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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
సేన్హానంద లహరి

చివరి డత: మలి సందడి (19)

డాడ సంసథ్ భూషణకి బెరిల్న సందరశ్న యాతర్ ఏరాప్టు చేసింది. వెంటనే అతడు నాకుతత్రం వార్సూత్, ‘పోర్గార్ం చాలా టైటుగా ఉంది.
ఐనా ఎలాగో అలా వీలు చేసుకుని ఓ పూట నినున్ కలుసాత్ను. నాకు నినున్ చూడాలనుంది’ అని తెలియబరాచ్డు.
భూషణ నాకు బాగా తెలుసు.
ఎవరికైనా అవసరమైనపుప్డు సాయం చెయయ్డానికి అడకుక్ండానే నడుం కడతాడు.
ఉతత్పుప్డు తన లోకం తనదనన్టుల్ ఎవరితోనూ కలవడు.
అతడు బెరిల్న వసాత్డని తెలుసు కానీ, వచిచ్ ఊరు చూసి వెళిల్పోతాడనుకునాన్ను.
దేశం దాటి వచేచ్క అనుబంధాలు ఏరప్డతాయేమో మరి.
ఊరు దాటి వచేచ్క నాకు మా ఊరివాళుల్ కనబడితే మహదానందమయేయ్ది. ఉదోయ్గంలో చేరేక భువనేశవ్రే మా ఊరయింది. మా
ఆఫీసు కొలీగుస్ ఉమమ్డి కుటుంబంలో సభుయ్లాల్ అనిపిసుత్నాన్రు.
అందుకేనేమో ఆ ఉతత్రం నాకు కలిగించిన సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు.
మళీల్ మళీల్ చదువుకునాన్ను.
ఉతత్రం చినన్దే.
అందులోని పర్తి వాకయ్ంలోనూ నిండిన ఆతీమ్యత నా అంచనాకి అందడం లేదు
జీవితమొక అనుబంధాల వలయం!.
అనన్ పర్కారం ఓ రోజు సాయంతర్ం వచాచ్డు భూషణ.
అనుబంధం నాకే కాదు. భువనేశవ్రోల్ ఒకే కాలనీవాళల్ం. పిలల్లు కూడా అతణిణ్ తొందరగానే గురుత్ పటాట్రు.
ఆతీమ్యులకోసం మొహం వాచి ఉనాన్డేమో, అతడు శీర్మతిని హిందీలో పలకరించి కుశలపర్శన్లు వేశాడు.
పిలల్లిన్ చెంతకు పిలిచి దగగ్రగా తీసుకునాన్డు.
భూషణకి దకిష్ణాది వంటకాలు అంతగా నచచ్వు.
మాకు ఉతత్రాది వంటలు అంతగా అలవాటు లేవు.
ఉభయతారకమని శీర్మతి అతడికోసం పూరీ-కూర చేసింది.
అతడికి సీవ్టెకుక్వ ఇషట్మని మైదా హలావ్ చేసింది.
ముందుగా టీ పెటిట్చిచ్ంది. చివరోల్ మజిజ్గలో పంచదార కలిపిచిచ్ంది.
‘‘మీరు మజిజ్గలో ఉపేప్సుకుంటారు కదూ, నాకోసం పంచదార వేశారా?’’ అనాన్డతడు.
‘‘ఏదో - గురుత్నన్ంతలో, మాకు వీలైనంతలో - చినిన్ పర్యతన్ం’’ అనాన్ను.
అతడు మహదానందపడాడ్డు. ‘‘ఇది చినిన్ పర్యతన్మా! జరమ్నీకొచేచ్క ఇంత మంచి ఫుడ తినలేదు’’ అని శీర్మతిని మెచుచ్కునాన్డు.
మిగతావనీన్ రొటీన విశేషాలు.
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రొటీన కానిది కాసేపు జరమ్నీ గురించి మామధయ్ జరిగిన సంభాషణ!
‘‘వచేచ్ముందు ఈ దేశం గురించి ఎంతో గొపప్గా ఊహించాను. కానీ అంతా హంబగ’’ అనాన్డతడు.
‘‘ఎందుకని?’’ అనాన్ను కుతూహలంగా.

‘‘ఈ కాపిటలిసుట్లు ఏంచేసినా పర్చారంకోసం చేసాత్రు. వీళుల్ దేశదేశాలకూ మిషనరీలిన్ పంపి మానవసేవ చేసాత్మంటారా, ఆ
సేవనిండా పర్చారం. అమాయకులైన పేదలిన్ మతమారిప్డికి పోర్తస్హించేలా ఉంటుందా పర్చారం. మత పర్చారం ఎందుకంటే సామానుయ్లపై
పటుట్ బిగించడానికి మతమొక గొపప్ ఆయుధం’’ అనాన్డతడు.
‘‘మతం గురించి నువవ్నది నిజమే కానీ, మనకి గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్టలో మతపర్చారం జరిగినటుల్ లేదే!’’ అనాన్ను ఉండబటట్లేక.
‘‘అదే వీళల్ తెలివి. పేదవాళల్నీ, చదువురానివాళల్నీ ఒకలా డీల చేసాత్రు. మనలాంటివాళల్ని మరోలా డీల చేసాత్రు. ఏదేమైనా అంతా
డీలింగే’’ అనాన్డతడు.
పశిచ్మ దేశాలనీన్ ధనసావ్మయ్ వయ్వసథ్కు పర్తిబింబమట.
ధనసావ్మయ్ం దోపిడీకి మారుపేరుట.
ధనసావ్మయ్ంలో డబుబ్, అధికారం కొందరి చేతులోల్కే వెళిల్పోతుందట.
ఆ కొందరూ మిగతా పర్పంచానిన్ శాసిసాత్రంటూ, ‘‘ఎంతలా అంటే, మేధావులు కూడా దానికి దాసోహమంటారు. వారికిక
మతమారిప్డి అవసరమే ఉండదు’’ అనాన్డతడు.
‘‘ఎవరు ఎవరికి దాసోహమంటారో తెలియదు. కానీ దాసోహమనన్వారికి కూడా ఇకక్డునన్ంత సేవ్చఛ్ మరే వయ్వసథ్లోనూ లభించదు
కదూ!’’ అనడిగాను.
‘‘నువువ్ సేవ్చఛ్ అనుకుంటునన్ది సేవ్చఛ్ కాదు. ధనమదం, అధికారమదం చేసే పర్చారం - దానిన్ సేవ్చఛ్ అనుకునేలా చేసుత్ంది.
నాలుగు డబుబ్లునన్ సామానుయ్లు ఉనన్ కొంచెం డబుబ్నీ విలాసాలకు తగలేసి, అదే సేవ్చఛ్ అనుకుంటారు. వాళల్కి అధికారమదానిన్ ఎదిరించే
సవ్భావమే అలవడదు. దాంతో అధికారబలం ఉనన్వాళల్కి ఎదురుండదు’’ అనాన్డతడు.
‘‘కానీ మనిషి అనన్వాడెవరైనా కోరుకునేది ఇలాంటి సేవ్చఛ్నే కదా!’’ అనాన్ను.
‘‘విచచ్లవిడితనం సేవ్చఛ్ కాదు. పతనం. మన దేశంలో చూడు. అనిన్ంటా విలువలకి పార్ధానయ్మిసాత్రు. అందుకే అకక్డ ఒక పూట
తింటే ఒక పూట పసుత్లుండేవాళుల్ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు’’ అనాన్డతడు.
పేదవాళల్ సంతోషం గురించి కవులు, కళాకారులు, వేదాంతులు - చెపప్డమే కానీ - పేదరికం సంతోషానిన్ ఇసుత్ందని మనసూఫ్రిత్గా
అనగల పేదవాళుల్ నాకు తగలేల్దు.
ఆ మాటనకుండా, ‘‘ఐతే ఇకక్డివాళెల్వరూ సంతోషంగా లేరంటావా?’’ అడిగాను.
‘‘సంతోషంగా ఉనన్ మనిషి సిగరెటుల్, తాగుడు, వయ్భిచారం వగైరాల గురించి ఆలోచించడు. ఆనందానిన్ సామానయ్ జీవితంలోనే
వెదుకుక్ంటాడు. మనం దురలవాటల్నేవి ఇకక్డ గౌరవనీయమైన అలవాటుల్గా చెలామణీ ఐపోతునాన్యి. అంటే ఇకక్డి జనం దురలవాటల్లో
సంతోషానిన్ వెదుకుక్ంటునాన్రు’’ అనాన్డతడు.
చితర్మేమిటంటే భూషణకి సిగరెటల్ అలవాటుంది. మదయ్ం పుచుచ్కుందుకు అభయ్ంతరం లేదు.
వాటిని దురలవాటుల్గా అతడు భావిసుత్నాన్డనుకోను.
ఏకపక్షంగా మాటాల్డేవారు వాదించేటపుప్డు ఎకుక్వ ఆలోచించరు.
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అందుకే సందరాభ్నుసారంగా వాళల్ అభిపార్యాలు మారుతుంటాయి.
చాలామంది దురలవాటుల్ అనే అలవాటుల్ నాకు లేవు.
కానీ నేనెపుప్డూ ఫలానావి దురలవాటల్ని వరీగ్కరించలేదు.

సేవ్చఛ్ కారణంగా ఇకక్డివారు దురలవాటల్కు లోనయాయ్రని అనుకుందామంటే, ఆ దురలవాటల్తోనే వారు - ఆరిథ్కంగా, వైజాఞ్నికంగా
అదుభ్తమైన పర్గతిని సాధించారు.
ఆ దురలవాటల్ని నిరసించే ఇతర దేశాలు అలాంటి పర్గతిని ఎందుకు సాధించలేకపోయాయి?
ఈ సందేహానికి భూషణ ఇచిచ్న సమాధానం చితర్ంగా ఉంది.
ఇకక్డి పౌరులోల్ అంతటి సమరుథ్లు లేరుట.
ఇతర దేశాల మేధావులిన్ ఎతుత్కునొచిచ్ వారి సామరాధ్య్నిన్ ఉపయోగించుకుంటారుట.
‘‘ఇదో దోపిడి వయ్వసథ్. అదంతే!’’ అని తేలేచ్శాడతడు.
‘‘మరైతే దోపిడి లేని వయ్వసథ్ ఎకక్డుంది?’’ అడిగాను.
‘‘ఆ విషయానికే వసుత్నాన్ను’’ అనాన్డతడు, ‘‘మనుషులందరీన్ సరిసమానులుగా చూడగల ఒకే ఒకక్ వయ్వసథ్ కమూయ్నిజం. అదంటే
ఇకక్డివాళల్కి మహా భయం. అందుకని కమూయ్నిజానిన్ వయ్తిరేకిసూత్ పర్చారం చెయయ్డమే ఆశయంగా పెటుట్కునాన్రు. ఇకక్డి కొచిచ్నపప్టిన్ంచి
చూసుత్నాన్ను. గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్ట కాల్సులోల్ కానీ, నా రీసెరిచ్ కొలీగుస్తో సంభాషణలోల్ కానీ, కమూయ్నిజమంటే చెపప్లేనంత వయ్తిరేకత. వాళుల్
డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ మమమ్లన్ందరీన్ బెరిల్న ఎందుకు తీసుకొసుత్నాన్రో తెలుసా - మేమంతా బెరిల్నోల్ తూరుప్ పశిచ్మ విభాగాలకి ఉనన్ భేదం
కళాల్రా చూడాలని. చూసి మేమూ కమూయ్నిజానికి వయ్తిరేకంగా పర్చారకులం కావాలని!’’
నేను వెంటనే, ‘‘కళాల్రా చూశావుగా, నీకేమనిపించింది?’’ అనాన్ను.
‘‘వాళల్ పర్చారం ఎంత అబదధ్పుదో గర్హించాను. తూరుప్ బెరిల్నోల్ అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ చూసే ఉంటావ. పశిచ్మ బెరిల్నోల్ ఏ ఏరియా దానికి
సాటి వసుత్ందో చెపుప్’’ అనాన్డతడు.
తూరుప్ బెరిల్నోల్ అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ గొపప్గా ఉనన్ మాట నిజమే.
కానీ నాకైతే మొతత్ం పశిచ్మ బెరిల్నంతా అంత గొపప్గానూ అనిపించింది.
అలా చెబితే నొచుచ్కుంటాడని, ‘‘మరకక్డ ఆ పార్ంతం దాటి నాలుగంటే నాలుగడుగులు వేశామనుకో. అకక్డా ఆలెగాజ్ండర
పాల్టజలాగే ఉందా?’’ అనాన్ను.
భూషణ నవావ్డు, ‘‘అదే కమూయ్నిజం గొపప్తనం. కావాలంటే కాపిటలిసుట్లకంటే వైభవంగా ఉండగలమని నిరూపించడానికి
అలగాజ్ండర పాల్టజ్. తమ పౌరులకి ఎలాగుండడం ఇషట్మో తెలియబరచ్డానికి మిగతా పార్ంతం. తూరుప్ జరమ్నీ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి, పశిచ్మ
జరమ్నీకంటే మెరుగాగ్ ఉంది. వాళల్ పౌరులు వైభవంకంటే కృషికే పార్ధానయ్మివవ్డం అందుకాక్రణం. ఆ పౌరులు ఇకక్డి పౌరులకంటే ఎనోన్
రెటుల్ ఎకుక్వ ఆనందంగా ఉనాన్రు. బెరిల్న గోడ కటేట్క పశిచ్మంనుంచి తూరుప్కే కానీ, అటిన్ంచిటు పౌరులు పారిపోయిన సంఘటనలు లేవు.
మనబోటివాళల్ని తపుప్దారి పటిట్ంచడానికే, వీళుల్ సవ్ంత డబుబ్తో బెరిల్న యాతర్లు ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు. నేను ధనసావ్మయ్ పర్చారానికి
లోబడేవాణిణ్ కాదు. నాకంతా సప్షట్ంగా ఆరథ్మైంది’’ అనాన్డు.
పౌరులు అటిన్ంచిటు పారిపోవడంలో - నాకు తెలిసింది, అతడు చెపిప్ందానికి పూరిత్గా భినన్ం.
నాకు తెలిసినవి కళల్కి కనబడే వాసత్వాలు.
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అతడు చెబుతునన్వి తన ఆలోచనలకు పర్తిరూపాలు.
కొందరు కళల్తో చూసాత్రు. కొందరు మెదడుతో చూసాత్రు.

సామయ్వాదం గొపప్దే కావచుచ్. కానీ దానిన్ నమేమ్వారు - జాఞ్నేందిర్యాలిన్ మెదడునుంచి వేరు చెయయ్డం నాకు ఎపప్టిన్ంచో
సావ్నుభవం.
సామయ్వాదం నాకిషట్మే. కానీ ధనసావ్మయ్ం పటల్ నాకు దేవ్షం లేదు.
అపప్టోల్ రషాయ్లో, ఇపప్టికీ చైనాలో అనుసరించబడే సామయ్వాద వయ్వసథ్లో పౌరుడిగా ఉండాలని వయ్కిత్గా నేను కోరుకోను.
ధనసావ్మయ్, సామయ్వాదాల సంయమనంగా ఉంటునన్ భారత దేశ వయ్వసథ్ నాకిషట్ం.
ఇవనీన్ నేను భూషణకి చెపప్లేదు.
తనంతటివాడు తను. తన నమమ్కాలు తనవి. తన విశేల్షణ తనది.
తనని మారాచ్లనన్ ఉదేద్శయ్మూ, అవసరమూ నాకు లేవు.
ఆపైన అతడిపుప్డు నా అతిథి.
‘‘ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్, ఒకే ఒకక్సారి తూరుప్ బెరిల్నుకి వెళాల్ను. నువువ్ చెపిప్ంది వినాన్క, మరోసారి వెళిల్ నీ
దృషిట్కోణంలో చూడాలనిపిసోత్ంది’’ అనాన్ను.
భూషణ హాపీ. తరావ్త ఇదద్రం రీసెరిచ్ గురించి కాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం.
‘‘డబుబ్ంది కాబటిట్ ఖరీదైన పరికరాలు అందుబాటులో ఉనాన్యి. అవి మనకుంటే మన దేశంలో ఇంతకంటే బాగా పని చెయొయ్చుచ్’’
అనాన్డు.
పరికరాలుంటే సరిపోతుందా? వాటిని సరిగాగ్ ఉపయోగించుకోనిచేచ్ వయ్వసథ్ కూడా మనకి లేదనన్ది నాకు సావ్నుభవం.
ఆ మాటనకుండా, ‘‘ఖరీదైనవాటి సంగతటుంచు. జిరాకుస్లాంటి కనీస సదుపాయాలే లేవు మనకి’’ అనాన్ను.
‘‘జిరాకుస్ లేకపోవడమేమిటి? అకక్డ మన లైబర్రీలో ఉందిగా. నేను తరచుగా జిరాకుస్లు తీసుకునేవాణిణ్’’ అనాన్డతడు.
మా లేబరేటరీలో జిరాకాస్? ఇకక్డికొచేచ్దాకా నేనసలా పేరే వినలేదు.
భూషణ మాటలు నాకు ఇంచుమించు షాక.
‘‘అయోయ్! జరన్లుస్లో రీసెరిచ్ సమాచారానిన్ చూసి వార్సుకుందుకు ఎంతో కషట్పడేవాణిణ్. నీకు తెలుసుగా - కనీసం రోజుకో గంటైనా
నేను లైబర్రీలో గడిపేవాణిణ్. ఈ విషయం తెలిసేత్ ఎంతో బాగుండేది. గంటలో నాలుగగ్ంటల పనయేయ్ది’’ అనాన్ను.
‘‘ఎవరికి వారు తీసుకుందుకు వీలయేయ్ యంతర్ం కాదులే అది. దానికి కాపర సలేఫ్ట మిశర్మం తయారు చేసి వాడాలి. వాడాడ్నికీ
అదంత సింపుల కాదులే. కాపీలు తియయ్డానికి శిక్షణ పొందిన మనిషి ఉండాలి. కాపీలు కావాలిస్నవాళుల్ ముందుగా చెపాప్లి. ఆపరేటరు
కూడా పారట్ టైం కాబటిట్ తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ తపప్ ఆ పని చెయయ్డు. నాకా ఆపరేటరు తెలుసు కాబటిట్ అపుప్డపుప్డు వాడుకునాన్ను కానీ,
అంతకంటే చేతివార్తో, టైపింగో బెటరనిపించింది’’ అనాన్డు భూషణ.
జిరాకుస్ మనకీ ఉందంటే, ఇకక్డునన్టుల్ సెకనుకో కాపీ వచేచ్ యంతర్మనుకునాన్ను. ఎవరికి వారు ఆపరేట చేసుకోగలది
అనుకునాన్ను.
మా అవసరాల విషయానికొసేత్ ఇతడు చెపిప్న యంతర్ం ఉనాన్ లేనటేల్ మరి!
ఆ విషయం తనకీ తెలుసనన్టుల్ల్ మాటలోల్ సూచించాడు కూడా.
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చినన్పుప్డు చదివిన ఎదుద్-కపప్ కథ గురుత్కొచిచ్ంది.
కపప్ తన పొటట్ని ఎంత ఉబిబ్ంచినా - ఎదుద్ పరిమాణానికి చేరుకోగలదా?
అపుప్డు చాలా విషయాలోల్ మనమా సిథ్తిలోనే ఉనాన్మనన్ది వాసత్వం.
వాసత్వానిన్ గర్హిసేత్త్నే పర్గతికి అవకాశముంటుంది.
లేకుంటే ‘ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ అకక్డే ఉంటుంది.
ఏదేమైనా - భూషణ రాకతో నాకు రెండు విషయాలు సప్షట్మయాయ్యి.
ఒకటి - రోజూ చూసేవే ఐనా, మన పరిసరాల గురించి మనకి తెలియనివి చాలా ఉంటాయి.
రెండు - కళల్కి సప్షట్ంగా కనిపించే విశేషాలు కూడా ఒకొకక్రికి ఒకోలా అనిపించే అవకాశముంది.
భూషణ విదాయ్ధికుడు. అంకితభావమునన్ సైంటిసుట్. మానవతావాది.
అతడి అభిపార్యాలకి విలువ లేదనుకుంటే, నాఅభిపార్యాలోల్నూ ఏదో లోపముండొచుచ్.
అతడి

అభిపార్యాలోల్

నిజంగానే

తపుప్ంటే

-

మేధావులైనంత

మాతార్న

మానవతావాదులు

కూడా

ఒపుప్గా

ఆలోచించగలరనుకుందుకు లేదు.
ఇది భూషణ రాకతో నాలో కలిగిన మానసిక వికాసం.
ఇందర్ధనుసుస్లో ఏడు రంగులు. అనీన్ కలిసేత్ తెలుపు.
తెలుపు శాంతికీ, మంచితనానికీ చిహన్ం.
అంటే రంగు ఏదైనా కావచుచ్. ఆ రంగు మనకు నచచ్నిది కూడా కావచుచ్.
కానీ పర్తి రంగూ మంచితనంలో ఒక భాగం.
బెరిల్నోల్ మా ఇంటికి వచిచ్న మితుర్లందరూ తలో రంగూ.
అందరూ తెలుపులో భాగమే!
భూషణ భాష వేరైనా అతడు భువనేశవ్రోల్ నా కొలీగ కాబటిట్ మా పిలల్లకి కూడా సుపరిచితుడు.
బెరిల్నోల్ మా ఇంటికొచిచ్ మమమ్లిన్ కలుసుకోవాలని మనసు పడడ్ దేవదార విషయం అలా కాదు.
అతడు నాకు మాతర్మే పరిచితుడు.
ఆ పరిచయం కూడా ఇకక్డికొచేచ్క గోయ్తే ఇనసిట్టుయ్టలో జరిగింది.
అపుప్డది జరమ్న భాష నేరుచ్కుంటునన్ సమయం.
మాలో మేం మాటాల్డుకుందుకు - మధయ్మధయ్ హిందీని కలగలుపుతూ, ఇంగీల్షు వాడుతునన్ సమయం.
అపుప్డు ఇతర భారతీయ భాషల గురించి పటిట్ంచుకోలేదు కానీ, ఇపుప్డు దేవదార మా ఇంటికొసుత్నన్టుల్ ఉతత్రం దావ్రా తెలియ
బరచ్గానే ముందుగా గురుత్కొచిచ్న విషయం అతడు మహారాషిట్యన అని.
మనకి తెలియకుండానే భాష కూడా మన అనుబంధాలిన్ శాసిసుత్ందని అపుప్డు నాకు అరథ్మైంది.
నాలుగు నెలలు గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్టలో కలిసిమెలిసి ఉండడంతో దేవదారతో ఆతీమ్యానుబంధం ఏరప్డింది. అదెంత బలమైనదంటే బెరిల్న వసుత్నన్పుప్డు మా కుటుంబంతో ఓ పూట గడపాలని అతడికి అనిపించింది.
అతడొసాత్ననగానే, దగగ్రి బంధువు మా ఇంటికొసుత్నాన్డనన్ భావన నాకూ కలిగింది.
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శీర్మతి కూడా, ‘‘అతగాడు మనలిన్ చూడాలని అనుకోవడమే ఒక విశేషం. చూడాడ్నికి రావడం ఇంకా విశేషం. మనిషి సంఘజీవి
అయాయ్డంటే తపప్నిసరై కాదు. అది మనిషి తన ఆనందంకోసం ఎంచుకునన్ జీవనవిధానం. మీ మితుర్డి రాక నాకూ చాలా సంతోషంగా
ఉంది. ఎందుకంటే మీ ఇదద్రి సంభాషణలూ వింటూ - మీ గత అనుభవాలోల్ నేనూ పర్తయ్క్షభాగసావ్మిని కావచుచ్’’ అని ఉతాస్హపడింది.
కానీ సాంఘిక జీవనంలో భాష కూడా పర్ధానమే.
అసలు భాష పుటిట్ందే మనిషిని మనిషినుంచి వేరు చెయయ్డానికని - బైబిలోల్ కాబోలు ఓ కథ ఉంది.

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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