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ంహం మాటాల్డింది – ర కొపప్రపు

ంహం మాటాల్డింది

ర కొపప్రపు

గత పది రోజులుగా పర్పంచమంతా ఒకటే పర్ధానమైన వారత్. సింహం మాటాల్డింది. నమమ్లేకుండా ఉనాన్ కాని అదే నిజం. టీవీలోల్
కూడా చూపించారు. పర్పంచమంతా ఆశచ్రయ్పోయింది. మూగ జీవాలు మాటాల్డటమేంటి? మనుషులే సరిగాగ్ మాటాల్డరు. మహా అయితే రామచిలుకలు
మనమేమి నేరిప్తే అవి చెపాత్యి తిరిగి. కాని ఈ సింహం అలా కాదు. సవ్ంతంగా మాటాల్డుతోంది. మీ అందరికీ ఒక అనుమానం రావచుచ్. ఏ భాష ?
ఇంగీల్షే. మాట కూడా సింహ గాండిర్ంపులా వునాన్యి కాని అరథ్ం అవుతోంది. ఎకక్డుందీ సింహం? టాంజానియాలో (ఆఫిర్కా లో దేశం) వునన్ ఒక
జూలో. అసలెవరితో మొదట మాటాల్డింది? పది రోజుల కిర్తం, ఆ జూలో పనిజేసే ఎవరో రోజు బోను శుభర్పరిచి భోజనం పెడతాడు. ఆ రోజు అలానే
చేసేత్, సింహం సూటీగా చూసూత్ మాటాల్డిందట. అతను భయపడి పారిఫొయి, తన పై అధికారులతో చెపేత్, అలా అలా అందరికీ తెలిసింది.
ఆరా తీసేత్ కొనిన్ విషయాలు తెలిసాయి. ఆ సింహం పుటిట్నపుప్డు నుండీ ఎవరో ఒక బిర్టీషు జంతు శాసత్రవేతత్ సింహాలు, కోతుల రకాలు
మీద పరిశోధన చెయయ్డానికి టాంజానీయా వచిచ్ దగగ్రుండీ పెంచిందట. ఈ సింహం, ఇంకో చింపాంజీ, ఒక గొరిలాల్ పిలల్లను దగగ్రుండీ కొనిన్
సంవతస్రాలా పాటు

పరిశోధన చేసిందట. ఏమో, అపుప్డేమైనా నేరుచ్కుందేమో సింహం? పతిర్కల వాళుళ్ వెంఠనే ఆవిడ ఎకక్డుందో కనుకొక్ని

వివరాలడిగారు. మీరైమైన నేరిప్ంచారా? సిమహ్మే ఎందుకు మాటాల్డుతోందీ? మీరైమైన మందులిచాచ్రా మాటాల్డటానికి? ఆవిడ తను కేవలం తన భాషలో
వాటితో మాటాల్డానని, పర్తేయ్కమైన శిక్షణ ఏమీ ఇవవ్లేదని, అసలు తను భాషా నిపుణురాలు కానని, జంతు శాతర్వేతత్నని చెపిప్ంది. కాకపోతే తను ఆ
జంతువులతో దాదాపు ఎనిమిది సంవతస్రాలు పని చేసానని, అపుప్డేమైనా అవి నేరుచ్కొని ఉండొచొచ్ని చెపిప్ంది. అంతకు మించి, తన పరిశొధన తపప్
ఏమీ తెలియదని చెపిప్ంది.
సింహం చెపుతోంది ఒకటే "ఈ భూమీమ్ద వునన్ దేశాధయ్కుష్లతో మాటాల్డాలి" అని. ఎవరైనా ఏమడిగినా అదే సమాధానం. వారం నుండీ
అందరూ తరజ్న భరజ్నలు పడుతునాన్రు, ఏం చెయాయ్లని. అసలు సింహం మాటాల్డటవేంటీ, అది దేశాధయ్కుష్లు వినడటమేమిటి...నానెస్నస్. అది కేవలం
ఐకయ్రాజయ్ సమితి లోనే సాధయ్ం. ముందు మధయ్వరుత్లు, చినన్ అధికారులతో విషయం చెపేత్, పైకి తీసుకెళతామనాన్రు. చివరికి అడిగీ అడిగీ, సింహం ఒకటే
చెపిప్ంది "వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది" అని. పర్పంచం విసుత్పోయింది. ఎకక్డికి వెళేళ్ సమయం, ఎవరు వెళేళ్ సమయం? అదెపుప్డు? ఇంకేమీ అడిగినా మళీళ్
అదే సమాధానం. ఇంక టీవీలోల్ వాటిలోల్ దీని గురుంచి 'నిపుణుల ' చరచ్లు. శాసతరీయంగా సిమాహ్నికి మాటాల్డే అంగాలు, అవయవాలు లేవని ఒకరంటే, ఒక
పకక్ సిం హం మాటాల్డుతూ వుంటే అదసలు జరగదని అంటారేంటని ఇంకొకరు. ఇదేమైనా టాంజానియా పర్భుతవ్ం పర్పంచ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచి, పరాయ్టక
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ఆదాయం పెంచుకునే పనాన్గమేమో అని కూడా ఇంకొక ఆలోచన. ఆ పర్భుతవ్ం తమకేమీ సంభంధం లేదని, కావలంటే అనుమతి తీసుకొని
పరీకిష్ంచుకోవచచ్ని చెపాప్రు. ఇటువంటి సంఘటన తమ దేశంలో జరగడం వలల్ తమకే ఉపయోగమని గర్హించి, ఆ జూ కి భదర్త పెంచారు.
చివరికి సమితి ముందు తీసుకు రావడానికి ఏరాప్టుల్ జరిగిపోయాయి. సింహానిన్ ఒక బోను లో వుంచి సమావేశానికి తీసుకొచాచ్రు.
భదర్త కటుట్దిటట్ంగా ఉంది. సమితిలో అంతా దేశాధయ్కుష్లు రాలేదుకాని, వారి పర్తినిధులు కొంత మంది వచాచ్రు. ఇంకొంత మంది అసలు రాలేదు,
ఎవవ్రినీ పంపలేదు. ఇదేదో వయ్రధ్మైన సమావేశమని వాళళ్ ఉదేద్శయ్ం. ఏదో సింహం గాండిర్ంపులు విని దాని మాటలు వినడమేమిటి? వేరే అతయ్వసర
పనులునాన్య దీనికనాన్. టీ వీలోల్ చూడొచుచ్ కావాలంటే.
వివిధ దేశాలా వారాత్ ఛానెళుళ్ పర్సారం చెయయ్డానికి వచాచ్రు. అందరూ ఆసకిత్గా చూసుత్నన్రు. అంతా సిదధ్మయియ్ంది. సమితి
అధయ్కుష్లు మొదట మాటాల్డారు.
"నేను మాటాల్డేది నీకు అరథ్ం అవుతోందా?" అని సింహానిన్ చూసూత్ అడిగారు.
సింహం అటూ, ఇటూ చూసి గరిజ్ంచింది "అరథ్ం అవుతోంది"
చినన్ కలకలం సమితిలోనూ, బయట కూడాను. మొదటిసారి పర్పంచమంతా ఒకేసారి వినడం. అది కూడా ఒక కొతత్ పర్శన్కు
సమాధానం.
"సరే, ముందర అందరూ అనుకుంటునన్ ముఖయ్మైన పర్శన్. అసలు నువెవ్లా మాటాల్డుతునాన్వ? అది కూడా మనుషులు మాటాల్డే
భాష? మా శాసత్రవేతత్ల అంచనా పర్కారం నీకు మాటాల్డే అవయవాలు అసలు లేవు కదా?"
కొదిద్ సేపు మౌనం సింహం నుండి....తరువాత సమాధానం.
"నేను మీలా మాటాల్డటం లేదు, నా గాండిర్ంపులే మీ భాషాలో మీరు చేసే శబాద్లు పోలి వుండేలా మారుచ్తునాన్. అందుకని నాకు
పర్తేయ్కమైన అవయవాలు అకక్రేల్దు. అలా చెయయ్డానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకనే మీరు అడిగే పర్శన్ కు నేను వెంఠనే సమాధానం చెపప్లేను"
"పరవాలేదు. సమయం తీసుకొనే చెపుప్. మాటాల్డటం సరే, అసలు మేము చెపేప్ది అరథ్ం చేసుకోవాలంటే కూడా మెదడు పరిణితి చెంది
వుండాలి కదా?"
"లేదని మీరనుకుంటునాన్రు. అందులో మీ తపేప్మీ లేదు. తమ పర్వరత్న, జీవించే విధానం విభినన్ంగా వుంటే అది అరథ్ం కాక పరిణితి
చెందలేదని అనుకుంటారు. మేము కూడా మిమమ్లిన్ చూసి, అసలు మీరు బుధిద్ జీవులేనా అని అనుకుంటునాన్ము"
"మేము అంటే?" అడిగారు అధయ్కుష్లు.
"జంతు జాతి. మీరు కూడా జంతువులే, కాని మీకు అది అరథ్ం కావడం లేదు."
"సరే, అసలు మా భాష ఎలా నేరుచ్కునాన్వ?"
"పర్తి జంతు జాతి లో కొనిన్ జంతువులకి వేరే జాతుల భాష అరథ్ం అయేయ్ సామరధ్య్ం వుంటుంది. నా మటుకు, చినన్పుప్డు ఒక శాసత్రవేతత్
దగగ్ర పెరిగాను. దాని మూలంగా మీ భాష తెలిసింది. అదృషట్ం కొదీద్ నాకు మిగతా జంతువుల భాష అరథ్ం అయేయ్ సామరధ్య్ం, తిరిగి సమాధానం చెపేప్
సమరధ్త వచిచ్ంది. మీ లాగే మిగతా కొనిన్ జంతువులతో కూడా నేను మాటాల్డగలను. మీరు జూ కి వెళిళ్నపుప్డు కొనిన్ సారుల్ మా సింహాల గాండిర్ంపులు
వింటూంటారు. మేమేదో ఊరికే చేసుత్నాన్మని మీ ఉదేద్శయ్ం. కాని ఆ గాండిర్ంపుల తో మేము పకుష్ల తోను, మిగతా జంతు జాతి తోను మాటాల్డుతునాన్ం"
"అంటే నీ లాగే మిగతా జంతువులు కూడా మా భాష మాటాల్డ గలవా?" అనుమానంగా అడిగారు అధయ్కుష్లు.
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"ఉండొచుచ్, కాని అవి ననున్ ఎనున్కునాన్యి మీతో మాటాల్డటానికి"
మళీళ్ కలకలం. జంతువులు ఎనున్కోవడేమిటి?
"అంటే?" ఎవరో అడిగారు.
"మీ ఉదేద్శయ్ంలో సింహం అంటే రాజు, అధిపతి. మీ సంసక్ృతి లోను, మీ దిన చరయ్లోల్ సింహం అంటే పర్భావితం చేసే శకిత్, గౌరవ
మరాయ్దలుండే చిహన్ం. అందుకని, ఇంకేమైనా జంతువుని పంపిసేత్ వినరేమోనని ననున్ ఎనున్కునాన్రు"
"ఏం వినాలి?"
"మిగతా జంతు జాతుల నుండి ఒక సందేశం. ఒక హెచచ్రిక అనుకోండి. అది మిమమ్లిన్ బెదిరించే హెచచ్రిక కాదు. జరిగే వాసత్వానికి
అదద్ం పటేట్ సందేశం. అందరినీ, అంటే మిమమ్లీన్, మమమ్లీన్ పర్భావితం చేసే సంఘటనలు జరుగుతునాన్యి, జరగబోతునాన్యి"
"ఏంటవి?"
కొదిద్ సేపు మౌనం మళీళ్. ఏమయియ్ందో నని అందరూ చూసుత్నాన్రు.
"ఇంకొదిద్ కాలంలో మీరూ, మేము అంతరించబోతునాన్ము"
ఒకక్సారిగా సమితి సభలో పెదద్ కలకలం. అధయ్కుష్లు సభను మళీళ్ శాంతపరిచేందుకు సమయం పటిట్ంది.
"ఎవరు చెపాప్రు నీకు? ఇంకెంత కాలం?"
సిం హం మళీళ్ మౌనం. కొనిన్ క్షణాల తరువాత కూడా సమాధానం రాకపోయేసరికి మళీళ్ అడిగారు.
"ఆగిపోయావేం? చెపుప్"
"ఇపుప్డు మీరడిగిన పర్శన్కి, నేనిపుప్డు సమాధానం మొదలుపెటేట్ దానికి ఎంత సమయం గడించిందో అంత కాలం"
ఎవరికీ అరథ్ం కాలేదు.
"అది కేవలం కొనిన్ క్షణాలే కదా. అంటే, ఇంకొనిన్ క్షణాలోల్ అంతరిసాత్మా?"
"కాదు. ఒకటి చెపప్ండి. మీకు ఇది కొదిద్ క్షణాలే కదా. దేనితో పోలిసేత్? మనిషి ఆయురాద్యం దాదాపు ఎనభై సంవతాస్రాలు. ఈ ఎనభై
సంవతాస్రాలోల్ ఎనిన్ క్షణాలు వుంటాయి? కోటాను కోటుల్ కదా? అంటే మీరు ఎనభై సంవతాస్రాలు జీవిసాత్రనే బదులు కొనిన్ కోటల్ క్షణాలు జీవిసాత్రని
చెపొప్చుచ్ కదా? మరి ఆ కోటల్ క్షణాల ముందు, నేను సమాధానం చెపప్టానికి తీసుకునే కొదిద్ క్షణాలు అసలు లెకక్ లోకి రాదు కదా?"
"అవును"
"అలాగే ఈ భూమి వయసుస్ కోటాల్ది సంవతస్రాలు. మీకు తెలుసు. ఆ వయసుస్ ముందు మనమందరం అంతరించే సమయం
లెకక్లోకి రాదు. అందుకే కొదిద్ కాలంలో అనాన్ను"
"అసలు అంతరించడం ఏమిటి?"
"మీకీ పాటికే తెలిసే వుంటుంది. ఈ భూమీమ్ద పర్తి రోజూ రక రకాల జాతులు అంతరించిపోతునాన్యి. మామూలుగా అయితే అది
సరవ్ సాధారణం. ఎనోన్ కోటల్ సంవతాస్రాల ముందు నుండి జరుగుతునన్దే. కాని మీ మానవ జాతి వచిచ్ నపప్టి నుండి అది వేగవంతమైంది. ఎంతో కాలం
వుండగలిగే జాతులు కూడ కేవలం కొదిద్ సంవతాస్రాలలో అంతరిచిపోతునాన్యి. అది మీకు పటట్టేల్దు. ఎందుకంటే అది మీకు పెదద్ ఉపదర్వం లాగా
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కనిపించటేల్దు. వాతావరణం వేడెకిక్, మీలో కొనిన్ దేశాలు నివాసయోగయ్ం కాని పరిసుథ్తులు వచిచ్నా మీరు మారటేల్దు. ఇది ఇలానే సాగితే, మీతో పాటు
మేము అంతరిసాత్ము"
"ఎంత కాలం?"
"మా జంతు జాతి అంచనా పర్కారం, మీరు ఇలానే సాగిసేత్, ఇంకో వందేళళ్లో తొంభై శాతం జంతు జాతి, యాభై శాతం మానవ జాతి
నశిసుత్ంది"
మళీళ్ చినన్ పాటి కల కలం.
అధయ్కుష్లు ఎవరో ఇచిచ్న పేపరు ఒకటి తీసుకొని, దానిన్ చూసూత్ చెపాప్రు.
"మా శాసత్రవేతత్ల అంచనా పర్కారం, ఇంకో అయిదు వందల సంవతస్రాలు వుంది నువువ్ చెపిప్నవి జరగడానికి. నీ లెకక్ ఎలా
వచిచ్ంది?"
"మీ శాతర్వేతత్లు అనిన్ చోటాల్, అనిన్ కాలాలోల్ వుండలేరు. కాబటిట్ వాళళ్కి జరిగుతునన్ది తెలిసేది కొంత మాతర్మే. మాకు అనిన్
జంతువుల దగగ్ర నుండి విషయాలు ఎపప్టికపుప్డు తెలుసాత్యి. అందుకే మీకు వాసత్వం చెబుతునాన్"
"వివిధ పార్ణులు అంతరించే విషయాలు మాకు తెలుసు. దానికి తగగ్ నివారణ పధకాలు ఇపప్టికే మొదలు పెటాట్ము. భూమి ఇంకా
వేడెకక్కుండా వుండాడానికి చరయ్లు తీసుకుంటునాన్ము." అధయ్కుష్లు చెపాప్రు.
"మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యాలు మంచి ఆరంభం. కాని దురదృషత్వశాతుత్ ఇపప్టికే ఆలశయ్ం అయిపోయింది. పార్ణులు అంతరించడం
అనేది ఈ భూమికి సాధారణం. ఎనోన్ సారుల్ జరిగింది. అసలు రాక్షస బలుల్లు అంతరించినందుకే కదా మీరు, మేము వచిచ్ంది. ఇపుప్డు మన వంతు.
మనం వెళిళ్పోయిన తరువాత కొతత్ జాతులు పుటుట్కొసాత్యి. ఇది నిరంతర చకర్ం. కాకపోతే ఇంతకు ముందు అంతరించడానికి కారణాలు భూకంపాలో,
ఉలాక్ పాతమో, అగిన్ పరవ్తాలో. అనీన్ జీవం లేనివే జీవులిన్ అంతరించాయి. ఈ సారి జీవులే మిగత జీవులు అంతరించడానికి కారణం. ఆ కారణం కూడా
మీకు తెలుసు. అది మీరే "
"అంటే ఏంటి, భయపెడుతునాన్వా?"
"కాదు, మీకు ముందే చెపాప్ను. వాసత్వం లో జరిగే హెచచ్రిక అని. దీనిన్ మీరు బెదిరింపు గా తీసోక్వదుద్. అందుకే ననున్ పంపించారు.
నా మాట వింటారని"
"ఏం చెపాప్లని?"
సిం హం కొదిద్ క్షణాలు మౌనం దాలిచ్ కిందకు చూసింది. తరువాత మెలల్గా తలెతిత్ చెపిప్ంది.
"వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది"
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