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మూడు రోజులూ
రెండు అఘాయితాయ్లు
ఒక

ంత రాష
ట్ ం

ఫిబర్వరి మొదటి వారంలో అరజ్ ంటు పని మీద అపప్టికి యింకా ఆంధర్పర్దేశ్ లోనే ఉనన్ కాకినాడ వెళాళ్ను. అపుప్డే “బుటేట్

వారి” కొతత్ గంటల పంచాంగం మారెక్ట్ లో కనపడగానే కొనేసి, పేజీలు తిపేప్సి నా రాశి ఫలితాలు ఎవరూ చూడకుండా గదిలోకి

వెళిల్ రహసయ్ంగా చూసుకోగానే యధాపర్కారం ఈ ఏడూ కూడా నాకు ఆదాయం అరధ్ణా - వయ్యం అరవె ౖ ఆరు డాలరుల్ అనియూ,

రాజపూజయ్ం అర నిముషం – అవమానం ఆరునెలలు అనియునే కాక నాకు ఈ ఏడు ఏలినాటి పర్భావం చాలా ఉంది అని కూడా

అదేదో పెదద్ శుభ వారత్లాగా ఎరర్ ంటులో అచుచ్ గుదిద్ పారేసారు బుటేట్ వారు.

కొతత్ ఉగాది ఎపుప్డో వచేచ్ నెల మా రిచ్ 31, 2014 న

కదా, రూలు పర్కారం అపప్టి దాకా ఈ ఏలినాటి శని మన జోలికి రాడులే అనే ధీమాలో ఉనన్ నాకు నెల ముందే ఫిబర్వరి 20-21-22
తారీకులలోనే ముచచ్టగా మూడు శాంపుల్స్ చూపించి తన సతాత్ నిరూపించుకునాన్డు. ఎటునుంచి, ఎలా చూసినా ఆ మూడూ కూడా

చారితర్క సంఘటనలే. వాటి గురించి ఇపుప్డు టూకీగా పర్సాత్విసాత్ను. నేను బతికి, మీరు కూడా బావుంటే మహతత్రమై న విశేషాలు

తవ్రలోనే రాసాత్ను.

ఇందులో మొదటిది అవగానే, నేను ఆ ఉదంతానిన్ పెరస్నల్ గా తీసుకుని

“అదేమిటయాయ్, యింకా కొతత్ సంవతస్రం రాకుండానే ఇలా నా మీద పడాడ్డేమిటీ మీ ఏలినాటి శని గాడు” అని మా “ఏసో”

పర్సాదు ని నిలదీశాను.

ఆయనే మా ఈ తరం యువ కంపూయ్టర్ సిదాధ్ంతి.

“మీరు ఎంత ఎనాన్రె ౖ అయినా అలా అన కూడదు సార్! మీరు కావాలంటే ననున్ సిదాద్ంతి గాడు అనండి కానీ గర్హబలం

అమితంగా ఉనన్ ఆయనిన్ ఏలినాటి శని గాడూ, గీడూ అనకండి, ఆయన రెచిచ్పోతారు” అని ఈయన నొచుచ్కునాన్డు.
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ఇది ఎటువంటిదీ అంటే ..మనకి చిరంజీవి కేవలం తెర మీదే తెలుసు అనుకోండి. అపుప్డు ఖచిచ్తంగా “చిరంజీవి గాడు బాగా

సెట్ పుప్లేశాడు, కామెడీ చేశాడు” అనే అంటాం. తీరా ఎపుప్డె ౖనా పొరపాటున ఎకక్డె ౖనా కలిసి ఆయనతో ఒక చచుచ్ ఫోటో

దిగామనుకోండి ...ఇంకే ముందీ ఆయనతో గోళీకాయలు ఆడుకునన్ ఫీలింగ్ వచేచ్సి అపప్టినుంచీ “చిరంజీవి గారు బాగా సెట్ పుప్లేశారు,
కామెడీ చేశారు” అని పేల్ టు మారేచ్సి పలవరిసాత్ం కదా! అలాంటిదే ఈ శనిగాడు, శని గారు అనే విషయం కూడా.

“అసలు ఈ ఏలినాటి శని మిమమ్లిన్ పటుట్కుని మూడో సంవతస్రం గడుసోత్ంది” అని ఏసో పర్సాద్ గారు యధాలాపంగా

అనగానే హడిలి పోయి “యింకా ఎనేన్ళుళ్ ఇలా పటుట్కుంటాడు?” అని గభాలున అడిగాను.

“భలే వారే..బాగా చదువుకునాన్రు కదా. అయినా ఆ మాతర్ం శాసత్ర్ం తెలీదా తమకి. ఏలినాటి శని ఎపుప్డొచిచ్నా ఏడునన్రేళుళ్

ఉంటుంది. తమరి జీవితంలో ఈయన మిమమ్లిన్ పటుట్కోవడం మూడో సారి” అని నా జీవిత రహసాయ్నిన్ ఆయన బటట్ బయలు
చెయయ్గానే నేను ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.

“అయితే పరవా లేదు. అసలు అనేన్ళుళ్ నేనే ఉండే పాల్న్ లేదు లెండి. ఐ విల్ బీట్ హిమ్” అని కానిఫ్డెంట్ గా చెపిప్ “అయితే

ఫిబర్వరి 20 న రాజయ్ సభ లో తెలంగాణా బిలుల్ ఆమోదం పొందడం నా ఏలినాటి శని పర్భావం వలన కాదా?” అని అడిగాను.

ఫిబర్వరి 19, 20 తేదీలలో జరిగిన భారత పారల్మెంట్ సమావేశాలు ఇరవె ౖ గంటలూ, అందులో అమెరికాలో ఆడవాళుళ్ మాన

భంగం భగన్ం చెయయ్డానికి వాడే పెపప్ర్ సే ని ఒక మగ పారల్మెంట్ సభుయ్డు రాషట్ర్ విభజన కూడా తన మాన భంగం అనుకుని దానిన్
భగన్ం చెయయ్డానికి వాడిన తీరు నిశితంగా గమనించి ఇదంతా ఖచిచ్తంగా ఏలినాటి శని పర్భావమే అనుకునాన్ను నేను.
మా

యువ సిదాధ్ంతి గారు మీన మేషాలు లెకక్పెటిట్ “మీరొకక్రే కాదు. తెలంగాణా లోనూ, సీమాం లోనూ, ఉతత్ర

అమేరికాలోనూ ఉనన్ అనూరాధా నకష్తర్ జాతకులందరికీ ఈ రాషట్ర్ విభజన నిరణ్యం ఏలినాటి శని వారి పర్భావమే అనుకోవాలి. కానీ,
చూశారూ, పోతూ, పోతూ మంచి చేసి పోతాడు“ అని పర్వచించారు సిదాధ్ంతి పర్సాద్ గాడు..సారీ.....గారు.

ఈ రాషట్ర్ విభజన టూ.గొ.జి. కి చెందిన నా కొంప ఏ విధంగా ముంచుతుందో అని భయాందోళనలు చెందుతునన్ నాకు

యింకా చాలా మంది కొంపలు కూడా ములుగును అనే ఆయన మాటలు కొంత ఊరట కలిగించాయి. ఇకక్డ “పోతూ, పోతూ” అన

మాటని నాకు ఆపాదించి ఎవరూ అపారధ్ం చేసుకోకూడదనీ, నేను ఇపుప్డపుప్డే ఎకక్డికీ పోను గాక పోను అనీ, ఇపుప్డే టపాసులు

పేలుచ్కుని ఆనందించవదద్ ని నా “గాఢ మి లూ - గూఢ శ వులని” కోరుతునాన్ను. గొడవలనీన్ సదుద్కునాన్క నాలుగెదేళళ్లో
ౖ
ఏలినాటి
శని ఎకక్డికి పోతారో తెలియని చోటికి పోతూ బొంబాయి ఐ. ఐ.టీ లో నా మూడేళళ్ శిషుయ్డు జె ౖరాం రమేష్ దావ్రానో, రాబోయే
ఎనిన్కలలో ఆయన ఓడిపోతే మోడీ గారి దావ్రానో రెండు రాషాలవారికీ మంచి జరిగేలాగా, హై దరాబాద్ లో ఫాల్ట్ ల ఖరీదు మళీళ్

పుంజుకునే లాగా చేసి పోతాడు అనే ఈ “పోతూ, పోతూ” అనే మాటలకి అరధ్ం చెపుప్కోవాలి.
ఈనాటి రాషట్ర్ విభజన ఎపుప్డో 1972 లో జరిగిన జె ౖ ఆం

ఉదయ్మం విజయవంతం అవడానికి ఇనేన్ళుళ్ పటిట్ ంది సుమా అని

నా అభి యం. పె ౖగా “కోటి రతనాల వీణ” అయిన తెలంగాణాను వేరు చేసి మిగిలిన సీమాం

ంతానిన్ భౌగోళికంగా చూసేత్,

అచుచ్ “వీణ” లాగే ఉంటుంది. రాషట్ర్ విభజన ఏలినాటి శని పర్భావం అనీ మంచో, చెడో ఎవరికీ తెలియదు కానీ అనీన్ మన మంచికే

అని కూడా నా అభి యం.
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ఇక ఫిబర్వరి ఒకటో తారీకున కాకినాడలో అడుగుపెటిట్ , 20 వ తారీకు దాకా నేను తెలుగు వారిని కాం స్ పర్భుతవ్ం “పటుట్

వదలని వికర్మారుక్డి” లా విడగొటిట్ న అసత్వయ్సత్ విధి విధానాలని టీవీలలో చూసి, ప కలో చదివి ఫిబర్వరి 21 నాడు సమై కాయ్ంధర్
సమెమ్ విరమణ లోక్ సభ & రాజయ్ సభలో జరగ గానే

“అమమ్యయ్, మొతాత్నికి శని వదిలింది” అనుకునాన్ను. ఎందుకంటే,

కాకినాడలో మా తాత గారి నుంచి నాకు వారసతవ్ంగా వచిచ్న అరా, కొరా మెరక పొలం అమేమ్సి అమెరికాలో పుటిట్ పెరిగి అసలు

“పొలం” అంటేనే తెలియని మా పిలల్ లకి ఇబబ్ందులు తపిప్దాద్మనే సదుదేద్ శయ్మే నేను ఈ సారి ఇండియా వెళళ్డానికి పర్ధాన కారణం.
తీరా అకక్డికి వెళాళ్క సమై కాయ్ం

ఉదయ్మం లో ఎనీజ్ వో లందరూ హాయిగా ఇరవె ౖ రోజులు సమెమ్లో ఉండడంతో రిజి షన్ ఆఫీసులు

అనీన్ మూతపడాడ్యి. వాటి గేటుకి తాళం వేసి, ఉదోయ్గసుత్లందరూ రోడుడ్ మీద అరధ్నగన్ంగా, వంటలు చేసుకుంటూ, పాటలు

పాడుకుంటూ కాలం వెళళ్ బుచుచ్తూ ఉండగా నేను కూడా రోజూ చూడడానికి వెళిల్ నా “అమెరికాలానిన్” వెళళ్బుచాచ్ను. మహిళా

ఊదోయ్గసుత్లు కూడా అరధ్నగన్ంగానో, పావు నగన్ంగానో వంట చేసుత్నాన్రేమో అని మాతర్మే నేను రిజిసార్ ఆఫీసుకు చూడడానికి

వెళాల్నని ఎవరె ౖనా భావిసేత్ మా కీవ్న్ వికోట్రియా మీద ఒటేట్ !

తీరా ఫిబర్వరి 21 నాడు కేందర్ం వారు “తెలంగాణా ఇచేచ్శాం. సీమాం

వారు తనున్కు చావండి” అని పర్కటించగానే

అందరూ ఇక చేసేది ఏమీ లేక, పొయియ్ ఆరబెటేట్ సి, బటట్ లు వేసుకుని ఆఫీసులకి వెళళ్గానే నేనూ, మా పొలం కొనుకుక్ంటునన్ ఆయనా

అనిన్ కాగితాలు పటుట్కుని అవి నమోదు చేయించుకోడానికి రిజిసా గారి బెంచ్ దగగ్రకి వెళాల్ం. ఆయన “అమమ్యయ్ ఇనాన్ళళ్కి మళీళ్
బేరం దొరికింది” అని నా పొలం వివరాలు కంపూయ్టర్ లో కొటిట్ , కళుళ్ తిరిగి ధబీ మని కింద పడాడ్డు. ఎందుకంటే ఆ కంపూయ్టర్
పర్కారం నాకు ఉనన్ది మెరక పొలం కాదు.

మ కంఠం ..అనగా ఇళళ్సథ్ లాలు ట. “ఏదయితేనేం” అని నేను అనబోతుంటే నాతో

వచిచ్న మా అనన్యయ్ ననున్ వె వెధవని చూసినటుట్ చూశాడు. ఇంతలో మా కొనుగోలు దారు గారు కూడా కంపూయ్టర్ లోకి చూసి

కళుళ్ తిరిగి, గేరు మారిచ్. ఢాం అనుకుంటూ కింద పడాడ్డు. ఇదద్ రు పెదద్ మనుషులు పని మానుకుని ఇలా కళుళ్ తిరిగి ఎందుకు
పడాడ్రా అని విషయం నాకు అరధ్ం అవక, బహుశా ఇటువంటి రిజిసేషన్ సమయాలలో అలా పడడం భారత దేశ సాంపర్దాయమేమో
అనుకుని నేను కూడా అలాగే కింద పడడానికి సరి అయిన పర్దేశం వెతుకుక్ంటూ సిదధ్ పడుతూ ఉండగా నాకు అనిన్ విధాలుగా

సహాయం చేసుత్నన్ మా హనుమంత రావు బావ & జగదీశవ్రకక్ కొడుకు, పర్ఖాయ్త లాయరూ అయిన కుంటముకక్ల భాసక్ర్ ననున్

తీవర్ంగా వారించాడు.

ఇంతకీ కంపూయ్టర్ కథనం పర్కారం విషయం ఏమిటంటే మెరక పొలానికి ఎకరం ఆరు లకష్ల రూపాయల వెల కటిట్ ,

దానిమీద అరవె ౖ వేల రూపాయలు సాట్ంప్ డూయ్టీ కటాట్లిట. అదే ఇళళ్ సథ్ లాలయితే ఎకరానికి 36 లకష్ల వెల కటిట్ , మూడునన్ర లకష్ల

డూయ్టీ కటాట్లిట. ఈ గణాంకాలని బటిట్ తన “ఆమాయ్మాయ్” గుణించుకుని రిజిసార్ గారూ, ఆరు లకష్లకి పొలం బదులు ముఫె ౖ ఆరు

లకష్లకి ఇళళ్ సథ్ లమూ కొనుకోక్వాలేమో అని కొనుగోలు ఆసామీ గారూ కళుళ్ తిరిగి పడాడ్రు. అమెరికాలో “లింగ మారిప్డి” కేసులా
మెరక పొలం గా ఉనన్ది

మ కంఠం ..అనగా ఇళళ్ సథ్ లంలా ఎలా మారిపోయిందా అని కంపూయ్టర్ సహాయంతో ఆరా తీసేత్

తెలిసినది ఏమిటంటే ఎపుప్డో 2001 లో ఒక దగులాబ్జీ పెదద్ మనిషి అపప్టి రిజిసార్ సహాయంతో నా పొలం ఉనన్ సరేవ్ నెంబర్ లో

కొంత భాగం పేపర్ మీద “కబాజ్” చేసి, దాని ఎకుక్వ డబుబ్ కోసం ఇళళ్ సథ్ లం గా నమోదు చేసి, మరొక దగులాబ్జీకి అమేమ్శాడు. ట...
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బహుశా ఆ సథ్ లానిన్ తనఖా పెటిట్ బేంక్ దగగ్ర డబుబ్ అపుప్ తీసుకుని, “అమిమ్న” దగులాబ్జీ, “కొనుకుక్నన్” రాసెక్ల్ మరియు అనిన్
ఏరాప్టూ
ల్ చేసిన సబ్ రిజిసార్ గాడిదా పంచుకుని ఉంటారు. మాకు ఇదేమీ తెలిసే అవకాశం లేదు. కానీ ఆ దొంగ పేపర్

వివరాలు నా

నాస్కష్న్

ణాలకి పవితర్ భారత దేశ పురోగతిలో అంతరాభ్గంగా ఇపుప్డు కంపూయ్టర్ లో నికిష్పత్మై పోయాయి. దానిన్ మారచ్డానికి

జిలాల్ కలెకట్ ర్ తో సహా ఆరుగురు అధికారులు ఉనన్ కమిటీకి వినన్వించుకుంటే, చదివింపులు సవయ్ంగా ఉంటే నాలుగేళుళ్ పటట్ వచుచ్ట.

ఇది వినగానే నాకు నిజంగా కళుళ్ తిరిగాయి. కానీ నాకు పటిట్ న ఏలినాటి శని గాడు..కష్మించండి ..... ఏలినాటి శని మహాశయుల

వారు” ననున్ వదిలేసి పోతూ, పోతూ మంచి చేసిపోయే సమయం సరిగాగ్ నాలుగేళల్ తరవాతే కదా అని వేరేవ్రు కారణాలకి ందపడి
గిల గిలా కొటుట్కుంటునన్ ఉనన్ ఆ ఇదద్ రికీ ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్ లేవ దీశాను. ఇది ఆ మూడు రోజులోల్నూ జరిగిన రెండో ఏలినాటి శని పర్భావం.
ఇక ఆ రోజే కాకినాడలో అరధ్రా అమెరికా నుంచి ఫోన్ మోగింది. ఫోన్ తియయ్గానే

“డోంట్ వ , యువర్ కీవ్న్ వికోట్రియా ఈజ్ ఓకే. థేంక్ గాడ్” అని అమెరికా నుంచి మా అబాబ్యి మొదటి వాకయ్ంలోనే

అశుభ వారత్, శుభ వారత్ చెపిప్ భరోసా ఇచాచ్డు.

వెంటనే అరధ్ం అయి “ఏమయిందిరా మీ అమమ్కీ” అని అడిగాను కంగారుగా.

“నినన్ రా తను నీకు టెంకిజెలల్ కొటేట్ సమయంలో నువువ్ లేవు కాబటిట్ నాకు ఆ మహా పర్సాదం పెటిట్ , ఎపప్టి లాగా వర్క్

వెళూత్ ఉంటే ఎవడో కారు వెనకాల అరవె ౖ మై ళళ్ సీప్డు లో గుదేద్ సాడు. అమమ్ కారు నాలుగు పలీట్ లు కొటిట్ ంది. ఫెర్ౖ టర్క్ వాళుళ్ వచిచ్,

కారు అదాద్లు కోసి, అమమ్ని బె ౖటకి తీసి ఎమరజ్ నీస్ కి తీసుకెళాళ్రు. లకీక్గా అరికాలు విరగడం తపప్ అమమ్కి ఇంకేమీ అవలేదు.
మాములుగా అయితే ఇలాంటి ఏకిస్డెంట్ లో ఎవరూ బతకరు. “ అని వివరాలు చెపాప్డు మా అబాబ్యి.

ఇది సదరు ఏలినాటి శని గాడి ..అవును గాడే.....గారు కానే కాదు....మూడు రోజులోల్ మూడో విధంగా నా మీద “కసి”

తీరుచ్కునే పర్యతన్ం అని నేను వెంటనే పసి కటేట్ శాను. కానీ దముమ్ంటే నా మీద తన పర్తాపం చూపించాలి కానీ మా కీవ్న్ వికోట్రియా
మీద చూపించడం సరి కాదు కదా! ఏమో ..నేను మటుకు అనిన్ంటికీ సిదధ్ పడే ఉనాన్ను.

మా ఆవిడ రోడుడ్ పర్మాదం వారత్ తెలియగానే నేను ఆఘమేఘాల మీద హూయ్సట్ న్ వచేచ్సి, నా జనమ్లో మొదటి సారిగా మా
కీవ్న్ వికోట్రియా అకష్రాలా “పాద సేవ” చెయయ్డం మొదలు పెటాట్ను.

“ఆ ఫోన్ ఇకక్డ పెటుట్, మంచి నీళళ్ సీసా నింపి తీసుకురా, ఇవాళ ఎకుక్వ ఆకలి లేదు,

అరిటి కాయ వేపుడు చాలేల్ , నీకు పులుసు సరిగాగ్ చెయయ్డం రాదు , ఆ టీవీ కొంచెం కనపడేలా

పకక్కి టిపుప్, ఆ వెధవ నూయ్స్ చానెల్ పెటట్ కు, హాయిగా అగిన్పూలు చూసుకుంటాను”
మొదలె ౖన ఆవిడ కోరికలు తీరుసూత్, మరో ఆరు వారాలు గడిపేసాత్ను. రెండు రోజులోల్ ఆవిడ

కాలికి సరజ్ రీ అవుతుంది.

పర్సుత్త పరిసిత్తులలో మా కీవ్న్ వికోట్రియా విశర్మిసుత్నన్ ఫోటో

ఇందుతో జతపరుసుత్నాన్ను. నాకంటే విశావ్స పా రాలు, ఏం జరిగిందో తెలియక వె మొహం

వేసుకుని అకక్డే కూచునన్ మా ఆవిడ పెంపుడు కుకక్ “యోడా” ని కూడా ఈ ఫోటోలో
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మిగిలిన కారు అంతా తుకుక్, తుకుక్ అయిపోయింది. దేవుడి దయకి ఇంతకనాన్ నిదరశ్నం ఇంకేం లేదు.
అనన్టుట్ హై దరాబాద్ లో బయలు దేరే రోజే తరజ్ న భరజ్ న పడి, నాది

మ కంఠం కానే కాదనీ, అకక్డ రెండు కిలో మీటరల్

దూరం లో ఎకక్డా ఒకక్ ఇలుల్ కూడా లేదనీ, కావాలంటే మా పొలం లో పండిన నాలుగు చెరుకు కాడలు, బసాత్ కందులూ

బహుమతిగా ఇసాత్ననీ, తమ కంపూయ్టర్ లో తిరిగి మెరక పొలం లా నమోదు చేసి నాకు సమనాయ్యం చెయయ్మని రిజిసార్ గారికి
ఆరడ్ రు వెయయ్మని హై కోర్ట్ లో పర్భుతవ్ం మీద దావా వేశాను. ఇది నా జనమ్లో వేసిన మొటట్ మొదటి దావా. ఈ దావా తెలంగాణాలో
విచారణకి వసుత్ందో, సరి కొతత్ ఆంధర్పర్దేశ్ లో విచారణకి వసుత్ందో ఆ ఏలినాటి శని గాడి (రి) నిరణ్యానికే వదిలేసుత్నాన్ను. ఈ

దావాలో జిలాల్ కలెకట్ రూ, తదితర సవా లకష్ సాథ్నిక పర్భుతావ్ధికారులతో బాటు ఎందుకెనా
ౖ మంచిదని కాబోయే తాతాక్లిక

ముఖయ్మం లయిన చిరంజీవి గారిని, దామోదర నరసింహం గారినీ, బొతాస్ గారినీ, చందర్ బాబునీ, వె ౖ యస్ జగన్ నీ, వారాత్

ప కలలో కనపడిన అడడ్ మైన రాజకీయ నాయకులీన్ కూడా పర్తివాదులుగా చేరిచ్ పారేశాను. “దొరకునా ఇటువంటి కేసూ” అనాన్డు
కదా తాయ్గరాజు.

అనన్టుట్ నాకు కేసీఆర్ గారికీ ఒక పోలిక ఉంది అని ఈ ఫిబర్వరి నెలలోనే గమనించాను. ఆయన నూయ్ఢిలీల్ వెళూత్ “ఆంధర్ పర్దేశ్

నుంచి వెళుత్ నాన్ను, మళీళ్ తెలంగాణా లో అడుగుపెడతాను” అనే పర్తిజజ్ నిలబెటుట్కుంటే, నేను ఎలాంటి పర్తిజాజ్ చెయయ్కుండానే దానికి
ఆపోజిట్ గా అదే తేదీలలో సమై కయ్ం

లో అడుగుపెటిట్ తెలంగాణా నుంచి వెనకిక్ అమెరికా వచాచ్ను.

అనన్టుట్, నేను హూయ్సట్ న్ తిరిగి వచిచ్న ఎమిరేట్స్ విమానం వారు నా రెండు పెటెట్ లూ ఇంకెకక్డికో పంపించేశారు. అది కూడా

ఏలినాటి శని పర్భావమేమో తెలియదు కానీ

కూడా మోసుకొచిచ్న నా లాయ్పు టాపు ఉండబటిట్ ఈ కథ

పంపించగలగడం ఏ గర్హం పర్భావమో........వెల్.... మీ సిదాధ్ంతి ని అడగండి. చదివేది మీ గర్హబలం వలనే కదా!

సి, సమయానికి
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