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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[9]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరయలైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది

భాగం.

దీని్మ్మందుభాగం
చావటానికి్సిద్ధపడడ్ అజయ్, తన్కుడి్చేతిలో్బ్లేడు్తీస్తకొని, ఎడమ్చేతిని్మ్మందుకి్చాపి,
బ్లేడుతో్ తన్ ఎడమ్ చేతికి, లీలగా్ కనపడుతునన్ నరాలను్ బ్లేడుతో్ కోశాడు.్ కకసారగా్
భయంకరమైన్ నొపి్ పుటటటటటంతో్ ద్ద్దగా్ అరచాడు.్ బ్లేడుని్ అవతలకి్ సిసిశాశాడు.్ అద్ృటటో,
దురద్ృటటో్చరుం్తెగందే్తప్నరాలు్తెగలేదు.్నొపి్నరకానిన్తలద్న్ననట్టట్ఉననది.
‚చరుం్ తెగతేన్న్ ఇంత్ నొపి్ ఉంది.్ ఇంకా్ కోస్తకుంటే్ తట్టటకోవటటం్ న్వలే్ కాదు‛ అని్
మనస్తులో్ అనుకోని, బ్లేడుతో్ చావాలన్న్ ఆలోచనని్ సిరమంచాడు.్ కానీ్ రకతం్ కారుతుననది.్
కారుతునన్కొదీద్ నొపి్రట్టంపు్అవుతుననది.్ఒరుుకోలేక్వంటటన్న, ద్గగరలోని్R.M.P డాకటరు్ద్గగరకి్
వళ్ళాడు.్ ఆ్ రకాతనిన్ చూసి్ అతను్ నివవరపోయాడు.్ ఏమైంద్ని్అడిగాడు.్ ‚వైరుని్ బ్లేడుతో్ కోస్తతంటే్
అనుకోకుండా్చెయయ్జారంది‛ అన్నడు.
అతనికి్ తెలసినంతలో్ ఏదో్ వైద్యం్ చేశాడు.్ రండు్ ఇంజక్షనుే్ చేశాడు.్ అరడజను్ టాబ్లేట్ట్ే
రాసి్రోజుకి్మూడు్పూటటలా్వాడమన్నడు.్ ‚దేనికినిన్టాబ్లేట్ట‛ే అని్అడిగాడు.్ఇది్బలానికి, ఇది్
నొపులు్ తగగటానికి్ ,ఇది్ ఈ్ రండు్ వాడిన్్ ఇబబంది్ లేకుండా్ ఉండటటం్ కోస్ం్ ,ఈ్ రండు్
పనిచేయటానికి్ ఇంకో్ రండు్ అనిచెప్పడు.్ ఎలాగూ్ చావాలనుకునన్ వాడికి్ ఇనిన్ రకాల్ టాబ్లేట్ట్ే
ఎందుకని్ మనస్తులో్ అనుకున్నడు.్ చిననగా్ అకకడి్ నుంచి్ బయటటపడి, క్ మందుల్ షాపు్ ద్గగర్
ఆగాడు.్ డాకటరు్ రాసిచిున్ మందుల్ చీటీ్ బయటటకు్ తీసి్ కేవలం్ నొపి్ తగ్గగ్ మాత్రలు్ మాత్రం్
తీస్తకున్నడు.
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మొద్ట్్ రోజుకి్ నొపి, రండో్ రోజుకు్ కొంత్ తగగంది.్ మళ్ళా్ చావు్ మీద్్ మనస్తు్ మళ్ాంది్
అజయ్్కి.్ఈ్సార్ఎట్ట్పరసిితులలో్సిఫలమవవకూడద్ని్గట్టగా్అనుకున్నడు.్జాగ్రతతగా్ప్రణాళ్క్
రచన్ చేస్తకున్నడు.్ ఈ్ సార్ చచిున్్ బతకకూడదు.్ అనుకొన్నడు.్ ఉర్ వేస్తకు్ చావటటమన్న్
మారాగనిన్ ఎంచుకున్నడు.్ తానూ్ ఉంట్టనన్ మేడ్ గట్టదే, పైన్ తిరుగుతునన్ రకకల్ ఫ్యయను్ కూడా్
గట్టదే.్ తాడు్ కూడా్ గట్టదే్ స్ంప్పదించాడు.్ తననటానికి్ మంచి్ కుద్మటటటమైన్ స్టటలు్ కూడా్ సిద్దం్
చేసాడు.్ రాత్రి్ పూటట్ భోజనం్ మ్మగంచుకొని్ తన్ గదికి్ వచాుడు.్ తాడు్ తీస్తకొని, ఉర్
వేస్తకోవటానికి్ స్టటలు్ ఎకాకడు.్ కానీ్ ఉర్ వేస్తకోవటానికి్ ఆ్ తాడు్ ఎలా్ మ్మడి్ వేయాలో్ అరిం్
కాలేదు.్అరిరాత్రి్దాకా్ప్రయతినంచాడు.్అరిం్కాక్అరాింతరంగా్ఆ్ప్రయతాననిన్ఆపేశాడు.
అదే్ స్టటలు్ మీద్్ కూర్చుని్ ఆలోచించటటం్ మొద్లుద్టాటడు.్ అస్లు్ ఉర్ వేస్తకుంటే్ మనిషి్
ఎందుకు్చసాతడు? ఊపిర్ఆడకపోవటటంతో్చసాతడు.్కాబట్ట్ఉర్వేస్తకోకపోయన్్ఊపిర్ఆడకుండా్
చేయగలగతే్ మనిషి్చచిునటేట్ అనన్ ఆలోచన్ చేశాడు.్ ఇపుడు్ ఊపిర్ ఆడకుండా్ చేయటటం్ ఎలాగా్
అని్ఆలోచించాడు.
ఎదురుగా్ క్ ప్పేసిటక్్ కవర్్ కనబడింది, ఇంజనీరంగ్్ చదిసినన్నళ్ళా్ కూడా్ వాడని్ బుర్రను్
ఇపుడు్వాడటటం్మొద్లుద్టాటడు.్ఆ్ప్పేసిటక్్కవర్్మ్మఖానికి్ఊపిర్ఆడకుండా్చేయచుు్కదా్అన్న్
ద్రద్రపు్ ఆలోచన్ తట్టంది.్ ఆలస్యం్ చేయకుండా్ ఆ్ ప్పేసిటక్్ కవర్్ తలకు్ కపుకున్నడు.్ క్
మంద్ప్పట్్ పురకొస్్ తీస్తకొని్ ఆ్ కవర్్ మీదుగా్ మెడ్ పైకి్ కటాటడు.్ గాల్ ఏమాత్రం్ ఆ్ కవర్్ లోకి్
వళ్ాకుండా్ జాగ్రతతపడాడడు.్ ఆకిుజన్్ తీస్తకోవటటం్ ఇబబందిగా్ మారంది.్ కాసేపట్కే్ ఒరుుకోలేక,
ఊపిరాడక, తనంతటట్ తాన్న్ కవరుని్ చించేశాడు.్ అపుడు్ అజయ్్ కి్ అరిమైన్ సిటయం్ ఏంటటంటే్
,మెడకన్న్మ్మందు్చేతులు్కటేటస్తకోవాల, లేద్ంటే్చేతులు్వాట్్పని్అసి్చేసాతయని.్కానీ్చేతులు్
కటేటస్తకుంటే్మెడకు్కవరు్ఎవరు్కడతారని్ఆలోచించాడు.
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ఈ్ ప్రయతనం్ కూడా్ సిఫలమైనద్ని్ అరిం్ అయంది్ అజయ్్ కి.్ అపట్కే్ స్మయం్
తెలేవారుఝామ్మన్ ఐదు్ అయయంది.చేసేది్ లేక్ అమాంతం్ మంచం్ మీద్్ పది్ నిద్రపోయాడు.్
మదాయహ్నం్ రండు్ గంటటలకు్ నిద్రలేచి, భోజనం్ చేసి్ మళ్ళా్ తన్ గదికి్ వచిు్ ఆలోచించటటం్
మొద్లుద్టాటడు.్నొపి్పుటటటకుండా్తంద్రగా్చచేు్మారగం్ఏదా్అని? అజయ్్కి్తట్టన్తరువాతి్
ఉప్పయం్ సిటం్ తాగటటం.్ ఆ్ ఆలోచన్ అజయ్్ చావుమీద్్ ఆశ్ను్ బ్రతికించింది.్ సిటం్ తాగతే్
ఖచిుతంగా్చావచుు్అనుకున్నడు.
కానీ్సిటం్ఎలా్స్ంప్పదించాలో్అరిం్కాలేదు.ఇంటటరనట్్లో్సిటం్కోస్ం్వతికే్ప్రయతనం్
చేశాడు.్ అకకడ్ కూడా్ సిటం్ గురంచిన్ సిటయ్ స్మాచారం్ దొరకలేదు.్ ‚రాష్ట్రంలో్ ఎంతమంది్
రైతులు్ పురుగుల్ మందు్ తాగ్ చావటటం్ లేదు‛, అనుకున్నడు్ అజయ్.్ తానూ్ కూడా్ అననదాత్
అడుగుజాడలోే్ నడవాల్ అనుకున్నడు.్ హైద్రాబాద్్ లో్ ఎంతసేపు్ సెల్్ ఫోను్ షాపులు, బటటటల్
షాపులు్ తప్ పురుగుల్ మందు్ షాపు్ కనపడలేదు.్ ఎందుకు్ లేవా? అని్ ఆలోచించాడు.్ ‚అయన్్
హైద్రాబద్్ లో్ పురుగుల్ మందు్ ఎవరకి్ అవస్రం,ఉనన్ చెటేే్ నరకేస్తతంటే, ఎవడో్ న్లా్
చావబోయేవాడు్తప్వాడరు్కదా!‛ అనుకున్నడు.్చివరకు్హైద్రాబాద్్శివారు్ప్రంతాలలో్క్
పురుగుల్మందు్దుకాణం్ఉంద్ని్తెలుస్తకున్నడు.్పైగా్అకకడికి్వళ్ే్ కొంటే్ఎవవరకి్అనుమానం్
కూడా్రాద్నుకున్నడు.
తన్ బండి్ తీస్తకొని్ తరావత్ రోజు్ ఉద్యాన్నన్ ఆ్ పురుగుల్ మందు్ దుకాణానికి్ వళ్ళాడు.్
బండి్ఆపి, షాపులోకి్వళ్ే, షాపంతా్కసార్పరశీలంచి్చూశాడు.్‚ఏమ్కావాల్బాబు‛ అడిగాడు్
షాపతను.్‚ఎండ్రిన్‛ కావాల్అని్అడిగాడు్అజయ్.్ఎండ్రిన్్అన్న్మాటట్సినటటంతోన్న, అజయ్్వైపు్
అనుమానంగా్ చూశాడు్ ఆ్ కొట్లే్ అతను.్ భయపడితే్ అనుమానం్ కలుగుతుంద్ని, ధైరయంగా్
రండోసార్ ‚ఎండ్రిన్‛ కావాల్ అని్ అడిగాడు.్ ‚దేనికి్ నీకు్ ఎండ్రిన్?‛ అని్ అడిగాడు.్ ఈ్ ప్రశ్న్
అడుగుతాడని్ మ్మందే్ ఊహంచిన్ అజయ్్ ‚చెటటేకి్ పురుగు్ పటటటకుండా్ చలేటానికి‛ అని్ చెప్పడు.్
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ఆయన్్అతను్నములేదు్‚ఏమ్చెట్టే? ఎనిన్చెట్టే‛ అని్ప్రశినంచాడు.్‚టేకు్చెట్టే, న్లుగున్నయ్
మా్ఇంట్మ్మందు.్వాట్కోస్మని్న్నన్తీస్తకురమున్నరు‛ అని్సినయం్నట్స్టత్చెప్పడు.
‚అయన్్ ఇపుడు్ ఎండ్రిన్్ రావటటం్ లేదు.ఆపేసి్ చాలా్ ఏళ్ళా్ గడిచింది‛ అన్నడతను.్ ఏమ్
చేయాలో్ తోచని్ సిితిలో్అజయ్్ కి్ ఇంకో్ ఆలోచన్ వచిుంది.్ నిజంగాన్న్ అజయ్్ వాళ్ాంట్్ మ్మందు్
న్లుగు్టేకు్చెట్టే్ ఉన్నయ.్సెలుే్ ఫోను్కొనన్క్రొతతలో్అజయ్్స్రదాగా్వాట్ని్ఫోట్లలు్తీశాడు.్
అసి్ గురుతకు్ వచాుయ.్ వంటటన్న్ జేబులోనుంచి్ సెలుే్ తీసి్ ఆ్ న్లుగు్ చెట్టేనన్ ఫోట్ల్ తీసి, అతనికి్
చూపిస్టత్ ‚ఇవే్ ఆ్ చెట్టే, వీట్కి్ ఏ్ మందువేసేత్ మంచిదో్ మీశా్ ఇవవండి‛ అంటూ్ ఫోను్ అతని్
మ్మందుకు్నెటాటడు.్ఆ్ఫోట్ల్చూడటటంతో్అతని్అనుమానం్దాదాపు్తీరంది.్క్డబాబ్తీస్తకొని్
వచిు, అజయ్్ ని్ కూరోుమని్ చెప్పడు.్ తాను్ చెపినటేట్ అజయ్్ కూరుున్నడు.్ ఆ్ పురుగుల్ మందు్
ఎంత్ వాడాల? ఎలా్ వాడాల? అని్ ప్పవుగంటట్ సివరంచి్ చెప్పడు.్ అద్ంతా్ సిననటేట్ అజయ్్
నట్ంచాడు.్ అతనికి్ డబుబలు్ ఇస్టత, పేేట్ట్ బిరాయనీ్ కన్న్ చావు్ చవకగా్ వస్తతననదే‛ అని్ ఆనంద్్
పడాడడు.
ఆ్ డబాబ్ తీస్తకొని్ మళ్ళా్ తాను్ ఉంట్టనన్ గదికి్ చేరాడు.్ తాను్ చావటటం్ ఖాయం్
అనుకున్నడు.్ ‚ఎలాగూ్ చావబోతున్న్ కదా!్ ఇవాళ్్ ఇటటమైనవనీన్ తిని్ చచిుపోవాల‛
అనుకున్నడు.అస్లే్ మంచి్ ఆకల్ మీద్్ ఉన్నడు.వంటటన్న్ కుకట్్ పలీేలో్ ఉనన్ పులాేరడిడ్ వార్
దుకాణానికి్వళ్ళాడు.్ఘుమఘుమలాడే్వాస్నలు్సావగతం్పలకాయ.్ఆ్వాస్నలు్చూసి, ఇసి్తిని్
చచిున్్ పరావలేదు్ అనుకున్నడు.్ అనిన్ రకాలు్ కలపి్ అరకేజీ్ కట్టంచి, గదికి్ చేరాడు.్ వేడి్ వేడి్
అననంలో్ ఆవకాయ్ వేస్తకొని, ఆరంగా్ ఆరంగా్ తిన్నడు.్ తానూ్ కొనుకొకచిున్ సీవటటేనీన, కకట్్
కూడా్వద్లకుండా్పీకలదాకా్మంగాడు.తృపితగా్తిని్చావటానికి్సిద్ధమయాయడు.
తానూ్ తెచిున్ పురుగుల్ మందు్ డబాబను్ తీశాడు.్ క్ గాేస్తలో్ పురుగుల్ మందును్
పోస్తకొని్ మగలన్ సీసాని్ బయటటకు్ సిసిశాశాడు, కవేళ్్ తన్ ద్రద్రం్ వలే్ ఈ్ సార్ కూడా్
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చావకపోతే, ఎవవరకీ్పురుగుల్మందు్తాగాడనన్అనుమానం్రాకుండా.్గద్ంతా్పురుగుల్మందు్
వాస్నతో్నిండిపోయంది.్కళ్ళా, మ్మకుక్మూస్తకొని, నోరు్తెరచి్ఆ్గాేస్తలో్ఉనన్మందుని్మజ్జిగ్
తాగనట్టట్తాగ్గశాడు.్కానీ్అది్కట్క్చేదుగా్ఉండటటంతో్స్గం్ఉమేుశాడు.్రండు్మూడు్గుటటకలు్
మాత్రమే్ మంగాడు.్ నోరంతా్ సికారంగా్ అనిపించింది.్ కాసేపట్కి్ వాంతులు్ మొద్లయాయయ,
ఇంకాసేపట్కి్వాంతులకు్తోడు్సిశాచిన్లు్కూడా్సిజృoభంచాయ.్ంట్లే్ఉనన్స్మస్తం్బయటటకు్
వచాుక, పేగులు, ఎండాకాలం్ హైద్రాబాదులో్ నీట్ట్ పంపుల్ మాదిర్ ఖాళ్ళ్ అయాయయ.్ మర్
కాసేపట్కి్స్ృహ్్కోలోయాడు.
అరిరాత్రి్పది్గంటటల్ప్రంతంలో, క్యమభట్టడు్వచిు్అజయ్్ని్పైకి్తీస్తకెళ్ళతన్నడు.్
‚చచిు్బతికానురా‛ అనుకున్నడు్అజయ్.్‚న్ననిపుడు్నరకానికి్వళ్ళతన్? స్వరాగనికి్వళ్ళతన్?‛ అని్
ఆలోచించాడు.్‚ఆతుహ్తయ్ప్పపం్కనుక్ఖచిుతంగా్నరకానికే్వళ్ళతను, అందుకే్కదా్యమభట్టడు్
వచిుంది‛ అనుకున్నడు.్ ‚అయన్్ న్కు్ నరకం్ వదుద, ననున్ ోస్ం్ చేసి్ వేశావాడిని్ ద్ళ్ే్
చేస్తకుననందుకు, నిషా్కూడా్ఏదో్క్రోజు్నరకానికి్వస్తతంది.్దానిని్చూడటటం్న్కు్ఇటటం్లేదు.్
అకకడ్ కూడా్ మగాళ్ాకు్ వేరుగా్ ఆడవాళ్ాకి్ వేరుగా్ ఉంటే్ బాగుండును.్ కవేళ్్ అంద్రకీ్ కటే్
నరకమైన్్న్కు్ఇబబందేమ్మందిలే, కళ్ళా? ఇద్దరా? కొనిన్కోటటే్ మంది్ఉంటారు్నరకమంటే‛ అని్
ఆలోచిస్తతండగా్ క్ అనుమానం్ వచిుంది, ‚నిజంగాన్న్ న్నను్ నరకానికి్ వళ్ళతన్, లేద్ంటే్ ఈగ్
సినిమాలో్ చూపించినట్టట, ఏ్ ఈగ్ గానో్ , దోమ్ గానో్ పుడతాన్? ఆ్ పుటేటదేో్ ప్రేమలేని్ క్రూర్
జంతువులా్పుటాటల.్ననున్జూలో్ద్డితే్, పొరప్పట్టన్అది్చూడటానికి్వసేత్ , దాని్మీద్కు్దూకి్
చంపేసాత.
ఏ్సింహ్ం్గానో్పుల్గానో్పుడితే్స్తఖంగా్బ్రతికేయచుు.్అలా్పుట్టన్్మగ్సింహ్ం్లాన్న్
పుడతాన్? ఈగ్సినిమాలో్అది్ఆడ్ఈగో్,మగ్ఈగో్రాజమౌళ్్చెపలేదే్.్సింహ్ం్కాకపోయన్,
కనీస్ం్ అమెరకాలో్ కుకకగా్ పుట్టంచిన్్ చాలు.్ అకకడ్ మనుషుల్ కన్న్ ద్ంపుడు్ జంతువులన్న్
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ఎకుకవగా్ప్రేమసాతరటట!్అంద్మైన్అమెరకా్అమాుయ్ఎవతోత్ ననున్ద్ంచుకోబోదు‛ అనుకున్నడు.్
ఆ్యమ్భట్టడుని్చూడగాన్న్అజయ్్కి్క్అనుమానం్వచిుంది.్వంటటన్న్ఆ్యమదూతను్పిలచి్
‚సాదారణంగా్ సినిమాలనినంట్లో్ ఇద్దరు్ ఇద్దరు్ యమదూతలు్ వస్తతంటారు్ కాదా!్ నువేవంట్్
కకడివే్ వచాువు?‛ అని్ అడిగాడు.్ ‚కపుడు్ అలాన్న్ వచేువారు!్ ప్పపుల్ స్ంఖయ్ ద్రగ్గ్ స్రకి్
కొకకకళ్ాం్ ఇద్దరు్ మ్మగుగరని్ తీస్తకెళ్ళతన్నం‛ అని్ చెప్పడు.్ దూరంగా్ నరక్ దావరం్
ద్రశనమచిుంది.్వైతరణీ్నది్మీదుగా్నరకానికి్వళ్తత్ ఉండగా్ఉండగా్మధ్యలో్క్నలేని్మబుబ్
కట్్అడడంగా్వచిుంచి.్ఆ్మబుబకు్అజయ్్కళ్ళా్మూస్తకుపోయాయ.

[తరువాయ్భాగం్వచేు్వారం]
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