
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               &çôd+ãsY  2018 

   1 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

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 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 
చివరి డత: మలి సందడి (8) 

( నెన్ల మాసంలో పూలూ, ముళూల్  బెరిల్ న్ లో నేను, నా కుటుంబం) 
 
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.   

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 ఆకస్యిడస గా మారతాయి.  

సాధారణంగా ఈ హైడార్కస్యిడస 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 
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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.  

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 సారప షన  సెర్ప్కోట్సోక్ప  లాంటివాటికి కూడా వరిత్ంచేది.    

ఇకక్డ ఇనస 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. 
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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. 
“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  డెకరట 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 
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- 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.  

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!  
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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 సేలస మన  ఈ విషయం చెపిప్ నీకంటే బిగగ్రగా నవావ్డు తెలుసా” అనాన్ను. 

“రావ , నువువ్ దేనికీ తడుముకోవు” అని మెపుప్కోలుగా భుజం తటాట్డు అహమమ్ద  ఆ సంభాషణని అకక్డితో తుర్ంచేసూత్. 
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.  
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“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. 
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.  
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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.  

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.... 
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