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అ"#$ వ&' న) IT boom * +,-. శ/ 0రం , ఆ4 0రం 5ర6 78 9:$ ;&5< =ం . >?ం@ 
ABC -, DEC ంF- GHI  =ం. "ఆ40రం ఏ D/K ?ళMం", "NO:PQన పS- ఏT UV'  
WMX ం" అ/ అందZ ఆ*[ంW +,. \]ంద^ 5 Kత̀ం aTతం* అతbంత cలకfన +,. ఒక 
hశ" iంj * kగ8, ఒక mవ5n కళo*I  pడrs +,.

 

అతt u/5v. w8 xOంద^ Dంy zద{. ఇం} ~/) �ల*I  ��I  7r�ండ� 7V� � mద�  
�N� వ[�న0v. /ంj 19 ఏళI  పv� 5ర6 0v. ఎ�ంE క�న పVD� � �� త�C }గ:Oన 
Tధం� �క� ణ � సంD�� �న mవ5v.

పBక� - అQPzయ/ �లI లందZ �6 ?�C  ఆv5ం��)8. ETల �ం� �8�/ Kb� - 
p&' �)8. అత/� Kత̀ం hశ భద̀త5, ప̀�షC 5 పBక� / ¢S ఒంటV� ¤z:¥న సమయం. 
తన �ంE ~ంత మం4 Kత̀§ అSభTంW ఉh©గం అ4.

“ఇకªడ 7«" T¬6 ం� ;&5ంMం ” కKండ^ ఇ[�న ఆh¬ల� , ంv ఒకEన)ర +,� 
జ8F�న) ప̀zణం* జ C̄  అ� V�°¥ అవ©j/� xOంద^ � A� వ[�న 28 మం4 
u/5ల5 ±²¥ ³V�ం4. 0´o వ[�న ప/ , A�µ' ² ¶ర·�* ఉన) =గ^ ¸�¥ / వశం 
W&}వడం. 7V� � mద� ం* అతbంత cలకfన దశ అ4. 7¹ అ4 అS5న)ంత º:క 7� 
అకªడ. MM" 5000 అvFల ఎ�' న) =గ^ ¸� »న µ� వరం ఏర#8�5�)8 శ�¼ ½-.

[ఏ ]ద_ ం7 అ>= ఎB̀ ab ంNల7 ఉంd [$ Pe ఎfGవ అhQంVi ఉం;ంj. 1- kంద 
[$, lందర% mnop. 2 – శBC D ఎ; Pq 5ంr వsp= tకర దr uvwop.]

Mn� ¾రత uనbం ఎం�5న) ¿bహం ఎవ©Z ఊ¸ంచ/ మÃక Ä" Sంn ~ండ Àం¢/) 
ఎ�ª Mn Åయbడం. �ఖbం� ¤�̀´o Kత̀ ప̀zణం WÇ'  , పగE Uట శ�¼ ½5 



కనపడ5ంj M5ªంÈ =గ^ ¸�¥ ఎ7ª:. ఎకªడం అంÉ Kట- Å�#నంత º:క 7�. ఒంÊI / 
శ�'  Ëత' ం »� వW�టప#E� హVం�5P�ం4. ~ండ »� ఎ5ªÌ, ¢v / కEC  , GSకన) 0ళI 5 
MV క:#ంW ·ధbత తన ��'  » Í&5�)v xOంద^. �Î ఎం��ంత అవస�  అS}ÏదతS. ” 
ఇ4 ¤ � h¬/� ఋణం ;8�5< అవ7శం" అS5�)v.

MV ఏర#8&' న) xOంద^ 5 [న) AE సమసb ఒకE ఎ�రQbం4. Abం� ÑÒ*/ ZAQ 
Òళo- KE KEc క�-Ì [75 �v��)Q. ” చ� !TDÓ«'  P� ” అ/ 0E/ 
బయట5 ;µv. పకªSన) హ0�X ^ మద² ” ఎం�5 ఊV�< Aయbడం ” ��½© అ/ 
ఆటపEC &' �)v.~/) +,ల Sంn 0�I దX Z అ� సరM Ñ5- Í&5ంÈ< «ద ;8��)8 
“¹?ం�5 ఇవ©డం. � దగ� Ó ��C 5ంÕ” అ/. » ÑÖ* Í&5/, �VO తన ప/* పj× v 
zద{. అ4 Ø² 4 వ ¢BÙ. ¤�̀ అ½�ం4 . ంv +,ల ప̀zణం ఇం7 ~/) గంట*I  
�Oం" ,5300 7µ'  100 అvFల ఎ�'  Úరం M7 వW�Dం4.

Gన7Ï వ&' న) Û6 �nయ^ ¤ÎÜ చంద̀ , ఉన)�C ంn ప�C  త�# ÝVపడrzv. పడr�న) 
అత/) కKండ^ ప�C 5�)v. 7¹ ఆ క6 మం* ¤ళo కద:క � �దX  శబX § వ[�ం4. A�µ' ² 08, 
అకªడ ంv [న)AE బంక^ - ఏర#8�5�)8.ఆ Tషయం ఇంnయ² ఆBÞ 5 ß:య�. »� 
àకE. అ:�n T/ వ[�ం4 ఇంnయ² ఆBÞ అ< á°¥ అQb, 7-#- Ëద-�ÕC 8 A�µ' ² 
uనbం . 0´o ఇం7 &ర�� త Àం¢/� W8}క �ంh 0V â� ß:DPQం4, »Sన) A�µ' ² 
0V�.

ఆ క6 మం*< ¾రã �ä¤/� �దX  సమసb ఎ�åం4. అకªn� వ[�న 0V* Îవలం 7 F8 u/5- 
Kత̀§ �ం�5 వ[� PDష² ;&}గ:�8. Nగ¢ 0రందZ ¤వj/� అవ7శం 
ఇవ©5ంj A�µ' ² u/5- /-వVంæ8. NO:న 20 మం4* ఎవå� �ం�5 వ«'  
7ల�j/� çVంy Óంè * ఉండటం� 08 �ం�న) 7 u/5ల5 సP Ĉ  ఇవ©j/� అవ7శం 
Ï�.

7-#- éకరం� వ&' �)Q 0V బంక^ Sంn. ఏ Kత̀ం ఏమరA�� ఉ�) Ïwµ' 8 Ac 
u/5-. తల ఎ�'  çVంy Åయbj/� అవ7శం Ï� . తల క/�«'  7Ï�µ' v శ�¼ ½. 0ళo5న) 
�దX  అj©ంÉè ఎß' ౖన Àంతం » ఉండటం. ఆ 7-#ల5 �VO బ�:W� అవ7శం Ïక , ¢v 
ప�C 5/ »� ¤Ïక, 25 మం4* 18 మం4 u/5- Gన�ª G�I Pz8. అంÉ Vë̀ì 
అవ©డం.�ం�న) ఏvF8 Gన�ª Pవj/� అవ7శం Ï�. �ం�5 Pవj/� �j. 
అందV మన&¥* ËదE µV ఆ*చన ఏN WMX ం. Nగ¢ 0V� G�I  , మío వMX K. ఉన) 
0n/ మ�C îడMK. ఎం WMX ం. A�µ' ² ïంM·ð. ¾రã �¤X ·ð అ/ అ8Ç'  . 
[�P��)8 A° u/5-. ఏvFV� ఏN Åzb* అం�పటC డం Ï�.

 
” మన Pq 7 y@ zతb | &'}@ J~. ఎ;వంO స�యం 0fంh. ఒంట$% ..” అన6 
zటf

“మనం ఒంట$% &'()*మ, ఎవడ=6� . Bafల ,ంh 89: ;:  ఉ=6> . 
ఎ1@% 37p[(�న,6 పం1E=6> . 9కG స$ I�K Lళ�ం. ఇంO�, సQ�S ,� . TంU 
ఒకV ” అ, సz�నం ఇ�p� ఆ�స~ .



 

0V� ß-&. ఇ"#v గSక Gన5ª G�º �ంద ఉన) 08 �j మరñంచడం òయం. 
º-�}0:. /జ§. కష� ం అ5fన6 [� L5కf )N�. �ం1f �0�. 3� అవ3శం 
అ5fన6[� �Epf� LళN� . xOంద^ ఇతర u/5ల మన&* óతన ఉ¢¥హం 
ËదలQbం4.

కKండ^ అప̀మత' ం Åయbడం � సåన kïష²¥ � /Nô*I  õ అzb8. xOంద^ 5 mద� ం 
~త'  . ~త' � V�ö ì అQన 5ర6 0v. ఇకªడ ఉన) 5కªల/ చం�º 7¹ �VO ఇంE?ళoÏ<÷ అన) 
సంకల#ం. ంø ùదv* �8F��)Q. బంక^ */ u/5- 7-#- జ8"��)Ó 7¹, 
¤�̀ అవ©డం � ఇంnయ² ఆBÞ 08 ఎంత మం4 ఉ�)8 ఊ¸ంచÏకk��)8. ఎప#Eక"#v 
¤ళI  GS7ల kïష²¥ K8Ç'  7ల�డం � అకªvన)4 7 F8 7� eఎ5ªవ మం4 u/5- 
అన) భయం�< P¤j8 A�µ' ² బంక^ * 0´o. 7«పÊI < ËదE గండం MEం4. బంక^ 
�శనం అQPQం4.

xOంద^ � A� ఉన)0రం¢ úûǜì W&5ం�ంÉ అ�)v కKండ^. ఈ శ·X ల5 
A�µ' ² ఆBÞ � సంÎతం అం4 ఉం�ం4 . "వ[�న 0V/ వ[�న�C  7Ï�D �ం�5 Gþo:. 
ఎంత ÿందర� >!º అంత ÿందర� "అ/.

/Ý/� , ఈ Nష² 5 సంబం"ం[ ఇంnయ² ఇం#:i²¥ Sంn వ[�న సKæరం అ�I  ఒకÉ , ” 
అకªడ ~/) పం�-�)Q . 7Ï�యbంn ” అ/ తప#. 7బEC  అప#E� 0V వదX Sన) 7Dంత 
సKæరం బEC  ఇం?ంత మం4 ఉం$�� అ/ అంచ� Í&' �)8.

»న 40 అvFల ఎ�' * �ఖb µ� వరం */ A�µ' ¹ కKండ^ , 5 �ంద Sంn ఏ% అ:�n 
జ8F�ంద/ అ/�ం[ం4. అత/ వదX  వదX 5 ఒక u/5v పVÛ�' 5ంÈ వ[� /లబj× v.

” �షÞ² మన బంక^ / �శనం W¬8.”

“ఎంత మం4 ఉ�)8 ”

“&K8. 20 మం4 ఉం$�� ”

“&K8 7�. సV��  ఎకªv�)8. ఎంత మం4 ఉ�)+ Åప#ంn”

“…..”

” &v È¼ '¥ S పం�ంచంn”

ఆర× ^ ఇ[�ంh తడ½. A�µ' ¹ u/5- MM" �»( మం4 M7 బంక^ ఉన) Àం¢/� 
వæ�8. వ[�న 0V/ వ[�న�C  7:�ప$యbడం Ëద-�ÕC 8 ¾రత u/5-. ఒకª u/5n/ 
�j దగ� V� M7 ¤/వ©5ంj చంw AÓ&' �)8 . ఈ µV ఎవn )ం� Sంn A�µ' ² 
ïంM·ð అన) Kట బయE� అనj/� సమయం ఇవ©డం Ï� xOంద^ , కKండ^ , అం@ 
È¼ '.



 

7¹, అకªడ A�µ' ² ఎ�'  Í8, ¾రత u/5- kïష²¥ ß-&5/ ¤వడం. వ[�న 0రంద8 
మరñంచ�, ఇదX 8 Kత̀ం ఎ�t త�#ం�5/ µ� వరం W85�)8. ఆBÞ kïష²¥, ûకª Ëత' ం 
VP Ĉ  Wµ8.

“ఉన)4 Ëత' ం ఏvF8 Kత̀§ µ^ ”

త5ªవ మం4 అ/ ß:µక, ఉ¢¥హం� ఒక ·b� u/5లందర¹ ఎం�5/ మB పం�ంW¬v 
A�µ' ² కKండ^. »Sంn ·ంÖ-, �A5- , అ¹) క:�న Mn ËదలQం4. ¤బం�ల 
మంద� �ం�~&' న) దþ:) pD ఆ*చన* పnం4 బృందం. అప#EÎ &v +,- 
MM" /ద̀ Ï5ంj వ[�న ¾రత బృందం అలDPQ ఉం4. ఓ�క �డగ�C 5ంÈ< 
ఆ*చన* పv�న) u/5ల Ä" pD కKండ^ అన) Kట ఇ4. ,

�ంద�y �Jక. L56 m.ంచడం. LనkG �$' mడటం,�,frk �(య1.

బ�k� పj త�E తల ఎB̀f, u8N> మన JహJ,6,

ఒక �ళ చ,)>=, ��� ద�,k �$ �(క I� చ,)�ం.

 

xOంద^ అత/� A� ఉన) అందZ /ర-Qం�5�)8. ఎంత మం4 వ«'  అంత మం4/ 
ÏwMX ం. అప#EÎ 0V� ß��5న) !ì ù.² గ² శ�¼ ½ బలfన ఆm/ల 7-#*I  0బ1�ం4. 
ఉన) �A5ల Óంè త5ªవ. దగ� V� వ[�న 0V/ Kత̀§ చంపగల8. Û6 <@ -, �A5- 
0vÌ వ[�న బృంM/) మEC  5V�&' �)8 ¾ర;య u/5-.0V సంఖb æలడం Ï�. 
అవతల మం4 ఎ5ªవ మం4 ఉ�)8. ఒకV� ఒక8 ఎ�8 వW�µ8. 7¹ సåన AI /ంy � వ[�న 
A° u/5- ÿందర� ¾రత u/5:) క/�EC  చంపడం Ëద-�ÕC 8 . పకªSన) హ0�X ^ !ì 
ù.² గ² / అం�}మ/ Åప#� M/ దగ� V� G '́ �)v xOంద^. సV��  అ"#$ అత/ ,ద 
వ[� పnం4 , ఒక Û6 <@ . అ4 w:Pవడం � ఒకª µV� fం@ PQం4 xOంద^ 5. W� Í- 
ßO పnPQం4 . 2జం ßO , ఎ�క- బయE� వæ�Q . �5ª� �j ఒక �కª వ[� 
తగలడం� రక' µ̀వం అ½�ం4 . xOంద^ S అకªvన) ఆనంð 5K^ వదX 5 PQ ఫ C̄  
ఎQ@ ;&}మ�)v ఒక సహచ8v.

ఆనంð 5K^ వదX 5 అ� కషC ం ,ద W85�)v xOంద^. అత/� 7ట² ;&5/ ఫ C̄  
ఎQ@ ఇ&' న) సమయం*< 4రం జVOPQం4. ఆనంð 5K^ తల*� ఒక Öûì 
Ú&5PQం4. అకªnకకª$ , చ/Pzv. ఆ»న A° u/5ల Ú5v మVంత �VOం4.

xOంద^ 5 �j, ఒంE *ప: 13 ÖûI టI  Ú&?þI Q. ఎడమ ÅQb, సగం ఊnPQం4. 
మ¤Þంగం పకªన 3 ÖûI �I  తO�Q. xOంద^ <ల5 ఒV�v .

 



మío 7-#ల శబX ం. ఉ:�ª పn Ïæv xOంద^. ¢S ఇం7 æవÏ�. 7¹, A�µ' ² u/5ల 
Kట- T/�&' �)Q. ఒ~ªకª ¾ర;mn మృత hహం » �VO Àణం ఉంMÏM అ/ 
p&' �)8 . ఒ~ªకª శవం» 7:� , kn[ మB పB�� &' �)8. శ0/) Ï� ఊ"Ì Àణం ఉంM 
ÏM అ/ p&' �)8.

 

.” ఇ/) 0బ1- ��) <�ం�5 బ̀�5�)S. ఈ 5�#/ ఎంత «" భVంæ: “ అ/ అS5�)v. 
బ6¬ తల», Fం7» క:«'  తప# ఇక æవ<÷ అ/ అS5�)v అతS. xOంద^ 7«" 
స#8హ ÏనÉC  ఉ�)v. సV��  క´o &&5న) సమz/� ,అత/� దగ� ర� వ[� �ఖం ,ద 
�ఖం �EC  pµv, A�µ' ² u/5v. xOంద^ కదలÏ�. అత/ kటC *� మío 7��v. 
9ం@ �j ÅయbÏ�. ±� ,ద 7��v. xOంద^ 5 అర� ం 7వడం Ï�. ¢S ఇం7 బ̀�Î 
ఉ�)v. A° u/5v అ� �VOP�< pµv. Ëన) ¢S M�5న) 5 ZAQల 
Òళo.M/ ,ద Öûì �ద̀. డÖ1 ఇ� Àణం 7Anం4 కM అS5�)v. అంత 5�#*S 
T[త̀fన న½© ఒకE న0©v.

 

” �ంద ఉన) బంక^ / �j ¤?ì �EC  wÏ�MX ం. ¾రత hశం ఇక ఈ ~ండ Ä" pడ� ” అ�)v 
అన) Kట- T/�ంæQ xOంద^ 5 . అ4 Tన) xOంద^ Dంy � ఆ క� ణం అర� ం అQbం4, 
¢�ం�5 బ̀�5�):. � Àణం ఎ�; 7«పÊI  P�ం4 . 7¹, Ps*" �ంద ఉన) 
0రందV¹ ర�� ంæ: అ/ /ర-Qం�5�)v. ఎ�8� క/�ం[న Û6 <@ ఒక M/) ;&5/ 
A�µ' ² u/5n >"*� TD¤v. ఎ% తO:న�C  అ/�ం[ం4 7¹ , ఆ u/5v GS�VO 
pµv. అత/ తల ఎOV పnం4 , Û6 <@ w-v 0బ1�. Nగ¢ u/5- ఆ శబX ం T/ 
పVÛ�' 5ంÈ ¤� , 0V/ మÃక �Ac అం�5/ 7Ï�¬v.

అవతల Ä"Sన) u/5:) త�#ం�5ంÈ దగ� ర5 ¤�< 7:� ప$µv. UV' � 0బ1 �న) ఒక 
7-, ఒక ÅQb �< శ�'  �డ;&5/ ఎ�8� ఉన) మ+ బంక^ *� Û6 <@ TDÓµv . ఒకÉ 
0బ1* బంక^ */ 4 FV/ అంతం Wµv . ఆ Àంతం భయంకరం� ఉం4 ఇ"#v. ఉన) శ�¼ ½ 
Ï�, N�¼ v Ï�. బ̀�5న)4 ¢5కª$

 

¢S Åzb:¥న త80� ప/ FVం[ ఆ*[ంæv xOంద^ . తన 0V* Àణం ఉన) 0V/ 
Gన5ª ;&?ళI డం, �ంద5 G�I  Gంట< ఇన<ÓÞష² A¯ Åయbడం. A5Ì G�I న తన «)¸�- 
ఒ~ªకªV/ క4:MX ం అS5< *పల క¹) Í  వ&' �)Q.ఒకªడ�) , ఒకª [న) Fం7 చ"#v 
T/#µ' $÷న/ ఆశ� 0V దగ� V� క4�v.శబX ం Ï5ంj< , Ps తన Àణం� క:� G�ª G�ª 
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