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పకాలన్ నవావ్డు, "ఏం సిటీలో వుంటే చంపడానికి దూరం అయిపోతుందా.. ఫైల్ట ఛారెజ్స ఎకుక్వా.. వదిలెయ పాణీ.." 
"లేదు సర .. అంతమంది సెకూయ్రిటీ దాటి వాళుళ్ మీవరకూ రాలేరకక్డ. ఇకక్డ మీ సెకూయ్రిటీ తకుక్వ. చుటూట్ అడవి, లోయలు, 

చెటూల్ చేమలూ, ...ఏమూలనుండి ఎవరు వసాత్రో తెలీదు. పోనీ.. సెకూయ్రిటీ పెంచుకుందాం సర.. లేదా.." 
"ఇంతకుముందైతే నీ మాటకి నేనూ వెళిళ్పోయే వాడినే. ఇపుప్డు వెళళ్లేను. నీకూ తెలుసు. కొదిద్రోజులోల్ ఎలాగూ తపప్దు. ఇపుప్డు 

కాదు. చుటూట్ వందమంది గారుడ్లతో నేనెపుప్డూ ఫీర్గా వుండలేను. నీకూ తెలుసు. అయినా రాసుంటే చావుని ఆపగల గారెడ్వరు..? సో 
అనవసరం గా ఆలోచించి మనసు పాడుచేసుకోకు. వెళిళ్రా." 

"కానీ వాళళ్లా వునన్పుప్డు మనం మాతర్ం మహాతుమ్లాల్ ఎందుకు వుండాలి సర. సుఖ రామ విషయంలో జనాలకోసం ఇలాంటి 
పరిసిథ్తులోల్నే మనం.." 

"దేర యూ ఆర పాణీ.. ఇకక్డ 'మనం' అకక్డ 'జనం'... అదీ వృతిత్ ధరమ్మే.. కాకపోతే కాసత్ దానున్ంచి కాసత్ డీవియేట అయియ్ 
నాయ్యం చేయడానికి పర్యతిన్ంచాం. అంతేగానీ వయ్కిత్గత వయ్వహారాలోల్ అలాంటివి.. వదుద్ పాణీ.. మరీ అంత దురామ్రగ్ం వదుద్. ఉదోయ్గం 
తుపాకీ ఇచిచ్ందని పోలీసులు తమ పరస్నల రైవలస్ ని చంపుకుంటూ పోతారా.. అలా ఆలోచించకు.. దానికి అంతముండదు. పదిమందికి 
నాయ్యం చేయడానికో, జరిగే అనాయ్యానిన్ ఆపడానికో  అయితే నా పవర వాడుకునాన్ను గానీ, నా కక్షలు తీరుచ్కోవడానికి ఏనాడూ 
చేయలేదు.  నా పరస్నల విషయలోల్ నాకు ఇలాంటివి వదుద్.  తాతయయ్ వేరు. నేను వేరు. ఐనా.. అదే చేయాలంటే ఇనేన్ళూళ్ ఆగే వాడినే 
కాదు..." సిథ్రంగా చెపాప్డు.  

"ఇదంతా నావలేల్ వచిచ్ంది సర.. నేనే మూరఖ్ంగా నమీమ్.." 
"వెళిళ్రా పాణీ.."  
"సర.. " సందిగథ్ంగా చూసాడు.  
లేచి నిలబడాడ్డు భరదావ్జ. అపప్టి వరకూ వునన్ నిరేవ్దం తొలగిపోయి అతని ముఖంలో అంతులేని పర్శాంతత చోటు చేసుకుంది.  
"ఈ పర్పంచం లో తామెందుకు చనిపోతునాన్రో తెలియకుండా వెళిళ్పోయేవాళుళ్ చాలామందునాన్రు పాణీ. ఒకవేళ చావంటూ నా 

ముందుకొసేత్ కనీసం కారణమైనా తెలుసు నాకు. అది చాలు. విధి ఎలా రాసుంటే అలా జరుగుతుంది వెళిళ్రా.." గంభీరంగా చెపిప్ 
అకక్డనుండి వెళిళ్పోయాడు. 

PPP 
"ఎలా వునాన్రు భరదావ్జా... " ఆపాయ్యంగా అడిగింది. అలసటగా చూసాడు.  
"రా.. మనూ.. కూరోచ్.."చెపాప్డు నెమమ్దిగా.  
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"పొదుద్నన్ వాకింగ లోనూ ఇలాగే డల గా వునాన్రు. మదాయ్హన్ం లంచ కూడా ఏం తినలేదు.. మురళిగారికేం కాదు భరదావ్జా.. 
మీరిలా అయిపోతే ఎలా.. ఐ కెన అండర సాట్ండ యువర ఫీలింగస్.. కానీ ఇలా వుంటే .. నో వే.. నేనొపుప్కోను.. శైలూ గురించి నేను డల 
అయితే మీరొపుప్కునాన్రా.." తదేకంగా అతనేన్ చూసూత్ అడిగింది. 

"వెల.. నాట ఎంటైరీల్ మురళీయే కాదులే మనూ.. అంత గొపప్ సేన్హితుడిన్ కూడా కాదు.." నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు. అతని చేతిమీద 
చెయియ్ వేసింది. 

"ఏమైంది భరదావ్జా.. అతని వలాల్.. లేక... ఏదైనా వేరే.. పార్బెల్మా... నేను తెలుసుకోవచాచ్..?"లాలనగా అడిగింది. 
నిసప్ృహగా చూసాడు.  
"గుడి గురించి అతనికి తెలిసిపోయింది మనూ... మా పార్జెకట్ గురించీ... అంతా... అంతా.."  
"మై గాడ... అసలెలా తెలిసింది...? ఇపుప్డెలా.. ఐ మీన .. డిడ హీ కాంటాకట్ యూ.. ?" 
తలూపాడు, "వాళళ్కి ఆ గుడి ధరమ్కరత్ృతవ్ం ఇవావ్లట..." 
"నానెస్నస్.. మీరుండగా.. ఎలా సాధయ్ం.."  
"నేను ధారపోయొచుచ్.. నాకు వారసులు లేరు కాబటిట్.. యోగుయ్లైన వారికి..." నిరిల్పత్ంగా చెపాప్డు. 
"యోగుయ్లా..మై ఫుట.. ఐనా కేశవనన్ కూడా వునాన్రు గా.."  
"నో ఛానస్.. కోరట్ లో కేసు గెలిచింది మా తాతగారు.. కదా.." 
"ఐనా మీరెందుకు వపుప్కుంటారు..?" 
"తలిల్ పరువు బేరం పెడితే లొంగని వాడెవవ్డు మనూ..."  
"భరదావ్జా... అయాం.. వెరీ సారీ... పోనీ మీరే కోరుట్కెళోళ్.. లేక ఏదైనా కిటిట్ంచో..."  
"...అతనికి కావలిస్ంది ఆసిత్లో వాటాయే కాదు, గుడి మానయ్మే.. కాదు.. అనీన్ కావాలి.. తాతయయ్ పేరు లో చోటుతో సహా..." 
"వాట..మై గాడ..మరి..మరి మీ నానన్గారికి తెలిసేత్..." 
"హీ హాజ ఎ హయయ్ర పాల్న నౌ... మా వాళుళ్ చేసిన అనాయ్యానికి బదులు తీరుచ్కోమంటునాన్డు అమమ్ కొడుకుగా అవసరం లేదట. 

చనిపోయిన మా మామయయ్ కొడుగాగ్ లోకానికి పరిచయం చెయయ్మంటునాన్రు..." 
"వావ్ట..."మనోజఞ్ గొంతు కీచుమంది. "అదేంటి అదెలా సాధయ్ం.. ఎనున్నాన్యి తెలిసిపోతుంది కదా.. డీ.ఎన.ఏ. టెసట్ లూ.. 

పెటరిన్టీ..." 
"నేనో హోమ మినిసట్ర ని మనూ. నేను తలుచ్కుంటే రిపోరుట్లు తారుమారౌతాయి. నిజాలు అబదాధ్లౌతాయి, అబధాధ్లు 

నిజాలౌతాయి., ఆ సంగతి మనం మరిచ్పోయినా వాళుళ్ మరిచ్పోరు....లేదంటే తను అమమ్ కొడుకునని ఓపెన చేసాత్నూ అలా ఐతే తనకి 
ఎలాగూ వారసతవ్పు ఆసిత్లో వాటా వసుత్ంది, మా పరువూ పోతుంది అంటునాన్డు.." 

"మై గాడ చాలా.. చాలా పెదద్ వూయ్హం .. ఏం చేసాత్రు. ఇపుప్డెలా...? " 
"...చాలా సహనం పాటించేసాను మనూ..చాలిక...ఇనాన్ళూళ్ ఇది నా సమసయ్. ఇపుప్డు పర్జల డబబ్ది. తాతయయ్ గౌరవం. అమమ్ 

పరువూ.. అని ఆలోచిసేత్.. అంతా అనాయ్యమైపోతుంది. ఇపుప్డిక కొంచెం భరదావ్జ మరో రూపం కూడా రుచి చూడనీ అతనిన్.." కసిగా 
చెపాప్డు. 
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"తొందర పడకండి భరదావ్జా.. మీరేంచేసినా.. మీ కుటుంబం కూడా ఇనావ్లైవ్వుందికక్డ.. మీరేమనాన్ చేసేత్ ఆ కక్షతో అతనినేమైనా 
చేసినా.. మీ అమామ్నానన్లూ.. ఈ వయసు లో.. మోరోవర అతని తండిర్కూడా చాలా కూర్యల అనాన్రు కదా.."  

"అతని తండిర్ ఇపుప్డు బర్తికిలేడులే మనూ.. ఐనా చాలా ఆలోచించాను.. చాలు.. చాలా రోజులు ఇలా ఆలోచించే ఇంతవరకూ 
వచిచ్ంది విషయం. ఐనా నా కుటుంబం చలల్గా వుండాలని మావయయ్ జీవితానికి మచచ్పూయలేను... రిడికూయ్లస.. తాతయయ్ ఆతమ్ 
కోష్భిసుత్ంది.." 

"పైనునన్ ఆతమ్లకంటే బతికునన్ మనుషుల కేష్మం ఆలోచిసేత్ మంచిదేమో భరదావ్జా.." సూటిగా అంది. 
"లేదు మనూ.. ఒకవేళ నేను వీక అయియ్ ఆసిత్లో వాటాకీ, తాతయయ్ పేరులో సాథ్నానికీ వపుప్కునాన్ అతని గోల అది కాదు. అలాంటి 

వాడిని ఆలయానికి ధరమ్కరత్ని కానివవ్లేను. పర్జల కోసం వేసిన సెక్చ, చేసిన కృషీ, అనీన్ నాశనం అయిపోతాయి. పర్తిక్షణం ఏదో ఒక కొతత్ 
టారచ్ర తో పదేళుళ్గా నరకం చూసింది చాలు మనూ.. ఐనా పర్తీ క్షణం నాతో కంపార చేసుకుని రగిలిపోతే నేనేం చెయయ్ను. మా నానన్ వలల్ 
నేనికక్డునాన్ను. వాళళ్ నానన్ వలల్ వాడకక్డ మిగిలిపోయాడు. బేసిక పాయింటది. ఎవరూ మారచ్లేనిది. ఐనా తాతయేయ్ రైటేమో మనూ.. 
ఎకక్డో ఏదో అడొడ్చిచ్, పార్ణం తీసే మనసు రాలేదు నాకు. అసలు అపుప్డే తీసేసి వుంటే ఈ నిమిషనిమిషానికీ టారచ్ర తపేప్దేమో నాకు. 
వయ్కిత్గత కక్షలకి అలా దిగజారకూడదనుకుని ఇంతవరకూ తెచుచ్కునాన్ను.. చాలిక... అయాం... టయరడ్... " ఉదేవ్గంగా అనేసి బాధగా 
వెనకిక్వాలాడు.  

ఓదారుప్గా అతని చేతిమీద చేయివేసింది. ఆమె వైపు చూసి నిరిల్పత్ంగా నవావ్డు. "నాతో వుంటే చాలా టెనష్నస్ అనుభవించాలి మనూ.. 
ఆడుతూ పాడుతూ వుండాలిస్న వయసు నీది.. ఇవనిన్ంటితో నింపేయడం సావ్రథ్మే కానీ... " 

"షష్... అలా మాటాల్డకండి మీరు.. నేనూ మీరూ వేరేవ్రు కాదు.. మీకు సలహా ఇవవ్చోచ్ లేదో తెలీదు.. ఐనా .. ఏం చేసినా ఆలోచించి 
చేయండి.." కాసత్ బెరుగాగ్ అంది.  

"ఆలోచించే శకిత్ నశించిపోయింది మనూ.. ఎవరు నావాళోళ్, ఎవరు పగవాళోళ్ తెలీని పరిసిథ్తి.. నాపర్తి కదలికా వాళళ్కి తెలుసు.. " 
నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు.  

"మై గాడ... అదేంటి.. ఎలా..?" తెలల్బోతూ అడిగింది. పాణి గురించి చెపప్బోయి ఆగాడు. పాణి తపేప్ముంది. తనని హెచచ్రించి మరీ 
వెళాళ్డు. ఇపుప్డా విషయాలనీన్ ఏకరువుపెడితే విని, అరథ్ం చేసుకుని, భయపడకుండా వుండేంత సైథ్రయ్ం ఈ అమామ్యికుందా.. అయినా 
బాధని పంచుకోవచుచ్. కానీ, భయనిన్ పంచుకుంటే పెంచినవాడౌతాడేమో..  

"చూదాద్ంలే మనోజాఞ్.. ఏదో ఒక మారగ్ం దొరకకపోదు. వదిలెయ. కాకపోతే చాలా ఋణపడిపోతునాన్ను నీకు..." 
"ఛ.. ఏం మాటలవి.. టీ.వీ. లో తెలుగు సినిమాలెకుక్వ చూసుత్నాన్రా ఏంటీ.. ?" నవివ్ంది. 
భరదావ్జ చినన్గా నవివ్ లేచాడు. ఆమె తలమీద చినన్గా తటిట్, "పద.. ఆకలేయటేల్దా.. తిందాం లోపలికి నడు..." అనాన్డు.  
తేటపడడ్ అతని ముఖం వంక ఆనందంగా చూసి లేచింది. నడుసూత్నే జేబులోంచి సిగరెట తీసి వెలిగించాడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
"ఏం.. భరదావ్జ టీ టోటల్ర అనుకునాన్వా.. ఆరోజు మొదటిసారి డిర్ంక చెపిప్నపుప్డూ ఇలాగే చూసావ..?" అడిగాడు. 
"ఊహు.. చాలా టెనష్న లో తపప్ సిగరెట కాలచ్ననీ ఓసారి చెపాప్రు కదా..." 
తలూపాడు, "ఏం ఇపుప్డేమనాన్ తకుక్వ టెనష్న లో వునాన్ననిపిసోత్ందా.. ?" 
"వెల.. ఐతే.. టెనష్న పోగొటేట్ందుకు సిగరెట ని మించిన మందొకటి వుంది. మీకు ఓ.కే. ఐతే ఇసాత్ను.." హాయ్ండ బాయ్గ తెరుసూత్ 

చెపిప్ంది.  
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" అవునా.. ఏదీ ఇవువ్.. పోనీ టైర చేదాద్ం.. " సాలోచనగా చెయియ్ చాపుతూ అనాన్డు. 
ఆమె బాయ్గ లో వెతుకుతూ "ముందా ఆరన్మెంట పడెయయ్ండి.." 
"ఓహ.. రైట.." సిగరెట దూరంగా విసిరేసూత్ అడిగాడు, "ఇంతకీ అదేంటీ.. నికోటిన పాయ్చెస లాగా టాబెల్టస్ కూడా వచాచ్యి అని 

రాసుత్నాన్రూ... అదా?" 
"ఊహు.." 
"వాటరకక్రేల్దా.. "    
"ఊహు" సాచిన చేతిని తోసేసూత్ "ఏదీ.. నోరు తెరవండి.." అంది.  
 "వదుద్లే ఇలా ఇవువ్ "అనాన్డు ఇబబ్ందిగా. 
"అలా ఇచేచ్ది కాదు..." అంటూ బాయ్గ లోంచి టాయ్బెల్ట తీసింది. అపర్యతన్ంగా నోరు తెరిచాడు. టాయ్బెల్ట వేసుత్నన్టుట్ దగగ్రకొచిచ్ 

అతని చెంపని గాఢంగా ముదాద్డి రివువ్న లోపలికి తూనీగలా పరిగెటిట్ంది. ఉలికిక్పడి చెంప తడుముకుని చుటూట్ చూశాడు ఖంగారుగా, 
"మనూ.... యూ నాసీట్ గరల్.." కోపం నటిసూత్ అరిచాడు వసుత్నన్ నవావ్పుకుని.  

లోపలికొసూత్నే ఏమీ ఎరగనటుట్ వునన్ మనోజఞ్ని చూసి ఏదో అనబోయాడు. అంతలో ఫోన రింగయింది. చపుప్న అలరట్ అయాయ్డు 
సీర్క్న మీద కనిపించిన పేరు చూసూత్నే. 

"హలో రామ.. చెపప్ండి.. "  
"కానఫ్రెనస్ లోకి రా జే.కే... ఇటస్ ఇంపారెట్ంట... మన పరస్నల ఐడీ లో లాగిన కా.. కివ్క.." 
"జసట్ టూ మినిటస్.." చెపూత్ ఫోన కట చేసాడు.  
"పద.." తన ఛాంబర లోకి దారితీసూత్ చెపాప్డు. అయోమయంగా అతనన్నుసరించింది. వెనకే డోర కోల్జ చేసి బోలట్ వేసాడు. 

భయంగా చూసిందతని వైపు. సిసట్మ ఆన చేసి అది బూట అవుతుంటే చెపాప్డు, "భయపడకు.. రామ.. అదే .. సీ.ఎమ. తో కానఫ్రెనస్.. పైరవేట 
అనీ బోలట్ వేశాను. వెయయ్కపోయినా ఎవరూ రారనుకో.. సిట్ల.." 

"పోనీ నేను.. వెళిళ్పోనా .. పైరవేట కదా.. " 
"నో నీడ.. ఆ పకక్న కూరోచ్.. రామ కి కనపడకుండా చాలు.." ఆగాడు. "థాయ్ంకస్ మనూ.. నీ టాయ్బెల్ట చాలా బాగా పని చేసింది. 

అయాం బెటర నౌ.. రిలీవడ్.. థాయ్ంకస్ ఎలాట.. యూ నో వన థింగ.. ఇవాళ మోరిన్ంగ నుంచి రామ ని అవాయిడ చేసుత్నాన్ను.." అంటూ 
సిసట్మ లో పాసవ్రడ్ టైప చేసాడు. 

మనోజఞ్ మాటాల్డే లోపు సీ.ఎమ. కనిపించారు సీర్క్న మీద.  
"చెపప్ండి రామ.." ఛైర సిసట్మ దగగ్రగా జరుపుకుంటూ అనాన్డు. 
సరవ్శకుత్లూ పోయినవాడిలా అలసటగా చూసూత్, "విషయం తెలిసింది కదా జే.కే..?" అడిగాడాయన. 
తలూపాడు భరదావ్జ.  అతను కంపీల్ట గా సీరియస గా వునాన్డు. కళుళ్ తీక్షణత సంతరించుకునాన్యి.  
"జే.కే. మొతత్ం అయిపోయింది. ఆ రతాన్కర మీడియాకి లీక చేయబోతునాన్డు. అదే జరిగితే వీ ఆర ఫినిషడ్.. అపోప్జిషన వాళుళ్ 

ఆడుకుంటారు. పర్జలు దుమెమ్తిత్పోసాత్రు. అటుట్డికిపోతుంది. గవరన్మెంట కూలిపోతుంది. మొతత్ం.. ఆ పురుషోతత్మ గాడూ... ఆ.. బాసట్..." 
"రామ.. వారిసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "మనకి తెలీదు ఇపుప్డు ఈ టాక కూడా ఎవరైనా టాప చేసుత్నాన్రేమో.. మీరు కొంచెం 

కంటోర్ల చేసుకోండి.. " 
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"ఎలా జే.కే.. ఎలా..? తెలల్వారితే రోడుడ్మీదుంటాం.. నువువ్... నువువ్.. రాలేవా.." అడిగాడు సీ.ఎం. గొంతులో జీర. 
"నేనా.. !" 
"ఔను జే.కే. నినున్ జనం నముమ్తారు. పారీట్ నుంచి పురుషోతత్మ ని ఎకెస్ప్ల చేదాద్ం.. సెంటర కి  ఇనాఫ్మ చేసి.. సీ.బీ.ఐ. ని డీల 

చేయమందాం.. ఇంకా యాజ యాన ఇమీమ్డియట యాక్షన అతనిన్ అరెసట్.. " 
"తరావ్త.. తరావ్తేం చేసేదాద్ం రామ.. మన చేతులోల్ వుంటుందా ఏమనాన్... పరిసిథ్తి అది కాదు. పార్కిట్కల గా మాటాల్డండి రామ. 

మీరో-నేనో ముందు నిలబడతాం. అయితే..? సో.. వాట..? సమాధానపరచడానికి, సరిద్చెపప్డానికి ఇదేమీ సాక్మ కాదు.. నలభైమందిని 
మింగిన మారణహోమం.. మసైపోతాం రామ... డూ యూ గెట ఇట.."  

ఉలికిక్పడి చూసింది మనోజఞ్. వాళెళ్ంత సీరియస విషయం మాటాల్డుతునాన్రో అపుప్డరథ్మైందామెకి.  
"దెన.. మరేం చేదాద్ం జే.కే..? ఈ పొజిషన లో వుండీ, గవరన్మెంట కుపప్కూలిపోతుంటే.. చేతకానివాళళ్లా.. నిలబడి చూదాద్మా 

సెంటర ముందు..", ఉదేవ్గంగా అనాన్డు. 
"మీకేం కావాలి రామ..?" గంభీరంగా అడిగాడు భరదావ్జ. 
నమమ్లేనటుట్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు సీ.ఎమ. భరదావ్జ సలహాలిచేచ్ హోమ మినిసట్ర లా కాక వరాలిచేచ్ దేవుడిలా కనపడాడ్డో ఏమో 

హఠాతుత్గా అతని ముఖం విపాప్రింది.  
పటట్రాని టెనష్న తో ముందుకు వంగాడు, టేబుల మీద చేతులు వతిత్ పటిట్, "పరువు.. నా పరువు, గవరన్మెంట పరువు..." చెపాప్డు. 
"షూట ఇట రామ.. డైరెకట్ గా చెపప్ండి. మీకు గవరన్మెంట నిలబడాలి అంతేగా..?"  
"ఎసస్.... అంతే.. కానీ.. ఎలా.. ఏం చేసాత్వు జే.కే.. ఎలా.. ?" 
"ఏం చేసాత్వు అని కాదు, ఏం కావాలి అని అడగండి రామ..?" భరదావ్జ కళళ్లో తీక్షణ్త అంత సీనియర పొజిషన లో వునన్వాడిని 

కూడా భయపెటేట్లా వుంది. 
"చెపుప్ జే.కే. ఎనీథింగ యూ సే..."  
"ఒకక్ 18 గంటలు కళుళ్, చెవులు మూసేయండి రామ... జసట్ ఒకక్ 18 గంటలు..."  
సీ.ఎమ నిటారుగా కూరుచ్నాన్డు. ఏదో అరథ్మైనటుట్ చూసాడు. "అంటే యూ మీన..." ఆగిపోయాడు. 
"ఎస.. ఐ మీన.. మీకు పరువు, గవరన్మెంట సిథ్రతవ్ం కావాలి. నాకు నలభైమంది జీవితాలకి సరైన సమాధానం కావాలి..", 

భరదావ్జ గొంతు లో కరక్శతవ్ం తెలుసోత్ంది. ఎపప్డూ చూడని తీవర్త.  
వాళేళ్ం మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసి ఆమె వళళ్ంతా చెమటుల్ పటాట్యి. క్షణాలోల్ తడిసిముదైద్ంది. 
"మై గుడెన్స... నో.. జే.కే. నువవ్నేది.. ఐ కానట్ లెట యూ డూ సచ ఎ థింగ.. అపుప్డు.. అపుప్డు మనకీ, అతనికీ తేడా 

ఏముంటుందీ..?"  
"తపప్కుండా వుంటుంది రామ. జింకలిన్ వేటాడాడ్నికీ, వేటగాడిన్ వేటాడాడ్నికీ వునన్ తేడా..!! ఐనా ఇందులో మీ ఇనావ్లెవ్మ్ంట ఏమీ 

లేదు రామ. ఇది పూయ్రీల్ నా డెసిషన. కానీ మీకు చెపిప్ చేయడం నాధరమ్ం. ఆలెర్డీ అనీన్ డిసైడ అయిపోయాయి. ఒకక్ చినన్ సైగ.. అంతే.. 
అంతా అయిపోతుంది. యూ నో దట వెల.. జసట్ సే ఎస రామ. ఇది కోరుట్కి లాగి, సాకాష్య్లూ, బెయిళూళ్, జైలోల్ రాజభోగాలూ, మానవహకుక్ల 
సంఘాల సమరిథ్ంపులూ, ఒక డిపూయ్టీని రకిష్ంచడానికి వెయియ్ చేతులొసాత్యి. నాయ్యమనేది కనుచూపు మేర ఎకక్డా కనపడదు. మీకూ 
తెలుసు. నాకూ తెలుసు. ఐనా ఆరుగ్య్మెంటస్ అనవసరం.. మీ నిరణ్యం చెపప్ండి. ఒకవేళ గవరన్మెంట రేపు పడిపోయినా.. జరగబోయేదదే.. 
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నే చెయయ్బోయేదిదే.. నలభైకి నలుగురు... ఆటవికమే అయినా అదే నా నాయ్యం.. నిరణ్యం.." చెపాప్డు భరదావ్జ. అతని మాటలోల్ పూరిత్ 
కనివ్క్షన, సిథ్రతవ్ం ధవ్నించాయి.  

కొదిద్సేపు అకక్డ ఒకవిధమైన నిశశ్బద్ం చోటుచేసుకుంది. భరదావ్జ అలాగే నిశచ్లంగా సీర్క్న వైపు చూసుత్నాన్డు. సీ.ఎం. అనీజీగా 
కదిలాడు. కళుళ్ మూసుకుని కొదిద్సేపు ఆలోచిసూత్ వుండిపోయాడు. తేరుకుని సీర్క్న వైపు చూశాడు.  

"బ.. బయటకి.. తెలిసేత్.." నెమమ్దిగా అడిగాడు.  
అంతసేపటి సంభాషణలో మొదటిసారి నవావ్డు భరదావ్జ., "మోరల రెసాప్నిస్బిలిటీ కింద హోమ మినిసట్ర రాజీనామా చేసాత్డు.." 

తాపీగా చెపాప్డు. 
నమమ్లేనటుట్ చూశాడు సీ.ఎం. అతని ముఖం వెలిగిపోయింది. "నేనెందుకు యాకెస్పట్ చేసాత్ను..?" 
"ఇటస్ అప టూ యూ.. అపప్టి పరిసిథ్తిని బటీట్ మీరే నిరణ్యం తీసుకునాన్ నాకు సమమ్తమే.. నాకాక్వలిస్ంది మొతత్ం టెనూయ్ర లో 

కనీసం ఒకక్ మంచి.. అది చాలు నాకు.."  
"మరి అంటే.. అపుప్డు రతాన్కర రిలీజ చేసినా.." 
"గుడ నైట రామ. పర్శాంతంగా నిదర్పొండి. మీ పర్శన్లనిన్ంటికీ రేపు జవాబులు దొరుకుతాయి.. " 
"గుడ నైట జే.కే. ఓ చినన్ మాట చెపప్నా.. మేమంతా రాజకీయవాదులం మాతర్మే.. కానీ.. నీలాంటి నిజమైన నాయ్యవాది.. పర్తి 

గవరన్మెంట లోనూ కనీసం ఒకక్డునాన్  దేశం కొంచెమనాన్ బాగుపడుతుంది.." మనసూఫ్రిత్గా చెపాప్డు.  
"ఉంటాను రామ..", కుల్పత్ంగా చెపిప్ లైన కట చేసాడు. 
సెల చేతిలోకి తీసుకుని డయల చేసాడు, "లెటర.. పోసట్ చేసేయండి.." చెపిప్ డిసక్నెకట్ చేసాడు.  
మెలల్గా లేచి జగ లోంచి నీళుళ్నింపి గాల్స తెచిచ్ మనోజఞ్కందించాడు.  అపప్టికే భయంతో సప్ృహతపేప్లా వుందామె. వేగంగా గాల్స 

అందుకుని గటగటా తాగింది.  
"ఇంకా కావాలా.." అడిగాడు. తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది బెదురుగా. పకక్నునన్ మోడా లాకుక్ని ఆమెకెదురుగా కూరుచ్నాన్డు.  
"భయం వేసోత్ందా..?" ఆమె కళళ్లోకి చూసూత్ అడిగాడు. మౌనంగా తలూపింది అవును,కాదుల మధయ్లో.  
"మరి..? అరథ్మైందిగా మేమేం మాటాల్డామో.. ?" అడిగాడు. 
గొంతు పెగులుచ్కుంది, "నల.. నలభైమందికి.. ఏమైంది..? " వణికే గొంతుతో అడిగింది. 
"ఊచకోత... ఒకపార్ంతంలో తన పలుకుబడి వలల్వచిచ్న అహంకార మదం. ఓ అనాయ్యం జరిగింది. ఇదేమని ఎదిరించిన వాళళ్ని 

గుటుట్చపుప్డు కాకుండా నరికేసారు. ఒక జరన్లిసట్ సాకాష్య్లు సంపాదించాడు. వాడీన్ చంపేసేవారే. కాసత్ తెలివిగా బిహేవ చేసి 
తపిప్ంచుకునాన్డు. తానెకక్డునాన్డో తెలియకుండా దాచి రేపు మధాయ్హన్ం రాషట్రం మొతత్ం తెలిసిపోయేలా ఏరాప్టు చేసేసాడు.. " 

"ఇంత పెదద్ పొజిషన లో వుండీ మీరేం చెయయ్లేరా.. అదీ చటట్ం మీ చేతులో వుండీ.. "బెరుగాగ్ అడిగింది.  
"పలుకుబడి, అధికారం పర్తి అనాయ్యానీన్ నాయ్యం చేయడానికి రెడీగా వుంటాయి మనోజాఞ్. ఇది వయ్కిత్గతమైతే ఆగేవాడిన్, 

పోరాడేవాడిన్, ఎనేన్ళైళ్నా చటట్ం, నాయ్యం అంటూ... కానీ.. జనం మనోజాఞ్.. ఒకక్డివలల్ మళీళ్ ఎంతోమంది సఫర అవుతారు. గాయ్రెంటీగా అదే 
జరుగుతుంది. ఇది సమరిథ్ంపుకాదు. పదవికోసమో, పర్భుతవ్ం కోసమో కాదు. నాకు తోచిన నాయ్యం. అంతే.. చెపాప్నుగా ఆటవికమే.. కానీ, 
నరరూపరాక్షసుల ముందు నీతి, నాయ్యం, చటట్ం అంటూ కూరుచ్ంటే ఏమీ రాదు. మరింత అరాచకం తపప్. దయాయ్ల ముందు వేదాలు 
వలిల్ంచే వాళళ్లో వాడు కాదీ జే.కే. నీకు తెలియాలనే ఇకక్డ వుండమనాన్ను. ఇది యుదధ్ం మనూ.. దురామ్రుగ్లిన్ నాశనం చేయడానికి 
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భగవంతుడికైనా ఆయుధం పటట్కతపప్దు, నీతి తపప్కా తపప్లేదు. మేమెంత.. ఐనా ఇందులో సమరిథ్ంచుకోవడానికేమీ లేదు. నేనూ 
రాక్షసుడినే.. చాలామంది బాగుకోసం కొంతమంది వినాశనం అనుకో... ఎవీర్థింగ ఈజ ఫెయిర ఇన లవ అండ వార.. అండ దిస ఈజ  ఎ 
వార.. సో.. ఇది నా పూరిత్ రూపం... ఇకనైనా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకో..." అంటూ మెలల్గా ఆమె చేతి మీద చెయియ్ వేసి చినన్గా 
తటాట్డు.  

"నువూవ్హించుకునన్ంత అందంగా వుండదు మనూ నా పర్పంచం. మొనన్ నువువ్ చెపిప్నటుట్ లమేహ్ సినిమానూ కాదు.. మరే కథా 
అంతకంటే కాదు. జీవితం.. నిజాలు భరించలేనంత అసహయ్ంగానూ, నమమ్లేనంత నిరాద్కిష్ణయ్ంగానూ వుంటాయి. తటుట్కోలేవు. ఇకక్డ మంచి 
చెడూ వేరేవ్రుగా వుండవు. అనీన్ కలిపి సీవ్కరించడానికీ, చెడుపటల్ బైల్ండ ఐ టరన్ చేయడానికి చాలా తెగింపూ, ధైరయ్ం కావాలి. నీ ముందు 
ఎంతో జీవితముంది. సో.. జాగర్తత్గా చూసి వెయియ్ పర్తి అడుగు.. నినిన్షట్పడడ్ వయ్కిత్ గా కాదు, నీ వెల విషర గా  చెపుత్నాన్ను..." 

నిశశ్బద్ంగా లేచి నిలబడింది.  జాలిగా చూసాడు. ఏదో అనబోయి మళీళ్ సందిగథ్ంగా ఆగింది. "పద మనూ... రేపు 
మాటాల్డుకుందాం.." బయటకి దారి తీసూత్ కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.  

యాంతిర్కంగా అతని వెంట కదిలి కారెకిక్ నిసాత్ర్ణగా కళుళ్ మూసుకుంది. అతనూ మాటాల్డించే పర్యతన్ం చేయలేదు. కాటేజ దగగ్ర 
దింపి వెళిళ్పోయాడు.  

PPP 
లేసూత్నే గబగబా పేపర తీసి చూసింది. ఏమీ లేదు.. రిలీఫ గా కళుళ్మూసుకుంది. అంతలో చపుప్న ఏదో ఫాల్షై టీ.వీ. ఆన చేసింది. 
"డిపూయ్టీ సీ.ఎమ. పురుషోతత్మ చకర్వరిత్ దురమ్రణం...." టీ.వీ.లో తెలుగు ఛానెల సోర్క్లింగ. పైన యాకిస్డెంట వివరాలు 

చూపిసుత్నాన్రు.  
సాథ్ణువై నిలబడిపోయింది. కొదిద్ గంటల ముందు తెలిసిన నిజం అంతలోనే పెరిగి పెరిగి పెనుభూతమై కళళ్ముందు నిలువగా 

నిసేత్జంగా కూలబడింది.  
భరదావ్జా.. వై డిడ యూ డూ దిస... ఆమె గుండె ఆకోర్శించింది.  
ఎదురుగా సీర్క్న మీద పురుషోతత్మ కుటుంబసభుయ్లు హృదయవిదారకంగా రోదిసుత్నాన్రు.  
తీవర్ దిగార్భ్ంతి ని వయ్కత్ం చేసిన సీ.ఎం. కోదండరామి రెడిడ్, గవరన్ర దేశ పాండే., హోమ మినిసట్ర జే.కే.భరదావ్జ,., ఫైనానస్  మినిసట్ర 

పర్తాపరెడిడ్... తదితరులు.. సంఘటనా సథ్లానికి హుటాహుటిన బయలేద్రిన సీ.ఎం. మరియూ అనుచర వరగ్ం, అనారోగయ్ కారణాల వలల్ 
రాలేకపోయిన హోమ మినిసట్ర జే.కే. తన పర్గాఢ సానుభూతిని తెలియజేసారు. సంఘటన పూరావ్పరాలు తెలుసుకోవలసిందిగా పోలీస శాఖకి 
ఆదేశాలు జారీ చేసారు. తదుపరి చరయ్లు పరయ్వేకిష్సాత్ని హామీ... 

టీవీ లో నూయ్స రీడరుల్ చెపుప్కుని పోతునాన్రు. శకిత్ మొతత్ం ఇంకి పోయినటుట్ కూరుచ్ని వుంది మనోజఞ్.  
"వాక కి వెళళ్లేదా.." బదధ్కంగా చూసూత్ అడిగింది రేఖ. మనోజఞ్ జవాబివవ్లేదు. ఏమీ మాటాల్డే ఓపిక పోయిందామెలో. 
"పొదుద్నేన్ టీ.వీ.పెటాట్వేం.?" అని యధాలాపంగా టీవీకేసి చూసి చపుప్న లేచి కూరుచ్ంది రేఖ., "అరే.. డిపూయ్టీ పోయాడా...?" 

అంటూ. 
"పాపం వచేచ్నెల వాళళ్మామ్యి పెళళ్టే... "జాలిగా అంది రేఖ నూయ్స చూసూత్.  
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ఎవరో ఛెళుళ్న చరిచినటైట్ంది. అంతలో బెల మోగింది. కదలకుండా కూరుచ్నన్ మనోజఞ్వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, "నీకేమైందే.. 
పోయింది పురుషోతత్ం కాదూ, ఏదో మీ చుటట్మే అనన్టుట్ ముఖం పెటాట్వ.. అయినా ఈమధయ్ పొలిటీషియనల్ందరూ నీ ఆతమ్ 
బంధువులైపోయారులే..." అని వెకిక్రింతగా అంటూ వెళిళ్ తలుపుతీసి గతుకుక్మంది. 

"సర మీరా.. రండి.. రండి.."అనన్ రేఖ మాటలకు తలతిపిప్ చూసింది. భరదావ్జ.. ఎదురుగుండా టీ.వీ.లో పురుషోతత్మ శవం 
రకత్సికత్మైవుంది. నెమమ్దిగా లోపలికి అడుగుపెటాట్డతను. 

మనోజఞ్ తలమీద చెయియ్ వేసి నిమిరాడు ఆమె మానసిక సిథ్తి అరథ్ం చేసుకునన్టుట్గా. అంతలో రేఖ అతని వెనకే లోపలికొసూత్, "సర.. 
పురుషోతత్మ గారు పోయారట కదా పాపం.." అంది. ఆమె ముఖంలో సింపతీ కంటే ఎకుక్వ కుతూహలం పర్సుఫ్టంగా తెలుసోత్ంది. 
నెమమ్దిగా అకక్డునన్ సోఫాలో కూరుచ్ంటూ తలూపాడు.  

"అందుకే వాక కి వెళళ్లేదేమో కదా.. అదే అనుకునాన్ము.. వీ ఆర వెరీ సారీ.." తన సానుభూతిని తెలుపుతూ అంది రేఖ.  
"వెరీమచ టయరడ్.. రాతిర్మొతత్ం నిదర్లేదు... కాసత్ టీ ఇసాత్వామామ్..?" అలసటగా చూసూత్ అడిగాడు.  
"అయోయ్ ఎంతమాట సర.. ఇపుప్డే తెసాత్ను. మనూ.. నువువ్ సర తో మాటాల్డుతుండు.." మాటాల్డమని సైగ చేసూత్ కిచెన కేసి 

నడిచింది.  
టీ.వీ. వైపు చూసాడు. మౌనంగా ఆఫ చేసింది. చేతిలో గీతలు చూసుకుంటూ గడిపింది. రేఖ తెచిచ్న టీ తాగి థాయ్ంకస్ చెపిప్ లేచాడు.  
"నేనూ వసాత్ను మీ కాటేజ వరకూ.. " చెపిప్ంది మనోజఞ్. ముందే వూహించినటుట్ తలూపాడు రమమ్ని. చాలా సేపటి మౌనం తరావ్త 

కాటేజ దగగ్రౌతుంటే అనాన్డు.  
"...నాకు తెలుసు మనూ.. ఇటస్ డిఫికలట్.. నీ కళళ్ముందునన్ వయ్కిత్ అలాంటి పని చేయించాడంటే నమమ్డం చాలా కషట్ం. కానీ, అదే 

వాసత్వం.. నువెవ్ంత తొందరగా రియలైజ అయియ్ బయటపడితే అంత మంచిది..."  
తలెతిత్ సూటిగా అతని వైపు చూసింది చాలాసేపటి తరావ్త.  
"చాలా కరెకట్ గా చెపాప్రు భరదావ్జా.. రియలైజ అవడం చాలా ముఖయ్ం. ఎందుకంటే ఆ రియలైజేషన తోటే జీవితాంతం బతకాలి 

కదా.."  
అదిరిపడాడ్డు. "యూ.. మీన.." అనుమానంగా అనాన్డు. 
"ఎస ఐ మీన ఇట.. సొసైటీ కోసం.. అంతరమ్థనానిన్, అంతరాతమ్ని చంపుకోవడానికి మీరు సిదధ్మైతే, మీకోసం మిమమ్లిన్ మీరుగా 

ఒపుప్కోలేనా... ఆఫాట్ర్ల.. ఎవీర్ థింగ ఈజ ఫెయిర ఇన లవ అండ వార..." తాపీగా అంది.  
"నానెస్నస్.."అరిచాడు. "నీకరథ్ంకాదేం... పిచాచ్ నీకేమనాన్... ఇంత జరిగాకా కూడా నేనెలాంటివాడోన్ ఇంకా గర్హించలేని నీ 

మెంటాలిటీని మొండితనమనాలా.. లేక మూరఖ్తవ్మనాలా.. అసలూ.." 
చెయెయ్తిత్ అతనిన్ వారిసూత్ చెపిప్ంది.,"మిమమ్లిన్ పేర్మించడం అంటే మీలోని మంచి, చెడూ రెండూ కలిపే కదా భరదావ్జా. ఐనా మీరే 

అనాన్రు గా అనీన్ ఈ లోకంలో అనీన్ పాయ్కేజెస గానే వసాత్యి అని. అయినా యుధధ్ం లో చెడుని చంపేవాడిని వీరుడంటారు. 
దురామ్రుగ్డనరుగా.. అండ మోరోవర నేనేమీ దావూద నో , వీరపప్న నో కోరుకోవటేల్దు, మీరు చేసే పని కి మరో కోణం చూసీ, ఆలోచించే 
చెపుత్నాన్ను..."  
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నవావ్డు, "తరచి చూసేత్ వాళళ్కి కూడా వాళుళ్ చేసే పనులకి జసిట్ఫికేషన, రాదర మరో కోణం వుంటుంది మనోజాఞ్. అంత ఆలోచించే 
వయసూ, పరిణతీ, అనుభవం ఏవీ నీకిపుప్డు లేవు. ఐ కేన అండర సాట్ండ.. అవేశంలో అంటునాన్వు.. ఐనా ...ఇదో సాలెగూడు.. ఇకక్డ... 
అసలూ...." 

"బై భరదావ్జా..." ఆమె కళుళ్ తడిగా మెరిసాయి.  
"మనూ..." సందిగథ్ంగా అనాన్డు. 
"ఇపుప్డు నాకు చాలా పర్శాంతం గా హాయిగా వుంది భరదావ్జా. ననిన్ంతగా పేర్మించి, నా గురించే అనుక్షణం ఆలోచించే వయ్కిత్ 

వుండగా నేనింక దేనికీ వరీర్ కానకక్రేల్దు.. అయామ సో లకీక్.. బై..." నవువ్తూ వెనుదిరిగింది. నిశేచ్షుట్డై చాలాసేపు అలాగే నిలబడాడ్డు. 
తరావ్త మెలల్గా ఛాంబరోల్కి వచిచ్ మంచం మీద వాలాడు.  అతని పెదాల మీద చిరునవువ్ వెలసింది. కళళ్లోల్ నీళూళ్ చిపిప్లాల్యి.  

'మనూ.. ఇది.. ఇదంతా నిజమేనా.. ననున్ననున్గా యాకెస్పట్ చేయడం ఇంత హాయినిసుత్ందా.. నీలో అంత పేర్మ దాగుందా.. 
ఆనందం అరణ్వమైన ఈవేళ నీ ఒడిలో సేద తీరాలనే కోరికెందుకు వేధిసోత్ంది ననున్.  

ఎంత గొపప్ భావన.. ఎంత ఉనన్తమైనది నీ మనసు... చినన్పిలల్వంటూ ఇనాన్ళూళ్ నినున్ చినన్బుచాచ్ను.. ఇపుప్డు నీ ముందు నేనెంత 
చినన్వాడినో తెలుసోత్ంది. కానీ ఈ ఓటమీ హాయిగానే వుంది. కళుళ్మూసుకునాన్డు. రెపప్లోల్ దాగిన కనీన్రు మెలల్గా పకక్కి జారి దిండులో 
ఇంకిపోయింది. 

గుండె లోతులోల్ంచి పొంగుకొసుత్నన్దేంటిది.. దుఃఖమా.. ఆనందమా.. వదుద్ మనూ.. తగనని చెపిప్ వెళిళ్పో.. ఇంత పేర్మని  ఈ గుండె 
తటుట్కోలేదు. భరించలేను... వదుద్ మనూ... ఓ మై ఏంజిల.. డోనట్ గో ఎనీ వేర..ఎందుకు వెళాళ్లని పర్శిన్ంచి నాతోనే వుండిపోవూ..!!  

ఈ మనసెంత సావ్రథ్పూరితం.. క్షణం కిర్తం వరకూ నువువ్ ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకుంటే - కనీసం అసహియ్ంచుకోకుంటే చాలంది... 
ఇపుప్డూ.. నీతో మమేకం కావాలని తపనపడుతోంది చూశావా....?  

ఇది...సావ్రథ్మా..పర్ణయమా...  
పేర్మంటే నిజంగా ఇంత అదుభ్తమా...!? 

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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