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నా కథలను ప్రచురించిన
ఆయా ప్త్రరకాధిప్తులకు కృతజ్ఞ తలు
రచయిత
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నమస్ాారిం
తెలుగు పాఠకులు విశేషింగా ఆదరించిన శ్రీరమణ కథలను సింప్ుటిగా మీ ముిందు
వుించుతునాాము. ఇిందులో అయిదేళ్ళలో (1993-97) వచిిన కథలునాాయి. దాదాప్ు
ఇిందులో కథలన్నా మళ్ళళ మళ్ళళ వేరవేరు ప్త్రరకలలో అచియినవే. కొన్నా కథలు మించి
కథల సరసన కథా సింకలనాలలోచోటు చేసుకునాాయి.అవారుులు, అింతకు మించి
పాఠకుల ప్రశింసలు ప్ుషాలింగా అిందుకునాాయి. చదివినవారు ప్దిమిందితో చదివిించి
ఆదరించారు.
మథునిం కథ చదవగానే - శ్రీ బాప్ు గారు కథన్న తన దసత
ూ రలో రాసిచిి
అభినిందిించారు.
ఆ తరువాత తానా ప్త్రరక సింపాదకులు, స్ాహితాాభిమాన్న డాకటర్ జ్ింపాల చౌదర
గారు (అమెరకా) ఇింటర్నెట్లో యిీ కథన్న సమగీింగా సమీక్షించి, కోరన వారిందరకీ బాప్ు
గార దసత
ూ రతో జిరాక్స్ కాపీలు ప్ింపే శీమన్న ఒక బాధ్ాతగా తీసుకునాారు. దీన్నవలల
విదేశాలలో వునా కథాభిమానులకు ఆ కథ చేరింది.
'రచన ఇింటిింటి ప్త్రరక' బాప్ు గార ఇలసేటష
ే న్న్న ముఖచితరింగా వేస,ి బాప్ురాతలో
యధాతధ్ింగా ఒకటికి రిండుస్ారుల ప్రచురించి మథునాన్నా గౌరవిించిింది.
ప్రముఖ స్ాహితీవేతూ చలనచితర దరశకులు శ్రీ యిం.టి. వాసుదేవన్ నాయర్ దృష్ిటన్న
'మథునిం' ఆకరషించిింది. ఈ కథ ఆధారింగా మలయాళ్ింలో "ఒక ఉర ప్ుింజ్ర" (A
Slender Smile) పేరుతో చలనచితరిం రూప ిందిించారు.
ఈ కథలను ప్ుసూ కింగా బాప్ు చితారలింకరణతో అిందిించడిం మాకింతో ఆనిందింగా
వుింది.
కథలను అభిమాన్నించి ఆదరించిన వారిందరకీ రచయిత ప్క్ాన, మా తరప్ున
కృతజ్ఞ తలు తెలుప్ు కుింటునాాము.
నవోదయప్బ్లలషర్్
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అరటిపువ్వు సాములారు
ఊళ్లలకి స్ాములారు వచాిరు. ప్లల కిలో వచాిరు. శిషాగణిం, దేవతారిన, వింట
స్ామానత వేరవ వాహనాలోల దిగాయి. స్ాములారు ఒక పెదద ిింటలల దిగారు. "వాకు్దిి ఉిందట,
చాలా న్నరాడింబరింగారింట" అన్న చెప్ుుకుింటుింటే- "మర ఆరాాటింగా ప్లల కీలో దిగాడేిం"
అనాాడొ క హేతువాది.
"అది శీమదానోదామాన్నకి తనవింతు కరూ వాింగా స్ాేమ ప్లల కీ ఎకాారు. అింతా
ప్లల కీలు

మోసేవారైత,ే

ఇహ

ఎకవావారవరుింటారు?"

అింతరారాాన్నా

వివరించాడొ క

నమినబింటు.
టింకాయలు, వింకాయలు, పీతాింబరాలు ఊర జ్నిం ఇవేబో తే, ఆయన మౌనింగా
త్రరసారించారు. స్ాేమ అరటిప్ూలు తప్ు మరవమీ సీేకరించరన్న వదింత్ర వాాపిించిింది.
మరుక్షణిం అరటిప్ూలు పావురాళ్ళలా వచిి స్ాేమ ముిందు వాలాయి. స్ాములారు
కొలువు తీరారు. భకుూలింతా ఆప్నుాల ై, ఆసకుూల ై కూరుినాారు. గుింప్ులోించి ఒక
భకుూణణి సెైగతో పిలిచి పాదాల దగగ ర చోటచ
ి ాిరు. అింతా న్నశశబద ిం - గాింభీరాిం న్నిండష వుింది.
స్ాములారు గుటట లోించి ఒక అరటిప్ువుే తీసి భకుూడషకి ఇచాిరు. భకుూడు బాింబు
అింతుకునాింత భయింగా వణుకుతునా చేతులతో అిందుకునాాడు.
"దీన్నా ఒలవరా, వతా్!" అనాారు మిందహాసింతో.
భకుూడు గజ్గజ్ వణుకుతూ అరటిప్ువుే డొ ప్ు ఒలిచారు. ఆప్మనాటు
ల సెైగచేస,ి
భకూ జ్నాన్నా తాపీగా ఒకస్ార వీక్షించి, "చతశారా, ఇవన్నా కరి శేషాన్నా ప్ూరూ చేయక
అడుగున ప్డష వునా ప్ూతలు. ఈ పెన
ై కప్ుుకునా రవకు ఉనాదే, అదే మాయ! ముిందు
దాన్నా తొలగించుకోవాలి. తదుప్ర అతూ ింగా పెనవేసుకునా ప్ూతన్న విడగొటాటలి.అవే
భవబింధాలు!

చతశారా,

ప్రత్ర

ప్ూతలో

దొ ింగ,
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బూచాడు

అనే

రిండు

చేదు

విషయాలుింటాయి.

అవే

రాగదేేషాలు,

వాటిన్న

విధిగా

తాజిించవల !"

భకుూడషతో

వాాఖాానుస్ారింగా తింతు నడషపస
ి ూ ునాారు. భకుూలు ఉతాింఠతో గమన్నసుూనాారు.
"వత్లారా!

ఈ

లౌకిక

జ్గతు
ూ లో

ఉిండే

జీవి

అరషడేరాగలకూ

లోబడష

కనరకుాతుింది. అిందువలల దాన్నన్న మజిగ అనే ప్రజ్నఞనింతో ద్దిి చేయాలి."
స్ో దాహరణ వివరణకి భకుూలు మెైమరచిపో తునాారు. వెైరాగాిం వారన్న ఆవరించి
ఓహో కారాలు చేసూ ునాారు. తనియతేింతో దణాిలు పెడుతునాారు.
అరటిప్ువుే ఒలవగా, ఒలవగా చికిాచినాదెై బుడషపెలా తేలిింది.
"హరోిం హరహర! ఇదిగో శివలిింగిం ఆవిరావిించిింది! హరహర మహాదేవ!" _
స్ాేమ భకిూ ఆవేశింలో అింట ింటే భకుూలింతా వింత ప్లికారు.
ఆ శివలిింగాన్నా పెదద ప్ళ్్ళింలో పెటట ింి చి, ఒలిచిన అరటిప్ూవుతో ప్ూజ్ చేయిించారు.
మజిగతో అభిష్ేకిం చేయిించారు. ప్సుప్ుతో అరిన చేయిించారు.
"ఇప్ుుడు చెపేుది స్ావధానచితు
ూ ల ై వినిండష!"
"ముిందుగా నానబెటట న
ి శెనగప్ప్ుు, అనగా అది ప్ూరేజ్ని సుకృతింతో పాటు
చిటికడు అనుభవక్ారాన్నా ప్టిటనింత మమ - కారాన్నా వేసి మొతాూన్నా మధిించి ముదద
చేయిండష. అగాదేవున్న ఆవాహన చేసి మనసనే బాణలిలో మానవతేమనే నతనె
పో యిండష, ఆముదద న్న చిటట గారలుగా రిండు చేతులా తటట ిండష, తటేటవేళ్ హరనామ సింకీరూన
చేసూ త తాళ్యుకూ ింగా తటట ిండష! భకుూలారా! తటిటన కొదీద తరస్ాూరు. ప్రప్కేమయాాక అింటే
బాగా వేగాక ప్రస్ాదింగా సీేకరించి, ఆహారమయకోశిం న్నింప్ిండష!"
అరటిప్ువుే వడలు త్రన్న అింతా 'ఓిం' అన్న తృపిూ గా తేనాిరు.
ప్ూజ్న సభ ప్రసమాపిూ అయిింది. భకుూలు స్ాములార జ్నఞనాన్నకి ముగుిల ై రొటట లు
వేసుకుింట బయలుదేరారు.
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గుమిిం దాటాక 'మదావెైసుా'డనాాడు - "భకిూ ముకీూ ఏమోగాన్న, స్ాములార
ప్ుణామా అన్న నాలో జ్నఞనదీప్ిం వెలిగింది. అరటిప్ూవు రకాలోల ఓ కాేరటరు చుటుటకున్న
ప్బ్లలగాగ అబ్లడ్స్ లోించి వెళ్ళళనా అడషగవవాడుిండడు - సేపట ీ అిండ్స డషగాటీ!"
***
ప్లల కీ సేప్రవారింగా ఇింకో ఊళ్లళ ఆగింది. ఊరు ఊరింతా అరటిప్ూలు
వాలాలడషపో యాయి. సభ తీరన స్ాేమ ఓ అరటిప్ువుే చేత్రలో ప్టుటకున్న, "ఏమటిద?
ి "
అన్న అడషగారు.
"అరటిప్ువుే, స్ాేమీ!" అనాారు సభికులు ముకూ కింఠింతో.
స్ాేమ కొింటగా నవిే, "కాదు, మీ అజ్నఞనిం! ఇది విషు
ి మూరూ శింఖిం. స్ాక్ాతూ
ూ
పాించజ్నాిం! దీన్న రూప్ురవఖలు చతసుూింటే మీకు శింఖిం సుురించడిం లేదా?" అన్న
గదిదించారు.
'ఔ' ననాటు
ల తలలూపి ల ింప్లేసుకునాారు.
"అసలు న్నలవరాిన్నకి మారింది. అమివార స్ాింగతాింలో కుింకుమలు అదుదకున్న
రవేింత ఎరుప్ు కలిసిింది!"
"భకుూలు ప్రవశిించిపో యారు. అరటిప్ువుేలో వెైకుింఠిం చతశారు. అకాడష
అరటిప్ూలన్నా శింఖాల ై ఓింకార ఘోష చేసూ ునాటు
ల ింది.
సేయింగా ఒలిచారు.
"ఏమటివి?"
"ప్ూతలు."
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1068
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