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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
          ఇదిలా వుంటే రైలేవ్ వరక్ షాపులో ఉదోయ్గం కూడా నాకు పెదద్ భారమయియ్ంది.  ఏమిటీ బండ పని?  

ఎదుగుదలకి ఆసాక్రం లేని ఉదోయ్గం అని నితయ్ం బాధపడాడ్ను.  ఓ రోజు ఈ ఉదోయ్గం ఇక చేయనని గటిట్గా  
అనుకుని పనికి వెళళ్టం మానేసాను.   
          కొనిన్ రోజుల తరువాత నానన్కి ఈ విషయం తెలిసి నా దగగ్రకొచిచ్ అడిగితే చెపాప్ను, నేనిక ఈ పని  
చేయలేనని.   నానన్ "ఓపిక పటుట్ బాబూ! తవ్రలోనే మళీళ్ పెదద్ ఉదోయ్గాలకి నోటిఫికేషన వసుత్ంది.  అపుప్డు  
డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటైట్నా నీకు ఉదోయ్గం ఇపిప్సాత్ను" అనాన్డు.   
          కానీ అపప్టికే రెండు నెలలైంది నేను పనికి వెళళ్క.  ఆఫీస నుంచి ససెప్నష్న ఆరడ్ర కూడా వచిచ్ంది.  నా  
మొండి పర్వరత్నకి నానన్కూడా చేతులెతేత్శాడు.  "నీ ఖరమ్! నేనిక ఏ సాయం చేయలేను" అని నిషక్రష్గా చెపేప్సి,  
నానా తిటుల్ తిటిట్ నానన్ వెళిల్పోయాడు.  
          ఇది చాలదనన్టుల్ తవ్రలోనే దురగ్ గరభ్ం దాలిచ్ంది.  తనని వాళళ్ పుటిట్ంటోల్ దిగబెటిట్ వీధులంబడి పడాడ్ను.   
నే వెళిల్ అడిగినపుప్డలాల్ అకాక్ బావ సాయం చేసే వారు తిండి గడవడానికి.  కొనాన్ళళ్కి ఒక సేలస్ రిపెర్జెంటేటివ  
ఉదోయ్గం సంపాదించాను.  ఈ ఉదోయ్గం కూడా నాకిషట్ం లేకపోయినా జీవనోపాధికి చేయక తపప్లేదు.   
          ఈ మధయ్ కాలంలో చుటాట్లెవరితోను పెదద్గా రాకపోకలు లేవు.  తాతగారిని కలిసి ఏదైనా సహాయం 

కోరాలని  
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వెళిల్నా ఆయన ననున్ కలవటానికి ఇషట్ పడటేల్దు.  నేను రైలేవ్లో ఉదోయ్గం మానేసినటుల్ ఆయనకి కూడా తెలిసింది.  
నేను ఏదైనా చినన్ ఉదోయ్గమైనా సరే చేసుకుంటూ, కషట్పడి పైరవేటుగా డిగీర్ చదివి మంచి ఉదోయ్గం తెచుచ్కోవాలని  
ఆయన అభిపార్యం.  నా దురలవాటుల్ ఇంకా చిటిట్తో సావాసం వలల్ ఆయనకి నేనంటే ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదు.  
          నా దురదృషట్మేమిటంటే దారి తపిప్న ననున్ తాతగారు మళీళ్ బుజజ్గించి సకర్మ మారాగ్న మళిళ్ంచకపోగా,  
నేనిక అసస్లు బాగుపడనని భావించారు.  దీని పరయ్వసానమేమిటంటే ఆయన తన పిలల్లందరికీ సథ్లాలిచిచ్,  
ఇళుళ్ కటిట్ంచాక మిగిలిన జాగాని అకక్కి, చెలెల్లు సుభదర్కి, ఇంకా రమ పినిన్ పెదద్మామ్యికి వేరేవ్రుగా మూడు  
భాగాలు చేసి వారి పేరున రిజిసట్ర చేయించేశారు.  
          నేను కూడా తాతగారి పిలల్లందరితో బాటు ఆయన పెంపకంలోనే పెరిగాను.  ఐనా నాకు మాతర్ం మొండి  
చేయి చూపించారు.  ఆయన చినన్కొడుకు చిటిట్ నా కంటే ఎనోన్ తపుప్లు చేసినా ఆసిత్ సమంగానే పంచారు కదా.   
మరి నాకెందుకీ అనాయ్యం?  పసికందుగా ఉనన్ ననున్ తీసుకొచిచ్ పెంచారు కదా మరి ననొన్కక్డినే ఎందుకు  
శికిష్సుత్నాన్రని చాలా బాధ పడాడ్ను.  
          ఇది చాలక నా దురదృషట్ం గురించి చినన్దైనా ఇంకో సంఘటన చెపాప్లి.    
          నాకు జనమ్నిచిచ్ చనిపోయిన మా అమామ్ వాళళ్ అనన్యయ్ అంటే మా మేనమామ వాళళ్ ఊరు తుని  
నుంచి మా కోసం వెతుకుక్ంటూ సికిందార్బాద వచాచ్డని తెలిసింది.  మా అమమ్ పుటిట్ంటి వాళళ్ ఆసిథ్ అమమ్కాలు  
సంబంధించి, చనిపోయిన మా అమమ్కు కూడా వాటా ఉండటం వలల్ ఆవిడ సంతానం నుంచి నో అబెజ్క్షన 

సరిట్ఫికెట  
కోసం వసేత్, నానన్ ఆయనతో మాటాల్డి అకక్తో సంతకం పెటిట్ంచి పంపేసినటుల్ తెలిసింది.  
అకక్డేమి జరిగిందో నాకు మాతర్ం తెలియలేదు.  నాకు కనీసం జనమ్నిచిచ్న అమమ్ వైపు బంధువుల సాయం  
కూడా లభించే అవకాశం పోయింది.       
 ఇంకో వైపు నానన్తన కీష్ణిసుత్నన్ఆరోగయ్ం దృషాట్య్ తను పని చేసే రైలేవ్ ఆఫీసుకు అతి దగగ్రలోనే ఉనన్ రైలేవ్  
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కావ్రట్రస్ లోకి ఇలుల్ మారారు.  ఈ రైలేవ్ కావ్రట్ర చినన్దైనా చుటూట్ చెటల్తో ఆహాల్దంగా ఉందకక్డ.  ఆఫీసు దగగ్ర  
కావటంతో నానన్ రోజూ నడిచే వెళిల్ వసుత్ండే వాడు.  ఇది బాగానే ఉంది కానీ నానన్ పేకాట మాతర్ం మానలేదు.   
          సరే, కుటుంబమంతా ఇకక్డ కుదురుకుంటునాన్రనన్ సమయంలోనే ఒక రోజు నాకు పిడుగు లాంటి వారత్  
వచిచ్ంది.  నానన్కి హఠాతుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ వెంటనే ఇంటోల్నే మరణించారని!   
          పరుగున రైలేవ్ కావ్రట్రస్ కి వెళాళ్ను.  అమామ్, పిలల్లంతా గటిట్గా ఏడుసుత్నాన్రు.  శవమైన నానన్ని చూసే  
సరికి నాకు కూడా కళుళ్ తిరిగి, గుండె పిండేసినటెల్ౖ నేల మీద కూలబడిపోయాను.    
          "అయోయ్ అనన్యయ్! నానన్ను చూడనన్యాయ్!! నువైవ్నా నానన్ను లేపనన్యాయ్" అంటూ చినన్ చెలెల్ళుళ్  
ననున్ పటుట్కుని హృదయ విదారకంగా ఏడుసూత్ కుదిపేసారు.  మా అందరికీ ఇది ఎపప్టికీ తటుట్కోలేని దురఘ్టన.   
          చినన్పప్టి నుండీ నేనూ అకాక్, అమామ్ నానన్లకి దూరమై బర్తికాము.  సికిందార్బాద వచాచ్కే కొనాన్ళుళ్  
నేను నానన్తో కలిసి ఉండగలిగాను.  ఇక పెళైళ్న తరువాత ననున్ వేరే కాపురం పెటిట్ంచినా కనీసం నానన్ఎపుప్డైనా  
కనపడేవాడు.  నాకంటూ ఒక పెదద్ దికుక్ పేరుకైనా ఉనాన్డనుకుంటే ఇపుప్డు నానన్ కూడా లేడు.  నాకిపుప్డు 
ఎవరునాన్రని అకక్ని పటుట్కు ఏడాచ్ను.   
          ఈ వారత్ తెలిసి తాతగారితో సహా దగగ్ర బంధువులందరూ వచేచ్సారు.  అపప్టికపుప్డు నానన్ పారిథ్వ  
దేహానిన్ సవ్ంత ఇంటికి తీసుకెళేల్ పరిసిథ్తి లేనందున రైలేవ్ కావ్రట్రస్ లోనే ఉంచి తదుపరి అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టుల్ 
చేశారు.  నానన్ శార్దధ్ కారయ్కర్మాలనీన్ పూరత్యాయ్క కొనిన్రోజులకే అందరూ తిరిగి సవ్ంత ఇంటికి వచేచ్సారు.   
          నానన్కు ఇంకా నాలుగైదేళుల్ రైలేవ్లో సరీవ్స ఉండగానే పోయారు.  పెదద్ చెలెల్లు సుభదర్కు మాతర్మే పెళిల్  
అయియ్ంది.  పెదద్ తముమ్డు కిర్షుణ్డు డిగీర్ ఆఖరి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు.  మిగతా పిలల్లందరూ సూక్ల  
కెళుత్నన్ చినన్ వాళేళ్.   
          పేరుకు పెదద్ కొడుకునే కానీ నేను ఏ మాతర్ం ఆరిధ్కంగా సిథ్రపడని వాడిని ఇంకా ఈ కుటుంబానికి 

ఎపుప్డూ  
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దగగ్రగా లేను.  నా బలహీన పరిసిథ్తి వలన కూడా ననెన్వరూ ఈ కుటుంబ బాధయ్త తీసుకొమమ్ని అడగటానికి  
సుముఖంగా లేరు. 
        నానన్ సరీవ్స లో ఉండగానే చనిపోవడం వలన కుటుంబంలో ఒకరికి రైలేవ్ ఉదోయ్గం వచేచ్ అవకాశముంది.   
తాతగారు దాని గురించి ఆలోచన మొదలు పెటాట్రు.  ఈ సమయంలో పెదద్ కొడుకుగా నాకు రైలేవ్లో కల్రక్ 

ఉదోయ్గం  
వచేచ్ అవకాశముంది కాబటిట్ నేను ఇది అందుకుని అమామ్ వాళల్కు ఆలంబన అవుదామనుకునాన్ను గానీ, నా  
దురదృషట్ం ఎపుప్డూ ననున్ వదిలి వెళళ్దు కదా!   
          తాతగారికి నేనంటే ఇషట్ం లేదు మరేమో అమమ్కి నా మీద నమమ్కం లేదు. అందుకే తాతగారు రైలేవ్  
ఆఫీసుకి అభయ్రధ్న పంపారు పెదద్ కొడుకైన నేను కుటుంబ బాధయ్త వహించకుండా వేరుగా ఉండడంతో, ఈ 

ఉదోయ్గం  
రెండవ కుమారుడు కిర్షుణ్డుకి ఇవవ్డం వలన ఆ కుటుంబానికి సరి ఐన ఆసరా అవుతుందని.  తాతగారికి తెలిసిన  
వాళళ్ పర్యతాన్లు కూడా తోడై రైలేవ్ ఆఫీసులో కిర్షుణ్డుకి ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు.    
          పోనీ లే! నా దురదృషాట్నిన్ ఎవరూ తొలగించలేరు.  కనీసం అమమ్ కుటుంబం దీని వలన తిరిగి నిలదొకుక్ 
కుంటుందని మనసు కుదుటపరచుకునాన్ను.  నానన్ పోయిన కొనిన్ రోజులకే నేనూ నా కుటుంబం మా అదెద్  
ఇంటికి తిరిగి వెళిల్పోయాము.  నేను అపుప్డపుప్డూ అమామ్ వాళళ్ని కలిసి వసుత్ండే వాడిని.   

PPP 
 విజయ బాబు పతన దశ      
      ఇంకా సిథ్రమైన ఉదోయ్గం ఏమీ దొరకక అగచాటుల్ పడుతునన్ ఇటువంటి సమయంలో ఒక రోజు చిటిట్ నాకు  
కబురంపాడు తనని వచిచ్ కలవమని.  ఏమిటి సంగతని వెళితే బయటకు ఒక ఇరానీ హోటల కి తీసుకెళాల్డు.   
నాకు చాయ, తనకి పౌనా చాయ ఇంకా ఖారా బిసెక్టుల్ బార వాలాకి పురమాయించి, నాకొక సిగరెట పాయ్కెట  
అందించి నవువ్తూ అడిగాడు  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ 2022 

   5 "పొదుద్ తిరగని పూలు" శీర్ రు దర్ "    

          "ఏంటి బాబూ! ఏం చేసుత్నాన్వు. అంతా బావుందా" అని. 
          నాకు చిటిట్ వయ్ంగయ్ంతో కాలింది "ఏం ఎగతాళిగా ఉందా మామా నీకు కూడా" అనాన్ను.  
          "లేదురా! నాకు తెలుసు నీ  బాధలు.  ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అందుకే నినున్ పిలిపించా.  నాకు కొనిన్  
ఐడియాలు ఉనాన్యి. ఎనాన్ళల్ని ఈ చినాన్ చితకా పనులు చేసాత్వు?  ఏదైనా జాక పాట కొటాట్లి నీ బాధలనీన్  
తీరాలంటే" అనాన్డు చిటిట్. 
          నిండా బాధలోల్ మునిగిన నాకు చిటిట్ మాటలు కొర్తత్ ఆశని కలిగించాయి.  
          "అయితే చెపుప్ నేనేమి చేయాలి" అనాన్ను. 
          "ఇపుప్డు కాదులే తవ్రలోనే చెబుతాను. కానీ నువీవ్ విషయానిన్ ఎవరితోటీ ముచచ్టించకు.  నేనిపుప్డు 
ఒక ముఖయ్మైన పని మీద బయటికెళాళ్లి" అని ననున్ ససెప్నుస్లో ఉంచి చిటిట్ వెళిళ్పోయాడు. 
          నాకు మాతర్ం ఇది వినన్తరువాత చిటిట్ నాకు ఏమి దారి చూపిసాత్డో అని చాలా ఆసకిత్గా ఉంది.  ఏదో ఒక  
తేలిక మారగ్ంలో తవ్రగా డబుబ్ సంపాదించే విషయమేమిటా అని నాకు నిదద్ర పటట్లేదు.   
          రెండు రోజులు కూడా గడవకుండానే నా అంతట నేను తిరిగి చిటిట్ దగగ్ర వాలి పోయి "చెపుప్ మామా!  
నాకు ఎదో ఒక దారి చూపిసాత్నని ఊరించావు.  అదేంటో చెపుప్" అని తరచి తరచి అడిగాను. 
          "నిజమేరా! కానీ నా ఆలోచన పని చెయాయ్లంటే ఏ మాతర్ం సంకోచించకుండా నాకు సహకరించే వాళుళ్  
కావాలి.  బయటి వాళుళ్ అంటే నాకు నమమ్కం లేదు.  పైగా ఇది చాలా జాగర్తత్గా చెయాయ్లిస్న పని.  అందుకే నీకు  
చెపాప్లనుకునాన్.  కానీ నువువ్ ఒపుప్కుంటావో లేదో అని సంకోచిసుత్నాన్" అనాన్డు చిటిట్.   
          నేను "సరే మామా! నువవ్సలు విషయం చెపప్కుండా ననున్ ఇబబ్ంది పెడుత్నాన్వు.  నేను ఏదైనా  
చెయాయ్లనుకుంటే తపప్కుండా చేసాత్ను.  అది నీకు తెలుసు కదా" అనాన్ను. 
          "బాబూ! ఇది చాలా రహసయ్ంగా చేయాలిస్న పని.  ఐతే బాగా గిటుట్బాటయేయ్ దారి.  ఈ పని సమరధ్ంగా  
చేసేత్ మనం ఇక తిరిగి చూసుకోవలసిన పని ఉండదు. కాసులే కాసులు" అనాన్డు చిటిట్.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ 2022 

   6 "పొదుద్ తిరగని పూలు" శీర్ రు దర్ "    

          "సరే మామా నేను నీకు మాట ఇసాత్ను. అదేంటో ఇకనైనా చెపుప్" అని నేననాన్ను.   
          చిటిట్ నాకు కొంచెం దగగ్రకు జరిగి "నీకు మైలారుగడడ్లో పర్తాప తెలుసు కదా" అనాన్డు.  
          నేను "ఔను తెలుసు! అతనే కదా నీ దగగ్రకు అపుప్డపుప్డూ ఫియట కారులో వసుత్ంటాడు. మెడలొ పెదద్  
బంగారు గొలుసు ఇంకా చేతి నిండా ఉంగరాలు పెటుట్కుంటాడు" అనాన్ను.  
        "అరే!  బాగానే గమనించావే!  ఔను మరి తను ఎలా సంపాదించాడో తెలుసా?  రైలేవ్లో కాంటార్కుట్ పనులు  
చేసుత్నన్టుల్ అందరికీ చెపాత్డు. కానీ ఎనోన్ ఏళుల్గా తెలివిగా రైలేవ్ సోట్రస్ ఇంకా రైలేవ్ సేట్షనోల్ సరుకు రవాణా 

పనులలో అకర్మంగా కొటేట్సి ఘరానా మనిషిగా చలామణి అవుతునాన్డు" అనాన్డు చిటిట్.        
         "ఔనా! మరెపుప్డూ పటుట్బడ లేదా" అని నేను అడిగాను.  
         "అదే కదా నేను చెపేప్ది.  చాలా మంది గొపప్వాళళ్ ఘన కారాయ్లు ఇలానే ఉంటాయి" అనాన్డు చిటిట్.  
         "ఏమి చేసినా జాగర్తత్గా పర్ణాళిక పర్కారం చేయాలి.  ఇపుప్డు నీకెందుకు చెపుత్నాన్నంటే మనం కూడా ఇదే  
అమలు పరచి తవ్రలోనే పై మెటెల్కాక్లని.  నువువ్ నాకు గటిట్ తోడుగా ఉంటే చూడూ ఏడాది తిరిగేలోపు నువువ్  
ఊహించని ఆరిధ్క సాథ్యికి చేరుకుంటావు" అని చిటిట్ నాకు ఎంతో భరోసాగా చెపాప్డు.           
          "ఇక నువీవ్ విషయంలో ఏమీ ఆలోచించకు. నేను దగగ్రుండీ అనీన్ పాల్న చేసాత్.  నువువ్ మాతర్ం ఎటిట్  
పరిసిథ్తులలో మన పాల్న ఎవవ్రితో చెపప్కూడదు మీ ఆవిడతో సహా" అని చిటిట్ నా దగగ్ర మాట తీసుకునాన్డు. 
          చేతిలో అసస్లు డబుబ్లు ఆడక కషట్ంగా రోజులు వెళల్దీసుత్నన్ సమయంలో చిటిట్ని నమిమ్ తనతో జత  
కటట్డానికి పూరిత్గా సనన్దధ్మైపోయాను.  కొదీద్ రోజులలోనే చిటిట్ నాయకతవ్ంలో నేనూ ఇంకో అతను మా అకర్మ  
కారాయ్లను అమలు పరచటం మొదలు పెటాట్ము.  అనాయ్యపు సొముమ్ తవ్రలోనే నాకు అందుబాటులోకి వచిచ్  
నా అపుప్లనీన్ తీరిపోగా ఇంకా డబుబ్ మిగలటం మొదలయియ్ంది. 
          ఇదే సమయంలో చిటిట్ ననున్ వెంటనే దూరంగా ఇలుల్ మారేచ్యాలని చెపాప్డు.  మేము చేసుత్నన్ పని  
గురించి చుటట్పకాక్లెవవ్రూ ఆరా తీయకుండా తొందర పడమనాన్డు.  
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     నేను కూడా సరేనని, అందరితో నాకు ఒక పైరవేట ఫాయ్కట్రీలో మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ందని చెపిప్, వెంటనే నా  
కుటుంబంతో సహా దూరంగా బొలాల్రంలో ఒక చినన్ బసీత్లో ఇలుల్ తీసుకుని అకక్డకి మారిపోయాను.    
          అపుప్డపుప్డూ సీతాఫలమండి వచిచ్ అకక్ని, దగగ్ర చుటాట్లని కలిసి రైలేవ్ కాంటార్కుట్ పనుల కోసం  
బయట ఊళళ్కి వెళుత్నన్ందున తరచు ఇటువైపు రావటేల్దని చెపేప్వాణిన్.  ఇపుప్డు నాకు చాలా బావుందని చెపేత్  
అందరూ సంతోషించారు నేను చాలా కాలానికి కుదురుకునాన్నని.    
         చిటిట్ కూడా ఏమీ తెలియని వాడిలా ననున్ కుల్పత్ంగా పలకరించి వెళిల్ పోయేవాడు.  వీళెల్వరికీ నా 

విషయంలో తన పాతర్ గురించి తెలియకుండా, చకక్గా పకడబ్ందీగా వయ్వహరించే వాడు.  రాఘవ బావకి కూడా నా 
అకర్మ వయ్వహారం గురించి తెలియకుండా నేను జాగర్తత్ పడాడ్ను.  కానీ జోగారావుకి మాతర్ం ఉనన్టుట్ండి నేను డబుబ్లు 
బాగా సంపాదించడం గురించి ఏదో అనుమానంగానే ఉండేది. 
            డబుబ్లు వచిచ్ పడడంతో నేను రెచిచ్పోయి ఇంటోల్ ఖరీదైన ఫరిన్చర, పిలల్లకు, దురగ్కి మంచి బటట్లు తెగ  

కొనేసి ముందు జాగర్తత్ అనేది లేకుండా ఖరుచ్ చేసేయ సాగాను.  నేనినాన్ళూళ్ పిలల్లకు, దురగ్కు ఏమీ కొనిపెటట్లేదు  
కాబటిట్ డబుబ్లునన్పుడే వాళుళ్ ఆడంబరంగా అనుభవించి ఆనందించాలనుకునాన్ను.  
     ఇకక్డే నేను పెదద్ పొరపాటు చేసాను.  వచిచ్న డబేబ్దైనా జాగర్తత్గా మిగులుచ్కుని కషట్ కాలంలో తరావ్త  
అవసరాలకి దాచుకోవాలనన్ తెలివి లేకపోయింది.  కనీసం చిటిట్ని చూసైనా నేను నేరుచ్కోలేదు.  చిటిట్ మాతర్ం 

ఎకక్డా ఏ ఆరాభ్టం లేకుండా తన సంపాదన బయట పడకుండా మామూలుగా ఉండేవాడు. 
   ఒక రోజు సుగుణకక్ ఇంటికి పిలల్లని బాగా ఖరీదైన బటట్లతో ముసాత్బు చేయించి తీసుకెళాళ్ను. అకక్ వాళళ్ని  
చూసి ముచచ్ట పడింది.  కానీ నా శృతి మించిన వయ్వహారం గమనించి నాతో "ఏరా!  నీకినిన్ డబుబ్లు ఎకక్ణిణ్ంచి 
వసుత్నాన్యి? నువేవ్మీ పొరపాటుల్ చేయడం లేదు కదా" అనింది.   
          నేను "ఏమీ లేదకాక్. నువేవ్మీ కంగారు పడకు. ఏమీ పార్బెల్మ లేదు" అనాన్ను.   
          అకక్ తిరిగి ఏమీ అనకపోయినా తన చూపుతోనే నాకరధ్మయియ్ంది తనకు నా వయ్వహారం గురించి 

సందేహంగానే ఉందని.  అందుకే ఈ సంగతి నుంచి ఆమె ధాయ్స మళిల్ంచడానికి "అవునకాక్! ఏంటి సాయంతర్ం  
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పూటలలో కూడా బావ కనపడటం లేదు" అనాన్ను.   
          "అవునురా!  బావ మా బాధయ్తలు తీరటానికి ఎంతో కషట్ పడుత్నాన్రు.  ఆఫీస అవవ్గానే రాతిర్ తొమిమ్దింటి  
దాకా కాంటీనోల్ అకౌంటస్ చూసే పని కూడా ఒపుప్కునాన్రు.  బావకి ఎంతో ఇషట్మైన రచనలు, నటన, నాటకాల  
దరశ్కతవ్ం కూడా పూరిత్గా మానేసి విపరీతంగా కషట్ పడుతునాన్రు.  మేము కటిట్న ఈ ఇలుల్ చినన్దే అయినా దీని  
మీద అపుప్ తీరేచ్యాలని, లకిష్ పెళిళ్కి ఇంకా వంశీ పై చదువులకు ఏరాప్టుల్ చేయాలని బావ ఎంతో 

శర్మిసుత్నాన్రు"  
అని అకక్ నిటూట్రిచ్ంది. అకక్ పిలల్లోల్ నా పెదద్ మేనకోడలు లకిష్కి నేనంటే అభిమానం ఇంకా జాలి.  చినన్ది 

దామినికి ఇంకా ఏమీ  
తెలియదు కానీ వంశీ మాతర్ం నాకు కొంచెం దూరంగానే ఉండేవాడు.  వాడి బామమ్కి నేనంటే ఇషట్ం లేదు కాబటిట్  
వీడు కూడా అలాగే ఉండేవాడు.   నేను వెంటనే బయటకు వెళిల్ అకక్కి, లకిష్కి ఇషట్మైన జీడీపపుప్ పకోడీలు, మిరిచ్ 

బజీజ్లు కొని వాళళ్కిచిచ్  
తవ్రగానే తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరాను.  కానీ నా మనసుస్లో అలజడి మొదలయియ్ంది.  ఎవరిని ఎంత మభయ్ 

పెటిట్నా అకక్కి మాతర్ం వాసత్వం తెలిసేత్ తటుట్కోలేదని నాకూ తెలుసు.  నేను కూడా ఈ అకర్మ మారగ్ం నుంచి  
పటుట్బడకుండా తవ్రగా బయటపడి ఏదైనా చినన్ బిజినెస చేయాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. 
          కొనిన్ రోజుల తరావ్త మేము విజయవాడ దగగ్రొక పని ముగించుకుని రైలోల్ సికిందార్బాద 

తిరిగొసుత్నాన్ము.  
ఇలాంటి కారయ్కర్మంలో మేమెపుప్డూ కలిసి దగగ్రగా కూరుచ్ని పర్యాణించము.  మా జటుట్ వాళల్ంతా ఒకరికొకరు  
తెలియనటుల్గానే పర్వరిత్సాత్ము. ఇంతలో దూరంగా కూరుచ్నన్ చిటిట్ హఠాతుత్గా లేచి, నాకొక పర్మాద సైగ చేసి 

పకక్ బోగీలోకి వెళిల్పోయాడు.  ఇంతకు మునుపే నాకు చిటిట్ చాలా గటిట్గా చెపాప్డు ఏదైనా చికుక్ వసేత్ తన పేరు ఎటిట్ 
పరిసిథ్తులలోనూ చెపప్కుండా వయ్వహరించాలని.  ఏమైందని నేను పూరిత్గా ఆలోచించే లోపే ననున్ ఒక రైలేవ్ పొర్టెక్షన  

ఫోరస్ అధికారి సమీపించి, నా సూట కేసు తీసుకొమమ్ని చెపిప్ ననున్ పటుట్కుని బోగీ చివరికి తలుపు దగగ్రికి 
తీసుకెళాల్డు.   
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 నేను " ఏమైంది సర! ఎందుకు ననున్ ఇలా తీసుకొచాచ్రు" అని అడుగుతుండగానే అతను "నువువ్  కామ గా 
ఉండు చెబుతా" అనాన్డు. అతనికి తోడుగా ఉనన్ ఒక కానిసేట్బుల నా పకక్కొచిచ్ ననున్గటిట్గా కదలకుండా చేసాడు. 
ఇంతలో సికిందార్బాద సేట్షన వచిచ్ంది.  రైలు ఆగగానే ననున్గటిట్గా పటుట్కుని కిర్ందకు దింపి,  

గబ గబా సేట్షన సెకూయ్రిటీ ఆఫీసుకి తీసుకెళిల్ విచారించడం మొదలు పెటాట్రు. అకక్డి అధికారులు అడిగే 
పర్శన్లకు నేను ఎంతో బుకాయించినా కొదీద్ సేపటికి మా అకర్మ వయ్హారం ఋజువులు చూపి ననున్ అరెసట్ చేశారు.  
వాళుళ్ ఎంత గుర్చిచ్ గుర్చిచ్ అడిగినా ఇదంతా నేనొకక్డినే చేసాననాన్ను.  

దీంతో వాళుళ్ ననున్ అకక్డే నిరబ్ంధించి తరువాత జూయ్డిషియల మేజిసేట్ర్ట దగగ్ర బోనులో హాజరు పరచారు.   
 నేను చిటిట్తో జటుట్ కటిట్న మొదటోల్నే చిటిట్ నాకు బాగా టైరనింగ ఇచాచ్డు,  ఒక వేళ మా అకర్మ వయ్వహారంలో  
ఎపుప్డైనా పటుట్బడే తపప్నిసరి పరిసిథ్తి వసేత్, ఏదైనా ఒక నేరం ఒపుప్కుని మిగతా వాళళ్ పేరుల్ బయట పడకుండా. 

                    (   ) 
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