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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

 1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది - 
అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్ 
సైంటిసుట్.  

అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే 
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట  వగైరాలు 
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.     

ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు 
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-
17లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది 
‘బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన  నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా 
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

PPP
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
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?  
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 
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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.  
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. 
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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.  
మరాన్డు మధాయ్హన్ం మూడునన్రకి డాకట్ర  రాలెక కి విషయం చెపిప్, ఆఫీసునుంచి బయలేద్రి, తినన్గా గోపాలకృషణ్న  లాబొరేటరీకి 

వెళాల్ను. అకక్ణిణ్ంచి ఇదద్రం ఓంపర్కాష  దగగ్రకి బయలేద్ద్రాం. దారిలో ఆకలిగా ఉందని కరీర్ వురస ట  తినాన్డు గోపాలకృషణ్న . 
ఈ కరీర్ వురస 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 వురస ట  దుకాణాలు ఎకక్డపడితే అకక్డుంటాయి.  

గోపాలకృషణ్న  ఇండియాలో ఫకుత్ శాకాహారి. మొదటోల్ వురస ట  తినడానికి అతడికి మనసక్రించలేదుట. మితుర్ల బలవంతంమీద 
ఒకసారి తింటే, నోటికి హితవుగా అనిపించిందిట. ఒక వురస 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 వురస ట  ఆకారం నాకు వెగటుగా అనిపించేది. ఆ మాట 
అతడికి చెపప్లేదు. ఎందుకంటే గోపాలకృషణ్న  చెయెయ్తుత్ భారీ మనిషి. నేను పిటట్లా ఉంటాను. పోషకపదారాథ్ల అవసరం శరీరానుగతం కదా! 
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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. 
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..... 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                »qe]  2018 

   6 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

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! 

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 వెసట 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.  
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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.  
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.  
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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. 

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 రిజరవ 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 
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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! 

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!  
   
                                                  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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