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ఒక మాట  

సాఫ్ట ్వేర్ యొంఖొం లో కొన్ననళ్ళు నిచేసిన తరువాత,  ఔ రోజు మా గ్రాభొం లో 
మా ఇొంటి మొందు భొంచొం మీద వెలలకిలా డుకొని ఆలోచిస్త ొంటే,  నా చినన 
నాటి సొంఖతులు భదిలో మదిలాయి. అటి జీవితానిన యస్త త ఉరుకుల 
రుగుల జీవితొం తో పోలుుకొొంటే,  ఇటి తీరిఔలేని జీవితొం "యసొం తీసిన 
చెరుకు పిపిలా",  కుఔజ పిలల దే దే కొరికే "ఔొండ లేని ఎమఔ" లా 
అనిపిొంచిొంది. విజమొం అనఫడే దానికోసొం భనొం కోజ మట్ట ్ఎకుజతుొంటే, 
భనలోని మానవతవొం కోజ మట్ట ్ దిగుతట ఉొందేమో అనిపిొంచి,  అలాొంటి 
ఔ జీవితానిన అన్నవషొంచటానికి న్నను చేసిన మొట్్మొదటి చిరు యమతనమే ఈ 
ఔథ..."  

ఈ ఔథ చదివిన తరువాత,  పాఠకుడికి తన స్ననహితులతో కాస్నజృ పిచ్చుపాటి 
మాటాల డిన అనుబటతి ఔలిగితే,  యచయిత గ్ర నా మొదటి యమతనొం సరైన 
దిశలోన్న ఉొంది అని నమభతాను.  

- బొందలపాటి  

http://bondalapati.wordpress.com 



 

"మీ ఔథ చ్చలా బాగుొంది. యతి రోజూ సిసొ్ం ఒపెన్ చేమగ్రన్న మీ బాల గ్ వైెజృకు 
రుగుతీస్త నానమ!"  

“I dont know whether you intended to write it this way or it just 

happened. The way I read it – you have described “reaching of 

adolescence” in such a subtle and beautiful way. Super cool.”  

"ఔ నిమమానిన పాటిొంచని వమకుత లకి కూడా,ఆ నిమమానిన పాటిొంచభని 
చెప్ప అధికాయమొంటొంది. అయితే ఆ నిమభొం ఎదుటి వారి మేలు కోరి 
చెపినదై ఉొండాలి. వమకితఖతొం గ్ర ఔ రాజకీమ సిదాధ ొంతానిన పాటిొంచ లేని వారికి,  
సమాజానికి పాటిొంచభని చెప్ప అధికాయొం ఉొంటొంది,  వాళ్ళు సమాజొం మేలు 
కోరవారైతే,  ఆ పాటిొంచఔపోవట్ొంలో వాళ్ు సావయథొం లేనట్లయితే!” 

“ఇటి దాకా వాాసినదొంతా బాజేొంది,  ఔటి త. ఆది మీరు రాజకీయాల 
మీద వమఔతయచిన అభిపాయాాలు.” 

“మీ పోస్ట ్ లు చ్చలా బాగునానయి,  మకమొం గ్ర మీ లవ్ స్ట్రీ ఇొంకా 
బాగుొంది,  సయళ్ తొ మీ లవ్ గురిొంచి ఇొంకా వివయొం గ్ర రామొండి,  నాకూ 
ఇలాొంటి సభస్నమ జేొంది,  నా పిలల కొొంచొం ఫఔజ గ్ర,  నలల గ్ర మీ సయళ్ లా 
జేొంటొంద. ,  ఐతే, నాకు తనొంటే చచేుొంత ఇషొ్ం.  కానీ,  కొొంచెొం తెలల గ్ర ఉనన 
వాళ్ును చటస్తత కొొంచెొం. . చ్చలా కొొంచెొం బాధగ్ర ఉొంటొంది,  భరి మీకూ అలా 
ఉొందా? ఉొంటే, ఎలా మేన్నజ్ చేస్త నానరు? కొొంచెొం చెొండి,  ప్లలజ్!” 



 

     

1 

రోడుు  ఔజకి వచిు ఆగిొంది మా సాఫ్ట్ వేర్ ఔొంపెనీ ఫస్స ఫస్తసకిజ రోజూ 
కూరుున్న సీట్ లో కూరుునానను. ఔజ సీట లో అటి కే కూరుునన వెొంఔట్ 
అనఫడే „వెొంఔట్ రావ్‟ తెలుగు ప్పర్ నమిలేస్త నానడు. ఇొంకో ఇదదరు భలయాళీ 
అమాభయిలు పాట్ పాడినటల గ్ర జేొండే భలయాళ్ొం లో మాటాల డు 
కొొంటనానరు. „ఎఫ్ట ఎొం‟ రేడియో లో నుొండి ఔననడ సినిమా పాట్ సొందడి గ్ర 
వినఫడుతోొంది. ఇొంగ్లలషు ప్పరు ఔరి చేతిలో నుొంచి ఇొంకొఔరి చేతిలోకి 
మారుతోొంది. ఈ భధమన్న వేడెఔజడొం న్నరిున బొంఖళ్టరు గ్రలి ఆటోల పొఖలను 
ఔలుజృకొని ఫస్స కిటికీ ల నుొండి లోనికి చొచ్చుకొని వసటత జేొంది. 

“ఏమిటి వెొంఔట్, ఈ రోజు నటమస్ట?” వెొంఔట్ ను ఔదిలిొంచ్చను న్నను. 

“ఏమి జేొంటొంది? ఏ రోజు నటమస్ట అయినా ఔటే లా జేొంటొంది. 
ఖవయనమొంట వాడు అపోిషషనున తిట్ూ…. అపోిషషనోడు ఖవయనమొంట ను 
తిట్ూ వగైరా వగైరా… ఇటనొండీ రొండు సొంవతసరాల తయవాతి నటమస్ 
కూడా ఇజృడే గస్ట చేసి చెపొచ్చు. కాని ఈ ప్పర్ వాడికి మాతయొం బోరు 
కొట్్దు”. 



 

“నీకు బోరు కొడితే ప్పర్ ఎొందుకు కొనానజే?” నవావను. 

“భలల ప్పరావడు ఎటాల  ఫతుకుతాడు?” వెొంఔట్ కూడా నవావడు. 

“ఈ ఫతుకు చటస్త ొంటే హాయి గ్ర మా ల్లల కి పోయి వమవసామొం చేస్డు 
బట్ర్ అనిపిస్టతొంది,” అనానడు వెొంఔట్. 

“భరి ఆ న్న చెమమఔ పోయావ్?” మలల గ్ర నజేవతట అనానన్ననను. 

“అదే ఆలోచిస్త నానను. ఊళ్ళు జేననజృడు ఔభభ గ్ర అభభ చేతి వొంట్ తిన్న 
వాడిని. షకాయటల… ఫ్యొండ్సస తో బాతాకానీ…ఏమి లై్లఫ్ట లే…అజృడు ఔజ పైెసలే 
జేొండేటివి కాదు. ఇజృడు పైెసలునై్ై …కాని లై్లఫ్ట మాతయొం లేదు..టైొం అసలే 
లేదు.” 

“ఔ సననటి ఇరుకు రోడ్స లో టాఫాిక్ లో చికుజకొొంది మా కాబ్. వెొంఔట్ 
ఫమట్కు చటసటత సాలోచనగ్ర అొంటనానడు “ఇఔజడ సిటీ అొంతా 
దుమభ…పొఖ…కావలిటీ అఫ్ట లై్లఫ్ట అససలు లేదు.” 

“ఊళ్ళు ఉొండే బాధలు ఇజృడు నీకు తెలిమజే. అఔజడ ఉొండే ఔష్్టలు 
అఔజడా జేొంటాయి. ఊళ్ళు ఉనన వాళ్ళుమో వాళ్ుది ఎదుఖట బదుఖట లేని 
జీవితభన్న అసొంతృపిత తో ఉొంటారు. ఔజసారి „జాబ్ రాఔ మొందు భన జీవితొం 
ఎలా జేొండేదో గురుత  తెచ్చుకో !” 



 

ఫస్స ఫోయొం మాల్ మొందు ఆగిొంది. మాల్ మొందు అమాభయిలట 
అబాఫయిలట గుొంజృలు గ్ర జేనానరు. వాళ్ల హెయిర్ స్తటల్్ నుొండి న్యిల్ స్తటల్్ 
వయకు అొంతా భటస పోసినటల  కే విధొం గ్ర ఉొంది. ఫహుశా ఊళ్ళుని ఫటమటీ 
పాయలరుల  అనీన కే కోరుస ఫాలో అజేతునానయేమో…! వాళ్ల హావ భావాలు కూడా 
అమరికా లో మాస్ట పాొూమస్ట అయినటల నానయి. అమాభయిలయితే, మోహానికీ 
గోళ్ృకీ జుట్ కీ పెదాలకూ ఔళ్ు చ్చట్ట్ యొంగుల తో ఔలర్ జల్ గ్ర ఉనానరు. 
ఇదదయమాభయిలట ఇదదయబాఫయిలట మా కాబ్ ఎకాజరు. 

“హావ్ యు జాయిన్ు నటమలీ?” వాళ్ులో ఔ అబాఫయి ఇొంకో అమాభయి ని 
అడుగుతునానడు. 

“ఉహు”, ఆ అమాభయి నిట్్ నిలుజే గ్ర తల ఊపిొంది. తరువాత కొనిన స్తఔనల 
వయకు ఆ తల అలా జైజృతటన్న ఉొంది. ఆ అమాభయి గసుర్ కి అమరిఔన్ లో 
అయితే అజేను అని అయథొం. తెలుగు లో మాతయొం “అలానా!” అని అయథొం. 

“మా కాబ్ సిల్జ బోరుు  దాటి బభభనహళ్లల గుొండా హోసటరు రోడ్స మీద 
పోతోొంది. రోడ్స మీద టాఫాిక్ చటస్నత బొంఖళ్టరు జనాలొంతా పాాణ బమొం తో 
పారిపోతుననొంత హడావిడి గ్ర ఉొంది. ఔొంటి కి ఔనిపిొంచినొంత మేయ దుమభ 
తెయలు లేస్త నానయి. ఆ ఖడబిడ లో ఎక్స పెయస్ట వే కోసొం వేసిన పిలలరుల  మాతయొం 
సిథయొం గ్ర తాప్ల గ్ర నుొంచొని ఉనానయి. 



 

ఔొంపెనీ ఫస్స ల వెనఔ డైెవైర్ రాష్ గ్ర డైెవై్ చేస్నత ఔొంపెట లొంట్ ఇవవడానికి ఫోన్ 
నొంఫరుల  రాసి జేనానయి. కానీ, అనిన ఔొంనీ ల ఫస్సలట రాష్ గ్రన్న 
పోతునానయి. “నోటితో నవివ, నొసటి తో వెకిజరిొంచట్ొం” అొంటే ఇదేన్నమో..! 

డైెవైర్ సడన్ బ్రేక్ వేమట్ొం తో కాబ్ ' కీయచ్'  భని సొండ్స చేసటత ఆగిొంది. మా 
ఔొంపెనీ ఫస్స ఇొంకో కారు ని మలల గ్ర డీ కొటిొ్ంది. మా కాబ్ డైెవైర్ కిొందికి దిగి 
ఔననడొం లో బిఖజోయ గ్ర అయవడొం మొదలు పెట్ాడు. అవతలి కారు లోని వమకిత కి 
ఔననడొం రానటల ొంది. ఏదో ఔొంపెనీ ఎగిికూమటివ్ లా జేనానడు. అతను ఇొంగ్లలష్ 
లోనట అజృడజృూ హిొందీ లోనట ఏదో అరుస్త నానడు. వెనఔ ఉనన కాయటల 
ఫస్సలట అసహనొం గ్ర హాయన్ లు మోగిొంచట్ొం మొదలు పెట్ాయి. హాొంకిొంగ్ 
దఫఫకి డైెవైర్ లు ఇదదయట సరుద కొని భళీు డైెవైిొంగ్ మొదలు పెట్ారు. ఈ సీన్ 
చ్చస్నత ఆఫీస్ పాాజెక్ు లోని రిస్టజ ఆక్ివిటీస్ట గురుత కు వచ్చుయి. నిజ జీవితొం లోని 
ఈ „ఆకిసడెొంట్ రిస్జ‟ ఎజృడు పోతుొందో ఔదా…! నా స్తల్ ఫోన్ రిొంగ్ 
అజేతోొంది…స్తొంథిల్ కుమార్ ఫోను….తను రావట్ొం రొండు నిమిష్టలు లేట 
అజేతుొందట్ …కాబ్ ని బభభనహళ్లల లో తను వచేు వయకు ఆభని. స్తొంథిల్ 
వచ్చుఔ కాబ్ స్ార్్ అయిొంది. 

వెొంఔట్ హోసటర్ రోడ్స ని చటసటత భళీు మొదలు పెట్ాడు. “ఇఔజడ రోడ్స 
లు ఘోయొం గ్ర జేనానయి..ఖవయనమొంట్ అససలు టి్ొంచ్చకోవడొం లేదు. కొతత 
„సీఎొం‟ రోడుల  వేయిొంచ్చతా అొంటనానడు. కానీ ఈ పొలిటిశిమన్ ల ని 
నభభలేొం య భాయి. ఈ రోజు ఔ మాట్ చెప్పత రేపొఔ మాట్ చెపాత రు. ఈ రోజు 
ఔ పారీ ్ల జేొంటే రేజృ వేరే పారీ్ కి జొం అ అయితారు.” 



 

“అజేనట …వెొంఔట్ మొనన వేరే ఔొంపెనీ లో ఆపర్ వచిుొందని అనానజే. ఎొం 
చేస్త నానవ్.. జాబు మాయతావా…?” వెొంఔట్ మాట్ల తో నాకు అతనికి వచిున 
ఆపర్ గురుత కు వచిుొంది. 

“చటడాల్ల భన ఔొంపెనీ వాడు మటఎస్ట ొంపిొంచ్చతా అొంటొండు. 
ొంపిొంచఔ పోతే అజృడు రిజెైన్ చేసాత .. .. అననట్ట్ నుజేవ కూడా సాఫ్ట్్ే ర్ 
నుొండి వేరే ఫీల్ు కి మారుతా అొంటనానజే ఔదా, దాని సొంఖతేభయిొంది ?” 
నననడిగ్రడు వెొంఔట్. 

“నాకు మారాలన్న ఉొంది. కాని కుదయఔ పోవచ్చు. ఈ సాఫ్ట్్ేర్ జాబు జృలి 
మీద సావరీ లాొంటిది. జాబు లో జాయిన్ అయిన కొతతలోల చ్చలా న్న డబుఫ 
ఔనిపిస్త ొంది. న్భభది గ్ర కరుులు పెరుగుతాయి. కారు లోను, హౌస్ట లోను 
ఈఎమైై ఔట్ాలి. వాటి కోసొం జాబు చేసటతన్న ఉొండాలి……నుజేవ ఇజృడు 
మటఎస్ట వెళ్తత  అొంటనానవ్.. మీ జైరు వెళ్లల వమవసామొం చేస్న పాల న్ 
మానుకొననటేలనా? ..” అనానను వెొంఔట్ తో. 

“అరే….అదో పెదద టాపిక్. ఇజృడు టైొం లేదు. భలల సామొంతయొం ఇొంటికి 
పోయేట్జృడు మాటాల డుదాొం ….” 

“ఈ లోగ్ర మా కాబ్ ఎలకై్ానిక్స సిటీ లోని మా ఆఫీస్ మొందు ఆగిొంది. 
వెొంఔట్ వాన్ దిగి గేట దఖజోరికి వెళ్లల కారుు  సవయి అ చేశాడు. తరావత న్ననట 
సవయి అ చేశాను. నా తయవాత చ్చలా భొంది సవయి అ చేస్త నానరు….”కిక్ 



 

కీక్……కిక్….కీక్ “ సవయి అ మషన్ తన ని తాను చేస్కు పోతోొంది. న్నను నా 
కూమబ్ కి వెళ్లల సీట్ లో కుర్చుని సిసొ్ం ఆన్ చేశాను. 
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ఔృషా్ట రాజే గ్రరిలుల  భొంచి సొందడి గ్ర ఉొంది. వేసవి కాలొం స్తలవలవడొం తో 
ఔృష్టా రాజే గ్రరి తమభడు శ్రీనివాస రాజై, శ్రీనివాస రాజే భాయమ సరోజా, 
వాళ్ుబాఫయి యగట వచ్చురు.శ్రీనివాస రాజే ఖననవయొం లో టీచర్ గ్ర ని 
చేస్త నానడు. సరోజ కూడా టీచరే. యఘు వాళ్ుభభ ఫడి లోన్న భటడవ తయఖతి 
చదుజేతునానడు. 

ఔృష్టా రాజే ఔ చిననకారు రైతు. ఆమన భాయమ చొందేభభ…ఔృష్టా రాజే కి 
ఆమ భయదలు కూడా. చొందేభభ కి భటయఛ రోఖొం జేొంది…చదుజే 
లేదు..అమామకురాలు.. అొందువలేల వాళ్ల తాత కి ఆమను ఫమటి 
సొంఫొంధానికి ఇవవట్ొం ఇష్ొం లేఔ, ఔృష్టా రాజే తో చొందేభభ ను పెళ్లల చేస్కొభభని 
చెపాడు.తాత మాట్ కి ఎదురు చెట్ొం అలవాట లేని ఔృష్టా రాజే, ఆ విధొం 
గ్రన్న ఆమ ను పెళ్లల చేస్కొనానడు. వాళ్ుకి ఇదదరు పిలలలు. ఔవితా శ్రీధర్….ఔవిత 
శ్రీధర్ ఔొంటే రొండేళ్ళు పెదదది. 

యఘు రావడొం తో శ్రీధర్ సొంతోష్టనికి ట్్గ్రజోలేలజే. వాడు యఘు ని 
వెొంటేస్కొని ఊయొంతా తిరిగి వస్త నానడు. ఖలొంతా వాళ్లుదదయట ఊళ్ళుని 



 

పొలాలు, తోట్లు, తోజృలట ఔలిమ తిరిగి ఈత కామలట, చీభ చిొంత 
కామలట, మొంిష కామలట తిని సామొంతయొం అయేమ సరికి ఊరి పిలలలతో 
బిళ్ుొంగోడు ఆట్ మొదల్లట్ారు. 

భసఔ డట్ొం తో ఔవిత తమభళ్ుని ఇదదరినీ పిలుచ్చ కొని వచిుొంది. యగట 
శ్రీధర్ ల తో పాట ఊళ్ళుని వాళ్ల ఫ్యొండ్సస ఇదదరు వాళ్ల వెొంటే వచ్చురు. వాళ్ళల  
ఔవిత తో “ఔవితకాజ… ఔవితకాజ.. భరే ఔతేభనాన చెవా?” అనానరు. 

ఔవిత పిలలలను దఖజోరేస్కొని “ఔథ కాదు కానీ పొడుజృ ఔథ చెబుతాను” 
అొంట్ట మొదలు పెటి్ొంది. 

“అడవి లో జృటిొ్ంది 

అడవి లో పెరిగిొంది 

మా ఇొంటి కొచిుొంది 

తైెతఔజలాడిొంది” 

“ఏమిటి అదీ?” ఔవిత అడిగిొంది. 

యఘు పొడుజృ ఔథ సఖొం లోన్న ఔవిత తో గొంతు ఔలిపి ఔవిత అడఖ గ్రన్న 
చెయమతిత “నాకు తెలుస్…అదీ ఔవవొం” అనానడు. 



 

ఔవిత యఘు వైెజృ మచ్చుకోలు గ్ర చటసి “నాకు తెలుస్…నుజేవ చెపాత వని” 
అొంది. 

ఊరి పిలలలలో ఔడు “ఔవితఔజ యఘు కి మొందే చెపిొంది” అని 
ఆరోపిొంచ్చడు. 

యఘు భటతి మడిచి “ఏమీ కాదు బాఫట.. మా తెలుగు మాస్ారు 
చెపారు. మా మాస్ారికి ఇొంకా బోల్లడు ఔథలు వచ్చు” అనానడు. 

ఇొంతలో శ్రీధర్ అొందుకొని “ ఈ పొడుజృ ఔథ కి జవాబు ఔవవమే 
ఎొందుఔవావలి, జృ గుతిత కూడా కావచ్చు ఔదా?” అనానడు. 

ఔవిత రొండు చేతులట మడిచి “రేయ్…నీ అతి తెలివికో నభసాజయొం 
బాఫట..” అని వమొంఖమొం గ్ర అొంది. దక్షిణఔజ నుొంచీ వే చెట్ మీదు గ్ర పైెయ 
గ్రలి సాగిొంది. చలల గ్ర న్భభది గ్ర వీస్త నన ఆ గ్రలి భనస్లీన శరీరాలనట కూడా 
దటది పిొంజ లా తేలిఔ రుస్టతొంది. 

సరోజ దీజృ గ్రజు ని మగుజో పిొండి తో శుబేొం చేసి దీపాలు పెడుతోొంది. 
కియష్టారాజై శ్రీనివాస రాజై అరుగు మీద కూర్చుని కాలువల రాఔ గురిొంచీ గ్రభా 
రాజకీయాల గురిొంచీ పిచ్చు పాటి గ్ర మాటాల డుకొొంటనానరు. 

యఘు పిలలలని జనయల్ నాల్లడిి యశనలడఖట్ొం మొదలు పెట్ాడు. “భన యస్త త 
రాష్ైతి ఎవరు?” 



 

“ఆ….జాానీ జెయిల్ సిొంగ్ “, ఔవిత చెపిొంది. 

“ఈ లోజృ ఔృష్టారాజే గ్రరి అభభ సీతభభ గ్రరు, మగుజో వేమభని ఔవితకు 
జృయమాయిొంచి సరోజ తో అొంటోొంది “ఇది మగుజోలు పొొందిఔ గ్ర వేస్త ొంది.” 
ఆమ కు మగుజోరు పిలలల లో ఔవిత అొంటే ఔజ పిసరు ఇష్ొం ఎకుజవ. 

శ్రీనివాస రాజే అొంటనానడు ఔృష్టారాజే తో, “ఎన్ టి రామారాజే 
గలుసాత డని ఎవయట అనుకోలేదు. ఏదో సినిమా వాడిని చటడటానికి జనాలు 
వస్త నానరేల అనుకునానరు …” 

“భన పెయసిడెొంట్ అజృడే తెలుగుదేశొం లోకి దటకేశాడు. చటడబోతే ఈ 
తెలుగు దేశొం వాళ్లదీ భటడానళ్ు మచుట్ లాన్న ఉొంది.” ఔృష్టా రాజే అనానడు. 

తరువాత అననదమభలిదదయట ఊరి అరుగుల మీదికి వెళ్లల అటికే వచిు ఉనన 
గ్రాభస్త లతో ఔబుయలలో డాు రు. 

నలభై ఏళ్ళు గ్ర ఔభటమనిస్్ట లు సాధిొంచలేని ని రామారాజే సాధిొంచ్చడు 
అొంటనానరు కొొందరు. ఇది జనాల సినిమా ఫలహీనత వల్లన్న జరిగిొంది 
అొంటనానరు ఇొంకొొందరు. కొతత సీసా లో పాత సారా లాొంటిది, కొనానళ్ల 
తరువాత ఇదీ కాొంగేస్ట లాన్న తయాయజేతుొంది అొంటనానరు భరి కొొందరు. ఊరి 
పెయసిడెొంట్ అజృడే రామారాజే జొం మొదలు పెట్ాడు. రాజకీమ చయులు వాడి 
గ్ర సాగుతునానయి. 



 

యసటనొంఫ గ్రరి పాలేరు ఔ చినన సొంచి నిొండా నిభభకామలు తెచ్చుడు. 
ఈ సొంవతసయొం వాళ్ల దొడ్లలని నిభభ చెట్ వియఖ కాసిొంది. సీతభభ గ్రరు ఆ నిభభ 
కామలు తీస్కొని అదే సొంచి లో మామిడి పిొండాలు పోసి ఆ పాలేరు కిచిుొంది. 

వొంట్ అవవడొం తో చొందభేభ భఖవాళ్ు ని ఇదదరినీ పిలుచ్చకు యభభని‟ శ్రీధర్ 
ని అరుగుల దఖజోరికి ొంపిొంచిొంది. అననదమభలిదదయట ఇొంటికొచిు కాళ్ళు 
ఔడుకొజని భోజనానికి కూరుునానరు.వాళ్ల తో పాట పిలలలు మగుజోయట కూడా 
కూరుునానరు. చొందేభభ గ్రయట సరోజా వడిుొంచ సాగ్రరు. చొందభేభ వితుత లు 
తీసిన చీభ తుభభ జృలతో కూయ చేసిొంది. కూయ రుచి గ్ర జేొండట్ొం తో 
అొందయట భోజనాలు తవయ గ్ర న్న కానిచ్చురు.భఖ వాళ్ల ళ్తులు ఔడిగి 
ఆడవాళ్టు వాటి లో భోజాలు చేమడొం మొదలు పెట్ారు. 

భోజనాల తరువాత సీతభభ గ్రరు ఆరు ఫమట్ రొండు చ్చలు ఔజఔజన్న 
వేసి పిలలలిన మగుజోరీన తన చ్చట్ట్ డుకో పెట్కుని బఔత రాభదాస్ ఔథ చె 
సాగిొంది. భధమ భధమ లో ఔథను ఫటి్ దామలు పాడుతోొందామే. పిలలలు ఊఁ 
కొడుతట వినసాగ్రరు. ఔథ భధమ లో శ్రీధర్ కి ఒ సొందేహొం వచిుొంది. 
“నామనమాభ! తానీష్ట కి శ్రీరామడు ఔనడఔపోతే రాభదాస్ ఖైదు లోన్న 
జేొండే వాడా?” 

“శ్రీ రామల వారు బఔతజన సొంయక్షకుడు. ఆమన్న ఏదో ఔ విధొం గ్ర 
రాభదాస్ను విడిపిొంచేవాడు రా నామనా..!” అొంది సీతభభ గ్రరు. 



 

పిలలలొందయట కొజఔజరే న్భభది గ్ర నిదేలోకి జారు కొనానరు. పెదద 
వాళ్లొందయట తలవాకిటోలకి చేరారు. భొండువా ఇొంటి తలుజృలు తెరిచే జేనానయి. 
సరోజ అడుగుతోొంది ఔృష్టారాజే ని “బావ గ్రయట, ఇొంటి తలుజృలకి తాళ్తలు 
వేమరా?”. 

“ఆ.. దొొంగోడు వచిునా ఏమి జేననయిలే అమాభ భనిొంటోల దోచ్చకు 
పోవటానికి,” అని తలుజృలు దఖజోయ గ్ర వేసి వచిు మేను వాలాుడు ఔృష్టా రాజే. 

*** 

భరుసటి రోజు ఔృషా్ట రాజే కి ఫొందరు వెళ్తల లిసన నిఫడిొంది. పాత ఆసిత 
తఖజేల గురిొంచి ిషలాల  కోర్ు కు హాజరు కావలసి వచిుొంది ఆమనకు. 

ఆమనకు ఒ రొండెఔరాల మాగ్రణీ ఇొంకో రొండెఔరాల మామిడి తోటా 
ఉనానయి. మాగ్రటోల మొదటి ొంట్ గ్ర వరి ొండుతుొంది. రొండ్ల ొంట్ 
అరాలు అజేతాయి. వరాషకాలొం లో మామిడి తోట్ లో ఔొందులు ొండిసాత రు. 
ఉననొంత లో న్న అజృ చేమకుొండా పొడుజృ గ్ర సొంసారానిన 
లాకొజస్త నానడామన. అయితే, రేజే ఖట్న జేనన జాభ తోట్, భటడెఔరాలది, 
దాయాదుల భధమ కోర్ు కేస్ లో నలుగుతోొంది. దానికోసమే ట్నొం వెళ్తులిస 
వచిుొంది ఆమనకు. 

మాళీ గేద కు కొతత గ్ర జృటి్న తువావయి ని రిగతితస్త నన చినటన అనఫడే 
శ్రీధర్ కి ఔృషా్ట రాజే ట్నొం వెళ్ళత నానడన్న విషమొం చెవిన డన్న డిొంది. దాొంతో 



 

తనట ఫొందరు వసాత నని ట్ట్ాడు వాడు. ఔృష్టా రాజే కి వాడి ని కూడా 
తీస్కొని వెళ్లఔ తపిొంది కాదు. 

కోయట్, అఔజడి ఫొంటోాతులట లామయటల ఔక్షి దారులట అొంతా ఒ విొంత 
లోఔొం లా అనిపిొంచ్చరు చినటన గ్రడి కి. ఫొందరోల ఆరనలల మొందు విడుదలై్లన 
సినిమాలు కాఔ, రోజూ తిేఔలోల చటస్న “న్నడే విడుదల!” సినిమాలు ఆడట్ొం 
నచిుొంది వాడికి. 

ఔ ఫసీత కి రావట్ొం వాడికి అదే మొదటి సారి కావడొం తో అఔజడి రోడలనీ 
భనుషులీన ష్టజృ లనీ విచిున ఔనునలతో చటశాడు వాడు.కొొంత భొంది మసిలొం 
సీతైలు యదా వేస్కోవడొం వాడికి విొంత గ్ర అనిపిొంచిొంది. 

భదామహనొం అయేమ సరికి కోర్్ నులు మగిశాయి. ఒ హోట్ల్ కి భోజనాని 
కి వెళ్తురు ఔృష్టా రాజై చినటన. ఔృష్టా రాజే చేతులు ఔడుకొజొంట్ట ఉొండగ్ర 
చినటన ఒ కురీు లో కూరుునానడు. వెయిట్ర్ వచిు ఏొం కావాలో చెభనానడు. 
ఏమి ఉనానయో చెభనానడు చినటన. వెయిట్ర్ ఉనన దారాథ ల ప్పయలనీన వరుస 
గ్ర, యాొంతేిఔొం గ్ర చెట్ొం మొదలు పెట్ాడు. చ్చలా తమాష్ట గ్ర 
అనిపిొంచిొంది వాడి కి. ఆ వెయిట్ర్ ని చటస్నత వాడి కి వాళ్ల బాబాయి తెచిున “కీ 
ఇస్నత మోగే కుఔజ” గురుత కు వచిుొంది. అయితే వాడు అలా దారాథ ల ప్పరుల  
చెట్ొం చటసి చినటన కి కొొంచెొం దిగులు వేసిొంది. 

“నాకు భోజనొం కావాలి,”అనానడు చినటనవాడితో.   



 

“ప్పలట్ మీలాస ? జల్ మీలాస ?” వెయిట్ర్ వాడిని అడిగ్రడు. 

“అొంటే?” వాడననది అయథొం కాఔ అడిగ్రడు చినటన. 

ఇొంతలో ఔృష్టా రాజే వచిు వెయిట్ర్ కి ఆయుర్ చెపాడు చెపాడు. 

“ప్పలట్ మీల్స అొంటే ఏమిటి ?” చినటన వాళ్ల నాననని అడిగ్రడు. 

“ప్పలట్ మీల్స అొంటే ఔ ప్పలట్ నిొండా మాతయమే అననొం ఇసాత రు” 

“భరి, ఆఔలయిమ ఇొంకా తినాలనిపిస్నత?” 

“దానికి ఎకుజవ డబుఫలు ఔట్ాలి. దాన్నన జల్ మీల్స అొంటారు”. 

ఈ ప్పలట్ మీల్స కూడా చినటన దిగులు ను ఎకుజవ చేసిొంది. 

ఔృష్టా రాజే ఇొంటి కి కావలసిన వెచ్చులు కొని, వెొంఔటాజృయొం తిరుగుమకొం 
ట్ాడు, చినటన తో సహా… 
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న్నను కూడా మయిల్స చెక్ చెమమట్ొం మొదల్లట్ాను. ఇొంపారొ్ంట్ మయిల్స 
ఏమీ లేజే. నా ఫ్యొండ్స ఔడు ఒ మయిల్ ఫాయవర్ు చేశాడు. “ఆఫీస్ట లో 
అొందరిఔొంటే బాగ్ర ని చేమట్ొం ఎలా?” అని జేొంది. కిలక్ చేశాను. 



 

“నుజేవ ఆఫీస్ట లోన్న ఉనానవా?” అని అదిగిొందది. 

“మస్ట”స్తల్లక్్ చేశాను. 

 
“ఇలాొంటి మయిల్స చటసటత నీ సభమొం వృధా చేమకు”,అని తిటి్ొంది. 

“హా…హా…హా..” 
ఇొంట్రనట్ నుొంచీ ఈనాడు, హిొందట ప్పరుల  పెన్ చేశాను. ప్పరోల వాయతలు అనీన 
ఎఔజడ్ల విననటేల జేనానయి. ఎఔజడ వినాననబాఫ? ఒ..రాతేి టీవీ లో ఇవే వాయతలు 
చటశాను ఔదట….అయినా భళీు చదుజేదాొం పోయేదేమొంది? 

“బ్రేక్ ఫాస్్ట కి పోదాొం వసాత వా?” నా ఔజ సీట ఖణేష్ అడుగుతునానడు.  

“ఔజ నిమిషొం “, ఔ అయ స్తఔన్ లో సిసొ్ం లాక్ చేసి ఫమలుదేరాను. 

కామొంటీన్ లో తెలుగు వాళ్ళు గుొంజృ గ్ర, ఔననడిగులో గుొంజృ గ్ర.., ఇలా 
నానా భాష ల వాళ్టు నానా గుొంజృలుగ్ర చేరి మాటాల డుకొొంటనానరు. ప్పలటల  
తీస్కొని తెలుగు గుొంజృలో ఔలిశాొం మేమ. అొందయట వాళ్ు పాాజెక్ు లోలని 
చితాాల గురిొంచి విచితయమైన ఔబురుల  చెబుతునానరు. కాస్నజృ బాస్ట లను తిట్కొనన 
తయవాత పోలిటిక్స పైెకి భళ్లుొంది గ్రలి. పొలిటిషమన్స ని కూడా ఔ రొండ్స 
తిట్కునన తయవాత ఖటయ అ లో ఎవరో వాచ్ చటస్కొనానరు. 



 

“ఒ మై గ్రడ్స ల్లవెన్ ఒ కాల క్ అయిపోయిొంది…దొండి…దొండి…” 

సీట్ కి వసటతొంట భనీష్ట ఎదురుడి నవివొంది. 

“హాయ్ భనీష్ట..” 

“హాయ్ శ్రీధర్”, అని రచుగటే్ట్టల  నజేవతోొంది….తజృ….తజౄ అమ 
మాభటలు గ్రన్న నవివ జేొండవచ్చు. నాకే అలా ఔనిపిొంచి జేొండవచ్చు… 

సీట్ లో కూరోుగ్రన్న ఆనొంద్ వచిు “హౌ ఆర్ థిొంగ్స మేన్?” అనానడు. 
అతను మా పాజాెక్్ మేన్నజర్. పాజాెక్్ స్్నట్స్ట ఎలా జేొంది అని అతని జేదేదశొం.న్నను 
ఆనొంద్ ని చటడగ్రన్న ““ఆల్్ +టాబ్” కొటీ్ హిొందట ప్పర్ మామొం 
చేశాను.ఈ ఆనొంద్ గ్రడొఔ తలకామనొపి గట్ొంగ్రడు…“రాత్రి కొట్టి న 
మందు తాలూకు హంగోవర్ ఇప్పుడిప్పుడ ే దగిుత ంది.” అని నా నాలిఔ 
చివరి దాకా వచిుొంది గ్రనీ చివరి క్షణొం లో “థిొంగ్స ఆర్ గుడ్స” అని మాన్నజ్ 
చేశాను. 

“ఇచిున ని చేసి సామొంతయొం లోగ్ర నాకు ొంపిొంచ్చ.” వాడు మాటాల డిన 
మాట్లకీ వాడి ఫ్ట్స్ లో ఎక్స-పెయషన్ కీ ఏ మాతయొం సొంఫొంధొం లేదు. వాడి ఎక్స-
పెయషన్ “చెపిన ని చెమమఔ పొతే ఫమటికి గొంటతాను” అననటల  జేొంది. అదే 
వాడి యతేమఔత. 



 

ఆనొంద్ వెళ్లున తయవాత ఆల్్+టాబ్ కొటి ్భళీు ప్పర్ చదవట్ొం మొదలు 
పెట్ాను. ప్పర్ చదివే సరికి భధామహనొం న్నొండయిమొంది. పాాజెక్్ స్టర్స కోడ్స 
చటడట్ొం మొదలు పెట్ాను. భధమలో ఔజ పాాజెక్్ శయత్ వచ్చుడు. వాడేదో 
జావా డౌట్ ని వెొంట్పెట్కుని వచ్చుడు. వాడి డౌట్ తీరేుసరికి 
ొంటిఖొంట్యిమొంది. 

“ఛా.. టైొం అొంతా వేస్ట్ ఇవాళ్…లొంచ్ తయవాతనాన చదవాలి…”నా రోజూ 
జేొండే గ్రొంగ్ తో ఔలిసి కాొంటీన్ కి ఫమలుదేరాను. 

జడుు  రోజూ లాన్న చెతత గ్ర జేొంది. ఈ లొంచ్ వాయొం రోజులు తినగ్రన్న బోర్ 
కొడుతుొంది…భళీు కొతత కాట్యర్ వస్నత కొనిన రోజులు బాగుొంటొంది…తయవాత 
కొనిన రోజుల కి భళీు మాభటలే. అదే అభభ చేతి వొంట్యితే బోర్ 
కొట్్దు..ఎొందుకో? 

ఆఫీస్ట గ్రసి అ తో టైొం తెలవ లేదు. ఎవరు రిజెైన్ చేసిొందీ, ఎవరు కొతతగ్ర 
జాయిన్ అయిొందీ…బాస్ట లు ఎొంత అన్-రీజనబుల్ గ్ర పెయజర్ పెడుతుననదీ 
వెలిఖయకాజఔ అొందయొం భళీు ఆఫీస్ట కి ఫమలు దేరాొం. 
ఆనొంద్ టీొం మొంఫర్స అొందరికీ మీటిొంగ్ రిక్వవస్్ట ొంపాడు. “రొండుననయకి 
మీటిొంగ్ …సారీ పర్ ది ష్టర్్ నోటీస్ట” అని దాని సాయొంశొం. నాక్వతైే ఆ చివరి 
మఔజ “నువెవలా ఏడిస్నత నాకేొంటి?” అననటల  ఔనడిొంది. టీొం మీటిొంగ్ ష్టర్ ్గ్ర 
జేొంటొందని చెపి రొండు ఖొంట్లు చేశాడు ఆనొంద్. నాలుగుననయకి భళీు సీట్ 
లో కొచేుసరికి సానక్స టైొం అయిమొంది. సానక్స తిని కోడ్స చటడట్ొం స్ార్్ చేశాను. 



 

కోడ్స కాొంపెలకిసటీ, సై్తజ్ గురిొంచి ఒ డాకుమమొంట్ తయారు చేసి ఆనొంద్ కి 
మయిల్ ొంపిొంచేసరికి సామొంతయొం ఐదటయాభైఅయిదు అయిొంది.ఇొంటిక్వళ్ళు 
ఫస్ట ఆరు ఖొంట్లకే. వడి వడి గ్ర నడిచి వెళ్లు ఫస్ట లో కూరుుని ఆఫీస్ట నుొంచి 
ఫమట్కు వచేు జనాలను అఫసర్వ చేమసాగ్రను. అమాభయిలట అబాఫయిలట 
కూడా తభకు అటనషన్ సరిపోవట్ొం లేదు అననటల  డేస్ట చేస్కొని జేనానరు. 
ఆరు ఖొంట్లకి మా తొమిభదో నొంఫరు కాబ్ ఫమలు దేరిొంది ఇొంటికి.  
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నాగులు కి ఇయవైె ఏళ్ళు. వాడి కి దేళ్ళుననజృడు వాళ్ు నానన వీయడు 
నాగులిన ఔృషా్ట రాజే గ్రరిొంటోల ఔభతానికి పెట్ాడు. ఔృష్టా రాజే కి అటి నుొండీ 
ఇటి దాకా వాడి వలన ఏ సభసామ లేదు. ఫై్గ్ర అన్నఔ సభసమలకి నాగులే 
రిష్టజయొం. వాడు చ్చలా నిదానస్త డు, నిభొంతుూ మతఔ భనిషీనీ. 
రొండేళ్ు కియతొం మాళీ గేద చనిపోయినజృడు వాడు ఔొంట్ నీరు పెట్్డొం ఆ 
ఇొంటోల వాళ్ళు ఇొంకా గురుత  చేస్కొొంటారు.రోజూ ది ఖొంట్లకి భోజనొం 
పెడుతుొంది చొందేభభ. ఇవాళ్ వాడికి “రాతిే మిగిలిన చదదననొం” పెటి్ొందామ. 
అజృడే పొయిమమీదనుొంచీ దిొంపిన కూయ వేసిొంది. భొంచి ఆఔలిమీద జేనన 
నాగులుకి అది ఏ భటలకీ సరిపో లేదు.“ఎలా ఉొంది రా నాగులట కూయ?” 
మిట్కి చేతులు తుడుచ్చకుొంట్ట అడిగిొందామ.“బమాభొండొం గ్ర ఉొందొండి. 
మీరు చేస్నత బాగోఔపోవట్మేొంట్ొండీ?” చొందభేభ చేత భోజనొం ఎలా 
పెటి్ొంచ్చకోవాలో నాగులికి బాగ్ర తెలుస్.చొందేభభ మకొం వెలిగిపోయిొంది.కూయ 



 

భరికొొంచొం వేసిొంది. భరి కూయలోకి అననొం కావాలిఔదా? అజృడే ఎసరు వొంచిన 
అననొం కూడా పెటిొ్ంది. భోజనొం అయిన తయవాత పొలొం లో ఉనన ఔృష్టా రాజే 
కోసొం టిఫిన్ బాక్స ఔటి్, తీస్కొని వెళ్ుభని నాగులు కి ఇచిుొంది చొందేభభ. 

నాగులు ఫమలుదేరుతట “బాఫట..చేలోకొసాత వా?” అని అడిగ్రడు శ్రీధర్ 
ని. కుడి చేతోత లాఖట ఎఖబీకొజని, ఎడభ చేతిని వెనకిజ తిపి కారే మకుజ 
తుదుచ్చకొొంట్ట నాగులు తో పాట ఫమలుదేరాడు వాడు. 

ఇదదయట పొలాలకి అడుు  డి కాస్నజౄ, పొలాల ఖట్ల మీద కాస్నజౄ నడుసటత 
ఔృష్టా రాజే గ్రరి పొలొం వైెజృకు పోతునానరు. అజృడే పాలు డుతోనన వరి 
ఔొంకులు శీతా కాలజృ చలల గ్రలికి తలలాడిస్త నానయి. దటయొం గ్ర వర్ స్నైమర్ 
తో పొలాలకి భొందు కొడుతోనన శఫదొం గ్రలి తో పాట చెజేలను తాకుతోొంది. 
ఔజ మాలలిల లో పెటిన్ లౌడ్స సీఔర్ లోొంచీ తెలుగు సినిమా పాట్లు గ్రలి 
వాట్ొం గ్ర, కాస్నజృ బిఖజోయగ్ర, కాస్నజృ న్భభది గ్ర వినడుతునానయి. 
కాలువ ఖట్ మీది సరీవ చెటల  దయామలాల  గుస గుస లాడుతునానయి. కాలువ 
నిొండుగ్ర పారుతోొంది. ఖట్ మీది టలిఫోన్ సతొంభాలోల నుొంచీ తీఖ మీటినటల  గ్ర 
సవవడి వస్టతొంది. శ్రీధర్ టలిఫోన్ సతొంభానికి చెవి ఆనిొంచి వినసాగ్రడు. నాగులు 
వాడిని “శాక్ కొడుతుొంది బాఫట” అని వారిొంచ్చడు. 
ఆ భధమ వయకూ కాలవ మీద తాటి మాను ఉొండేది. కాలవ దాటాలొంటే ఆ తాటి 
మాను మీద గ్ర జాఖయతత గ్ర నడుచ్చకొని వెళ్ువలసి వచేుది. ఎొండకీ వాన కీ బుగిలి 
ఆ తాటి మాను కిొందటి వాయొం విరిగి పోయిొంది. 



 

నాగులు శ్రీధర్ ని ఎతుత కుని భుజాలమీద కూరోుబట్కునానడు.న్భభది గ్ర 
కాలవ నీళ్ు లో  

నడుచ్చకుొంట్ట అవతలి డుు  చేరి వాణ్ణా న్భభది గ్ర కిొందికి దిొంచ్చడు.న్నల 
మీద దిగుతటన్న శ్రీధర్ వేఖొంగ్ర రిగతిత, ొంటి కాలి మీద ఔ సారి మొందుకి 
దటకి భళీు రుఖొందుకొనానడు. 

పొలొం లో ఔృషా్ట రాజే భరి ఇదదరు కూలీ ల తో ఔలిసి ఔలుజృ తీస్త నానడు. 
నాగులట శ్రీధయట పొలొం ఖట్ మీద నడుసటత ఉొంటే, ఖట్ల ఔజ బరిమలోల కి 
ప్లతలు అడుొంగ్ర నడుచ్చకొొంట్ట పోతునానయి. 
నాగులు కొడవలి తీస్కొని, గేదల కోసొం ఖట్ మీది ఖడిు కోమట్ొం మొదలు 
పెట్ాడు. 

అఔసాభతుత  గ్ర ఔృషా్ట రాజే తన కుడి చేతిని ఎడభ చేతోత ట్కొని అరిచ్చడు, 
“రేయ్ నాగులట ఆ తుొండు గుడు ఇటివవరా..పామ ఔరిసిొంది” నాగులు చేతి 
లో కొడవలి కిొంద డిపోయిొంది. వాడు రిగతుత కొొంట్ట వచిు న్తిత మీది 
తువావలు తీసి ఆదరా బాదరా గ్ర ఔృషా్ట రాజే భణ్ణ ఔట్ చ్చట్ట్ ఔట్ాడు. 
ఔృషా్ట రాజే తన చేతి పైెన అయిమన గ్రమొం నుొంచీ నోటి తో యకాత నిన ప్లలిు 
ఉమేభమసాగ్రడు. “గుభభడితుత ల పిొంజేరి అనుకుొంటా”, నాగులు తో అనానడు. 
ఆమనమకొం లో యొంగులు మాయసాగ్రయి. శ్రీధర్ రిసిథతి చటసి ఏడుజృ 
లొంకిొంచ్చకొనానడు.నాగులు మిఖతా కూలీ ల సామొం తో ఔృషా్ట రాజే ని ఖట్ 
మీద డుకోబటి్,ఐదే ఐదు నిమిష్టలోల ఊళ్ళు క్వళ్లు శయభాచ్చరి ని తీస్కొచ్చుడు. 



 

శయభాచ్చరి సరు వేసి తమొం చెపాడు. 
నాలుగు రోజులు తమొం చేసిన తయవాత ఔృష్టా రాజే మాభటలు గ్రన్న పొలొం 
వెళ్ుట్ొం మొదలు పెట్ాదు. అయితే శ్రీధర్ కి మాతయొం పాాణొం మీదికి వస్నత ఎలా 
జేొంటొందో తెలిసిొంది. 

*** 

ఊరి అరుగుల మీద రాజకీమ చయు వాడి గ్ర వేడి గ్ర జరుగుతోొంది. 
“ఈ „రొండు యటపామలకి కిలో బిమమొం‟ భనచ్చజేకొచిుొంది” అొంటనానడు 
పెద పిచుమమ గ్రరి యతతమమ. 
“ఈ ధఔొం రాఔ మొందు లేఫరు నడుొం వొంచి ని చేశేవాళ్ళు. ఇది వచిునాఔ 
వీళ్ుకి వళ్ుొంఖట్ొం లేదు”, అొంటనానడు ఇొంకో తెలల మీసాలామన. “కూలి 
రేటల  పెొంచేశారు”, అొంటనానడు భరో ఆమన గోచి సవరిొంచ్చకొొంట్ట. 
“ఏమైనామీ ఔభటమనిస్్ ల ఔొంటే రామా రావే మరుగు. రాజ గ్రరి బటమలిన 
ొంచి పెటేశ్ాడు” అొంటనానడు ఈ భధమన్న తెలుగు దేశొంలోకి దటకిన 
లోఔనాథొం. 

“చలలలిల రాజా బటమలిన లేఫర్ కి ొంచి పెడితే భన రైతులకి 
రిగేదేమొంది? ఈ లేఫర్ ఇఔ భన మాట్ వినరు. ఇఔ రైతు వమవసామొం 
చేసినటేల. రాజకీమ పార్ీ లు ఒట్ల కోసొం ఏమైనా చేసాత యి. యజాసావభమొం తో 
వచిున చికేజ ఇది” అొంటనానడు మొన్నన కాలేజీ లోొంచీ ఫమటికొచిున ఒ 
యువకుడు. 



 

“ఒ ఔజ సాయిబుఫలు దేశానిన దోచేస్త ొంటే భనలో భనొం కొట్కోవట్ొం ఏమీ 
బాగ్ర లేదు. సాయిబుఫల జనాభా హిొందుజేల జనాభా ఔొంటే నాలుగు రటల  
వేఖొం గ్ర పెరుగుతోొంది”, అని అొంటనానడు ఔయణొం గ్రరి చినానడు. 
“ఆ మీ ఆరస్తసస్ట వాళ్ళు చెప్ప మాట్ ఎవరు నమభతారు. గోయొంతలు 
కొొండొంతలు చేమట్ొం లో మొనగ్రళ్ళు మీరు. శాక లో చేరే మొందు 
కౌఖలిొంచ్చకొొంటాయొంట్. కౌఖలిొంచ్చకొని వీజృమీద తడుమతాయట్,జొంజపోగు 
ఉొందో లేదో తెలుస్కోవటానికి” దానికి సమాధానొం గ్ర అొంటిస్త నానడ్ల కుల 
సొంగొం పెదద. 

“ఔయణొం మనసబు ఉదోమగ్రలు తీస్నస్త నానయొంట్. ఇొంకా ఏమైనా ఉొందా? 
ఊళ్ులో అరాచఔొం రాజమమేలుతుొంది” అొంటనానడు మనసబు గ్రరి ఏక్వఔై 
సొంతానొం. ఆ లోగ్ర చిట్ టా నాలుగు చినుకులు డట్ొం తో ఎవరిళ్ుకు 
వాళ్టు ఫమలుదేరారు. ఔజ జైరి మకైు నుొండీ చలల గ్రలిలో తేలి వస్టతొంది 
చియొంజీవి పాట్,“వానా వానా వొందనొం…”. 
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మా తొమిభదో నొంఫర్ ఫస్స లో „ఎఫ్ట.ఎొం‟ రేడియో భొంచి హుష్టరైన 
పాట్లిన పాడుతోొంది. కానీ, ఫస్స లో ఎవవయట హుష్టరు గ్ర లేరు. కొొంతభొంది 
మొందు సీట పైె మోచేతులానిొంచి, చేతుల పైె తలను ఆనిొంచి నిదే 
పోయేొందుకు టై ై చేస్త నానరు. భరి కొొందరు ఈవెనిొంగ్ ప్పర్ తియగేస్త నానరు. 



 

కామబ్ డైెవైర్ మధావిధి గ్ర „రక్ ల్లస్ట‟ గ్ర డైెవై్ చేస్త నానడు. అొందరి మఖాలోలనట 
అలసట్ సష్ొం గ్ర ఔనడుతోొంది. కొొంత భొంది కామబ్ వెనఔ నాలుగు సీటల  
ఆఔయమిొంచి కార్ు్ ఆడుతునానరు. న్ననట వెొంఔట్ మొందు సీటోల స్తటిల్ అయామొం. 

“మీ మాన్నజర్ „మటఎస్ట‟ ొంపిసాత నొంటనానడా?” వెొంఔట్ ని ఔదిలిొంచ్చను. 
“ఆ ొంపిసాత నొంటొండు..కానీ భధమ భధమ లో “పెరాపరభనుస ఇఔజడ ఇొంజైౄవ్ 
చెయామల అజృడే ొంపిసాత ” అొంటొండు. మటఎస్ట పోయి ఔ సొంవతసయొం ని 
చేసి మా జైరలిల హాప్ల గ్ర స్తటిల్ అజేతా…”,అని ఔజ క్షణొం గ్రలి లోకి చటసి, 
భళీు నా వైెజృ చటసి తన మాట్లోల తన కే నభభఔొం లేనటల  నవవసాగ్రదు 
వెొంఔట్. ఆ నజేవ నా భనస్ లో ఆలోచనల తేన్ తుట్ ని ఔదిలిొంచిొంది. 

నభభఔొం… అదొఔజటే లేదిఔజడ.. ఇఔజడ లేనిదీ ఊళ్ళు ఉొండేదీ…. మా 
మేన్నజర్ మాట్ మీద నిలఫడతాడన్న నభభఔొం లేదు. ఎొంపాల యీ ని చేసాత డన్న 
నభభఔొం లేదు..ఔొంపెనీ వాడు చెప్ప ఏ మాట్ లోనట నభభఔొం లేదు..అనీన 
టొంయరీ అరేొంిషమొంట్స అయిమనజృడు ఔజ వాడు భనలను నభభఔ 
పోయినా యవా లేదు. రేజృ నువెవఔజడుొంటావో.. నీఔజ వాడెఔజడుొంటాడ్ల. 
కొతతవాళ్ుతో మొహమాట్మేమిటి? 

వామన్ బభభనహళ్లు వచేుసరికి పొట్్లో ఎలుఔలు రిగతతసాగ్రయి నాకు. 
ఆఔలికి నీయసొం వచిు, నీయసానికి చెభట్లు ట్ాయి.కిొందికి దిగి ఏమైనా 
కొనుకొజని తిొందాభొంటే, డైెవైర్ వామన్ భధమలో ఆడు. జేబు లో డబుఫలుొండి 
కూడా కొనుకొజని ఆఔలి తీరుుకోలేని రిసిథతి. నిదేపోదాభొంటే నిదేరాదు. 



 

హోసటరు రోడుు  ఔజన్న బిల్ బోరుు  లు….రిమల్ ఎస్్నట్ వాళ్ువీ…బామొంకు 
ల వాళ్ువీ… కాయల ఔొంపెనీలవీ… వీళ్ుొందరికీ ఔసభ్ర్స „సాఫ్ట ్ వేర్‟ జనాలే. 
అమరికా నుొంచీ, మటరో అ నుొంచీ, జపాన్ నుొంచీ „సాఫ్ట ్ వేర్‟ ఉదోమగుల 
జేబులోల వచిు డే డబుఫని ఫమటికి తీమడానికి ఈ ఔొంపెనీలనీన 
యమతినస్త నానయి. సక్వసస్ట అజేతుననయి కూదా… కానీ దీని వలన ఇళ్ు సథలాల 
రేట్టల.. లోనల వడీు రేట్టల పెరుగుతునై్ై. రేటల  పెయఖట్ొం వలన సాఫ్్ట్ేర్ 
ఉదోమగులు భధమ తయఖతి ఉదోమగులు గ్ర మారుతునానరు.మిడిల్ కాల స్ట లోమర్ 
కాల స్ట గ్ర మార్చతోొంది. ఇదొంతా ఔ కోలస్టు ఎకానమీ. భనీ సరుజలేషన్ కొనిన 
సరిజల్స లో న్న జరుగుతుొంది. „సాఫ్ట ్వేర్‟… రిమల్ ఎస్్నట్…. ఆటోమొబైల్స… 
ఎయిర్ లై్లన్స… వీళ్ుొందరి భధ్యమ భనీ సరుజలేషన్ జరిగేది. ఈ సరుజలేషన్ 
జరిగే ఔయభొం లో ట్్ణాలోల ఉొండే, ట్్ణాలకు వలస వచేు కొొందరు 
నిరుదోమగులకి కొనిన చినన చినన జాబ్స రావచ్చు. కానీ దీని వలన మిఖతా సొసై్తటీకి 
ఉయోఖొం ఉొంటొందా అననది సొందేహాసదమే…! 

సిల్జ బోర్ు దఖజోయ నౌఔరీ జాబ్ సై్తట్ బిల్ బోర్ద లో, ఒ ఎొంపాల యీ కొతత జాబ్ 
రాగ్రన్న పాత బాస్ట ని అవమానిస్త నానడు. ఈ „సాఫ్ట ్వేర్‟ ఔొంనీలు రాజకీమ 
పా ర్ీలాల  ఔల తక్వజడ లాొంటివి. ఎొంపాల యీస్ట ఔ ఔొంపెనీ నుొండీ వేర్చఔ ఔొంపెనీ 
కి ఔలాల  దటకుతట ఉొంటారు.కిొందటి న్ల మా డివిజన్ లో అవినాష్ అన్న 
వాడు రిజెైన్ చేశాడు. వాడు రిజెైన్ చేసినాఔ వరుస గ్ర అదే న్లలో ఐదుగురు 
రజెైన్ చేశారు. ఇది చటసటతొంటే „సాఫ్ట ్వేర్‟జనాలు ఔలే కాదు గరయలు కూడా 
అనిపిొంచఔ మానదు.కామబ్ కొజఔజ స్ా అ లోనట ఆఖగ్రన్న, ఎవరి స్ా అ లో వారు 



 

దిగిపోతునానరు.దిగిపోయే మొందు ఫస్సలో వాళ్ు కి „బై‟ చెబుతునానరు. 
ఫమట్ రోడుు  మీద పొలటమషన్ తో ఊపిరాడట్ొంలేదు.సొంతోష్ రడిు హుష్టరు 
గ్ర కామబ్ డైెవైర్ తో తెలుగులో ఔబురుల  చెజృత ననడు. సొంతోష్ ది చితటతరు ిషలాల  లో 
ఒ ల్లలట్టరు. డైెవైరేమో తనకు తెలుగు రాదనీ, సొంతోష్ మాటాల డేది ఔజ 
మకాజ తనకు అయధొం కావదొం లేదనీ సొంతోష్ తో ఔననడొం లో చెజృత నానడు. డైెవైర్ 
శివమొఖజో నుొంచీ వచిున ఔననడిగుడు. అతనికి తెలుగు బతితగ్ర రాదు. కానీ 
సొంతోష్ మాతయొం “బొంఖలటరు లో ఉొండే వాళ్ుొందరికీ తెలుగు వచ్చు” అన్న 
అపోహ లో ఉనానడు.“ఏభపా శ్రీధయట… దిగ్రలు గ్ర కూర్చునినావేమి?” 
సొంతోష్ అొంటనానడు నాతో. సొంతోష్ తో మాటాల డితే బొంఖలటరు లో 
రామలసీభ ల్లల ఔనడినటేల. 
“నుజేవ డైెవైర్ కి తెలుగు న్నరుతునానజే ఔదా, విొంటనాన”, అని అనానను. 
సొంతోష్ కి తెలుఖట ఇొంగ్లలషట త వేరే ఏ భాష్ట రాదు. చిననటి నుొంచీ గ్రలి 
వాట్ొం గ్ర తిరిగ్రడు. ఫామక్షన్ లలో తిరిగ్రడు.చ్చలా భొంది రామలసీభ వాళ్ు 
లాగ్ర సొంతోష్ కి సాథ నిఔ రాజకీయాలనీన కొటి్న పిొండి. “ఏ రాజకీమ నామకుడు 
ఎొంత ఔయషన్ చేశాడ్ల, ఎవరికి ఎొంతభొంది కీ అ లు ఉనానరో..ఏ హీరో తెయ వెనఔ 
భాగోతొం ఏమిటో “ అొంతా తన ఔళ్ు తో చటసినటల  చెఖలడు సొంతోష్. ఇటి 
కీ వాయొం వాయొం వాళ్ు ఊరు వెళ్లు అఔజడి ఫ్యొండ్సస ని ఔలుస్కొని 
వసాత డు.చిననజృదు చిలలయ తిరుగుళ్ళు తిరిగిన సొంతోష్ కి, డిగ్లయ లో కి వచిున 
తరువాత బుదిధ కుదిరి „ఎొం సీ ఎ‟ చేశాడు.ఆపైెన బొంఖళ్టరు లో జాబ్ 
దొరికిొంది. 



 

“ఈ వీక్వొండ్స ఊరు వెళ్ళత నానవా?” అడిగ్రను సొంతోష్ ని. 

“ లేదపా, ఈ వాయొం నిభనిష రాలేదు. ఆమభభకి ఫీవర్. ఈ వీక్వొండ్స 
ఫట్్లు న్నన్న గుొంజాల, ” 
సొంతోష్ తెచిున తెలుగు ప్పర్ లో రాజశెకయరడిు కి ల్లనిన్ వేషమేసిన బభభ 
చటపిొంచ్చను సొంతోష్ కి. 
“చటశావా,  వైె ఎస్ట కి ల్లనిన్ వేషమేశాడు ప్పర్ వాడు?” అనానన్ననను. 

“ల్లనిన్ ఎజేరు? వాడ్ల రాజు అనుకొొంటా ఔదా?”సొంతోష్ అడుగుతునానడు. 

నాకు నవావ లో ఏడవాలో తెలిమఔ చిరు నజేవ నవివ ఊరుకొనానను. మా 
మాట్లోలన్న వామన్ భలేలశవయొం దాటి, మా ఇొంటి దఖజోరోల ఆగిొంది. వెొంఔట్ కీ 
సొంతోష్ కీ „బై‟ చెపి మా ఇొంటి వైెజృ నడవ సాగ్రను. 
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శ్రీధర్ ఆ రోజు స్తలజే కావడొం తో ఆడుకోవడానికి “ధడేల్” గ్రడి ఇొంటికి 
వెళ్తుడు.ధడేల్ గ్రడు శ్రీధర్ ఔొంటే నాలేజోళ్ళు పెదద వాడు. వాడి అసలు ప్పరు 
చొందేమళ్ల. వాడికి ధడేల్ అన్న ప్పరు రావడానికి వెనుఔ పెదద ఔథే ఉొంది. 

వెొంఔటాజృయొం లో యవి యసాద్ అని ల్లఔజల మాసర్ు కామన ఉొండేవాడు. 
ఆమన ఆ ఊళ్ళుని ిషలాల రిషత్ పాఠశాల లో ని చేసటత ఖాళీ సభయాల లో 



 

ట్టమషనుల  చెజృకొన్న వాడు. అొందుకే ఊళ్ళు ని అొందయట ఆమనిన పైెవైేట 
మాస్ాయని కూడా అన్నవారు. ఆమనకు ఇదదరు భఖ పిలలలట ఔ భాయమ! మాస్ారి 
భాయమ కు ఖయామళ్ల అని ప్పరు. ఆమ ప్పరు స్కుమారి. ఆ ఊళ్ళున్న „మట ప్ల‟ 
సటజలోల జమభభ అని తెలుగుటీచర్ ఉొండేది.ఆమకు చిననతనొం లో న్న బయత 
పోయాడు. తయవాత ఆమ భళీు పెళ్లు చేస్కో లేదు. తరువాత ఆమ కి పిలలలు 
ఔలఖ లేదు.యవి యసాద్ ఇలుల  ఆమ ఇొంటికి దఖజోరే. అజృడజృూ యవి యసాద్ 
భారామ పిలలలట ఆమ ఇొంటి కి వచేు వారు. ఆమ కు కూడా పిలలలొంటే 
ఇష్భవట్ొం చేత యవి యసాద్ పిలలలను ఆమ బాగ్రన్న దఖజోయ కు తీస్నది.దీని తో యవి 
యసాద్ భాయమ, స్కుమారికీ ఆమ కూ ఉనన అనుఫొంధొం ఖటి్డిొంది.స్కుమారి 
కి జమభభ ఇొంటి కి పోనిది ఉబుస్ పోదు.ఎజృడైెనా పైెవైేట్ మాస్ారు ఫడి 
నుొండీ ఇొంటికి వచిు, ఇొంటికి తాళ్ొం వేసి ఉొంటే స్కుమారి జమభభ ఇొంటోల 
ఉననటే్ ల్లఔజ. స్కుమారి ని పిలుచ్చకు రావటానికి మాస్ారు కూడా జమభభ 
ఇొంటికి వెళ్ళు వాడు.జమభభ మాస్ారికీ భాయమకీ “టీ” పెటి్ ఇచేుది. కాస్నజృ 
జమమాభ మాస్ాయట టీచయల జీతాలట మటనిమనటల అలవెనుసలట గురిొంచి 
మాటాల డుకొనన తరువాత, టీ మగిొంచి మాస్ారి కుటొంఫొం ఇొంటి మకొం 
టే్ది. ఏ ఆదివాయమో జమభభ కూడా మాస్ారి ఇొంటికి వచిు స్కుమారి తో 
ఔబురుల  చెప్పది.ధడేల్ గ్రడికి వమస్ కి మిొంచిన ఊహలు ఎకుజవ. ఒ రోజు 
వాడు జమభభ ఇొంటి తలుజృలు తీస్కొని భస్ారు ఔజడే ఫమట్కు రావడొం 
ఖనిొంచ్చడు. దాొంతో వాడు జమభభ ఇొంటి తలుజృల మీద ఒ ఔన్ననసి ఉొంచ్చడు. 
ఆ తరువాత వరుస గ్ర నాలోాజులు మాస్ారు ొంట్రిగ్ర జమభభ ఇొంటోల కి 
వెళ్ుడొం కూడా వాడి ఔొంట్ డిొంది. ధడేల్ గ్రడి పొట్్ ఈ విషమొం ఔఔజ లేఔ 



 

ఉబిఫ పోయిొంది. వాడు పైెవైేట్ పిలలల దఖజోరికి వచిు “మీకో విొంత చటపిసాత ”నని 
చెపి,పిలలలని వెొంట్బట్కొని జమభభ ఇొంటికి దారి తీశాడు.పిలలలనొందరీన పెయటి 
గోడ ఔజన నుొంచోబటి ్ భటసి ఉనన జమభభ ఇొంటి తలుజృని గళ్ుొం తో 
తట్ాడు వాడు. లోలునొంచీ సమాధానొం రాలేదు. దాని తో వాడు కాల్లతిత 
తలుజృ మీద “ధడేల్ ధడేల్” భని రొండు సారుల  తనిన రుగతిత గోడ చ్చటకొచిు 
మిఖతా పిలలల తో పాట దాకొజనానడు.భరోరొండు నిమిష్టలకి జమభభ ఇొంటి 
తలుజృలు ఒయ గ్ర తెరుచ్చకొనానయి. తలుజృల సొందు లో నుొంచీ మాస్ారు 
అనుమానొం గ్ర,చెభట్ గ్ర,ఆొందోళ్న గ్ర ఫమట్కు చటస్త నానడు. మాస్ారికి 
పైెన చొకాజ లేదు.కిొంద తుొండు గుడు చ్చట్కొని ఉనానడు. ఫమట్ ఎవయట 
ఔనడఔ పోవడొం తో మాస్ారు భళీు తలుజృలు భటసి ఖడిమ 
వేశాడు.ఈసారి ధడేల్ గ్రడు రటిొ్ంచిన ఉతాసహొం తో వెళ్లు తలుజృలను కాలితో 
ఫలొం గ్ర తనిన మిఖతా పిలలల తో ఔలిసి వెనకిజ చటడకుొండా రాయయామడు. 
అదొండీ విషమొం. అటి నుొంచీ వాడికి ధడేల్ గ్రడన్న ప్పరు సిథయ డి 
పోయిొంది.ఇది జరిగిన రొండ్లాజులకి మాస్ారి తో చనుజే గ్ర ఉొండే మనసబు 
కొడుకు వాడిని పిలిచి,”రేయ్, అబాఫయ్ నుజేవ వమస్కి మిొంచిన నులు 
చేస్త నానవ్! జాఖయతత!” అని చెపాడు. భరుసటి రోజు పొదుద న్నన వాడు ఔజ మీది 
నుొంచీ లేవఔ మొందే వాడి ొంటి మీద దఫఫలు డాు యి. దాని తో వాడికి 
మలకువ వచిుొంది. ఎదురు గ్ర చటస్నత వాడి నానన ఉనానడు ఫరిక్వ ట్కొని. 
మనసబు కొడుకు వాళ్ు నానన కి ఏమి చెపాడ్ల తెలిమదు కానీ ధడేలాజోడి 
వళ్ళు మాతయొం వాతలు తేరిపోయిొంది, వాళ్ు నానన కొటి్న కొట్డు కి. ధడేల్ 
గ్రడి సాహస ఔృతమొం అ నోటా ఈ నోటా డి మాస్ారి భాయమ చెవిన డటానికి ఒ 



 

రొండు న్లలు టి్ొంది. అ పైెన మాస్ారు ఆ ఊరి నుొంచీ టాాన్స పర్ 
చేయిొంచ్చకొని భరో జైరు వెళ్ుటానికి ఇొంకో ఆరు న్లలు టి్ొంది. 
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వామను దిగిన తయవాత చటస్కుొంటే „ఐడీ కారుు ‟ ఇొంకా మడ లో న్న ఉొంది. 
దానిన తీసి జేబులో పెట్ాను. ఈ రోజు ఆఖస్్ట ఫిఫ్టత. ఈ రోజు కి ఆరుననయ 
సొంవతసరాలు కావస్టతొంది, ఈ ఔొంపెనీ ల ఐ డీ కారుు లు మడ లో వేస్కొని 
తియఖట్ొం మొదలు పెటి్, కుఔజ మడ లో గలుస్ లా.  

ఇొంటి తాళ్ొం తీసి గ్లజర్ ఆన్ చేసి, సవ్్ మీద కాఫీ కి నీళ్ళు పెట్ాను.కాస్నజృ 
పొదుద న వచిున ప్పర్ చదివి గ్లజర్ ఆఫ్ట చేశాను. స్ మీద కుఔజర్ పెటి్ కాఫీ ఔలిపి 
తాఖట్ొం మొదలు పెట్ాను. కాఫీ తాగుతట ఉొంటే ఆరుననయ సొంవతసరాల కిొందట్ 
జాబ్ లో జాయిన్ అయినటి ఆలోచనలు చ్చట్మట్ాయి. అజృడు కూడా 
భదాాస్ స్తొంట్రల్ స్్నషన్ లో ఇలాగే పిల్ర్ కాప్ల తాగి ఫమలు దేరాను మొదటి 
జాబ్ కి. 

*** 

ఆపర్ ల్లట్యట లగేజీ ట్కొని చెనై్ై స్్నషన్ లో దిగ్రను. కూలీ వాడు 
తమిళ్ొం ఔలిసిన తెలుగు లో నటరు యటపామలు అడిగ్రడు, లగేజీ ఫమట్కు 
తీస్కొనిపోవడానికి. దాొంతో లగేజీ లాకుజొంట్ట ఫమలు దేరాను. ఔ ష్ట అ 



 

దఖజోయ ఆగి, కాఫీ తాగుతట స్్నషన్ లో చ్చట్ఔజల ఉననవాళ్ును ఖభనిొంచ 
సాగ్రను. ఆొంధే లో అమాభయిల యావరేిష ఔలయట యావరేిష అొందభట 
ట్్ణాలకు పోయేకొదీద పెరుగుతుొంది. ఫొందరు ఔొంటే విజమవాడ అమాభయిలు 
బాగుొంటారు. విజమవాడ అమాభయిల ఔొంటే హైెదరాబాదు అమాభయిలు 
బాగుొంటారు. నీడ ట్న ఉొండట్ొం వలన కావచ్చు, ఫటమటీ కీయమ ల వలన 
కావచ్చు, టౌనులోల ఉదోమగ్రలు చేస్న అబాఫయిలు పెల్లలట్టళ్ుళ్ళ ఉొండే అొందమైన 
అమాభయిలొందరినీ పెళ్లు చేస్కొని ట్్ణాలోల కాజృరాలు పెట్్డొం వలన 
కావచ్చు.ఈ నా అఫసరేవషన్ యకాయొం చెనై్ై లో అమాభయిలు హైెదరాబాద్ 
అమాభయిల ఔొంటే బాగుొంటారు అనుకునానను. కానీ అలా అనుకోవట్ొం ఔరక్ ్
కాదు అని తెలిసిొంది, స్్నషన్ లో చ్చట్ఔజల అమాభయిలను చటస్త ొంటే.  

“మీ లగేజ్ చెక్ చెమమవచ్చు?” ఎవడ్ల నలలటి రైలేవ అఫీషమల్ ఆపాడు 
ననున. లగేిష చెక్ చేస్నత లిమిట్ ఔొంటే ది కిలోలు ఎకుజవ గ్ర ఉొంది. “నుజేవ 
నాకు నచ్చువ్” సినిమా లో లా ఆ ఆఫీసర్ రొండొొందలు ఫై్న్ రాసాత నని బమపెటి్, 
తయవాత యాభై యటపామలు టి్ ననున వదిలాడు. లగేిష కోలక్ యటొం లో పెటి్ 
స్్నషన్ ఫమటికి రాగ్రన్న ఒ అడుబట్ ఆటో వాడు ఎఔజడి కి పోవాలని 
అడుగుతునానడు ననున తమిళ్ొం లో. తెలుగు లో చెపాను న్నను. దానికి వాడు 
“పోలాొం సర్” అనానడు. తెలుగు వాళ్ుకి తమిళ్ొం కిటికీ ఔరన్్ లా అనిపిస్త ొంది. 
ఔరన్్ అవతల ఏమొందో ఔనడీ ఔనడకుొండా ఉొంటొంది. అలాన్న తమిళ్ొం 
కూడాతెలుగు వాళ్ుకి అయధభయీ అయధభవకుొండా ఉొంటొంది. 

“ఎొంతజేతుొంది?” అడిగ్రన్ననను. 



 

“ఫోర్ హొండేడ్స సార్”, వాడు ఇొంగ్లలష్ లో చెపాడు. న్నను మీట్ర్ 
వేమభనానను. వాడు ననున పిచోుడిని చటసినటల  చటశాడు.ఇఔజడ మీట్ర్ 
కాన్స ్అ లేనటల ొంది. రైలేవ స్్నషన్ నుొండీ కాసత దటయొం నడిచి, దారి లో పోయే 
అటో వాడిన ఔణ్ణా ఆపి వాడిని వొందయటపామలకు పిొంచ్చను, టకానలజీ 
పారుజ కు తీస్కొని పోవటానికి. 

“సాధనా ఔొంజౄమట్ర్స లో అఔజడి „హెచ్ఆర్‟ వాళ్ుని ఔలిశాను.వాళ్ళు నా 
„ఆపర్ ల్లట్ర్‟ తీస్కొని, సర్ిఫిక్వటల  చెక్ చేస్కొని, అపాయిొంట్ మొంట్ ల్లట్యట, 
ఎొంపాల యీ నొంఫయట ఇచ్చురు. „ఐడీ కారుు ‟ రావటానికి ఒ రొండ్లాజులు 
డుతుొంది. ఈ లోజృ గేట దఖజోయసై్తన్ చేసి లోలికి వెళ్తులి. కూరోువటానికి ఒ 
టైనైిొంగ్ యటొం చటపిొంచ్చరు „హెచ్ఆర్‟ వాళ్ళు. అఔజడ నా లా కాలేజీ ల 
కామొంస్ట లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నలుగుయబాఫయిలట ఇదదయమాభయిలట 
ఉనానరు. ఇొంకా కాలేజీ లో ఉొండే లేజీ తనొం పోయినటల  లేదు వాళ్ుకి, నాలాన్న. 
వాళ్ళు చెపారు ఇొంగ్లలషు లో ఎలుల ొండి నుొంచీ టైనైిొంగ్ అని. ఔొంపెనీ గస్్ట హౌస్ట లో 
యటొం ఇచ్చురు,వాయొం రోజులకి. ఈ లోగ్ర సొొంత యటొం వెతుకొజని అఔజడికి 
మారాలి. కామొంటీన్ లో సయవర్ సాొంబార్ మొందు పోసి కూయలు తయవాత 
వేమట్ొం తో నాకు న్నను ఇొంకో సారి చెజృకునానను,”ఇది భదాాస్ రా!” అని. 

ఔటి భదాాస్ తెలుగు సినిమా ల కూ,సాహితామనికీ కేొందే బిొందుజే గ్ర 
ఉొండేది.భదాాస్ట బాక్ డాా అ తో చ్చలా న్న సినిమా లట నవలలట 
వచ్చుయి,అటోల. అజృడు ఎలా ఉొండేదో గ్రనీ,ఇజృడు మాతయొం తెలుగు 
వాతావయనొం అససలు లేదు భదాాస్ట లో. ఇజృడఔజడొంతా తమిళ్భమొం. 



 

అొందుకేన్నమో భదాాస్ట తన ప్పరు ని చెనై్ై గ్ర మారుుకొొంది..కాలేజీ ల నుొంచీ 
ఉదోమగ్రల కోసొం వచేు భన “ మాభలట, బాబాయ్ లట” మాటాల డే తెలుగు 
మాతయొం అజృడజృూ వినడుతుొంది రోడుు  మీద.  
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ధడేల్ గ్రూ చినటన గ్రూ ఔలిసి ఆడుకొన్నొందుకు భరో ఇదదరు ఊళ్ళు 
పిలలలను వెొంట్బట్కొని రేజే డుు న లొంఔలోల ఉొండే తోట్లకు ఫమలు దేరారు. 
మామిడి తోట్లోల వాళ్ుకి కోతుల గుొంజృ ఔటి ఔనిపిొంచిొంది. వాటి పైె రాళ్ళు 
రువవట్ొం మొదల్లట్ారు. చివరికి ఈ పిలల కోతుల గుొంజృని తట్కో లేఔ ఆ 
అసలు కోతుల గుొంజృ పారిపోయిొంది. ధడేల్ గ్రూ మిగిలిన ఇదదరు పిలలలట 
మామిడి చెటలకిజ కొతి కొభభచిు ఆడట్ొం ఆయొంభిొంచ్చరు. పిలలలు దటకుతుొంటే 
కోజసారి పెళ్ళస్ గ్ర ఉొండే మామిడి కొభభలు విరుగుతునానయి. కొభభలతో 
పాట వీళ్ు కాళ్ళు కూడా బణుకుతునానయి. తోట్ లో ఔ చినన గుడిస్త ఉొంది. 
చినటన గుడిస్త చటరు లో ఒ ఔథల జృసతఔొం దాచి పెట్కొనానడు. చొందమాభ లో 
యతి న్లా సీరిమల్ గ్ర వచేు రాజుల సీరిమల్స ని ఔతితరిొంచి ఔటి గ్ర కుటి్న 
జృసతఔొం అది. శ్రీధర్ ఏడ్ల కాల స్ట కి పస్్ట గ్ర వచిునొందుకు వాడి పిననభభ వాడికి 
యజెొంట్ చేసిొంది ఆ జృసతకానిన. చినటన జృసతఔొం తీసి చదవట్ొం మొదలు పెట్ాడు. 
న్భభది గ్ర వాడికి ఆ తోట్ ఔథ లో ఉొండే అయణమొం లా అనిపిొంచసాగిొంది. ఔథ లో 
అయణమొం లో తిరిగే మాొంతికేులు ఏకాక్షీ చటరేనతుయ ూ ఆ తోట్ లో న్న 
తిరుగ్రడుతుననటల  అనిపిొంచసాగిొంది వాడికి. 



 

కాస్నటికి పిలలలు మగుజోయట ఆట్లు ఔటి్పెటి ్ శ్రీధర్ ని పిలిచ్చరు. 
భధామహనభయి పోయిొంది. వాళ్ుకి ఆఔలజేతోొంది. తోట్ ఔొంచె తో పాట 
న్నరేడు చెట్టల, పెదద ఉసిరి చెట్టల, వెలఖ చెట్టల అఔజడఔజడా ఉనానయి. పిలలలు 
రాళ్ుతో న్నరేడు కామలు రాల గట్ారు. ఔ ఎొండు చెట్ కొభభ తో వఖరు గ్ర 
ఉొండే వెలఖ కామలు రాలాురు. చినటన మాతయొం రేగు కామలు కోశాడు జాఖయతత 
గ్ర, మళ్ళు గుచ్చుకోకుొండా. వీటిఔొంటే తాజా కామలు ఎఔజడ దొరుకుతాయి 
ఖనుఔ! పిలలలు రాలగటి్న కామలనినొంటినీ నాలుగు భాగ్రలు గ్ర చేసి, సమానొం 
గ్ర ొంచ్చకొని తినానరు. చివరి గ్ర ఉసిరి కామలు రాల కొటి్ తినానరు. మోటారు 
దఖజోరికి వెళ్లు నీళ్ళు తాగ్రరు. నీళ్ళు తీమ గ్ర అనిపిొంచ్చయి.నీళ్ళు తాగిన 
తయవాత పిలలలు మోటారు బోద లో సాననానికి సిదదభయామరు. ఇొంతలో ఔృష్టా 
రాజే గ్రరి కొతత పాలేరు, సిదదడు వచిు, “బాఫట, బోద లో కి దిగితే మీ నానన 
గ్రరు కోడతారు”, అని వాడే శ్రీధర్ ని కోడాు డు. ఈ కొతత పాలేరు నలల గ్ర 
ఉొండట్ొం వలన పిలలలు వాడికి “నలల చిొంతొండు” అని ప్పరు పెట్ారు. పిలలలు నలల 
చిొంతొండు గ్రణ్ణా “చెతత చిొంతొండు గ్రడు” అని తిట్కొనానరు. “ఇదే నాగులు 
అయితే ఆడుకోనిచేు వాడు”, అొంటనానడు శ్రీధర్ పిలలలతో. పిలలల కి నీళ్ులో 
ఆడాలన్న కోరిఔ తీయఔపోవట్ొం తో రేజే వైెజృకి ఫమలుదేరారు, ఔయఔట్్ మీద 
నడుచ్చకొొంట్ట. సటరుమడు డభట్ అసతమిచబోతునానడు. ధడేల్ గ్రడు 
ఆకాశొం కేసి చెయిమ చటపిొంచి చినటన గ్రడి తో, “అరేయ్, సటరుమడి దఖజోరికి 
వెళ్తద ొం రా!” అనానడు. 

“సటరుమడికి ఎొంత దటయొం ఉొంటొంది రా”, అనానడు చినటన. 



 

“అఔజడే! ఔయఔట్్ చివయ అనుకొొంటానాా!”, అనానడు ధడేల్ గ్రడు. 

“సటరుమణ్ణా ఎొంత దటయొం వెళ్లునా చేరుకోలేభనుకొొంటా రా”, అనానడు 
వాళ్ులో భటడ్ల వాడు. 

“సరే, చటదాద ొం రా,” అని ధడేల్ గ్రడు రి గతతతొం మొదల్లట్ాడు. 

వాడితో పాట మిఖతా పిలలలు కూడా రిగడుతునానరు.ఇొంతలో ఎదురు గ్ర 
వచ్చుడు గ్రొంధీ మాసర్ు. ఆమనిన చటసి మిగిలిన ఇదదరు పిలలలట ఒ తాడి 
చెట్ చ్చట కి పోయి నకాజరు. ధడేల్ గ్రడు గ్రొంధీ మాసర్్ ని 
ల్లకజొచేమదలుచ్చకోలేదు. వాడితో పాట చినటన గ్రడు కూడా “నభస్నత సార్!”, 
అనాడు. గ్రొంధీ మాసర్్ అలియాస్ట రామారాజే ఎజృూ గ్రొంధీ గ్రరి 
సిదాద ొంతాల గురిొంచి ఉనామసాలు ఇసాత డు. అొందుకే ఆమనకా ప్పరు. అయితే 
ఫటతులు మాతయొం ఎకుజవ మాటాల డతాడు. 

“ఈ ఔయఔట్్ మీద ఎఔజడికి రా ఫమలు దేరారు, సాడదాని కొడఔలాల రా?” 
అనానడు గ్రొంధీ మాసర్ు. 
“సటరుమడి దఖజోరికి సార్”, అనానడు చినటన గ్రడు.“ సటరుమడి దఖజోరికేొంటి రా. 
ఒహో ఈ ఫడుధాధ యి ఉనానడు గ్ర”, అని ధడేల్ గ్రడికేసి చటశాడు. వాడి ప్పరు 
యఖామతులు అటి కే మాసర్్ చెవిన డాు యి. “కూస్న గ్రడిద వచిు మేస్న గ్రడిద 
ని చెడ గటి్ొందట్... అయినా ఎవయనాన ఏభనాన చెబితే నమేభమట్మేనా. 
నిజమేదో తెలుస్కొన్న న్నల? నీ లాొంటి వాడు కూడా” అని శ్రీధర్ కి చెపి, గ్రొంధీ 



 

మాసర్ు సాగిపోయాడు. ఆమనకి శ్రీధర్ తెలివైెన వాడని నభభఔొం.సామొంతయొం 
కావస్టతొంది. అయినా పిలలలకేమీ ఆఔలీ అలుజౄ తెలిమట్ొం లేదు. వాళ్ళు తినన 
కామల భహతమమో, వాళ్ు సిభనస్ ల భహతమమో!. నది ఔొంటే మొందు 
వాళ్ుని నది హోరు తాకిొంది. ఆ నది ర్చద లో పిలలలు గొంతు పెొంచి బిఖజోయగ్ర 
అరుజృల తో మాటాల డు కొొంటనానరు. ఔృష్టా నది ఇస్ఔ ఎకుజవ గ్ర, నీళ్ళు 
తకుజవ గ్ర నట ఔనడుతోొంది. ఇదే నది వయద వస్నత యవళ్టు తొకుజతట, 
కొట్కు వచేు చెట్ల తో నట, శుజేల ఔళ్ళఫరాల తో నట,స్డులు తిరిగే బుయద 
యొంగు నీటి తో నట ఔయఔట్్ ను తాకుతట భీఔయొం గ్ర ఉొంటొంది. అొందయట నది 
నీళ్ు లో మనుగుతట ఆట్ మొదలు పెట్ారు. “రేయ్, ఎవయట లోతు కు 
వెళ్ుఔొండి రా, మా తాత ఇఔజడే డి కొట్కుపోయాడట్. మా నానన చెపాడు”, 
శ్రీధర్ బిఖజోయగ్ర చెజృత నానడు. పిలలలొంతా నీళ్ులో మనిగి దాకుజన్న ఆట్ 
ఆడుతునానరు. ఆ ఔయభొం లో వాళ్ుకి తెలిమ కుొండాన్న న్భభది గ్ర నది లోలికి 
జయఖ సాగ్రరు.శ్రీధర్ కాలి కిొంది బుసఔ కి హఠాతుత  గ్ర డొలల డి కిొందికి దిగిొంది.. 
దాొంతో వాడి తల నీళ్ు కిొందికి మనిగిపోయిొంది. కాస్నటి కి తల భళీు పైెకి 
తేలిొంది. వెొంట్న్న వాడు గ్రబరా గ్ర కేఔలు వేశాడు. భళీు నీళ్ు అడుగుకి మనిగి 
పోయాడు. ధడేల్ గ్రడికి ఈత బాగ్రన్న వచ్చు. వాడు ఈదు కొొంట్ట చినటన 
వెనకాల కి వచిు, వాడిని డుు  వైెజృకు ఫలొం గ్ర న్ట్ాడు.. దాొంతో చినటన తల 
నీటి పైెకి వచిుొంది. వాడి ఔొంగ్రరు తగిజోొంది. నీటోల నడుచ్చకొొంట్ట డుు కు 
చేరుకొనానడు. వాడి తో పాట అొందయట డుు  కి చేరారు. “ఈ విషమొం వాళ్ు 
ఇళ్ులో చెబోభని” శ్రీధర్ మిగిలిన వాళ్ు దఖజోయ యమాణాలు 
చేయిొంచ్చకొనానడు. పిలలలొంతా ఇొంటి మకొం ట్ారు. 



 

“అొందరీన లోతుక్వళ్ుదదని చెపి నువెవటాల  వెళ్తుజే రా? అొందరికీ శకునొం చెప్ప 
ఫలిల తాన్న కుడితి లో డుట్ొంది”, ధడేల్ గ్రడు శ్రీధర్ ని ఆట్ టి్ొంచసాగ్రడు. 

“న్నన్నమీ లోలిక్వళ్ులేదు రా, కాలికిొంద ఇస్ఔ కుొంగిొంది”, శ్రీధర్ 
సభరిధొంచ్చకునానడు. 
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టైనైిొంగ్ భటడు న్లలట చ్చలా ఫాస్్ట గ్ర ఖడిచ్చయి. టైనైిొంగ్ కాలేజ్ లై్లఫ్ట కి ఒ 
ఎక్స టనషన్ లా అనిపిొంచిొంది. అొందయట కుయయకారే!కాయ స్ట ఔలుయల్ టైనైిొంగ్ లో 
అమరిఔన్ ఔలుర్ కి ఎలా అడా ్అ అవావలో చెపారు. బిిషన్స్ట ఔభటమనికేషన్ 
టైనైిొంగ్ లొ „ఫోన్ఎటిక్వవట్‟ గురిొంచీ,ఈ మయిల్స రామడొం గురిొంచీ చెపారు. 
టైనైిొంగ్ జౄయతయేమసరికి కొతత వాళ్ుొందయొం బాగ్ర ఔలిసిపోయాొం.ఔొంపెనీ కి దఖజోయ 
లో న్న ది హేను వొందల అదద కి ఔ యటొం తీస్కునానను. నా మొదటి పాాజెక్్ 
మొదలయిమొంది. అమరికా లో కాసినో ల కోసొం సాఫ్ట్ వేర్ డెవల అ చెయామలి.వర్జ 
బాగ్రన్న ఉొంది కానీ యస్నస నాకు నచు లేదు. ఎొందుఔొంటే అమరిఔన్ కాసినో 
ఇొండసీ్ై అన్న గుడిుగురాానికి మేమ ళ్ళు తోమాలి. కాఔ పొతే ళ్ళు 
తోమినొందుకు నాలుగు రాళ్ళు వసాత యి. 
మా టీొం మొతతొం ఎనిమిది భొందిమి. ఆరుగురు తమిళ్లమన్స ఔ హిొందీ 
అతనట న్ననట. ఏదైనా టీొం మీటిొంగ్ పెడితే తమిళ్ళలొంతా డిసజషన్ తమిళ్ొం లో 
చేస్నవారు. హిొందీ వాూ న్ననట ఏమీ అయధొం కాఔ ఔరి మొఔొం ఔరు చటస్కొన్న 



 

వాళ్ుొం. తమిళ్ళలకు భాష్టభిమానొం కొొంచొం ఎకుజవే. అన్నఔ రాజకీమ చ్చరితయఔ 
కాయణాల వలన తమిళ్ళలు హిొందీ వమతిరేకులు కూడా. తమిళ్ నాడు స్్నట్ 
సటజల్స సిలఫస్ట లో హిొందీ చదవవలసిన అవసయొం లేదు. దీని తో చ్చలా భొంది 
విదామవొంతులు కూడా హిొందీ అయధొం చేస్కోలేరు. అయితే ఈ హిొందీ వమతిరేఔత 
వలన తమిళ్ ఔలుర్ డైెలటమట్ కాకుొండా ఉొందని నాకు అనిపిొంచిొంది. తమిళ్ 
మాటాల డేట్జృడు వాళ్ళు ఉయోగిొంచే ఇొంగ్లలష్ దాలు తెలుగు వాళ్ు తో పోలిస్నత 
చ్చలా తకుజవ. తమిళ్ ఔభరిషమల్ సినిమాలట, భటమిషకూజ ఇొండియా లో 
మోస్్ట కియయేటివ్. భన తెలుగు సినిమా ఫీల్ు లో డఫటఫ ఆరాబట్ొం చెొంచ్చగిరీ 
ఎకుజవగ్ర ఉననటల  అనిపిస్త ొంది మీడియా ని చటస్నత. తెలుగు సినిమా లు చ్చలా 
వయకు తమిళ్ మాతృఔలకు రీమేక్ అయిజేొంటాయి.‟మపైెై రోజులోల తమిళ్ొం‟ 
జృసతఔొం కొని తమిళ్ొం న్నరుుకోవడొం స్ార్్ చేశాను. 

 *** 

 
సాఫ్ట్ వేర్ భొంచి ఫటొం లో ఉొంది. మా ఔొంపెనీ తయజృన వారానికో పారీ్ అనాన 
జరుగుతోొంది. పారీ్లోల తాగేవాడికి తాగినొంత,తిన్నవాడికి తినినొంత…చ్చలా భొంది 
కొతత వాళ్ుని రికూయ ట్ చేస్కొొంటనానరు. పాజాెక్్ లు వసాత మన్న ఆశ తో అదనొం 
గ్ర కూడా జనాలను తీస్కొొంటనానరు. అటోల మా భధమ ఒ ఈ మయిల్ 
సరుజులేట్ అజేతట ఉొండేది.ఈ జోక్ మీకు తెలిస్న ఉొంటొంది.“సాఫ్ట్ వేర్ 
ఇొంిషనీర్ ఔడు టైనై్ లో ఔ కూలి వాడిని ఔలుసాత డు. కూలివాడు సాఫ్ట్ వేర్ 
భనిషని ల్లఔజ చేమకుొండా అతని ఎదురు గ్ర కాలు మీద కాలు వేస్కొని 



 

కూరుుొంటాడు. దీొంతో వళ్ళు భొండిన సాఫ్ట్ వేర్ ఇొంిషనీర్ కూలి వాడిని 
అడుగుతాడు,”రేయ్ కూలీ, నా జీతమొంతో తెలుసా? న్లకి మపైెై వేలు. భరి 
నీ జీతొం ఎొంత?” 

“నాకు న్లకు భటడు వేలొస్నత ొండఖ సార్”. 

“నా మొబైల్ కరీదు దిహేను వేలు. నీకు స్తల్ ఫోన్ ఉొందా?” 

“లేదు బాఫట” 

“లా అ టా అ అొంటే ఏమిటో తెలుసా?” 

“తెలవదొండీ” 
ఈలోగ్ర టైనై్ ఔ స్్నషన్ లో ఆగుతుొంది. కూలి వాడు తువావలు తీసి దులిపి 
తలకు చ్చట్కొనానడు. తన తట్ా పారా ట్కొని,”నాకు నుొందయామ! 
తభరికి ఆఫీస్ లో ఏమాతయొం నుొంటాదేటి?” అని టైనై్ దిగిపోయాడు. 

 *** 

మా ఆఫీస్ట లో సయళ్ అని ఒ అమాభయి ఉొంది.మాభటలు గ్ర ఫ్యొండ్సస తో 
తమిళ్ొం లో మాటాల డుతుొంది. ఈ రోజు, ఇొంటినుొంచీ అనుకుొంటా, ఫోన్ వస్నత 
తెలుగు లో మాటాల డుతోొంది..తమిళ్ యాస లో.అడిగితే చెపిొంది,” మా 
కుడుొంఫొం ఎలాల  తెలుగు వాళ్ళునొండీ. తమిళ్ నాట్ల చ్చల టైొం వెనకాల స్తటి్ల్ 



 

అయామొం”. 
ఒ రోజు మా టీొం మేట్ భనీషట న్ననట భదాాస్ట ని ఔసి తీరా తిట్కొొంటనానొం. 
భదాాస్ ఎొంత డరీ్ గ్ర ఉొంటొందో,తమిళ్లమన్స ఎొంత పారోకిమల్ గ్ర ఉొంటారో 
అొంట్ట. 

“ఇఔజడ హోట్ళ్ు వాళ్టు ఎొంగిలి ప్పలటల  ఔడిగి ఆ నీళ్ునీన రోడుు  మీద 
పోసాత రు”, హిొందీ లో అొంటనానడు భనీష్. సయళ్ ఔజనుొండీ మా మాట్లు 

విననటల ొంది. మా దఖజోయకు సీడ్స గ్ర నడుచ్చకొొంట్ట వచిు, “అలా అయితే మీరు 
మీ ఊళ్ులో న్న ఉొండలేఔ పోయారా? ఇఔజడిక్వొందుకొచ్చురు?”అని వెళ్లు 

పోయిొంది. సయళ్ సవతహా గ్ర తమిళ్ అమాభయి కాఔ పోయినా ఆమకు కోొం 
ఎొందుకొచిుొందబాఫ!!? 

 *** 

 
సయళ్ కు „ఔొంపైెల్ ఎయయర్‟ వస్టతొంది. ననున పిలిచి చటడభొంది.న్నను మోనిట్ర్ 
వొంఔ చటసటత లై్లన్ నొంఫర్ వేలితో చటపిసటత ఇఔజడ పాఫాలొం ఉొంది అని ఆమ 
మస్ట మీద చెయిమ వేశాను. కానీ అటికే మస్ట మీద ఆమ చెయిమ ఉొంది. నా 
చెయిమ ఆమ చెయిమ మీద డిొంది. వెొంట్న్న చెయిమ వెనకిజ లాకుజని “సారీ” 
అనానను. 
“ఇట్స ఒకే”, అొంది సయళ్, తలతిపి చటడకుొండా.. 



 

అొంటే న్నను చెయిమ వేసినా యవా లేదనా? ఛ.. అలా ఏమీ కాదు. టౌను పిలల 
ఈమాతాానికే సిగుజో డదు ఔదా. వాళ్ుకి ఇవనీన మాభటలే. నా ల్లలట్టరి బామక్ 
గ్రొండ్స వలన నాకు అలా అనిపిస్టతొంది. అయినా దీనికి న్నను లై్లన్ వెమమడొం 
ఏమిటి? నలల గ్ర,ఫఔజ గ్ర, ఫాల ట్ గ్ర..యాక్. 

న్నను ఈ ఆలోచనలలో ఉొండగ్రన్న మా టీొం లీడ్స వచిు, నాకు బస్ట్ టీొం 
మొంఫర్ అవార్ు వచిుొందని చెపాడు. సయళ్ వచిు నా హాొండ్స షేక్ చేసి, 
“ఔొంగ్రటా్స..పారీ్ ఎజృడు?” అొంది. ఔ అమాభయి ననున ట్చ్ చెమమట్ొం అదే 
మొదలు.న్నను, “పారీ్ మొందు నువేవ ఇవావలి.నీ ఔొంపైెల్ ఎయయర్ పోయిొంది 
ఔదా?” అనానను. 
దానికి ఆమ, నా న్తిత పైె చినన గ్ర ఔటి మొటి్, “మొస కుటి్…లిటిల్ 
రాబిట్..తపిొంచ్చకుొంటనానవ్!” అొంది. 
ఇదేొంట్బాఫ భనతో కోలజ్ గ్ర భటవ్ అజేతోొంది? అొందరి తో ఇలాన్న భటవ్ 
అజేతుొందేమో?లేఔ పోతే ఈ సిటీ అమాభయిలకి ఇది మాభటలేన్నమో…నీతోన్న 
కోలజ్ గ్ర భటవ్ అవావలని నీకే భనస్ లో ఉొందేమో. ఇొంక్వవవరితోనట కోలజ్ గ్ర 
భటవ్ అవవదు. నాతో న్న అజేతుొంది”అనుకొొంటనానవ్. ఇది విష్ జల్ 
థిొంకిొంగ్…. 



 

10 

గుళ్ళు ఆ సామొంతయొం జృరాణ కాలక్షేొం ఉొంది. ఔృష్టా రాజే గ్రరి అభభ 
సీతభభ గ్రరు శ్రీధర్ కి సాననొం చేయిొంచి, పౌడర్ రాసి, తనట సాననొం చేసి వాణ్ణా 
తీస్కొని శివాలయానికి ఫమలు దేరిొంది. గుళ్ళు రికారుు లు వేమడొం మొదలు 
పెట్ారు. “శివొం శొంఔయొం శొంభు నీశానమీన్న..” ఆ సామొంతయజృ చలల గ్రలి లో బకిత 
పాట్లు హృదయానొందఔయొం గ్ర వినడుతునానయి.జృరాణొం చెప్ప సావమల 
వారు కొొంచొం లాజే గ్ర పొటి్ గ్ర జేనానరు. తెలలటి ఖడుొం తో కావి ఫట్్ల తో 
యశాొంతొం గ్ర ఉనానడామన. జృరాణొం లో ఆ రోజు గట్్ొం “శ్రీ రాభ పాదుకా 
ట్ాభిషేఔొం”. సావమల వారు ఉతతరాది వెళ్లునజృడు “రాభ చరిత మానస్ట” 
చదవట్ొం జరిగిొంది. అజృడే సావమల వారికి తులసీ దాస్ సృష్ొంచిన బకిత 
యసానిన తెలుగు వారికి రుచి చటపిొంచ్చలన్న తలొంజృ ఔలిగిొంది. శ్రరతలొందయట గుడి 
లో ని సిమొంట్ ఖచ్చు మీద కూర్చుని ఉనానరు. ఔజనునన మామిడి తోజృల 
మీది నుొంచీ చలల గ్రలి వీస్టతొంది. గుళ్ళుని ఔయటయజృ వాసన హాయి గ్ర 
అనిపిస్టతొంది. చలలటి సిమొంట్ ఖచ్చు మీద బాసిొంట్ వేస్కొని కూరుునన శ్రరతల 
కాలి పిఔజల భయఔలు డుతునానయి. 
సావమలవారు “రామని పాదుఔలను బయతుడు అడఖట్ొం” గురిొంచి 
చెబుతునానరు. ఆమన అవధీ భాష లోని దామలు ఔభనీమొం గ్ర పాడి వాటి 
అరాధ నిన పాయవశమొం తో, తెలుగు లో తేన్ల స్టనలు గ్ర జాలువారుస్త నానరు. 
ఆమన మాట్లు విొంటొంటే శ్రీధర్ కి “తేేతా యుఖొం లొకి వెళ్లు, తాను కూడా 



 

ఆ పాదుకా ట్ాభిషేఔ సనినవేశానికి ఔ సాక్షి గ్ర నిలుచ్చనన”ట్లనిపిొంచిొంది. 
మామిడి తోట్లోొంచీ మామిడి జౄల వాసన తో వీచే భలమ మారుతొం 
యశాొంతతనిస్టతొంది.అఔజడ ఉనన శ్రరతలొందయట సావమల వారి వామఖామనానిన 
విొంట్ట తనలాగే అనుబటతి యొంచొం లో విహరిస్త నానయను కొొంటనానడు 
శ్రీధర్. శీతా కాలొం లో పొదుద న్నన అభభ సాననొం చేయిసటత న్తిత మీద పోసిన 
గోరువెచుటి నీళ్ు లా ఉొంది సావమల వారి యవచనొం. శ్రీధర్ న్భభది గ్ర 
ఖచ్చుమీద కి జారి నామనభభ వడి లో తల పెట్కునానడు. కొొంచెొం స్నటోల నిదాా 
దేవత వాడిని తన వడి లో కి తీస్కుొంది.వాడు భళీు ఔళ్ళు తెరిచే సరికి వాడికి 
వాళ్ు భొండువా ఇొంటి పైెఔజృ ఔనిపిొంచిొంది. 
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ఔ రోజు “తమిళ్ొం రేకు డబాఫ లో గులఔ రాళ్ళు పోసి 
మోగిొంచినటల ొంటొంది”, అనానను సయళ్ తో. దానికి ఆమ పెదద సీన్ కియయేట్ చేసి 
నాతో మాటాల డట్ొం మాన్నసిొంది. రొండు రోజుల తరువాత సయళ్ లిఫ్ట్ లో ొంట్రి 
గ్ర తగిలిొంది. ఆమ లిఫ్ట్ లో నాకు ఎదురు గ్ర నిలొుొంది. నా ఔళ్ళు ఆ అమాభయి 
వైెజృకు లాగుతునానయి. న్నను తల తిపి అదదొం లోకి చటస్త ననటికీ, నా 
భనస్ మాతయొం గుడుల  మిట్ఔరిొంచి సయళ్ వైెప్ప చటస్టతొంది. నా చటజృలిన ఆ 
అమాభయి ఖభనిస్నత బాగోదు. ఔనీ నాకు లోల ఎఔజడ్ల సొందేహొం, ఆమ కూడా 
నన్నన ఖభనిస్టతొందని. నా భనోన్నతయొం మొందు ఆ అమాభయి ననున ఖభనిస్టతనన 
దృశమొం ఔదలాడి, న్నను “షై” గ్ర అజేతునానను. కానీ ఆ అమాభయి ననున 



 

చటస్టతొందో లేదో నిరాధ రిొంచ్చకుొందాభొంటే ఆ అమాభయి వొంఔ చటడాలి..కానీ 
చటస్నత బాగోదు…ఔ వేళ్ న్నను చటసిన టైొం లో ఆ అమాభయి వేరే ఔజకు 
చటసి, న్నను చటడనజృడు మాతయమే ననున చటస్నత,నాకు ఎటికీ తెలిమదు 
ఆమ ననున చటస్టతొందో లేదో. నా అటనషన్ మొతతొం ఆమ మీదే ఉొంది కానీ నా 
చటజృలు మాతయొం అదదొం వైెజృకి ఉనానయి. ఆమ కూడా ఉొండట్ొం నాకు 
లోలోల యమానొందొం గ్ర ఉొంది. కానీ ఆ ఆనొందొం ఫమట్డకుొండా 
దాచ్చకోవట్ొం అసాధమమపైోతోొంది నాకు. 

ఆమ ఔజసారి గ్ర నవవ సాగిొంది. న్నను విస్త పోయి ఆమ వైెజృకి చటస్న 
లోగ్ర,ఆమ నా వైెజృకు ఔ అడుగు వేసి,చేయి మొందుకి చ్చచి,”హాయ్,అయాొం 
సయళ్త, అొండ్స మీట్ మై ఫ్యొండ్స శ్రీధర్ అొంది అదదొం లో నా బభభ చటపిసటత. న్నను 
అయమతనొం గ్ర ఆమ చెయిమ అొందుకునానను. మాట్లు ఆప్పమట్భట ఆమ 
ఇష్మే..మాట్లు మొదలు పెట్్డభట ఆమ ఇష్మే..ఏొంటో ఈ సిటీ 
అమాభయిలు ఎటికీ నాకు అయధొం కారు. 

 *** 

 
సయళ్ గురిొంచి నాది „విష్ జల్ థిొంకిొంగ్‟ అజేనో కాదో తేలుుకోవాలనిపిొంచిొంది. 
సయళ్ కి తమిళ్ యాఔర్్ సటయమ అొంటే ఇష్ొం అని నాకు తెలుస్. ఈ రోజు 
సటయమ నటిొంచిన ఖిషని కి రొండు టిక్వజట్ లు తీస్కొనానను. అ సామొంతయొం 



 

సయళ్ తో చెపాను,”మా ఫ్యొండ్స ఔతను వసాత డనుకొొంటే అతను రావట్ొం కుదయ 
లేదు. ఖిషని సినిమా కి వసాత వా?” 

సయళ్ చినన పిలల లా అరిచి గోల చేసి తన సొంతోషొం యఔటిొంచిొంది. ఇఔజడే 
ఖనుఔ మా అభభ ఉొంటే సయళ్ ను ఔస్రు కొన్నది.ఆడ పిలలలు దిదఔగ్ర 
ఉొండాలమాభ అని చెప్పది సయళ్కి. భళీు నాకు అనుమానొం,”సినిమా కి సటయమ 
వలన వస్టతొందా, నా వలన వస్టతొందా?”  

మేమ ఔ థియేట్ర్ కి వెళ్ళు ఫస్స ట్కునానొం. ఫస్స లో ఆడవాళ్ు సీట్ 
ల లో కే సీట్ ఖాళీ గ్ర ఉొంది. ల్లలట్టరి తమిళ్ రైతు పెళ్తుొం లా ఉనానమ కిటికీ 
ఔజ సీట్ లో కూర్చుని ఉొంది. ఆమ ఔజ సీట్ ఖాళీ గ్ర ఉొంది. సయళ్ కి ఆ సీట్ 
చటపిొంచి “కూరోువచ్చు ఔదా”, అనానను. ఆమ కూరోు లేదు. ఫస్స దిగిన 
తయవాత సయళ్ ని అడిగ్రను, “సీటోల ఎొందుకు కూరోు లేదు?” అని. 

“ఆ ఆడ భనిష చ్చలా రిలిసవ్ గ్ర ఔనిపిొంచిొంది. అొందుకే కూరోు లేదు”. 

ఆ సినిమా లో కొనిన టన్స భటమొంట్స ఉనానయి. అజృడు సయళ్ నా 
మోకాలి మీద చెయిమ వేస్టతొంది. అలాన్న కాస్నజృ ఉొంచి చెయిమ తీసివేస్టతొంది. 
కావాలని చెయిమ వేస్టతొందా, మధాలాొం గ్ర వేస్టతొందా? ఇజృడే తేలి 
పోవాలి.సయళ్ చెయిమ తీసి,భళీు ఇదదరిభధామ ఉనన సీట్ కోడు మీద వేసి సినిమా 
లో లీనమైపోయిొంది. నా గుొండె చజృడు నాకు వినడుతోొంది.లబ్ 
డబ్…లబ్…డబ్..న్నను న్భభది గ్ర నా చెయిమ తీసి ఆమ చెయిమమీద 



 

వేశాను.సయళ్ చెయిమ వెనకిజ తీస్కో లేదు….సినిమా లో లీనమై టిొ్ంచ్చకోవడొం 
లేదా?!సయళ్ మకొం లో కి చటశాను. ఆమ అటనషన్ సినిమా మీద లేదని 
అయధమైొంది నాకు.న్భభది గ్ర నా చెయిమ ఆమ చేతి లోకి తీస్కొని భృదుజే గ్ర 
నొకిజొంది. నా వైెజృ నజేవ ఔళ్ు తో చటస్టతొంది.న్నను ఆమ చేతిని పైెకి తీసి నా 
గుొండెల తో పాట అదురుతునన నా అధరాలకు ఆనిొంచ్చను. 
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చినటన తొమిభదవ తయఖతి లో కి వచ్చుడు. చినటన వాళ్ుఔజ ఔవితేమో 
ఇొంట్రీభడియట్ జౄరిత చేసి, మొవవ డిగ్లయ కాలేజ్ లో బి. కాొం లో చేరిొంది. రోజూ 
ఆరీ్సీ ఫస్స లో కాలేజీ కి వెళ్లు వస్టతొంది. 

యతి యేూ మామిడి తోట్ల కి మోటారు తో నీళ్ళు పెడతారు. లేఔ పోతే 
వాటి కాజృ సరిగ్ర ఉొండదు. ఔృష్టా రాజే కి ఔజ ఊళ్ళు ఔ పెళ్లుకి వెళ్ు వలసిన 
నిఫడిొంది. ఆమన వాళ్ు నౌఔరు చిొంతొండు కి తోట్ లో నీళ్ళు పెట్్భని చెపి 
పెళ్లు కి ఫమలు దేరాడు. వెళ్టత వెళ్టత చినటన ని పిలిచి, “భధమ లో తోట్ లో కి 
వెళ్లు నీరు ఎలా పారుతోొందో చటడు”, అని చెపాడు. ఇదే నాగులు ఉననజృడు 
ఈ మాట్ చెప్పవాడు కాదామన. 

శ్రీధర్, భధామహనభయిన తరువాత తోట్ కి ఫమలుదేరాడు. అకాశొం 
భబుఫలు టి్ ఉొంది. ఉఔజ గ్ర ఉొంది. దారి భధమ లో చినుకులు డట్ొం 
మొదలై్లొంది. చినటన దారి లోని ఔ చెట్కిొంద కూర్చుని వాన ఆఖట్ొం కోసొం 
ఎదురు చటశాడు. అయ ఖొంట్ కి తగిజోొంది వాన. వాన ఔడిగిన చెట్ల ఆకులు 
అజృడే దిన నీరొండ కి తళ్ తళ్ లాడుతునానయి. వాన లో తడిచిన భటి ్
వాసన ఖభభతుత  గ్ర ఉొంది. క్షులు తడి రఔజలు ట్ ట్ లాడిొంచి ఎఖయట్ొం 
మొదలు పెట్ాయి,కిలకిల శబాధ ల తో. తోట్ లో మోటారు శఫదొం వినడట్ొం 



 

లేదు. “ఔరొంట పోయిొందా ఏొంట్బాఫ?” అనుకొొంట్ట చినటన మోటారు యటొం 
వైెజృ అడుగేశాడు. ఎఔజడి నుొండ్ల గ్రజుల చజృడు వినడుతోొంది. 
అజృడజృూ మడ లో వేస్కొన్న గలుస్ సవవడి….చినటన మోటారు యటొం 
వైెజృ తవయగ్ర అడుగులు వేసి ఔజసారిగ్ర నిలఫడి పోయాడు. 

మోటారు యటొం పైె ఔజృ నుొండీ అజృడే ఆగిన వయషజృ నీరు బట్ బట్ గ్ర 
కిొందికి డుతోొంది. మోటారు యటొం లో చిరు చీఔటి గ్ర ఉొంది. ఆ చీఔటోల రొండు 
ఆకారాలు ఊగుతట ఔనడాు యి. పైెన ఉనన అకాయొం చిొంతొండు గ్రడి ది లా 
ఉొంది …ఆ వాడే సొందేహొం లేదు. కిొంద డుకొని ఒ భనిష…కాదు ఆడ భనిష 
ఉొంది. ఆమ ఫట్ల్ు ఉొండ వలసిన చోట్ లేవని ఆ చిరు చీఔటోల తెలుస్టతన్న ఉొంది. 
చిొంతొండు గ్రడికి చొకాజ లేదు. వాడు ఆమ పైె డుకొని ఊగుతునానడు. ఆమ 
చేతులు చిొంతొండు గ్రడి వీజృ పైె ఉనానయి. వాడు ఔదిలినజృడు ఆమ గ్రజులు 
మోగుతుననయి, గలుస్ మోగుతోొంది. భధమ భధమ లో ఆమ ఎడభ చేయి 
వాళ్లుదదరి భధమ కీ వెళ్ళత ననటల  తెలుస్టతొంది. ఆమ న్భభది గ్ర భటలఖ సాగిొంది. 
శ్రీధర్ తల లో ఏవో ప్పలుళ్ళు జరుగుతునానయి.వాడి శావస ఫరువైె వళ్ళు 
వేడెకుజతోొంది. ఆ నిమిషొం ఏొం చెయామలో తోచట్ొం లేదు. ఆడ భనిష 
భటలుగులు పెదదవైె కేఔల సాథ యి కి చేరాయి. ఇొంతలో అఔసాభతుత  గ్ర కేఔలు ఆగి 
పోయాయి. అొంతా ఒ నిమిషొం నిశశఫదొం. తరువాత మోట్రు ఆన్ అయిన శఫదొం. 
రొండు ఆకారాలు నీడ గ్ర ఫట్్లు సరి చేస్కొొంట్ట ఫమట్కు పోతునానయి. 

శ్రీధర్ కి వాళ్ు ఔొంట్ డటానికి ఎొందుకో సిగేజోసిొంది. వాడు తోట్ లో ఒభటల 
కూర్చునానడు. జరిగిన సొంగట్న వాడి బుయయ-తెయ మొందు దే దే మదల 



 

సగిొంది. వాడి గుొండె దడ న్భభది గ్ర తగిజోొంది. వాడికి చిొంతొండు గ్రడి మీద 
ఏదో తెలిమని అసహమొం ఔలిగిొంది. 

భరునాడు శ్రీధర్ ఔృష్ట ా రాజే దఖజోరికి వెళ్లు,”నానాన!, నాకు ఔట్ డాామర్ 
కొని పెట్” అనానడు. 

దానికామన, “ఔట్ డాామర్ ఎొందుకు రా నీకు హఠాతుత  గ్ర?”, అనానడు. 

“మా కాల స్ట లో నా ఫ్యొండ్సస అొందయట వేస్కొొంటనానరు”. 

తరువాతిరోజునుొంచీ శ్రీధర్ కూడా వాళ్ు కాల స్ట లోని ఔట్ డాామర్ ల ఔలబుఫ 
లో జాయిన్ అయామడు. 
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సయళ్ తో నా పెళ్లు కి రొండు ఔజలా పెదద వాళ్ును పిొంచడానికి ఔ పెదద 
తస్నస చేమవలసి వచిుొంది. భదాాస్ట లో జరిగిన మా పెళ్లుకి మా ఇదదరి ఫ్యొండ్సస 
కొొందరు, నా వైెజృ నుొండీ కొదిద భొందీ, సయళ్ వైెజృ నుొండీ చ్చలా భొందీ వచ్చురు. 
మా పెళై్ైన రోజే నా పాజాెక్్ మేట్ భనీష్ పెళీు కూడా అయిొంది,బీహార్ లో. 
పెళ్ుయిన తరువాత హనీభటన్ కి ఊటీ వెళ్లు వచ్చుొం. పెళ్లు కోసొం పెటి్న లీవ్ 
చ్చలా తవయగ్ర అయిపోయిొంది. 
వడళ్ని లో ఔ ఫాల ట్ రొంట్ కి తీస్కొని ఫామిలీ మొదలుపెట్ాొం. అపార్ ్మొంట్ 



 

రొంట్ న్నను ఔట్ాలనీ మిగిలిన ఇొంటి కరుులు సయళ్ బరిొంచ్చలనీ డిసై్తడ్స 
చేస్కునానొం. ఆఫీస్ట కి లీవ్ నుొంచీ తిరిగి వెళ్లున నాలుగు రోజులకి మా మేన్నజర్ 
పిలిచ్చడు. 

“మటఎస్ట ఆన్ సై్తట్ ఆర్ుునిటీ ఉొంది. నీ పాొఫై్ల్ బస్్ట ఫిట్ అజేతుొంది. 
నీకు ఒ కే ఔదా?” అనానడామన.  

నాచిననజృడు అమరికా వెళ్తానని ఔల లో కూడా అనుకో లేదు.ఇజృడు 
అవకాశొం వచిుొంది. కానీ పెళై్ైన వెొంట్న్న. మా మేన్నజరిన నా తో పాట నా వైెఫ్ట ని 
కూడా తీస్కొని వెళ్ు వచ్చున్నమో అడిగ్రను. 
దానికామన, “నీకు „బీన్‟ వీసా అపైెలై  చేయాలి. ఆ వీసా తో వైెఫ్ట ని తీస్కొని 
వెళ్ుడొం కుదయదు” అనానడు. “నీతో పాట భనీష్ కూడా మటఎస్ట 
వస్త నానడు. భనీష్ ది „హెచ్న్‟. కాఫటీ్ అతను వైెఫ్ట ని కూడా తీస్కొని 
వెళ్ళత నానడు” అని కూడా అనానడు.సయళ్ తో ఫోన్ లో ఈ విషమొం చెపి, “నాకు 
నుజేవ లేకుొండా వెళ్తులని లేదు” అనానను. దానికామ, “క్వరీర్ మకమొం.ఏమీ 
ఆలోచిొంచకుొండా జృకో. ఇదే న్ననయితే „యస్ట‟ చెప్పదానిని”, అొంది.ఆ రోజే 
మా మేన్నజర్ కి „యస్ట‟ చెపి తయవాతి రోజు వీసా కి అపైెలై  చెశాను. వీసా 
రావటానికి ఇయవైె రోజులు ట్్వచ్చు. భటడు న్లలు పాాజెక్్ మటఎస్ట లో, 
వెళ్ువలసినది లాస్టఎొంజెల్లస్ట. బీన్ వీసా మీద ని చేమకూడదు కాఫటి్, 
మటఎస్ట లో ఇమిభగేయషన్ కౌొంట్ర్ లో బిిషన్స్ట కోసొం వెళ్ళత నాననని అఫదదొం చెపాలి 
అని బేీఫ్ట చేశారు మా ఔొంనీ „హెచ్ఆర్ మొబిలిటీ‟ వాళ్ళు. 
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శ్రీధర్ వాళ్ు కాల స్ట లో రొండు గ్రమొంగ్ లు ఉనానయి. ఔటి శ్రీహరి గ్రమొంగ్, 
ఇొంకోటి వేణు గ్రమొంగ్. శ్రీధర్ వేణు గ్రమొంగ్ లో మొంఫర్. ఈరొండు గ్రమొంగ్ లట 
హైె సటజల్ గ్రొండ్స లో కియక్వట్ మామచ్ పెట్కునానయి. బామట్ట విక్వట్టల కార్జ 
బాలట రడీ అయామయి. శ్రీహరి జట్ టాస్ట గలిచి బామటిొంగ్ చేమటానికి 
సిదధమైొంది. అది లిమిటడ్స ఒవయల మామచ్. ఇరు జట్టల ఇయవైె ఒవరుల  బామటిొంగ్ 
చేసాత యి. శ్రీహరి వాళ్ు అననమమ అొంపైెర్. ధడేల్ గ్రడు స్టజయర్. వాడు ఈ 
భధమ గోడ మీది నుొంచీ దటకి మోకాలి చి ఊడగట్కునానడు. కాఫటీ ్
ఆడట్ొం లేదు. 

వేణు టీొం బామటిొంగ్ కి వచిుొంది. వేణట శ్రీధయట ఒపెనరుల  గ్ర వచ్చురు. శ్రీధర్ 
భొంచి హిట్ర్్. వేణు డిఫ్నిసవ్ గ్ర ఆడతాడు. శ్రీధర్ వరుస గ్ర నాలుగు బొండరీ 
లు కొటి్ ఆ ఒవర్ లాస్్ట బాల్ కి సిొంగిల్ తీసి భళీు స్తట ్కై్ కి వచ్చుడు. బలర్ కొతత 
వాడు. వాడు వేరే ఊరి నుొంచీ టాానసఫర్ అయి వచిు సటజలోల ఆ ఏడే చేరాడు. 
బలర్ బాల్ ని ఆఫ్ట సొ్ం అ ఫమట్ వేశాడు. న్నల మీద చినన చినన గుొంట్లు 
ఉనానయి.బాలు ఏదో గుొంత లో డి, ట్ర్న అయిమ శ్రీధర్ మోకాలు కి 
కొట్కుొంది. శ్రీధర్ మొకాలుని చటసటత రుదుద కుొంటనానడు. ఔజ సారిగ్ర 
జనాల అరుజృలు వినడాు యి వాడికి. తల్లతిత పైెకి చటస్నత అొంపైెర్ వేలు పైెక్వతిత 
ఉనానడు. శ్రీహరి టీొం వాళ్ళు ఔచోట్కి చేరి స్తలబ్రేట్ చేస్కొొంటనానరు. ధడేల్ 
గ్రడు స్టజర్ కార్ు కిొంద డేసి టైొం ఓట్ కి అడిగ్రడు. వాడు అొంపైెర్ దఖజోరికి వెళ్లు 



 

వాడిని ఎొందుకు ఓట్ ఇచ్చువని అడిగ్రడు.అొంపైెర్ “ఎల్ బి డఫటలు” అనానడు. 
శ్రీధర్,”నువేవమి అొంపైెర్ వి రా? నీకు కియక్వట్ అసలు తెలుసా?” అనానడు వీడేదో 
ఎక్స ర్్ అయిమనటల . 
అొంపైెర్ వాడిని చొంప్పస్నటల  చటసటత,”నుజేవ టీొం లోన్న లేజే. నీకు చెపాలిసన 
అవసయొం నాకు లేదు రా. పోయి స్టజర్ వేస్కోరా”, అనానడు ఎఖతాళ్ల గ్ర. 

ధడేల్ గ్రడు, “ఔరక్్ రా, న్నను టీొంలో లేను,నుజేవ మాతయొం అొంపైెర్ 
అయిమజేొండి కూడా, శ్రీహరి టీొం లో ఉననటల  మాటాల డుతునానవ్. వాళ్ుతో ఔలిసి 
తొొండి చేసతనానజే రా”, అని అరిచ్చడు. 

అొంపైెర్ ధడేల్ గ్రడి చొకాజ ట్కొని ఊపాడు. వాడి చొకాజ గుొండీ ఊడి 
కిొందడిొంది. వేణు టీొం లో జనాలు పిచ్ మీదకి వచేుశారు. ఈ లోజృ శ్రీహరి 
వేణు తో ఏదో మాటాల డి సరిద చెపాడు. ఆట్ భళీు మొదలై్లొంది. వేణు జట్ 68 
రుగులు చేసిొంది, ఇయవైె ఒవయలలో. శ్రీహరి టీొం బామటిొంగ్ పాాయొంభిొంచిొంది. ఔ 
ఔజ ధడేల్ గ్రడు స్టజర్ నోట్ చేస్త ొంటే, శ్రీహరి టీొం లోొంచీ వేర్చఔడు స్టజర్ 
నోట్ చేస్త నానడు. వేణు భొంచి ఫీలుర్. వాడి „తాో‟ లు ఔరక్్ గ్ర ఉొంటాయి. 
అటికే శ్రీహరి టీొం లోఇదదరు యన్ ఓట్యామరు వాడి తోా ల కి.ధడేల్ గ్రడు లేచి 
అరిచ్చడు, “లాస్్ట ఒవర్, ట్వొంటీ ఫై్వ్ యన్స ట విన్!!”. శ్రీహరి వాళ్ు టీొం ఇది 
తజృడు స్టజయని అరిచ్చరు. వాళ్ు స్టజయర్ యకాయొం గలవటానికి ఇొంకా న్నొండు 
యన్నస కావాలి. రొండు టీొం లట వాదిొంచ్చకోవట్ొం మొదల్లట్ాయి. వేణు టీొం 
వాళ్ళు,”అొంపైెర్ నియాయానికి మేమ ఔట్ఫడి ఉనానొం ఔదా. వాడు ఎల్ బీ 



 

దఫటలు ఓట్ ఇస్నత మేమ ఎదురు చెలేదు ఔదా! మీరు కూడా స్టజయర్ ధడేల్ 
గ్రడి మాట్ వినాలి” అనానరు. 

చివరికి శ్రీహరి జట్ 25 యనల లక్ష్యమనికి కి బాటిొంగ్ చేమటానికి జృకుొంది. 
ఆ చివరి ఒవర్ మొదటోల ఔ ఫోయట, ఔ సికూసడాు యి. తరువాతి భటడు 
బాలటస డాట్ బాల్స. లాస్్ట బాల్ డిొంది. బామట్స మేన్ ఖటి్గ్ర కొట్ాడు. బాలు 
బొండరీ లై్లన్ వైెజృ రుగట్్సాగిొంది. అఔజడ వేణు ఉనానడు. వాడు బాల్ ని 
విక్వట్ కీర్ చేతులోలకి చఔజగ్ర తోా చెసాడు. చివరి గ్ర శ్రీహరి టీొం, మాచ్ ని 15 
యన్స తో ఒడిపోయిొంది. కానీ దానిన వాళ్ళు జృకోలేదు. ధడేల్ స్టజర్ సరిగ్ర 
వేమలేదనానరు వాళ్ళు. వేణు టీొం వాళ్టు అొంపైెర్ తొొండి చేసినా మేమే 
గలిచ్చభనానరు. రొండు జట్టలఔరిని ఔరు, “మోసొం చేశారు”, అనుకుొంట్ట 
విడి పోయాయి. గ్రొండ్స లో ఔజన్న వాలీ బాల్ గేొం జరుగుతట ఉొండట్ొం తో, 
శ్రీధర్ చటడటానికి వెళ్తుడు. వాడి టీొం లో మిఖతా వాళ్ళు ఇళ్ుకు 
వెళ్లుపోయారు. వాలీ బాల్ గేొం అయిన తరువాత శ్రీధర్ ఇొంటి మకొం ట్ాడు. 
దారి లో వాడికి శ్రీహరి గ్రమొంగ్ తగిలిొంది. వాళ్ళు వీడిని ఏడిపిొంచట్ొం మొదలు 
పెట్ారు.  

వాళ్ులొ ఔడనానడు, “విక్వట్ కి కాళ్ళు అడుు  పెడితే, ఎవరైనా సచిన్ లా 
బామటిొంగ్ చెమమవచ్చు రా!” 

“స్టజర్ లో మోసొం చేస్నత ఎవరైనా గలుసాత రు రా”,ఇొంకొఔడు అొంటనానడు. 



 

గ్రమొంగ్ అొంతా నజేవతోొంది. వాళ్ళు వాడి వైెజృకి న్భభది గ్ర నడుచ్చకు 
వస్త నానరు. శ్రీధర్ కి వళ్ళు భొండుతోొంది వాళ్ుొందరి పైెనా. వాడు ఔజ సారి గ్ర 
వొంగి, కిొంద నుొంచీ ఔ రాయి తీసి విసిరేశాడు శ్రీహరి వైెజృకి ఫలొం గ్ర. వెొంట్న్న 
వెనకిజ తిరిగి, భళీు వెనకిజ తిరిగి చటడకుొండా రుఖొందుకునానడు వాడు. ఆ 
రాయి శ్రీహరి ర్చమభ మీడ ఫలొం గ్ర తగిలిొంది. గ్రమొంగ్ లో వాళ్ుొందయట 
నిరాజౌొంతపోయారు. వాళ్ళు తేరుకొన్న లొజ శ్రీధర్ పారిపోయాడు. 

భరుసటి రోజు హెడ్స మాసర్ు వేణు టీొం ని పిలిచి అడిగ్రడు, “ఏొంటి రా 
ఫళ్ళుగడవలు మొదల్లట్ాయొంట్”, అని. తయవాత ఆమన శ్రీహరి గ్రమొంగ్ ని 
కూడా పిలిచ్చడు. ఫళ్ళుని కాల స్ట పస్్ట వచిున వాళ్ుొందరినీ కూడా పిలిపిొంచ్చడు. 
వాళ్ు చేతికి బతాత లిచిు,వాళ్ు చేత రొండు గ్రమొంగ్ ల లో వాళ్ునీ, వాళ్ు చేత 
కొటి్ొంచ్చడు. ఆ పైెన రొండు గ్రమొంగ్ లనీ ఔరికొఔరు షేక్ హామొండ్స 
ఇచ్చుకొభభనానడు. చివరి గ్ర,” భళీు మీరు ఫై్టిొంగ్స చేశారో, అొందరినీ సటజల్ 
నుొంచీ డిబార్ చేసాత ”,అని హెచురిొంచి వదిలాడు. 

 *** 

 
శ్రీధర్ ఆ భధమ ప్పర్ సిఖరటల  కాలుట్ొం న్నరుుకొనానడు,ధడేల్ నుొంచీ. వాూ 
ధడేలట ఎొండిపోయిన తాటి జృజేవని ప్పర్ లో చ్చటి్, శ్రీధర్ వాళ్ు దొడ్లల తాఖ 
సాగ్రరు. శ్రీధర్ వాళ్ు నానన దానిన చటశాడు. ఇదదరీన పిలిచి అనానడు,”ఇది 
భొంచి అలవాట కాదు”. 



 

హఠాతుత  గ్ర శ్రీధర్ అనానడు, “భరి నుజేవ చ్చట్్ ఎొందుకు కాలుసాత వ్?” 

ఔృష్టరాాజే ఏమి మాటాల డకుొండా ఇొంటోలకి వెళ్లుపోయాడు.ఆ సామొంతయొం 
ఔృష్టా రాజే శ్రీధర్ ని ఆమన ఖది లోకి పిలిచ్చడు.“న్నను చిననజృడు ఏదో సావాస 
దోషొం వలన చ్చట్్కి అలవాట డాు ను.మాన్మమటానికి చ్చలా సారుల  యమతనొం 
చేశాను. కానీ కుదలేదు. పొఖ తాఖట్ొం లో ఉొండే నష్్టలేొంటో నాకు తెలుస్. ఔ 
సారి మొదలై్లన తరావత మానట్ొం ఔషొ్ం. న్నను తాగినా,నుజేవ తాఖట్ొం నాకు 
ఇష్ొం లేదు. అొందుకే న్నను నుజేవ పొఖతాఖవదదని చెజృత నాన. అ తయవాత నీ 
ఇష్ొం”, అనానడామన. ఆ తరువాత శ్రీధర్ ఎజృదట పొఖ తాఖలేదు. అయితే 
ఈ సొంగట్న తో వాడికో విషమొం అయధభయిమొంది. ఔ నిమమానిన పాటిొంచని 
వమకుత లకి కూడా,ఆ నిమమానిన పాటిొంచభని చెప్ప అధికాయమొంటొంది. 
అయితే ఆ నిమభొం ఎదుటి వారి మేలు కోరి చెపినదై ఉొండాలి. వమకితఖతొం గ్ర 
ఔ రాజకీమ సిదాధ ొంతానిన పాటిొంచ లేని వారికి, సమాజానికి పాటిొంచభని చెప్ప 
అధికాయొం ఉొంటొంది, వాళ్ళు సమాజొం మేలు కోరవారైతే, ఆ 
పాటిొంచఔపోవట్ొంలో వాళ్ు సావయథొం లేనట్లయితే. అయితే వాళ్ు విభయశకులు 
వాళ్ుని తజృట్్వచ్చు. కానీ విభయశకులు నీతులు చెనొంత మాతాాన వారికి ఏ 
వెధవ నై్నా చేస్న అధికాయొం ఉొండదు. వారికి విరిశొంచే హకుజ కూడా ఉొండదు. 
“ఆొం చైెర్ ఔభటమనిస్్ట” ల లో చ్చలా భొంది ఔృషా్ట రాజే వొంటి వాయనిపిస్త ొంది.  
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నాకు ఫ్ట లట్ ఎఔజట్ొం అదే మొదటి సారి..అదీ డైెరక్్ గ్ర ఇొంట్రేనషనల్ 
ఫ్ట లట్..న్నను అొంతకు మొందజృూ డొమస్ిక్ ఫ్ట లట్ కూడా ఎఔజ లేదు. ఫ్ట లట్ 
ఎఔజట్ొం తోన్న ఏదో సాధిొంచినట్లనిపిొంచిొంది నాకు. మా ఫ్ట లట్ సిొంఖజౄర్ నుొంచీ 
లాస్నొంజెలిస్ట వెళ్ళత ొంది. భనీషట అతని భారామ కూడా అదే ఫ్ట లట్ లో వచ్చురు. 
భనీష్ వైెఫ్ట చెనై్ై లో ని ఔ సాఫ్ట్ వేర్ ఔొంపెనీ లో నిచేస్త ొంది. వాళ్ు టిర అ లాొంగ్ 
ట్ర్భ అవవట్ొం వలన ఆమ జాబ్ కి రిసై్తన్ చేసిొంది. ఫ్ట లట్ లో వాళ్లుదదయట చ్చలా 
సొంతోషొం గ్ర ఔనిపిొంచ్చరు. వాళ్ళు చెనై్ై లో వాళ్ు ఇలుల  ఖాళీ చేశారు. వాళ్ళు 
అజృడే మటఎస్ట లో ఏ ఏ ప్పలస్లు చటడాలో పాల న్ చేస్నస్కొొంటనానరు. ఔ 
మామ అ చటసటత వెళ్ువలసిన ప్పలస్ట లనీన ల్లఔజపెట్కొొంటనానరు. మటనివయసల్ 
సట్డియో, నటమ యార్జ, ఫోలరిడా..ఇలా చెజృకుొంటనానరు. 

లాస్నొంజెలిస్ట ఎయిర్ పోర్ ్ నాకు బాగ్ర నచిుొంది. దానిన రొండు ఫోలర్స గ్ర 
ఔట్ారు. గ్రొండ్స ఫోలర్ అొంతా అరైవల్స కి, పస్ట్ ఫోలర్ అొంతా డిపాయుర్స కి. ఏ ఫోలర్ 
కి ఆ ఫోలర్ కే సరేట్ గ్ర రొండు ల్లవల్స లో సిటీ నుొంచీ రోడుల  ఉనానయి. 
మా ఔొంపెనీ వాళ్ళు పాసడీనా లో ఔ అపార్ ్మొంట్ తీస్కొని ఉొంచ్చరు. భనీష్ 
చెయిమ ఊపి ఔ టాకీస ని ఆపాడు. అపార్ై ొంట్ కి వెళ్ళు దారి లో అఔజడి రోూల , 
పారుజలట బిలిుొంగులట చటసటత ఉొంటే ఇది ఔలా నిజమా అనిపిొంచిొంది. ననున 
గిలిల చటస్ కోవాలన్న యమతాననిన ఆజృకొవాలిస వచిుొంది. ఇొంతకు మొందు 
సినిమాల లో తపిస్నత న్నను ఎజృూ ఫారిన్ లొకేషన్స చటడ లేదు.బాలా అని 
మా కొలీగ్ ఔతను న్నను వెళ్ళుట్టికే ఉనానడు యటొం లో. అతని తో నాకు ఈ 
భటడు న్లలట యటొం షేరిొంగ్.  



 

బాలా కి ఒ కారుొంది. రోజూ ననున ఆఫీస్ట లో డాా అ చేస్న వాడు. గ్రమస్ట 
డబుఫలు షేరిొంగ్. బాలా కి టీన్నజ్ లో లవ్ ఫ్యిల్ అయిమనటల  ఖయహిొంచ్చను 
అతని మాట్ల వలన. బాలా ఆఫీస్ట ని లో ఉొండనజృడలాల  కే ని లో 
ఉొండేవాడు. అది “ ిషడుు  ఔృషాభటరిత జృసతకాలు చదవట్ొం.” ఆమన టీచిొంగ్స ని 
పాాకీ్స్ట చేమట్ొం లేదా జీవిొంచట్ొం. బాలా తో పాట న్నను కూడా కొనిన రోజులు 
ిషడుు  ఔృషాభటరిత ని చదివే వాడిని. ఆమన చెపిన,” సతమభన్నది ఔ దారి లేని 
యదేశొం”, అన్న సతమొం నాకు చ్చలా నచిుొంది. ిషడుు  ఔృషాభటరిత ననున కూడా 
ిషడుు  లా ట్కునానడు.అయితే కొనానళ్ళు మాతయమే. 

 *** 

 
ఒ రోజు ఆఫీస్ట లో నాకు భనీష్ ఔనిపిొంచ్చడు. అతని మకొం చ్చలా డల్ గ్ర 
ఉొంది. అతని పాాజెక్్ సాజై  అ అయిమొందట్. ఔసభ్ర్ గ్రడి ఔసభ్ర్ పొండిొంగ్ 
తగిజోొంచ్చడు.అొందువలన అతని పాాజెక్్ కి కోత డిొంది. అతను ఫామమిలీ తో సహా 
ఆ వీక్వొండే ఇొండియా వెళ్లు పోవాలి. ఈ విషమభొంతా భనీష్ నజేవతట 
చెటానికి టై ై చేశాడు కానీ, అతని గొంతు మాతయొం నవవట్ొం లేదు.అతను 
అనానడు, “ఒహ్ భళీు మొదటికే చిుొంది ఔథ. భళీు ఆ పొలటమషన్..భళీు ఆ 
జనాలట.. ఆ దుభటభ.. చెనై్ై లో భళీు అపార్్ మొంట్ కోసొం తిలట భళీు… 
అఔజడి జనాలు “ఎొందుకు తిరిగి వచ్చువ్?” అని అడుగుతారు…వాళ్ుొందరికీ 
భళీు భళీు ఎక్స పెట లన్ చెయామలి ఆహ్..భళీు మా ఆవిడ ఉదోమఖొం 
కోసొం..యమతానలు మొదల్లట్ాలి” 



 

అతను వేరే ఔనసలొ్ంట్ దఖజోరికి జొం అ అజేదాభని చటశాడట్. కానీ ష్టర్్ 
నోటీస్ట… అవట్ొం వలన సాధమొం కాలేదట్. అమరికా లో మారజట్ కూడా స్టల 
అజేవతోొందట్. అపార్్ మొంట్ రొంట్ కి ఇచిున అడావన్స ని అతను ఇజృడు 
వదులు కోవాలిట్. కారు అజృ ఎలా తీరాులో ఇొంకా ఆలోచిొంచలేదట్. ఫహుశా 
కారు ఎయిర్ పోర్్ పారిజొంగ్ లో వదిలిపోవాలేమో అొంటనానడు. 

 *** 

 
నాకు ిషడుు  ఔృషాభటరిత బోర్ కొట్్డొం మొదల్లట్ాడు. అది నా మైొండ్స కి ఉనన 
లిమిటేషన్ వలన కావచ్చు. బాలా కి భట్కు అది ఔ పాషన్. బాలా లవ్ లో 
ఫ్యిల్ అవవట్ొం వలన ఆ పాషన్ ని ిషడుు  ఔృషభాటరిత టీచిొంగ్స మీదికి అన్-

కానషస్ట గ్ర భళ్లుొంచ్చడని నాలో న్నను ఔ థిమరీ ఔనిపెట్ాను. ఈ థిమరీ మీద 
నా సవభావొం యొఔజ యభావొం ఎొంతో, యభావొం లేని సతమమొంతో ఆ ిషడుు  ఔృష ా
భటరిత కే ఎరుఔ. 

 *** 

 
కియసభస్ట స్తలవలు కావట్ొం తో లాస్ట వేగ్రస్ట వెళ్తద భనానను బాలా తో.“లాస్ట వేగ్రస్ట 
లో నాకు టైొం పాస్ట కాదు”, అనానడతను. ఇొంకా,”దట్స ఎ చైెలిుష్ సిటీ”, అని 
కూడా అనానడు. అయితే గా్రొండ్స కానామన్ క్వతైే వసాత ననానడు బాలా. సరే 
రొండిొంటికీ వెళ్తద భని బాలాని ఫమలదేయ దీశాను.బాలా కార్ లో మొదట్ గ్రాొండ్స 



 

కానామన్ కి వెళ్తుొం. మఔనానస్ట గోలుు  లోనట ట్ఔజరి దొొంఖ లోనట ఔనిపిొంచే సై్తట్ 
ఇదే. ఎొండకి ఇఔజడి కొొండలు పొదుద నా సామొంతయభట ఫొంగ్రరు యొంగు లో 
ఔనిపిసాత యి. గ్రాొండ్స కేనామన్ చేరేట్టికి ఉదమొం ఆయయిమొంది. అఔజడ దద 
భొంచ్చ ఖడులు అజృడే ఔరుగుతునానయి. నాకు మొదటి సారి గ్ర జీవితొం లో 
భొంచ్చ ఎలా ఉొంటొందో తెలిసిొంది. జీవితొంలో మొదటి సారి గ్ర చలిని 
తట్కోలేఔ పోవట్ొం అలా ఉొంటొందో కూడ ఆఔజడే తెలిసిొంది. మొట్మ్ొదటి 
సారి మాట్లఔొందని భావనలు యఔృతి ని చటస్నత ఔలుగుతామనీ తెలిసిొంది.గ్రాొండ్స 
కేనమన్ బట ఉరి తలానికి డిన ఔ పాట్-హోల్ లా ఉొంది. దాని అడుగున 
కొలరాడ్ల నది యవహిసటత ఉొంటొంది. అఔజడ బట గోళ్ొం చరితయ అొంతా ఔజ 
స్తఔొండ్స లో తెలిసినటల ొంది. బాలా ఆ కొొండ రాళ్ు మీద గ్రాొండ్స కేనామన్ చేస్న 
మామిషక్ చటసటత చ్చలా స్నజృ కూరుునానడు. అజృడు గ్రాొండ్స కేనమన్ గురిొంచి 
ిషడుు  ఔృషా భటరిత ఏభనానడ్ల చెపాడు బాలా. నాకు గురుత  లేఔ పోవట్ొం వలన 
ఇఔజడ కోట్ చేమలేఔపోతునానను. కొొంచెొం స్నటి తరువాత బాలా హెలికార్్ 
రైడ్స కి వెళ్తుడు. నాకు ఆ రైడ్స కాస్్ట-లీ అనిపిొంచిొంది. డాలయలని యటపామలోలకి 
ఔనవర్్ చేస్నత అనిపిొంచదా, భరి? న్నను మాతయొం హెలికార్్ రైడ్స కి వెళ్ుకుొండా 
కారోలన్న కూరుునానను. బాలా హెలికార్్ రైడ్స అయామఔ హోట్ల్ యటొం కి వెళ్లు 
తిని డుకునానొం. భరుసటి రోజు కూడా గ్రాొండ్స క్వనామన్ మీదు గ్ర కార్ లో 
వెళ్లు, అఔజడి నుొండీ లాస్ట వేగ్రస్ట వైెజృకి ఫమలు దేరాొం. కారు లో సీ్రియో 
పాడుతోొంది,”ఆజ్ ఫిర్ జీన్న కీ తభనాన హైె! ఆజ్ ఫిర్ భరేన కా ఇరాదా హైె!”తను 
లాస్ట వేగ్రస్ట కి ఇష్ొం లేఔ పోయినా వస్త నానడు కాఫటి్,న్నను తరువాత అతనికి 



 

హాయ్ లోని ిషడుు  ఔృషభాటరిత రిటీరట్ కి వెళ్ుటానికి ఔొంపెనీ ఇవావలని ఔొండిషన్ 
పెట్ాడు బాలా. 
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విజమవాడ లో దుొండగులు ఔ „ఎొం ఎల్ యే‟ ని హతమ చేశారు. దాని 
వలన ఔృష్ట ాగుొంట్టరు ిషలాల ల లోని రొండు సామాిషఔ వరాజోలు (కులాల మదుద  
ప్పరు) దాడికి దిగ్రయి. ఆ రొండు ిషలాల లట ఒ రొండు రోజుల ట అలలయల తో 
అట్డికాయి.అన్నఔ భొంది పాాణాలు కోలోయారు. తెలుగు సమాజొం లోని కుల 
సృహ ని ఈ దాడులు ఔ కొతత ఎతుత  కి తీస్క్వళ్తుయి. ఆ గ్రయాలు 
మానడానికి కొనిన తరాలు ట్్వచ్చు.కుల తతవ వాదులొంతా కే యఔొం గ్ర 
ఆలోచిసాత రు. మీరు ఎవరైనా కుల ఖిిష గ్రడిని ఔదొండి (భన లోల ఉొండే వాడి 
తో సహా). వాడి నుొంచీ ఇలాొంటి భావాలు ఫమట్ డతాయి.నా కులొం మిగిలిన 
కులాల ఔొంటే గదీ లేదా యతేమఔమైొంది.నా కులొం పైె మిగిలిన కులాల వాళ్ళు 
ఏడిు చస్త నానరు. 
మిగిలిన కులాలనీన మా కులానిన అణఖదొకాజలని చటస్త నానయి.లానా 
రాజకీమ నామకుడు లేఔ స్తల్లబేిటీ మా కులమే.మా కులొం వాళ్ళు మిఖతా 
కులాల లా ఔళ్ు కొఔళ్ళు హెల్ చేస్కోరు వెధవలు. 
అదేొంటొ గ్రనీ, మా ఇొంటి ఔజ వాడికీ నాదీ ఔటే కులొం. కానీ సరిహదుద ల 
గురిొంచి వాడికీ నాకూ రోజూ పోటాల టే.మా కులానికి యభుతవొం ఇచేు 
సహామభొంతా ట్్ణాలలో ఉొండే వాళ్టు,డబుఫనన వాళ్ళు ఎఖరేస్కు 



 

పోతునానరు.లానా రాజకీమ నామకుడు బాగ్ర అవినీతి రుడు. అతనిది 
మా కులమే. కానీ మిగిలిన వాళ్ుతో పొలిస్నత చ్చలా బట్ర్. అయినా ఈ రోజులోల 
లొంచొం తీస్కోని వాడు ఎఔజడ ఉనానడు. వచేు ఎల్లక్షన్ ల లో ఆమనకి వోట 
వెమమట్ొం తప్పట్టల  ఔనడట్ొం లేదు.కులానిన భనొం భతొం తో, భాష తో లేఔ 
పాాొంతొం తో రీప్పలస్ట చెమమవచ్చు. పైెన చెపిన ఆలోచనలు వాట్నినటికీ వరితసాత యి. 
ఇవనీన „న్నను‟ అన్న దాని నుొంచీ మొదలయేమ భావాలు. నా కులొం,నా యొంతొం, 
నా భతొం, నా దేశొం… మాభటలు గ్ర దేశొం ఔొంటే రాషై్్టనికీ, రాష్ైొం ఔొంటే 
పాాొంతానికీ,పాొాంతొం ఔొంటే కులానికీ, కులొంఔొంటే కుటొంబానికీ, కుటొంఫొం 
ఔొంటే సావరాథ నికీ విలువ ఇచేువాళ్ళు ఎకుజవ. భనొం అనినటిఔొంటే ఎకుజవ విలువ 
ఇచేు ఈ “న్నను” అన్నది ఔ యసయ విరుదధ భావాల సమాహాయొం.కులొం ఔొంటే 
మానవతావనికీ,సమాజానికీ విలువ నిచేు కాలొం ఎజృడు వస్త ొందో! సమాజొం లో 
ఉొండే అవలక్షణాలనీన భనిష భనస్ లోకి చొయఫడతాయి. అలాన్న భనిష భది 
లో ఉొండేఅవలక్షణాలనీన సమాజొం లో యతిబిొంబిసాత యి. ఇది ఔ విషవలమొం. 

 
కుల పాాతిదిఔన రాజకీయాలట, కులమాధాయొం గ్ర సినిమా హీరో లకు 
అభిమానులట, కులొం అధాయొం గ్రన్న నామయానామయాలట రాజామొంగ్రలట 
ఉననొంత కాలొం భన సమాజానికి మోక్షొం లేదు. 
చివరి గ్ర,”మా కులొంలో ఇనిన అవలక్షణాలు ఉనానయి. వీటి నుొంచీ మా 
కులస్త లొంతా ఫమట్ డాలి”, అన్నవాడు కూడా కుల ప్పయమికుడే! ఇొండియా లో 



 

ఔభటమనిజొం, స్టషలిజొం లాొంటివి భటి్ గట్కొని పోవడానికి కుల వమవసత కూడ 
ఔ కాయణమే. 

కులాలభిమానానిన ఇటోల ఎలానట యటజృ మాలేమ. కులాభిమానొం 
అధాయొం గ్ర సమాజానికి మేలు చేస్న అవకాసొం ఏభనాన ఉొందా? స్తహావగ్ సికుసలు 
కొడుతటొంటే నట్వర్ సిొంగ్ అనానడట్,”ఔ జాట్ భతయమే అలాొంటి సికుసలు 
కొట్్ఖలడు”,అని. అలాన్న, “వాడు మా కులొం వాడు కాఫటే్ అలా కాస్్ట ఫీలిొంగ్ 
లేకుొండా నిషక్షపాతొం గ్ర వమవహరిొంచ్చడు” అని ఖయవొం గ్ర చెజృకో ఖలిగే ఔ 
విలువల వమవసథ ని భనొం ఏరాట చేస్కోఖలిగితే, అది భన సామాిషఔ వమవసథ 
లో ఔ సృజనాతభఔ ఆవిషజయణ అజేతుొంది. అజృడు కులమే భన సాభజనికి 
ఫలొం అజేతుొంది…అజేతుొందా….? లేఔ.. దీనికి కూడా ఏమైనా సై్తడ్స ఎఫ్క్ ్లు 
ఉనానయా…?. 

సరే! ఈ చ్చదసతజృ మాట్లు ఔటి్పెటి్ అసలు విషయానికి వస్నత,అొందరి 
ఊళ్ులో లాగే శ్రీధర్ వాళ్ు ఊరి లో కూడా కులాలు ఉనానయి.కాఫటి్ అఔజడ 
కూడా కొొంలు తఖలఫడాు యి. పారా మిలిట్రీ ని ఊళ్ళు మొహరిొంచిొంది 
యభుతవొం.పారా మిలిట్రీ వాళ్ళు మయిన్ రోడుు  లో పరాల ొంగు కి ఔరు చొజృన 
కాలా కాశారు. నాలుగైదు రోజులలో ఊరు సదుద భణ్ణగిొంది. పారా మిలిట్రీ 
వాళ్ళు అొంతా నార్త ఇొండిమన్స. వాళ్ులో ఎవరికీ ఔజ మఔజ కూడా తెలుగు 
తెలిమదు.ఊళ్ళు వాళ్ుకి హిొందీ తెలిమదు. వాళ్ుకి ఊరి పెదదల ఇళ్ు లో 
భోజనాలు ఏరాట్యామయి. హైె సటజళ్ళు అజృడే హిొందీ న్నరుుకొొంట్టనన 
పిలలలు, వాళ్ు హిొందీ పాట్వానిన, ఈ జవానల మొందు యదరిశొంచటానికి ఉఫలాట్ 



 

డేవాళ్ళు. అది తపితే జవానలకి కాలక్షేొం లేదు. అయితే ఆదివాయొం మాతయొం 
దీనికి మినహాయిొంజృ.. ఆదివాయొం పొదుద న్నన టీవీ లో భహాభాయత్ వస్త ొంది, 
హిొందీ లో. ఆ సభయానికి ఊళ్ళు వాళ్ుొంతా పాల కేొందాానికి చేరే వాళ్ళు. 
ఎొందుఔొంటే ఊళ్ళు ఉొండే నాలుగైదు టీవీ స్తట్లలో ఔటి అఔజడే ఉొంది. 
జవానులు కూడా ఖసీత ఔటి్పెటి్ టీవీ దఖజోరికి చేరుకొన్నవారు. భాయతొం చటసటత ఆ 
సనినవేశాల గురిొంచి జవానుల  ఊరి జనాలతో హిొందీ లో ఏదో మాట్లడే వారు. ఊరి 
జనొం వారికి తిరిగి తెలుగు లో సమాధానొం ఇచేు వాళ్ళు.భహా భాయతొం వలన 
వాళ్ళు తభ భధమన ఉొండే భాష్టవరోధాలను అధిఖమిొంచ్చరు. అది తయతరాల 
వాయసతవొం ఔదా. 
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దారి లో హూవర్ డామొం చటస్కొని లాస్ట వేగ్రస్ట వైెజృ ఫమలుదేరాొం. 
హూవర్ డామొం వేగ్రస్ట అొంతటికి నీళ్ళు సపెట ల చేస్త ొంది. న్వడా ఎడారి లో ఫడాయి 
గ్ర బాగ్రన్న ఔట్ాడు అమరికా వాడు, ఈ లాస్ట వేగ్రస్ట నీ, దాని గొంతు తడారి 
పోకుొండా ఆ హూవర్ డామొం నీ.లాస్ట వేగ్రస్ట లో టోపాోసిమర్ ఫీయ ఫాలట, 
భటిషఔల్ ఫొంటైనటస చటడట్ొం అయామఔ, కాసినో కి వెళ్తుొం.న్నను మొందు 
కొనిన డాలరుల  గలిచ్చను.తయవాత దానికి రొండు రటల  పోవడొం తో, ఫేతుకు 
జీజేడా అనుకొొంట్ట కాసినో నుొంచీ ఫమట్డాు ను.బాలా మాతయొం ఔజసారే 
ఆడి డెబైై ఐదు డాలరుల  గలుచ్చకొనానడు.నాకేమో డబుఫల తో పాట లాస్ట 
వేఖస్ట అొంటే ఇొంట్రస్ట్ కూడా పోయిొంది.మొందు దిసమొలల యదయశనలు 



 

చటదాద ొం అనుకొనాన గ్రనీ, బాలా గ్రడు ఆమాటే ఎతతలేదు. పెళ్లు కాని వాడు, 
వాడే కాొం గ్ర ఉొంటే,న్నను ఫమట్ డట్ొం బాగోదని న్ననట కాొం గ్ర ఉొండి 
పోయాను. ఇఔ ఔ కూమఫన్ రస్ారొంట్ లో అయటి కామ తో చేసిన పిజిా తిని 
పాసడీనా కి ఫమలుదేరాొం బాలా న్ననట. 

 *** 

 
నాకు అమరిఔన్ ఫారాభలిటీస్ట అయధొం కాలేదు. యతి రోజూ ఆఫీస్ట లో ఎొంట్ర్ 
అయేమట్జృడు, గేట్ దఖజోయ ఉొండే స్తకూమరిటీ గ్రర్ు “హాయ్, హౌ ఆర్ మట 

ూయిొంగ్ టడే”,అన్నవాడు. అలాన్న ఆఫీస్ట నుొండీ ఇొంటికి వెళ్ళుట్జృడు,”హౌ 
వజ్ యువర్ డే?” అన్న వాడు. కానీ అతని మకొం లో మాతయొం “నువేవొం చేసినా 

నాకేొంటి?” అన్న ఔ యాొంతిేఔమైన భావొం ఔనడేది. అటవొంట్జృడు 
ఫారాభలిటీ కోసొం ఏదో ఔటి అనడొం ఎొందుకు? నాకు ఈ విషమొం అయధొం 

కాలేదు.ఫహుశా ఈ ఫారాభలిటీ కి భటలాలు అమరిఔన్ ఇొండసై్ిమల్ ఔలుర్ లో 
ఎఔజడ్ల ఉొండి ఉొంటాయి. నాకు అయధొం అవవఔ పోవటానికి భటలాలు మా 

వెొంఔటాజృయొం లో ఉొండి ఉొంటాయి. 
అలాన్న మేమొండే అపార్-్మొంట్స లో ఔ ఇొండిమన్ ఫామమిలీ ఉొంది. 

ఎజృడైెనా వాళ్ళు ఎదురు డితే నాకు పాాణొం లేచి వచేుది.న్నను లఔరిొంజృ గ్ర 
నవివ, హలో చెప్పవాడిని. వాళ్లుదదరిలో బయత మాతయొం నా „హలో, కి సమాధానొం గ్ర 

తన పెదాలను బిగిొంచి,కిొందికి వొంఔయ తిపెవాడు. “న్నను లఔరిస్త ొంటే వీడు 
ననున అవమానిస్త నానడేమిట్బాఫ!” అని అనుమానొం వచేుది నాకు. తయవాత 



 

బాలా చెపాడు,” అమరిఔన్స ఫాయభల్ గ్ర హలో అని అలా అకానల్లడ్సి చేసాత యని”. 
ఫాయభల్ గ్ర అొంటే “నువెవవరివో నాఔనవసయొం” అనా అయధొం? 

 *** 

 
మా స్నల్స టీొం వాళ్ళు ఇొండియాలో మా టీొం గురిొంచి ఔలయిొంట్ కి బాగ్రన్న బిల్ు-
అ అ ఇచిునటల నానడు. ఔ లయిొంట్ ఎక్స-పెకే్షన్స ఎఔజడ్ల ఆకాశొం లో ఉనానయి, 
మా టీొం యతిబ మాతయొం పాతాళ్ొం లో ఉొంది. నాకు మేమ ఇొండియా లో 
చెమమబోయే పాాజెక్్ గురిొంచి తలుచ్చకుొంటే చెభట్లు డుతునానయి. 
నాకు సయళ్ మీద బొంఖ బిల్ు-అ అ కా సాగిొంది. ఫోనటల చ్చట్ లట నా బొంఖ ని 
తీయుట్ొం మాన్నశాయి. ఆఫీస్ట లో కూడా ఇలుల  గురుత కొస్టతొంది. ఇొండియా 
వెళ్ుటానికి రోజులు ల్లఔజపెట్్సాగ్రను. „కామొం కోడర్‟, కొనిన పెర్-జెమొం లట 
ష్టపిొంగ్ చేశాను. బాలా ఎయిర్-పోర్్ కి వచిు స్తొండ్స ఆఫ్ట చేశాడు. 

 *** 

 
భదాాస్ట “యార్ పోర్”్ కి సయళ్త వాళ్ుమాభ వచిు ననున రిసీవ్ చేస్కునానరు. 
యయాణొం చ్చలా నీయసొం గ్రనట, చికాకు గ్రనట జరిగిొంది. ప్పలన్ లో ఎొంత 
అలిసిపోయానొంటే, ప్పలన్ లో ఉనన అొందమైన అమాభయిలను ఔన్నతిత కూడా 
చటడలేదు. భరి వాళ్ళు అొందమైన అమాభయిలని ఎలా తెలిసిొంది అొంటారా? 
అది వేరే విషమొం..న్నను చెపొచేుదేభొంటే, “న్నను అొందమైన అమాభయిలను 



 

అపియషయేట్ చెమమని ఔ అరుదైన సొందరాబలలో అది ఔటి.“ ఇొంటికొచ్చుఔ 
జెట్ లాగ్ ( జెట్ లీడ్స అనాలేమో?) తీయడానికి ఔ రొండు రోజులు టి్ొంది. 
ఇొంకో భటడు రోజులు ఆఫీస్ట కి స్తలజేపెటి్ సయళ్ మీద బొంఖొంతా తీరిపోయేలా 
ఇొంటోలన్న ఉనానను. 
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శ్రీధయట వాడి ఫ్యొంూస „ఔలియుఖ పాొండజేలు‟ సినిమా కి వెళ్తురు. ఆ 
సినిమా లో వెొంఔటేష్ ొంటి చేతోత అగిజోజృలల గ్లస్న దదతి వాడికి నచిుొంది. 
ఇొంటికొచిున తరువాత అలా గిమమట్ొం బాగ్ర పాాకీ్స్ట చేశాడు వాడు. వాడి 
ఫ్యొండ్సస ని పిలిచి చటపిొంచ్చడు గగ్ర. తయవాత అొందయట ఔలిసి హైె సటజల్ 
గ్రొండ్స కి వెళ్తురు కియక్వట్ ఆడటానికి. ఆట్ భధమ లో ఔృష్టా రాజే వచిు శ్రీధర్ ని 
ఇొంటికి పిలుచ్చకొని పోమడు. మాభటలు గ్ర ఎొంతో యశాొంతొం గ్ర ఉొండే ఔృషా్ట 
రాజే, అజృడు మాతయొం కోొం తో ఊగి పోతునానడు. చిొంత ఫరిక్వ ఔటి 
తీస్కొని చినటన గ్రడి చెభడాలు ఊడగట్్డొం మొదల్లట్ాడు. సీతభభ గ్రరు 
వచిు ఆప్ప దాఔ వాడి వళ్ళు వాతలు దేలుతట న్న ఉొంది.“చిననపిలాల డు, ఆణ్ణా ఆ 
యఔొం గ్ర కొడితే ఎలా రా అబాఫయ్?” అని అడిగిొందామ ఔృష్టా రాజే ని. 

“వడల ఫసాత లు మొతతొం కాలి పోయాయి. అగిజోజృలలలు గ్లసి 
అడాదు..చిొంతొండు గ్రడు చెఫటీ్ సరిపోయిొంది. లేఔ పోతే మొతతొం భసి 
అయిమపోయేది” 



 

“అయితే మాతయొం చిననపిలాల ణ్ణా అట్ా బాదితే ఎలా?” అని ఔృష్టా రాజే ని 
ఖదిమిొందామ. 

ఔృష్టా రాజే, “ఆ… పిలాల డు, ఫడితె లా పెయఖగ్రన్న సరి కాదు.జాానొం 
ఉొండాలి” అనానడు.దానికి సీతభభ గ్రరు,” నుజేవ ఆడి వమస్ లో ఇొంకా ఉలిపి 
నులు చ్చలాన్న చేశాజే. కాసతొంత కోొంతగిజోొంచ్చకొని ఆలోచిొంచ్చకో”, అొంది.  

శ్రీధర్ సీతభభ గ్రరి మాట్లను విని ఏడుజృ భరిొంత పెొంచ్చడు. సీతభభ 
గ్రరు, “నిజృతో ఆట్లాడితే ఎట్ా రా నామనా?” అొంది. దానికి 

వాడు,”ఇొంక్వజృూ చెమమన్న నామనమాభ” అొంట్ట రాఖొం తీశాడు. 
“సరే సరే.., అనీన తాత పోలిఔలే, వెొంట్న్న జృకునానజే..చ్చలు”,అని మదుద  

పెట్కొొంది వాడిని. 
 *** 

 
శ్రీధర్ కి టొంత్ కాల స్ట మారుజలు బాగ్రన్న వచ్చుయి. విజమవాడ లో ని ఔ 
కార్చరేట్ కాలేజీ వాళ్ళు తకుజవ ఫీజు కే శ్రీధర్ ని చేరుుకొనానరు. అటి దాకా 
ఇలుల  వదలని శ్రీధర్ అఔజడ కొనానళ్ళు బొంఖ డాు డు. అఔజడి కాలేజీ లో పిలలలు 
చేస్న చేష్లు వాళ్ు వమస్కి మిొంచినవి గ్ర అనిపిొంచ్చయి శ్రీధర్ కి. ఇదే 
వెొంఔటాజృయొం లో అయితే వాళ్ును మదుళ్ళు అన్న వాళ్ళు. “బాబాయ్, జోమతీ 
టాకీస్ట లో భొంచి సీనులునన సినిమా అడుతోొంది. వసాత వా?” అని వాడిని 



 

ఎవడనాన అడిగే వాడు. కానీ వాడికి అవనీన తన వమస్కి మిొంచిన నులు గ్ర 
అనిపిొంచ్చయి.  

శ్రీధర్ అఔజ ఔవిత కి డిగ్లయ జౄరిత చెమమ గ్రన్న పెళ్లు అయిపోయిొంది. 
పెళ్లుకొడుకు భహీధర్ ఉమటమరు లో ల్లఔుయర్ గ్ర ని చేసాత డు. ఔృష్టా రాజే 
పెళ్ుయేమ మొందే కాబోయే అలుల డి తో చెపాడు, “నాకు అమాభమయినా 
అబాఫమయినా ఔటే. నాకునన దాొంటోల అమాభయికి సఖొం ఇసాత ను. మిఖతాది 
నా తదనొంతయొం అబాఫయికి వెళ్ళత ొంది” 

పెళ్లు లో శ్రీధర్ కి బాగ్ర బోర్ కొటి్ొంది. లేని నజేవ ని మొఖానికి 
జృలుమకుని, “బాగునానరా? ఎలా ఉనానరు?” అని మాటాల డే వాళ్ుని చటస్నత 
వాడికి కాలిొంది. 

శ్రీధర్ వాళ్ు బావ వాళ్ు అఔజని బాగ్రన్న చటస్కొన్న వాడు. కొనిన రోజుల 
తరువాత ఔవిత కి కూడా టీచర్ గ్ర ఉదోమఖొం వచిుొంది. కానీ ఇొంటోల ఆమ ని 
మాతయొం తఖజోలేదు. భహీధర్ కాలేజీ నుొంచీ ఇొంటికి వచిున వెొంట్న్న వాలు కురీు 
వేస్కొని పొదుద న చదివిన ప్పరే భళీు తియగేసటత, “ఔవితా కాఫీ పెట్్వోయ్!” 
అన్నవాడు. భన ఫ్మినిస్్లు కొొంచెొం కిొందకి దిగి ఔవిత లాొంటి వాళ్ు మీద దృష ్
పెడితే బాగుొంటొంది. 
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నాకు ఆఫీస్ట లో ని ఎకుజవవవసాగిొంది. రాతిే ఇొంటికొచేు సరికి న్నొండు 
దాటతోొంది. సయళ్ ని ఆ టైొం లో లేట్ొం ఇష్ొం లేఔ న్నన్న నా దఖజోరునన ూపిలకేట్ 
కీ తో తలుజృ తెరుసాత ను. సాననొం చేసి భోజనొం చేసి డుకొన్నట్టికి రాతిే 
రొండజేతుొంది. భళీు భరుసటి రోజు పొదుద న్నన లేచి ఆఫీస్ట కి వెళ్తులి. కోజ సారి 
వీక్వొండ్సస లోకూడా ఆఫీస్ట కి వెళ్ువలసి వస్టతొంది.సయళ్త న్ననట ఇజృడు వేరే వేరే 
పాాజెక్ు ల లో ని చేస్త నానొం. సయళ్ వాళ్ు పాాజెక్ు లో ని తకుజవ. న్నన్ొంత 
ఔష్డాు  మా పాాజెక్ు పైె ఔసభ్ర్ నుొంచీ ఔొంపెలయిొంట్స వచ్చుయి. దానితో పాజాెక్్ 
లో అొందరికీ అపైెజైల్ లో రేటిొంగ్స తకుజవ వచ్చుయి. మా పాాజెక్్ సయళ్ వాళ్ు 
పాాజెక్్ ఔొంటే ఔష్ొం అననది వేరే విషమొం. సయళ్ కు మాతయొం భొంచి రేటిొంగ్స 
వచ్చుయి. ఆమ కు యమోషన్ వచేు అవకాశొం కూడా ఉొంది.సయళ్త న్ననట 
సాలిగ్రాభొం లో లోన్ మీద ఔ అపార్్ మొంట్ కొనానొం. న్ల కి దానలుగు వేల 
ఈ ఎొం ఐ. నా జీతొం లోొంచీ ఔట్ అజేతోొంది. ఔ కారు కూడా కొనానొం. దాని 
ఈ ఎొం ఐ. సయళ్ జీతొం లో నుొంచీ ఔట్ అజేతోొంది. 

న్నను న్భభది గ్ర లావెఔజసాగ్రను. ఎఔసర్ సై్తజ్ చెమమటానికి టైొం దొయఔటేలదు. 
వీక్వొండ్సస లో ఆ టాాఫిక్ లో కారు డైెవై్ చేస్కొొంట్ట వెళ్ళు ఔొంటే ఇొంటోల డుకొని 
రస్్ట తీస్కోభని శరీయొం మారాొం చేస్త ొంది. ఎజృడనాన ఒ ఖొంట్ ఫమటికి వెళ్ళత ఆ 
దుభటభ పొగ్ర టాఫాిక్ చెభట్ ల వలన ఇొంటికొచిున తయవాత జౄరితగ్ర 
అలిసిపోతునానొం. 

జీవితొం ర్చటీన్ గ్ర సాగిపోతోొంది. మా ఇదదరికీ జీవితొం లో ఏదో వెలితి 
ఔనిపిస్టతొంది. సయళ్ పిలలలిన ఔొందాొం అని సజెస్ట్ చేసిొంది. అొందుకోసొం యమతనొం 



 

చేమట్ొం మొదలుపెట్ాొం. ఐదు న్లల తయవాత ఉయోఖొం లేఔ ఔగైనకాలిషస్్ట 
దఖజోరికి వెళ్తుొం. ఆమ సయళ్ తో ొంట్రిగ్ర మాటాల డుతట భధమలో ననున పిలిచి 
అడిగిొంది,”ఎనిన సారుల  ఇొంట్ర్ కోర్స చేస్కుొంటారు?” అొంది.న్నను ఎనినసారోల 
చెపాను. 

“అదేమిటి? ఈ వమస్ లో ఇొంట్ర్ కోర్స అొంటే ఇష్ొం లేఔ పోతే ఎలా?” 
అొందామ.“ఇొంట్రస్్ట లేఔ కాదు మేడొం,రస్ట్ లేఔ”, అని గునిశాను న్నను. 

“అదీ విషమొం అని, ఏవో విట్మిన్ టాబలటల  రాసిచిుొంది,ఆ టాబలట్లవలన 
అలిసిపోమ అననటల  గ్ర. 
ఎజృడైెన మా కొలీగ్స ఇొంటికి వెళ్ళువాళ్ుొం. అది కూడా తెలుగు కొలీగ్స ఇొంటికి 
మాతయమే. సిటీ లో అొంతా ట్చ్ మీ నాట్ వమవహాయొం. ఎొంత స్నజౄ రాజకీమల 
గురిొంచో సినిమా ల గురిొంచో భటాల డుకోవట్ొం త, జనాలు ఔరి గురిచి 
ఔరు భనస్ విపి మాటాల డుకొన్నది తకుజవ.వీక్ డేస్ట లో చ్చలా వయకూ ఫమటి 
హోట్ల్ నుొంచీ భోజనాలు తెచ్చుకొన్న వాళ్ుొం, సామొంతయొం వొండుకొన్న ఒపిఔ 
లేఔ. భధామహనొం ఆఫీస్ట లోన్న భోజనొం. సయళ్ కి పెళ్లు కి మొందు వొంట్ చేసిన 
అనుబవొం లేదు. ఆమ వొంట్ టై ైచేస్నది, కానీ ఆమకి కూయలు కుదిరేవి కాజే.కానీ 
కూయ వడిుొంచిన వెొంట్న్న అడిగేది “కూయ ఎలా ఉొంది?” అని. న్నను 
ఉజృఎకుజవైెొంది అనో, కాయొం తకుజవైెొంది అనో అొంటే ఆమ మొహొం చినన 
పోయేది. ఇఔ తయవాతి నుొంచీ సయళ్ ఎజృడడిగినా “బాగుొంది” అని చెడొం 
న్నరుుకొనానను. ఎజృడనాన ఊరోలని అభభ చేతి వొంట్ గురుత కు చేస్కొొంటే సయళ్ 



 

నిషట్రాలడేది, “భరి ల్లలట్టరి అమాభయిన్న చేస్కోలేఔ పోయావా? ననున 
ఇష్డి భరీ ఎొందుకు చేస్కునానవ్” అన్నది. 

నాకు డిగ్లయ రోజుల నుొంచీ ఖరిట్ తియగేసిన అనుబవొం ఉొండతొం తో, 
అజృడజృూ సయళ్కు వొంట్ లో సహామ డుతునానను. ఇొంతఔొంటే న్నను 
చేమఖలిగిొంది ఏమీ ఔొండట్ొంలేదు.సయళ్ తో సహజీవనొం వలన న్నను మాట్లడే 
భాష లో కొొంచెొం అయవ యాస వచిుొంది. అదే విధొం గ్ర సయళ్ తెలుగు వొకాబులరీ 
ఇొంజైౄవ్ అయిమొంది. అయితే తెలుగు వొంట్లరుచి అయవ వొంట్లకి మాతయొం 
రాలేదు. కొళ్ొంబు కి గోొంఖటయ రుచి ఎలా వస్త ొంది. కొళ్ొంబు రుచే గగ్ర 
అనిపిొంచ్చలొంటే మాతయొం న్నను అయవాడిగ్ర జృట్ాలిసొందే! 
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శ్రీధర్ ఇొంట్రీభడియేట్ రీక్షల లో కాల స్ట పస్్ట లేదా స్తఔొండ్స గ్ర వస్త నానడు. 
శ్రీధర్ కి పోటీగ్ర కాల స్ట లో చొందేహాస్ట అన్న కురాాడు ఔతను ఉొంటనానడు. 
అయితే వాళ్లుదదరికీ పోటీ చదుజే విషమొంలోన్న. మిగిలిన అనిన విషయాలలో 
వాళ్లుదదయట భొంచి ఫ్యొండ్సస. చొందేహాస్ట ది విజమవాడే కావట్ొం తో రోజూ 
ఇొంటినుొండే కాలేజీ కి వచేువాడు. అజృడజృూ శ్రీధర్ ని చొందేహాస్ట వాళ్ు 
ఇొంటికి తీస్కొని వెళ్ళువాడు. చొందహేాస్ట వాళ్ు అమాభ నానాన ఖవయనమొంట్ కాలేజీ 
లో ల్లఔుయరుల . చొందహేాస్ట అనన ఇొంిషనీరిొంగ్ స్తఔొండ్స ఇమర్ లో ఉనానడు. 

ఒ రోజు చొందేహాస్ట కాల స్ట లో ఉొండగ్ర ఔయసాొండెొంట్ అతనిని పిలిచ్చడు. 
చొందేహాస్ట తిరిగి కాల స్ట లోకి వచిున తయవాత, “ఏొంటి విషమొం?” అని అడిగ్రడు 
శ్రీధర్. తనకి „ఎస్ట సీ‟ సాజలర్ ష అ వచిుొందని చెపాడు చొందహేాస్ట. 

శ్రీధర్ వాళ్ు కాల స్ట లో న్న రాభటభరిత అన్న అతను ఉొండేవాడు. వాడు కూడా 
మరిట్ సటతడెొంటే. వాడ్ల రోజు శ్రీధర్ ని పిలిచి వాడి చేతి మీది చుబట్ 
చటపిొంచ్చడు. “స్సిభత” అని ఇొంగ్లలషు లో రాసి ఉొంది, వాడి భణ్ణఔట్ కిొంద. 
స్సిభత అొంటే కాల స్ట లో ఔలాల  అొందొం గ్ర ఉొండే అమాభయి. “ఎొందుకు రా, ఆ 
అమాభయి ప్పరు రాయిొంచ్చకునానవ్?” అనానడు శ్రీధర్. 

“స్సిభత ని ప్పయమిస్త నాన రా!” అనానడు రాభటభరిత. 



 

నిజ జీవితొం లో “ఎవరైనా పెయమిస్త నానను” అని చెబితే వినట్ొం అదే మొదటి 
సారి శ్రీధర్ కి. 
ఆ రాతిే సడ్ీ అవర్ లో కానసొంటేరషన్ అససలు కుదయ లేదు,శ్రీధర్ కి. వాడి 
భనోపలఔొం మీద „స్సిభత ను ప్పయమిస్త నానను‟ అని రాభటభరిత చెపిన మాట్లట 
ఆ తరావత స్సిభత మొహభట రిప్లట్ అవవసాగ్రయి. వాడికి ఆ క్షణొం లో 
చదుజేకోవాలని ఉొంది. కానీ లోలినొంచీ ఏ శకోత వాడిని డిసర్్ఫ చేస్టతొంది. శ్రీధర్ కి 
బమొం వేసిొంది. రొండు రోజుల తయవాత రీక్షలు. “ఈ డిసయ్ఫన్స ఇలాగే 
కొనసాగితే...ఎకిాొంస్ట లో కూడా కానసొంటేరషన్ కుదయఔ పోతే?” ఈ ఆలోచన 
వచిుొంది వాడి మైొండ్స లో కి. ఈ ఆలోచన తో స్సిభత గురిొంచిన సొంచలనొం 
భరిొంత ఎకుజవైెొంది వాడి మైొండ్స లో. 

“ఏొంటి?…స్సిభత ని గ్రనీ న్నను కూడా ప్పయమిస్త నాననా? “రేయ్! 
పొయపాటన కూడా అలాొంటి ని చెయొమదుద . నుజేవ ప్పయమా దోమా అొంటే 
చదుజే చొంఔనాకి పోతుొంది. ఇఔ ఎొంస్తట్ గురిొంచి భరిు పోవట్మే. నానన నినున 
ఔష్డి చదివిస్త నానడు. నానన నభభకానిన వమభచేయొదుద .”, తన కి తాన్న 
చెజృకొనానడు శ్రీధర్. “అయినా ప్పయమిొంచి ఏమి చేసాత జే? దిహేడేళ్ు కే పెళ్లు 
చేస్కోలేజే ఔదా? ఔ వేళ్ నాలుగైదేళ్ళు ఆగుదాభను కొనాన, అటికి రిసిథతి 
ఎలా ఉొంటొందో ఎవరికి తెలుస్?”,ఇలా భధన డాు డు వాడు. 

భరుసటి రోజు కాల స్ట కి వెళ్ళత స్సిభతా రాభటభరీత బాగ్రన్న ఉనానరు,ల్లఔుయర్ 
చెప్ప ల్లసన్ విొంట్ట. వాడిని మాతయొం ఆలోచనలు చికాకు యచ సాగ్రయి, 
యశాొంతమైన చెరుజే లో దుొంఖని ఎతిత వేసినటల  గ్ర. దీొంతో వాడికి తన మీద 



 

తనకే కోొం వచిుొంది. స్సిభతా రాభటభరిత ల మీద, వాళ్ళు ఏమీట్్నటల  గ్ర 
ల్లసన్ విొంటననొందుకు, ఇొంకా ఎకుజవ కోొం వచిుొంది. 

ఈ ఆలోచనలతో కుసీత డుతటన్న వాడు రీక్షలు రాశాడు. రీక్షలోల ఏకాఖయత 
కుదరేలదు వాడికి. కానీ తకుొండా పస్్ట కాల స్ట వస్త ొంది. కాల స్ట పస్్ట మాతయొం ఈ 
సారికి చొందహేాస్న! “స్సిభతను ప్పయమిస్త నానను”, అన్న ఆలోచన వాడి బుయయలోకి 
వచిునజృడు మాతయొం వాడి భనసట శరీయభట ఏఔమై దటది పిొంజలా గ్రలి లో 
తేలియాడిన అనుబటతి ఔలిగేది. 

రీక్షలై్లన తరువాత, వాళ్ు ఊరళ్తుడు శ్రీధర్. ఔ రోజు కాలవ లో ఈత కొటి ్
వస్త ొంటే, హఠాతుత  గ్ర స్సిభత గుర్చతచిుొంది. వెొంట్న్న వాడికి ఇనిన రోజులట 
స్సిభత గురిొంచి భరిచిపోయిన విషమొం కూడా అయధమైొంది. దాొంతో వాడు 
చ్చలా సొంతోష డాు డు, స్సిభత తన మైొండ్స లో నుొంచీ వెళ్లుపోయినొందుకు. 
వాడికే ఖనుఔ ఔ మపైెై యేళ్ళు జేొండి జేొంటే తెలిస్నది, “తను ఇన్-
ఫాటమయేషన్ నుొంచీ ఫమట్ డాు నని”. వాడికి భనస్ కి టి్న మస్రు 
తొలఔరి కురిమ కుొండాన్న తొలగి పోయిొంది. దానికి కాయణొం వాడి అభభ ప్పయభ 
అన్న చిరు గ్రలి కావచ్చు, వాడి నానన లో యకాశిొంచే యశాొంతత కావచ్చు. 
స్తలవలయిమ కాలేజీ కి భళీు శ్రీధర్ వెళ్ళు సరికి, భొండల్ ఔమీషన్ గడవలు 
మొదలయామయి. దేశొం లో కుల రాజకీయాలు ఊొందుకునానయి. 
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కుఔజర్ „సటయ్….‟ భని మోఖట్ొం తో భళీు ఈ లోఔొంలో డాు ను న్నను. 
వొంటిొంటోలక్వళ్లు, సవ్్ ఆఫ్ట చేసి వచిు కూరుునానను. భదాాస్ నుొండీ బొంఖళ్టరు 

రావట్ొం నా యమేమొం లేకుొండా న్న జరిగి పోయిొంది. 
 *** 

 
భదాాస్ లో మా ఇొంటి దఖజోయ భారామ బయతలిదదరు తెలుగు పిొండివొంట్లు 
అమభకొన్న వాళ్ళు. ఆ వచిున డబుఫ తో ఇదదరు మతామలలాొంటి ఆడపిలలలని 
చదివిొంచ్చకొన్న వాళ్ళు. రేటల  తకుజవ గ్ర ఉొంటామని, మేమ వాయొం వాయొం 
వాళ్ు దఖజోయ ఏవో పిొండి వొంట్లు కొొంట్ట ఉొండే వాళ్ుొం. అయితే ఔ వాయొం 
సీవట్స కొనటానికి వెళ్ళత కొట్ భటస్నసి ఉొంది. ఔజ ష్ట అ వాడిని అడిగితే వాళ్ుకు 
నష్్టలొచ్చుమనీ, వాళ్ళు ష్ట అ ఎతేతస్కొని ఎఔజడి కో వెళ్లుపోయాయని చెపాడు. 
ఏభయిమొందో వాళ్ుకి. ఏ నష్్టలొచ్చుయో! ఏ ఔష్్టలు డతారో, ఆ ఆడ 
పిలలలిదదరితో! ఏదైనా జీవితజృ అనిశిుతి యొఔజ ఔమకు దఫఫ కి ఔ ష్టజృ 
భటతడిొంది.ఔ ఖటడు ఔదిలిొంది! దానికి కొొంతవయకూ మేమ కూడా 
కాయణమే, రేటల  తకుజవ గ్ర వసాత మని అఔజడే కొన్న వాళ్ుొం. వాళ్ు కొచిున నష్ొం 
లో మా వలన కూడా కొొంత వచిుఉొంటొంది. 

 *** 

 
మీకు మా ఔిషన్ యఘు గురుత నానడా? వాడే… చిననజృడు నాతో పాట మా 



 

ఊళ్ళు చెట్లట జృట్్ల వెొంట్ తిరిగ్రడు చటడొండి…వాడు. చెడొం 
భరిచిపోయాను…వాడు “ఎొం సీ ఏ” చేసి ఆ పైెన “వైె ట్ట కే” ఫటొం లో 
అమరికా చెకేజసి, అఔజడే స్తటిల్ అయిపోయాడు. వాడు భదాాస్ లో ఉొండగ్ర 
ఒ రోజు రాతిే అమరికా నుొంచీ ఫోన్ చేశాడు.కొొంతభొంది సొంతోషొం గ్ర 
ఉొండటానిన కూడా ఔ షో కేస్ట చేస్కోవలసిన విషమొం గ్ర భావిసాత రు. లోల 
జీవితొం ఎలా ఉననదీ వేరే విషమొం.యఘు ని “ఇొండియా వచేుసాత వా? అమరికా 
లో న్న ఉొంటావా?” అని అడిగ్రను న్నను.దానికి వాడు, “నో వే..ఇొండియా 
లోఎొంత రిచ్ ఫ్లో అయినా సరే, ఎట్ ద ఎొండ్స ఆఫ్ట ద డే పొలటమషన్ లోనట 
దుమభలోనట జీవితొం ఖడపాలి. పొయపాటన కూడా ఇొండియా రాను 
బాబోయ్!” అనానడు.ఇొండియా లో కొొంతభొంది పిలలల పెొంఔమే అమరికా 
వెళ్ుటానిఔననటల  ఉొంటోొంది. అటవొంటి వాళ్ుకు అమరికా, “చే పిలల కి నీటి 
కొలను” లా ఉొంటొంది. భళీు ఇొండియా వస్నత వాళ్ళు వడుు న డు చే పిలల లా 
గిల గిల లాడి పోతారు. 

మా వాడు, “నుజేవ కూడా అమరికా రా రాదట” అని ఒ యశన వేశాడు. 
దానికి న్నను,” డబుఫలు సొంపాదిొంచటానిక్వతైే అమరికా రావలసిొందే.కానీ నాకు 
యస్త తానికి డబుఫలు సరిపోతునానయి. అమరికా లో భనకి ఎదుయయేమ 
స్టషల్,ఎమోషనల్ డిపైెవైేషన్ నాకు డదు. న్నను రాను”, అనానను. “అమాభ 
నానన ల తో మాటాల డే కాలానిన వారానికొఔ కాలిొంగ్ కార్ు తో కొనుకోజవట్ొం నాకు 
ఇష్ొం ఉొండదు”, అని కూడా అనానను. 

దానికి వాడు, “అొందని దాాక్షలు జృలలన”, అని నవవసాగ్రడు. 



 

ఈ మా సొంభాషణ గురిొంచి తరువాత ఆలోచిస్నత నాకిలా అనిపిొంచిొంది. 
“జనాలు జీవిత యవాహొం లో కొట్కొని పోయి అన్నఔ యదేశాలలో తేలుతారు. 
ఎఔజడ తేలుతారు అన్నది వారి చేతులోల ఉొండేది చ్చలా తకుజవ. ఏదో ఔ యదేశొం 
లో తేలిన తరువాత, తామ ఉొండే యదేశమే గది అనుకొొంటారు. అలా 
అనుకోఔ పొతే జీవితొం ఆనొందొం గ్ర ఉొండదు భరి. భనొం ఔజ వాళ్ు ఔొంటే 
ఏదో ఔ విషమొం లో ఎకుజవ అనుకొొంటేన్న సొంతోషొం. ఏదో ఔ విలక్షణత ని 
భనలో భనొం చటడకుొండా ఉొండలేొం. ఔజ వాళ్ు ఔొంటే భనొం ఎజృూ 
తకుజవే అను కొన్న నటమనతా భావొం నాణానికి రొండ్లఔజ లాొంటిది.” 
భరుసటి రోజు బొంఖళ్టరు లోని ఒ ఔొంనీ నుొంచీ ఒ ఇొంట్యటవు కాల్ 
వచిుొంది. బొంఖళ్టరు లో వేరే ని కూడా ఉొండట్ొం తో, ఇొంట్యటవు కూడా 
అటొండ్స అయిమ వచ్చును. మా ఔొంనీ లో నా పొిషషన్ ఎదుఖట బదుఖట 
లేకుొండా ఉొంది. సయళ్ కి మాతయొం టీొం లీడ్స ఇచ్చురు. 

బొంఖళ్టరు లోని అవొంటక్ నుొంచీ ఆపర్ ల్లట్ర్ వచిుొంది. ఇజృడునన జీతొం 
ఔొంటే 50% ఎకుజవ ఇచిు,పాాజెక్్ లీడ్స గ్ర ఆపర్ ఇస్త నానరు. 

సయళ్ళమో “నా క్వరీర్ ఇఔజడే బాగుొంది. న్నను బొంఖళ్టరు రాను అని చెపిొంది. 
ఐతే నా క్వరీర్ కూడా మకమమే కాఫటీ్ న్నను బొంఖళ్టరు వెళ్ళత సయళ్కేమీ 
అబమొంతయొం లేదట్. స్ట, బొంఖళ్టరు న్నను ఔజడిన్న వెళ్తులని 
నియాయిొంచఫడినది. బొంఖళ్టరు వెళ్ుటానికి పెయప్పర్ అవవసాగ్రను. న్నను కూడా 
మా ఔిషన్ యఘు గ్రడి డైెరక్షన్ లోన్న వెళ్ళత ననన్నమో అనిపిొంచిొంది. ఇఔ పైె సయళ్ తో 
మాటాల డే టైొం ని ఫోన్ లో కొనుకోజవాలి. 



 

సయళ్ నా కోసొం ఔ కొతత స్తల్ ఫోన్, ఔ జృల్ మేన్, ఔ సటట్ట కొని తెచిుొంది. 
“ఇదొంతా అనవసయమైన కరుు”, అనానన్ననను సయళ్ తో. “వేరే ఊరు 
వెళ్ళుట్జృడు ఈ మాతయొం కొనుకోజఔ పోతే ఎలా?” అొందామ. 

“ఇఔజడే సయళ్ కూ నాకూ తేడా వచేుది. సయళ్ కి అవసరాలు అనిపిొంచేవి 
నాకు అనవసయమైన కరుులు అనిపిసాత యి. 
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శ్రీధర్ ఎొంస్తట్ బాగ్రన్న రాశాడు. వాడికి భటడొొందల ఫై్న రామొంక్ వచిుొంది. 
చొందేహాస్ట కీ భటడు వొందలపైెన వచిుొంది. ఔృష్టా రాజే ఎజృూ హైెదరాబాదు 
వెళ్లున భనిష కాదు. ఆమనకు ఆ నఖయొం పోవాలొంటే ఏదో తెలిమని బరుకు. 
చొందేహాస్ట వాళ్ు నానన వాళ్లుదదరీన హైెదరాబాద్ తీస్కొని వెళ్తత ననానడు. శ్రీధర్ 
వాళ్ు నానన కి చెప్పత ఆమన ఇొందుకు జృకునానడు.శ్రీధర్ కి హైెదరాబాద్ చ్చలా 
విొంత గ్ర అనిపిొంచిొంది. తెలుగు రాష్ై రాజధాని లో తెలుగు విసత ృతొం గ్ర వాడఔ 
పోవట్ొం ఔ విొంతైెతే, ఆ తెలుగు తను మాటాల డే తెలుగు కి జౄరిత భిననొం గ్ర 
ఉొండట్ొం ఇొంకో విొంత. తాను అటి దాఔ నిజ జీవితొం లో వినన, సినిమాలోల 
చటసిన, జృసతకాలోల చదివిన భాషకి అది చ్చలా భిననొం గ్ర ఉొంది. దానితో, శ్రీధర్ కి 
ఆ భాష తనిపిొంచిొంది. వాడి రిపయన్స ప్పలన్ అన్నది వాడి ఊరి భాష. ఆ భాష తో 
భిననొం గ్ర ఉననదొంతా తనిపిొంచిొంది వాడికి. ఆ భాష మీద వాడికి 
తాతాజలిఔమైన చినన చటజృ ఏయడిొంది. 



 

కౌన్సలిొంగ్ లో శ్రీధర్ కి కాకినాడ „జే ఎన్ టీ మట‟లో ఎల్లకై్ానిక్స దొరికితే 
చొందేహాస్ట కి వయొంఖలుల  ఆరీసీ లో ఔొంజౄమట్ర్ సై్తన్స దొరికిొంది. 

 *** 

 
ఎన్.టీ. రామా రాజే ఎల్లక్షనలలో ఒడి పోయి, తెలుగు దేశొం పారీ్ అధికాయొం 
లోొంచీ దిగి పోయిొంది. కాొంగేస్ట లో మొదటి ఔృషాుడు చెనాన రడిు ని దిొంచటానికి 
పెదద కుటేర జరిగిొంది. రొండ్ల ఔృషాుడు న్నదురుభలిల జనాయధన రడిు మకమభొంతి ే
అయామడు. 

 *** 

 
శ్రీధర్ ఇొంజనీరిొంగ్ కాలేజీ లో అడిభషన్ కి కాకినాడ వెళ్తుడు. భొండల్ ఔమీషన్ 
గడవలు జరిగి అటికి ఎకుజవ కాలొం అవవఔపోవట్ొం వలన, కాలేజీ లో 
రిజరేవషన్ ఉనన వాళ్ుకీ లేని వాళ్ుకీ గడవలు జరుగుతునానయి. రిజరేవషన్ ఉనన 
వాళ్ళు కాలేజీ హాసల్ోల ఉొంటే, లేని వాళ్ళు అదద ఇళ్ులో ఉొంటనానరు. రిజరేవషన్స 
ఉనన సీనిమర్స లేని ఫ్యషర్స నీ, రిజరేవషన్స లేని సీనిమర్స ఉనన ఫ్యషర్స నీ రాగిొంగ్ 
చేస్త నానరు. రిజరేవషన్స ఉనాన లేఔపోయినా సీనిమర్స జూనిమర్స చేత ఫట్్లు 
విపిొంచట్ొం, ఫటతు పాట్లు పాడిొంచట్ొం, అమాభయిలకు “ఐ లవ్ మట” 
చెపిొంచట్ొం చేస్త నానరు. 
శ్రీధర్ కాకినాడ లో ఉనన, వాళ్ు చ్చట్ాల ఇొంటోల ఉొండి రోజూ కాలేజీ కి వెళ్లు రా 



 

సాగ్రడు. ఉదమొంలేచి కాలేజీ కి వెళ్తులొంటే హడల్ గ్ర ఉొండేది శ్రీధర్ కి, 
రాగిొంగ్ గురుత కొచిు. కాలేజీ గురిొంచి శ్రీధర్ కి న్భభది గ్ర విషయాలు తెలిమ 
సాగ్రయి. కాలేజీ లో గడవలు ఎకుజవ. ఆ గడవలు కులాల ఆధాయొం గ్ర 
జరుగుతాయి. కాలేజీ లో వేరేవరు కులాల విదామరుధ లు వేరేవరు ఫ్యషర్స పార్ీ లు 
జృట్కొొంటారు. కుల సృహ ని అధిఖమిొంచే చైెతనమొం సట్డెొంట్స కి లేదు. 
ఎఔజడ నుొంచీ వస్త ొంది చైెతనమొం? వాళ్ు పెదద వాళ్ు కి లేదు ఈ చైెతనమొం. 
టీచర్స, ల్లఔుయర్స కులాలకు అతీతొం కాదు. కాల స్ లో చెప్ప పాఠాలట, 
సినిమాలట సమాజొం లో కులమే లేనటల  ఎస్నజపిస్్ గ్ర ఉొంటాయి. ఊరి లోని 
జీవితభట కులాధారితమే. కాలేజీ లో కులాల గడవలు తలలు ఖల కొట్కొని 
పోలీస్ల కేస్ల వయకూ వెళ్తత యి. ల్లఔుయర్ ల కి గ్యవొం ఇవవఔ పోగ్ర, వాళ్ుని 
ఫటతులు తిట్్డొం, వాళ్ు సటజట్ర్ సీట్ ఔవర్ కోమట్ొం లాొంటివి 
అసాధాయణమేమీ కాదఔజడ. శ్రీధర్ దసరా స్తలవలకి ఊరళ్లునజృడు,”కాలేజీ 
ఎలా ఉొంది రా?”, అని అడిగ్రడు ఔృషా్ట రాజే. 

“కాలేజీ మాన్నసాత ను నానాన”, అని కాలేజీ వివరాలనీన చెపాడు శ్రీధర్. 

అదొంతా విని, తేలిఔ గ్ర తీస్కొని నవేవసి, “అవనీన ఔ న్లలో సదుద కొని 
పోతాయి. కాలేజీ మానటానికేనా నుజేవ ఔష్డి చదివి రాొంకు తెచ్చుకుననది?” 
అనానడు. 

“ఏొం చేసాత ొం కాలేజీ లో రాగిొంగ్ అన్న చేదు అనుబవొం ఎదురైొంది శ్రీధరిజ, 
ఔృష్టా రాజే కి కాదు ఖదా! 
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బొంగుళ్టరు కి మారే మొందు మా జైరళ్లు రావాలనిపిొంచి ఫమలు 
దేరాను. ల్లలట్టరు రావట్ొం సయళ్ కి నచుదని తెలుస్. న్నను ఔజడిన్న ఫమలు 
దేరాను.విజమవాడ లో టైనై్ దిగి మా ఊరళ్ళు ఫస్తసకాజను. ఫస్స ఔొండఔర్్ తో 
అలవాట యకాయొం తమిళ్ొం లో మాటాల డబోయి,చివరి నిమిషొం లో 
తమాయిొంచ్చకొని తెలుగు లో మాటాల డాను, “వెొంఔటాజృయొంకి ఔ టిక్వట్”.  

ఫస్స రోడుు  మీద ఔదులుతోొంది..చుటి పొలాలట తభలపాకు తోట్లట 
చెరుకు తోట్ లభధమ నుొంచీ. చిననటి నుొంచీ ఆ యదేశాలనీన చటసిన నాకు 
మొదటి సారి ఆ పొలాలోలనట తోట్లలోనట ఏదో తెలిమని అొందొం 
ఔనడుతోొంది..ట్ణ్ొం లో ఔనడని చుదనొం ఇఔజడ ఔనిపిొంచినొందు వలన 
కావచ్చు….వమస్ నా లో తెచిున భరుల వలన కావచ్చు. ఫస్స లో ఊళ్ుకు 
పోయే ల్లలట్టరి భనుషులు నాకు చ్చలా రిచమొం ఉనన వాళ్ు లా 
అనిపిొంచ్చరు..మా ఆఫీస్ట లో తెచిుపెట్కునన వెసర్్న ఫారాభలిటీ వెనకాల ఉొండే 
అసలు భనుషులు ఎటికీ రిచమొం కారు.ఫస్స దిగి ఖటడు రిక్ష్య లో మా 
ఇొంటికి ఫమలు దేరాను. అఔజడఔజడా కొతతగ్ర ఆటో లు కూడా 
తిరుగుతునానయి. ఇొంటికి వెళ్ళుట్టికి మా నానన ఫమట్ దొడ్లల తుొండు 
చ్చట్కొని సాననొం చేస్త నానడు.రిక్ష్య చజృడు కి మా అభభ ఫమటికి వచిుొంది. 
మా నామనభభ చనిపోయి రొండేళ్ుయిొంది. అటి నుొంచీ ఇలుల  బాజేరు 
భొంటొొంది. మా ఇొంటి ఎదురు గ్ర క్షుల కిలకిలల తో సొందడి గ్ర ఉొండే రావి 



 

చెట్నొఔదానిన కూడా ఈ భధ్యమ కొటేశ్ారు. దానితో వాకిలొంతా ఏదో వెలితి గ్ర 
ఉొంది.మా నామనభభ పోయేట్జృడు పెదద బాధడకుొండాన్న పోయిొంది. చివరి 
రోజులోల, “ఆ రామడు నన్నజృడు తీస్క్వళ్తత డ్ల!” అనుకొన్నది. ఊరి అరుగుల 
మీద ఎవయట కూరోువట్ొం లేదొంట్, మా నానన చెబ్రత తెలిసిొంది. “ఎవరికి వాళ్ళు 
కేబుల్ టీవీ లో సినిమా లు చటడట్ొం అలవాటైొంది జనాలకి. “ఆ ఐనా ఊళ్ళు 
ఇొంకా ఎవరునానరు, మా బోటి మసలీ మతకా తపితే!”, అనానడు నానన. 
అభభ సాననికి వేణీళా్ళు తోడిొంది. సాననొం చేశాఔ భోజనొం వడిుొంచిొంది నాననకూ 
నాకూ. అభభ చేతి వొంట్ రుచే వేరు. భోజనొం చేసి అలా ఊళ్ళు తిరిగదాద భని 
ఫమలు దేరాను. హైె సటజల్ గ్రొండు లో పిలలలే ఔనడ లా. ఔజన్న ఇొంగ్లలషు 
మీడిమొం కాన్వొంట్ లో మాతయొం పిలలలు కోడి పిలలల లా రైొంస్ట చెజృత నానరు. ఊళ్ళు 
భనుషులే కాదు భనుషుల తో పాట శుజేలట కోళ్టు పిచిుఔలట కూడా 
మామభయామయి. ఎఔజడనాన ఒ భనిష స్తల్ ఫోన్ లో మాటాల డట్ొం 
ఔనడుతోొంది. గోయటి వెొంఔనన పాట్,”ల్లల ఔనీనరు పెటి్ొందో”,నా భనస్ చెజేలోల 
మారు మోగుతోొంది. ఇొంటికి వెళ్ుగ్రన్న ఫోన్ మోగిొంది. ఫోన్ ఎతితతే సయళ్,”నీ 
స్తల్ తీసిక్వళ్ుట్ొం భరిచి పోయాజే అొంది.న్నను చెపాను,”భరిచి 
పోలేదు.కావాలన్న తీస్కొని రాలేదు” అని. “ఊరు చేరిన వెొంట్న్న ఫోన్ చేసి 
చెపొచ్చు ఔదా చేరానని” అొంది సయళ్.మా ఇొంటి ఔజన్న ఉొండే రాగవమమ 
మాస్ారు వచ్చురు,”ఏమోయ్, అమరికా వెళ్తుజే ఔదా, భళీు తిరిగి 
వచేుశావేొంటి?” అొంట్ట. 



 

“న్నను అఔజడ ఉొండటానికి వెళ్ులేదు మాస్ాయట. న్నను వెళ్లున పాాజెక్్ ని 
అయిమపోయిొంది. తిరిగి వచ్చును”. 
“ఆ..న్నను అమరికా వెళ్ళువాళ్ును చటశా గ్రనీ, తిరిగి వచిున వాళ్ును 
చటడలేదు”, అనానడామన. 
జౄయవ కాలొం సమదాాలు దాటి విదేశాలు వెళ్ళత వెలి వేస్నవాయట్. రోజులు 
మారాయి. విదేశాల నుొంచీ ఇొండియా వస్నత వెలి వేస్న రోజులు వచ్చుయి కాబోలు. 
మా మాట్లసొందడి విని,కిజొంటి యసటనాొంఫ అతతమమ వచిుొంది. 

 
“నీకు జీతొం బాగ్రన్న వస్త ొందా నామనా?” అడిగిొందామ. 

“బాగ్రన్న వస్త ొందతతయామ” 

“ఏ మాతయమొస్త ొందేమిటి?” 

“ఒ మపైెై వేల దాకా వస్త ొంది” 

“మపైెై వేలేనా. మా భనవడు అమరికా వెళ్తుడు. వాడికి రొండు లక్షలొంట్ 
జీతొం!”, అని మీ మొగుూ పెళ్తులిదదయట ఉదోమఖమేగ్ర. మీది మీకు 
సరిపోతుొందేమోలే!”అొందామ. 
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దసరా స్తలవల తరువాత కాలేజీ కి వెళ్లున శ్రీధర్ వాడి కాల స్ట మేట్ యమేష్ తో 
ఔలిసి ఔ యటొం తీస్కొని దాొంటోలకి మారాడు. 

శ్రీధర్ ఇొంట్రీభడియేట్ వయకూ తనకునన జాాఔ శకిత సహామొం తో కాల స్ లో 
మొదటి రామొంకు లో ఉొండేవాడు. కానీ ఇొంిషనీరిొంగ్ లో వాడి జాాఔ శకిత వలన 
ఉయోఖొం లేఔ పోయిొంది. ఇొంజనీరిొంగ్ సరిగ్ర చదవాలొంటే అవగ్రహనా శకిత 
మకమొం. ఆలోచనా శకిత కావాలి. కానీ శ్రీధర్ కి అకాడమిక్స లో వాటి అవసయొం 
అటి వయకూ పెదద గ్ర రాలేదు. పైెగ్ర ఇొంజనీరిొంగ్ అొంతా రామొంక్ వచిున మరిట్ 
సట్డెొంట్స ఉొండట్ొం తో వాడికి కాల స్ట టా అ రామొంకులోల సాథ నొం లేకుొండా 
పోయిొంది. దీొంతో వాడి ఆతభ విశావసొం కొొంత దఫఫ తిననది. ఫమటి యొంచ్చనికి 
ఔజసారిగ్ర ఎక్స పోజ్ అవవడొం తో వాడికి చెడు తిరిగుళ్టు సినిమాలట 
అలవాట్యామయి. వాడి ఫ్యొండ్సస సరిజల్ లో విలువల యకాయొం, రిలీజెైన సినిమా 
మొదటి వాయొం లోల చటడఔ పోతే, అది ఔ నామోషీ. వాడు అమాభయిల 
వెొంట్ తియఖఔ పోయినా, ఖొంట్ల తయఫడి అమాభయిల గురిొంచి హస్జ కొట్్డొం 
అలవాటైొంది. ఎొం స్తట్ లో రామొంకు వచిున దఖజోరి నుొండీ ఏదో సాధిొంచేసిన బేభ 
వాడిని ఆవరిొంచిొంది.వాడు తాతాజలిఔొం గ్ర ఇొంటి దఖజోరి ఆరిధఔ రిసిథతి గురిొంచి 
కూడా భరిచిపోయాడు. వాడి యటొం మేట్ యమేష్ మాతయొం బుదిధ గ్ర 
చ్చద జేకొన్నవాడు. శ్రీధర్ కి ఈభధమ ఒ పిచిు టిొ్ంది. ఈ పిచిు ఇొంట్రీభడియేట్ 
లో స్సిభత గురిొంచిన వాడి ఇన్-ఫాటమయేషన్ కి కొనసాగిొంజృ లా అనిపిస్త ొంది. 
ఒ రోజు వాూ వాడి యటమేభట్ యమేషట ఔలిసి కాలేజీ లై్లఫేరీ కి వెళ్తురు. యమేష్ 
ఎల్లకై్ానిక్స సయటజుట్స జృసతఔొం తీసి బుదిధ గ్ర చదుజేకొొంటొంటే, శ్రీధర్ మాతయొం 
లిట్రేచర్ స్తక్షన్ లోకి చొయఫడి చెకోవ్ ఔథలట, టాల్-స్ాయ్ ఔథలట చదవట్ొం 



 

మొదలు పెట్ాడు. ఇొంటికి వెళ్ళుట్జృడు ఔభటమనిస్్ట మానిఫ్స్ట్ 
తీస్కువెళ్తుడు. 
యటొం లోకి వచిున తరువాత వాడు యమేష్ ని అడిగ్రడు,”నుజేవ ఔభటమనిస్్ట 
మానిఫ్స్ట ్ చదివావా?” అని. 
“చదవ లేదు. చదవాలని కూడా అనుకోవట్ొం లేదు. ఎొందుఔడిగ్రవ్?” అనానడు 
యమేష్. శ్రీధర్ యమేష్ మాట్ వినిపిొంచ్చకోకుొండా,“ఉనన వాళ్ుొందయట లేని 
వాళ్ును దోచ్చకొొంటనానరు ఈ లోఔొం లో. దీనికి కులభతాల తో యసకిత లేదు. 
ఈ సమాజొం లో పొండమొంట్ల్ గ్ర మారు రావాలి”, అనానడు. 
యమేష్ చ్చలా తకుజవ గ్ర మాటాల డుతాడు. అయితే శ్రీధర్ ఈ మాట్లు కొొంత 
కాలొం గ్ర అదే ని గ్ర చెజృత నానడు. వాడి ఉనామసాలకు ఔ జల్ స్ా అ 
పెడదాభనిపిొంచిొంది యమేష్ కి. 
“నుజేవ చెపిొంది ఔయకే్. న్నను విననదానిని ఫటి్ చెజృత నానను. కాపిట్లిజొం గురిొంచి 
మారిజ్జొం చేసిన అనాలసిస్ట చ్చలా వయకూ ఔయకే్. అయితే ఖభమొం చేయటానికి 
భరిజ్జొం చెపిన మాయజోొం ఆచయణ యోఖమొం కాదు. ఔజృడు డబుఫ లేని 
వాడు, డబుఫ సొంపాదిొంచి ఉనన వాడు అజేతాడు. ఉననవాడు అయిమన 
తరువాత, వాడు ఉననవాడి లాగ్రన్న యవరితసాత డు. కాఫటి్ సభసమ అొంతా భనిష 
సవభావొం తో న్న ఉొంది.” అనానడు యమేష్. 

శ్రీధర్, “కానీ ఇది సిసొ్ం కి సొంఫొంధిొంచిన సభసమ. విలవొం దావరా స్టషలిస్్ట 
సిసొ్ం వస్త ొంది. ఔ సారి స్టషలిస్్ట సిసొ్ం వచిున తయవాత అొంతా సమానమే. 
ఇొంకా లేని వాడు ఉననవాడయేమ సభస్నమ లేదు”, అనానడు. 



 

“కానీ, భనొం సమానొం గ్ర లేని సభజొం లో ఉనానొం. ఈ సమాజానిన ఫలవతొం 
గ్ర చదును చేసినా, భనుషులోల సహజొం గ్రనట, పెొంఔొం వలనా వచిున 
నై్జృణామల లో తేడాల వలన భళీు ఈ సమాజొం అసమానొం ఐపోతుొంది. 
సమానతవొం లేని చోట్, సమానతావనిన ఫలవొంతొం గ్ర రుదాద లనుకోనట్మే ఔ 
పెదద అసమానతవొం అని ఎఔజడ్ల చదివాను. భనుషుల వమకితతావలట 
భనసతతావలట మారిజ్జొం చదివినొంత మాతానా దానికి అనుగుణొం గ్ర 
మారిపోజే. అవి అటి నిజజీవితొంలోని రిసిథతుల పైె అధాయ డి ఉొంటాయి. 
ఎొంత భొంది మారిజ్స్్ ఆదయశ వాదులు తదివరుదధమైన జీవితొం 
ఖడట్ొంలేదు?” ఇొంకా ఇలా అనానడు యమేష్,” నీ బుయయ లో ఔ ఆదయశ లోఔొం 
ఉొంది. కానీ ఆ లోఔొం చేరే దారి మాతయొం నీ దఖజోయ లేదని న్నను నమభతునానను. 
జనాల సవభావాలను ఔజ రోజు లో ఎలా మారుసాత జే?. భనుషుల సవభావాలని 
ఏ మారోజ్ పాల న్ చెమమలేదు. భనుషులను యభావితొం చేస్న రిసిథతులను 
మాయుట్ొం దావరా భనుషుల వమకితతావనిన మారుదాద భొంటే, ఆ రిసిథతులే 
భనుషుల అవఔ తవఔ వమకితతావల వలన సృషొ్ంచఫడాు యాయే. భనుషులు 
మాయకుొండా వచేు విలవొం ఒ విలవొం కాదు. ఔభటమనిజొం యొంచభొంతా ఫ్యిల్ 
అవవటానికి ఇదే మొదటి కాయణొం. భనుషులు మాయఔ పోవటాకికి చ్చల ఖటి ్
కాయణాలే ఉొండి ఉొండాలి.. యొంచొం మొతాత నిన మారేు మొందు, ఔభటమనిస్్లు, 
ఔ ిషలాల నో, భొండలానోన తీస్కొని వాళ్ు సిదాధ ొంతానిన నియటపిొంచ్చలి. దాని 
వలన ఔ పాొటోటై అ జైౄవ్ అజేతుొంది. యొంచొం లో చ్చలా హిొంస తజృతుొంది. 
అజృడు మీ సిదాధ ొంతానిన యొంచొం కూడా అొంగ్లఔరిస్త ొంది. ఆ పైె దానిన యొంచొం 
మొతాత నికీ విసతరిొంచేమ వచ్చు.” 



 

శ్రీధర్ కి యమేష్ వాదన నచులా. “నువొవఔ ఫటరిువా వి. నీకు మారిజ్జొం 
అయధొంకాదు” అనానడు. వాడు యస్త తానికి విలవొం తో ప్పయభ లో డాు డు. అదే వాడి 
పాషన్. అది వాడి ఎమోషనల్ నీడ్సస ని తీరుస్టతొంది. 

వాళ్ు యటొం దఖజోరోల ఔ అడుకొజన్న వాడు కూర్చుని ఉొంటే వాడిని చటపిొంచి,” 
వాడిని చటసటతొంటే నీకు ఏమీ జాలి వేమట్ొంలేదా? వాణ్ణా చటసటతొంటే నీకు 
ఏమీ దిగులు గ్ర లేదా? ..నుజేవ వాడిని గురిొంచి జాలి డఔ పోవట్ొం….హౌ 
డిపెయసిొంగ్!!”,అనానడు. 

“అది వాడి కి ట్ాలిసన ఖతేన్నమో! రీక్షలోల తపిన వాడి గురిొంచి జాలి 
డతామా? ఆ తపిన వాడు చదవకుొండా అమాభయిల కి సై్తట్ కొడుతట టైొం 
వేస్ట్ చేశాడేమో.. అయినా నాకు జాలి వేస్నత వాడికో యటపాయి వేసి దానితో వాణ్ణ ా
వదిలిపెటే్సాత . వాడి గురిొంచి తెఖ ఫీలయిమ పోయి, వాణ్ణా మడి దాయధొం గ్ర 
తీస్కొని ఔవితావలు రాస్న వాళ్ు ఔొంటే, న్నను వేసిన యటపాయే వాడికి ఎకుజవ 
మేలు చేస్త ొందేమో!” 
“ఎకిాొం లో ఫ్యిల్ అయిమన వాడు వాడి అశయధధ వలన ఫ్యిల్ అయితే వాడి 
మీద న్నను జాలి చటపిొంచను. కానీ వాడికునన ఔ లోొం వలన ఫ్యిల్ అయితే 
న్నను జాలి చటపిసాత ను. వాడు తెలివైెన వాడు కాఔపోతే, వాడి గురిొంచి ఔనిసడరేట్ 
గ్ర ఉొంటాను”, అనానడు శ్రీధర్. 

“నీ లాిషక్ యకాయొం వాడి అశయధధ కూడా సిథతుల యభావొం వలన వచిుొంది. 
కాఫటి్ వాడిని నుజేవ తజృట్్ కూడదు ఔదా? న్నను కోయిల పాట్ 



 

నిమచ్చుకొని, కాకి గొంతుని నియసిస్నత అది కాకి ట్ల వివక్ష 
చటపిొంచిొంట్లజేతుొందా?” యమేష్ అనానడు. 

శ్రీధర్ అనానడు,”న్నను కోయిల గొంతు విని సొంతోషసాత ను. కానీ కాకి కి 
భొంచి గొంతు లేనొందుకు దాని మీద జాలి చటపిసాత ను. దానిన చటస్నత నాకు 
దిగులు గ్ర ఉొంటొంది” 

“ఆకాశొం నీలి యొంగు లో ఉొంది, ఎయయ గ్ర లేదు అని నుజేవ బాధ డతావా? 
ఐతే సభసమ నీ బేయిన్ లో ఉొండి ఉొండాలి. నుజేవ వేరే ఏ కాయణొం చేతనో 
డిపెయషన్ లో ఉనానవని అనిపిస్టతొంది.ఎవరైనా ఔ డాఔర్్ కి చటపిొంచ్చకో ”,అని 
యమేష్ ఇలా అనానడు,” భనొం అసలు విషమొం నుొంచీ ఔజకు వెళ్ళత నానొం. 
భనొం మాటాల డే విషమొం ఔభటమనిజొం. ఔభటమనిజొం అన్నది ఔ సామాిషఔ 
ఆరిధఔ సిధాధ ొంతొం. అదేమీ సయవ రోఖ నివారిణ్ణ కాదు. దానిన కాకి కీ అకాశానికీ 
అనవయిొంచ కూడదని న్నననుకొొంటనానను. మాథమటిక్స లో యతి థీరీ కీ 
మొందు కొనిన ఇనీషమల్ ఔొండిషన్స ఉొంటాయి. ఆ థీరీ అపైెలై  అవావలొంట ఆ 
ఇనీషమల్ ఔొండిషన్స నిజభవావలి. ఆ థీరీ చెపిన వాడే ఇనీషమల్ ఔొండిషన్స 
కూడా పెడతాడు. ఆ లిమిట్స భధమ మాతయమే ఆ సిధాధ ొంతొం నిజమతుొంది. ఆ 
లిమిట్స ఫమట్ సిధాధ ొంతానిన అపెట ల చేస్నత అది వీగి పోతుొంది. కాఫటీ్ 
ఔభటమనిజానిన కాకికి అపెట ల చెమమవదుద . ఉదాహయణ కు,” గోలఫల్ వారిభొంగ్ 
గురిొంచి ఔభటమనిజొం వైెకరి ఏమిటి? చెట్ొంఔష్ొం. ఔభటమనిజొం జృటి్నజృడు 
గోలఫల్ వారిభొంగ్ ఔ సభసమ కాదు. కాఫటి్ ఔభటమనిజొం గోలఫల్ వామిొంగ్ కి అపెట ల 
కాదు. అయినా వీటి గురిొంచి చరిుొంచ్చ కోవట్ొం వలన సభమొం వృధా. భనొం 



 

మారేుది ఏమీ లేదు ఇొందులో. నుజేవ వేరేగ్ర అనుకొొంటే నీ జీవితానిన ప్పదవాళ్ు 
కోసొం అొంకితొం చెయిమ. ప్పద వాళ్ు గురిొంచిన నీ ఫీలిొంగ్స మాతయమే సరిపోజే 
వాళ్ుని ఉధధరిొంచటానికి. నుజేవ ఏమీ చెమమలేఔ పోతే ఖమభగ్ర ఉొండు. ఎవరికీ 
కాల స్లు ప్లఔ మాఔ. నుజేవ ఏమీ చెమమనజృడు, వేరే వాళ్ుకి చెప్ప అయహత 
నీక్వఔజడుొంది? వీట్నినొంటి ఔొంటే బాగ్ర చదివి క్వరీర్ లో సక్వసస్ట అవవట్ొం మకమొం. 
ఈ విషయాల గురిొంచి భనొం చరిుొంచ్చకోవట్మిదే చివరి సారి కావాలి”, అని 
వాడ్ల కాల స్ ప్లకాడు యమేష్. 
“ఔనీసొం న్నను ఫీల్ అజేతునానను రా! ఫీల్ అవవట్ొం ఏదో ఔటి చెమమటానికి 
నాొంది. నువేవమో ఫీల్ అవవటానికి నిరాఔరిస్త నానవ్. పైెగ్ర ననున ఏమీ చెమమజే 
అని నిొందిస్త నానవ్”, అని యమేష్ వైెజృ చటశాడు శ్రీధర్. కానీ వాడు అటికే 
న్ట్వర్జ థీరీ బుక్ లో తలమొంచి దానోల లీనమైపోయాడు. 
“నుజేవ చ్చలా సావయథ రుడివి రా యమేషట”,అని శ్రీధర్ ఔభటమనిస్్ట మామనిఫ్స్ట ్
జృసతఔొం తీసి చదవట్ొం మొదలు పెట్ాడు. వాడికి ఆ జృసతఔొం వాడి హృదమ 
రాఖొం లా తోచిొంది. రాతేి దిొంటికి జృసతఔొం భటసి ఏదో ఔ స్తఔొండ్స షో సినిమా 
చటదాద భని ఫమలు దేరాడు. కానీ వెళ్తులనిపిొంచలేదు. ఔ ఖభమొం లేకుొండా 
రోడల మీద తియఖసాగ్రడు.భాను గుడి స్తొంట్ర్ కి వెళ్తుడు. భొంగ్లలాల్ 
సీవట్స.భరావడీ వాడు..వాడి భనస్ లోొంచీ అసహమొం తనునకొసటతొంది..”ఈ 
వామపాయస్త లొంతా సావయథరులే…గ్లయడీ బాసర్్ు్.. కాలిు పారేయాలి……ఆ 
అమాభయిలిన చటడు.ఆ ష్ట అ లో చ్చడీ దాయల వైెజృ ఎలా చటస్త నానరో..ఆఔజన్న 
వొంటి మీద జృొండల తో చ్చట్ట్ ఈఖలు భటగుతట…ఆ పిచోుడు..రోడుు  మీద 
డి ఉొంటే..వాడి వొంఔ చటడరేొం? వాళ్ు ఆలోచనలలో వాడికి సాథ నొం లేదా? స్ట 



 

డిపెయసిొంగ్..” సడన్ గ్ర వాడి దేవషొం వాడి మీదికే భళీుొంది. “వాళ్ళు ఎవరో 
సరే..ఇరయసానిసబుల్ బాసర్్ు్..భరి న్నన్నమి చేశాను వాడికి? ఆ పిచోుడిననా 
యటొంకి తీస్కొని పోయి వాడికి దుటి ఔపి..యటొం లో ఉనన బేడ్స ఎొందుకు 
పెట్్జే రా నుజేవ శ్రీధర్ గ్ర….మట..బాసర్్ు..?..న్నను ఔజడిన్న..ఈ 
ఈఖలమష్ోడికి బేడుు  పెట్ానని లోఔొం బాగై పోతుొందా?..కానీ నీ రిధి లో 
నువెవొందుకు చెమమజే….అలా ఐతే..అడజేలోలకిపోయి..ఖన్ 
ట్కొని..పోరాడుతట ఆ యమతనొం లోన్న నీ పాాణాల్లొందుకు అరిొంచజే…? 
కానీ నా క్వరీర్ ఏమై పోతుొంది?..నా అమాభ నాననలేమతారు? ఛా.. నా మీద 
నాకే అసహమొంవేస్టతొంది…న్నను ఈ రోడుు  మీద వాళ్ుొందరిఔొంటే నిఔృష్ుడిని..న్నను 
స్తలిపష్..ఇది నా గురిొంచిన నిజొం..సభసమాజొం నా ఆశమొం..కానీ.. 
కానీ..సావయథొం అన్నది నా వమకితతావనిన గురిొంచిన నిజొం.. ఈ ఆలోచనల తో వాడు 
బాగ్ర డీలా డి పోయాడు. ఔళ్ళు తిరుగుతునానయి. తటలుకొొంట్ట వాడి 
యటొంకి వెళ్లు రుజృ మీద డి పోయాడు. 

భరుసటి రోజు పొదుద న్నన యమేష్ వాడిని లేపి ఒ డాఔర్్ దగిజోయకి తీస్కొని 
పోయాడు. ఆ డాఔర్్ వాడికి “ఈ ఈ జీ” తీసి, వాడిని ఔ సై్తకియాటిరస్్ దఖజోరికి 
ొంపిొంచ్చడు. ఆ సై్తకియాటిరస్్ ఔ చీఔటి యటొంలో ఔ చినన స్తిత పెటి్ వాడి 
మోకాళ్ు మీదా..మోచేతులమీదా కొటి్, „అొంతా మైొండ్స లోన్న ఉొంది”,అనానడు. 
కొనిన యాొంటీ డిపెయస్తొంట్స రాసిచ్చుడు వాడికి. పిలిల కీ బిచ్చునికీ కే భొంతయొం. 
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మా నానన వమవసామొం మాన్నసి, పొలొం కౌలు కి ఇచ్చుడు. వమవసామొం 
రైతులకి గిట్బాట కావట్ొం లేదు. 
“చొందేబాబు నాయుడు రొండ్ల సారి అధికాయొం లోకి వచ్చుఔ రైతు ల ఔష్్టలు 
పెరిగ్రయి”, అొంటనానడు మా నానన. 
నా చిననటి ఫ్యొండ్స ధడేల్ గ్రడి గురిొంచి అడిగ్రను మా నానన ని. ధడేల్ గ్రడే 
కాదు, నా చిననటి ఫ్యొండ్సస ఎవయట లేయొంట్ ఊళ్ళు. అొందయట భుకిత కోసొం 
హైెదరాబాదో భదాాస్ట వెళ్లుపోయారు. 
ధడేల్ గ్రడిని మొన్నన ొండకిజ చటశాను అని వాళ్ు ఇొంటికి వెళ్లు వాడిని 
పిలుచ్చకొచ్చుడు నానన. ఈ ధడేల్ గ్రడి కీ, చిననటి ధడేల్ గ్రడికీ పోలికే లేదు. 
ఆ రోజులోల వాడి ఔళ్ులో ఔనిపిొంచే అలలరి ఏ మాతయొం ఔనడట్ొం లేదిజృడు. వాడి 
లో జీవితభొంటే ఔ అనాసకిత ఔనడుతోొంది. వాడు హైెదరాబాద్ లో ఔ సినిమా 
సట్డియో లో ఏదో చినన జాబ్ చేస్త నానడు.కాస్నజృ మా పాత రోజులను గురుత  
తెచ్చుకునానొం. రేజే లో కొటి్న ఈతలట, మామిడి తోట్లోల అలలరీ అనీన. ఆ 
తరువాత వాడి ఔళ్ులోకి కొొంత ఔళ్ వచిుొంది. ఈ లోజృ మా అభభ నిభభ కామ 
నీళ్ళు తెచిు ఇచిుొంది మా ఇదదరికీ. ఊళ్ళుకాలువలు ఎొండుతునానయి. అయితే 
కేబుల్ టీవీ లో మాతయొం అనిన చ్చనలటస వస్త నానయి. 
ఇొంగ్లలషు,హిొందీ,తమిళ్ొం..అనీన. అయితే ఈ చ్చనల్స అనీన జనాలను భతుత  లోకి 
తీస్క్వళ్ళు కాలువలే. అసలు కాలువలోల మాతయొం చ్చఔజ నీరు లేదు. ననున 
లఔరిదాద భని ఊళ్ళు రైతు పెదబాబు వచ్చుడు. మాట్ల సొందయబొం లో 
పెదబాబు అొంటనానడు, “ఈ టీ వీ ఛానళ్ు తో చ్చవొచిుడిొంది. 



 

రిజరావమయలలో నీటిభట్్ొం అని రోజూ చటపిసాత డు. దీనిన చటసి తెలొంగ్రణా 
వాళ్ళు నీటి కోసొం కొటాల డుతునానరు.” 

న్నను మాతయొం,”ఇది అొందరి భొంచికీ”, అనానను. 

పెదబాబు,”జీతొం ఏ మాతయొం ఇసాత రేొంటి నీకు?”, అనానడు. 

న్నను, “ఏదో. . , అఔజడి కరుులకి సరి పోతుొంది లే” అనానను. “ఎఔజడుొండే 
ఇఫఫొందులు అఔజడ ఉొంటాయి. కొనిన విషయాలలో ఇఔజడే బాగుొంటొంది” 
అనానను. 

దానికి పెదబాబు,”ఆ ఇఔజడేమిొంది..ప్పడా పిడఔలట..నా మొహొం..నటతి లో 
ఔలాల  ఫతఔతమే ఇఔజడుొంటే!”, అనానడు.  

 *** 

 
ఆరుఫమట్ భొంచొం వేస్కొని చ్చఔజలిన చటసటత న్భభదిగ్ర ఆలోచనలలో కి 
జారుకునానను. సామొంకాలజృ పైెయ గ్రలి ఎటి లాన్న భనస్నీ శరీరానీన 
తాకుతోొంది. “ఔ విధొం గ్ర చటస్నత మా అమాభ నాననలదే మరుగైన జీవితొం. నా 
జీవితొం తో పోలిస్నత వాళ్ళు కుదురైన ఫతుకు ఫతికాయనిపిస్టతొంది. మా అభభ 
తెలివైెనదేమీ కాదు. పైెపెచ్చు భటయఛ రోఖొం ఉని. ఇది తెలిసి కూడా మా నానన 
అభభని పెళ్లు చేస్కునానడు. అదే ఈ రోజులలో, యతేమఔొం గ్ర ట్్ణాలలో 



 

అయితే మా అభభ లాొంటి ఆడ పిలలలు చ్చలా ఔష్డవలసి వచేుది. మా అఔజనీ 
ననటన ఔనన తరువాత మా అమాభ నానాన జీవితానిన ఉననొంత లోన్న పొదుజృ గ్ర 
నిొంపాది గ్ర ఖడిపారు. మా అమాభ నాననలకి పెదదవాళ్ు సలహా ఎజృూ ఉొండేది. 
మా ఇదదరి మదటద మచుట్లు చటస్కోవట్ొం లో వాళ్ు జీవితొం సొంతోషొం 
గ్రన్న సాగిపోయిొంది. ఆ ల్లల లో అొందరి ఫతుకులట దాదాజృ ఇలాన్న ఖడిచి 
పోతాయి. కాఫటీ్ వేరే వాళ్ు తో పోలుుకొని అసటమ డే అవకాశొం కూడా 
వాళ్ుకి లేదు.మా నానన ఔరిని చేయి సాచి అడఖ లేదు. ఔరి చేత మాట్ 
డలేదు. మేొం చిననజృడు తిొండికి ఎజృూ బాధ డలేదు. ల్లలట్టళ్ులో 
ఉొండేటవొంటి ఆరోఖమమైన తిొండి వేరే ఎఔజడ దొరుకుతుొంది? అమరికా లో 
కూడా దొయఔదు. దీనికి న్నను హామీ! వెొంఔటాజృయొం లోని విలువల వమవసథ కూ 
మా అమాభనానన ల విలువల వమవసథ కూ గయషణ లేదు. అొందు వలన వాళ్ళు 
ఎటవొంటి డైెలమా ఎదుర్చజని ఉొండరు.ల్లలట్టళ్ళు నభభఔొం మకమొం. 
ఔజసారి నభభఔొం పోయిొందొంటే, వాడిని జీవితాొంతొం నభభరు. కాఫటీ ్ జనొం 
సాధమమైనొంతవయకూ సమాజొం వారిపైెన ఉొంచిన నభభకానిన పోగట్కోరు. 
ల్లలట్టళ్ళు అనీన శాశవత సొంఫొంధాలే. సిటీ లోలా తాతాజలిఔ సొంఫొంధాలకు 
చోట లేదిఔజడ, ఔనీసొం మా అమాభ నానన ల తయొం లో. అదృషొ్ం కొదీద మా 
అమాభ నానన లకు మాభటలు ఆరోగ్రమనికి ఏమీ కొదవ లేదు. ఇదదయట శయభ 
జీజేలవట్ొం వలన బీ ప్ల లట, స్ఖయటల వాళ్ు వదదకి రావటానికి 
బమడాు యేమో! తయచి చటస్నత,  నా జీవితొం ఔొంటే వాళ్ుదే హాప్ల లై్లఫ్ట 
అనిపిస్టతొంది. అనిపిొంచట్ొం మాతయమేనా లేఔ నిజొం గ్ర హాప్ల లై్లఫ్ట్నా? దీనిన 
కొలవటానికి నా దఖజోయ ఏ స్నజలో టేపో లేదు.న్నను చిననటి నుొంచీ అన్నఔ 



 

టొంప్్పషనుల  తట్కొని, వళ్ళు దఖజోయ పెట్కొని చదుజేకుననదొందుకు? మా నానన 
ననున ఔష్డి చదివిొంచిొందొందుకు? ఆమనఔొంటే నాసి యఔొం జీవితొం 
ఖడటానికా? దీనిని గురిొంచి తెలిస్నత ఆమన ఏభనుకొొంటాడ్ల?. ఏది ఏమైనా 
నా ఫతుకు లో కావలిటీ లోపిొంచినటల ొంది. 
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 “యా బాఫట, బాగుొండావా?” కోటేస్ అడిగిొంది. కోటేస్ వమస్ అయవైె 
ఏళ్ు పైెన్న. 

“ఇజృడెఔజడా ఉొండేదీ?” భళీు కోటేస్న. 

ఎఔజడ జేొంటనాననో చెపి,”నీ ఆరోఖమొం ఎలా ఉొంటోొంది కోటేసట?” 
అడిగ్రను. 

“ఏమీ బాగోట్లేలదు బాఫట, యఖతపోట్ట పెరిగిపోయిొంది”, చెపిొంది. 

కోటేస్ మా ఇొంటోల ఏదైనా శుబకాయమొం జరిగితే వచిు, మా అభభ కి చేదోడు 
వాదోడు గ్ర ఉొండేది. మా నామనభభ కి చివరోల ఆరోఖమొం సరిగ్ర లేఔ పోతే 
కోటేస్న సామడిొంది. ఇజృడు కోటేస్ కే బాగోలేదు. 
“మీ అబాఫయి ఆసతిే కి తీస్క్వళ్ుట్ొం లేదా నినున?” 



 

“అ ఏొం అబాఫయో! ఆడు పెళ్తుొం కొొంఖట్కు తిరుగుతాడు. నా నుొంచీ 
వేరు డాు డు. ఆ పెళ్తుొం కేొంటో న్ననొంటే గిట్్దు. మా ఆమన అనాన జేొండి 
ఉొంటే ఏ భొందో మాకో ఇపిొంచే వాడు నాకు…నానన గ్రరు ఇయామల ఫొందరు 
తీస్తజలిల పెదద డాట్్రు కి సటపితాత ననానడు. అొందుకే ఇట్ా వచ్చు”. 
“ఔబురుల  చెపిొంది చ్చలు గ్రనీ, ఇఔ దవే, ఫస్స టైొం అజేతాొందీ,” అని మా 
నానన కోటేస్ ని తొొందయ చేసి ఫమలుదేయదీశాడు. కోటేస్ను చటస్నత నాకు జాలి 
వేసిొంది. జాలి తో పాట కొదిదగ్ర అసటమ గ్ర కూడా అనిపిొంచిొంది. పెట్ఫడి 
దారీ సొంఫొంధాలలో ఔొంటే జెమడల్ సొంఫొంధాలలోన్న కొొంత మానవీమత 
ఉొందేమో! 
 

ఇొంతలో నాగులు వచ్చుడు “ఎజృడొచ్చు బాఫట?” అొంట్ట. “స్తొంట్రోల 
నువొవచ్చువని చెప్పత చటదాద యని వచ్చును.” 

“అొంతా కులాసా నా? నీ పిలలలు ఏొం చేస్త నానరు?” అడిగ్రను. 

“పెదాద డు ఊళ్ళున్న రుచ్చు తొకుజతునానడు. చినానడు హైెదరాబాదు లో 
అపాటమొంట వాచీమాను గ్ర స్నతతనానడు” 

వీళ్ుకి రిజరేవషనుల  ఉనాన వీళ్ళు పైెకి రాలేదేమిట్బాఫ అనుకొని, “ఏొం నాగులట 
పిలలలకి సరిగ్ర చదుజే చెపిొంచ లేదా” అనాన. 



 

“ఊళ్ళు ఖజేయనమొంట ఇసటజలోల సరిగ్ర చదుజే చెరు బాఫట. మేసర్ుల  
ఇసటజలుకి వచేుదే తకుజవ. పెయవేట సటజలోల ఫీజుల్లకుజవ. మా బోటోళ్ళు ఆ 
ఫీజులు ఔట్్లేరు. సదట కోట్ొం సదుొంకొనానరు ఇదదయట దో తయఖతి దాకా. 
తయవాత సదివిొంచట్ొం నా వలల కాలా. ఈ రోజులోల దోతయఖతి కి ఉదోమగ్రలు 
ఎఔజడునొంచీ వసతయిమ?” 

“భన హైెసటజలోల న్నను చదివినజృడు బాగ్రన్న చదుజే చెప్పవారే?” 

“ఆ మాస్ారుల  వేరు, ఆ రోజులు వేరు బాఫట. ఆ మాస్ాయలొందయట 
ఎలిలపోయాయొంట్. ఇజృదొంతా కొతత మాసర్ుల . ఇొంటోల పెయవేటల  చెపాత రు. అఔజడికి 
ొంపిొంచ్చలొంటే నా దగిజోయ డబుఫలేయి? ఇొంటో చెబుదాభొంటే మాకా చదుజే 
రాదు” 

“ఎలొలతాత  బాఫట”,అని నాగులు కిొంద వేసిన ట్వలు తీసి ఔ దులుజృ దులిపి 
తలకు చ్చట్కొని ఫమలు దేరాడు. 

 
 *** 

 
భరుసటి రోజు మా అఔజ ఔవిత ని చటడటానికి ఉమటమరు వెళ్తు. ఔవిత కి 
ఇజృడు ఇదదరు పిలలలు.చిొంట్ట మనీన. చిొంట్ట గ్రడు ఐదు లో ఉొంటే, మనీన 



 

ఏమో భటడు లో ఉొంది. మొనన ఔవిత ఫోనోల చెపిొంది. 
ననున చటసటతన్న ఔవిత మొకొం విపారిొంది. 

మా బావేమో, “శ్రీధయట, భభభలిన భరిు పోయావనుకొొంటనానొం.రేలదు. 
గురుత నానొం” అనానడు. 
చిొంట్ట గ్రూమనీన ఆ వాడ ఔట్ లోని పిలలల తో కోలాహలొం గ్ర 
ఆడుకొొంటనానరు, ఏడు పెొంకులాట్. 
ఔవిత మాభయొమచ్చుడని పిలవగ్రన్న వచ్చురు. 

మనీన వచిు, “భరీ… నాకేొం తెచ్చువ్?” అొంది. 

పిలలలిదదరికీ న్నను తెచిున కామిక్ జృసతకాలు ఇచ్చును. 

“సయళ్ రాలేదేొం?”, ఔవిత అడిగిొంది. 

“తనకి ొంటోల బాగో లేదు”, అనానను.ఇొంకా ఎనిన సారుల  చెవలసి వస్త ొందో 
ఈ అఫడదొం. 
మా అఔజ పిలలలిదదయట,భదాాస్ లోని పిలలల ఔొంటే ఉతాసహొం గ్ర ఔనడాు రు. సిటీ 
పిలలలలో లేని వైెటాలిటీ ఏదో వాళ్ులో ఉొంది.లేదా ఉననటల  నాకు అనిపిొంచిొంది. 

“ఈ సారి స్తలవలకి మా ఇొంటికి యొండి,” అని చెపి ఫమలుదేరాను. 
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రోజులు చ్చలా వేఖొం గ్ర దొరిలపోతునానయి. పసి్మర్ ఫాస్్ట గ్ర 
అయిపోయిొంది. స్తఔొండ్స ఇమర్ లో కోర్ సబిక్ ్ ల కు అలవాట డే సరికి 
ఖడిచిపోయిొంది. థర్ు ఇమర్, “ఇొంజనీరిొంగ్ తయవాత ఏ కాొంపిటిషన్ ఎకిాొం 
రాయాలా!” అని ఆలోచిస్త ొండగ్రన్న భొంచ్చలా ఔరిగి పోయిొంది. ఇొంజనీరిొంగ్ 
తయవాత ఏొంచేయాలా అన్నది ఫై్నలిమర్ కి వచిున తయవాత కూడా తెఖ లేదు 
శ్రీధర్ కి. యమేష్ మాతయొం గేట్ ఎొంటక్ ఎొంట్రన్స లో భొంచి యసొంటైల్ 
తెచ్చుకొనానడు. 

 *** 

 
రాష్ైొం లో ఎనినఔలు జయఖట్ొం తో మకమ భొంతిే గ్ర విజమభాసజయ రడిు దిగి 

పోయి, ఎన్ టీ రామా రాజే వచ్చుడు. లక్ష్మీ పాయవతి తో ఔలిసి రామా రాజే రాష్ై 
రాజకీయాలను నా నా ఔొంజౄ చేమట్ొం మొదలు పెట్ాడు. 

 *** 

 
శ్రీధర్ ఫై్నల్ ఇమర్ కి వచేు సరికి అతెతసరు రసొంటేిష తో బీటక్ పాసజేతానన్న 
విషమొం అయధమైపోయిొంది. ఒ రోజు చెనై్ై కి చెొందిన ఒ సాఫ్ట్ వేర్ ఔొంప్పనీ 
కామొంస్ట ఇొంట్యటవు కి వచిుొంది. వాళ్ళు బీటక్ రసొంటేజ్ ఔనుఔ చటస్నత తనకు 
ఆ ఉదోమఖొం వచేు అవకాశొం లేదని శ్రీధర్ కి తెలుస్. కామజువల్ గ్ర ఏ 
బమొంలేకుొండా అటొండ్స అజేదాభనుకునానడు శ్రీధర్. కానీ ఇొంట్యటవు కి 



 

మొందు గుొండె దడ ఎకుజవైెొంది. అరిచేతులోల చిరు చెభట్ లు 
ట్్సాగ్రయి.రొండు సారుల  రస్్ట యటొం కి వెళ్ువలసి వచిుొంది. 

ఇొంట్యటవు లో మొదట్ శ్రీధర్ పెదాలు దాట్టానికి మాట్లు చ్చలా ఔష ్
డవలసి వచిుొంది. శ్రీధర్ పాాఫలొం ఖభనిొంచిన ఇొంట్యటవు బోర్ు మొంఫర్ 
ఔతను, శ్రీధర్ కి సాల్వ చెమమభని ఔ పాాఫలొం ఇచిు,తను ఫమటికి వెళ్తుడు. 
కాస్నజృ ఏఔఖయత కుదయ లా. భరి కాస్నటికి శ్రీధర్ భనస్ కుదుట్ డిొంది. 
చివరికి ఫోఔస్ట చేసి ఆ పాఫాలొం సాల్వ చేమఖలిగ్రడు శ్రీధర్. 

శ్రీధర్ కి సామొంతయొం కామొంటీన్ లో కాఫీ తాగుతట ఉొంటే యమేష్ వచిు 
ఔొంగ్రటా్స చెప్ప వయకూ తెలిమ లేదు,జాబ్ వచిునటల . మొందు శ్రీధర్ నభభ 
లేదు. కానీ నోటీస్ట బోర్ు చటశాఔ నభభఔ తపిొంది కాదు. 
శ్రీధర్ కి జాబ్ వచేుసరికి రాష్ైొం లో చొందేబాబు నాయుడు అధికాయొంలో పాతుకు 
పోయి ఉనానడు. రామా రాజే చని పోవట్ొం కూడా అతనికి ఔలిసొచిుొంది. 
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బొంఖళ్టరు లోని “అవొంతీ ఔొంజౄమట్ర్ సిసొ్ంస్ట” లో జాయిన్ అయామను. 
ఔ సిొంగిల్ బడ్స యటొం అపార్్ మొంట్ తీస్కొని దాొంటోల ఉొంటనానను. ఆఫీస్ట కి 
రోజూ కామబ్ లో వెళ్లు వస్త నానను. నా యటొం కి ఔ ని భనిష వచిు రోజూ 
శుబేొం చేస్త ొంది.రొండు వారాల కో సారి చెనై్ై కి వెళ్లు సయళ్ ను ఔలుస్కొని 
వస్త నానను. ఇజృడు సయళ్ వాళ్ుభభ కూడా సయళ్ కు తోడు గ్ర 
ఉొంటోొంది.మొదటోల బొంగుళ్టరు నాకు చ్చలా నచిుొంది. బొంగుళ్టరు అొంటే… 

చలల గ్రలి, అనుకోని వయషొం, సీలవ్ ల్లస్టఅమాభయిలు, రాజ్ కుమార్, ఎొండ 
భబుఫల దోఫటచ్చలాట్. 

బొంగుళ్టరోలన్న… 
అవకాశొం, అదృష్ొం,చుటి పారుజలు, భాషల కిచిడీ,అొందమైన అమాభయిలట, 
ట్క్ చేసిన మిడిల్ కాల స్ట మసలి జెొంటిల్ మన్….ఉొండేది. 

కానీ బొంగుళ్టరు లో ఫతుకు నాణమత తగజోతోొంది. ఇజృడు 
బొంగుళ్టయొంటే,” టాాఫిక్ జాొంలు, పొలటమషన్, పెరిగే కరుులు, హోట్ల్ లో తిన్న 
ఫామిలీ లట”కూడా. 

బొంగుళ్టరే సవయజోొం,బొంగుళ్టరే నయఔొం. 



 

 
 *** 

 

ఆఫీస్ట లో నాకు రిపోర్్ చేస్న నిఖిల్ రిజెైన్ చేశాడు. మా సీనిమర్ మేన్నజర్ 
మతటత న్ననట ఔలిసి నిఖిల్ తో మీటిొంగ్ లో కూరుునానొం. మా ఉదేదశొం, “నిఖిల్ 
రజెైన్ ఆలోచన ను వీలుొంటే మానిపిొంచట్ొం”. 
మా మేన్నజర్ మతుత , నిఖిల్ కు, “మా ఔొంనీ ఎొంత గదో చెపాడు. నిఖిల్ 
అవసయొం మా ఔొంపెనీ కి ఎొంత ఉొందో చెపాడు. మా ఔొంపెనీ మాతయమే నిఖిల్ కు 
ఎొందుకు సరైనదో చెపాడు. ఔొంపెనీ నినున కావాలనుకొొంటొొంది. వేరే ఔొంప్పనీ 
అలా అనుకొొంటొందో లేదో అనానడు. ఇతయ ఔొంపెనీ లు దటయజృ కొొండల 
లాొంటివని అనానడు. నీకు జీతొం పెొంచి యమోషన్ ఇసాత భని హిొంట్ వదిలాడు. 
ఔజన్న ఉొండి ఆమన మాట్లు విొంటనన న్నను కూడా, “నిఖిల్ జాబ్ వదలట్ొం 
సరైన నియామొం కాదని ఔనివన్స అయిమపోయాను”. ఇఔ నిఖిల్ కూడా ఔనివన్స 
అయిమ రిషగేనషన్ వెనకిజ తీస్కొనానడు. 

తయవాత ఒ వాయొం రోజులకి మా డివిజన్ లో అొందరికీ ఒ మయిల్ వచిుచొంది, 
మా డివిజన్ హెడుు  నుొంచీ. దాని సారాొంశొం ఏమిట్ొంటే, “ సీనిమర్ మేన్నజర్ 
మతుత  కి ఆ రోజే ఔొంపెనీ లో చివరి రోజనీ, మతుత  భటడు న్లల కిొందటే రజెనై్ 
చేశాడనీ, అతనికి వేరే చొట్ల వేరే అవకాశాలు వచ్చుమనీ”. 



 

“ఓరా ఏమి మామ!” అనుకోఔ తలేదు నాకు. నిఖిల్ ఇొంకో సారి రిజెైన్ చేస్నత 
ఆప్ప శకిత మాతయొం ఈ సారి లేదు నాకు. 

 *** 

 
సరేనొండీ! సాననొం చేసి రావాలి.. చ్చలా ఔధ్య చెపాను. అయితే ఇఔ నుొంచీ నాకు 
పాాజెక్్ నులు చ్చలా ఎకుజవైెనాయి. చ్చలా బిజీ న్నను. మీకు ఆలే్లడీ తెలిస్న 
ఉొంటొంది,సాఫ్ట్ వేర్ ఇొంిషనీర్ జీవితొం ఎొంత బిజీ నో. ఇటి దాకా న్నను చెపిన 
ఔథ ని నా ఫ్యొండు ఔడికి ఇచ్చును. ఇఔనుొంచీ నా ఔథ వాడే చెబుతట 
ఉొంటాడు. స్ట, నా ఔథ ని వాడికి “ఓట్ స్టర్స” చేశాననన మాట్. ఈ మొతతొం 
ఔథ ను వాడే బాల గ్ చేసాత డు. మీరు కాసత విస్కోజకుొండా చదివి ఆనొందిొంచ్చరో 
లేదో నాకు చెజౄత  ఉొండొంది. 

29 

శ్రీధర్ వాళ్ు ఔొంపెనీ లో ఇొంట్యటవు లు జరుగుతునానయి. ఒ కొతత పాజాెక్్ 
వచిుొంది, దాని కోసొం ఇొంట్యటవులు. శ్రీధర్ కూడా ఇొంట్యటవు బోరుు  లో ఔ 
మొంఫర్. యఔ యకాల కామొండిడేటల  వస్త నానరు. ఔతను కాలేజీ నుొంచీ అజృడే 
పాసయిమ వచిునటల నానడు. “సార్! నాకు ఈ ఉదోమఖొం చ్చలా అవసయొం. ప్లలజ్ 
సార్, దమచేసి ఇపిొంచొండి” అనానడు. ఆొంధాా నుొంచీ మడ లో మోకు లాొంటి 
ఔ ఫొంగ్రయజృ గలుస్ వేస్కొని వచిున ఒ సభయసిొంహా రడిు స్తల్లక్్ కాలేదు. 



 

అతను ఇొంట్యటవు చేసినవాడిని పిలిచి “నీకు ఇొంట్యటవు చెమమట్ొం రాదు, 
న్నరుుకో”, అని చెజృతునానడు. ఔ ఇొంట్యటవు చేస్న అతను కామొండిడేట్ ని 
అడిగ్రడు, “నుజేవ నీ మొందు ఔొంపెనీ మాయటానికి కాయణాలేమిటి?” అని. 

కామొండిడేట్ అడిగ్రడు, “మీరు 2003 నుొంచీ ఆవొంతి ఔొంజౄమట్ర్ సిసొ్ం లో 
ని చేసటత ఉొండి ఉొంటారా?” అని. 

ఇొంట్యటవు చేస్న అతను కిొంత ఆశుయమపోయి, “ఎొందుకూ?” అనానడు. 

“ఏమీ లేదు ఊరికి న్న. చెొండి”, అనానడు కామొండిడేట్. 

“2002 నుొంచీ” అనానడు ఇొంట్యటవు చేస్న అతను. 

 
“భరి మీరు అొంతకు మొందు నిచేసిన ఔొంప్పనీ నుొంచీ ఎొందుకు మారారు?” 
అనానడు కామొండిడేట్. ఇొంట్యటవు చేస్న అతని దఖజోయ సమాధానొం లేదు. 

“ఒ కామొండిడేటిజ ఆపర్ ఇచ్చురు. అతను అఔజడే కూర్చుని స్తల్ లో వేరే 
ఔొంపెనీ వాళ్ుని కాల్ చేసి బ్రయమాడుతునానడు !!” ఇది ఉదోమఖమా? 
వామపాయమా? 

„హెచ్ ఆర్‟ మేడొం అొంట్టొంది, “ఆొంధాా నుొంచీ వచేు రసటమొం లలో ఫ్ట్క్ 
ఎకుజవ” అని. దానికి శ్రీధర్ పొటాస్ట్ చేశాడు, “ఫ్ట్క్ వాళ్ళు అనిన రాషై్్టలలోనట 



 

ఉొంటారు” అని. 
దానికామ అొంది, “ నీకు రామొండొం సామొంపిలొంగ్ థీరీ తెలుసా?” అని. భళీుఇలా 
అొంది,”ఔ బుట్్లో యఔ యకా ల యొంగు జౄసలు ఔలఖలిసి పోయి ఉనానయి 
అనుకొొందాొం. దాొంటోలొంచీ న్నను ఔ గుపెడు జౄసలు తీసాత ను. అొందులో నలలవి 
ఎకుజవైెతే, ఆ బుట్్లోకూడా నలల జౄసలు ఎకుజవనుకొొంటాను. అలాన్న నా ఎక్స 
ప్లరిమన్స కూడా ఔ శాొంజృల్ లాొంటిది. అొందులో ఎకుజవ గ్ర నలల జౄసలే 
ఉనానయి”, అొంది. 

ఇొంట్యటవు తయవాత శ్రీధర్ సిటీ ఫస్స లో ఇొంటిక్వళ్ళత ొంటే ఎవరో తెలుగు 
బాబాయ్ స్తల్ ఫోన్ లో అరుస్త నానడు,”ఆ..మావా రసటమొం పియప్పర్ చేస్నశానా.ా.ఔ 
ఇమర్ ఎక్స ప్లరిమన్స ఉొందనుకో..ఇొంకో రొండేళ్ళు ఫ్ట్క్ పెట్ా…టసిొ్ంగ్ 
లో…ఆ..బామక్ గ్రొండ్స చెక్ వస్నత కొొంచెొం మాన్నజ్ చెయామలునజేవ…సరే ఉొంటా..” 

అది వినన తయవాత‟ హెచ్ ఆర్‟ ఆమ చెపిొంది నిజమేన్నమో అనిపిొంచిొంది 
శ్రీధర్ కి. ఏదేమైనా, భన తెలుగు వాళ్ుొంతా ఆతభ విభయశ చేస్కోవలసిన 
విషమొం ఇది. 

శ్రీధర్ వాళ్ు పాాజెక్్ ఔటి మొదలై్లొంది.శ్రీధర్ పాజాెక్ ్లీడ్స. దానితో, కామబ్ లో 
కొొంచెొం మొందే ఫమలుదేరుతునానడు శ్రీధర్. ఈ భధమ వెొంఔట్ కామబ్ లో 
రావట్ొం లేదు. బైక్ కొనుకొజని దాొంటోల వస్త నానడు. ఇజృడు వెొంఔట్ కూడా 
శ్రీధర్ వాళ్ు పాాజెక్్ లో చేరాడు. వెొంఔట్ నిజొం గ్ర టా అ గేయడర్. అతనికి ని ఇస్నత 
దానిని గురిొంచి శ్రీధర్ భరిచిపోవచ్చు. వెొంఔట్ కి „ఆన్ సై్తట్‟ వెళ్తు లని బాగ్ర 



 

కోరిఔ ఉొందని శ్రీధర్ కి తెలుస్. శ్రీధర్ కూడా ొంపిొంచే ఆలోచన లోన్న ఉనానడు. 
ఇవాళ్ రేపో క్వట లొంట్ కి చెపి,తయవాత వెొంఔట్ కి చెపాలనుకొొంటనానడు శ్రీధర్. 

శ్రీధర్ వాళ్ు పాాజెక్్ లో చ్చల భాషల వాళ్ళు ఉనానరు. భనొం తెలుగు వాళ్ు 
గురిొంచి చెజృకుొందాొం. వెొంఔట్ గురిొంచి మీకు తెలుస్. ఇొంకా స్ఫేభణమొం, 
పణ్ణ, మకుొందు, రామా రావ్. 
స్ఫేభణమొం చ్చలా ఔష్డతాడు. రాతిే దీ న్నడు దాకా ఆఫీస్ట లోన్న 
ఉొంటాడు. అొంతకు మొందు పాాజెక్్ లీడ్స కూడా „అతను హార్ు-వయజర్‟ అని 
చెపాడు. కానీ శ్రీధర్ ఔటి ఖభనిొంచ్చడు. స్ఫేభణమొం కి ఐటీ కి 
సొంఫొంధిొంచిన కొనిన సాధాయణ విషయాలు కూడా తెలిమదు. ఫోలుర్ ని శ్రీధర్ 
లాగిన్ కి షేర్ చెమమభొంటే అయధొం కాలేదు అతనికి. అతనికిచిున ని కూడా 
చ్చలా న్భభది గ్ర అజేతుొంది. 
ఒ రోజు „హెచ్ ఆర్‟ ఆమ పిలిచి చెపిొంది, “స్ఫేభణమొం బామక్ గ్రొండ్స చెక్ 
న్ఖటివ్ గ్ర వచిుొంది..ఫ్ట్క్ ఎక్స ప్లరిమన్స పెట్ాడు. స్ట వెొంట్న్న అతనిన 
ప్లకేయాలి”, అని. 

“పాాజెక్్ లో అతనిది చ్చలా ఇొంపారొ్ంట్ రోల్ వెొంట్న్న తీస్నయాలొంటే ఔష్ొం”, 
అనానడు శ్రీధర్, సాటి తెలుగు వాడిని వెొంట్న్న ప్లఔటానికి శ్రీధర్ భనస్ 
జృకోలా. కానీ సీటోలకి వచిు ఆలోచిొంచ్చకొొంటే అనిపిొంచిొంది శ్రీధర్ కి, “పాజాెక్్ 
మొదటోల ఉొంది. తయవాత ఐతే రిస్జ ఎకుజవ ఉొంటొంది. ఇజృడు ప్లకేమట్మే 
ఔరక్ు. లేఔ పోతే న్నను ఇఫఫొంది డతాను”, అనుకొనానడు. 



 

స్ఫేభణమొం వెళ్ళు మొందు శ్రీధర్ ని ఔలుస్కొనానడు, “ఫమటిక్వళ్లున 
తయవాత ఏొం చేసాత వ్?” అనానడు శ్రీధర్. 

“వేరే ఔొంనీ నుొంచీ ఆపర్ ఉొంది”, అనానడు స్బుఫ. భరి ఈ కొతత ఆపర్ 
ఫ్ట్క్ వలన వచిుొందో, లేకుొండా వచిుొందో. 

ఇఔ పోతే పణ్ణ ఎజృూ నీయసొం గ్ర ఉొంటాడు. ఒ రోజు అతని తో 
మాటాల డుతుొంటే తెలిసిొంది శ్రీధర్ కి. అతను అొంతకు మొందు జావా లొ 
చేశాడని. శ్రీధర్ పాాజెక్్ ఏమో ఎొంబడెడ్స. పణ్ణ కి ఎొంబడెడ్లల చెమమట్ొం ఇష్ొం 
ల్లదు. “ఏొంటొ నా ఇషొ్ం తో ని లేకుొండా ననున ఒ బాల్ లా తొంతునానరు ఔ 
పాాజెక్్ లోొంచీ వేరే దానోల కి”, అొంటాడు అతను. 

సరే, మకుొందు సొంఖతి కొదాద ొం. అతనిది ొంగోలు దఖజోయ ఒ ల్లలట్టరు. 
ఇొంగ్లలషు వీకు.కానీ టకినఔల్ గ్ర సొండు. అతనిన అయధొం చేస్కోవడమే ఔషొ్ం వేరే 
భాషల వాళ్ుకి. 

రామా రాజే ది హైెదరాబాదు. ఔొంపె నీ లో ఉొండట్మే ఔొంపెనీ కి స్నవ 
చెమమట్ొం అనుకొొంటాడు అతను. శ్రీధర్ కానీ, వాళ్ు మాన్నజర్ కానీ ఇచిున ఏ 
ని కీ అతను “నో” చెడు. కానీ, అతనికి ఇస్నత ఏ నీ మొందుకు ఔదలదని 
తెలుస్ శ్రీధర్ కి. ఇటవొంటి వాళ్ళు ఉొండే ఔొంపెనీ ల గురిొంచి భనొం జాలి 
డాలి. 



 

శ్రీధర్ ఆఫీస్ట కి వెళ్ు గ్రన్న రిస్తషనిస్్ట నుొంచీ ఫోన్ వచిుొంది.ఆమ 
అడుగుతోొంది, “మీ దఖజోయ వెొంఔట్ వాళ్ు ప్పరొంట్స ఫోన్ నొంఫర్ ఉొందా?” 

“లేదు ఏభయిమొంది?” 

“అతని ఫొండి కి హోసటర్ రోడుు  లో యాకిసడెొంట్ అయిమొంది. నారామణా 
లో చేరిొంచ్చరు.” 

“సీరిమస్ట గ్ర ఉొందా?” అనానడు. 

“అజేను”. 

శ్రీధర్ హాసిట్ల్ కి వెళ్ళుసరికి అొంతా అయిమపోయిొంది. చ్చజే చ్చలా 
విచితయమైనది.‟హెచ్ఆర్‟ అమాభయి కి ఫోన్ చెస్నత వెొంఔట్ వాళ్ు ప్పరొంట్స ప్పరుల  
చెపిొంది. వెొంఔట్ జేబు లోని స్తల్ లో వాళ్ు నానన ఫోన్ నొంఫర్ ఉొంది. ఫోన్ 
చేశాడు శ్రీధర్. మోగుతోొంది ఫోన్. ఏమి చెపాలి? “ఆన్ సై్తట్” “ఆన్ సై్తట్” అన్న 
వాడు..తిరిగి రాని తీరాలకి „ఆన్ సై్తట్‟ వెళ్లుపోయాడనా? 
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శ్రీధర్ ని కానపరన్స యటొం లో కి పిలిచి ఆశుయమొం గ్ర అడిగ్రడు వాళ్ు 
మాన్నజర్ ఆనొంద్, “ టాస్టజ నొంఫర్ 18, పాతిఔ లై్లనులు ఉొంటొందని ఎస్ిమేట్ 
చేశాొం. దానికి ఏడు రోజులు ఎొందు కు కావాలి?” 



 

శ్రీధర్ సిథయొం గ్ర అనానడు, “ఆనొంద్, భనకి ఉననది ఔ ప్పజీ ఉనన రిక్వైే రభొంట్ 
డాకుమమొంట్. ఇన్ పరేభషన్ చ్చలా తకుజవ. ఈ టాస్టజ కి పాతిఔ లై్లనల కోడ్స 
మాతయమే ఉొండవచ్చు గ్రనీ, ఆ కోడ్స రామట్ొం చ్చలా ఔష్ొం. రిమల్ టైొం 
పోాగ్రామిొంగ్ లో టైమిొంఖట, సిొంకొరనై్జేషన్ వొంటి విషయాలు ఖభనిొంచ్చలి. భన 
టీొం మొంఫర్స అొంతా కొతత వాళ్ళు. ఎవరికీ రిమల్ టైొం పోాగ్రామిొంగ్ లో ని చేసిన 
అనుబవొం లేదు.” 
ఆనొంద్ శ్రీధర్ మొందుకి ఔ ఎక్వసల్ షీట్ పియొంట్ ఓట్ తోశాడు,” ఇది భనీష్ట 
వేసిన ఎస్ిమేట్, అదే టాస్టజ కి. ఆమ చ్చలా తకుజవ ఇచిుొంది”. 

“ఆమ ఇచిుొంది ఔరక్్ అని నీక్వలా తెలుస్?” 

“ఆమ ఇచిుొంది ఔరకో్ కాదో తయవాత సొంఖతి. నువివచిున ఎస్ిమేట్ తో 
ఔసభ్ర్ భనకి పాజాెక్్ ఇవవడు”, అనానడు ఆనొంద్. 

శ్రీధర్ సీట్ దఖజోరికి వెళ్లు చటస్నత భనీష్ట ఎస్ిమేట్ తో ఆనొంద్ ఔసభ్ర్ కి 
ొంపిొంచిన మయిల్ ఇన్ బాక్స లో ఉొంది. “భరి అలాొంట్జృడు నన్నొందుకు 
ఎస్ిమేట్ అడిగ్రడు? అసలు ఆనొందే ఎస్ిమేట్ చేసి ఔసభ్ర్ కి ొంపిొంచ్చలిసొంది. 
ఈ ఎస్ిమేట్ తో ఇజృడు జనాలు రాతిేొంఫవళ్ళు ని చేయాలి పాాజెక్్ ఔొంప్లలట్ 
చేమటానికి”. 
ఈ లోజృ యటపాలి వచిుొంది, ఆమ కేదో జావా డౌట. 



 

“యటపాలీ, న్నను ఈ స్తసిఫికేషన్ తో బిజీ గ్ర ఉనానను. శయత్ కి ఇదే విషమొం 
ఎక్స పెలయిన్ చేశాను. శయత్ ని అడుగు.” 

యటపాలి పెదాలు బిగిొంచి, “శయత్ కి నాకు చెపాలొంటే ఇష్ొం లేదు. అతను 
సామొంతయొం తొొందయ గ్ర ఇొంటికి వెళ్లుపోతాడు. అదేభొంటే “న్ననట పెళై్ైన 
వాడిని, ఇొంటి దఖజోయ పిలలలునానరు” అొంటాడు. న్ననట చె వచ్చు, “న్నను అడ 
పిలలని, రాతిే ఎనిమిది తయవాత ఆఫీస్ట లో ఉొండకూడదు, ఖవరనైొంట్ యటల్స 
యకాయొం”, అొంది యటపాలి. 

శ్రీధర్,”సరే న్నను అతని తో తయవాత మాటాల డతాను”,అని ఆమ కి ఆ డౌట్ 
కిలమర్ చేశాడు. 
శయత్ కి యటపాలి ఔొంటే ఎక్స ప్లరిమన్స ఎకుజవ. అతను తవయగ్ర న్నరుుకొొంటాడు 
కూడా. కాస్నటికి శ్రీధర్ శయత్ ని మీటిొంగ్ యటొం లోకి పిలిచి అడిగ్రడు,”శయత్, 
నుజేవ దీపాలి కి ఎొందుకు ఎక్స పెట లన్ చెమమలేదు?” 
“ఆమ ననున అడఖ లేదు ఎక్స-పెలయిన్ చెమమభని. అడిగితే ఎక్స-పెలయిన్ 
చేస్నవాడిని” 

“నీకు తెలుస్ యటపాలికి ఔ డౌట్ ఉొందని. నుజేవ సీనిమర్ వి.నువేవ 
చొయవతీస్కొని ఎక్స పెట లన్ చెయామలిసొంది ఔదా? ఇఔ నుొంచీ నువేవ ఈ టాస్టజ కి 
ఒనర్ వి. నీదే బాధమత.” 



 

తయవాత రోజు యటపాలి ని పిలిచి చెపాడు,”యటపాలి నీ పెరాపయభన్స 
బాగుొంది.అయాొం హాప్ల. నీకు ఇొంకొొంచెొం రసానిసబిలిటీ 
ఇవావలనుకొొంటనానను. ఇఔ నుొంచీ శయత్ నీకు చెపినా చెఔ పోయినా, 
బాధమత నీదే అజేతుొంది”, 

యటపాలి అలాన్న అని, తలటపి వెళ్లుపోయిొంది. ఈలోగ్ర సొంతోష్ రడిు 
వచ్చుడు. “ఏభపా శ్రీధయట.లొంచికి పోదామా?” అనానడు సొంతోష్. కామొంటీన్ 
కి వెళ్ళు దారి లో, “న్నను ప్పరుల  పెటే్సినానబాఫ. మా జృలివెొందుల బావ 
హైెదరాబాదు లో ఔ దఔరాలు కొనినాడు. రిమల్ ఎస్్నట్ చేస్కుొందాొం 
యభభొంటనానడు. వైెఎసాసర్ ఖజేయనమొంట లో బాగ్ర లుకుఫడి ఉొంది లే మా 
బావ కి”, అొంటనానడు సొంతోష్. 

 *** 

పాాజెక్్ భొంచి ఊజృ లో ఉొంది. శ్రీధర్ ది న్లలకి ఎస్ిమేట్ ఇస్నత, ఆనొంద్ 
దానిని ఐదు న్లలు చేసి ఔసభ్ర్ నుొంచీ పాజాెక్్ తెచ్చుడు. శ్రీధర్ జనాలొందరికీ 
ని ఇవవట్ొం మొదలుపెట్ాడు. ఔసభ్ర్ కి “వీకీల స్్నట్స్ట రిపోర్”్ ొంపిొంచేట్జృడు 
శ్రీధర్ ఇది ఖభనిొంచ్చడు…… యటపాలి కీ శయత్ కీ ఉభభడి గ్ర ఇచిున టాస్జ 
మొందుకి ఔదల లేదు. శ్రీధర్ ఇదదరినీ పిలిచి కాయణొం అడిగ్రడు. యటపాలి శయత్ 
ఇదదయట ఔరి వైెజృ ఔరు చటస్కొనానరు. 



 

యటపాలి అొంది,”శయత్ నాదఖజోరికి వచిు తన్న ఒనరిన అని చెపాడు. స్ట,న్నను 
అతను చేస్త నానడు అనుకొనానను” 

శయత్ అనానడు, “నుజేవ తయవాత యటపాలి కి తన్న ఒనర్ అని చెట్ొం 
వినానను. నీ డెసిషన్ మారుుకొననవేమోలే అని న్ననటరుకొనానను. న్నను వేరే 
టాస్టజ లు చటస్కొొంటనానను” 

శ్రీధర్ తనలో తను పెదదగ్ర అరుచ్చకొనానడు,” బఖవొంతుడా,ననున నువేవ 
యక్షిొంచ్చ!”. తయవాత వాళ్లుదదరికీ వేరే వేరే టాస్జలు ఇచ్చుడు శ్రీధర్. 

అపైెజైల్స స్ార్్ అయామయి. యటపాలి కోొం గ్ర ఉొంది. ఆమ కిచిున రేటిొంగ్స 
వలన ఆమ కి చ్చలా అసొంతృపిత ఔలిగిొంది. ఆమ శ్రీధర్ తో అొంట్టొంది, “న్నను 
రాతిే జౄట్ కూడా ని చేశాను. వీక్వొండ్సస ని చేశాను. శయత్ ఎజృూ యరీల గ్ర 
వెళ్లుపోతాడు. అయినా అతనికి నాఔొంటే భొంచి రేటిొంగ్స వచ్చుయి. అపైెజైల్ 
నిషక్షపాతొం గ్ర లేదు.” 

శ్రీఎధర్ అనానడు, “అపైెజైల్ అన్నది,ఔభనిష ఎొంత ని చేశాడు అనో లేదా, 
ఆ భనిష నో, అపైెజై్ చెమమట్ొం కాదు. చివరి గ్ర ఆ భనిష ఔొంపెనీ కి తన వొంతు 
గ్ర ఎొంత ఉయోఖ డుడా అని చటడాలి. అయినా ఔరి రేటిొంగ్స తో 
పోలుుకోవదుద .” 

శ్రీధర్ సమాధానొం యటపాలి కి తృపితనివవలా. తయవాత ఒ వాయొం రోజులు 
అజృడజృూ యటపాలి కాఫీ వెొండిొంగ్ మషన్ దఖజోరికి వెళ్లు తన స్తల్ లో న్భభది 



 

గ్ర మాటాల డట్ొం వినానడు శ్రీధర్. ఒ న్ల రోజుల తరువాత యటపాలి నుొంచీ శ్రీధర్ 
కి రిషగేనషన్ ల్లట్ర్ వచిుొంది. 

 *** 

కిొందటి వాయొం స్తసిఫికేషన్ ల డాకుమమొంట్ ఔసభ్ర్ కి ొంపిొంచ్చరు. ఔసభ్ర్ 
చ్చలా రోజులు జవాబు ఇవవలా. చివరికి, ఒ రోజు “ఆక్వసపెడ్్స” అని ఔ మఔజ 
మయిల్ ఇచ్చుడు. స్తసిఫికేషల ఆధాయొం గ్ర హైె ల్లవెల్ డిసై్తన్ మొదలయిమొంది. 
ఇది సాఫ్ట్్ేర్ పోగా్రాొం తయారీ లో చ్చలా మకమమైన గట్్ొం. ఇజృడు 
తీస్కొన్ననియాయాలు సరి గ్ర లేఔ పోతే తయవాత చ్చలా ఇఫఫొందులు డాలి. 
ఔసభ్ర్ తో ఔ టలిఫోన్ సమావేశొం జరిగిొంది. ఆనొందట శ్రీధయట ఇొంకా జట్ 
మొతతొం అటొండ్స అయిమొంది ఆ మీటిొంగ్ కి. శ్రీధర్ కి మీటిొంగులోల ఆనొంద్ 
మాటాల డే విధొం నచుదు. ఔ యాొంతిేఔ మైన లమ (మకానిఔల్ రిథొం) తో 
మాటాల డుతాడతను. అతను మాటాల డట్ొం చటస్నత చిననజృడు ఫొందరు హోట్లోల 
సయవర్ చదివిన టిఫినల దొండఔొం గురుత కు వస్త ొంది శ్రీధర్ కి. 

వినియోఖదారుడు (ఔసభ్ర్) డాటా ఫోల డయాఖయొం లో ఔ విషమొం గురిొంచి 
అడిగ్రడు. కానీ టీొం లో ఎవరికీ దానిని గురిొంచి తెలితదు. ఎవరైనా తెలిమని 
విషమొం అడిగినజృడు, దానికి సమాధానొం ఇవవటానికి చ్చలా మారాజోలునానయి. 
శ్రీధర్ అయితే రిస్జ తీస్కొని, తనకి తోచిన ఔ సమాధానొం చెపి ఉొండే 
వాడు. ఆ సమాధానొం సరైనదైతే అొంతా బాగ్రన్న ఉొంటొంది. కానీ ఆ వివయణ 
తజృ ఐతే ఔసభ్ర్ కి శ్రీధర్ టీొం గురిొంచి తజృడు అభిపాామొం ఏయడుతుొంది. 



 

“మేమ తయవాత నీకు సమాధానొం చెబుతాొం”, అని చెవచ్చు. కానీ అటికే 
ఆ టిరక్ శ్రీధర్ చ్చలా సారుల  ఉయోగిొంచ్చడు. చివరికి శ్రీధర్, “దీనికి సమాధానొం 
మాకు తెలిమదు”,అని చెపాడు. 

మీటిొంగ్ అయిమన తరువాత ఆనొంద్, శ్రీధర్ నీ టీొం నీ ఫమట్కు ొంపి 
ఔసభ్ర్ తో ఔజడే మాటాల డాడు. ఒ ది నిమిష్టల తయవాత ఆనొంద్ శ్రీధర్ ని 
తన యటొం లోకి పిలిచ్చడు. 

“ఔసభ్ర్ కి నుజేవ చెపిొంది నచులేదు.ఇఔ నుొంచీ జాఖయతత గ్ర ఉొండు”, 
అనానడు. శ్రీధర్ ఆనొంద్ ని అడిగ్రడు, “ న్నను ఏమి చెపి ఉొండాలిసొంది?” 

శ్రీధర్ యశన ఆనొంద్ కి నచులేదు. అయినా తనను తాను నిమొంతిేొంచ్చకొని 
(ఔొంటోాల్ చేస్కొని) చెపాడు ఆనొంద్,”ఔసభ్ర్ కి భనొం చెప్ప సమాధానొం, 
అతనికి భనమీద ఉనన భొంచి అభిపాాయాని తగిజోొంచేది గ్ర ఉొండ కూడదు” 

శ్రీధరేమీ మాటాల డ లేదు కానీ ఇలా అనుకొనానడు,” ఔసభ్ర్ మైొండ్స 
లోఏమొందో భనకేమి తెలుస్. పాాబలొం తెలిమదు అని మొందే చెప్పత భొంచిది. 
చివరి నిమిషొం లో చెప్పత దీని వలన నష్ొం ఎకుజవ అజేతుొంది.బాస్ట అన్నవాడు 
సబారిున్నట్స చేసిన తెలివైెన తజృలని,కాలికుమలేటడ్స రిస్టజ నీ సపోర్్ చెయామలి.లేఔ 
పోతే బాస్ట సాదా సీదా పలితాలతో సరి పెట్కోవాలి” 

డిజెైన్ డాకుమమొంట్ జౄరిత అయిమొంది. ఔసభ్ర్ కి ఆ డాకుమమొంట్ 
ొంపిొంచ్చదాభను కొొంటొండగ్ర శ్రీధర్ కి ఆనొంద్ నుొంచీ మయిల్ వచిుొంది. 



 

ఔసభ్ర్ రిక్వైే రభొంట్ మారాుడు. ఇజృడు డిజెైన్ డాకుమమొంట్ భళీు మొదటి 
నుొంచీ పియప్పర్ చెయామలి. శ్రీధర్ కి వళ్ళు తెలిమని కోొం వచిుొంది. ఆనొంద్ 
దఖజోరికి వెళ్లు, “రక్వైే రభొంట్ మారిొంది.దీని వలన షూమల్ మారుతుొంది. ఇది 
చేొంజ్ రిక్వవస్్ట. కాఫటీ్ పాాజెక్్ కాస్్ట కూడా పెరుగుతుొంది” అనానడు. 

“కాస్్ట విషమొం నాకు వదిల్లయ్. షూమల్ మాతయొం పాతదే ఉొంటొంది.న్నను 
ఔసభ్ర్ కి ఔమిట్ చేశాను.” 

శ్రీధర్ కోొం ఔొంటోాల్ చేస్కొని, యశాొంతొం గ్ర అడిగ్రడు ఆనొంద్ ని, “నుజేవ 
ఔసభ్ర్ కి ఔమిట్ అయేమ మొందు టీొం తో డిసజస్ట చెయామలి అనిపిొంచలేదా?” 

“శ్రీధర్, న్నను ఏొం చెయామలి అన్నది, నీకు సొంఫొంధిొంచిన విషమొం కాదు. 
నీకు కావాలొంటే ఇొంకా ఎకుజవ భొందిని ఇసాత ను.కానీ షూమల్ మాయదు” 

“ఆనొంద్, ఈ ల్లఔజలు అనినసాయటల ని చెమమవ్. నుజేవ నాకు తొొంభై రటల  
జనాలను ఇస్నత పాాజెక్్ ను ఔజ రోజులో అవవగట్్ఖలమా?” 

“చటడు శ్రీధర్, న్నను దిహేను సొంవతసరాల నుొంచీ చటస్త నానను. 
పాాజెక్ులు ప్పర్ మీద ఎలా నడిచినా, నిజ జీవితొం లో ఇలాన్న నడుసాత యి. టీొం 
ని ఎకుజవ స్నజృ ని చెమమభను. భళీు ఎకుజవ స్నజృ నిచెమమట్ొం సరి కాదు 
అనవదుద . జనాలు లేట గ్ర ఉొండి చేసిన న్న సాఫ్ట్ వేర్ ఔొంపెనీ ల లాభాలు గ్ర 
మారుతుొంది”. 



 

 *** 

 

పణ్ణ శ్రీధర్ దఖజోరికి వచిు భళీు మొదల్లట్ాడు. “న్నను జావా లో ని 
చేశాను.జావా లో ఏభనాన వర్జ ఉొంటే ఇజేవ.లేఔపోతే, ఔజన ఒ జావా పాాజెక్ు 
జరుగుతోొంది. దానికి ొంపిొంచ్చ” 
ఆనొంద్ తో మాట్లడితే అనానడు,” శ్రీ, వీళ్ళు ఇలాన్న అొంట్ట ఉొంటారు. ని చేస్న 
వాడికి జావా ఐనా ఔజటే, „సీ లస్ట లస్ట‟ అయినా ఔజటే. భనొం పణ్ణ ని 
ఔజసారి ొంపిస్నత, టీొం లో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మొదలు పెడతారు, 
మాయుభని…అజృడు ఈ పాాజెక్్ యన్ చెమమట్మే ఔష్ొం అజేతుొంది” కానీ 
శ్రీధర్ కి ఈ మాట్లు నచులా. 

శ్రీధర్ కి స్నల్స టీొం ధధతి కూడా నచులా. ఔసభ్ర్ హఠాతుత  గ్ర పెరాపయభన్స 
గురిొంచి గొంతెభభ కోరిఔలు కోయట్ొం మొదలు పెట్ాడు. ఏొంటా అని ఆరా తీస్నత 
శ్రీధర్ కి తెలిసిొంది, శ్రీధర్ వాళ్ు ఔొంపెనీ స్నల్స టీొం వాళ్ళు ఔసభ్ర్ కి, “మా 
వాళ్ళు వీరులట, శటరులట” అని చెపాయని. 

శ్రీధర్ “టీొం అొంతా ఔ పికినక్ కి వెళ్తద ొం”, అని యతిపాదిొంచ్చడు. ఆనొంద్ 
భటడ్స బాగుననటల ొంది, వెొంట్న్న ఒకే చేశాడు. టరకిజొంగ్ కి రామానఖయొం 
వెళ్తుయొంతా. టీొం లో వాళ్ళు చ్చలా వయకూ సిటీ జనాలవట్ొం వలన, వాళ్ు కి అదో 
వెరైటీ గ్ర ఉొంది. శ్రీధర్ ఇటవొంటి టరకిజొంగ్ లు చ్చలాన్నచేశాడు చిననజృడు. కానీ 



 

ఈ మొతతొం విషమొం లో ఔ సర్ పైెజై్ భనీష్ట. ఆమ శ్రీధర్ టీొం లో లేదు. 
అయితే ఆనొంద్ అడిగినటల నానడు ఆమను కూడా జాయిన్ అవవభని. 

 *** 

ఔసభ్ర్ హార్ు వేర్ ొంపిొంచ్చలి. కానీ అది రావట్ొం ఒ రొండు వారాలు లేట్ 
అయిమొంది. ఈ విషమొం శ్రీధర్ వీకీల స్్నట్స్ట రిపోర్్ లో రాశాడు. ఔసభ్ర్ 
మాన్నజర్ ప్పరు లటసీ. ఆమ సాధాయణొం గ్ర వీకీల స్్నట్స్ట రిపోర్ుు చదవదు. కానీ 
ఈ రిపోర్్ చదివిొంది. ఆమ ఆనొంద్ కి కాల్ చేసిొంది. తయవాత ఆనొంద్ శ్రీధర్ ని 
కాల్ చేశాడు. “చటడు శ్రీధర్, ఔసభ్ర్ నీ గురిొంచీ, పాాజెక్్ గురిొంచీ హాప్ల గ్ర 
లేడు(దు). ఇలా అయితే ఔసభ్ర్ ఔ భటమనికేషన్ విషమొం లో ఔ కొతత లీడ్స ని 
పెట్ాలి” 

“ఏమిటి పాాఫలొం? న్నను నా ని చేస్త నానను ఔదా?” 

“ఏ ఔసభ్యట తన వెొండర్ యొఔజ లీడ్స నిభొంతుడైెతే వదులు కోవాలని 
అనుకోడు”. 
ఆనొంద్ మాట్లు శ్రీధర్ లో ఆొందోళ్న పెొంచ్చయి. లటసీ చెడు గ్ర చెపి 
ఉొంటొందా తన గురిొంచి? లేఔ పోతే నా మీద తితడి పెొంచి ని 
చేయిొంచ్చకొన్నట్ొందుకు ఆనొందే ఇలా చెజృత నానడా?” 
ఔసభ్ర్ కి ఔ ఇొంట్రీభడీయేట్ వయషన్ ని రలీజ్ చేశారు. తయవాత లటసీ ఆనొంద్ 



 

కి ఇలా ఇొంగ్లలష్ లో మయిల్ చేసిొంది, “ఈ వయషన్ దికుజమాలినటల ొంది. మీరు 
మా సభయానీన, డబుఫనీ వృధా చెమమట్ొం లేదని ఆశిసాత ను” 
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ఇొంకో రొండు రోజులోల కావలిటీ ఆడిట్ ఉొంది. శ్రీధర్ కాన్-ఫిఖరేషన్ మేన్నజర్ 
తో కూర్చునానడు. సయవర్ లో ఉొండాలిసన డాకుమమొంటల  ఏమీ లేజే. కాన్-

ఫిఖరేషన్ మేన్నజర్ మోహిత్ అనానడు, “నీక్వొందుకు శ్రీ ఆడిట్ టైొం కి అనిన 
డాకుమమొంట్టల ఉొండేలా చేసాత ను ఔదా!”. 

శ్రీధర్ మోహిత్ తో మాటాల డుతట ఉొండగ్రన్న ఆనొంద్ పిలిచ్చడు. ఆనొంద్ 
యటొం లో భనీష్ట ఉొంది. ఆమ “హాయ్ శ్రీ” అొంది. 

ఆనొంద్ మొదలుపెట్ాడు,” శ్రీ, భన పాాజెక్్ లో ఔసభ్ర్ తో మాటాల డే 
విషమొం లో కొనిన సభసమలునానయి. భనీష్ట పాాజెక్్ అయిపోవస్టతొంది. ఆమ 
నీకు ఔసభ్ర్ తో చయులు జరిగేట్జృడు సహామొం చేస్త ొంది. దీని వలన నీకు 
రోజువారీ పాాజెక్ు నడట్ొం మీద దృష్ పెట్్టానికి కుదురుతుొంది”. 
శ్రీధర్ సననగ్ర నవివ, భనీష్ట తో, “మా పాజాెక్్ కి సావఖతొం” అనానడు ఇొంగ్లలషు 
లో. కానీ అతని భనస్ మాతయొం నవవట్ొం లేదు. అది అతితతిత ఆకు లాగ్ర 
అనుమానాలతో మడుచ్చకు పోయిొంది. “ఆనొంద్ ఈమ ని పాజాెక్్ లోకి 



 

తేవటానికి అసలు కాయణమేమిటి? ఆమ ఔసభ్ర్ ఔభటమనికేషన్ ఇొంజైౄవ్ 
చెమమటానికి ఏమి చేస్త ొంది?” 

 
 *** 

 
శ్రీధర్ కి ఔజన్న ఔ ఇొంట్యనల్ పాజాెక్్ నడుస్టతొంది. జనాలు విస్ఖట విరాభొం 
లేకుొండా ఔబురుల  చెజృకుొంటనానరు. ఈ ఇొంట్యనల్ పాాజెక్్ ల వలన సాధాయణొం 
గ్ర రిగేదేమీ ఉొండదు. ఇొంట్యనల్ పాాజెక్్ సీరిమస్ట గ్ర నడవాలొంటే, ఆ టీొం లో 
వాళ్ుకి అది ఇొంట్యనల్ పాాజెక్్ అని తెలిమకూడదు. కానీ టీొం లో వాళ్ుకు 
ఇొంట్యనల్ పాజాెక్్ అని తెలిమకుొండా ఔ పాాజెక్్ నడట్ొం ఎలానో ఇొంకా 
ఎవయట ఔని పెట్్లేదు. 
కావలిటీ ఆడిట్ రోజు రాన్న వచిుొంది. శ్రీధర్ పాాజెక్్ సయవర్ లోొంచీ డాకుమమొంటల  
తీశాడు. ఆ డాకుమమొంట్లనీన అతనికి ఇొంతకు మొందు ఎజృడ్ల 
చటసినట్లనిపిొంచిొంది. కొొంచెొం చదివితే అయధభయిమొంది, అవి అతను అొంతకు 
మొందు చేసిన ఔ పాాజెక్్ లో డాకుమమొంటల . అయితే ఆ డాకుమమొంట్లలోని 
పాాజెక్్ ప్పరు, పాాజెక్్ నొంఫయట, తేదీ మాతయొం, శ్రీధర్ చేస్త నన యస్త త పాజాెక్్ కి 
సొంఫొంధిొంచినవి. అొంతే! ఇదొంతా చటస్నత, “రాజకీమ నామకుడి యమట్న 
మొందు, రోడుల  వేసి, శుబేొం చేమట్ొం” గురుత కు వచిుొంది శ్రీధర్ కి. మోహిత్ ని 
పిలిచి ఔ కాల స్ట ప్లకుదాభనుకొనానడు శ్రీధర్. ఈలోప్ప ఆడిట్ర్ అఔజడునానడు. 



 

 
ఆడిట్ర్ ఫ్ట్జ్ ల వారీ గ్ర అనిన డాకుమమొంట్లనట ఫమటికి తీశాడు. వాటిలో 
కొనినటిని ఒపెన్ చేసి చటశాడు. వాటిలో ఉనన టకినఔల్ విషయాలు అతనికి అయధొం 
కాజే. చివరి గ్ర అతను శ్రీధర్ కేసి సీరిమస్ట గ్ర చటసి, “ఆడిట్ రిసల్్్  తవయలో 
మయిల్ చేసాత ను”,అనానడు. శ్రీధర్ కి టనషన్ పెరిగిొంది. అతను ఇటికే ఔసభ్ర్ 
వైెజృ నుొంచీ ఔష్్టలలో ఉనానడు.ఇజృడు పాాస్తస్ట సై్తడ్స నుొంచీ కూడా ఔష్్టలు 
వచేుట్టల నానయి. 
 

భరుసటి రోజు ఆడిట్ రిసల్్్ వచ్చుయి,” ఆశుయమొం, శ్రీధర్ పాాజెక్్ ఆడిట్ 
పాస్ట అయిమొంది. 
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భనీష్ట పాాజెక్్ లోకి వచేుసిొంది. భనీష్ట వాళ్ు నానన ఔ రిటైర్ు ఆరీభ ఆఫీసర్.  
భనీష్ట గురిొంచి ఇొంకా చ్చలా ఆసకితఔయమైన విషయాలే ఉనానయి. అమ మొదటి 
జాబ్ డిలీల లో చేసిొంది. తయవాత బొంగుళ్టరు వచిుొంది. ఆమ డిలీల లో 
ఉననజృడు తన బాయ్ ఫ్యొండ్స తో విడిపోయిొంది. ఆమ బొంగుళ్టరు కి వచిున 
ఔ సొంవతసయొం తయవాత, జృనీత్ అఖరావల్ అని ఔ మొంబాయి అతనిని పెళ్లు 
చేస్కొొంది. జృనీత్ మొంబాయి లోన్న ఔ ఫిల్భ ఔొంనీ లో ని చేస్నవాడు. వాళ్ు 
పెళ్లు బొంగుళ్టరు లోన్నజరిగిొంది. కొలీగ్స చ్చలా భొంది అటొండ్స అయామరు.ఒ 



 

రోజు శ్రీధర్ భనీష్ట ని అడిగ్రడు,” ఏొంటి? నుజేవ ఈ రోజు చ్చల డల్ గ్ర 
ఔనిపిస్త నానజే?”భనీష్ట శ్రీధర్ వొంఔ చ్చయ చ్చరా చటసి, ఔను బభలు ఎఖరేసి 
అొంది, “థ్మొంక్స పర్ యువర్ ఔనసర్న. కానీ నీక్వొందుకీ విషమొం?” ఆమ ఇచిున 
నిని చ్చలా బాగ్ర ఎకిికూమట్ చేయిొంచ ఖలదు.కానీ ఆమ మాతయొం ని చేమదు. 

ఆమ జృనీత్ అఖరావల్ కి విడాకులిచిునటల  రొండు రోజుల తయవాత తెలిసిొంది 
శ్రీధర్ కి. ఆ పైెన ఒ న్ల రోజులకి, రోహిత్ శ్రీ వాసతవ అని ఔజనునన ఐటీ ఔొంపెనీ 
లో లొకేషన్ హెడ్స, ఆమ ని తన కారు లో డాా అ చెమమట్ొం చటశాడు శ్రీధర్. 
శ్రీధర్ లో ని ల్లలట్టరి బావ నిదే లేచ్చడు.భనీష్ట ని అడిగ్రడు,” భనీష్ట,నుజేవ 
కామబ్ లో రావట్ొం లేదేమిటి? ఎవరో నినున రోజూ కార్ లో డాా అ 
చేస్త ననటల నానరు? “దానికి భనీష్ట, “చటడు శ్రీధర్, అది నా సొొంత విషమొం. 
నీ క్వొందుకు? నీ భొంచి కోసమే చెజృత నాన..తయవాత „హెచ్ఆర్‟ వాళ్ు తో నీకు 
పాాఫలొం రావట్ొం నాకు ఇష్ొం లేదు” అొంది. దానితో శ్రీధర్ నోరు భటత 
డిపోయిొంది. 
శ్రీధర్ వాళ్ు పాజాెక్్ భొంచి జోరు గ్ర నడుస్టతొంది. టీొం మొతతొం టనషన్ గ్రనట,బిజీ 
గ్రనట ఉనానరు. భనీష్ట కి పాత పాాజెక్్ ఔొంప్లలట్ అయిపోయిొంది. ఆ పాాజెక్ ్ కి 
ఔసభ్ర్ భొంచి రేటిొంగేస ఇచ్చుడు. 
శ్రీధర్ కి పొదుద న్నన లేచి ఆఫీస్ట కి వెళ్తులొంటే ఫదధఔొం గ్ర ఉొంటోొంది. రాతిే ఏ 
రొండిొంటికో యటొం కి వస్త నానడు. డాఔర్్ కి చటపిొంచ్చకొొందాభొంటే టైొం లేదు. 
టనషన్ వలన కూడా అతని ఆరోఖమొం దఫఫ తిొంటోొంది. 
ఆ రోజు ఔ డెలివరీ ఉొంది. ఆఫీస్ట కి వెళ్తద భొంటే, ఉతికిన ఫట్ల్ు ఏమీ లేజే 



 

యటొం లో. మాసిన ఫట్్లతో ఆఫీస్ట కి ఏమి వెళ్తత ొం లే అనుకొని అతను ఫట్్లు 
గుొంజట్ొం మొదలు పెట్ాడు. దకొొండుననయ కి ఆఫీస్ట నుొంచీ ఔ కాల్ వచిుొంది. 
రిస్తషనిస్్ట అొంది, “సర్,భనీష్ట లై్లన్ లో ఉొంది. ఔన్క్్ చేమనా?”. 
భనీష్ట మాటాల డుతోొంది,” ఆనొంద్ పాాజెక్్ రిజైమ చేశాడు. అతను పాాజెక్ ్ ని 
ననున టేక్ ఒవర్ చెమమభనానడు. నుజేవ ఆఫీస్ట కి ఎజృడు వసాత జే? నాకు కేటీ 
చేయి. ఇటి దాకా జరిగిొంది అొంతా చెజృ”. 
“ఎొంత అవమానొం...! ఆనొంద్ గ్రడు ననున పాాజెక్్ నుొంచీ ఫై్ర్ చేశాడు. ఈ 
ల్లఔజన జాబ్ నుొంచీ కూడా ఫై్ర్ చేస్నసాత డేమో? “, శ్రీధర్ గుొండెదడ పెరిగిొంది. 
చ్చతీ లో ఎడభ వైెజృ సనన గ్ర నొపి మొదలై్లొంది. అతనికి సృహ తజృతోొంది. 
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శ్రీధర్ కి సృహ తపిన తరువాత,ఇలుల  శుబొేం చేమట్ొం కోసొం ని భనిష 
వచిుొంది.అతను కిొందడి ఉొండట్ొం చటసి ఇొంటి ఒనర్ ని పిలిచిొంది. ఒనర్ దఖజోరే 
ఉనన హాసిట్ల్ వాళ్ుని పిలిస్నత వాళ్ళు అొంబుల్లన్స లో హాసిట్ల్ కి తయలిొంచ్చరు. 

అతనికి హార్్ ఎటాక్ వచిుొంది. అ రోజు సామొంతాానికి శ్రీధర్ మాభటలు 
అయామడు. సయళ్ కి ఫోన్ చేసి విషమొం చెపాడు. సయళ్ శ్రీధర్ అమాభనాననలకి 
ఫోన్ చేసి చెపిొంది. భరుసటి రోజు శ్రీధర్ ని హాసిట్ల్ నుొంచీ ఇొంటికి ొంపారు. 

 *** 



 

 
శ్రీధర్ భొంచొం మీద కూరుుని ఉనానడు. ఔజన్న కురీు లో సయళ్ కూర్చుని 
ఉొంది. శ్రీధర్ నానన ఔృష్టా రాజై,అభభ చొందమేాభ ఔజన్న స్టఫా లో కూర్చుని 
ఉనానరు. శ్రీధర్ స్తల్ తీస్కొని ఆనొంద్ కి కాల్ చేసి, “నాకు హార్్ ఎటాక్ 
వచిుొంది,డాఔర్్ ఒ రొండు వారాలు రస్ట్ తీస్కొభభనానడు” అని చెపాడు.  

ఆనొంద్, “ నో పాఫాలొం శ్రీ, భనీష్ట ఉొంది ఔదా. ఆమ చటస్కొొంటొంది. ఔ 
రొండు భటడు రోజులోల ఆమ నీకు కాల్ చేసి, నీ దఖజోరి నుొంచీ పాాజెక్ ్వివరాలు 
తెలుస్ కొొంటొంది” అనానడు. 
“సరే న్నన్న ఆమ కి కాల్ చేసి చెపాత న్నల”, అనానదు శ్రీధర్. 

 
“నుజేవ ఆఫీస్ట కి రావట్ొం మొదలు పెటి్న తరువాత,కొనానళ్ళు ఆమ కి సామొం 
చేమ వచ్చు. నుజేవ వచ్చుఔ మాటాల డుదాొం. టేక్ కేర్!” అని పెటే్శాడు ఆనొంద్. 

పాాజెక్ ్ గురిొంచిన ఆొందోళ్న ఇొంకా శ్రీధర్ భనస్ లో ఏ భటలో ఉొంది. 
“న్నను ఆఫీస్ట కి వెళ్లున తరువాత, పాాజెక్్ లో ని భళీు మధావిధి గ్ర 
చెమమఖలుగుతానా?” అనుకొనానడు. 

సయళ్ అతని ఆలోచనలకు అొంతరామొం ఔలిగిసటత ఖటలకోస్ట నీళ్ళు ఇచిుొంది. 
“న్నను లాొంగ్ లీవ్ పెటి్, కొనానళ్ళు ఇఔజడ ఉొంటాను” అొంది. 



 

చొందేభభ అొంది, “మేమనానొం ఔదమాభ చటస్కోవటానికి. భళీు నీ 
ఉదోమగ్రనికి ఎొందుకు స్తలజే పెట్్డొం?” 
సయళ్ ఏమీ సమాధానొం చెకుొండా శ్రీధర్ వైెజృ చటసి, ”న్నను స్టభ వాయొం 
నుొంచీ స్తలజే పెడుతునానను”,అొంది. 

 *** 

 
శ్రీధర్ తవయగ్రన్న కోలుకొొంటనానడు. కొొంచెొం స్నద తీరినటల  ఔనడుతునానడు. 
అతనికి కావలసిన వాళ్ుొంతా ఔ చోట్ ఉనానరిజృడు భరి. శ్రీధర్ వాళ్ు అభభ 
అతనికి ఇష్మైన కూయలనీన చేసి పెడుతోొంది, కానీ నటన్ లేకుొండా. ఒ రోజు 
సయళ్, “దఖజోరే ఉనన ఒ రస్ారొంట్ కి వెళ్తద ొం” అొంది. రస్ారొంట్ లో, శ్రీధర్ ఎవరికి 
కావలసినవి వాళ్ుకు తెపిొంచ్చడు.చివరిగ్ర బిలుల  వచిుొంది. శ్రీధర్ బిలుల  ఔటి్, ఒ 
రొండు ది నోట్లను ప్పలటోల వదిలాడు. ఔృష్టా రాజే ఆ నోట్ల వొంఔ చటసి శ్రీధర్ ని 
అడిగ్రడు, “బిల్ ఎొంత అయిమొంది రా?” 
“అఫఫ.. నీక్వొందుకు నానాన..?” అనానడు శ్రీధర్. 

“చెపొచ్చు ఔదా..ఇఔజడ కరుులు ఎలా ఉొంటాయో నాకు ఖటడా 
తెలుస్త ొంది” అనానడామన. 
“ఒ ఏదొొందల యాభై యటపామలై్లొంది”. 



 

“బాగ్రన్న అయిమొందే…కరుులు తగిజోొంచ్చకో రా. అసలు ఇొంతజేతుొందని 
మొందే తెలిస్నత న్నను వచేువాడిన్న కాదు. ఇదే ఇొంటోల వొండుకుొంటే చ్చలా తకుజవ 
డుతుొంది. ఇదే కరుు తో భన ఊళ్ళు ఔ కుటొంఫొం న్ల మొతతొం 
ఫతుకుతుొంది” 

 
చొందేభభ “భరే” నననటల  గ్రతలటపిొంది. 

శ్రీధర్ సయళ్ వొంఔ చటశాడు. ఆమ మొహొం లో ఏ భావభట ఔనిపిొంచట్ొం 
లేదు. ఆమ కి ఏదైనా నచుఔ పోతే ఆమ తన మొహానికీ భనస్కీ భధమ ఔ 
షట్్ర్ వేస్నస్త ొంది. 

ఇొంటికొచ్చుఔ ఔృష్టా రాజే డీవీడీ లో కొనిన పాత పాట్లు పెట్్భనానడు శ్రీధర్ 
ని. “ఇది చ్చలా బాగుొంది.భన ఇొంటోల టే అ రికాయుర్ చెడిపోయిొంది”, 
అనానడామన. 

“న్నను మీకు ఒ డీవీడీ ప్పలమర్ కొొంటానులే” అనానడు శ్రీధర్. 

సయళ్ ఔజ యటొం లోకి వెళీు తలుజృ వేస్కొొంది. చొందేభభ అట వైెజృ 
చటసి,”సయళ్ కి ఏమైొందో చటడు”, అొంది శ్రీధర్ తో. 

శ్రీధర్ యటొం లోకి వెళ్లు అనానడు,”ఆర్ మట ఒకే?” 



 

సయళ్ అొంది,” రస్ారొంట్ లో డిననర్ ఔొంటే, డీవీడీ ప్పలమర్ ఎకుజవ 
అజేవతుొందనుకుొంటా?” అొంది. 
ఆ భరుసటి రోజు,ఔృష్టా రాజై చొందమేాభ వెొంఔటాజృయొం ఫమలుదేరి వెళ్తురు. 
శ్రీధర్ రైలేవ స్్నషన్ కి వెళ్లు ొంపిొంచి వచ్చుడు. వాళ్ు కి ఔ డీవీడీ ప్పలమర్ 
కొనిచ్చుడు. సయళ్ తనకి తల నొపి అని రాలేదు. 
ఇొంటికొచిునాఔ సయళ్ అడిగిొంది, “డీవీడీ ప్పలమర్ ఎొంత అయిమొంది?” 

“ఎొందుకు?” 
“ఇలాొంటివి కొనభని అడఖటానికి ఇది సరైన సొందయబమేనా?” అొందామ. 
శ్రీధర్ ఏమీ మాటాల డలేదు. 
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శ్రీధర్ కీ, సయళ్ కీ ఖటడా కావలసిన విశాాొంతి దొరికిొంది. వాళ్ళు దఖజోయ లో ఉనన 
పారుజలు అనీన చ్చటి్ వచ్చురు. డాఔర్ు సలహా తీస్కొని ఆ తరువాత 
బొంఖళ్టరు చ్చట్ ఔజల ఉొండే యదేశాలు చటశారు. ఒ నాలుగు రోజులు 
కూరుజో వెళ్లువచ్చురు. 

 
శ్రీధర్ లీవ్ అయేమరోజు సయళ్ తన ప్లరిమడ్సస మిస్ట అయామమని చెపిొంది. టస్ట్ 
చేయిొంచ్చకొొంటే ఆమ పెయగనొంట్ అని ఔన్ పొం అయిమొంది. 



 

శ్రీధర్ ఆఫీస్ట కి వెళ్తుడు. అతని “మయిల్ ఇన్ బాక్స” అొంతా 
నిొండిపోయిొంది. పాజాెక్్ అయిపోవసటతొంది. భనీష్ట పాాజెక్్ ని బాగ్రన్న మాన్నజ్ 
చేసినటల ొంది. ఔసభ్ర్ లటసీ నుొంచీ భనీష్ట కి పొగుడుతట వచిున కొనిన 
మయిల్స చటశాడు శ్రీధర్. ఆనొంద్ కూడా భనీష్ట గురిొంచి హాప్ల గ్రన్న 
ఉనానడు. శ్రీధర్ కి స్తసిఫికేషన్స గురిొంచి భొంచి అవగ్రహన ఉొండట్ొం తో 
ఆనొంద్ శ్రీధర్ ని పొంక్షనల్ టసి్ొంగ్ చటడభనానడు. శ్రీధర్ కూడా రిలాక్స 
అయామడు తనని పాాజెక్్ లో నుొంచీ తీసివెమమనొందుకు. అతనికి హార్్ ఎటాక్ 
వచేు మొందు సయళ్ మాటాల డినజృడు, ఆనొంద్ శ్రీధర్ ని టకినఔల్ లీడ్స 
చేదాద భనుకొనానడు. శ్రీధర్ అనవసయొం గ్ర గ్రబరా డాు డు. 

సయళ్ భటడ్ల న్లలో భదాాస్ట వాళ్ు అమాభ వాళ్ు ఇొంటికి వెళీుొంది. శ్రీధర్ ది 
భళీు ొంట్రి ఫతుక్వొైంది. 
శ్రీధర్ అపైెజైల్స స్ార్్ అయామయి. ఆనొంద్ అతనికి ఐదిొంటికి గ్రను రొండు 
రేటిొంగ్ ఇచ్చుడు. శ్రీధర్ కి ఇదేమీ నచులా. “నాకు ఎటాక్ రావట్ొం నా తజృ 
కాదు. లేఔ పోతే న్నను బాగ్ర ని చేస్నవాడిని” అని వాదిొంచ్చడు. 
ఆనొంద్ అనానడు,”శ్రీధర్ న్నను పాజాెక్్ కి నీ వొంతు చేసిన నిని మాతయమే 
చటసాత ను. నీ వొంతు తఖజోటానికి నీ అనారోఖమొం కాయణొం కావచ్చు. కానీ అది న్నను 
టి్ొంచ్చకోను”,అనానడు. ఇొంకా,”మొందు గ్ర పాజాెక్్ గురిొంచి ఔసభ్ర్ హాప్ల గ్ర 
లేడు. భనీష్ట వచిున తయవాత రిసిథతి మరుఖయిమొంది.” అనానడు. 
“ఏది ఏమైనా, నుజేవ ఔ భొంచి టకినఔల్ రిస్టర్స వి అని న్నను 



 

అనుకొొంటనానను. భనొం తయవాతి పాాజెక్్ లలో కూడా ఔలిసి నిచేదాద ొం. ఆల్ ద 
బస్ట!్” అనానడు ఆనొంద్. 

శ్రీధర్ కి ఆనొంద్ మాట్లు రుచిొంచలా. 

 
 *** 

 
ఆరిధఔ మాొందమొం మొదలై్లొంది. అమరికా లో ప్పరాశ తో హెడ్సి పొండ్సస 
మొదల్లట్ాయి ఈ తనానిన. బాగ్ర చదుజేకునన మా రాజులు ఔ 
సృజనాతభఔమైన సొంక్షోభానిన సృష్ొంచ్చరు. లీ మాన్ ఫేదర్స ని భటస్నశారు. ఐటీ 
కుదేలై్లొంది. లే-ఆఫ్ట లు మొదలయామయి. చ్చలా ఔొంపెనీలు వరిజొంగ్ అవర్స ని 
తొమిభది ఖొంట్లకి పెొంచ్చయి. మే డే రోజు అమరికా లో కారిభకులు ఎజృడ్ల 
ఎనిమిది ఖొంట్ల ని సభమొం సాధిొంచ్చకొనానరు అని చిననజృడు చదివాడు 
శ్రీధర్. అది ఔరక్్ కాదా అని అనుమానమొచిుొంది శ్రీధర్ కి. మాన్నజరుల  
ఉదోమగులకి వీక్వొండ్సస లో ని చెమమొండి అని మయిల్స ొంపిస్త నానరు. ఔసభ్ర్స, 
యపోజల్ లో అొంగ్లఔరిొంచిన దానిఔొంటే రొండు భటడు రటల  ఎకుజవ ని 
చేయిొంచ్చకొొంటనానరు. రిమితమైన డబుఫలకి అరిమితమైన ని చేమట్ొం 
అన్నది జెమడల్ సమాజొం లో ఉొంటొందని శ్రీధర్ చదివాడు చిననజృడు. 
ఇజృడు ఈ ఔసభ్రుల  నయా బటసావమలులా అనిపిస్త నానరు. దీని వలన 
ఉదోమగులు రొండు భటడు రటల  ని చేమవలసి వస్టతొంది. జీతాలేమో 



 

తగిజోొంచ్చరు. ఏొం చేదాద ొం “టియనీ ఆఫ్ట కామపిట్ల్” అనుకొనానడు శ్రీధర్. ఒ రోజు 
శ్రీధర్ ని రాతిే లేట్ గ్ర ని చెమమభనానడు ఆనొంద్. శ్రీధర్, “న్నను లేట్ గ్ర 
ఎకుజవ ని చేస్నత నాకు ఎకుజవ డబుఫలు రాజే ఔదా!” అనానడు ఆనొంద్ తో. 

“శ్రీధర్! ఔొంపెనీ కీ ఉదోమగి కీ ఉొండేది యసయొం సమానమైన సొంఫొంధొం 
కాదు. నుజేవ ఔొంపెనీ లో జాయిన్ అయేమట్జృడు సై్తన్ చేసిన అగ్లయమొంట్ ని 
జౄరితగ్ర చదివావా? చదుజే తెలుస్త ొంది. డబుఫ ఎవరి నుొంచీ అయితే ఫోల 
అజేతుొందో వాడిది ఎటికీ పైె చేయే. మారజట్ ఫటొం లో ఉననజృడు,ఏదో 
జనాలను ఆఔరిషొంచటానికి ఔొంపెనీ ల వాళ్టు యమతినసాత రు. అది వేరే విషమొం. 
ఐటీ లో ఫ్యషర్స ని వాళ్ు జావా సిజల్ కోసమో, సీ సిజల్ కోసమో తీస్కొొంటారు. 
కానీ లీడ్సస నీ, మాన్నజయలనీ వాళ్ు ఔమిటభొంట్ కోసొం, ఇొంటగియటీ కోసొం 
తీస్కొొంటారు. ఈ ఔమిటభొంట్ట, ఇొంటగియటీ అన్నవి భనకి కుటొంఫ న్నధమొం 
వలనా, సామాిషఔ న్నధమొం వలనా వసాత యి. ఔ యఔొం గ్ర భనొం భన 
ఔమిటభొంట్ ని అమభకొని యతిపలొం గ్ర జీతొం తీస్కొొంటనానొం. భన 
వమకితఖతమైన లక్ష్యమలకీ ఔొంపెనీ లక్ష్యమలకీ ఏ విధమైన గయషణ లేనజృడు, భనకి 
ఔమిటభొంట్ చ్చలా స్లబొం గ్ర వస్త ొంది. స్ట, భన ఔమిటభొంట్ వలన ఔొంపెనీ కి 
డబుఫలు వసాత యి. కానీ విచితయొం గ్ర ఆ డబుఫ సమాజొం జనాలకిచేు 
ఔమిటభొంట్ట, హాన్సీ ్ వొంటి లక్షణాలని నాశనొం చేస్త ొంది.ఔ యఔొం గ్ర డబుఫ 
తన గోతిని తన్న తజేవకుొంటొంది. అొందుకే అన్నఔ సొంసథ లు దివాళ్త తీస్త ననయి. 
టాపిక్ నుొంచీ డైెవర్్ అయిమనటల నానొం.. స్ట… ఈరోజు రాతి ే



 

న్నొండయేమది,రొండయేమది నుజేవ ఔసభ్ర్ కి డెలివరీ చేసి వెళ్ళత నానవ్.అొంతే”, 
అని కాల స్ట ప్లకాడు అనొంద్. 

 “ఛీ వెధవ ఫతుకు. వీడి కాల స్ట విన్నఔొంటే, రొండిొంటి దాకా ఉొండి ఆ డెలివరీ 
ఏదో చేసి వెళ్ుట్ొం నమొం”,అనుకొనానడు శ్రీధర్. 
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శ్రీధర్ కి వాళ్ు మాభ గ్రరి నుొండీ ఫోన్ వచిుొంది. “సయళ్ కి లేఫర్ పెయిన్స 
వచ్చుయి. ఆమ ను హాసిట్లోల జాయిన్ చేశాొం.” 

శ్రీధర్ లో ఆదురాద  పెరిగిొంది. చెనై్ై కి టిక్వటల  బుక్ చేదాభని ఫమలు 
దేరాడు. ఈ లోగ్ర ఇొంకో కాల్. భళీు మాభ గ్రరే,” ఔొంగ్రాటమలేషన్స. సయళ్ 
భఖ పిలాల డిని యసవిొంచిొంది. నాయభల్ డెలివరీ న్న. తలీల పిలాల ూ ఇదదయట ఆరోఖమొం 
గ్ర ఉనానరు.” 

శ్రీధర్ కి ఔ సహజమైన అవసయొం తీరిన ఆనొందొం ఔలిగిొంది. రోజు వారి 
జీవితొం లో లేనటవొంటి ఔ ఖయవొం ఔలిగిొంది అతనికి. అతని ఆనొందానికి ఏవో 
భతిఔమైన కాయణాలు ఉొండి ఉొండాలి. 

 
 *** 



 

 
ఇొంకో ఆరనలలకి సయళ్ కి బొంగుళ్టరు లో ఉదోమఖొం వచిుొంది. బాబు తో సహా ఆమ 
బొంఖళ్టరు కు వచేుసిొంది. చెనై్ై లో ఉనన వాళ్ు ఇొంటిని అదదకి ఇచ్చురు. వాళ్ు 
తమిళ్ నాడు కారు ని నిమమాల యకాయొం చెలిలొంచవలసిన లొంచ్చలు చెలిలొంచి 
బొంఖళ్టరు కు తీస్కొని వచ్చురు. వాళ్ు అపార్్ మొంట్ సయళ్ ఆఫీస్ట కి దఖజోయ గ్ర 
ఉొండేట్టల  తీస్కొనానరు. దీని వలన శ్రీధర్ వాళ్ు ఆఫీస్ట ఇొంటి నుొంచీ బాగ్ర 
దటయమైపోయిొంది. శ్రీధర్ పొదుద న్నన ఫమలుదేరేట్టికి బాబు లేవను కూడా 
లేవడు. భళీు రాతిే ఇొంటికి వచేుట్టికి ఔనీసొం రాతి ే తొమిభది అజేతుొంది. 
అటికి బాబు నిదే పోతట ఉొంటాడు. ఇఔ వాడి తో ఆడు కోవట్ొం వీక్వొండ్సస లో 
న్న. అజృడు కూడా వీక్ డేస్ట లో చ్చలని నిదే, దాడి చేమకుొండా ఉొంటే. ఖలు 
సయళ్ ఆఫీస్ట కు వెళ్ళుట్జృడు వాళ్ు ఆఫీస్ట కి దఖజోయ లో ఉనన „క్వయష్‟ లో బాబు ని 
వదిలి పెటి్ వెళ్ళత ొంది. సామొంతయొం ఆఫీస్ట నుొంచీ వచేుట్జృడు భళీు వాడిని 
తీస్కొచ్చుకొొంటొంది. 

 
వాళ్ు అపార్్ మొంట్ సమదామొం ప్పరు “గ్లయన్ వాలీ.” అది చటడటానికి శుబేొం 
గ్ర లాొండ్స స్నజపిొంగ్ తో సహా నీట గ్ర ఉొంటొంది. మొదట్ ఆ బిలుర్ అఔజడ 
ఉనన చుని తోట్లనట, పొదలనట వాటి మీద ఆధాయడి ఉొండే జీవావయణానీన 
పాొక్వట లనయల తో తొలగిొంఛాడు. తయవాత అఔజడ ఔ కాొంకీయట్ వనానిన ఔట్ాడు. ఆ 
కాొంకీయట్ అడవి లో ప్పలిఔలలాగ్ర చినన యదేశానిన లాొండ్స స్నజపిొంగ్ చేసి దానికి “గ్లయన్ 
వాలీ” అని ప్పరు పెట్ాడు. ఆ పైెన వాటిని భతి పోయే లాభానికి, భతి తపిన 
కోడ్స కూలీ లకి అమాభడు. బాొంకుల దఖజోయ అజృలు తీస్కొని వాటిని కొనన కోడ్స 



 

కూలీలు రిస్తషన్ దఫఫకి “ఈ-ఎొం-ఐ” లు ఔట్్ఖలమా అన్న సొందేహొం లోడాు రు. 
శ్రీధర్ వాళ్ు కుటొంఫొంలో ఔ సాొంయదామొం ఉొంది. బిడు జృటి్న తరువాత బిడు 
నానన ఊరిలో వాడికి అననపాాసన చేయాలి. కానీ శ్రీధయట సయళ్లకి స్తలవలు 
దొయఔలేదు. బాస్ట కి ఇష్ొం లేకుొండా స్తలజే పెటి్ వెళ్ళత ఎఔజడ ఉదోమగ్రలకు ఎసరు 
పెడతాడ్ల అని బమొం. చొందేభభ ఫోన్ లో శ్రీధర్ తో అొంది, “భన కుటఫొం లో 
ఈ ఆచ్చరానిన పాటిొంచఔ పోవట్ొం ఇదే మొదటి సారి. నీ చిననజృడు మీ నానన 
ఊయొంతటినీ భోజనాలకి పిలిచ్చరు. మీరు పెదద పెదద ఉదోమగ్రలు చేసీ 
లాబొంలేకుొండా పోయిొంది.” 

 *** 

 
బాబు కి అక్షయ్ అని ప్పరు పెట్ారు. వాడి మొదటి జృటి్న రోజు గనొం గ్ర 
చేశాడు శ్రీధర్. బాబు తన చినన చేతులని ఊపినజృడలాల  శ్రీధర్ ఎదొంతా ఏదో 
తెలిమని ఖయవొం తో నిొండిపోయేది. చొందేమాభ ఔృష్టా రాజై రాలేదు.వాళ్ుకి 
కోొం వచిుొంది వాడి అననపాాసన ఊళ్ళు చెమమలేదని. పైెగ్ర ఔృష్టా రాజే అనన్న 
అనానడు, “అననపాాసన కి టైొం లేదు కానీ, అదేదీ…ఆ.. ఫయత డే కి టైొం దొరికిొంది 
వీడికి” అని. పొంక్షన్ లో ఎవరో అడిగ్రరు సయళ్ ని మీ అతాత  మాభలేయని, “వాళ్ళు 
రాలేదు” అొందామ.భళీు ఆ అడిగిన వాళ్ళు అనానరు,”ఎొందుకు రాలేదు?” 

“ఏమో తెలిమదు”, అని లోలోలల ఆ అడిగిన వాళ్ు మీద చ్చలా గిొంజుకొొంది 
సయళ్. 



 

అక్షయ్ చ్చరుకు గ్రన్న ఉొంటనానడు కానీ, శ్రీధర్ కి ఔ విషమొం దిగులు గ్ర 
ఉొంది. వాడు ఇొంకా చినన చినన మాట్లు కూడా చెట్ొంలేదు. వాడిని 
ప్పడియాటిరషమన్ దఖజోరికి తీస్కొని వెళ్తుడు శ్రీధర్. 
డాఔర్్ “బాబు రోజూ చేస్న నుల” గురిొంచి అడిగ్రడు. శ్రీధర్ వాళ్ుభభ క్వయష్ లో 
దిలిపెడుతుొందని చెపాడు. 
డాఔర్్ అనానడు, క్వయష్ లో ఏమి చేసాత రు?” 

శ్రీధర్ కి తెలిమదు. తరువాతి స్టభ వాయొం స్తలజే పెటి్ శ్రీధర్ క్వయష్ కు 
వెళ్తుడు, బాబు ఏమి చేస్త నానడ్ల చటడటానికి. క్వయష్ గేట్ తలుజృలు తాళ్ొం వేసి 
ఉనానయి. ఔ దిహేడేళ్ు కురాాడు గేట్ తీశాడు. లోల పిలలలు బభభలతో 
ఆడుతునానరు. ఔ భధమ వమస్ ఉనన ఆమ వచిు పిలలలు ఫమటికి 
వెళ్ుకుొండా గేట్ తాళ్ొం పెట్ామ అని చెపిొంది. గేట్ ఫమట్ వాహనాలనీన 
పొఖలు ఔకుజకొొంట్ట వెళ్ళత నానయి. 
కొొంతభొంది పిలలలు టీవీ లో కాయట్న్ భటవీ చటస్త నానరు.“అక్షయ్ క్వయష్ లో ఎలా 
ఉొంటాడు?”,అని అడిగ్రడు శ్రీధర్ ఆ భధమ వమసామని. 

“బాగ్రన్న ఉొంటాడు సార్.కొజఔజ సారి వాళ్ు అభభ గురిొంచి ఏడుసాత డు. 
లేఔపోతే యవాలేదు” 
అక్షయ్ ని తీస్కొని ఇొంటికి వచేుశాడు శ్రీధర్. అపార్ై ొంటోల అొందయట వాళ్ు 
ఆఫీస్ట లకి వెళ్లుపోయారు.నిరాభనుషమొం గ్ర ఉొంది. సామొంతయమే భళీు వాళ్ళు 
ఇొంటికి వచేుది. మిఖతా సభమభొంతా భరుసటి రోజు కి తయాయవవట్ొం లోన్న 
సరిపోతుొంది వాళ్ుకి. వీకేొండ్సస వచ్చుమొంటే, వీక్ డేస్ట లో డిన శయభ నుొంచీ 



 

తితడి నుొంచీ రిలాక్స అవవటానికే సరిపోతుొంది. ఔళ్ుతో ఔళ్ళు 
మాటాల డుకోవటానికి కూడా తీరిఔ ఉొండదు. 

శ్రీధర్ ఇొంటోలకి వెళ్లు టీవీ ఆన్ చేశాడు. ఔ వారాత  చ్చనలోల నఖయొంలో కిడాన అ 
అయిమన ఔ చిననమాభయి గురిొంచి చటపిస్త నానడు. ఇొంకోచ్చనల్ లో వివిధ 
నఖరాల లో ని పొలటమషన్ ల్లవల్స గురిొంచి చెజృత నానడు. అతనికి మొదటి సారిగ్ర 
తన కొడుకు బవిషమతుత  గురిొంచి బమొం వేసిొంది. వాడి రా బోయే రోజులు 
ఆనొందొం గ్ర ఉొండవేమో అనిపిొంచిొంది శ్రీధర్ కి. తన బాలమొం గురుత కు 
రాసాగిొంది. “తన నామనభభ చెపిన ఔధలట..ఆ ఔధలు చెజౄత  ఆమ పాడిన 
దామలట…ఊళ్ళు ఏ బమభట లేకుొండా గ్రలికి తిరిన రోజులట…చెరుజే లో 
టి్న చేలట…వాటిని భళీు వదిలేసిన గుొంట్లట…అటి 
అమామఔతవొం…కాలువలోల ఈతలట…మామిడి తోట్లోల ఆట్లట…అబొం 
శుబొం తెలిసీ తెలిమని వమసట..”.  శ్రీధర్ వాళ్ు అమాభ నానాన ఎజృూ 
దిగులు డలేదు ఊళ్ళు వాడు క్షేభొం గ్ర ఉొంటాడ్ల లేదోనని. మొందు గ్ర 
భనిష యఔృతి లో భాఖొం గ్ర ఉొండి ఉొంటాడు. తరువాత సమాజొం 
ఏయడి,సమాజొం వాడికి నీతి నిమమాలని న్నరి ఉొంటొంది. దీని వలన భనిష 
యఔృతి నుొంచీ కొొంత దటయొం గ్ర జరిగి సమాజనికి కొొంత దఖజోయయిమ ఉొంటాడు. 
ఇజృడు ఈ ఆధునిఔత వచిు వమకితని సమాజొం నుొంచీ వేరు చేస్త ననటల ొంది. ఈ 
యకియమ పాశాుతమ సమాజొం లో ఇటికే జరుగుతోొంది. అఔజడ యతి ఔజయట 
సమదేొం లోఉనన ఔ దీవొం లాొంటి వారే.” 



 

సయళ్త శ్రీధయట బాగ్రన్న సొంపాదిస్త నానరు. కానీ శ్రీధర్ చిననజృడు 
అనుబవిొంచిన బాలమొం ఇజృడు అతని కొడుకుకి ఇవవటానికి ఎొంత 
కయుజేతుొంది? అతని కొడుకు బాలమొం చ్చలా చ గ్ర ఉొండేట్టల ొంది. ఇొంటోల 
వాడికి తోడు గ్ర ఇొంకొఔ చినన పిలాల డ్ల, పిలోల ఉొంట వాడు కొొంచెొం సొంతోషొం గ్ర 
పెరుగుతాడేమో! 
ఆ రోజు రాతిే శ్రీధర్ సయళ్ ని అడిగ్రడు,”భనొం ఇొంకొఔ బిడు ని ఔొందామా?” 
అని. 

ఆమ అొంది, “ఇఔజడికి వీణ్ణా పెొంచటానికే భనొం ఔష్ డ వలసి వస్టతొంది. 
ఇొంకొఔరి ని ఎలా పెొంచ ఖలొం. ఔజడైెతే భనకొచేుడబుఫలతో వీడికి ఏమీ కొదవ 
లేకుొండా పెొంచ వచ్చు. ఇదదరిని భనొం బరిొంచ ఖలమా? ఐనా న్నను ఇొంకో 
కానుజృకి సిధధొం గ్ర లేను. పిలలలిన ఔనట్ొం అన్నది చ్చలా తితడి తో కూడుకొనన 
ని. మీ భగ్రళ్ుకు ఈ విషమొం చెపినా అయధొం కాదు” 

శ్రీధర్ అనుకొనానడు,”ఆశుయమొం గ్ర ఉొందే! మామాభ నానాన సననకారు రైతులై్ల 
ఉొండీ భమభలిన ఇదదరిన సొంతోషొం గ్ర పెొంచ్చరు. కానీ అధికాదామొం వచేు 
ఉదోమగ్రలు చేసటత మేమిదదయొం ఇొంకొఔరిని పెొంచలేఔ పోతునానమే?” 
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శ్రీధర్ తన ఉదోమఖొం గురిొంచి తృపిత గ్ర లేడు. చ్చలా చ్చలా ఇొంట్యటవులు ల 
కి వెళ్లున తయవాత అతనికి ఔ జాబ్ ఆపర్ వచిుొంది. జాబ్ 



 

మాయదాభనుకొొంటొండగ్ర అతని కి వాళ్ు అభభ దఖజోరి నుొంచీ ఔ ఫోన్ కాల్ 
వచిుొంది. ఆమ ఔృష్టా రాజే కి ఆరోఖమొం బాగ్ర లేదని చెపిొంది. అతనికి వెనున 
నొపి వచిుొంది. 
శ్రీధర్ అనానడు,”అమాభ, నుజైవ నానాన బొంగుళ్టరు వచేుమొండి. న్నను 
ఇఔజడ నానన గురిొంచి జాఖయతత తీస్కొొంటాను”. 
“మేమ అఔజడ ఔ వాయొం ఔొంటే ఎకుజవ రోజులు ఉొండలేమ రా. కాలక్షేొం 
అవవదు మాకు. పైెగ్ర సయళ్ కి అనవసయమైన ని మా వలన”, అొంది చొందభేభ. 

శ్రీధర్ వాళ్ు ఊరళ్లు వాళ్ు నానన కు వైెదమొం చేయిదాద ొం అనుకొనానడు. ఆఫీస్ట 
లో ఆనొంద్ ని లీవ్ అడిగ్రడు. 
“ఇజృడు పాాజెక్్ చ్చలా కీలఔమైన దశ లో ఉొంది. పాాజెక్్ లో నీది మకమమైన 
పాతయ అని నీకు తెలుస్. నీ లీవ్ ని వాయిదా వేస్కో”, అనానడు ఆనొంద్ 
ఎటిలాన్న. 

“అనివాయమ కాయణాల వలన న్నను నా స్తలజే ని వాయిదా వేమలేఔ 
పోతునానను. అయినా నీకు భనీష్ట ఎజృూ దనున గ్ర ఉొంటొంది ఔదా?”, 
అనానడు శ్రీధర్ వమొంఖమొం గ్ర. 

సీట్ దఖజోరికొచిు, వమకితఖతమైన కాయణాలను చటజృతట, ఆనొంద్ కి రిషగేనషన్ 
మయిల్ ొంపిొంచ్చడు శ్రీధర్. శ్రీధర్ కి ఆనొంద్ మీద ఉనన ఔసి అొంతా ఆ క్షణొం 
లో తీరి పోయిొంది. వాళ్ు ఊరికి ఫమలు దేరాడు శ్రీధర్. వాళ్ు నానన కి తగిజోన 

తయవాత బొంగుళ్టరు వచిు కొతత జాబ్ లో జాయిన్ అజేదాభనుకొనానడు. వెళ్ళు 



 

మొందు సయళ్ వస్త ొందేమో అడిగ్రడు.దానికి సయళ్,”న్నను ఎజృూ ల్లలట్టరు 
వెళ్ులేదు. పైెజృలోల నీళ్టు, అటాచ్ బాతటయొం లేని చోట్ కి న్నను రాలేను”, అొంది. 

వాళ్లుదదరి భధామ మొహమాటాలు చ్చలా తవయగ్ర తగిజోపోతునానయి. 
 *** 

 
ఔృష్టా రాజే వెనున నొపిని భొందుల తో తగిజోొంచవచుని ఫొందరు లో డాఔర్్ 
చెపాడు. ఒ వాయొం ఊళ్ళున్న ఉొండి, వాళ్ు నానన ని చటస్కొనానడు శ్రీధర్. ఔృష్ట ా
రాజే కి కొొంచెొం మరుఖయిమొంది. 
అక్షయ్ కోసొం ఫోన్ చేశాడు శ్రీధర్ సయళ్ కి. అజృడు చెపిొంది సయళ్. శ్రీధర్ 
చేయబోయే ఔొంపెనీ నుొంచీ ఈ మయిల్ వచిుొందట్. శ్రీధర్ కి ఇచిున ఆపర్ ఒ 
ఆరు న్లలు ఆలసమొం చేశాయొంట్. రిస్తషన్ రోజులలో వాయిదా అొంటే “జాబ్ 
ఇవవఔ పోవటానికి” మదుద  ప్పరు. ఒ రోజలాల  ఏమీ తోచలేదు శ్రీధర్ కి. ఆనొంద్ 
మీద రాయి విసిరి పారిపోదాభను కొనానడు శ్రీధర్. రాయి విసయట్మైతే 
విసిరాడు. కానీ పారిపోయేట్జృడే గోతి లో డాు డు, అదీతాన్న తజేవకొనన 
దాొంటోల. ఆనొంద్ తెరిచి ఉొంచిన తలుజృని తాన్న భటస్నసి వచ్చుడు. 
తనకు జాబ్ పోయిన సొంఖతి శ్రీధర్ తన అమాభ నానన లకి చెలేదు. 
బొంగుళ్టరు ఆగ మేఘాల మీద వచేుశాడు, వేరే జాబ్ వెతుకోజవటానికి. 
ఇొంటిక్వళ్ుగ్రన్న సయళ్ అడిగిొంది, “మీ నానన కి ఎలా ఉొంది?” 
“మా నానన కి ఎలా ఉొంటే నీకేొంటి? అొంతగ్ర ఆమన గురిొంచి శయధధ ఉొంటే నాతో 
పాట వచిు అమన గురిొంచి జాఖయతత తీస్కోవాలిసొంది”, అనానడు. 



 

“అజృడు న్నను కూడా నీ లాగే జాబ్ లేఔ ఈఖలు తోలుకోవాలిస వచేుది”, 
అొందామ అగిన కి ఆజమొం పోసటత. 
ఆ ఆదివాయొం సయళ్ ష్టపిొంగ్ కి వెళ్తులనుకొొంది. ఆమ కి తెలుస్ శ్రీధర్ కి 
ష్టపిొంగ్ అొంటే ఇష్ొం లేదని. అొందుకే తోడు యభభని అడఖలేదు. ఇొంటోల ఉొండి 
అక్షయ్ ని చటస్కోభని చెపిొందామ శ్రీధర్ కి. శ్రీధర్ ఆమ ని అడిగ్రడు, “ఏమి 
కొనబోతునానవ్?” 

“ఇదీ అని ఏమీ లేదు. వెళ్లు చటసాత ను. ఏదైనా ఇొంట్రస్ిొంగ్ గ్ర ఉొంటే 
కొొంటాను.” 

శ్రీధర్ అనానడు,”మొందు ఏమి కొనాలో కూడా తెలిమకుొండా, కొనటానికి 
వెళ్ుట్ొం చ్చలా విచితయొం గ్ర ఉొంది నాకు” 

“శ్రీధర్, కొొందాభనాన నీ దఖజోయ డబుఫ లేదు. వేరే వాళ్ుని కూడా ఎొందుకు 
అడుు కొొంటావ్?”,అని విస్రు గ్ర వెళ్లుపోయిొందామ, అటికే రడీ గ్ర ఉనన 
ఆటో ఎకిజ. 

శ్రీధర్ కి ఔళ్ులో నీళ్ళు తిరిగ్రయి. కానీ వాడి భనస్ తిటి్ొంది, “భగ్రడివైె 
ఏడవటానికి సిగుజోలేదట?”. అతని భఖ జనభకి ఏడేు స్నవచు లేదు. 

ఇొంతలోఫోన్ మోగిొంది…వాళ్ు అభభ..”ఈ సొంవతసయొం ొంట్లు బాగ్ర 
ొండలేదు. దానితో భన చేను భఖతా కి తీస్కొనన యొంగ్ర రాజే మాభమమ 
డబుఫలు కూడా సరిగ్ర ఇవవలేదు. మీ నానన భొందుల కరుులేమో 



 

పెరుగుతునానయి. మీ నానన గురిొంచి నీకు తెలుస్. ఆమనకి అతాభభిమానొం 
ఎకుజవ. ఆమకి తెలిమనివవకుొండా …కొొంచెొం డబుఫ ొంపిస్నత అవసరానికి 
ఉయోఖ డుతుొంది” 
ష్టపిొంగ్ నుొంచీ తిరిగి వచిున తయవాత సయళ్ ని అడిగ్రడు,”ఒ ఇయవైె వేలుొంటే 
అపిసాత వా?” 
“శ్రీధర్, ఇజృడు హౌస్ట లోనట “ఈ ఎొం ఐ” కూడా న్నన్న ఔడుతునానను.ఇది 
నీకు తెలుస్. అదద న్నన్న ఔడుతునానను. నా దఖజోరా డబుఫ చ్చలా తకుజవే ఉొంది. 
అక్షయ్ కోసొం కొొంత డబుఫ దాచి ఉొంచ్చను. భనకు ఏమైనా అనుకోని కరుులు 
వస్నత ఉొంటామని.” అని,” అయినా నీకు ఇజృడు ఇయవైె వేలు ఎొందుకు?” 
అొందామ. శ్రీధర్ చెపాడు. 

సయళ్ “నాలోజాుల కిొందట్ నువేవ అనానజే. నాకు మీ అమాభ నాననలొంటే 
ట్్దని.అజేను ఔరకే్ న్నన్ొందుకు టి్ొంచ్చకోవాలి?” 
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ఫస్స వెొంఔటాజృయొం వెళ్ళతొంది. శ్రీధర్ ఫస్సలో తను మాభటలు గ్ర 
కూర్చున్న కిటికీ సీటోల కూర్చునానడు. అతని భనస్ ఎఔజడ్ల ఉొంది. శటనమొం లోకి 
చటసటత ఏదో ఆలోచిస్త నానడు. దారి లో వచేు చెరుకు తోట్లట, తభలపాకు 
తోట్లట ఆహాల ద యచలేఔ పోతునానయి. పైెగ్ర వాటిని చటసటతొంటే అతనికేదో 
దిగులు ఔలుగుతోొంది. 



 

వాళ్ు ఇొంటి మొందు కొటే్సిన రావి చెట్ మొదలు చ్చట్ట్ పిలఔలు 
వస్త నానయి. ఇొంటోల, వాళ్ు నానన కొదిదగ్ర కోలుకొననటల  ఔనడుతునానడు. 
వాళ్ుభభ కొొంచెొం నీయసొం గ్ర ఉొంది, వాళ్ు నానన కి చేసిన స్నవల వలన కావచ్చు. 
వాళ్టు అతనిని వచిున కాయణొం అడఖ లేదు. ఏదో ఖటి్ కాయణొం ఉొంటేన్న 
వసాత డని వాళ్ుకి తెలుస్. అతనికి బొంగుళ్టరు లో సొంగట్న ల గురిొంచి చెపి 
వాళ్ుని భరిొంత ఔష్పెట్్డొం ఇష్ొం లేదు. ొంట్రి గ్ర ఉనన సభమొం చటసి తన 
లామర్ ఫ్యొండ్స ని పిలిచి అతని తో విడాకుల గురిొంచీ, కొడుకు గురిొంచీ 
మాటాల డాడు. 

శ్రీధర్ వేణీాళ్ుతో సాననొం చేసి సటట్ కేస్ట తెరిస్నత దాొంటోల పైెజామా లేదు. వాళ్ు 
నానన తన లుొంగ్ల ఔటి శ్రీధర్ కి ఇచ్చుడు. అది ఔట్కొని అరుగుల దఖజోరికి 
ఫమలుదేరాడు. అఔజడ జన సొంచ్చయొం లేదు. పొలాల మీది నుొంచీ గ్రలి 
వీమట్ొం లేదు. ఉఔజ గ్ర ఉొంది. ఆకాశభన్న యుధధ బటమి లో మేఘాల సై్తనమొం 
ఉరుమల దుొందుభి లు మోగిస్టతొంది. యొంచొం మాతయొం ఇదేమీ ట్్నటల  
నిశులొం గ్ర ఉొంది. గ్రొంధీ గ్రరి విఖయహొం పాదాలకు ఒ కార్చరేట్ విదామసొంసథ 
పోసర్ుల  అొంటిొంచఫడి ఉనానయి. ఔజన్న సటథమీభద ఔతీత స్తీత ఇొంకా ఖయవొం గ్రన్న 
నిలొుని ఉనానయి. శ్రీధర్ వెళ్లు గ్రొంధీ గ్రరి కాళ్ు వదద కూర్చునానడు. ఎనభైలలో 
ఉనన భటడు కాళ్ు మసలామనొకామన, ఔయయ ఊతొం తో అఔజడి కొచ్చుడు. 
శ్రీధర్ కి ఆమన బాగ్ర తెలిసిన భనిషే అనిపిచిొంది. కానీ ఎవరో గురుత కు రావట్ొం 
లేదు. 



 

“ఎవరి కోసొం చటస్త నానజే నామనా?” అనానడు. శ్రీధర్ ఔజసారిగ్ర 
ఆమనను గురుత  ట్ాడు. గ్రొంధీ మాస్ారు. చిననజృడు ఔట్్ మీద తిటి్న 
మాస్ారు. 

“మాస్ాయట,న్నను మీ దఖజోయ చదుజే కొనానను. మీరు ననున 
భరిుపోయాయనుకొొంటా..నా ప్పరు శ్రీధర్.” 

ఆమన మొందు తన కుడి చేతిని అరుగు మీద పెటి్, తయవాత దాని ఊతొం 
తో న్భభది గ్ర కిొంద కూర్చునానడు. శ్రీధర్ వొంఔ ఔ సారి తేరి పారా చటసి, 
“నుజేవ ఔృష్టా రాజే కొడుకువి కాదట..?” అనానడు. 
 

“అజేనొండీ” 

“ఈ నిరాభనుషమ యదేశొం లో ఏమి చేస్త నానవ్? ఊయొంతా ఎజృడ్ల 
చచిుపోయిొంది” 
“న్నను నాభనస్ లోని యశన లకి సమాధాలని వెతుకుతునానను. లోఔమట 
పోతోొంది? భనిష స్క సొంతోష్టలు పెరిగే వైెజృకు పోతోొందా? భనిష 
సహజమైన అవసరాలు మరుగైన విధొంగ్ర తీరేు వైెజృకు పోతోొందా? ఔ వొంద 
ఏళ్ు కిొందటితో పోలిస్నత ఇజృడు యొంచొం సాొంకేతిఔొం గ్ర, శాసీతైమొం గ్ర చ్చలా 
జృరోఖతి సాధిొంచిొంది. ఇఔ మొందు ఈ అభి వృధిధ భరిొంత వేఖవొంతమతుొంది 
కూడా. దాని లో సొందేహొం లేదు. కానీ భనిష స్క సొంతోష్టలు మాతయొం 
పెరిగినటల  ఔనడట్ొం లేదు. కాయణొం తెలిమదు…” 



 

“చటడు బాఫట.ఈ గ్రొంధీ గ్రరి విఖయహాని కి ఔ వైెజృ ఆ జౄదోట్ ఉొంది. దానికి 
ఎదురు గ్ర ఆ వైెజృ శుజేల సొంత ఉొంది. నుజేవ మారజట్ వైెజృకి వెళ్ళత, జౄల 
తోట్ కి దటయొం గ్ర వెళ్ళత ననటేల ఔదా? భనిష రిజాానొం పెరిగిొంది. కానీ ఈ 
రిజాానానిన ఉయోగిొంచేది భనిష సావయథొం. ఒ ల్లలట్టరి వాడికీ ఔ ఆధునిఔ 
మానజేడికీ జీవసహజమనై సావయథొం లో పెదద గ్ర తేడా ఉొండదు. కానీ ఆధునిఔ 
మానజేడి కి విజాానొం అొందుబాటలో ఉొంది. విజాానానిన సావయథొం కోసొం 
వాడినజృడు దాని వలన చెడు పెరుగుతుొంది ఔదా. సావయథభన్నది జీవ రిణాభ 
ఔయభొం లో భనిష కి ఉయోఖడి ఉొండవచ్చు. కానీ దాని వలన ఇఔమీదట్ పెదద 
ఉయోఖొం ఉొండఔ పోవచ్చు. 

ఆమన శ్రీధర్ ఔళ్ులోకి చటసి అనానడు, భహాతుభడు చెపినటల , “ఈ 
బటమీభద అొందరి అవసరాలట తీరే సొంద ఉొంది, కానీ ఏ ఔజరి దురాశా తీరే 
సొంద లేదు”. 

“గ్రొంధీ గ్రరిని భహాతుభడని ఎొందుఔనానరు? ఆమన అొంత గవాడని 
ఎొందుఔొంటారు? ఆమన వమకితతవొం కూడా రిసిథతుల యభావొం వలనో, 
వాయసతవొం వలనో వచిు ఉొంటొంది ఔదా. అొంటే గతనొం ఆమనకి 
ఆపాదిొంచఫడిొందా? ఔ లక్ష సొంవతసరాల తరువాతైెనా గ్రొంధీ గ్రరిని 
భరిుపోవలసిొందే ఔదా?” 

“ఏ వమకిత ఐనా రిసిథతుల వలనో, జనభవలనో తయారు చేమఫడతాడు. 
భహాతుభడు కూడా ఔ వమకేత. ఆమన జీవితొం కొతత పాత విలువల మేలు 



 

ఔలయిఔ. భనిష జీవితొం తో పోలిస్నత లక్ష సొంవతసరాలు అనతొం కిొంద ల్లఔజ. 
అటికి ఏ కగోళ్ యమాదొం వలన నో మానవ జాతే అొంతరిొంచ వచ్చు. 
భనిష సమాజానిన యభావితొం చేస్నత, తిరిగి సమాజొం భనిష ని యభావితొం 
చేస్త ొంది. ఇదొఔ యసరాధారిత యకియమ. దీని వలన ఔ భనిష కానీ ఔ 
సమాజొం కానీ మొదలుపెటి్న చెడు, కాలొం ఖడిచేకొదీద పాతుకు పోతుొంది. 
నామకుడన్న వాడు ఈ యకియమని ఆపి దానిలోకి మరుగైన కొతత ఆలోచనలను 
నిొంపి ఆచయణ లో పెట్్ఖలగ్రలి. ఈ ఆలోచనలు ఆచయణీమొం కావాలి. అటికే 
ఉనన విధానాలను మరుగుయచ్చలి. అటికే ఉనన విధానాలఔొంట నాసి యఔొం 
విధానాలు అవవకూడదు.” 

శ్రీధర్ ఒపిఔగ్ర గ్రొంధీ మాసర్్ చెపిన మాట్లను విని, “ఏది మరుగైనది 
మాస్ాయట?” అనానడు. 
“మరుగైన ఆలొచన, భనిష ఉభభడీ, వమకితఖతా ఆరోగ్రమనిన పెొంచ్చలి. భహా ఔవి 
శ్రీ శ్రీ చెపినటల  గ్ర,అొందరి కోసొం ఔజరు,ఔజరి కోసొం అొందరు గ్ర ఫతకాలి.” 

 
శ్రీధర్ అనానడు,”ఔజృడు ననున ఊళ్ళు అొందయట జీవితొంలో ఎదిగిన వాడిగ్ర 
చటశారు. భొంచి ఉదోమఖొం ఉొండేది. చదుజే ఉొంది. కానీ న్నను ఇజృడు చ్చలా 
విష్టదొం గ్ర ఉనానను. కాఫటీ్ ఇజృడు ననున న్నను ఔ ఒడిపోయినవాడి గ్ర 
రిఖణ్ణస్త నానను. నా జీవితమే ఔ సొంక్షోబొం లో డిొంది.”  



 

గ్రొంధీ మేసర్్ అనానడు, “విజయానికి నియవచనొం వమకితఖతమైనది. జీవితొం 
భనిష ఆతభ తో సకమొం గ్ర లేనజృడు భన భనస్ లో సొంక్షోబొం యవేశిస్త ొంది. 
నాకు నీ బాలమొం ఎటాల ొంటిదో తెలుస్. నీది భాయతీమ ఆతభ. భనల్లలట్టళ్ళు 
భాయతీయాతభకి యతిబిొంబాలు. ల్లలలు తయతరాల భాయతీమ విలువలకు 
యతినిధులు. గ్రొంధీజీ ఈ విషయానిన ఎజృడ్ల అయధొం చేస్కొనానరు. ఔజసారి 
నుజేవ ఆధునిఔతావనిన అవలొంబిొంచ్చవొంటే నీ అతభ నీకు దటయొం గ్ర పోతుొంది. 
కీయస్త చెపినటల  గ్ర, “భనిష విశావనిన జయిొంచ్చతునానడు. కానీ ఆ జయిొంచే 
ఔయభొంలో తన ఆతభ ని పోగట్కుొంటనానడు.” 

శ్రీధర్ అనానడు, “ఆదరాశలు వల్లల వేమటానికి బాగ్రన్న ఉొంటాయి. ఈ వమవసథ 
ఇలా ఉొండటానికి చ్చలా ఫలమైన కాయణాలే ఉొండి ఉొంటాయి. ఆశయాలను 
ఆచయణలో ఎలా పెడతాభన్నదే మకమొం ఔదా?” 
“సాొంసజృతిఔ విలువలు ఆచయణ నుొంచే జృడతాయి. కానీ పాామకమత ఔ 
రోజులో తేలేది కాదు. తొండిే పిలలలని ఆచయణ లో పెట్్లేని కాలనిఔ విషయాలని 
అనుసరిొంచభని చెడు ఔదా? అలాన్న జాతిపిత కూడా చ్చలా ఆచయణశీలుడే 
అయిమఉొండాలి” 

గ్రొంధీ మాసర్్ చేతి ఔయయ ఊతొం తో లేచి నుొంచ్చనానడు. న్భభది గ్ర తుొంయ 
డుతోొంది.. శ్రీధర్ అనానడు,”మీరు నన్ననొం చేమభొంటారు?” 

గ్రొంధీ మాసర్్ ఆ మాట్లు వినానడ్ల లేదో తెలవలా. ఆ వయషొం లో 
నడుచ్చకొొంట్ట పోతునానడామన ఔయయపోటేస్కొొంట్ట. “యఘుతి రాగవ రాజా 



 

రాొం, తీత పావన సీతా రాొం”. 
ఆ వయషొం లో గ్రొంధీ బభభ కాళ్ు దఖజోయ తడుసటత కూరుునానడు శ్రీధర్. గ్రొంధీ 
బభభ కాళ్ుకి ఉనన పోసర్ుల  వరాషనికి తడిచి మతతఫడాు యి. ఊడిపోయి వాన 
నీళ్ులో ఔలిసి,  ఔజన్న ఉనన మరికి కాలువ లో ఔలిసి కొట్కొని పోతునానయి. 

     శుబొం 



 

 

 

ఇొంిషనీరిొంగ్ లో పోస్ట-్గ్రాడుమయేషన్ తరువాత ఐటీ యొంఖొం లో చేరాను. 
అడపా దడపా తెలుగు సాహితమొం చదవట్ొం,  స్ననహితులతో సై్తధాధ ొంతిఔ వాదాలు 
పెట్కోవట్ొం అొంటే ఇష్ొం. కొ.కు,  రావి శాసితై యచనలనాన కూడా ఇష్ొం! 

“ఔళ్ జీవితానిన యతిబిొంబిొంచి,  పాఠకుడికి ఆలోచనా రిధినీ,  
సొంవేదనానుబటతినీ పెొంచేదిగ్ర ఉొండాలి,” అనుకొొంటాను.  

 


