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శిక్ష – 1
చెవులు చిలుులు పడేలా కూతలు పెడుతూ ఫ్లుట్ఫ్లిం మీదికి వచిచింది
చెన్నయ్ వెళ్ళే ఎక్సప్రెస్ రైలు.
రిండు గింటలు లేటు కావడింతో ఆదరా బాదరాగా పరుగులు తీశారు,
అపపటివర్కూ అసహాన్ింగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రయాణీక్కలు.
దిగేవాళ్ేను దిగనీయక్కిండ్డ, ఎక్కువాళ్ేను ఎక్ునీయక్కిండ్డ, సింధవులాు
అడాిం పడటిం మొదలుపెట్టారు ప్లుట్ఫ్లిం మీద టీ, కాఫీలు, టిఫినుు అమ్ముక్కనే
వెిండ్డర్సస.
అరుపులు, క్కక్లు మధయ మధయలో రైలేవవారి ఎనౌన్ససమింటుు గిందర్గోళ్ిం
పరిస్థితి నెలకింది అక్ుడ.
ఆరు దిన్పత్రిక్ల్నన, ఆరు వారాుపత్రిక్ల్నన, పిలులు చూడకూడని రిండు
మూడు ఎలోు మేగజైన్ససని

బిండిల్గా క్టిా బాచి

చేతికి అిందిించాడు

అపపలనాయుడు.
“జన్ర్ల్ క్ింప్లర్సామింట్ దగగరికి పోయి టైమ్మను వేస్ా చేస్తకోక్క...
రిజరువడు పెట్టాలోునే వీటికి గిరాకీ వుింటుింది. తిందర్గా వెళ్లు, అయిపోగానే
వచేచయ్. ఇింకో బిండిల్ రడీగా వుించుతాను. వెళ్ళే... వెళ్ళే” అింటూ మ్మిందుక్క
నెట్టాడు.
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పది సింవతసరాల వయస్తింటుింది బాచీకి. నాలుగేళ్ేనుించీ ఆ ప్లుట్ఫ్లిం
మీద పని చేస్తునే వునానడు. ప్రతిరోజూ చెన్నయ్ ఎక్సప్రెస్ వస్తునే వుింటుింది.
వచిచన్ ప్రతీసారీ అపపలనాయుడి నోటివెింట వచేచ డైలాగులు అవే...
“ఒక్సారి చెప్లపవుగా బాబాయ్! అదే మాటని మళ్లు మళ్లే చెపపటిం
దేనికి?” అని అతనితో అనాలని ఎనోనసారుు ప్రయతనిం చేశాడు.
ఆటలము మచచలతో, పెదద పెదద మీసాలతో స్థనిమా విలన్సలా వుిండే
అపపలనాయుడి మ్మఖింలోకి స్తటిగా చూస్థన్ మరుక్షణిం దిగజారిపోతూ
వుింటుింది అతని ధైర్యిం.
చెపిపన్ మాటక్క ఎదురుచెపిపనా, వాయప్లర్ింలో బదధకానిన ప్రదరిశించినా
అగిగరామ్మడయిపోతాడు అపపలనాయుడు. అర్చేతులతో వెనునమీద చరిచి నేలను
క్రుచుక్కనేటటుు చిత్రహింసలు పెడతాడు.
చూస్తు చూస్తు ఆ పరిస్థితిని ఆహావనిించుకోవటిం దేనికి? తన్ దగిగర్వున్న
మేగజైన్ు పేరుును పెదదగా ఉచఛరిస్తు ట్రైన్స దగగరికి పరిగెతాుడు బాచి.
ఆ రోజు అతని అదృష్ాిం బాగుింది. రిండే రిండు నిమ్మషాలోు
తీస్తక్కవెళ్లేన్ బిండిల్ మొతుిం హాట్ క్కక్కలాు అమ్ముడైపోయిింది. తూనీగ మాదిరి
రివువన్పోయాడతను అపపలనాయుడు దగగరికి.
రడీగా వున్న రిండో బిండిల్ ను తీస్తక్కని ఇింకో క్ింప్లరుామింట్ ఎకాుడు.
రిండు దిన్పత్రిక్ల్నన అమాుడో లేదో, అక్ుడ ప్రార్ింభమిందో గలాట్ట.
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“కటాిండి, ఇింకోసారి ఇటువింటి పనులు చేయక్కిండ్డ విర్గకటాిండి”
గింతులు చిరిగేలా అరుస్తు, పిడికిళ్ేతో ఎడ్డపెడ్డ పొడవటిం మొదలు పెట్టారు
ఇదదరు ప్రయాణీక్కలు బాచి వయస్తసిండే బాబీని.
భరిించరాని

బాధతో

మల్నక్లు

తిరిగిపోతూ

క్ింప్లర్సామింట్లో

చతికిలబడిపోయాడు బాబిగాడు.
“రైలేవ పొలీస్తల్నన పిలవిండి. రైలు క్దిలే వేళ్వుతోింది” తన్ సీటులో
క్దలక్కిండ్డ సలహా ఇస్తునానడు ఒక్ ప్రయాణీక్కడు.
“ఏమింది సార్స? ఎిందుక్క కడుతునానరు అతనిన?” అమాయక్ింగా
అతనిన అడిగాడు బాచి.
“కట్టాలా న్రికి పోగులు పెట్టాలా? వేలెడు లేడు వెధవ, మళ్ళే వున్న
చైన్సని తింపుక్కపోవట్టనికి ట్రై చేశాడు.” పమిటచెింగును భుజాలనిిండ్డ క్పుపక్కని
తన్ మడలోని న్గలను మరుగుపరుచుక్కింటున్న ఒక్ మధయ వయస్తురాల్నని
చూపిస్తు చెప్లపడు ఆ ప్రయాణీక్కడు.
“పోలీస్తల్నన పిలవిండి... వాళ్ళు చూస్తక్కింట్టరు. మీరు చెయియ చేస్తకోవదుద.
తగలరానిచోట తగిల్న వాడు గుటుక్కుమింటే లేనిపోని రిస్తు” ఉన్నటుుిండి తన్
అభిప్రాయానిన వెలుడిించాడిింకో ప్రయాణీక్కడు.
క్ింప్లరుామింట్లో వెలుకిలా పడిపోయాడు బాబి... పెదవులు తగి ఎర్రటి
ర్క్ుిం దుస్తులమీద పడి కాసుింత భయింక్ర్ింగానే క్నిపిస్ుింది. చూస్తు నిలబడితే
నిజింగానే

గుటుక్కుమింట్టడేమోన్న్న

అనుమాన్ిం

క్ల్నగి,

మ్మిందుక్క

అడుగువేశాడు బాచి.
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“ఓరినీ... వీడ్డ... వీడు నాక్క బాగా తలుస్త సార్స. మూడోనెింబర్స
ప్లుట్ఫ్లిం మీద ప్లప్కార్న్స ప్లయకెటుు అమ్ముక్కింటూింట్టడు. వాయప్లర్ింలో
వస్తున్న డబ్బులు చాలవని, ఈ ప్లడుపని చేస్థన్టుానానడు.
దయచేస్థ ఈ ఒక్ుసారికి వదిలేయిండి. వీడి పేరింట్సకి చెపిప డొక్ు
చీల్నపసాును. ఇింకెపుపడూ ఇటువింటి పనులు చేయక్కిండ్డ బ్బదిధ చెపిపసాును” బుడ్
ప్రెష్ర్స పెరిగిపోవటిం వలు కాబోలు, బాగా ఆయాసపడిపోతున్న ప్రయాణీక్కలు
ఇదదరీన వేడుక్కనానడు.
“వదలదుద. వాడినీ పటుాకోిండి. వాడు వీడికి దోస్తు అయివుింట్టడు”
అరిచాడిింకో ప్రయాణీక్కడు.
“వీడు నాక్క తలుస్తని అనానను గాని, వీడికి నేను దోసుని అన్లేదు. వీడికి,
నాక్క ఏ విధమన్టువింటి సింబింధింలేదు. నేను న్యయస్ పేపరుు అమ్ముక్కనే
క్కర్రాడిని, కావాలింటే చూడిండి” అింటూ తన్ దగిగర్ వున్న పేపర్సస బిండిల్ని
అతనికి చూపిించాడు బాచి.
“పటుాబడన్ింతవర్కూ అిందరూ మించివాళ్ళే... పటుాబడ్డాక్గాని అసలు
రూపిం బయటపడదు. అన్వసర్మన్ మాటలు మాని పోలీస్తల్నన పిలవిండి.”
ఆ గడవను తవర్గా ఎిండ్ చేయాలన్న ఉదేదశ్యింతో తన్ అభిప్రాయానిన
ఇింకోసారి వెలుడిించాడు అింతక్కమ్మిందు అదే సలహాను ఇచిచన్ పెదదమనిషి.
“పోలీస్తల్నన పిల్నస్తు ఈ గడవ ఇక్ుడితో ఆగిపోదు సార్స. వీడితో ప్లటు
మిములీన ట్రైన్స దగి ర్ముింట్టరు. రిపోరుాలు రాస్థ సింతకాలు పెటామింట్టరు. ఈ
లోపల ట్రైన్స క్దిల్నపోతుింది. మీరు నెక్ా్ ట్రైన్స కోసిం ఇక్ుడే వుిండ్డల్న. బాగా
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ఆలోచిించుకోిండి” ఒకుక్ు మాటను జాగ్రతుగా ఉపయోగిస్తు, జర్గబోయేది
ఏమిటో అక్ుడి వార్ిందరికీ చక్ుగా వినిపిించాడు బాచి.
సాధార్ణమన్ రైలు ప్రయాణీక్కలు ఎలా ప్రవరిుసాురో, అలాగే రియాక్ా
అయాయరు అక్ుడున్నవారు.
“రిపోరుాలు, సాక్ష్యయలు ఇవనీన మన్ ఒింటికి సరిపడే పనులు కావు.
దింగతన్ిం చేయట్టనికి ట్రై చేశాడు గాని దింగిల్నించలేదు క్దా... అిందుక్ని
ఇింకో రిండు దెబులు తగలనిచిచ వదిలేయిండి. వాడిని పటిావవటిం కోసిం
ప్రయాణానిన మానుక్కనే తీరిక్ ఎవరికీ లేదు” ఆచితూచి సలహా ఇచాచడు
అింతక్కమ్మిందు పోలీస్తల ప్రసకిు ఒక్టికి రిండుసారుు తీస్తకచిచన్ పెదదమనిషి.
బుడ్

ప్రెష్ర్స

పెరిగిన్

ప్రయాణీక్కలు

మ్మిందుకచిచ

మళ్లు

చేయి

చేస్తకోక్మ్మిందే తనే బాబీగాడి వెనునమీద టపటప్ల రిండుదెబులు వేశాడు బాచి.
“వదుద వదదని ఎింత చెపిపనా వినిపిించుకోక్కిండ్డ వెధవ పనులు
చేయటిం... ఒళ్ళే హూన్ిం చేయిించుకోవటిం... మీ నాన్నతో చెపిప నీ న్డుమ్మలు
విర్గేయిించక్పోతే నాక్క మారుపేరు పెటుా. పదరా పద పద” అింటూ అతని
చేయి పటుాక్కని పైకి లేవతీశాడు బాచి.
రపపలు

వాలచక్కిండ్డ

చూస్తున్న

ప్రయాణీక్కలు

తమ

మన్స్తలు

మారుచక్కని మరోసారి పోలీస్తల్నన పిలవమనే స్ుగన్సని అిందుకోక్మ్మిందే పట్టాల
వైపు వుిండే దావర్ింలోించి బాబీగాడిని కిిందికి తీస్తకెళ్ళేడు.
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పట్టాల్నన క్రాస్ చేస్థ మూడోనెింబరు ప్లుట్ఫ్లిం మీదికి చేరుకోక్మ్మిందే
పెదదగా కూతపెటిా క్దలనే క్దిల్నింది చెన్నయ్ ఎక్సప్రెస్. చూస్తు చూస్తు
వుిండగానే వేగానిన పుించుక్కని దూర్ింగా వెళ్లేపోయిింది.
అింతవర్కూ పళ్ుబిగువున్ నిలబడిన్ బాబీగాడిని అపుపడు మ్మించుక్క
వచేచస్థింది దుుఃఖిం. బావురుమని ఏడుస్తు పట్టాలమీదే కూలబడ్డాడు.
అతని దుస్తులమీది ర్క్ుిం తగిల్న తన్ దగిగర్ వున్న బిండిల్ మల్నన్
పడిపోక్కిండ్డ దూర్ింగా ఓ రాయిమీద పెటిా, అతని తలమీద చేయివేశాడు బాచి.
“ఏడవక్కరా... జరిగిిందేదో జరిగిపోయిింది... ఏడిస్తు నెపిప తగుగతుిందా?
ఇింటికిపోయి కాస్తసపు క్దలక్కిండ్డ పడుకో...” అింటూ అనున్యిించాడు.
“ఇింటికా? ఇింటికి పోవాలా?” తల ఎతిు అతని మ్మఖింలోకి చూస్తు
అడిగాడు బాబిగాడు.
“అవునురా... ఇింటిక్క... చొకాు అింతా నెతుురు మయమపోయిింది. ఈ
చొకాుతో ప్లుట్ఫ్లింమీద తిరిగితే అిందరి దృషిా నీమీదే పడుతుింది. అది ఇింకా
పెదద ప్రమాదిం. ఇింటికి వెళ్ళే” అనానడు బాచి.
“నిన్న ఎవరో మినిష్ార్స గారు వస్తునానర్ని స్తాష్న్ింతా పోలీస్తలే
నిలబడ్డారు. మొన్నింతా ఎయిటీ టూ డవున్స యాకిసడింట్ కార్ణింగా ప్లుట్ఫ్లిం
మీద పిటాకూడ్డ క్నిపిించలేదు. రిండు రోజులునించీ ఏమీ తీస్తక్క రాలేదని పినినకి
చాలా కోపింగా వుింది. ఇవాళ్ కూడ్డ వటిాచేతులతో ఇింటికి పోతే నా మ్మఖిం
పచచడి అయిపోతుింది” బిక్ుమ్మఖింతో చెప్లపడు బాబిగాడు.
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“అలాగని చెపిప ఈ నెతుురు మర్క్లున్న చొకాుతో ప్లుట్ఫ్లిం మీద
తిరిగితే మొదటిక్క మోసిం వస్తుింది. చితక్కటిా తీస్తక్కపోయి జైలోుకి నెడతారు
మన్ బాబాయిలు. పినినకి నేను సరిద చెపుతాను. నువువ ఇింటికి వెళ్లేపో...” అింటూ
అతనిన బలవింతింగా పట్టాలమీది నిించి లేపి ప్లుట్ఫ్లింమీదికి పింపిించాడు బాచి.
“వెళ్ళే... మ్మిందు నువువ ఇింటికి వెళ్ళే...” అని ఇింకోసారి అతనిన
హెచచరిించి, దూర్ింగా రాయిమీద పెటిాన్ తన్ బిండిల్ని తీస్తక్కని వెన్కిు
వచాచడు.
“నీ పనేదో నువువ చూస్తకోక్కిండ్డ ఆ బాబీగాడికి హెలుప చేయటిం దేనికి?
నీ మూలక్ింగా నా వాయప్లర్ిం న్ష్ాపోయిింది. మూడు బిండిల్స అమాుల్నసన్ వాడివి
వెర్రిమ్మఖిం స్తస్తక్కని వెన్కిు తిరిగి వచాచవ్... మ్మిందు నీ తితిు తీస్తయాల్న”
ఎర్రబడిన్ మ్మఖింతో వేడిగా, వాడిగా అనానడు అపపలనాయుడు అతనిన
చూడగానే.
“నిన్న పదిబిండిల్స అమాును... మొన్న ప్లుట్ఫ్లింమీద పిటా కూడ్డ
లేక్పోయినా ఏడు బిండిల్సని వదిల్నించేశాను. ఇవాళ్ ఒక్ురోజు ఏదో జరిగిిందని
చెపిప నోటికి వచిచన్టుు మాట్టుడటిం మించిగా లేదు” అని అనాలని అనుక్కనానడు
బాచి. కాని బ్రహురాక్షస్తడి మాదిరి నిలబడిన్ అపపలనాయుడి విక్ృత వదన్ిం
వైపు చూస్తుింటే ఎపపటి మాదిరి నోటిలోనే ఆగిపోయాయి ఆ మాటలు.
“మాట్టుడవేమిటిరా? పూడుక్కపోయిిందా

గింతు? నా

న్షాానికి

సమాధాన్ిం చెపుప” మరిింత కోపింగా అడగబోయిన్ అపపలనాయుడు కూడ్డ ఆ
మాటల్నన తన్లోనే అతి ప్రయతనింమీద అదుమ్మక్కనానడు. బింగుళూరు వైపు వెళ్ళే
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ట్రైన్స ఆ ప్లుట్ఫ్లిం మీదక్క వస్ుిందని ఎనౌన్ససమింట్ విన్రావటమే అిందుక్క
కార్ణిం.
“వెళ్ళే... తవర్గా వెళ్లే న్షాానిన పూడుచ....” అింటూ ఇింకో రిండు
బిండిల్స ని అతని మీదికి విస్థరి తన్పనిలో బిజీ అయాయడు అపపలనాయుడు.
ట్రైన్స వచిచ ప్లుట్ఫ్లిం మీద ఆగిన్ క్షణింనుించీ రచిచపోయి అమేుశాడు
బాచి... మొదటోు తచిచన్ మూడు బిండిల్సని వదిల్నించేస్తక్కనానడు. ఇక్ మరానటి
ఉదయింవర్కూ అపపలనాయుడి చేతిలో తిటుు తినాల్నసన్ అవసర్ిం లేదని
సింతోషిస్తు వెనుతిర్గబోతుిండగా, ఒక్ క్ింప్లరుామింట్లో నుించి విన్వచిచింది
ఇింకోర్క్మన్ గిందర్గోళ్ిం.
బాబీగాడి వింటి ప్లకెట్మార్సల వలు సృషిాించబడ లేదది. అదేపనిగా
ప్రయాణాలు చేస్తు, సర్యిన్ తిిండి లేక్పోవడిం వలు క్రియేట్ అయిన్టువింటిది.
“చచిచపోతునానను... నేను బతక్ను... నా పని అయిపోయిింది” పొటాను
నొక్కుక్కింటూ క్కక్లు పెడుతోింది ఓ పదహారు సింవతసరాల అమాుయి.
“తీస్తక్కపొిండి... డ్డక్ారుు వుింట్టరు... వెింటనే దిగి వాళ్ేదగగరికి
తీస్తక్కపొిండి” అింటునానరు తోటి ప్రయాణీక్కలు సానుభూతి క్కరిపిస్తు.
అమాుయిని డ్డక్ారుు దగిగరికి తీస్తక్కపోవటిం అింటే, తమ ప్రయాణానికి
బ్రేక్ తీస్తకోవడమే అని తల్నస్థ బిక్ుమ్మఖాలేస్తునానరు ఆ పిలు పేరింట్స.
ద్రవిించిపోయిింది ఆ దృశాయనిన చూస్థన్ బాచి మన్స్త. క్షణిం ఆలసయిం
చేయలేదతను. ఆఘమేఘాలమీద నెింబర్స టు ప్లుట్ఫ్లిం మీదికి పరిగెతాుడు.
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ప్లుట్ఫ్లిం మొదటోునే వుింది అగరావల్ మడిక్ల్ షాపు. అతను చెపిపన్
లక్షణాల్నన విన్గానే అపపటిక్పుపడు రిండు ట్టబిలెట్స తీస్థ ఇచాచడు అగరావల్.
“నీళ్ేతోనే వేయిించు... నెపిప వెింటనే సరుదక్కింటుింది. ట్రైన్స దిగగానే
డ్డక్ార్స దగిగరికి వెళ్ేమని చెపుప” అింటూ అతను ఇచిచన్ నోటుక్క చిలుర్ ఇచిచ, ఒక్
చాకెుట్ని బోన్స్గా బాచిచేతిలో పెట్టాడు అతను.
పరిగెతుుతూనే చాకెుట్ని నోటోు వేస్తక్కని, పట్టాల్నన క్రాస్ చేస్థ బింగుళూరు
ట్రైన్స దగిగర్కచాచడు.
బాధతో బిగగర్గా అరుస్తునే వుిందా పిలు.
డ్డక్ార్స దగగరికి తీస్తక్కపొముని సలహాలు ఇస్తునే వునానరు తోటివారు.
ఎటూ తేలుచకోలేక్ క్నీనళ్ే పర్యింతిం అవుతూనే వునానరు ఆ పిలు పేరింట్స.
“ఇవిగో ట్టబిలెటుు... మించినీళ్ేతో వేయిండి. ఆలసయిం చేయక్ిండి” కిటికీ
ఊచలోు నుించి తను తచిచన్ ట్టబిలెటును ఆ పిలు తిండ్రికిచాచడు బాచి.
క్షణింప్లటు
పరాయివాళ్ళే

తటపట్టయిించాడు

ఇచిచన్

ఆ

తిండ్రి.

ప్రసాదాలు, తినుబిండ్డరాలు

ట్రైన్సలో

వుిండగా

తిని, అనాయయిం

అయిపోయిన్ వారి క్థలు బహుశా ఆ సమయింలో గురుుక్కవచిచ వుిండవచుచ.
“మడిక్ల్ షాపునుించి తీస్తక్కవచాచను సార్స... తిందర్గా వేయిండి.
క్షణాల మీద నెపిప తగిగపోతుింది... వేయిండి...” అతని తటపట్టయిింపుక్క
కార్ణిం తల్నస్థన్టుు చిరున్వువతో అనానడు బాచి.
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అయిష్ాింగానే వేశాడు ఆ తిండ్రి... బిండి క్దలట్టనికి రడీ అవుతున్న
గింట మోగటిం మొదలుపెటిాన్ వెింటనే అరుపుల్నన ఆపి, నీర్సింగా న్వివింది ఆ
పిలు.
“తగిగింది...

నెపిప

తగిగపోతోింది...”

పొటాను

తడుమ్మక్కింటూ

లోగింతుక్తో చెపిపింది తిండ్రికి.
“ఇింటికి వెళ్ేగానే డ్డక్ారుక్క చూపిించమని మడిక్ల్ షాపు ఆయన్
చెపపమనానడు... మరిం ఫర్వాలేదుట...” అనానడు బాచి. ఆ మాటలు విని
అప్రయతనింగా నిిండిపోయాయి ఆ పిలుతిండ్రి క్ళ్ళే క్నీనటితో.
ఒక్ు క్షణిం తటపట్టయిించాడు... బిండి క్దలటిం మొదలు పెటాగానే
దుస్తులోునుించి వింద రూప్లయల కాగితానిన తీస్థ బాచీ మీదికి విస్థరాడు.
“థింకూయ... థింకూయ... థయింకూయ వెరీ మచ్... బింగుళూరు వస్తు మా
ఇింటికి రా... నా పేరు...” అని అింటుిండగానే వేగానిన పుింజుక్కింది ట్రైన్స.
అతని పేరు ఏమిటో బాచీకి వినిపిించలేదు. పేర విన్పడన్పుపడు అడ్రస్త
ఎలా వినిపిస్తుింది?
ఒక్వేళ్ వినిపిించినా తను ఆ స్తాష్న్స ని వదిల్నపెటిా బింగుళూరు వెళ్ుటిం
సాధయపడుతుిందా?
ఆ రోజు ప్లుట్ఫ్లింమీదికి వచిచన్పపటి నుించీ క్ళ్ేమ్మిందు క్న్పడని తమ
పినిన మ్మఖిం ఒక్ుసారిగా ప్రతయక్షిం అయేయసరికి పించదార్ వేస్తకోక్కిండ్డ కాఫీ
తాగిన్టుా చేదుగా తయార్యిింది అతని నోరు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1823
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