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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్మం
్
[6]
అతమధికంగా్ అమ్మభడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయ్మ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్మ్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్మం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియ్లైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది ఆరవ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
వేణు్పూరిత్ పేరు్వేణుగోపాలరావు.్ఇబ్ఫంది్డుతూ్ఇంజనీరింగ్్ఇదేళ్ళల్లో్ పాస్్అయ్యమడు.్
చదువు్ లేదు్ కానీ్ తెలవితేటలు్ మాత్రం్ అమోఘం. అనినంటిని్ మంచి్ తనమీద్్ తనకి్ నమభకం్
ఉంది.చదువొకకటే్జీవితం్కాద్ని్చిననతనంల్లనే్తెలుస్తకున్నడు.్జీవితంల్ల్స్రైన్మలుపు్ఎకకడ్
దొరుకుతందో్అని్వెతకుతన్నడు.్కొనిన్విషయ్యల్లో్ ఆ్వేణుగోపాలసావమకి్ఏ్మాత్రం్తీసిపోడు.్
మ్మఖ్మంగా్అంద్మైన్కన్నన్పిలోల్మనస్తు్దోచే్విషయ్ంల్ల.్ఫేస్్బుక్్ల్ల్ఫ్రండ్సు్ఎకుకవ, పేస్్ల్ల్
మాత్రం్ కళ్్ తకుకవ.్ మ్మఖ్్ పుస్తకంల్ల్ తెలసిన్ అమాభయి, తెలయ్ని్ అమాభయి్ అనన్ తేడా,
మొహమాటం్ లేకుండా్ కూడిక్ అభ్మరధనను్ ంపిస్తతంటాడు.్ వారితో్ ఎలాగోలా్ మాటలు్ కలటం,
వారి్ఫోటోలు్స్ంపాదించటం, అంద్ంగా్ఉంటే్రిచయ్ం్పంచుకుని్ఫోను్న్నంబ్ర్్తీస్తకోవటం,
అంద్ంగా్లేకపోతే, అంతే్అంద్ంగా్తపుకోవటం్వీడికి్న్నట్్తో్పటిటన్విద్మ.్అలా్వాళ్ోతో్గంటలు్
గంటలు్ సోది్ చెపూత్ ఉంటాడు.్ ‚అదొక్ కళ్రా!్ అంద్రికీ్ రమభన్న్ రాదు‛ అని్ పైపచుు్ గరవంగా్
చెపుతంటాడు.్ ‚మనకు్ ఒకక్ అమాభయితో్ మాటాోడటానికే్ లేద్నుకుంటే, వీడికి్ వారానికో్ అమాభయి్
దొరుకుతననది‛ అని్స్ననహితలంతా్వేణు్మీద్్డి్ఏడుస్తతంటారు.
‚ఏరా్వీడింక్మారడా?‛ అడిగాడు్గుపాత, అజయ్్ని.్‚ఎందుకు్మారడు? ఇలా్ఇంజనీరింగ్్
అయిపోయి్మూడేళ్ళళ్అయిన్్గాలకి్తిరుగుతంటే, ఇంటోో్వాళ్ళళ్మాత్రం్ఎనిన్రోజులు్చూసాతరు?
ఎపుడో్ వాళ్ోకి్ స్హనం్ పోతంది, వీడికి్ జ్ఞానం్ వస్తతంది, అటిదాకా్ ఈ్ గోపాలుడి్ లీలలు్
భ్రించక్తదు‛ అని్నిట్టటరాుడు్అజయ్.్‚ప్రతోడి్చేతికి్సెలుో్ ఆరో్వేలు్లాగా్తయ్యరయిమంది.్
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న్కు్తెలసి్సెలుో, గోళ్ళళ్ఒకే్లాంటివి.్గోళ్ళళ్బాగా్పంచటం్అమాభయిలకు్అంద్ం, అడడమైన్చరభ్
వామదులు్ ఉనన్ వాళ్ోకు, సిటీ్ బ్స్తు్ కండెకటరుకు్ అవస్రం్ (సిటీల్ల్ టికెట్టటను్ చేతి్ గోరుతో్ చించి్
ఇస్తతంటారు్గనుక), మనకు్ఆ్గోళ్ళళ్అనవస్రం.్అలానే్సెలుో్ కూడాను, బాగా్డబుఫ్ఉనన్వాడికి్
అంద్ం, అజయ్్ లా్ ఉదోమగం్ చేస్న్ వాడికి్ అవస్రం, వేణు్ లాంటి్ వాళ్ోకి్ అనవస్రం‛, అన్నడు్
గుపాత.్
‚వీడికి్ కస్టమర్్ కేర్్ ల్ల్ ఉదోమగం్ అయితే్ స్రిగాా్ స్రిపోతంది‛ అని్ రాజుగారు్ అనటంతో్
అంతా్ నవావరు,అజయ్్ త.్ ‚ఏమ్ ఉదోమగాల్ల, వచేుదాకా్ రాలేద్ని, వచ్చుక్ చేయ్లేమని,
చస్తతన్నమ్మ‛ అన్నడు్ కాస్త్ అస్హనం్ ప్రద్రిిస్తత్ అజయ్.్ ‚ఏమైంది్ అజయ్, ఒకకసారిగా్ చ్చవు్
దాకా్ వెళ్ళళవు?‛ అడిగాడు్ ంతలుగారు.్ ‚ఏమ్మంది్ ంతలుగారు, ఏమని్ చెమంటారు?
ఆఫీస్తల్ల్ అస్లు్ మనశాింతి్ లేదు.్ ఒకవైపు్ నివలో్ మానసిక్ ఒతితడి, వామయ్యమం్ లేక్ శారీరక్
ఒతితడి, ఇవనీన్ చ్చలక్ విసిగంచే్ మేనేజరు, వెరసి్ అనీన్ స్మస్మలే‛ అంట్ట్ చేతిల్ల్ ఉనన్ పేక్
మ్మకకలను్ క్రంద్కు్ జ్ఞరాుడు.్ ‚అంతలా్ ఏమ్ చేస్తతన్నడేంటి్ మీ్ మేనేజరు?‛ అడిగాడు్ గుపాత.్
‚ఒకటేమటి, వాడి్ఆకృతామలకి్అంతే్లేదు.్ని్ఎంత్చేసిన్, ఏదో్ఒక్నస్్పటిట్ చంపుతంటాడు.్
ని్న్కు, పొగడతలు్తనకు.్ఏడు్న్కు, ఎదుగుద్ల్తనకు.్రోజూ్ఏదో్ఒక్గొడవ, ఈ్సాఫ్ట్ వేర్్
ల్ల్ ని్ చేయ్టమే్ నరకమ్మ.్ జీతం్ కనిపిస్తతంది్ తపించి, ఈ్ జ్ఞడామలు్ ఎవవరికీ్ కనడవు.్ ప్రతి్
అడడమైన్ వాడికీ్ భ్య్డుతూ్ ని్ చేయ్టం్ న్్ వలో్ కాదు.్ బ్డిల్ల్ ంతళ్ళకు్ భ్య్డి, ఇంటోో్
న్ననకు్ భ్య్డి, బ్జ్ఞరోో్ స్మాజ్ఞనికి్ భ్య్డి, ఆఫీస్తల్ల్ మానేజరుకి్ భ్య్డి,ఇలా్ ఎనిన్
రోజులు?‛ అని్భావోదేవగానికి్ల్లనయ్యమడు్అజయ్.్
‚ఆరోజు్విక్రమారుకడి్సినిమాకెళ్తత, నీకు్ఫోను్వచిు్బ్య్టకు్వెళ్ళళనపుడు, ప్రకాష్్రాజ్, రవి్
తేజతో్చెపాడు, మనిషికి్భ్య్ం్మీద్్గౌరవం్ఉండాల్అని, నువువ్వినలేదు, ఆ్సినిమా్మళ్ళళ్ఒక్
సారి్చూడు‛ అన్నడు్గుపాత.్అజయ్్రండు్క్షణాలు్ఆగ్‚ఏమో్!్ఈ్సాఫ్ట్ వేర్్న్్వలో్ కావటం్
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లేదు‛ అన్నడు.్ ‚మ్మకకలు్ స్రిగా్ డకపోతే్ మడిల్్ డ్రాప్్ చేసాతం్ కానీ, ఆటే్ మానేసాతమా? ఈ్
కంపనీ్కాకపోతే్ఇంకోటి, ఈ్మేనేజర్్కాకపోతే్ఇంకొకడు‛ అన్నడు్వెంకటరావు, తన్మ్మకకలని్
కూడా్ కింద్్ డేస్తత.్ పేక్ ఆడేటపుడు్ మాటాోడితే్ మ్మకకలు్ మంచిగా్ రావని్ వెంకటరావుకో్ పిచిు్
నమభకం.్అందుకే్ఆట్ఆడినంత్స్నపు్మాటాోడడు.్
‚అవును్అజయ్, వెంకటరావు్చెపింది్నిజం.్స్మస్మ్ఎదురైనపుడు, దాని్నుండి్దూరంగా్
పోవాల్ అనుకోవటం, పిరికి్ లక్షణం.్ దానిని్ ఎదురించి్ గెలవాల‛ అన్నడు్ ంతలు్ గారు.్ ‚వేరే్
కంపనీ్ల్ల్మేనేజరు్కుడా్ఇలా్ఉండడని్గామరంటీ్ఏది?‛ అన్నడు్అజయ్.్‚ఉంటాడని్గామరంటీ్
ఏది?‛ అన్నడు్గుపాత.్‚ గామరంటీలు్గురించి్మీరు్మాటాోడకండి్!్గామరంటీ్అంటే్మాది, గామరంటీ్
ఇవావలన్న్మేమే, దానిని్గామరంటీగా్ఎగొాటాల
ట న్న్మేమే‛ అన్నడు్రాజుగారు్నవువతూ.్‚అంద్రూ్
చెడడ్వాళ్ళళ్ఉండరు, అంద్రూ్మంచివాళ్ళోండరు‛ అన్నరు్ంతలుగారు.్
‚మీరేమైన్్చెండి, ఈ్సాఫ్ట్వేర్్జ్ఞబుల్ల్శాటిశాపక్షన్్లేదు‛ అన్నడు్అజయ్.్‚చూశారా్
ంతలుగారు, మనం్ వీడికి్ మంచి్ చెబుతంటే, వీడేమో్ మనలన్ ఇంగ్లోష్్ ల్ల్ శాటిసెఫప్ అనేదో్
తిడుతన్నడు‛ అని్వెంకటరావు్ంతలుగారి్వైపు్చూశాడు.్‚అయిన్్శాటిశాపక్షన్్ఏమైన్్సాక్షి్
పేరా? న్లుగు్ రూపాయ్లు్ పటిట్ కొనుకోకవటానికి్ ,రోజంతా్ చదువుకోవటానికి‛ అని్ గుపాత్
అన్నడు.్ ‚రాజకీయ్యలకే్ అనుకున్న, ఈ్ అస్ంతృపిత్ అనేది్ ఈ్ సాఫోటళ్ళకు్ కూడా్ ఉంద్నమాట!‛
అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚చేస్న్ ని్ ఇషటంగా్ చేస్నత, అదే్ మనలన్ శాటిసెఫప్ చేస్తతంది.్ మనకు్ మనం్
స్రుదకుపోతే్అదే్స్ంతృపిత‛ అన్నరు్ంతలుగారు.్‚న్్బాధ్మీకు్అరథం్కాదు‛ అన్నడు్అజయ్్
దీనమైన్ మ్మఖ్ంతో.్ ‚ ఏంటిరా్ నీ్ బాధ? చకకగా్ ఏ.సిల్ల్ ఏళ్ళ్ తరబ్డి్ వ్రేళ్ళళ్ ఆడిస్తత, ఎండ్
ఎరగకుండా, ఎడా్పడా్స్ంపాదించుకోక, అస్మభతి, అస్ంతృపిత్ అంటావే‛ అన్నడు్గుపాత.్కాస్నపు్
అంతా్నిశ్బ్ధం.్
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‚స్రేరా్ ఉదోమగం్ మానేసి్ ఏమ్ చేసాతవు్ అది్ చెపు?‛ అన్నడు్ గుపాత.్ ‚ఏ్ వామపారమో,
వమవసాయ్మో, మీరంద్రూ్ బ్తకటం్ లేదా? అలానే‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚మా్ బాబే్ ఎంత్ తేలకగా్
అనేశావు.్ నీకంటికి్ వామపారం, వమవసాయ్ం్ అంత్ తేలకగా్ కనిపిస్తతన్నయే, ఒకసారి్ దిగతే్
ల్లతెంతందో, మొస్ళ్ళళనునన్నయో్ తెలస్నది.్ పేకాడినంత్ స్తలభ్ం్ కాదు్ పొలం్ దుననటం‛ అన్నడు్
వెంకటరావు.్ ‚మీరు్ కూడా్ సాఫ్ట్ వేర్్ త్ ఇంకొకటి్ లేద్ననట్టట్ మాటాోడాతారేంటి?
ఆకల,అరుగుద్ల,నిద్ర్స్రిగాా్ఉంటే్అమెరికా్అయిన్్అద్దంకి్అయిన్్పద్ద్తేడా్ఉండదు‛ అన్నడు్
అజయ్.్‚స్రేరా!్ఆ్తేడాలేంటో్ఇపుడే్తేలేుదాదమ్మ‛ అన్నడు్వెంకటరావు.్అంతా్మ్మకత్ కంఠంతో్
స్రే్అన్నరు.్
‚స్రే్ !్ అకకడ్ ఆఫీస్తల్ల్నీకు్ ఎంతమందిరా్ మొగుళ్ళళ, అదే్ మేనేజర్్ లు‛ అన్నడు్ గుపాత.్
‚ఒకకడికే్చస్తతన్న‛ అన్నడు.్కాబ్టిట్ నీకు్ఒకకడే్మొగుడు.్న్కు్కొట్టటకు్వచేు్ప్రతివాడు్మొగుడే.్
నువువ్ ఒకకడిని్ ఒపిస్నత్ స్రిపోతంది.్ నేను్ వచిున్ ప్రతివాడిని్ ఒపించ్చల.్ ఒకోకసారి్ గంటస్నపు్
గంపడు్ చీరలు్ తీయించి, గంగాళ్ం్ అంత్ చెమట్ కకాకక, నచులేదు్ అని్ చెపి్ వెళ్ళతంటారు.్ ఇలా్
కొంతమంది్ వంద్్ రూపాయ్లు్ విలువ్ చేస్న్ దానిని్ య్యభైకి్ అడిగ, ఇవవలేద్ని్ విస్తకొకని్
వెళ్ళోపోతంటారు.్ ఈ్ మధమ్ అంద్రూ్ బ్రండుల్ మీద్్ డాడరు.్ అవి్ కూడా్ దాదాపు్ టటణాల్లోనే్
కొంట్టన్నరు.్ పళ్ళోళ్కు
ో ్ ఎలాగూ్ పద్ద్ ఊరోకు్వెళ్ళో్ కొంటారు.్ ఇంకా్ మా్మ్మఖ్ం్ఎవడు్చూసాతడు?
ఇవనీన్గాక, కొటోో్ కుర్రాళ్ళకి్జీతాలు్ఇవావల, ని్ఉననపుడు్ఎకుకవ్మందిని్తీస్తకుంటామ్మ, ని్
లేకపోయిన్్జీతాలు్ఇవావల, మీ్సాఫ్ట్ వేర్్ల్ల్బంచ్్లాగా.్ఇనినంటి్మధమ్మాకు్ఏమ్గట్టటబాట్ట్
అవుతంది్చెపు?‛ అన్నడు్గుపాత.్అజయ్్ఏమ్మాటాోడకుండా్ఆల్లచిస్తత్కూరుున్నడు.
‚ఇంకా్వమవసాయ్ం్అంటావా? దాని్గురించి్చెపేదేమ్మంది.ఎంత్కాయ్కషటం్చేసిన్్ంట్
పేకాటలా్తయ్యరయిమంది.్మన్అద్ృషటం్మీద్్ఎకుకవ్ఆధారడుతంది.్నరైన్వితతన్లు్దొరకాల,
పురుగుమందు్ దొరకాల, వరాాలు్ కురవాల, అనీన్ చేసి్ చివరకు్ ంట్ చేతికొచేు్ స్మయ్యనికి్ ఏ్
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గాలవానో్రాకుండా్ఉండాల, ఇవనీన్జరిగాక్కూడా, మంచి్ధర్రావాల, ఇనిన్అదుబతాలు్జరిగతే్
త్అననం్స్రిగాా్ తినలేని్రిసిథతి.్అందుకే్కదా్ఈ్రోజుల్లో్ భోజన్లు్చేస్న్రైతల్కన్న్ఆతాభ్
హతమలు్ చేస్తకునే్ రైతలు్ ఎకుకవైపోయ్యరు.్ ప్రభుతవమే్ ప్రజలకు్ ని్ కలంచటం్ మొద్లు్ పటిటన్
తరావత్,ప్రజలు్పొలంల్ల్ని్చేయ్టం్మానేసారు.్పొలంల్ల్నికి్ఎవవరూ్రావటం్లేదు.్వచిున్్
ఎకుకవ్మొతతం్ల్ల్మ్మటటచెపాల, ఇనినంటి్మధమ్వమవసాయ్ం్ఓ్సాహస్ం్అనే్చెపాల‛ అన్నడు్
వెంకటరావు.
అజయ్్ఏమ్మాటాోడకుండా్ంతలుగారి్వైపు్చూశాడు.్‚ఆయ్న్వైపు్చూడటం్దేనికిలే్
ఆయ్న్ రిసిథతి్ ఇంకా్ దారుణం.్ గమభతత్ ఏంటంటే, దేశ్ంల్ల్ రోగులు్ పరిగతే్ హాసిటల్ు్
కళ్కళ్లాడుతన్నయి్ గానీ, పాపులు్ పరిగతే్ మాత్రం్ గుళ్ళళ్ కళ్కళ్లాడవు.్ అయిన్్ నీవు్ ఇపుడు్
గుళ్ళళ్పూజలు్చేయ్టం్కుద్రని్ని‛ అని్వెంకటరావు్అన్నడు.్రాజుగారు్కలంచుకొని్‚ఇక్న్్
స్ంగతి్అంటావా? రాజకీయ్యల్లోకి్దిగ్చ్చలానే్ఖ్రుు్చేశా!్అట్ట్ద్వి్వచేుట్టట్లేదు, ఇట్ట్నులు్
జరిగేట్టట్ లేవు.్ అనిన్ మ్మకకలు్ స్రిగాానే్ ఉన్న్ అస్ులు్ లైఫు్ దొరకటం్ లేదు.్ ఇంతకుమ్మందు్
ఎనినకలకు్ జన్లు్ డబుఫలు్ ఇచిున్ వాళ్ళకి్ ఓట్ట్ వేస్నవాళ్ళళ, ఇపుడు్ అంద్రి్ ద్గార్ డబుఫలు్
తీస్తకుని, ఎవరి్కులానిన్మతానిన్బ్టిట్వాళ్ళళ్ఓటేస్తతన్నరు.్డబుఫలు్ఇవవకపోతే్కనీస్ం్గురుత్కూడా్
గురుతంచుకోరు్ ఈ్ జన్లు.్ ఇకకడ్ అంద్రి్ రిసిథతి్ అంతంత్ మాత్రం్ గానే్ ఉననది.ఏదో్ రియ్ల్్
ఎస్నటట్్ వలో్ ,మీ్ బోటి్ సాఫ్ట్ వేరోళ్ళో్ స్థలాలు్ కొనటం్ వలో్ కొంత్ కోలుకున్నమ్మ్ కానీ, లేద్ంటే్ మా్
రిసిథతి్దారుణంగా్ఉండేది‛ అని్రాజుగారు్తన్ఉన్మసానిన్మ్మగంచ్చడు.్
ఆఖ్రి్దెబ్ఫ్గటిటగా్ఉండటం్కోస్ం్ంతలుగారు్అజయ్్కి్ఒక్పిటట్కధ్చెటం్మొద్లు్
పటాటడు.్‚ఒకసారి్స్మ్మద్రుడు, తనల్ల్కలస్న్నదులతో్ఇలా్అడిగాడట, ‚మీ్వేగం్అమోఘం.్కానీ్
అంత్వేగంతో్పారే్మీరు, పద్ద్ పద్ద్ చెటోను్సైతం్నేల్కూలు, మీతో్పాట్ట్తీస్తకు్వసాతరు.్కానీ్
చినన్ చినన్ గడిడ్ రకలని్ ఏమీ్ చేయ్కుండా్ ఎందుకు్ వదిలేసాతరు?‛ అని.్ దానికి్ నదులు, ‚చెట్టో్
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తామ్మ్ కింద్్ నుండి్ ద్ృడంగా్ ఉంటామనే్ గరవంతో్ మాకు్ ఎదురుగా్ నిలబ్డతాయి.్ కానీ్ గడిడ్ మా్
ప్రవాహం్ వైపుకు్ ఒంగ్ వాటి్ ప్రాణాలను్ కాపాడుకుంటాయి‛ అని్ నదులు్ అన్నయ్ట!్ దీనిన్ బ్టీట్
మనకు్ అరధం్ అయిన్ నీతి్ ఏంటి?‛ అన్నడు్ ంతలుగారు.్ ఎవవరూ్ ఏమీ్ మాటాోడలేదు.్ ‚మనకు్
రిసిథతలు్అనుకూలంచనపుడు, మనం్అణిగ్ఉండాల‛ అని్ంతలుగారు్మ్మగంచ్చరు.్
అంద్రూ్ కలసి్ జ్ఞాన్ సాననం్ చేయించటంతో, అజయ్్ కి్ ఏమ్ మాటాోడాల్ల్ అరధం్ కాలేదు.్
వీళ్ళళ్చెపిన్దానిని్బ్టిట్చూస్నత, సాఫ్ట్వేరే్స్తఖ్ం్అని్మాత్రం్అజయ్్కి్అరధం్అయిమంది.్

[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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