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ఒ స్వన స్ంచారి యాత్రాకథనం: సిల్క్ రూటలో సాహస్ యాత్ర
The wish to travel seems to me characteristically human: the desire to
move, to satisfy your curiosity or ease your fears, to change the circumstances
of your life, to be a stranger, to make a friend, to experience an exotic
landscape, to risk the unknown..”
― Mr. Paul Theroux,
The Tao of Travel: Enlightenments from Lives on the Road
పై వాకాీలకి అదదం ట్టిన పుస్తకం యవస్తత లోకేశ్వర్ గారి ‗సిల్క్ రూటలో సాహస్ యాత్ర‘.
తెలుగులో ఈ భధీ కాలంలో వచ్చిన యాత్రాసాహితీంలో ఆస్కితకయమైన పుస్తకం.
భనలో చాలాభందికి యీటనలంటే ఇష్ిమే. ఎకు్వగా స్క్ల్క, కాలేజి సాథయిలలో
విజ్ఞాన, విహాయ యాత్రలతో స్రిపోతంది. భరికందరు ఆధ్యీత్మిక ప్రదేశాలు త్మరుగుతారు.
ఇలాంట్ట వాళ్లు టూరిస్తిలు కాని, ట్రావెలరుు కాదు. టూరిస్తిలకు ర్యీటక స్థలాల స్ందయశనం
ఆనందమిస్తత, ట్రావెలయుకి ప్రయాణమే ఆనందానినస్తతంది. ర్యయి దేశాలలో, భాష్ కూడా తెలీని
రిసిథతలలో క లక్ష్యం కోస్ం ప్రయాణంచడం కష్ిమే. అయితే లోకేశ్వర్ గారు అయవై రండు
స్ంవతసర్యల వమస్తలో, ంటరిగా, స్రైన అననపానీయాలు కూడా లేకుండా, ఎన్నన కష్టిలకోరిి
క ట్రావెలర్గా ప్రయాణంలోని ఆనందానిన ఆసావదించడమే కాకుండా, ఆ ఆనందానిన భనకూ
ంచారు.
ఇలా త్మయగడానికి యచయితని ప్రేరేపంచ్చన చోదకశ్కిత ఏది? ‗నా జీవితంలో నన్నన నడిపంచే
నావ నేన్న చదివిన సాహితీమే. అక్ష్ర్యలన్న ఆచయణలో అన్నవదించుకునన పలతమే నా దేశ్దిభిరి
తనం. నా నియంతయ యాత్రలు. ఎంతకూ తీయని ఒ స్తదీయఘ స్ంచాయ దాహం.‘ అని అంటార్యమన.
పూయవజనిలో తానొక ప్రయాణాల క్షినేమోనని అన్నకుంటాయమన. సైబీరియా భంచు ఎడారుల
న్నండి ఫమలుదేరి, ఎండలు భండే ఇస్తక ఎడారులన్న ధిక్రించ్చ, మానస్ స్రోవయం దాట్ట
హిభవననగములనధిగమించ్చ భన దేశ్ంలో, భన ఊరిలోని ర్యగిచెట్టిపై ప్రత్మఏటా వాలే సిలకాన్
క్షిని తనేనేమో అని అన్నకుంటారు.
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ంచ్చ ఫనూ
ఉడతే ఫిరూూఁ
నీలగగన్ మే..
అని పాడుకుంటారు.
వీరు గతంలో బుదుధడి జనిస్థలమైన నేపాలులోని ―లుంబినివనం‖ న్నండి గౌతముడు
భహారినిర్యవణం చెందిన―కుసినార్య‖ దాకా రండుసారుు యీట్టంచారు. భధీభధీ భజిలీలుగా
బుదుధడు నడయాడిన నేలలో, స్ంచరించ్చన అడుగుజ్ఞడలలో శ్రావసిత, జేతవనం, కోశాంబి, వైశాలీ,
నలందా, ర్యజగృహ, గృధ్రకూట యవతం, వేణూవనం, బోధగమ, సాయనాథలలో స్ంచరించారు.
అంతేకాదు, హైదర్యబాద్ న్నండి ఛతీతసగడకు స్క్టర్ యాత్ర చేసి అడవులన, కండలన చుట్టి,
భందుపాతయలన్న దాట్టన సాహస్వంతడామన. భరి ఈమనకి యీటనలంటే ఎందుకింత
మోజని పాఠకులకి స్ందేహం ర్యవడంలో ఆశ్ియీం లేదు. జవాబు ఆమన మాటలోునే విందాం.
‗నా భ్రభణ కాంక్ష్ మూలాలు మా పూర్వవకుల యకతం న్నండి వాయస్తవంగా వొచ్చినట్టుంది.
ర్యమాన్నజుడి భోధనల ఆధ్యయంగా వైష్ణవ భతప్రచాయం కోస్ం మా పూర్వవకులు తమిళదేశ్ం న్నండి
ఫమలుదేరి దేశాటనం చేసారు. మా మాతాభహుడు వొందేళుక్రందట కాలనడకన హైద్రాబాదు
టనం న్నండి ఒఢ్రదేశ్ంలోని పూర్వజగనానధ్యనికి వెళ్లున వైనం గుర్తతచ్చింది‘. ఇంకా, ‗పుస్తకాలు

అందరూ చదువుతారు కాని అందులోని ప్రదేశాల అనేవష్ణ కోస్ం, ఆ అక్ష్ర్యల అడుగుజ్ఞడలలో ఆ
బాటలలో నడిచే అదృష్ిం కందరికే దకు్తంది. ఆ కందరిలో నేనొక్డిని ‘ అని అంటారు.
భరి ఆమన ఈసారి ‗సిల్క్ రూట‘ ఎంచుకోడానికి కాయణం ఏమిట్ట? సిల్క్ రూట
ప్రాముఖ్ీత ఏమిటని కందరికి స్ందేహం కలగవచుి. రండుననయ వేల స్ంవతసర్యల క్రతం న్నండి
13వ శ్తాఫదంలో స్ముద్ర మార్యాల ఆవిష్్యణ వయకూ ఆసియా దేశాలకు, యూయపు దేశాలకు
భధీ ―వాయధి‖గా ఉయోగడిన మాయామే ―సిలు్రోడుు‖. అయితే ఈ మాయాం వాణజీ వాీపార్యలకే
రిమితం కాక విజ్ఞాన శాసాాలు, కళలు, భతాలు, స్ంస్్ృతల యస్య మారిడికి, ప్రభావాలకు
కూడా ఉయోగడింది. ఆసియా ప్రాచీన నాగరికత ఈ ―ఫంగారు ట్టిదారుల‖ దావర్యనే
యూయపు దేశాలలోకి ప్రవహించ్చ విస్తరించ్చంది.
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―సిలు్‖ ఆవిష్్యణ కనాన ముందే చైనాలో మొదట్టసారిగా యంగుర్యళున్న కన్నగొని దానిని
క రిశ్రభగా అభివృదిధ చేసి భధీ ఆసియా దేశాలకు ఎగుభత్మ చేసి నగదు ఫదులు భధీ
ఆసియా న్నండి ఫలమైన గుర్రాలన్న దిగుభత్మ చేస్తకునే వారు. ఈ వాీపాయం కోస్మే చైనా న్నండి
భధీ ఆసియా దేశాలకు ―మాయాం‖ ఏయడి తర్యవత కాలంలో రోమ్ దాకా విస్తరించ్చ ―సిలు్రూట‖గా
ప్రఖ్యీత్మగాంచ్చంది. యూయపు దేశాలన్నండి వెండిఫంగార్యలు యతానలు వజ్రాలు దిగుభత్మ
అవుతంటే చైనా న్నండి ట్టివసాాలు, పంగాణీ సామాన్నలు, భందుగుండు, పేరు, చెక్య
లాంట్టవి ఎగుభత్మ అయ్యీవి. కవులు, కళాకారులు, దేశ్దిభిరులు, భత ప్రచాయకులు, వృత్మతని
వారు ఈ మార్యాలలో ర్యకపోకలు సాగించేవారు. కేవలం వాీపాయ వాణజీ మాయామే కాక వివిధ
స్ంస్్ృతల యస్య మారిడికి ముఖ్ీంగా బౌదధం, ఇసాుం భతాల వాీపతకి ఈ సిలు్రోడుు క
వాయధిగా, వాహికగా నిచేసింది.
ఆ వైబవోజవల చరిత్ర స్ందయశనం కోస్మే ఉజ్బెకిసాథన్, కిరిాజసాథన్, చైనా దేశాలలో
యీట్టంచారు

యచయిత.

అలెగాజండర్,

ఫాహియాన్,

హుయాన్తాసంగ్,

మారో్పోలో,

ఛంఫీుజఖ్యన్, బాఫర్, ఛంఫీుజ ఐత్ మాతోవ్, అనేకభంది బౌదధభిక్షువుల అడుగుజ్ఞడలలో
గత్మంచ్చన జ్ఞాకాలన్న అనేవషంచడం కోస్ం ఈ మాయాంలో స్ంచరించారు.
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కపుడు ఈ భధీ ఆసియా దేశాలనీన ప్రాచీన బయతఖ్ండంలో అంతర్యాగంగాన్న, లేదా
దగారి స్ంబంధం కలగునన ర్యజ్ఞీలుగాన్న ఉండేవని చెబుతూ, ఆయా దేశాల పుర్యతన నామాలని
తెలమజేసారు యచయిత.
ఈ మాయాంలోని దేశాలలోని టిణాలు, నగర్యలు, గ్రామాల గురించ్చ, వాట్ట చరిత్ర గురించ్చ,
పాలకుల గురించ్చ, జ్ఞతల గురించ్చ, జ్ఞత్మ ఘయషణల గురించ్చ, పౌరుల భధీ స్ంఫంధ్యల గురించ్చ
చక్గా వివరించారు యచయిత.
ఆయా దేశాల గతం గురించ్చ చెబుతననపుడు ఒ చరిత్రకారుడిలా, వయతమానం గురించ్చ
చెబుతననపుడు ఒ విశ్వపౌరుడిగా కనిపసాతరు లోకేశ్వర్. అంతేకాదు ప్రాచీన ర్యజ్ఞీలలో
దండయాత్రల గురించ్చ చెబుతూ, క చోట యుదధపపాసిగా, దోపడిదారుగా ముద్రడిన వీకిత, తన
సంత దేశ్ంలో వీరుడిగా కీరితంచఫడడానిన ప్రసాతవిస్కత, ‗స్ంపూయణ స్తీం అంటూ ఏదీ ఉండదు.
ప్రతీ స్తీం సాపేక్ష్కమే‘ అని అనడంలో ఆమనలో ఒ వేదాంత్మ కనఫడతాడు.
ఆయా దేశాలలో చరిత్రలో జరిగిన కనిన ోరర్యలన్న వివరిస్తతననపుడు, చదువరులు
అయోీ అన్నకోకుండా ఉండలేరు. యచయితతో పాట్ట పాఠకుడు కూడా ఆ ోరర్యలకు ఫలైపోయిన
వారికి మౌనంగా నివాళ్ల అరిసాతరు.
ఈ దేశాలలోని క్రభశిక్ష్ణా, మౌలక వస్తలు, రిస్ర్యల రిశుభ్రత, పెదదలన్న, కవులన్న,
యచయితలన్న గౌయవించే దధతలన్న శ్రదధగా గభనించ్చ, భన దేశ్ంలో భనం వాట్టని ఎందుకు
అభలు చేస్తకోలేకపోతనానమో ఆతిశోధన చేస్తకోవాలని చెబుతారు.
లోకేశ్వర్ గారు భంచ్చ చదువరి. ఆమన ఎన్నన పుస్తకాలు చదివాయని, ఎందరో యచయితల
పుస్తకాల సార్యనిన ఆసావదించాయని పుస్తకంలోని ఉటంకింపుల వలు తెలుస్తతంది. చెంగిజ ఐత్
మాతోవ్, ర్యహుల్క సాంకృతాీమన్, తెనేనట్ట స్కరి, చెయఫండర్యజు, రూసో, విక్రం స్తఠ్, శ్రీశ్రీ,
కాళోజి, హర్వంద్రనాథ చటోపాధ్యీయ్, ర్యవిశాస్త్రి, స్దాశివ, ఎడాార్సోన, పెయల్క ఫక్, లీష్టవ్చీ,
డాకిర్ నాయిన్ బెతూన్, డాకిర్ కోట్ననస వంట్టవారిని స్ందరోాచ్చతంగా ప్రసాతవించారు లోకేశ్వర్.
‗చెంఫీుజ ఐత్ మాతోవ్ యచనల ప్రభావం వలు నేన్న కిరిాజసాథన్న్న ప్రేమించాన్న. ఆ దేశానిన
స్ందరిశంచ్చ ఆ పాత్రల అడుగుజ్ఞడలన్న అనేవషంచాలని కలలు కనానన్న. ఆ దేశ్ంలోని ప్రాచీన
సిలు్ యహదారులలో ప్రయాణస్కత నా లోల స్ంచాయదాహానిన స్ంతృపత యచుకోవాలని
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తహతహలాడాన్న. కనన కలలు సాకాయభవుతనన క్ష్ణాలలో ఆ తెలువారుజ్ఞము అభృత
గడిమలలో నేన్న ―తలు భూదేవి‖ డిలోకి ప్రవేశించాన్న. ―జమీలాీ‖ ధనియార్ల ప్రేభ దేశ్ంలోకి
అడుగుపెటాిన్న. ప్రకృత్మ డిలో సిపలులకు పాఠాలు నేరిన ―తొల ఉపాధ్యీయుడి‖ పాఠశాల
అనఫడే పాకలోకి వినమ్రంగా ప్రవేశించాన్న. భనం చదివిన పుస్తకాలలోని లక్ష్ల అక్ష్ర్యలు భనలన

భన ఇరుకిరుకు ఇళు న్నండి ఇవతలకి లాగి స్తవిశాల ప్రంచంలోకి నెట్టి దేశ్దేశాల యహదారుల
మీద నడిపస్కత, స్ంచరించేటట్టి చేసాతమని చెటానికి క పెదద ఉదాహయణ నా కిరిాజసాథన్
యాత్ర.‘
ఈ పుస్తకం చదువుతనన పాఠకులు, మౌనంగా తలూపూతారు.
యచయితలో ఒ భావుకుడు దాగి ఉనానడు. ‗పాలు ంచదాయ లేని తేనీరునే నీరుగా భావించ్చ
స్తవించ్చ తరించ్చ వణకించే ఆ ర్యత్రి చల చెలతో కలసి కాళ్లుడుస్కత నడుస్కత గదికి చేరుకుంటే
అలసిసలసిన శ్ర్వర్యనికి ఇక హాయిగా భతతగా మొదుద నిద్ర ఎందుకు టిదు?‘ అని పాఠకులని
ప్రశినంచడంలోనూ, ‗రోడుుకు రండువైపులా చిని చెటుమీద అలుయలురిగా నవువతనన పువువలు. ఆ
చెటుక్రందనే అయచేమంత పెదదసైజు రోజ్ఞపూవులు పూజకు నికిర్యని పువువలాు వాడి వడల ర్యల
నేలమీద దొరిుడి ఏడుస్తతనానయి. అది ఇంకోయకమైన
పుష్విలాం.‘ అని బాధడడంలోనూ, యచయిత
భావుకతవం వీకతం అవుతంది. భరోచోట, ఒ
విగ్రహానిన వరిణస్కత, ‗పొడుగాా గడుం మీసాలు ఉండి
ముడతలు దేరిన ముఖ్ంలో పొదుద వాలన డభట్ట
స్ంధ్యీర్యగం కవైపు, సిముఖ్ం కళులోు పెదాలోు
తొలజ్ఞము వెలుగురేఖ్లు భరోవైపు. క జీవిత స్తాీనిన బోధిస్తతనన దృశ్ీం‘ అని పేర్త్ననపుడు,
పాఠకులు ఆ విగ్రహానిన చూడాలని కుతూహలడడంలో ఆశ్ియీం లేదు.
కచోట తన చుటూి చోట్ట చేస్తకుంట్టనన స్ంఘటనలన ఒ అదుాతమైన చ్చత్రంగా
చ్చత్రించాలన్నకుంటారు లోకేశ్వర్. కానీ తనకి చ్చత్రలేఖ్నం ర్యదని, ఆ స్నినవేశానిన అక్ష్ర్యలలో
నిక్షితం చేమలేకపోయానని అంటారు. కానీ ఆమన ర్యసిన ఆ వాకాీలన్న చదివితే, ఆ దృశ్ీం
కళళముందు కదలాడుతంది. దాదాపు చ్చత్రలేఖ్నంతో స్మానంగా ఉంట్టందా వయణన.
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కిరిాజసాథన్ లోని భాయతీమ వైదీ విదాీరుథల గురించ్చ తెలుస్తకోడం ఒ అన్నబవం. వాస్త
లాంట్ట కష్ిడే విదాీరుధల గురించ్చ చదువుతంటే ఆనందం కలగితే, అజిత్, వికాసల గురించ్చ
తెలుస్తకునానకా, భనస్త భాయమైపోతంది. దేశ్ం కాని దేశ్ంలో, హైదర్యబాద్ అనే దం
వినఫడగానే ప్రాణంలేచొచ్చి, యచయితని ఆపాీమంగా లకరించ్చన ఇదదరు తెలుగమాియిలన్న
కలుస్తకుననపుడు వారి ముఖ్యలు ఆనందంతో వెలగిపోయామట. గుంటూరు న్నంచ్చ ఇక్డికచ్చి
మెడిసిన్ చదువుతనానయట.
యచయిత ఆయా స్ందయశనా స్థలాలన్న ఎంత స్తందయంగా వరిణంచారో, కనిన
స్ంఘటనలన్న అంతే చభతా్యంగాన్న వివరించారు. ఆమన వాడిన వాకాీలకు పాఠకుల
పెదాలపై చ్చరునవువ మొలుస్తతంది.
ఈ యచనలో కనిన జనయల్క నాలెడజకి స్ంఫంధించ్చన అంశాలన్న కూడా స్ందరోాచ్చతంగా
చెపారు. ఉదాహయణకు మౌలీవ నసీరుదీదన్ ప్రసాతవన వచ్చినపుడు యునెసో్ వారు ఆమన పేరిట
1996 స్ంవతసర్యనిన ‗అంతర్యజతీమ ములాు నసీరుదీదన్‘ స్ంవతసయంగా ప్రకట్టంచ్చనట్టు గురుత
చేమడం; భధీ ఆసియాలోని దేశాలలో స్క్లు పలుల డ్రెస్తస అంతటా కటేనని, పైన తెలుపు
క్రంద నలుని చెడం ఇందుకు ఉదాహయణ.
ఉజ్బెకిసాథన్లో 876 కి.మీ., కిరిాజసాథన్లో 4,736 కి.మీ., చైనాలో 9,000 కి.మీ., చొపున
మొతతం 14,612 కి.మీ. 55 రోజుల పాట్ట యీట్టంచారు. యకయకాల కష్టిలకోరిి, ఇలా
త్మయగడమెందుకు అనే ప్రశ్నకి జవాబుగా, ‗భనలన భనం తెలుస్తకోవాలంటే, భన లోల నిగూఢ
శ్కుతలన ఫహియాతం చేస్తకోవాలంటే, ఇట్టవంట్ట అరుదైన సాహస్యాత్రలు చేయాల. ఈ
అన్నబవాల సాయంతో భనం భరింత దున్న తేరుతాం. భనలన భనం మెరుగులు దిదుదకుంటాం.
ఈ యాత్రలు కూడా క యకమైన ఆతాివలోకనాలే. ప్రకృత్మ డిలో ప్రయాణంచడం అంటే భన
అంతయంగిక ఆతిలోకాలలోకి ప్రయాణంచటమే!‘ అని అంటారు యచయిత.
ఈ పుస్తకం చదువుతననపుడు భనకి కూడా అదే భావన కలుగుతంది. యంగుల
ఫోటోలతోనూ, సిల్క్ రూట మాీపల తోనూ ఉనన ఈ 232 పేజీల పుస్తకం ఆసాంతం హాయిగా
చదివిస్తతంది. యచయిత వెంట భనమూ స్హయాత్రికులమై ప్రయాణసాతము.
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యచయితకి ఈ యాత్ర చేమడానికి మూడుననయ లక్ష్ల రూపామలు ఖ్యియితే భనకు
మాత్రం రూ. 250/-మాత్రమే అవుతంది. ‗A book is the cheapest ticket you will
ever hold.‘ అని Stefanos Livos చెపన మాటలు అక్ష్య స్తాీలనిపసాతయి ఈ పుస్తకం
చదివాక.
~ కలూురి సోభ శ్ంకర్
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