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కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగం జేత

నిజాలెవరికి కా లి!

రాధిక మంగిపూడి
ంగపూర్

చాలా సంవతస్రాల తరావ్త రైలు ఎకాక్డు రవి. అంతా కొంచెం వింతగా ఉంది. ఎవరిగోల వారిది.

ఇదివరకుమలేల్ కొతత్

పరిచయాలు, కలిసి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ చకిక్లాలు, పులిహోరలు, పంచుకోవడాలు ఏమీ లేవు. ఎవరికి వారు చేతిలో ఒక ఫోను పటుట్కుని
ఏదో నొకుక్కుంటునాన్రు. కరుణ్డి కుండలాలాల్ వాటితోనే పుటిట్నటుల్ చెవిలో వేలాడే తోకలొకటి! అవే.. ఇయరఫోనుల్.
రవికి పర్యాణం చపప్గా ఉంది. ఏమీ తోచడంలేదు. ఏదో సేట్షన లో రైలు ఆగింది. ఒక పర్యాణికుడు హడావుడిగా ఎకిక్,
కూరోచ్డానికి జాగా వెతుకుక్ంటూ వసుత్నాన్డు. ఇంతలో రవి ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వయ్కిత్, తలెతిత్ చూసి తటాలున లేచి, “ఒరేయ శేఖరం”
అంటూ చేతులు బారెడు చాచాడు.

ఆ వచిచ్నతను కూడా,

“ఒరేయ చందర్ం” అంటూ చేతులు మూరెడు చాపాడు.

ఇదద్రూ

కావలించుకోవాలనుకునాన్రు. కాని వారి పొటట్లు సహకరించకపోవడంతో ఆ పర్యతన్ం విరమించుకుని, రవి ఎదురుసీటోల్ చతికిలబడాడ్రు.
“అదిరిందయాయ్ చందర్ం” అనుకునాన్డు రవి. వారి పలకరింపులు, పర్శోన్తత్రాల పరంపర కాసేపు సాగింది. రవికి కాలకేష్పం దొరికింది.
చూపు కిటికీ వైపు, చెవి వారి సంభాషణవైపుకు పడేశాడు.
“కాలేజీరోజులోల్ కధలూ, వాయ్సాలూ రాసేవాడివిగా! ఇంకా రాసుత్నాన్వా” అడిగాడు చందర్ం. “ఓ.. రాసుత్నాన్ అపుప్డపుప్డు. కానీ
కాలం బటిట్ మన టెర్ండు మారిపోయిందిలే. నాకు చాలా కలం పేరుల్ కూడా ఉనాన్యి తెలుసా?” అనాన్డు శేఖరం గొపప్గా.
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“చాలా కలం పేరుల్ ఉండడం ఏమిటిరా? ఉంటే ఒకటుండాలి కానీ!” అనుమానం వయ్కత్ం చేసాడు చందర్ం. అంతే! ఎపుప్డు
అడుగుతాడా అని ఎదురు చూసుత్నన్టుల్ వెంటనే పాఠం అందుకునాన్డు శేఖరం.
“ఈమధయ్ పుసత్కాలలో కధలూ, కమామీసులూ ఎవరూ చదవటేల్దురా. కాలం తీరు మారింది. కనుక కలం తీరు కూడా మారింది.
వాటాస్పులు, ఫేసుబ్కుక్లలో పది పదిహేను పంకుత్లలో రాసేత్నే అందరూ చదువుతారు. అంతకనాన్ పెదద్ది రాసేత్, చదవడానికి ఎవరికీ
ఓపికలు లేవు సుమీ! మనమేం రాసిపడేసినా పరేల్దు. ఉదయం వాటాస్పులో తోసేసేత్, సాయంతార్నికి మనకే తిరిగి వసుత్ంది.

నా

ఊహాశకిత్కొదీద్ రోజుకో పేరుతో ఏదో ఒకటి రాసి సోషల మీడియాలో తోసేసూత్ ఉంటాను. ఫేసుబ్కుక్లో అయితే, నాకు 5000 సేన్హితులు,
3000 ఫాలోవరస్ కూడా ఉనాన్రు” అనాన్డు భుజాలెగరేసుకుంటూ.
రవికి శేఖరం మాటలు చాలా తమాషాగా అనిపించి, రెటిట్ంపు ఆసకిత్తో వినసాగాడు. “అదేమిటార్? ఇంతకూ ఏమేం రాసావేంటీ?
అసలు ఈ బుదిధ్ నీకెటాల్ పుటిట్ంది?” అనుమానంగా అడిగాడు చందర్ం.
“అబేబ్, అసలిదంతా ఎకక్డ మొదలైందంటే, ఆ మధయ్ ఒక పెదాద్యన ఫేసుబ్కుక్లో ఒక వాయ్సం రాశాడు. చారిమ్నార శిఖరంపై
‘జహంగీర’ అనే పేరుతో ఒక వజర్ం తాపడం చేయించి ఉండేదని, అది యుదధ్ంలో శీర్ కృషణ్ దేవరాయలు వశమయిందని, తరావ్త బిర్టిష
వారు దానిని పటుట్కు పోయారని రాశాడు. దీనికి 2000 లైకులు 600 షేరుల్ వచాచ్యి”.
శేఖరం మాటలకు అడుడ్పడుతూ, “అదేమిటార్ చారిమ్నార కటిట్నపుడు కృషణ్ దేవరాయలు ఎకక్డునాన్డూ? “ అనాన్డు చందర్ం.
“హహహ! అదే కదా విచితర్ం. అవనీన్ వెతికి చూడడానికి అంత తీరిక ఎవడికుంది? నీ కొచిచ్న అనుమానం నాకూ వచిచ్ంది. కానీ
అందరితో పాటు నేనూ, నాకెందుకులే అని ఊరుకునాన్. మరాన్డు ఉదయం పకక్వీధీలో ఉనన్ పాతకాలం పారుక్ పకక్నుండి వసుత్ంటే,
నాకూ ఒక ఐడియా వచిచ్ంది. ఆ పారుక్లో ఓ మూలన ఉనన్ విరిగిపోయిన బెంచీ ఒకదానికి ఫోటో తీసి, ఫేసుబ్కుక్లో పెటిట్, ‘సరాద్ర
వలల్భాయ పటేల సావ్తంతర్య్ పోరాట సమయంలో మన ఊరు వచిచ్నపుప్డు నిరాహార దీక్ష చేపటిట్న సథ్లం ఇదే!’

అని రాసాను.

ఇంకచూసుకో, నాసామిరంగా.!. ఎవరికీ తెలియని విషయం చెపాప్రంటూ ఒకరు, విలువైన సమాచారం వెలికి తీసారని ఇంకొకరు, అంత
గొపప్ పర్దేశం మన ఊరిలో ఉందా అంటూ మరొకరు.. లైకులు కామెంటస్ కుంభవృషిట్ కురిసిందనుకో!”

అంటూ మహదానందంగా

చెపాప్డు శేఖరం.
తెలల్మొహం వేసిన చందర్ం, “అదేమిటార్ ఏడిచ్నటుల్ంది. ఏం రాసేత్ అది నమేమ్సాత్రా! నిజానిజాలు ఎవరూ ఆరా తీయరా!” అడిగాడు
ఆతర్ంగా.
దానికి శేఖరం ఒక వేదాంతపు నవువ్ నవివ్,

“నీ పిచిచ్ గానీ నిజాలెవడికి కావాలి! అందరికీ మజాలు మాతర్మే కావాలి.

ఎంటరైట్నైమ్ంట ఈజ ఎవీర్థింగ యు నో!” అంటూ ఒకక్ ముకక్లో తేలిచ్ చెపేప్సాడు కలికాల గీతాసారం.

ఇది వినన్ రవికి నోట మాట

రాలేదు. తన ఆలోచనలు మెలికలు పడి మలుపులు తిరుగుతునాన్యి. అంతటితో ఆగకుండా శేఖరం, “ఎకక్డో కంబోడియాలో ఏదో గుడి
ఫోటో పెటిట్ , ఎవరో మన కోణారుక్ గుడి అని, సూరయ్కిరణాలు దూరాయని రాసేత్ నమేమ్సాత్రు జనాలు. నాలుగు రోజులకోసారి ‘డాటరుస్ వీక’
అంటూ ఒకే మెసేజ తిరుగుతుంటే, అడిగే నాధుడు లేడు. పర్తి నెలా ‘ఈ నెలలో ఫలానా వారం అయిదుసారుల్ వచిచ్ంది. కనుక ఈ నెల
అదృషట్ం వరిసుత్ంది’ అని రాసేత్ ఒకక్డికీ అనుమానం రాలేదు. ఇంక సాయిబాబాదో వినాయకుడితో ఫోటో పెటిట్ 20 మందికి పంపండి అని
రాసి వదిలేసేత్, పంపినవాడికే తిరిగి ఇరవసారుల్ వసుత్ంది. ఏం? ఇందరు చేయగా లేనిది నేను చేసేత్ తపేప్ంటి? జనాలకి ఈ మాతర్ం కాలకేష్పం
లేకపోతే , ఇక మడిషికీ గొడుడ్కీ తేడా ఏటుంటాదీ” అంటూ సునకానందం వయ్కత్ం చేసూత్ లా పాయింటుల్ పీకాడు.
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నోరెళళ్బెటేట్సిన చందార్నికి ఈసారి తేరుకోవడానికి రెండు నిమిషాలు పటిట్ంది. “సరే మిగతావారి మాట అటుంచి ఇంతకు ఇలా
రాయడం వలల్ నీకొచేచ్ లాభం ఏముంది?“ అని పర్శిన్ంచాడు చందర్ం కాసత్ సరుద్కుని.
“భలేవాడివే. మన పరపతి ఎంత పెరిగిందో తెలుసా… పైగా వేరే లాభాలు కూడా ఉనాన్యి. ఆ మధయ్ ఏదో కలుపు మొకక్లు మా
పెరడంతా పాకేశాయి. ఆదివారం నాడు కూడా హాయిగా పడుకోడానికి లేకుండా, మా ఆవిడ ననున్ ఆ మొకక్లనీన్ పీకమంది. నాకు ఎకక్డో
కాలి, ఆ మొకక్కి ఒక ఫోటో తీసి అది ‘కకాపికా డిసోక్తుస” అనే ఔషధజాతి మొకక్ అనీ, దానిన్ రుబిబ్ తలకు రాసేత్ చుండుర్ క్షణంలో
పోతుందనీ వార్సి వాటాస్పులో తోసేసా. ఇంకేముంది! సాయంతార్నికలాల్ వేళళ్తో సహా మా పెరటోల్ కలుపుమొకక్లనీన్ మాయం!” అంటూ
వికటాటట్హాసము చేసాడు శేఖరం.
రవికి నవావ్లో ఏడవాలో అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పోయిన నెల, తను కూడా ఆ మొకక్ ఫోటో ఎకక్డో చూసి దానికోసం వెతికిన
విషయం గురొత్చిచ్ంది!
ఏమనుకునాన్డో కానీ చందర్ం మాతర్ం సేన్హితుడి పర్తిభకు సంబరపడిపోయి, “ఏమైనా నువువ్ అసాధుయ్డివిరా! ఇలాంటి తెలివి
అందరికీ సాధయ్ం కాదు. ఆ మాటకొసేత్ నీకు వాటాస్పువాళుళ్ సనామ్నం చేసి పారితోషికం ఇవావ్లి ” అంటూ నవేవ్వాడు.
చందర్ం మాటలకు ఇంకా ఎకక్డ లేని ఉతాస్హం తనున్కువచేచ్సి మళీళ్ అందుకునాన్డు శేఖరం తన ఘనకారాయ్ల పంరంపర వరణ్న.
“ఇంకోసారి ఏమైందంటే ‘ఉలిల్ చిటాక్లు” అనే శీరిష్కతో రోజుకో చిటాక్ వాటాస్పులో వదులూత్ వచాచ్ను. ఒకరోజు నాకు బాగా జలుబు చేసి
వికస్ తెమమ్నాన్ను మా ఆవిడను. తను ఒకగినెన్లో ఉలిల్పాయ రసం పటుట్కుని వచిచ్ంది. అదెందుకంటే, వాటాస్పులో చదివాను ముకుక్లో
కొంచెం ఉలిల్ రసం వేసేత్ జలుబు వెంటనే పోతుందంటూ, నా ముకుక్ పటుట్కోబోయింది. నా చిటాక్ నాకే రివరస్ అవవ్డంతో వీధిలోకి పరుగు
తీసాను” అంటూ బిగగ్రగా నవావ్డు.
చందర్ం ఈసారి పొటట్ పటుట్కుని మరీ నవువ్తూ, “నీకు బాగా అయియ్ంది. అయినా అదెలా నమేమ్సిందిరా మీ ఆవిడ? ” అనాన్డు.
ఇంతలో రవి దిగాలిస్న సేట్షన రావడంతో తను సంచీ తీసుకుని రైలు దిగబోతుంటే శేఖరం చెపిప్న జవాబు రవి చెవిన పడింది.
“మరేమనుకునాన్వ. చిటాక్ల చివర, “డా. విఙాఞ్న, యమ బి బి యస, యమ డి, జరమ్నీ” అని ఒక కలం పేరు తగిలించేశానుగా! ”
సేన్హితులు ఇదద్రూ రైలు దదద్రిలేల్లా నవువ్తునాన్రు. చందర్ శేఖరులిదద్రి సంభాషణకి రవి బురర్ గిరుర్న తిరిగింది. గడిడ్-కొడవలి
సామెత గురొత్చిచ్ంది. ఒకడికి ‘పరమ బలిచకర్’ ఒకరికి ‘వీరభోగ వాటాస్ప రాయ’ బిరుదులు ఇచెచ్యయ్చుచ్ అనుకునాన్డు.
“అవును నిజాలెవడికి కావాలి ఈ రోజులోల్. మాటకి విలువ లేదు. వాళల్ననుకుని ఏంలాభం. మనమే జాగర్తత్గా ఉండాలి“
అనుకుంటూ కధ చదివి నీతివాకయ్ం నెమరేసుకుంటునన్ బడిపిలాల్డిలా రవి ముందుకు నడిచాడు. ‘నాకు ఇవనీన్ మామూలే’ అనన్టుల్ రైలు ఒక
కూత పెటిట్ తన పటాట్లమీద ముకుక్సూటిగా సాగిపోయింది.
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