పోతరాజూ-పోస్టాఫీసూ

మా పోతరాజు చాలా జాలి గండె క్లవాడు. మా స్నేహితుడని కాదు కానీ చిన్ే తన్ం నుంచీ వాడిది జాలి గండె.
ఎవరైనా క్ష్ాంలో ఉనాే, బ్బధ పడుతునాే ఓరుుకోలేడు. తన్ బ్బధ లాంటిదే క్దా వారి దీనీ అని స్టయం చేయను
ముందుకొచేువాడు. ఒకోో మారు అది ’తన్ను మాలిన్ ధరమం‘ గానూ ఉంటండేది. వాడూ నేనూ ప్రాధమిక్ స్టాయి
నుండీ పోస్టా గ్రాడూయయేష్న్ వరకూ కాీస్ట మేట్ీమూ, బంచ్ మేటసం కూడా .వాడి జాలి గండె మొద్టి స్టరిగా మేము
మూడో కాీస్ట లో ఉన్ేపుడు బయట్ పడింది నాకు తెలిస. నాకు బ్బగా గరుు ఆ రోజు. చలి కాలం . అంద్రికీ ముకుోలు
కారుతునాేయి,

వాళ్ళమమ

వాడికి

ముకుో

తుడుచు

కోను

చేతి

రుమాలు

ఇచిుంది.

ముకుో కారి ఎండి పోతే అది చాలా బ్బధగా ఉంటంది. ఆ రోజు వాడూ నేనూ బడి కెళ్ళళ సంచులు మా
సాలంలోఉంచుకుని ,ప్రారధన్కు బయటి కొచాుం.మా బడి చిమేమ బ్బలమమకొడుకు కుమారు మావయసు వాడే వాడికీ
ముకుో కారు తుంటే వాళ్ళమమ వెన్కాలే తిరుగతూ ఆమె చీర చంగతో ముకుోతుడుచు కో స్టగాడు. ఆమె వాడిే
కోపపడుతూ,

"వెన్కెన్కాలే తిరగమోకురా వెధవా! , నా పనికి ఆల్లస్ససమవు తుంది, పెద్ద పంతులొస్ను

కోపపడతారు "అంటూ అరుసుున్ేది. మా పోత రాజు చూశాడు, వాడి ముకుో ఎర్రగా ఐపోయి రక్ుం కూడా వసుున్ేది,
బ్బలమమ చీరె చాలా మంద్ంగా ఉంది, వెంట్నే వాడు మా తరగతి గదిలోకి పరుగెటిా తన్ సంచీలో ఉన్ే వాడి చేతి
రుమాలు తెచిు కుమారు కిచిు, "ఇది తీసుకో మెతుగా ఉంటంది, రక్ుం రాదు , నొప్పపయదు" అని చప్పపడు.అది వాడి
మొద్టి జాలి గండె రెస్టపన్స. ఇంటికెళ్ళళక్ వాళ్ళమమకు చపపగా ఆమె "పోనీలేరా ! పోతు రాజూ! అవసరంలో ఉన్ే
వారికి అలా స్టయం చేయడం మంచిదే, మన్ం ఇతరులకు స్టయం చేస్ను దేవుడు మన్కు స్టయం చేస్టుడు." అంది.
అలా వాళ్ళమమ ఉగు ప్పలతో జాలి నూరి పోయడం వలీ వాడి జాలి గండె ప్రవాహం మొద్లంది. ఆ తరాాత వాడు చేస్న
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స్టయాలు చాలానే ఉండేవి, పెనిసళ్ళళ ఎకుోవగా తెచేు వాడు , అవసరమైన్ వాళ్ళ కు అచుంగా ఇచేువాడు.
ఇహ ఎరేజర్సస కూ, బలప్పలకు లెక్కోలేదు, ఎవరికి కావలిసనా పరుగ పరుగన్ వచిు పటాకెళ్ళళ వారు, ఒకోో మారు
ఉప్పధ్యయయులు కూడా బలపం కావాలిసన్ వాళ్ళను “వెళ్ళళ పోత రాజు ద్గుర తెచుుకో పో " అని పంప్ప వారు. అలా
స్టయానికి మారు ప్పరుగా మా పోతరాజు చిన్ేతన్ం నుంచే ప్పరు పందాడు. ఐదో కాీస్ట లో ఉండగా పోతరాజు పుటిాన్
రోజుకు వాళ్ళమమ కొనిచిున్ కొతు చపుపలు, ఆ స్టయం కాలం బడ యాయక్ ఇంటి కెళ్ళతుండగా కాళ్ళకు చపుపలేీకుండా
గాయమైన్ కాళ్ళతో వెళ్ళతున్ే ఒక్ వీధి కుర్రాడిే చూసి అవి ఇచేుశాడు."చూడరా రఘూ! ప్పపం కాలికి
గాయమైందిరా!ఎలా న్డుస్టుడూ!" అని జాలి మాట్లు కూడా జోడించాడు. ఇంటికెళ్ళళక్ వాళ్ళమమ కోపపడుతుంద్ని
అనుకునాేను.

ఆమె

వాడిని

ద్గురకు

తీసుకుని

ముదుద

పెటాకుంది.

"పోనేీ

నాయనా!

మరో

జత

కొంటాగా!"అంది.”ఇలాంటి అమమలు కూడా ఉంటారా!' అని ఆశ్ురయ పోయాను. వాడి జాలి గండెకు మూలం ఆమే
అని

నిదాన్ంగా

తెలిసంది

నాకు. హై సూోల్ కెళ్ళళక్ వాడి జాలి ప్రవాహం ఎకుోవ కాస్టగంది వరాా కాలపు క్ృష్ణా గోదావరులాీ.

నోట్

బుకుోలూ, అచుు పుసుకాలూ , పెన్ లూ అరువుగా కాక్ అచుంగా ఇచేువాడు, అచుు బొకుోలు మళ్ళళ వాళ్ళమమ
కొనిచేుది. ఏడో కాీస్ట లో ఉండగా పరీక్ష్ ఫీజ్ క్ట్ా లేని ఇద్దరికి వాళ్ళమమన్డిగ క్టిా స్టయం చేశాడు. అలా వాడి ప్పరు
సూోలంతా తెలిసపోయింది. బడికి రాని వాళ్ళకు నోటస వ్రాసివాడం, రికారుులో డ్రాయింగ్ లు వేసివాడం చేస్నవాడు.
వాడు లెక్ోలోీ దిట్ా. చేతి వ్రాత ముతాయల వరుసలే. చాలా మంది వాడి చేత నోటీ వ్రాయించుకోను కావాలిే బడి
మానేవారు.
"పోత రాజూ! నిజంగా అవసరమైన్ వాళ్ళక్క చేయరా! నీ జాలిని వాళ్ళళ దురిానియోగం చేసుకుంట నాేరు" అని
నేన్ంటే," పోనీరా రఘూ! నాకూ చద్వకుండానే బ్బగా వచేుసుుంది క్దా! ఒక్ మారు వ్రాస్ను పదిమారుీ చదివిన్టీట్
క్దా!"అని

ఓపిగాు

వ్రాసిచేువాడు.

ఒక్ మారు వాళ్ళ నాన్ే గారు ఊరోీ లేన్పుడు, వాళ్ళమమ పోస్టాఫీస్ట కెళ్ళళ వాళ్ళ అక్ో గారికి అతి జరూ రుగా సొముమ
పంప్పలిస వచిు , మనియారుర్స చేయను చేత కాక్ ఇబాంది పడిందిట్, అపుపడు మా పోతరాజు ఎనిమిదేళ్ీ వాడు.
వాళ్ళమమ పడిన్ బ్బధ చూసి వాడికి బ్బధేసిందిట్, వాళ్ళమమ "నాయనా ! నీవు పెద్దయాయక్ వీలుంటే పోస్టాఫీసు వద్ద
చదువు రాక్ చిరునామాలూ, మనియారుర్స లూ వ్రాసుకోను రాని వారికి స్టయం చేయరా బ్బబూ!" అందిట్. అది బ్బగా
గరుు పెటాకునాేడు మా పోత రాజు. అమమ మాట్ంటే వానిక్ంత గరి. ఎనిమిదో కాీసులో ఉండగా , మనియారుర్స లు
చేయడం, చిరు నామాలు వ్రాయడం వంటివి మా స్టరుీ పోస్టాఫీసుకు తీసుకెళ్ళళ నేరిపన్పపటీంచీ , మా పోతరాజు
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తీరికున్ేపుప డలాీ పోస్టాఫీసు కెళ్ళళ స్టయం చేస్న వాడు. పదో కాీస్ట లో ఉండగా టూయష్న్ పెటిాంచుకునే స్థామత లేని
వారికి బడయాయక్ లెక్ోలు నేరేపవాడు, అలా వాడికి చపిప చప్పప , ప్పఠ్యంశాలు అలవోక్గా నోటికొచిు స్నాట్ ఫస్టా వచాుడు.
వాడికి చదువు చపపడం ఒక్ హ్యయబీ గా మారింది. అందుక్క ఇంట్ర్స లో సైన్స గ్రూప్ తీసుకుని, బిఎస్సస చేశాడు, ఆ తరాాత
ఎమెమస్సస కూడానూ. నేను వాడి స్నేహం వదులు కోలేక్ వాడితో ప్పటే చదివాను. ఇద్దరికీ లెక్ురర్స పోసుాలు వచాుయి,
కానీ వేరే వేరే ఊళ్ళలో. అలా మా స్నేహ్యనికి తాతాోలిక్ దూరం ఏరపడింది. క్రమేప్ప వివాహం, సంస్టరం, సంతాన్ం
ఏరపడాుక్, ఫోన్ సౌక్రాయలూ గట్రా వచాుక్ అపుపడపుపడూ వ్రాసుకునే ఉతురాల స్టాన్ంలో ఫోన్ సంభాష్ణలు పెరిగాయి.
వాడికి ఇద్దరు కొడుకులు, నాకు ఒక్ కూతురు, ఒక్ కొడుకూనూ. ఐతే

మా పోత రాజు జాలి గణం మాత్రం తగుక్

పోగా వయసుసతో ప్పటగా పెరగ స్టగంది. ఎంద్రో తన్ విదాయరుధలకు ఉచిత టూష్న్ తరగతులు, ప్పద్ విదాయరుధలకు
ఫీజులూ క్టేావాడు, వాడి జీతం లో పదో వంతు స్నవలకు అటేా ప్పటేా వాడు. చలి కాలంలో ఆది వారాలు ఒక్ బ్బయగ్ లో
చీరలూ, దుపపటూీ పెటా కుని ప్పవ్ మెంట్ మీది వారికి ఇచేువాడు, వేసవిలో ప్పద్రక్ష్లు ఇచేు వాడు. వీలున్ేపుపడలాీ
భోజన్ం పటాీలు ప్పవ్ మెంట్ మీది ముసల్ల ముతకాలకూ, అంగ వైక్లయం ఉన్ే వారికీ ఇచిు వచేు వాడు. అలా ఎంతో
మందికి వాడి ఆశీరాాదాలు అందుతూనే ఉండేవి. అపుపడపుపడూ ఫోన్ లు చేసు కున్ేపుడు వాడు తాను చేస్న ఈ చినిే
చినిే స్టయాల గరించీ నేను అడగాు అడగాు చప్పపవాడు. ఏ పని మీద్ వెళ్ళళనా సమయానికి తిరిగ వస్టుడనే న్మమక్ం
ఇంట్లీ వాళ్ళకు ఏనాడో పోయింద్ని మా చలెీమమ అపుప డపుపడూ మాటాీడిన్పుడు చప్పపది. ఎవరు ఏ స్టయం కోరినా
మా

పోతరాజు

కాద్న్డు,

అది

వాడి

నిఘంటవులో

లేనే

లేదు.

మా ఇద్దరికీ ఓ శుభ ముహూరాున్ ఓ ఆలోచన్ వచిుంది. మాలాగే మా సంతానానీే స్నేహితులను చేయాలని. అందుక్క
వాళ్ళను పరాయి ఊరైనా ఒక్క కాలేజీలో వేదాదమని నిరాయించాం. వాడికి అపిీక్కష్న్ పంపి , పోస్టాఫీస్ట కు వెళ్ళళ మని
యారుర్స చేసి, అపిీక్కష్న్ పూరిు చేసి మనియారుర్స రస్సదూ క్లిపి పోస్టా చేయమని చప్పపను. చివరి తేదీ ద్గుర పడింది.
"ఏరా !పోత రాజూ ! మూడు రోజులే ఉందిరా! ఇంకా పంప లేదా!"అని ఫోన్ చేయగా ,"ఒరే రాఘవా! వారం నుంచీ
వెళ్తునే ఉనాేరా! అక్ోడ అడ్రస్ట వ్రాసు కోను చేతకాని వాళ్తళ, ఫారం ఫిలప్ చేయను రాని వాళ్తళ, ఏవో అరజంట్
ప్పరిసల్స పంపను చిరునా మా ఆంగీంలో వ్రాయను చేత కాని వారూ ప్పపం ఇబాంది పడుతుంటే స్టయం చేస్న సరికి
నా లన్ పోతున్ేది, కాలేజ్ టైమై పోతున్ేది , ఈ రోజు తపపక్ క్డతానుగా!" అనాేడు. అలా కాద్ని వాడి కొడుకుని
పిలిు వాళ్ళ నాన్ేతో ఈరోజుకు వెళ్ళమని చప్పపను. పోస్టాఫీసుకు వెళ్ళగానే పోతరాజు ను చూసి, చాలా మంది చుటూా
మూగారుట్. వాళ్ళను తపిపంచుకు పోను వాడి వలీ కాలేదుట్. పైగా చలాీయి చపిపన్ మాట్లు వింటే నాకు న్వుా
ఆగంది కాదు. "పోత రాజూ! పోస్టాఫీసుకా?నాకాోసు ఒక్ ఐదు రూప్పయలకు కారుులు తెచిుదూద !” ,
”పోత రాజూ! పోస్టాఫీసుకా! ఈ లెట్ర్సస పోస్టా చేదూద , స్టాంపులు అంటించాలయాయ!” , “పోతరాజూ పోస్టాఫీసుకా!
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