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"ఏందియో పైడితల్లీ ! ఇయయాల మీయమమ గరు తున్ఽు జెల్దిడిసంది?"
"ఓ, యోజుఔంటే ఈ మేల ఔ ంచం బడాన్ ఱొదిల్దంది, కొమురయయా."
"ఇయయాల ఏందో విసేసమున్ుది. తూ ఖురర ం ఖుడా జోరుమీద లేదఽ"
"చిలీ ర లేవతు ఈ మేల టిప్పు తఔ ువిచిచంది, దాంతోనే సయిపటిిన్. ఖందఽకే త ందరగొచిచన్"
"ఇయయాల తూ యయదమమ తూ మీద ఔ శీఖుంటది."
"అదట్ీంటే నాకేం ? నా సంతృదన్ నేన్ఽ తాఖుతున్ు. బక్షీస్ ఎఔ ుఱొసేే నా ఖురర ం జోరుకొసే ది, లేఔ ంటే ఇగో
గిటీ ్ంటది. నా జీతమంత దాతుకే ఇసఽేన్ుఖదా. దాతుకి, దాతు పలీలకి అదే ఎఔు."
"పలీల పదౌితున్ురు. ఔరుుల పరుఖుతున్ైు. ఆలీ న్ఽ బాఖ సదియయాలతు యయదమమ కోయెు. తూ తాఖుడు
కొంచం తఔుజేస, బచామంచిన్ పైసల బాాంఔ ల జమజేతే ముంఖల ఆలీ సదఽలఔకెురఔతే త ఖదా?"

సైకిల మళ్ీ ంచాడు.
కొమురయా తన్ ఇంటి తల ప్ప కొటాిడు. బారా తల ప్ప తీయగనే చేతిలోతు టిఫన్ కాయియర్ ఆభెకిచిచ,
తన్ఽ స్ునాతుకెరీ లడు. కొమురయా స్ున్ం చేస యగనే పలీలతో సహా అందరూ బోజనాతుకి ఔూరుచనాురు.
"మేందియయాల జెలిచిచండుు?" మన్మమ అడిగింది.
"మయ స్రు ఇయయాల ఔీ బుుఔ తృో లె. ఖందఽఔతు న్న్ఽు జెల్దిడిసండు."
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"యేప్టికి రూప్ం లేదట. జో భీ హై ఆజ్ హై. కయఱో ప఼ఱో మజా ఔయో, ఇఔ ఱొస్ే" పైడితల్దీ తన్ ఇంటిఱ్ైప్పఔ
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"ఖదిఖూడ మంచిదే. తృో రఖండుీ ఇయయాల ఖరం ఖరం తిండి తింటరు. వసఽందరమమఔ యోజు ముకులె. గ
యమమ యోజు గీ కాయియయియా వటిి, మన్మందఽరం మంచి బో జిన్ం ఔడుప్పతుండ తింట్న్ుం. డైవరీ న్ఽ గింత
మంచిఖ సాసఽఔ ంటోలోీలీ ంటరు?"
“తువదేి మతూ! గ తల్దీ ప్పనాున్ బాఖ బతుఔ తున్ుం. పలీల మంచి ఇసాులీ ఔ తృో తున్ురు. గ యమమ
దయతోతు, న్లన్లయ కొతుు పైసల బాాంఔ ల జమ అవపతున్ైు ." కొమురయాలో సంతిపే.

పైడితల్దీ , కొమురయా ఇది రూ డైఱ్ైయేీ. పైడితల్దీ , ఒ సమయజసేవఔ యల ప్ంఔజం డైవర్. అతతు డాాటీ ఉదయం
ప్ది ఖంటలఔ ముదలౌతుంది కతు డాాటీ న్ఽండి దిగే సమయం మయతుం చప్ులేము.
యతిు ంటిఖంటదాక అమమగయి సేవ చేయడం, పైడితల్దీ తుతాఔితాం. దాతుకి ప్ుతిఫలం ఔూడా బాయీగనే
ముటి జెప్పతుంది ప్ంఔజం. జీతం కఔ ండా, న్ల న్లఔ దొ యికే టిపేు ఐదారుఱేల దాట్తుంది.
ఇఔ కొమురయా యజమయతు ఔిష్ణ ంయజు గరు, పది తృయిలరమిఔఱేతే. దిన్మంతా తన్ ఱాతృర స్మయాజాంలో
తలమున్ఔలెై, యతిు ఔీ బుులో, మందఽ, పేకటతో సేదదీయి, ఏ అరి యతిుకో తన్ భవనాతుకి చేరుఔ ంటాడాయన్.

మయుడు ఉదయం పైడితల్దీ , కొమురయా, తమ సైకిళ్ీపై డాాటీకి బయలేియరు. ఇది రూ కే బస఼ేలో ఉండడం,

"పైడితల్లీ ! మీ అమమగయికి ముఖుడు పలీల లేరు ఖదా, తృొ దఽిన్ఽుంచి ఖంతయతిుదాఔ ఏం జేతేది?"
“తూకేం జెతృుల కొమురయయా! ముఖుడు లేఔ ంటెనేం , గ యమమఔ
సమమందాల న్ైు. సమయజ సేవ పేరు మీద గయమమఔ

ఎందయో పది మన్ఽసఽలతో

లక్షలోీ చందాలొసే యట. అనాతాశ్రమతూ,

విదాిశ్రమతూ, మహిలయశ్రమతూ ఆభె ఎనను న్డుప్పతున్ుది. కోట్
ీ విల వజేసే ఎనను ఎఔయల భూముల ఆభె
అదికరంల ఉన్ైు. గ ఆశ్రమయలలోీ ఎవయెవయో నాయఔ ల , ఱేతృరసఽేల యతిులీ మీటింఖుల పడుతరు.
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ఱయి యజమయన్ఽల ఔూడా కే కలతూలో ఉండడంతో, ఱయి మధ్ా సేుహితం విదిి జెందింది.
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ఖవతుు ఱోలీ ఔ చప్ుది తు నాఔ బాయీఖ టిప్పుల ముడుతమ. ఏదో నా దో సఽేవతు తూతో జెపున్, న్ఽఱోోలీ త టి
ననరు జారఔ . అది నా తృొ టి మీద కల ఱ్టి న్టెి త
ట ది. ఆయభ్మంజేసే నేం , న్న్ఽు మయతుం బాఖ సాసఽఔ ంటది."
"న్ఽవపో గయమమ కలీ ఔూడా తుేతవంట, ఖంతేనా ఇంకేమన్ు ముందఽఔ తృొ మన్ఱ"
"ఖవతుు న్ఽవోడగొదఽి, నేన్ఽ జెతృొ ుదఽి. నాఔ మయతుం నా సేవ ఔంటే ఎఔు ఫల్దతభ్ దఔ ుతున్ుది."
కలతూ యగనే ఇది రూ, ఱయి యజమయన్ఽల ఇళ్ీ ఱ్ైప్ప మరలీరు.

యతిు 2 ఖంటల .
"కొమురనాు! కొమురనాు!" దబదబా తల ప్ప బాదఽతూ యయదమమ పల సఽేండడంతో, కొమురయాఔ
భెళ్ఔ ఱొచిచంది. మన్మమ ఔూడా లేచి తల ప్ప తీసంది.
ఏభెంది యయదమయమ! గింత యతుచిచన్వ్?" ఱ్కిు ఱ్కిు ఏడుసఽేన్ు యయదమమఔ ననరు పఖలదం లేదఽ. ఱయితు
రమమతు సైఖ జేసే ా , తమ ఇంటి ఱ్ైప్ప ప్రుగెతిేంది. కొమురయా, మన్మమ ఆభెన్ఽ అన్ఽసయించారు.
తప్ుతాగి సైకిల పై వసఽేన్ు పైడితల్దీ , అదఽప్పతపు ఎదఽరుగ వసఽేన్ు లయయీ కింద ప్డి , అఔుడిఔఔుడే హయీ
మనాుడట. శ్ఱతుు తృో సఽి మయరి ంకెై ఆసుతిుకి తరల్దంచారట. మయుడు ఉదయయతుకిగతు శ్వం దొ రుఔదట.
యయదమమ ఇలీ , యోదన్లతో గింఖురుమంది. మన్మమ ఱయితు స్ంతోన్ ప్రచడంలో తుమఖుభెతే ,

చందాల ఱేసఽఔ తు అంతాకిరయల జయిపంచారు. అందఽలో సంహబాఖం కొమురమేా భయించాడు.

"యయదమమ బతుఔ అన్ులభెతృమె ఖదా? తృొ మననడు మంచిఖనే తృో మండు ఖతు ఉననులీ ఔ తిప్ులచచ"
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కొమురయా మయుటి ఏయుటీ పై చరచలోీ ప్డితృో యయడు. యయదమమ దఖగ ర చిల్దీ ఖవో లేదఽ. బస఼ే ఱసఽలే
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"ఆ యమమ సేవల, లేతు అలఱటీ ఔ మయిగి పైడితల్దీ జిందగి బయుద్ జేసఽఔ న్. ఆభెకేం, ఇంకో డైవరు
దొ రుఔ తడు, ఖతు యయదమమ, పలీల రసే మీదిఔచిచయి ఖదా!" కొమురయా, బారాతో ఏకీభవించాడు.
యయదమమ కోయెుపై ఆభెన్ఽ ప్ంఔజం గయి ఇంటికి తీసకెరీ లడు కొమురయా.
"దండాలమమ! ఇఖ మముమల్దు మీయే ఆదఽకోఱలె. మీయిచిచన్ పైసలోేతు అలఱటెైన్ తాఖుడు, మయ
కొంప్ముంచ. పైసలఔ బదఽల , గ వసఽందరమమ లెఔు బో జన్మిసేే మయ జిందగి గిటీ బయుద్ గఔ ండే.
మములన్ఽ తూటముంచినా, తృలముంచినా తూదే దయ" యయదమమ తన్ ఆకోరశ్ం ఱ్ళ్ీఖకిుంది.
"చాడు యయదమయమ! నాఔ

చియఔ

తపుంచఔ . ప్తు ఖంటలెఔ ుఱౌతుంటే ఔతుఔయించి యోజూ డబుు

ల్దచేచదాతుు. ఱటితో తూ ముఖుడు తాగి తందనాలయడితే, అది నాతతృు? ఇదిగో ఈ తృతిఔ ఱేల తీసఽకో. మళ్లీ
తూ ముహం నాఔ చాపంచి గొడవ చేస్వంటే, బొ ఔులో తోమస్ేన్ఽ. జాఖరతే. ఇఔ మీరు ఱ్రీ లచఽచ."
తాము చేయఖల్దందేమీ లేఔ, యయదమమ, కొమురయయా ఇంటి దాయి ప్టాిరు.
"కొమురనాు! మీ భ్ల జన్మలో మయిుతృో న్ఽ. ఇఖ న్ఽఱేో మయఔ బతుఔ దో వ సాపయయాలె" అంటూ యెండు
చేతులెతిే న్మసుయించింది యయదమమ.
"న్ఽఱేోం బంఖ ఱ్టి ్కోఔ

సలెీ మయమ! మందయిు సాసఽఔ ంటోడు, గ మీదఽన్ుడు." అంటూ పైకి ఱేల
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చాపసే ా , సజల న్యనాలతో తమ ఇంటిఱ్ైప్ప మరలీడు కొమురయా.

