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శివరావు ఏడో తరగతిలో ఉండగా కొతత్ కురార్డు రమేష వచిచ్జేరాడు కాల్సులో. ఆరునెలలు గడిచేసరికి
కొతత్కురార్డే శతుర్తవ్ం పెంచుకునాన్డు - అపప్టివరకూ శివరావు కాల్సులో మొదటిమారుక్లు సంపాదించడం అనే అతి
చినన్ కారణంగా. కొతత్కురార్డు అనిన్ంటోల్నో ఫసట్ మారుక్లు సంపాదించుకుంటూంటే శివరావు సేన్హంగా ఉండడానికి
పర్యతిన్ంచాడు కానీ రమేష అదో రకం. తనదెపుప్డూ మొదటి రేంక కనక శివరావు పనికిరానివాడు. వాణిణ్ చినన్బుచచ్డం,
గేలిచేసూత్ వాడి రేంకుని కింద కిందకి జారిచ్ పనికిరాకుండాచేయాలి. అలా ఓ రోజుకి వాణిణ్ తన జీవితంలోంచి అడడ్ం
తొలగించుకోవచుచ్. రెండు మూడు సారుల్ శివరావు సేన్హంగా ఉండబోయేడు కానీ మారుక్లతో సంబంధం లేకుండా
సేన్హం కుదరదుట రమేష కి; శివరావు లాంటి పగ వాడితో తనకి సేన్హం ఏవిటి?
ఇంటరీమ్డియటోల్ రమేష కి సేట్ట రేంక; అకక్డున్ంచి ఐఐటికి, శివరావు అనంతపూర లో “అతి మామూలు”
ఇంజినీరింగ కాలేజీకి జేరారు. ఎపుప్డైనా శెలవులోల్ కలుసుకుంటే రమేష ఎపప్టిలాగానే “రెండో రేంక శివరావు” నీ, వాడు
చేరిన “చెతత్ కాలేజీని”, వాడు చేసే “పనికిరాని సివిల ఇంజినీరింగ” నీ గేలి చేసూత్నే ఉనాన్డు. రమేష ని మారచ్డం తన

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2021

2

‘అదే’ కధలు

తరం కాదని తెలియగానే శివరావు వీటిననిన్ంటినీ సోప్రిట్వ గా తీసుకుని నవివ్ వదిలేసేవాడు. శివరావు ఎంత నవివ్తే అంత
రెచిచ్పోవడం రమేష వంతు.
ఐఐటిలో జేరాక సంగతి తెలిస్ందే కదా? మూడో ఏడు జరుగుతుండగానే అమెరికా వెళళ్డానికి పరీక్షలూ, నాలుగు
పూరత్వుతూనే విమానం ఎకక్డం; అలా రమేష ఐఐటి నుంచి కాలిఫోరిన్యా, అకక్డ పి.హెచ.డి తరావ్త కొలరాడోలో ఓ
యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర గా జేరిపోయేడు. టీచింగ లో జేరడానికాక్రాణాలునైన్.

మొదటి మూడేళళ్లో కొంచెం

కషట్పడాలి పేపరుల్ పబిల్ష చేయడానికీ, కొనిన్ గార్ంటుల్ సంపాదించడానికీ, వీలుంటే ఒకరిదద్రి సీనియరస్ తో కలిసి పుసత్కాలు
కాకపోయినా వాటిలో కొనిన్ చాపట్రుల్ రాయడానికీను. ఆ తరావ్త టెనూయ్ర ఇచాచ్రా, ఇంక వెనకిక్ చూసుకునే పనే లేదు.
యూనివరిస్టీలో ఇచేచ్ జీతం, గార్ంటుల్ ఏవైనా వసేత్ అందులో వచేచ్ డబుబ్లూ; ఇంక ఆకాశమే హదుద్.
శివరావు అనంతపూర లో సివిల ఇంజినీరింగ చదివాక ఇంజినీరస్ ఇండియా లో చేరాడు. రెండేళుల్ కషట్పడాడ్క
ఇంక అకక్డ నేరుచ్కోవడానికేమీ లేనపుప్డు ఆ లైన వదిలేసి కంపూయ్టరల్ మీద పడాడ్డు. తరావ్త మరో రెండేళుళ్ హైదార్బాద,
అకక్ణుణ్ంచి కంపెనీ దావ్రా డెటార్యిట లో రెండేళల్కి ఉదోయ్గం. ఇంటరెన్ట అపుప్డపుప్డే పుంజుకుంటోంది. ఓ సారి
ఇండియా వెళేత్ ఎవరో చెపాప్రు రమేష సంగతి. ఎపుప్డో కొనేన్ళళ్ కిర్తం మరిచ్పోయినా ఫోన నెంబర తీసుకుని అమెరికా
వెనకిక్ వచాచ్క ఫోన చేశాడు ఓ సారి రమేష కి.
ఫోన కాల శివరావుకి చెంప పెటుట్లా తగిలింది. డబుబ్లొచిచ్న పొగరో, చదువు తెచిచ్న గరవ్మో కానీ రమేష
పొడిపొడిగా, ఏం చేసుత్నాన్వు, ఎకక్డుంటావు అనీన్ అడిగాక చివరకి తన గురించి ఎపప్టాల్ గొపప్లు చెపూత్ తన చేతిలో
పర్సుత్తం ఐదు మిలియన డాలరల్ కి పోర్జకట్ లు ఉనాన్యనీ, జీతం ఇంతనీ, అంతనీ చెపిప్ డబాబ్ కొటుట్కునాన్క అడగనే
అడిగేడు – నీ జీతం ఎంత అంటూ. “పోర్గార్మర గా నాకు వచేచ్ది డభైభ్వేలు,” శివరావు సమాధానం చెపాప్క ఇంక
మాటాల్డాడ్నికేమీ లేనటూట్ ఆగింది సంభాషణ. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా రమేష చెపప్బోయినదేమంటే, పొర్ఫెసర గారు
మిల మిల మెరిసే అదుభ్త సౌందరయ్రాసీ, తెలాల్విడా అయిన అమెరికన ని పెళిళ్ చేసుకునాన్రు, అవును పేర్మించీ, డేటింగ
చేసీను. ఇటువంటి తన మోడరన్ జీవితంలో మళీళ్ ఈ “దేశీ శివరావు” ఎకక్డ దాపురించాడార్ అనన్టూట్ మాటాల్డాడు
రమేష. పొర్ఫెసర గారికి ఉనన్ మరో గొడవ ఏమిటంటే, తాను ఐఐటి లెవెలోల్ కాల్సిక హై లెవెల మనిషి. ఇపుప్డు తన
సేన్హితులు వేరు. ఎపుప్డో ఏడో తరగతి లోనో ఇంటరీమ్డియట లోనో తనతో చదివిన ఈ శివరావు అనే కురార్డు
అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఏనాడూ తన సాటి కాదు. చివరోల్ శివరావు అనుకోని మాట వచిచ్ంది రమేష నుంచి. మరో సారి
ఎపుప్డైనా మాటాల్డాడ్నికి కుదరదుట, అబోబ్ పొర్ఫెసర గారు ముందు ముందు కాబోయే డీన; ఎంతో బిజీ జీవితంలో. ఇది
మాతర్ం శివరావుకి అరధ్మైంది – నాకు మరోసారి ఫోన చేయకు అని చెపుత్నాన్డు మాట రమేష.
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ఇంటరెన్ట ఊపందుకుంటూంటే తను పనిచేసే కంపెనీలో మేనేజర అయియ్, ఆ కంపెనీ పబిల్క అయాయ్క దాని షేరుల్
చేతోత్ పుచుచ్కుని పైకొసుత్నాన్డు శివరావు. గీర్న కారుడ్ వచిచ్న మరో నాలుగేళల్కి ఉదోయ్గానికి తిలోదకాలిచేచ్సి ఈ షేరల్నీన్ పది
మిలియనల్కి అమిమ్ సిలికాన వాలీ జేరాడు. ఇపుప్డు శివరావు చేసే పని ఒకటే – తన దగిగ్రునన్ డబుబ్లు వెంచర కాపిటల
గా పెటట్డం, కొతత్గా మొదలయేయ్ సిలికాన వేలీ కంపెనీలోల్. అవి కొంచెం పెదద్వయాయ్క తన సాట్కు అమేమ్సి మరింత
శీర్మంతుడవడం. పదేళుళ్ తిరిగేసరికి శివ ఆర రాపరల్ అనే ఆయన పెదద్ వెంచర కాపిటలిసట్ కాలిఫోరిన్యాలో. ఎవరైనా
కంపెనీలు పిలిసేత్ వెళిళ్ తాను ఎలా డబుబ్లు పెటట్దలుచ్కునాన్డో, ఎటువంటి పోర్జకట్ లు మంచివో అవి చెపూత్ ఉంటాడు
మీటింగులలో.

పైకి నూయ్సు పేపరల్లోకి పేరు రాకపోయినా టెకాన్లజీ కంపెనీలలో అందరికీ బాగా తెలిసినవాడే.

ఒకోక్సారి ఇండియా వెళిళ్ అకక్డ సాఫట్ వేర కంపెనీలకి సలహాలు ఇవవ్డం కూడా ఉంది.
యూనివరిస్టీలో పాఠాలు చెపుప్కునే రమేష కి ఒకోక్ గార్ంటు అయిపోయాక నీరసం ఆవహించింది. పాఠాలు
చెపిప్నవే చెపప్డం; కొతత్గా గార్ంట రావాలంటే గవరన్మెంట రూలస్ పర్కారం, కొతత్ అధయ్కుష్లవారి రాజకీయాల వలాల్
కషట్మౌతోంది. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా ఇంటరెన్ట అనిన్ంటినీ తినేసోత్ంది – యూనివరిస్టీలు ఎనాన్ళుళ్ంటాయో, అనీన్
ఆన లైన మీద పాఠాలు చెపాత్రో, ఏమౌతుందో తెలియదు. అనుకునన్ డీన ఉదోయ్గం రాలేదు రాజకీయాల వలల్. డిపారట్
మెంట చైర గా తపిప్ంచారు రోటేషన పర్కారం. చేతిలో గార్ంటులూ లేక, చెపిప్న పాఠాలే చెపూత్ంటే, ఉదోయ్గంలోంచి
ఎపుప్డు ఉదావ్సన పలుకుతారో అనే సందేహం.

ఇదద్రు పిలల్లకీ పెదద్గా చదువు అబబ్లేదు ఎందువలోల్. ఏవో

ఉదోయ్గాలునాన్యి కానీ వాళళ్కి రెకాక్డితేగానీ డొకాక్డని బతుకులు. బాగా చదువుకుని ఉదోయ్గాలు చేసే అందరి
బతుకులూ సజావుగా ఉనాన్యని చెపప్లేం కదా? అదుభ్త సౌందరయ్రాసి అయిన తెలాల్విడతో పేర్మ అంకురించి ఇదద్రు
పిలల్లు పుటిట్న కొనాన్ళళ్కి పొర్ఫెసర గారంటే మోజు తీరిపోయింది ఆవిడకి. పెళిళ్ పెటాకులయేయ్సరికి ఆవిడ పిలల్లని
చూసుకోవాలనీ, ఈయన మొగుడిగా ఎపూప్డూ తనని సరిగాగ్ చూడలేదనీ, ఇదనీ, అదనీ చెపిప్ కోరుట్, లాయరల్ సహాయంతో
ఈయన జేబులూ, బేంకు ఎకౌంటూల్ ఊడిచ్, ఇంటి తలుపు తీసి బయటకి సాగనంపింది. ఇపుప్డు ఒక చినన్ అపారట్
మెంటోల్ రమేష ఒకక్డే ఉంటునాన్డు. మరో పేర్యసి దొరికీ దొరకకుండా ఉంది. అయినా ఒకసారి చేతులు కాలాక
మరోసారి తెలిసీ కాలుచ్కోవడం దేనికీ?
ఈ బికుక్బికుక్మనే రోజులోల్నే కాలిఫోరిన్యా వెళాళ్డు ఓసారి రమేష ఏదో కానఫ్రెనస్ కి. అందులో మాటాల్డబోయే
శివ ఆర రాపరల్ ని చూసాక తెలిసి వచిచ్ంది. వీడు తన చినన్పప్టి సేన్హితుడే. తనతో ఏ నాడూ చదువులో తూగలేని
శివగాడు, కానఫ్రెనస్ లో పర్తేయ్కంగా పిలవబడి మాటాల్డుతునాన్డు ఇపుప్డు. సివిల ఇంజిరీంగ చదివిన శివగాడు మాతర్ం
ఇపుప్డో అపర కుబేరుడు. అపుప్డు తెలిసివచిచ్ంది రమేష కి. తాను చదువులో ఐఐటిలో జేరినా, పొర్ఫెసర గా ఉదోయ్గం
చేసినా శివరావు లాగా ఏనాటికీ మిలియనల్ డాలరుల్ సంపాదించలేడు. అయితే ఐఐటిలో చదివిన హైకాల్స మనిషి,
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‘అదే’ కధలు

యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర అయిన తాను ఇంత దూరం వచాచ్డు కనక ముళళ్మీద కూరుచ్నన్టూట్ తపప్క వినాలిస్న
పరిసిథ్తి.
శివ చెపేప్ విషయం బటిట్ తెలిస్నదేమంటే ఆయన తన లాంటి ఉదోయ్గం చేసే పొర్ఫెసరల్ రీసెరచ్ కి వెంచర కాపిటల
పెటట్గలడు. కానీ ఏవో పేపరుల్ పబిల్ష చేసే పనికిరాని రీసెరచ్ కి కాదు. ఏదో పోర్డకట్ చేసి చూపించాలి. ఇనాన్ళళ్ బటీట్ తాను
చేసిన రీసెరచ్ చూసుకుంటే అలా పోర్డకట్ లు తయారు చేసేదేమీ తాను చేయలేదు. అతనికి తానో పనికిరాని మనిషి.
శివరావు మాటాల్డడ్ం అయాయ్క అతనొకక్ణీణ్ కలిసి అడిగాడు రమేష – తాను గురుత్నాన్నాడో లేదో. “ఆ, నువువ్ గురుత్
లేకపోవడమే? ననున్ నీ జీవితంలోంచి చారులో కరివేపాకులా తీసిపారేసినవాడివి. నేను డెటార్యిట లో పనిచేసుత్నాన్ను
అని సేన్హంగా ఫోన చేసేత్ పనిగటుట్కుని నా జీతం ఎంతో అడిగిన పెదద్మనిషివి; మరోసారెపుప్డూ నాతో మాటాల్డాడ్నికి
సమయమే లేదనాన్వు కదా? నువువ్ ఈ పాటికి యూనివరిస్టీ లో డీన అయుయ్ంటావు. ఇపుప్డు నా జీతం ఏడాదికి ఇరవై
మిలియనుల్; ఉదోయ్గం మాతర్ం ఏమీ లేదు; వెంచర కేపిటల పెటట్డమే. నీకు ఇంకా ఏమైనా వెంచర కాపిటల గురించి
విషయాలు కావాలిసేత్ నా ఆఫీసుకి ఫోన చేయి, మా సెకర్టరీ అనీన్ వివరంగా చెపుత్ంది.” విజిటింగ కారుడ్ తీసి రమేష చేతికి
ఇసూత్ శివరావు చెపాప్డు.
“అపప్టోల్ ఏదో కురర్తనం వలల్ అలా అనాన్ను….” ఏదో నసిగేడు రమేష.
“ఓ, కురర్తనం ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు కదా? అమెరికా వచిచ్ పొర్ఫెసర గా పనిచేసే రోజులోల్ కూడా
కురర్తనం పోలేదనన్మాట. భేష, చాలా బాగుంది. చేసినది వెధవ పని కాక దానిన్ సమరిధ్ంచుకోవడం కూడానా? ఇంతకీ
ఏమిటి సంగతి? ఇంటోల్ వంటోల్ అంతా కులాసాయేనా?”
ఏమనాలో తెలియక, మాడిపోయిన మొహం పకక్కి తిపుప్కుని, “అంతా బాగానే ఉంది, మళీళ్ కలుదాద్ం,” వెనకిక్
తిరిగేడు రమేష.
.
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