలసేపు ఉండగలరు. పైగా వాళల్కి ఒకరికొకరి 

తోడు ఉంటుంది. మా అబాబ్యి విషయమలా కాదు. వాణిణ్ ఎకక్డైనా వదిలి వెళాల్లంటే, కాసత్ చనువునన్ పిలల్లు కూడా 
జతగా ఉండాలి. మీ పిలల్లు, మీరు ఉంటే వాడు గంటలేమిటి, రోజు రోజంతా మమమ్లిన్ తలుచ్కోకుండా గడిపెయయ్గలడని 
నినన్టితో ధైరయ్ం కలిగింది” అనాన్డు శోభన. 

అతడు మమమ్లిన్ తన కొడుకిక్ బేబీ సిటట్రుస్గా ఉపయోగించుకోవాలని ఆతర్పడుతునన్టుల్ అరథ్మైంది. కానీ ఆ 
అవసరమేమిటో తోచక, “ఔననుకో- కానీ వాళల్ని వదిలి వెళాల్లిస్న అవసరమేమిటి నీకు?” అనాన్ను కుతూహలంగా. 

“నేనూ మా ఆవిడా కీనోకి వెళాల్లనుకుంటునాన్ం” అనాన్డతడు. 
ఉలికిక్పడాడ్ను. 
కీనో అంటే సినిమా హాలు.  
బెరిల్నోల్ హాలోల్ ఆడేవనీన్ జరమ్న సినిమాలు. డబుబ్ ఖరుచ్ పెటుట్కుని అరథ్ం కాని భాషలో సినిమాలు చూడడ్మెందుకూ 

అనుకునే ఎకానమీ నాది. అందుకని సినిమాహాలుకి వెళాల్లని అనుకోను కూడా అనుకోలేదు. 
ఐతే కీనో అనే పదానిన్ సాథ్నికంగా సెకస్ కీనోకి కుదింపుగా వాడతారు. ఇండియనస్యితే మరీనూ.  
“కీనోకి వెడదామనుకుంటునాన్! కంపెనీకి గరల్ ఫెర్ండు కోసం చూసుత్నాన్” అని కొలీగుస్ ముసిముసిగా నవువ్తూ 

అనడం నాకు తెలుసు. 
బెరిల్న నగరంలో అడుగడుగునా సెకస్ కీనోలునాన్యి. ఎనోన్ షాపింగ మాలస్ లో భాగంగానూ ఉనాన్యి. 
సెకస్ కీనోలోల్ పోరోన్ అంటే పచిచ్ బూతు సినిమాలు చూపిసాత్రు. వాటికి మారిన్ంగ షోలూ, మేటీన్లూ, 

మొదటాటలూ ఉండవు. రోజంతా పని చేసూత్నే ఉంటాయి. టికెట కొనుకుక్ని వెళిల్ హాలోల్ కూరోచ్వడం. ఇషట్మైనంత సేపు 
కూరోచ్వడం. అంతే! 
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ఒకో సినిమా నిడివి 5నుంచి 20 నిముషాలవరకూ ఉంటుంది. అలాంటివి పదో 
పదిహేనో ఉంటాయి. అనీన్ ఐపోయేక ఆట ఆగదు. మళీల్ సైకిల మొదలవుతుంది.  

“ఒక టికెట మీద హాలోల్ ఎంతసేపైనా కూరోచ్నిసేత్, హాలువాళల్కి నషట్ం కదా!” అనాన్ను నేనోసారి లాబోరేటరీలో 
అహమమ్ద తో. 

“నువవ్లా అనుకుంటునాన్వా- నిజానికి టికెటుట్కి టైము నిరాధ్రిసేత్ నషట్పోయేది హాలు వాళేల్” అనాన్డు అహమమ్దు. 
“అదెలా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“ఆ చితార్లు చూసూత్ంటే అకక్డే కూరోచ్వాలనిపించదుగా. గరల్ ఫెర్ండుతో వెళిల్నవాడైతే పది నిముషాలోల్నే అమెతో 

సహా బయటి కొచేచ్సాత్డు. టికెటుట్కి టైమ నిరాధ్రిసేత్ ఆ సీటు అలా కాళీగా ఉండిపోవాలిస్ందేగా!” అని నవివ్, “ఎవవ్రూ 
గంటకుమించి హలోల్ కూరోచ్రు. అలా కూరుచ్నేవాళుల్ ఆ సినిమాలు చూడడ్ం వయ్రథ్ం” అనాన్డు అహమమ్ద. 

అంతవరకూ ఊహకందని ఆ కోణం అపప్టికి తెలిసింది నాకు. 
మా ఇంటామె ఒలోముచ కీ కుర ఫూయ్ర సెట్న డామ వదద్ ఓ సెకస్ కీనోలో టికెటుల్ అమేమ్ ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. ఆమె 

టైమింగుస్ ఉదయం తొమిమ్దినుంచి రాతిర్ 9 వరకూ అనుకుంటాను. ఐతే ఆ పనివేళలు కాసత్ అటూ ఇటూగా కూడా 
ఉంటుంటాయి. 

బెరిల్నోల్ కీనోలకి వెళల్లేదు కానీ, నేను అలాంటి మూవీలు అపప్టికే కొనిన్ చూశాను. ఆ అనుభవం అరాథ్ంగికీ 
కావాలనన్ మనసుంది కానీ, ఇకక్డ ఎలా వీలవుతుంది? 

పిలల్లిన్ కూడా తీసుకెళల్లేం. వాళల్ని ఒంటిగా వదిలేసి వెళల్లేం. 
రావుగారినడుగుదామంటే, ఆయన బంధువుల కోవలోకి వసాత్రు. కాబటిట్ మామధయ్ అటువంటి పర్సకిత్ రాను కాక 

రాదు. 
ఇకక్డకొచిచ్ తను చూడని వింతలోల్ అదీ ఒకటిగా మిగిలిపోతుందని అసంతృపిత్గానే సరిపెటుట్కునాన్ను. 
కానీ శోభన అలా సరిపెటుట్కోలేదు. మనసుంటే మారగ్ముంటుందనుకునాన్డు. ననున్ వెతికి పటుట్కునాన్డు. 
తనకి నేను మారగ్మయాయ్ను. నేనూ రావుగారి దగగ్ర అలాంటి మారగ్ం చూడాలిస్ందేమో!  
“ఏం మాటాల్డవు?” అనాన్డు శోభన. 
“సాహసివిరా డింభకా!” అనుకుని, “మాటాల్డాడ్నికేముంది? నీ పర్పోజల నాకు ఓకే” అనాన్ను. 
“నీకు ఓకే కావచుచ్. కానీ నేనింకా ఓకే చెయయ్లేదు” అనాన్డు శోభన. 
తెలల్బోయి, “ఓకే చెయయ్కపోతే, అడగడమెందుకు?” అనాన్ను. 
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“బొమామ్ బొరుసూ ఉంటేనే అది నాణెం ఔతుంది. నావైపు పర్పోజల బొమమ్. 
దానికి బొరుసు నీవైపు పర్పోజల” అనాన్డు శోభన. 

“అంటే?” 
“అంటే ఏముంది? మా బాబుని మీ ఇంటోల్ వదిలి మేము కీనోకి వెళిల్ వసాత్ం. అపప్టికి మీరు సిదధ్ంగా ఉండండి. 

మీరు కీనోకెళిల్ వచేచ్దాకా మేము మీ పిలల్లిన్ చూసుత్ంటాం. అదీ డీల. ఇది నీకు ఓకే ఐతేనే, ఈ పర్పోజల. లేకుంటే ఇదికక్డే 
మరిచ్పోదాం” అనాన్డతడు. 

నేనిది ఊహించలేదు, “నీకిషట్మై నువెవ్డుతునాన్వ. ననున్ బలవంతపెటట్డం భావయ్ం కాదు” అనాన్ను. 
“హిపోకర్సీ వదుద్ రావ. ఇలాంటి సినిమాలిపుప్డు ఇండియాలోనూ రహసయ్ంగా వేసుత్నాన్రు. చూసేవాళుల్ 

రహసయ్ంగా చూసుత్నాన్రు. ఎందుకంటే ఆ సినిమాల పర్దరశ్న అకక్డ చటట్విరుదధ్ం. అదికక్డ చటట్బదధ్ం. ఆ సినిమా 
చూడాడ్నికి భారయ్తో సహా వెళిల్నా చెవులు కొరుకుక్నేవారుండరు. ఇది మనకి సదవకాశమే కదా! ఐనా నాకు తెలుసు. 
భాభీజీతో కలిసి ఓసారి కీనోకి వెళాల్లని నీకూ ఉంది. ఇక భాభీజీ అంటావా, మన సంపర్దాయానిన్బటిట్ మొహమాటపడినా, 
మనిషికి సహజమైన కుతూహలం ఉంటుందిగా. నువువ్ కాసత్ బలవంత పెడితే తపప్క ఒపుప్కుంటుంది. నేనలాగే మా 
ఆవిణిణ్ ఒపిప్ంచాను” అనాన్డు. 

నేనింకా ఆలోచిసుత్ంటే మళీల్ తనే, “నేనీ పర్పోజల పెటిట్ందే నీకోసం. అందుకు పర్తిఫలంగా నాకూ ఓ అవకాశం 
కోరుతునాన్ను. ఎటొచీచ్ బెంగాలీ వాణిణ్గా- సవ్కారయ్ం అయాయ్కే సావ్మికారయ్ం” అనాన్డు. 

ఇపప్టివాళల్కి ఇదంతా హాసాయ్సప్దంగా ఉంటుందని తెలుసు. కానీ- అపప్టోల్ ఈ ఏరాప్టుకి కారణం- అతి తకుక్వ 
పరిచయంలో శోభన తీసుకునన్ చొరవే కావడం ఇపప్టికీ నాకు ఆశచ్రయ్ంగానే ఉంటుంది.  

అలా కీనో విషయంలో- సవ్కారయ్ సావ్మికారయ్ సిదిధ్ అనుకునన్టుల్గానే జరిగింది.  
శోభన కుటుంబం మాకు అతయ్ంత సనిన్హితమైంది.  ఎంతలా అంటే- ఇండియా వచేచ్క ఓ ఇరవై సంవతస్రాల 

తరావ్త కేవలం మమమ్లిన్ చూడాడ్నికే అతడోసారి భువనేశవ్ర వచాచ్డు. వచిచ్ ఊరుకునాన్డా- తన ముకుక్ సూటితనం 
కలకాలం గురుత్ండిపోయేలా చేసి వెళాల్డు. 

అది సమ్రించుకోవడానికి క్షణంపాటు కాలయంతర్ంలో కొంచెం ముందుకెళిల్, వెంటనే వెనకిక్ వచేచ్దాద్ం…..   
PPP 

ముకుక్సూటి శోభన 
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శోభన ఘోష లో నాకు నచిచ్న అంశాలోల్ మొదటిది ముకుక్సూటితనం, రెండవది 
తనకు నచిచ్నటుల్ ఉండడానికి సంకోచించక పోవడం. మొదటిది అనుసరించడం నా వలల్కాదు. రెండవది అనుసరించాలని 
ఉనన్పప్టికీ, అందుకు జీనుస్ కూడా సహకరించాలిగా- నా ఓవర కోట ఉదంతం అదే చెబుతుంది. 

లూయ్నబరుగ్లో జరిగిన ఈ ఉదంతానిన్ కాసత్ విపులంగా ఇకక్డ ఎందుకు పర్సాత్వించాలిస్ వచిచ్ందంటే, శోభన మా 
ఇంటికొచిచ్నపుప్డా కోటు చూశాడు. వాడకంలో లేదని తెలిసేక, తనకి కావాలని అడిగాడు.   

షాక తినాన్ను. “నిజంగానా?” అనాన్ను తేరుకునాన్క. 
“నువువ్ వాడడ్ంలేదు కదా అనడిగాను. నీకిబబ్ంది లేకపోతేనే…..” అనాన్డతడు తేలికగా. 
నాకో అతడికో చెపప్లేను కానీ- ఇబబ్ంది లేకేం, ఉంది మరి! 
ఆ కోటు కథేంటంటే…. 
మనలో చాలామంది తమ మానాన తాము బర్తుకుతునాన్మనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు. మనం చేసేవనీన్ 

మన ఇషట్పర్కారం ఉండవు. పదధ్తికి ఎదురెళల్లేకనో, ఎదుటివారి మెపుప్ను ఆశించో- తరచుగా మనకిషట్ం లేని పనులు 
చేయాలొస్సుత్ంది.  

ఒకోసారి ఎదుటివారిని నొపిప్ంచడమే ధేయ్యమై- మనకు వీలుకానివాటికి కూడా పూనుకుంటాం. ఐతే నా కోటు 
కథ ఈ కోవలోకి రాదు.  

జరమ్నీ చలి దేశమే ఐనా, అంత చలి నాకు కొతేత్ అయినా, అంతా చలి గురించి భయపెటిట్నా- కనీసం ఆరంభంలో 
చలి ననన్కక్డ ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. నావదద్ ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్ ఉలెన సెవ్టరుంది. చలిని తటుట్కోవడానికి 
అపప్టికది నాకు సరిపోయింది. అలా జరమ్న లాంగేవ్జ కోరుస్కి లూయ్నబరుగ్లో ఉనన్ మొదటి నెలంతా ఓవర కోట లేకుండా 
సెవ్టర తోనే గడిపేశాను.  

మిగతా ఇండియనుస్ అలా కాదు. ఉతత్రాదివాళుల్ ఇండియానుంచి ఓవర కోటుల్ తెచుచ్కునొచాచ్రు. దకిష్ణాదివాళుల్ 
ఇకక్డికి రాగానే కొనుకుక్నాన్రు. లేనివాణిణ్ నేనొకక్ణేణ్! 

ఉనాన్యి కదా అని వేసుకుని బయటకొచేచ్వారు కానీ, చలి ఆటేట్ లేక ఆ కోటు ఎకుక్వగా వాళల్ చేతులమీదే 
ఉండేది. అందుకే లాంగేవ్జ కోరుస్ పూరత్యి బెరిల్న వెళేల్క అకక్డ కొనుకోక్వచుచ్లే అని నేననుకునేవాణిణ్.  

తమని తాము సమరిథ్ంచుకుందుకో, లేక నేను నిరల్క్షయ్ం చేసి పార్ణాలమీదకు తెచుచ్కుంటాననన్ భయమో, లేక 
వాళుల్ వాడుతునన్ది నేనూ వాడాలనన్ పంతమో చెపప్లేను కానీ, ‘ఇది చలి దేశం. ఇకక్డ వాతావరణం ఇటిట్టేట్ 
మారిపోతూంటుంది. క్షణం కిర్తం ఉకక్బోసేత్, ఆ మరుక్షణం చలి గజగజ వణికించొచుచ్. బయటికొసేత్ ఓవర కోట 
దగగ్రుండాలిస్ందే’ అని మితుర్లు నొకిక్ంచేవారు.  
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కొనాన్ళుల్ తపిప్ంచుకునాన్ను.  
ఓ శుకర్వారం సాయంతర్ం లాంగేవ్జి కాల్సులయేయ్క, ఐదుగురు ఇండియన మితుర్లం కలిసి బజారోల్ తిరుగుతుంటే, 

ఒకచోట షోకేసులో   ముచచ్టగా ఉనన్ సూప్ల టైపు టేపు రికారడ్ర ఒకటి కనిపించింది. ధర చూసేత్ 150 మారుక్లే. 
కాసెట రికారడ్రుకంటే తకుక్వధర కొసోత్ందని ఒక మితుర్డు ఉతాస్హపడి లోనికి వెడదామనాన్డు. అంతా వెళాల్ం. 

తీరాచూసేత్ అది సెకండ హాండువి అమేమ్ దుకాణం. ఎలకాట్ర్నిక వే కాదు- ఫరిన్చర నుంచి, బటట్లదాకా రకరకాలవి 
చౌకగా ఉనాన్యి. 

విషయం తెలిసేక నా మితుర్డికి టేపు రికారడ్ర అంత ముచచ్టగా కనబడలేదు.  
తెలిసినవాళుల్ అమిమ్తే ఏమో కానీ- షాపుకెళిల్ సెకండుహాండు సరుకులు కొనడం ఇషట్ముండదు నాకు.  
అందుకని అనాసకత్ంగా అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్ను.  
ఒకసారి లోపల అడుగెటేట్క, వెంటనే బయటికి వెళిల్పోవడం బాగుండదని మిగతావాళుల్ అకక్డేమునాన్యో 

చూసుత్నాన్రు. అంతలో ఓ మితుర్డు ఓవర కోటొకటి చూసి, “చాలా బాగుంది. సైజు సరిపోతే నేనే తీసుకునేవాణిణ్. ఇది 
మన రావుకి కరెకుట్గా సరిపోతుంది. జసట్ 20 మారుక్లంటే కారుచౌక” అనాన్డు.  

అంతే, మితర్బృందమంతా ననున్ బలవంతపెటాట్రు. ‘ఇలాంటి షాపుల గురించి ముందే తెలిసేత్ బాగుండేది. 
లేకపోతే, ఏడాదుండి వెళిల్పోయేదానికి, ఓవర కోటుమీద ఇంత డబుబ్ తగలేసి ఉండేవాణిణ్ కాదు. ఇండియా వెళేల్క దీనికింక 
పనేముంది?’ అని ఓ దకిష్ణాది మితుర్డు వాపోతూ, ‘బెరిల్న వెళేల్క ఎలాగూ కొందామనుకుంటునాన్వుగా, ఇది మంచి ఆఫర. 
వదులుకోకు’ అనాన్డు. 

‘లూయ్నబరుగ్లో ఉండగానే రావుని ఓవర కోటోల్ చూసే యోగం ఉండబటేట్- అనుకోకుండా మనమీ షాపులో 
ఎంటరైనటుల్నాన్ం’ అనాన్డింకో మితుర్డు- అపుప్డే నేనా కోటు కొనబోతునన్టేల్! 

కొనడానికి నాకు మనసొపప్లేదు. సెకండ హాండ షాపులో ఉనాన్ం కాబటిట్- సెకండ హాండ సరుకులిన్ 
చినన్బుచుచ్తూ మాటాల్డడ్ం మరాయ్ద కాదు కాబటిట్ ఇంకేవేవో వంకలు చెబుతునాన్ను.   

అవసరముండీ డబుబ్కి వెనకాడి నేను ఓవర కోట వాడడ్ం లేదేమోననన్ అనుమానం బలంగా ఉనన్టుల్ంది. 
ఉనన్టుల్ండి వాళల్ంతా ఆ షాపుకి సేలుస్మెన గా మారిపోయారు. మంచి తరుణము మించిన దొరుకదు- అంటూ 
బలవంతపెటాట్రు. 

నా సాథ్నంలో శోభన ఉండి ఉంటే- తనకూ ఇషట్మైతే ఏమో కానీ, కేవలం వాళల్ మాటలకు లొంగేవాడు కాదు.  
అయిషట్ంగానే నేనా కోటు కొనాన్ను. కొనన్ మరాన్డే పెదద్ వాన. బయటకెళల్డానికి కోటు అవసరమైంది. అటు 

వాననుంచీ, ఇటు చలినుంచీ కూడా అదిచేచ్ రక్షణ సావ్నుభవమయేయ్క- కోటు కొని మంచిపనే చేశాననుకునాన్ను.  
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మరాన్డు ఆదివారం. రివాజుగా మితుర్డు నటరాజన ఇంటికి బయలేద్రాను. 
ఓవర కోట వేసుకోవడం మరిచ్పోలేదు.  

నటరాజన ఇంటి దగగ్ర అతడి లాయ్ండ లేడీ కనబడి విష చేసింది. ఆమె ఎకక్డ నా కోటుని తేరిపార చూసుత్ందోనని, 
మరాయ్దకు నేనూ విష చేసి హడావుడిగా వెళిల్పోయాను.  

గదిలో నటరాజన ననోన్సారి తేరిపార చూసి నా కోటుని మెచుచ్కునాన్డు. మెచుచ్కోక ఏంచేసాత్డు- బలవంతపెటిట్ 
కొనిపించినవారిలో తనూ ఉనాన్డుగా- అనుకుంటూ కోటు గోడ మూలకునన్ సాట్ండుకి తగిలించాను. 

పకక్ గదిలోనే ఉంటునన్ బిశావ్స కాసేపటికి వచిచ్ కాసేపు కూరుచ్ని వెళాల్డు. ఏదో ఒక పెడసరం మాట అనడం 
అతడికలవాటు కాబటిట్, అతడుండగా కోటు టాపిక రాకూడదనుకునాన్ను. అదృషట్ంకొదీద్ నటరాజన ఆ టాపిక 
తీసుకురాలేదు.  

పాతదైనా ఆ కోటు నాకు కొతత్దే కదా! మరాన్డు సోమవారం చలి లేకపోయినా, వాన సూచనలు 
కానరాకపోయినా- గోయ్తే ఇనస్ టిటూయ్ట కి కోటు వేసుకునే వెళాల్ను. కాల్సుకి వెళేల్ముందు ఓవర కోటుల్ ఉంచడానికి 
కేటాయించిన గదిలోకి వెళాల్ను. 

నేనా గదిలోకి వెళల్డం అరుదు కదా- అకక్డునన్ ఇదద్రు ముగుగ్రు ననున్ పర్తేయ్కంగా పలకరించి కోటు కొనాన్వా 
అనడిగారు. నేను ఊఁ అనగానే విని ఊరుకునాన్రు. 

వాళుల్ కోటుని మెచుచ్కుంటారని ఆశించానేమో, అలా జరకక్పోవడంతో నాలో అది సెకండ హాండుదనన్ కాంపెల్కుస్ 
మొదలైంది.  

తరావ్తనుంచి ఎవరు కనబడినా- ననున్ కాక నా కోటుని చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. ఏదో అనాలనుకుని అనలేక 
తటపటాయిసుత్నన్టుల్ తోచింది. కొందరు నవువ్కుంటునాన్రా అని అనుమానం కూడా వచిచ్ంది.  

రెండోర్జుల తరావ్త నటరాజన మాటల సందరభ్ంలో, “నినన్ నువువ్ మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డు మా లాయ్ండ లేడీ నీ 
ఓవర కోట చూసింది. బాగుందని మెచుచ్కుంది కానీ సెకండ హాండుదనగానే అంత తృపిత్గా లేదు” అనాన్డు. 

“డబుబ్నన్వాళుల్ కదా, సెకండ హాండ అంటే చినన్చూపేమో!” అనాన్డు పకక్నునన్ గుపాత్. 
“అదేం కాదు. సెకండ హాండ దుకాణాలేం మనకోసమని తెరవలేదు. ఇకక్డ వీళూల్ వాటిలో షాపింగ చేసాత్రు. కానీ 

బటట్లైతే, అవి ఎవరో కటిట్ విడిచినవి కదా- అందుకని వాటి విషయం వేరుట. ఇక ఓవర కోటల్ గురించైతే వాళల్కి వేరే 
సెంటిమెంటుంది. సాధారణంగా ఎవరూ ఓవర కోటుల్ సెకండ హాండ దుకాణాలకివవ్రట. ఇచేచ్రంటే అవి అరాథ్ంతరంగా 
చనిపోయినవాళల్వై ఉంటాయి. వాళల్ ఆతమ్లు ఆ కోటుని ఆవహించుకుని ఉంటాయని నమేమ్వాళల్లో మా లాయ్ండ లేడీ కూడా 
ఉంది” అనాన్డు నటరాజన. 
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ఇది నాకు ఊహించని కొతత్ సమాచారం. 
దయాయ్ల విషయంలో చాలామందికిలాగే- నాకూ నమమ్కం లేదు కానీ, భయముంది. అందుకే నటరాజన 

మాటలకి ఒకక్సారి వళుల్ జలదరించింది. 
అతడు చెపిప్ంది వినగానే- ఇక నా ఫెర్ండుస్ నామీద పర్శన్ల వరష్ం కురిపించారు.  
‘వేసుకునన్ మొదటి రోజు ఏమనిపించింది?’ అని ఒకడు. ‘ఆ రాతిర్ పడుకునాన్క కలలో ఎవరైనా ఆపరిచితులు 

కనిపించారా?’ అని మరొకడు. ‘ఇపుప్డు నువువ్ చేసే పనులు నువువ్ చేసుత్నన్టేల్ ఉందా, లేక ఎవరో చెబుతుంటే, చేసుత్నన్టుల్ 
అనిపిసోత్ందా?’ అని ఇంకొకడు- 

సినిమాలోల్ కొతత్ హీరోయినిన్ ఫసట్ షాట కి వంద టేకుస్ తీసుకునాన్కా, కిర్కెటోల్ కొతత్ బాయ్టుస్మనిన్ ఫేస చేసిన 
ఫసట్ బాల కే ఔటైనపుప్డూ- అడిగే విలేకరల్లా!  

ఏంచేసాత్ను- పిలిల్కి చెలగాటం, ఎలకిక్ పార్ణసంకటం- అదీ నా పరిసిథ్తి. 
మనసులో ఇబబ్ందిగా ఉనాన్- వాళల్ని ఆపకపోతే లాభం లేదనిపించింది. 
‘మొదటి రాతిర్ కలలో, ఓ అపరిచితుడు కనిపించాడు. నడివయసుక్డు. చూడాడ్నికి బాగునాన్డు. మాటాల్డాడ్నికి 

మనుషులు దొరకడం లేదుట. నాచేత కోటు కనిపించినవాళల్ అడర్సులు కావాలనాన్డు’ అనాన్ను. 
‘ఎవరెవరి విచాచ్వేమిటి?’ అనాన్డు గుపాత్. 
‘నేను చెపప్డమెందుకు? ఎవరి కలలోకొసేత్ వాళేల్ చెబుతారు’ అనాన్ను. 
వాళుల్ కాసత్ తగాగ్రు. కానీ మనసులో ఇబబ్ంది నాకింకా తగగ్లేదు. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నికి, తెలిసిన కొనిన్ 

దయాయ్ల కథలిన్ కలలుగా మారిచ్ చెపాప్ను. దాంతో ఉతాస్హం పుటిట్ మరో ఇదద్రు తమకు తెలిసిన దయాయ్ల కథలు 
చెపాప్రు. 

ఆ తరావ్త మా మధయ్ అటు ఓవర కోటూ, ఇటు దయాయ్లూ కూడా సంభాషణలోల్కి చొరబడలేదు. కానీ మనసులో- 
ఆ కోటు కొనకుండా ఉండాలిస్ందనన్ భావన ములైల్ తరచుగా గుచుచ్తూనే ఉండేది ననున్. 

ఇంతకీ ననున్ బలవంతపెటిట్ కొనిపించింది వాళుల్. నా మొహమాటం వాళల్ బలవంతానికి లొంగేలా చేసింది.  
బెరిల్న వెళేల్క నాకు కోటు గురించిన కాంపెల్కుస్ పూరిత్గా పోయింది. అది సెకండ హాండుదని అకక్డెవరికీ తెలియదు 

కదా! 
శీర్మతి బెరిల్న వచేచ్దాకా, అంటే మూడు నెలల పాటు నేనా కోటుని బాగా వాడుకునాన్ను.  
శీర్మతి రాగానే తనకి ఓవర కోట కొనాన్ను. అపుప్డామె, “నా కోటు పకక్న మీ కోటు వెలవెలబోతోంది. మీరూ 

కొతత్ది కొనుకోక్ండి” అని బలవంతపెటిట్ంది. 
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“వెలవెలబోవడమేమిటి? కొనన్పుప్డెలాగుందో, ఇపుప్డూ అలాగే ఉంది” అనాన్ను 
నేను. 

“అంటే కొనన్పప్టిన్ంచీ ఇలాగే ఉందనన్మాట! అవునెల్ండి, సెకండు హాండుదిగా” అంది శీర్మతి చటుకుక్న.  
తనికక్డికి రానపుప్డు, ఇకక్డి నా అనుభవాలు చాలావరకూ- ఉతత్రాల దావ్రా పూసగుచిచ్నటుల్ 

తెలియబరేచ్వాడినేమో- ఆమెకు ఆ కోటు నేపథయ్ం కొంత తెలుసు.  
అపుప్డామె మొహం చూసేత్- నాకు లూయ్నబరుగ్లో ఇండియన మితుర్ల ముఖభావాలే గురుత్కొచాచ్యి.  
“కాళిదాసు మొహం చూసేత్ కవితవ్ం పుటుట్కొచిచ్నటుల్- ఈ కోటు చూసేత్ నీలోనూ జోకుస్ పుడుతునన్టుల్ంది” 

అనాన్ను చినన్బుచుచ్కుని.  
“మీకలా అనిపించిందా? నామీద నమమ్కంతో, నిజంగానే కోటు వెలవెలబోతోందేమోననుకుంటారనుకునాను” 

అంది శీర్మతి. 
ఆ రోజునుంచీ జాగర్తత్గా పరిశీలిసేత్ నా కోటు వెలవెలబోతునన్టేల్ కాదు, వెలిసిపోయినటేల్ అనిపించింది. ఆమె 

పటుట్దలతో- వెంటనే కాకపోయినా- తనకి కోటు కొనన్ వారానికే నేనూ ఓ కోటు కొనుకుక్నాన్ను.  
మామూలుగా ఐతే ఎంతో తెలితదు కానీ- ఆఫరోల్ 45 మారుక్లకి వచిచ్ంది. ఐతే అది ఓవర కోట కాదు. 

దానికిలాగే చలినుంచి రక్షణ ఇచేచ్ జాకెట. దానికంటే పొడవు తకుక్వ. 
దీనికి లోపల జిపుప్తో అతికించిన ‘పోలీ అకైరల’ ఊలు లైనింగుంది. చలిగా లేనపుప్డు ఆ లైనింగ తీసెయొయ్చుచ్. 

అంతే కాదు, పాత కోటులా కాకుండా, దీనికి తల, మొహం, చెవులు కపుప్కునే సదుపాయముంది. అది వేసుకుని 
బయటకెడితే వంటికి చెమటలు పటేట్వి. 

అనిన్ంటికీ మించి ఇది పాత కోటులా- కొనన్పుప్డే వెలవెలబోవడం లేదు. తళతళలాడిపోతోంది.  
అబదధ్మెందుకూ- పాత కోటు తీసి కొతత్ది వేసుకునన్పుప్డు ఏదో పేర్తాతమ్ ననున్ విడిచి వెళిల్న అనుభూతి కూడా 

కలిగింది.  
కొతత్ కోటుతో ఆఫీసుకి వెళిల్నపుప్డు- ఆ మారుప్ని చాలామందే గురిత్ంచారు.  
ఎందుకు గురిత్ంచరూ- పాత కోటు రంగు నలుపు. ఇంచుమించు పాదాలదాకా వసుత్ంది. ఈ జాకెట రంగు 

తళతళలాడే బౌర్న. మోకాళల్కంటే కొంచెం పైకే ఉంటుంది.  
అహమమ్ద చాలా బాగుందని మెచుచ్కునాన్డు. హైనర డెకరట్ ఐతే, “హమమ్యయ్! కోటు మారాచ్వు” అనాన్డు.  
హమమ్యయ్- అనన్ ఆ ఒకక్ మాటతో- నా పాత కోటు గురించి ఇకక్డా బోలెడు చరచ్లు జరుగలేదు కదా 

అనిపించింది. 
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‘కాంపెల్కుస్ కాకపోతే, నీదాకా రానివాటి గురించి ఊహలెందుకూ’ అని మనసు 
మెదడుని మందలించింది. 

ఇక నేను మళీల్ పాత కోటు ధరించలేదు. ఐతే మాకునన్ది ఒకక్టే గది. అకక్డ ఓ మూల కొకేక్నికి కనబడుతూ 
రోజూ ననన్ది వెకిక్రిసూత్నే ఉండేది. దానిన్ చూసినపుప్డలాల్, ఇనాన్ళెల్లా దీనిన్ భరించాను- అనుకునాన్ను. 

ఆ కోటుని ఇపుప్డు శోభన అడిగాడు- తనకి కావాలని! 
‘వెంటనే ఇచెచ్య! రోజూ దానిన్ చూడాలిస్న అగతయ్ం తపుప్తుంది’ అని మనసు పోర్తస్హించింది. 
శోభన తో పరిచయమై ఎనాన్ళోల్ కాలేదు. కానీ అపప్టికే అతడంటే అభిమానం ఏరప్డింది. 
‘నువువ్ పడడ్ మనోవయ్ధంతా మరిచ్పోయేవా? నిజం దాచి మితర్దోర్హం చేసాత్వా?” అని మనసు ననున్ కసిరింది. 
నేను శోభన కి ఆ కోటు కథ చెపిప్, “ఇంకా నీకా కోటు కావాలనిపిసేత్ తపప్క ఇసాత్ను” అనాన్ను. 
అపుప్డు శోభన తనదైన పదధ్తిలో ఓ నవువ్ నవావ్డు. ఆ నవువ్ దూరంగా ఉనన్వాళల్కి వినిపించేటంత బిగగ్రగా 

ఉండదు కానీ- దగగ్రునన్వాళల్కి గటిట్గానే అనిపిసుత్ంది. నవివ్నపుప్డు అతడి మొహంలో సంతోషమో, వయ్ంగయ్మో 
పసికటట్లేని విచితర్భావం కనిపిసుత్ంది. 

“ఎందుకు నవువ్తునాన్వ!” అనాన్ను. 
శోభన మాటాల్డకుండా కోటు దగగ్రకెళిల్ కొకెక్ంనుంచి దానికి విముకిత్ కలిగించాడు. ఓసారి ఆపాయ్యంగా దానిన్ 

తడిమాడు. వెంటనే దానిన్ ధరించి, బీరువా అదద్ముందు నిలబడి తనని తాను చూసుకునాన్డు. తరావ్త నావైపు తిరిగి, 
“సో! మొహమాటానికి కాక నువువ్ దీనిన్ మనసూఫ్రిత్గానే నాకిసుత్నాన్వ!” అనాన్డు.       

“అంటే తీసుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను.  
“నాకాక్వలసింది చలినుంచి రక్షణ. పైసా ఖరుచ్ లేకుండా అపప్నంగా వసుత్నన్ దీనిన్ నేనెందుకు తీసుకోను?” 

అనాన్డు శోభన. 
“ఒకక్సారి భాబీజీని కూడా అడిగి…..” అని నేనింకా ఏదో అనబోతే- 
“మన బటట్లు. మన సౌకరయ్ం. మనిషట్ం. ఆ విషయంలో కూడా మనకి సేవ్చఛ్ లేకపోతే ఎలా?” అనాన్డు శోభన 

వెంటనే.  
“నాకైతే బయటే కాదు, ఇంటోల్ కూడా ఇది వేసుకుంటే బాగుంటుందనిపించింది. హీ లుకస్ సో హాండస్మ” అంది 

శీర్మతి శోభన భరత్ని ముచచ్టగా చూసూత్. 
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‘భరత్కు తగిన భారయ్’ అనుకునాన్ను. అతడి పుతర్రతాన్నిన్ చూసేత్, ఇవేం 
పటిట్ంచుకోకుండా మా పిలల్లతో ఆడుతునాన్డు. పరిసిథ్తి అరథ్మై, ధారాళంగా మాటాల్డే వయసొసేత్, ‘నానాన్! దీనిన్ 
పాడుచెయయ్కు. పెదద్యేయ్క నేనూ వేసుకుంటా’ అంటాడేమో అనుకునాన్ను. కానీ ఆ అవకాశం ఉనన్టుల్ లేదు. 
ఎందుకంటే--- 

భారయ్ ముచచ్ట తీరచ్డానికో ఏమో, శోభన ఇక కోటు విపప్లేదు. వెళేల్టపుప్డు థాంకస్ చెపాప్డు. 
“నేనే నీకు థాంకస్ చెపాప్లి” అనాన్ను. కొంత నిజం. కొంత మరాయ్ద. 
శోభన చినన్గా నవివ్, “నువువ్ థాంకస్ చెబితే, నాకిది శాశవ్తంగా ఇచేచ్సినటుల్. నేను థాంకస్ చెబితే, ఈ కోటు నేను 

తాతాక్లికంగా తీసుకునన్టుల్. అనన్దముమ్లదైనా సరే పరాయి సొముమ్ని ఉంచుకోను నేను. ఇండియా వెళల్గానే నీకిది 
తిరిగిచేచ్సాత్ను” అనాన్డు.  

అపుప్డు నాకు శోభన పుతర్రతన్ం అపెస్టట్వుతాడా, తేలికగా నిటూట్రుసాత్డా అనన్ది ఊహలోల్ తేలలేదు. 
తరావ్త శోభన నాకు చాలాసారుల్ ఆఫీసులోనూ, మారెక్టల్లోనూ కనిపించాడు. అతడినే ననున్గా 

ఊహించుకుంటే- అపప్టోల్ ఆ కోటువలల్ నేను అపహాసాయ్నికి గురైతే, అది నాయ్యమేననిపించింది. 
కానీ శోభన- దిగంబరుడైన జైనముని నిసస్ంకోచంగా జనం మధయ్ తిరిగినటుల్- ఓవర కోటాంబరుడై బెరిల్నోల్ 

చిదానందుడై చరించడం-అనుసరించతగగ్ గొపప్ లక్షణం. 
మేము ఇండియా వెళిల్న ఏడాదికి శోభన కూడా ఇండియా వచేచ్శాడు. తానొచిచ్న మూడేళల్కి కాబోలు- పూనాలోని 

తన సంసథ్నుంచి బదిలీమీద వచిచ్న అడిమ్నిసేట్ర్టివ ఆఫీసరు దావ్రా- నా ఓవర కోటు వెనకిక్ పంపాడు.  
అతడి నిబదధ్త మెచుచ్కోతగగ్దే అయినా- నాకా కోటు మొకక్పాటివారి బారిసట్రు పారవ్తీశం టోపీలా 

అనిపించింది. 
కోటు నాకు చేరిన మరి కొనేన్ళల్కు-  
ఆ రోజు లాబొరేటరీలో నా గదిలో- సెప్షల కంటెయినరోల్ంచి ఓ సెప్షల థెరామ్స ఫాల్సుక్లోకి లికివ్డ నైటోర్జన 

వంపుతునాన్ను. సెంటిగేర్డ కొలమానంలో మంచుగడడ్ది సునాన్ డిగీర్లైతే నైటోర్జన దర్వరూపంలో ఉండడానికి -196 
డిగీర్లు. అంటే సునాన్కంటే 196 డిగీర్లు తకుక్వ. నీటిని వంద డిగీర్లకు తీసుకెడితే ఆవిరిగా మారిపోయినటుల్, లికివ్డ 
నైటోర్జన కి రూం టెంపరేచరు సోకగానే, తక్షణం ఆవిరైపోతుంది. ఎంత జాగర్తత్ తీసుకునాన్, కంటెయినరోల్ంచి ఫాల్సుక్లో 
పోసేటపుప్డు కొంత నైటోర్జన  దర్వానికి రూం టెంపరేచర సోకక తపప్దు కదా!  అందుకే నేను ఫాల్సుక్లోకి పోసుత్ంటే, 
నైటోర్జన గాస పొగలుగా గదంతా వాయ్పించింది. కొదిద్ క్షణాలు నేను గుహలో మాంతిర్కుడిలా అసప్షట్ంగా ఉనాన్ను. 
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ఆ క్షణంలోనే గది తలుపు తెరుచుకుని లోపలకి ఇదద్రు పర్వేశించారు. వారిలో 
ఒకరు నా జూనియర. రెండవ వయ్కిత్ శోభన.       

పూరీ-కోణారక్ టిర్ప మీద ఇటొచేచ్టట్. కొడుకిక్ చదువు పోతుందని అకక్డే వదిలేసి రావాలొస్చిచ్ంది. అందుకని 
టైట పోర్గార్ం. ఈ రాతిర్కే తిరుగు పర్యాణం. ననోన్సారి చూడాలని వీలుచేసుకుని లాబొరేటరీకి వచాచ్డు. ఉతత్రాల దావ్రా 
అడర్సు తెలుసు కాబటిట్- భారయ్ని మా ఇంటివదద్ వదిలేసి, తను లాబొరేటరీకొచాచ్డు. నా గురించి వాకబు చేసుత్ంటే, 
జూనియర నా దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు. 

నేను పర్యోగానిన్ జూనియర కి అపప్జెపిప్- సీటోల్ కూరుచ్నాన్ను. శోభన నాకెదురుగా కూరుచ్నాన్డు. “లాబ 
చూసాత్వా?” అనాన్ను. 

“లాబ, సైంటిసుట్లు, డైరెకట్రు- ఇదంతా అకక్డా ఇకక్డా ఒకటే. అందులో చూసేదేం లేదు. అంతా రొటీన. 
అఫీషియల గా వసేత్ ఎలాగూ తపప్దు. నేను నినున్ చూడాలనొచాచ్ను. మనం సైనుస్ పర్పంచానిన్ మరిచ్పోయి- కాసేపు 
సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నీకేం ఇబబ్ంది లేదుగా” అనాన్డు శోభన. 

మా సైంటిసుట్లకునన్ సౌకరయ్మే అది. పర్యోగాల అవసరానిన్బటిట్ ఒకోసారి రాతిర్ంబవళుల్ పనిచెయాయ్లి. ఎవరికి 
వాళల్మే బాసులం. మమమ్లిన్ శాసించేవారుండరు. ఆఫీసు టైంలో మితుర్లొసేత్, వాళల్తో మాటాల్డాడ్నికి ఒకరి అనుమతి 
అవసరం ఉండదు. అలాగని విచచ్లవిడిగా తిరగకూడదు. కర్మశిక్షణను పాటించడానికి- ‘షరతులు వరిత్సాత్యి’ అనన్ 
ముకాత్యింపు ఉండనే ఉందిగా.      

“ఇబబ్ందేం లేదు. ఇంటికెడదామా?” అనాన్ను. 
“వదుద్. బయట బాగా ఎండగా ఉంది. ఇకక్డ కాసేపు చలల్బడి వెడదాం. ఎలాగూ భోజనం మీ ఇంటోల్నేనని మిసెస 

రావ ఆరడ్రేసేసింది” అనాన్డు శోభన. 
ఇంటికి ఏసీ లేదు. ఏసీ అంటే పెదద్ లగజ్రీ అనుకునే రోజులవి. 
సుమారు గంటసేపు జరమ్నీ ముచచ్టుల్ చెపుప్కుంటూ కాలచకర్ంలో చాలా ఏళుల్ వెనకిక్ వెళిల్పోయాం. ఎంత 

ఆహాల్దంగా అనిపించిందంటే, అయోయ్- మళీల్ అలాంటి రోజులొసాత్యా అనిపించింది. 
తెలియకుండానే టైం ఒంటిగంటవడంతో, జూనియర మమమ్లిన్ హెచచ్రించాడు. అది మాకు లంచ టైం.  
ఆఫీసునుంచి మా ఇలుల్ రెండు ఫరాల్ంగులలోపే ఉంటుంది. నడుచుకుంటూ ఇలుల్ చేరేసరికి, పనెన్ండు నిముషాలు 

పటిట్ంది. 
ఇలుల్ చేరగానే శోభన భారయ్ తనే తలుపు తీసింది. “నమసాక్ర. కంగారు పడొదుద్ భాయిసాబ! ఇది మీ ఇలేల్, నేను 

మిసెస ఘోష ని” అంది. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   543
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

ననున్ సరర్ప్యిజ చెయయ్డంకోసం ఆమె తనే తలుపు తీసిందని గర్హించాను. 
పర్తినమసాక్రం చేసి లోపల అడుగెటాట్ను.  

శోభన నా వెనుకే లోపలికి రాగానే, “నమసాక్ర భాయిసాబ! భోజనం రెడీయే కానీ ముందుగా చాయ…” 
అంటూ శీర్మతి శోభన వెనుకనుంచి ముందుకొచిచ్ంది శీర్మతి.  

ఒరియా, బెంగాలీలకి తరచుగా చాయ కావాలి. మా ఇంటోల్ ఎవరికీ కాఫీ, టీ అలవాటు లేకపోయినా- అతిథుల 
విషయంలో ఆ మరాయ్ద శీర్మతికి బాగా పటుట్బడింది.  

శోభన వెంటనే, “నువువ్ నిండు నూరేళుల్ బర్తకాలమామ్! ఇడిగో మీ ఆయన దగగ్ర గంటనన్ర పైగా కూరుచ్నాన్ను. 
ఎంతసేపూ కబురుల్, కబురుల్, కబురేల్ తపప్- దురామ్రుగ్డు చాయ పర్సాత్వనే తేలేదు. నాలిక పీకుక్ పోతోంది. కడుపులో కాసత్ 
చాయ పడితే తపప్ ఇంకో పని చెయయ్లేను” అనాన్డు. 

ఛెళుల్న తగిలింది నాకు. చూడగానే శీర్మతికి తటిట్న విశేషం అంతసేపు అతడు నాతో కూరుచ్నాన్ ఎందుకు 
తటట్లేదు? 

విశేషమేంటంటే- ఛెళుల్మనిపించినా శోభన మాటలు నాకు నవువ్ తెపిప్ంచాయే తపప్, కోపానీన్, బాధనీ 
కలిగించలేదు. అతడు కూడా సరదాగా అనేసి వదిలేశాడే తపప్- కసిగా ఆ మాటనలేదు.  

అపుప్డు నాకు వినాయకుడి బొడోల్ తేలు కథ గురుత్కొచిచ్ంది. ఆకథలో ఓ గుడి. అందులో వినాయకుడి బొమమ్. ఆ 
బొమమ్ బొడోల్ వేలెటిట్ చూసుకుంటే, మలెల్పూల వాసనొసుత్ందంటారు. ఎవరికైనా అలాంటి సువాసన రాకపోతే, వాళుల్ 
పాపాతుమ్లై ఉంటారని కూడా అంటారు. ఎందుకొచిచ్ందిలే అని ఎవవ్రూ ఆ బొడుడ్ మహిమని పరీకిష్ంచేవారు కాదు. 

ఒకసారి నలుగురు మితుర్లు ఆ బొడుడ్ మహిమని పరీకిష్ంచాలనుకుని గుడికి వెళాల్రు. మొదటివాడు బొడోల్ 
వేలెటాట్డు.  

ఆ బొడోల్కి ఒక తేలు చేరి నివాసం ఏరప్రచుకుంది. అది మొదటివాడి వేలుమీద ఠకుక్న కుటిట్ంది. కానీ వాడా 
బాధని ఓరుచ్కుని, వేలుని వాసన చూసి, ‘ఆహా, మలెల్పూల వాసన’ అనాన్డు. ఆతరావ్తి ఇదద్రూ కూడా అదే పని చేశారు. 

నాలుగోవాడు ముకుక్సూటి మనిషి. వాడికి నిజం మాటాల్డడ్మే తపప్, జనం తన గురించి ఏమనుకుంటారోననన్ 
భయం లేదు. తనని తేలు కుటట్గానే వాడు, ‘అమోమ్! తేలు’ అనాన్డు. అపుప్డు అంతా ఔననాన్రు. తేలుని పులల్పెటిట్ 
బయటకు లాగి చంపేశారు.  

ఒకక్డి ముకుక్సూటితనం- ఒక పర్మాదానికి శాశవ్తంగా సవ్సిత్ పలికింది.   
ఇంటికొచిచ్న అతిథులంతా శోభన లా ఉండలేరు. శోభన పుణయ్మా అని నానుంచి నా అతిథులకి ఓ గొపప్ సౌకరయ్ం 

కలిగింది.   
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అపప్టిన్ంచీ నా మరాయ్ద ఆహాల్దకరమైతే ఆ ఘనత శోభన ది. కాకపోతే ఆ తపుప్ 
నాది.     

ఇపుప్డు మళీల్ వెనకిక్ వచిచ్ బెరిల్న నగర విశేషాలు ముచచ్టించుకుందాం…..   
PPP 

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.   
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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.  

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.  
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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.  

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

అణగదొర్కిక్ంది.     
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.  
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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. 

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.  
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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.  

“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. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   550
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

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. 

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.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   551
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“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.  

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. 
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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. 

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.  
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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. 
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?  

PPP 
ఎకస్ టెనష్న పర్హసనం 
ఏమైతే అయిందని మళీల్ రాలెక ని కలుసుకునాన్ను. “టెకిన్కల రిపోరట్స్ వార్సేటంత జరమ్న భాషాపరిజాఞ్నం నాకు 

లేదని డాడ ఆఫీసులో తెలుసు. రిపోరుట్ ఇంగీల్షులోనే వార్సి పంపుతాను. ఏమౌతుందో చూదాద్ం” అనాన్ను.    
రాలెక కి నా పర్తిపాదన నచచ్లేదు. “నేను నియమాలిన్ ఖచిచ్తంగా అనుసరిసాత్ను. నానుంచి వెళేల్ నీ రిపోరుట్ జరమ్న 

భాషలోనే ఉండాలి. కాబటిట్ గటిట్గా పర్యతిన్ంచు” అని పటుట్బటాట్డు.  
ఆయనతో అపప్టికేమనలేదు కానీ ఎకస్ టన షన 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. 
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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 ఎకస్ టెనష్న 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 రాసుత్నాన్డుగా- 

అతగాడికైతే ఇది చాలా సులభం” అంది శీర్మతి. 
ఓంపర్కాష సబజ్కట్ మెటలరీజ్. పీహెచ డి థీసిస సేట్జికి వచిచ్ంది. అతడు జరమ్న చకక్గా మాటాల్డతాడు. థీసిస 

వార్యడంకోసం ఆ భాషమీద పటుట్ సాధించడానికి కృషి చేసుత్నాన్డు.  
అంతవరకూ నాకతడి పేరు తటట్నందుకు కొంత ఆశచ్రయ్ం, కొంత చిరాకు. వాటిని పకక్నెటిట్ ముందు శీర్మతిని 

అభినందించి మరాన్డు ఆఫీసునుంచి ఓంపర్కాష కి 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 సాక్లర షిప వచిఛ్ంది. ఆ పోర్గార్ంలో పిర్పరేషన పారట్ పూరత్యింది. ఇపుప్డు 
టెసిట్ంగుకి పిర్పేరవుతునాన్ం. అపుప్డు చేసాత్నని వార్శను, ఇపుప్డు చేశానని రాయాలి. మిగిలింది పూరిత్ చెయయ్డం ఎంత 
అవసరమో, అందుకు ఎకస్ టెనష్న ఎందుకు తపప్నిసరో వివరించాలి. అదీ ఇంగీల్షులో. 

ఒకక్ పూటలో ఇంగీల్షు సిర్క్పుట్ తయారైంది. మధాయ్హాన్నికి ఓంపర్కాష వచిచ్ నా రిపోరట్ చూసి, “నువివ్కక్డ ఇంత 
పని చేశావా? నా థీసిస కే ఇంత వరక్ చెయయ్లేదు….” అనాన్డు మెపుప్కోలుగా. 
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“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 ఎనాలిసిస కీ, 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 సేట్టెమ్ంట తో 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, 
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. 
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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. ఓంపర్కాష కి 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, 
‘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 చేసిందలాల్- 
వంట అదుభ్తమని నానాన్, బాబాయ మెచుచ్కునన్పుప్డు- సిగుగ్తో మెలికలు తిరగడం” అని, “అపప్టిన్ంచీ- 
ఎదుటివాళల్చేత పని చేయించి కెర్డిట మనం కొటెట్యయ్డానిన్, పినిన్గారి వంట అంటాం మా ఇంటోల్. నేనిపుప్డు నీ 
అనువాదంలోనూ అదే టెకిన్క వాడాను” అనాన్డు ఓంపర్కాష.  
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అపుప్డు నేనతడికి ‘తాజ మహల 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 డెకరట్ కి చూపిసేత్- బాగుందనాన్డు. రాలెక కి చూపిసేత్- బాగోగులు చెపప్లేదు కానీ, 
సరిచెయయ్డానికి ఉతాస్హం చూపించాడు. ఇదద్రం కలిసి ఓ గంట కూరుచ్ని సిర్క్పుట్ ఫైనలైజ చేశాం. తరావ్త దానిన్ రాలెక 
టైపు చెయయ్మనాన్డు. 

రాలెక తో 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, లాగ బుక లో 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 
ఎకస్ పరుట్స్ కాదు. వాళుల్ టైపు చేసేత్ కొనిన్ అక్షరాలు సప్షట్ంగానూ, కొనిన్ అసప్షట్ంగానూ ఉండేవి. అందుకు కారణం వాళుల్ 
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. 
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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 ఎకస్ టెనష్న 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 అడిమ్నిసేట్ర్షన కి 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 ఎకస్ టెనష్న అవసరమని పొర్ఫెసర రాలెక నిరణ్యించాడు. ఉతత్రం డాడ ఆఫీసుకి వెళిల్ంది. వాళుల్ వెంటనే 
సానుకూల నిరణ్యం తీసుకుని నేరుగా నాకు తెలియబరాచ్రు.  

రాలెక కి అది చాలా మామూలు విషయం కావచుచ్ కానీ, నేను బాగా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. తరావ్త అది ఆనందంగా 
మారితే, ఇంటికెళిల్ శీర్మతితో పంచుకునాన్ను.  

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. 
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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 భరత కిచిచ్న 
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 భరత కి సమవయసుక్డు. కాబటిట్ తనకా లేబరేటరీలో ఎదుగుదలకు అవకాశం లేదని భరత లో నైరాశయ్ం. 
అపప్టోల్ సీయస ఐఆర లో 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 
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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- భరత లమధయ్ వివాదం జరుగుతునన్పుప్డు నేను ఏ 
వరగ్ంలోనూ లేను. పర్ఫులల్ చేరేక నేను భరత ను 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, భరత కి 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. 

సైంటిఫిక రీసెరిచ్ రంగం వేరు. అకక్డ రాజకీయాలునాన్ వాటివలల్ పర్యోగాలూ, ఫలితాలూ మారిపోవు. సైంటిసుట్ 
మనసెపుప్డూ జాఞ్నానేవ్షణలోనే ఉంటుంది కాబటిట్, ఆ పని ఆగిపోదు. ఈ రాజకీయాలు అరథ్రహితమైన చినన్ డిసట్రెబ్నస్- 
అంతే! 

డాడ సాక్లర షిపుప్కి 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 సూచనగా- 
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లేబరేటరీ 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. 

భూషణ కి జరమ్నీలో ఉండాలని లేదు. గడువు కాలం ముగిసీ ముగియగానే ఇండియా వెళిల్పోవడానికి 
నిశచ్యించుకునాన్డు. నేను మాతర్ం నా సేట్ ఎకస్ టెండ చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను. అందుకు డాడ అనుమతించింది. 
పర్ఫులల్ ఒపుప్కుంటాడా?  

శీర్మతి చెపేప్దాకా ఈ విషయమే నేను ఆలోచించలేదు.  
ఏంచెయాయ్లా అని ఆ రాతర్ంతా మనసులో తరజ్నభరజ్న పడాడ్క, ఈ విషయమై రాలెక నే ఆశర్యించాలనుకునాన్ను. 
ఐతే ఇది చాలా సునిన్తమైన వయ్వహారం. 
మా లేబరేటరీ రాజకీయాల గురించి రాలెక కు 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 రాలెక ని 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 
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 ఎకస్ టెండ చేసుత్నాన్నని అనుకోవచుచ్. అది 
నా కిషట్ముండదు. నా ఎకస్ టెనష్న 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?  
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రాలెక తేరుకునాన్క, “నినున్ సేట్ ఎకస్ టెండ చెయయ్మని అడిగింది నేను. ఏడాది 
ఉండమంటే ఆరెన్లేల్ ఉంటాననన్ది నువువ్. డాడ కి పర్పోజల నువేవ్ పంపడం పదధ్తి కాబటిట్ కానీ, అదీ నేనే పంపి ఉండేవాణిణ్. 
నువువ్ మా అతిథివి. నినిన్కక్డికి పంపింది మీ సంసథ్. అందుకు మీ డైరెకట్రుకి థాంకుస్ చెబుతూ- ఆరెన్లల్ ఎకస్ టెంషన 
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 ఎకస్ టెనష్న పర్హసనం అంతటితో ముగియలేదు.  
ఆ తరావ్త సుమారు రెండు వారాలకు కాబోలు, ఒక రోజు రాలెక నా వరక్ పేల్సుకి వచాచ్డు.  
చేతిలో ఏదో కాగితముంది. మొహం కందగడడ్లా ఎరర్గా ఉంది.      
‘’డాకట్ర రావ, ఎవరీ పర్ఫులల్?” అనాన్డాయన. మొహంలో కనిపించిన ఎరుపు గొంతులో కూడా ధవ్నిసోత్ంది…. 

PPP 
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. 
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పర్ఫులల్ ఏం జవాబిచిచ్నా అది నాకు సంబంధించినది. లాభమైనా, నషట్మైనా అది 
నాకు. అంటే సంతోషమైనా, కోపమైనా అది నాకు!  

మరి ఆ సమాధానంలో ఏముందో కానీ, కోపం రాలెక కి వచిచ్ంది. అదీ చాలా ఎకుక్వగా- 
ఎందుకు?  
ఇలాంటి సమయంలో ఆలోచనకు ఎకుక్వ పని చెపప్డం వృథా అనిపించి, “పర్ఫులల్ అంటే మా డైరెకట్ర. నాకు బిగ 

బాస” అని అంతవరకూ ఆ విషయం రాలెక కి 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 ఎకస్ టెనష్న గురించి రాలెక మా డైరెకట్రుకి వార్సిన ఉతత్రానికి జవాబు.  ఆ జవాబులో ఏముంది? 
మా డైరెకట్రు చెడడ్వాడేం కాదు. ఇండియాలో ఆయనకీ నా బాస కీ 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. 
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! 
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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 ఎకస్ టెనష్న రాదు. ఎకస్ టెనష్న 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 ఎకస్ టెనష్న 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 ఎకస్ టెనష్న ఇవవ్కపోతే ఇవవ్కపోయాడు- నా గురించి నాలుగు మంచిమాటలు చెపాప్డు అని 
సంతోషించాను 

కానీ- ఇందులో రాలెక కి కోపమొచేచ్ విశేషమేముంది? 
అపుప్డే నాకు సుఫ్రించింది- నేనింకా ఉతత్రం పూరిత్గా చదవలేదని.  
అనాసకత్ంగానే మిగతా ఉతత్రం చదివితే- 
తరావ్తి పేరాలో పర్సుత్తం బెరిల్నోల్ నేను పనిచేసుత్నన్ సంసథ్ని పొగిడాడు పర్ఫులల్. తను రాలెక పబిల్కేషనుస్ చూశాననీ- 

ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో నేను చేసుత్నన్ రీసెరిచ్వలల్- మా లేబరేటరీకీ, ఇండియాకీ, పర్పంచానికీ కూడా ఎంతో 
పర్యోజనముందనీ వార్శాడు.  
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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 ఎకస్ టెనష్న ఇవవ్గలను” అని వార్శాడు. 

ఆశచ్రయ్పోయాను. అడిగినంత కాకపోయినా మా డైరెకట్రు నాకు మూణెణ్లుల్ ఎకస్ టెనష్న ఇచాచ్డు. ఇది నాకు గొపప్ 
విజయం.  

ఆ ఉతత్రం ననున్ గొపప్వాణిణ్ చేసింది. నా వరుక్ని గొపప్ చేసింది. రాలెక నీ, బెరిల్నోల్ ఈ సంసథ్నీ గొపప్ చేసింది. నాకు 
మూణెణ్లుల్ ఎకస్ టెనష్న కూడా ఇచిచ్ంది. 

ఇందులో కోపం తెచుచ్కోవాలిస్న అంశమేముంది? 
నిజానికి మూణెణ్లల్ ఎకస్ టెనష్నే 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 రాలెక కి చెపిప్, నా సంతోషానిన్ పర్కటించాలని అనుకునాన్ను కానీ- ఆయన కోపకారణం 

తెలుసుకోకుండా, ఈ విషయమై బయటపడకూడదనుకునాన్ను. 
రాలెక ఆంతరయ్ం తెలిసేదాకా, కాసత్ డిపొల్మాటిక గా వయ్వహరించాలనుకునాన్ను.  
రాలెక కి టైమంటే టైమే. సరిగాగ్ అరగంటలో వచాచ్డు. వసూత్నే, “ఉతత్రం చదివావా?” అనడిగాడు.  
“ఊఁ మూణెణ్లుల్ ఎకస్ టెనష్న 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.  
“నేను బాగా ఆలోచించి నీకు ఆరెన్లుల్ ఎకస్ టెనష్న అవసరమని తేలాచ్ను. నేననాన్, నా మాటనాన్ 

గౌరవమునన్వాడు- అరెన్లూల్ ఇవావ్లి….” అని ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే- 
“అసలు ఎకస్ టెనష్న ఇచేచ్ పరిసిథ్తే లేనపుప్డు, నీమీద గౌరవంతో మూణెణ్లల్కు వీలు చేసుకునన్టుల్ వార్శాడాయన”- 

ఉతత్రం సరిగాగ్ చదివాడో లేదోనని మరోసారి వివరణ ఇచాచ్ను. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   566
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“ఎకస్ టెనష్న 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 
అథారిటీస కి 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. 
ఉదాహరణకి- 

ఎమెమ్సీస్ 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. 

ఆరిథ్క సాయం కోరుతూ ఉతత్రం వార్సినపుప్డు పాశాచ్తయ్ సంసథ్లు ఇచేచ్ సమాధానాలు కొనిన్ చూశాను.   
వాటిలో మొదటి నాలుగైదు పేరాలోల్ అభయ్రిథ్ గొపప్తనానిన్ ఆకాశానికెతేత్సాత్యి. ఎంతలా అంటే- ఇపుప్డు పర్ఫులల్ 

రాలెక కి వార్సిన ఉతత్రంలో నాకందిన పొగడత్లు సూరుయ్డిముందు దివిటీలా ఉంటాయి.  
ఇంతా చేసి ఉతత్రం చివరోల్ ఒకేఒకక్ వాకయ్ంలో ఆరిథ్క సాయం ఇవవ్లేకపోతునందుకు విచారం ఉంటుంది.  
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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. రాలెక కి కోపమొసేత్నేం- నాకు మూణెణ్లుల్ ఎకస్ టెనష్న 

వచిచ్ంది. కొంత లోకజాఞ్నం కూడా పెరిగింది.  
అదలాగుంచితే రాలెక కి 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.  
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.  
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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 లైన మాన 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. 
హరిదాసు నీరసపడిపోయి, పెటోర్మాకుస్ లైటల్కి కబురు పెటిట్ంచాడు.  
అపుప్డు ఊళోల్నే ఎసెస్సెస్లీస్ చదువుతునన్ భదర్ం అనే కురార్డు ముందుకొచాచ్డు.  
వైరింగులో మా ఊరి లైన మాన కి చాసారుల్ సాయపడాడ్టట్.  
ఇటుపకక్ పల్గుగ్నుంచి వైరులాగి అటుపకక్ బలుబ్లు పెటట్డమే కదా, అదో పెదద్ పనే కాదు అనాన్డు.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   569
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

నాకు నిజమే ననిపించింది.  
ఇటు పల్గుగ్పిన నీ, 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 పల్గ పిన కి కనెకట్ చేశాడు.  

అంతవరకూ బాగానే ఉంది. కానీ పాత వైరూ కొతత్ వైరూ కలిసిన చోట రాగి వైరు ఎకస్ పోజ 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 లైన మాన వచిచ్ బయట ఎలకిట్ర్క సత్ంభంమీద ఫూయ్జు వేసేదాకా మా ఇంటోల్ కరెంటు లేదు.         
నిజానిజాల విషయం ఎలాగునాన్- అది నాకు అవమానమే! 
అలాంటిదే ఇపుప్డికక్డ బెరిల్నోల్నూ జరిగింది.  
అకక్డ భదర్ం, ఇకక్డ అహమమ్ద.  
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. 
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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.  

అహమమ్ద ని సాయానికి పిలిచాను. 
అహమమ్ద కాలరెగరేసుకుంటూ వచిచ్, “ఇది చాలా సింపుల కనెక్షన. ఐనా జాగర్తత్గా సట్డీ చేసాత్ను” అనాన్డు.  
అతడు చాలాసేపు సట్డీ చేసాత్డు కాబోలనుకుని నేను టాయిలెట కి వెళాల్ను. 
నేను తిరిగొచేచ్సరికి, కేవలం ఐదు నిముషాలు.  అంతే!  
అపప్టికి అకక్డ అహమమ్ద తోపాటు రియాకట్ర తయారు చేసిన ఇదద్రు వరక్ షాప 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. 
“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!       
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“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…. 

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.  
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తన పార్జెకట్ పని నలేల్రుపై బండి నడక అని లూయీజీ అనుకునాన్డు. కానీ పని 
మొదలైన నెల రోజులోల్నే అతడి కలలు కలల్లయాయ్యి. 

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.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   577
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

రాతిర్ళుల్ లేబరేటరీలో పడుకునే సమసయ్కు అలా పరిషాక్రం లభించింది. ఐనా 
రియాక్షన గతిని బటిట్- రాతిర్ళుల్ అకక్డుండిపోవాలిస్న అగతయ్ం అపుప్డపుప్డు కలిగేది. అలాంటపుప్డు లూయీజీ 
అకక్డుండిపోయేవాడు. 

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!  
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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.  
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.  
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కథ ఐపోవడం బాబుకి అంత తృపిత్గా ఉనన్టుల్ లేదు. వాడు పాపని గోకి, 
“అకాక్! ఇంకేమైనా అడుగు. నానన్గారు ఇంకో కథ చెబుతారు” అనాన్డు వాడి యాస తెలుగులో.  

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.   
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ఆ సమయంలో ఆ ఏరియాలో నడవడం కొతత్ మాకు. 
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…… 

PPP 
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PPP 
సవ్రాగ్వరోహణ పరవ్ంలో ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎలా 
మకాం మారేచ్ పర్యాణానికి- ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎలా అనే మూడు నిరణ్యాలు ముఖయ్మైనవి, కిల్షట్మైనవి అంటారు. 

ఆ మాట అందరికీ, అనిన్వేళలా వరిత్సుత్ందనను. కానీ- ఏడాదిపాటు విదేశంలో సకుటుంబంగా కులాసాగా గడిపిన 
మాకు- సవ్దేశానికి తిరిగి వెళల్డానికి ఈ నిరణ్యాలు ఎనోన్ సందిగాధ్లకు దారి తీసిన మాట నిజం. వాటిలో పర్యాణం 
‘ఎపుప్డు’- అనన్ విషయానికొసేత్-  
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నావంటి సాక్లరుస్ విషయంలో డాడ సంసథ్ చాలా ఉదారంగా ఉంటుంది. నెల 
జీతం అంతకు ముందు నెలలో చివరి తేదీకే ఇచేచ్సుత్ంది. ఇక తిరుగుపర్యాణమయేయ్ నెలలో కూడా- నెలాఖరు దాకా 
ఉండకక్రేల్దు. మొదటి ఎనిమిది రోజులు పని చేసేత్ చాలు! అందుకని మేము ‘ఎపుప్డు’ వెనకిక్ వెళిల్పోతామనన్ విషయం 
డాడ ఆఫీసుకి ముందుగా తెలియబరాచ్లి.  

ఆ పని చేసేయొచుచ్గా, దీనికి మీమాంస ఎందుకు, అంటే- 
డాడ ఉదారంగా వయ్వహరించినా- నేనొచిచ్న రీసెరిచ్ పని పటల్ నాకూ బాధయ్త ఉంది. రీసెరిచ్పరంగా ఇకక్డుండే 

పర్తిరోజూ నాకెంతో విలువైనది. వాటిలో ఒకక్ రోజు వదులుకునాన్- ఆ మేరకు ఇండియాలో మా సంసథ్కు నషట్మే!  
మామూలుగా నా సాక్లర షిప అకోట్బర 31 వరకూ. ఎకస్ టెనష్న తరావ్త అది వచేచ్ సంవతస్రం మారిచ్ 31 వరకూ 

అయింది. కానీ మా ఆఫీసు అనుమతించింది డిసెంబర 31 వరకూ. కాబటిట్ నేను డిసెంబరు 31 తరావ్తనే ఇండియాకు 
పర్యాణమవాలని నా ఉదేద్శయ్ం. 

శీర్మతి ఒపుప్కోలేదు. మనిషికి నిజాయితీ, బాధయ్త ఉండాలని నేనూ అంటాను. కానీ ఈ విషయంలో అవి 
అరథ్రహితం. మీరే చూడండి- డిసెంబర చివరి వారమంతా సెలవులే. ఆఫీసుకి కూడా చాలామంది రారు. ఇకక్డుండడం- 
ఉనాన్మనన్ పేరుకే” అందామె. 

అదీ నిజమే! 
యూరప లో కిర్సమ్స చాలా పెదద్ పండుగ. నేను గర్హించిన మేరకు జరమ్నీలో డిసెంబరోల్ ముఖయ్ంగా 24, 25 

తేదీలోల్ వైనాకెట్న పేరిట ఘనంగానూ, ఆతీమ్యంగానూ వేడుక జరుపుకుంటారు. తమ పేర్మాభిమానాలిన్ కానుకల 
రూపంలో పంచుకుంటారు. ఆ రెండు రోజులూ అకక్డ పోసాట్ఫీసుతో సహా అనిన్ సంసథ్ల కారాయ్లయాలూ మూసేసాత్రు. 

24 బుధవారం అయింది, 25 లకిష్వారం. 26 శుకర్వారం. తరావ్త శని, ఆదివారాలు. ఆ తరావ్త ఆ నెలకు 
మిగిలిన పనిదినాలు మూడంటే మూడు. ఆ తరావ్త జనవరి 1 కొతత్ సంవతస్రం.  

తిరిగేవాళుల్ తిరుగుతారు. తాగేవాళుల్ తాగుతారు.  
వారివారి అభిరుచుల పర్కారం వైనాకెట్న ఎంజాయ చెయాయ్లని అంతా అనుకుంటారు. 
కొతత్ సంవతస్రం దాటేవరకూ ఆఫీసులకి వెళేల్వారుండరు- ఏ నాలాంటివారో అతికొదిద్మంది తపప్! 
ఐనపప్టికీ నాకు డిసెంబరోల్ పర్యాణమవడానికి మనసొపప్లేదు. శీర్మతికి నచచ్జెపప్డానికి అటిన్ంచి 

నరుకొక్చాచ్ను. 
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యూరప లో కిర్సమ్స వేడుకలు చూడడం కూడా ఒక గొపప్ అనుభవం. గత 
సంవతస్రం ఆ వేడుకలిన్ చూసి దిమెమ్రపోయాను. శీర్మతి, పిలల్లు అవి చూడలేదే అని తెగ బాధ పడాడ్ను. కిర్సమ్స లోగా 
వాళల్ను తీసుకు రావాలంటే- అపుప్డు తేదీలు కుదరలేదు.  

వాళుల్ జనవరిలో వచాచ్రు. మేమకక్డ ఉండేది అకోట్బరు వరకూ మాతర్మే కాబటిట్- మావాళల్కు కిర్సమ్స వేడుకలు 
చూసే అవకాశం లేదనే అనుకునాన్ను.  

కానీ అనుకోకుండా మేము డిసెంబర 31వరకూ ఉండడానికి- ఇటు డాడ, ఇటు మా ఆఫీసూ కూడా 
సమమ్తించాయి.  

మన దేశంలో సంకార్ంతి, ఉగాది, వినాయకచవితి, దసరా- ఇలాంటి పండుగ వేడుకలకోసం ఏటా ఎదురు 
చూసుత్ంటాం.  

పేదలతో నిండిన పేద దేశంలోనే ఇలా ఉంటే- జరమ్నీ డబుబ్తో మూలిగిపోతునన్ దేశం. డబుబ్ లెకక్లేనివాళుల్ 
జరమ్నుల్.  

పర్తి రోజూ పండుగలా జరుపుకునే ఈ దేశంలో కిర్సమ్స లాంటి పండుగ వేడుకలెలా ఉంటాయో చూడడ్ం ఓ గొపప్ 
అనుభవం కాదా?  

“కుదరనివాళల్కి కుదరదు. మనకి అవకాశం వచిచ్ంది. ఈసారి మీరు పకక్నుండడంవలల్ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో 
ఇకక్డి కిర్సమ్స వేడుకలిన్ అసావ్దిసాత్ను” అనాన్ను శీర్మతితో. 

నేను చెపిప్ంది అరథ్మైన మేరకు పిలల్లు బాగా ఉతాస్హపడాద్రు. దాంతో శీర్మతికి కూడా తన ఉతాస్హానిన్ 
బయటపెటట్క తపప్లేదు.  

జనవరి మొదటి వారానికి మా పర్యాణమని నిశచ్యించేక- ఆఫీసులో మితుర్లకి చెపాప్ను. 
“అపుప్డే నువెవ్ళిల్పోయే రోజు వచేచ్సోత్ందా?” అని డెకరట్, ముయ్లల్ర బాధ పడాడ్రు. 
కిరష్ నర తనూ బాధ పడుతూనే, మాపిలల్ల ఆటలకి తాతాక్లికంగా తనిచిచ్న కిరాణా దుకాణం బొమమ్ని 

పర్సాత్వించాడు.  
మా పర్యాణానికి ఇంకా నెలనన్రపైన ఉనన్పప్టికీ- నేనా బొమమ్ని మరాన్డే ఆఫీసుకి చేరాచ్ను. కారులో ఐతే 

డికీక్లో ఇమిడిపోతుంది కానీ, దానికోసం కిరష్ నరిన్ మా ఇంటికి పిలిచే ఉదేద్శయ్ం లేదు. ఎందుకంటే- ఇంటికొసేత్ 
తినడానికో, తాగడానికో ఏమైనా ఇచిచ్ పంపడం మరాయ్ద. కానీ ఆతిథయ్ం అతడికి ఇబబ్ంది. ఆపైన అతడి మనసు మంచిదే 
కానీ, ఇబబ్ందికి సదుద్కుపోయే ఔదారయ్ం తకుక్వ. ఆసకిత్ ఐతే అటూ ఇటూ కూడా తకుక్వే.  
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బొమమ్ తిరిగివవ్గానే కిరష్ నర మొహం ఇంతయింది, “నాకేం అరజ్ంటు లేదు. 
ఇంకా టైముందిగా” అని మరాయ్ద చూపాడు. అది తనకు బాలయ్సమ్ృతి అనీ, దాచుకోవాలనన్ మమకారానిన్ 
చంపుకోలేకపోతునాన్ననీ, లేకపోతే మా పిలల్లకు శాశవ్తంగా ఇచేచ్సేవాణణ్ని సంజాయిషీ కూడా ఇచాచ్డు. కాసత్ ముందు 
చెబితే కారు తీసుకొచేచ్వాణణ్ంటూ- నేనది మోసుకొచిచ్నందుకు నొచుచ్కునాన్డు. 

“పిలల్ల సంగతి తెలియనిదేముంది? ఎంత గొపప్ వసుత్వైనా వాళల్ మోజు కొనాన్ళేల్! నువివ్చిచ్న ఈ బొమమ్తో 
ఇనాన్ళుల్ ఆడుకోవడమే విశేషం. ఇక ఈ బొమమ్ విషయానికొసేత్- కూడా సవ్దేశం తీసుకెళల్డానికి అనువైనది కాదు. ఐనా 
పిలల్లు మనసు పడి బలవంతపెడితే, కొనాలిస్ వచేచ్దేమో! అపుప్డైనా వెళేల్ముందు ఇకక్డే ఇంకెవరికో ఇచేచ్సి ఉండేవాణిణ్. 
నువువ్ నాకా అగతయ్ం తపిప్ంచి పెదద్ మనసుతో ఈ బొమమ్నిచాచ్వు. అందుకు నీకు థాంకస్ చెపాప్లి” అని మనసూఫ్రిత్గా 
అనాన్ను. 

ఏషియనుస్ అంటే అతడికి కొంత చినన్చూపు. కొంత అసహనం. తనకు సహకరించే కొలీగస్ లేక మాటాల్డేటపుప్డు 
తనని తాను అదుపు చేసుకునేందుకు పర్యతిన్ంచేవాడు. నేను శాంతంగా తిపిప్కొడితే ఉడుకుక్నేవాడు. ఐతే నేనతణిణ్ 
ఒకక్సారి కూడా పలెల్తుత్ మాట అనలేదు. ఇతర జరమ్న కొలీగేస్ నావంటివారి పటల్ అతడి మాతతీరుకి నొచుచ్కునేవారు. మా 
విషయంలో ఆఫీసులో తనొకక్డి పర్వరత్నా భినన్ంగా ఉనన్టుల్ అతడికే గర్హింపుకొచిచ్ందేమో, కర్మంగా అతడిలో మారుప్ 
మొదలైంది. చివరకు తనే ఆఫర చేసి- మా పిలల్లకు తన చినన్పప్టి బొమమ్నివవ్డానికి కారేసుకుని మా ఇంటికొచేచ్డు. 
అపప్టి మా ఆతిథాయ్ని పరోక్షంగా చినన్బుచిచ్నా- నా పటల్ సేన్హభావానికి లోటు రానివవ్లేదు. 

వందల సంవతస్రాల రాజరికపు దాసయ్సృంఖలాలనుంచి విముకుత్లమై, పర్జాసావ్మాయ్నికి పటట్ం కటాట్ం. తరావ్త 
దశాబాద్లు గడిచినా, మన నాయకులు- పర్జాసేవ చేసాత్మని సామానయ్ పర్జలముందు చేతులు జోడించి వేడుకుని, అలా 
లభించిన ఓటల్తో పర్జానాయకులై- ఆ సామానయ్ పర్జలనే అహంకారంతో నిరసిసుత్నన్ దేశంనుంచి వచాచ్ను నేను.  

రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో సరవ్నాశనమైన దేశానిన్- పర్పంచదేశాలోల్ ఒక ఉనన్త ఆరిథ్కవయ్వసథ్గా నిలపాలనన్ 
ఆశయానిన్- అపూరవ్మైన సవ్యంకృషితో- పాతికేళల్లోనే సాధించిన పౌరులునన్ దేశమిది. వారిలో కొందరికి 
అహంకారముంటే ఆ అరహ్తనూ వారు సాధించుకునాన్రని సరిపెటుట్కోగలను.   

అందుకే కిరష్ నర అంటే నాకెపుప్డూ సేన్హభావం తపప్ మరొకటి లేదు.  
అకక్డునన్ నా మితుర్లలో అహమమ్ద కి నావదద్ చొరవ ఎకుక్వ. సునిన్తమైన అంశానిన్ కూడా నావదద్ 

పర్సాత్వించడానికి సంకోచించడు. నా తిరుగు పర్యాణం గురించి విని, “రావ! నాదో సలహా! ఎలాగూ జనవరిలో 
వెడదామని అనుకుంటునన్పుప్డు పర్యాణం జనవరి 8 తరావ్త పెటుట్కో. ఆ నెల సాక్లర షిప కూడా దకిక్ంచుకోవచుచ్” 
అనాన్డతడు. 
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ఈ సలహాకి బదులుగా, నేను సూటిగా నా మనోభావాలిన్ చెపొప్చుచ్. కానీ 
అందువలల్ అతణిణ్ చినన్బుచిచ్నటల్వుతుందే తపప్ మరే పర్యోజనమూ ఉండదు.  

అహమమ్ద మంచివాడే కానీ- నీతీ నిజాయితీల పటిట్ంపు తకుక్వ. అలాగని అతడిపై నాకు తకుక్వ భావం లేదు. 
నీతి, నిజాయితీలకు ఈ పర్పంచంలో సరైన నిరవ్చనం లేదు. ఒక జీవన విధానానికి అలవాటుపడడ్ నేననుకునే నీతి, 

నిజాయితీలు అతడికి విచితర్ంగా అనిపించొచుచ్. అతడి జీవన విధానంలో, అతడుంటునన్ సమాజంలో, అతడు నమేమ్ 
సిదాధ్ంతాలోల్- నేననుకునే నీతి, నిజాయితీలకునన్ పార్ధానయ్ం వేరు కావచుచ్. 

ఏ మనిషికీ చెడడ్వాడిననిపించుకోవాలనుండదు. దురామ్రుగ్డు కూడా తను మంచివాడిననే అనుకుంటాడు. తన 
మంచితనానికి గురిత్ంపు లభించాలని తాపతర్యం కూడా పడతాడు. 

అహమమ్ద నాకా సలహా ఇవవ్డంవలల్- అతడికేం పర్యోజనం లేదు. నాకు లాభం చెయాయ్లనన్ సదుదేద్శయ్ంతో ఆ 
మాటనాన్డు. అలాంటపుప్డు అతడికి నీతి, నిజాయితీల గురించి నా భావాలు చెబితే, అదతణిణ్ చినన్బుచచ్డమే ఔతుంది.  

ఒక విధంగా అతడి సలహాలో అరథ్మూ ఉంది.  
నాకు డాడ ఆరునెలలు ఎకస్ టెనష్న ఇచిచ్ంది. జనవరినుంచి మారిచ్ దాకా నేనికక్డే కొనసాగితే, ఆ మూడు నెలలూ 

కూడా ఠంచనుగా నా జీతం అందుతుంది. మూడు నెలలు దాటి ఉండొదద్నన్ది మా ఆఫీసు శాసనం. దానిన్ పాటించాలా 
వదాద్ అనన్ది నా ఇషట్ం. 

నేను మా ఆఫీసు శాసనానేన్ పాటించాలనుకునాన్ను. అంటే మూడు నెలలకి మాతర్మే జీతం తీసుకోవాలి. 
అహమమ్ద చెపిప్నటుల్ జనవరికి కూడా జీతం తీసుకునాన్నా- నేను నాలుగు నెలల జీతం తీసుకునన్టుల్ ఔతుంది. 

అందుకు డాడ అభయ్ంతరపెటట్దు. కానీ మనసాస్కిష్! 
ఇదంతా అహమమ్ద కి చెపప్డం అనవసరం అనుకునాన్ను. అతడి సలహాని మెచుచ్కుని, థాంకస్ చెపాప్ను. వోభీ 

ఖుష, మైభీ ఖుష!      
జనవరి మొదటివారంలో 5వ తేదీ దాటకుండా టికెటుల్ బుక చెయాయ్లని నేను, శీర్మతి కలిసి ఓనిరణ్యానికొచాచ్ం. 

అలా ‘ఎపుప్డు’ మీమాంస తీరింది. ఇక ‘ఎకక్డ’ అనన్ మీమాంస. 
జనవరిలో పర్యాణమనుకోగానే శీర్మతి, “మన పర్యాణం ఎకక్ణిణ్ంచి?” అనడిగింది. 
“ఎకక్ణిణ్ంచేమిటి? మనం కొనన్ టికెటుల్ రానూ పోనూ అని మరిచ్పోయావా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
శీర్మతి వెంటనే, “తెలియక మొసళల్ కొలనులో దూకి, ఎలాగో వాటి బారినుంచి తపిప్ంచుకుని బయటపడితే అది 

అదృషట్ం. ఐతే అదృషాట్నిన్ నముమ్కుని మళీల్ మొసళల్ కొలనులో దూకితే అది ఆతమ్హతయ్తో సమానం కదూ!’ అంది 
నరమ్గరభ్ంగా. 
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నాకు అరథ్ం కాలేదు, “హాయిగా వెనకిక్ తిరిగివెడుతునన్పుప్డు ఈ ఆతమ్హతయ్ల 
పర్సాత్వన ఎందుకు?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 

“ఇపుప్డు నేనొకక్తిత్నీ, ఇదద్రు పిలల్లీన్ సామానీన్ తీసుకుని ఈసట్ బెరిల్న వెళిల్, ఏరోఫోల్ట విమానమెకిక్, మాసోక్లో 
దిగి, అకక్డ కొనిన్ గంటలు ఆగి…..” అని ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే-  

ఆమె మాటల లోతు అపుప్డరథ్మైంది, “అరథ్మైంది. మళీల్ అలాంటి పర్యాణం చెయయ్లేనంటావు. అంతేనా?” 
అనాన్ను. 

“ఔను. ఈసారి మీరు పకక్న లేకుండా నేను పర్యాణం చెయయ్ను” అంది శీర్మతి. 
విమానంలో భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి పర్యాణం చెయయ్డం నాకూ ఇషట్మే! 
కానీ ఇకక్డో మెలిక ఉంది.  
నేనునన్ది జరమ్నీ. డాడ జరమ్న సంసథ్. వారి కారయ్కర్మాలనిన్ంటికీ జరమ్న లావాదేవీల ముడి ఉంటుంది.  
నేనికక్డికి లుఫాత్నాస్ విమానంలో వచాచ్ను. లుఫాత్నాస్లోనే వెళాల్లి. లుఫాత్నాస్ జరమ్న కంపెనీ.  
నేను భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి ఇండియాకు తిరిగి వెళాల్లంటే, లుఫాత్నాస్లోనే వెళాల్లి. వాళల్ టికెట ఖరుచ్ డాడ 

భరించదు. నేనే పెటుట్కోవాలి. లుఫాత్నాస్ టికెట ధర ఏరోఫోల్ట లో రానూపోనూ కలిపి అయిందానికంటే ఎకుక్వ. 
పోనీ నేను, మావాళూల్ కలిసి ఇంకేమైనా ఫైల్టోల్ వెడదామంటే అపుప్డు డాడ నా టికెట ఖరుచ్ భరించదు. లుఫాత్నాస్ 

ఐతేనే వాళుల్ నా ఖరుచ్ భరిసాత్రు. 
ఈ విషయమై మిగతా ఇండియనస్ ఏంచేసుత్నాన్రని వాకబు చేశాను.  
వాళుల్ కూడా పర్యాణం భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి చెయయ్డం లేదు. ఐతే తమవాళల్ రాకపోకలకి ఏరోఫోల్ట లో కాక, 

ఎయిరిండియాని ఎంచుకునాన్రు.  
ఎయిరిండియా గురించి నాకూ తెలుసు. శీర్మతి ఇకక్డికి వచేచ్టపుప్డు కూడా ఎయిరిండియా పర్పోజలూ 

వచిచ్ంది. రానూపోనూ కలిపి ఒక మనిషికి ఏరో ఫోల్ట లో పనెన్ండొందలైతే, ఎయిరిండియా పదమూడొందలు.  
ఐతే నేను ఏరోఫోల్ట ని ఎంచుకోవడానికి కారణం- వంద రూపాయలకు కకుక్రిత్పడడ్ం కాదు.  
ఎయిరిండియా చారట్రడ్ ఫైల్టస్ నేరుగా బెరిల్న కి రావు. వచేచ్వాళుల్ నెదరాల్ండ లో ఆమ సట్ర డామ లో దిగాలి. ఎకేక్వాళూల్ 

అకక్ణిణ్ంచే ఎకాక్లి. 
ఏరోఫోల్ట ఐతే నేరుగా బెరిల్న వచేచ్యొచుచ్ కదా అనుకునాన్ను. కానీ ఆ బెరిల్న తూరుప్ బెరిల్న కావడమూ- ఆ 

విమానాశర్యం తూరుప్ బెరిల్నోల్ కాకుండా తూరుప్ జరమ్నీలో ఉండడమూ- ఆ కథంతా ఇదివరకు చెపుప్కునాన్ం కదా! 
శీర్మతి మొసళల్ కొలనుని పర్సాత్వించడానికి అదీ కారణం! 
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అపుప్డైతే తెలియదు. ఇపుప్డు తెలుసు కాబటిట్- ఆ తపుప్ మళీల్ 
చెయయ్కూడదంటుందామె. 

నేను వెంటనే ఈ టికెటుల్ బుక చేసిన టార్వెల ఏజంట సేన కి కబురెటాట్ను. అతడు వచాచ్డు. 
పరిసిథ్తిని వివరించి చెపేప్క, అతడు కొనిన్ విషయాలు చెపిప్ మమమ్లిన్ నిదానంగా అలోచించుకోమనాన్డు. 
ఒకటిః బుక చేసిన టికెట కేనిస్ల చెయయ్దలుచ్కుంటే- ఏరోఫోల్ట సంసథ్కి కనీసం మూడు నెలలు ముందు చెపాప్లి. 

లేకపోతే రిఫండ గా వచేచ్ మొతత్ం బాగా తగిగ్పోతుంది. ఇపుప్డు మేమిచిచ్న టైం ఆరు వారాలే కాబటిట్ కొంత నషాట్నికి 
సిదధ్పడాలి. 

రెండుః టికెట ని ఇండియా వెళేల్ వేరెవరికైనా బదిలీ చెయొయ్చుచ్. మాకెవరికైనా తెలిసినవారుంటే సరేసరి, లేకుంటే 
తన వంతు పర్యతన్ం తను చేసాత్డు. ఎటొచీచ్ అందుకు కొంచెం టైం పటొట్చుచ్. 

మూడుః ఎయిరిండియా విమానం ఎకక్డానికి ఆమ సట్ర డామ వెళాల్లనన్ నియమం లేదు. జరమ్నీలో ఫార్ంక ఫురట్  
నించి కూడా ఎయిరిండియా ఫైల్టుస్నాన్యి.  

నాలుగుః పశిచ్మ బెరిల్న నుంచి ఫార్ంక ఫురట్ వెళల్డానికి విమానంకంటే టైరన ఐతే చౌక. విమానంలోనే వెళాల్లని 
అనుకుంటే, టికెటల్ను ముందుగా తనే బుక చేసాత్డు.  

అతడు చెపిప్ంది సావధానంగా వినాన్క, “టికెట బదిలీ చెయయ్డానికి మాకు తెలిసినవారెవవ్రూ లేరు. నీ పర్యతన్ం 
నువువ్ చెయియ్. మిగతా విషయాలు రెండు మూడు రోజులోల్ చెబుతాను” అని అతణిణ్ పంపేశాను.  

అతడు వెళిల్పోయేక, “ఒక విషయంలో నా నిరణ్యం ఐపోయింది. నువువ్ ఏరోఫేల్ట లో వెళల్డం లేదు. 
ఆలోచించాలిస్ందలాల్- మనం కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లా, విడివిడిగా వెళాల్లా అని!” అనాన్ను. 

కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లనుకుంటే-  ఖరుచ్ తడిసి మోపెడౌతుంది. కానీ ఆ నిరణ్యం నేను కాదు, తను 
తీసుకోవాలి.  

శీర్మతి క్షణం కూడా జాపయ్ం చెయయ్లేదు, “ఎయిరిండియా ఫార్ంక ఫురట్ నుంచి బయలేద్రుతుందిగా, మీరు మమమ్లిన్ 
అకక్డ పేల్నెకిక్ంచండి. ముంబైలో దిగేసరికి మీ అనన్యయ్ మమమ్లిన్ రిసీవ చేసుకుంటాడు. ఇందులో పెదద్గా 
అలోచించాలిస్ందేముంది?” అంది. 

మొదటిన్ంచీ తనంతే! ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్ ఆరిథ్కపరిసిథ్తిని అంచనా వేసుత్ంది. అందులో తనకి కాసత్ ఇబబ్ంది 
ఉనాన్, తేలిక చేసి చెపిప్, నా మనసు తేలిక పరుసుత్ంది. 

ఏరోఫోల్ట విషయమై ఆమె అభయ్ంతరంలో నాయ్యముంది. అసలు తనకంటే ముందు నేనా విషయం 
ఆలోచించాలిస్ంది.  
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ఏమైతేనేం మా పర్యాణం ‘ఎకక్డ’ అనన్ది తేలిపోయింది. పశిచ్మ బెరిల్న నుంచి 
కలిసి టైరనులోనూ, ఫార్ంక ఫురట్  నుంచి విడివిడిగా విమానంలోనూ వెళాల్లనన్ నిరణ్యమయేయ్క- సేన కి చెపేప్శాను. 
తరావ్త… 

నేననుకునన్టేల్ మావాళల్ టికెటుల్ బదిలీ చెయయ్డానికి ఎవరూ దొరకలేదు. అటు డాడ, ఇటు సేన కి చెపిప్ మా టికెటుల్ 
బుక చేయించాం.  

ఈ పర్యాణంలో మావాళల్ గురించి నాకు అదనంగా 800 మారుక్లు ఖరుచ్ చెయాయ్లొస్చిచ్ంది.  
ఆరిథ్కపరంగా పెరిగిన ఆతమ్విశావ్సం కొంత. అకక్డ ఎంతో పొదుపుగా ఉండడం కొంత. ఆ ఖరుచ్ మాకు భారంగా 

అనిపించలేదు.  
మా టికెటల్కు డేటుస్ వచేచ్శాయి.  
మేమంతా కలిసి టైరనోల్  ఫార్ంక ఫురట్  వెడతాం. అకక్డ ముందు మావాళల్ని నేను పేల్నెకిక్సాత్ను. మరాన్డు రాతిర్కి నా 

పర్యాణం.  
ఎపుప్డు, ఎకక్డ అనన్ది తేలిపోయింది. ఇక ‘ఎలా’ అనన్ మరో ముఖాయ్ంశం మిగిలింది.    
మా ఇదద్రివీ పెదద్ కుటుంబాలు. ఆపైన ఉమమ్డి కుటుంబాలు కూడాను.  
అనన్లు, అకక్లు, తముమ్ళుల్, చెలెల్ళుల్, మేనతత్లు, మేనమామలు, పినతలుల్లు, బాబాయిలు, తలిదండుర్లు, 

అతత్మామలు….  
ఇవి దూరపు బంధుతావ్లు కావు. మేమంతా ఏదో ఒక సమయంలో ఒకే కుటుంబం అనిపించేలా కలిసి 

ఉనన్వాళల్ం. అందరితోనూ మరచిపోలేని అతీమ్యానుబంధముంది.  
అలాగే భువనేశవ్రోల్ మా ఆఫీసులోనూ- ముఖయ్ంగా తెలుగువారిలోనూ చాలామందితో- మేమంతా ఒకే 

కుటుంబం అనిపించేటంత ఆతీమ్యానుబంధం ఉంది.   
వీలు, పార్ధానాయ్లిన్బటిట్ కుటుంబానికో, వయ్కుత్లకో- చినన్దో, పెదద్దో- జాఞ్పిక ఇవావ్లనుకునాన్ం. 
అపప్టికే కొందరు మమమ్లిన్ సెట్తసోక్పు, ఆడియో కాసెటుల్, ఫోటో రీలుస్ వగైరాలు కావాలని అడిగారు. కూడా 

తీసుకెడితే బరువు ఎకుక్వౌతుందని కాసెటల్ని మాతర్ం మేము పోసట్ల పారెస్లుస్గా కొందరికి పంపాం. ఎందుకంటే మాకు 
కావాలిస్న కాసెటల్ని కూడా మేము మా పేరిట పారెస్లుస్గా పంపుకునాన్ం.   

జాణ్య్పిక ఆలోచన మొదటిన్ంచీ ఉండడంవలల్ బయటికెళిల్నపుప్డలాల్- ఎవరికి ఏ కానుక ఇవావ్లీ- ఎంతలో ఇవావ్లీ 
అనన్ ధాయ్సతో దుకాణాలిన్ గమనిసుత్ండేవాళల్ం. మరీ నచిచ్నవీ, అనువుగా ఉనన్వీ వెంటనే కొనేసినా- వాయిదా వేసినవి 
చాలా ఉనాన్యి. 
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ఇపుప్డు నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్న సమయం వచిచ్ంది. 
నాలుగునన్ర దశాబాద్లోల్ వచిచ్న మారుప్లవలల్ అపప్టి మా ఆలోచనలు హాసాయ్సప్దంగా అనిపించవచుచ్. కానీ 

అపుప్డవి ఆధునికంగానే అనిపించేవి… 
అపప్టోల్ ఇండియాలో చాలామందికి టేపు రికారడ్రు కొనడం సంగతి అటుంచి చూడడమే పెదద్ విశేషం. ఇపుప్డు 

నితాయ్వసరాలుగా పరిగణించబడే ఎనోన్ ఎలకిట్ర్క, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాలింకా మారెక్టోల్ లేవు.  
షాపులకెడితే కొనన్ సరుకులు వేసుకుందుకు కూడా సంచులు తీసుకెళాల్లిస్ ఉండేది. ఉచితంగా పాల్సిట్క సంచీలు 

(కాయ్రీ బాగస్) ఇచేచ్ సంపర్దాయం మునుమ్ందు ఒకటొసుత్ందనన్ ఊహ కూడా లేదు. ఉదాహరణకు…. 
నాకంటే రెండేళల్ముందు జరమ్నీ వెళిల్న పర్సాద అనే ఓ కొలీగ- ఇండియాలో వాడుకుందుకు అనువుగా 

ఉంటాయని కొనిన్ పాల్సిట్క సంచులు తెచుచ్కొచాచ్డు. తనకి ఇషుట్లైన ముగుగ్రికి తలో పాల్సిట్క సంచీ ఇచాచ్డు. వాళల్లో నేనూ 
ఉనాన్ను. ఆ సంచీ మాకు దకిక్ందని కొలీగుస్లో కొందరు అసూయ పడాడ్రు. మేము కూడా ఆ సంచిని దానిన్ 
అపురూపంగా దాచుకునాన్మే తపప్ వాడలేదు.  

ఆతరావ్త రెండేళల్కి నాకు జరమ్నీ అవకాశమొచిచ్ంది. అపప్టికి తను కూడా జరమ్నీ వసాత్నని తెలియని శీర్మతి 
నాతో, “వచేచ్టపుప్డు మీరు పాల్సిట్క సంచులు కాసత్ ఎకుక్వగానే తీసుకురండి. మనం వాడుకుందుకే కాదు, వీలైనంత 
ఎకుక్వమందికి ఇదాద్ం” అంది.  

శీర్మతి బెరిల్న చేరేక- షాపింగులో వచిచ్న పర్తి పాల్సిట్క సంచీనీ పారవేయకుండా ఒకచోట దాచి ఉంచేది.  
కేవలం సంచులే కాదు. డెక మిలష్ పేరిట అమేమ్ పెరుగు డబాబ్లు ఖాళీ అయేయ్క- వాటిలో ఒకక్టి కూడా 

పారెయయ్కుండా మేముండే గదిలోనే ఓ మూల దాచిపెటేట్ది. ఇండియా వెళేల్క వీలైననాన్ళుల్ వాటిని మేము వాడుకోవాలనీ, 
అడిగినవాళల్కిఇవావ్లనీ  మా ఉదేద్శయ్ం. 

ఇక ఎలకిట్ర్క, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాల విషయానికొసేత్- వాటిలో ముఖయ్మైనవి టార్నిస్సట్రుల్. అవి అరచేతి పరిమాణంలో 
ఉండేవి. మామూలు చొకాక్ జేబులోల్ సులభంగా ఇమిడిపోయేవి. అవి రకరకాల ఆకారాలోల్ ఉండేవి.  

జరమ్నుస్కి ఇషట్మైన ఆట ఫుట బాల. ఆ బంతి ఆకారంలో ‘ఫుస బాల రాడియో’ టార్నిస్సట్ర చాలా ఆకరష్ణీయంగా 
ఉండేది. 

టేపురికారడ్రుకి తగిలించి వినడానికి- పిలోల్ సీప్కర, సెట్తసోక్పులా ఉండే సెట్తో కిల్ప. కరెంటుతో చారిజ్ చేసుకునే 
బేటరీలు. ముడిసేత్ వానిటీబాయ్గులో ఇమిడే గొడుగులు. ఇంకా పిలల్లాడుకునే రకరకాల బొమమ్లు. సావనీరుస్. 

ఒకటా రెండా ఎనోన్ ఆకరష్ణీయమైన పరికరాలు.  
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అనీన్ చినన్ సైజువే చూసి కొనేవాళల్ం. ఆ కొనడం కూడా మామూలుగా డబిబ్చిచ్ 
కొనడం కాదు. కొనన్ పర్తి వసుత్వుకీ బిలుల్ తీసుకుని, ఒక ఆకుపచచ్ దరఖాసుత్ కాగితంమీద కొనన్ వసుత్వు వివరాలు, కొనన్ 
ధర వేసి- దుకాణపు సాట్ంప వేయించేవాళల్ం. 

అందుకు కారణముంది. 
మా ఇంటికి అతి దగగ్రోల్నే ఉనన్ విలెమ్రస్ డారఫ్ర సాత్ర్సేలో పెదద్వీ, చినన్వీ అనిన్ రకాల షాపులూ ఉనాన్యి. 

చెపాప్లంటే ఏం కొనాలనాన్ వేరే వీధికి వెళల్నవసరం లేదు. 
చినన్ అవకాశం వసేత్ వదులుకోకుండా ఎదుటివారికి కొతత్ రకం కానుక ఇవవ్డం మొదటిన్ంచీ మాకు అలవాటు.  
బెరిల్న వచిచ్నపప్టిన్ంచీ కూడా మేము వీలు కుదిరినపుప్డూ, కొండొకచో వీలు చేసుకునీ- షాపులోల్ తిరిగేవాళల్ం. 

అందువలల్ మాకు అకక్డ దొరికే వింత వసుత్వులు చాలా తెలుసు. ఏమైనా కొతత్ వసుత్వుంటే చెపప్మని కొందరు 
ఇండియనుస్ కూడా మమమ్లిన్ అడిగేవారు. 

మా మితుర్లు రావుగారికి చాలా మొహమాటం. కానుకలు తీసుకోవడం ఇషట్ముండదు. వాళిల్ంటికి పిలిసేత్ ఏ 
అకేషనూ లేకుండా జాగర్తత్ పడేవారు. నవంబర మూడవ తేదీన వాళల్బాబ్యి పుటిట్నరోజని అంతకుముందెనన్డో 
కలుసుకునన్పుప్డు మాటల సందరభ్ంలో చెపాప్రు. అది గురుత్ంచుకుని ఆ రోజుకి అతడికి కానుక ఇవావ్లని ముందుగానే 
షాపులనీన్ తిరిగి ఓ ఆటోమాటిక కారు కొనాన్ం. రిమోట తో నడుసూత్, నడుసుత్నన్పుప్డు ఏదైనా అడొడ్సేత్  దానంతటదే 
పకక్కు తిరిగే ఆ కారు పేరు ‘కంపూయ్టర ఆటో’. అది మాకెంతగా నచిచ్ందంటే, మా పిలల్లకూ ఒకటి కొనాన్ం.  

కొడుకు పుటిట్నరోజుకి రావుగారినుంచి మాకు ఆహావ్నం రాలేదు. ఆయన మొహమాటం తెలిసినవాళల్ం కాబటిట్, 
మేమా సాయంతర్ం వాళిల్ంటికెళిల్ బాబుకి కానుక ఇచిచ్ సరైప్జ చేశాం.  

ఆ కారు బాబుకే కాదు- తలిదండుర్లకీ నచిచ్ంది. “ఇలాంటివనీన్ మీకెకక్డ దొరుకుతాయండీ” అనాన్రు శీర్మతి 
సతయ్వతి మెపుప్కోలుగా.  

ఇపుప్డీ పర్సాత్వన ఎందుకంటే- చాలా షాపులవాళుల్ మమమ్లిన్ చూడగానే గురుత్ పడుతునాన్రు. ఎంతలాగంటే ఓ 
షాపతను మా వివరాలు అడిగి, “ఐతే నువువ్ మీ దేశానికి తిరిగి వెళిల్పోతావనన్ మాట! కూడా తీసుకెళల్డానికి చాలా 
కొంటునాన్వు కాబటిట్ నీకు నాదో సలహా! కొనాన్క ఆయా షాపులోల్ అడిగి ఆకుపచచ్ దరఖాసుత్ ఫారం  తీసుకో. సవ్దేశం 
తీసుకెళేల్ పర్తి వసుత్వు వివరాలూ వార్యి. ఆ కాగితం మీద సాట్ంప వేయించుకో. నువువ్ సవ్దేశం చేరేక ఆ కాగితం, ఇకక్డ 
నీకు తెలిసునన్వాళల్కి పంపితే- కసట్మస్ డూయ్టీ మినహాయింపుగా నీకు కొంత డబొబ్సుత్ంది” అని సలహా ఇచాచ్డు. 
అపప్టిన్ంచీ ఆ సలహాని తూచా తపప్కుండా పాటిసుత్నాన్ం….. 

PPP 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   611
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

,     -  
         .   
    -       . 

      - ,    ,  
   . 

  .   -  ,  ,    .   
     .   , ,   . 
 ,         .     

.  
        .    

      .  -   
   -    -     

,  . 
    ? 

    20  ,    15   .  
       .   13.5  .  

        20    .  
   80  , 60     .  

 ,      . 
   .     . 

           . 
  . 

    48 .    .     
 .  

        -     
- ,  - - ,  .       .  

   .   
    .       .  

  ,     .   ! 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   612
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

        . 
   .      .    . - 

    . 
     ,  .    

  . 
          .    

        . 
 -         . 

         .  
    -      !    

   .   ,   .  
    !   .  
   .    .  
      -    

 .      .  
         .  

   -        -  
.        -    

 . 
         .   

     . -      
. 
   ,    -    . 

-          .  
  ,   !  

   -  ,   , 
    .         

        .   
   .  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   613
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

  -      
.     .     -   

     . 
     .   -   

  .       . 
       . 

    ,    .   
    ,   . - ,    

. 
  .   ,       . 

    . 
   .  

     -  ,    
    .        .  

 .  
  ,     .  

   -       
  .   .  -  ,  

   . 
      .    .  

,   .     . 
     .      

-   .   .  
        . 

          -  .  
    .  

     .    !  
            

 . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   614
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

  .   -  
  .   -     

. 
         .  

  -  -      .  
    .      .  

   .    .    ,    
  .   . - 

 .   .   -   . -  
    .  .    -  

 -     .       
.  

     .   . 
    .  ,     .  

     . 
       .     

    ?     . 
   .    ,   150  

. 
 , .    . 

 .   .    .   
.     ; .   -    

.          .  
       . 

     .     .  
         .     

.      . 
  15  .    -    

. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   615
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

  .     -   
   . 

   . 
       -   .  

   - 
  .  .    .  

  .     , , ,   
 . 

       ,  
 .  

  ,        . 
  . - . 

  -   -       
 . 

   -   -     .    
         .  

        . 
. .      .  

        .  
   . 

   . 
  .  .  

       .     
.   . 

    .  
   .    . 

   .  
      .  

.   .   . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   616
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

  .        
.      -    .     

-      .  
  -    . 

 -      .  
   .  . 
  . 

    -   -       
. 
    ,     . 

     .  
     .  

   .    -  .  
   ,  , ?   .     

.  
     . 

 ,    !      . 
.  .   .   -   

!      .  
  . -      . 

       .  
 ?  ? 

    .          
. 

        .  - 
 -    -         

. 
     .    . 

  .  
    .    .       !  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   617
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

       
 .  

  -      .   
     

      ,   .    
.      .   .     . 

 ! 
           .  

  .   .        
.   .   -   !  .  

      .  
     .  

 .       .  
.     .  

      .  
    .    ! 

  -      .  
      . 

.   .  
    -   .   . 

 . 
   .  - 
          .  

    .     .  
   . 

  -   . 
    -       
.  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   618
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

   - U  , 
    .         
.       . , ,  , -  

  . 
  .    .  

  .          . 
      -    ! 

       !  
PPP 

        .     
        .   -   
   -       - .  

       .   
      ,    .   

  .       .   .  
   -     .      .   

      ,        . 
     2-3   -        

 .      -          
 . 

           
.    ,     .    

 -         .  
-          . 

         .     
   .  -   ,  -  ,  

  . ,       .  
      ,   .  -    

       .   -      
.    .      . 
       ,     -    .   
      .  

         .    . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   619
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

       .   
 - ,    .    -   

   .     ,     .  
 .          .  

 -          .   
 -        . 

  ,  - ,     . 
   .     .  -    

.    .    . 
 -         .               

    .  
       -   . 

     -    . 
 .    .  . 
 .    ,   ,    

 .    . 
   .      .  

     .      
.      . 

    .         .  
  -      .      

        .  
  - 

   .  ,         . 
        -       

,  ,        . 
 !       -        

   . 
    ,          . 

   .   .    . -   
  .    !         

   . 
 . .    ,   . 

    !       -    
   .  
       -    .  



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   620
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

 ,   .     
  . 

 ,    -    .    . 
    .      .    

  -     .      . 
 ,    .   .   .  

  .   .      .  
-     -         

.     .      . 
     .      . 

  .       . 
     .  ,    

   . 
   .      .    . 

  ,   !  
    .   (    )  .  

      . 
    .     ,    .     

  . 
        .     .     

     .  
   ,    .        - 

   ,    .         
   . 

      .        .    
       .   . 

 ,      ?  .  
  .  .  . 
     .    .  -    - 

    -        .     
  .  

         -    ? 
    ,      !  .  

-      .     . 
       . , , . 

            . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   621
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

  .  
-   .  . 

 .    ,    ,  ,   ,   -   
     .  

     . 
    . -    .    

.    . 
   .    .    .  
     -  .  . 

     .       .  
      .  
 .  .  

   .  ! 
     !   -   -   

     .  
 .  .    . 
    . ,     .     .  

,    .  
 !     . 

  ,   .    !    .  
  -   .   . 

    .  
   .  .   .      

 .  
  .       -   

   .  
           ,    

.       . 
!    .       .     

,  -     . 
    ?  .    

     .         .   
  .  ,      . 

    .   ,   .  
   -   -     .  
         . 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   622
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

         . 
    .  

   ,        .  
   -      . 

  .  
  21    .   -    

 . 
 . 

   - !      . 
             .     
     .  

   . 
 - ,   . ,      .  

     .  
   .         .  

    . 
 .   
           .   ! 
    . -   !  , 

 .  
       .  

 .    .      -    
    .  

, , , -        .   
  .  .  .   ,  . 

      ! 
  -        ! 

       . 
     -       . 

   ,    .  
      .  

    .    .    . 
    - ,    -     
-    . 
 .   .  

    .   ! 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   623
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

     -      
.  

  .  
  . 

    .      .  
 -     . 

 ,  .       . 
     .   . 

     .   . 
  .  . 

      -       .     
 .   -      -     

 .  
     .  ,  ,   -  

?  .  
   -    .  

    .      . 
-     ?    ? 

.     ?       . 
   .    .  

   -      .   -  ! 
        . 

PPP 
విమానం ఎకక్బోతూనూ  
పర్తి మనిషి జీవితానికీ ఓ పరమారథ్ం ఉంటుంది. అది నెరవేరడానికి సృషిట్కరత్ మనిషికి ఆయువునిసాత్డు. ఆయువు తీరేదాకా ఆ 

పరమారథ్ సాధనకు కృషి చెయయ్డం మనిషి బాధయ్త. ఎవరైనా ఆతమ్హతయ్కు తలపడితే- ఆ బాధయ్తను విసమ్రించినటేల్! అందుకే చాలామంది 
ఆతమ్హతయ్ను మహాపాతకం అంటారు. ఐతే దీనికి మరో కోణం కూడా ఉంది. 

మనిషి శరీరానికే తపప్ ఆతమ్కి చావు లేదు. బర్తికునన్ మనిషి దుసుత్లు మారిచ్నటుల్ ఆతమ్ శరీరాలు మారుసుత్ందని కొందరంటారు. 
ఐతే మరణం అంటే ఒక జీవితానున్ంచి మరో జీవితానికి పర్యాణమనన్ భావన కూడా ఉంది. చనిపోయినవాళుల్ సవ్రాగ్నికో నరకానికో 
పోతారనడం ఈ భావననుంచే పుటిట్ంది. అదీ ఒక పర్యాణమే కాబటిట్ దానికో పర్యాణసాధనం అవసరం. మహాభకుత్లు కనున్ మూసేక, 
వారిని ఊరధ్వ్లోకాలకు తీసుకెళల్డానికి దేవదూతలు విమానాలు తీసుకొచిచ్నటుల్ మన పురాణాలోల్ చాలా కథలునాన్యి. అదే భావనకు 
సమకాలీన కథాసాహితయ్ంలో శీర్కారం చుటిట్న ఘనత  మహాకథకులు శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్శాసిత్గారిది.  

సుమారు నూరేళల్ కిర్తం ఆయన ‘విమానం ఎకక్బోతూనూ’ అనే కథ వార్శారు.  
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ఆ కథ బొబిబ్లియుదాధ్నికి సంబంధించినది. బొబిబ్లి రాజు రంగారావు తను ఓటమి అంచున 
ఉనన్టుల్ గర్హించేక- రాణివాసపు సతరీలని ఆతమ్హతయ్ చేసుకోమని ఆదేశిసూత్ మహారాణి మలల్మమ్కు కబురంపాడు. 

మలల్మమ్ పతివర్తే కాదు, వీరవనిత కూడా. అవమానకరమైన పరిసిథ్తి ఏరప్డినపుప్డు పోరాడి చావాలనుకుంటుంది తపప్ ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకొనడం ఆమెకు సుతరామూ ఇషట్ం లేదు. కానీ భరత్ ఆదేశం ఆతమ్హతయ్కే పరిమితమవడం ఆమెకు బాధ కలిగించింది. శతుర్వుని 
గాయపరాచ్లిస్న కైజారుని తనకుతానుగా తనపైనే పర్యోగించాలిస్రావడం దౌరాభ్గయ్మని వాపోయింది. తను సతరీ కాబటిట్, వీరసవ్రగ్ం పొందే 
అవకాశానిన్ కోలోప్వాలనన్ ఆచారానిన్ నిరసించింది. భరత్ ఆదేశానిన్ కాదనలేని అసహాయతకు బాధ పడుతూ- తన పార్ణాలు తనే తీసుకుంది.  

ఆతమ్హతయ్కు ముందు ఆమె మనోభావాలిన్ పర్తిఫలించింది- ‘విమానం ఎకక్బోతూనూ’ కథ. 
సుమారు నూరేళల్కిర్తం పర్చురితమైన ఈ కథ- మహిళలకు సంబంధించి మనం పాటించే ఆచారాలిన్ సావ్భిమాన మహిళల 

దృషిట్కోణంలో విశేల్షిసుత్ంది. ఆలోచనలో, సప్ందనలో- ఆ కాలానికి కనీసం నూరేళుల్ ముందునన్ కథ ఇది.  
ఇపుప్డీ కథ పర్సాత్వన ఎందుకంటే- బెరిల్న నుంచి ఫార్ంక ఫురట్ దాకా టర్యినోల్ వచిచ్న మేమిపుప్డు మా సవ్రాగ్వరోహణానికి విమానం 

ఎకక్బోతునాన్ం. అపప్టి మా మనోభావాలకిది తగిన శీరిష్క అనిపించింది. 
ఇండియాలో టర్యినుస్ అనూహయ్ంగా ఆలసయ్ం కావడం కదుద్. అలాంటపుప్డు రైలేవ్ ఫాల్ట ఫారంమీద మకాం వేసిన సందరాభ్లు 

చాలామందికి సరవ్సాధారణం. కొందరు బెడిడ్ంగులో, దుపప్టోల్ పరుచుకుని అకక్డికకక్డే కునుకు తీసాత్రు. మేమలా చెయయ్లేక, కూరుచ్ని 
జాగారం చేసేవాళల్ం.  

ఇపుప్డు ఫార్ంక ఫురట్ విమానాశర్యంలో మాకు అలాంటి పరిసిథ్తే వచిచ్ంది.  
శీర్మతి పిలల్ల పర్యాణం సాయంతర్ం. నా పర్యాణం మరుసటి దినం.  
హొటల గది తీసుకుని విశార్ంతి తీసుకుని నెమమ్దిగా పర్యాణం కొనసాగించడానికి తగినంత సమయముంది. కానీ మాకునన్ 

సామాను ఎకుక్వ.  
టర్యిన మమమ్లిన్ నేరుగా ఎయిర పోరుట్లోనే దింపింది కాబటిట్ సామానుతో సహా అకక్డ పాల్ట ఫారంమీదకి తరలించాం. అకక్ణిణ్ంచి 

సామాను అవసరమైన చోటకి తరలించడానికి టార్లీలునాన్యి, ఎసక్లేటరుల్నాన్యి.    
ఏణణ్రథ్ం కిర్తం- మొదటిసారి ఈ విమానాశర్యం చూశాను. అపుప్డు మాతో వచిచ్న డాడ చీఫ ఫౌర్ ఇంగా రోవెన ఆ 

విమానాశర్యంలో  200 గేటుల్నాన్యని గొపప్గా చెబితే ఆశచ్రయ్ంగా వినాన్ను. కొతత్గా ఓ ఆధునిక సంపనన్ పశిచ్మ దేశంలో అడుగెటిట్న 
థిర్ల తో పాటు, హానోఫర వెళేల్ విమానానిన్ కాయ్చ చెయాయ్లనన్ తొందరలో ఈ పర్దేశానిన్ అంత శర్దధ్గా చూడలేదు.  

తరావ్త మళీల్ ఇదే రావడం! 
ఆ పర్దేశం విమానాశర్యంలా లేదు. మహానగరంలో నడి బజారులాగుంది. దుకాణాలు, థియేటరుల్, హొటళుల్ ఉనాన్యి. 
సామానంతా ఒకచోట పెటుట్కుని కూరుచ్నాన్ం. తినడానికి పిండి పులిహోర, పెరుగనన్ంతో పాటు- పిలల్లకోసం పర్తేయ్కంగా తెచిచ్న 

బిసక్టుల్, పాల పాకెటుల్ కూడా ఉనాన్యి.  
ఇలాంటపుప్డు మా పిలల్లు మేం పెటిట్ంది తినడమే తపప్ ఇది కావాలి, అది కావాలని మారాం చెయయ్కపోవడం మా అదృషట్ం.  
ముఖపర్కాష్ళనం, ఫలహార సేవనం అయేయ్క- శీర్మతి సామాను దగగ్ర కూరుచ్ంటే, నేను పిలల్లిన్ చుటుట్పకక్ల తిపిప్ చూపించాను. 

ఆసకిత్కరంగా ఉనన్ దృశాయ్లిన్ ఫొటోలు తీశాను.  
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ఎయిర పోరట్ ఆరేడంతసుత్ల భవనం. కారులో వచేచ్వారు ఏ అంతసుత్కా అంతసుత్ దగగ్రకు 
నేరుగా వచిచ్ కారు పారుక్ చేసుకోవచుచ్. మెలికలు తిరిగి పైకి ఎగబాకిన పెదద్ కొండచిలువలా ఉనన్ ఆ కారు పారిక్ంగ ఏరియా చూసి 
థిర్లల్యిన నేను- ఉండబటట్లేక నా మనోభావాలిన్ పిలల్లతో పంచుకునాన్ను. పాపకి కొంత అరథ్మైంది కానీ బాబు ఆశచ్రయ్ంగా వినాన్డు.  

పిలల్లిన్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్క, “ఇంతసేపు పటేట్ మాటైతే నలుగురం కలిసి తిరుగుదాం. లేదా కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుందాం. చుటూట్ 
జనాలిన్ చూసూత్నే ఇకక్డ కాలకేష్పం చేసేయొచుచ్” అంది శీర్మతి. 

ఒకక్తీత్ కూరోచ్వడంవలల్ తనకి బోరు కొటిట్ందని అరథ్మై, “ఒకచోటే ఎంతసేపని కూరుచ్ంటాం. సామాను వదిలేసి తిరుగుదాం. మన 
దేశంలోలా కాదు. ఇకక్డ ఏమీ పోవు” అనాన్ను. 

“ఇకక్డా పోలీసు సేట్షనుల్నాన్యి. జైళుల్నాన్యి. అంటే వాటి అవసరం ఉందనేగా! మన జాగర్తత్ మనం తీసుకుంటేనే- ఎవరైనా మనకు 
సాయం చెయయ్గలిగేది?” అని శీర్మతి ననున్ మందలించింది. 

“అది సరే కానీ- కూరుచ్ని మాటాల్డుకునేందుకు కబురేల్ముంటాయ?” అనాన్ను. 
“మొదటిసారి మనిదద్రం కలిసి టర్యినోల్ విశాఖపటన్ంనుంచి భువనేశవ్ర వెడుతునన్పుప్డు చాలాసేపు కూరుచ్నే కిటికీలోంచి పర్కృతి 

దృశాయ్లీన్, కొతత్ కొతత్ రైలేవ్సేట్షనల్నీ చూశాం. మీరేమో పర్తి ఊరికీ ఆ పేరెందుకొచిచ్ందో అపప్టికపుప్డు కలిప్ంచి కథ చెపేప్వారు. ఆ పర్యాణం 
ఎంత బాగుందో!” అంది శీర్మతి వెంటనే. 

నిజంగానే మా జీవితంలో అదొక మధుర సనిన్వేశం.  
నేను చెబుతునన్ కథ అపప్టికపుప్డు కలిప్ంచినదని తెలిసి కూడా- కొతత్ సేట్షను వచిచ్నపుప్డలాల్ కథ అడిగేదామె. పసితనం, 

చిలిపితనం, అమాయకతవ్ం, గడుసుతనం, ముచచ్ట, కుతూహలం- కలగలిసిన ఆమె ముఖభావాలు- తలచినపుప్డలాల్ నిలువెలాల్ పరవశుణిణ్ 
చేసాత్యి ననున్. 

“ఇకక్డ సేట్షనూల్ లేవు. పర్కృతీ లేదు…” అనాన్ను. 
“కానీ మనుషులునాన్రు. తెలల్వారు, నలల్వారు, యెలోల్వారు- ఇలా రంగురంగులవాళుల్. అంతా ఎవరి హడావుడిలో వాళుల్ండి 

పకక్వాళల్ని పటిట్ంచుకోలేని దశలో ఉనాన్రు. పర్తి ఒకక్రికీ ఓ కథ ఉంటుంది….” శీర్మతి ముఖంలో అపుప్డే అలనాటి భావాలొచేచ్శాయి. 
“చెపప్ండి నానన్గారూ” అని పాప అనేదాకా నాకు పిలల్ల ఉనికే గురుత్ రాలేదు. 
ఇపుప్డు నేను చెపేప్ కథలకి ఒకరు కాదు- ముగుగ్రు సప్ందిసాత్రు. ఈ అనుభవం అపప్టికంటే మనోహరం కాగలదనిపించింది. 
చుటూట్ చూసేత్- అంతవరకూ మామూలుగా కనిపించిన మనుషుయ్లు- ఇపుప్డు కథలోల్ పాతర్లాల్ కనిపించారు.  
వాళల్ కథలు నాకు తెలియవు. కానీ నాకు తోచిన కథ ఆపాదిసేత్- అడిగేదెవరు? 
ముందు మాకు దగగ్రోల్ నిలబడి సీరియస గా ఏదో చరిచ్సుత్నన్ నడివయసు తెలల్ జంటని ఎనున్కునాన్ను. 
వాళుల్ దంపతులో, సేన్హితులో, ఇపప్టికిపుప్డు ఇకక్డ పరిచయమయాయ్రో తెలియదు. నేను మాతర్ం వాళల్ని దంపతులిన్ చేసేశాను. 
“ఆయనకి సినిమా చూడాలనుంది. ఆమెకి చరిచ్కి వెళాల్లనుంది” అంటూ మొదలెటాట్ను.  
ఆయనకి సినిమాలంటే ఎందుకు అభిమానమో చెపాప్లి కదా- అందుకో కథ చెపాప్ను. అలాగే ఆమెకు భకిత్ ఎందుకొచిచ్ందో మరో 

కథ! 
శీర్మతి ముచచ్టగా వింటోంది. పిలల్లు కుతూహలంగా వింటునాన్రు. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   626
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

“చివరికి వాళుల్ రెండూ వదద్నుకుని, ఏదైనా ఊరికెడదామని ఎయిర పోరుట్కొచాచ్రు” అనాన్ను. 
“ఏ ఊరెడతారు?” అంది పాప కుతూహలంగా.      
“అదే తేలక, ఇదద్రూ గొడవ పడుతునాన్రు” అనాన్ను. 
శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. ఆమె నవివ్ందని పిలల్లు నవావ్రు. 
అంతలోనే ఆ జంట అకక్ణిణ్ంచి కదిలారు. దంపతులు కారేమో మరి- వెళేల్టపుప్డు చెరోవైపూ వెళాల్రు.  
“వాళల్ గొడవైపోయినటుల్ందే- వెళిల్పోతునాన్రు- ఎకక్డికో మరి!” అంది శీర్మతి. 
“చివరికి ఇదద్రూ చెరో ఊరూ వెడదామనుకునాన్రు. చెరో ఊరూ వెళేల్ బదులు- ఈ ఊళోల్నే ఉండి- ఒకరు చరిచ్కీ, ఒకరు సినిమాకీ 

వెడితే సరిపోతుందిగా- అని విడిపోయారు” అనాన్ను.  
ఆశచ్రయ్ంగా పాపకీ కథ నచచ్డమే కాదు, దూరంగా వెడుతునన్ ఇదద్రు చైనావాళల్ని చూపించి వాళల్ కథ చెపప్మంది. 
అలా కథలు చెపుప్కుంటుంటే టైమ తెలియలేదు. శీర్మతి హెచచ్రించి మమమ్లిన్ భోజనానికి సిదధ్ం చేసింది.  
మా భోజనాలయేయ్సరికి వెతుకుక్ంటూ మావదద్కొచాచ్డు శాయ్మలరావు. 
ఆయనిన్ చూడగానే శీర్మతికి వెయేయ్నుగుల బలమొచిచ్ంది. ఉతాస్హంగా పలకరించింది.  
శాయ్మలరావు కూడా ఎంతో సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డాడు. పర్యాణంలో శీర్మతికి అండగా ఉంటామని ధైరయ్ం చెపాప్డు.  
“లగేజి చెకిన  చేసేత్ ఓ పనైపోతుంది. ఇపుప్డే మా సామాను అకక్డికి చేరవేశాం. మా ఆవిణణ్కక్డ కూరోచ్బెటిట్, నేనిలా వచాచ్ను. మీ 

సామాను కూడా అకక్డికి చేరేదాద్ం” అనాన్డు శాయ్మలరావు.  
ఆయన ఇలాంటి పర్యాణాలోల్ అనుభవజుఞ్డిలాగునాన్డు. టార్లీ తీసుకొసేత్, ఆయన సాయంతో మా సామాను షిఫిట్ంగు సులభమైంది.  
ఆయనకు థాంకుస్ చెపాప్ను. ఆయన భారయ్ శీర్మతిని ఆపాయ్యంగా పలకరించింది. ఇదద్రూ కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. 
ఎయిరిండియా లజేజి చెకిన వదద్ ఒక నలల్తను, తెలల్తను ఉనాన్రు. ఇదద్రూ చెటట్ంత మనుషులు. దిటట్ంగా ఉనాన్రు కానీ లావు కాదు. 
మావైతే ఇరవై కేజీలకు అటూ ఇటూ ఉండే సూట కేసులు కానీ- అకక్డ మావాటికి డబల సైజు సూట కేసులు చాలానే ఉనాన్యి. 

అవి మేము రెండు చేతులూ ఉపయోగించినా పైకి లేపడం కషట్ం. వాటినా నలల్తను ఒంటిచేతోత్ అవలీలగా ఎతుత్తుంటే- చిటికెన వేర్లితో 
గోవరధ్నగిరిని పైకెతిత్న పోతనగారి ‘నలల్నివాడు’ గురుత్కొచాచ్డు.  

నలల్తను లగేజిని వెయింగ మెషీన మీద పెడుతునాన్డు. తెలల్తను రీడింగు చూసి వాటికి లేబులుస్ వేసుత్నాన్డు. బరువు పరిమితిని 
దాటితే అదనపు రుసుము వసూలు చేసుత్నాన్డు.  

అకక్డే ఓ తెలల్మామ్యి కూడా ఉంది. ఆమె పర్యాణీకులిన్ పలకరించి చినన్ చినన్ టిపుస్ ఇసోత్ంది. ఆమె శీర్మతిని చూసి 
సేన్హపూరవ్కంగా నవివ్ంది. మా పిలల్లిన్ చూసి ముచచ్టపడి ఇదద్రికీ చినన్ సైజు చాకెల్టుల్ చెరొకటీ ఇచిచ్ంది. 

పెటెట్ల బరువు ఎకుక్వుంటే అదనపు చారిజ్ తపప్నిసరి. హాయ్ండ లగేజిలో మనిషికి 15 కేజీలవరకూ ఉచితం కాబటిట్- పెటెట్లోల్ వసుత్వులిన్ 
హాయ్ండ లగేజికి మారుచ్కోమని సలహా ఇచిచ్ందామె.  

మా సూట కేసుల బరువు ముందుగా చూసుకోమని సలహా ఇచిచ్ అందుకు తన వంతు సాయం చేసింది. అనీన్ కూడా ఐదారు కేజీలు 
ఎకుక్వుండడం గమనించి- పిలల్లిదద్రునాన్రు కాబటిట్ వాళల్కీ హాయ్ండ లగేజి అనుమతిసాత్రనీ, ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోమనీ చెపిప్ంది.  
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పిలల్లిదద్రికీ బెరిల్నోల్ వాడిన చినన్ టార్లీలునాన్యి. వాటిని వాళుల్ సులభంగానే లాగుతునాన్రు. 
వాటిలోకి వాళుల్ లాగగలిగిననీన్, శీర్మతి హాయ్ండ బాయ్గులోకి తను మోయగలిగిననీన్ వసుత్వులిన్ తరలించాం.  

ఆ తరావ్త కూడా సూట కేసుల బరువు రెండు మూడు కేజీలు అదనంగా ఉనాన్యి. ఉసూరు మనిపించినా- వాటికి డబుబ్ కటట్డానికి 
మానసికంగా సిదధ్మయాయ్ం. 

నలల్తను మా సూట కేసులు నాలుగూ వరుసగా తూకం వేశాడు. తెలల్తను బరువు నోట చేసుకునాన్డు. అనీన్ బరువెకుక్వే.  
చారిజ్ ఎంత వేసాత్డోనని భయపడాడ్ను. కానీ అతడోసారి నావంక చూసి, సేన్హపూరవ్కంగా నవివ్, “ఓకే” అనాన్డు. 
ఆ ఓకేతో మాకు- కనీసం ఓ వంద మారుక్లైనా కలిసొచిచ్ంది. అతడికి థాంకుస్ చెపాప్ను. 
హాయ్ండ లగేజి ఐతే వాళిల్క బరువు చూడలేదు. చెకిన ఐనటుల్ లేబులుస్ వేసేశారు. 
మావాళల్కి హాయ్ండ లగేజి తపప్ మిగతా సామానంతా చెకిన ఐపోవడంతో ఎంతో తేలికగా అనిపించింది. 
“పిలల్లూ, నేనూ ఈ హాయ్ండ లగేజితో విమానం ఎకక్గలమా అని భయంగా ఉంది” అంది శీర్మతి. 
“మేమునాన్ంగా, మీకేం భయం లేదు” అని శాయ్మలరావు వెంటనే అభయహసత్మిచాచ్డు. 
అది రాజకీయాలోల్ ఎనిన్కల వాగాద్నంలాంటిదని అపుప్డు తెలియదు. 
ఇక మిగిలింది నా సామాను ఓ సూట కేసు, హాయ్ండ లగేజి.  
సూట కేసు బరువు చూసుకుంటే అదనంగా దగగ్ర దగగ్ర పది కేజీలుంది. శీర్మతి, నేను హాయ్ండ బాయ్గులోకి కొంత బరువు తరలించాం. 
హాయ్ండ బాయ్గ చాలా పెదద్దే కానీ- దానిన్ నేను మొయయ్గలగాలి కదా! అందుకని సూట కేసు బరువు పూరిత్గా తగిగ్ంచలేకపోయాం. 
ఆ రెండింటినీ ఎయిర పోరుట్లోనే ఓ లాకరోల్ పెటిట్వచాచ్ను. 
అపప్టికి శాయ్మలరావు లగేజి చెకిన మొదలైంది.  
శాయ్మలరావు మొదటి సూట కేసు రెండు కేజీల బరువెకుక్వుంది.  
తెలల్తను ఏదో అనేలోగానే శాయ్మలరావు కలగజేసుకుని, “ఇంటివదద్ హై కావ్లిటీ జరమ్న వెయింగ మెషీన మీద తూకం వేశాను. 

పరిమితికి ఓ కేజీ తకుక్వే వచిచ్ంది. ఇకక్డ మెషీనోల్ ఏదో తేడా ఉనన్టుల్ంది” అని వాళల్వంక సేన్హపూరవ్కంగా చూసి నవావ్డు. 
ఎయిర పోరుట్లో లగేజి విషయంలో సాధారణంగా 2-3 కేజీలకు చూసీ చూడనటుల్ ఊరుకుంటారని వినాన్ను. ఐతే ఊరుకోకపోతే 

మనం చెయయ్గలిగింది ఏంలేదని కూడా వినాన్ను. 
అనుభవజుఞ్డు కదా- ఎందుకైనా మంచిదని శాయ్మలరావు వాళల్ ముందరికాళల్కు బంధం కూడా వేసుత్నాన్డనుకునాన్ను.     
కానీ ఆ తెలల్తను ఆయన మాటలు పటిట్ంచుకునన్టుల్ లేదు. మొదటి సూట కేసుకి 2 కేజీలు అదనమని వార్శాడు. తరావ్త రెండో పెటెట్కి 

మూడు కేజీలు వార్శాడు. వాళిల్దద్రి హాయ్ండ లగేజిని కూడా తూకమేసి మరో ఐదు కేజీలు కలిపి, “ఇళల్లో వాడే మెషీనుస్ని మేము పటిట్ంచుకోం. 
ఎయిర పోరుట్లో మెషీనే మాకు ఆధారం” అని మొతత్ం పది కేజీలకు చారిజ్ చేశాడు. 

శాయ్మలరావు మొహం వివరణ్మైంది.  
“మీరు ఒకొకక్రికి ఒకోలా పరిమితి నిరణ్యిసాత్రా?” అనాన్డు కోపంగా. 
ఆయన బరువు విషయంలో మాకొచిచ్న కనెస్షనిన్ పర్సాత్విసుత్నాన్డని అరథ్మై క్షణంపాటు భయమేసింది! శాయ్మలరావు మా పెటెట్లిన్ 

వెనకిక్ రపిప్ంచి మళీల్ తూకమేయిసాత్డా అని అనుమానం కలిగింది. .  
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తెలల్తను ఆయనకు సమాధానమివవ్లేదు. “నెకస ట” అనాన్డు నలల్తనితో. 
నా మనసు తేలిక పడింది. 
శాయ్మలరావు డబుబ్ కటేట్శాడు కానీ బాగా అపెస్టట్యాయ్డు.      
నిజానికి నేనూ అపెస్టట్యాయ్ను. ఫార్ంక ఫురట్ నుంచి బొంబాయి వెళల్డానికి శీర్మతికి తోడుగా ఉంటానని భరోసా ఇచిచ్, ఎయిర పోరుట్లో 

మాకు చెపుప్కోతగగ్ సాయం చేసిన మనిషి.  
ఆయనకిలా అవకుండా ఉంటే బాగుండేదనిపించింది. 
శాయ్మలరావుకి అదనపు చారిజ్ పడడం నాయ్యమే ఐనా ఆయన ఉకోర్షంలో నాయ్యముంది. ఇంచుమించు అదే బరువుకి మాకు ఏ 

చారీజ్ పడలేదు. 
కారణమేమిటి? 
ఆ సమయంలో తూకం చూసినవాళల్ మూడ బాగుండడమా లేక శాయ్మలరావు అతితెలివికి పోయాడా? 
కొనిన్ పర్శన్లకు జవాబులుండవు. అందుకే అదృషట్ం అనే పదం పుటిట్ంది. 
అకక్ణిణ్ంచి కదిలేక నేను శాయ్మలరావుకి కొనిన్ ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఉపశమనం కలిగించాలనుకునాన్ను.  
గెలిచ్నవాడు ఓడినవాడిపై చూపించే సానుభూతి ఉపశమనానిన్ కలిగించదు సరికదా ఉకోర్షానిన్ పర్కోపింపజేసుత్ంది. కీర్డాకారులు 

అందుకు భినన్ం కావచుచ్ కానీ- శాయ్మలరావు కీర్డాకారుడు కాదు.    
అందుకేనేమో- అంతవరకూ సేన్హపూరవ్కంగా ఉనన్ ఆయన ఉనన్టుల్ండి ముభావంగా మారాడు.  
“చినన్ పనుంది, మళీల్ కలుసాత్ం” అంటూ భారయ్తో సహా అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోయారు. 
అపుప్డు వాళిల్దద్రి మొహాలూ చూసేత్- మళీల్ కలుసాత్మా అనిపించింది.  
‘విమానంలో శీర్మతికి కొండంత అండ పోయినటేల్!’ అనుకుని నిటూట్రాచ్ను. 
కొనిన్ సేన్హాలంతే!  
అవి చెడిపోవడానికి ఇదద్రిలో ఎవరి తపూప్ ఉండనకక్రేల్దు. ఒకరి అదృషట్ం చాలు- రెండోవారు దూరం కావడానికి!     
కాసేపటికి సెకూయ్రిటీ చెక  సమయమైంది. 
శీర్మతి తన హాయ్ండ బాయ్గుని భుజానికి తగిలించుకుంది. ఆ బరువుకామె భుజం కొదిద్గా వంగింది.  
పిలల్లిదద్రూ వాళల్ టార్లీలిన్ హుషారుగా లాగుతునాన్రు. వాళల్ వయసుకవి బరువెకుక్వే ఐనా- ఆ వయసిచిచ్న ఉతాస్హం, 

కుతూహలం- వాటిని కొంత తేలిక చేశాయి    
కర్మంగా వాళుల్ నాకు దూరమౌతుంటే- నా కళుల్ శాయ్మలరావుకోసం వెదికాయి. ఎకక్డా జాడ లేడు. 
‘సెకూయ్రిటీ లోపల మావాళల్కు తపప్క కనిపించకపోడు’ అనుకునాన్ను మనసులో. 
దానిన్ ఆశ అనుకుందుకు లేదు- దురాశేనేమో! 
వాళల్ విమానం వెళిల్పోయింది. ఇక నా పర్యాణముంది. అది నేడు కాదు. రేపు! 
అంటే ఈ రాతర్ంతా అకక్డే గడపాలి.  
చాలావరకూ సామాను శీర్మతితో వెళిల్పోయింది. నా సామాను లాకరోల్ ఉంది.  
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చేతులూపుకుంటూ ఒంటరిగా తిరగడం హాయిగానే ఉంది- మనసులో శీర్మతి ఒంటరి 
పర్యాణం గురించిన బెంగ లేకపోతే! 

బెరిల్న వచిచ్నపుప్డు శీర్మతి చాలా ఇబబ్ందిపడింది. కానీ వెళేల్టపుప్డు అంత ఇబబ్ంది లేదు. 
‘నేను సవ్యంగా విమానం ఎకిక్ంచాను. తను బొంబాయిలో దిగగానే అనన్యయ్ రిసీవ చేసుకుంటాడు’ అని మనసుకి సదిద్చెపాప్ను. 
ఆ తరావ్త ఎయిర పోరుట్లోజరిగిన విశేషాలు కొనిన్ జీవితాంతం గురుత్ండిపోయేవే! 
వాటిలో ముఖయ్మైనది- విమానాశర్యంలో రైలు పర్యాణం. 
ఎయిర పోరుట్లో ఒకచోటనుంచి ఒకచోటకి వెళల్డానికి టైరన సదుపాయముంది. దానికి టికెట అవసరం లేదు.  
కాలకేష్పానికి టర్యినెకిక్ తదుపరి సేట్షనోల్ దిగాను. కాసేపకక్డ తిరిగేక- వచిచ్నచోటకి వెళల్డానికి మళీల్ టర్యినెకాక్ను.  
వచిచ్నపుప్డైతే పర్యాణానికి ఐదు నిముషాలు పటిట్ంది. తిరిగి వెళల్డానికి పావుగంట దాటినా సేట్షనొల్సుత్నాన్యి కానీ, టైరన ఆగలేదు.  
వచేచ్టపుప్డు కాలానీన్, దూరానీన్ సరిగాగ్ అంచనా వెయయ్లేదేమో అనుకునాన్ను తపప్ కంగారు పడలేదు. ఐతే అరగంట గడిచినా టైరన. 

ఐతే అరగంట గడిచినా టైరన ఆగకుండా ఇంకా ముందుకు పోతుంటే భయమేసింది.  
కిటికీలోంచి బయటకు చూసేత్ భవంతులు, రోడుల్ కనబడడ్ం లేదు. అసలు నగరం ఛాయలే లేవు.  
‘ఎచటికి పోతావీ రాతిర్?’ అనాన్రెవరో చెవిలో.  
‘అవతలి గటుట్కి’ అనన్ జవాబు మనసులో మెదలగానే- దానిన్ చెవిదాకా చేరకుండా ఆపడానికి కషట్పడాడ్ను. 
అదృషట్ం- మెదడు చురుగాగ్ పని చేసింది.  ఆ తరావ్త ఒకటి రెండు నిముషాలోల్ ఏదో సేట్షనోల్ టైరన ఆగితే చటుకుక్న దిగిపోయాను. 
అంతే- చలి! మామూలు చలికాదు. జనవరి మొదటి వారపు చలి. నా వంటిమీదునన్ ఓవర కోటు ఆ చలిని ఏమాతర్ం ఆపడం లేదు. 
ఎయిర పోరుట్లోనూ టర్యినోల్నూ హీటింగ ఉండడంవలల్ తెలియలేదు కానీ- రైలేవ్ పాల్ట ఫారంమీద అలాంటి సదుపాయం లేదు. 

వణుకుతూనే చుటూట్ చూశాను.  
పాల్ట ఫారంమీద జనసంచారం లేదు. దూరంగా ఓ మనిషి కనిపిసుత్నాన్డు.  
సమీపంలో ఎకక్డా నగరమునన్టుల్ లేదు. ఏదో పలెల్ శివారల్లో ఉనన్టల్నిపించింది.  
అరథ్మైంది నాకు. చాలా పెదద్ పొరపాటు చేశాను. అటు వెళాల్లిస్న టైరనుకి బదులు ఇటు వెళేల్ టైరనెకాక్ను. 
తెలియని దేశంలో పరిమిత జాఞ్నంతో తెలియని టర్యినెకాక్ను. అనుకోకుండా ఫార్ంక ఫురట్ నగరం విమానాశర్యంనుంచి- జరమ్న 

గార్మీణ వాతావరణంలోకి దూసుకొచాచ్ను.  
అదీ రేపు ఇండియాకు పర్యాణం పెటుట్కుని! 
గుండె దడదడ కొటుట్కుంది.  
అంతలో దూరంగా కనిపించిన మనిషి నడక వేగం పెంచి నావదద్కు పరుగున వచాచ్డు. ననున్ చూసి టికెట అడిగాడు. 
అపుప్డు తెలిసింది- అతడు సేట్షన మాసట్రని! 
గుండె కొటుట్కునే వేగం పెరిగింది. 
నావైపునుంచి ఈ సేట్షనుకి రావడం ఒక తపుప్. ఈ పర్యాణానికి టికెట లేకపోవడం మరో తపుప్! 
దేశంకాని దేశంలో టికెట లెస టార్వెల! 
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ఈ నేరానికి ఇకక్డ ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుంది? 
జైలు శికాష్ లేక జరిమానాయా? 
జరిమానా ఐతే ఎంత కటాట్లిస్ ఉంటుంది? 
“టికెట” అనాన్డు సేట్షన మాసట్ర మళీల్….. 

PPP 
భయంతోనో, ఉదేవ్గంతోనో వళుల్ వేడెకిక్ంది. ఆ వేడికి ఎముకలు కొరికే చలికే వణుకొచిచ్ కాసేపు టెంపరేచరిన్ 

చాటేసింది.  
సేట్షన మాసట్రుకి- టికెట లేదని చెపాప్లని అనుకునాన్ను. కానీ నేరుగా అలా చెపప్డానికి, నేరసుథ్డిలా ఫీలవాలి.  
అందుకని అసలు టికెట పర్సకిత్ రావివవ్కుండా సమసయ్ను పరిషక్రించాలనుకునాన్ను. కొంచెం తెలివి వాడి, ‘ఇదే 

సేట్షన?’ అనడిగాను జరమ్న భాషలో. 
నాకు జరమ్న గొపప్గా రాకపోయినా- గొయ్తే ఇన సిట్టూయ్టోల్ చదివిన జాఞ్నముంది. ఏణణ్రథ్ంపైన  జరమ్నీలో మసలిన 

అనుభవముంది. అవసరమైనపుప్డు- యాకెస్ంటుని సాథ్నికుల సాథ్యికి దగగ్రోల్ తీసుకురాగలను.  
ఆయన సేట్షన పేరు చెపిప్, ఎందుకనన్టుల్ చూశాడు. 
నేనాయన చూపులిన్ పటిట్ంచుకోకుండా, ‘ఇకక్డికి ఫార్ంక ఫురట్ ఎయిర పోరట్ ఎంత దూరం?’ అనాన్ను. 
అనుకునన్ ఫలితం సాధించాను. ఆయన కనీసం ఆ క్షణానికి టికెట విషయం మరిచి, ‘ఎందుకు?’ అనాన్డు 

ఈసారి నోటితో. 
‘ఎయిర పోరుట్లో ఒక టైరనెకక్బోయి ఇంకొకటి ఎకాక్ను. ఎయిర పోరట్ దాటి ఇంతవరకూ రావడంతో ఇకక్డ 

దిగిపోయాను. రేపే నా పర్యాణం. వెంటనే వెనకిక్ వెళాల్లి. ఏదైనా టర్యినుందా?’ అనాన్ను. 
ఆయనకి పరిసిథ్తి అరథ్మైంది. ‘జరమ్న బాగా మాటాల్డుతునాన్వు. ఎనాన్ళల్నుంచి ఉంటునాన్వికక్డ?’ అనడిగాడు.  
‘హమమ్యయ్- టికెట పర్సాత్వన తేలేదు’ అనుకునాన్ను. కొంత ధైరయ్ం వచిచ్ంది. నేను జరమ్న బాగా 

మాటాల్డుతునాన్ననన్ పర్శంస ఆ ధైరాయ్నిన్ మరికాసత్ పెంచింది.  
ఆయనకి నా గురించి ఏంచెపాప్లో క్షణాలమీద తటిట్నా ఒకక్ నిముషం ఆగాను. 
మరీ ఎకుక్వ మాటాల్డితే జరమ్న విషయంలో నా పరిమితులు బయటపడకుండా, జాగర్తత్గా పదాలిన్ 

ఎంచుకునాన్ను.  
‘నేను కెమిసీట్ర్లో డాకట్రేట చేశాను. సైంటిసుట్ని. ఆహావ్నం మీద వచాచ్ను. నేనికక్డికొచిచ్ ఏణణ్రథ్ం దాటింది. నా 

భారాయ్బిడడ్లిన్ నేడే ఇండియాకు పంపేశాను. రేపు నా పర్యాణం’ అనాన్ను. 
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జరమ్నీలో పెదద్ చదువులు చదివేవారు తకుక్వ. మెటిర్క కాగానే వృతిత్పనులోల్నో, 
వాయ్పారంలోనో శిక్షణ తీసుకుని, తమ కాళల్మీద తాము నిలబడే పర్యతన్ం చేసాత్రు. చదువు అక్షరజాఞ్నానికే తపప్, 
ఉదోయ్గం కోసమని వారనుకోరు. ఉదోయ్గాలకు ఎగబడేవారూ తకుక్వే. ఐతే పెదద్ చదువులు చదివేవారనాన్, ముఖయ్ంగా 
సైంటిసుట్లనాన్- అకక్డి సామానుయ్లకి చాలా గౌరవం. బయట తిరుగుతునన్పుప్డు నా డాకట్రేట డిగీర్ ఎనోన్మారుల్ నాకకక్డ 
పర్తేయ్క గౌరవానిన్ ఆపాదించింది.  

ఈ నేపథాయ్నిన్ గురుత్ంచుకుని నేను చెపిప్న వివరాలు- సేట్షన మాసట్రుపై నేను కోరిన పర్భావానేన్ చూపించాయి. 
నా వివరాలు విని అతడి కళుల్ పెదద్వయాయ్యి. నావంక ఎంతో గౌరవంగా చూశాడు. తరావ్త దగగ్రుండి 

ఎయిర పోరుట్కి వెళేల్ టర్యిన ఎకిక్ంచాడు. టికెట లేదని కానీ, ఫైను కటాట్లని కానీ పొరపాటున కూడా అనలేదు. 
అపప్టికే వేడెకిక్న వళుల్. వేడిగా ఉనన్ టర్యిన కంపారుట్మెంటులో చేరగానే ముందు ఉకక్బోసింది. ఉకక్ తగిగ్, 

వాతావరణం ఆహాల్దంగా మారడానికి కాసేపప్టిట్ంది.  
ఐతే నాలో టెనష్న ఇంకా పోలేదు. వెడుతునన్ది ఎయిర పోరుట్కా, మరో కొతత్చోటుకా అనన్ బెంగ మనసుని 

ఆకర్మించుకుంది. 
ఎయిర పోరట్ చేరగానే- ఇండియాలో ఆంధార్లో మా ఊరు పేరవరానిన్ చూసినంత ఉతాస్హం కలిగింది. అకక్డ 

దిగి తేలికగా ఊపిరి పీలుచ్కుని, ‘రేపు విమానం ఎకేక్దాకా ఇక ఎయిర పోరుట్లో టర్యినస్ ఎకక్కూడదు’ అనుకునాన్ను.  
లాకరోల్ హాయ్ండ లగేజి బాయ్గు కాక- నటరాజన ఇచిచ్న ఎలకిట్ర్కల టైపు రైటర ఉంది. అది చినన్ బీర్ఫ కేసులా 

ఉంటుంది. ఆరెండింటినీ లాకరోల్ంచి రేపే తీసుకోవాలనుకునాన్ను.  
ఇక నాదగగ్ర భుజానికి వేర్లాడే చినన్ సంచీ తపప్ ఇంకేం లేవు. ఆ సంచీలో బర్షింగ సామాను, పళుల్, ఫలహారం, 

పెరుగనన్ం ఉనాన్యి.    
కొదిద్గా పిండి పులిహోర, పెరుగనన్ం, అరటిపండు తినాన్ను. జనసముదార్నిన్ చూసూత్ కాసేపు విమానాశర్యంలో 

తిరిగాను. ఐతే భారయ్, పిలల్లు పకక్న లేకపోయేసరికి- అంతమంది జనమునాన్ ఒంటరిగానే ఫీలయాయ్ను.  
ఒంటరితనం పోవడానికి చుటూట్ జనానిన్ చూసూత్ంటే- నేను శీర్మతికి వాళల్ గురించి కథలు కలిప్ంచి చెపప్డం 

గురొత్చిచ్ంది. ఇపుప్డా జనంలో ఎవరైనా నాకులాగే- తమవాళల్కి నా కథ ఊహించి చెబుతునాన్రేమోనని పరీక్షగా చూసేత్- 
వాళల్లో ఎవరూ నా గురించి పటిట్ంచుకునన్టేల్ అనిపించలేదు.  

ఒకచోట కూరుచ్ని కళుల్ మూసుకునాన్ను. నిదర్ రాలేదు.  
టైంచూసేత్ ఇంకా ఎనిమిది దాటిందంతే!  
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మామూలుగా పదిలోగా పడుకునే అలవాటు లేదు. ఈలోగా అటూఇటూ 
తిరిగితే- వంటికి కాసత్ వాయ్యామం కూడా అనుకునాన్ను.    

తిరుగుతుంటే పది నిముషాలోల్నే బోరు కొటిట్ంది. అంతకంటే కూరుచ్ని కళుల్ మూసుకుంటే- ఏమో నిదొర్చిచ్నా 
రావచచ్నిపించింది. 

అంతలో అకక్డో సెకస్ కీనో ఒకటి కనబడింది. 
బెరిల్నోల్ మా ఇంటామె ఒలోముచ కీ- సెకస్ కీనోలోనే టికెటల్మేమ్ది. వచిచ్ అకక్డ సినిమా చూడమని, ఆదిలో ఒకసారి 

ఆహావ్నించినటుల్ గురుత్. కానీ ఎరిగునన్వాళల్కి తెలిసేలా- అలంటి సినిమాలు చూడాడ్నికి మొహమాటం.  
శోభన ఘోష చొరవ లేకపోతే నేనా మొహమాటానిన్ జయించి శీర్మతితో కలిసి పోరణ్ ఫిలమ్ చూసుండేవాణిణ్ కాను. 
ఇకక్డ ననెన్రిగినవాళూల్ లేరు. పటిట్ంచుకునేవాళూల్ లేరు.  
‘మెలకువగా ఉండి కళుల్ మూసుకుని కూరుచ్నే కనాన్- కాసేపు ఆ హాలోల్ కూరుచ్ంటే సరిపోతుంది కదా!’ అంది 

మనసు.  
అని ఊరుకోలేదు- ‘ఇండియా వెళేల్క ఇలాంటి సినిమా ఊసెతత్డానికే ఉండదు. చూడాడ్నికి మిగిలిన ఆఖరి 

అవకాశమిదే!’ అని కూడా పోర్తస్హించింది.  
ఐతే గుపెప్ట మూసినంతసేపే కదా రహసయ్ంపై ఆసకిత్! 
మన సినిమాలోల్ సనిన్వేశాలు- ఆ సిదాధ్ంతంమీదనే రూపొందడంవలల్- రెచచ్గొటేట్ దృశాయ్లునన్ సినిమాలు పాతికేసి 

వారాలు కూడా ఆడతాయి. ఐతే ఈ సినిమాలు తెరచిన గుపెప్టవంటివి. చూడనపుప్డుండే ఆసకిత్ చూసేక ఉండదు.     
ఐతే కడుపు నిండినవాడికి కూడా ఇషట్మైన వంటకం కనబడితే పుటేట్ కకుక్రిత్ లాంటిదే నాకపుప్డు కలిగింది.  
ఓ గంటనన్రసేపు హాలోల్ కూరుచ్ని సినిమా చూశాను. 
ఒక ఆశర్మం. అందులో ఒక బాబా. ఆయన మన బాబాలకిలాగే ఉనాన్డు కానీ తెలల్వాడు.  
ఆశర్మంలో అందమైన ఆడపిలల్లు. వాళల్కోసం ఎగబడే మగాళుల్.  
వాళెల్వరూ మనుషులనిపించదు. వంటిమీద బటట్లేల్కుండా జంతువులాల్గే మసలుతునాన్రు.  
అదలాగుంచితే- ఆ సినిమాలో సతరీకి రకత్మాంసాలునన్ మనిషిగా గురిత్ంపు లేదు.  
పురుషుడి వినోదం కోసం ఎందుకైనా సిదధ్పడే యంతర్ం సతరీ!  
కోరికల వెరిర్తలకు పరాకాషట్. కొంత హింస. కొంత జుగుపస్.  
ఆశచ్రయ్మేమంటే- ఆ సినిమా చూసుత్నన్పుప్డు తొలిసారి చూసిన వికారం లేదు నాలో. నాకే అలాగుందా అనన్ 

అనుమానంతో- ఓరగా చుటూట్ చూసేత్- నా చూపులకు అందినవారంతా నిరివ్కారంగానే అనిపించారు.  
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వచిచ్నవాళల్లో కురార్ళల్కంటే నడివయసుక్లే ఎకుక్వ.  
ఇలాంటి సినిమాలు ఎందుకు తీసాత్రు? మనిషిలో- ఇలాంటి అసహజపు కాంక్ష అంతరీల్నంగా ఉంటుందా?  
సతరీపురుషులకి పరసప్రాకరష్ణ కలగడానికి- నిషేధించబడిన ఓ ఆపిల పండు కారణమని బైబిల చెబుతుంది. 

ఏమైతేనేం- చెయాయ్లిస్న పని ఆ ఆపిల చేసేసింది. ఇపుప్డింకా ఈ సినిమాల అవసరముందా?  
కొనిన్ దేశాలు వీటిని నిషేధించాయి. అంటే- అపుప్డా ఆపిల పేర్రేపించినకంటే పెదద్ నేరాలు, ఘోరాలు ఈ 

సినిమాలవలల్ జరగొచచ్నా? 
అదే నిజమైతే- పర్పంచ దేశాలనీన్ వీటినెందుకు నిషేధించవు? 
బెరిల్నోల్ ఉండగా ఈ సినిమాల గురించి ఎకుక్వ ఆలోచించడానికి సమయం దొరకలేదు.  
ఇపుప్డు ఒంటరిగా, ఈ విమానాశర్యంలో, లభించిన చివరి అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకునన్పుప్డు- మనసులో 

ఈ సినిమాలపై లోతైన విశేల్షణ మొదలైంది.  
తొలిసారి చూసినపుప్డు- కుతూహలం కలగలిసిన కాంక్ష కలిగితే- ఇపుప్డు వేదాంతం!   
ఉదేర్కంకంటే ఎకుక్వగా జుగుపస్ కలగడంతో- ఏదో తపుప్ చేసినటల్నిపించి అసంతృపిత్ కలిగింది.  
‘మళీల్ జీవితంలో ఈ తరహా సినిమాలు చూడను’ అనుకునాన్ను.  
అలా అనుకోగానే నాకు చినన్పుప్డు చందమామలో చదివిన తోడేలు కథ గురుత్కొచిచ్ంది.   
ఒకసారి ఒక తోడేలు వరదలో చికుక్కుని, నీటి మధయ్ చినన్ గుటట్ కనబడితే దానిమీదకు ఎకిక్ంది. ఎకక్డా తిండి 

దొరికే మారగ్ం లేక, ‘నేడు ఏకాదశి. అదృషట్ం కొదీద్ ఉపవాసం చేసే అవకాశమొచిచ్ంది’ అని సంతోషించింది. అంతలో ఒక 
మేకపిలల్ ఈదుకుంటూ అదే గుటట్ ఎకిక్ంది. తోడేలు దానిన్ చూసి, ‘మళీల్ తిండి ఎపప్టికి దొరుకుతుందో, ఉపవాసం సంగతి 
తరువాత చూసుకోవచుచ్’ అనుకుని మేకపిలల్మీద దాడి చెయయ్బోయింది. చురుకైన ఆ మేకపిలల్ తోడేలు తనపై 
దూకేలోగానే, మళీల్ నీళల్లోకి దూకేసి ఈదుకుంటూ ఎటో వెళిల్పోయింది. అపుప్డు , ‘ఇంకా నయం, ఉపవాసం 
చెడిపోయేది’ అనుకుని సంతోషపడింది తోడేలు. 

మనిషి బలహీనతలిన్ ఆసరాగా తీసుకునే దురాకరష్ణలుంటాయి. కథలో తోడేలులా- నిరసిసూత్నే వాటిని దూరం 
పెటట్లేనివారు ఎకుక్వ కావడంవలల్నే- అవి నిరాటంకంగా కొనసాగుతునాన్యి.  

లేకుంటే నేడు నేనా సినిమా చూడడ్మెందుకు? మరి చూడనని నిరణ్యం చేసుకోవడమెందుకు?    
ఆ విమానాశర్యం గయ లాంటి పుణయ్కేష్తర్ం కాదు కాబటిట్- నా మాటకు కటుట్బడాలిస్న బాధయ్త ఉండదనన్ 

ధైరయ్మేమో మరి! 
సినిమా చూసి బయటకొచేచ్క- ఓ అరగంట ఎయిర పోరుట్లో తిరిగేసరికి, నిదార్దేవత కరుణించింది.      
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నినన్ సకుటుంబంగా- నేడు ఒంటరిగా- ఎయిర పోరుట్లో నిదర్పోయాను.  
మరాన్డు ఆరవకుండానే మెలకువ. బాతూర్ంకి వెళిల్ ముఖపర్కాష్ళన చేసుకునాన్క- వళల్ంతా చిరాగాగ్ అనిపించింది.  
ఒకటి- రోజూ సాన్నం చెయయ్డం అలవాటు. రెండు- నినన్ సాన్నం చెయయ్లేదు.  
ఇవి కాక మోడో కారణముంది. 
బాతూర్ంలో సాన్నాల గది ఉంది. అందులో టబుబ్ంది. ఆ టబుబ్కి పాల్సిట్క తెర ఉంది. 
తెరవెనుక మనిషి సాన్నం చేసుత్నన్టుల్ తెలుసుత్ంది కానీ- ఆ మనిషి ఆడో మగో కూడా తెలియనంత ఆసప్షట్ంగా 

కనిపిసుత్ంది.  
కీనోని చూడగానే సినిమా చూడాలనిపించినటేల్- ఆ టబుబ్ చూడగానే సాన్నం చెయాయ్లని మనసు ఉవివ్ళూల్రింది. 
తెర వెనకిక్ వెళాల్ను. తెరని లాగాను. టబుబ్ వెనక కొకేక్నికి సంచీ తగిలించాను. తగినంత పైరవసీ ఉండడంతో- 

బటట్లు తీసేసి వాటినీ కొకేక్నికి తగిలించాను. టబుబ్లోకి వెళాల్ను. 
టబుబ్లో కుళాయికి- మనకు కావాలిస్న టెంపరేచరు అడజ్సట్ చేసుకునే సదుపాయముంది. 
బాగా చలిగా ఉంది కాబటిట్- వేణీణ్ళుల్ అరవై డిగీర్లు పెటుట్కునాన్ను.  
కుళాయి తిపిప్తే ముందు చలల్ని నీళొల్చాచ్యి. చేతికి తగలగానే వేళుల్ కొంకరుల్ పోయాయి. కర్మంగా నీళుల్ 

వేడెకుక్తూ- చేతికి హాయిగా అనిపించగానే వంటిమీద పోసుకుని, ‘ఇంటోల్ ఇలా కావాలిస్న వేడి తెచుచ్కోగలిగితే, వేరే 
సవ్రగ్సుఖముంటుందా?’ అనుకునాన్ను.     

ఆ సుఖం కొదిద్ క్షణాలే. నీళుల్ వేడెకక్డం ఆగలేదు. ఇంకా ఇంకా వేడిగా మారుతూంటే వళుల్ కాలుతునన్టల్యింది. 
అలా పది క్షణాలు చూసి- ఇంక వేడి భరించలేక చటుకుక్న టెంపరేచర ముపైప్కి తగిగ్ంచేశాను.  

నీళల్ వేడి తగిగ్ంది. అపప్టికే మంటగా ఉనాన్- కొదిద్ క్షణాలకే వళుల్ తటుట్కుంది. 
నీళుల్ అంతలా ఎందుకు వేడెకాక్యి? హీట కంటోర్ల సరిగాగ్ లేదా? విమానాశర్యాలోల్ ఇలాంటి కంటోర్లుస్ని చెక 

చేసుకోవదాద్?  
సాన్నమయేయ్క ఎయిర పోరట్ అథారిటీస ని కలుసుకుని ఫిరాయ్దు చెయాయ్లనుకునాన్ను. కానీ- నీళల్ వేడి ముపైప్కి 

తగిగ్ంచేక- సాన్నం హయిగానే ఉంది. ఏమని ఫిరాయ్దు చెయాయ్లి? 
అలా ఆలోచిసుత్ంటే- బురర్లో ఏదో వెలిగింది.  
నీళుల్ మరిగేది వంద డిగీర్లవదద్ కాబటిట్, అరవై డిగీర్ల దగగ్రైతే- వంటికి వెచచ్గా ఉంటుందని నేననుకునాన్ను. కానీ 

మన శరీరపు ఉషోణ్గర్త సుమారు 37 డిగీర్లు. అంతకంటే రెండుమూడు డిగీర్లకంటే ఎకుక్వ వేడిని శరీరం భరించగలదా 
అని ఆలోచించలేదు. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   635
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

భువనేశవ్రోల్ బయట సగటు ఉషోణ్గర్త సుమారు 35 ఉంటుంది. కాబటిట్ అకక్డ 
35 డిగీర్ల వేడి ఉనన్ నీళుల్- వంటికి వేడి అనిపించక పోవచుచ్. కానీ ఇకక్డ బయట ఉషోణ్గర్త 20 డిగీర్లు. నీళుల్ 30 డిగీర్ల 
వేడిలో ఉనాన్ చేతికి వెచచ్గా అనిపిసాత్యి. 

ఇంత చినన్ విషయం నాకెందుకు తటట్లేదు? 
నేను కాలేజిలో చదువుతునన్పుప్డు మా తాతగారు, ‘డిగీర్ చదువుతునాన్, వీడికింకా లోకజాఞ్నం అబబ్లేదు’ అని 

వాయ్ఖాయ్నించేవారు. 
అపుప్డు నాకు కోపమొచిచ్, ‘ఈ పెదోద్ళుల్నాన్రే’ అనుకునేవాణిణ్ కానీ, బహుశా ఇలాంటి సందరభ్మొచిచ్ ఉండొచచ్ని 

ఇపుప్డనిపిసోత్ంది.     
ఏమైతేనేం- శాసత్రజాఞ్నానికీ, పరిజాఞ్నానికీ, లోకజాఞ్నానికీ ఉనన్ అంతరం అరథ్మైంది నాకు.        
ఆతరావ్త టెంపరేచరిన్ నలబై దాటనివవ్కుండా ఓ అరగంట సేపు టబుబ్ సాన్నం చేశాను. హాయిగానే ఉనాన్- 

అరవై డిగీర్ల చురక కూడా తన వంతు అనుభూతిని ఇసూత్నే ఉంది.  
సాన్నమైంది. విడిచిన బటట్లే మళీల్ వేసుకోవడం అసంతృపిత్గా అనిపించినా తపప్లేదు. 
ఆతరావ్త పెదద్గా విశేషాలేం లేకుండానే- లగేజి చెకిన సమయం ఆసనన్మైంది.  
ఈసారి కూడా చెకిన సమయంలో- నా సూట కేసు బరువు 3 కేజీలు ఎకుక్వే ఉంది.  
తూకమేసినవాడు సేన్హపూరవ్కంగా నవివ్, ఓకే అనగానే- ‘ఎంతమంచివాడవురా’ అని పాడుకునాన్ను 

అపర్యతన్ంగా. 
వెంటనే ఈ విషయానిన్ శీర్మతితో పంచుకునే సదుపాయముంటే ఎంత బాగుణుణ్ అనుకునాన్ను. కానీ ఆ వెంటనే 

శాయ్మలరావు ఊహలోకొచాచ్డు.  
ఆ ఊహలో ఆయన విమానంలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. పరీక్షగా చూసేత్, మావాళల్కి మూడు వరుసలు వెనకుక్నాన్డు. 

శీర్మతికి నేనందించిన సమాచారం విని ముపైప్ వరసలు వెనకెక్ళిల్పోయాడు. 
‘ఇపుప్డాయనెన్ందుకూ తలుచ్కోవడం! మీ అదృషాట్నికి సంతోషించి అంతటితో సరిపెటుట్కోండి’ అని శీర్మతి 

మందలించినటెల్ౖ, ఆ ఊహలోంచి బయటపడాడ్ను. 
మన అదృషట్ం మనకిచేచ్ సంతోషంకంటే, అందుకు ఇతరులు అసూయపడితే వచేచ్ కిక ఎకుక్వ- అని 

గర్హించినవాడనై- సిగుగ్పడాద్ను. 
మిగతా సామానల్లో టైపురైటర ఫీర్, అదికాక హేయ్ండ బాయ్గ ఉంది.  
తూకమేసే అతను బాయ్గు బరువు చూసేత్- 35 కేజీలుంది. పరిమితి 15 కేజీలు. 
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ఏమంటాడోనని బెంగగా చూసేత్, అతడు దానికి లుఫాత్నాస్ టాగ తగిలించి- ‘ఇది 
కాయ్బిన బాయ్గేజి కాబటిట్ నీతోనే ఉంచుకో’ అనాన్డు. 

తేనె మనసులు సినిమాలో కృషణ్, ‘అయయ్బాబోయ- జోకుమీద జోకు’ అనన్టుల్- ‘అయయ్బాబోయ, షాకుమీద 
షాకు’ అనుకునాన్ను. 

అపుప్డు వదద్నుకునాన్ శాయ్మలరావే గురుత్కొచాచ్డు.   
కూడా తీసుకెళల్డానికి బాగుంటుందని కొనాన్ం ఆకుపచచ్టి ఆ బాయ్గు.  సైజు కాసత్ పెదద్దే ఐనా చూడాడ్నికి హాయ్ండ 

లగేజిలాగే ఉంది.  
ఐతే అందులో అంత బరువు పడుతుందనుకోలేదు.  
ఏమైతేనేం- ఆ బాయ్గు కొనడమూ, దానిన్ ముపైప్ ఐదు కేజీల బరువుతో నింపడమూ- మంచికే అయిందని 

సంతోషించాను. 
అపుప్డే నాకు చినన్పుప్డు చూసిన ‘నథింగ బట టర్బుల’ సినిమా గురొత్చిచ్ంది. అందులో లారెల అండ హారీడ్లు- 

ఓ గురర్పు మాంసం ముకక్ని కొయయ్డానికి చాకు పనిచెయయ్క, సుతిత్ని తెసాత్రు. అదీ కుదరక రంపానిన్ తెసాత్రు. 
కొయయ్డానికే అంత కషట్ంగా ఉంటే- దానిన్ తినడమెలా అనన్ది వారికి సుఫ్రించదు.      

ఇపుప్డు నా కాయ్బిన లగేజిని అదనపు చారిజ్ లేకుండా పటుట్కెళల్నివవ్డంవరకూ బాగానే ఉంది.  
కానీ దానిన్ విమానంలోకి మోసుకెళల్డం ఎలా? ముపైప్ ఐదు కేజీల బరువుని మొయయ్డానికి నా రెండు చేతులూ 

కూడా చాలవు.  
ఐనా రెండు చేతులూ ఉపయోగించడానికి- ఒక చేయి టైపురైటరుకి బుకక్యిపోయింది. 
‘మొహమాటపడకు. నీకు కషట్మైతే ఇది తీసుకోవదుద్’ అని నటరాజన టైపురైటరు ఇచేచ్టపుప్డు హెచచ్రించాడు 

పాపం.  
కానీ నేనిపుప్డు అదెందుకు తీసుకునాన్నా అని విచారించడం లేదు. ‘ఐనా- బాయ్గుని రెండు చేతులతో పటుట్కుని 

విమానం ఎకుక్తుంటే చూడాడ్నికి బాగుండదు. అందులోనూ అది కాయ్బిన బాగేజి. చిటికెన వేర్లితో ఎతేత్లా ఉండాలి’ 
అనుకునాన్ను. 

చిటికెన వేర్లితో కాకపోయినా పార్కీట్సు చేసేత్ ఆ బాయ్గుని ఒంటిచేతోత్ ఎతత్లేనా- అనుకుని వెంటనే పార్కీట్సుకి 
ఉపకర్మించాను.  

భారతంలో భీముడు దౌర్పది కోరిన సౌగంధికపుషప్ంకోసం గంధమాదనపరవ్తంమీద తిరుగుతుండగా, 
హనుమంతుడు ముసలికోతి వేషంలో తోకని దారికి అడడ్ంగా పరిచి పడుకునాన్డు. భీముడు తపుప్కోమంటే, తను 
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కదలలేననీ, తోకని భీముణేణ్ తీసి పకక్కు పెటట్మనీ చెపాప్డు హనుమంతుడు. ఐతే 
భీముడంతటివాడు తన బలమంతా పెటిట్నా కూడా, ఆ తోక అంగుళమైనా కదలేల్దు.    

ఇపుప్డు నా కాయ్బిన లగేజి ఆ తోకలాగే ఉంది. 
ఎకక్డ సమసుయ్ందో అకక్డే పరిషాక్రం వెదుకోక్మంటారు. ఆ బెంగలోనే నాకు హనుమంతుడి గురించిన మరో 

కథ గురుత్కొచిచ్ంది.  
హనుమంతుడికి తన బలం తనకి తెలియదు. ఎవరైనా పొగిడి ఉబేబ్సేత్ నూరు యోజనాల సముదార్నిన్ కూడా 

లంఘించగలడు. 
చినన్పుప్డు మా అమమ్ అదే సూతర్ం అనుసరించి- ననున్ విపరీతంగా పొగిడి నేనసాధయ్మనుకునన్ పనులిన్ నాచేతే 

చేయించేది.  
అలా చెటెట్కిక్ మామిడికాయలు కోశాను. బొగుగ్ల బసాత్ని పెరటోల్ంచి నీళల్గదిలోకి మారాచ్ను. అటకెకిక్- తేళల్కీ, 

జెరెర్లకీ భయపడకుండా- పాత ఇతత్డి సామాను తీశాను. ఇలా ఎనోన్….      
అలాంటపుప్డు మా సూరయ్ం బాబాయిని నాకు పేర్రణగా చెపేప్ది అమమ్.  
అవసరమైనపుప్డు సూరయ్ం బాబాయి 24 కుంచాల బసాత్ని (ఇపుప్డు కివ్ంటాలు) ఒంటిచేతోత్ ఎతిత్ 

భుజంమీదేసుకుని మోసేవాటట్.  
అది గురుత్కు రాగానే నాలో కొతత్ ఊపొచిచ్ంది. నా కాయ్బిన లగేజి కివ్ంటాలోల్ మూడో వంతే మరి! 
ననున్ నేను పోర్తస్హించుకుని బాయ్గుని ముటుట్కుంటే- అది దూదిపింజలా గాలోల్కి లేచింది. 
దానిన్ ఒంటిచేతోత్ ఎతిత్ సెకూయ్రిటీ చెక కి వెళాల్ను. బాగా ధైరయ్ం వచిచ్ంది.  
బాయ్గు పకక్నెటుట్కుని కురీచ్లో కూరుచ్నాన్క, కుడిచెయియ్ చచుచ్బడిపోయినటల్నిపించింది.  
దానికి పార్ణం పొయయ్డానికి కాసేపు మౌనం వహించి, ‘కమాన! నువువ్ లేసాత్వు. బాయ్గుని విమానంలోకి 

చేరుసాత్వు’ అంటూ చేతిని మోటివేట చెయయ్సాగాను. 
అదృషట్ం- కాసేపటికి చెయియ్ కాసత్ కదిలింది. కొదిద్ క్షణాలోల్నే అది మామూలయింది. హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. 
ఒక పని మనవలల్ ఔతుందా అని తెలుసుకుందుకు ముందు పర్యతన్ం కావాలి. ఆ పర్యతాన్నికి మానసిక బలం 

ఉండాలి. ఆ బలముంటే- ఒకోసారి అసాధాయ్లిన్ కూడా సుసాధయ్ం చెయొయ్చుచ్.  
అపుప్డు నేను ఎడం చేతోత్ ఎలకిట్ర్కల టైప రైటర, కుడి చేతోత్ 35 కేజీల బాయ్గూ తీసుకుని నడుచుకుంటూ 

విమానంలోకి చొరబడాడ్నంటే- అది నా మానసిక బలమే అనుకోవాలి.  
ఐతే నడుసుత్నన్ంతసేపూ నేను పూరిత్గా కుడివైపుకి ఒరిగిపోయాననన్ సంగతి నాకు తెలుసోత్ంది.  
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విమానంలో అడుగెటట్గానే పసుపు బటట్ల యూనిఫాంలో లుఫాత్నాస్ 
ఎయిర హోసెట్స యువతి నాకు వెలక్మ చెపిప్ంది. నేను రెసాప్ండవడానికి తలొంచబోతే అది ఆమెవైపు కాక కుడిపకక్కే 
ఒరిగింది.  

అలాగే ఆమెను దాటుకుని ముందుకెళాల్ను.  
అకక్డ సీటుకి దారిచూపించే ఎయిర హోసట్ యువకుడు ననాన్పి- అదోలా చూశాడు.  
నేను బాయ్గు కింద పెటిట్, ఏదో అనబోతుండగా- ‘అదేమిటి?’ అనడిగాడు ఇంగీల్షులో. 
అతడా బాయ్గ గురించే అడుగుతునాన్డని గర్హించి, తటపటాయిసూత్నే ‘కాయ్బిన లగేజ’ అనాన్ను. అనగానే సిగుగ్ 

ముంచుకొచిచ్ంది. 
మా పెళిల్ తంతులో గుమమ్ం దగగ్ర ఆపి- నా పేరు చెపప్మనన్పుప్డు నా భారయ్ కూడా అంత సిగుగ్పడి ఉండదు. 

అపుప్డు నేనా బాయ్గుని  ‘కాయ్బిన లగేజి’ అనడానికి నేను పడడ్ సిగుగ్ కొలతలకు అందదు. 
అతడా బాయ్గుని కళాల్రప్కుండా ఒకక్ క్షణం చూసి, ‘ఇది కాయ్బిన లగేజా?’ అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ంతో కాబోలు 

అంతకంటే మాట రాలేదతడికి.  
నాకూ మాట రాక, ‘ఊఁ’ అని తలడించాను. 
‘ఏదీ, ఒకసారి పైకెతిత్ చూపించు’ అనాన్డతడు. 
బాయ్గు పైకెతుత్దామంటే- నా కుడిచెయియ్ చచుచ్బడిపోయి ఉంది. కదలేల్దు. 
ఏమనుకునాన్డో అతడే బాయ్గుని పైకెతత్బోయాడు. 
ఆరడుగులు కాకపోయినా ఇంచుమించు అంత పొడుగూ ఉనాన్డు. నాకంటే చాలా బలంగా కనిపిసుత్నాన్డు. ఐనా 

అతగాడు కూడా ఆ బాయ్గుని పైకి లేపలేక, ఆ పర్యతన్మాపి, ‘నో నో’ అని తల అడడ్ంగా ఆడించి, ‘దీనిన్ తూకం 
వేయించేవా?’ అనడిగాడు. 

‘ఊఁ’ అనాన్ను. 
‘’విమానం బయలేద్రడానికింకా టైముంది. కిందకెళిల్ మరోసారి బరువు తూపించుకుని రా’ అనాన్డతడు. 
గుండెలోల్ రాయి పడింది. జాలిగా, అమాయకంగా చూశానతణిణ్.  
నా మొహం చూసేత్ ఏమనిపించిందో ఏమో- ‘సరేలే’ అంటూ నా సీటుకి దారి చూపించాడు.  
అంతేకాదు- తన కొలీగ సాయం తీసుకుని, నా సీటుపైన కాయ్బినోల్ ఆ బాయ్గుని పెటిట్, దాని పేరుని సారథ్కం కూడా 

చేశాడు.   
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అపప్టికి నేను పూరిత్గా మామూలు మనిషినై, అతడికి థాంకుస్ చెపాప్ను. 
పరిసరాలిన్ గమనిసుత్ంటే- అంతకుముందు జరమ్నీ రావడానికి ఢిలీల్లో లుఫాత్నాస్ ఎకిక్న సంఘటనలనీన్ నెమరుకొచాచ్యి. 
(ఆ వివరాలు ఇదే పతిర్కలో- మా ‘ఫారిన వెళాల్లండి’ నవల చివరోల్నూ, ఫారిన వెళాల్నండి నవల మొదటి భాగంలోనూ 
లభిసాత్యి). 

అపుప్డు నేను భూతలసవ్రగ్ంగా భావించబడే సంపనన్ పాశాచ్తయ్దేశానికి వెడుతునాన్ను. ఇపుప్డు ‘జననీ 
జనమ్భూమిశచ్ సవ్రాగ్దపి గరీయసీ’ అనుకుంటూ సవ్దేశానికి తిరిగి వెడుతునాన్ను. 

ఈ మధయ్లో ఎనిన్ అనుభవాలు! ఎనిన్ అనుభూతులు! ఎనిన్ అనుబంధాలు! 
అనిన్టినీ విడిచి వెళిల్పోతునాన్నంటే గుండె బరువెకిక్ంది. విమానం రన వేమీద కదలగానే, ‘ఔఫ వీడర జెహెన 

డాయిచ లాండ’ అనుకునాన్ను. కొతత్ బంధాలిన్ తెంచుకోలేక నాలో కొంచెం అసంతృపిత్ కూడా చేరుకుంది. ఐతే కొనిన్ 
గంటలోల్ సవ్దేశం పలుకనునన్ సావ్గతం- అకక్డ నాకోసం వేచిఉనన్ అనుభవాలు, అనుభూతులు, అనుబంధాలు- ఆ 
అసంతృపిత్ని తొలగించడానికి ఎంతోసేపు పటట్లేదు.   

PPP 
  
నాలో దేశభకిత్ ఎంతుందో, అసలుందో లేదో నేనెపుప్డూ అంచనా వేసుకోలేదు. కానీ ‘మరికొదిద్ క్షణాలోల్ విమానం 

బొంబాయి విమానాశర్యంలో దిగబోతోంది’ అనన్ పర్కటన, బయటి ఉషోణ్గర్త వివరాలు వింటుంటే- ఆ క్షణంలో తనువు 
నిలువెలాల్ పులకరించింది. ఆ ఉతాస్హంతోనేమో- నా సెప్షల ‘కాయ్బిన లగేజి’తో ఎయిర పోరుట్లో దిగడం 
కషట్మనిపించలేదు, దిగడానికి ఎంతోసేపూ పటట్లేదు.  

బొంబాయి ఎయిర పోరట్. అంటే ఇండియా. నేను ఇండియాలో ఉనాన్ను. 
దిగుతూనే ఓవర కోట తీసేశాను. సెవ్టర తీసేశాను. వీడోక్లు జరమ్నీకే కాదు- ఆ దుసుత్లకి కూడా! ఎందుకంటే- 

భువనేశవ్రోల్ ఉషోణ్గర్త చలికాలంలో అపుప్డపుప్డు పది డిగీర్ల సెంటిగేర్డుకి దిగువకి వెడుతూంటుంది. రాజమండిర్ నివాసికి 
ఆ చలి బాగా ఎకుక్వే. ఐనా  నాకక్కక్డ సెవ్టర అవసరపడలేదు. అసలు నేను కొనన్ మొదటి సెవ్టర ఢిలీల్లో- జరమ్నీ 
పర్యాణానికి విమానం ఎకక్బోయేముందు! 

చలి దుసుత్లనుంచి లభించిన సేవ్చఛ్ని ఆసావ్దిసూత్ ఓసారి చుటూట్ చూశాను. 
అది 1976 జనవరి. అపప్టికింకా మన విమానాశర్యాలు అంతరాజ్తీయ సాథ్యి చేరుకోలేదు. విదేశాలతో పోలిసేత్ 

తేడా చాలా సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది.  
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1966లో వచిచ్న సంగీతలకిష్ సినిమాలో కాబోలు- ఎనీట్ రామారావు ఎవరి 
సాయంతోనో ఓడ పర్యాణం చేసి, వేరే దేశంనుంచి సవ్దేశం చేరగానే కుంటుకుంటూ దిగి, ఒడుడ్న మటిట్ని చేతోత్ తీసి, 
‘నేను పుటిట్న మటిట్ ఇదీ, నేలమీది సవ్రగ్మిదీ’ అని పాడతాడు.  

ఈ విమానాశర్యంలో కూడా ఆ పాటకు అనువైనంత మటిట్ ఉంది. తనువునింకా జరమ్నీ వాసనలు అంటిపెటుట్కుని 
ఉనాన్యేమో, నాకా మటిట్- నేలమీద సవ్రాగ్నిన్ గురుత్ చెయయ్లేదు. సెంటిమెంటల్కు అతీతంగా- మిగతా ఫారామ్లిటీస పూరిత్ 
చేసే హడావుడిలో ఉనాన్ను మరి!  

సామాను కలెకట్ చేసుకుందుకు కాసేపప్టిట్ంది. టార్లీ దొరకడంతో, నా ‘కాయ్బిన లగేజి’ని తరలించడం 
సులభమైంది.  

ఇక కసట్మస్ చెక. ఫార్ంక ఫురట లో లగేజి చెకిన- సాటి ఇండియనుస్ని కూడా అసూయకి గురి చేసేంత లాభంగా 
అయింది. ఇండియాలో కసట్మస్ చెక గురించి, ఇంతవరకూ సవ్ంతూరు దాటివెళల్నివారు కూడా కథలుకథలుగా 
చెపుప్కుంటారు. అందుకని మనసులో కాసత్ భయంగానే ఉంది- కూడా తెచుచ్కునన్ వసుత్వులకి ఎంతెంత డూయ్టీ 
కటాట్లోనని. 

అపప్టికీ జరమ్నీలో ఇండియన మితుర్లు కొనిన్ టిపస్ ఇచాచ్రు. ఆ పర్కారం- కసట్మస్ ఆఫీసరిన్ సంతోషపెటట్డానికి 
మూడు ఐటముస్ కొని దగగ్రుంచుకునాన్ను. కోనాయ్క బార్ందీ, బాల్క అండ వైట విసీక్, 555 సిగరెటుల్. ఇందులో సిగరెటుల్ 
విమానంలో కొనాన్ను. 

నేను టార్లీ తోసుకుంటూ వెడుతుంటే- ‘ఇటు’ అనన్ మాట గంభీరంగా వినిపించి ఆగి అటు చూసేత్-  
ఓ నడివయసుక్డు. హుందాగా ఉనాన్డు. ననేన్ చూసుత్నాన్డు. అతడికి నాతో పనేమిటా అని కొంచెం చిరాగాగ్నే 

చూశాను. 
‘కసట్మస్’ అనాన్డతడు సేన్హపూరవ్కంగా నవువ్తూ. 
ఉలికిక్పడాడ్ను. కసట్ముస్వాళుల్ కూర్రంగా చూసూత్, వేటకుకక్లాల్ మీదికి దూకుతారని వినాన్ను. నేను కూడా మరీ 

అంతలా కాకపోయినా, హిందీ సినిమాలోల్ పార్ణ, కెయన సింగులాల్ (ఇది బొంబాయి కాబటిట్) ఉంటారని 
ఊహించుకునాన్ను. కానీ అతడి ముఖం బల రాజ సహానీ అంత మంచిగా, పర్సనన్ంగా ఉండేసరికి ‘గెట రెడీ ఫర అనదర 
డోస ఆఫ జెలసీ’ అని శాయ్మలరావుగారిన్ గురుత్ చేసుకునాన్ను.  

అనిన్టికంటే ముందు ‘కసట్ముస్’ అనన్ మాట వినగానే, నా ముఖంలో చిరాకు మాయమై అసంకలిప్తంగా వినయం 
వచేచ్సింది. అపర్యతన్ంగా రెండు చేతులూ జోడించి ‘నమసేత్!’ అనాన్ను. అతడు పర్తినమసాక్రం చేసి, ఆ వెంటనే చేయి 
చాచి కరచాలనం చేశాడు. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   641
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

అతడు టార్లీమీదునన్ నా సామానిన్ ఎగాదిగా చూశాడు. తరావ్త ననున్ పరీక్షగా 
చూశాడు.  

మొహం చూడగానే తెలిసిపోయినటుల్ంది, “మీకిది మొదటి ఫారిన టిర్పాప్?” అనాన్డు.  
 ‘ఊఁ’ అనాన్ను.  
గొంతులోంచి పలికింది ఏకాక్షరమే ఐనా, దానిలో భయం, ఆశ వగైరా ఎనోన్ భావాలు మిళితమై ఉనాన్యి.   
“ఐతే మిమమ్లెన్కుక్వ టర్బుల పెటట్ను. పెటెట్లనీన్ తెరవనకక్రేల్దు. వాటిలో ఏమేమునాన్యో వివరంగా చెపప్ండి” 

అనాన్డతడు.  
నిజాయితీగా, బుదిధ్గా వివరాలు చెపాప్ను. అతడు శర్దధ్గా వినాన్డు. మొహం చూసేత్ నా నిజాయితీని 

అనుమానించినటుల్ లేదు. 
“టైపురైటరు, టేపు రికారడ్రు, కెమేరా- ఆ మూడూ చూపించండి, చాలు” అనాన్డు.  
అరథ్మైంది. మిగతావాటికి డూయ్టీ పడదు. కొంచెం సంతోషం కలిగినా, ఈ మూడింటికీ ఎంత వేసాత్డోననన్ బెంగ 

కూడా ఉంది. 
ఎలకిట్ర్కల టైపురైటరు బయటే ఉంది. గుర్ండిగ సూప్ల టైపు సీట్రియో టేపు రికారడ్రు, కోనికా కెమేరా బయటకి 

తీశాను.  
తీసేటపుప్డు మిగతావి అతడి కళల్బడకుండా జాగర్తత్ పడాడ్ను. వాటి వివరాలతడికి చెపిప్ ఉనాన్- ఏమో, చూసేత్ 

బుదిధ్ మారుతుందేమోనని అనుమానం. 
అతడు కెమేరాని ఎగాదిగా చూసి, “ఇది అటోమాటిక కెమేరా కదూ!” అనాన్డు. దానికైతే డూయ్టీ లేదంటూ నాకు 

వెనకిక్చేచ్శాడు. అది పాకెట సైజుది కావడంతో ఉతాస్హంగా చొకాక్ జేబులోకి తోసేశాను.     
‘ఎలకిట్ర్కల టైపురైటరు, సీట్రియో టేపురికారడ్రు- రెండింటిలో ఒక దానికి ఎగెజ్ంపష్న ఇవవ్చుచ్. ఒకదానికి డూయ్టీ 

కటాట్లి” అనాన్డతడు.  నానుంచి కసట్మస్ డూయ్టీ తీసుకోవడం అతడికి బాధగా ఉందనిపించింది, ఆ గొంతు వింటే! 
నేనెకుక్వ ఆలోచించలేదు. “దేనికైతే తకుక్వ డూయ్టీ పడుతుంది?” అనాన్ను కాసత్ చనువు తీసుకుని. 
“దేనికైనా పనెన్ండొందలే. రెండూ మీకోసమే ఐనా, రెండూ ఎవరికోసమో ఐనా- దేనికి డూయ్టీ కటిట్నా ఫరవాలేదు. 

ఒకటి మాతర్మే మీకోసమై- మరొకటి ఎవరికోసమో ఐతే- చాయిస ఈజ యువరస్” అనాన్డతడు. 
అతడు సామానుయ్డు కాదు. కానీ సామానుయ్ల మనసత్తావ్లిన్ ఔపోసన పటిట్నవాడు. సామానుయ్లకు వీలైనంత 

సాయపడేవాడు.  
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాను.  
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టైపురైటరు నటరాజన ది. డూయ్టీ పడితే కటట్మని అతడు నాకు డబుబ్ కూడా 
ఇచాచ్డు. కసట్మస్ ఆఫీసరు సూచన పర్కారం, డూయ్టీ దానికే కటాట్లి. అదీకాక పనెన్ండొందలంటే తకుక్వ మొతత్ం కాదు. 
నేనైతే వందో రెండొందలో ఉంటుందనుకునాన్ను. ఐనా కూడా డూయ్టీని నటరాజన కి అంటగటట్డం సేన్హధరమ్ం 
కాదనిపించింది. పోనీ, ఆ డూయ్టీని ఇదద్రం పంచుకుంటే…? 

ఏదేమైనా టేపు రికారడ్రుకే డూయ్టీ కటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్కనే మనసు కుదుటపడింది.  
“టేపు రికారడ్రు నాకోసమే! కానీ డూయ్టీ కొంచెం తగగ్దా?” అనాన్ను జాలిగా. 
అతడు టేపు రికారడ్రు ధర అడిగాడు. ఎనాన్ళల్నుంచి వాడుతునాన్మో తెలుసుకునాన్డు. మనసులో మరోసారి 

లెకక్లు వేసి, ‘సారీ! పనెన్ండొందలకు తగగ్దు” అనాన్డు.  
‘క్షణక్షణముల జవరాండర్ చితత్ముల’ అనన్టుల్ ఇలాంటిచోటల్ నానుప్డు పర్మాదం. అందుకని మాటలు పెంచలేదు. 

పకక్నే ఉనన్ ఎకస ఛేంజిలో మారుక్లు కొనిన్ రూపాయలోల్కి మారిచ్ అతడికి డబిబ్చాచ్ను. అతడు వెంటనే రసీదు కూడా 
ఇచాచ్డు. 

ఆ రసీదు చూడగానే- నాకొకటనిపించింది. దానిమీద టేపు రికారడ్రుకోసమని వార్సి ఉంది. అది నటరాజన కి 
చూపించి, అందులో సగం టైపురైటరుకి అని చెబితే, అది కకుక్రిత్ అనిపించుకుంటుంది. తన టైపురైటరు డూయ్టీ ఫీర్గా 
ఇండియా చేరిందంటే- అతడు సంతోషిసాత్డు- ఆ సంతోషం ముందు ఆరొందలో లెకాక్ అనుకునాన్ను.  

అలా అనుకోగానే గురొత్చిచ్ంది నాకు- కసట్మస్ ఆఫీసరుకోసం చిరుకానుకలు తెచాచ్నని. బంధుమితుర్లకోసం 
కానుకలు కొనన్ నేను- అంత మంచి ఆఫీసరుకి ఏమైనా ఇవవ్డం ధరమ్మనిపించింది.  

“అది లంచం కాదా?” అడిగింది మనసు. 
“చెకింగుకి ముందిసేత్ లంచం. చెకింగైపొయాయ్కిసేత్- కానుక” అంది విచక్షణ. 
బై చెపిప్ వెళల్బోతునన్ అతడితో, ‘నా దగిగ్రునన్వాటిలో మీకిషట్మైనది ఏమైనా తీసుకుంటే, ఐ విల బి మోర హాపీ” 

అనాన్ను. 
తీసుకుంటాడా, కేకలేసాత్డా అని సంకోచించాను కానీ, “ఏమిసాత్రు?” అనాన్డతడు నవివ్. 
“బాల్క అండ వైట విసీక్, కోనాయ్క బార్ందీలోల్ ఏదైనా సరే! రెండూ కావాలనాన్ సరే!” అనాన్ను. 
అతడు మళీల్ నవివ్, “అవేం వదుద్. సిగరెటేల్మైనా ఉంటే….” అనాన్డు.    
పాయ్కెట జేబులోనే ఉంది. ఠకుక్న 555 సిగరెట పాయ్కెట తీశాను. 
“ఇదా? వదుద్లెండి- థాంకస్ ఫర ది ఆఫర” అని వెళిల్పోయాడతడు. 
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అపుప్డు సుఫ్రించింది నాకు. అతడు బొంబాయి విమానాశర్యంలో కసట్మస్ 
ఆఫీసరు. రోజూ లక్షలు, కోటల్ విదేశీ వసుత్వులిన్ హాండిల చేసుత్ంటాడు. నా కానుకలు అతడి రేంజికి ఆనతాయా?  

అలాగని నాకతడిపై గౌరవభావం తగగ్లేదు. నాలాంటి సామానుయ్లిన్ వేధించే కకుక్రిత్ లేనందుకు అతణిణ్ మనసులో 
అభినందించాను. 

సామానుతో బయటికొచేచ్సరికి అనన్యయ్ ఎదురుచూసుత్నాన్డు. సుమారు రెండేళల్కిర్తం జరమ్నీ వెడుతునన్ నాకు 
వీడోక్లు చెపప్డాని కొచాచ్డు అనన్యయ్. మళీల్ ఇపుప్డు సవ్దేశానికి ఆహావ్నించడానికి బొంబాయిలో 
విమానాశర్యానికొచాచ్డు. 

ఇదద్రం ఒకరొన్కరు ఆపాయ్యంగా, ఆతీమ్యంగా పలకరించుకునాన్ం. మొనన్ శీర్మతి, పిలల్లు కేష్మంగా చేరినటూల్, 
తను వాళల్ని రిసీవ చేసుకుని, మా దూరపుబంధువుల ఇంటోల్ ఉంటునన్టూల్ చెపాప్డు.  

టాకీస్ ఎకేక్క- నేను నాకు తటసథ్పడడ్ కసట్మస్ ఆఫీసర గురించి అనన్యయ్కి చెపిప్, ఇండియాలో కసట్మస్ వయ్వసథ్ని తెగ 
పొగిడాను.  

అనన్యయ్ వెంటనే, ‘అలా పొగిడెయయ్కు. మొనన్టి కసట్మస్ ఆఫెసర మనవాళల్ని బాగానే తొడిగేశాడు” అనాన్డు.  
పెటెట్లనీన్ తెరిచి చూపించమనాన్రుట. తెరిచేసరికి వాటిలో ఉనన్ చిరుకానుకలిన్ చూసి అతడికి కళుల్ 

చెదిరిపోయేయిట.  
“ఇనిన్ దేనికి? వాయ్పారం చేసాత్రా?” అనడిగేటట్ ఆ ఆఫీసరు. 
మాది చాలా పెదద్ కుటుంబమనీ- అందరికీ కానుకలు తీసుకెడుతునాన్మనీ, వసుత్వులెకుక్వునాన్ అవి ఖరీదైనవి 

కావనీ శీర్మతి వాళల్కి వివరణ ఇసుత్ండగా- అనన్యయ్ కూడా అనుమతి తీసుకుని లోపలికి వెళేల్టట్. ఆఫీసరుకి తన హోదా 
చెపిప్, శీర్మతికి వతాత్సుగా మాటాల్డబోతే- ఎందుకో ఆ ఆఫీసరుకి మరింత కోపం వచిచ్ందిట. 

“నేను కలగజేసుకోకపోతే ఏమయేదో- నేను మాటాల్డేక ఆ ఆఫీసరు, మొతత్ం వసుత్వులనిన్ంటికీ కూడా డూయ్టీ 
కటాట్లనాన్డు. వాటిలో ఉనన్ మికీస్, మరికొనిన్ గృహోపకరణ వసుత్వులు- ఏడాదిగా వాడుతునన్టుల్ నిదరశ్నాలు చూపినా, 
పటిట్ంచుకోలేదు. మొతత్ం మూడువేల ఆరొందలు వేశాడు” అనాన్డు బాధగా. 

ఒకక్ క్షణం అపెస్టట్యాయ్ను. ఐతే ఒకక్ క్షణమే! 
అనన్యయ్ బాయ్ంకు ఆఫీసరు. తన హోదాకు సమాజంలో చాలా విలువుంది. అది ఎనోన్మారుల్ నేనే సవ్యంగా 

చూశాను. నినన్ కసట్మస్ డూయ్టీ తగిగ్ంచడానికి- తన హోదా ఉపయోగపడలేదనన్ బాధ ఇపుప్డు అనన్యయ్ గొంతులో 
ధవ్నించింది. 



 
 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                            

   644
     IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨- వసుంధర 

‘అనువు కానిచోట అధికులమనరాదు’ అని మనం గర్హించడం ఒక ఎతుత్. 
మనం గర్హించాలని ఎదుటివారు అనుకోవడం ఇంకో ఎతుత్.  

“మన బంధుమితుర్లకి విదేశీ కానుకలిచేచ్ అవకాశం రావడం మన అదృషట్ం. అందుకు మనం సంతోషించాలి. ఆ 
అదృషాట్నికి కొంత మూలయ్ం చెలిల్ంచాలొస్సేత్ చెలిల్సాత్ం తపప్- మన సంతోషానికి దూరం కాలేము” అనాన్ను.  

అది అనన్యయ్కు అనునయంగా మాతర్మే కాదు, నా మనసుకు సుఫ్రించిన యథారథ్ం కూడా!   
ఇక మేము మా గూళుల్ చేరుకోవాలి. 
నా పేల్న టికెట భువనేశవ్ర వరకూ ఉంది. మావాళుల్ టర్యినోల్ రావాలి కాబటిట్, అందుకు తగగ్టేల్ మా పర్యాణానికి 

పోర్గార్ం వేసుకునాన్ం. 
నేను విమానంలో ముందు కలకతాత్ చేరుకుంటాను. నా శీర్మతినీ పిలల్లీన్ తీసుకుని అనన్యయ్ కలకతాత్ వచేచ్క, 

అకక్ణిణ్ంచి మావాళుల్ టర్యినోల్నూ, నేను విమానంలోనూ భువనేశవ్ర చేరుకుంటాం. 
టర్యినోల్ పర్యాణం చేసుత్నన్పుప్డు- చలి దేశంలో ఏడాదిపైన ఉండి, మిసమిసలాడిపోతునన్ శీర్మతి-

పిలల్లముందు తాను వెలవెల బోయాననీ- టర్యినోల్ అందరి కళూల్ మావాళల్మీదనేననీ- అనన్యయ్ తరావ్త నాకు గరవ్ంగా 
చెపాప్డు. 

కలకతాత్నుంచి భువనేశవ్ర వెళల్డానికి మాకు వెంటనే బుకింగుస్ దొరకలేదు. అలా అకక్డ అనన్యియ్ంటోల్ నేనో 
రెండూరోజులూ, మావాళుల్ వారం రోజులూ ఉండిపోవాలొస్చిచ్ంది.  

అకక్డునన్ రెండోర్జులోల్నూ- ఫారిన వెళొల్చిచ్నవాళల్కి మన దేశంలో విలువ పెరిగిపోతుందని అరథ్మైంది నాకు.  
అనన్యయ్ బాస కోసం నేను బాల్క అండ వైట విసీక్ బాటిల తెచాచ్ను. బొంబాయిలో కసట్మస్ ఆఫీసరాల్ కాక, ఆయన 

ఆ కానుకకి తెగ మురిసిపోయాడు. మిసమిసలాడిపోతునన్ ననున్ చూసి, “మీ అనన్దముమ్లోల్ ఇంత తేడా ఎలా వచిచ్ంది?” 
అనడిగాడు. 

“మొదటిన్ంచీ మావాడిది పచచ్టి ఛాయ. నేను చామనఛాయలో కొంచెం నలుపువైపే ఉంటాను” అనాన్డు 
అనన్యయ్ గరవ్ంగా. 

ననున్ చూసి గరవ్పడద్ం అనన్యయ్కు కొతత్ కాదు. మా ఇదద్రికీ వయసులో ఉనన్ తేడా ఏడాదికి ఎనిమిదిరోజులు 
తకుక్వ. ఆరో తరగతి నుంచి ఏడాది రీసెరిచ్దాకా- ఇదద్రం కలిసి చదువుకునాన్ం. తను ఆరుట్స్, నేను సైనుస్.  అంతే తేడా!  

ఐతే పెరస్నాలిటీలో నేనెపుప్డూ తనకి తీసికటేట్!  
తను నాకంటే పొడుగు. మామూలుగానే హుందాగా ఉంటాడు. డెర్స సెనుస్ మరింత హుందాతనమిచిచ్ంది.  
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ఇపప్టి మిసమిస- నాకు జరమ్నీ పూసిన పూత. అకక్డ వాళల్మధయ్ నాకది 
తెలియలేదు. ఇకక్డ నాకిది శాశవ్తం కాదని తెలుసు. 

నేను భువనేశవ్ర విమానాశర్యంలో దిగినపుప్డు ఆఫీసు నాకోసం కారు పంపింది. ఐతే నాకు సావ్గతం 
పలకడానికి- యాబైమందికి పైగా రావడం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలుగజేసింది.       

తెలుగువాళుల్ చాలామంది కుటుంబాలతో వచాచ్రు. ఉతత్రాది, ఒరియా మితుర్లు కొందరొచాచ్రు. వాళల్ందరితో 
ఉతత్రాల దావ్రా కంటాకుట్లో ఉండడం ఒక కారణమేమో కానీ- విదేశమెళిల్ తిరిగొచిచ్న ఒక మామూలు సైంటిసుట్ని రిసీవ 
చేసుకుందుకు ఎయిర పోరుట్కి అంతమంది రావడం- అంతకు ముందూ ఆతరావ్తా- అకక్డ నేనెరుగను.      

కాలనీలో- అపప్టికే నాకోసం అందుబాటులో ఉనన్ చినన్ కావ్రట్రొకటి తాతాక్లికంగా నాకు అలాటయింది. ఐతే 
అది ఖాళీ అవడానికి మూణాణ్లుగు రోజులు పటొట్చుచ్. అంతవరకూ రవి ఇంటోల్ అతిథిగా ఉనాన్ను. రవి దంపతులు అకక్డ 
అందరోల్కీ మాకు సనిన్హితులు.  

రాగానే రవి ఇంటోల్ సామాను పెటుట్కుని, ముందు ఆఫీసుకెళిల్ డైరెకట్ర పర్ఫులల్ని కలుసుకునాన్ను.  
కుశల పర్శన్లైన వెంటనే పర్ఫులల్ నాతో, “నీ లెటర చూశాను. నువువ్ రాసింది కరెకేట్. పొరపాటు ఇకక్డే జరిగింది” 

అనాన్డు. 
జరమ్నీలో గడువుకు మించి మూణెణ్లుల్ండడానికి ఆఫీసునుంచి అనుమతి లభించేక- కనీసం మరో మూణెణ్లుల్ 

ఇవవ్మని డాడ సంసథ్ ఆఫీసుని కోరింది. అది నేను చెపిప్ వార్యించినటుల్ భావించిన మా ఆఫీసు, నాపై చరయ్ ఎందుకు 
తీసుకోకూడదనన్టుల్ తాఖీదు పంపింది నాకు. డాడ ఆఫీసు మా ఆఫీసుకి రికెవ్సుట్ పంపితే, దానికి నామీద చరయ్ ఏమిటని- 
ఆఫీసుని తపుప్ పడుతూ పర్ఫులల్కి నేనుతత్రం వార్శాను.     

ఇపుప్డు పర్ఫులల్ చెబుతునన్ది ఆ ఉతత్రం గురించే! 
ఇపుప్డాయన ఆ ఉతత్రానిన్ పర్సాత్విసాత్డనుకోలేదు. “ఇంతకీ ఈ పొరపాటెలా జరిగింది సార!” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ం 

పర్కటిసూత్. 
“ఇదివరకు అడిమ్నిసేట్ర్టషనుకి అధికారి ‘ఏఓ’ అనగా అడిమ్నిసేట్ర్టివ ఆఫీసరొకక్డే! ఇపుప్డు ‘ఏ’ఓపై అజమాయిషీకి 

కొతత్గా ‘సిఒఎ’ అనగా కంటోర్లర ఆఫ అడిమ్నిసేట్ర్షన ని నియమించారు. అలా ఇటీవలే వచిచ్న సిఒఎ రావు కొంచెం తికక్ 
మనిషి. అడిమ్నిసేట్ర్షనుపై పూరిత్ పెతత్నం తనదే అనుకుంటూ, ఒకోసారి నాకు చెపప్కుండానూ కొనిన్ నిరణ్యాలు 
తీసుకుంటాడు. నీ విషయంలో అదే జరిగింది. నీ ఉతత్రం చూసేక నాకది తెలిసి, వెంటనే పిలిచ్ గటిట్గా మందలించి, ఆ 
కరెసాప్ండెనుస్ని ఫైలోల్ంచి తీసేయించాను. జరిగిందానికే మనుకోకు. అతడి తరఫున నేను సారీ చెబుతునాన్” అనాన్డు 
పర్ఫులల్. 
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ఐతే కొలీగుస్ ఉతత్రాల దావ్రా రావు గురించి కొంత తెలుసు నాకు. ఆయన 
కనన్డిగుడు. తెలుగు బాగా రావడమే కాదు, తెలుగు సాహితయ్మంటే పీర్తి. ఇంటోల్ అంతా తెలుగు పతిర్కలు చదువుతారు. 
ఆయనొచిచ్న కొనాన్ళల్కే- కాలనీవాసులకు కొతత్ సదుపాయా లొచాచ్యి. ఆఫీసులోనూ, కాలనీలోనూ నిసావ్రథ్పరుడనన్ 
పేరు కూడా తెచుచ్కునాన్డు. 

పర్ఫులల్ మంచివాడే కానీ, అకక్డ అందరికీ తనే పై అధికారిననన్ అహముంది. సిఒఎ రావు తనకంటే మంచిపేరు 
తెచుచ్కోవడం ఆయనకు నచచ్లేదు. వారిదద్రికీ అంతగా సయోధయ్ లేదు. 

పర్ఫులల్ని కలుసుకునన్ కాసేపటికే రావు వచిచ్ ననున్ కలిశాడు. ఎలా తెలిసిందో ఆయనకి అపుప్డే పర్ఫులల్ తన 
గురించి నాకు చెపిప్న విషయం తెలిసింది. 

“నేను అడిమ్నిసేట్ర్షన కి సరావ్ధికారిని కావచుచ్ కానీ, పర్ఫులల్ నాకు పై అధికారి. ఆయనకు సలహా ఇవవ్గలను కానీ, 
నా సలహాని కాదంటే తను చెపిప్నటేల్ చేసి తీరాలి. మీ విషయంలో ఆయన చెపిప్నటేల్ చేశాను. ననున్ ఆపారథ్ం చేసుకోవదుద్” 
అనాన్డు సంజాయిషీగా. 

నేనాయన భుజం తటిట్, “మీరు నాకు కొతత్ కానీ, పర్ఫులల్ నాకు కొతత్ కాదు. మీరు చెపప్కపోయినా, జరిగిందేమిటో 
నేనూహించాను. ఐతే ఒకందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఆ ఉతత్రం పంపడం పొరపాటని పర్ఫులల్ ఒపుప్కునాన్డు” 
అనాన్ను ఓదారుప్గా.  

ఈ అనుభవాలతో నేను ఇండియాకు తిరిగొచేచ్సిన అనుభూతి పూరిత్గా కలిగింది. ‘ఫారిన వెళాల్నండి’ అనడం 
మాని, ‘తిరిగొచేచ్శానండి’ అనుకునే అనుభవాలు మొదలయాయ్యి. ఆ అనుభవాలు అందరికీ సుపరిచితమే కాబటిట్- 
వాటిలో ఈ రచనకు సందరాభ్నుసారమైన వాటిలో కొనిన్ంటిని మాతర్ం ఇకక్డ సూచనపార్యంగా తెలియజేసి- సెలవు 
ఎతెసుకుంటాను. 

నేను రాకపోతే రీసెరిచ్ వరుక్ సత్ంభించిపోతుందనీ, జరమ్నీలో కొనసాగడానికి- అతికషట్ంమీద మూడునెలలు 
ఎకస టెనష్న ఇసుత్నాన్ననీ, అంతకుమించి అదనంగా ఒకక్రోజు కూడా ననున్ వదులుకోలేమనీ ఆఫీసునుంచి ఉతత్రం 
వచిచ్ంది కదా! తిరిగొచేచ్క నా రీసెరిచ్కి ఏరాప్టల్ మాటటుంచి, నేను కూరుచ్నేందుకు గది ఏరాప్టు చెయయ్డానికే ఆరెన్లుల్ 
పటిట్ంది. ఆ సమయంలో నేను ఎకుక్వగా లైబర్రీలో గడిపేవాణిణ్.      

బెరిల్నోల్ లూయీజీ నా వరుక్ని పూరిత్ చేసి, పార్జెకట్ రిపోరట్ సబిమ్ట చేసి డిగీర్ సంపాదించుకునాన్డు. అచుచ్ పుసత్కంగా 
వచిచ్న ఆ రిపోరుట్కి ఆథరుస్లో లూయీజీ, రాలెక లతో పాటు నా పేరు కూడా ఉంది. అందులోని కొనిన్ పరిశోధనా 
ఫలితాలు అంతరాజ్తీయ సైంటిఫిక జరన్లోల్ రీసెరిచ్ పేపరుగా పర్చురితమయాయ్యి. నేనా రిపోరుట్కి కాపీ తీయించి ఆఫీసులో 
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సబిమ్ట చేశాను. లైబర్రీలో ఉంచడంతో దాని చరితర్ ముగిసింది. ఐతే ఆ రిపోరుట్, రీసెరిచ్ 
పేపరు- ఆ తరావ్త నాకొచిచ్న పర్మోషనోల్ పర్ముఖపాతర్ వహించాయి.     

పొర్ఫెసర రాలెక నాతో రెగుయ్లర కరెసాప్ండెనుస్లో ఉండేవాడు. ఆయన గురువు పొర్ఫెసర కోలెబ్ల జనమ్దిన 
వేడుకలకు నాకు ఆహావ్నం అందేది. కోలెబ్ల చనిపోయినపుప్డు ఆ విషాదానిన్ కూడా అకక్డివాళల్తో పంచుకునాన్ను. 

రాలెక ననున్ ‘వాన హుంబోలడ్ట్’ అనే పర్తిషాఠ్తమ్కమైన ఫెలోషిప కోసం తన దావ్రా అపైల్ చెయయ్మని ఉతత్రం 
వార్శాడు. నేను పర్ఫులల్కు చెపిప్, “మీరు సరేనంటే, ఆయననుంచి వరక్ పోర్గార్ం తెపిప్సాత్ను” అనాన్ను. ఆయన పోర్గార్ం 
తెపిప్ంచుకోమనాన్డు. కానీ రాలెక నిజంగానే పది పేజీల పోర్గార్ం పంపేసరికి తడబడి, “డబుబ్ సంపాదించుకుందుకు 
ఫారిన వెళల్డానికి నీకు మరో అవకాశం నేనే కలిప్సాత్ను. పర్సుత్తానికి వదుద్” అనాన్డు. ఓ రీసెరిచ్ సంసథ్ సరోవ్నన్తాధికారి, 
రీసెరిచ్ ఫెలోషిప ని ధనలోభంగా భావించడానిన్ అపుప్డే కాదు, ఇపప్టికీ నేను జీరిణ్ంచుకోలేకపోతునాన్ను. ఐతే 
విదేశీయులకి అసలు విషయం చెపప్డానికి మనసొపప్క, ‘వాన హుంబోలడ్ట్’కి అపైల్ చెయయ్డానికి అనుమతి లభించలేదు’ 
అని రాలెక కి ఉతత్రం రాశాను. అపుప్డాయనకొచిచ్న కోపమింతా అంతా కాదు. నాకు పోర్గార్ం పంపడానికి తను చేసిన 
నెలాల్ళల్ కృషి వృథా అయునందుకు ననున్ నిందించాడు. ఐనా మా సంబంధాలు మాతర్ం తెగిపోలేదు. ఏటా మేము 
గీర్టింగుస్ చెపుప్కునేవాళల్ం. ఆయన రిటైరెమ్ంటు వేడుకకి నాకు ఆహావ్నం అందింది. రాలెక శిషుయ్ల దావ్రా ఆయన 
మరణవారత్ందినపుప్డు- కుటుంబసభుయ్డు పోయినంత బాధ కలిగింది. ఆయనిన్ మళీల్ కలుసుకునే అవకాశం రాకపోవడం 
నాకో విషాదం.     

కూడా తెచుచ్కునన్ ఫారిన ఎకస చేంజి డిపాజిట చేసి- అపప్టోల్ అరుదైన బజాజ చేతక సూక్టర కొనాన్ను. అది 
నడపడం చేతకాక, మంచి లాభానికి దానిన్ అమేమ్శాను. 

నటరాజన నాగపూర నుంచి తన మితుర్ణిణ్ పంపి, ఎలకిట్ర్క టైపురైటర తెపిప్ంచుకునాన్డు.  
తిరిగి ఇవవ్కక్రేల్దు మొరోర్ అని చెపిప్నా- నా తొలి ఓవర కోటుని- పూనానుంచి తన మితుర్డి దావ్రా వెనకిక్ 

పంపాడు శోభన ఘోష. మొకక్పాటి వారు ‘పారవ్తీశం’ టోపీ కథ ఊరికే వార్యలేదు మరి! 
 
 
ఆరిథ్కంగా అభివృదిధ్ చెందిన ఒక విభినన్ వయ్వసథ్లో కొనాన్ళుల్ండి వచేచ్క, ఆరిథ్కంగా అంతగా అభివృదిధ్ చెందని 

మన వయ్వసథ్లో ఎనోన్ లోపాలు కనిప్ంచవచుచ్. కానీ ఇది మన వయ్వసథ్. ఆ లోపాలవలల్ కలిగే అసంతృపిత్ని- ఇకక్డి 
అనుభవాలు, అనుభూతులు, అనుబంధాలు- పూరిత్గా తొలగించగలవు. అందుకు 1974-76కి ముందూ, ఆ 
తరావ్తనుంచి నేటివరకూ- సుఖ సంతోషమయమూ. ఉతాస్హభరితమూ అయిన మా జీవితమే నిదరశ్నం.        
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                                             జననీ జనమ్భూమిశచ్ సవ్రాగ్దపి గరీయసీ!  
సెలవు! 

 
 కౌముదికి వందనాలు 
ననున్ డెపుయ్టేషన మీద జరమ్నీ పంపడానికి మా ఆఫీసు నిరణ్యించినపుప్డు- 1973-74ఎదురైన అనుభవాలిన్- ‘ఫారిన వెళాల్లండి’ అనే నవలగా రూపొందిసేత్- 
‘ఉదయం’ మాసపతిర్క పర్చురించింది. 1974-76లో జరమ్నీలో పొందిన అనుభవాలిన్ అదే తరహాలో కోర్డీకరించి ‘ఫారిన వెళాల్నండి’ నవల వార్శాం. అపప్టోల్ 
పార్చురయ్మునన్ ‘నవలానుబంధం’ పర్కిర్యకు అనుగుణంగా పేజీలు నిరణ్యించడంవలల్నేమో- వార్సింది చదివితే నవలకు సినాపిస్స లా అనిపించింది. పకక్న 
పెటేట్శాం.  
కొతత్ శతాబద్ంలో ఆవిరభ్వించిన కౌముది వెబ పతిర్క కొతత్ ఒరవడులను పర్దరిశ్సూత్, మా అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఉనన్టుల్ తోచింది.  ఐతే ‘ఫారిన 
వెళాల్నండి’ పర్చురణకు రెండు ఇబబ్ందులునాన్యి. ఇది ఎనోన్ ఏళల్కిర్తం పర్చురితమైన ‘ఫారిన వెళాల్లండి’కి కొనసాగింపు. పాఠకుల సౌలభాయ్నికి- మొదటి 
భాగానిన్ మళీల్ పర్చురించాలి. అదలాగుంచితే, మాకు సాహితీపరంగా ఉనన్ ఇతర కమిట మెంటల్ వలల్ రెండో భాగానిన్ ఏకబిగిన వార్సివవ్లేము. ఆ విషయం శీర్ 
కిరణ పర్భకు చెబితే- మొదటి నవలను పునరుమ్దిర్ంచడానికీ, తదుపరి రెండో భాగానిన్ అంచెలంచెలుగా అందుకునేందుకూ వారు సుముఖులయాయ్రు. అందుకు 
సహృదయంతోపాటు- రచయితపై బాగా నమమ్కముండాలి. ఎందుకంటే మధయ్లో కౌముది నమమ్కానికి పరీక్ష కూడా వచిచ్ంది.  
నవల రెండో భాగం నడుసుత్ండగా- అనారోగయ్ం ఇబబ్ందివలల్ నవలను కొనసాగించలేమనన్ అధైరయ్ం కలిగి, మధయ్లో ఆపేదాద్మా అనుకునాన్ం. కానీ ‘మీ 
అనారోగయ్ం తాతాక్లికం. నెలకి కనీసం ఒకక్ పేజీ అయినా పంపుతూ నవలను సీరియల గా కొనసాగించండి’ అనాన్రు కిరణ పర్భ. పతిర్కా సంపాదకుడినుంచి 
అటువంటి సప్ందన ఉంటే, రచయితలను అనారోగయ్ం ఏంచెయయ్గలదు? మేము వారికి ఏ నెలా ఆరు పేజీలకు తకుక్వ కాకుండా పంపుతూ- మా మరాయ్దను 
కాపాడుకోగలిగాం. 
మరొకందుకు కూడా కౌముదికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కోవాలి. ఈ నవల రెండో భాగం మొదలెటిట్నపుప్డు, ఇంత పెదద్ది ఔతుందనుకోలేదు. కానీ కౌముది 
పోర్తాస్హం మమమ్లిన్ కాలయంతర్ంలో 1974లోకి తీసుకుపోయింది. అపప్టి జీవితం మొతాత్నిన్ మళీల్ ఆసావ్దించాం. తొలుత వార్సిన సినాపిస్స లో లేని ఎనోన్ 
అంశాలు గురుత్కొచాచ్యి. వయసొచేచ్క బాలయ్ంలో చేషట్లిన్ విడియోలో చూసినపుప్డు కలిగే లాంటి అపూరావ్నుభూతిని పొందాం. నలబైఏడేళల్ కిర్తం 
అనుభవాలు, అనుభూతులు- నినన్ జరిగినటుల్ అనిపించి అలరించాయి. మాలోని పాఠకులకోసమని రచనలు చేసే మాకు పూరిత్ సంతృపిత్నిచిచ్న మరో రచన 
ఇది. కౌముదికి కృతజఞ్తలు చెపప్కుండా ఎలా? 
ఈ నవలలోని పాతర్లు సజీవాలు. ఇందులోని ఓ విశిషట్ పాతర్ శీర్మతి ఎస ఎస రావు- కౌముదిలో నవల చదివి సప్ందించి- 46 ఏళల్ తరావ్త గతానుభూతులిన్ 
మాతో పంచుకొనడం ఒక అదుభ్తానుభవం.     
మళీల్ మేము జరమ్నీ వెళల్లేదు. కానీ పర్సుత్తం జరమ్నీలో ఉనన్ మా అమామ్యి రాజకుమారి, అలుల్డు సాంబశివరావు- ఇటీవలే బెరిల్న వెళిల్, మేమిచిచ్న వివరాలిన్ 
బటిట్ 1974-75లో మేమునన్ ఆ ఇంటిని గురిత్ంచి, బయటిన్ంచి చూసి రావడం మరో విశేషం! 
ఈ నవల పాఠకులకు నచిచ్తే-  ఆ ఘనత పూరిత్గా కౌముదిది. నచచ్కపోతే అనన్ పర్సకిత్ లేదు. ఎందుకంటే- పాఠకులకు నచచ్నివి కౌముది పర్చురించదు. 
కౌముదికి, పాఠకులకు 2023కి నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు.  


