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విశావ్నికి తెలివొచిచ్ందనే వారత్ ఊరంతా దావాగిన్లా వాయ్పించింది. ఆ వారత్ని విశవ్మంతా అందించాలనే పనిమీద 
ఆ ఆసుపతిర్ ముందు టివి చానలల్ కెమెరాలు వచిచ్ వాలిపోయాయి. యాంకరమమ్లు మొహాలిన్ సునిన్తంగా రూములుతో 
అదుద్కుంటూ, పర్తయ్క్ష పర్సారంలో  మాటాల్డానికి నేపథాయ్లని గూగులోల్ వెతుకుక్ంటునాన్రు. మరి కొంతమంది విశవ్ం గత 
చరితర్లు వెతుకుతూ బిజీగా ఉనాన్రు. వారం రోజులుగా విశవ్ం ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి గురించి అడపాదడపా వారత్లు పర్సారం 
చేసుత్నాన్, ఇవాళ విశావ్నికి తెలివొచిచ్ందనే విషయానిన్ సంచలనం చేయడానికి వాళల్ందరూ కంకణం కటుట్కునాన్రు.  ఆ 
హడావిడి చూసి జనం కూడా ఏం జరిగిందో  అని.. ఆ హాసిప్టల ముందు చేరిపోయారు. ఆ  జనానిన్ అదుపు చేయడానికి 
పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. 

అంతలో డాకట్రుల్ బయటకు రావడంతో కెమెరాలు, మైక లు వాళల్ ముందుకు చేరిపోయాయి. 
టివి కెమేరాల ముందు ఓ డాకట్రుగారొచిచ్ "విశవ్ంబరరావుగారికి నాలుగు తూటాలు తగిలి, ఆపసామ్రక సిథ్తిలో 

వారం రోజుల కిర్తం ఆసుపతిర్లో జాయిన అయాయ్రు.  ఇపుప్డు ఆయన పరిసిథ్తి కొంచెం మెరుగయింది! అయితే ఇంకా 
పార్ణాపాయం ఉంది. మరో రెండు రోజుల గడుసేత్ గాని, ఏ విషయమూ చెపప్లేం! హీ ఈజ సిట్ల ఆన లైఫ సపోరట్!" 
అంటూ ఇంకేం చెపప్డానికి లేదనటుట్ చూశారు.  

"సార.. జరిగిన ఉదాంతం మీద విశవ్ంగారు ఏమైనా చెపాప్రా సార!"  ఓ విలేఖరి అడిగాడు. 
"అవకాశం లేదు.. వెంటిలేటరస్ తీసినా, ఆయనింకా మాటాల్డే పరిసిథ్తులలోకి రావడానికి టైము పడుతుంది. 

ఆయనిన్ ఓ నాలుగు రోజుల వరకు డిసట్ర్బ చేయకూడదు!" అంటూ ఆయన కెమెరాల ముందు నుండి కదలాడు. 
"సార.. ఈ విషయమే పోలీసులు ఏం అనాన్రు?" ఓ విలేఖరి అతుర్తగా అడిగి, డాకట్రు దగగ్రగా మైకు పెటాట్డు. 
"ఈ పర్శన్ వారిని అడగాలి!" అంటూ నవువ్తూ అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయాడు. 
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ఇక.. రకరకలా కథనాలతో ఆ పార్ంతమంతా టివి సూట్డియోలను మరిపించింది!  
కనబడడ్ వాళళ్నందరిన్ ఏవేవో పర్శన్లు వేసూత్, రెండోర్జులకు సరిపడా కథనాలను రికారుడ్ చేసి, వాళల్ందరు 

అకక్డనుండి నిషర్క్మించారు. 
నాలుగు రోజులు గడిచాయి. విశవ్ం బాగానే కోలుకునాన్డు. భూజం మీద, కాళళ్ మీద తూటాలు తగిలాయి.. 

వాటిని తీసేసి, అకక్డే కటుల్ కటాట్రు. నొపిప్, నీరసం బాగా ఉనాన్, కొంత శకిత్ వచిచ్ందతనికి.  కాపలాగా ఉనన్ పోలీసులిన్ 
చూసి విశవ్ం నవువ్కునాన్డు. వాళుళ్ తన మితుర్లే.. తనతో కోల్జుగా ఉండే వాళేల్!  

వాళళ్ని చూసి పలకరింపుగా నవివ్తే, వాళళ్ నుంచి సప్ందన లేదు.  
'తపప్దు.. ఉదోయ్గ బాధయ్తలోల్ ఉనన్పుప్డు బంధుతావ్లు, సేన్హాలకి తావుండదు!' తనలో తాను సమాధాన 

పరుచుకునాన్డు విశవ్ం. 
ఆ రోజు కమీషనర వసూత్ "ఏలా వునాన్వు విశవ్ం..  నువివ్లా చేసాత్వని నేను ఊహించలేదు.  ఐ కాంట బిలీవ.. 

ఎనీ హౌ.. విష యు సీప్డీ రికవరీ!" అంటూ విశవ్ం చేతిని సునిన్తంగా తాకాడు. 
విశవ్ం ఆయన దగగ్ర పనిచేసాడు. ఆ చనువుతో ఆయన అలా మాటాల్డాడు.  
"థాంకూయ్ సార, కాని ననున్ ఎందుకు సార బర్తికించారు?" విశవ్ం నిసస్తుత్వగా అడిగాడు.  
"నో.. నో.. మనం చటట్ం పరిధిలో పనిచేసే వాళళ్ం! ఇవనీన్ తపప్దు!" అంటూ డాకట్రల్తో ఏదో మాటాల్డి 

వెళిళ్పోయాడు. 
రెండు రోజుల తరావ్త విడుదలైన విశావ్నిన్ పోలీసులు నేరుగా జైలుకి తరలించారు!  
హతాయ్నేరం మీద అపప్టికే అతను అరెసైట్ ఉనాన్డు. 
"రక్షక భటుడే భక్షక భటుడైతే..." 
"నాయకులకే రక్షణ లేకుంటే... సామానయ్డికి రక్షణ ఎకక్డా?" 
"కేసుని పకక్దారి పటిట్ంచడానికి పోలీసులు పర్యతన్ం..!" 
"అనన్లతో విశావ్నికి చెలిమి!" 
"కాశీమ్ర టెరర్రిసుట్లతో సంబంధం ఉందనే కథనాల కోణంలో పోలీసుల దరాయ్పుత్?"... వంటి వారత్లతో 

వారాత్పతిర్కలోల్ కథనాల హోరు రెండోర్జులు సాగాయి.  
తరావ్త ఆ వారత్ కనుమరుగై పోయింది! 

** 
రెండేళుల్ గడిచాయి.   
అధికార పారిట్ నగర అధయ్కుష్డు నరహరి హతయ్ కేసు మీద కోరుట్లో విచారణ పార్రంభమయింది. 
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విశావ్నిన్ కోరుట్లో పర్వేశ పెటాట్రు. 
కోరుడ్ ఫారామ్లిటిలు ముగిసిన తరావ్త, పబిల్క పార్సికూయ్టర వచిచ్ విశావ్నిన్ ఓ బోనులో నిలబడాడ్డు.  
పబిల్క పార్సికూయ్టర తన సాకుష్లిన్ పర్వేశపెటట్డానికి కోరుట్వారిని అనుమతి కోరాడు  
"మీ పేరు..?" 
"కాంత .. శీర్కాంత!" 
"కాంత శీర్కాంతా?" నవువ్తూ అడిగాడు పి.పి. 
"కాదండి... శీర్కాంత నండి!"  
"మీ తండిర్గారి పేరు?" 
"నరహరి గారు!" 
"మీకు పెళిళ్ అయిందా?" 
"అయింది!" 
"మీరు, మీ నానన్గారు ఒకే ఇంటోల్ ఉంటారా?" 
"అవును సార!" 
"మీరు ఏ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్రు?" 
"ఉదోయ్గం ఏం చేయడం లేదు!" 
"మరి.." 
"పారీట్ కారయ్కలాపాలకు మా నానన్గారికి తోడుగా ఉండేవాడిన్!" 
"అంటే రాజకీయ వారసులా?" 
"అదేం లేదు సార.. ఏదో పర్జలకి సేవ చేయడం.. అంతే!" 
"సరే..  ముదాద్యి విశవ్ం మీకు తెలుసా?" 
"తెలుసండి!" 
"ఎపప్టున్ంచి తెలుసు? ఎలా తెలుసు?" 
"అంటే... ఎడాది కిందట నుంచి తెలుసండి.  మా నానన్గారికి గనామ్న గా వచిచ్నపుప్డు పరిచయం అయాయ్డు 

సార!" 
"ఆయనకి మీ నానన్గారికి ఘరష్ణలు జరిగేవా?" 
"అదేం లేదండి! అతడిన్ మా నానన్గారు బాగా చూసుకునేవారు సార! మా ఇంటోల్ మనిషిలాగే ఉండేవారు!" 
"మీ నానన్గారికి శతుర్వులు ఉండేవారా!" 
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"రాజకీయాలోల్ శతుర్వులు ఉంటడం సహజం కదా సార!" 
"ఆ శతుర్వులు కాదు, బదద్శతుర్వులు...?" 
"లేరు సార!" 
"పోనీ... ఆ రాజకీయ శతుర్వులతో విశావ్నికి పరిచాయాలు ఉనాన్యా?" 
"ఉనాన్యి సార!" 
"ఎలా చెపప్గలరు?" 
"అతని పర్వరత్న బటిట్... " 
"వాళుళ్ ఈ హతయ్ చేయడానికి ముదాద్యిని పేర్రేపించారా!" 
"ఉండొచుచ్ సార!" 
"సరే... ఆ రోజు అంటే మీరు ఇంటోల్ ఉనాన్రా!" 
"ఉనాన్ను సార!" 
"హతయ్ జరిగిన సాప్టోల్ ఉనాన్రా?" 
"లేను సార... శబాధ్లు విని నా గదిలో నుంచి పరిగెతుత్కు వచాచ్ను సార!" 
"తరావ్తా...? 
"అపప్టికే మా నానన్గారు రకత్ం మడుగులో పడిపోయునాన్రు.  ఎదురుగా విశవ్ం చాలా కోపంగా తూపాకి 

పటుట్కుని ఉనాన్డు. నేను రావడం అతను గమనించలేదు. ఆ క్షణంలో నేను కనబడితే అతను ననూన్ కాలిచ్సేవాడే! ఇంకో 
ఆలోచన చేయకుండా మెలల్గా గదిలోకి వెళిల్పోయాను.  ఆ అలికిడికి విశవ్ం వెనకిక్ చూసే లోపుగా,  గది  తలుపులు 
మూసేసాను.  ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, నా దగగ్రునన్ తుపాకి తీసుకుని, మరో గదిలో నుంచి బయటకి వచిచ్ అతడిన్ 
కాలిచ్సాను! ననున్ నేను కాపాడుకోవటానికి మరో గతయ్ంతరం లేదు సార!" 

“మీకు తుపాకి ఉందా.. ?” 
“ఉంది సార.. లైసెనుస్ కూడా ఉంది!” 
"దటస్ ఆల మై పెర్జెంటేషన యువర ఆనర!  పర్ముఖ రాజకీయ నాయకుడు నరహరిగారికి గన మాన గా ఉనన్ 

ఈ ముదాద్యి విశవ్ంబరరావు, తనకి పర్భుతవ్ం ఇచిచ్న తుపాకితో అతి దారుణంగా ఆయనేన్ కాలిచ్ చంపాడు. ఇందుకు 
సంబంధించిన ఇతర డాకుయ్మెంటరీ ఎవిడెనస్ ని కోరుట్వారికి ఇదివరలో సబిమ్ట చేయడం జరిగింది.  రక్షణ 
కలిప్ంచవలసిన విశవ్ంబరరావు ఉదోయ్గ బాధయ్తలను విసమ్రించి, పోలీసు వయ్వసథ్కే చెడడ్పేరు తీసుకొచాచ్డు. భవిషయ్తుత్లో 
ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా, రక్షణ కలిప్ంచే వయ్వసథ్లలో పనిచేసే వారికి ఇలాంటి చెడు ఆలోచనలు 
రానీయకుండా ఉండాలంటే,  ముదాద్యికి చటట్పరమైన కఠిన శిక్ష వేయవలసినదిగా కోరుడ్వారిని సవినయంగా 
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కోరుతునాన్ను! అంతే కాకుండా ముదాద్యి గతచరితర్ చూసేత్... ఇతని పుటిట్ంది, పెరిగింది రంపచోడవరం! అంటే.. అకక్డ 
ఉండే నకస్లైటల్తో ముదాద్యికి సంబంధాలు ఉండటానికి అవకాశాలు ఉనాన్యి. ఆ కోణంలో డిపారెట్మ్ంటు వారు దరాయ్పుత్ 
చేయటం అవసరమని భావిసుత్నాన్ను యవర ఆనర!" అంటూ పి.పి.గారు తన వాదనను ముగించారు. 

డిఫెనస్ లాయరు శీర్కాంత ని కార్స ఎగాజ్మినేషన చేయడానికి కోరుట్వారి అనుమతి పొంది, తన వాదనను 
మొదలెటాట్రు. 

"హతయ్ జరిగిన రోజు మీరు తపప్, ఇంకా ఇంటోల్ మరెవరైనా ఉనాన్రా!" 
"ఉనాన్రు సార! ఇదద్రు పనివాళుల్ వేరే పనులోల్ ఇంటి వెనుక భాగంలో ఉనాన్రు. ఉదయం కదా.. మా అమమ్గారు, 

మా ఆవిడ పూజా గదిలో ఉనాన్రు! సంఘటన జరిగిన డార్యింగ రూములో ఎవరు లేరు సార!" 
"మీరూ లేరా?" 
"నేనూ…  లేను.. లేను.. లేను సార!" మాటలు తడబడాడ్యి.  
"మరి విశవ్ంగారే మీ నానన్గారి మీద కాలుప్లు చేసారని ఎలా చెపప్గలరు?" 
"అదేమిటి సార.. తూపాకి కాలుప్లు వినబడిన మరుక్షణమే నేను నా గదిలో నుంచి వచిచ్ చూసాను కదా! విశవ్ం 

ఆవేశంతో తూపాకీ గురి చూసి పటుట్కుని, మా నానన్గారి ఎదురుగా నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఉనాన్డు. అకక్డ 
మరెవరు లేరు!" 

"సరే.. మీ నానన్గారితో మీరు తరుచు గొడవ పడుతూ ఉండేవారుట కదా! నిజమేనా?" 
"నిజమే!" 
"ఏ విషయంలో గొడవ పడేవారు?" 
"తండిర్ కొడుకులు, భారయ్ భరత్లు.. వీరి మధయ్ గొడవలు, అభిపార్య భేదాలు చాలా సహజం సార! ఆ మాతర్ం 

గొడవలు అందరిళల్లోల్ ఉంటాయి!" 
"ఈసారి ఎనిన్కలోల్ మీరు పోటి చేసాత్నని మీరు మీ నానన్గారికి చెపితే, ఆయన ఒపుప్కోలేదుట?" 
"అవును!" 
"ఆ విషయంలో మీరు ఆయనతో రోజూ ఘరష్ణ పడేవారుట కదా! నిజమేనా?" 
"ఘరష్ణ కాదు...  వాదించేవాడిన్!  అంతమాతర్ం చేత మా నానన్గారినే హతయ్ చేసాత్నా!" 
"చేసాత్రని నేను అనడం లేదు! చేయించడానికి ఆసాక్రం ఉంది కదా?" 
"ఐ యమ సారీ సార! నేనంతా మురుఖ్డిన్ కాను.. నా తండిర్ని నేనే హతయ్ చేయించడమా! నెవవ్ర!" ఆవేశంగా 

అనాన్డు. 
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"మీ లారడ్! శీర్కాంత గారు రాజకీయాలలోకి రావడానికి చాలా పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు. అయితే అందుకు వారి 
తండిర్ నరహరిగారు సహకరించడం లేదనే విషయం వారత్లోల్ చూసూత్నే ఉనాన్ం. ఆ వారత్లను కోరుట్వారికి సమరిప్ంచాను.  
రాజకీయలలో నైతిక విలువలు, సిదాద్ంతాలు, బంధుతావ్లు, బంధాలకు తావు ఉండదనే సతాయ్నిన్ మనం నితయ్ం చూసూత్నే 
ఉనాన్ం!  ఈ నేపధయ్ంలో శీర్కాంత గారు నరహరిగారిని తపిప్ంచడానికి విశావ్నిన్  పావుగా వాడుకుని, అతను బతికుంటే 
నిజం చెపెప్సాత్డని, అతడిన్ కూడా పథకం పర్కారం హతమరచ్డానికి శీర్కాంత పర్యతన్ం చేసారు. సో.. మీ లారడ్, తన 
రాజకీయ రంగపర్వేశానికి అడుడ్గా ఉనన్ తన తండిర్ నరహరిగారిని తొలగించడానికి, కుటర్ పనిన్, ఈ హతయ్ 
చేయించడానికి మూలకారణమైన ఈ శీర్కాంత ని చటట్పర్కారం తగిన శిక్ష వేయవలసిందిగా కోరుట్వారిని కోరుతునాన్ను!" 
అంటూ డిఫెనస్ లాయర తన వాదనను ముగించారు. 

ఇక ఎవరి వాదనలు లేకపోవడంతో  ముదాద్యిని ఉదేద్శిసూత్.. "మీరు చెపుప్కోవలసినది ఏమైనా ఉంటే చెపప్ండి!" 
అంటూ జడిజ్గారు అతని వైపు చూసారు. 

"అయాయ్.. నా గోడు  వినడానికి అవకాశం ఇచిచ్నందులకు మీకు ధనయ్వాదాలు సార!  ఐతే ఈ హతయ్ నేనే 
చేసానని ఋజువు చేయటానికి ఇంత పర్యాసలు అకక్రేల్దు సార.. మరోసారి చెపుత్నాన్ను.. ఈ హతయ్ నేనే చేసాను!...." 

విశవ్ం మాటలకు ఒకక్సారిగా కోరుట్ హాలోల్ నవువ్లు వినబడాడ్యి. జడిజ్గారు 'సైలెనస్" అంటూ అందరి వైపు 
తీక్షణంగా చూడటంతో తిరిగి నిశశ్బద్ం అవహించింది. 

"సార... లాయరుగారు అనుకునన్టుట్, నా వెనుక నకస్లైటుల్, లేదా నరహరిగారి శతుర్వులు, వారబాబ్యి శీర్కాంత.. 
ఎవరూ లేరు సార! కేవలం నా ఆలోచనలే ననీన్ పని చేయించింది! అవును సార.. దేశానిన్ దేశ పర్జలిన్ కాపాడవలసిన 
మేము, ఈ రోజు ఇలా పర్జానాయకుడని అపించుకుంటునన్ పర్తి లోఫర కీ  కాపాల కాసుత్నన్ందులకు బాధగా ఉంది 
సార! అసలు నాయకుడు అనన్వాడికి శతుర్వులు ఉండకూడదు సార.. ఉనాన్,  వారిని మితుర్లుగా మలుచుకునే 
నాయకతవ్ లక్షణం వారిలో ఉండాలి! పర్జలోల్  మమేకమై, సేవ్చఛ్గా తిరిగే పరిసిథ్తులను కలిప్ంచుకోవాలి. దూషణ 
భుషణలకు అతీతంగా ఉండాలి.  కుతంతర్లు, కుష్దర్ రాజకీయాలు లేకుండా,  నాయ్యంగా, నీతి నిజాయితీలతో అందరికి 
సేవ చేసేత్, అసలు వీళల్కి శతుర్వులు ఎవరుంటారు.. పార్ణభయం ఎందుకుంటుంది సార! దేశానికి సావ్తంతర్య్ం 
తీసుకొచిచ్న గాంధీగారికి సెకూయ్రిటీ గారడ్స్ ఉండేవారా సార! బాలగంగాధర తిలక గారి నుంచి సరాద్ర వలల్భాయ పటేల  
గారి వరకు ఎవరికైనా రక్షక బటులు ఉండేవారా సార!  మరి ఈ రోజు పర్తీ వీధినాయకుడుకి సెకూయ్రిటీ అవసరం 
వచిచ్ందంటే..  వీరికి వీళల్ ఇంటోల్నో, వీళల్ చుటూట్ ఉనన్వాళల్లోల్నో, వీళల్కు శతుర్వులు ఉనన్టేట్ కదా సార.. మరి వీళుల్ 
నాయకులు ఎలా అవుతారు సార! నేటి పర్భుతావ్లు  కొనిన్ వేల కోటల్ రూపాయల పర్జల సొముమ్ని ఇలాంటి వారి రక్షణకు 
ఖరుచ్ చేసుత్నాన్ది సార! నేను నరహరిగారిని కాలిచ్ చంపాననీ హంతకుడుగా గురిత్ంచారు. కాని ననున్ చంపడానికి 
పర్యతన్ం చేసిన వారాబాబ్యిని దేశభకుత్డుగా కోనియాడతారు. చచిచ్పోతునన్ ననున్ బర్తికించి ఇపుప్డు చటట్పరంగా 
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చంపుతారు! కాని ఒకక్ విషయం చెపాప్లి సార! ఈ రోజు నాలా ఆవేదన చెందుతునన్ ఎనోన్ వేల ఈ దేశ పర్జల అవేదనని 
చెపప్డానికి నాకు అవకాశం వచిచ్ంది. ఇదే ఓ సభ పెటిట్, ఈ విషయం చెపితే ఎవరికి పటట్దు సార! ఓ సాహసం చేసి, 
అందరికి తెలియచేసేత్నే అది పర్జలోల్కి వెళుత్ంది. ఆ సాహసమే నేను చేశాను సార!  పర్పంచంలో అతి పెదద్ పర్జాసావ్మయ్ 
దేశంగా చెపప్బడుతునన్ మన దేశంలో ఈ పరిసిథ్తులు  ఉండకూడదు సార! ననున్ బర్తికించి, ఈ మాటలు మీలాంటి 
నాయ్యమూరుత్ల ముందు చెపుప్కునే అవకాశం వచిచ్నందులకు ధనయ్వాదాలు చేపుతునాన్ను సార!  సెకూయ్రిటీ గారుడ్లు 
లేకుండా సేవలందించే నాయకులు మన దేశంలో రావాలని కోరుకుంటూ, ఈ నేరానిన్ ఒపుప్కుంటూ, చటట్పర్కారం శిక్ష 
వేయవలసిందిగా నేనే కోరుకుంటునాన్ను సార!" అంటూ విశవ్ం రెండు చేతులు జోడించాడు. 

"విశవ్ంగారు చెపిప్న విషయాలను పర్భుతవ్ం పరిగణలోకి తీసుకుని, తగిన చరయ్లు తీసుకోమని కోరుతూ,  కేసుని 
తుది తీరుప్ కోసం వాయిదా వేసుత్నాన్ను!" అంటూ జడిజ్గారు లేచి వడివడిగా తన చాంబర వైపు దారితీసారు. 

కోరుట్ కరతాళ ధవ్నులతో మారుమోర్గింది. 
**** 
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