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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

The Inheritance of Loss  
కిరణ్ దే య్కిరణ్ దే య్ 

 
         కిరణ దేశాయ, రచయితిర్ అనితా దేశాయ కుమారెత్.  సెపెట్ంబర 
1971లో ఢిలీల్లో పుటిట్-  పూణే, ముంబయిలోల్ 14 ఏళుళ్ వచేచ్వరకూ ఉండి, 
ఆ తరువాత తలీల్తండీర్తో పాటు ఇంగాల్ండ వెళాళ్రు. ఏడాది తరువాత 
అమెరికా వెళిళ్ అకక్డే సిథ్రపడాడ్రు. 
      ఆమె తొలి నవల ‘హలల్బలూ ఇన ద గావ్వా ఓరాచ్రడ్’ 1998లో పబిల్ష 
అయి, బెటీట్ టార్సక్ అవారడ్ పొందింది. నవలను రచయిత సలామ్న రషీద్, 
ఎంతగానో పర్శంసించారు. రెండవ పుసత్కం, ‘ద ఇనెహ్రిటెనస్ ఆఫ లాస’ 
2006లో వచిచ్ంది. ఇది 2007లో మాన బుకర పైరజే కాక 2006 ‘నేషనల 
బుక కిర్టికస్ సరిక్ల ఫిక్షన’ అవారుడ్ కూడా గెలుచుకుంది. ఈ నవల రాసుత్నన్పుప్డు దేశాయ నూయ్యారక్, మెకిస్కో, 
ఇండియా తిరుగుతూ- దేశదిమమ్రిలా గడిపారు. ఆ ఏడేళళ్ శర్మ ఫలితం యీ పుసత్కం. అపుప్డు బుకర పైజ 

గెలుచుకునన్ వాళళ్లోల్ అతి చినన్ వయసుస్ గల సతరీ దేశాయ.  
                                                                                      *** 
       1986లో మొదలయిన పుసత్కపు నేపధయ్ం, ఈశానయ్ హిమాలయాలునన్ కాలింపోంగ .  జడజ్ గా రిటైర అయిన జెమూభాయ పటేల కు భారతీయ 
సాంపర్దాయాలంటే అయిషట్ం. రొటెట్లని కూడా కతీత్ ఫోరక్ తో తినే వయ్కిత్. తండిర్తో సహా బారతీయులందరినీ అసహియ్ంచుకుంటాడు. భారయ్ని హింసించి తన 
తండిర్ వదేద్ వదిలిపెడతాడు. కూతురు, అలుల్డు యూరపోల్ కారు పర్మాదంలో చనిపోయిన తరువాత, తన భారయ్ను పెటిట్న కషాట్నికి ఆధాయ్తిమ్క వెల చెలిల్సూత్, 
17 ఏళళ్ మనవరాలైన సాయిని తన పాడుపడుతునన్ ఇంటోల్ ఉండనిసాత్డు. ఆ ఇంటోల్ వంటతను, పెంపుడు కుకక్యిన మట కూడా ఉంటారు. 
 సాయి తనకు టూయ్షన చెపప్డానికి వచేచ్ నేపాలీ యువకుడు గాయ్న తో పేర్మలో పడుతుంది. అయితే, అతను నూరు శాతం నేపాలీ, ఆమె పాశాచ్తయ్ 
విదయ్నభయ్సించిన ఎగువ తరగతి యువతి అయినందువలల్ వారి పేర్మ సఫలమయే పర్శకేత్ ఉండదు. వంటతను వాళిళ్దద్రినీ ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉంటాడు. 
పని కోసం అమెరికా వెళిళ్న తన కొడుకు బిజూ గురించి వాయ్కులపడుతుంటాడు. 
       వొకరోజు సాయి, గాయ్న కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటుంది. జడజ్ పడకుక్రీచ్లో కునుకు తీసుత్ంటాడు. గోరాఖ్లాండ నేషనల లిబరేషన ఫర్ంట సభుయ్లు 
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కొంతమంది ఇంటోల్కి చొరపడతారు. కుకక్ సహాయం ఉండదు: ‘మట అపరిచితులని కలుసుకునన్పుప్డు చేసేదే, ఇపుప్డూ చేసింది. అపరిచితులకు సిగూగ్, 
ఆశా కనపరుసూత్నే, కోపంగా తోకాడించడం మొదలెటిట్ంది.’  ఆ సభుయ్లు ఇంటోల్ ఉనన్ భోజనం, మదయ్ం, తుపాకులు, ఒక పాతకాలపు టర్ంకు పెటెట్ను 
దొంగిలిసాత్రు. ఎవరికైనా తెలపాలనాన్, ఇంటోల్ ఫోనుండదు. వారికోసం టీ పెటట్వలిసి వచిచ్నపుప్డు జడిజ్ ఆ పరాభవానిన్ భరించలేకపోతాడు. అపుప్డు, 
‘సాయి, వంటతను, అటువైపు చూడకుండా ఉండే పర్యతన్ం చేసూత్ తమ దృషిట్ మళిళ్ంచుకుంటారు.’ ఆ పార్ంతం ఎదురుకుంటునన్ రాజకీయ పోరాటం, 
సామాజిక విచిఛ్నన్త- పాఠకులకు పరిచయం అవుతాయి.  
      మరాన్డు ఈ సంఘటన గురించి పోలీసులకు రిపోరట్ చేయమని జడజ్ వంటతనిన్ పంపినపుప్డు, అతను నిమన్జాతివాడు కనుక ఆ నేరంలో వంటతనికీ 
భాగం ఉందంటారు పోలీసులు. కేసు విచారణకోసం వాళుళ్ వచిచ్, జడజ్ ఇంటిని ధవ్ంసం చేసాత్రు తపప్ చొరబాటుదారులెవరో కనుకోక్లేకపోతారు. 
సావ్భిమానం కోలోప్యిన వంటతని బాధని సాయి చూడలేకపోతుంది. 
        సాయికి తెలియకుండా గాయ్న విదోర్హుల గుంపులో చేరి, ఆమె వదద్కి రావడం ఆపేసాత్డు. సంగతేమిటో కనుకుక్నేటందుకు ఆమె అతని వదద్కు 
వెళిళ్నపుప్డు, ‘సాయి అదుభ్తమైన అమామ్యేమీ కాదు. తన చుటూట్ ఉనన్  వైరుధాయ్లనిన్టి పర్తిబింబం మాతర్మే.’ అనుకుని, ఆమెను వెనకిక్ పంపుతాడు. 
దీనికి సమానాంతరంగా, వంటతని కొడుకు బిజూ కథ నడుసుత్ంది. అతని వదద్ చటట్బదధ్మైన పతార్లేవీ లేకుండానే, నూయ్యారుక్లో ఉంటూ రెసట్రెంటోల్ 
వంట చేసుత్ంటాడు. బిజూ భారతీయుడు అయినందువలల్ అతనిన్ అందరూ చినన్చూపు చూసేవారే. భారతదేశవాసుల కనాన్ తకుక్వ సాథ్యి వారని బిజూ 
అనుకునన్ పాకిసాత్నీలూ అతనిన్ ఎగతాళి చేయడంలో తీసిపోరు. తనూ తండిర్లాగా ఒక నౌకరే అని గురిత్ంచిన బిజూ, ఉనన్ కొదిద్ పాటి డబుబ్తో ఇంటిదారి 
పడతాడు. 
     ఇండియాలో రాజకీయ పరిసిథ్తి దిగజారుతుంటుంది. అపప్టివరకూ తాము గడిపిన జీవితాలతో అసంతృపిత్ చెందిన పాతర్లనీన్ వాటిని మారుచ్కునే 
పర్యతాన్లు చేసాత్యి. 

  *** 

 పుసత్కంలో ఉనన్ హాసయ్ సనిన్వేశాలోల్ కూడా విషాదపు ఛాయలుంటాయి. 
    బిజూ అనుభవమే ఒకానొకపుప్డు జడిజ్కీ ఎదురవుతుంది. అతను 1940లలో ఇంగాల్ండోల్ చదువుకుంటునన్పుప్డు- ఎనోన్ ఆదరాశ్లు మోసుకుని అకక్డ 
దొరికే అవకాశాలను అందిపుచుచ్కుందామనన్ వయ్కిత్, తను సెకండ కాల్స సిటిజెన ని మాతర్మే అని గురిత్ంచగానే, దేశం వెనకిక్ వసాత్డు.  

  నవలోల్ భోజనానికి ఉనన్ పార్ముఖయ్త ఇంతా అంతా కాదు. పాతర్లనీన్ తాము తినే పదారాథ్లతో నిసృహని జయిసూత్, ఓదారుప్ పొందడానికి 
పర్యతిన్సాత్యి. సాంసక్ృతిక గురిత్ంపును వెతుకుక్ంటాయి. జీవితమంతా బిర్టిష వారి ‘ఇండియన సివిల సరీవ్సెస’ లో పని చేసిన జడజ్, ఎపుప్డూ దీరఘ్ంగా 
ఆలోచిసూత్, ‘టీటోపాటు కేక, సోక్న, ఛీస సాట్ర్స ‘ కావాలంటాడు. వంటవాడిని పనిలో పెటుట్కునన్పుప్డు, ‘చేపలమీద వైట సాస జలుల్. మటన మీద బౌర్న 
సాస వేయాలి.’ అంటూ, తన రుచులు అతనికి నేరిప్సాత్డు. బిజూ తండిర్కి రాసే ఉతత్రాలోల్ ‘ఫైరడ చికెన, హాట టొమాటో’ వివరాలుంటాయి.  

 ఇవనీన్ పకక్న పెడితే, పాతర్లకి మాతర్ం ఒకరితో మరొకరు కలిసి, సంభాషించుకునే సామరథ్య్ం ఉండదు. ఇండియానుండి నూయ్యారక్ వరకూ 
పర్యాణించే నవల- మధయ్ తరగతి, కింద తరగతి జీవితాలని సప్షట్ంగా వివరిసుత్ంది. ఆ జీవితాల తేడాని ఒడిసి పటుట్కుంటుంది. ఉపయోగించినది- 
వాడుకభాష, సాహితయ్ సంబంధమైన భాషల మిశర్మం. ఇండియాలోనూ బయట దేశాలోల్నూ ఉండే భారతీయుల కఠినమైన వరగ్ వయ్వసథ్ల గురించిన యీ 
నవల, ‘ఇండియా అసప్షట్ంగా భూటాన మరియు సికిక్మ లోకి అడుగుపెటిట్నపుప్డు, చిందరవందరగా అయిన భూగోళపటం’ నేపధయ్ంగా రాయబడినది.  

**
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