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( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
తెలల్వారింది. రవీ! భుజంగరావు తమ తమ సమాధానలతో హెడాడ్ఫీసుకు చేరుకునాన్రు. వారిచిచ్న సమాధానాలు యం.డి టేబుల
ముందునాన్యి. కృషణ్మోహనిన్ యం,డి ముందుకు పిలిపించారు.
"కృషణ్మోహన వాళల్ సమాధానాలు ఊహించినటేట్ ఉనాన్యి. చూడండి!"
కృషణ్మోహన అందుకునాన్డు.
ముందు రవి సమాధానం చదివి వినిపించాడు.
“ఎం.డి గారికి - నమసేత్, నినన్మీరిచిచ్న ఆదేశం పర్కారం నా సమాధానానిన్ సబిమ్ట చేసుత్నాన్ను. ఆ సంఘటనతో నా పర్మేయం ఏమీ
లేదు. ఆ డబుబ్ నా బీరువాలోనికి రావడానికి భుజంగరావే కారణమని నా అనుమానం. కాని నా దగగ్ర ఋజువులు లేవు. ఇక కృషణ్మోహనాగ్రు అడిగిన
అనిన్ కెవ్రీసిక్ బెంగుళూరులో నేను చెపిప్న విషయాలోల్నూ ఏమారుప్ లేదు. దయచేసి నా మీద మోపిన అభియోగాలు ఉపసంహరించి ననున్ తిరిగి నా
పోసుట్లో జాయినయేయ్ టటుల్గా ఆరడ్రుస్ పాస చేయవలసినదిగా మిమమ్ పార్రిధ్సుత్నాన్ను."
భుజంగారావు సమాధానం చదివాడు కృషణ్మోహన
“సర.. ఆ డబుబ్ సంగతి గాని, మా ఎజియమ గారి మీద ఫిరాయ్దుతో గానీ నాకే విధమైన సంబంధం లేదని వినన్వించుకుంటునాన్ను."
యం,డి. కృషణ్మోహన వైపు తిరిగి “ ఇదీ కృషణ్మోహన..! మనం ఊహించిన విధంగానే సమాధానాలునాన్యి. నెకస్ట్ యాక్షన?",
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"అదే సార మీకు ఇదివరకే కేసు యొకక్ అనిన్ వివరాలు చెపాప్ను. దాని పర్కారం భుజంగరావే నేరసుత్డని మనం అనుకునన్దే. ఆ

ఋజువులు మీకు సమరిప్ంచాను. ఇక రవితో మనం చరిచ్ంచాలిసిందేం లేదు. భుజంగరావు కి ఋజువులు సాకాష్య్లు చూపించి, నా ఛాంబరోల్ అతని
రియాక్షనిన్ మీకు నివేదిసాత్ను. అతరావ్త తీసుకోవలసిన యాక్షనిన్ మీరే నిరణ్యించండి."
“యస.. పొర్సీడ.. మిషట్ర కృషణ్మోహన"
కృషణ్మోహన ఛాంబరిక్ భుజంగరావుని పిలిపించేడు. భుజంగరావు వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. అతనికి కొంత దూరంలో టి.వి. సీర్క్న, దాని
పర్కక్నే రికారిడ్ంగ యంతర్ం ఏరాప్టు చేశారు. ఛాంబరోల్కి ఎవరూ రాకుండా బోలుట్ బిగించారు. కృషణ్మోహన కూడా బెంగుళూరు వచిచ్న వయ్కిత్ ఆపరేషన
పార్రంభించాడు. కృషణ్మోహన భుజంగరావు వైపు తిరిగి “భుజంగరావు గారూ ! మీరు ఇపప్డు వచేచ్ సెల ఫోన సంభాషణలు వినండి’ అనడం సంభాషణల
రివైండింగ పార్రంభమవడం ఒకేసారి.. ఆ సంభాషణ ఇలా సాగింది.
“హలో భుజంగరావుగారూ, నేను అగరావ్ల, ఇండసిట్ర్యలిసుత్ని. .నా ఇండసీట్కి లోన సంగతి ఏం చేశారు?
“ఆ పని మీదే ఉనాన్ను, అగరావ్ల గారూ! మీరు కోటి రూపాయల లోనిక్ అపై చేశారు. అది మా ఎజియం గారి చేతిలోలేదు. కాని
ఆయన రికమెండ చేసేత్ హెడాగ్ఫీసు శాంక్షన చేసుత్ంది."
“ఇంకేం ఎ.జి.ఎమ గారికి చెపిప్ ఆ పని చేయించండి’
'లాభం లేదండీ! ఆయన రూలస్ మాసట్ర! రూలస్ పర్కారం మీకు లోన రాదంటునాన్రు".
“ఆయన ఫారామ్లిటీ ఆయనకిదాద్ం. ఆ సంగతి చెపిప్ నడిపించండి.”
“ఆయన వినడం లేదు. ఆయన డబుబ్కు లోంగే రకం కాదు".
“అయితే ఏం చేదాద్ం?
“అగరావ్ల గారూ! మీరు నాకు 50,000/- పంపించండి! ఆ డబుబ్తో ఒక పనాన్గం పనిన్ ఆయనిన్ టార్నస్ఫ్ర చేయించడంగాని,
ససెప్ండ చేయించడం గాని చేదాద్ం. వేరే కొతత్ ఎజియంతో పని జరిపిదాద్ం”
“ఓ.కే. భుజంగరావుగారూ, రేపే మీరు అడిగిన డబుబ్ పంపిసాత్ను” ఫోన రివైడింగ పూరత్యింది. ఆఫ చేయబడింది.
కృషణ్మోహన భుజంగరావు వైపు చూసేత్ వాడి కంగారు చెపప్నలవి కాదు.
“భుజంగరావ ! మనం మాటాల్డే పర్తిఫోన కాల రికారుడ్ అవుతుంది. దానిని మనం తెపిప్ంచుకుని మరల వినవచుచ్. ఇక తరావ్త రోజు
మీకు డబుబ్ అందింది. దానిని మీరు మీ ఫీజు కిర్ంద ఇరవై అయిదు వేలు ఉంచుకుని మిగిలిన రూ.25,000/- మీ ఎజియం గారి కపోబ్రుడ్లో పెటాట్రు.
"అబదధ్ం. నేనలా పెటట్లేదు!"
'పచిచ్ నిజం. ఎలా పెటాట్రో చూడండి”
టి.వి. ఆన చేశారు. ఇదీ సీన..
భుజంగరావు ఎజియం ఛాంబరోల్కి వచిచ్ లోపల బోలుట్ బిగించాడు. ఎజియం ఛాంబరోల్ని కపోబ్రుడ్ తన దగగ్రునన్ డూపిల్కేట తాళంతో
తెరిచి డబుబ్నన్ కవర లోపల పై అరలో పెటిట్ మరల తాళం వేసి, ఛాంబర బోలు తీసి సీవ్పర చేత ఛాంబర కీల్న చేయించి ఏమీ ఎరగనటుట్గా మరల
ఛాంబరిక్ తాళాలు వేసి తన సీటులో కూరుచ్నాన్డు! కట!
కృషణ్మోహన భుజంగరావు వైపు చూశాడు. వాడు పడిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. అయినా కూడగటుట్కుని "ఇదంతా నా మీద
జరిగిన కుటర్ సార” అనాన్డు.
“అవును కుటేర్! కాని నీ మీద జరిగింది కాదు, నువువ్ చేసిన కుటర్, టి.వి.లో కనిప్ంచేది నువేవ్నా?
"నేనేసార, కాని కపోబ్రుడ్ తాళాలు సార దగగ్రే ఉంటాయి కదా! నేనెలా తీసాత్ను.?”
“అవును. తాళాలయితే ఎజియం గారి దగగ్రే ఉనాన్యి. దీనిని నువువ్ నీ తెలివితేటలతో డూపిల్కేట తయారుచేశావు! అవునా?”
సమాధానం లేదు..!
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"ఇంకా కథ పూరిత్ కాలేదు భజంగం! అంతకుముందే నువువ్ ఏజియం గారి సేఫ లాకరోల్ని డాకుయ్మెంటల్ కాపీలనీన్ తీసుకునాన్వు. నీ

దగగ్ర కెలా వచాచ్యని డబాయించకు. వాటిని రవిగారే తన ఐటి రిటరన్ తయారు చేయడం కోసం నీకిచాచ్రు. ఒక రోజున ఎజియం ఛాంబరోల్ ఉనన్
ఫోటోసాట్ట మిషను పనిచేయడం లేదని ఆ డాకుయ్మెంటల్నీన్ బయటకు తీసుకొని వెళిల్ రెండేసి కాపీలు తీయించి ఒకటి నీ దగగ్రుంచుకొని మిగిలిన దానితో
ఐటి రిటరున్ పూరిత్ చేశావు. ఈ డాకుయ్మెంటల్ కాపీలనీన్ జతచేసి హెడాడ్ఫీసుకు ఆకాశరామనన్పేరుతో కంపెల్యింట చేశావు. కపోబ్రుడ్లోని డబూబ్, ఈ
డాకుయ్మెంటల్ ఋజువులతో నువూవ్హించినటేల్ రవి ససెప్ండయాయ్డు. అయితే సరక్మ ఫరెనీన్యల ఎవిడెనోస్త్ మా పదధ్తి పర్కారం ఋజువులనీన్ బయటకు
తీశాం, ఏమంటావ? భుజంగరావ?”
భుజంగరావ ఏమంటాడు?
“ననున్ క్షమించండి సార, నా బుదిధ్ గడిడ్ తినన్ది. మరల ఏ తపప్ చేయను. ననున్ కాపాడండి సార”
“'ఈసంగతి నేను బెంగుళూరులోనూ, నినన్ మన యం.డి.గారూ చెపాప్ము. నువువ్ ఖాతరు చెయయ్లేదు. నౌ ఇటీజ టూలేట! రూలస్
పర్కారం యాక్షనుంటుంది. నువివ్క వెళళ్వచుచ్."
భుజంగరావు బయటకు వచిచ్ యం.డి.ని కలిసే పర్యతన్ం చేశారు. కాని ఫలించలేదు. ఏడుసూత్ తిరుగు పర్యాణమయాయ్డు.
భుజంగరావు వెళిల్పోయాక రవిని పిలిపించారు.
"రవి గారూ ! కూరోచ్ండి. మిషట్రీ విడిపోయింది. చూడండి, వినండి" అంటూ టెకీన్షియన వైపు చూశాడు. మరలా ఫోన సంభాషణ,
టి.వి. సీర్క్న వినడం, చూపడం జరిగింది. రవి అదిరిపోయాడు. లేచి కృషణ్మోహన రెండు చేతులూ పటుకుని తన కళల్ కదుద్కునాన్డు. ఆశచ్రయ్ంతో, “ఇదంతా
ఎలా సాధయ్ం కృషణ్ మోహన గారూ?” అనాన్డు.
"బార్ంచీలను, బార్ంచి మేనేజరిస్న్ కంటోర్ల చేయడానికి మేనేజెమ్ంటు కొనిన్ ఏరాప్టుల్ చేసుత్ంది. ఆ ఏరాప్టల్ మేనేజరిస్క్ కూడ తెలియవు.
ఇక ఫోన రికారుడ్ల సంగతి. నేటి టెకాన్లజీతో ఇదంతా సాధయ్ం. మనం జరిపే పర్తి సంభాషణ రికారడ్వుతుంది. అవసరమయితే తగిన అధారిటీ ఉనన్ వాళుల్
అడిగితే ఆ సంభాషణ రికారిడ్ంగు ఇసాత్రు. నౌ యు ఆర ఫీర్. మీరు హేపిగా బెంగుళూరు వెళల్ండి. రేపే మీకు మంచి కబురు అందుతుంది."
"థాంకుయ్ కృషణ్మోహన గారూ!'
“ ఆ థాంకస్ యం.డి. గారికి చెపిప్ సెలవు తీసుకోండి”
రవి మరోసారి కృషణ్మోహనిక్ కృతజఞ్తలు చెపిప్ యం.డిని కలిశాడు.
“రవిగారూ! మీ మీద మోపిన అభియోగాలు ఫాలస్ అని మాకు ముందే తెలుసును. కాని వాటి ఋజువులు కావాలి కదా! ఈలోపులో
మీరు మీ సీటులో ఉండకూడదు గనుక ససెప్ండ చేశాం ! డోంట వరిర్. అయినా భుజంగరావు మీద కంపెల్యింటస్ వచిచ్నా మీరతని సీటు మారచ్కపోవడం,
యాక్షన తీసుకోక పోవడం, తపుప్! మనం మంచిగా ఉంటే సరిపోదు. దురామ్రుగ్ల బారినుండి తపిప్ంచు కోవడానికి తగిన జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి. ఇకనుంచి
జాగర్తత్గ ఉండండి"
"థాంకుస్ సార మీకు ఆ జనామ్ంతం ఋణపడి ఉంటాను"
“ఇటాస్లైరట రవీ! విషూయ్ ఆల ది బెసట్"
రవి సంతృపిత్తో, సంతోషంతో బయటకు నడిచాడు.
***
తెలల్వారే సరికి రవి, భుజంగరావు బెంగుళూరు చేరుకునాన్రు.
భుజంగరావు మామూలుగా బాయ్ంకు టైముకి బాయ్ంకుకు వచాచ్డు. తన సీటులో కూరుచ్నాన్డు. మరో అరగంటలో ఎజియం ఛాంబరిక్
వెళిల్ నమసక్రించి నిలబడాడ్డు.
"కూరోచ్ండి, భుజంగరావుగారూ!” అంటూ అతని చేతిలో హెడాడ్ఫీసు నుండి వచిచ్న కమూయ్నికేషనిన్ పెటాట్డు. చదవి భుజంగరావు
పశాచ్తాత్పంతో కుమిలిపోయాడు. ఆ కమూయ్నికేషన సారాంశం :
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“మిషట్ర భుజంగరావూ ! గతంలో మీ మీద లంచగొండితనం మీద చాలా ఫిరాయ్దులు వచాచ్యి. కాని మీ ఎజియం రవి గారు మంచి

హృదయంతో మిమమ్లిన్ క్షమించి వారిన్ంగ ఇచిచ్ వదిలేశారు. దానికి మీరు కృతజఞ్త చెపాప్లి. కాని ఉపకారికి అపకారం తలపెటాట్రు. మీరు చేసుత్నన్
తపుప్ను ఆయన చేసినటుల్గా పర్ణాళికాబదధ్ంగా ఋజువు చేసే పర్యతన్ం చేశారు. నిజాలు తెలుసుకునాన్క మీరే దోషి అని ఋజువులు సేకరించాం. అవి
మీరూ సవ్యంగా చూశారు. మీ ఈ నేరానికి తగిన శిక్ష మిమమ్లిన్ సరీవ్సు నుండి తొలగించడం, అంతేగాక మిమమ్లిన్ చటట్బదధ్ంగా తగిన శిక్ష కోసం
పోలీసు రిపోరుట్ ఇవవ్డం, కాని ఇది మీ పర్థమ తపిప్దంగా భావించి మీకు మీ పర్సుత్తపు కేడర నుండి రెండు సెట్పప్లు తగిగ్సుత్నాన్ం. ఈ శిక్ష మీకు ఈ రోజు
నుండే అమలులోకి వసుత్ంది. మీ డిగేర్డెడ కేడరోల్ ఈ రోజే ఎజియం గారికి రిపోరుట్ చేయబడి, తవ్రలో మిమమ్లిన్ మఫిస్సిల బార్ంచికి టార్నస్ఫర చేయడం
జరుగుతుంది."
ఈ ఆరథ్రు తీసుకుని భజంగరావు ఛాంబరు బయటకు వెళిల్పోయాడు.
****
శాయ్మసుందర రవికి ఫోన చేశాడు, రమమ్ని. రవి శాయ్ముస్ందరిన్ కలిశాడు.
"కమాన రవీ! పేల్జ టేక యువర సీట” రవి విష చేసి శాయ్మసుందరకి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు. అతని చేతిలో హెడాడ్ఫీసు
కమూయ్నికేషన పెటాట్రు. దాని సారాంశం :
“ మీ ససెప్నష్న అరథ్రిన్ రివోక చేసుత్నాన్ం. ఈ రోజే మీ పాత సీటులోకి ఎంటరవవ్ండి.”
రవి ఆ కమూయ్నికేషన చదవి శాయ్మసుందరిక్ షేక హేండోత్ థాయ్ంకుస్ చెపాప్డు,
ఈ లోపల బాయ్ంక ఆఫీసరిస్న్ ఛాంబరిక్ పిలిపించారు. శాయ్ముస్ందర తన సీటులోంచి లేచి" మీ ఆఫీసరస్ అందరికీ తీపి కబురు, మీ
ఎజియం రవిగారి మీద మోపిన అభియోగాలనీన్ వితార్డ్ చేసి ససెప్క్షనిన్ రివోక చేసూత్ హెడాడ్ఫీసు నుండి ఆరడ్రుస్ వచాచ్యి. " రవి వైపుకి తిరిగి “ రవిగారూ,
మీ ఒరిజినల సీటోల్కి రండి, పీల్జ” అనడం, అందరూ కరతాళధవ్నులు చేయడం, రవి తన సీటులోకి పర్వేశించడం ఒకక్సారే జరిగాయి. అదే రోజు లంచ
టైములో ఈ కొర్తత్ ఆరడ్రు గురించి శాయ్ముస్ందర సాట్ఫిక్ ఎనౌనుస్ చేయడం జరిగింది. తను అందరి దగగ్ర సెలవుతీసుకుని ఛారీట్ తిరిగి రవికి అపప్గించి
ఆరోజు సాయంకాలమే హెదాద్ఫీసుకు వెళిల్పోయాడు.
VI
ఈ సంఘటన జరిగిన వారం రోజులకు కృషణ్మోహన ఫోన మోగింది.
“హలో, ఎవరండీ??”
“నేను సార, బెంగుళూరు సిటి బార్ంచి ఎజియం రవిని"
'ఏమిటి విశేషాలు?
నేను మిముమ్ ఒకసారి కలవాలనుకుంటునాన్ను"
“అఫీషియలా, పెరస్నలా?”
“పెరస్నలే. వయ్కిత్గతంగా మీ రెసిడెనోస్ల్ కలవడానికి మీ అనుమతి కావాలి. దయచేసి అడర్సుస్ చెపప్ండి, కేవలం ధాయ్ంకస్ చెపప్డానికి"
“సరే" అని చెపిప్ తన రెసిడెనిస్యల అడర్సుస్ చెపాప్డు. చెబుతూ "మీరు ననిన్లా కలుసుకుంటునాన్నవి గాని, కలిసిన తరువాత
కలిసినటుట్గాని ఎవరికీ చెపప్వదుద్"
“అలాగే సార! రేపు ఆదివారం ఉదయమే మీ యింటి దగగ్ర కలుసా".
అనుకునన్ పర్కారమే రవి ఆదివారం ఉదయం 9గం|కి కృషణ్మోహన ఇంటికి వెళాళ్డు. కూడా బెంగుళూరులో పర్సిదిధ్ పొందిన కోవా" ని
డజను యాపిలస్ తీసుకుని వచిచ్ కృషణ్మోహనిక్చేచ్డు. అతిథిని ఆహావ్నించి కాఫీ ఇచిచ్ తనూ మరో కపప్లో సిప చేసూ అడిగాడు “రవిగారూ ! ననున్
కలవాలని మీ కెందుకనిపించింది!? "
ఈలోగా రవి కాఫీ సేవనం పూరత్యింది.
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"కృషణ్మోహన, మిమమ్లిన్ గారూ అని పిలవాలనిపించటేల్దు. అనయ్ధా భావించకండి
“మీరు పెదద్వారు, మీరెలా పిలిచినా నాకూ బాగుంటుంది”
"కృషణ్మోహన! మిమమ్లిన్ చూసేత్ నాకెందుకో ఒక ఆతీమ్యుడిని చూసినటట్నిపించింది. ఇటువంటి మాటలు ఆఫీసులో మాటాల్డకూడదు.

పైపెచుచ్ మీరు నామీద మోపబడిన అభియోగాల నిజానిజాలు తెలిసికోవడానికి వచిచ్నవారు. అందువలన నా మాటలను మరో రకంగా అరథ్ం చేసుకునే
పర్మాదముంది. కాని ఇకక్డ నా భావాలు యధేచఛ్గా చెపప్వచుచ్ను.

మీరొక ససెప్ండయిన - అదీ ఆరిథ్కలావాదేవీలాల్ంటి అభియోగాల మీద - ఆఫీసరిన్

ఎంకవ్యిరీ చేయడానికి వచాచ్రు. అయినా మీ ఎంకవ్యిరీ మోడస ఆపరండీ అంతా చాలా నిసప్క్షపాతంగా సాగబటేట్ నాకు సంపూరణ్ విముకిత్ అభించింది.
ఒక వేళ నెగెటివ ఎపోర్చోత్ సాగితే విచారణ, ఫలితం మరోరకంగా ఉండేది. ఇంకా చెపాప్లంటే నేను చాలా ఈజీ గోయింగ మనిషిని. అటువంటి నా మీద
పర్తేయ్క అభిమానంతో మీ విచారణ సాగింది. దానికి నా కృతజఞ్తలు, అయినా ఈ ఎపిసోడిన్ కొంచెం సీరియసాగ్ తీసుకుని మనుషులను అరథ్ం
చేసుకోవడానికి నా జీవితంలో మొటట్మొదటి సారిగా పర్యతిన్సుత్నాన్ను. అందువలననే మీ అనుమతితో మీ యింటికి రావడంజరిగింది." రవి ఇచిచ్న
“వచిచ్న అభిపార్యానికి" ఉపోదాథ్తం కృషణ్మోహనిక్ నచిచ్ంది.
మనిషయినవాడు ఇటువంటి ఎపోర్చోత్ ఉండటం మంచిదని ఉండాలని తన తలిల్, మాతామహుడు తరచుగా చెబుతుంటారు. ఆ
థియరీకిది పార్కిట్కలస్!
"రవి గారూ! మీరు సరిగానే అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కానినేనిపప్డు చెపప్బోయే సంగతులు - అదీ నా పాజిటివ ఎపోర్చిక్ కారణాలు మన ఆఫీసులోల్ ఎవరికీ చెపప్వదుద్. అది మన ఇదద్రికీ మంచిది కాదు”
“మీ మాట నేను తపప్క పాటిసాత్ను. మీరు చెపేప్ వాటి కోసం నాకిపుడు మరింత ఆసకిత్ పెరుగుతునన్ది. దయచేసి చెపప్ండి!"
"మీ మీద ఎంకవ్యిరీకి వెళుతునన్టుల్ నేనొకరికి చెపాప్ను. ఆమె మిమమ్లిన్ ఎరుగును, పూరిత్గా, ఆమె మీ గురించి చెపిప్న మాటల
సారాంశం “బాబూ, ఈ రవి 'సవ్తహాగా మంచివాడు ఇతరులకెపప్డూ హాని తలపెటట్ని వాడు. ఇక డబుబ్ లావాదేవీలోల్ నిపుప్! ఎంత ఉనన్తమైన సాథ్నంలో
ఉనాన్ ఎనిన్ అవకాశాలు వచిచ్నా - లంచం అనే మాటకు అందనంత దూరంలో ఉంటాడు. పరులసొముమ్ని అతను పాములా చూసాత్డు. ఇక ఆఫీసు
వయ్వహారాలోల్నూ ఎటువంటి వాయ్మోహానికి లొంగడు. తనకు ఆఫీసులో వపప్గించిన డూయ్టిని సినిచ్యరాగ్ నిరవ్హించడంలో ఎవరెనిన్ అడడ్ంకులు
సృషిట్ంచినా - వాటిని అధిగమించి 100% సతఫ్లితాలను రాబడతాడు. అతని మీద అభియోగాలకు ఎకక్డో పొరపాటు జరిగి ఉంటుంది. ఎవరో కిటట్ని
వాళల్ పనాన్గంలో చికుక్కుని ఉంటాడు. నీకు తెలుసు కదా లంచం తీసుకోని అఫీసరిక్ అనేక మంది శతుర్వులింటా బయటా పొంచి ఉంటారు. అందువలన
నువువ్ రవి విషయంలో పూరిత్ పాజిటివ ఎపోర్చోల్ వెళుల్, అతను ఒకేవేళ దోషి అయితే నీ డూయ్టీని నువువ్ నిషాప్కిష్కంగా చేయవచుచ్. దానికితడూ సిదధ్పడే
రకమే!”
ఇలా చెపిప్ "రవిగారూ ఈ మాటలే ననున్ నా విధానంలో - అదే పోజిటివ ఎపార్చోల్ - నడవడానికి తోడప్డాడ్యి.”
ఈ మాటలు వింటునన్ రవి నిశేచ్షుట్డైపోయాడు. నోట మాట రావడం లేదు. కళల్లో తడి పర్తయ్క్షంగా దోయ్తకమయింది. తన వయ్కిత్తవ్ం
గురించి తనకనన్ హెచచ్గా తెలుసుకునన్ వాళుల్ ఆడవాళల్లో ఒకరు, మగాళల్లో ఒకరు మాతర్మే ఉనాన్రు. ఈ కృషణ్మోహనిక్ చెపిప్న 'ఆమె' ఆ ఇదద్రిలో
ఒకరా? అదే తెలుసుకోవాలి! తన ఆసకిత్ గుండె లవిసిపోయేలా ఉంది. ఉకిక్రిబికిక్రయిపోతునాన్డు. కొంతసేపటికిగాని తెపప్రిలల్లేదు. రవి ఫీలింగస్ అనీన్
కృషణ్మోహనిక్ అరథ్మవుతునాన్య. అతని పశాచ్తత్పత్ హృదయం అతని ముఖ కవళికలోల్ సప్షట్ంగా కనిప్సోత్ంది.
“ఏమిటి రవిగారూ! అలాల్గయిపోతునాన్రు? నేనేమీ పొరపాటుగా మాటాల్డలేదు కదాජය-!?”
"నో నో ఎబస్లూయ్టీల్..! నావయ్కిత్తవ్ం నా కనన్ బాగా తెలిసిన మీకు చెపిప్న ఆ విశిషట్ వయ్కిత్ ఎవరో చెపప్ండి పీల్జ."
“చెబుతాను. కాని ఈ విషయాలనీన్ మీ మనసులోనే ఉంచుకోవాలి. కనీసం మీ పిలల్లకుగాని, మీ శీర్మతికిగాని చెపప్కూడదు. అపప్డే
ఈ సంఘటన మనకు సతఫ్లితాలనిసుత్ంది."
“అలాగే కృషణ్మోహన! మీరంతగా చెపాప్క నేను మాట తపిప్తే నా అంత కృతఘున్డు మరొకడుండు"
కృషణ్మోహన నెమమ్దిగా చెపాప్డు “మా అమమ్".
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ఈసారి రవికి నేలమీద పడిపోయినంత పనయింది. వెంటనే సోఫాలోంచి లేచి " మీ అమామ్గారా? ఆమె పేరు? చెపప్ండి పీల్జ”
కృషణ్మోహన తాపీగా "మీకు తరావ్త తెలుసుత్ంది. అంతగా ఆవేశపడకండి. పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ నేను ఆమె పేరు చెపప్లేను." అంటూ

ఆగాడు.
రవి మానప్డిపోయాడు. అతను కృషణ్మోహనిన్ రెటిట్ంచి అడిగే ఆసాక్రం లేదు. ఒకవేళ ఆమె పేరు చెపిప్నా. ఆమె తానుఅనుకునన్ వయ్కేత్
అయితే తను మరింత పాతాళానికి కుర్ంగిపోవలిసి వసుత్ంది! అతను చెపప్క పోవడం. ఒకందుకు మంచిదే! ఈ లోపులో తను కొంత మనసుస్ను
కూడదీసుకుని ఈ సంఘటనలను ఒక గుణపాఠంగా తీసుకుని - కొనిన్ కరెకిట్వ యాక్షనస్ తీసుకోవచుచ్నేమో! చూదాద్ం. అనుకునాన్డు.
"రవిగారూ! మీరడిగిందానికి నేను సమాధానం చెపప్నందుకు క్షమించండి. కాని ఈ సందరభ్ంలో మీరేమీ అనుకొకపోతే - కొనిన్ మీ వయ్కిత్గత విషయాలు అడుగుతాను. అడగమంటారా?”
రవి కొంత కుదుటబడాడ్డు. తాను కృషణ్మోహనిక్ కేవలం థాయ్ంకుస్ చెపప్డానికే వచాచ్డు. అదీ, నిజాయితీగా, విపులంగా, . దీనిన్ ఆఫీసు
వాళల్ ముందు చెపప్డం అంత బావుండదు గనుక ఈ పదధ్తి ఎంచుకునాన్డు. కాని ఈరకంగా కృషణ్మోహనిన్ కలవడం తన కథని మరో మలుపు
తిపప్బోతునన్దా? అవుననే అనుకోవాలి. ఆ మలుపు మంచి మారాగ్నికి మేలు కొలుపుగా మారాలి. “నేనిలా వయ్కిత్గత విషయాలడగడం మీకిషట్ం లేకపోతే
చెపప్ండి. నేనేమీ అనుకోను.”
“నో.. నో.. కృషణ్మోహన..! మీరేమి అడిగినా ఫరావ్లేదు. మీరు నాకిపుప్డొక ఆతీమ్య బంధువు. మీతో నా వయ్కిత్ గతానిన్ పంచుకోవడం,
మీకనన్ నాకే మేలు చేసుత్ంది. తపప్క అడగండి, ఏదయినా సరే."
కృషణ్మోహన పార్రంభించాడు.
"మీ తలిల్దండుర్లెకక్డుంటారు? మీ అనన్దముమ్లెంతమంది? అకక్చెలెల్ళుల్? ఇవి కేవలం కాలకేష్పానికే కాదు. ఒక పర్యోజనం ఉభయతార్ ఆశించి అడుగుతునాన్ను."
“మా తలిల్దండుర్లు విజయవాడలో ఉంటారు. నేనుగాక నాకిదద్రు తముమ్ళుల్, ఒక చెలెల్లు. మా సంతానంలో నేనే పెదద్."
"రవిగారూ! మీది పెదద్ ఫాయ్మిలీయే, నేటి పరిసిథ్తులకి! మీ సంబంధ బాంధవాయ్లు మీ కుటుంబ సభుయ్లతో - మామూలుగానే
ఉనాన్యా? అంటే మీ దగగ్రకు వాళూళ్ వాళల్ దగగ్రకు మీరు రాకపోకలు నారమ్లాగ్ ఉనాన్యా? కుటుంబాలోల్ జరిగే సోషల ఫంక్షనస్.. పుటిట్నరోజులూ,
పెళిల్ళూళ్, పెదద్ల షషిఠ్పూరిత్ లాంటివి ఆయా సందరాభ్లోల్ రాకపోకలు మామూలుగా జరుగుతునాన్యా?”
రవికి మరోసారి సాచి లెంపకాయ కొటిట్నంతపనయింది. అయినా ఇదెందుకు వచిచ్ందో వచిచ్ంది, రానియ! వీలయినంత వరకు
నిజాలే చెపాప్లని తన తాతగారు చెపేప్వారు. చినన్తనంలో అంటే తన ఏదేనిమిదేళల్ వయసుస్లో, తన తాతగారి దగగ్ర కూరుచ్ని ఆయన చెపేప్ రామాయణ
భారత కథలు శర్దధ్గా వినేవాడు. ధరమ్రాజు సతయ్సంధత, అతను అబదధ్ం చెపప్వలిస్న సంఘటన, రాముడికి తండిర్ మీద ఉనన్ భకిత్ - ఇంకా కైక తనను
అరణాయ్నికి పంపుతునాన్ - ఆమె మీద కూడ విరోధభావం లేక పోవడం, అదే తన తముమ్ళల్కి చెపిప్వపిప్ంచడం ఇటువంటి వనీన్ తను ఆయన దగగ్ర
నేరుచ్కునన్నిన్ పౌరాణిక నీతులు, వాటిని నేటి సంఘంలో అనుసరించాలిసిన పదధ్తులు ఇపప్టికీ గురుత్నాన్యి. ఆయన చెపిప్న పురాణపురుషుల నిజాయితీ,
నిసావ్రథ్త - తను నేటికీ తన ఆఫీసులో అమలు చేసుత్నాన్డు. అందుకే తనకు హెదాద్ఫీసులోనూ మంచి పేరునన్ది. ఈ ఆలోచనలోల్ పడి కృషణ్మోహనిక్
సమాధానం చెపప్డం ఆలసయ్మయింది.
“రవిగారూ! నేనడిగిన…”
“వసుత్నాన్ కృషణ్మోహన.. వాటికి సమాధానాలు చెపప్డానికే పర్యతిన్సుత్నాన్.”
“రవిగారూ! మీరు ఆఫీసులో అందరితోనూ నిషప్క్షపాతంగానూ, నిజాయితీగానూ ఉనాన్రంటే మీ ఆఫీసు ఒక చినన్ సంఘం, ఇకక్డ మీ
నిబదధ్త - కుటుంబమనే పెదద్ సంఘం - అంతకు మించి-మితుర్లు, పొరుగువారు, రాషట్రం, దేశం వరకు విశవ్మానవ శేర్యసుస్ అనిన్ంటా మీరలానే
మంచిగా ఉంటారని, ఉనాన్రని నేనాశిసాత్ను. అవునా?”
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రవికీ కృషుణ్డి మాటలనీన్ గొంతునుండి మాట పెగలకుండా చేసుత్నాన్యి. ఆఫీసు వరకూ ఆలైరట.. ఎవరి నుండి కంపెల్యింటు లేదు.

కాని కాని తన పెదద్ కుటుంబం (అనగా తన భారాయ్ బిడడ్లు.. చినన్ కుటుంబం) అంటే తన తలిల్డండుర్లు, అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళుల్, వాళల్పిలల్లూ - వీరితో
పరసప్ర సంబంధ బాంధవాయ్లు, వాళళ్ కషట్సుఖాలోల్ పాలు పంచుకోవడాలు, బంధుమితుర్లతో ఇచిచ్పుచుచ్కోవడాలు' - ఆపాయ్యతలు, పేర్మానురాగాలు సోషల కాంటాకస్ - ఇంకా చెపాప్లంటే, ఉభయతార్ రాకపోకలు - ఇవనీన్ ఒక పెదద్గుండు సునాన్ ! కొంత వరకూ ఉనాన్యిలే అనే ఆసాక్రమే లేదు!
అవతలి వయ్కిత్ - వయసుస్లో తన కొడుకుతో సమానం - తన ఆఫీసులో కాంటాకస్, నిజాయితీని బటిట్ ఇంటా బయటా తను అలాగే ఉంటానని తనకి
100% మారుమ్లు చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్నాన్డు. నిజానికి ఆ కోణంలో తనకి నూటికి ఒక మారుక్ కూడా రాదు.! అదే చెపప్క తపప్దు.
ఇంతలో మరల ఆ కృషణ్మోహనుడే "రవిగారూ, ఈ విషయాలనీన్ నేనెందుకు అడుగుతునాన్నని, అసలు ఇటువంటి విషయాలు
లోతుగా అడగడానికి వీడెవడని మీరు అనుకుంటే ఆ మాట చెపెచ్యయ్ండి. నేనే మీ అనుకోను.”
"నో నో కృషణ్మోహన! మీరడగడం మీకేమోగాని నాకు మాతర్ం చాల అవసరం! ఈ రూపంలో అయినా నాలోనికి నేను వెళల్డం
కనీసం ఇపుప్డయినా చాల అవసరం. ఇది నాకొక సువరాణ్వకాశం, మీరు వయసుస్లో చినన్వారయినా పెదద్మనసుతో ననన్డుగుతునాన్రు కాని మీ
సవ్పర్యోజనం కోసం కాదు గదా!"
“ఓ.కె. మీరు సరిగా అరథ్ం చేసుకొనన్ందుకు థాయ్ంకస్"
"కృషణ్మోహన ! ఇపప్డు చెపప్డానికి నాకొక దారి దొరికింది. నా పెదద్కుటుంబతోనూ, బయటి పర్పంచంతోను నా అనుబంధాలు వాటి
కనుగుణంగా రాకపోకలు పూరిత్గా జీరో! ఈ విషయంలో నేను సిగుగ్పడుతునాన్ను. మీరొక ఆతమ్బంధువు గనుక నా హృదయం విపిప్ చెబుతునాన్ను.
కారణాలేమిటో కూడ నాకు తెలుసు! కాని చెపప్లేను. ఒక బలహీనతకు లోబడి ఈ విషయంలో నా బాధయ్తని కొంతయినా కాదు కదా! ఏమాతర్ం
నెరవేరచ్డంలేదు. పూరిత్గా విసమ్రించాను. ఈ పచిచ్ నిజానిన్ మీకు చెపప్డానికి నేను విచారిసుత్నాన్ను అనడం తపుప్.. సిగుగ్పడుతునాన్ను అనడం సరియైన
మాట." అంటుంటే రవి గొంతుక గదగ్గమయియ్ంది.
కృషణ్మోహనిక్ తన పర్యతన్ం కొంచెం కొంచెంగా సఫలమవుతుందనన్ నమమ్కం కలిగింది.
"రవిగారూ మీరు చెపిప్ంది నాకరథ్మయింది. మీరెందుకు మీ బాధయ్తలను విసమ్రిసుత్నాన్రని - అదే బంధుమితుర్లతో - అని నేను
మిమమ్లిన్ అడిగాను. మా తాతగారు చెపిప్నటుల్ 'మనం మేలు కొలప్డం వరకే గాని, ఎవరి ఫథనిరేద్శం వారే చేసుకోవాలి అని నేను నముమ్తాను. ఇక మరొక
పర్శన్. మీ సహాధాయ్యులు, మీ టీచరస్, మీ చినన్పప్టి సేన్హితులు ఇపప్డేం చేసుత్నాన్రు? ఎకక్డెకక్డునాన్రు? వారితో మీరు - కనీసం కొంతమంది ఆతీమ్య
మితుర్లతో అయినా - కాంటాకోట్ల్ ఉనాన్రా? ఇదెందుకు అడుగుతునాన్నంటే "మీ సేన్హితులెవరో చెపప్ండి! మీ గురించి నేను చెబుతాను" అనే నానుడి
ఉంది కదా. దానిని మీ మీద పర్యోగిసుత్నాన్ను! మీరిచిచ్న చనువు, ఆతీమ్యతా భావం వలన ఇటువంటి పనికి మాలిన పర్శన్లనీన్ అడుగుతునాన్ను! ఏమీ
అనుకోకండి"
"కృషణ్మోహన, మీరు తెలిసికోవలసిన సమాధానానికి తగిన పర్శన్ ఇది! ఈ విషయంలోనూ నేను ఏమాతర్ం మెరుగాగ్లేను, నాచినన్నాటి
సేన్హితుల గురించిగాని, కాల్సేమ్టస్ గురించి కాని నాకిపుప్డేం తెలియదు! ఇందులో మరో విచితర్మైన సంగతేమిటంటే నేను చదువుకునన్పుప్డు నా
సేన్హితులు, కాల్సేమ్టోస్ల్ కొందరు మా యింటికి అంటే మా తలిల్తండుర్లకు పరిచయం చేసేవాడిని, తరావ్త తరావ్త తలోదారిలో అందరం వెళిల్పోయాం.
మాతలిల్దండుర్లు అపప్టి నుండి విజయవాడలోనే ఉండబటిట్ నా కాల్సేమ్టస్ విజయవాడవచిచ్నపుడు మా తలిల్దండుర్లను కలిసి నా గురించి ఎంకవ్యిరీ
చేసేవారు. మా నానన్గారు వాళల్కు నా కాంటాకట్ నెంబరిచేచ్వారు! వాళుల్ ననున్ కాంటాకట్ చేసేవారు. నా మంచి చెడులు, పిలల్లూ, వాళల్ చదువులూ అడిగి
వాళల్ వయ్వహరాలు, పిలల్లు మొదలయినవి నాకు చెపేప్వారు. వాళల్ కాంటాకట్ నెంబరుల్ నాకిచేచ్వారు. దటాస్ల. ఇదంతా 'వనేవ్ టార్ఫిక నేను వాళల్ను ఎపుడూ,
నాకై నేను కాంటాకట్ చేసేవాడిని కాదు. వాళల్కూ ఆతమ్గౌరవం ఉంటుంది కదా. సేన్హం అంటే ఇచిచ్పుచుచ్కోవడం ఉండాలి కదా! దానితో మా సేన్హాలు
ముగిసిపోయాయి. సేన్హితులు దూరమైపోయారు. మీరిపుప్డడుగుతునాన్రు గనుక ఇదంతా చెబుతునాన్ను గాని నేనెపప్డూ వాళల్ గురించి ఆలోచించనే
ఆలోచించను. ఇందాక చెపేప్ను కదా గొపప్ విచితర్ం - నా ఫెర్ండుస్లో కొంతమంది మానానన్గారితో రెగుయ్లర కాంటాకోట్ల్ ఉనాన్రు. కొందరు విదేశాలు
వెళిల్పోయినా అకక్డి నుండి మా నానన్గారిని కాంటాకట్ చేయడం పరసప్రం లాంగ కానవ్ర సేషన మెయినెట్యిన చేసుత్నాన్రు. ఆ సంభాషణలో నా గురించి
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వాళల్డుగుతూ ఉంటారు కూడ అంతేకాదు వాళుల్ ఇండియా వచిచ్నపుప్డు మా అమమ్ నానన్లను కలిసి వారితో కొంతసేపు గడిపి, భోజనం కూడ చేసి
వెళుత్ంటారు. ఎపప్డయినా నేను దారి తపిప్ విజయవాడలో దిగితే మానానన్గారు ఆయా సేన్హితుల గురించి చెబుతుంటారు! ఇపప్డు చెపప్ండి,
కృషణ్మోహన! నా గురించి మీరేమనుకుంటునాన్రు? చెపప్కక్రేల్దు లెండీ.. మీరే కాదు, ఎవరైనా ఇదంతా వింటే ఈ రవి ఒక "అనోస్షల ఏనిమల” అని
తపప్క అనుకుంటారు.”
ఈ మాటలు రవి అంటూ పైకి గంభీరంగానే ఉనాన్ లోపల ఎంతో మధనపడుతునన్టుట్ అతని గారగ్దికమైన కంఠం చెపప్క చెబుతునన్ది.
“అలా అనకండి రవిగారూ! నేనింత లోతుగా వెళల్కూడదు, నిజానికి, కాని ఎందుకో నాకు తోచినవి ఒకవేళ పరసప్ర పర్యోజనాలు
సిదిధ్ంపజేసాత్యేమో నని మిమమ్లిన్ అనేక పర్శన్లు వేసి బాధించినటుల్నాన్ను. అనయ్ధా భావించకండి" అని సరిధ్ చెపాప్డు.
“లేదు కృషణ్మోహన నా వయసిస్పప్డు దాదాపు 58 సం||లు మీకు చెపిప్న విషయాలు ఇపప్టి వరకూ నేనెవవ్రికి చెపప్లేదు, కనీసం మా
తలిల్దండుర్లకు, నాభారాయ్ బిడడ్లకు కూడ! అనీన్నాకే తెలుసుననే అహంభావం, లైఫిన్ ఈజీగా తీసుకోవడం మరొక బలహీనత - దానికి కారణం!
ఇపప్డయినా ననున్ నేను తెలుసుకోవడానికి, దానికి తగినటుట్ నా శేషజీవితానిన్ మలుపు తిపేప్ పర్యతాన్నికి - మీరొక ఇనుస్ట్మెంట అయి ఉండవచుచ్.
అందువలన మీకు మరొసారి మనఃపూరవ్క ధనయ్వాదాలు"
ఆ యిరువురి సంభాషణ అలా భారంగా ముగిసింది. ఈలోపు లంచ టైమంది.
“'రవిగారూ, మన ఇదద్రం లంచికి వెళాల్ం, దయచేసి నాయా రికెవ్సుట్ను మీరు మనిన్ంచాలి.”
“అలాగే కృషణ్మోహన..మరోమాట! మన ఈ దీరఘ్ సంభాషణ కేవలం మనఇదద్రి మధయ్నే ఉండాలి. ఎవరితోనూ, కనీసం మీ
శీర్మతితోను వంచుకోవదద్ని నామనవి!"
“అలాగే!”
ఇదద్రూ లంచిక్ వెళాల్రు.

***
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