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అదృషట్ం కపప్గంతుల  కృషణ్ బహదూర్

 తెలల్వారు జామున లేవడం రమాకాంత కి అలవాటు లేదు. పొర్దుద్నేన్ లేచి టైరన పటుట్కుని విజయవాడ 
వెళల్డానికి సెల ఫోన లోఅలారం ఐదిoటికి పెటుట్కునాన్డు.  

 అది జనవరి నెల, రమాకాంత కి చలి అసలే పడదు. చెనైన్ లో చలి కే అతనికి వణుకొసుత్ంది. అలా౦టిది 
బెజవాడ చలి తటుట్కోవాలంటే సెవ్టట్ర తపప్కుండా వేసుకోవాలి. బీరావ్లో కిర్ంద అరలో వెనకాక్ల ఎకక్డో దాచిన సెవ్టట్ర 
ని వెతికి తీసి ముందు రోజే రెడీగా పెటుట్కునాన్డు. 

సంకార్ంతికి అతాత్రింటికి వెళుతునాన్డతను. భారయ్ జానకి ముందుగానే వెళిల్ంది. వాళళ్కి పిలల్లు లేరు.ఇంక 
పుటట్రనికూడా లేడీ డాకట్రుల్ చెపేప్శారు. ఈ విషయం పెళైళ్న కొదిద్కాలానికే తెలిసింది. 

జానకి ఎంతగానో ఏడిచింది. లోపం ఆమెలోనే ఉందనాన్రు డాకట్రుల్. 
“డైవోరస్ ఇచేచ్సాత్ను మీరు ఇంకో అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోండి”అంది కనీళుల్ తుడుచుకుంటూ. 
 రమాకాంత ఆమె శిరసుస్నిమిరాడు. 
“జానకీ, నువువ్ నచాచ్వని నేను నినున్ పెళిల్ చేసుకునాన్ను. పిలల్ల కోసం నేను పెళిల్ చేసుకోలేదు. పిలల్లు 

లేకపోతే ఏమైంది ఇపుప్డు. నువువ్ నాకు పిలల్వి నేను నీకు పిలాల్డిని. ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డకు, నాకు 
చాలా బాధ  కలుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఇంకెపుప్డూ దుఃఖించకు” అనాన్డు పేర్మతో. 

క్షణాలోల్ ఆమెకి అతనెంత గొపప్ మనసు కలవాడో అరథ్మైంది. అతని అతత్మామలకి అతను దేవుడిలాంటి 
వాడని అభిపార్యం. ఆ పెదద్వాళుళ్ బాధ పడతారని అతను పర్తీ సంవతస్రం చలి భరిసూత్ ఆ ఊరికెళిల్ పండగ రోజులు 
అకక్డ గడిపి వసాత్డు. ఆ సంగతి వాళళ్కి తెలుసు. బాధ పడుతూనే సంతోషిసాత్రు ఆ వృదుధ్లిదద్రూ. 

నిజాముదీద్న ఎకస్ పెర్స ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు రమాకాంత. ఒకరిదద్రు వృదుధ్లు, చినన్పిలల్లూ తపప్ ఎవవ్రూ 
అతనిలా సెవ్టట్రు వేసుకోలేదు. ఒకక్క్షణం అతనికి చినన్తనంగా అనిపించింది. అంతలోనే చిరునవువ్తో సరుద్కునాన్డతను. 
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అతను చాలా ఆశాభావం కలవాడు. ఎపుప్డూ పాజిటివ గా ఆలోచిసూత్ సంతోషంగా ఉండాలనే 
పర్యతిన్సాత్డు. జీవితంలో అతనిన్ దురదృషట్ం చినన్తనం నుండి వెంటాడుతూనే ఉంది. కానీ, అతను దురదృషట్ంలో కూడా 
ఎపుప్డూ అదృషట్ం చూసుకునేవాడు. ఈ ఆశాభావం అతనికి సవ్భావంలా అవడానికి కారణం సీతారాం తాతయయ్. 

రమాకాంత కి ఆరేళళ్పుప్డు అతని తలిల్తండుర్లు యాకిస్డెంటోల్ మరణించారు. బాబాయ నరసింహం 
పేదవాడు. అతనికి గారిడ్యన గా ఉంటానని ఒపుప్కునాన్డు. కానీ, అతని పోషణ మొతత్ం తనే భరించలేనని 
బంధువులందరూ రొటేషనోల్ భరించాలని చెపాప్డు. 

ఒకక్డే పిలాల్డు ఇంకెవరూ తోబుటుట్వులు లేరు. అందరూ సరేననాన్రు. 
ఆ చిరుపార్యంలోనే రమాకాంత కి లోకంలో పరమ నీచులు ఉంటారు, మంచివాళుల్ ఉంటారు అని 

తెలియసాగింది. బాబాయి పెదద్ కూతురు కరుణకి అతనంటే దేవ్షం. అతని తిండి ఖరుచ్లని ఇంకో మావయయ్ రంగారావు 
కూడా షేర చేసుకుంటాడని ఆమెకి తెలీదు. తన తండిర్ నరసింహమే భరిసుత్నాన్డని భావించి వీడికెందుకు పెటాట్లని 
దేవ్షించేది. ఆమె తలిల్ సుమితర్ తపప్ని చెపిప్నా వినేది కాదు. 

“కరుణా, బంధువులని దూషించకూడదు, దేవ్షించకూడదమామ్. మనకునన్ంతలో కొంచెం పెడితే 
నీకేంనషట్ంఅయిపోదు. అంత నీచంగా నీకు నషట్ం అవుతోందనన్ భావాలు పెటుట్కోకు” అంది ఒకరోజు. 

కరుణ తలిల్ మాటలు వినదు. పెరుగుతునన్కొదీద్ సూటీపోటీ మాటలతో రమాకాంత ని బాధ పెటేట్ది. 
శేషగిరి రమాకాంత కి ఇంకో మావయయ్. అతగాడు ఒక ఇంజనీరు. ఎపుప్డూ లేబర ని గదమాయిసూత్, 

సంసాక్రం మరిచ్పోయి, మనసాస్కిష్  ని చంపుకుని సంపాదిసూత్, వెధవపనులకి బంధువులకి ఉపయోగపడుతూ తనో 
పర్యోజకుడని గరవ్ంతో, శీర్మంతుడని పొగరుగా ఉంటాడు. అతనిన్ రమాకాంత చదువు ఖరుచ్లు భరించమని తకిక్న 
బంధువులు అడిగారు. ఏదో ఉచితంగా కాలేజ నడుపుతునన్ంత ఫోజు పెటిట్ ఒపుప్కునాన్డు. అతని భారయ్ లలిత చాలా 
మంచిది. ఆ అబాబ్యికి ఆదివారాలు భోజనం పెడతానని భరత్ని ఒపిప్ంచింది. 

ఒక ఆదివారం వాళిళ్ంటికి వెళాళ్డు రమాకాంత. శేషగిరి ఇంటోల్ ఉనాన్డు. ఆ అబాబ్యి రావడం చూశాడు. 
“ఏరా,ఎకుక్వ తినేయకురా” అనాన్డు పెదద్గా నవువ్తూ. 
ఎదుగుతునన్ అ పిలాల్డి మనసు చివుకుక్మంది. చినన్బోయినమొహంతో లోపలికి వెళాళ్డు. ఆ పసివాడి 

మొహం చూడగానే లలితకి తన సంసాక్రహీనుడైన భరత్ ఏదో నీచంగా అని  ఉంటాడని గర్హించింది. ఆమెకి కోపం 
వచిచ్ంది. 
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“కొందరికి మానసిక దారిదర్య్ం ఉంటుంది బాబూ, మనసునన్వాళేల్ ఇంకోళళ్కీ మనసు ఉంటుందని 
తెలుసుకోగలరు. మీ మావయయ్కి లేని దానికి జాలిపడు. నీ మనసు బాధ పెటుట్కోకు. నీకిషట్మైన ఉలిల్పాయల సాంబారు 
చేశాను. వచిచ్ తినమామ్”అంది. 

అతని భోజనం అయాయ్క జిలేబీలునన్ సీవ్టస్ బాకస్ ఇచిచ్ “పటుట్కెళిల్ తిను బాబూ”. అంది నవువ్తూ. 
రమాకాంత నరసింహం బాబాయి ఇంటికి వచిచ్ సుమితర్ పినిన్ చేతికిచాచ్డు సీవ్టస్ బాకస్. ఆవిడ ఏదో 

పనిలో ఉండి దానిన్ డైనింగ టేబుల మీద పెటిట్ంది. కొంతసేపయాయ్క టి వి లో సినిమా చూసి వచిచ్ కరుణ ఆ బాకస్ 
చూసింది. 

“అమామ్,నానన్ జిలేబీలు తెచాచ్రా, అరునాన్యి నాకు మూడు. తముమ్డికి, నీకు, నానన్కి, తలోకక్టి. ఆ 
రమాకాంత కి ఏమివవ్దుద్” అంటూ గబగబా తినసాగింది. 

తనూ తిందామని లోపలికి వసుత్నన్ రమాకాంత ఆ పిలల్ మాటలకి చాలా బాధ పడాడ్డు. కళళ్లో నీళుళ్ 
తుడుచుకుంటూ బయటకి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 

ఆ ఇంటోల్ ఇంకో మనిషి ఉనాన్డు. ఆయన సీతారాం తాతయయ్. ఆయన సుమితర్ తండిర్. ఆయనకి 
బి.పి.,షుగరు ఉనాన్యి. కాళుళ్ ఎపుప్డు మండుతూ ఉంటాయి. కాళుళ్ ఒతుత్తూ ఉంటే ఆయనకి ఉపశమనంగా 
ఉంటుంది. కరుణ ఏ పనీ చెయయ్దు,అలాంటిది కాళుళ్ ఒతుత్తుందా? ఆమె తముమ్డు రవి చినన్వాడు చెయయ్లేడు. అందుకని 
ఆయన రమాకాంత ని కాళుళ్ ఒతత్మంటాడు. అతను చకక్గా చేసాత్డు. 

“తాతగారూ, వేర్ళుళ్ కూడా లాగాలా, మడమలు కూడా నొకక్నా,మోకాళళ్దాకా పిసకమంటారా?” అని 
అడిగి ,”ఇంక చాలు బాబు” అనే దాకా శర్దధ్గా కాళుళ్ నొకేక్ ఆ అబాబ్యి బుదిధ్ని  చూసేత్ ఆ పెదద్మనిషికి ఎంతో సంతోషం 
కలిగేది. 

ఆ వేళ దైనయ్ం నిండిన మొహంతో కూరుచ్నన్ రమాకాంత ని చూడగానే ఆయన హృదయం దర్వించింది . 
“బాబూ,కాసత్ కాళుళ్.....” అనాన్డాయన అరుగు మీద పడుకుక్ంటూ. 
రమాకాంత తల ఊపాడు. కనీన్ళుల్ తుడుచుకుని మౌనంగా ఆయన కాళుళ్ నొకక్సాగాడు. 
“నీకు కొనిన్ విషయాలు చెపాత్ను విను బాబూ “ 
“చెపప్ండి తాతగారూ”. 
“నీకూ మానసిక సౌందరయ్ం ఉంది నాయనా, నువువ్ మంచివాడివి. మంచివాళళ్కి కషాట్లు ఎకుక్వ. వాళల్ 

మనసు ఎకుక్వ బాధ పడుతుంది. కానీ కషాట్లని ఎపుప్డూ దురదృషట్ం అని భావించకు. సమసయ్లని ఎదురుక్ంటేనే ధైరయ్ం 
వసుత్ంది. నా అదృషట్ం ఇలాంటి మనిషిని చూశాను. వీడెంతనీచుడో అరధ్మైంది. నేనెలా, ఉండకూడదో తెలిసింది. ఇలాంటి 
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కాకులకి వీలైనంత తవ్రగా దూరంగా ఉండాలి,వీళల్తో సహవాసం చెయయ్కూడదు. వీళళ్ సాథ్యికి నేను దిగజారకూడదు. 
ఇంకా ఎదిగి పోవాలి అని నిరణ్యించుకో. ఎపుప్డూ ఆశాభావంతో ఉండు. లోకంలో మంచి వాళూళ్ ఉనాన్రు,చెడడ్వాళూల్ 
ఉనాన్రు. మన జనమ్ంతా జీవితంలో కలుసూత్నే ఉంటారు. కొనిన్సమయాలోల్ చెతత్ వెధవలోత్ కలిసి కూరోచ్వడమో, 
పర్యాణం చెయయ్డమో, పని చేయించుకోవడమో, అవసరమవుతుంది. ఇవాళళ్ నేనొక పరమహీనమైన మనిషిని 
కలవాలొస్చిచ్ంది వీడిలాంటి హీనుడి ని అవకూడదు నేను అనుకో. ఈ రెండు రకాల మనుషులకనాన్ పర్మాదకరమైనవాళుల్ 
మూరుఖ్లు. వాళళ్తో కలిసునాన్ అంటీముటట్నటుల్ జాగర్తత్గా ఉండు. కాలం ఎపుప్డూ ఒకేలా ఉండదు. చెడులోనూ మేలు 
జరుగుతుంది అనే నమమ్కం ఎనన్డూ వదలకు.నీకంటే పెదద్వాళుళ్ అసహయ్ంగా పర్వరిత్సేత్ చెయియ్ చేసుకోకు, చసాత్రు. 
అలాంటి వాళళ్కి దూరంగా వెళుళ్. సహనం వహించడం చాలా కషట్ం. కానీ, అలవాటు చేసుకో. క్షమించడం కూడా 
కషట్మే. కానీ, నేరుచ్కో. అది దైవీక గుణం బాబూ. ఎపప్టికైనా ఎవరో ఒకరు నీ గొపప్తనం గర్హిసాత్రు. పోనీ, 
గర్హించకపోయినా నీకుమానసిక పర్శాంతత కలుగుతుంది.నేను రెచిచ్పోయి పశువులా పర్వరిత్ంచలేదు అనే భావం నినున్ 
ఎదిగేలా చేసుత్ంది. మనసాస్కిష్ ఉనన్వాడు నువువ్ క్షమించావని అరధ్మైతే సిగుగ్పడి వాడే కుమిలి పోతాడు. వాడు మంచిగా 
మారితే వాడి కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంకోళళ్కి మేలు చేసినవాడివి అవుతావు”. 

అనాన్డు సీతారాం తాతయయ్ గంభీరంగా. 
జీవితసారం, జీవనవిధానం ఆ అబాబ్యికి నేరిప్ంచేశాడాయన! 
ఆ తరావ్త కషాట్లకి ఎకుక్వ బాధ పడకుండా బర్తకడం నేరుచ్కునాన్డు రమాకాంత. సూక్ల ఫైనల కి 

వచాచ్డు. 
ఒకరోజు శేషగిరి మావయయ్ సూక్ల కి వచాచ్డు. హెడ మాషట్ర శంకరయయ్ రూమ లో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 

రమాకాంత చదువు ఎలా ఉంది తరావ్త ఏ కాలేజ లో ఏ పెదద్ చదువులు చదివిసేత్ బాగుంటుంది అని అడగటానికి 
వచాచ్డు. కాల్స నుండి వచిచ్న రమాకాంత శేషగిరి కురీచ్ పర్కక్నే నిలబడాడ్డు. 

“పెదద్ చదువులెందుకండీ, డబుబ్ ఖరుచ్. మంచి మారుక్లు వసుత్నాన్యికదా, ఉదోయ్గం సులభంగానే 
దొరుకుతుంది. ఏదైనా పనిలో పెటేట్యండి” అనాన్డు శంకరయయ్. 

మావయయ్ చదివిసాత్నంటే ఈయన డబేబ్దో ఖరుచ్ అవుతుందనన్టుల్ చెడగొడుతునాన్డు ఈయన హెడ 
మాషట్రా! బాధగా అనుకునాన్డు రమాకాంత. అంతలోనే సీతారాం తాతయయ్ మాటలు గురుత్కొచాచ్యి. బాధ ని 
అణచుకునాన్డు. 

కొంతమంది, కొంతమందేమిటి చాలమందే, పరాయి వాళుళ్ బాగుపడతారంటే సహించలేరు. ఎంత గొపప్ 
పదవిలో ఉంటే అంతనీచంగా అణిచేయాలని పర్యతిన్సాత్రు. పైకి ఉపకారం చేసుత్నన్టుల్ ఫోజు పెడతారు. 
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“ఏం, రమాకాంత చదువు అవగానే ఉదోయ్గంలో చేరిపో. డబుబ్ వసేత్ జీవితం హాయిగా ఉంటుంది. 
కావాలంటే నేనే సూక్ల లో పూయ్న ఉదోయ్గం ఇపిప్ం చడానికి చూసాత్ను” అనాన్డు శంకరయయ్ ఎంతో దయగా చూసూత్. 
లోపల కూర్రమైన ఆనందంతో ఉనాన్డానీచుడు. 

రమాకాంత వినయంగా తలాడించాడు. సూక్ల చదువు పూరిత్ చేశాడు. శంకరయయ్ ఏ ఉదోయ్గం 
ఇపిప్ంచలేకపోయాడు. అయితే, అతని సలహా నచిచ్న శేషగిరి ఆలసయ్ం చేయకుండా రమాకాంత ని ఒక వీకీల్పేపర 
ఆఫీసులో పూయ్న ఉదోయ్గంలో పెటేట్శాడు. 

ఆ వీకీల్ కి ఓనరూ, ఎడిటరూ ఒకరే. ఆయన శేషగిరి సేన్హితుడు రామారావ. ఆఫీసు పై భాగంలో ఒక 
రూమ లో రమాకాంత ఉండేలా ఏరాప్టు చేశాడాయన. పర్తీ పనీ చేయించి ఆ కురార్డిని అనుభవజుఞ్డిని చేశాడు. 
రమాకాంత కరసాప్ండెంట కోరుస్లో జరన్లిజం డిపొల్మా చేసాత్నంటే సహాయం చేశాడు. మెలల్గా వాయ్సాలు, కధలు, 
నవలలు రాయడం ఆరంభించాడు రమాకాంత. 

అడుగడుగునా పోర్తాస్హమిచాచ్డు రామారావ. అతనికి రమాకాంత నచాచ్డు. పర్తీ పనీ శర్దధ్గా, పూరిత్గా, 
సరిగాగ్ చేసూత్ వినయంగా, తెలివిగా ఉండి మంచి రచనలు చేసూత్ తను పేరు తెచుచ్కుంటూ వీకీల్ ని కూడా అభివృదిధ్లోకి 
తెచాచ్డని అతనంటే అభిమానం రామారావ కి. 

చూసుత్ండగానే రమాకాంత పర్ముఖ రచయిత అయాయ్డు. బంధువులోల్ “మా రమాకాంత అయాయ్డు”. 
ఉదోయ్గంలో చేరడం మంచిదే అయియ్ంది అతనికి. రామారావే తన ఫెర్ండ రమణారావ కూతురు జానకి తో అతనికి పెళిల్ 
జరిపించాడు. వాళళ్కి పిలల్లు కలుగరని తెలిసి చాలా బాధ పడాడ్డు. 

రమాకాంత కి ముపైప్ఆరేళుల్. సంకార్ంతికి ఊరేళల్డానికి పండగ శలవులేగాక, రెండోర్జులుఅధికంగా లీవు 
వెంటనే ఇచాచ్డు రామారావ. 

రైలు వేగం పుంజుకుంది. పర్యాణీకులు అందరినీ గమనిసుత్నాన్డు రమాకాంత. ఎదురు సీటల్లో కూరుచ్నన్ 
భారాయ్భరత్లు చాలా యంగ గా ఉనాన్రు. ఆ అబాబ్యి లోపలికి వసుత్నన్పుప్డు బుజం మీద నిదర్పోతునన్ ఒక చినన్పిలల్తో 
వచాచ్డు. ఆ పాప కి మెలకువ వచిచ్ంది. కళుళ్ తెరిచి రమాకాంత ని చూసింది. అంత అందమైన పాప ని ఎపుప్డూ 
చూడలేదతను. గులాబీ రంగు చరమ్ంతో, పెదద్ కళుళ్, గుండర్ని ముఖం, అందమైన ముకుక్, చినన్నోరు, చినన్ చినన్ రెండు 
జడలు, వాటికి ఆకుపచచ్ రిబబ్నుల్, అందమైన గౌనుతో చినాన్రి దేవతలా ఉంది. 

“లేచావా, బిసెక్ట లు తిను” అంది వాళళ్మమ్. 
ఒక బిసెక్ట పాయ్కెట ఆ పాప చేతికి ఇచిచ్ంది. ఆ పాప పాయ్కెట చింపి ఒక బిసెక్ట తీసి, రమాకాంత కి 

అందించింది. 
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“అంకుల,బిసెక్ట తినండి” అంది.   
ఆ పిలల్ సంసాక్రానికి, సప్షట్మైన మాటలకి అతనికి ముచచ్టేసింది. 
“నీ పేరెంటి?” అనాన్డు ఆ బిసెక్ట అందుకుంటూ. 
“నా పేరు లచిచ్మీదేవి. మా నానన్లమేష, మా అమమ్ సుందలి. మలి మీ పేలో?” 
“నా పేరు రమాకాంత” అనాన్డు నవువ్కుంటూ.ఆ పాప కి ‘ర’ పలకదు. 
“రమాకాంత అంటే....రచయిత రమాకాంత గారా?” అనాన్డు రమేష. 
“అవును నేనే”. 
“నేను మీ అభిమానిని సార. ఎనోన్ కషాట్లోల్ మీ పుసత్కాలు చదివి ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్ను. మా పెళల్యాయ్క 

అందరం తిరిగి వసూత్ంటే రోడ యాకిస్డెంట జరిగి మా తలిల్తండుర్లు, బంధువులు చాలామంది మరణించారు. మాది 
దురదృషట్జాతకం అని మా వాళళ్ందరూ మమమ్లిన్ వదిలేశారు. అలాంటి సమయంలో మీ పుసత్కాలు చాలా ఓదారుప్ 
ఇచాచ్యి. మాది విజయవాడే, ఆఫీసు పని మీద చెనైన్ కి వచిచ్ తిరిగి వెళుళ్తునాన్ం. కొతత్గా ఏమైనా కధలు రాసుత్నాన్రా?” 
గబగబా రమాకాంత ని చూసిన ఆనందంతో తన గురించి చెపుప్కుని సంతోషంగా చూడసాగాడు రమేష. 

“అంకుల, మీకు కధలు వచాచ్, అయితే కధ చెపప్ండి“. అంది లకీష్దేవి గబగబా వచిచ్ రమాకాంత 
వళోళ్కూరుచ్ని. 

“ఇంక మీకు విజయవాడ వెళేళ్దాకా మంచి కాలకేష్పం” అంది సుందరి నవువ్తూ. 
మధయ్ మధయ్ పెదద్వాళల్తో మాటాల్డుతూ, ఆ పాప కి కధలు చెపూత్ పర్యాణం చేశాడు రమాకాంత. ఎదురు 

సీటోల్ ఇంకో వయ్కిత్ కూడా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఆయన పేరు శీర్ధర. ఆయన ఒక బిజినెస మేన.పలుకుబడి కలిగిన 
పెదద్మనిషి. ఆయన కూడా మధయ్లో మాటాల్డుతూ, పాపని చూసి ముచచ్టపడాడ్డు. 

“మీకు మంచి శోర్త దొరికిందండీ. మీరూ చాలా కధలే చెబుతునాన్రు. యువార ఎ బారన్ సోట్రీ టెలల్ర“ 
అనాన్డు నవువ్తూ. 

సరదాగా గంటలు గడిచి పోయాయి.  
కొనిన్ సంఘటనలు మనం అనుకోకుండా జీవితంలోజరుగుతాయి.అవే యాకిస్డెంటుల్.వాటి వలన మనకి 

కీడు జరిగినటల్నిపించినా ఒక విధంగా  మేలు కూడా  జరుగుతుంది .మేలుని అరధ్ం చేసుకుని మనుగడ సాగిసేత్ 
మనిషికిఅదృషట్ంఅంటే ఏమిటో బాగా తెలుసుత్ంది.లేకపోతే దురదృషట్ం అనుభవంలోకి వసుత్ంది. 

ఆశాభావం  ఉండే రమాకాంత కి అదృషట్ం కలిగింది. 
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 రైలు తెనాలి దాటాక పెదద్  పర్మాదం జరిగింది. అటు వైపు నుండి అదే టార్క మీద ఇంకో ఎకస్ పెర్స 
వచిచ్ంది. ఆ రెండు  రైళూల్ గుర్దుద్కునన్ వేగానికి బోగీలకి బోగీలు ఎగిరిపడి దొరిల్పోయాయి. సుందరి చనిపోయింది. రమేష 
కొనఊపిరితో ఉనాన్డు. శీర్ధర కి చినన్ దెబబ్ తగిలింది. పాప కి ఏమీ జరగలేదు. బెదిరిపోయి ఏడుసోత్ంది. రమాకాంత 
కాలు విరిగింది. రమేష అతికషట్ం మీద తలఎతిత్ రమాకాంత ని పిలిచాడు. 

“సార, నా పని అయిపోయింది. నా కూతురు......” 
“మీ కేం కాలేదు ,భయ పడకండి. మీ పాప కేష్మం గా ఉంది. మీ కేమైనా అయితే ఆ పిలల్ సంగతి నేను 

చూసు కుంటాను. పర్శాంతంగా పడుకోక్ండి డాకట్రుల్, యాంబులెనుస్ వసాత్యి, ఆసప్తిర్కి తీసుకెళాత్రు “అనాన్డు 
రమాకాంత కాలు ఈడుచ్కుంటూ అతని దగగ్రకి వెళిళ్. 

రమాకాంత కళల్లోకి, కనీన్ళల్తో, కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా చూసూత్, పార్ణాలు విడిచాడు రమేష. 
నలభై నిమిషాలకి వాళళ్బోగీ లోకి డాకట్ర నరుస్లతో బాటు వచాచ్డు. ఈ లోపల జానకీ, రమణారావ 

అకక్డకి వచేచ్శారు. 
“ఈయన కాలు ఫార్కచ్ర అయియ్ంది, ఏం భయపడనకక్రేల్దు, సెట్ర్చర మీద బయటకి తీసుకెళళ్ండి” అనాన్డు 

డాకట్ర . 
రమాకాంత ని బయటకి తెచిచ్ పడుకోక్బెటాట్రు. అతని పర్కక్నే వచిచ్ నిలబడింది ఆ చినాన్రి పాప కూడా. 
అతని చుటూట్ నిలబడాడ్రు శీర్ధర, జానకీ, రమణారావ. 
 పాప గురించి చెపాప్డు శీర్ధర. 
“ఏమిటండీ ఈ దురదృషట్ం, చకక్గా పండగ జరుపుకుందామంటే కాలు....” ఇంకమాటాల్డలేక కనీన్ళు 

కారిచ్ంది జానకి. 
“దురదృషట్ం కాదు జానకీ, కాలు కదా విరిగింది, చెయియ్ కాదే. నేనింకా రచనలు చెయయ్వచుచ్. ఐనా, ఈ 

కాలు కూడా నయమవుతుంది. నిజానికి ఈ యాకిస్డెంటు అదృషట్మే” అనాన్డు రమాకాంత. 
జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి అదృషట్ం అనే మాట వాడాడు అతను! 
“ఎలాగండీ?” అంది జానకి. 
“ఈ పర్మాదం వలన లకీష్దేవే మన ఇంటికి వచిచ్ంది జానకీ” అనాన్డు ఆనందంగా. 
“నిజమేనండీ, లకీష్దేవే  మనకూతురైంది” అంది జానకి అతని ఉదేద్శం అరధ్మై  ఆ పాపని దగగ్రకి 

తీసుకుంటూ. 
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“ఆదరించే వాళెళ్వరూ లేని ఒక చినన్ బాలికని చేరదీసి, మీ అదృషట్ం వలన మీ ఇంటికి వచిచ్న సిరులతలిల్ 
లకీష్దేవి  లా భావిసుత్నాన్రా, ఈ పాపని మీరు దతత్త తీసుకొనేలా పోలీసులతో నేను మాటాల్డిఏరాప్టు చేసాత్ను నిజంగా 
మీరిదద్రూచాలా గొపప్ మనుషులు. మీ ఇంట లకిష్ తాండవమాడుతుంది”. గౌరవభావంతో వాళళ్ని చూసూత్, 
ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుల్  మనసూఫ్రిత్గా అనాన్డు శీర్ధర. 

 
      ***     
.           
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