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“పటుట్కోండి.. దొంగ..పారిపోతునాన్డు...” అరుసూత్ జనాలు వెంటబడుతునాన్రు. అది పటట్పగలు. నగల షాపునుంచి ఏదో నెకెల్స
కాజేసి బయటకు పరిగెతాత్డు జగదీష. షాపువాడు, సెకూయ్రిటీ వాళుళ్, రోడుడ్ మీది జనాలు గటిట్గా అరుసూత్ వెంటబడాడ్రు.
ఆయాసంతో రొపుప్తునాన్డు జగదీష. ఎటు పరిగెతాత్లో అరధ్ంకావటంలేదు. పరిగెతుత్తూ హడావిడిగా ఆలోచిసుత్నాన్డు అసలు తను
దొంగతనం ఎందుకు చేసాడా అని. గురుత్కు రావటంలేదు. తనకు దొంగతనం చేయాలిస్న ఖరేమ్ంటి అసలు? ఎలా వచిచ్ంది ఈ దరిదర్పు ఆలోచన? ఏదైతే
ఏంటి? తక్షణ కరత్వయ్ం ఇకక్డనుంచి తపిప్ంచుకోవటం.
వెంటబడే జనాల సంఖయ్ పెరుగుతుందో, తగుగ్తుందో అరధ్ం కావాటం లేదు. వెనకుక్ తిరిగి చూసే టైం కూడా లేదు. ఇలాంటి సీనుల్ ఎనిన్
సినిమాలోల్ చూసాడు తను. ఎవడో పనికిమాలిన వెధవ రోడుడ్ మీద నిలబడి జరిగేదంతా వీడియో తీసుత్నాన్డు ఫోనోల్. అసలు తను ఇంత వేగంగా
పరిగెతత్గలడని తనకే తెలీదు ఇంతకు ముందు. ఇపుప్డు దొరికిపోతే తన ఉదోయ్గం ఉంటుందా? తను పని చేసే కంపెనీలో జాబ సెకూయ్రిటీ ఎకుక్వ అని
బాసు గాడు చెబుతూ ఉంటాడు. దొంగగా మారిన తనని ఉదోయ్గంలో ఉంచుతారా అసలు? ఏంటీ పిచిచ్ ఆలోచనలు? తను దొంగతనం ఎందుకు
చేసాడసలు?
ఈలోగా వెనకనుంచి ఒకడు హీరోలా చొకాక్ కాలరు పటుట్కొని లాగాడు. కింద పడాడ్డు జగదీష. చేతులు, కాళుళ్ గీసుకుపోయినయ.
జనమంతా చుటూట్ చేరారు. ఈ హడావిడిలో తను కాజేసిన నెకెల్స ఎకక్డో పడిపోయింది. ఎవరో కొటట్డం మొదలు పెటాట్రు. ఎకక్డబడితే అకక్డ
కొడుతునాన్రు. గటిట్గా అరిచాడు దెబబ్లు తింటూ బాధ భరించలేక “నేను దొంగను కాను..”
ఉలికిక్ పడి నిదర్ లేచాడు జగదీష. జరిగినదంతా కల అని అరధ్మై ఎంతో రిలీఫ గా అనిపించింది. ఎంత భయంకరమైన కల? గుండె
ఇంకా వేగంగా కొటుట్కుంటుంది. టైం చూసాడు. అరధ్రాతిర్ రెండు!! వెంటనే పడుకోవాలంటే భయమేసింది మళీళ్ కల కంటినూయ్ అవుతుందేమోనని.
లేచి వెళిల్ చలల్టి నీళుళ్ తాగొచిచ్ పడుకొని కళుళ్ మూసుకొని ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇలాంటి విచితర్మైన కల ఎందుకు వచిచ్ంది? ముందుగా
జరగబోయేదానికి ఇదేమైనా సంకేతమా? కొంపదీసి తనేమైనా దొంగగా మారబోతునాన్డా భవిషయ్తుత్లో? ఇంతకు ముందు ఒకటి రెండు సారుల్ ఇలా
జరిగినటుట్ గురుత్. కలలో ఇంతకుముందు వచిచ్ందే నిజంగా జరిగింది. పడుకునే ముందు అదేదో ఇంగీల్ష సినిమా చూసాడు. దోపిడీ దొంగల జీవితం
గురించిన సినిమా అది. దాని పర్భావం అనుకుంటా ఈ కల. ఇలాంటి చెతత్ సినిమాల జోలికి ఇక మీదట వెళళ్కపోతే మంచిది. ఆలోచిసూత్ నెమమ్దిగా
నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
జగదీష వయసు నలభై ఐదు పైనే ఉంటుంది. ఎగువ మధయ్తరగతి ఉదోయ్గి. పెదద్గా చెపుప్కునే కషాట్లేమీ లేవు. హోంలోనూ, కార
లోనూ, రెండు మూడు కెర్డిట కారుడ్లు ఉనాన్యి మామూలుగానే. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు చరణ ఇంటరీమ్డియట చదువుతునాన్డు. భారయ్తో అపుప్డపుప్డూ
చినన్ చినన్ తగాదాలు, యుదాధ్లు తపప్ ఇంకే సమసాయ్ లేదు.
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అలారం గటిట్గా మోగటంతో బదద్కంగా కళుళ్ తెరిచాడు జగదీష. బాగా నిదర్పడుతునన్ టైంలోనే ఈ వెధవ అలారం మోగుతుంది
అనుకుంటూ మంచం మీద నుంచి లేచాడు బదద్కంగా. సరిగాగ్ ఆరైంది. ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ మంచం దిగాడు. ఎదురుగా ఉనన్ దేవుడి పటానికి భకిత్గా
దండం పెటుట్కొని భారయ్ను లేపడానికి వెనకుక్ తిరిగి మంచం వైపు చూసి అదిరిపడాడ్డు. కళుళ్ నులుముకొని సరిగాగ్ చూసాడు. తను చూసుత్నన్ది కలా
నిజమా? భారయ్ లకిష్ మంచం మీద సుఖంగా, బదద్కంగా నిదర్పోతుంది ఎపప్టిలాగే. అదికాదు అతడు చూసుత్ంది. పకక్న మరో మనిషి ముసుగు తనిన్
పడుకోనునాన్డు తన సాథ్నంలో.
దగగ్రకు వెళిల్ చూసాడు. అంతా మాయలా ఉందే? ఈ పడుకునన్ది ఎవరసలు? ఎకక్డ నుంచి వచాచ్డు? దగగ్రకు వెళిల్ దుపప్టి
తొలగించి చూడబోయాడు. చేతులు దుపప్టి మీదుగా వెళుత్నాన్యి కానీ, దుపప్టిని పటుట్కోలేక పోతునాన్యి. కంగారు పడాడ్డు. ఏం జరుగుతుందో
తెలియటం లేదు. గాబరాగా ఆలోచిసూత్ అటూ ఇటూ చూసుత్నన్ంతలో, “కంగారు పడకు... ఆ ముసుగుతనిన్ పడుకొని ఉనన్ది నువేవ్...” అనన్ మాటలు
వినిపించాయి వెనక నుంచి.
అదిరిపడి వెనకిక్ తిరిగి చూసాడు జగదీష. ఎవరో వింత మనిషి. ఆరడుగులుంటాడు. నలల్టి శరీరం, పెదద్ మీసాలు, లావుగా, బలంగా
ఉనాన్డు. ధగధగలాడే గుడడ్లు, వింత కాళళ్ జోళుళ్. మెడలో ఏవో చితర్మైన, లావైన గొలుసులు. ఒకక్ క్షణం గుండె ఆగినంత పనైంది జగదీష కు. ఈ వింత
మనిషెవరసలు? అసలు మనిషేనా?
“ఎవరు మీరు? ఏం జరుగుతుందసలు? లోపలికి ఎలా వచాచ్రు?” అడిగాడు భయంగా.
“నా పేరు సదుషుట్డు. యమదూతను. నువువ్ నినన్ రాతిర్ నిదర్లోనే గుండెపోటుతో చచిచ్పోయావు. నినున్ పైకి తీసుకెళళ్టానికి
వచాచ్ను.” చెపాప్డు మొహంలో ఏ భావం పర్దరిశ్ంచకుండా. సదుషుట్డు చూడటానికి చాలా రఫ గా ఉనాన్, మాట చాలా మామూలుగా ఉంది.
చచిచ్నంత పనైంది జగదేష కు యమదూత చెపిప్ంది విని.
“నేను చచిచ్పోవటమేంటి నానెస్నస్. అసలు గుండెపోటు ఎలా వసుత్ందో కూడా తెలీదు నాకు. ఎకక్డో ఏదో పొరపాటు జరిగింది. మా
పకిక్ంటోల్ ఓ గుండె పేషెంట ఉనాన్డు. మీరు అకక్డకు వెళళ్బోయి ఇకక్డకు వచిచ్నటుట్నాన్రు” చెపాప్డు ఒకోక్ మాట కూడబలుకొక్ని అతి కషట్ం మీద .
ఒళళ్ంతా తేలిగాగ్, అదోరకంగా ఉంది. తను కొంపదీసి నిజంగానే చచిచ్పోయాడా? తను లేకుండా తన కుటుంబం ఎలా గడుసుత్ంది?
భారయ్కు టీవీ సీరియలస్ తపప్ వేరే లోకం తెలీదు. చరణ మరీ చినన్పిలల్వాడు. ఇదంతా అసలు నిజమేనా? ఏడుపు తనున్కొచిచ్ంది. బలవంతంగా కంటోర్ల
చేసుకుంటునాన్డు.
“ఏడవకు. ఇదంతా మామూలే. నువువ్ చచిచ్పోవటం నిజం. టైం అవగానే ఎవరైనా చావాలిస్ందే. గుండెపోటు అనేది డాకట్రుల్
చెపప్బోయే కారణం. అసలు కారణం మాతర్ం నీ టైం అయిపోవటం. ఇంకాసేపటోల్ ఇంటోల్ వాళళ్కి నువువ్ చచిచ్న విషయం తెలుసుత్ంది. ఏడుపులు,
పెడబొబబ్లు మొదలవుతాయి. అవనీన్ నువువ్ చూడలేవు. పద. కదులు. నాకు ఇంకో నాలుగు చావులునాన్యి ఇవాళ. నినున్ దింపి మళీళ్ రావాలి.”
శాంతంగా చెపాప్డు సదుషుట్డు ఇలాంటివి ఎనోన్ చూసిన అనుభవంతో.
“నేను చచిచ్నా రాను..” మొండిగా, కోపంగా చెపాప్డు జగదీష మంచం మీద కూరొచ్ని. తను చచిచ్పోయిన విషయం దాదాపుగా
అరధ్మైంది. ఏడవటం మొదలు పెటాట్డు చేతులోల్ మొహం దాచుకుంటూ. ఇంత అకసామ్తుత్గా తను చసాత్నని కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. ఏంటీ జీవితం? కాదు
ఏంటీ చావు? ఎకక్డనుంచి వచాచ్డు? ఎందుకు వచాచ్డు? ఎందుకు ఇలా చచిచ్పోవాలిస్ వచిచ్ంది? ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఎనోన్ జవాబు లేని పర్శన్లు.
“నీ పర్శన్లనిన్టికీ జవాబు దారిలో చెబుతానులే పద. మొండికేయవాకు. ఏడిచ్ పర్యోజనంలేదు..” అంటూ జగదీష చేయి పటుట్కొని
మంచం మీదనుంచి లేపి నుంచోబెటాట్డు సదుషుట్డు. పర్తిఘటించాలనుకునాన్డు జగదీష. కుదరటంలేదు. అసలు అవయువాలు సావ్ధీనంలో లేవు. గటిట్గా
అరిచి భారయ్ను లేపబోయాడు. నోటోల్ంచి మాట బయటకు రాలేదు. సదుషుట్డు జగదీష ఎడమ చేయి పటుట్కొని తేలికగా ఇంటి పైకపుప్ మీదుగా గాలోల్
బయటకు తీసుకువెళాళ్డు. గోడలు, పైకపుప్ ఏవీ వీరి శరీరాలకి అడుడ్పడలేదు. ఇదద్రివీ ఏవో అదృశయ్ శరీరాలాల్గా అనిన్ంటినీ దాటుకొని పైకి వెళుతునాన్యి.
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కిందికి చూసాడు జగదీష. ఇంటి పై భాగం కనిపిసుత్ంది. ఎపుప్డూ తన ఇంటిని ఇలా చూసాత్డనుకోలేదు. కొతత్గా, దుఃఖంగా ఉంది
అంతా. తను ఎంతో కషట్పడి, బాయ్ంకు లోన తీసుకొని కటుట్కునన్ ఇలల్ది. ఇపుప్డు ఇలా చచిచ్పోయి వెళిళ్పోతునాన్డు ఒంటరిగా. తన కుటుంబానికి తను ఇక
లేడు అనుకునాన్డు పొంగి వచేచ్ దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ.
తను ఇపుప్డు వెళేళ్ది యముడి దగగ్రకా? అసలు యమలోకమనేది ఒకటుందని తనకు సినిమాల దావ్రానే తెలిసింది. ఇపుప్డు
సవ్యంగా చూడబోతునాన్డు. తనని ఎలా శికిష్సాత్రు? నూనె బాండీలో వేయించడం, సూదులతో కుళళ్బోడవటం లాంటివి ఉండవు కదా కొంపదీసి?
అయినా శికిష్ంచడానికి తను చేసిన నేరమేంటి? ఎవరినీ ఎపుప్డూ మోసం చేయలేదు. నిజాయితీగా కషట్పడి చదువుకొని పైకి వచాచ్డు. ఇలా ఆలోచిసూత్
తను చేసిన తపుప్డు పనులు ఏమునాన్యా అని ఆలోచించాడు. పెదద్గా ఏమీ తటట్లేదు. కాసత్ తృపిత్గా అనిపించింది. అలాగే చేసిన మంచి పనులు కూడా
పెదద్గా తటట్లేదు. అసలు ఈ యమదూతను అడిగితే విషయాలనీన్ తెలుసాత్యి.
తను చనిపోయిన విషయం అరధ్మవగానే, తాతాక్లికంగా, దుఃఖానిన్ పకక్నబెటిట్ ఇకమీదట జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు
జగదీష. గాలోల్ ఇదద్రూ పర్యాణం చేసుత్నాన్రు. ఎంత వేగంగా వెళుత్ంది తెలియటంలేదు.
“సర మీ పేరేమిటనాన్రు?”
“సదుషుట్డు..”.
“నాకొక్నిన్ డౌటస్ ఉనాన్యి? తీరుసాత్రా?” అడిగాక, అసలు ఈ యమదూతకి ఇంగీల్షు వచాచ్ అని అనుమానం వచిచ్ంది జగదీష కు.
“డౌటస్” అనన్ పదం తెలుగులో చెబుదామనుకునాన్డు.
“నాకు అనిన్ భాషలు వచుచ్...అలాగే నువువ్ మనసులో అనుకునేదంతా నాకు తెలుసు..” చెపాప్డు సదుషుట్డు.
“వామోమ్ ఇంకా నయం వీడిన్ మనసులో బండబూతులు తిటుట్కోలేదు..” మనసులో అనుకొని నాలికక్రచుకునాన్డు జగదీష
యమదూతకు ఇది కూడా తెలుసుత్ంది అనిపించడంతో.
“ఇక నీ పర్శన్లకి జవాబు చెబుతాను విను. సాధారణంగా అందరికీ వచేచ్ అనుమానాలే ఇవి. నీ టైం అయిపోవటం వలల్ నువువ్
చచిచ్పోయవు. పర్తీ జీవి చనిపోయే తేదీ, టైము ముందుగానే డిసైడ అయి ఉంటుంది. నువువ్ చేసిన మంచి, చెడు అనీన్ మా దగగ్ర రికారడ్స్ లో ఉంటాయి.
చెడడ్ పనులకి నీకు శిక్ష తపప్దు. నువోవ్ దొంగవని యమలోకంలో ఎవరో మాటాల్డుకుంటే వినాన్ను. ఇంకో ఐదు నిమిషాలోల్ మనం యమలోకం
చేరుకుంటాము..”
“నేను దొంగనా? ఏంటీ దారుణం? ఖచిచ్తంగా అందరూ పొరబడాడ్రు. ఇంకవరినో తీసుకురాబోయి ననున్ పటుట్కెళుత్నాన్రు. అనాయ్యం
ఇది.” కలోల్ కూడా దొంగతనం చేయలేదు అని ఆవేశంగా అనబోయి ఊరుకునాన్డు రాతిర్ వచిచ్న కల గురుత్కువచిచ్.
“పైకి వెళాత్ంగా. అకక్డ అనీన్ తెలుసాత్యి” చెపాప్డు సదుషుట్డు కుల్పత్ంగా.
“సర. మనం ఏ సీప్డులో వెళుత్నాన్ం ఇపుప్డు? ఏమీ అరధ్ం కావటేల్దు.. కాసత్ నెమమ్దిగా వెళుత్నటుట్గా అనిపిసుత్ంది? ” అడిగాడు.
తొందరగా వెళిళ్ తను దొంగను కానని తేలేచ్యాలని ఆతర్ంగా ఉంది జగదీష కు.
“దాదాపు లక్ష కిలోమీటరుల్ గంటకి..”
గుండె ఆగినంత పనైంది జగదీష కి ఇది విని. ఇదేమి సీప్డు బాబోయ. గుండె ఆలెర్డీ ఆగిపోయింది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే
ఇంకేమైనా ఉందా?
యమలోకం చేరుకునాన్రు ఇదద్రూ. ముఖదావ్రం వైపు నడవటం మొదలు పెటాట్రు. దారిలో ఏవో ఊహించుకునాన్డు యమలోకం ఎలా
ఉంటుందా అని. అయితే తను ఊహించుకునన్టుట్గా ఏమాతర్ం లేదు. కనీసం యమలోకం అనన్ బోరుడ్ కూడా లేదు. ఏ మాతర్ం భయానకంగా లేదు.
అంతా పర్శాంతంగా ఉంది చుటుట్పకక్ల. ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నన్ంతలో ముఖ దావ్రం చేరుకునాన్రు. దావ్రం దగగ్ర ఓ నలుగురు నుంచొని ఉనాన్రు.
చూడటానికి సదుషుట్డు లానే ఉనాన్రు చేతులోల్ పొడవైన బలాల్లతో. కాపలా వాళల్నుకుంటా. సదుషుట్డు వారికి ఏదో సైగ చేసాడు జగదీష ను చూపిసూత్.
వారు ఓ మారు జగదీష ను తేరిపారా చూసి లోపలకి పంపించారు. వారేమైనా తన వైపు జాలిగా చూసుత్నాన్రా అని ఓర కంట గమనించాడు జగదీష.
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అలాంటిదేమీ కనిపించలేదు. అసలు ఈ యమలోకంలో ఎవరికీ ఎకెర్స్ప్షనస్ ఉండవనుకుంటా. కాసత్ నిరుతాస్హంగా అనుకునాన్డు. ఏం జరగబోతుంది
లోపల? కాసత్ కుతూహలంగా, భయంగా అనుకుంటూ యమలోకంలోకి అడుగుపెటాట్డు.
తనలాంటి వారు ఎవరైనా కనబడతారేమోనని చూసాడు. ఎవరూ లేరు. చుటూట్ చూసాడు. అదో పెదద్ గదిలా ఉంది బంగారు రంగు
గోడలతో. ఏవో సంసక్ృత శోల్కాలాంటివి రాసునాన్యి గోడల నిండా. ఎదురుగా ఓ సింహాసనం, దానికి ఓ పకక్ ఓ బోను కూడా ఉంది కోరుట్లో ఉనన్టుట్గా.
తనని ఇపుప్డు అందులో నుంచోబెటిట్ విచారణ చేసాత్రా? సదుషుట్డు జగదీష ను లోపలికి పంపి తన పని అయిపోయినటుట్గా అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఇంకో నలుగురుకి ఇవాళ మూడబోతుందని చెపాప్డుగా. అకక్డికే వెళుళ్ంటాడు. ఎవరో వారు పాపం. జగదీష జాలిగా అనుకునాన్డు మనసులో.
ఈలోగా ఎవరో ఇదద్రు యమకింకరులు ఎకక్డనుంచో వచిచ్ చెరో వైపు జగదీష చేతులు

పటుట్కొని విచారణకు బోను దెగగ్రకి

తీసుకువెళాళ్రు. బోనులో నుంచునాన్డు జగదీష. ఇదద్రు యమకింకరులు బోనుకు చెరో వైపు నుంచొని ఎవరికోసమో ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
మొదట చితర్గుపుత్డు వచాచ్డు చేతిలో ఏదో లావాటి పుసత్కంతో. సినిమాలోల్ చూసి, చితర్గుపుత్డంటే ఏదో కమెడియనాల్
ఉంటాడనుకునాన్డు జగదీష. అయితే అందుకు విరుదధ్ంగా ఉనాన్డు. దాదాపుగా సదుషుట్డిలానే ఉనాన్డు. మెడలో గొలుసులు కాసత్ తేడాగా, హుందాగా
ఉనాన్యి. అలాగే తలమీద ఓ చినన్ కిరీటం కూడా ఉంది. చితర్గుపుత్డు ఏమీ మాటాల్డకుండా ఓ పకక్గా నుంచునాన్డు యముడి కోసం ఎదురుచూసూత్.
జగదీష జరిగేది కాసత్ ఉతాస్హంగా, భయంగా చూసుత్నాన్డు.
యముడు వచాచ్డు మరికాసేపటికి. నేరుగా సింహాసనం మీదే కూరొచ్ని పర్తయ్క్షమైనాడు. చితర్గుపుత్డు, యమకింకరులు తలలు వంచి
యముడికి అభివాదం చేసారు. జగదీష కూడా చేతులు జోడించి నమసక్రించాడు. ఓ సారి యముడిన్ తేరిపార చూసాడు. చితర్గుపుత్డు, యమకింకరల్కంటే
బాగా పొడుగాగ్, నలల్గా, బలంగా, భయంకరంగా ఉనాన్డు. తల మీద భారీ బంగారు కిరీటం. ఇకక్డ కాబటిట్ సరిపోయింది కానీ, భూలోకం మీద ఇలాంటి
వాళుళ్ ఉంటే, జనాలు భయంతో చచేచ్వారు. మనసులో అనుకునాన్డు.
విచారణ పార్రంభమైంది.
“పర్భూ, ఈ పాపి ఒక దొంగ. ఎనోన్ దొంగతనాలు చేసాడు...లక్షల రూపాయలు కొలల్గొటాట్డు..” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్
చితర్గుపుత్డిన్ మధయ్లోనే ఆపాడు జగదీష అసహనంగా, ఒకింత కోపంగా.
“పర్భూ, ఏదో పొరపాటు జరిగింది. నేను దొంగను కావటం ఏంటో అరధ్ంకావటేల్దు. ఎవరో దొంగను తీసుకురాబోయి, మీ భటులు
పొరపాటున ననున్ ఇకక్డకు తీసుకువచాచ్రు. ఆఫీసులో చాలా పనులునాన్యి. దయచేసి ననున్ వెంటనే వెనకుక్ పంపండి ..” చెపాప్డు.
“పొరపాటుల్ జరగడానికి ఇదేమీ భూలోకం కాదు. పైగా ఇదేమీ కోరుట్ కాదు, నీ నేరాలు నిరూపించడానికి. మా రికారడ్స్ పర్కారం, నువువ్
చేసిన పాపాలు పర్భువుకు వినన్వించడమే నేను చేసేది. మధయ్లో మాటాల్డటానికి నీకు అవకాశం ఉండదు..” చితర్గుపుత్డు చెపాప్డు కోపంగా.
యముడు కాసేపు మౌనంగా, గంభీరంగా ఉండి, చితర్గుపుత్డి వైపు చూసి జగదీష కు అరధ్మయేయ్లా వివరంగా చెపప్మనన్టుట్గా
తలాడించి సైగ చేసాడు. జగదీష కు ఏమీ అరధ్ం కావటంలేదు. వీళుళ్ ఖచిచ్తంగా పొరపడాడ్రు. లేకపోతే తను దొంగతనం చేసి లక్షలు కొలల్గొటట్డమేంటి?
“చూడు పాపి...” అంటూ ఎదో చెపప్బోయాడు చితర్గుపుత్డు.
“నేనే పాపం చేయలేదు.. ఇలా ననున్ పాపి అని పిలవటం దారుణం. నేను చేసిన దొంగతనమేంటో ముందు తేలచ్ండి...” అసహనంగా
అరిచాడు.
“అలాగే. పర్భువులవారు నీకు అరధ్మయేయ్లా చెపప్మనాన్రు కాబటిట్ చెబుతాను. సాధారణంగా ఇలా వివరించి చెపప్టం, నేరం
నిరూపించటం లాంటివి ఇకక్డ ఉండవు. ఇకక్డికి పాపులు మాతర్మే వసాత్రు... నువువ్ కూడా అంతే.. ఇపుప్డు నువువ్ ఎందుకు దొంగవో చెబుతాను..”
చితర్గుపుత్డు ఏం చెబుతాడో అని కుతూహలంగా, కాసత్ అలజడిగా చూసుత్నాన్డు జగదీష.
“నువువ్ దొంగవెలా అయాయ్వో చెపేప్ ముందు అసలు నీకు మా రూలస్ పర్కారం దొంగతనమంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇతరులకు
సంబంధించిన ధనమో, ఆసోత్, వసుత్వో అకర్మంగా సంపాదించడానిన్ దొంగతనమంటారు...”
“అవును... మా దగగ్ర కూడా దొంగతనం డెఫినిషన అదే... ఈ రూలు పర్కారం నేను దొంగనయేయ్ ఛానస్ లేదసలు..” చెపాప్డు జగదీష.
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“ఇపుప్డు చాలా తేలికగా నువువ్ ఎందుకు దొంగవో చెబుతాను.. నువువ్ నినన్ ఆఫీసుకి వెళూత్ కారోల్ వినన్ది ఏ సినిమా పాటలు?”
“......” సినిమా పేరు చెపాప్డు జగదీష ఎందుకు ఈ పర్శన్ అడిగాడో అని తికమక పడుతూ.
“ఆ పాటలు నువువ్ అకర్మంగా నెట లోంచి డౌనోల్డ చేసుకునన్వి... అవి పేల్ చేయడానికి నువువ్ వాడింది నీ ఆఫీసు పెన డైరవ... ఇపుప్డు
చెపుప్ నువువ్ దొంగవా కాదా?”
“ఇది అనాయ్యం.. ఇలాంటి చినన్ విషయాలు కూడా దొంగతనాలేనా?”
“ఇవేవీ చినన్వి కాదు. పైగా దొంగ మా లెకక్లో దొంగే. చినన్దొంగ పెదద్దొంగ అంటూ ఉండరు. ఇవి మాతర్మే కాదు. నువువ్ ఇంకా
ఎనోన్ రకాల దొంగతనాలు చేసావు. ఆఫీసులో నీ జూనియర చేసిన పనిని నువువ్ చేసినటుట్గా బాసు దగగ్ర చెపుప్కోవటం, టాకస్ తగిగ్ంచుకోవటానికి దొంగ
అదెద్ రసీదులు, దొంగ డొనేషనుల్ సృషిట్ంచటం, ఆఫీసు ఫోనోల్ పరస్నల కాలస్ చేయటం, మందు బిలస్ ఫుడ బిలస్ గా మారిచ్ కెల్యిమ చేసుకోవటం, ఆఫీస
అసిసట్ంటల్ను ఇంటి పనులకు వాడుకోవటం, దుకక్లా ఆరోగయ్ంగా ఉండి సిక లీవ పెటట్డం, కసట్మరస్ కోసం కొనన్ గిఫట్ ఐటమస్ మిగులుచ్కొని ఇంటికి
పటుట్కెళళ్డం, ఆఫీసు కారు ఇంటి పనులకు వాడటం, చిలల్ర సరిగాగ్ చూసుకోక షాపువాడు ఎకుక్వ డబుబ్లిసేత్ సంతోషంగా జేబులో వేసుకోవటం, కరెంటు
బిలుల్ తగిగ్ంచడానికి మీటర టాంపరింగ చేయటం, ఫాయ్మిలీతో బయటకు వెళిల్, ఆ ఖరచ్ంతా కంపెనీ ఖరుచ్గా చూపటం, రకరకాల పైరేటెడ సాఫట్ వేరుల్,
సినిమాలు డౌనోల్డ చేసుకోవటం, ఆఫీసు సేట్షనరీ ఇంటికి పటుట్కెళళ్డం. అంతెందుకు దికుక్మాలిన వీడియోలు ఆఫీసు టైములో అందరికీ వాటస్ప లో పంపి
వారందిరి ఆఫీస టైం వేసుట్ చేయటం కూడా మా లెకక్లో దొంగతనమే.. ”
మూరఛ్పోయినంత పనైంది జగదీష కు.
“నువువ్ బతికుండగా నీ జీతం ఎంత?” అడిగాడు చితర్గుపుత్డు
“రెండు లక్షలు...”
చితర్గుపుత్డు ఒకక్సారి గొంతు సవరించుకొని మళీళ్ చెపప్టం మొదలుపెటాట్డు.
“నీ ఆఫీసు వారానికి ఐదు రోజులు కాబటిట్, నీ జీతం గంటకు పదాన్లుగు వందలు. నువువ్ రోజూ ఆఫీసుకు గంట ఆలసయ్ంగా వెళిల్,
గంటకు పైగా పనికిమాలిన కబురుల్, పరస్నల ఫోన కాలస్, ఈమెయిలస్, పరస్నల పనులు, ఇంటరెన్టోల్ టైంపాస లాంటివాటికి వెచిచ్ంచావు కాబటిట్, రోజుకు
దాదాపుగా మూడు వేల రూపాయలు ఆఫీసునుండి అకర్మంగా సంపాదించావు నీ జీతం రూపంలో. అంటే సంవతస్రానికి ఏడు లక్షల ఇరవై వేలు... ఇది
నేరుగా నువువ్ కొలల్గొటిట్న డబుబ్.. ఇది కాక, ఈ రెండుగంటల వృధా సమయంలో ఆఫీసువారికి ఖరచ్యేయ్ కరెంటు, నీళుళ్, నీ వలల్ ఆలసయ్మైన పనుల వలల్
నీ కంపెనీకి పెరిగే ఖరుచ్, నినున్ చూసి నీలాగే తయారయే నీ కింది ఉదోయ్గులకి ఆఫీసువారు ఈ విధంగా పెటేట్ ఖరుచ్.. ఇవనీన్ నీ అకర్మ ఖాతాలో జమ
అయిన డబుబ్..”
జవాబేంచేపాప్లో అరధ్ం కాలేదు జగదీష కు. ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. ఇపుప్డు పూరిత్గా అరధ్మైంది. చితర్గుపుత్డు చెపిప్న పర్తీ
విషయం నిజమే. అనీన్ దొంగతనాలే. తనొక గజదొంగే అనిపిసుత్ంది. సందేహం లేదు. కానీ ఒపుప్కోవాలంటే నరకంలా ఉంది. తనునన్ది కూడా నరకంలోనే
అని గురుత్కువచిచ్ంది.
“ఇపుప్డు అరధ్మైందా నువువ్ ఎందుకు పాపివో?” ఎగతాళిగా అడిగాడు చితర్గుపుత్డు. మౌనంగా తలదించుకునాన్డు జగదీష ఏం
చెపాప్లో తెలీక.
యముడు కింకరల్కి ఏదో సైగ చేసాడు. ఎదురుగా ఏదో దావ్రం తెరుచుకుంది. పాపులను చితర్హింసలు పెటేట్ గదికి అది దారి. హింసకు
గురవుతునన్ వేలమంది పాపుల గావుకేకలు వినిపిసుత్నాన్యి గటిట్గా. జగదీష ను అకక్డకు ఈడుచ్కు వెళళ్టానికి యమకింకరుల్ దగగ్రకు వచాచ్రు.
“నో.... నేను దొంగను కాను..” గటిట్గా అరిచాడు జగదీష పటట్రాని భయంతో..
“ఏంటండీ? ఏమైంది?” భారయ్ లకిష్ అడిగింది.
“నువువ్ కూడా నరకానికి వచాచ్వా లకీష్?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు జగదీష. అడిగాక చపుప్న లేచి కూరుచ్నాన్డు. కళుళ్ తెరిచి చుటూట్
చూసాడు. తన ఇలేల్. మంచం మీదే ఉనాన్డు. జరిగినదంతా కల అని అరధ్మైంది. రెండవ కల. చెపప్లేని రిలీఫ గా అనిపించింది.
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గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు. ఎంత భయంకరమైన కల. అలారం మోగింది గటిట్గా.
“ఏదైనా పీడకలా?” భారయ్ అడిగింది కుతూహలంగా.
జవాబు చెపప్కుండా మంచం దిగి దేవుడి పటం దగగ్రకు వెళిళ్ మనసూప్రిత్గా దండం పెటుట్కునాన్డు. ఎనోన్ ఆలోచనలు
చుటుట్ముటిట్నయ. కాఫీ తాగుతూ, పేపర చదువుతూ, ఆఫీసుకు రెడీ అవుతూ ఆలోచిసుత్నాన్డు తనకు వచిచ్న కల గురించి.
కలోల్ చితర్గుపుత్డు చెపిప్ంది ఎంత నిజం. పర్తీ వాళుళ్ తెలిసో తెలీకో ఎనిన్ తపుప్లు చేసుత్నాన్రు. ఆఫీసు సమయం వృధా చేయటం
దగగ్రనుంచి ఎనోన్ రకాల దొంగతనాలు ఎంతో మంది అలవాటుగా, దరాజ్గా చేసుత్నాన్రు. మొదటి కలలో తను చేసిన దొంగతనానికీ, రెండవ కలలో
వివరించినటుట్గా తను చేసిన దొంగతనానికీ ఏ తేడా లేదు!! ఇంత చినన్ విషయం ఇనాన్ళుళ్గా తనకి తెలీదు. ఇక మీదట ఏ దొంగతనం తను చేయటానికి
వీలేల్దు. గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్డు జగదీష.
టిఫిన చేసి ఆఫీసుకు బయలుదేరాడు. వెనకనుంచి చరణ గటిట్గా అరిచాడు. “నానాన్, నా పార్జెకట్ పేపరస్ నీకు ఈమెయిల చేసాను.
వంద పేజీలు ఉంటాయి కనీసం. వచేచ్టపుప్డు ఆఫీసులో పిర్ంటౌటస్ తీసుకొనిరా. మరిచ్పోకు”
“అలాగేలే” అనబోయి ఆగాడు జగదీష.
ఇంటోల్కి తిరిగి వెళిళ్, “ఆఫీస పిర్ంటరు, పేపరస్ మొదలైనవి పరస్నల పనులకు వాడటం తపుప్. అది ఆఫీసు డబుబ్ను దొంగలించడంతో
సమానం. ఈ ఐదు వందలు తీసుకొని, నువేవ్ నీ పార్జెకట్ పేపరుస్ పిర్ంట చేయించుకో” చెపాప్డు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ చరణ చేతిలో డబుబ్ పెడుతూ.
చెపాప్క మనసులో తృపిత్గా, సంతోషంగా అనుకునాన్డు జగదీష “నేను దొంగను కాను”.
***
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