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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¸.

($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
దేవుడు పకక్నునన్ రోజు

చివరి డత: మలి సందడి (31)

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.
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టేపు ఆపాను. అది తీసి మరో టేపు పెటాట్ను. అందులో అపప్టోల్ ఓపీ రలహ్న తీసిన తలాష చితర్ంలో
పాటలునాన్యి.
ఆ పాటలు నాకు చాలా ఇషట్ం. కానీ ఇండియాలో ఐతే రేడియోలో వచిచ్నపుప్డు మాతర్మే వినాలి. సిబాకా
గీతమాలాలో 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.
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శీర్మతికి ఏడుకొండలవాడంటే గురి. ఆయన కూడా బాబా కోపానిన్ శాంతించలేకపోయాడంటే ఆమెకూ తృపిత్గా
లేదు కాబోలు, “కంగారు పడకండి. రికారడ్రు పాడైనటుల్ంది. గాయ్రంటీ పీరియడోల్నే ఉందిగా” అంటూ వాసత్వానికి వచేచ్
పర్యతన్ం చేసింది.
డెక పాడయుండొచచ్ని నాకూ అనుమానమొచిచ్ంది. కానీ పాడవడానికి అది ఎనున్కునన్ టైమింగ ననున్
కలవరపెడుతోంది.
టేప డెకకి 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 ఇనసట్ర్క్షన 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.
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ఇపప్టికి హెడుడ్కి పటిట్న మలికి – సెనాస్రల్ని మొతత్ం మూసేసినటుల్ంది.
శీర్మతికీ విషయం చెపిప్, టేపు హెడ కీల్న చేసి ఏడుకొండలవాడి టేపు పెటాట్ను.
“కౌసలాయ్ సుపర్జా రామ” అంది టేపు.
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.
“కరలే 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.
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“సరే, తరావ్త మాతర్ం నా మాట వినాలి” అందామె.
నేనేం చేసాత్నో తెలిసుంటే సరే అనుండేది కాదు.
“మేరా పాయ్ర సనమ” అంటునన్ టేపుని ఆపాను. ఆ సాథ్నంలో కొతత్ టేపు పెటాట్ను.
“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!
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నేను బదులిచేచ్లోగా, “ఎనోన్ విషయాలోల్ మనమిదద్రం ఒకేలా ఆలోచిసాత్ం. బాబా దేవుడైతే మనకేమిటి? కాకపోతే
మనకేమిటి? ఐతే ఆయన పర్పంచంలో ఎంతోమందిని పర్భావితం చేసిన అపూరవ్వయ్కిత్. ఆయనిన్ నమిమ్నవారిలో మనకంటే
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?
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“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.
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.
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శీర్మతిలో అకక్డివారికి మరో విడూడ్రం నుదుటి బొటుట్. వాళుల్ దానిన్ రోట పుంకట్ (ఎరర్చుకక్) అనేవారు.
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.
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ఆ తరావ్తనుంచి సంతలోనే కాదు, బయట షాపులోల్ కనబడినపుప్డు కూడా అతడు మాకు నమసేత్ చెపిప్ వెళేల్వాడు.
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
ఇండియనగా మాతర్మే గురిత్ంచేవారు.
లూయ్నబరుగ్లో పాకిసాత్నీయులతో పరిచయమైనా – దేశం పేరే తపప్ మతం సుఫ్రించలేదు.
“ఇదేమిటీ, ఇలా అడిగాడు?” అనుకునాన్ను కొంచెం ఇబబ్ందిగా.
ఐతే ఆ ఇబబ్ంది అంతటితో ఆగేది కాదని అపుప్డు తెలియదు.
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