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          ముగుగ్రు మరాఠీలు అనుకోండి, ముగుగ్రు మూరుఖ్లు అనుకోండి, 
ఏమనుకుంటేనేం...నితాయ్నందం, హేమానందం, నేనూ.... ముగుగ్రం చిపప్పప్టి నుంచీ ఒకే 
బెంచీ మీద కూచుని చదువుకునాన్ం. మా తెలుగు మేషాట్రి పేరు పరమానందయయ్ గారు అని వేరే 
చెపప్కక్ర లేదు. నా పేరు ఈ కథకి అకక్ర లేదు.  
మాలో నితాయ్నందం గాడి పేరు చూసి వాడు అను నితయ్మూ ఆనందంగా ఉంటాడు 
అనేసుకుంటారేమో. అబేబ్..అలాంటిదేమీ లేదు. “ఈరాష్య్ళువు, జుగుపాస్వంతుడు, నిసస్ంతోషి, 
కోర్ధనుడు, నితయ్ శంకితుడు, పరభాగోయ్ప జీవియు ననువారాఱుగురు దుఃఖభాగు లని 
నీతికోవిదులు చెపుప్దురు"...అని చినన్య సూరి చెపిప్న ఆ దు:ఖ భాగుడు మరెవరో కాదు. మా 

నితాయ్నందమే!.   
దానికి ఒక చినన్ ఉదాహరణ గా మా చినన్పుప్డు జరిగిన ఒక సంఘటన చెపాత్ను. మేము ముగుగ్రం బి.ఏ. తెలుగు 

చదివినపుప్డు ఫైనలస్ లో వాడికి గోలడ్ మెడలూ, ఎపప్టి లాగానే నాకు అతిత్సరు మారుక్లూ  వచాచ్యి. “హమమ్యయ్. 
ఇపుప్డైనా వాడు భలే ఆనందంగా ఉండే ఉంటాడు” కదా అని కంగార్టుయ్లేషనస్ చెపప్డానికి వాడింటికి వెళాళ్ను. తీరా 
చూసేత్ వాడు ఎంతో సంతోషంగా ఉండే బదులు భోరుమని ఏడుసుత్నాన్డు. నేను ఆశచ్రయ్ పోయి “అదేమిటార్, గోలడ్ మెడల 
వచిచ్ందిగా, ఇంకా ఎందుకూ ఏడుపూ” అనాన్ను. “అందుకు కాదురా. ఆ హేమా గాడికి సిలవ్ర మెడల వచిచ్ంది. 
అందుకూ” అని మళీళ్ భోరుమనాన్డు.  వాడికి మంచి పేరు వచిచ్నపుప్డు లోలోపల కులుకుతూ పైకి మటుకు “ఏదో సార. 
నాదేముందీ” అని లేనిపోని అతి వినయం చూపిసాత్డు కానీ ఇంకెవరికైనా ఏ మాతర్ం మంచి పేరు వచిచ్నా ఇలా 
బహిరంగంగానే ఏడిచి చసాత్డు మా నితాయ్నందం.  అది వాడికి పుటుట్క తోటే వచిచ్న బుధేధ్. ఇండియాలో చాలా మంది 
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తలిల్దండుర్లు పిలల్లకి పేరుల్ పెటట్డం లో ఇలాగే పపుప్లో కాలు వేసూత్నే ఉంటారు. వాళుళ్ సతయ్ం అని పేరు పెడితే అబధాద్ల 
కోరు తయారు అవుతాడు. ఇంటోల్ రామయాయ్, వీధిలో కృషణ్యయ్ అవుతాడు. వీడూ అంతే!. అసూయ వాడి బేర్క ఫాసట్. కీరిత్ 
కాంక్ష లంచ అయితే పర నింద వాడి డినన్ర. మధేయ్ మధేయ్ టిఫినుల్ నిసస్ంతోషం లాంటివి.. నితాయ్నందం మాయా బజార 
లో శరామ్-శాసతరీ టైపు...కావడానికి ఉదద్ండ పండితుడే కానీ..... 

తెలుగు బియేయ్ చదివాం కాబటిట్ మాకు ఎలాగా ఉదోయ్గాలు రాలేదు కదా. అంచేత అందరి లాగానే మేమూ వీధి 
చివరన్ ఎనేన్ళల్ నుంచో ఉనన్  అపాప్రావు తన టైప ఇనస్ సిట్టూయ్ట పేరు మారేచ్సి పెటిట్న ‘అమెరికన కంపూయ్టర సాపట్ వేర 
కంపెనీ’ లో సరిట్ఫికేట సంపాదించి ముగుగ్రం అమెరికా వచిచ్ పడాడ్ం. కాలకర్మేణా ఇకక్డ హండెర్డ కే ఉదోయ్గాలతో తీర్ 
హండెర్డ కే ఇళుళ్ కొనుకుక్ని, పెళిళ్ అనే జీవిత చకర్ం లో ఇరుకుక్ని, నిలదొకుక్కుని ఏదో కాలకేష్పం కోసం కథలూ, 
కమామీషులూ రాయడం మొదలు పెటిట్ అమెరికా ఎడారిలో ఆముదం చెటల్ లాగా వెలగడం మొదలుపెటాట్ం. ఎంతయినా 
తెలుగు బియేయ్లం కదా...ఆ మాతర్ం తెలుగు వంటబటిట్ంది మరి. అయితే నితాయ్నందం గాడు కుకక్ తోక వంకరే! నాకు  
ఎపుప్డు ఫోన చేసి పిలిచ్నా “నీకేమిటార్...భలే పేరు సంపాదించుకునాన్వ”, “ఎకక్డికెళిళ్నా ఫలానా ఆయన తెలుసునా అని 
నీ గురించే అడుగుతునాన్రు. చెపప్ లేక చసుత్నాన్ను”, అనో, “మొనన్ నేను రాసిన కథ ఇకక్డ తానా వాళుళ్, అకక్డ తానా 
వాళళ్ వాళుళ్ వేసుకునాన్రు, తెలుసా?, అందులో నీ కథ ఏమీ లేదేమిటీ, రిజెకట్డా?..ఇలాంటి ఈరాష్య్యుళువు   మారుక్ 
డయలాగులతో తపప్ మాటాల్డ లేడు. కానీ వీడి సంగతి నాకు తెలుసుగా...పటిట్ంచుకోను. వీడికి ఒక సీవ్య మరద్న, 
పరసప్ర మరద్న, పర నింద బేచ ఒకటి ఉంది. అందులో నేను లేను. అదీ వాడికి నా మీద కక్ష.   

మొనీన్ మధయ్ ఎపప్టిలాగానే ఒకానొక అపరాతిర్ వేళ నా ఫోన మోగింది. ఆ టైమ కి ఫోన వసేత్ అది  ఎలాగా అది 
మా శాలువా గారిదే కదా అని “చెపప్ండి, శాలువా గారూ” అనాన్ను. కనపడిన పర్తీ  ఎనాన్రైకో,  లేకపోతే దారిన పోయే 
దానయయ్కైనా సరే రోజుకో  శాలువా కపిప్తే కానీ నిదర్పటట్ని సనామ్నోప జీవి ఆయన.      

“మీ అమెరికా నించి ఎవరో నితాయ్నందం అనే రచయిత వచేచ్ వారం హైదారాబాద వసుత్నాన్రుట కదా?” – ఏ 
దేశం నుంచి ఎవరు ఎపుప్డు హైదరాబాద వసుత్నాన్రో ఆయనకి ఆకాశవాణి ముందే చెపేప్సుత్ంది అనుకుంటాను.  

“ఎవరు? నితాయ్నందమా?”  
“అవును ట. మరి ఆయనకి అకిక్నేని పురసాక్రం ఇవవ్నా, లేక భానుమతి, దాసరి, సినారె, ... ఏదైనా పరవా లేదు 

కదా లేక శాలువా-గురజాడ, దేవులపలిల్-శాలువా, రాయపోర్లు, విశవ్నాధ ...ఇలా సహసర్ పురసాక్ర నామాలు 
చెపూత్నే...పోనీ అమెరి కవి కిరీటి, అమెరికథా సామార్ట...లాంటి బిరుదు ఎలా ఉంటుందీ?” రెచిచ్ పోతునాన్రు శాలువా 
గారు. ‘సవ్రణ్ కంకణం కూడా వెయయ్వచుచ్ను కానీ అది అమెరికా నుంచి ఆయన తెచుచ్కోగలడా? 
ఏమంటారు?’.....శాలువా గారి పర్శన్… 
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“ఆగండాగండి. అదేమిటీ అనీన్ చచిచ్ పోయిన వాళళ్ పేరేల్ చెపుత్నాన్రూ?  ఏదో జొనన్వితుత్ల, తనికెళల్ భరణి 
ఎవారోడ్, రంగనాయకమమ్, నగన్ముని  దిగంబర పురసాక్రమో ఇవొవ్చుచ్గా?”  

“అబేబ్..లేదు సార..బతికునన్ వాళల్యితే వాళళ్నీ పిలవాలి, ముందు వాళళ్ భజన చెయాయ్లి, శాలువా, చెకక్ 
ముకాక్...ఇవావ్లి కూడా కదా!. పోయినోళుళ్ అయితే అందరూ మంచోళుళ్. వాళళ్ గురించి ఏమీ చెపప్క పోయినా నోరు 
మెదపరు.”  

“పోనీ ఏదో పి.జి. వుడ హౌస ఎవారుడ్, ఓ హెనీర్ ఎవారుడ్,బిల గేటస్, సీట్వ జాబస్ ఎవారుడ్  అని లెవెల పెంచేసి 
ఇంగీల్షు రచయితలో, అమెరికా వాళల్వో ఎవారుడ్ ఇసేత్ మా నితాయ్ గాడు భలే ఆనంద పడతాడు”  

“మన పతిర్కల వాళళ్కి ఆ పేరుల్ తెలీవు సార. ఫుడూడ్ గాడిద గుడూడ్ అని రాసేసాత్రేమో. అవునూ...మా నితాయ్ గాడూ, 
గీడూ అంటునాన్రేమిటీ? మీకు నితాయ్నందం గారు తెలుసా?”  

“నితాయ్నందం తెలియకేం. నా చినన్పప్టి కాల్స మేట కదా...ఒరే అంటే ఒరే ..మా  బియేయ్ బేచ గోలడ్ మెడల 
వాడిదే...యాభై ఏళళ్ కిర్తం.”  

“యాభై ఏళళ్ కిర్తమా? అయితే ఆయన కీ తొంభై ఎళుళ్ంటాయన మాట...”  
“ఏమనాన్రూ?” – నా వయసు విషయం లో శాలువా గారి అంచనా నాకు అసస్లు నచచ్ లేదు మరి.  
“అదే. పెదాద్యనే కదా.....గోలడ్ మెడలిసాట్..అయితే ఇంకేం.. ఆయన సవ్రణ్ పతకానికి మెరుగు పెటిట్ గోలడ్ మెడల కి  

గోలెడ్న  జూబిలీ అని సెప్షల అవారుడ్ ఇచేచ్దాద్ం” అని ఆనందంగా ఫోన పెటేట్శారు శాలువా గారు.  
ఒక నెల తరావ్త నితాయ్నందం ఫోన చేశాడు. “ఒరే,..మొనన్ కిర్సమ్స కి ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు ఏం జరిగిందో నీ 

జనమ్లో ఊహించలేవు. తెలిసేత్ ఏడిచి ఛసాత్వ?. ”   
“సరేలే. చెపిప్ చావు” 
“అకక్డ శాలువా ఆరట్స్ అనే గొపప్ కలచ్రల ఆరగ్నైజేషన వాళుళ్ నాకు ఒక సెప్షల అవారుడ్ ఇచాచ్రురా.   

పర్తిషాట్తమ్కమైన దౌజీ పురసాక్రం ట. “తెలుగు సాహితయ్ పర్పంచం లో ఈ దౌజీ పురసాక్రం అందుకునన్ వాళళ్లో నేనే 
మొటట్ మొదటి వాడినిట అలా అని అనీన్ పేపరల్లోనూ వేశారు. కటింగులు వాటస్ప చేసాత్ను. ”- నా రియాక్షన కోసం 
ఆతృతగా ఎదురు చూశాడు నితాయ్నందం.  

“వావ..కంగార్టుయ్లేషనస్ రా...మొతాత్నికి సాధించావ!. ఇంతకీ ఈ దౌజీ ఎవరు? “ 
“ఏమో, నాకేం తెలుసు? జంషెడ జీ, నౌరోజీ, గోదెర్జ లాగా ఎవరో గొపప్ పారీశ్ రైటర అయి ఉంటాడు. 

ఎవరైయితే మనకేం” అని గాలిలో తేలిపోతూ ఈ వారత్ తన మరద్న మేచ కి బటావ్డా చెయయ్డంలో బిజీ అయిపోయాడు 
నితాయ్నందం.  
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నాకు కుతూహలం ఆగక వెంటనే శాలువా గారిని పిలిచి “ఏమిటి సారూ. మా నితాయ్నందానికి ఇచిచ్న పురసాక్రం 
లో దౌజీ గారు కవి పుంగవులా, పారీశ్ వాడా? బతికునాన్డా లేక అకిక్నేని, సినారె బాపతా?” అని అడిగాను. ఆయన 
నవేవ్సి “నాకు మటుకు ఏం తెలుసు.  ఏ పురసాక్రం ఇసేత్ బావుంటుందో అని మీకు ఫోన చేసినపుప్డే హేమానంద గారికి 
ఫోన చేసేత్ ఆయన ఈ ఐడియా ఇచాచ్రు. ఆయన కూడా మీ చినన్పుప్డు కాల్స మేట ట కదా. తనకి సిలవ్ర మెడల 
వచిచ్నటుట్ చెపాప్రు...” 

“హారినీ, హేమా గాడా?” అని ఆశచ్రయ్ పోయి హేమానంద గాడిని  పిలిచాను. 
“అవునురా...ఇపుప్డే నితాయ్నంద గాడు తనకి దౌజీ అవారుడ్  వచిచ్ంది అని ఫోన చేసి తెగ పొంగి పోతునాన్డు. ఆ 

వెధవకి చెపప్నా, వదాద్, చెపేత్ ఎలా చెపాప్లీ అని ఆలోచిసుత్నాన్ను.” -అనాన్డు హేమానంద.    
“నీ దుంపదెగా... ఇంతకీ ఎవడార్ ఈ దికుక్మాలిన దౌజీ గాడు?”- అని అడిగాను.  
“ఇంకెవడూ..వాడే...నితాయ్ గాడే!.అందరికీ జీవన సాఫలయ్ పురసాక్రం, జీవన సౌభాగయ్ పురసాక్రాలు ఇసేత్ ఈ 

వెధవ జనమ్ంతా అందరినీ..ఆఖరికి నినూన్, ననూన్ కూడా తిడుతూనే దౌరాభ్గయ్ జీవితం గడిపాడు కదా. అంచేత వాడికి 
జీవన దౌరాభ్గయ్ పురసాక్రం ఇవవ్ండి అని ఏదో సరదాగా చెపాప్ను శాలువా గారికి. ఆయనేమో అది సీరియస గా 
తీసుకుని ఈ దౌజీ..అంటే దౌరాభ్గయ్ జీవన పురసాక్రం అనే కొతత్ ఎవారుడ్ కనిపెటాట్రు. ఏం చెయయ్మంటావ? వాడికి 
చెపప్నా..ఈ సారికి ఇలా కానిదాద్మా?”  
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