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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[11]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుికునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది

భాగం.

కారు్మబ్బులు్తేలపోయాక్సూరుయడు్ప్రకాశంచినట్టట్ ,ఆతు్హతయ్ఆలోచన్విరమంచుకునన్
అజయ్్ లో్ ఏదో్ కొతత్ ఆశ్, ధైరయం్ వచ్చియి.్ ఏదో్ ఒకటి్ చేయగలడు, ఆ్ మాటకొస్తత్ ఏదైన్్
చేయగలడనన్ నముకం్ వచేిసింది.్ కానీ్ ఏమ్ చేయాలనే్ ఆలోచనే్ తటటటం్ లేదు.్ మళ్ళీ్ ఉదోయగ్
ప్రయత్ననలు్ మొద్లు్ పెట్టటడు.్ కానీ్ అదే్ రిసిథతి.్ ఎకకడా్ ఉదోయగం్ దొరకలేదు.్ కానీ్ అజయ్్ ఏ్
మాత్రం్నిరుత్నాహానిన్పంద్లేదు.
ఒకరోజు్వేణు్ఫోను్చేసి్అమీర్్పేట్రముని్చెటంతో, అజయ్్అకకడికి్వెళ్ళీడు.్‚అమీర్్
పేట్‛ ఆంధ్రప్రదేశ్్ లో్ ఇంజనీరింగ్, చదివిన, చదువుతునన్ వాళ్ీకి్ గండె్ లంటిదీ్ అమీర్్ పేట.్
కృష్ణదేవరాయల్ వారి్ కాలంలో్ రత్ననలు్ రాస్తలుగా్ పోసి్ అమ్మువారని్ అంట్టరు.్ అలనే్ అమీర్్
పేటలో్కోరుాలు్రాస్తలుగా్పోసి్అమ్ముతుంట్టరు.్మనకి్కావాలాన్కంప్యయటర్్కోరుాలను్మనకు్
కావలసిననిన్ రోజులోో, కావాలాన్ రేట్టకు్ రాస్తలుగా్ పోసి్ అమ్ముతుంట్టరు.్ నేరుికునే్ వాడంటూ్
ఉండాలేకాని్ ఏదైన్్ నేరుత్నరు.్ ఎపుడు్ వెళ్ళీన్్ అంద్మైన్ అమాుయిలతో, వాళ్ీని్ కాల్ కాస్త్
అబ్బుయిలతో్ నిండిపోయి్ ఉంట్టంది.్ దాదాపుగా్ అంత్న్ జంటలు్ జంటలుగా్ తిరుగతుంట్టరు,
సినిమాలకైన్్,కోరుాలకైన్.
అమీర్్ పేటలోని్ మైత్రివనమ్మ్ ద్గగరకు్ వెళ్ళో్ అజయ్్ వేణుకి్ ఫోను్ చేశాడు.్ ది్ నిమ్మషాలోో్
వేణు్ కూడా్ అకకడికి్ చేరుకున్నడు.్ ఇద్దరూ్ కలసి్ ఆ్ మైత్రివనమ్మ్ వెనుక్ గల్ బహుళ్్ అంతస్తతల్
స్మ్మదాయానికి్ వెళ్ళీరు.్ కుర్చిలు్ ,బలోలు్ నిండి్ ఉనన్ ఒక్ మూడు్ గదుల్ ప్రదేశానిన్ అజయ్్ కి్
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చూపంచ్చడు్వేణు.్‚ఇది్న్్స్తనహితుడొకడికి్తెలసినవాళ్ీది.్ఇంతకుమ్మందు్ఇకకడొక్కంప్యయటర్్
కోరుాలు్ చెపే్ స్ంస్థ్ ఉండేది.్ ఆరిధక్ మాంద్యం్ కారణంగా్ అద్దదలు్ చెలోంచలేక్ మూసి్ వేయాలా్
వచిింది.్ వీళ్ళీ్ చేస్తకునన్ ఒంద్ం్ ప్రకారం్ ఇంకా్ ఓ్ స్ంవతారం్ వీళ్ళీ్ అద్దద్ చెలోంచ్చల.్ కొతతగా్
ఎవవరూ్ మ్మందుకు్ రావటం్ లేదు.్ మనకు్ తకుకవగా్ వచేిట్టట్ ఉంది.్ నువువ్ ‚ఊ‛ అంటే్ మనం్
తీస్తకుందాం‛ అన్నడు్వేణు.
‚మనం్ తీస్తకొని్ ఏం్ చేదాదం, కూర్చిని్ ద్మూడు్ మ్మకకలు్ ఆడుకుందామా?‛ అని్
అడిగాడు్అజయ్.్‚అకకడికే్వస్తతన్న!్ఇపుడిపుడే్మళ్ళీ్రిసిథతులు్బ్బగడుతున్నయి.్మాంద్యం్
క్రమంగా్ మరుగన్ డుతుననది.్ నువువ్ ఎలగూ్ మూడు్ ,న్లుగేళ్ళీ్ ఈ్ సాఫ్ట్ వేర్్ జాబ్్ వెలగ్
బెట్టటవు్ కదా్ !్ నీకునన్ ఆ్ న్లుగేళ్ో్ అనుభవంతో్ మనమ్మ్ ఒక్ కొతత్ బడి్ తెరుదాదం.్ ఎలగూ్ స్థలం్
తకుకవకు్వస్తతననది, కాబటిట్పలోలు్రాకపోయిన్్మనకు్నష్టం్రాదు.్ఆ్గాయరంటీ్న్దీ్!‛ అని్వేణు్
భరోసా్ ఇచ్చిడు.్ ఇంతకు్ మ్మనుపు్ పాఠాలు్ చెపన్ అనుభవం్ ఉండటం్ చేతనూ, తనకు్ ఇంకో్
మారగం్లేకపోవటం్చేతనూ్తక్ఒపుకున్నడు.
‚కానీ్,మనం్చెపాతమంటే్వసాతరంట్టవా్?‛అని్అనుమానం్వయకతం్చేశాడు్అజయ్.్‚మనం్
ఏమ్ చెపుతన్నమ్మ్ అననదానికన్న్ ఎల్ చెపుతన్నమ్మ్ అనేది్ మ్మఖ్యం.నువువ్ స్తలభం్ గా్ చెగలను్
అంటే్ చెపు్ ,మగత్న్ విష్యాలనీన్ నేనే్ చూస్తకుంట్ట‛ అని్ చెపాడు.్ అజయ్్ స్రే్ అన్నడు.్ వేణు్
వెంటనే్దానికి్ఒక్స్ంవతారానికి్అద్దదకు్తీస్తకొనేట్టట్ ఒంద్ం్రాయించుకొన్నడు.్ంతులుగారికి్
ఫోను్ చేసి్ మంచి్ పేరు, మంచి్ రోజు్ తెలుస్తకొన్నడు.్ వేణు్ తన్ రిచయాలను్ ,తెలవితేటలను్
ఉయోగంచి్ పలోలన్ తీస్తకురాగలగాడు.్ తనకు్తెలసి్ స్తనహితులలో్ ఖాళ్ళగా్ ఉనన్ ఒక్ అమాుయిని్
‚రిసెషనిస్టట‛ గా్నియమంచ్చడు.్అమీర్్పేటలో్దాదాపు్ఏ్కంప్యయటర్్కోర్ా్కోస్ం్వెళ్ళీన్్మ్మందు్
అమాుయిలు్ లకరించి్ కూరోిబెడత్నరు.్ కొంచెం్ పెద్ద్ స్ంస్థలైతే్ ఇద్దరు్ మ్మగగరు్ అమాుయిలను్
కూరోిబెటిట్మర్చ్సావగతం్లుకుత్నరు.
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మొద్టి్విడత్శక్షణ్మొద్లు్పెట్టటట్టనికి్నెల్రోజులు్టిటంది.్యాభై్మందికి్పైగా్పలోలు్
రావటంతో, త్నమ్మ్స్గం్విజయం్సాధించ్చమని్ఇద్దరూ్భావించ్చరు.్ఇక్మగలంది, వీళ్ీకు్శక్షణ్
బ్బగా్ఇచిి్మంచి్పేరు్తెచుికుంటే్చ్చలనుకున్నరు.్లభాలు్రాకపోయినటికీ్నష్టం్రాకుండా్
మొద్టి్ మూడు్ నెలలు్ గడచ్చయి.్ రిసిథతులోో్ మారులు్ వచ్చియి.్ మాంద్యం్ చ్చయలు్ పోయి్
రిసిథతి్ అనుకూలంగా్ తయారు.్ తరావత్ ఆరు్ నెలలు్ లభాలు్ స్ంపాదించ్చరు.్ అజయ్్ మళ్ళీ్ తన్
ఉదోయగ్ప్రయత్ననలు్మ్మమురం్చేశాడు.
లవణయ్ కూడా్ అజయ్్ ద్గగర్ శక్షణ్ తీస్తకోవాలని్ అనుకుననది.అదే్ విష్యానిన్ అజయ్్ కి్
చెపంది.్ లవణయకు్ ప్రేతేయక్ శ్రద్ధ్ తీస్తకొని్ మర్చ్ పాఠం్ చెటం్ మొద్లు్ పెట్టటడు.్ అద్ృష్టవశాతుత్
అజయ్్ కి్ మళ్ళీ్ ఒక్ అంతరాాతీయ్ స్ంస్థలో్ ఉదోయగం్ వచిింది.్ తమ్ కారాయలయాలోో్ ని్ చేస్తతనన్
ఉదోయగలకు్శక్షణ్ఇచేి్నిమతతం్అజయ్్ని్ఆ్కంపెనీ్వాళ్ళీ్నియమంచుకున్నరు.్దానితో్అజయ్్
ద్శ్్ ఒకకసారిగా్ తిరిగపోయింది.్ రండు్ చేతుల్ స్ంపాదించటం్ మొద్లు్ పెట్టటడు.్ పదుదన్్
,సాయంత్రం్ వేణుతో్ కలసి్ అమీర్్ పేట్ లో, మగత్న్ స్మయం్ ఆఫీస్తలో్ నితో, క్షణం్ తీరిక్
లేకుండా్రోజులు్గడిచిపోతున్నయి.
క్షణం్తీరిక్లేకున్న్లక్షణమైన్లవణయను్బ్బటటలో్డేశాడు.్బలహీన్క్షణాలు్లేకుండానే,
బ్బగా్ ద్గగరయాయరు.్ గత్ అనుభవాల్ ద్ృషాటా్ అజయ్్ మ్మందుగానే్ ఒక్ విష్యం్ లవణయతో్
తెలుికోవాలనుకున్నడు.్

మొహమాట్టనికి్

పోకుండా్

మ్మఖ్ం్

మీద్్

అడిగేయాలని్

నిరణయించుకున్నడు.
‚ మీ్ న్నన్ మన్ పెళ్ళీకి్ ఒపుకోకపోతే్ ఏమ్ చేసాతవు?‛ అని్ అజయ్్ లవణయను్ అడిగాడు.్
‚అమెరికా్ స్ంబంద్ం్ చేస్తకొని్ మాత్రం్ వెళ్ీనులే‛ అననది్ కొంటెగా్ నవువతూ.్ ‚నేను్ తమాషాకి్
అడగటం్ లేదు!్ న్కు్ తగలన్ ద్దబు్ చ్చలు‛ అన్నడు.్ ‚నేను్ కూడా్ తమాషా్ చేయటం్ లేదు్ .్
అయిన్్ఒపుకోకపోతే్కదా్!్న్కు్నముకం్ఉననది.్మా్న్నన్ఒపుకుంట్టడు‛ అని్అననది.్‚ మీ్
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అకక్కూడా్ఇలనే్చెప్అమెరికా్పోయింది‛ అని్అజయ్్అన్నడు.్‚నేను్ఇదివరకే్మా్న్ననకి్నీ్
గరించి్ చెపేశాను‛ అనటంతో్ అజయ్్ ఆశ్ిరయపోయాడు.్ ‚ఏమ్ చెపావు?‛ అన్నడు.్ ‚న్కు్
నువవంటే్ ఇష్టం్ అని్ చెపాను‛ అన్నడు.్ ‚అపుడే్ మీ్ న్ననకు్ చెపేశావా్ ? ఏమన్నడు?‛ అని్
అడిగాడు్అజయ్.్‚నీ్ఇష్టం‛ అని్చెపారు.్‚ అల్ఎల్ఒపుకున్నడు?‛ అని్అడిగాడు.్‚నీ్పేరు,
ఊరు, వివరాలు్ అనీన్ తీస్తకున్నడు.్ ఒక్ నెల్ ఎంకవయిర్చ్ చేశాక్ ఓకే్ చెపాడు‛ అననది.్ ‚న్కు్
తెలయకుండా్ఇంత్జరిగందా!‛ అని్ఆశ్ిరయపోయాడు్అజయ్.
ఇపుడు్ కొంచెం్ ధైరయం్ వచిింది్ అజయ్్ కి.్ మళ్ళీ్ బండి్ ట్టలెకికంది.్ ఒక్ ఆరు్ నెలలు్
ఒకరినొకరు్బ్బగా్అరథం్చేస్తకొని్ప్రేమంచుకున్నక్,అజయ్్వాళ్ీ్ఇంట్లో్ ఈ్విష్యానిన్చెపాడు.్
‚ఆ్ అమాుయికి్ పెళ్ళీ్ అయిపయింది్ అని్ చెపారు్ కద్రా!‛ అని్ వాళ్ీ్ న్నన్ అనుమానం్ వయకతం్
చేశాడు.్ ‚ ఆ్ అమాుయికి్ పెళ్ళో్ అయిన్ మాట్ నిజమ్మ‛ అని్ ఇంకా్ చెబోతుండగా్ .్ ‚ఛి్ ఛి్ పెళ్లో్
మొగడునన్ అమాుయిని్ మళ్ళీ్ పెళ్ళీ్ చేస్తకుంట్టవా?‛ అన్నడు్ ఆవేశ్ంతో్ ఊగపోతూ!్ ‚ ఆ్
అమాుయి్వేరు్,ఈ్అమాుయి్వేరు్న్నన‛ అన్నడు.్వాళ్ీ్న్నన్అయోమయం్లో్డాాడు.్‚ఒక్
ఉదోయగం్పోతే్ఇంకోటి్దొరికినట్టట్ ఇంకో్అమాుయిని్ప్రేమంచ్చవా? ఇల్ఎంత్మంది్ఉన్నరు?‛
అని్ చమతకరించ్చడు.్ ‚నీకు్ ఇష్టమైతే్ న్కు్ ఏ్ అభయంతరం్ లేదు‛ అన్నడు.్ ఇంత్ తవరగా్
ఒపుకుంట్టడని్ అజయ్్ అనుకోలేదు్ .్ వేణుని్ పలచి్ న్నన్ ఒపుకునన్ విష్యం్ చెపాడు.్ ‚నువువ్
అడిగతే్ కాదు్ అంట్టడేమో్ అనన్ అనుమానం్ వచిి, నీ్ పురుగల్ మందు్ కధ్ మీ్ న్ననకు్ పైపైన్
చెపాను‛ అన్నడు్వేణు.్ఆ్మాటకు్కోం్వచిిన్్ని్జరిగనందుకు్ఆనంద్డాాడు.
ఇరు్క్షాల్వాళ్ళీ్ఒపేస్తకున్నరు.్పెళ్ళో్ కూడా్నిరణయించేశారు.్అమీర్్పేట్బడికి్ఒక్నెల్
సెలవు్ప్రకటించ్చడు్అజయ్.్ఇద్దరూ్కలసి్సూది్ద్గగర్నుంచి్శుభలేఖ్ల్దాకా్నులనీన్ద్గగరుండి్
చూస్తకున్నరు.్ పెళ్ళో్ రోజు్ రానే్ వచిింది.్ వైభవంగా్ ఏరాటోనీన్ చేశారు్ లవణయ్ న్నన్ గారు.్
అరథరాత్రి్పెళ్ళో్ అవవటంతో్ ,ఆ్ రోజు్ రాత్రి్ రిసెషన్్లంటిది్ ఏరాట్ట్ చేశారు.్ చూస్త్ వారికి్బ్బగానే్
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ఉంట్టంది్కానీ, పెళ్ళో్కొడుకిక, పెళ్ళో్కూతురికి్అరుంధతి్నక్షత్రం్స్ంగతేమో్కానీ, నిజంగానే్చుకకలు్
కనిపసాతయి.్ ఏప్రిల్్ ఎండలకు్ ఎంత్ ఏ.సి.్ వేసిన్్ స్రిపోదు.్ సూట్టలో్ నిలబడి్ వచేి్ ప్రతివాళ్ీకి్
ద్ండం్పెట్టటల, నిలబడి్ఫోట్లలు్దిగాల్చేతులు్పస్కాల, చెమటలు్తుడుచుకోవాల, ఫోట్లల్కోస్ం్
చికాకులో్కూడా్చిరునవువతో్ఉండాల.
ఇది్ప్రతి్పెళ్ళీలో్జరిగే్తతంగమ్మ.్వెయియ్ఫోట్లలు్తీసాతరు.్వాటిని్ఏమ్చేస్తకోవాలో్కూడా్
అరథం్కాదు.్చివరకి్అచుి్వేయించేవి్వంద్్కూడా్ఉండవు.్ఏదో్దిగాల్కాబటిట్ ఫోట్లలు్తీసాతరు.్
ఇల్ ఫోట్లలు్ దిగతూ్ ఉండగా్ ,అజయ్్ తన్ జీవితంలో్ మళ్ళీ్ చూడకూడద్నుకునన్ మనిషిని్
చూశాడు.్మొద్ట్లో్‚తనేన్్కాదా్?‛ అని్అనుమాన్డాా్ ,తనే్అని్తెలుస్తకోవట్టనికి్ఎకుకవ్స్తపు్
టటలేదు.్నిషా్,తన్భరతతో్కలసి్పెళ్ళీకి్వచిింది.్కోంతో్ఊగపోతూ్‚ఎందుకు్పలచ్చవు్తనని్
పెళ్ళీకి?‛ అని్లవణయని్అరిచ్చడు.్ ‚న్నన్పలచి్ఉంట్టడు.వాళ్ళీ్ మాకు్దూరపు్చుట్టటలవుత్నరు‛
అని్చెపంది.్‚ఈ్విష్యం్న్కందుకు్చెలేదు‛ అని్కోంతో్అన్నడు.్అంతలో్ఒకతను్వచిి్
అజయ్్ కి్ చెయియ్ చ్చపాడు.్ కళ్ీ్ మ్మందు్ కమ్మరాలు్ ఉండటంతో్ మళ్ళీ్ చెమట్ తుడుచుకొని్
చిరునవువతో్అతనికి్చెయియ్ఇచ్చిడు.
అతను్మరవరో్కాదు, నిషా్భరత!్నిషా్కూడా్నవువతూ్లవణయను్లకరించింది.్అజయ్్ని్
చూసి్నవివంది, కానీ్అజయ్్కోంతో్మ్మఖ్ం్తిపుకున్నడు.్‚మీరు, నిషా్కాోస్ట్మ్మట్ా్అని్చెపంది్
, నైస్ట్టూ్మీట్్యు‛ అన్నడు్అతను.్అజయ్్కి్ఏమన్లో్తెలయలేదు.్‚అవునవును్కాోస్ట్మ్మట్ా్!్
నైస్ట్మీటింగ్్యు‛ అని్ఫోట్ల్దిగ్వెళ్ళీపోయారు.్అస్ాలు్ఏమీ్తెలయనట్టట, ఏమీ్జరగనట్టట్ నిషా్
ఎల్ వచిిందా్ అని్ అజయ్్ ఆశ్ిరయపోయాడు.్ ‚ నీకు్ వాళ్ళీ్ చుట్టటలవుత్నరని్ ఇంజనీరింగ్్ లోనే్
తెలుసా్?‛ అని్అడిగాడు్లవణయని.్‚ ఆ్అమాుయికి్పోయినేడు్పెళ్ళో్ అయితే్, న్కు్ఇంజనీరింగ్్
లో్ఎల్తెలుస్తతంది‛ అననది్లవణయ.్‚ నిషా్భరత్ మాకు్చుట్టటలు‛ అని్చెపంది.్అజయ్్కి్పాత్
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జాాకాలు్ గరుతకు్ వచేి్ లోపే్ ఇంకొకతను్ వచిి్ చెయియ్ చ్చపాడు.్ అజయ్్ మళ్ళీ్ మామూలుగా,
చెమట్తుడుచుకొని, వచిినతని్చెయియ్పసికి్చిరునవువతో్ఫోట్లలు్ఫోజులచ్చిడు.
చూస్తతండగానే్రోజులు్వేగంగా్గడిచ్చయి.్అజయ్్కి, ఇట్ట్పెళ్ళీం, పలోలు, అట్ట్ఆఫీస్త,
అమీర్్ పేటలో్ క్షణం్ తీరిక్ లేకుండా్ చేతులు్ ఖాళ్ళ్ లేకుండా్ స్ంపాదించేస్తతన్నడు.్ ఒక్ ఆదివారం్
సాయంత్రం, లవణయ్ పలోలన్ తీస్తకొని్ పుటిటంటికి్ వెళ్ళీంది.్ ఒంటరిగా్ టి.వి్ చూసూత్ చ్చనళ్ళీ్
మారుస్తతన్నడు్అజయ్.్ఒక్చ్చనలోో్మళ్ళీ్రామాయణ్ప్రవచనం్వస్తతననది.్అజయ్్మైమరచిపోయి్
విన్నడు.్ అది్ ప్యరిత్ అయాయక, బయట్ బ్బలకనీలో్ డక్ కుర్చిలో్ కూర్చిని్ ఆలోచించటం్ మొద్లు్
పెట్టటడు.్ ఒకక్ క్షణంలో్ ఆరేడేళ్ళీ్ వెనకిక్ వెళ్ళీపోయాడు.్ త్ననూ్ ద్రిద్రంలో్ బతికిన్ ఆ్ రోజులని్
గరుతకు్ తెచుికున్నడు.్ త్నను్ నిద్ర్ లేకుండా్ గడిపన్ రాత్రులను్ ,త్నను్ చ్చవాలనుకునన్ చ్చవులను్
తలచుకుంటే, అజయ్్ కి్ నవ్వవచిింది.్ కుర్రతనంతో్ చ్చవే్ అనినటికీ్ రిషాకరం్ అనుకోని్ చ్చవటం్
ఎంత్ తపో, ఇపుడు్ అజయ్్ కి్ త్ మరవవరికీ్ తెలయదు.్ జీవితంలో్ కషాటలు్ ఆకాశ్ంలో్
మబ్బులోంటివి, కాస్తపు్ కురిసిపోత్నయి్ తపంచి, శాశ్వతం్ కాదు్ అనన్ స్త్నయనిన్ గ్రహించిన్ రోజు్
ఎంత్ కషాటనెలనన్్ స్తలువుగా్ దాటవచుి.్ ‚ఆశే్ జీవితం్ ,భాదే్ మరణం‛ అనన్ స్త్నయనిన్ గ్రహించే్
ప్రతివాడు్అజేయుడే.

(స్మాతం)
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