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భోలాశంకర్
విపరీతమైన ఆకలితో నకనకలాడుతూ బిలాస్పూర్ బస్స్టిండ్లో బస్
దిగాడు గింగారిం. దిగిన వింటనే ఎదురుగా వునన కింటీన్లోకి చొర్బడ్డాడు.
“ఏిం కవాలి స్బ్? ఏిం తీసుక్కింటారు?” అింటూ వింటనే అతని
మిందు ప్రతయక్షిం అయ్యయడు వయిటర్ ఒకతను.
ఏమన్ననయని

అడగలేదు

గింగారిం.

నోటికి

వచ్చిన

పదారాల

పేర్లనినింటినీ వరుసగా చెపేేశాడు.
రిండు క్షణాలు తటపటాయిించాడు వయిటర్.
ఆలస్యనిన భరించలేక పోయ్యడు గింగారిం. అగిి రమడై పోయ్యడు.
“ఏింటి బే ఆలోచ్చసుున్ననవ్? వళ్ళుఎలా వుిందేమిటి?” కనుబొమ్మలు
మడిచ్చ క్రూర్ింగా చూస్తు కరుక్కగా అడిగాడు.
లెకు ప్రకర్ిం అయితే భయింతో వణికిపోవాలి ఆ వయిటర్. క్షణిం కూడ్డ
ఆలసయిం చేయక్కిండ్డ అడిగినవనీన తెచ్చి ఎదుట పెటాటలి.
అటువింటి పనులు ఏవీ చేయలేదతను. మ్రింత స్లోచనగా చూస్తు
ఇింక కించెిం స్ట్రెయిట్ గా నిలబడ్డాడు.
పరస్థాతి చేజారపోయే ప్రమాదిం ఎదుర్వబోతుననదని గ్రహించ్చ వింటనే
పేలటు ఫిరయిించేశాడు గింగారిం.
“అవతల బస్ టైమ్ అయిపోతోింది భాయీ.. మ్రోలా అనుకోక్కిండ్డ
కించెిం తిందర్గా కదులు మేర దోస్ు...” అింటూ అసహనింగా అటూ యిటూ
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కదిలాడు. తన అరెనీీని మఖింలో ప్రతిబిింబిింప చేయటానికి శకిువించన
లేక్కిండ్డ ప్రయతినించాడు.
“పైసలు చూపించిండి స్బ్... మిందు మీ జేబులో నుించ్చ పైసలిన
బయటికి తీయిండి” ఉననటులిండి అన్ననడు వయిటర్.
సీరయస్గా మఖింపెటిటలాల్చి జేబులిన తడుమ క్కన్ననడు గింగారిం.
పైజమా పాకెట్ీని కూడ్డ వతుక్కతూ “అయయ బాబోయ్! న్న పరుీ ఎవరో
కట్టటశారు” ఆిందోళనగా అరచాడు.
స్నుభూతిగా చూడలేదు ఆ వయిటర్. అమాింతింగా పటుటక్కన్ననడు
అతని మెడని.
“నిద్ర లేచ్చన దగిిరనచీ పడుకోబోయేదాక రోజుక్క సవాలక్ష మ్ిందిని
చూసుున్ననిం.

మొఖిం

మడుచుకని

సీరయస్గా

చూస్థనింత

మాత్రాన

బెదిరపోతామ్ని అనుక్కన్ననవా? నీ దగిిర్ పైసలు ఉననదీ లేనిదీ తెలుసుకోలేమ్ని
అనుక్కింటున్ననవా...?” అింటూ రిండు వూపులు వూప కింటీన్ బయటికి
నెటాటడు.
అతనిన తనిన, ఆ కింటీన్ని పున్నదులతో సహా పెకలిించ్చ అవతల
పారేయ్యలననింత కోపింతో తపించ్చపోయ్యడు గింగారిం.
ఆ గొడవను గమ్నిించ్చ పెదద పెదద అడుగులు వేస్తు కిచెన్లో నుించ్చ
బయటికి వచాిరు నలుగురు వింటవాళ్ళు.
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“మ్ించ్చ మ్రయద తెలియని మీ వింటి అడవి మ్నుష్యయలతో మాటాలడటిం
న్నక్క చేతకదు. మీతో గొడవ పెటుటకోవటిం న్నక్క ఇష్టిం లేదు” అింటూ అకుడి
నుించ్చ కదిలి ఇింకో ప్రకుక్క వళ్ళుపోయ్యడు.
గింగారిం న్నన్స్టప్ బస్లక్క టికెుటుల ఇచేి ఒక కింటర్ దగిిర్ నిలబడి
తన పొజిష్న్ని అించన్న వేసుక్కింటుిండగా రటిటించ్చన శకిుతో అతనిన ఎటాక్
చేస్థింది ఆకలి!
'తిందర్పెటటక్క బ్రదర్... తిందర్పెటిట న్న వీపును స్పుచేయిించే
ప్రయతానలు మొదలు పెటటక్క' పొటటను సవరించుక్కింటూ ఆకలిని హెచిరించ్చ
చుటూట చూశాడతను.
అపుేడే వచ్చి అతనికి పాతిక గజాల దూర్ింలో ఆగుతోింది ర్తన్పూర్
నుించ్చ రిండు గింటల ఆలసయింగా అకుడికి వచ్చిన ఎక్ీప్రెస్ బస్ ఒకటి.
ఒకర నొకరు నెటుటక్కింటూ క్రిందిగి దిగుతునన జనింలోకి జొర్బడుతుననది
సననగా పొడుగాి వునన పర్ీన్నలిటీ ఒకటి.
అడుా వచ్చిన ఒక వృదుురలి మీద అనవసర్ింగా విరుచుక్కపడుతూ,
బస్లో నుించ్చ బయటికి వచాిడు పెదదమ్నిషి ఒకతను. చేతులోల వునన లగేజిని
క్రింద పెటటక్కిండ్డ అలాగే నిలబడి దిక్కులు చూసుున్ననడు.
చలలచలలగా అతని సమీపింలోకి జరగి అతయింత లాఘవింగా జేబును ఖాళీ
చేశాడు సననపాటి పర్ీన్నలిటీ. పని పూరు అయిన మ్రుక్షణిం అకుడి నుించ్చ
అవతలికి వళ్ళుపోయ్యడు.

5

అదే పదదతిలో కస్థని డబుులు సింపాదిించుకోమ్ని గింగారింకి సలహా
యిచ్చిింది అతని ఆకలి.
బస్ స్టటష్న్ీ లోను, రైలేవస్టటష్న్ీ లోనూ తర్చుగాకనిపించే పక్ పాకెటీర్ీకి
ల్చడర్ వింటి మ్నిషి ఒకతను ఆ చుటుటపట్టల ఎకుడో వుిండివుింటాడు. అతని
పరమష్న్ తీసుకోక్కిండ్డ, అతనికి చెలిలించవలస్థన రుసుమ చెలిలించక్కిండ్డ
ర్ింగింలోకి దిగితే హూనమైపోతుింది వళ్ళు. విరగిపోతాయి మ్కెులు.
కతుగా వచ్చి అపేటి కపుేడు బిజినెస్ ప్రార్ింభించటానికి వపుేకోరు
వాళ్ళు. న్నలుగైదురోజులు జాగ్రతుగా అబెర్వ చేస్థ, తమ్ను బురడీ కటిటించటానికి
వచ్చిన పోల్చస్ మ్నిషి కదని నిశియిం అయిన తరువాతనే అనుమ్తిని
మ్ింజూరుచేస్ురు.
పోల్చసు మ్నిషి అనే మాట మ్నసులో మెదలగానే వింటనే ఫ్లలష్ అయిింది
అతనికి ఒక గొపే ఆలోచన. ప్రమాదింతో కూడుక్కననదే అయిన్న, నసపెటిట
చింపుతునన ఆకలిని అణుచుకోవటానికి అింతకింట్ట వేరేమార్ిిం గోచరించక,
తెగిించ్చ బస్ స్టటష్న్ చుటూట రిండు రిండుల కటిటన తరువాత ఒక చ్చింతచెటుట
చాటున అగుపించాడు సననపాటి పర్ీన్నలిటీ.
“ఎవరు నువువ? ఏిం కవాలి నీక్క?” అతనిన గమ్నిించ్చ కోపింగా చూస్తు
అడిగాడు ఆ వయకిు.
“ఎక్ీప్రెస్ దిగిన పెదదమ్నిషి జేబును నువువ ఖాళీ చేయటిం నేను
చూశాను” మ్రో అడుగు మిందుక్క వేస్తు అన్ననడు గింగారిం.
“చూస్టు ఏిం చేస్ువ్? తలకటిట మొలేస్ువా?”
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మొలవేయకపోయిన తల మీద కటటనే కటాటడు గింగారిం. జుటుట
పటుటకని చ్చించెటుట మొదలుకేస్థ బాదాడు.
“రస్ట్రుల్... ఈ పోల్చస్ కనిస్టటబిల్ గింగారిం స్బ్ చూస్తు వుిండగా
జేబుకటిటింది చాలక పొగరుగా మాటాలడతావా?” అింటూ మ్రో రిండుపోటుల
పొడిచ్చ చేతిని గటిటగా పటుటక్కన్ననడు.
“అయయబాబోయ్ క్షమిించిండి... మీరు పోల్చసులని గురుించలేదు... ననున
క్షమిచిండి...” ఆిందోళనగా అింటూ చేతిని వదిలిించుకోవటానికి ప్రయతినించాడు
ఆ వయకిు.
“ర్తన్పూర్ నుించ్చ ఈ రోజునే ట్రాన్ీఫర్ అయి వచాిను. ఈ
స్యింత్రిం లోపల కనీసిం న్నలుగు కేసులిన తీసుకస్ునని ఇన్స్ట్రేకటర్ గారకి
ప్రామిస్ చేశాను. పదబే...” అింటూ మ్రింత గటిటగా పటుటకని స్టటష్న్ ఎదుట
ఉనన రోడుాకేస్థ లాగాడు గింగారిం.
ఖాళీగా ఉనన ఎడమ్ చేతోు ఛటాలున అతని పాదాలిన వాట్టసుకన్ననడు
సననపాటి వయకిు.
“మీ పరువు ప్రతిష్టల కోసిం న్న పొటటమీద కటటటిం బాగోలేదు స్బ్...
పటుటకచ్చిన

పరుీ

మీరు

తీస్టసుకోిండి” అింటూ

కళ్ళు

వింట

నీళ్ళు

పెటుటక్కన్ననడు.
య్యక్షన్ శృతిమిించ్చతే తన బిండ్డర్ిం బయటపడి పోతుిందని గింగారిం
తెలుసు. అిందుకే సీరయస్గా చూస్తు అతని చేతిని వదిలేశాడు. లేచ్చ నిలబడమ్ని
సైగ చేశాడు.
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సలాిం మీద సలాిం చేస్తు జేబులో వునన పరుీను అతని మిందుక్క
జాపాడు సననపాటి వయకిు.
“ఖబడ్డదర్... ఎవర్నుక్కింటున్ననవ్ బే ననున? పరయి వాళు పరుీలు
జేబులో పెటుటక్క తిరగే చించాననుక్కింటున్ననవా?” కనులు ఎర్రచేస్తు ఎడ్డపెడ్డ
ఫైర్యి పోయ్యడు గింగారిం.
న్నలుక కరుచుకని నెతిుమీద చరుచుక్కన్ననడు సననపాటి వయకిు. పరుీలో
నిిండుగా ఉనన నోటలననినటినీ తీస్థ మ్ళీు మిందుక్క జాపాడు.
“తీసుకో... అనినటినీ తీసుకో... ఇింకో పది రోజులదాక ననున
ఏడిపించాలిీన అవసర్ిం నీక్క ఉిండదు... తీసుకో... వింటనే గింగారింని
హెచిరించ్చింది అతని ఆకలి.
పటుటబడితే ఎమకలు విరగిపోయే దెబులక్క స్థదుపడి దింగతనిం చేశాడు
ఆ వయకిు. నోటి దగిరకి వచ్చిన మదదను గదద తనునక్కపోయినటుల, మొతుిం
సొమమనింతా తను స్వహా చేస్టు కచిగడతాడు... తన ల్చడర్ దగిిరకి పోయి
వింటనే రపోర్ట చేస్ుడు.
కనిస్టటబిల్ గింగారిం స్బ్ ఎవరో తెలుసుకోవటానికి అర్ెింట్గా
ప్రయతినస్ుడు ఆ ల్చడర్.
గోటితో పోయేదానిన గొడాళు దాక తీసుక్కపోవటిం దేనికి??
“తీసుకోిండి గింగారిం స్బ్... డబుు తీసుకని ననున వదిలేయిండి...”
డబుును అలాగే పటుటకని జాలి గొలిపే కింఠింతో అింటునన సననపాటి వయకిు
భుజిం తడుతూ చ్చననగా నవావడు గింగారిం.
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“పోల్చసులింట్ట ఎవర్ని అనుక్కింటున్ననవ్ బే? పొటటలు కట్టట ఉదోయగాలు
చేస్ట రక్షసులని అనుక్కింటున్ననవా? మ్నిం బాగుిండ్డలి. మ్నతోపాటు మ్న
చుటూట వుిండేవాళ్ళు కూడ్డ బాగుపడ్డలి. న్న పదదతి అది... నీ కష్టటరెతిం అింతా
న్నకెిందుక్క బే... ఏదో కసుింత ఖరుిలక్క వస్టుచాలు...” అింటూ రిండింట్ట రిండు
నోటలను తీసుకని జేబులో పెటుటక్కన్ననడు.
అింతవర్కూ అతనొక బ్రహమరక్షసుడని అనుక్కింటునన సననపాటి వయకిులో
వచేిస్థింది విపరీతమైన మారుే. ఈస్ర తనింతట తనే అమాింతిం క్రిందికి వింగి
గింగారిం పాదాలిన తాకడు.
“మా అదృష్టింకదీద మీరు ఈ ఊరకి ట్రాన్ీఫర్ అయి వచాిరు గింగారిం
స్బ్! మీవింటి వాళ్ళు ఒకుళ్ళు కసుింత అిండగా వుింట్ట వేలక్క వేలు సింపాదిించ్చ
ఇస్ుమ... న్నతో పాటు ర్ిండి స్బ్... కసుింత చాయ్ తాగిన తరువాత మా
వాళు నిందరీన పరచయిం చేస్ును. ఈ స్యింత్రానికే మీ జేబులు నిిండిపోయే
ఏరేటుల చేస్ును...” అింటూ అతని చేతిని తను పటుటకని బస్స్టటష్న్ లోకి
లాగాడు.
ఉలికిుపడి, వింటనే తమాయిించుక్కన్ననడు గింగారిం.
“ఇపుేడు వదుద బే... రేపు స్యింత్రిం ఇకుడే డ్యయటీ వేయిించుక్కింటాను.
అపుేడు పరచయిం చేదుదవు గాని... న్నలాింటివాడి కళుపడక్కిండ్డ జాగ్రతుగా
మెసులుకో... అనవసర్ింగా దెబులు తిని హాస్థేటల్ పాలుకక్క...” అని సలహా
ఇస్తు చేతిని వదిలిించుకని పెదద పెదద అడుగులతో రోడుా మీదికి వచేిశాడు.
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బస్ స్టటష్న్కి న్నలుగు ఫరలింగులు అవతలగా వునన ఒక హోటలోలకి
పోతుిండగా వినవచ్చిింది ఆ మ్రోత!
దారకి అడుాగా కనిపించ్చన ఒక పౌరుడిని ర్ఫ్గా అవతలికి నెటిట పరుగు
ప్రార్ింభించబోతుిండగా వచ్చి అతనికి పాతిక అడుగల దూర్ింలో ఆగిింది ఒక
పోల్చస్ వాన్!!
“బుదిు గడిాతిని పోల్చస్ కనిస్టటబిల్ మాదిర నటిించాను స్బ్...
ఇింకెపుేడ్య ఇటువింటి పనులు చేయను. ఈ ఒకు స్రకి ననున క్షమిించ్చ
వదిలేయిండి...” సననపాటి వయకిు దగిిర్ బెతాయిించుక్క వచ్చిన కరనీీ నోటలను
ఇచేిస్థ చెింపలు వేసుక్కిందామ్నన ఉదేదశయింతో డైలాగులిన రడీ చేసుక్కింటూ వాన్
వైపు అడుగులు వేస్థన అతనికి వింటనే తగిలిింది రిండోష్టక్.
ఏదో

స్మానయమైన

ఇన్ీపెకటర్

దిగుతాడని

అనుక్కన్ననడతను.

స్మానయమైన ఇన్ీపెకటర్ దిగటిం అయితే దిగాడుగాని, దిగిన వింటనే వాన్
డోర్ీని తెరచ్చ పటుటకని వినయింగా నిలబడ్డాడతను. తన వనుకే నేల మీదికి
అడుగు పెడుతునన పోల్చస్ స్తపరింటిండింట్ని కనునసననలతోనే అకుడి
వార్ిందరకీ చూపించాడు.
హోటలోల నుించ్చ పరగెతుుక్కవచ్చి సలాిం చేశాడు హోటల్ యజమాని.
ఒకరతో ఒకరు పోటీలు పడుతూ అతని వనుకే అరుగుదెించ్చ వినయింగా
నమ్స్ురలు చేశారు ఆ చుటుటపటల వాయపారలు చేసుకనే పెదద మ్నుష్యయలు
అిందరూ.
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ఆ

సిందడి

మ్ధ్య

అవతలికి

జారుకనే

అవకశిం

లభించ్చన్న

ఉపయోగిించుకోలేదు గింగారిం. బయటికి తీయబోతునన కరనీీ నోటలను
జేబులోకి నెట్టటస్థ, అిందరతోపాటు తనుకూడ్డ స్తపరనింట్ స్బ్కి నమ్స్ుర్ిం
చేశాడు.
అింతటితో ఆగక్కిండ్డ, “ధ్ర్మప్రభువులు మ్ిండుటిండలో వచాిరు.
కసుింత కూల్ డ్రింక్ తీసుక్కింట్ట చాలా బాగుింటుింది. హోటలోలకి ర్ిండి స్బ్...
ఫ్లన్ క్రింద కూరుిని విశ్రింతి తీసుక్కిందురుగాని లోపలికి ర్ిండి...” ఆ హోటల్
తనదే అయినటుల గబగబా అన్ననడు.
మెచుికోలుగా చూస్థ తల వూపాడు స్తపరనింటు స్బ్.
“చూస్తు నిలబడతావేమిటి భాయీ? లోపలికి పోయి మ్ించ్చ ట్టబిల్ని
చూడిండి. ఫ్లన్ని ఫుల్ సీేడ్లో పెటటిండి...” ప్రకుక్క తిరగి హోటల్ యజమాని
చెవిలో ఊదాడు గింగారిం.
హడ్డవుడిగా వనకిు పరగెతాుడు హోటల్ యజమాని. అతను చెపేన
ఏరేటుల పూరుచేస్థ చేతులు కటుటకని నిలబడ్డాడు.
“కూల్ డ్రింక్కలు రడీగా? కూల్ డ్రింక్లు!” స్తపరనింట్ స్బ్కి దార
చూపించ్చ లోపలికి తీసుక్కవస్తు పెదదగా అడిగాడు గింగారిం.
వింటనే వచాియి అవి. అతనెవరో స్తపరనింట్ స్బ్కి బాగా కవాలిీన
మ్నిషి అనుక్కింటూ తనే సవయమగా ఒక బాటిల్ని చేతికి అిందిించాడు హోటల్
యజమాని.
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రిండే రిండు గుకులోల దానిన ఖాళీచేస్థ స్తపరనింట్ స్బ్ వైపు తిరగాడు
గింగారిం.
“ధ్ర్మ ప్రభువులు సవయింగా రవటిం మాక్క ఎింతో ఆనిందానిన
కలుగచేస్ుింది. మాతో కగల పని ఏదయిన్న వుింట్ట వింటనే చెపేిండి...”
అింటూ రకెవస్ట చేశాడు.
అతని వినయ్యనికి మగుుడైపోయ్యడు స్తపరనింట్ స్బ్. తమ్ వనుకే
లోపలికి వచ్చిన ఇన్ీపెకటర్ వైపు చూస్థ తల ఎగుర్వేశాడు.
నోళ్ళు వళుబెటిట చూసుునన వాయపార్సుాలనిందరీన వదిలేస్థ గింగారింని ఒక
ప్రకుక్క తీసుక్కపోయ్యడు ఆ ఇన్ీపెకటర్.
“మీర్ిందరూ

మాక్క

బాగా

కవాలిీనవాళ్ళు

కబట్టట

మిందుగా

చెపేక్కిండ్డ అరాింతర్ింగా వచేిశామ... మ్న స్తపరనింట్ స్బ్కి పెదద పని
పెటిటింది మ్న ప్రభుతవిం. ఆ పని పూరు చేయ్యలింట్ట మీ సహకర్ిం చాలా
అవసర్ిం!”
స్తపరనింట్ స్బ్ చిందాల కోసిం బయలుదేరర్ని వింటనే గ్రహించ్చ,
అకుడి నుించ్చ వళ్ళుపోక్కిండ్డ ఆగినిందుక్క తనను తనే అభనిందిించుక్కన్ననడు
గింగారిం.
జేబు దింగలిన, వీధి రడీలను దోచుకోవటింలో ఏమింది ఆనిందిం?
కడితే ఏనుగు క్కింభసులానేన కటాటలి...
“చెపేిండి స్బ్... మా దగిిర్ సిందేహించాలిీన అవసర్ిం కించెిం కూడ్డ
లేదు. తవర్గా చెపేిండి...” అింటూ ఇన్స్ట్రేకటర్ని ప్రాింప్ట చేశాడు.
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“బిందిపోటు దింగలిన ఎదిరించటింలో ప్రాణాలు కోలోేతునన మా
డిపార్టమెింట్ మ్నుష్యయల కోసిం వల్ఫేర్ ఫిండ్ని స్టర్ట చేస్ుింది మ్న ప్రభుతవిం.
అిందుక్క మ్న ఇలాకలో నుించ్చ కనీసిం పది లక్షలయిన్న పోగుచేయవలస్థిందిగా
ఆర్ార్ీ పింపింది” చెపాేడు ఇన్ీపెకటర్.
బిగిర్గా నవివ అదేమ్ింత కష్టమ్యిన పని కదని అననటుల చ్చటికెలు
వేశాడు గింగారిం. “ఈ కసు పనికి మీరు సవయింగా రవాలా? కకితో... కకితో
కబురు పెటిటనటలయితే ఈ స్యింత్రానికలాల మీక్క కవలిీనింత తెచ్చి
ఇచేివాళుిం... ఇపేటి కయిన్న మించుక్క పోయిింది ఏమిందిట?” అింటూ
వనుతిరగి స్తపరనింట్ స్బ్ దగిిరకి వచాిడు.
“మీరు ఇింటికిపోయి విశ్రింతి తీసుక్కింటూ ఉిండిండి. ఇింకో రిండు
మూడు గింటలోల పని పూరు చేసుకని సవయింగా వస్ును నేను...” వినయ్యతి
వినయింగా చెపాేడు.
అింగీకర్ స్తచకింగా తల వూపుతూ చటుక్కున లేచాడు స్తపరనింట్
స్బ్ క్కరీిలో నుించ్చ. ఇన్ీపెకటర్ని వింటబెటుటకని వాన్ దగిిరకి వళ్ళుపోయ్యడు.
అది కదిలి అవతలికి వళ్ళుపోయేదాక ఆగి, ఒకుస్రగా గింగారింని
కమమకన్ననరు వాయపార్సుాలు అిందరూ.
తన గుటుటర్టుట అయిపోయిిందని అనిపించ్చింది అతనికి. తగుదునమామ
అింటూ వాగాదన్నలు చేస్థనిందుక్క వాళ్ళు తనక్క నలుగుపెట్టట కర్యక్రమ్ిం
చేపడతారేమో అని అనుమానిం కలిగి, రడీ అయిపోయ్యడతను ఫైటిింగ్కి.
అటువింటి పని ఏదీ చేయక్కిండ్డ13
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