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ఆ రాతిర్ ఒంటరి దానిన్ ఐపోయాను. ఆ మెరుపులు, ఉరుములు, భయంకరమైన పిడుగుల శబాద్లు ఈ 

నాటికీ  హృదయంలో నే కాదు, నరాలోల్ కూడా జీరిణ్ంచి పోయేయి. ఎవరికి చెపుప్కోను ఆ శబాద్లుతో వచిచ్పడిన వయ్ధ. 
ఒపుప్గుంటాను,  ఒక పెళైళ్నా, ఉతస్వమైనా, ఎనిన్కల పర్చారమపుప్డు, ఆఖరికి అంతిమ యాతర్కీ   జనాలు అనుభవించే 
రొదలు ఇంచుమించు అలాంటివే. ఆ శబాద్లు వినడానికి చెముడు మెషిన ఎంత ఖరీదైనా ఆభరణాలుగా వాడుతునాన్రు ఈ 
మనుషులు.  కానీ  నా పార్ణానికి మాతర్ం అవనీన్ సంకటమే.  

భరించలేని ఈ రొద తటుట్కోలేక ఎంత రాతర్యినా ముందు పాదాలతో, ఇంకా అయితే, గోళళ్తో నో 
డాడీని గాఢనిదర్ నుండి లేపడం నాకు అలవాటే. ఆ పటాసులు పేలేచ్ వాళళ్ని తిటుట్కుంటూ పకక్నునన్ కళళ్జోడు 
వెతుకుక్ంటూ చీకటోల్ ననెన్ంతో పేర్మతో మెడకిందా, వీపుమీదా , తలమీదా నిమురుముతూ,  డాడీ ననున్ ఓదారచ్డానికి 
ఇకక్డ లేడు.   ఇపుప్డు   వడిగా పారుతునన్ సెల యేరు, కీచు రాళుల్, విహరించే గుడల్గూబ, గబిబ్లాల శబాద్లు  ఎంతో 
ఇంపుగా ఉనాన్యి. ఎపుప్డో "రుదర్ బాబు" పిలల్ల పుసత్కాలోల్నే చూసేను ఇటువంటి పర్కృతి బొమమ్లు. ఎదురింటి వాళళ్ 
టామీ  గంభీరంగా అరవడం వింటేనే భయం వేసేది. అది ధృఢంగానూ, ఎతుత్గాను, నా కంటే బలంగానూ 
కనిపించడంతో అందరికీ భయం వేసేది. ఆది నాపాలిటి మానవులు మా జాతిని హేళన చేసే గార్మ సింహమే. అలా అని 
మా జాతి ని హేళన చేసే మానవులు కూడా మాదేముడు కాలభైరవుని ఆరాధిసాత్రు. డాడీ దృషిట్లో నేను కాలభైరవుడి  
అంశమే.  ఒక సారి డాడీ నాతో ఎంతో బాధ పడుతూ అనాన్డు: 'కాశీలో చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ అనాన్ళూల్  ఉండీ 
ఒకసారి కూడా కాలభైరవుని దరిశ్ంచలేదే' అని.  డాడీ ననున్ మొదటి సారి ఎతుత్కుంటూ, పేర్మతో, ' భైరవా’ అని  
పిలిచేడు. కానీ, డాడీని కొటిట్ పారేసి, శాంతి, రమేష , మిగతా కుటింబీకులూ  నామకరణం చేసేరు, ’రియో’ అని. ననున్ 
డాడీ పౌండ నుంచి  వాళిళ్ంటికి   తీసుకొచిచ్న రొజులోల్ ఏవో అంతరాజ్తీయ కీర్డలు  రియోడిజనీరోలో జరుగుతునాన్యని 
నాకాపేరు పెటేట్రు.  పైగా డాడీపై ఛలోకిత్ విసేరేరు 'ఇదే నీ భైరవుడు' అంటూ.   
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చినన్పప్టినుంచీ అమమ్ చేతితో తినిపిసేత్నే   తినడం అలవాటయింది. డాడీకి  శుభర్ం ఎకుక్వ.  చుటూట్ 
కోడిలా నేలంతా నేను  నెరపిన భోజనం, కిందా మీదా పోసుగోవడం డాడీకి నచేచ్దికాదు.  రొటెట్లు, గుడూల్ మధాయ్నన్ం 
పూట, రోజువిడిచి రోజు, పొటల్ం భోజనం అమమ్ పెటేట్ది. శాంతి పర్తేయ్కంగా నాలోర్జులకో సారి మాంచి రుచిగా ఉనన్ చేప 
వండి తినిపించేది. ఆ చేప డబాబ్ బాగా ఖరీదైనది, 'సాలమ్న' అంటారు. నేను అది తినక పోతే అందరూ కంగారు 
పడిపోయేరు. సాయంకాలమయేసరికి  శాంతి  డాకట్రుకి ఫోనోల్ చెపూత్ ఏడిచ్నంత పనిచేసింది. ఆ తరువాత అమమ్ మీద 
విరుచుకు పడడం, అమమ్ చినన్మొహం చేసుకోవడం నాకు కషట్మనిపించింది. నేనూహించగలను ఏమనాన్దో అమమ్తో: ’ 
ఆ సీట్ల పళెల్ంలో ఖరీదైన కంపెనీ ముదర్వునన్ బిళళ్లూ ఉండగా దానికి  పాలు ఎందుకు పోసేవు, చేగోడీలు ఎందుకిచేచ్వు , 
చకిక్లాలు, తీపి ఇవొవ్దుద్ ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా వినవు'. నాకు ఇంటోల్వారు జరిపించిన ముదూద్ ముచచ్టలు ఇంకా ఎనోన్  
చెపాప్లని  ఉనాన్ ది.  ఏం జాతకం, ఏం పుణయ్ం చేసుకునాన్వే కిందటి జనమ్లో, ఈ ఇంటోల్ ఏం భోగమే నీకు జరుగుతోంది 
అంటూంటూంది అనన్పూరణ్  పినిన్.  

కరమ్ మాకు కూడా వరిత్సుత్ంది కదా!  భోజనం దగగ్రనుండి రాతిర్ తలగడ పైన సుఖంగా తెలల్వారూల్ కలలు 
కంటూ నిదర్పోయేవరకూ నాకు ఏ లోటు జరగకుండా ననన్ందరూ చూసుకునేవారు. కలలు మాట ఎలా ఉనాన్ గురక 
మాతర్ం అందరికనాన్ ఎకుక్వగా పెడతాననేవారు.  

కనిపించే దూరంలో మరుగవుతునన్ రైల నుంచి పచచ్జెండా వైపు ఆశ  నిసప్ృహ దుఃఖంతో దికూక్ తెనూన్ 
తోచక ఈ అడివిలో చికుక్కునాన్ను. డాడీ వెనుతిరిగి నా కోసం చూడలేదా ? తపప్కుండా రైలంతా గాలిసూత్ ఉంటాడు. 
మంచి నీళల్కోసం డాడీ వెంట నేనూ దిగడం, కూత వేసూత్ రైల కదలడం, డాడీ పరుగెడుతూ ఒక పెటోల్కి ఎకక్డం, నేను 
నిసస్హాయురాలిగా టైరన వెనకాతలే పరుగెతత్డం జరిగిపోయాయి.   

రాబోయే భవిషయ్తుత్ చీకటిగా కనిపించింది.   
ఎపుప్డో చాలా సంవతాస్రాల కిర్తం నాలాగే పెళిళ్వారిసందడిలో "వాసు మామ" కూడా రైల లొంచి 

దిగిపోయి కొనిన్ గంటలు తపిప్పోయేడుట. ఉనన్ బంధువులు, శాంతి  మేనతత్  దుఃఖం   చెపప్లేనిదని అనుకునాన్రు. 
"గోపీ" మామ కూడా  ఒకసారి తపిప్పోయేడట.  డాడీ చెపాప్రు:  డాడీ ,అమమ్,  శాంతి , గోపి మామ ఇటలీ యాతర్లో 
పర్సిదధ్  సిసైట్న ఛాపెల   చూడడానికి వెళేళ్రు. విపరీతంగా జనం కికిక్రిసి ఉనాన్రు. యాతీర్కులు అంతా ఆనందిసుత్   
నాన్రు. మరుక్షణంలో గోపి మామ కనబడలేదు. అపుప్డు గోపీ పదేళల్ వయసువాడు. ఆ తలిల్ హృదయ కోష్భ, ఆవేదన, 
ఎవరూ వరిణ్ంచ లేరు. అందరూ అచేతనంగా  సత్ంభించి పోయేరు. మరి కొదిద్సేపటోల్ అందరూ నిటూట్రుప్ విడిచేరు. గోపి 
మామ పర్యతన్ం లేకుండానే పర్తయ్క్ష మయేడు.  "విఘేన్శవ్రుడిని పోసుకో అమామ్ " అని మాలకిష్  పినిన్ వెంఠనే సలహా ఇ 
చిచ్ందిట. గోపి మామకి ఇదో అలవాటు కాబోలు. మసక్ట దేశంలో కూడా గోపి మామ కారోల్ ఎకక్లేదు . లెకక్కి ఒకడు 
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తకుక్వ. వెనకిక్ వెళిల్ వెదికితే జనంలో  ఉనాన్డు మామ. అమమ్ కానీ, జాలితో ననున్ చేరదీసిన డాడీ కానీ  ఈ సమయంలో 
ననున్ తలుచ్కుంటు నాన్రా ?  లేక అపుప్డే ననున్ మరచిపోయేరా? 

మాకు భగవంతుడు ఇచిచ్న వరములలో ఙాఞ్పక శకిత్ ఒకటి; ఆకారాలు, వాసనలూ ఎనన్డూ మరువం. 
మానవ జాతికి దేవుడు మరుపు  అనన్ది పెటిట్ ఉంచాడు.  వారి మనసు నాకంటే వేగంగా పరుగెడుతుందిట. పూరవ్జనమ్ 
సమ్ృతి భూమి మీద పడగానే పోతుంది అంటారు. నాకు అది ఉందేమో అనిపిసుత్ంది ఒకొక్కక్పుప్డు. ముఖయ్ంగా డాడీ 
పురాణాలు చదివి వినిపించేటపుప్డు.  మేం వినన్ది, చెపిప్ంది గర్హిసాత్ం. కాని అది మానవులులా వయ్కత్ పరచ్లేము. 
దేవాలయాలోల్నూ , ధరమ్ పర్వచనాలు జరిగేచోటా సంచరించ గలడం  నా అదృషట్ం. ఇది  పూరవ్జనమ్ సమ్ృతి ఉండవలననే  
అనుకుంటాను.   

ఎవరినైనా ఒకక్ సారి చూసేత్ చాలు. గురుత్ పటట్గలను, అతనిని మళీల్ చూసినపుప్డు.. అంతకంటే అతని 
వాసన ఇంకా బాగా గురుత్పటట్గలను. డాడీకి  పరిచయమైన ఒకతను తరచు మా ఇంటికి వచేచ్వాడు. అతనిన్ చూడగానే 
నాకు తెలిసి పోతుంది. ఆయన ముసు గు వేసుకునాన్ అతనిని గురుత్ పెటట్గలను, అతని ఒంటి  వాసన గురిత్ంచి. ఆయన 
కూడా ఏంతో పేర్మతో ననెన్తుత్కుంటాడు.  

డాడీ చెపాప్డు ఒక గొపప్ విషయం. నాలాగే   "టామీ" ని పెంచుకునన్ మోహన గారు అకసామ్తుత్గా 
ఊరెళేళ్రు .ఎందుకో ఆయన తిరిగి రాలేదు.  అనన్ం, నీరు ముటట్లేదు.   రైలేవ్ సేట్షన కి పొదుద్న పోయి సంధయ్ వేళ వరకు 
అయన కోసం కళుళ్ కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసేదిట. జాలి పడి ఎవరైనా బిసక్టుట్ ఇసేత్ తినకుండా ఉపవాసమే 
ఉండేది. చికిక్ శలయ్మై పోయి పాపం అనాధగా కాలం చేసింది.  మనుషులు దీనేన్ "విశావ్సం" అని ఎంతో మెచుచ్ కుంటూ 
ఉంటారు . ధరమ్రాజుని విడువకుండా సవ్రగ్ దావ్రాల వరకూ తోడు వెళిల్న మా జాతి శిరోమణి  యొకక్ విశావ్సం 
పురాణాలోల్, చరితర్లో శాశవ్తంగా నిలిచిన ఉదంతం వినే ఉంటారు. అలా వెంట వెళిళ్నది ధరమ్దేవతే. మోహన ఏవిధంగా 
మా టామీని అనాధగా ఒంటరిగా వదిలి పెటిట్వెళిళ్పోయేడో!  

 బెంగుళూరు ఊరి బయట ఎకరాల విసాత్రమైన జాగాలో  పదిహేను అంతసుత్ల  ఇంటోల్ జరిగింది : 
ఎంతో విశావ్సంతో సంవతస్రాల తరబడి  ఉంటూ  మాజాతి  గౌరవం నిల  బెడుత్నన్  మా జాతి వారిదద్రిన్ ఇంటిలో 
ఉంచేసి,  తలుపులకి తాళాలు వేసి ఊరు వదిలి వెళిళ్ పోయేరు. నాలుగు గోడల మధయ్లో ఆహారం, చివరికి తార్గడానికి 
నీరు కూడా లేకుండా రోజుల తరబడి ఎంత అరిచినా ఎవరూ, వాళళ్ని చెర విడిపించలేదు. ఇక అరవడానికి   ఏ మాతర్ం  
శకీత్  మిగలలేదు. చివరికి కిర్మికీటకాలు శరీరమంతా పార్కి ఆ గది అంతా దురగ్ం ధo సోకింది.  ఇదే రాక్షసతావ్నికి 
పరాకాషట్. దేవుడే దిగి వచేచ్డా అనన్టుల్ ఎవరో తలుపులు బదద్లు కొటిట్ వెంటనే ఆసప్తిర్కి, ఆ తరువాత మా జంతుజాలాల 
శరణాలయానికి తీసుకె ళేళ్రు. ఆ భగవంతుడే సహృదయులైన వారిని ఆసరాగా నిలిపేడు.  
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ఇంచుమించు నలభై సంవతస్రాల కిర్తం మాట, డాడీ చెపాప్రు:  కుటుంబంతో సహా పైదేశం ఉదోయ్గ 
రీతాయ్  డాడీ  వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు ఇంటోల్ నాలాగే  ‘’డైసీ” ఉండేది. ఒక ఏడాది వయసు పిలల్.  అందచందాలోల్ 
నేనూ డైసీ ఒకరికి ఒకరూ ఏమీ తీసిపోముట.  ఒళళ్ంతా నునన్టి మెరిసే తెలల్టి జుతుత్, మెరిసే కళుళ్  చూసి అందరూ 
ఈరష్య్ పడేవారు. ఏమీ చెయయ్లేక రోహిణి గారింటోల్ వదలి పెటేట్రు, ఎంతో బాధతో.  రెండు సంవతస్రాల తరువాత 
సెలవులకి వచిచ్నపుడు డాడీని, అమమ్ని,  పిలల్లిదిద్రినీ  చూసి  కోపంతో అలిగి దగగ్రికి రాకుండా సోఫా కిందకి దూరిపోయి 
మరి బయటికి రాలేదుట.  

వరష్ం, ఉరుముల ఉధృతం తగిగ్ంది. ఈ నిశిరాతిర్లో దారీ తెనూన్ తెలియడం లేదు.  అంతా నీరూ బురదా 
మయంగాఉంది. ఒక వైపు ఆకలి, మరోవేపు నిదర్ లేకా భరించలేని నీరసం కృంగదీసింది.  

సూరోయ్దయం కావొసోత్ంది . పచిచ్ మంచినీళేల్నా నినన్టినించి ముటట్లేదు. కాళళ్లో శకిత్ కీష్ణీసోత్ంది. లేత 
సూరయ్కిరణాలని కూడా తటుట్కోలేకపోతునాన్ను. ననున్ నేనే గురుత్పటట్లేని సిథ్తిలో ఉనాన్ను. ఒళళ్ంతా మనూన్ బంకా 
బురదా పటేట్సి ఉంది. చెటల్ కొమమ్ లమధయ్లోల్ంచి   కానవచేచ్ది మసకగా మబోబ్ లేక పొగ మంచో తెలియడంలేదు. 
మరికొంచెం దగగ్రకి వెళేల్  సరికి ఒక మంటా, పొయియ్మీద ఎదో ఉడుకుతునన్టుల్ మకనిపించింది. పొయియ్ సెగ వెచచ్ని 
ఆవిరితో విపరీతమైన చలి బాధకు ఒకక్సారి ఉపశమనం  అయింది.  పొయియ్ మీద ఘుమఘుమలతో ఉడుకుతునన్ది  
గంజి అనుకుంటాను. ఎవరో వసూత్నన్ అలికిడి అయింది. లేని శకిత్ తెచుచ్కుని రెండంగలు వేదాద్మని పర్యతిన్ంచి 
విఫలమయేయ్ను. దగిగ్రికి వచిచ్న వయ్కిత్  ఏంతో జాలిగా, ఆపాయ్యంగా నా తల ఓదారుసుత్నన్టుల్గా నిమిరేడు. నా కనీళళ్ధార 
చూసి ననున్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. అతను వెంటనే తాగడానికి నీళిల్చేచ్డు. ఎకక్డి నుంచి  వచిచ్ందో, ఎలా తపిప్పోయిందో! 
ఎవరి పెంపుడు కుకోక్  అయి ఉంటుందని భావిసుత్నన్టుల్ నాన్డు. నేను రియోని, మా డాడీ, నేనూ  విడిపోయేము రైలు 
పర్యాణంలో అని నాకు చెపాప్లని ఉనాన్ది. మమమ్లిన్ నోరు లేనివాళళ్గా సృషిట్ంచేడు ఆ పైవాడు. కేవలం కాపలా కోసమే 
నోరు పెటాట్డు.  ఇపప్డు నేను నోరు విపిప్తే దగగ్రకొచిచ్న వయ్కిత్ భయపడిపోతాడు. అతను ననున్ చాలా సేపు చూసూత్ ఎదో 
ఆలోచిసుత్నాన్డు. ముందు పొయియ్మీద గంజి అవగానే  సంచీ లోంచి ఓ పళెల్ం తీసేడు. ఆవిరితో ఉనన్ గంజిని పళెల్ంలో 
పోసి నా నోటి దగిగ్ర పెటేట్డు. వేడి ఆరబొయయ్డానికి  ఊదుతునాన్డు, నోటికి చురకుక్ండా. ఆ వయ్కిత్ పేర్మ, ఆదరణా చూసేత్, 
వెంటనే మా అమమ్, డాడీ,  శాంతి, జాఞ్పకం వచిచ్ .  

పకక్నే పారుతునన్ వాగులో  నాకు సాన్నం   చేయించేడు. మా డాడీ లాగే. పలెల్టూళల్లో   మనున్తోనే 
ఒళుళ్ కడుకుక్నేవారుట కాలవ గటుట్న మా డాడీ వాళళ్ పెదద్లు. సబుబ్, షాం పూ, ఇంటోల్ బాత రూమ అనీన్ జాఞ్పకం 
వచేచ్యి.  

నా అసస్లు తెలల్టి రూపు, నలల్టి కళుళ్, గులాబీ రంగు ముకూక్  చూసి అతని ముఖంలో ఆశచ్రయ్ం 
కనిపించింది. చేతి సంచిలోనునన్  తువావ్లుతో  చకక్గా ననున్ తుడిచేడు. శాంతి దువెవ్నతో జుటుట్ దువేవ్ది.  
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చలాల్రేక గంజి తాగేక ఓపిక, శకీత్,  వచేచ్యి. అతను కూడా గంజితో పాటు ఏదో   నంచుకునాన్  డు. తన 
మూటా సంచీ సరుద్కుని నావంక రమమ్ని సైగ చేసేడు. రా, కూరోచ్, తిను, ఒదుద్, తా గు, లాంటి మాటలు అరధ్మౌతాయి. 
నవువ్కుంటూ ముందుకి  అడుగులు వేసేడు నేను వెంట బడగా.  

చెటూల్ , పుటట్లూ, తోటలూ దాటుకుంటూ పకక్నే ఉనన్ పలెల్టూరికి చేరుకునాన్ం. బాగా పొర్దెద్కిక్ంది. ఒక 
గుడిసె దగెగ్ర ఆగేడు. లోపలనించి ఒక కోతిపిలల్ చెంగున గెంతి అతని   భుజం మీద కూరుచ్ంది. కీచ కీచుమంటూ ఏదేదో 
ఆయనతో మాటేల్డేసోత్ంది. ముగుగ్రమూ రోడుడ్ మీద పడాడ్ం. గంగిరెదుద్ని  వీధులనీన్ తిపప్డం నాకు తెలుసు. మనం కూడా 
అదే పనిలోఉనాన్మని అరధ్మైపోయింది. జనాలు ననున్ కనాన్రప్కుండా చూడడ్ం నాకెంతో వింతగా అనిపించింది. మేము 
మిటట్మధాయ్నన్ం అయేక ఓ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని ఆపూ ట దండుకునన్ది, కాఫీ హోటలోల్ దొరికిన ఇడీల్లు, ఓ నాలుగు 
బిసక్టూల్,  పంచుకుని తినాన్ం.  

రోజూ అమమ్ పెటేట్ భోజనం తలుచ్కుని ఏం పర్యోజనం ? గతం, రేపు, మరచి పర్సుత్తం లోనే ఉండమనే 
కదా వేదాంతులు చెపాత్రు?  కానీ ఆచరించేది ఎవరు?    నినన్టి దుఃఖం ఇపుప్డు లేదు నాకు,  ఏంతో సుఖంగా ఉంది. 
రేపటి గురించి ఆలోచనే లేదు. ఇదే గదా అసలైన ఎరుక !  

ఏదో విధంగా పగలూ రాతీర్ గడిచిపోతునాన్యి,  ఏ చెటుట్ కిందో, అరుగుమీదనో, ఇంకా ఏ రోడుడ్ వారనో 
రోజులు తిరుగుతునాన్యి. కోతిపిలల్ చేషట్లూ, చుటూట్ చేరే పిలల్లు నాతో  కలిసిమెలిసి ఆడే ఆటలతో  సమయం 
తెలియకుండా సాగిపోతోంది. అతను ననున్ "కుటీట్" అని పిలుసూత్ంటాడు. అమమ్ కూడా "శాంతికుటిట్" అని పిలవడం 
వినాన్ను. ఎకక్డో ఉనన్ మలయాళ దేశంలో అడపిలల్లిన్ "కుటీట్ " అని పిలుసాత్రుట. అమమ్, డాడీ కూడా చాలా 
సంవతస్రాలు అటుపకేక్ ఉనాన్రు. దీనిన్ బటిట్ ఈయన అకక్డివాడే అయుండాలి అని అనుకునాన్ను.  మాన వత,  
పేర్మాభిమానాలూ అనిన్ దేశాల వారికీ ఉంటాయి.   

కాలచకర్ంలో ఇంచుమించు ఆరునెలలు గడచిపోయేయి. అనుకోక్కుండా  ఒక మలుపు తిరి గింది నా 
జీవిత యాతర్లో.  సైకిల రికాష్లో ఒక "మైకు" నుండి జంబో సరక్స చూడండి, ఆనందించండి, మీ పిలల్లిన్ తీసుకు రండి, 
పెదద్లు కూడా ఎంతో ఆనందిసాత్రు, రండి, రండి , నేడే పార్రంభం సూక్ల గౌర్ండస్ పర్కక్నే అంటూ రికాష్ వెళోత్ంది.  
అందులో పులులూ , సింహాలూ, ఏనుగులూ , ఎలుగుబంటూల్, రకరకాల పకుష్లూ , ఇంకా కడుపుబిబ్ంచే హాసయ్ గాళుళ్, 
పైగా అటూ ఇటూ ఎతుత్ నుంచి ఉయాయ్లలూగే అమామ్యిలూ, ఇంకా ఎనోన్వింతలు చూడండి, ఆనందించండి  అని 
పర్చారం చేసుత్నన్ది  అరథ్మయింది. ఇపప్టి వరకూ ననున్ ఆపదనుండి, అడవినుండీ,  రకిష్ంచిన ఆపదాబ్ంధవుడు పేరు 
పిళైళ్ అని తెలిసింది, ఎవరో అతనిని అలా పలకరించగా.  ననున్  సంకలోను, భుజం మీద కోతిపిలల్ని  పెటుట్కుని.  టికెక్టుల్ 
కొనడానికి లైనులో నిలుచునాన్డు. వెనకనునన్ గేలరీ బెంచీలమీద సరుద్ కునాన్ం. సరక్స ఆట మొదలైంది దేదీపయ్మైన 
వెలుతురులో. ఎంతో వింతగా బహు రకాల జంతు వులూ , పకుష్లూ పర్తయ్క్షంగా ఒకే చోట చూడడం అదృషట్మే. ఎతుత్గా 
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టెంట మీద నుండి బలమైన తార్ళల్తో వేలాడుతునన్ ఉయాయ్లల నుండి ఆకాశంలో పకుష్లు ఎగురుతునన్టేల్  అతి 
సునాయాసంగా అటూ ఇటూ ఊగుతూ సామరాధ్య్ల పర్దరశ్నలు చేసేరు. ఏనుగు సైకిల తొకక్డం, చిలక తుపాకీ పేలచ్డం, 
పులి నోటోల్ మనిషి తల పెటట్డం వంటి చమతాక్రాలు  చూపించేరు. సరక్స చూశాక   మైదానంలో పిడతకింద పపుప్, 
ఉలిల్పా యల బజీజ్లు, మురీ  ఉండలు లాంటి వనీన్ పెటోర్మాకస్  లైట వెలుత్రోల్  ఆకరష్ణీయంగా ఆముమ్ డవుతునాన్యి. 
పిడతకింద పపుప్ తినాన్ం. అకక్డనుంచి బయటకొసూత్ండగా సరక్స కరమ్చారి ఒకడు  పిళైళ్కు ’సరక్స యజమాని గారు  
పిలుసుత్నాన్రు నీతో యేదో మాటాల్డుతారుట’ అని చెపాప్డు. ననూన్, కోతినీ తీసుకుని మేనేజర గారి ఆఫీస కి పిళైల్ వెళేళ్డు. 
మమమ్లిన్ ఎంతో మరాయ్దగా కూరోచ్మని టిఫిన తింటారా, కూల డిర్ంకస్ కావాలా అని మేనేజర అడిగేరు.పిళైళ్ గారు, కోతీ, 
కావలసినంత తిని చివరలో అరిటి పండు అడిగి మరీ తినాన్రు. పైగా తేనుపులు కూడాను. అమమ్ పెటిట్నా,  శాంతి  పెటిట్ 
నా నేను తృపిత్గా తినగలను, కానీ బయటవాళెల్వరైనా పెటుట్తే నాకు తినాలనిపించేది కాదు. అలాగే ఇపుప్డు పిళైళ్ 
తినిపిసేత్నే తపప్ ఏదీ ముటట్ను. 

అసలు విషయం మేనేజర గారు చెపేప్రు. ననున్ చూసినపప్టినుంచి ఆయనకు సరక్స కంపెనీలో నాకు 
తగిన తరీఫ్దు ఇచిచ్ ననున్ సరక్సుస్లో చేరుచ్కొనాలని ఉనన్దట. తన ఇంటి పెంపుడు వయ్కిత్గానే చూసుకుంటానని హామీ 
ఇసూత్ రెండు వందల రూపాయలు పిళైళ్ చేతులో పెటేట్రు. మహదానందంగా  వెనకిక్ చూడకుండా కోతితో సహా ననన్కక్డ 
వదలి పిళైళ్ వెళిళ్పోయేడు.  

ఈ ఆరు నెలలోల్ ననున్ చూసి నేరుచ్కునన్దిదేనా ? డబుబ్ కోసం కనన్ పిలల్లనైనా అముమ్ కొనే 
మనుషుయ్లుంటారుట. చివరకు నేను అముమ్డుపోయేనా ? ఇది చూసేత్ మరో జనమ్లా   ఉంది. మరో జనమ్ ఎతత్కుండానే !  
నాకు తెలిసినంతవరకూ నేను ఏ పాపమూ చేసినటుల్ లేదు. అందుకే నాకు ఈ మరో జనమ్ దేముడు పెటాట్డేమో!   

మేనేజర గారు ననున్ వారింటికి కారోల్ తీసికెళేళ్రు. అది పెదద్ ఇలుల్. ఐదో ఆరో గదులునాన్ యి. 
పనివాళుల్నాన్రు కానీ ఎకక్డా పిలల్ల అలికిడి లేదు. మేనేజర గారి భారయ్ను చూసేత్ అమమ్ని చూసినటేల్ ఉంది. ఆమె కళళ్లోల్ 
ఏంతో ఆపాయ్యత పేర్మ ఉటిట్పడుతోంది. ననున్ దగగ్రికి తీసుకుని కనన్ బిడడ్ని చూసినంత మురిసిపోయింది. పిలల్లు లేని 
వెలితి ఆమెలో కనిపించింది. ముందుగా పాలు ఇచేచ్రు. వాళళ్ గదిలోనే మరొక చినన్ మంచం మీద మెతత్టి బొంత, 
వెచచ్గా ఉండడానికి పలచ్టి దుపప్టి ఇంకా ఓ చినన్ తలగడా ఏరాప్టు చేసేరు. ఇది కలయో, మాయయో తెలియక 
ఆనందంతో తబిబ్బైపోయేను.  డాడీ, అమమ్నీ, శాంతిని తలుచ్కుంటూ నిదర్లోకి జారిపోయేను. నాలుగు రోజుల తరావ్త 
మేనేజర గారు కారులో సరక్స కంపెనీకి తీసికెళేళ్రు అమమ్గారు ఎంత చెపిప్నా వినకుండా . చినన్ చినన్ విదయ్లు 
నేరిప్దాద్మని రెండు మూడు గంటలు కంపెనీలో ఉంచేరు. ముందుగా రింగు లోంచి దూకడం పార్కీట్స చేయించేరు. అలాగే 
చినన్చినన్ సైజ రింగులులోంచి దూకడం,, వెనక కాళల్ మీద నిలబడడం, ఏదైనా వసుత్వు నోటితో పటుట్కొని తేవడం, నూయ్స 
పేపర , గాల్స లాంటి వసుత్వులు  తెచిచ్ అందిచడం నేరుచ్కునాన్ను. చివరికి ఎవరైనా ఇంటికొసేత్ ముందు కాళుళ్ రెండూ 
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జోడించి నమసాక్రం చెపప్డమూ కూడా తెలిసేయి. భయం లేకుండా పులు లు సింహాలు దగిగ్రకి వెళిళ్ పలకరించడం 
బాగా అలవాటయింది. నా భోజనం పళెల్ం నోటితో తెచుచ్కుని భోజనం వడిడ్ంచే వరకూ వేచి ఉండి సరే అనేదాకా కూరుచ్నే 
ఉంటాను. ఈ కర్మశిక్షణ నేరిప్నందుకు అతనికి నేనెంతో ఋణపడి ఉనాన్ను. అపుప్డపుప్డు వారింటికి వచిచ్న అతిధులకు 
నా పర్ఙఞ్లు చూపిసూత్  వారందరిలో ఒకరిగా కలిసిపోయేను. పిలల్లూ, పసి పాపలూ ఎంతో నాతో చనువుగా 
ఆడుకుంటారు . ఒక రోజు సాయంకాలం  బంధుమితుర్ లు,  ఆడుకుంటునన్ చినన్ పిలల్లతో, ఇలుల్ కోలాహలంతో 
కళకళలాడుతోంది. ఆనాటి విందుకి పర్తేయ్క అతిథి పోలీస  కమిషనర  "రవి" గారు.  మేనేజర గారూ ఆయనా ఏవేవో 
మాటాల్డుకునాన్రు.   

చూడడానికి  చినన్ది గాను చలాకీగానూ ఉనాన్ను కాబటిట్ సెకూయ్రిటీ పనికి తగునని చెపిప్ ననున్ పోలీసు 
సిబబ్ందిలో తీసుకుంటామని అడిగినటుల్నాన్రు. కానిసేట్బులోత్ మరాన్డు ననున్ కాయ్ంపుకి తీసుకుని రమమ్ని  
అడిగినటుల్నాన్రు.  

నాకు  సెకూయ్రిటీ టైరనింగ ఇచాచ్క   రైలేవ్ సేట్షనోల్నూ, ఎయిరోప్రట్ లోను, ఫాయ్కట్రీల లోనూ  పని చేసేను, 
నా అనుభవానికి బాగా గురిత్ంపు వచిచ్ంది. మరో ఏడాది తరువాత పోలీస సెకూయ్రిటీ పనిలో ఉనన్ మాజాతి వారికి 
పోటీలు పెటేట్రు. సెకూయ్రిటీ పనులలో,  ముఖయ్ంగా పర్యాణీకుల సంచీల వాసనను బటిట్ నేరసుథ్లని  పసిగటట్టంలో నేను 
ఆరితేరిపోయేను. ఇందుకుగాను  ఒక రకమైన హోదాతో సహా ఒక పతకం లభించింది.  

ఆనాడు నాకు ఒక పండుగలా అనిపించింది.  పెదద్ మైదానంలో అందరి ముందూ కమీషనర రవి గారు 
సవ్యంగా మా కుకక్ల సాక్వ్డ ని సతక్రిసాత్రని ననున్ అందంగా అలంకరించి ముందుగా నిలబెటేట్రు.  కమిషనర గారు 
వంగుని నాకు మెడల సతక్రి సూత్ండగా చిరు నవువ్ నవేవ్రు. అతని వాసన అంది, పరిచయమునన్టుల్గానే తోచి, తోక 
ఆడించేను. వెంటనే, ఆయన కూడా  పడి పడి నవవ్డం మొదలెటేట్రు.  

ఆనాటి ఉతస్వం అవగానే కానిసేట్బులిన్  పిలిచి మరునాడు ఫసట్ ఏసీ లో హైదరాబాద కి నా పర్యాణం 
ఏరాప్టు చేయమనాన్రు. ఎందుకో కారణం చెపప్కుండా ననున్ తినన్గా సేట్షన కి తీసుకురమమ్నాన్రు. ఇదేదో జనమ్లో 
మూడో జనమ్ కాబోలు.  

కమిషనర గారు సవ్యంగా నాకు దగగ్ర తోడుగా ఫసట్ ఏసీలో ఉండడం ఏమీ పాలుపోలేదు.  కమీషనర 
గారు నా  పతకాలు, సరిట్ఫికెటుల్ , మెడలస్ తీసుకొచేచ్వా అని కానిసేట్బులిన్  గదమాయించేరు. అంతా అయోమయంగా 
ఉంది. టైరన కదిలింది. మరునాడు పొదుద్ నేన్ హైదరాబాద సేట్షనోల్ దిగేం. కార నడుసుత్నన్ంత సేపూ ఎకక్డికో తెలియని 
భయంతో  కూరుచ్నాన్ను. బేగంపేట వచేచ్సరికి  నేను ఆనందం పటట్లేక కమిషనర గారి  ముఖం అంతా ఫేషియల 
టీర్టెమ్ంట చేసేసేను. కారులో గెంతులు వేసూత్ అరుసూత్ చెపప్లేని హడా విడి చేసేసేను. కారు ఆగింది.  
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ఆ ఇలూల్, గేటూ చూడగానే తెలిసిపోయింది. రవిగారు మెడల వేసూత్ ఎందుకు నవేవ్రో! నేను అడవి 
సేట్షనులో రైలు తపిప్ పోయేక డాడీ, అమామ్, ఎంతగానో విచారిసూత్ పేపరల్లో నా ఫోటోలు ఉంచి నా ఆచూకీ 
తెలియపరచమని ఎడవ్ర టైౙ చేసినటుల్నాన్రు. అదంతా కమీష నర గారే చూసుకునాన్రు కదా! రవి కారు తలుపు 
తెరవగానే నేను ఉండబటట్ లేక బయట జాగా అంతా గెంతులేసూత్ అరుసూత్, చుటుట్ముటుట్తూ ఉండిపోయేను. రవి మెయిన  
డోర బెలుల్ కొటట్గానే నేను దుబుకుక్న డాడీమీదకు ఉరికి హంగామా చేసేసూత్ండగా ’మామయాయ్  చూడు ఎవరిని 
తీసుకొచేచ్నో’ అంటే, డాడీ అనాన్రు: ’మా రియోని పటుట్కుని తీసుకొచేచ్వురా, సెభాష’ అనాన్రు.  

నా అగమయ్ పయనానికి అదుభ్త ఫలితం ఏమని వరిణ్ంచ గలను? 
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