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“నువువ్ ఏదో పెదద్ పాల్ను వేసి మీసాలార్జాని అన పాపులరు చేశాననాన్వ. కానీ ఇపుప్డు చూడు. చాణుకయ్ వాళళ్ ఇదద్రి
పెళీళ్ అనౌనస్ చేసి, ఎగేసిన మంట మీద బిందెడు నీళుళ్ జలాల్డు” అనాన్డు చకర్ధరరావు.
రవళి నవివ్, “పెళిల్ జరిగితే మంచిదే. అపప్టి నుంచీ వాడి జీవితం నరకం. అయినా వాళళ్ పెళిల్ జరగదు” అoది.
రావుగారు విచలితుడై, “మరి ఆ కెమెరామెన రాంబాబుకి డబిబ్చిచ్ వీడియో తీయించింది దేనికి?” అని అడిగాడు.
“వాళిళ్దద్రూ పెళిల్ చేసుకుని సుఖంగానో, కొటుట్కుని చసేత్నో మనకేం లాభం? వాడి జీవితం నరకం చేయటానికి మరో
టివ్సుట్ ఉంది. కొంచెం ఓపిక పటట్ండి”.
ఆయన గాఢంగా నిశవ్సించి, “తోటి వాయ్పారసుత్ల ఎతుత్లకు పై ఎతుత్లు వేయటంలో నాకు గొపప్ నేరుప్ ఉనన్దని
ఇంత కాలం ఫీల అయేయ్వాడిని. దకిష్ణ భారతానికి నేనే ఒక ముఖేష అంబానీ అనుకునేవాణిణ్. నినున్ చూశాక నా
అభిపార్యం మారుచ్కోవాలనిపిసోత్ంది. నువువ్ మాఫియాలో చేరక పోవడం మాలాంటి పారిశార్మికవేతత్లూ, పోలీస
డిపారట్మెంటూ చేసుకునన్ అదృషట్ం” అనాన్డు
“మీరు పొగుడుతునాన్రో, తిడుతునాన్రో తెలియటం లేదు. మీ పోటీదారులకి మీరెవరో తెలుసు. నా శతుర్వులకు
నేను తెలియదు. ఇదంతా గెరిలాల్ వయ్వహారం. మీకూ నాకూ పోలిక ఎకక్డ సార?” అనన్ది.
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-18“అబబ్. అయిదు నిముషాలోల్ భలే వేశావే రంగు. ఇంతకు ముందు వాడయితే ‘వెనకాల కాసత్ తెలల్గా ఉంది. మీసం
సరీగాగ్ లేదు’ అంటూ గంట సేపు వేసేవాడు. పనికనాన్ ననున్ మెపిప్ంచాలనన్ ధాయ్సే ఎకుక్వ కనిపించేది. నా అనుభవం మీద
చెపుత్నాన్. రాజకీయాలాల్గానే తలకి రంగెయయ్టం కూడా ఒక ఆరుట్. అందరికీ రాదు. ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్వ?”
“చదువు పూరత్యాయ్క పారల్రుకి వెళిల్ నేరుచ్కునాన్నండి. మా ఊళోళ్ పర్మీలగారనీ, ఆవిడ నేరాప్రు”.
“ఇది నేరుచ్కుంటే వచేచ్ది కాదులే. సవ్తహాగా రావాలి. ఒకక్ తెలల్ వెంటుర్క లేకుండా వేశావే”.
“మీకు తెలల్ వెంటుర్కలు ఎకుక్వ లేవండి. వెనుక కాసత్ నెరిసిందంతే. అదేదో సినిమాలో మహేష బాబు ముఖయ్మంతిర్
అవుతాడు చూడండి. పదేళుళ్ పోయాక ఆయన ఎలా ఉంటారో ఇపుప్డు మీరలా ఉనాన్రు”
“ఆ కురార్డి పోలికలు ఉనాన్యని నాకూ కొందరు చెపాప్రు. ఏం సినిమా అది? చూడాలంటే టైమే ఉండటం లేదు”.
“ఇంటోల్ హోం థియేటరు ఉందిగా”
“టైమ ఉండాలిగా”
“అబాబ్. మాటకి మాట ఎంత ఫాసుట్గా చెపాప్రండీ. అలా ఉంటే గానీ అసెంబీల్లో నెగుగ్కు రాలేరు గదా. ఒకక్సారి
వెళిల్ అసెంబీల్ చూడాలని కోరిక. అకక్డ చాలా తెలివైనవాళుళ్, మేధావులూ ఉంటారు కదా.”
“దానిదేముంది. పి. యేయ్. కి చెపుతాను. పాస తీసుకో”
“రంగు ఇంకటానికి మరో పది నిముషాలు పడుతుంది. ఒకక్ నిముషం నిటారుగా కూరోచ్ండి. కాసత్ మెడ
నొకుక్తాను” అంటూ మసాజ చెయయ్టం మొదలు పెటిట్ంది.
“అబోబ్. అదుభ్తం. మొతత్ం ఆసిథ్ రాసిచిచ్నా సరిపోదు. ఇదెకక్డ నేరుచ్కునాన్వ?”
“మీరు చదివిన చదువులకి ‘ఈ పర్భుతవ్ం’ లో ఉదోయ్గాలెకక్డ వసాత్యి. వేణీణ్ళళ్కు చనీన్ళుళ్గా ఉంటుంది. నేరుచ్కో’
అని పర్మీలగారే నేరాప్రండీ”.
ఆమె మాటలోల్ సెటైరు గమనించలేదు ఆంజనేయులు. “ఫిజియోథెరపీ సూట్డెంటస్ అని వసాత్రు. అనిన్ సంవతస్రాలు
ఎందుకు చదువుతారో అరథ్ం కాదు. ఆ ఆరుట్ చేతివేళళ్లో ఉండాలి. ఎకక్డ-ఎలా-ఎంతసేపు-ఎంత గటిట్గా నొకాక్లో
తెలియాలి. అసలు మా ఆవిడకి థాయ్ంకస్ చెపుప్కోవాలి. నీ చెయియ్ పడాడ్క ఆవిడ రెండేళళ్ నడుము నొపిప్ పోయిందటగా.
అవునూ... నాకో అనుమానం. నీదేమో పిటపిటలాడే వయసు... మరి...మరి... “
“చెపప్ండి. ఆగారేం?”
“మా ఆవిడ నినున్ నాకు ఎందుకు రికమెండు చేసింది అంటావ?”
“... ... ...”

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2022

3

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“ఏ పెళాల్మైనా అరవై ఏళల్ మొగుడి దగగ్రకి ఇరవై ఏళల్ అమామ్యిని పంపుతుందా?”
“నాకు ఇరవై కాదు. పాతిక దాటినాయ సారూ”
“వయసు ఎంతయితేనేమిలే. నేను అడుగుతునన్ది పంపటం గురించి”
“నిజం చెపప్నా... “
“చెపప్మనేగా అడిగేది”
“ఇంటోల్ సంపాదించేవారు ఎవరూ లేరు. బాలారిషట్ అని పోలీసు. అతడిది మా ఊరే. తనకి చెపేత్ అమమ్గారి దగగ్రకి
పంపాడు. రెండు మూడుసారుల్ వెళేల్సరికి ఆమెకి బాగా నచాచ్ను. బూయ్టీ పనులకి బయటకి వెళళ్టం మానెయియ్. నా దగగ్రే
పెరమ్నెంటుగా ఉండమనాన్రు. మీ తలకు రంగు వెయయ్మంటే ఒకటే చెపాప్ను. ‘ఆయన నాకు తండిర్లాంటి వారు. తపప్క
వేసాత్ను. కానీ కొదిద్గా అటూ ఇటూ అయినా పని మానేసి వెళిళ్పోతాను’ అని చెపాప్ను. అటువంటిదేమీ ఉండదని భరోసా
ఇచాచ్రు. అయయ్గారూ, అంతయ్ నిషూట్రం కనాన్ ఆది నిషూట్రం మంచిదంటారు. మీరేం అనుకోకపోతే ఒక విషయం
చెపుతాను. ఆ మీసాలార్జాగారి చూపులు నాకేం నచచ్లేదండీ. మీరు పొజిషనోల్ ఉనాన్రు. ఇకక్డ పని నచచ్క వెళిళ్పోతే ఆ
తరువాత నా మీద కక్ష కటట్కండి. పిపీలికంలాంటి దానిన్. “
“పీలకమా... అంటే?
“చీమ”
“అయోయ్. ఎలుల్ండి తెలుగు భాషోదధ్రణ మీటింగ కాయ్నిస్ల చెయయ్మని పి.యేయ్కి చెపుదామని మరిచ్పోయాను. ఊ...
ఇంతకీ ఏం చెపుతునాన్వ? పని మానెయయ్టం గురించి కదూ. మీసాలార్జాకి నువేవ్ డైరెకుట్గా చెపుప్. వినకపోతే నాకు చెపుప్.
అయినా వాడి మనసత్తవ్ం నాకు తెలుసు. ఒక రాయి వేసి చూసాత్డు. పడకపోతే వదిలేసాత్డే తపప్ వెంటపడి వేధిoచడు.
ఇపుప్డు నువువ్ అరధ్ంతరంగా పని మానేసేత్, అది నా వలేల్ అనుకుంటుంది అమమ్గారు. మంచిగా కబురుల్ చెబుతూ పని
చేసుత్నాన్వు. ఈ మాతర్ం చాలేల్. మిగతా పనులకి చాలామంది దొరుకుతారు. మనసులో మాట ధైరయ్ంగా చెపాప్వ. అనన్టుట్
నాది ఇంకో అనుమానం”
“అడగండి సారూ”
“నువువ్ బాగా చదువుకునన్టుట్ ఉనాన్వ. ఈపనులోల్కి వచాచ్వేమిటి?”
“అయోయ్ సార. మీకు అమమ్గారు చెపప్లేదా?”
“ఏమిటి?”
“విశావ్సపాతర్ంగా పని చేసేత్ మీరు మంచి ఉదోయ్గంలో పెడతారనన్ విశావ్సంతో వచాచ్నండి”.
“అదెవరు చెపాప్రు?”
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“పదేళళ్ కిర్తం రాజభవనులో గవరన్రుకి మసాజ చేసిన వాళుళ్ చెపాప్రండీ”
ఆంజనేయులు ఉలికిక్పడి, అందులో శేల్ష ఏమీ లేదని నిశచ్యించుకొని అడిగాడు “సరేల్... సరేల్... మా ఆవిడ చెపాప్క
తపుప్తుందా? ఇంతకీ నీ పేరు?”
“సారమమ్ ”
PPP
గంట తరువాత రవళికి ఫోన వచిచ్ంది. “హాయ సమామ్. ఎలా ఉనాన్వ” అంది రవళి.
“ముఖయ్మంతిర్ పెరస్నల అంతఃపురంలోకి వెళాల్ను”.
“ఏమంటాడు?”
“కొంచెం ముందుకు రాబోయాడు. పెళాళ్ం పేరు చెపేప్సరికి తగాగ్డు”
‘నెమమ్దిగా చాణుకయ్ని పరిచయం చేసుకో. ఇంటికి వెళుళ్. అతని కూతురు మంచి అమామ్యి. వివరాలు కావాలి.
ఎకక్డ పని చేసుత్ంది? ఎవరినైనా పేర్మించిందా? సవ్భావం ఎలాంటిది వగైరా”.
“ఆ అమామ్యి వివరాలు మనకెందుకు?”
మీసాలార్జా చేసే అనిన్ వెధవ పనులకీ, తన వెనుక చాణుకయ్ ఉనాన్డనన్ ధైరయ్ం. ఆ గూర్పుని నిరీవ్రయ్ం చెయాయ్లంటే
అనిన్టికనాన్ ముందు చాణుకయ్ని వారి నించి విడగొటాట్లి.
ఇదంతా చెపేత్ ఆ అమామ్యికి అరథ్మవుతుందా?
‘నీ మనసులో ఏమునన్దో నీ సైనికాధికారికి తెలియనివవ్కు. అరధ్రాతిర్ వూయ్హం పనున్తునన్ సమయంలో ఏ గదిలో
ఉనాన్వో నీ మంతుర్లకు తెలియనివవ్కు. ఎవరితో ఉనాన్వో భారయ్కి కూడా చెపప్కు’ అంటాడు సంజు.
“వివరాలు ఎందుకో తరువాత చెపుతాను. నువువ్ చాణుకయ్ ఇంటికి వెళుళ్. అమామ్యి వివరాలు కనుకుక్ంటునన్టుట్
ఎవరికీ అనుమానం రాకూడదు. నీ ఊరు పేరు, ఇంటి పేరూ బయటవారికి ఎవరికీ చెపప్కు. నీ అనన్యయ్ పర్సకిత్ ఎకక్డా
రానివవ్కు. ఇక రెండో విషయం. వీలైనంత తొందరోల్ నాకు మీసాలార్జా ఫోన నెంబరు కావాలి. కానీ వాడూ, వాడి
ఫెర్ండుస్నించి దూరంగా ఉండు. ఆడదైతే చాలు, వాళుళ్ భూత పేర్తాలని కూడా వదలరు”.
-19పారథ్సారథి తన కళళ్ని తానే నమమ్లేకపోయాడు. తనని ఆట పటిట్ంచటానికి ఎవరైనా నాటకం ఆడుతునాన్రా అనన్
అనుమానం కూడా వచిచ్ంది. కానీ లెటరు హెడ మీదునన్ లోగో ‘అబదధ్ం కాదు’ అని చెబుతోంది. చేతిలో ఉనన్ కాగితం వైపు
మళీళ్ మళీళ్ చూసుకునాన్డు. అపప్టికే దానిన్ పదిసారుల్ చదివి ఉంటాడు. తాను అపల్యి చేయకుండానే ఉదోయ్గం ఎలా
వచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు.
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నినన్ ఇదే సమయానికి అతను ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామనుకునాన్డు. ఉదోయ్గం పోయినపప్టి నుంచీ రాబడి లేదు.
తండిర్ ఆసుపతిర్లో ఉనాన్డు. కిడీన్ పార్బల్ం. పర్భుదేవ ఆసప్తిర్. ఉచితమే కానీ మందుల ఖరుచ్ రోగిదే కదా. రామానుజం
ఆపరేషన చేశాక రోగం ఎకుక్వైంది. ఏడాది నుంచీ కూడబెటిట్నదంతా తండిర్ ఆసుపతిర్కే సరిపోయింది. రేపటి నుంచీ
తినటానికి తిండి కూడా లేదంటే అతిశయోకిత్ కాదు. ఆ సమయంలో ఈ అపాయింటెమ్ంట లెటరు.
ఇంటరలో మంచి మారుక్లు రావటంతో సారథికి విదాయ్ధరి ఇంజనీరింగ కాలేజిలో డొనేషన లేకుండా సీట
వచిచ్ంది. అకక్డ సీటు కోసం ఎంత ఖరుచ్కైనా పిలల్లూ, వారి తలిల్దండుర్లూ సిదధ్ంగా ఉంటారు. ఆ కాలేజీకి ఉనన్ పర్తేయ్కత
ఏమిటంటే, నాలుగో సంవతస్రంలో ఉండగానే పెదద్ పెదద్ కంపెనీల నుంచి ఇంటరూవ్య్లూ, ఆ పై పేల్సమెంటూల్ గాయ్రెంటీ.
దానిన్ నిజం చేసూత్, విదాయ్ధరిలో చదువు పూరత్వకుండానే ‘రామనోక్ సొలూయ్షనస్’లో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. లక్ష
రూపాయల జీతం. అలా వివిధ సంసథ్లోల్ ఉదోయ్గాలు వచిచ్న నలభై మందికి విదాయ్ధరి కాలేజి పిర్నిస్పల సనామ్నం చేశాడు.
పెర్సుస్ని పిలిచి డినన్రు ఇచాచ్రు. పరీక్ష పాసవక ముందే అంతమందికి ఉదోయ్గాలు రావటం సామానయ్మైన విషయమేమీ
కాదు. రాజకీయనాయకుల కాలేజీ. దానికి తోడూ అదుభ్తమైన డినన్రు. ఆ పై విలేకరల్కి కవరుల్. దాంతో పేపరల్నీన్ పతాక
శీరిష్కలతో ఆ వారత్ని పర్ముఖంగా పర్చురించాయి. విదాయ్ధరీ కాలేజి డొనేషన ఇరవైలక్షలకి పెరిగింది. తలిల్దండుర్లు
తామరతంపరగా కూయ్లు గటాట్రు.
ఉదోయ్గం రాగానే ఇ.ఎం.ఐ ల సాయంతో సౌఖాయ్లు సమకూరుచ్కోవటానికి ఉవివ్ళూళ్రే యువకులకి సారథి భినన్ం
కాదు. ఫాల్టుకి అడావ్నుస్, కారుకి అపుప్ తీసుకునాన్డు. తండిర్ని మంచి ఆసప్తిర్లో జాయిన చేశాడు. పేర్మించిన అమామ్యితో
కొతత్ కారోల్ షికారుల్, వారానికి ఒకసారి డినన్రు.
అతడు పేర్మించిన అమామ్యి పేరు సుమదుయ్తి. ఇంటోల్ చెపాప్డు. వాళుళ్ ఆనందంగా ఒపుప్కునాన్రు.
కళకళలాడుతూ ఒక ఆడపిలల్ ఇంటోల్ ఉండటం తమ అదృషట్ం అనుకునాన్రు. పెళిల్ ఒకటే మిగిలి ఉనన్ది.
అయితే దుయ్తికి మాతర్ం ఇంటోల్ చెపప్టం అంత సులభం కాదు. వేరే కులం వయ్కిత్ని అలుల్డిగా చేసుకోవటానికి తండిర్
చచిచ్నా ఒపుప్కోడని ఆమెకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు. కానీ మంచి ఉదోయ్గం, చకక్టి నడవడిక ఉంది కాబటిట్ ఒపిప్ంచగలనని
చినన్ నమమ్కం.
ఇలా ఏడాది గడిచింది. ఆ సమయంలో చాలామంది ఉదోయ్గాలు పోయాయి. ‘రామనోక్’ వాళుళ్ సారథికి కూడా
పింక సిల్ప ఇచాచ్రు. ఏ కారణమూ చెపప్లేదు. ఆశలకి తూటుల్ పొడుసూత్ ఉదోయ్గం పోయింది. ఆకాశం విరిగి మీద
పడడ్టట్యింది. చూసుత్ండగానే ఆరిథ్క సమసయ్లు చుటుట్ ముటాట్యి. సంవతస్రం పాటూ బాయ్ంకుకి కటిట్నదంతా ‘దాని వడీడ్’కి
సరిపోయింది. రెండు మూడు నెలలోల్ ఇలుల్ వేలం పాటకి రెడీ అవవ్మని బాయ్ంకు నోటీసు ఇచిచ్ంది. గరల్ ఫెర్ండుతో తిరిగిన
కారు సగం ధరకి కూడా అముమ్డు పోలేదు. మరోవైపు ఆ అమామ్యికి ఇంటోల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు. దాంతో డిపెర్షన.
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ఈ బాధలనీన్ భరించలేకే అతడు ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామనుకునాన్డు. ఛసేత్ ముసలి తలిల్దండుర్లిన్ ఎవరు చూసాత్రనన్ ఒకక్
ఆలోచనే అతడిని చావకుండా ఆపుతోంది.
వాడిపోతునన్ చెటుట్కి నీళుళ్ పోసినటుట్ ఆ సమయంలో ఈ ఉతత్రం..!
అయినా అనుమానం తీరలేదు. తాను అపైల్ చేయకుండా ఉదోయ్గం ఎలా వసుత్ంది? అందుకని ఆ కంపెనీకి ఫోన
చేశాడు. పేరు చెపప్గానే రిసెపష్నిసుట్ ఆ కాల హెచ.ఆర.కి బదిలీ చేసింది. తన వివరాలు పూరిత్గా చెపప్కముందే అటునుంచి
“అవును సారథీ. మేమే పంపించాం. మీ బయోడేటా చూశాం. ఇంటరమీడియటోల్ బాగా సోక్రు చేశారు. కాలేజిలో ఫీర్ సీటు
సంపాదించారు. తరువాత సంవతస్రం పాటూ మంచి కంపెనీలో పని చేశారు. ఏదో కారణంతో వారు మిమమ్లిన్
తొలగించారు. ఇవనీన్ మాకు తెలుసు. అందుకనే ఇంటరూవ్య్ అవసరo లేదు. మీకు ఇషట్మయితే, ఎపుప్డు జాయినవుతారో
చెపప్ండి” అనాన్డు.
‘ఈ రోజే’ అందామనుకుని బావోదని, ‘రేపే’ అనాన్డు.
ఆ మరుసటి రోజు ఆ ఆఫీసుకి వెళాళ్డు. అకక్డి వాతావరణం చూసి దిగర్భ్మ చెందేడు. గతంలో పని చేసిన
రామనోక్కి వందరెటుల్ పోష ఉంది. రిసెపష్నిసట్ ఛాంబర పకక్నే జలపాతం. చుటూ వాటర పాండ. నీటిమడుగు మధయ్లో
తామర పూలు. సెవెన-సాట్ర హోటలాల్ ఉంది. అంత ఖరీదైన వాతావరణం చూడటం అదే మొదటిసారి.
హెచ. ఆర సరిట్ఫికెటుల్ తీసుకుని, బాoడుల్ సంతకం పెటిట్ంచుకుని “పై ఫోల్రుకి వెళళ్ండి. చైరమ్ను ఛాంబరు పకక్న
సెకర్టరీ కాయ్బిను ఉంటుంది. కలుసుకోండి” అని చెపాప్రు. సారథి కాసత్ తటపటాయించి, “నేను ఏ విభాగంలో పని
చెయాయ్లి?” అని అడిగాడు.
“మాకే తెలీదు” అనాన్డు హెచ. ఆర.
సారథి మరింత కన-ఫూయ్జయియ్, “సారీ సర. నాకు అరథ్ం కాలేదు” కాసత్ బెదురుతూనే అనాన్డు. ఆయన నవివ్,
“మాకూ అరథ్ం కాలేదు. మీరు రాగానే తన దగగ్రకి పంపమని వైస పెర్సిడెంటు చెపాప్రు. ఇంటరూవ్య్ కూడా లేకుండా
తీసుకునాన్రంటే మీ రికమెండేషన...” పూరిత్ చెయయ్లేదు.
‘అయోయ్... అంత రికమెండేషన ఉంటే ఇంత ఖరెమ్ందుకు?’ అనుకునాన్డు మనసులో.
ఒకక్ ఫోల్రు కి లిఫట్ ఎందుకని మెటుల్ ఎకిక్ పైకి వచాచ్డు. చైరెమ్న ఉండే ఫోల్రు మరింత ఖరీదుగా ఉంది. ఆయన
రూమ పకక్నే వైస-పెర్సిడెంటు గది. బయట ఉనన్ కురార్డు తలుపు తెరిచి, “వెళళ్ండి సార. మీ కోసమే చూసుత్నాన్రు”
అనాన్డు. సారథి లోపలకి పర్వేశించి అకక్డి లగజ్రీకి క్షణం పాటూ తబిబ్బైబ్ ఆగిపోయాడు. అకక్డి ఫరీన్చరే పాతిక లక్షలు
చేసుత్ంది. ఇంటీరియరస్ కోటి ఉంటుంది.
అతడి ఇబబ్ంది గమనించినటుట్, “రండి. కూరోచ్ండి సారథీ” అనన్దామె.
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అతను కూరుచ్నాన్డు.
“మీరు వచేచ్నెల ఇదే తారీఖు నుంచీ పని పార్రంభించవలసి ఉంటుంది”.
పారథ్సారథి మొహం వాడిపోయింది. “మేడమ...” అంటూ ఆగాడు.
“చెపప్ండి. “
“నాకు డబుబ్ చాలా అవసరం మేడమ. నిజానికి ఇవనీన్ చెపప్కూడదు. కానీ నా తండిర్ ఆసుపతిర్లో ఉనాన్డు. నా
తలిల్కి అనారోగయ్ం. మందులు కాదు కదా. తినటానికి కూడా తిండిలేని సిథ్తి. నేను ఈ రోజే జాయినయిపోతే బాయ్ంకులో
ఏదైనా కొంచెం అపుప్ తీసుకోవచుచ్. “
ఆమె నవివ్ంది. “వచేచ్నెల నుంచి పని అని చెపాప్నే తపప్ ఈ రోజు చేరవదద్ని అనలేదు”.
అరథ్ం కానటుట్ పారథ్సారథి అయోమయంగా చూశాడు.
“మీరు కంపూయ్టరు సెప్షలిసట్ కదా. ఆ విభాగానికి వచేచ్ నెల పంపిసాత్ము. ఈ నెల రోజులూ మీరు నా దగగ్ర పని
చేయాలిస్ ఉంటుంది”
“ఏం పని?” అని అడిగాడు సారథి. మళీళ్ వెంటనే నాలుకక్రుచ్కుని “సారీ మేడమ. ఇలా అడగవచోచ్ లేదో తెలీదు”
అనాన్డు.
“మీరు విదాయ్ధరి కాలేజీలో చదివారు కదా. మీతో పాటూ మీ కాల్సమేటుస్ దాదాపు యాభై మందికి వివిధ కంపెనీలోల్
ఉదోయ్గాలు వచాచ్యి. అందులో ఇరవై మందికి చేరిన మూడునెలలోల్, మరి కొందరికి ఆరు నెలలోల్, మీలాంటి బిర్లియంటస్కి
ఏడాది తరావ్త పింక సిల్పస్ ఇచాచ్రు”.
సారథి దిగార్భ్ంతుడై చూశాడు. ఆమె కొనసాగించింది. “మీరు చదివిన కాలేజీకీ, ఈ కంపెనీలకీ ఏదో సంబంధం
ఉందని మా అనుమానం. మీ కాల్సమేటుస్ ఏయే కంపెనీలోల్ పని చేసుత్నాన్రో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. తెలియకపోయినా
కనుకోక్వటం పెదద్ కషట్ం కాదు. అవునా?”
ఆమె ఏమి చెపోత్ందో అరథ్ం కాలేదు కానీ సారథి అపర్యతన్ంగానే అవుననన్టుట్ తలూపాడు.
“మీ సీనియరుస్ ఎకక్డ పని చేసుత్నాన్రు? అవే కంపెనీలోల్ కంటినుయ్ అవుతునాన్రా? మీ కొతత్బాయ్చి జూనియరుస్ కి
ఉదోయ్గాలు ఇవవ్టం కోసం పింక-సిల్పస్ ఇచాచ్రా - అనీన్ కనుకోక్వాలి.”
“అరథ్మైంది మేడమ. మా కాలేజీ యాజమానయ్ం కొనిన్ పెదద్ పెదద్ కంపెనీల హెచ.ఆర లని కొనేసి, మాకు ఉదోయ్గాలు
ఇపిప్సోత్ంది. కొతత్ బాయ్చ రాగానే మమమ్లిన్ తొలగిసోత్ంది. ఆ విధంగా తన డొనేషన రేటు పెంచుకుంటోంది. అదేగా మీరు
అడుగుతోంది?”
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“కరెకట్. అనుకునన్ దాని కనాన్ మీరు షారప్ గా ఉనాన్రు. ఉదోయ్గాలు పోయిన మీ కాలేజ-మేటస్ వందమంది
అడర్సుస్లూ, వాళళ్ అభిపార్యాలూ కావాలి. దీనికి నెల రోజులు టైమ ఇసుత్నాన్ను. డబుబ్ అవసరం ఉందనాన్రు కాబటిట్, ఈ
పని చేసేత్ మీకు బోనసుగా లక్ష రూపాయలు ఇసాత్ం. అడావ్నుస్గా ఇపుప్డే యాభై వేలు మీ ఎకౌంటోల్కి టార్నస్ఫర చేసాత్ం.
లేదూ, ఇలాంటి పనులు ఇషట్ం లేదూ.. డైరెకుట్గా ఉదోయ్గంలో చేరిపోతానంటే మీ ఇషట్ం. ఒక విషయం మాతర్ం గురుత్
పెటుట్కోండి. మీరు ఈ పని చేసినా చేయకపోయినా మీ ఉదోయ్గం ఖాయం” ఆమె చెబుతోంది.
పారథ్సారథి తన చెవులని తానే నమమ్లేకపోయాడు. డబుబ్ సాయం అంటే ఏదో అనుకునాన్డు. యాభైవేలు...!
“ఇదంతా నేను చేయగలనా మేడమ ?” అని అడిగాడు.
“చేసాత్రనే నమమ్కం తోటే మిమమ్లిన్ ఈ పనికి నియమిసుత్నాన్ం. ఇపుప్డు మీరు చేసుత్నన్ ఈ పనికీ, నెల రోజుల
తరావ్త మీరు చేయబోయే ఉదోయ్గానికీ ఏ సంబంధమూ లేదు. ఒకరకంగా చెపాప్లంటే ఇది నా పెరస్నల పని. మీకు ఇంకా
ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే అడగండి”
పారథ్సారథి కురీచ్లోంచి లేసూత్ “లేదు మేడమ. థాయ్ంకూయ్ వెరీ మచ” అనాన్డు.
“మీరు విదాయ్ధరి ఇంజినీరింగ కాలేజీకి వయ్తిరేకంగా ఈ సమాచారమంతా సేకరిసుత్నాన్రని ఇంకెవరికీ
తెలియకూడదు.”
“అరథ్మైంది మేడమ ”
విజిటింగ కారడ్ ఇసూత్ “ఏ విషయం నాతో చెపాప్లనుకునాన్ ఫోన చేయండి. ఇది నా పరస్నల నెంబరు” అంది.
అతడు కారుడ్ తీసుకుని బయటకు వెళళ్బోయి ఆగాడు.
‘ఏమిటనన్టుట్’ చూసింది.
“ఇంతకాలం మేము రాషట్రంలోకెలాల్ పర్ఖాయ్త కాలేజీలో చదువుకుంటునాన్మని జబబ్లు చరుచుకునాన్ము. ఉదోయ్గాలు
పోతే మా ఖరమ్నుకుని ఏడాచ్మే తపప్ ఈ మోసానిన్ తెలుసుకోలేక పోయాము. థాయ్ంకస్ మేడమ” అని అకక్డ నుంచి
కదిలాడు.
పొడుగాటి వరండాలు. పరిమళం నిండిన గాలి. నిశశ్బద్ంగా పని చేసుకునే వయ్కుత్లు. అతడు కారుడ్ చూశాడు.
‘వేదరవళి. చకార్ గూర్ప’ అని ఉంది.
-20“ఉదోయ్గంలో చేరిన పదిరోజులకే నీ పాల్నింగులో జోకయ్ం చేసుకుంటునాన్ అనుకోకపోతే... ఆ ఇంజినీరింగ కాలేజి
వయ్వహారం బయట పెటట్టం వలల్ మనకేమిటి లాభం?” అడిగాడు చకర్ధరరావు.
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“మనకో అనాయ్యం జరిగింది. దానికి పర్తీకారంగా మీసాలార్జానీ, అతని ముగుగ్రు మితర్బృందానీన్, ఆ అహమ్ద
ఖాన ఉరఫ టారాజ్నీన్... అందరీన్ రౌడీలతో కొటిట్ంచటం, గూండాలతో చంపించటం పెదద్ విషయం కాదు. నేరం
బయటపడితే ఓ పదేళుళ్ మన జీవితంలో పోతుందనుకుంటే ఇపుప్డే ఆ పని చెయొయ్చుచ్. కానీ మన గోల అది కాదు.
మిమమ్లీన్, మీ కుటుంబానీన్, ననూన్ ఇంత కషట్పెటిట్న వారు ఏళల్ తరబడి కుళిళ్కుళిళ్ చావాలి. అలా చావాలంటే, వాళళ్ వెనుక
ఉనన్ మూల సథ్oబం ఆంజనేయులీన్, చాణుకయ్నీ బలహీనపరచాలి”.
“పెదద్ పెదద్ కంపెనీ హెచ.ఆర.లని తమ కాలేజీకి రపిప్ంచటానికి పర్తీ ఇంజినీరింగ కాలేజీవారూ కాసింత ‘ఖరుచ్’
పెడుతూనే ఉంటారు. ఆంజనేయులిది పెదద్ కాలేజి కాబటిట్, ఇంటరూవ్య్లకి బదులు, డైరెకుట్గా ఉదోయ్గాలకే గేలం వేసింది. ఇది
బయట పెటిట్ మనం ఏమి సాధిసాత్ం?”
రవళి మాటాల్డలేదు.
“అపారథ్ం చేసుకోకు. నేను ఖరుచ్ గురించి మాటాల్డటం లేదు. అంతయ్ నిషూట్రం కనాన్ ఆది నిషూట్రం మంచిదని
అడుగుతునాన్ను”.
రవళి నవివ్, “నేను ఈ కాలేజి వయ్వహారాలు సేకరిసూత్నన్ది వాళళ్ని బెదిరించటానికీ, భయపెటట్టానికీ కాదు. పెర్సుస్కి
ఇవవ్టానికి అసలే కాదు” అనన్ది.
చకర్ధరరావు ఆశచ్రయ్ంగా, “మరి?” అని అడిగాడు.
“మరెందుకీ కంచిగరుడ సేవ అంటారా?”
అతను మాటాల్డలేదు.
“యుదధ్ంలో పాటించవలసిన వూయ్హాల గురించి ‘ఆరట్-ఆఫ-వార’ లో అయిదు సూతార్లు చెపుతాడు సర. చదివి
చదివీ కంఠంతా వచాచ్యి. ఒకటి- మితుర్డు ఏం చేసుత్నాన్డో పటిట్ంచుకోకపోయినా పరేల్దు కానీ, శతుర్వు ఏం చేసుత్నాన్డో
నిరంతరం గమనిసూత్ ఉండు. రెండు-యుదధ్కేష్తర్o గురించి పరిచయం పెంచుకో. తెలిసిన ఇంటోల్ నువువ్ కళుళ్ మూసుకుని
తిరగగ్లవు. కొతత్ పర్దేశంలో దారుల్ వెతుకుక్ంటావు. మూడు- రణసథ్లానిన్ శతుర్వు కనాన్ ముందే వెళిల్ చూడు. ఎటు నుంచి
వెళిల్ కొడితే శతుర్వు తిరిగి లేవలేడో చెపేప్ ‘కూల్’ నీకు ఎకక్డో ఒక చోట, ఏదో ఒకటి లభిసుత్ంది. నాలుగు- బలహీనంగా
ఉనన్పుప్డు బలంగా ఉనన్టుట్ నటించు. బలంగా ఉనన్పుప్డు బలహీనంగా కనపడు. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైనద అయిదోదిఆయుధాలీన్, ఆలోచనలీన్ మనసు చీకటి గదులోల్ పెటుట్కో. చుటూట్ నిశశ్బాద్నిన్ పేరుచ్కో. ఆ నిశశ్బద్పు చీకటి రెలుల్గడిడ్లో
పాములా సథ్బద్oగా ఉండు. చీకటే కదా అని నీ పర్తయ్రిథ్ ఆదమరచి ఉనన్పుప్డు మెరుపులా వెళుళ్. ఉరుములా ఘరిజ్ంచు.
అవతలి మనిషి కళుళ్ బైరుల్ కమామ్లి. చెవులు దదద్రిలాల్లి. తేరుకునే లోపులో కొటుట్”.
“ఇవనీన్ ఎపుప్డు చదివావు?
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నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“నానన్ కోమాలో ఉనన్పుప్డు పకక్న కూరుచ్ని చదివాను. ఎందుకు అని అడగండి”
చకర్ధరరావు నవివ్ “ఎందుకు?” అని అడిగాడు.
“ఒక వయ్కిత్ మన అపుప్ ఎగొగ్టిట్నపుప్డో, సాయం చేసాత్నని మోసం చేసినపుప్డో ఏం చేసాత్ం? వాడి పాపమే వాడిని
నాశనం చేసుత్ందని శాపనారాథ్లు పెడతాం. మంచివాడికే కషాట్లు వసాత్యని మన చేతకానితనానికి మంచితనం ముసుగు
వేసుకుంటాం. ఫాంటసీ ఆలోచనలోల్కి వెళిల్ మనం ఆ వయ్కిత్ని ఓడించినటుట్, చేసిన దోర్హానికి ఆవయ్కిత్ పశాచ్తాత్పంతో మనలిన్
క్షమాపణ వేడుకుంటునన్టూట్ ఊహించుకుని సంతృపిత్ పడతాం. నా విషయంలో అదే జరిగింది. ఎకక్డో పలెల్టూరోల్ పని
చేసుకుంటునన్ దానిన్ హతయ్ కేసులో ఇరికించారు. నా తండిర్ దానికి ఛిదర్ం అయిపోయాడు. ఆ సమయంలో వాళళ్ని
యుదధ్ంలో ఓడించినటుట్ ఊహించు కొనేదానిన్. వయ్కిత్తవ్ వికాస పుసత్కాలు చదివి విజయానిన్ ఊహించుకునే
చాలామందిలా... ఆచరణ లేదు. కేవలం ఊహలే”
అరథ్మైనటుట్ ఆయన తలూపాడు.
“ఆ సమయంలో ఒక పుసత్కం చదివాను. విజయసౌధానికి వంద గదులు ఉంటాయనీ, తలుపులు తటుట్కుంటూ వెళేత్
ఎకక్డో ఒకచోట ఏదో ఒక దావ్రం తెరుచుకుంటుందని ఆ రచయిత వార్శాడు. నిజమే అనుకుంటాను. చదువులో
ఫెయిలయిన వయ్కిత్ కిర్కెటుట్లో విజయం, ఆకిస్డెంటు వలల్ చదువు మానేసిన మీ అమామ్యి పెయింటింగస్ వెయయ్టం... ఇలా
ఎనోన్ చెపొప్చుచ్. నా విషయంలోనూ అదే జరిగింది సర. నాకు నా తండిర్ భగవదీగ్త ఇచాచ్డు. ఒక దావ్రం తెరుచుకుంది.
శతుర్వుకు శతుర్వైన మీరు పరిచయం అయాయ్రు. మరో దావ్రం తెరుచుకుంది. మనం మన పని మనసుపెటిట్ చేసుకుంటూ
వెళేత్ పర్కృతీ, పంచ భూతాలూ, దికాప్లకులూ కూడా మనకి సాయం చేసాత్రని మా తండిర్గారు అనేవారు. విధి కూడా
నాలికక్రుచ్కుని సీర్క్న-పేల్ మారుసుత్ందట”
“సీర్క్న-పేల్ అంటే..?”

(ĺʉňpȊ ūàȂ)
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