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సమ్మర్ వెకష
ే న్ కింద ఓ నెల రోజులు రాజేష్ కు సెలవలు దొ రికాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇింటర్ ఎింపీసీ ఎగ్ాామ్స్ రాసేసి లాస్ట్
డే సేేహితులతో సరదాగ్ా గడిపేసన
ి రాజేష్ సాయింకాలిం అయియేసరిక ఇింటిక వచ్ేేశాడు. తిండిి ఆఫీస్ట న ిండి ఇింటిక
ఏడునేర లోగ్ా వచ్ేేసాాడు. ఈలోగ్ా రాజేష్ ఎకకడిక వెళ్ళినా ఆరయియేసరిక ఇింటిక బుదదిగ్ా వచ్ేేయడిం అలవాటు.
తల్లి మీనాక్షిక కొడుకింటే ఎింతగ్ానో ఇష్ ిం. ఒకకడే కొడుకు కావడింతో రాజేష్ మీద ఈగవాలనివవద . అలాగని
చన విచ్ేిందద కదా అని రాజేష్ కూడా ఇష్ా్రీతిన ప్ివరిాించడు. తల్లి క ఏ ప్నిచ్ేసి పెట్ టలనాే మ్ుింద ింటటడు. ఆఫీస్ట
న ిండి తిండిి అలసిపో యి వసాాడు కన క .. ఈలోగ్ానే ష్ాప్ న ిండి ఏమన
ై ా తీస కురావాలనాే.. లేక కూరలు
తేవాలనాే రాజేషే చకకబెట్ స
ే వ
ే ాడు. తన తిండిి ఒక పెవ
రై ట
ే ు ఉదయ ేగ్ి కాబటి్... రాజేష్ కూడా ఇింటి ప్రిసి తిని చకకగ్ా
గమ్నిసత
ా ... గ్ ింతెమ్మ కోరేకలేమి కోరేవాడు కాద . ఇక ఆ రోజు న ిండి కాలేజీ క సెలవలు. ఊళ్ళి
బింధ వులునేప్పటికీ రాజేష్ ఎవవరి వది కు వెళ్ిడు. ఎింద కింటే వాళ్ిింతా తమ్ ఫ్ాేమిలీ కనాే రిండు మటు
ి ఎతు
ా లో
వునాేరు. అింద చ్ేత వాళ్ళి చతసే జాల్ల చతప్ులు... కృతిిమ్మన
ై నవువలు భరిించలేడు. ఎప్ుపడెన
ర ా తిండిి
వెళ్ళిరమ్మని అడిగ్న
ి ా ఆ ఒకకటి తప్ప ఇింకేదన
ెర ా చ్ెప్పమ్నేవాడు.
వేకా తావనికే ఎకుకవగ్ా విలువనిచ్ేేవాళ్ిింటేనే రాజేష్ కు ఇష్ ిం. అింద కే తనకు తెల్లసి చ్నేప్పటిన ించ్ కాలేజీ దాకా
తన మ్నసా తావనిే అరధ ిం చ్ేస కునే ఒకే ఒకక సేేహితుడు అింకత్ మ్ాతిమే. అింకత్ ఫ్ాేమిలీ డబుునేవాళ్ళి
అయినా... ఎింద కో వాళ్ి ఫ్ాేమిలీ చతపిించ్ే ఆపాేయతలకు కరిగ్ిపో తాడు రాజేష్. ఆ రోజు న ించ్ కాలేజీ సెలవలు
కావడింతో బది కింగ్ా పర ి ది న ప్దదింటిదాకా ప్కకన ిండి లేవలేద . ఏదయ తన ఇింటిమ్ుిందర లారీ లోడ్, అనోిడ్
అవుతునే శబటినిక మలుకువ వచ్ేిందద రాజేష్ కు. కటికీ తలుప్ు తెరిచ్ బయటకు చతశాడు. లారీలో సామ్ాన లు

కొతా గ్ా ఎద రిింటలిక వసా నేటు్నాేరు. బది కింగ్ా ఒళ్ళి విరుచ కొని అమ్మ పెట్ న
ి టిఫిన్ తినేసి టీ తాగ్ేసి అింకత్
వాళ్ళిింటిక వెళ్ళతునాేనని చ్ెపిప వెళ్ళిడు. మ్ధ్ాేహ్ేిం భోజనిం అకకడే వాళ్ళిింటలినే తిింటటననాేడు. ఈ నెలి ాళ్ళి
వాళ్ళిింటలినే భోజనిం చ్ేయాలని అింకత్ వాళ్ి మ్మీమ షరతు పెట్ టరు. అింద కు ప్ితిఫలింగ్ా రాజేష్ అింకత్ కు మ్ాథ్స్
లో టిప్్ చ్ెపేపలా... అింకత్ కొదదిగ్ా చద వులో ప్ూర్ సత
్ డెింట్. ఎింతగ్ా చదదవినా బురరకకకించ కోడు. కాలేజీలో
చ్ెపపి ిందద అకకడే వదదలేసా ాడు. మ్ళ్ళి ఇింటికొచ్ాేక రాజేష్ తో చ్ెపపి ించ కోవడిం బటగ్ా అలవాటు.
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దదగుతునాేయి. పెదిగ్ా సామ్ాన లు ఏమీలేవు. ప్దదనిమిష్ాలోినే సామ్ాన లు లోప్ల్లక పెట్ శ
ే ారు ప్నివాళ్ళి. ఎవరో
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చ్నేప్పటిన ించ్ అింకత్ కు కొదయి గ్ పో ప మ్ారుకలు అలా రావడానిక రాజేషే కారణిం. అింద కనే రాజేష్ ఇింటిక వసేా
అింకత్ మ్మీమక ఎింతో ఆనిందిం. వాళ్ి కు కావల్లసినవన్నే చ్ేసప
ి డ
ె ుతుిందద. రాజేష్ కూడా సర ింత ఇింటలి ఉనేటు
ి గ్ానే
ఫీలౌతాడు. సాయింతిిం దాకా ఎింజాయ్ చ్ేసి రాజేష్ ఇింటిక వెళ్ళిడు. వచ్ే రాగ్ానే రాజేష్ తల్లి మీనాక్షి కొడుకుతో...
ఎద రిింటలి కొతా గ్ా మ్ుింబటయిన ిండి వచ్ాేరు. మ్ధ్ాేహ్ేిం ఎద రిింటటవిడ ప్రిచయిం చ్ేస కుిందద. తెలుగు అస్లు
రాదట... ఒకకతే కూతురు, ఒక అబటుయి. కూతురు టెన్ా ఎగ్ాామ్స్ సిబిఎసీ్ రాసిిందద. ఈ సింవత్రిం కాలేజీలో
చ్ేరాేలట. కొడుకు ఈ సింవత్రిం సెవెింత్ కు వసాాడు.... అింటూ బయోగరఫీ అింతా చ్ెపేపసిిందద. వెింటనే రాజేష్...
ఇదింతా నాకింద కు చ్ెబుతునాేవు... అనాేడు. న్న కాలేజీలోనే చ్ేరుసా ిందట వాళ్ిమ్ామయిని... పెరగ్ా న్న గర
ర పేనట...ఆ
వివరాలు అడగడానిక వచ్ేిందద. నేన కూడా హిిందీ సాహితేరతే చదదవాన కదా...ఆమ చ్ెపపి ిందద అరధ ిం అయిిందద.
కొించ్ెిం కొించ్ెిం కూడబలుకుకని హిిందీలోనే సమ్ాధ్ానిం చ్ెపాపన . న వువ వచ్ాేక ఫీజు వివరాలు అడిగ్ి
చ్ెబుతాననాేన ...అింటుిండగ్ానే ఎద రిింటటవిడ తన కూతురున వెింటబెట్ ుకుని వచ్ేిందద. తన పేరు రజియాబేగిం
అని కూతురు జుబేదా అని ప్రిచయిం చ్ేసిిందద. మ్ుసిి ిం ఫ్ాేమిలీనే అయినా బురఖాలు వేస కోలేద . మోడెన్
ి గ్ానే
వునాేరు. మ్ుింబటయి న ించ్ వచ్ేనవాళ్ళి కదా అలానే ఉింటటరన కునాేడు రాజేష్ మ్నస లో.
జుబేదాన

ఒకకసారి చతసేా

మ్ళ్ళి మ్ళ్ళి చతడాలనిపిించ్ే చిందిబిింబింలాింటి హంహ్ిం. కో-ఎడ్ కాలేజీయియ

అయినా..రాజేష్ ఆడువారితో ఎవరితోనత పెదిగ్ా మ్ాటటిడేవాడు కాద . జుబేదా ఎలాింటి జింకూ లేకుిండా రాజేష్ కు షేక్
హ్ేిండ్ ఇచ్ేిందద. మీరు మ్ాటటిడుకోిండని చ్ెపిప జుబేదా తల్లి , రాజేష్ తల్లి వింటిింటలిక వెళ్ళిపో యారు. రాజేష్ కు హిిందీ,
ఉరద
ి కల్లపి మ్ాటటిడటిం అింకత్ వది నేరుేకునాేడు. జుబేదాతో హందటలి కొదదిగ్ా జింకుగ్ా మ్ాటటిడినా జుబేదా చ్ాలా
ఫీిగ్ా మ్ాటటిడటింతో కొదదిగ్ా ధ్ెర
ర ేిం తెచ ేకుని రాజేష్ కూడా మ్ాటటిడటిం హందలుపెట్ టడు. ఇది రద ఎిం పి సి సబా క్్్
గురిించ్ డిసకస్ట చ్ేస కునాేరు. అకకడి న ిండి జుబేదా తరచ గ్ా రాజేష్ వాళ్ళిింటికీ...జుబేదాన కలుస కోవడానిక
రాజేష్ జుబేదా వాళ్ళిింటిక వెళ్ళతుిండేవారు. ఇది రి మ్ధ్ాే సేేహ్ిం బటగ్ా కుదదరిిందద. అింకత్ కూడా వీళ్ికు బెస్ట్ ఫెిిండ్

తెచ ేకుిందద. రాజేష్ కు రోజురోజుకూ జుబేదా మీద అభిమ్ానిం పెరిగ్ిపో సాగ్ిిందద. అిందద కాసాా పేిమ్గ్ా మ్ారిపో యిిందద.
జుబేదాతో ఆ రోజు ఎలాగ్న
ై ా సరే తన మ్నస లోని మ్ాట చ్ెపాపలన కుని వాళ్ళిింటిక వెళ్ళిడు. జుబేదా తల్లి వింటిింటలి
ప్నిచ్ేస కుింటలిందద. జుబేదాతో రాజేష్ సీరియస్ట గ్ా తన మ్నస లోని మ్ాట బయటపెట్ టడు. తనకు కులాలు, మ్తాల
ప్టి్ింప్ులు లేవని... అవసరమైతే తన తల్లి తిండుిలన ఎదదరిసా ాననాేడు. జుబేదా మ్ాతిిం అలాింటి ఫీల్లింగ్స్ తో తన
వది కు రావది ిందద. తనకు అలాింటి ఉదేిశేమే లేదనేసిిందద. ఇింతలో తల్లి కూడా వచ్ేిందద. రాజేష్ న వారిించ్ిందద. రాజేష్
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అయిపో యాడు. జుబేదా ఫస్ట్ ఇయర్ లో అనిే మరిట్ మ్ారుకలు తెచ ేకుింటలిందద. కాలేజీ లో టటప్ర్ గ్ా పేరు
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కు భరమి కరింద బది ల రపో తునేటి నిపిించ్ిందద. ఇింతలో జుబేదా తల్లి మ్ాటటిడుతూ.. చతడు రాజేష్ న్నకు ఇప్పటిదాకా
అవసరిం లేదన కుని ఓ నిజానిే చ్ెప్పలేద . అదద విని తటు్కుని న వువ అింద కు సిదిిం అయితే జుబేదాన న వువ
పెళ్ళిచ్ేస కోవడానిక మ్ాకేమీ అభేింతరిం లేద . అదద కూడా కొనిే షరతులమీద మ్ాతిమే. మ్ుింద

ఇది రద

ఉదయ ేగ్ాలలో సిిరప్డాాకే... అిందద. అింద కు రాజేష్ సరే అనాేడు. మల్లి గ్ా జుబేదా తల్లి చ్ెప్పనారింభిించ్ిందద. తుఫ్ాన
మ్ుిందర ప్ిశాింతతలా ఒకకసారిగ్ా వాతావరణిం మ్ారిపో యిిందద.
మ్ాదద హందటిన ించీ మ్ుింబటయి. పెదిగ్ా బింధ వులు కూడా ఎవరద లేరు. జుబేదా తిండిి చ్నేప్ుపడే చనిపో యాడని
న్నతో అబది ిం చ్ెపాపన ...నిజానిక చనిపో లేద ...ఆయన ఉరితీయబడాాడు. ఎింద కింటే అతనిమీద తీవివాదద అని
మ్ుదివస
ే ి ప్ిభుతవిం 4 సింవత్రాలపాటు జల
ర ులో వుించ్ చ్వరకు ఉరితీసిిందద. అతని పేరు ఓమ్రుదీిన్. ఒమ్ర్
వాసా వానిక ఓ మ్ించ్ తిండి.ి జుబేదాన , ఆమ తమ్ుమడిన్న ఎింతో పేమ్
ి గ్ా చతస కునేవాడు. నాకు ఏలోటు లేకుిండా
తాన ఊరళ్ళినప్ుపడలాి ఇబుిందద లేకుిండా నా బటేింకు ఎక ింటు లో ఎప్ుపడత ఐదారు లక్షల రదపాయలు ఉిండేలా
చ్ేయడమే కాకుిండా... చ్ేతి ఖరుేల కింద ఇింటలి ఎప్ుపడత ఓ యాభెరవల
ే రదపాయలు ఉించ్ వెళ్ళివాడు. తాన
ద బటయ్ లో కాింటటిక్్ వర్క మీద వెళ్ళతునాేనని చ్ెపేపవాడు. అింతకుమిించ్ నాకు ఆయన చ్ేసా నే ఉదయ ేగిం గురిించ్
తెల్లయద . రింజాన్ కు మ్ాతిిం నెల రోజులు ప్ూరిాగ్ా మ్ాతోనే గడిపవ
ే ాడు.
అయితే ఒకరోజు సడన్ గ్ా టివి లో ఆయన అరస్ట్ వారా విని అవాకకయాేన . ఎలాగ్ోలా అతికష్ ిం మీద సెింటీక
ి
డబుులు లించిం ఇచ్ే ఆయనన కల్లశాన . పిలిలన ఎకకడికన
ై ా దతరింగ్ా తీసికళ్ళి చదదవిించమ్నాేడు. ఆయన
కళ్ిలోి సతటిగ్ా చతసత
ా అడిగ్ాన . నిజింగ్ా మీరు దేశదయి హ్ిం చ్ేశారా అని.. ఒమ్ర్ ఒకకటే అడిగ్ాడు...న వువ
నమ్ుమతునాేవా? అని...లేద అనాేన . ఎవరో తనని ఇరికించ్ారనాేడు. తనకు మ్ాతిిం ఏమి తెల్లయదనాేడు.
అలాిక కసమ్స అనాేడు. తన సేేహితుడి ఫ్ో న్ నెింబర్ ఇచ్ాేడు. అతనిని కల్లసేా ఒక కోటి రదపాయలు ఇసాాననాేడు.
ఆ డబుులన తీస కొని, దతరింగ్ా వెళ్ళి పిలిలన ప్ియోజకులన చ్ెయేమ్నాేడు. తనలాింటి ద రదృష్ వింతుడిని

అిందరికీ ప్ిమ్ాదమ్నాేడు. ఒమ్ర్ ని ఉరి తీశారు. ఆ సింవత్రమే జుబేదా మ్ుింబటయిలో టెన్ా ఎగ్ాామ్స్ రాసిిందద.
తిండిి గురిించ్ కొదదికొదదిగ్ా తెలుస కుిందద. ఆ ప్ిభటవిం తెల్లయకుిండా అకకడే పెించ్ాన . ఎప్పటికైనా రాష్ ప్
ర తి క్షమ్ాభిక్ష
పెట్కపో తారా... ఆయన విడుదల కాకపో తాడా అన కుని ఇనాేళ్ళి మ్ుింబటయిలోనే ఉిండిపో యాన . ఇక
మ్ుింబటయిలో ఎింతమ్ాతిిం ఉిండదలుచ కోలేద . పిలిలన తీస కుని హైదరాబటద్ వచ్ేేశాన . ఈ దగగ రలోని కాలేజీలో
కోచ్ింగ్స బటగుింటుిందని తెల్లసిిందద. అదే టెమ్
ర ుకు మీ ఎద రిలి ు మ్ుిందర టుల ట్ బో రుా చతసి చ్ేరిపో యామ్ు.
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జనమలో తలుచ కోకిండని చ్ెపాపడు... మ్ళ్ళి మ్ళ్ళి కలుస కోవాలని ప్ియతిేించ్ ది నాేడు. పో లీస లు ఆరా తీసేా అదద

గురువు నేర్పని పాఠం

4

ఇప్ుపడు చ్ెప్ుప ఈ టెరరరస్ట
ి ్ ఫ్ాేమిలీ న ించ్ వచ్ేన అమ్ామయిని న వువ పెళ్ి ళడగలవా...అిందద. వెింటనే రాజేష్..
చతడిండి ఆింటీ, అింకుల్ తెల్లసి ఏ తప్ూప చ్ేయలేద . ద రదృష్ ిం కొదీి అలా అయిిందద. అయినా అింద కు మీరు
ఎింతమ్ాతిమ్ర బటధ ేలు కారు. మీరు చ్ెపిపనటు
ి గ్ానే నేన

జీవితింలో సెటిల్ అయాేకే మీ అమ్ామయిని

పెళ్ళిచ్ేస కుింటటన . అింకుల్ జీవితిం ప్ితిఒకకరికీ గుణపాఠిం కావాల్ల. మ్నకు తెల్లయకుిండానే ఒకోకసారి కొిందరు
సేేహితులు మ్నల్లే ఇరికసా ింటటరు. మీ వలన నేన

జీవిత సతాేనిే తెలుస కునాేన . వచ్ేే కాేింప్స్ట

ఇింటరదవూలో ఎింపికవుతాననే నమ్మకిం వుిందద నాకు. తప్పకుిండా వచ్ేే రిండేళ్ిలో మీ అమ్ామయిని కూడా ఇదే ఫీల్ా
లో చ్ేరుసాాన . మీరు మీ మ్ాటమీద వుిండిండి. జుబేదా, ఇక నేన ల రఫ్ గురిించ్ సీరియస్ట గ్ా ఆలోచ్సాాన . ల రఫ్ లో
సెటల్
ి అయాేకే న్న వది కు వసాాన . ఆ నమ్మకిం న్నకు వుింటే రిండేళ్ళి ఆగు అనాేడు.
ఈ రిండేళ్ిలో రాజేష్ తన తల్లి తిండుిలన

ఒపిపించ్ాడు. కాేింప్స్ట ఇింటరదవూ లో మ్ించ్ కింపెన్నలో ఉదయ ేగిం

సింపాదదించ్ాడు. తనతో పాటు జుబేదాకీ ఉదయ ేగిం తన కింపెన్నలోనే వచ్ేేటటు
ి చ్ేస కునాేడు. అిందరి ఆమోదింతో పెళ్ళి
చ్ేస కునాేడు. పెళ్ళి రోజు, జుబేదాతో రాజేష్ ...న్న సాింగతేింలో గురువు నేరపని పాఠిం నేరుేకునాేన . నా జీవితింలోక
న వువ రాకపో యివుింటే నేన

కూడా ఉగరవాదదలా అయియేవాడినేమో.. ఇప్పటిక మ్ాతిిం మ్ానవతావాదదనే అని
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మ్నసతూరిాగ్ా నవావడు.

