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నిరమ్లాదితయ్
ర్

వళంబ నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
22 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం

పత
ర్ ం

రిమోట నొకిక్తేనే, గోడ ఎతుత్నన్ అందమైన తెరలు మెలల్గా విడిపోయి బయటనునన్ పర్కృతి అందాలను ఇంటి ముంగిలిలో హాజరు
పరిచేశాయి. ఆ ఇలుల్ మొతత్ం గాల్స సీట్ల తో కటట్డం వలల్ ఇంటోల్ ఉనాన్మా బయట ఉనాన్మా అనన్ సంశయాలను తీరుచ్కొనే బాధయ్తలు తెరలు
తీసుకోలేక తపప్ లేదు. ఎదురుగ ఇసుక రంగులో పేవరస్ , లేత నీలం రంగులో సివ్మిమ్ంగ పూల తరువాత ఓ రిబబ్న లాగా తెలల్టి ఇసుక
సముదర్ తీరం, ఆ తీరం మీద అకక్డకక్డ అందంగా వాలిపోయి గాలి లో సేద తీరుతునన్ కొబబ్రి చెటుల్, తెలల్టి నురగలతో అలలు, ఆ పైన నీల
వరణ్ంలో సముదర్ం, పైన అకక్డకక్డ తెలల్గా మెరిసిపోతునన్ పిలల్ మేఘాలు, వాటికి

నేపధయ్ంగా నీలంగా ఉనన్ ఆకాశం.... లైఫ ఈజ

బూయ్టిఫుల అనుకునాన్డుగోపాల.
శని ఆదివారాలు మారోక్ దీవ్పంలో ఉనన్ ఇంటికి రావడం గోపాల కి ఇషట్ం. ఆదివారం "మీట ది పెర్స" చూసూత్ బిలస్ అవీ కటట్డం,
బాయ్ంకు సాట్క అకౌంటస్ చూసుకోవడం గోపాల కి అలవాటు అయియ్ పోయింది. సరేఫ్స పోర్ ను టాబెల్ట గా మారిచ్ బాయ్ంకు ఖాతాలు
చూడసాగాడు.

పెదద్ తేడాలేమి కనపడలేదు. మియామీ సౌత బీచ మీదునన్ అపారెట్మ్ంట కి ఇకక్డి మారోక్ దీవ్పం ఇంటికి ఈ నెల లోన

ఇనాస్ట్లెమ్ంట జమ అయియ్పోయింది. వరిక్ంగ డేస లో సూరోయ్దయం వీకెండస్ లో సూరయ్ అసత్మయం చూడడం అందరికి వీలు కాదేమో.
మియామీ మారోక్ దీవ్పం ఓ వంద మైళుళ్ండడం తన అదృషట్మే. కెర్డిట కారుడ్ ఖాతాలపై దృషిట్ మరలాచ్డు. వీలైనంత వరకు అనిన్ ఖరుచ్లు
ఒకే కారుడ్ మీద చేయడానికే పర్యతిన్సాత్డు గోపాల. కెర్డిట కారుడ్ సేట్టెమ్ంటు ను పై పైన చూడసాగాడు. గార్సరీ, గాస, రెసాట్రెంటుల్ మామూలు
ఖరుచ్లే.
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ఉనన్ంటుండి ఎదో తేడా కనిపించింది గోపాల కు. అంత వరకు పై పైన చూసుత్నన్ గోపాల ఒకక్ సారి ఉలికిక్ పడి మరో సారి
చూసాడు. సందేహం లేదు కెర్డిట కారుడ్ కంపెనీ తనకు తన కెర్డిట సోక్ర కూడా పర్తీ నెలా అపేడ్ట చేసుత్ంది. ఈ నెల ఆ సోక్ర దాదాపు వంద
పాయింటుల్ పడిపోయింది. ఎకస్సెపష్నల కెర్డిట సోక్రింగ ఉనన్ది ఒక రెండు తరగతులు తగిగ్ పోయింది. కెర్డిట సోక్ర ఈ దేశంలో పర్తీ
వయ్వహారానికి కావాలి. బాయ్ంకులు అపుప్ ఇవవ్డానికి సందేహ పడితే వడీడ్ రేటుల్ పెంచేసాత్రు. ఉదోయ్గం ఇవవ్డానికి కూడా ఈ రోజులలో కెర్డిట
కంపెనీలను సోక్ర అడిగి తెలుసుకొని ఇసుత్నాన్రు. అలాంటిది, తనకునన్ కెర్డిట హిసట్రీ, బాయ్ంకు ఖాతాలు తెలిసి కూడా సోక్ర ఇలా ఎలా
పడిపోతుంది. ఎదో పెదద్ పొరపాటు అయేయ్ ఉంటుంది. గోపాల కి , ఇలుల్ చుటూట్ ఉనన్ పర్కృతి , తనకునన్ ఇతర ఆసుత్లు , మీట ది పెర్స ఏమి
కనపడలేదు వినపడలేదు. వేంటనే ఫోన తీసి కెర్డిట కారుడ్ కంపెనీకి డయల చేసాడు.
గోపాల డైల చేసుత్నన్ ఫోన గురిత్ంచి వెంటనే కసట్మర కేర ఆవిడ ఎతుత్కుంది. ఎంతైనా గోపాల పీర్మియర కసట్మర కదా.
"థాంకస్ ఫర కాలింగ , మై నేమ ఈజ లిండా. గోపాల గారు మీ సోషల ఆఖరి నాలుగు సంఖయ్లు, జిప కోడ చెపప్ండి", అంది.
గోపాల చెపిప్న సమాధానంతో కాల గోపాలనుంచే వచిచ్ందని ఋజువు చేసుకొని
"థాంకస్, చెపప్ండి గోపాల గారు, ఈ రోజు మీకోసం ఏమి చేయగలుగుతాను", అంది లిండా.
"నా కెర్డిట సోక్రులో తేడా ఉంది. దాదాపు 100 పాయింటుల్ పడిపోయింది", అయోమయంగా ఉనన్ గొంతుతో కొంచెం నిషూట్రంగా
చెపాప్డు గోపాల.
" లెట మీ చెక" అని కొంత సేపు తరువాత
" అవునండి మీసొక్ర పడిపోయింది. ఓ 10 పాయింటుల్ అటు ఇటు మారడం మామూలే. 100 పాయింటుల్ పడిపోయిందంటే ఎదో
లోను మీరు పే చేయడం మరిచి పోయి ఉంటారు. వారు కేడిట బూయ్రో కి రిపోరట్ చేసి ఉంటారు. దాని వలేల్ మీ సోక్ర పడిపోయి ఉంటుంది.
మేము టార్నస్ యూనియన నుండి సోక్ర తీసుకుంటాము. మీరు ఆ కంపెనీకి ఫోన చేయండి. లేకపోతే మీరు ఆ కంపెనీ సైటుకు వెళిల్ మీ కెర్డిట
రిపోరట్ తీసుకొని చెక చేసికోవచుచ్. "
థాంకస్ అని చెపిప్ - టార్నస్ యూనియన నెంబర కు ఫోన చేసాడు గోపాల.
ఫోన ఎవరు ఎతత్లేదు. వెయిట చేయమని సంగీతం మధయ్ మధయ్లో రికారెడ్డ మెసేజ వినిపిసుత్నన్ది. మొదటోల్ శార్వయ్ంగా ఉనన్
సంగీతం విసుగని పించసాగింది.
గోపాల అసహనంతో ఫోన పెటేట్సి, టాబిలెటోల్ ఆ కంపెనీ వెబైస్టుకు వెళిల్ తన సోషల సెకూయ్రిటీ ఇతర వివరాలు ఇచిచ్ కెర్డిట రిపోరట్
చూసాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

త్ ంపు
గురి

3

తాను గతంలో తీసుకునన్ అనిన్ లోనుల్ చకక్గా కటిట్వేసినటుల్, ఇపుప్డు తీసుకునన్ లోనుల్ కూడా కటుట్ తునన్టుల్ హిసట్రీలో ఉంది. అనీన్ ఆ
పెదద్ రిపోరుట్లో గోపాల ఒక అకౌంట వదద్ వచిచ్ ఆగిపోయాయి. కెర్డిట కారుడ్ ఓ నాలుగు నెలల కిర్తం ఓపెన చేయబడింది. ఓ తొమిమ్ది వేల
అపుప్ంది . మూడు నెలలు పే చేయలేదని ఆ కెర్డిట కారుడ్ కంపెనీ రిపోరట్ చేయడంతో తన కెర్డిట ఒకే సారి 100 పాయింటుల్ తగిగ్పోయాయి.
గోపాల కి కి మతి పోయినంత పని అయియ్ంది. తాను కొతత్ కెర్డిట కారుడ్ అకౌంట ఓపెన చేయడమేమిటి. తన కెర్డిట బాగుండాలనే
తాను కొతత్ కారుడ్లు ఓపెన చేయడం మానేసి చాలా ఏండుల్ అయియ్ంది. కారుడ్ కంపెనీ వివరాలు నోటు చేసుకొని, ఆ కారుడ్ కంపెనీకి ఫోన
చేసాడు గోపాల.
ఓ ఐదు నిమిషాల తరువాత,
"నా పేరు జిల. ఏమి చేయగలుగుతాను మీ కోసం" అని ఆ కారుడ్ కంపెనీ ఆవిడ మాటాల్డింది.
గోపాల పొదుద్నన్ కెర్డిట సోక్ర చూడడం నుంచి ఎలా తన పేరు మీద అకౌంట చూడడం జరిగిందో గుకక్తిపప్కుండా ఏకరువు
పెటాట్డు.
"మీ సోషల సెకూయ్రిటీ నెంబర చెపప్ండి:" అంది జిల
చెపాప్డు గోపాల
మీ ఇంటి అడెర్సస్ చెపప్ండి అంది జిల
చెపాప్డు గోపాల
మీ ఫోన ఇమెయిల అడర్స చెపప్ండి అంది.
చెపాప్డు గోపాల
"అనీన్ సరిపోయాయి అండి . ఒకక్ ఈమెయిలు తపిప్తే అనీన్ కరెకుట్ గానే ఉనాన్యి. మీరు మరో సారి గురుత్ తెచుచ్కోండి. ఓపెన చేసి
మరిచ్ పోయాయేమో" అంది జిల
గోపాల కు చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది,"జిల నేను ఈ అకౌంట ఓపెన చేయలేదు. చేసేత్ నాకు మీరు సేట్టెమ్ంటుల్ పంపియాయ్లి కదా. నాకింత
వరకు ఏమి రాలేదు.. నాకు తొమిమ్ది ఏలు ఒక లెకక్ కాదు. నేను ఈ అ కౌంట ఓపెన లేదు - వెంటనే కెర్డిట బూయ్రోకి ఫోన చేసి నా రికారడ్
సరి చేయండి. లేకపోతె వాళుళ్ మరో 7 ఏండుల్ నేను పే చేయలేదనే చెపుత్ంటారు. పెటాట్డునా కెర్డిట హిసట్రీ అనవసరంగా మీరు చేసిన
పొరపాటు వలన . నా కెర్డిట బాగా దెబబ్ తినింది. ఐ విల హోలడ్ యు రెసాప్నిస్బుల " కోపంగా అనాన్డు గోపాల.
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"గోపాల గారు నాకు మీ ఫర్సేట్ర్షన అరధ్ం అయియ్ంది. మీకు సేట్టెమ్ంటుల్ రాక పోవడానికి కారణం మాదగగ్రునన్ ఇమెయిల అడర్స తపుప్
ఉండటమే. మీ మాటలు పటిట్ చూసోత్ంటే మీ ఐడెంటిటీ థెఫట్ అయియ్నటుల్ ఉంది. మా ఫార్డ ఇనెవ్సిట్గేషన కు కనెకుట్ చేసాత్ను వారితో మాటాల్డం
డి" అని జిల తపుప్కుంది.
గోపాల మరో అరగంట ఫార్డ డిపారెట్మ్ంట వాళల్తో మాటాల్డాడు. వాళుళ్ ఇనెవ్సిట్గేట చేసి మరో నాలుగైదు వారాలు అయియ్తే కానీ
తమ సమాధానం చెపప్లేమనాన్రు.
గోపాల కి ఒకక్సారి అసహాయత చుటుట్ముటేట్సింది. కంటోర్ల ఫీర్క అని తన కెరీర సఫలత మీద ఆడిపోసుకునన్ జనం నవువ్కునేలా
ఉంది పర్సుత్త పరిసిథ్తి అనుకునాన్డు గోపాల.
ఈ మూడు వారాలు చేతులు కటుట్కొని ఉండాలనిపించలేదు గోపాల కి అంత వరకు అందంగా ఉనన్ పర్కృతి విసుగాగ్ అనిపించింది.
బయట కాంతి ఎకుక్వైనటల్నిపించి, రిమోట నొకిక్ కరైన
ట్ స్ మూసేసాడు గోపాల.
కొంచెం చీకటి గా ఉనన్ ఆ గది ఆలోచించడానికి బాగుందని పించింది గోపాల కి. ఎలా నా సోషల, అడర్స , ఫోన నెంబర అనిన్
వివరాలు ఎవరికో తెలిసిపోయాయి. నా గురిత్ంపు పబిల్క కి తెలిసిపోయి మంట కలిసిపోయినటుల్ంది. గోపాల కి మరింత బాధ కలిగించిన
విషయం తను సెకూయ్రిటీ ఎకస్ప్రట్ గానే ఈ దేశంలో అడుగు పెటిట్ మొదటి ఉదోయ్గం సంపాదించగలగడం. అలాంటి తనే ఐడెంటిటీ దొంగల
వలల్ దగా పడడం . తానే ఈ సమసయ్ను ఒకటి రెండు వారాలలో పరిషక్రించాలి.
ఇంటి దొంగను ఈశవ్రుడైన పటట్లేడనడం గురుత్కొచిచ్ంది. తాను చదివిన రీసెరచ్ కూడా అదే చెపుత్ంది, తన సోషల సెకూయ్రిటీ నంబర
తెలిసిన వారి సంఖయ్ కూడా ఒక చేతి వేళళ్లో లెకక్ పెటొట్చుచ్.
ఎదురుగా ఉనన్ గోడ మీద మధయ్లో కొటేట్టుట్ పెటిట్న ఫేర్మ కనిపించింది. మాధవి M.D డిగీర్ సరిట్ఫికెట.
PPP
మాధవి పుటిట్నపుప్డు, మొదటి సారి సరిగా ఎతుత్కుంటునాన్నో లేదో అనన్ కొంత భయంతో , అనిరవ్చనీయనమయిన 'నా పాప'
అనన్ భావంతో ఒకిక్ంత గరవ్ం తో ఎతుత్కునన్పుప్డే ఎపప్టికి తెగని బంధం అని అనుకునాన్డు గోపాల. కాకి పిలల్ కాకికి ముదైద్న, మాధవి తన
పెదద్ పెదద్ కళళ్తో ఎపుప్డూ నవువ్తూ ఉండే ముఖంతో అందరి దృషిట్ ఆకరిష్ంచడం తాను ఓ అందగతెత్ అనన్ భావం గోపాల కి ధుర్వ
పడిపోయింది. అందం తో పాటు మాధవి తెలివైనది కూడా. ఆ తెలివి మాధవి అమమ్ సైడు నుంచే వచిచ్ ఉండాలి. పర్తీ విషయం పోటీగా
తీసుకొని నెగగ్డం మాతర్ం తాను పని కటుట్కొని మరీ నేరిప్ంచాడు. మరి ఈ పర్పంచంలో తటుట్కోవాలంటే ఆ మాతర్ం మెళుకువలు తెలిస్
ఉండాలిస్ందే కదా. లెగో, డార్యింగ, డిబేట, లీడరిష్ప, టెనిన్స, బాసెక్ట బాల ఒకటేమిటి, పర్తీ దానికి కోచింగ ఇచిస్ మరీ గెలిపించాడు
గోపాల.
పని తొందరలో వీకెండస్ మాతర్మే తనతో గడప గలిగినా , ఉనన్ంత సేపు తాను పైకి పోవాలని, అనిన్టిలో ఫసట్ రావాలని తెగ
పర్యతిన్ంచాడు. మాధవి కూడా వీకెండస్ లో గోపాల ని అంటి పెటుట్కొనే ఉండేది, 'నానన్ నానన్' అంటూ.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

త్ ంపు
గురి

5

హైసూక్ల వసూత్నే మాధవిలో మారుప్ వచేచ్సింది. వీకెండస్ తనతో గడపడానికి ఇషట్పడేది కాదు. చదువు తపిప్తే మిగతా ఆకిట్విటీస
బాగా తగిగ్ంచేసింది. తనతో ఇంతకూ మునుపటిలా మాటాల్డమూ మానేసింది. గోపాల తండిర్ గా తన బాధయ్త మరువ తలచుకోలేదు. తన
మాధవి ఈ పర్పంచంలో తన లాగే ఓ గొపప్ పోటీదారునిలాగే మరలాచ్లనుకునాన్డు.
కాలేజీకి తను పీర్ మెడికల తీసుకోమంటే వదద్ంది. తానే బలవంతంగా, తన భవిషతుత్ బాగుంటుందని చేరిప్ంచాడు. తానే ◌ంఛాట
రాయించాడు. దగగ్రుండి మెడికల కాలేజీలకంతా అపైల్ చేయించాడు. మాధవి కాలేజీలో ఉనన్పుప్డే సంబంధాలని వెదకడం మొదలెటాట్డు. తన
పరిచయసుత్లలో ఉనన్ అనిల మిశర్ అబాబ్యి కూడ డెరమ్టాలజీ రెసిడెనీస్ చేసుత్నాన్డని కనుకొక్ని వాళల్తో మాటాల్డి మాధవి ఫోటో చూపెటాట్డు.
అందం తో పాటు గోపాల ఆసిత్ అంతసుత్ చూసిన మిశర్ వెంటనే ఒపుప్కోవడం జరిగింది. మాధవి గార్డుయ్యేషన అయియ్న వెంటనే మిశర్
వాళల్బాబ్యి తో పరిచయం చేదాద్ం అనుకునాన్డు గోపాల.
మాధవి మెడికల కాలేజీ తరువాత ఒక సంవతస్రం బేర్క తీసుకుంటానంది . తన ఊశంళే సోక్రుల్ చూసిన గోపాల అపుప్డే తనని
కాబోయే అలుల్డితో పాటు డెరమ్టాలజీ లోనో పాల్సిట్క లేక నూయ్రో సరజ్రీలోనో మాధవిని అపైల్ చేయిదాద్మనుకునాన్డు. మాదవి కి ఆ రెసిడెనీస్
మాయ్చ లో సులభంగా వసుత్ందనే గోపాల నమమ్కం. అందుకే మాదవి అడిగిన వెంటనే తన రెసిడెనీస్ ఓ సంవతస్రం తరువాత చేయడానికి
ఒపుప్కునాన్డు.
గార్డుయ్యేషన రోజు రానే వచిచ్ంది. తరువాతి వీకెండ లాస వేగాస పోయి మిశర్ వాళళ్ కుటుంబం వారి అబాబ్యితో మాధవిని
పరిచయం చేయాలని గోపాల ఆలోచన.
కామెనస్మెంట ఆనందంగా గడిచింది. మాధవి మె డలో సాక్రఫ్ వేసి సరిట్ఫికెట అందచేసుత్నన్ క్షణం తాను మాధవిఇలా ఎదగ డానికి
పడిన కషట్ం అంతా గురుత్కు వచిచ్ కంటోల్ నీళుల్ తిరిగాయి గోపాల కి.
ఫంక్షన తరువాత మారోక్ దీవ్పంలో ఉనన్ ఇదే ఇంటికి తీసుకెళల్ మంది మాధవి.
గోపాల కి కూడా తన సెలబేర్షన తన ఇంటోల్ చేయడం సంతోషం అనిపించింది. మరుసటి రోజు తాను లేచే సరికి మాధవినే లేచి
బేర్అకడ్ఫ్సట్ చేసింది. ఇదే సివ్మిమ్ంగ పూల పర్కక్ డెక కురీచ్లలో కూరుచ్ని బేర్కాఫ్సట్ కని చేసిన ఆమెల్ట టోసట్ తింటూ కాఫీ తాగుతూ మాధవితో
మిశర్ వాళల్బాబ్యి పర్సకిత్ తెచాచ్డు.
" అబేబ్ ఇపుప్డే పెళిల్ చేసుకోదలచు కోలేదు నానన్", అంది మాధవి.
"ఇపుప్డే పెళిల్ వదుద్ లెమామ్ . పరిచయం చేసుకో. ఈ వీకెండ లాస వేగాస కి టికెట బుక చేసా . అకక్డ మిశార్ వాళుళ్ కూడా
వసుత్నాన్రు. మాటాల్డు. నచిచ్తే పొర్సీడ కండి ", అనాన్డు గోపాల.
ఓ 2 నిమిషాలు మాధవి ఏమి మాటాల్డలేదు.
ఎదో చెపాప్లని పర్యతిన్ సుత్నన్దని తెలుసూత్నే ఉంది గోపాల కి.
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" నానన్ ముందే చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ మీరు నాకవకాశం ఇవవ్ లేదు. నాకు ఇపప్టికే బాయ ఫెర్ండ ఉనాన్డు. చాలా మటుకు
అతనినే పెళిల్ చేసుకుంటా నేమో"
గోపాల కి పెదద్ షాక లాగ అనిపించింది.
చినన్పిలల్ లాగానే చూసాడు ఇనిన్ రోజులు. అనీన్ తానే అమరిచ్ ఉంచాడు. అలాంటిది తానే తన భరత్ను వెదుకుక్నే సాథ్యికి
వచిచ్ందంటే నమమ్లేక పోయాడు. షాక నుండి తేరుకొని
సంతోషంగానే "ఎవరమామ్ అతను నీ కాల్స మేటేనా " అతృతతో అడిగాడు.
"కాదు నానన్, ఆత ను కొరియన . హోటలోల్ చెఫ గా పని చేసాత్డు".
పోయిన షాక మరో సారి కొటిట్ంది గోపాల కి
కోపంతో తాను మాధవి కోసం ఎనిన్ తాయ్గాలు చేసాడో చెపిప్ ఆ చెఫ మరిచిపోయి మిశార్ను కలవమనాన్డు.
గోపాల కొపం తో మాటాల్డినంత సేపు నోరు మెదలపలేదు మాధవి.
గోపాల కంఠశోష తో మాటాల్డడం ఆపిన తరువాత మాధవి
"నానన్ మీరు కావాలిస్న విధంగా నా జీవితం మరలాచ్లని చూసారు. ఇంకా పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అది మీ విజయాపజయాలతో ముడి
పెటుట్కునాన్రు. కానీ నా యుదాద్లు నేను చేయాలి. నా గెలుపు ఓటమిలు నేను చవిచూడాలి. వచేచ్ సంవతస్రం నేను టీచర టైరనింగ కు వేళుళ్
తునాన్ను. నాకు డాకాట్ర అయియ్ బోలెడంత డబుబ్ సంపాదించాలనన్ ఆశ లేదు. ననున్ మెడిసిన చదవమనన్పుడు ఎపుప్డు కూడా వచేచ్ డబుబ్
హోదా గురించే మాటాల్డి పోర్తస్హించేవా తపిప్తే ఎదో సేవ చేయవచుచ్ అని చెపప్;లేదు. నాకు చినన్ పిలల్లోత్ గడపడం వాళల్కి చదువు చెపప్డం
ఇషట్ం . నేనో ఎలిమెంటరీ టీచర అవువ్దామని అనుకుంటునాన్ను. " అంది మాధవి.
మరి ఇంత చదువు ఏమి చేసాత్వమామ్, ఈ సరిట్ఫికెట ఎందుకు' వాపోయాడు గోపాల
"ఈ చదువు సరిట్ఫికెట మీకోసమే. ఇది నా గిఫట్ గా అనుకోండి", అంటూ ఆ సరిట్ఫికెట ఉనన్ ఫేర్మ ను ఎదురు గా ఉనన్ గోడ మీద
కొటొట్చేచ్టటుట్ కనప్డేటటుట్ తగిలించి వెళిల్ పోయింది.
గోపాల మాధవిని తెగ తిటిట్ పోసాడు. అంత జరిగిన ఆ సరిట్ఫికెట తీయలేక పోయాడు. ఇంటికి వచిచ్నఆ ఫెర్ండస్ కు ఆ సరిట్ ఫికెట
చూపెటిట్ గరవ్ంతో మాధవి నా కూతురు అని పరిచయం చేసుకుంటాడు.
మాధవి మళీళ్ కలవాలని పర్యతిన్ంచలేదు. మెడికల కెరీర వదద్నుకునాన్ పిలల్ ఈ ఐడెంటిటీ ఫార్డ ఎందుకు చేసుత్ంది.
ఆలోచనలు ఆరతి వైపు మళాళ్యి.
PPP
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ఆరతి గోపాల కాల్సేమ్ట. తను బాగా చదివేది కూడా. గోపాల అలల్రిగా , చదువు తేలికగా తీసుకొని తిరుగుతుండడం వలల్ - ఆరతి
గోపాల ని పెదద్గా పటిట్ంచుకునేది కాదు. కానీ గోపాల కి ఆరతి అంటే ఎదో ఆకరష్ణ . వెంటబడి మరీ ఆరతిని తన మాటల గారడీ తో పేర్మలో
పడేసాడు. ఇదద్రూ సివిల ఇంజినీరింగ కాగానే పెళిల్ చేసుకొని, ఉదోయ్గ పర్యతాన్లలో పడాడ్రు. ఆరతి సరీవ్స కమీషన పరీక్ష వార్యడం పర్భతవ్
. ఉదోయ్గం రావడం లో పెదద్ సమయం పటట్లేదు. గోపాల కి ఉదోయ్గం రావడం కొంచెం కషట్మే అయియ్ంది. చివరకు ఓ చినన్ కాంటార్కుట్కంపెనీ
లో చేరి ఆఫీస బిలిడ్ంగుల్ అవీ కటట్డం పని లో చేరాడు. మాధవి పుటట్డంతో గోపాల కి వారి కుటుంబానికి ఒక అరధ్ం వచిచ్ందనిపించింది.
ఇదద్రి సంపాదనలతో , ఒక ఫాల్ట కొనడం, ఇంటికి కావలసిన వసుత్వులల్నీన్ కొనుకోక్ గలగడం మాధవిని ఓ మంచి సూక్ల లో
చేరిప్ంచడం, ఓ చినన్ కారు కూడా జత కావడం, సంసారం ఓ కల లా యిటెట్ గడిచిపోతునన్దేమి అని ఆరతి అపుప్డపుప్డు అనుకోవడంలో
తపుప్లేదు. మనం పేర్మించే వారితో కనాన్, మనలిన్ పేర్మించే వారిని పెళిల్ చేసుకోవడంలో సుఖం ఉందనటంలో నిజం ఉందనిపించేది ఆరతికి .
గోపాల కి ఆంబిషన ఏకుక్వే. పైకి చూపక పోయినా ఓ చినన్ కంపెనీలో పని చేసుత్ండడం కషట్ం గానే ఉంది. కోటుల్ సంపాదించాలి,
ఎకక్డో వెళిల్ పోవాలి అని గోపాల కలలు . ఆరతి కి తన కంటే మంచి ఉదోయ్గం ఉండటం కూడా పైకి చెపప్క పోయినా నామోషిగానే ఉంది
గోపాల కు. అలాంటి పరిసిథ్తులలో తెలిసిన వాళల్లో కొందరు అమెరికా పోవడం , అతి కొంత వయ్వధిలో నే ఊహించనంత డబుబ్లు
చేసుకోవడం గురించి వినాన్డు. చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం మానేసి ఓ కంపూయ్టర కంపెనీ లో సేలస్ మేనేజర గా చేరాడు. ఆరతికి గోపాల అలా
సంబంధం లేని ఉదోయ్గం చేరడం ఇషట్ం లేక పోయిన, గోపాల కి ఇషట్ం అని ఊరుకుంది. అదే తాను చేసిన పెదద్ పొరపాటు. అలా సేలస్ పని
మీద తిరుగుతూ, అమెరికాకు జనాలను అతి సులువుగా పంపించగలుగుతునన్ ఓ చినన్ కంపెనీ ఓనర తో మంచి సేన్హం ఏరప్డింది గోపాల
కి. ఆ కంపెనీ కి టైరనింగ కని డెసక్ టాప కంపూయ్టరుల్ అమామ్డు గోపాల.
అమెరికా పోతానంటే సహాయం చేసాత్ననడం తో గోపాల కి సవ్రగ్ దావ్రాలు తెరుచుకునాన్యని పించింది. అకక్డే ఒకటి రెండు బేసిక
కోరస్లు చేసి సరిట్ఫికెట లు సంపాదించేసాడు. గోపాల వలల్ కంపూయ్టరల్ మీద మంచి డీల దొరకడంతో ఆ కంపెనీ అతను తనకు తెలిసిన
మారగ్ంలో గోపాల ఓ గొపప్ సాఫట్ వేర నిపుణుడ ని H1B వీసా సంపాందించేసాడు గోపాల కి.
అంత వరకు ఆరతితో తన పర్యతాన్ల గురించి మాటాల్డని గోపాల , మంచి ఉదోయ్గావకాశాలునాన్యి అమెరికా వెళిల్ పోదామనాన్డు.
ఆరతికి గోపాల చెపిప్ంది ఏమాతర్ం నచచ్లేదు.
అనీన్ మన దగగ్రునాన్యి కదండీ. సరిపడా డబుబ్ ఉంది. పిలల్ చదువుకోవడానికి మంచి సూక్ల కూడా ఉంది. మా అమామ్ నానన్
అతత్యయ్ మామయాయ్ కావలసిన వారందరూ ఇకక్డే ఉనాన్రు. మనకేమి తకుక్వైనదని మళీళ్ మొదటినుంచి మన జీవితం మొదలెటాట్లి. గోపాల
పటిట్న పటుట్ విడ లేదు. ఆరతి పోగూడదని ఏడిచ్ంది కూడా. చివరకు గోపాల గెలిచాడు. అమెరికా రావడం, కొంచెం కషట్ పడిన తరువాత
ఉదోయ్గంలో చేరడం, ఆరతిని మాధవిని తెపిప్ంచుకోవడం అనీన్ జరిగిపోయాయి. మంచి ఉదోయ్గం వదిలి పెటాట్నని ఆరతి మొదటోల్ కషట్ పడినా,
గోపాల సంతోషం చూసి సరుద్కు పోయింది. మాధవి సూక్ల కొతత్ ఆకిట్విటీస, కొతత్ సేన్హితులతో కాలం మొదటోల్ పరిగెడు తునన్టేల్
అనిపించింది.
గోపాల కునన్ కోరెక్లకు అంతులేదు అనన్ విషయం ఆరతికి తొందరలోనే తెలిసిపోయింది. ఈ దేశం వచాచ్క మరీ అవుథులు
లేవనిపించింది. పని పని అంటూ ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు కూడా చికాకుగా ఉండటం, పని మీద సోమవారం నుంచి గురు వారం వరకు ఊళుల్
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తిరుగుతుండడం జీవితంలో పూరిత్ మారుప్లొచేచ్శాయి అనిపించింది ఆరతి కి. ఎందుకు టార్వెల జాబస్ అండి కనీసం ఇంటి పటుట్నుండి పని
చేసుకోండి . మాధవి కూడా కొనిన్ సంవతస్రాలలో కాలేజీ కి వెళిల్ పోతుంది. మీరు ఈ టైం మిస అవువ్తారు అని అపుప్డపుప్డు చెపూత్నే
ఉండేది. గోపాల కి ఈ మాటలు నచేచ్వి కాదు.
మాధవిని ఒంటరిగా సూక్ల ఆకిట్విటీస అనిన్టికీ తీసుకు పోవడం ఆరతికి రాగ రాగ కషత్మనించడమే కాక గోపాల మీద కోపం
తెపిప్ంచడం మొదెలెటాట్యి. మాధవి పాలొగ్నన్ డార్మా, డానస్ లు , మాధవి ని పిలిచి ఇచిచ్న పైరజ లు సాక్లరిష్ప లు కూడా గోపాల చూడ లేక
పోవడం ఆరతి, మాధవి ఇదద్రికీ నచచ్లేదు. గోపాల తీపి మాటలు , రాక పోవడానికి సాకులు చేదుగా పేలవంగా అనిపించసాగాయి. మాధవి
లేనపుప్డు ఆరతి గోపాల గొడవ పడడం కూడా జరిగింది. మొదటోల్ చినన్ గా అనిపించినా మాధవి కాలేజీ వెళేల్ సరికి ఆ గొడవలు పెదద్
కొటాల్టలగానే మారాయి. గోపాల తనకునన్ బాయ్ంక బాలనస్, కొనన్ ఇండుల్ చూపెటిట్ ఆరతిని అనూనాయించాలని పర్యతించడం కూడా వీలు
కాలేదు. గోపాల కూడా వీకెండస్ లో అపుప్డపుప్డు ఇంటికి రావడం మానేసాడు. గోపాల వచిచ్నా ఆరతి పెదద్గా మాటాల్డేది కాదు.
ఓ సారి ఇంటికి వసేత్ గోపాల ఇంటి తాళం తెరవలేక పోయాడు. ఆరతికి ఫోన చేసేత్ తానే తాళం మారేచ్శానని, తనకు విడాకులు
కావాలని చెపిప్ంది. బాగా షాక అయాయ్డు గోపాల. తమ మనసప్రథ్లు ఇంతకు దారి తీసాత్యని అనుకోలేదు. కెరీర పీక లో ఉనాన్డు తను తాను
చేసుత్నన్ వాయ్పారం బూమ లో ఉంది. ఏ మాతర్ం సంకోచం లేక విడాకులు ఇచేచ్సాడు గోపాల.
ఆరతి విడాకులు తరువాత తన సివిల డిగీర్ ఉపయోగించి, ఇకక్డి సరిట్ఫికేషనుల్ పాస అయియ్ టౌన పాల్నర గా చేరిందని వినాన్డు. గత
రెండు సంవతస్రాలు బాబ తో కలిసి ఒకే ఇంటోల్ ఉనాన్రని తెలుసు. మొదటి సారి ఆవారత్ వినన్పుప్డు బాబ ఎవరని ఇన డైరెకుట్ గా అడిగాడు
ఆరతిని గోపాల ఫోనోల్ . ఆ విషయాలనీన్ నీ కనవసరం .మాధవిని గురించి ఎమనాన్ విశేషాలు ఉంటె చెపుప్ మాటాల్డు తానూ అని కచిచ్తంగా
చెపిప్ంది ఆరతి .
ఆ తరువాత మాటాల్డడం బాగా తగిగ్పోయింది. మాధవి కూడా ఆరతి విషయాలు తన దగగ్ర చెపేప్ది కాదు. కానీ తన వదద్ కంటే ఆరతి
బాబ ల దగగ్రే మాధవి సంతోషంగా ఉంటునన్ దేమో అని గోపాల సందేహం ఎవరికీ చెపుప్కోలేని బాధ.
ఫోన తీసి ఆరతికి కి డయల చేసాడు గోపాల.
" హలో గోపాల ఎలా ఉనాన్వు. చాలా రోజులకు సరైప్స . ఏంటి విశేషాలు ", మామూలుగానే మాటాల్డింది ఆరతి
మాధవికి గోపాల కి పెదద్గా మాటలు ఈ మధయ్ లేవని తెలుసు ఆరతికి ఆవిషయం పైనే మాధవి గురించి తెలుసుకోవాలని
చేసాడనుకుంది ఆరతి .
" ఓ చినన్ పర్శన్నే అటేట్ సమయం తీసుకోను. నీవు ఈ మధయ్ం ఏమైనా కెర్డిట కారుడ్ ఓపెన చేశావా"
" లేదు ఎందుకని" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది ఆరతి.
" ఎవరో నా సోషల ఉపయోగించి కారుడ్ తీసుకునాన్రు. నా కెర్డిట రేటింగ పడిపోయింది', అనాన్డు గోపాల.
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" నీ వేమి మార లేదు గోపాల ", ఒకిక్ంత ఎగతాళి మేళవించిన నవువ్తో మాధవి ఫోన పెటేట్సింది. తన మనసుస్లో గోపాల రేటింగ
మరో వంద పాయింటుల్ తగిగ్పోయాయి అని ఫోన పెటేట్సిన తరువాత నవువ్కుంది ఆరతి.
PPP
మాధవి, ఆరతి పొతే ఇక మిగిలింది రమేష. రమేష కూడా గోపాల కాల్సేమ్ట సేన్హితుడే. బాగా చదివేవాడు కూడా. ఆరతి రమేష పర్తీ
పరీక్షలలో పోటీ పడేవారు. ఒక సారి ఆరతి కి ఫసట్ వసేత్, మరో సారి రమేష కి వచేచ్ది. రమేష ఆరతి ల జోడి కూడా బాగుందేమో. ఇదద్రూ
చూడడానికి బాగానే ఉంటారు. కానీ రమేష వాళళ్మమ్ నానన్లు చూసిన సంబంధం చేసుకునాన్డు. పెళిల్ కూతురు మీనా ఎకనామికస్ లో బి ఏ
చేసింది. పెళైళ్న కొతత్లో రెండు జంటలు హైదరాబాద లో దగగ్ర దగగ్ర ఇండల్లోనే ఉండటం వలల్ బాగా కలిసే వారు, మీనా కూడా మంచి
కలుపుగోలు మనిషి. రమేష పెళైళ్న ఏడాది కంత పి హెచ డి అనీ అమెరికా లో యూనివరిస్టీ కి వెళల్డం అటు తరువాత అకక్డే అసిసెట్ంట
పొర్ఫెసర గా జాయిన అవవ్డం మీనాతో సహా అమెరికా లో సిథ్ర పడడం జరిగింది. గోపాల కి ఓ 10 ఏళల్ తరువాత ఐ టి రంగంలో అవకాశం
వసేత్ రమేష వాళింటోల్నే మకాం. మాదవి చినన్ పిలల్, ఆరతి గోపాల ఓ మూడు నెలలు వాళింటోల్నే ఉనాన్రు. అపుప్డే గోపాల సోషల కు అపైల్
చేయ దానికి రమేష సోషల సెకూయ్రిటీ ఆఫీస కు తీసుకోవడం జరిగింది. గోపాల సోషల సెకూయ్రిటీ నెంబర రమేష కు తెలుసు.
ఉదోయ్గం రావడాని కి ఐదు నెలలు పటట్డానికి కారణం ఉంది. గోపాల చదివింది సివిలఇంజనీరింగ. ఐ టీ రంగంలో ఉదోయ్గ
పర్యతన్ం. గోపాల కి ఇంటరూవ్య్ లో అనీన్ పరాజయాలు. ఇక లాభం లేదని గోపాల ను అమెరికాకు తెపిప్ంచిన కంపెనీ వాడు గోపాల
బదులు మరో తెలివిగల ఐ టీ ఇంజనీర చేత జవాబులు ఫోన ఇంటరూవ్య్ లో చెపిప్ంచేసి ఓ ఉదోయ్గసుత్డుని చేసేసాడు. గోపాల కి సబెజ్కుట్
తెలియకపోయిన, మాటల గారడీ తో ఎదుటి వారిని బుటట్లో వేసుకోవడం బాగా వచుచ్ . టెరిర్ఫిక కమూయ్నికేషన సిక్లస్, లీడర అంటూ
అంచెలంచెలుగా కారొప్రేట నిచెచ్నలు సునాయాసంగా ఎకేక్సి పేరు పరపతి సంపాదించేసుకునాన్డు. దానితో రమేష లాంటి వారితో
మాటాల్డడానికి అంతగా సమయం వెచిచ్ంప లేక పోయాడు.ఆరతి మాతర్ం రమేష , మీనాలతో ఎపప్టిలాగే మాటాల్డుతూ ఉండేది. ఆరతి వలల్
తమ కుటుంబ విషయాలు అనీన్ రమేష మీనాలకు తెలుసు . అలానే ఆరతి చెబితే రమేష కుటుంబ విషయాలు గోపాల కు తెలిసేవి. మాధవిని
వదిలేసిన తరువాత ఇదే తాను రమేష తో మళీళ్ మాటాల్డనుకోవడం.
రమేష నెంబర మాధవి వదిలిపోతునన్పుప్డు ఇచిచ్న కాంటాకట్ లిసుట్లో ఉనన్ది. ఆ లిసట్ వెదికి రమేష కు డయల చేసాడు గోపాల.
"రమేష సీప్కింగ , హూ ఈజ దిస ?", చాలా రోజుల తరువాత రమేష గొంతు వినపడింది
" నేను గోపాల ని మాటాల్డుతునాన్ను. ఫీర్ నే కదా . మాటాల్డ వచాచ్ ?", ఇకక్డి సాంపర్దాయాలనుసరించి గోపాల పర్శిన్ంచాడు.
"గోపాల, ఎనిన్ రోజుల తరువాత, బాగునాన్వా? ఏంటి సంగతులు?", బాలయ్ సేన్హితుడి లాగానే ఆపాయ్యంగా బదులిచాచ్డు రమేష.
" ఆ బాగానే ఉనాన్ను, నువువ్ యూనివరిశ్టీ లో నుంచి పొర్ఫెసర గా రిటైర అయియ్పోయావేమో కదా. బై ది వే.."
" గోపాల నీకు మాధవి ఏమి చెపప్నే లేదా. నేను యూనివరిస్టీలో పని చేయడం మానేసి చాలా రోజులయియ్ంది "
" అంటే ముందే మానేశావా జాబ, లేక పోయిందా? ..బై ది వే.."
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గోపాల కి రమేష పని గురించి కానీ ఆయన ఇపుప్డు ఏమి చేసుత్నాన్డని తెలుసుకో వాలని ఈ మాతర్ం ఆసకిత్ లేదు. రమేష గోపాల
ఉదేద్శయ్ంలో ఓ సగటు ఫెయిలూయ్ర.
రమేష కి గోపాల గురించి మాధవి దగగ్ర వినన్అందువలల్ మరీ షాక కాక పోయినా, ఒకిక్ంత ఆశచ్రయ్ం మాతర్ం పడాడ్డు.
రమేష కు తన గురించి కానీ మీనా గురుంచి కానీ గోపాల కు తెలుసుకోవాలని లేదని తెలిస్ పోయింది.
" బై ది వే అని అంటునాన్వు...ఏమైనా అడగాలనుకుంటునాన్వా? గో ఎహెడ", అనాన్డు రమేష.
" నా ఐడెంటిటీ థెఫత్ అయియ్ంది. నా సోషల ఎవరికో తెలిసిపోయినటుల్ంది. నీవు ఎవరితోననినా షేర చేసావా. చేసి ఉంటావనుకోను.
జసట్ రూలింగ అవుట పొసిస్మిలిటీ . నీకు ఇలాంటి సంఘటన జరిగిన సేన్హితులు తారస పడాడ్రా. వాళుళ్ ఏమి చేశారో తెలుసా. లూకింగ
ఫర ఎనీ ఇనోఫ్ ..నాకు సహాయ పడుతుందని", గోపాల వేగంగా మాటాల్డాడు.
రమేష ఓ నిమిషం ఏమి మాటాల్డలేకపోయాడు గోపాల హలొ అని మరో సారి అంటే..బదులివవ్డానికి గొంతు సవరించుకోవాలిస్
వచిచ్ంది.
"ఇదిగో..కొనిన్ లింకులు పంపిసాత్ను. చూడు. నాకు నీ సోషల సెకూయ్రిటీ నెంబర గురుత్ లేదు. ఇంకా దానిని ఇతరులతో షేర చేసుకొనే
పర్సకేత్ లేదు. ఐ ఫీల సారీ ఫర యూ...", బాధగానే అనాన్డు రమేష.
గోపాల రమేష పంపిన లింకులు నొకక్డం మొదలెటాట్డు. 'నేనెవరిని? అనన్ రమణ మహరిష్ వచనాలు, అలానే మరికొంత ..కొందరి
పేరుల్ కూడా తెలియని వారి వాయ్సాలూ ఉనాన్యి.
" ఇదేంటి నేనెవరినీ అంటూ ఎదో సనాయ్సుల రచనలు పంపిసుత్నాన్వు..నా గురించి నేను తెలుసుకోవాలిస్న అవసరమేముంది ఇపుప్డు
? ఇవి చదివితే నా సోషల ఎలా లీక అయియ్ందని తెలుసుత్ందా", కొంచెం వేట కారంగానే అనాన్డు గోపాల
గోపాల గొంతులో వెటకారం వినన్ రమేష కు గోపాల మీద జాలి కలిగింది.
" నీ ఐడెంటిటీ, నీ సోషల సెకూయ్రిటీ నంబర పెదద్ సమసయ్లేమీ కావు. నీకునన్ డబుబ్ కొంచెం ఖరుచ్ పెడితే అదే సాలవ్
అయియ్పోతుంది. ఇక ఈ వాయ్సాలంటావా, అవి చదివి ఆ మారగ్ం లో పర్యాణించిన వాళుల్ తమ చుటూట్ ఉనన్ వాళల్కి జీవితంలో పర్శాంతత,
ఆనందం తెపిప్ంచిన వాళేళ్. నీకు తపప్కుండ ఉపయోగ పడతాయి. నీవూ నీ చుటూట్ ఉనాన్ వారి గుండెలోల్ గురుత్ండిపోతావు. గుడ లక ",
రమేష, గోపాల బదులు వినకుండా ఫోన పెటేట్సాడు.
పొదుద్నేన్ హూసట్న నుంచి మియామీ కి ఎగిజ్కూయ్టివ జెట లో బయలు దేరాడు . లోపల ఓ లకస్రీ హోటల రూంలో ఉనన్టేల్ ఉంది.
రమేష యూనివసిటీలలో ఉండి రాసిన పేపరుల్, అతను చేసిన రీసెరచ్ ఆయన ఫీలడ్ లో ఓ మంచి సాథ్నం లో నిలబెటాట్యి. రమేష
రెండు కారొప్రేట బోరుడ్లలో మెంబెర, తన అనుభవం, డబుబ్ లతో సహాయపడదామని ఓ వెంచర కాపిటల సంసథ్ కూడా ఆరంభించాడు.
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గోపాల చూసినపుప్డు రమేష ఆదాయం తకుక్వే ఉనాన్, ఇపప్డు గోపాల కంటే చాలా ఎకుక్వే సంపాదించాడు. సంఘంలోనూ తన సరిక్లస్
లోనూ రమేష కు మంచి పేరు ఉంది. ఇవేవి తనకు ఉనన్ బాంధవాయ్లను కోలోప్మనలేదు. తన ఆలోచన సరళిలోనూ మారుప్ తేలేదు
సముదర్ం పై నుంచి మళీళ్ నేల పైకి వసత్నన్టుట్ంది. ఆ వసుత్నన్ది నేపులస్ కదూ ఆ పై నుంచే కిటికీలో కనిపిసుత్నన్ దృశయ్ం చూసి
అనుకునాన్డు రమేష. అవును నేపులస్ లాగానే ఉంది. పకక్ నునన్ మారక దీవ్పం. ఇంత ఎతుత్ నుంచి ఓ పెసరటుట్ లాగ కనిసిప్సుత్నన్ది. చుటూట్
ఉనన్ ఇండుల్ ఉలిల్పాయ ముకక్లుగా , ఇండల్ ముందునన్ లానస్ పచిచ్ మిరపకాయ ముకక్లు గా కనిపిసుత్నాన్యి. దీవ్పం మొతత్ం ఆకు
అలుములతో పచచ్గానే ఉంది. మియామీ రావడానికి ఇంకో పది నిమిషాలు ఉంది, మెడిటేషన చేయొచచ్నిపించింది రమేష కు.

కళుళ్

మూసుకొని దాయ్నంలోకి వెళిపోయాడు. ఈ పర్పంచం, ఈ సూరయ్ గర్హాలూ, పాల పుంత , వీటనిన్టిని తపిప్ంచుకొని, ఆలోచనలు ఏమి లేని ఓ
అనిరవ్చనీయమైన సిథ్తికి కొనిన్ క్షణాలలోనే చేరుకునాన్డు.
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