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మ ుందుమాట
మొకకలు నాటందుకోసం పెరటలో తవుుతూ ఉంట లంకెల బందెలు
తగలడం చిననప్ుుడు చందమామ కథలలో చదివి ఊహాలలకాలలోకి వళ్ో ని
పిలోలుండరు. డబ్బా కష్ాటలు, పేదరికం

వలో వచ్చే ఇబ్ాందులు

ఎదురెైనప్ుుడలాో మనకకకడా లంకెల బందెలల, డబ్బా సూట్ కేసులల
దొ రక
ి ితచ బ్బగబండు అనుకోవడం సామానయమానవ సహజం. అయితచ డబ్బా
లేకపో వడం వలో వచ్చే కష్ాటలకనాన; అకసాాతత
ు గా డబ్బా వచిే ప్డటం
వలో కలిగే కష్ాటలు చితరంగా ఉంటబయి. అలాంటి చితరమైన ఊహకు
తారికకమన
ై

రూప్ం

ఈ

నవల.

సరదాగా

చదివించ్ాలని

తొలిప్రయతనం. చదివి ఆదరించండి. మీ ఆలలచనలు ప్ంచుకోండి.

-రచయిత

చ్చసిన
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అదృష్ట ం అంట తెలో ారితచ తండి మాటంటి అనన చింత ఈప్ూటకి లేకపో వడం.
అదృష్ట ం అంట తెలో ారూ
ో మన సొ మబాకి కాప్లా ఏంటి అనన బ్బధ రాతరంతా
లేకపో వడం.
అదృష్ట ం అంట గొప్ుగొప్ు కలలు రావడం కాదు.... పిడుగబప్డినా మలకువ
రానంత గాఢంగా నిదరపో గలగడం.
తెలోవారకమబందచ లేచి పొ దుును శాసించ్చ ప్నిమంతతలు క ందరు... వీలును
బ్టిట లేచ్ాక పొ దెుంత అయియందో చూసుకునే అదృష్ట వంతతలు క ందరు.
ఏదో తొందర ప్ని ఉననవాడికి మలేో సూరీడు పొ దుునేన ఉదయించ్చశాడు.
అంతకంట మబందచ ప్లలో

మేలుకుంది. ప్టనం హంగబలు ఇప్ుుడిప్ుుడచ

సంతరించుకుంటునన ఊరది. పొ లాలలోకి వళ్లో రెైతతలు, జాగింగ్ ప్ూరిు చ్చసి
ఇళ్ో కు వళ్లో జనాలు, బ్ళ్ల
ో , ఆటలలు అనినంటినీ సెంటర్ దాకా చ్చరిే టీల కోసం,
టిఫన
ి ో కోసం ఆగినవారితో అకకడి వాతావరణం అంతా సందడిగా ఉంది.
మధయమధయ మీనాక్షి హో టలలో పెనం మాటిమాటికీ సుయ్- సుయ్- మని
చప్ుుళ్ల
ో చ్చసు ో ంది.
సెంటరలో శబ్బులకే మలకువ వచిేందో , క్షణక్షణానికీ వేడక
ె ుకతతనన ఎండ
చురుుమనిపించిందో

తెలియదు

గానీ

రాతరంతా

బ్సాటండు

గచుేమీద

ఒళ్లో రగకుండా ప్డుకునన వీరిగాడు చింకి దుప్ుటిలలంచి తలబ్ట
ై క
ి ి పెటట బడు.
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వలుతతరుని తటుటకుంటూ కాసేప్ు గెడడం బ్రుకుకనానడు. లేచి కకరుేని
ఎదురుగా తన సంచినీ, అడుకుకతనే మూతలేని సటటలు కాయరేజీని ఆపాయయంగా
చూసుకునానడు. పొ దెుంత ఎకికందో ఓసారి గమనించ్ాడు. రలజూకంట కాసు
ఆలీసయంగానే లేచ్ానేమో అనుకునానడు.
"తొరతొరగా బ్యలేురాలి. ఎవరేనా కాసు ంత టీ పో యిసేు తాగేసి ఊరిమీదికళ్
ె ో లలి.
పొ దుుపో తచ చదు నానలు కుడిత తొటలోనో, చ్ెతుకుండీలలనే ఒంపేసు ారు. ఆనక
మధ్ాయహనం దాకా మాడి చ్ావాలి" అనుకుంటూ గబ్గబ్బ సంచి బ్బజాన
తగిలించుకుని కాయరేజీ చ్చతలలకి తీసుకునానడు. ఒకకసారిగా కళ్ల
ో మిరుమిటు
ో
గొలిపాయి.
గబండె ఒకకక్షణం క టుటకోవడం కకడా మానేసిందచమో! ఒకసారి కళ్ల
ో
నులుమబకునానడు.

చ్చతు ో

తాకితచ

కంటికి

కనిపించ్చది

కలలలలాగా

మాయమైపో తతందచమో అని ఒకసారి భయప్డాడడు. కంటికి కనిపించ్చదానిన
కలేమో అని వదిలేయడం ఎలా సాధయప్డుతతంది? చ్చతు ో తడిమి చూశాడు.
ఓరానయనో... నిజమే! గటిటగా అరవబ్ో యి నాలిక కరుచుకునానడు. ఎవరూ
చూడటం లేదని నిరాారించుకుని ఆ రెండు కాగితాలని తీసి తన చిరుగబల
సంచిలల లలప్లికంటబ తోసి దాచిపెటట బడు. ప్రుగబ ప్రుగబన బ్యలేురాడు.
మీనాక్షి హో టల్ కేసి రెండడుగబలు వేసన
ి వాడచ మళ్ళీ ఏదో గబరుుకు
వచిేనటు
ో రూటు మారాేడు. ఉతు రం వప్
ై ుకి నడక సాగించ్ాడు.

ఎకకడా

ఆగకుండా ఊరి చివరకి వచ్చేశాడు....
"లిఖిత వన్స
ై ్" బ్ో రుడ మబందు ష్ాప్ు కురాుడు సుందరం చ్ెతు ఊడుసుునానడు.
వీరిగాడు రావడం గమనించి అడిగాడు.
“పొ దుునేన ఇటొచ్ాేవేంటలరయ్...”
“ఓ గళ్లసు కావాలి.”
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“అబ్బా... పొ దుునేన నీకు గళ్లసు డబ్బాలేసన
ి ష్ావుకారెోవరలుయ్ మనూళ్లో”
“ఎవరల మగానుభబవులు ఉంటబరేో,

అయయనీన నీకెందుకు. మాటబటడకుండా

మందుపో య్”
“అబ్ో ా ఏం గీరాుణంరా! కాసేపాగబ. మా ఓనరొచిే ప్ూజేేసుకుంట గానీ,
బ్ేరాలు మొదలలటటడానికి లేదు.”
“తాళ్లలు నీకాడచ ఉంటబయ్ కదో ! కాసు ంత పో దూ
ు ... అయినా పెదు బ్ేరాలలైనా
తానొచిేందాకా అమొాదు నానడా మీ ష్ావుకారు?”
“ఏడిశావులే... నువుు తాగే ఒకక గళ్లసుకి ఫులుోబ్బటిలు తాగేవోడిలా పో జులు
పెటటకు.”
“ఒకక ఫులేో టబర... ఇయాయల నానొకకణణే అయిదు ఫులుోలు లాగించ్చతు ాను.
వీరమతెు కికపో వాల. యమా కులాసా చ్చసుకోవాల.”
“ఏటబర రేతర ఎకకణాే కననవేశావేటి?”
“కననవేసే ప్ని మాకేలార. అడుకుకంటబం, కటట ప్డి అడుకుకంటబం. ఏమారాజెన
ై ా
నాలుగబ డబ్బాలేసేు ఇదిగల ఇలా సుఖప్డతాం. మబందు యాపారం చ్చసే ఉదచుశం
ఉందా లేదా చ్ెప్ుు.”
“ఏటబర మంచి జోరుమీదునానవ్. ఏటి కత ఎంతబ్ేరం ప్టుటక చ్ాేవేంటి?”
అనుమానంగా అడిగాడు సుందరం.
“ప్రసు ుతానికి ఒక ఫులేో సుకో." అనానడు వీరిగాడు దరాే ఒలకబ్ో సూ
ు .
అతని వాలకం సుందరానికి ఆశేరయం కలిగించింది. “ఏవనాన తనానవా?
మబందు కాసు తని రా.” అనానడు సుందరం అప్ుటికీ నమాలేనటు
ో గా.
“దీనవు తండికట
ే బర.. సటప్ుగా ఇడీో లు, అటు
ో తంటబననుకునానవా. ఇయాయల
ఏటమాంసం ప్డాలి్ందచ. మబందు సటసా రానియ్” అనానడు వీరిగాడు జోరుగా.
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సుందరం ష్ాప్ు ష్టట ర్ పెైకత
ె ు లలప్లికెళ్లోసటసా తీసి టబ్బల్ మీద పెటట బడు. క తు గా
పెళ్పెళ్లాడుతతనన వయియ రూపాయల నోటు తీసి చ్చతకందించ్ాడు వీరిగాడు.
తన కళ్ో ను తానే నమాలేకపో యాడు సుందరం.
“ఏరా! నిజంగా క టుటక చిేన బ్బప్తత కాదు కదా!”
“కాదులే గానీ... మబందు సో డాకాయి క టిటంచవోయ్”
“తచడాలొసేు మకెకలిరగొొటట సు ారాు! చ్ెప్ుు నిజంగా ఏ పాడుప్నీ చ్ెయయలేదు కదా!”
“పిరికి ఎదవా! నా బ్ొ చ్ెేలల ప్డడ సొ మబాలేరా! మనం ఎవురికీ అనానయం
సెయయం” అప్ుటికే మందుసటసా తెరిచ్స
చ ి ఆతరంగా కాసు ంత తాగేశాడు వీరిగాడు.
తెగమంటప్ుటట సింది.
“సో డా సో డా” అని అరిచ్ాడు.
“దొ ంగతనం చ్చసేు పో లీసులొసాురాు! నీకే హాయిగా పో యి జెల
ై ో ల కకచుేంటబవ్.
మా ష్ావుకారు నా ఉదో యగం పటకేసు ాడు” ఇంకా భయంగానే అడిగాడు సుందరం
సో డా అందిసు ూ.
“నీకా భయమేం అకకరేనదు. నానప్ుుడెన
ై ా పో లీసుసేటష్ను గబమాం తొకకంగా
చూశావా? మిగతా సిలోరిచ్ేచ య్.”
“ఊహు... ఇవును. కావాలంట తండికి డబ్బాలిసాు. సాయంతరం లలప్ు ఈ
వయియ రూపాయల కోసం ఎవరూ రాకపో తచ అప్ుుడు సిలోరితు ా”మబందు జాగుతు
ప్డాడడు సుందరం.
“నీ మీద నాకు నమాకమేలే. అలాకాకనీ. అందాకా ఓ మూడొందలు క టిటంచు.
మదిునల
ే మాంసం కకర తంటబ” విలాసంగా చ్ెపాుడు వీరిగాడు.
గలాోలల వయియనోటు వేసి ఏడు వంద కాగితాలు తీసాడు. మూడు వీరిగాడికి
ఇచిే మిగిలిన నాలుగూ తన జేబ్బలలకి తోసాడు.
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"ఆహా పొ దుునేన మాలచిే కరుణంచింది. యిలడు మళ్లోవొచిే మిగతా
చిలో రిమాని

అడిగితచ నీకెకకడియిరా అనిన డబ్బాలని బ్దరెయ్యయచుే.

ఇయాయల
రేతక
ర ి మనం కకడా ఇరగెయాయలి" అనుకునానడు సుందరం.డబ్బాలిసూ
ు
“ఆరగారగా తాగబ. జాగుతురొరేయ్. ఎండిన పేగబలమీదికి మొతు ం అంతా
ప్టిటంచ్చశావ్ గాక” అని వీరిగాణే హెచేరించ్ాడు.
“మాకు తెలు్లేవోయ్” అంటూ సటసాని చిరుగబల సంచిలల పెక
ై ి కనిపించకుండా
జాగుతుగా పెటట ుకుని వళ్లో పో యాడు వీరిగాడు.
రలడెడ కికన వీరిగాడు తననగా ఊరు మధయలలంచి నడిచ్ెళ్లోపో యాడు. మీనాక్షి
హో టల్ మబందు ఆగలేదు. ఏ ఇంటిమబందూ ఆగి బచేం అడుకోకలేదు. నడిచి
నడిచి ఊరికి మరల చివరికి చ్చరుకునానడు. దారిలల వన్స
ై ష్ాప్ులల ఇంకో సటసా
క నేశాడు. మరింకేమీ ఆలలచించకుండా చింత తోప్ుల కేసి వళ్లో పో యాడు.
ఎవరూ సాధ్ారణంగా రాని చ్లటు చూసుకుని ఆబ్గా తాగడం మొదలలటట బడు.
ఎవరి ప్నులలో వాళ్ల
ో బజీబజీగా ఉనానరు. పొ దెుకిక ష్ాప్ుకి వచిేన
యజమానికి ఒక సటసా లలకక మాతరమే చ్ెపాుడు సుందరం. అతనూ పెదు
ప్టిటంచుకోలేదు. మధ్ాయహనం వరకక ష్ాప్ులలనే ఉండి.... అప్ుటివరకక
వసూలలైన మొతాునిన బ్బయంకులల వేసస
ే ి భోజనానికి వళ్లో పో యాడు యజమాని.
సుందరం తచలిగాొ ఊపిరి పటలుేకునానడు. తాను కాజేసన
ి నాలుగబవందల
విష్యం బ్యటప్డలేదు కదా అని అప్ుటికి తృపిు ప్డాడడు. కానీ ఇకకడ
అతను చ్చసన
ి ప్నికి ఎకకడో రాజధ్ాని వరకక ఒక లింకు ఉందని, క దిుసేప్టలో
తాను చికుకలలో ప్డబ్ో తతనాననని అతనికి తెలీదు.
**
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హెైదరాబ్బద్
సెకుటరియట్ లలని హో ంశాఖ పిరని్ప్ల్ సెకుటరీ రాంకుమార్ చ్ాంబ్ర్.
దాదాప్ు

గంటసేప్టి

నుంచి

విజిటర్్

ఎవరినీ

చ్ాంబ్ర్

లలప్లికి

అనుమతంచడం లేదు. అపాుయింట్ మంటో నీన నిలిపివేయబ్డాడయి. వరుసగా
ఏవో ఫో ను
ో మాటబోడుతూనే ఉనానడు రాంకుమార్. ఊ...యా...నో అంటూ
రాంకుమార్ మాటబోడిన పొ డిమాటలలో అవతలి వయకుులు మాటబోడుతతనన
విష్యమేమిటల పొ ంచి వినాన మరేవయకిుకీ అరా ం కాదు.
కాసేప్టి తరాుత రామ్ తనంతట తానుగా ఒక కాల్ చ్చశాడు. అవతలి వయకిు
హలల అనానడు.
“సార్! కుడ్ ఐ రీచ్ యబ నౌ” రాంకుమార్ అడిగాడు.
“ఇప్ుుడు కుదరదు. అననటుట ఎనీ బ్ేక
ర ింగ్ నూయస్?”
“ఎస్ సార్! ఆ కేసుకి సంబ్ంధ్ించి ఒక కక
ో దొ రికింది.”
“గల ఎహెడ్... చినన ఆధ్ారానిన కకడా విడిచిపెటటదు ు.”
“ఓకే సార్”
“మిసట ర్ కుమార్... బ్బటమ్ లలైన్స మరిేపో వదుు. కీప్ ఇట్ కానిిడెనిియల్.
ఇప్ుటికే ఇది

మూడో రలజు.

వీలలైనంత

తురగా మనం

ఈ

ఆప్రేష్న్స

ప్ూరిుచ్చయాలి. దానికోసం మీరెలాంటి సెటప్్ తీసుకునాన నా కోఆప్రేష్న్స
ఉంటుంది.”
“థాంకకయ సార్”
ఆ సంభబష్ణ తరాుత రాంకుమార్ తీవరమన
ై ఆలలచనలల ప్డిపో యాడు.
దాదాప్ు మూడు రలజుల తరాుత ఈ కేసుకు సంబ్ంధ్ించి ఒక కదలిక వచిేంది.
కానీ ఈ ఆప్రేష్న్స నడిపించడానికి సమరుాడెైన అధ్ికారి కావాలి. ఎవరా వయకిు
అని ఆలలచిసుునానడు రాంకుమార్.
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క దిుసప్
ే టి తరాుత ఫ్ాోష్-లా అతని బ్బరులల ఒక రూప్ం మదిలింది. వంటనే తన
మొబ్ల్
ై తీసుకుని ఒక మసేజ్ ఇలా రాశాడు.
””””మీట్ మిసట ర్ వరదరాజులు. టుమారల ఎట్ 8”
**
భోజనం తరాుత లిఖిత వైన్స్ యజమాని మళ్ళీ ష్ాప్ుక చ్చేసరికి సాయంతరం
నాలుగయియంది. అతను వచిేన కాసేప్టికి ఒక ఫో న్స కాలొచిేంది. ఫో ను
మాటబోడచసి హడావుడిగా బ్యలుదచరి బ్యటికళ్ల
ె ో పో యాడు.
గంట గడిచింది.
ష్ాప్ుమబందు ఆగిన బ్క
ై ు మీంచి ఎవరల కానిసేటబ్బల్ దిగాడు. సూటిగా
లలప్లిక చిే సుందరానిన ఉదచుశంచి, లాఠీ చూపిసు ూ “ప్దరా సేటష్నికి”
అనానడు.
"మా ఓనరొచ్ాేక వసాునండీ" బ్దురుతూ అనానడు సుందరం.
"ఆయన కకడా అకకడచ ఉనానడు కానీ నువుు నడువ్" అనానడు కానిసేటబ్బల్
కఠినంగా. ష్ాప్ు తాళ్ం వేసే దాకా కకడా ఆగకుండా హడావుడి చ్చసి
లాకుకపో యాడు .
సుందరం భయం భయంగా ఎసెై్ రూంలల అడుగబపెటట సరికి అకకడ కురీేలల
ష్ాప్ు యజమాని భయమో, కోప్మో తెలియని అవసథ లల ఉనానడు.
"ఏరా ఈ వయియ నోటు ఎకకడిది నీకు?" గరిేసు ుననటు
ో గా అడిగాడు ఎసెై్.
"నిజంగా నాకేమీ తెలుండీ, దొ ంగ సొ మేామో అని మబందు అమాననాననండీ.
కానీ ఆడు దొ ంగతనం చ్చయలేదని సతయపెమానకంగా చ్ెపాుకే అమాానండీ."
"ఎవడికిరా నువుమిాంది?"
"మబష్ెటతు తకునే ఈరిగాడికండీ."
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"నీయబ్ా... ఏ మబష్ిట నాక డుక చిే డబ్బాలిచిేనా సటసా ఇచ్చేయడమేనా...
మబందుఎనకా

చూసుకోనకకరేో"

సుందరానిన

క టిటనంత

ప్ని

చ్చశాడు

ష్ావుకారు.
"నిజంగా ఎవరల మబష్ేటసారనానడండీ."
"ఎనినంటికి వచ్ాేడాడు ష్ాప్ుకి?"
"ఏడవుదు నుకుంటబనండీ"
"నిజంగా వాడచ ఇచ్ాేడా?"
"నిజంగా నిజమండీ. అడుకుకతనేవాడు వయియరూపాయలు ఇసేు విచితరమే
కదండీ"
"కదా! మరి అంత విచితరం మీ ఓనరుకెందుకు చ్ెప్ులేదో ?"
"అదండీ.. అదండీ" ఓనరు వంక అనుమానంగా చూశాడు.
వాడి చూప్ులకు ఓనరు కంగారు ప్డి "చ్ెప్ురా ఎదవా?" అని గదిమాడు.
"ఆడి మీద అనుమానంతో ఆడికి ఒక బ్బటిలక, క ంత చిలో రా ఇచిే మిగిలినవి
నా దగొ రే పెటట ుకునాననండీ. అందుకనీ"
"ఓహో ,

వాడు

ఎవణలే

అడుకుకతంట

నువుు

వాణే

గీకుకతందా

మనుకునానవననమాట"
"ఇదిగల శంకరం. ఆ వీరిగాడు ఎకకడునానడో ప్టబర. వాడొ చ్ేచ దాకా వీడిని ఇకకడచ
ఉంచండి" అని కానిసేటబ్బల్ తోనూ; "సరే. మీరు వళ్ీండి. ఏదెైనా అవసరమైతచ
మళ్ళీ కబ్బరుచ్చసు ా" ఓనరుతో చ్ెపాుడు ఎసెై్. బ్తతకు జీవుడా అని
బ్యటప్డాడడు ఓనరు. అతని వనుకే నలుగబరు పో లీసుల బ్ృందం వీరిగాడి
వేటకి బ్యలేురింది. అకకడకకడా విచ్ారించుకుంటూ మబందుకు కదిలింది. ఈ
క దిుసప్
ే టిలలనే ఏమని ఉప్ుందిందో కానీ, పెరస్ అని రాసి ఉనన బ్ైక కటి
పో లీసుల బ్ృందానిన అనుసరించింది.
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అనాయాసంగా మరణంచడానికి ఎంతో అదృష్ట మబండాలి.
నూయస్ పేప్రు మొదటిపజీ
ే లల ఫో టల ప్డాలంట ఎంతో క ంత ఎకుకవ
అదృష్ట మబండాలనుకుంటబరు.
ఆ రలజు ఆ అదృష్ట ం వీరిగాడి ఫొ టలకు దకికంది. కానీ ఆ ఫొ టల వీరిగాడి శవానిది
కావడమే అసలు దురదృష్ట ం. దాదాప్ుగా అనిన పేప్రూ
ో
ఆ కథనానిన
మొదటిపజీ
ే లల ప్రమబఖంగా ప్రచురించ్ాయి.

బచేగాడా? తీవరవాదా?
టైం నూయస్, పెదపాడు: ప్శేమగలదావరి జిలాో పెదపాడులల సో మవారం
అనుమానాసుద ప్రిసథ త
ి తలలల మరణంచిన వీరయయ ఉరఫ్ వీరిగాడి నేప్థయం
ప్రశానరథకంగా మారింది. అధ్ికారికంగా ధృవీకరించక పో యినప్ుటికీ వీరయయ
మారువేష్ంలల ఉనన తీవరవాది కావచుేనని పో లీసులు భబవిసుునానరు.
పెదపాడు శవారులలని చింతలతోప్ులల మదయం సటసాతోనూ, వయియరూపాయల
నోటుతోనూ ఉనన వీరయయ మృతదచహం పో లీసులకు లభయమయియంది. కానీ
అతనికి కరడుకటిటన తీవరవాది, ప్రమబఖ తీవరవాద మబఠా అగునాయకుడు
సులేమాన్స పో లికలు కనిపిసు ునానయనిన విశుసనీయ వరాొల సమాచ్ారం.
ఒకవేళ్ అదచ నిజమత
ై చ అంత కరడుకటిటన తీవరవాది పెదపాడు పారంతంలల
ఎందుకునానడననది మిసట రీగా మారింది. ప్రిసథ త
ి తలు బ్బగలనప్ుుడో , భబరీ
ఎతత
ు న విధుంసాలకు ప్థకాలు వేసు ూ, వాటికి కావాలి్న డబ్బాలక
ఆయబధ్ాలు సమకకరుేకుంటునన సమయంలల తీవరవాదులు ప్రశాంతమన
ై
ప్లలో టూళ్ో లలో రహసయంగా నివసిసు ారని ఇంటిలిజెన్స్ వరాొలు చ్ెబ్బతతనానయి.
అదచ విధంగా సులేమాన్స కకడా ఈ పారంతంలల మారువేష్ంలల నివసిసు ునానడని

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2642
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