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అఅయయ్యయ్ రిని చెయయ్బోతే కోతయిందిరిని చెయయ్బోతే కోతయింది  
  కకరుణ కుమారరుణ కుమార

((భారతిభారతి    సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం)) 
వెంకటనారాయణ శింగరాయ కొండ లేబరు సూక్లు టీచరు. నాలుగో ఫారం పరీక్ష తపిప్పోయినందున 

హయయ్రు గేర్డు టైరనింగు పాయ్సయి, వారినీ వీరినీ ఆశర్యించి అంతా మూడు నెలల కిందటే లేబరు డిపారుట్మెంటు 
సూక్లులో నెలకిరవై రూపాయల టీచరు వుదోయ్గం సంపాదించుకొని ఛారీజ్ తీసుకొనాన్డు.  

ఛారీజ్ తీసుకొనన్ మూడో నెలలోనే జిలాల్ లేబరు ఆఫీసరు గారు ఏపిర్యల నెల అయిదవ తేదీన ఉదయం ఎనిమిది 
గంటలకు బడికి తణిఖీ నిమితత్ం వసుత్నాన్మని అడావ్నుస్గా వెంకటనారాయణకు నోటీసు కారుడ్ పంపారు.  

నోటీసు పర్కారం ఆఫీసరు గారు సరిగా ఆరోజున బడి వదద్కు రావడమూ, వారు వచేచ్వరకు సూక్లు తలుపు 
తాళం వేసి వుండి, వెంకటనారాయణ గాని, పిలల్లు కాని హజరులో లేకపోవడమూ జరిగింది. ఇది చూచి ఆఫీసరు 
ఉగుర్డయి పరవళుళ్ తొకుక్తూ టార్వెలరుస్ బంగళాలోని తన మకామునకు చకాక్పోయినాడు. 

పగలు పనెన్ండు గంటలు కావచిచ్ంది. ఎండ మిటమిట లాడుతోంది. లేబరు ఆఫీసరుగారపుప్డే భోజనం చేసుకొని 
పడక కురీచ్లో పండుకొని సిగరెటుట్ కాలుసుత్నాన్రు. వారి జవాను కూడా అపుప్డే భోజనానికి పోయినాడు. బంగళా 
కాంపౌండులోని గుడిసెలో కాపురం వునన్ యానాది వాడొకడు వరండాలో కూరుచ్ని పంకా లాగుతునాన్డు.  

వచిచ్న పని కాకుండా ఆ రోజు డయరీ అంతా వృధా అయిపోయిందే అని విచారిసూత్ నోటీసు ముందుగా 
పంపినపప్టికీ వెంకటనారాయణ చూపించిన అవిధేయతకు అతను ఎదుటిపడితే ఎగిరి మింగేయాలనన్ంత ఆగర్హంతో 
పెదద్ నిటూట్రుప్లు విడుసూత్, నోటిలో పెటిట్ ముటిట్ంచిన సిగరెటుట్ను రెండు మూడు పీలుప్లతోనే ఆఖరు చేసూత్, ఇటాల్ ఒక 
దాని వెంట మరొకటి చొపుప్న ఇపప్టికి ఒకటీ రెండూ మూడూ నాలుగు సిగరెటుల్ తగలేశారు లేబరు ఆఫీసరు గారు. వారు 
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అయిదో దానిన్ బయటికి తీయబోతూ వుండగా ఒక అరడజను బతాత్యి పండూల్, అరడజను కమలాపండూల్ వగైరాలతో 
వునన్ ఒక వేపతటట్ చేతోత్ పటుట్కొని, ఎదుటబడితే ఏమి చేసాత్రో దొరగారనన్ దిగులుతో అడుగులో అడుగు వేసుకొంటూ, 
వరండా మెటెల్కిక్ పిలిల్లా నకుక్తూ నకుక్తూ అపుప్డే వచాచ్డు వెంకట నారాయణ. భయపడుతూ భయపడుతూ దొరగారు 
కురీచ్లో పరుండి వునన్ గది వాకిలి వదద్కు వెళిళ్, తటట్లో పళుళ్ తీసి బలల్మీద పెటిట్ ‘రకిష్ంచండి బాబూ ! ఈ దఫాకు 
క్షమించండి’ అంటూ మరుక్షణంలో దొరగారి పాదాల మీద వార్లాడతడు.  

వెంకటనారాయణ అంటిన కాలు ఛరుర్న విదలించి వేసి “ఛీ! బయటికి పో, ఇడియట ! నినున్ డిసిమ్స చేసాత్ను 
చూచుకో. బుదుద్ందా లేదా నీకు?” అని తోక తొకిక్న తాచు లాగ కురీచ్లో పండుకొనన్ లేబరు ఆఫీసరు గారు లేచి ఒకక్ 
ఉరుమురిమాడు.  

“క్షమించండయాయ్ ! పొరపాటు జరిగిందండి. బుదిద్ పూరవ్కంగా చేసిన తపుప్ కాదండి. ఇటాల్ ఇంతపని 
జరుగుతుందని నేను కలలోనూ కూడా అనుకొని వుంటే దొరగారు తమరికింత ఆగర్హం రాకుండానే చేసుకొనేవాణిణ్. 
ఇపుప్డయినా నా కథ యావతూత్ సాంతంగా వింటే దొరగారు నా మీద ఇంత ఆగర్హపడరని మనవి చేసుకొంటునాన్నండి” 
అని వెంకట నారాయణ నడుం వంచి రెండు చేతులూ జోడించి గజ గజలాడుతూ వినన్వించు కొనాన్డు.  

“ఏం కథ ? ఆ కథేమిటో ఆ యేడుపేమిటో ఏం జరిగిందో చెపుప్ అదీ వింటాం” అని కొంచెం తమాయించి 
వెంకటనారాయణ ఏం చెపుప్కొంటాడో సాంతంగా విందామని దొరగారు తిరిగి పడక కురీచ్లో వెనకిక్ జేరల్బడి, ఆరో 
సిగరెటుట్ ముటిట్ంచి రెడిడ్కం వేసికొని ఓరకంటి చూపుతో వెంకటనారాయణను చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.  

అంతట వెంకట నారాయణ కొంత ధైరయ్ం తెచుచ్కొని గుండె దిటవు పరుచుకొని గొంతు సవరించుకొని తన చరితర్ 
నీ కిర్ంది విధంగా ఆరంభించాడు. 

“తమరీదినం అయిదవ తేదీన తణిఖీకి వసాత్మని పంపిన నోటీసు కారుడ్ నాకు మొనన్ మూడవ తేది ఉదయం 
పదిగంటల కందిందండి. తమ అనుగర్హం వలల్ నాకీ శింగరాయ కొండ గార్మంలో నౌకరీ దొరకడమూ, నేను ఛారీజ్ 
తీసుకొనన్ మూడునెలలకే తమరు నా సూక్లు తణిఖీకి వసాత్మని నోటీసు పంపడమూ తలచుకొనేవరకు నాకు ఆనందం 
కలిగింది. నేను నౌకరీలో చేరిన పిదప ఇదే తమరు మొదటి సారి తణిఖీకి రావడం కాబటిట్ ఈ సారి తమరిని హృదయ 
పూరవ్కంగా అహావ్నించి గౌరవించి తమరి నానందపరిచి తమ వలల్ మంచి సరిట్ఫికెటుట్ పొందుదామని కోరిక పుటిట్ంది. నా 
సూక్లు రావడంతోనే తమ మెడలో ఒక గులాబీ పూలమాల వేసి, పండుల్ వగైరాలు సమరిప్ంచి తమరిని 
పూజిదాద్మనుకొనాన్ను. నినన్ నాలుగో తేదీ అంతా గడి వుంది కదా, నెలూల్రికి పోయి మంచి మాలా పళూళ్ తీసుకు 
వదాద్మని ఆరు రూపాయలు చేబుచుచ్కొని మొనన్ రాతిర్ పాయ్సెంజరులో నెలూల్రు వెళాళ్నండి. 
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“తెలల్వారు ఝామున అయిదు గంటలకి నెలూల్రు చేరింది పాయ్సెంజరు. రైలు దిగి ఉదయానెన్ పెదద్ బజారులో 
పువువ్లమేమ్ సాయేబుల అంగడికి పోయి మంచిరకం ఒక మాల రూపాయనన్రకు బజానా యిచిచ్, సాయంతర్ం 
ఆరుగంటలకు మాల తయారవుతుందని సాహెబు చెపిప్నందు వలల్ అతనితో సాయంతర్ం మళీళ్ వసాత్నని చెపిప్ 
వెళిళ్పోయాను. బజారు లో రూపాయినన్రకు గజనిమమ్ పండూల్, ఆపిలు, కమలాలు తీసుకొని ఇంకా ఇతర పనులు 
చూచుకొని మధాయ్హన్ం పూటకూటింట భోజనం చేసుకొని సాయంతర్ం ఆరుగంటలకు మళీళ్ బజారుకు వెళాళ్నండి. 
పూలమాల తయారుగా వుంది. దానిన్ తీసుకొని ఒక బుటట్లో నలిగిపోకుండా భదర్పరిచి, రాతిర్ ఏడు, ఏడునన్ర గంటలకు 
మళీళ్ పూటకూటింటికి వెళిళ్ భోజనం చేశాను. పూటకూటాయనకు డబుబ్లిచిచ్ వేసిన పిదప నా మనీ పరుస్లో మిగిలిన 
పైకం లెకక్ చూచుకోగా నేను తీసుకు వెళిళ్న ఆరు రూపాయలలోనూ రూపాయ రెండణాలు మిగిలినవి. ‘సరే, నెలూల్రి 
నుంచి శింగరాయకొండకు సరిగా రూపాయే కదా రైలు ఛారిజ్ _ ఇంకో రెండణాలు అదనంగానే వునన్వనుకొని పైకి తీసిన 
రూపాయి మళీళ్ పరుస్లో పెటేట్ సమయంలో దానికి అంచున చినన్ నొకుక్నన్టుట్ కనిపించింది. అరే, చందర్బింబం లాంటి 
ఈ జారిజ్మారుక్ కొతత్ రూపాయికి కళంకంలా ఈ పాడు నొకుక్ ఎటాట్ వచిచ్ందా అని అనుమానిసూత్ దానిన్ కిందగచుచ్మీద 
వేసికొటిట్ మోగించాను. ఖంగుమని మోగింది. మళీళ్ రెండో సారి కొటాట్ను. పూటకూటిలల్ంతా మారుమోగింది. 
అనుమానమెందుకు ఈ రూపాయికనుకొని దానిన్ పరుస్లో వేసి పండుల్ నా సూటుకేసులో పెటిట్ దానికి తాళం వేశాను. 
రాతిర్ తొమిమ్ది తొమిమ్దినన్ర కావచిచ్ంది. శింగరాయ కొండకు వెళేళ్ పాయ్సెంజరు తెలల్వారు జామున నాలుగు గంటలకు 
చేరుతుంది నెలూల్రు. పూట కూటింట పడక వేసేత్ మెళుకువ వసుత్ందో రాదో, _ అరథ్రాతిర్ పర్యాణం, వునన్ యీ ఒకక్ 
రైలూ దాటిపోతే వచిచ్న పనంతా వయ్రథ్మయిపోవడమే కాకుండా దొరగారికి ఆగర్హం కనుక వసేత్ మన బతుకంతా 
తలకిందైపోతుంది, వెళిళ్ రైలు సేట్షనులోనే పడుకొంటే మంచిదని సూట కేసు ఒక చేతోత్నూ, పువువ్ల మాలబుటట్ మరో 
చేతోత్నూ పటుట్కొని వెనెన్టోల్ సేట్షనుకు బయలుదేరాను.  

“కాని దారి పొడుకిక్ నాకు రూపాయి మీద అనుమానం బాధిసూత్నే వుంది.” రూపాయి మోత చూసేత్ బాగానే 
వుంది కాని ఆ టికక్టిట్చేచ్వాడి కంటికి నొకుక్ కనిపిసుత్ందేమో. మోత బాగా మోగినా నొకుక్నన్ రూపాయలు రైలు వాళుళ్ 
తీసుకొంటారో లేదో. ఆ టికక్టిట్చేచ్వాడు రూపాయి మోగించి టికెక్టుట్ నా చేతిలో పెడితే సరే; ఒక వేళ అటాల్ జరకక్పోతే 
ఏమి గతి ? మనకీ పటన్ంలో తెలిసిన వారెవవ్రూ లేరే ! అందులోనూ అరథ్రాతిర్ సమయం అయినా రూపాయి 
పడకపోవడమే ఖాయమా ? పోనీ, ఎవరికయినా దీనిన్ చూపించి నొకుక్నన్దని చెపప్కుండా వాళళ్ను “అయాయ్ ! ఈ 
రూపాయికేం లోపమండీ” అని అడిగితే, వాళుళ్ దీనికేమయినా వంక పెటట్గలరా? కాని ఈ ఆలోచన కూడా బాగాలేదు. 
మన రూపాయి లోపం మనమే ఎందుకు బయలు పెటుట్కోవడం ? ఎవరితోనూ ఈ రూపాయి పర్సాత్వనె చేయ గూడదు. 
మాటాల్డక సేట్షనుకు వెళిళ్ హాయిగా తెలల్వారుజాము వరకూ పండుకొని టికెక్టిట్చేచ్ సమయంలో పోయి ఏమీ యెరగనటుల్ 
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బలల్మీద పడేసేత్ ఖంగుమని రూపాయి మోగి వూరుకొంటుంది; సరేరా అని టికెక్టుట్ ఇవవ్నే యిసాత్రు. అదీగాక, రాతిర్ వేళ, 
ఆ నిదర్ కళళ్కి వాళళ్కీ రూపాయి నొకుక్ అసలు కనిపిసుత్ంది గనుకనా? రాతిర్ పూట ఈ ఉదోయ్గం చేసే 
రైలుదోయ్గసుథ్లందరూ రైలు నడిపే ఏడైరవరో తపప్ గారూడ్, అండరు గారూడ్, సేట్షను మాసట్రూ, టికెక్టిట్చేచ్వాడూ, వసూలు 
చేసే వాడూ _ యావనమ్ందీ అసలు సగం నిదర్లోనే ఉదోయ్గం చేసూత్ వుంటారు. అటువంటిది టికెక్టల్మేమ్ వాడికి నా 
రూపాయి నొకుక్ కనిపిసుత్ందా ? చేసుత్ందా ? మోగించాడంటే చకక్గా మోగే నా రూపాయి కేమిటి రాతిర్ వేళ సగం 
నిదర్కళాళ్ టికెక్టిట్చేచ్వాడు పేరు పెటట్డమేమిటి ? ఛా! ఛా! ఎందుకొచిచ్న అనుమానం ఇది. మరేమీ ఫరవా లేదు 
రూపాయికి వచిచ్న భయమేమీ లేదు” అని యేవేవో ఆలోచనలు చేసుత్నాన్ను. ఈ ఆలోచనలోనే సేట్షను చేరాను.  

“నేను సేట్షనులో అడుగు పెటేట్వరకు మిషనరీ కాల్కు టవరు టంగు టంగుమని పది గంటలు కొటిట్ంది. “భలే భలే 
శకునం. గంట కొటిట్ంది. ఇక ఫరవాలే” దనుకొని లోపల హాలులోకి వెళాళ్ను. హాలుకు నడుంగా పైన పలకలదాద్ల 
లాంతరు వేలాడుతోంది. దానిలోని దీపం తపప్ యితర పెదద్ దీపాలేమీ హాలులో లేవు. మూడో తరగతి పాయ్సెంజరుల్ 
కొంతమంది బెంచీలమీదా, కొంతమంది కిందా పండుకొని నిదర్పోతునాన్రు. కొందరు కూరుచ్నే కునికి పాటుల్ 
పడుతునాన్రు. ఒక మూల ఒక ముసలాయన దగుగ్తునాన్డు; వేరొక మూల ఒక చంటి పిలల్ లేచి యేడుసోత్ంది. ఒక పకక్ 
కొంతమంది చుటట్లు కాలుచ్కొంటూ లోకాభిరామాయణం మాటాడుకొంటునాన్రు. బయట రోడుడ్ పకక్ జటాక్లూ, 
ఎదుద్బళూళ్ వునన్వి. పదినన్ర గంట కావచిచ్ంది. నాకూ నిదర్ వచీచ్ రానటుట్గా వుంది. ఇంకో అరగంటకు మదార్సు నుండి 
మెయిలు వచిచ్ వెళిళ్పోయింది. దానితో హాలులోని సమమ్రద్ం కొంత అణిగి అకక్డకక్డ కొదిద్పాటి ఖాళీ అయింది. 
“తెలల్వారు జామున కదా నా రైలు వచేచ్ది. ఈ లోపల కాసత్ కూరుక్పోదా”మనుకొని తలకింద సూటుకేసు పెటుట్కొని 
పకక్న పువువ్ల బుటట్ పెటుట్కొని కాళుళ్ చాచుకొని రెండావులింతలావులించి రంగా ! రంగా అంటూ మేను వాలాచ్ను.  

“కళుళ్ మూసుకొనాన్ను కాని నిదర్పటట్లేదు. పైకి నిశశ్బద్ంగానూ, శాంతంగానూ వునన్టుట్నాన్నే కానీ లోపల 
గుండెలు దడదడ రైలింజనులా కొటుట్కొంటునన్వి. ఏమీ భయం లేదని నాలో నేను ఎనిన్ సారుల్ ధైరయ్ం చెపుప్కొనాన్ గుండె 
నిబబ్రం కలగలేదు.” ఒక వేళ రూపాయి పడకపోతే యెటాల్ ? రైలువాళళ్కు మనతో మొగమాటం గనుకనా ? ఈ రైలు 
దాటిపోతే గతేమిటి ?” __ ఇవే ఆలోచనలు. ఎంత అణుచుకొందామనాన్ ఉఁహూహ్ఁ .. ఈ ఆలోచనలణగటం లేదు. 
నిదర్పటట్లేదు. లేచి కూరుచ్నాన్ను. హాలంతా పరికించి చూచాను. రాతిర్ పనెన్ండు, ఒంటిగంట అయిపోతోంది. అంతా 
నిశశ్బద్ంగా వుంది “ఈ హాలులో ఇంతమంది పర్యాణీకుల లోనూ ఎవరికైనా నాకులాగా ఇంత ఆందోళన వుంటుందా ? 
హాయిగా నిదర్పోతారా వుంటే? మనకయితే మాతర్ం ఎందుకాందోళన? గడియారం టంగు టంగుమని గంటలు కొటిట్ంది. 
మనకు జయమే” అని మనసుస్కు దిటవు చెపుప్కొని మళాళ్ కళుళ్ మూశాను. కాని ఊహూ మనసుస్కు శాంతి కలుగలేదు. 
‘తీరా రూపాయి మారకపోతే రేపు దొరగారి తణిఖీ యేమి కావాలె? సూక్లేమి కావాలె? నేనేమి కావాలె ఇదేమిరా 
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భగవంతుడా ! ఇటాల్ంటి చికుక్లలో పెటాట్వనుకొంటూ ఆ వేదనతో లేచికూచుని కొంతసేపు అటూ ఇటూ పచారుల్ చేశాను. 
తిరిగి మళాళ్ వచిచ్ నా మామూలు చోట పండుకొనాన్ను. 

“కాల్కు టవరు రెండు గంటలు కొటిట్ంది. మూడు కొటిట్ంది. ఆఖరుకు నాలుగు కూడా అయింది. గుండెలు మహా 
వేగంతో కొటుట్కొంటునన్వి. అపుప్డు నాది అదొక విపరీతమయిన సిథ్తి. టికెక్టుల్ తీసుకొనే టైమయిందనన్టుల్ సేట్షన పాల్టు 
ఫారం మీద గంట గణగణ వాయించాడు పోరట్రు. హాలులో నిదర్పోతూ వునన్ వాళళ్ందరూ నిదర్ లేచారు. ఒకక్ 
నిముషకాలంలో టికెక్టట్మేమ్ కిటికీ వదద్ పెదద్గుంపు చేరింది; జనం తొర్కుక్లాడుకొంటునాన్రు. సథ్లంలేదు. ఒకరినొకరు 
తోసుకొంటునాన్రు. పెదద్ రభసంగా వుంది. టికెక్టుట్ తీసుకొనేటందుకిదేరా సమయమని నేనూ లేచి పరుస్లో రూపాయి 
పైకి తీసేవరకు ఒక ముసలి తురక సాహెబు డెబబ్యి ఏండల్ వాడు నా కడడ్ంగా వచిచ్ “మహారాజ! ముసలి వాణిణ్, కళుళ్ 
కనిపింఛవు. ఆ జనంలోకి పోయి టికెక్టుట్ తెచుచ్కోలేను. నాకు శింగరాయ కొండకో టికెక్టుట్ తెచిచ్పెటుట్ మహారాజ ! నీకు 
సలాం చేసాత్”ననాన్డు. “శింగరాయకొండకా ? టికెక్టాట్? సరే తెసాత్ను. పైకం తే” అనాన్ను నేను.  

సాహెబు తన వణుకు చేతోత్ సంచిలోనుంచి రూపాయి తీసి నా చేతిలో పెటాట్డు. “భలే ఇటాట్వుండాలి 
అదృషట్మంటేను. ఈ తొందరలో రెండు రూపాయలూ ఒకేసారి టికెక్టిట్చెచ్ ఆయన చేతిలో పడేసేత్ ఆయనకు నా రూపాయి 
నొకుక్ అసలే కనిపించదు ఒక రూపాయి విడిగా యిసేత్ పరిశీలించడానికవకాశం గాని రెండు రూపాయలూ జోడించి 
యిసేత్ ఇక భయమేమిటి ? బతికానురా భగవంతుడా!” అనుకొంటూ టికెక్టల్ కిటికీ దగగ్రికి వెళాళ్నండి. జనసమమ్రథ్ం 
ఇంకా తగగ్లేదు.  

“శింగరాయకొండకు రెండు టికెక్టల్ంటూ” నా చేతిని బలవంతంగా ఇతరుల చేతుల పకక్నుంచి కిటికీ గంతలోకి 
పోనిచిచ్ రెండు రూపాయలూ బలల్మీద పెటాట్ను. వాటిని టికెక్టిట్చేచ్ ఆయన మోగించాడో లేదో నాకు తెలియదు. నా 
చెవికేమీ మోత వినపడలేదు. “ఇదేరా పరీక్షసమయం. అటో ఇటో తేలిపోతుందిపుప్డే” అనుకొంటూ వుండగా “ఈ 
రూపాయి పడ”దంటూ ఆ రెంటినీ తిరిగి నా చేతిలో పెటాట్డాయన.  

“నొకుక్ కనిపించింది కాబోలు! ఇక నేదిరా దికుక్?” అనుకొంటూ గుంపులో నుంచి తోసుకు బయలుపడాడ్ను. 
నాకేమీ పాలుపోలేదు. దికూక్ దెసా తోచలేదు. వొళళ్ంతా తేళూళ్ జెరెర్లూ పాకినటల్యింది. పర్పంచమంతా 
తిరిగిపోతునన్టట్నిపించింది. ఏమి చేయను? ఎకక్డికి వెళళ్ను? ఎవరినాశర్యించను ? ఎవరి నెరుగుదునకక్డ? ఏమి బుదిధ్ 
? అని యేమీ తోచక తనున్కులాడుతుంటే నా సూటు కేసు వదద్ తన మూట పెటుట్కు కూచునన్ సాహెబు వచిచ్ “అయాయ్! 
టికెక్టేట్దండీ” అనాన్డు. “లేదూ, టికెక్టుట్ తేలేదు. నా రూపాయి మారదని రెండు రూపాయలూ ఇచేచ్శాడు. ఇదిగో నీ 
రూపాయ నీ టికెక్టుట్ నీవే తెచుచ్కో. నేతేలే”నంటూ లాంతరు దీపం వెలుతురులో రెండు రూపాయలూ నిదానంగా చూచి 
నా నొకుక్ రూపాయి నేను జాగర్తత్పెటుట్కొని అతని ఎడవ్రుడ్ రూపాయ అతనికిచిచ్వేశాను. ఏమి చేయడానికీ తోచక కాలు 
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కాలిన పిలిల్లా ఇటూ అటూ తిరుగుతూ వుండగా అంతలోనే సాహేబు నా దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ “అయోయ్ ! ఇదేమిటి 
మహారాజ! నా రూపాయి మారదని వాపసు చేశాడు ఆ టికెక్టుట్ పంతులు. మా దొడడ్పని చేశావు. నా మంచి రూపాయి 
నువువ్ తీసుకొని నీ పడని రూపాయి నాకిసాత్వు. నారూపాయి నాకియియ్” అని గదిమాడు.  

“నే నేమైనా పొరపాటుబడాడ్నా” అని మళీళ్ దీపం వెలుతురులో నా రూపాయను పరిశీలించి చూచాను. అది నా 
రూపాయే జారిజ్ చకర్వరి బొమామ్ అంచున నొకూక్నూ. సందేహమేమిటి? సాహేబు కిచిచ్నది సాహేబు రూపాయే. 
పొరబడలేదనుకొని “నీరూపాయే నీకిచాచ్ను సాహెబూ! నా పడని రూపాయి నీ కివవ్లే” దనాన్ను. “లేదు మహరాజ ! 
చీకటోల్ పొరపాటు పడాడ్రు మీరు. నా రూపాయి మంచి రూపాయి సామీ ! నాది నాకిచేచ్యండనాన్డు. ఏం చెపప్నతనికి ? 
“లేదు సాహెబూ ! నా రూపాయి నాకు గురేత్. దానికి చివర నొకుక్ం”దనాన్ను.  “లేదయాయ్ నా రూపాయి తీసుకొని నీ 
పడని రూపాయి నా కిసాత్వటయాయ్ ? భలే దొడడ్వాడివే. ఇచెచ్యియ్ నా రూపాయి” అని గోల పార్రంభించాడు. ఈ 
గోలకకక్డ హాలు లోని వారు దగగ్రికి వచిచ్ మమమ్లిన్ చుటుట్కోవడం మొదలు పెటాట్రు. “ఎటాల్గ ఈ సాహెబును 
నమిమ్ంచడం ? అతనికి కళుళ్ కనిపించవు. అతని రూపాయి తీసుకొనన్పుప్డు మంచిదే అనే వుదేద్శంతో మోగించకుండా 
తీసుకొనాన్ను. మొదట మోగించినా తీరిపోయేది. ఇపుప్డేమనుకుంటే ఏమి లాభం?” అనుకుంటూ వుండగా చుటూట్ 
మూగిన వారు తలొక మాటా అనడం మొదలు పెటాట్రు. సాహెబు తొందర ఎకుక్వయింది రూపాయి ఇచెచ్యయ్మని. 
“ఆఖరుకు నా నొకుక్ రూపాయే మంచిదనీ, సాహెబు రూపాయే చెడడ్దనీ నిశచ్యమైంది. అయితేమటుట్కు లాభం ఏమిటి ? 
సాహెబునెలా నమిమ్ంచడం ? అతనికి టికెక్టుట్ తీసుకు వసాత్నని యెరకక్పోయి వొపుప్కొనాన్ను. మొటట్మొదట లేనిపోని 
అనుమానాలకు పోయి చెడాడ్ను.” అనుకొంటూ వుండగా సాహెబు “ముసలాణిణ్ కళుళ్ కనబడవు గనుక మోసం 
చేసాత్వుటయాయ్? ఇచెచ్యియ్ నా రూపాయి. రైలు వసోత్ంది వెళాళ్లంటూ మరింత గందర్గోళం చేశాడు. ఏమి చెయయ్నిక. ఇక 
నివవ్క విధిలేదు _ ఇదేమి రవవ్రా” అని నా రూపాయి వాడి చేతిలో పెటిట్ వాడి రూపాయి నేను తీసుకొనాన్ను. నా నొకుక్ 
రూపాయితో టికెక్టుట్ కొనుకొక్ని టింగురంగా అని చకాక్ పోయినాడు సాహెబు.  

“ఆఖరుకు బలే తమాషా జరిగిందోయి వెంకటనారాయణ! కథలాగే వుంది. తరువాతేం జరిగిందేమిటి” అనాన్రు 
నవువ్తూ లేబరు ఆఫీసరు గారు.  

“ఇకనేముంది సావ్మీ! నేనకక్డదిగడిపోవడం దొరగారు తమరి రాకా , సూక్లు తణిఖీ తలచుకొనేటపప్టికి వొళుళ్ 
కంపరమెతిత్ పోయింది. ఏమి చేయడానికీ దికుక్ తోచలేదు. రైలు వచేచ్సుత్నన్ది. మతి పోయింది. మళాళ్ కిటికీ దగగ్రికి 
వెళాళ్ను. టికెక్టుట్ పంతులిన్ శతవిధాల బతిమాలుకొనాన్ను. ఎంత బతిమాలుకొనాన్ పర్యోజనం లేక పోయింది. నా దగగ్ర 
రూపాయి చెలల్దంటే చెలల్దని తీసుకోననాన్డు. “సాహెబు సైంధవుడిలా అడుడ్తగిలి వాడి రూపాయి నాకంటగటిట్ 
పోయినాడే” అని దుఃఖం వచిచ్ంది. “ఇక నేనేమి చేయనురా భగవంతుడా” అనుకొంటూ వుండగా పాల్టు ఫారం మీద 
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కొచేచ్సింది రైలు. ఇక ఆలోచిసేత్ కారయ్ం లేదనుకొని నా దగగ్ర అదనంగా వునన్ రెండాణాలతోనూ పాల్టు ఫారం 
టికెక్టుట్కొని ఒకక్ పరుగున పాల్టు ఫారం మీదికి వచిచ్ పడాడ్ను. రైలు దాటి పోతుందేమో అనన్ ఖంగారులో నాకెదురుగా 
వునన్ పెటెట్ తలుపు తెరచి లోపలికెళిళ్ కూచునే వరకు_ తీరా చూసుత్ను కదా అది ఇంటరు కాల్సయింది. అసలే టికెక్టుట్ 
లేదు; అందులోనూ ఇంటరు తరగతి పర్యాణం! ఇదేమిరా ఎటాల్ వచిచ్ందనుకొంటూ, పువువ్లదండ జాఞ్పకానికి వచిచ్ 
చూచుకోగా ఆ బుటట్ లేదు తొందరలో సేట్షనులో మరచిపోయి వచాచ్నని తెలిసిందపుప్డు. దానికోసం విచారిసూత్ వుండగా 
రైలు పెనాన్వంతెనమీదికి రావడమూ, ఇంతలోనే అదివరకాబండిలో ఎపుప్డెకాక్డో టికెక్టుట్ కలెకట్రొకడు టికెక్టల్డుగుతూ 
వుండడమూ జరిగింది. “వసేత్ అనిన్ చికుక్లూ ఒకక్ మాటున వసత్వి ఇదేమి ఖరమ్ంరా భగవంతుడా” అని హడిలి పోతునన్ 
సమయంలో టికెక్టుట్ కలెకట్రు నా దగగ్రికి వచిచ్ టికెక్టట్డిగాడు. నా దగగ్ర టికెక్టేట్దీ ? లేదని నా సంగతంతా చెపప్బోతూ 
వుంటే వినక దొంగతనంగా పర్యాణం చేసుత్నాన్నని నాకు మదార్సు నుంచి ఇంటరు కాల్సుకు డబిల్ ఛారిజ్ కటిట్ నా పేరు 
వార్సుకొని నెలూల్రు తరావ్తి సేట్షను పడుగు పాడులో దింపి వేసి సేట్షను మాసట్రుకపప్గించి తన దారిని తాను 
చకాక్పోయాడు.  

ఏమని చెపుప్కోను దొరగారూ ! నా అవసథ్ తెలల్వారేవరకూ పడుగు పాడులో వుండి తెలల్వారిన తరావ్త ఆ సేట్షను 
మాషట్రు కాళుళ్ పటుట్కొని పార్రిథ్ంచి, ఆయన దయదలచడం వలల్ శింగరాయ కొండకు టికెక్టుట్ తీసుకొని ఆయనదగగ్ర 
తీసుకొనన్ చేబదులుతో  ఈ పనెన్ండు గంటల పాయ్సింజరులో వచిచ్ పడాడ్నండి.  

ఈ లోగానే దొరగారు తమరు సూక్లుకు రావడమూ, నేను లేననన్ కారణం చేత కోపంచేసి ఇకక్డికి వచేచ్యడమూ 
జరిగిందండీ _ పోయిన పూలమాల పోనే పోయింది సావ్మీ ! ఈ పళళ్యినా తీసుకొని ననున్ కటాకిష్ంచకపోతే_” 

అని ధీనంగా గాదగ్ద సవ్రంతో చెపుప్కొంటూ నిలబడి వునన్ వెంకట నారాయణ వైఖరి చూచేవరకు లేబరు ఆఫీసరు 
హృదయం కరిగింది, జాలిపడాడ్డతని సిథ్తికి; “సరే నీకు భయం లేదు. నేను రేపటి దినం సూక్లు తణిఖీకి వసాత్”నని చెపిప్ 
అతనిన్ వోదారచ్డమే కాకుండా అతనికి రైలు వాళుళ్ కటిట్న డబీల్ ఛారిజ్ ఏడు రూపాయలనన్రా తానే యిచేచ్సి 
వెంకటనారాయణ నింటికి పంపేశాడు.  

 
   

★★★ 
     

 
   

        

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/november_2020/nov20_mamchikatha_comments.htm

