IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

1

MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
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 201617లోనూ - ‘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.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

చివరి డత: మలి సందడి (10)

( పులు పిలుత్ నాన్యి బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)
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.
‘‘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.
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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
హాయ్ంబురగలోని 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 పొసటమన 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...
అకక్డ కొందరు రోడల్పకక్న గుడడ్లు పరిచి సరుకులు అముమ్తుంటారు. ఉదాహరణకి ఒకచోట ఓ గుడడ్మీద వందల బాలపెనుస్
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.
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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.
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.
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‘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 డిసొక్ంటమీద
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.
ఇకక్డ పర్తి దుకాణంలోనూ తపప్నిసరిగా ఏదో ఒక వసుత్వుకి ఏదో ఒక సమయంలో సోండర అనగెబోట (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 ఎకసకూల్జివ అనే కంపెనీ కాసెటుల్ వాడేవాళల్ం. అరవై నిముషాలు నడిచేది ఒక మారూక్ తొంబైఐదు ఫెనిన్గుస్ంటే,
తొంబై నిముషాలది మరో మారుక్ ఎకుక్వకి లభించేది. అవే కాసెటుల్ - బిఎఎసఎఫ, ఆగాఫ్ వగైరా పెదద్ కంపెనీలవైతే 9-12 మారుక్లవరకూ
ఉండేవి.
ఒకసారి మేము ఓ దుకాణంలో తిరుగుతుండగా - బిఎఎసఎఫ 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.
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‘‘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. ఆఫరలోని 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.
కాసెటల్ విషయంలో అనుభవమైంది కాబటిట్ ఆలసయ్ం చెయయ్కూడదనుకునాన్ను. బాంకుకి వెళిల్ డబుబ్ తీసుకుని వసాత్నంటే ‘‘అవసరం లేదు. బెరిల్నర డిసోక్ంటో బాయ్ంకు బార్ంచి ఆ షాపుకి దగగ్రోల్నే ఉంది. నువువ్ పాసబుక తెచుచ్కొసేత్ చాలు - డబుబ్ అకక్ణిణ్ంచే వితడార్
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 పెరకౌఫ
(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.
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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 బార్ండెడవి 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 పిహెచడి చేశానని ననన్కక్డ సామానయ్ పౌరులు చాలా గౌరవించేవారు. షాపులోల్ కూడా నా చిరునామా వార్యాలొస్చిచ్నపుప్డు
నాకు పర్తేయ్క గౌరవం లభించేది.
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 మెటిర్కతోనే 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.
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