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భారయ్ చేత లెంపకాయలు తిని, ఆమె శారీరకంగా బలహీనురాలు అని కూడా చూడకుండా కడుపులో తనేన్డు
వెంగళార్జు. పుసెత్ల తాడు తెంపుకోలేదుగాని, బొందెలో పార్ణం ఉండగా ఆ గుమమ్ం తొకక్నని పర్కటించి, తన రుమాళళ్తో
సహా సరుద్కుని పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది రేఖ. మంచం మీద మేను వాలాచ్డు.
ఈ 'నాగరిక' మానవ సమాజంలో - వందలాది అతాయ్చారాలకూ, దొంగతనాలకూ, హతయ్లకూ, మితి మీరిన
పర్వరత్నకూ, అనాయ్యాలకూ, దవ్ంద వైఖరికి సాకీష్భూతంగా ఉంటూ,వాటిలో పాలొగ్ంటూ - భారయ్ను కొటట్డం
క్షమించరానిచరయ్గా భావించాలా అని ఎవరూ అడగక పోయినా,

తనను అడిగినటుల్ భావించుకుని సమాధానం

చెపేప్సుకునాన్డు. అయినా ఎకక్డో ములుల్లా మనసులో తన తపుప్ గుచిచ్గుచిచ్ బాధిసోత్ంది. లోతుకు వెళల్కుండా
గమనించినపుప్డు అనాగరికత రెండు విధాలుగా వాయ్పిత్లో ఉనన్టట్నిపిసుత్ంది. ఒకటి కోపోదేర్కంలో జరిగేది, రెండు
అలవాటుగా అది మారడం వలన అమలులో ఉనన్దీ. అంతేనా లేక అది మారని మానవ సహజ పర్వృతాత్?
ఖాళీ ఇంటోల్ ఏమి తోచక కారడవికి వెళాళ్డు. ఎచోచ్ట ఉనాన్ ఆకలిదపుప్ల పీడన ఏ జీవికీ తపప్దు. ఖనిజోదకం,
పిజాజ్, కోక, తీసుకెళాల్డు. మనిషి కేవలం రొటెట్తో జీవించలేడు, అనాన్డు పర్వకత్ కీర్సుత్. తిండితో పాటు బైనాకూయ్లర,
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కెమెరా, 'ఉదాతత్ ఆదిమానవుడు' అనన్ పుసత్కం, వల ఊయల కూడా తీసుకెళాల్డు. ఒకనాడు లేని వసుత్ సంపద ఈ రోజు
నితాయ్వసరం.
ఊగాడు, పర్కృతిని చూసి అబుబ్రపడాడ్డు. ఛాయా చితార్లు విభినన్ కోణాల నుంచి తీసాడు. చదివాడు;
ఆదిమానవుడి ఉదాతత్తకు విసుత్పోయాడు. తినాన్డు. తార్గాడు, తేర్నాచ్డు [ఈ పని రేఖకు పరమ అసహయ్ం]. ఆమె తన
చెంతనే లేని లోటు అనిపించింది. దేవుడూ జంటను సృషిట్ంచాడు. భారయ్ సరుద్కు పోవలసింది. తనేన్ తనున్లు, తిటేట్ తిటల్ను
వెనకుక్ తీసుకునే వీలు లేదు; చింతించాడు. ఆవలించాడు; ఈ పనీ రేఖకు నచచ్దని గురుత్కొచిచ్ంది.
నాగరికత మనిషి సేవ్ఛచ్ను హరించింది.
"భవిషయ్తుత్లో, ఆమె కడుపులో గానీ, వేరే చోట గానీ తనన్కుండా ఉండగలనా? చెపప్లేను. అది నా మనసూ
చేతుల ఆధీనం. పర్యతన్ లోపం మాతర్ం ఉండదు."
అడవి అదుభ్తంగా విరర్వీగుతోంది. టేకు మానులు ఆకాశానిన్ మోసుత్నాన్యి; ఇతర వృకాష్లు గాలికి తటుట్కోలేక
కలుల్ తాగినటుల్ ఊగుతునాన్యి; కొనిన్ పళళ్ భారంతో కుర్ంగి ఉనాన్యి - వాటినవే వదిలించుకోవాలి; మరి కొనిన్ పూలతో
అలంకరించుకుని ఉనాన్యి శృంగానికై ఎదురుచూసూత్. సెలయేరు కొతత్ యవవ్నవతిలా వంపులు తిరిగి పర్వహిసోత్ంది.
ఖనిజోదకం వృధాగా తెచుఛ్కోలేదుగా? ఆ పర్శన్ను కొటేట్సాడు. ఏటి నీరు తాగితే సైనస ఊరుకోదు. ఆదిమానవుడికి ఈ
రోగం ఉండేదా? కొంటెగా పర్శిన్ంచుకునాన్డు. మధురంగా ఈల వేసుకుని ఆనందించాడు.
తమను మించిన ఉనన్తులు లేరనన్టుల్ విరర్వీగుతునన్ దూరపు నీలగిరి చెటల్ మధయ్నునన్ ఖాళీలలో నుంచి
ఈటెలు, కరర్లు పటుట్కుని వెంగళార్జు దిశగా ఆదిమానవులు పరిగెతుత్కుని [మంచి తరుణం మించిపోవుననన్టుల్]
వసుత్నాన్రు. పురుషులకు సహకరించ దలచినటుల్, సతరీలూ ఉనాన్రు; వాళల్లో కొందరి దగగ్ర పాలు తాగుతూ చంటిపిలల్లు;
వృదుధ్లూ ఉనాన్రు. ఆకుల ఆఛాచ్దనకూడా లేని సతరీల వకోష్జాలు ఊగుతునాన్యి. వాళల్దంటూ వాళళ్ భాష, సంసక్ృతి,
సిగుగ్, ఐకమతయ్ం ఉనాన్యి గనుక వాళళ్ ముందరి తరాలకనాన్ వీళుళ్ నాగరికులే. వేల సంవతస్రాల తరావ్త నేటి నాగరిక
జాతి ఆనాటి అనాగరిక జాతవుతుంది.
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జారిపోతునన్ గుండెను ఎడమ చేతోత్ పటుట్కుని ఉయాయ్ల నుంచి కిర్ందికి దూకేడు. పార్ణం ముఖయ్ం, తరువాతనే
సౌఖయ్ం. తీసుకెళిల్న నాగరిక వసుత్ సంపదను అడవిపాలు చేశాడు. పార్ణం మిగిలి ఉండాలి కానీ డబుబ్తో
దేనిన్కొనుకోక్లేం, సాటి మనుషులతో సహా? లుంగీ అతనిన్ వదిలేసింది. మానం కనాన్ కూడా పార్ణం ముఖయ్ం. తాను
అంత వేగంగా పాదరక్షలు కూడా లేకుండా పరుగెతత్గలడని ఆ క్షణం దాక అతనెరుగడు, భయం పరుగుకు ఇంధనంలా
ఉపయోగ పడుతోంది. ముళూళ్, పలేల్రు గాయలు అతని రకత్మాంసాలను చవిచూసుత్నాన్యి. మానవ శరీరం సరిగాగ్
సృషిట్ంచబడలేదని అతనికి ఆవేదన కలిగింది; మరి ఆదిమానవులు ఎలా పాదరక్షలు లేకుండా పరుగెతత్గలుగుతునాన్రు,
అనన్ ఆలోచనా కలిగింది. లోని హంస విలవిలలాడుతోంది. మనిషికి రెకక్లు ఎందుకివవ్లేదో అతనికి అరధ్ం కాలేదు;
పకుష్లను బర్తకనివవ్రనేమో! పార్ణానిన్ రకిష్ంచుకోడానికి హతయ్ చేయడం అనివారయ్ం అయితే, ఆనాటి మానవుడు, ఈనాటి
మానవుడూ ఆ పని రెపప్ వేయకుండా చేయగలడు; వాడు రకాత్నిన్ ఆకులతో తుడుచుకుంటాడు; వీడు నీళల్తో కడిగి గుడడ్తో
తుడుచుకుంటాడు.
“వెరిర్ వెధవలు కానీ - నా బకక్ శరీరంలోని బొచుచ్, ఎముకలు, తోలు వగైరాలు తీసేయగా మిగిలిన
మాంసం ఏపాటిది?" అంతమంది నా వెనుకపడాడ్రే ఒకొకక్ళకు దకేక్ పర్తిఫలం ఏపాటిది? అలసట. సూదిరాళుల్.
రకత్సికత్మైన పాదాలు. వాళొళ్చాచ్రు. ఇరవై అడుగుల దూరానికి వొచిచ్ంది చావు. ఎందుకో ఈటెలు విసరలేదు. వాళళ్
దేవతకు గాయమైన

శరీరానిన్ అరిప్ంచకూడదేమో. వాళల్కూ వాళళ్వంటూ

ఆచారాలు, వయ్వసథ్లూ ఉంటాయి.

దొరికిపోయాడు. ఆయుధం వాడకుండా, కేవలం చేతోత్ గుదిద్, మోచేతులతో పొడిచి వాళుళ్ అవలీలగా తనను యమపురికి
పంపగలరు. నిజానికి వాళుళ్ ఏమీ అనకుండానే వాళల్ంటే ఉనన్ భయంతో కనున్మూసేయగలడు శాశవ్తంగా.
చావబోయేముందు వాళళ్ను ఒక పనికిమాలిన పర్శన్ అడగాలని అనుకునాన్డు: సాటి మనిషినైనా ననున్
ఆరగించదలచుకునాన్రు కదా, మరి మిమమ్లిన్ మీరు తినరా? ఏదో విభజన రేఖ ఉండీ లేనటుల్వుండి వాళుళ్ వాళళ్ను ఆ
పని చేయనీయడం లేదు. కానీ దానిన్ చెరిపేయడం మహా కషట్ం ఏమీ కాదు. బలహీనుడు, జంతువులు, పకుష్లు,
జలచరాలూ - బలవంతుడు పీకుక్ తినడానికి ఉనాన్డు ఆది నుంచి నేటి వరకూ.
వెంగళార్జు లెంపకాయ కొటిట్నటుట్ మేలుకునాన్డు. చొంగ కారి ఉంది; దుపప్టితో తుడిచాడు. అలాచేసేత్ రేఖ
ఊరుకోదు. గోడగడియారం ‘మూడు’ అనింది. రాతార్ పావలా? దానికీ ఏడిపించడం తెలుసు. దానిన్ పగల కొటట్డం తపప్
దానిపై వేరే పర్తీకార చరయ్ తీసుకోడం సాధయ్ం కాదు. తలల్డిలాల్డు; భారయ్వుండుంటే నంగిగా 'రాతార్, పగలా?’ అని
అరిచేవాడు. ఆమె లేకపోవడంతో అనేక అంగ వైకలాయ్లతో బాధపడుతునాన్డు. ఆమె కేవలం పేర్మించడానికి కావలసిన
వయ్కేత్ కాదు - నిలువెతుత్ అవసరం.
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వీధి గోల ఒక గంట నిదర్ను నిరూమ్లించింది - కొనసాగాకుండా.
అరుపులూ కేకలూ పర్ళయమొచిచ్నటుట్. సృషిట్ంచబడిన జనమంతా గుమిమ్కూడినారా? ఇంటోల్ భినన్మైన
వాతావరణం, చావులాంటి నిశశ్బద్ం, కేవలం ఒక మనిషి లేకపోవడం చేత. సృషిట్ లోపం - ఒక మనిషి మరొక మనిషి
మీద ఆధారపడకుండా జీవించలేకపోవడం. భారయ్ ఈ ఇంటి సవ్రం, జీవం, వరం, వెలుతురూ--ఆతామ్. కేవలం కడుపులో
తనన్డం చేటు తెచిచ్ంది. మరో జనమ్ ఎతిత్నటుట్ంది. ఆ జనమ్కూ ఈ జనమ్కూ ఒకే రేఖ అడుడ్; కలకూ నిజానికి రేఖే అడుడ్.
ఊడిన లుంగీని బిగించుకుంటూ వీధి వరండా చేరాడు. ఇంటికీ బజారుకీ ఎంత సామీపయ్ం! అలల్కలోల్ల పరిసిథ్తి
వీధిలో. వీళల్ంతా తనను కలలో వేటాడిన వాళుళ్ కాదు. కానీ వేటాడుతునన్ వాళేళ్ - జంతువుల గురించి. అడవిలాంటి
విశాలమైన సథ్లానిన్ చుటుట్ముటాట్రు. ఏదో పెనిన్ధికై శోధన కూడా జరుగుతోందా? అడవిపందులకై అనేవ్షణ. అవి తమ
సరిహదుద్ రేఖను అతికర్మించి భీకర జనారణయ్ంలోకి వచాచ్యి; వెనకుక్వెళేల్ పర్యతన్ంలో మనిషి కంట బడటం
మృతుయ్వును ఆహావ్నించినటల్యింది. చంపడంలో నాగరికత, అనాగరికతల మధయ్ విభజన రేఖ ఏదీ? కలలోని వేటలో
పోబోయినది తన పార్ణం కనుక భయపడి చచాచ్డు; ఇకక్డ పోయేది పందుల పార్ణం కనుక ధైరయ్ంగా వరండాలో
నిలబడి వినోదం చూసుత్నాన్డు. పార్ణాలనీన్ సమానం కావొచుచ్; కొనిన్ పార్ణాలు అధిక సమానాలు.
అది ఖాళీ లేకుండా మొకక్లూ తుపప్లతో చికక్గా ఎవరో అలిల్న అరణయ్ం; దాని విసీత్రణ్ం కేవలం రెండు వేల
చదరపు గజాలు. అది విదేశంలో ఉనన్వాడి డాలరుల్ తెచిచ్న సిథ్రాసిత్. జీవం తొణికిసలాడుతోంది అకక్డ. దాంటోల్ జీవాలు
తలదాచుకునాన్యి అది కవచంలా వాటిని కాపాడతాయనన్ ఆశతో. జీవానిన్, జీవులనూ మటుట్పెటట్డానికి వేట
సాగుతోంది. వేటగాళుల్ బర్తికుండటానికి చేసే పర్యతన్ం కూడా అది. ఆకలి ఎవరినీ వొదలదు. వాళుళ్ పటుట్వదలని
వికర్మారుక్లు. వాళల్కూ, పందులకూ జరుగుతునన్ దోబూచులాట; కూర్రమయినది. నినన్ మరో చోట వాటి రాకను
ఆఘార్ణించిన వేటగాళుల్ అకక్డ పటుట్కో చూడగా పారిపోయాయి; ఇకక్డ వెదికారు; దొరకలా. వాటి గమనంపై నినన్
నిదర్నుమాని నిఘా పెటాట్రు. నేడూ ఇకక్డికొచాచ్రు. బంగారు జింకలా ఏడిపిసుత్నాన్యవి. అవి దొరికిపోవడానికి
నిరాకరిసుత్నాన్యి. పార్ణానిన్ ఇచెచ్యయ్మంటే సగరవ్ంగా చీమ కూడా ఇవవ్దు, కరిచైనా తనను కాపాడుకోజూసుత్ంది.
ఇవి సింహాచలపు భూములూ కొండలూ. అందులో జీవరాసులు కొలువునాన్యి. అదొక అడవి. జంతువుల
ఆవాలం. ఇకక్డే వరాహ సింహావతారంలో సింహాచలేశుడు వెలిసాడు, రాక్షసుడిని సంహరించాడు. ఒక గీతే అడుడ్గా
నాగరికత వెలిల్విరిసిందికక్డ; వెరిర్తలలేసింది. తోట దాకా ఉనన్ తారురోడుడ్ మీది నుంచి అపుప్డపుప్డు దారి తపిప్
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కొండచిలువలు, అడవిపందుల మొదలైన జీవులు దారి తపిప్ వసుత్ంటాయి. ఎపుప్డనాన్ నకక్ ఊళలు దీనంగానో,
కోపంగానో వినిపిసాత్యి నాగరికత పటల్ నిరసనను వయ్కత్ం చేసూత్; వాటి చోట వాటికి చోటు లేనందుకు. నిరసనలవలల్
వాటికి జరిగే మేలు లేదని అవి ఎరుగును.
గుమిమ్కూడిన మానవ సమూహంలో అనిన్వయసుల వాళుళ్, ఆడా మగా ఉనాన్రు. వాళల్ందరికీ ఆకలీ ఆశా
ఉనాన్యి. వాళల్లో గాంభీరయ్త, హాసయ్ం, సాహసము ఉనాన్యి; ఆకలే కాక. వాళల్దంటూ వాళళ్ మంచితనమూ ఉంది.
నాగరికతలో పేదరికం ఎరుగని నాగరీకుల మధయ్, ఎలాగో ఎలాగూ జీవించాలని పర్యతన్ం చేసే బడుగు జీవులూ
ఉంటారు. పేదరికం వాళుళ్ కొని తెచుచ్కునన్ది కాదు.
జంతూనాం నరజనమ్ దురల్భం అనాన్డు శంకరాచారుయ్డు. అలాంటి దురల్భమైన జనమ్ను చేజికిక్ంచుకుని సాటి
జీవాలను వేటాడి చంపుతాడు నరుడు. నరుడిని వేటాడలేని జంతువులు లేవని కాదు. మనుషులవి వేటలే కాదు,
ఆటలూనూ. ఒక బడితతో ఒక దెబబ్ చాలు నరుడికి భూమీమ్ద నూకలు చెలల్డానికి; ఆ పని చేయడానికి ఒక మనిషి చాలు.
ఆ పందులకు ఒక దెబబ్ చాలదు. జంతు మరణానికి ఒక బడితే, ఒక దెబబ్, ఒక మనిషి చాలకపోవచుచ్ జంతువుల
అదృషట్ం కొలదీ. జంతువులకూ అదృషట్ దురదృషాట్లు ఉంటాయి; వీళళ్ బారి నుండి తొలిసారి తపిప్ంచుకునాన్యి.
అదృషట్ం పర్తిసారీ వరించదు. ఆ రెండూ ఏ శకుత్లో, ఎవరంపగా వొచెచ్నో! మనిషికి మోసం ఒక ఆట; అవసరం
లేకపోయినా చేసాత్డు; అవి అలా కాదు. జీవించడానికి అది అవసరమైనా చేయవు లేక చేయ లేవు. ఉతత్మ జీవులు కాదని
అనగలమా?
వెంగళార్జు ఇంటి ముందు అడవి జంతువు భయపడేలాంటి వయ్కిత్ నిలబడి వేట దృశాయ్నిన్ తిలకిసుత్నాన్డు.
తనంతటివాడు దిగవలసిన బరి కాదది అని భావిసుత్నన్టుట్నాన్డు. కండలు తిరగడమే కాక మీసాలు మెలివేసి ఉనాన్యి;
పైగా పొదలా దటట్ంగానూ ఉనాన్యి లోకం భయపడేటుట్. ఆ విగర్హం తనను తానూ చూపించి చంపగలదు. అతని లోని
జంతువులపై కసిని అతని కళళ్లోని ఎరర్ జీరలు కావలసినంత వయ్కత్ం చేసుత్నాన్యి. ఆ జంతువుల పార్ణాలను అతని
పాశాలకు ఎకిక్ంచి తెమమ్ని పంపిన దూతలా వునాన్డు; కింకరుడిలా ఉనాన్డు. అతను అతని దయా హీనమైన నేతార్లను
వెంగళార్జు వైపు మళిళ్ంచాడు.
వెంగళార్జు ఒణికి, సృషిట్ పటల్ మరోసారి అసంతృపిత్ని వయ్కత్ం చేసుకునాన్డు. తన భయం ఆ యమకింకరుడికి
తెలిసిపోతుందేమోనని కనురెపప్లు వాలాచ్డు; వొణుకును ఆపలేకపోయినా. తనకు కావలసింది పందులు కానీ
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మనుషులు కాదు అనన్టుట్, ఆ మనిషి వేట వైపు దృషిట్ని మరలాచ్డు. అతను వెంగళార్జుకు మహాతుమ్డిలా తోచాడు. అతను
అటు తిరగంగానే అతని ఉకుక్ పిరర్లోల్ని శకిత్ని అంచనా వేయదలచినటుట్ వాటిని ఒక నిమిషం చూసాడు వెంగళార్జు.
అనాది శకిత్ కరడుగటుట్ందందులో. నాగరికత మనిషి సృషిట్ంచుకునన్ది. అతనికి తనకూ మధయ్గల విభజన ఆరిథ్కమైనదేనా
మరొకటా? మానవ సవ్భావం వసుత్ సంబంధమైన నాగరికత మీద ఆధారపడి లేదేమో. అతను శకిత్, ధైరయ్ం, కూర్రతవ్ం,
తెలివితేటలూ, ఇంగిత జాఞ్నం కలిగి ఉనాన్డు. వెంగళార్జు శారీరక బలహీనత, పిరికితనం, కనపడని కూర్రతవ్ం
కలిగినవాడు. కాలం ఇరువురిదీ.
"అవసలునాన్యా, మీ ఆరాభ్టమేనా?"
నోరు జారి తన తెలివితేటలూ పర్దరిశ్ంచాడు రాజు. కాసత్ గటిట్గానే నాలుక కరుచుకుని బాధపడాడ్డు. రేఖ తన
పకక్న ఉంటే మందలించుండేది. ఆమె అతని కనురెపప్; రెపప్తో కనున్కు పేచీ ఏంటి? ఛీ, ఛీఛీ! వాళళ్ సావ్భావిక
తెలివితేటలను కౌనిక్సాక్ గనాన్యిగాడు శంకించడం ఆ వయ్కిత్కీ బొతిత్గా నచచ్లేదు. అతని సునిన్తతవ్ం అతనిది. అహం
"అనాగరిక" దినాలలోను ఉండుంటుంది; అహం వేరు తెలివి తేటలు వేరు. తల ఊపాడు కింకరుడు “ఉనాన్యి" అని,
మాట మాధయ్మం దావ్రా సమాధానం చెపప్డం ఇషట్ం లేక. వెనుదిరిగి రాజు వైపు చూసే కనీస మరాయ్దను పాటించవలసిన
అవసరం లేదనన్టుట్. అంతటి అవమానకరమైన మాటలు అనన్ందుకు క్షమా గుణ పర్దరశ్న కూడా ఉందేమో.
అసలే ఉకుక్ శరీరానిన్ ఆయుధంగా, వరంగా కలిగి ఉనన్ ఆ వయ్కిత్ మందను చేరితే ఏ శకిత్ పర్తిఘటించగలదు?
రాజు భయపడడమే కాక విచారించాడు. ఆ వేటగాడు, రాజు నిలబడి ఉనన్ దూరం పది అడుగులమేర. బడిత లక్షయ్ం
తపప్దు. అతని ఆరడుగుల శరీరం రోడుడ్ మీద సూరయ్రశిమ్ పడకుండా ఆడుడ్తోంది. అతని నీడకు అతనే మదద్తుగా
నిలబడినటుట్ంది. అతను వెంగళార్జును చంప దలచుకుంటే చటట్ం అతనిన్ భయపెటట్ లేదు.
అరగంట తరావ్త ఒకక్ పంది కూడా అకక్డ లేదని తేలిపోయింది. వెళిళ్పోతూ కింకరుడు ఎందుకో వెంగళార్జు
వైపు భావరహితంగా చూసాడు. "వీడిది శని నోరు" అని కావచుచ్. "అతత్ మీద కోపం దుతత్ మీద చూపడం వెరిర్
వెంగళాయితనం అవుతుందని నీకు తెలిసినటుట్ లేదు" అనన్టుట్ రాజు ధైరాయ్నిన్ కొనుకుక్ తెచుచ్కుని అతని వైపు అర క్షణం
చూసి కళుళ్ దించేసాడు. వాళళ్ందరి ఆశాభంగం రాజుకు సంతోషానిన్చిచ్ంది.
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మరుసటి రోజూ వాళొళ్చాచ్రు పొదుద్నేన్. వేటకుకక్ గుణాలు వేట కుకక్లకే కాక మనుషులకూ అనాది నుంచి
ఉనాన్యి. అంచేత వాళుళ్ కాపలా కాసి పందుల జాడను తెలుసుకో గలుగుతునాన్రు. అతి తకుక్వ సంఖయ్లో
ఉనాన్పందులు అసంఖాయ్కమైన మనుషులను తపిప్ంచుకు తిరుగుతునాన్యి. మనుషయ్ జాతికి వరాహ జాతి
విసురుతునన్సవాలా? జాతుల పోరుగా ఆలోచన రాంగానే రాజుకు పందుల మీద దేవ్షం, సాటి మనుషుల మీద
సానుభూతి మొలుచుకుని వచాచ్యి. వాటికనాన్ ఘనమైన మనుషయ్ జాతికి పందులు లొంగిపోవడం ధరమ్ంగా అతను
భావించాడు. తామేదో విలువైన జాతిగా అవి మొరాయించడం ఏవిటీ? దైవ నిరణ్యాలను పర్తి జాతీ గౌరవించడం
నేరుచ్కోవాలి.
ఖరీదైన జంతువులవి మరియు అరుదుగా దొరికేవి. మహారాజైనా వేటాడుతాడు వాటిని; పేదరికంతో సంబంధం
లేదు. శివారుజ్నులు పందికై పోటాల్డుకో లేదా? మనుషులను వేటాడటం కనాన్ జంతువులను వేటాడటం మెరుగు కదా.
రాజు కడు తారిక్కుడు.
"జాగతత్రోయ, పంది కుమేమ్య గలదు, కోరలతో పీకీ గలదు. పేనం మీది కొసేత్ మనిసయినా పందయినా
తెగిసత్య," రాలిపోబోయేయ్ పండుటాకు లాంటి మనిషి హెచచ్రించింది కోరమీసం యువకుడిన్.
"పరేన్దునేయే. నే నొకక్నిన్ ఈరోజు సతేత్ మాయావిడికి రేపటికి ఇదద్రు."
"అయినా నినున్ కుమిమ్తే పందికే నషట్ం" ఆమె అంది బోసి నోరును గుహలా తెరిచి.
ఆ యువకుడి వెనకాలే అతని అంగరక్షకులాల్ంటి మరో ముగుగ్రు యువకులు మొకక్లోల్కి దూరారు.
"యాప జటుట్ కింద, నేపాళం మొకక్ కాడ సూడు మొకక్లు కదులుత్నాన్యి," ఒకడనాన్డు.
"గాలికిరా, నీ బొచుచ్ నాగ," కోరమీసం గుసగుసలు పోయాడు; ఎందుకైనా మంచిదని జాగర్తత్పడుతూ.
బలుసాకు తిని జీవంతో ఉండొచుచ్.
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"మీ రగసాస్లు మూడూళల్కి ఇనిపిసాత్య, నా కొడకలాల్ల. ఈ ఏట మాని గాడిదలు కాసుకోండి; అవి కరవువ్,
పొడవువ్," ఎవరో హెచచ్రించాడు ఈ రోజూ పందులు దొరకవేమోననన్ ఆందోళనతో.
"(బూతు)...అంత గాలెకక్డుంది? బుస ఇనపనేన్దా?" మొదటి అంగరక్షకుడనాన్డు.
"సివాచాలం గాడి బుసది; పందిది కాదు," తనకు వినికిడి శకిత్ తకుక్వ అని అనన్ సింహాచలం మీద కసి
తీరుచ్కుంటూ, అనాన్డు క్షతగాతుర్డు.
"బుస కొటట్డాకి అది పావా ?" సింహాచలం అనాన్డు.
"ఓరయాయ్ ఆసికాలకనాన్ లేరా!"
"అది పంది బుస కాకపొతే దైనయ్ంగా ఆడికిపో," మొదటి అంగరక్షకుడు కోరమీసానికి సవాల విసిరాడు.
"నీయి పాము సెవులని వొపుప్కునాన్లే. నీ మాటేందుకు కాదనాల; సుటుట్ముటుట్దాం రండి," మనసు
మారుచ్కునన్ కోరమీసం అంది. ముగుగ్రికి మాతర్మే వినపడేటుట్; పందులకు వినపడకుండా జాగర్తత్ తీసుకుంటూ.
"మూడింటిని సూసాముగా, సుటుట్ముటట్డాకి నలుగురం సరిపోతామా?" శలుయ్డి లాంటి మొదటి వాడనాన్డు.
"నీవి పావు సెవులే కాదు నీది పావు నాలుక కూడారా!" విసుగాగ్ కోరమీసం అంది.
"మూడూ సెటట్పటాట్ లేసుకుని ఓకే సోట తొంగుంటాయ రా, నువువ్ మీ ఆవిడతో తొంగునన్టుట్?" రెండో
అంగరక్షకుడనాన్డు.
"పెగరీ గోడ సుటూట్ మనోళుళ్నాన్రు కాదా; మనం వొగేగ్సినా ఆలు ఒగుగ్తారా," వినికిడి సరిగా లేని మనిషి
అనాన్డు.
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"మొనేన్ం జరిగింది? అపప్నన్ గాడు సావబో లేదా? అందరి మీదికీ ఎగిరి ఒక పంది రెకక్లొచిచ్నటుట్ పోలేదా?"
శలుయ్డనాన్డు..
"పిరికిగొడల్కు పందులేటకెందుకోయ. ఇంటోల్ కూరో నారో తరుకోక్క?" కోరమీసం అంది.
"మొనన్ మొనేన్ ఈ దినం ఈ దినమే, సావో రేవో తేలిపోవాలా," శలుయ్డనాన్డు తెగించి.
"దూరంగా భయంభయంగా నిలబడాడ్డే, కిషిట్గాడితో కలుపుకుని అయిదుగురం పాండవులాల్," సింహాచలం
అనాన్డు.
"పాండవులు ఏట కెలల్లా అరజ్నుడొకక్డే," కోరమీసం అంది.
"మనం తపుప్కుని కోరమీసం గాడిని ఎటాడమంటే, ఆడొకక్ దెబబ్తో పందులిన్ సావనూకుతాడు,"
శలుయ్డనాన్డు.
"నోళుల్ మూసుకోకపోతే మీ ముగుగ్రిన్ ఒకక్ దెబబ్తో సంపుత," కోరమీసం అనాన్డు.
"మీ యవవ్ కూడా వొచిచ్నాది కాదా, ఒక పందిని ఒడిసి పటుట్కుంటాది; నేదా గుహ లాటి నోరు తెరిసి దానిన్
మూసేసాత్ది," ఒక అంగరక్షకుడనాన్డు.
గుహ ముసలామె హాయిగా తీయగా నవివ్ంది, పంది మాంసం ఒండి వేడిగా వెండి పళెల్ంలో ఒడిడ్ంచినటుట్.
నాలుక రుచి మాతర్మే ఎరుగు, భయమెరుగదు.
"ఎంతమంది ...గాళుల్ంటేనేం ...గను దండగ. మొనన్నే అయిపోవాలిస్న పని."
ఆ మాటలను నోటోల్ పెటుట్కో గూడనిది పెటుట్కునన్టుట్, మింగ కూడనిది మింగినటుల్, చూడ కూడనిది చూసినటుట్,
అనకూడనిది అనన్టుల్ మొహం పెటిట్ అనాన్డు అతను.
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"నూకరాజు గాడు బూతు నేందే మాటాట్డడు, అది నేందే ముదాద్ మింగడు, దాని గురింసి మాటాట్డతాడు.
బూతాటాట్కే బువవ్ తింటాకే నోరు తెరిసేది," ఒలంగా ఉనన్ మధయ్ వయసు సతరీ అనింది ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ.
"ఆడికో పెళాళ్ం, మదిద్లాల్ంటి ఇదద్రు ముండలునాన్ బూతులాడందే దురద తీరదు," మొదటామెకు అకక్లా ఉనన్
మరో ఆమె చేదు తినన్టుట్ దూరానికి ఊసూత్ అనన్ది.
ఆ మాటలకు నోటితో కిసుకుక్మని చేతోత్ ఆమెను భుజం మీద చరిచింది అభినందిసుత్నన్టుట్ పదారేళళ్ పిలల్.
అడవి పందిని చూపుడు వేలుతో మోది చంపేయగలిగిన శకిత్మంతురాలాల్ కనిపిసుత్నన్ ఒక సతరీకి ఓపిక
నశించింది. యావత మగతనం మీదే నమమ్కమూ అడుగంటింది, అరుజ్నుడి సామరథ్య్ం మీద నమిమ్క నశించి తానే
భీషుమ్డిని మటుట్పెటట్ తలపెటిట్న శీర్కృషుణ్డిలా. గోచీని తొడల పైకి బిగించి ఒక కురార్డిచేతి నుంచి బలవంతాన బడితను
లాకొక్ని బరిలోకి దిగింది.
ఏదో అలికిడయింది. అపర్మతత్మయాయ్రు. ఊపిరుల్ బిగబటట్బడాడ్యి. ఆశ నూనె వేసిన మంటలా ఉనన్టుట్ండి
ఎగిసింది.
"ఓరలుల్డూ నూకరాజూ, మొనేన్మంచం బటిట్ కోలుకునన్వ కాదా! జాగరత్," చొపిప్ దవడలామె పరిసిథ్తి తీవర్తను
గమనించకుండా

అరిచింది ఆందోళనతో - పంది మాంసంకనాన్మానవ జీవితం విలువైనదని గర్హించిన జాఞ్నిలా,

మానవతావాదిలా.
"నూకరాజు కాపాడుకోవలసిన అంగమొకటుంది; దానిమీద ఆదారప్డడ్ మనిసుంది కాబటిట్," ఎవరో దగుగ్తూ
అనాన్రు.
"పనై పోనీ నినన్కక్డే తంతా," నూకరాజు పళుళ్ బిగించి గస పెడుతూ అనాన్డు.
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"పంది ఎకక్డ పీకినా మిగతా ఇసయాల సంగతటుంసి డాకట్ర ఎనక్ట సామి మిగిలిన ముకక్ తీసేడాకి ముందు
మన బొడోల్ సేయడతాడు; మలీల్ పిలాల్ నీదు జిలాల్ నీదు," అజాఞ్త వయ్కిత్ అనాన్డు అనుభవ పూరవ్కంగా.
"మరీ ఎకుక్వ వొంగోక పంది ముఖం పీకే గలదు," మగతనానికి సవాల విసిరిందనన్ కోపంతో ఒక ముందు
పనున్లేని యువకుడు కసిగా అనాన్డు.
"గూబెలాగుంది? గేదెలు కాసి కాసి మతి సెడడ్టుట్ంది," బడితె ఎతిత్, కళుళ్ పెదద్వి చేసి అనింది.
"నీ సేతిలో సచిచ్నా సుకమే," అనాన్డతను మైకం కమిమ్నటుట్.
తన పురుషతావ్నికి కళంకం అనన్టుట్ “గంగయయ్ దొరా, గంగయయ్ దొరా" అని ఒక బలమైన యువకుడిన్
పిలిచాడు. గంగనన్ గతంలో పోలీసులు వేసుకుంటూ వచిచ్న పొటిట్ లాగులో ఉనాన్డు.
"దొరనూ కాదు, రాజునూ కాదు; అందుకే పని కోసం ఊరంతా తిరుగుతునాన్."
"బామమ్రిది వొరస కాదేటార్ నాకు, నీకు అపప్సెలెల్లుల్ లేక పోయిన? ఆ సెటెట్కుక్ పందులు వాటి అమమ్లూ
కనిపిసాత్యి," చుటట్ముకక్ను పారేసూత్ అనాన్డతను.
"నీకు ఆలోసిన ఎకక్వ, బావా. అందుకే నీ జుటట్ంతా రాలిపోయింది," అంటూ చెటెట్కాక్డతను.
పర్హరీ మీద గడడ్ం ఆనించి, "కనిపిసత్నాన్యా?" అడిగాడు జుటుట్ రాలిపోయినాయన.
"నీదు."
"అలాల్ కొమమ్దగిగ్రికిరా."
"వచాచ్.'
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“కనిపిసత్నాన్యా?“
"నీదు, బావా!”
"గుడాన్కొడకా, సరిగాగ్ సూడు."
"అకక్డేముంది? నీ రాలిపోయిన బొచుచ్, ఆకులూ అలములూ; గోడ కాడ సెంబులా నీ బటట్తల."
"నాకు మాతరం మూడు కనిపిసత్నాన్య లే. ఆడేన్ ఉండి గమనించు. దిగకా," ఆదేశించాడు బావ మరిదిని.
మరో బృందం గుండాయన నేతృతవ్ంలో రంగంలోకి దిగి మొకక్లను జలెల్డ పటట్టం మొదలుపెటిట్ంది.
కాలకృతాయ్లు ముగించుకుని వరండాలో కురీచ్ వేసుకుని కాలి మీద కాలేసుకుని ఉతక్ంఠతో చూడటం
ఆరంభించాడు వెంగళార్జు. లోపలకు వెళేళ్టపుప్డు, లోక కళాయ్ణం గురించి పందులు ఆతమ్ బలిదానం చేయాలని
ఆశించాడు. అలా జరగనందుకు ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
మొకక్లోల్ దాగి దాగి విసిగిందా, ఆగర్హం ఒచిచ్ందా, ఎదురొక్నడమే మేలైన సీవ్య రక్షణా వూయ్హం అని
భావించిందా, వీరమరణం మెరుగైనదనన్నిరణ్యానికొచిచ్ందా? వీరమరణం మెటెల్కిక్ సవ్రగ్ం చేరితే అకక్డ ఇంతకనాన్
ఎకుక్వ భదర్తునన్, మనుషయ్ జాతి లేని అడవిలో జీవించొచుచ్.
ఒక పంది మొకక్లోల్నుంచి పైకి గెంతేసింది.
ఒంగునన్ ఆడ మనిషి సాహసే కాక ఆమెకు వరంలా డేగ కళూళ్ ఉనాన్యి. ఆమే చూపు పంది నైనా ఎగరేసుకు
పోగలను అనన్టుట్గాను, ఆమె మనసు పొతే నా పార్ణమేగా అనన్ తెగింపుతోనూ ఉంది. రెండు చేతులతో బడిసెను ఎతిత్
మోదింది;బడిశె మీద, పంది మీద జనమ్జనామ్లుగా పగునన్టుట్. బలమైన దెబబ్ తగిలినా అది లొంగ లేదు. వజార్యుధపు
దెబైబ్న బతకుతాననన్టుట్ంది. ఆమెను చూసి చొంగ కారిచ్న వాడు ఆమె పకక్న ఆనుకుని తన కరర్తో ఒక దెబబ్ వేసాడు.
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పంది వెలల్కిలా పడింది. ఆమె పదేపదే కొటిట్ంది జీవితం మీదునన్ కసిని కూడా సాయం తెచుచ్కుని. అది వీర మరణం
పాలవుతోంది. జీవం ఎరర్టి దర్వంగా మారినటుల్ రకత్ం నోటినుంచి కారి భూమిలోకి ఇంకిపోతోంది. తెరిచిన నోటిలో
కోరలూ పళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. తనపకక్న నిలబడి సాయం చేసినాయనున్ఆదరంగా చూసిందామె రెండు క్షణాలు. అనాది
మనిషైనా, నేటి మనిషైనా పరాకర్మానిన్లింగ భేదం లేకుండా ఆరాధిసాత్డు.
ఒక పార్ణిని మరొక పార్ణి బతకనీయక పోవడం దురనాయ్యం కాదా అనన్పర్శన్కు సమాధానం అనాది నుంచి
నేటికీ వేధించేది. దేముడునాన్డని గాఢంగా నమిమ్తే అలాంటి పర్శన్లు అంతగా వేధించవు.
రెండు పందులు మొకక్లగుండా, మనుషుల గుండా దూసుకెళాల్యి దేవుడిచిచ్న అదనపు శకిత్తో. వాటి వేగం
మెరుపుది, ధవ్నిది. హూంకరించాయి తపిప్ంచుకుపోవుటో, మరణించడమో పర్తాయ్మాన్యాలని తెలుసు అంటునన్టుట్.
రెండింటిలో ఒక పంది కింకరుడి కాలు పీకి తపిప్ంచుకుంది, మొదలు నరికిన మానులా ఒరిగి పోయాడు. అతని
శకిత్ అతనిన్ రకిష్ంచలేక పోయింది. గావు కేక పెటాట్డు. రెండోది కోరమీసం కురార్డి మోకాలును గుదిద్ంది; ఎముక
విరిగింది చొపప్దంటులా. పగ కూడా తోడై జనమంతా వాటి వెనుకపడాడ్రు. అవి ఇపుప్డు తిండి మాతత్మే కాదు శతుర్వులు
కూడా. వెకిక్రిసుత్నన్టుట్ తోక ఆడిసూత్ అవి జంటగా దూసుకు పోతునాన్యి. బడిశలు విసిరారు, అంతకు ముందే అయిన
గాయంతో ఒక పంది వెనుక భాగం ఎరర్గా వుంది. దానికి మందులేదు; భరించక తపప్ని బాధ, మానేంత వరకూ.
తొలి పంది మరణించడానికి నిరాకరిసోత్ంది బతికి ఏమి పావుకుందామనో. రకత్ం కారుతూనే ఉంది జీవధారలా.
నోరు తెరుచుకుని ఉంది. కూర్రతావ్నిన్ చూపించ వలసిన కోరలు, పళూళ్ బాధను వయ్కత్ం చేసుత్నాన్యి. భాష ఎరుగని
నాలుక మూలగడానికి కూడా ఉపయోగ పడడ్టుట్ లేదు. కళుళ్ మాతర్ం మూతపడునాన్యి వాటి మీద బరువు మోపినటుట్;
తెరవడానికి వీలు లేనటుట్; దురామ్రాగ్నిన్ చూడ నిరాకరిసూత్. ఏదో పార్రథ్న చేసోత్ందా? ఒంటరిగా చావబోతోంది అంతమంది
మనుషుల మధయ్. పార్ణం పోయేటపుప్డు మాతర్ం ఏ జాతిలోనైనా ఏ జీవికి ఆ జీవీ; చావడానికి తోడుండడు.
ఆ బీభతస్ం చూసుత్నన్ వెంగళార్జుకు తల తిరుగుతోంది; మూరఛ్కు దారితీసేటుల్ంది. భారయ్ తోడు కూడా లేకుండా
ఒంటరిగా చసాత్డా? ఆమె ఒళోళ్ తల పెటుట్కోవాలనుంది.
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ఎంత అనాగరికం! నాగరికత కేవలం ఆచాఛ్దన అనాగరికత మీద. అలా కాదనాన్, ఆ రెండూ ఎపప్టికీ
సహజీవనం చేసూత్ండేవే విభజన రేఖ లేకుండా.
జీవించడానికి తోడు అవసరం కనుక తన కనీన్టితో ఆమె పాదాలు కడిగైన వెళిల్ తెచుచ్కో దలచాడు.
రేఖ వసుత్ందా?
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