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1 గురువు నేర్పని పాఠం 

 
 

సమ్మర్ వెకషేన్ క ింద ఓ నలె రోజులు రాజషే్ కు సలెవలు దొరికాయి. ఫస్్ట ఇయర్ ఇింటర్ ఎింపసీీ ఎగ్ాా మ్స్ రాసేస ిలాస్్ట 

డే సేేహితులతో సరదాగ్ా గడపిేసని రాజషే్ సాయింకాలిం అయియేసరకి  ఇింటిక  వచ్ేే శాడు. తిండి ిఆఫసీ్ట న ిండ ిఇింటకి  

ఏడునేర లోగ్ా వచ్ేే సాా డు. ఈలోగ్ా రాజషే్ ఎకకడకి  వెళ్ళినా ఆరయియేసరకి  ఇింటకి  బుదదిగ్ా వచ్ేే యడిం అలవాటు. 

తలి్ల మీనాక్షకి  కొడుకింటే ఎింతగ్ానో ఇష్ిం. ఒకకడే కొడుకు కావడింతో రాజషే్ మీద ఈగవాలనివవద . అలాగని 

చన విచ్ేిందద కదా అని రాజషే్ కూడా ఇష్ా్ రతీిన ప్విరిాించడు. తలి్లక  ఏ ప్నిచ్సే ి పటెట్ లనాే మ్ుింద ింటటడు. ఆఫసీ్ట 

న ిండ ి తిండి ి అలసిపో యి వసాా డు కన క .. ఈలోగ్ానే ష్ాప్ న ిండ ి ఏమ నైా తీస కురావాలనాే.. లేక కూరలు 

తేవాలనాే రాజేష ేచకకబెటే్సవేాడు. తన తిండి ిఒక పెరవైటేు ఉదయ ేగ్ి కాబటి్ ... రాజేష్ కూడా ఇింటి ప్రసిిితిని చకకగ్ా 

గమ్నిసతా ... గ్ ింతెమ్మ కోరకేలేమి కోరేవాడు కాద . ఇక ఆ రోజు న ిండ ి కాలేజీ క  సెలవలు. ఊళ్ళి 

బింధ వులునేప్పటకిీ రాజషే్ ఎవవరి వదికు వళె్ిడు. ఎింద కింటే వాళ్ిింతా తమ్ ఫ్ాేమిలీ కనాే ర ిండు మ టుి  ఎతుా లో 

వునాేరు. అింద చ్తే వాళ్ళి చతస ే జాల్ల చతప్ులు... కృతిమి్మ నై నవువలు భరిించలేడు. ఎప్ుపడెరనా తిండి ి

వెళ్ళిరమ్మని అడిగ్నిా ఆ ఒకకటి తప్ప ఇింకదేెరనా చ్పె్పమ్నవేాడు.  
 

వేక ాతావనికే ఎకుకవగ్ా విలువనిచ్ేేవాళ్ిింటేనే రాజేష్ కు ఇష్ిం. అింద కే తనకు తలె్లసి చ్నేప్పటని ించ్ కాలేజీ దాకా 

తన మ్నసాతావనిే అరధిం చ్సే కునే ఒకే ఒకక సేేహితుడు అింక త్ మ్ాతమిే. అింక త్ ఫ్ాేమిలీ డబుునేవాళ్ళి  

అయినా... ఎింద కో వాళ్ి ఫ్ాేమిలీ చతపిించ్ే ఆపాేయతలకు కరగి్ిపో తాడు రాజేష్. ఆ రోజు న ించ్ కాలేజీ సలెవలు 

కావడింతో బదికింగ్ా పర ి ద ి న ప్దదింటిదాకా ప్కకన ిండ ి లేవలేద . ఏదయ  తన ఇింటిమ్ుిందర లారీ లోడ్, అనోి డ్ 

అవుతునే శబటి నిక  మ లుకువ వచ్ేిందద రాజషే్ కు. క టకిీ తలుప్ు తరెిచ్ బయటకు చతశాడు. లారలీో సామ్ాన లు 

దదగుతునాేయి. పదిెగ్ా సామ్ాన లు ఏమీలేవు. ప్దదనిమిష్ాలోి నే సామ్ాన లు లోప్ల్లక  పెటే్శారు ప్నివాళ్ళి. ఎవరో 

కొతాగ్ా ఎద రిింటలి క  వస ా నేటు్ నాేరు. బదికింగ్ా ఒళ్ళి విరుచ కొని అమ్మ పటెి్న టఫిిన్ తినసేి ట ీ తాగ్సేి అింక త్ 

వాళ్ళిింటిక  వళె్ళతునాేనని చ్పెిప వళె్ళిడు. మ్ధ్ాేహ్ేిం భోజనిం అకకడ ే వాళ్ళిింటలి నే తిింటటననాేడు. ఈ నలెాి ళ్ళి 

వాళ్ళిింటలి న ేభోజనిం చ్ేయాలని అింక త్ వాళ్ి మ్మీమ షరతు పటెట్ రు. అింద కు ప్తిిఫలింగ్ా రాజషే్ అింక త్ కు మ్ాథ్స్ 

లో టపి్్ చ్పెేపలా... అింక త్ కొదదిగ్ా చద వులో ప్ూర్ సత్ డెింట్. ఎింతగ్ా చదదవినా బురరక క కించ కోడు. కాలేజీలో 

చ్ెపపిిందద అకకడ ేవదదలేసాా డు. మ్ళ్ళి ఇింటకిొచ్ాేక రాజేష్ తో చ్ెపపిించ కోవడిం బటగ్ా అలవాటు. 
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2 గురువు నేర్పని పాఠం 

చ్నేప్పటని ించ్ అింక త్ కు కొదయి గ్ పో ప మ్ారుకలు అలా రావడానిక  రాజషేే కారణిం. అింద కనే రాజేష్ ఇింటిక  వసేా  

అింక త్ మ్మీమక  ఎింతో ఆనిందిం. వాళి్కు కావల్లసనివన్నే చ్ేసపిడెుతుిందద. రాజషే్ కూడా సర ింత ఇింటలి  ఉనేటుి గ్ాన ే

ఫీలౌతాడు. సాయింతిిం దాకా ఎింజాయ్ చ్సేి రాజేష్ ఇింటకి  వెళ్ళిడు. వచ్ే రాగ్ానే రాజషే్ తలి్ల మీనాక్షి కొడుకుతో... 

ఎద రిింటలి  కొతాగ్ా మ్ుింబటయిన ిండ ి వచ్ాేరు. మ్ధ్ాేహ్ేిం ఎద రిింటటవిడ ప్రచియిం చ్సే కుిందద. తలెుగు అస్లు 

రాదట... ఒకకత ే కూతురు, ఒక అబటుయి. కూతురు టనాె్ ఎగ్ాా మ్స్ సిబిఎసీ్ రాసిిందద. ఈ సింవత్రిం కాలేజీలో 

చ్ేరాేలట. కొడుకు ఈ సింవత్రిం సవెెింత్ కు వసాా డు.... అింటూ బయోగరఫ ీ అింతా చ్పెేపసిిందద. వెింటన ే రాజషే్... 

ఇదింతా నాక ింద కు చ్బెుతునాేవు... అనాేడు. న్న కాలేజీలోనే చ్రేుస ా ిందట వాళ్ిమ్ామయిని... పెరగ్ా న్న గరర పనేట...ఆ 

వివరాలు అడగడానిక  వచ్ేిందద. ననే  కూడా హిింద ీ సాహతిేరతే చదదవాన  కదా...ఆమ  చ్ెపపిిందద అరధిం అయిిందద. 

కొించ్ెిం కొించ్ెిం కూడబలుకుకని హిిందలీోనే సమ్ాధ్ానిం చ్ెపాపన . న వువ వచ్ాేక ఫజీు వివరాలు అడిగ్ ి

చ్ెబుతాననాేన ...అింటుిండగ్ానే ఎద రిింటటవిడ తన కూతురున  వెింటబటెు్ కుని వచ్ేిందద. తన పేరు రజియాబేగిం 

అని కూతురు జుబేదా అని ప్రిచయిం చ్సేిిందద. మ్ుసిి ిం ఫ్ాేమిలీనే అయినా బురఖాలు వేస కోలేద . మోడెని్ గ్ాన ే

వునాేరు. మ్ుింబటయి న ించ్ వచ్ేనవాళ్ళి కదా అలానే ఉింటటరన కునాేడు రాజేష్ మ్నస లో.   
 

జుబదేాన  ఒకకసారి చతసేా  మ్ళ్ళి మ్ళ్ళి చతడాలనిపిించ్ ే చిందబిిింబింలాింట ి హంహ్ిం. కో-ఎడ్ కాలేజీయియ 

అయినా..రాజషే్ ఆడువారితో ఎవరతిోనత పదిెగ్ా మ్ాటటి డేవాడు కాద . జుబదేా ఎలాింటి జింకూ లేకుిండా రాజషే్ కు షేక్ 

హ్ేిండ్ ఇచ్ేిందద. మీరు మ్ాటటి డుకోిండని చ్పెిప జుబదేా తలి్ల, రాజషే్ తలి్ల వింటిింటలి క  వెళ్ళిపో యారు.  రాజషే్ కు హిింద,ీ 

ఉరది  కల్లపి మ్ాటటి డటిం అింక త్ వది నేరుేకునాేడు. జుబదేాతో హందటలి  కొదదిగ్ా జింకుగ్ా మ్ాటటి డనిా జుబేదా చ్ాలా 

ఫీిగ్ా మ్ాటటి డటింతో కొదదిగ్ా ధ్ెరరేిం తచె ేకుని రాజేష్ కూడా మ్ాటటి డటిం హందలుపటెట్ డు. ఇదిరద ఎిం పి సి సబాక్్్ 

గురిించ్ డిసకస్ట చ్సే కునాేరు. అకకడ ి న ిండ ి జుబేదా తరచ గ్ా రాజషే్ వాళ్ళిింటికీ...జుబదేాన  కలుస కోవడానిక  

రాజషే్ జుబదేా వాళ్ళిింటిక  వళె్ళతుిండవేారు. ఇదిరి మ్ధ్ాే సేే హ్ిం బటగ్ా కుదదరిిందద. అింక త్ కూడా వీళ్ికు బస్ె్ట ఫెిిండ్ 

అయిపో యాడు. జుబదేా ఫస్్ట ఇయర్ లో అనిే మ రిట్ మ్ారుకలు తెచ ేకుింటలిందద. కాలేజీ లో టటప్ర్ గ్ా పరేు 

తెచ ేకుిందద. రాజషే్ కు రోజురోజుకూ జుబేదా మీద అభిమ్ానిం పరెిగ్ిపో సాగ్ిిందద. అిందద కాసాా  పేిమ్గ్ా మ్ారిపో యిిందద. 
 

జుబదేాతో ఆ రోజు ఎలాగ్ నైా సరే తన మ్నస లోని మ్ాట చ్పెాపలన కుని వాళ్ళిింటకి  వళె్ళిడు. జుబదేా తలి్ల వింటిింటలి  

ప్నిచ్ేస కుింటలిందద. జుబదేాతో రాజషే్ సరీియస్ట గ్ా తన మ్నస లోని మ్ాట బయటపెటట్ డు. తనకు కులాలు, మ్తాల 

ప్టి్ింప్ులు లేవని... అవసరమ ైతే తన తలి్ల తిండుిలన  ఎదదరిసాా ననాేడు. జుబేదా మ్ాతిిం అలాింటి ఫీల్లింగ్స్ తో తన 

వదికు రావదిిందద. తనకు అలాింటి ఉదేిశేమే లేదనసేిిందద. ఇింతలో తలి్ల కూడా వచ్ేిందద. రాజేష్ న  వారిించ్ిందద. రాజషే్ 
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3 గురువు నేర్పని పాఠం 

కు భరమి క రింద బదిల రపో తునేటినిపిించ్ిందద. ఇింతలో జుబేదా తలి్ల మ్ాటటి డుతూ.. చతడు రాజషే్ న్నకు ఇప్పటిదాకా 

అవసరిం లేదన కుని ఓ నిజానిే చ్ెప్పలేద . అదద విని తటు్ కుని న వువ అింద కు సదిిిం అయితే జుబదేాన  న వువ 

పెళ్ళిచ్ేస కోవడానిక  మ్ాకమేీ అభేింతరిం లేద . అదద కూడా కొనిే షరతులమీద మ్ాతమిే. మ్ుింద  ఇదిరద 

ఉదయేగ్ాలలో సిిరప్డాా కే... అిందద. అింద కు రాజేష్ సర ే అనాేడు. మ లి్లగ్ా జుబదేా తలి్ల చ్పె్పనారింభిించ్ిందద. తుఫ్ాన  

మ్ుిందర ప్శిాింతతలా ఒకకసారిగ్ా వాతావరణిం మ్ారిపో యిిందద. 
 

మ్ాదద హందటిన ించీ మ్ుింబటయి. పదిెగ్ా బింధ వులు కూడా ఎవరద లేరు. జుబదేా తిండి ిచ్నేప్ుపడ ేచనిపో యాడని 

న్నతో అబదిిం చ్ెపాపన ...నిజానిక  చనిపో లేద ...ఆయన ఉరితీయబడాా డు. ఎింద కింటే అతనిమీద తీవవిాదద అని 

మ్ుదవిసేి ప్భిుతవిం 4 సింవత్రాలపాటు జ రలులో వుించ్ చ్వరకు ఉరితీసిిందద. అతని పేరు ఓమ్రుదీిన్. ఒమ్ర్ 

వాసావానిక  ఓ మ్ించ్ తిండి.ి జుబదేాన , ఆమ  తమ్ుమడని్న ఎింతో పేమి్గ్ా చతస కునేవాడు. నాకు ఏలోటు లేకుిండా 

తాన  ఊర ళ్ళినప్ుపడలాి  ఇబుిందద లేకుిండా నా బటేింకు ఎక ింటు లో ఎప్ుపడత ఐదారు లక్షల రదపాయలు ఉిండలేా 

చ్ేయడమే కాకుిండా... చ్ేతి ఖరుేల క ింద ఇింటలి  ఎప్ుపడత ఓ యాభెరవలే రదపాయలు ఉించ్ వళె్ళివాడు. తాన  

ద బటయ్ లో కాింటటిక్్ వర్క మీద వళె్ళతునాేనని చ్పెేపవాడు. అింతకుమిించ్ నాకు ఆయన చ్ేస ా నే ఉదయేగిం గురిించ్ 

తెల్లయద . రింజాన్ కు మ్ాతిిం నలె రోజులు ప్ూరిాగ్ా మ్ాతోనే గడపివేాడు. 
 

అయితే ఒకరోజు సడన్ గ్ా టివి లో ఆయన అర స్్ట వారా విని అవాకకయాేన . ఎలాగ్ోలా అతికష్ిం మీద సెింటీకి  

డబుులు లించిం ఇచ్ే ఆయనన  కల్లశాన . పలిిలన  ఎకకడిక నైా దతరింగ్ా తీసకి ళ్ళి చదదవిించమ్నాేడు.  ఆయన 

కళ్ిలోి  సతటగి్ా చతసతా  అడిగ్ాన . నిజింగ్ా మీరు దేశదయిహ్ిం చ్ేశారా అని.. ఒమ్ర్ ఒకకటే అడిగ్ాడు...న వువ 

నమ్ుమతునాేవా? అని...లేద  అనాేన . ఎవరో తనని ఇరకి ించ్ారనాేడు. తనకు మ్ాతిిం ఏమి తెల్లయదనాేడు. 

అలాి క  కసమ్స అనాేడు. తన సేేహతిుడి ఫ్ో న్ నెింబర్ ఇచ్ాేడు. అతనిని కల్లసేా  ఒక కోటి రదపాయలు ఇసాా ననాేడు. 

ఆ డబుులన  తీస కొని, దతరింగ్ా వెళి్ళ పిలిలన  ప్యిోజకులన  చ్ెయేమ్నాేడు. తనలాింటి ద రదృష్వింతుడిని 

జనమలో తలుచ కోకిండని చ్ెపాపడు... మ్ళ్ళి మ్ళ్ళి కలుస కోవాలని ప్యితిేించ్ దినాేడు. పో లీస లు ఆరా తీసేా  అదద 

అిందరికీ ప్మి్ాదమ్నాేడు. ఒమ్ర్ ని ఉరి తీశారు. ఆ సింవత్రమే జుబదేా మ్ుింబటయిలో టనాె్ ఎగ్ాా మ్స్ రాసిిందద. 

తిండి ిగురిించ్ కొదదికొదదిగ్ా తెలుస కుిందద. ఆ ప్భిటవిం తెల్లయకుిండా అకకడ ేపెించ్ాన . ఎప్పటకి ైనా రాష్రప్తి క్షమ్ాభిక్ష 

పెట్కపో తారా... ఆయన విడుదల కాకపో తాడా అన కుని ఇనాేళ్ళి మ్ుింబటయిలోనే ఉిండిపో యాన . ఇక 

మ్ుింబటయిలో ఎింతమ్ాతిిం ఉిండదలుచ కోలేద . పిలిలన  తీస కుని హ ైదరాబటద్ వచ్ేేశాన . ఈ దగగరలోని కాలేజీలో 

కోచ్ింగ్స బటగుింటుిందని తెల్లసిిందద. అద ేటెరమ్ుకు మీ ఎద రిలుి  మ్ుిందర టుల ట్ బో రుా  చతస ిచ్ేరిపో యామ్ు. 
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4 గురువు నేర్పని పాఠం 

ఇప్ుపడు చ్ెప్ుప ఈ టరెరరస్ి్ట ఫ్ాేమిలీ న ించ్ వచ్ేన అమ్ామయిని న వువ పళె్ళి డగలవా...అిందద. వెింటన ే రాజషే్.. 

చతడిండి ఆింట,ీ అింకుల్ తలె్లసి ఏ తప్ూప చ్యేలేద . ద రదృష్ిం కొదీి  అలా అయిిందద. అయినా అింద కు మీరు 

ఎింతమ్ాతమి్ర బటధ ేలు కారు. మీరు చ్పెిపనటుి గ్ాన ే ననే  జీవితింలో సటెిల్ అయాేక ే మీ అమ్ామయిని 

పెళ్ళిచ్ేస కుింటటన . అింకుల్ జీవితిం ప్తిిఒకకరకిీ గుణపాఠిం కావాల్ల. మ్నకు తలె్లయకుిండాన ే ఒకోకసారి కొిందరు 

సేేహతిులు మ్నల్లే ఇరిక స ా ింటటరు. మీ వలన నేన  జీవిత సతాేనిే తలెుస కునాేన . వచ్ేే  కాేింప్స్ట 

ఇింటరదవూలో ఎింపికవుతానన ేనమ్మకిం వుిందద నాకు. తప్పకుిండా వచ్ేే ర ిండళిే్లో మీ అమ్ామయిని కూడా ఇదే ఫలాీ్ 

లో చ్ేరుసాా న . మీరు మీ మ్ాటమీద వుిండిండి. జుబదేా, ఇక ననే  ల రఫ్ గురిించ్ సరీియస్ట గ్ా ఆలోచ్సాా న . ల రఫ్ లో 

సెటలి్ అయాేకే న్న వదికు వసాా న . ఆ నమ్మకిం న్నకు వుింటే ర ిండళే్ళి ఆగు అనాేడు. 
 

ఈ ర ిండేళి్లో రాజేష్ తన తలి్లతిండుిలన  ఒపిపించ్ాడు. కాేింప్స్ట ఇింటరదవూ లో మ్ించ్ కింపెన్నలో ఉదయ ేగిం 

సింపాదదించ్ాడు. తనతో పాటు జుబదేాకీ ఉదయ ేగిం తన కింపెన్నలోనే వచ్ేేటటుి  చ్సే కునాేడు. అిందరి ఆమోదింతో పళిె్ళ 

చ్ేస కునాేడు. పళిె్ళ రోజు, జుబదేాతో రాజషే్ ...న్న సాింగతేింలో గురువు నరేపని పాఠిం నరేుేకునాేన . నా జీవితింలోక  

న వువ రాకపో యివుింట ే ననే  కూడా ఉగరవాదదలా అయియేవాడనిేమో.. ఇప్పటకి  మ్ాతిిం మ్ానవతావాదదనే అని 

మ్నసతూరిాగ్ా నవావడు. 
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