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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 2016-
17లోనూ - ‘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.  

PPP
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మరో దేవుడు పిలిచాడు 
 మతం ఒక మహతత్ర సాంఘిక శకిత్. నిజానికది మనుషులిన్ సంఘటితం చెయాయ్లి. కానీ మనిషిని మనిషినుంచి 

వేరు చెయయ్డానికే ఎకుక్వగా సహకరిసూత్, మానవజాతిని మారణహోమానికి పోర్తస్హించడం – ఇపప్టికీ ఎనోన్చోటల్ 
జరుగుతునన్ కథ. అందుకే నాకు మతమంటే కొంత చిరాకు ఉంది. దాని గురించి వీలైనంత తకుక్వ ఆలోచిసాత్ను.  

అలాంటి నేను ఒక మతానిన్ గుడిడ్గా నమేమ్ పర్వకత్లతో సమావేశమై, మతం పార్ముఖయ్ం గురించి కొనిన్ గంటల 
సేపు చరిచ్సాత్నని కలలో కూడా అనుకోలేదు.  

మతమారిప్డి కోసం సామ దాన భేద దండోపాయాలిన్ ఎదురోక్వాలిస్ ఉంటుందనీ ఊహించలేదు.  
శతాబాద్లుగా మన దేశంలో మతమారిప్డులు సాధారణంగా ఉంటూ వచాచ్యి. బలహీనులు, 

అణగదొర్కక్బడినవారు, నిరక్షరాసుయ్లు ఎకుక్వగా ఉండడం అందుకు కారణం.  
కానీ ఆరిథ్కంగా వైజాఞ్నికంగా అగర్సాథ్నంలో ఉనన్ అతి కొదిద్ దేశాలోల్ ఒకటైన దేశం జరమ్నీ. అకక్డివారితో కలిసి 

సైంటిఫిక రీసెరిచ్ చెయయ్డానికి అరహ్త సంపాదించినవాణిణ్ నేను. అకక్డి మతాచారుయ్లు మతమారిప్డికి ననున్ పర్లోభపెటేట్ 
పర్యతన్ం చెయయ్డం చాలా అరుదైన అనుభవం. అందుకే అది నా మనసుపై చెరగని ముదర్ వేసింది. ఏళుల్ గడిచినా 
ఇపప్టికీ ఇపుప్డే జరిగినంత సప్షట్ంగా మా సంభాషణ వివరాలు గురుత్ండిపోయాయి.  

వాటినికక్డ ఇంచుమించు యథాతథంగా పంచుకుంటునాన్ను.  
వచిచ్న పీర్సుట్లోల్ పెదాద్యన – నా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి పర్సాత్వన తెచాచ్డంటే, తను నిజంగానే ననున్ తన మతంవైపు 

ఆకరిష్ంచడానికే వచిచ్ సామం కంటే ముందు దానోపాయంతో మొదలెటాట్డని అనుమానం కలిగింది. 
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి నెమమ్దిగా అనాన్నుః “మనిషికి కనీస అవసరాలు కూడు, గుడడ్, నీడ. అంతకంటే 

అదనంగా ఏమునాన్ ఆ మనిషి ధనికుడి కిందే లెకక్. నేను ఇకక్డ ధనికుడిలాగే ఫీల అవుతునాన్ను”  
పెదాద్యన నవివ్, “మీరు చెపేప్ది వేదాంతం. వాసత్వంలోకి వసేత్, కారు ఇకక్డ కనీసావసరం. మీకు ఆరిథ్కంగా 

ఏమైనా ఇబబ్ందులుంటే మాకు చెపప్ండి. కనీస అవసరాల గురించి మీ ఆలోచనలు వాసత్వానికి దగగ్రగా ఉండేలా 
చేయగలం” అని కుతూహలంగా నా కళల్లోకి చూశాడు.  
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నాకు అరథ్మైపోయింది.  
వచిచ్నవాళుల్ ననున్ పర్లోభ పెటట్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఎందుకో ఊహించలేనంత అమాయకుణిణ్ కాను నేను.  
అయితే నా అంతట నేను బయటపడదలుచ్కోలేదు. “చాలా థాయ్ంకస్. అవసరమనిపించినపుప్డు మీ ఆఫర తపప్క 

గురుత్ంచుకుంటాను” అనాన్ను.  
పెదాద్యన మొహంలో కొంచెం సంతోషం, కొంచెం అసంతృపిత్. అదోలా నవివ్, “ఆ అవసరం ఇపుప్డే అనిపించినా 

చెపొప్చుచ్” అనాన్డు.  
జిడుడ్లా తగులుక్నన్టుల్ తోచింది. మనసులో కొంచెం చిరాకనిపించింది. బయటపడకుండా తమాయించుకుని, 

“సవ్తహాగా నాకు సంతృపిత్ ఎకుక్వ. ఇకక్డికొచాచ్క అది రెటిట్ంపయింది. అందుచేత ఇపప్టోల్ నాకు అవసరం అనిపిసుత్ంది 
అనుకోను” అనాన్ను.  

ఆయన మొహంలో దెబబ్తినన్ ఫీలింగ కనిపించింది. ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేదు. 
ఏమంటాడా అని నాలో కుతూహలం. ఆయనేన్ చూసుత్నాన్ను. 
“మీరు అలప్సంతోషి అంటే ఒపుప్కుంటాను. కానీ ఇకక్డికొచాచ్క మీ సంతృపిత్ పెరిగిందంటే మాతర్ం నమమ్లేను. 

ఎందుకంటే ఇకక్డ ఎకుక్వమంది కైరసత్వులు. వాళల్ంతా మీకంటే ఎకుక్వ సంతృపిత్తో ఉనాన్రు. వాళల్లో ఒకరుగా 
కలిసినపుప్డే మీకు సంతృపిత్ పెరుగుతుంది. మీ సంతృపిత్ పెరిగిందంటే, మీరు వాళల్లో ఒకడిగా కలిసిపోవడానికి 
మానసికంగా సిదధ్పడాడ్రని అనుకోవాలి. అవునా?” అనాన్డాయన.  

ఇది సామం కాదు. చతురోపాయాలోల్ ఏదీ కాదు. ఒక తరహా వశీకరణ అనొచేచ్మో! దీనిన్ చతురోపాయాలకు 
కలపొచుచ్. 

కర్మంగా ఆయన ఉదేద్శయ్ం బటట్బయలౌతోంది. ఐనా ఆయన గోపయ్ంగా ఉండే పర్యతన్ం కూడా 
చేసుత్నాన్డనిపించదు. 

నేను మాతర్ం తెలియనటేల్ నటించాలి అనుకునాన్ను. “ఇకక్డివాళుల్ నాకంటే ఎకుక్వ సంతృపిత్గా ఉనాన్రని 
నాకెపుప్డూ అనిపించలేదు. కానీ ఇకక్డివాళల్లో ఒకడిగా కలిసిపోవడం మాతర్ం ఇకక్డికొచేచ్ ముందునుంచీ నాకిషట్మే” 
అనాన్ను.  

అది గీర్న సిగన్లుగా పొరబడాడ్రో ఏమో, ఉనన్టుల్ండి ఇపుప్డు పెదాద్యనతోపాటు చినాన్యన మొహం కూడా 
వెలిగింది.  

“ఇకక్డివాళల్తో కలిసిపోవాలంటే - సులభమైన మారగ్ం కైరసత్వమతం సీవ్కరించడమే. ఆ విషయంలో మేము మీకు 
సాయపడగలం” అనాన్డు చినాన్యన. 
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చలల్కొచాచ్రని బయటపడడంతో, ఇక ముంతను దాచడం అనవసరం అనుకునాన్రని గర్హించాను.  
“మనిషి మనిషితో కలిసిపోవడానికి మతం ఎందుకు? మంచి మనసుంటే చాలు కదా!” అనాన్ను. 
వెంటనే పెదాద్యన అందుకుని, “మతం ఎందుకంటే, మనసుని మంచిగా ఉంచడానికి” అనాన్డు.  
“అయితే ఇపప్టికే నాకో మతం ఉంది. దానొన్దిలి ఇంకోదానికి మారడం ఎందుకు?”  
“ఎందుకంటే, పర్పంచంలో సగానికి పైగా జనాలకి కైరసత్వమతం ఇషట్మైంది. అంతమంది ఇషట్పడాడ్రంటే, అనిన్ 

మతాలోల్కీ అదే మంచిదని అరథ్ం. పైగా పర్పంచంలో ఇపుప్డు పర్జాసావ్మయ్ం నడుసోత్ంది. ఎకుక్వమంది దేనిన్షట్పడితే, అదే 
అందరూ అనుసరించాలి”  

మా సంభాషణ తరక్ంలోకి మళిల్ంది. తరక్ం నా సాట్ర్ంగ పాయింటు. 
చినన్పుప్డు మా బామమ్గారు ననున్ అనవసరంగా తపుప్ పడితే, నేను తరాక్నికి దిగేవాణిణ్. ‘నీతో మాటాల్డాలంటే 

లాయరిన్ పెటుట్కోవాలి” అని కాసత్ ముచచ్టపడి తగేగ్వారామె. హైసూక్లోల్, కాలేజిలో, యూనివరిస్టీలో – మితుర్లతో 
వాదన వచిచ్నపుప్డు – ‘నో ఆరుయ్మెంటస్! మేం చెపేప్ది చెపాప్ం. అంతే!” అని నాకు వాదించే అవకాశం ఇచేచ్వారు 
కాదు. వాదిసేత్ ఓడిపోతామని భయం వాళల్కి. 

పిర్యూనివరిస్టీలో నా గూర్పు ఎంపీఎల. అంటే మాథస్, ఫిజికల సైనెస్స, లాజిక. మా కాల్స మేటుస్ లాజిక 
కషట్మనుకునేవారు. నాకు మాతర్ం ఆ సబజ్కుట్లోనూ ఫసుట్కాల్సొచిచ్ంది. 

అలాగని నేను తరక్శాసత్ర నిపుణుణణ్నుకోను.  
ఎవరైనా వాదనకు దిగేటపుప్డు, తమ పాయింటు నెగాగ్లని పటుట్దలగా ఉంటారు. నేను విషయం పటల్ అవగాహన 

పెంచుకుందుకూ,  నిజానిన్ తెలుసుకుందుకూ తరాక్నికి పాలప్డతాను. అందువలల్ నా వాదనకు విలువ పెరిగేది. తమ 
పాయింటు నెగాగ్లనన్ పటుట్దల ఉనన్వారి వాదన తాతాక్లికంగా నెగిగ్నా, దానిలో పస ఉండదు. దానికి విలువుండదు.  

ఇపుప్డు పెదాద్యన కైరసత్వమతం విశిషట్తను నిరూపించడానికి చెపిప్న పాయింటులో బొతిత్గా పస లేదని 
గురిత్ంచాను. నాకు వాళుల్ – జాఞ్నసముపారజ్న చేసిన మతాచారుయ్లాల్ కాక, మా ఇంటోల్ బామమ్గారిలా, బయట మితుర్లాల్ 
సాధారణంగా కనిపించారు.  

దాంతో నాలో జంకు, బెరుకు పోయి ధైరయ్ం వచేచ్సింది.  
దొరికారు – అనుకుని, “మతం విషయంలో పర్జాసావ్మయ్ం పాటించాలని అనుకుంటే, కైరసత్వమతానిన్ పకక్న 

పెటట్క తపప్దు. ఎందుకంటే పర్పంచ జనాభాలో మూడో వంతు చైనాలో ఉంది. ఐదో వంతు ఇండియాలో ఉంది. 
ఇండియాలో ఎకుక్వమంది హిందువులు. చైనాలో ఎకుక్వమంది బౌదుధ్లు. బౌదధ్మతం కూడా హిందూమతం నుండే 
పుటిట్ంది. కాబటిట్ పర్పంచంలో ఎకుక్వమంది ఇషట్పడేది హిందూమతమే ఔతుంది” అనాన్ను.  
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వాళళ్ వాదనను తిపిప్కొటట్డానికి లోకజాఞ్నానిన్ వాడి ఏవో లెకక్లు చెపాప్ను కానీ, పర్పంచ జనాభాలో కైరసత్వులే 
ఎకుక్వ అని నాకు తెలియకపోలేదు. వాళాల్ విషయమై చిఠా తెరిచి లెకక్లు చెపిప్ సవాలు చేసేత్ కనుక, దానికీ నావదద్ 
సమాధానం సిదధ్ంగానే ఉంది.  

హిందువులు, బౌదుధ్లకు ముసిల్ంలను కూడా కలిపితే – ఈ మూడు మతసుథ్ల సంఖయ్ పర్పంచ జనాభాలో 
సగంకంటే ఎకుక్వే ఉంటుంది. కాబటిట్ పర్పంచంలో సగానికి పైగా కైరసత్వులు కారని నేనూ సవాలు చేయవచుచ్.  

అయితే వాళల్కు ఇలాంటి లెకక్లపై పటుట్నన్టుల్ లేదు. ఏదో ఓ రాయేసి చూదాద్మనుకునన్టుల్నాన్రు. నేను చెపిప్న 
జనాభా లెకక్లకు కొంచెం కంగు తినన్టేల్ కనిపించారు.  

అదీకాక, తమ పాయింటుని నొకిక్ంచడానికి లెకక్లమీద ఆధారపడడ్ం వాళల్కి ఇషట్మునన్టుల్ లేదు.  
పెదాద్యన గొంతు సవరించుకుని, “మీరు చెపిప్న లెకక్ల గురించి వాదన పొడిగించాలని నేను అనుకోవడం లేదు. 

ఎందుకంటే కైరసత్వమతానిన్ అనుసరించే సంపనన్దేశాలే ఇపుప్డు పర్పంచానిన్ శాసిసుత్నాన్యి. ఇతర మతాలకు 
పార్ధానయ్మునన్ దేశాలు సంపనన్మైనా వాటికి పర్పంచానిన్ శాసించేటంత తెలివి లేదు. అందుకు కారణం మనిషికి 
సంతృపిత్తోపాటు సంపదనీ, తెలివినీ కూడా ఇవవ్గలది కైరసత్వమతం మాతర్మే. ఇది మీరు కూడా కాదనలేని నిజం” 
అనాన్డు.  

నేను కూడా కాదనలేననడం, ముందరి కాళల్కు బంధం వేసే ఓ పదధ్తి. నా చినన్పుప్డు మా బంధువొకామె తనేం 
చెపిప్నా, ‘నువువ్ చెపిప్నటుల్’ అని ముందరికాళల్కు బంధమేసేది. ఇంకా ఇంటా బయటా ఆఫీసులోనూ ఆ బంధానిన్ వాడడం 
నాకు సావ్నుభవమే. బహుశా దీనిన్ కూడా చతురోపాయాలకు కలపాలి.  

ఏదేమైనా ఈ పర్పంచంలో తెలివి, సంపద ఒకక్ కైరసత్వమతం వలల్నే లభిసాత్యనడం మాతర్ం సిలీల్గా అనిపించింది. 
ఆ మతానిన్ అనుసరించే ఒక పీర్సుట్ ఆ మాటనడం – ఆ మతసుథ్ల తెలివిని అనుమానాసప్దం చేసుత్ంది. 

అదే చెపాప్లనుకునాన్ను కానీ, నాకే కటువుగా అనిపించింది. ఏంచెపిప్నా మరాయ్ద కూడా పాటించాలిగా - 
అందుకని ఓ క్షణం ఆలోచించి, “నేను వినన్ పర్కారం కొందరు మేధావుల అభిపార్యంలో - మతం తెలివిని చంపేసుత్ంది. 
అందుకే తెలివైనవాళుళ్ మతానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటారు” అనాన్ను. 

మతం నీ తెలివిని చంపేసి, నీచేత అలా మాటాల్డించింది సుమా అనన్ విసురు అందులో లేకపోలేదు. కానీ ఆ 
విసురుని పసి కటేట్ అవకాశమివవ్లేనంత మరాయ్దని నాగొంతులో పలికించాను, మొహంలో పర్దరిశ్ంచాను.   

దీనికి పెదాద్యన వెంటనే సప్ందించాడుః “ఆ మేధావులిన్ మేధావులనడానికి నాకు మనసక్రించడం లేదు. వాళల్ని 
మేధావులని ఒపుప్కోవాలంటే - హిందూమతానిన్ సీవ్కరించిన మీరు తెలివైనవాళుళ్ కారని భావించాలిస్ వసుత్ంది?” 
అనాన్డు. 
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ననున్ భలే దెబబ్ కొటాట్ననేమో ఆయన మొహంలో - చిరు గరవ్ం.  
ఐతే నేను సిదధ్ంగానే ఉనాన్ను. అందుకే తడబడకుండా, “మా నానన్గారు హిందువు. ఆయన సంతానం కాబటిట్ 

నేను హిందువు అయాయ్ను. అంతే తపప్ నేను ఏ మతానీన్ సీవ్కరించలేదు” అనాన్ను.  
ఇది వాళల్కు తెలిసినటుల్ లేదు. “అంటే మీకు సీవ్కరించకుండానే పుటుట్కతోనే మతం వచేచ్సుత్ందా? అలా ఎలా?” 

అనాన్డు చినాన్యన.  
ఏంచెపప్ను? పుటుట్కతో మతమే ఏమిటి - కులం కూడా వసుత్ంది మనకి! కానీ అది చెపుప్కుందుకు గరవ్కారణం 

కాదు.  
మన దేశంలో శర్మవిభజనకోసం ఓ గొపప్ సంపర్దాయంగా ఆవిరభ్వించింది కులవయ్వసథ్. అదిపుప్డు శర్మను 

పకక్న పెటిట్, పుటుట్కతో ముడి వేసుకుని అరథ్విహీనంగా కొనసాగుతూ ఎనోన్ అనరాథ్లకు మూలకారణమైంది.  
పర్సుత్తం - కులం హిందూమతానికి పెదద్ మచచ్ అనుకునేవాళళ్లో నేనూ ఉనాన్ను.  
అందుకే టాపిక కులంవైపు మళల్కుండా జాగర్తత్ పడాలని అనుకుని, “ఔను. పుటట్గానే మనిషికి తండిర్, తలిల్, ఇతర 

బంధువులు ఉనన్టేల్, మతమూనూ. దానిన్ సీవ్కరించడానికి తతంగమేం ఉండదు” అనాన్ను.  
అనగానే అనిపించింది. ఇదేదో కొతత్ సిదాధ్ంతంలా బాగుందే అని, 
చినాన్యన మొహం అదోలా పెటాట్డు, “తలిదండుర్లు, బంధువులు వేరు. మతం వేరు. మతానికి సంబంధించిన 

విషయాలు, పదధ్తులు తెలుసుకుందుకు మతగురువులు ఉండాలి. మతం సీవ్కరించనివారికి మతగురువులు ఎలా 
వసాత్రు?” అనాన్డు.  

“ఇకక్డ మీకో విషయం సప్షట్ం చెయాయ్లి. హిందూమతం అని మీరంటారు కానీ, మేము దానిన్ హిందూతవ్ం 
అంటాం. అది మతం కాదు. ఒక జీవనశైలి. హిందూతవ్ం పాటించే మాలాంటి సాధారణ పౌరులకు మతగురువులంటూ 
వేరే ఉండరు. సంపర్దాయం విషయంలో పెదద్లిన్ అనుసరిసాత్ం. చాలావరకూ ఆచారాలు పెదద్లిన్ చూసి నేరుచ్కుంటాం. 
అయితే నేరుచ్కోవాలనీ, అనుసరించాలనీ మాకేం నియమాలు లేవు. ఇషట్మైతే అనుసరిసాత్ం, ఆచరిసాత్ం. లేకపోతే లేదు. 
ఇషట్మైతే గుడికి వెడతాం. వెళల్లేదేమని ఎవరూ అడగరు. ఇషట్మైతే పార్రథ్నలు చేసాత్ం. చేయలేదేమని ఎవరూ తపుప్ పటట్రు. 
నిజం చెపాప్లంటే మాదొక మతమనీ, నేను హిందువుననీ - ఎపుప్డైనా దరఖాసుత్లు పెటాట్లొస్చిచ్నపుప్డు తపప్, మనసుకి 
సుఫ్రించనే సుఫ్రించదు” అనాన్ను. 

నేను చెపిప్ంది నా విషయంలో పూరిత్గా నిజమని చెపప్లేను. కానీ హిందూమతానికి సంబంధించి అది నిజమే 
కదా! 
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వీళల్తో నేననన్ మాటలే, ఇండియాలో మా బంధువుల దగగ్ర అంటే, వాళుల్ అపప్టికి ననున్ నాసిత్కుడంటారు. మళీల్ 
గుడికెళల్డానికీ, వర్తాలోల్ పాలొగ్నడానికీ నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు కాబటిట్ ఆ సమయాలోల్ ఆ ఊసెతత్రు. 

ఇలాంటి మతం ఒకటి ఉంటుందని ఊహించలేదేమో, నేననన్ది వినగానే పీర్సుట్లు ఇదద్రి మొహాలోల్నూ ఆశచ్రయ్ం 
కొంతా, నేను నాసిత్కుణిణ్ కాదుకదా అనన్ అనుమానం కొంతా కనిపించాయి. 

ఇదద్రికీ తేరుకుందుకు కొంత సమయం పటిట్ంది. తరావ్త పెదాద్యన అనాన్డుః “మీరు పుటుట్కతో హిందువులు 
అయాయ్రు కానీ ఆ మతానిన్ సీవ్కరించలేదు. ఐనా హిందువు అనుకుందాం అనుకుంటే - ఆ మతంలో ఆచారాలిన్, 
నియమాలిన్, సంపర్దాయాలిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. అసలు హిందువుని అనన్ భావమే మీలో లేదు. అదీకాక హిందూతావ్నిన్ 
మీరు మతంగా కూడా భావించడం లేదు. అంటే మీరు కైరసత్వమతానిన్ సీవ్కరిసేత్, అది మతమారిప్డికింద రాదు. ఔనా?” 
అనాన్డు.  

తెలల్బోయాను.  
నేను చెపిప్ందానిన్ ఆయన తనకి సానుకూలంగా మారుచ్కునాన్డు. తెలివైనవాడే! 
నేను మాతర్ం తకుక్వ తినాన్నా, “ఇండియాలోనే ఉంటూ, అకక్డి మతానిన్ పటిట్ంచుకోనివాణిణ్. ఇకక్డికొచిచ్ ఇంకో 

మతానిన్ సీవ్కరించడం ఎందుకు?” అనాన్ను. 
“మీరు ఆసిత్కులా, నాసిత్కులా – ముందది చెపప్ండి. ఎందుకంటే దేవుణిణ్ నమేమ్వారికి మతం ఉండి తీరాలి” 

నొకిక్ంచాడు పెదాద్యన.  
“నేను దేవుణిణ్ నముమ్తాను. అందుకు మతం ఉండి తీరాలంటే, పుటుట్కతో వచిచ్న మతం ఉందిగా, అది చాలు 

నాకు” 
పెదాద్యన తల అడడ్ంగా ఆడించి, “చాలదు” అనాన్డు దృఢంగా. 
అందుకాయన చెపిప్న కారణం చాలా విడూడ్రంగా ఉంది. 
మనిషి చనిపోయేక దేవుడి దగగ్రకు వెడతాటట్. దేవుడు ఆ మనిషిని, నువువ్ కైరసత్వుడివా, కాదా అనడుగుతాటట్. 

ఔననన్వాణిణ్ సవ్రాగ్నికి, కాదనన్వాణిణ్ నరకానికి పంపుతాటట్. 
“చనిపోయేక సవ్రాగ్నికి వెళాల్లనే అంతా అనుకుంటారు. అందుకు కైరసత్వులే అరుహ్లు. ఈ విషయం తెలియనివారే 

అనయ్మతాలోల్ ఉంటునాన్రు. అరథ్మైంది కదా!” అనాన్డు పెదాద్యన. 
ఆశచ్రయ్పోయాను.  
మతమంటే నమమ్కమని తెలుసు. దేవుడికి సంబంధించిన నమమ్కం గుడిడ్గా ఉండొచుచ్ననీ తెలుసు. కానీ అది 

సామానుయ్లకు! 
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ఒక గొపప్ మతానికి సంబంధించిన పీర్సుట్ – తన మతం ఆవశయ్కతను నొకిక్ంచడానికి మరీ ఇంత చచుచ్ 
పాయింటు ఎనున్కుంటాడా?  

నిజం చెపాప్లంటే అది పాయింటు కూడా కాదు. ఒక విధంగా బెదిరింపు.  
ఈయన నాగురించి ఏమనుకుంటునాన్డు? ఇలా బెదిరించే ఆ మతం మాతర్ం ఏం మతం? 
అలా అనుకోగానే నాకు మన సతయ్నారాయణవర్తం సుఫ్రించింది. ఆ వర్తకథలో – వర్తం వలల్ కలిగే 

పర్యోజనాలకంటే, చెయయ్కపోవడం వలల్ జరిగే కషట్నషాట్ల గురించిన బెదిరింపులే ఎకుక్వ. అంటే మతాలోల్ ఈ 
బెదిరింపులు మామూలే.  

నేను మతానిన్ నిరసించాలని కాక, ఆయనిన్ ఒక వయ్కిత్గా గురిత్ంచి ఆలోచించాలి. అలా ఆలోచిసేత్ - ఆయన నా 
గురించి ఏమనుకునాన్ – వయ్కిత్గా పర్దరిశ్ంచే జాఞ్నం, వివేకం - సాథ్యిలో నాకంటే తకుక్వే అనిపించింది.  

నాలో ఆ భావం కలగాగ్నే, నాకాయనపై చులకనభావం పోయి, జాలి కలిగింది.   
మనం ఎవరిమీద జాలి పడతామో, వాళల్తో ఎకుక్వ సేవ్చఛ్గా వయ్వహరించ గలుగుతాం.  
నాలో ఉతాస్హం పెరిగింది. గొంతు సవరించి, “నేను సైంటిసుట్ని. అనుభవిసుత్నన్ జీవితం నాకు నిజం. 

చనిపోయాక ఏమౌతానో నాకు తెలియదు. ఆ విషయమై ఆలోచించను కూడా. ఉనన్ంతకాలం నలుగురికి మంచి చేసూత్, 
తెలిసి ఇతరులకు హాని తలపెటట్కూడదనన్ది నా ఆశయం. అలా బర్తికే అవకాశం, మనోబలం నాకివవ్మని దేవుణిణ్ 
పార్రిథ్సాత్ను. దేవుడంటే కోరిన వరాలు ఇసాత్డనన్ ఆశ, తపుప్ చేసేత్ శికిష్సాత్డనన్ భయం నాకు లేవు. నేనేం సాధించినా, అది 
నా గొపప్తనం అనన్ అహంకారం నాలో తలెతత్కుండా ఆపడానికి మాతర్మే దేవుణిణ్ నముమ్తాను. అదీ నా ఆసిత్కతవ్ం. 
ఇపుప్డు చెపప్ండి. మతం నాకు అవసరమంటారా?” అనాన్ను.  

ఆయన వెంటనే మాటాల్డలేదు.  
అంతలో శీర్మతి, పిలల్లు లోపలకు వచాచ్రు.  
మావాళుల్ రావడం పీర్సుట్లకు మంచిదే – ఎందుకంటే, నేననన్దానికి జవాబు ఆలోచించుకుందుకు కొంత 

సమయం దొరుకుతుంది. 
శీర్మతి మా ముగుగ్రికీ వేడి వేడి చలల్ పుణుకులు పేల్టల్లో పెటిట్ ఇచిచ్ంది. వాళుల్ అందుకుని, కాసత్ ఇబబ్ందిగా నా 

వంక చూశారు.  
“భయపడకండి. రుచిలో ఇవి మీ పిజాజ్కు దగగ్రగా ఉంటాయి” అని ధైరయ్ం చెపాప్ను.  
అంతలో శీర్మతి అకక్డ బలల్మీద మూడు గాల్సులు పెటిట్ వాటిలో ఫెంటా పోసింది.  
“మీరు మంచినీళుల్ తాగరుగా, వాటికి బదులు ఇది” అనాన్ను నవువ్తూ.  
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కానీ జరమ్నుల్ మంచినీళల్కు బదులు తాగేది బీర అని నాకు తెలుసు. మరి మా ఇంటోల్ బీరు ఉండదు. బీరుని కూడా 
ఆలక్హాలుగా పరిగణిసాత్ం కాబటిట్, ఇంటికొచిచ్న అతిథులకు బీరు కూడా ఇవవ్కూడదని నియమం పెటుట్కునాన్ం.  

అయితే కాఫీ, టీలని అలవాటుగా భావిసాత్ం కాబటిట్, అతిధులకు మా ఇంటోల్ అవి లభిసాత్యి.  
ఈలోగా పిలల్లు మంచం మీద చేరి, వళోల్ పేల్టు పెటుట్కుని టిఫిన తింటునాన్రు.  
శీర్మతి వాళళ్ పకక్నే కూరుచ్ంది. కానీ తన దృషట్ంతా మా మీదే ఉంది.  
జంకుతూనే పీర్సుట్లిదద్రూ చెరో పుణుకూ నోటోల్ వేసుకునాన్రు.  
కిరష నరుతో అనుభవం అయిందిగా, నేను కూడా జంకుతూనే వాళల్ మొహాలోల్కి  చూసాను.  
పరావ్లేదు. వాళుళ్ ఇంకొకటి నోటోల్ వేసుకునాన్రు.  
“శాకాహారుల ఫలహారం ఇది. ఎలా ఉంది?” అనాన్ను.  
“చాలా బాగుంది” అనాన్రు ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో.  
నాకు అరథ్మైంది. వాళల్కి అవి మరీ ఎకుక్వ నచిచ్నటుల్ లేదు. అయితే మరాయ్దకు తినగలరు.  
కొంచెం కొంచెం ఫెంటా తాగుతూ, వాళుల్ పేల్టుల్ కాళీ చేశారు.  
నాకు మహదానందం అయింది. మనం పెటిట్ంది అతిథులు తింటే అదో తృపిత్ కదా!  
“వేడివేడిగా టీ తాగుతారా?” అనడిగాను.  
వాళుల్ వదద్నాన్రు.  
మా ఆతిథయ్ం బాగుందనడానికి నిదరశ్నంగా వాళళ్ మొహాలు మరింత పర్సనన్ం అయాయ్యి.  
ఆతిథయ్ం ఇచిచ్న తీరును బటిట్, మేము వాళల్కు సుముఖంగా ఉనాన్మనన్ భర్మ కూడా కలిగిందేమో పెదాద్యన 

కొంచెం ఉతాస్హంగానే- ఏసుకీర్సుత్ గొపప్తనం గురించి చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.  
చాలావరకూ తెలిసినవే.  
ఏసుకీర్సుత్ దేవుని కుమారుడు. ఆయన మనుషులకు సాధయ్ం కాని ఎనోన్ మహిమలు చేశాడు. ఎందరికో రోగాలు 

తగిగ్ంచాడు. మనుషులిన్ పాపభారం నుంచి విముకుత్లిన్ చేయడానికి తను శిలువను మోసాడు.... వగైరా వగైరా...  
“ఇవనీన్ మా చినన్పుప్డు పాఠాలోల్ చదువుకునాన్ం” అనాన్ను.  
ఆయన కళుల్ మెరిశాయి.  
“చూశారా, పర్పంచమంతా సూక్ళల్లో ఏసు గురించిన పాఠాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆయనను సమ్రించడమే 

ఎంతో పుణయ్ం. ఆ పుణయ్ంతోనే మీరు ఇకక్డికి వచాచ్రు. ఇక మా మతంలో చేరితే, మీ భవిషయ్తుత్ ఎలా మారిపోతుందో మీ 
ఊహకందదు” అనాన్డు.  
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“ఏసుకీర్సుత్ అవతార పురుషుడని మా దేశంలోనూ చాలామంది నముమ్తారు. వాళల్లో హిందువులూ ఉనాన్రు. మా 
దేశ సవ్తంతర్ పోరాటంలో ముఖయ్ పాతర్ పోషించిన గాంధీమహాతుమ్ణిణ్ కూడా కొందరు అవతారపురుషుడు అంటారు. 
ఆయన కూడా ఏసుని దేవుడని నముమ్తాడు. ఇక అదుభ్తాల విషయానికొసేత్, అది అవతారపురుషులకు మామూలే. మా 
దేశంలో తరతరానికీ ఎకక్డో ఒకచోట అవతార పురుషులు ఆవిరభ్విసూత్ ఉంటారు. పర్సుత్తం మా దేశంలో సతయ్ 
సాయిబాబా అనే అవతారపురుషుడు పర్జలిన్ సమోమ్హ పరుసుత్నాన్డు. ఆయన మనుషులకు సాధయ్ం కాని అదుభ్తాలు 
ఎనోన్ చేసాడు, చేసుత్నాన్డు. ఆయనకు పర్పంచంలో అనిన్ దేశాలలోనూ భకుత్లు ఉనాన్రు. ఆయన కూడా ఏసుకీర్సుత్ని 
దేవుడని నముమ్తాడు” అని ఆగాను.  

నేను చెబుతునన్ది కుతూహలంగా వింటునాన్రిదద్రూ. నేను ఆగగానే చినాన్యన ఉతాస్హంగా, “ఇంకేం, మీ 
దేశంలో పుటిట్న అవతారపురుషులు కూడా ఏసుని దేవుడని నవువ్తునాన్రు. మరి మీ సంగతి ఏమిటి?” అనాన్డు.  

అపుప్డు నేను వాళల్కి సతయ్ సాయిబాబా చేసిన అదుభ్తాల వివరాలు కొనిన్ చెపాప్ను.  
అందుకు నాకు నేను చదివిన ‘మాయ్న ఆఫ మిరకిలుస్’ పుసత్కం కూడా ఉపయోగపడింది.   
అవి చెపేప్క, “ బాబా అనిన్ మతాల దేవుళల్నీ నముమ్తాడు, గౌరవిసాత్డు. తనవదద్కు వచిచ్న భకుత్డు కైరసత్వుడు 

అయితే- అతడికి గాలోల్ంచి బైబిల కానీ, సిలువ కానీ సృషిట్ంచి ఇసాత్డు. ముసిల్ంలకి ఖురాన ఇసాత్డు. హిందువులకు 
భగవదీగ్తో, శివలింగమో ఇసాత్డు. కానీ ఎవరినీ మతం మారుచ్కోమని చెపప్డు. ఆయన గురించి హోవారడ్ మఫెట అనే 
ఆసేట్ర్లియన, ‘మాయ్న ఆఫ మిరకిలస్’ అనే పుసత్కానిన్ రాశాడు. మీరు చదువుతానంటే....” అని నేను ఇంకా ఏదో 
చెపప్బోతునాన్ను. 

అంతలో శీర్మతి ఉతాస్హంగా మంచం పకక్ బలల్మీదునన్ ఆ పుసత్కానిన్ తెచిచ్ నాకు అందించింది.  
ఆమె చొరవ చూసేత్ వాళల్కు - తమ రాక పటల్ ఆమెకెలాంటి సప్ందన కలిగిందో అరథ్మైపోతుంది. 
నేనా పుసత్కానిన్ వాళల్కు అందించబోయాను. అంతే! 
ఇదద్రూ కూడా ఏదో తాకకూడని భయంకర పదారాథ్నిన్ చూసినటుల్ కొంచెం వెనకిక్ వాలారు. పుసత్కానిన్ 

అందించడానికి నేను కూడా కొంచెం ముందుకి వంగ వలసిన వాణేణ్ కానీ వాటం చూసేత్ వాళుల్ కెవువ్మని 
అరుసాత్రనిపించింది.  

“వదుద్ వదుద్” అనాన్రు ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో. నేను కాదు, వాళేల్ మతం మారుచ్కునే పరిసిథ్తొసుత్ందనన్ భయం ఆ 
గొంతులోల్ ధవ్నించింది. 

పాత సినిమాలోల్ మాంతిర్కుడి పార్ణం ఉనన్ చిలుకను పటుట్కునన్ హీరోలా ననున్ చూసుత్నాన్రు వాళుల్.  
నేను ఇంకా ఏదో అనబోగా, ఇదద్రూ లేచి నిలబడాడ్రు. కూరోచ్మనాన్ కూరోచ్ పోయేసరికి నేనూ లేచి నిలబడాడ్ను.  
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ఇదద్రూ నాతో కరచాలనం చేశారు.  
అంటే ఇక సెలవు తీసుకుంటారని గర్హించి, “మీరు నా మేలు కోరి సేన్హభావంతో వచాచ్రు. చకక్గా 

మాటాల్డారు. మన సంభాషణ నేను కలకాలం గురుత్ంచుకుంటాను. ఒకవేళ నేను మిమమ్లిన్ నిరుతాస్హపరిచే ఉంటే 
అనయ్థా భావించక, ననున్ మనిన్ంచండి” అనాన్ను.  

పెదాద్యన మొహంలో రిలీఫ కనిపించింది. ఆయన ఆపాయ్యంగా, “మేము నిరుతాస్హపడడ్ మాట నిజం. కానీ 
అందుకు కారణం మీరు కాదు. మీరు మంచివారు. ఉతత్ములు. మాకు నచాచ్రు. మేము వచిచ్న పని కూడా మంచిదే. 
మీరనన్టుల్ మీకు మేలు చేసేదే! అయితే మిమమ్లిన్ ఒపిప్ంచగల సామరథ్య్ం మాలో లోపించింది. మరో రోజున, మాకంటే 
మెరుగైన పర్వకత్ వచిచ్, మెరుగైన పదధ్తిలో ఇదే సందేశానిన్ మీకందించి, మిమమ్లిన్ పర్భావితం చెయయ్గలడని ఆశిసుత్నాన్ను. 
సెలవు” అనాన్డు.  

సుహృదాభ్వంతోనే వాళల్కి వీడోక్లు చెపప్గలిగినందుకు నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. 
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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