చక్ర తీర్థం

మధుబాబు

1

CHAKRATEERTHAM
(Serialised in Swathi Weekly)
By :
Madhu Baabu
Edition:
December 2010
Publishers :
SRI SRINIVASA PUBLICATIONS
4/4, A.T.Agraharam,
Guntur - 522 004.
Ph : 0863 - 2357945

This book is digitized and brought
to you by KINIGE

2

© Author
© Madhu Baabu
This digital book is published by కినిగె డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్.
సర్వ హక్కులూ ర్క్షించబడ్డాయి.
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted in any form or by any means
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of the author. Violators risk
criminal prosecution, imprisonment and or severe penalties.

3

చక్రతీర్థ ం
“ఏిందే ర్ింగమ్మా! పొద్దుగాలే బయలేురినవ్.... పనిలోకి పోతున్నావా
ఏింది?” అింటూ ర్ింగమ్ాను పలకరిించాడు, సిటీకి అవతలిపకు నుిండే
మురికివాడకి చిందిన పౌరుడు ఒకతను.
“అవును బాబాయ్.... నువేవింది ఈవేళప్పుడు ఈడున్నావ్?” అతనివైప్ప
ఆశ్చర్యింగా చూస్తూ అడిగింది ర్ింగమ్ా.
“మెయిన్ రోడుా మీద టాబూ హోటల్ క్నడ నవరాత్రి పిందిరి వేసిన్రు.
రాత్రి గాన్నబజాన్న పెట్టించిండ్రు. బాగా ఆలసయిం అయిపోయిింది. ఆడనే
పిండుక్కన్నా!” తను ఆ సమ్యింలో రోడుా మీద కనిపించటానికి క్నర్ణానిా
తెలియచేసాడు ఆ పౌరుడు.
“గాన్నబజాన్న క్నద్ద... పిందిరిక్నడ ఎవడో మ్స్తూగా తాగబోయిించ
వుింటడు. తాగ ఇింట్కొస్తూ పనామ్ా నీ తాట ఒలిచేస్తూిందని భయపడి
పిందిరిక్నడనే పిండుకొని వుింటవ్... న్నక్క దెల్సు నీ సింగతి...” చుర్చురా
చూస్తూ అనాదామె.
“ఛాఛా... అదేిం క్నద్ద ర్ింగమ్మా.... నీ మీదొట్టట... సారా ముకిం చూసి
మూడు నైలలింది. నిజింగా గాన్నబజాన్నక్నడ పిండుక్కన్నా. క్నవాలింటే మ్న
షరీప్ప ఇింక్న పిందరిక్నడనే వున్నాడు. ఆడిని అడుగు.... ఇింకనేబోతా.... మీ
పనామ్ా

నిజింగానే

తాగ

తిందన్నలాడుూన్నానని

అనుక్కింట”

దింటూ

మురికివాడవైప్ప వెళ్ళిపోయాడ్డ పౌరుడు.
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‘నీ మ్మటలిా నమిానోడు నర్క్ననికి బోవాలిుిందే... నోరుదెరిస్తూ....
అబదాాలే’ అని తనలో తాను అనుక్కింటూ వడివడిగా ముింద్దక్క అడుగుల్స
వేసిింది ర్ింగమ్ా. టాబూ హోటల్ దగగరికొచేచసరికి ఆమెక్క అగుపించింది
అిందింగా అలింకరిించబడిన నవరాత్రి పిందిరి.
పిందిరి మ్ధ్యలో ఎతూయిన బలలమీద చదివలాసింగా చూస్తూ కూరుచని
వునా విగ్రహానిా చూడగానే అప్రయతాింగానే చేతుల్స జోడిించిందామె.
“గట్టగా నమ్సాుర్ిం పెట్టటకో ర్ింగమ్మా... మ్ించ మొగుడు రావాలని
కోరుకో” అని పిందిరి పకునుించ క్నమెింట్ చేసిింది ఒక కింఠిం. అది విని
ఉలికిుపడి అట్ట చూసిన ఆమె కళిక్క, పొడవాట్ చీప్పరుతో పిందిరి చుట్టటపటల
శుభ్రిం చేస్తూనా షరీప్ప కనిపించాడు.
“నువేవింట్ బాబాయ్.... నువువ ఈడ పనిచేస్తూన్నావేింట్?” ఆశ్చర్యింగా
అతనిా అడిగింది.
“రోజుకి యాభై రూపాయల్స ఇసాూమ్న్నారు బేటీ... బేక్నర్గా ఇింట్లల
కూరుచింటే ఆ డబ్బుల్స వచచ ఒళ్ళి పడతాయా? కషటపడేవోడికి ఏ పనయిన్న
ఒకటే... ఏడైన్న ఒకటే... అవునూ.... నువేవింది... ఇింత పొద్దునేా...” అింటూ
మ్మటలిా ఆపాడు షరీప్ప.
“ప్రశాంింతి క్నలనీలో ర్విబాబ్బగారిింట్లల పనిచేస్తూన్నా. ఇదివర్క్క ససారి
అడిగనవ్.. చపున్న.. అప్పుడే మ్రిచపోయినవ్...” నిష్టటర్ింగా అనాది ర్ింగమ్ా.
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“అవునుగదూ...

మ్రిచపోయిన్న...

ముసలితనిం

వస్తూనా

కొద్దు

మ్తిమ్రుప్పతనిం కూడ్డ ఎక్కువ అయిపోతుింది... ప్రశాంింతి క్నలనీకి పోయే
బస్తు” అింటూ రోడుావైప్ప చూసి “అదిగో.... అదిగో వచేచస్ూింది ఎల్సల బేటీ....
తవర్గా ఎల్సల” అింటూ ర్ింగమ్ాను తిందర్చేశాండు షరీప్ప.
పాతిక గజాల దూర్ింలో వునా బస్సాటప్ వైప్ప పరుగెతిూింది ర్ింగమ్ా.
అింతలోనే చవుల్స చల్సలల్స పడేటట్టల వినవచచింది ఆమెక్క షరీఫ్ అరిచన అరుప్ప.
“పట్టటకో... పట్టటకో... చోర్ బదాాష్ పట్టటకో....” గరుక్కున వెనుతిరిగ
పిందిరివైప్ప చూసిింది. షరీప్ప అరిచన అరుప్పను విని బిలబిల లాడ్తూ
బైట్కొచేచస్తూన్నారు టాబూ హోటలోల చాయ్ తాగుతునా కసటమ్ర్ు అిందరూ.
“పట్టటకోిండి... పట్టటకోిండి....” అని కేకల్స పెడుతూ పిందిరి వెనుక భాగింలో
వునా ఖాళీసథలింలో గుమిగూడుతున్నారు.
“ఏమ్యిింది బాబాయ్? ఏమ్యిింది? ఎింద్దక్క అలా అరిచావ్?” పెదు
పెదు అడుగుల్స వేస్తూ అకుడికి పోయి, షరీప్పని అడిగింది ర్ింగమ్ా.
“ఎవరో ముసలిు బేటీ... బాగా ముసలిు... నడుము వింగపోయిింది.
అయిన్నసరే బ్బదిా మ్మత్రిం ఎదవబ్బదిా. అమ్మారి దగగరునా హార్తిపళ్ళినిా తీస్తక్కని
ఉడ్డయిస్ూింది.....”

చపాుడు

షరీఫ్.

ముింద్దక్క

అడుగువేసి

గుింప్పలో

జొర్బడిింది ర్ింగమ్ా. అడాింగా వునా ఆఖరి ఇదురి మ్నుష్యయలిా అవతలికి నెట్టవేసి
కిిందికి చూసిింది.

6

తింభై,

వింద

సింవతురాల

వయస్తునాట్టట

ముడతలతో

చాలా

అసహయకర్ింగా కనిపస్ూింది కిింద పడిపోయివునా ముసలి మ్నిషి అవతార్ిం.
గోగుప్పలలల మ్మదిరి సనాగా వునా చేతులతో పిందిరిలోనుించ ఎతుూకొచచన హార్తి
పళ్ళిరానిా గుిండెలకద్దముక్కింట్లింది.
“ఆగిండి... క్నసూింత ఆగిండి... గట్టగా కొడితే కళ్ళి తేలవేస్తస్తూింది.
ఆగిండి” అింటూ, పడికిలితో ఆ ముసలి మ్నిషిని హింసిించబోతునా ఒక
పౌరుడిని ఆపింది ర్ింగమ్ా.
“చస్తూ పీడ్డ వదిలిపోతుింది... ఇటాటింట్లళిని ఊరికే వదిలిపెటటకూడద్ద.
ఇింకోసారి చేయక్కిండ్డ గుణపాఠిం చపాులి” అింటూ చేయి ఎతాూడు ఆ పౌరుడు.
“చాలాచలేలవయాయ... ఇప్పుడో ఇింక్నస్తుపట్కో అయిపోయేటట్టటనా ఆ మ్నిషిని
కొటటటిం గొపు అనుక్కింట్టన్నావా? అసల్స జరిగిందేమిట్ల అడగదాు....? ఆగు...
అవతలికి జరుగు” అింటూ అతనిా అవతలికి నెట్ట, మూట మ్మదిరి పడివునా
వృద్దారాలి దగగరికి చేరుక్కింది ర్ింగమ్ా.
“పిందిింట్లల నుించ అమ్ావారి హార్తి పళ్ళిిం ఎతుూక్కరావచాచ? తప్పు కదా
మ్మమ్మా. పళ్ళిిం ఇచేచయ్” మ్ృద్దవుగా అడుగుతూ, ఆ పళ్ళినిా తీస్తకోవటానికి ట్రై
చేసిింది.
“ఇది... ఇది... ఈ పళ్ళిిం న్నది. న్న తలిల వుింది ఈ పళ్ళిింలో... న్న తలిల
దాక్కునుింది. నేను ఇవవను” అింటూ ఆ హార్తిపళ్ళినిా మ్రిింతగా గుిండెలక్క
అద్దముక్కింది కిింద వునా వృద్దారాల్స.
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“ఇింద్దలో నీ తలిల వుిండటిం ఏమిట్ మ్మమ్మా.... ఇది వట్ట ఇతూడి పళ్ళిిం.
అమ్మావారికి హార్తి ఇచేచింద్దక్క తెచాచరు” ఆమె భుజిం మీద చేయివేస్తూ
మ్రిింత అనునయింగా అింది ర్ింగమ్ా.
“ఇతూడి

పళ్ళిింక్నద్ద... ప్పతూడి...

ఇద్ద ప్పతూడితో చేసిింది. ననుా

ఏమ్మర్చటానికి న్న తలిల ద్దనిా ఇతూడిగా మ్మరేచసిింది. ఇది న్నది... న్నదే...”
చపుిందా వృద్దారాల్స.
“క్నద్ద మ్మమ్మా.... అది ప్పతూడి పళ్ళిిం క్నద్ద.. మొనా సాయింత్రము
ప్రతేయకింగా పనికట్టటక్కని వన్ టౌనోల కొనుకొుచాచిం.... అది ఇతూడి పళ్ళిమే...”
అింతవర్కూ కొించిం అవతలగా నిలబడిన షరీఫ్ వెింటనే అన్నాడు.
“మీరు... మీరు ననుా మ్మసిం చేయటానికి మ్మటాలడుతున్నారు.... ఇది..
ఈ పళ్ళిిం” అింటూ మ్మటలిా ఆప, పళ్ళిిం వింక చూసిింది వృద్దారాల్స.
“లేద్ద మ్మమ్మా... నినుా మ్మసిం చేయటిం లేద్ద. ఇది అమ్మావారి
పూజకోసిం కొనుక్కువచచన పళ్ళిిం. నీది క్నద్ద ఇచేచయ్... మ్నది క్నని వస్తూవును
మ్నిం తాకను కూడ్డ తాకకూడద్ద. పెదుదానివి నీక్క చపుకూడద్ద. ఇచేచయ్
మ్మమ్మా...” అింటూ వృద్దారాలి దగగర్ నుించ ఆ పళ్ళినిా తీస్తక్కనే ప్రయతాిం
చేసిింది ర్ింగమ్ా.
పది క్షణాల్స గడిచన తరావత అయిషటింగానే పళ్ళినిా ఇచేచసిింది
వృద్దారాల్స.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1689
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