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“కథామంజరి” మొదటి సంచిక విడుదలై న ఓ వారం రోజులకి ఓ ఫోన్ కాల్ 

వచిచంది. "మీ ప్ర యత్నం చాలా బావందండి. త్ప్పకండా విజయవంత్ం 

అవతందని నమమకం నాకందండి.  మీ ప్ర యత్నంలో నా వంత సహాయంగా మీ 

కథలకి బొమమలు వేస్తా ను.  అదికూడా మీ అంగీకారం ఉంటేనే!  బొమమలు 

వేయడం నా హాబీ. ఇష్ట మై నది కూడా!"  ఉహంచని ఆ సపందనక చాలా ఉత్సాహం 

వచిచంది.  ఏదో ఓ ప్ది కథలను అందివాాలనే ఆలోచనతోనే ఆరంభిస్తా , కథలకి 

మరింత్ బలానినచ్చచ బొమమలు వేస్తా నని మాతో చ్చతలు కలిపిన వారెవరో కాదు .. 

ప్ర సిదధ  కథారచయిత్ శ్రర  కోయిలాడ రామ్మమహన రావ  గారు. అనకాప్లిి ,  ఎ ఎమ్ ఎ యల్ కళాశాలలో కెమిస్ట్ట ీ 

హెడ్ ఆఫ్ ది డిపారెట మంట్ గా ప్నిచ్చసి రిటై రయ్యారు. ఇప్పటికీ కళాశాల అభ్ారధ న మేరక అకకడే 

అప్పుడప్పుడు పాఠాలు చెపుతనానరు.   

 

ఆయన హాబీగా  కథలు రాయడంతోనే సరిపెట్ట లేదు. డార యింగ్, పెయింటింగ్, ఫోటోగ్ర ఫీ, గారెెనింగ్, 

ట్రర వెలింగ్ వంటి అనేక రంగాలలో నిషా్ణతలు అయ్యారు.  కథలు, ప్రాాట్న వాాస్తలు విరివిగా వార సిన 

రామ్మమహనరావ గారు ఓ నవల కూడా రాశారు.  రాసిన కథలలో ఎకకవ కథలక వివిధ ప్త్రర కలోి  

బహుమతలు వచాచయి. రామ్మమహన్ గారి ఆధారాంలో అనకాప్లిి   లో జాతీయ, రాష్ట ీ సా్తయి చిత్ర కళా 

పోటీలు, ప్ర దరశనలు అనేకం నిరాహంప్బడెాయి.  ఈ మధానే వీరి కథలు కననడంలో కూడా అనువాదం 

అయ్యాయి. కె ఆర్ ఎమ్ ట్రర వెల్ వండర్ా పేరున యు ట్యాబ్ ఛానల్ లో ప్రాాట్న వీడియోలు 

విడుదలవతనానయి. యిక.. కథలక, కవర్ పేజీలక వీరు వేసి బొమమలను మనం నిత్ాం వివిధ ప్త్రర కలలో 

చూస్తా నే ఉనానం.  

 

మొకకల పెంప్కం ఇష్ట మై న ప్ని.  ఎంతో మనశాశంత్రని, త్ృపిా ని ఇసా్ందని అంట్రరాయన.  ఇటు 

ఇంటోి నూ, అటు త్సను ప్ని చ్చసా్నన కాలేజీ పార ంగ్ణంలోనూ కూడా మొకకలు పెంచుతూ ప్రాావరణ 

ప్రిరక్షణకి త్న వంత సహాయ్యనిన గ్త్ మూడు దశాబాాలుగా  అందిసా్నానరు. మరోవెై పు హోమియోప్త్ర 

వెై దాం ఉచిత్ంగా అందిసా్నానరు. అనినంటికి మించి... మన రాష్ట ీంలోనూ, రాజసా్తన్ రాష్ట ీంలోనూ, 

మలేషియ్య దేశంలోనూ  రెండువందల వరక కేనార్ వాాధి మీద అవగాహన సదస్ాలు నిరాహంచడం 

జీవిత్ంలో చెప్పుకోదగ్గ  విశేష్మని ఆనందంగా అంట్రరు రామ్మమహన్ గారు. 

 

“స్తనహతలు అంటే ఇష్ట ం. పాత్ సినిమాలంటే ఇష్ట ం. చదివించ్చ ఏ కథై నా ఇష్ట మే! వీటితో పాటు వంట్ 

చ్చయడం కూడా ఇష్ట మేనండోయ్” అంటునన రామ్మమహన రావ గారు ..  కథామంజరి బృందంతో కలవడం 

ఓ య్యదృచిికమై న అదృష్ట ంగా భావిస్తా .. వారి బహుముఖ ప్ర జఞ  ప్ర య్యణాలలో మరినిన విజయ్యలు 

చ్చకూరాలని మనస్తరా ఆశిసా్నానం. 

***O*** 
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“కథా”కీయం! 

 

తెలుగువారి ‘సాహిత్య’ పండగ ఉగాది. ఆహ్లా దకరమై న 

వాతావరణంలో, పర కృతి కూడా పండగ చేసుకునే రోజు ఉగాది. 

అందుకేనేమో.. మిగతా పండగల్లా  కాకుండా, ఉగాదికే తెలుగు 

సాహితీ వనంలో  కవితా గానాలు ఎకుువగా వినబడతాయి. ఆ రోజు 

కోయిలల్ని, మామిడి పందెలని, వేప పువ్వుని త్లవని తెలుగువారు ఉండరు. అల్లగే సాహితీ లోకంలో 

ఒకప్పుడు ఉగాది పర త్యయక సంచికలతో పండగకి ఓ పర త్యయకత్ కూడా వచేేది. కవిత్లతో పాటు, హ్లసాయనికి 

పెదద పీట వేసేవారు. కొత్త లుా ళ్ా  నంచి వేపచిగురు చేదు వరకు కథలు, కవిత్లు, కల్నికలు 

తెలుగువారి లోగిళ్ా లోా  నవ్వులు పండించేవి. తెలుగుత్నం వెల్నా  విరిసేది . ఇది గత్ం అని 

సరిపెటుు కునాి, గత్మొక వెై భవం అని గంతెతిత  మొర పెటుు కునాి.. ఇపిటికీ తెలుగుభాష దేశ 

భాషలోా  లెసస అని గరుంగా చెపిగలం. బాలరసాల సాల నవపలా వ కోమల కావయకనయకలు తెలుగు 

సాహితీలోకంలో ఇంకి పోకుండా, ఇంకనూ జనిిస్తత నే ఉనాియి. కథలు, కవిత్లు సంఖ్య పరంగా 

అనిి 'జాల్లలలో'  విరివిగానే వసుత నాియి.  వయసు మీరినవారు కూడా రచనపటా  మకుువతో 

కొత్త గా కల్లలు పటుు కుంటునాిరు.  అయినా ఎపిటి బాధే .. కొత్త  కల్లల సంఖ్య నవత్రంలో అంత్ 

ఆశాజనకంగా కనబడటం లేదు.   కారణం ఒకటే.. మనిషి జీవినవిధానం మారింది. ఆ కోవలోనే 

ఆలోచనలు పయినిసుత నాియి. ఆ పర భావంతో పాఠకుల సంఖ్య త్గిగ ంది. అటు పర భుతాునికి, ఇటు 

పర జలకి.. భాష పటా  ఉని చినిచూపు కూడా కొంత్ ఈ పరిసి్ధతికి దోహదపడింది. ఇది త్గదని 

భాషాభిమానలూ, మేథావ్వలే గంతెతిత  నినదిసుత నాి, అవి సరిపోవడం లేదు. తెలుగువారందరూ 

గంతెతాత ల్న. పర తి ఒకురు గురుత ంచుకోవలస్ధన విషయం ఒకటే.. భాష ఉంటేనే సంసుృతి, సంసుృతి 

ఉంటేనే మనిషి! 

 

పండగ పూటా.. ఏమిటీ భాషావేశం  అనకోకండి! తెలుగువారి పండగ రోజై నా భాషకి పెదద పీట 

వేద్ద ం. 

 



 

 

P
ag

ev
 

తెలుగు భాష ఎంత్ గపిదంటే.. ఓకే పదం పల్నకే విధానం బటిు  అరి్ధలు మారిపోతాయి. 

ఉపనాయసాలలో, నాటకాలోా  ఇల్లంటి పద పర యోగాలు మంచి హ్లసాయనిి పండిసాత యి.  'చాలెా ండి' అనే 

మాటని నెమిదిగా పల్నకిత్య అరిం ఏమిటో, కొంచెం విసురుగా పల్నకిత్య అరిం ఏమిటో వేరే 

చెపికురేా దు. అల్లగే కొనిి పద్ల మధ్య చిని వయతాయసం అరి్ధలనే సమూలంగా మారేేసుత ంది. ఓసారో 

వేదిక మీద ఓ మంచి హ్లసయరస నాటిక పర దరశన జరిగింది. అనంత్రం నిర్ధుహకులోా  ఓ పెద్ద యన 

మై కు పుచుేకుని ఆ నాటిక వేస్ధన వారిని అభినందిస్తత  "ఇవాళ్ మన మిత్రు లు గపి 

'హ్లసాయసిదమై న' నాటిక వేస్ధ మనల్ని నవ్వులోా  మంచేసారు" అనాిడు. అంత్య.. అప్పుడు ప్రర క్షకులోా  

నవ్వులు విరజిల్లా యి. ఆయన ఆ సిందనకి కంగారుపడి “అదేేఁవిటి..  ఎకుువ హ్లసయంగా ఉందని 

కొంచెం నొకిు చెపాిన .. అంత్య!” అనాిడు. అల్ల తెలుగు హ్లసయం ఎప్పుడూ నిత్య నూత్నంగా 

ఉంటుంది. నిత్యం మన చుట్టు  సాక్ష్యయత్ురిస్తత నే ఉంటుంది! ఒడిస్ధ పటిు  మనలకి పంచడమే మన 

రచయిత్ల కరత వయం! ఆ పంచే కారయకర మానికి చిని చేయుత్ ఇవుడానికి “కథామంజరి” ఉగాది 

హ్లసయ కథల పోటి నిరుహించింది.  అనూహయంగా సిందన వచిేంది. చిని, పెదద  రచయిత్లందరూ 

కల్లలు ఝళిపంచారు. ర్ధశి బాగుంది.  గడువ్వ త్యది మగిస్ధన పదిహేన రోజుల వరకు కూడా కథలు 

ర్ధవడం ఆనందంగా ఉనాి, ఏం చేయలేని పరిసి్ధతి. వచిేన కథలని నాలుగు వడపోత్లతో చికుటి 

ఫిలు రు కాఫీల్ల అందించిన, నాయయనిరేేత్లకు మా హృదయపూరుక కృత్జఞ త్లు 

తెల్నయచేసుకుంట్ట... 

 

పాఠకులు, శ్రర యాభిల్లషులు, రచయిత్లు, రచయిత్రు లకు శ్రర  పా వనామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు! 

 

                కథామంజరి బృందం. 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 

http://www.beautyandgroomingtips.com/2007/05/home-remedies-burning-sensation-feet.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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మన తెలుగు సినిమా నటులో్ల రచయితలు ఉండటం పెద్ద  విశేషం కాదు.  మందు రచయితగానే జనాలకి 

పరిచయమై , తర్వాత నటులుగా అడుగులేసిన వారే అంద్రూ! అదేమిటో.. చాలా మంది రచయిత-

నటులు (వి)చితర ంగా చిత్రర ల్లో  హాస్యనటులుగానే గురిత ంపబడా్డరు.  అలాంటి రచయిత-నటుల్లో ,  ఐదు 

వంద్ల చిత్రర ల్లో  చినాా చితకా పాతర లో్ల జీవించిన రచయిత-నటుడు శ్రర  జెనిా గారనబడే పోలాపర గడ 

జనరా్వనర్వవు.  నముకందీ, దిదుద కందీ, వంటబటిట ందీ హాస్యమే కనుక, ఆయన కథల్లో నూ, నటనల్లనూ 

అదే కరుస్త ంది.  ఆయన కథలు నవిాస్తత , చినా, పెద్ద  తెరల మీద్ ఆయన కనబడితే చాలు.. నవుాలు 

విరజిలోుత్రయి.  

 

‘తూగోజి’ల్ల ఆలమూరు గార మంల్ల జనిుంచిన జెనిాగారు, ఎమ్.కామ్. చదివి ఇసిఐయల్, హై ద్ర్వబాదుల్ల 

ఉద్యయగం చేసారు.  పదిహేనో ఏటే నాటకరంగ పర వేశం చేసిన జెన్నాగారు, ఉద్యయగం వచిిన తర్వాత,  

తలాో వజజ ల స్ంద్రంగారి ద్రశకతాంల్ల నాటకాలు వేస్తవారు. ఓసారి ఓ నాటిక పర ద్రశనకి జంధ్యయల వారు 

వచిి, నాటికల్ల జెనిాగారి నటన చూసి వండితెర మీద్క లాక్కోచాిరుట. పొడుగాా, స్నాంగా కనబడే 

జెనిాగారు చేసిన మొతత ం సినిమాల్లో  వంద్క పెై గా చరిి ఫాద్ర్ పాతర లే వేసారుట. టి.వి. సీరియల్్, రేడియో 

నాటికలు, మై మ్ షోలు ఇలా బిజీగా ఉండటంతో ఉద్యయగానికి స్ాసిత  పలికారు. 

 

పూరా భారత ర్వషట రపతి శ్రర  జా్ఞన్న జెై ల్ సింగ్ గారి స్మక్షంల్ల, ర్వషట రపతి భవన్ ల్ల, శ్రర  జెన్నా గారు 

మూకాభినయం (మై మ్) పర ద్రిశంచడం బహు పర శంస్న్నయం.  

 

అలనాటి జ్యయతి మాస్పతిర కల్ల నుంచి నినా మొనాటి నవయ వారపతిర కల్ల వరకూ జెన్నాగారి కథలు 

పర చురితమయ్యయయి. స్మారు ఏభై  కథలు ర్వస్తత , అందుల్ల పదిహేను కథలక బహుమతులు వచాియి. 

నటుడుగానే కాకండ్డ రచయితగా కూడ్డ అవారాులు, పురసాోర్వలు అందుకనాారు. తమాషా ఏమిటంటే 
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పొడుగాా స్నాగా ఉండే జెన్నాగారు బాస్కోట్ బాల్ల, వాలీ బాల్ల ఆడకండ్డ, కాలేజీ రోజుల్లో  బాడిుంటన్  ఆడి 

ఆల్ ఇండియ్య చాంపియనిిప్ పోందారుట. మంచి స్తాహశ్రలి, నిర్వడంబరుడై న ఈయనికి ఇషట మై న 

రచయిత శ్రర రమణ గారని, ఆయన కథ “అరటిపువుా సామలారు” మరీ ఇషణ మంటూ..  మాక 

శ్రర రమణగారిని ఉగాది స్ంచికక 'కథా మారాద్రిశ'గా ఆహాానించు క్కవడ్డనికి స్ద్వకాశం కలిపంచారు.  

 

జెనిాగారు 'హాస్యం' అంటే ఇషట పడడంల్ల హాశిరయపోనకోరేో దు కదా అని, “కథామంజరి” ఉగాది హాస్యకథల 

పోటీ ఆఖరి వడపోతకి నిరేణ తగా ఉండమని అభయరాించాం.  మా వినాపానిా మనిాంచి, స్హకరించిన జెనిా 

గారికి కృతజాతలు తెలుపుకంటూ... అటు నటనతో పాటు ఆరోగయవంతమై న హాస్యకథలను తెలుగు 

కథాపిర యులక మరినిా అంద్చేయగలరని అభిలషిస్త నాాం. 

 

కథామంజరి బృంద్ం 
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 ‘మిధునం’ సినిమా అంటే బాలుగారు, లక్ష్మిగారితో పాటు గురుు కు వచ్చేది.. ఆ సినిమా కథా రచయిత 

శీ్రరమణగారు. రండు దశాబాాల కీ్ందట ఓ మంచి కథగా తెలుగు సాహితీ లోకానిి కుదిపేసిన ఆ కథని 

చదవగానే నచ్చేసి, బాపుగారు స్వయంగా ఆయన చ్చవీ్రతలో ఆ కథని వీ్రసి శీ్రరమణగారిక్ 

బహుకరించారుట. ఆ వీ్రత కథని “రచన” మాస్పతీ్రకవ్రరు ‘దస్తు రీ త్రలకం’గా  పీచురించారు.  

వ్రహినీబుక్స్ వ్రరు ఏకంగా ఆ ‘దస్తు రీ త్రలకానిి’ పుస్ు కంగా పీచురించారు.  ఇలంటి గురిు ంపు, బహుమత్ర 

మరే కథక్ రాలేదు.  కథ 1998లో రాస్తు  2012లో సినిమాగా తనికెళ్ళ భరణిగారి దరశకతవంలో వచిేంది. 

మలయాళ్ంలో కూడా వ్రసుదేవన్ నాయర్ గారి దరశకతవంలో సినిమాగా వచిేంది. చాల అవ్రర్స ్ వచాేయి. 

నాటికగా రేడియోలోనూ, సే్తజ్ ల  మీద పీదరశనలకు కూడా నోచుకుంది.    ఆ కథే కాదు, శీ్ర రమణగారి అనిి 

కథలు, వ్రాసాలు, కాలమ్స్.. అనిిటి నిండా  మామూలుగా మన చూటే్ట కనబడే మనుషులు, వ్రరి మాటలు, 

చ్చషే్లు, కొటే్టచిేనటేు కనబడే వ్రతావరణం, సునిితమై న హాస్ాం స్మృదాిగా ఉంటాయి. 

 

తెనాలి తాలూకా వరహాపురం గీామంలో పుటేి పెరిగిన శీ్రరమణగారు "కథలీయడానిక్ మా పల్లె ట్టరి 

నేపథామే పీధాన కారణం. అకకడ వ్రతావరణం అనాి, అకకడి మనుషులనాి నాకు చాల యిషే్ం.  ఓ 

మహానగరానిి అరథ ం చ్చసుకోడానిక్ ఓ పదిహేను రోజులు పటేవచుే.. కాని ఓ పల్లె ని అరధ ం చ్చసుకోడానిక్ 

పాత్రక స్ంవత్రాలు పడుతంది! అదిగో.. అల ఆ పల్లె లోె  కనబడే వ్రతావరణానిి కథలోె  పటేుకోవ్రలనే 

తపనే  కథలు రాయటానిక్ దోహదపడింది!"  అంట్ట కథలు రాయడానిక్ వెనకుని  పీేరణ గురించి చెపాు రు. 
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ఇల పీత్ర అంశం పాఠకుడిి గిలిగింతలు పెడుతంది, హృదయానిి హతు కుంటుంది, మందహాసాలు 

కురిపిసుు ంది. “గింజకు జీవశక్ు  ఉంటే అది ఎకకడ పడేసినా పోదు!” అని కథ గురించి ఎప్పుడూ   

చెపుతంటారు.  అల జీవశక్ు  పుష్కలంగా ఉని గింజలె ంటి ఆయన కథలెో ఎతు గడ, నడక, ముగింపు, 

పాతీల చితీీకరణ.. మొదల్లై న వ్రటిక్ ఓ పీత్యాకత ఉంటుంది. పేరు చూడకుండా చదివినా.. అది శీ్రరమణ గారి 

కథే అని ఇటేే పోలుేకుంటారు.  ఆయన కథై నా, కాలమై నా, వ్రాస్మై నా, నవల్లై నా.. పందికగా అలిె న 

స్ంపెంగ మాలల ఉంటాయి.  ఆ మాలల వలననే.. వంకమామిడి రాధకృష్ణ  అనే అస్లు పేరు కాసాు ,  దతు త 

తరావత ‘కామరాజు రామారావు’గా మారినా.... విశావనిి తాక్ంది మాతీం ‘శీ్రరమణ’ నామధేయమే!  

 

ఆంధీజ్యాత్ర వ్రరి పిలుపు మేరకు ఆ పతీ్రకలో “రంగుల రాటిం” తో  కాలమిసే్ట గా అడుగులు వేసారు.  

పీముఖుల రచనలు, ఆయా రచనలలోని పాతీలను అనుకరించి ‘శీ్రరమణ పేరడీలు’ తో రచనా వ్రాస్ంగం 

అంతకు ముందే ఆ పతీ్రకలోనే మొదల్లటేారు. పీముఖ రచయితల రచనలలో కనిపించి,   మపిపంచిన 

పాతీలమీద పేరడీలు రాసిన ఘనత శీ్రరమణగారికే దకుకతంది.   బహుశా గడిచిన ఓ అరధ  శతాబధ ంలో 

అల పేరడీలు రాసిన మరో తెలుగు రచయిత లేరేమో కూడా. ఆ పేరడీలు వందోసారి చదివినా, ముసిముసి 

నవువలు విరబూసాు యి. పదాల అలిె క, విరుపులూ, వ్రకా నిరాిణం.. అల తన రచనలలో  కొతు  ఒరవడిని 

స్ృషే్ంచి, తెలుగు కథకు "బంగారు మురుగు"ని తొడిగారు. తరావత కాలంలో బాపు రమణలు రమింటే,  

మదీాసు చ్చరి,  కొనిి సినిమాలు వ్రరితో ఉనాిరు.  తరావత కాలంలో ఆంధీజ్యాత్ర, ఆంధీపీభ, నవా  తదితర 

పతీ్రకలలో పని చ్చసారు. 

 

“కషే్పడిత్య మంచి కథ వచ్చేసుు ందని అనుకోకూడదు.  కథల వెనుక రచయిత పడస  శీమ కథలలో కనబడక 

పోయినా, గురిు ంచ్చ  పాఠకులు  ఉంటారు.   ఆ మధా అమరికా వెళ్లె నప్పుడు ఒకాయన మిధునం కథ 

గురించి మాటాె డుతూ ‘ఈ కథలో ఇరవెై  నాలుగు కథలునాియి.   కొనిి వ్రకాాలు చదివి .. ఇదిగో ఇకకడికో 

కథ అయింది. మరికొనిి చదివి ఇకకడక్ మరో కథ అయింది. అల ఇనిి కథలునాియి కాబటేే మళ్ళళ మళ్ళళ 

చదవ్రలనిపిసుు ంద’ని అనాిరు!"  రచయితక్ స్తవచఛ ఉండాలి. రచయిత జీవితాంతం వరకు రాస్తు నే 

ఉండొచుే.. కాని కథాంశాల విష్యంలో అప డేట్ అవ్రలి.  అంత్యగాని వెళ్లళపోతని రై లుని చూస్తు  అలగే 

ఎకకడ కూరుేనాిమో అకకడే కూరోేవడం రచయితలకు తగదని  అంటారాయన. పీఖ్యాత తతవవేతు ,  

చితీకారుడు, రచయిత శీ్ర స్తరాదేవర స్ంజీవదేవ్ గారితో కొదాి కాలం సాంగతాము చాల అదృషే్ంగా 

భావించ్చ శీ్రరమణగారిక్ శీ్రపాద సుబీహిణాశాసిి  గారి కథలంటే చాల ఇషే్ం. రంగులరాటిం 

(ఆంధీజ్యాత్ర), అక్షర తూణీరం (సాక్ష్మ) వంటి కాలమ్స్,  బంగారు మురుగు, మిథునం, ధనలక్ష్మి, సోడా 

నాయుడు మొదలగు కథలు, ఓ నవల (పీేమ పలె క్), పగడ పూలు -చెరగని జా్ఞపకాలు, శీ్రరమణ మానవ 

స్ంబంధాలు, శీ్ర రామాయణం.. వంటి ఇతర రచనలు వ్రరి కలం నుండి వచిేనవే. వెంకట స్తా సేాలిన్, 

నాలుగో ఎకరం ఈ మధా కాలంలో వచిేన వ్రరి రచనలు. ఇంకా.. చిలకల పందిరి, స్రస్మ్స.కామ్స, 

సింహాచలం స్ంపెంగలు,  వంటి వ్రరి రచనలు పుస్ు కరూపంలో రావలసి ఉనివి.  
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కథామంజరి ఉగాది స్ంచిక  ‘కథా మారగ దరిశ’ గా వ్రరి ఓ పది పరిచయ వ్రకాాలు చెపపడం మా పెదా 

సాహస్మే!  వ్రరితో మాటాె డడం, వ్రరి మాటలు వినడం ఓ విజా్ఞనం. వ్రరి కాలమ్స్, కథలు చదవడం జా్ఞన 

స్ంపదని పెంచుకోవడంవంటిది. అలంటి  శీ్రరమణ గారి గురించి నాలుగు ముకకలోె  చెపపడం.. 

రామాయణానిి మూడు ముకకలోె  చెపపడంల  సాహస్ం చ్చసుు నాిం!! మిధునం కథకు, సినిమాకు దక్కన 

అవ్రర్స ్ తో పాటు, గుంట్టరు విశవనాథ సాహితా అకాడమి వ్రరు ఇటీవలే జీవన సాఫలా పురసాకరం 

అందచ్చసారు.  

 

ముళ్ళపూడి వ్రరి కథలోె  చోటుచ్చసుకుని అప్పుల అపాపరావు పీేమలేఖ రాస్తు  ఎల ఉంటుందో, శీ్రరమణగారి 

పేరడీలోని ఓ నాలుగు ముకకలు  ఈ ఉగాదిక్ తలుచుకోవడం ఉచితం..   “మిమిలిి చూడగానే అయిదు 

రూపాయల నోటు మీద జంక బొమి పీాణం పోసుకుని అల గంతకుంట్ట వచిేనటుె  అయింది.  మీ 

చూపులు విచుే రూపాయలు, మీ ముకుక బాె ంకు చెకుక, మీ మొహం మూడు సింహాల మొహర్. మొతు ంగా 

మిమిలిి చూసినపుడు వెగటు పుటేేంత అప్పు దొరిక్నటేు అయింది.” ఇలంటి హాస్ాం కోస్ం ఈ ఉగాదిక్ 

హాస్ా కథల పోటి నిరవహించడం.. ఆ స్ందరభంగా విడుదల అవుతని ఈ పీత్యాక స్ంచికకు “కథా మారగ దరిశ” 

గా మా ఆహావనానిి మనిించిన శీ్రరమణగారిక్ కృతజాతలు తెలుపుకుంట్ట.. వ్రరి కథ “అరటిపువువ 

సావములరు” ఈ స్ంచిక పీత్యాక కథగా మీకు అందిసుు నాిం!! 

 

కథామంజరి బృందం 
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“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో 

ప్ర ధమ బహుమతి 

పొందిన కథ 
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ధూంధూం అూంటూ పెళ్లి  జరుగుతూంది. 

టక  చేసుకుని, టై  కట్టు కుని, భుజానికి బ్యాగ  

తగిలూంచుకున్న ఓ ముపెై ై ఏళ్ి  వాడు, టక  టక  మని 

బూటి  శబ్ధ ూం చేసుకుూంటూ పెళ్లి  హాలి్లకొచ్చాడు.   కొనిన 

తలలు అతడి వై పు తిరిగాయి. “ఇన్కూంటాకుు వాడు కాదు 

కదా?” అనుమాన్ూంగా చూశారు కొూందరు. 

అతడు ఎవర్నన పట్ు ూంచుకోలేదు. తిన్నగా పెళ్లి  మూంటపూం మీదికెళి్ల, వధవరుల వన్క బై ఠాయిూంచ్చడు.  

వధవరులు తలలు తిప్పై చూశారు. అూంత చొరవగా వచ్చాన్ అతగాడెవరో అరథ ూం కాలేదు. 

“నా పేరు భదర ూం. మీ ఇదద రిత అరజ ూంట్టగా ఒక జరూరు విషయూం మాటాి డాల” 

“ఇప్పుడా! ఇవతల మాకు పెళ్లి  జరుగుతూంది, చూసుు నానవుగా!” అయోమయూంగా చూస్తు  విసుగాా అనానడు 

వరుడు. 

“ఇదే తగిన్ సమయూం!” ఏదో గొపై, ముఖ్ామై న్ విషయూం చెపైబోతున్నట్టు  బిలడ ప్ ఇచ్చాడు. 

“ఈయన్కేమై నా ఎఫై రుి  ఉనానయా?” కూంగారుపడుతూ భదార నిన అడిగిూంది వధువు. 

ఆ మాటలకు వరుడి ఒళ్ళు మూండిపోయిూంది. “ఎవరి గురిూంచ్చ, ఏూం మాటాి డటానికి వచ్చావ ? అసలు 

నువెవడివి బే!” కసుుమనానడు. 

“ఈయన్ సీకెర ట్ు  ఏమై నా తెలస్తు  తెరగా కకెకయ . పెళ్ి యాాక తెలస్తు , చచేా చ్చవొసుు ూంది!” గొూంతు పెూంచ్చ 

అడిగిూంది వధువు. 

“ఈవిడ గారికి పేర మ పురాణాలుూంటే అవీ చెప్పు!” బుసలు కొడుతూ గురుు గా చూశాడు వరుడు. 

వధవరులదద రూ పోటీ పడి మర్న భదర ూం చెరో చెయ్యా పట్టు కుని గుూంజారు. 

చ్చదిెలాసూంగా న్వాెడతడు. 

“మీరూ మీరూ మాటాి డుకుూంటూ వుూండూండి. ముహూరాు నికి ఇూంకా టై ముూంది గనుక, నేనీల్లగా రూండు కాల్ు  

చేసుకొస్తు !” లేచ్చ వళ్లి డు పురోహితుడు. 

మూంటపూంల్ల ఏూం జరుగుతూందో తెలీక పెళ్లు పెదద లు అయోమయూంగానూ, ఆరాటూంగానూ 

చూస్తు ూండిపోయారు. 

“అబ్యాయి గవరనమూంట్ట ఉదోాగి కదా. ఆ వచ్చాన్ వాడు ఏసీబీ వాడు అయ్ాూండొచాూంటావా?” ఆడపెళ్లి  

వారిల్ల చ్చన్న అనుమాన్ బీజూం పడి గబ్గబ్య మొలకెతు స్తగిూంది.  

“వాళ్ళి  వరుణ్నన ఇప్పుడికకడ అరసుు  చేస్తు  ఏూంట్ గతి?” అని తరజ న్ భరజ న్లు పడస్తగారు మరికొూందరు. 

అదే సమయూంల్ల, “ పెళి్ల ఖ్రుా గురిూంచ్చ ఆరా తీయడానికి వచ్చాన్ ఇన్కూంటాకుు వాడు కాదు కదా?”  

అని ఒకర్ననకరు పర శ్నూంచుకుూంటూ బూంబేలుపడిపోతునానరు మగ పెళ్లి  వారి తాలూకు పెదద లు. 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర ధమ బహుమతి పొందిన కథ
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“ఇూంకొదిద  నిమిషాలి్ల మీకు పెళ్ి వుతుూంది. మీ పెళ్లి కి భదర త ఉూందా?” స్తట్గా పర శ్నూంచ్చడు భదర ూం. 

“ఇదేూంట్. మీ టూత్ పేస్ు  ల్ల ఉప్పుూందా అన్నట్టు  అడుగుతునానవు?” వధువు నిలదీసూంది. 

“ఇదెకకడి ప్పచ్చా పర శన. మాకు భదర త ఉూందా, రక్షణ వుూందా అన్డిగితే అరథ ూం వుూంట్టూంది గాని, మా పెళ్లి కి 

భదర తేూంటోయ ?” న్వాెడు వరుడు. 

“మీకే కాదు. మీ పెళి్లకీ భదర త ఉూండాల. రేపు ఏమై నా జరగొచుా. మీరిూంకో అమాాయిని వలల్ల వేసుకోవచుా. 

ఈమ పాత ప్పర య్డిత సూంబ్ూంధూం పెట్టు కోవచుా....” 

సరుు న్ లేచ్చడు వరుడు. “నీకు ప్పర య్డునానడా? ముూందే చెపైకుూండా ఎూందుకు మోసూం చేశావే?” 

హాలుల్లని తలలనీన ఇట్ట తిరిగాయి. కళ్ి నీన పతిు  కాయలాి  విచ్చాయి. అది గమనిూంచ్చ, వరుడి రూండు 

భుజాలూ పట్టు కుని కూరోాబటాు డు భదర ూం. 

“మీరిూంకో అమాాయిత తిరిగారో మొూండి కతిు త పొడిచ్చ పొడిచ్చ చూంపేస్తు ను!” ఉదేర కపడిూంది వధువు. 

“చూశారా చూశారా… పెళ్లి  పీటల మీదే విభేదాలొచేాసుు నానయి. ఇవి చ్చలకి చ్చలకి గాలవాన్ అయితే, మీ 

పెళ్లి  పెటాకులే కదా..! బేర కప్  తపైదు కదా..! అప్పుడు మీ ఇదద రికీ పూడుాకోలేన్ూంత న్షు ూం వసుు ూంది కదా..!” 

“బోలెడొసుు ూంది. నా కనాాతెూం పోతుూంది!” అని బ్యవురుమని, ఆ వూంటనే కళ్ళి  తుడిచేసుకుని “అది ఎలా 

పూడుస్తు వు.?” భదార నిన నిలదీసూంది వధువు. 

“అది నా వలి  కాదు గాని, ఆరిథ క న్షాు నిన భర్ను  చేస్త మహతు ర ఔషధూం నా దగారుూంది!” 

“కొూంపతీస తాయెతుు లూ, మాయా రాళ్ి  ఉూంగరాలూ అమ్మావాడివా ఏూంట్?” విసుకుకనానడు వరుడు. 

మళ్ళు చ్చదిెలాసూంగా న్వాెడు. “మీలాూంట్ వారి భవిషాతుు , సుఖ్ూం, సూంతషూం కోరి మ్మూం మీ పెళి్లకి భదర త 

కలైసుు నానమోచ !” గొపైగా చెపాైడు. 

“మీరలా కలైస్తు రు.?” వధవరులు కొూంచెూంగా మతు బ్డి జాయిూంట్ గా అడిగారు. 

“అదే చ్చదూంబ్ర రహసాూం. కాని మీ కోసూం ఆ గుట్టు  విప్పై చెపేైస్తు ను.” 

“తెరగా చెప్పై తగలడవయాా. ఆలసాూం చేస్తు  అూంతా భోజనాలకెళ్లి పోతారు. మా నెతిు మీద నాలుగక్షూంతలు 

వేస్త దికుక  కూడా వుూండదు!” అని వరుడు అూంటే, “ఇూంకా ఎవరూ గిఫ్టు లవెలేదు కూడానూ!” గునిసూంది 

వధువు. 

పర వచన్ూం చేసుు న్నట్టు గా అనానడు భదర ూం. “ఈ ల్లకూంల్ల ఎవరూ ఏదీ శాశెతూం కాదు. పెళ్ళి  అూంతే. నీట్ 

బుడగలా ఏ క్షణూంల్లనెై నా ఠప్ మని పేలపోవచుా. చమురు దీపూంలా గుప్పున్ ఆరిపోవచుా. అూందుకని 

ముూందుగానే ఒక కోట్కి మాారేజ  ఇనూురనుు పాలసీ తీసుకుూంటే మీకిూంక అూంతా నిశ్ాూంతే. మీ పెళ్లి  అమృతూం 

తాగేసన్టేు ..!” 

అయోమయూం మారుక ముఖాలు పెటాు రిదద రూ. 

గర హిూంచగలన్న్నట్టు  చూస న్వాెడు భదర ూం. “పెళ్ి యాాక మీరు కొట్టు కునాన, తనునకునాన, అరుచుకునాన, 

పొడుచుకునాన, విడిపోయినా, లేక లేచ్చపోయినా మీకేూం న్షు ూం వుూండదు. ఏకూంగా మీ పెళ్లి  కొూండెకికనా మీమీ 

జేబుల్లి ూంచ్చ ఒకక రూపాయి ఖ్రుా పెటు కకరేి దు. న్షు  పరిహారూం ఇవెకకరేి దు. పెై గా మీకు చెరో కోట్ 

న్డిచొసుు ూంది. దానిన చేజికికూంచుకుని, మర్నకరి చెయిా పట్టు కుని చల్ మోహన్ రూంగా అని పాడుకోవచుా!” 

ఊరిస్తు  చెపాైడు. కాని వరుడు వూరిపోలేదు. 

“ఈ సొదూంతా ఇనూురనుు గురిూంచ్చ! నాకు ఉూందిలే. ఫోఫో!” దులపరిూంచేశాడు. 
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“మీరు కోట్ రూపాయలకి ఇనూురనుు చేయిూంచ్చరా?” వధువు వరుడిని పర శ్నూంచ్చూంది. 

“అహా. అూంతకి కాదు. పాతిక లక్షలకి పాలసీ తీసుకునాన!” 

“ఇతడు చెరో కోట్కీ చేయిస్తు న్ూంట్టనానడుగా! కీడెూంచ్చ మ్మలెూంచమనానరు. మన్ూం సీరియస్ గా ఆల్లచ్చస్తు  

మూంచ్చది!” అూంది వధువు. 

“కోట్ వరాల మూటలాూంట్ మాట చెపాైవు. డబుాలెవరికీ ఊరికే రావు. ఒకవేళ్ వచ్చాయనుకో గబుకుకన్ 

ఒడిస పటేు సుకోవాల. అలాూంట్ సువరాావకాశూం మిమాలన వదుకుకూంటూ వచ్చాూంది. ఏ పెళ్లి  ఎనానళ్ళి ూంట్టూందో 

ముహూరు ూం పెట్ు న్ పురోహితుడే కాదు, కూంపూాటర  జ్యాతిష్కకడూ చెపైలేడు. కాని డబుా శాశెతూంగా సుఖ్ 

పెడుతుూందని తల మాసన్ వాడు కూడా తడుముకోకుూండా చెబుతాడు!” 

“ఇూంతకీ మీరు చెపేైదేూంట్?” ఆశ, విసుగు కలగలప్పన్ సెరూంత అడిగాడు వరుడు. 

ఇూంతల్ల పురోహితుడు వచ్చాడు. “ ఓహో. మీ అసమాతి గొడవలూ, బుజజ గిూంపు కారాకర మాలూ ఇూంకా పూరిు  

కాలేదా! ఒకస్తరలా వళి్ల వాటాుప్ ల్ల లేటసుు  నూాస్త వీడియోస్త చూసొస్తు ను. మీరు కానివెూండి!” అని చెప్పై 

జూంపయాాడు. 

“నా మాటలు జాగర తు గా విన్ూండి. మీ బ్యగు, క్షేమూం, భవిషాతుు  కోరి చెబుతునాన. మీ జీవితానికి, ఆరోగాానికి, 

కారుకి, ఇూంట్కి, ఇూంటోి ని వసుు వులకి అనినట్కీ ఇనూురనుు వుూంది. మరి మీమీ జీవితాల్లి  అతాూంత 

ముఖ్ామై న్ పెళ్లి కి ఇనూురనుు లేకపోతే ఎలా చెపైూండి?” 

“అవును. పాయిూంటే సుమా!” 

వధువు స్తనుకూలూంగా సైూందిూంచేసరికి, రచ్చాపోయాడు భదర ూం. “సరిగాా అూందుకే రూంగ పర వేశూం చేసూంది మా 

భదర తా పాలసీ. మీ పెళి్లని, మా భదర త అనే లాకరోి  భదర పరుచుకునే అదుుత అవకాశూం మీకు కలైసుు నానూం. 

అతి తకుకవ పీర మియూం. అతి పెదద  మొతు ూం. మీ పెళ్లి కి ఎలాూంట్ ఢోకా వచ్చానా మీకు అూండదూండగా నిలుసుు ూంది. 

చెరో కోటీ ఇసుు ూంది. మీ పెదాల మీద న్వుె పూయిసుు ూంది. పున్ర  వై భవూం తెచ్చా మీ చేతుల్లి  పెడుతుూంది!” 

నాటకీయూంగా చెపాైడు భదర ూం. 

“ఈ పర పోజల్  బ్యగానే వుూంది కదా?” వధువు వరుడిని అడిగిూంది. 

“పీర మియూం ఎూంతేూంట్?” వరుడు రబ్ారులా స్తగుతూ ఆరా తీశాడు. 

“చ్చలా చీప్ . పెళి్ల ముహూరాు నికి ముూందే తీసుకుూంట్టనానరు గనుక 20% డిస్కూంట్  కూడా వుూంది. పీర మియూం 

మొతు ూం ఏక మొతు ూంగా ఇప్పుడే చెలి ూంచేస్తు  ఇూంకో 10% డిస్కూంట్  ఇస్తు ూం. మీరు జస్ు   70% చెలి స్తు  చ్చలు. 

భలే చౌక బేరూం అూంటే ఇదే ఇదే!” 

“అదే ఎూంతవుదిద ?” విసుకుకనానడు. 

“జస్ు   టూ లాకు . రూండు లక్షలు మాతర మ్మ. మాారేజ  హాలు ఖ్రుా, వీడియో ఖ్రుా. భోజనాల ఖ్రుాలాగానే 

దీనీన పెళ్లి  ఖ్రుాల్లి  భాగూంగా లెకికూంచ్చల...” చ్చన్నగా న్వాెడు భదర ూం. 

“ఆ పాలసీ తీసుకోూండి. నా ఫస్ు   రికెెస్ు  ”  వరుడి చేయి పట్టు కుని గోముగా అభారిథ ూంచ్చూంది వధువు. 

తలపాగా తీస, బురర  గోకుకని, ఆపెై న్ తూండిర ని ప్పలచ్చడు వరుడు. 

“కొతు గా పెళి్ల బీమా పాలసీ తీసుకోవాల. ఇతడికి రూండు లక్షలకి చెకుక ఇవెూండి నానాన!” 

“నేనెూందుకివాెలార  సనానసీ. పెళ్లి  పూందిటోి  జరిగే ఖ్రాూంతా మీ మావగారిదే. ఆయనేన పెట్టు కోమను!”  పెై  పూంచె 

దులపరిూంచేశాడాయన్. 
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వధువు తూండిర ని ప్పలచ్చరు. సూంగతి విని, “జీలకరర  బలి ూం పెట్టు కోవడూం తపై పెళ్లి  అయిపోయిన్టేు . అూంటే మా 

అమాాయి మీ కోడలెై పోయిన్టేు . అూంచేత ఈ ఖ్రుాత నాకేూం సూంబ్ూంధూం లేదు!” అనానడాయన్ కోపూంగా. 

“కాదు మీరే ఇవాెల!” 

“ఇవెను. మీరే పెట్టు కోూండి!” 

కాబోయిన్ వియాూంకుళ్లుదద రూ మూంటపూం మీద ఒకర్ననకరు తసుకోస్తగారు. 

“మధా మారాూంగా చెరో సగూం పెట్టు కోూండి..” తన్ ఖ్రాకాల పెళ్లి  ఆగిపోతే, సూంభావన్ చేజారిపోతుూందని 

భయపడిపోతూ సలహా ఇచ్చాడు పురోహితుడు.  “నేనొప్పుకోను.”  “అలా కుదరదు.” 

“ఒరేయ  అబ్యాయ . పీటల మీూంచ్చ లేచ్చ రారా!” వరుడి తూండిర  హూంకరిూంచ్చడు. 

“పెళ్లి  ఖ్రుా కకిక ఇకకడునూంచ్చ కదలూండి!” వధువు తూండిర  అడుడ పడాడ డు. 

ఇదద రూ కోడిపుూంజులెై  కాళ్ళి  దువుెకొూంటోూంటే, బికక చచ్చాపోయి, గుటకలు మిూంగుతూ గుడి పైగిూంచ్చడు 

భదర ూం. ఆగమని అడుడ పడదామనుకునానడు, గాని భయూం అతడి పీక భయూంకరూంగా నొకేకసూంది.  ఏదో 

జరిగిూందని ఇరు వరాాల వారూ మొదట నోళ్ళి , తరాెత చేతలు కలుపుకునానరు. కసదీరా తిట్టు కునానరు. 

తనివి తీరా తనునకునానరు. తమ అదృషు ూం వకిర ూంచ్చ పెళి్ల ఆగిపోతే, ‘భోజనాలు ఆపేస్తు రేమో’ అని భయపడి 

అట్ట పరిగెతాు రు అతిథులు. 

“పెళ్లి ల్ల ఇలా గొడవ పడటూం వీళ్ు ఆచ్చరమా?” పెళ్లి కొచ్చాన్ పొరుగు రాషు రూం ఆవిడ చోదాూంలా చూస్తు   

అడిగిూంది. 

అతిథులన ఆహాెనిస్తు  బిజీగా వున్న వధువు అన్న, వరుడి అన్న దూసుకొచ్చారు. 

“ఆగూండాగూండి. అసలేూం జరిగిూంది?” 

“ఇతడు మాారేజ  ఇనూురనుుకి పీర మియూం కటు మనానడు. ఎవరు కటాు ల్ల తేలక జుట్టి  పట్టు కునానరు” 

పురోహితుడు  వివరిూంచ్చడు. 

“ఇవతల నీ వలి  పెళ్లి  ఆగిపోయేట్టు ూంటే, ఇూంక నీ బోడి బీమా భదర త ఎవడికాకవాల్లయ ?” భదర ూం కాలర  

పట్టు కునానడు వధువు అన్న. 

“నీ పాలసీ పెళ్లి  కోసమా, పెళ్లి  ఆగిపోవడూం కోసమా? బ్యట్కి రా తేలుాకుూందాూం!” కళ్లి రర జేశాడు వరుడి 

అన్న. 

భదర ూం చెరో రకక పట్టు కుని బ్యట్కి ఈడుాకుపోయారా అన్నలదద రూ.  గేట్ట బ్యట దభీమని కిూంద పడేస, 

ఎడా పెడా తనేనశారు. ఫ్టట్ బ్యల్  ఆడేశారు. 

అదే సమయూంల్ల అకకడ వధవరులు జీలకరర  బలిూం పెట్టు కోవడూంత భజూంతీర లు పెదద  ఎతుు న్ మోగాయి. 

 ఆ హోరుల్ల భదర ూం ఆరు నాదాలు ఎవరికీ వినిైూంచలేదు.    కదలేి ని సథ తిల్ల ఉన్న భదార నిన అతడి నుదుట్ రాతకు 

వదిలేస వాళ్ళి  వళ్లి పోయారు. 

సరిగాా అప్పుడో అమాాయి మై క  పట్టు కుని అతడి దగారకు దూసుకువచ్చాూంది. “నీకు హెల్ు   ఇనూురన్ు  

ఉూందా?” 

“నిన్ననే ఎకు పెై ర  అయిాూంది దేవుడోయ ..!” బేర  మనానడు పూర  భదర ూం.! 

 

***O*** 
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“చూడు...చూడు. వీడేమూంట్టనానడో చూడు!” 

మురుసుకుూంటూ కేకేసూంది మాలతి. పరుగెతుు కు 

వచ్చాూంది న్రాద, అకక ప్పలుపుకి.  నాలుగేళ్ు 

బ్యలరాజు అమా వూంక, ప్పనిన వూంక న్వుెతూ 

చూశాడు. 

“అను నానాన! మళ్ళు అను.” అూంది మాలతి. వాడు మూతి బిగిూంచుకునానడు.  

“అన్మాా! ప్పనిన న్వుెతుూంది.” బ్ర తిమాలూంది మాలతి. 

“మల చ్చకెి త్?” పర శానరధ కూంగా తలి  మొహూంల్లకి చూశాడు వాడు. 

“వేలెడు లేడు, వధవ. ఎనిన తెలవితేటల్ల! ఇస్తు లే, ఏమనానవో చెపేు నే!” అూంది న్రాద. 

బ్యలరాజు, అరచేతులు పెై కి కన్బ్డేలా రూండు చేతులనీ ముూందుకు చ్చప్ప, ఎడమ అరచేయి తన్కి 

సమాూంతరూంగా ఉూంచ్చ,  కుడి చేయి తన్కు లూంబ్కోణూంల్ల ఉూండేలా పెట్ు , ఆ చేతి బొటన్వేలు పెై కి చ్చప్ప, 

మిగిలన్ నాలుగు వేళ్ునూ గుపెైటగా కలప్ప  ఎడమ అరచేతి మీదకు తెచ్చా, కళ్ళు తమాషాగా ఎగరేస్తు , ఆ 

అరచేతిల్ల కొట్టు కుూంటూ  అనానడు, “ నాకేూంతి?”   

గొలుి న్ న్విెూంది మాలతి.  

పడిపడి న్విెూంది న్రాద. “ఓరి వధవా, ఎకకడ నేరాావురా ఈ ఫిట్ూంగు మాట?” అూంటూ.  

వాడేూం జవాబు చెపైగలడు, వాడూ న్వేెశాడు. 

పర హాి దుడికి హరి భకిు  ఎవరు కూరోాపెట్ు  నేరాైరు?  

అభిమనుాడికి పదావూాహ పర వేశ విదా ఎవరు వన్నత తినిప్పూంచ్చరు? 

పూలమొగాలకి ‘పరిమళ్లూంచమాా' అని ఏ తటమాల ముదుద  చేస్తు  బోధూంచ్చడు? 

అవనీన జన్ాతః వచ్చాన్వే. మాతృగరుూంల్లనే ఆ గుణాలు వారికి అబ్యాయి. బ్యలరాజుకీ అూంతే. అయిదు నెలల 

వయసు(అనొచుానా?) నుూంచీ, తలి  గరుూంల్ల ఉూండే, పర భుతాెసుపతిర కి తిరగటూం వాడికి తపైనిసరి 

అయిూంది. మాలతికి అయిదో నెల నుూంచ్చ ఏదో ఒక న్లత.   దాూంత, వాడు కూడా నెల నెలా ఆసుపతిర కి 

తిరగటూంత,  తలి కి అకకడ జరుగుతున్న పర్నక్షలు, ఇసుు న్న మూందులు, అూందుకు తూండిర  పడుతున్న పాట్టి , 

తడుపుతున్న చేతులు చూసుు ూండటూం(?), ఆకళ్లూంపు చేసుకోవటూం  మామూలెై పోయిూంది. పర పూంచ తూంతర ూం 

కొదిద కొదిద గా అరధ మయిూంది. తలి  గరాునిన చీలుాకుని, వాడి లేలేత బురర ల్లకి ఈ వావహారాలనీన ఇూంకనే 

ఇూంకాయి. ఇూంకనేూం, ఇప్పుడు అవి బ్యటపడక  చస్తు యా? 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో దిితీయ బహుమతి పొందిన కథ
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వాడి విజాాన్ విసు రణకి పార కృతిక పరిసరాలు కూడా తగు విధూంగా సహాయపడాడ యి.   

దొడోి  నేతి గినెన తీసుకుపోయి, వేపచెట్టు  మీద కూర్నాని, వాళ్ి మా ఎూంత అరిచ్చనా, రాయి  విసరినా జూంకని 

కాకి, వీడు ఒక బలి ముాకక పట్టు కు వచ్చా, ఆ చెట్టు  కిూంద దానికి కన్బ్డేలా పట్టు కు కూర్నాని,‘కా కా’ అని 

అరవగానే, ఆ గినెన వదిలేస, రివుెన్  కిర ూందికి వాల, బలి ముాకక  తనునకు పోయేది.  

 

ప్పలి  ప్పలి లత ఆడుకోవాలనుకున్నప్పుడు, అమా చూడకుూండా, ఆ ప్పలి కి ఇనిన పాలు పట్టు కొచ్చా పోస్తు  చ్చలు, 

అది తన్ ప్పలిలన వాడు ముట్టు కునాన ఊరుకునేది. 

ఇలా వాటనినట్త మమ్మకమై ,‘నాకేూంట్’ కావాలూంటే,‘నీకేూంట్’ ఇవాెల్ల కూడా నేరేాసుకున్న బ్యలరాజు, 

దిన్దిన్ పర వరధ మానుడెై , ఇూంతిూంతెై , వట్టడిూంతయెై  అన్న చూందూంగా ఎదిగాడు. చూందర మూండలానికి 

దూసుకుపోతూ, ఒకొకక తొడుగునీ వదిలేస్త రాకెట్ లాగా, పెై కి చేరి ఉదోాగపథూం చేరుకునే వేళ్కి  సగాునీ, 

శరానీన, మొహమాటానీన విజయవూంతూంగా వదిలేశాడు. 

 

జూనియర గుమాస్తు గా జాయిన్యిన్ బ్యలరాజు మొదటగా, టపా రిసీవ చేసుకుని, రికారుడ  చేస, ఆఫీసుల్ల 

అూందరికీ పూంచే అపార ధన్ామై న్ ఇన్ కమిూంగ సెక్షన్ ల్ల పడాడ డు.  

 

పనిమూంతులకి తమ విదెతుు  పర దరిశూంచటానికి పర దేశూంత పని లేదు. బ్యలరాజు రూండు రోజుల్లి  శర దధ గా పని 

ఆకళ్లూంపు చేసుకునానడు.  మలకువలు గర హిూంచ్చడు. అవకాశాలు ‘కని పటాు డు’.  ఆ తరవాతి రోజు నుూంచీ, 

అతని పని న్లేి రు మీద బ్ూండి న్డకే అయిాూంది.  వారూం గడిచే సరికి, 'తాము పెట్ు న్ బిలుి లు సూంబ్ూంధత 

సీటి కి చేరటూం లేదని కాూంటార కు రుి  గోల పెటాు రు.  ఇన్ కమిూంగ ల్ల కనుకోకమనానరు సూంబ్ూంధత 

అధకారులు. వచ్చాన్ కాూంటార కు రి ని స్తదరూంగా రిసీవ చేసుకునానడు బ్యలరాజు.  అరిగిపోయి, కాలూం చెలి న్ 

పదధ తులకి తను వాతిరేకిన్నీ, అభుాదయ పదధ తులన పర వేశపెటేు  మనిషిన్నీ, వాకృచ్చాడు. కొతు  రిజిసు ర 

చూప్పూంచ్చడు. వచ్చాన్ టపా అూంతా, సెక్షన్ి  వార్నగా, సబ్జ కు  ల వార్నగా మాతర మ్మ కాకుూండా, బ్యలేద రిన్ తేదీ 

వార్నగా, అవి పర యాణూం చేసన్ దినాల లెకకకూడా పరిగణన్ల్లకి, తీసుకుని రిజిసు ర చేసుకుని, అదే కర మూంల్ల 

పూంపకూం పెడుతున్నట్టి  వివరిూంచ్చడు. దీని వలన్ తన్కు, ఏయే ఊళ్ు నుూంచ్చ కొరియర వాళ్ళు  ఎూంతెూంత 

సమయూం తీసుకుూంట్టనానరనే విషయూం సైషు ూంగా తెలస, వారిపెై  అదుపు స్తధూంచే పర కిర య 

స్తధామవుతుూందనీ, సూంసథ  కర మశ్క్షణకి ఇది బ్హధ దోహద పడుతుూందనీ వివరిూంచ్చడు. ఇదూంతా కాదని, 

మీ బిలుి లు లెై ను దాట్ూంచ్చ, ముూందే పూంపేస, తరవాత తన్ ఎూంటీర లు సరిచేసుకోనే పదధ తి ల్లపాయకార్నగా 

మర్నకట్టూందనీ, అయితే అలా శర మ పడటూం వలన్ 'నాకేూంటీ' అన్న పర శన ఉదువిసుు ూందనీ, అనాాపదేశూంగా 

న్చా చెపాైడు.  బ్యలరాజు పధకూం వనుకనున్న'అరధ ూం' తెలుసుకుని,  అవుతున్న అరాధ నికి మరో ఇూంత 

‘అన్రధ ూం' అని మూలగి, సరుద కుపోయే దారిల్ల పడాడ రు కాూంటార కు రుి .    

 

నెల తిరగాానే, పెై  ఆఫీసరుని కలుసుకుని, తన్ కషు ూం, అూందువలన్ ఆఫీసుకు కలగిన్ లాభూం(?) వివరిూంచ్చడు 

బ్యలరాజు. ఈ లాభూం తన్ ఒకకడి వలి  కలగలేదనీ, తన్కా సీట్ట ఇచ్చా, తను తెచ్చాన్ మారుైలని ఆమోదిూంచ్చ, 
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పోర తుహిూంచ్చన్ తమకూ సమమై న్ వాటా ఉూందనీ సవిన్యూంగా వివరిూంచ్చడు. ఈ కొతు  పోర తాుహానికి ఆయన్ 

ముగుధ డెై పోయాడు. బ్యలరాజుల్ల విపివాతాక అభివృదిధ  పధకాలు రూపొూందిూంచే నెై పుణాూం ఉూందనీ, 

అట్టవూంట్ వాడు కేవలూం ఇన్ కమిూంగ మయిల్  చూడటూం సూంసథ  అభివృదిధ కే ల్లపమనీ గర హిూంచ్చడు. ఏడాది 

తిరగాానే, ర్నటీన్ మారుైల్లి  భాగూంగా చూప్పస్తు , బ్యలరాజును బిల్ు సెక్షన్ కి  బ్దిలీ చేశాడు. కతిపయ 

వతురాల్లి నే, బ్యలరాజు 'నాకేూంట్...నాకేూంటీ’ అన్టూంతపాటూ, 'ఎవరై తే నాకేూంటీ' అనే స్తథ యికి 

ఎదిగిపోయాడు.  

 

‘అన్గన్న్గ రాగ మతిశయిలుి చు నుూండు’ అనానరు పెదద లు. అవున్నుకునానడు బ్యలరాజు. ఆయేట్ 

కాయేడు గడిచే కొదీద , గడిూంచే పదధ తిల్లనూ సరళ్త స్తధూంచ్చడు. పూలల్లూంచ్చ తేనె తీస్త భర మరూంలా, 

అబ్యాయిలకి తెలయకుూండా గుూండెలు దోచే అమాాయిలాి , మతుు  మూందిచ్చా శసర  చ్చకితు చేస్త వై దుాడిలా, 

ముూంబ్యి ల్లకల్ రై ళ్ి ల్ల మొబై లు ఫోనుి  కొటేు స్త చోర కళ్లకారులాి , నొప్పై తెలయకుూండా పని కానిచుాకునే 

నెై పుణాూం స్తధూంచ్చడు. అతగాడు ‘నాకేూంట్’ లకి జవాబిచేా వాళ్ళు, అదేదో తపైనిసరి ఖ్రుాలా, 

తెలయకుూండా తెగాోయబ్డే ట్ డి యస్ లా, అవున్నే అవసరూం, కాదనే అవకాశూం లేకుూండానే జీతూంల్ల పడే 

పార విడెూంట్ ఫూండు డివిడెూంట్టలా భావిూంచ్చ, తిరుపతి కొూండపెై   ముడుపులా  వేయటూం మొదలు పెటేు శారు.  

పదిహేనేళ్ళి  సర్నెసుల్ల జమ వేసుకున్న తొూండ వూసరవలి  కాకుూండా పోదు. బ్యలరాజిప్పుడు సెక్షన్ హెడుడ .  

అయిదేళ్ు తరవాత, ఆ డిపారుు మూంట్ట కి, అతి కషు మీాద రికూు ట్ మూంట్ శాూంక్షన్ వచ్చాూంది. దానికో పర్నక్ష 

తతూంగూం ఉూంది. బ్యలరాజు ఆ కమిటీకి నిరాెహక సహాయకుడు. పేరుకే సహాయకుడుగానీ, నిరెహణ అూంతా 

అతడిదే. 

 

పర్నక్షలు ఊరి మధా టౌను హల్లి  జరిప్పూంచ్చనా, ఊరవతల, పొలాల్లి  పూంటలు న్రికిూంచేస, ఆ బీళ్ి ల్ల 

మూంచెలు కట్ు ూంచ్చ, వాట్ మీద కూచోపెట్ు , ఎవరూ ఉూండని, ఎవరూ చూడని నిరజ న్ పర దేశూంల్ల 

నిరెహిసుు న్నూంత ధీమాగా జరిప్పూంచ్చడు బ్యలరాజు.  హాల్  ట్కెట్ చెకిూంగ కి అయిదొూందలు, కొశాన్ పేపర 

పూంజారానికి అయిదొూందలు, ఆన్ుర షీట్ పూంపకానికి అయిదొూందలు,  ఎకు టార  షీట్ ఒకికూంట్కి వూంద. 

న్గదు చెలిూంపు పెై నే స్తవల ఉప లభాూం.  

ఎన్నడూ ఎరగని ఈ విధన్ూం బ్యలరాజు సహాయకులూందరికీ పూండగే!  

“అభారుధ లకి పర్నక్షల పటి  ఉన్న సీరియస్ నెస్ తెలుసుకోవాలూంటే ఇదే పదధ తి. ఉచ్చతమూంటే, పర తివాడూ 

ఎగబ్డతాడు. అయినా ,  రేపు ఉదోాగూం వస్తు ,  వచేా జీతూంల్ల ఇదొక ఆవగిూంజ కదూ! “ అనానడు బ్యలరాజు. 

మొదటోి   కొూందరు అభారుధ లు ఎదురు తిరగబోయారు.  

“సరే. మీకు అభాూంతరూంగా ఉూంది కదా! పర్నక్ష వాయిదా వేయిస్తు ను. మీ శూంకలు తీరాక, పెట్ు స్తు ూం!” 

అనానడు ఉదారూంగా బ్యలరాజు. అభారుధ లు మారు మాటాి డకుూండా “ఫీజులు” కటేు శారు. ఒకస్తరి వాయిదా 

పడితే, మళ్ళు పర్నక్ష అూంటూ వసుు ూందో రాదో తెలయదని వాళ్ుకి తెలుసు.  

విజయవూంతూంగా పర్నక్ష నిరెహిూంచ్చ, ఎవరి వాటా వాళ్ుకు పూంచ్చ, తన్ వాటా మూట సరుద కునానడు బ్యలరాజు.  
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రూండు నెలల అన్ూంతరూం, బ్యలరాజు ఆఫీస్ మ్మనేజర రిటై రై , కొతాు యన్ చేరాడు. వస్తు నే బ్యలరాజుని తన్ 

గదికి ప్పలచ్చడు.  గదిల్లకి అడుగుపెట్ు న్ బ్యలరాజు, జూంతు పర దరశన్శాలల్ల, వళ్ళు తూల పుల బోనుల్ల 

పడడ వాడిలా వణ్నకి పోయాడు.  కారణూం, ఎదురుగా ఉన్నది, ఫర ష్ రికూు ట్ మూంట్ ల్ల ఎనినకెై న్ ఆఫీసర ! తన్ 

నిరెహణల్ల పర్నక్ష రాసన్ వాడే!  

క్షణూం ల్ల తమాయిూంచుకుని, “ గుడ్ మారినూంగ సర” అనానడు.  

“నాకు గుడ్ మారినూంగ చెపేు , మీకేూంట్?” అడిగాడు అతను.   

కూడబ్లుకుకని జవాబిచ్చాడు బ్యలరాజు, విషయూం స్తరుకు తెలసపోయిూంది కనుక తెగిూంపు వచ్చా.. “ మీకు 

గుడ్ మారినూంగ చెపేు ,  నాకు మీ ఆశీరాెదూం ఉూంట్టూంది స్తర!” అనానడు న్వుె న్ట్స్తు .  

“మీకు ఆశీరాెదూం ఇస్తు  , మరి నాకేూంట్?” కొూంటగా అడిగాడతను.  

గదిల్లకి వచేా ముూందు గుమాూం చ్చట్టనే ఆగిపోయిన్ ధై రాూం, ఈ పర శన విన్గానే ధై రాూంగా  వచ్చా, బ్యలరాజుని 

కావిలూంచేసుకుూంది.   దాూంత, “భలే వారే. మీరిప్పుడు నా బ్యస్. నాకెూంత మీకూంతా!” అనేశాడు బ్యలరాజు.  

“నాకేూంట్ అనేది నేను చెపాైలా, మీరు నిరాయిస్తు రా?” అడిగాడతను, చ్చరున్వుె చెదరకుూండా కూంగారు 

పడాడ డు బ్యలరాజు. 

‘ఏదో మతలబు ఉూందిూందుల్ల. తను జాగర తు గా ఉూండాల’ అనుకునానడు మన్సుల్లనే.  

“చ్చతు ూం. శెలవివెూండి!” అనానడు , కుడితిల్ల పడడ  ఎలకలా గిూంజుకుూంటూ. 

“ఇవాలు నుూంచ్చ నువుె ఈ ‘నాకేూంట్’ మరిాపోవాల. జీతూం చూసుకుని,‘ నాకిూంతే’ మూంతర ూం నేరుాకోవాల.” 

ప్పడుగు పడడ టు యిూంది బ్యలరాజుకి.  వళ్ళు మూండిపోయిూంది. ‘ఈ వామనుడెవరు తన్ చుటూు  గిరి 

గీయటానికి?’ అనుకునానడు. 

“అదెలా? మరిాపోకపోతే?” అనానడు కోపూంగా, ’ఇవాళ్ చేరిన్ వాడు తన్ని మారిపోమాూంటాడా? ఇదేమనాన 

బొమాలాటా?’ అనుకుూంటూ.  

“మిసు ర బ్యలరాజు, మీ సునిశ్త కళ్ల కౌశలానిన ఆనాడు పర్నక్ష కేూందర ూంల్లనే చూశాను. అవకాశూం వస్తు  ఆ 

కౌశలానికి ఆన్కటు  వేయాలని ఆనాడే అనుకునానను. అవకాశూం ఇచ్చాడు గనుక, దేవుడికి నా పర పోజల్ 

సమాతమ్మ అన్నమాట.  మీవూంట్  అనుభవజాుడిని, కారా దక్షుడిని శ్క్షకి గురిచెయాటూం కనాన, సకర మ దారిల్ల 

పెట్టు కోవటమ్మ డిపారుు మూంట్ కి ఉపయ్కు మై న్ చరా అవుతుూంది. అూందుకే, ఈ పర పోజల్ ఇసుు నానను.  

సతెరూం మీ దారి మరిాపోూండి. మరాాదగా మూంచ్చ దారికి మళ్ి ూండి.  ఇలా చేస్తు  మీకేూంట్ అూంటారా,  నా దారికి 

వస్తు ,  మీకు ఎూంకెై ెర్నలూ, జై లు గోడల అవసరూం ఉూండదు. మన్శాశూంతి ఉూంట్టూంది!”   

 

గాల తీసన్ బలూన్ లా, గోళ్లి , కోరలు పీకేసన్ పులలా, తక తెగిన్ కోతిలా ఫీలవుతూ, ఆఫీసరుగారికో దణాూం 

పెట్ు , ‘నాకిూంతే...నాకిూంతే...’ అని గొణుకుకూంటూ బ్యట పడాడ డు చ్చవు తప్పై, కనున లొటు పోయిన్ బ్యలరాజు.  

 

***O*** 
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మా స్తనహితుడు వేణు ఏదో అసెసథ తత ఓ కార్నైరేట్ న్రిుూంగ హోమ్ 

ల్ల నిన్న పొదుద న్న జాయిన్ అయాాడని తెలసూంది. 'ఏనాడూ జిరుు న్ 

చీదని మనిషి, ప్పడుగులా ఉూండేవాడు, ఇూంకా అరవై  ఏళ్ళు కూడా 

నిూండని వాడు, అతడికి ఏమై ూందా?' అనుకుూంటూ ఆతుు త ఆపుకోలేక  వాడిని 

చూడటానికి ఉదయూం ఎనిమిది గూంటలకే బ్యలుదేరి  ఆ న్రిుూంగ హోూం కి వళి్లను. 

 

'ఆరోగాశీర  పథకూం రోగులకు పర తేాక కౌూంటర' అూంటూ బోరుడ  తగిలూంచ్చ ఉన్న చోట్టకు వళి్ల “మా ఫర ూండ్ 

ఒకతను ఆరోగాశీర  పథకూం కిూంద నిన్న మీ హాసైటల్ ల్ల జాయిన్ అయాాడు.....” అని ఆతని వివరాలు 

చెపైబోతుూంటే ఆ కౌూంటరోి  ఉనానవిడ, నా మాటలు ఏమాతర మూ విన్కుూండా, కనీసూం నా వూంక కనెనతు యినా 

చూడకుూండా, సొరుగుల్లూంచ్చ ఓ పుసు కూం బ్యటకు తీస, ముకుక మీది మాసుక సవరిూంచుకుూంటూ 

“ఆరోగాశీర  పథకమా .. వర్న గుడ్ .. మీ పేరు చెపైూండి” అూంది. “నా ఫర ూండ్ వేణు...” అూంటూ చెబుతూూంటే, ఆ 

మాటలు ఏమాతర మూ పట్ు ూంచుకోకుూండా  “కాదు, మీ పూరిు  పేరు చెపైూండి” అూంటూ నా చ్చరునామా, ఫోన్ 

నెూంబ్ర త సహా వివరాలు అనీన అడిగి రాసుకుూంది. 

'కేవలూం ఒక పేషూంట్ ని చూడడానికి వస్తు , నా వివరాలనీన ఇూంతలా ఎూందుకు అడుగుతూంది ఈవిడ?' అని 

నాకు అనుమాన్ూం వచ్చాూంది.  అూంతల్లనే ఆమ “బోయ... వీలెై ార...” అూంటూ కేక వేయడూం ఇదద రు 

మలి యోధులాి ూంట్ మనుష్కలు, పూరిు  కోవిడ్ స్తట్టల్ల ఉన్నవాళ్ళు, గబ్గబ్య వీల్ ఛై ర తసుకుూంటూ నా 

వదద కు రావడూం, న్నున అూందుల్ల  బ్లవూంతూంగా కూరోాపెటు డూం,  పెదద  కారిడార గుూండా హాసైటల్ ల్లపలకి 

హడావుడిగా తసుకుూంటూ వళ్లి పోవడూం, అనీన చకచకా జరిగిపోయాయి!!  “నేను న్డవగలను. వేణు ఏ 

రూమ్ ల్ల ఉనానడో చెపైూండి. నేను వళ్లు ను” అనానను గాభరాగా,  వీల్ ఛై ర ల్ల ఇటూ అటూ గిూంజుకుూంటూ. 

“మీరు న్డిచ్చ వళ్ి డూం ఎూందుకు స్తర!  వేణుగోపాల్ డాకు ర గారే మీ రూమ్ కి వచ్చా చూస్తు రు.” అనానడు 

అూందుల్ల ఒకతను. 

“ఏ డాకు రూ చూడన్కకరలేదు. న్నున  ఎకకడకు తీసుకెళ్ళు నానరు?”  అూంటూ ఆూందోళ్న్గా అడిగాను.  “డీలకు 

రూమ్ కి! టీవీ సదుపాయూం కూడా ఉూంది.  ఏూం పరాెలేదు కూరోాూండి!” అూంటూ కారిడార చ్చవర  ఒక 

రూముల్లని బడ్ వదద కు  తీసుకుని వళ్లి రు. 

“ఏమిటయాా బ్యబూ.. ఏమిట్దూంతా.. నాకేూం అరధ ూం కావటూం లేదు. నేను నా ఫర ూండ్ వేణూ కోసూం వచ్చాను.” 

అూంటూ చ్చరాకుగా వారి వూంక చూస్తు ూంటే, “మీరేూం గాభరా పడకూండి. డాకు ర వేణుగోపాల్ గారే డూాటీల్ల 

ఉనానరు. మ్మూం వారిని డాకు ర గోపాల్ గారని ప్పలుచుకుూంటాూం.  ఆయన్ ఐదు నిమిషాల్లి  వస్తు రు. కొూంచెూం 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ
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ఓప్పక పటు ూండి.” అూంటూ ఆ ఇదద రు కలస న్నున బ్లవూంతూంగా రకకలు పట్టు కుని లేవదీస మూంచూం మీద 

కుదేసన్ట్టు  వన్కిక తస మర్న పడుకోబటాు రు! 

 

నాకు పరిసథ తి ఏమీ అరథ ూం కావటూం లేదు.  “అదికాదు, నేను నా స్తనహితుడు వేణూని చూడడానికి వచ్చాను., 

డాకు ర గోపాల్ ని కాదు, నేను చెపేైది పూరిు గా విన్ూండి...” అూంటూ ఉూంటే “మ్మూం చెపేైది కూడా కాసు  విన్ూండి 

స్తర. డాకు ర గోపాల్ గారిని వాళ్ి  ఇూంటోి  వేణూగారనే ప్పలుస్తు రు. స్తనహితులు కూడా వేణూగారనే అూంటారు. 

మిమాలన చూడటానికి ఆయనే వస్తు రు. గాభరా పడకూండి స్తర” అూంటూ నా తల వదద  తలగడ సరిద పెటాు డు. 

'న్నున మూంచూం మీద పడుకోబడుతునానరూందుకు? నాకు ఏ రోగూం లేదు.. నేను పేషూంట్న కాదు.” 

అరిచ్చన్ట్టు గా అనానను. 

“స్తర, హాసైటల్ ల్ల చేరటానికి వచ్చాన్ప్పుడు అూందరూ అలాగే చెపాు రు.  పేషూంట్ అనిప్పూంచుకోటానికి ఎవరికి 

మాతర ూం ఇషు ూం ఉూంట్టూంది చెపైూండి.”  అనానడు. 

 

అూంతల్ల, పాి సు క స్తట్ ల్ల ఉన్న ఓ న్రు చకచకా ల్లనికి వచ్చా, చేతిల్లని టేర  పకకన్ పెట్ు , దాని ల్లూంచ్చ 

థరాామీటర బ్యటకు తీసూంది. “ససు ర.. నేను చెపేైది కాసు  విన్ూండి!” అని అూంటూ ఉూంటే, అదేూం 

పట్ు ూంచుకోకుూండా “నోరు తెరవూండి.. నాలక పెై కి ఎతు ూండి..” అూంటూ చేతిల్లని ధరాామీటరు ఇటూ అటూ   

దులప్పూంది.  నేను “అదికాదమాా..” అూంటూ చెపేై ల్లగానే  ధరాామీటర నా నోటోి  నాలక కిూందకి తస్తస రూండు 

వేళ్ుత నా నోరు మూస్తసూంది. “..మ్..మ్..” అని బ్లవూంతూంగా ఏదో అన్బోతూవుూంటే, “మాటాి డకూండి, 

ధరాామీటర నోటోి  విరిగితే పాదరసూం అూంతా పేగుల్లి కి దిగిపోతుూంది. అప్పుడు పెదాద పరేషన్ చెయాాల” అని 

కసరిన్టేు  చెప్పై,  ఓ నిమిషూం తరవాత నా నోట్ ల్లూంచ్చ దానిన  బ్యటకులాగి ర్నడిూంగ చూస “నారాలే” 

అూంటూ కళ్ళు చ్చట్ి ూంచ్చూంది. 

“ససు ర, నేను పేషూంట్ ని కాదు.” అనానను దృఢూంగా. 

“టూంపరేచర నారాల్ గా ఉన్నూంత మాతార న్ మీరు పేషూంట్ కాదని చెపైలేూం. ఎూందుకూంటే, ఈ కోవిడ్ వచ్చా 

తగాిన్ తరాెత రకరకాల కొతు  రోగాలు పుట్టు కొసుు నానయి. ఈ  మాయ రోగాలనీన జెరూం లేకుూండానే మూడో 

రోజుకే ఎతుు కు పోతునానయి. మీరు పేషూంట్ అవునో కాదో తేలాాలుూంది మీరు కాదు, డాకు ర గారు !” అని  

టేర  ల్లూంచ్చ బి ప్ప ఆపరేటస్ అూందుకుని, “మీ ఎడమ చేయి ముూందుకు చ్చపూండి.” అూంటూ  ఆరడ ర వేసూంది.  

నేను 'చెయిా ముూందుకు చ్చపనేమో' అని అనుమాన్ూం వచ్చాూంది కాబోలు,  ఇూందాక వీలెై ార తసుకొచ్చాన్ 

మలి యోధులల్ల ఒకడు నా ఎడమ చేయి ముూందుకు లాగి పట్టు కునానడు. న్రు బి ప్ప మీటర త ర్నడిూంగులు 

తీసుకుని, అకకడున్న 'కేసు షీట్'  మీద నోట్  చేసూంది. 

“బిప్ప హెచుాగా ఉూంది. మాతర లు ఏవై నా వాడుతునానరా?” అూంటూ అడిగిూంది.  

“నాకు బిప్ప లేదు.  మీరు చేస్త ఈ హడావిడికి, ఈ ప్పచ్చా పనులకు పెరిగి ఉూంట్టూంది!” అనానను కోపూంగా. 

“చూశారా, మీకు అకారణూంగా కోపూం వస్ు ూంది. మీ గొూంతు వణుకుతూంది. అదీ రోగ లక్షణమ్మ, బ్హశా 

'ఏూంగెై టీ నుారోసస్' కావచుా...” అూంటూ టేర  ల్లూంచ్చ ఒక పెదద  వడలుై సెై జు గోచీ లాూంట్ ఆకుపచాని వసర  

విశేషూం తీస, “మీ షరుు , బ్నీను తీస్తయూండి. డాకు ర గారు వచేాల్లగా ఈ ఏపార న్ వేసుకోూండి.” అూంటూ నా 

చొకాక,  బ్నీను బ్లవూంతూంగా తీయిూంచేస, ఆ గుడడ  ముకకను నాకు అలూంకరిూంపజేసూంది.  
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“రిలేకువూండి...”అూంటూ ఖాళ్ళ టేర  త బ్యట్ట నా షరుు  బ్నీను పట్టు కుని బ్యటకు వళ్లుపోతూవుూంటే  

“అవూందుకు తీసుకుపోతునానరు?”  అూంటూ అరిచ్చను.  

“అలా అరవకూండి, అసలే మీ బీపీ ఎకుకవగా ఉూంది.  మీ షరుు  బ్నీను మా స్ు ర ల్ల భదర ూంగా ఉూంటాయి, 

మమాలన న్మాూండి.  ఒకవేళ్ మీకు ఏమై నా అయితే, మీ భారాకు గానీ లేదా మీ వారసులకు గానీ, జాగర తు గా 

వాట్ని అూందజేస్తు ూం. మీరు వాట్ గురిూంచ్చ బూంగపెట్టు కోకూండి.” అూంటూ బ్యటకు వళ్లి పోయిూంది.  ఆమ 

వనుకే వీల్ ఛై ర తసుకు వచ్చాన్ పహిలాెన్ లు ఇదద రూ కూడా వళ్లుపొయారు.  

'ఎరకకపోయి వచ్చాను, ఇరుకుక పోయాను’ అనుకుూంటూ, 'ఇకకడ నుూంచ్చ ఎలా బ్యట పడటమా 'అని తల 

మీద రూండు చేతులు పెట్టు కుని ఆల్లచ్చస్తు  ఉూంటే, అూంతరిక్షూం స్తటోి  దూరిన్ వోామగామిలా ఉన్న డాకు ర 

గారు, చేతిల్ల సెు తస్కపుత హడావుడిగా ల్లనికి వచ్చారు. ఆయనిన చూడగానే నాకు పార ణూం లేచ్చ 

వచ్చాన్టి యిూంది!! “అమాయా.. మీ కోసమ్మ ఎదురు చూసుు నానను స్తర...” అూంటూ నా గోడు వళ్ుబోసుకునే 

ల్లగానే, ఆయన్ నా తల దగార ఉన్న 'కేసు షీట్ట' అూందుకుని, అూందుల్లకి పరికిూంచ్చ చూస, “బి ప్ప హెచుాగా 

ఉూంది. మూందులు వాడుతునానరా?” అూంటూ అడిగారు. “అదికాదు స్తర...” అూంటూ జరిగిూందూంతా 

వివరూంగా ఆయన్కు చెపుదామని అనుకునేటూంతల్లనే, ఓ ఆరుగురు టర యినీ కురర  డాకు రుి  కాబోలు, 

ముకుకకి మాతర ూం మాసుక కట్టు కుని,  బిల బిల మూంటూ ల్లనికి తసుకువచ్చా బడ్ చుటూు  దూర దూరూంగా 

నిలబ్డి పోయారు! 

 “ఏమై ూంది? రూండు చేతులు తలమీద పెట్టు కుని అలా ఉనానరేూం?  తల మీద దెబ్ా తగిలూందా? తల తిరిగి 

పడిపోయారా...  లేక పోతే ఒళ్ళు తూలూందా...?”  అూంటూ గబ్గబ్య అడుగుతూ,  నా మీద నుూండి అవతలకు 

వూంగి  నా న్డిడ మీద సెు తస్కప్ ఆనిా” .. గట్ు గా ఊప్పరి తీసుకోూండి .. వదలూండి .. మళ్ళు తీసుకోూండి.. వదలూండి.”  

అనానరు డాకు ర గారు. గతాూంతరూం లేక ఆయన్ చెప్పైన్టేి  చేస తరవాత దీరఘ ూంగా నిటూు రిా, “డాకు ర గారూ, 

నాకు ఏమీ కాలేదు స్తర.  నాకు తల మీద దెబ్ా తగలనూ లేదు, తల తిరిగి పడిపోనూ లేదు, ఒళ్ళు తూలనూ 

లేదు, నాకు ఏ రోగమూ లేదు. ఆ మాటకొస్తు  కనీసూం చ్చన్న నొప్పై కూడా లేదు. నా మాట కాసు  విన్ూండి..” అూంటూ 

వివరూంగా జరిగిూంది అూంతా చెపైబోయాను. ఆయన్ నా వూంక అదోలా చూస “సరి సరి.. నాకు అూంతా అరథ ూం 

అయిూంది. ఇూంక మీరేూం చెపైకకరేి దు...” అూంటూ టై రనీ డాకు రి  వూంక తిరిగి “ఇది చ్చలా ట్ప్పకల్ కేస్. దెబ్ా 

తగిలన్ట్టు  కూడా ఈ పేషూంట్ కి తెలీదు! కనీసూం 'నొప్పై కూడా కూంపెల ూంట్ చేయటూం లేదు' అూంటే, ఇది చ్చలా 

సీరియస్ కేస్త!  దీనిని మన్ూం ఓ సెైషల్ కేసుగా సు డీ చేయవలస ఉూంది. ఈ రకమై న్ పేషూంటి ని మన్ూం చ్చలా 

జాగర తు గా హేూండిల్ చేయాల. ఎూందుకూంటే వీళ్ళి  తమకి పార బ్ి ూం ఉన్నట్టు  ఒప్పుకోరు. నిజానికి వాళ్ుకి పార బ్ి ూం 

ఉన్నట్టు  వాళ్ి కే తెలీదు, పాపూం! 'మాకేూం. మా ఆరోగాూం చకకగా ఉూంది' అని ఒక రకమై న్ట్టవూంట్ 

'ఇలూాషన్' ల్ల ఉూంటారు వాళ్ళు! 'బర యిన్ స్తకనిూంగ' చేసన్ తరాెత మన్కి కొూంత ఐడియా వసుు ూంది. 

అప్పుడు అవసరమై తే బర యిన్ ఆపరేషన్ చేయాలు ఉూంట్టూంది. ఎూందుకూంటే వీళ్ు సమసా మన్మ్మ కనిపెట్ు  

అటూండ్ అవాల...” అూంటూ ఉూంటే “నాకేూం.. దుకకలా ఉనానను. నాకు ఏ ఆపరేషనూ అవసరూం లేదు.” 

అనానను రోషూంత.   నాకు ఒళ్ళు మూండిపోతూంది,  కానీ ఏమీ చేయలేని పరిసథ తి. 

“ఎవరు మాతర ూం ఆపరేషన్ కావాలనుకుూంటారు? ఐనా రోగూం వచ్చాన్పుడు తపైదు కదా. మీరేూం గాభరా 

పడకూండి. కొనిన టసుు లు రాస్తు ను. అవి చేస, వాట్ రిజల్ు  వచ్చాన్ తరాెత ఆపరేషన్ చేయాలా, అకకరేి దా 

అన్నది నిరాయిదాద ూం ...” అూంటూ  'కేసు షీట్ట' అూందుకుని దానిమీద ఏదో రాశారు. తరువాత కురర  డాకు ర ల 
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వూంక చూస్తు   “పదూండి,  రూమ్ నెూంబ్ర వన్ నాట్ ఫోర కి వళ్లద ూం.  అకకడ మరో సీరియస్ కేసు ఉూంది.” 

అూంటూ నేను చెపేైది విన్కుూండా ముూందుకు స్తగిపోయాడాయన్.  అతని వన్కే బిల బిలమూంటూ కురర  

డాకు రుి  అూందరూ కదిల  వళ్లి పోయారు. 

 

వారూందరూ అలా అట్ట వళ్ుగానే, స్తట్ ల్ల ఉన్న ఒక అూందమై న్ య్వకుడు చేతిల్ల ఒక పూల బొకే త  

ల్లనికి వచ్చాడు.  వస్తు నే ఆ బొకే నాకూందిూంచ్చ న్మసకరిూంచ్చడు.  “నేను ఈ హాసైటల్ అడిానిస్తు రట్వ 

మ్మనేజరిన! నా పేరు శీర కాూంత్! మీరు మా హాసైటల్ ల్ల చేరటూం,  మాకు ఈ విధూంగా సపోరు  ఇవెటూం, మాకు 

ఎూంత ఆన్ూందకరమై న్ విషయూం. ఈ కోవిడ్ వచ్చా తగాిన్ తరాెత హాసైటల్ు ల్ల చేరడానికి జన్ూం 

భయపడుతునానరు. అూందువలన్ చ్చలా బడ్ు ఖాళ్ళగా ఉూండి పోతునానయి. దానివలి  మా రాబ్డి తగాిపోయి 

హాసైటల్  మనుగడే కషు ూం అయిపోతూంది.  కాబ్ట్ు  మీరు ఓ వారూం రోజులు మా హాసైటల్లి  పూరిు  ఉచ్చతూంగా 

గడిపూండి.  ఇది మా రికెెసుు .  మీకు ఏ ల్లటూ రాకుూండా మ్మము చూసుకుూంటాూం. పెై గా మీకు ముఖ్ామై న్ టస్ు  

లు అనీన ఉచ్చతూంగా చేస పూంప్పస్తు ూం. మీరు చేయవలసూందలాి  మీ ఆరోగాశీర  కారుడ  మాకివెటూం, మ్మము ఇచేా 

కాగితాలు మీద సూంతకాలు పెటు డూం, అూంతే!” చ్చరున్వుె పెదాలపెై  పులుముకొూంటూ అనానడు.   వీళ్ళు న్నున 

బ్లవూంతూంగా ఎూందుకు  హాసైటల్ ల్ల చేరుాకునానరో అరథ మై ూంది!  న్నున బ్ల పశువును చేస నా ఆరోగాశీర  

కారడ  మీద వీళ్ళి  డబుాలు చేసుకుూంటారన్నమాట!!. 

“నాకు ఆరోగాశీర  కారుడ  లేదు” అూంటూ అబ్ధధ ూం ఆడేను. “పోనీ' హెల్ు  ఇనూురన్ు ఉూంది కదా!” అూంటూ 

అడిగాడు శీర కాూంత్.  

“నాకు ఏ ఇనూురనూు లేదు. నేను ఏ రకూంగానూ మీకు పనికిరాను. నా బ్నీను, చొకాక నాకు ఇచేాస్తు  నేను 

ఇూంట్కి వళ్లి పోతాను” అనానను.  శీర కాూంత్ చ్చరాగాా, తుమాల్లి  పొదుద  గూకిన్ట్టి  ముఖ్ూం పెట్ు , ''షిట్ .. పొదుద నేన 

బ్కరాగాడు దొరికేడు..” అని సణుకుకూంటూ,  “పాపాలూ” అని అరవటూం, తలుపు దగారే నిలబ్డి ఉన్న  

వీల్ చెై ర పహిలాెన్ పాపాలు నా బ్నీను చొకాక పట్టు కొచ్చా నా మొహూం మీదకు విసరటూం, ఒకే నిమిషూం ల్ల 

జరిగాయి! అూంతేకాకుూండా నేను ధరిూంచ్చన్,  ఏపార న్ అన్బ్డే వడలెై ైన్ గోచీ లాూంట్ ఆకుపచాని వసర  

విశేషానిన ఒకక ఉదుట్టన్ నా ఒూంట్మీద నుూండి లాగేస్తడు!!  

 

'బ్తుకు జీవుడా' అనుకుూంటూ నా బ్నీను, చొకాక చూంకల్ల పెట్టు కొని, మ్మనేజర ఇచ్చాన్ పూలబొకే చేతు  

పట్టు కుని బ్యటకు రాబోయాను!   “అది కూడా పట్టు కుపోతావూందుకు? మళ్ళు మాకు అదో దూండగా!” 

అూంటూ నా చేతిల్లని పూలబొకే పెరికేసుకుని,  న్నున భుజూం పట్టు కుని బ్రబ్రా ఈడుాకుూంటూ కారిడార 

ల్ల నుూంచ్చ మట్టి  వరకూ తీసుకొచ్చా గేట్ట బ్యటకు నెటేు శాడు పహిలాెన్ పాపాలు!! 

 

***O*** 
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“పర సుు తూం థియేటరి ల్ల విజయఢూంకా మోగిసుు న్న 

మీ ‘మోహన్రాగూం’ సనిమా ముపెై ై ఏళ్ి  కిర తూం మా తూండిర గారై న్ 

రామభదర ూంగారు తీసన్ ‘రాగమోహన్ూం’ సనిమాకి మకీకకి మకీక కాపీ.  పేరును తిరగేసన్ూంత మాతార న్ అది కొతు  

సనిమా ఐపోదు.. ఇప్పుడు మా తూండిర గారు జీవిూంచ్చ లేన్పైట్కీ, ఆ సనిమాపెై  సరె హకుకలూ నాకునానయి. 

నాకిప్పుడు యాభై  కోటి రూపాయల పరిహారూం చెలి ూంచకపోతే నేను తీసుకునే చటు పరమై న్ చరాలకు మీరు 

బ్యధుాలు-  పర తాపరావు”  

మోహన్రాగూం చ్చతర  దరశకుడు దిలీప్ నాకా నోటీసు చూప్పూంచ్చ, “ముపెై ై ఏళ్ి  కిర తూం వచ్చాన్ పరమ చచుా 

సనిమా. ఒకకరోజు కూడా కాదు. ఒకే ఒకక షో వేస తీస్తశారు. దానిన మన్ూం కాపీ కోటేు ూంట. యాభై  కోట్టి  

పరిహారమట. అూంతా మీ సలహా మీదే జరిగిూంది. ఇప్పుడేూం చెయాాల్ల మీరే చెపాైల” అనానడు. 

ఇనెెసు గేట్వ జరనలసుు ని. సనీరూంగూం నా సెైషలెై జేషన్. ఆ ఫీలుడ  చ్చతర మై న్ది. అకకడ ఎవరలా పర వేశ్స్తు రో, 

ఎవరూందుకు జయాపజయాలు పొూందుతారో, ఎవరికెప్పుడు ఏూం జరుగుతుూందో చెపైడూం కషు ూం. 

అపైటోి  ‘రాగమోహన్ూం’ అటు ర ఫి్లప్ సనిమా కావడూం నిజూం. ఐతే దానినప్పుడు ‘మోహన్రాగూం’ గా మకీకకి 

మకీక కాపీ కొట్ు న్ మాటా, అూందుల్ల నా పాతర    ఉన్న మాటా కూడా నిజూం. అసలేూం జరిగిూందూంటే…… 

దిలీప్ ఇూంజనీరు. ఉదోాగమొదద ని సనిమారూంగూం వై పు చూశాడు.  టాలెూంట్ పూు వ  కాలేదు. ఎరిగున్నవాళ్ళి  

లేరు. తన్లాూంట్ వాళి్ల మరో న్లుగురిత జతకటాు డు. స్తు డియోల చుటూు  పర దక్షణాలు. ఏళ్ి  తరబ్డి 

ఎకస్ టార లుగా ఉూండిపోయిన్ వాళ్ి కి కూడా చేతులెతిు  దూండాలు. అలాగే నాకూ పరిచయమయాాడు. 

మూణాాలుగేళ్ళి  గడిచ్చనా వాళ్ు పని  ఎకకడేసన్ గొూంగళ్ళ అకకడే అన్నట్టి ూంది. కొూందరు వేస్ు  ఫల్లస్  అనానరు. 

కొూందరు తొట్ు  గాూంగ అనానరు.  

పెళ్లి  చేసుకుూందామనుకుూంటే, ప్పలి నిచేావాళ్ళి  లేరు. ఏ ప్పలెల నా పేర మిూంచేూంత సీను లేదు. అలాూంటప్పుడు తన్ 

కూతురు మనోరమని ఇస్తు న్ూంటూ పరమ్మశెరూం తన్ దగారకొస్తు , దిలీప్ ఎగిరి గూంతేశాడు. పెళ్లి  కుదిరిూందని 

కాదు. ప్పలి నిస్తు న్న్న మామ, అతడి చేత సనిమా తీయిస్తు న్నానడు. ఎలా తీసనా, ఎవరిత తీసనా అభాూంతరూం 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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లేదనానడు. దాూంత మితర లాభూంల్ల పావురాలు వలత సహా ఎగిరిన్టి్ట– అతడి తొట్ు  గాూంగ కూడా  

స్తమూహికూంగా ఎగిరి గెూంతులేశారు.  

కటనమూంతెై నా ఇవెడానికి పరమ్మశెరూం రడీ. చూసన్ పదిమూంది పెళ్లి కొడుకుల్లి  ఎన్మూండుగురు ప్పలి  ఫొటో 

చూస్తక అడుగు ముూందుకెయా లేదు. మరో ఇదద రు మనిషిని చూస వన్కడుగేశారు. మరి చూసీ చూడగానే 

మొహూంల్ల సనిమా ర్నలు కనిప్పూంచ్చూందేమో, దిలీప్ మాతర ూం ఆమత ఏడడుగులూ న్డిచేశాడు. 

‘దిలీప్ ది నిజూంగా సనిమా ప్పచేా’ అనుకున్న వాళ్ి ల్ల నేనూ ఉనానను.  

పరమ్మశెరూం మాట తపైలేదు. పెళ్ి వగానే సనిమాకి ఏరాైట్టి  చేసుకోమని మన్స్తూరిు గానే అనానడు. 

ఎూందుకూంటే డబాలా న్షు పోవాలా అని చూసుు నానడాయన్. మరి అవినీతిత రూండు చేతులా సూంపాదిూంచేడు. 

ఆదాయూం చూప్పూంచుకుూందుకు అవీ ఇవీ చ్చన్నచ్చన్న వాాపారాలునానయి కానీ, టాకు ఎగెయాడానికి 

తగిన్ూంత న్షు ూం చూపడానికి వేరే దారి దొరకడూం లేదు. రూండుమూడు కోటి  పెట్టు బ్డిని పాతిక కోట్టి గా 

చూప్పూంచ్చ, మొతు ూం పోయిన్ట్టి  మతలబు చెయాడానికి సనిమాకి మిూంచ్చన్ స్తధన్ూం లేదనిప్పూంచ్చూంది. ఆ 

స్తధన్ూం రాణ్నూంచడానికి తొట్ు  గాూంగ ని మిూంచ్చన్ వాళ్ళి ూండరని అనుకునానడు.  

ఆయన్లా అనుకునాన, దిలీప్ కి మాతర ూం పెదద  హిట్ కొట్ు  పది కాలాల పాట్ట సనీరూంగూంల్ల నిలబ్డాలనుూంది. 

ఏూం చేసనా తొట్ు  గాూంగుత చెయాాల కాబ్ట్ు , అూందుల్ల ఎవరికీ ఏదీ రాదు కాబ్ట్ు , సలహా కోసూం అూంతా కలస 

నా వదద  కొచ్చారు.  నేను వూంటనే ‘వలల’ని స్తచ్చూంచ్చను. 

వలల అతడి కలూం పేరు.  చ్చతర సీమల్ల అతడో విచ్చతర ూం. ‘మన్ చలన్ చ్చతర సీమల్ల ముఖ్ాూంగా తెలుగునాట 

డపూై, బిలడ పూై తపై ఒరిజినాలటీ బొతిు గా లేదు. ఏూం తీసనా దానికి ఒరిజిన్ల్ ఎకకడో ఉూంట్టూంది. ఒరిజిన్ల్ 

నిరాాతలు కోరుు కెళ్లి రా.. వీళ్ళి  నిూండా ములగిపోతారు’ అూంటాడతడు. అూందుకని, చదివితే సనిమాలా 

అనిప్పూంచే న్వలలార స, ఆ పర కిర యని సనీవల అనానడు. ఎవరై నా సనిమా మొదలెటు గానే, వళ్లి  కలుసుకుని, 

కథూంటో కూడా తెలుసుకోకుూండా అది తన్ సనీవలకి కాపీ అూంటాడు. పోలాచూస్తు  వాళ్ి  కథా-  ఇతడి కథా 

ఒకకటేన్నిప్పసుు ూంది. వాళ్ళి  కొూంత డబిాచ్చా తన్ రచన్కి హకుకలు తీసుకునేదాకా వదలడు. పెట్టు బ్డిలేని 

వాాపారూం కదా, అవతల వాళ్ి  స్ు మతుకి తగాటేి  వస్తలు చేస్తు డు తపై అతాాశకి పోడు. టై ట్ల్ కెర డిటూ 

అడుగడు. 

సనిమా రిలీజయేాక ఏ గొడవా లేకపోతే, పేరు దరశకుడిదీ అతడి టీముదీనూ. గొడవొస్తు  తీరాాలున్ బ్యధాత 

‘వలల’ది. ‘మన్వాళ్ళి  మహా మహావాళ్ి  సనిమాలేన డెై రకుు గా కాపీ కొట్ు , కాలరతుు కుని తిరిగేసుు నానరు. 

గొడవౌతుూందనుకోవడమ్మ కానీ ఇూంత వరకూ చెప్పుకోతగా గొడవ ఒకకటై నా జరిగిూందా?’ అని అతడి ధై రాూం. 

ఐతే ముూందు జాగర తు గా, ఒరిజిన్ల్ ప్పకారుకి ఏడాది ముూందు డేటేస తన్ పుసు కమొకట్ ప్పర ూంట్ట చేస్తు డు. 

‘ఐనా సనీ ఫీలుడ ల్ల కోరుు ల దాకా వళ్లి వారవరు?  తీగలాగితే డొూంక కదులుు ూందని అూందరికీ భయమ్మ! మన్ది 

బ్ర హాాసర మై తే వాళ్ళి  హనుమూంతుళ్ళి . కావాలనే కట్టు బ్డతారు. మరోలా చెపాైలూంటే ఇదో తడేలూ-మ్మకప్పలాి  

వావహారూం. నిజమవరి పక్షానుూందీ అన్నది ముఖ్ాూం కాదు. ఎవరు ఎతుు ల్ల ఉూంటే వాళ్ి  మాటే చెలుి . నేను 

ఎతుు ల్ల ఉనానమరి. అూందుకే వాాపారూం మూడు పువుెలూ ఆరు కాయలూనూ’ అూంటాడతడు. ఎనిన సనిమా 
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కథలకి హకుకలచ్చానా, అతడు వార సన్ పుసు కాలు మర్న ఎకుకవేూం కాదు. “మన్ సనిమాలనినూంట్కీ ఒకకటే కథ. 

మారేది టై ట్లూ, హీరో.. అూంతే కదా! పాత చ్చూంతకాయ పచాడికి హాలీవుడ్ పేరు పెట్ు , జన్ూం మీది కొదిల 

కిర యేట్వ పీపుల్ గా చలామణీ ఐపోతునానరు చ్చలామూంది ఆ ఫీలుడ ల్ల. వాళ్లి ప్పుకోరు, మన్ూం తప్పు పటు ూం 

కానీ– మన్ సనిమాలనీన ఒకదానికొకట్ కాపీలు. వాట్కినిన కథలకకరేి దు. ఒకకట్ చ్చలు. నిజానికి నేనూ 

ఇూంతవరకూ ఒకే పుసు కూం వార శాను. అదే ‘అమాూంటే అమ్మా’. కథూంతా అమా సెూంట్మూంట్. దానిన వూంద 

సనిమాలకి అమాాను. అదే కథల్ల అమా బ్దులు నాన్న సెూంట్మూంట్ట పెడితే ‘నాన్నూంటే నానేన’.  దానిన పాతిక 

మూందికమాాను. ‘అతు ూంటే అతేు ’, ‘అకకూంటే అకేక’ మూడే ససనిమాల కమాాను. ఇవి ప్పర ూంట్ట చేసన్వి. ఇూంకా 

మన్కి ఎనిన వరసలునానయో, అనిన టై ట్లూు నా దగారునానయి. కొతు  సనీవల తయార్నకి ఒకకరోజు చ్చలు. 

టై ట్లూ, పాతర ల పేరూి  మారతాయూంతే. అూందుకు కూంపూాటరోి  ఫై ూండూ, రిపేి స్త కొడితే చ్చలు. మరి 

సనీఫీలుడ ల్ల ఉన్నప్పుడు,  అకకడి సూంపర దాయానేన అనుసరిూంచ్చలగా” అనానడు వలల ఓస్తరి నాత. 

మన్ సనిమాలకి లాగే తన్ రచన్లనీన ఒకదానికొకట్ కాపీ అని వేరే చెపాైలా? చ్చతర సీమల్ల సనిమా ఓ వూంట. 

తన్కి న్వల ఓ వూంట. అూందుకే సూంబ్యలక గా ‘వలల’ అని కలూం పేరట్టు కునానడు. అజాాతవాసూంల్ల 

వూంటవాడిగా పనిచేసన్ప్పుడు భీముడి పేరది.  

అలా నాలుగేళ్ళి గా సనిమావాళ్ి కి హకుకలముాతునానడు. ఏడాదినుూంచ్చ కాబోలు, ఎవరు సనిమా మొదలెట్ు నా 

తన్ని సూంపర దిూంచడూం రివాజయిూంది. ఎవరై నా తన్ని సూంపర దిూంచకుూండా కొతు  సనిమా పర కట్స్తు , ‘ఇటీవల 

పర కట్ూంచ్చన్ ఓ సనిమా కథకి నా ‘అమాూంటే అమ్మా’ సనీవలే ఆధరమని తెలసూంది. పతిర కా ముఖ్ూంగా నేనిసుు న్న 

ఈ పర కటన్కు తక్షణమ్మ సైూందిూంచ్చ నాత ఒపైూందానికి రాకపొతే, మునుాూందు చటు పరూంగా నేను తీసుకునే 

చరాలకు బ్యధుాలు కాగలరు. వారి స్కరాారథ ూం ఇకకడ నా మొబై లనూంబ్రు ఇసుు నానను–వలల’ అని 

దిన్పతిర కల్లి  పర కటన్ ఇస్తు డు. 

అలాూంట్ ఓ పర కటన్కు ఒకేస్తరి ముగాురు పెదద  దరశకులు సైూందిూంచ్చ, న్నున మధావరిు తెూం చెయామనానరు. 

మరి వాళి్ల- తమవి అూంతవరకూ ఎవెరూ సైృశ్ూంచని సరికొతు  కథలూంటూ సనిమా పార రూంభానికి ముూందు 

మీడియాకి గొపైగా చెపాైరు. ఆ పర కారూం.. ఒకాయన్కి తనూళ్లి  జరిగిన్ ఓ సూంఘటన్ స్తూరిు . 

ఇూంకొకాయన్కి.., రై ల్లి  కలసన్ ఓ అపరిచ్చతుడి విచ్చతర  గాథకి సైూందన్. మర్నకాయన్కి కీరిు శేష్కడెై న్ పాత 

సనీ దరశకుడు కలల్ల కనిప్పూంచ్చ– తను తియాాలనుకుని తియాలేకపోయిన్ ఓ సకరపుు ని ఆస్తూంతూం వినిప్పూంచ్చ–

‘ఇది నువేె తియాాల’- అనానటు .  చ్చవరికి  వాళ్ళి  ముగాురూ వలల వదద  కథలకి హకుకలు కొనానరు. 

అూందుకే దిలీప్ కి సనిమా అవకాశూం రాగానే, ఆ తొట్ు  గాూంగుని ‘వలల’ వదద కి తీసుకెళ్లి ను. వలల వాళ్ి త 

కాస్తపు మాటాి డేక, ‘మీకు రామాయణ కాలూం నాట్ కథోట్ చెపాైల’ అనానడు.  కథూంటే సనిమాకి 

కాబోలనుకుని వాళి్ల, కుతూహలూం కొదీద  నేనూ శర దధ గా వినానూం. 

రావణ వధ అన్ూంతరూం వాన్రుల్లి  కొూందరు లక్షాణుణా్న కలుసుకుని, “రామ రావణ య్దధ ూంల్ల మ్మమూ 

పాలాొనానూం. అనిన విదాల్లి  హనుమూంతుడికి స్తట్ రాకపోయినా, మాకూ ఎూంత కొూంత పర తిభుూంది. కానీ ఆయన్ 

కొచ్చాన్ గురిు ూంపుల్ల వయోావూంతెై నా రాలేదు. మాకూ గురిు ూంపు కావాల?” అని వేడుకునానరు. 
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లక్షాణుడికి జాలేసూంది. వాళ్ి కి స్తయపడాలనుకుని, “హనుమూంతుడు మహా శకిు మూంతుడు. సూంగీత 

విదాెూంసుడు. పూండితుడు. కవి. జాాని. భకుు డు. వీట్ల్ల ఏదో ఒకట్ నేరిా, పర తిభను స్తధూంచూండి. 

గురిు ూంపొచేాలా చేస్తు ను” అనానడు. వాన్రులు ఒప్పుకోలేదు,  “కృషిత కొతు  విదాలు నేరుాకునే శకిు , ఆసకిు  

మాకిప్పుడు లేవు. మ్మమరిగిూంది స్తవ ఒకకటే.  దానికే గురిు ూంపు కావాల” అనానరు. 

లక్షాణుడు కాస్తపాల్లచ్చూంచ్చ, “మీ కోరిక తీరడానికిది తగిన్ కాలూం కాదు కానీ, మునుాూందు కలయ్గూంల్ల 

మీరు మనుష్కల్లి  రాజకీయవాదులుగానూ, సనీ పర ముఖులుగానూ పుడతారు. అప్పుడు మీకే జాాన్ూం 

లేకపోయినా, ఎవరికో ఒకరికి ఊడిగూం చేస పెై కొస్తు రు. పెై కొచేాక వేదాలమీద కూడా అభిపార యాలు చెపేై 

అవకాశమొసుు ూంది. మీరూంత అరథ ూంలేని పని చేసనా, జన్ూం అూందుల్ల అరాథ నిన వదికి మర్న మిమాలన 

మచుాకుూంటారు” అని వరమిచ్చాడు. 

వలల ఇది చెప్పై, “ఇది మహేశ్ అనే మహా రచయిత 1960-70లల్ల ఆూంధర పతిర కల్ల‘ ముగాురు మూరుు లు’ 

అనే శీరిికల్ల వార సన్ కథల్లి  ఒకట్. మిమాలన చూడగానే నాకీ కథ గురుు కొచ్చాూంది. ఇది మిమాలన 

చ్చన్నబుచాడానికి  చెపైలేదు. వాసు వూం తెలుసుకుూంటారని చెపాైను. ఇప్పుడు మీకున్న పర తిభకి ఓ కథ చెబితే 

విని, అలుి కుని సనిమా తియాలేరు. మొతు ూం సనిమాని అూంటే మాటలు, పాటలు, నేపథా సూంగీతూం 

వగెై రాలనినూంట్తనూ కలప్ప యథాతథూంగా కాపీ కొటు ూండి. పేరున్న సనిమాని కాపీ చేస్తు  మామూలు జన్ూం కూడా 

పటేు స్తు రు.  అప్పుడు గొడవొస్తు  నేనుకూడా ఆదుకోలేను. కాబ్ట్ు  1991ల్ల దారుణూంగా ఫయిలెై  పోయిన్ పాత 

సనిమా ఒకట్ ఎనునకుని పార జకుు  మొదలెటు ూండి”  అని ఆ ఎూంప్పక బ్యధాత నాకపైగిూంచ్చడు. 

అప్పుడు గుర్ను చ్చాూంది– 1991ల్ల విడుదలెై  ఒకే ఒకక షో ఆడిన్ ‘రాగమోహన్ూం’ సనిమా. తీసనాయన్కి 

ఉకోర షమొచ్చా ర్నలూంతా తగలెటేు స్తటు . ఐతే విడుదలకు ముూందు ఇూంటోి  చూడాడ నికని ఉూంచ్చన్ రూండు మూడు 

విడియో కాపీలు మాతర ూం ఉూండిపోయాయి. కొడుకు వాట్నాయన్కు దొరకుకూండా దాచేశాడు. ఐతే ఓస్తరి 

ఒకటనుకుని ఒకట్ తిరిగివెడూంల్ల ఆ రూండిూంట్ల్ల ఓ కాపీ పొరపాట్టన్ మా నాన్న న్డిపే విడియో షాపుకి 

చేరిూంది. ఎకకడా దొరకని విడియో కదా, అని నాన్న దానిన ఉూంచేశాడు. నేను జరనలసుు న్యేాక నాకిచేాడు.  

ఇప్పుడీ తొట్ు  గాూంగుకి ఆ సనిమా అకకరకొచ్చాూంది. 

వాళ్ి త పాట్ట నేనూ మొదట్స్తరే ఆ సనిమా చూశాను. సీనుకీ సీనుకీ పొూంతన్ లేదు. న్టీన్ట్టల 

తెలుగుపలుకు ఏదోలా ఉూంది. పాటలు ప్పచ్చా కేకలాి  ఉనానయి. నిజానికది ఇపైట్ సనిమాయే అనిప్పసుు ూంది. 

జూంధాలగారోస్తరి బ్యపు-రమణలత, ‘మీరు బ్ూంగారు ప్పచుక సనిమాకి, కాలానికి కనీసూం ఇరవై  ఏళ్ళి  

ముూందునానరు’ అనానడట. ఇదీ అలాూంట్దే! 

మా గాూంగ ఆ సనిమా చూస థిర లెల  పోయారు. ఉతాుహూంగా పార జకు  మొదలెటాు రు. సనిమా తీశారు. పెట్టు బ్డి 

పెట్ు న్ పరమ్మశెరానికి గుూండె ఆగిపోయేటూంతట్ హిట్కకటాు రు. కానీ దానికి అలనాట్ ‘రాగమోహన్ూం’ 

నిరాాతకు వారసుడెై న్ పర తాపరావు- యాభై  కోటి పరిహారమడుగుతూ పూంప్పన్ నోటీసు.. అట్ట తొట్ు  గాూంగునీ, 

ఇట్ట పరమ్మశెరానీన కూడా ఖ్ూంగు తినిప్పూంచ్చూంది. 
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వలల మాతర ూం ఏూం చెయాగలడని అనుకునాన కాని, అతగాడు స్తమానుాడు కాదు. ‘1991ల్ల ఇలాూంట్ 

సనిమా ఊహిూంచడూం అస్తధాూం. కాబ్ట్ు  కాపీ కొట్ు ూంది మీరు కాదు. మిమాలేన రామభదర ూం అూండ్ హిజ టీూం  

కాపీ కొటాు రు’ అనానడు వూంటనే. 

“అదెలా స్తధాూం?” అనానను  అపర యతనూంగా. 

“ఎూందుకు స్తధాూంకాదు? అప్పుడు టై ూంమషీనోి  బ్యలేద రి, ఈ కాలానికొచ్చా, ఇది చూశారు. దానిన మకీకకి 

మకీకగా కాపీ కొట్ు , ఆ కాలూంల్ల రిలీజేాశారు.  అపైట్ వాళ్ి కది జీరాూంకాక అటు ర పాి పయిూంది. అదీ సూంగతి” 

అనానడు వలల. 

“ఇపైట్కే ఇూంకా టై ూంమషీనుి  లేవు. అప్పుడెకకడివి?” అనానను. 

“అదేూంటూండీ! 1991ల్లనే కదా బ్యలకృషా హీరోగా ‘ఆదితా-369’ సనిమా విడుదలెై ూంది. దాూంటోి  టై ూంమషీన్ 

వాడేరుగా.  షూట్ూంగుల మధాల్ల వీళ్ళి  దానిన అదెద కు తీసుకునానరన్న మాట!” అనానడు వలల.  

ఏదో అన్బోయి ఆగిపోయాను. ‘ఇదో తడేలూ-మ్మకప్పలాి  వావహారూం. నిజమవరి పక్షానుూందీ అన్నది ముఖ్ాూం 

కాదు. ఎవరు ఎతుు ల్ల ఉూంటే వాళ్ి  మాటే చెలుి . నేను ఎతుు ల్ల ఉనాన మరి’ అన్న అతడి మాటలకి అసలు అరథ ూం 

నాకప్పుడు తెలసూంది. అతడి ‘సనీవల’కి దనునగా చ్చలా పెదద   వేటగాళ్లి  ఉనానరన్న మాట! 

ఎతుు ల్ల ఉన్న తడేలు వలల. నిజూం తన్ పక్షాన్ ఉన్నపైట్కీ, తను కోరిన్ పరిహారూం యాభై  కోటి  నుూంచ్చ యాభై  

లక్షలకు పడిపోతే– ‘ దూంచ్చన్మాకి బొకికూందేకూడు’  అని సరిపెట్టు కున్న మ్మకప్పలి  పర తాపరావు.  

1991ల్ల సనిమాలు తీసన్ నిరాాతలూ–బ్హపరాక !  

 

***O*** 
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రాతిర  భోజన్ూం ముగిూంచ్చ వరూండాల్ల పచ్చరుి  మొదలెటాు డు 

కామ్మశూం. అదే న్చాదు కామ్మశెరికి. ఇూంట్ విషయాలు 

పట్ు ూంచుకోకుూండా పచ్చరులు చేస్తు డని.  

“ఎూందుకలా కాలుగాలన్ ప్పలి లా తిరుగుతారు? సథ మితూంగా 

ఓ చోట కూరుాని అమాాయికి ఎలా న్చాచెపాైల్ల ఆల్లచ్చూంచూండి.” వూంట్ూంటోి  పని చేస్తు నే అూంది.  

“అలాగేలే! కాలుగాలన్ ప్పలి , తక తెగిన్ బ్లి ! ఏమిటో ఈ అరథ ూం లేని స్తపతాాలు? ప్పలి  చూస్తు  పెళ్లుకి 

సముఖ్ూంగా లేదు. దానిన ఎలా సముదాయిూంచ్చలని నేను అల్లచ్చస్ు ూంటే, పని లేక పచ్చరుి  చేసుు నానన్ని 

అనుకుూంట్టూంది.”  గొణుకుకూంటూ తిరుగుతునానడు.  

ఇూంతల్ల ఎకకడి నుూంచో కీర చ...కీర చ... మూంటూ అరుపు వినిప్పూంచ్చూంది కామ్మశానికి. కాస్తపు తిరుగుడు ఆపు 

చేస అటూ ఇటూ చూస్తడు. మళ్ళు అదే అరుపు అపశకున్పు అరుపులా. అలా అరిచేది తపైకుూండా బ్లేి  

అయిాూంట్టూందనుకుని పెై కి చూస్తడు. పెై న్ ఫ్లాన్ పకకన్ ఓ న్లి బ్లి  మిడిగుడి త చూస్ు ూంది.  ప్పలి  ఎదుర్నస్తు  

అపశకున్మని, బ్లి  అరిస్తు  అరిషు మని కామ్మశానికి ఓ మూఢన్మాకూం.  శుభమా అని ప్పలి  పెళ్లి  సూంబ్ూంధూం 

గురిూంచ్చ అల్లచ్చదాద మనుకునే సరికి ఈ బ్లి  అరవడమ్మమిటో?  ఇక తలపెట్ు న్ పని అవదనే శూంకత పాట్ట, 

అది మీద పడితే ఏమౌతుూందోన్న్న అనుమాన్ూం అతని బురర ల్ల ఉతైన్నమై ూంది.  ఎకకడ అది మీద 

పడుు ూందేమోన్ని భయపడుతూ బ్లి  కేస చూస్తడు.  వరూండాల్ల ఫ్లాను పకకనే న్కిక ఉూంది. ఓ న్ృతా 

కళ్లకారిణ్నలా తలని  లయబ్దధ ూంగా తిప్పుతూ చూస్ు ూంది. 

“ఈవిడ గారు పూరెజన్ాల్ల మూంచ్చ నాటాకతెు  కామోసు? తన్ నాటాానికి పరవశులెై న్ పేర క్షకులను 

చూసుు న్నట్టు గా న్నేన  చూస్ు ూంది.”  అనుకునానడు. ఆ తన్ాయతెూంత దాని అడుగులు తడబ్డి మీద పడినా 

పడొచానుకుూంటూ, దానికి కొూంచెూం ఎడూంగా న్డిచ్చడు. కామ్మశూం రూండు కాళ్ుత రూండడుగులేస్తు , అది 

నాలుగు కాళ్ుత న్లువై పులా వేగూంగా కదులుతూంది. 

“అనుమాన్పు పెళ్లుూం మొగుడిన అనుసరిసుు న్నట్టు , దీని దుూంప తెగ, ఇది వదలకుూండా నాతపాటే 

తిరుగుతూంది.” బ్లి పెై  గట్ు గానే చ్చరాకు పడాడ డు. 

కామ్మశూం చ్చరాకు పలుకులు వూంట్ూంటోి  పని చేసుకుూంట్టన్న కామ్మశెరి చెవిన్ పడి “ఏమిటీ ఏదో 

అనుమాన్ూం... పెళ్లుూం అూంట్టనానరు. ఏమిటది?” అకకడినుూంచే గరిజ ూంచ్చూంది. 

“అబ్యా! నినున కాదే తలీి . ఇకకడో బ్లి ...” అూంటూూండగానే అది మళ్ళు కీర చ...కీర చ మని అరిచ్చూంది.  

ఫ్లాను వేస్తు  ఆ చప్పుడికి పకకకి పోతుూందన్న ఆల్లచన్త సెచ వేస్తడు. పెదద  చప్పుడుత తిరగడూం 

మొదలెట్ు ూంది ఫ్లాను. బ్లి  మాతర ూం అకకడే ఉూంది.  అలా తల పెై కెతిు  చ్చలా స్తపు చూడడూంత కామ్మశానికి మడ 

నెప్పై పెట్ు ూంది.  తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు కూడా పీకుతునానయి. ఇక ఓప్పకలేక ఆ పకకనున్న కుర్నాల్ల కూలబ్డాడ డు. 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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అలా కూరుానానడో లేదో కామ్మశూం నెతిు పెై  టప్పున్ ఏదో పడి, భుజూం పెై నిూంచ్చ కిూందకు జారిన్టు నిప్పూంచ్చూంది. 

గగురాైట్టగా లేచ్చ పెై కి చూస్తడు అకకడ బ్లి  కనిప్పూంచలేదు. 

 

“ఛీ .. ఛీ .. ఏమిటీ అపశకున్ూం.  నే భయపడిన్టేు  అయిాూంది. దీని పరావస్తన్ూం ఏమిటో, ఇూంకా ఏూం 

జరగబోతుూందో?” భయూం కామ్మశానిన అశాూంతికి గురిచేసూంది. “అవునూ! ఆ బ్లి  తల మీద పడిూందా? 

చెవిని తాకుతూ  భుజూం పెై న్ పడిూందా? ఎకకడ పడితే ఎకుకవ కీడు?’ అనుమాన్ూం అతని బురర ని దొలుస్ు ూంది.   

“నాల్ల నాకే ఈ  శషబిషలు ఏమిటీ? పూంచ్చూంగూం చూస్తు  తెలుసుు ూంది కీడో, పాడో!” అనుకుని వూంటనే 

ప్పడపరిు  వారి పూంచ్చూంగూం కోసూం అలారాల్ల వదికాడు.‘ మన్కి ఏది అవసరమో, అది వూంటనే దొరకి చ్చవదు.’ 

విసుగాా అలారాల్లని పాత పేపరుి , పుసు కాలు కిూంద పడేస్తడు. పూంచ్చూంగూం ఓ పటాు న్ కన్బ్డలేదు. అసలే 

శూంకత నున్న కామ్మశానికి కోపూం కూడా వస్ు ూంది.  అయినా వదుకుతునానడు. 

 

కామ్మశూం కళ్ుకు పూంచ్చూంగూం కన్బ్డలేదు గాని, అతని ఎడమ చెవిల్ల మాతర ూం దురద మొదలెై ూంది. కొూంచెూం 

కొూంచెూంగా మొదలెై న్ దురద పెరిగి, పెరిగి మలకల పాములా చెవూంతా చెడ  తిరుగుతూంది. ఆ దురదని 

భరిూంచలేక పోతునానడు. ఏదెై నా చెవిల్ల దూరిా గోకోకవాలనిప్పూంచ్చూంది.  కెలుకోకడానికి ఏదెై నా 

కనిప్పసుు ూందేమోన్ని అటూ ఇటూ చూస్తడు. కిూంద పడేసన్ పుసు కాలి్ల న్కికన్ బ్యల్ పెన్ ర్నఫిల్ కళ్ుబ్డేసరికి 

ఆతర ూంగా తీసుకుని  చెవిల్ల దూరిా గిరగిరా తిపాైడు. ఇూంతల్ల ఆ పాత పేపరి  మధాల్లూంచ్చ ప్పడపరిు వారు 

‘ఇకకడునానన్యాా’ అూంటూ పలకరిూంచ్చరు. చెవిల్ల తిప్పుతూనే  పూంచ్చూంగానిన చేతిల్లకి తీసుకునానడు.  

 

ఆ ర్నఫిల్ చెవిల్ల రూంగుల రాటనూంలా తిరుగుతుూంటే కామ్మశానికి దురద నుూంచ్చ ఉపశమన్ూం కలగి చ్చలా 

హాయిగా అనిప్పూంచ్చూంది. ఇదే అదనుగా కొూంచెూం వేగూం పెూంచ్చడు. ఆ వేగమ్మ కొూంప ముూంచుతుూందని 

అతన్నుకోలేదు. నిూంగికెగరాలున్ రాకెట్ న్డి సూందర ూంల్ల పడడ ట్టు , ఆ  ర్నఫిలాద రి తప్పై అతని గూబ్ల్ల 

గుచుాకుూంది.  పార ణూం పోయిన్ూంత పనెై ూంది. గున్పూంత గూబ్ల్ల పొడిచ్చన్టట ూంది.  బ్యధత ఒకకస్తరిగా ‘అమోా’ 

అూంటూ అరిచ్చ నేలపెై  పడిపోయాడు.  

 

మొగుడు అరుపు విన్న కామ్మశెరి వూంట్ూంటోి ూంచ్చ వణుకుతూ వచ్చాూంది. సుష్కు గా భోూంచేస సుఖ్ూంగా పచ్చరుి  

చేసుు న్న మొగుడు ఇూంతల్ల అూంతలా అరిచేసరికి హడలపోయిూంది. బ్యధత విలవిలలాడుతూ కిూంద పడున్న 

మొగుడిన చూసూంది.  కొూంపతీస గుూండెపోట్ట గాని వచ్చాూందా ఏమిటీ అని భయపడిూంది. ఏూం చెయాాల ఓరి 

దేముడోయి? కూంగారు పడిపోయిూంది. అూంతల్లనే తేరుకుని ఆల్లచ్చూంచ్చూంది. టీవీల్ల అదేదో చూయిూంగ గమ్ 

న్మిలన్ వాళ్ు  పళ్ళు మరిసన్ట్టు , ఆమ బురర ల్ల ఓ మరుపు మరిసూంది.  ఆ మరుపుత  తనేూం చెయాాల్ల 

బోధపడిూంది. వూంటనే చతికలబ్డి కామ్మశానిన ఒళ్లి కి తీసుకుూంది. ముకుక దగార వేలు పెట్ు  శాెస చూసూంది. 

అతని తలని కిూందకీ,  పెై కీ ఊప్పూంది. బుగాలని అరచేతులత రుదిద ూంది.  గుూండెల మీద గుదిద ూంది. మలి గా 

వూంగుని అతని ముఖ్ూంపెై  ముఖ్ూం పెట్ు , అతని  పెదవులపెై  తన్ పెదవులానిూంచ్చ నోట్త  గాలని ఊదుతూ  

కృతిర మ శాెస కలాూంచ్చూంది. 
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చెపాైదూద ...! ష్కగర వలి  తీప్పకి, వయసుు వలి తీప్ప అనుభవాలకు దూరమై న్ కామ్మశూం ఆమ చేసుు న్న 

శుశ్రు షకు తన్ాయతెూం చెూంది కాస్తపు ఆన్ూంద డోలకల్లి  ఊగులాడాడు. 

“ఏూంటీ విచ్చతర ూం ఎప్పుడూ లేనిది ఇప్పుడు ఒళ్లి కి తీసుకుని ముదుద  పెడోు ూందేమిట్ చెపాా!” ఆశారాపోయాడు 

కూడా. కాస్తపట్కి తేరుకున్న కామ్మశూంల్ల మొగుడనే మగాడు తల విదిలూంచ్చడు. ”ఒకపకక చెవి పోట్టత 

నేనేడుసుు ూంటే  తగుదున్మాా అని ముదుద లు పెడుు నానవా?” కోపూంగా అరిచ్చడు. 

“చెవి పోటా? నేనిూంకా ఏ గుూండె పోటనుకునానను సుమీ...! లేవూండి...లేవూండి చకకగా ఒళ్లి  పడుకునానరు. 

చోదాూం కాకపోతే ఆమాతర ూం చెవి పోట్టకి అూంతలా అరవాలా ? ముూందే చెప్పై చ్చవచుాగా? ఆరోగా టీవీ 

చ్చనెల్ “సుఖ్మ్మనా బ్యవా” ల్ల గుూండెనొప్పైకి పర ధమ చ్చకితు ఇలా చేయాలని చూప్పూంచ్చరు ఒకస్తరి. నే 

చేసూంది అదే. లేకపోతే మీకు ముదుద లవెడమా ఈ వయసుల్ల? చ్చలాాలెి ూండి సూంబ్డూం. న్నున కూంగారుపెట్ు  

నా పని పాడుచేస్తరు. చెవి పోట్టకి ఇూంకో చ్చన్న ఆయ్రేెద చ్చటాక ఉూంది. మీరలాగే బ్యధ పడోు  ఉూండూండి 

చ్చట్కెల్ల వచేాస్తు ను.” ధన్ెూంతరికి తడ బుట్ు న్ దానిలా చెప్పై, నాగరుజ న్ లెవలి్ల చ్చట్కేస ల్లపలకెళ్లుూంది.             

పది నిముషాల్లి  పొగలు కకుకతున్న చ్చన్న గినెనను పటు కారుత పట్టు కొచ్చాూంది. “అలా పడుకోూండి ఇది కాస్తు  

మీ చెవిల్ల పోస్తు   మీ నొప్పై...పోయెపోచె..., మట్టమాయూం..., గాయబ్వుతుూంది.” 

“ఏూంటది?“ గాబ్రా పడుతూ  అడిగాడు కామ్మశూం. 

“ఇదా... అలి ూం వలుి లి ....ఛ ఛా ...నూనెల్ల వలుి లి  వేస బ్యగా మరగపెట్ు  తెచ్చా.” 

“అది కాస్తు  నా చెవిల్ల పోస్తు  నే చస్తు .” వేడివేడి నూనె చెవిల్ల ఎకకడ పోసుు ూందోన్న్న ఆూందోళ్న్త  గట్ు గా 

అరిచ్చడు. 

“అూంత భయపడాలుూందేమీ లేదు. వేడి తగాగానే పోస్తు ను.” ఓదారుస్తు , “ఇప్పుడెలాగూ డాకు ర దగారికి 

వళ్ులేూం. వలుి లి  నూనె బ్యగా పనిచేసుు ూంది. చ్చన్నప్పుడు మా అమామా కూడా చెపుతుూండేది. ఇది పోసుకుని 

పడుకోూండి. పొదుద న్నకి తగాిపోతుూంది. అపైట్కీ తగాకపోతే డాకు ర కరాుడు గారి దగారకి వళ్లద ూం. ఆయన్ నాకు 

బ్యగా తెలుు.” అూంది కామ్మశెరి. 

“కరాుడా ..?? ఎవరాయన్? నీకెలా తెలుు?” చెవిపోట్టత పాట్ట అసహన్ూం పెరిగిపోతూంది కామ్మశానికి. 

“డాకు ర కరాుడు, పర భుతె చెవి, ముకుక, గొూంతు డాకు ర. పర భుతాెనికి చెవులు, ముకుకలు ఏవిటని 

న్న్నడకకూండి. నాకొసుు ూంది తలపోట్ట. ఆయన్ ఈ మధా మన్ కరాూంపేటల్ల కొతు గా కిి నిక పెటాు డు. ఆరోగా 

టీవీల్ల ‘సుఖ్మ్మ బ్యవా’ పోర గార ూంల్ల సూందేహాలకి సమాధనాలు ఇస్తు డు. అూందుకని బ్యగా తెలుని అనానను. 

పేరుకి తగాట్టు  ఆయన్ చెవులు ఎప్పుడో కుూండలాలు పెట్టు కున్నట్టు గా స్తగిపోయి వేలాడుతూూంటాయి భలే 

గమతుు గా.”  కళ్ళు మిటకరిస్తు  ఆన్ూందూంత చెబోు ూంది కామ్మశెరి. 

‘నా చెవిపోట్ట మరిాపోయి వాడెవడి చెవులు బ్యవుూంటాయూంట్టూందేమిట్? దీని తెలవి తెలాి రిన్టేు  ఉూంది.  

రేపు ప్పలి ను చూసుకోడానికి వచేా వాళ్ు ముూందు ఇలా ప్పచ్చా వాగుడు వాగితే ఏూం బ్యవుూంట్టూంది.’ 

చెవినొదిలేస తల పట్టు కూకరుానానడు కామ్మశూం. 

“అలా తలపట్టు కుని కూరోాక చెవి పటు ూండి ఆ నూనె పోస్తస నా పని చూసుకుూంటా.  ఇపైట్కే ఆలశాూం 

అయిాూంది. మీరు పొదుద నేన లేచ్చ బ్స్తు ూండ్ కెళ్లుల.. అమాాయి వస్ు ూంది. ఆ విషయూం మరిాపోతారేమో? అలా 

పడుకోూండి ఈ నూనె కాస్తు  మీ చెవిల్ల వేసెు  ఓ పనెై  పోతుూంది.” హడావిడి పడిూంది. 
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“నువెూంత హడావిడి పడేు  నా పనెై  పోతుూంది. జాగర తు గా పోయి. చెవేదో, చెూంపేదో సరిగాా చూస పోయి. 

కళ్ుజ్యడు ఇరవై  నాలుగు గూంటలు పెట్టు కోమని డాకు ర చెప్పైనా పెట్టు కోవు. ముసలమావని అూందరూ 

అనుకుూంటారని నామోషి. కళ్ుజ్యడు మానేస్తు  వచేా వయసు ఆగిపోదు సరికదా, ఉన్న కాసు  చూపు కూడా 

పోతుూంది.” 

“కాస్తపు మీ సణుగుడు ఆప్ప చెవి పటు ూండి” అూంటూ ఆ వేడి నూనెను చెవిల్ల పోయబోయి చెూంపపెై  పోసూంది. 

అూంతే కామ్మశూం చెవి కోసన్ మ్మకలా అరిచ్చడు. ‘నా చెూంప కాలాావు కదే..!’ అని పెళ్లునిన  తిడుతూ కాళ్ళు 

చేతులు నేలపెై  కొట్టు కునానడు బ్యధత. 

 

బ్యధత కాస్తపు విలవిలాి డి కళ్ళు తెరిచ్చన్ కామ్మశానికి కొూంచెూం దూరూంగా ఏదో కదులుతూ కూంటపడిూంది.  

అతని బొటన్వేలూంత లావుగా, అర చెయాూంత పొడుగాా అచాూం బ్లి లా ఉన్న న్లి ట్ బూజు కామ్మశానిన 

వకికరిూంచ్చూంది. పెై కి చూస్తడు గిరగిరా తిరుగుతున్న ఫ్లాను రకకలకు కొూంచెూం కొూంచెూంగా వేలాడుతున్న 

బూజు, ఆ పకకనే బ్లి .  అది అకకడే తిష్టు స కామ్మశానిన చూస్తు నే ఉూంది. ఇూంతవరకూ తన్ని అయోమయానికి, 

అన్వసర భయానికి  గురిచేసూంది ఈ బూజా!! అనుకున్న కామ్మశూం అవాకకయాాడు. బ్లి కి భయపడి, ఆపెై  

బూజుని బ్లి  అని భర మపడిన్ తన్ అవివేకానికి న్వాెల్ల ఏడవాల్ల అరథ ూంకాలేదు కామ్మశానికి.  బ్లి  మీద 

పడితే అపశకున్ూంగా భావిూంచ్చన్ తన్ మూఢన్మాకానిన హేళ్న్ చేసన్ట్టు గా బూజు చేసన్ బ్యగోతమూంతా 

అవగతమై ూంది.  

 

అన్వసరమై న్ ఆూందోళ్న్కు గురై న్ కామ్మశానికి ఇప్పుడు నిజూంగా శాెస అూందక ఆయాసూం వచ్చాూంది. 

మరోస్తరి కృతిర మ శాెస కలైసుు ూందేమోన్ని కామ్మశెరి కేస ఆశగా చూస్తడు. తేరుకున్న కామ్మశానిన తెరిప్పగా 

చూస ‘బ్ర తుకు జీవుడా...!’ అని అభయమిసుు న్నట్టు గా పటు కారు పట్టు కున్న చేతిని పెై కెతిు ూంది. పాపూం 

కామ్మశూం... కోరిక నెరవేరక దీన్ూంగా పకకన్ పడున్న పూంచ్చూంగూం వై పు చూస్తడు. ఫ్లాను గాలహోరుకి 

పేజీలు గలగల లాడిస్ు ూంది పూంచ్చూంగూం ఫకుకమని న్వుెతున్నట్టు గా. 

 

***O*** 
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“కృషాశాసర  గారూ! మీరు హనుమూంతుడి లాూంట్ వారూండీ! మీ శకిు  మీకు 

తెలీదు. మీరు తలచుకుూంటే ఎూంతస్తపు చెపైూండీ! అూందుకోూండి కలూం. శుభసా శీఘు ూం.” అూంటూ ఫోను 

మై కుల్లకి గాల ఊది నిప్పు రాజేస్తూందుకు విశెపర యతనూం చేసుు నానడు విశెనాథూం.  

“సరేలెూండి! ఈస్తరికి ఏదో నాకు తచ్చన్ విధూంగా పర యతినస్తు ను.” అని ఫోను పెటేు స స్ఫ్లల్ల చతికిలబ్డి 

ఏదో ఆల్లచ్చస్తు  ఉూండిపోయాడు కృషాశాసర .   

“అలా గుడి పైగిూంచ్చ శ్రన్ాూంల్లకి చూస్తు  ఖాళ్ళగా కూరోాకపోతే కాసు  అలా వళ్లు నాకు కూరలు 

తెచ్చాపెటు చుాగా! ఒకకతిు నే ఇూంటా బ్యటా వేగలేక చసుు నానను.” అూంటూ చేతికి కాఫీ ఇచ్చా రోజువార్న 

పురాణూం అూందుకుూంది భారా కాూంతూం.  

“అూందరికీ నేనే దొరుకుతాను తేరగా పనులు పురమాయిూంచడానికి! అసలు తపైూంతా నాదే! నేనే అూందరికీ 

అలుసచ్చాను.” విసుకుకనానడు కృషాశాసర .  

“అయోా రామా! నేను ఇప్పుడేమనానన్నీ!” పొడిగిూంచ్చూంది కాూంతూం.  

“నువుె పర తేాకూంగా అన్డానికి ఏముూందీ! చెపేైవాడికి చేస్తవాడు ల్లకువ. ఏదో సరదాగా నాలుగు కవితలు 

రాయడూం కూడా తపెై ైపోయిూంది.” గొణుకుకనానడు కృషాశాసర .  

“మధాల్ల నా కూరలకి మీ కవితాెనికి సూంబ్ూంధూం ఏమిటూండీ? ఎవరిత మాటాి డారు ఇూంతస్తపు ఫోనోి ? 

మధాల్ల నా మీద ఎూందుకు ఎగురుతునానరూ?” మూతి ముడిచ్చూంది కాూంతూం.  

“సరేలే!  నీకు నాకు ఎప్పుడూ ఉూండేదే!  ఫోనుల్ల మా అససెు ూంట్ మ్మనేజర విశెనాథూం మాటాి డాడు. మా 

అకౌూంటూంట్ సుూందరార వు వచేా వారూం రిటై ర అయిపోతునానడుట. ఆఫీసువాళ్ళు వాడి రిటై రాూంట్ ఫూంక్షన్ 

చేస్తు రుట. దానికి నేను సనాాన్పతర ూం రాయాలట. ఏదో సరదాగా నాలుగు కవితలు వార స్తు  ఉూంటానుగా! ఆ 

పాపానికి న్నున తగులుకునానడు. నాకసలే ఆ సుూందరార వూంటే ఒళ్ళు మూంట. ఉతిు  పీనాస వధవ. నీతిలేని కుూంక. 

సెలాభూం లేనిదే ఏ పని చేయడు. అలాూంట్వాడిని పొగుడుతూ నేను సనాాన్పతర ూం రాయాలట. నా ఖ్రా 

కాలపోనూ!” ఉకోర షూం వళ్ి గకాకడు కృషాశాసర .  

కాూంతూం పకపకా న్విె “కృషాశాసర  పేరు చూసుకుని ‘నేను కూడా భావకవినోయ’ అని నా దగార ఫోజులు 

కొటు డూం కాదు. ఇప్పుడు చూప్పూంచూండి మీ పర తాపూం.” అూంటూ కనుబొమాలు ఎగరేసూంది.  

ఈ గూండూం నుూంచ్చ ఎలా తప్పైూంచుకోవాలా అని ఆల్లచన్ల్ల పడాడ డు కృషాశాసర . 

 
 
 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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మరానడు ఆఫీసుకు వళి్లసరికి బ్యట ఎదుర్నచ్చాన్ బ్ూంటోర తు వీరయా,  అతి మరాాదగా దూండూం పెటు డూం 

తేడాగా అనిప్పూంచ్చూంది కృషాశాసర కి.  ల్లనికి వళ్ుగానే  “గుడ్ మారినూంగ కృషాశాసర  కవిగారు! ఎూంతవరకు 

వచ్చాూంది సనాాన్పతర ూం? సుూందరార వు గురిూంచ్చన్ ఏ వివరాలు కావాలనాన న్న్నడగూండి. నేను చెబుతాను. 

ఎూంతెై నా మ్మమిదద రూం జిగిర్నలూం కదా!”అనానడు పకక సీట్ట వరహాలరావు.  

“ఈ సనాాన్ పతర ూం విషయూం మీకెలా తెలసూంది?” ఆశారాూంగా అడిగాడు శాసు . 

“అయోా న్యమ్మ!  మీ కవితా పర తిభన్ూంతా నిూంప్ప చకకని సనాాన్పతర ూం రాసుు నానరని ఇూందాకే 

విశెనాధూంగారు ఆఫీసుకు వస్తు నే అూందరికీ చెపాైరుగా! మా అూందరి పేరిు కూడా వచేాలా రాయూండి. 

ఎూంతెై నా ఒక కుట్టూంబ్ూంలాూంట్ వాళ్ుూం కదా!” భుజూం తటేు స మర్న వళ్లుపోయాడు వరహాలరావు. 

‘ఒకక వధవని పొగుడుతూ రాయాలు వస్ు ూందనే నేనేడుసుు ూంటే, తిరిగి వీళ్ుూందరి గురిూంచ్చ కూడా రాయాలా! 

ఇదేూం శ్క్షరా దేవుడా!’ ల్లల్లపలే తిట్టు కునానడు కృషాశాసర . ఇూంతల్ల టీ తీసుకొచ్చాన్ బ్ూంటోర తు వీరయా 

మలకలు తిరుగుతూ “వచేానెల నేను కూడా రిటై ర అయిపోతునానన్యాా!” అని ముసముసగా న్విె 

వళ్లుపోయాడు.  

‘థూ! నా బ్తుకు చెడా! అరజ ూంట్టగా ముూందు నేను వాలూంటర్న రిటై రాూంట్ తీస్తసుకోవాల.’ ల్లపల 

తిట్టు కుూంటూనే, బ్యటకు గూంభీరూంగా ముఖ్ూంపెట్ు  టీ అూందుకునానడు శాసర . మధాహనూం భోజన్ూం వేళ్కి 

పకకనే చేరాడు, ఆఫీసుల్ల అపర నారద బిరుదాూంకితుడు  గురునాథూం. “ఏూంట్ విశేషాలు శాసర గారూ! 

సనాాన్పతర ూం అయిపోయిూందా?” ఆరా తీశాడు.  

“అదేమనాన ఇనిసెు ూంట్ నూడిలాు వూంటనే అయిపోవడానికి? నెమాదిగా ఏదో రాస్తు నులెూండి!” దాటేయడానికి 

పర యతినూంచ్చడు కృషాశాసర .  

“భలే జ్యకులేస్తు రు మీరు! ఊరికే కవిగారు అయిపోతారా ఏూంటీ! అన్నట్టి  సుూందరార వు వాళ్లువిడ గురిూంచ్చ 

తెలుస్త మీకు? స్తరాకాూంతూం, ఛాయాదేవి, జయచ్చతర , కలైనారాయిలను కలప్ప మికీు పట్ు  

తయారుజేశాడు దేముడామను. సుూందరార వుకు ఆమ అూంటే హడల్. అసలు రోజూ ఇూంటోి  సుూందరార వే 

వూంట చేస్తు డు తెలుస్త!” నెమాదిగా చెవిల్ల ఊదేస పొటు  తడుముకుూంటూ లేచ్చడు గురునాథూం.  

‘ఎూంకి పెళ్లి  సుబిా చ్చవుకి వచ్చాన్ట్టి , ఎూంత రిటై ర అయితే మాతర ూం ఈ అకుక పక్షగాడికి సనాాన్ూం ఏమిటో నా 

ఖ్రా కాకపోతే!’ తన్ల్ల తానే తిట్టు కునానడు కృషాశాసర . 

 

ఇక స్తయూంతర ూం వరకు ఆఫీసుల్ల అూందరూ ఒకొకకకరుగా విడివిడిగా ఒకోక విషయూం శాసర  చెవిల్ల 

ఊదుతూనే ఉనానరు. తమకు సుూందరార వు ఎూంత ఆపుు డో, సనాాన్పతర ూం ఎలా రాయాల్ల ఎవరికి తచ్చన్ ఉచ్చత 

సలహా వాళ్ళు వాయిూంచ్చ వళ్లి రు. కృషాశాసర కి ప్పచెాకికన్టి యిూంది. గుమాస్తు  రమ్మష్ అయితే తన్ తూండిర  రామపై 

సుూందరార వుకి పర థమ గురువని, వాళ్ు నాన్న పేరు కూడా సనాాన్పతర ూంల్ల జ్యడిూంచమనీ చెప్పై వళ్లుడు. 

స్తయూంతర ూం ఎలాగెై తేనేూం అూందరినీ వదిలూంచుకొని కృషాశాసర  ఇూంట్కి బ్యలుదేరుతుూంటే స్తక్షాతూు  

సుూందరార వే ఎదుట పర తాక్షమయాాడు. ఒక చేతు  అదద ూంలాూంట్ బ్టు తల నిమురుకుూంటూ “శాసర గారూ 

బ్యగునానరా! మీరు నిజూంగా అపర దేవులపలి  వారే సుమీ! ఆయనే మళ్ళి  మీ రూపూంల్ల పుటేు స్తరనుకోూండి!” 

అూంటూ వకిలగా న్వాెడు.  
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ఇక తప్పైూంచుకోవడానికి లేదని అరథ మై పోయిూంది కృషాశాసర కి. నేరుగా విషయానికి వచేాయడూం మూంచ్చది 

అనిప్పూంచ్చూంది. “చూడూండి సుూందరార వుగారూ! ఏదో తెలుగు మీడియూంల్ల చదువుకునానను కాబ్ట్ు  

భాషాభిమాన్ూం కొదీద , నాలుగు ముకకలు వేడివేడిగా రాసుు ూంటాను తపై.. నాకు పెదద గా కవితెూం ఏమీ రాదు. 

విశెనాథూంగారి మాట కొటేు యలేక ఒప్పుకునానను. కానీ మీరు పెదద గా ఆశలు ఏమి పెట్టు కోకూండి.” 

ఖ్చ్చాతూంగా చెపేైశాడు. 

“అలా అన్కూండి. మీరు ఏదో మొహమాటానికి అలా అూంటారు గానీ తమ శకిు  నాకు తెలయదుటూండీ! కవితెూం 

ఏమై నా బ్ర హావిదాా? వాాస్తనికి కాసు  డెై ట్ూంగ చేయిస్తు  చ్చలు కవితెై  పోతుూంది.  నిజూం చెపాైలూంటే నాకు 

చ్చన్నపైట్ నుూండి సనాాన్ూం అూంటే చ్చలా ఇషు మూండి. ఇపైట్వరకు ఏ తలమాసన్ వధవ నాకు ఒకక శాలువా 

కూడా కప్పైన్ పాపాన్ పోలేదు. అూందుకే ఈస్తరి కనీసూం ఇలా రిటై రాూంట్ రోజై నా ఘన్ూంగా సనాాన్ూం 

చేయిూంచుకోవాలని నా ఆశ. నేనే విశెనాథూంగారిని మీత మాటాి డమని బ్తిమాలాను.  బ్యబ్యాబు! మీకు 

పుణాూం ఉూంట్టూంది. నాలుగు ముకకలు గీకి పెటు ూండి. మీ పుణాాన్ పటూం కట్ు ూంచుకుని ఇూంటోి  తగిలూంచ్చ రోజు 

చూసుకుూంటాను.” అూంటూ చేతులు పట్టు కోబోయాడు  సుూందరార వు.  

దానిత కృషాశాసర కి ఏమనాల్ల పాలుపోక “మీ బ్యధ నాకు అరథ మై ూంది రావుగారూ! కానీ నాకు మీ గురిూంచ్చ 

పూరిు గా ఏమీ తెలయదు కదా! ఏదో ఆఫీసుల్ల పరిచయూం మాతర మ్మ. ఏమని రాయాల, ఎలా రాయాల్ల తచడూం 

లేదు. మీ గురిూంచ్చ బ్యగా తెలసన్ స్తనహితులయితే నాకనాన బ్యగా రాయగలరు” అనానడు ఆఖ్రిస్తరి 

తప్పైూంచుకునే పర యతనూం చేస్తు . 

“న్నేనవధవ పొగుడుతాడూండీ!” గబుకుకన్ అనేస నాలుక కరుచుకున్న సుూందరార వు సరుద కుని, “అూంత 

ఆపుు లు వేరే ఎవరు లేరూండి.  మీరు తపై వేరే దికుక లేదు.”అనానడు దీన్ూంగా.  ఇక చేస్తది లేక శాసర  “సరే 

మీ గురిూంచ్చన్ నాలుగు వివరాలు చెపైూండి.” అని కాగితూం పెనున తీశాడు రాసుకోవడానికి. 

“ఒకస్తరి కాలేజీల్ల ఒక అమాాయిని చూస పాట పాడితే చెూంప ఛలుి మనిప్పూంచ్చూంది. అప్పుడేమై దూంటే..!” 

అూంటూ చకర ూం తిపాైడు సుూందరార వు. “అవనీన కాదూండీ! ఎకకడ పుటాు రు, ఏూం చదువుకునానరు, అమాానాన్నల 

పేరుి , స్తధూంచ్చన్ విజయాలు, భారాా ప్పలి ల వివరాలు లాూంట్వి చెపాైల.” అనానడు శాసర  విసుకుకూంటూ. 

“ఓ అలాగా! అయితే అమా పేరు పూంచకళ్లాణ్న. నాన్న పేరు సనానసరావు. పుట్ు ూంది ఆముదాలవలస. 

ఇూంటర్నాడియట్ ఫయిలయితే, ఊరి మున్సబు అయిన్ మా మ్మన్మామ, ఎమాలేా గారి చేత మాటాి డిూంచ్చ 

ఒక చ్చన్న ఆఫీసుల్ల బ్ూంటోర తు ఉదోాగూం వేయిూంచ్చడు విశాఖ్పటనూంల్ల. ఆ తరాెత అకకడ ఆఫీసరుగారి 

కూతురుని లెై నుల్ల పెట్ు  పెళ్లి  చేసుకొని కషు పడి పర మోషనుి , టార న్ుూరి  మీద ఇకకడి వరకు వచ్చాను.” 

సగాుపడుతూ చెపాైడు సుూందరార వు.  

కృషాశాసర కి ల్లపల కాలపోతూంది. బ్యటకు తమాయిూంచుకుని “ఇవనీన సనాాన్పతర ూంల్ల రాస్తు  బ్యగోదు.” 

అనానడు వటకారూంగా. 

“అయోా భలే వారే! ఏూం రాయాల్ల మీకు తెలీకనా! ఎలాగెై నా మా ఆవిడ పేరు, మా మామగారి పేరు కూడా 

సనాాన్పతర ూంల్ల ఉూండి తీరాల. లేకపోతే మా ఆవిడ చూంపేసుు ూంది.” అనానడు దీన్ూంగా. 

“మీ సనాానానికి మీ మామగారి పేరూందుకూండీ?” అనానడు శాసర  పెనున పడేస. 

“అలా అన్కూండి.  మీరే ఎలాగెై నా వార యగలరు. ఇదిగో ఈవిడే మా ఆవిడ ‘కోమల' అూంటూ పరుుల్ల ఫోటో 

చూప్పూంచ్చ ఇకిలూంచ్చడు. ఫోటో అూంచుల వరకూ పూరిు గా సరిపోయేలా ఉన్న సెరూపూం చూడగానే “మీ 



 

“కథామంజరి” శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ప్రత్యే క సంచిక 
 

P
ag

e2
8

 

మామగారి పేరు ‘మ్మలు కోటయాా'?” అపర యతనూంగా అడిగాడు కృషాశాసర . “అబేా! ఉతిు  ‘కోటపేై!” అూంటూ 

జ్యకాడు సుూందరార వు. 

 

ఇక కృషాశాసర  సహన్ూం న్శ్ూంచ్చ “సరేలెూండి. ఏదో నా తూంటాలు నేను పడతాను.” అూంటూ లేవబోతుూండగా 

సుూందరార వు ఆప్ప, “తమరు ఇూంకో చ్చన్న వరూం ఇవాెల. నాకు రూండో భారా కూడా ఉూందూండి. ఆమ పేరు 

‘సుమతి’. కానీ ఈ విషయూం కోమలకి తెలీదు. ఎవరికీ అనుమాన్ూం రాకుూండా సుమతి పేరు కూడా 

సనాాన్పతర ూంల్ల వచేాలా చూస్త బ్యధాత మీదే!” అనేస, షాకునుూండి తేరుకునే ల్లపు  కృషాశాసర కి టాటా 

చెపేైస వళ్లుపోయాడు.  

 

కృషాశాసర కి తల గిరుు న్ తిరిగిూంది. ‘సవామై న్ ఒకక లక్షణమై నా లేని ఈ అషాు వకర  వధవ గురిూంచ్చ తాను 

పొగుడుతూ కవిత రాయాలా!’ మిూంగుడు పడలేదు అతనికి. ఎలాగెై తేనేూం రూండు రోజులు బ్యగా ఆల్లచ్చూంచ్చ 

ఒక సనాాన్పతర ూం తయారుచేస విశెనాథానికి ఇచేాస్తడు. 

 

ఆదివారూం ఉదయూం లూంకూంత కళ్లాణమూండపూంల్ల రిటై రాూంట్ ఫూంక్షన్ పార రూంభమై ూంది. సుూందరార వు 

పెళ్లి కొడుకులా అలూంకరిూంచుకునానడు. వేదికపెై  పెదద  పువుెల పూందిరి, దానిపెై  సూంహాసనాలాి ూంట్ కుర్నాలు వేస 

సుూందరార వు, కోమల దూంపతులను ఇదద రినీ కూరోాబట్ు  పెదద  గజమాల వేశారు. వన్క సుూందరార వు ఫోటోత 

70 ఎూంఎూం సనిమా తెరూంత పెదద  ఫి కీు కటాు రు. పెళి్లవార్నచ్చాన్ట్టి  ఉభయ వరాాల బ్ూంధువులు, స్తనహితులు, 

వీధల్ల వాళ్ళు, కిట్ు  పార్ను ల వాళ్ళు, ఆఫీసువాళ్ళు ప్పలి ల స్తనహితులు, పాలవాడు, పనిమనిషి, ఇసీర  బ్ూండివాడిత 

సహా అూందరూ సపరివారూంగా తరలవచ్చారు. ఒకొకకకరు స్తు జి మీదకి ఎకిక సుూందరార వుకి ఒక శాలువా కప్పై, 

మై కుల్ల కటు లు తెూంచుకున్న ఆవేశూంత సుూందరార వును నోట్కొచ్చాన్ట్టి  పొగడడూం, స్తు జి దిగి సమోస్తల 

నుూండి ఐస్ కీర ము దాకా పీకల వరకు భోజన్ూం బిగిూంచ్చ వళ్లి పోవడూం.. ఇలా మూడు గూంటల తతూంగూం 

గడిచ్చూంది.అపైట్కే ఒక యాభై  శాలువాలు స్తు జి మీద నుూండి కిూందకి, కిూంద నుూండి స్తు జి పెై కి పున్రావృతూం 

చేయబ్డుతూ చకకరుి  కొటాు యి. చ్చవరి ఘటు ూంగా పటూం కట్ు ూంచబ్డిన్ సనాాన్పతర ూం ఆఫీసు వాళ్ుూందరూ  

మోసుకుూంటూ స్తు జి ఎకాకరు. సనాాన్పతర   పఠన్ూం పార రూంభమై ూంది. అూందరూ చెవులు రికికూంచ్చ విూంట్టనానరు. 

 

‘పదవీరమణుని పదవీ విరమణ’ 

సనాాన్ తృషా్కనికి  తృణపతర ూం- 

“నిూండుకుూండ వూంట్ శ్రోఘటముా 

‘ఆముదపు' చూందాన్ మరయ్నితడు 

‘పూంచకళ్లాణ్న' వేగముా, ‘సనానస'రూపముా 

పుణ్నకి పుచుాకున్న సుూందరుూండితడు 

పని వావహారములల్ల ‘రామపై’పూంతులే 

మనీ విషయాలల్ల లుబ్యధ వధనియే 

పాడుబుదిధ చే రాగమాలాప్పూంచు 
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హసు స్తముదిర కపు నేరైరితడు 

‘వరహాలు’పెై  మోజు కలల రారాజు 

న్లభీమ పాకముాచేసె పర తిరోజు 

‘కోటపై' దీవన్ల కూరిమిగ విరిసె 

‘కోమల’మై న్ వివాహ బ్ూంధముా 

సరిరారు సుూందోపసుూందులెై న్ను వీని  

లౌకాాన్ స్ఖ్ాముా బ్డయ్ ‘సుమతి’!” 

 

వేదిక మీదున్న వాళ్ి కు గాని, కిూంద వాళ్ి కు గాని ఒకక ముకక కూడా అరధ ూం కాలేదు. ఎూందుకెై నా మూంచ్చదని 

అూందరూ ఒకేస్తరి చపైట్టి  కొటేు శారు. హాలూంతా దదద రిలి పోయిూంది. సుూందరార వు కూంటోి ూంచ్చ ఆన్ూంద 

భాషాైలు కురిస్తయి. అమాూంతూంగా లేచ్చ వచ్చా కృషాశాసర ని కౌగిలూంచుకునానడు. న్వాెల్ల ఏడవాల్ల తెలయని 

కృషాశాసర  నిశేాష్కు డెై పోయాడు. సనాాన్ కారాకర మూం నెమాదిగా ముగిసూంది. 

 

భోజనాలు చేస్తు  సుూందరార వు విశెనాథూంత  “నేట్ రోజు నిజూంగా జన్ాల్ల మరిాపోలేను విశెనాథూం గారూ! 

ఇూంత ఘన్ూంగా ఏరాైటి నీన దగారుూండి చేశారు. మీకు ఎలా ధన్ావాదాలు చెపాైల్ల తెలయడూం లేదు.” 

అనానడు ఆన్ూందూంగా. “అయోా! ఈమాతర ూం చేయకపోతే ఎలా!  మై  హూనా! వచేావారూం మీకు రావాలున్ 

డబుాలకు, కాగితాలనీన సూంతకాలు పెట్ు  హెడ్ ఆఫీసుకు పూంప్పూంచేస్తు ను. మన్ ఆఫీసు బిలడ ూంగ ఫూండుకు లక్ష, 

ఈ ఫూంక్షన్ ఖ్రుాలు రూండు లక్షలు మిన్హాయిూంచేస మిగిలన్ది మీ అకౌూంటోి  రూండు మూడు నెలల్లి  

వేస్తస్తు ూం.” అనానడు చలి గా ఐసీకరమ్ తిూంటూ.  

 

సుూందరార వుకు  నోటిో పెట్టు కున్న లడుడ  అకకడే ఉూండిపోయిూంది. 

 

***O*** 
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"గుమాడికాయ తేరా మెుగుడా! అూంటే గుూండార యి తెచ్చాడట మీ లాూంట్ 

వాడొకడు!  నా ఖ్రా. బొతిు గా లౌకాూం తెలీదేమూండీ మీకు!” 

"ఏమ్మ! ఉన్నది ఉన్నట్టి  అూంటే తూంటానా?" 

"బుఱ్ఱ కు పదును పెటు రా అూంటే ఆకురాయి తీసుకురానా! అనానటు  మీలాూంట్ వాడొకడు" 

"వాళ్ు అబ్యాయి ఎకకడ పనిచేసుు నానడూ అూంటే, ఎకకడో అమరికాల్లనో, ఆస్తు రలయాల్లనో, అని చెపాైరుగా 

వాళ్ళు!"  వాదన్కు దిగాడు శేష్టూందర  . 

“అూంత దూరూంల్ల ఉదోాగమా? ఏదనాన జరగరానిది జరిగితే .. దికాక, మెుకాక .. అని ఎవరవరి కషాు ల్ల 

ఏకరువు పెట్ు , అకకడ ఉదోాగాలు చేస్తవాళ్ళు నాకు అసులు ఇషు ూంలేదు అని ముఖ్ూం మీదే మీరు 

చెబుతారుగా!" స్తగతీసూంది ఇూందుమతి. 

"అూంత ఎచుాలెూందుకే వాళ్ుకీ?" 

"అది కాదలుి డూ! అమాాయి చెపేైదీ...." 

'మామా నువూె వచ్చావా! నువోె జూంబూకూం, నీ కూతురో  జాూంబ్వతి.  క్షణూం కూడా కూతురిన వదల  వళ్ువు 

కదా! ఇదద ర్నన పీకప్పసకి  చూంపేసీ కూు రమృగాల నుూండి ఆతారక్షణ  కోసూం చూంపేస్తన్ని బొూంకేస్తు ,  పీడా 

వదులుతుూంది. హమోా! అప్పుడు  కూు ర మృగాలత కాపురూం ఎలా చేస్తవ? అని న్నేన విచ్చతర ూంగా చూస్తు !' అని 

మనుసుల్ల అనుకుని,  ముఖ్ూంమీద న్వుె పులుముకుని  "మామయా గారూ! ఎప్పుడొచ్చారూ!" అనానడు 

శేష్టూందర . 

"మెున్న బ్సుు ఎకిక వళ్లుపోయానా! నిన్నలాి  అమాాయ కళ్ుల్లి  మదిలూంది. అూందుకే మళ్ళు వచేాస్త. ఇూంతకీ 

లౌకాూంగా మాటాి డటూం నేరుాకో అలుి డూ. అమాాయి చెప్పైూందిగా!” 

 

అమాాయా? బొమాళ్ళనా? ఇూంతకీ లౌకాూం అూంటే?  చ్చన్నపైట్ నుూండీ అూంతే! అమాా నాన్న 

‘ఏరా లౌకాూం నేరుాకోబోతే ఎలా బ్ర తుకుతావ?‘ అనేవారు.  కాి స్ ల్ల ప్పలిలు ఎవరో కొట్టు కుని పెదద  గొడవై , 

ప్పర నిుపాల్ వచ్చా,  'ఎవరు ఎవరిన కొటాు రు?' అని  నోరు విప్పై అడగబోయాడు.  అూంతే .... శేష్టూందర  

దూరిపోయి, జరిగిూందూంతా పూస గుచ్చాన్ట్టు , ముఖ్ కవళ్లకలత సహా భావయ్కు ూంగా, యాక్షన్ చేస చూప్పస్తు  

చెపేైసరికి మరానడు, ప్పర నిుపాల్ దాెరా తనునలు తిన్న బ్యాచ, మాట్ట వేస, శేష్టూందర ను మతు గా దేహ శుదిద  

చేస్తరు. 

“పాలు ప్పతికిూంది నేనే గానీ..  ఎదుద దో, గొఱ్ఱఱ దో చూళ్లుదు” అన్నూంత లౌకాూంగా తప్పైూంచుకోవాలే గానీ, 

ఇదేమిట్రా .. అూంతమూంది చేతిల్ల తనునలు తినానవా?  లౌకాూం లేదు వధవకీ!” తలి  ముకుక చీదేసూంది. 

“అమాా! లౌకాూం అూంటే, అబ్దద ూం చెపైటమా?”  అనానడు. 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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"వఱ్ఱఱ  నాగనాన! ఎలా బ్ర తుకుతావో!" అూంది. అూంటే లౌకాూం అూంటే అమాకీ తెలీదా? 

'మెులతాడు కటు మూంటే ముకుతాడు వేసన్టూు ’ అలా స్తకల్ జీవితమూంతా లౌకాూం అూంటే ఏమిటో 

తెలీకుూండానే జరిగిపోయిూంది. 

పెళ్లుచూపులకు తీసుకు వళ్లురు. 

"మీ ముకుక సరిగాలేదు. పాి సు క సరజ ర్నకి మీకు అూంగీకారమ్మనా?" ఆ అమాాయిని ముఖ్ూం మీదే అడిగాడు. 

ఇక అకకడ ఏూం జరిగిూందో చెపైకకరేి దు. 

"ఉచుాన్ పడుదునా!? ఉఱ్ఱఱ న్ పడుదునా? అన్నటూి .. లేకలేక పెళ్లుచూపుల కెడితే, ఇలా చేస్తవేూంరా... 

ఖ్రా!"  ఒకరు విడిచ్చ ఒకరు తిట్ు , "లౌకాూం ఎప్పుడు నేరుాకుూంటావురా?” అనానరు. 

"ఏమ్మ! ఒళ్లు పెటు మూంటే దళ్లుపెటేు టట్టి   తయారయాడే వీడూ!" తూండిర  ఆవేదన్. 

ఇూంతకీ లౌకాూం అూంటే ఏమిటో? అపైట్కీ అరథ ూంకాలా, శేష్టూందర కి. 

ఎలాగోలా ఇూందుమతిత పెళ్లు కుదిరి,  మెుదట్ రాతిర , " ఏమూండీ! నాల్ల మీకేూం న్చ్చాూందీ..” అని అడిగితే 

ఏదో లౌకాూంగా పొగిడి తప్పైూంచుకోవాలే గానీ, "మీ నాన్న ఇచ్చాన్ కటనూం న్చ్చాూంది!" అనానడు. 

అూంతే ఆ రాతిర  శ్వరాతేర  ఐూంది. 

అపైట్ నుూండి, ముదుద  మురిపాల కనాన, లౌకా పాఠాల ఝలక లు ఎకుకవై  పోయి, తొకకల్ల కాలేస జారిపడడ , 

ఫీలూంగ వచేాస, పడడ  పర తిస్తర్న, ఊడిపోయిన్ పళ్ుని, ఇూందుమతి వూండే అన్నూం అనే పేస్ు  త 

అతికిూంచుకుూంటూ, చ్చనిన చ్చనిన బులి  లౌకాాలకు జన్ానిచ్చా, వాట్ని లౌకాూంగానే పెూంచ్చ పెదద  

చేసుు నానన్నుకుని, "ఏమూండీ! న్ూంబీ న్ూంబీ నీ సహాయూం  ఏూంటూంటే..  నాకు ఎదురు రాకుూండా ఉూండటమ్మ 

అన్నట్టి  .....  మీలాగే తయారు చేయకూండీ ప్పలి లన, బొతిు గా లౌకాూం తెలీకుూండా... "  అరోద కిు త ఆపేసూంది 

ఇూందుమతి. 

‘ఉదాద లకుడు లాూంట్ నాకు, చూండికలాూంట్ భారానిచ్చావా దేవుడా! ఇది పెళ్లుూం కాదు పెనుగొూండ రకకస, ఈ 

జన్ాల్ల నేను ఏూం ఏడవ లేను గానీ, వచేా జన్ాల్ల చూసుకుూంటానే నీ సూంగతీ’ అనుకుూంటూ, పళ్ళు 

నూరుకుూంటూ, ‘అమోా! ఎూందుకొచ్చాూంది? ఏ కిట్కీల్లూంచనాన మై కుత దూకి,  మీ పేస్ు  ల్ల ఉప్పు ఉూందా ...... 

కారూం ఉూందా.....యెటకారూం ఉూందా... అూంటే, బ్యబోయ... ఏదో రోజులు ఇలా లౌకాూం(?) గా నెట్టు కొస్తు  

చ్చలు’ అని సరిపెట్టు కుని ఉూండిపోయాడు.  

గతూంల్లూంచ్చ బ్యట్ కొచ్చా శేష్టూందర , “మామయాా! మన్ ఊరికి కొతు  బ్సుు వేస్తరూంట.  టై ూంమిూంగు 

ఏమిటో?" అనానడు యాధలాపూంగా. 

"అవునులే అలుి డూ! వూంట రావదద ూంటే వనెన చీర కట్టు కు వస్తు న్న్నదిట, వనుకట్కి!  బ్సుు గురిూంచ్చ 

అడిగావూంటే, లౌకాూంగా మా ఊరు వళ్లు పొమానేగా అరధ ూం, ఇూంకా నేను ఇకకడెూందుకు?  అమాాయ! 

అనువులు తిూంటూ మినుములు చేతిల్ల పెటేు  ఈ కొూంపల్ల నేను క్షణూం కూడా ఉూండను!" అూంటూ విసవిస్త 

వళ్లుపోయాడు మామగారు. 

"ఇదేమిటూండీ! కొరగాని మెుగుడు కోటల్ల ఉనాన ఒకటే, పేటల్ల ఉనాన ఒకటే, అనే చూందూంగా 

తయారయారేమూండీ? కాసు  కూడా లౌకాూం తెలీదేమూండీ! " అూంది జాూంబ్వతి లాూంట్ ఇూందుమతి . 

ఇప్పుడు తనేమనానడనీ! అసలూంతకీ లౌకాూం అూంటే? ఇపైట్కీ అరథ ూంకాలా శేష్టూందర కి . 

***O*** 
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“తెరగా తెరగా... కేరేజ అయిపోయిూందా?” భారా భవానీని 

తొూందరపెటాు డు భజగోవిూందూం! 

“అయిపోతూందూండీ! అయినా ఇూంకా చ్చలా టై ముూంది కదా! ఎూందుకలా కలుి  తాగిన్...” మధాల్లనే 

ఆగిపోయిూంది భవాని. 

ఆమ మాట పూరిు  కాకుూండా నిజూంగానే కలుి  తాగిన్ కోతిలా మరినిన గూంతులు గెూంతాడు భజగోవిూందూం-”న్నున 

కోతనీ కొూండముచానీ వకికరిూంచడూం కాదే! అసలు ఇూంటోి  కూరుాని కాలక్షేపూం చేస్త నీకేూం తెలుసు మా పాట్టి ! 

ఇవాళ్ నుూండీ మా ఆఫీసుల్ల బ్యోమట్ర క అనే దికుకమాలన్ ససు మొకట్ పెటాు రు. ఆరు నూరయినా నూరు 

ఆరయినా పావు తకుకవ పది గూంటలకలాి  అకకడుూండి చ్చవాలుూందే! బ్యోమట్ర క ఇవాెలుూందే!”  

“ఆ సూంగతి నినేన చెపొైచుా కదా మీరు? అయినా నినాన మొన్నట్ వరకూ ఆడుకుూంట్టన్నట్టు గా ఆఫీసు 

కెళ్లువాళ్ళు.  ఇప్పుడు రూల్ పర కారూం ఆఫీసు కెళ్లులనేసరికి ఇలా మలకలు తిరిగిపోతునానరు! సరే, అన్నూం, 

పప్పు అయిపోయాయి. కటు యనా? ట్ఫిన్ ఇూంకా చెయాలేదు.” చెప్పైూంది భవాని. 

“ట్ఫిన్ గోలకేూం కానీ మరి కాసనిన కాఫీ చుకకలు పొయిా చ్చలు. ఆఫీసుల్లకెళ్లి  పడిపోతే అకకడ 

చూసుకోవచుా ట్ఫిన్ సూంగతి. అయిన్ వూంటల మట్టకు కాారేజ కటేు య!” భారాను తొూందర పెటాు డు. 

“మీకు బడ్ కాఫీ అలవాట్ట కదా? రూండోస్తరి కాఫీకెై నా బ్ర ష్ చేస్తరా లేదా?” అనుమాన్ూంగా అడిగిూందామ. 

“పరాెలేదులేవే... కాారేజ బ్యాగ పకక జిప్ ల్ల టూత్ బ్ర ష్, టూంగ కీి న్ర కూడా పెటేు సుకునానను. ఆఫీసుకెళి్లక 

తముకుూంటాలే!” చెపాైడు భజగోవిూందూం. 

“ఛిఛీీ... పళ్ళు తముకోకుూండా ఎవరై నా ఇూంతస్తపుూంటారా? ఇూంకా ఫిర జ ల్ల వసుు వులు నిలవై పోయాయేమో 

అనుకుూంట్టనాన!” ముకుక మూసుకుూంటూ చెప్పైూంది  భవాని. 

 “ఓవరేక్షన్ ఆపుతావా? మర్న ఎకుకవ చేసుు నానవ!” కోపూంగా చూస్తడు భారా వై పు భజగోవిూందూం. 

“సరే సరే అలాగే ఆఫీసుకెళ్ి ూండి. నాకెూందుకూ... మీకాకవలసన్ కాఫీ ఇచేాస్తు ను.” అూంటూ వేడి చేసన్ 

కాఫీని గాి సుల్లకి నిూంప్ప అూందిూంచ్చూంది భవాని. 

 

కాఫీ పూరు యేాల్లపుగా కాారేజ కట్ు  బ్యాగ అూందిూంచ్చూంది భవాని. తయారై  ఉన్న భరు ను ఎగాదిగా చూస్తు , 

“స్తనన్మై నా చేస్తరా లేదా?”  

“ఇప్పుడా పర శన అవసరమా? రాతేర  కదా చేస్తను?” 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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“హవె” అూంటూ చూస్తు  ఉూండిపోయిూంది భవాని. “అూంత నోరళ్ుబటు యాకు. ఒకకపూట స్తనన్ూం 

చెయాకపోతే కొూంపలేమీ మునిగిపోవులే!” చెపాైడు భజగోవిూందూం. 

“కొూంపలేమీ మున్గవులెూండి! కాకపోతే గజిజ  పట్ు న్ కుకకలా అసు మానూ గోకుకూంటూ ఉూంటారూంతే!” 

ముకుకస్తట్గా మాటిాడే తన్ అలవాట్టను యథాతథూంగా బై టపెట్ు ూంది భవాని. 

 

ఒకేస్తరి భారా అలా అనేసరికి ఏమనాల్ల తచక నోరళ్ుబటు డూం ఇప్పుడు భజగోవిూందూం వూంతయిూంది. 

అూంతల్లనే తేరుకుని, తన్ కోపానిన పర దరిశూంచే కారాకర మానిన వాయిదా వేసుకునేలా చేసన్ బ్యోమట్ర క ని 

కూడా భారాత పాట్ట తిట్టు కుూంటూ స్తకటర కిక రాడ్ పెై న్ తన్ కోపానిన చూప్పూంచ్చ, ఒకక కికుకతనే దానిన స్తు రు  

చేస్తస, భవాని వై పు ఒకకస్తరి గుడుి రిమి చూస మర్న బ్ూండిని ముూందుకు పరుగు పెట్ు ూంచ్చడు.  

 

కొూంచెూం ముూందుకు వళ్లు వాళ్ు వీధ మలుపు తిరిగాడో లేదో, “భజగోవిూందూం... భజగోవిూందూం!” అని 

అరుస్తు  స్తకటర కి అడడ ూం పడిపోయాడు అతని కొలీగ ఆన్ూందరావ. 

 

జారిపోతున్న పెై జమాను కిూందా, చూంట్ ప్పలి లకి వేళ్లుడుతున్న జుబ్యాలాూంట్ బ్నీను పెై నా, నోటోి  టూత్ బ్ర ష్, 

ఒక చేతిల్ల నాలకబ్దద ,  మరో చేతిల్ల పర యాణానికి వాడే బ్యాగ త భలే విూంతగా అగుప్పూంచ్చడు ఆన్ూందరావ. 

ఎూంత కూంటోర ల్ చేసుకునాన న్వాెగలేదు భజగోవిూందానికి. పకపకా న్వేెస్తు  అడిగాడు. 

“అదేూంటోయ ఆన్ూందరావ... ఆఫీసుకు సెలవా? మారినూంగ ఫస్ు  టై రన్ కి ఊరేమై నా వళ్లులా?” 

“ఊరూ లేదూ వలి కాడూ లేదూ... ఆఫీసుకే! పదవయాా భజగోవిూందూం!” అనానడు ఒూంట్కాలుని 

స్తకటరకేకూందుకు పెై కి లేపుతూ, తూలపడిపోబోతూ ఆన్ూందరావ. 

“జాగర తు ... పడిపోగలవ! ఏదీ ఆ బ్యాగ ఇట్వుె. ముూందు పెడతాను.” సీట్ట ముూందు బ్యాగ పెట్ు  ఆన్ూందరావ 

కూరుానానక బ్ూండిని ముూందుకు పోనిచ్చాడు. 

“ఏమునానయి బ్యాగ ల్ల?” అడిగాడు భజగోవిూందూం. 

“నా బ్టు లు భజగోవిూందూం. ఆఫీసుల్ల వేసుకోవడానికి.”  

“అయితే స్తనన్ూం ఆఫీసుల్ల చేస్తు వా?” 

“అవును భజగోవిూందూం. మరేూం చేయను చెప్పు? స్తనన్మా కాలేదు! ఆఫీసుకా తెరగా వచెాయాాల!” 

చెవిల్ల ఊదాడు ఆన్ూందరావ. 

“తెరగా కాదు. టై ముకి.” సరిచేస్తడు భజగోవిూందూం. 

“అదేలే భజగోవిూందూం. అసలీ బ్యోమట్ర క లేకపోతే మన్కి ఏ ఇబ్ాూందీ లేకుూండా హాయిగా 

ఆఫీసుకెళ్లి వాళ్ి ూం!” బ్యధగా చెపాైడు ఆన్ూందరావ. 

“ఏూంచేస్తు ూం? ఆరోజులే వేరు. నిన్న కాక మొన్నట్ రోజే మన్ ఆఖ్రి శుభదిన్ూం. ఇప్పుడిక అనీన దురిద నాలే!” 

ఏడుపు ముఖ్ూం పెట్టు కుని చెపాైడు భజగోవిూందూం. 

“నువుె ఏడుపును కాస్తపు కూంటోర ల్ చేసుకోబ్యా! నీ కళ్ళు మసకబ్యరితే మన్ బ్ర తుకు మసకబ్యరిపోతుూంది. 

ఇదద రూం కలస పెై న్ ఆకాశూంల్ల మాటాి డుకోవాల.” ఆూందోళ్న్గా చెపాైడు ఆన్ూందరావ. 
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“అబ్యా ..  నువుె మర్ననూ ఆన్ూందరావ! అూంత గుడిడ గా బ్ూండి తలనులే!” భజగోవిూందూం ఉడుకుకూంటూ 

జవాబు పూరిు  చేస్తల్లగానే వాళ్ి  ఆఫీస్ వచేాసూంది. స్తకటర పారక చేస్తక ఆఫీస్ ల్లపలకి పరుగు 

పెటాు రిదద రూ! 

“గుడ్ మాణ్నూంగ!” అూంటూ కోరస్ గా విన్పడడ  గొూంతులకు అట్టవై పు చూస్తరు భజగోవిూందూం, ఆన్ూందరావ.   

లేడీ టై ప్పసుు లదద రి దగారనుూండీ విన్వచ్చాూందా గుడ్ మాణ్నూంగ. మూంగతాయారు తన్ సీటోి  కూరుాని ఉూండగా, 

ఆమ వన్కాల నిలబ్డి కృషాాబ్యయ జడ అలుి తూంది. ఆమ జుతుు  కూడా విరబూస ఉూంది. 

“ఏూంట్ది మీరిదద రూ పొదుద నేన అమావారి లాగా?” కళ్ళు పెదద వి చేస అడిగాడు ఆన్ూందరావ. 

“మా సూంగతట్టూంచూండి. మీరు మాతర ూం రాలేదా పరమ బేవారుులాగా ఆఫీసుకి?” గట్ు గా రిటారిడ చ్చాూంది 

కృషాాబ్యయ. 

“బేవారాు? మర్న చీప్ గా మాటాి డుతునానరు కృషాాబ్యయ గారూ! అయినా మ్మూం మగాళ్ి ూం ఎలాగెై నా వస్తు ూం.” 

దబ్యయిూంచ్చడు ఆన్ూందరావ. 

“ఆహా అలాగా! అయితే సరే, అలాగే కూరోాూండి మీ సీటోి !” పకపకా న్విెూంది మూంగతాయారు. 

“పొదుద నేన గొడవూందుకులే ఊరుకోూండి. పద ఆన్ూందరావ, మన్ూం అలా వళ్లి దాద ూం.” అనానడు భజగోవిూందూం. 

“వళ్ుూండి. వళ్ుూండి. మీరళ్లునా అకకడేమీ ఖాళ్ళగా లేదు.” కృషాాబ్యయ న్వుెతూ చెప్పైూంది. మూంగతాయారు 

కూడా పకపకా న్విెూంది. 

“ఆ న్వుెలాప్ప మీరు తెరగా జడలేసుకుూంటే బ్యవుూంట్టూంది.” అకకసుగా చెపాైడు ఆన్ూందరావ. 

“ఏూం చెయాాల్ల మాకు తెలుు. ముూందు మీరళ్లు పని చూడూండి.” మూంగతాయారు చెప్పైూంది. 

వాళ్ు మీద అకకసుత రుసరుసలాడుతూ ఆఫీసు చ్చవరగా ఉూండే బ్యత్ రూూం వై పు దారి తీస్తడు ఆన్ూందరావ. 

అతని వనుకే భజగోవిూందూం కూడా వళ్ుగా అకకడి దృశాూం చూస వాళ్లుదద రూ నోరళ్ుబటాు రు. 

 

బ్యత్ రూూం దగార ఇదద రు మనుష్కలు పచ్చరుి  చేసుు నానరు. అూందుల్ల ఒకాయన్ పెదద గా అరుసుు నానడు. 

“చూడు భాసకరూం, నేనీనకు బ్యసున్ని తెలుసుగా? ఐనా సరే, అదేమీ లెకకచెయాకుూండా ల్లపలకి వళ్లు 

అకకడే ఉూండిపోవడూం నీకు మరాాదగా లేదు!” 

“తపైడూంలేదు సర. స్త....ర్న...” అట్టనుూండి పెదద గా ఆపస్పాలు వినిప్పసుు నానయి. 

“చూడయాా శూంకరూం, ఎూంత తాపీగా చెపుతునానడో! ఇకకడ కడుపు కుకకపాటి్ట పడుతూందయాా!” చెపాైడు 

బ్యసు బ్లవరథ కూం. 

“నిజమ్మ సర. మీరు పెై కి చెపుు నానరు. నేను చెపైలేకపోతునానన్ూంతే సర!” పొటు  పట్టు కుని చెపాైడు సదరు 

శూంకరూం. 

“గుడ్ మాణ్నూంగ సర. మీరిదద రూ వయిట్ూంగా?” న్వుెతూ అడిగాడు భజగోవిూందూం. 

“ఓహో మీరిదద రూ కూడా మాకు పోటీనా? మ్మము కాదు వయిట్ూంగ లసుు ల్ల ఉన్నది మీరిదద రూ! మాది ఆర ఏ 

సీ!” చెపాైడు బ్యసు బ్లవరథ కూం. అవున్న్నట్టు గా తల ఊపాడు శూంకరూం. 

“మీ ఆర ఏ సీ కన్ూరా కావాలనాన ముూందు ల్లపలాయన్ బై టకు రావాల కదా సర?!” విన్యూంగా అడిగాడు 

ఆన్ూందరావ. 

“ఎూందుకు రాడూ? ఎలా రాడో చూస్తు ను!” కోపూంగా తలుపు మీద దబ్దబ్య బ్యదాడు బ్యసు బ్లవరథ కూం. 
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“వచేాసుు నాన సర!” అూంటూ విన్యూంగా చెప్పై మొతాు నికి మరో అయిదు నిమిషాల తరవాతే బై టకొచ్చాడు 

అూంతవరకూ ల్లపల ఉన్న ఖాన్. 

 

బ్యసు వై పు దీన్ూంగా చూస్తడు శూంకరూం. అదేూం కుదరద న్నట్టు గా ఒకక అూంగల్ల ల్లపలకి దూరి 

తలుపేసుకునానడు బ్యసు బ్లవరథ కూం. 

ఖాన్ ఒూంట్పెై  షారు  తపై మర్నకట్ లేదు. “ఏూంట్ ఖాన్ భాయ! సలాాన్ ఖాన్ వై పోయావ!” జ్యక చేస్తడు 

ఆన్ూందరావ. 

“మరేూం చేయను ఆన్ూంద్ భాయ. అకకడికీ నినేన ఆఫీస్ కీస్ తీసుకుని ఉూంచుకుని చ్చలా తెరగా 

ఆఫీసుకొచ్చాను. తాళ్లలు నేనే తీస్తను. నేనిలా ల్లపలకి వళ్లునో లేదో వీళ్లుదద రూ వచ్చా, అరుపులు, కేకలు!” 

కోపూంగా చెపాైడు ఖాన్. 

“బ్యసు తరాెత నేనే బ్యసున్ని మరిాపోతునానవ ఖాన్!” కోపూంగా చెపాైడు శూంకరూం. 

“కాదని ఎవరనానరు సర. కానీ ఇలాూంట్ విషయాల్లి  కూడా బ్యసజూం చూప్పూంచడూం బ్యవుూందా?” ఖాన్ 

అడిగాడు. 

“చూప్పస్తు రయాా! ఆయన్ నా మీద చూప్పూంచ్చ ల్లపలకి వళ్లుపోలా?!” బ్యతూు ూం వై పు చూప్పస్తు  ఎరర గా 

కూందగడడ లాగా ముఖానిన చేసుకుని చెపాైడు శూంకరూం. 

“ఇప్పుడు బ్యోమట్ర క ల్ల మన్ూం వేలముదర ను రికారడ  చేస రోజూ ఆఫీసు టై ముకలాి  ససు ూంల్ల వచేాలా సెట్ 

చెయాలేమా సర?” ఆన్ూందరావ అడిగాడు. 

“ఇదేమై నా సటీబ్స్ ల్ల ఇూంకెవరికో సీట్ సెటప్ చేసన్ూంత ఈజీ అనుకునానవా ఆన్ూందరావ? అయినా నా 

ఇబ్ాూందిల్ల నేనునానను. నువెసులు న్నున మాటాి డిూంచకు.” శూంకరూం పొటు ను తడుముకుూంటూనే ఉనానడు. 

ఆయన్ మాటలకు ఆన్ూందరావ వై పు చూస్తు  ముసముసగా న్వాెడు భజగోవిూందూం. ఆన్ూందరావ కోపూంగా 

అతని వై పు చూస్తడు. “నువ సటీబ్స్ ల్ల రోజూ ఎవరి వై పో చూస్తు , చొూంగ కారుస్తు  సీట్ ఆఫర చేస్తు వని 

అూందరికీ తెలసపోయిన్ట్టు ూంది ఆన్ూందరావ!” మళ్ళు కిసుకుకమనానడు భజగోవిూందూం. 

“చ్చలు చ్చలు న్విెూంది భజగోవిూందూం. నేనెై తే కనీసూం సకెుస్ అయినా అయాాను. నువుె మాతర ూం బ్స్తు పుల్ల 

ఆటోవాడిలా నీ బ్ూండాపుతూ లఫ్టు  కావాలా మ్మడూం అూంటూ అడుగుతూ ఎూందరు ఆడవాళ్ు చేత ఎనినస్తరుి  

కుకకలా ఛీవాటి్ట తిని కసరిూంచుకోలేదూ?!” తన్ ఎదురుపర శనకు భజగోవిూందూం ముఖ్ూం మాడిపోవడూంత 

చూంకలు గుదుద కునానడు ఆన్ూందరావ. “యూ కెన్ గో న్వ!” బై టకొచ్చా అధకారిక సెరూంత చెపాైడు బ్యసు.  

 

మన్సు ల్లపల తిట్టు కుూంట్టన్న బ్ూండబూతుల ఛాయలేవీ ముఖ్ూంల్ల కనిప్పూంచకుూండా జాగర తు  పడుతూ 

బ్యతూు ూంల్లకి దూరాడు శూంకరూం. 

“రేపట్ నుూండీ కాసు  తెరగా నిదర  లేవూండోయ నాలాగ! టై ూం చూడూండి, ఇూంకా పదినిమిషాలే ఉూంది.” 

దరైూంగా చెప్పై తన్ ఛాూంబ్ర ల్లకి వళ్లుడు బ్యసు. 

“బ్యతూు ూం దగార కూడా బ్యసజమ్మ! వధవ జన్ా!” ఆకోర శ్ూంచ్చడు ఆన్ూందరావ. 

'నిజమ్మ!' అన్నట్టు గా తలూపుతూ నిటూు రాాడు భజగోవిూందూం. 
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మరో అయిదు నిమిషాల్లి  బై టకొచ్చాడు శూంకరూం. అతని ముఖ్ూంల్ల ఇప్పుడు కోట్ చూందమామల పర శాూంతత! 

“అయిదు నిమిషాల్లి  స్తనన్ూం చేసెయాాల గురూ... నేను వళ్తానేూం?!” అూంటూ బ్యతూు ూం ల్లపలకి 

బ్యలేద రబోయాడు ఆన్ూందరావ. 

“లేదు బ్యస్త జస్ు  ఒన్ మినిటోి  వచేాస్తు ను.” నాలకబ్దద ను చూప్పస్తు  చెపాైడు భజగోవిూందూం.  

“కుదరదు. నేను వళ్లుల.”   

“లేదు. నేనే వళ్లుల.” 

“ఆగూండీ... లేడీస్ ఫస్ు !” అూంటూ వాళ్లుదద రూ తేరుకునేల్లపే నెై టీతనే ఆఫీసుకొచ్చాన్ సెు నో సెు లాి  తన్ 

ఎయిర బ్యాగ ను ఊపుకుూంటూ పరుగుపరుగున్ బ్యతూు ూంల్లకి దూరిపోయి ధడేలాని తలుపేసుకుూంది. 

లేడీస్ బ్యతూు ూంల్ల రిపేరేి వీ చెయిాూంచకుూండా బ్డెజ ట్ పేరు చెప్పై ముకుకతూ మూలుగుతూ రోజులన 

నెట్టు కొసుు న్న బ్యసుపెై నా పి స్ ఒకరి మీద ఒకరి పెై నా పటపటా పళ్ళు నూరుకుూంటూ నిలుచుూండిపోయారు 

భజగోవిూందూం, ఆన్ూందరావ! 

రోజూ టై ముకి బ్యోమట్ర క... అదే భయోమట్ర క ససు ూంల్ల వేలముదర లు ఇస్తు మా లేదా అని, ఇవెకపోతే 

హెడాడ ఫీసునుూంచ్చ వచేా శీర ముఖాలకు జవాబలా ఇవాెలా అని వాళ్ు ముఖాల్లి  భయూం తాూండవిస్తు నే ఉూంది... 

ల్లపలనుూంచ్చ విన్వస్ు న్న సెు నో సెు లాి  ఖూనీ చేస్ు న్న కూనిరాగాలకు అనుగుణూంగా! 

 

***O*** 
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జనాలందరూ సీరియస్ గా సీరియల్సస చూసతు న్న 
సమయం. భ్రమరాంబ కూడా అలాగే ఏదో  సీరియల్స 

చూస్ు ంది. వామనరా వ్ మాత్రం స్ ఫాలో కూరచుని  ప్ుసుకం చదతవుక ంటునానడు. హఠాత్తు గా కెవుున్ 
కేకేస ంది భ్రమరాంబ.  
వామనరా వ్ ఉలికకిప్డి "ఏమిటే అలా అరిచావ్..? సీరియల్స లో ఎవరెైనా చచాురా..?" గాబరాగా అడిగాడు. 
"అబబే కాదండీ.. మీకెప్పణ్ణ ంచ  ోబూజుల  దతల ప్ుక నే ప్ాల స ిక్ కరీ త్ెమమని చెప్తు నే వునాననా..? మీరేమో 
మరిుప్్ త్తనానరచ.." అంది భ్రమరాంబ. 
"త్ెసాు నేల  గానీ .. టి.వి. చూసూు  అలా అరవక  భ్రమరం.. అయినా ఆ బూజుకరీ ఇప్ుపడెందతక  
గ్రచు కొచిుంది..?" అడిగాడు వామనరా వ్ 
"మరేం లేదండీ.. ఆ కరీ మీరింక త్యవకిరేలదత.." చెప పంది భ్రమరం. 
"ఓహో .. అరథమ  ంది. చీప్ురచకక కరీ కటిి  బూజుల  దతలిపేసాు వా..? వెరీగ్డ్ అది మంచి ప్ని.."  
"అబబే.. అదికాదండీ.. ప్రకటన్ వస్ు ంది.. చూడయల దా..? జిగేల్స శారీ స ంటర్ లో మూడ ందల  విల వ చయసే చీర 
కొంటే చాల .. ఒక బూజుల  దతలిపే కరీ ఫ్ీర అట!" సంత్ోషంగా చెప పంది భ్రమరాంబ.  
 “అంటే ఏమిటి..? బూజు దతలిపే కరీ కోసం ఇప్ుపడు చీర కొంటావా..? క దరదంటే క దరదత..” కరాఖండీగా 
చెప్ాపడు. 
 “సరే అయిత్య.. శాీవణ శుకీవారం వస్ు ంది. ఓ చీర కొన్తకోివాలి. ఐద ందలివుండి! అలాగే సాయంత్రం వెళ్ళి 
బూజుల  దతలిపే కరరీ కటి కొన్తక ిరండి!” కూల్స గా చెప పంది భ్రమరం. 
 “హ్హి హ్హి .. ఎందతక  భ్రమరం .. మూడ ందలకక చీర ప్లస్ బూజు కరీ అంటే బరహ్మండమ  న్ ఆఫర్. న్తవుు 
అందతలోనే తీసతకో..” ప చిు న్వుు న్వుుత్ూ అనానడు వామనరా వ్. త్న్త కాదంటే భ్రమరాంబ 
అల గ్త్తంది. అలిగిత్య వంట వుండదత.. మాటాల డడం వుండదత.. ఎడమొహం.. ప డమొహం.. దానికంటే ఇదయ 
బెటర్ అన్తక నానడత్న్త. 

*** 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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ఓ నెల రోజుల  గడిచాయి.  
 “ఏవండీ..” టివి చూసతు న్న భ్రమరాంబ గావుకేక ప టిింది. 
వామనరా వ్ అదిరిప్డి ఏం జరిగిందని అడిగాడు.   
 “బరహ్మండమ  న్ ఆఫరండీ.. ఒక జాకెట్ మ్కి కొంటే మరరకటి ఉచిత్మట! మన్ం ఎప్ుపడూ వెళ్ళి షాప ంగ్ 
స ంటర్ లోనే ప టాి డు ఆఫర్! ఎలాగెైనా మీరచ ఈ రోజు వెళ్ళి తీసతక రావాలండీ!” గారంగా అంది భ్రమరాంబ. 
 “నీ మొహం.. అలాంటి జాకెట్ మ్కిల  ఏం బాగోవు భ్రమరం.. మన్కొదతు ..” న్చుజెప్తు  అనానడు 
వామనరా వ్.              
 “అబే.. మీకరధంకావటేల దత.  శాీవణ మాసం వచిుంది కదా! నోమ్ నోచతకొని అందరికీ వాయనాల  
ఇదాు మన్తకొంటునానన్త. అందరికీ జాకెట్ మ్కిలివాులి. మరింకేం ఆలోచించక ండా మీరచ వెళ్ళి ఓ ప్ాతిక 
జాకటె్ మ్కిల  కొనానరంటే మన్క  యాభెై వసాు యి! వెళ్ళల కొన్తక ిరండి..” ఆరడరేస ంది భ్రమరాంబ. 
వామనరా వ్ మన్సతలోనే ప్ళ్ళి న్ూరచకొని ఏమీ అనేల క.. “హ్హహ్హి .. అలాగే భ్రమరం.  నీకకంత్ మంచి 
అయిడియాల  ఎలా వసాు యో ఏవిటో.. అలాగే ఈరోజు ఆఫ్ీసత న్తంచి వచయుటప్ుపడు తీసతకొసాు నేల !” 
యధావిధిగా ప చిున్వుు న్వుుత్ూ అనానడు వామనరా వ్. 

 
*** 

ఆదివారం సాయంత్రం కాసేప్ు కూరచుందామని ప్ారచిక  వెళ్ళిన్ ప్రమేశానికక దూరంగా ఓ బెంచీ మీద 
ఒంటరిగా కూరచున్న వామనరా వ్ కనిప ంచాడు.  అసల  అత్డు వామనరా వేనా కాదా అన్న డౌట్ కూడా 
వచిుంది. ఎందతకంటే వామనరా వ్ ఓ న్లల  కళ్ిజోడు ధరించి వునానడు. దగగరికక వెళ్ళి “ఏమిటిలా ఒంటరిగా 
కూరచునానవ్..? ఆ న్లల  కళ్ిజోడయమిటి?” వామనరా వు ప్కినే కూరచుంటూ అడిగాడు ప్రమేశం. 
వామనరా వ్ కళ్ిజోడు తీస  కళ్ళి త్తడుచతక నానడు. 
“అదయమిటి.. ఏడుసతు నానవా? అంత్ కషిం ఏమొచిుందోయ్?” అడిగాడు ప్రమేశం. 
“ఏం చెప్పమంటావు. మా ఆవిడత్ో రోజురోజుకీ చాలా త్ంటాగా వుంది. ఇదతగో.. రెండు ప్ాల స ిక్ బకెటుల  కొంటే 
ఈ కళ్ిజోడు ఉచిత్ంగా ఇసతు నానరని చెప ప కొని ప్డయస ంది. అసలా కళ్ిజోడు మన్కెందతకే బాబూ.. కంటి 
ఆప్రేషన్ అయిన్వాడు ప టుి కొనేదిలా వుంది అనాన వినిప ంచతకోలేదత. మీక  బావుంటుందండీ.. 
ఎండాకాలంలో ప్నికొసతు ందంటూ కొనేస ంది. ఇలా ఏ వసతు వుల  ఆఫరోల  వునాన, అవసరం వునాన 
లేకప్్యినా కొనిప్డయస్ు ంది. ఈ కళ్ిజోడు ప టుి కొని ఏడిునా ఎవడికీ కన్బడదని ఇకిడకొచిు 
కూరచునానన్త!” బాధగా చెప్ాపడు వామనరా వు. 
“ఏమిటి.. మరీ ఆఫరల దెబేకే అలా అయిప్్యావా?” అడిగాడు ప్రమేశం. 
“నీకేం త్ెల సత నా బాధ! ఈ మధే మరో ఘోరం కూడా జరిగిందిలే! అదయటంటే ప్టుి చీర కొంటే బూేటీ ప్ారలర్ 
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కకట్ ఉచిత్ం అంటూ ఓ షాప్ువాళ్ళి ప్రకటించారచ. అసల  బూేటీ ప్ారలర్ కకట్ త్ో మన్కేం ప్ని.. వదతు .. అని 
నేనెంత్ చెప పనా విన్క ండా త్న్త దాచతక న్న డబ్ేలనీన ప టిి  ఆ ప్టుి  చీర కొనేస ంది. దాంత్ో ప్ాటు 
వచిున్ బూేటీ ప్ారలర్ కకట్ అన్వసరంగా వృధా అయిప్్ త్తందని ఈ మధే పేప్రోల  యాడ్ చూస  వారంరోజుల 
బూేటీష యన్ కాీ ష్ కోరచస చయసేస ంది.. త్రాుత్ ఆ ప్రయోగాల  నామీద చెయేడం మొదల ప టిింది. 
ఆడవాళ్ిక  మేకప్ కావాలి గానీ నాకెందతకే అనాన వినిప ంచతకోలేదత. “‘నేన్త బూేటీప్ారలర్ ప టికమ్ందయ 
ఎవరరసాు రండీ! ఈలోప్ు మిమమలిన అందంగా మారిు కాసు  అన్తభ్వం సంప్ాదించిన్ త్రాుత్ మనింటోల నే 
బూేటీప్ారలర్ ఓప న్ చయసాు న్త!” అంది. 
 
“మొదట నా మొహం మీద ప్రయోగాల  చయస ంది. ఏవో కీీమ్ల  ప్తస ంది. అసల  ఆ కాీ ష్ కోరచస దానికెంత్ 
వరకూ అరథమ  ందో  త్ెలీదత. నా మొహం మీద  చిన్న చిన్న మచులాల ంటివి కనిప ంచాయి. విషయం మా 
ఆవిడకక చెప పనా ప్టిించతకోక ండా ‘మొదటోల  ఇవనీన సహజం.. ఇదురచ మ్గ్గ రిన చంప త్య కానీ డాకిర్ 
కాలేడంటారచ.. ఇదీ అంత్య..!’ అంటూ ప చిు సామ త్ల  చెప పంది. ఇప్ుపడయమో ఇంటోల నే మ్ందత గదిలో 
బూేటీప్ారలర్ ఓప న్ చయస ంది. దానిమీద వచయు ఆదాయంత్ో చకిగా ఆఫరలలో వచిున్వనీన 
కొన్తక ింటుందిట! ఏం చెప్పమంటావు నా ప్ాటుల .. కాసేప్ు ప్రశాంత్ంగా వుంటుందని ఇకిడికొచిు 
కూరచునానన్త. కానీ జరిగిన్వి, జరగబో యిేవి త్ల ుక ంటే అన్తకోక ండానే దత:ఖం వచయుస ంది!” త్న్ గోడు 
వివరంగా చెప్ుపక నానడు వామనరా వు.  
 “ప్ు.. నిజంగా చాలా కషిమే వచిుంది..” సాన్తభ్ూతి చూప ంచాడు ప్రమేశం. 
 “ఈ బూేటీప్ారలర్ లో ఈవిడ టీరట్ మ ంట్ త్ో ఎనిన గరడవలొసాు యో.. ఏం జరచగ్త్తందో  త్ల ుక ంటేనే 
భ్యమేస్ు ంది!”  
“ఆగ్.. అకిడయ ఆగిప్్ .. ద రికకంది.. ద రికేస ంది..” చిన్నగా అరిచాడు ప్రమేశం. 
“ఏం ద రికకంది?” అయోమయంగా అడిగాడు వామనరా వ్.  
“అదయనోయ్.. నీ సమసేని ప్రిషిరించయ ప్ాల న్త! నీ మాటలోల నే ద రికేస ంది. నేన్త చెప పన్టుి  ఫాలో అయిత్య మీ 
ఆవిడ ఆఫరల ప చిు ఏమో గానీ ఆ బూేటీప్ారలర్ సమసే మాత్రం తీరిప్్ త్తంది!” చెప్ాపడు ప్రమేశం. 
“మ్ందత అది చెయిే చాల .. ఇంత్కీ ప్ాల నేమిటి?” ఉత్తసకత్గా అడిగాడు వామనరా వు. 
ప్రమేశం ప్ాల న్ మొత్ుం వివరించాడు. "బానేవుంది గానీ ఈ ప్ాల న్ ప్రకారం మొదట మా ఆవిడ దగగరక  వచిు 
ఎవరెైనా ఫ్ేస్ ప్ాేకో.. మరోటో ఏదో  ఒకటి చయయించతకోవాలి గదా మరి,  ఎవరరసాు రచ..?" అడిగాడు 
వామనరా వు. 
"భ్లేవాడివే.. ఫ్ రండ్ కోసం ఈమాత్రం చెయేలేన్న్తక నానవా! మా ఫ్ రండ్ వాళ్ళివిడ బూేటీ కకలనిక్ ఓప న్ 
చయస ందనీ, న్తవోుసారి వెళ్ళు  బాగ్ంటుందని చెప ప మా ఆవిణణణ  ప్ంప సాు న్త.. అంత్య! త్రాుత్ మన్ ప్ాల న్ 
కంటిన్ూే చయదాు ం. ఎలావుంది?" అడిగాడు ప్రమేశం. 
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“ఎలా వుండటమేమిటి.. బరహ్మండంగా వుంది! కానీ నాకొక డౌట్.. అసలే మా ఆవిడ నాలెడ్్ అంత్ంత్ 
మాత్రం. ఆవిడ చయస న్ ప్రయోగాలత్ో నా ప్రిస థతి ఏమ  ందో  చూశావు గదా.. మరి చెలెల మమక .. అదయ మీ 
ఆవిడక  ఏమౌత్తందో  అని నా భ్యం!” సందయహంగా చూశాడు వామనరా వ్. 
“నీ మొహం.. మీ ఆవిడ నీ మీద రకరకాల ప్రయోగాల  చయస ంది గాబటిి  అలా అయింది.  మా ఆవిడ ఒకిసారి 
వెళ్ళి ఫ్ేస్ ప్ాేకో ఏదో  ఒకటి చయయించతక ంటే చాల  కదా.. ఒకిసారికే ఏమీ అయిప్్ దత. మన్ ప్ాల న్ ప్రకారం 
త్రాుత్ త్న్త మళ్ళి వెళ్ళిలిసన్ అవసరం రాదత. అంచయత్ న్తవేుం భ్యప్డక !” ధెైరేం చెప్ాపడు ప్రమేశం. 
 
సరే అంటే సరే అన్తక నానరిదురూ. 
 
ప్రమేశం ఇంటికక వెళ్ళి వాళ్ళివిడత్ో భ్రమరాంబ ప టిిన్ బూేటీప్ారలర్ విషయం ప్రసాు వించి.. “త్ాయారూ.. 
ప్ాప్ం ఆవిడ కషిమరల కోసం ఎదతరచచూస్ు ంది. కాబటిి  న్తవోుసారి వెళ్ళి ఫ్ేస్ ప్ాేకో ఏదో  ఒకటి 
చయయించతక ంటే బావుంటుంది.  వామనరా వు, ఆవిడ కూడా సంత్ోష సాు రచ.   ప ైగా నీ చయత్ోు  ఏది 
మొదల ప టిినా బరహ్మండంగా వుంటుందని వాళ్ిక  చెప్ాపన్త!” అనానడు. 
చివరి వాకేంత్ో ఆన్ందప్డిన్ త్ాయారచ ’సరే.. రేప్ాదివారం వెళ్ళు న్ండీ..’ అన్డంత్ో ఊప రి పీల ుక నానడు. 
త్ాయారచ ఆదివారం నాడు భ్రమరాంబ ఇంటికక వెళ్ిడం.. ఫ్ేస్ ప్ాేక్ చయయించతకొని రావడం.. అనీన 
జరిగాయి. త్రాుత్  వామనరా వ్ ఇంటికక ఓ లాయర్ నోటీస్ వచిుంది. అది ప్రమేశం ప్్ సతి  చయస న్ ఫ్ేక్ నోటీస్. 
అందతలో మీ దగగర ఫ్ేస్ ప్ాేక్ చయయించతక న్న కారణంగా మొహం మీద వికారంగా పొ్ క ిల  వచాుయనీ, 
అంచయత్ న్షి ప్రిహ్రంగా లక్ష రూప్ాయల  కావాలనీ.. అందత నిమిత్ుం కోరచి  లో కేస్ ఫ్ ైల్స చయసతు నానన్నీ 
త్ాయారచ ఇచిున్టుి గా వుంది. వామనరా వు దానిన భ్రమరాంబకక చూప ంచి "కొంప్ మ్లిగిప్్యింది.. ఈ 
కేస్ న్తంచి త్ప పంచతకోవడం కషిం. ప ైగా ఆ త్ాయారచ బాగా ప్ల క బడి కలిగిన్ మనిషట.. రాజకీయంగా 
వాళ్ి ప్ుటిింటి వాళ్ికక బో లడ ంత్ సప్్ రి్ వుందట.. అంత్యగాక ఆవిడక  ప్ుటిిన్ బ్దయధగానీ, వాళ్ి ఆయన్ ఏం 
చెప పనా విన్దట.. మన్ం ఇరచక న్ ప్డిన్టటి !" అంటూ త్ెగ న్టించాడు. దాంత్ో భ్రమరాంబ బాగా 
భ్యప్డప్ి్యింది. "ఏవండీ.. ఈ గండం గటటికకిత్య చాల , మరెప్ుపడూ బూేటీ ప్ారలర్ మాటటత్ున్త" అని 
కమిటటైప్్ యింది.  
 
వామనరా వ్ సంత్ోషం ప్టిలేక ప్రమేశానికక బార్ కక తీసతకెళ్ళి మందత ప్ారిీ ఇచాుడు. 
ఓ వారం ప్్యాక భ్రమరాంబ “ఆ నోటీస్ విషయం ఏమ  ందండీ?” అంటూ అడిగింది. 
 “ఆవిడయదో  మన్ం రాజీప్డి ఎంత్ో కొంత్ ఇసాు మని చూస న్టుి ంది. మన్ం ఏమీ అన్కప్్ వడంత్ో వతరచక ంది. 
కోరచి కెళ్ళి ఉదయుశేం లేన్టుి ంది. ఫరేలదత.. మన్ం నిశ్ుంత్ంగా వుండ చతు! అయినా ఎప్ుపడయం జరచగ్త్తందో  
చెప్పలేం. ఆవిడ కోరచి  మ టటల కకినా ఎకొిచతు..” అంటూ భ్రమరాంబలోని భ్యానిన అలాగే వుంచడంత్ో 
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త్రాుత్ ఆవిడెప్ుపడూ బూేటీ ప్ారలర్ మాటటత్ులేదత.    
ప్ది రోజుల  ప్్ యాక ప్రమేశం తీరిగాగ  పేప్ర్ చదతవుక ంటుండగా త్ాయారచ అత్డి ప్కికొచిు “ఏవండీ.. 
భ్రమరాంబగారచ ఆ ఫ్ేస్ ప్ాేక్ ఒకసారి చయయించతక ంటే చాలదనీ రెగ్ేలర్ గా ప్దిహ్ేన్త రోజులకొకసారి 
చయయించతక ంటే మొహం నిగారింప్ు వసతు ందనీ, దాంత్ో ప్ాటు ఐబోర స్ షేప ంగ్ లాంటివి కూడా చయసాు న్త 
రమమని చెప పందండీ.. ఈ ఆదివారం వెళ్ిమంటారా?" అంటూ అడిగింది.  
"త్ాయారూ.. ఆ బూేటీప్ారలర్ ఇప్ుపడు లేదత. ఎవరూ సరిగాగ  రావడం లేదని చెప ప ఎత్యు శారచ. అంచయత్ ఆ 
విషయం ఇంక మరిచిప్్ !" త్యలిగాగ  చెప్ాపడు ప్రమేశం.    
 
ఓ వారం ప్్యాక ప్రమేశం ఇంటికక వచయుసరికక త్ాయారచ సంత్ోషంగా ఎదతరరచిుంది.  
"ఏవండీ మీకో గరప్ప శుభ్వారు చెప్ాపలి!" అంది. దీప్ావళ్ళ నాటి మత్ాబాల వెల గ్ల  ఆమ  కళ్ిలోల  
కనిప ంచాయి ప్రమేశానికక. 
"ఏమిటే అది?" ఆశురేంగా అడిగాడు.  
"బరహ్మండమ  న్ ఐడియా వచిుందండీ! మా అన్నయే మొన్న దీప్ావళ్ళకక బంగారం కొన్తకోిమని ఇచిున్ 
డబ్ేల  ప టిి  ఓ మంచి ప్టుి చీర కొనానన్ండీ.. ప్టుి చీరత్ో ప్ాటు బూేటీప్ారలర్ కకట్ ఆఫర్ వుంది. అంచయత్ 
మన్కక ఫ్ీరగా ఆ కకట్ వచిుంది. మొన్న మీరచ న్న్తన బూేటీ ప్ారలర్ కక వెళ్ిమన్న దగగరచనంచి ఆలోచిసూు నే 
వునానన్త. నాలో ఆకరషణ అంత్కంత్కీ త్గిగ ప్్ బటేి  కదా మీరలా అనానరచ. ఇప్ుపడు నేనే బూేటీష యన్ 
కోరచసలో చయరి ఆ మ ళ్క వలనీన నేరచుకొని మీక  న్చయులా త్యారౌత్ాన్త. అంత్యకాదత.. మన్ ఇంటోల నే 
మ్ందత గదిలో బూేటీ ప్ారలర్ ఓప న్ చయసాు న్త. మన్ం ఇంకొకరి దగగరికక వెళ్ళి అవసరం వుండదత.  ప ైగా 
ఎంత్ో కొంత్ సంప్ాదించతకోవచతు కూడా!  కోరచసకక అప ల కేషన్ నింప  అడాున్తస ఫ్ీజు కూడా కటేిశాన్త. కోరచస 
ప్తరుయాేక మిమమలిన కూడా అందంగా త్యారచచయసేసాు న్త లెండి. ఎలావుంది నా ఐడియా..? మీక  
న్చతుత్తందని నాక  తె్ల సత!" సతడిగాలిలా మాటాల డయస  ప్రమేశం వెైప్ు ఆన్ందంగా చూస ంది త్ాయారచ.  
 
త్ాన్త విస రిన్ దీప్ావళ్ళ బాంబ్ తిరిగి వెన్కొిచిు త్న్ మొహం మీదయ పేలిత్య  ఎలా వుంటుందో , సరిగాగ  
అలాంటి ఎఫ్ కి్ కక గ్రయిన్ ప్రమేశం బాల ంక్ గా త్ాయారచ మొహం వంక చూసూు ండిప్్యాడు.   

 
***O*** 
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మధాహనూం.. ఒూంట్ గూంట !   

ముళ్ి పాడు జూంక్షనోి  ఆర్ను సీ బ్సుు అలక పానుపు మీద అలుి డు గారిలా.. ఓ మూలుగు మూలగి 

ఆగిూంది ! 

రాూంపూండు స్తట్ కేసు పట్టు కుని బ్సుు దిగాడు. బ్సుు దుముా రేపుకుూంటూ వళ్లుపోయిూంది. ఒూంట్కి 

అూంట్టకున్న దుముా దులుపుకుూంటూ.. చ్చకాగాా చుటూు  చూశాడు రాూంపూండు!  పెళ్ి యిన్ కొతు ల్ల ఒకస్తరి 

ఈ ముళ్ి పాడు వచ్చాడు. ఆ రావిచెట్టు , కొబ్ారిమటు ల చ్చన్నపాక, పాకల్ల బ్డీడ  కొట్టు .. ఎపైటాి గే ఉనానయి. 

ఎదురుగా ముళ్ి పాడు ముపెై ై కిల్లమీటరిు.. అన్న బోరుడ  వకికరిస్తు  కనిప్పూంచ్చూంది ! 

 

రాూంపూండుకు చ్చకాకు మరిూంత ఎకుకవై ూంది. రాతర ూంతా నిదర  లేదు.. కడుపుల్ల కరకరా.. ఆకల మూండుతుూంది. 

కళ్ళు మూండుతునానయి. రాతిర  రై లు పర యాణూంకి తడు, తెలతెలవారుతుూండగా పలెి  బ్సుు ఎకిక చ్చవరి సీటిో 

కూరుాూంటే ఒళ్ళు హూన్మై పోయిూంది.   పోనీ.. పాకల్లని బ్డీడ కొట్టు ల్ల టీ తాగితే?  “పూండి గూంప” వారి అలుి డు 

బ్డీడ కొట్టు ల్ల టీ తాగడమా?  ఎవరనాన చూస్తు ? ఎూంత నామోషి?  పరువు పోదూ? ఊహూ! రాూంపూండు రాజీ 

పడలేదు.  అప్పుడే..  అతని జేబుల్ల ఫోన్ రిూంగ అయిూంది.  రాూంపూండు హల్ల హల్ల! అనానడు.  సగనల్ లేదు. 

మాటలు విన్పడటoలేదు.  బ్సుుల్ల ఉన్నప్పుడు కూడా  ఫోను రూండుస్తరుి  వచ్చాూంది.  ఎవరో ..ఏమిటో 

మాటలేి వు!  

 

సుబ్ాలక్షా పుట్ు ూంట్కి వళ్లున్ తరాెత పూండకిక రమాని   నాలుగు స్తరుి  ఫోన్ చేసూంది. బ్తిమాలూంది.. 

బ్యమాలూంది.. బూంగ పెట్టు కునానన్oడీ అూంది.. ఒట్టు మీద ఒట్టు  వేసుకుూంది.. ఏడుపొకకటే తకుకవ! ఏమై నా 

సస్తమిరా   రాన్నానడు .  ఆమాతర ూం బట్టు  చూప్పూంచకపోతే కొతు  అలుి డు అన్న భయూం భకిు  

ఉూండవనుకునానడు..    

అలా అనుకున్న రాూంపూండు మధాల్ల మన్సు మారుాకుని అతాు రిూంట్కి బ్యలేద రాడు !  

 

రాూంపూండు ముూందు దడదడమూంటూ జిూంబో ఆటో ఒకట్ వచ్చా ఆగిూంది. ఆటో నిూండా పలుగు పారలత 

కూలీలు కికికరిస ఉనానరు. డెై రవర సీట్టకు అటూ ఇటూ కూడా ఇదద రేస ఇరుకుకపోయి కూరుానానరు. “రూండి 

స్తమీ! ఎకకూండి.. జరగూండి.. జరగoడి!” అూంటూ డెై రవర ఇూంకా అరుసుు నానడు!   

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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“అమోా! ఇదేదో పుషైక విమాన్ూంలా ఉూంది.  ఈ ఆటో ఎకికతే పరువు గోవిూందా! పార ణూం గోవిూందా!” 

“ఏూంది స్తమీ! ఆల్లసతూు oడావ! ముళ్ుపాడేనా నువుె పోయేది? ఈ సదధ పై ఆటో తపై, మరో ఆటో ఊరోి కి 

పోదు.  ఎకుకతావా? ఎకకవా?” 

రాూంపూండు ఆల్లచన్లి్ల ఉూండగానే డెై రవర ఆటో దిగి వచ్చా వన్క నుూంచ్చ ఒకక తపు తశాడు. ఆ తపుకు 

రాూంపూండు ఆటోల్లకి ఎగిరి పడాడ డు.  పుషైకవిమాన్ూం డురుు మoటూ బ్యలు దేరిూంది..  

అసలు ఏూం జరిగిూందో.. ఎకకడ పడాడ డో.. కూరుానానడో పడుకునానడో.. అరథ ూంకాని సథ తిల్ల, ఆ కూలీల మధా 

కూరుకుపోయాడు రాూంపూండు!  చెమట కూంపు, ఊప్పరి అూందటo లేదు! 

 

అయిదురోజుల కిర తూం, పెదద  బ్యమారిద  వచ్చా పూండకిక రమాని ప్పలచ్చడు.  ‘సెలవు లేదు’ అూంటూ తను బట్టు  

చేశాడు. బ్యవమరిది తన్ జేబుల్ల ఓ రూండు వేల నోట్ట నొకిక సుబ్ాలక్షాని ఎూంచకాక వూంట బట్టు కుని 

వళ్లి పోయాడు.    హాయిగా బ్యమారిద త వళ్లుపోయినా ఈ బ్యధలు ఉూండేవి కాదేమో?   

ఆటో గతుకుల్లి  ఎగిరి గూంతులు వేస్తు  పరుగు పెడుతూంది. జన్ూం ఒకళ్ు మీద ఒకళ్ళు పడుతూ లేసుు నానరు. 

అయోా! అమోా అూంట్టనానరు. తిట్టు కుూంట్టనానరు. కొట్టు కుూంట్టనానరు. డెై రవర సదధ పై మాతర ూం 

“అమాడూ..కుముాడూ” అూంటూ పాట అూందుకునానడు.  

 

రాoపూండుకి మావగారు మూంగపతి మీద కోపూం ముూంచుకొచ్చాూంది.  ఉకోర షo తనునకు వచ్చాూంది. శోభన్ూం రాతిర  

అలక పానుపు మీద అడిగిన్ మూడు ముచాట్టి   ఇపైట్ వరకు తీరానేలేదు. ఎపైట్కప్పుడు దాటవేస్తు నానడు. 

సుబ్ాలక్షాకూడా తూండిర ని వన్కేసుకు వస్తు  కషాు ల కథలు చెబుతూనే ఉూంది.  కొతు  అలుి డు అన్న సైృహ లేదు.. 

విలువ లేదు.  

 

అూందుకే అతు వారిూంట్కి ఈ స్తరి పూండకిక వళ్ు కూడదు అనుకునానడు.  కానీ.. మొన్న రాతిర  సుబ్ాలక్షా కలల్లకి 

వచ్చా మహా ఇబ్ాూంది పెటేు సూంది. మీరు పూండకిక రాకపోతే నేను ఊరుకోను అూంటూ గుూండెలమీద కూరుాూంది.  

ప్పడిగుదుద లు గుదేద సoది, గట్ు గా వాటేసుకుూంది, ముదుద మీద ముదుద  పెటేు సూంది.  అసలు వదిల పెటు లేదు. 

ఊప్పరి సలపనివెలేదు. ఏదో మాయచేస.. మతుు చలి .. ఏవో ల్లకాలి్లకి ఎగరేసుకుపోయిూంది. సుబ్ాలక్షా 

స్తహచరాూంల్ల ఇూంత హాయి ఉూంట్టూందా అనిప్పూంచ్చూంది. రాూంపూండు  పూంతూం వదిల, ఒక 

నిరాయూంత  సుబ్ాలక్షా కోసమ్మ బ్యలుదేరాడు. అది ఒక ఫోను కూడా చేయకుూండా అూందర్నన ఆశారాూంల్ల 

ముూంచెతాు ల.. అనుకునానడు! 

 

ఆటో గతుకులి్ల పడుతూలేస్తు , ఎరర ట్ కూంకర దుముా పౌడరాి  అదుద కుూంటూ, గూంటన్నర పర యాణూం చేస్తు  

ముళ్ి పాడు ఊరు కనిప్పూంచ్చూంది. ఊరి మొదటోి  కూలీలు అూందరూ దిగిపోయారు. బ్తుకు జీవుడా  

అనుకుూంటూ రాూంపూండు ఊప్పరి పీలుాకునానడు!   
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ఆటో ఊరోి కి రావడూంత, సదధ పై “స్తమి ఎవురిూంట్కి పోవాలా?” రాూంపూండుని అడిగాడు.  తను మూంగపతి 

గారి అలుి డిని అని  గరెూంగా చెపాైడు. సదధ పై ఆశారాూంగా కళ్ళు చ్చట్ి ూంచ్చ,  రూండే రూండు నిమిషాల్లి  

మావగారి ఇూంట్ ముూందు ఆటో నిలపాడు. 

మామగారు ఇలిు పెదద  మూండువా ల్లగిల.  మామిడి తరణాలత, ఇూంట్ముూందు ముగాులత పూండుగ 

వాతావరణూం కొట్కు చ్చాన్ట్టు గా కన్బ్డుతూంది.  మామగారు మూంగపతి అరుగు మీద కూరుాని తీరిగాా చుటు  

కాలుాకుూంట్టనానడు.  అలుి డిని చూస అవాకకయిన్ట్టు   చట్టకుకన్ లేచ్చ నిలబ్డాడ డు! 

“ఇదేనా రావడూం అలుి డూ” అూంటూ పలకరిూంచడేమి? పూండకిక రాను అనుకునానడా? వచ్చాన్ూందుకు 

అలకపానుై ముచాట్టి  ఎలా తీరాాల అని బ్యధపడుతునానడా?” రాూంపూండు మధన్ పడుతూ ఆల్లచన్గా, 

ఇూంట్ మటి కిక ల్లపలకి న్డిచ్చడు! వరూండాల్ల తడలుి డు పెదద  బ్యవమరిది కలస పుల మ్మక 

ఆడుకుూంట్టనానరు.  ఇదద రూ రాూంపూండు వై పు ఒకస్తరి చూస, మర బొమాలాి  మళ్ళి  ఆటల్ల 

మునిగిపోయారు  !  

 

వదిన్  అన్ూంతలక్షా హాల్లి  టీవీ చూసుు న్నదలాి  టకుకన్ కట్ు పడేస ల్లపలకి వళ్లుపోయిూంది!  

“ఏమిట్ వాతావరణూం? ఎవరూ  పలకరిూంచరేమి? ఏమై ూంది వీళ్ుకి?  సుబ్ాలక్షా ఏది? ఎకకడ 

కనిప్పూంచదేమి?  ల్లపల అలగి కూరుాూందా?” 

 

ఒళ్ళు మూండిపోతుూంటే స్తటేకస్ కిూంద పెట్ు  చెకక కుర్నాల్ల చతికిలబ్డాడ డు రాూంపూండు! అతు గారు గుమాూం 

దగారకు వచ్చాూంది. అదేమిటో..  ఆవిడా కళ్ళు ఒతుు కుూంటూ వళ్లి  పోయిూంది. ఎప్పుడు బ్యలుదేరారు బ్యబు? 

అూంటూ అడుగుతుూంది ఏమో అనుకునానడు. ఏమై ూంది? కొూంపదీస ఇూంటోి  బ్ూంధువులు ఎవరై నా పోయారా? 

రాూంపూండు ఒక నిరాయానికి వచేాల్లపు గానే .. 

 

“హల్ల బ్యవా ఎప్పుడొచ్చావు? పర యాణూం బ్యగా జరిగిూందా? ఇవిగో మూంచ్చనీళ్ళి  తాగు!” మరదలు మాలక్షా 

సుడిగాలలా వచ్చా పలకరిూంచ్చూంది.. రాూంపూండు మారుమాటాి డకుూండా గటగటా మూంచ్చనీళ్ళి  తాగేశాడు. 

కడుపు ఖాళ్ళగా ఉూంది. ఆకల ఎప్పుడో చచ్చాపోయిూంది.  కడుపుల్లకి వళ్లి న్ నీళ్ళి  గుడగుడ 

లాడుతునానయి.  కొబ్ారినీళ్ి లా ఉూండాలున్ నీళ్ళి   ఉపైగా ఉనానయి ఏమిట్ ? మరదలు ప్పలి  కొూంటగా 

న్వుెతూoది.  నీళ్ి ల్ల గుపెైడు ఉప్పు గాని కలపేసూందేమో? ఓరానయనో! 

రాూంపూండు మరదల వై పు  గురుు గా చూశాడు!  

“బ్యవా ఎప్పుడు బయలేు రావో? బ్యతూు ూంల్ల నీళ్ళు తడేస్తను. వళి్ల స్తనన్ూం చేస్తయ” అూంటూ మరదలు 

తురుు మని పారిపోయిూంది. 

 

తువాెలు కట్టు కుని పెరటోి కి వళి్లడు రాూంపూండు. అకకడ కూడా సుబ్ాలక్షా కన్బ్డలేదు. “ఏమై ూందీవిడా? 

బ్హశా తెర వనుక ఉూండి నాటకూం ఆడిసుు ూందేమో? కన్పడనీ.. చెబుతా ఈవిడ పని!” రాూంపూండు 

అకకసుగా అనుకునానడు. 
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బ్యతూు ూంల్ల చెూంబడు  నీళ్ళి  పోసుకుని కెవుెమనానడు రాూంపూండు!   

“ఏమై ూంది బ్యవా?” బ్యట్ నుూంచ్చ మరదలు అడిగిూంది. 

“నీకు బుదిధ  ఉూందా? సీసూం కరిగిూంచ్చ పోసన్ట్టు నానయి ఈ నీళ్ళి  ! వీపు కాలపోయిూంది!” రాూంపూండు 

లబోదిబో మనానడు.  

“స్తర్న బ్యవా! నీకు ఆకలగా ఉూందని, భోజనానికి లేట్ అయిపోతుూందని.”   

“నా ఆకల మూండిపోను” తన్ని తాను తిట్టు కుూంటూ, చలి ట్ నీళ్ళు తొరుపుకొని గబ్గబ్య స్తనన్ూం కానిచ్చాడు.  

 

గదిల్లకి వళ్లు బ్టు లు మారుాకునానడు.  అకకడా సుబ్ాలక్షా జాడలేదు. 

“ఏమై ూంది ఈవిడ? ఒకవేళ్ మూడు రోజుల నిషిదధ  నియమూంల్ల బ్ూందీ అయిూందా? వచ్చా అరగూంట పెై నే 

అయిూంది. కనీసూం కనిప్పూంచలేదు. పలకరిూంచలేదు. భరు  అూంటే భయూం భకిు  గౌరవూం అసలు ఉనానయా అని. 

“బ్యవా ఇదిగో ఉగాది..  పచాడి తిను!” మాలక్షా టేబుల్ మీద పెట్ు ూంది.   

“అమోా! న్నున పచాడి చేయడానికి ఈ పచాడిల్ల ఏూం కలప్పoదో.. కొూంటప్పలి ! వదుద లే!” 

 

మరదలుప్పలి  మళ్ళి  ల్లపలకి వళ్లి   గదిల్లకి భోజన్ూం పట్టు కొచ్చాూంది. పులహోర, గారలు, పాయసూం, క్షీరాన్నూం, 

లడుడ  మిఠాయిలు. మర్నకస్తరి అయితే వాట్ సూంగతి చూస్తవాడు ఏమో కానీ, ఇప్పుడు ఏమీ 

తినాలనిప్పూంచడూం లేదు.  సుబ్ాలక్షా కన్పడక అతనికి ప్పచెాకికపోయిన్ట్టు గా ఉూంది! 

“నేను ఇప్పుడు.. ఏమి తిన్ను! ముూందు మీ అకకని ప్పలువు!”  

“అకకని ఎవరు ఎతుు కు పోలేదు కానీ, నువుె భోజన్ూం చెయి బ్యవా! తను వస్ు ూంది!” 

“నేను తిన్ను గాక తిన్ను!  ముూందు మీ అకకను రమాను!” రాూంపూండు గొూంతు పెూంచ్చ అరిచ్చడు.. 

“బ్యబు భోజన్ూం చెయ! తరాెత మాటాి డుకుూందాూం!” అూంటూ అతు గారు మామగారు గదిల్లకి వచ్చారు.  

“నాకు ఇప్పుడు ఆకల లేదూండి. సుబ్ాలక్షాని ఒకస్తరి ప్పలవూండి!”  

“బ్యబు బ్యర సెి ట్ కావాల అనానవు అూంట. బ్ూంగారూం కొటోి    పురమాయిూంచ్చను. అదేదో మోటారు బై కు 

ముూందుగా బుక చేయాలట! చేయిస్తు ను. టై టాన్ పోలీస్ వాచ్చ నువేె కొనుకోక! డబుాలు ఇస్తు ను!” 

మామగారు అలకపానుై ముచాటి్ట ముచాట్స్తు నానడు!   

“ఇప్పుడు నాకు అవేమీ వదద ూండీ! సుబ్ాలక్షాని ఒకస్తరి ప్పలవూండి !”  

“సుబ్ాలక్షా లేదు బ్యబు!” అతు గారు గొూంతు విప్పైూంది. 

 

సుబ్ాలక్షా లేదా ! రాూంపూండు గుూండె ఒక అడుగు కిూందికి జారిపోయిూంది..  

 

“ఆయన్ పూండకిక రానూ అనానరు. అలకపానుై ముచాట్టి  కావాల్ల నేను కావాల్ల తేలుాకుూంటాను. అయినా 

ఆయన్ లేనిదే నాకు ఇకకడ పూండగ ఏమిట్?  పబ్ాూం ఏమిట్?  ఆయన్ ఎకకడ ఉూంటే అకకడే నాకు పూండగ.. 

అూంటూ తెలి వారుజామునే సదధ పై ఆటోని ప్పలచ్చ, ఫస్ు  బ్సుుకే నీ దగారికి వచేాసూంది బ్యబు! ఈ విషయూం 
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నీకు చెపాైలని మూడు స్తరుి  ఫోన్ చేశాను అయినా ఎూందుకో ఫోను కలవలేదు!” మావగారు గొూంతుల్ల జీర 

గురగురమూంటోoది.. 

“పూండగ పూట ఆడప్పలి లు పుట్ు ూంటోి  ఉూండటమ్మ రివాజు.  అలిుడుగారు నీ కోసూం మన్సు మారుాకుని వస్తు డే! 

అని ఎూంత చెప్పైనా విన్లేదు.  ప్పచ్చాప్పలి  ఈ హడావుడిల్ల తన్ ఫోనుకూడా ఇకకడే మరిచ్చపోయిoది!” 

అతు గారు బుడిబుడి రాగాలత ఫోన్ చేతిల్ల పెట్ు ూంది !  

రాూంపూండు మన్సు నీరుగారిపోయిూంది! 

 

ఇూంత పర యాసపడి, అూంత దూరూం నుూంచ్చ అతు వారి ఇూంట్కి వస్తు .. తన్ మీద పేర మత, కోపూంత సుబ్ాలక్షా కూడా 

తన్ అతు గారి ఇూంట్కి వళ్లి  పోయిూందా? అది ఒకక ఫోన్ కూడా చేయకుూండా ?  

 

సుబ్ాలక్షా లేకపోతే తన్కు ఇకకడ పూండుగ ఏముూంది ? 

 

రాూంపూండు..ఉస్తరూమూంటూ స్తటేకసు చేతిల్లకి తీసుకునానడు!   

 

“బ్యవా! భోజన్ూం చేస వళ్ళు! అకక లేకపోతేనే.. నేను లేనా?” మరదలు మాలక్షా మ్మళ్ మాడుతూంది ! 

 

***O*** 
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“నానానరు నీ ఫోను” అూంటూ ’అయోమయూం’ కు ఫోను 

అూందివెబోయాడు బుజిజ గాడు.   

బ్యూంబును చూసన్ట్టి  భయపడిపోతూ పకకనే ఉన్న సథ ూంభానిన గట్ు గా పట్టు కుని, కళ్ళు గట్ు గా మూసుకుూంటూ 

“ముూందు దానిన అవతల పడేయి” అనానడు భయూంగా అయోమయూం. 

“ఏూం నానానరు దీనికి కరోనా వచ్చాూందా?” భయపడుతూ అడిగాడు బుజిజ గాడు. 

“అూంతకనాన పెదద  రోగమ్మ వచ్చాూంది   దానికి. ఇూంకెప్పుడూ దానిన నాకు చూప్పూంచక!” అనానడు భయూంత కూడిన్ 

అరిథ ూంపుత అయోమయూం.  “ఏూం రోగూం నానానరూ?” అమాయకూంగా అడిగాడు బుజిజ గాడు. 

“ఆన్ూంద రోగములే! పట్టు కుూంటే వదలదు.  ఆ కరోనా కనాన డేూంజర. కరోనా కనాన మూందు దొరకచేామో గాని 

దీనికి దొరకదు.” చెపాైడు అయోమయూం.   

 

వీరి సూంభాషణ విూంట్టన్న జాన్కమా వూంట్ూంటోి ూంచ్చ  బ్యటకు వచ్చా మధాల్ల కలైూంచుకొని “అయోా రామా 

ఏమిటీ విడూడ రూం! కొూంపదీస లేవగానే నా మొహూం గాని చూస్తరా ఏమిట్ చెపాా! నిన్న మొన్నట్ దాకా దానిన 

కరుచుకుని కూరుానేవారు.  పకకన్ నేనునాన పట్ు ూంచుకోకుూండా... అలాూంట్ది ఈరోజు మీరే ఇలా 

మాటాి డేది.. నిజమా? కలా?” అూంటూ వళ్లు అయోమయానిన గట్ు గా గిలి ూంది. 

“కెవుె...వుె.....వుె..” అూంటూ అరిచ్చడు అయోమయూం. 

“ఆ .... ఆ .... నిజమ్మ ... నిజమ్మ “అూంటూ ఎగిరి గూంతేస ఆరు నెలల వన్కిక వళ్లు ఫ్లి ష్ బ్యాక ర్నలేసుకుూంది 

జాన్కి. 

*** 

దేశమూంతా కరోనా విజృూంభిూంచడూంత పర భుతెూం వారు లాకౌడ న్ విధూంచ్చ, అూందరిని ఎవరిళ్ుల్లి  వాళ్ును 

ఉూండమనానరు.  అడపదడప రచన్లు చేసుకునే అయోమయానికి తీరిక సమయూం చ్చకేకసరికి పెనునకు, 

బురర కూ పని చెపాైడు. కాలక్షేపానికి కన్పడడ  పర తీ గూు పుల్లి  చేరిపోయాడు. ఇూంకేూం కావలసన్ూంత మ్మత 

దొరికిూంది అయోమయానికి. ఆతర ూంగా ఆరగిూంచబోయాడు ఆ పెై తాానిన. ఆ కప్పతాెనిన గోర లబోయి తన్ 

కవితాెనిన పారబోసుకొనానడు. అయాగారి మరిడయా కాస్తు  అయోమయూం అయిపోయాడు. 

పర తిరోజూ పర తీ గూు పుల్లనూ పోటీనే.  ఏ గూు పుల్ల కవిత పెటు కపోయినా ఊరుకోరు.  రాయూండి ... రాయూండని 

సతాయిస్తు రు.  ఉన్న ముపెై ై గూు పుల్లి  ముపెై ై కవితలు రోజూ పెటాు ల. ఏమనాన పాతేర సన్ తేగలా 

లాగిపడేయడానికి!  మూడ్ రావాల, రాయాల! యాూంతిర క య్గూంల్ల అనీన పరుగులేగా.  న్లుగురిల్ల గురిు ూంపు 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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రావాలూంటే తపైదు అనుకున్న అయోమయూం పనినూండిూంట్కే లేచ్చ “జానీ వేడిగా టీ ఇవుె” అని నిదర పోతున్న 

జాన్కిని లేపేవాడు. 

 

మొదటోి  పెట్ు  ఇచ్చాూంది. రోజు ఇదే వరస అయేా సరికి విసుగు పుట్ు  ఓ రోజున్ ... “అబ్ాబ్యా నిదర  

పోనివెూండి!” మతుు గా అూంది జాన్కి. 

“లే.. లే.. ఇపైట్ నుూంచ్చ మొదలు పెడితే గాని కుదరదు . టీ తాగకపోతే నిదర  వచేాసుు ూంది. రాయలేక పోతా. 

రచయితగా వన్కబ్డి పోతా. అూంటూ బ్లవూంతూంగా లేవదీశాడు అయోమయూం.  

“ఆఫీసు ఉూంటేనే న్యూం. టై ూంకి వళి్ల టై ూంకి వచేావారు. నాకు కాసు  ఖాళ్ళ దొరికేది . ఇప్పుడు ఈ టీలత 

చూంపుకు తిూంట్టనానరు. ఫ్లి స్క ల్ల పోస చ్చవనివెరు. ఫర ష్ గా కావాలూంటారు. దమిాడీ ఆదాయూం లేదు క్షణూం 

తీరిక లేదు అన్నట్టు  ఉూంది మీ వావహారూం.  మీర్నకకరే కాక మమాలన కూడా చూంపుకు తిూంట్టనానరు!” 

విసుకుకూంటూ అూంది జాన్కి.   

“నేనో పెదద  రచయితను, కవిని అయిపోతునాన! ఎదగాలూంటే శర మపడాల కదా జానూ!!” గోముగా అనానడు . 

“ఎవరికి ఉదధ రిూంపు!” అూంది కోపూంగా. 

“సమాజానికి ఉదధ రిూంపు.” అనానడు కూల్ గా.    

“ముూందు సూంస్తరానిన ఉదద రిూంచూండి తరాెత సమాజానిన ఉదద రిదద రు గాని.” అూంది జాన్కి.  

“మీకేూం ల్లట్ట చేస్తను?” అూంటూ నిలదీస్తడు అయోమయూం.  

“కూరలు, సరుకులూ మమాలేన తెచుాకోమూంటారు. మీ పని కూడా మీరు చేసుకోవటూం లేదు. తిూండి తిన్రు. 

కూంచూంల్ల పెట్ు న్ అన్నూం ఎూండిపోతుూంది. ఆఖ్రికి నితాకృతాాలకి  కూడా సరిగాా లేవడూం లేదు. మొన్నట్కి మొన్న 

రూండు మూరలు పెరిగిన్ మీ గడడ ూంని చూస బుజిజ గాడు బూచోడు అని భయపడాడ డు. ష్టవ  చేసుకోూండి 

మహానుభావా అూంటే నువేె చెయిా అనానరు న్నున.  మీకు ఫోన్ ముఖ్ామా?  నేను ముఖ్ామా అని అడిగితే 

ఫోనే ముఖ్ాూం అని చెపాైరు.  ఏూంటీ కరా మాకు?” అూంటూ వాపోయిూంది జాన్కి.   

“నీ భరు  గొపై రచయిత అయాాడు. చూడు నాకు ఎనిన సరిు ఫికెట్టి  వచ్చాయో. ఎనిన బ్హమతులు వచ్చాయో! 

సమయూం వచ్చాన్ప్పుడే చూంకెకాకల. ఊపు వచ్చాన్ప్పుడే రాస్తయాల!” అూంటూ ఆన్ూందూంగా చెపాైడు 

అయోమయూం.   

“ఎవడి ప్పచ్చా వాడికి ఆన్ూందూం! ఆ సరిు ఫికెట్టి  నాలక గీసుకోవడానికి కూడా పనికి రావు!” అూంది చ్చరాగాా 

జాన్కి.  . 

మొదటోి  అయోమయానిన ప్్ర త్సహ్హంచిన్ జాన్కికి ఇలుి  వాకిల పటు కుూండా వాటాుప్ ల్ల కూరుాూంట్టన్న భరు ను 

చూస ఓరుై న్శ్ూంచ్చ ఎదురు తిరిగిూంది.    

“పూందికి గూంధూం చెకకల వాసన్ ఏూం తెలుసుు ూంది?  పో.. పో.. పోయి  టీ తీసుకురా!” అనానడు అయోమయూం. 

చేస్తదేమీ లేక టీ కాచ్చచ్చాూంది జాన్కి.   

 

*** 
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“అమాా... అమాా...” అూంటూ ప్పలచ్చడు బుజిజ గాడు. ఆ ప్పలుపుత ఈ ల్లకూంల్లకి వచ్చాూంది జాన్కి. 

“జానూ... జానూ... జాన్కీ... ఏమై ూంది, న్నున గిలి  నువుె మూరాపోయావా ?” అడిగాడు అయోమయూం . 

“గతూంల్ల ఓ సీన్ ల్లకి జూంప్ చేస్తలెూండి.  ఇూంతకీ ఫోనుకు విడాకులు ఎూందుకు ఇచ్చాన్ట్టి ?” కుతూహలూంగా 

అడిగిూంది జాన్కి.   

“ఏూం చెపైమూంటావ?  వేయి ఆశలత వాటుప్ ల్ల అడుగుపెట్ు న్ నా బ్తుకు వలసపోయిన్ గోడయిాూంది. . 

కుపైలు తెపైలుగా కుమారిసుు న్న కవితల జ్యరు పెరిగిపోయిూంది.  చెై నా జనాభాలాగా పెరిగిపోయారు కవులు.  

నాలుగు వాకాాలు రాస కవిత అూంట్టనానరు.  గూగుల్లి  మ్మటర కాపీ పేష్ు  చేస వాాసూం అూంట్టనానరు.  తలా 

తకా లేకుూండా కథలు రాస పడేసుు నానరు. అూంతట్త ఊరుకోకుూండా రకరకాల పర కిర యలను సృషిు ూంచ్చ 

గూు పులు పెటేు సుు నానరు. ఆ ప్పచ్చా తవికలు  రాసన్ వాళ్ుూందరికీ సరిు ఫికెట్టి  ఇచేాసుు నానరు. పోటీలూంటూ 

బ్టార జుగాళ్ుకు బ్హమతులు ఇచేాసుు నానరు.  ఇదూంతా ఒక ఎతు యితే, ఆ సరిు ఫికెట్ు పుచుాకుని అనిన 

గూు పులి్ల ష్టర చేస్తసుు నానరు. ఫోను మమొరి నిూండిపోయి కాలపోతూంది. ఎన్నని కిియర చ్చట్ కొడతాూం. ఐదు 

నిమిషాలు గాాప్ ఇవెకుూండానే ఐదు వేల  మస్తజుి  వచేాసుు నానయి.  ఒక గూు ప్ నుూంచ్చ బ్యటకు వస్తు , పది 

గూు పులి్ల ఆడ్ చేస్తసుు నానరు. అూంతట్త ఆగకుూండా జూమ్ లల్ల కవి సమ్మాళ్నాలు! ముూందు బ్యనే ఉూంట్టూంది 

కానీ, తరాెతే ఫోను  వేడెకికపోయి ఇబ్ాూంది పెటేు స్ు ూంది. ఆ గూంజాయి మొకకలలాూంట్ తవికల మధాల్ల తులస 

మొకకలలాూంట్ మూంచ్చ కవితలు, కథలు చదవలేకపోతునాన.” అనానడు అయోమయూం.   

“గురిు ూంపు వచ్చాూంది. ఎదగాల... అూంటూ మీరూ వాళ్ు లాగా తెగ రాస్తస్తరుగా!” వాూంగాూంగా అూంది జాన్కి. 

“మొన్నట్ దాకా గేర ట్ రై టరిన అనుకునాన! మొనీన మధా పర ముఖ్ రై టర త ముఖాముఖి కారాకర మూంల్ల నా 

కవితలు కథలు చూప్పస్తు , తెలసూంది అవి తన్ సహజతాెనిన కోల్లైయాయని. నా టై ము, ఆరోగాూం 

చెడగొట్టు కోవడమూందుకని గూు పు ల్లూంచ్చ బ్యటకు వసుు ూంటే. మళ్ళి  కొతు  గూు పుల్ల పెట్ు  అూందుల్ల యాడ్ 

చేసుు నానరు. అూందుకే అసలు ఫోనే వదద నుకుూంట్టనాన!”  తన్ బ్యధను వళ్ి బోసుకునానడు అయోమయూం. 

“ఉపసయానికి మీకో ఉపాయూం చెపైనా!” అడిగిూంది జాన్కి.       

“చెప్పు చెప్పు” అూంటూ అయోమయూం ఆతృతగా అడిగాడు.  

“వాటాుప్ అన్ ఇన్ స్తు ల్ చేస్తయూండి అూంతే!” ఆన్ూందూంగా అూంది జాన్కి.   

 

***O*** 
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“అరేయ నానీ! మీ అమా ప్పలుస్ు ూంది రా!” నికకరు పెై కి లాకుకూంటూ 

చెపాైడు రాజు. 

 ఒక కనున మూస, ఇూంకో కనున త.. కొటు బోతున్న గోళ్ళని తీక్షణూంగా 

చూస్తు ,  “ఏ అమా రా..!”  అనానడు గోళ్ళల ఆటల్ల మునిగిపోయిన్ పదేళ్ి  నాని ఉరఫ్ట 

లక్షీాపతి. 

“వధవా! ఎూంతమూంది అమాలునానరార  నీకూ..!”  కొడుకు నెతిు  మీద ఒకకట్చ్చా, “ఆ పకక సూందుల్ల మాణ్నకాూం 

కొట్టు కు వళ్ళు రావాల....”  అూంటూ ఇూంకేదో అన్బోతుూండగానే నాని  ”ఆఁఆఁ.. సరే..!” అూంటూ చెప్పుల్లి  

కాళ్ళు దూరిా బ్యలుదేరాడు. 

“ఒరేయ నానీ ఆగరా..! ఎకకడికి రా వళ్ళు నానవ!” 

అని అరిచ్చన్ తలి  అరుపుకు ఆగాడు, “అదే షాప్ కి వళ్ుమనానవు కదే!” 

“వళ్లు వ సరే! ఏూం తెస్తు వ రా బ్డుదాద య!   ఏదీ పూరిు గా విన్వా! చ్చన్నపైట్ నుూండి ఇూంతే! చెపేైది చ్చవరూంటా 

వినేది లేదు ! ఇూంకెన్నడు మారతావు రా..!  నిన్న వేరుశన్గుూండలు అడిగావు కదా! అవి చేస పెడతాను.. 

బలి ూం, వేరుశన్గపప్పు కావాల అవి తీసుకురా! గురుు ూంచుకో, వేరుశన్గ ‘పప్పు’....! నూనె తెచేావు గన్క,  

మొనేన పెదద  డబ్యా తెప్పైూంచ్చరు మీ నాన్న.. వినానవా..!”  

 

 జేబుల్ల ఉన్న గాజు గోలీలు లెకక చూసుకుూంట్ట.. “అబ్ా.. సరే! ఎూందుకలా అరుస్తు వ.. శన్గప్పూండి కదా 

తెస్తు లే!” చ్చరాగాా సెై కిల్ తీస్తు  అనానడు.  

 

“చూంపేస్తు నొరే..! వేరుశన్గ పప్పు, బలి ూం పటార ! నెమాదిగా వళ్లు..”  అన్స్తయ నోటోి  మాట నోటోి  

వుూండగానే వీధ చ్చవరునానడు నాని.  

వూంట్ూంటోి కి పెదద గా విన్పడుతున్న అన్స్తయ అరుపులకు బై ట్కి వచ్చాూంది అతు గారు.  ఆయాసపడుతున్న 

అన్స్తయను చూస  “ఏూంటే! ఏమై ూందీ..ఎూందుకలా అరుసుు నానవూ” అూంది. 

 “ఇదిగో మీ మన్వడి గురిూంచే నా గోలూంతానూ! ఇనేనళ్లుచ్చాయా! వధవకి కాసెై నా ఓప్పక రాలేదు.  ఎదో చెపేు  

ఎదో తెచెాడుస్తు డు!  గురుు ూండదేమోలే అని చ్చట్ు  మీద రాసదాద ూం అూంటే, అదెకకడో దారిల్ల 

పారేసుకునానన్ూంటాడు.  సరే! ఏూం వూంటకూం చేసుు నాననో, ఏూం తెమానాననో చెప్పై పూంప్పస్తు  అవనాన 

గురుు ూంట్టూందేమోన్ని, మొనోనకస్తరి  ‘మీ నాన్నకు కాఫీ పెటాు ల రా!  పూందార అయిపోయిూందీ.....’ అూంటూ 

ఇూంకా చెపుు నాననా, వధవ ఈల్లగా రివుెన్ బై ట పడాడ డు! మాట చ్చవరిదాకా విన్కుూండా, సగూం విని మిగతాది 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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ఊహిూంచ్చ, ఎగురుకుూంటూ వళ్లి  బొూంబ్యయి రవె, కాఫీ పొడి  తెచ్చాడు..నాబొూంద!  మళ్ళి  వళ్లి  తీసుకురా, 

అూంటే మహా చ్చరాకు..!  ఈ ల్లగా మీ అబ్యాయి ఎదో పనుూందని కాఫీ తాగకుూండానే వళ్లుపోయారు! చసుు నాన 

వీడి తొూందరత ఇప్పుడే ఎూం తెస్తు డో..!” అూంటూ ల్లపలకి వళ్లుపోయిూంది.  

కాస్తపట్కి వాకిటోి  పెదద  శబ్ద ూం విన్పడి బ్యమా, అన్స్తయ ఇూంటోి ూంచ్చ బై ట్కి వచ్చారు.  

తలి  భయూం నిజూం చేస్తు  నానీ..  వేరుశన్గ నూనె కావాలని, షాపు వాడిని అడిగి ‘ మొనేన మీ అమాగారికి 

స్తమాను పూంపాను, అూందుల్ల పెదద  నూనె డబ్యా కూడా ఇచ్చాన్బ్యాయ’ అని షాపువాడు మొతుు కుూంట్టనాన 

విన్కుూండా, ‘నీ మొహూం నీకేూం గురుు ూండదు, ఎవరికో ఇచుాూంటావూంటూ..’ పెదద  నూనె డబ్యా ఒకట్ పదుద  

రాయిూంచ్చ మర్న, సెై కిల్ వనుక కారేజికి పెట్టు కొని వచ్చాడు. అసలే బ్కక పార ణూం నూనె బ్రువుకు సెై కిల్ ని 

ఆపలేక ఇూంట్ ముూందుకు రాగానే ఢమాల్ అని నూనె డబ్యా పడేయడూం.. నూనె ఒలకిపోవడూం.. ఇూంటోి ూంచ్చ 

తలి  పరిగెతుు కుని వచ్చా స్తయూం పట్ు  తీసెల్లగా ఓ రూండు మూడు కేజీల నూనె నేల పాలవడూం, అూంతా జరిగి 

పోయిూంది.  

“మళ్ళి  షాపు వాడికి వాపసు కూడా ఇచేాలా లేదురా నానిగా.. ఎూంత పని చేస్తవురా!” అని లబ్లబ్లాడిూంది 

అన్స్తయమా 

*** 

 

శుకర వారూం పూట లక్షా పూజకు తులసదళ్ూం కావాల.  పకకవాటా రాజాూం వాళ్ు గులాబిచెట్టు  

తగలకుూండా,  మన్ కుూండీల్ల తులసదళ్ూం మాతర ూం కోసుకు రమాని పురమాయిస్తు , చ్చవరిమాట నోటోి  

వుూండగానే నాని మోకాలకి దెబ్ా, చేతిల్ల గులాబీపువుెత పర తాక్షూం అయాాడు.  

“అయోా.. ఈ దెబాఁవిటార .. మళ్ళి  గడప తట్టు కొని పడాడ వా నారాయణా! నెమాదిగా వళ్ులేవుటార ! అయోా 

ఎనేనస దెబ్ాల్ల! ఇనానళ్లల నా ఇూంకా గడపలు దాటడూం రాదేఁవిరా. చూడూ, అనిన దెబ్ాల మచాలే! “ అూంటూ 

ఆతర ూంగా వళి్ల కొబ్ారినూనె తెచ్చా దెబ్ాకి రాసూంది.   కాస్తపట్కి రాజాూం వచ్చా, పూయక పూయక పూసన్ నా 

పూవు తెూంపేస్తరా అని నానా గొడవా చేస వళి్లపోయిూంది. 

 

*** 

 

పెళ్లుళ్ు పేరయా దాెరా ఆ సూంబ్ూంధూం వచ్చాూంది. ప్పలి  చకకనిది, నెమాదసుు రాలు.  బ్యాూంక ల్ల ఉదోాగూం 

చేసుు ూందని వివరాలు చెపాైడు.  పెళ్లి  చూపులకు అూందరూ బ్యలుదేరి వళ్లురు.   వళ్లుముూందు ఒకట్కి 

రూండుస్తరుి  నానికి హెచారికలు జార్న చేశారు. ఎకకడా తొూందరపడి మాటాి డకని. 

పెళ్లి  వాళ్ళు వీళ్ును స్తదరూంగా ఆహాెనిూంచ్చ ఇూంట్ ముూందు హాలి్ల కూరోాబటాు రు. పెదద వాళ్ళి  

ముచాట్ూంచుకుూంట్ట ఉూండగా, ల్లపలునూండి ఒక అమాాయి టేర  ల్ల కాఫీలు పెట్టు కొని వచ్చా అూందరికీ కాఫీలు 

అూందిస్తు  ఉూంది.  నానికి ఆతర ూం ఆగలేదు. బ్యమా చెవిల్ల గుసగుస లాడాడు. 

“ఏూంటే బ్యమాా! ప్పలి  మర్న చ్చన్నదిలా ఉూందీ, కాసు  న్లిగా, లావుగా కూడా లేదూ..” అూంటూ.. 

మోచేతు   డొకకలొ ఒకక పోట్ట పొడిచ్చూంది బ్యమా. 
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“నోరుాయ తికక సనానస! అదీ ఇూంట్ పన్మాాయి రా! ప్పలి  ఇూంకా రాలేదు.  అయినా ఫోటో చుస్తవ కదరా! నీ 

ఆతర ూం అూంట్ూంచ్చన్టేు  ఉూంది.. “ 

“ఓ! అదా.. నాకేూం తెలుస్త! అనిన సనిమాలి్లనూ పెళ్లి  కుతురుతనేగా కాఫీలు ఇప్పైస్తు రు. అలాగే 

అనుకునాన...” 

“నీ మొహూం! సనిమా జాాన్మూ నువూె! వాళ్ి కు పనిమనుష్కలెడిా ఉూండరు. వీళ్ి కు ఉనానరు. నువుె నోరు 

మూసుకొని కూరోా, అసలే ప్పలి  తూండిర కి కొూంచెూం పర ధమ కోపూంట. నీ మాటలు గాని వినానడూంటే ఇహూంతే! 

పన్మాాయికి నా కూతురుకు తేడా తెలలేదా అని కరుు చుాకుూంటాడు. నోరు తెరవక,పరువు తీయక..” అూంది. 

 
 అమాాయి సుధను తీసుకువచ్చా కూరోాబటాు రు.  

నాని ఉతాుహూంగా సుధ పని చేస్త బ్యాూంక ఎకకడ ఉూందని వివరాలు అడిగాడు. 

 

ఆ అమాాయి మొదలే కాసు  నెమాది, సగారి మలి గా  బ్యాూంక అడర సు చెపేైల్లగా ‘ఫలానా వీధ, అూంటే ఆ 

మలుపు మీద అనుకుూంటా! లేదూంటే ఫలానా హోటల్ ముూందుదేమో’.. అూంటూ,  ఇూంటరూెా చేస్త 

యాూంకరమాలా,  పర శనలూ సమాధనాలు తానే చెపూు , ఆ ప్పలి కు నోరు తెరిచే అవకాశూం ఇవెకపోవడూం చూసన్ 

బ్యమా తొడ గిలి ూంది.  

దాూంత కెవుెమనానడు. పరిసథ తి అరథ మై  కామ్ గా కూర్నాని, పరువు దకికూంచుకొని సూంబ్ూంధూం ఒప్పైూంచుకొని 

బై టపడాడ రు.  

 

మరో మూడు నెలలకు ఫళ్ళుమూంటూ పెళ్ళు అయిపోయిూంది.  పదిరోజులకు డూాటీల్ల జాయిన్ అయాాడు 

నాని.  ఆఫీసుల్ల బ్యస్ ప్పలస్తు  అతని ఛాూంబ్ర కి వళ్లుడు. 

“పెళ్లుకని వారూం సెలవు పెటాు వు కదోయ! ఇప్పుడు బూంగుళ్లర ల్ల ఓ కాన్ూరన్ు....” అూంటూ బ్యస్ ఎదో 

చెపైబోతుూంటే, నాని తనే అూందుకొని మిగతాది ఊహిూంచ్చ, సనిుయర గా 

“తపైకుూండా వళ్లు ను సర! పది రోజులు సెలవు పెటాు ను. చ్చలా పని మిగిలపోయిూంది..” అనానడు. బ్యసు 

మన్సును చదివేసన్ట్టు ఫీలవుతూ. 

 

బ్యస్ కోపూంగా చూస “మిసు ర లక్షీాపతి! మాట విన్ూండి.   బూంగళ్లర ల్ల మూడు రోజుల టై రనిూంగ ఒకట్ మీరు 

అటూండ్ కావాల! మీతపాట్ట మీ ఆవిడకు కూడా కూంపెనీ తరపున్ టై రన్ ట్కెట్ు, హోటల్ రూూం బుక 

చేసుకోూండి. ఆవిడను కూడా తీసుకెళ్ుూండి. కాన్ూరన్ు అయాాక ఒక వారూం పాట్ట సెలవు తీసుకొని, హనీమూన్ 

ఎూంజాయ చేస రూండి. ఇది మీకు ఆఫీస్ తరపున్ పెళ్లి కానుక!” అనానడు. 

 

ఆశారాపోబోయిన్ నానీ తేరుకొని, తన్ తొూందరకు స్తర్న చెప్పై, తన్కిచ్చాన్ బ్హమతికి ధన్ావాదాలు 

చెప్పుకొని, ఆన్ూందూంగా బై టపడాడ డు.  కొతు జూంట బూంగుళ్లర చుటూు  పకకల అూంతా కళ్ళు బై రిు కమ్మాలా తెగ 

హషారుగా విహరిూంచ్చ, తిరిగి తమ వూరు వచ్చా పడాడ రు.  
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సుధకూ మలి గా అరథ మవుతునానడు నాని.   ఏ పనీ పూరిు గా చెపైనివెడూ, ముచాటా పూరిు గా విన్డూ.! 

“సు వ మీద టీ పెటాు ను. చూస్తు  ఉూండూండి.  కలప...” సుధ మాట అూంత వరకే వినేస, హాాూండిల్ పట్టు కొని 

గబ్ గబ్ ఊప్ప కలపేస్తడు. 

“వదుద .. దానికి హాాూండిల్ బ్యగాలేదు, స్తకర లూజ గా ఉూందని” సుధ చెపెైల్లగా, హాాూండిల్ ఊడడూం మరిగే 

టీ చేతి మీద ఒూంపుకొని బొబ్ాలు వచ్చా, పదిహేను రోజులు నానా ఇబ్ాూందులు పడాడ డు.  

*** 

సుధ అమాా నాన్నలు కూతురి కొతు  సూంస్తరూం సూంబ్రూం చూడాలని వచ్చారు.  

 

ఆదివారూం మధాహనూం అూందరూ భోజనాలు చేస్తు  “ మీత చెలి  రాలేదెూం నానాన?”  అన్న సుధత 

“పని బ్యగా ఉూందటమాా.. ఈ మధా ఆఫీసుల్ల తన్త పని చేసుు న్న అబ్యాయి ఎవరో తన్ని ఇషు పడుతున్నట్టు  

తెలసూందమాా. తీరా చూస్తు ....” అూంటూ ఆయనేదో చెపైబోయేల్లగా, నానీ అూందుకొని  

“అతనిత వళ్లి పోయిూందూంతేగా..!” అనానడు న్వుెతూ మున్కాకయ ముకక న్ఁవులూు ..! 

సుధ కళ్ుత ఉరిమి చూస, మోచేతు  డొకకలొ పొడిచ్చ “ఊరుకోూండి! అవేూం మాటలూ.. నాన్నకసలే కోపూం 

ఎకుకవ. ఆయన్ చెపేైది విన్కుూండా ఏూంటా జ్యకులు..!” అూంటూ కసరిూంది. 

ఇట్ట తిరిగి న్వుెతూ “అదేూం లేదు నానాన! మీరు చెపైూండి” అూంది.  

అలుి డి మాట అరధ మై నా, భారా చెయిా పట్ు  ఆపడూం వలి , కోపూం తట్టు కొని, “తీరా చూస్తు  ఆ అబ్యాయి 

వేరవరో కాదట, మా ఏలూరు పెదద మా మన్వడే. ఆ సూంబ్ూంధూం పేరయా దాెరా ముూందే వచ్చాూంది మన్కు. 

నాకూ న్చ్చాూంది. అూందుకే ఆ సూంబ్ూంధూం నిశాయూం చేసుు నాన, నిశ్ాతారథ ూం పెట్టు కోవాల. తేదీ నిరాయమయాాక 

చెపాు ను మీరూ రూండి..” అూంటూ కోపూంగా లేచ్చ ల్లపలకి వళ్లుపోయాడు. 

 “నాన్న ముూందు ఎూందుకలా తొూందరపడి మాటాి డతారు” అూంటూ రుస రుసలాడిూంది సుధ. 

 “ఆయన్లా చెపూు  మధా ఆప్పతే చెప్పుకోలేకపోతునానడెమో, నేనే అూందిదాద మనుకునాన, నాకేూం తెలుసు..” 

అనానడు ధీమాగా. 

తల కొట్టు కుూంది సుధ.  

“మా నాన్న ఇలాూంట్వి ఒప్పుకొడని తెలస్త, మా చెలి తను పేర మిూంచ్చన్ అబ్యాయి సూంబ్ూంధమ్మ పేరయా తెచేాలా 

చేసుకొని, జాగర తు గా పాి న్ పర కారూం నాన్నకు న్చ్చాన్ వాడినే చేసుకుూంట్టూంది. మీరిూందుల్ల వేలు పెట్ు , 

ఊహాగానాలు చేయడూం అవసరమా. ఇూంకా న్యూం మా నాన్నకేమి అనుమాన్ూం రాలేదు.” అూంది. 

 ”ఆఁ..ఇప్పుడు నేనేమూంత తపైనాననూ....” అను తేలగాా కొట్ు  పడేస్తు , వళ్లుపోతున్న భరు ను చూస్తు  ఏమనాల్ల 

అరద ూం కాలేదు సుధకు. 

అవసరమై న్వి మాతర ూం ఎూంతస్తపు చెప్పైనా విన్డు. ఎదో ధాసల్ల ఉూంటాడు. ఇట్టవూంట్ వాట్కి మాతర ూం ముూందే 

సమాధన్ూం చెపాు డు ఏూం మనిషో అనుకుూంది. 

*** 

 ఓ చలి ట్ స్తయూంతర ూం, తను తలి  కాబోతున్న  విషయానిన ఎూంత సూంతషూంత, సనిమాట్గాా చెప్పై, అతని 

మొహూంల్ల ఆతృతను, ఆన్ూందానిన చూడాలని కలలు కూంటూ.. పూలు కట్టు కుూంటూ కూరుాూంది సుధ. 
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స్తయూంతర ూం నాని రాగానే కప్పుల్ల టీ, ఓ చ్చట్ు  కప్, ఓ గినెనల్ల పాయసూం వేసుకుని వచ్చా టీపాయ మీద పెట్ు , 

నాని పకకన్ కూరుాూంది. 

‘ఇదేూంటీ.. ఇప్పుడు పాయసూం చేశావని’ అడుతాడని, చెపాైలని రడీగా ఉూంది.   

అదేమీ అడకుకూండా పాయసూం తిూంట్టన్న నానిని చూస నిరాశగా..” ఈ పాయసూం ఎూందుకు చేశావని 

అడగరా” అూంది.  

“ఎూందుకూ అడగడూం..! మళ్ళు నువేె ‘అూంత తొూందరూందుకు ఊరికే చేస్తన్ూంటా’ వేమోన్ని అడగలేదు!” 

అనానడు పాయసూం చపైరిస్తు , చెూంచ్చ నాకుతూ.. 

సుధ తల కొట్టు కొని   “ఖ్రా ఖ్రా! ఒక సూందరాునికి ఇూంకోటేదో కలుపుకోవడూం మీదగారే నేరుాకోవాల. అది 

కాదు గానీ,  మన్ మధాల్లకి చ్చట్ు  కప్ రాబోతుూంది. నేను పెర గనూంట్ !” అూంది సగాుపడుతూ..! 

“అవునా! నాకెప్పుడో తెలుసు ! సనిమాలి్ల చూప్పస్తు రుగా అలా చ్చన్నకపూై, పాయసూం పెటు డూం.. అది చూస 

అప్పుడే అనుకునానలే..” అనానడు. 

సుధకి నీరసూం, ఆవేశమూ రూండూ ఒకేస్తరి వచ్చాయి. 

“అబ్ా! ఎూంతట్ విషయానీన తెలీక చేస్తయడూం, ముూందు ఊహిూంచేయడూం మాతర మ్మ వచుాను, సరై ైరజ అయేా 

నాడులు లేవు శాలీు కి!” అనుకుూంది నిరాశగా. 

 

తూండిర కి తగాట్టు గా ‘తొూందర తన్య్డు’ సుధను కూంగారు పెడుతూ కాార కాార మూంటూ ఏడవ నెలల్లనే 

పుటేు స్తడు.  

ఒకరికి ఇూంకొకరు తడయాారు. 

తొూందరపడి జూనియర కోకిల ముూందే కూసూంది! 

 

***O*** 
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“రమణీ, ఈరోజై నా వళ్లి న్ పన్యిూందా ?” రాూంబ్యబు ఇూంట్ల్లకి 

వస్తు నే భారాను  అడిగాడు.   

లక్షలు పెట్ు  కొన్న ష్టరుి    వేలకు పడిపోయిన్ప్పుడు   ఇనెెసు ర    కళ్ుల్లి   

కన్పడే దిగులు  రమణ్న మొఖ్ూంల్ల తారటాి డిూంది. 

 “ఆఁ..ఆఁ... అరథ మయిూందిలే..ఇవాెళ్ కూడా నీ అనేెషణ ఫలూంచలేదన్నమాట.” 

“అవున్ూండీ,  ఒక చోట ఉన్నవి మరోచోట లేవు, ప్పచెాకికపోతూంది.  ఇలా చూసుు ూండగానే వాడికి  మూడో ఏడు 

తగులుతుూంది” 

“నా మాట విన్వే.... ముూందు  మన్ ఇూంట్ దగారల్ల చేరుదాద ూం, కాసు  పెదద యిన్ తరువాత నువుె చెప్పైన్ట్టు  

చేదాద ూం!” అూంటూనే సడన్ గా ఆపేశాడు.  

చెవులు రికికూంచ్చడు...  ఖ్ర,ఖ్ర..ఖ్ర.. మని గులక రాళ్ళి  నోటిో వేసుకోని న్ములుతున్న చప్పుడు! అది 

రాూంబ్యబు చెవులకు బ్యగా పరిచ్చతమై న్ చప్పుడే... భారాా(ర)మణ్న పళ్ళి  కొరుకుతూంది.   

“నీకో దూండూం పెడతా... అలా న్మలకే! పళ్ళు అరిగిపోతాయి. నీకు న్చ్చాన్టేి   చేదాద ూంలే!  రేపయినా నీ వేట 

పూరిు  చెయిా”  

*** 

  

రాూంబ్యబు ఎమ్ స ఎ  చదివి ఒక స్తఫ్టు  వేర కూంపెనీల్ల పోర గార మర గా పనిచేసుు నానడు.  ఉదయమ్మ ఏడు 

గూంటలకు కాాబ్ వసుు ూంది.  దాూంటోి  వళ్లు రాతిర   పదిగూంటలకు వస్తు డు.  అయిదూంకెల జీతూం.  మ్మన్మామ 

కూతురు, రమణ్నని పెళ్లి  చేసుకునానడు.    

 

రమణ్న ఇూంటర చదివిూంది.  ఎమ్ సెట్ రాస్తు  ఆరూంకెల రాాూంకు వచ్చాూంది.  లాూంగ టరా కోచ్చూంగ తీసుకొని మళ్ళి  

రాసూంది.  ఈస్తర్న ఆరూంకెలే,  అూందుల్లనూ ఇూంకాసు   గరిషు  సూంఖ్ా. ‘ముచాటగా మూడో స్తరి రాయనా’ 

అన్బోయి, వాళ్ు అమా చేతిల్ల అటికాడ చూస నోరు మూసూంది. మూస్త ముూందు,  పర పూంచూంల్ల  ఇూంజనీరిూంగ 

తపై నేను చదవగలగే కొరేుదీ  లేదనీ తేలా మర్న మూసూంది. ఇక ఎనిన  చెప్పైనా   లాభూం లేదని పెళ్లి  చేస్తరు.   

 

ఆ పెళ్లి  జరగడానికి రమణ్న వాళ్ు  అమామా  తన్దెై న్ శెై లల్ల చెప్పైన్ సెూంట్మూంట్ట డెై లాగులు కూడా  

ఇతధకూంగా స్తయపడడ ూంత,  చేస్తదేూం లేక పళ్ళు నూరుకుూంటూ, రమణ్న పెళ్లి  పీటలు ఎకాకలు వచ్చాూంది. 

అయినా రాూంబ్యబ్ూంటే రమణ్నకీ ఇషు మ్మ! 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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రాూంబ్యబుకు మరదలనాన, తన్ అమాయకతెమనాన చ్చలా ఇషు ూం! తన్కి ఇూంట్పని,  వూంట పనిల్ల మూంచ్చ 

నెై పుణాూం కూడా ఉూంది.  రాూంబ్యబుకి ఉదోాగూం చేస్త అమాాయికాకుూండా ఇలుి  దిదుద కొనే అమాాయినే 

చేసుకోవాలని వాకిు గత అభిపార యూం.  ఇదద రూ ఉదయూం నుూండి రాతిర  దాకా జాబులు చేస్తు ,  వచేా  డబుాలు 

చూస మురవడూం తపై, సూంస్తరూంల్ల స్తరూం  ఉూండదూంటాడు.   

 

సెతహాగా రమణ్న  మూంచ్చదే.  మూంచ్చ కాలేజీల్ల ఇూంజనీరిూంగ చేయాలనేది  మన్సుల్ల తీరని కొరికలాగా 

ఉూండిపోయిూంది.  ఎలాగెై నా టాప్ కాలేజీల్ల ఇూంజనీరిూంగ చేయాలనే తన్ లక్షాూం నెరవేరకుూండా పెళి్ల పేరుత 

అడుడ కున్నూందుకు అమామాను కసతీరా శప్పూంచ్చూంది. శాపూం తగిల రమణ్న పెళ్ి యి ఏడాది తిరకుకూండానే, 

మన్వడికి తన్ పేరు పెటాు లని ఒట్టు  పెట్ు ూంచుకొని మర్న బ్యలీా తనేనసూంది.   

 

రమణ్న రాూంబ్యబుని కూడా శప్పూంచేదే, కానీ  “మన్కు పుటు  బోయే బిడడ ను అకకడా ఇకకడా ఏూం ఖ్రా... 

ఐఐట్ల్లనే చదివిూంచ్చ నీ కోరిక తీరుాకుూందువుగాని”  అన్న సలహా పుణామాని వదిలేసూంది. ఆ సలహా వలి  

భవిషాత్ ల్ల  వచేా ఉతాైతానిన మాతర ూం రాూంబ్యబు  పసగటు  లేకపోయాడు.   

 

కాసు  ఆలసాూంగానెై నా, రమణ్న వాళ్ి  అమామా కోరుకున్నట్టి  మగప్పలాి డే పుటాు డు.  పాపూం వాడికేూం ఎరుక.. 

తన్కోసూం అపైట్కే ఒక టారాట్ ఫికు అయిూందని! అపైట్కీ అనుమాన్ూంత.. పుటు గానే ఏడాాడు గానీ,   

అూందరూ ఎతుు కొని ఉూంగా... ఉూంగా అని సముదాయిూంచే సరికి “వీళ్ి  మొహూం .. అనిన కుటర లు చేస్త తెలవి 

తేటలు వీళ్ి కెకకడివని” అని అపైట్కూరుకునానడు, కానీ తలి  సూంగతి పసగటు లేక పోయాడు.  

*** 

చ్చూంటూ మొదట్ సూంవతురూం పూరిు  కాక ముూందే  వాడికి తగిన్ స్తకలుకోసూం వేట మొదలు పెట్ు ూంది రమణ్న. 

ఒకానొక శుభ ముహూరాు న్ చ్చూంటూని పకికూంట్వాళ్ి కిచ్చా, వూంటనే వస్తు న్ని చెప్పై   వాళ్ు కాలనీ దగారల్ల ఉన్న 

ఓ మోసు రు స్తకలు దగారకు పొదుద నేన వళ్లి ూంది. స్తకలు గేట్ట దగార వచ్చా పోయే ప్పలి లని పరిశీలస్తు  

నిలబ్డిూంది. కాస్తపట్కి నిటూు రుస్తు  ఇూంట్కి వచ్చాూంది.  రాూంబ్యబుకు రిపోరు  కూడా  యిచ్చాూంది.  

‘ఎకుకవ మూంది ప్పలి లకు స్డాబుడిడ  కళ్ుదాద లు లేవు. కాబ్ట్ు  చ్చూంటూ ఆ స్తకలుల్ల చేరబోయేది లేదు’  అని 

తేలా పారేసూంది.   రాూంబ్యబు బితు ర పోయాడు.  

‘అదేమిటే స్డాబుడిడ  కళ్ుదాద లకు చదువుకు ఏూం సూంబ్ూంధూం?’ రాూంబ్యబు గొణుగుడు విని ‘పాపూం 

అమాయకుడు’  అనుకొని న్విెన్   రమణ్న న్వుెకి బితు ర మీద బితు రపోయాడు. 

మరో ముహూరు ూంల్ల, మరో స్తకలుకి ఉదయానేన వళ్లి ూంది. తృప్పు పడి స్తయూంతర మూ వళ్లి ూంది. రాూంబ్యబుకి 

స్తయూంకాలానికి మరో రిపోరు  సమరిైూంచ్చూంది. “స్తకలు నుూండి  స్తయూంకాలూం ఇూంట్కి వళ్లు ప్పలి లు పెదద గా 

బ్రువు లేని బ్యాగులత దిలాస్తగా ఉనానరనీ,  ప్పలి లకు కనీస గూని అయినా  కన్పడని కారణూంగా ఈ 

స్తకలు కూడా చ్చూంటూకి పనికిరాదు.”  రాూంబ్యబు న్వ నాడులూ ముకకలు ముకకలెై , వకకలెై   సహస్తర లెై న్ భర మ 

కలగిూంది.  
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‘అసలు నీకు కావలసన్ స్తకలుల్ల, నువుె కావాలనుకుూంట్టన్న లక్షణాలేవో చెపైమని’ పాత సనిమాల్లి  

స్తరాకాూంతానిన రమణారడిడ  అడిగిన్ట్టు , నాలుగో మట్టు  మీద నిలబ్డి మొదట్ మట్టు  అూందుకున్న ఫోజుల్ల 

అడిగాడు.  

 

వరమిసుు న్న దేవత మాదిరిగా ఒకోక వేలు ముడుస్తు ... “మూందపాట్ అదాద లున్న కళ్ి  జ్యళ్ళు, నిలబ్డితే 

వాలపోయే న్డుములు, ప్పలిాడి బ్రువుకి కనీసూం అయిదు రటి  బ్రువుత బ్యాగు, మొహూం చేతులు తపై 

ఏవీ కనిప్పూంచని స్తకలు డర సుు, బోూండాకు కాళ్ళు చేతులూ అమరిాన్ట్టి  శర్నరాలు, స్తరుాడిని చూడటానికి 

వీలుపడని టై మిూంగు, అగరువతుు ల పొగ కముాకున్న మాదిరి మొఖాలున్న టీచరుి ....” అూంటూ  రూండు 

చేతుల వేళ్ి నీన  ముడిచ్చూంది.  

 

కూల్ గా  నోటోి  వేలు వేసుకొని నిదర  పోతున్న చ్చూంటూని చూస రాూంబ్యబుకు ఎన్లేని జాల కలగిూంది.  

ఇలా స్తకళ్ు వేటా, చ్చూంటూ గాడి వయసు కర మూంగా ఒక దశకు చేరుకునానయి. పనిల్ల పని, పకికూంట్ వాళ్ళు  

కూడా ‘అమాయా’ అనుకొని  రిలాకు అయాారు... చ్చూంటూని కాపలా కాస్త శర మ తగాిన్ూందుకు. 

  

తన్ది పలెి టూరు చదువు గాబ్ట్ు  ఇూంజనీరిూంగ సీట్ట రాలేదని  రమణ్న గాఢమై న్ అభిపార యూం.  ‘తను 

అలాూంట్ పొరపాట్ట చేయదు గాక చేయదు.’ అని మన్సుల్లనే శపథూం చేస, ఆ సటీల్ల ఉన్న అనిన స్తకళ్ళి  

జలెి డ వేస, వేస,    చ్చవరికి ఒక స్తకల్లి  అడిాషన్ తీసుకునానరు.  

 

ఒక రోజు, దగారల్ల ఉన్న  గుడిల్ల సరసెతీపూజ చేస చ్చూంటూని అట్టనుూండి అటే స్తకల్ కి తీసుకుపోయారు.  

ఆరోజే మూడో ఏడు తగిలన్ ఆ బ్యలరాజు,   ఇదూంతా సరదాగా చూసుు నానడు. చ్చవరాఖ్రికి  స్తకల్ దగారికి 

వచేాసరికి వీళ్లి దో చేసుు నానరనే అనుమాన్ూం వచ్చా, ఆరునొనకక రాగూం మొదలుపెటేు శాడు.  వాడిని 

సముదాయిూంచే సరికి తాతలు దిగొచ్చారు.  అటో ఇటో న్రుర్నకాి సుల్ల కూరోాబటాు రు.  రమణ్న కూడా 

తడుగా  కూరోావాలు వచ్చాూంది. రాూంబ్యబు ఆఫీసు గదిల్ల కూరుానానడు. కిట్కీల్ల నుూండి చ్చూంటూ కాి స్ రూూం 

కన్బ్డుతూంది.   

లూంచ  బల్ తరాెత,  ఇవాెలు కి చ్చూంటూని తీసుకెళ్లి , మళ్ళు  రేపు తీసుకువస్తు మని ప్పర నిుపల్ ను అడిగాడు.   

“ అయోా! అలా ఎలా కుదురుతుూంది? ఇవాెళ్లు  సలబ్స్ మిస్ అయిపోతే ఎలా?” ఆమ గాభరా 

పడిపోయిూంది.  

“సలబ్స్త? న్రుర్నకా?” అూంటూ అయోమయూంగా చ్చూంటూ కాి సు వై పు చూశాడు రాూంబ్యబు.  

టీచర  బోరుడ  మీద థామున్  ఆటమిక మోడల్ పటూం గీస్ు ూంది. అదే తరగతిల్ల చ్చూంటూకి తడుగా కూచున్న 

రమణ్న బోరుడ  వై పు తన్ాయూంగా చూస్ు ూంది. కళ్ళు నులుముకొని బోరుడ  వై పు మళ్ళు చూశాడు. ‘థామున్ 

ఆటామిక కాదులే, పుచాకాయ  బొమా గీస్ు ూందేమోలే! నేను మర్న  అతిగా ఆల్లచ్చసుు నాన’ అనుకునానడు.  

ఇకకడే ఉూంటే తన్కేదో అయిపోదద నిప్పూంచ్చ, ప్పర నిుపల్ కాళ్లు గడడ ూం  పట్టు కొని ఆరోజుకి చ్చూంటూతనే బ్యట 

పడాడ రు. 
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 “ఈరోజూంటే మొదట్ రోజు కాబ్ట్ు  ఫరవాలేదు, రేపట్టనూంచ్చ స్తకల్ డర స్ ల్లనే రావాల, లేకపోతే ఫై న్ కటాు లు 

ఉూంట్టూంది!” ఆఫీసు తలుపు  దాట్టతొూంటే విన్పడిూంది. ఎదురుగా వసుు న్న కురార ణా్న చూస్తు  పెర షర కుకకర 

విజిల్ లాగా వాడి  తలకాయ, కాయూం  కుకకర ల్ల ఉడుకుతున్నట్టు  అనిప్పస్తు , రమణ్న మాతర ూం  వాడి వై పు 

అబుారూంగా చూస్ు ూంది.  

వన్కిక తిరిగి చూస్తు   కఠిన్మై న్ చూపుత, మొహూంపెై   మట్ు గోడ మీద  వేసన్ డిసెు ూంపర లాూంట్ న్వుెత 

ప్పర నిుపల్,  రాూంబ్యబుకి లక లకా అూంట్టన్న చూందర ముఖిలా  కన్పడిూంది.   

  

ఇూంట్కి రాగానే రమణ్న కాళ్ి మీద పడడ ూంత పనిచేశాడు రాూంబ్యబు.  ఆ స్తకలు వదద ూంటే వదద ని. అూంతకూంటే 

కఠిన్ూంగా, తన్ టేర డ్ మారుక చప్పుడు చేస్తు  చెప్పైూంది,  రమణ్న తన్ నిరాయూం మారదని. ఇప్పుడు రమణ్న 

మొహూం కూంటే, అకకడ ప్పర నిుపల్  మొహమ్మ పర శాూంతూంగా ఉూందనిప్పూంచ్చూంది. 

*** 

చూసుు ూండగానే రోజులు, నెలలు  గడుసుు నానయి.  

తన్ లెై ఫ్ట ల్ల జరిగిన్ పొరపాట్టి  జరగకూడదని, అనిన రకాల జాగర తు లు తీసుకుూంది రమణ్న. వాడు బ్యత్ 

రూముల్లకి వళ్లి న్ప్పుడు కూడా, వాడికి  విన్పడేలా ఆడియో లెసున్ు మొదలుకొని, వాడు టీవీ 

చూడాలనుకున్నపుడు వీడియో లెసున్ు వరకు ఎకకడా చ్చన్న పొరపాట్ట జరగనివెలేదు. 

 

మాట్మాట్కీ గోళ్ళు చూసుకుూంటూ కోరుకుకూంట్టనానడని, ఆ గోళ్ి పెై  కూడా పరానెూంట్  మారకర త వివిధ 

ఫ్లరుాలాలు రాస్తది. అవకాశూం ఉన్నదానిన దేనీన వదలేి దు. కారపూైసల్ల తిర కోణమితిని, చపాతీలపెై  కెమిసీు రని, 

వాడే వసుు వులపెై  ఫిజికు నీ,  అలా చ్చూంటూ వాడే పర తీ వసుు వూ, పదారథ ూం...  దేనీన వదలపెటు లేదు.  ఈ 

విషయూంల్ల అదీ, ఇదీ అనే సూందేహూం వలదు .. దేనెై ననా ఉపయోగిూంచుకోవచానే స్తతార నీన, రమణ్న 

కిర యేట్విటీ చూస్తు నే న్మాగలూం!  

 

లూంచ బ్యకు ల్ల మొదట్ గినెనల్ల కూడా వివిధ నిరెచనాలు, సూంబ్ల్ు లాూంట్వి రాసన్ సి ప్ు ఉూంచేది. ఈ 

చదువు తను కాలేజ ల్ల చదివి వుూంటే రమణ్నకి  పకాకగా రాాూంక వచేాదని రాూంబ్యబు ల్లపల ల్లపల 

అనుకునానడు.  

ఇూంటోి  సట్ు ూంగ రూూం  అూంతా , చ్చూంటూ పుసు కాలత నిూండి పోయిూంది. కూంపూాటర, టాాబ్ లూ వచ్చా చేరాయి. 

గోడల మీద డిఫరనీుయేషన్, ఇూంట్గేర షన్ు ఫ్లరుాలాలు, పీరియాడిక టేబుల్ు తిషు  వేశాయి. కర మూంగా ఆ 

గదిల్ల ఉన్న స్తమగిర  హాలుల్లకి ఆ తరువాత బడ్ రూముల్లకి ఒకొకకక అడుగే వేసుు నానయి. 

కళ్ళు మూస తెరిచేసరికి మరో నాలుగేళ్లి  కరిగిపోయాయి. 

 

పర తీ సూంవతురూం ఐఐట్ రాాూంకరి  ఫోటోలు కూడా భదర ూంగా గోడమీద ఎకికస్ు ూంది  రమణ్న.   చ్చూంటూ ముకుక 

మీదికి కళ్ుజ్యడెకికూంది. ఆ రోజు రమణ్న ఎూంత సూంబ్రపడిూందో! గోడమీద ఉన్న రాాూంకరి  ఫోటోల్లి  కూడా అనీన 

కళ్ి  జ్యళ్లి  మరి!  శార్నరక వాాయామూం లేక గుూండర ూంగా అయాాడు.  
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వివిధ రకాల పేపర, డిజిటల్ మటీర్నయల్ రాూంబ్యబుకి ఇూంటిో  కాలు మదపడానికి కూడా వీలుపడకుూండా 

చుట్టు  ముడుతునానయి. రాూంబ్యబూ, చ్చూంటూ మాటాి డుకొని ఎూంతకాలమయిాూందో! కానీ బ్యట మాతర ూం  

రాూంబ్యబు..  ఐఐటీ ముూంబై , ఐఐటీ చెనెై న, ఓప్ప టాూండన్ కెమిసీు ర, హెచ స వరా ఫిజికు అూంటూ పెై రమర్న స్తకలు 

ప్పలి లు భయపడే మాటలు మాటాి డుతునానడు.     

 

చ్చూంటూ కూడా కొతు  కొతు  అలవాట్టి  నేరుాకునానడు. మాట్ మాట్కీ కళ్ి  జ్యడు పెై కి నెట్టు కోవడూం, కుడి చేతి 

చూపుడు వేలుత ముకుక నులుపుకోవడూం, నిదర   మధాల్ల ఇూంగీి ష్ ల్ల ఏ, బి, స, డి, ఈ సెక్షనిు  అూంటూ 

జడ్ వరకూ   కలవరిూంచడూం వగెై రా.  రమణ్న ఈ అలవాట్టి  గురిూంచ్చ తన్  పేరూంట్ు త ‘మీ మన్వడు ఇప్పుడే 

టారాట్ ఓరియెూంటడ్ గా ఆల్లచ్చూంచడూం ఏూం ఖ్రా, నిదర  కూడా అలాగే పోతునానడు’  అని మురిసపోతూ 

చెపుతుూంది. 

 

వాళ్ి కేమో ‘వీడు మామూలు ప్పలి లాి  అలి రి చేయడు, మాటాి డడు, ఏదో ల్లపూం ఉూందేమో’ అని 

అనుమాన్పడుు నానరు. ‘పోనీ వీడికి తడుగా ఉూంటారు, మర్నకరిని కన్ూండూంటే, ఒకకడే చ్చలు అని 

ఆపేశారు” అని కూడా ల్లపల ల్లపల అనుకుూంటారు.  

పెై కి అూంటే అూంతే సూంగతులు. తను ఇూంజనీర కాకపోవడానికి మీరే కారణమని తేలా, నేను ఆ పొరపాట్ట 

చేయన్ని రాాూంకరి  ఫోటోలు ఉన్న గోడ మీద గట్ు గా  గుదిద  చెబుతుూంది.  

*** 

చూసుు ూండగానే కాలయూంతర పు  చకార లు గిరుు న్  తిరిగాయి. ఏళ్లు గడిచ్చయి. ఇూంటర రిజల్ు  వచ్చాూంది. 

ఫరవాలేదు ఓ మాదిరి మారుకలత  పాసయాాడు. అబజ కిు వ, డిసకరప్పు వ అూంటూ ఏవో కారణాలు వాళ్ుకు వాళ్లి   

చెప్పుకునానరు.  జఈఈలు గటార  ‘మీకూ, నాకూ సూంబ్ూంధూం లేదని’  బుదిద గా సెై లెూంట్ అయిపోయాయి. ఇక 

ఎూంసెట్ ..... హిసు ర్న రిపీట్ అయిూంది. రమణ్న పేరు నిలబటాు డు చ్చూంటూ. మళ్ళు లాూంగ టరా. హిసు ర్న మళ్ళు 

రిపీట్. వాకాూం మారాాలున్ అవసరూం రానివెలేదు. 

 

ఇవేమీ పటు న్ట్టు  చ్చూంటూ బ్యట పర హర్న గోడ దగారకు వళ్లుడు. ఇలాగే జరుగుతుూందని వాడికి ఎప్పుడో 

తెలుసు. కాకపోతే చెపైడానికి అవకాశమకకడిది?    

పర హర్న గోడపెై  గడడ ూం ఆనిూంచ్చ  నిలబ్డాడ డు. పెై  పెదవిపెై  సన్నని  పెనిుల్ గీతలా మీస్తల జాడ, వాడి చూపు, 

ముకుకపెై కి నెట్టు కుూంటూన్న కళ్ుదాద ల దాెరా గోడ మీదుగా  ఎదురుగా కనిప్పసుు న్న గౌర ూండ్ వై పు ఉరికిూంది. 

అకకడ పరుగులు పెడుతూ ఆడుతున్న ప్పలి లపెై కి పాకిూంది. ఆశారాూంగా, ఒక  అదుుతానిన చూసుు న్నట్టు , మ్మను 

మరచ్చ పొయాడు. 

 

ఇూంట్కి కొదిద   దూరూంల్లనే, ఇలాూంట్ గౌర ూండ్ వుూందని ఇపైట్వరకూ వాడు  గమనిూంచనేలేదు.     

సరిగాా  అప్పుడే  మై దాన్ూం నుూండి ప్పలి ల లేత పాదాల తాకిడికి  లేచ్చన్  ఓ  ధళ్ల మ్మఘూం.... 

చూసుు ూండగానే.....గాలల్ల కలస  పోయిూంది...   వాడి   బ్యలాూంలా.... 

*** 



 

“కథామంజరి” శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ప్రత్యే క సంచిక 
 

P
ag

e6
0

 

రమణ్న ఆల్లచ్చస్ు ూంది...  

ఇనానళ్లి  పర తీ కాి సుల్లనూ బ్యగానే మారుకలు వసుు నానయి. మర్న ఇప్పుడేమై ూంది? ఉన్నట్టు ూండి గుర్ను చ్చాూంది. 

ఒకస్తరి కాి సుల్ల ఫస్ు  రాాూంక లు పది మూందికి వచ్చాయి. అదేూంట్? ఎూంతమూంది ఉనాన ఒకరికే కదా ఫస్ు  

రాాూంక వచేాదని అడిగితే మారుకలు సమాన్ూం, వయసు సమాన్ూం, ఎరర రు సమాన్ూం అూంటూ అరథ ూం కానివేవో 

చెపాైరు. పోనీలే, నా కొడుకుకెై తే రాాూంక వచ్చాూంది కదా అని తృప్పు పడిూంది.  

ఇప్పుడు ఆల్లచ్చసుు ూంటే ఏదో జరిగిూందని ల్లపల గూంట కొడుతూంది.  స్తకళ్ి ల్ల, కాలేజీలల్ల  జరిగిన్ న్మాక 

దోర హూం అరథ మై ూంది. పలు రకాలుగా  ఆల్లచ్చూంచ్చూంది.  

 

చ్చన్నగా   రాూంబ్యబు దగారకొచ్చా “పోనీలెూండి. చ్చూంటూకి తెరగా  పెళి్ల చేదాద ూం.  అప్పుడు  వాడికి పుటేు   కొడుకో, 

కూతురో మన్ కోరిక నెరవేరాకపోరు ?” అూంది.  అపైట్కి  ఆ కోరికత రాూంబ్యబే  సతమతమై పోతున్నట్టు .  

అప్పుడు.... రమణ్నకి ఏదో శబ్ద ూం విన్పడిూంది. చెవులు వడలుై అయాాయి.  ఖ్ర,ఖ్ర..ఖ్ర.. మని గులక 

రాళ్ళి  నోటోి  వేసుకోని న్ములుతున్న చప్పుడు .... అది రమణ్న చెవులు ఎప్పుడూ విన్ని  చప్పుడు.... తన్ 

పర మ్మయూం లేకుూండానే రాూంబ్యబు  పళ్ళి  కొరుకుతునానడు.  ఎదురుగా  అటక మీద  కన్పడుతున్న వసుు వు 

వై పు అతని  చూపులు స్తగడానిన రమణ్న పసగట్ు ూంది.  

 

ఆ వసుు వు  ఎప్పుడో తమ పెళ్ి ప్పుడు సూంపర దాయూం కోసూం వచ్చా ఇూంటోి   తిషు  వేసూంది. అపైట్వరకూ   ఎప్పుడూ 

అవసరపడనిది, రోకల బ్ూండ.  గోడమీద పీరియాడిక టేబుల్లి  సలెర్న మటాలి క కలర ల్ల య్రేనియూం 

మరిస పోతూంది. 

 

అప్పుడెప్పుడో... రాూంబ్యబు పుటు డానికి కొనిన నెలలముూందు ‘న్వుెతున్న బుదుద డు’ అనే కోడ్ నేమ్ త పోఖార న్ 

మొదట్  అణు పర్నక్ష జరిగిూంది.  దాని తాలూకు   పేలుడు ఇప్పుడు ఆ ఇూంటోి    జరిగే స్తచన్లు 

కనిప్పసుు నానయి. 

***O*** 
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“బ్యాూంకు ఖాతాలు ఓపెన్ చేస్తు ూం… లాకరిిస్తు ూం… బీమాపాలసీలు అముాతాూం…. 

అప్పులస్తు ూం…” బిగారగా అరుస్తు  కాలనీ వీధుల్లి  తిరుగుతునానడు గోవిూందూం. 

“ఇదిగో అబ్యాయ…. ఇలా రా!” అూంటూ ఓ ప్పలుపు శార వాూంగా విన్బ్డటూంత “ఆఁ… ఆఁ… వసుు నానమాా.” 

అూంటూ ఆ ప్పలుపు వినిప్పూంచ్చన్ ఆవరణల్లకి పర వేశ్ూంచ్చ “చెపైూండి బ్యమా గారూ!  ఏ ఖాతా ఓపెనెాయాాల?” 

అనానడు ఉతాుహూంగా. 

“ఇదిగో. దీని తాళ్ూం చెవి పోయిూంది. కాసు  దీనినఓపెన్ చేస, డూప్పి కేట్ట తాళ్ూంచెవి చేసవుె  బ్యబూ!” అని 

ఓ తుప్పు పట్ు న్ తాళ్ూం, కపై గోవిూందూం చేతిల్ల పెట్ు  “ఎూంత  అవుతుూందో ముూందే చెప్పు. ఆన్క వూందా, 

రూండొూందలు అూంటే ఇచేాది లేదు!” అన్నది ఖ్రాఖ్ూండిగా.  

“అయోా బ్యమా గారూ! నేను తాళ్లలు బ్యగుచేస్త వాడిని కాదు. మీ సొముాకు తాళ్ూం వేస భదర ూంగా దాచే 

బ్యాూంకు మ్మనేజరిన” అనానడు గోవిూందూం ఆవిడ చెవి దగార నోరు పెట్ు .  

“ఏమిటీ…. శుభర ూంగా టాాూంకులు కడిగి పెడతావా? ఇప్పుడు అవసరూం లేదులే నాయనా.... వళ్లురా!” 

అన్నదావిడ, అయోమయూంగా చూసుు న్న గోవిూందూంత.  

 

గోవిూందూం నెతిు  మీద చేతు  కొట్టు కొని ‘ఖ్రా… ఖ్రా… పొదుద నేన చెవిట్ మ్మళ్ూం తగిలూంది’ అని తిట్టు కుూంటూ 

“ఖాతాలు ఓపెనేాస్తు మూండీ…. ఖాతాలు” అని గొూంతు చ్చూంచుకుని, ఇక అరవలేక దికుకలు చూడస్తగాడు.  

ఈ హడావిడికిల్లపల నుూంచ్చ బై ట్కి వచ్చాన్ ఆవిడ మన్వడు “ఏూంట్ బ్యమాా? దారిన్ పోయే పర తి 

కన్నయగాడిని ప్పలచ్చ ఆ డొకుక తాళ్ూం బ్యగు చెయామూంటావు!” అనానడు చ్చరాగాా.  

 

ముసలావిడ కోపూంగా చూస్తు  “ఒరే కామ్మశూం! ఈ తాళ్ూంకపైని ఏమనాన అూంటే సహిూంచేది లేదు. ఆయన్ 

గురుు గా నాకు మిగిలూంది ఇదొకకటే!” అన్నది ఆ తాళ్ూంకపైను మురిపెూంగా చూసుకుూంటూ.  

ఇప్పుట్కే సగూం పరువుపోయిూందని బ్యధ పడుతున్న గోవిూందూం “మాస్తు రూ న్నున కన్నయాగాడు అూంటే 

అనానరు కానీ, మీ ఇూంటోి  నుూంచ్చ ఓ రూండు ఖాతాలు ఇచ్చా పుణాూం కట్టు కోూండి!” అనానడు సగాువిడిచ్చ.    

కామ్మశూం గోవిూందానిన తేరిపార చూస్తు  “ఒరే! నువుె అయేాఎస్ ఫై న్ల్లి  తప్పైన్ గోవిూందానివి కదూ!” 

అనానడు. అప్పుడు చూస ఉలకిక పడాడ డు గోవిూందూం. ‘ఔను! ఈ కేూండేట్ట తన్ చ్చన్ననాట్ స్తనహితుడు 

కామ్మశూంగాడే! వాడి వన్కాల వాడి పెళ్లుూం కాబోలు... నోట్కి చెయిా అడడ ూం పెట్టు కొని న్వుెతుూంది. ఛీ… 

దరిదర పు బ్తుకు! ఇప్పుడు ఆ బ్యలన్ు పరువు కూడా పోయిూంది!’ అనుకుూంటూ ఏడుపు మొహూంత న్వాెడు.  

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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“లక్షణూంగా బ్యాూంకు ఉదోాగూం చేసుు నానవని వినానను. ఇదేూం కకుకరిు ? సెై డు బిజినెస్తు?” కామ్మశూం 

ఆశారాూంగా అడుగుతుూంటే, అతడి భారా న్వుెను ఆపుకోవటానికి నానా తూంటాలు పడుతుూంది.  

నేలల్లకి కూరుకుపోతున్న తలని పెై కెతు కుూండానే “నా పరువు తీయకురా కామ్మశూం!” అని చ్చన్నగా 

గొణుగుతూ “అలా న్డుస్తు  అనిన విషయాలూ మాటాి డుకుూందాూం... రా!” లేని దరాజ ని ఒలకపోస్తు  మితుు డి 

భుజూం మీద చెయిా వేస బ్యటకు తీసుకెళ్లి డు గోవిూందూం.  

*** 

విశాలమై న్ ఆ ఏసీ హాల్లి  బ్యాూంకు వాాపార సమీక్షా సమావేశూం వాడిగావేడిగా జరుగుతూంది. జారిపోతున్న 

గుూండెలన చ్చకకబ్ట్టు కొని బికుకబికుకమూంటూ కూరుానానరు బ్యర ూంచ్చ మ్మనేజరుి .  

 

సీయ్యఓ అవసరూం లేకపోయినా టై  సరుద కుూంటూ “వూందకోటి  రూపాయలు వచ్చాూంచ్చ బ్యాూంకు ఎూంగేజ చేసన్ 

కన్ులెు నీు సూంసథ  వాాపారవృదిధ  కోసూం కొనిన స్తచన్లు చేసూంది. వాట్ని అనిన బ్యర ూంచ్చలకి పూంప్పూంచ్చూం!” అని 

ఫోలడ రోి  నుూంచ్చ కొనిన కాగితాలు తీస చూపుతూ “ఇూంత చేసనా బిజినెస్ పెరగకపోగా తగాిూంది. దిసీజ ఇస్ 

నాట్ ఎటాల్  ఎక్ష్ పు బుల్!” అనానడు.   

 

ఒక మ్మనేజర లేచ్చ “జన్ూం ఎకుకవగా ఉూండే మారకటి్ట, మాలుు, వాకిూంగ టార కుల దగార పర చ్చరూం చెయామని 

ఆ కన్ులెు నీు  వాళ్ళు చెపాైరు స్తర. కానీ మా బ్యర ూంచ్చ ఉన్నది ఓ మారు మూల కుగార మూంల్ల. ఆ చుట్టు పకకల 

పది కిల్లమీటరి  మ్మర మరో ఊరు కూడా లేదు!” భయూం భయూంగా అనానడు. 

 

జ్యన్లేానేజర జ్యకాూం చేసుకుని “మాలుు, మారకట్టి  ఉదాహరణకు చెపాైరయాా! జన్ూం ఎకకడుూంటే అకకడే 

మారకట్ూంగ చేయామని నేను గెై డ్ చేస్తను కదా!” అని కాలర సరుద కుూంటూ మప్పు కోసూం ఓరగా సీయ్యఓ 

వూంక చూస్తడు.  

“మీరు చెపాైరనే, పెర సడెూంటాారి మన్వరాల సమరు  పేరూంటానికి వళ్లు మారకట్ూంగ చేస్తను స్తర. కానీ ఆడాళ్ు 

పేరూంటూంల్ల బ్యాూంకు గోలేూంటని తిట్ు , నాలుగు చ్చమిారి ఉూండలు చేతిల్ల పెట్ు , బ్యటకు గెూంటేశారు!” 

అనానడా మ్మనేజర ఏడుపుగొూంతుత. 

సీయ్యవో  జ్యన్లేానేజర వూంక అసహన్ూంగా చూస్తు  “ఇదేనా మీరిచేాగెై డెన్ు?” అనానడు. జ్యన్లేానేజర 

కూంగారుపడి “పార మిస్తుర. నేను ఆడాళ్ు ఫూంక్షన్ి కి వళ్ుమని చెపైలేదు. అతనే ఓవరాాక్షన్ చేస్తడు!” 

అూంటూ సూంజాయిషీ ఇచ్చాడు. 

మరో మ్మనేజరిేచ్చ “అవును స్తర. ఆడాళ్ు ఫూంక్షన్ి కి వళ్ుమని జడ్ ఎూం స్తర చెపైలేదు స్తర. అూందుకే నేనెై తే 

అచాూంగా మగవాళ్లు పాలాొన్న ఊరేగిూంపుకి, స్తర గారిని కూడా తీసుకెళ్లు, ఆయన్ చేత మన్ బ్యాూంకు 

పథకాలు చెప్పైూంచ్చను స్తర!” అనానడు గొపైగా.  

జడ్ ఎూం ఎరర మొహూంత కొరకొరా చూస్తు  “అది మీ ఊరి మాజీ మున్సబుగారి అూంతిమయాతర  అని నువు 

ముూందు చెప్పై చ్చవలేదు. నాచేత బ్యాూంకు పథకాలు చెప్పైచ్చావు… వాళ్ళు చెప్పుచుాకునానరు” అనానడు 

బ్టు తల తడుముకుూంటూ.  
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సీఈఓ గారికి తికకరేగి “మీరు మ్మనేజరాి ... డామ్మజరాి ? ఇలా అయితే వాాపారూం ఎలా చేస్తు రయాా?” అని 

విరుచుకుపడి, కాస్తపట్కి శాూంతిూంచ్చ “కనీసూం అరాన్ బ్యర ూంచ్చ మ్మనేజరల నా ఆ కన్ులెు నీు స్తచన్లు అమలు 

చేస్తరా? పర చ్చరూం కోసూం టీషరుు లు, జాకెటి్ట, టోపీలు కూడా పూంపాూం కదా!  వూంద కోట్టి  ధరపోస్తమయాా 

బ్యబూ! రేపు బోరుడ మీట్ూంగ ల్ల న్నున ఉతికి ఆరేస్తు రు!” అూంటూ దీన్ూంగా చూస్తడు.  

 

దాూంత అసలే కసుుబుసుులాడుతున్న సీయ్యఓగారి ముూందు నోరు విపైటానికి మ్మనేజరుి  స్తహసూంచ  లేదు. 

ఇక తపైదన్నటి్ట – జడెడ మ్  గోవిూందానిన లేప్ప “మీ సకెుస్ సొు ర్న చెపైూండి” అనానడు అతడి మీద న్మాకూంత.  

గోవిూందూం లేచ్చ “స్తర.. ఎస్తుర. అలాగే స్తర” అూంటూ మాటలు తడుముకొని “ఆ జాకెట్టి , టోపీలు ధరిూంచ్చ 

మారకట్ూంగుకి వళ్లతే, మమాలన చూస రోడిు ఊడేా వాళ్ళు అనుకుని, జన్ూం దగారకు రానివెలేదు స్తర. కానీ 

బ్యాూంకుకి మాతర ూం సెచీభారత్ ఇమ్మజ వచ్చాూంది స్తర. మా అవతారాలు చూస కుకకలు వూంటబ్డినా మ్మూం 

ధై రాూంగా ఎదుర్నకనానూం. కాకపోతే మా ఫీల్డ ఆఫీసర బొడుడ  చుటూు  పదానలుగు ఇూంజక్షనుి  

చేయిూంచుకునానడనుకోూండి.  అన్నట్టు ... దాని తాలూకు మడికలాలుి   ఇూంకా పాస్ కాలేదు స్తర” అనానడు.  

ఏూం మాటాి డాల్ల అరథ ూం కాలేదు సీయ్యఓ గారికి. “ఓకే.. ఓకే.. మరి ల్లనిు ఎగాొట్ు న్ వారి ఇళ్ు ముూందు 

చెయామన్న సెై లెూంట్ ధరాన మాటేమిట్?” అనానడు మడికల్ బిలుి  మాట దాటవేస్తు . 

జ్యన్లేానేజర ఉతాుహూంగా “స్తర! దీని వలి  శుభమ్మ జరిగిూంది. తమ ఇూంట్ ముూందు ధరాన చేసన్ మన్ 

నూాకాలనీ బ్యర ూంచ్చ మ్మనేజర న్చాటూంత ఆ ఇూంట్ వాళ్ళు వాళ్ుమాాయినిచ్చా పెళ్లు చేస్తరు స్తర!” అనానడు. 

సీయ్యఓ గారికి కోపూం న్షాళ్లనికి అూంట్ూంది. “నానెున్ు! మీరున్నది బిజినెస్  చేయటానికా.. లేక పెళ్లుళ్ళు 

చేస, దగారుూండి శోభనాలు చేయిూంచటానికా?” అని రూంకెలు వేస్తు  “బిజినెస్ గురిూంచ్చ చెపైూండయాా 

బ్యబూ! బిజినెసాురిూంచీ….” అని నెతిు  మీద కొట్టు కునానడు. 

మరో మ్మనేజరేి చ్చ “మా స్తు ఫ్ట అూందరూం కలస చేసన్ సెై లెూంట్ ధరాన వై లెూంట్ గా మారిూంది స్తర. ఇళ్ు ముూందు 

మౌన్పోరాటూం చేసన్ూందుకు బ్ూండబూతులు తిటాు రు. ఆ తిట్టి  వినానక మాకు జీవితూం మీదనే విరకిు  కలగిూంది 

స్తర” అనానడు నిరిెకారూంగా. 

“వాెట్? బ్యకీలు ఎగాొట్ు ూంది కాక, అూంత ఘోరూంగా తిటాు రా? అసలేమనానరయాా?” ఆవేశూంగా అడిగాడు 

సీయ్యఓ.  

ఆ మ్మనేజర నొచుాకున్నట్టి గా “వదుద లే స్తర. పరువు, మరాాదలు ఉన్న వాళ్లువరూ ఆ కట్క తిట్టి  విన్లేరు. 

మీకు, జడెడ మ్ గారికి మాతర ూం విడిగా చెపాు ను!” అనానడు అతి విన్యూం ఒలకపోస్తు . 

ఉరిమి ఉరిమి  మూంగళ్ూం మీద పడడ ట్టు , సీయ్యఓ తన్ మీద విరుచుకు పడతాడేమోన్ని బికక చచ్చాపోయి 

చూసుు నానడు జ్యన్లేానేజర.  సీయ్యఓ మాతర ూం వరిర చూపులు చూడటూం మొదలు పెటాు డు. రేపు 

బోరుడ మీట్ూంగ ల్ల డెై రకు రుి  తన్కు పెటు బోయే చ్చకిరేవు అతడి కళ్ు ముూందు మదిలూంది.  

స్తధామై న్ూంతవరకు తన్ ముఖ్కవళ్లకలు బ్యట పడనీయకుూండా “మీరేూం చేస్తు రో నాకు తెలయదు. మీకు 

నెల రోజులు టై మిసుు నానను. ఈల్లపు గనుక బిజినెసన పెూంచకపోతే, పాక ఆకర మితకాశీారోి  బ్యర ూంచ్చలు పెట్ు  

మర్న మిమాలనూందర్నన అకకడికి బ్దిలీ చేస్తు ను!” అని హెచారిూంచ్చడు. 

*** 
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బ్యాూంకు వాళ్ు కషాు లు చెపైటూం ముగిూంచ్చ “ఈ రకూంగా మమాలన వేపుకు తిూంట్టూంటే ఏూం చెయాాల్ల అరధ ూం 

కాక, చ్చవరికి ఇదిగో ఇలా వీధన్ పడాడ ూంరా కామ్మశూం!” అూంటూ వాపోయాడు గోవిూందూం.  

“అయోా పాపూం! బ్యాూంకు మ్మనేజరి  పరిసథ తి ఇూంత దీన్ూంగా ఉూందా? కానీ …. ఏూం చేస్తు ూం! మీకూ మూంచ్చ 

రోజులు రాకపోవు” అనానడు కామ్మశూం స్తనుభూతిగా. 

 

గోవిూందూం నిరాశగా చూస్తు  “మాకు మూంచ్చ రోజులు వచేాది మ్మూం రిటై రై న్ తరాెతనే. అపైట్ దాకా బ్తుకు 

జటాకబ్ూండి లాగాలగా!” అనానడు ఉస్తరుమూంటూ.  

 

కామ్మశూం చ్చట్కె వేస “మాూంఛి ఐడియా వచ్చాూందిరా. నువుె తక్షణమ్మ రాజీనామా చేసెయ. జటాకబ్ూండి లాగే 

ఉపాయూం నేను చెపాు ను” అనానడు.  గోవిూందూం అనుమాన్ూంగా చూస్తు  “ఇప్పుడు జటాకబ్ళ్ళు ఎకకడివిరా? 

పోనీ సర్నెసు ఆటో న్డుపుకోమూంటావా? ఈ జీవితూం హాయిగా వళ్లుపోతుూంది!” అనానడు. 

 

కామ్మశూం న్విె “ఆటో వదుద  గానీ…. ఎటూ వీధుల వూంట తిరగటూంల్ల అనుభవూం వచ్చాూంది కదా! మా ఆవిడ 

కుటేు  జాకెట్టి , ల్లపలలూంగాలు, నెై టీలు ఇళ్ు ముూందు తిరిగి అమిాపెట్టు  చ్చలు!” అనానడు. 

గోవిూందూం ఒకస్తరి వేదాూంతిలా న్వుెకుని, అూంతకనాన చేస్తది కూడా ఏమీ లేక, తల ఊపీఊపన్ట్టి గా ఊప్ప 

“ఆన్క నువుె రివూా మీట్ూంగులూ, టారాట్టి  అూంటూ పీకుకతినానవూంటే మరాాద దకకదురోయ”! అనానడు 

ముూందు జాగర తు గా.  

 

కామ్మశూం అభయహసు ూం చూప్పూంచ్చ “ఆ విషయూంల్ల నువుె నిశ్ాూంతగా ఉూండొచుా. నా నుూంచ్చ ఎలాూంట్ 

ఒతిు ళ్లు ఉూండవు. ఖ్రుాలుపోను వచేా లాభూం ఫిఫీు .. ఫిఫీు .. సరేనా?” అని భరోస్త ఇచ్చాడు.  

 

పెదద  మనుష్కల ఒపైూందూం కుదిరిూంది. గోవిూందూం బ్యాూంకు ఉదోాగానికి రాజీనామా చేస, సెై కిల్ మీద వీధుల 

వూంట తిరుగుతూ లూంగాలు, జాకెట్టి , నెై టీలు అముాతూ దరాజ గా జీవితూం గడిపేసుు నానడు. ఒకప్పుడు బ్యాూంకు 

గోవిూందూంగా పర సదిధ  పొూందిన్ గోవిూందరావు, ఇప్పుడు బ్టు ల గోవిూందూంగా మారి బ్యగుపడాడ డు.  

 

***O*** 
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ఆ రోజు సుబ్యారావు ఇూంటోి  చ్చలా సూందడిగా ఉూంది.  చుటాు లూందరికీ 

ఫోనుి  చేస  మాటాడుతునానరు సుబ్యారావు, భారా సుూందరి.  వాళ్ు నుూంచ్చ విషస్ 

సీెకరిసుు నానరు, థాూంకు చెబుతునానరు. మధా, మధాల్ల సుబ్యారావు, సుూందరి,  వాళ్ు పుతర రతనూం బ్ూంటీ.. 

వీధ తలుపు కేస  తొూంగి చూసుు నానరు. కొూండూంత  ఆన్ూందూం, కొూంత  అసహన్ూం  కలగలస పోయి, 

ఉకికరిబికికరి అయిపోతునానరు.  చ్చవరకు  వాళ్ళు ఎదురు చూసుు న్న వాహన్ూం రానే వచ్చాూంది.  అూందుల్లూంచ్చ 

దిూంచ్చన్ అపురూపమై న్ వసుు వుని అతికషు ూం మీద మ్మడమీద ఉూంట్టన్న సుబ్యారావు పోరిన్ కి చేరిా, ఒక 

ఐదువూందల న్జరానా డిమాూండ్ చేస తీసుకొని, “డెమో చూప్పూంచడానికి మీరు ఎప్పుడు రమాూంటే ఇూంజనీరు 

అప్పుడు వస్తు రమాా” అూంటూ వళ్లుపోయారు పనివాళ్ళు.  సుబ్యారావు ఇూంటోి  ఇూంత సూందడి చేసూంది 

ఏమిటయాా అూంటే – “కొతు  వాషిూంగ మషిన్”. 

*** 

ఈమధాన్ సుూందరికి కాసు   వూంటోి  బ్యగుూండక పోవడూం, నీరసూంగా ఉూండడూంత, ఎపైట్నుూండో, చుటాు లూందరి 

నుూండి వసుు న్న “వాషిూంగ మషిన్ కొనుకోకూండి” అనే సలహాకి బ్లూం పెరిగిూంది. సుబ్యారావు కూడా సుూందరిపెై  

చ్చరాకు పడుతునానడు.. “నేనెపైట్నుూంచో నినున కొనుకోకమూంట్టనానను కదా, ఇూంత నీరసూంగా ఉన్నప్పుడు 

కూడా, నువుె బ్టు లు ఉతకకపోతేనేూం?” అూంటూ.  

జీతాలు రాగానే, ఒక పదిహేను వేలు భారాామణ్న చేతిల్ల పెటాు డు. “దేనికి?” అన్నట్టు  ఎగాదిగా చూసూంది 

సుూందరి. “వూంటనే వాషిూంగ మషిన్ కొనేసుకో” అనానడు సుబ్యారావు. “చ్చలెి ూండి, వేళ్లకోళ్ూం? ఏ కాలూంల్ల 

ఉనానరు? ఒక మాదిరి మూంచ్చ వాషిూంగ మషిన్ కావాలనాన కనీసూం ముపెై ై వేలు అయినా ఉూండాల...”  

అనేటపైట్కి తపైదు కదా అని “సరే...” అూంటూ బురర  ఊపాడు. 

స్తయూంతర ూం ఆఫీసు నుూంచ్చ రాగానే సుబ్యారావుని ల్లకల్ కేబుల్ ట్వి ల్ల వసుు న్న పర కటన్ ఆకరిిూంచ్చూంది. 

“ఉగాది సూందరుూంగా అదుుతమై న్ ఆఫరుి .. ట్విలు, ప్పర జుి , వాషిూంగ మషినుి  మొదలెై న్ ఎలకాు రనిక  

వసుు వులపెై ......” అూంటూ వచ్చాన్ ఆ పర కటన్ తమ కోసమ్మ అని,  ఆ స్తయూంతర మ్మ వాళ్ళు ఆ ఎగిజ బిషన్ కు 

వళ్లురు.  

 

“ఉగాది హాస్యకథల పోటీ” లో ప్ర త్యయక బహుమతి పొందిన కథ
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ఎగిజ బిషనోి  స్తల్ు బ్యయు బురర  తినేసన్ సుూందరి, ఒక గూంటన్నర గడిచ్చక ఒక ఫ్టలీి  ఆటోమ్మటడ్ వాషిూంగ 

మషిన్ కొన్డానికి డిసెై డ్ చేసూంది. దాని ఫీచరు వివరిసుు ూంటే, సుబ్యారావుకి సెై నుు ఫిక్షన్ మూవీ 

చూసన్టు యిూంది. కుళ్లయికి కనెకు  చేస, బ్టు లు వేస, సెచ్చాన్ చేస, పోర గార ూం సెలకు  చేసుకుూంటే, ఆ మిషన్ 

పర శనను సుూందరి చూపుల ధట్కి ల్లపలే నొకేకస్తడు సుబ్యారావు. సెైషల్ ఆఫర పేరుత ముపెై ై ఐదు వేలు 

ఖ్ర్నదు చేస్త మిషన్ ఇరవై  ఏడువేలకే ఇసుు నానమని, దాూంతపాట్ట అదుుతమై న్ గిఫ్టు  ఇసుు నానమని, డెలవర్న 

మరునాడు ఫీర గా చేస్తు మని చెప్పై జీఎసీు , స్తు ఫ్ట మామూళ్ళు పేరుత... అరధ ూం కాని లెకకలేవో చెప్పై, 

ముపెై ైరూండువేలు వస్తలు చేస, ఇూంట్కి పూంపేస్తరు ఎగిజ బిషన్ వారు. 

*** 

‘ఎనానళ్లు వేచ్చన్ ఉదయూం.. ఈనాడే ఎదురవుతుూంటే.....’ అూంటూ పాటను  హమ్ చేస్తు , మరునాడు 

ఆసకిు గా ఎదురుచూసుు న్న సుూందరి, సుబ్యారావు మొతాు నికి కోరుకున్న వాషిూంగ మషిన్ కళ్ుముూందు 

పర తాక్షమవడూంత ఉబిా తబిాబ్ాయాారు. అయితే, ఆసలు చ్చకుక అప్పుడు ఎదురై ూంది.  “ఇప్పుడు ఈ 

వాషిూంగ మషిన్ ఎకకడ పెటాు ల?” అన్న సుూందరి పర శనకి, ‘బ్యతూు ూంల్ల’ అని యథాలాపూంగా చేసన్ తన్ 

స్తచన్కు ‘నాకు తెలుసు మీ పరిజాాన్ూం’ అన్నట్టి  ఓ చూపు విసరి, “మన్ూం వాడే నీళ్ి నీన దానిమీద 

పడుతుూంటే బ్ూంగారూం లాూంట్ మిషన్ తగలడిపోతుూంది!” అూంది సుూందరి.  

ఇక స్తచన్లు ఇవెకుూండా, ఆదేశాలు పాట్ూంచడూం మ్మలన్న వాసు వ సథ తికి సుబ్యారావు వచేాస్తడు. మొతాు నికి 

శీర మతి స్తచనాతాక ఆదేశూంత వరూండాల్ల దానిన పెటు డానికి నిరాయిూంచ్చరు. అయితే, అకకడ ఎలకిు రకల్ 

కనెక్షన్ లేకపోవడూంత, వూంటనే ఎలకీు రషియన్ రాజుకి ఫోన్ చేస రప్పైూంచ్చడు. “అమాగారు చెప్పైన్ చోటే 

బ్యగుూంట్టూందూండి” అని అూంటూనే, కాకపోతే, ఇకకడ ‘ఎరు ’ లేదూండి, కన్క ఎరుు  ఇవాెలూండి”, అూంటూ, 

అమాగారి దగార ఓ వయిా  రూపాయలు తీసుకుని, కావలసన్ సెచ బోరుడ , వై రుి , ఇతర సరూంజామా 

తీసుకొని, ఒక గూంటల్ల కనెక్షన్ రడీ చేస, మరో ఐదు వూందల రూపాయలు తీసుకుని వళ్లుపోయాడు.  

“డెమో ఇవెడానికి రమాూంటారా?” అూంటూ ఫోన్ చేసన్ ఇూంజనీరుని మధాహనూం రమానానడు సుబ్యారావు. 

డెమో ఇూంజనీర వస్తు నే, “వాటర పెై పు కనెక్షన్ దేనికి ఇవాెల?” అనానడు. వాళ్ి కి అతని పర శనత తల 

తిరిగిూంది. నిజమ్మ కదా.. తీసుకున్న మోడల్ “ఫ్టలీి  ఆటోమ్మటడ్ వరిన్” – అూందువలి , దానిన పరానెూంట్టగా 

ఏదో ఒక కుళ్లయికి కనెకుు  చేస ఉూంచ్చల. కాని వాకిటోి  కుళ్లయి లేదు. తాము ఉూంట్టన్నది పాతకాలపు 

ఇూంటోి  పోరిన్.  తకుకవ అదెద కు వచ్చాూందని చ్చలా ఏళ్ి  నుూండి అకకడే కాలక్షేపూం చేస్తసుు నానరు. “ఇప్పుడు 

బ్యత్ రూమ్ నుూంచ్చ కనెక్షన్ ఇవెచుా కదా?” అన్న సుబ్యారావు పర శనకి, “ఇవెచుా స్తర- కాకపోతే మరో 

ఐదు మీటరి టూాబ్ కావాల, అలాగే వేస్ు  వాటర పోవడానికి కూడా మరో ఐదు మీటరి  టూాబ్ కావాల.” 

అనానడు ఆ కురార డు. తపైదనుకున్న సుబ్యారావు ఆ కావాలున్ టూాబులు అతనేన తెమానానడు.  వాట్త 

పాట్ట, మషీన్ కి కావలసన్ ఏకుసర్నస్ కవరు, స్తు ూండు, ఇతరాలు అనీన తెచేాస్తు న్నానడు. పెై గా రాజీ పడొదద ని, 

కూంపెనీవే కొనుకోకమని అనానడు. అనీన పరూకు  గానే ఉూండాలనే సుూందరి,  వూంటనే ఇూంజనీరు అడిగిన్ 

రూండువేలు బేరమాడకుూండా ఇచేాసూంది.  
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మొతాు నికి మధాహాననికి బ్యతూు ూంల్లని ఒక కుళ్లయికి కనెక్షన్ ఇవెడూం, బ్యట తూము వరకు వేస్ు  వాటర 

గొటు ూం పెటు డూం జరిగాయి. ‘ఇక డెమో తరవాయి’ అనుకుూంటూ, కొతు  మిషన్ కు పసుపు, కుూంకూం పూస, 

కొబ్ారి కాయ కొట్ు , అగర్నతుు లు వలగిూంచ్చ, బ్యగా మాసన్ పాత బ్టు లు మిషనోి  వేస్తరు. బ్యతూు ూంల్ల 

కుళ్లయి ఆన్ చేస్తు , మిషనోి  చుకక చుకకగా నీళ్ళు పడుతునానయి. “వాటర ఫోరుుగా రాకపోతే కషు ూం 

మ్మడమ్” అూంట్టన్న ఇూంజనీరు మాటలు అరధ ూం కాక సుబ్యారావు బురర  గోకుకనానడు.  

“ఇది ఫ్టలీి  ఆటోమ్మటడ్ మిషన్ స్తర,  దీనోి  ఉూండే ఫీచరినీన సరిగా పనిచేయాలూంటే, వాటర చ్చలా ఫోరుుగా 

రావాల. పెై గా ఇప్పుడు కుళ్లయికి దూరూంగా ఉూండడూం, ఆ కుళ్లయి కూడా సన్నగా రావడూంత నీళ్ళు సరిగా 

పడడూం లేదు” అనానడు ఇూంజనీరు.  

“పోనీ, బ్కెటి త నీళ్ళు పోస్తు ?” అన్న సుబ్యారావు పర శనకు సుూందరి గుడిురిమి చూసూంది. 

“అవును స్తర, అూంతకు మిూంచ్చ మరో మారాూం లేదు.  లేదూంటే మీరు పెై న్ వాటర టాాూంక నుూంచ్చ డెై రకుు గా 

కుళ్లయి కనెక్షన్ ఇకకడకు పెట్టు కోవాల.” అనానడు ఇూంజనీరు. ఆటోమ్మట్క మిషనిన మ్మనుావల్ గా ఆపరేట్ 

చేయడూం ఏమాతర ూం ఇషు ూంలేని సుూందరికి,  ఆ రూండో సలహా న్చ్చాూంది. డెై రకుు  కనెక్షన్ పెటాు కే డెమో ఇమాని, 

ఇూంజనీరుని  పూంపేసూంది.  

స్తయూంతార నికి ఇూంట్ ఓన్రును కలస్తడు సుబ్యారావు. వాటర టాాూంకు నుూంచ్చ  డెై రకుు గా కుళ్లయి కనెక్షన్ 

కోసూం.  ప్పలి లదద రూ అమరికాల్ల సెట్ల్ అయినా, అదెద ల దాెరానే అరవై  వేలు సూంపాదిూంచే ఆ ఓన్రు కూడా 

తన్ పేదరికానిన వలి డిూంచ్చ, తాను ఇప్పుడు ఆ పని చేయిూంచలేన్ని, కావలస ఉూంటే వారు 

చేయిూంచుకోవచాని చెపైడమ్మ కాక, అదెద  ఒక ఐదు వూందలు పెూంచుతున్న బ్యూంబు కూడా పేలాాడు. 

‘ఎరకకపోయి వచ్చాను, ఇరుకుక పోయాను’ అనే పాట గుర్ను చ్చానా.. హమ్ చేస్త మూడ్ లేకపోయిూంది 

సుబ్యారావుకి. కొతు  వాషిూంగ మషిన్ ఎలాగెై నా వాడకూంల్లకి తేవాల అన్న పట్టు దలత, పి ూంబ్ర ను ప్పలప్పూంచ్చ, 

తన్కు కావలసన్ ర్నతిగా కుళ్లయి వేయిూంచ్చడు సుబ్యారావు. మొతాు నికి ఒక మూడు వేల రూపాయలు 

అూందుకు ఖ్రుా అయిూంది. డెమో ఇచేా ఇూంజనీరును ప్పలప్పూంచ్చడు వూంటనే ఫోన్ చేస. అతను వస్తు నే 

కుళ్లయి కనెక్షన్ చెక చేస, డెమో పార రూంభిూంచ్చడు.   

సుూందరి వేసన్ పాత బ్టు లకేస చూస్తు , “మర్న ఎకుకవగా మాసన్ బ్టు లు, బ్రువుగా ఉూండే జీనుు పేూంట్టలు 

వయాకపోతే మూంచ్చది మ్మడమ్... అూంతగా కావాలూంటే ఒకస్తరి మీరు బ్ూండకేస ఉతికేస, ఆన్క మిషనోి  

వేసుకుూంటే మర్న మూంచ్చది. మనినక బ్యవుూంట్టూంది” అనానడు ఇూంజనీరు. అరధ ూంకాక అడిగాడు సుబ్యారావు: 

“బ్టు ల మనినకా? మిషను మనినకా?”  “రూండూను” చురుగాా సమాధన్ూం ఇచ్చాడు ఆ ఇూంజనీరు 

కురార డు. మొతాు నికి ఆ పాతబ్టు లు వాషిూంగ అయిూంది అనిప్పూంచ్చ, ఇూంకా రినిుూంగ, డర యిూంగ అయేాక 

మిషను ఎలా ఆగుతుూందో, ఆపాల్ల వివరిూంచ్చ వళ్లుపోయాడు. మరో అరగూంట తరవాత తతూంగూం 

పూరు యిూందనిప్పూంచ్చ, మిషను ఆప్ప తడిస ముదద లా ఉన్న బ్టు లన ప్పూండి ఆరవేసుు న్న సుూందరికి ఎూందుకో ఆ 

బ్టు లు రావాలున్ తెలుపు రాలేదు అనిప్పూంచ్చూంది. అప్పుడు గుర్ను చ్చాూంది డిటరజ ూంట్ వేయకుూండానే మిషన్ 

తిపేైసన్ సూంగతి.    

*** 
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రాతిర  మిషను బ్యట వాకిటోి  పెట్ు న్ విషయూం తలుచుకొూంటూ, అూంత ఖ్ర్నదెై న్ వసుు వు ఎవరూ ఎతుు కుపోరు 

కదా అన్న అనుమాన్ూం, భయూంత సరిగా నిదర  పటు లేదు సుూందరికి, సుబ్యారావుకి.  తెలి వారుజామున్ ఎప్పుడో 

కాసు  నిదర  పడుతూందన్గా  దభా, దభా ఎవరో నెతిు కెకిక తొకుకతున్న శబ్ద ూంత నిదర  లేచ్చన్ సుబ్యారావు, ఆ 

శబ్ద ూం వసుు న్నది బ్యట్ నుూంచ్చ అని గమనిూంచ్చ, తలుపు తీస ఎదురుగా కన్బ్డడ  దృశాూం చూస 

నిశేాష్కు డెై పోయాడు. ఎకకడినుూండి వచ్చాూందో పెదద  కోతుల గుూంపు ఒకట్ వచ్చా, మొతు ూం చ్చూందరవూందర 

చెయడమ్మ కాక, వాషిూంగ మషిన్ మీదకు ఎకిక తొకుకతునానయి. కిూందనున్న కోతిప్పలి లు గొటాు లు పట్టు కొని 

ఆడుతునానయి. వాట్ని అదిలూంచ్చ, బదిరిూంచేటపైట్కి తల పార ణూం తకకొచ్చాూంది సుబ్యారావుకి, సుూందరికి.  

ఆ దృశాూం చూసుు న్న పకికూంట్ పూంకజూం గారు “అయినా ఇలాూంట్ హెై టకుక మిషనుి  సొూంతిూంటోి  ఉన్నప్పుడు 

కొనుకోకవాల గాని, అదిద ళ్ుల్ల ఉూండేవాళ్ుకి అన్వసరూం!” అనేస ఇూంటోి కి వళ్లుపోయిూంది. అూందుల్ల సలహా 

ఉూందో, సహకారూం ఉూందో, లేక వటకారూం ఉూందో అరధ ూం కాలేదు.  

మొతాు నికి పర సుు తూం ఆ ఫ్టలీి  ఆటోమ్మటడెై టకుక వాషిూంగ మషిన్ సుబ్యారావు ఇూంట ఖ్ర్నదెై న్ పాత బ్టు ల 

పెటు లా వినియోగమవుతూంది.  పకికూంట్ కురార డి స్తారు  ఫోన్ అరువు తీసుకుని వాషిూంగ మషిన్ త, సుూందరిత 

పాట్ట కలస సెలీూ దిగి, ఫేస్ బుక వాల్ మీద పోసుు  కూడా చేస, లెై కులు చూస సూంబ్రపడుతునానడు 

సుబ్యారావు.  

ఓరోజు కూంపెనీ వాడు ఇచ్చాన్ గిఫ్టు  పాాక విషయూం గురుు కొచ్చా ఓపెన్ చేసన్ సుబ్యారావుకు –అూందుల్ల ఒక 

బ్టు లు ఉతుకుకనే బ్ర షి్క, రూండు మగాులు, మూడు సూంస్తకరవూంతమై న్ ట్ర పుల్ ఎకు స్పులు కన్బ్డాడ యి. 

అవి చూస ఉబిా తబిాబ్ాయిపోయిన్ సుబ్యారావు, ఆన్ూందూంగా తన్ పూరెపు బ్ర హాచ్చరి అనుభవానిన తిరిగి 

గురుు కు తెచుాకుూంటూ బ్యతూు ూంల్ల సూంస్తకరవూంతమై న్ ట్ర పుల్ ఎకు స్ప్ త- “ఆడుతు, పాడుతు 

ఉతికేసుు ూంటే అలుపూ, సొలుపేమున్నది..” అని హమ్ చేసుకుూంటూ  బ్టు లు ఉతికేసుకుూంట్టనానడు. 

 

***O*** 
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ఊరోి కి స్తెములు వచ్చారు.  పలి కీల్ల వచ్చారు.  శ్షాగణూం, దేవతారాన్, వూంట స్తమానూ  వేరే వాహనాల్లి  

దిగాయి.   స్తములారు  ఒక  పెదిద ూంటోి  దిగారు.   “వాకుుదిధ  ఉూందిట,  చ్చలా నిరాడూంబ్రూంగారూంట”  అని  

చెప్పుకుూంట్టూంటే,  “మరి  ఆరాుటూంగా పలి కీల్ల దిగాడేూం?” అనానడొక హేతువాది. 

“అది శర మదానోదామానికి  తన్వూంతు  కరు వాూంగా స్తెమి  పలి కీ ఎకాకరు.  అూంతా  పలి కీలు మోస్తవారై తే,  

ఇహ ఎకెకవారవరుూంటారు?” అూంతరారాధ నిన వివరిూంచ్చడు ఒక న్మిాన్ బ్ూంట్ట. 

 

టూంకాయలు, వూంకాయలు, పీతాూంబ్రాలు ఊరి జన్ూం ఇవెబోతే, ఆయన్ మౌన్ూంగా తిరసకరిూంచ్చరు.    

స్తెమి అరట్పూలు తపై మరేవీ సీెకరిూంచరని  వదూంతి వాాప్పూంచ్చూంది.    మరుక్షణూం అరట్పూలు పావురాలాి  

వచ్చా స్తెమి ముూందు  వాలాయి.   స్తెములారు  కొలువు తీరారు.   భకుు లూంతా ఆపనునలెై ,  అసకు లెై ,  

కూరుానానరు.    గుూంపుల్లూంచ్చ ఒక భకుు డిన  సెై గత ప్పలచ్చ పాదాల దగార చోట్చ్చారు.  అూంతా నిశశబ్ద ూం, 

గూంభీరాూం  నిూండి ఉూంది. 

 

స్తములారు గుటు  నుూంచ్చ ఒక అరట్పువుె తీస భకుు డికి ఇచ్చారు.   భకుు డు బ్యూంబు అూందుకున్నూంత 

భయూంగా వణుకుతున్న చేతులత  అూందుకునానడు. 

“దీనిన ఒలవరా వతాు!”  అనానరు మూందహాసూంత. 

భకుు డు గజగజ వణుకుతూ అరట్ పువుె డొపై ఒలచ్చడు.  ఆపమన్ట్టి  సెై గ చేస భకు జనానిన తాప్పగా 

ఒకస్తరి వీక్షూంచ్చ, “చూశారా,  ఇవనీన కరా శేషానిన పూరిు చేయక అడుగున్ పడి ఉన్న పూతలు.   ఈ పెై న్ 

కప్పుకున్న రేకు ఉన్నదే,  అదే మాయ!   ముూందు దానిన  తొలగిూంచుకోవాల.  తదుపరి అతు ూంగా పెన్వేసుకున్న  
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పూతని  విడగొటాు ల.   అవే భవబ్ూంధలు!   చూశారా,  పర తి పూతల్ల దొూంగ  బూచ్చడు అనే రూండు  చేదు 

విషయాలుూంటాయి.   అవే  రాగదేెషాలు,  వాట్ని విధగా  తాజిూంచవలె!”  భకుు డిత  వాాఖాానాలు 

వాాఖాానుస్తరూంగా తూంతు  న్డిప్పసుు నానరు.   భకుు లు ఉతకూంఠతత  గమనిసుు నానరు. 

“వతులారా! ఈ  లౌకిక జగతుు ల్ల ఉూండే జీవి అరిషడెరాాలకు ల్లబ్డి కన్రకుకతుూంది.   అూందువలి  దానిని 

మజిజ గ అనే పరిజాాన్ూంత  శుదిధ  చేయాల!” 

 

స్దాహరణ  వివరణకి  భకుు లు మై మరిచ్చ పోతునానరు.   వై రాగాూం  వారిని ఆవరిూంచ్చ ఓహోకారాలు  

చేసుు నానరు.   తన్ాయతెూంత దణాాలు పెడుతునానరు. 

అరట్పువుె ఒలవగా, ఒలవగా  చ్చకీక చ్చన్నదెై  బుడిపెలా  తేలూంది. 

“హరోూం  హరహర!  ఇదిగో శ్వలూంగూం అవరువిూంచ్చూంది. హరహర మహదేవ!”  స్తెమి భకిు  ఆవేశూంత 

అూంటూూంటే  భకుు లూంతా వూంత  పలకారు. 

ఆ  శ్వలూంగానిన పెదద  పళ్లుూంల్ల  పెట్ు ూంచ్చ,  ఒలచ్చనా   అరట్పువుెత  పూజ చేయిూంచ్చరు.   

“ఇప్పుడు చెపేైది  స్తవధన్చ్చతుు లెై  విన్ూండి!” 

“ముూందుగా నాన్బట్ు న్ శెన్గపప్పు,  అన్గా అది పూరెజన్ా  సుకృతూంత  పాట్ట చ్చట్కెడు  అనుభవక్షారానిన, 

పట్ు న్ూంత మమ- కారానిన వేస మొతాు నిన మధూంచ్చ ముదద  చేయూండి.  అగినదేవుని  ఆవాహన్  చేస మన్సనే 

బ్యణ మాన్వలల్ల  మాన్వతెమనే  నూనే  పోయూండి.  ఆ ముదద ని చ్చట్ు గారలుగా రూండు  చేతులా  తటు ూండి!  

తటేు వేళ్  హరినామ సూంకీరు న్ చేస్తు   తాళ్య్కు ూంగా  తటు ూండి!  భకుు లారా  తట్ు న్ కొదీద  తరిస్తు రు.   

పరిపకెమయాాక  అూంటే బ్యగా వేగాక పర స్తదూంగా సీెకరిూంచ్చ,  ఆహారమయకోశూం నిూంపూండి!” 

అరట్పువుె వడలు తిని,  అూంతా ‘ఓూం’ అని  తృప్పు గా తేనాారు. 

 

పూజా సభ పరిసమాప్పు  అయిూంది.  భకుు లు స్తములారి ఙా్ఞనానికి  ముగుధ లెై   లొటు లు వేసుకుూంటూ  

బ్యలుదేరారు. 

 

గుమాూం  దాటాక ‘మదావయసుక’ డన్న డు - “భకీు  ముకీు   ఏమో గాని,  స్తములారి  పుణామా అని  నాల్ల 

జాాన్దీపూం వలగిూంది.  అరట్పూవు  రకకల్లి  ఓ కాెరు రు  చుట్టు కుని పబిి గాా  అబిడ్ు ల్లూంచ్చ వళ్లి నా  

అడిగేవాడుూండడు. సెపీు  అూండ్ డిగినట్! 

*** 

పలి కీ  స్తెమి పరివారూంగా ఇూంకో ఊళ్లి   ఆగిూంది.   ఊరు ఊరూంతా పూలు వలాి డిపోయాయి.  సభ తీరిన్ 

స్తెమి ఓ అరట్ పువుె  చేతిల్ల పట్టు కొని “ఏమిట్ది?”  అని అడిగారు. 

“అరట్ పువుె స్తెమీ!”  అనానరు సభికులు ముకు కూంఠూంత. 

స్తెమి కొూంటగా న్విె,  “కాదు, మీ అజాాన్ూం!  ఇది  విషా్కమూరిు  శూంఖ్ూం!   స్తక్షాతుు  పాూంచజన్ాూం!  దీని 

రూపురేఖ్లు  చూసుు ూంటే  మీకు శూంఖ్ూం సుూరిూంచడూం  లేదా?”  అని గదిద ూంచ్చరు. 

“ఔ” న్న్నట్టి   తలలూప్ప  లెూంపలేసుకునానరు. 
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“అసలు దీని వరాూం  తెలుపు, ఆ నీలమ్మఘశాాముని  వన్నూంట్ ఉూండి నీల వరాానికి మారిూంది.  అమావారి 

స్తూంగతాూంల్ల  కుూంకుమలు  అదుద కుని రవెూంత  ఎరుపు కలసూంది.” 

భకుు లు  పరవశ్ూంచ్చ పోయారు.   అరట్పువుెల్ల  వై కుూంఠూం చూశారు.  అకకడి అరట్పూలనీన  శూంఖ్లెై   

ఓూంకార ఘోష చేసుు న్నట్టి ూంది.   

సెయూంగా ఒలచ్చరు. 

“ఏమిట్వి?” 

“పూతలు.” 

“కాదురా, మూరాు !  శూంఖ్ూంల్ల  నాదాలు,  ఒలుచుకుూంటూ వళ్లతే  నిక్షపు మై న్  నాదాలు పర తాక్ష 

చెప్పుమవుతాయి.  ఇవిగో, ఇవి శుు తులు,  ఇవి మట్టి ,  ఇవి  రాగాలు -  ఓూంకారూం నుూంచ్చ ఘూంకారూం  

దాకా ఆ  సెరాలను ఆస్తెదిూంచూండి!  అరట్ పువుెత ఆధాతిాక శూంఖ్ూం పూరిూంచూండి!” 

“స్తెమీ! మరి  దొూంగ, బూచ్చడు  మాటేమిట్?” 

“అవి అపశుు తులు నాయనా!  అవి పాూంచజన్ాూంల్ల ఉూండవు.   పూలు పారి మూంట్టల్లనూ, అసెూంబీి ల్లనూ  

ఉూంటాయి!” 

“చ్చతు ూం స్తెమీ!” 

*** 

స్తములారు చెప్పైన్ స్తమాూం చెప్పైన్ చోట  చెపైకుూండా చెప్పుకుపోతూ మప్పు పొూందుతునానరు.   ఆయన్  

స్తకుు లు ఆనోటా ఈనోటా  వినిప్పసుు నానయి.  

“అరట్ ఓకే ఒక పూవు పూసుు ూంది జీవితకాలూంల్ల. ఇూందుల్ల  కుట్టూంబ్ నియూంతర ణ  అూంతరారధ ూం నిక్షపు మై   

ఉూంది.” 

“ పూల దొన్నల్లి   దీపాలు  వలగిూంచు కోూండి. కరూంట్ట  కోతను అవలీలగా  అరట్ లీలగా అధగమిూంచూండి!” 

“ఇూంట్ి లి పాదీ  అరట్ పూలు ఒలుచుకోూండి .  శర మదాన్ూంద కూందళ్లత హృదయార విూందులు చేసుకోూండి.  

అధరెణ  వేదూం అరవై  ఒకటో  పన్స ల్ల అరట్ పువుె నుూంచ్చ విదుాతుు  పుట్ు ూంచే స్తతర ూం ఉూంది.  ఇది నాకు  

తెలుసు.  వారు లూంకల్ల మొదట అరట్ చెటి ను దెూంశూం చేస, ఆ పువుెని తక చ్చవర తగిలూంచుకుని తదాెరా 

విదుాతకణాలు  సృషిు ూంచ్చ లూంకా దహన్ూం చేశారు.   ఫోి ర్న థెరఫీత   సమసు  వాాధునీ,  మన్ దేశ ఆరిథ క 

పరిసథ తిని బ్యగు చేయవచుా.” 

స్తెములారి  పాపులారిటీ పూంచ్చయితీల నుూంచ్చ కార్నైరేషన్ ల స్తథ యికి ఎదిగిూంది. 

న్గరూంల్లకి స్తములారు విచేాశారు.  బ్డా బ్డా భకుు లు, విదేశీయ్లు,  సనిమా స్తు రూి , నాయకులూ,  

ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎసుి లు, పెర స్  రిపోరు రుి ,  టీవీ కెమరాలు.. ఓ అూంతా కోలాహలూం..  గెలలత సహా  అరట్ 

పూలు దిగాయి. 

“ఏమిటది?”  అనానరు స్తెమి. 

“చకెకరకేళ్ల” అనానరు 

“కాదు, రాజకీయ కేళ్ల” అని చ్చరున్వుె వారిపెై  విసరి తన్ చమతాకరానికి  తానే  మురిసపోయారు. 

కాస్తపు మౌన్ూం, సభూంతా నిశశబ్ద ూం. 



 

“కథామంజరి” శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ప్రత్యే క సంచిక 
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“చూడూండి నాయన్లారా!  ఎమాలేా లూందరూ  మూంతుు లు కాన్టేు  పూతలనీన  పళ్ళు కావు. చూశారా పెై  

అతు ూం...  కరా స్తఫలాూం వలి  బ్లవూంతమై ూంది.  ఇది ముఖ్ామూంతిర  వారి కుట్టూంబ్ సభుాలూ,  రూండో వరుస  

కాాబినెట్ వరాూం.  దిగిన్ కొదీద  కార్నైరేషన్ చెై రానూి ,  పార్ను  పర ముఖులూ,  ఇూంకా దిగువన్ మునిసపాలట్ 

పదవులూ,   మూండలాదీశులూ,  మిగిలన్ వాళ్ళి  పువుెల్లి  పూతల్లి  ఉూంటారు.” 

“అయితే మరి దొూంగ బూచ్చడు?” 

ఇకకడ రూఢి అరధ మ్మ  చెప్పుకోవాలె.  దొూంగ అూంటే దొూంగే.  బూచ్చడు అూంటే బూచ్చడే. స్తమానుాల సమసాలు 

సదా  సలసలకాగుతూ  ఉూంటాయి కదా!  వాగాద నాల ఘుమఘుమలు సృషిు ూంచడూం సులువే కదా!  

“అరట్ పూండు ఒలచ్చన్ట్టు  సెలవిచ్చారు స్తెమి!” 

“మరి మా ట్వి పేర క్షక శోర తలకి మీరేమై నా సూందేశూం ఇస్తు రా?”  అని అడిగాడొకాయన్... లెై ట్ మొహూం 

మీద వేస్తు . 

స్తెమి నూాస్ ర్నడర లా న్విె.. “ ట్వికి  అరట్ పువుెకి  తేడా లేదు. ఇకకడ ఒలుస్తు ూం.  అకకడ చ్చన్ల్ు 

మారుస్తు ూం దొూంగా బూచ్చడు మామూలే!”  అనానడు. 

“నాదొకక పర శన.  ఇనానళ్ళి గా నేను ఆధాతిాక స్తూంఘిక రాజకీయ కోణాల నుూంచ్చ ఈ అరట్ పువుె వేదాూంత 

పర వచన్ూం చేసుు నానను కదా. దీని స్తరాూంశూం మీకెలా తచ్చూంది?” అనానరు. 

సభాూంతా  కాస్తపు నిశశబ్ధ ూం  ఆవరిూంచ్చూంది. 

“తమరికి అరట్ పువుె వడలూంటే చచేాూంతా ఇషు మని...”  గుూంపుల్లనుూంచ్చ ఒక కూంఠూం పలకిూంది.  

 స్తెమి వారు ఖ్ూంగు తినానరు. సభ ఖాళ్ళ  అయిూంది.  

శ్లాపర తిమలా  నిలబ్డి ఉన్న స్తెమి వారిని ఒక భకుు రాలు సమీప్పూంచ్చ “స్తెమి” అూంది. 

“ఏమి?”  అనానరాయన్ పరధాన్ూంగా.. 

“తమరు అనుగర హిస్తు  మీ అరట్ పువుె సదాధ ూంతాలూ, మీ జీవిత చరితర నూ గర ూంథసు ూం చేస ఏడు కోటి  

ఆూంధుు లకు అూందిూంచ్చలని ఉూంది. మీ పాదాల చెూంత అరట్ పువుెవూంత  చోట్స్తు ....” ఆనానదావిడ 

విన్యూంగా. 

స్తములారు ఒకకస్తరి షాకు  తిన్నటయి, “ అమోా! అది మాతర ము వదుద !”  అూంటూ పాూంకోళ్ళి   చేత పట్టు కుని 

పరువు లూంకిూంచుకునానరు. 

 

***O*** 
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వినదగునెవ్వరు చెప్పిన .. 

“చేజారుుకోకు బంధాన్ని” కథ.. బంధాలు అనుబంధాలు బలహీనమ ై 
పో తుని కాలంలో వ్చ్చున గొప్ి కథ! ఈ కథ మిగిలిన 
భాషలన్నిటిలోకి అనువ్ద ంచబడితే ఎందరికో మేలు జరుగుతుందన్న 
నా నమ్మకం!  రచయిత్రి ఓలేటి శశికళ గారికి, కథామ్ంజరి బ ందాన్నకి 
నా  అభినందనలు. 

కే.వి.ఎన్.డి. ప్ిసాద్, విశాఖప్టిం  
 

సరావంగ సుందరంగా, సాక్షాతకరించ్చన కథామ్ంజరి సమ్మమహనాస్రంలా ఉంద .  జగమ రిగిన 
మ్ా జగనాిధ శరమ గారికి, సమ్ాజ దురాచారాలప్ ై సమ మట దెబబలు కొటిి  సరిచేసే మ్ా 
ఉమ్ాదేవి గారికి, మ్ుచుటగా మ్ూడు మ్ంచ్చ బహుమ్తుల కథలంద ంచ్చన మ్ా ప్పియమ ైన 

రచయితలకు,  ఇంత మ్ంచ్చ సాహితయ సంచ్చకను అంద సు్ ని  సంపాదక వ్రాా న్నక ి
హ దయప్ూరవక అభినందనలు.  జయంత్ర మ్ాష్ాి రికి నమ్సాకరమ్ులు .. 

దామ్రాజు విశాలాక్షి 
 

మ్ారిు 2021 సంచ్చకలో కథలు అన్ని చాలా బాగునాియి. మ్ుఖయంగా ‘చజేారుుకోకు 
బంధాన్ని’, ‘సహానుభూత్ర’, ‘లోప్ం’, ‘ననుి క్షమించండి...’ కథలు మ్నసున్న హతు్ కునాియి. 

ఇటువ్ంట ికథలు మ్ాకు అంద ంచ్చనందుకు ధనయవాదాలు. 

కె.బి.భారత్ర, విశాఖప్టిం 

 



 

 

 


