జంబూద్వీపం
ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకార్ణం...
న్ర్జాతి చరిత్ర సమసత ం పర్పీడన్ పరాయణత్వం...
(తుఫాను... పడవ్ మునిగిపో యింద్వ. ల ట్
ై ్ ఆఫ్.... ల ైట్్ ఆన్)
సముదరంలోంచ్ నంద్వ, పరజాపతీ కొటటికుంటూ వ్చాచరు. బృహసుతి ద్ాకుునాాడు.
కాస్తపయాయక నంద్వ మెలోగా లేచాడు. రాజు దగగ రకు వ్సఫ
ే ...)
నంద్వ :

మహారాజా... మహారాజా (మహారాజు కదలేోదు. ముకుుదగగ ర చెయియ పెటి
చఫశాడు.) మహారాజా! (వెరిగా కేకపెటి ఏడుసుేనాాడు.) పరభ్ూ మిమూలిా
కాపాడుకోలేకపో యాను, ననుా...

బృహసుతి : ఉష్! అసుర సంధ్యవేళ్ ఏమిటా శోకాలు?
నంద్వ :

మహారాజుగారు మరణంచారు...!

బృహసుతి : చకివ్రుేల న
ై ా చావాలి్ంద్ే...! ఏం నువ్ుీ శా్ీతమా? అవ్ునఫ...
నువాీయన స్తవ్కుడ్డవా?
నంద్వ :

చ్తే ం...!

బృహసుతి : నువ్ుీ బరతికే ఉనాావ్ుగా! మీరాజెలా పో యాడు?
నంద్వ :

అద్ేమిటి...

బృహసుతి : రాచపీనుగు తోడు లేకుండ్ా పో దుగా!
నంద్వ :

జంబూ ద్వీపం

లేదు, గుండ్ె కొటటికోవ్డం లేదు.
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బృహసుతి : (వెరిగా నవిీ) కొటటికోవ్డ్ానికి... రాజులకి గుండ్ెల కుడుంటాయి.
నంద్వ :

మా పరజాపతి మహారాజు అందరిలాంటి వాడఫ కాదు.

బృహసుతి : పరజా... పతి అంటే పరజలకి మొగుడు... అవ్ును అందరిలాంటివాడు కాడు...
వీడు

బరతికునాపుుడు

మీరు

వెధ్వ్ల ైతే,

పో యాడుగా

ఇపుుడు

విధ్వ్లయాయరు. గుళ్ళి కొటిించుకోండ్డ.
నంద్వ :

ఏయ్! రాజు పో యి పుటి డు దుుఃఖంలో వ్ుంటే నువేీమిటి?

బృహసుతి : న్న పతరేమిటి?... ఆ... చెపుకు... నే చెపే ా న్న పతరు 'నంద్వ' అవ్ునా?
నంద్వ :

(ఆ్చరయంగా) న్నకెలా తెలుసు?

బృహసుతి : ఊహించా... అయినా రాజులకి స్తవ్ చేసే ునాావ్ుగా అయితే పంద్వ... లేకుంటే
నంద్వ...
నంద్వ :

రాజుగారి మరణం చఫస్తే జాలేసే ుంద్వ. రాజ లాంఛనాలతో గంధ్పు చెకులోే...
స్ెైనిక వ్ందనాలతో పో వ్లి్న మహారాజుగారిలా ద్వకుులేని వారిలాగ!

బృహసుతి : ఏం ఫరవాలేదు! చచ్చన వాడ్డకి లాంఛనాలుంటే ఎంత... లేకపో తే ఎంత...
అవ్ును వీణా కాలుద్ాామా? పూడుద్ాామా?
నంద్వ :

వినలేక పో తునాాను - పో యారు గద్ా! కన్నసం రెండు నిమిష్ాలు గౌరవిస్తే న్న
సొ మ్ూం పో యింద్వ.

బృహసుతి : బరతికునాపుుడు

లేకపో యినా చచాచక

్వానిా

గౌరవించే

జాతికద్ా

మనద్వ... సరేలే ్వానిా ఖననం చేద్ా ామా? దహనం చేద్ా ామా?
నంద్వ :

జంబూ ద్వీపం

కాలాచలంటే కరిలు కావాలి! పాతాలంటే గొయియ తవాీలి.
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బృహసుతి : పో న్న

'నిమజె నం'

పంచభ్ూతాలోో

చేద్ా ాం!

చేపలనాా

కలి్పో తునాాడు

తింటాయి.

"పృథవవాయపే స్తే జో

ఫరాీలేదులే...
వాయురాకాశాత"

నిపుు... లేకపో తే న్నరు. పటటి...
నంద్వ :

(రాజు కాళ్ికు దణా ం పెటి ్వానిా లేపబో యాడు. రాజు చేతిలో కతిే
బిగుసుకుంద్వ.)

బృహసుతి : కతిే లాగు, వాడ్డతోపాటట అద్ెందుకు?
నంద్వ :

(పరయతిాంచాడు... రాలేదు.)

బృహసుతి : కతిే అంటే ఏమిటో తెలుసా? అధవకారం. ముండ్ా కొడుకిు చచ్చనా ఇంకా
మోజు పో లేదు.
నంద్వ :

పరభ్ువ్ుల స్్ంహాసనం ఎవ్రు అధవషి ్సే ారో ఏమిటో?

బృహసుతి : ఈ పాటికి వీడ్డ తముూడ్ో ... బావ్ మరిద్ో అలుోడ్ో ... సొ ంత సంతానమో లేక
ఏ ముండ కొడుకో ఎకేుసుంటాడు.
పరజాపతి :

(లేచ్ కతిే దఫసాడు) రేయ్...! ఎవ్డ్ార?... ఎవ్డ్ార? నా స్్ంహాసనానిా
అధవషి ్ంచ్న నా పుతురడు... ఎవ్డ్ార నా కురచచ ఎకిున నా కుకు. వాడ్డ
తలతీస్్ కోట గుమాూనికి వేళ్ళిడగడ్ాేను. కోపమొస్తే నేను రాజును కాను...
ఆఁ

నంద్వ :

(ఆనందంతో) పరభ్ూ! మీరు చావ్లేద్ా?

పరజా :

ఏం... మా చావ్ు కోసంఎదురుచఫసుేనాావా... ఎవ్రకుడ... నంద్వ తలని
ఏనుగుతో

తొకిుంచండ్డ!

ఆఁ...

మ్ము

మరణంచడమా?

బ ంద్వలో

పారణముండగా అద్వ జరగదు.

జంబూ ద్వీపం
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కొకొొరోకో
(తర తీస్తసరికి... సూ
ు లు మీద ఒకరి వెనుక ఒకరు చేతులు చాప్ నిలబడ్డ ఉింటారు.
మృదింగిం హో రు మొదలయియయసరికి... మలో గా చేతులు ఊపుతూ ఉింటారు. ఇదీ రూ
ద్వగారు... ఒకరిా చూస్్ ఒకరు ఆశచరయపో యారు... పలకరిించుకునాారు. సింగీతిం
ఆగిపో యిింద్వ)
జ్ోగి :

మిమాలిా ఎకొడ్ో చూశాను.

యోగి :

బహుశా "జ్య" లో చూస్్ ఉింటారు.

జ్ోగి :

అబబే కాదిండ్డ

యోగి :

లేద్ా జ్ెైలో ో చూస్్ ఉింటారు.

జ్ోగి :

అహ... అకొడ్ా కాదు... ఆఁ... కాలేజీలో

యోగి :

నిజ్మేనిండ్ో య్ నాకూ ఓ డ్డగీా ఏడ్డస్్ింద్వ!

జ్ోగి :

అవ్ునూ... మీరు బి.కాిం కదూ... అద్ేనిండ్ీ మనిం ఎక ింట్్ ల కచరరిా తగ
ఏడ్డప్ించేవాళ్ిిం....

యోగి :

జ్ాఞపకిం వొచ్చింద్వ... అవ్ునూ మనకాోసులో ఒక అమాాయి గూడ్ా వ్ుిండ్ేద్వ.

జ్ోగి :

ఆఁ! నలో గా శిలుింలా వ్ుిండ్ేద్వ.

యోగి :

ఆ శిలాునికి నేను పతరమలేఖలు రాశాను!

జ్ోగి :

మీరూ... రాశారా... నేనూ కొనిా వ్ిందల లౌల టర్స్ రాశాను కాని
ఒకొద్ానికీ రిపో ెల లేదు. అనాటటు మీకీ సింగతి తలుసా? తరాిత ఆ
అమాాయి మన ప్రని్పాల్ గారి అబాేయితో లేచ్ పో యిింద్వట!

కొకొొరోకో
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యోగి :

ఛ....ఛ... ఆ అమాాయి అలాింటిద్వ కాదిండ్ీ ఎవ్డ్ో గిటుని వెధ్వ్ అలా
పరచారిం చేస్్ వ్ుింటాడు. పరసే ుతిం మీరేిం చేసే ునాారూ!

జ్ోగి :

నిరుద్ో యగిం... మీరు?

యోగి :

నేనూ అద్ే! మీరు మరోలా అనుకోవ్దుీ... మీ పతరు మరిచపో యానా్ర్స!

జ్ోగి :

నా పతరు నేను మరిచపో యా! అింతా ననుా నిరుద్ో యగి, నిరుద్ో యగి అని
ప్లుసోే ింటే... అిందులోించే రెిండక్షరాలు కట్చేస్్ "జ్ోగి" అని పెటు టకునాా...
మీ...

యోగి :

నా పతరు యోగి.

జ్ోగి :

మీరు కాోసులో ఎకొడ కూరుచనేవారిండ్ీ...!

యోగి :

అద్ేిం పరశాిండ్ీ... తలివెన
ై కురాాళ్ళి ఎకొడ కూరుచింటారూ?!

జ్ోగి :

లాస్ు బించలో.

యోగి:

నేనూ అకొడ్ే కూరుచనేవాడ్డా.

జ్ోగి :

అరే గమాతు
ే గా వ్ుింద్ే నేనూ లాసుు బించలోనే కూరుచనేవాడ్డా.

యోగి :

భ్లేవారిండ్ీ... ఆ మూడ్ేళ్ళి లాసుుబించలో నేనొకొడ్ేా కూరుచనేవాడ్డా.

జ్ోగి :

అసలు నేను తపు చ్వ్రి బించలో ఎవ్రూ లేరిండ్ీ బాబూ...

యోగి :

మీరొకొరే కూరుచనే వారా?

జ్ోగి :

అవ్ునిండ్ీ ఒకొడ్ేా...

యోగి :

ఒకొరే!

జ్ోగి :

అవ్ును మహానుభావా!

కొకొొరోకో
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యోగి :

అయితే...!

జ్ోగి :

మనిదీ రిం.

ఇదీ రూ:

ఒకొటే...!!
(డిజాల్వ్)

ఇపుుడు యోగి... ఆఫీసర్స, జ్ోగి... నిరుద్ో యగి
జ్ోగి :

మే ఐ కమిన్ సార్స!

యోగి :

పీో జ్ కమిన్...

జ్ోగి :

ఇవి నా సరిుఫ్కెటోిండ్డ...

యోగి :

పతరు...

జ్ోగి :

జ్ోగి

యోగి :

జ్ోగి... అద్ేిం పతరయాయ సనాయసాడ్డలాగా...

జ్ోగి :

మా వాళ్ికి చాలాకాలిం వ్రకూ ప్లోలు పుటు కపో తే ఓ సనాయస్్ మింతిరించ్
తాయిెతే ు ఇచాచడిండ్ీ... ఆ తరాిత ఏడుగురిం పుటాుిం...!

యోగి :

కాిలిఫ్కేషన్్...

జ్ోగి :

బి.కాిం. స్ెకిండ్ కాోస్.

యోగి :

డ్ేటాఫ్ బర్సే ...

జ్ోగి :

14 జుల ,ై 1955

యోగి :

ఇవ్న్నా న్న సరిుఫ్కెటేో అనామాట...

జ్ోగి :

యసా్ర్స.

కొకొొరోకో
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ఛల్! ఛల్! గుర్రం
(అద్ో మధయ తర్గతి కొంప. మాస్్పో యిన ద్ేవ్ుడ్డ కాయలెండర్ు. ఓ స్్న్ననటి బొ మమ. ఓ పరకు
ఎతిే న మంచం. ఓ టీపాయ్. జ్ోగారావ్ కూనిరాగంతో చాపమీద కూర్ుచని ఉలిు పాయలు
తర్ుగుతునాాడు.)
జ్ాకీ :

జ్ోగారావ్ అద్ేమిటార అసుర్ సంధయవేళ్ నటిటంటలు కూర్ుచని శ్ోకాలు
పెడుతునాావ్.

జ్ోగా :

ఉలిు చేస్న
్ మేలు తలిు చేయదనాాడు శ్ాసే క
ర ార్ుడు. ఇద్ేమిటల పెళ్ుంలా
ఏడ్డప్సే ో ంద్వ.

జ్ాకీ :

వేరీజ్... మిస్ె్స్ జ్ోగారావ్?

జ్ోగా :

పుటిటంటికెళ్ుంద్వ.

జ్ాకీ :

ఏమిటి పెళ్ుయి మూణణాలుు కాలచదు. అపుుడ్ే పురిటికి పంపావ్ు. నువ్ుి
అసాధుయడ్డవిరా.

జ్ోగా :

న్న బొ ంద. వాళ్ు బామమకి స్ీరియస్ అని టలిగారం వ్చ్చంద్వ.

జ్ాకీ :

అయితే నితయం సియం పాకమేననామాట ఇవాిళ్ స్ెుష్లచమిటి?

జ్ోగా :

బో ర్ు కొడ్ోే ంద్వ - అందుకని పకోడ్ీలు చేసుకుంటటనాా.

జ్ాకీ :

(వాసన చూసాేడు, చుటట
ట తిరిగి)

జ్ోగా :

అద్ేమిటి కుకులాగ.

జ్ాకీ :

పకోడ్ీలు చేసే ునాావా? అమమ నా కొడకో, నేను కలిస్తే బిలెుకుువౌతుందని
ఒకుడ్డవే యిలా ర్హసయంగా తాగుతునాావా.
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జ్ోగా :

ఏమిటీ?

జ్ాకీ :

ఏంటా ? విష్ంరా. ఒరే జ్ోగారావ్. మితరద్ోర హం రా. ఒంటరిగా మందు కొడ్ేే
లివ్రొచ్చ పో తావ్.

జ్ోగా :

నువేిం శప్ంచకురేుదు. నేను మందు మానేశ్ాను.

జ్ాకీ :

మందు మానేశ్ావా? ఎవ్డ్డకి చపుేనాావ్ కధ...

జ్ోగా :

కధ కాదు... పచ్చ నిజ్ం... న్న మీద ఒటటట.

జ్ాకీ :

ఛస్. నోర్ుమయ్. మొనా శుకరవార్ం బాష్ాగాడ్డతో బైసన్ బార్సలో...

జ్ోగా :

అవ్ును! ఎంత ఒకు బీర్ు...

జ్ాకీ :

నినా - బాబీీ గాడ్డతో - కోణార్సులో...

జ్ోగా :

అవ్ును! ఎంత - రెండు పెగా ులు, ఇవాళ్ ఆద్వవార్ం... ఇవాిళ్ నుంచ్చ
మానేశ్ాను.

జ్ాకీ :

ఒరేయ్... నువ్ుి పొ టిట శ్రరరాములులాగా 50 రోజులు తిండ్డ మానేశ్ావ్ంటే
నముమతాను, అంతేగాని ముందు మానేశ్ావ్ంటే ఛస్తే నమమను.

జ్ోగా :

మొదటలు మా ఆవిడకూడ్ా నమమలచదు. అందుకని కోపమొచ్చ, ఇవాిళ్
ముహూర్ే ం పెటట టకునాాను. అంతే. నో డ్డరంక్స్.

జ్ాకీ :

అంటే మీ ఆవిడ మానెయయమంటే మానెయయడమేనాంట...

జ్ోగా :

ఏం చయయమంటావ్ రా! కిళ్ళు వేసుకొచ్చనా నోర్ు వాసన చూసోే ంద్వ.
అనుమానం వ్స్తే చాలు అలిగి కూర్ుచంటలంద్వ. నో ఫుడ్. నో బడ్ - ఛావ్నా-

జ్ాకీ :

అంటే బాుకు మెయిల్ చేసే ో ందనామాట. అయినా చూడ్ాినికి అంత
ఇనోాస్ెంటటగా కనిుసుేంద్వ... అపుుడ్ే యింత అధారిటీ చలాయిసోే ంద్ా ?
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1219

***
Read other books of Tanikella Bharani@
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Tanikella+Bharani&id=36

