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(పాతయచన విభాఖంలో మీ మందుకు వస్తునన ఈ ఔనఔ ప్రసాద్ పేయడీ యచన మొదట
‚యచన మాసత్రిఔ‛ జూన్ 1992 సంచిఔలో ప్రచురితమంది.)
ఈ యచన కేవలం హాసౄం కోసం
రాసినది. ఇందులోని విషయాలేవీ
నిజం కాదు. ఎవర్నన నొప్ంచటం
కోసం రాసింది కాదు.– యచయిత
[భంత్రబుడ్డి సిమాృచలం భాయౄ పైడ్డతలి, కొడుకు చినసన్ననసితో సింహాచలం యాత్ర
మగంచుకొని గుభడ వెళ్ళటానికి రాయిపూర ఫండీ కోసం చూస్ుంటాడు. రైలు ఎంతకీ రాదు.
ఆరద్రగార టీటీ. ఆమననడ్డగతే ‘నువెవకాాలసన ఆ రైలు ఒ జీవిత కాలం లేటు’ అనేసాుర. గాబరా
డ్డ రైలొస్తుందో రాదో ఎవర్ననన్న అడుగుదం అని చుట్టూ చూసాుడు. ఆ పాిటఫం మీద ఆ వేళ్
జరిగన సాహితీ సబలునండ్డ ఇళ్ళకి వెళ్ళళపోతునన యచయితలు, ప్రమఖులు బంచీల మీద కూరుని
ఉంటార. వాళ్ళళ కొాఔాళ్ళనే ఫండ్డ గురించి అడ్డగతే వాళ్ళళ చెప్న సమాధాన్నలు వాళ్ళ వాళ్ళ
ధోయణులోినే చెప్న దధతి]

విశ్వన్నథ
అతడేమో అనిన్నడు. నీవేమో వినిన్నవు. అనుటమనగా వాకుా. వాకుానకు ఆధాయమ శ్ఫదమ.
శ్ఫదమ వాణీవయప్రసాదమ. అయిన శ్ఫదమనకు ఆది బ్రహృభనవచుున్న? అనదగును, అనరాదు.
ఈ లోఔమనందు జీవులు ఏదో ఔ కూతవెటుూట ఔదుద. నిర్నీవులు కూమజాలవు. అయిన శ్ఔటమ
‘కోం’మని కూతవెటుూట ఎటుి? ‘కోం’మన ఔకాయమన లీనమన ప్రణవమే ఖద! ప్రణవమ భయల
శ్ఫదప్రఔృతి. శ్ఔటమ శ్కిు సవరూప్ణి. శ్కిుకి మూలమ ప్రణవమ. ఔకాయ ఉకాయ భకాయమలు
‘కోం’మని ఏకో ర్నతి కూవెటుూ న్నదబ్రహృమా ఈ రైలు ఫండ్డ! అవును, కాదు!
సిమాృ: ఏటి బుఖతా? బభృ రాచుసా...?
పైడ్డ: ఒలమోృ, బుఖతగోర శెప్ంచేతాుర. బేగ పార్రారా మాంవా.
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రావిశాస్త్రి
మీర ఎఔావలసిన ఫండీ కచిుతంగా వెళ్ళపోయి ఉండజాలదని నేను మీతో కచిుతంగా
చెజాలను. ఐన్న యవిలేవవోడీన, బోఖందనీన ఎవడనభృభన్ననడు? టిఔాటుి కొనిప్ంచీసి నినున
టేసన్లి వొగ్గేతాుర. ఆల్రార, నువెవలివు! ఈలిననమృకునే మా ఔియింటొఔడు ఇజాన్నయం టేసన్లి
స్స్సససచిుపోన్నడు. సచిుపోన్నడు కాఫటిూ ఫతికిపోన్నడు గాని ఫతికుంటే ఆడ్డన సంపీరా? ఏటి!
సిమాృ: అయితేటంతావు బాబూ? టయాం సెప్ప సావుకాయంతె సచిుపోభంతావా? ఏటి...
పైడ్డ: ప్ఖడ్రు బాబుతోటి ఇఖటాలేటి వొలికోరా.

ఎనీూరామారావు
హుఁ..! ఈ కేంద్రం నడ్డపే రైళ్ళందుకు తమృడూ భన తెలుగు ఫస్తసండగా? న్న తెలుగంటి చి...టిూ
తమృళ్ళళ, చిన్నన...రి చెల్లియిలూ స్తకంగా ప్రయాణించాలనన ఆశ్తో, ఆకాంక్షతో ఫస్ూండులోి
మా ‘తెలుగు క్షీయ బాల వృదధ భహిళా చినన ప్లిల ఫహిరూూమి స్తఖీబవం’ వంటి కాయౄక్రమాలు
ఎన్లన... ఎన్లన... చేటాూం. ఎంతో... ఎంతో... చేసిన్న ఇంకా ఎన్లన... ఎన్లన... తెలుగు తలికి
నివేదించాలస ఉందని మాకు గానఔం చేసిన మీకు సద... మా ఔృతఖనత. జై తెలుగు న్నడు,
జైహింద్!
పైడ్డ: ఎనీూవోడ్డ కందుఔడ్డగ్గవురా... స్డు! ఎర్రిబేప్న్నఖ అరతున్ననడు.
సిమాృ: న్ననేటి స్సీదే? ఆ బాబు నువేవటడ్డగన్న అలగ్గ అంతాడు...

మండమూరి
(వాచీ చూస్తకుని) ర్నడ్డమం అంకల వాచీ రండు చూప్స్ుంది. ఖంట క్రితమే ఏ.ఎస్.ఎమ్ చైతనౄ
ఖంట తీసాడు. ఖంట కిర్రుభంది. తలుప్పతోసాడు. తలుప్ప ఫర్రుభంది. పేర తెలమని ప్టూ ఔటి
‘ట్రీ...చ్’ భని ఏడుస్ు ఆ వైప్పగా పోయింది. హే బఖవాన్! ఎందుకీ ర్నక్ష? భనస్తలోనే న్నగాంఖ
భైయవుణిి ఉదిదషూం చేస్తకున్ననడు... ‘ఒం క్రం హ్రం! మమా... తమా... బందిమ, చిందిమ,
చిందిమ, చిందిమ, ఉచాుటమ, ఉచాుటమ...!’
సరిగాే అంతలో....
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రూక్షాయా విభాయ హితిత హితమ ధయణి ఫెటిలుిన విరిగడ్డనట్టి, రధియ భందకినీ
కాసారాంత ఔృతాంత నిశాంత త్రకూట మేగం ఛిర్రున చిరిగ వరిషంచినట్టి, ఉదుుత
ప్రచున్లననృతు అభధనృంద విగాిగ్ర జంభాల ఘూఔం హృదమ విదయఔంగా రోదించినట్టి
వెలువడ్డందొఔ కూత –
కూ... ఛుక్ ఛుక్ ఛుక్...
చినసన్ననసి: అయాౄ! ంటేలు కొతుందిరా... న్నకు ఫముఁవేతుందీ... ఒలమాృ... వుఁ...
వుఁ...
పైడ్డ: బంగెందుకురా ఎదవా? ఫండొతాుదంతన్ననడు బాబు... బేగెలపోరారా!

చలసాని ప్రసాద్
ఖవరృంటు రైలందుఔండీ ఎఔాటం? అసలు మీర ఖనఔ ఈ రైళ్ళందుకు లేటవుతామని ఖతి తారిాఔ
భౌతిఔవాద ప్పన్నదిపై, మారిాిజ లనినిజ మావో ఆలోచన్న విధాన భావజాలంతో అధౄమనం
చేస్ు.. ఇది ఔాన్నటి లేటు కాదని, న్నడు వెంఖళ్రావు ప్రభుతవం నుండ్డ నేడు జన్నయదనరడ్డి
ప్రభుతవం దకా ఈ సరాారకుఔాలు ప్రజల అవసరాలపైన్న, వాళ్ళ ఉదౄమాలపైన్న ఔ దధతి
ప్రకాయం చేస్తునన కుట్రని బోధడుతుంది. అసలు మీర మారిాిజం చదివేరా? చదవలేద?!...
ఎందుకు... మారిాిజం చదవండ్డ!
సిమాృ: కోడఔండ్డ బాబూ! తెలీఔ తపాృటన్ననను... దయంచండ్డ శాన!

ర్నడ్డయోలో ఉతురాలు చదివే వాళ్ళళ
(ఆడ): లఫడబారికి నుండ్డ భంత్రబుడ్డి సింవాచెలం, భంత్రబుడ్డి పైడ్డతలి, భంత్రబుడ్డి
చినసన్ననసి భరియ వారి కుటుంఫ సభుౄలూ... అంటున్ననరూ... 3-2-92 శ్నివాయం న్నడు
రావలసిన రైలుఫండ్డ రానేలేదూ... అసలు మాకు ఏంవీ నచులేదూ... అంటున్ననర.
(భఖ): అవున్న?! అంటున్ననరా... చూడండ్డ సింవావచెల్లంరూ! వీలుననంతలో అనిన రైళ్ళళ
వేళ్టుూన నడటమే ప్రభుతవం వారి ఉదేదశ్భండీ... ఓన్న?!
(ఆడ): ఓను ఔద భరి... అంతే ఔద భరి!
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పైడ్డ: (యహసౄంగా) ఇది ర్నడ్డయోదయిరా! ఈలికే వొలికాడూ తెలుద. మతాు వోలి ఈయకాడు
ఈ ర్నడ్డయో యినీ యినీ ఎర్రోడైపోన్నడు తెలేదటి? రా... రా...

న్నమిని స్తబ్రభణౄం న్నయడు
నిమౄమాృ మతురాశి మండన్నయాలీ డైవర మఔాల్లన తాగ ఏడ బోయిండో ఖదే. దినిదన్ననికీ
దిఖేరిపోతా వుందిర్న ఈ సరాార్న. టికటుూకు నూర్రూపాలచిు, న్నర్నీకి డఫుయ్ రూపాలస్ు చిున
రండొందలోి ఇంఔ మిగలేదేందిర్న! ఔలఖేంలో ఈ ఎండలుకాస్ బూభండలం మింద భడుస్తలకి
ఒ కుశాల లేదు, ఒ సౌక్రిం లేదు. ఫండ్డ సంఖతి ఏం జరిగదిద న్నకు తెలవదు, బడ్డి... నిజ్ీంతో...
చున్నకుసతెుంతో...
సింమాృ: తభర డవటి వోరా బాబూ! మీ బాస మాకు యిశ్దం కాదు రాజా...!

చందు స్తబాురావు
జీవితకాలం లేటా? అసలు ఆరద్రగార అన్ననయని తకుాంఖల ఔవులనందర్నన విసృరించటమేన్న?
భహాఔవులకి భహాఔవి మా గురవుగార శ్రీశ్రీగారండగా ఎవరోన అడఖటం ఎందుకు? అలన్నడు
ప్రంచ తెలుగు భహాసబలోి వెన్ననమఔలేని సరాార్నతొతుులు కొరనఔర డబాులు కొటుూకుంట్ట,
యభ నీచంగా ఛండ్డలంగా రచుుగా బరదులన ంచుకుతింటే ‘న్నకు మందూ న్న తయవాతా ఈ
ప్రంచ సాహితౄం శూనౄం!’ అని సఖయవంగా రమృగుదుదకుని చెప్పకోఖలగన భహాఔవి,
భహాభనీషి, భహాప్రసాానం... భహా... భహా...
సిమాృ: భహారాదం బాబో! భహాప్రెబువులు... ఈ యెర్రోడ్డ తప్పకామండ్డ.

ప్రాచాయౄ ఎసీవ గాగారావు
రైల్ల?... వొస్తుందిలే! ఆుఁ... ద, కూరోష..! ఆుఁ! రైలంటే జాాఔం వొచిుందీ... ఆుఁ... ఈ భధౄ
‘భదన భోగనీ శ్ృంగాయమ’ అని కావౄం రాస్తున్నననురా. భదన్న, భోగనీ అని ఇదదర
అచెలిళ్ళళ... ఆుఁ? ఇదదరికీ కేసారి పెళ్ళయింది. రైలోి పస్ూకాిస్లో వాళ్ళ కాయౄం! ఆ అడ్డవిళ్ళళ
భదన మొగుడూ, భోగని మొగుడూ తారమారైపోయేర... ఆుఁ... ఆ చీఔట్లి ఆ భదన
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భదన మను ‘సావమి! నీ మదుద కాలునేమి?’
సావమిమను ‘భదన! నీ కౌగలేమి బగువు?’
సిమాృ: ఛీ! ఏటి బాబూ! పెదదవోర... అసంటి మాటాిడొచుున్న?
ప్రాచాయౄ: అప్పడే ఏవైందిరా? అసలదంతా మందే వుందీ... ఆుఁ...
సిమాృ: భభృలొనగ్గేమండ్డ బాబూ! ఆడంగులున్ననర... దండ్డలు!

సంజీవదేవ్
దూరానిన కాలంతో కొలవటం అమామఔతవం. దూరానిన తరించే కాలవాహిఔ ఆలసౄం కూడ్డ ఔ
యసభమ రూ గీతమే. అసలు కాలం ఔ మిధాౄతృఔ వాసువం. దూయం ఔ వాసువాతృఔ మిధౄ.
విచిత్రం ఏభంటే మిధౄకీ వాసువానికీ భధౄ చిత్రకారడు తన కుంచెతో అప్పరూంగా వేసిన
వంతెన ల్లంటిది ఈ రైలుఫండ్డ. అందుకే నైరూౄ చిత్రఔళ్ని ఎదురానే పాయదయశఔ దవందవవాదం
(Translucent dualism)ల్ల రైలుఫండ్డని ఎదురానే ఈ ఆలసౄం సావప్నకుని ఉదతుమన
సావప్నఔ స్తషుప్ుకి ఔ ర్నఖాతృఔ అభివౄకిు అంటాడు సంజీవ్దేవ్.
సిమాృ: బాబుగోర తెలుగువోర కార. వొడ్డివోరిల్ల ఉంది. రాయే పైడీ పోదం!

క.వి. ఔృషికుమారి
హుఁ... సిగుేలేదూ ఆ ప్రశ్నడఖటానికి? బోరి చదువుకోలేవ! ఆ నీచుణిి నమిృ నీ సయవసవం
అరించినప్పడుండ్డల

ఈ

బుదిధ.

పైగా

రైలందుకు

రాలేదని

ప్రశ్ననఔటి.

నీల్లంటి

అమామకులుండఫటేూ ఈ దురాృరేలల్ల టిఔాటుి అమృతున్ననర. ఈసారి సికింద్రాబాద్
చిునప్పడు ననున ఔలువు. అనిన ర్నక్షలూ చేసి నీకు చదువు రావటానికి ప్ల్సస ఇసాును.
సిమాృ: అంటే ఏటి, ప్లిలు ప్పటూకుండ్డన్న? ఏట్లలభృ ఇడోిలుఁవు..! ఇంటి కాడ కూకుంతే
పెదదసటాిలొచిు ఆర్నసన్నర్నసనని ఊదయ గొటేూతాుర. ఇఔాడొచిున్న ఈ బాదేన్న.. మండ్డ
సంత? ఏటి తలి.. ఈ ఖవరృంటుి.. ఈ చిసాూలు? (సిసూంలు)
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ఖదదర్
ఏంటి తమృడూ? రైలుఫండ్డ లేటేటంటున్ననవా? అలన్నడు ఈ చికాాకోలు గుభృలచిుంప్పయం
అడవులోి సవయలు జూలూమలు విలింబులు సవరించి ‘ఈ ఊర మాది, ఈ వాడమాది, ఈ
రైలుమాది’ అని సామ్రాజౄవాద ప్చిుకుఔాలన తభ సెభట స్తఔాలే అగనఔణాలుగా తభ న్నతుుర
వయదలో మంచెతిున ఈ ఖడి మీద... హుఁ... రైలుఫండ్డ లేటేంటని అడుగుతున్ననవా? లేదు బడ్డి...
రైలుఫండ్డ ఇఔ రాదు... ఔషూజీవుల ఔనీనటి పాటకి ఈ బూతలి ఔరిగ నీరైన్న... ఈ సరాార రైలుఫండ్డ
ఇఔ రాదంటున్ననం... ఈ రైలు ఫండ్డ ఎకొాదదంటున్ననం...
(లేచి పాడతార)
ఒ... ఒ... ఒ...
ఎఔాకురా కొడుకో సరాార్న రైలుఫండ్డ
భకాలయఖందమ మామదరి డైవోరని
పోరబాట వేమరో న్లరలేని సిమాృద్రి
జజీనఔడ్డ జజీనఔడ్డ జజీనఔడ్డ జన్నజన్న...

(అందరూ ఔలసి పాడుకుంట్ట ఊళ్ళళకి వెళ్ళపోతార.)
యచన: ‘యచన మాసత్రిఔ’ సౌజనౄంతో; బొభృ: బాప్ప సౌజనౄంతో
గొరస్త జఖదీశ్వయరడ్డికి ఔృతజాతలతో

*
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