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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.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

2

రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

ఆయన నాతో ఎపుప్డు సంభాషణ పార్రంభించినా - ఇండియాని గేలి చేసూత్ మొదలెటేట్వాడు. నేను శాంతంగా విని అకక్డి
సంపర్దాయానీన్, ఆచారాలీన్ వివరించి చెపేప్వాణిణ్. తరావ్త ఆయన ఆ విషయమై గటిట్గా ఆలోచించేవాడు.
ఐతే మన జీవన విధానంలో హిపోకిర్సీ చాలా ఎకుక్వ. దానికి ఏమని సంజాయిషీ ఇవవ్గలం? ఐనా నా పర్యతన్ం నేను సినిస్యరుగా
చేసేవాణిణ్. అందువలల్ ఇండియాపై ఆయన అభిపార్యాలు పెరిగాయో లేదో తెలియదు కానీ, నాపై మాతర్ం ఆయనకు గౌరవాభిమానాలు
పెరిగాయి. అకక్డ ఆయనవంటి మంచివాడి సాహచరయ్ం లభించినందుకు నాకూ సంతోషంగా అనిపించేది.
నా అలవాటల్ను బటిట్, ఆఫీసులో జరమ్నుస్కి నేనో విచితర్వయ్కిత్లా తోచేవాణిణ్. అంతవరకూ వాళల్కి నాలాంటి ఇండియన తగలేల్దుట. ఏది
ఏమైనా నా అలవాటుల్ ఒక విధంగా మన దేశంమీద వారికునన్ కొనిన్ దురభిపార్యాలిన్ పోగొటట్డానికి సహకరించాయని చెపొప్చుచ్.
చాలామంది జరమ్నుస్ దృషిట్లో ఇండియా పేద దేశం. అకక్డ సామానుయ్లకి కనీసావసరాలు దొరకవు. పౌరులు అనాగరిక సిథ్తిలో
ఉనాన్రు. అలాంటి దేశంనుంచి ఇకక్డికొచిచ్, ఇకక్డి సదుపాయాలీన్, వైభవానీన్ చూసి మైమరిచ్పోయి, ఇకక్డే సిథ్రపడిపోవాలనుకుంటారు. అది
కుదరనపుప్డు- ఉనన్నిన్ రోజులూ ఆబగా అందిననిన్ సౌఖాయ్లు అనుభవించాలనుకుంటారు.
వాళల్ ఈ అభిపార్యానికి నేను సవాలయాయ్ను.
నాకు జరమ్నీ నచిచ్ంది. వారు సాధించిన పర్గతి నాకు జరమ్న పౌరులపటల్ గౌరవభావానిన్ కలిగించింది. ఐతే నేను వారి
దేశానికొచిచ్ంది - కొనాన్ళుల్ వారి వైభవంలో పాలు పంచుకుందుకు కాదు. అకక్డునన్ ఆధునిక వైజాఞ్నిక సదుపాయాల సహకారంతో, శాసత్ర
పరిశోధనలు కొనసాగించి నా విజాఞ్నానికి పదును పెటాట్లనుకునాన్ను.
అంతవరకూ బాగానే ఉంది.
మరి జరమ్నల్కు నితయ్ జీవితంలో ఆలక్హాల ఒక ముఖయ్భాగం. నేను ఏ రూపంలోనూ దాని వాసన కూడా చూడను.
నా పకక్నే పని చేసే హెర (మిసట్ర) హైనర డెకరట్, రాలెక దగగ్ర రీసెరిచ్ సూట్డెంటు. తొలి పరిచయంలోనే మా ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం
కలిసింది.
“వైన పుచుచ్కోకపోతే మీరు పండుగలెలా జరుపుకుంటారు?” అని ఒకసారి ననన్తను ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
అతనలా అడగడం సబబే. మరకక్డ పండుగలకీ, వైనుకీ అవినాభావ సంబంధముంది. అసలు వైన తాగడమే పండగ వారికి.
“నువివ్లా ఆశచ్రయ్ పడుతునాన్వా? పండకిక్ వైన తాగుతారేంటని మేమకక్డ మీ గురించి ఆశచ్రయ్పడతాం. ఎందుకంటే మా
దేశంలోనూ వైన తాగేవారు చాలామందునాన్రు. వాళుల్ కూడా పరవ్దినాలోల్ వైన ముటుట్కోరు. వైనే కాదు, మిగతారోజులోల్ మాంసం లేందే
ముదద్ దిగనివాళుల్ కూడా, పరవ్దినాలోల్ మాంసాహరం జోలికి వెళల్రు” అనాన్ను.
“పండగంటే వైనూ, మాంసం ముటుట్కోకపోవడమా? ఐతే అదేం పండగ?” అనాన్డు డెకరట్.
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? మీ లెకక్ పర్కారం మా దేశంలో చాలామందికి నితయ్ం పండగలే. మీరుమాతర్ం అపుప్డపుప్డే పండగ
జరుపుకుంటారు” అనాన్ను నేను.
ఈ సమాధానం డెకరటకి నచచ్లేదు.
డెకరటకే కాదు. మా ఆఫీసులో చాలామంది విదేశీయులకూ, జరమ్నుస్కీ నా సమాధానాలు నచేచ్వి కాదు. ఒక పేద దేశంనుంచి వచిచ్
విలాసాలకోసం ఆతర్పడిపోవడానికి బదులు - తామెంతో అపురూపంగా భావించేవాటిని నిరసించడం అసంతృపిత్గా ఉండేది వారికి. పోనీ
అంటే నేనెపుప్డూ వాళల్ అలవాటల్ని తపుప్ పటేట్వాణిణ్ కాదు. సమాధానాలకు తరాక్నిన్ మాతర్మే వాడేవాణిణ్.
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అందువలల్ కొందరికి పటుట్దలగా ఉండేది - ఇండియాలో దరిదర్ం తాండవిసుత్నన్దనీ, అకక్డి పౌరులది నికృషట్ జీవితమనీ - నాచేత
ఒపిప్ంచాలని!
డాకట్ర రాలెకకి మరో సూట్డెంటు - ముయ్లల్ర. సనన్గా పొడవుగా నీలి కళల్తో హీరోలా ఉండేవాడు. అతనొకసారి నాతో మాంసాహారం
గురించి చరచ్కు దిగాడు.
చాలామంది జరమ్నల్లో మెచుచ్కోతగగ్ విషయమేమిటంటే - వారి మనసులో ఏమునాన్, ఎదుటి వయ్కిత్పై ఎటువంటి భావాలునాన్,
మాటాల్డే తీరు మాతర్ం ఎంతో సౌమయ్ంగా ఉంటుంది.
“రావ! మాంసాహారం ఎందుకు తీసుకోవు?” అనడిగాడతను.
“శాకాహారిని కాబటిట్!”
“శాకాహారమంటే నీ అభిపార్యంలో జీవం లేనిదనేగా? మరి చెటల్కు పార్ణం ఉనన్దని నీకు తెలియదా?”
“చెటల్కు పార్ణమునాన్ జీవజాలంలో ఆ జాతి వేరు. ఒక మేకకి కాలు కోసేత్, అకక్డ ఇంకో కాలు మొలవదు. చెటుట్ కొమమ్ విరిసేత్ అకక్డ
ఇంకో కొమమ్ మొలుసుత్ంది” అనాన్ను.
“అయితే ఒక రకం చేప ఉంది. దానికి కొముమ్లుంటాయి. వాటిని కోసేత్ మళీల్ కొతత్ కొముమ్లు మొలుసాత్యి. ఆ చేపలిన్ తినడానికి
అభయ్ంతరం లేదుగా” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
“చేపలిన్ తినే పర్సకిత్ లేదు. వాటి కొముమ్ల సంగతి ఆలోచిదాద్ంలే” అనాన్ను నవేవ్సి.
ముయ్లల్ర కూడా నవేవ్సి, “నువువ్ చాలా మొండి. అది సరే కానీ, మాంసాహారం తినకపోవడం వలల్ నువువ్ అహింసాపరుణణ్ని
అనుకుంటునాన్వు కదూ!” అనాన్డు.
“అలా అనుకుందుకు ఈ పర్పంచంలో హింసలేనిదెకక్డ? నేను చెటల్ని హింసిసుత్నాన్ను. నువువ్ జంతువులిన్ హింసిసుత్నాన్వు. కొనిన్
పార్ంతాల మనుషులిన్ తినేవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు. వాళల్ సంగతలా ఉంచితే - తమ అలవాటల్కు భినన్ంగా ఉనన్వారిని మాటలతో
హింసించాలనుకునేవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు” అనాన్ను.
ముయ్లల్ర నవివ్, “రావ! ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకు. నేను నీ మితుర్ణిణ్. ఇకక్డ నీకే సహాయం కావాలిస్నా నిసస్ంకోచంగా ననన్డుగు”
అనాన్డు.
“మనం చినన్పిలల్లం కాదు. అపారాథ్లు పరిణతి చెందని మెదడుకి సంబంధించినవి” అనాన్ను.
ఆతరావ్త ముయ్లల్ర నాకు దగగ్ర సేన్హితులోల్ ఒకడయాయ్డు. కీర్డారంగం పటల్ ఉనన్ అభిరుచి అతనికీ నాకూ సానిహితాయ్నిన్ పెంచింది.
“కీర్డారంగంలో మీ దేశం బాగా వెనుకబడింది” అనాన్డు ముయ్లల్ర ఒకసారి.
“నిజమే. అభాగుయ్లతో నిండిన దేశం మాది. ముందు పౌరులందరికీ తిండి కావాలి. ఆ తరావ్తే కీర్డలపై ఆసకిత్” అనాన్ను.
“మీ దేశానికి ఇంత పేదరికం ఎలా వచిచ్ంది? “ అడిగేడతను.
ఠకుక్న చెపాప్ను, “పాశాచ్తయ్ దేశాల దోపిడి”
అతని మొహం అదోలా ఐపోయింది, “పాశాచ్తయ్దేశాలకి మీ దేశానిన్ దోచే శకిత్ ఎలా వచిచ్ంది?” అనాన్డు తమాయించుకుని.
“దొంగలెపుప్డూ సామానుయ్లకంటే తెలివిగా ఉంటారు” అనాన్ను.
ఏమనుకునాన్డో ముయ్లల్ర వెంటనే, “నువువ్ కమూయ్నిసుట్వా?” అనాన్డు.
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“కమూయ్నిజం అంటే నాకు తెలియదు. నేను సరవ్మానవ సమానతావ్నిన్ కోరతాను. దాంతోపాటే వయ్కిత్ సావ్తంతార్య్నీన్, వాక
సావ్తంతార్య్నీన్ కూడా కోరుకుంటాను. ఇపుప్డు కమూయ్నిసుట్ దేశాలుగా చెలామణీ అవుతునన్ దేశాలోల్ ఆ సావ్తంతార్య్లునాన్యనుకోను”
అనాన్ను.
ముయ్లల్ర కళుల్ మెరిసాయి, “ఆ విధంగా చూసేత్ మా దేశం ఆదరశ్పార్యం కదూ!” అనాన్డు.
“అలాగనుకుందుకు లేదు. మీ దేశంలో పేదరికం లేకపోవచుచ్. కానీ సరవ్మానవ సమానతావ్నిన్ మీరు ఆమోదించారనుకోను. మీ
దేశపు పర్గతికి కారణం మీలో కులమతభేదాలు లేకపోవడమనిపిసుత్ంది. ఆ భేదాలు మమమ్లిన్ పీలిచ్ పిపిప్ చేసుత్నాన్యి. ఐతే కొంచెం లోతుగా
ఆలోచిసేత్ అందుకు మీరూ అతీతులు కారనిపిసుత్ంది. మీలో మేము జరమ్నుస్మనన్ అహముంది. మీరంతా జరమ్నీ పర్గతికోసమే పాటు
పడుతునాన్రు. మీ పర్గతి అందరికీ తెలియాలి. మీ భాష పర్పంచంలో పేరెనిన్క గనన్ భాష కావాలి. భారతదేశంలో ఒక కులం మరో కులానిన్
మించాలనీ, ఒక భాష మరో భాషని మింగాలనీ పర్యతిన్ంచడంవలల్ మొతత్ం దేశం ఇబబ్ంది పడుతోంది. మీరు దేశమంతా ఒకే కులంగా
ఉనాన్రు. అందువలల్ మీ దేశం ఆరిథ్కంగా పర్పంచంలో అతుయ్నన్త సాథ్యికి చేరుకుంది. కానీ అంతటితో మీ బాధయ్త ఐపోయింది. మిగతా
పర్పంచం ఏమైపోయినా మీకు బాధలేదు. ఈ భూపర్పంచమంతా ఒకక్ దేశమైతే, మానవులంతా ఒకక్టే జాతి ఐతే- మీది జరమ్న కులం. మీ
కులం పర్గతికి మీరు పాటు పడుతునాన్రు. ఇందులో సరవ్మానవ సమానతవ్ం పర్సకిత్ లేదు. ఐతే మీ సామరధ్య్ం మాతర్ం అభినందనీయం,
ఆదరస్పార్యం”
“నీతో వాదించడం కషట్ం. నువువ్ చాలా తెలివైనవాడివి” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
చరచ్లకు ఫులసాట్ప పెటట్డంలో అదో మంచి పదధ్తి.
ఇండియాపై జరమ్న పౌరుల దురభిపార్యానికి ముఖయ్కారణం - ఒకక్టే. అది రాజకీయం.
ఇండియా రషాయ్వైపు మొగుగ్తోంది. రషాయ్ కమూయ్నిసుట్ దేశం. ఈ కారణంగా జరమ్నీలోని పర్చార సంసథ్లనీన్ కూడా ఇండియాని తమ
కోణంలో పర్దరిశ్ంచి - పౌరులోల్ దురభిపార్యానిన్ పెంచుతునాన్రు. వాటిలోల్ ముఖయ్మైనది టెలివిజన.
ఒకసారి టెలివిజనోల్ ఇండియా గురించి ఓ కారయ్కర్మం వచిచ్ంది.
ఆరంభంలో పెదద్ పేర్లుడు. అది అతయ్ంత ఆధునిక వైజాఞ్నిక పర్గతికి సూచికగా అణు విసోఫ్టం. అందుకు తగిన పరిశోధనలు జరిగే
బాబా అటామిక రీసెరిచ్ సెంటర భవంతులిన్ తరావ్త చూపించారు. ఆ తరావ్త టివి తెరపై ‘ఆ భవంతులకు కొనిన్ కిలోమీటరల్ దూరంలో....’
అని ఒక వాకయ్ం.
బొంబాయి మురికివాడలు. వారి నికృషట్ జీవనం....
జరమ్న పౌరుల ఊహకందని నికృషట్జీవనమది.
ఆ తరావ్త ఇండియాలో అనిన్ంటా బొంబాయికి దీటు వచేచ్ మరో మహానగరం కలకతాత్ని చూపించారు. మొకుక్బడికి కొనిన్
కటట్డాలిన్ చూపించేక - నగరం నడిబొడుడ్లో పేవమెంటల్మీద పేడ వేసూత్ యథేచఛ్గా సంచరిసుత్నన్ గోమాతలు....
మొతత్ం కారయ్కర్మం ఈ తీరులో రూపొందించబడింది.
ఇక నా మితుర్లు ఊరుకుంటారా?
మరాన్డు ఆఫీసులో లంచ టైంలో ఆ టివి కారయ్కర్మం చరచ్కు వచిచ్ంది.
“రావ, నినన్ రాతిర్ టీవీలో మీ ఇండియాని చూశాం” అనాన్డు అహమమ్ద. అతడి పకక్నే నిలబడి ముయ్లల్ర, డెకరట్ నవువ్తునాన్రు.
అహమమ్ద మాటాల్డిన విధానం, ఆ ఇదద్రి నవువ్లు - దేనికి నాంది కాగలవో ఊహకందింది.
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నేను కూడా నవివ్, “ఏం చూశారు?” అనాన్ను.
డెకరట్ వెంటనే అందుకుని, “మహానగరం మధయ్లో గోసంచారమా? ఇది నిజమా?” అనాన్డు.

అతడి మాటలో ఎగతాళి కంటే ఆశచ్రయ్మే ఎకుక్వుంది. అది నేనరథ్ం చేసుకోగలను. మరి జరమ్నీలో లూయ్నబరుగ్వంటి చినన్ ఊళోల్
కూడా నేనెకక్డా రోడల్మీద పశువులిన్ చూడలేదు.
“నిజమే!” అనాన్ను కాసత్ బాధగానే.
“నగరం నడిబొడుడ్లో పశువులు. పకక్కెడితే మురికివాడలోల్ పశువులకంటే హీనంగా జీవిసూత్ మనుషులు. ఇదంతా సాటిపౌరులు
ఎలా సహించగలుగ్తునాన్రు?” అనాన్డు డెకరట్.
ఆ పర్శన్లో నాయ్యముంది. ఒక దేశపు పరువు పర్తిషఠ్లు - అకక్డి వైజాఞ్నిక పర్గతిమీద కాదు. ఆ దేశపు సగటు పౌరుని
జీవనపర్మాణంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ విషయానిన్ భారతదేశంలోని రాజకీయవాదులు, సవ్చఛ్ంద సేవాసంసథ్లు గురిత్ంచేదెపుప్డు?
నాడు కూలీల కడుపు మాడిచ్ తాజమహల కటిట్ంచాడు షాజహాన.
నేడు కోటాల్ది పర్జలు కడుపు కాలి ఏడుసుత్ంటే - అణవ్సత్ర పర్యోగాలు చేసోత్ంది పర్జాసావ్మయ్ పర్భుతవ్ం.
లక్షల వయ్యంతో వివేకానందుడికి సామ్రకచిహన్ం కడితే - లక్షలాది దీనుల గోడుకి చలించిపోయిన ఆ మహనీయుడి ఆతమ్కు శాంతి
కలుగుతుందా?
అరథ్ం లేని పర్తిషఠ్కోసం, పర్యోజనం లేని సామ్రక చిహాన్లకోసం తాపతర్యం మాని - సగటు పౌరుడి గురించి తీవర్ంగా,
సినిస్యరగా ఆలోచించే రోజు మన దేశంలో రాదా?
“రావ మాటాల్డడ్ం లేదు” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
“మాటాల్డాడ్నికేముంది? నినన్ టెలివిజనోల్ చూసేవరకూ మీకు ఇండియా గురించి తెలియదా?” కాసత్ కటువుగానే అడిగాను.
“తెలియదు” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
“ఆరిథ్కంగా వెనుకబడినా మీకంటే మా పరిజాఞ్నమే మెరుగు” అనాన్ను. ఒకోసారి ఆతమ్రక్షణకు ఎదురుదాడికి మించిన ఉపాయం
ఉండదు. “టీవీలు లేకపోయినా, మాకు పర్పంచంలోని చాలా దేశాల గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు”
డెకరట్ వెంటనే, “ఈ విషయంలో ముయ్లల్రిన్ జరమ్నల్ పరిజాఞ్నానికి పర్తినిధిని చెయయ్కు. చాలా పర్పంచ దేశాల గురించి చాలా
విషయాలు నాకు తెలుసు” అనాన్డు.
“అలాంటపుప్డు నినన్టి అణువిసోఫ్టానికి మీరంతా ఎందుకంత ఆశచ్రయ్పడాడ్రు? మా దేశం ఒకపుప్డు జాఞ్న విజాఞ్నాలకు కేందర్ంగా,
భోగభాగాయ్లకు నిలయంగా ఉండేది.
శతాబాద్లుగా ఎనోన్ విదేశీ దండయాతర్లు మా దేశానిన్ పీలిచ్ పిపిప్ చేశాయి. ఆ సందరభ్ంలో కొనిన్ జాతులు, కొనిన్ కులాలు వచిచ్న
అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుని బాగుపడి, మిగతావారిని బాగా అణగదొర్కేక్శాయి. శతాబాద్లుగా అణగదొర్కక్ బడద్ కోటాల్ది జనం చెటుట్మీంచి కిందకు రావడానికి తాము కూరుచ్నన్ కొమమ్నే నరుకుక్నేంతటి అమాయకతవ్ం, అజాఞ్నంలో పడిపోయారు. వారిని ఉనన్పళాన
మాటలతో బాగు చెయయ్డం సాధయ్ం కాదు. మానసిక పరిణతి కలిగితే తపప్ వారి ఆరిథ్క పరిసిథ్తి మెరుగుపడదు. వారితోనే కలిసి నడవాలంటే
దేశ పర్గతికి శతాబాద్లు పటిట్నా ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇది మీకు అరథ్ంకాని పరిసిథ్తి” అనాన్ను.
“ఐతే ఏమంటావ?” అనాన్డు డెకరట్ కుతూహలంగా.
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“దానికే వసుత్నాన్ను. మా దేశపు దౌరాభ్గయ్సిథ్తి గురించి ఎపప్టికపుప్డు మీడియా మీకు చెబుతూనే ఉంది. మీకు తెలియనిదలాల్, మా
దేశం పేదలకోసం కృషి చేసూత్నే, ఇతర రంగాలోల్ వెనుకబడిపోకుండా ఉండడానికి చేసుత్నన్ కృషి గురించి. మురికివాడలిన్ చూసూత్ అదే
ఇండియా అని భర్మిసుత్నన్ పాశాచ్తయ్దేశ పౌరులకు ఇటీవల మా దేశంలోని పరిశోధనాతమ్క అణువిసోఫ్టం దిగార్భ్ంతి కలిగించింది. దానికి
తటుట్కోలేని మీడియా - అభినందించడానికి బదులు - నినన్ మీరు చూసినలాంటి దృశయ్ కారయ్కర్మాలతో విషయానిన్ పకక్ దారి పటిట్సోత్ంది”
అనాన్ను.
లంచ టైమయింది. ఆ సంభాషణ అకక్డితో ఆగిపోయింది. ఆ తరావ్త దానిన్ పునరుదధ్రించే పర్యతన్ం వాళల్నుంచి జరుగలేదు.
నాకది సంతోషమే. ఎందుకంటే....
ఏదో అనాలి కాబటిట్ అనేశాను కానీ, ఇండియా పర్గతిని మానసికంగా నేనూ సమరిథ్ంచలేకపోతునాన్ను. మన రాజకీయవాదుల సావ్రథ్
సంకుచిత మానసం నాకు తెలియదా?
జరమ్నీ వచిచ్నపప్టిన్ంచీ నేనకక్డి పర్తి విశేషానీన్ తరచి తరచి పరిశీలిసుత్నాన్ను. మన వయ్వసథ్తో పోలుచ్కుంటునాన్ను. మన దేశపు
అథోగతికి కారణాలు అనేవ్షిసుత్నాన్ను.
ఏదో చెయాయ్లని కాదు. ముందు మనమేమిటీ, ఏంకాదూ అనన్ సప్ృహ ఉండాలి కదా!
నితయ్జీవితంలో సంపర్దాయపరంగా అకక్డి విభినన్త నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.
ఒకరోజున ముయ్లల్ర కురీచ్లో కూరుచ్ని కాళుల్ బారచాపి ఎదుటి టేబుల మీద ఆనించి కూరుచ్నాన్డు. ఆ సమయంలో డాకట్ర రాలెక
వచిచ్, “అహమమ్ద ఉనాన్డా?” అనడిగాడు.
ముయ్లల్ర కూరుచ్నన్వాడు కూరుచ్నన్టేల్ ఉనాన్దు. కాళల్లోనూ కదలిక లేదు. “లేడు” అనాన్డు.
నేనకక్డ నిలబడే ఉనాన్ను. ఐనా రాలెక రాకతో నాలో వినయ గౌరవాలతో కూడిన ఓ కదలిక. వచిచ్నవాడు గురువనన్ భావన
ముయ్లల్రకి సుఫ్రించినటేల్ లేదు. రాలెకకి కూడా అకక్డ జరుగకూడనిదేదో జరిగిన భావన మనసులోకి వచిచ్నటుల్ లేదు. మామూలుగా
వెళిల్పోయాడు.
ఒకసారి అహమమ్దకి సిగరెట కావాలొస్చిచ్ంది. వాళల్నీ వీళల్నీ అడిగి లేదనిపించుకునాన్క సరాసరి రాలెక వదద్కి వెళిల్ అడిగాడు.
అపుప్డాయనవదద్ కూడా సిగరెట లేదు. “నీ దగగ్ర పైపుంటే పుగాకు పొడెం ఇసాత్ను. పర్సుత్తానికి అదే ఉంది నాదగగ్ర” అనాన్డు నొచుచ్కుని.
ఇలాంటి సంఘటనలు నాకు కొతత్గా, వింతగా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేవి.
ముయ్లల్ర, డెకరట్, ఆహమమ్దలకి రాలెక ఆంటే ఏమాతర్ం తూషీణ్భావం లేదు. వాళల్కి ఆయనంటే చాలా గౌరవమని వాళల్ మాటలిన్ బటిట్
తెలిసేది. ఎటొచీచ్ ఆ గౌరవంతో వాళాల్యనిన్ దేవుడిగా భావించడం లేదు. తమకంటే ఎకుక్వ జాఞ్నమునన్ సాటిమనిషిగా అనుకుంటునాన్రు.
ఆయనిన్ వాళుల్ సర ఆనరు. సాధారణంగా రాలెక అనీ, ఆపుప్డపుప్డు డాకట్ర రాలెక అనీ పిలుసాత్రు. ఆయన చెపిప్ందాంటోల్ తపుప్ందనిపిసేత్,
“డాకట్ర, రాలెక! యూ ఆర రాంగ” అనడానికి సంకోచించరు.
ఇండియాలో పొర్ఫెసరల్ని సర ఆని తీరాలి. వాళేల్ం చెపిప్నా వెరిర్నవువ్ నవువ్తూ తలూపాలి. పొర్ఫెసరల్ మాటలో తపుప్లుంటే
ఎంచకూడదు. గురువు తపుప్ చెపప్డని నమామ్లి.
వరత్మాన కాలానికి ఈ సంపర్దాయం సరిపడక, మనని ముందుకెళల్కుండా ఆపుతోందని నాకనిపించింది.
ఒకపుప్డు బార్హమ్ణులిన్ గౌరవించడం సంపర్దాయం. బార్హమ్ణుడంటే బర్హమ్విదయ్ని పొందినవాడు. కర్మంగా ఆ గౌరవం విదయ్నుంచి
వయ్కిత్కి మారింది. పొటట్కోసినా అక్షరంముకక్ లేనివాడు, సకల దురవ్య్సనాలకూ బానిసైన వాడు - బార్హమ్ణ కులంలో పుటిట్న కారణంగా
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గౌరవానికి అరుహ్డయేయ్ దురాచారం మొదలైంది. అనరుహ్డికి గౌరవమిసేత్ అహంకారి ఔతాడు. అనరుహ్ల సంఖయ్ పెరిగినకొదీద్ అహంకారుల సంఖయ్
పెరుగుతుంది. వారు సమాజానిన్ శాసిసూత్ అరుహ్లిన్ మూలకి నెటేట్సాత్రు. అరుహ్లకి అహంకారముండదు కాబటిట్, వారు మూలలో ఉండిపోవడానికి
కించపడరు. కానీ సమాజం మూలబడిపోతుంది.
రాలెక ఎపుప్డైనా పొరపాటు పడితే, దానిన్ సవరించడంవలల్ సైనుస్కి నాయ్యం జరుగుతుంది తపిప్తే, రాలెకకి అనాయ్యం జరగడం
లేదు. మన విశవ్విదాయ్లయాలోల్, రీసెరిచ్ సంసథ్లోల్ గురువులు, అధినేతలు అలా అనుకోరు. తమకంటే తెలివైన శిషుయ్ణిణ్ మన గురువులు
సహించలేరు. అందువలల్ అటు విదయ్కూ, ఇటు వయ్కిత్తావ్లకూ
నాయ్యం జరగడం లేదు. మన సైంటిసుట్లు ఎంత పర్తిభావంతులైనా, దేశంలో ఉండి రాణించలేక పోవడానికి కారణం - గురువులిన్
దైవంగా చూడడ్మేనని నాకు అనిపించింది.
అంతమాతార్న మన సంపర్దాయం జరమ్నల్కు నచచ్దనుకుందుకు లేదు. లూయ్నబరుగ్లో గోయ్తే ఇనసటిటూయ్టలో మొదటి రెండు నెలల
కోరుస్కీ ఫౌర్ షవ్యరింగ మా టీచరు.
తరావ్తి కోరుస్కి మారేటపుప్డు ఆమెకి వీడోక్లు చెపాప్ం. అపుప్డు పంజాబీ శరమ్ చటుకుక్న వంగి ఆమెకి పాదాభివందనం చేశాడు.
అదేమిటని తడబడిందామె.
“గురువు పాదాలకి నమసక్రించడం మా సంపర్దాయం” అనాన్డు శరమ్.
అపుప్డు నేను మా టీచరు కళల్లో కొతత్ వెలుగు చూశాను. గురువులనిలా గౌరవించేచోట తాతాక్లింకానైనా కొనాన్ళుల్ పాఠం
చెపాప్లనన్ అభిలాష క్షణంపాటు ఆమె కళల్లో మెరిసింది.
వయ్కిత్పూజ ఎవరికైనా ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. అది వయ్కిత్ పతనానికి దారి తియయ్డమూ అంత సహజమే ననడానికి మన దేశంలో
విదాయ్వయ్వసథ్లోనే కాదు, అనిన్ వయ్వసథ్లోల్నూ ఎనోన్ ఉదాహరణలునాన్యి. చివరికి కీర్డారంగం కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు.
ఒకసారి నేను డెకరటతో మాటాల్డుతూ - పదధ్తి పర్కారం అనీన్ సకర్మంగా జరిపోయే వయ్వసథ్ని రూపొందించిన జరమ్నీ పాలనా
దక్షతని మెచుచ్కునాన్ను. రైళల్ రాకపోకలిన్ పర్తేయ్కంగా మెచుచ్కునాన్ను. ఎకిక్న పర్తివారికీ సీటుల్ దొరకడం, అనన్ టైముకి ఒకక్ క్షణం కూడా
అటూ ఇటూ కాకుండా రాకపోకలు జరగడం అసామానయ్మని నాకు నిజంగానే అనిపించింది.
డెకరట్ నా పొగడత్కు సంబరపడి, “అదో పెదద్ విశేషమా? మీ దేశంలో రైళుల్ మాతర్ం సకాలంలో నడవావ్?” అనాన్డు మొహమాటానికి.
నిజం చెపప్కుండా ఉండలేకపోయాను. రిజరేవ్షనతో మొదలై, మన దేశంలో రైలు పర్యాణంలో ఉండే ఇబబ్ందులనీన్ అతడికి
ఏకారువు పెటాట్ను. రిజరేవ్షన దొరకడం ఎంత కషట్మో, రిజరేవ్షన లేకుండా రైలు పర్యాణమెలా ఉంటుందో, కదులుత్నన్ రైలోల్ంచి జనం ఎలా
వేర్లాడుతుంటారో, రాకపోకలోల్ గంటల తరబడి ఆలసయ్మెలా గౌతుందో - అనీన్ కళల్కి కటిట్ంచాను.
నావి ముఖపీర్తి మాటలు కావనీ, నేను జరమ్నీని పొగడాడ్నికి కారణముందనీ అతను గర్హించాలని నా తాపతర్యం. ఆతను నా
మాటలు శర్దధ్గా విని, “రైలేవ్ జరీన్కి మీ దేశంలో చాలా డిమాండ ఉనన్టుల్ంది. మరి రైళల్ సంఖయ్ పెంచొచుచ్గా” అనాన్డు.
“పెంచొచుచ్. కానీ డబుబ్ండాలిగా” అనాన్ను.
“రైళుల్ పెంచడానికి డబుబ్ లేదంటావ. మరి బాంబు తయారు చెయయ్డానికి డబుబ్ బాగానే ఉనన్టుల్ందే” అనాన్డు డెకరట్.
ఊహించని ఈ ఎదురుదెబబ్కి మార్నప్డిపోయాను. తమాయించుకుందుకు కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది.
“పదిమందునన్ ఇంటోల్ ఓ జబుబ్ మనిషి ఉనాన్డనుకో. అంతా అనిన్ పనులూ మానుకుని దిగాలు పడి కూరోచ్రు కదా! రోగికి
చెయాయ్లిస్న ఏరాప్టుల్ చేసి ఎవరి పనులోల్ వారుంటారు. మిగతా పర్పంచంతో కలిసి ముందడుగు వెయయ్డం కోసం, మేము అనిన్ రంగాలమీదా
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దృషిట్ పెటాట్లిస్ ఉందని ఇదివరకే నీకు చెపాప్ను. అనాన్రుత్లునన్ దేశంలో అణువిజాఞ్న పరిశోధనలెందుకో ముందు కాలమే సమాధానం
చెబుతుంది. ఇపప్టికే మా దేశంలో అణువిదుయ్త లభిసుత్నన్ విషయం నీకు తెలిసే ఉండాలి” అనాన్ను కాసేపాగి.
నేను ఇండియనని కాబటిట్ అతని మాటలు నా అభిమానానిన్ దెబబ్తీసి ఉండొచుచ్. కానీ డెకరట్ మాటలు ఆలోచించ తగగ్వి.
ఇండియా సంపనన్ దేశాలనుంచి ఋణాలు తీసుకుంటోంది. ఆ డబుబ్ దురివ్నియోగం కాకూడదని డెకరట్ అనుకుంటాడు. ఆ ఏడు
ఇండియా పరీక్ష పేరిట చేసిన నూయ్కిల్యర ఎకసపోల్జన పాశాచ్తయ్ దేశాలిన్ కలవరపరిచ్ంది.
వివిధ దేశాల సప్ందనలు - ఆయా దేశాల మధయ్నునన్ సంబంధబాంధవాయ్లిన్బటిట్ ఉంటాయి. అకక్డ వాసత్వం, తరాక్లకంటే
రాజకీయాలదే పార్ధానయ్ం. నేను జరమ్నీకి రావడం దావ్రా - ఆ విసోఫ్టం విషయమై అకక్డి సామానయ్ పౌరుల మనోభావాలు ఎలా ఉనన్దీ
పర్తయ్క్షంగా తెలుసోత్ంది. అది నా అదృషట్ం.
హైనర డెకరట్, ముయ్లల్ర సేన్హపాతుర్లు. నాకు మంచి మితుర్లు. తమ అభిపార్యాలిన్ నిసస్ంకోచంగా చెపేప్వారు. ఒకళల్ను
కించపరాచ్లనన్ దురుదేద్శయ్ం వారిలో గోచరించేది కాదు. అందుకే నేను వారికి ఇండియా గురించి భేషజాలకు పోకుండా నిజాలే చెపాప్లని
తపించేవాణిణ్. వారు నానుంచి ఎనోన్ విశేషాలడిగి తెలుసుకునేవారు.
ఇండియాలో మధయ్తరగతి కుటుంబీకులు ఎదురొక్నే వివిధ సమసయ్లిన్ వినన్పుప్డు - వాళల్ కళల్లో భయానిన్ చూశాను. ఇండియనుస్
నమేమ్ మరుజనమ్ నిజంగా ఉండి, తాము ఇండియాలో మధయ్తరగతి కుటుంబంలో పుడతామేమోననన్ భయమేమో అది!
ఒకసారి డెకరట్ ఏదో సందరభ్ంలో, “అనన్టుల్ - ఇండియాలో చాలా ఇళల్లో దొడల్లో పాములు తిరుగుతాయిట కదా” అనడిగాడు
కుతూహలంగా.
“అనిన్ చోటాల్ కాదు. ఒకపుప్డు అడవిగా ఉండేదానిన్ జనవాసంగా మారిచ్నపుప్డు అలా జరుగుతుంది. ఇంటి పెరటోల్ తిరగడమే కాదు,
ఒకోసారి ఇళల్లోకి కూడా వసుత్ంటాయి” అనాన్ను.
ధవళేశవ్రంలో కొండమీద జనారద్నసావ్మి గుడిమెటల్ పకక్న ఉండేది మా ఇలుల్. రోజూ ఎవరింటోల్కో పాము దూరడం తెలుసు. నేను
మా పెరటోల్ ఐదారుసారుల్ పాముని చూశాను. ఇంటోల్కి రెండుసారుల్ వచిచ్ంది. గోదావరికి వరదలొచిచ్నపుప్డు పాములు మరింత తరచుగా
కనబడుతుంటాయి.
ఇంకా చెపేప్వాణేణ్ - నా మాటలు వింటూ డెకరట్ మధయ్లో భయంతో కెవువ్మనకపోతే!
నేను చెపేప్ది అతడికి పాములతో సహజీవనంలా అనిపించిందిట.
నేను గమనించిందేమిటంటే - జరమ్నీలో ఇళల్లో దోమ, ఈగ, బలిల్ లాంటివి మచుచ్కైనా కానరావు. చాలా ఊళల్కి చివరోల్ చెటల్తో
నిండిన అడవులుంటాయి. అకక్డ పాములే కాదు, ఏ పురుగూ, పుటార్ ఉండవు.
మరి నేను చెపిప్ంది వింటే డెకరట్ భయంతో వణికిపోడూ!
మన దేశం కూడా పరిసరాల విషయంలో జరమ్నీకి సాటి రావాలంటే అసాధయ్మేం కాదు. కానీ అందుకు పౌరులు బాధయ్త
వహించాలి.
ఇకక్డి పౌరులు ఎకక్డపడితే అకక్డ ఉమిమ్ వెయయ్రు. తుకుక్ పారేయరు. అనిన్ంటికీ నిరీణ్త పర్దేశాలునాన్యి. ఆరుకోటల్ పశిచ్మజరమ్నీ
పౌరులోల్ ఒకక్రంటే ఒకక్రు కూడా ఈ నియమాలిన్ అలక్షయ్ం చెయయ్కపోవడంవలల్నే - యావదేద్శం పరిశుభర్తకు మారుపేరుగా ఉంది.
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ఎనోన్ పారీట్లకు వెళాల్ను. అకక్డ ఆలక్హాల ఏరులై పర్వహించేది. నేను మాతర్ం ఫలరసాలు, శీతల పానీయాలు తీసుకునేవాణిణ్. ఆ
విషయంలో కొందరు ఆడవాళుల్ నాకు కంపెనీగా ఉండేవారు. మగవాళెల్వరూ వాటివైపు చూడనైనా చూసేవారు కాదు. పారీట్లు తరచుగా
జరగడంవలల్ నా ఈ అలవాటుకి ఎంత పర్చారం కలిగిందంటే, ఆలక్హాలు లేని ఇతర పానీయాలిన్ ‘రావూస డిర్ంకస్’ అనడం రివాజయింది.
ఇకక్డివాళల్ విషయం కాసేపు పకక్న పెటిట్ - ఇకక్డ పరిచయమైన మనవాళల్ విషయానికి వసేత్ మనవాళుల్
పర్తి రోజూ ఓ కొతత్ పరిచయం. కొతత్ అనుభవం. కానీ నాలో ఏదో అసంతృపిత్. ఈ వింతలు, అనుభవాలు, అనుభూతులు - ఇవనీన్
నా ఒకక్డికేనా?
ధరామ్రథ్కామమోకాష్లోల్ ఎనన్డూ విడిచి ఉండనని నేను చేసిన పెళిల్నాటి పర్మాణాలు శుషక్మేనా?
ఈ కొతత్ లోకంలో నా పకక్న భారాయ్బిడడ్లు కూడా ఉంటే, ఇదే అనుభూతులకు నా సప్ందన మరోలా ఉంటుందా?
బెరిల్నోల్ అడుగుపెటేట్క ఓ వారం ఎలా గడచిపోయిందో గడిచిపోయింది. తరావ్తనుంచి నా మనసు నా భారాయ్బిడడ్ల చుటూట్
పరిభర్మిసూత్, మనసుకి సిథ్మితం లేకుండా చెయయ్సాగింది.
వాళిల్కక్డికి వసాత్రంటే, అది వేరు. కానీ ఈ అనుభూతులు నా నోటితో వినడమే తపప్ తమ కళల్తో చూడలేరనన్ అసంతృపిత్ ననున్
వెంటాడుతోంది.
నేను ఆశావాదిని. నా పరిసిథ్తిలో ఊహించని మలుపు వచిచ్, ఏదో అదుభ్తం జరుగదా? నావాళిల్కక్డికొచిచ్ నాతో ఉండరా?
బెరిల్నోల్ రెండంటే రెండు వారాలు గడిచాయేమో- సాయంతార్లు ననున్ దిగులు ఆవహించేది. ఆ దిగులోల్ంచే ఏదో మూల అనిపించేది
- నేనూ, నావాళూల్ ఆ నగరవీధులోల్ కలిసి తిరగబోతునాన్మని.
ఏ పర్దేశం గురించైనా, విషయం గురించైనా మంచిచెడడ్లు నిరణ్యించాలంటే - ఒకో మనిషి ఒకోలా చెబుతాడు. ఒకే మనిషి కూడా
అనిన్వేళలా ఒకేలా చెపప్డు.
అభిపార్యాలిన్ మనిషి మూడ కూడా పర్భావితం చేసుత్ంది. మనిషి మూడ మనఃసిథ్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అసంతృపిత్తో బాధపడే మనిషికి సంతోషం దొరకక్, నితయ్ దుఃఖితుడౌతాడు. అతని అసంతృపిత్కి కారణమేమిటో తెలుసుకుని దానిన్
చలాల్రేచ్వరకూ, ఇతరాలేమీ ఎంత గొపప్వైనా అతనికి తృపిత్ కలిగించవు.
ఇంత దూరమొచిచ్, ఇనిన్ విలాసాలు, వైభోగాలమధయ్ మసలుతునాన్ - మనసు నావాళల్కోసం అలాల్డుతోంది. మనసు వారి
సాహచరయ్ంకోసం తహతహ లాడుతోంది. అందుకే నా మనసునిండా అసంతృపిత్. అది తొలగేదాకా నేను సరైన మూడలోకి రాలేను. అపుప్డు
నా మనఃసిథ్తి మారి - ఇకక్డి విశేషాలపై సప్ందన మరోవిధంగా ఉంటుందా?

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

