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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

"ఇంకా తాకటుట్ అకౌంటేల్? మా బాయ్ంక దావ్రా కాష కెర్డిట అకౌంటుల్ పర్యతిన్సాత్. గోడౌన, తాళం చెవుల పర్సకిత్ 
లేదు. పర్తీ నెలా సాట్క సేట్టెమ్ంట ఇసేత్ చాలు” అనాన్డు వినోద. 

కురార్డు మంచి తెలివైన వాడే అనుకునాన్డు పి.ఎల. "అనన్టుట్ నీకు సూక్టర ఉంది గదా వినోద, ఇకక్డే మాకో 
ఇలుల్ ఖాళీగా పడి ఉంది, నీవు కావాలంటే, ఇకక్డికి మరిపో. రేపు పెళిల్ అయియ్నా సరిపోతుంది” అనాన్డు ఏక వచనంతో 
సంబోధిసూత్, ఆపాయ్యంగా. 

"అబేబ్ వదద్ండి. నాకు ఇపుప్డునన్ రూమ సరిపోతుంది” అనాన్డు వినోద. 
ఆఫీసు వెళిల్, చెనైన్ లో ఉనన్ రీజినల ఆఫీసర కు ఫోన చేసి మంచి అకౌంటని, కోర్మ టానింగ కు మారేచ్ అవకాశం 

ఉందని చెపాప్డు. 
అవతల ఆఫీసర కంఠం లీలగా వినిపిసుత్నన్ది.  
'కంగార్టస్. ఈ అకౌంట తే గలిగితే నీకు పర్మోషనే. ఇపుడే ఆ కోర్మ ఫాయ్కట్రీ వాళల్కు ఫోన చేసి చెపాత్ను. వాళుళ్ 

వారి మారెక్టింగ గురించి ఆలోచిసుత్నాన్రు. మనం మరినిన్ వాటిని కోర్మ టానింగ మారచ్ గలిగితే, అది అందరికి 
ఉపయోగకరమే" 

పర్మోషన అనన్ మాటతో వినోద ముఖంలో తళుకుక్మనన్ వెలుగు పి.ఎల. కళళ్ని తపిప్ంచుకోలేక పోయాయి. 
"ఎస టి డి ఛారజ్ కదండీ. ఎంతనో చెపేత్ ఇసాత్ను” అనాన్డు వినోద. ఇంత వరకు ఈ రూమ కు వచిచ్ తనంతకు 

తానే డబుబ్ కడాత్మనన్ మొదటి వయ్కిత్ వినోద. కురర్ కారు కదా. తొందరలోనే మారుతాడు. మనసుస్లోనే నవువ్కునాన్డు 
పి.ఎల. 
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"చాయ తాగుతావ, కలరా” అనాన్డు పి.ఎల. 
"అబేబ్ ఏది వదద్ండి. ఇంకో రెండు రోజులోల్ లోన మేళా ఉంది. మా బార్ంచి నుంచి 100 కుటుట్ మషీనుల్, 100 బరెర్ల 

లోనుల్ సాంక్షన చేయాలి. ఇంకా ఈ లోనల్ ఫారాలు తీసుకొని, అపుప్ తీరచ్గల వారి కోసం వెదుకుతునాన్ం. వచేచ్ వారం మీ 
పర్పోసల పూరిత్ చేదాద్ం” అంటూ వీడోక్లు తీసుకుంటూ లేచాడు వినోద.  

పి.ఎల. కు వినోద మాటలు ఊరట కలిగించాయి. పీర చెపిప్ంది నిజమే. ఇకక్డి డబుబ్లు అకక్డ బెటిట్, ఎదో 
నడిపిసుత్నాన్డు కానీ పీకల దాక మునిగి పోయాడు. అది తను పైకి పోవాలనే తపన తో తీసుకునన్ రిసక్ వలేల్.  కొతత్ బాయ్ంక 
లోను వసుత్ందని, తమ సమసయ్లు తీరుతాయని పూరిత్ నమమ్కం లేదు.  కానీ ఈ లోన రాకపోతే బిజినెస దివాలా 
తీసుత్ందేమో అనన్ ఆలోచనలు పి.ఎల. ను రాతుర్లలో నిదర్ పోనివవ్టం లేదు. 

కొతత్ బిచచ్గాగ్డు పొదెద్రగడు అనన్టుల్, ఈ వినోద బరెర్ల అపుప్లు ఇవవ్డానికి బయలు దేరాడు. ఏ పుటట్లో ఏ 
పాముందో? అయినా, వినోద తో పనిచేయడం కంటే, గతయ్ంతరం లేదు, తనునన్ పరిసిథ్తులోల్ అని అనుకునాన్డు సవ్గతం 
లో.  పి.ఎల. కు వెంటనే ఏలుమలై గురుత్కు వచాచ్డు.  

"వినోద, నీవు తొందరగా అపుప్లు లోన మేళా లో ఇవావ్లి అంటే నాకు తెలిసినతను ఒకరునాన్రు. ఆయనకే ఓ 25 
బరెర్ల కొటట్ం ఉంది. మంచి పలుకుబడి కూడా. ఆయన దావ్రా పోతే ఆయనే బాయ్ంక లోన లకు అరుహ్లైన వాళల్ను ఈ 
చుటుట్పకక్న ఉనన్ ఊళళ్ లో నుంచి గురుత్పటిట్ నీ దగగ్రకు పంపిసాత్డు. మీ బాయ్ంక లోన మేళా కని ఇచిచ్న కోట అందుకో 
కలదు. లోన తీరచ్డంలోను డోకా ఉండదు” అనాన్డు పి.ఎల. 

"అలాగా. టైము లేదు. మీరు మీకు తెలిసినతని వెంటనే ఈ రోజే పంపించండి. మాటాల్ డి చూసాత్ను” అనాన్డు 
వినోద రిలీఫ తో, తిరిగి బాయ్ంక కు  బయలు దేరాడానికి లేసూత్. 

"నేనూ వసాత్ను. ఇపుప్డే ఏలుమలై కి కబురంపుతాను" అంటూ ఆఫీసు దావ్రం వరకు వచాచ్డు పి.ఎల. దావ్రం 
బయట రోడుడ్. ఎదురంగా బిలిడ్ంగ పైన, ఎలుల్ండి లోన మేళా అంటూ, పెదద్ పోసట్ర. రాజకీయ నేతల కట ఔటుల్. పకక్నే 
కొతత్ సినిమా  పోసట్ర. ఎవరో కొతత్ యాకట్రుల్. 

ఆ కట ఔటుల్ కింద నునన్ సూక్టర తీసి సాట్రట్ చేసి, పి.ఎల ను చూసి నవివ్, చేయి ఊపుతో వీడోక్లో తీసుకునాన్డు, 
వినోద. అతని మనసుస్లో ఇంకో రెండు రోజులోల్ బరెర్లు, కుటుట్ మెషీన లు అపుప్గా తీసుకొనే మనుషుయ్లు కావాలి, ఎలా 
పటాట్లనే ఆలోచనలు తిరుగుతూనే ఉనాన్యి. 
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పి.ఎల. ఏలుమలై ఇంటికి ఫోన చేసాడు. ఏలుమలై భారయ్ ఫోన అందుకొని పొలంకి పోయాడు మరో అరగంటలో 
రావాలి అని చెపిప్ంది. ఏలుమలై వచిచ్న వెంటనే తనకు ఫోన చేయమని పెటేట్సాడు పి.ఎల. 

ఓ అరగంట తరువాత ఫోన వచిచ్ంది ఏలుమలై నుంచి. 
"ఏలు మలై, బాయ్ంక వాళుల్ బరెర్లకు, కుటుట్ మాషీనుల్ అమమ్డానికి లోనుల్ ఇసుత్నాన్రు. నువువ్ మీ ఊళోళ్ వాళళ్ పేరు 

తో తీసుకొని అపుప్ తీరేచ్సేత్ ఎలా ఉంటుంది” అనాన్డు పి.ఎల 
"ఎనిన్ బరెర్ల, మషీనుల్” అనాన్డు ఏలుమలై. 
"దాదాపు నూరు వరకు అంటునాన్రు” అనాన్డు పి.ఎల. 
"నాకైతే మరో 25 బరెర్లు చాలు. సరే కుటుంబం ఒకటికి ఒకటే లోను కదా. నేను బాయ్ంక తో మాటాల్డు తా లె” 

అనాన్డు ఏలుమలై. 
"వినోద అనే కురర్ ఆఫీసర ను ఈ రోజే కలువు. నేను చెపిప్ ఉంచుతాలే” అనాన్డు పి.ఎల. 
"ఈ లోన మేళా లోన లు వాపస అడగరని మా ఊరి ఎం ఎల ఏ చెపిప్నాడు. నీ ఋణం ఉంచుకోనులే సార” 

అనాన్డు సంతోషంగా ఏలుమలై. 
ఏలుమలై ఇచేచ్ డబుబ్లతో తన అవసరం తీరేది కాదు. కానీ వినోద తాను ఏలుమలైను పరిచయం చేసిందానికి 

కొతత్ లోన ఇవవ్ గలిగితే, తను మరో మెటుట్ ఎకిక్నటేల్. మెటుట్ ఏమిటి, బర్తికి బయట పడినటేల్.  వినోద, పి.ఎల 
ఆలోచనలలో,  ఆందోళనల ఛాయల నచచ్ని అతిథిలు లాగా, తిషట్ వేసాయి.   

 
- 3 - 

టాంప, ఫోల్రిడా 
 మే 2014 
"160/90 ఉంది. చాల ఎకుక్వుంది ఉంది మీ బి.పి రీడింగ. ఓ పది నిమిషాలు ఆగి, మళీల్ మరో సారి చెక 

చేయాలి” నరుస్ విశవ్ం ను చూసి అంది. 
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"ఇది కొతత్ కాదు. నాకు వైట కోట సిండోర్మ ఉంది. డాకట్ర దగగ్రకు పోతే బి.పి. ఎకుక్వవువ్తుంది. కొదీద్ సేపటోల్ 
నారమ్ల అయియ్పోతుంది లెండి”నవువ్తో అనాన్డు విశవ్ం. 

ఫాయ్మిలీ డాకట్ర ఇచిచ్న మూడు యూరోలోజిసట్ లకూ ఫోన చేసాడు. ఆ ముగుగ్రిలో కొంత తొందరగా 
అపోయింటెమ్ంట ఇచిచ్ంది, ఇతడే. అదీ తాను మొదట ఫోన చేసిన రోజు కు ఆరు వారాలు తరువాత. 

డాకట్ర వసాత్డంటూ, నరుస్ రూమ తలుపులు మూసి బయటకు వెళిళ్ంది. విశవ్ం ఫోనోల్ పోర్సేట్ట కానస్ర గురించి 
మళీల్ చదవడం మొదలెటాట్డు.  మగవారికి మాతర్మే, మూతార్యశయం కింద ఓ చినన్ నిమమ్ పండు సైజ ఉండే 
అవయవమే, ఈ పోర్సేట్ట.  సిక్న కానస్ర తరువాత ఎకుక్వగా వచేచ్ది పోర్సేట్ట కానస్ర. ఊపిరి తితుత్ల కానస్ర తరువాత, 
ఎకుక్వ మంది మగవారు చనిపోయే కానస్ర, కూడా ఇదే. కాదంటే ఈ వాయ్ధి ఎకుక్వగా 60 ఏళుళ్ పై బడిన వారికే 
వసుత్ంది. అలాంటింది, ఇపుప్డే 50లో పడిన, తనకు రావడమేమి విశవ్ం ఆలోచనలలో, ఆందోళన మళీల్ కముమ్కుంది. 
తనంటే పిచిచ్ గా పేర్మించే భారయ్ సీత, తాను పిచిచ్గా పేర్మించే కూతురు లకిష్  గురుత్కు వచాచ్రు. సీత, విశవ్ం లకిష్ని 
ముదుద్గా బంగారు అని పిలుసాత్రు. 

చదువుతుండగా బెత నుండి టెకస్ట్. తాను చేసిన పవర పాయింట డెక మీద పర్శన్లు. వెంటనే బదులిచాచ్డు. మరో 
రెండు పర్శన్లు మళీల్ రావడంతో మరో గంటలో ఆఫీసు కు వసాత్నని బలవంతంగా వీడోక్లో తీసుకునాన్డు, విశవ్ం. ఇది 
వరకే రక రకాల అధికారులను చూసిన విశవ్ం కు బెత లాంటి మేనేజర ఇది వరకు తటసథ్ పడక పోవడం అదృషట్మే. ఏ 
పనీ డెలెగెట చేయలేని మేనేజర బెత. పని కోతి అనుకుంటే, కింద వారు చూసుకోవాలిస్న కోతిని పూరిత్గా తన 
భుజసక్ందాల పైన మోయాలనుకోవడమో, కనీసం ఆ కోతి ఒక కాలు బెత భుజం మీదను, మరో కాలు విశవ్ం మీదను 
వేసి పర్యాణం చేయాలనుకోవడం ఆవిడ నైజం. కోతులు, పని, సమయం పైన హారవ్రడ్ బిజినెస రివూయ్ లో చదివిన టైం 
మేనేజెమ్ంట ఆరిట్కల గురుత్కు వచిచ్ నవువ్కునాన్డు, విశవ్ం. 

డాకట్ర తలుపు కొటిట్, తెరచి లోపలకు వచిచ్ విష చేసాడు.   
"హౌ అర యు డాకట్ర, యు లుక యంగ” అనాన్డు విశవ్ం. 
"విశవ్ం, యు లుక యంగ టూ” విశవ్ం పుటిట్న రోజు, మిగిలిన విషయాలు, నరుస్ రాసి పెటిట్న రిపోరట్ లో 

చదువుతూ. 
"ఇదేనా మొదటి సారి ఈ పి ఎస ఏ టెసట్ చేయడం” అని అడిగాడు. 
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"లేదండి గత సంవతస్రం మొదట చెక చేశారు. అపుప్డు 4 కు కొదిద్గా ఎకుక్వ ఉండటం వలల్, చూదాద్ం లెండి 
అనాన్రు” అనాన్డు విశవ్ం. 

చారట్ మళిళ్ చదువుతూ, "యూరిన రాతిర్కి ఒక సారి లేసాత్ను అంటునాన్రు, సెకస్ ఆకిట్విటీ కూడా  హై రేటింగ 
ఇచాచ్రు. నో కనస్రన్స్ థేర. ఫాయ్మిలీ హిసట్రీ కొంచెము చెపప్ండి” అనాన్డు డాకట్ర. 

"మా తాత కు తనకు 70ఏళల్పుప్డు లో  ఇదే సమసయ్ వచిచ్నటుల్, నాకు అనుమానం. పోసేట్ట బాగా పెదద్గా అయియ్, 
మూతర్ నాళం అడుడ్కుంటే,సి ఎం సి వెలూల్రు లో  ఆపరేషన నాళం బొడుడ్ దావ్రా వచేచ్టటుల్ చేశారట. మా చినాన్నన్ కూడా 
అడావ్నుస్డ పోసేట్ట కానస్ర వలల్ 85 ఏళల్కే పోయారు” చెపాప్డు విశవ్ం. 

"లెట మీ చెక” అంటూ డిజిటల రెకట్ల ఎకస్మ కి గౌల్జ వేసుకొని, డాకట్ర తన వేలి తో కోలన కు కు అంటుకుని 
ఉనన్ పోర్సేట్ట ను తడిమి చూసి, గౌల్జ విపిప్ టార్ష కెన లో వేసి, వాష బేసిన లో చేతులు సోప తో కడుగుకుంటూ, 

"ఫాయ్మిలీ చరితర్ ఉందంటునాన్రు. మీకు వచిచ్నది పోర్సేట్ట కానస్రో, కాదో చూడాలి. అది బయాపీస్ చేసేత్ కానీ 
తెలీదు. బయాపిస్ చేయడానికి మా నరుస్ ను షెడూయ్ల చేయమంటాను” అనాన్డు డాకట్ర. 

విశవ్ం కు సంభాషణ ఈ మలుపు తీసుకోవడం నచచ్లేదు. 
"బయాపిస్ అంటే ఏమి చేసాత్రు?” అడిగాడు విశవ్ం, డెర్స సరి చేసుకుంటూ. అది వరకే గూగుల చేసి చదివినా, 

డాకట్ర దావ్రా వినాలనిపించింది విశవ్ం కు. 
"ఇపుప్డు మీకు పోర్సేట్ట పరీక్ష చేసినటేల్ నండి. కాదంటే వేలు బదులు ఓ పోర్బ దావ్రా, సనన్ సూదుల తో పోర్సేట్ట 

ను పొడిచి సెప్సిమెన సేకరించి టెసిట్ంగ కని పంపిసాత్ము. సైడ ఎఫెకట్స్ పెదద్గా ఉండవు. యూరిన ఒకటి రెండు సారుల్ 
ఎరర్గా రావచుచ్నేమో. దానికదే సరుద్కొని, పోతుంది” అనాన్డు.  

"ఇంకో రెండు వారాలలో ఇండియాకి టార్వెల చేయాలండి. వచిచ్న తరువాత చేసుకోవచాచ్?” అడిగాడు విశవ్ం. 
"తపప్కుండ. మీకు తగిన సమయము చూసే, ఫికస్ చేసుకోండి. ఒకటి రెండు వారాల ఆలసయ్ం వలల్ నషట్మేమీ లేదు. 

యు అర ఓనీల్ కికిక్ంగ థి కేన డౌన థి రోడ” అని డాకట్ర  వీడోక్లు తీసుకొని వెళిళ్పోయాడు. 
ఫర్ంట డెసక్ లో ఉనన్ అమామ్యి విశవ్ం తో మాటాల్డి రెండు నెలల తరువాత బయాపీస్ కి షెడుయ్ల చేసింది. 
పారక్ చేసిన కార దగగ్ర పోతుంటే, భారయ్ సీత నుండి కాల.  
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"ఏమైనదండి? అంతా నారమ్ల కదా?” అడిగింది సీత. 
" ఇంకా కొనిన్ టెసుట్లు చేయాలంట. ఇంటికి వచిచ్ చెపాత్లే. అనన్టుట్ బంగారుకు ఇవేవీ చెపొప్దు. హడావిడి 

పడుతుంది” అని ఫోన కట చేసాడు విశవ్ం. 
 

- 4 - 
 
1986 

● పరాయ్వరణ రక్షణ చటట్ం 1986: భారత పర్భతవ్ం రాజాయ్ంగం ఆరిట్కల 253 కింద పరాయ్వరణ 
చటట్ం ఆమోదం. 
పి.ఎల కు చెనైన్ పోయే పని పడింది. కోర్మ టానింగ పదధ్తికి మారిన తరావ్త బిజినెస రెటిట్ంపై, మొతత్ం రూపు 

మారిపోయింది. చెనైన్ లో లావా దేవిలు బాగా పెరిగాయి. బాయ్ంక వాళుళ్ సౌకరయ్ం కోసం చెనైన్ బార్ంచ లో అకౌంట 
తెరిపించారు. ఆ బార్ంచ లో తోలు వాయ్పారం చేసే వాళళ్ అకౌంటుల్ చాలా ఉనాన్యి. అందుకే పి.ఎల,  చెనైన్ లో తమ 
బిజినెస ఆఫీస కోసం పారిస కారన్ర దగగ్రే రెండు గదులు అదెద్కు తీసుకుని ఆఫీసుగా మారాచ్డు. ఆ ఆఫీసు తెరవడానికే 
ఈ రోజు చెనైన్ వెళాళ్లి. ఇక ఇలా చెనైన్ కు తరచు పోవాలిస్ వసుత్ందని, ఓ పీర్మియర పదిమ్ని కారు కూడ బిజినెస పేర 
కొనాన్డు. 

పి.ఎల భారయ్,  కనిచెలివ్ తో చెనైన్ పోతునన్టుట్ చెపాప్డు. 
"నాకూ సాయంతర్ం మా కల్బ లో ఫంక్షన ఉంది. అబాబ్యి అరసును ఎవరు చూసుకుంటారు?” అంది చెలివ్. 
చెలివ్ కి కొతత్ సేన్హితులు దొరికారు. ఆదాయ మారుప్ల బటిట్ సాంగతయ్మూ మారుతుందని పి.ఎల కు 

అవగతమౌతునన్ందు వలల్, చెలివ్ దిన చరయ్ మారుప్లు, పి.ఎల ను పెదద్గా కలవర పెటట్లేదు. 
"నేను పీర తో మాటలాడుతాను లే . అరసు ను ఈ రాతిర్ వాళిళ్ంటోల్ పడుకో మందాము. పీర చినన్ పిలల్ ఆయష 

మన అరసు కాల్సేమ్ట కదా, హోమ వరక్ లాంటి పనులు, కలిసి పూరిత్ చేసుకోవచుచ్. పీర కొడుకు సలీం కూడ వాళిళ్దద్రి 
కంటే ఓ సంవతస్రమే పెదద్. బాగా కలిసిపోతారు, ఆడుకుంటారు” అనాన్డు పి.ఎల 
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"మనం ఇదద్రూ ఇంటి పటుట్ ఉండటం లేదు, వాడిని చూసుకోవడం తగిగ్పోయింది. ఇంటోల్ ఆయా ఉనన్, అది సరి 
పోదు” చెలివ్ అనన్ది. 

చెలివ్ గొంతులోని కఠినానికి అలవాటు పడడ్ పి.ఎల నవివ్, "ఇది వరకే చెపాప్ను కదా, వాడిని వచేచ్ సంవతస్రం  
ఊటీ లో బోరిడ్ంగ సూక్లోల్ చేరిప్దాద్ం. వాడికి మంచి సూక్ల దొరుకుతుంది, మన పనులకు అడడ్మూ ఉండదు” అనాన్డు 
పి.ఎల. 

ఫోన తీసి, బార్ంచ మేనేజర వినోద నంబర కలిపాడు. 
అవతల వినోద గొంతు వినగానే, "వినోద, నేను పి.ఎల ని, చెనైన్ ఆఫీసు ఓపెనింగ కు వెళుత్నాన్ను. వసాత్వా? నా 

పదిమ్ని కారులోనే వెళిల్ తిరిగి వచేచ్దాద్ము. మధాయ్హన్ం ఒంటి గంటకు మీ రీజినల మేనేజర మా కొతత్ ఆఫీసు, రిబబ్న కట 
చేసాత్డు. సాయంతర్ం సవేరలో డినన్ర “ అనాన్డు పి.ఎల. 

"అబేబ్ పని ఉంది పి.ఎల గారు. పొదుద్న పని వదలి రాలేను” అనాన్డు వినోద. 
"కనీసం డినన్ర కు సవేరకు వచేచ్యి వినోద. నువువ్ రెండు ఏళళ్ కిర్తం బాయ్ంక లోను ఇవవ్డం వలేల్, ఇపుప్డీ 

సాథ్యిలో ఉనాన్ను. ఫాయ్కట్రీలో కొతత్ మషీనుల్, కొతత్ పదధ్తులు, రెటిట్ంపు పని చేసే జనం, ఇపుప్డు చెనైన్ లో మరో కొతత్ 
ఆఫీసు. ఇంకేమి సాకులు చెపప్వదుద్” అనాన్డు పి ఎల. 

"సరే, నేను సాయంతర్ం కొంచెం తొందరగా పని ముగించుకొని, సవేర హోటల లో డినన్ర కు కలుసాత్ను” అని 
చెపిప్ వినోద సంభాషణ అపప్టికి ముగించేశాడు. 

పి.ఎల కారు డైరవరును పిలిచి కారులో చెనైన్ బయలు దేరాడు. మూడు గంటల పర్యాణం. మధాయ్హన్ం 12 కంతా 
ఆఫీసుకు చేరుకోగలిగాడు. చెనైన్ ఆఫీసులో పని కని ఓ సి.ఏ. చేసిన మహేష ను వెదికి పటుట్కొని, తను కోరినటుల్ పని 
చేయగలడు అని నమమ్కం కుదిరిన తరువాతనే ఉదోయ్గమిచాచ్డు. మహేష కు సహాయం కోసం హేమ అనే ఆవిడకు 
కూడా ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు. మహేష ఓవర అకీట్వ మనిషి. జీని లాగా పని చేసి, మరేం చేయ మంటారు అనే రకం. లోకం 
పోకడ బాగా తెలిసిన మనిషి. హేమ టైపింగ వచుచ్ కానీ, పని తెలియదు.  ఇలాంటి పని తెలియని ఆవిడని పి.ఎల. ఎలా 
సెలెకట్ చేసాడు అని మహేష కు అపుప్డపుప్డు అనుమానం వచేచ్ది.   ఆ కారణం పి.ఎల కు మాతర్మే తెలిసి ఉండాలి. 

మహేష ఆఫీసు అందంగా పేపరుల్, బలూనుల్, పూలు అలంకరించి, దావ్రం దగగ్ర ఎరర్టి రిబబ్న ఒకటి అడడ్ంగా 
కటాట్డు. దావ్రం పకక్నే ఉనన్ టేబిల పైన ఓ వెండి పళెళ్ంలో పూలు, కతెత్ర పెటిట్, హేమకు ఆ పళెల్ం, కతెత్ర, రీజినల 
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మేనేజర వచిచ్న వెంటనే, ఆయనకు అందచేయమని చెపాప్డు. రిబబ్న కటింగ అయిన వెంటనే,  ఉనన్ వారికి లంచ కి 
కాయ్టరింగ ఆరడ్ర చేసాడు.  

రీజినల మేనేజర, చెనైన్ బార్ంచ మేనేజర, ఆ బార్ంచ లోన/ఫీలడ్ ఆఫీసర తో బాటు వచాచ్డు.  
పి.ఎల, మహేష వారందరిని సాదరంగా ఆహావ్నించి, రీజినల మేనేజర తో రిబబ్న కటిట్ంగ తరువాత లోపల కేక 

కటిట్ంగ చేయించాడు. రీజినల మేనేజర పి.ఎల బిజినెస ఇదివరకు పారట్నర షిప నుండి పి.ఎల లెథరస్ పైరవేట లిమిటెడ 
కంపెనీ గా మారడం, బిజినెస ఇంతగా ఎదగడం, దీని వెనుక ఉనన్ పి.ఎల కృషిని, పులిహోర తో పాటు, వడ 
నంజుకుంటూ పొగిడాడు. చెనైన్ బార్ంచ మేనేజర కూడా తమ బార్ంచ కు పి.ఎల. లెథరస్ అకౌంట దొరికినందుకు హరష్ం 
వయ్కత్ పరిచాడు. 

రీజినల మేనేజర పని ఉందని వెళిల్ పోగా, బార్ంచ మేనేజర, ఫీలడ్ ఆఫీసర ఇంకాసేపు ఉంటాము అనాన్రు. పి.ఎల 
వారిని లోపల తన గదికి తీసుకెళిల్ కూరోచ్బెటిట్న తరువాత,  బిజినెస గురించి, రాబోయే చెకుక్ల గురించి మాటాల్డడం 
మొదలెటాట్రు. దానికి కారణం, 10 లక్షల లిమిట ఉనన్ బాయ్ంక లోను అకౌంటల్లో 25 లక్షల బాయ్లెనస్ ఉంది. బార్ంచ 
ఆడిట అయియ్తే పెదద్ గొడవ అవువ్తుంది, బాయ్ంక బాలనస్ తిరిగి 10 లక్షలు చేయడానికి 15 లక్షలు వెంటనే జమ 
చేయాలని, ఎపుప్డు జమ చేసాత్రని పి.ఎల ను అడగడం మొదలెటాట్రు. ఇలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ందనే ఊహించిన పి.ఎల, 
మహేష ను, హేమను  బయటి గదిలో ఉంచి, ఈ మేనేజరల్ను మాతర్ం తనతో లోపలి గదికి పటుట్కొచాచ్డు.   

"మీకు తెలియంది ఏమి లేదు. ఆ 15 లక్షలు కూడా బిజినెస లోనే పెటాట్ను. సిడోక్ వాళుల్ కొతత్ పాల్ట ఇచాచ్రు. మరో 
కోర్మ టానింగ ఫేకట్రీ ని మొదలు పెటాట్ను. ఫాయ్కట్రీ, ఆఫీస , మెషీన లకని 20 లక్షలు ఖరుచ్ పెటాట్ను. సిడోక్ వాళళ్ దగగ్ర 
నుంచి 30 లక్షల లోన రావాలి. అది ఆలసయ్మౌతునన్ది. మీ రీజినల మేనేజర తో మొనన్నే ఫోన లో మాటాల్డాను. రీజినల 
మేనేజర మరో మాసం ఆగడానికి ఒపుప్కునాన్రు.  మీరు మరీ కంగారు పడితే, మీ బాయ్ంక దావ్రానే నేను ఆ 30 లక్షల 
లోన తీసుకోగలను. మీకు కావలసిన పేపరుల్ మా మహేష సి ఏ తయారు చేసి ఇవవ్గలడు. తనను మీతో బాటు పని చేయ 
మని చెపాత్ను.మీరు ఈ టరమ్ లోన పర్పోజల  పంపిసేత్ రీజినల మేనేజర అపూర్వ చేసాత్ననాన్డు” అని చెపాప్డు పి.ఎల. 

"టరమ్ లోన సిడోక్ నే ఇవావ్లి. మా లాంటి బాయ్ంకులు ఇవవ్కూడదు. రీజినల మేనేజర చెపాప్రంటునాన్రు. ఇంకో 
నెల ఆగుతాము లెండి” అనాన్డు బార్ంచ మేనేజర.  

పి.ఎల. టేబుల డార్యర తెరిచి, రెండు గిఫట్ పాయ్కెటుల్ తీసి బార్ంచ మేనేజర, ఫీలడ్ ఆఫీసర చెరొకటి ఇచాచ్డు. ఆబెబ్ 
ఎందుకండి అంటూనే, ఆ పాయ్కెట లు తమ బీర్ఫ కేసులు తెరిచి వేసుకొని, సెలవు తీసుకునాన్రు. 
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"సాయంతర్ం సవేరలో డినన్ర మరచి పోకండి. రీజినల మేనేజర కూడా వసుత్నాన్రు” అని పి.ఎల. గురుత్ చేసాడు. 
సాయంతర్ం ఆరు కంతా, అందరూ తిరిగి సవేరా హోటల ఆవరణలో జతకూడారు. కాదంటే పొదుద్న ఆఫీసులో 

ఉనన్ హేమను పిలవలేదు.  వినోద కూడ సవేరలో కలిసాడు.  
పి.ఎల. రీజినల మేనేజర తో వినోద తన బిజినెస ఎదగడానికి దోహద పడటం గురించి చెపిప్, "చాలా మంచి 

ఆఫీసర, యువకుడైనా బాయ్ంకింగ, పరిశర్మల అవసరాల పైన మంచి పటుట్ ఉనన్ మనిషి” అంటూ పొగిడాడు. 
రీజినల మేనేజర "వినోద , నీ బార్ంచ పని అయియ్పోయిందా.  చెనైన్ కు ఓ సాయంతర్ం కోసం రావాడం కషట్ం 

కదా” అంటూ, పి.ఎల వైపు తిరిగి "భలే వారే, వినోద గురించి తెలియక పోవడమేమి? హీ ఈజ బైరట యంగ ఆఫీసర” 
అని భోజనానికి రెసౌట్రెంట వైపు నడవడం మీదలెటాట్డు. 

రెసౌట్రెంట లో ఉనన్ంత సేపు పిచాచ్పాటి నే మాటాల్డారు. ఎకుక్వగా రీజినల మేనేజర మాటాల్ డుతుంటే, మిగతా 
వారంతా, వింటునాన్రు. ఆ గుంపులో ఆలాఫ్ మేల ఎవరో పెదద్ శర్మ లేకుండానే తెలిసిపోతుంది. 

అందరూ వీడోక్లు తీసుకునన్ తరువాత పి.ఎల. మహేష, వినోద మిగిలి పోయారు, "వినోద ఇంటికే కదా నా 
కారులో పోదాం" అనాన్డు పి.ఎల.  

వినోద,"అబేబ్ వదద్ండి. ఈ రాతిర్ మా బంధువులను ఇకక్డ చెనైన్లోనే కలుసాత్నని చెపాప్ను. అకక్డే పడుకొని, 
పొర్దుద్నేన్ మొదటి బసుస్లో వాపసు వచేచ్సాత్ను” అని సునిన్తంగా తపుప్కునాన్డు. 

 పి.ఎల. సంజఞ్ చేసేత్, మహేష ఓ కొతత్ పాకెట కేలుక్య్లేటర తన జేబులోనుంచి తీసి, వినోద కు ఇవవ్బోయాడు. 
పి.ఎల. చెపిప్నటుల్,   మహేష చెనైన్ పోరట్ కు ఆనుకొని ఉనన్ బరామ్ బజార లో ఇలాంటి విదేశీ వసుత్వులు కొని, పండుగ, 
పబబ్ం, ఎపుప్డు, ఎలాంటి సందరభ్ం వచిచ్నా, ఆ మిషతో గిఫట్ లు ఇవవ్డం పరిపాటి అయియ్పోయింది. తరచు కొనడం 
వలల్, బరామ్ బజార బడీడ్కొటుట్లలో ఒకతను బాగా పరిచయం అయాయ్డు. అతనికి ఫోన చేసేత్ కావలసిన వసుత్వులు, అపప్టికి 
అపుప్డు మహేష దగగ్రికి తెచిచ్ ఇచేచ్  వాడు. వాచీలు, పెరూఫ్య్మస్, చీరలు, ఎలకాట్ర్నికస్, ఏది డిమాండ లో ఉంటే అది. 

వినోద కేలుక్య్లేటర చూసి తిరిగి ఇచేచ్సాడు. "పి.ఎల. గారు అవసరం లేదండి. కాలేజి నుంచి, కొతత్గా బాయ్ంక లో 
చేరినపుప్డు, పేజీల కొదీద్ సంఖయ్లు కూడటం కషట్ం గానే ఉండేది. ఇపుప్డు అలవాటైపోయింది. రెండు, మూడు సాథ్నాల 
అంకెలు కలిపి కూడా, కూడ గలను. కేలుక్య్లేటర కంటే వేగంగానే, నా పని అయియ్పోతుంది” వినోద  కారణం చెపాప్డు.  
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పి.ఎల. కు మనసుస్ చివుకుక్మంది. "ఇలా ఉంటే నీవు ఎలా ఎదుగుతావు వినోద. లోకం పోకడ నీకు బొతిత్గా 
తెలియదు. అందుకే నినున్ రీజినల మేనేజర వసుత్నన్ ఈ పారీట్ కీ పిలిచాను. నీ ఎదురుగానే, నీ గురించి పొగిడాను. 
అలాగైన, నీకు  రీజినల మేనేజర పర్మోషన ఇసాత్రని నా ఆశ” చెపాప్డు పి.ఎల. 

"మీ అకౌంట బాయ్ంకుకు తేవడం, నాకు మంచి పేరే తెచిచ్ంది. కానీ బాయ్ంక రూలస్ పర్కారం మీ అకౌంటుల్, మిగిలిన 
వారి అకౌక్ంటుల్ నడపాలనే నాపర్యతన్మే ననున్ ఈ పరిసిథ్తి కి తెచిచ్ంది” అనాన్డు వినోద. 

"నా అకౌంటుల్, నీకు ఈ సమసయ్ రాగుడదనే కదా, ఇకక్డ చెనైన్కి మారిప్ంచుకునాన్ను. ఇపుప్డు మీ బార్ంచిలో 
అపుప్ల అకౌక్ంటుల్ ఏమీ లేవు. అనీన్ చెనైన్ బార్ంచ లోనే ఉనాన్యి. నీ బార్ంచ లో ఉనన్ది ఒక కరెంట అకౌంట మాతర్మే. 
అందులో బాయ్లెనస్ ఉంటే చెక పాస అవువ్తుంది. లేకపోతే నువేవ్ ఏ మాతర్ం సంకోచం లేకుండా రిటరన్ చేసేసాత్వు” 
అనాన్డు పి.ఎల.                           (   ) 
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