
'ముక్తా యిస్4యు' 

- హాస్య కథానిక. 

రచన: కె. స్ద్గు రుచరణ్, 

నిలయ విదావాంస్గలు, 

ఆకాశవాణి, విజయవాడ. 

"ఒరయే్ అప్పలరాజూ, కచేరీక ాంకా అరగాంట ేట ైమ ాందిరా, ఒకక మ కాా యి కూడా ఆలోచాంచలేద్గ. 
అస్లే సతీారాణి పాట. ఆవిడక  ప్లలవుల పిచి. మనశాశాంతిగా ఉాంట ాంద ిఆదితాళాం స్మరనిక  
పాడుకోవచగి కదా, ప కైాలాం మూడక్షరాల జాగా ఎాంద్గకో? జాగాక  పాడిత ే ఓ ఐద ాంద్లు 
ఎకుకవిస్ాా రా యి ేఁవిటి? స్హకార వాదాయలనేడపిాించడానిక  కాకపో తే?" 

"ఒరయే్ వీరాా జూ, మధ్ాయహనమాంతా ద్గప్పట ి మ స్గగ తనిన ప్డుకుకని ఇప్ుపడు స్ణిగిత ే

ప్ాయోజనమ ేఁవిటరా? ఆవిడ ప్లలవి పాడుత ాంద్ని కచేర ీఒప్ుపకుననప్ుపడు తెలీదా యి ేఁవిటి? 

పొ ద్ద సా్మరనాం  స ల్లో చాటిాంగ్లు చసేి ఇప్ుపడు గిాంజుకుాంటే ఉప్యోగమ ేఁవిటీ? 

"ఒరయే్ దపెిపాంది చాలుగానీ, ఓ రెాండు మాంచ మ కాా యిలు చెప్పరా, పాత 

మ కాా యిలు  మ ైకులు ప టేే  భరస్కర్క  కూడా  కాంఠతా వచేిస్ాయి." 

"నీలరటి బద్ధకస్గా లు ప రిగిపో వడాం వలన,ే ఒళళలియకుాండా, మ ద్డు శమా ప్డకుాండా అనిన 

ప్నగలూ కూరుినన చోటనగాంచ ే అయిపో వాలనగకునేవాళలల  ప రిగిపో వడాం వలన ే ఆన్ల ైన 

వాయపారాలు విప్రీతాంగా ప రిగిపో యరయి. బిలుల లు కటేడానికీ, స్రుకులు తచెగికోవడానికీ, 

రిజరేవషనల కీ,  స్మసా్ాం ఆన్ల నైే, అనినటిక ీయరప్లే. ఈ మధ్యనే మ కాా యిలు ల కకగటేడానిక  
కూడా ఏదో  యరప వచిాంద్ట. మొనన  డసి ాంబర సీజనలల  వయెియమాందిక  ప ైగా లరగిన 



అయరయరట. మనకు కావాలిిన తాళాం,గతి,జాగా,కాలాం వగెైరా వివరాలనీన అాంద్గలో ఎాంటర 

చేసతా  పావుగాంటలో  మ కాా యి నొటషేన, ఆడయిో రెాండూ వచేిస్ాా యట. 

"నెతాిన పాలుపో సతవుగా, క ాంచెాం డౌనలల డ్ చసేిప టేరా, నాకు ట ైమ ైపో త ాంద"ి 

"స్లహా ఇచినాంద్గకు నా నతాెిన ేక రీటాం ప డతావటరా?స్ర,ే ఆ స లిలలర తగల యియ" 

నడిిక  త ాండు చగట ే కుని బరతరామ్లోక  ప్రిగెతాా డు వీరాా జు. నీళళ చప్ుపడూ, అది ఆగినప్ఫడు 
'తధ్ిధ తాకుదిన త ాం, తధ్గిిణత ాం'  అాంటూ ఏవో స్ణ గ ళలల   బరతరాాంలోాంచ వినిపిస్గా నానయి. 

రెాండు నిమిషాలోల  బయటక చి అప్పలరాజు చేతిలో స ల లరకుకని మాంచాం మీద్ కూలబడాి డు. 

'MUKTAYIS4U' Professional standard muktayis 

by experts at reasonable prices. Just a click away. 

Developers: SADGURU TECHNOLOGIES. 

అాంద్ాంగా  మ రుస్గా నానయి అక్షరాలు. డబ ులు కటరే లర? వీరాా జు మొహాం క ాంచెాం నలలబడిాంద.ి 

'ట ైాం లేద్గ. స్ర ేదీని స్ాంగతేాంటో తేలుదాద ాం' అనగకునానడు. 

ʘMember login.        ʘGuest login అని కనిపిాంచాయి. ఒకస్ారి దీని స్ాంగతేాంటో 
చూసిన తరావత మ ాంబరవవచగిలే అనగకుని గెసే్ట లరగినయరయడు. 

'CHOOSE YOUR LANGUAGE' అని సీరనీ మీద్ కనిపిాంచాంది. ప్కకనే మ నూలో ఉనన 

భరషలోల  తెలుగ నగ క లక్ చేశాడు. ఒక కకకటిగా ప్శానలు రావడాం మొద్ల టరే యి. 

'మీకు కావాలిిన తాళానిన ఎాంచగకోాండి'  ʘస్పా్ తాళాలు     ʘచాప్ు తాళాలు 

 



స్పా్ తాళాలు మీద్ నొకాకడు. వెాంటనే సీరీన ప  ైఒక ప్కకన 100/- అని మ రిసిాంది. వీరాా జుక  
చననగా షాక కటిేాంది. క ాంద్నే స్పా్తాళాల చటరే  వచిాంది. తిపా్ుట తాళాం మీద్ భయాంగా 
ఒతాా డు.100/- కాస్ాా  150/- అయియాంద.ి 

'మీకు కావలసిన జాతిని ఎాంచగకోాండి' అని ప్తాయక్షమ ైాంద.ి క ాంద్నే 5 జాత లూ కనిపిాంచాయి. 

వణ కుత నన వేలుత  'చత రశ'ా మీద్ నొకాకడు. రుస్గమ మీ మరరలేద్గ. 'అమమయయ 
ఆదితాళమ  అనినటికనాన చవకననమరట' అనగకునానడు.  

ʘఅనాగత  ʘఅతీత అని కనిపిాంచాంద.ి  

అనాగత  స ల కే్ చేశాడు. రుస్గమ ాం మరరలేద్గ. 'అమమయయ సీతాలు అతీతాంలో పాడటేలద్గ 
బతిక ాంచాంది' అని ఊపిర ిపీలుికునానడు. 

కాలరనిన ఎాంచగకోాండ:ి   ʘమధ్యమ   ʘచౌక  

మధ్యమ మీద్ నొకాకడు. ఇప్ుపడు కూడా రేట  మరరలేద్గ. 

జాగా అక్షరాలనగ  ఎాంచగకోాండి   ʘ1   ʘ2   ʘ3   ʘ6 

 '3'ని స ల కే్ చేశాడు. రేట  250 అయి కూరుిాంది. వీరాా జుక  తికకతికకగా ఉాంద.ి 

ఆవృతాా ల స్ాంఖ్యనగ ఎాంచగకోాండి   ʘ1    ʘ2    ʘ3    ʘ4   ʘఎకుకవ 

 క ాంచెాం ప ద్ద  మ కాా యి అయిత ేబరగ ాంట ాంది కదా అని మనసతదో  కీడునగ శాంక స్ూా  ఉాండగాన ే

4 మీద్ మౌస్ట్ని ఒతాా డు. అాంతే, వేలిాంకా వనెక క తీయక మ ాంద ే

రేట   మూడ ాంద్ల ైాంది.  వీరాా జుక  చకాకు తారస్ాా యిక  చేరిాంది. 

మీకు కావలసిన గతిని ఎాంచగకోాండ ి ʘ3    ʘ4    ʘ5    ʘ7    ʘ9 



'ఈ ప్ాశనలు ఆగేదపె్ుపడు? వీడ ి మ కాా యి వచేిడిసతదెప్ుపడు?' తనని తానే  తిట ే కుాంటూ 

మూడు మీద్ నొకాకడు. అాంతే, గటిేగా బీప స్ ాండ్ వచిాంది. డిసతల ేఎరారాంగ లోక  మరరిాంది. 

'క్షమిాంచాండ.ి 3 అక్షరాల జాగాక  చత రశ ా గతిలో మరతామ  మ కాా యిలుాంటరయి.' అని ఫ్ాల ష్ 

అయిాంది. 'ఓర ి దీని అస్ాధ్యాం కూలర! దీనిన తయరరుచేసనివాడు స్ామరనగయడు 
కాడ'నగకునానడు. 'స్ర'ే అనన బటన్ప ై నొకాకడు. సీరనీ మరరిాంద.ి 

మ కాా యి కాలాం:   ʘమధ్యమకాలాం   ʘప ైకాలాం   

ప ైకాలాం స ల కే్ చేశాడు అాంతే రేట  400/- అయియాంది. వీరాా జుక  కాంప్రాంగా ఉాంద.ి 

 మీకు మ కాా యి ఎాంత సతప్టోల  కావాలి? 

 ʘ10 నిమిషాలు    ʘఅరగాంట     ʘ2 గాంటలు 

 వీరాా జు తెగిాంచేశాడు. దీనాంత  చూదాద మని  ప్దినిమిషాలని స ల కే్ చేశాడు. అనగకుననాంతా 
అయియాంద.ి రేట  500/- అయిాంది. ఇాంక ప్ాశనలు ఏాం రాలేద్గ. నిటూే రుస్ూా  త ాండుత  చెమట 

ఒత ా కునానడు. 'షరత లనగ అాంగీకరిస్గా నాననగ' బరక్ి్ని టిక్్చసేి OK బటన నొకాకడు. సీరీన 

మరరిాంది. వీరాా జు త ళ్ళళ ప్డాి డు. 

 యూజర చారీీలు  50/-   

               GST   50/-  

          మొతాాం   600/- 

 

 చెలిలాంప్ు ఆప్షనగల :  ʘడబెిట్ కారి: 600 /-  ʘకాెడిట్ కారి: 610 /-  ʘనటె్ బరయాంక ాంగ: 605 /- 

 



వీరాా జుక  కోప్ాం నషాళానికాంటిాంది. స ల విసిరి క డదామర అననాంత కోప్ాం వచిాంది. కానీ 

తమరయిాంచగకునానడు. 'ఓ రెాండు మ కాా యిలు చపె్పరా అాంట ే ఈ శనిని తగిలిాంచవేేమిటరా' 
అాంటూ అప్పలరాజు మీద్ విరుచగకుప్డాి డు. యధ్ాలరప్ాంగా సీరీన్ని ప ైక  స్ో రోల చేశాడు. 

 షరత లు: మీరు ఎాంపిక చసే్గకునన తాళాం, ఇతర వివరాలు వెాంటన ే మర నిప్ుణ లకు 
ప్ాంప్బడతాయి. రుస్గమ  చెలిలాంచన ప్ద ి నిమిషాలలో మ కాా యి నలటేషన, ఆడియో మీ 

వాటరిప్క  ప్ాంప్బడతాయి. అనివారయ కారణాల వలన మ కాా యి ప్ాంప్డాం ఆలస్యమ ైత ేమీరు 
చెలిలాంచన మొతాాంలో యరభ ైశాతాం, మ కాా యిని ప్ాంప్లేకపో త ే ప్ూరిా మొతాాం రెాండు ప్ని 

దినాలలో మీ ఎక ాంటోల  జమ చేయబడుత ాంద.ి అాంతకుమిాంచ MUKTAYIS4U ఎట వాంట ి

బరధ్యత వహ ాంచద్గ. దనీిప ై ఎట వాంటి వాద్ వివాదాలకు తావు లేద్గ. 

'అాంటే, ఇాంతాచసేి తనక  మ కాా యి వస్గా ాంద్నన గాయరెాంటీ ఏమీ లేద్ని, ప్ాంప్కపో తే ఎవరీన 

నిలదయీయలేమన ేధ్రమస్ూక్షమాం అరామ ైాంద ివీరాా జుక . "కాదేద ీ కవితకనరహాం" అని మహాకవి శ్రాశ్ర ా

చెపిపనట ల  "కాదేది వాయపారానికనరహాం" అనగకునానడు వీరాా జు. 'అప్పలరాజు చపెిపాంది నిజమ , 
తనలరట ి బద్ధకస్గా లు ప రిగిపో వడాం వలలన ే ఇలరాంట ి వాయపారాలు జోరుగా స్ాగ త నానయి. 

కచేరీలోల  వినన, గ రువుగారు చపెిపన మ కాా యిలూ, తగిుాంప్ులుూ రాసి ఉాంచగకునగాంట,ే 

కచేరీలేల నప్పడు ఓ నాలుగ  మ కాా యిలు ల కెకట ే కునగాంటే ఇప్ుపడీ బరధ్గాండేది కాద్గ కదా" 
అాంటూ తనని తాన ేతిట ే కుాంటూ నిరేవద్ాంగా కాయనిిల బటన నొకాకడు. 

HOME PAGE వచిాంది. 'ఆఫరుల ' అని కనిపిాంచాంది.  క లక్ చేశాడు. 

 

'స్భయతవాం తీస్గకోాండ,ి మొద్ట ిమ కాా యిని ఉచతాంగా పొ ాంద్ాండ.ి ఆన్సీజనలల  తగిుాంప్ు  ధ్రలక ే

మ కాా యిలనగ పొ ాంద్ాండ'ి. 



'నిప్ుణ లుగా చేరాండ.ి మ కాా యి రికెవసే్ట మీ ఫో న్క  ఫారవరి చేయబడుత ాంది. మీ 

మ కాా యిలక  వినియోగదారుల రేటిాంగ ప రిగితే మీ పారిత షకాం కూడా ప రుగ త ాంది. ఆస్క ా 
కలవారు తమ బయోడటేరనగ www.muktayis4u.com క  ప్ాంప్గలరు. 

వీరాా జుక  నెమమదిగా తతవాం బో ధ్ప్డుత ాంద.ి అాంట,ే ఈ స్ద్గు రు ట కానలజీస్ట వాడిక  
మ కాా యిలు తయరరు చయేడాం రాద్ననమరట. మ కాా యిలు కావాలిిన వాళళనీ, 

మ కాా యిలు తయరరుచేసతవాళళనీ ఒక ద్గురిక  తీస్గక చి, మధ్యలో వీడు కమీషన 

క టేేస్గా నానడననమరట. ఓరీన! వీరాా జుక  ఏదో  లోకాంలో ఉననట ే ాంద.ి కళళమ ాంద్గ ఏవవేో 
ద్ృశాయలు కనబడుత నానయి.  

ఇాంతలో ఎట నాంచ  ో లీలగా 'కాఫీ - చాయర - ఇడీల  - వడ - దోశ - ప్ూరి - ఉపామ' అాంటూ కేకలు 
వినిపిాంచాయి. కళలళ నగలుమ కుని చూశాడు. చెవులు రిక కాంచ వినానడు. 'భ వనేశవర నగాంచ 

మ ాంబయ్ వెళళవలసని కోణారక ఎకెిరసా్ట 6వ నెాంబర పాల ట్్ఫాాం నగాండి బయలుదేరుటకు 
సిద్ధమ గా ఉననది' అని వినిపిాంచాంద.ి ప్ూరాిగా మ లుకువొచిాంది వీరాా జుక . ట ైాం 

చూస్గకునానడు. బాండి పాల ట్్ఫామ మీద్ ఆగి పావుగాంట ైాంద్ని అరామ ైాంది. తన మ గద్గద నిద్ానగ 
తిట ే కుాంటూ అప్పర బ రా మీద్నగాంచ ఒకక ద్ూకు ద్ూక , మృద్ాంగాం, బరయగ ప్ట ే కుని, 

ఎద్గరొస్గా నన జనానిన త స్గకుాంటూ, విజయవాడ సతేషన 6వ నెాంబర పాల ట్ ఫారాం మీద్ దిగాడు 
వీరాా జు. 

 

http://www.muktayis4u.com/

