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ఏదో తెలీని మనో వేదనతో రగులుకుపోతూ పచచ్ని పొలంలో నిలబడునాన్డు డాకట్ర సారధి. ఆ పొలం అతనిది కాదు. సేన్హితుడు 
పర్భాకరానిది. ఇంకొనాన్ళల్లో అతనిదీ కాక పోవచుచ్! సారధికి తన సేన్హితుడి తోటలో, పొలంలో తిరిగితిరిగి ఆడుకునన్ ఆటలు, చేసిన చరచ్లు  -  ఒక 
తీయనైన బాలయ్ం, కిల్షట్మైన కౌమారం, నూనూగు మీసాల నూతన్యవవ్నం -  చాలా మధుర సమ్ృతులునాన్యి.  అంతకంటే ఎకుక్వ - ఆ పచచ్ని నేలంటే 
అంతులేని గౌరవాభిమానాలునాన్యి. అందుకే వేదన, దిగులు.  

దారితపిప్న చినన్పిలాల్డిలా నిలబడునన్ సారధిని చూసి దగగ్రగా వచిచ్ దండంపెటాట్డు సుందరం.  
“నువూవ్...?”  
“సుందరానన్ండి. రిటైరుడ్ మేషాట్రు రామంగారబాబ్యిని”.  
“యా.యా. గురొత్చిచ్ంది. ఎమెమ్సీస్ పాస అయాయ్వు కదూ?”   
“పిహెచ డీ లో చేరానండి ఏడాదయింది” 
 “ఓ! వెరీ గుడ”.  
“కానీ, ఏంటోలెండి! నాకు ఎగిర్కలచ్ర రిసెరచ్ మీద ఇంటరెసుట్. నేను చదివిందేమో బోటనీ ఎమెమ్సీస్. అందుకని మా పొర్ఫెసరు 

నాకిషట్మైన టాపిక ఇవవ్లేదండి. వయ్వసాయానికి సంబంధించిన టాపిక ఇవవ్మని బతిమాలితే కోర్టను మొకక్లమీద పరిశోధన చెయయ్మనాన్డండి. నా 
అభిపార్యంలో పనికి రాని పరిశోధన. ఏదో లాగిసుత్నాన్లెండి” నిరాశగా చెపాప్డు సుందరం.  సారధి వివరాలడిగాడు. సుందరం చెపుత్ంటే వింటూ 
నడిచాడు. ఇదద్రూ మామిడితోట చేరి ఓ చెటుట్కింద కూచునాన్ రు.  

సుందరం ఘోషంతా ఓపిగాగ్ వినాన్డు సారధి. అంతావిని,  
“నీకు వయ్వసాయం మీద ఆసకిత్ అంటునాన్వు అసలు నీకు వయ్వసాయపధధ్తులు తెలుసా? నీకే బాధయ్త ఇచిచ్ కొంత భూమి అపప్చెపేత్ 

వయ్వసాయం చెయయ్గలవా?” అనడిగాడు.  
“చెయయ్గలను సార. నాకు వయ్వసాయం చాలా ఆసకిత్. నామీద నాకు విశావ్సం ఉంది. నేను చెయయ్గలను”. అనాన్డు సుందరం.  
తన సమసయ్కి కూడా పరిషాక్రం ఇతని ఘోషలోనే ఉందనిపించింది సారధికి.  
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“సరే నీ సమసయ్ తీరచ్గలనేమో చూసాత్ను. రేపు రాతిర్ ఎనిమిదినన్రకి నా ఓపీ అయిపోతుంది. అపుప్డొచిచ్ ననున్కలుసుకో”అనాన్డు.   
అశచ్రయ్ంతో మాట తడబడింది సుందరానికి “షూర సర. సర..సరే సర” నతిత్గా అనాన్డు.  
సారధి హృదోర్గనిపుణుడు. ఒకపుప్డు  మహానగరంలో కారొప్రేట హాసిప్టలోల్ కనస్లెట్ంటుగా ఓ పాతికేళళ్పాటు లక్షలు గడించి, 

విసిగిపోయాడు. రోగిని ‘రోగం’గాను, ‘ఇనూష్రెనస్ పేకేజ’ గాను తపప్ ‘రోగగర్సుత్డైనమనిషి’గా చూడలేని ఆధునిక వైదయ్ సంసక్ృతి మొహం మొతేత్సి, సొంత 
ఊరికోసం వెంపరాల్డిపోతూ, సొంత ఊరికి తిరిగొచేచ్ సాడు.  

“కారిడ్యలజిసుట్కు అంతచినన్ ఊరిలో పనేం ఉంటుంది? దగుగ్లు జరాలకి మందులివవ్డం తపప్!” విమరిశ్ంచారు సాటి వైదుయ్లు. 
భూమీమ్ది కుబేరులకొచేచ్ దేవతారోగాలకి తపప్ సామానయ్జనాలకొచేచ్ మామూలు రోగాలకి వైదయ్ం చెయయ్డం పరమ నామోషీ అయినటుట్! కనన్పిలల్లు 
మహానగరంలోనే ఆగిపోయారు. కటుట్కునన్ఇలాల్లు కరుణించి కలిసొచిచ్ంది. ఆ సొంత ఊరిపుప్డు చినన్పాటి పటట్ణం. ఎపుప్డూ ఉండే రాజకీయాలూ, 
కుళూళ్, కుతిస్తాలు ఇపప్టికీ ఉనాన్యి. అపుప్డు అలరించిన సేన్హాలు, అభిమానాలు ఇపప్టికీ ఉనాన్యి. అదొకక్టే సంతోషం.  

అయితే, నాలుగురోజుల కిర్తం పర్భాకరం ఓ బాంబు పేలాచ్డు.  
“నాకునన్ ఏడెకరాలకీ పదికోటిల్సాత్మని వసుత్నాన్రోయ డెవలపరస్. అమేమ్సాత్. ఇనాన్ళూళ్ కౌలు చేసిన నరస్నన్ పోయాడు. నాకు 

వయ్వసాయం ఏమీ తెలీదు. నరస్నన్ చెపిప్ంది విని ఇచిచ్ంది పుచుచ్కోడం తపప్. ఆ పదికోటూల్ బేంకులో వేసుకుని నా ఇంటోల్ నేను కూచుంటా. 
కావలసినపుప్డలాల్ పిలల్ల దగగ్రికి అమెరికా వెడతాను. వాళుళ్ టికెటుల్ పంపాలి నేను వెళాళ్లి అని చూడకక్రేల్దింక” అనాన్డు పర్భాకరం.  

“ఏంచేసాత్రు డెవలపరస్ ఆ భూమిలో?” లయతపిప్న గుండె గొంతుకక్డడ్ం పడుతుంటే అడిగాడు సారధి.  
“విలాల్సూ, రిసారుట్లు కడతారుట. ఏవో కల్బుబ్లట్ పబుబ్లట్.....”  
“ఆకల్బుబ్లు పబుబ్లు ఎవరికి అనన్ం పెడతాయిట?” సారధి ముఖంలో కోపం చూసి పర్భాకరం నవావ్డు.  
“ఆలోచించు పర్భాకరం, నీ మామిడి తోటలో గుడిసె వేసుకుని కాపలాకాసి బాగోగులు చూసుకునే కుటుంబం ఏమవుతుంది? అలాగే 

అరటి తోట, పొలం వీటనిన్టి మీదా ఆధారపడి కొనిన్ కుటుంబాలు బతుకుతునాన్యి. వీళల్ందరూ ఏమవుతారు?”  
“ఏమవుతారు? ఆ రిసారుట్లోల్నే గారెడ్నుల్ంటాయిగా? ఆ తోటల పనులు చూసుకుంటూ అకక్డే ఉంటారు”  
“అలా భర్మ పడకు. లేండ సేక్ప గారిడ్నరూస్, లేండ సేక్ప ఆరిక్టెకూట్స్ అంటూ రకరకాల ఫేనీస్ పేరల్ సెప్షలిసుట్లను తీసుకొసాత్రు 

డెవలపరుస్. మన నరస్యయ్, వెంకనన్ ఇలాంటి వాళెళ్వరూపనికిరారు. వీళళ్ని లేపేసాత్రు. వాళళ్కి తగిన పనివాళళ్ని తెచుచ్కుంటారు. నీమీద ఆధారపడి 
పర్శాంతంగా బతుకుతునన్ వీళల్ంతా నగరాలకు వలస పోవాలిస్ందే. అదీ జరగబోయేది. అటువంటి పరిసిథ్తులు సృషిట్ంచడం అమానుషం. రిసారుట్లు, గోలఫ్ 
కల్బుబ్లూ ఇటుపేదకే కాదు అటు ధనికుడికి కూడా అనన్ం వండిపెటిట్ ఆకలి తీరచ్వు. కనక వరష్ం కురిపిసాత్యంతే. కనకం తినడానికి పనికి రాదు. 
తెలుసుకదా?” కాసత్ ఆవేశంగా అనాన్డు సారధి.  

పర్భాకరం వెరిర్నవొవ్కటి నవేవ్సి, వెరిర్వాడి కేసి చూసినటుట్ చూసాడు.   
“నేనిపుప్డు ఉనన్పళంగా అమెమ్యయ్టేల్దులే. ఆ కంపెనీ వాళుల్ నాకు ఆలోచించుకోడా నికి రెండునెలలు టైమిచాచ్రు. ఇంకా మా 

పిలల్లతో మాటాల్డాలి. నువువ్ చెపిప్న మాటలు కూడా వాళళ్తో చెపాత్” అనాన్డు. 
ఆ తరవాత వారం రోజులపాటు పీడకలలు పీడించుకు తినాన్యి సారధిని.  
మనషులు మాతృగరభ్ంలోంచి శిశువులుగా జనిమ్ంచడం మానేసినటూట్, 
ఒకేసారి తాడెతుత్ మనషులు పర్యోగశాల అదాద్లు బదద్లుకొటిట్ వందలకొదీద్ పుటుట్కొసుత్నన్టుట్, 
భూమిని బదద్లుకొటిట్, సముదార్లు తాగేసుత్నన్టూట్ 
ఒకడినొకడు దోచుకుంటూ, వీలైతే పీకుక్తింటునన్టుట్, 
ఆడ శరీరాలకి అంగుళానికింత అని వెలకటిట్ వేలంవేసుత్నన్టుట్! 
అతిభయంకరమైన కలలు! నిదర్నుంచి వణుకుతూ లేచిపోయేలా కలలే కలలు!  
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ఇపుప్డు సుందరం మాటలతో చినన్ ఆశ. చినన్ ధైరయ్ం. 
******* 
ఆరాతిర్ పర్భాకరం ఎదురుగా సుందరానిన్ కూచోబెటాట్డు సారధి.  
“నాకు చెపిప్నదే కాసత్ వివరంగా మళీళ్ చెపుప్” అనాన్డు సారధి. సుందరం గొంతు సవరించుకుని పార్రంభించాడు.  
“సార, మన వయ్వసాయంలో సంపర్దాయ పధధ్తులు, సంపర్దాయ పంటలు, వంగడాలు చాలా ముఖయ్ం. కొనిన్ వాయ్పార సంసథ్లు 

రకరకాల హైబిర్డ వితత్నాలు డెవలప చేసి పర్చారం చేసుకుని రైతులు సంపర్దాయ వరి వంగడా లను మరిచ్పోయేలా చేసుత్నాన్యి. నిజానికి హైబిర్డ వితత్నం 
ఏ అవాంతరం రాకుండా పండితే చాలా దిగుబడినిసాత్యి. కానీ కేవలం వరాష్ధారంగా నడిచే మన వయ్వసాయానికి హైబిర్డ లు ఉపకారంకనాన్ అపకారమే 
ఎకుక్వ చేసుత్నాన్యనన్ది సైంటిసుట్లుకూడా ఒపుప్కుంటునాన్రు. ముఖయ్ంగా హైబిర్డ వరికోసం మొదట పెటుట్బడి చాలా ఎకుక్వ పెటట్వలసి వసుత్ంది. 
తగినంత వరష్ం పడక పోతే రైతు భారీగా నషట్పోతాడు. నేను సాంపర్దాయ వరివంగడాల గురించి మరింత పరిశోధన చెయాయ్లనుకుంటునాన్ను. నాకు చినన్ 
చెకక్ భూమి, కొదిద్గా సహాయం చేసేత్ రైతులకు నషట్ం లేని వయ్వసాయం నేరిప్ంచగలుగుతాను సార. వయ్వసాయానిన్ కూడా వాయ్పారసుత్లే అజమాయిషీ చేసి, 
చినన్కారు రైతులను అపుప్లపాలు చేసి దికుక్ తోచని పరిసిథ్తులోల్కినెటేట్సుత్నాన్యి”.  

పర్భాకరం వింటూకూచునాన్డు ఏం మాటాడలేదు. “కేవలం వరే కాదు సార. జొనన్లు రాగులు వంటి సంపర్దాయ పంటలను 
మనవాళుళ్ నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్రు. నాకు ఒకక్ రెండుమూడేళుళ్ ఎవరైనా అవకాశం ఇసేత్ మన పార్ంతం రైతులకు సాంపర్దాయ వయ్వసాయం వలల్ లాభాలు 
సాధించి చూపించి ఒపిప్ంచ గలను. దీనికి పెదద్ జెనెటిక ఇంజనీరింగ నైపుణయ్ం అకక్రేల్దు. పర్కృతే జీన సెలెక్షన చేసి అందించిన వంగడాలునాన్యి. మనం 
అందుకోవాలి అంతే” అనాన్డు సుందరం.  

“అదోయ పర్భాకరం సంగతి. ఇతనికి ఒక అవకాశం ఇసేత్ ఆ మాతర్ం నరస్నన్ ఇచిచ్న పాటి పండించి ఇవవ్గలడు. ఓ మూల తన 
పరిశోధన తను చేసుకుంటాడు”  అనాన్డు సారధి.  

“వరద ముంపుకు గురైనా, తటుట్కునే వంగడాలను తయారు చెయాయ్లనన్ది నా లక్షయ్ం. రోజుల తరబడీ వరదనీటి లో మునిగి ఉనాన్ 
తటుట్కుని దిగుబడినిచేచ్ రకాలు కొనిన్ కొండ పార్ంతాలోల్ ఉనాన్యి. అటువంటి రకాలను మన ఆహార అవసరాలకు తగగ్టుట్గా డెవలప చెయాయ్లనన్దే నా 
లక్షయ్ం సార” సుందరం చెపుత్నన్ది విని,  పర్భాకరం కాసేపు ఆలోచిసూత్ కూచునాన్డు.  

“నేను మా వాళల్ందరితోను సంపర్దించాలి. నాకు టైమ కావాలి” అనాన్డు.  
“నీ ఇషట్ం వచిచ్నంత టైమ తీసుకో కానీ ఎపప్టికైనా మాపటల్ సానుకూలంగానే సప్ందించి నిరణ్యంతీసుకో” అనాన్డు సారధి చిరునవువ్ 

చిందిసూత్. పర్భాకరం నవేవ్సాడు. కాసేపు సుందరానిన్ ఏవేవో పర్శన్లు వేసి అతని పరిజాఞ్నానిన్ పరీకిష్ంచి, తనకునన్ సందేహాలు తీరుచ్ కునాన్డు పర్భాకరం. 
పర్భాకరం బంధుమితుర్లలో కలకలం రేగింది. పర్భాకరానికునన్  ఏడు ఎకరాలనూ పదిహేడుకోటుల్ ఇచిచ్ కొంటాం అని ఎవరో వసేత్ 

సారధి తన చుటాట్లబాబ్యికి తకుక్వరేటుకి ఇపిప్ంచాలని  పదిహేడుకోటల్ బేరం చెడగొటిట్ పంపేసాడని పుకారుల్ వాయ్పించాయి. “అమోమ్ సారధి 
దురామ్రుగ్డు!” అనాన్రు కొందరు సనామ్రుగ్లం అనుకుంటునన్వాళుళ్. పర్భాకరం ఈ వదంతులకేం చలించలేదు కానీ, తన ఆలోచనే ఎటూ తేలుచ్కోలేక 
పోయాడు. పెదద్కొడుకిక్ ఫోన చేసి సంగతి చెపాప్డు. “ఓ డాడ! సారధీ అంకుల అసస్లు పార్కిట్కల మనిషి కానేకాదు. చాలా ఇమోషనల. నీకు తెలుసుగా? 
కారిడ్యాలజిసుట్గా మాంచి కెరీర డెవలప చేసుకుని, ఉతత్పుణాయ్నికి అంతా రూయిన చేసుకొచేచ్సాడు. ఆయన సలహా విని మంచి బేరం వదులుకోకు” 
అనాన్డు. రెండోవాడు కూడా ఇంచుమించు అలాగే మాటాల్డాడు.  

“వీళల్బొంద! సారధి కెరీర రూయిన చేసుకోడమేంటి? అతనికక్డ ఎంత పెదద్ నరిస్ంగ హోమ డెవలప చేసాడో, ఎంతమంది సామానయ్ 
జనానికి ఉచిత సేవలందిసుత్నాన్డో వీళల్ ఊహకూక్డా అందదు. వీళుల్ కాదు నేనే నిరణ్యించు కోవాలి. సుందరం సమరుధ్డా కాదా అనన్ది చూసుకోవాలి” 
అనుకునాన్డు. 

****** 
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4  అమమ్కా లా? ఆటబొమమ్కా లా?    పోడూరి కృషణ్ కుమారి

“పర్భాకరం గారు నాకు అనుకూలంగా నిరణ్యం తీసుకునేటటుట్ కరుణించు సావ్మీ!” అని గూటోల్ కొలువై ఉనన్ దేవుడి పటానికి దండం 
పెటుట్కుని, మళీళ్ తను యూనివరిస్టీకి తిరిగెళేళ్లోపు ఓసారి సారధికి కనిపించి వదాద్మని బయలేద్రాడు సుందరం. సుందరం వెళేల్ టపప్టికి ఇంటోల్నే 
ఉనాన్డు సారధి. “రావోయ” అని ఆహావ్నించాడు. “ఇవాళ బసుస్కి బయలేద్రి యూనివరిస్టీకి వెళిల్పోతునాన్నండి” అనాన్డు సుందరం. 

“నువేవ్ం  దిగులుపడకు. పర్భాకరం మంచివాడే. మనకి మదద్తునిసాత్డనే అనుకుంటునాన్ను” అనాన్డు సారధి. సుందరం మనసు ఆశ 
నిరాశల మధయ్ ఊగిసలాడడం అతని ముఖంలోనే తెలుసోత్ంది.  

“అతను మన పర్పోజల ఒపుప్కునాన్కూడా నీ పిహెచ.డి. సీటు వొదులుకోకు. నీకు నమమ్కంగా పని చేసిపెటట్గలిగే పనివాళళ్తో ఒక 
టీమ ఏరాప్టు చేసాత్. నెలలో ఒకటి రెండుసారుల్ వచిచ్ పరయ్వేకిష్సూత్ ఉండు. నిరుద్షట్ంగా సూచనలిచిచ్ వెడుతూ ఉండు. ఎందుకు పిహెచ.డి సీటు 
వదులుకోవదద్ంటునాన్నంటే, నీ డాకట్రేటు నీకు కొంత అధికారానీన్, గౌరవానీన్ ఇసుత్ంది. నువువ్ చెపిప్నదలాల్ చేసి చూపిసేత్ నువువ్ పర్యోగం చేసిన పొలానేన్ 
పరిశోధనాకేందర్ంగానో, కనీసం రైతు శిక్షణా కేందర్ంగానైనా నడిపే సాధికారతని ఇసుత్ంది” అనాన్డు సారధి. తనకనాన్ ఎకుక్వగా సారధే ఈ పర్యోగం 
మీద ఆశ పెటుట్కునాన్డేమో అనిపించింది సుందరానికి. 

“నేను పర్భాకరం పొలం డెవలపరస్ చేతులోల్కి పోకూడదని ఎందుకింత తాపతర్యపడుతునాన్నో తెలుసా సుందరం? ఆకుపచచ్గా 
కళకళలాడే పంటపొలానిన్ చూసినా, పళళ్ను మన చేతికందిసుత్నన్టుట్ పళళ్ భారంతో కొమమ్లను వంచిన చెటుల్నన్ తోటలను చూసినా నాకెవరు గురొత్సాత్రో 
చెపప్నా? పిలల్ల కడుపులో ఆకలిని కంటి చూపుతోనే కనిపెటిట్ చకచకా అనన్ం కలిపి పెటేట్ అమమ్ గురుత్కొసుత్ంది. ఇవాళ వాయ్పార సంసక్ృతి అలాంటి 
అమమ్లను కూడా ఆటబొమమ్లుగా మారుదాద్మని చూసోత్ంది. చేతనైనంతవరకూ అడుడ్కుందాం” అంటునన్ సారధి మాటలు తన జీవితానికి ఒక దిశా 
నిరేద్శం చేసుత్నన్టుట్గా వినిపించాయి సుందరానికి. 
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