
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              e÷]Ã   2019 

   1 యండమూరి కథా వంతి 

       
                                                    డపుప్.. 

(జోయ్తి మాసపతిర్ క నవంబర్ 1979  సంచిక నుంచి) 
 

 డపేప్శవ్రార్వు మా సెక్షనోల్ పనిచేసుత్నాన్డనీ, నా 
కిందేననీ తెలియటంతో పొంగిపోయాను. డపుప్ వాయించేవాళళ్ంటే నేను 
చెవి తెగోగ్సుకుంటాను వేళళ్తోనూ, అరిచేతోత్నూ శృతి బదద్ంగా 
వాయిసూత్ంటే వినటానికి ఎంత సొంపుగా ఉంటుందో..!. అసలు డపుప్ 
వాయించటం అనేది అనిన్టికనాన్ ఉతత్మోతత్మమైన కళ అని నా ఉదేద్శయ్ం. 
అంత గొపప్ కళాకారుడు నా సెక్షన లో ఉనన్ందుకు యెంతో గరివ్ంచి, 
వెంటనే నాలుగ్ ఇంకిర్మెంటుల్ జారీ చెయయ్వలసిందిగా నా పై అధికారులకి 
వినన్వించుకునాన్ను. నా సిఫారుస్ని అంగీకరించి పైవాళుళ్ సదరు 
ఇంకిర్మెంటుల్ జారీచేసేరు.  

కళకి తగిన గురిత్ంపు లభించినందుకు నేను 
మహదానందం చెంది, డపేప్శవ్రార్వుని నా గదిలోకి పిలిచ్ అతనికి ఇచిచ్న 
ఇంకిర్మెంటల్ సంగతి చెపేప్ను. అతడు కూడా అమితానందం చెందినవాడై 
నా గదిలోనే నా బలల్మీద కొదిద్ సేపు డపుప్ వాయించి వెళిళ్పోయేడు. 
మొతత్ం మా సెక్షన లో పనిచేసేది ఆరుగురు. అందులో ఆరుగురి పెటుట్ 
పని చేసేది రమణరావు వొకక్డే. ముగుగ్రు కొంచెం అటూ యిటూగా 
పరేల్దు. జోగేశవ్రార్వు మాతర్ం ఊహూ. అసలు పెన తియయ్డు. ఇక 
మిగిలింది డపేప్శవ్రార్వు. అంతటి కళాజీవిని పనిచెయయ్మని అడగడమే? 

కళుల్పోతాయి.  
డపేప్శవ్రార్వు బైటకెళిళ్న అరగంటకి మిగతా ముగుగ్రూ లోపలికి వచేచ్రు. అతడిచిచ్న టీపారీట్ ఆరగించి వచిచ్నటుట్నాన్రు. కిళీళ్లు 

బిగించేరు. ముగుగ్రీన్ సాదరంగా కూరోచ్బెటేట్ను.  
"మీకు డపుప్ అంటే చాలా ఇషట్ంలా ఉందే" అనాన్డు వాళళ్లో ఒకరు.  
"చాలా యిషట్ం. అసలు డపుప్ని భారతదేశపు పర్ధాన వాదయ్ంగా పెటాట్లి” అనాన్ను కొంచెం ఆవేశంతో.  
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అది తమకి రాకపోవడంతో తమ దురదృషట్ం అనాన్రు వాళుళ్.  
వాళళ్ వైపు జాలిగా చూసేను.        
"సార" అనాన్డు వాళళ్లో ఒకడు. "మీరు డపుప్ వాయించేవాళళ్ని ఇంత పోర్తాస్హించడం మా అదృషట్ం. కళలకి సాథ్నం లేకుండా 

పోతునన్ పవితర్ భారత దేశంలో మీలాంటి వాళుళ్నాన్రంటే అది మేం చేసుకునన్ పుణయ్ం".  
వాళిళ్లా డపుప్ వాయించడం మొదలు పెటేట్సరికి పొంగిపోయాను.  
"నాయినాల్రా మీకేం కావాలి?" అని అడిగేను ఆపాయ్యంగా.   
"మేము డపుప్ నేరుచ్కోవాలనుకుంటునాన్ం. నేరుచ్కుని మీకు పేరు తెసాత్ం. పర్తీరోజూ మూడు గంటలకి వెళిళ్పోయి డపుప్ వాయించడం 

పార్కీట్సు చేసుకోవటానికి పరిమ్షన ఇవవ్ండి సార" అనాన్రు ముకత్కంఠంతో.  
సరేనని పరిమ్షన ఇచేచ్సేను.  
వాళళ్ మొహాలు డపప్ంత అయినయ.  
ఆ మరుసటి రోజునుంచీ పని మానేసి అందరూ డపుప్ వాయించటం మొదలుపెటేట్రు. వినటానికి ఎంతో బావుండేది. వేళళ్తో 

వాయించేది, సుతారంగా వాయించేది, వాడికనాన్ బాగా వీడు వాయించేది, వీడికనాన్ బాగా వాడు వాయించేది..! అపుప్డపుప్డూ ఇదద్రు ముగుగ్రు నా చుటూట్ 
చేరి కలిసి వాయించేవారు. ఒకోసారి ఒకొక్కక్డూ సెపరేటగా వచిచ్ వాయించేవారు.  

మూడు గంటలకి సీటుల్ కటేట్సి పార్కీట్సుకు వెళిళ్పోయేవాళుళ్. వారానికొకసారి కచేరీల కోసం మూడు రోజులు డూయ్టీ లీవ పెటిట్ 
వెళేళ్వాళుళ్.  

నా ఆరగ్నైజేషన కి వచేచ్ నషాట్నిన్ లెఖఖ్చేయకుండా డపుప్ వాదయ్గాళళ్ని పోర్తస్హిసుత్నన్ందుకు నాకు మంచి పేరొచిచ్ంది  
రోజులు అనీన్ ఒకేలా గడవవు కదా. ఆ రోజు జోగేశవ్రార్వు రెండు నెలల శలవు పూరిత్చేసుకుని వచిచ్ జాయినయేయ్డు. అరగంట తరావ్త 

నా దగగ్రకొచేచ్డు. నా టేబుల మీద ఒక సరిట్ఫికెటుట్ పడేసేడు.   
"ఏమిటిది?" అని అడిగేను.  
"కెపెట్నని" అనాన్డు.  
"దేనికి?"  
"బురదగుంట గోటీబిళళ్ అసోసియేషనకి నేనే కెపెట్నని" అనాన్డు సట్యిలగా.  
"అయితే ఏమిటట?" అనాన్ను.  
"పర్మోషనూ-పర్తీరోజూ వన అవర పరిమ్షనూ" అనాన్డు.  
నాకరథ్ం కాలేదు. "పర్మోషన ఏమిటి?" అనాన్ను.  
"డపేప్శవ్రార్వుకి ఇంకిర్మెంటెల్ందుకిచాచ్రో నాకు పర్మోషన దానికే" అనాన్డు.   
అతడి అజాఞ్నానికి నవేవ్ను. "చూడు జోగేశవ్ర - డపేప్శవ్రార్వు అంటే అఖిల భారతదేశమూ గరివ్ంచదగగ్ డపుప్ వాదయ్గాడు. నువేవ్మో 

బురదగుంట అసోసియేషన గోటీబిళళ్ కాపెట్నవి. నీకూ అతడికీ పోలికెకక్డ?"  
దానికి అతను అనాన్డు - "డపప్ంటే దేశానికి సంబంధించిన వాదయ్ం. అందుకే అతడు దేశ ఖాయ్తి పొందేడు. మరి గోటీబిళళ్, రాషట్రం 

దాటి వెళళ్లేదుగా! బసీత్మే సవాల. మా బురద గుంట గోటీబిళళ్ అసోసియేషనతో ఎవరైనా సరే పోటీకి రండి".  
ఆవేశం వసేత్ అతడు మనిషి కాడని తెలిసి అనునయించి, "నీ గోటీబిళళ్వలల్ దేశానికి లాభం ఏమిటోయ ?"అని అడిగాను.  
"డపుప్వలల్ మాతర్ం ఏముందండీ?" అని ఎదురు పర్శన్ వేసేడు.   
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'ఓరి వెధవాయ. నాకే ఎదురు సమాధానం చెపాత్వా? నీ కానఫిడెనిష్యల రిపోరుట్ రానీ నీ పని చెపాత్ను' అని మనసులో అనుకొని, 
పైకిమాతర్ం "చూడవోయ జోగేశవ్రార్వ. మంచి డపుప్ వాదయ్గాడు వాయిసూత్ ఉంటే-వేల వేల మంది గంటల తరబడి అలా...అలా.... మైమరచి వింటూ 
ఉండిపోతారు తెలుసా?" అనాన్ను.  

"అది మరీ నేషనల వేసుట్కదా" అనాన్డు.  
నాకోక్పం వచిచ్ంది. "ఆ మాట కొసేత్ గోటే బిళళ్ కూడా నేషనల వేసేట్. నువెవ్నన్యినా చెపుప్. కేవలం గోటీబిళళ్ కెపెట్న వి అయినందుకు 

నీకు పర్మోషన యివవ్లేను" అనాన్ను.  
"అయితే సట్ర్యిక మొదలెడుతునాన్"ననాన్డు.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. జోగేశవ్రార్వుకి యూనియనలో పలుకుబడి వుంది. మొహం మీద నవువ్ పులిమేసుకొని "ఇంతదానికి సట్ర్యిక 

ఎందుకోయ. నీ సంగతి నాకు వదిలిపెటుట్" అనాన్ను. దాని అరథ్ం గర్హించి అతడు సంతృపిత్గా వెళిళ్పోయేడు. నెల రోజులోల్ అతడికి పర్మోషనొచిచ్ంది. 
ఇదద్రికి పర్మోషన ఇవావ్లంటే సీనియారిటీ పర్కారం ఇంకో ఇదద్రికి ఇవావ్లి కాబటిట్ రంగారావుకి, అపాప్రావుకి పర్మోషనిల్వావ్లిస్ వచిచ్ంది. పర్తి ఐదు 
పర్మోషనల్కీ మరో కాసట్ వయ్కిత్కి పర్మోషన ఇవావ్లి వచిచ్ంది.  

మిగిలిన ఒకక్డూ (రమణారావు) వచేచ్డు. నిజానికి మా సెక్షనలో సరిగాగ్ పనిచేసేది అతడొకక్డే అని ముందే చెపప్ను కదా. "సార! నా 
పనిలో ఎకక్డయినా లోపం కనబడుతుందా?" అని అడిగేడు.  

"లేదోయ- సూపరబ్" అనాన్ను.  
"మరి నాకు పర్మోషన!" అని అరిథ్ంచేడు.  
"చూడు రమణార్వ! మన కోటా ఈ సంవతస్రం ఐదే కదా. ఒకటి డపుప్ వాయించే వాడికి, ఇంకొకటి గోటీబిళళ్ ఆడేవాళళ్కీ ఇచేచ్ంగదా" 

అనాన్ను."...మిగతా ఇదద్రూ సీనియరస్- ఇంకొకరు రిజరేవ్షను కాండేటు."  
"మీరలా అంటారనే నేను రిజైన చేసుత్నాన్ను సార" అని చేతిలో లెటర బలల్మీద పెటేట్డు.  
ఉలికిక్పడి "అదేమిటోయ" అనాన్ను.  
"రోహిణీకారెత్ ఎండ శరీరానిన్ మాడేచ్సుత్ంటే సల సల కాగే నూనె ముందు మిటట్మధాయ్హన్ం రావిచెటుట్ కింద కూరొచ్ని మా నానన్ 

పలెల్టూళోళ్ పుణుకులు అముమ్కునేవాడు సార! నలభై సంవతస్రాలిన్ంచీ  పైసా పైసా కూడబెటిట్ అరాథ్కలితో కడుపు మాడుచ్కొని ననున్ చదివించాడు. రావి 
చెటుట్ ముసలిదైంది. ననున్ చదివిసూత్ చదివిసూత్ మా నానన్ పండుటాకు అయేయ్డు. చదవటం తపప్ ఇంకేమి నేను నేరుచ్కోలేదు సార! నాకు గోటీబిళళ్ ఆడటం 
రాదు. డపుప్ వాయించటం రాదు. వెనుకబడిన కాసుట్వాడినని సరిట్ఫికెటుట్ సంపాదించటం చేతకాదు. పనిచెయయ్టం తపప్ నాకింకేమీ రాదుసార. దానికి 
విలువలేని ఈ వయ్వసథ్లో ఇలా ఫైళళ్ మధయ్ బర్తకటం కనాన్ మా పలెల్లో రావిచెటుట్ కిర్ంద నా తండిర్ పకక్నే కూరొచ్ని పని చేసుకోవడం సంతృపిత్గా 
వుంటుందని అనుకొంటునాన్ను సార " అని వెళిళ్పోయాడు.  

బైట మావాళుళ్ వాయిసుత్నన్ డపుప్ వినబడూత్నే వుంది.  
కాని రమణారావు మాటలు అంతకనాన్ గటిట్గా గుండెలమీద మోగుతునన్టుట్నాన్యి.    

 
★★★         

            (వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం) 


