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తెలలవారు జామున నాలుగు గంటల ంది. హైదారబాద్ నగరం ఇంకా నిద్రనుంచి
లేవలేద్ు. లకడీకాపూల్ బస్ స్ాాప్ ద్గగ ర విజయవాడ వపు నుంచి వచ్చే బసుులు ఆగి
పరయాణీకుల్నే దింప్ి అమీర్ ప్రట వపు వళ్తునాేయి.
ఒక ఏసి బసుులోoచి ఒక యువకుడు లకడీకాపూల్ బస్ స్ాాప్ లో దిగాడు. అతని
ప్రరు సనాతన్. బసుు డో ర్ ముందచ చుటటాముటటాన ఆటోల వాళ్ళని తప్ిపంచుకొని భుజానికి
తగిల్నంచుకొనే బాయగ్ తో, ఒక చ్చతిలో వాటర్ బాటటళ్ు త బస్ షెలార్ ముంద్ు నిలబడాీడు. లాడజి
కావాలా అంటూ తిరుగుతునే బరర కరల ని తప్ిపంచుకొని ఎవరికోసమో ఎద్ురుచూసుునాేడు.
అతనికి సుమారు ఇరవ ఐదచళ్ల త వయసుoడొ చుే. కోలముఖం, ఒతెు న
త జుటటా, తెలలటట ఒంటట
రంగు. చురుకైన కళ్తళ, ప్ెదాల మీద్ చ్ెరగని చిరునవువ, ఒంటటమీద్ తెలలటట టీష్ర్ా , బ్
ల ూ కలర్
జీన్ ఫాయంట్ లో వునాేడు. రాతరంతా పరయాణం చ్చయటంతో పది నిమిషాలు గడజచ్చసరికే అతని
ముఖంలో చిరాకు మొద్ల ంది. మాటటమాటటకడ టమ్ చూసుకుంటటనాేడు.
అరగంట గడజచ్చసరికి చిరాకు మరీ ప్ెరిగిపో యింది. చ్ాలా అసహనంగా వునాేడు.
“ ఈ వధవ సుబుు గాడజకి అసలు బుదిి లేద్ు. బసుు వచ్చే టమ్ కనుకొొని లకడీకా
పూల్ బస్ స్ాాండోల కారు తో రడీగా వుంటాను” అని చ్ెప్ిపనవాడు ఇంతవరకు రాలేద్ు. వీడజ
మాటలు ఇక చసరు నమమకూడద్ు. ఇకిపుపడు ఆటోనే గతి .” అనుకునాేడు. నలల కుంట
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వళ్్ళంద్ుకు

ఆటో బేరం చ్చసు ునాేడు. ఇంకా పూరిుగా తెలలవారలేద్ు. ఆటోల వాళ్తళ 150

నుంచి 200 రూపాయల వరకు బాడుగ అడుగుతునాేరు. బేరం తెగటంలేద్ు.
మరో పది నిమిషాలకి మారుతీ కారోల నిద్ర మొహంతో సుబ్ు ప్ిలవబడచ సుబరమణయo
వూడజపడాీడు. అంతవరకూ అసహనంతో, చిరాగాగ వునే సనాతన్ ఒకొస్ారి రిలీఫ్ ఫీలయి
“ ఏరా సుబ్ు ! ఎమిటటంత లేటట ?” అనడజగాడు.
“ స్ారీ రా ! మెలకువ రాలేద్ు. అలారం ప్ెటా న
ట ా మోగలేద్ు. ననుే బాగా
తిటటాకునాేవా ? “ అనాేడు నవువతూ.
“ ఇట్ు ఒకే. పద్. ఎద్ురుగావునే బడీీ లో చ్ాయ్ తాగి బయలేే రదాం.” అంటూ
సరేహితుడజతో రోడుీ కాీస్ చ్చసి టీ బడీీ కేసి నడజచ్ాడు సనాతన్.
ఇద్ే రూ టీ తాగుతుండగా ఒక ఆడమనిషి రోడుీ మీద్ పరుగటటాకుంటూ వాళ్ళ
పకొనుంచ్చ

వళ్ళంది. ఆమెకి వయసుు ఇరవ ఐద్ు మప్ెై ఏళ్ల మధయ వుండొ చుే.

చ్ామనచ్ాయ రంగులో వుంది. పంజాబీ డరస్ వేసుకొని, చ్చతిలో చినే బాయగ్ తో వుంది. ఆమె
ముఖంలో విపరీతమెైన భయం, కళ్ళలో బెద్ురు. చ్ాలా ఆయాస పడోు oది, చ్ాలా ద్ూరం
నుండజ వసుునేటట
ల ంది ఆమె. సనాతన్ ఆశ్ేరయoతో చూశాడు. ఆ టమ్ లో ఆమె ఎంద్ుకు
ప్ెరుగటటాకుంటూ ఎకొడజ నుంచి వసుుందో తెల్నయలేద్ు. సుబుు ముఖం వంక చూసరు అతను
టీ తాగటమే తన జీవిత ధచయయం అనేటటా ఆ పనిలో నిమగేమెైపొ యాయడు.
పరుగడుునే ఆడమనిషి ఒకొస్ారి గోలబల్ హాసిపటల్ ద్గగ ర రోడుీ పకొ స్ారి తూల్న
కూల్నపో యినటట
ల పడజపో యింది. సనాతన్ ఇక ఆలసయం చ్చయలేద్ు. సుబుు చ్చయి పటటా
లాకుొపో తూ ఆమె ద్గగ రికి పరుగటాాడు. ఆమెని లేవదీసి తన చ్చతిలోంచి వాటర్ బాటటల్ ఇచిే
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“ ముంద్ు మంచి నీళ్తళ తాగమామ “ అనాేడు. ఆమె కొంచ్ెం నీళ్త
ల తాగి “ థాంక్సు అండీ”
అంటూ బాటటల్ తిరిగిచ్చేసింది. “ ఇపుపడు చ్ెపపమామ ! ఎంద్ుకు పరుగటటాకుంటూ
వసుునాేవు. ఎకొడజ నుంచి “ అని అడజగాడు.
ఆమె బెద్ురు కళ్ళతో “ మీరూ ?.....” అంటూ ఆగిపో యింది.
“ మేమ్ నీ లాంటట వాళ్ళమే. నేనిపుపడచ విజయవాడ బస్ దిగాను. వీడు నా
ఫెరండ్. ననుే ప్ిక్స అప్ చ్చసుకోటానికి వచ్ాేడు. మేమిద్ే రం

నలల కుంటలో వుంటాo.” అని

చ్ెపాపడు సనాతన్.
“ ఇపుపడు చ్ెపపమామ ! ఏంటట నీ పారబల ం” అడజగాడు సనాతన్.
“ నేను వంటనే ఇకొడనుంచి వళ్ల పో వాల్న. ఆలసయం చ్చసరు ననుే పటటాకు చంప్రస్ు ారు
వాళ్తళ.” అందామె.
“ ఎవరమామ వాళ్తళ ? “ అని అడజగాడు సనాతన్.
“స్ారీ అండీ ! ఇపుపడు చ్ెప్రపంద్ుకు టమ్ లేద్ు. నేను వళ్ల పో తాను” అంటూ
కంగారుగా చూసింది ఆమె.
“కంగారు పడకమామ. నాకు చ్చతనన హల్ప చ్చయటానికడజగాను” అనాేడు సనాతన్.
సనాతన్ ని తచరిపార చూసిందామె. అతని ముఖంలో నిజాయితీ, మంచితనం
కనిప్ించి “ దచవుడు అనుకూల్నసరు స్ాయంతరం చ్ెపు ాను. నా ఫో న్ నంబర్ నోట్ చ్చసుకోండజ. మీకు
వీల తచ ఫో న్ చ్చయండజ” అని నంబర్ చ్ెప్ిపందామె. చద్ుకునే మనిషర అనుకునాేడు సనాతన్.
“సరేనమామ, నీకు ఆటో ప్ిలవనా ?” అని అడజగాడతాను.
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“ వద్ే ండీ. నేనళ్తును” అంటూ సీపడ్ గా నడుచుకుంటూ వళ్ల పో యిoదామె.
“ ఇక పద్ రా సుబ్ు ! పో దాం “ అంటూ బయలేే రారు ఇద్ే రూ.

(2)
నలల కుంట శ్ంకర మఠం ఎద్ురుగుండా గలీల లో ప్ెద్ే ఇంటోలవునే చినే గది.
బాచిలర్ు కి మాతరమే యిచ్చే రూమది. దాని అదెే నలకి వయియ రూపాయలు. సనాతన్,
సుబ్ు చినేనాటట సరేహితులు. విజయవాడ గొలల పూడజలో సూొల్ మేట్ు. సనాతన్ తండజర
దినకర

రావు,

హనుమంతరాయ

సుబ్ు

తండజర

గీంధాలయం

మారొండచయులు
లో

పనిచ్చసి

ఏడాది

విజయవాడ
కిీతం

గాంధీనగర్

రిటరయాయరు.

లోని
వాళ్తళ

సతయనారాయణ పురంలో పకొ పకొ ఇళ్ళలోల కాపురం వుంటటనాేరు. కొడుకిొ తన తండజర
ప్రరు సుబరమణయం అని ప్ెటా టకొనాేడు మారొండచయులు. దినకర రావు మాతరం సనాతన
ధరామల మీద్ తనకునే మకుొవతో కొడుకిొ “ సనాతన్” అని ప్రరుప్ెటా ాడు.
దినకర రావుకి పో రంకి ద్గగ ర రండు ఏకరాలు, మారొండచయుల్నకి కొండపల్నల కి ద్గగ రల ో
ఐద్ు ఎకరాల ప్ితారరిిత వయవస్ాయ భ్ములునాేయి. అంద్ుకనే ఏ లోటూ లేకుండా ప్ిలలలకి
చద్ువులు చ్ెప్ిపంచ్ారు. సనాతన్ కి ఒక చ్ెలల లుంది. సుబుుకి తముమడూ, చ్ెలల లూ
వునాేరు.
సనాతన్, సుబ్ు ఇద్ే రూ విజయవాడ ఆంధార లయోలా కాలేజీ లో ఇంటర్ పాయస్
అయాయరు. తరావత ఏం చద్వుకోవాలో వాళ్ళకే వదిలేశారు వాళ్ళ ప్రరంట్ు. లయోలా లో
చద్ువుతునేపుపడచ స్ాయంతరం పూట ల బరరీ లో బుక్సు చద్ువుకోటం మాతరం అలవాటట
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చ్చసుకునాేరిద్ేరూ. బుక్సు చదివిన పరిజా ానంతో జరేల్నజంలో కోర్ు చ్చసరు బాగుంటటంద్ని
ప్రరంట్ు అంగీకారంతో ఎంటరన్ు పరీక్షలు రాసి మంచి రాంకులు తెచుేకునాేరు.

ఇద్ే రూ

బెంగుళ్ూరు వళ్ళ దచశ్ంలోనే ఆగాీ స్ాానంలో వునే ఇండజయన్ ఇనిుసూ
ా ూట్ ఆఫ్ జరేల్నజం
అండ్ నూయ మీడజయా కాలేజీలో జాయిన్ అయియ నాలుగేళ్ల ఇనవసిాగేటటవ్ జరేల్నజం బి.ఏ.
చ్చశారు. సరేహితుల్నద్ే రూ జరేల్నజం కోర్ు నే ఎంచుకోటానికి పరధాన కారణం వాళ్తళ చదివిన
డజటకిావ్ నవలలూ, కైమ్ స్ోా రీస్, ఫాక్షన్ సినిమాల పరభావమే. ఇద్ే రూ తెల్నవన వాళ్తళ,
ధెరయసుాలు. పందొ మిమది వంద్ల అరవయోయ ద్శ్కంలో

ఆంధార రాష్ా రoలో కాలేజీ ప్ిలలలను

విపరీతంగా ఆకరిషంచిన కొమ్మరి స్ాంబశివరావు డజటకిావ్ నవలల oటే సరేహూతుల్నద్ే రికడ కూడా
చ్ాలా ఇష్ా ం.
కైమ్ రిపో రార్ గా రాణంచ్ాలంటే ఎకుొవ కష్ా పడాల్న. రాతరనక పగలనక తిరుగుతూ
వుండాల్న. ముఖయంగా పో లీస్ డజపార్ా మెంట్ తో, కిీమినల్ లాయరల తో, గవరేమెంట్ పబిల క్స
పారసెకూయటరల తో సరేహoగా మెలగాల్న. ప్ిరంట్ మీడజయా, ఎలకాీనిక్స మీడజయాతో కూడా
సతుంబంధాలుండాల్న. నిరభయంగా నిజానిజాల్నే స్ాక్షాధారాలతోపాటట ఓప్ిగగ ా తవివ తీయాల్న.
ఒకరకంగా చ్ెపాపలంటే డజటకిావ్ లాగా పనిచ్చయాల్న. కైమ్ రోపో రారల వృతిు మామ్లు పతిరకా
విలేఖరల కంటే భినేంగా చ్ాలా రిస్ొ తో కూడకునేద్ని తెల్నసినా సరేహితుల్నద్ే రూ ఆ వృతిు నే
ఎంచుకునాేరు. ప్రరంట్ు నించి ఏలాంటట వయతిరేకత రాకపో టంతో ఇద్ే రూ హైదారబాద్ చ్చరారు.
“తెలుగు పరభ” దిన పతిరక, “ బేక
ర ింగ్ నూయస్” టీవి కి కైమ్ రిపో రారల ు గా పనిచ్చసు ునాేరు.
(3)
సనాతన్ విజయవాడ నుంచి వచిేన రోజు స్ాయంతరం లకడీకాపూల్ సంఘటన
గురుుకొచిే ఆ ఆడమనిషి ఇచిేన ఫో న్ నంబర్ కి తన మొబెల్ నుంచి కాల్ చ్చశాడు సనాతన్.
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“ అమామ ! నేను సనాతన్ ని. ఈ రోజు మారిేంగ్ నాకు నీ మొబెల్ నంబర్ ఇచిే
స్ాయంతరం ఫో న్ చ్చయమని చ్ెపాపవ్, గురుుకొచిేందా ?” అని అడజగాడు.
“ ఆ గురుుకొచిేంది. నేనిపుపడు బషీర్ బాగ్ ఫెల ల ఓవర్ ద్గగ రునాేను. మేరు ఇకొడజకి
రాగలరా ? “ అని అడజగిందామె.
“ ఫో నోల చ్ెప్రపది కాద్ు. మేరు కల్నసరు వివరంగా చ్ెపు ాను “ అంది.
“ సరేనమామ. ఇంకో గంటలో వస్ాును. అకొడచ వుండు” అనాేడు సనాతన్. సుబుుని
తీసుకొని తన మోటార్ సెకిల్ మీద్ బషీర్ బాగ్ ఫెల ఓవర్
ల
పకొకి వళ్ళ మొబెల్ తీసి తిరిగి ఆమె
నంబర్ కి ఫో న్ చ్చశాడు.
“ మీరిద్ేరూ నాకు కనిప్ిసు ునాేరు. నేను మీ ద్గగ రికి వసుునాేను” అంది ఆమె.
వడజవడజగా నడుసూ
ు వచిేంది మరో రండు నిమిషాలోల. వసూ
ు నే “ ఇకొడ కాద్ండీ. పబిల క్స
గారీ న్ు లో కూరొేని మాటాలడదాం. మీకు రావటం కుద్ురుతుందా ? “ అని అడజగింది. ఆమె
కళ్ళలో ఇంకా బెద్ురు పో లేద్ు.
“ ఇట్ు ఒకే. అకొడజకే వళ్తేం. మరి నువువ ఎలా వస్ాువకొడజకి ?” అడజగాడు సనాతన్.
“ నేను ఎలాగో వచ్చేస్ాును. మీరళ్ల జూబీల హాల్ వనక వపు వుండండజ.” అంటూ కదిల్న
వళ్ల ంది.
“ ఇదచం గొడవరా బాబ్ !”

అంటూనే సుబుుని బెక్స మీద్ ఎకిొంచుకోని పబిల క్స

గారీ న్ు కి వళ్తళడు సనాతన్. మరో పావుగంటకి ఆమె పబిల క్స గారీ న్ు లో కూరొేని వునే
సనాతన్, సుబుు ల ద్గగ రికొచిే తానూ కూరుేంది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Sanatan

***

