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సెయింట పీట, ఫోల్రిడా 

 మారచ్ 2014 
‘కథ చెపేప్వారు , వినేవారు  మనవారే అయియ్తే, ఆ కథలో మనవారంతా హీరో లే, మనం కాని వారంతా విలన 

లే’, హైవే పకక్నే రెప రెపలాడుతూ ఎగురుతునన్ జండా చూసి అనుకునాన్డు విశవ్ం, తనలో తానే  నవువ్కుంటూ.  ఇరవై 
ఏళుళ్ పైగా నారత్ ఈసట్ నూయ్ యారక్ సిటీ లో పని చేసిన తరువాత, ఫోల్రిడా కు మకాం మారచ్డం ఆనందాగానే ఉంది 
విశవ్ం కు. మొదటి మారుప్ వాతావరణం. మరీ అంత వేడి, మరీ అంత  చలి కాని పర్దేశం. సోన్ పడటం అరుదే. 
వాతావరణం తో పాటు పకక్నే  సముదర్ం, అందమైన  బీచ లు బాగా నచాచ్యి విశవ్ం కు. ఇక కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించే 
రెండో మారుప్ ఇకక్డ నివసిసుత్నన్ వారి రాజకీయ నమమ్కాలు. ఒబామా అంటే నచచ్కపోతే పరవాలేదు కానీ, 
బానిసతావ్నికి, జాతి భేదాలకు చిహన్ం అయియ్న కానెఫ్డరేట జండాలు ఎగరవేయడం, అదీ, వేల  కొదీద్ దృషిట్ ఆకరిష్ంచే  
విధంగా  హై వే  పకక్న. తాను పోవలసిన ఆఫీసు ఎగిజ్ట రావటం తో కారు మలుపు తిపాప్డు విశవ్ం.  

పోర్గార్ం చేసిన మర మనుషుయ్లు లాగా, కారుల్ గరాజి వైపు నడిపించి, పారక్ చేసి ఆఫీస వైపు నడుసుత్నాన్రు 
ఉదోయ్గులు, పొదుద్నేన్ 8 గంటలకంతా. విశవ్ం కూడా ఆ జనంతో కలిసాడు.  కాలేజి ఆవరణలా, పచిచ్క బయళుల్, చుటూట్ 
పూల చెటుల్, మొకక్లు, పొదలతో అందంగా లాండేస్క్ప చేశారు. తన దగగ్రునన్ నూయ్ యారక్ బాయ్డజ్, సాక్నర కి చూపెటిట్న 
వెంటనే, తలుపుల తాళం తెరిచి నటుల్ కిల్క అనన్ శబద్ం వినపడింది. తలుపు తెరుచుకొని లోపలికి పోతే రిసెపష్న డెసక్, ఆ 
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డెసక్ రెండు వైపుల ఉదోయ్గులు లోపల పోవడానికి, మెటోర్ రైలు సేట్షన కుండే లాగా గేటుల్. విసుస్ మళీల్ బాయ్డజ్ సెనాస్ర మీద 
పెడితే బీప అనన్ శబద్ం తో, సెలూన తలుపులు లాగా ఉనన్ గాజు అడాడ్లు తపుప్కుని, విసుస్ కు దారి వదిలాయి. పొదుద్న 
కాబటిట్, నిరంతరంగా ఆఫీసు వసుత్నన్ ఉదోయ్గుల బాయ్డజ్ లకు సప్ందించి వసుత్నన్ బీప, బీప శబాద్లు సుపర్భాతంలా, 
చిరపరిచిత మైన పాటలాగా ఓ పర్శాంతతను కలిగిసుత్నాన్యి. విసుస్ ఎలివేటర లో పోయిన తరువాత, మూడో అంతసుత్ 
బటన చూసాడు. పచచ్గా వెలుగుతోంది. ఎవరో అపప్టికే, నొకిక్నటుల్నాన్రు.  ఎలివేటర బయట పడి చూసేత్ మరో 
సెకుయ్రిటి గేట. మళీల్ బాయ్డజ్ సాక్న చేసి లోపల అడుగు పెటాట్డు విసుస్.  

విసుస్ కలవాలిస్న మేనేజర ఆఫీసు తలుపు దగిగ్రే ఉంది.  
" హలో బెత, నేను విసుస్ను. మీ డిపారెట్మ్ంట లో జాయిన అవువ్దామని వచాచ్ను", అనాన్డు విసుస్. 
బెత తల ఎతిత్, కళళ్ మీద పడుతునన్ బంగారు వనెన్, వంకీలు ఉనన్ జుటుట్ను సవరించుకుంటూ, " హలో విసుస్. 

వెలక్మ.  నువువ్ వసాత్వని ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఆఫీసు రావడంలో, కషట్మేమీ పడలేదు కదా", అని నవివ్ంది. బెత నవివ్తే 
తన పచచ్ వరణ్ం లో ఉనన్ కళల్లో కూడా ఓ మెరుపు. 

"నో బెత. సులభంగానే ఆఫీసు పటుట్కోగలిగాను. కాదంటే ఇకక్డ సెకూయ్రిటీ గేటుల్ ఎకుక్వనిపించాయి", అని 
అనాన్డు. 

" నువువ్ ఇది వరకు పని చేసింది నూయ్ యారక్, హై రైస బిలిడ్ంగ. ఇపుప్డు దకిష్ణం వచాచ్వు. ఈ ఫోల్రిడా రాషట్రం లో 
భూమికి కొదువ లేదు. అందుకే మన బాయ్ంక ఓ విశాల పర్దేశం కొని అకక్డకక్డ బిలిడ్ంగ లు కటేట్శారు. పర్తీ బిలిడ్ంగ 3 
అంతసుత్ల కంటే ఎకుక్వ ఎతుత్ లేదు. అయినా ముందు, ఇకక్డి వాతావరణం గురించి అడగాలి. నూయ్ యారక్ చలి 
తరువాత, ఇకక్డ ఏలా ఉంది? లెట అజ గో ఫర ఆ వాక. నీకు మన ఆఫీసు బేర్క రూమ, రెసట్ రూమ చూపిసాత్ను", అని 
లేచింది బెత. 

" వాతావరణం చాలా బాగుంది బెత. ఇరవై ఏళుల్, నూయ్ యారక్ లో,  ఆఫీసుకు ఇంటికి, అదీ చలికాలంలో 
కమూయ్ట చేసిన తరువాత,  ఇది సవ్రగ్మే. అదీ కాక చాల మటుకు ఇనెవ్సెట్మ్ంట బాయ్ంకర గానే పనిచేశాను. కాబటిట్, 
మొబిలిటీ పోర్గార్ం కిర్ంద, మీరూ పనిచేసుత్నన్ ఆంటీ మనీ లాండరింగ డిపారెట్మ్ంట లో అవకాశం, అదీ ఫోల్రిడా రిలోకేషన 
అంటే వెంటనే ఒపుప్కునాన్ను", అనాన్డు విశవ్ం. 

" రిలోకేషన కషట్మే కదా.మీ ఆవిడ, పిలల్లు ఒపుప్కునాన్రా?", బేర్క రూంలో తన కొక కాఫీ చేసుకొని బెత 
అడిగింది.  
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"ఒకటే అమామ్యి. కాలేజీలో ఉంది. కాబటిట్ ఎంపీట్ నెసట్. మా ఆవిడ నాన పార్ఫిటస్ కి పనిచేసుత్ంది. తనకు ఇకక్డ 

ఉదోయ్గం వేదుకోక్వడంలో పెదద్ సమయం పటట్లేదు. ఇలుల్ కూడా సులభంగానే కొనుకోక్గలిగాం", అనాన్డు విసుస్, నిమమ్ 
అలల్ం ఉనన్ హెరబ్ల టీ పేకెట తీసి, వేడి నీళల్లో కలిపి టీ చేసుకుంటూ. 

"గేర్ట. ఫసట్ ఫోల్ర లో చాలా రెసౌట్రెంటస్ ఉనాన్యి. రెసట్ రూమస్ పర్తీ ఫోల్ర లో చివరన ఉనాన్యి. ఆఫీసు ఈమధయ్నే 
మారాచ్రు. నీవు ఎకక్డైనా కూరోచ్వచుచ్. నిల బడి కానీ, సేట్షనరీ బైక మీద వాయ్యామం చేసూత్ కూడా పని చేయడానికి 
సదుపాయాలు ఉనాన్యి. ఈ గోడ వెంబడి మీటింగ రూమస్ ఉనాన్యి. వీడియో కానెఫ్రెనుస్ తో పాటు అనీన్ మీటింగులు 
ఈ రూముల నుండి పాలొగ్నచుచ్", అంటూ ఓ మీటింగ రూమ కు దారి తీసింది, బెత. 

"నువువ్ వసాత్వని ముందే బుక చేసా ఈ మీటింగ రూమ ను. టేక ఆ సీట. నీ వు ఇది వరకు బాయ్ంకులో చేసిన పని 
గురించి చెపుప్", అని అడిగింది బెత, విశవ్ం ను ఉదేద్శిసూత్.  

"ఇనెవ్సెట్మ్ంట బాయ్ంక మీకు తెలియంది గాదు. పర్ంపంచంలో ఉనన్ అనిన్ ఆరిధ్క మారెక్ట లను కుష్ణణ్ంగా అరధ్ం 
చేసుకోవడం, మన దగగ్ర బాయ్ంకింగ చేసుత్నన్ పెదద్ పెదద్ కంపెనీలకు సలహాదారులుగా వయ్వహరించడము, వాళళ్ 
వాయ్పారానికి డబుబ్ కావాలిసేత్, సాట్క, బాండ మారెక్టల్నుండి సేకరించడం, వారి దగగ్ర ఎకుక్వ డబుబ్ ఉంటే దానిని 
మారెక్టోల్ మంచి వడీడ్ వచేచ్టటుల్ అపిప్వవ్డం లాంటి పనులు", అనాన్డు విశవ్ం. 

"నీ టార్క రికారడ్ చూసాను.  ఇంతకు ముందు నీ బాస తో కూడా మాటాల్డాను. నీకు చాలా మంచి పేరు ఉంది. 
మా ఆంటీ మనీ లాండరింగ డిపారెట్మ్ంట కు ఎందుకు వచాచ్వు.  ఇకక్డ మేము చేసే పని పైన, నీకు అవగాహన ఉందా?", 
కొంచెం అనుమానంగా ఆడిగింది బెత.  

"సామానయ్ పరిజాఞ్నం ఉందండి. నలల్ధనం నేర వృతుత్ల వలల్, తీవర్వాదుల అవసరాల వలల్ పుటుట్తుంది. దానికి 
తోడు పనున్లు ఎగగొటాట్లని,  అకౌంటెంటుల్, లాయరల్ చేసే డొంక తిరుగుడు యతాన్ల వలల్, నలల్ ధనం మరింత కూడు 
తుంది. ఈ డబుబ్ ను ఎలానో ఓ బాయ్ంక లాంటి ఆరిధ్క సంసథ్లో జమ చేసి, పొరలు పోరాలుగా ఆ డబుబ్ను ఒక అకౌంట 
నుంచి మరో అకౌంటు కు మారిచ్, చివరకు ఇలా ఆ ధనం లోని నలల్దనం పోగొటిట్,  సొంత దారుడికి అందజేయడం. 
బెసికెళిళ్, పేల్సెమ్ంట,  లేయరింగ, ఇంటెగేర్షన అర ది 3 సేట్జెస ఇన మనీ లాండరింగ.  మీ డిపారెట్మ్ంట లో సందేహాసప్ద 
టార్ంసాక్షనస్ చూసుత్నాన్రని, దానికి ఓ మంచి టార్క రికారడ్ ఉనన్ ఉదోయ్గి కోసం చూసుత్నాన్రని తెలిసింది. కెరీర లో 
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ముందుకు పోవడానికి, ఇదో గొపప్ అవకాశమని తెలుసు. మీ దగగ్ర పని చేయడానికి, నేను ఎదురు చూసుత్నాన్ను," 
అనాన్డు విశవ్ం. 

బెత నవువ్తూ," అవును, అకౌంట లలో అనుమానాసప్దముగా ఏది కనిపించినా, ఇనెవ్సిట్గేట చేయాలి.  మీకు 
అకౌంటుల్, వాటికి సంబంధించిన వివరాలు పంపిసాత్ను. మీరు పరిశీలించిన తరువాత ఓ సారి మళిళ్ కలిసి 
మాటాల్డుదాము", అని వీడోక్లు తీసుకుంది. 

విశవ్ం ఎకక్డ పని మొదలు పెడదాం అని చుటూట్ చూసాడు.  ఎవరు ఎకక్డైనా పని చేయొచుచ్ కాబటిట్, తన టీమ 
లో పని చేసుత్నన్ మిగిలిన వారిని కలవడం కషట్మే. టీమ మీటింగ పుణయ్మా అని,   వారంలో ఒక సారి మీటింగ రూంలో 
కలవచుచ్నేమో.  

కిటికీ పకక్న, ఒకక్ ఓ సాట్ండింగ వరక్ సేట్షన కనిపించించింది. ఓ గంట నిలబడి పనిచేసూత్,  అటూ ఇటూ 
తిరిగుతూ,  కనపడిన  వారితో పరిచయం చేసుకోవచుచ్నని అకక్డ వెళిల్ లాగ ఆన అయాయ్డు విశవ్ం. బెత నుంచి రెండు 
మెయిలస్ కనిపించాయి. మొదటి మెయిల టీమ కందరికి పంపించింది. విశవ్ం ను ఆహావ్నిసూత్, టీమ కు విశవ్ంను 
పరిచయం చేసూత్. రెండో మెయిల లో తను ఈ కొతత్పని చేయడానికి తీసుకోవాలిస్న టైరనింగ లు, చదవ వలసిన 
డాకుయ్మెంటస్, పెర్సెంటేషనల్ కి లింకులు ఉనాన్యి. 

విశవ్ం ముందు చదవవలసిన వాటిమీద పడిపోయాడు. ఆఫీసుకు బయలుదేరే ముందే, విశవ్ం, తన మొబైల ఫోన 
సైలెంట లో పెటాట్డు. వైబెర్ట అయియ్ంది. ఫోన తీసుకొని అపర్యతన్ంగా సమయం, కాల నంబర చూసాడు. ఓ గంట 
అయియ్ంది చదవడం మొదలు బెటిట్. ఫోన నంబర కిల్నిక ది. ఇకక్డ ఆఫీసు లో జాయిన కావడానికి ముందు రెండు వారాలు 
సెలవు తీసుకునాన్డు.  నూయ్యారక్ నుంచి వచిచ్న టర్క లోని వసుత్వులు కొతత్ ఇంటోల్ అమరచ్డానికి,  కొతత్ డైరవర లైసెనస్ 
తీసుకోవడానికి, ఎలకిట్ర్సిటీ, నీళల్ బిలుల్లు మారచ్డానికి, ఇతర చిలల్ర పనులకు ఆ సమయం సరిపోయింది. అలానే ఇంటి 
దగగ్రే ఉనన్ ఓ ఫాయ్మిలీ డాకట్ర ని కూడా ఎంచుకునాన్రు. పనిలో పని అని, విశవ్ం తను పర్తీ ఏడాది చేసుకొనే ఫిజికలస్ 
పరీక్షలు కూడా ముగించేసుకునాన్డు.  

డాకట్ర నుంచే కాల. ఫోన ఎతుత్కుంది విశవ్ం అని ఖరారు అయాయ్క "విశవ్ం అనీన్ బాగా ఉనాన్యి. లిపిడ పానెల, 
షుగర లిమిటస్ లోనే ఉనాన్యి. కానీ నువువ్ ఏభై ఏళుళ్ దాటాయి కాబటిట్,  పి ఎస ఏ టెసట్ ఆరడ్ర చేసాను.  రీడింగ 
ఎకుక్వగా ఉంది. భయపడాలిస్న పని లేదు కానీ, యూరాలోజిసట్ ను కలవాలి. కొందరు యూరాజిసుట్ల పేరుల్ ఇసాత్ను" 
అంటూ కొనిన్ ఫోన నంబరుల్ ఇచాచ్డు.  
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విశవ్ం కు పి ఎస ఏ అనన్ పదమే కొతత్గా ఉంది. డాకట్ర దాని గురించి చెపిప్నా, పూరిత్గా అరధ్ం కాలేదు. గూగుల 
చేసి చూసాడు విశవ్ం. తాను చదివింది షాక లాగా అనిపించింది. వెంటనే దగగ్రే ఉనన్ కురీచ్లో కూల బడి ఫోనోల్ 
వినన్దంతా, పునరావృతత్ం చేసుకోసాగాడు. 

                       -2-   
        1984  

● భోపాల లోని యూనియన కారైబ్డ ఇండియా లిమిటెడ ఫేకట్రీ పర్మాదం నుండి మిథైల ఐసో 
సయనైట బయటకి పొకక్డం వలల్ దాదాపు 15,000 మంది మరణం, మరో 500,000 మందికి అససవ్త 

● యూనియన కారైబ్డ  సి ఈ ఓ వాఁరెన ఆండరస్న ను అరెసట్.  బెయిలు మీద విడిచిపెటిట్న 
ఆండరస్న పరార 
"పి.ఎల, ఓ ఐదు నిమిషాలు ఖాళీగా ఉనాన్వా?", పీర తలుపు తెరిచి అడిగాడు. 
పి.ఎల దగిగ్ర అపప్టికే,  ఆఫీసు మేనేజర నిలబడి ఉనాన్డు. పీర ను రమమ్ని, కూరోచ్ మని సంజఞ్ చేసి, 
ఆఫీస మేనేజర ను ఉదేద్శించి, "కెవి బాయ్ంక కదా, వారి గోడౌన తలుపులు కుడి వైపు కునాన్యి. వెంట ఉండి అనీన్ 

సమాధానాలు ఇవువ్. పోయేటపుప్డు ఆ కెవి బాయ్ంక బోరడ్, ఆ తాళం చెవులు కూడా పటుట్కెళుల్. పర్తీ సారి బాయ్ంక వాళుళ్,  
ఆ గోడౌన లో ఉనన్ తోలు ముకక్లు బాయ్ంక వారికి తాకటుట్ పెటిట్నటుల్ రాసిన బోరడ్ చూపెటట్ మంటారు. ఆ బోరడ్ చూపెటిట్, 
తిరిగి వచేచ్టపుప్డు ఎదో కారణం చెపిప్, నీతో బాటు ఆ బోరడ్ తెచిచ్ అదిగో ఆ అరలోనే పెటుట్", అనాన్డు. 

ఆఫీసు మేనేజర అరలో ఉనన్ యూబీ బాయ్ంక బోరడ్ పకక్కు పెటిట్, కెవి బాయ్ంక బోరడ్ పటుట్కొని బయటకు వెళాళ్డు.  
పి.ఎల తన పూరీవ్కులు విజయనగర సామార్జయ్ సామంతులతో పాటు మధురకు వలస వచాచ్రని చెపుత్ంటాడు. 

ఇపప్టికీ వాళిళ్ంటోల్ తెలుగు మాటలు దొరుల్తూనే ఉంటాయి. పి.ఎల ముఖంలో, మాటలోల్ ఆతీమ్యత కొటొచిచ్నటుల్ 
కనపడుతుంది. జుబాబ్, కండువా, అడడ్ పంచ వేషధారణ.  పళుళ్ గార పటిట్నా,  చిరు నవువ్ మిళితమైన కళళ్ వైపు దృషిట్ 
మళల్డం వలల్, సామానయ్ంగా కనపడవు.  అతని కిర్ంద  పనిచేసే వాళెళ్వరు, అతనిని వదలి వెళళ్రు. పి.ఎల కు పని వారే 
కాదు, వారి కుటుంబాలు కూడా పరిచయమే. వారి కేష్మ సనాచారాలు కూడా పి.ఎల తరచు వాకబు చేసుత్ంటాడు. ఆ 
ఆలోచనలు రాగానే, పీర మనసుస్ చివువ్కు మంది. 
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"కెవి బాయ్ంక వాళుళ్, యూబీ బాయ్ంక వాళుల్ ఒకే సారి గోడౌన ఇనెస్ప్క్షన వసేత్ ఏమి చేసాత్వు, పి.ఎల?", కొంచెం 
వెటకారం గానే అనాన్డు పీర, అటు పకక్న వేసిన చెకక్ కురీచ్లో కూరుతుంటూ. పీర బనియన దానికింద లుంగీ 
కటుట్కునాన్డు. వాటి మీద మరకలు, తాను చేసుత్నన్ పని వలల్ పడినవే. పీర పొటిట్ అయినా, దృడంగా ఉనాన్డు. చకక్ని, 
తెలల్టి పలు వరుస ఆ మరకలు మధయ్ మెరుసుత్నాన్యి. 

"అలా రావడం అతి అరుదు. వచిచ్నా, మొదట వాళుళ్ ఆఫీసు మేనేజర ను కలిసి కానీ పోరు. యూబీ వారి గోడౌన 
తాళం ఎడమవైపు తలుపుకునాన్యి. ఒక వేళ వాళల్కు అనుమానం వచిచ్నా, నేను మేనేజ చేసాత్ను లే. మనం ముందే 
అనుకునన్టుట్, ఈ బాయ్ంక, బయటి గొడవలు, నాకు వదిలేయి. తోలు తయారీలో నీకునన్ంత నైపుణయ్ం ఎవరికి లేదు. దానిన్ 
పటిట్ంచుకో. ఇదద్రూ కలిసి, ఈ బిజినెస ను, రెటిట్ంపు చేదాద్ం", పీర గొంతులోని వెటకారం పటిట్ంచుకోకుండా 
బదులిచాచ్డు, పి.ఎల. 

"రెటిట్ంపు లోన అయియ్తే ఇపప్టికే తీసుకునాన్వు. ఒకే గోడౌన రెండు బాయ్ంకులకు చూపెటిట్ లోన వేరు వేరుగా 
తీసుకోవడం, నాకు సరి కాదనిపిసుత్ంది. ఇదిగో నా జీతం కని నీవు ఇచిచ్న కెవి బాయ్ంక చెక కూడా బౌనస్ అయియ్ంది. 
ఇపుప్డు నువువ్ కెవి బాయ్ంకులో మన యూబీ బాయ్ంక చెక వేసి, ననున్ డబుబ్ తీసుకోమంటావు. ఈ లెకక్న మన బిజినెస 
ఎపుప్డో ఒకపుప్డు,  పటుట్బడి దివాలా తీసి తీరుతుంది", ఆవేదనగా అనాన్డు పీర. 

"ఈ డబుబ్ లెకక్లనిన్, నాకు వదిలేయమనాన్ను కదా పీర. నువువ్ చూసూత్ ఉండు, ఈ బిజినెస ను ఎకక్డికి 
తీసుకెళాత్నో. ఇకక్డ నుండి వెలూల్రు కి కాదు, ఒకే సారి, చెనైన్ లో పెదద్ కంపెనీ గా మారుసాత్ను. బిరాల్, టాటా కంపెనీలను 
మించి పైకి వెళిల్ చూపెడతాను", పి.ఎల కళళ్లో అతని ఆశయాలు తళుకుక్మనాన్యి. 

"బిరాల్, టాటా లు ఈ సిథ్తి కి చేరడానికి కొనిన్ తరాలు పటిట్ంది. నీవు ఒకక్ తరంలోనే వాళల్ని మించిపోగలవా? నేల 
విడిచి సాము చేయొదుద్ పి.ఎల.  భూమి మీదకి రా", అనాన్డు పీర 

"నీకు చూపిసాత్ను. ననున్ నముమ్. ఈ పర్యాణంలో నీ సహాయం కూడా కావాలి", అనాన్డు పి.ఎల. 
పీర ముఖంలో ఆందోళన ఛాయలు చూసి, పి.ఎల ఏంటి అనన్టుల్ కను సంజఞ్ చేసాడు. 
పీర గోడ పైనునన్ కేలండర చూసాడు. అటట్ మీద పి.ఎల.ఎం లెదరస్ అని ఇంగీల్ష లో ఉంది, దానికి కిర్ంద 

రోజుకొకక్ తారీఖు, తిధులు ఉనన్ కాగితాల గుచఛ్ం. చినన్పప్టి నుంచి పి.ఎల తో ఉనన్ సేన్హం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఇదద్రూ 
కలిసి ఈ బిజినెస మొదలు పెటట్డం గురుత్కు వచిచ్ంది. తోలు వాయ్పారం, తనకు తరతరాలనుండి వచిచ్న విదయ్నే. పి.ఎల కె 
కొతత్. కానీ పి.ఎల వంశసుత్లు వాయ్పారసుత్లు. కాకపోతే, ఈ తోలు పరిశర్మనే కొతత్. ఇపప్టి వరకు బాగానే జరిగింది 
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బిజినెస. కానీ గత రెండు ఏండుల్గా, పి.ఎల కు బిజినెస పెదద్ది చేయాలనే కోరిక పుటిట్ంది. అలాంటి ఉదేద్శయ్ం సహజమే 
అయినా, ఆ పర్యతన్ంలో, పి.ఎల చేసుత్నన్ పనులు పీర కు నచచ్డం లేదు.  

"పి.ఎల నాకు నువువ్ ఈ బిజినెస ను తీసుకెళుత్నన్ దారి నచచ్లేదు. ఈ సంవతస్రాంతం తరువాత విడిపోదాం", 
అనాన్డు పీర. 

పి.ఎల మనసుస్ చివుకుక్ మనాన్ పైకి చూపెటట్లేదు.  
"ననున్ ఎలా వదిలి పోతావు పీర. ఇదద్రం కలిసి మొదలు పెటాట్ం కదా. అయినా నేను చేసుత్నన్ పనులు మన 

బిజినెస ఎదుగుదలకే కదా. ననున్ నముమ్, పర్యతన్ం లో ననున్ నమిమ్ పని చేసుత్నన్ వారిని కూడా నాతో బాటు పైకి 
తీసుకెళాత్ను. వారి నమమ్కానిన్ వముమ్ చేయను", అనాన్డు. 

"నీవు, నినున్ నీ బిజినెస మాతర్మే చూసుత్నాన్వు. నీవు చేసే  ఈ నేరాల వలల్, బాయ్ంక అపుప్ కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ 
మరో బిజినెస  ఆ అపుప్ దొరకక్ నషట్పోవచుచ్. నీవే ఇలా అపుప్లు చేసి, అపుప్లు తీరచ్లేక పోతే,  బాయ్ంక కు నషట్ం.  అది 
కూడా సంఘానికి దెబేబ్. టాకస్ లు కూడా సరిగా కటట్కుండా దొంగ లెకక్లు చూపిసుత్నాన్వు. అలా పర్భతవ్ం కి నషట్ం 
కలిగిసేత్, పర్జల అభివృదిధ్ కి నషట్ం కలిగినటేల్ కదా. మనం కటేట్ టాకస్ డబుబ్లతోనే కదా,  పర్భతవ్ం అనేక పర్ణాళికలు 
అమలు పరుసుత్ంది.   నీ నిరణ్యాల వలల్ ఓ నేరం చేసుత్నాన్ను అనన్ ఆలోచన  నీలో ఇసు మాతర్ం కూడా కనపడడం 
లేదు", బాధగా అనాన్డు పీర 

"పీర, నేను మొదట నా కుటుంబ సౌఖయ్ం చూసుకుంటాను. తరువాత నా బిజినెస లో నా కోసం పని చేసుత్నన్ 
ఉదోయ్గులను,  నా కుటుంబం లాగానే చూసుకుంటాను. ఇక మిగిలిన బయట పర్పంచం అంటావా, ఆ బాధయ్త నాది 
కాదు. పర్భుతవ్ం ది అయియ్తే, పర్భుతవ్ం నా లాగే పర్జల శేర్యసుస్ చూసుకుంటుంది. ఆ పర్యతన్ం లో ననున్ నేరసుత్డిగా 
పటుట్కుంటే, నేను దాని పరయ్సనానిన్ ఎదురొక్నడానికి సిదధ్ం. నాకు పని చేసుత్నన్ వారి మీద, నా కుటుంబం మీద ఈగ 
కూడా వాల నివవ్ను. నా మీద నమమ్కం ఉంచు. నినున్ నీ కుటుంబానిన్ కూడా ఈగ వాలనీయకుండా చూసుకుంటాను", 
అనాన్డు పి.ఎల. 

"నమమ్కం లేక కాదు పి.ఎల.  ఏది తపుప్, ఏది సరి అనే పర్శన్కు మన సమాధానాలు వేరు. నేను ఎంత చెపిప్నా 
నీకు అరధ్ం కాదు. మనం విడిపోవడమే మంచిది. ఓ మూడు నెలల సమయం ఇసాత్ను. ఈ మూడు నెలలలో ఇంకో ఇదద్రికి 
పని నేరిప్సాత్ను. నేను లేకునాన్, నీకు సమసయ్ రాకుండా చూసుకుంటాను", అనాన్డు పీర. 

 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              »qe]  2023 

   8 కీష్రసాగరమథనం  నిరమ్లాదితయ్  

"జుబేదా బాబీ కి చెపాప్వా? సలీం, ఆయషా లు కూడా పసి వాళుళ్ కదా ఎలా చూసుకుంటావు?", ఆ విధంగానైన 
పీర మనసుస్ మారుచ్కుంటాడేమో నని పర్యతిన్ంచాడు పి.ఎల. 

"నువనన్ది సరినే. జుబేదా నీ లాగానే ఆలోచిసుత్ంది. రాజీ చేయడం కొంచెం కషట్మే. లెదర డెవలపెమ్ంట 
కారొప్రేషన వాళుళ్ కొతత్గా బార్ంచ తెరుసుత్నాన్రు. అకక్డ ఉదోయ్గం కోసం పర్యతన్ం చేదాద్ం అనుకుంటునాన్ను", అనాన్డు 
పీర. 

పి.ఎల ఆలోచించాడు. తన భారయ్ అభిరుచులు గురుత్కు వచాచ్యి. పిలల్ వాడిని ఊటీలో బోరిడ్ంగ సూక్ల లో 
వేయాలనన్ కోరిక గురుత్కు వచిచ్ంది, తన ఆశయాలు గురుత్కు వచాచ్యి. మొనన్నే నేషనల బాయ్ంక నుంచి మాటాల్డిన 
ఆఫీసర వినోద గురుత్కు వచాచ్డు. 

"సరే పీర, బిజినెస మొతత్ం నేను తీసుకుంటాను. వెంటనే నీ భాగం పెటుట్బడి, లాభాలు ఇవవ్లేను. ఓ రెండు ఏళల్లో 
వడీడ్ తో సహా ఇచేచ్సాత్ను. నీకు ఈ దావ్రాలు ఎపుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి. ఏ సహాయం కావలసినా వచేచ్యి. అలానే నాకు 
ఎపుప్డు అవసరం అయియ్నా, నీ ఇంటికే నేరుగా వచేచ్సాత్ను",అనాన్డు పి.ఎల. 

పీర అలా వెళళ్గానే, నేషనల బాయ్ంక కు ఫోన చేసి మేనేజర వినోద ను తన బిజినెస చూడడానికి పిలిచాడు. వినోద 
బజాజ సూక్టర మీద మధాయ్హన్ం మూడు గంటలకు దిగబడాడ్డు.  

"పి.ఎల గారు నమసేత్", అనాన్డు వినోద. 
"అరే మీరు మేనేజరా? ఎంతో అనుభవం ఉండి నలభై దాటితే కానీ మేనేజర కారనుకునన్. నేను ఇది వరకు చూసి, 

కలసిన మేనేజరుల్ అందరూ వయసుస్ మీరిన వారే. మిమమ్లిన్ చూసుత్ంటే కాలేజి కురార్డి లాగా ఉనాన్రు", ఆశచ్రయ్ంగా 
అనాన్డు పి.ఎల. 

"మీరు ఆశచ్రయ్ పడటం సరినే. కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్ందనే కదా బాయ్ంకుల జాతీయకరణ మైనది. బాయ్ంకులు 
ఇపుప్డు వేగంగా, అనీన్ చినన్ చినన్ ఊరల్లోను బార్ంచీలు తెరిచేసుత్నాన్రు. బాయ్ంకులు పర్తీ సంవతస్రము, పరీక్షలు పెటిట్ 
కొంత మంది తెలివైన వారికి నేరుగా ఆఫీసర పదవులు ఇసాత్రు. నేను కూడా అలా డైరెకట్ గా ఆఫీసర గా సెలెకట్ అయాయ్ను. 
టైరనింగ తరువాత, ఇదే నా మొదటి పోసిట్ంగ, ఈ ఊరి బార్ంచ మేనేజర గా", వలల్ వేసాడు వినోద. ఈ పర్శన్ ఎదురొక్నడం 
వినోద కి ఇది మొదటి సారి కాదు. అలానే తనకు బాయ్ంకింగ గురించి తెలియదని తకుక్వ అంచనా వేయడం కూడా కొతత్ 
కాదు. ఆ అంచనాలను తారు మారేచ్ తన పరిచయం, పర్వరత్న కూడా ఆనంద దాయక పరిణామమే. 
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పి.ఎల కు ఈ కురర్ కారు మేనేజర తో మాటాల్డడం సరదా గానే ఉంది.  
"ఎకక్డ ఉండటం? పిలల్లు ఎంత మంది? అయినా మా బిజినెస  మీ బాయ్ంక దృషిట్ లో ఎలా పడింది?", 

కుతూహలంగా అడుగాడు పి.ఎల. 
"అబేబ్ పెళిల్ ఇంకా కాలేదండి. బాయ్ంక దగిగ్రే ఓ చినన్ గది బాడుగకు తీసుకొని ఉంటునాన్ను", చిరు నవువ్తో 

చెపాప్డు వినోద. 
" మీకు తెలుసు కదా, జాతీయకరణతో బాయ్ంక బార్ంచ లు బాగా తెరిచారు. ఈ ఊళోళ్నే, ఈ సంవతస్రం రెండు 

కొతత్ బార్ంచీలు తెరిచారు. సామ్ల సేక్ల ఇండసీట్ర్స/బిజినెసెస అంటూ ఓ కొతత్ డిపారెట్మ్ంట పెటాట్రు మా బాయ్ంక లో. మా 
కొతత్ బార్ంచ దావ్రా ఇకక్డి చినన్ చినన్ పరిశర్మలను అభివృదిధ్ చేయాలని పధకం", వినోద వివరించాడు. 

"దీని వలల్ మీ బాయ్ంక కు కూడా డబుబ్లు వసాత్యి కదా. అయినా మీ బాయ్ంక మాకు ఏమి చేయ గలుగుతుంది?", 
పి.ఎల అడిగాడు. 

"ననున్ ముందు మీ పరిశర్మ గురించి అరధ్ం చేసుకొనివవ్ండి. మీ ఆరిధ్క అవసరాలను కూడా పరిశీలించి, నేను మీ 
బిజినెస మరింత ఎదగడానికి లోన పర్పోసల పంపిసాత్ను. అది మా హెడ ఆఫీస ఒపుప్కుంటే, ఇపుప్డు మీకు ఉనన్ బాయ్ంక 
లోనుల్ అనిన్ కటిట్ మా దగగ్ర మాతర్మే మీరు లోనుల్, బిజినెస చేసుకోవచుచ్", అనాన్డు వినోద. 

"అంటే ఇపుప్డునన్ బాయ్ంక లోనల్ బదులు మీ దగగ్ర తీసుకోమంటునాన్రు. ఇది మీకు లాభం కానీ, మా కెలా?", 
అనాన్డు పి.ఎల. 

"మా కొతత్ డిపారెట్మ్ంట వలల్, బాయ్ంక ఓ అపుప్లవాడిలా కాకుండా మీ బిజినెస పారట్నర గా మారుతుంది. మీ 
బిజినెస అభివృదిధ్ చెందడానికి, లాభాలు రావడానికి, అడుగడుగునా ఉంటుంది. అవకాశం ఇచిచ్ చూడండి. ననున్ మీ 
పరిశర్మ, మీ బిజినెస గురించి అరధ్ం చేసుకోనివవ్ండి. దాని తరువాత నేను పర్పోసల రాసి మా హెడ ఆఫీస కు పంపించే 
ముందు మీతో సంపర్దిసాత్ను. మీరు సరి అంటేనే నేని దానిని పైకి పంపిసాత్ను", అనాన్డు వినోద. 

వినోద చెపిప్న దాంటోల్ పి.ఎల కు అభయ్ంతరమేమి కన పడలేదు. ఈ కొతత్ లోను తో, ఇపుప్డు రెండు బాయ్ంక లతో 
ఆడుతునన్ దోబూచులాటలకు కూడా విరామం దొరుకుతుందేమోనన్నన్ ఆశ కలిగింది. కాని ఈ ఆలోచనలేవి పి.ఎల. 
ముఖంలో కనపడలేదు. 

"సరే చూదాద్ం. ఇపుప్డు మీ బాయ్ంక  కేమి కావాలి?", అనాన్డు పి.ఎల. 
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"వీలైతే, నేను మీ పరిశర్మ ఓ సారి చూడ వచాచ్?", అడుగాడు వినోద. 
"దానికేముంది,రండి", అంటూ లేచి గది వెనుకనునన్ తలుపు తీసాడు. అది నేరుగా ఏ పెదద్ హాలు కు దారి 

తీసింది.  
ఓ పర్కక్ లారీలలో నుంచి దించిన తోళల్ను, అంటుకునన్ మాంసం, బొచుచ్, దుముమ్లను వేరు చేసి శుభర్ 

పరుసుత్నాన్రు. మారు వైపు శుభర్పరచిన తోళల్ను పంచల చాపులాగా, సనన్గా కోసి మళీల్ శుభర్పరుసుత్నాన్రు. వాసనలు 
ఘాటుగానే ఉనాన్యి. వినోద ముకుక్ మీద చేతిగుడడ్ అడుడ్పెటుట్కొని అకక్డ జరుగుతునన్ పని అరధ్ం చేసుకోవడానికి 
పర్యతిన్సుత్నాన్డు. డిపారెట్మ్ంట పనిలో పనిగా, రక రకాల పరిశర్మలు పరిచయం చేసే పుసత్కం ఒకటి అచేచ్సింది.  
అపప్టికే ఆ పుసత్కం లో తోలు పరిశర్మల గురించి చదివి వచిచ్ నందు వలల్, వినోద కి పి.ఎల చెపేప్దంతా సులభంగానే 
అరధ్ం అవువ్తునన్ది.  

"ఇది టానింగ విభాగం", ఇది వరకు వేరు చేసిన సనన్టి తోళల్ను, నాంచి ఉనన్ సథ్లం చూపిసూత్ అనాన్డు పి.ఎల. 
వినోద కు తను అది వరకు చదివిన దానికంటే తేడా గా అనిపించింది. 
"టానింగ ఎలా చేసుత్నాన్రు, చెపప్ండి", అనాన్డు వినోద 
"ఇది తర తరాలనుండి వసుత్నన్ విదయ్నేనండి. చెటల్ బెరడులు కలిపి ఈ తోళల్ను ఊరనిసాత్ము. దానితో తోళుళ్ 

బటట్లలాగా మడవడానికి వీలవుతుంది. 
ఎలాంటి వాతా వరణంలోనైన అలాగే మారకుండా ఉంటాయి", అనాన్డు పి.ఎల. 
వినోద కి ఈ బిజినెస కు తన బాయ్ంక ఏలా ఉపయోగపడగలదో, ఎలా ఈ అకౌంట ఇపుప్డునన్ బాయ్ంక ల నుండి 

తన బాయ్ంక కు మారుచ్కోవచచ్నో , తళుకుక్మని అరధ్ం అయియ్ంది.  
"మీకు ఈ టానింగ ఎనిన్ రోజులు పడుతుంది?",సమాధానం తెలిసినా, చిరు నవువ్తో అడిగాడు వినోద. 
"కనీసం మూడు, నాలుగు వారాలు", ఎందుకనన్ ముఖంతో అడిగాడు పి.ఎల. 
"మీరు కోర్మ టానింగ కు ఎందుకు మారటం లేదు? ఇదే పని వారం లోపాలనే అయియ్పోతుంది. మీకు లాభం 

కూడా", అనాన్డు వినోద. 
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"కోర్మ టానింగ గురించి వినాన్ను. దానికి కొతత్ పరికరాలు కొనాలి, మారుప్లు చేరుప్లంటే ఖరుచ్లే. దానికి తోడు 
కోర్మ టానింగ కు కావలసిన ముడి పదారాథ్లు చెనైన్ నుంచి తెచుచ్కోవాలి", అనాన్డు పి.ఎల 

"అందుకే, మా బాయ్ంక కు మారడం వలల్ మీకు లాభం. ఇంకా బయటకి రాని విషయం మీకు చెపాత్ను. మా హెడ 
ఆఫీసులో ఈ పేటలోనే ఓ కోర్మ ఫాయ్కట్రీ పెటట్డానికి పర్పోసల ఉంది. అంతా పెదద్ వాళుళ్. తొందరలోనే ఈ ఫేకట్రీ 
వసుత్ంది. మీ ముడి సరుకు సమసయ్ తీరిపోతుంది. ఇక మీ మారుప్లు చేరుప్ల కు నేను పర్పోసల మీతో మాటాల్డి 
పంపిసాత్ను. ఓ వారం రోజులు, రోజుకో గంట కేటాయించండి. మీ బిజినెస ను మరో లెవెల కు మారేచ్దాద్ం. అనన్టుట్ మీ 
ఆఫీసు పోన లో ననున్ ఒక ఫోన చేసుకొనివవ్ండి", అనాన్డు వినోద. 

"ఇక చూపెటాట్లిస్ంది మేము తయారు చేసిన తోళల్ను సోట్ర చేసిన గోడౌన. దాని తాళం చెవులు బాయ్ంక దగగ్ర 
ఉనాన్యి, మీకు చూపెటాట్లేను. ఆఫీసుకు పోదాం పదండి", అనాన్డు పి.ఎల.                               

                          (   ) 
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