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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 (18)

నగరవిహారం

( అనుమతి పాటు
ల్ బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)

24 గంటలపాటు తూరుప్ బెరిల్నోల్ గడపడానికి పర్తేయ్క అనుమతి అకక్రేల్దు.
ఒకరోజు ఉదయం ఎవరింటోల్ వాళుల్ భోజనాలు చేసి, ఎవరికి అనువైన ఫలహారాలు వాళుల్ తయారు చేసి - పికిన్క సరంజామాతో
మేమూ, పర్సాద దంపతులూ తూరుప్ బెరిల్న యాతర్కి బయలేద్రాం.
అకక్డికి చేరుకుందుకు ఊబానుల్ (అండరగౌర్ండ మెటోర్లు) ఉనాన్యి.
మేము దిగాలిస్న సేట్షన ఫీర్డిర్చ సాట్ర్సే. ఊబానోల్ వెడుతూ చాలా సారుల్ ఆ సేట్షన కార్స చేశాం. ఈసారి అకక్డ దిగాం.
తూరుప్ బెరిల్నకి వీసా అకక్రేల్కపోయినా, అది వేరే దేశంలో ఉంది కాబటిట్, పాల్టఫాం దాటి బయటకు వెళాల్లంటే పాసపోరుట్లు
చూపాలిస్ ఉంది.
అకక్డో చికొక్చిచ్ంది.
మమమ్లీన్, పర్సాద భారయ్నీ వెళొల్చచ్నాన్రు కానీ - పర్సాదని అనుమతించలేదు. ఎందుకంటే ఫొటోలో అతడికి చకక్టి కార్పుంది.
పర్సుత్తం అతడికి నునన్టి గుండుమీద సనన్గా మొలలు వసుత్నాన్యి.
పాసపోరుట్లో ఫొటో అతడిది కాదని వాళల్ంటారు.
జరిగిందేమిటంటే - పాసపోరుట్ తీసుకునాన్క, జరమ్నీ వచేచ్ముందు పర్సాద తిరుపతి వెళిల్ గుండు చేయించుకునాన్డు. జుటిట్ంకా
పూరిత్గా రాలేదు.
ఆ విషయం చెబితే, ‘‘కార్పు చేయించుకుంటే ఓకే. కానీ గుండెందుకు చేయించుకునాన్వ?’’ అనాన్డు అకక్డి అధికారి అనుమానంగా.
అపుప్డు నేను కలగజేసుకుని. ‘‘అదొక ఇండియన కసట్మ!’’ అనాన్ను.
ఇండియనుస్ అనన్ పేరు వింటూనే, ఆ అధికారి ఉలికిక్పడి, ‘‘ఔనూ, మీరు ఇండియనుస్ కదూ! ఇండియనస్ కెన బి టర్సెట్డ!’’ అని
అతణిణ్ కూడా వదిలేశాడు.
సవ్దేశంలోనే మన పౌరులకింత గౌరవం లేదు. మన నియమాలనీన్ పౌరులమీద అనుమానంతో పుటిట్, అడుగడుగునా సామానుయ్ణిణ్
వేధించేవే!
ఆ అధికారి మాటలతో నాకు ఉనన్టుల్ండి తూరుప్ జరమ్నీపై పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ంది.
‘‘ఇలాగని తెలిసేత్త్, మనం ఇండియనుస్మని ముందే చెపేప్వాళల్ం. అపుప్డు పాసపోరుట్ కూడా చెక చేసేవారు కాదేమో!’’ అనాన్డు
పర్సాద.
‘‘ఆఁ, అపుప్డు మనం నిజంగా ఇండియనుస్మో కాదో తెలుసుకుందుకు పాసపోరుట్ ఎలాగూ చెక చేసేవారు’’ అంది పర్సాదభారయ్.
గుండు కారణంగా తనని అనుమానించడం కొంచెం అవమానంగా భావించాడతడు.
ఇలాంటి ఊహించని సమసయ్లు కొనున్ంటాయి. వాటిని పదిమందితో పంచుకోవడం అవసరం.
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మా పర్సాద గురించి ఈ కథ తెలిసుంటే, ఆ తరావ్త నాలుగేళల్కి మన తెలుగు కిర్కెటర ఎంవీ నరసింహారావు ఇలాంటి సమసయ్
ఎదురవకుండా జాగర్తత్ పడి ఉండేవాడేమో!
అపప్టోల్ నరసింహారావు ఫసుట్ కాల్సు మాయ్చిలోల్ ఓ వెలుగు వెలుగుతూ, బోలింగులో చందర్శేఖరిన్ మించిపోతాడా అనిపించుకునాన్డు.
తెలుగు పార్ంతం వారికి, ముఖయ్ంగా పేరులో పూరిత్ తెలుగుతనమునన్వారికి టెసుట్ మాయ్చిలోల్ అవకాశాలు అరుదు అనుకునే ఆ రోజులోల్
అతగాడు గవాసక్ర కెపెట్నీస్లో దిగగ్జంలాంటి వెసిట్ండీస టీం మీద ఆడే టీములోకి ఎంపికయాయ్డు.
తనకలాంటి అవకాశం కేవలం పర్తిభ కారణంగా వచిచ్ందని నరసింహారావుకే అనిపించనటుల్ంది. ఆ అవకాశం శీర్నివాసుడి
కటాక్షమేనని నమిమ్ వెంటనే తిరుపతి వెళిల్ గుండు చేయించుకుని వచాచ్డు.
గుండు రూపానిన్ పూరిత్గా మారేచ్సుత్ంది కదా!
అపప్టికే నరసింహారావుతో వయ్కిత్గతంగా కొంత పరిచయమునన్ వెసిట్ండీస టీం వాళుల్ - గుండుతో ఉనన్ ఈ నరసింహారావు ఆ
నరసింహారావేనని ఓపటాట్న ఒపుప్కోలేదని కొందరు కిర్కెట వాయ్ఖాయ్తలు అనాన్రు.
ఆ తరావ్త అతణిణ్ బోలరగా అతి తకుక్వగానూ, బాయ్టసమనగా ఎకుక్వగానూ ఉపయోగించుకునే పర్యతన్ం చేసి, బాయ్టసమనగా
ఫెయిలయాయ్డని నిరాధ్రించి, నాలుగే నాలుగు టెసుట్ మాయ్చిలతో ఉదావ్సన చెపప్డం జరిగింది. చివరి టెసుట్లో ఐతే, ఓటమి తపప్దనుకునన్
పరిసిథ్తులోల్ - గవాసక్ర, విశవ్నాథ, వెంగసరాక్ర వంటి ఉదద్ండులు ఔటైపోయిన సందరభ్ంలో - ఆట చివరి బంతిదాకా ఓ పకక్నుండి
మాయ్చిని డార్గా ముగించడానికి సహకరించాడు నరసింహారావు. ఐనా అతడికి ఉదావ్సన చెపప్డంలో రాజకీయముందని కొందరు కొనాన్ళుల్
చెవులు కొరుకుక్నాన్రు. నరసింహారావు ఇపుప్డెందరికి గురుత్నాన్డో తెలియదు కానీ, అతడి తిరుపతి మొకుక్ సంగతి మాతర్ం నేను ఎపప్టికీ
మరువలేను.
అదలాగుంచి మళీల్ నాలుగేళుల్ వెనకొక్సేత్ - ఊబాన సేట్షనోల్ంచి అంతా బయటపడాడ్ం.
దగగ్రోల్నే నడక దూరంలో అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ ఏరియా ఉంది.
ఆ పార్ంతం వైభవంలో కళుల్ చెదిరేలా, పశిచ్మజరమ్నీని తలదనేన్లా ఉంది.
ఎతైత్న భవంతులు, ఖరీదైన అలంకరణ.
అకక్డే సుమారు 370 మీటరల్ ఎతుత్నన్ ఫెరనజేహె తురమ్ (టివి టవర) ఉంది. అది మాకు పశిచ్మబెరిల్నోల్ మేముండే చోటుకి కూడా
చాలా ఆకరణ్ణీయంగా కనిపిసుత్ంది.
పైన సనన్గా పొడుగాగ్ ఉండే యాంటెనాన్, మధయ్లో భూమికి సుమారు 200మీటరల్ ఎతుత్లో రివాలివ్ంగ రెసాట్రెంటు కూడా మేము
రోజూ చుసూత్నే ఉంటాం.
ఆ రోజు ఆ టవరని దగగ్రున్ంచి చూడడ్ం థిర్లిల్ంగుగా అనిపించింది. ఫొటోలు తీసుకనాన్ం.
అందులోని రివాలివ్ంగ రెసాట్రెంటులాంటిది పర్పంచంలో మరెకక్డా లేదని వినాన్ం. వెళిల్ చూదాద్మా అనిపించింది కానీ, పిలల్లతో
కలిసి అంతెతుత్ వెళల్డానికి జంకు కలిగింది.
పర్సాద కూడా, ‘‘టవరిన్ చూశాం. అది చాలు’’ అనాన్డు.
కాసేపు ఆ చుటుట్పకక్ల వైభవానిన్ చూసేక, ఓ పెదద్ భవంతి పకక్న చినన్ సందులోకి వెళాల్ం.
ఆ సందులో షాపులు, అంతవరకూ మేము చూసినవాటికి భినన్ంగా చినన్గా ఉనాన్యి. బయటిన్ంచి చూసేత్ లోపలి వసుత్వులు
అనాకరష్ణీయంగా పేదగా అనిపించాయి.
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కుతూహలం కొదీద్ ఓ షాపులోకి వెడితే అకక్డి బొమమ్లు పూరవ్ం తిరునాళల్లో అమేమ్ చౌకరకం బొమమ్లాల్ ఉనాన్యి. పిలల్లు
కాసేపంటే కాసేపే ఆడుకుని పారేసాత్రనిపించింది. పశిచ్మంలో అలాంటివి ఉంటే ఒక మారుక్కి రెండైనా ఇసాత్రనిపించింది.
కేవలం గురుత్గా ఉంటుందని ఓ బొమమ్ కొనాలనుకుని ధర అడిగాను.
సేలుస్గరల్ ముఖంలో ఉతాస్హం లేదు, కళ లేదు. ఏదో తపప్దనన్టుల్ అనాసకత్ంగా ధర చెపిప్ంది.
విని షాక తినాన్ను. అకక్డునన్ ఏ బొమామ్ ఐదు మారుక్లకి తకుక్వ కాదు.
బహుశా ఆ ధర ఈసట్ జరమ్న మారుక్లోల్ అయుంటుందనుకుని, ‘‘వెసట్ జరమ్న మారుక్లోల్ ఐతే ఎంత?’’ అనడిగాను.
ఠకుక్న బదులిచిచ్ందా అమామ్యి, ‘‘మారక్ంటే మారేక్. ఈసూట్ వెసట్ని లేదు మాకు. ఎటొచీచ్ వెసైట్నా తీసుకుంటాం’’ అంది అదేదో
ఫేవర అనన్టుల్.
నాకు తెలుసు - వీళల్ మారుక్ కంటే నా మారుక్కి విలువెకుక్వని. కానీ ఆ మాటనలేను కదా!
అకక్డికొచిచ్నందుకు ధర గురించి పటిట్ంచుకోకుండా ఇలాంటిదొకటి కొనాలని, చాయిస పిలల్లకిచాచ్ం.
భువనేశవ్రోల్ ఉనన్పుప్డు బయటికెపుప్డెళిల్నా పిలల్లకోసం ఏదో ఓ కొతత్ బొమోమ్, ఆటవసుత్వో కొనేవాళల్ం. అదెంత చవకదైనా సరే,
పిలల్లు ఉతాస్హంగా తీసుకుని కాసేపు ఆడుకునేవారు.
ఇకక్డ మాతర్ం ఏ బొమామ్ వాళల్కి నచచ్లేదు.
‘‘వాళల్కిషట్ం లేనపుప్డు - అంత ధర పెటిట్ బొమమ్ కొనడమెందుకూ! టెంపరేచర ఇండికేటర కొనండి. ఉపయోగపడుతుంది,
సోవనీరుగానూ ఉంటుంది’’ అనాన్డు పర్సాద.
అలాగని అకక్డ కొనడానికి అంతకంటే మంచి వసుత్వులు లేవని కాదు. బెరిల్నోల్ అంతవరకూ మాకెదురైన అనుభవాలకి భినన్ంగా ఉనన్
ఈ అనుభవానికి అదే సరైన గురుత్ అనిపించింది.
అలెగాజ్ండరపాల్టజలో దొరికేవనీన్ మాకు వెసట్ బెరిల్నోల్నూ దొరుకుతాయి మరి.
అపుప్డు శీర్మతి, ‘‘చినన్ సందులోకెడితేనే ఇంత తేడా ఉంది. కొంచెం ముందుకెళిల్ చూదాద్మా?’’ అంది.
నలుగురు పెదద్లు, ఇదద్రు పిలల్లు - అకక్ణిణ్ంచి కాసత్ బయటికెళిల్ చూసేత్ ఒకక్సారి - జరమ్నీనుంచి కుగార్మానికి వచిచ్నటుల్ంది.
పాడుపడడ్టుల్నన్ రోడుడ్.
రోడుడ్పకక్న మొలిచిన పచచ్గడిడ్, పిచిచ్మొకక్లు. అకక్డకక్డ చెతత్ కాగితాలు, గుడడ్పేలికలు....
దూరంగా భవనాలు కనిపిసుత్నాన్యి. వాటిని చూసుత్ంటే ఇండియాలో టర్యినోల్ వెడుతునన్పుప్డు కనిపించే బొంబాయి నగర శివారల్లా
అనిపించింది.
‘‘పూరవ్ం పేద పంతుళుల్ - చిరుగుల చొకాక్ని దాచుకుందుకు, పైన కోటు వేసుకుని బడికి వెళేల్వారుట. అలెగాజ్ండర పాల్టజ్ ఆ కోటులా
ఉంది’’ అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.
‘‘తూరుప్ జరమ్నీ పేద దేశమేం కాదు. సవ్యంకృషిలో, పర్తిభలో ఇకక్డి పౌరులు పశిచ్మంవారికేం తీసిపోరు. ఐతే వైభవ పర్దరశ్న
నచచ్ని వయ్వసథ్లో భాగమవడం వలల్ ఇలా ఉనాన్రనుకుంటాను’’ అనాన్డు పర్సాద సాలోచనగా.
‘‘అది నిజమే కానీ నాకో విషయం అరథ్ం కావడం లేదు. వైభవ పర్దరశ్న నచచ్నపుప్డు అలెగాజ్ండరపాల్టజని అలా కళుల్ చెదిరిపోయేలా
ఎందుకు రూపొందించినటుల్?’’ అనాన్ను.
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‘‘అది యాతీర్కులు వచిచ్ చూసిపోయే పర్దేశం’’ అనాన్డు పర్సాద చటుకుక్న.
అతడి సమాధానం చాలా లోతైనదనిపించింది.

తూరుప్ జరమ్నీ ఒక వయ్వసథ్ని అనుసరిసూత్, తన పౌరులమీద ఆ వయ్వసథ్ను రుదిద్ంది. ఆ వయ్వసథ్ని యాతీర్కుల ముందు గరవ్ంగా
పర్దరిశ్ంచాలని అనుకోలేదు.
ఇతరులముందు గొపప్గా చెపుప్కోలేని వయ్వసథ్ని తన పౌరులపై రుదద్డమెందుకు?
‘‘ఒకక్మాటలో చాలా గొపప్గా చెపాప్రు’’ అనాన్ను పర్సాదని మెచుచ్కుంటూ.
అతడు నవివ్, ‘‘ఇందాకా మీరు అలెగాజ్ండరపాల్టజని - చిరుగుల చొకాక్ని దాచుకుందుకు పేదవాడు వేసుకునన్ కోటుతో పోలాచ్రే,
అదే నేను ఇంకోలా చెపాప్ను’’ అనాన్డు.
ఐతే - ఏ దృశాయ్నన్యినా కళొల్కలా చూసేత్ మెదడు మరొకలా చూసుత్ందని - ఆ తరావ్త భువనేశవ్ర కోలీగ భూషణ మా
ఇంటికొచిచ్నపుప్డు గర్హించాను.
సేన్హానంద లహరి
జరమ్నీ రెండు భాగాలై రెండు వేరేవ్రు దేశాలుగా ఉంటునన్ రోజులవి.
జరమ్నల్కి బెరిల్న పర్తిషాఠ్తమ్క నగరం. దేశం విడిపోక తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ కూడా, ఇరు దేశాలూ ఆ నగరానిన్ వదులుకుందుకు సిదధ్ంగా
లేవు. అందుకే దేశంతో పాటు ఆ నగరమూ రెండు ముకక్లైంది.
జరమ్నీకి సంబంధించి ఆ నగరానికి ఇంత పార్ముఖయ్మునన్దని నాకు తెలియదు. రీసెరిచ్లో నేనెంచుకునన్ అంశానిన్ ఆమోదించిన
పొర్ఫెసరు పనిచేసే సంసథ్ వెసటబెరిల్నోల్ ఉనన్ది కాబటిట్ నేనకక్డికి వచాచ్ను.
జరమ్న భాష నేరుచ్కుందుకు లూయ్నబరుగ్ గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్టలో ఉండగా మమమ్లిన్ అకక్డకు ఆహావ్నించిన డాడ సంసథ్ బెరిల్న
పార్ముఖయ్ం గురించి తెలియబరుసూత్ ఓ ఉతత్రం వార్సింది.
అపుప్డకక్డ ఉనన్ భారతీయులోల్ బెరిల్న వెడుతునన్ది నేనొకక్ణేణ్ కావడంతో - మిగతావాళుల్ నా అదృషాట్నిన్ అభినందించారు.
ఐతే ఆ ఉతత్రంలోనే మరో విషయముంది.
బెరిల్నోల్ కాకుండా, జరమ్నీలో ఇతర నగరాలోల్ రీసెరిచ్ కొనసాగించే వారందరికీ సవ్దేశానికి తిరిగి వెళేల్లోగా, డాడ సంసథ్ సవ్ంత
ఖరుచ్లమీద బెరిల్న నగరవిహార భాగయ్ం కలిప్సుత్ంది.
ఆమేరకు మిగతావాళల్కి అదనపు సౌకరయ్ం కలిగినటేల్ కదా!
బెరిల్నోల్నే ఉనన్వాళల్కి మిగతా దేశమంతా చూపించే కారయ్కర్మం కూడా ఉంటే బాగుండేదనిపించింది.
అకక్డి ఇండియన మితుర్లు మాతర్ం, ‘‘మాకు సంబంధించి, బెరిల్న నగర విహారంలో అనిన్ంటినీ మించి నినున్ చూడడ్మే ముఖయ్ం.
మేమంతా నినన్కక్డ కలుసుకుంటాం’’ అనాన్రు అభిమానంగా.
నేనేదో అనేలోగా, ‘‘ఆతిథయ్ం గురించి బెంగెటుట్కోకు. జసట్ చూడడ్మే ముఖయ్ం’’ అని హామీ ఇచాచ్డు నా మితుర్లోల్ ముఖుయ్డు నటరాజన.
‘‘ఇకక్డి మితుర్లందరికీ ఆతిథయ్మివవ్గల అదృషట్ం నాకు మాతర్మే కలుగుతుంటే, బెంగెందుకు? మీకోసం నా ఇంటి తలుపులు
ఎలల్పుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి’’ అనాన్ను.
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‘‘అది తెలియక కాదు. ఇకక్డికొచిచ్ మేమంతా కుకింగ సిక్లస్ నేరుచ్కునాన్ం. నీ ఇంటోల్ వంట సదుపాయం లేకపోవడంవలల్,
నీకలాంటి అవకాశం రాలేదుగా. అందుకని అలాగనాన్ను. నీ ఇంటి తలుపులు తెరిచుంటాయని పర్తేయ్కంగా చెపప్కక్రేల్దు’’ అనాన్డు
నటరాజన.
‘‘చెపాప్లి. ఎందుకంటే ఇకక్డ మన దేశంలోలా కాదు. ఇళల్ తలుపులు ఎలల్పుప్డూ మూసే ఉంటాయి. తలుపులు మూసినా తెరచి
ఉనన్టుల్ గర్హించడానికే నా ఈ ఆహావ్నం’’ అనాన్ను.
నేను బెరిల్నోల్ ఉండగా లూయ్నబరుగ్ మితుర్లు మాతర్మే కాదు, ఇండియన మితుర్లు మరికొందరు కూడా ననున్ చూడ వచాచ్రు. ఆ
సందరభ్ంలో పంచుకోవాలనిపించే కొనిన్ విశేషాలిన్ మాతర్ం ఇకక్డ పర్సాత్విసాత్ను.
ముందుగా భువనేశవ్ర మితుర్డు భూషణ రాకని పర్సాత్విసాత్ను.
నా జరమ్నీ పర్యాణంలో ఇండియాలో సాక్లరషిప ఇంటరూయ్వ్ దగగ్రున్ంచీ నాతో ముడిపడడ్వాడు భూషణ. జరమ్నీ చేరేక భాష
నేరుచ్కుందుకు నేను లూయ్నబరుగ్కి వెడితే అతడు మరో ఊరికి వెళాల్డు.
భూషణ బెంగాలీ హిందూ. పుటిట్ంది ఢాకా నగరంలో. నాలుగేళల్పాటు బాలయ్ం అకక్డే గడిచిందనుకుంటాను. 1947లో భారత దేశం
రెండు ముకక్లై పాకిసాత్న కొతత్ దేశంగా ఆవిరభ్వించినపుప్డు - ఢాకా నగరం తూరుప్ పాకిసాత్నోల్ భాగమవడంతో అతడి కుటుంబీకులు
కలకతాత్కు తరలి వెళాల్రు.
బెంగాలీలకి కలకతాత్ అంటే పిచిచ్. భూషణకీ కలకతాత్ అంటే అంతిషట్మూ ఉనాన్, పుటిట్నూరైన ఢాకానీ బాగా ఇషట్పడేవాడు.
ఇండియాలోని ఇతర నగరాలతో పోలిచ్ ఢాకాని తెగ మెచుచ్కునేవాడు. 1971లో తూరుప్ పాకిసాత్న తన ఉనికి కోలోప్యి బంగాల్దేశగా
అవతరించేక అతడు ఢాకాలో వసుత్నన్ మారుప్లిన్ శర్దధ్ధ్గా గమనించేవాడు. అకక్డ అతడికి బంధుమితుర్లునాన్రు. విశేషమేమంటే, అతడికి
హిందువులంటే పర్తేయ్కాభిమానం లేదు. ముసిల్ములంటే వైరభావమూ లేదు. నాకతడు ఆదరశ్ భారతీయుడనిపించేది.
భూషణది విభినన్ వయ్కిత్తవ్ం.
తనకి నచిచ్నవి అందరికీ నచాచ్లంటాడు. తనకి నచచ్నివి ఇతరులకి ఎలా నచాచ్యా అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. అనిన్ంటికీ తనవైపునుంచే
ఆలోచిసూత్. ఎదుటివారి అవసరాలిన్ గర్హించడు.
‘‘నాకులా మారకపోతే, జరమ్నీలో పటుట్మని పది రోజులుండలేవు’’ అని ననున్ పలుమారుల్ మందలించాడు.
ననన్తడు తరచుగా సతాయించడం, ఆ సతాయింపు వెనుకనునన్ ఆతీమ్యతనీ, నిబదధ్తనీ ఆలసయ్ంగానైతేనేం నేను గర్హించడం కౌముదిలోనే ఈ సీరియల ఆరంభంలో ‘ఫారిన వెళాల్లండి’ విభాగంలో వివరించాను.
జరమ్నీ చేరుకునాన్క మా మధయ్ కొనిన్ ఉతత్రాలు నడిచాయి.
తను వార్సేవాడు కాదు. నేనుతత్రం వార్సేత్ తను బదులిచేచ్వాడు.
ఆ ఉతత్రాలిన్ బటిట్ - భూషణకి అకక్డి తిండి, అలవాటుల్, మితిమీరిన సేవ్చఛ్, వైభోగం వగైరాలేం నచచ్లేదని అరథ్మై ఆశచ్రయ్పడాడ్ను.
ఎందుకంటే, లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన బెంగాలీ మితుర్డు బిశావ్సకి, ఇకక్డ పర్తీదీ తెగ నచేచ్సింది. ‘‘మా బెంగాలీల అలవాటల్కి ఇదో
ఆదరశ్దేశం’’ అని తానికక్డ పుటట్నందుకు వాపోయేవాడు.
భూషణ అందుకు పూరిత్గా భినన్ం.
అతడికి తనుండే సంసథ్లో కొలీగుస్తో అంతగా పడలేదుట. అతడి పార్జెకుట్ నచిచ్న పొర్ఫెసరు - సాక్లరషిప గడువు కాలానిన్ మరో
ఏడాదికి పొడిగించుకోమనాన్టట్. కానీ, గడువు తేదీకి మించి ఒకక్ సెకనైన ఇకక్డుండడట.
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నిజానికతడికి మధయ్లో వదిలేసి ఇండియా వెళిల్పోవాలనుందిట. కానీ, అది తన కెరీరకి మచచ్ ఔతుందని భయపడుతునాన్డుట.
ఎలాగో ముకుక్ మూసుకుని రోజులు గడిపేసాత్టట్.
జరమ్నీ పటల్ భూషణ సప్ందన నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.
మాంసాహారి. పరిమితంగా ఆలక్హాలు తీసుకుంటాడు. సంపర్దాయానిన్ వయ్తిరేకించడు కానీ, అనుసరించడం పటల్ ఆసకిత్ లేదు.
రీసెరిచ్ అంటే పార్ణం పెడతాడు.
ఇలా అనిన్ విధాలా అతడికి జరమ్నీ చాలా ఎకుక్వగా నచాచ్లి. కనీసం నాకంటే ఎకుక్వ నచాచ్లి.
నాకేమో జరమ్నీ తెగ నచేచ్సింది. భూషణకి బొతిత్గా నచచ్లేదు.
నేనతణిణ్ కారణాలడగలేదు. అతడ వయ్కిత్తవ్పు విభినన్తలో ఇదీ ఓ భాగమనుకునాన్ను.
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