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“బడ్ద ని కనడానికి అద్దద ఴషఽలు చేయడ్ం, లేద్ా ఒ ందం రకహరం పకునన నికి నెలకి ఇంతని
సొ మ్ము పచ఼్ుకోఴడానిన షంపహదనగహనే చ్ఽడాయౌ ... ఇటుఴంటి సొ మ్ముకి ఆద్ాయప న఼నలో
మినహాభంప ఇరహాలని ఎకకడా మహళ లేద఼ .... నా అమపహర యంలో ... ఇద్ి మిపో ర్ట్ చదయయాయౌిన ఆద్ాయం!”
ఈ మ్యటలు యనగహనే...
.... ఏం... ఎంద఼కు లెకక చదపహయౌ ? ... నా వమీరం మీద కడా నాకు సకుక లేద్ా?! .... రకరకహల ఖరచుల
ేరు చ చద ... షమోగళ ఏజన్సిలు ేమంట్సి న఼ంచి డదభ్భభ, ఎనఫై రేల డాలరు కు ైగహ ఴషఽలు చేషత ఼ంటే...
మియౌయను రహాపహరం జరచగమతేంటే, అండ్గహ నిలబడ్ెతేననయ గఴరనబంటులే ... ఆ లెకకలు ఏనాడ్ఽ
బయటకి మహఴప. ఈ వమీమహనిన అడ్ెు టు్కుని గఴరనబంటు ఎంత షంపహద్ించాలన఼కుంట ంద్ి ? ...
అరేవంగహ మ్యటలుడ్ెతేనన కటట్స ని అడ్ెుకుంటృ,
షమొగళ ఏజన్సి మీకు ఎటుఴంటి టలక్సి ఫహం ఇఴాలేద఼ కహబటి్ , ఆద్ాయప న఼న కట్ ఴలళన అఴషరం
లేదని చదడ్ం తప త్రరఴ టి్ంచ్డ్బే అఴపతేంద్ి. అలయగట ... ఆద్ాయప న఼న ఱహఖ (Internal
Revenue Service ) తకుండా మిమ్ులేన రెతేకుకంటృ రొచిు, ఴడడు త్ర షహా ఆద్ాయప న఼న

చదే యశయయల మీద కొంత అషశ్ త ఉంద్ి.
ైగహ అనిన ఏజన్సిలు కట మ్యద్ిమి ంద్ాలని కుద఼రచుకోఴప ... రక రకహల ద్ాలు రహడ్ెతేంటలరచ...
..మీరచ ఏం ఆశంచి ఈ ని చేషత ఼నానరనేద్ి ఇకకడ్ కీలకబైన అంవం ... ఇక మీ మ్యజీ భ్రత న఼ంచి భ్రణం
ఴష఼తంటే అద్ి కడా తకుండా మిపో ర్ట్ చదయయాయౌిన ఆద్ాయం.
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నా మ్యటయౌన మీరచ తపగహ అన఼కోకండి, చ్టల్ల త్ాతరాం ఎలయ ఉంటుంద్ో చదడ్ం కోషబే ఆలయ
అనానన఼. రకత ద్ానం చదయాటం గొ యశయం, కహన్స అద్ే జీఴనాధారం అభందన఼కోండి...అబమికహలో
షాయం ఉపహధి (self-employment)! ఈ మ్ధా కహలంలో తయౌు పహలు అమ్ముతేనన మ్ఴిళలు ఎంత్ర మ్ంద్ి
ఉంటునానరచ, ఈ ని కడా షాయం ఉపహధి కింద మిగణంచాయౌి రొసోత ంద్ి. ఆద్ాయయనికి షంబంధించిన
అనిన కహగిత్ాల, ఖరచుల యఴమహల తీష఼కొళేత, న఼న ఎంత్ర లెకక కటట్చ఼్ు... మీరచ యధాామిధని
అంటునానరచ కన఼క టలక్సి పైల్ చదయాడ్ం ఉయోగం కడా... లేనిపో ని తలనెపలు ఉండ్ఴప... యఴరణ
ఇచాుడ్ె ళఎ (Certified Public Accountant).
కక నిమిశం గటి్గహ ఊమి యౌు రొద్ియౌ,
“రహటెఴర్ట!? నా ఴరకు...షంత్ానం లేని తయౌు దండ్ెరలకి నేన఼ ఆనందం ంచ్బో తేనానన఼. రహళు బడ్ు ని నేన఼
కడ్ెపలో టు్కుని కహపహడ్ెతేనానన఼.....నేనో అమ్ున఼...
మీరచ చదనటు్ క రేళ ఉద్ో ాగబే అన఼కుంద్ాం... ఇద్ేద్ో ఉదయం ఎనిమిద్ి న఼ంచి సహయంతరం ఐద఼
గంటల ద్ాకహ చేళే ని కహద్ే, ఇరరెై నాలుగమ గంటలు డ్ఽాటీలో ఉననటే్ . నెలకి ష఼మ్యరచ మండ్ఽ రేల డాలరచు
ఇళేత, నేన఼ ద్ాద్ాప 700 గంటలు ైన ని చేషత ఼ననటు్ ! ఈ లెకకన నాకు గంటకి మ్ూడ్ె డాలరచు కడా
మహఴడ్ం లేద఼. కహయౌఫో మినయయలో గంటకి కన్సష రేతనం ఎంత?! ఆద్ాయం ఴసోత ంద్ి కన఼క ఇద్ి ఴాత్తత , న఼న
కట్ ండి అనటం అనాాయం.... షమొగళ ఏజన్సి కడా, బేమిచేు డ్బము మీద న఼న చదయౌుంచాయౌి ఉంటుందని
యఴరంగహ చదన గమరచత లేద఼... ఇలయ ఎంద఼కు జమిగిందని ఏజన్సి ని ఎఴరచ రశనసహతరచ ?

అచ్ుం మీమింద్ాక ఴమిణంచినటు్గహనే

... ఈ బడ్ు ని కంటుననంద఼కు, ఎనిన రకహల మ్యటలు ... ? అఴన్సన

ఎంత రేదనకు గమమి చేసహతయో చదలేన఼... కహన్స ఇంటికి రెయి ఒ గహుస్ రెైన్ త్ాగి మిలయక్సి కహలేన఼... బడ్ు
కడ్ెపలో ఉనన యశయం ఎలయ మ్మిుపో త్ాన఼?! త్రడ్ెండాలని ఎఴమికి అనించ్ద఼..... నా మిళథ త్త
 కి ,
బలయ్ రండ్ ని రెతేకోకఴటం అనే అలోచ్న కడా భ్యయనకబే... మ్యమ్ూలుగహ ఉద్ో ాగహలు చేళే రహళు కి
...ఇలయంటిఴన్సన ఉంటలయయ ? !
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ఏద్ి ఏమ్భత్ేనేం... నేనేద్ో మంటల్ బజినెస్ చేషత ఼ననటు్ న఼న కటల్లంటే మ్యతరం కడ్ెప మ్ండ్ెత్రంద్ి.
ఈ ని చదయాడ్ం ఴలు వమీరం అమిగిపో భందని షగం డ్బములు ఖరచుల కింద తీళేయోాచాు ?! మ్యజీ భ్రత
భ్రణం ఇళేత, అద్ీ ఆద్ాయంగహ చ్ఽపహలంటునానరచ... మ్మి అటలమీనకి టి్న డ్బము ఇతర ఖరచుల కింద
తీళయొచాు ? !
క రేళ ఆద్ాయప న఼న ఱహఖ (Internal Revenue Service ) నన఼న రెతేకుకంటృ ఴచిునా , ఏం
ఉందని కుకపో త్ారచ .....
ఇలయ... రశనష఼తనన కటట్స,
మ్ధాలో ఆగిపో భంద్ి....
ఈ మోజు మీత్ర టలక్సి ఫహమ్సి తయయరచ చేభంచ఼్కుంటే అంద఼కు డ్బములు చదయౌుంచే ళథత్తలో కడా లేనని,
రెనకిక చ్ఽడ్కుండా , అకకడి న఼ంచి బయలుద్దమింద్ి.
డ్రభవ్ చేసోత ంద్ి కహన్స మ్నషంత్ా చికహకు గహ ఉంద్ి. తన జీయత్ానిన కమ్ముకొని ఉనన మ్మష఼రచ ఎటికి
త్ేమినిచేున఼ ... అని మ్దనడ్ెతేండ్గహనే...
కటలన్ షఽకలు దగగ రకి చేరచకుంద్ి!
అమ్ుని చ్ఽళన ఆనందంలో ముసం అంత్ా యపహరచుకుని, గబగబల రొచిు చ఼్టే్ష఼కునన కొడ్ెకుని

“ma-ma ! బేభ కిక్స చేసోత ంద్ా ?!” కడ్ెపని ేరమ్గహ తడ్ెమ్మత అడిగిన తన ఐద్ేళు కొడ్ెకిక “నో ... షన్
లైన్ (Sun Shine!) ...ఈ సహమి కిక్స చేళనపడ్ె న్సకు తకుండా చ్ఽసహతగహ ...
అనేక కబమరు మ్ధా ఇంటిద్ామి టల్రచ......
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కడ్ెపలో ఉనన బడ్ు ని గమమించి కటలన్ అడిగినపడ్లయు ,
“డాడా (Da-Da) త్ర కొటలుడి నన఼న న్స దగగ మట టు్కునానరే, అలయ ఈ బేభ ేమంట్సి త్ర కడా చదభా! మ్నం
అందరం హాగహ ఉండొ చ఼్ు. బేభ ని చ్ఽష఼కోఴడ్ంలో నేన఼ కడా షహాయం చేసహతన఼ “ అనన ళ మ్యటలు
గమరచతకు మహకుండా మ్యనఴప.
ఒ బడ్ు కి జనునిఴాబో తేనాననని కటలన్ త్ర అననపడ్ె తన఼ ఆనందంత్ర గంతేలు రేయటం కటట్స ని
అరమ్తత ం చేళంద్ి. అంద఼కట … త్ానో షమోగటట్స మ్దర్ట అని, పటి్న బడ్ు ని తయౌు దండ్ెరలకి ఇచేుయయాలనేద్ి ఈ
బలధాతలో మ్మఖాబైన యశయం అని నొకిక చదనపడ్ె కటలన్ షందన అద్ి.
బడ్ద పటి్న తరచరహత ఉండే సకుకయౌన రొద఼లుకోఴడానికి ఎలయ పకుంద్ో , అద్ే నిమోుసం కటలన్ లోన఼
నింపహయౌ… తమ్త్ర అన఼బంధం ఉండ్బో ని ఒ జీయత్ర, ఎటుఴంటి ఫలరోద్ేాగహనికి లోన఼కహకుండా, అన఼మహగం
ంచ఼్కోకుండా కొనిన నెలలు కయౌళ జీయంచాయౌ… సహధాబేనా … ?! డ్బముల కోషం బడ్ు ని ఇచేుళన తయౌు గహ
ళ రహడి మ్నష఼లో మ్మదర డ్ెతేంద్ా?! అద్ి తటు్కోగలనా …ద్ే ద్ే రశనంచ఼్కుంద్ి… కహన్స తద఼!
కటలన్ అలయ అడిగిన మహత్తర, తన కకన డ్ెకుని, తల నిమ్మరచత…
“ఫహర న్ి అనే కహనొక ద్ేవంలో జాన్ , నాన్సి అనే జంట ఉనానరచ. రహళికి లులంటే చాలయ ేరమ్. త్ామ్మ
కడా ేమంట్సి అభత్ే ఎంత బలగమంటుంద్ి అని కలలు కనానరచ. అభత్ే నాన్సి పొ ట్ లో “ఆయ “(లుల
ఫలశలో గహయం) ఉంద్ి. ద్ాంత్ర రహళి బేభని “tummy ma-ma” పొ ట్ లో ఉంచొచ్ుని డాక్ రు చ చదపహరచ. కహన్స

లు బలగహ ఆలోచించి, ఖరుభనా రరహలేదని… ఫహర న్ి న఼ంచి అబమికహ రొచాురచ. అబమికహలో కడా
కటఴలం ఆరచ మహష్టహ్ాలు మ్యతరబే ఈ దద త్తకి పకుంటలభ, నిబంధనలు అన్సన చ్ఽష఼కుని, కహయౌఫో మినయయ
బలగమందన఼కునానరచ. కహయౌఫో మినయయలో కటలన్, రహళి ma-ma ఴపనానరచ అని త్దలుష఼కుని చాలయ
షంత్రశంగహ ...
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ఇకకడో దద చికుకననద్ి, రేమట రహళి బేభని పొ ట్ లో టు్కోకడ్దనేద్ి ఆ ద్ేవంలో ఉనన చ్ట్ ం! జాన్, నాన్సి
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“కటలన్ రహళి ma-ma … కటలన్ రహళి ma-ma మ్యకు షహాయం చదయారహ” అని అడిగహరచ. న్సకు త్దలుష఼
కద్ా ma-ma లకి బేభలంటే

ఎంత ఇశ్ మో! ైగహ జాన్, నాన్సి లన఼ చ్ఽళేత చాలయ మ్ంచి రహళైిగహ

అనించారచ… రహళైి ఎంత్ర ళేనసంగహ, దయగహ కడా ఉనానరచ. రహళికి షహాయం చేయయాలనించి,
“tummy ma-ma” గహ ఉంటలన఼ అని ేష఼కుంద్ి. ma-ma కభత్ే కటలన్ ఉనానడ్ె… ఆడ్త్ాడ్ె,
పహడ్త్ాడ్ె, బో లెడ్ంత ేరమిసహతడ్ె, ఇఴన్సన రహళిత్ర ఎఴరచ చేసహతరచ!? ఇపడడ బేభని రహళికి ఇఴాకపో త్ే
పహం జాన్, నాన్సి ఎంత బలధడ్త్ారచ?! బేభని రహళికి ఇళేత రహళైి ఎటికీ షంత్రశంగహ ఉంటలరచ….They
will be happy ever after…..
కధ మ్మగించ్బో త్ే….
“జాన్, నాన్సి లు కటలన్ రహళి ma-ma.. దగగ రకట ఎంద఼కొచాురచ? “నిదర కేష఼తనన కళిత్ర ఒ రవన.
మ్ంచి రవన ...… మ్న ఴంవ కర మ్ంలో ఒ పహఴప ఫలగం రం్, మ్మో పహఴప ఫలగం ఇంగీు ష్, ఇంకో అరధ ఫలగం
అబమికన్ రహరషతాం, దద తేల ఉనానయంటృ అమ్ుమ్ు కధలు చదపతేంటుంద్ి … గమరచత లేదఽ.. ఆ
యఴమహలని ేమంట్సి కహఴడానికి సహయం చేళే ఏజన్సికి ఇచిునపడ్ె ... జాన్, నాన్సి లు ఆషకిత చ్ఽంచారచ.
అంద఼లోనఽ… కటలన్ లయంటి మ్ంచి అబలుభ, బలగహ షహాయం చదయాడ్బే కహకుండా రహళి బేభ ని
ష఼రక్షితంగహ అంద్ిసహతడ్నే నమ్ుకంత్ర కటలన్ రహళి ma-ma దగగ రకి రొచాురచ.“
ఆవగహ కొడ్ెకు ఴంక చ్ఽళంద్ి … నిదరలోకి జారచత కనించాడ్ె కటలన్.

ఇద్ి అంత ష఼లభ్మ్భంద్ి కహద఼ సన్స… తయౌు మ్యటలు గమరచతకొచాుభ.
“చ్ద఼ఴప లేద఼, ఉద్ో ాగం లేద఼, డ్బము లేద఼… ఇకనెైనా నా కహళి మీద నేన఼ నిలబడాలంటే మ్ధాలో
ఆేళన చ్ద఼ఴపని ూమిత చదయయాయౌ. ఏ సొ్ రచ లోనో ని చేళనా, ఆ డ్బము కటలన్ డే కటర్ట కి కడా షమిపో ద఼,
చ్ద఼ఴపకునే ఒక మిగలద఼… తండికర ి దఽరబైన కటలన్ త్ర ఎకుకఴ షమ్యం గడ్పహయౌిన అఴషరమ్ూ
ఉంద్ి. న్సత్రనే ఉంటునానం, డౌరోరచి యశయంలో అటలమీన ఖరచులకి ఇటికట కొంత సహయం చేఱహఴప …
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మిగత్ాద్ి నేన఼ టు్కోక తద఼. ఇంకహ, ఇదద మి పో శణ, ఇతర ఖరచుల ఫలరం కడా న్స మీద రెయాలేన఼,
చ్ద఼ఴపకు అభయా ఖరచులు న్సకు త్దయౌయనియ కహఴప. ఏద్దైనా లోన్ తీష఼కుంద్ామ్నాన, నాకు షమైన కర డిట్స
సో కరచ లేద఼…సహనిమింగ్ కశ్ ం. ఒ షంఴతిరం పహటు బడికల్ ఇనఽిమన్ి రహయళి కడ్త్ామ్ంటునానరచ… “
ష఼లభ్ంగహ తయౌు ని షమ్యధానమిచింద్ి కహన్స,
బడ్ు త్ర జన఼ారంగహ షంబంధం కయౌగి ఉండ్టమ్య, తయౌు దండ్ెరలే డో నరచుగహ ఉంటే సో స్్ చదయాటమ్య?!
Selective reduction … అఴషరబైత్ే అబలరష న్ కి షమట అనటమ్య లేద్ా ….. ఎనోన కఠిన రవనలు … రహటిత్ర
చేళన లోయౌ యమధ్ాధలు …!
రగనన్సి హామొున఼ల అషంూరణ ఆమోసణ, అఴమోసణలు ...
నెలలు గడ్ెష఼తనన బలధాత !
నిదర ట్ డ్ంలేద఼!
కడ్ెపలోని చిటి్ పహద్ాలు కద఼లుతేంటే, బమజజ గిషత ఼ననటు్గహ తడ్ెమ్మత ఇంకనిన రహమహలో లెకకటు్కుంద్ి
...
ఎపడదపడ్ె ఇకకడ్కు రహయౌపో భ, బడ్ు ని గమండదకి సతేతకోరహలని ఆతాత డ్ెతేనన జాన్, నాన్సి లు
గమమొతచాురచ. ఈ జనుకి మ్మిచిపో లేని షహాయం చేషత ఼నానఴప… ఈ బంధానిన ఇంతటిత్ర మ్మగించ్మ్నే రహమి

కటలన్ నిదర పో తేనానడ్ె... ఏ షమ్యంలో బేభ కిక్స చేసోత ంద్ో గమ్నించాయౌ....రహడి షరద్ా తీమహుయౌ...
ఴదద న఼కుంటృనే ఆేక్ష మటపతేనాననా...? ఎంత పట్ కపో భనా పహర ణమ్మనన జీయ కద్ా .... ట్ నటు్
ఉండాలని ఎలయ చదన఼...?! ...షమ్మిధంచ఼్కుంద్ి.
ఇంతలోనే....
రొచేు డ్బములు ఆగిపొ త్ే...?!
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చ్ద఼ఴప ఇంకహ ూమిత కహలేద఼, కటలన్ చిననరహడ్ె ….అద్ాయప న఼న ఱహఖ (Internal Revenue Service)
ననొనదలక పో త్ే… ఎకకడి న఼ంచి త్దచిు కడ్త్ాన఼ ?!
బడ్ు పటి్న తరచరహత కోలుకునేంద఼కు ఇచేు మిహారంత్ర కొద్ిద నెలలు గడినా … మ్యి ముదటికట…
మ్మో సహమి, ఇలయ బడ్ు ని కనేంద఼కు ళధ్దబేనా..?!
వమీమహనిన, మ్నష఼ని, బడ్ు ని ఇంత కశ్ టు్కోరహలయ…
రత్ాామ్యనయం ?! … అంత్ా అలజడి…
…. అన఼భ్రహనిన బటి్ చదయౌుంపట!
ఎనిన సహరచు ..?!
కొతత కధ చదలేన఼… ఎద్ిగట ఴయష఼…… లులు లేని రహళికి సహయం చదయాడ్ం కోషం ఒ మోజు ననఽన
అలయ ఇచేుసహతరహ ? అనడిగిత్ే…
ఎటికీ……, ఎఴమికీ…. తనని ఇఴాన఼ అని ఎలయ నమ్ుకం కయౌగించ్న఼?!
ఎలయ గడ్ెష఼తంద్ి…?????????
… షమొగటట్స షపో ర్ట్ గూ
ర ప్ లేద్ా కమ్ూానిటీ గూ
ర ప్ ఉంద్ేమో రెతకహయౌ ……

ఈ దధ త్తలో ఎనిన “బరసు” రససహాలు ఉనాన, ఎఴమికి ఎకుకఴ లయభ్ం ఉనాన ... ళదదంగహ రేళ ఉంచిన
మ్యరగ ం...
అటురెైప న఼ంచి, న఼రేాంత్ర గొ అమ్ుఴనానరచ... ఆచ్ుం రహణజా రకటనలోు (అడ్ార్ భజుంటు లో)
లయగహ... షమికొతత నిరాచ్నానిఴనానరచ. అరచద్దైన ళేఴ చేషత ఼నానరనానరచ .... మండ్ె మ్ూడ్ె సహరచు ఇలయ
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బడ్ు లని కనన తలుుల ఫొ ట లు టి్ మహళన చ్కకటి కథలు .......! చిరచనఴపాలు చింద్ిషత ఽ కుటుంబలలు...
అంత్ా పొ ర పశనల్...
షమ్యజ ళేఴ అనే భ్రమ్ నాకంద఼కు ?!
ఆలోచ్నలని కేషఽ
త
… “This girl is on fire……….” అయ్ళయయ కీస్ పహట సమ్స చేయడ్ం
బదలుటి్ంద్ి...
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అషసనంగహ కద఼లుతేనన బడ్ు ...... అంతమహంతమహలోు ... ఇంకహ త్దగిడ్ని ...... బొ డ్ెు ేగమ!

