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1  బకుడు – గుళళ్ కోటేశ రరా

 బకుడు గుళళ్ కోటేశ రరా

మండపేట నుంచి కపిలేశవ్రపురం వెళేల్ దారిలో, మండపేటకు 5 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ గార్మం పేరు వలూల్రు. ఆ ఊరి 
మెయిన రోడుడ్కు కుడివైపున పెదద్ చెరువు, సతర్వు సావిడి. ఆ సతర్వు సావిడి పకక్నే చెరువులోకి ఉనన్ ‘దూళల్ రేవు’కు ఎదురుగా రోడుడ్కు ఎడమ 
పకక్ ఒక తాటాకు సావిడిలాటి పాక. ఆ పాకలో ఉనన్ హోటలు పేరే 'షరాబు హోటలు'. షరాబులంతా దానిన్ 'షరాబుగాడి హోటల'ని, 
గరీబులంతా 'షరాబుగారి హోటల'ని, మిగతా వాళల్ంతా 'షరాబు హోటల'ని పిలిచేవారు. సుమారు మూడువేల జనాభా ఉనన్ ఆ ఊరికి ఈ 
హోటలు పెదద్దనే చెపుప్కోవాలి. వలూల్రు, అంగర రోడుడ్కి కాలేరు రోడుడ్కి, జంక్షనవడంవలల్ ఈ హోటలుకి గిరాకీ బాగానే ఉండేది. ఈ హోటలు 
యజమాని అసలు పేరేమిటో తెలియదుగాని అందరూ అతనిన్ షరాబు అని పిలిచేవారు. ఆ పేరే హోటలు పేరు కూడా. నలల్గా, బొదుద్గా, కాకి 
నికక్రు, మోచేతులవరకు మడతపెటిట్న తెలల్ పొడుగు చేతుల చొకాక్తో ఉండేవాడు. షరాబు కోమటి, వాయ్పార దక్షత కలవాడు. దానికి తోడు 
హోటలోల్ రుచికరమైన వంటకాలుండడంతో వాయ్పారం మూడు పువువ్లు ఆరు కాయలాల్ ఉండేది.  ఈ హోటలోల్ షరాబు గారితోపాటు ఆయన 
మేనలుల్ళిల్దద్రూ, మరో ఇదద్రు పనిమనిషులు పనిచేసేవారు. షరాబుగారుంచుకునన్ చాకలావిడ అపుప్డపుప్డు, అంటే చాకిరేవు లేనపుప్డు, చలవ 
చెయాయ్లిస్న బటట్లు లేనపుప్డు, వచిచ్ వీరికి సాయపడుతుండేది. 

షరాబు హోటలు తెలల్వారక ముందే తెరుచుకుని సాయంతర్ం చీకటి పడిన తరావ్త మూత పడేది. పొర్దుద్టిన్ంచి మధాయ్హన్ం వరకు 
ఇడిల్, గారె, పెసరటుట్, పులల్టుట్ లాంటి టిఫినుల్, కాఫీ టీలు దొరికేవి. మధాయ్హన్ం నుంచి సాయంతర్ం వరకు పకోడీ, మిరపకాయ బజిజ్, 
అరటికాయ బజిజ్ లాంటి చిరుతిండుల్ కాఫీ టీలతోపాటు దొరికేవి. భోజన సదుపాయం లేదు. హోటలుకు ఒక మూల రోడుడ్ వైపుకు తెరచుకుని 
మిఠాయి దుకాణం కూడా ఉండేది. ఇందులో ఎకుక్వగా బెలల్ం సీవ్టుల్, కొనిన్ పంచదార సీవ్టుల్, కారపూప్స, కారా బూందీ, జంతికలు లాంటి 
‘సాన్కస్’ ఉండేవి. షరాబుగారి రెండో మేనలుల్డు వేసే మసాలాగారెలు చాలా సెప్షలు. మిఠాయి దుకాణంలో బెలల్ం మిఠాయి అచుచ్, కఱకజజ్ం, 
బెలల్ం కొముమ్లు ఎకుక్వగా అముమ్డయేయ్వి. దేవళల్ సూరనన్గారు పేకాటకు వెళుతూ 'పదలం' బెలల్ం మిఠాయి కొనుకుక్ని వెళిల్, 
పేకాడుతునన్ంతసేపూ ఎవరికీ కొంచెం ముకక్గూడా పెటట్కుండా ఒకక్డే తినేసేవాడని చెపుప్కునేవారు. హోటలోల్ అనిన్ వంటకాలు చాలా 
రుచిగా ఉండేవి. దోరగా కాలి గోధుమ, పసుపు పచచ్, ఆకు పచచ్ రంగుల కలయికతో ఉండే పెసరటుట్ మరీ రుచిగా ఉండేది. పెసరటుట్ 
మధయ్లో ఉంచిన, పసుపు గణేశుడి ఆకారంలో ఉనన్, వెనన్ ముదద్ నోరూరించేది. హోటలు ఖాతాదారులోల్ పెసరటుట్ అభిమానులే ఎకుక్వ. దాని 
తరువాత సాథ్నం ఇడిల్ది. తెలల్గా, పళూల్డిన విషుణ్చకర్ం మధయ్లో ఉబిబ్నటుట్గా, ఉండే రెండిడిల్లు పేల్టు మధయ్లోను, పేల్టు పైభాగంలో కాషాయం 
రంగులో ఉనన్ ఉలిల్ చటీన్, కింద భాగంలో ఆకుపచచ్ రంగులో ఉనన్ పుదీనా చటీన్ వేసిసేత్ చూడాడ్నికి మూడు రంగుల భారత పతాకంలా 
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ఉండేది. షరాబు దేశభకుత్డు, కాసత్ కళాపోషకుడు కావడం మూలానన్ అపుప్డపుప్డు, అంటే సావ్తంతర్ దినం, రిపబిల్కుక్డే వంటి రోజులోల్నూ, 
పండగలకూ, ఇడిల్ మధయ్ పైభాగంలో చకర్ంలా కోసిన టమాటో ముకక్ అదేద్వాడు. అది జెండాపై ఉండే ధరమ్చకర్ం అని కసట్మరల్ందరికి 
చెపేప్వాడు. 

ఆ రోజులోల్ ఇళల్లోల్ ఎవరూ టిఫినుల్ తినేవారు కాదు. కొనిన్ ఇళల్లోల్ మాతర్ం అపుప్డపుప్డు కాఫీ తాగేవారు. పొలానికి ముంతలు 
పటిట్కెళిళ్నా, ఇంటోల్ తినాన్ చదద్నాన్లే. హోటలుకెళిళ్ తిని రావడమంటే మడిబటట్ కటుట్కుని 'మైల'వాడింటికెళిల్ తినొచిచ్నంత ఘోరం. 
ఆడవాళళ్సలు వెళేల్వారు కాదు. చినన్పిలల్లైతే గుమమ్ంలోంచో కిటికీలోంచో చూసి ఆనందించేవారు తపప్ లోపల అడుగు పెటేట్వారు కాదు. 
అంచేత కసట్మరల్ందరూ ఊళోళ్వాళుళ్, ఊరిమీదుగా పర్యాణంచేసేవాళుళ్ ఐన మగవాళుళ్ మాతర్మే. ఈ హోటలోల్ తినేవాళల్లో అనిన్ 
కులాలవారు, జాతులవారు ఉనాన్రు. జంధయ్ం వేసుకునన్ వాళల్లో కొందరు ఎవరైనా చూసాత్రనే భయంతో తెలల్వారక ముందే వెళితే, 
మరికొందరు ధైరయ్ంగా అనిన్ టైములలోను వెళేల్వారు.  వలూల్రు ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ పనిచేసే, ముకుక్పొడి పీలేచ్ అలవాటు ఎకుక్వగా ఉనన్, 
భటుట్ మాసాట్రికి ముకుక్పొడి లేకపోయినా ఫరవాలేదుకాని, షరాబు హోటలోల్ పొర్దుద్టే కాఫీ తాగకపోతే మాతర్ం పాఠాలు సరిగా 
చెపప్లేకపోయేవాడు. కొందరికి కొనిన్ 'మంచి' చెడడ్ అలవాటుల్. వడాడ్ సూరనన్ గారి కొటోల్ పర్తీరోజూ తపప్కుండా గోళీసోడా తాగేవారిదీ, కిళీళ్ 
వేసుకునేవారిదీ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి. ఊరి శివాలయంలోని పూజారి శివరుదర్యయ్ గారు కూడా ఈ హోటలుకెళళ్ని రోజు పూజ 
అనయ్మనసక్ంగానే చేసేవారు. ఆయురేవ్దం మందిచేచ్ 'గఫుర' గారి నాలుగో  అబాబ్యి 'ఘని' ఇంజనుల్ బాగుచెయయ్డంలో పేరునన్వాడు. 
ఇంజను రిపేరీకెళేల్ ముందు తపప్నిసరిగా షరాబు హోటలోల్ పులల్టుట్ తినెళేళ్వాడు.  వీరనన్ గారి దతుత్డు రామారావు పర్తిరోజూ లేవగానే 
మొహమైనా కడుకోక్కుండా హోటలుకు పరిగెటిట్ కాఫీ తాగొచిచ్ తరవాత కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కునేవాడు. తిరిగి ఇంటికొచిచ్ ఆ కారయ్కర్మం 
అయిందనిపించి మళీళ్ హోటలుకెళిళ్ పెసరటుట్ తినొచేచ్వాడు. ఇంకేపనయినా   ఇవైంతరావ్తనే. ఇలా చెపుప్కుంటూపోతే చాలా ఉనాన్యి. 
యరమాటి బులల్బాబ్యికి కొతత్గా పెళళ్యియ్, ఆ ఊళోళ్నే ఉనన్ అతాత్రింటోల్ 'మనుగుడుపు' తింటునాన్డు. అతత్గారు బాగానే వండిపెడుతునాన్, 
అలవాటు మానలేక, చాలా తరచుగా షరాబు హోటలుకెళిళ్ తనకిషట్మైన ఇడిల్ తినొసుత్నాన్డు. బులల్బాబ్యికి పెదనానన్ కొడుకు, దతుత్డు 
రామారావుకి సేన్హితుడు ఐన వెంకటరావు    అపుప్డపుప్డు హోటలుకెళిళ్ నచిచ్న టిఫిను తినే చాలామందిలో ఒకడు. 

ఒకరోజు దతుత్డు, బులల్బాబ్యి, వెంకటరావు హోటలోల్ ఎదురెదురుగా కూరుచ్ని టిఫిన తింటుండగా   వెంకటరావు 
"ఉరేయ బులల్బాబ్య కొంచెం ‘బేగి’ తిను. ఇయాయ్ల కాలవవతల పొలంలో పనికి మనుషులిన్ రమమ్నాన్ను. ఇదద్రం పోయి 

చూసొదాద్ం" అనాన్డు.  
బులల్బాబ్యి "సరే" అని పేల్టులో ఇడిల్ కొంచెం వేగంగా తినడం మొదలెటాట్డు.  
ఇంతలో దతుత్డు బులల్బాబ్యి మొహంలోకి చూసి  
"ఉరే నువువ్ బాగా తింటావని, తిని ‘అరాయించు’కుంటావని ఊళోళ్ నీకు పేరుందిగదా; నీకు ఇడిల్లంటే ఇషట్ంగదా; ఎనిన్ 

ఇడిల్లు తినగలవురా" అని ఆరా తీసాడు.  
దానికి బులల్బాబ్యి "ఆ మహా అయితే ఇరవొయోయ్, పాతికో తినగలను" అని సమాధానమిచాచ్డు.  
"ఓ వంద తినరా పందెం కడతాను" అనాన్డు దతుత్డు.  
"నువేవ్ పందెంగటిట్నాగాని వంద ఇడిల్లు తినే మొనగాడు ఈ ఊళోళ్ కాదుగదా, చుటుట్పకక్ల ఊళల్లోల్కూడా ఎవడూ లేడు". 
"సరే ఎనభై తినరా, వంద రూపాయలు పందెం" 
"నువవ్ంద రూపాయలు పందెం అంటే ముపైప్ తింటాను" 
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"అరవై" 
"ఆఖరుమాట నలభై" 
పందెం అకక్డ ఆగిపోయేలా కనిపించింది. ఇదంతా ఉతాస్హంగా వింటునన్ మిగిలిన కసట్మరల్లో ఒకడు పందెం 

నీరుకారిపోగూడదని "ఇదద్రి మాటా కాదు, యాభైకి ఖాయం చేసేయండెహె" అని తుని తగవు తీరేచ్డు.  
"నేనొపుప్కుంటాను" అనాన్డు దతుత్డు.  
"నేనూ ఒపుప్కుంటాను" అనాన్డు బులల్బాబ్యి. 
దతుత్డు జేబులోంచి వంద రూపాయల నోటు తియయ్డం చూసిన బులల్బాబ్యి "నా దగగ్రుపుప్డడ్బుబ్లేల్"వనాన్డు. 
వెంకటరావు బులల్బాబ్యికి అనన్ వరస, దతుత్డు రామారావుకి మంచి సేన్హితుడు అవడంవలల్ అతను మధయ్వరిత్గా 

ఉండడానికి ఇదద్రూ ఒపుప్కునాన్రు. ఈ మధయ్వరిత్ చెయయ్వలసిందేమిటంటే ఓడిపోయినవాడి దగగ్రనుంచి డబుబ్లు వసూలు చేసి వంద 
రూపాయలు నెగిగ్న వాడికి, ఇడిల్ బిలుల్ షరాబుకి ఇవవ్డం; యాభై ఇడిల్లు, చటీన్ సరిగాగ్ ఉనాన్యో లేదో చూడడ్ం, పందెంలో ఉనన్ రెండు 
పారీట్లకు ఏవైనా చినాన్ చితకా గొడవలొసేత్ తీరుప్ చెపప్డం.  

 ఇదంతా కేష కౌంటరులో కూరుచ్ని చెవులు నికిక్ంచి వింటునన్ షరాబు వెంకటరావు పిలవడంతో టేబులు దగగ్రకొచాచ్డు. 
వెంకటరావు అడిగాడు "యాభై ఇడిల్లు రెడీ చేయగలవా"? 

"ఓ, నానబెటిట్న మినుములునన్య, రుబిబ్ంచేసాత్ను. కాకపోతే రెండు మూడు రకాల చెటీన్లు చేయించలేను. కొబబ్రి, 
సెనగలూ ఉనాన్య. వాటితో ఒక చటీన్ని చేయిసాత్ను" యాభై ఇడిల్ల బేరం వసోత్ందనే ఉతాస్హంతో చెపాప్డు షరాబు.  

"ఒకటే చెటీన్యా" గునిసాడు బులల్బాబ్యి. "సరేలే" అనాన్డు చివరికి.  
పనివాడు పిండి రుబబ్డం, చాకలావిడ పకక్ రుబుబ్రోటోల్ చటీన్ రుబబ్డం మొదలెటాట్రు.  
హోటలోల్ కసట్మరల్ందరూ బయటికి వెళల్కుండా ఈ పందెం చూడాలనే పటుట్దలతో లోపలే కూరుచ్నాన్రు. ఈ పందెం 

విషయం హోటలు బయటికి పొకక్డంతో కొందరు బయట వాళుళ్కూడా వచాచ్రు. మొతాత్నికి పాక కికిక్రిసిపోయింది. 
"మదిద్లో మంచినీళుల్ తాగొచాచ్" అమాయకంగా అడిగాడు పకక్ బెంచి మీద కూరుచ్నన్ కాశీ.  
"ఉరే కాశీగా నీకీ 'ఏసకటం' ఎపుప్డు పోదిద్రా. యాభై ఇడిల్లు మంచినీళుల్ తాకుక్ండా ఏ యెదవైనా తినగలడార్" అనాన్డు 

చిరాగాగ్ బులల్బాబ్యి.  
"పందెం మదిద్లో మీ ఇదద్రికీ గొడవ రాకూడదని, ముందే ఓ మాటనుకుంటే మంచిదని" నసిగాడు కాశీ. 
"మంచినీళుల్ తాగొచుచ్" అనాన్డు దతుత్డు ఉదారంగా.  
ఈలోగా ఇడిల్లు, చటీన్ తయారయాయ్యి. వెంకటరావు దగగ్రుండి యాభై ఇడిల్లు లెకక్పెటిట్ంచి ఒక బేసినులోను, యాభై 

గరిటల చటీన్ ఒక గినెన్లోను వేయిచుకుని షరాబు గారి మేనలుల్డుతో టేబులు మీద పెటిట్ంచాడు. ఒక జగుగ్తో మంచినీళుల్, ఒక పేల్టు, ఒక 
గాల్సు టేబులు మీదకొచాచ్యి. 

"యాభై ఇడిల్లు ఎంత టైములో తినాలి?" మళీళ్ జనాంతికంగా అనుమాన పడాడ్డు కాశీ.  
"ఉరేయ ‘నెలతకుక్వెదవా’ మాకింకేవీ పనులేల్వనుకుంటనాన్వేంటిరా ఇకక్డే కూరుచ్ని ఇడిల్లు తినడానిక్. అకక్డ పొలంలో 

బోలడ్ంత పని పెటుట్కునాన్ంరా. వాడు వరసగా తింటాళేళ్. నేనునాన్గా చూసుకోడానిక్. నువువ్ నోరూమ్సుక్ని కూకో" విసుకుక్నాన్డు వెంకటరావు. 
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బులల్బాబ్యి పేల్టు ముందుకు లాకుక్ని బేసినులోని ఇడిల్లు, గినెన్లోని చటీన్ వేసుకుని తినడం మొదలెటాట్డు. ఒకదాని 
తరవాతొకటి తాపీగా, ఒకే సీప్డులో, వంచిన తలెతత్కుండా, ఏమాతర్ం భుకాత్యాసం లేకుండా తింటునాన్డు. మధయ్ మధయ్లో జగుగ్లోని 
మంచినీళుల్ గాల్సులోకి వంచుకుని తాగుతునాన్డు. చుటూట్వుండి చూసుత్నన్ వాళల్ంతా కాళుళ్ చేతులు కదపడం మరిచ్పోయారు. నోరు మెదపటం 
మరిచిపోయారు. కళల్పప్గించి బులల్బాబ్యి చేతివంక నోటివంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు. బులల్బాబ్యి చివరగా యాభైయోయ్ ఇడిల్ తిని ఓ గుకెక్డు 
మంచినీళుల్ తాగి వంగిన తలెతాత్డు. ముఖంలో విజయ గరవ్ం, గెలిచాననే తృపిత్. కళళ్లోల్ ఇడిల్లాల్ంటి తెలల్టి మెరుపు. చూసుత్నన్ జనంలో 
ఒకక్సారిగా కదలిక వచిచ్ంది. “బులల్బాబ్యి గెలిచాడు, యాభై ఇడిల్లు తినేసాడు” అని ఒకక్సారిగా అరవడం మొదలెటాట్రు. ఆ అరుపులతో 
పాక దదద్రిలుల్తుండగా, దతుత్డు ఒకసారి బేసినిలోకి, చటిన్గినెన్లోకి తొంగిచూసి "కుదరుద్" అని అరిచాడు. ఈ అరుపు వినన్ జనం వాళళ్ 
అరుపుపులు మానేసి విసుత్పోయి చూసుత్నాన్రు.  

"చటీన్ ఉంచేసాడు. మొతత్ం తినలేదు" అనాన్డు దతుత్డు పందానికి మెలిక పెటేట్ ఉదేద్శంతో.  
 బులల్బాబ్యి ముఖంలో చెపప్లేనంత కోపం. కళుళ్ చటీన్ రంగులోకి మారాయి.  
"ఇదేం బాలేదు" అనాన్డు బులల్బాబ్యి.  
"చటీన్ బావునాన్, బాగోపోయినా తినాలిస్ందే" అనాన్డు దతుత్డు ఓడిపోతునాన్ననన్ ఉకోర్షంతో. 
"నేను బాలేదనన్ది చటీన్ కాదు, నువువ్ పెటిట్న మెలిక" అనాన్డు బాధతో బులల్బాబ్యి. 
జనమంతా "ఇది అనాన్యం, ఇది అనాన్యం" అని అరవడం మొదలెటాట్రు. 
మధయ్వరిత్గా ఉనన్ వెంకటరావు ఏదో చెపాద్మని నోరు విపేప్లోపల, బులల్బాబ్యి గాల్సులో కొదిద్గా మిగిలిన నీళుల్ తాగేసి, 

గినెన్లో మిగిలిపోయిన చటీన్ గాల్సులోకి వంచుకుని, గాల్సెతిత్ గడగడా తాగేశాడు.     
జనమంతా రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో "బులల్బాబ్యి జిందాబాద" అని మళీళ్ అరవడం మొదలెటాట్రు. ఉతాస్హవంతులైన 

నలుగురు కురార్ళుళ్ ముందుకొచిచ్ బులల్బాబ్యిని భుజాలపై ఎతుత్కుని పైకి లేపేశారు. వాళుళ్ కిందకు దించగానే, దతుత్డు బులల్బాబ్యిని 
కావిలించుకొని "నువొవ్టిట్ కబురోల్డివి కాదురా, మంచి గటోట్డివిరా" అని జేబులోంచి వంద రూపాయల నోటు తీసి బులల్బాబ్యి జేబులో 
పెటేట్సాడు.  

వెంకటరావు ఆనందానికి అంతు లేదు. తముమ్డి గెలుపు అతనికి గరవ్ంగా ఉంది.  బులల్బాబ్యి వంక చూసి "నువివ్ంటికెళుళ్, 
నేను మాఇంటికెళిల్ ఓ పదినిమిషాలోల్ మీ అతాత్రింటికొతాత్ను. నువువ్ రాగలిగితే ఇదద్రం కలిసి పొలవెళాద్ం" అనాన్డు.  

బులల్బాబ్యి సంతోషంతో తాపీగా నడచుకొంటూ అతత్రింటికెళిల్పోయాడు. 
 ఓ పావుగంటయింతరవాత వెంకటరావు సైకిలుమీద బయలుదేరి బులల్బాబ్యి అతాత్రింటికెళాళ్డు, అతనిన్ పొలం 

పిలుచుకెళదామని. ఇంటరుగుమీద బులల్బాబ్యి బావమరిది తోటి పిలల్లతో ఆడుకుంటుంటే "మీ బావ పొలవసాత్డేమో అడగరా" అనాన్డు 
వెంకటరావు. బులల్బాబ్యి బావమరిది లోపలికెళొళ్చిచ్ "మా బావకింకో పదినిమిషాలు   పడదద్ంట" అని చెపాప్డు.  

"లోపలేంజేతత్నాన్డార్ మీ బావ" 
"చదద్నన్ం తింటనాన్డు" 
" ఆ……………!!" ఆశచ్రయ్పోయాడు వెంకటరావు.                               *** 
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