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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 
  

వతస్లని సైకియాటిర్క దగగ్రికి తీసుకెళదామనుకునాన్ దానికి గిరిజాదేవి అనుమతి అవసరం యెంతేనా  వుంది. ముందుగ 
వతస్లతో అనాన్..,“యేం నేను పిచిచ్దానిన్ అనుకుంటునాన్రా?” అంటూ సీరియస గా చూసింది. 

“యేం పిచిచ్వాళేళ్ డాకట్రు దగగ్రికి వెళాత్రా?” 
“-------------------“ 
“మానసికంగా కృంగిపోకుండా , ధైరయ్ంగా వుండడం కోసం డాకట్రు సలహా తీసుకుందాం” ,,అనాన్.  
వతస్ల ఏం మాటాల్డలేదు. రెండుమూడుసారుల్ నచచ్చెపిప్న తరావ్త వొపుప్కుంది.  
డా.సేన్హలత దగగ్రకి వెళాళ్ం , నేచెపిప్ంది వినన్ తరావ్త , అతత్గారింటిలో ఆమెసంబంధాల గురించి వివిధమైన పర్శన్లు 

వేసింది. అనిన్ సమాధానాలూ నారమ్ల గా వునాన్యి. 
” సరిలెండి రేపురండి”. అంటూ పంపివేసింది. 
మరాన్డు వతస్లని తీసుకు, డా, సేన్హలత దగగ్రకి వెళేళ్సరికి , ఆమె ఎవరితోనో మాటాల్డుతోంది. వతస్లని కాని ననున్గాని 

లోపలికి రమమ్నలేదు .ఇదద్రం చాలాసేపు వెయిట చేసాం నిరీక్షణలో అలసిపోయాం . వతస్ల అయితే బాగా అలసిపోయింది.  
అపుప్డు బైటికి వచిచ్ంది సేన్హలత,సారీ వతస్లా చాలాసేపు వెయిట చేయించాను. ఏమనుకోకు, రండి లోపలికి వెళదాం 

అని మమమ్లిన్ చాంబరులోకి తీసుకెళిళ్ంది.  
“వతస్ల ఫిజికలీల్ ఆల రైట మెంటలీల్ ఆల సో ఆల రైటు డిపర్షనుకి కారణం ఏమిటో తెలియడం లేదు.” 
“మనం ఆగదిలో కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం అకక్డ ఈజీచైర వుంది. వతస్లకి కాసత్ రిలాకిస్ంగా వుంటుంది.” అని 

వతస్లని ననున్ తీసుకుని ఆగదిలోకి వెళిళ్ంది.  
ఆగదిలో ఎరేంజ మెంటస్ చాలా విచితర్ంగా నాన్యి. ఈజీచైర కి ఎదురుగుండా దీపం ఉంది. అది ఈజీచైర లో కూరుచ్నన్ 

వాళళ్మీద పడుతోంది. పకక్నే టేబులు మీద కౌర్న పీసు సైజులో ఒక జింకపేల్టు ది. దాని మధయ్ రాగిముకక్ తాపడం చేసి ఉంది. 
అంతకుమించి గదిలో కూరోచ్డానికి , మరే ఏరాప్టూల్లేవు . గది చాలా శుభర్ంగా ది. గదికి ఒకపకక్ సేన్హలత చేంబర ఉంది. దానికి దీని 
మధయ్గా పెదద్ గాల్సుపేనల ది. ఈ గదిలో ఏం మాటాల్డినా పైకి వినిపించదు. సేన్హలత ననున్ తన చేంబరులో కూరోచ్మంది.  

వతస్లని తీసుకుని ఆగదిలోకి వెళిళ్ంది. గదిలో వునన్ లైటుల్ ఆరేప్సింది.  
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వతస్లని ఈజీచైర లో కూరోచ్బెటిట్ంది. వతస్ల ఈజీచైర లో కూరుచ్నన్ తరావ్త చేతులూ కాళూళ్ రిలాకిస్ంగ గా ఉండేటటుల్ , 
కూరోచ్మని చెపిప్ంది. , వతస్ల సేన్హలత చెపిప్నటూట్ బుదిద్గాచేసేసోత్ంది. టేబులుమీద ఉనన్ జింకుపేల్టు తీసి వతస్లకి ఇచిచ్ , దాని మధయ్నునన్ 
కాపరు తాపడానిన్ చూపించింది. ఏదేదో చెపోత్ంది. వతస్ల వింటోంది. కళుళ్మూసోత్ంది మళీళ్ తెరుసోత్ంది.జింక పేల్టు వేపు చూసోత్ంది. తను 
అనుకునన్ది జరకక్పోయేసరికి , వతస్ల చేతిలోంచి జింక పేల్టు తీసి బలల్మీద పెటిట్ , మెలల్గా వతస్ల దగగ్రికి వెళిళ్ రెండు అరచేతులని చెషట్ 
వరకూ తీసుకొచిచ్ మళీళ్ దూరంగా తీసుకెళిళ్ మళీళ్ తల దగగ్రకి తీసుకు మళీళ్ కిర్ంద వరకూ తీసుకొచిచ్ంది. అలా మూడుసారుల్ చేసేసరికి 
వతస్ల కళుళ్మూసేసింది. మరి తెరవలేదు . మగతలోకి వెళిళ్ంది . వతస్లని సేన్హలత హిపన్టైజ చేసోత్ంది .నాకెందుకు చెపప్లేదు. సబ 
కాంక్షస లో వతస్ల మనసులో వునన్ భయాలూ ఆరోజు జరిగినవి చెపేప్సుత్ందా ఈ విషయం గిరిజాదేవికి తెలుసా వెంటనే సేన్హలత చాంబరు 
నుండి గిరిజాదేవికి ఫేనుచేసి జరిగింది చెపాప్ను.  

వతస్లకి హిపన్టైజ చేసుత్నన్టుల్ తనకి తెలుసునని తనే చేయమనాన్నని , వరిర్ అవకక్రలేదని , చెపిప్ంది గిరిజాదేవి.  
ఫోను పెటేట్సి నేను చాంబరులోకి చూసాను. సేన్హలత పర్శన్లు అడుగుతోంది. వతస్ల జవాబులు చెబుతోంది. పెదిమలు 

కదిలీ కదలచ్నటుల్ గొణుగుతోంది. అపుప్డపుప్డు మొహం పర్శాంతంగా ఉంటోంది. పర్శన్లు ఏమిటో తెలియలేదు. కాని అరగంట తరావ్త 
వతస్ల మొహం బిగుసుకోడం పార్రంభమయింది. కురీచ్లో కదిలింది. మొహంలో చికాకు, ఎకుక్వైంది. సడన గా కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి. 
మంచి నిదర్చెడి తెలివి వచేచ్సినటుట్ వతస్ల కళుళ్ ఎరర్గావునాన్యి.  

సేన్హలత వతస్ల భుజం మీద చెయియ్ వేసి , లేచి చేంబర లోకి వెళళ్మని , చెపిప్, వతస్ల లేచి చాంబరులోకి వచేచ్సాక 
,సేన్హలత వతస్ల కూరుచ్నన్ కురీచ్దగగ్రకి వెళిళ్ చేతోత్తడిమింది.  

తరావ్త బాతూర్ములోకి వెళిళ్ చేతులిన్ సబుబ్తో కడుకుక్ని వచిచ్ంది. వతస్ల చాలా చికాకుగా ఉంది. నేను సేన్హలతనే 
గమనిసుత్నాన్ను. ఏపర్శన్లు అడిగి ఉంటుంది. ఏసమాచారం ఆమెకి తెలిసింది. ఏమిటి చెబుతుంది అని. 

షివజ సఫరింగ ఫర్మ సివియర ఎమోషనల అప సెట . మీ అరకుపర్యాణం ముందు ఆమె చాల నారమ్ల , ఎనీహౌ నేను 
మందిసాత్ను. రోజూ రాతిర్ పడుకోబోయేముందు వేయండి. నిదర్భంగం కాదు అంది. అని ,ఎవర టిన , రాసింది.  

తరావ్త వతస్ల నేను బైటికి వచాచ్ం . వతస్లని కారులో కూరోచ్బెటిట్ ,కారెకుక్తుండగా కంపౌండరు వచిచ్ డాకట్రుగారు 
పిలుసుత్నాన్రు అని చెపాప్డు . వతస్లని కూరోచ్మని నేను సేన్హలత దగగ్రకివెళాళ్ను.  

“నేను హిపన్టైజ చేసుత్ండగా వతస్లకి మధయ్లో బేర్క అయింది ,తెలుసా?”అంది ననున్ చూసి .”అవును అబజ్రవ్ చేసాను 
“అనాన్ను.  

“ఆమె బాగా భయపడింది దేనికో తెలియడం లేదు.” 
“ఆ అనుభవం తలపులోకి రాగానే యూరినేషన అవుతోంది. అది ఆమెడీప సీల్ప ని డిషట్రబ్ చేసోత్ంది. ఈ వయసులో 

యూరినేట చేసుకునేంత భయంకరమైన సంఘటన ఏం చూసిందో? ఎందుకంత భయపడిందో? తెలియకుండా వుంది?. ఈవిషయం నేను 
గిరిజాదేవితో మాటాల్డతాను లెండి” అంది సేన్హలత .  

నేను వెనకిక్ వచేచ్సాను. వతస్ల యూరినేట చేసుకుందా? అంతలా భయపడిందా ? అనుకునాన్ను.  
ఈ విషయం వినన్ దగగ్రిన్ంచీ నా మనసు పాడైపోయింది. వతస్లకి కానుప్ సరిగా రావాలి  ఏమీ అవకూడదు. అనీన్ సరిగా 

జరిగి మొతత్ం ఈ గండం గడిసేత్ తిరుపతి కొండకి ఫేమలీతో సహా వసాత్నని మొకుక్కునాన్ను. అమమ్నేరిప్న నమమ్కం .  
................................................................. 
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సేన్హలత మందుల మహతయ్ం అయితేనేమి తిరుపతి దేవుడి మొకుక్వలన అయితేనేమి వతస్ల పర్వరత్నలో ఉనామ్దం బాగా 
తగిగ్ంది. రాతిర్ పూట నిదర్చెదరటం లేదు . పగలు కూడా నారమ్ల గానే ఉంటోంది.  

ఈ విధంగానే వతస్లకి తొమిమ్ది నెలలు నిండాయి . డాకట్రు చెపిప్న డేటుకి ఒకరోజు ముందుగా నొపుప్లు మొదలయాయ్యి. 
నొపుప్లు మొదలయిన దగగ్రిన్ంచీ వతస్ల చూపు మారిపోయింది. ఏదేదో తిడుతోంది. ..కారుకి కొడుకు పుటాట్డా నాకు పుడతాడు. 
చంపేయకండి. అంటూ ఏదేదో వాగుతోంది. నొపుప్లు ఆగిపోయాయి. కాని వతస్లపర్వరత్నలో మారుప్రాలేదు. ఇవనీన్ చూసిన డాకట్రు వతస్ల 
సహకరించడం లేదు అని, ఏదో ఫారం తీసుకొచిచ్ నా సంతకం తీసుకుని, చినన్ చీటీ ఇచిచ్ , ఈగూర్పు బల్డ రెండుబాటిలస్ తెమమ్ని , సిజీరియన 
చేయడానికి అనీన్ సిధద్ం చేసింది. సిజేరియన అయింది. వతస్లకి ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. తలీల్బిడడ్ కేష్మంగా ఉనాన్రు. నా మనసు నెమమ్దించింది.  

పాపకి లాహిరి అని పేరు పెటాట్ను. పురుడు అయిన దగగ్రిన్ంచీ మళీళ్ వతస్లలో మారుప్ , ఆ పాపని ఎదురుగా పెటిట్ నా 
పొటట్చింపి నినున్ తీసారు . తెలుసా? అని అడిగేది . గటిట్గా నవేవ్ది. వంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఏడేచ్ది. సేన్హలత ఇచిచ్న మందులు వతస్ల మీద 
పని చెయయ్డంలేదు . ఎందకంటే నిదర్లో ఉనన్ వతస్లని లాహిరి నిదర్లేపేది . దానికి పాలుఇచిచ్ మరి తెలల్వారూల్ నిదర్పోయేది కాదు వతస్ల .  

ఆయాను పెడదాము పిలల్ విషయం , చూసుకుంటుంది. అని చెపాప్ను వతస్లతో . అందుకు వతస్ల వొపుప్కోలేదు. ఇంతకు 
ముందు వతస్లకి ఇపుప్డు వతస్లకి చాలా తేడా వచేచ్సింది. మళీళ్ సేన్హలత దగగ్రకి తీసుకెళితే , వతస్ల మామూలు మనిషిఅవచుచ్ . 
అనిపించింది. కాని హిపన్టైజ చేసేత్ , ఈసారి చూచాయగా ఏకిస్డెంట విషయం సేన్హలతకి తెలుసుత్ంది. ఆమె పోలీసులకి తెలియబరచ వచుచ్ 
ఆ తరావ్త కూడా వతస్ల బావుంటుందని గేరంటీ ఏమిటి? అనేకమైన ఆలోచనలతో , కొతత్గా తలదూరిచ్న పనితో క్షణం తీరిక లేకుండా 
రెండేళుళ్ గడిపేను ఎందుకంటే? 

-------------------------------------------------------------------- 
ఆరోజులోల్నే గిరిజాదేవి శీర్నివాసచౌదరిని పరిచయం చేసింది. శీర్నివాసచౌదరి పూరివ్కులు సాలూరుకి దూరంగా 

రామరాజపురంలో కొంత భూమికొని వయ్వసాయం మొదలుపెటాట్రు.అకక్డఆకొండల మధయ్గార్మాలనీన్ ఆదివాసీలవే ఏసంసాధ్నాలుగాని 
పర్భుతావ్లుగాని వాళళ్మీద దృషిట్పెటిట్నటుట్గాని, పెటట్వలసిన అవసరంగాని లేకపోయింది. సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క ఎలక్షనల్లో, ఆవూళళ్కి 
దూరంగా ఎకక్డో ఏభూకామందుల ఇంటోల్నో ఆతిధయ్ం సీవ్కరించి ఎలక్షను కారయ్కర్మం అయింది అనిపించేసేవారు. అలాంటి వూళళ్మధయ్కి 
చౌదరి కుటుంబం వచిచ్ంది. ఆకుటుంబానికి అయిదో తరంవాడు శీర్నివాసచౌదరి ఇతని పూరివ్కులు వయ్వసాయంతో పాటు గంజాయి 
పండించి డబుబ్ గడించాడు. డబుబ్తోపాటు కొనిన్వందల ఎకరాలు సవ్ంతం . ఆ రహసాయ్లిన్ కాపాడడానికి తన బంధువరాగ్నిన్ పెంచాడు.  

ఇపుప్డు రామరాజపురంలో ఓఅరవైగడపలవరకూ చౌదరీ కుటుంబీకులే .అందరికీ శీర్నివాసచౌదరే పెదద్కానీ చౌదరి 
పెదద్రికం నచచ్ని వాళూళ్ లేకపోలేదు . ఎలక్షనల్లో ఈవూళళ్కి దూరంగా ఎకక్డో కూరుచ్ని ఎలక్షను జరిగే పర్కిర్య రామరాజపురం 
శీర్నివాసచౌదరి ఇంటికి చేరుకుంది. శీర్నివాసచౌదరి పర్సుధ్తం ఇరవైఏళుళ్గా ఎమ. ఎల ఎ.గా వుంటూ ఆపార్ంతానిన్ అభివృదిద్ చేసుత్నాన్డు . ఆ 
అభివృదిద్ అంతా చౌదరీ కుటుంబాలకే పరిమితం అని అంటారు. కొందరు. అదికొంత నిజం . అయితే వాటాలు కుదరక వో చౌదరీ 
కుటుంబంలో వుడుకురకత్ం , తనకునన్ రాజకీయపలుకుబడినుపయోగించి నకస్లైటల్ని వాళళ్ని ఆపార్ంతానికి రమమ్ని అది దాకోక్డానికి 
మంచిపర్దేశం ,అని చెపిప్ అకక్డకి రపిప్ంచాడు. నకస్లస్ కి కూడా అది అనువైన పర్దేశంగానే కనిపించింది. వీళళ్ ఆచూకి తెలిసి 
ఆంధార్పోలీసులొచిచ్నా ,కొండకి అవతలికి పోయారు. అది ఇంకో రాషట్రంలోకి వచేచ్ది. ఆంధార్పోలీసులకి , కొండదాటే అధికారం , అవసరం 
వుండేవికావు. నకస్ల ఏకట్విటీ వుందని ఎలక్షనల్లో పోలీసులతో సహా వచేచ్ది ఎలక్షన సిబబ్ంది  
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అపుప్డు చెదురుమదురుగా ఎలక్షనుల్ అయేవి . సవ్తంతర్ం వచిచ్న ముఫైప్ఏళళ్కి అకక్డ పర్జలకి వోటల్ సర్ప్హకలిగింది. 
దాంతో శీర్నివాసచౌదరిగారి పటుట్ సడలింది. ఇంతకుముందు నయాపైసాఖరచ్వకుండా పడడ్వోటుల్ ఇపుప్డు కాసోత్ కూసోత్ మందుకి ,చీరకి అనే 
నివాదం మీద ఖరుచ్చెయాయ్లిస్ వసోత్ంది. మగాడికి మందు పోయించడం ఆడవారికి చీరలు పంచడంచెయాయ్లిస్ వసోత్ంది. ఖరుచ్ పెరిగింది. 

నకస్లైటుల్ తిరుగుతునన్ పార్ంతంగా పేరురావడం వలల్ చాలా లావాదేవీలు తగిగ్ రాబడి తగిగ్పోయింది. ఈ పరిసిధ్తినించి ఎలా 
బయటపడాలో శీర్నివాసరెడిడ్కి అరధ్ం కాలేదు. అపప్టికి అతను రెండుసారుల్ రాజకీయాలోల్కి ఎమ.ఎల.ఎఅవడం వలల్ చీప మినిషట్రు బంధువైన 
మూరిత్ని సంపర్దించాడు . మూరిత్ చౌదరే కానీ చౌదరీ శబాధ్నిన్ విడిచిపెటాట్డు. చౌదరితావ్నిన్ కాదు . మూరిత్కి అపప్టికే రెండోమూడో కాలేజీలు 
ఉనాన్యి.  

ఇదద్రూ కలిసి రామరాజపురం వెళాళ్రు. రామరాజపురం ఎకక్డో పర్పంచానికి దూరంగా మరో పర్పంచంలో వుండడం 
నచిచ్ంది. 

మరో పర్పంచం మరోపర్పంచం మరోపర్పంచం పిలిచింది అంటే ఇదే అని , శీర్శీర్కి వునన్ దూరదృషిట్కి ఆశచ్రయ్పోయాడు 
మూరిత్. ఈ పర్పంచంలో దోనెంబరీని ఎంత కరిగిసేత్ అంత మేలుజరుగుతుంది. లేదా చాలా భదర్ంగా వుంటుంది అనిపించింది. వసేత్ రిటరన్స్ 
వసాత్యి . లేదా నలుపు డబుబ్ రంగు మారుతుంది. అనే నిరణ్యానికి వచాచ్డు.  

సధ్లానిన్ ఎంచి అకక్డ ఇంజనీరింగ కాలేజీ పర్పోజల పంపారు. అది పంపిన పదిరోజులకలాల్ ఆ వూళళ్లోల్ 
ఆచుటుట్పర్కక్లఅడవులోల్ కూంబింగ ఆపరేషన జరిగింది. ఒకసారి కాదు నాలుగైదుసారుల్ అయితే ఈకూంబింగ ఆపరేషనోల్ పోరాటవీరు లెవరూ 
దొరకలేదా? దొరికితే ఏం చేసారు?. అనన్ది చాలా రహసయ్ం . దానన్లా వుంచితే , నకస్లైటల్ వుదయ్మానికి భారీగా డబుబ్ముటట్చెపప్డం వలల్ 
వాళుళ్ ఆ పర్దేశానిన్ వదిలి కొండవతలికి ఇంకో రాషట్రంలోకి వెళాళ్రు అనే పుకారు…., ఏ వుదయ్మమేనా రాజకీయం అయితే అంతే . 
ఏదేమయితే నేమి ! 

ఇంజనీరింగ కాలేజివచిచ్ంది. మూరిత్ కాలేజీ తెచాచ్డు . శీర్నివాసచౌదరి పెటుట్బడి తెచాచ్డు . కాలేజీ కేంటిన శీర్నివాసచౌదరి 
తముమ్డికి , సోట్రస్ బావమరిదికి , కాలేజీ కనట్ర్్ క్షను శీర్నివాసచౌదరి అనన్గారికి మొతత్ం అరవై కుటుంబాలకి పెతత్ందారల్గానో, , డబుబ్లేనివాళళ్కి 
వుదోయ్గరూపంలోనో వుపాధి దొరికింది. వాళళ్ందరి దగగ్రిన్ంచి కాలేజీకి వొకటిరెండు ఎకరాలు కొనుగోలు చేసాడు శీర్నివాసచౌదరి . 
ఎకుక్వహామీ ఇచిచ్నవాళళ్కి , ఎకుక్వ పర్తిఫలం ఎకుక్వ పార్ముఖయ్ం దకాక్యి.  

ఇంజనీరింగ కాలేజీ మొదలైన రెండేళళ్కిశీర్నివాసచౌదరికి ఇంక తన భూములు ఆసిధ్కి వచిచ్న నషట్ం ఏం లేదనే 
ఆతమ్విశావ్సం పెరిగింది. మూరిత్కి శీర్నివాసచౌదరి సంగతి బాగా తెలుసు , బలపడే వరకే తన అవసరం ఆ తరావ్త ఏం జరగాలి? , ఏం 
జరిగితే తను లాభపడతాడు  అని ఆలోచించి కాలేజీ డెవలప మెంటుకని బేంకులదగగ్ర తెచిచ్న సొముమ్ని తనవూరోల్ మరో ఇంజనీరింగ కాలేజీ 
కడతాననే నెపంతో భూములిన్ కొనాన్డు. . 

కాలేజీని బేంకులకి తాకటుట్పెటాట్డు.కాలేజీ పేరు చెపిప్ ఎవరి వాయ్పారం వాళుళ్ పెంచుకుంటునాన్రు. అది శీర్నివాసచౌదరికి 
నచచ్లేదు. కాలేజీ అతని చెపుప్చేతలోల్వుండలేదు. అందుకే నీదగగ్రకి వచాచ్డు. మేనేజింగ పారట్నర ని వెదుకుక్ంటునాన్డు అంది గిరిజాదేవి.  

“ఇపుప్డు అతనికి నేనేవిధంగా సాయపడగలను?” 
“మూరిత్ని తపిప్ంచే తెలివితేటలు నీ దగగ్రునాన్యి”. 
“అది అతనే చెయయ్చుచ్గా?”....  
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“అదంత తేలికకాదు. మూరిత్ వెళాళ్క కాలేజీ నడవదు. శీర్నివాసచౌదరికి ఆసతాత్లేదు . అతనో మటిట్మనిషి ,ఆపనికి వైట 
కాలర మోడషీట్ కావాలి. ,ఆజాఞ్నం శీర్నివాసచౌదరికి వుంది” 

“బావుంది కొతత్ ఎసైన మెంటు అనన్మాట” 
“కాసత్ బిజీగా వుంటావు ,టైరచెయియ్....” 
కాలేజీకి కొతత్డైరకట్రుగా వెళాళ్ .... 
కాలేజీ కుకక్లు చింపినవిసత్రాల్వుంది. మూరిత్ కాలేజీ మీద ఇంటర్షుట్లేదు. పిలల్ల ఫీజులు వసూలు చేసి పటుట్కుపోయి 

తనకొతత్కాలేజీలో పెడుతునాన్డు.  
లోనుల్ ఇచిచ్న బేంకులు వడీడ్కూడా వసూలు కాక లబోదిబోమంటునాన్యి. కాలేజీషాట్ప సమయానికి జీతాలందక , చాలా 

అసహనంగా వునాన్రు. అసలు కాలేజీ కొచేచ్ కురార్ళళ్సంఖయ్(    )తగిగ్పోయింది. 
నేను డైరకట్ర గా చేరిన నెలరోజులోల్ విషయం అరధ్ం అయింది. చాలా కషట్పడి , మారెక్టింగ చేసి ఆఏడాది విదాయ్రుధ్లసంఖయ్ 

పెంచాను. నేతీసుకొచిచ్న విదాయ్రుధ్లరాబడే కాలేజీకి దకిక్ంది. మూరిత్ పార్పకం దావ్రా విదాయ్రుధ్ల డబుబ్ ఏ ఎకౌంటులోనూ జమ అవలేదు. 
అనిన్ంటికీ మించి బోరుడ్ మీటింగ లో నే తెచిచ్న విదాయ్రుధ్ల డబుబ్ ఖరుచ్కి సంజాయిషీ చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది. అదికొంచెం ఇబబ్ందిగా 
అనిపించింది. ఇది ఇంక ఇలా కుదిరేపని కాదని, ఎదురుదాడి మొదలుపెటాట్. 

కొందరు విదాయ్రుధ్లిన్ టూయ్షన ఫీజు కటట్లేదని , హాషట్లుఫీజు కటట్లేదని నోటీసిచాచ్ , వాళళ్ంతా శీర్నివాసచౌదరి దగగ్రకి 
వెళాళ్రు. మరి కొందరు విదాయ్రుధ్లు కావ్లిఫికేషనస్ సరిపోవని వాళళ్ని తీసేసుత్నన్టుట్ నోటీసిచాచ్. అపుప్డు నేవిసిరినరాయి తగిలింది. మూరిత్ 
ఫోనుచేసి, ఎందుకిలా చేసావనాన్డు. వీళళ్కి ఎలా సీటొచిచ్ందో , నాకైతే అరధ్ం కావడంలేదు అనాన్, అంతా అరధ్ం అవుతూనేవుంది.  

“వాళళ్ంతా డొనేషన కటాట్రయాయ్ “ అనాన్డు. 
“ఎంత డొనేషను కటిట్నా ఎలిజిబులిటీ వుండాలిగా.” 
“డోనేషనే ఎలిజిబులిటీ “ 
“అందులో చాలా మంది కంపారుట్మెంటులో పాసయారు.” 
“పాసయారుకదా “ 
“వీళళ్తో సమసేయ్ “ 
“నిజమే అందుకే డొనేషన కటేట్సారు.” 
“డొనేషనొకక్టే పరిషాక్రంకాదు.” 
“ఎందుకాక్దు.?” 
ఇంక నేను బయటపడక తపప్దు. ఈ విషయం తొందరోల్నే తేలాచ్లి,అనుకునాన్.  
“పర్తి ఏడాదీ డొనేషను కటట్రు కదండీ” అనాన్. 
“డొనేషను వొకక్సారెకదయాయ్ కటేట్ది.” 
“మరి పర్తీఏడాదీ మాకు సమసైయ్పోతునాన్రే” 
“అదేమిటి అకక్డుండి చదవాలి కదా?” 
” చదివితే సరే సమసయ్గా మారితే కషట్ం కదండీ.” 
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“అసలు నీవుదేద్శం ఏమిటి?” 
“ఏమీ లేదండీ డొనేషను సుఖం మీరు, సమసయ్ మేము భరించడం కషట్ంగా వుంది”. 
“నువెవ్వరివయాయ్ ఆమాట అనడానికి?“ అనాన్డు కోపంగా మూరిత్.  
మూరిత్ ఈ విషయానిన్ బోరుడ్ఆఫ గవరన్రస్ లో పెటాట్డు. బోరుడ్లో శీర్నివాసచౌదరి నా పకాష్న మాటాల్డేసరికి,మూరిత్కి అసలు 

విషయం అరధ్ం అయిపోయింది.  
కోపంగా “నాకు సెటిల చేసెయయ్ండి నేను వెళిళ్పోతా “ అనాన్డు.  
“సెటిల చెయయ్డానికి బేలెనస్ షీటులో అపుప్లవిలవే ఎకుక్వుంది.” 
“అపుప్లు కాలేజీ కోసం చేసినవే.” 
“కానీ కాలేజీకి ఖరుచ్పెటిట్నటుట్లేదు.” 
“అదెలా?.....” 
“కాలేజీలో మూడేళళ్నుండి పెరిగిన ఎసెటస్ ఏమీలేవు. ...” 
ఆఖరికి మూరిత్ దారికి వచిచ్ “గుడ విల ఏదీ వుండదా?” అనడిగాడు.  
అంటే నేను గోలచెయయ్కుండా మరాయ్దగా తపుప్కోడానికి నాకెంత ఇసాత్వు. అనన్దే ఆపర్శన్. 
శీర్నివాసచౌదరి “గుడ విల ఏముంటుంది మీరుండగానే కాలేజీ పేరు పడిపోయింది.”అనాన్డు. 
అంటే మూరిత్కి అరధ్ం అయింది. అంతేకాదు ఆబోరడ్ ఆఫ గవరన్రస్ మీటింగులో  ఇకముందు ఎడిమ్షనస్ అనీన్ నా 

అనుమతిలేకుండా జరగకోడదనన్ తీరామ్నం జరిగింది. అంటే మూరిత్ని డమీమ్ చేసేసాం. 
ఇది జరిగిన రెండోరోజే ముఖయ్మంతిర్ శీర్నివాసచౌదరిని పిలిచి “ఏమిటి మూరిత్గారు ఏదో చెపాప్రు ఆయన మీకాలేజీ చాలా 

డెవలప చేసాడు కదా?“ అనాన్రు.  
శీర్నివాసచౌదరి మూరిత్ విషయం ఎతత్కుండా, “మీ పారీట్కి కోటిరూపాయలు విరాళం ఇదాద్మనుకుంటునాన్ం సార, మాకొతత్ 

మేనేజ మెంట బిలిడ్ంగ కి మీపేరు పెడతాం సార . మీరు వోపినింగ కి రావాలి.” అని చెపిప్ పాతికలక్షలు చెకుక్, డెబైఅయిదులక్షలు కేషు 
ఇచేచ్టటుట్ వొపప్ందం చేసుకునాన్డు. 

“మరి మూరిత్గారో?”అనాన్ . 
“ఆయనకిచేచ్దాంటోల్ ఆ కోటి తగిగ్దాద్ం “అనాన్డు. 
ఆ రకంగా మూరిత్ కాలేజీనుండి నిషర్క్మించాడు. ఆఏడాదినుండి డబుబ్సుఖం సూట్డెంట సమసయ్ల కషాట్లు మేమే 

అనుభవిసుత్నాన్ం. అయితే శీర్నివాసచౌదరి అకక్డితో ఆగలేదు. నేను తన మనిషినని నిరాధ్రణ చేసేసుకునాన్డు. మనిషి మనసులో అనేక 
కోణాలు వుంటాయి. అవి వాళళ్కే తపప్ ఇతరులకు అందవు. అంది పుచుచ్కోడం కషట్ంకూడా. శీర్నివాసచౌదరి మనసులో కూడా ఏకోణం 
ఏదోతెలుసుకోడం కషట్ం.  

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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