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“ ఎప్పు డూ ఆ హారో్మ ని వాన్చు కుంటా పదా్య లు సేప్పు కుంటా ఉుండేదేనా ? నానొక్క ద్యన్నే  

దుడసాలుంటే యాటికి? సిన్ే మలా్లరొడ్డి బాయి తోగే దగ్ గర కూలోల ాలెక్క లు రాసేక్నాే  రాప్పు  అని 

పిలిసా్ !  సెవులోన్ ఏసుకుంటివా ? పిలాోలిదాదరు హాస్టలాోన్ ఉుండారు కాబటిట స్రిపోయా ల్లా క్పోతే 

ఏుంగ్తి అయిపోతుండ్డర్మ !“ అని నిష్టట రుంగా అన్ా  సుుంక్మో  . 

 సుుంక్మో  మాటలు ఇనిపిచ్చు కోకుండా గుడ్డసే  ముందు వారస్పు రుం  కిుంద హారో్మ ని పెట్టటని 

తీసా్  ప్పుండురుంగ్యా్ . ప్పత కిరా్మస్క ర్ ఇన్పకరీ్స  తీసుకోనీకా్   గుడ్డసేలోకచ్చు ా  .  

“ ఆ బాయికాడ లెక్క లు రాసేకి అనాే   పోరాద్య?” అని మరొక్సారి అన్ా  సుుంక్మో  .  

“ ఏుంటిక్రుసాావు ఊరికా్  . మొన్ే  అల్లా లోలాు డ్రడామా న్నరిు ుంచేకి రమో ని వొచ్ు ుండ్డరి  క్ద్య ? 

వారుం దినాలు ద్యటిన్ుంక్ వొసాామన్నరా ల్లా  !అల్లా లకి ఫోతాన్చ . న్చవా్వ క్క టే బూడ్డద ఫూసుకని 

ఇుంట ాదొరాాడుదువుల్లా   “ అన్చకుంటా కోపుంగా కర్సీ ని కిుంద పడేసా్   ప్పుండురుంగ్యా్ .  

“ ఉన్ే  మాటుంటే ఉుండూర ాఉుండొదుద అనిన్ే ుంట నీఅటాాుంటోడు . వారుం ఎలిఫాోయి అయిదు 

దినాల్లయ్ . యాడొచ్ు రి ? “ అని తిరగ్మలా   సుుంక్మో  .  

“ వొసాారు . ఓపిక్ ఉుండలా్ల . అనేీ  స్రిసూసుకని రావొద్ద్యద ?  . అదేమి  సేద్న్ ా  క్లుప్పలు తీసేది 

అన్చకుంటివా ? డ్రడామా అుంటే ఊరూరే మాటాాడుకోవద్ల ా “ అని విసుకక ుంటా కర్సీ ని బర బారా 

ఈడీు కుంటా బయ్టికి తీస్క్ ప్పయ్ ప్పుండురుంగ్యా్ .  

ఈయ్పు  యానాడనాే   నామాట విన్నడా నా ? అని మన్సుల అన్చకుంటా స్దిదగిన్నే  తీసుకని 

గుడ్డసె తడ్డక్ వాకిలి ముందుకి ఏసి  బయ్టికి వొచ్ు    “ ఫొప్పు , బువా  కుండల పెటిట ఉటిట మీద 

పెటేటన్ా  . తాగేకి నీళ్ళు  లేవు సూడ్డ. సేదబాయికి పోయి ఒక్ క్డవ నీలెదా్తాకచ్చు కో. నాన్చ కూలికి 

ఫోతుండాన్చ. యాలయా్య దా  “ అని సెప్పు కుంటా  సుుంక్మో  ఒక్ సేతల కరిీ కి  పద్ుటకని , స్దిదగిన్ా  

న్నతిమాీద పెుటకని ఇుంగోసేతల గొడ్రె పిలతాాడుని పుటకని అది ఎన్కిక  గుుంజుతుంటే ఈయ్మో  

ద్యనేి  ఈడీు కుంటా ఈడ్డగోల ా సేనికి బయ్లుదేరా .  ప్పుండురుంగ్యా్  పెుండాాుం మాటలు వినీ 

విన్న్ట ావారస్పు రుం  కిుంద కూసోని హారో్మ ని పెట్టట వాుంచేది మొదులు పెటటా  .  

” స్రా  రాజ్ా మన్చ తృణడ్రప్పయ్ుంబుగా న్నుంచ్ “ అని పదా ుం ఎతాకన్ా  . ఈరక్ుంగా 

ప్పుండురుంగ్యా్  ఒుంటేడుదిన్నే  లో తన్ కటటుం వారస్పు రుంలో పదా ుం ప్పడుతనే్ ప్పు డే ....... 

క్రేూ లుల క్ల్కక ర హోటలు ఎన్కాల డ్రడామా ఆడేఆయ్మో   రుంగాబాయి ఇుంట ా కాపీ 

తాగుతా ఉుండాడు పలుకూరు తిమో యా్  . పలుకూరు తిమో యా్  రుంగాబాయి యాడనాే  డ్రడామా 

ఆడడానికి పొతే ఆయ్మో  ఎన్కాల పోయి ఆయ్మో  పదా్య లకి హారోొ నీ వాయిుంచే హారో్మ నిష్టట . 

ఆయ్మో  రాగాలు వేరేవ్వలకాి వాయిన్ను కి రాదని  పలుకూరు తిమో యా్ ని వుంట  పిలస్క్ పోతాది. 



కాపీలోటాని  నీళ్తా క్డ్డగి బోరాా పెడతా “ ఏమనాే  గిరాకీలు వచేు నామాో  ?” అని అడ్డగినాడు  

రుంగాబాయిని. “ఒక్రిదదరు వచ్ు పొయా్య రా .   రేప్ప వారుంల వొచ్ు  స్ుంసాక రుం ఇచ్ు  

పోతామన్నరా . వాన్లు లేవుక్ద్య! జ్నాల సేతల ాదుడాు ఆడల ాగ్ద్య  “ అన్న రుంగాబాయి. 

 “ ఆదీ నిజ్మే ! గాలికి పెుటకన్నదా  . పుంటలు పుండ్డతేన్న గ్ద్య మన్ల్లుంటోలకాి పని “ 

అన్చకుంటా భుజ్ుం మీద శాలువాన్చ స్ద్రుదకన్ా  పలుకూరు తిమో యా్ .  

“రేప్ప వారుంల ఒక్సారి ఒచ్ు పో . ఏమనాే  వుుంటే సెబుతాన్చ” అన్ా  రుంగాబాయి.  

“ యాదోమాో  ! నినేి  న్మో కని ఉుండాన్చ. వయ్సు ఆయ్ క్ద్య ? యావూరిక్నాే  పొయి 

న్నరిు ద్యద ుం అుంటే స్తావ సాలకుంది. ఇుంట ాపిలలాుకూడా యాటికీ  పోవొదప్పు  అని అుంటా ఉుండారు. 

ఈ విద్దద దుద్డాు  స్ుంప్పదిన్చు కన్నకి అని ఆయ్పొు ద్లాు అన్చకుంటా ఉుండారు . మన్ కాయాస్ వాళ్కాి 

తెలిసే ాక్ద్య ? “ అని బాధగా మాటాాడాడు పలుకూరు తిమో యా్ . 

 “ కుంతముందికి పేకాట వా స్న్ుం . కుంతముందికి తాగుడు వా స్న్ుం . మన్కి ఈడ్రడామాలు 

వా స్న్ుం తిమో యాా  ! . దీనేి ఎవురికీ అరథుం చేయిుంచే పనిలేదు. మన్పని మన్ుం సేసుకుంటా 

పోవడమే . క్ళ్న్చ న్మో కని ఉుండామ కాని ,  అమో కోన్నకి కాదు “ అని భారుంగా చెపిు ుంది  

రుంగాబాయి.  

“ క్రేసుట సూడమో  నీవనిుంది “ అని రుంగాబాయిని పలుకూరు తిమో యా్  మెపిు చేు తట ా

మాటాాడుతన్ే ప్పు డే ............ 

  గువా లదోడ్డిల  న్నసె న్నటేటక్లపాు  హోటల ా ..  న్నటేటక్లపాు  ఉగాగనికి తిరగ్వాత ెడీ 

సేసాుుండాడు . కడుక స్లస్ల కాగే నూన్నల మెరపకాయ్ ప్పగాా లు ఏద్సాూ ఉుండాడు. పెుండాామ 

బురుగులు నాన్బెడతా ఉుండాది .   రసూలు సాయిబు  , వడిే వుంక్టపు , గొరవ నాగ్న్ే  , బోయ్ గిడిపు  

, ఈడ్డగి చ్న్ే కాజ్న్ే   వుండుతన్ే  ఉద్గాగనికోస్ుం ఎదురు            సూసుకుంటా లొటటలు ఏసుకుంటా  

కూసోని ఉుండారు.  

 “ య్లే గిడ్డిగా ! మొనే్  పెదదమర్సడు దా్య వర నాడు డ్రడామా ఏసిుండ్డరి. మా బామరిద గాడు 

నారుదుని ఏస్ుం  ఏసిుండా  . ఏమేమి బాగా ఆడలేదు సూడలే “ అన్ా  బారికి ఎుంక్టేసు  . 

 “ అవా ుంట మామా ! నిన్ే  సేన్ ానీళ్ళు  క్డుతుంటే పెదదమర్సడు సాక్లోలాు మన్ కాలవల 

బటటలుతికేకి వొచ్ు ుండ్రడ్డ . వాళ్ళు  కూడా ఈమాటే అడ్రని .“ అన్ా  బోయ్ గిడిపు . 

 డ్రడామా కాయాస్ ఉన్ే  గొరవ నాగ్నే్  గ్బుకక న్ అుందుకన్ా ,” ఆవూర్మలనాి అన్న పని 

మన్కేుంటికి ? మన్మే ఆడద్యుం పటుండ్డ . ఎటాా ఉరీు  ఇుంకా ఎనిమిది న్నలలు ఉుండాది గ్ద్య ! . 

ఉరీు క ఆడద్యుం “ అన్ా . 

 “ ముంచ్ మాట అుంటివి నాగిగా . నాకూక డా శానా కాయాస్ ఉుండాది డ్రడామా ఎయాా లని “ అని 

అుందుకన్ా  వడిే వుంక్టపు .  



ఈల ామాటలనేీ  ఇుంునే్  ఈడ్డగ్ చ్న్ే  కాజ్న్ే  పెదదమనిషి మాదిరిగా “ య్లే అనేీ  మీరే 

అన్చకుంటే ఎటలాే ? ఉర ాపెద్ద్యద  సినాే  ఉుండొద్యద  ? పెదదమన్చసులని ఒక్ మాట అడగాల క్ద్య ? 

డ్రడాముంటే ఉరిక్ుందరికీ స్ుంబరుం  ఉుంటాది . నీకి, నాకి ఒక్క టే కాదు. అుందరూ సేయి పడ్డతేన్న డ్రడామా  

పా్ప సు అయా్య ది. ల్లా కుంటే ఆ పెదదమర్సడోద్ల ాడ్రడామా మాదిరి అయితాది సూడ్డ  “ అని హెచ్చు రిుంచ్చా  . 

 “ సినాే య్నా! అుందర్సే  కాదని మామ ఏద్సాామని సేపు ల్లా  . మాకేుం  తెలద్య ? డ్రడామా అుంటే 

ఉరూరే దిగాల . న్చవాు  సేపిు న్టే ాసేసాామల్లా  “ అన్ా  తుంబల ఎుంక్టేసు.  

న్నటేటక్లాు వొద్గాగని ెడీ సేసా్ . కడుక  పేపరాు సిుంపి వాళ్ు  నాయ్న్కి యిచ్చు ా . న్నద్టేటక్లాు పేపర ా

ఉగాగని , ెుండు ప్పగాా లు పెటిట అుందరకీ ఇచ్చు ా . 

 “ డ్రడామా నాడు ఉగాగని, టీ నీవే అమో ల ాసూడు మామా ? బాా రే ఊర్మద్లనాి ఎవుర్సే  రానీయ్మ “ 

అని ఉద్గాగని రుసికి మరాు అయిన్ రసూలు సాబు అన్ా .  

“ వాయ్బబ  ! నాన్చ గాకుంటే ఎవుడు అమో నీక్ా  వచేు ది ? ఊరిే  న్మో కని ఉనే్న లమా “ 

అన్ా  న్నద్టేటక్లాు. 

 “ స్రే ల్లా ుండ్డలే ! యాల అయితా ఉుండాది. ఉదదర మాటలు ఇడ్డసి ఇుంగ్ సేన్కాి ఎలబారుండ్డ. 

రేప్ప మాదిగ్ బజారిత సాటిుంప్ప ఏయిసాా . శనాా రుం  గిడియా్   గుడ్డ క్టటకాడ్డకి డ్రడామా క్టేట ఇస్య్మై 

మాటాాడేకి అుందరూ రావల ా“ అని సెపు ా  ఈడ్డగ్  సిన్ే  కాజ్న్ే  తాగిన్ టీ మీసాలకి అుంుకని ఉుంటే 

తడుసుకుంటా.  

స్రేల్లా  సినాే య్న్ అని అడ్రని అుందురూ ... 

                                                   ******* 

ఊరి పెదదమన్చసులు , డ్రడామా క్ద్టేటకి కాయాస్  ఉనే్న ళ్ళు  అుందరూ గిడియా్  గుడ్డ క్టటకాడ 

శనాా రుం రాడ్రతి ఏడుగ్ుంటలకి క్లిసిరి . ఈడ్డగ్ సిన్ే  కాజ్న్ే  మాటాాడేకి మొదులు పెటా . ఊద్ర ా

పిలగాాళ్ళు  డ్రడామా క్టేటకి అన్చకని ఉుండారనీ ద్యని  ఇస్య్ుం మాటాాడేకి అుందరమూ వచ్ు ుండామని  

బయ్టపెటటా .  

గొరవ పెదద మలయాా్  “ సూడుండప్పు  ! ఇది వాన్లకాలమ. సేన్దా్ల ా శానా పన్చలుుండాయి. 

మనూరికి ఆద్ర దడ్డ ఉుండాది. వానా కాలమల వాన్కి , ఎుండా కాలమల కాలా  నీళ్ు కి ెుండు పుంటలు 

పుండుతాయి. ఇుంగా ఇప్పు డు ఆగ్సుట . ఉరుసేమో పిడ్రబవరి న్నలల ఉుంటాది .  అప్పు టికి ఎుండాకాలుం 

పుంట మదా ల ఉుంటాది. మీరు డ్రడామా గీమా అన్చకుంటా సేన్పానా్చ  ఎగొగటిట తిరుగుతాముంటే ఒపేు కి 

లేమ. పని సెడకుండా అడతామ అుంటే స్రి “ అని షరత పెద్టటా  .  

“ లేదుల్లా  తాతా ! అట్టటా ాసేసాామ? పనికి ఫోయి వొచ్ు న్ుంక్న్న సాధన్  సేసాామ “ అని హామీ 

ఇచ్చు ా  రసూలు సాబు. 

 “ యా డ్రడామా ఆడలనాి ఉుండారు ? “ అని క్లమాేో  గిడియా్  అడ్డగ్ా .  



బాపన్యా్  సాా మి “ రామాుంజ్న్నయ్ యుదధుం ఆడుండ్డ .  ఊర ాగిడియా్  సాా మి ఉుండాడు . ఊరికి 

కూడా ముంచ్గా ఉుంటాది “ అని స్లహా ఇచ్చు ా .  

“ రామాుంజ్న్నయ్ యుదదముంటే పద్మో డు ముంది కావద్ల ాఏషుం ఏసేకి. ద్యుంట ాశాుంతిమతి ఏస్ుం 

ఒక్క టే ఆడప్పడ్రత . అది  మన్మే ఎవురనాే  ఎయా్య చ్చు  , ల్లా కుంటే క్రేూ లు న్చుంచ్ రుంగాబాయిని 

పిలిపిుంచొచ్చు  “ అన్ా   డ్రడామాల పిచ్ు  ఉన్ే  వడిే ఎుంక్టపు  .ఆయ్పు కి ఆయ్మో త ఎటనాాే  గానీ 

డ్రడామా ఆడాలన్ే  కాయాస్ ఉుండా . చాన్చీ  దొరికిుందిరా అన్చకని డ్రపతిప్పదన్ పెటటా  .  

“ ఆడ ఏస్మ మొగోళ్ళు  ఏసేది ఒద్దుదల్లా . ఆయ్మో న్న పిలిపిద్యద ుం “ అన్ా  ఈడ్డగ్ పెదద 

అుంజిన్యా్ . 

 “ అటయాితే పనే్న ుండు ముంది తయారు కావల ామరి “ అన్ా  ఈడ్డగి పెదద కాజ్నే్ . 

 “ ఆుంజిన్నయ్  ఏస్మ క్టేటకి నా పెదద కడుక  రడీ సూడప్పు ” అన్ా  కరువ మలయాా్  . 

 “ సామీ! డ్రడామా న్నరిు ుంచే సారే ఎవుెవురిే  దేనికి పెటాట లన్నది తీరోా న్ుం సేసాాడు. మనిసి 

గొుంత , రూపుం సూసి ఆసారే సెప్పతాడు. మన్ుం అన్చకనిుంది ఆయ్పు    ఒప్పు కోడు  “ అన్ా  తమో ల  

ఎుంక్టేసు. అటే ాసేయ్నిల్లా  అని అుందరూ అనిరి.  

“మరి డ్రడామా  న్నరిు ుంచేకి ఎవురిని పిలీ క్ రావల ా“అని అడ్డగ్ా  ఈడ్డగ్ పెదద అుంజిన్యా్  . 

“ పలుకూరు తిమో యా్ ని పిలిపిద్యద ుం ల్లా ుండ్డ “ అన్ా  కరవ గిడియా్  .  

“పలుకూరు తిమో యా్ కి వొయిసు అయా్య దా పోు ! ప్పలుమారేడా . ఇప్పు డు యాటికీ 

రాకుండాడు. ఒక్క  రుంగాబాయి కి ఒక్క టే హారోొ నీ వాన్ను కి పోతాడుంట “ అని  స్మాచారుం అుందిుంచ్చా  

తమో ల  ఎుంక్టేసు.  

“ అనేీ  తెలిసిన్నడ్డవి ! మరి నీవే సెప్పు  ఎవుర్మ ?” అని అడ్డగ్ా  బోయ్ గిడిపు  .  

“ఒుంట్టడుదినే్న ల ప్పుండురుంగ్యా్  అని ఉుండాడు. శానా ముంచ్ మనిసి. ఆయ్పు ని 

పిలీ క్వొద్ద్యదమ “ అన్ా  తమో ల  ఎుంక్టేసు. 

 “ ఎుంతడుగుతాడో ఏమో ? “ అని అన్చమాన్ుం పడా  గొరవ పెదద మద్లయాా్ .  

“మొన్ే  దయా్ ుందిన్ా  జాతరల డ్రడామాకి పోయిుంటి. ఆడ కుంచెుం ఇస్య్ుం  సెవుల పడా  . 

ెుండు వయిలు ఇచ్ు  దిన్చమూ ఒక్రిుంట ాబువా  పెటేటరా న్ుంట దయా్ ుందినే్న లాు “ అని సెపు ా  

తమో ల  ఎుంక్టేసు.  

“మన్మ గూడా అటే ాఇద్యద ుంల్లా  మరి “ అన్ా  క్లమాేో  గిడియా్  .  

ఈడ్డగ్ అుంజిన్యా్  అుందుకని “ సూడప్పు  ! డ్రడామా అుంటే క్రుు  ఉుంటాది. డ్రడామా ఏసిన్నలె ా

బరువు అుంతా మోయాలుంటే అయా్య కి లేదు. కాడ్డకి ఇుంత ఏసుకుంద్యమ “ అని డ్రపతిప్పదన్ పెటటా  .  



“ అవాు  ! ద్సేటీ  ఎయా్ ల ా , క్ెుంు వాడుకోనీక్ా  క్ెుంటోలకాి ఇయా్ ల,ా డ్రడామా ఆడేదిన్చమ 

పోలీసోలాు బుందోబసాుకి వొసాారు . వాళ్కాి ఇయా్ ల ా. అుందరు క్లిసేనా్న ఘన్ుంగా ఆడొచ్చు  “ అని స్పోరుట 

సేసా్  దనేా డ నాగ్నే్ .  

“ స్రేల్లా  కాడ్డకి నూరు రూప్పయ్లు ఏసుకుంద్యమ “ అన్ా  ఈడ్డగి పెదద అుంజిన్యా్ . 

 “ న్నరిు ుంచే సారుకి ెుండు వేయిలు , ఆయ్పు కి బువా  పెటేటది మాడ్రతుం డ్రడామా ఎసేవ్వలె ా

సూసుకన్ల ా“ అన్ా  పైగేరి గిడియా్ .  

“ మరి రేప్ప ఎవురు ఫోతారు ఒుంట్టడుదిన్నే కి ప్పుండురుంగ్యా్ త మాటాాడేకి ?” అని అడ్డగ్ా   

ఈడ్డగ్ పెదద అుంజిన్యా్  . 

 “ నాన్చ , సిన్ే  భీమన్ే  ఫోతామల్లా   “ అన్ా  తమో ల ఎుంక్టేసు.  

“ పదయిదు నూరకాాటి న్చుంచ్ ఎతాకని ెుండువేలకి స్రి చేయ్ుండ్డ “ అని సూచ్చన్ సేసా్  

క్లమాేో   గిడియా్  . 

 “ ఇగా  ెుండు నూరాు ప్పుండు రుంగ్యా్ కి స్ుంసాక రుం ( అడాా న్సీ ) ఇచ్ు  రుండ్డ . మీకి  చార్సలీకి 

ఓ యాభై రూప్పయ్లు. మొతామ ఇనేూ ట యాభై తీసుకోుండ్డ” అన్చకుంటా జేబులన్చుండ్డ దుడాు తీసాా 

“ సూడపు  మావి మూడు కాడీలు ఉుండాయి . ఇుంగా యాభై రూప్పయ్లు ఇసే ాస్రిపోతాది  “ అని లెక్క  

సెపు ా  ఈడ్డగ్ పెదద అుంజిన్యా్  .  

అటాా ఐక్రాజ్ స్మితి స్మాఏస్మ  మాదిరి గిద్డియా్  గుడ్డ క్టటమీద కూడా స్మాఏస్మ 

మగిసా్  . రామాుంజి న్నయ్ యుదధుం డ్రడామా ఉరుసుకి ఆడలనాి తీరోా న్మ సేసి  అుందరూ బువా లు 

తాగేకి పోయిడ్డసిరి.  

                                                     *******  

“ అల్లా లోళా్ళ రాల్లా  క్ద్య? నామాట ఇన్చకో ! సిన్ే  మలా్లెడ్డి బాయి పనిల లెక్క లు రాసేద్యనికి 

ఎల్లబారు . పిలాోలాు దస్రా సెలవులకి వొసాారు . పెదద పుండగ్ . పిలలాకి బటటలు కనాల. నాకూలి 

దుడతా అయితాద్య ? “ అని స్దిద క్ుటకుంటా ప్పుండురుంగ్యా్ ని అడుకక న్ా  సుుంక్మో . 

“ నాన్చ యాపనికి పొయా్య కే లేదు . క్ళ్న్చ న్మో కని ఉుండాన్చ. ఇయాా ల గాక్ఫోతే రేపనాే  

ఎవుర్మ ఒక్రు  వొసాారు . న్నేి  స్తాయిుంచొదుద. నీ పని నీదే , నాపని నాదే “ అని ప్పుండురుంగ్యా్  

సుుంక్మో త అుంున్ే ప్పు డే ...  

తమో ల  ఎుంక్టేసు, ఈడ్డగ్ సిన్ే  భీమనే్  ఒుంటేడుదిన్నే కి ద్యరి పుటకని వసాాఉుండారు. 

మోడమ మూసుకని ఉుండాది. స్దుదలు క్ుటకని కూలోలాు సేన్కాి పోతా ఉుండారు. తోవలో ఒగ్రిద్దదరూ 

ఎదురైన్నలాు ఎవురిుంటిక్ప్పు    అని అడుగుతుండారు. ఇదదరూ అడ్డగిన్నలకా్ుంతా “డ్రడామా న్నరిపిచేు  

ప్పుండురుంగ్యా్  ఇుంటికి “ అని సెబుతుండారు. ఒుంటేడుదిన్నే  ఊరిమాా ర యాదో గుడ్డ ఉుండాది .  

గుడ్డ ముందర యాపసెుట , రాగి సెుటకి క్టిటన్ క్టట మీద ఐద్యరుముంది కూసోని ఉుండారు. ఇదదరు 



ప్పలిక్టట ఆడతనే్ ుానేా రు. మిగిలిన్నలాు వాళ్ు  ఆటని సూసాా ఉుండారు . స్ుంప్పలే ద్యనేి  స్ుంప్పలే 

అని సూసే వొళ్ళు  ఆడేవ్వలకాి   స్లహాలు ఇసాాఉుండారు.   

తమో ల  ఎుంక్టేసు ఈనాయ్ుండాు ఈయాలకే యాదో ఆట పెుటకని ఉుండారు, పని 

సేసుకోకుండా అని మన్సులో అన్చకుంటా  ర్మడిు మీద న్చుంచే “ య్నాే  ! ప్పుండురుంగ్యా్  ఇుంటికి 

ఎటాా ఫోవల ా? “ అని అడ్డగ్ా .  

అడ్డగిన్ ఇస్య్ుం  సెపు కుండా  “ యావూరనాే  మీది ? “ అని ఒక్డు అడ్డగ్ా .  

“ మాది గువా లదొడ్డి , ఏమూే రు కాడ “ అని సిన్ే  బీమన్ే  సెపు ా .  

 “ డ్రడామా క్డుతుండారా ? యా డ్రడామా ?” అని ఇుంగోడు అడ్డగ్ా .  

“ రామాుంజిన్నయ్ యుదధుం “ అని సెపు ా  తమో ల ఎుంక్టేసు .  

“ రామాుంజిన్నయ్ యుదధుం అయితే ప్పుండురుంగ్యా్   భలే న్నరిు సాాడుల్లా  !” అన్చకుంటా “ ఇటే ా

స్క్క గా ఫొుండ్డ. క్డాన్ పెదదమో  గుడ్డ ఉుంటాది . గుడ్డకి ఎన్కాల ఒక్టే కటటుం ఉుంటాది. అదే సూడ్డ “ 

అని సెయి తిప్పు కుంటా సెపు ా .  

తమో ల  ఎుంక్టేసు, ఈడ్డగ్ సిన్ే  భీమన్ే  పెదదమో గుడ్డ క్ల ారస్ ాపటిటరి . గుడ్డ ఎన్క్ తకక  

ఫోయిరి. తూరుు కి మొక్మై ఒకే గుడ్డస్ ఉుండాది. తాటాక అుంతా కిుందికి జారి పొయి ఉుండాది. గుడ్డసా్  

ముందరున్ే  వారస్పు రుం కిుంద హారో్మ ని పెట్టట పెుటకని ఉుండాడు ప్పుండురుంగ్యా్ . పెట్టటకి  ఏమో 

రిపేర్స సేసాున్ే ుాుండాడు.  

తమో ల ఎుంక్టేసు, సిన్ే  భీమన్ే   ఇదదరూ వాళ్ు  కటటుం తకక  వచేు ది సూసి “ ఎవురప్పు  

మీరు ?”  అని కిుందికి ఒుంగిన్నడు తల పైకెతి ాఅడ్డగ్ా .  

“ న్మసాక రమ సారూ ! మాది గువా లదొడ్డి . మా ఊరు ఉరుసుకి డ్రడామా ఆడాలన్చకోన్నమా . 

న్నరిు ుంచేకి అడ్డగేకి వొసిమాి “ అన్చకుంటా  తమో ల ఎుంక్టేసు వారస్పు రుం లోకి  వచ్చు ా . 

ప్పుండురుంగ్యా్  సుుంక్మో ని ఇుంకా ఫొ నీవు అన్నతట ాసూసాూ  “ఉరుసు ఎప్పు డు ?” అని అడ్డగ్ా . 

సుుంక్మో  కాప్పడ్డనావపు  శుంక్రా అని మన్సుల అన్చకుంటా కూలికి ఫోయాి డ్డసా్ .   

“ శివరాడ్రతి ఫోయిన్ుంక్ పదైదు దినాలకి  ఉుంటాది సారూ !”  

“ఇుంగా ఏడు న్నలలు ఉుండాది అయితే “ 

“ అవాు  సారూ ! ఒగ్ ఆరు న్నలలనాే   సాదన్  ఉుంటే బాగుుంటాదని పెదదలు సెబితే ఇటాా 

వొసిమాి “ 

“ అదేమో క్రేమ (నిజ్ుం)  గానీ అలవాలోలాు అడ్డగి ఫోయా్య రా   గ్దప్పు . ఎటాా మరి ?” 

“ వాళ్ు కి  మాట ఇచేు రా నా సారూ ?” 

“ వారుం అయిన్ుంక్ వొసాామనిుండ్రడ్డ . ఇుంకా రాల్లా  “ 



“ఎనేి  దినాల్లయ్ వారుం అయిఫోయి “ 

“పది దినాలు కావసాా ఉుండాది” 

“స్ుంసాక రుం ఏమైనా ఇచేు రా నా సారూ “ 

“ ఇయా్ లేదుల్లా  గానీ “ 

“ స్ుంసాక రుం ఇయా్ ల్లా ! వారుంల వొసాాుం అనే్న ళ్ళు  రాల్లా  ! ఇుంగా వాళ్ు ని ఇడ్డసిపెుట సారూ 

“ 

“అుంతే అుంటావా ?” 

“ అుంతే కాకుంటే మరేమీ ఉుండాది సారూ ! మాట సెపిు  పోయిన్నళ్ళు  మాట నిలుప్పకనాల 

క్ద్య “ 

“స్రేల్లా  ! యాడ్రడామా ఆడాలన్చకుంుుండారు ?” 

“ రామాుంజిన్నయ్ యుదదుం సారూ !”  

“ రామాుంజిన్నయ్ కాదు ద్ రారామాుంజ్న్నయ్  అనాల ! కాదప్పు  మీకీ పేరే పలికేకి రాదు . రేప్ప నాకి 

సుక్క లు సూపిసాారేమో క్దప్పు  ?”  

“ యాదో సారూ స్దువు రాన్నలమా . మీరే ఓపిక్ సేసుకని న్నరిు ుంచ్చల”ా 

“ సూడప్పు  నాకి పదా ుం సెపెు తప్పు డు తప్పు  సెపితే కోపుం జాసి.ా తిడుతుంటా, ఇుంగా 

కోపమొసే ాసెలకాలత కడుతుంటా. ఓరీు కోవల ాసూడ్డ “ అని షరత  పెటటా  ప్పుండురుంగ్యా్  . 

“ గురువు లేని విద్దద గుడ్డి విద్దద అుంటారు . గురువన్ే ుంక్ తిడతాడు , కడతాడు . మావ్వలాు అటాా 

అన్చకన్నకి లేరుల్లా  సారూ ! మీరే సూసాారు క్ద్య “ 

“ మరి నా క్థ ఎటాా ?” 

“ ఊరి పెదద మన్చసులు పదైదు నూరిచా్ు  దిన్చమూ బువా  పెడద్యమల్లా  అని తీరోా న్మ 

సేసినారు సారూ “ 

“ పదైదు నూరుాంటే ఎటపా్పు  ? ఊరిడ్డసి , పెుండాాుం పిలలాిే  ఇడ్డసి వొసాాన్చ . మర్స పదైదు 

నూరుాంటే ఎటాా “ కుంచెుం దీన్ుంగా అడ్డగ్ా  ప్పుండురుంగ్యా్ . 

“ నీ దగ్ గర ద్యసిపెటేటది ఏముండాది ! ఉర ా ెుండు వేయిలు అని ఖరారు సేసిుండారు. 

ెుండువేలకి ఎటనాాే గాని ఒప్పు కో సారూ  “ అని డ్రప్పదేయ్పడ్డరి. 

“ స్రేలా్ల ప్పు  ! ఉర ాపెదదమన్చసులు తీరోా న్ుం సేసేరా  అుంుుండారు క్ద్య . అటే ాకానిల్లా  . 

డ్రడామా నాడు మాడ్రతుం నాకి నా పెుండాాుంకి బటటలు పెటటల ాసూడు   “ 



“ మాకేమి తెలద్య ! ఎవురైనా గానీ డ్రడామా నాడు బటటలు పెడతారు . ద్యనికి తకక వ సేయా్ ుంల్లా  

సారూ  “ 

“ వచేు  బేస్వాారమ దశమి అయితాది. ముంచ్ దిన్చమ . ఆపొద్దుద పూజ్ పెుటకుంద్యమ “ అని 

ఖరారు సేసా్  ప్పుండురుంగ్యా్ .  

“ అటే ాకానీల్లా  సారూ ! ఇదోగ  ఈ ెుండు నూద్రాు  స్ుంసాక రుం ఇయా్ మన్నరా  . తీసుకో “ 

“ హరో్మ నికి మొకిక  ద్యని మీద పెటటుండ్డ “ అన్ా . తమో ల ఎుంక్టేసు పెట్టటకి మొకిక  ద్యని మీద 

పెటటా .  

“ మామోసాామ సారూ “ 

“ బువా  తిని ఫోదురు. వొుండ్డుంది ఉుండాది ” అని అడ్డగ్ా  ప్పుండురుంగ్యా్  . 

“ ఈ స్ుంచ్ల స్దిద ఉుండాది. ఇుంగా యాల కాల్లా  గ్ద్య ! ర్మడిు మీదికి ఫోయిన్ుంక్  ఆడ తిని 

ఫోతామ” అన్ా  సిన్ే  బీమన్ే  .  

“ తెచ్చు కోనిుంటే య్ద్యరు లేదుల్లా  . ఎటాా మరి బేస్వాారమ ఫొద్దుదన్ బుండ్డ కుటకని వొసాారా ? 

ఏుంటిక్ుంటే హారో్మ ని పెట్టట ఉుంటాది క్ద్య ?” అని అడ్డగ్ా  ప్పుండురుంగ్యా్ . 

“ అటే ాసేసాామ. మీరు ఇుంగేవూరికీ మాట ఇయా్య దదుండ్డసారూ  “ అన్ా  తమో ల ఎుంక్టేసు.  

                                                      ****** 

  డ్రశావణ శుదద బహుళ్ దశమి బేద్స్వాారుం డ్రడామా న్నరీు కన్నకి మొదులుపెటేట  పూజ్కి అుందరూ 

తయారు అయాి రి . ప్పుండురుంగ్యా్  ఎదుదలబుండ్డ మీద హారో్మ ని పెటేటసుకని వ్వచ్చు ా  . ఈడ్డగి పెదద 

అుంజిన్యా్య ల ా కతిలాాు ఆయ్పు కి ఇచ్ు రి . ఇుంటి తల వాకిలికి ెుండుతకక ల్ల క్టటలు ఉుండా . 

తూరుు  మఖమ సేసి కూసోవలనాి బువా సేయిపక్క  క్ద్టటని ప్పుండురుంగ్యా్  ఎన్చే కన్ా  .మాప్పసారి 

ఆరు గ్ుంటలకి పూజ్ అనిరి. ఊరి పెదదలు, డ్రడామా క్టాట లన్న కాయాస్ ఉనే్న ళ్ళు  , క్టాట లని కాయాస్ 

ఉనాే  దుడాు లేక్ క్టటలేక్ పోయిన్నళ్ళు  , బాపన్యా్  సాా మీ అుందరూ వొచ్ు రి. ప్పుండురుంగ్య్ా  

హారో్మ ని పెట్టటకి బొుా పెటిట, పూలదుండ య్యసి  ఊదిక్డీిలు తిపు ా . పుంచ్ క్జీాయ్ుం పెట్టట మీద స్లాా  . 

ఊదిక్ద్డ్డ ిపొగ్కి ట్టుంకాయ్ సూపిచ్ు  ెుండు ఒప్పు లు అయా్య తట ాకటటా  . కబిబ రి సిపు  మీద క్రూు రుం 

పెటిట హారో్మ ని పెట్టటకి హారతి తిపు బటటా .  

సాా మి “ఓం సర్వ  మంగళ మాంగలే్య  శివే సర్వవ ర్ థ సాధకే శర్ణ్యే  త్తయంబకే దేవి 

నార్వయణ్య నమోస్తుతే! “ అని ద్ ాక్ుం స్దివా .  

ఈడ్డగ్ చ్న్ే  కాజ్న్ే  “ న్మో ప్పరా తి పతిహర హర మహాదేవ్ “ అన్ా .  

అుందరూ ద్ రారామ చ్చుండ్రదునికీ జై, గిడియా్  సామికీ జై, ఈసుు రునికీ జై, పెదదమో వా కీ జై, 

కాసిమపు  తాతకీ జై, గ్ుంజిల ాబడ్డసావపు కీ జై అని మిద్దద మన్చే  రాలేటట ాఅరిసిరి . అుందరకీ హారతి 

ఇచ్చు ా  ప్పుండురుంగ్యా్  . వొచ్ు న్నలాు ఒక్ రూప్పయి కాడ్డ న్చుంచ్ ఐదు రూప్పయ్ల వరకి హారో్మ నిపెటిట 

మీద దచ్ు న్ పెటిటరి.  



ప్పుండురుంగ్యా్  పెటిట ముందు కూసోని క్ుండాు మూసుకని “ పర డ్రబహాో  పరమేశా ర . 

ప్పరు దో్తమా స్ద్యన్ుంద “ అని హారో్మ ని  వాయిన్చు కుంటా ప్పట  ఎతాకన్ా .  

ప్పట  అయిపోయిన్ుంక్ “ల్లా ుండప్పు ! మన్కి పనే్న ుండు ముంది కావల ా . ఎవుెవురు డ్రడామా 

క్డతారు ముందుక వొచ్ు  కూసుండ్డ “అన్ా  ప్పుండురుంగ్యా్ .  

ఎుంచ్చకన్న ఇస్య్ుంల  ప్పుండు రుంగ్యా్ క సుక్క లు సూపిుంచ్రి కాబోయ్య శిష్టా లు . 

‘పక్షప్పతి’ అన్ముంటే ‘పచ్చు ప్పతి ‘అనీ, ‘డ్రబో హరి’ి అన్ముంటే ‘బమో రిీ ’అనీ, ‘వాా స్ుంగ్ుం’ అన్ముంటే 

‘యాస్ుంగ్ుం’ అని ఒకక క్క డు ఒకోక  అవతారమ పడ్డరి . సూసేవొద్లాు పడ్డ పడ్డ న్గిరి. అుందరిక్నాే  

బాస్ గానీ, రాగ్ుం గానీ బాగా అుందుకనే్న డు రసూలు సాయిబు. 

 “” ధరో మ ధరో ముంచ్చన్చ వితుండ వితరక మల్లడేదేల” పదా్య నేి  రసూలుసాబు ఒక్క  సారి 

ఇని  సెపిు న్ ఎుంబడ్డన్న   ప్పుండురుంగ్యా్  న్చగ్ గ మెచ్చు కని రామని ఏస్మ ఇచ్చు ా  . తరవాత బాగా 

సెపిు న్నడు దద్తపాు . ఆయ్పు కి  నారదుని ఏస్మ ఇచ్చు ా . ప్పుండు రుంగ్యా్  అుందర్సే  పర్సచ్ు ుంచ్  

పనే్న ుండు ముంది జాతిరతేా లని  ఇటాా ఎన్చే కన్ా .  

 ద్ రా రామడు – రసూల్ సాబ్ ; ఆుంజిన్నయుడు – వడ ాదేవేుండ్రద ; య్యాతి – వడిే వుంక్టపు   

నారదుడు – దతపాు ; వసిష్టటడు – తుంబల వుంక్టేసు; విశాా మిడ్రతడు  - గొరవ నాగ్న్ే   

లక్షో ణుడు – ఈడ్డగి రామాుంజి; భరతడు – బారికి వుంక్టేసు; శడ్రతఘ్నే డు : న్నసె సీన్చ గాడు   

 సుడ్రగీవ – బోయ్ గిడియా్ ; అుంగ్ద – తరక్ ెడ్డి; జాుంబవుంత – మాదిగి బజారి ;  

“వడిే ఎుంక్టపు  గాడు కట్టటరా చాన్చీ ”  అనిరి అుందురూ ! ఏుంటికి అుంటే  శాుంతిమతి ఏషుం  

రుంగాబాయిఏద్సాాది గ్ద్య ! య్యాతి భారా  ఆయ్మేో   కాబటిట . 

 “మా వడిే వుంక్టపు  గానికి మాుంచ్ ప్పట పెుట సారూ” అని ఎవుర్మ గుుంప్పలన్చుంచ్ కవాా డుం 

సేసుకుంటా అడ్డగిరి. 

“ అయిన్దేమో అయిన్దీ డ్రపియ్ గాన్మేదే డ్రపేయ్సీ “ పెడద్యుంల్లా  అన్ా  ప్పుండు రుంగ్యా్  .  

ఎడ్రరి ఎుంక్టపు గాడు మసిమసి న్గువులు న్గ్ా . ఆడ్రపకారుంబుగా పూజాది కారా డ్రక్మమలు 

మగిసి ప్పడ్రతధారుల ఎుంపిక్ మగిసె. ప్పపుం ప్పుండు రుంగ్యా్ కి తెలుద ముందుుండాది మస్ల ాపుండగ్ 

అని. ప్పుండు రుంగ్యా్ ని ఈడ్డగ్ పెదద అుంజిన్యా్  బువా  తాగేకి పిలిసా్ . ఈఎడ్రరి నాగ్న్ే లని   

పుటకని పదా్య లు , మాటలు  న్నరిు చేు క్ుంతా తల డ్రప్పణుం తోక్కి వొసాాదని ప్పుండురుంగ్యా్ కి తెలుద 

ప్పపుం.  

 

                                              ********** 

ఈడ్డగ్ అజిన్యా్  కతిుాంటి క్టట డ్రడామా పదా్య ల సాదన్కి నిలయ్మాయ్ . మాప్పసారి ఆరు 

గ్ుంటలు అయా్య దే సాలు, డ్రడామా క్టిటన్నలాు, క్టటన్నలాు , కవాా డుం సేద్యదమన్చకనే్న లాు అుందరూ 

వొసాుుండ్డరి.  ఒగాా ల గోడలు  పదా్య లు న్నరీు కన్నతట ా ఉుంటే ఈయ్పోు లకా్న్ే  ముందు గోడలే  

న్నరీు కుంుుండా న్నమో !  

య్యాతి ఏస్ుం క్టిటన్ వడిే వుంక్టపు  “ తాపసేుండ్రద్య “ అన్ముంటే “ తపసేుండ్రద్య “ అన్బటా . 



 “ య్లే! రుంగాబాయి పక్క న్ న్చవాు  ఆడేది . తొసా్ కూతలు కూసే ాఆయ్మో  ఎడమకాలుత 

తుంతాది సూడ్డ “ అని ప్పుండురుంగ్యా్  హెచ్చు రిసాుుండా .   

విశాా మిడ్రతని ఏస్ుం క్టిటన్ గొరా  నాగ్న్ే  “ య్యాతీ !  వశిషట పక్షప్పతి “ అన్ముంటే “ ఏఏతీ ! 

వొసిస్ట పచ్చు ప్పతి “ అన్ా . 

 “ ఈడ్డసినాే బటట ! ఈనికి పలికేకే రాదు. ఈని నాలిక్కి సిుంతోకక  ఏసీ తోమల ాసూడ్డ “ అన్ా  

గొరా  నాగ్న్ే కి అత ావరసైన్ దనేా డ  అన్చముంతమో .  

         “ పచ్చు ప్పతి , నీలుంప్పతి కాదలే! పక్షప్పతి  అన్ల ా “ అని ప్పుండురుంగ్యా్  తలకాయ్ కుటకోన్నకి 

మొదులు పెటటా  . 

అుంగ్దుని ఏస్మ క్టిటన్ తరక్ ెడ్డి “ న్ర వాన్ర యుదదమ ఇక్ తథా మ, తథా మ 

సిదదుంబుగా ఉుండుడు “ అన్ముంటే “ న్ర న్రాన్ యుదదమ ఇుంగ్ తద్దదమ, తద్దదమ , సిద్యద  ఉుండు “ 

అని అుంటా ఉుండా . 

 “ యాడ న్చుండ్డ మూలమైనావురా నా డ్రప్పణానికి”  అని ప్పుండురుంగ్యా్  లబ లబ న్నరు 

కుటకన్ా .  

 నారదుని ఏస్ుం క్టిటన్ దతపాు  సామి పదో తరగ్తి స్డువుతుండా  కాబటిట బుకక  కన్చకక ని 

ఇుంటికాడ న్నరీు కుంటా ఉుండాా . పది పర్సచ్చు  బుకక లు పక్క న్ పడేసి రామాుంజిన్నయ్ యుదధుం 

బుకక  స్దవబటటా .  వాద్లమోాే మో పదోతరగ్తి ఆటకెకిక సాాడేమో అని అన్చమాన్ుం పడుకుంటా స్దివే 

పిలగాడ్డత డ్రడామా క్టిటచ్చు ా  ఈయ్పు  అన్చకుంటా బాపన్యా్  సాా మిని తిుటకుంటా ఉుంటాుండా . 

దతపాు  మాడ్రతుం వాళ్ు మో  అన్చమానానేి  నిజ్ుం సేసేుంతవరకీ నిడ్రద పోల్లా  !.  

  యామాటకి ఆమాట సెపు ల ా ! ఒక్ రసూలు సాబు ముకిక  అచ్చు రుం పొద్లాు ఫోకుండా 

సేబుతుండా  . రాగానికి రాగ్ుం , మాటకి మాట బలే సేబుతుండా  . ఇుంగా ఏముంటే రసూలు సాబు 

డ్రడామా మొదులు పెటిటన్పు టి న్చుంచ్ నీసు తిన్నది ఇడ్డసిపెటటా . క్డాకి కోడ్డగుడిు కూడా ముటత 

ల్లా కుండా  . కడుకకి  ఒడుగు సేసినా నీసుని ఇటాా ముటకోల్లా  ! దేవుని ఏస్ుం క్టేటన్ా  , తిుంటే 

ఎటపా్పు  అన్ా  .రసూలు సాబు భకికాి  ఉరూరే అచ్చు రా పోయా.  

ఆుంజ్న్నయ్ ఏస్ుం క్టిటన్నడు వడ ా దేవేుండ్రద క్ద్య ! ఈడు అతినాకడుక . ఈని శాద్షటలకి 

అుంజిన్నయుని ఏసానికి స్రిపోయ్యదా  అనిరి అుందరూ . ఊరూరికే ఎగిరేది , పై గీరుకోన్నది , కుండాు 

మూసుకని రామా!  రామా!  అన్నది ఒక్టి కాదులా్ల  వాని ఏసాలు .  

గిడియా్  సామి గుడ్డల ప్పన్ే మ నాడు భజ్న్ జ్రుగుతా ఉుండా . గుడ్డల మైక ఉుండా  . 

ఈయ్పోు లుాందరూ ప్పుండురుంగ్యా్ న్చ పుటకని హారోొ నీ పెటిట తీసుకని గుడ్డకాడ్డకి పోతుండ్రడ్డ . రేతిరి 

పదిగ్ుంటలకి భజ్న్ అయిపోతా ఉుండా  . అప్పు డు ఈయ్పోు లాు  న్నరీు కన్ే పదా్య లిే   గుడ్డ క్టట 

మీద మైకల అలవాు కావల ాఅని  సేప్పు తుండ్రడ్డ. గుడ్డల మైక పెట్టట మిషన్చ లచ్చు మన్ే కి గ్ణేశు 

బీడీలక్టట , అగి గపెటేట ఇపిు సాుుండ్డరి. ఊద్ర ాముంది ప్పన్ే ముంటేన్న బెదురుకన్నతట ాఆయ్ ఈయ్పొు ల ా

రాగాలు మైకల ఇన్ల్లా క్ . ప్పన్ే మనాడు ఈయ్పోు లాు ఇుంటోలనాి సూసేకి గుడ్డ క్టటకాటికి 



పిలుీ కుంటా ఉుండ్డరి. పెుంద్డ్డ ాకాని పిలాోలాు వాళ్ళు  మన్సున్ే   ఆడపిలాోలనాి రమో ని అడుకక ుంటా 

ఉుండ్డరి. ఆయ్మోో లనాి సూసి ఈనాయ్ుండ ాసేసే వొగులు సేపు నీకా్  లేదుల్లా . ప్పుండురుంగ్యా్ కి 

ముందే ఒపు ుందుం సేసుకుంటా ఉుండ్రడ్డ.  

“ సారూ మా ఇుంటోల ా ముందు అటాా అన్రాదులే , ఇటాా అన్రాదులే అనొదుద . న్నసె 

న్నటేటక్లపాు  హోటళ్ు  ఒగాగని ప్పగాా లు తినిపిసాాుం . ఆయితాా రుంనాడు  కోడ్డ కూర పెటిటసాాుం “ అని 

ఒపు ుందుం సేసుకుంటా ఉుండ్రడ్డ . 

 ఊరిడ్డసిన్ ప్పుండురుంగ్యా్ కి ఈ ఒపు ుందుం శానా న్చ్చు తుండా . ఇుంగో అడుగు ముందుకేసి 

“సెబాస్ రా ! ఏుం సేపిు తివిరా “అని మన్గ్ సెుట ఎకిక సాాఉుండా  .  

ఒక్ ప్పన్ే మనాడు వొడ ాదేవుండ్రదగాడు  మన్సు పడ్డన్  పిల ాసూసేకి  వ్వచ్ు ుండా . ఇుంగ్ సూడు 

వాని ఇకారమ శాసాటలు! 

“ రామ నీల మేఘ శాా మ కోదుండ రామ, 

రఘ్నకల్లబిద సోమ పరుంద్యమా సారా భౌమా! 

నీల మేఘ శాా మ! 

జ్య్ రామ్ రామ్ రామ్ ,రఘ్న రామ్ రామ్ రామ్  

జ్య్ రామ్ రామ్ రామ్, రఘ్న రామ్ రామ్ రామ్ “ 

 

అని ప్పట ప్పడతా పైనిుండ్డన్నని మాదిరి  రామ రామ! రామ రామ!  అన్చకుంటా క్ుండాు 

మూసుకని ెుండు సేతలత మొకక కుంటా ఊగిపోయా.  దేవుడు పైలోకి వొచ్ు ుండాడు , ఊదిక్డీిలు 

పటీటయ్ుండ్డ అని ఒకాయ్మో  , కాళ్ు కి మొక్క ుండ్డ అని ఒకాయ్పు  , నిుండు గ్డవ నీళ్ళు  తీసుకచ్ు  

కాళ్ు కి పోయ్ుండని ఒకాయ్మో  అన్నకి  మొదులు పెటిటరి . దేవేుండ్రద గానిలో అుందురూ ఆుంజిన్నయ్ 

సామిని సూసుకనిరి. దేవేుండ్రద గాని అవతారాలు అనేీ  తెలిసిన్ ప్పుండురుంగ్యా్  కూడా ీవిుంచ్చడుం 

డ్రప్పరుంబిుంచ్చా . అుందరూ దేవేుండ్రద గానేి  సుుటకోన్నతాలకి  రసూలు సాబు కూడా క్ుండాు మూసుకని 

ెుండు సేతలత మొక్క తా “ఆుంజిన్నయ్! ఆుంజిన్నయ్!  అన్నది మొదలు పెటటా .  

ప్పుండురుంగ్యా్  రసూలు గాని దగ్ గరకి పొయి సెవుల సిన్ే గా  “ యాలే ! యాడనాే  రామనికి 

అుంజిన్నయుడు పై లోకి వొసాాడా ? నాకి బుదిద లేదని అుంటారులే . ఊకుండులే ! మరాా ద తీయొదుద” 

అన్ా . 

 “ ఏుంటికి అుంజిన్నయుడు కూడా దేవుడే క్ద్య ? పై లోకి ఏుంటికి రాడు “ అని ఒక్ క్న్చే  తెరిసి  ల్ల 

ప్పయిుంు తీసా్  రసూలు సాబు .  

 “ య్ప్పు  ! నీక మొకక తాన్చ తుండ్రడీ . రవా ుంత సేప్ప ఊరక్ ఉుండు, రామని భకాడు 

ఆుంజ్న్నయుడు. ఎవురి పైలోకైనా  వొసాాడేమో గాని రామని పై లోకి మాడ్రతుం రాడురా” అన్ా .    

“అటనాా ! స్రాాా  “ అన్ా  రసూలు సాబు . ప్పుండురుంగ్యా్  బతికినాన్చరా దేవుడా అన్చకన్ా .  

డ్రడామా క్టేటకి ఎగితి లేని ,కాయాస్ ఉన్ే  పిలగాలాు దిన్చమూ సాదన్  సూసేకి వొసాుుండ్డరి. సూసే 

పిలలాే డ్రడామా ఎసిన్నలకా్న్ే  బాగా పదా్య లు సెప్పు తా ఉుండ్డరి. ఆ ఆరు న్నలలు గువా లదొడ్డిల 

యాపనికాడ  సూసినా పదా్య లు ప్పడేవొద్లె.ా సెక్క  పని సేసే వొద్డ ాఆచారి కూడా బాడ్డసా్ త  నాగేలి 

సేకేక తప్పు డు “ ఆడ్డన్ మాట తప్పు ట మహా ఘన్మగాద్ద “ అని ప్పడుతా పని సేసాా ఉుండా  . 



క్లుప్పలు తీసే ఆడోలాు “ అయిన్దేమో అయిన్ది డ్రపియా “ అన్న ప్పట ఎతాకుంటాఉుండ్డరి. ఇసూక లు 

పిలగాళ్ళు  “ ఔన్చ సాా మీ ! మాజాతి కతదా్య? ఈ కోతి మీక పరాయిద్య?“ అని సెపిు    న్చగ్ గ న్గుతుండ్రడ్డ.  

పసులు గాసే బుడిన్ే  గాడు “ కస్లుంబేగ్ద్య ఆుంజిన్నయ్  “ అని పదా ుం ప్పడుకుంటా పసులు  బారికి 

మదిదలేటి  సేన్ ాపోయిుంది సూసుకోకుండా తొనే్చ లు తిన్ా . ఎవురనాే  “ ఫోయ్యసాాుం మామా అుంటే “ “ 

శుభ డ్రప్పపిరాసాు అుంగ్ద్య “ అన్బటిటరి . మొద్తాానికి ఉరూరే రామాుంజిన్నయ్యుదధుంల మనిగిపోయా.  

ప్పుండురుంగ్యా్  వైభోగ్మే వైభోగ్మ. దినామ ఒక్ శిష్టా ని  ఇుంట ాతిన్నది. ఆయితాా రుం , 

ముంగ్ళారుం తన్క్ల బువా  గాా రుంటీ . ప్పన్ే మనాడు గుడ్డక్టటకాడ ఆడోళ్ు ముందర 

మెచ్చు కుంటాడని ఇుంటికచ్ు న్ప్పు డు ప్పుండురుంగ్యా్ కి శానా బాగా సూసుకుంటా ఉుండ్డరి . ఇస్య్ుం 

డ్రగ్హుంచ్న్ ప్పుండురుంగ్యా్  కూడా వాళ్ు  ఆటకి తాళ్ుం కడతాఉుండా .  

ఎవురే నాే  పదా ుం సేపేు టప్పు డు అది తప్పు రా అుంటే “నాన్చ ఏమిసెపిు నా తపేు ల్లా  సారూ! 

ఆయ్పొు ల ామాదిరి తన్క్ల బువా  పెటటల్లా  క్ద్య ? నానూ రేప్ప అయితాా రుం పెడతాన్చలా్ల ప్పు  ! 

ఎుంటిక్ట ాసేసాావు? “ అని అుంుుండ్రడ్డ. 

 “ ఏుంటికి అటాాన్చకుంటారలే! నాకి అుందురూ ఒక్టే, గురువుకి బాగా ప్పడేవ్వళ్ు  మీద డ్రపేమ 

ఉుంటాది గాని, కూర తినిపిచేు  వ్వళ్ు  మీద కాదు “ అని అుంటా  ఉుండా  ప్పుండురుంగ్యా్ . 

                                                  *******    

డ్రడామా అడేకి ఇుంకా న్నల దినాలు ఉుండాదన్ుంగా ప్పుండురుంగ్యా్  “ నాన్చ క్రేూ లుకి పొయి 

రుంగాబాయిత మాటాాడ్డ ఎుంతోకుంత స్ుంసాక రుం ఇచ్ు రావల ా . నామాటేమీ కాదన్దు. అటనాి ఈడే 

ఉుంటే పని అయా్య కిలేదు.  దినాలు దగ్ గర పడుతుండాయి మరి . ఆయ్మో  ఎవురిక్నాే  మాటిసే ా

తిపు లు అయితాది సూడుండ్డ” అన్ా  . 

 ఆయ్మో కి స్ుంసాక రుం ఇచేు కి నూరు రూప్పయ్లు , ప్పుండురుంగ్యా్  చాద్ర్సకీి , ఖరుు లకి ఒగ్ 

నూరు రూప్పయ్లు  ఇచ్ు రి. 

 “ న్చవాు  ఆయ్మో ని ఎట్టలనాా ఒపిు ుంచ్ పిలస్క్రావల ాసూడ్డ సారూ! మరి ఎవురే ుంటే వాళ్ు న్న 

పిలుసుకని వొచేు వు . ఎవురూ ఒప్పు కోరు సూడ్డ “ అని రుంగాబాయిత డాా న్చీ  ఎయాా లని 

కాయాసున్ే  వడిే ఎుంక్టపు  గ్టిటగా సెపు ా  .  

పొద్దుదన్నే  ప్పుండురుంగ్యా్  జుబాబ  పైజామా ఏసుకని పెుండ్డకాడుకలక్క  తయారుఅయిా  

రుంగాబాయికాటికి బయ్లుదేరా  . ెుండు దినాలు అని పోయిన్ ప్పుండురుంగ్యా్  నాలుగు దినాలు 

అయినా రాల్లా  . వడిే వుంక్టపు కి రుంగాబాయి ఒప్పు కోన్నదేన్న లేదో అని తెలియ్క్ ెుండు 

దినాలన్చుంచ్ నిడ్రద పటటల్లా !. ప్పుండురుంగ్యా్  ఐదో దిన్మ వచ్చా .  

గోడ క్డుతన్ే  వడిే వుంక్టపు  ఉరుకక ుంటా వచ్ు  “ఏమాయ్ సారూ ? ఆయ్మో  వొచేు కి 

ఒప్పు కనాా  ? “ అని ఆడ్రతతత  అడ్డగ్ా  .  



ప్పుండురుంగ్యా్  మీస్ుం తిప్పు కుంటా  “ మన్ుం అడ్డగిన్ుంక్ కాదుంటాదా్య రా? నాన్చ తిరుపతి 

పొయా్య ది ఉుండాది రాన్చ అనాే   ఒపిు సి ాఏమన్చకనేా వ్ . వచ్ు నాయ్మో ని మరాా దగా సూసుకోవల ా

సూడ్డరా “ అన్ా . 

 “ ఈడ్డగి అుంజిన్యా్య లదాి పెదిదలాు క్ద్య ! ఆడ దిగుతాది. బువా  గివా  ఏరాు ుా నాన్చ 

సూసుకుంటాన్చ. ఎవురికీ మాటియా్య దుద సారూ “ అని వడిే ఎుంక్టపు  గుస్గుస్గా ప్పుండు రుంగ్యా్ కి 

సెపు ా  . 

 “ ఏమిరా న్నేి  సూసుకోవా ?” అని ప్పుండు రుంగ్యా్  కవాా డమాడా . 

 “ నినేి  అుందరూ సూసుకుంటారు సారూ ! ఆయ్మో ని నాన్చ సూసుకనాల  క్ద్య! “ అని 

గారపుండాు క్న్పడేతట ాఇకిలిుంచ్చా .  

                                                  ********* 

డ్రడామా న్నరీు కోన్నది అుంతా అయిప్పయ్. గిడియా్  గుడ్డ క్టటమీద మైక పెద్ుటకని ప్పన్ే మ 

నాడు  మొతమా ఆడేకి తయారయిరి. రాడ్రతి గిడియా్  గుడ్డ క్టట కాడ్డకి డ్రడామా అడేవ్వలాు, ఊరి 

పెదదమన్చసులు ,  సూసేవొద్లాు అుందురూ  వొచ్ు రి. రామని ఏస్ుం క్టిటన్ రసూలు సాబు పదా ుం 

సెపేు ది ఇని అుందరూ సీలలు ఏసిరి.   

సూడనీక్ వొచ్ు న్ సాదువు ఒగాయ్పు   “రామడ్డకి గ్డిుం ఉుండదు క్ద్య ? మరి ఈయ్పు కి  గ్డుిం 

ఉుండాది. ఎటాా  ? “ అని అన్చమాన్మ లేవదీసా్ .  

“ తాతా ఇది దేవుని గ్డిుం . తీసేకి లేన్చ. “ అన్ా  రసూలు సాయిబు.  

“ రే రసూల్ల ! సాదువు సేపిు ుంది  నిజ్మేలే ! డ్రడామా నాడు గ్డిుం తియా్ ల ా “ అన్ా    

ప్పుండురుంగ్యా్  .  

” సార్ ! నాన్చ డ్రడామైనా ఇడ్డసి పెడతాన్చ గాని గ్డిుం మాడ్రతుం తీయ్న్చ సూడ్డ “ అన్ా . 

“ తీయిరా ఏమైతాది? మలి పెుంచ్చకుందు వుల్లా  “ అని న్చ్చు సెపేు కి సూసా్ .  

“ దేవుని గ్డిుం సారూ . ఎటాా తీసాావు ? “ అన్ా  రసూలు సాబు . 

సూడనీకా్  వొచ్ు న్నలుాంతా ఒకక క్క రు ఒకక క్క  మాట మాటాాడ్డరి. తమో ల ఎుంక్టేసు “ 

ఈతకాయ్లు తినిన్ న్క్క లకా్క  ఏుంటికి అరుసాారు. కుంచెప్ప సేప్ప ఊరక్ ఉుండుండ్డ.  పెదదమన్చసులు 

ఉుండారు క్ద్య వాళ్ళు  ఏముంటార్మ సూద్యద ుం” అని అన్ా .    

పెదదమలయాా్  “ రసూలుగాడు శానా నిషటగా డ్రడామా న్నరీు కన్నడా . ఏడు న్నలల స్ుంది 

ఒక్క దిన్చమ కూడా నీసు మటటల్లా . క్డాకి గుడిు కూడా తిన్ల్లా . దేవుని ఏస్ుం క్టేటన్ా  తిుంటే ఎటాా 

అుంుుండా న్ుంట. కడుక ఒడుగు అయితే కూడా నీసు మటటలేదుంటా. యా దేవుడైనా దేవుడే గ్ద్య! 

మన్మ నిషటగా ఉుండల ా  అుంుుండా న్ుంట. మరి  ఆయ్పు  మన్ దేవునికి అుంత భకి ా

సూపిచ్ు న్ప్పు డు మన్ుం గూడా ఆయ్పు  దేవునికి అుంతే భకి ాసూపల ా క్ద్య “ అన్ా .  



“ రసూలు సాబు పదా ుం  సెబితే ఆ సీరామడే సేపిు న్ుాఉుంటాది. రామన్నసానికి రసూలే 

తగిన్నడు “ అని బోయ్ దుబబ మో  అన్ా .  

“ రామనికి గ్డిుం ఉుండల ాఅని లేదు. లేకుండల ాఅని లేదు “ అన్ా  బాపన్యా్  సామి.  

దరేసాబు “ సూడ్డరా రసూలు! ఇుంగోసారి ఆలోస్న్ సెయాి  “ అన్ా .  

క్లమాేో  గిడియా్  “ దరేసా ! వాడ్డే  ఏమీ అనొదుద . ఆలోస్న్ సేయాలిీ ుంది రసూలు గాడు కాదు, 

మన్ుం.  పెదద మలయాా్  సేపిు ుందే నిజ్ుం .” అని దరేసామీద కోపుం పడా .  

అుందరూ రసూలు సాయిబే రామని ఏస్ుం ఎయా్ లనాీ , గ్డిుం అడిుం ఎమీకాదనీ తీరోా న్ుం 

సేసిరి.  

ఎవుడో గుుంప్పలోన్చే ుంచ్ “ గ్డుిం రామడులే “ అన్ా  . అుందరూ నొగిరి   

                                                   ******* 

డ్రడామా ఆడే దిన్చమ వచ్ు డ్డసా్  . ఊరుంతా స్ుంబరమే . కలమ, మతమ , ద్సోథమతతో 

స్ుంబుంధుం లేకుండా అుందరూ ఇుండాు అలుకక నిరి. ఆడపిలలాు పోటీలు పడ్డ ద్సేటజి ముందర 

మగుగలు ఏసిరి.  దరేసాబు బిడి ఫాతిమా ఏసిన్ మగుగని ఊరూరే మెచ్చు కన్ా  . ద్సేటీ  ఎసేవ్వలాు ద్సేటీ  

ఏసిరి. మామిడాక క్టేటవ్వలాు మామిడాక క్టిటరి . డ్రడసుీ  క్ుంపెనీ వొళ్ళు  వొచ్ు  తెరలు క్టేటకి మొదులు 

పెటిటరి. క్ెుంటోలాు లైుా ఏసిరి. మైకలాు మైక పెటిటరి. గోన్నగ్ుండ ాన్చుంచ్ న్నసె గౌరనే్  ఫోటోలు తీసేకి 

వచ్చు ా . మాప్పసారి ఐదు గ్ుంటలకి ఎదుదలబుండ్డ మీద రుంగాబాయి వ్వచ్చు ా . న్ల ా క్ుండదా్యద లు 

పెుటకనిుండా . వాణిీ రా కప్పు  క్ుటకని ద్యని సుట్టట  పూలు సుటిటుండా .  వడిే ఎుంక్టపు  బుండ్డని స్క్క గా  

ఈడ్డగ్ అుంజిన్యా్  ఇుంటికాటికి  తోలుక్ పోయా. స్గ్ుం ఊరు ఆబుండ్డ ఏనాకాలే ఉుండా  . అయ్మో త 

హారో్మ నిసుట, హారో్మ ని పెటటా  వచ్చు ా . రుంగాబాయి బుండ్డదిగి పడసాల క్టటమీద ఏసిన్ క్ుంబడ్డ పైన్ 

కూసున్ా . ఊరుంతా సూసేకి ఒచేు రా  అని లోపలాోపల స్ుంతోస్ పడా .  క్రేూ ల ా  గేరిలోన్ కల్లయికాడ 

యాయ్మో  కూడా ఒక్ క్డవ వొుంతతో స్ుంబుంధుం లేకుండా నీళ్ళు  పుటకో రుంగాబాయి అన్రు. తాన్చ 

గొపు  న్టి అని క్ళా పోస్న్ తెలీని అవితికి ఏమి తెలుసు నా గొపు దన్మ అన్చకన్ా . జానిజానికి 

సెయాి రుమాలు తీసుకని మఖమ తూడీు కుంుుండా .  

ద్సేటజి ముందర తారాు లాు, సాపలు , జ్ుంపఖానాలు పరిసి జాగాన్చ ముందే పుటకనిరి . 

ప్పుండురుంగ్యా్  పెుండాామ కూడా వచ్చు ా  . సారుకీ అమో యా్ కీ ద్సేటీ  మీదన్న  కత ాబటటలు పెటిటరి. 

నూట పద్యరాు దచ్ు న్ పెటిటరి.  ప్పుండురుంగ్యా్  వాళ్ళు  పెటిటన్ బటటలు క్ుటకన్న హారో్మ ని వాుంచేకి 

వచ్చు ా . ఎనిమిది గ్ుంటనా్చుంచ్ పది నిమిసాల ా డ్రడామా డ్రప్పరుంబుం అయితాదని మైకల సెపు బటిటరి. 

జ్లిద బువా  పెటటమని ఇుంద్డలా ాపిలలాు ముంక సేసిరి.  

“ఆయ్పొు ల ాఉదదర మాటలు లా్ల వరాా  . మొదులు అయా్య కి క్నిషటుం పదకుండు అయితాది. 

ఏుంటికి తరాు పడతారు” అని అమోో లాు పిలలాిాే  క్సిరిచ్చు కనిరి.  

న్నసె న్నద్టేటక్లపాు  ఉగాగని, టీ సేసేకి తయారయా్  . డ్రడామా క్టిటన్నలాు వాళ్ు  బుందుబలగానిే  

పిలుసుకనిుండ్డరి. అన్చమేస్పు  సామి అుందరూ సూడలనాి రామాుంజిన్నయ్యుదధుం బుకక  స్ుంక్ల 



పెుటకని ద్సేటజి ఎకేక ది దిగేది సేసాాుండా . స్ుంక్ల బుకక  ఏుంటిక్ుంటే ఎవురన్ే  పదా్య లు , మాటలు  

మరిసిపోతే పరద్య ఎన్క్ న్చుండ్డ అుందిచేు కి అన్ే మాట. పనే్న ుండు ముంది డ్రడామా క్టిటన్నలాు, 

రుంగాబాయి ద్సేటజి ఎన్కాల రొుంగు  ఏయిుంచ్చకన్నకి రడీ అయాి రి. రుంగాబాయి తన్ తాన్న రొుంగు 

ఏసుకన్ా . 

మిగిలిన్నళ్ు కికి రొుంగు అుంటిుంచేకి ఏమో నూరు న్చుంచ్ వొచ్ు న్ కుంకనూరు రుంగ్పు   “ ఆ 

రాుండప్పు  ! రామడెవురు?ఇటాా నాముందు వొచ్ు  కూసోుండ్డ” అన్ా . రసూలు సాయిబు వొచ్ు  కూసన్ా  

.     

 రుంగ్పు  రసూలు సాయిబు న్చ సూసి “ జ్లీద  ఆగ్డిుం కరుకక ని రాపో ! “ అన్ా . 

 “  కరిగిచేు కి లేన్చ . ఇది దేవుని గ్డుిం. మా ఊర ాపుంచాయితీ గూడ జ్రిగ్ా . ఊరే తీరోా న్ుం 

సేసిుండాది గ్డిుం తోన్న ఏస్ుం ఎయా్ లనాి ”  అన్ా .  

“ నాకి అదుంతా తెలుద. ముందు ప్పుండురుంగ్యా్ ని పిలిపిచ్చు ుండ్డ” అన్ా  ప్పలుకూరు రుంగ్పు .  

ఇస్య్ుం ఇన్ే  ప్పుండురుంగ్యా్  “రసూలు సాయిబుక గ్డిుం తో న్న రుంగు ఎయాి  , ఇది ఊరి 

తీరోా న్ుం” అన్ా  . 

ప్పుండురుంగ్యా్  హారోొ నీ మీద   “ పర డ్రబహాో  పరమేశా ర . ప్పరుషోద్తమా స్ద్యన్ుంద “ అని 

వాుంచేటపు టికి అుందరూ తెర ఎన్కాల వచ్ు  డ్రప్పర థన్ ప్పట మొదులు పెటిటరి. వశిద్ష్టటడు ఏస్ుం క్టిటన్ 

తమో ల ఎుంక్టేసుక కుంకనూరు  రుంగ్పు  తెల ాగ్డిుం పెటటనీక్ పొతే  తెల ాగ్డిుం వొద్దద వొద్దదన్ా .  

“ విశాా మిడ్రతనికి న్ల ా గ్డిముంట నాకేమో తెలగా్డిముంట? గొరవ నాగ్నే్  గాడు నాక్నాే  

ఆెుండాు పెదద. ఏుం న్నేి  మసిలినా కడుకని  అన్చకుంటివా? ఆ తెల ాగ్డిానేి సూసే ా  నా పెుండాాుం 

తిడతాదపోు . ఆయ్మో  న్నేి  కుంచ్చమన్ే  అరువుుండాదా్య ? అుంటే నాన్చ తలకాయి 

యాడపెుటకన్ల?ా   క్డ్డతే న్లదాి క్ుట ల్లా కుంటే గ్డమిే వొదుద”  అన్ా .  

రుంగ్పు  “ ఈ గువా లదొడ్డ ి నాయ్ుండాు ఉత ా య్డినాకడుకలు సూడ్డ!” అని నొగుకుంటా 

ఎుంక్టేసుక కూడా న్ల ాగ్డిుం క్టా .  

 అుందరూ డ్రడామా ఎప్పు డు మొదులు  అయితాద్య? అని సూడబటిటరి. జాగ్లు పుటకనే్న లాు 

జాగ్లు ఇడ్డసిరి . తెర లేసాుుండగాన్న నారదుని ఏస్ుం క్టిటన్ దతపాు  “ న్నడు గ్ద్య రామ రాజ్ా మన్ 

శాుంతిమయ్ వసుధైక్ డ్రపభుతా ుం ద్సాథ పిుంచ్చబడ్డన్ది “ అని  ఎతాకన్ా  . భయ్ుం గియ్ుం లేకుండా 

అదర గొటేటటట ానారదుడు సేపు తా ఉుంటే   అుందరూ ఈలలు, స్పు ుా , కేక్లు ఏయ్బటిటరి.  డ్రడామా 

ఇుంగా క్చ్ు తుంగా ప్పసు అయితాదిరా అన్చకడ్రని. అనేీ  ఆటుంకాలన్చ ద్యుకని డ్రడామా మొదులు  

అయిన్ుందుక ఆన్ుందుంత ప్పుండు రుంగ్యా్  క్ళ్ు ళ్ు  నీళ్ళు  వచ్ు డ్డసా్  .  

వడిే వుంక్టపు  రుంగాబాయిత “ అయిన్దేమో అయిన్దీ డ్రపియ్ “ అన్న ప్పటకి డాా న్చీ  

ఏసాుుంటే, ఆయ్మో  సెయాి  పుటకని గిడ్రరన్ తిపిు తే  “ అయాి లే కడకా “ అని ఈలలు , కేక్లు పెటిటరి .   



భరతని ఏస్ుం క్టిటన్ బారికి ఎుంక్టేసు “ ఎుందుకీ వాన్ర స్ుంఘనాశన్ుం ? అని అన్చకుంటా  “ 

ధైరా మే యున్ే  న్నడు యుదదమన్ుందు “ అన్న పదా మ ఎతాకోన్ా .  

డ్రడామా డ్రప్పకీ టసుసేసే కాడ దిన్చమూ ఉుండే  పిలగాుండాు ” యాలే ఇప్పు డు గాదు ఆపదా మ . 

య్ుంచ్చకారి. ఇప్పు డు  “ ఆక్లమల్ భుజిుంచ్ అన్య్ుంబు వన్ుంబుల “ అన్న పదా ుం సేప్పు లని కేక్లు 

పెటిటరి. బారికి ఎుంక్టేసు సేతిత పన్మీద కుటకని  అవుగ్ద్యలే! దీన్నమో  మరిీ పోయ్యన్ా   “ 

అన్చకుంటా ఆక్లమల్ భుజిుంచ్ అన్య్ుంబు వన్ుంబుల అన్న  పదా ుం ఎతాకన్ా .  

డ్రడామాల ఆర్మ అుంక్ుం అయిపోయా . సుడ్రగీవుడు, జాుంబవుంతడు, అుంగ్దుడు దిగిపోవల ా. ఏడో 

అుంక్ుం మొదులు అయితాది.  అయితే సుడ్రగీవుని ఏస్ుం క్టిటన్ బోయ్ గిడిపు  ద్సేటీ  దిగేకి లేన్ుంటే దిగేకి 

లేన్ని అుుం పెద్ుటకన్ా .  వాడ్డ  బామో రి ద వానికి   నూడ్రరుప్పయ్లు దుడాు , ఒక్ గ్డ్డయారమ  మయా్  

బెటేటకి  క్నీకీడు న్చుంచ్ వచేు డా  అనీ , వాడు యాడునాే  వొచ్ు  తన్కి  మయా్  పెటాట లని అుంతవరకి 

తాన్చ దిగేకి లేన్ని  కటాాట పెుటకన్ా . ఇుంగ్ సూడ్డ అుందురూ వాని బామో రి దని ప్పడ్డకేకి ఉరేకాి పోయిరి. 

మైకల బోయ్ గిడిపు  బామో రి ద యాడునాే  ద్సేటజి  దద్గ్ గరికి రావద్లనాి అడుకక న్ా   అన్చమేశపు  . య్టాో 

ఒగాట ా వానేి   పుటకచ్ు రి. తపు  తాగి యాడో పడ్డపోయిుంటే ఎతాకోనొచ్ు రి. వాడు నీలిగ నీలిగ 

పడుతావుుంటే పిన్చే క నూడ్రరుప్పయ్లు గుచ్ు  గిడిపు  గాడు ఏసుకన్ే  దుండకి తగిలిచ్ు రి.  

“మాబావ ప్పలిలే! “ అని వాని బామో రి ద గ్టిటగా అరస్బటటా . అుందరూ వాళ్ళు దదరినీ ద్సేటజి 

దిుంపేటాా లక తల డ్రప్పణుం తోక్కి వచ్చు ా .  

ఐదో అుంక్ుంల జాుంబవుంతని ఏస్ుం ఏసిన్ మాదిగి బజారి ద్సేటజి మీదికి  వొచ్ు  “ న్నటితో మన్ 

ఆయుుడ్రపమాణుం అుంతమైన్టే ా“ అని సెపు ల.ా 

 వొచ్ు న్నడు అది సెపు కుండా “ నా పెుండాామ సూసాుుండాదా్య ? పుండుకన్నదా నా  ? సూడుండ్డ “ 

అన్ా .                       

ఆయ్మో  సెయా్య తి ా“ఈడ ఉుండాన్చల్లా  మామా  . న్చవాు  ఆడు “ అన్ా . అుందురూ నొగిరి.  

యాగ్జామ అయిదున్ే ర గ్ుంటలకి డ్రడామా అయిపోయా . డ్రడసుీ  క్ుంపిన్నలాు మైకల 

భరతని ఏస్ుం క్టిటన్ బారికి ఎుంక్టేసు యాడున్ే  ద్సేటజి దగ్ గరకి రావల ా . ఏస్ుం ఇపు కుండా అటే ా

ఫోయా్య డా . డ్రడసుీ , ఆబరణాలు ఇచ్ు  ఫోవల ాఅని సెపిు రి. ప్పుండురుంగ్యా్ కి ఆయ్పు ని ఎటనా్ే  

గాని పిలిపిచ్చు ుండ్డ సారూ అని  డ్రప్పదేయ్ పడ్డరి. . ప్పుండురుంగ్యా్  ఫ ఇదదరు పిలాోలనాి బారికి 

ఎుంక్టేసు గాని ఇుంటికి పుంపా . పదినిమిసాలకి పిలలా ఎన్కాల ఏస్ుం లోన్న బారికి ఎుంక్టేసు ద్సేటజిక్ల ా

న్డుసుకుంటా వచ్చు ా  .   

ప్పుండురుంగ్యా్  “ యాటికి పోయిుంటివి లే ? ఎమనాే  బుదిద ఉుండాదా్య  ? ఎవుడనాే  ఏస్ుం 

ఇపెు యా్ కుండగా పోతాడా”  అని కోపుం పడా  .  

“ నా పెుంద్డాాుం మొనే్  కాన్చప్ప అయా్య దా  క్ద్య?  ! ద్యనికోస్రుం డ్రడామా సూసేకి రాల్లా . ఏస్ుం 

సూపిచ్ు  వొద్యద ుం అని ఇుంటికి  పోయిుంటి “ అని  అన్చకుంటా డ్రడసీు  క్ుంపెనీ ఆయ్పు  దగ్ గరకి పోయ్. 



ప్పుండు రుంగ్యా్  “ నాన్చ ఇటాాుంటి నాయ్ుండనాి యాడ సూడలేదు సూడపు  “ అని నొగుకుంటా 

న్నతిగాీరుకన్ా .  పొదుద పొడ్డసేతలకి డ్రడసీు  క్ుంపెనీ వొళ్ళు , రుంగాబాయి  అుందరూ ఎదుదల బుండలా ా

ఊరు ఇడ్డసిరి.  

ప్పుండురుంగ్యా్  శిష్టా ల కోరిక్ మీద ఇుంగో నాలుగు దినాలు గువా లదొడ్డిలోన్న  ఉుండా . 

ప్పుండురుంగ్యా్ కి , అమో యా్ కి అుందరూ ఇుండకాి పిలిసి ద్యన్ా ుం పెటిటరి. ఇయాా లిీ న్ పద్దదనిమిది 

నూరాు ఇచ్ు రి. ప్పుండురుంగ్యా్ ని, అమో య్ా ని సాగాన్ుంపేకి ఊరూరే వ్వచ్చు ా . ఎదుదలబుండ్డ  వొడాు , 

జొన్ే లు, స్దదలు మూటలత నిుండ్డ పోయిుండా .  

“తొలుత ఉరేకాి వొచ్ు న్ప్పు డు సారూ రామణాెడ్డి మాదిరి ఉుండా  , ఇప్పు డు రేలుంగీ  అయా్య డా  

“ అన్ా  న్గుకుంటా  బోయ్ దుబబ మో  . 

 ప్పుండురుంగ్యా్  వొసాాన్పు  అని ఎప్పు డయితే అన్ా న్న అుంతా నిశశ బదుం అయాి డ్డసా్  . 

“తెలిసో తెలియ్కో న్నరీు కన్న టప్పు డు తిటిటుంటాన్చ ఏమీ అన్చకోవొద్దదుండ్డ” అని క్ుండలా ా నీళ్ళు  

తడుసుకుంటా  ప్పుండురుంగ్యా్  అన్ా . 

“ అటాా అనొదుద సారూ ! మీరు తిడ్డతేన్న గ్ద్య మామ బాగా న్నరీు కనిుంది”   అడ్రని. అుందరి 

క్ుండలా ానీళ్ళు  వొచ్చు ా .  

“ పోయ్యసాా గ్డిుం రామడూ “ అన్ా  రసూలు గాడ్డని సూసి ప్పుండు రుంగ్యా్ .  

 వాడు ఏడీు కుంటా వొచ్ు  సారు సెయాి  పుటకన్ా . “ సారూ ! ఈవూరు మీది అన్చకోుండ్డ . 

ఎప్పు డైనా రుండ్డ. మాముంతా ఉుండామ “ అన్ా . రసూలుసాబు ఏడ్డసేది సూసి అుందరూ ఎడీ బటిటరి. 

ఏడు న్నలలుగా డ్రడామా డ్రపపుంచ్చుం లో మనిగి తేలిన్  ఊరు బాధగా ప్పుండురుంగ్యా్ కి వీడుకోలు 

సెపు ా . 

                                              ******* 

య్ద్యవిధిగా ప్పుండు రుంగ్యా్  వొుంటేడుదినే్న లో తన్ కటటుం వారస్పు రుం లో  హారో్మ నిపెట్టట 

ముందు పెుటకని పెుండాాుం సుుంక్మో  తకక  గ్రా ుంగా సూసుకుంటా పదా్య లు ఎతాకోన్ా  . 

క్రేూ లుల రుంగాబాయి ఇుంటికి పలుకూరు తిమో యా్  వొచ్ు న్ప్పు డుంతా గువా లదొడ్డిని గురాు 

సేసుకుంటా “ఫోతే అటాాుంట్టరికె ఫోవల ాసూడమాో  గౌరవమ” అని అుంటా ఉుండా  . గువా లదొడ్డి 

వొళ్ళు  సూపిచ్ు న్ డ్రపేమని రుంగాబాయి శానా దినాలు మరిీ పోల్లా .  

గువా ల దొడ్డిల న్నద్టేటక్ుంటి హోటల్ కి వొచ్ు న్నలాు  “ రామాుంజిన్నయ్ యుదధుం” డ్రడామా గురిుంచే 

సెప్పు కుంటా ఉుండ్డరి. కనేి  స్ుంవతీ రాలు రామాుంజిన్నయ్ యుదధుం  పదా్య లు అుందరి న్నరలా ానాన్ా  . 

 

********** 
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