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“వీలైనంత తొందరగా వచిచ్ కలుసుకో” అని ధరామ్రావు నుంచి ఫోన రాగానే కంగారు పడుతూ రవళి వెళిళ్ంది.
“రేపు పొర్దుద్నేన్ ననున్ డిశాచ్రిజ్ చేసుత్నాన్రు” అనాన్డు.
మనసు తేలికపడి, “కంగార్చుయ్లేషనస్ సర” అంది.
“అరెజ్ంటుగా నినున్ పిలిచింది అందుకు కాదు. నా హాసిప్టల బిలుల్ నువెవ్ందుకు కటాట్వ?”
ఆమె తెలల్మొహం వేసి, “నాకేం అరథ్ం కావటేల్దు. మీ బిలుల్ నేను కటట్డం ఏమిటి?” అoది.
“కొదిద్గా ఇనూస్రెనస్ డబుబ్ వచిచ్ంది. యాకిస్డెంటు చేసిన ఆ లారీ వాళుళ్ కొంచెం డబుబ్లు ఇచాచ్రు. నా సేవింగస్
కొంత ఉనాన్యనుకునాన్. ఈలోపు హాసిప్టల గుమసాత్ వచిచ్, కాయ్ష కౌంటరోల్ ఎవరో పదిలక్షలు కటాట్రని చెపాప్డు. నువేవ్
అనుకునాన్ను.
“నేను కాదు సర. మీరు చెపేప్ వరకు నాకీ విషయం అసలు తెలియదు.”
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రాజా, చాణుకయ్ల వయ్వహారం ముఖయ్మంతిర్ ఆంజనేయులుకి తలనొపిప్ వయ్వహారంలా తయారైంది. పరనాతి
సుఖానికి ఒకరు, రాజనీతి సలహాకి ఒకరు, ఇదద్రి అవసరమూ ఉంది. ఇదద్రోల్ ఎవరినీ వదులుకోలేడు. ఏం చెయాయ్లి?
ఇకనుంచీ ఇదద్రినీ ఒకచోట కలపకుండా ఉంచటం మంచిదనన్ నిరణ్యానికి వచాచ్డు. ఒకరు ఉనన్పుప్డు ఇంకొకరికి
అపాప్యింటెమ్ంట ఇవొవ్దద్ని పి.యేకి చెపుతూ ఉండగా, పర్భుదేవ హాసిప్టల నుంచి వచిచ్న డాకట్రు వేచి ఉనాన్డని అతను
చెపాప్డు.
“అరెజ్ంటా?”
“మొనన్ వచాచ్రు సార. ఈ రోజు పదింటికి రమమ్నాన్ం”
“అలాంటి వాళళ్ని ఆఫీసుకు రమమ్నండయాయ్. ఇంటికెందుకు? సరేల్. పంపించు” చిరాగాగ్ అనాన్డు.
పర్సుత్తం ఆ ఆసప్తిర్తో ముఖయ్మంతిర్కి ఏమీ సంబంధం లేదు. రాజకీయాలోల్ పర్వేశిసుత్నన్ కొతత్లో రామానుజం అనే
డాకట్రుతో కలిసి భాగసావ్మయ్ం పెటాట్డు. ఆ రోజులోల్నే లాభం లక్షలోల్ వచేచ్ది. అయితే మంతిర్ అయాయ్క సంపాదన కోటల్లో
ఉండటంతో ఇక ఆ ఆసప్తిర్ గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. దానిన్ రామానుజమే చూసుకుంటునాన్డు. పారట్నరషిప డబుబ్లు
ఏడాది కొకసారి పంపుతాడు. కొతత్ భవనానికి పర్తిపక్ష నాయకుడు పర్భుదేవ పేరు పెటిట్నపుప్డు మాతర్ం ముఖయ్మంతిర్
హోదాలో రిబబ్ను కటిట్ంగ కి వెళాళ్డు. ఆ అపురూప చరయ్కి పర్జలు వేనోళళ్ పొగిడారు. ఆ ఆలోచన చాణుకయ్దే. దానికి తోడు
‘ఉచిత కిడీన్ సీక్మ’ వలల్ మరింత పేరు వచిచ్ంది. అదీ ఆ ఆసప్తిర్ కథ.
ఓ ముపైప్ ఏళల్ యువకుడు లోపలికి వచాచ్డు. కూరోచ్మని, “చెపప్ండి డాకట్ర” అనాన్డు.
“నా పేరు కొటీన్స. ముఖయ్మైన విషయం ఒకటి మాటాల్డుదామని వచాచ్ను”
“కొటిన్స. పేరు గమమ్తుత్గా ఉంది”
“నా తండిర్గారు పుటిట్నపుప్డు ‘డాకట్ర కొటిన్స కి అమర కహానీ’ అని ఒక సినిమా రిలీజ అయియ్ంది సార. మా
తండిర్గారికి ఎంతో నచిచ్న ఒక తాయ్గశీలి కథ అది. నాకా పేరు పెటిట్ నిజాయితీగా పెంచారు. మెడిసిన చదివించారు. మన
ఆసుపతిర్లో ఎపప్టినుంచో జరుగుతునన్ దారుణo మీకు తెలియ చేదాద్మని వచాచ్ను సార. ఈ విషయాలు మీ వరకూ వచిచ్
ఉండవు” అంటూ ఉండగా సారమమ్ కాఫీ తీసుకుని వచిచ్ంది.
“ఒకక్ నిముషం” అంటూ ఒక కపుప్ అతనికి ఇచిచ్, మరొకటి తాను తీసుకుంటూ సారమమ్తో “రాఘవుడు
ఏమయాయ్డు?” అని అడిగాడు.
“రాలేదు. తండిర్కి కరోనా అట. నెల రోజులు రాడు” అoది.
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“సరే. ఈసారి నుంచీ లోపలికి వచేచ్టపుప్డు గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి నేను రమమ్నాన్క రావాలి. అయినా ఈ పనులనీన్
నీకెoదుకు. టెంపరరీగా ఎవరైన్నా పెటట్మని పి.యేయ్కి చెపుప్” అని ఆమె వెళిల్ పోయాక, “చెపప్ండి. ఏమి దారుణం
జరుగుతోంది?” అని అడిగాడు.
“అకక్డ పేదలకు ఉచితంగా కిడీన్ అమరుసాత్రని మీకు తెలుసు కదా”
“అవును. దానికి పర్భుతవ్ం కూడా సబిస్డీ ఇసుత్ంది. నా హాసిప్టలకి నేనే సబిస్డీ ఇపిప్ంచు కుంటునాన్నని ఎవరైనా
పతిర్కలవాళుళ్ వార్శారా?
“అది చినన్ విషయం సార. ఇకక్డ జరిగేది మనం సినిమాలోల్ చూసే దానికనాన్ దారుణం.”
“ఏం జరుగుతోంది? విషయం సూటిగా చెపప్ండి”
“కిడీన్ రాకెట గురించి మీకు తెలుసు కదా. పేదల కిడీన్లు దళారీలు కొనడం ఒక పదధ్తి. రోగులకు తెలియకుండా
కిడీన్లు తీసి అమమ్టం ఒక పదధ్తి. మనo సినిమాలోల్ చూసేది అదే.”
ఆంజనేయులు విసుగాగ్ “ఆసుపతిర్ గురించి అపాయింటెమ్ంట ఇచాచ్ను. మీరు సినిమాలోల్ కిడీన్ల గురించి చెపుత్నాన్రు.
తొందరగా విషయానికి రండి” అనాన్డు. రాషట్రపతి, ముఖయ్మంతిర్ మొదలైనవారి దగగ్రకి వచేచ్ విజిటరుస్, అసలు విషయం
మానేసి ఆ ఉదేవ్గంలో ఉపోదాఘ్తాలు మాటాల్డటం మామూలే.
“వసుత్నాన్ను సార. వసుత్నాన్ను. మీ ఆసుపతిర్లో దాదాపు సంవతస్రం నుంచి పని చేసుత్నాన్ను. నాది కిడీన్ విభాగం
కాదు కానీ ఇటీవలే ఒక విషయం తెలిసింది. సాధారణ కడుపు నొపిప్తో వచిచ్న పేషెంటుకి టెసుట్లు చేసినటుట్ నాటకం ఆడి,
రెండు కిడీన్లూ పాడయేయ్యని చెబుతునాన్రు. గవరన్మెంట ఉచితంగా ఒక కిడీన్ ఇసుత్ందని ఆపరేషన చేసుత్నాన్రు. ఒక కిడీన్
దగగ్ర నాలుగు కుటుల్ వేసి, రెండో కిడీన్ తీసి అముమ్కుంటునాన్రు. నిజానికి రెండూ ఆరోగయ్వంతమైన కిడీన్లే. కొతత్ కిడీన్
ఉచితంగా వచిచ్ందనన్ సంతోషమే తపప్, ఒకటి పోయింది అనన్ అనుమానం రాదు. ఇంతవరకూ ఎవరికీ రాని ఈ ఆలోచన
ఎనోన్ సంవతస్రాల కిర్తమే రామానుజానికి వచిచ్ంది. కొతత్ రకం మాఫియా సార. బయట పడితే అరెసుట్లు తపప్వు. మీకు
కూడా పర్మాదమే అని చెబుదామని వచాచ్ను”
అతడు చెపిప్న నూయ్స కి ఆంజనేయులు షాక అయాయ్డు. కురీచ్లోంచి లేచి కొటిన్స దగగ్రగా వెళిల్ అతని చేతులు తన
చేతులోల్కి తీసుకుని, “గొపప్ సాయం చేశారు డాకట్రుగారూ” అనాన్డు నిజాయితీగా. “రాజకీయాలోల్ పడి ఆసుపతిర్
విషయాలేమీ పటిట్ంచుకోలేదు. అకక్డ ఇనిన్ దారుణాలు జరుగుతునాన్యని తెలియదు. వెంటనే చరయ్లు తీసుకుంటాను.
బయటపడి ఉంటే, ఇనాన్ళూళ్ రాషాట్ర్నికి చేసిన సేవ అంతా సునామీలో కొటుట్కుపోయినటుట్ పోయేది. సంతోషంగా ఉంది. ఈ
విషయం ఎవరికైనా చెపాప్రా?” అని అడిగాడు.
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“లేదండీ. విషయం తెలియగానే మీ దగగ్రికే వచాచ్ను”
“సరే. మిగతాది నేను చూసుకుంటాను. మీరు వెళిల్రండి. ఈ విషయం ఎకక్డా చెపప్కండి. నేను ఎంకవ్యిరీ వేసే
వరకూ మూడో కంటికి తెలియనివవ్కండి. రామానుజం సామానుయ్డు కాదు. ఈ విషయం మీ దావ్రా బయట పడిందని
తెలిసేత్ మీకే పర్మాదం. జరుగుతునన్ అనాయ్యం నుంచి పర్జలిన్ రకిష్ంచారు. మీరు చేసిన దానికి ఏదో రూపేణా బదులు
తీరుచ్కుంటాము” అనాన్డు.
కొటిన్స వెళిళ్పోయాక చాణుకయ్కి ఫోన చేసి అరెజ్ంటుగా రమమ్ని, అతను వచాచ్క విషయ౦ చెపాప్డు.
అంతా విని, “నీకు నాలుగే దారుల్” అనాన్డు చాణుకయ్.
“ఒకటి... ఇక ముoదు ఇలాంటి కారయ్కర్మాలు మానెయయ్మని రామానుజానికి సలహా ఇవవ్టం.”
“బంగారు బాతుని వదులుకోడు“
“రెండు... అతనితో తెగతెంపులు చేసుకోవటం.”
“అది చాలా పర్తిషాట్తమ్క ఆసప్తిర్. దానితో సంబంధం లేదంటే ఎలక్షనల్ ముందు చాలా నషట్ం”
“మూడు... అతడిని అరెసట్ చేయించటం”
“మనకి తెలియకుండానే ఆ ఆసుపతిర్లో అనిన్ ఘోరాలు జరిగాయంటే ఎవరూ నమమ్రు. ‘కిడీన్ల విషయం
ముఖయ్మంతిర్కి కూడా తెలుసు’ అని అతనొకక్మాట బయటకి చెపేత్, ‘జైలోల్ నా జీవితం’ అని ఆతమ్కథ వార్సుకోవాలి”.
“ఇక చివరి మారగ్ం. అతడిని లేపేసి, ఈ వయ్వహారాలకి ఫుల-సాట్పు పెటట్టం”
“అదే మంచిదనిపిసోత్ంది”.
“టారాజ్నుకు చెపుతా”.
“వారంలో పని జరిగిపోవాలి. ఈలోపులో ఆ డాకట్రు కొటీన్సుగాడు ఏ పెర్స దగగ్రో నోరు జారితే కషట్ం. పెనంలోంచి
జారి కుంపటోల్ పడతాం. వీలైతే వాడిని కూడా...”
“అలాగే” అoటూ చాణుకయ్ లేచాడు.
వాళళ్కి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, ముఖయ్మంతిర్ దగగ్ర నుంచి డాకట్ర కొటీన్స హోమ మినిసట్రు దగగ్రకి వెళాళ్డు.
విషయం అంతా విని ఆయన అతడిని పర్తిపక్షనాయకుడి దగగ్రకి తీసుకువెళాళ్డు.
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దేవ షాకయాయ్డు. “నా తండిర్ పేరు మీదునన్ ఆసప్తిర్లో ఇనిన్ దారుణాలా? ఆ పేరు పెటట్టంలో వాళళ్ ఉదేద్శయ్ం
కూడా అదే అనుకుంటాను. ఇదంతా ఆ చాణుకయ్ తెలివి. ఏ చెడడ్పేరు వచిచ్నా, ఆ పాపం నా తండిర్కి తగులుతుందని వాళళ్
ఉదేద్శయ్ం” అని కొటిన్స వైపు తిరిగి, “మీ పెదద్లు మంచి పేరు పెటాట్రు డాకట్ర. దానిన్ మీరు సారథ్కం చేసుకునాన్రు. మిగతా
విషయాలు మాకు వదిలి పెటట్ండి” అనాన్డు.
కొటిన్స నమసాక్రం చేసి లేసూత్, “సార... మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక అనుమానం. అడగొచాచ్?” అనాన్డు.
దేవ నవివ్, “అడగండి” అనాన్డు.
“నేనీ విషయం చెపప్గానే మీరు ఆనందిసాత్రనీ, అసెంబీల్లో ఈ విషయం లేవనెతుత్తా అంటారనీ, దుమారం
రేగుతుందనీ అనుకునాన్ను. పర్పంచంలో ఎవరికీ రానంత దారుణమైన ఆలోచన సార ఇది. ఈ విషయం బయటకి వసేత్
దేశం గగోగ్లు పెడుతుంది. బి.బి.సిలో కూడా వసుత్ంది. పర్భుతావ్లిన్ కూలేచ్టంత బలమైనది. ఈ అవకాశానిన్ మీరు ఎందుకు
వాడుకోలేదు?”
“అసెంబీల్లో లేవనెతుత్తే ఏమవుతుంది? ఆ ఆసప్తిర్తో తనకి సంబంధం లేదంటాడు ముఖయ్మంతిర్. పైగా ఆ ఆసప్తిర్
నా తండిర్ పేరు మీద ఉంది. మహా అయితే రామానుజానిన్ అరెసట్ చేసాత్రు. అతడు రెండు వారాలోల్ బయటకి వసాత్డు.
చరచ్లు, అసెంబీల్లో గొడవలు. పది రోజులోల్ పర్జలు ఆ విషయం మరిచ్పోతారు. ఇంకా గొడవ చేసేత్ సి.బి.ఐ ఎంకవ్యిరీ
వేసాత్డు. అదో అయిదేళుళ్ పడుతుంది. ఈ లోపులో రెండుసారుల్ ఎనిన్కలు వసాత్యి.”
ఇదేమీ చెపప్లేదు దేవ. “టూయ్మర పెదద్దయితే మీరు ఏమి చేసాత్రు డాకట్ర?” అని అడిగాడు.
తను అడిగిన పర్శన్కీ, పొంతన లేని అతడి మాటకీ అయోమయం చెందిన డాకట్రు, “ఆపరేషన చేసి తీసేసాత్ను”
అనాన్డు.
“మంచి సమాజం కోసం అలాంటి ఆపరేషనుల్ చాలా చెయాయ్లి డాకట్రుగారూ. అది కేవలం రాజకీయాల వలాల్,
అసెంబీల్ల వలాల్ అవదు. మరో కొదిద్ రోజులోల్ ఎలక్షనస్ వసుత్నాన్యి. అంతవరకూ ఓపిక పటట్ండి. ఈ విషయం ఏమి
చెయాయ్లా ఆలోచిసాత్ను. మీకు కృతజఞ్తలు. పోతే... వాళుళ్ చాలా అపాయకరమైన మనుషుయ్లు. మీ పేరు కూడా వాళల్కి
చెపాప్ననాన్రు. కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండండి”.
వాళళ్ ఇదద్రి దగగ్రా శలవు తీసుకుని డాకట్రు బయటకి వచిచ్ రవళికి ఫోన చేశాడు. “మీరు వెళళ్మనన్టేట్ ముందు
ముఖయ్మంతిర్ దగగ్రకి, ఆపై హోం మినిసట్రు దగగ్రకి వెళాల్ను. ఆయన పర్తిపక్ష నాయకుడు దేవ వదద్కు తీసుకెళాళ్రు”.
“అయోయ్. చాలా చోటల్ తిరిగారనన్ మాట”
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“ఒక మంచి పని కోసమే కదా మేడమ. పోతే... “
“చెపప్ండి”
“మళీళ్ నా మీదకు రాకుండా, మీరు సలహా ఇచిచ్నటేట్, నా పేరు కొటిన్స అని చెపాప్ను” అనాన్డు డాకట్ర సుబాబ్రావు.
PPP
“ఇంత డొంక తిరుగుడు వయ్వహారం దేనికి? పతిర్కల వాళళ్ని పిలిచి మొతత్ం అంతా చెపేత్ అయిపోతుంది కదా.
డాకట్ర సుబాబ్రావు ఎలాగో సాక్షయ్ం చెపాత్డు. దానికనాన్ ముఖయ్ంగా... నషట్ పోయిన పేషెంటస్ బోలెడుమంది ఉనాన్రు. ఎవరి
శరీరానిన్ పరీకిష్ంచినా ఆ విషయం తెలుసుత్ంది. వెంటనే ముఖయ్మంతిర్ని అరెసట్ చేసాత్రు” అనాన్డు చకర్ధర రావు.
“మన గమయ్ం ముఖయ్మంతిర్ని అరెసుట్ చేయించడం కాదు. ఆయనకి నిదర్ పటట్కుండా చెయయ్టం. ఆసప్తిర్ రహసయ్ం
మనకి తెలిసిందనన్ విషయం తెలిసేత్ ముఖయ్మంతిర్ షేక అవుతాడు. ఈ విషయం ఎపుప్డు బయటకొసుత్ందా అని పర్తి క్షణం
టెనష్న పడతాడు. కిడీన్ వయ్వహారంలో అతడికీ రామానుజానికీ గొడవ జరుగుతుంది. మన శతుర్వు మనతో కాకుండా
వేరొకరితో యుదాధ్నికి వెళేత్, అతడి శకిత్ అకక్డే సగం తగిగ్ పోతుంది. అది మనకి లాభం కదా”.
“ఇది కూడా ‘సంజూ’యే చెపాప్డా?” అనాన్డు.
రవళి కూడా నవివ్, “కాదు. ‘అభియుకత్ం బలవతా... చోరమ అవిశనిత్ పర్జాగరాః...’ అని అయిదుగురు

నిదర్పటట్నివారి గురించి భారతంలో విదురుడు చెపుతాడు. బలవంతునితో విరోధం పెటుట్కునన్వాడు, సమసయ్ని
పరిషక్రించుకోలేనివాడు, సంపద పోగొటుట్కునన్వాడు, తీరని కోరికలునన్ వాడు, దొంగతనం చేసినవాడు... ఈ ఐదుగురికీ
నిదర్ పటట్దని అంటాడు” అంది.
“అయితే నాకొక అనుమానం. ముఖయ్మంతిర్కీ, రామానుజానికీ పర్సుత్తం డబుబ్ సమసయ్ లేదు. కిడీన్ వయ్వహారం
బయటపడితే ఎపప్టికైనా పర్మాదమే కదా. ఈ నలల్బజారు వయ్వహారం మానేయమని ముఖయ్మంతిర్ రామానుజoతో ఎందుకు
చెపప్టం లేదు?”
“వీళళ్కు డబుబ్ సమసయ్ లేదు కానీ పర్జలకు కిడీన్ సమసయ్ ఉంది”
“కాసత్ అరథ్ం అయేయ్లా చెపుప్”
“అది అరథ్ం కావాలంటే మీకు ‘టర్యాడ’ గురించి తెలియాలి. రామానుజం టర్యాడ మెంబరు”.
“టర్యిడ ఏమిటి?”
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“ఇది మాఫియా సంసథ్. చైనాలో మొదలై, ఆ పై హాంకాంగ, సింగపూరు, అమెరికా, ఇటలీ మొదలైన దాదాపు అనిన్
దేశాలకీ చాప కింద నీరులా విసత్రించింది. ఈ మాఫియా బార్ంచీలు పర్తీ దేశంలోనూ సాథ్పించబడాడ్యి. గతంలో చినన్చినన్
మాఫియా ముఠాలు ఎవరికి వారే అనన్టుట్ నేరాలు చేసేవి. ఇపుప్డలా కాదు. అనిన్టినీ ‘టర్యాడ’ తనలో
కలిపేసుకుంటోంది”.
“మన చుటూట్ ఇంత కిర్మినల పర్పంచం ఉనన్దని ఇంతవరకూ నాకు తెలీదు” ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు రావు.
“మీకే కాదు. చాలామందికి తెలీదు. ‘ఆరగ్నైజడ్ కైరమ’ అని గూగుల వెతికితే దీని గురించి వసుత్ంది సార. ఈ ఇలీల్గల
వయ్వసథ్ పర్భుతావ్నికి సమాంతరంగా నడుసుత్ంది. పొర్టెక్షన డబుబ్ తీసుకుని... ఆన-లైన ఛీటరస్ కీ, అన-ఎథికల హేకరస్ కీ
రక్షణ కలిప్ంచటం; రౌడీల నుంచి వాయ్పారసుత్లనీ, పోలీసుల నుంచి వయ్భిచారులనీ కవర చేయటo, పోలీసులకూ
కిర్మినలుస్కీ మధయ్ ‘సతస్ంబంధాలు’ కుదరచ్టం; టెరర్రిసుట్లకీ, రౌడీలకీ ఆయుధ సపల్యి, కిడాన్పులు, బాల్క మెయిల, డర్గ
టార్ఫికింగ... ఇలా టర్యాడ చెయయ్ని వాయ్పారo అంటూ లేదు. పోతే దీని కారయ్కలాపాలనీన్ ఒక సిసట్మేటిక పదధ్తిలో

జరుగుతాయి. పర్తీదేశానికీ ఒక డార్గన-హెడ ఉంటాడు. పోలీసులతో రేటుల్ మాటాల్డేవారిని ‘గీర్న-పోల’ అనీ, రోజువారీ

వయ్వహారాలు చూసుకునేవారిని ‘ఆపరేషనల ఆఫీసర’ అనీ, కిర్మినలస్ ను సంసథ్లో చేరుచ్కునే వారిని ‘వైట-పోల’ అనీ…

ఇలా రకరకాల పోసుట్లు ఉంటాయి.”.
తన చెవులని తానే నమమ్లేనటుట్ ఆయన వింటూ ఉండగా ఆమె కొనసాగించింది.
“వీరు రౌడీలని ఎంపిక చేసుకునే విధానం వెరైటీగా ఉంటుంది. తెలంగాణా నయీం, కరాణ్టక సుదీప సింగ,
మాoగళూర రౌడీ సురేందర్ బంటావ్ల, యు.పి వికాస దూబేలు తమ అనుచరులిన్ ఎంపిక చేసుకునే వాదాన, కూడా
ఇలాంటిదే. మొదటగా ‘వైట-పోల’ ఏదో చినన్ నేరం చేసి రెండు మూడు నెలలు జైలుకు వెళతాడు. అకక్డ లావుగా,
బలంగా, అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా... బెయిల సంపాదించటానికి కూడా తన వారంటూ ఎవరూ లేని యువఖైదీలిన్ అకక్డ
గురిత్సాత్డు. వీళుళ్ ఎకుక్వగా బీహారీలూ, ఒరియావాళూళ్ అయి ఉంటారు. ఏళల్ తరబడి జైళళ్లోల్ మగిగ్, పర్పంచం మీదా,
మనుషుయ్ల మీదా చాలా కసితో ఫసేట్ర్షన తో ఉంటారు. వీళళ్తో సేన్హం చేసి, గాయ్ంగులో చేరటానికి వీరు ఒపుప్కుంటే,
తనవారికి వీరి వివరాలు అందచేసి బెయిల ఇపిప్సాత్డు. అకక్డితో అతడి పని అయిపోతుంది. వారు బయటకి వచాచ్క

టర్యాడ వారికి రోటీ, కపడా, మకాన తో పాటూ సతరీలని, లేదా పురుషులిన్ కూడా అరేంజ చేసుత్ంది. కుటుంబ సభుయ్లాల్

ఆదరిసుత్ంది. దాంతో వాళుళ్ ఆ సంసథ్ కోసం దేనికైనా తెగిoచేటంత కృతజుఞ్లై ఉంటారు. తరువాతి సెట్ప టెర్యినింగ..! జైలు
నుంచి ఇలా తీసుకుచిచ్న ఖైదీలకి మరడ్ర, టారచ్ర, కిడాన్ప, షూటింగ మొదలైన వాటిలోల్ టర్యనింగ ఇచేచ్వారిని ‘రెడపోలస్’ అంటారు. మనకి లాండ-సెటిలెమ్ంటస్, పరువు హతయ్లు మొదలైన వాటికి మనుషుయ్లు కావాలంటే జైలోల్ జీవిత
ఖైదీలని సంపర్దించాలి. ఆ ఖైదీలతో గీర్న-పోలస్ రెగుయ్లర టచ లో ఉంటారు. వారు అడర్సు ఇసాత్రు. సుపారీ తీసుకొని
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హతయ్లు చేయటం, అపుప్లు వసూలు చెయయ్టం, పరువు హతయ్లు, మనీ లాండరింగ, హతయ్కేసులోల్ శతుర్వుల నుంచి రక్షణ,
బాయ్ంకు అపుప్లు ఎగొగ్టిట్న వారిని విదేశాలకు పంపటం, దొంగ పాస-పోరుట్లు, వీసాలు... ఏ అవసరం వచిచ్నా సరే, ఈ
సంసథ్లో మెంబరిన్ పటుట్కొని తగిన రుసుము చెలిల్ంచి ఆశర్యిసేత్, మిగతా వయ్వహారం అంతా వారే చూసుకుంటారు. ఇదీ
సిసట్ం..!”
“మైగాడ... దీనికీ రామానుజానికీ ఏమిటి సంబంధం?”
“చటట్రహితమైన పర్తీదీ ‘టర్యాడ’ లో దొరుకుతుంది సర. లివరు నుంచి గుండె వరకూ, గరభ్ం నుంచి కిడీన్ వరకూ
వీరు అమమ్నిది లేదు. ‘ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారి రెండు కిడీన్లు తీసి, తిరిగి ఒక కిడీన్ అమరిచ్ పర్జాసేవ చేయడం’ అనన్ ఎవరికీ
రాని ఆలోచన బహుశా వీరిదే అయి ఉంటుంది. దాని కోసం దేవ హాసిప్టలుస్ని తమ మాఫియా లిసుట్లో చేరుచ్కునాన్రు.
అపప్టోల్ రామానుజం చాలా చినన్ డాకట్రు. అందుకే ఈ చీకటి వయ్వహారానికి వపుప్కునాన్డు. ఇపుప్డు సడెనగా ‘..నేను
మంచివాణిన్ అయిపోయాను. మీతో సంబంధాలు తెంచుకుoదామనుకుంటునాన్ను’ అని చెపప్టం అంత సులభం కాదు.
తమ సంసథ్లో పని మానేసి బయటికెళిల్న వాళళ్ని ఏ చీకటి సంసాథ్ వదిలి పెటట్దు. కాబటిట్ రామానుజo ఆ సంసథ్తో
తెగదెంపులు చేసుకోవటం కలలో మాట”
“మరిపుప్డు ఆంజనేయులు ఏం చేసాత్డు?
“ఏమి చెయాయ్లో తెలియక వేడి రేకు మీద పిలిల్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అoదుకేగా మనం పెర్స దగగ్రకు
వెళళ్కుండా, కేవలం అతడికి మాతర్మే ఈ విషయం తెలిసేలా చేసింది. ఇంత పెదద్ మాఫియాతో సంబంధమునన్
రామానుజానిన్ ఎదురోక్వటమంటే కొండతో పొటేట్లు ఢీకొనడం లాంటిది. మన ముఖయ్మంతిర్ ఏమి చేసాత్డో చూదాద్ం.“
“కానీ నీకు ముఖయ్మంతిర్ మీద వయ్కిత్గతమైన పగా, దేవ్షం లేవుగా రవళీ”
“మనిషి పటల్ దేవ్షం ఏమీ లేదు సార. దేవ్షం వయ్వసథ్ మీద..! ఏ వయ్వసథ్లో నాయకుడు పనికిరాని వాడూ,
వయ్సనపరుడూ, లంచగొండీ అవుతాడో ఆ వయ్వసథ్లో చాలామంది చాణుకయ్లాంటి సూడో మేధావులూ, టారాజ్నలాంటి
రౌడీలు, దౌరాభ్గుయ్లైన మీసాలార్జాలూ, కుకక్గొడుగులాల్ంటి అతడి సేన్హితులూ పెరుగుతారు. బిలిడ్ంగ శిథిలమైనపుప్డు
అందులో తేలూ, పామూ, జెరర్ లాంటి విషపుప్రుగులు చేరటం సహజం. తొలగించడానికి రెండే మారాగ్లు. పెసిట్సైడస్
చలల్డం. లేదా బిలిడ్ంగు మొతత్ం కూలగొటట్టం..! చూదాద్ం ఏం జరుగుతుందో. పర్సుత్తం చాణుకాయ్, ముఖయ్మంతీర్ కలిసి
రామానుజానిన్ ఎలా తొలగించుకోవాలా అని ఆలోచిసుత్నాన్రు. దానికి టారాజ్నిన్ పురమాయించారు. టారజ్న రామానుజానిన్
చంపినా, చంపబోతునాన్డని రామానుజానికి ముందే తెలిసినా, టర్యాడ వాళుల్ టారాజ్న ని వదలరు. అదే వాడికి ఆఖరి
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రోజు. ఎలల్మంద ఆతమ్ శాంతిoచే రోజు..! మా ఇంటోల్ అతడి తల బర్దద్లు కొటిట్న దృశయ్ం నేనింకా మరిచ్పోలేదు. ఆ
ఆరత్నాదం ఇంకా నాకు వినిపిసూత్నే ఉంది” ఆమె కళుళ్ తడి అయాయ్యి.
ఆ మూడ నుంచి ఆమెని బయటకు తీసుకురావటం కోసం, “ఇనిన్ వివరాలు నీకు ఎలా తెలిసాయి రవళీ?” అని
అడిగాడు.
“మన మనిషి సారమమ్ అకక్డ ఉనన్దనే విషయానిన్ మరిచిపోతునాన్రు.”
చకర్ధరరావు విభార్ంతుడై “నినున్ చూసుత్ంటే నాకు శకుని గురొత్సుత్నాన్డు” అనాన్డు. ఆమె అరథ్ం కానటుట్ చూసింది.
“శకుని కథ తెలీదా?”
తెలీదనన్టుట్ తల ఊపింది.
“మొనన్టి వరకూ నాకూ తెలీదు. మొనన్ కేరళ వెళిళ్నపుప్డు చూశాము. కొలాల్ం దగగ్ర పవితేర్శవ్రంలో శకుని గుడి
ఉంది. కురువార తెగవారు కొలుసాత్రు. శకుని అనగానే మనకి విలన గురొత్సాత్డు. కాదు. నా దృషిట్లో అతడు హీరో. అతడి
అకక్ గాంధారి. సుబల మహారాజు కూతురు. ఆమె వివాహం జరగాగ్నే భరత్ చనిపోతాడని జోయ్తిషుక్లు చెపిప్నపుప్డు,
ముందుగా ఒక మేకతో వివాహం జరిపించి, దానిన్ వధించి ఆ విషయం చెపప్కుండా ధృతరాషుట్ర్డికిచిచ్ చేసాత్రు. తనని
మోసం చేశారని ధృతరాషుట్ర్డు సుబలరాజునీ, అతని వందమంది కొడుకులీన్ కారాగారంలో బంధిసాత్డు. రోజూ గింజ
మాతర్పు అనన్ం ఇసాత్రు. మరణం తపప్దని తెలిశాక, అందరూ తమ తిండి తాయ్గం చేసి చినన్వాడిని బర్తికించి, ఆకలితో
ఒకరొకక్రే చనిపోతారు. మరణించే ముందు తండిర్ కొడుకు కాలి మీద తన ఎముకతో పొడిచి, పగ తీరేవరకూ ఆ
గాయానీన్, పగనీ, బాధనీ మరిచ్పోవదద్ని మాట తీసుకుని మరణిసాత్డు. భరత్ని బర్తిమాలి ఆ ఒకక్ తముమ్డినీ కారాగారం
నుండి విడిపిసుత్ంది గాంధారి. అతడే శకుని. దురోయ్ధనుడితో చేరి పాండవుల మీద దేవ్షం నూరిపోసాత్డు. యుదధ్ం జరిగితే
కౌరవ నాశనం తపప్దని అతడికి తెలుసు. తండిర్ ఎముకతో చేసిన పాచికలతో జూదం ఆడించి, కురుకేష్తర్ యుదాధ్నికి తొలి
బీజం వేసాత్డు. ఆ విధంగా కౌరవజాతిని నాశనం చేసి, పగ సాధిసాత్డు.”
“మొతాత్నికి ననున్ శకునితో పోలుసుత్నాన్రు” నవువ్తూ అనన్ది.
“జరిగిన అనాయ్యానికి ఎనాన్ళుళ్ వేచి ఉండాలి? ఏ రకంగా పగ తీరుచ్కోవాలి? అనన్ చదరంగపు ఎతుత్ల
విషయంలో శకునికి మించినవారు లేరు. ఒకక్డే వందమంది కౌరవులని చంపి పగ తీరుచ్కునాన్డు.ధృతరాషుట్ర్డిని
చంపకుండా పుతర్శోకంతో వదిలిపెటాట్డు. అది మరీ బాధ”
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“మీసాలార్జా, అతని సేన్హితులు, ఇనసెప్కట్రు జాకస్న, చాణుకయ్, ముఖయ్మంతిర్... మన లిసుట్ కూడా చాలా ఉంది”
సవ్గతంగా అనుకుంది. మానభంగానికి ముందు అంజి సారమమ్ని ఎంత దారుణంగా కొటాట్డో చెలిల్ చెపిప్ంది ఆమెకు
గురుత్ంది.
-36పొర్దుద్న పదింటికి దేవ హాసిప్టలోల్ పర్వేశించాడు టారాజ్న. ముందే అపాయింటెమ్ంట తీసుకోబటిట్ సరాసరి
రామానుజo ఛాంబరులోకి వెళాళ్డు.
“కూరోచ్. నీ పేరు అహమ్ద ఖాన కదూ. ఏమిటి నీ పార్బల్మ?”
“అజీరిత్. కీళల్ నొపుప్లు. భుజాల నొపుప్లు. రాతిర్ సరిగా నిదర్ పటట్డం లేదు”
“ఒక దానికి ఒకటి సంబంధం లేని రుగమ్తలు. చాలా టెసుట్లు చేయాలి. నాలుగైదు సారుల్ ఆసప్తిర్కి రావాలిస్
ఉంటుంది. వసాత్వా?”
“అదేమిటి సార. ఆరోగాయ్నికి మించిoది ఏం ఉంటుంది? రాకుండా ఎలా ఉంటాను?”
“రావాలంటే నువువ్ బర్తికి ఉండాలి. నినున్ టీర్ట చెయయ్టానికి నేను బర్తికి ఉండాలి. భూకంపం వచిచ్ ఈ ఆసుపతిర్
కూలిపోకుండా ఉండాలి. ఎలా ఉంది జోకు” అని నవేవ్సి, “ఊరికనే అనాన్లే. ముందు ఒక ఇంజక్షన ఇసాత్ను.
రేపొప్దుద్నిన్ంచీ పరీక్షలు మొదలుపెడదాం” అoటూ నరుస్ని పిలిచాడు. ఆమె ఇంజెక్షన ఇచిచ్ వెళిళ్పోయాక టారజ్న డాకట్రుకి
“తాజమహల బొమమ్. మా తముమ్డు ఆగార్ నుంచి పంపించాడు సార. పెటుట్కోండి” అoటూ ఒక పాయ్కెట ఇచిచ్ శలవు
తీసుకునాన్డు.
ఆ పై ఐదు నిమిషాలకి రామానుజానికి ఫోన వచిచ్ంది. “డాకట్రుగారూ. మీకు వచిచ్న బహుమతిలో బాంబు ఉంది
జాగర్తత్” అని ఒక సతరీ సవ్రం వినిపించింది.
“కిడీన్ రాకెట గురించి ఆంజనేయులుకి తెలిసింది, కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండమని నినన్ ఫోన చేసింది కూడా నువేవ్
కదా.”
“అవును డాకట్రుగారూ”
“ఎవరు నువువ్”
“అది అంత అవసరమా సార?”
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“సరే వదుద్లే. నువువ్ చెపిప్నటేట్ పేషెంట ఒకతను వచాచ్డు. నువువ్ వరిణ్ంచినటుల్ టారాజ్ను లాగానే ఉనాన్డు. ఆగార్
నుంచి వచిచ్ందని తాజమహల పారిస్ల ఇచాచ్డు. మా వాళుళ్ ఇపుప్డే అతి జాగర్తత్గా దానిన్ విపాప్రు. నువువ్ ఇచిచ్న
ఇనఫ్రేమ్షన తపుప్. ఆ విగర్హంలో ఏ బాంబూ లేదు. అనవసరంగా మమమ్లిన్ భయపెటాట్వు”.
“మీ మీద హతాయ్ పర్యతన్ం జరుగుతుంది. కొదిద్గా జాగర్తత్గా ఉండండని చెపాప్ను. అలా చెపప్డం తపాప్ డాకట్రు
గారూ”
“ఇదంతా చూసుత్ంటే నా సమయం వృధా చేయడానికీ, ననున్ టెనష్నులో పెటట్డానికి నువువ్ ఆడిన నాటకంలా
కనబడుతోంది. “
ఈ సంభాషణ ఇకక్డ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా, ఆసుపతిర్ వరండాలో నడుసూత్నన్ టారాజ్నకి అకసామ్తుత్గా కడుపులో
తిపిప్నటుల్ అయింది. ఒక మూలగా ఉనన్ బెంచి మీద కూరుచ్నాన్డు.
“క్షమించండి డాకట్రు గారూ. పొరపాటుల్ ఎపుప్డైనా జరగొచుచ్. ఇక పై మిమమ్లిన్ విసిగించను”.
“నీ పొరపాటు ఖరీదు ఎంతో నీకు తెలుసా? ఒక పార్ణం”
“ఖరీదైన వసుత్వు పొందాలంటే ఎంత ఖరైచ్నా పెటాట్లి కదా డాకట్రుగారూ”
టారాజ్ను సప్ృహ తపిప్ కూరుచ్నన్ బలల్ మీదే పకక్కి వాలి పోయాడు.
“ఎవరు నువువ్? ఎందుకు నా పార్ణాల మీద నీకింత పేర్మ?”
“అది అంత అవసరం లేదని చెపాప్నుగా సార. ఈసారి ఆ టారజ్న వసేత్ మాతర్ం కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండండి. మీ
గదిలోకి వచేచ్ ముందు మెటల డిటెకట్రుతో పరీకిష్ంచిన తరావ్తే లోపలికి రానివవ్ండి”
టారాజ్ను పకక్కి వాలిపోగానే, దాని కోసమే వేచి ఉనన్టుట్ ఇదద్రు మనుషుయ్లు అతడి శరీరానిన్ ఎతిత్ సెట్ర్చర మీద
పడుకోబెటిట్ ఆసుపతిర్ వెనక ఉనన్ గదికి తీసుకెళాల్రు.
“అతనిక రాడు”
“అదేమిటి డాకట్రు గారూ. ఎందుకు రాడు?”
“మా ఆసుపతిర్ మారుచ్రీలో ఉనాన్డు కాబటిట్”

(ĺʉňpȊ ūàȂ)
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