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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

చివరి డత: మలి సందడి (7)

( నెన్ల మాసంలో పూలూ, ముళూ
ల్ బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)
కొతత్గా పెళల్యిన దంపతులకి తొలిరోజులు వెనెన్ల మాసం. గులాబులకై పడే ఆరాటంలో వారికి ముళుల్ గుచుచ్కోవచుచ్. అదీ మధురం
కావడమే వెనెన్ల మాసం పర్తేయ్కత.
ఎనోన్ నెలల తరావ్త కలుసుకోవడంవలల్ బెరిల్నోల్ మాకిపుప్డు వెవెన్ల మాసం మొదలైంది.
మరాన్డు ఆఫీసుకి వెళల్డం - నాకు భువనేశవ్రోల్ ఉదోయ్గంలో చేరిన తొలిరోజుల తీపి జాఞ్పకాలిన్ సుఫ్రణకు తెచిచ్ంది.
పెందరాళే లేచాను. సాన్నాదులు ముగించాను. బెర్డ తిని, పాలు తాగి 8 కాకుండా ఇంటోల్ బయలేద్రాను.
ఒంటిగంటకి ఇంటికొసాత్ను. వచేచ్సరికి భోజనం సిదధ్ంగా ఉంటుంది. నేను, శీర్మతి, పిలల్లు కలిసి భోంచేసాత్ం. రెండు లోగా మళీల్
ఆఫీసుకెళిల్ 5కి తిరిగొసాత్ను. అంతా కలిసి బయటకి వెడతాం సరదాగా తిరగడానికి.
చాలా ఉతాస్హంగా ఆఫీసుకి వెళాల్ను.
అకక్డ నా మితుర్లకి ఈ నెలలో శీర్మతి వసుత్ందని తెలుసు కానీ, అపుప్డే వచేచ్సిందని తెలియదు.
ముందు హైనర డెకరట్ కనపడాడ్డు. అతడికి విషయం చెపాప్ను.
అతగాడు తెలల్బోయాడు. తరావ్త ఆశచ్రయ్పోయాడు. “నిజంగా?” అనాన్డు.
“ఔను. నిజంగానే వాళుల్ వచేచ్శారు” అనాన్ను.
హైనర వెంటనే గబగబా ఆ విషయానిన్ ముయ్లల్ర, కిరష్నర, అహమమ్ద వగైరాలకు చెపేప్శాడు.
మా వాళల్ందరిలో ఆ వారత్ పెదద్ సంచలనానిన్ కలిగించింది.
“నీకు గుటుట్ చాలా ఎకుక్వ!” అనాన్డు అహమమ్ద కొంచెం నిషూఠ్రంగా.
“ఔను. నాకూక్డా తెలియనంత గుటుట్” అనాన్ను.
“అంటే!” అనాన్డు అహమమ్ద అరథ్ం కాక. జరిగిందంతా కథలా చెపాప్ను.
“కథలా ఉంది” అనాన్డు కిరష్నర అంతా విని.
హైనర మాతర్ం నిటూట్రిచ్, “నువువ్ మీ వాళల్ని ఆమసట్రడామకి రపిప్ంచి ఉంటే బాగుండేది. మనం కలిసెళిల్ వాళల్ని పిక చేసుకుని
వచేచ్వాళల్ం. ఇంత కథ ఉండేది కాదు” అనాన్డు.
ఆ మాట నాకూ చాలాసారుల్ అనిపించింది. కానీ ఎదుటివారు మంచి ఆఫరిసేత్ కొంత మొహమాటం, కొంత అపనమమ్కం. అదీ నా
మెంటాలిటీ!
“అందుకే నీకు థాంకస్ చెపాప్లిస్నవాణిణ్ - సారీ చెబుతునాన్ను” అనాన్ను.
“ఇది సారీలకి సమయం కాదు. లెటజ సెలబేర్ట!” అనాన్డు హైనర.
సెలబేర్షన అంటే నాకు భయం. అది ఖరుచ్తో కూడిన పని కదా!
కానీ హైనర ఉదేద్శయ్ం పది నిముషాల తరావ్త తెలిసింది - అతడికి ఓ కేక డెలివరీ ఐనపుప్డు.
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మావాళుల్ వచేచ్రని తెలియగానే - అతడు ఫోన చేసి కేక ఆరడ్ర చేశాడు.

నా గురించి నేను గొపప్ చెపుప్కోవడం కాదు కానీ - చినన్పప్టిన్ంచీ నాకో అలవాటుంది. నేను మనసూఫ్రిత్గా ఇషట్పడేవారికి శుభం
జరిగినపుప్డు - నేను వాళల్ని పారీట్ అడిగేవాణిణ్ కాదు. అడగకపోయినా నేనే వాళల్కి కానుక ఇవవ్డమో, పారీట్ ఇవవ్డమో చేసి అలా నా
సంతోషానిన్ వయ్కత్పరిచేవాణిణ్. తమ సంతోషం కొదీద్ వాళుల్ నాకు పారీట్ ఇసేత్ అది వేరే సంగతి. నేను మాతర్ం నాకే శుభం జరిగినా పారీట్ ఇచేచ్వాణిణ్
కాదు. ఎవరీన్ అడిగేవాణిణ్ కాదు. అది నా పదధ్తి. ఇది తెలిసీ చాలామంది ననున్ పారీట్ ఇవవ్నందుకు పిసినారి అని నిరసించిన
సందరాభ్లునాన్యి. చితర్మేమిటంటే అలా నిరసించినవారిలో నానుంచి పారీట్ తీసుకునన్వాళూల్ ఉండేవారు.
హైనర నా పదధ్తిలో ననున్ మనసూఫ్రిత్గా అభిమానించే సేన్హితుడని నాకు అరథ్మైంది. అంత తకుక్వ వయ్వధిలో నాకతడు తన
మనసులో అంత గొపప్ సాథ్నానిన్వవ్డం సంతోషమనిపించింది.
ఇంతకీ నాకు కేక సహించదు. నోటబెటట్డమే కషట్ం. కానీ ఆ సమయంలో ఆ మాట చెపప్డం అసహయ్ంగా ఉంటుంది. అందుకని
ముందు అందరితోనూ సమంగా నేనూ కేక ఎంజాయ చేశాను.
ఐతే అపుప్డు ఎంజాయ చేశాను కదా అని ముందు ముందు నామీద కేకుల వరష్ం కురిసే పర్మాదముందని - లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్
యాకేల ఉదంతం గురుత్ చేసింది. అందుకని ముందు జాగర్తత్కని, “నిజానికి మామూలుగా నేను కేక ఎంజాయ చెయయ్లేను. కానీ ఈ కేకలో
హైనర సేన్హమాధురయ్ం కలిసింది. ఈ రుచిని వరిణ్ంచడానికి మాటలు లేవు” అనాన్ను.
సందు దొరికిందని, “రేపు నేను నా సేన్హమాధురాయ్నిన్ బీఫతో కలిపి తెసాత్ను” అనాన్డు కిరష్నర వెంటనే.
అంతా నవావ్రు. హైనర మాతర్ం గంభీరంగా ముఖం పెటిట్, “రావు కోసం ఎగలెస కేక ఆరడ్రిచాచ్ను. నువువ్ మీటలెస బీఫ తేగలవా?”
అనాన్డు.
అంతా నవావ్రు కానీ హైనర నవవ్లేదు. ఎదుటివారి అలవాటల్ని కించపరచ్డం అతడికి నచచ్దు. మాట మారచ్డానికి, “నా భారయ్
ఇండియానుంచి రసగులాల్లు తెచిచ్ంది. రేపు మీకు రుచి చూపిసాత్ను” అనాన్ను.
“రసగులాల్ పేరు వినన్టేల్ ఉంది. దేంతో చేసాత్రు?” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
“అది ఇండియాలో ఒరిసాస్, బెంగాల రాషాట్ర్లోల్ జనం పడిచచేచ్ సీవ్ట. మీకు తెలుసో తెలియదో - ఆరెండు రాషాట్ర్లోల్ పర్జలకీ
శాకాహారులుంటారని తెలియదు” అనాన్ను.
కిరష్నర కళుల్ మెరిశాయి, “ఆ సీవ్ట దేంతో చేసాత్రు?” అనడిగాడు ఉతాస్హంగా.
“పాల విరుగుతో!” అనాన్ను. అంతే - అకక్డునన్ అందరి ముఖాలూ అదోలాగైపోయాయి.
“పాల విరుగుతో సీవ్టాస్? అదేం టేసుట్ బాబూ!” అనాన్డు అహమమ్ద ముఖానిన్ పరమ వికారంగా పెటిట్.
ఆ ముఖం, మిగతావారి హావభావాలు చూసేక - అనవసరంగా పాలవిరుగుని పర్సాత్వించేనా అనిపించింది.
“అదేం టేసోట్ - రేపు రుచి చూసి మీరే చెపాప్లి” అనేసి ఊరుకునాన్ను.
అంతలో పొర్ఫెసర రాలెక అలా వచిచ్ మా అందరీన్ అకక్డ గుంపుగా చూసి విషయమేమిటని అడిగి తెలుసుకుని, “కంగార్టుయ్లేషనస్!”
అనాన్డు.
నేను థాంకుస్ చెపాప్ను కానీ మనసుకి ఏదోలా అనిపించింది.
రాలెకది చెకోసేల్వోకియా. ఇకక్డికొచిచ్ సిథ్రపడిపోయాడు. ఆయన భారయ్ అకక్డే ఉంటోంది.
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వాళుల్ విడాకులు తీసుకోలేదు. కానీ ఆమె ఇకక్డికి రాదు. ఆయన అకక్డికి వెళల్డు. ఇండియాతో పోలిసేత్ జరమ్నీకి చెకోసేల్వోకియా
చాలా దగగ్రోల్ ఉనన్టుల్ లెకక్. కానీ వాళుల్ కలుసుకోవడం లేదు.
నేను నావాళల్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచడానికి ఇంత శర్మ పడడ్మూ, వాళొల్సేత్ నాకాయన కంగార్టస్ చెపప్డమూ - ఏదోలా అనిపించింది
మరి.
కిరష్నర వెంటనే, “రావు మనకోసం ఇండియానుంచి రసగులాల్లు అనే పాల విరుగు సీవ్టుస్ తెపిప్ంచేటట్. రేపు మనమంతా రుచి
చూడాలి” అనాన్డు.
అతడి గొంతులో సనన్గా హేళన ధవ్ని ఉంది. రాలేక అది పసికటిట్ సనన్గా నవావ్డు.
కిరష్నర గొంతు ఆ నవువ్లో పర్తిఫలించినటుల్ తోచింది నాకు.
‘వీళల్ందరికీ ఇండియన వెజిటేరియన ఫుడ అంటే మహా వేళాకోళంగా ఉంటుంది. రేపు రసగులాల్లతో రసవతత్రమైన సీనుండొచుచ్’ అనుకునాన్ను.
మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఇంటికెళిల్నపుప్డు శీర్మతి నాకు భోజనంలో రెండు రసగులాల్లు కూడా వడిడ్ంచింది.
అబదధ్మెందుకూ వాటిని చూసూత్నే నేను ఆఫీసులో మావాళల్కిలాగే అదోలా మొహం పెటాట్ను.
“అదేంటీ మొహమలా పెటాట్రు! మన సీవ్టుల్ తినరు కానీ, రసగులాల్లిషట్మేగా!” అంది శీర్మతి ఆశచ్రయ్ంగా.
“ఇషట్మే కానీ, పర్సుత్తానికి నా మోజంతా హాట పికిలుస్మీదే ఉంది. ఐతే మొహమలా పెటట్డానికి కారణం వేరు” అంటూ ఆమెకి
ఆఫీసులో జరిగింది చెపిప్, “ఇపుప్డు నువువ్ చూసింది వాళల్ ముఖభావాలు” అనాన్ను.
“వీళుల్ మరీనండీ - తినకుండానే ఫీలింగాస్?” అంది శీర్మతి.
“అందుకే నాకు వాళల్కి రసగులాల్లు రుచి చూపించాలని లేదు! ఇండియనస్ ఎవరికైనా ఇసేత్ మహదానందపడి కళల్కదుద్కుని
తీసుకుంటారు. వీళల్కివవ్డమెందుకూ - నవువ్లపాలు కావడమెందుకూ?” అనాన్ను శీర్మతితో.
శీర్మతి నవివ్ంది, “వాళల్కి నచిచ్ందనుకోండి. మంచి సీవ్ట తెచాచ్రని మెచుచ్కుంటారు. నచచ్లేదనుకోండి - భువనేశవ్రోల్ మన
కాలనీలో బెంగాలీబాబులునాన్రు కదా - వాళల్కి చెపొప్చుచ్. బాబూ - మీరు గొపప్గా చెపుప్కునే రసగులాల్ని జరమ్నుల్ హేళన చేశారని” అంది.
“నిజమే సుమా!” అనాన్ను.
ఆమె నవివ్, “ఆ మాటకొసేత్ ఎవరికో ఇవవ్డమెందుకు? మనమే ఎంజాయ చెయొయ్చుచ్. వాళల్కోసమని తెచాచ్ం. వాళల్కే ఇదాద్ం.
ఎంజాయ చెయయ్కపోతే వాళల్ కరమ్” అంది.
“కరమ్నకు. బీఫ ఎంజాయ చెయయ్లేకపోవడం మన కరమ్ని వాళల్ంటారు, ఎవరి రుచి వారిది!” అనాన్ను.
శీర్మతి అపప్టికే ఆఫీసు వాళల్కోసం ఓ జామ సీసాలో 10 రసగులాల్లు వేసి ఉంచింది. ఓ చీటీమీద ‘ఇండిష సూయ్స’ (ఇండియన
సీవ్ట) అని వార్సి అంటించాను.
శీర్మతి రెండు రసగులాల్లు ఒలోముచకీ కోసం వేరే తీసి చినన్ పాల్సిట్క డబాబ్లో వేసి మూత పెటిట్ంది. ఓ చీటీమీద ‘ఇండిష సూయ్స
ఫూయ్ర ఫౌర్ ఒలోముచకీ’ అని వార్సి దానిన్ వంటగదిలో ఫిర్జమీద పెటిట్ - సీవ్టుస్ంచిన పాల్సిట్క డబాబ్ని ఆ కాగితంమీద పెటాట్ం.
“ఇవి తిని మనని ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనదు కదా!” అనాన్ను నేను.
“ఇంకా కావాలని అడిగితే ఎకక్ణిణ్ంచి తేవాలో ఆలోచించండి. ఏకంగా పది రసగులాల్లు మీ ఆఫీసులో వాళల్కి ఉంచేశాం” అంది
శీర్మతి.
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తననుంచి నేనిది నేరుచ్కోవాలి. మనం చేసుత్నన్ది మంచిపని అనుకునన్పుప్డు - మనసులో శంకలు పెటుట్కోకూడదు. ఉలాల్సంగా,
ఉతాస్హంగా చేయాలి. మనని మనం కించపరుచ్కునే ఆలోచనలు రానివవ్కూడదు.
పాపం, ఒలోముచకీ సీవ్టు గురించి ఒకక్ పొలుల్ ముకక్నలేదు. మరాన్డుదయం ఆ డబాబ్ తీసుకుంది. ఆ రాతిర్ తనూ ఫిర్జమీద ఓ చీటీ
పెటిట్ంది - ఫీలెన డాంక (మెనీ థాంకస్) అని.
ఎటొచీచ్ ఆఫీసులోనే మరాన్డదయం ఆఫీసుకి వెళేల్క రసగులాల్ల సీసా నా వరక్ టేబుల మీద పెటిట్ చాలా సీరియసగా పర్యోగాలోల్కి దిగిపోయాను. ఎంతలా
అంటే హైనర వచిచ్ సీసా చూసి ననున్ పలకరించబోయి డిసట్రబ్ చేసుత్నాన్నని భయపడి వెళిల్పోయాడు. తరావ్త ఒకరొకక్రుగా వచిచ్ ఆ సీసా
చూసి వెళాల్రు.
నేను కాసేపు పర్యోగాలోల్ లీనమైపోవడానికి కారణముంది. సీసాని చూసూత్నే వాళుల్ జోకుస్ మొదలెడితే కొంచెం ఇబబ్ందిగా
ఉంటుంది. నాకు నేనుగా కాక వాళల్ చేతనే ఆ సీసా పర్సకిత్ తెపిప్సేత్ అపుప్డు కథ వేరేలా ఉంటుందని నా ఉదేద్శయ్ం.
నా కొలీగుస్ దృషట్ంతా ఆ సీసామీదనే ఉందని నాకు తెలుసు. ననున్ పలకరించి దాని గురించి అడగాలని తహతహలాడుతునాన్రనీ
తెలుసు. వరక్ చేసుకుంటునన్వాణిణ్ డిసట్రబ్ చెయయ్కూడదనన్ మంచి సంపర్దాయం వాళల్కి ఉండడంవలల్, పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లా అని
ఆలోచిసుత్నాన్రనీ తెలుసు. నేను కావాలనే వాళల్ందరీన్ ఉపేకిష్ంచి పనిలో పడిపోయినటుల్ నటిసుత్నాన్ననన్ అనుమానం వచేచ్ పాటి
లౌకికజాఞ్నమూ వారికి ఉండకపోదని నాకు తెలుసు.
ఐనా బయటపడకుండా పని చేసుకుని పోతునాన్ను.
చివరికి హైనర చొరవ చేసి, “రావ - ఈ సీసా ఏమిటి?” అనడిగాడు.
ఉలికిపాటు నటించాను. వెంటనే ముయ్లల్ర నవివ్, “ఈ టైములో ఇంత బిజీగా నినెన్పుప్డూ చూడలేదు” అనాన్ను.
నేను తేరుకునన్టుల్ నటించి, చినన్గా నవివ్, “నీకేదో నాతో అవసరపడి అలా అనిపిసోత్ంది. లేకపోతే మనమంతా కూడా,
ఆఫీసుకొసూత్నే బిజీ ఐపోవడం మామూలే కదా!” అనాన్ను.
“అది సరేలే! ఈ సీసా ఏమిటి?” అనాన్డు హైనర తన పర్శన్ని రెటిట్సూత్.
“ఏ సీసా?” అని ఓ క్షణం ఆలోచనలో పడడ్టుల్ నటించి, “ఇదా? దీనిమీద పేరుంది కదా, నా దసూత్రీ అరథ్ం కావడం లేదా?” అనాన్ను.
“మా రావ దసూత్రీ ముతాయ్లకోవ” అనాన్డు అహమమ్ద వెంటనే.
“నా డిజరేట్షన టైపు చేయించను. రావ చేతే వార్యిసాత్ను” అనాన్డు కిరష్నర వెంటనే.
“అందుకు టైపుకంటే చాలా ఎకుక్వౌతుంది. నా భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచడానికైన ఖరచ్ంతా నీనుంచి రాబడతాను” అనాన్ను నేను
వెంటనే.
కిరష్నర వెంటనే - “నువేవ్మో డాకట్రేట పూరిత్ చేసి జీవితంలో సిథ్రపడాడ్వ. డాడ సాక్లరషిప వసుత్ంది. నేనింకా ఎమెమ్స సూట్డెంటుని.
ననన్ంత అడకూక్డదు” అనాన్డు.
ఇక ఆ సంభాషణని ఆపాలనుకునాన్ను. ఎందుకంటే కిరష్నరకి తెలల్వాడిననన్ జాతయ్హంకారం కొంతుంది. జరమ్న భాషాభిమానం
చాలా ఉంది. అవి చాలామందికే ఉండొచుచ్ కానీ - అతగాడు దాచుకోవడానికి అంతగా పర్యతిన్ంచడు.
ఇపప్టికే ఆరిథ్కంగా ననున్ తనకంటే కాసత్ పైమెటుట్కి తోసేశాడు. ఆ విషయం అతడికి సుఫ్రించినటుల్ లేదు. సుఫ్రించిందంటే
తటుట్కోలేడు. సవరించుకుందుకు ఇంకేమేమో అంటాడు. అనవసరంగా గొడవ పడాలి.
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అందుకని హైనర వంక తిరిగి, “సీసాలో ఉనన్వి రసగులాల్లు. పర్ముఖ ఇండియన సీవ్ట. మీకోసం తెచాచ్ను” అనాన్ను.
“మాకోసం సీవ్ట తెచిచ్, ఇంతవరకూ చెపప్లేదు. ఏం ఇవవ్డానికి మనసొపప్డం లేదా?” అనాన్డు అహమమ్ద.
“అదేం కాదు. నినన్ నేను రసగులాల్లు పాల విరుగుతో చేసాత్రనగానే మీ ముఖభావాలు చూశానుగా! తేవడమైతే తెచాచ్ను కానీ, ఆఫర
చెయయ్డానికి తటపటాయిసుత్నాన్ను” అనాన్ను.
ఎగతాళినుంచి తపిప్ంచుకుందుకు - ఇలా ముందరి కాళల్కి బంధం వెయయ్డం - ఓ టెకిన్క!
“ఎంతో అభిమానంగా తెచాచ్వ. నువివ్లా అనడం బాగో లేదు” అంటూ హైనర చటుకుక్న సీసా అందుకుని మూత తీశాడు.
మూత తియయ్కుండానే సీసాలోంచీ రసగులాల్లు తెలల్టి చినన్ బంతులాల్ కనబడుతునాన్యి.
అహమమ్ద వెంటనే, “చూసుత్ంటేనే నాకు నోరూరిపోతోంది” అనాన్డు.
“తినకుండానే రుచి తెలిసిపోయిందా?” అనాన్డు కిరష్నర.
“అదేం కాదు. రావు మనదగగ్ర కోసుత్నాన్డు కానీ, కనీసం గుడైల్నా తింటాడని నా అనుమానం. ఇందులో కనబడుతునన్వి గుడేల్. ఆ
రసంలా కనబడుతునన్ది సొన. అందుకే నాకు నోరూరిపోతోంది” అనాన్డు అహమమ్ద.
“అవి గుడేల్ ఐతే - ఏ పకిష్వో కానీ మరీ చినన్గా ఉనాన్యి” అనాన్డు ముయ్లల్ర.
“ఏ పకిష్వేమిటి - అవి కోడిగుడుల్. ఇండియాలో మనుషులకే సరిగాగ్ తిండి దొరకదు. ఇక పకుష్లకేం పెడతారు? అకక్డ కోళుల్ ఇలా
చినన్ చినన్ గుడుల్ పెడతాయనన్ మాట!” అనాన్డు కిరష్నర.
“ఇది డారివ్నకంటే గొపప్ థియరీ ఆఫ ఎవలూయ్షన. అందుకే నేనికక్డ కోడి గుడుల్ గుమమ్డికాయంత ఉంటాయనుకునాన్ను. అలా
లేవంటే - బహుశా ఇకక్డ మనుషులు తాము తినన్టుల్గా పకుష్లకి పెటట్రేమో!” అనాన్ను నవువ్తూనే.
అది కిరష్నరకి ఎకక్డ తగలాలో అకక్డ తగిలినటుల్ంది. వెంటనే నా భుజం తటిట్, “ఎంతో అభిమానంగా ఇండియానుంచి సీవ్టుస్
తెచాచ్వు. తినడానికి భయపడి మిగతావాళుల్ సంభాషణ దారి మళిల్ంచారు. నేనైతే మా రావ ఏం తెచిచ్నా ఆపాయ్యంగా తింటాను” అంటూ
హైనరనుంచి సీసా అందుకునాన్డు.
అంతలో పొర్ఫెసర రాలెక అలా వచిచ్, “ఏంటీ ఇకక్డేదో సమావేశం జరుగుతునన్టుల్ంది” అనాన్డు.
“రావ మనకోసం ఇండియానుంచి సెప్షల సీవ్ట తెచాచ్డు” అనాన్డు కిరష్నర తన చేతిలో సీసా చూపిసూత్.
రాలెక రసగులాల్లిన్ చూసి, “ఇవి గుడల్లా ఉనాన్యే - ఇండియాలో నాన వెజిటేరియన సీవ్టుస్ ఉంటాయా?” అనాన్డు ముసిముసిగా
నవువ్తూ.
ఎందుకో మరి సాధారణంగా గంభీరంగా ఉండే రాలెకకి కూడా రసగులాల్లిన్ చూడగానే జోక చెయాయ్లనిపిసోత్ంది.
అహమమ్ద వెంటనే రసగులాల్లకి ‘రావూస ఐయర’ అని పేరు పెటాట్డు. గుడుల్కి జరమ్న పదం ఐయర.
అబదధ్మెందుకూ - ఆ తరావ్తనుంచి ఎకక్డ రసగులాల్లు చూసినా నాకు ‘రావూస ఐయర’ అనే సుఫ్రిసుత్ంది.
ఇంత హడావుడి చేసి మొతత్ంమీద అకక్డ అంతా రసగులాల్లు తినాన్రు.
తింటుండగా వాళల్ ముఖకవళికలు, సప్ందన చూసినపుప్డు నాకో విషయం అరథ్మైంది.
నేను తినే వంటకాలిన్ చినన్బుచాచ్లనన్ కోరిక అకక్డి వాళల్ందరిలో బలంగా ఉంది. అందుకు కారణం ఊహించగలను.
మనిషిని సంఘజీవి అంటారు కానీ దానరథ్ం పర్తి మనిషీ తన చుటూట్ ఉనన్ మనుషులిన్ పేర్మిసాత్డని కాదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2018

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

7

పర్తి మనిషికీ సాటి మనిషికంటే తను గొపప్గా ఉండాలని ఉంటుంది. ఇతరులు తన గొపప్తనం గర్హించడం కోసమే మనిషి సంఘ
జీవితానిన్ కోరుకుంటాడు.
ఆ కోరికనుంచే కులాలు, మతాలు, జాతులు, వరాగ్లు వగైరాలు పుటుట్కొచాచ్యి.
ఓ కులంకంటే మరో కులం గొపప్ది. ఓ మతంకంటే మరో మతం గొపప్ది. ఓ జాతికంటే మరో జాతి గొపప్ది. ఓ వరగ్ంకంటే మరో
వరగ్ం గొపప్ది.
ఇది ఎంతవరకూ వెళిల్ందంటే - అంటరాని కులాల పేరిట అణచివేతకి గురౌతునన్ వారిలో కూడా కులాల పేరిట అంటరానితనం
కొనసాగింది.
హిటల్ర జాతయ్హంకారమే కదా - రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి దారి తీసింది! ఐతే అందుకు హిటల్రని పూరిత్గా తపుప్ పటట్లేము. ఆయన
దాచుకోలేదు, అంతే!
ఆ యుదధ్ం జరిగిన మరో యాబై ఏళల్దాకా - దకిష్ణాఫిర్కాలో జాతయ్హంకారం వికృతరూపంతో విశృంఖల విహారం చేసిందంటే అందుకు కారణం అకక్డ ఆధిపతయ్ంలో ఉనన్వారికి అదే జాతికి పార్తినిధయ్ం వహించే సంపనన్ దేశాల మదద్తు పరోక్షంగానైనా లభించడమే
కదా!
జాతులోల్ తెలల్వారికి - ఇతర వరాణ్లవారంటే తాము చాలా గొపప్వారమనన్ భావముంది. చదువు, సంసాక్రం, పరిణతి ఆ భావానిన్
చాలావరకూ అదుపు చేసినా - ఈ ఇరవయొయ్కటో శతాబద్ంలో కూడా జాతయ్హంకార లీలలు సుసప్షట్మే కదా!
పర్సుత్తానికి వసేత్ నేను ఫకుత్ శాకాహారిని. మాంసాహారం ముటట్ను కాక ముటట్ను. అది నేను పెరిగిన వాతావరణ పర్భావమే తపప్
మాంసాహారంపై నాకేమాతర్ం నిరసనభావం లేదు. కానీ నేను మాంసాహారులిన్ చినన్బుచుచ్తునన్టుల్ కొందరనుకోవచుచ్. లేదా పేద భారత
దేశంనుంచి వచిచ్న ఒక సామానయ్ భారతీయుడు - అపప్టోల్ ఆరిథ్కంగా అతుయ్నన్త సాథ్యికి చేరుకునన్ జరమ్నీ దేశసుథ్ల అభిమాన వంటకాలిన్
ఆవురావురుమంటూ ఆరగించక - చౌకబారు శాకాహారంకోసం పడి చసాత్డేమనన్ అహంకారమూ అంతరాంతరాలోల్ ఉండొచుచ్.
లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల బంధువు నాకు పెరటి తోటలో గడిడ్ని చూపి - ‘ఎసెస్న జీ దాస’ (అది మీరు తింటారా?) అనడిగాడంటే - అది ఆ
కాంపెల్కేస్ కదా! అందుకు ఫౌర్ యాకేల అతణిణ్ మందలించిందంటే - అతడి పర్వరత్న నొచుచ్కోతగగ్దని గర్హించే సంసాక్రం ఆమెకునన్దనేగా!
ఇతరుల అభిరుచులపటల్ ఈ రకమైన కాంపెల్కుస్ ఇకక్డివారికే కాదు, ఎకక్డెకక్డివారికీ ఉనన్దనడానికి ఎనోన్ నిదరశ్నాలునాన్యి.
అందుకు మన దేశం కూడా మినహాయింపు కాదు.
1964లో ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో ఇంటర-యూనివరిస్టీ ఆటల పోటీలు జరిగినపుప్డు - తమిళ ఆటగాలిన్ ‘సాంబార’ అని
ఏడిపించడం తెలుసు. చెనైన్లో ఆటల పోటీలు జరిగినపుప్డు - మనవాళల్ని ‘గోంగూర’ అని మోసేశారనీ - అందుకిది పర్తీకారమనీ
సమరిథ్ంచుకోవడం తెలుసు. ఇంకా సరాద్రీజ్లిన్ ‘బారా బజే’ అని గోల చెయయ్డమూ తెలుసు.
మనిషి సంఘ జీవనంలో ఇదొక వరణ్పటం. ఈ కాంపెల్కుస్కి పటంలో చాలా చోటల్నే సాథ్నముంది.
అబదధ్మెందుకూ - ఈ తరహా అవగాహన నాకెపప్టినుంచో ఉండడంవలల్ - వాళల్ ఈ సప్ందనకి నేనే మాతర్ం నొచుచ్కోలేదు.
మనసులో మాతర్ం, “నేను కనుక నాకు తెలియకుండానే నా అలవాటల్తో వీళల్ని నొపిప్ంచి ఉంటే - వీళల్ అపోహలిన్ తొలగించడం నా బాధయ్త”
అనుకునాన్ను.
ఏదేమైతేనేం మొతత్ంమీద వాళల్ంతా కలిసి పది రసగులాల్లీన్ తినేశారు. అంతా కూడా “చూసినపుప్డు ఏదో అనిపించింది కానీ, తింటే
ఊహకందని గొపప్ రుచిలో ఉనాన్యి. అదుభ్తం” అని బృందగానం చేశారు.
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వారి పొగడత్లు నాకు సంతోషానిన్వవ్లేదు. చినన్ పామునైనా పెదద్ కరర్తో కొటాట్లంటారు. యూరపలో మెచుచ్కుందుకు - ‘అదుభ్తం’
కంటే చినన్ పదం ఉండదు.
“మా వంటకం గొపప్తనం నిరూపించడమో, పర్దరిశ్ంచడమో నా ధేయ్యం కాదు. మావాళుల్ ఇకక్డికొచిచ్న సందరభ్ంలో ఆ
సంతోషానిన్ పంచుకునేందుకు అభిమానంతో తెచిచ్న సీవ్ట ఇది” అనాన్ను.
పాపం, నామీద వాళల్కు సదభిపార్యమే ఉంది. కానీ అకక్డునన్వాళల్కి ఇంతవరకూ తటసథ్పడడ్ భారతీయులోల్ ఇలాంటి
అలవాటుల్నన్వాణిణ్ నేను మాతర్మే. అదీ వారి కాంపెల్కుస్కి కారణం.
విచితర్మేమిటంటే చాలామంది నేను కరడు కటిట్న హిందూతవ్వాదిననీ, నా అలవాటల్కి కారణం మతం వలల్ కలిగిన మూఢనమమ్కాలనీ
భర్మ పడేవారు. ఇండియాలో మా ఇంటోల్ ననున్ నాసిత్కుడని భర్మ పడతారని వాళల్కి తెలియదు.
ఇది రాకెటుల్ నడిచే యుగం. ఈ యుగానిదీ అదే వేగం. పర్తి మనిషీ ఎదుటి మనిషిని కూడా అదే వేగంతో అంచనా
వెయయ్లనుకుంటాడు. మనిషి మనిషిని అరథ్ం చేసుకుందుకు కొదిద్ క్షణాల పరిచయం చాలదు. సరిపోతుందనుకునేవాడు - మనిషిలో
మంచిచెడడ్లు కూడా క్షణాలమీద నిరణ్యించే పొరపాటు చేసాత్డు. సహనంతో మనుషుల గురించి ఆలోచించి అంచనా వేసేత్ – ఈ లోకంలో
చెడడ్వాళేల్ ఉండరు. అంతా మంచివాళేల్!
జరమ్నీలో నేను తెలుసుకునన్ అనేక నిజాలోల్ ఇదొకటి!
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