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కరకాక్యముకక్కరకాక్యముకక్  అరకాక్యకుకక్అరకాక్యకుకక్  
ర్ర్   ర్ర్   

ఇవాళ బసుస్లో ఒక దొంగ నా జేబు కొటేట్శాడు. ఛ ఛ ! అందుకే అందరూ అంటారు, నాకు కధ రాయడం చేతకాదని పదాయ్లూ, పాటలూ 
ఆఖరికి వచన గీతాలు రాసుకోకుండా నేనేమిటి కధారచనకి పూనుకోవడమేమిటి? అనన్టుట్ ఇటీవల నా పాటలోల్ కూడా పస తగిగ్పోయిందని కొందరు 
సినిమా పండితులు నా మీద ఒక గుసగుసల ఉదయ్మం పార్రంభించారట. అయినా నినన్ “మనుషులు మారాలి” లోనూ, నేడు “దేశమంటే మనుషులోయ” 
లోనూ నా పాటలు వేల సంఖయ్లో, లక్షల సంఖయ్లో జనం వింటూనే వునాన్రు లెండి. అయితే (రామపప్ంతులు చెపిప్నటుట్) అది వేరే కధ. 
 “అనగనగా ఒక రాజు. ఆ రాజు కేడుగురు కొడుకులు. ఏడుగురు కొడుకులూ వేటకి వెళిళ్ ఏడు చేపలిన్ పటాట్రు, “ అనన్దానిలో ఉనన్ కథన శకిత్ 
బసూస్, దొంగా, జేబూ అనన్దానిలో ఉందా? లేదు. ఉండదు. వుండటానికి వీలేల్దు. ఏమో! వుందేమో! సరే చూదాం. 

ఇవాళ 1970 అకోట్బర 15 తేది. సమయం బాలభాసక్రుని లేత కిరణాలు ముదర బారుతునన్ సమయం. మాంబళం వెళాళ్లని బయలుదేరాను. 
పనిలో పనిగా మందవలిల్ పోసాట్ఫీసులోకి వెళాళ్ను, రెండు వుతత్రాలు వచాచ్యి. ఒకటి కారుడ్, ఒకటి కవరు. కావలినుండి రమణారెడిద్ గారు వార్శారు కారుడ్. 
రమణారెడిద్ అంటే సినిమా నటుడు రమణారెడిద్ కాదు. ఇటీవల ఏరప్డడ్ విపల్వ రచయితల సంఘ కారయ్దరిశ్. మీకు తెలిసే ఉండొచుచ్. దానికి నేనే అధయ్కుష్ణిన్. 
కవితా సంకలనం వేశాం. కధల సంపుటి వేసాత్ం. 

కవరు బెంగుళూరు నుంచి వచిచ్ంది. నా కవితలు కనన్డంలోకి అనువదించడానికి లిఖితపూరవ్కంగా అనుమతి ఇవవ్వలసిందని కోరుతూ! 
(కవరు చింపక ముందే ఈ సంగతి ఎలా తెలిసింది అందుకే ముందుగా కవరు చింపాననీ, తరావ్త ఉతత్రం చదివాననీ వార్యాలి, సెట్ర్యిట నెరేషన కీ, 
అబిల్క నెరేషన కీ అకక్డే వుంది తేడా) వార్సినతని చిరునామా ఉతత్రం కాగితంలో ఉంది కాబటిట్ కాగితం మడిచి జేబులో పెటుట్కొని కవరు చింపి పారేశాను. 
ఉతత్రం నాలుగు మడతలు. 

రమణారెడిడ్గారి ఉతత్రం కూడా చదవబోయానో లేదో, కోడంబాకక్ం వెళేళ్ 12బి, బసుస్ కదలబోతోంది. తొందరగా బసెస్కాక్ను. కిటికీల వైపు 
సీటల్నీన్ నిండిపోయాయి. కుడి వరసలో మధయ్ని ఒకాయనికి ఎడం పకక్ కూరుచ్నాన్ను. కారుడ్ రెండుగా మడిచి కుడి జేబులో పెటాట్ను. బెంగుళూరు వుతత్రం 
కూడా ఆ జేబులోనే ఉంది. బసుస్ కదిలింది.  

ఎడం జేబులో డబుబ్ంది. ఒక నూరు రూపాయల నోటూ, ఒక ఒక రూపాయి నోటూ, ఈ రాసుత్నన్ పెనున్ కూడా ఆ జేబులోనే ఉంది.  
కండకట్రు వచాచ్డు. రెండు నోటల్లో పెదద్ది కారుడ్ మడతలో పెటిట్, రూపాయి నోటిచిచ్ “మాంబళం పవర హౌస” అనాన్ను. “పవర హౌస” అని 

మాతర్మే అంటే కోడంబాకక్ం పవర హౌస టికెక్టిట్చేచ్ పర్మాదముంది.  
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 కండకట్రు మొదట టికక్టూట్, తరావ్త చిలల్రా యిచాచ్డు. టికక్టూట్, చిలల్రా ఎడం జేబులోనూ, కారుడ్ (మడతలో నూరు రూపాయల నోటుతో సహా) 
కుడి జేబులోను పెటుట్కునాన్ను. ఇదంతా నా ముందురెండు మూడడుగుల దూరంలో నిలుచునన్ ఒక మనిషి చూసుత్నాన్డని అపప్డు నాకు తెలియదు. ఏదో 
నోటు దాచానే గాని నూరు రూపాయల నోటని అతనికి తెలియదేమో! ఎంచేతంటే అదీ రెండుగా మడిచి వుంది.  
 బసుస్ పోతోంది. 
 సాట్పుల వదద్ ఎకేక్వాళెల్కుక్తూ వుంటే దిగేవాళుళ్ దిగిపోతునాన్రు. 
 రమణారెడిద్గారి ఉతత్రం చదువుదామనుకునాన్ను. అలా చేసినా బాగుండును. లేదా ఎడమ వైపు పెనున్ కుడి వైపుకి మారుచ్కునాన్ బాగుండును. 
జేబుకి సీలు వేసనటట్యి, డబుబ్ సురకిష్తంగా వుండేది. 
 మాంబళం వెళాళ్క సావకాశంగా రమణారెడిద్గారి వుతత్రం చదువుకోవచుచ్లే అనుకునాన్ను. రాసింది కారేడ్ అయినా బరువయిన 
విషయాలునాన్యందులో. ఆఫోర్-ఏషియన సభలు అరసం, విరసం మొదలయినవి. (కారుడ్ చూసుకునన్పుప్డు అకక్డకక్డ కనబడడ్వి). 
 ఎదురుగుండా విండ సీర్క్న కింద తిరువళుల్వర పటమూ దాని పకక్ తిరుకుక్రళ నుండి నీతి కురళూళ్ వునాన్యి. “కరకాక్య ముకక్, అరకాక్య 
కుకక్” అని కూడబలుకుక్ంటూ చదివాను, నాకు అరవక్షరాలు చదవడం అంత బాగా రాదు. ఎపుప్డేనా సొంతంగా గానీ, గురుముఖతాగాని 
చదువుకుంటేగా? పొదుద్ణిన్ంచి సాయంతర్ందాకా పర్తీ గోడ మీదా కనిపించే అరవ పోసట్రల్నీ ఇరవయి సంవతస్రాలనుంచీ చూసుత్ండటం వలల్ ఆ మాతర్మేనా 
చదవగలిగాను. కాని నేను చదివింది రైటు కాదని నాకే తెలుసు, అరధ్ం కాకపోయినా, అవేవో గొపప్ నీతి వాకాయ్లని కూడా తెలుసు.  
 ఆళావ్రుపేటకి యివతలి బసాట్పు వదద్ బసాస్గింది. కండకట్రు ఈల వేసేత్ కదిలింది. మళీళ్ రెండీలలు వేసేత్ ఆగింది ఏమిటని వెనకిక్ చూశాను. ఆ 
చూడడం అవకాశం జేబుదొంగ నూరు రూపాయల నోటుతో సహా కారడ్ లాగేశాడు. 
 కాని అది నేను చూడలేదనుకునాన్డు. కాని చూశాను. చూశాను అనడం కనాన్ ఫీలయాయ్నంటే కరెకుట్. జరిగిందేమిటంటే బసుస్ బయలేద్రుతుండగా 
ఒక కుకక్ లోపలికొచిచ్ంది. అందుకూ రెండీలలు. అందరూ కుకక్ను తరిమేశారు. బసుస్లో కుకక్లకి పర్వేశం లేదని పాపం ఆ కుకక్కేం తెలుసు. 
 జేబు చూసుకునాన్ను. కాగితం ఉంది కాని కారుడ్ లేదు. రెండో జేబు తడుముకునాన్ను. అందులోనూ లేదు. నిలుచుని పంటాల్ం జేబులు 
చూసుకునాన్ను. కారుడ్ లేదు. ఒక జేబులో సిగరెట పెటెట్, ఇంకో దానిలో అగిగ్పెటెట్ ఉనాన్యి. ముందుకు దూకాను. అటునాకు వీపు చూపుతూ నిలుచునన్ 
వాడిని ఇటు నా వైపు తిర్పాప్ను. “మరాయ్దగా యిచెచ్య!” అనాన్ను అరవంలో. “ఎనాన్?” అనాన్డు వాడు. “ఎనాన్ ఎనన్? ఎనన్ కారుడ్” అనాన్ను. 
 “నాకు ఒకటీ తెలియదు” అనాన్డు అరవంలో. కళళ్లో కొంచెం భయంతో! 
 అపుప్డు నాకు హఠాతుత్గా సుఫ్రించింది. అపుప్డే వీడు దానిన్ మరోడి కందించాడని! నేను జేబులు తడుముకునన్ కొదిద్పాటి వయ్వధిలో! 
 “డైరవర! సాట్ప ది బస” అని అరిచాను, డైరవరు బసాస్పలేదు. మదార్సు బసుస్ డైరవరుల్, కండకట్రుల్ ఆజుఞ్లు మాతర్మే పాటిసాత్రు.  
 “ఇదుగో చూడండయాయ్! ఈ బసుస్లో ఇదద్రు దొంగలునాన్రు. ఒకడు నా జేబుకొటీట్ ఇంకొకడి కిచాచ్డు, వాడూ ఇకక్డే ఉనాన్డు ఒకటి కాదు 
రెండు కాదు నూరూర్పాయలు.” అని సుమారుగా అరధ్ం వచేచ్టటుల్ అరవంలో అరుసుత్నాన్ను.  
 నూరూర్పాయలనన్మాట విని డైరవర బసుస్ ఆపాడు. 
 “మరాయ్దగా ఇచెచ్యాయ్లి. లేకుంటే అందరీన్ చెక చేసాత్ను.” అని హెచచ్రించాను. అరవంలో! 
 అపుప్డే ఒక కురార్డు ఎగిజ్ట మెటల్ వదద్ నా కారుడ్ పడేసి, బసుస్లోంచి దిగి పారిపోయాడు. “వాడే వాడే” అంటునన్ నా తెలుగు నెవరూ ఖాతరు 
చెయయ్లేదు. 
 “ఓడిటాట్. ఓడిటాట్” అనేవాళేల్గాని ఒకక్డూ బసుస్ దిగలేదు. 
 కారుడ్ చూసుకునాన్ను. కారుడ్ మాతర్మే. నోటు లేదు. వాడా “ఓడి” పోయాడు? నేనా? 
 “నీ దికుక్నన్చోట చెపుప్కో” అనన్టుల్ అసలు దొంగ నా వేపు చూసుత్నాన్డు. ఆ చూపులోల్ వెనకటి భయం లేదు. 
 “నిజమా నూరూర్పా పోచాచ్?” అనాన్డు వాడు. 
 “వాయి ముడు” అనాన్ను నేను. 
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 బసుస్ కదిలింది. 
 ఒక సాహితీపరుడు మరో సాహితీపరుడికి  వార్సిన ఉతత్రం నా చేతిలో మిగిలింది. 
 నాకు సంబంధించినంతవరకు ఈ కధ ముగిసింది. 
 కాని, ఆ తరావ్త ఏమయినటుల్? 
 వాసత్వానికి విడాకులిచిచ్ కలప్నతో వయ్భిచరించడానికి కావలసిననిన్ మారాగ్యింటాయి.  
 కాని వాసత్వానిన్ ఆధారం చేసుకుని కొనిన్ ఊహాగానాలు మాతర్ం చేసాత్ను. 
 అరగంట తిరగకముందే తోడుదొంగలిదద్రూ ఇదివరకే నిరీణ్తమైన సంకేతసధ్లంలో కలుసుకునాన్రు. వాళళ్ మధయ్ ఇంచుమించుగా ఇలా సంభాషణ 
సాగింది అరవంలో. 
 “ఏదిరా నా వాటా?” 
 “వెధవ బోడి పది రూపాయలోల్ నీకో వాటా కూడాను. నా వాటా నాకు పోను, నినున్ కాపాడినందుకు మరో అయిదో పదో అదనంగా నాకే 
నువివ్యాయ్లి.” 
 “అందులో వునన్ది పది రూయలేనా? నూరూర్పాయ లనాన్డు మరి ఆ పెదద్ మనిషి.” 
 “ఓ అంతా పెదద్ మనుషులే! ఎవరినీ నమమ్ని వాడివి నువెవ్లా వాడిని నమేమ్వురా?” 
 ఇంకో ఊహాగానం. ఎలుల్ండి వాళుళ్ కలుసుకుంటారు. ఈ లోగా రెండో వాడు తన పిర్యురాలితో సరదాగా తిరిగేసి డబబ్ంతా కరిగించేసాత్డు. 
అపుప్డూ అదే సంభాషణ! 
 లేదా, దొంగలోల్ కూడా ఒక విశిషట్మైన నీతీ నిజాయితీ ఉంటాయి కాబటిట్. (అలా మన పెదద్లంటారు కాబటిట్). 
 మరో ఊహాగానం! 
 సాయంకాలానికి అనన్ దొంగని వెదుకుక్ంటూ వెళాళ్డు తముమ్డు దొంగ ! 
 “అనాన్ ఇంద తీసుకో నీ యాభై రూపాయలు! ఈ దోపిడీ వయ్వసధ్లో, ఈ యెగుడు దిగుడు సమాజంలో చేసిన కషాట్నిన్ చెరి సగంగా 
పంచుకుంటునన్ వాళళ్ం మన యిదద్రమే.” అంటూ అయిదు పది రూపాయల నోటిల్చాచ్డు అనన్గారికి తముమ్డు. 
 అందుకే ఏనాడో అనాన్డు మాహానుభావుడు తిరువళుళ్వార. “కరకాక్య ముకక్, అరకాక్య కుకక్” అని. 
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