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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 (27)

తమాయించుకుందుకు కొదిద్ క్షణాలు పటిట్ంది.

“నేను చంపేయడమేమిటి? నువువ్ దెబబ్ తినడమేమిటి? నీ మాటలు నాకరథ్ం కావడంలేదు” అనాన్ను.

దెబబ్ తినన్ లక్షణాలు సుందరం మొహంలో ఇంకా కనబడుతూనే ఉనాన్యి. “సైంటిసుట్ సుబుబ్ విషయంలోనూ ఇలాగే జరిగింది.

ఇంటిపేరునిబటిట్ మావాళేల్ అనుకునాన్ను. కానీ ఆరువేల నియోగిగా తేలాడు” నెమమ్దిగా అని భారంగా నిటూట్రాచ్డతడు.
తెలల్బోయాను. ఐతే ఇంత కాలం అతడు నాతో సనిన్హితంగా మసలుతునన్ కారణం - కేవలం ఇదా?

సుందరం గురించి అలా అనుకుందుకు మనసొపప్లేదు. కానీ అతగాడే సవ్యంగా అనన్పుప్డు కాదని మాతర్ం ఎలా అనుకోగలను?

సుందరానికి ఇవావ్లిస్న ఆతిథయ్ం గురించి నేను, శీర్మతి ఎనిన్ రోజులు ఎంతగా ఆలోచించాం. అతడు మా వాడనుకునే కదా!

కానీ ఉనన్టుల్ండి అతగాడు ‘మావాళుల్’ అనే పదానికి మరో అరథ్ం చెపాప్డు. ననిన్పుప్డు తనవాడిగా అనుకుందుకు సిదధ్ంగా లేనటుల్

సూచిసుత్నాన్డు.

ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు కానీ, ఏదో ఒకటి మాటాల్డక తపప్ని పరిసిథ్తి.
ఏం మాటాల్డినా అతిథిగా అతడికి నొపిప్ తగులకూడని విధంగా ఉండాలి.

“నా కులం, శాఖ మా నానన్గారి దావ్రా సంకర్మించింది. ఇపుప్డు నీ ముఖంలో నిరుతాస్హం చూసుత్ంటే, మా నానన్గారు కూడా

మీవాళేల్ అయుంటే ఎంత బాగుండేది - అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను.

అది వయ్ంగయ్ం కాదు. కానీ అపుప్డు ఇంకేమనాలో నాకు తోచలేదు.

సుందరం వెంటనే, “నేను ఫలానా అని నీకూ ముందే తెలియదు కదూ!” అనాన్డు కొంచెం ఆశగా.
ఆ గొంతులో ఆశ అపప్టి అతడి మానసిక సిథ్తిని పర్తిఫలించింది. ఆ ఆశకు కారణమూ ఉంది.

అపప్టికే సుందరం ఆలోచనలు వాసత్వానికి వసుత్నన్టుల్నాన్యి. అతగాడిపటల్ నేను, మా కుటుంబం చూపిన శర్దాధ్సకుత్లు

చెపుప్కోతగగ్వి. అందుకు కారణం, నేనతణిణ్ ‘మావాళుల్’ అనుకోవడంవలల్ అని తేలితే, అంతకుముందు తననన్ మాటలు మానవసహజం
అనుకునేందుకు అవకాశం పెరుగుతుంది.

అలాగైనా మనసుకి కొంత సదిద్ చెపుప్కోవాలని అతడి ఆశ!

ఆ ఆశని నేను పసి కటట్కపోలేదు. కానీ అతడి ఆశలమీద నీళుల్ జలిల్నటుల్ ఔతుందని తెలిసినా, నిజానిన్ దాచదలుచ్కోలేదు.

“బాబూ - నా పీహెచడీ గైడు ఇంటి పేరూ, నీ ఇంటి పేరూ కూడా ఒకటే! అందుకని నువువ్ ఫలానా అని నాకు మొదటిన్ంచీ తెలుసు.

కానీ నా గైడు ననున్ కానీ, నేనాయనిన్ కానీ ‘మావాళుల్’ కాదని అనుకునన్ సందరభ్ం లేదు. ఇపప్టికీ నా బాగోగుల గురించి విచారించే
ఆతీమ్యుడాయన. అందుకని ఆ ఇంటి పేరు నాకు ఆతీమ్యతాభావానేన్ సుఫ్రింపజేసుత్ంది. ఆ భావమే నీకూ విసత్రించింది” అనాన్ను.

తన ఆశ ఫలించకపోయినా కూడా, అపప్టికి సుందరం తన నిరాశనుంచి తేరుకుని, పూరిత్గా వాసత్వంలోకి వచాచ్డు. “ఛా,

మావాళల్ని నేననాన్నంటే, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు. మనవాళుల్ మనవాళల్ని ఊరికే తాపతర్యపడడ్ం, ఏదో - సంపర్దాయంనుంచి అలవాటుగా

సంకర్మించిందంతే! ఒకే కులమైన మనలో ఈ శాఖల విషయం పకక్న పెటుట్. అసలు మొతత్ం వయ్వసథ్లో పార్ముఖయ్ం వహిసుత్నన్ కులాలే అరథ్ం
లేనివని తేలిచ్న ఆధునిక యుగమిది అని నాకూ తెలుసు. మనం వరగ్ విభేదానికి అతీతులమైన భారతీయులమవాలి” అనాన్డతడు.
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ఆ మాట మనసులోంచే వచిచ్ందని తెలుసోత్ంది కానీ, ఆ మాటల అంచున ఇంకా అపరాధభావముంది.

రచనావాయ్సంగంలో ఉనన్ నాకు మనుషుల అంతరాంతరాలోల్ ఉండే కులవివక్ష పటల్ కొంత అవగాహన ఉంది.

చాలామంది హిపోకర్సీతో బయటపడరు కానీ భోళా మనిషి సుందరం మనసుకు అనిపించిన మాట పైకి అనేశాడు. దానిన్బటిట్ అతడి

వయ్కిత్తావ్నిన్ అంచనా వేసే తొందరపాటు నాకు లేదు. ఎందుకంటే, అతడికి తనవాళల్ంటే పర్తేయ్కాభిమానం ఉండొచుచ్ కానీ, అది తనవాళుల్

కానివాళల్ని అభిమానించడానికి అడొడ్చేచ్ది కాదు. దేవ్షం, అసహనాల వంటివాటికి అతీతుడు కాకపోయినా - వాటికి కారణం కులాలు కాదు.
సవ్తంతర్ భారతంలో ఓటు హకుక్ని ఉపయోగించుకుంటునన్ ఎందరో సామానుయ్ల సామానయ్తకు అతడు పర్తినిధి.

వాళల్కు లేని అపరధభావం ఇతడికి ఎందుకుండాలి?

‘కులం జనమ్తో రాదు. అది జీవనోపాధికి సంబంధించిన వృతిత్తో ముడి పడింది’ - ఇది చినన్పుప్డు బడిలో గురువులు చెపాప్రు.

‘వృతుత్లు అంతరించగానే కులవయ్వసథ్ అరథ్విహీనమైంది’ - ఇది మన దేశంలో నిరక్షరాసుయ్ల దగగ్రున్ంచి, అతయ్ధిక విదాయ్సంపనున్ల

వరకూ, అందరికీ తెలుసు.

బడిలో పాఠాలనుంచి, గుడిలో పర్వచనాలనుంచి, సామాజిక సభలోల్ ఉపనాయ్సాల వరకూ – మనమంతా భారతీయులమనన్ ఘోష

అదే పనిగా వినబడుతుంది.

కానీ - వాయ్పారం జోలికి వెళల్ని గాంధీజీని కోమటిగా, మంతార్లు చదవని నెహూర్ని కాశీమ్రీ బార్హమ్ణుడిగా – అనడం, అనుకోవడం

మానం, మానలేం.

చివరకు పొటట్ చేతబటుట్కుని ఆధునిక సంపనన్ దేశాలకు వెళిల్న విదాయ్ధికులకి కూడా - ముందు కులం, ఆ తరావ్తనే దేశం. ఐతే

వారిలో ఎవరికైనా - ఆ కులం ఆవిరాభ్వానికి మూలమైన వృతుత్ల సంపర్దాయాలేమిటో నామమాతర్ంగా తెలుసునా, తెలిసినా పాటిసుత్నాన్రా
అంటే అనుమానమే!

సుందరం విదాయ్ధికుడు. శాసత్రజుఞ్డు. సంసాక్రం ఉనన్వాడు.

అలాంటివాడు క్షణికమైన నిరాశలో, ‘చంపేశావ కదా!’ అని ఒకసారీ, ‘నెల రోజులోల్, రెండోసారి దెబబ్ తినాన్ను’ అనాన్డంటే –

అలనాడెపుప్డో సృషిట్ంచిన ఈ కులవయ్వసథ్ ఎంత పర్భావశీలి!

సుందరం కులవయ్వసథ్ను కాపాడాడ్నికే పుటాట్ననుకోడు. కానీ హిపోకర్సీ తెలియని భోళా మనిషి.
మావాళుల్, మనవాళల్నే భావం అతడిలో ఏమూలో ఉండిపోయిన చినన్ బలహీనత.

తనకెంతగానో నచిచ్న నేను ఆ ‘మనవాళల్లో’ ఒకణిణ్ కాదనన్ నిరాశాభావం తాతాక్లికంగానే ఐతేనేం అతణిణ్ కుదిపేసింది.
ఇలా మనలో చాలామందికే జరుగుతుంది. బయటపడరు.
కూడా!

సుందరం అనుకోకుండా నోరు జారాడు. ఐతే అందుకు గరవ్పడలేదు. ఇపుప్డు నేను నొచుచ్కునాన్నేమోనని కలవరపడుతునాన్డు

ఇపుప్డు నేను అతడి మాటలకు పర్తికూలంగా సప్ందిసేత్ నొచుచ్కోడు సరికదా, సారీ కూడా చెబుతాడని నా నమమ్కం. కానీ ఆ

అవసరం అతడికి రానివవ్కూడదని అపుప్డు నేననుకునాన్ను.

ఎందుకంటే, గతంలో ఇలాంటి సందరాభ్లు, అనుభవాలు చాలానే ఉనాన్యి నాకు. వాటిలో సుందరం సాథ్నంలో

మహామహులునాన్రు. నేను కూడా ఉనాన్ను.

అతణిణ్ సముదాయించడం నా బాధయ్త. అందుకు గానూ, ఆ సందరాభ్లీన్, అనుభవాలీన్ పర్సాత్వించడం అవసరమని నాకనిపించింది.

కెఆర –
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హైసూక్లోల్ నా కాల్సమేటల్లో బాగా సనిన్హితుడు. అతడిది కమమ్ కులం. గుడుడ్ కూడా ముటట్ని ఫకుత్ శాకాహారి. మంచి బాలుడు

అనతగగ్ అలవాటల్నీన్ ఉనాన్యి. ఏం తినాలనాన్ ఇంటినుంచే తెచుచ్కునేవాడు తపప్, బయట ఏం కొనుకుక్ని తినేవాడు కాదు. చిరుతిళల్కి ఎగబడే

ననున్, ‘నువేవ్ం బార్హమ్డివిరా’ అని ఎగతాళి చేసేవాడు. నాకు కోపం వచేచ్ది కాదు. తను నాకంటే ఓ ఏడాది పెదద్ కావడానిన్ అవకాశంగా
తీసుకుని, ‘సదార్బ్హమ్ణుడివంటే నువువ్రా, నీకులా ఉండడం నావలల్కాదు’ అని చేతులు జోడించేవాణిణ్. మా ఇంటోల్ కూడా ఏ వేడుక జరిగినా

విందు భోజనంలో మొదటి పంకిత్లో తనే ఉండేవాడు. అందుకు మావాళుల్ కొందరు చెవులు కొరుకుక్నేవారు కానీ, మా నానన్గారికి భయపడి

పైకి ఏమనేవారు కాదు. తను కూడా, ‘బార్హమ్లతో సావాసం, ములిగిపోతావ’ అని హెచచ్రించే తనవాళల్ని లెకక్ చేసేవాడు కాదు. అతడి

కులసుథ్డే అధికారంలో ఉనన్ ఓ సంసథ్లో, అతడికి ఉదోయ్గమివవ్డానికి మా నానన్గారి సిఫారసు అవసరపడడ్ం – మన వయ్వసథ్లో
అపుప్డపుప్డైనా జరిగే తమాషా!
మా మామగారు –

ఆయనవి విశాల భావాలు. కాకినాడలో బార్హమ్ణ లాయరల్లో - నియోగి, వైదీకి ఫీలింగుస్ చాలా ఎకుక్వగా ఉండేవని వాపోతూ

ఉండేవారు. ఆయన మితర్బృందంలో అనిన్ కులాలు, శాఖలవారు ఉండేవారు. ‘వాడు చెపిప్న పాయింటు గొపప్దే కానీ, చెపిప్ంది నియోగి
(లేదా వైదీకి) కాబటిట్ అది మనం వాడొదుద్’ అనన్ మాట వినాలిస్ వచిచ్న సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యని బాధగా చెపేప్వారు.
వివి గారు –

నేను ఎమెమ్సీస్ పీర్వియసులో ఉనన్పుప్డు కెమిసీట్ర్ డిపారుట్మెంటోల్ రీడరు. మాకు ఆరాగ్నిక కెమిసీట్ర్ చెపేప్వారు. చాలా మంచి టీచరు.

ఒకసారి నా రికారుడ్ పుసత్కం చూసిన ఆయన, ‘వైదీకివా, నియోగివా?’ అనడిగారు. నియోగినని చెపప్గానే, ‘ఇలా వైదీకి పెంట చేశావేం?’
అనాన్రు. నా రికారుడ్ నీటుగా లేదని ఆయన ఉదేద్శయ్ం. ఆయనలాగనడం నచచ్క, ‘నియోగులకంటే వైదీకులకే శుభర్మెకుక్వంటారు కదా, మీరు
ననున్ పొగిడినటాల్, తిటిట్నటాల్?’ అనాన్ను. దానికాయన, ‘వైదీకుల గురించి వైదీకినైన నాకంటే ఎకుక్వ తెలుసా నీకు?’ అని నవేవ్శారు. అంటే

అదాయన మాట తరహాయే తపప్, కుల/శాఖ వివక్ష కాదని నాకు అరథ్మైంది.

కుల పర్సకిత్లో ఆయన భోళాతనానికి అదద్ం పటేట్ సంఘటన ఆ తరావ్త రెండేళల్కు జరిగింది.

ఎమెమ్సీస్ ఐపోయేక సుబర్హమ్ణయ్ం అనే నా కాల్సమేటుకి రీసెరిచ్ చెయయ్డానికి నూటయాబై రూపాయల సాక్లరుషిపొప్చిచ్ంది. అందుకు

గైడ సంతకం కావాలని అతగాడు వివి గారిన్ కలిశాడు. ఆయన అతడితో, ‘ఒరేయ, కోమటాడివి. వాయ్పారం చేసుకుని బర్తికెయయ్గలవు. నీకు

రీసెరిచ్ ఎందుకురా? ఈ సాక్లరుషిపుప్ని వేరెవరికైనా వదిలేయొచుచ్గా’ అనాన్రట. అపప్టోల్ అనిన్ కులాల సేన్హితులం ఒకరి కులం మీద

ఒకరు జోకులేసుకునేవాళల్ం. హాసయ్మే తపప్ ఎగతాళికి అవకాశం లేకుండా, ఎంజాయ చేసేవాళల్ం. నేటి రోజులోల్ అయితే వివి గారి మాటలు

కులదూషణగా, అహంకారంగా గురిత్ంచబడి పెదద్ దుమారం లేపేవి. అపప్టి అవగాహనలో మా సుబర్హమ్ణయ్ం ఆయన సలహా పాటించి ఆ

సాక్లరుషిపుప్ వదులుకునాన్డు. వాయ్పారమైతే చెయయ్లేదు కానీ, తన ఊరికి దగగ్రోల్ లెకచ్రరుగా చేరిపోయి సంతోషంగా ఉనాన్డు. ఇపప్టికీ వివి
గారి మాటలిన్ తన మితుర్లతో పంచుకుని ఎంజాయ చేసుత్ంటాడు.
దేవానంద –

ఇది అతడి అసలు పేరు కాదు. ఎమెమ్సీస్ చదువుతునన్పుప్డు నేను, మా అనన్యయ్ చినవాలేత్రోల్ గది తీసుకుని ఉండేవాళల్ం. మాకు

పకక్నే ఆనరస్ చదివే ఓ కురార్డు ఉండేవాడు. అంతెతుత్ మనిషి. పచచ్ని ఛాయలో మిసమిసలాడిపోతూ సినిమా హీరోలా ఉండేవాడు. నేనతణిణ్

దేవానంద అనేవాణిణ్. ఆ పేరే నాకు గురుత్ండిపోయింది. అతడు నాతో, ‘ఎంత పెరస్నాలిటీ ఉనాన్, మేం చెంబుగాళల్మండీ! రాజసంలో మేం మీ

నియోగుల తరావ్తే!’ అనేవాడు.
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అతడి పెరస్నాలిటీ ముందు చాలామంది సినీహీరోలే చినన్బోతారు. అతడిముందు పిటట్లా ఉండే నాలో రాజసానిన్ చూడడ్ంవలల్, నాకు

ఒరిగిందేం లేదుకానీ, అతడిలోని రాజసం రెటిట్ంపయింది.
కాదు.

ఆశచ్రయ్మేమంటే అపప్టోల్నూ ఇపప్టిలాగే విదాయ్రుథ్లకి కూడా శాఖలతో సహా కులాలు తెలిసినా - అహాలు, చినన్తనాలు ఉండేవి
శామూయ్ల –

ఎమెమ్సీస్లో కాల్సమేట. భావా సానిన్హితయ్ం వలల్ నాకు బాగా దగగ్ర సేన్హితుడు.

ఫైనలియరోల్ పార్కిట్కల పరీక్షలు రాసేముందు ఆరాగ్నిక కెమిసీట్ర్ హెడ ఫ ది డిపారుట్మెంట గా ఉండేవారు ఎలాల్రార్వు గారు. ఆయన

మొతత్ం కెమిసీట్ర్ డిపారుట్మెంటుకి హెడ కావచుచ్నని నా మరో కాల్సమేట మూరిత్కి తెలిసింది. అతడికి చెపప్లేనంత ఉతాస్హం వచిచ్, ‘ఇది నీతో
తపప్ ఇంకెవరితో పంచుకోను? ఎలాల్రార్వుగారు మనవాళేల్! మనకి డిపారుట్మెంటోల్ మంచి భవిషయ్తుత్ండొచుచ్’ అనాన్డు నాతో.

నిజం చెపొప్దూద్, నాకూ సంతోషంగా అనిపించింది. ఆ మాట శామూయ్ల కి చెపిప్ నా ఆనందానిన్ పంచుకోబోయాను. శామూయ్ల

వెంటనే, ‘కురార్డా, ఆ మూరిత్ సంగతి సరే, తనకి తగగ్టేల్ మాటాల్డేడు. కానీ నువువ్ కూడా…..” అని మందలించాడు.

అపప్టికే రచనావాయ్సంగంలో పర్వేశించి, కులవయ్వసథ్ను కనీసం మానసికంగానైనా నిరసించాలనుకుంటునన్ నాకు – బలహీన క్షణాల

పర్భావం తెలిసింది. శామూయ్ల దగగ్ర తల దించుకునాన్ను

మితుర్ల దగగ్ర - కులం, శాఖల పర్సకిత్ ఆ విధంగా తీసుకురావడం జీవితంలో అదే చివరిసారి!
బీఎల –

ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో రీసెరిచ్ చేసుత్ండగా - యూనివరిస్టీ కాంపస వెనుక, విదాయ్నగరోల్ ఓ గది తీసుకుని కొందరు సాక్లరల్ం కలిసి

ఉండేవాళల్ం. కలిపి ఓ కాయ్రియరు తెపిప్ంచుకుని కలిసి భోంచేసేవాళల్ం. నా రూంమేటల్లో ఎనన్టికీ మరువలేని ఇదద్రిలో ఒకడు బీఎల.

బీఎల ఎమేమ్ సోషల వరక్ చదివి పీహెచడీ చేసుత్నాన్డు. ఘంటసాలలా ఖంగుమనే సవ్రంలో చాలా గొపప్గా పాడతాడు. బాగా

డబుబ్ంది. కులానికి కాపు. చెయిన సోమ్కరు. రోజూ పేకాడేవాడు. మితుర్లతో కలిసి తాగడానికి అభయ్ంతరం లేదు. తన అలవాటల్లో వేటినీ
అతడు నామీద రుదేద్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. అతడిలోని గొపప్ లక్షణాలేంటంటే, అవసరంలో ఉనన్వారిని అడకక్పోయినా కూడా

ఆదుకుంటాడు. ఆ విషయమై ఏమాతర్ం పర్చారం చేసుకోడు, చెయయ్డానిన్ ఇషట్పడడు. ఎవరివలల్నైనా తనకి అపకారం జరిగితే ఆ విషయం

ఎవరివదాద్ పర్సాత్వించడు. ఎవరైనా పర్సాత్విసేత్ మాట తపిప్సాత్డు. తనని మోసగించేవారూ ఎకుక్వే. పదే పదే మోసగించి సాయమడిగినా,
అవగాహనతో సాయం చెయాయ్లనుకుంటాడు తపప్ నిరసించడు. తన కులం గురించి, ‘రిజరేవ్షను కావాలంటే కొండకాపులం. వదద్నుకుంటే

కాపులం. డబుబ్ంది కాబటిట్ నాయుళల్ం. ఐతే నాయుళుల్ చాలా రకాలు. నాయుళల్ంటే నానా జాతి సమితి అని ఎదేద్వా చేసేవారూ ఉనాన్రు’ అని
నవువ్తూ చెపేప్వాడు.

అలవాటల్ విషయం పకక్న పెడితే, వయ్కిత్గా ఉతత్మ లక్షణాలకీ, ఉనన్త సంసాక్రానికీ అతడే నాకు ఆదరశ్ం. నేడు ఎవరైనా నాలో

మెచుచ్కోతగగ్ సంసాక్రానిన్ చూసేత్, ఆ ఘనతలో సింహభాగం ఆ సజజ్నుడి సాంగతాయ్నిదే!
అరజ్నన్ –

రీసెరిచ్ కాలంలో బీఎల తో పాటు మరో రూంమేట ఇతడు. ఎమేమ్ యాంతోర్పాలజీ చదివి రీసెరిచ్ చేసుత్నాన్డు. అంటరానిదిగా

వివక్షకు గురైన కులానికి చెందిన దళితుడు. సంగీతపిర్యుడు. జాఞ్ని, లోకజాఞ్ని. ఆవేశం, భావోదేవ్గాలకు కాకుండా - ఆలోచనకూ, తరాక్నికీ

పెదద్ పీట వేసే అతడి అవగాహన నాకతణిణ్ సనిన్హితుణిణ్ చేసింది. దళితులకి ఆరిథ్కంగా సాయపడాలి తపప్, మెరిట విషయంలో రిజరేవ్షను

తగదనుకునే నాకు – అతడి వివరణ వినాన్క, అభిపార్యం మారింది. అతడికి బార్హమ్ణుల పటల్ ఉనన్ గౌరవం, సానుభూతి - నాకు
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ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించేది. బార్హమ్ణులు సమాజానికి జాఞ్నానిన్ పంచారనీ – ధనానికీ, పదవికీ దూరంగా ఉండేవారనీ అనేవాడు.

బార్హమ్ణులవలల్ ఆధునిక వయ్వసథ్లో ఇతర కులాలకి ఎకుక్వ మేలు జరిగిందనీ, బార్హమ్ణులు దళితులకంటే కూడా ఎకుక్వ నషట్పోయారనీ

అనేవాడు. శతాబాద్లుగా చేసిన జాఞ్నసాధనే బార్హమ్ణులిన్ ఇపప్టికీ పూరిత్గా వెనుకబడిపోకుండా కాపాడుతోందనేవాడు. మిగతా కులాలవారు

ఈ విషయం గర్హించి – ధనము, హోదాకంటే జాఞ్న సముపారజ్నకే పార్ధానయ్ మివవ్కపోతే - వారికి పతనం తపప్దనేవాడు. పర్తి విషయానీన్

అనిన్ కోణాలనుంచీ తారిక్కంగా ఆలోచించే అతడి సాహచరయ్ంలో, లౌకికంగా ఎనోన్ కొతత్ విశేషాలు తెలుసుకునాన్ను. ఆ సాహచరయ్ం నా
మానసిక వికాసానికీ, పరిణతికీ ఎంతో సహకరించింది.
ఎంవీ, ఎసీవ్

వీరిదద్రూ వయ్కిత్గతంగా నాకు తెలియరు. కానీ రీసెరిచ్ రోజులోల్ వీరి కథ మా సరిక్లోల్ బాగా పర్చారంలో ఉండేది.

ఎంవీ దళితుడే కానీ కలిగినవాడు. ఎసీవ్ది అగర్కులమే కానీ పేదవాడు. ఇదద్రూ కాకినాడలో ఒకే సూక్లోల్నూ, తరావ్త ఒకే

కాలేజిలోనూ చదివారు. మంచి మితుర్లే కానీ వారి మధయ్ కులాల విషయమై తరచుగా పోటాల్టలు జరిగేవి. వారి సేన్హానికి అసూయ పడడ్

సహాధాయ్యులు ఆ గొడవలిన్ పురసక్రించుకుని – అగిన్కి ఆజయ్ం పోసి వాళల్ మధయ్ శతుర్తావ్నిన్ పెంచాలని పర్యతిన్ంచేవారు. అపుప్డు ఎసీవ్,
‘శతాబాద్లుగా అణగదొర్కక్బడడ్ కులం వాడిది. కడుపు మండి ఓ మాటంటే తపుప్ లేదు’ అనేవాడు. ఎంవీ, ‘వాడి పూరీవ్కులు ఏదో చేశారని,

వాణిణ్ ఏదో అనడం నా తపుప్. అందుకు వాడు రియాకట్యితే అది సహజమే కదా!’ అనేవాడు. ‘ఇనిన్ కబురుల్ చెబుతారు, మరెందుకు

పోటాల్డుకుంటారు?’ అనడిగితే – ‘ఏం, అనన్దముమ్లు పోటాల్డుకోరా?’ అని తేలేచ్సేవారు.

ఎంవీ తెలివైనవాడే కాదు. పౌరుషం ఎకుక్వ. రిజరేవ్షనోల్ కాక మెరిట తోనే పైకి రావాలనుకునాన్డు. ఐనా అతడు మెరిట

సాక్లరుషిపుప్ కోసం రిజరేవ్షన బాట పటాట్డు. ఎందుకంటే పేదవాడైన ఎసీవ్ తన చదువు కొనసాగించడానికి ఆదుకోవాలని!
ఎమెమ్నెన్స

ఈయన నా పీహెచడీ గురువు. ఆయన వయ్కిత్తవ్ం అసాధారణం. యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరుల్ నియంతలుగా వయ్వహరించే రోజులోల్ –

ఆయన శిషుయ్లతో బాలయ్సేన్హితుడిలా వయ్వహరించేవాడు. సునిన్తమైనవి అనిపించే ఎనోన్ సందరాభ్లిన్, సమయసూఫ్రిత్తో ఎలా తేలిక

చెయయ్వచోచ్ ఆయనిన్ చూసి నేరుచ్కోవాలి. అందుకాయనిన్ అభినందిసేత్, ‘ముందు మనసులోంచి కుళుల్ తీసేయాలి. అపుప్డే ఏ విషయంలోనైనా

మన పర్యతాన్లు ఫలిసాత్యి’ అనేవారు. ఒకసారి ఆయన తన గదిలో కొలీగుస్తో మాటాల్డుతుండగా కులాల పర్సకిత్ వచిచ్ంది. ఆ సమయంలో

నేనాయనున్ కలుసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. వాళల్ మాటలు బయటకు వినబడుతుండడంవలల్ కొంచెం తటపటాయిసూత్నే లోపలకు వెళాల్ను. గురువు

గారు నా తడబాటు గురిత్ంచారో ఏమో, చటుకుక్న నాతో, ‘ఏమయాయ్! నా శిషుయ్లోల్ నియోగులెకుక్వైపోయారని ‘మావాళుల్’ గోలెడుతునాన్రు.

ఎవరైనా ఒకరిదద్రు మానేసి వెళిల్పోతే ఈ అపవాదు పోతుందేమో’ అనాన్రు. ఏమనాలో తెలియకపోయినా ఆయన దగగ్ర ఏరప్డిన చనువుతో,

‘ఈ మాట నాకేమైనా సూచనా?’ అనాన్ను. ఆయన వెంటనే, ‘అరే, నువువ్ నియోగివి కదూ! మరేచ్పోయాను. ఐనా నువేవ్ం నియోగివయాయ్!

నియోగంటే బురర్లు తీసి బురర్లు మారాచ్లి. మావాళెల్వరి దగగ్రా నియోగినని అనకు. వాళుల్ నినున్ మావాడివే అనుకుంటునాన్రు’ అనాన్రు.
అంతా హాయిగా నవువ్కునాన్ం.

కులాలతో సహజీవనం చేసుత్నన్పుప్డు వాటి గురించి ఇలా సరదాగా మాటాల్డుకోగలిగితే – మనుషులమధయ్ వైషమాయ్లుండవు.

నేడా సూఫ్రి లేదు.
మరి!

చిలకమరిత్ వారు పేరుపేరునా కులాలిన్ పర్సాత్వించి ఎనోన్ పర్హసనాలు అందించారు. ఇపుప్డైతే జనం ఆ పుసత్కాలిన్ తగలెడతారేమో
సుందరంతో ఇలాంటి విశేషాలు ఎనోన్ పంచుకునేసరికి, అతడు పూరిత్ నారమ్ల అయాయ్డు.
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“మిగతా కులాల సంగతి ఎందుకు గానీ, ననన్య కాలం దాకా బార్హమ్ణులోల్ ఇనిన్ తెగలు లేవు. అందరూ వైదీకులే! ఆ తరావ్త

కాలకర్మేణా, శాఖోపశాఖలు వచాచ్యి. అధికారం లేక బార్హమ్ణులకి బొతిత్గా విలువ లేకుండా పోయిందని - వైదీకులోల్ కొంతమందిని

రాజులవదద్ మంతుర్లుగా ఉండమని నియోగించారు. వారు నియోగులయాయ్రు. వారిలో ఒకక్సారి ఆరువేలమందిని గార్మాధికారులుగా
నియమిసేత్ వారు ఆరువేల నియోగులయాయ్రు” అంటూ అతడు బార్హమ్ణుల మూలాలు కొనిన్ వివరించాడు కూడా.

వాతావరణం తేలికయింది. కర్మంగా టాపికుస్లో కులాలు పకక్కెళిల్ - జాతీయ, అంతరాజ్తీయ సమసయ్లు కూడా చొరబడాడ్యి.
డాడ సంసథ్ పేరు చెపిప్ - మేము ఒకరికొకరు పరిచయమైన అదృషట్ం మా సంభాషణలో చివరి అంశం.

సుందరం వెళిల్పోయాడు.

ఆతరావ్త కూడా మా ఇదద్రిమధాయ్ పూరవ్పు అనుబంధం ఎపప్టిలాగే కొనసాగింది.

పండుగ రోజులోల్ ఏ పులిహోరో భారీ ఎతుత్న చేసినపుప్డు, పొరపాటున ఏ కిరసనాయిలో నాలుగు చుకక్లు చింది దానిమీద పడితే,

అది గమనించినవారు చటుకుక్న ఆ చుకక్లు పడిన మేరకు పదారాథ్నిన్ జాగర్తత్గా పకక్కు తొలగించి, మిగతాది వాడుకోవడం చాలా

మధయ్తరగతి ఇళల్లో మామూలే. అలాంటి సందరాభ్లోల్ ఆ విషయం తెలియనివారికే కాదు, తెలిసినవారికీ, మిగతా వంటకంలో కొంత
భాగానికి కిరసనాయిలు తగిలిందనన్ విషయమే సుఫ్రించదు.

జీవితంలో అనుకోకుండా జరిగిన అవాంఛిత సంఘటనలిన్ అలా పకక్న పెటట్డం అలవాటు చేసుకుంటే, మనుషులమధయ్ వైషమాయ్లే

ఉండవనడానికి సుందరానికీ నాకూ కొనసాగిన అనుబంధం ఒక నిదరశ్నం.

జరమ్నీలో ఇతర పార్ంతాలోల్ ఉంటూ, ఇలా బెరిల్నోల్ ననున్ చూడవచిచ్నవారు మరికొందరునాన్రు. అవసరానిన్బటిట్ వారిని సందరాభ్ను

సారంగా పర్సాత్విసాత్ను. ఇక బెరిల్నోల్ మాకు సనిన్హితులైన కొందరితో పంచుకోతగగ్ అనుభవాలు, అనుభూతులు పర్సాత్విసాత్ను.
బెరిల్న మితుర్లు

వీరిలో మొదట చెపుప్కోవాలిస్న వయ్కిత్ ఎస ఎస రావు.

రావుగారు సీమెనుస్లో ఇంజనీరు. చాలా ఏళుల్గా బెరిల్నోల్ ఉంటునాన్డు. వయసులో నాకంటే పదేళల్కి పైనే పెదద్వాడు.
అతడికి ఇదద్రు పిలల్లు. పెళిల్ ఆలసయ్ంగా అయిందేమో, ఇదద్రూ మాబాబు కంటే కూడా చినన్వాళుల్.

ముందు ఒక బాబు, రెండేళుల్ంటాయి. తరావ్త పాప. ఉయాయ్లోల్ బిడడ్.

చితర్మేమిటంటే - అతడితో మా పరిచయానికి కారణం ఓ పోసుట్ కారుడ్.

ఆ కారుడ్లో సమాచారం అంత ముఖయ్మైంది కాదు. ఎటొచీచ్, ఆ కారుడ్మీద అడర్సులో మా ఇంటి నంబరు తపుప్గా వేశారు. అపప్టికే

నా పేరిట తరచుగా ఉతత్రాలు వసుత్నాన్, అకక్డ పేరుకంటే ఇంటి నంబరుకే పార్ధానయ్ం ఉండడంవలల్నేమో, ఇలుల్ దొరకక్ తికమక పడాడ్డు

పోసుట్మన. చివరికి తపప్నిసరై ఉతత్రం ఎవరికా అని పేరు చూసేత్, నా పేరు కనబడింది.

రావు పేరు చూడగానే పోసుట్మన కి, ఎస ఎస రావు గారు గురుత్కొచాచ్డు. అతడి ఇలుల్ మా ఇంటికి కిలోమీటరు దూరంలో ఉండే

కెన్సెబెకే సాట్ర్సేలో ఉంది. రావుగారు చాలా ఏళుల్గా అకక్డుంటునన్ందువలల్, పోసుట్మన కి ఆ పేరు సుపరిచితమై ఉండొచుచ్. రావుకి రావు
బంధువు కాకపోడులే అనుకుని, ఉతత్రం ఎలాగైనా అసలు మనిషికి చేరాలనన్ తపనతో కాబోలు, ఆ ఉతత్రానిన్ అతడికిచాచ్డు.

తనది కాని ఉతత్రానిన్ లెటరుబాకుస్లో చూసుకునన్ రావుగారు, మామూలుగా ఐతే ఏం చేసేవాడో! కానీ, అడర్సుమీద తెలుగు పేరు

చూడగానే అతడికి మనసు పీకింది. ఎలాగైనా ఆ ఉతత్రం నాకు చేరేయాలనిపించి, అడర్సుమీద నంబరు పటుట్కుని వెడితే, అకక్డ పూరిత్గా

కూలగొటట్బడిన ఇలొల్కటి కనిపించింది. చుటుట్పకక్ల వాకబు చెయయ్గా, చాలాకాలంగా ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉండడం లేదనీ, ఇటీవలే ఎవరో
కొనుకుక్నాన్రనీ, కూలగొటిట్ కొతత్ ఇలుల్ కటట్బోతునాన్రనీ తెలిసింది.
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దాంతో అతడు, ‘ఎవరీ తెలుగు రావు? కూలగొటట్బడిన ఆ ఇంటి సథ్లంతో ఈ రావుకి అనుబంధం ఎలా ఏరప్డింది?’ అని కాసేపు

మథన పడాడ్డు. తరావ్త, ‘కొంపదీసి ఇకక్డ ఇలుల్ కూలగొటిట్ కొతిత్లుల్ కటట్బోతునన్ది తనే కాదు కదా!’ అని అనుమానించాడు….

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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