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 ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡ ÔLÍjML¸=o μ¥qGHlð<j $q$qFLŠGSjMLj¸, ¬Ey ®¸öÍ×cÓ¸. $qCL On¸<j, MLjk<j ÍQc_ícPy÷ ¬Mnj¿¥cPy 
ÔLÍjMLl¥yGS¸ MLGSjëFLï ÄEcõOqjìÓ GS¸[õ $q*Â¢Nqj¸$c rHOq$q<Moj ¥c¥q, ®¸¨NqkPy ‚@~ μ¥q MLkÁ¿$c ÔLÍjMLlŠFLï 
Š^j¸KcPy÷ EcEcGHl öGHÀ ®¸=h¥i ¥qÂ¢GS¸ μ¥qOnÎFc ¬Mnj¿¥cPy ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï fHÓ÷Ój¸^jFcïOqj. ®¸^Onï=| 
¬OqÔoÀPy¥xÔoáfSFL ¯ Oy¾Py÷ ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡Ój ²Pe °¸=ctk, ¬¥qÚ< @~O|ô}S ²Pe °¸=ctj, GSkæ@n¸=|û 
½¡ÄCcÓj ²Pe °¸=ctk... ¬Fo ÄQoadÓj ¬À GSjÓjMLl$c CnÆfSJwCLjFLï^÷ÂfHGSjëFcïtj. ´Fc MnjjÍ=hTd¿ ÔLÍjMLl¥yGS¸ 
¬Mnj¿¥c MLÔoá öGHÀ ÄEcõ¿ì¥i ²ML¿ ¬FLjAKLML¸ Mc¿Eo, ²ML¿ ®_ò¸ÍjÓj Mc¿Mo, ²ML¿ sSïVÓj Mc¿Mo. ¯ FoGHDÍõ¸Py 
¬Mnj¿¥cPy ÔLÍj¥yGS¸ ML¼áFL ¶ TdbEcOq* MLjbÍõCLOq$qÀ ¬MLkôtj¥h ²ÍjOnÎFL GS¸IGHj^FLÓj, GSÂïMoQcÓj.. sSïVÓj, 
GS¸CyadÓj.. GSOqEcÓj.. MnOqfS  ®MLÂ¢ï ¬Mnj¿¥cPo½¡ ¥qDÍÓj. TdøFLjAKLMcÓFLk, ÄFLï ¬FLjAKLMcÓFLk, ÔLkfSFL ¬FLjAKLMcÓFLk -
−GS¥hë¥qOqMnjÎFL  bEcO~McfU¥q$c ¥{MLjjÁ Jd>OqŠÓŠ ¬¸ÁGSjëFLïÁ ÆfH MLjPe÷Á. `Fc ¥q+"Cy FcFLï` bEcO~McfU¥qCy ¥{MLjjÁ 
Jd>OqŠÓ ¬bÃMLkFcÂï Tv¸CL¸ ÔoGSjŠFLï ÆfH MLjPe÷Á ¯ bEcO~McfU¥qCy Ä£jŠ MLj¿¸CL ÔoOqjMpCLj¸ÍÂ −ÇGSkë..  

- GS¸JdÍŠ<j 

  (ö¥h¸Í=h GS¸¼¥qFLj¸¼ ¥xFLTd»¸GHl) 
ఉదయం లేచేసరికి తొమిమ్దైంది. నినన్టిలా టెనష్న పడలేదు. జరన్ల ఆరిట్కలస్ ని పూరిత్గా చదవలేదు. వాటిలోల్ 

పర్శన్లు అడిగితే నా దగగ్ర జవాబులేదు. మామూలుగా ఈ పాటికి నేను ఏడవాలి. కానీ ఎందుకో ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ను. 
"కొంచెం సేపటిలో నేనే లేపుదాం అనుకునాన్ నినున్" హనీష అంది. 
"ఎందుకో పొదుద్న మెలుకువ రాలేదు." 
"నినన్ అంతా టెనష్న పడాడ్వుగా, అందుకే అలిసిపోయి ఉంటావు" 
నేను తయారయేసరికి హనీష నాకు దోసెలు వేసింది. తనకి వంట రాదని తెలిసినా, మరీ ఇంత దారుణంగా 

దోసెలు వేసుత్ందని ఊహించలేదు. ఒకవైపు అంతా నలల్గా మాడిపోయింది. మరోవైపు అంతా పిండి పచిచ్గా ఉంది. 
అనిన్టికనాన్ విచితర్ం - మా అమమ్ చెపాతీలని ఇండియా మాప షేపులో చేసినటుట్ ఈ దోసెలకి ఓ మొదలు, ఓ చివర లేదు. 
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కషట్పడినందుకు అభినందించినా రుచి చూసే సాహసం చెయియ్ లేకపోయాను. తనూ అరధ్ం చేసుకుని నాతోపాటు నవివ్ంది. 
ఇలాంటి దృశయ్ం తిరిగి చూడలేనని డసట్ బిన లో పడేసే ముందు ఫొటో తీసాను. ఆ తరవాత "దోసెలు అలాకాదు వేసేది. 
నేరిప్ంచనా?" అడిగాను. 

"యా. నేరిప్ంచవా పీల్జ" బదులిచిచ్ంది. 
నాన సిట్క పాన ని సట్వ మీద పెటిట్ "ముందు పెనం వేడెకాక్లి" అనాన్ను. 
"దోసెని వేసాక వెంటనే రౌండ  గా తిపాప్లి" చూపించాను. 
"వెంటనే సట్వ ని సిమ లో పెటాట్లి. ఇపుప్డు చుటూట్ నూనె వేసి వెయిట చెయాయ్లి." 
"ఎంతసేపు?" అడిగింది. 
"ఒక పకక్న దోసె కొంచెం లేసుత్ంది. అపుప్డు తీసెయాయ్లి" చూపించాను. 
"ఉలాట్ తిపాప్లా?" 
"లేదు ఒకవైపే చాలు" 
"ఇపుప్డు నేను వేసాత్" ఉతాస్హంగా  పర్యతిన్ంచింది. నేను పకక్నుండి సలహాలు, సూచనలు ఇసూత్ ఉనాన్ను. 

రెండుసారుల్ అలా దోసె వేసాక మూడోసారి నా సహాయం లేకుండా తనే చకక్గా వేసింది. ఇంతలో "హాయ, బిజీగా 
ఉనన్టుట్నాన్రు" ఓ గొంతు వినపడింది. 

"లేదు" తలతిపిప్ హనీష అంది. 
"హాయ అభిషేక" కిచెన లోంచి బయటికి వచాచ్ను. 
"హేయ. హాయ. ఎల ఆఅయింది నినన్" 
"ఫరవాలేదు. ఇవాళ మళీళ్ రమమ్నాన్రు." 
"చెపాప్రు. పొదుద్న మాటాల్డారు నాతో. మనం సేం కాలేజ అని చెపాప్ను." 
"ఔనా? నువువ్ ఏ బాయ్చ?" 
"నేను మీ కాలేజ కాదు. ఆయనకి సేం అని చెపాప్ను, నీకు జాబ ఇసాత్రని." 
"పార్బల్ం కదా తెలిసేత్?" 
"నువువ్ ఏ కాలేజో కరెకట్ గానే చెపుప్. నేను ఏ కాలేజో ఆయన ఎపుప్డూ అడగలేదు. ఇపుప్డు తెలిసినా చేసేదేం 

లేదు." 
"ఓ..ఓకే" 
"ఆయన ఇచిచ్న ఆరిట్కలస్ చదివావా?" 
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"అనీన్ చదవలేదు. కొనిన్ అరధ్ంకాలేదు. గూగుల చేసే ఓపిక లేదు" దీనంగా చెపాప్ను. చెపిప్న తరవాత నా 
బదద్కానికి బాగా సిగుగ్పడాడ్ను. 

"మొనన్ంతా విపరీతంగా చదివింది. దాంతో నినన్ బేర్క తీసుకుంది" హనీష నా మనసులో అనుకునంది వినన్టుట్ 
సముదాయించింది. 

"చూపించు, ఏం ఆరిట్కలస్ ఇచాచ్రు?" అభిషేక అడిగాడు. 
ఆయన ఇచిచ్న పిర్ంట అవుటుల్ తన చేతికి ఇచాచ్ను. వాటిని పైపైన చూసి "ఇది నా రిసెరచ్ కి సంబంధించిందే" 

అంటూ ఎకస్ పెల్యిన చేసాడు. 
ముగుగ్రం మాటాల్డుతూ దోసెలు తినాన్ం. ఆ తరవాత "నేను లాబ కి వెళాళ్లి" అభిషేక బయలుదేరబోయాడు. 
"నేనూ వెళాత్ టైం అవుతుంది" హనీషతో అనాన్ను. 
"పొర్పెసర దగగ్రికా?” అడిగాడు. 
"ఔను." 
"అయితే పద కలిసే వెలాద్ం" అనాన్డు. 
ఇదద్రం అటువైపు నడుసుత్ండగా టెనష్న మొదలైంది. 
"ఎలాంటి కవ్శెచ్నస్ అడుగుతారు?" 
"పెదద్గా ఏం అడగరు. ఆయన చేసే రిసెరచ్ గురించి నీకు ఎంత అవగాహన ఉంది, చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదా 

అని చూసాత్రు, అంతే" 
"నినున్ ఏమడిగారు?" 
"ననున్ ఉతత్ బేసిక కవ్శెచ్నస్ అడిగారు. అయినా నేను తన కాల్స తీసుకునాన్ను ఫసట్ సెమిసట్ర. మామూలుగా ఒకక్ 

కాల్స అయినా తీసుకోవాలి. అపుప్డే టీఏ, ఆర ఏ జాబస్ ఇసాత్రు." 
ఏం బదులివావ్లో తెలీక ఏం మాటాల్డలేదు. 
"టెనష్న పడకు. మంచాయనే. మళీళ్ రమమ్నాన్రంటే జాబ ఇసాత్రులే" 
"ఓకే" అనాన్ను. ఇంతలో తన లాబ వచిచ్ంది. 
"నేను వెళాత్ను. నీకు తన ఆఫీస తెలుసా? అడిగాడు. 
"యా. తెలుసు. థాంకస్" 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             e÷]Ã 2023 

4  ¬Mnj¿`¥c`¥cPo×| ¥qDÍÓj 

బిలిడ్ంగ లోకి వెళిళ్నపుప్డు మరీ అంత టెనష్న పడలేదు కానీ ఆయన గదివైపు నడుసుత్ండగా నా గుండె చపుప్డు నాకే 
వినబడింది. గదిలోకి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్క, అది రెండింతలైంది. ఆయనకి కూడా వినబడిందా అని ఒక చినన్ 
అనుమానంకూడా కలిగింది. 

"డిడ యు రీడ ద మెటీరియలస్?" అడిగారు. 
"యెస." 
"వాట డు యు థింక?" 
"ఐ థింక ఇటస్ వెరీ ఫాసినేటింగ..." అభిషేక వివరించింది నా మాటలోల్ చెపాప్ను. 
"సో యూ రెడ ఆల ఆఫ దెం?" అడిగారు. 
"మోసట్ ఆఫ దెం" ఏమనాలో తెలీక గబుకుక్న అనాన్ను. 
ఆయన చినన్గా నవివ్ "డూ యూ నో వాట రిసరచ్ వి డూ డైనామికస్ లాబ?" అడిగారు. 
అభిషేక నాకు చెపిప్ంది కొంత వివరించాను. దానిని ఆయన పూరిత్ చేసారు. ఆ తరవాత కొనిన్ చినన్ చినన్ పర్శన్లు 

అడిగి లాబ ని చూపిసాత్ అనాన్రు. ఇదద్రం కలిసి ఇందాక అభిషేక వెళిళ్న బిలిడ్ంగ లోకి వెళాళ్ము. ఫసట్ ఫోల్ర లో 
ఉనన్లాబ లోకి ఆయన వెనకాల నడిచాను. నేను ఊహించినటుట్, టెకస్ టరస్ లాబరేటరీలో లాగా టెసట్ టూయ్బస్, కెమికలస్, 
పెదద్ పెదద్ మెషీనుల్ రోబోలు లేవు. డెసక్, కంపూయ్టరుల్ మాతర్మే ఉనాన్యి. లాబ లో ఉనన్వాళళ్ందరినీ పరిచయం చేసారు. 
ఇదద్రు అండర గార్డ చదువుతునాన్రు, మిగిలిన వాళుళ్ మాసట్రస్, ఒకతను మాతర్ం పిహెచ డి. అండర గార్డ లోనే ఇలా 
రిసెరచ్ పని చేసుత్నాన్రంటే వాళుళ్ ఎంత ఇంటెలిజెంటో అని చాలా ఆశచ్రయ్పోయాను. ఆ తరవాత తిరిగి ఆయన ఆఫీసు 
రూములోకి వెళాళ్ము. 

ఆయన ఒక ఫారమ్ పిర్ంట చేసి దాని మీద ఏదో రాసి నా చేతికిసూత్ "ఆర యూ ఆన ఎఫ -1 వీసా?" అడిగారు. 
"ఔనని" చెపాప్ను. 
ఆ ఫారమ్ ని తీసుకెళిళ్ ఎంపాల్య మెంట ఎనోర్ల అయియ్ పేపర వరక్ పూరిత్చెయయ్మనాన్రు .ఆ పని పూరత్యాయ్క తిరిగి 

వచిచ్ కనపడమనాన్రు. 'సరే' అని థాంకస్ చెపిప్ బయటకి వచాచ్ను. మొదటి రెండు నిమిషాలు పేపర వరక్ ఎలా చెయాయ్లా 
అని టెనష్న పడాడ్ను. ఆ తరవాత హనీషని కానీ, అభిషేక ని కానీ అడగొచుచ్లే అని ముందు ఉదోయ్గం వచిచ్నందుకు 
ఆనందించాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. ఏం చెయాయ్లో తోచక వెంటనే అనన్యయ్కి ఫోన చేసాను. 'హలో' అనన్ వెంటనే  

"బిజీ ఆ?" అడిగాను. 
"లేదు. లంచ టైం ఏంటి సంగతి?" మామూలుగా అడిగాడు. 
"జాబ వచిచ్ంది" నా మొహం మీదనుండి నవువ్ చెరగలేదు. 
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"కంగార్చులేషనస్ ఐ సో పౌర్డ ఆఫ యు. ఎపప్టి నుంచి సాట్ర?" 
"తెలీదు. పేపర వరక్ చేసాక రమమ్నాన్రు" 
"ఓకే. ఇమీడియెట గా చేసెయియ్. పోసట్ పోన చెయయ్కు .నీ రూమేట ని అడిగి ఇవాళే మొదలుపెటుట్ అనాన్డు. 
"సరే ఇంటికి వెళళ్గానే అడుగుతాను" 
"రాతిర్ సెలబేర్ట చేసుకో.ఇది ఒక మైనర అచీవ మెంట." 
"ఇంకా సాట్రట్ చెయయ్లేదుగా" 
"ఫరవాలేదు. ఈ చినన్నే మనం సెలబేర్ట చేసుకోవాలి. మన మిడిల కాల్స లైఫ లో కెరీర సకెస్సే ఇంపారెట్ంట. 

లైవీల్గా ఉండాలి. సెలబేర్ట చేసుకోవలిగేవి జీవితంలో వచిచ్నపుప్డూ వదులుకోకూడదు. అవే అరుదుగా వసాత్యి." 
"సరే. సెలబేర్ట చేసుకుంటా" 
"గుడ. ఈవినింగ కాల చేసాత్ను. పని చెయాయ్లి. కంగార్చులేషనస్ అగైన" 
 "థాంకస్" ఫోన పెటాట్ను కానీ నవువ్ చెరగలేదు. 
తలుపు తెరిచిన వెంటనే నా మొహం చూసి ‘కంగార్చులేషనస్’ అంది హనీష. కొదిద్సేపు ఇంటరూవ్య్ గురించి 

మాటాల్డాక ఆయన ఇచిచ్న కాగితం చూపించాను. 
"పద వెళిళ్ ఫినిష చేదాద్ం" అంది. 
దాంతో ఇదద్రం కలిసి ఫారామ్లిటీస అనీన్ పూరిత్ చేసాం. సాయంతర్ం అవవ్డంతో మరాన్డు వచిచ్ ఒక ఉతత్రం 

తీసుకుని పొర్ఫెసర కి ఇవవ్మని చెపాప్రు. 
తిరిగి ఇంటికి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, నవువ్కుంటూ వెళాళ్ము. 
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