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చైనా గోడ నిర్మాణం ఉతతయం హద్దద దాకా పూయతయిపోయింది. ఆగ్ననమం నంచి ఔ భాఖమూ,
నైరుతి నంచి ఔ భాఖమూ వచిి ఇఔకడ ఔలశాయి. వీటిని ఇరు వైపుల్నంచీ ఔట్టుకుంటూ వచిిన
రండు భారీ శ్రామిఔ ఫ ందాలూ (ఆగ్ననమ ఫ ందం, నైరుతి ఫ ందం), ఎవరి భాఖంలో వాళ్ళు
భళ్ళు ఇలా విడి విడి భాగాల్గా ఔట్టుకుంటూ వచ్చి దధతినే పాటించారు. ఇదెలా జరిగ్నదో
చెపాతన: ఇయవయ్యేసి భంది శ్రామికుల్ ఔ గంపుగా ని చ్చసేవారు, వీళ్ుంతా ఔలసి,
ఉదాహయణకి, ఔ ఐదందల ఖజాల గోడ ఔట్టుయనకుందాం, ఈ లోగా అట్ట వైపు నంచి ఇలాంటి
గంపే ఇంకొఔటి ఇంతే పొడవు ఖల గోడ ఔట్టుకుంటూ వచిి, దానిన దీనితో ఔలపేది. కానీ, ఇలా
ఔలటం అయ్యేకా, ఈ వెయిే ఖజాల గోడ పూయతయిన చోట నంచి భళ్లీ నిర్మాణం మొదలయ్యేది
కాద్ద; దానికి ఫద్దల్ ఈ రండు గంపుల్నన వేరే దూయ ప్రదేశాలకు ఫదిల్న చ్చసేవారు, వాళ్ళు భళ్లు
అఔకడ కూడా ఇదే దధతిలో గోడ ఔట్టుల. ఈ దధతి వలీ సహజంగానే భధే భధేలో చాలా పెదద
ఖాళ్లల్ మిగిలపోయ్యయి, అవనీన తర్మూతెపుడో కొకఔకటిగా పూడుికుంటూ వచాిరు, కొనిన
ఖాళ్లలైతే గోడ పూయతయిపోయిందంటూ అధికారిఔంగా ప్రఔటించిన తర్మూత కూడా ఇంకా
పూడుస్తతనే ఉనానరు. అసల్ ఇటికీ కొనిన ఖాళ్లల్ అలాగ్న ఉండిపోయ్యమని కొందయంట్టరు,
కానీ ఈ గోడ నిర్మాణం మొదలైందఖగరినంచీ పుట్టుకొస్తతనన లెఔకలేననిన పుకాయీలో ఇవి కూడా ఔటి,
వీటి నిజానిజాలన నిగగ తేలిటం చాలా ఔష్ుం, ఏ ఔక భనిషి వలోీ అయ్యే ని కాద్ద, ఈ నిర్మాణపు
భారీతనం అలాంటిది భరి.
గోడని ఇలా విడి విడి భాగాల్గా ఔట్టు దధతి చాలాభందికి విడ్డూయంగా తోచవచుి.
వరుసగా ఔట్టుకుంటూపోతే ఏమంది? అసల్ ఈ గోడ ఉదేదశ్మే ఉతతయం వైపునన తండాల వాళ్ు
నంచి యక్షణ కోసభని ఔదా, భరి ముఔకల్ ముఔకల్గా ఉండే గోడ యక్షణ ఎలా ఇవూఖలద్ద?
యక్షణ ఇవూడం అట్టంచి, అసల్ దానికే యక్షణ ఉండద్ద ఔదా. నియజన ఫమళ్ులో ంటిగా నిలఫడి
ఉండే ఇలాంటి గోడ భాగాలన ఆ తండాల వాళ్ళు చాలా స్తల్వుగా ఎనినసారుీ ఔటిునా
కూలేిమఖలరు, పైగా ఈ గోడ నిర్మాణం ఔలఖజేసిన ఆందోళ్నతో ఆ తండాలవాళ్ళు చాలా
వేఖంగా, మిడతదండులాీ, తభ విడిద్దలన ఔచోట నంచి ఔచోటికి మారుస్తతనే వుండేవారు,
దాంతో గోడ ఔటిున మాఔనాన కూడా ఫహుశా వీళ్ుకే దాని ఆనపానల టీ కచిితమన
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అవగాహన ఉండేదేమో అనిపంచ్చది. అయినటికీ ఈ నిర్మాణానికి ఈ దధతి త భరోటి
అనసరించ్చ వీలేీదనిపస్తతంది. ఎంద్దకో తెలయ్యలంట్ట ముందఔటి అయథం చ్చస్తకోవాల: గోడ
ఔటిుంది శ్తాబ్దదల పాట్ట నిలచి యక్షణగా ఉండట్టనికి; కాఫటిు ఔట్టుఫడిలో నిశితమన శ్రదాధ,
శ్తాబ్దదల తయఫడి మానవాళి సముపారిజంచిన నిర్మాణ కౌశ్లాననంతా వాడటమూ, నిరిాంచ్చవారిలో
మొఔకవోని దీక్షా – ఇవనీన ఈ నికి తనిసరి అయెతల్. శారీయఔమన నలకు మామూల్
శ్రామికుల్ – డబ్బులసేత నిచ్చసే భఖవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు, చిననపలీలూ – సరిపోతారు; కానీ
వీళ్ులో ఏ నల్గరు శ్రామికులన యేవేక్షంచాలనాన నిర్మాణశాస్త్రం లోతుగా తెలసిన నిపుణుడు
ఔడు కావాల, అతన నికి పూరితగా అంకితమపోయి అంద్దలో తన హ దయ్యనిన
చొపంచఖలవాడై ఉండాల. ని సాథయి కోక మెటూు పెరిగ్న కొదీద దాని టీ బ్దధేతా పెయగాల.
అలాంటి వేకుతల్ ఉనానరు కూడా – గోడ నిర్మాణానికి అవసయమనంత ఇఫుడిముఫుడిగా
లేఔపోయినా, పెదద సంకేలోనే ఉనానరు.
ఈ నేం అంత అలాీటపాగా తలపెటిుంది కాద్ద. మొదటి ర్మయి ఇంకా పేయిఔ మునపు,
య్యభై ఏళ్ు క్రితం నంచ్చ, మొతతం చైనాలో ఏ ప్రంతాల చుటూు గోడ ఔటుఫడుతుందో ఆ
ప్రంతాలనినంటిలోనూ నిర్మాణ ఔళ్ని, అంద్దలో భళ్ళు ముకేంగా తాపీ నిని, ఔ ముకేమన
విజాాన శాస్త్రంగా ప్రఔటించారు, దీనితో అంతో ఇంతో సంఫంధమునన ఇతయ శాసాాలే గరితంపుకు
నోచుకునానయి. నాకు ఇటికీ జాాఔమే, బ్దగా చిననపలీలం, నడఔ నేరిి కూడా ఎంతో కాలమ
ఉండద్ద, మా గరువుగారి పెయడులో ఉనానం, గలఔర్మళ్ుతో ఔ గోడ ఔటుభని ఆదేశించారు; మా
తంట్టల్ మేం డాూకా, గరువుగారు తన అంఖ వసాానిన నడుం చుటూు బిగించి, ఔక ఉద్దట్టన ఆ
గోడ మీదికి దూస్తకెళ్ళురు, అది కూలపోఔ ఏం చ్చస్తతంది, అపుడిఔ మా పేలవమన ఔట్టుఫడికి
ఆమన భభాలన ఎనిన తిట్టీ తిట్టుయంట్ట, మేం ఏడుికుంటూ తలోదికూక రిగెతిత మా
అమాానాననల వళ్లీ తలదాచుకునానం. చినన సంగటనే, కానీ ఆ కాలపు సూభావానికి అదదం ట్టు
సంగటన.
ఇయవయ్యేళ్ు వమస్తలో నేన తుది రీక్షలోీ ఉత్తతరుుణయి
ు న సభమంలోనే గోడ నిర్మాణం
మొదలవటం నా అద ష్ుభనే చెపాల. అద ష్ుభని ఎంద్దఔంట్టనాననంట్ట, నాఔనాన ముంద్ద
ఉత్తతరుులయిన చాలాభంది యువకుల్, తభకు అంద్దబ్దట్టలో ఉనన విజాానభంతా సముపారిజంచి
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కూడా, దానిన వాడేంద్దకు తగిన తావు ఏదీ లేఔ, తభ మెదడులో అద్దుతమన నిర్మాణ యచనలన
మోస్తకుంటూ, ఏళ్ు తయఫడి నిష్లంగా తిరిగ్నవారు, వేలాదిభంది చివయకు అలాగ్న నిస హలో
కూరుకుపోయ్యరు. కానీ ఔసారి గోడ ని ప్రయంబభయ్యేకా వీళ్ులో యేవేక్షకుల్గా
నిమమితులైన వారు మాత్రం, తభకు ఇచిింది ఎంత దిగవ హోదా ఐనా సరే, తాము అంద్దకు
అచింగా అరుెలమేనని నిరూపంచుకునానరు. ఈ తాపీమేస్త్రీల్ గోడ నిర్మాణం గరించి
ఆలోచించటం ఎపుడ్డ ఆలేద్ద, పునాది ర్మయి నేలలో డిన క్షణం నంచీ గోడలో తామూ ఔ
భాఖమపోయినట్టు భావించారు. ఇలాంటి తాపీమేస్త్రీలోీ తభ విధులన అతేంత క్షుణుంగా
నియూహంచాలనన కోరిఔతో పాటూ, గోడ వెంటనే పూయతయి తభ ఔళ్ు ముంద్ద నిలఫడితే
చూడాలనన అసహనం కూడా ఉండేది. అదే వాళ్ుని ముంద్దకు ఉసిగొలేది. ఇట్ట శ్రామికులోీ
ఇలాంటి అసహనం ఉండేది కాద్ద, ఎంద్దఔంట్ట వాళ్ుని ముంద్దకు ఉసిగొలేది వాళ్ు కూల
డబ్బులే. అలాగ్న అట్ట పైసాథయి యేవేక్షకులూ, భధేసాథయి యేవేక్షకులూ కూడా, గోడ ఏయ్యచోటీ
ఎంతెంత పూయతవుతోందో గ్రహంచఖలగ్న హోదాలో ఉననవాళ్ళు ఖనఔ, తభ ఉతాహానీన విశాూసానీన
నిలబెట్టుకోఖలగ్నవారు. కానీ దిగవ సాథయి యేవేక్షకుల్నానరే, వీళ్ళు తాము నియూరితస్తతనన నేలబ్దరు
విధులకు మించిన మేధస్త ఔలవాళ్ళు, వీళ్ులో ఉతాహం చచిిపోకుండా ఉండట్టనికి వేరే దధతి
పాటించాల వచిింది. ఎంద్దఔంట్ట భరి ఇలాంటి వాళ్ళు, తభ ఇళ్ుకు వందలాది మళ్ు
దూయంలో, నియజన కొండ ప్రంతాలోీ, నెలల తయఫడి, కోకసారి ఏళ్ు తయఫడి, ఇట్టఔ మీద ఇట్టఔ
పేరుికుంటూ ఎనానళ్ుని ని చ్చమఖలరు; ఏ ఆశా లేని ఈ ఔఠోయ ప్రయ్యస వాళ్ుని నిస హ
వైపుకు నెడుతుంది, అంతఔనాన ముకేంగా వాళ్ు నిత్తరుని కుంట్టడేలా చ్చస్తతంది. అదిగో
అంద్దకే, ఇలా గోడని విడి భాగాల్గా ఔట్టు దధతి ఎననకోఫడింది. ఐదందల ఖజాల గోడ పూరిత
కావట్టనికి ఉజాజయింపుగా ఐదేళ్ళు ట్టుది; కానీ అటికే యేవేక్షకుల్ త్తవ్రంగా అలసిపోయి, ఇఔ
తభ మీదా, గోడ మీదా, మొతతం ప్రంచ మీదే విశాూసం లేని సిథతిలో ఉండేవారు. అంద్దకే, వాళ్ళు
రండు గోడల్ ఔలప వేయి ఖజాల గోడ పూరిత చ్చసిన ఆనంద సంఫర్మలోీ ఇంకా
మునిగితేల్తుండగానే, వాళ్ుని వేరే ఎఔకడో స్తదూయ ప్రంతానికి ఫదిల్న చ్చసేవారు. అఔకడికి వెళ్ళు
ప్రయ్యణమాయగంలో వాళ్ళు అఔకడఔకడా పూయతయిన గోడ భాగాలన చూసాతరు, అధిష్టునం విడిది చ్చసిన
శిబిర్మల మీద్దగా వెళ్ళతరు, అఔకడ వాళ్ుకి గౌయవ తకాల్ ప్రదానం చ్చమఫడతాయి, దేశ్ం
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నల్మూలల నంచీ ఉతాహంగా తయల వస్తతనన కొతత శ్రామిఔ ఫ ందాల్ వాళ్ుకు ఎద్దయవుతాయి,
గోడకి ఊతంగా నిలబెట్టుంద్దకు కావాలన ఔల కోసం అడవుల్ కొటిువేమడానిన చూసాతరు, గోడకి
ఇట్టఔ ర్మళ్ున సయపర్మ చ్చమట్టనికి కొండల్ పండవటం చూసాతరు, గోడ విజమవంతంగా పూరిత
కావాలని మొకుకకుంటూ పుణేక్షేత్రాలోీ బకుతల్ చ్చస్తతనన ప్రయథనలన వింట్టరు. ఇదంతా వాళ్ు
అసహనానిన చలాీరేిది. మాయగభధేంలో ఇంటి దఖగయ త్తస్తకునన కొదిద కాలపు విర్మభమూ వాళ్ుని
భరింత కారోేనాఖులన చ్చసేది; తాము గోడ గరించి చెపుతననపుడు వినటంలో ఊరివాళ్ళు చూపంచ్చ
శ్రదాధసకుతలూ, అఔకడ నింపాదిగా ఫతికేసే ప్రత్త మామూల్ పౌరుడ్డ ఏదో ఔ రోజు గోడ పూయతయి
త్తరుతుందంటూ వేఔతం చ్చసే ఆశాభావం – ఇవనీన వాళ్ు గండె తంత్రులన మీటి వారిలో
నూతనోతేతజానిన నింపేవి. అపుడిఔ వాళ్ళు, నియంతయం ఆశ్తో వెలగిపోయ్య సిపలీలాీ, తభ ఇళ్ుకు
వీడోకల్ లకేవారు; దేశ్భంతా ఆత్రుతగా ఎద్దరుచూస్తతనన గోడ కోసం భళ్లు తభ వంతు ని
మొదల్పెట్టులనన కోరిఔ వాళ్ున నిలవనిచ్చిది కాద్ద. ఫమలేదర్మలన సభమం ఔనాన ముందే
ఫమలేదరిపోయ్యవారు; వాళ్ున సాఖనంట్టనికి ఊరు ఊయంతా చాలా దూయం వెంట నడిచ్చది.
ఎగరుతునన జండాలతో, తాకాలతో రోడీనీన కిటకిటలాడేవి; వాళ్ుకు తభ దేశ్ం ఎంత గొదో,
స్తసంననమనదో, అందమనదో, ప్రేమాసదమనదో ఇదివయకెననడ్డ లేనంతగా అయథభయ్యేది. తోటి
దేశీయుడు ప్రత్త ఔకడ్డ తభ సోదరుడే, వాళ్ు యక్షణ కోసమే తామీ గోడ ఔడుతునానరు, దీనికి
వాళ్ళు జీవితాంతం ఔ తజుాలై ఉంట్టరు. ఐఔేత! ఐఔేత! చెట్టుట్టులేస్తకుని, అంతా ఔ
సమూహంగా ఔలసి ఔద్దల్తారు, వారి యఔత ప్రసయణ ఇఔ తభ దేహాలకు మాత్రమే రిమితమ
ఉండద్ద, అంతులేని చైనా విసాతర్మల గండా త్తమగా పారుతూ, తిరిగి తిరిగి వస్తతంట్టంది.
ఇదంతా ద షిులో పెట్టుకుని ఆలోచిసేత, గోడని విడి భాగాల్గా ఔటుడంలోని ఆంతయేం
తేలగాగనే బోధడుతుంది. ఇవే గాఔ భరికొనిన కాయణాల్ కూడా ఉనానయి. ఈ ఔక విష్మం మీదే
నేన ఇంత సేపు వివయణ ఇవూడంలో కూడా పెదద వింతేమీ లేద్ద. పైకి అంత ముకేమన విష్మంగా
ఔనిపంచఔపోయినా, నిజానికి గోడ నిర్మాణంలో ఇదో కీలఔమన అంశ్ం. ఆనాటి ఆలోచనల్నన
అనబవాల్నన ఇపుడు అయథభయ్యేలా చ్చయ్యలంట్ట, ఈ విష్మంపై ఎంత మాట్టీడినా సరిపోద్ద.
[1]

మొదటగా చెపాలందేమిటంట్ట, ఆ రోజులోీ, బేబెల్ బ్బరుజుకు

ఏ మాత్రం త్తసిపోని

నిర్మాణాల్ చ్చటుఫడేవి, కానీ దైవానగ్రహం విష్మంలో మాత్రం ఆ నిర్మాణానికి టిున ఖతి వీటికి
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టు లేద్ద. ఇదెంద్దకు చెపుతనాననంట్ట, గోడ నిర్మాణం మొదలైన తొల రోజులోీ ఔ ండితుడు
తాన ర్మసిన పుసతఔంలో ఈ పోలఔన ప్రసాతవించాడు. అంద్దలో ఆమన ఏభంట్టడంట్ట, బేబెల్
బ్బరుజు తన లక్షాేనిన సాధించలేఔపోవట్టనికి కాయణం అందరూ అనకునేది కాదట, ఇంకోలా
చెపాలంట్ట, అందరికీ తెలసిన కాయణాలోీ అసల్ కాయణం లేద్దట. ఆమన చూపంచిన ఋజువుల్
పుర్మణాల పైనా, పుకికటి ఔథలపైనా ఆధాయడినవి కావట; ఆమన సూమంగా ఆ సథలానికి వెళిు
భరీ రిశోధించాడట, తదాూర్మ బేబెల్ బ్బరుజు కూలపోవట్టనికి అసల్ కాయణం దానికి వేసిన
పునాద్దల్ ఫలహీనంగా ఉండటమే అని తేలి చెపాడు. ఈ విష్మంలో మాత్రం ప్రచీన కాలంతో
పోలసేత మా కాలం ఎనోనరట్టీ మెరుగైనదనే చెపాల. మా కాలంలో దాదాపు చద్దవుకునన ప్రత్త
వాడ్డ వ తిత రీతాే తాపీమేస్త్రీనే, పునాద్దల్ వేమటంలో ఆరితేరినవాడే. అయితే ఆ ండితుడు
నిరూపంచదల్ికుననది ఇది కాద్ద; బేబెల్ బ్బరుజు కొతతగా భరోసారి ఔటుడానికి వీల్ఔలంచ్చలా
మానవాళి చరిత్రలో తొలసారిగా ఔ టిష్ుమన పునాది ఏర్మట్టకానందనీ, అది సాక్షాతూత మా
చైనా గోడే అనీ అంట్టడామన. ముంద్ద గోడ నిరిాంచాకా, దానిన పునాదిగా వాడుకుంటూ బ్బరుజు
నిరిాంచవచిట. ఆ రోజులోీ ఎవరి చ్చతులోీ చూసినా ఆమన పుసతఔమే ఔనడేది, కానీ నా భట్టుకు
నాకు ఈవేళ్ కూకడా ఆమన బ్బరుజుని ఎలా ఔట్టులనకునానడో అయథం కాద్ద. అసల్
వలయ్యకాయంలోనే లేని ఈ గోడ, భహ అయితే పావు వలమమో, అయథవలమమో కాఖల ఈ గోడ,
ఔ బ్బరుజుకి ఎలా పునాది కాఖలద్ద? ఫహుశా ఏదో వేదాంతాయథంలో ఆ మాట అని
ఉంట్టడనకోవచుి. భరి అలాగైతే, ఔళ్ు ముంద్ద కచిితమన వాసతవంగా ఔనిపంచ్చ గోడ
నిరిాంచడం ఎంద్దకు, దానికి గాన లెఔకలేనంతభంది జనం జీవితాంతం శ్రమించడం ఎంద్దకు?
పైగా ఆ పుసతఔంలో కాక నిర్మాణట్టల్ కూడా గీసి పెటిు ఉండేవి (కొంత అసష్ుమన ప్రణాళిఔలే
అనకోండీ), ఈ ఫ హత్ నూతన కాయేక్రమానికి జనశ్కితని ఎలా చైతనేవంతం చ్చయ్యలనన దానిపై
సవివయమన ప్రతిపాదనల్ కూడా ఉండేవి.
అట్లీ జనం బ్బర్రల్ ఎనోన చిత్రమన ఆలోచనలతో కికికరిసి ఉండేవి – అంద్దకు ఈ
ండితుడి పుసతఔం ఔ ఉదాహయణ మాత్రమే – ఔ ఉభాడి లక్షయం కోసం అంతా ఔలసిఔట్టుగా
తభ ఫలాఫలాలన సమీఔరించుకునే ప్రమతనంలో ఉండటమే దీనికి కాయణం కాబోల్. భనిషి
సూభావం చంచలమనది, స్తడిగాలలా అసిథయమనది, అది ఏ హద్దదల్నన అంగీఔరించద్ద; తనన తానే
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ఫంధించుకుంట్టంది, భరుక్షణం ఆ ఫంధనాలన తెంపుకోవట్టనికి పచిిగా గింజుకుంట్టంది, ఆ
ప్రమతనంలో అనినంటినీ విచి్ననం చ్చస్తతంది, గోడల్నన, ఫంధనాలన, ఆకరుకు తనని తాన కూడా.
అధిష్టునం గోడని ఇలా విడిభాగాల్గా నిరిాంచ్చ దధతిని ఎననకుననపుడు అసల్ గోడ
నిర్మాణానేన ప్రశానయథఔం చ్చసే ఇలాంటి అంశాలన కూడా రిఖణనలోకి త్తస్తకునే ఉంట్టంది.
అధిష్టునం మాకు – నేన చాలాభంది తయపున మాట్టీడుతునానన – జారీ చ్చసిన ఆదేశాలన
జాగ్రతతగా రిశీలంచిన మీదట అయథమంది ఏమిటంట్ట, అధిష్టునం అనేదే ఔటి లేఔపోయుంట్ట మా
పుసతఔ రిజాానమూ, మా మానవ మేధస్త అంతా ఔలసినా కూడా ఒ పెదద ప్రణాళిఔలో
అంతర్ముఖమన మా ఈ చిరుకార్మేలన నెయవేయిట్టనికి ఎంద్దకూ నికివచ్చివి కావు. ఆ అధిష్టున
కార్మేలమంలో – అది ఎఔకడ ఉందో, అంద్దలో ఎవరుంట్టరో నేన అడిగిన వారవూరికీ
తెలమద్ద – ఆ కార్మేలమంలో మానవాళి అనిన ఆలోచనలూ - లక్షాేలూ, కోరిఔలూ నెయవేయట్టలూ అనీన ఎద్దరద్దరు దిశ్లోీ రిభ్రమిస్తతంట్టమనిపస్తతంది. అఔకడి అధికారుల్
నిర్మాణ ట్టల్ గీస్తతననపుడు కిటికీలోీంచి ప్రసరించ్చ దైవిఔ ప్రంచాల వెల్గల్ వారి చ్చతులపై
డి ప్రకాశిస్తతంట్టమనిపస్తతంది.
భరి ఇంతటి శ్కితవంతమన అధిష్టునం నిజంగా తల్ికుంట్ట గోడ నిరిూర్మభంగా
ఔట్టుకుపోయ్య దధతిలో ఎద్దయయ్యే సభసేలన కూడా ఎద్దరోకఖలదని ఏ తటసథ రిశీలకుడైనా
గ్రహంచఖలడు.

దీనినఫటిు

గోడ

విడి

భాగాల్గా

ఔట్టుకుపోయ్య

దధతిని

అధిష్టునం

ఉదేదశ్పూయూఔంగా ఎంచుకుందనన త్తర్మానానికి ర్మవాల వస్తతంది. కానీ ఈ విడిభాగాల్గా ఔట్టు
దధతి కేవలం ఆదధయాం మాత్రమే, కాఫటిు తగినది కాద్ద. దీనినఫటిు అధిష్టునం తఖని దధతినే
ఎంపఔ చ్చస్తకుందనన త్తర్మానానికి ర్మవాల వస్తతంది. చిత్రమన త్తర్మానమే, కాదనన. కానీ ఔ
యఔంగా చూసేత దీని క్షానా కొంత సభయథన ఉంది. ఇపుడైతే దానిన చరిించుకోవటంలో పెదద
ప్రమాదమేమీ లేద్ద. ఔపుడు మాత్రం రిసిథతి వేరేలే ఉండేది. ఆ రోజులోీ చాలాభంది,
జాానలైనవాళ్ళీ కూడా, ఔ స్తత్రానిన నమేావారు. అదేమిటంట్ట: నీ శ్కిత మేర్మ అధిష్టునపు
ఆదేశాలన అయథం చ్చస్తకోవట్టనికి ప్రమతినంచు, కానీ ఔ సాథయి వయకూ మాత్రమే; దానిన దాటి
ఆలోచించకు. ఈ స్తత్రానిన ఔ పోలఔతో కూడా ఉదహరించ్చవారు: దానిన దాటి ఆలోచించకు,
అదేదో ప్రమాదభని కాద్ద; ప్రమాదభని చెట్టనికి ఏ ఋజువూ లేద్ద. అయినా ఏది
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ప్రమాదమూ, ఏది కాదూ అననది కాదిఔకడ విష్మం. వసంతకాలంలో నది ఎలా ఉంట్టందో గరుత
తెచుికో. దాని భటుమూ వడీ పెరుగతుంది, చెరివైపూ ఉనన డుూలన సాయవంతం చ్చస్తత
పారుతుంది, అయినా సముద్రానిన చ్చరే వయకూ తన దిశ్ని కచిితంగా నిల్పుకుంట్టంది, అయెమన
అతిథి ఖనఔ అఔకడ దానికి బ్రహాాండమన సాూఖతం అంద్దతుంది. – ఇదిగో అధిష్టునపు
ఆదేశాలపై నీ రిశోధనలన ఈ మాత్రం దాకా అనభతించుకోవచుి. – కానీ ఆ తర్మూత నది
భటుం డుూలన ముంచెతేతంతగా పెరుగతుంది, దాని రూపానీన రిధుల్నన కోలోతుంది, ప్రవాహ
వడి తగగతుంది, తన ఖమాేనిన భరిిపోయి ఊళ్ీలోనే చినన చినన చెరువులన ఏయరుస్తతంది, పొలాలన
నాశ్నం చ్చస్తతంది, అయినా తన ఈ నూతన విసత తిని ఎకుకవకాలం నిల్పుకోలేద్ద, చివరికి తన
డుూల భధేకు వచిి దఖఔ తద్ద, ఆ తయవాత వేసవి ముదిర్మఔ పేలవంగా ఎండిపోకా
తద్ద. – ఇదిగో అధిష్టునపు ఆదేశాలపై నీ రిశోధనలన భరీ ఇంత దాకా అనభతించుకోవటం
భంచిది కాద్ద.
గోడ ఔడుతునననానళ్ళీ ఈ పోలఔకు చాలా ప్రముకేతా ఓచితేమూ ఉనాన, నా ప్రస్తతత
వాేసం విష్మంలో దాని అనూమం చాలా రిమితం మాత్రమే. నాది పూరితగా చారిత్రఔ ద షిుఖల
రిశోధన; ఎపుడో మామమన భబ్బులోీంచి ఇఔ ఇపుడు ఏ పడుగలూ వచిిడవు, కాఫటిు
అపుటి ప్రజల్ ఈ విడిభాగాల దధతి గరించి ఏ వివయణలతో సరిపుచుికునానరో వాటిని దాటి
నేన ముంద్దకు వెళ్ళీ వీల్ంది. నా ఆలోచనాశ్కిత నాపై విధించ్చ హద్దదల్ ఎనోన ఉండనే ఉనానయి,
కానీ ప్రయ్యణంచాలన విసాతర్మల్ మునాంద్ద ఎనోన ఉనానయి.
ఎవరి నంచి ఈ గోడ మాకు యక్షణ ఇవాూల? ఉతతయం వైపునన తండాల నంచి. ఇపుడు
నేన వచిింది దక్షణ చైనా నంచి. అఔకడ ఏ ఉతతర్మదివాళ్ళీ భభాలన ఇఫుంది పెటులేరు. వాళ్ీ
గరించి మేము ప్రచీనగ్రంథాలోీ మాత్రమే చద్దవుకుంట్టం; సూభావానగణంగా వారు సాగించ్చ
అఔ తాేల్ చదివి మా ప్రశాంతమన లోగిళ్ీలో నిటూురుల్ విడుసాతం. చిత్రకారుల్ ఈ
పాపాతుాలన చాలా వాసతవిఔరీతిలో చిత్రిసాతరు; తెరిచిన నోళ్ళీ, ద్దనైన ళ్ళీనన దవడలూ, వాటితో
చీలిచెండాడబోయ్య తభ బ్దధితుల యఔతపు రుచిని ఆశిస్తత ముందే మూతల్డూ ఔళ్ళీ ఇవనీన
చూసాతం. మా పలీల్ అలీరి చ్చసేత వాళ్ీకు ఈ బొభాల్ చూపసాతం, అంతే, వాళ్ళీ వెంటనే
ఏడుికుంటూ మా సందిళ్ీలో దూరిపోతారు. కానీ ఇంతఔనాన ఈ ఉతతర్మదివాళ్ీ గరించి
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మాకింకేమీ తెలమద్ద. వాళ్ీని మేం ఎపుడ్డ చూడలేద్ద, మా ఊళ్ీలోనే ఉండిపోతే ఎటికీ
చూడబోము కూడా, ఔవేళ్ వాళ్ళీ తభ అడవి గర్రాలెకిక శ్కిత మేర్మ సాూరీ చ్చస్తత ఇట్ట వైపు
దూస్తకువచిినా కూడా ఈ అంతుపొంతూ లేని విసాతర్మల్ దాటి భభాలన ఎటికీ చ్చరుకోలేరు,
వాళ్ీ ప్రయ్యణం గాలోీనే ముగిసిపోతుంది.
ఇలాంటపుడు భరి మేం ఎంద్దకు మా ఇళ్ళీ వదిలపెటిు వచాిం? వంతెనల కింద పారే
ఏరునీ, మా తల్ీల్నన తండ్రుల్నన, ఏడేి మా భాయేల్నన, మా సంయక్షణ అవసయమన బిడూల్నన వదిలపెటిు,
ఎంద్దకు స్తదూయమన నఖయంలో శిక్షణకు ఫమలేదర్మం, ఎంద్దకు మా ఆలోచనలన ఇంకా
దూయంలో ఉతతర్మదిన ఉనన గోడ మీదకు ఎకుకపెట్టుం? ఎంద్దకు? అధిష్టునానికి ఈ ప్రశ్న. వాళ్ీకు
మేం తెల్స్త. పెదద పెదద ఆందోళ్నలోీ నిభఖనమ ఉనన మా నామకులకు మా గరించి తెల్స్త, మా
చిరు ప్రమతానల్ తెల్స్త, మేము మా చినన పాఔలోీ గమిగడి కూరోివటం చూసాతరు, చుటూు
కుట్టంఫం కూర్చిని ఉండగా ఇంటి పెదద వలీంచ్చ ప్రయథనలన ఆమోదించటమో తియసకరించటమో
చ్చసాతరు. అధిష్టునం గరించి ఇలాంటి ఆలోచనలన వెలీడించట్టనికి నాకు అనభతి ఉందో లేదో
తెలమద్ద, ఔవేళ్ ఉంట్ట మాత్రం నా అభిప్రమంలో అధిష్టునం అనేది చాలా కాలం నంచ్చ
ఉందని చెపాల, అదేదో ఇటికిపుడు కొల్వుదీరి ఎవరి ఖటిఔలనో చరిించి అంతే
హడావుడిగా సబ ముగించి అఔకడ త్తస్తకునన నియుయ్యనిన – ఆ నియుమం నినన తభ టీ దమ
చూపంచిన దేవుళ్ీ ముంద్ద ఔ చినన దీం వెలగించటం మాత్రమే అయినా సరే, దానిన – అభల్
చ్చమట్టనికి అదే రోజు ర్మత్రి ప్రజలన తభ డఔలోీంచి లేప బెతాతలతో చీఔట్లీకి తరిమింది కాద్ద.
అధిష్టునం అనాదిగా నంచీ ఉంట్టననదే అనీ, గోడ ఔట్టులనన నియుమమూ అంతేననీ
నేననముాతాన. పాం ఇది తెలమఔ తామే దానికి కాయణభనకునే ఉతతర్మదివాళ్ళీ! ఇది తెలమఔ
తానే దీనికి ఆదేశ్మిచాిననకునే భహర్మజు! గోడ ఔట్టు మాకు తెల్స్త అది నిజం కాదని, మేం
నోరు మెదం.

*
గోడ నిర్మాణం జరుగతుననటి నంచి ఈ రోజు దాకా కూడా నేన జాతుల తులనాతాఔ చరిత్రన
అధేమనం చ్చమటంలో నిభఖనమ ఉనానన – ఈ దధతి దాూర్మ మాత్రమే కొనిన ప్రశ్నలన
మూలాల దాకా తరిచిచూడఖలం – అలా నేన తెల్స్తకుననదేభంట్ట మా చైనీయులకు ఉనన ప్రజా,
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ర్మచరిఔపు వేవసథల్ కొనిన తభ పాయదయృఔతలో తిరుగలేనివైతే, భరికొనిన అసష్ుతలో
తిరుగలేనివి. ఈ సిథతికి, ముకేంగా రండో సిథతికి కాయణమేంట్ల వెతకాలనన కోరిఔ ననన
ఎటినంచో టిుపీడించ్చది, ఇటికీన. అసల్ ఈ గోడ నిర్మాణమే దీంతో ముడిడి ఉంది.
అసల్ మాకునన అసష్ుమన వేవసథలోీ సాక్షాతూత మా ర్మచరిఔం కూడా ఔటి. ఫహుశా
పెకింగ్ నఖయంలో, ర్మజప్రసాదం రిసర్మలోీ ఈ విష్మమ కాసత సష్ుత ఉండొచ్చిమో, అంద్దలో
కూడా వాసతవం ఔనాన భ్రభల పాళ్ళీ ఎకుకవ. ఉననతసాథయి విదాేలయ్యలోీ ర్మజనీతిశాస్త్రం, చరిత్ర
బోధించ్చ ఉపాధాేయుల్ తభకు సష్ుమన అవగాహన ఉందనీ, దానిన విదాేరుథలకు
ధాయపోమఖలభనీ నభాఫల్కుతారు. అలాగ్న కిందిసాథయి విదాేలయ్యలోీకి కోక మెటూు దిగ్న కొదీద
అఔకడి ఉపాధాేయులూ విదాేరుథలూ తభ అవగాహన టీ చాలా ధీమాగా ఉండటం
ఖభనించవచుి, కానీ అఔకడ మిగిలందలాీ వందలేళ్ళీగా ప్రజల భనస్తలోీకి నాటఫడిన కొనిన
స్తత్రాల చుటూు ఆకాశాననంట్టతూ పేరుకుపోయిన డొలీ విదేే, ఆ స్తత్రాలోీని మూలసతేం ఏమీ
చెడలేద్ద, కానీ దానిన గరితంచలేనంతగా చుటూు అయోభమపు పొఖభంచు ఔమేాసింది.
కానీ నిజానికి ఈ ర్మచరికానికి సంఫంధించిన ప్రశ్నన ఎవరినైనా అడగాలంట్ట ముంద్ద
అది సామానే ప్రజలనే అడగాల, ఆ వేవసథ అంతిభంగా ఆధాయడేది ప్రజల మీదే ఔదా. ఐతే
ఇఔకడ ఔటి పుకుని త్తర్మల, నేన నిఔయంగా ఏమనా మాట్టీడఖలగ్నది నా సూసథలం గరించ్చ.
అఔకడ, ఏడాది మొతాతనీన అందమన వైవిధేంతో నింపవేసే ప్రఔ తిదేవతల క్రతువుల్నన మినహాయిసేత,
మేం అననితేం ఆలోచించ్చది ఔక ర్మజు గరించ్చ. కానీ వయతమానంలో ఉనన ర్మజు గరించి కాద్ద;
ఎంద్దఔంట్ట అతన ఎవరో ఏమిట్ల మాకు సష్ుంగా తెలసేత ఔదా. మేం ఈ విష్మమ ఏ
సమాచాయం దరుకుతుందా అని నియంతయం ప్రమతినస్తతనే ఉనాన – ఈ ఔక విష్మమే మాకు
ఆసకిత ఔలగించ్చది – చిత్రంగా ఏ సమాచాయమూ దయఔద్ద, దేశ్భంతా విసాతయంగా ప్రయ్యణంచిన
య్యత్రీకుల నంచి కానీండి, ఇరుగ పొరుగ ఊళ్ీ నంచి కానీండి, లేదా కేవలం మా దరిదాపులోీని
కాలవలే గాఔ విత్ర నద్దలెనినంటి మీదో ప్రయ్యణం చ్చసిన నావికుల నంచి కానీండి, చాలా
విష్య్యలైతే తెల్సాతయి, కానీ కచిితంగా ఏదీ నిర్మథయణ కాద్ద.
మా దేశ్ం ఎంత విసాతయమందంట్ట ఏ పోలకా దానికి నాేమం చ్చమలేద్ద, సూర్మగల్ కూడా
దాని వైశాలేం ముంద్ద చిననబోతాయి – అంద్దలో పెకింగ్ నఖయం ఔ చినన చుఔక లాంటిది
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మాత్రమే, అంద్దలో ర్మజప్రసాదం ఇంకా చినన చుఔక. అవట్టనికైతే ర్మజదవి ప్రంచంలోని
అధికాయ శ్రేణులనినంటిలోకీ గొదని పుకోఔ తద్ద. కానీ ప్రస్తతతం ఉనన ర్మజు, మాలాంటి ఔ
భనిషి, మాలాగ్న దివాన మీద నడుం వాల్సాతడు, అది విశాలంగా ఉండొచుి లేదా చాలా
ఇరుకైనదీ పొటిుదీ కూడా కావొచుి. మాలాగ్న కోకసారి అతన ఫదదఔంగా వళ్ళీ విరుచుకుంట్టడు,
బ్దగా అలసిపోతే తన సనననైన నోటితో ఖటిుగా ఆవలసాతడు. అంతఔనాన అతని గరించి ఏం
తెల్స్తకోఖలం – ఇఔకడ వేల మళ్ీకు ఇవతల దక్షణాన దాదాపు టిబెటన్ యూతాలకు దఖగరోీ ఉనన
వాళ్ీం. ఔ వేళ్ ఏ వాయతనాన వచిినా అది అలల్గా మా దాకా చ్చరే సరికి ఆలసేమపోతుంది,
ఎంద్దకూ నికిర్మకుండా పోతుంది. గొ మేధావులూ, కానీ ద్దరుుదిదరులూ ఐన కుల్ననలూ
సభికులూ ఎలీవేళ్లా ర్మజు చుటూు గమికూడి ఉంట్టరు – సేనహతులనీ సేవకులనీ ముస్తగల్
వేస్తకుని శ్త్రుతూంతో కుతితతూంతో ఉంట్టరు – వాళ్ళీ ర్మజాేధికార్మనికి ప్రతాేమానమశ్కుతల్గా
ని చ్చస్తత తభ విష్ం పూసిన బ్దణాలతో ర్మజుని ఖదెద దింట్టనికి అననితేం శ్రమిస్తతంట్టరు.
ర్మజాేనికి అంతం లేద్ద, కానీ ర్మజు మాత్రం ఖదెద నంచి తడఫడి కిందడుతూనే ఉంట్టడు,
అవున, వంశాలకు వంశాలే నేలర్మల తభ ఆకరి శాూసన భటిులోకి విడుసాతయి. ఈ సంగయౄణల
గరించీ, య్యతనల గరించీ ప్రజలకు ఎటికీ తెలమద్ద; నఖర్మనికి కొతతగా వచిిన వాళ్ీలాగా
ప్రజల్ బ్దగా కికికరిసిన ఏ వీధి చివయనో ప్రశాంతంగా నిలఫడి వెంటతెచుికునన చదిదమూటల్
విపతింట్టంట్ట, అదే వీధికి ఎగవన చాలా దూయంలో నఖయం నడిబొడుూన ఉనన సంతలో వాళ్ీ
ర్మజుని ఉరిత్తసే కాయేక్రభం సాగతూంట్టంది.
ఈ రిసిథతిని ఔ పటుఔథ బ్దగా వరిుస్తతంది: దాని ప్రకాయం ర్మజు నీకోసం ఔ సందేశ్ం
ంపాడు, నీలాంటి అల జీవి కోసం, ర్మచరిఔపు స్తరుేనికి దూయంగా పోయి దాకుకనన ఔ
నియయథఔ నీడ కోసం; ర్మజు తన భయణశ్మే మీంచి కేవలం నీకోసమే ఔ సందేశ్ం ంపాడు.
అంద్దకోసం తన వార్మతహరుణు భంచం ఔకన మోఔరిలీభని ఆదేశించాడు; ఆ సందేశానికి ఎంత
ప్రముకేత ఇచాిడంట్ట, దానిన భళ్ళీ తిరిగి తన చెవిలో చెపంచుకునానడు. తాన విననది సరిగాగనే
ఉందని తలాడించాడు. అవున, తన చివరి క్షణాలోీ చుటూు గమికూడిన వీక్షకుల సాక్షగా – వారి
కోసం అడుూగా ఉనన గోడలనీన కూలివేమఫడాూయి, ఆ ర్మజేపు సాభంతర్మజులెందరో ఎతుతగా
విశాలంగా పైకి లేచిన మెటీ మీద నిలఫడి చూస్తతనానరు – వీయందరి ముంద్ద ర్మజు తన
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సందేశానిన నీకు ంపాడు. వార్మతహరుడు తక్షణమే ఫమలేదర్మడు; ఫలష్ుమన అల్పులేని
భనిష్తన; అట్ట కుడి చ్చతోతనూ ఇట్ట ఎడం చ్చతోతనూ గంపు భధే నంచి దారి తొల్చుకుంటూ
ముంద్దకుసాగాడు; ఎవరైనా అడుూవసేత చూపుడు వేలతో తన ఛాత్త వైపు చూపస్తతనానడు, అఔకడ ఔ
స్తయేతఔం మెరుసోతంది; వేరే ఏ భనిషికీ వీల్కానంతగా అతనికి దారి స్తఖభం అవుతోంది.
కానీ ఆ సమూహానికి అంతం లేద్ద; ఎంతకీ తెఖద్ద. ఔకసారి శివాయీలోని చిిఔఫమళ్ీ దాకా
చ్చయఖలగితే చాల్ ఎంత వేఖంగానైనా రిగెతతవచుి; తూయలోనే నీ తల్పు మీద అతని చ్చతి వేళ్ీ
సంగీతం వినడుతుంది. కానీ దానికి ఫద్దల్ ఆ సమూహం భధే అతన నిష్లంగా తన
శ్కితనంతా అవజేస్తకుంట్టనానడు. ఇంతాజేసి ఇంకా ర్మజప్రసాదపు లోలోల ఖ హాలోీనే
పెనగలాడుతునానడు; ఆ సమూహం అంచుకు ఎటికీ చ్చరుకోలేడు; ఔవేళ్ చ్చరుకునాన లాబం
లేద్ద; ఆ తర్మూత సభా బవనాల్ దాట్టల; సభాబవనాల తర్మూత రండో ర్మజప్రసాదం దాట్టల; ఆ
తర్మూత భళ్ళీ మెట్టీంట్టయి, భళ్ళీ సభాబవనాల్ ఎద్దయవుతాయి; ఆ తర్మూత ఇంకో ప్రసాదం;
అలాగ్న వేలసంవతర్మల్ ఖడిచిపోతాయి; ఔవేళ్ ఎటుకేలకు ఎలాగో ఆకరు సింహదాూర్మనిన
పెలీగించుకుని ఫమటడినా – అది జయఖటం దాదాపు అసంబవభనకో – అతనికి ఎద్దరుగా
ర్మజధాని

రుచుకుని

ఉంట్టంది,

ప్రంచానికే

కేంద్రమన

ర్మజధాని,

ఫదదలయ్యేంతగా

కికికరిసిపోతూ పాకిపోయిన ర్మజధాని. ఔ చనిపోయిన వేకిత ంపన సందేశ్ం త్తస్తకుని ఎవూరూ
దానిన దాటలేరు. కానీ నవుూ మాత్రం చీఔట్టీ డుతుండగా నీ కిటికీ దఖగయ కూరుిని ఆ సందేశ్ం
గరించి ఔలల్ ఔంట్టవు.
మా ప్రజల్ ర్మజు గరించి ఆలోచించటం అచిం ఇలాగ్న ఇంత ఆశాయహతంగానూ ఇంత
ఆశావహంగానూ ఉంట్టంది. వాళ్ీకు ఏ ర్మజు దిగిపోతునానడో తెలమద్ద, అసల్ పాలస్తతనన
ర్మజవంశ్ం పేరు విష్మంలో కూడా అనమానాల్ంట్టయి. పాఠశాలలోీ ర్మజవంశాల గరించీ
వాయసతూక్రభం గరించీ తేదీలతో సహా చాలా బోధిసాతరు, అయినా ఎంత అనిశిితి వాేపంచి
ఉందంట్ట పెదద పెదద ండితుల్ కూడా ఈ విష్మం మీద తయజనబయజనల్ డుతూనే ఉంట్టరు. మా
ఊళ్ీలో ఎపుడో చచిిపోయిన ర్మజుల్ సింహాసనాలధిరోహసాతరు, కేవలం మా పాటలోీనే
ఫతికునానడనకునన ఇంకొఔడు ఇటీవలే ఆసాథన పూజారి దాూర్మ ప్రఔటన జారీచ్చసాతడు. ఎపుడో
చరిత్రలో ఔలసిపోయిన యుదాధల్ మాకు కొతతవి, ఆ ఔబ్బరు చెట్టనికి పొరుగింటి ఆసామీ
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ఆత్రంగా రిగెతుతకొసాతడు. వంచకులైన ర్మజోదోేగల మామలో డి దారి తపన ర్మజుల భాయేల్
అధికాయ దాహంతో, త్తవ్రమన లోబంతో, ఔటుల్తెంచుకునన కాభంతో, తభ ద్దష్క తాేల్
ప్రత్తసారి కొతతగా చ్చస్తతనే ఉంట్టరు. వాళ్ళీ కాలంలో ఖతించిపోయ్య కొదీద వాళ్ీ కార్మేల్ సరికొతత
యంగలదదఫడి మా ముంద్దకొసాతయి. ఎపుడో వేల ఏళ్ీ క్రితం ఔ ర్మణ తన బయత యఔతం తాగి
చంపేసిన సంఖతిని కొతతగా తెల్స్తకుని మా లెీ బిఖగయగా ఖగోగల్ పెడుతుంది.
అలా మా ప్రజల్ చనిపోయిన ర్మజులన ఫతికుననట్టు రిఖణసాతరు, ఫతికునన పాలకులన
చనిపోయ్యడనకుంట్టరు. ఔవేళ్ ఎపుడైనా, అంట్ట మొతతం భనిషి జీవితకాలంలో ఎపుడో
ఔకసారి, ఔ ర్మజాధికారి లెీటూళ్ీభాట్ట యేటన చ్చస్తత మా లెీకి వచిి, ప్రభుతూం తయపున
కొనిన ప్రఔటనల్ చ్చసి, మా ననల జాబితాలన తనిఖీ చ్చసి, పాఠశాల విదాేరుథలన రీక్షంచి, ఇఔకడి
రిసిథతుల గరించి మా ఊరి పూజారినడిగి తెల్స్తకుని, తర్మూత, ఇఔ తన లీకీ ఎకిక వెళిీపోబోయ్య
ముంద్ద, హాజరైన ప్రజలందరి ఎద్దట్ట నిలఫడి ఈ యేటనలో తనకు ఔలగిన భావాలన
ఖంభీయమన భాష్లో భందలంపుగా ఏఔరువుపెడుతుననపుడు – అపుడు మా అందరి ముఖాల
మీద్దగా ఔ చినన నవుూ పాకిపోతుంది, జనం ఔరివైపొఔరు ఒయచూపుల్ చూస్తకుంట్టరు,
అధికారి ఎఔకడ ఖభనిసాతడోనని పలీల వైపు వంగతారు. వాళ్ీనకుంట్టరు, ఎంద్దకు ఈ అధికారి
ఔ చనిపోయిన భనిషి గరించి ఫతికుననట్టు మాట్టీడుతునానడు, అతనంట్టనన ర్మజు ఎపుడో
చచిిపోయ్యడు, ఆ ర్మజవంశ్ం పూరితగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది, ఈ అధికారి ఊరికే మాతో
ర్మచికాలాడుతునానడు, కానీ భనం అదేం ఖభనించనట్టుగానే నడుచుకుందాం, లేదంట్ట ఆమనిన
కించరిచినటువుతుంది. కానీ భనం మాత్రం భన ప్రస్తతత పాలకునికే విధేయులమ ఉందాం,
అలావుండఔపోతే అది నేయం అవుతుంది. అలాఖ, ఆ అధికారి లీకీ ఔదిలవెళిపోగానే, ఎపుడో
భటిులో ఔలసిపోయిన బూడిదలోంచి ఔ మూరిత మా లెీకు పాలకునిగా పైకి లేసాతడు.
అలాగ్న దేశ్ంలో రేగతునన తిరుగబ్దటూీ లేదా సభకాల్నన యుదాధలూ మా ప్రజలకు
ఎంతమాత్రం టువు. నేన వమస్తలో ఉననపుడు జరిగిన ఔ సంగటన గర్చతసోతంది. మా
పొరుగదే ఐనా చాలా దూయంలో ఉనన ఔ తాలూకాలో తిరుగబ్దట్ట చెలరేగింది. దానికి కాయణం
ఏమిటననది నాకు అంతగా గరుతలేద్ద, అదంత ముకేం కూడా కాద్ద; అఔకడి ప్రజల్ కాసత ఉద్రిఔత
సూభావుల్ అవటం మూలాన తయచూ తిరుగబ్దట్టీ చెలరేగతూనే ఉంట్టయి. సరే విష్య్యనికొసేత,
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ఔ రోజు మా తాలూకాలోంచి వెళ్ళతనన ఔ బిచిగాడు నా తండ్రి దఖగయకు వచిి
తిరుగబ్దట్టదారుల్ ప్రచురించిన ఔయత్రం ఔటి ఇచాిడు. ఆ రోజు ఏదో వేడుఔ కావటంతో మా
ఇంటి ఖద్దలనీన అతిథులతో నిండిపోయి ఉనానయి, అందరికీ భధేలో కూరుిని పూజారి ఆ
త్రానిన రిశీలంచాడు. హఠాతుతగా అందరూ నవూటం మొదల్పెట్టురు, ఆ ఖందయగోళ్ంలో ఆ
త్రం ఎవరో చింపేశారు, అటికే చాలా బిక్ష దండుకునన ఆ బిచిగాణు గద్దదలతో తననలతో
ఫమటకు నెట్టుశారు, తర్మూత ఫమట అందమన వాతావయణానిన ఆసాూదించట్టనికి అతిథులంతా
నిష్కకరమించారు. ఎంద్దకు? ఆ పొరుగ తాలూకా వాళ్ీ య్యస కొనిన అంశాలోీ మా య్యసకు చాలా
భిననంగా ఉంట్టంది, ఈ వేతాేసం వాళ్ళీ ర్మసే దధతిలో కూడా వేఔతభవుతుంది, అది మాకు కాసత
ప్రచీన భాష్లా అనిపస్తతంది. పూజారి రండు పేజీల్ చదివాడో లేదో మేం ఔ త్తర్మానానికి
వచ్చిశాం. అదంతా పాత చరిత్ర, ఆ గాయ్యల్ మానిపోయి చాలా కాలమంది. ఇపుడు వెనకిక
తిరిగి చూస్తకుంట్ట, ఆ ఔయత్రంలోని మాటలోీ అటి వయతమానపు బయ్యనఔ రిసిథతుల్
విబేధించలేని విధంగా వెలీడైనా, మేం మాత్రం తలల్ అడూంగా ఆడిస్తత వెకికరింతగా నవుూతూ
వినట్టనికి నిర్మఔరించాం. వయతమానానిన చెరిపేమట్టనికి అంత సిదధంగా ఉంట్టరు మాప్రజల్.
ఇలాంటి రిసిథతుల ఆధాయంగా ఔవేళ్ ఎవరైనా అసల్ మాకు ఔ ర్మజనేవాడే లేడనన
త్తర్మానానికొసేత, అది భరీ వాసతవదూయమేం కాదనే చెపాల. ఔటి మాత్రం వకాకణంచి చెపాతన:
మా దక్షణాది ప్రజలన మించి ర్మజుకు విశాూసపాత్రుల్గా ఉండేవాళ్ళీ ఫహుశా ఇంకెవరూ ఉండరు,
కానీ మా విశాూసం వలీ అతనికి ఏ లాబమూ లేద్ద. నిజమే, మా ఊరి పొలమేయలోీ ఔ సతంబంపై
విత్రమన డ్రాఖన నిలఫడి ఉంట్టంది, అది మానవాళి మేల్కకనన కాలం నంచీ తన అగిన
ఊపరులన నివాళిస్తచఔంగా పెకింగ్ నఖయం వైపు నిశ్ూసిస్తతనే ఉంది – కానీ సాక్షాతూత ఆ
పెకింగ్ నఖయమే మాకు ఇంకో గ్రహం ఔనాన అరిచితమంది. అసల్ అలాంటి ఊరు ఉండటం
సంబవమేనా? అసల్ ఇళ్ళీ ఔదాని ఔకన ఇంకొఔటి ఉండటం, అవనీన ఔలసి మా కొండ మీంచి
చూసేత ఎంత మేయ ఔనడుతుందో అంతకుమించి విసతరించి ఉండటం సంబవమేనా, ఆ ఇళ్ీ భధే
ఖలూ ర్మత్రనన తేడాలేకుండా భనషుల్ కికికరిసి భసల్కోవటం సాధేమేనా? ఇలాంటి నఖయం
ఉందని నభాడం ఔంట్ట, ఆ పెకింగ ర్మజూ ఔకరేననీ వాళ్ళీ యుగాల యేంతం స్తరుేని కింద
భందకొడిగా తేల్తూ పోయ్య భబ్బుశ్ఔలాీంటివాయనీ చెపేత నభాడం ఇంకా స్తల్వు.
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ఇలాంటి నభాకాల పలతంగా దకేక జీవితం మొతతం మీద చూసేత సేూచ్ఔలదీ
హద్దదలేీనిదీన. అలాఖని అనైతిఔం మాత్రం కాద్ద; నా ఊళ్లు నేన ఖభనించినంతటి సూచ్మన
నీతినిమమాల్ నాకు నా ప్రయ్యణాలోీ ఇంకెఔకడా తాయసడలేద్ద. కానీ అది సభకాల్నన చట్టులకు
ఫదధం కాని జీవితం, పాతకాలం నంచీ సంక్రమించిన ఫలప్రయోఖ దభనకాండ దధతుల ప్రకాయం
నడుచుకునే జీవితం.
అలాఖని మా తాలూకాలో ఉనన దివేల లెీటూళ్ీలోనూ ఇదే రిసిథతి ఉంట్టందని
చెన, మా దేశ్ంలో ఉనన ఐద్దవందల తాలూకాలోీనూ ఇంతేనని అసలే చెన. కానీ ఈ
విష్మమన నేన చదివిన ఎనోన యచనల ఆధాయంగా, నా స్వూమరిశీలన ఆధాయంగా – ముకేంగా
గోడ నిర్మాణం భారీ మానవ వనరులతో ముడిడింది కావటం మూలాన స్తనిశితమన
రిశీలకునికి అఔకడ దాదాపు అనిన తాలూకాల నండి వచ్చి భనషుల భనసతతాూల్నన గ్రహంచ్చ
వీల్ ఉంట్టంది – వీటనినంటి ఆధాయంగా, నేన చెఖలగ్నదేమిటంట్ట, ర్మజు టీ మా ఊళ్లీ ఉనన
ధోయణే దాదాపు అనిన చోట్టీ వాేపంచి ఉంది. అలాఖని ఈ ధోయణని ఔ స్తగణంగా ఎంచి
చెటం లేద్ద; స్తగణం కానే కాద్ద. నిజమే, ఔయఔంగా దీనికి బ్దధేత వహంచాలంది
ప్రభుతూమే, భూమీాదే అతేంత ప్రచీనమన ర్మజేంలో పాలన సాగిస్తత కూడా అది తన
పాలతప్రంతంలోని మూలమూలలకీ చ్చరుకునేలా తన అధికార్మనిన అభివ దిధ చ్చస్తకోవటంలో
విపలమంది, లేదా అభివ దిధ చ్చస్తకోవటంలో నియీక్షయం వహంచింది. కానీ భరోలా చూసేత, ఇట్టఔక
ప్రజలోీ కూడా కాసత నభాఔలోమూ, ఊహాశ్కిత లోమూ ఔనిసాతయి, వాటి కాయణంగానే వాళ్ళీ
పెకింగ్ నఖయంలోని ర్మజరికానిన జడతూం నంచి మేల్కకలప దానిన ఔ సజీవమన ప్రతేక్షమన
వాసతవంగా తభ హ దయ్యలకు హతుతకోలేఔపోయ్యరు, ఇటికీ ఆ ర్మజరిఔం కోరుకునేదలాీ
ఔకసారి ఆ హ దమసయృన అనబవించి ఖతించిపోవటమే.
కాఫటిు ఈ ధోయణ కచిితంగా స్తగణం కాద్ద. కానీ ఖభనించాలన విష్మం ఏమిటంట్ట,
ఈ లోపాలే మా ప్రజలన ఔకతాటిపై నిలపే అతిపెదద ప్రభావాల్ కూడా; మేం నిలఫడిన కాళ్ీ కింద
నేల కూడా ఇవే అని చెపే ధైయేం చ్చసాతన. ఇలాంటపుడు ఎఔకడ లోం ఉందో వెతికి నిర్మథరించి
చెటభంట్ట, మా ఆతానిఫుర్మనిన కూలదోమటమే కాద్ద, అంతఔనాన త్తవ్రంగా, మా కాళ్ీ కింద
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నేలని కుదిపేమటమే. ఈ కాయణంతోనే ప్రస్తతతానికి ఈ ప్రశ్నల విష్మమ ఇంకా ముంద్దకు వెళిీ
రిశోధన సాగించటం నాకు ఇష్ుం లేద్ద.

*
[1] బేబెల్ బ్బరుజు (టవర్ ఆఫ్ బేబెల్): బైబిల్ ఔథ ప్రకాయం, భహాప్రళ్మం తర్మూత
మిగిలన కొందరు భనషుల్ బొందితో సూర్మగనికి చ్చరుకోవాలనన య్యవతో భూమీాంచి
ఆకాశ్ంలోకి ఔ బ్బరుజు నిరిాంచటం మొదల్పెట్టురు; దేవుడు ఈ ప్రమతానలకు కోపంచి,
వాటిని బంఖయచట్టనికి వాళ్ు భాష్లోీ అయోభమం స షిుంచాడు, ఔరినొఔరు అయథం చ్చస్తకునే
వీలేీకుండా చ్చశాడు, దాంతో వీళ్ుంతా వేరేూరు భాష్ల్ ఖల వాళ్ళుగా భూమీాద చెలాీచెద్దయయ్యేరు,
వీళ్ు ప్రమతానలకు ఖండి డింది, బ్బరుజు నిర్మాణం భధేలోనే ఆగిపోయింది. ‘బేబెల్’ అనే
దానికి గ్రీకు అయథం ‘దేవుని దాూయం’; హబ్రూ అయథం ‘అయోభమయచటం’.
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