
øöeTT~ www.koumudi.net pHY  2022 

   1 

 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
  అతను నెమమ్దిగా నడుసూత్ అపప్నన్ బృందం,  కళళ్తో కటుట్కుంటునన్ ఇసకమేడలు దగగ్రకు వచాచ్డు.  
“బాబాయ నిజంగానే మోటారు బోటులో ఎంత దూరమైనా ఎలోల్చచ్ంతావా“ అపప్నన్ వైపు సంభర్మాశచ్రాయ్లతో 

చూసూత్ అడిగాడు సిమమ్నన్..  
“ పెదోద్లుల్ సెబితే ఇశావ్సం ఉండాలరా.. ఏమో! పోవచేచ్మో1 ఆ అయయ్గోరు బాడీకిక్ ఇతాత్ననాన్రుగా.. 

సూదాద్ం..”  
“అపప్నాన్! ఏంటి ఖాళీగా కూరుచ్నాన్రు “ అని పలకరిసూత్ వచాచ్డు అతను.  
అతనిన్ చూడగానే  అపప్నన్ గురిత్ంచాడు. గబుకుక్న లేచి నిలబడి  “ దండాలయాయ్ “ అనాన్డు.  
“ ఇవాళ యాటకి వెళళ్లేదేంటి!“ అడిగాడు.  
“దినాం యాడ బొతాం దొరా! పోయినా సేపలు పడేది నమమ్కం లేదు..” నిరాశగా అనాన్డు ఒక జాలరి.  
“ తవరు ఒకక్రే వొచాచ్రు అమమ్గారు రాలేదా అయయ్ గారూ! “ అడిగాడు సిమమ్నన్.  
ఆరోజు భారాయ్భరత్లు చాలాసేపు వాళళ్తో కబురుల్ చెబుతూ చేపలవేట గురించి చేపల గురించి, అమమ్కాల గురించి 

వివరంగా తెలుసుకోవడం అందరికీ గురుత్ంది.. అందుకే అతనిన్ చూడగానే చేపల కోసమే వచిచ్ ఉంటాడనన్ నమమ్కంతో  
“ ఏం కావాలయయ్గారూ!” అని అడిగాడు అపప్నన్ వినయంగా.  

“రొయయ్లునాన్యేమో అని వచాచ్ను. మీరు వేటకి వెళల్లేదు కదా! సరే! ఎండు చేపలు ఉనాన్యా!“ 
“ ఎనిన్ కావాలండీ! వీశో, రెండీశలో ఉంటాయి.. ” 
“ రెండు వీశెలు  దొరుకుతాయా...” 
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“ఆయ చూతాత్నండి.. ఆడొలల్ని అడగాల “ అని చెపిప్  ఇసకలో ఆడుకుంటునన్ పధాన్లుగేళళ్ చందార్నిన్ కేకేసి,  
“అమమ్నడిగి రెండు కేజీలు ఎండుసేపలటార్రా “ అని ఆదేశించాడు. చందర్ం పరిగెతాత్డు.  

ఈలోగా అతను సంభాషణ మొదలుపెడుతూ “ మామూలుగా మీరు వేటకి వెళితే ఏ వేళలో వెళాత్రు “ అడిగాడు.  
“ నడిరేతిరి యేల పనెన్ండు దాటినాకే మా యాట మొదలయేయ్ది..” తేలిగాగ్ అనాన్డు గంగయయ్ అనే మతస్య్కారుడు.  
“ఎంత ఆదాయం వసుత్ంది నెలకి ?”  
“అయాయ్! గతంలో రోజంతా యాతాడితే గుపిప్డు రొయయ్లు, రెండో, మూడో సినన్ సేపలు పడేవీ.. అవి మా 

ఆడొలుల్ అముమ్కునోతేత్ నూరో, రెండు నూరోల్ వచేచ్ది.. అందరం కలిసి కడుపునిండా తినే ఒలల్ం.. రాను, రానూ సేపలు 
తకుక్వైపొతుండాయి.. దొరా! రొయయ్లు బాగా దొరుకుతునాన్యి..మునుపు రొయయ్లు కొనేవోలుల్ కాదు..ఇపుప్డు  
రొయయ్లు కొంతునాన్రు.. అయినా ఇపుప్డు గతంలో మాదిరి ఈడ నుంచి వలెతేత్ పడడ్ం లేదు సారూ! బాగా  లోతుకెలీల్తేనె 
కొనిన్ పడుతునాన్యి..!” అనాన్డు అపప్నన్.  

“అందుకు కారణం తెలుసా మీకు?” అడిగాడు అతను సంధాయ్రుణ కాంతులోల్ మెరుసుత్నన్ వాళళ్ నలల్ని కండలు 
చూసూత్.  

“ఏవుంతాది? మాకాడ మోతారు బోటుల్ లేవు.. ఈ పడవలోల్ పైపైన యాతాడితే ఏవోతత్యి..” అనాన్డు.  
ఎంత అమాయకులు! ఈ అమాయకతావ్నిన్ విసస్బాబు లాంటి వాళుళ్, వాళళ్కి అనుకూలంగా మారుచ్కుని వీళళ్ని 

మాయమాటలతో మభయ్పెటిట్ వాళళ్ పబబ్ం గడుపుకుంటునాన్రు..నిజానికి చేపలు తగిగ్పోడానికి కారణంరోజు, రోజుకీ 
పెరుగుతునన్ కాలుషయ్ం. ఆధునిక సౌకరాయ్లు అందరికీ అందుబాటులో లేకపోవడం, తరచూ వసుత్నన్ తుపానులు ఇలా 
అనేక కారణాలు ఉనాన్యి. వచిచ్ందే చాలని, పూట గడిసేత్ చాలనుకునే అలప్ సంతోషులు వీళుళ్.. వీళళ్ బలహీనతే 
దళారులకు బలం.  

ఏది ఏమైనా, ఏజెనీస్ పర్జల బాగోగులు చూడాలిస్న బాధయ్త ఉనన్ అధికారి తను.. వాళళ్ని కాపాడాలి.. ధృడంగా 
అనుకునాన్డు.   

 “ఇపుప్డు మీతో మాటాల్డి వెళిళ్నాయన ఎవరో తెలుసా!“ అడిగాడు. 
“ తెలద్ండి ... ఎవురండి “  
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“అతనిలాంటి వాళళ్ని బోర్కరస్, అంటే దళారులు అంటారు.  మీలాంటి అమాయకులను శర్మను చాలా తెలివిగా 
వాళళ్కి అవకాశంగా  వాడుకుంటూ మరపడవలు మీకు బాడీకిక్ ఇచిచ్, మిమమ్లిన్ సముదర్ంలో చాలా దూరం పంపిసాత్రు. 
మోటారు బోటు కాబటిట్ అంత దూరం తేలిగాగ్ వెళల్గలుగుతారు. చేపలు కానీ, రొయయ్లు కానీ బాగా దొరుకుతాయి. అవనీన్ 
ఒకక్రోజులో మీరు మారెక్ట చేసుకోలేరు.. భదర్పరచడానికి మీ దగగ్ర కోలడ్ సోట్రేజ లేదు.. అవి బయట ఉంటే 
చచిచ్పోతాయి.  మీరు కషట్పడి పార్ణాలకు తెగించి, సంపాదించుకునన్ సరుకు అలా పాడయితే మీరు బాధపడతారు కదా. 
అలా పాడు చేసేకనాన్ ఎంతో కొంత వసుత్ందిలే  అని ఇలాంటి బోర్కరస్ అడిగిన ధరకు ఇచేచ్సాత్రు.  వాళుళ్ కోలడ్ సోట్రేజ లో 
భదర్పరచి, మారెక్ట లో మంచి రేటు మాటాల్డుకుని సొముమ్ చేసుకుంటారు. అదే మీ దగగ్రే కోలడ్ సోట్రేజ ఉంటే మీ సరుకు 
మీరే మంచి ధరకు అముమ్కోవచుచ్ కదా! “ 

అందరూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు. ఒకొకక్రి మెదడులో ఒకోక్ పిడుగు పడుతునన్టుట్ 
వినిపించసాగాయి ఆ మాటలు. అతని మాటలు సానపెటిట్న కతిత్లా  పదునుగా పనిచేయసాగాయి.  

“అవునోరే.. అయయ్గారు సెపేప్ది నిజవేరొ! అని ఒకరితో ఒకరు అనుకునాన్రు. అది గమనించి అతను మరింత 
ఉతాస్హంగా వాళళ్కి దళారులు చేసుత్నన్ మోసాలు మరింత ఆసకిత్గా చెపప్సాగాడు.  

“అంతే కాదు,  వయసులో ఉనన్ మీ మగపిలల్లకి  పెదద్ మొతత్ం ఆదాయాల పర్లోభాలు పెటిట్,  ఉపాధి కలిప్సాత్మని 
చెపిప్ ఇతర రాషాట్ర్లకు, పరాయి దేశాలకు బానిసలుగా పంపిసుత్నాన్రు. ఆ పిలల్లంతా అకక్డ వందల మైళుళ్ సముదర్ంలో 
పర్యాణాలు చేసి, తిండి, నీళుళ్ లేక నానా యాతనలు పడి,  చనిపోయిన వాళుళ్ చనిపోతే, కొందరు చావు తపిప్ కనున్ 
లొటట్బోయినటుట్ కళళ్లోల్ పార్ణాలు పెటుట్కుని తిరిగి వసుత్నాన్రు.”  

అతను చెపేప్ది నోళుళ్ తెరుచుకుని వింటునన్ ఆ జాలరులంతా “ ఎవులండీ ఆలుల్.. మా వోలల్ పిలోల్లను 
సంపుతునాన్రా.. ఏరా నిజవే!” ముకుక్న వేలేసుకుని నమమ్లేనివాడిలా పకక్న కూరుచ్నన్ మరొక జాలరీని అడిగాడు 
ఒకతను..  

“ఏలకు  సారూ! మా పిలోల్లనేల సంపెది? “ అడిగాడు అపప్నన్.  
“ కావాలని కతుత్లతో పొడిచి ఎవరూ చంపరు. కానీ అలాంటి దురభ్ర పరిసిథ్తులు కలగచేసాత్రు.. ఆ పిలల్ల శర్మ 

దోచుకుని వాళళ్ంతా గొపప్వాళుళ్ అవుతారు. నేను చెపేప్ది ఏంటంటే, ఈ బోర్కరస్ మీ తెలివితకుక్వ తనానిన్ ఆసరా 
చేసుకుని మీ జీవితాలతో ఆడుకుంటునాన్రు. దేశంలో  అతి పెదద్ సముదర్ తీర పార్ంతం అయిన గుజరాతోల్ మోటారు బోటల్ 
వాడకం బాగా పెరుగుతునన్ది.  ఎందరో మతస్య్కారులు బాయ్ంకులోల్ ఋణాలు తీసుకుని మోటారు బోటుల్ 
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కొనుకుక్ంటునాన్రు. అది చూసి మన రాషట్రంలో జాలరులు కూడా కొందరు లోనస్ తీసుకుని మోటారు బొటుల్ కొనాన్రు 
కానీ,  మోటారు బోటు శబాద్నికి చేపలు గలల్ంతు అవుతూ వలలకు చికక్డం లేదు.  ఇంజన బోటు నడపడంలో నేరుప్ 
ఇంకా అలవడక జాలరులు ఆశించంత దూరం వెళల్లేక పోవడంతో ఎకుక్వ చేపలు పటట్లేక పోతునాన్రు. పటిట్నవి 
విసస్బాబు లాంటివాళుళ్ తకుక్వ ధరలకు కొనడంతో వాళల్కి నషట్ం వసోత్ంది.  

భయంతో కళుళ్ పెదద్వి చేసి తన వైపే చూసుత్నన్ వాళళ్ వైపు పరిశీలనగా చూసూత్ మరింత ధృఢంగా చెపప్సాగాడు 
అతను.  

“మీరే ఒక మోటారు బోటు కొనుకుక్నాన్రు అనుకోండి. ఎపప్టికనాన్ ఎకుక్వ చేపలు రావాలిగా. అలా కాకుండా 
ఉనన్వి కూడా పడకపోతే ఏమవుతుంది? ఒడుడ్నుంచి సముదర్ంలోకి పడినటుట్ అవుతుందా లేదా!  

“ అంతేకదూ మరీ “ అనాన్డు అపప్నన్ తల ఊగిసూత్.  
అతను మరింత ఉతాస్హంగా చెపప్సాగాడు. “పైగా మీరు కూడా మీ పిలల్లని చదివించరు. పర్భుతవ్ం ఎనిన్ 

పధకాలు చేసినా మీ దాకా అవి చేరవు.  అందుకేగా మీ పిలల్లకి చినన్పప్టి నుంచీ మీరు వలేయడం నేరిప్సాత్రు. 
అపుప్డపుప్డే వలలేయడం నేరుచ్కుంటునన్ వాళుళ్  నైపుణయ్ం సంపాదించాలంటే సమయం పడుతుంది. అందుకని 
మీలాంటి వాళుళ్ కొందరు ఓపిక తగొగ్, లేక ఆరిధ్కంగా వేయసొచిచ్న పిలల్లు మీకు ఉపయోగపడాలనన్ ఆశతో  మరో  
ఉపాధి మారగ్ం కోసం చూసాత్రు. ఆ పరిసిథ్తిని ఇందాక వచిచ్న, అతని పేరు విసస్బాబు. అతని వృతెత్ మోసాలు చేయడం.  
మీలాంటి వారికి అందరికీ తాయిలాలు చూపించి మోసం చేసూత్ ఉంటాడు. మీ పిలల్లని అలా పంపిసేత్ పెదద్ మొతాత్లు 
ఆదాయం వసుత్ంది.. మీ కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి అని పర్లోభపెడుతూ ఇతర రాషాత్ర్లకు వాళళ్ని పంపిసూత్ కమిషన 
వాయ్పారం చేసుత్ంటాడు. ఇపప్టికి రెండుసారుల్ పటుట్ పడాడ్డు.. కానీ రాజకీయ పలుకుబడితో తపిప్ంచుకుని మళిళ్ అదే పని 
చేసూత్ ఉంటాడు. ఆ  తాయిలం కోసం మీ  పిలల్లని పంపించినా, మీరు వెళిళ్నా, జీవితం నరకం. ఇంక బతుకు  మీద ఆశ 
వదులుకోడమే. “ 

ఉతత్రాంధర్ జిలాల్ల నుంచే కాక.  కేరళ నుంచి గుజరాత నుంచి కూడా ఎంతోమంది ఇలాంటి వాళళ్ వలలోల్ 
చికుక్కుని అరేబియా సముదర్ తీరపార్ంత  రాషాట్ర్లకు వలసలు పోవడం పార్రంభించారు. అలా వెళిళ్న వాళుళ్ కొందరు 
అతుయ్తాస్హంతో పాకిసాథ్న బోరడ్రు వరకు వెళిల్ అకక్డ కోసట్ గారుడ్ ల చేతులోల్ చికిక్ నానా అగచాటుల్ పడుతునాన్రు.  

నిజానికి మన విశాఖపటన్ం, శీర్కాకుళం సముదర్ తీరాలు చాలా  విసాత్రమైనవి. మోటారు బోటుల్ ఉపయోగించి 
సుఖంగా పర్యాణం చెయయ్చుచ్.  కానీ జెటీట్లు లేకపోడం వలన మోటారు బోటల్కు అనువుగా లేదు.  వైజాగ నుంచి 
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ఇచాచ్పురం వరకు ఉనన్ 260 కిలోమీటరల్ తీరపార్ంతంలో ఎకక్డ ఒకక్ జెటీట్ కూడా లేదు! అలాంటపుప్డు మోటారు 
బోటల్తో  సముదర్ంలోకి దూరం ఎలా వెళతారు?  సాధయ్ం కాదుకదా! అతి కషట్ం మీద వెళిళ్నా బోటు శబద్ం వినగానే 
చేపలు సముదర్ం లోతుకు వెళిల్పోతుండడంవలల్, మరింత లోతుకి వెళాళ్లిస్న పరిసిథ్తి వసోత్ంది. అది మరీ పర్మాదకరం. ఆ 
పర్మాదం నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి ఇంజన బొటులు వాడుతునాన్రు కొందరు.  ఇంజన బోటులకు కూడా జెటీట్లు 
కావాలసిందే.  ఈ విషయంలో అవగాహన ఉనన్ కొందరు మతస్య్కారులు  పర్తి పార్ంతంలో జెటీట్లు నిరిమ్ంచాలని  
పర్భుతావ్నిన్ కోరుతునాన్రు.  పర్భుతవ్ం ఆలోచిసోత్ంది. అంచేత అపరిచితులను ఎవరినీ నమమ్కండి.. జాగర్తత్గా ఉండండి.. 
మీకు మోటారు బొటుల్ బాడికిక్ ఇసాత్నని చెపిప్ అధిక బాడిగ వసూలు చేసాత్డు. పిలల్లని అసలు పంపించకండి..తీసికెళిళ్ 
పరాయి దేశాల వాళల్కి బానిసలుగా అమేమ్సాత్డు. ఒకసారి పంపించాక వాళుళ్ తిరిగివసాత్రని మాతర్ం అనుకోకండి. 
అందుకు సిదధ్ం అయితేనే పంపండి. ”   

అతను చెపుత్నన్ విషయాలు నోళుళ్ తెరుచుకుని వినసాగారు వాళుళ్.  
వింటునన్ అందరి గుండెలు దడ, దడ లాడుతూ ఎపప్టికనాన్ వేగంగా కొటుట్కోసాగాయి. గభాలన్ అతని కాళళ్మీద 

పడి “ బాబయాయ్.. ఈ ఇసయాలేవి మాకు తెలియదు.. తవరు సెపిప్ మాకు మేలు సేసినారు. దండాలయాయ్! బతికుంటే 
సేపలు లేకునాన్, పొలుసులు తిని బతుకుతాం. మా బతుకులు మేము బతికితే సాలు బాబయాయ్..ఇదేసాలు 
అదుద్..ఇంకేమొదుద్”  అంటూ దండాలు పెటట్సాగారు.  

“ జాగర్తత్గా ఉండండి ఇలాంటి వాళుళ్ చాలా మంది ఉంటారు. ఎవరి పర్లోభాలకి లొంగకండి. పర్భుతవ్ం మీ 
కోసం చాలా పధకాలు చేసోత్ంది.. మీ పిలల్లకి ఉచితంగా చదువులు చెపిప్సుత్ంది.  మీకు మోటారు బొటుల్ కొనుకోక్డానికి 
అపుప్లు ఇసుత్ంది.. మీకు కావాలంటే ఇలాంటి విషయాలోల్ నేనేదనాన్ సాయం చేసాత్ను సరేనా.. “ అంటూ చందర్ం తెచిచ్న 
ఎండు చేపలు తీసుకుని డబుబ్లిచిచ్,  మరోసారి హెచచ్రించి వెళిళ్పోయాడు.   

అపప్టివరకు భూమికీ , ఆకాశానికి మధయ్ వేళాల్డుతూ  పైకి ఎకాక్లా, కిందకి దిగాలా అనే సందిగాధ్వసథ్లో ఉనన్ 
అందరూ గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుని గుడిసెల వైపు నడిచారు.  

అయితే, జరుగుతునన్దంతా గంభీరంగా గమనిసుత్నన్ సముదుర్డు గుంభనగా నవువ్కునాన్డు.   
విసస్బాబు రెండు రోజుల తరవాత జీపు ఇచిచ్ మనిషిని పంపించాడు..అందరూ ముకత్ కంఠంతో        “ మేము 

రాము..మాకు మోటారు బొటులు ఒదుద్... మా పడవలే చాలు “ అంటూ నిరాకరించారు. ఎంత చెపిప్నా వాళుళ్ అదేమాట 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    pHY  2022 

   6 
 

మీద ఉండడంతో చేసేది లేక అతను వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరవాత మళిళ్ ఎవరూ వాళళ్ దగగ్రకు రాకపోడంతో ఊపిరి 
పీలుచ్కునాన్రు.  

                              (   ) 
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