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Chapter 1 కుచేల.AI San Francisco, USA January 2020 
 
 
 
 
 
 
 

పది రోజులనుంచి చేస్తున్న పని మీద ఏకాగ్రత ఉుండట్లేదు. ప్రస్తుతుం నేన 
చేయబోయే ఆర్టఫిిషియల్ ఇుంటెలిజెన్స్ ప్రోజెక్టి (Artificial Intelligence 
Project) కి కుచేల.AI అని పేరు పెట్టకిున్ననన. ఆ ప్రోజెక్ట ిమొదలు పెట్టని్ 
రోజు నుంచీ ఏవో ఆలోచన్లు. మన్ఃస్థిమితుం లేదు. అమెర్టకా వచిి స్థిర పడిన్ ఈ 
25 ఏళ్ళలోనూ రాని ఏవో జ్ఞాపకాలు. ఏదో వెలితి. 
 
ఏమిట్ట అవుతుంది న్నకు? నేన అనకున్న క్రాస్ ఫుంక్షన్ల్ డ్రీమ్ టీమ్ (Cross 
functional dream-team) ఫార్మ్ అయ్యుంది. ప్రోజెక్ట ి కిక్ట-ఆఫ్ మీట్టుంగ్ 
(Project kickoff meeting) పది గుంటలకైతే, నేన పదిుంపావు దాకా న్న 
ఆఫీస్త గదిలో పరధ్యయన్ుంగా కూరుిన్ననన. 
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Chapter 2 సారధి Amalapuram, India 1970 

ఫస్ి సెమిస్రి్మ ర్టజలి్్ వచ్చియ్. కుమార్మ కి అుందర్టకన్నన పెర్్ుంట్లజ్ ఎకుువ 
వచిిుంది. తరాాత సిాన్ుం  శ్రీకృష్ణది.  దొర్టకాడు! న్న కాుంపిటీటర్మ అని పట్టదిలగా 
చదవడుం మొదలు పెట్టిడు.  కుమార్మ స్ననహుం త శ్రీ కృష్ణ లో చ్చలా మారుు 
వచిిుంది. ఆ మారుు లో భాగమే, ఇుంజనీర్టుంగ్ పూర్టు అయ్యయక, అమెర్టకా వెళ్ళళ 
ఇుంకా చదవాలనే కోర్టక. అది రోజు రోజుకి పెర్టగి మహా వృక్షుం అయ్యుంది. 
చదువు బిజీలో ఇుంట్టకి ఉతురాలు వ్రాయడుం కూడా తగిిపోయ్ుంది. ఇుంజనీర్టుంగ్ 
కాలేజీ లో శ్రీకృష్ణకి ఒక గుర్టుుంపు వచిిుంది.  
 
ఎలకోో మాగ్ననట్టక్ట ఫీల్్ థీరీ ప్రొఫెస్ర్మ శ్రీ పారాతీశుం గారు, ఎడాాన్స్్ లెకుల 
ప్రొఫెస్ర్మ సాుంబమూర్టు గార్టకి  శ్రీకృష్ణ,  కుమార్మ ఇష్ిమయ్న్ విదాయరుులయ్యయరు.   
ఒక రోజు కృష్ణకి బాగా జారుం వచిిుంది. హాస్ిల్ నుండి కదల లేని పర్టస్థతిి. కినేిక్ట 
నుంచి రూమే్ట్ల ట్టబ్లేట్స్ తెచిి ఇచ్చిడు. అది వేస్తకొని పడుకొన్ననడు.  కేాస్ కి 
అతన రాక పోయేస్ర్టకి, పారాతీశుం గారు రూమ్ కి వచిి చూస్థ, డాకిర్మ ని 
తీస్తకొచిి వైదయుం చేయ్ుంచ్చరు. అతన మిస్ అయ్న్ కేాస్తలు మళ్ళళ  ఏదో వుంక 
పెట్టి కేాస్ లో చెపుడుం, మిగిలిన్ స్టిడుంట్స్ కి ఆశిరయుం వేస్థుంది, అస్టయ కూడా 
కలిగిుంది.    
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Chapter 7 మాలతి Hyderabad, India 1990 
ఐబిఎమ్ లో చేర్టన్ ర్ుండేళ్ళకి అనకుుంట్ట, తాతగారు లేని అమలాపురుం మళ్ళ ే
వెళ్ళళన. ఆయన్ ముంచుం పట్టిన్పుుడు నేన చూదాామని బయలుదేర్టతే, వదనాి 
చెపుమన్ననరు, కృష్ణ డాకిరేట్స అయ్య మన్ ఊరు రావాలని చెపేురుట. ఆయన్ 
మాట శిలా శాస్న్ుం. తాత గార్ట లేని ఇలుే న్నకు వెలితిగా అనిపిుంచిుంది. 
కాలవగట్టికి వెళ్ళళ కూరుిన్ననన. న్న బాలయుం, ఆయన్ త కబురుే గురుుకు వచిి, 
న్నకు తెలియకుుండా కళ్ళలేోుంచి నీళ్ళళ వచేియ్. “భడవా! పెదావాడివి 
అయ్యపోయ్యవురా”! అన్న మాటలు ఇుంక మస్థుష్ుుంలో కలవర పెట్లియ్.  
 
న్నన్న ర్టటైర్మ అయ్యయరు, కాని డబుు స్మస్య లేదు. అమ్ పెళ్ళళ గుర్టుంచి చెపుతేనే 
ఉుంది. వదు ా అన్డానికి పెద ా కారణాలేమీ కన్పడలేదు. పెళ్ళళ గుర్టుంచి అపుట్ల ే
న్నకు పెదాగా ఏుం అభిప్రాయ్యలు లేవు. న్న ప్రణాళ్ళకలో అది ఒక భాగుం, ఒక 
మైలురాయ్. ముంచి టైమిుంగ్ అనిపిుంచిుంది అుంతే. హైదరాబాదు ఉసా్నియ్య లో 
హిస్ిరీ మేజర్మ, డిగ్రీ ఫైన్ల్, పేరు మాలతి అని తెలుస్త. అమా్య్ని చూడడానికి 
వెళ్ళుం. మాలతిని చూస్థన్ మొదట్ట చూపులోనే ఏదో ఓ ఆకరషణ. చకుట్ట న్వుా, 
మృదువైన్ మాటతీరు, చ్చలా కుంఫర్టిుంగా అనిపిుంచిుంది. పెదగాా తన్ చదువు 
గుర్టుంచి కాని, తన్ కెర్టయర్మ ఏస్థురేష్న్స్ గుర్టుంచి గాని నేన అడగలేదు. ముందు 
చెపిున్ట్ట,ి AI తపు అనీన పనికిరానివని నేన న్మే్ రోజులవి. అుందులోనూ ఆర్మి్  
మేజర్మ అుంట్ల అస్్లు ఖాతరు లేదు. 
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Chapter 8 జట్ట,ి ప్రమఖులు January 2000 

ప్రతి స్ుంవత్రుం, అపుుడే గ్రాడుయయేట్స అవుతున్న చ్చకులాుేంట్ట స్టిడుంట్టలన 
మేమ ఇుంటర్మన ప్రోగ్రాుంలో చేరుికుుంట్టుం. కొతు బేచ్ జ్ఞయ్న్స అయ్యయరు. 
అుందరూ స్బ్లెక్టి మీద పట్టి ఉన్న వాళ్ళళ అయ్న్న, అుంతా ఒకే త్రాట్టపై న్డవడానికి 
నేన మొదట రోజులోే వాళ్ళకి కేాస్తలు తీస్తకోవడుం మా ఆన్వాయతి. 
 
“టీమ్! వెల్ కమ్ ట్ట రీసెర్మి లాబ్స్. మీకు ఇకుడ చకుని అనభవుం వస్తుుంది. 
ప్రోజెకుిలలో ఇకుడ మన్ుం నితయుం వాడే పదాలన నేన మొదట మీకు 
విశదీకర్టసాున.” 
 
“జ్ఞన్స మెకార్టి, మన్ AI టెకానలజికి పిత, ఆయనే ఈ పదానిన మొదట 
స్ృషిుించ్చడు అని ఇదివరకు మీరు నేరుికునే ఉుంట్టరు. ఆ AI  లోుంచే పుట్టిుంది, 
మెషీన్స లెర్టనుంగ్. కుంపూయటరకేు మన్ుం ప్రోగ్రాుం చేయక పోయన్న, వాటుంతట అవే 
’నేరుికొని’, తమ స్ాభావాలు మారుికోవడుం, ’మెషీన్స లెర్టనుంగ్’ అని చెప్పుచ్చి. 
ఇది విన్డానికి ఆశిరయుంగా ఉుంట్టుంది, కాని మన్ుం చిన్న పిలేలిన గమనిస్ను, 
పుట్టిన్పుుడు ఏమీ తెలియకుుండా పుట్టిన్న, వాళ్ళకు కలుగుతున్న అనభవాలని 
బట్టి వాళ్ళళ ఎదగడుం కూడా అలాుంట్టదే. చ్చట్టి ఎదురవుతున్న డాట్ట ని బట్టి, ఈ 
మెషీన్స లెర్టనుంగ్ కుంపూయటరుే తమ తెలివిని అభివృదిు చేస్తకుుంట్ట పోతాయ్.”  
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Chapter 16 డమో San Francisco, USA April 2020 
కుచేల.AI ప్రొజెక్టి మొదలు పెట్టి న్నలుగు నెలలు అవుతుంది. 
 
“కమ్ ఫర్మ ఏ ప్రొట్లటైప్ డమో ఆఫ్ కుచేల.AI (Come for a prototype 
demo of KUCHELA.AI)” అని కాలెుండర్మ ఇనెవాట్స చూడగానే, న్న టీమ్ 
అుంట్ల ఒక గౌరవుం, ఒక గరాుం ఏరుడిుంది. రూమ్ అుంతా చీకట్ట చేస్థ ప్రొజెక్ట ి
చేసాడు. 
 
Slide-3: 
కుచేల.AI  Appని మీ ఫోనే్లకి డౌన్స లోడ్ చేయడుం ఎలా? 
న్న ఫోన్స లో కుచెలా.AI App ని కిేక్ట చేయగానే, క్రోమ్ కాస్ి త టీవీ మీద 
కన్పడుతుంది. 
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“ఆ డీసెుంట్రలైజ్్ మేనఫేకిర్టుంగ్ ఏమిట్ట స్ుందీప్? కొుంచెుం వివర్టుంచగలవా?” 
అడిగిుంది, మెలిుండా. 
 
“ఓహ్, చ్చలా ఆలోచన్లు, క్రిష్ కి తన్ స్ననహితులు ఇచ్చిరు. క్రిష్, నవాయ్తే 
న్నకన్నన బాగా చెపుగలవు. ప్లేజ్” అని స్ుందీప్  అడగాినే, నేనూ, న్న స్ననహితుడు 
కుమార్మ డిస్ుస్ చేస్థన్ ఆలోచన్ చెపేున. 
 
“అమెర్టకా లాుంట్ట వెస్ిర్మన దేశాలేో మన్ుం మన్ బేస్థక్ట మానఫేకిర్టుంగ్ 
పదుతులన, వస్తువులనూ, చైన్న లాుంట్ట దేశాలకు ఔట్స ో ర్మ్ చేస్నస్తకున్ననమ. 
ఎకొన్మిక్ట పరుంగా అది లాభసాట్టగానే ఉన్నన, ఈ స్థుంగిల్ డిపెుండనీ్ ల దాారా 
చ్చలా అన్రాులున్ననయ్. ఉదాహరణకు, గ్లేబల్ స్పేయ్-చెయ్న్స్ దెబు తిన్నన 
అుంట్ల, యుదుస్మయ్యలేో కాని, ప్రకృతి విపతుులు వచిిన్పుుడు కాని, ఈ చైన్న 
లాుంట్ట దేశాలు మన్కు సామానలు అుందిుంచ లేక పోవచ్చి.”  
 
“మన్ుం అనీన ఔట్స ో ర్మ్ చేస్నస్తకోవడుంత అతయవస్ర పర్టస్థుతులోే కావలస్థన్ 
వస్తువులు చేస్తకోలేక అవస్లిు పడతాుం. ఉదాహరణకు, ఓ వైరల్ ఎట్టక్ట వస్ను, 
బేస్థక్ట ఫేస్ మాస్తుల దగరినుంచి, వెుంట్టలేటరుే దాకా స్మయ్యనికి ఇకుడ 
తయ్యరు చేస్తకోలేని దౌరాాగయుం మన్ది.”  


