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హైదరాబాద కైరం బార్ంచ హెడ వీరేందర వచిచ్ ఇంటరాగేషన చేసి వెళాళ్క మరింత దిగజారింది శివరాం పరిసిథ్తి. 
నితయ్ కనపడటేల్దని వసుత్నన్ వారత్లూ, రాజకీయ వతిత్ళళ్ని సుమోటోగా తీసుకుని పరస్నల గా కేస టేకప చేసాడు 

వీరేందర. శివరాంని కలిసే ముందు, అతని కాయ్బిన బైట ఉండే ఇదద్రు ముగుగ్రిన్ వయ్కిత్గతంగా ఆరా తీసి, నితయ్కి శివరాంకీ 
గొడవ జరిగిన తరావ్తే తను కనపడటేల్దనీ తెలుసుకునాన్డు. ఎందుకో తన సమాధానాలతో వీరేందర కనివ్నస్ 
అవవ్లేదనిపిసోత్ంది శివరాంకి. 

ఇంక  ఆలోచించి ఉపయోగం లేదనుకొని వెంటనే పోలీస కంటోర్ల రూంకి వెళాళ్డు. అకక్డి టెకిన్కల 
డిపారట్ మెంట లో పని చేసుత్నన్ తన ఫెర్ండ ని కలిసి ఎలాగైనా నితయ్ మొబైల దావ్రా తన లొకేషన ని టేర్స చెయాయ్లని 
అడిగాడు. కొంతసేపు పర్యతిన్ంచి జీపీయెస సిగన్ల తో సరిగాగ్ టేర్స అవవ్టేల్దనీ, డైరెకట్ కాల రిసీవ చేసుక్ంటే ఈజీగా టేర్స 
చెయయ్చచ్ని చెపాప్డతను.  

అదే పనిగా రింగ  ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్డు శివరా   నితయ్ ఫోన కి. కారులో నితయ్ ఫోను తీసుక్నన్పప్టినుండీ వసుత్నన్ 
కాలస్ తో చిరాగాగ్ ఉనాన్డు సూరి. చాలా సారుల్ దానిన్ పారేదాద్మనుకునాన్డు కానీ, అంత కాసీట్ల్ ఫోన ని వదలబుధిధ్ 
కాలేదు. మళీళ్ రింగస్ వసుత్ండటంతో, చిరాగాగ్ ఫోనెతిత్ "ఎవుడార్ నువువ్? రాంగ నంబర, మళీళ్ చెయయ్బాకు" అని అరిచి 
ఫోన సివ్చ ఆఫ చేసాడు. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసుత్నాన్డు శివరాం. లొకేషన టేర్స చేసి, ఓ పేపర లో పిర్ంట తీసాడా 
టెకీన్షియన. దానిన్ శివరాంకి ఇవవ్బోతుండగా హఠాతుత్గా లాకుక్ంటూ "థాంకస్" చెపిప్ందో గొంతు వెనకనుంచి.  

విసుత్పోతూ వెనకిక్ చూసాడు శివరాం, వీరేందర! 
ఇదద్రి వైపూ తీక్షణంగా చూసి ఫోన లో ఏవో ఆరడ్రస్ పాస చేసూత్ బైటికెళిళ్పోయాడు వీరేందర. 
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మలల్వరం జంక్షన దగగ్ర కారు దిగి మెలల్గా టీ షాప వైపు నడుసుత్నాన్రు నితయ్, దేవరాజ లు. దాని బైట ఉనన్ 
వాళళ్లోల్ ఒకడు వీళళ్ వైపు వచిచ్ "షాప దాటి ముందునన్ బొలేరోలో కురోచ్ండి ఇదద్రూ" అని చినన్గా చెపిప్ ముందుకి 
వెళిళ్పోయాడు. దేవరాజ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది నితయ్. తను ఆమె వైపు చూసాడు రావదుద్ అనన్టుట్గా. నితయ్ ఏమీ 
అనలేదు. ఇదద్రూ వెళిళ్ బొలేరోలో కురోచ్గానే, ఒకడొచిచ్ మొబైల లాగేసోక్ని సివ్చాచ్ఫ చేసాడు. తరావ్త ఇదద్రి కళళ్కీ 
గంతలు కటిట్ జెట సీప్డ లో గెసట్ హౌస వైపు పోనిచాచ్డు.  

 
గెసట్ హౌస లో వాళిళ్దద్రినీ ఆ  పెదద్ హాలుకి తీసుకెళిళ్ కురీచ్లోల్ కటేట్సాక విపాప్రు కళళ్కి కటిట్న  గంతలిన్. 
వాళళ్ని చూసూత్ పీలగా అరిచాడు సీనా "బా.."  
దేవరాజ తలాడించాడు ధైరయ్ంగా ఉండమని. 
సోమీ హాలోల్కి ఎంటరయియ్ "వెల కం, మై ఫాయ్వరెట లవ బరడ్స్!" అనాన్డు నవువ్తూ. ముసుగు తీసేసాడిపుప్డు.  
నితయ్ అతడిన్ చూసి వెంటనే గురుత్పటిట్ంది. దేవరాజ కే ఎవరో తెలియలేదు.  
"బాబీజ్, ఓ జరన్లిసట్ ని కిడాన్ప చేసేత్ కానీస్కెవ్నెస్స దారుణంగా ఉంటాయని తెలుసుగా" అంది. 
"పీల్జ నితాయ్! ఇది కిడాన్ప కాదు. జసట్ మీటింగ.. ఏరా ఇది కిడాన్పా?" అనాన్డు సూరితో. తలూపాడు వాడు 

వెకిలిగా నవువ్తూ. 
"సీనా నెందుకు కొడుతునాన్వ? ఏం కావాలి నీకు?" అనాన్డు దేవరాజ ఆవేశంగా.  
"అనాన్! వీడే అనాన్..ననున్.." అంటూ ఆగిపోయాడు సూరి. 
"చితకొక్టాట్డు..సార హీరో మరి. ఆ మాతర్ం చెయయ్డా? చుప" అనాన్డు చెయియ్ చూపిసూత్. 
"నితయ్ కావాలి హీరో మాకు, మధయ్లో నువొవ్చిచ్ ననున్ విలనిన్ చేసావ అనవసరంగా" అనాన్డు సోమీ. 
"నితాయ్, ఎవడు వీడు?" అనాన్డు దేవరాజ.  
"సోమీ బాబీజ్, మంతిర్ నరిస్రెడిద్ బామమ్రిది, రైట హాయ్ండ" 
"రైట, లెఫట్ అనిన్ హాయ్ండూస్ నేనే మా బావకి. అందుకే దేవాదాయ శాఖని మళీళ్ బావకే వచేచ్టుట్ టైర చెసుత్నాన్. కానీ 

నువేవ్ ఆ దారికి అడొడ్సుత్నాన్వ" అనాన్డు వంకరగా మొహంపెటిట్. 
"నేనా..!" అంది నితయ్ అరధ్ంకానటుట్. 
"నువువ్ మొదలుపెటిట్ నడిపిసుత్నన్ 'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ ' పోర్గార్ం ఎంత రచచ్ చేసోత్ందో తెలుసా? జనాలూ, 

కొంతమంది మా కారయ్కరత్లే మమమ్లిన్ ఎదిరించే సాథ్యికొచాచ్రు. ఎనాన్ళోళ్ దేవుడు, మతం పేరల్తో పారీట్ నడిపిసుత్నన్ 
మాకు ఇది షాకింగ టెర్ండ!" 
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"తను చేసే ఓ చినన్ పోర్గార్ంతో మీ పారీట్కే నషట్మా! బురుర్ండే మాటాల్డుతునాన్వా?" అరిచాడు దేవరాజ. 
"రేయ, వీడెకక్డునాన్డో తెలీక తెగ అరుసుత్నాన్డు, అవునింతకీ ఎవరూ ఈ సార?" అనాన్డు వెటకారంగా నితయ్తో. 
"దేవరాజ, ఫేమస డివోషనల సింగర" అంది గరవ్ంగా తను. 
వెనకాలే ఉనన్ గాయ్ంగ మెంబర బాలార్జు అపుప్డే ఏదో బలబ్ వెలిగినటుట్ "ఔ అనాన్, యాదికొసోత్ంది. మసుత్ 

పాడతాడీ అనన్. సుపారీ పనుల్ జేసినాక అనన్ పాటలింటా, ఫులుల్ రిలాకిస్ంగ ఉంటది" అనాన్డు ఎకైస్టెడ గా. 
సూరి వాడికి నోటిమీద వేలితో సైగ చేసాడు.  
"వాహ! నీకు మా గాయ్ంగ లో కూడా మసుత్ ఫాయ్న ఫాలోయింగ ఉంది బాస" అనాన్డు సోమీ. 
"నువువ్ పోయోలోపల మంచి పాట పాడించుకుంటా గానీ, ఇందాకేదో అనాన్వ - 'చినన్ పోర్గార్మే కదా' అని? 

బాంబ కూడా చినన్దే కానీ పేలితే..వేల మంది పోవచుచ్. అలానే, నితయ్ పోర్గార్ం టీఆరీప్ రేటింగ 19 ఉంది. అంటే 
ఏడుపుగొటుట్ సీరియలస్ కనాన్ చాలా మంచి రాయ్ంకింగ. సేట్ట లో కొనిన్ కోటల్ మంది చూసుత్నాన్రనన్మాట. అదీ కాక దాని 
మీద సోషల మీడియాలో వసుత్నన్ వీడియోలూ, మీమస్, కాంటర్వరీస్ ఆరిట్కిలస్, టీవ్టస్ అనీన్ కలిపితే ఆ చినన్ పోర్గార్ం 
ఎంతమందిని ఎఫెకట్ చేసోత్ందో అరధ్మౌతుంది" అనాన్డు ఊపిరితీసోక్కుండా. 

"ఇదంతా నేనొకక్తినే చెయయ్గలననుకునాన్వా? నేను జసట్ యాంకర ని. చాలా మంది ఇనావ్లవ్  ఐతేనే అవుతుంది" 
అంది నితయ్. 

"ఆ..అదే..ఎవరెవరు ఇనావ్లవ్ అయాయ్రు? పర్తిపక్షంలోంచి ఎవరిందంతా నడిపిసుత్నాన్రు? వాళళ్తో కుమమ్కక్యియ్ 
నువూవ్, నీ బాసు శివరాం ఎంత తినాన్రు? దీనికోసమే ఈ కిడాన్ప..ఛ మీటింగ" అనాన్డు తలమీద కొటుట్కుంటూ. 

శివరాం పేరు వినగానే సూరి వెనున్లో వణుకు మొదలైంది. తనకు పదే పదే వచిచ్న కాలస్ నితయ్ బాస నుండే అని 
అరధ్మయియ్ నీళుళ్ నమిలాడు. అదంతా సీకెర్ట గా ఉంచకపోతే అనన్ ఖచిచ్తంగా చంపేసాత్డని అనిపించి నోరు తెరవలేదు. 

నితయ్, దేవరాజ ఇదద్రూ మాటాల్డలేదు.  
సోమీ ఒకక్ ఉదుటున వచిచ్ దేవరాజ చెంపపై బలంగా చరిచాడు. "రాజ.." నితయ్ అరుపు. ఇంకో వైపు కొటాట్డు. 

"పీల్జ..కొటట్కు" అంది తను. 
"అరెరే చూసావా ఎఫెకట్, రెండోర్జులోల్ మన వన  సైడ లవ హీరో ఎలా పడేశాడో మేడమ ని" అనాన్డు సూరివైపు 

చూసూత్. 
ఇంతలో సోమీకో కాల. ఫోన వైపు చూసూత్ సీరియస గా గెసట్ హౌస బైటికి నడిచాడు.  

28 
"ఏం బాబీజ్, ఎటాట్ ఉండా?" అనాన్డు నరిస్రెడిడ్. 
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"బావునాన్ బావా, ఎకక్డునాన్రు?" 
"ఆ సీఎం కొతత్ పితలాటకమేదో పెడాత్ండాడేల్, ఓ మీటింగ ల  మీద మీటింగ లు. అవునూ, నువేవ్డుండా?" 
చాలా చికుక్ పర్శన ్ అది. చినన్ కూల్ దొరికినా బావతో చాలా డేంజర. 
"మీడియాలో అదేదో ఛానెల పిలల్ మిసిస్ంగ కేస మీద మన  పర్భుతవ్ం మీద బురదపూసే పర్యతన్ం 

జరుగుతుండాది. నీకు మీడియాతో టచింగ మెకుక్ గదా..నీకు తెలిసుండాదేమో అనీ.." అనాన్డు పాయింట కొసూత్. 
"బావా..ఆ  పిలల్ మనకి చాలా డేంజర గా తయారౌతోందని…" 
"అందుకని, ఆ యమిమ్ని కిడాన్ప జేసినావా.." అని గదిద్ంచాడు నరిస్రెడిడ్. 
అదిరిపడాడ్డు సోమీ. ఎదురుగా ఏదో దైయానిన్ చూసింనంత భయం తన కళళ్లోల్. గొంతు తడారిపోయింది.  
ఎవడో బావకి పాస చేసుత్నాన్డు ఇకక్డి విషయాలనీన్. 
"ఏంది, పిచిచ్గానీ పటుట్ండాదా నీకు? రెండు నెలలోల్ ఎలక్షనస్ పెటుట్కోని..ఇయనీన్ సీఎం దాకా పోతే నా 

పరువేంగానూ?"  
"బావా...పారీట్ కోసమే ఇదంతా…" 
"ఇంకెకుక్వ మాటాల్డే పనేల్, ఆ పిలల్ని యాడిన్ంచి తెచాచ్రో ఆడేన్ వదిలేయండి, ఏడా ఈ విషయం జెపొప్దద్ని గటిట్ 

వారిన్ంగిసేత్ జాలు..పెడతండా ఫోను" అని కాల కట చేసాడు. 
 
సోమీకి తల తిరిగిపోయింది. పారీట్కోసమే, బావ కోసమే తనిదంతా చేసుత్నాన్... ఈ తిటల్ని సహించలేక పోయాడు. 

దీనంతటికీ కారణ ం నితయ్, దానిన్ కాపాడాడ్నికోచిచ్న ఆ సింగర గాడు. వాళళ్ని బావ చెపిప్నటుట్ ఇంటికి కాదు, పైకి 
పంపించాలి. పళుళ్ కొరుకుతూ, తన రివాలవ్ర తీసోక్ని లోపలికి వెళళ్బోతుంటే హఠాతుత్గా ఓ కాషాయం ఫాల్గ 
రెపరెపలాడుతునన్ ఆడికారొకటొచిచ్ తనముందు ఆగింది. క్షణంలో అరధ్మైంది వచిచ్ంది ఎవరో. చటుకుక్న గన వెనక 
దోపుకొని వెళిళ్ హడావిడిగా డోర తీసాడు.  

పూరాణ్నంద సావ్మి. ఇదద్రూ ఒకళళ్నొకళుళ్ చూసి ఓ క్షణం ఆగిపోయారు. సావ్మీజీ కంగారుగా "బాబీజ్! ఏంటీ 
గందరగోళమంతా? నరిశ్రెడిద్ ఉనాన్డా లోపల? ఆ అమామ్యెవరో కిడాన్పుకీ నాకూ లింక పెడుతునాన్రు? నా ఆశర్మం 
మీదనుంచే మీ కారుల్ తెగ తిరుగుతుంటే నరిస్రెడిడ్ వచాచ్డనుకునాన్ను గెసట్ హౌస కి" అనాన్రు . 

సోమీకేం అనాలో పాలుపోలేదు. నరిస్రెడిడ్కీ, వాళళ్ ఫాయ్మిలీ అంతటికీ సావ్మీజీ ఎంత చెపేత్ అంత. వాళళ్పాలిట 
దేవుడాయన. వంగి ఆయన కాళళ్కి దణణ్ం పెటాట్డు ముందు.  
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సావ్మీజీ ఇవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా లోపలికి నడిచారు. సోమీ తలపటుట్కొని వెనకాలే పరిగెతాత్డు. హాలోల్ కటేట్సునన్ 
వాళళ్ ముగుగ్రీన్ చూసి షాకి తిని "ఎవరు నానాన్ వీళళ్ంతా, ఏం చేసుత్నాన్వ?" అనాన్రు సావ్మి. 

"సావ్మీ, వీళుళ్..మన పారీట్కి అగైనెసట్ గా పనిచేసుత్నాన్రని.." నసిగాడు. 
వాళళ్కి కొంచెం దగగ్రగా వెళుతూ పెదద్గా "హర హరా!" అనాన్రు సావ్మీజీ వెనకిక్ తిరుగుతూ.  
"ఇతనెవరనుకుక్నాన్వురా? ఆ పరమ శివుడు కంఠంలో విషం దాచుకుంటే ఇతగాడు తన ఒళళ్ంతా ఆ శివుడేన్ 

నింపుకునాన్డు. అదుభ్తమైన గాయకుడు, అంతకు మించి శివ భకుత్డు. ఇలాంటి వాడినా నువువ్ తీసుకొచిచ్ంది" అనాన్రు 
కోపంగా. అంతకుముందు కొనిన్ కారయ్కర్మాలోల్ కలిసారాయన దేవరాజ ని.  

"కటుల్ విపప్ండి ముందు వీళళ్ందరికీ, ఆ అమామ్యేం చేసింది మిమమ్లిన్..?"  చుటూట్ ఉనన్ గాయ్ంగ మెంబరస్ సోమీ 
వైపు చూసారు.  

"నితయ్వి మాతర్మే" అనన్టుల్ సైగ చేసాడు సోమీ. కటుల్ విపుప్తునన్పుప్డనాన్రు మళీళ్ సావ్మి "ఈ అమామ్యి మొనన్ 
ఛానెల లో...యాంకర వి కదమామ్?" అనడిగారు. 

అవుననన్టుట్ తలూపింది తను. 
"మా బాబీజ్ చెపిప్నటుట్, నరిస్రెడిడ్ లాంటి దైవ భకుత్లకీ, మా లాంటి దైవదూతలకీ మాతర్ం నువువ్ చేసుత్నన్ 

పోర్గార్ములు గొపప్ చేటు. ఎందుకమామ్ దేవుడనాన్ మేమనాన్ అంత దేవ్షం నీకు? పైగా నేనేదో నినున్ చేసుత్నాన్నని వెధవ 
అనుమానాలందరికీ!"  

సావ్మీజీ నితయ్ విషయంలో నైనా తనతో ఏకీభవించినందుకు లోపలోల్పలే సంతోషించాడు సోమీ. 
నితయ్ ఏదో చెపప్బోతుండగానే దేవరాజ అందుకొని "క్షమించాలి సావ్మీ, మీరనుకునన్టుట్ నితయ్ నాసిత్కురాలు కాదు 

పరమ  భకుత్రాలు" అనాన్డు 
"ఏంటీ..!" నివెవ్రపోయారు సావ్మీజీ. 
"వాట?!" నోరు తెరిచాడు సోమీ. 
సూరి హడావిడిగా "వీడిన్ అసస్లు నమొమ్దద్నాన్, పెదద్ జాదూ గాడీడు. తపిప్ంచుకోవడానికి ఏదో పాల్నేసత్నాన్డు" 
"ఇకక్డ పెదద్ పాల్నేసి తపిప్ంచుకునేంత సీన లేదు గానీ, నితయ్ నినన్ పొదుద్న బయలేద్రింది గుళోళ్ దరశ్నానికే. నువేవ్ 

కదా ఫాలో చేసి గుడిముందు కిడాన్ప అటెంపట్ చేసింది?"  
సోమీ కేమీ అరధ్ం కాలేదు. సూరి పరిసిథ్తి సరేసరి. సావ్మీజీ నితయ్ వైపే చూసుత్నాన్రు అనుమానంగా. 
"రాజ కి దేవుడంటే గొపప్ ఇషట్ం వలల్ అందరిలోనూ అతనికి భకుత్లే కనపడతారు. కానీ నేను ముమామ్టికీ 

నాసిత్కురాలినే" అంది నితయ్ తన సీకెర్ట బైటపెటట్టం ఇషట్ంలేక. 
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షాక తినాన్రు రాజ, సీనాలు. 
"ఇది కరెకట్! దేవరాజ, ఇలాంటి వాళళ్నా నువువ్ కాపాడాలని చూసోత్ంది. నువువ్ ఎంత గొపప్ భకుత్డివైనా ఇది నీకు 

తగదు" అనాన్రు సావ్మీజీ అనునయంగా.  
"సావ్మీ, మీరు ననూన్ క్షమించాలి. నాకు దేవుడంటే అసస్లు పడదు" అనాన్డు దేవరాజ 

 (   ) 
 COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_ManushuluChesinaDevullu_comments.htm

