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మహాయానం
తొలిపలుకు
నేను గత నలభై ఏళ్లలోలనూ రాసిన కథలు బహు తకుువ; మపఫయ
కథలకి లోపే. వాటిలోల పన్నేండు కథలు ఈ స్ేంపుటేంలో ప్రచురిసుున్ననను.
ఎేంతటి కథాభిమానులకైన్న అనిన కథలనీ చదివి ఆనేందిేంచగలగడమనేది
సాధ్ాేం కాని పని. లోకో భినన రుచ్చ అన్ననరు కదా. అేందుకని, నేను రాసిన
కథలలో, వైవిధ్ాత కొరకు, కొనినేంటిని ఎనునకుని ఈ స్ేంపుటేంలో చేర్చిను.
వీటిలోల మూడు రకాల కథలు ఉన్ననయ.
నేను ఎనునకునన కథలలో న్నలుగు “సాహస్ య్యత్రలు” కోవలోకి
వసాుయ. మొద్టి కథ, ప్రసుుత కాలేంలో, అమెజాన్ అడవులోల జరుగుతేంది. ఇది
నిజేంగా జరిగిన స్ేంఘటనలని ఆధారేంగా చేసుకుని రాసిన కథనేం. రేండవ కథ,
ప్రసుుత కాలేంలో, అలాసాు మేంచు డుడులోల జరిగిన అనుభవేం. మూడవది,
భవిషాత్ కాలేంలో, రేండు శ్తాబ్దదల తరువాత, విశ్వేంతరాళ్ేంలో జరుగుతేంది.
న్నలగవది, భూత కాలేంలో, ఆేంధ్ర దేశ్ేంలో జరిగిన కథ. ఐద్వది కూడ ఒక
రకమైన సాహస్ య్యత్రే – ఇది ఊహాలోకేంలో జరిగిన “జరగని” కథ.
రేండవ వరాగనికి చెేందినవి నిజేంగా జరిగిన స్ేంఘటనలని ఆధారేంగా
చేసుకుని రాసిన కథలు. లోలకేం అనన కథ ఆేంధ్ర దేశ్ేంలో, ఇటీవల, జరిగిన
వృతాుేంతేం. ఇది బెడిసికొటిి, అడడేం తిరిగిన ఒక అమాయక వాకిు సాహస్ య్యత్ర
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అనుకోవచుి. కలిసిరాని కాలేం నిజేంగా జరిగిన స్ేంఘటనల చుట్టి అలిలన
కట్టికథ.
మిగిలిన ఐదు కథలు వైజాానిక కలపనలు. ఇవనీన విడి విడి కథలే కాని,
న్నలుగిేంటిలో మిడతేంభొట్టల కథాన్నయకుడు. అేందువలల చ్చవర ఉనన మరోలోకేం
కథలో మేందొచ్చిన న్నలుగు కథల జాాపకాలు వసాుయ. కాని ఈ ఐదు కథలనీ
ఒక క్రమేంలో చద్వవలసిన అవస్రేం లేదు. ఇదొక కొతు రకేం ప్రయోగేం.
ఈ స్ేంకలన్ననికి పెటిిన పేరు – మహాయ్యనేం, అేంటే పెద్ద ప్రయ్యణ్ేం
అని కాని అలాేంటి ప్రయ్యణానికి అనుకూలమైన పెద్ద పడవ అని కాని అరథేం
చెపుపకోవచుి. ఎేందుకేంటే ఈ కథలనీన ఒక రకమైన సాహస్ య్యత్రలే!
తెలుగులో వైజాానిక కలపనలు తకుువ. వీటిలోల శ్స్త్రేం గురిేంచ్చ తరచు
ప్రసాువనలు వచ్చిన్న వీటిని అరథేం చేసుకుని ఆనేందిేంచటానికి శ్స్త్రేం రానకుర
లేదు. కాని శ్స్త్రీయ ప్రపేంచేంలో ఏమిటి జరుగుతేందో కొదోద, గొపోప తెలిస్తు కథ
రకిు కడుతేంది.
తినబోయేదాని రుచ్చ వరిణేంచ్చ చెపపటేం ఎేందుకు?
వేమూరి వేేంకటేశ్వరరావు
పెలజన్టన్, కేలిఫోరినయ్య
నవేంబరు, 2012
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ు !
వెయాాలి వేమూరికో రండు వీరతాళ్ల
కవన శ్రమ
ఆచారా వేమూరి వేేంకటేశ్వరరావు సైనుు వాాసాల, పుస్ుకాల రచయత.
సైనుు ఫిక్షన్, ఇతర ఫిక్షన్, ట్రామా కథలు వ్రాసిన కథకుడు.
సైనుు వాాసాలు వ్రాస్తవారు రేండు రకాలుగా ఉేంటారు. ఇపపటికే
చదువరులకు బ్దగా పరిచయేం ఉనన సైనుు భావాల దావరా, 'ఆకాశ్ేం నీలేంగా
ఎేందుకు ఉేంది,' 'కేనురు అేంటే ఏమిటి?' అేంట్ట సైనుు విషయ్యలని విశ్ద్పరచే
వారు మొద్టి రకేం రచయతలు. పాఠకులకి పరిచయేం లేని సైనుు విషయ్యలని
పరిచయేం చేయబూనుకునన రచయతలు రేండవ రకేం వారు. వీరిలో రేండు
వరాగలు. మొద్టి వరగేం వారు మొద్టి మెట్టి నుేంచ్చ మరికొేంత ఎతుకి పాఠకులని
తీసుకువెళ్లలలని ప్రయతినేంచేవారు. రేంవావారు ఎతుకునే విషయేం ఈ న్నటి
సైనుుకి అేంచున, తెలియనివాటి స్రిహదుదన ఉేండేవి. ఈ స్రిహదుదలో సైనుు తన
పదునైన అేంచుత మన అజాాన్ననిన కోసుకుేంట్ట, విజాాన్ననిన మేందుకు తీసుకు
వెళుతూ

ఉేంట్టేంది.

ఈ

రేండు

వరాగలకి

చెేందిన

రచయత

ఆచారా

వేేంకటేశ్వరరావు. అయతే, ఇట్టవేంటి రచయతలు ఏ భాషలోనైన్న కొదిదగానే
ఉేంటారు. తెలుగులో అట్టవేంటి రచనలు అతి కొదిద. దీనికి మొద్టి కారణ్ేం
తెలుగు పాఠకులలో ఆ రచనలను అరథేం చేసుకోగలిగినవారు బహు స్వలపేం.
రేంవా కారణ్ేం ఆ విషయ్యలు తెలుగులో చెపపడానికి రచయతకి శ్స్త్ర జాానమే
కాకుేండా భాషా పరిజాానేం కూడా కావాలి. అవస్రమైతే మూలాలకి వెళ్లల పద్
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స్ృష్టి చేస్త శ్కిు ఉేండాలి. అట్టవేంటి తెలుగు సైనుు రచయతలని వేళ్ల మీద్
లెకుపెటిడేం మొద్లు పెడితే వేళుల మిగిలిపోతాయ.
ప్రతీ శ్స్త్ర నిరామణానికి దేని పున్నదులు దానివే. దేని పున్నదుల మీద్ దాని
సూత్రాలననుస్రిేంచ్చ ఆయ్య శ్సాాల నిరామణ్ేం జరుగుతేంది. ఈ ప్రక్రియలో దాని
సోద్ర శ్సాాలలో స్ేంభవిేంచే ప్రగతి దీనికి ఎేంతగానో తడపడుతేంది. ఇలా
శ్స్త్రేం నుేంచ్చ స్ేంపాదిేంచ్చన విజాానేం సుజాానేం అవావలేంటే దాని పున్నదులు,
సూత్రాలు మేంచ్చవై ఉేండాలి. అజాానేం విజాానేం అవావలేంటే అది నియేంత్రిేంచ్చన
పరిసిథతలలో చెయాగలిగిన ప్రయోగాల పక్క్షలకి నిలబడాలిు ఉేంట్టేంది.
అేంచుల వద్ద సైనుు గురిేంచ్చ రాయ్యలేంటే వివిధ్ శ్ఖల సైనుు బ్దగా తెలిసి
ఉేండాలి.
చదువు చేత ఎలకిికల్ ఇేంజనీరు, వృతిు చేత మొద్టి తరేం కేంప్యాటర్
ఆచారుాడు అయన ఆచారా వేమూరి వేేంకటేశ్వరరావుకి పెకుు విజాాన శ్ఖల
విజాానేంత పరిచయేం ఉేంది.
తనకు తెలిసిన విషయ్యలని తెలుగులో చెపపడానికి ఆయనకి ఆేంగల
స్ేంస్ుృతాేంధ్ర భాషలోల వలసినేంత పరిజాానేం ఉేంది. అవస్రమైతే బణువు, కణిక,
వాకేతేం లాేంటి మాటలు స్ృష్టిేంచగల నేరుపేంది. తెలుగు-ఇేంగ్లలషు, ఇేంగ్లలషుతెలుగు నిఘేంట్టవు, స్ేంబేంధి పద్కోశ్ేం తయ్యరు చేస్త ఓపిక, తెగిేంపు
ఉన్ననయ.
అనిన విధాలా ఈయన ఒక అసాధారణ్ రచయత. ఆయనత న్నకు ఆటేి
పరిచయేం లేకపోయన్న, ఆయన రచనలత న్నకు 40 స్ేంవతురాల పరిచయేం
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ఉేంది. న్న సైనుు రచన్న పద్ధతికి ఆయన ఒక సూపరిు. ఆయన కథలకి నేను
పరిచయేం రాయటేం ఆయన న్నకు ఇచ్చిన ఒక వరేం.
ఆయన స్తవచఛగా రాసినపుపడు, స్తవచఛగా అనుకరిేంచ్చనపుపడు కూడ,
ఆయన అసిమోవ్, డగలస్ ఏడేంస్ సాథయని అేందుకోగలడు. ఆయన 30
స్ేంవతురాలుగా కథలు వ్రాసుున్నన అవి 30 దాటలేద్ేంటారు. అేందులో 12
కథలని మీ మేందు ఉేంచుతన్ననరు. అవి ప్రచురిేంచబడినపుపడే నేను చదివి
ఉన్ననను. అయతే అవనీన ఒక చోట ఇపుపడు చద్వడేం జరిగిేంది.
ఆయన ప్రహస్న్నల శైలిలో పాత్రల పేరుల పెటిడేం ఆయన ఎేంచుకునన
రచన్న శైలికి నపిపేంది.
మొద్టి కథ ‘అభయ్యరణ్ాేంలో ఏేంబర్.’ ఇేందులో ఇద్దరు వృక్ష
ప్రేమికులు అభయ్యరణ్ాేం చూడడానికి వెళ్లల ద్ృగివన్నాస్ేం (directional
sense) న్నశ్నేం అవడేం వలల అకుడ 5 రోజులపాట్ట చ్చకుడతారు. అకుడ వారు
ఆకలి, దాహేం, దోమల బ్దధ్లను తట్టికుేంట్ట మరణ్ేంత పోరాటేం చేసి
గెలవడమే ఇతివృతుేం. జురాసిక్ కాలేం న్నటి చెటల జిగురు గడడకటిి ఏేంబర్ అనే
విలువైన తృణ్స్పటికేంగా మారుుేంది. అదే కథాన్నయక పేరు. రాజ్, ఏేంబర్ల
మధ్ా కషాిలలో పుటిిన వారి ప్రేమ ఘనీభవిేంచ్చ విలువను స్ేంతరిేంచుకుేంట్టేంది.
దోమలబ్దరి నుేండి దానిన రక్షేంచుకోడానికి ఒక రకేం బురద్ని వాడిన ప్రసాువన
ఈ కథలో ఉేంది.
రేంవాది, ఉతుర ధ్రువానికి ద్గగర ఎపుపడూ మేంచుత కపపబడే ప్రేంతేంలో
ఒకుడే ఒకడు ఒక కర్రల ఇేంట్లల గడుపుతూ ఉేంటే తన మెద్డుకి స్రఫరా అయే
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రకుపు శ్బదేం మోటారు హోరులా వినిపిేంచడేం గురిేంచ్చన కథ. ఆ భయేంకర
ఒేంటరితన్ననిన తట్టికుని బతికిన మనిష్ట కథ. మేంచులో గమాానిన చేరటానికి ఓ
మనిష్ట చేసిన ప్రయతనేం గురిేంచ్చన ఓ గొపప కథ ప్రపేంచ సాహితాేంలో ఉేంది.
అయతే అేందులో మనిష్ట చనిపోతాడు. కాని ఈ రేండు కథలలో అననుకూల
పరిసిథతలను మనిష్ట మనోధైరాేంత ఎదురుుని జయేంచే ఆశ్వాద్ేం ఉేంది.
మూవా కథ మహాయ్యనేం. బృహత్నవాతార పేలేటపుపడు వెయా సూరా
ప్రభలత వెలుగుతేంద్నినీన, 30 జ్యాతిరవరాాల దూరేంలో ఉనన నవాతార
పేలినపుపడు

బెతెలహేం

వాసులు

దానిన

క్రీసుు

జనిమచడానికి

సూచనగా

అనుకున్ననరని చెపిపన ‘ద్ సాిర్’ అనే కథకు ఈ కథ స్తవచాఛనుకరణ్. ఇేందులో
అేంతరిక్ష య్యత్రలకి వాడిన య్యనకాలకి రచయత పెటిిన పేరుల ‘మహాయ్యనేం’,
‘హీనయ్యనేం.’ ఆ గ్రహవాసులు పాతిన కాల గుళ్లక వలన య్యత్రికులు
గ్రహవాసుల న్నగరికత గురిేంచ్చ తెలుసుకుేంటారు.
న్నలగవది రిరేంసువు. ఇది పేరూరు నుేంచ్చ సిేంహాచలేం వచ్చిన ఒక ద్రావిడ
పిపేండేం – కామ పిశ్చ్చ బ్దరి నుేండి తపిపేంచుకోడేం గురిేంచ్చన కథ. కథ చెపేప
క్రమేంలో ద్రావిడుల శ్ఖలు, గుర్రానిన గుడిగోపురేం ఎకిుేంచగల వారి
తెలివితేటలు, రాజమేండ్రి-సిేంహాచలపు మధ్ా ప్రేంతపు ఆ న్నటి చరిత్ర రచయత
ప్రసాువిసాుడు.
చటాిలు బలహీనులని కాపాడడానికి చేస్తు దానిన ఆస్రా చేసుకుని
బలహీన వరగేంలో వారు అవతలవారిని బ్దధిేంచడేం అయదో కథలోను, ఓట్ట
బేంకు రాజకీయ్యలు ఆరో కథలోను రచయత చెబుతారు. ఏడవ కథ ‘వరల్డ ట్రేడ్
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సేంటర్’ మీద్ విమాన్నల దాడి జరిగినపుపడు అమెరికా ప్రజలు ప్రవరిుేంచ్చన
తీరుకీ, బేంబ్దయ తాజ్మహల్ హొటల్ మీద్ తీవ్రవాదులు దాడి చేసినపుపడు
భారతదేశ్ ప్రజల ప్రవరున తీరుకీ తేడా చెపేప కథ. మనవారు ఆ న్నటి క్రికెట్
మాచకి ఇచ్చిన ప్రధానాత, ఈ కథలో సుబబడు పాత్రని బ్దధిసుుేంది.
ఎనిమిది, తొమిమది, పది, పన్నేండు కథలు, మిడతేంభొట్టల అనే వేడుక
పేరు కల భౌతిక శ్స్త్రజుాడు మఖా పాత్రగా కలవి. ఇవి సైనుు ఫిక్షన్ కథలు.
చతరివధ్ శ్కుులలోని గురుతావకరాక శ్కిుని విదుాద్యసాుేంత శ్కిుత ఏషాేం
చేసినపుపడు కలిగే భార రహిత సిథతిని చెపేపవి. వసుువులు కాేంతి వేగేం కేంటె
ఎకుువ/తకుువ ప్రయ్యణిేంచగలవని, కాేంతి వేగానికి స్మానమయే సిథతి ఒక
‘సిేంగుాలర్ పోయేంట్’ అననట్టి రచయత ఒక కథలో సూచ్చసాుడు. ఈ కథ
అసిమావ్ కథకి స్తవఛ్చినుకరణ్.
పద్కొేంవా కథ ‘కాదేదీ అమమకానికి అనరహేం’ అని నమేమ ఒక రడిడ కథ.
మనిష్ట దేహేంలోని రసాయన్నలని విడగొటిి, శుదిధ చేసి అమేమ అవకాశ్లని
పరిశీలిేంచడేం ఈ కథలోని వసుువు. ఇదీ సైనుు ఫిక్షన్ కథే.
ఈ రచయతకి భాషలో పాేండితాేం, విజాానేంలో జాానేం రేండూ మెేండుగా
ఉన్ననయ. న్నకే అధికారేం ఉేంటే ఈయనకి రేండు వీరతాళుల వేయసాును. అేంత
వరకు తెలుగు పాఠకులకి సైనుు అేంద్జేయ్యలనే ఈయన తపనకు న్న తపన
జ్యడిసాును.
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అభయారణ్ాంలో ఏంబర్
కాకులు దూరని కారడవి. చీమలు దూరని చ్చటిడవి. కీకారణ్ాేం.
గహన్నేంతర సీమ! ఎేంత ఆసావదిేంచ్చన్న తనివి తీరని కాేంతారేం. ఇదీ వరాారణ్ాేం
అేంటే!!
ఆస్తిలియ్యలో వరాారణ్ాేం అనన పేరుత పరాాటకులకి చూపిేంచే అడవి
దీని మేందు బలాదూర్! మెకిుకో దేశ్ేంలో యూకటాన్ లోని అయనర్చఖా
మేండలేంలో ఉనన అడవులలో చెటల కేంటె కూడ ఇకుడ ఇేంకా ద్టిేంగా పెరిగిన
వృక్ష స్ేంపద్ లోని అేంద్ేం వరణన్నతీతేం! అేంబర చుేంబితాలలా ఎదిగిన చెటల
కొమమలు ఆకాశ్మేంత పేందిరి వేసినట్టల న్నలుగు దికుులా పరివాాపిు చెేంది
సూరారశ్మమ భూమిని తాకకుేండా చేసుున్ననయ. ప్రణ్ ప్రదాత అయన వెచిని
సూరాకిరణాల తాకిడి కోస్ేం గుయ్యారేంలా ఉనన అడవి నేల నుేండి లతావలిలకలు
చెటలని ఆస్రా చేసుకుని ఆకాశ్ేం వైపు ఎగబ్దకుతన్ననయ. ఎట్ట చూసిన్న
ఆకుపచి రేంగే. లేతాకు పచి మద్రాకు పచిల మధ్ాలో ఉనన రకరకాల
చాయలలో రకరకాల పచిలు! ఇదొక పచి స్మద్రేం.
నొపిప పెటేి వరకూ మెడని సారిేంచ్చ చూస్త ఓపిక ఉేండాలే తపప చూసిన
వారికి నేత్రానేంద్ేం కలుగజేస్త విధ్ేంగా చెట్టి కొమమలని వేలాడుతూ గబిబలాలు!
పచిటి చెటల కొమమల మీద్ రేంగు రేంగుల రామ చ్చలుకలు, పెద్ద చ్చలుకలు, ఇేంకా
పెద్ద ట్టకాన్ చ్చలుకలు. మెడ దిేంచ్చ కిేంద్కి చూస్తు చ్చతుడిగా ఉనన నేల మీద్ ఒతు
ఒతుగా అేంగుళ్ేం ద్టిేంగా ఉేండి, ఎేండి కుళుుతూనన ఆకులు, అలమలు. చెటల
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ఆకుల నుేండి టపటప చుకులు చుకులుగా రాలుతూనన నీటి బిేందువులు పలలపు
ప్రదేశ్లకు చేరి, నీటి గుేంటలుగా మారి, అవి నిేండినపుపడు పేంగి, పరిల చ్చనన
చ్చనన పిలల కాలువలలా ప్రవహిసుున్ననయ. ఈ నీటి గుేంటలలో మద్రాకు పచి
చరమపు రేంగు మీద్ లేతాకుపచి మచిలుత అలరార్చ పెద్ద పెద్ద బోదురు కపపలు.
వాటి బెకబెకలు సిేంహ గరానలా ఉన్ననయ కాని టరిరాయణ్ేంలా లేనే లేవు. ఈ
కపపలు అరచేయేంత పడుగునన మిడతలని పటిి తిేంట్ట ఉేంటే చూడడానికి ఒక
పకు కుతూహలేం, మరొక పకు ఏహాభావేం, మరొక పకు పకాు భయేం. అకుడ
నేల మీద్ ఉనన తపపలలో పిడికిలి ప్రమాణ్ేంలో ఉనన సాలీళ్ుని చూసూు ఉేంటే
గుేండె నిబబరేం లేని వాళ్ుకి భయమే వేసుుేంది.
ప్రకృతి సేంద్రాానిన ఆసావదిేంచ్చ, ప్రకృతి సరభాలని ఆఘ్రాణిేంచ్చ,
ప్రకృతి మాత ఒడిలో నిదురిేంచ్చ, ప్రకృతిశ్కిు గరిాేంచ్చనపుపడు సాహస్ేంగా
ఎదురొుని ఆనేందిేంచాలనే తృషణ ఉనన సాహసికులకి ఈ అరణ్ాేం గేంతవాేం.
ఎవరసుి శ్మఖరేం ఎకేుస్రికి అకుడ కాఫీ, ఇడ్లలలత అరవ అయారు
హాజరైతే ఎేంత బ్దగుేంట్టేందో అని మనలో కొేంతమేంది కలలు కనన రోజులు
లేకపోలేదు. ఎవరసుి శ్మఖరేం మీద్ అయారు హొటేలు లేద్ని మనేంద్రికీ తెలుసు.
కాని ఈ అమెజాన్ అరణ్ాేం మధ్ాలో, న్నగరికత మపిపన కనీస్ అవస్రాలు కూడ
అేందుబ్దట్టలో లేని దూరేంలో అరవ అయారు హొటేలుని పోలిన స్దుపాయేం
ఒకటి ఉేంది. దాని పేర్చ 'అమెజాన్ యూత్ హాస్ిల్'. ఆకుపచిటి అమెజాన్
అఖాతేంలో కాలు మోపుకునే సావకాశ్నిన ప్రసాదిేంచ్చన దీవి ఈ అమెజాన్
యూత్ హాస్ిల్. బ్రెజీల్ దేశ్ేంలో, కొనిన వేల హకిరుల వైశ్లాేం ఉేండే
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స్తతహరితారణ్ాపు నడిబడుడలో, యువతీ యువకుల వస్తి సకరాేం కోస్ేం, ఈ
యూత్ హాస్ిల్ ద్రిదాపు 700 హకిరల వైశ్లాపు మేరలో ఉనన చెటలని కొటిి
కటేిరు. ఇలా తెరిపి చేయబడడ మేరలో చ్చనన చ్చనన కర్ర, కేంపలత కటిిన కటిడాలు
న్నలుగే న్నలుగు ఉన్ననయ. చుట్టి అడవి అవడేం వలల, బ్దడవ నేల చ్చతుడిగా
ఉేండడేం వలాల నేల మటిేంగా కాకుేండా పడుగాటి రాటలు పాతి, వాటి మీద్ ఈ
కుటీరాలని లేవన్తిు ఎతుగా కటేిరు. ఈ న్నలుగు కుటీరాలలో నలుగుర్చసి
మనుషుాలు చొపుపన మొతుేం పద్హారు మేంది తల దాచుకోవచుి. ఈ కుటీరాలు
కాకుేండా పెద్ద బేంగళ్ల వేంటి కటిడేం మరొకటి ఉేంది. చుట్టి పేంచపాళీలలా
ఉనన వరేండాలలో ఉనన కుక్ిలలో కూరుిని అడవిని చూసి ఆనేందిేంచవచుి.
ఈ బేంగళ్ల లోపల ఒక విశ్లమైన వేంట గది, చ్చనన పుస్ుకాల డురువా!
రేండు అేంతసుుల మేంచాల వరస్. మేంచాలు లేని వారికి నులక తాడుత నేసిన
ఊయల వేంటి హేమక్లు రాటలకి ఇట్ట అట్ట కటిినవి ఉన్ననయ. వాటిలో
పడుకోువచుి. హాస్ిల్ సిబబేందిత కలుపుకుని ఇకుడ జన్నభా పాతిక మఫై
మేందిని దాటి ఉేండదు - ఏ స్మయేంలోనైన్న స్ర్చ. ఇవీ ఇకుడ ఉనన కనీస్
స్దుపాయ్యలు. హాస్ిల్లో విదుాతు కాని, టెలిఫోను సకరాాలు కాని లేవు.
టెలివిజన్ లేద్నన స్ేంగతి వేర్చ చెపపనకురనే లేదు. బయట ప్రపేంచేం నుేండి
హాస్ిలుకి వెళ్లులన్నన, హాస్ిలు నుేండి న్నగరిక లోకేంలోకి వచ్చి పడాలన్నన రోడుల
లేవు, విమాన్నశ్రయ్యలు లేవు; కమేరావ్ గ్రేండే నది మీద్ పడవలో ప్రయ్యణ్మే
శ్రణ్ాేం.
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ఎేంత కషిపడి ఎవవరైన్న ఇకుడకి వచేిరేంటే వారు ఒకటి రేండు రోజులు
చుటిపు చూపుగా రావడేం ద్ేండగ. కనీస్ేం రేండు మూడు వారాలైన్న ఉేండకపోతే
పడడ కషాినికి ఫలితేం కిటిదు; ఆయ్యస్ేం తపప ఆనేందిేంచడానికి అవకాశ్ేం
మిగలదు. అేందుకని ఇకుడకి వచేి వారు సాహస్ య్యత్రీకులు, ప్రకృతి సేంద్రా
ఉపాస్కులు, లేదా ఏ విశ్వవిదాాలయ్యలోలనో పరిశోధ్న చేస్త ఆచారుాలు, వారి
విదాారుధలు. సుకుమారులకి, పిరికి వారికి చేరవలసిన గమాేం కాదిది. ఇట్టవేంటి
మైత్రీభావేం నిేండుకునన వాతావరణ్ేం లోనికి ఏరి కోరి వచాిరు రాజ్, అతని
స్తనహితరాలు, స్హాధాాయని అయన ఏేంబర్.
అది జూన్ న్ల. మొద్టి వారేం. ఏేంబరు, రాజు ఈ కీకారణ్ాపు
నడిబడుడలోకి వచ్చి రేండు రోజులు అయేంది. “పీత కషాిలు పీతవి” అననట్టల,
ఎేంత అడవి అయన్న అకుడ బతికే వారి నిబేంధ్నలు వారికి ఉేంటాయ కదా.
హాస్ిల్ సిబబేంది నిబేంధ్ నియమావళ్ల ప్రకారేం కొతుగా వచ్చిన వాళుు - ఎవవరైన్న
స్ర్చ - మొద్టి రేండు రోజులు హాస్ిల్ పరిధి దాటి పోరాదు. ఈ రేండు రోజులూ
చెయా వలసిన పనులు: కొతు చోట్టకీ వాతావరణానికీ అలవాట్ట పడడేం, అకుడ
బతకడానికి కావలసిన సాధ్న స్ేంపతిు ఉేందో లేదో చూసుకోవడేం, ప్రయ్యణ్పు
బడలిక తీరుికోవడేం, సిబబేందిత పరిచయేం చేసుకోవడేం, వరేండాలో కూరుిని
ప్రకృతి సేంద్రాానిన తిలకిేంచ్చ ఆనేందిేంచడేం. ఎవరి పరుపు చుటిలు, ఎవరి
తిేండి

సామానులు,

ఎవరికి

ఏమిటి

కావాలో

అవనీన

ఎవరికి

వార్చ

స్మకూరుికోవాలి. హాస్ిలు వాళుు స్మకూర్చిద్లాల రాత్రి తలదాచుకుేందికి
చోట్ట, కాలకృతాాలు తీరుికుేందికి మరుగు, స్తద్ తీరుికుేందికి స్దుపాయేం,
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