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-32- 
గొపప్ ళూల్ - చమతాక్రాలూ 

 అసలు కాసోత్, కూసోత్ అనిన్టా వకర్ దృషిట్ ఉంటేనే తపప్ చమతాక్రంగా మాటాల్డడం ఎవరికీ రాదు అని మొనన్నే ఎకక్డో చదివి, 
పొరపాటున మా కీవ్న వికోట్రియా కి చెపప్గానే ఆవిడ అరక్షణం ఆలోచించకుండానే 

 “నీ విషయం లో అది సగం తపుప్, డియర మొగుడూ” అంది.  
“అయితే  సగం రైటనన్ మాటేగా” అని తిపిప్కొటాట్ను కానీ అది నాకే దెబబ్ తగులుతుంది అనుకోలేదు.  
“అవును. అందులో మొదటి సగం రైటే” అనేసింది ఠకీమని.  
అనగా, భవదీయుడికి అనిన్టా వకర్ దృషిట్ ఉండుట నిజమే అనియూ కానీ ఆ రెండో భాగం ..అనగా చమతాక్రంగా మాటాల్డుట నిజం 

కాదు అనియూ ఆవిడ అభిపార్యం అనియూ నాకు అరధ్ం అయిపోయింది. నేను కాసత్ మాతర్మే వకర్దృషిట్  కలిగి ఉండుటయే కాక చమతాక్రంగా 
మాటాల్డతాను అని ఎలా నిరూపించుకోవాలో తెలియక ఒక డొంక తిరుగుడు మారగ్ం కనిపెటాట్ను. అదేమిటంటే, కొందరు గొపప్ వాళళ్ చమతాక్రాలు 
సేకరించి, వాళళ్కి కాసోత్, కూసోత్ వకర్ దృషిట్ ఉండబటేట్ అలా మాటాల్డారు కాబటిట్ నేనూ అంతే అని వాదిదాద్ం అని నా పర్తిపాదన. ఇకక్డ రహసయ్ం 
ఏమిటంటే ఆ గొపప్ వాళళ్కి వకర్దృషిట్ లేనే లేదు కానీ నేనేదో వాళళ్తో చినన్పుప్డు గోళీకాక్యలు ఆడుకునన్టుట్ ఉతుత్తినే అలా అంటానన మాట!. ఏమో, 
ఆవిడ నమిమ్నా నమమ్ వచుచ్, గురర్ం ఎగరా వచుచ్ కదా1   

ఉదాహరణకి ఒకాయన ”ఈ భూపర్పంచం లో చచిచ్ పోయిన తరావ్త కూడా చచేచ్ బోరు కొటిట్ంచే ఏకైక వయ్కిత్ రచయితే” అనాన్డు. 
“అవునులే. ఆయన నీ బోటి తెలుగు రచయితల గురించి అని ఉంటాడు” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా.  

ఆవిడ మాటలకేంగానీ పర్ముఖుల చమతాక్రాలు, శేల్షలు అనగానే నాకు ముందు శీర్శీర్ గారే గురుత్కొసాత్రు...ముఖయ్ంగా ఎవరి పర్శన్కైనా 
ఆయన ఇచిచ్న సమాధానాలు భలే ఉంటాయి. ఇవనీన్ నేను ఎకక్డో అకక్డ చదివి కాపీ కొటిట్నవే. ఆయనా, ఆయన సతీమణి సరోజ గారూ  ఇంచుమించు 
ముఫై ఏళల్ కిర్తం అమెరికా వచిచ్నపుప్డు నాకు సవ్యంగా చెపిప్నవి కూడా ఇంకా చాలా ఉనాన్యి.  

“జనన మరణాల మీద మీ అభిపార్యం ఏమిటి?” అని అడిగితే “నా అభిపార్యంతో నిమితత్ం లేకుండానే ఇదివరలో ఇవి 
సంభవించాయి. ఇక మీద కూడా సంభవిసూత్నే ఉంటాయి.” అనాన్రు ఆయన. అలాంటివే మరి కొనిన్:  

“రాతలోల్ బోలెడు నీతిని పర్బోధించే మీరు నీతిగా ఉంటారా ? -  
“”దారికి దారి చెబుతూ రోడ మీద బోరడ్ ఉంటుంది. ఆ రోడ వెంట మనం వెళాళ్లి గానీ ఆ బోరుడ్ వెళళ్దు కదా ! 

                          “దేశంలో లంచాలు తీసుకునే వాళళ్ందరీన్ ఉరి తీసేసేత్....... -  
                            “లంచాలిచేచ్వాళుళ్ మిగులుతారు." 
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“భగవంతుడిన్ పార్రిథ్ంచేటపుడు కళెళ్ందుకు మూసుకుంటారు ? -  
“తమది గుడిడ్ నమమ్కం అని తెలియజేయయ్డానికి.” 
                          “మీరు ఒక పాట రాసినందుకు ఎంతిసాత్రు?” 
                          “ఏమీ ఇవవ్ను”.   
“మన దేశం లో సతీ సావితిర్, సీతా దేవి, అనసూయ లాగే అమెరికాలో కూడా అటువంటి పతివర్తలునాన్రా? 
“అలాంటి వారు కాదు కానీ, మే వెసట్, కాల్రా బే, మేరిల్న మనోర్, రీటా హేవరత్ లాంటి వాళుల్ చాలా మందే ఉనాన్రు.”  
ఇంకొక రకం ఛలోకిత్:  
ఓ పెదాద్యన ఓ కురార్డితో “నువువ్ రోజూ భోజనం చేసే ముందు పార్రధ్న చేసాత్వా?: అని అడిగాడు.  
వెంటనే ఆ కురార్డు “లేదు. మా అమమ్ బాగా వంట చేసుత్ంది” అనాన్డు. ఇకక్డ ఎవరికీ వకర్దృషిట్ లేదు మరి.  
ఇటీవలి సంగతి:  
ఒక చినన్ కురార్డు సూక్ల అయిపోగానే బయట దీనంగా కూచుని ఉనాన్డుట. అది చూసి ఒకాయన “ఏం. మీ నానన్ నినున్ పికప 

చేసుకోడానికి రావడం లేదా” అని అడిగాడు.  
“నాకు నానన్ లేడు” అనాన్డు ఆ కురార్డు. 
”అయోయ్, మరి మీ అమమ్ వసుత్ందా?” అడిగాడు ఆయన విచారంగా. 
“నాకు అమమ్ లేదు” సమాధానం చెపాప్డు కురార్డు.  
“అయయ్యోయ్. మరి నీ కోసం ఎవరు వసాత్రు?” బాధగా అడిగాడు ఆ పెదాద్యన. 
“మమీమ్ కాని, డాడీ కాని వసాత్రు. ఇవాళ కాసత్ లేట” అని చెపాప్డు ఆ కురార్డు. ఇపుప్డు నవవ్డం మాట దేవుడెరుగు..నిరాఘ్ంత పోవడం 

మనందరి వంతూ కదా!     
మొకక్పాటి వారి చమతాక్రాలు: 
ఒకసారి మొకక్పాటి వారిని ఒకాయన “ఇపుప్డేం రాసుత్నాన్రూ?” అని అడిగాడు. 
 “ఏమీ తోచక ఒంటికి నూనె రాసుత్నాన్ను” అనాన్రు 80 ఏళళ్ మొకక్పాటి వారు. ఏ రచయితకి అయినా ఆ వయసులో అలాంటి పర్శన్ 

వింటే మరి చికాకు వెయయ్దూ?  
అలాగే మరొకాయన “ఇపుప్డేం చేసుత్నాన్రూ?” అని అడగాగ్నే “అపుప్లు” అని ఠకీమని సమాధానం ఇచాచ్రు అదే మొకక్పాటి వారు.  
విశవ్నాధ వారి కాల్సిక:  
ఒక హరి కథ భాగవతార గారు విశవ్నాధ వారి దగగ్రకి వచిచ్ “అయాయ్, మీ ఊళోల్ హరికధ చెపాత్నండి” అనాన్రు. 
 “మరి మీ ఊళోల్ చెపాప్రా?” అని అడిగారు విశవ్నాధ.  
“లేదండి.” అని సమాధానం వచిచ్ంది. 
 “ఎంచేతా?’ అడిగారు మహాకవి. 
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”మా వాళుల్ చెపిప్ంచుకోరండి” అనాన్రు భాగవతార గారు. 
” మరి మా వాళుల్ చెపుప్చుచ్కుంటారే, ఎలాగా?” అనాన్రు విశవ్నాధ గారు. 
మరొక విశవ్నాధ కాల్సిక:  
ఆయన బందరులో ఉండేటపుప్డు ఒకాయన కొతత్గా బందరు వచిచ్, విశవ్నాధ గారితో “మీ బందరులో గాడిదలు ఎకుక్వగా 

ఉనన్టుట్నాన్యే” అనాన్డు. దానికి విశవ్నాధ “అబేబ్, ఇకక్డివి తకుక్వేనండి. కానీ బయట నుంచి వచేచ్వే ఎకుక్వ” అనాన్రు.   
చలం గారు చెపిప్న జోయ్తిషక్ం ఛలోకిత్: 
ఒక జోయ్తిషుక్డు ఒకాయనతో “మీకు గొపప్తనం, భాగయ్ం అనీన్ 32వ ఏటే లభిసాత్యి” అనాన్డుట.  
"మరి ఆయుషుష్?” అని అడగగానే 
 “29” అని చెపాప్డుట ఆ జోయ్తిషుక్డు.  
అబూబ్రి రామకృషణ్ రావు గారి హాసయ్ం: 
అబూబ్రి వారు చాల చమతాక్రంగా మాటాల్డే వారు. ఒకసారి రావి శాసిత్ గారు వార్సిన నాటకం పర్దరశ్న అయాయ్క ఆయన అబూబ్రి 

గారి తో “ఇందులో సనాయ్సి రాజు పాతర్ చాలా బాగా వార్శాను కదా!" అనాన్రుట కాసత్ సోవ్తక్రష్ తో.  
దానికి అబూబ్రి “పపుప్ చారులో ఉపుప్ ఒకటే బావుంది అంటే ఎలాగోయ, మొతత్ం చారు అంతా బావుండాలి కదా!” అనాన్రు అబూబ్రి.  
అబూబ్రి గారికి ఒకసారి పింగళి, కాటూరి వార్సిన “సౌందర నందనం” కావయ్ం ఆవిషక్రణకి ఆహావ్నం రాగానే పకక్నే ఉనన్ 

బొమమ్గంటి వారితో “”కావాయ్లకి ఆవిషక్రణలు, సీవ్కారోతస్వాలు, రజతోతస్వాలు జరుపుతునాన్రు బాగానే ఉంది కానీ అవి జనం చదవడం 
మానేసినపుప్డు దహనోతస్వం ఎందుకు చెయయ్రు” అనాన్రు. అది వినన్ మితుర్లు వెలేచ్రు నారాయణ రావు గారు “కావయ్ దహనోతస్వం” అనే నాటిక వార్సి 
ఏలూరులో వెయయ్డం చెపుకోదగగ్ పరిణామం. ఈ రోజులోల్ అయితే కావాయ్లకే కాదు, చాలా కథలకీ, కవితలకీ, నవలలకీ దహనోతస్వాలు చేసేత్ మిగతా 
కారయ్కర్మాలకి సమయం ఉండదు! అనీన్ పుబబ్లో పుటిట్ మఘలో మాడిపోతునన్వే! అలాగే ఆయన కంటోర్లర ఆఫ ఎకాజ్మినేషనస్ గా ఉనన్పుప్డు మంచి 
చేసుకుని మారుక్లు వేయించుకోడానికి సిఫారుస్లతో కొంత మంది వచేచ్ వారు. వాళళ్ని ఆయన “మారిక్స్సుట్లు” అనే వారు.   

అబూబ్రి వారి కుమారుడు వరద రాజేశవ్ర రావు గారు చమతాక్రాలలో కూడా తండిర్ వారసతావ్నిన్ పుణికి పుచుచ్కునన్ గొపప్ రచయిత. 
ఆయనకి అధికార భాషాసంఘం అధయ్కుష్డి పదవి ఇచిచ్నపుప్డు “ఈ వయసులో రంభ ని ఇసేత్ ఏం చేసుకోను?” అనడం కానీ, “అది పాత చింతకాయ 
పచచ్డి లాంటిది. జబుబ్ చేసిన వాళళ్కే ఇసాత్రు” అనడం కానీ ఆయనకే చెలిల్ంది.  

ఇక బాపు-ముళళ్పూడి ల హాసోయ్కుత్లు ఒకటా, రెండా...ఒకసారి నేను మదార్సు వెళిళ్నపుప్డు బాపు గారిని పిలిచి “మీకూ, రమణ గారికీ 
నమసాక్రం పెటుట్కునే పని ఉంది. ఎపుప్డు రమమ్ంటారు, గురువు గారూ?” అని అడిగాను.  

ఆయన నవువ్తూ “పగలైతబాగా కనపడతాం. పదకొండింటికలాల్ వచెచ్యయ్ండి...పపుప్ కూడా తినొచుచ్” అనాన్రు బాపు గారు.  
నేను “ఇదేదో భలే బావుంది సార..మరి సాయంతర్ం అయితేనో?” అనాన్ను కాసత్ టీజింగ గా.  
“సాయంతర్ం అయితే గూడ కటుట్ కటుట్కుని వచెచ్యయ్ండి. మడత మంచం వేయిసాత్ను” అనాన్రు ఆయన నవువ్తూ.  
“ఆ పని నాకు రాదు సార, పొదుద్నేన్ వసాత్ను” అని యాయవారం కుదురుచ్కుని ఆ మరాన్డు పొదుద్నేన్ వెళాళ్ను కానీ పది నిముషాలు 

ఆలసయ్ం అయింది నా పార్ణాలకి. అపప్టికే బాపు గారు బయట పోరిట్కో లో చీటికి మాటికీ చేతి వాచ చూసుకుంటూ పచారుల్ చేసేసుత్నాన్రు. బాపు గారి 
సమయ పాలన అందరికీ తెలిసినదే. నేను గబగబా కారు దిగి “సారీ సార. లేటయింది” అంటూండగానే ఆయన “పరవా లేదు రాజూ గారూ. మీ అమెరికా 
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వాళుళ్ మా ఇండియా వాళళ్ కంటే ఎపుప్డూ వెనకే ఉంటారు గా” అనాన్రు నవువ్తూ. అంటే అమెరికా ఇండియా కంటే ఎపుప్డూ పది, పదిహేను గంటలు 
వెనకాలే ఉంటుంది కదా! అదీ ఆయన పన!  

అలాగే ఒకసారి మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్ గారు ముళళ్పూడి వారి బలవంతం మీద ఆయన ఇంటికి వెళిళ్ కొనాన్ళుళ్ ఉనాన్రు. మలాల్ది 
వారంటే ముళల్పూడి వారికి ఆరాధనా భావం.  ఆయన ఆతిధయ్ం అయాయ్క మలాల్ది వారు బందరు వెళిల్ పోతూ “రమణా మీ ఇంటోల్ ఉనన్ రెండు రోజులూ 
రెండు క్షణాలుగా గడిచి పోయిందయాయ్” అనాన్రు కాసత్ విచారంగా. దానికి వెంటనే రమణ గారు “మరో రెండు క్షణాలు ఉండకూడదూ?” అని 
బతిమాలారుట. అంటే మరో రెండు రోజులన మాట! అదీ సమయ సూఫ్రిత్ అంటే!      

ఇలా చెపుప్కూంటూ పోతే తెలుగులో దేవులపలిల్గారు, కటట్మంచి వారు, చలం, విశవ్నాధ, రావి శాసిత్ మొదలైన గొపప్వాళళ్ 
చమతాక్రాల మీద చాలా పుసత్కాలే వార్సి, జనమ్ ధనయ్ం చేసుకోవచుచ్ను. అలా ధనుయ్లైన వారిలో నాకు బాగా తెలిసిన వారు శీర్ రమణ, సి. మృణాళిని. ఈ 
నాటి పర్ముఖుల చమతాక్రాలు సేకరించి ఓ పుసత్కం వేదాద్ం అని నాకూ ఒక కోరిక ఉంది కానీ, ఈ రోజులోల్ ఎవరు పర్ముఖులో తెలియడం లేదు. ఎవరికి 
వారే గొపప్ వాళుల్ మరి!   
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