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1 సెల్ ఫోన్ తెచ్చిన ఇక్కట్లు  

 

ఉదయ్, ఉదయ్ ..... ఎక్కడెన్నావు య, ఎతుాసరలు  పలఱలి తుననా అతు తలిు పలుసతూ న్ే ఉంది, కతు ఆ 

పలుు ఉదయ్ చెలృన డిన్న, తన భెదడెక్ు చేరలేదన, ఎందనక్ంటే మూడె యోజుల కరితభే మాయము చేఴ, 

అమాాన్ననాలతో తోృ టలు డి మయీ కొనా ఴెల్ తోౄ న్ ఉంది ఉదయ్ చేతిలో. ఇక్కడ ఉన్నాఱ, తృలు క్లిప 

ఎంతఴేమంది, ఎతుాసరలు  పలిచననన తుననా...., అందనకే ఈ ఴెల్ తోౄ న్ వదదతు చెతృానన తూక్ు, కొనా దగ్గ ర 

ననండి చతసనూ న్నా. ఒక్టే ఆటలు, చనటటంగ్ లు ... అంటృ గ్దిలో ఉనా ఉదయ్ దగ్గ ర తృలు గ్ు సన పెటటి తనగ్ 

మతు చెపా ఱెలుుతోృ మంది తలిు సాతి. 

సాతి, అలోక్ లక్ు ఒక్కగ్న్ొక్క కొడెక్ు ఉదయ్, అలాు రలముదనద గ్ పెంచనరల. ఏది అడిగ్ిన్న కదనక్ుండన 

ఇచనారల, ఎతుా ఇచ్చాన్న ఴెల్ తోౄ న్ మాతరము వదదతు ఎంత బ్రతిమాలిన్న లృతుపంచన కోక్ుండన ఴెల్ తోౄ న్ 

కొతుపంచనడె నె్ాండె ఏళ్ళ ఉదయ్. ఴెల్ తోౄ న్ మోజు లో డి చదనవులో ఱెనక్ డనా డె ఉదయ్. తండి ర 

అలోక్ ఱాతృరములో ముతుగ్ి తోృ యాడె. కొడెక్ు గ్ుయించ్చ బలరా బ్లధ గ్ుయించ్చ టటించనక్ున్ే తీయిక్ లేదన 

అతతుకర.  

ఇది ఇలా ఉండగ్ ఒక్ యోజు ముగ్ుగ రౄ క్లిఴ ఒక్ పెలుళకర బ్యలుదేయరల. ఴెల్ తోౄ న్ వదదతు ఎంత చెపాన్న , 

తలిు మాట లృతుపంచనకోక్ుండన తీసనకొచనాడె ఉదయ్. పెలుళకర వచనాడే కతు ధ్నాస ముతూం ఴెల్ తోౄ న్ మీదనే్ 

ఉంది ఉదయ్ కర. ఴెల్ తోౄ న్ ఴగ్ాల్ యవడం లేదంటృ బ్యటకర ఱెరతూ నతు అమాతు అడిగ్ి ఱెరతళడె. సాతి తన 

బ్ంధనవులనన లక్యిసతూ  ఉండితోృ మంది. సాతి, అలోక్ లు ఇదదరౄ పెలుు హడనవుడిలో ముతుగ్ితోృ మ ఉదయ్ 

ఎక్కడ ఉన్నాడనే్ తలపే ఱళ్ళకర లేక్ తోృ మంది. 

ఴెల్ తోౄ న్ ధ్నాసలో ముతుగ్ితోృ మన ఉదయ్ కర ''ఉదయ్, ఉదయ్'' అతు పలుు లృనబ్డడంతో  తలఎతిూ 

చతఴేసయికర తన ఴేావితేడె పలుసతూ  కొంచెం దతరముగ్ క్నబ్డనా డె. ఱెంటనే్ ఉదయ్ తన ఴేావితేడి 
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2 సెల్ ఫోన్ తెచ్చిన ఇక్కట్లు  

దగ్గ రక్ు యిగ్ెతేూ కొతు ఱెరతళడె. ఈ కి్మములో ఉదయ్ ఴెల్ తోౄ న్ జాయి కరింద డితోృ మన లృషయం 

గ్మతుంచలేదన. ఴేావితేడితు క్లిఴ మాటలు డి తియిగ్ి వసనూ నా ఉదయ్ కర తన జేబ్ులో ఴెల్ తోౄ న్ లేదనా 

లృషయం తెలిఴ క్ంగ్రల డనా డె. ముతూం ఱెతికడె. ఎక్కడన దొ రక్ లేదన. అలా ఱెతేక్ుత, ఱెతేక్ుత 

తనన ఎటు ఱెళ్ైూ న్నాడో  క్డన గ్మతుంచనకోక్ుండన అందయితూ ఴెల్ తోౄ న్ గ్ుయించ్చ అడెగ్ుత ఉన్నాడె. ఇదదరల 

ముగ్ుగ రల క్తుపఴేూ ఱళ్ు  ఴెల్ తోౄ న్ ననండి తన తోౄ న్ కర యింగ్ ఇచనాడె, కతు ఴెల్ తోౄ న్ దొ యికరన ఱళ్ైళ తోౄ న్ 

ఴాచ్ ఆఫ్ చేఴేలరల. ఉదయ్ కర బ్లగ్ ఏడెు వచ్చాంది. అలా ఱెతేక్ుత చనలా తోౄ ను  ననండి యింగ్ ఇచనాడె. 

ఈ ఱెతేక్ుడె కరాకి్మంలో క్రతాణ మండం ననండి బ్యటకర వచేాసడె. కతూ, ఆ లృషయము ఉదయ్ 

గ్మతుంచలేదన.  

ఇక్కడ క్రతాణ మండం లో సాతి, అలోక్ లక్ు ఉదయ్ క్తుపంచక్ తోృ మేసయికర క్ంగ్రలడి, ఒక్యితు ఒక్రల 

మీరల చతసనకోలేదన, ననవుా చతసనకోలేదన అతు తోృ టలు డెకొతు, చ్చవరక్ు ఉదయ్ ఴెల్ తోౄ న్ క్ు చేదనద మతు తోౄ న్ 

చేఴేూ, ఴాచ్ ఆఫ్ అతు వచ్చాంది. ఇదదయికీ చనలా క్ంగ్రల, భయం ఱేఴంది. సాతి మనసనలో రక్రకల  

ఆలోచనలు, భయాలు ముదలయాామ. ఇదదరౄ ఉదయ్ కొరక్ు ఱెతక్డం ముదలుపెటలి రల. ఎక్కడన ఉదయ్ 

జాడ క్నడలేదన. ఇక్ లాభం లేదతు సాతి అలోక్ లు తోృ లీసన ఴేిషన్ లో ఫయాదన చేలరల, ఇనఴెాకి్ర్ కర 

జయిగ్ిందంతన లృవయించ్చ తమ అబ్లామతు ఎలా అమన్న క్తుపెటలి లతు ఱేడెక్ున్నారల. 

ఉదయ్, దనయి తపా ఎక్కడ ఉన్నాడో  తనకే తెలియతు యిఴితిలో ఉన్నాడె. ఴెల్ తోౄ న్ తోృ మందనే్ క్ంగ్యే 

తా, అమాాన్ననాల ననండి తపాతోృ యానతు గ్మతుంచలేదన. సయంతరం అమాంది. అంతన చీక్టట 

అలుముక్ుంటునాది. అుాడె గ్మతుంచనడె ఉదయ్. తనన అమాాన్ననాల ననండి తపాతోృ యానతు. 

ఒక్కసయిగ్ దనుఃఖం ముంచనకొచ్చా ఏడవసగ్డె. న్న ఴెల్ తోౄ న్ కోసభే ఱెతికనన. న్న తోౄ ననకే అందయి తోౄ ను  

ననండి చేసనూ న్నానన కతూ ఒక్కసయి క్డన మా న్ననాకర తోౄ న్ చేయలేదన. చేఴేూ తనకర ఈ యిఴితి వచ్చా ఉండేది 

కదన అతు బోరలన లృలపంచనడె. రసనూ తం తనన ఉనా రదేశం క్డన అతతుకర అరిం అవాడం లేదన. చనలా 

మందితు అడిగ్ిన తరలఱత, చ్చవరక్ు అటుగ్ ఱెళ్ైూ నా ఒక్ పెదదమతుళకర జయిగ్ిందంతన చెపా, ఒక్క తోౄ న్ మా 

న్ననాకర చేసనక్ుంటలనతు కళ్ళ మీద డి తృర ధ్ేయడనా డె.  ఆ వాకరూ క్తుక్యించ్చ ''తోౄ న్ న్ెంబ్ర్ చెుా. న్ేనే్ 

చేసూ నన'' అతు ఓదనయాడె.  
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3 సెల్ ఫోన్ తెచ్చిన ఇక్కట్లు  

ఉదయ్ క్నడక్ లృచనరముగ్ ఉనా అలోక్, తోౄ న్ యింగ్ అవాడంతో ఉలికరక డనా డె. ఎవయెై ఉంటలయ అతు తోౄ న్ 

ఎతిూన అలోక్ కర “న్నన్నా” అనా ఉదయ్ ఏడెు గ్ ంతే లృతుపంచేసయికర, ఆగ్ితోృ మన గ్ుండె మలూళ 

కొటుి క్ునాటుు  అతుపంచ్చంది. ఆ తోౄ న్ చేఴన పెదదమతుళ దనాయ ఉదయ్ ఉనా రదేశం తెలుసనకొతు, అతతుతు 

మీరల బ్లబ్ుతో అక్కడే ఉండండి అతు ఱేడెకొతు, సాతి, అలోక్ ఇదదరౄ ఱెలుళ కొడెక్ుతు తీసనకొతు ఇంటటకర 

వచనారల.  

ఇక్కడ ఈ క్థ సనఖాంతమమాంది. మిగ్తన ఱయి సంగ్తి ఏమిటట? ఴెల్ తోౄ న్ తెచేా ఇక్కటుు  

గ్మతుసనూ న్నాయ? దీతువలన ఉయోగ్లు ఎతుా ఉన్నాయో నష్ి లు అన్ేా వున్నామ. మాయం చేలడతు 

ఉదయ్ కర ఴెల్ తోౄ న్ ఇచ్చాన సాతి అలోక్ ల యిఴితి ఏమిటట?  ఎంత చెపాన్న లృనతు ఉదయ్ యిఴితి 

ఏమిటట? ఴెల్ తోౄ న్ తోృ మందనే్ బ్లధ తా, అమాా న్నన్నా ల ననండి తపాతోృ యానతు గ్మతుంచనడన? మీ 

పలు లు మాయం చేసరన్ో, బ్ెదియించనరన్ో ఱళ్ైళ అడిగ్ిందంతన కొతువాక్ండి. మీతోతృటు ఱళ్ైళ క్డన 

ఇబ్ాందనలోు  డతనరల. 
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