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వినోద నవావ్డు. "పి. ఎల. మీరు చతురులు. రీజినల మేనేజర మీ మాట వింటారు. మీరు వేగంగా మీ వాయ్పారం 
విసత్రిసూత్, లిమిట కంటె ఎకుక్వ డబుబ్లు వాడుకోవాలనుకోవడం, నేను తరచు అడుడ్ పడడం మీకు గురేత్ ఉంటుంది. 
అందుకే రీజినల మేనేజర మీ అకౌక్ంటల్ను చెనైన్ మారిప్ంచారు. ఇకక్డి బార్ంచి మేనేజర, రీజినల మేనేజర మీకు,  నా 
లాగా సమసయ్లు సృషిట్ంచరు” అనాన్డు వినోద. 

"అది నిజమేననుకో. కానీ నీలాంటి వాడికి పర్మోషన రాకపోవడం, నాకు ఆశచ్రయ్ం గా ఉంది” అనాన్డు పి.ఎల. 

"నాకు పర్మోషన రాక పోవడానికి కారణం, మీ అకౌంటుల్ కాదు. మీకు గురుత్ ఉండే ఉంటుంది. లోన మేళా 
అంటూ ఒకక్ ఫంక్షన లోనే మంతిర్ దావ్రా మా బెర్ంచీ నుంచి కూడా జెరీస్ ఆవులు, కుటుట్ మెషీనుల్ పంచారు. రీజినల 
మేనేజర నుంచి తెగ ఒతిత్డి. ఒకక్ రోజులో అంత మంది అపుప్ అవసరం ఉనన్వాళుల్, ఆ తీసుకునన్ అపుప్ తీరచ్ గలిగే వారిని 
గురుత్ పటట్డం కషట్ం అని పోరాడాను. మంతిర్ వరగ్ం వాళుల్, ఊరి పెదద్లను పిలిచి, ఆ ఊళల్నుంచి అపిల్కేషన ఫారం లు పూరిత్ 
చేయించి బార్ంచిలో అపప్గించారు. మీరు కూడ, పకక్ ఊరు పెదద్ ఏలుమలై ని పంపించారు. ఊరి పెదద్లు తెలిసినా, 
అపుప్తీసుకొనే వారి గురించి ఏమి తెలియదు. ఇలాంటి లోనుల్ మీద పని చేయాలంటే, కనీసం ఓ వారమైన పడుతుంది 
అని చెపాప్ను. ఊరి పెదద్లను గురుత్ంచుకో. ఊరికి పోయి ఆ పెదద్ ను కలిసేత్, అపుప్ తీసుకునన్ వాళల్ను పిలిపించి, నీ కు 
అపుప్లు కటట్ డానికి సహాయ పడతారు అని చెపిప్, బాయ్ంక నుంచి కుటుట్ మెషీనుల్, ఆవులు అమేమ్ వారికి బాయ్ంక నుండి 
డబుబ్లు ఇపిప్ంచేశారు. అనిన్ మెషీనుల్, ఆవులు అపప్టి కపుప్డు ఎకక్డ దొరుకుతాయి. వారాత్ పతిర్క ఫోటో ల కని ఓ పది 
మెషీనుల్, ఐదు ఆవులు సేట్జి మీద పంచారు. మిగిలిన వారికి మళిళ్ మెషీనుల్, ఆవులు పంచుతామని, కాగితాలు పంచారు. ఆ 
కాగితాలు బాయ్ంక కు తెచిచ్న వారికంతా అపుప్లు ఇచాచ్రు. లోన మేళా అయియ్న తరువాత, గార్మ పెదద్లు, అపుప్ 
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తీసుకునన్ వారు, మెషీనుల్, ఆవులు అమిమ్న వారు, ఎవవ్రు దొరకలేదు. అంత తొందర చేసి, నా చేత అపుప్లు ఇపిప్ంచిన 
రీజినల మేనేజర, ఎలా అపుప్లు ఇచాచ్వు అని సంజాయిషీ అడిగారు. ఆ గందగోళం ఇంకా నడుసూత్నే ఉంది” అనాన్డు 
వినోద. 

ఇదంతా ఆసకిత్గా వింటునన్ మహేష," నాకు ఈ లోన మేళాలు గురుత్కు వసుత్నాన్యి. అపుప్డు నేను సి.ఏ. కు 
చదువుతునాన్ను. మావూరి పెదద్ కు కూడా ఆ లోన మేళా దావ్రా డబుబ్ ముటిట్ంది. ఎకక్వ డబుబ్ రాజకీయ నాయకులు, 
ఊరి పెదద్లే  తినేసారు. అపిల్కేషనల్ మీద వేలి ముదర్లు వేసిన వారికేమి దొరకలేదు. మీ లాంటి బాయ్ంక వాళుళ్ లోన డబుబ్లు 
వసూలకని ఊరు వసేత్  ఇంటోల్ ఉనాన్, లేరనే చెపిప్ంచే వాళుళ్ ఆ ఊరి పెదద్లు” నవువ్తూ అనాన్డు. 

"అలా చేసుత్నాన్రని, నేనూ ఊహించాను. కానీ ఇంత మంది కుమమ్కైక్న ఈ సమసయ్ను పరిషక్రించడం నాకు చేత 
కాలేదు. నాకు పర్మోషన రావడం సందేహమే. నేనే మరో మారగ్ం వేదుకోక్వాలి. అనన్టుట్, చెనైన్లో లెదర ఎకస్పోరట్స్ 
ఎకస్హిబిషన ఈ వారం జరుగుతునన్ది. మీరు ఒక సారి చూసి రండి. మీ వాయ్పారానికి ఉపయోగ పడుతుంది” అంటూ 
వినోద సెలవు తీసుకునాన్డు. 

వినోద వెళిల్ పోయిన తరువాత, పి.ఎల. ఈ అబాబ్యిలో ఎదో సాప్రక్ ఉంది. తనను అణచి ఉంచడం సాధయ్ం 
కాదనుకునాన్డు. వినోద, మహేష మధయ్లో ఎంత తారతమయ్ం. మహేష తాను చెపిప్న పర్తీది, ఎలాంటి మీమాంసలకు 
లోను కాకుండా వెంటనే అమలు పరుసాత్డు. మహేష లాంటి వారు తనకు చాలా అవసరం. తన అంచన తపుప్ కాకపోతే, 
మహేష కంపెనీ తో బాటు ఎదుగుతాడు. ఆ ఉదేద్శయ్ం తోనే పి.ఎల. మహేష తో వాయ్పారంలో అనిన్ విషయాలు 
పంచుకుంటాడు. దానికి తగటుట్ మహేష పి.ఎల. ను తరచు పర్శన్లు వేసి, వాయ్పార మెళుకువలు అటేట్ పటేట్సాత్డు. 

"పి.ఎల. సార, ఓ సందేహమండి. ఇకక్డి ఫీలడ్ ఆఫీసర కు, బార్ంచి మేనేజర కు  ఏదో గిఫట్ ఇచాచ్రు. వినోద కి 
కూడా ఇవవ్ పర్యతిన్ంచారు. రీజినల మేనేజర ను మాతర్ం వదిలేసారేమి?” అని అడిగాడు మహేష. 

"నీ దగిగ్ర పని చేసుత్నన్ హేమ ఎవరనుకునాన్వు. రీజనల మేనేజర అకక్ కూతురు. ఆవిడ జీతం ఆవిడ చేసుత్నన్ పని 
కంటే ఓ రెటుట్ ఎకుక్వే. నెల నెలా మామూలు ఇచిచ్నటేల్” నరమ్ గరబ్ంగా నవావ్డు పి.ఎల. 

                                                           -5 -                                   సెయింట పీట, ఫోల్రిడా 
                                                                        మే, 2014 
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బెత తో మీటింగ, ఇంకో ఐదు నిమిషాలలో. మధాయ్హన్ం ఓ  ఎగిజ్కూయ్టివ లు ఉనన్ పెదద్ గుంపుతో మీటింగ ఉంది. 
దానికి తయారి, ఇది. మీటింగ హోసట్ గా ఓపెన చేసాడు. మీటింగ హోసట్ గా  ఓ ఐదు నిమిషాలు ముందే మొదలు 
పెటట్డము మంచిదని, అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్డు విశవ్ం. సాంకేతిక సమసయ్లు ఉంటే, పరిషక్రించుకోవచుచ్. 
ముందే మీటింగ జాయిన అయిన వారితో మాటాల్డడం వలల్ సానిన్హితయ్ం పెరగడమే కాక, మీటింగ లో సమసయ్ల కు 
పరిషాక్రమూ తొందరగా దొరక వచుచ్. 

బెత మీటింగ సమయానికి రాలేదు. ఓ మూడు నిమిషాల తరువాత చాట లో పింగ చేసి, ఇదిగో జాయిన 
అవువ్తునాన్నని మరో 2 నిమిషాల తరువాత జాయిన అయియ్ంది. గుడ మారిన్ంగ వంటి సంభాషణ తరువాత  

"దేని గురించి ఈ మీటింగ, ఎజెండా అదీ పంపలేదా?” అంటూ కొంచెం తొందరపాటు కంఠం తో అంది. 

"నినన్నే పంపించాను బెత” అనాన్డు విశవ్ం. 

"నాకు వందల కొదిద్ మెయిలస్ వసుత్ంటాయి. ఏదైనా ఇలాంటి ముఖయ్మైన మెయిలస్ పంపిసేత్, నాకు మెయిల తో 
బాటు చాట లో పింగ చేసి చెపుప్” అంటూ బెత, తన ఇనాబ్కస్ వెదకటంలో పడిపోయింది. 

"ఒంటి గంట పదకొండు నిమిషాలకు పంపించాను బెత. సబెజ్కట్ లైన మీద 'మీటింగ ఎజెండా - డార్ఫట్ ' అని డార్ఫట్ 
డెక కూడా పంపించాను” అనాన్డు విశవ్ం. 

"ఇదిగో దొరికింది. ఫైల పేరేమిటి. ఇలా పెటాట్వు. నేను ఇది వరకే చెపాప్ను వెరష్న నంబర ఫైల చివర ఉండాలని” 
అంది బెత. 

డెక ఇంత వరకు చదవలేదు, ఇమెయిల కూడా ఇపుప్డే చూసింది అని తెలిసేసారికి, విశవ్ంకి తెగ కోపం, వచేచ్ 
సింది. కానీ కోపానిన్ అదుపులో పెటుట్కుని,  

"ఫైల పేరే కదండీ. నేను మధాయ్హన్ం మీటింగ కి మీరు చెపిప్నటేల్ పేరు మారిచ్ పంపిసాత్ను. ఇపుప్డు ఈ డెక కూడా 
ఒక సారి, చదివి మారుప్లు చేరుప్లు చెబితే, అపేడ్ట చేసి, పంపిసాత్ను.” అనాన్డు విశవ్ం. 

ఇక మిగిలిన సమయం అంతా బెత ఈ బొమమ్ పైకి పంపించు, ఈ గార్ఫ చినన్గా ఉంది, ఆ ఫాంట, అక్షరాల వేరే 
రంగులో ఉండాలి, లాంటి పై పై సవరణలు తపిప్తే, విషయానిన్ అరధ్ం చేసుకునన్టుట్ అనిపించలేదు. 
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తానే బెత ను ఓ సారి ఐదో నెంబర సల్యిడ ను చూడమనాన్డు.  

"బెత చూసారా, ఈ పిరమిడ కంపెనీ లో టార్నస్క్షనస్ అనుమానసప్దంగా ఉనాన్యి అని మన సాఫేట్వ్ర ఫాల్గ చేసి 
మన ఆడిట కని పంపించింది. టార్నస్క్షనస్ వాళుల్ చేసే వాయ్పారానికి అనుగుణంగానే ఉనాన్యి. కానీ ఎందుకైనా 
మంచిదని, ఆ కంపెనీ తో అనుబంధం ఉనాన్ కంపెనీలను ఓ సారి పరిశీలించాను. అందులో కేసినోలు, విదేశాలలో ఉనన్ 
కంపెనీ ల పేరుల్ కనిపిసుత్నాన్యి. ఇంకా కొనిన్ రోజులు ఆ అనుబంధ కంపెనీలు కూడా పరిశోధన చేసి, నిజా నిజాలు 
తెలుసుకోవాలి. మీరేం అంటారు?” అనాన్డు విశవ్ం. 

బెత కు విశవ్ం చెపిప్న మాటలు నచచ్లేదని, ముఖం చూసూత్నే తెలిసిపోతుంది. 

"మన సోక్ప ఏమిటీ విశవ్ం? ఈ  టార్నస్క్షనస్ చూసేత్ చాలు. నీ డెక , అలాగే నీవు ఈ మధాయ్హన్ం మాటాల్డే 
మాటలు, ఈ టార్నస్క్షనస్ కి పరిమితమౌతే చాలు.  ఎకుక్వ మాటాల్డి, ఆ అనుబంధ సంసథ్ ల పేరుల్ తెచిచ్, ఈ మధాయ్హన్ం 
మీటింగ ఓ గందరగోళం చేయొదుద్” అంటూ మరో మీటింగ ఉందంటూ, హడావిడిగా వెళిల్ పోయింది. 

విశవ్ం మీద ఒకక్ సారి చనీన్ళుళ్ చలిల్నటుల్ అనిపించింది. తను ఇంత వరకు కనుకొక్న విషయాలు తనకు గురిత్ంపు, 
బాయ్ంక కు కావలసిన రక్షణ కలిప్సాత్యి అనుకునాన్ డు. బెత అలా వెళిల్ పోవడం అంటి కైల్మాకస్ లాగా అనిపించింది. 
పర్సుత్తం, చేసేది ఏమి లేదని మధాయ్హన్ం కి కావలసిన మారుప్,  చేరుప్ల మీద పడిపోయాడు. 

ఓ గంట తరువాత ఫోన వచిచ్ంది. విశవ్ం చేసుత్నన్ పని ఆపి, వైబేర్ట అవువ్తునన్ ఫోన చూసాడు. అమామ్యి లకీష్ 
ఫోన చేసుత్నన్ది.  లకీష్ నుండి ఫోన వసేత్ విశవ్ం వెంటనే ఎతేత్ సాత్డు. ఆ సంగతి ముగుగ్రికి తెలుసు. డైరవ చేసుత్నన్పుప్డు లకిష్  
ఫోన చేసేత్, అలా ఎతేత్ హడావుడిలో, ఎకక్డైనా విశవ్ం కి ఆకిస్డెంట అవువ్తుందేమోనని సీతకు ఆదురధ్. విశవ్ం, తాను ఫోన 
దూరంలోనే ఉనాన్ననన్ నమమ్కం లకీష్ కి ఉండాలని ఆశయం. లకిష్కి నానన్ ఫోన చేసేత్ ఎతుత్తారని గటిట్ నమమ్కం. 

"హలొ బంగారు, ఎలా ఉనాన్వమామ్?” అంటూ ఫోన తీసి ఆపాయ్యంగా పలకరించాడు. 

"ఈ శుకర్వారం సాయంతర్ం ఫీర్ నే గా నానన్, నా పార్జెకట్ పాల్న, ఫైనానస్ మరో సారి రివూయ్ చేయాలి” అంది లకీష్. 

"దానికేం తపప్కుండా చేదాధ్ం.  ఆ వివరాలు ముందే పంపించు” అనాన్డు విశవ్ం. 

లకిష్ కి అనిన్ విషయాల పైన ఆసకిత్.  సీత, తనూ లకిష్కి ఏ కొదువ రాకుండా అలాల్రు ముదుద్ గా పెంచారు.  
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సీత గురుత్కు వచిచ్ంది విశవ్ం కు. ఇనిన్ రోజులు సాఫీగా జరుగుతునన్ సంసారంలో చిచుచ్ పెటట్డానికి తనకు 
కానస్ర వచిచ్ందా , అనన్ అనుమానం మోదలయియ్ంది. 

'ఎలిఫెంట ఇన ది రూమ' లాగా దానిని చూసూత్ దాని గురించి మాటాల్డకుండా ఉండలేరు. మాటాల్డితే సీత డిపెర్స 
అవువ్తుందేమోనని విశవ్ం బాధ. తాను అలా ఆ సమసయ్ను కపిప్ పుచిచ్ కాలకేష్పం చేదాద్మంటే సీత పడనివవ్దు.  తాను 
నవువ్తూ, తన చుటూట్ ఉనన్వారిని నవివ్సూత్ బిందాస గా తిరిగే సీత ఈ కానస్ర విషయం వచేచ్సరికి ఆలోచించి అలా 
చేదాద్ం, ఇలా చేదాద్ం అంటూ ధైరయ్ంగా మాటాల్డడం, విశవ్ం కు కొతత్గానే ఉంది. సీతలో ఈ కోణం చూడలేదే అని విశవ్ం 
ఆశచ్రయ్పోతూనే వుంటాడు. 

"హలో సీత? ఏమి చేసుత్నాన్వు” అనాన్డు విశవ్ం. 

"హా బాగానే ఉనాన్ను. మీరేం చేసుత్నాన్రు?” పర్శిన్ంచింది సీత. 

"ఇంకా నీ చిరు కోపం వినిపిసూత్నే ఉంది” విశవ్ం కొంటెగా అనాన్డు. 

సీత ముకత్సరి సమాధానాలు, విశవ్ం కు నచచ్లేదు. 

"ఏపుప్డూ గలగల మాటాల్డే నువువ్ ఇలా బొతిత్గా మాటలు తగిగ్ంచేయడం బాగాలేదు. నీకు నేను బయాపీస్ 
చేసుకోవాలి కదా. డాకట్ర సురేష తో మాటాల్డుతాను. అతను మన బంధువు కూడా కదా” అనాన్డు విశవ్ం. 

డాకట్ర అనన్ మాట వినన్ తరువాత సీత మళిళ్ గలగల మాటాల్డము మొదలెటిట్ంది. 

"సురేష నెగెటివ గా ఆలోచిసాత్డు. మన ఫెర్ండ వెంకటేసులతో మాటాల్డండి. కాదంటే ఇదద్రితో మాటాల్డండి. వారేం 
చెపాత్రో విని మనమేమి చేయాలని ఆలోచిదాద్ం” అంది లకిష్ 

అలా సీతతో పాటు, విశవ్ం  కొంత సేపు సీవ్ట నథింగస్ మాటాల్డి, ఫోన కట చేసి,  రొటీన లో పడిపోయాడు. 

 

మధాయ్హన్ం మీటింగ మామూలుగా గడిచిపోయింది. బెత చెపిప్నటుల్, అనుబంధ కంపెనీల గురించి తన 
అనుమానం, తరువాత తీసుకోవలసిన చరయ్లు, వాటికి లీడరిష్ప ఆమోదం ఆడిగే సైల్డుల్ అనిన్ తీసేసిన తరువాత డెక లో 
చరచ్లకేమి మిగలలేదు.  
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ఇంటికి పోయేటపుప్డు, కార ఫోన దావ్రా ముందు డాకట్ర సురేష కి ఫోన చేసాడు విశవ్ం. 

"సురేష ఏలా ఉనాన్వు” అడిగాడు విశవ్ం 

"విశవ్ం నువెవ్లా ఉనాన్వు. ఇంటి కి డైరవ చేసుత్నాన్వా?” బదులిచాచ్డు సురేష 

"మన రొటీన లు తెలిసినవే కదా. నువువ్ బహుశా పేషంటల్ నోటస్ రాసుత్ంటావు” అనాన్డు విశవ్ం. 

"మామూలు రోజులైతే నువనన్ది కరెకట్. ఈ రోజు ఆంకోలజీ ఫెలోల్షిప ఇంటరూవ్య్లు ఉనాన్యి. కొదిద్గా రొటీన 
తారుమారెత్యియ్ంది. సరే చెపుప్ ఏంటి విశేషాలు” అనాన్డు సురేష. 

"ఓ సెట బాయ్క సురేష. సంవతస్రం చేసే ఫిజికలస్ లో పి.ఎస.ఏ. రీడింగ తేడా వచిచ్ంది. అది గత రెండు 
సంవతస్రాలు చూసుత్నాన్ము, పైకి కిందకి పోయి ఈ సారి ఏకంగా నాలుగు నుంచి ఎనిమిది కి పెరిగింది. యూరాలజిసట్ కి 
వెళేత్ బయాపీస్ అంటునాన్డు. నీ అభిపార్యం ఏంటి?” అనాన్డు విశవ్ం. 

సురేష మాటాల్డడం మొదలెటాట్డు. ఎందుకో విశవ్ం కు ఆ గొంతులో ఓ నిరాశ నిసప్ృహ వినిపించింది. 

"పోర్సేట్ట కానస్ర అనన్ మాట. ఇది మన బంధు జనాలలో అడపా దడపా తలెతుత్నే ఉంది. మా అనన్కు కూడా 
వచిచ్ంది, నీకు తెలుసో తెలియదో” అనాన్డు సురేష. 

"అవును. అందుకే నీ ఒపీనియన కూడా తీసుకుందామనుకునాన్ను. బయాపీస్ లో నిరాధ్రణ అయియ్తే, ఆపేరేషన 
చేసేత్ పోతుంది గదా” అడిగాడు విశవ్ం. 

"నీవు యూరోలోజిసట్ కు పోయింది కరెకట్. వాళేల్ ఈ కానస్ర కు సరి అయిన డాకట్రస్. నేను ఎకుక్వ బల్డ కానస్ర 
కేసులు చూసుత్ంటాను. కానీ పోర్సేట్ట విషయంలో సరజ్రీ అనిన్ సారుల్ నయం చేయక పోవచుచ్. కొనిన్ సారుల్ ఎంత ఎకస్ప్రట్ 
సరజ్న అయినా,  పూరిత్గా కానస్ర ను తీసి వేయలేక పోవచుచ్ను. అది సరజ్రీ చేసేత్ కానీ తెలియదు. నీకు జీరో మారిజ్న రిపోరట్ 
వసేత్ మొతత్ం తీసి వేసినటుల్. లేకపోతే కొంత కానస్ర  ఒంటోల్ నే ఉనన్ందు వలల్ రేడియేషన చేయ వలసి వసుత్ంది. మా అనన్ 
విషయమే తీసుకో. జీరో మారిజ్న రాలేదు.  రేడియేషన టీర్టెమ్ంట తీసుకునాన్డు. దాని వలల్ సైడ ఎఫెఫ్కుట్లు. ఇంకా డైపర 
వేసుకో వలసి వసుత్నన్ది. ఎనీవే గుడ లక. తరువాత మాటాల్డుతాను”అని పెటేట్సాడు. 

విశవ్ం మనసుస్ వికల మైంది. ఈ డాకట్ర సురేష తో మాటాల్డక పోయినా బాగుండేది.  
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ఇంటికి చేరగానే, సీత విశవ్ం ముఖచాయలు ఇటేట్ పసికటేట్సింది. కాఫీ తాగుతూ, విశవ్ం సురేష తో జరిగిన 
సంభాషణ సీతతో పంచుకునాన్డు. 

"అందరూ డాకట్రుల్ ఒక విధంగా ఉండరు. మనం సురేష ను డాకట్ర గా సంపర్తించడం ఇదే మోదటి సారి. ఆయన 
మాటల బటిట్ చివరిసారి కూడా. డాకట్ర వెంకటేసులుతో మాటాల్డండి” అంటూ బలవంతంగా ఫోన విశవ్ం చేతికిచిచ్ంది. 

విశవ్ం వెంకటేసులు మంచి సేన్హితులు. వెంకటేసుల విశవ్ం ను ఏ మాతర్ం బెంబేలు పడాలిస్న పని లేదని,  

"ఎవరు నీ యూరోలోజిసట్” అని ఆడిగాడు. 

విశవ్ం పేరు చెపప్గానే 

"ఆ పేరు నాకు పరిచయం లేదు. అకక్డ పేరొందిన కానస్ర సెంటర ఉంది కదా. ఆ సెంటర యూరోలోజిసట్, 
డిపారెట్మ్ంట హెడ నాకు తెలుసు. నేను మాటాల్డుతాను. నువువ్ మామూలుగా అపోప్యింటెమ్ంట తీసుకో. బయాపీస్ కూడా 
ఆయననే చేయమను. అతనికి మంచి అనుభవం ఉంది. నాపేరు కూడా చెపుప్. నేను అపప్టికే మాటాల్డి  ఉంటాను కాబటిట్ 
నినున్ గురుత్ పటట్గలుతాడు.అనీన్ బాగవుతాయి” అని చాలా ఆశాజనకంగా మాటాల్డాడు.  

"కానస్ర గురించి నేనడిగిన పర్శన్లు ఒకటే. కానీ సురేష చెపిప్న మాటలకు, వెంకటేసులు ఇచిచ్న సలహాలు, ధైరయ్ం 
కు ఎంత తేడా” తేలిక పడిన మనసుస్తో సీతతో చెపాప్డు. 

"అనీన్ బాగానే అవువ్తాయి. రేపు నేను మీ కోసం ఆ కానస్ర సెంటర కి ఫోన చేసి అపాప్యింటెమ్ంట 
తీసుకుంటాలెండి” అంది సీత. 

విశవ్ంకు ధైరయ్ మైతే చెపిప్ంది కానీ సీత మనసుస్లో తుఫాను గాలులు వీచడం మొదలయాయ్యి. ఈ తుఫాను 
పరయ్వసానం తీరం దాటితే కానీ తెలీదు. పర్సుత్తం దీని వలల్ ఏ మాతర్ం పార్ణ నషట్ం జరగకుండా ఉండేటటుల్ చేయు 
సావ్మి, నీ ఏడూ కొండలు కాలి నడకన దాటి నీ దరశ్నానికి వసాత్ను, అని మనసుస్లోనే ఆ తుఫాను హోరులో 
మొకుక్కుంది సీత.  

                                                  -6 - 
1988. 
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భారతదేశంలోని సెకూయ్రిటీస మారెక్ట ని అదుపు చేసే సంసథ్గా సెకూయ్రిటీస ఎకస్ఛేంజ బోరడ్ అఫ 
ఇండియా ఆవిషక్రణ 

పి.ఎల. మహేష ఇదద్రు చెనైన్ లోని బాయ్ంక బార్ంచ వాళల్తో లెథర ఫెయిర గురించి పర్సాత్విసేత్, వాళుళ్ అపప్టికే 
వాళళ్ బార్ంచ నుంచి తోళల్ను ఎగుమతి చేసుత్నన్ మరో వాయ్పారసుత్నిన్ పరిచయం చేసారు. అలానే సెంటర్ల లెథర రీసెరచ్ 
ఇనిస్ట్టూయ్ట అడయార రాజ భవన రోడుడ్ లో వుందని, వారి నుండి ఈ లెథర ఫెయిర గురించి తెలుసుకోవచుచ్ నని 
చెపాప్రు. 

ఇనిస్ట్టూయ్ట వారికి ఫోన చేసేత్ పొంగల టైంలో జనవరి ఫిబర్వరి మాసాలలో ఈ ఫెయిర ఉంటుందని, 
పర్పంచంలో నలు మూలాల నుంచి, భారత దేశం లో తయారు అయేయ్ తోళల్ను కొనుగోలు కని ఈ ఫెయిర కు జనాలు 
వసుత్ంటారని తెలిసింది.  

పి.ఎల. మహేష కు తమ కంపెనీ తరఫున, డబుబ్ కటిట్,  ఓ సాట్ల ఆ ఫెయిర లో తీసుకోమని చెపాప్డు. సాట్ల 
అలంకరణ, తమ బిజినెస గురించిన వివరాలు తెలిపే, పోసట్రుల్, బోర్చరుల్, విసిటింగ కారడ్స్  ఫెయిర నిరావ్హకుల సలహాల 
పర్కారం చేయడం వలల్ పి.ఎల.  కంపెనీ సాట్ల కి కూడా పొర్ఫెషనల లుక వచేచ్సింది.  

అకక్డ సాట్లస్ పెటిట్న వాళుళ్ చాలా మటుకు,  అపప్టికే ఎగుమతులు చేసుత్నన్ వారు.  పి.ఎల. సాట్ల కు వచిచ్న 
విదేశీయులు, ఏవో ఒకటి రెండు పర్శన్లు వేసి వెళిల్పోతునాన్రు. అలా వచిచ్ వెళిల్పోయినపుప్డు, కొంచెం చివుకక్ని పించినా, 
వారి దగగ్ర నుండి తనకు ఎగుమతి ఆరడ్ర దొరకడం కషట్మేనని తెలుసు. రెండు రోజుల తరవాత, ఓ యువకుడు, తన పేరు 
లియో అని, చాలా పర్శన్లు వేయడం మొదలెటాట్డు. లియో ఇటలీ లోని ఫోల్రెనస్ నగరం నుండి వచాచ్డు. పేరునన్ 
కంపెనీనే. కాదంటే అది వాళళ్ నానన్ది. తను ఓ కొతత్ లెథర డిజైనర కంపెనీ మొదలెటిట్ , తన కంటూ ఓ బార్ండ 
సృషిట్ంచాలని తపన.  

పి.ఎల. కూడా ఇలా ఓ కొతత్ పరిచయానేన్ వెదుకుతునాన్డు. కాబటిట్, లియో, పి.ఎల. అటేట్ కలిసిపోవడంలో పెదద్ 
సమయం పటట్లేదు. మహేష కూడా సమరథ్వంతంగా ఏరాప్టుల్ చేయటంతో, లియో  పి.ఎల. ఫాయ్కట్రీలు చూడడం, పి.ఎల. 
కావలసిన తోళుల్, ఫోల్రెనస్ కి ఎగుమతి చేయగలడు, అని నమమ్కం కుదరటం తో , సవేర హోటలోల్ కలసి, కాంటార్కట్ 
కుదురుచ్కుని సంతకాలు చేశారు. 
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బార్ంచికి మరుసటి రోజు పోయి కాంటార్కట్ చూపెడితే, బార్ంచ మేనేజర తెగ సంతోష పడి, ఎగుమతి కని కొతత్ 
అకౌంటుల్ తెరవ మని సలహా ఇచిచ్,  ఇది వరకే పరిచయం చేసిన చెనైన్ లెథర ఎకస్పోరట్స్ పైరవేట లిమిటెడ కంపెనీ అధినేత 
షరీఫ ను మరో సారి కలవ మనాన్డు. 

షరీఫ, పిల.ఎల. చెపిప్న మాటలు విని అతనిని అభినందించాడు. లియో ది ఇటలీ నుంచి కొతత్ కంపెనీ కాబటిట్, 
పి.ఎల. చరయ్ల వలల్ తన కంపెనీకు నషట్మేమీ రాదని తెలుసు. షరీఫ కు తాను తొలిరోజులలో ఎగుమతులు చేయడానికి 
పడడ్ కషాట్లు గురుత్కు వచాచ్యి. పి.ఎల. ను చూసుత్ంటే తనని చూసుత్నన్టేల్ ఉంది. పి.ఎల. కు మెంటర అయియ్, అతనికి బేర్క 
ఇవావ్లని, తన శిషుయ్డి గా మారుచ్కోవాలి అనిపించింది. 

షరీఫ కాంటార్కట్ చదివాడు.  

"పి.ఎల. కంగార్టస్. మహేష ను మా కంపెనీ అకౌంటెంట తో పని చేయ మని చెపుప్. మొదటి ఎగుమతి చాలా 
జాగర్తత్గా చేయాలి. ఆ మొదటి ఎగుమతి పైనే మీ భవిషయ్తుత్ ఆధార పడి ఉంటుంది. ముందు మీరు లియో వాళళ్ కంపెనీ 
ని , పిల.ఎల. లెథ ర ఎకస్పోరట్స్ పేరు మీద ఓ లెటర ఆఫ కెర్డిట తెరవమని చెపుప్. నీ వు వెంటనే విదేశాలలో కొతత్ 
అకౌంటుల్ తెరవాలి” అనాన్డు. 

"థాంకస్ షరీఫ గారు. మహేష తో మాటాల్డుతాను” అనాన్డు పి.ఎల. 

"ఎగుమతులు కాబటిట్, మరినిన్ తలనొపుప్లుంటాయి. చెనైన్ పోరట్ లో నువువ్ ఎగుమతి చేసుత్నన్ వసుత్వుల ను 
ఇనెస్ప్క్షన చేసి కాని ఎగుమతి చేయనివవ్రు. దానికి కిల్యరింగ ఏజెంటుల్ కావాలి. వాళేల్ నీ వసుత్వుల ను పరీక్ష చేయించి , 
బిల ఆఫ లేడెన మీద సరిట్ఫై చేసినటుల్ సంతకం పెటిట్సాత్రు. లియో కంపెనీ వాళుళ్ తెరిచిన లెటర ఆఫ కెర్డిట, నీవు లియో 
కంపెనీకి పంపుతునన్ ఇనావ్యిస, కిల్యరింగ ఏజెంటుల్ ఇచిచ్న బిల ఇఫ లేడెన , షిపిప్ంగ బిల  ఉంటే కానీ బాయ్ంక వాళుల్ 
నీ ఎగుమతి ని అపూర్వ చేసి ఇకక్డ చెనైన్ లో నీ అకౌంటోల్ డబుబ్ జమ చేయరు. అనన్టుల్ నీవు ఫోల్రెనస్ లోను, సివ్టజ్రాల్ండ 
లోని జెనీవా నగరంలోను అకక్డి బాయ్ంకులలో కొతత్ అకౌంటుల్ తెరవాలి. మా అకౌంటెంట మీ మహేష కు అనిన్ 
వివరించగలడు. నీవు, మహేష ఇనావ్యిస చేసే ముందు, ననున్, నా అకౌంటెంట ను ఓ సారి కలవండి. మంచి సలహాలు 
ఇవవ్గలం”అనాన్డు షరీఫ. 
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ఓ నెల తరువాత, మహేష, పి.ఎల ను కలవడానికి వచాచ్డు. మొదటి ఎగుమతి ఇటలీ లోని లియో కంపనీ కి 
చేసుత్నాన్రు కాబటిట్, కొంచెం హడావిడిగానే ఉంది.  

"ఏంటి మహేష ఎగుమతి కావలసిన ఏరాప్టుల్ అనీన్ అయాయ్య? పొర్డక్షన లో అయియ్తే సమసయ్లు ఏమి లేవు. 
తపప్కుండా, ఎగుమతికి రెడీ గా ఉంటాయి” అనాన్డు పి.ఎల. 

"పోరట్ లో ఏరాప్టుల్ అనీన్ ముగిసాయి. వచేచ్ నెలాఖరులో చెనైన్ నుంచి లివొరోన్ పోరుట్కు పోయే ఓడ ఒకటుంది. 
కిల్యరింగ ఏజెంటుల్ ఆ ఏరాప్టల్ని చూసుకుంటారు. సమసయ్ బిలుల్ విషయంలోనే ఉంది. మీరనన్టుల్ షరీఫ వాళళ్ కంపనీ కి 
వెళిల్, వారు చేసుత్నన్ ఎగుమతి లావా దేవిలు చూసాను” అనాన్డు మహేష. 

"మరి సమసయ్ ఎకుక్డుంది” నిసస్హనంగా అడిగాడు పి.ఎల. 

"షరీఫ కంపనీ వాళుల్ మనం ఒపుప్కునన్ మొతాత్నికంటే, తకుక్వగా బిల చేయమంటునాన్రు. వాళుళ్ అలానే 
చేసుత్నాన్రు. నేను వాళళ్ అకౌంటుల్ చూసాను” అనాన్డు మహేష 

"అంటే అండర ఇనోవ్యిసింగ అనన్ మాట. అలా చేసేత్ నషట్ం కదా. దాని వలల్ మనకు లాభం ఏంటి?” అడిగాడు 
పి.ఎల. 

"నేనూ అదే పర్శిన్ంచాను. వాళల్నన్ది, ఇది బాయ్ంక లావా దేవిలకేనని. లియో వాళళ్ కంపనీ మనం రాసుకునన్ 
కాంటార్కట్ పర్కారమే మనకు డబుబ్ అంద చేసాత్రు. కాదంటే మనం బాయ్ంక దావ్రా 70% కి మాతర్మే బిల చేసాత్ము కాబటిట్, 
అంత మాతర్మే మనకు బాయ్ంక దావ్రా మన దేశానికి తిరిగి వసుత్ంది. మిగిలిన 30 శాతం సివ్టజ్రాల్ండ లో మనం కొతత్గా 
ఓ అకౌంట ఓపెన చేసి, లియో వాళళ్ కంపనీని, ఆ అకౌంట లో జమ చేయమని చెపాప్లి” అనాన్డు మహేష. 

వచిచ్న ఆదాయంలో 70 శాతంమాతర్మే చూపితే, ఆదాయ పనున్ తగుగ్తుందని తెలుసు. సివ్టజ్రాల్ండ లో ఉనన్ 
డబుబ్ వలల్ ఉపయోగం ఏంటో పూరిత్గా అరథ్ం కాలేదు. అదే ఆడిగాడు పి.ఎల. 

"సివ్టజ్రాల్ండ ఖాతాలో ఉనన్ డబుబ్ విలువ ఎకుక్వే అంటునాన్రు. ఇకక్డ రిజరవ్ బాయ్ంక రూలస్ తెలిసినవే కదా. 
విదేశీ కరెనీస్ కావాలంటే చాలా కషట్ం. అలాంటి కరెనీస్ కావాలిస్న వారు చాల మంది ఉనాన్రట. అలానే ఆ ఖాతా లోని 
డబుబ్ మన దేశం లో కావాలనాన్, ఇకక్డే రూపాయలోల్ ఇచేచ్ వారునాన్రట. ఆ ఇచేచ్ది కూడా మన బాయ్ంక వాళుల్ ఇచేచ్ 
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దాని కంటే ఎకుక్వ ఇసాత్రట.  అదేదో హవాలా వాళళ్నాన్రు. షరీఫ గారే మీకు ఆ హవాలా వాళళ్ను పరిచయం 
చేసాత్ననాన్రు. మీరు షరీఫ తో ఓ సారి మాటాల్డండి “ అనాన్డు మహేష. 

పి.ఎల. మనసుస్లోనే లెకక్లు వేసాడు. పనున్లు తకుక్వ కటట్డం వలల్ ఓ 20 శాతం, హవాలా వారి దావ్రా డబుబ్ 
మారిప్ంచడం వలల్ అకక్డో 10 శాతం లాభాలు ఎకుక్వ రావాలి. పి.ఎల కు ఏమి ఆకేష్పణలు కనపడ లేదు. అపప్టికే బాగా 
నిలదొకుక్కునన్, షరీఫ కంపెనీలు పోతునన్ దారులలో పోవడం విజయానికి మెటేల్. 

అదే మాట మహేష కు చెపాప్డు                                                         (   ) 
 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2023/jan23_ksheera_sagara_comments.htm

