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( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
“రవి గారూ, మీ దగగ్ర ఛారిజ్ తీసుకునన్పప్డే మీకు చెపాప్ను. మరోసారి గురుత్ చేసుత్నాన్ను. మీలాకరోల్ దొరికిన డాకుయ్మెంటోల్ కాపీలనీన్
మీమీద కంపెల్యింట చేసిన వయ్కిత్ హెడాడ్ఫీసుకు పంపాడు. అతనికా కాపీలెటాల్ వచాచ్యి? అవి సేకరించడానికి ఎవరికి అవకాశం ఉంది? దీని మీద మీరు
దృషిట్ పెటట్ండి. మీ కెవరిమీద అయితే అనుమానం ఉందో ఆ వయ్కిత్ని మీరు పర్శిన్ంచవదుద్. ఆపనేదో ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసరే చేసాత్డు. అయితే మీకు అనుమానం
ఉనన్ వయ్కిత్ పేరుని మాతర్ం ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసరుకు చెపాప్లి. మీ టార్క రికారుల్ పర్కారం మీ నిజాయితీ మీద హెడాడ్ఫీసుకు ఎటువంటి అనుమానాలు లేవు.
కాని వచిచ్న కంపెల్యింటు, పైరమాఫేసీ పర్కారం వాళుల్ యాక్షన తీసుకోవాలి గనుక, తీసుకునాన్రు. ఇది తాతాక్లికమే అని భావిదాద్ం. మీ సినిస్యారిటీని
మీరు ఋజువు చేసుకోండి. కాగల కారయ్ం ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసరే నెరవేరుసాత్డు’ విష యూ ఆల సకెస్స"
ఆ మాటలు కొండంత బలానిన్ ఇచాచ్యి. విచార పరావ్నిన్ అధిగమించి కరత్వోయ్నుమ్ఖుడయాయ్డు రవి,
తన సేఫాల్కరోల్ ఉనన్ (1) ఎనఎసిస్లు, (2) తను అమిమ్న ఎపారుట్మెంట సేల డిడ (8) వంశీ పేర కొనన్ ఇంటి దసాత్వేజులు (4) తన
ఎల.ఐ.సి పాలసీలు — ఇవనీన్ తనకు తపప్ఇంకెవరికి తెలుసాత్యి? ఒక వేళ తెలిసేత్ తన పి.ఎకి తెలియవచుచ్! అవును, సడెనాగ్ గురిత్చిచ్ంది వాడికే
తెలుసాత్యి! తెలియడమేమిటి వాడే ఈ కంపల్యింటుక్ సూతర్ధారి కావచుచ్ కూడ. ఒకొక్కక్టి గురుత్కొసుత్నాన్యి.
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ఏటా తను ఐటి రిటరున్ సబిమ్ట చెయాయ్లి. ఈ పనింతా తన పిఎ చేసాత్డు. తన దగగ్రునన్ ఇనఫ్రేమ్షన, డాకుయ్మెంటుల్ అనీన్ వాడికే

ఇసాత్డు తను. యస. వాడే వాటి కాపీలు తీసుకుని అదనంగా మరొ కాపీని తన దగగ్ర పెటుట్కుని వాటిని ఐటిఓకు సబిమ్ట చేసాత్డు. చేశాడనన్మాట. ఆ
కాపీలను తన మీద కంపెల్యింటుకు పైరమాఫేసీగా సబిమ్ట చేసాడనన్మాట! ఎంతదురామ్రణ్ం! వాడి పేరుని బటేట్ వాడు భుజంగం. యస. వాడికే తన మీద
కోపముంది, పీకలదాక.
ఒక సంవతస్రం కిర్తం ఈ భుజంగరావు మీద, ఒక ఇండసిట్ర్యలిసుట్ కంపెల్యింటు చేశాడు. 'తనకు లోన ఇపిప్సాత్నని తన దగగ్ర
పదివేలు తీసుకునాన్డని, మరో పదివేలు మా బాస కివావ్లని తీసుకునాన్డని. కాని తనకు లోన రాలేదని – “దీనికి మీరేం చెబుతారు? నాకు లోన
ఇపిప్ంచండి, చాలు! నేనేం గొడవపెటట్ను” అని భుజంగరావు లేనపప్డు డైరెకుట్గా తనకే కంపెల్యింట చేశారు. ఇటువంటి కంపెల్యింటుల్ మరికొనిన్ తనకి
వచాచ్యి.
భుజంగానిన్ పిలిచి అడిగాడు “ఏమిటీ గొడవ" అని. వాడు ఇంతెతుత్న లేచాడు. “ఏమిటిసార, ఇంత నిజాయితీగా పని చేసుత్నన్
ననేన్మీరనుమానిసుత్నాన్రు ఇది అనాయ్యం! నాకే పాపం తెలియదు. మీకు కంపెల్యింట చేసినవాడు ననున్ ఎపోర్చ అయి "నాకులోన ఇపిప్ంచండి, మీకు
20వేలు ఇసాత్ను" అనాన్డు. నీకు లోన ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వసుత్ంది. అంతే కాని మీ లంచానికి ఆశించి నేనేం చెయయ్ను అని కరాకండీగా చెపేప్శాను. వాడికి
లోన రాకుండా నేనే తన మీద చాడీలు చెపిప్ చేశానని మీకిలా అబదాధ్లు చెబుతునాన్డు" అని నమమ్కంగా పలికేడు.
భుజంగం మీద కంపెల్యింటుల్ అంతటితో ఆగలేదు. మరో ఇదద్రు లోనిక్ అపల్య చేసిన వాళుల్ తనకు చెపాప్రు.

వార్త పూరవ్కంగా

కంపెల్యింటు ఇచాచ్రు. ఇది తన బాధయ్తని మరింత పెంచింది. తను భుజంగానికి వారిన్ంగ మెమో ఇచాచ్డు. కాని వాడి బుదిధ్ మారలేదు. పైపెచుచ్ తన
మీద ఆఫీసులోనూ, బయటా పర్చారం చేయడం మొదలు పెటాట్డు. మరల మరో వారిన్ంగ ఇచిచ్ “ఇది ఫైనల నువువ్నీ పర్వరత్నని సరిదిదుద్కోకపోతే నీ మీద
యాక్షన తీసుకోవలసిన వసుత్ంది. పర్సుత్తం నీ రిపైని వెంటనే నా కివువ్” అని చెపాప్డు తను. దానికి వాడు నానాయాగీ చేసి కాళల్ మీద పడాడ్డు. అంత
కఠినంగా వారిన్ంగ ఇచిచ్నా వాడి మీద ఏమీ యాక్షన తీసుకోలేదు. కనీసం పిఎ పోసుట్ నుండి తపిప్ంచలేదు. కాని వాడు తన మీద పగపటాట్డు. ఆ పగ
హెడాడ్ఫీసుకు ఋజువులతో సహా కంపెల్యింట ఇచిచ్ తీరుచ్కునాన్డు. వాటి కాటుకు తను ససెబ్ండ అయాయ్డు! భుజంగరావు కనన్ తన కెవరూ శతుర్వులు
లేరు. ఇంటా బయటా " ఈ సంగతులే ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసరుకు చెబుదాం అనుకుని కొంతమేరకు సేద తీరాడు.
****
ముందే అందించిన సమాచారం మేరకు హెడాడ్ఫీసు నుండీ ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసరు, కృషణ్మోహన వచాచ్డు. కూడా ఒక అసిసెట్ంటు
వచాచ్డు. కృషణ్మోహన వివరాలు శాయ్ముస్ందర చెపాప్డు, అతను డైరెకుట్ రికూర్ట అందువలన చినన్ వయసుస్లోనే ఎజియం కేడర కి పర్మోట అయాయ్డు.
ఆఫీసు వయ్వహారాలోల్ అతని నిజాయితీకి మంచి పేరునన్ది. యం.ఎ. సైకాలజీ మనుషుల మనసత్తావ్లను అరథ్ం చేసుకునే సబెజ్కుట్కు తగిన వయ్కిత్గా పేరు
పొందాడు. నాయ్యంగా రవి మీద ఎంకవ్యిరీకి జిఎం కేడర ఆఫీసరు రావాలి, కాని ఆ సమయానికి ఆ కేడర ఆఫీసర (ఎంకవ్యిరీ విభాగం) లాంగీల్వోల్
ఉండటం వలన కృషణ్మోహన పర్తిభావిశేషాలు తెలియడంతో అతనేన్ ఎంకవ్యిరీకి పంపించారు, కృషణ్మోహన రాగానే ఎజియం ఛాంబరిక్ తన
అసిసెట్ంటుతో చేరుకుని శాయ్ముస్ందరోత్ సమావేశం అయాయ్డు. కేసు పూరావ్పరాలు పూరిత్గా అవగతం అవడంతో డైరెకుట్గా విషయం విచారించి రంగంలోకి
దిగాడు!
“'శాయ్ముస్ందర, మీరొక సారి ఛాంబర బయటకు వెళిల్

పి.ఎ తో సహా బాయ్ంకులోని ఆఫీసరిస్న్, పిఎని ఇంకా మీ బాయ్ంకులోపలి

పరిసరాల మీద ఒక కనేన్సి ఉంచండి. మీకు ఏ కూల్లు దొరికినా నాకు తరావ్త చెపప్ండి. ఈలోపు నేనూ నా అసిసెట్ంటూ ఛాంబర లోపల, కపోబ్రుడ్లోల్నివి
పరిశీలిసాత్ం, మా అసిసెట్ంటు రాజు మిమమ్లిన్ పిలిచాక లోపలికి రండి". శాయ్మ సుందర వెంటనే ఛాంబర బయటకు వెళిల్ పిఎ ముందు కూరుచ్నాన్డు.
***
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సరిగా 45నిముషాల తరావ్త తన అసిసెట్ంటు రాజు ఛాంబర బోలుట్ తొలగించి, శాయ్ముస్ందరిన్ లోపలికి పిలిచాడు. ఈ 45ని"లు

ఛాంబరోల్ కృషణ్మోహన, రాజు తపప్ ఎవవ్రూ లేరు. ఛాంబర అదాద్లకు లోపల ఉనన్ కరెట్నుస్ని పూరిత్గా మూసి ఉంచడంతో అకక్డేం జరిగిందో ఆ ఇదద్రికే
తపప్ ఎవరికీ తెలియదు.
“శాయ్మ సుందర, ఏమనాన్ విశేషాలునాన్యా?”
“లేదు కృషణ్మోహన, ఛాంబర వెలుపల అంతా నారమ్ల లోపలికి ఎవరూ తొంగిచూడలేదు.”
ఈలోపులో కాఫీలు వచాచ్యి. కృషణ్మోహన తన బీర్ఫేక్స తీసుకుని లేచాడు.
“శాయ్ముస్ందర! మన బాయ్ంక గెసట్ హౌస లోనే ఎంకవ్యిరీ సాగిదాద్ం. మనకెలాగూ అకక్డే సేట్ ఏరాప్టు చేశారు గనుక ఎంకవ్యిరీ గూడ
అకక్డే చేదాద్ం.” అని మరలా కూరుచ్ని "బాయ్ంకులోని ఆఫీసరిస్న్, రవిగారి పిఎని లోపలికి పిలిపించండి. వాళల్ని నాకు పరిచయం చెయయ్ండి.” అనాన్డు.
బాయ్ంకు ఆఫీసరస్, పిఎ లోపలికి వచాచ్డు. వాళల్ని ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసర కి పరిచయం చెయయ్డం జరిగింది. వాళల్ వైపు తిరిగి "ఎంకవ్యిరీ
వివరాలు, వెనూయ్, టైమింగస్ అనీన్ శాయ్ముస్ందర గారూ మీకు చెబుతారు. మీరు సరిగా వారు చెపిప్న టైముకు రావలిసి ఉంటుంది." అనాన్డు.
శాయ్ముస్ందరిక్ ఎవరెవరినీ పర్శిన్ంచాలో వివరాలు, టైమింగ చెపిప్ కృషణ్మోహన,రాజు గెసుట్ హౌసుక్ బయలుదేరారు.
బెంగుళూరు సిటీ బార్ంచి – 1, ఆంధార్బాయ్ంకు మేనేజర రవి మీద ఎంకవ్యిరీ పార్రంభమయింది. బాయ్ంకు గెసుట్ హౌసోల్ని ఎగిజ్కూయ్టివ
సూటోల్ ఎంకవ్యిరీకి శాయ్ముస్ందర అనిన్ ఏరాప్టు చేశాడు. ఎవరయితే పర్శిన్ంచాలో వాళేల్ తపప్ ఆ సమయంలో మరెవరూ ఉండకుండా అకక్డొక సెకుయ్రిటీ
గారుడ్నీ నియమించాడు. ఎవరువసుత్నాన్రో, తేదీ, టైమింగస్ - పర్కారం లిసుత్ని ఏరోజుకారోజు సెకూయ్రిటీ గారుడ్కిచిచ్ వాళల్నే లోపలికి పంపేటటుల్ ఏరాప్టు
జరిగింది.
ముందుగా బాయ్ంకు వాచ మేన నాగేశవ్రార్వు, సీవ్పర నరసమమ్లను పిలిపించారు. నాగేశవ్రరావు లోపలికి వచిచ్, కృషణ్మోహనిక్
శాలూయ్ట చేశాడు. రాజు పర్కక్నే కూరుచ్ని పర్శన్లూ, సమాధానాలు రికారుడ్ చేసే ఏరాప్టు జరిగింది. వాచెమ్నిన్ పర్శిన్సేత్ కూల్లు ఏమీ దొరకలేదు. సీవ్పర
నరస్మమ్లోనికి వచిచ్ంది.
కృషణ్ : పేరు, వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని “నువెవ్నిన్ గంటలకు వసాత్వు?”
నరస్మమ్ : ఉదయం 6గం.లకు వచిచ్ 10 గంటలకు బాయ్ంకు పూయ్నుకి తాళాళ్లిచిచ్ నేను వెళాత్ను.
కృమో : ఆఫీసరు వినయ వచిచ్న రోజున నువేవ్ వచాచ్వా? ఆరోజున 10గం||లోపులో ఎవరైనా వచాచ్రా? బాగా జాఞ్పకం చేసుకుని
చెపుప్..........
నరస్మమ్ : (ఆలోచించి) ఆరోజున ఉదయం అందరి కనన్ముందు భుజంగరావు బాబుగారు వచాచ్రు సార!
కృ, మో : ఎనిన్ గంటలకో చెపప్గలవా?
నరస్మమ్ : సుమారు 9 గం.కు అనుకుంటాను. ఆ రోజున ఎందుకో ఆయన లోపలికి వెళిల్ గెడపెటుట్కుని కొంతసేపు పోయాక గెడతీసి
ననున్ లోపలికి పిలిచి కీల్న చేయించారు.
కృ, మో : నరస్మామ్ నువివ్క వెళల్వచుచ్.
అదే రోజు లంచ అయాయ్క బాయ్ంకు ఆఫీసరుల్ రమణ, విజయ, శాసతరీల విచారణ పార్రంభం అయింది. అందరిన్ ఒకేసారి లోపలికి
పిలిచారు.
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కృమోః మీ బార్ంచిమేనేజర రవి గారి గురించి చెపప్ండి.
ముగుగ్రూ ఒకేసారి “ఆయన చాల మంచి వారు సార ఎవరీన్నొపిప్ంచరు. ఆయన నిజాయితీకి మేమూ తలవంచి మా మీద ఎటువంటి

కంపెల్యింటుల్ రాకుండా పనిచేసాత్ం.” అనాన్రు. అందరూ నిపర్క్మించారు.
***
మరాన్డు పర్శించబడే వయ్కిత్ రవి పిఎ భుజంగరావు. అతను పర్వేశించి కృషణ్మోహనిక్ నమసక్రించి కూరుచ్నాన్డు.
కృమో : భుజంగరావు గారూ, మీరు రవిగారు వచిచ్నపప్టి నుండి ఆయనకు పి.ఎ. గానే ఉనాన్రా?
భు : అవునుసార,
కృమో : రవిగారు అఫీషియలాగ్, వయ్కిత్గా ఎటువంటి వారు?
భు : ఆయన ఎజియంగా అందరి మనన్నలను పొందినవారు. తన కిర్ంద పని చేసేవారిని ఎపప్డూ ఏమీ తూలనాడటం నేను చూడలేదు.
కృమో; మరి వయ్కిత్గా?
భు. : వయ్కిత్గా కూడ మంచివారే ! ఎవరికీ అపకారం చేసినటుల్ నేను చూడలేదు.
కృమో; ఆయనతో మీ సంబంధాలు ఎలాగునన్వి?
భు : సవయ్ంగానే ఉనాన్యి, సార!
కృమో; ఆఫీసులో, ఆయన దగగ్ర మీరేమేమి పనులు చేసాత్రు?
భు: అఫీషియలాగ్ కానిఫ్డెనిష్యల మేటరస్ నా దావ్రానే పై ఆఫీసులకు, హెడాడ్ఫీసుకు పంపిసాత్రు. ఆఫీసు సాట్ఫ ఫైళల్నీన్వారి ఛాంబరోల్ని
కప బోరుడ్లో పెటట్డం, తియయ్డం నా పనే.
కృమో : ఇంకా?
భు : ఎజియమ గారి పెరస్నల కరసాప్ండెనస్ నేనే చేసాత్ను.

ఇంకా వారి ఐటి రిటరున్లు యేటా నేనే తయారు చేసి ఐటిఒ కి

పంపిసాత్ను. వాటి ఎసెస్సెమ్ంట, ఫాలోఅప, కెవ్రీల ఆనస్రింగ లాంటివి నేనే చేసాత్ను.
కృమో : ఐ.టి. రిటరున్కు సంబంధించిన డాకుయ్మెంటస్ ఆయన మీకిసాత్రా? ఆ ఒరిజినలస్ ఐటికి పంపిసాత్రా?
భు : లేదాస్ర డాకుయ్మెంటల్ కాపీలు మాతర్మే పంపుతాం.
కృమో, : (భుజంగరావు వైపు సూటిగా చూసూ) డాకుయ్మెంటల్ కాపీలు ఎకక్డ తీసాత్రు ? ఫోటోసాట్ట మిషనెకక్డ ఉంది. బార్ంచిలో
అదెకక్డ పెడతారు?
భు : అది బాయ్ంకులో సార ఛాంబరోల్నే ఉంది. నేను వారి డాకుయ్మెంటల్ అకక్డే, ఆయన ఎదురుగానే తీసి ఒరిజినలస్ వారికిచేచ్సాను.
ఇది ఏటా జరుగుతునన్దే!
కృ, మో ; వారి ఐ.టి. రిటరున్కు ఏ మేమి డాకుయ్మెంటస్ మీ కిసుత్నాన్రు?
భు : కావలిసినవనీన్ !
కృ, మో: అదే, ఏమిటవి? ఏటా మీరు చేసే పనేగా ఇది ఐ.టి. రిటరిస్క్ కావలసిన డాకుయ్మెంటుల్ ఏమేమిటి? గురుత్తెచుచ్కుని చెపప్ండి.
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భు : (కొంచెం జంకాడు) అవి (1) జనరలాగ్, బాయ్ంకు ఇచేచ్ వారి ఆదాయం, సేలరీ డిడక్షన, ఐ.టి. డిడక్షనస్ ఎటోస్రస్

మొదలైనవి (2) ఇనూస్రెనస్ పాలసీల నెంబరుల్, పీర్మియంలు, (3) ఎనెన్సిస్ ల కాపీలు (4) ఇంకా ఇతర డాకుయ్మెంటుల్
కృ, మో: అదే ఆ ఇతరడాకుయ్మెంటల్ సంగతి? ఈ సంవతస్రం ఆయనిచిచ్న వాటి వివరాలు?
భు : నాకే మాతర్ం గురుత్లేదు.
కృ, మో: నేను గురుత్ చెయయ్నా?
భు : మీకెలాల్ తెలుసుత్ంది, ఆయన ఐటి వివరాలు, డాకుయ్మెంటస్?
కృమోః అహ, సహజంగా ఒక సీనియర ఆఫీసరిక్ ఉండేవని నా ఊహ, ఇంటి డాకుయ్మెంటుల్, ఇలుల్ అమిమ్తే సేల డీడ.
భు : (మరల ఖంగు తినాన్డు) అవును సార గురిత్చిచ్ంది. ఈ సంవతస్రం ఆయన కొర్తత్గా కొనన్ ఇంటి డాకుయ్మెంటు కూడా
ఉనన్టుల్ గురుత్.
కృమోః ఆ డాకుయ్మెంటు ఎవరి పేర ఉనన్ది?
భు : నేనా వివరాలోల్కి వెళల్ను సార, అందుచేత గురుత్ లేదు.
కృమోః : సరే ఇక ఇతర విషయాలోల్కి వదాద్ం. రవి గారితో మీకే రకమైన విరోధంగాని, అభిపార్య భేదంగాని ఉనన్దా?
భు: నాకెందుకుంటుంది! ఆయన చెపిప్ంది చేయడమే నాపని. ఇందులో అభిపార్య భేదాలకి అవకాశం ఎకక్డుంటుంది?
కృమో : ఎందుకుండదు ? ఒకవేళ మీరు చేసిన పని ఆయనకు నచచ్కపోవడం, ఆయనిచిచ్న ఆరడ్రు మీకు అనుకూలంగా
లేకపోవడం లాంటివి ఉండవచుచ్కదా!
భు : నాకు నచిచ్నా నచచ్క పోయినా, ఆయన నా సుపీరియర ఆఫీసర గనుక, నేను ఫాలో అవడమే నా పని, ఇక నా పనులు
ఆయనకు నచచ్క పోవడం అంటూ ఏం లేదు. ఆయన చెపిప్నటుల్గానే నేను నడచుకుంటునాన్ను గనుక ఆ సమసయ్ రాదు.
కృమో : ఆయన మీకెపప్డైనా వారిన్ంగ మెమోలిచాచ్రా? ఏ సందరభ్ంలో?
భు: ఇచాచ్రు సార కొందరు పారిశార్మికవేతత్లు, నా మీద లేనిపోని అపవాదులతో కంపెల్యింటస్ ఇచిచ్నపుడు వారిన్ంగ
లిచాచ్రు!
కృమో : ఓరలాగ్నా, వార్త పూరవ్కంగానా?
భు : రెండూనూ...!
కృమో : వార్త పూరవ్కంగా మీమీద కంపెల్యింటస్ వచాచ్యా?
భు : వచాచ్యి, అపప్డే ఆయన నాకు వార్తపూరవ్కంగా వారిన్ంగ మూల ఇచేచ్రు.
కృమో :

మీమీద డిసిపిల్నరీ యాక్షన ఏమైనా తీసుకునాన్రా?

భు. : లేదాస్ర ఆయన చాలా మంచివారు. కేవలం వారిన్ంగల్తోనే సరిపెటాట్రు.

కృమో : అయితే మీకాయన మీద కోపం లేదా?
భు : నాకెందుకుటుంది? ఏ మాతర్ం లేదు. పైపెచుచ్ ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెపప్కోవాలి..!

కృమో : మరి ఈ రకమైన యాక్షన ఆయనమీద ఎందుకు తీసుకునాన్రు, హెడాడ్ఫీసు వారు?
భు : అది నాకెలా తెలుసుత్ంది?
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కృమో : ఆయన కప బోరుడ్ మీరూ, ఆయన తపప్ ఎవరూ తెరవలేరు, అటిట్ పరిసిథ్తులోల్ వారి ఛాంబర కపోబ్రుడ్లోకి 25,000

రూపాయలునన్ కవరు ఎవరు పెటాట్రు?
భు: నేను పెటట్లేదు. ఆయన పెటాట్రేమో. ఎందుకంటే ఆయన లేనపప్డు ఆ కప బోరుడ్ నేను ఆపరేట చేయను గనుక,
కృమో : సరే మీ ఎంకవ్యిరీలో అనీన్ నిజాలే చెపాప్లి. ఏమాతర్ం అబదాద్లు చెపిప్నటుట్ ఋజువయినా మీమీద శిక్ష మరింత
పెరుగుతుంది. ఇది గురుత్ పెటుట్కోండి. మళీల్ మిమమ్లిన్ రేపు పిలిపిసాత్ం. ఇక మీరు వెళల్వచుచ్. మళీల్మిమమ్లిన్ పిలిచినపుప్డయినా, ఇపప్డు అబదాద్లు చెబితే
నిజాలు చెపాప్లి. ఇది మీకు హెచచ్రిక!
భు : అలాల్గేసార. నేనెపుప్డూ నిజాలే చెబుతాను. సెలవు.
***
కృషణ్ మోహన ఎంకవ్యిరీ ఒకక్ రవి మీద తపప్ దాదాపు పూరత్యింది. అదే రోజు రవిని పిలిపించారు.
కృమో : రవిగారూ మీతో ఈ ఎంకవ్యిరీ ముగుసుత్ంది. కాని రేపు మరల ఇంకొకరిన్ పిలుసాత్ం. ఇపప్డు చెపప్ండి. మీ కెవరి మీద
అనుమానమునన్దో నాకు చెపాప్రు. ఇపప్టికీ అదే మాట మీదునాన్రా?
రవి : అవును. వాడే ఈ కంపెల్యింట డాకుయ్మెంటుస్తో సహా ఇచిచ్ ఉంటాడు.
కృమోః సరే ఆ డాకుయ్మెంటస్, లాకరోల్ని ఇతరాల మీద ఇపప్డు మిమమ్లిన్ పర్శిన్సాత్ను. 30గార్ములు బంగారం ఎపప్డు కొనాన్రు?
రవి : నేను ఆఫీసర అయియ్ 30 సంవతస్రాలయింది. గతంలో ఇపప్డునన్ంత రేటు బంగారానికి లేదు. అందువలన అపప్డపుప్డూ
కొనన్వే ఆ నగలు. అయితే కొనన్ వాటికి రశీదులు నా దగగ్రలేవు. నా భారయ్ దగగ్రునన్ మంగళసూతార్లు, గాజులు మా పెళిల్కి అతత్గారు పెటిట్నవి, మా
నానన్గారూ చేయించినవి. ఇక లాకరోల్, ఉనన్ 80 తులాలు నేనపప్డపుప్డు కొనన్వి చేయించినవి.
కృమోః రవిగారు, మీ వయ్కిత్గత వివరాలోల్కి వెళుత్నన్ందుకు క్షమించండి. అయినా మీరిచేచ్ వివరాలు నా ఎంకెవ్యిరీలో మీకు
సహకారం జరగడానికి పనికి వసాత్యని అరథ్ం చేసుకోండి
రవి : మీ సూచన విని నేను ధాయ్ంకస్ చెబుతునాన్ను. అయినా నేనిపప్డు చెపేప్వి జనరలాగ్ అందరిళల్తోనూ జరిగేవే. నా భారయ్ కూడ
సాంపర్దాయమైన కుటుంబంలోంచి వచిచ్ంది. పిలల్ల ఫీజులు, కుటుంబ ఖరుచ్లూ అనిన్ంటికి నేను తెచిచ్న నా నెట జీతంలో నుండి కొదిద్గా నా టార్నోస్ప్రుట్,
పాకెట ఎకెస్ప్నెస్స మాతర్ం తీసుకుని మిగిలిందంతా ఆమెకే ఇచేచ్సాత్ను. ఆ డబుబ్ని పొదుపుగా వాడి పర్తిసంవతస్రం కొంత మిగులుసుత్ంది. ఆ మిగిలిన
డబుబ్తో ఏటా ఒకటి రెండూ నగలు చేయించుకుంటుంది. మా లాకరోల్ని నగలనీన్ అలా చేయించుకునన్వే.
కృమోః హేటాస్ఫ టూ యువర శీర్మతి! ఇక ఇళల్ డాకుయ్మెంటుల్ లోనికి వదాద్ం. మీ అబాబ్యిపేరన ఉనన్ ఇలుల్ డాకుయ్మెంటోల్ 70
లక్షలుగా ఉనన్ది. అది రిజిసేట్షన కోసం తగిగ్ంచి వార్సిందా మొతత్ం అసలు రేటు అదేనా?
రవి : ఏవీ తగిగ్ంచలేదు. ఎందుకంటే ఆ 70లక్షలోల్ వాడికి నేను 30 లక్షలిచాచ్రు. అది కటిట్ మిగిలిన 40 లక్షలకు లోన పెటాట్డు.
అందుచేత తగిగ్ంచే అవకాశం లేదు.
కృమోః మీరిచిచ్న 30 లక్షలు మీకెకక్డివి?
రవి : నేను సరీవ్సులో చేరిన కొదిద్కాలంలోనే ఒక చినన్ ఎపారుట్మెంటుకొనాన్ను. కొంత నేను పొదుపుచేసింది. కొంత శీర్మతి నగలు
అమిమ్ అది నేటికి మంచి వాలూయ్ వచిచ్ంది. 40 లక్షలకు అమామ్ను. అందులో 30 లక్షలు మా అబాబ్యి కొనన్ ఇంటికిచాచ్ను.
కృమోః మిగిలిన 10 లక్షలూ?
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రవి : ఆ డబుబ్తోనే 50,000డినామినేషనోస్త్ 20 ఎనఎసిస్లు కొనాన్ను.
కృమో, ; కాని మీ ఎపారుట్మెంటు సేలీడ్డోల్ దానిని 10లక్షలకే అమిమ్నటుట్నన్ది కదూ!
రవి : అవును. ఆ ఏరియాలో గవరన్మెంటు

రేటల్ పర్కారమూ, అది చాల పాత అపారెట్మ్ంటు కావడమూ వలల్ 10 లక్షలకే చేసాం.

సాధారణంగా ఇటువంటి సందరాభ్లలో పర్తివాడు చేసే నేరమే ఇది. కాని మా నానన్గారు ఒక సందరభ్ంలో చెపిప్నటుట్ "ఇతరులకు అనాయ్యం
చెయయ్కుండా నువువ్ చేసే పర్తి పనీ ఆమోదయోగయ్మే" అని నేను నముమ్తాను. పైగా ఆ వచిచ్న డబుబ్ని నా కొడుకుక్ ఇవవ్డంలోనూ ఒక పర్యోజనముంది.
ఆ కొతత్ ఇలుల్ రెండు పోరష్నాస్గ్ ఉంది. చినన్ది మాకు కేటాయించేటటుల్, పెదద్ది మా అబాబ్యితీసుకునేటటుల్ ఏరాప్టు చేసుకునాన్ం.
కృమో ; ఈ మేరకు ఆ డాకుయ్మెంటోల్ రాసుకునాన్రా?
రవి : లేదు. ఆ మాతర్ం నమమ్కం నా కొడుకు మీద నాకునన్ది.
కృమోః సరే రవిగారూ! మీ అబాబ్యి మీద మీ నమమ్కం మెచచ్దగిందే. ఇక నా ఎంకవ్యిరీ రేపటితో ముగుసుత్ంది. ఇంకా మీరు
చెపాప్లిసిందేమైనా ఉందా?
రవి : ఉంది. నేను బాయ్ంకును గాని, మరే ఇతరులనూ గాని ఎపప్డూ మోసం చెయయ్లేదు. నిజం చెపాప్లంటే నా నిజాయితీకి నాయింటా
బయటా నా మీద ఎపప్డూ వయ్తిరేకభావమే.

ఎపప్డో కొనన్ సింగిల అపారుట్మెంటులోనే ఉనాన్నని నా సబారిడ్నేటస్ మా బంధువులు ననున్ హేళన

చేసుత్ంటారు. ఇక నాపిలల్లయితే మరీని, “చూడండి! నానన్గారూ! మీతో పాటు చదివిన వాళుల్, మీతో బాయ్ంకులో చేరిన వాళుల్, మలీట్సోట్రీడ బిలిడ్ంగస్
కటుట్కునాన్రు. కనీసం మీకొక కారు కూడ లేదు. ఇపప్టికీ మీరు బసుస్లోల్నే పర్యాణిసుత్నాన్రు. మా సంగతి సరేసరి. మాతోటి వాళల్ందరూ హీరోహోండాలోల్
కాలేజికి వసాత్రు. కొందరయితే వాళల్ సవ్ంత కారల్లో వసాత్రు. ఈ చినన్ అపారుట్మెంటులోనే మీరు, మేమూ మా చదువులూ” అంటూ దెపిప్ పొడిచేవారు.
వాళల్ కపప్డు నేనిలా చెబుతూండేవాడిని “వంశీ! ఇంకా మీరు అదృషట్వంతులు, కాలేజీలు, ఇంజనీరింగ చదువులూ, ఇవి చెపిప్ంచే తాహతూనాకునన్ది.
మానానన్గారయితే ఎంత కషట్పడాడ్రో మీకు చెబితే ఆశచ్రయ్పోతారు. ఆయన చినన్ కావ్లిఫికేషనోస్త్నే ఉదోయ్గం సంపాదించి, అపప్లు చేసి ననున్ పి.జి. వరకూ
చదివించారు. ఆయన ముందునేనెంత?" అని వాళల్ను సముదాయించే వాడిని, పాపం వాళూ శర్దద్గానే చదువుకునాన్రు. ఇంకొక చినన్ సంఘటన కూడ
మీకు చెబుతాను. మీరు నాకనన్ చాలా చినన్వారు గనుక, ఓపిగాగ్ వింటునాన్రు గనుక ఈ రకంగా మిమమ్లిన్ విసిగిసుత్నాన్ను.
కృమోః అదేంటి రవిగారూ? మీరు చెపేప్వనీన్ నాయిూ ఎంకవ్యిరీకి పనికి వచేచ్వే. మీ కేరెకట్రిన్ వెలిబుచేచ్వే? చెపప్ండి.
రవి : ఇది అంత గంభీరమైనదేం కాదు లెండి. నేను మా పెదద్బాబ్యిని కాలేజీకి సైకిలు మీద తీసుకుని వెళేల్వాడిని, వాడి సూక్లేడ్సోల్,
సైకిలు రిపేరుకు ఒక సైకిలాష్పుకు వెళేల్వాళల్ం. అకక్డుండే వరమ్రిస్న్ చూపుతూ వంశీ, నువువ్ శర్దద్గా చదువుకోవాలి. పెదద్పెదద్ చదువులు చదువుకుంటే మంచి
ఉదోయ్గాలు వసాత్యి అని చెపేప్వాడిని. వాడు “శర్దధ్గానే చదువుకుంటునాన్ను కదా నానన్గారూ!” అనేవాడు. “అవును అది అవసరం. పర్తీ కాల్సులో ఫసుట్
ఛానుస్లోనే పాసవావ్లి. లేకపోతే ఈ సైకిల షాపులోని వరక్రస్ గతే నీకునూ’ అనడంతో వాడు భయపడేవాడు.
కృమోః మీ దగగ్ర చాలా విషయాలు నేరుచ్కునాన్ను రవిగారూ. విష యూ గుడ లకై !
ఆ రోజుతో కృషణ్మోహన ఎంకవ్యిరీ పూరత్యింది. మరాన్డు భుజంగరావుని మరల పిలిపించేరు.
కృమోః భుజంగరావు గారూ ! నినన్టితో నా ఎంకైవ్రీ పూరత్యింది. ఈ కేసులో మీ మీదే ఎకుక్వ అనుమానాలు కనిప్సుత్నాన్యి. మీకు
మరోసారి చెబుతునాన్ను. మీ ఎజియమ ఛాంబరోల్ని కపోబ్రుడ్లోని డబుబ్ సంగతే పెదద్ మిసట్రీగా ఉనన్ది. ఇక రవిగారి సేఫాల్కర ఉనన్ డాకుయ్మెంటల్ కాపీలు
మా ఆఫీసుకు కంపెల్యింటుతో పాటు అటాచ చేయబడాడ్యి. ఈ రెంటికే మీకు ఏమైనా సంబంధముందా?
భు : అనాయ్యం సార! నాకే పాపం తెలియదు.
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కృమోః ఒక వేళ మాకు నిజాలు తెలిసి మీరే నేరసుత్లని ఋజువయితేమీకు చాల పెదద్ శిక్ష పడుతుంది. ముందే మీ తపుప్ ఒపప్కుంటే

మీ మీద తీసుకునే చరయ్లో కొంత వెసులుబాటు చూపించవచుచ్. బాగా ఆలోచించండి. మీకిపప్డు 5 నిముషాలు టైమిసుత్నాన్ను.
భు : (ఆలోచించాడు) తనలో అనుకునాన్డు. వీళల్కు నిజాలు తెలియడం కలలో మాట. ముందే నేనెందుకు కమిటవావ్లి. (పైకి) లేదాస్ర
అసలు నేరసుత్లను వదిలేసి నాలాంటి అమాయకుడి వైపు మీరు వేలు చూపిసుత్నాన్రు. ఇది అనాయ్యం.
కృమోః దటాస్లైరట ! ఎవరి ఖరమ్కు ఎవరు బాధుయ్లు! మీరిక వెళల్వచుచ్.
భుజంగరావు నిపర్క్మించాడు. అదే రోజు కృషణ్మోహన శాయ్మసుందరిన్ కలిశాడు.
“శాయ్మ సుందర గారూ, నా ఎంకవ్యిరీ పూరత్యింది. నా అబజ్రేవ్షనోస్త్ ఒక రిపోరుట్ను రేపే హెడాడ్ఫీసుకు సబిమ్ట చేసాత్ను. ఈ రోజే
నేను హెడాడ్ఫీసుకు వెళల్డానికి ఫైట బుక చేయించండి. నాకికక్డ మీరిచిచ్న కోఆపరేషనిక్ ధనయ్వాదాలు"
“ఓకె, కృషణ్మోహనాగ్రూ"
ఆ రాతిర్కే కృషణ్మోహన, ఆయన అసిసెట్ంటూ హెడాడ్ఫీసుకు వెళిల్పోయారు.

***
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