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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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జలపాతంజలపాతం    
      
   “  ఏలీ! నీకు నాకూ సరిపడదు, మనిదద్రం ఎవరి దారిన వారు బర్తకడం ఇదద్రికీ మంచిది, గుడ బై! “ తలుపు ధడాలన్ పెదద్ 

శబద్ంతో వేసుకుని వెళిళ్పోయాడు చాంగ.  
"చాంగ! ఆగు, నేను చెపేప్ది విను, మనిదద్రికీ మరికొంత సమయం అవసరం! పీల్జ" అంటూనే ఉనన్ ఆమె మాటలను పిసరంత 

కూడా ఖాతరు చెయయ్లేదు. మూసిన తలుపు వెనక మోకాళళ్మీద కూరుచ్ండిపోయింది. బాధో, దుఃఖమో తెలియని వేదన ఆమెని 
చుటుట్ముటిట్ంది.  

"చాంగ" అంటూ ఉలికిక్పడి మంచమీమ్ద లేచి కూరుచ్ంది, చుటూట్ చూసుకుని ‘అది కలే’ అనినిరాధ్రించుకుంది.  చాంగ తనని వదిలి 
వెళిళ్పోయినపప్టినించీ ఈ కల తనని వెనాన్డుతూనే ఉంది. చేతి టవల తో ముఖనికీ, మెడకీ పటిట్న చెమటలు తుడుచుకుంది. మంచం పకక్నే 
ఉనన్ జగ లోంచి గాల్స లోకి పోసుకుని గట గటా తాగింది. నెమమ్దిగా నిటూట్రుసూత్,  పకక్నే పెటుట్కునన్ మొబైల ఫోన లో టైము చూసింది. 
నాలుగునన్ర అవుతోంది, ఇంకో గంట టైముంది తను నిదర్ లేచి తయారవడానికి. “మళీళ్ మరొక టూర” అనుకుంది బధధ్కంగా. 

 నూయ్యారక్ నగరంలోని మాన హాటన ఐలాండ లో ఉంది చైనా టవున. దాదాపు లక్షమందికి  పైగా  చైనావారు నివసించే ఆ చైనా 
టవున చాలా పెదద్ది. వివిధ మాండలీకాలోల్ చైనీస భాష మాటాల్డేవారు అకక్డ ఎనోన్ ఏళుళ్గా నివసిసుత్నాన్రు.  సువిశాల చైనా దేశంలోని ఒక 
పలెల్టూరు ఏలీది. ఆమె చైనా టవున లోనే ఒక చినన్ సూట్డియో అపారెట్మ్ంట లో ఉంటూ, యూనివరిస్టీలో చదువుకుంటోంది.  పారట్ టైము 
ఉదోయ్గంగా యాతిర్కులని నయాగరా జలపాతానికి తీసుకుని వెళేళ్ బస లో ‘ టూర మేనేజర’ గా పనిచేసూత్ ఉంటుంది. 

నూయ్యారక్ నగరానికి దాదాపు నాలుగు వందల యాభై మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ ఆ పర్పంచ పర్ఖాయ్తమైన జలపాతాలు ఎందరో 
యాతిర్కులని విశేషంగా ఆకరిష్సూత్ ఎపుప్డూ డిమాండ లో ఉంటాయి. ఏపిర్ల నెల మూడవ వారం కావడాన చలి అపుప్డే తగుగ్ముఖం 
పడుతోంది, అయినా పూరిత్గా వేసవి వచేచ్వరకూ వాతావరణం  ఓ రోజు ఇలా, మరొక రోజు అలా ఉండడం నూయ్ యారక్ నగరానికి అలవాటే. 
అందుకే అందరికీ ముందు రోజు రాతేర్ మెసేజ పంపించేసింది. 

“ ఫలానా టైముకి బస చైనా టవున లో బయలుదేరుతుంది కనక దానికి కనీసం పది హేను నిమిషాల ముందు అందరూ అకక్డకి 
రావాలనీ, బస పర్యాణం కనక ఎకుక్వగా నీరు తాగవదద్నీ, దానివలల్ రెసట్ రూం కి తరచుగా వెళళ్వలసి వసేత్ పర్యాణం లో ఇబబ్ందిగా 
ఉంటుందనీవాతావరణ సూచన బాగునాన్ కూడా ముందు జాగర్తత్ కోసం గొడుగులూ, రెయిన కోటూల్ తెచుచ్కోమని.” 

 అమెరికాలో తెలుగు సినిమా షూటింగ నిమితత్ం వచిచ్న పర్ముఖ కవీ, రచయిత భరదావ్జ ఆ రోజు ఆ బస లోనే నయాగరా 
వెళుతునాన్రు. షూటింగ నినన్నే ముగిసింది, మిగతావారు ఇతర పనులోల్ బిజీగా ఉనాన్రు, ఆయనకి తెలిసిన మితృల ఉదోయ్గాలనీ, 
కుటుంబాలనీ ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ం లేక తనొకక్డే బయలుదేరాడు. దాదాపు డెబైభ్ ఏళుళ్ంటాయేమో అతనికి. నాలుగు దశాబాద్ల రచనా 
అనుభవం ఆయన  జీవితానిన్, మనుషులనీ నిశితంగా పరిశీలించడానికి కారణమయియ్ంది. “కధలెపుప్డూ జీవితాలోల్ంచే పుడతాయి, కదిలిసేత్ 
జీవితాలెనోన్ కధలు చెపాత్యి” అని అనుభవపూరవ్కంగాతెలిసినవాడు. ఆయన తకుక్వ మాటాల్డతాడు, తనని కలిసిన వారిని ఎకుక్వ 
మాటాల్డిసాత్డు, ఆ సంభాషణలలోంచి, వారి అనుభవాలలోంచి కధలను సృషిట్సాత్డు. చినన్ కధల రచయతగా పర్సాథ్నం 
పార్రంభించినపప్టినించీ అదే అలవాటు. 
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‘ సాట్ర బకస్’  కాఫీ షాప లోంచి ఒక చినన్ ‘అమెరికానా’ కాఫీ కొనుకుక్ని వచిచ్ తన సీటులో కూరుచ్నాన్డు. ఒకొక్కక్రుగా రావడం 
మొదలు పెటాట్రు పర్యాణీకులు. మౌనం గా అందరినీ చూసుత్నాన్డు ఆయన. చాలా మంది చైనీయులు, కొదిద్గా ఆఫిర్కనులు, భారతీయులతో 
ఆ బస నిండసాగింది, ఆసేట్ర్లియా నించి వచిచ్నవారు నలుగురు.  

సనన్ంగా, తెలల్గా బొమమ్లా ఉంది ఏలీ. నవువ్ ముఖం,సూటిగా ఉనన్ చినన్ కళూళ్, నలల్టి జీనస్ వేసుకుని పైన పచచ్ని రైన కోట, 
టూరు వాళిళ్చిచ్నది వేసుకుంది. పలచ్టి,  మెతత్టి జుటుట్ వదులుకుంది.  

అందరినీ నవువ్తూ  పలకరిసూత్,   వారి పర్శన్లకి ఓపికగా సమాధానాలు చెపోత్ంది. పర్యాణీకులందరినీ సౌకరయ్ం కోసం చినన్ చినన్ 
గూర్ప లు గా విభజించింది. భరదావ్జ దగగ్రకి వచిచ్ 

 " సార మీరొకక్రే వెళుతునాన్రు కదా!  మిమమ్లిన్ మరొక ఇండియన ఫేమిలీ తో కలిపి ఒక గూర్ప గా చేరచ్నా? నాకు సౌకరయ్ంగా 
ఉంటుంది" అంది.  

దానివలల్ తనకొచేచ్ నషట్ం లేదు, అందుకే “ సరే”  అనాన్డాయన పుసత్కం చదువుకుంటూ. పది నిమిషాలు ఆలసయ్ంగా బస 
బయలుదేరింది చైనా టవున నించి. 

  " గుడ మారిన్ంగ,  లేడీస అండ జెంటిల మెన!  ఈ  రోజు  మీరందరూ మాతో కలిసి ఇలా టూర కి రావడం 
మాకెంతోసంతోషంగా ఉంది. ఇతను మన డైరవర ఫెంగ , మనలిన్ జాగర్తత్గా తీసుకెళేళ్ బాధయ్త ఇతనిది. ఇకక్డనించీ నయాగరా వరకూ మన 
పర్యాణం దాదాపు తొమిమ్దిగంటలు పటట్వచుచ్, మధయ్లో మనం కోరిన్ంగ అనే ఊరిలో గాల్స మూయ్జియందగగ్ర ఆగుతాము. అది కాకుండా 
పర్తీ రెండు మూడు గంటలకీ ఒక సారి రెసట్ ఏరియాల దగగ్ర ఆపుతాము.బస లో ఒక టాయ లెట ఉంది కానీ,  మరీ అతయ్వసరమైతే తపప్ 
ఉపయోగించవదద్ని మనవి “ అంటూ మొదట ఇంగీల్ష లోనూ, ఆ తరావ్త చైనీస భాషలోనూ చెపిప్ంది.   

“టూర అయిపోయాకా పర్తీ వారు తనకీ, ఫెంగ కి తలకి ఎనిమిది డలరల్ చొపుప్న పదహారు డాలరుల్ ఇవావ్లిస్ ఉంటుందని”  
చెపిప్ంది.  

   " ఇది ముందు చెపప్లేదే? అయినా టూర కంపెనీ వాళుళ్ వీళళ్కి జీతాలివవ్రా?”  అనుకునాన్డు భరదావ్జ.  
హాలెండ టనెన్ల లోంచి,  నూయ్జెరీ వైపుకి వెళుతూ ఉండగా ఆ సొరంగం హడస్న నది కిర్ందుగా ఎలా నిరిమ్ంచారో చెపూత్, ఆ 

సొరంగం మేన హాటన దీవ్పానిన్ ఎలా నూయ్ జెరీస్ భూభాగానిన్ కలుపుతుందో,  టార్ఫిక జాములు ఎలా ఉంటాయో చెపూత్, అందువలేల్ ఈ రెండు 
నగరాలకి మధయ్ పర్యాణించడానికి పర్జలు రైలుని ఇషట్పడతారని చెపిప్ంది. నూయ్జెరీస్ లో ఒక చోట ఆపి మరికొంతమందిని 
ఎకిక్ంచుకునాన్రు. వారు ఎకాక్కా కూడా,  దాదాపు అరగంట సేపు నూయ్ యారక్, నూయ్ జెరీస్ నగరాలకి సంబందించిన విశేషాలు చెపూత్నే 
ఉంది. బస నూయ్జెరీస్ దాటి వేగం పుంజుకునాన్కా,  మరొక రెండు,  మూడు గంటల తరావ్త ఎకక్డ ఆపేది చెపాత్మనీ, అంతవరకూ,  అందరినీ 
రిలాకస్ అయి కూరోచ్మని మైకులో చెపిప్ంది. 

బస పెదద్గా సౌకరయ్వంతంగా లేదు, ఈ మధయ్ కాలంలో బసుస్లోల్ వెళళ్కపోవడం వలల్  అలవాటు తపిప్న వయ్వహారం,వీటనిన్ంటికీ 
తోడు మళిళ్న వయసు,  కూరోచ్వడం ఇబబ్ందిగానే ఉంది ఆయనకి.  నయాగరాని ఎపుప్డూ చూడలేదు కనక ఒకసారి చూసి రావాలనన్ 
కోరికతో బయలుదేరాడు. మరొక రెండు గంటల తరావ్త ఫిలడెలిఫ్యా  లో ఒక చోట ఆపారు. అకక్డ ఇలా హైవే పర్యాణీకుల సౌకరయ్ం 
కోసం అకక్డ నిరిమ్ంచిన రెసట్ ఏరియాలో.  
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మధాయ్హన్ం  భోజనాలయాయ్కా చెపిప్ంది ఏలీ.  "ఇంకా వేసవి పూరిత్గా రానందున నయాగరా లో ముఖయ్మైన 'మెయిడ ఆఫ ది మిసట్" 
టూర మే వరకూ ఉండదనీ దాని బదులుగా తాము మరొక మూడు నాలుగు కారయ్కర్మాలు అనుకునాన్మని, అందులో నాలుగు 
అంశాలునాన్యని, అనీన్ కలిపి తాము తకుక్వ ధరకి పాకేజీ ఏరాప్టు చేసాత్మని “ చెపిప్, ఇషట్మైనవాళళ్ దగగ్రనించి డబుబ్లు వసూలు చేసింది.  

అందులో భాగంగా కోరింగ గాల్స మూయ్జియం మొదటగా చూసాత్మని చెపూత్, ఆ మూయ్జియం యొకక్ పార్ముఖయ్తని, ఇతర విశేషాలనీ 
చెపిప్ంది. ఆ మూయ్జియం పేరున ఆ టవున ని కూడా కోరింగ అనే పిలుసాత్రు, అకక్డ రకరకాల గాల్స వసుత్వులని రూపొందించే ఒక 
సూట్డియో, గాజు యొకక్ లక్షణాలనీ, పర్తేయ్కతలనీ వివరించే మూయ్జియం, తమకిషట్మైన గాజు వసుత్వులు కొనుకోక్వడానికి వీలుగా ఒక పెదద్ 
దుకాణం ఉనాన్యి. అంతే కాక గాజుని ఎలా తయారు చేసాత్రో కూడా చూపిసాత్రు. చూడటానికి గంట టైము ఇచిచ్ంది ఏలీ, టికక్టుల్ 
కొనన్వాళళ్ందరినీ తనతో తీసుకెళిళ్ంది.  

 ఈ పాకేజీలనీన్ "టూరిసట్ టార్ప" లు గా మితృలు ముందే చెపిప్ ఉండడం వలల్ భరదావ్జ  ముందే తనకిషట్మైన రెండు అంశాలకి 
మాతర్మే డబుబ్ చెలిల్ంచాడు. మూయ్జియం తొందరగా చూసి వచిచ్ చెటుట్ నీడన ఉనన్ బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్డు. 

 ఇంతలో వచిచ్ంది ఏలీ " సార, మీరు చూడడం అయిపోయిందా? తొందరగా వచేచ్శారు! మీరు పొదుద్నిన్ంచీ ఏమీ తినన్టుట్గా 
కనపడలేదు, ఆర యూ ఓకే?" అని అడిగింది.  

" యా, ఐ యాం ఓకే. నేను పూరిత్ శాకాహారిని, అందుకే ఏమీ తినలేకపోయాను, పదారాధ్లు లేవని కాదు, నా మనసుకి నచిచ్తేనే కానీ 
పొటట్ నింపలేను" అని నవావ్డు.  

ఏలీ కూడా నవివ్ంది, కానీ అంతలోనే " మీరేమీ తినకపోతే నీరసం వసుత్ంది కదా! ఇంకా చాలా దూరం వెళాళ్లి, అంటూ పరిగెతిత్ 
వెళిళ్ మూయ్జియం లోని  కాఫిటేరియాకి వెళిళ్ పళళ్ ముకక్లునన్ ఒక డబాబ్, పెరుగుతో,  పళుళ్ కలిపి చేసే సూమ్తీ అనే డిర్ంక తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
"ఇవి మీకు నచుచ్తాయి, నచిచ్తే ఆరు డాలరిల్వవ్ండి " అంది తమాషాగా.  

ఆయన కూడా నవువ్తూ,  ఆరు డాలరుల్ ఆమె చేతిలో పెటాట్డు. మిగిలినవారు అనీన్ చూసి వచేచ్లోపు అవి తినాన్డు. 
“ మీరు ఒకక్రే వచాచ్రా? ఇండియా నించీ?” అడిగింది ఏలీ.  
తను వచిచ్న పని వివరాలు చెపాప్డు. ఏలీ చినన్ కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో విపాప్రాయి.  
" అవునా? నాకు రచయతలంటే ఎంతో ఇషట్ం, గౌరవం. నేను చేసుత్నన్ కోరస్ కూడా జరన్లిజం, ఇది పూరిత్ చేసి నూయ్ యారక్ లో 

మంచి ఉదోయ్గం తెచుచ్కోవాలని నా కోరిక.  అందుకే నేను అమెరికా వచాచ్ను చాంగ తో కలిసి!"  సంబరంగా మొదలుపెటిట్నా ఆమె ముఖం 
“చాంగ తో కలిసి!”  అనన్పుప్డు కళ తపప్డం ఆయన సునిశిత దృషిట్ని దాటలేదు. 

 "అవునా! చాలా సంతోషం, నీలా కషట్పడి చదివుకునే వారంటే నాకు చాలా గౌరవం" అనాన్డు. 
 " ఇకక్డ సూట్డెంటస్ అందరూ సాధారణంగా ఇలాగే ఉంటారు, నాలాంటి కొందరు మరింత ఎకుక్వ కషట్పడతారు, పడాలి అంతే" 

అంది ఎటో చూసూత్. 
ఆ తరావ్త మిగతా పర్యాణీకులని కలిసి అందరినీ మళీళ్ బస లోకి పంపింది. నయాగరా మూడు గంటలోల్కి వచిచ్ంది అనగా బస లో 

సినిమా చూపెటట్డం మొదలుపెటాట్రు. "లారడ్ ఆఫ ద రింగస్" సినిమా చూసూత్, మధయ్లోనే నిదర్పోయాడు ఆయన. 
 "ఓకే, ఆల ఆఫ యూ పీల్జ వేక అప" అనన్ ఏలీ మాటలకి మళీళ్ మెలకువ వచిచ్ంది అతనికి. అపప్టికే నయాగరా జలపాతం యొకక్ 

విశేషాలని చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది ఏలీ. 
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 “ అమెరికా, కెనడా దేశాలని  కలుపుతూ ఉనన్ పెదద్ జలపాతానేన్’ నయాగరా’ అంటారనీ,  అందులో మూడు జలపాతాలునాన్యనీ, 
రెండు అమెరికా వైపునించి బాగా కనిపిసాత్యని, మూడిటోల్కి బాగా పెదైద్ అయిన "హారస్ షూ ఫాలస్ మాతర్ం కెనడా వైపు నించి బాగా 
కనిపిసాత్యని, మధయ్లో రెండు చినన్ చినన్ దీవ్పాలుంటాయని, అందులోని లూనార ఐలాండ మీద పౌరణ్మి నాటి రాతిర్ గడపడం చాలా 
రొమాంటిక గా ఉంటుందనీ, ఎపుప్డైనా అవకాశం దొరికితే తపప్కుండా వినియోగించుకోమని చెపిప్ంది. అలాగే ఈ జలపాతానిన్ మొదటగా 
ఎవరు కనుగొనాన్రు? లాంటి విశేషాలు కూడా చెపూత్, జలపాతం తనకెపుప్డూ ఎంతో ఉతాస్హానీన్, ఉలాల్సానీన్ కలిగిసుత్ందనీ, దానున్ంచి 
నేరుచ్కోవలసినది ఎంతో ఉందని అనిపిసుత్ందనీ అంటూ, అందరినీ ఆ సాయంకాలం వేళ వెలుగులో చూసి రమమ్ని”  చెపిప్ంది. 

 "మనం ఈ రోజు చాలా అదృషట్వంతులం, మన హోటల జలపాతానికి పకక్నే ఉంది.మీలో కొందరికి హోటల గదులోల్ంచి 
కనిపించవచుచ్ కూడా, అందరూ ఓపిక చేసుకుని రాతిర్ భోజనాలయాయ్కా ఫాలస్ వైపుకు మాళీళ్ నెమమ్దిగా నడిచి వెళళ్మని, అపుప్డు ఫాలస్ లైటల్ 
వెలుగులో మరింత అందంగా కనిపిసాత్యి” అనీ చెపిప్ంది. 

 "మనకిషట్మైన వారితో అలా కలిసి వెళళ్డం ఎంతో రొమాంటిక గా ఉంటుంది" అంటూ నవివ్ంది. 
 ఆమె చెపిప్న తీరుకు చినన్గా నవువ్ వచిచ్ంది భరదావ్జకి. “ఆ వయసులో పర్పంచమంతా పేర్మ మయంగా కనిపించడం లో 

ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు “ అనుకునాన్డు ఏలీ వైపు చూసూత్. కొనగోటితో కంటి కొలకులోల్ నీటి బిందువు తుడుచుకుంటోంది ఆమె.  
‘ఏమయిందో? ” అనుకునాన్డాయన 
అందరూ దిగి హోటల రూములోల్కి పర్వేశించారు. ఉదయం నూయ్యారక్ లో బయలుదేరినపుప్డు చినుకులూ, మెరుపులతో 

మసకలేసిన ఆకాశం మబుబ్ తెరతీసేత్,  పర్తయ్క్షయ్ నారాయణుడు చిరునవువ్లొలకబోసుత్నాన్డు. నునువెచచ్ని వేడి, విసురుగా వీసుత్నన్ గాలి కలిపి 
చలీ, వేడీ ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతునాన్యి. బస లో ఉనన్ చైనీయులతో వారి భాషలో ఏదో మాటాల్డుతోంది ఏలీ. సాయంసంధయ్ 
వెలుగులో ఆ జలపాతపు అందాలని ఆసావ్దిసూత్ నిలబడాడ్డు ఆయన. 

 "ఎంజాయింగ?  రైటర సార!" అంటూ వచిచ్ంది ఏలీ.  
" యా! ఎనాన్ళుళ్గానో చూడాలనన్ది నా కోరిక, ఈ రోజు ఇలా మీ అందరివలాల్ తీరింది, నీకు కూడా ఒక ఫోటో తీయనా?" అనాన్డు. 
 " ఓ యా, షూయ్ర అని నవువ్తూ నిలబడింది". 
 " నీ మెయిల కి పంపుతాను వెనకిక్ వెళాళ్కా" అనాన్డు. 
 " సరే" అంది నవువ్తూ.   
“ఎందుకో ఆమె పెదవుల మీద ఉనన్ నవువ్ కళళ్లోల్ కనపడలేదు అతనికి, కారణమేమిటనేది అంతుపటట్లేదు, అడిగి తెలుసుకునేంత 

పరిచయం లేదు, తెలుసుకునాన్ తనేమైనా చెయయ్గలిగే వీలు లేదు" అనుకునాన్డు. 
 " మీ మేడం రాలేదా?  జంటగా వసేత్ బాగుంటుంది కదా!" అంది తనే.  
"లేదు, నేను పని మీద వచాచ్ను కదా, ఈ సారి తీసుకుని వసాత్ను సరాద్గా, మీ చినన్పిలల్లాల్ రొమాంటిక గా కాదనుకో" అనాన్డు 

నవువ్తూ. 
ఏలీ మాటాల్డలేదు. తల వంచుకుని చేతి గోళళ్వైపు చూసుకోసాగింది. 
 "అరే ఏలీ! ఏమైంది? నేనేమైనా తపుప్గా మాటాల్డానా? నా ఉదేద్శయ్ం” అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుంటే  
" లేదు, లేదు, మీరేమీ తపుప్గా అనలేదు, నేనే అనవసరపు జాఞ్పకాలోల్ంచి బయటపడలేకపోతునాన్ను, అవి నా ఆశయాలకి అడుడ్ 

వసాత్యని తెలిసినా సరే, ఎందుకో తెలుసా సార? మనసు మన మాటే కాదు, మెదడు మాట కూడా వినదు కదా" అంది అభావంగా. 
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 "ఏమయింది ఏలీ? ఈజ ఎవిరీథింగ ఒకే?" అసంకలిప్తంగానే అనేశాడు.  
"సారీ,  చినన్పిలల్వు కదా అని చనువుగా అడిగేశాను, మరోలా అనుకోకు, నీ పరస్నల విషయాలు అడగాలనన్ది నా అభిమతం కాదు" 

అనాన్డు. 
 ఏలీ ఏమీ మాటాల్డలేదు కొనిన్ క్షణాలు. ఆ తరావ్త “పరవాలేదు సార, మీరు నాకు ఫాదర లాంటి వారు” అంది.  
“ఫాదర కాదు,గార్ండ ఫాదర! ఇంచుమించు నీ వయసు మనవరాలుంది నాకు “అనాన్డాయన నవువ్తూ. ఆ తరావ్త కాసేపు కబురుల్ 

చెపుప్కునాన్రిదద్రూ.  
“మీకు ఇండియన వెజిటేరియన భోజనం చూపిసాత్ను” అని అకక్డే ఉనన్ ఇండియన రెసాట్రెంట కి తీసుకు వెళిళ్ంది. 
 " పేల్ట లో ఉనన్ది శాకాహారమైతే చాలు అనుకోండి, తినడానికి నాలుగు రకాలు దొరుకుతాయి" అంది నవువ్తూ.  
రాతిర్ కొందరు మళీళ్ ఫాలస్ చూడడానికి వెళాళ్రు, అందరినీ పలకరించి వచిచ్ంది ఏలీ. “ భోజనాలయాయ్యా?” అని ఆపాయ్యంగా 

అడిగింది.  
" మీరు రాతిర్ వేళ చూడరా ఫాలస్ ని?” భరదావ్జని అని అడిగింది. 
“ ఇపుప్డే వెళదామనుకుంటునాన్ను” అనాన్డాయన. పకక్నే నడవసాగింది తను కూడా. 
 " జలపాతం హోరులోనే జీవిత నాదముంది కదూ! " అనాన్డాయన నెమమ్దిగా. 
 "అవును! నాకు కూడా అలాగే అనిపిసుత్ంది, ఎపుప్డూ ఆగకుండా సాగే పర్వాహం జలపాతం,  పర్యాణం జీవితం, కదా సార" 

అంది.  
"చాలా బాగా చెపాప్వు, జీవితం ఎపుప్డూ ఒక చోట ఆగకూడదు, ఎనిన్ అవాంతరాలు ఎదురైనా సరే, కదూ!" అనాన్డు 
" నిజమే, అందుకే ఇలా ఎదురీదుతునాన్ను అంది". 
 ఈ సారి “ఏమయింది?” అని అతను అడగలేదు. 
 ఆమే చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది.  
“ చైనాలో ఒక చినన్ పలెల్టూరు మాది. మా  నానాన్, అమామ్, ఇదద్రు తముమ్ళూళ్, నేనూ ఇది మా కుటుంబం. ‘యాంగ షు’ అనే మా 

చినన్ ఊరిలో మాదో అందమైన పర్పంచం. పర్ముఖ చితర్కారుడు ఎంతమో పేర్మగా గీసిన వరణ్ చితర్ంలా ఉంటుంది మా వూరు, కొండలూ, 
నదులూ అందించే సోయగాల మధయ్ అపుప్డే విరిసిన పువువ్లా సవ్చచ్ంగా. 

 నానాన్, అమామ్ చినన్,  చినన్ పనులు చేసేవారు. మేము ముగుగ్రం ఆడుతూ, పాడుతూ చదువుకునేవాళళ్ం. మీకు తెలుసా? నాకపుప్డు 
ఇంగీల్ష కూడా రాదు, ఉతత్ చైనీసే”  అంది చినన్గా నవువ్తూ.  

బదులుగా ఆయన కూడా నవావ్డు 
“ మా ఊరిలో నాకనిన్ంటికంటే ఇషట్మైన పర్దేశం మూన హిల అనే కొండ, సహజంగా ఏరప్డిన లైము సోట్న కొండ అది.  ఎనిమిది 

వందల మెటుల్ ఎకక్డానికి దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది, అది ఎకిక్తే పైన చాలా బావుంటుంది,చుటుట్పకక్లునన్ ఊరల్నీన్ కనిపిసాత్యి. 
నాకు బోర కొటిట్నా, మనసు బాగోలేకపోయినా నేను ఆ మూన హిల ఎకేక్దానిన్, అకక్డ కూరుచ్ని, కాసేపు ఆ పరిసరాలలో గడిపితే అనీన్ 
మరిచిపోయి మనసుకెంతో ఆహాల్దం కలిగేది. అపుప్డపుప్డు నేనూ,  తముమ్ళూళ్ ఆడుకోవడానికి కూడా ఎకేక్వాళళ్ం. 

 అకక్డే పరిచయం అయాయ్డు చాంగ. నాకంటే రెండు, మూడేళుళ్ పెదద్ వాడు. తన పరిచయంతోనే ఎకక్డుందో కూడా తెలియని 
అమెరికాని నాకు పరిచయం చేశాడు. మొదటోల్ మామూలు విషయాలు మాటాల్డుకునేవాళళ్ం, అవి అపుప్డపుప్డు పెళిళ్ వరకు వెళిళ్నా కానీ మా 
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ఊరు దాటలేదు. ఒక రోజు చాంగ అమెరికా గురించీ, అకక్డ లభయ్మయేయ్ అవకాశాల గురించీ తెలుసుకునాన్నని, ఎలాగో ఒకలా అకక్డకి 
వెళళ్గలిగితే మిగతా జీవితమంతా చాలా హాయిగా గడపవచచ్నీ చెపాప్డు. 

 నాకు మొదట నమమ్బుదిధ్ కాలేదు. “ఇకక్డ హాయిగా ఉనాన్ం కదా, ఎకక్డికో వెళళ్డమెందుకు? “ అని కూడా అనిపించింది. అపుప్డు 
చెపాప్డు చాంగ, నూయ్యారక్ అనేది ఒక పెదద్ మహానగరం అనీ, అకక్ డునన్నిన్  అవకాశాలు మరెకక్డా ఉండవనీ, ఉదోయ్గం చేసేత్ అకక్డే 
చెయాయ్లనీ . అందులోని మాన హాటన దీవ్పంలో ఉనన్ చైనా టవున లో తనకి చినాన్నన్ వరస అయేయ్ ఒకతను ఉనాన్రని, అతను సహాయం 
చేసాత్డు కనక మనం అమెరికా వెళిళ్పోతే ఒక పకక్న ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ మరొక పకక్ హాయిగా చదువుకొవచుచ్నని నాకు నచచ్చెపప్డం 
మొదలు పెటాట్డు. 

 అతని మాటలకి పర్భావితమైన నేను కూడా నూయ్యారక్ నగరానిన్ గురించీ, అకక్డునన్ సంసథ్లూ, పతిర్కలూ, పేపరల్ గురించీ 
తెలుసుకోవడం మొదలుపెటాట్ను. రాను,  రానూ నాకు కూడా అదో పెదద్ కలల పర్పంచంగా కనపడసాగింది. కానీ అకక్డకి వెళళ్డానికి 
కావలసిన డబుబ్ మా ఇదద్రి దగగ్రా లేదు. చటట్ వయ్తిరేకంగా వెళళ్డం చాంగ కి పరవాలేకునాన్, నాకిషట్ం లేదు. అది చాలా రిసక్ అని నేను చాలా 
భయపడాడ్ను, అది అతనికి పదే పదే చెపేప్దానిన్.  

అకక్డకి  చాలామంది ఇలీల్గల గా వెళతారనీ, ఎవరూ పటిట్ంచుకోరనీ అందువలల్ అలా వెళళ్డమే సులభం, ఖరుచ్ లేని మారగ్ం అనీ 
అనేవాడు. కానీ నా అభిపార్యం మాతర్ం దానికి భినన్ంగా ఉండేది. నా  పోరు పడలేక,  తన చినాన్నన్ వరసయేయ్ వయ్కిత్ దగగ్ర అపుప్ తీసుకుని ఆ 
డబుబ్తో వీసా ఏరాప్టు చేసాత్నని, ఆ అపుప్ని ఇదద్రం సమానంగా కషట్పడి పని చేసి తీరాచ్లని చెపప్గానే నేను సంతోషంగా ఒపుప్కునాన్ను.  

అపుప్డు మాముందునన్ది మరొక సమసయ్. “ఇంటోల్ ఈ విషయం ఎలా చెపాప్లి?” అని. మా అమామ్, నానాన్ ససేమీరా అనాన్రు, 
“మెరిసేదంతా బంగారం కాదు, ఎకక్డుండే కషాట్లు  అకక్డ ఉంటాయి, సొంత ఊరు  కనన్ తలీల్ ఒకటి” అనన్ది వారి అభిపార్యం. ఆ 
విషయం నేనూహించినదే,  అయినా ఏం చెయాయ్లో? తెలియలేదు. 

 "అవనీన్ అరధ్ం లేని సెంటిమెంటుల్" అంటూ కొటిట్ పారేశాడు చాన. చాలా తరజ్న భరజ్న ల తరావ్త మొతాత్నికి మా ఇంటోల్ వారికి 
తెలియకుండా ఇదద్రం అమెరికా వచిచ్ పడాడ్ం. నేను ఇకక్డకి చేరిన రెండు రోజులకి మా ఇంటికి ఫోన చేసినపుప్డు అమమ్ ఏడుపు నా చెవులోల్ 
ఇపప్టికీ మోగుతూనే ఉంటుంది “ అంటూ ఆగింది.  

మాటాల్డకుండా వినసాగాడు భరదావ్జ. 
 కళళ్లోల్ని తడి పలచ్టి ఆమె చెంపలని తడుముతోంది. 
“ పచచ్ని పర్కృతి ఒడిలో పెరిగిన నాకు ఈ కాంకీర్ట జంగిల లో ఇమడటానికి చాలా కాలం పటిట్ంది. ఇదే మాన హాటన లో రెండు 

వీధుల అవతల ఉనన్ వాతావరణానికీ, మేము దిగిన చోటుకీ ఉనన్ తేడా ననున్ ఆశచ్రయ్ పరిచేది.  మొదట సంపాదించే మారగ్ం ఉండాలి కనక 
ఇదద్రం చినన్ చినన్ ఉదోయ్గాలలో చేరాము. నేను ఒక సూపర మారెక్ట లో చేరితే,  చాంగ ఒక బార కం హోటల లో వెయిటర గా. 

చాంగ వాళళ్ చినాన్నన్ ఇంటోల్ ఒక గదిలో పారీట్షన కటిట్న దాంటోల్ ఉండేవాళళ్ము. మిగతా ఇలల్ంతా ఒక మాదిరిగా బావునాన్, 
మేముండే రూము మాతర్ం పెచుచ్లూడిపోయిన గోడలూ,  పాతదైపోయిన  పైకపూప్, ఊడిపోయి  పైకివచిచ్న వైరూల్,  ఇలా ఉండేది. ఆ పారీట్షన 
కి రెండు వైపులా సీల్పింగ బాగ లు వేసుకుని పడుకునేవాళళ్ం. ఆ ఇంటివారి అమామ్యి కూడా నా పకక్నే పడుకునేది. అందరికీ కలిపి ఒకటే 
బాతూర్ం. ఇంటావిడ రాతిర్ రావడం ఆలసయ్ం అయితే వంట నేను చేసేదానిన్.  
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రోజంతా సూపర మారెక్టోల్ పని, చాంగ పని పదకొండు గంటలకి మొదలయియ్, రాతిర్ బార మూసేసేవరకూ సాగేది. దానితో 
మేమిదద్రం మాటాల్డుకోవడానికి కూడా వీలు కుదిరేది కాదు. కొనాన్ళుళ్ పోయాకా చాంగ బాగా పొదుద్పోయి, అంటే ఇంచుమించు తెలల్వారు 
ఝామున రావడం మొదలు పెటాట్డు. 

 “ఆవేళపుప్డు పని చేసేదెవరా?’ అని అనుకునేదానిన్. అపప్టికే అకక్డ వినన్ సంగతుల వలల్ నా మనసులో అనేకరకాలైన ఆలోచనలు, 
అనుమానాలు. ఒకటి,  రెండుసారుల్ అడగడానికి పర్యతిన్ంచినా,  చాంగ మాట దాటేశాడు తపప్ సరి అయిన సమాధానం చెపప్లేదు. 

 ఒక ఆదివారం ఆ ఇంటి వారు పిలల్లని తీసుకుని బయటకు వెళాళ్రు. చాంగ రాతిర్ పనెన్ండు దాటుతుండగా వచాచ్డు. చాలా 
అలిసిపోయి కనిపిసుత్నాన్డు. 

 " డినన్ర చేసాత్వా?” అని అడిగాను.  
" ఓపిక లేదు, వదుద్" అనాన్డు. కొంచం చికన నూడిల సూప బౌల లో వేసి ఇచాచ్ను, మౌనంగా తినసాగాడు.  
" ఈ మధయ్న నువువ్ చాలా అలిసిపోతునన్వ చాంగ" అనాన్ను. 
 " కషట్పడాలి కదా! లేకపోతే ఎలా?” అనాన్డు. 
"కషట్పడుతునాన్ం సరే! మన చదువు మాటేమిటి?” అనాన్ను. 
"చదువు సరే, అపుప్ తీరచ్దాద్? పైగా అదెద్ ఒకటి” అనాన్డు. 
 " అందుకని ఓవర టైం గా పని చేసుత్నన్వా? బారుల్ కూడా రాతిర్ మూసేసాత్రు కదా! మరి పొదుద్నన్ వరకూ ఏం చేసుత్నాన్వు? ఇలా 

ఇనేన్సి గంటలు పని చేసేత్ నీ ఆరోగయ్ం ఏం అవుతుంది? “అనాన్ను అనునయంగా. 
 ఎందుకో తెలీదు కానీ చాంగ కి చాలా కోపం వచిచ్ంది ఆ మాటలకి. 
  "నేనేమీ తాగి తందనాలాడటం లేదు, ఎవరితోనూ తిరగడం లేదు, ఎకుక్వ పని చేసుత్నాన్ను అంతే" అనాన్డు కోపంగా. 
" నేనలా అనలేదు చాంగ, ఆ వేళపుప్డు పని చేసేది ఎవరు? అని అడిగాను, అదీ కాక నీ హెలత్ “అని నేనింకా ఏదో చెపప్బోతుంటే 
" నా ఇషట్ం, నాకిషట్మైన పని చేసాత్ను, నువెవ్వరు ననన్డగడానికి? నా భారయ్వా? “అనాన్డు మరింత కోపంగా. 
 నా మనసులో ఉనన్ అనుమానాలేవో నిజమవుతునాన్యని నాకపుప్డే అనిపించసాగింది. మరో నాలుగు రోజులోల్ తెలిసింది. రాతిర్ 

బార మూసేసాకా జరిగే  ఇలీల్గల గాంబిల్ంగ డెన లో తన చినాన్నన్తో పాటు చేరాడు. కొంతకాలం తరావ్త మనిదద్రమే దానిన్ కలిసి 
నడుపుకోవచుచ్ అనాన్డుట ఆయన.  

ఆవిషయం నాకు తెలిసిన రోజున మా మధయ్ పెదద్ యుధధ్మే అయింది. నాకు అలాంటి పనులు సుతరామూ ఇషట్ం లేదు, 
“పటుట్బడనంతవరకూ పర్మాదం లేదు, అంతవరకూ రాదు” అంటాడు తను. 

” పర్మాదమని కాదు, అసలలాంటి పనులెందుకు చెయాయ్లి? చదువుకుని ఉదోయ్గాలు చూసుకోవాలని వచాచ్ము, ఇపుప్డీ 
పకక్దారులెందుకు?” అంటాను నేను.  

మా పరిచయమయాయ్కా మొదటిసారి బాగా గటిట్గా ఒకరిమీద ఒకరు అరుచుకుని పోటాల్డుకునాన్ము, ఎకక్డైతే మా పర్యాణం 
మొదలు పెటాట్మో,  అదే చినన్ రూములో. 

 " అలా అయితే నీ దారి నీది, నా దారి నాది" అని నా ముఖానే తలుపు వేసి వెళిళ్పోయాడు.” అంటూ ఆపింది,  కొనిన్ క్షణాల పాటు 
మాటాల్డలేదు ఏలీ.  
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“మరొక రెండు రోజులోల్ ననున్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనాన్రు వాళుళ్. నా వైపు భాగానికి అదెద్ నేనే ఇసాత్ననాన్ వినలేదు. చాంగ కి 
సహాయంగా ఉండే మరో అబాబ్యికి ఇలుల్ ఇచేచ్శామని చెపాప్రు. ఇలుల్ లేక, ఎకక్డికెళాళ్లో తెలియక ఒక రాతర్ంతా ఇబబ్ంది పడాడ్ను, మా 
సూపర మారెక్ట మెటల్మీద గడిపాను ఆ రాతిర్. మరాన్డు సూపర మారెక్ట లో పని చేసే అమామ్యి సహాయంతో ఆమె గదిలోకి తాతాక్లికంగా 
మారాను.  

అపప్టినించీ, ఇపప్టివరకూ పర్తీ క్షణమూ పోరాటమే. మానసికంగా నిలదొకుక్కోవడానికి కొంత కాలం పటిట్ంది. రక రకాల 
ఉదోయ్గాలు చేశాను. అపుప్లో నా వాటా నెల, నెలా చెలిల్సూత్నే ఉనాన్ను, మాట తపప్డం నా నైజం కాదు. 

ఇకక్డికి వచాచ్కా నేనూ, చాంగ కలిసి చూసిన మొదటిదీ, చివరిదీ నయగరా జలపాతం, అందుకే ఇది నాకు చాలా పర్తేయ్కం అంతే 
కాదు మీరు చెపిప్నటుట్ జలపాతం ఎపుప్డూ జీవితానిన్ సుఫ్రింపచేసుత్ంది. అలుపెరుగని పర్యాణానికి సంకేతం.  అందుకే ఇలాంటి టూర 
ఆపరేటర ఉదోయ్గం అనగానే వెంటనే ఎగిరి గంతేసి ఒపుప్కునాన్ను. మీరందరూ ఇచేచ్ అలవెనస్ మా జీతం. మొదటోల్ వారమంతా చేసేదానిన్, 
ఈ మధయ్నే కొదిద్గా డబుబ్ వెసులు బాటు చికిక్ యూనివరిస్టీలో చేరాను డిగీర్లో.  అందుకని నాలుగురోజులు సూక్ల కి వెళాత్ను. వారానికి 
రెండు రోజులు ఈ టూరల్కి వసాత్ను, దాదాపు మూడు రోజులు పారట్ టైం పని చేసాత్ను నేను ఇదివరకు పని చేసే సూపర మారెక్టోల్నే, ఇపుప్డు 
సీనియర ని కదా, డబుబ్ కొంత ఎకుక్వే ఇసాత్రు. అంది నవువ్తూ.  

భరదావ్జ నవవ్లేదు. ఆమె ముఖంలో ఇందాకటి దైనయ్ం సాథ్నంలో విరుసుత్నన్ ఆతమ్ విశావ్సానిన్ చూసుత్నాన్డు. 
" మరి చాంగ!, మళీళ్ కలవలేదా?" అనాన్డు 
" ఇపప్టివరకూ లేదు, ఇకపైన ఏమవుతుందో?  తెలీదు. మంచికో,  చెడుకో ఇకక్డికి వచాచ్ము అనుకునేదానిన్. ఇపుప్డు మంచికే 

అనుకుంటునాన్ను, ఎందుకో తెలుసా సార? పరిసిథ్తులు ఎదురు తిరిగితే కానీ,  మన పోరాట పటిమ మనకి తెలీదు. హాయిగా బర్తికే ననున్ ఈ 
మెస లోకి తీసుకువచాచ్డని చాంగ అంటే మొదటోల్ నాకెంతో కోపంగా ఉండేది, కాని ఇపుప్డు లేదు. నాలోని వారియర ని నాకు పరిచయం 
చేసినందుకు అతనిపటల్ కృతజఞ్తే ఉంది, దానితో పాటే అతనూ బావుండాలనన్ తపన కూడా. నేను బాగా చదువుకుని నూయ్యారక్ లోనే మంచి 
ఉదోయ్గం తెచుచ్ంటాను తొందరలోనే, అది నా నమమ్కం, విశావ్సం.  అనీన్ చెపిప్ మీకు బోర కొటిట్ంచాను కదూ!” అంది. 

"లేదు, కొండమీదనించి నేల జారే జలపాతమూ, నువూవ్ ఒకేలా కనిపిసుత్నాన్రు నాకు. అదే చురుకుతనం, ఎగిసిపడే విశావ్సం. 
మంచు తుఫానులు తాతాక్లికంగా అవరోధాలు కలిగించినా,  ఆపలేని వడి, సవవ్డి మీ ఇదద్రిలోనూ.  నీకు నా శుభాశీసుస్లు తలీల్, ఐ విష 
యూ ఆల ది వెరీ బెసట్ “ అనాన్డామె వైపు మురిపెంగా చూసూత్. 

   వెనక పెదద్ సవవ్డితో నయాగరా జలపాతం నవువ్లు చిందించింది ఆయన మాటలకి. 
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