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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[10]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుికునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది పద్వ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
అలా్నరకానికి్వెళ్తత్ ఉండగా్ఉండగా్మధ్యలో్ఒక్నలలని్మబ్బు్ఒకటి్అడడంగా్వచ్ించ్.్
ఆ్మబ్బుకు్అజయ్్కళ్ళు్మూస్తకుపోయాయి.్ఏమీ్కనిపంచలేదు.్ఒకకసారిగా్కళ్ళు్తెరిచ్్చూసే్
స్రికి్, పైన్ఫ్యయను్గిర్రున్తిరుగుతుననది.్చేతికి్సెలైన్్గుచ్ి్ఉననది.్అంతా్నిశ్బ్దం్గా్ఉననది.్తల్
తిప్ చూశాడు.్ మంచం్ పకకన్ కుర్చి్ మీద్్ సెల్్ ఫోనులో్ ఆటాడుకుంటూ్ వేణు్ కనిపంచాడు.్
అయోమయంగా్వేణు్వైపు్చూశాడు.్‚చావలేదు, బ్తికే్ఉన్నవు్ఆనంద్పడకు‛ అని్అన్నడు్వేణు.్
‚ఏమంది?‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚పురుగుల్ మందు్ పవరు్ కాస్త్ తగిగంది్ .గదిలో్ అపసాురక్ సిథతిలో్
పడి్ఉంటే్తెచ్ి్ఇకకడ్పడేశారు‛ అని్చెప్పడు.్తానూ్పురుగుల్మందు్తాగినట్టట్ ఎవరికి్తెలసి్
ఉంట్టంది? ఎవరు్చూస్తంటారా్అని్ఆలోచ్ంచటం్మొద్లు్పెటాటడు.
తానూ్ పురుగుల్ మందు్ తాగినట్టట్ ఎవరికి్ తెలసి్ ఉంట్టంది? ఎవరు్ చూస్తంటారా్ అని్
ఆలోచ్ంచటం్ మొద్లు్ పెటాటడు.్ అజయ్్ మనస్తుని్ , ఆలోచనలని్ అంచన్్ వేస్తతనన్ వేణు్ అతని్్
పరిసిథతిని్ అరథం్ చేస్తకొని్ ్ ‚నీ్ అనుమానం్ న్కు్ అరథమంది.్ నినున్ ఎవరు, ఎలా్ చేరాిరనేకదా!‛
అన్నడు్ వేణు.్ అవును్ అనట్టట్ తల్ ఊప్పడు్ అజయ్.్ నీ్ అద్ృష్టమో, ద్రిద్రమో, ఆఖరుసారి్ ఆ్
పనిమీద్్ వెళ్ళునపుడు్ నీళ్ు్ పంపు్ కటేటయటం్ మరిిపోయావు.్ టాయంకుడు్ నీళ్ళు్ కారిపోయాయి.్
ఓనరు్ఎంతసేపు్మోటరు్వేసిన్్నీళ్ళు్నిండా్రాకపోవటంతో్అనుమానం్వచ్ి్అంద్రినీ్అడిగాడు.్
ఆఖరుకి్ నీ్ ద్గగరకు్ వచాిరు.్ బ్యట్ తాళ్ం్ వేస్తంది్ ,లోపల్ నీళ్ు్ చపుడు్ విని్ తలుపు్ బ్ద్దలు్
కొటేటస్రికి, బాగా్ పండి్ ఆరేసిన్ తుండుగుడడ్ లాగా్ నువువ్ పడి్ ఉన్నవట!్ ఆంబ్బలెనుులో్ ఆస్త్రికి్
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తీస్తకొచాిరు.్ మధ్యయహ్నం్ నేను్ నీకు్ ఆఖరిసారి్ ఫోను్ చేశా్ కదా్ !్ అందుకని్ వాళ్ళు్ న్కు్ చేసి్
విష్యం్ చెప్పరు.్ మీ్ ఇంట్లల్ చెప్పతమన్నరు.్ నేనే్ వద్దని్ మేనేజ్్ చేశా‛ అని్ వేణు్ వివరించటం్ తో్
అజయ్్ఊపరి్పీలుికున్నడు.
‚తమాషా్ఏంటంటే, నువువ్పురుగుల్మందు్తాగావని్ఎవవరికీ్అనుమానం్రాలేదు.్డాకటరు్
గారిని్ ఎవవరికీ్ చెప్పద్దని్ బ్తిమిలాడానులే.్ అంతా్ నువేవదో్ విషాహారం్ తిన్నవనుకుంట్టన్నరు.్
విష్ం్ కలుపుకొని్ తిన్నవని్ తెలయదు.్ తెలసేత్ సానుభూతి్ చూపస్తతనన్ ఓనరు్ నినున్ చంపటం్
ఖాయం‛ అంట్టండగానే్ అజయ్్ ఇంటి్ యజమాని్ ్ లోపలకి్ ్ వచాిడు.్ వేణు్ తను్ నిలబ్డి్ కుర్చి్
యజమానికిచాిడు.్ ‚ఇపుడెలా్ ఉననది్ అబాుయి‛ అని్ అడిగాడు.్ బాగుంద్ననట్టట్ చెయియ్ ఎతాతడు్
అజయ్.్ ‚ఏదో్ ఫుడ్్ ప్పయిజన్్ అయింద్ని్ డాకటరు్ గారు్ చెప్పరు.్ బ్యట్ తినేటపుడు్ జాగ్రతతగా్
ఉండాల.్ ఏవేవో్ నూనెలు్ వాడుతుంటారు!్ ఇంతకీ్ ఏమి్ తిననవేంటి?‛ అని్ అడిగాడు.్ ‚డెబ్బు్
రూప్పయలకు్ చ్కెన్్ బిరాయనీ్ అంటే్ తిన్నడట్ అంకుల్, వాడు్ కోడిని్ బ్దులు్ కుకక్ మాంస్ం్
పెట్టటంటాడు‛ అన్నడు్వేణు్ కలగజేస్తకుని.్ ‚ఆ్!....్అదే్దెబ్ుకొటిట్ ఉంట్టంది.్ రస్టట్ తీస్తకోబాబ్బ‛
అని్చెప్వెళ్ళుపోయాడు.్
అతను్వెళ్ళుడని్ఖాయం్చేస్తకునన్వేణు, ‚ నీకు్పెళ్ళు్అనుకున్న, చావటం్కూడా్రాదురా్!్
నీ్ ద్రిద్రం్ ఏంట్ల్ చెపన్్ !్ పురుగుల్ మందు్ తాగటానికి్ మ్మందు్ పీకలదాకా్ తిన్నవటకదా!్ ఆ్
తిండే్ నినున్ బ్రతికించ్ంది.్ లేద్ంటే్ కధ్ంతా్ నువువ్ అనుకుననట్టటగానే్ జరిగేది.్ ఈ్ ప్పటికీ్ ఏ్
సింహ్ంగానో, ఏ్ పులగానో, అమెరికా్ అడవులోల్ కుకకగానో్ పుటేటవాడివి‛ అని్ వేణు్ అనటంతో,
అజయ్్ఆశ్ిరయపోయి్చూశాడు, ఇద్ంతా్వీడికేలా్తెలుసా్అని.్‚కల్అంతా్కలవరించావు్,మొతతం్
విన్నలే‛ అని్ వేణు్ తాపీగా్ మళ్ళు్ సెలులలో్ ఆడుకోవటం్ మొద్లు్పెటాటడు.్ మూడురోజులు్ మంచం్
మీద్్ఉంచ్, మ్మపెబ్వేలు్బిలుల్బాదాక, ఇక్ఇంటికి్వెళ్ళుచిని్చెప్పరు.
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విష్పూరిత్ ఆహారం్ తినటం్ వలల్ మ్మపెబ్ వేలు్ కటాటలు్ వచ్ింద్ని్ ఇంట్లల్ చెప్పడు.్ ఇంట్లల్
వాళ్ళు్ గొడవ్ చేయటంతో్ తపక్ ఇంటికి్ చేరాడు.్ ఆ్ పురుగుల్ మందు్ ప్రభావం్ తగగటానికి, మళ్ళు్
మామూలు్ మనిషి్ కావటానికి్ పది్ రోజులు్ పటిటంది.్ వెంటనే్ ఉదోయగ్ ప్రయతనం్ అని్ చెప్ తిరిగి్
హైద్రాబాదు్వచేిశాడు.్‚ఏరా? ఇంకా్చావలనుందా?‛ అన్నడు్వేణు.్్లేదురా్మొననటి్దెబ్ుకు్
ఇంక్ చచ్ిన్ చావకూడదు్ అనిపస్తతననది, బ్బదిధ్ వచ్ింది‛ అన్నడు.్ మాట్ అయితే్ అన్నడు్ కానీ్
అజయ్్కి్ఏ్మాత్రం్బ్తకాలని్లేదు.్ఎలా్చావాలా? అని్మళ్ళు్ఆలోచ్ంచటం్మొద్లు్పెటాటడు.్
ఇలా్ గింజుకొని, లాకొకని, పీకొకని, కాకుండా్ క్షణాలోల్ అంతా్ అయిపోవాల్ అని్
అనుకుంట్టండగా, ఒకరోజు్ఉద్యానేన్పేపరులో్‚బిలడంగ్్పై్నుండి్దూకి్టెకీక్ఆతాు్హ్తయ‛ అనే్
వారత్ అజయ్్ కంటపడింది.్ దీనికి్ మాత్రం్ తిరుగులేదు.్ పైకి్ ఎకకటం్ కళ్ళు్ మూస్తకొని్ దూకటం.్
అద్ృష్టం్ బాగుంటే్ నేలను్ తగిలేలోపు్ ప్రాణం్ పోతుంది్ అని్ మనస్తులో్ ఆనందించాడు.్ కొంచెం్
ఆలస్యమన్్ ప్పరప్పట్ట్ జరగకుండా, ఎవవరికీ్ అనుమానం్ రాకుండా్ తన్ పని్ పూరిత్ చేస్తకోవాలని్
అనుకొన్నడు.్ ఎంతెతుత్ నుండి్ దూకితే, చావు్ ఖాయంగా్ వస్తతందో్ ఆలోచ్ంచాడు.్ చేతులు్ విరిగి్
బ్యపడటం్లాంటివి్జరగకూడదు, చచ్ిన్్ఈ్సారి్చావు్తపకూడదు‛ అని్అనుకొన్నడు.్
ఇలా్ చావుతో్ చెలగాటాలు్ ఆడి్ ,చ్వరి్ మజిలీ్ కి్ చేరిన్ అజయ్్ జీవితం్ ,ఒక్ అనూహ్య్
మలుపు్ తిరిగింది.అది్ అజయ్్ జీవిత్ గమన్నేన్ మారేిసింది.అజాానంతో్ ,అవివేకంతో్ ప్రాణాలు్
తీస్తకుందామనుకునన్అజయ్్కి్ఒక్కొతత్వెలుగు,కొండంత్బ్లమ్మ్వచేిలా్ప్రేరేపంచ్ంది.్్్్
మనిషి్దేవుడిని్రండు్విష్యాలోల్ నమ్ముతాడు.్ఒకటి్తను్అనుకుననది్జరగనపుడు, రండు్
తను్ ఊహంచనది్ జరిగినపుడు.్ అజయ్్ ఇపుడు్ రండో్ కోవలోకి్ వసాతడు.్ తన్ ఉదోయగం్ పోయి్
అజయ్్ రోడుడన్ పడతాడని్ ఎపుడూ్ ఊహంచలేదు.్ నిషా్ తనను్ విడిచ్్ వేరొకరితో్ వెళ్ళుపోతుంద్ని్
కూడా్ ఊహంచలేదు.్ హైటెక్్ సిటీలో్ కొతతగా్ కడుతునన్ ఇరవై్ అంతస్తతల్ భవన్నిన్ తన్ చావుకి్
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కేంద్రంగా్ ఎంచుకున్నడు.్ ఇంకొక్ వారం్ రోజులోల్ తన్ ఒకపటి్ ప్రియురాలు్ నిషా్ పుటిటనరోజు్
వస్తతంది.్ఆ్రోజునే్తానూ్ఈ్లోకం్నుండి్శాశ్వతంగా్వెళ్ళుపోవాలని్నిరణయించుకున్నడు.
రాత్రిళ్ళు్ఆ్భవన్నికి్కాపలా్పెద్దగా్ఉండదు.్ఆ్కాపలాదారుల్కళ్ళు్కప్పైకి్ఎకిక్దూకి్
చావాలని్ ప్రణాళ్ళక్ వేస్తకుని, ఒకటి్ రండు్ సారుల్ ఆ్ భవన్నిన్ క్షుణంగా్ పరిశీలంచ్్ వచాిడు.్
చావటానికి్ఇంకో్న్లుగు్రోజులుంద్నగా్ఒకరోజు్తన్గదిలో్భోజనం్చేస్తత, టి.విలో్చానళ్లను్
అట్ట, ఇట్ట్ మారుస్తత్ కూరుిన్నడు.్ ఒక్ వారాత్ చానలోల, ప్రేమజంట్ ్ ఆతుహ్తయ్ అనే్ వారతను్
చూసాడు.్‚ప్రేమంటే్వాళ్ుది్!్ఒకరికోస్ం్ఒకరు్ఆతుహ్తయ్చేస్తకోవటం్ప్రేమ, అమెరికా్వెళ్ుటం్
మోస్ం.్ నేను్ మోస్పోయాను‛ అని్ విలపంచాడు.్ ఆ్ వారత్ చూడలేక, ప్రకక్ ఛానల్్ మారాిడు్ ‚
పంజార్చ్ అతత్ కూతురు‛ అనే్ సీరియల్్ వస్తతననది.్ ఆ్ పేరు్ చూసి్ అజయ్్ ఆశ్ిరయపోయాడు.్ ఇదే్
సీరియల్్ తను్ ఇంజనీరింగ్్ లో్ ఉండంగా్ చూసినట్టట్ బాగా్ గురుతననది.్ ్ ఇపటికీ్ ఆ్ సీరియల్్
నిరవధికంగా్ ప్రసారం్ అవుతుండటం, అతని్ ఆశ్ిరాయనికి్ కారణం.్ అస్లు్ ఏమ్మందా్ ఈ్ సీరియల్్
లో్అని్చూశాడు.
ఒక్ అమాుయి, చకకని్ ఖర్చదైన్ చీరతో, నగలతో్ ఒక్ ఇంటి్ తలుపు్ తడుతుననది.్ ఆ్
వాతావరణం్ చూసేతనే్ అరథం్ అయియంది, అది్ హందీ్ నుండి్ అనువదింపబ్డిన్ సీరియల్్ అని.్ మన్
వాళ్లకి్ మొద్లే్ ‘ప్పరిగింటి్ పులల్ కూర్ రుచ్్ కదా’ వాడెవడో్ తీసిన్ సీరియల్్ ని, ఇకకడ్ ఎగబ్డి్
చూస్తతన్నరు.్ ఆ్ అమాుయి్ తలుపు్ కొటిటంది.్ ఇంట్లలంచ్్ ఎవవరూ్ రాలేదు.్ అరవీర్ భయంకరమన్
బాయక్్గ్రండ్్మూయజిక్్మొద్లైంది.్భయంతో్ఆ్అమాుయి్మళ్ళు్తలుపు్తటిటంది.్ఆ్శ్బ్దం్ఇంట్లల్
ఉనన్ఒక్ఆడ్మనిషికి్వినపడింది.్ఆ్ఆడ్మనిషి్తలుపు్తీయటానికి్రావటం, ఆ్బ్యట్నిలబ్డిన్
అమాుయి్ తలుపు్బాద్టం, అలా్ఒకరి్తరువాత్ఒకరిని్ చూపంచ్, చ్వరికి్తలుపు్తెరుచుకేస్రికి్
అరగంట్ పటిటంది, తెరుచుకోగానే్ ఆ్ రోజుకి్ శుభం్ కారుడ్ పడింది.్ ప్రతేయకించ్్ చావకరేలదు, ఈ్
సీరియల్్ఆపకుండా్ఒకరోజు్్చూసేత, కచ్ితంగా్చావచుి్అనుకున్నడు్అజయ్.ఆ్ప్రకక్ఛానల్్కు్
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మారాిడు.్దానిలో్ఒక్రాజకీయ్చరి్జరుగుతుననది.్ఒకడు్చెపేది, ఇంకొకడు్వినటం్లేదు.్ఒక్
వేళ్్ ఎవడైన్్ చెపూత, అంద్రూ్ వింటూ్ ఉంటే, అతనిని్ మధ్యలో్ ఆప్ ఇంకొకళ్ుకు్ అవకాశ్ం్
ఇస్తతన్నరు.్ ఎవరు్ ఏమి్ మాటాలడుతున్నరో్ అరథం్ కావటం్ లేదు.్ కానీ్ గంద్రగోళ్ంగా్
అరుచుకుంట్టన్నరు.్అదీ్నచిక్అజయ్్ఛానల్్మారాిడు.్తన్జీవితానిన్మారుికున్నడు.్్్్్్్్
‚తతో్మలన్స్ంవీతాం్రాక్షసీభిః్స్మావృతామ
ఉపవాస్కృశాం్దీన్ం్నిిఃశ్వస్ంతీం్పునిఃపునిః్‛
మటిట్ పట్టటనట్టవంటి్ పట్టట్ పుటటం్ కట్టటకొని్ ,భారంగా్ నిటూటరులు్ విడుస్తత్ ,రక్షస్్ స్త్రీల్
మధ్యన్,ఉపవాసాలతో్శ్ర్చరం్కృసించ్నదై్,మళ్ళు్మళ్ళు్ఏడుస్తతననది.
‚ ద్ద్రశ్శుకలపక్షాదౌ్చంద్రరేఖామివామలామ్‛
శుకల్పక్షం్మొటిద్్రోజులోన్్కనిపంచే్నెలవంకలా్సీతము్ఉననది.
అని్ రామాయణ్ ప్రవచన్నిన్ చేస్తతండగా్ అజయ్్ విన్నడు.్ చచేిమ్మందు్ రామాయణం్
అయిన్్ వింటే, నరకంలో్ న్లుగు్ రోజులు్ తకుకవ్ ఉండచుి.్ గాడిద్్ కాకుండా్ గుర్రంగా్ అయిన్్
పుటటచుి్అనుకొని, రామాయణం్వినటానికి్సిద్ధపడాడడు.
‚స్కల్ లాంఛన్లతో్ ,అయోధ్య్ రాజాయనికి్ మహారాణి్ అవావలున్ సీతాము్ ,అడవులకు్
రావాలు్ వచ్ింది.్ అనూహ్యంగా్ అడవులనుంచ్్ లంకకు్ తీస్తకురాబ్డడది.్ తన్ భరతకు్ కూడా్
దూరమయి్ లంకలో్ భయంకరమన్ రాక్షస్తల్ మధ్య్ ఒంటరిగా్ ఉండాలున్ పరిసిథతి్ ఏరడింది.్ ఆ్
కష్టం్ మ్మందు్ మన్ కషాటలెంత? అంతటి్దుిఃఖంలో్ ఉనన్ సీతము్ తలలని్ ్హ్నుమ్ చూసెను‛, అనన్
ఘటటం్ ద్గగర్ ఇవాళ్ళట్ ప్రవచన్నిన్ ఆపేదాదం.దీనినే్ శిదిధ్ స్రగ్ అంటారు.్ ఇది్ రామాయణంలోకేలాల్
మహ్తతరమన్స్రగ.్రేపు్ఆ్తరావతనుండి్ప్రవచన్నిన్కొనసాగిసాతను, స్వసిత‛ అని్చెపటంతో్అజయ్్
టి.వి్ ఆపేశాడు.్ అలానే్ కూరొిని్ ఆలోచ్ంచటం్ మొద్లు్ పెటాటడు.్ ‚ అస్ులు్ నిజంగా్ సీతము్
లంకలో్ అంత్ మంది్ రాక్షస్తల్ మధ్య్ భయం్ భయంగా్ ఎలా్ కూరుిందా? అతనెవరో్ కానీ,
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రామాయణం్ చెపలేదు, చూపంచారు‛ అని్ మనస్తులో్ అనుకుంట్టండగా్ పంతులుగారు్ గురుతకు్
వచాిరు.్ ఊరోల్ ఉననపుడు్ ఒకసారి్ ఎవరిగురించో్ గొపగా్ చెప్పడు.్ బ్హుశా్ ఈయనేనేమో్
అనుకుంటూ్,ఫోను్తీసి్పంతులుగారికి్ఫోను్చేశాడు.్
‚ఏమి్ అజయ్, ఈ్ స్మయాన్ గురొతచాిను, ఎలా్ ఉన్నవు?‛ అన్నడు్ పంతులుగారు.్
‚బాగానే్ ఉన్నను, మీరలా్ ఉన్నరు్ ?‛ అని్ అడిగాడు.్ ‚బాగున్నమ్మ, నీ్ ఉదోయగ్ ప్రయతనం్
ఎకకడిదాకా్వచ్ింది.్దేనిలోనైన్్చేరుతున్నవా? అని్అడిగాడు.్‚ప్రయతినస్తతన్నను్పంతులుగారు‛
అన్నడు.్ కించ్త్్ ఇబ్ుంది్ పడుతూ.్ ‚ఏంటింకా్ విశేషాలు?‛ అన్నడు్ పంతులు్ గారు.్ ‚అస్ులు్
,సీతము్అంతమంది్రాక్షస్తల్మధ్య్ఒంటరిగా్ఎంత్భాద్్పడిందో్కదా్!‛ అన్నడు.్పంతులుగారు్
ఆశ్ిరయపోతూ, ‚నిజమేనయాయ్!్అయిన్్నువేవంటి్ఉననట్టటండి్రామాయణం్మీద్్పడాడవు? సినిమా,
సీరియల్్ ఏమన్్ చూశావా్ ఏంటి్ ?‛ అని్ అడిగాడు.్ ‚ఇందాక్ చానల్ు్ మారుస్తతంటే, ఎవరో్
రామాయణం్చెపుతంటే్విన్నను.్చాలా్బాగా్చెప్పరు.్మీరపుడు్ఎవరి్పేరో్చెప్పరు్కదా్? ఎవరు్
?‛ అని్ అడిగాడు్ అజయ్.్ ‚ఓహో్ కోటేశ్వరరావు్ గారి్ రామాయణం్ విన్నవా? బాగుంది్ .్ ఏమి్
విన్నవు్?‛ అని్అడిగారు.్అదే్లంకలో్ఉనన్సీతమును్ఆంజనేయసావమి్వారు్చూశారు్అని్పూరిత్
చేశారు‛ అని్అన్నడు్అజయ్.్‚ఓహో్స్తంద్రాకాండ్విన్నవా్? అందులోనూ్శిదిధ్ స్రగ్ విననవంటే్
నీకింక్మంచ్్రోజులు్మొద్లవుతాయి్ధైరయంగా్ఉండు, తవరలోనే్ఉదోయగం్వస్తతంది!్అస్ులు్ఇవాళ్ళట్
రోజున్దేశానికి్రాజాయంగం్అవస్రం్ఎంత్ఉననదో్రామాయణ్అవస్రం్అంత్ఉననది‛ అన్నడు్
పంతులు్గారు.్నిజమే్అన్నడు్అజయ్్.్అలా్కాసేపు్మాటాలడి్ఫోను్పెటేటశాడు.
‚పంతులుగారు్ చెపనట్టట్ రామాయణం్ వింటే్ మంచ్్ జరుగుతుందా? మంచ్్ జరకక్
పోయిన్్ చెడు్ జరగదు్ కదా, ఒకసారి్ విన్ల‛ అనుకున్నడు.్ అజయ్్ కి్ రామాయణం్ విన్లనన్
కుతూహ్లం్ పెరిగిపోయింది.్ తన్ లాప్్ టాప్్ ని్ తెరిచ్్ అంతరాాలం్ లో్ కోటేశ్వరరావు్ గారి్
రామాయణం్ కోస్ం్ వెతికాడు.్ శ్రమ్ పడకుండానే్ రామాయణం్ దొరకటంతో్ ,వినటం్
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ప్రారంభంచాడు.్ రామాయణం్ లో్ లీనమపోయాడు.్ ప్రతి్ కాండంలో్ ప్రతి్ స్రగలో్ తనని్ తాను్
ప్రశినంచుకున్నడు.్ తెలలవారితే్ పటాటభషేకం్ చేస్తకొని్ రాజు్ అవావలున్ వాడు, తండ్రి్ మాటని్
కాద్నకూడద్ని్అనీన్వదిలేసి్అడవులకు్వెళ్ుటమా? అస్ులు్అలా్ఎవరైన్్వెళ్ళతరా? అడవులకు్వెళ్ళల్
రాజాయనిన్ కోలోయాడు.్ అడవిలో్ రాజయలక్ష్మిని్ కోలోయాడు.్ ఆలోచ్సేత్ తను్ కూడా్ అదే్ పరిసిథతులోల్
ఉన్నడని్ అనుకున్నడు.్ రాజయం్ తో్ స్మానమన్ ఉదోయగం్ పోయింది్ .్ రాజయలక్ష్మి్ తో్ స్మానమన్
అమాుయి, ఇంకొకళ్ుని్చేస్తకొని్వెళ్ళుపోయింది.్కానీ్రామ్మలవారు్మనిషిగా్పుటిట, మనిషిగా్బ్రతికి,
మనం్ ఎలా్ బ్తకాలో్ చూపంచాడు.్ స్మస్య్ ఎదురైనపుడు్ ,ఎదురించ్్ పోరాడి్ గెలవటం్ రామ్మడి్
లక్షణం్ ,రామాయణం్ సారాంశ్ం.్ అలాంటి్ రామాయణానికి్ వారస్తలమన్ మనం్ ప్రమాద్ం్
ఎదురైనపుడు్ఎదిరించ్్నిలబ్డాల్కదా!్మరి్నేనేంటి, భయపడి, భాద్పడి్చావలనుకున్నను.్ననున్
కాద్ని్పోయినమాుయి్తిరిగి్రాదు.్ననున్కాద్ని్తానూ్స్తఖం్గా్ఉననది, మరి్నేను్చచ్ి్ఎవరిని్
స్తఖ్ పెటాటల?‛ అని్ తనను్ తానూ్ ప్రశినంచుకున్నడు.్ ‚రామ్మడినైన్, కృష్ణణడినైన్్ కీరితస్తత్
కూరుింటామా? వాళ్ళుమి్ సాదించారో్ కొంచం్ గురితదాదం్ మిత్రమా‛ అని్ సినీ్ కవి్ సీతారామ్ శాస్త్రి్
గారు్ శ్రీరామ్మడి్ గురించ్్ చెపంది్ బ్హుశా్ ఇందుకేనేమో.్ మొతాతనికి్ చావాలనే్ నిరణయానిన్
విరమించుకున్నడు.

[తరువాయి్భాగం్వచేి్వారం]

సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
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