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అంతా ఒకరి మంచికే

ఎలకాట్ర్న్

చినన్పటున్ంచీ నాకు పోలీసంటే మహా చెడడ్ అభిమానం. సమాజంలో నేరపర్వృతిత్ కలవారినందరీన్ సినిమాలోల్

చివరికి కటకటాల వెనకిక్ పంపడం నాకు భలేగా అనిపించేది. అయితే నేరాల భాషయ్ం చెపప్డం అంతసులువైన సంగతి కాదు. ఈ
సంగతి నేను పటుట్ ద లతో పోలీసు శాఖలో పర్వేశించే పెదద్ అరహ్ త పటాట్ సాధించిన తరావ్త కానీ తెలియలేదు.

ఒకరు కషట్ ప డి

సంపాదించింది మరొకరు చోరీ చెయయ్డం నేరం. నా చినన్పుప్డు నాయనమమ్ ఓ నాలుగగ్ం టలు శర్మించి లడూడ్ లు చేసి, పిలల్ ల కి ఒకటి

చేతిలో పెటిట్ , మిగిలినవి ఓ జాడీలో ఉంచి అటకమీద ఉంచేది. ఆవిడ తాపతర్యం అంతా ఓ నాలుగైదు రోజులు పిలల్ ల కి మిఠాయి

పెటట్ డం. అయితే మధాయ్హన్ం వేళ పెదద్ లు కునుకు తీసేవేళ, నిచెచ్న వేసుకొని పైకెకిక్ ఆ లడూడ్ ల ని సావ్హా చేసేవాళల్ం .

“వెధవాయిలాల్ రా !నిచెచ్న జారితే కాలొ చెయోయ్ విరుగుతుంది. ఇకనుంచీ పిలల్ కా యకో రెండు చొపుప్న చేసి ఊరుకుంటాను. అంతకు

మించి ఇలా అటకలనెకిక్ మూడూ నాలుగూ ఒకే రోజున తింటే ఆరోగయ్ం పాడౌతుంది” అని మందలించేది. ఆ మందలింపే ఒక ముదైద్ న
శిక్షగా భావించే వాళళ్ం.

నేను ఉనన్త పాఠశాలలో పనెన్ండో తరగతి పెదద్ పరీక్షలు రాసుత్నన్పుప్డు నా వెనకబెంచిలో కూరుచ్నన్ కోటి నా

సమాధానపతార్లిన్ గెదద్కళల్తో చూసి నకలు దించేసోత్ంటే పరయ్వేక్షకుడు పటుట్కొనాన్డు. కోటి గాణిణ్ పటుట్కోవడమే కాదు, వాడికి కనిపించేటటుల్ నేను
కాసత్ జరిగి కూరుచ్నాన్నని ననూన్ చీవాటుల్ వేశాడు. ఒళళ్ంతా ఆభరణాలు దింపుకొని పేరంటానికి వెళేళ్ ఇలాల్ళల్ ఇళళ్లో దొంగతనాలు జరగమంటే
జరగవూ? చోరీ చెయయ్డానికి అవకాశమిచిచ్నవాడు కూడా మౌలికంగా నేరసుథ్డేననన్మాట!
బలాతాక్రాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతునాన్యి. కారణమేమిటీ అంటే కామోదేర్కం. ఈ కామోదేర్కనికి కారకులెవవ్రూ అంటే
సమాజంలోని కొందరు అని జవాబు తపిప్ంచి ఇతరతార్ వివరణ ఇవవ్డానికి నేను సాహసించ లేను.
ఇకపోతే అవినీతి. అవినీతిని నిరవ్చించడమూ కషట్మే. దానికి శతకోటి రూపాలు. అనంతకోటి మారాగ్లు. ధన దారిదర్య్మూ,
ధనాశా రెండూ కారణాలే. ఉదోయ్గరీతాయ్ చేయాలిస్న విధులిన్ అదనపు సంపాదనతో ముడిపెటిట్ చెయయ్డం. తనని ఎనున్కొనన్ పర్జల పార్ంతానికి
పర్యోజన పర్ణాళికలు ఎందుకు జరగటలేల్దని పర్శిన్ంచడానికి పర్శన్కింతని వసూలు చేసుకోవడం.
ఇంకొకటి అవసరంకొదీద్ పర్జలే పోర్తస్హించేది. రైలెకిక్న తరావ్త చేతులు తడిపి పడకలు సాధించడం, లేదా దళారీల దావ్రా
టికెటుల్ సాధించడం. తతాక్లిక రిజరేవ్షనుల్ రైలేవ్ ఆదాయానిన్ అధికార పూరవ్కంగా పెంచే మారగ్ం. దేవాలయాలోల్ దళారీల దావ్రా శీఘర్దరశ్నాలు
చేసుకోవడం. లేదా అధికరపూరవ్కంగా అదనపు రుసుములు చెలిల్ంచి శీఘర్దరశ్నాలు చేసుకోవడం. ఈ రెండో అంశానిన్ మరీ తపుప్ పటట్కూడదు.
ఎందుకంటే అలా కూడిన సొముమ్తో సమాజ పర్యోజన కారాయ్లని కొంతైనా నిరవ్హిసుత్నాన్రు కాబటిట్. ఇటువంటి భకుత్లమీద

సావ్మివారి,

అమమ్వారల్ అనుగర్హం కూడా ఒకింత ఎకుక్వ ఉంటుందేమో తెలియదు.
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మదయ్పానం సమాజ హితం కాదు. అయితే పర్భుతావ్లే ఖజానాలు నింపడంకోసం మదయ్ వికర్యానిన్ ఇతోథికంగా
పోర్తస్హిసుత్నాన్యి. కేరళలో కొబబ్రినూనెలో కాలుషాయ్లుంటే అది నేరం. ఎందుకంటే అకక్డ అది వంట నూనె. అదే బీహారులో సెంటు కొబబ్రి
నూనె అమిమ్తే అది నేరంకాదు. ఎందుకంటే దానిన్ తలకే రాసుకుంటారుకాని, వంట కోసం ఉపయోగించరు కాబటిట్.
అయితే పోలీసులు దొంగలిన్, మోసగాళళ్ని, అవినీతిపరులీన్, బలాతాక్రాలు చేసే వారినీ, హంతకులిన్, అపహరణకరత్లిన్,
ఆటంకవాదులిన్- ఇలా ఎందరో నేరసుథ్లనందరీన్ చుటట్బెటట్డానికి నిరంతరమూ పర్యాస పడుత్నాన్, చటట్ంలో ఉనన్ అనేకానేకమైన లోపాలిన్,
రాజకీయపరమైన ఒతిత్ళల్ను, వెసులుబాటులుగా తీసుకొని నేరసుథ్లు శికాష్ పరిథుల నుంచి బయటపడిపోతునాన్రు. కోరుట్లది ఒకటే నాయ్యం.
వందమంది నేరసుథ్లిన్ వదలొచుచ్కానీ ఒకక్ నిరోద్షికి మటుట్కు శిక్ష పడ కూడదు.
ఇలాంటి ఎనోన్ కేసులిన్ సాధించినా, ఎనోన్ కేసులోల్ అపజయాలు ఎదురైనా, కొనిన్ అనుకోని సంఘటనలు పోలీసులిన్ చాలా
విచితర్కరమైన పరిసిథ్తులోల్కి నెటిట్ పారేసాత్యి.
రాతిర్ పదింటికి పెదాద్యన కమిషనర గారి వదద్ నుంచి వెంటనే వచిచ్ కలుసుకొమమ్ని ఫోనొచిచ్ంది. కౌగిలి వదిలించుకొని వెళేళ్
వయసు దాటి పోవడంతో, ఇలాల్లినుంచి ఏ విధమైన నసుగుళుల్, సణుగుళుల్ రాకపోవడం మూలాన. నిదర్కుపకర్మించడానికి సిదధ్మౌతునన్ నేను
వెంటనే దుసుత్లు మారుచ్కొని, కారు తీసుకొని బయలు దేరాను. ఆయన బంగాళా దరావ్ను గేటు తీసి, నాకో సలాం కొటిట్, ‘అయయ్గారు మీ కోసం
ఎదురు చూసుత్నాన్రు,’ అంటూ లోపలికి పంపాడు. బలరాం గారు ముందు హాలోల్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
"రావయాయ్, శీర్రాం కూరోచ్. ముందసుత్గా ఓ కపుప్ కాఫీ తాగి, నిదర్మతేత్మైనా ఉంటే దూరం చేసుకో !" అంటూ ఫాల్సక్ లోని
కాఫీని రెండు కపుప్లోల్ పోసి, ఒకటి నాకందించి రెండోది తను తీసుకొనాన్డు. పరావ్లేదు, విజయవాడ పాల్ట ఫారం మీద దొరికే కాఫీ కనాన్
బావుంది. కానీ చెనైన్ కాఫీకనన్ తీసికటేట్. నెమమ్దిగా పెదాద్యన ఓ చెడు కబురు చెపాప్డు.
"మన సాథ్నిక శాసనసభుయ్డు రాయుడిగారి మనవరాలు సుభదర్ అనే అమామ్యి మన నగరం సువిదాయ్ పి.జి కాలేజీలో బోటనీ
లెకచ్రర గా పనిచేసోత్ంది. ఆమె నాలుగురోజులిన్ంచీ ఐపూ పతాత్ లేకుండా పోయింది. మునగపాడు పంచాయితీ బోరుడ్ పెర్సిడెంట శోభనాదిర్ కొడుకు
అరుజ్న అనే ఓ యువకుడు అదే కాలేజీలో ఫిజికల టైరనింగ బోధకుడిగా పని చేసుత్నాన్డు. జిలాల్ సాథ్యి మాజీ కిర్కెట ఆటగాడు. అతగాడు
లేవదీసుకుపోయాడని రాయుడుగారి నమమ్కం. గోల చేయకుండా, రెండోకంటికి తెలియకుండా ఆ కురార్డూ, కురర్దీ ఎకక్డునాన్రో కనుకొక్ని,
బలవంతంగానైనా తీసుకురమమ్ని రాయుడుగారు సవ్యంగా వచిచ్ చెపిప్ పోయారు. ఆ భారం నీ మీద పెడుత్నాన్ను.”
యువరాణి మణిహారం పోయిందని చెపప్డం ఒక వింతైతే, శతృదేశపు బందిపోటుతో లేచిపోయిందని చెపప్డం మరో వింత!
ఈ నాటి చాలా పేర్మ పురాణాలు కుల, మత పటిట్ంపులోత్, వంశ గౌరవ పర్తిషట్లతో ముడివడి సంఘరష్ణలకీ, హతయ్లకీ,
ఆతమ్హతయ్లకీ దారితీసుత్నాన్యి. పురాణ కాలం నుంచీ ఈ పేర్మ పురాణాలు జరుగుతోనే ఉనాన్యి. చరితర్ పుటలు తిపిప్తే ఎనోన్ అమరపేర్మ
గాథలు. గడపలుదాటి, సమాజపు పరిధులు దాటి, పోలీసు పార్ంగణంలోకి ఇలాంటి సమసయ్లిన్ తీసుకువసేత్ పరిషాక్రాలు అంత సులువు కాదు.
వయో పరిమితికి తకుక్వగా ఉనన్ కేసులైతే శికాష్సమ్ృతిని ఎలాగో అమలుపరచ వచుచ్కాని, వయోపరిమితిని మించిన యువతీ యువకులు
ఒకరినొకరు యిషట్ పడితే అది చటట్ం ఆమోదించిన పేర్మాయణమే తపప్ నేరాయణం కాదు.
ఇదే సంగతి పెదాద్యనతో అనాన్ను.
"నిజమేనయాయ్! కారైబ్డ తో పచిచ్కాయాలిన్ ఎలా పండించేసుత్నాన్రో, సినిమాలు, టీవీ షోలూ, నీలి చితార్లు, కురర్కుంకలిన్
కూడా పండించేసుత్నాన్యి. లేచిపోవడాలూ, పరసప్రాంగీకార సంయోజనాలూ, బలాతాక్రాలు విదాయ్రిథ్ దశనుంచే ఆరంభమైపోవడం విచారించదగగ్
విషయం. దినపతిర్కలోల్ కూడా

ఒక పేజీ సినిమా వారత్లకే కేటాయించి ముదిర్సుత్నన్ సంగతులూ, చితార్లూ పతిర్కాథిపతుల వాయ్పారదృషిట్ని

సూచిసుత్నాన్యే తపప్, సమాజానికి పరోక్షంగా తీరని హాని కలిగిసుత్నాన్యని తెలుసుకోవాలి.”
పడకుక్రీచ్ పర్వచనాలూ, వేదికమీద పర్సంగాలు ఇలానే ఉంటాయి. ఆయన పర్వాహానికి అడుడ్కటట్ వేసూత్, “ఫోటోలునాన్యా
సర?” అని పర్శిన్ంచాను. లేవనాన్డు. “నా పర్యతన్ం నేను చేసాత్ను,” అని సెలవు తీసుకొని, శుభరాతిర్ చెపేప్సి బయట పడాడ్ను.
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ఆ మరాన్డు సువిదాయ్ పి.జి.కాలేజీకి వెళాళ్ను. పిర్నిస్పల

నారాయణి సాదరంగానే ఆహావ్నించి, “మా కాలేజీకి అమెరికా

అధయ్కుష్లవారి కూతురు వచిచ్నపుప్డు మీరు వచిచ్ భదర్తా ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం గురుత్ంది. కూరోచ్ండి,”అంది.
కూరుచ్నన్ తరావ్త చెపప్బోయే విషయం సునిన్తమైనది కాబటిట్, రహసయ్ంగా ఉంచాలనన్ అభయ్రథ్నా పూరవ్కమైన ముందరికాళళ్
బంధం వేసి సంగతి చెపాప్ను. కరుణ్డు తలిల్ కుంతికి ఇచిచ్న శాపం మొతత్ం సతరీ జాతికే కాబటిట్ ఆవగింజలు నానని నోళల్కి సంగతి చెపప్కుండా
ముందంజ వేసే అవకాశం నాకు లేదు.
సంగతి విని ఆవిడ గలగలా నవేవ్సింది. “నెలలో నలుగురైదుగురు సతరీ ఉపనాయ్సకులు వారికి విదాయ్రుథ్లు పేర్మ లేఖలు
రాసుత్నాన్రని పితూరీలు చేసోత్నే ఉంటారు. ఏం చేయగలం? ‘ఆ ఉతత్రాలు మీ అందాలకి గీటురాళుళ్. ఎంతమంది అమామ్యిలు మగ
ఉపనాయ్సకులకు ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్రో మీకేం తెలుసు? మీ జాగర్తత్లోల్ మీరు ఉండండి చాలు,’ అని సరిద్ పంపించేసుత్నాన్ను. ఇపుప్డు రాయుడిగారి
మనవరాలు సుభదర్, శోభనాదిర్ కొడుకు అరుజ్న లేచిపోయారంటే మీరూ, నేనూ చేయగలిగింది ఏముంది?”
“మీరు చేసేదేమీ ఉండదు. ‘మా వివాహానికి బుదిధ్లేని పెదద్లు అడుడ్ తగులుత్నాన్ర’ని వాళుళ్ ఫిరాయ్దు చేసేత్ మేము దగగ్రుండి
వివాహం చేయించాలి. పెదద్లిదద్రూ అధికారం, పలుకుబడి ఉనన్ మనుషులు. వోటుదారుల నిధులు. తంటా అకక్డే! సుభదర్, అరుజ్నల్ ఫోటోలు
కావాలి. లేచిపోతే పరావ్లేదు కానీ, అపహరణ జరిగితే మటుట్కు అది మా పరిథిలోకి వచేచ్సుత్ంది!”
“నేనంత దూరం ఆలోచించ లేదు. ఒకక్ నిముషం ....” అంటూ తన పి.ఏ.కి రెండు టీలు తెపిప్ంచమని ఫోన లో చెపిప్ంది.
కంపూయ్టరోల్ంచి ఆ యిదద్రి ఫోటోలు పిర్ంటర కి కమాండ ఇచిచ్, రెండేసి చొపుప్న మొతత్ం నాలుగు పిర్ంటుల్ అందించింది. వాటిని శర్దధ్గా
చూసూత్,”వీరిదద్రీన్ ఎకక్డని వెదకాలి? చిరునామాలు కూడా యివవ్ండి!” అని అంటూనన్ సమయంలో, ఓ పదేళళ్ కురర్వాడు రెండు టీలు కపుప్లోల్
తీసుకువచిచ్ బలల్మీద ఉంచాడు. “కాసేస్పు బయట ఉండు. బెల కొటట్గానే వచిచ్ కపుప్లు తీసుకు పో,” అంది.
ఇదద్రి సవ్గార్మ, సాథ్నిక చిరునామాలు పిర్ంట తీసి ఇచిచ్ంది. “అరుజ్న పదిరోజుల కిర్తం నెలరోజులు సెలవు కావాలని అడిగితే
యిచాచ్ను. విదాయ్రుథ్లకీ, యాజమానాయ్నికీ ఆటలమీద అభిరుచి లేదు. కానీ నియమాల పర్కారం ఆ శాలీత్ ఉదోయ్గం కీర్డాపార్ంగణమునాన్,
లేకపోయినా కాలేజీలో ఉండి తీరాలి. సుభదర్ తనకి ఒంటోల్ నలతగా ఉందని వారం రోజుల కిర్తం ఓ వారం రోజులు సెలవు కావాలని అడిగితే
కొంచెం ఇబబ్ందిగానే ఇచాచ్ను. ఎంచేతనంటే కాల్సులు పోతాయి. ఇదద్రూ ముందుగానే ఆలోచించుకొని సెలవులు అడిగి ఉంటారు!”
ఎవరి గోడు వారిది. ఇక సంభాషణలు పొడిగించకుండా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకొని, గది వదిలి ముందు వరండాలోకి దారి
తీశాను. టి కురార్డు బయట గోడావారగా నిలబడి ఉనాన్డు. “సర! మీతో మాటాల్డాలి!” అనాన్డు. సరిగా అపుప్డే లోపలున్ంచి కాలింగ బెల
వినబడింది. టి కురర్వాడు ననున్ ఆగండి అని సంజఞ్చేసూత్, లోపలికి వెళిళ్ ఖాళీ టీ కపుప్లతో బయటకు వచాచ్డు. నేను నెమమ్దిగా నడవసాగాను. టీ
కురర్వాడు నా పకక్నే నడుసూత్, కాలేజీ పార్ంగణంలో ఓ పెదద్ వేపచెటుట్ కింద నునన్ రేకుల షెడ వరకూ తీసుకుపోయాడు. అది టీ బడీడ్. లోపల ఓ
నడివయసుక్డు ఏవో పనులు చూసుకుంటునాన్డు. టీ కురార్డు నెమమ్దిగా నాతో అనాన్డు. “సర! మీ మాటలు నాకు వినబడాడ్యి. వాళిళ్దద్రూ
ఎకక్డికి వెళాళ్రో నాకు తెలుసు!” అనాన్డు.
అకక్డే ఉనన్ ఓ బలల్మీద కూరుచ్ని వివరాలు అడిగాను. ఆ కురార్డి పేరు సింహాదిర్.”సార! వాళిళ్దద్రూ తరుచూ కాలేజీ
అయిపోయి అందరూ వెళిళ్పోయిన తరావ్త ఇకక్డికొచిచ్ వేడివేడిగా పచిచ్మిరపకాయ బజీజ్లు వేయించుకొని తింటారు. టీ తాగుతూ కులాసాగా
కబురుల్ చెపుప్కొంటూ కాసేస్పు కూరుచ్ని వెళిళ్ పోతారు. వాళుళ్ శీర్కాకుళం

జిలాల్లో ని బారువ వెళాల్రనుకొంటాను. అకక్డ

అరుజ్న

అమమ్మమ్గారింటోల్ పెళిల్చేసుకొందామనుకొంటునాన్రు!”
వెదకబోయిన తీగ కాళళ్కి చుటుట్కొనన్టల్యింది. వెంటనే నా సామ్రట్ ఫోనోల్ గూగుల మహాశయుడిదావ్రా వివరాలు లాగాను.
సూక్షమ్ంగా చెపాప్లంటే అది సముదర్తీరపు గార్మం. అకక్డ మహేందర్తనయ అనే చినన్ నది సముదర్ంలో కలుసుత్ంది. పరాయ్టక కేందర్ంగా తీరిచ్
దిదేద్ పర్యతన్ంలో విహార విరామ మందిరాలు (హాలీడే రిసారట్స్) వెలిసాయి. పెదద్మమ్ తలిల్ గార్మదేవత.
“సార మీరు వారిని వెదకడానికి కానీ వెడత్రా?”
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వెళల్క తపప్దు. వెంటనే మరో ఆలోచన తటిట్ంది. కాకినాడనుంచి బారువ దరిదాపులుగా 370 కిలోమీటరుల్. సావధానంగా వెడేత్
ఓ ఎనిమిది గంటలు కారు పర్యాణం. విశాఖలోనూ, శీర్కాకుళంలోనూ కాసత్ విశార్ంతి తీసుకొనాన్ మొతత్ం పదిగంటలోల్ వెళిల్పోవచుచ్. శీర్మతికూడా
వసేత్ ఇదద్రికీ ఉబుసుపోతుంది. అకక్డికంటే వెళొల్చుచ్కానీ, అరుజ్న అమమ్మమ్ గారి ఇలల్ంటే ఎలా వెతకడం? అరుజ్న, సుభదర్ల కోసం గాలింపు
చెయాయ్లి. ఆ యిదద్రి ముఖ పరిచయం బాగా ఉనన్ సింహాదిర్ తోడుగా ఉంటే సహాయకరంగా ఉంటుంది. “సింహాదీర్! నాతో బారువ వసాత్వా?” అని
అడిగాను.
“ఎపుప్డు సర?”
“రేపు ఉదయమే! అయిదింటికలాల్ బయలుదేరి.”
సింహాదిర్ లోపలికి పరుగెతిత్ అయిదు నిముషాలు తరావ్త వచాచ్డు. “నేను సిదధ్ం సార! నా బాస అనుమతిచేచ్శాడు! మీ
ఇలెల్కక్డో చెబేత్ వసాత్ను!” అనాన్డు.
“వదుద్లే నీకు శర్మవుతుంది. నేనే ఇకక్డకు వసాత్ను. సిదధ్ంగా ఉండు.”
ఇంటికి పోయి శీర్మతికి కబురు చెపాప్ను. ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసి, వెంటనే బటట్లు సరేద్ పర్యతన్ంలో పడి పోయింది.
పెదాద్యనకి సూక్షమ్ంగా కబురు చెపిప్ మఫీట్ దుసుత్లోల్ నా శీర్మతితో సహా నా కారులో వెడుత్నాన్నని చెపాప్ను. ఆఫీసువారి అనుమతితో సవ్ంతకారులో
పొరుగూరల్కు ఆఫీసు పని మీద వెళేళ్ వెసులుబాటు మాకు ఉంటుంది.
ఆ మరాన్డు ఉదయం నేను సువిదాయ్ పి.జి. కాలేజీ చేరుకొనేసరికే, సింహాదిర్ ఒక చేతి సంచీతో గేటు బయట నిలిచి ఎదురు
చూసుత్నాన్డు. మధయ్లో అనుకొనన్టుట్గానే రెండుమూడు చినన్ మజిలీలు చేసి, బారువ చేరుకొనే సరికి మూడయియ్ంది. బారువ ఊరోల్
పర్వేశించేముందు కొనిన్ గుడిసెలునాన్యి. ఒక గుడిసే ముందు జనాలు పోగయి ఉనాన్రు.
“సర! కారు ఆపుతారా?” అనాన్డు సింహాదిర్. అపప్టికే జనాలిన్ చూసి నెమమ్దిగా నడుపుతునన్ కారుని అపాను. సింహాదిర్ కారు
వెనక తలుపు తీసుకొని దిగాడు.
“అపాప్యమమ్ కొడుకొచేచ్శాడు!” అని ఎవరో గటిట్గా అరిచేశారు.
బకక్పలచటి ఓ ఆడమనిషి, “ఏరా సింహాదీర్! మీ అమమ్కి వారంరోజులుగా సుసీత్గా ఉందని కబురంపితే యిపుప్డా రావడం?
మధాయ్హన్మే చిలక ఎగిరి పోయిందిరా! లోపలికి వెళిళ్ చూడు!” అంటూ రాగాలు తీసింది. నేనూ, శీర్మతీ కూడా కారు దిగి లోపలికి వెళాళ్ం.
సింహాదిర్ తలిల్ పారిథ్వ శరీరం మీద పడి రోదిసుత్నాన్డు.
వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్ వాడు చెపిప్న సారాంశం. ‘తలిల్కి సుసిత్గా ఉందని రెండు నెలల జీతం ముందసుత్గా తీసుకొని నాలుగు
వందలు మనియారడ్రు చేశాడు. ఊరెళిళ్ తలిల్ని చూసి వసాత్నని మరికొంత అడిగితే యజమాని యివవ్ననాన్డు. రైలెకిక్తే సామరల్కోటలో టికెట లేదని
దింపేశారు. చేసేది లేక ఓపిక తెచుచ్కొని కాలవగటుట్ రోడడ్మమ్ట నడుచుకుంటూ తిరిగి కాకినాడ వెళిల్పోయాడు. ఎందుకంటే యజమాని
రెండుపూటాల్ యింత తిండి పడేసాత్డు. దయతలచి మేమిదద్రమూ వాణిన్ బారువ తీసుకొచాచ్ం!’
పేర్మపావురాలు బారువ రాలేదని, అదంతా సింహాదిర్ నిసస్హాయత ఆడించిన అబదధ్మని తేలిపోయిందని వేరే చెపప్నఖరేల్దు.
తలీల్కొడుకుల పేగు బంధానికి సింహాదిర్ తెగువ ఒక తారాక్ణం. ఏ శకిత్ ననున్ సింహాదిర్ని కూడా తీసుకుపొమమ్ందో తెలియదు కానీ, మధయ్ జరిగినది
ఒక వాసత్వమైనా, ఆఖరి అబదధ్ం నా హృదయానిన్ కలిచి వేసింది. రెండు రోజులు అకక్డే విరామ మందిరంలో ఉండి, వాళళ్ ఆచారాల
కనుగుణంగా నా ఖరుచ్తో కరమ్ కాండలు చేయించి, పెదద్మమ్ తలిల్ గుడికి వెళిళ్ అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకొని, సింహాదిర్ చేతిలో కొంత సోముమ్ంచి
తిరిగి వచాచ్ం.
పది రోజుల తరావ్త సింహాదిర్ తిరిగి కాకినాడ చేరుకొనాన్డు. సింహాదిర్ని చదువులో పెటాట్ను.
ఉపసంహారం: ఇంతకీ అరుజ్న, సుభదర్లు ఎకక్డికీ పారిపోలేదు. రాయుడుగారి గృహాంతరాభ్గంలోనే హాయిగా ఉనాన్రు. బోరుడ్
పెర్సిడెంట శోభనాదిర్ తనమీద రాయుడుగారు కేసు పెడాత్రనన్ భయంతో తన కండువా రంగు రాయుడిగారి కండువా రంగుకు మారచ్డంతో, రాయుడు
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గారి ఓటల్ బలిమి ఎకుక్వైంది. అరుజ్న సుభదర్ల వివాహం వైభవంగా జరిగింది. కమిషనర బలరాం గారి నోరు నూరు శాపనారాథ్లు పెటిట్నా కరుణ్డి ఒక
శాపం ముందు ఎందుకూ పనికిరానివి కాబటిట్, నాయకుల ఆటలు కొనసాగుతోనే ఉనాన్యి. అయితే, సుభదార్రుజ్నులు లేచిపోయినా, పోకపోయినా,
రాయుడుగారు చేసిన నోటి ఫిరాయ్దుతో కమిషనర గారు సప్ందించి ననున్ రంగంలోకి దింపక పోతే యాదృచిచ్కంగా జరిగిన ఓ మంచి జరగకపోయి
ఉండేదిగా..!?
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