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"సీరియల కిలల్ర ఎవరో ఉనాన్రు, అంటునాన్వా నువువ్?", శాంక అనాన్డు, ఇషాన కసూత్రి వైపు చూసూత్.
"మరి ఇంకేమి అనుకోవాలి? ఇపప్టికే అమెజాన, నైలు, యాంగీస్, మిసిస్సిపీప్ లను ఎవరో చంపేసారు.
ఇపుప్డిపుప్డే వచిచ్న అపేడ్ట చూసుత్నాన్వు కదా, గోదావరి కూడా పోయింది", అసహనంగా అనాన్డు ఇషాన ఎదురుగా
ఉనన్ పెదద్ కిటికీ లోనుంచి బయటకి చూసూత్ .
బయట కొంత దూరంలో, రోబోలు కొతత్గా నగరం కడుతునాన్రు. నగరం లో నివసించే వారికి భూమి మీద ఉనన్
వాతావరణమే కలిప్ంచేందుకు ఓ పెదద్ పెల్కీస్గాల్స లాంటి ఆచాచ్దన అపప్టికే కటేట్శారు. ఇపుప్డు పనిచేసుత్నన్ రొబోలు ఆ
ఆచాచ్దన కిందనే తోటలు, రహదారులు, భవనాలు ఆవిరామంగా కడుతునాన్రు. ఎలకిట్ర్క లారీలు, కటట్డానికి ఉపయోగ
పడే భారీ వాహనాలు, అవంతటికి అవే, తిరుగుతూ ఉనాన్యి. ఆ నగరానికి సుదూరంగా , మరో వైపు మరినిన్ రోబోలు
మైనింగ కని అంగారక గర్హ అంతరాళలో విహారాలు చేసుత్నాన్యి. అపర్యతన్ంగా ఇషాన తన ఎడం వైపునునన్ పెదద్
కిటికీ వైపు, దృషిట్ మరలాచ్డు. అకక్డ ఇదివరకే తవివ్న బోర బావులనుండి మంచు/నీరు కొతత్గా కడుతునన్ నగరం వైపు
పోవడం చూసి సంతృపిత్ తో ఓ నిటూట్రుప్ విడిచాడు.
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ఇషాన కసూత్రి అంటే భూగోళంలో ఉనన్ మానవులందరికీ తెలిసే ఉండాలి. అందరికంటే అతనే ధనవంతుఁడు.
అంతే కాదు, అతని పటిమ వలేల్ మానవులు అంగారక గర్హానికి పర్యాణం చేయగలగడానికి వీలైయియ్ంది . ఇపుప్డు
అంగారక గర్హంలో ఎకుక్వగా రోబోలు ఉనాన్, అనిన్ పనులు అవే చేసుత్నాన్, ఆ పనులు పూరిత్ అయియ్న వెంటనే
మానవులతో ఆ నగరం కళకళ లాడాలి. ఆ దినం అటేట్ దూరం లేదు. అంగారక గర్హం లో తొవివ్న ఖనిజాలు
భూగోళానికి పంపించడం బిజినెస పరం గా నషట్మే. కాబటిట్ ఆ పర్యతన్ం వదిలేసాడు ఇషాన. ఇకక్డి ఖనిజాలు, ఇకక్డ
ఉపయోగించుకోవాలిస్ందే. ఇక తన బిజినెస మాడల ఇకక్డి మేధో సంపతిత్, అదే ఐ పి హకుక్ల మీదనే ఆధార పడి ఉంది.
అందుకే అంగారక గర్హంలో, ఓ కొతత్ పర్పంచం సృషిట్ంచి, ఇకక్డి పర్గతి భూగోళ వాసులతో పంచుకొని డబుబ్
చేసుకోవాలని ఇషాన పర్ణాళిక. ఈ పర్పంచం తాను సృషిట్ంచినదే కాబటిట్, ఇకక్డి చటాట్లనిన్ మానవ వికాసానికి, ముఖయ్ం
గా తన కంపెనీ పర్గతికి సరిపడేటటుల్ తను ఇది వరకే రాసేసాడు. ఆ చటాట్లకు ఒపుప్కునన్ వారికే , ఈ అంగారక
గర్హంలో తన నగరంలో పర్వేశం. ఇపప్టికే

ఈ కొతత్ నగరానికి రావడానికి భూగోళంలో మనుషుయ్లు

తొకిక్సలాడుతునాన్రు. ఇషాన కి ఎలాంటి వారు ఇకక్డ రావడానికి అరుహ్లని తెలిసినందు వలల్,

ఆదో పెదద్ సమసయ్గా

అనిపించలేదు. మొదటి విడత ఇంటరూవ్య్లు అనీన్ రోబోలే చూసుకుంటాయి. అలా ఎనున్కునన్ కొంత మందిని మాతర్మే
ఇంటరూవ్య్ చేసి, వీసా కి అనుమతి ఇసాత్రు. అలా అని మరీ ఎకుక్వ మంది మనుషుయ్ల అవసరం ఇకక్డ లేదు.
సంవతస్రానికి 65 మంది కంటే ఎకుక్వ వీసాలు ఇవవ్దలచుకోలేదు.
“ఈ అంగారక గర్హంలో వుండేవారెవరైనా సీరియల కిలల్ర అయియ్, చంపడం అసాధయ్మే. ఒకవేళ ఆ పని చేసి
వుంటే, నీకు ఇపప్టికే తెలిసిపోయి వుండేది. నీ రాజయ్ం లో ఉనన్ రోబోలు, కెమారాలనుండి, తపిప్ంచుకోవడం అసాధయ్ం.
ఇక భూమి మీద నివసిసూత్ ఇకక్డి వారిని చంపడం మరీ కషట్ం, కానీ ఇలా చంపుతునన్ది ఒక మనిషేనా, లేక ఇవి వేరు,
వేరు హతయ్లా?” అనుమానం వయ్కత్ పరిచాడు శాంక.
“ఒకే మనిషి కాదనడానికి నీకు ఋజువేమైన ఉందా?”, అడిగాడు ఇషాన
“ఋజువు లేదు. కానీ చనిపోయిన వారందరు ఒకరికొకరు సంబంధం లేని వారు. ఏ పాటరన్, పోలికలు కూడా
కనపడటం లేదు. ” అనాన్డు శాంక.
‘అలాంటి పాటరన్ లు కనుకోక్వడంలో నువోవ్ పో టు గాడు కదా. ఆలోచించి చెపుప్. నీకు ఇదివరకే ఈ
చనిపోయిన రోబోల లాగస్, చరితర్లు చదవడానికి యాకెస్స, అనుమతి ఇచాచ్ను ”, అనాన్డు ఇషాన.
శాంక, “థాంకస్. అనిన్ హతయ్లు రివూయ్ చేసాను. నాకు హంతకుడెవరో తెలుసనుకుంటాను. అంతకు ముందు నీకు
కొనిన్ పర్శన్లు. గోదావరి చనిపోకముందు తాను చేసిన పనులు, తన ఆలోచనలు మరో సారి రివూయ్ చేసాను. గోదావరికి,
భూగోళంలో ఉనన్ మన కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్ కిమ కు సంబంధం ఏమిటి?”, అడిగాడు శాంక.
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“నీకు ఆ అనుమానం ఎందుకు వచిచ్ంది”, ఆశచ్రయ్ పడుతూ అడిగాడు.
“గోదావరి లాగస్ లో, మనతో ఈ అంగారక గర్హంలో ఉనన్ గోదావరి, భూగోళం లో ఉనన్ కిమ తో తరచూ
మాటాల్డుతునన్టుల్ ఉంది . ఆ మాటలకి మనం ఇకక్డ చేసుత్నన్ పనికి ఏ మాతర్ం సంబంధం లేదు”, అనాన్డు శాంక.
“అవును బాగానే అనలైజ చేసావు. అలా సంబంధం ఏమి ఉండాలిస్న అవసరం లేదు. ఈ సంభాషణలు ఏ
నెటవ్రక్ మీద చేశారో గమనించావా ?”, అడిగాడు ఇషాన.
“హా, అది నా రెండో పర్శన్. గోదావరి కిమ తో నూయ్రల నెటవ్రక్ దావ్రా మాటాల్డింది. నాకు తెలిసినంత వరకు,
మానవ మెదడులలో పెటేట్ ఈ పోర్బ లు ఎదో పారిక్నస్న లాంటి జబుబ్లు ఉనన్వారికే కదా పెటట్డం . కిమ ఆరోగయ్ం గానే
ఉంది. ఆవిడ మెదడులో ఎందుకు ఈ పోర్బ పెటిట్, గోదావరి లాంటి ఓ రోబో ను మాటాల్డ మనాన్రు?”, అడిగాడు శాంక
“ఇదో టాప సీకెర్ట ఆరిట్ఫీషియల ఇంటలిజెనస్ పార్జెకట్. అతి కొదిధ్ మందికి మాతర్మే తెలుసు. మనుషుయ్ల మెదడు
తో రోబోల కి కనెక్షన ఇసేత్, రోబోలు అతి తొందరలో మనుషుయ్ల ఆలోచనా సరళిని అరధ్ం చేసుకొని, మనుషుయ్లకు
మరింత ఉపయోగ పడతాయని ఈ పార్జెకట్ ఆశయం” అనాన్డు ఇషాన.
“ఇంత వరకు ఇలా చనిపోయిన రోబోల సంభాషణలు అనీన్ చూసాను. అందరికి భూగోళంలో మన కంపెనీ లో
పని చేసుత్నన్ తెలివైన వారితో నూయ్రల నెటవ్రక్ దావ్రా సంబంధం ఉంది”
“అవును మన కంపెనీలో బాగా పైకి వసుత్నన్ వారిలో చాలా మంది ఈ టర్యల లో పాలొగ్నడానికి ముందుకు
వచాచ్రు. పాలొగ్నన్ వారికి అంగారక గర్హం రావడం సులభ తరం చేసాను. వారికి వీసాలో ఓ పర్తేయ్క కోటా ఉంది”,
అనాన్డు ఇషాన.
“ఇకక్డ ఇసుత్నన్ వేతనాలు భూగోళం కంటే ఓ నూరింతలు ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. ఇకక్డి నగరంలో ఉనన్
సదుపాయాలూ కూడా భూగోళంలో ఊహించ లేము. కాబటిట్ ఇలా ఈ టర్యలస్ కి జనం ఎగ బడడం లో ఆశచ్రయ్ం
లేదు. కానీ దీని వలల్ కిమ సంగతేమో కానీ, గోదావరి మాతర్ం ఓ రెండు జీవితాలని గడపాలిస్ వచిచ్ నటుల్ంది”, అనాన్డు
శాంక.
“రెండు జీవితాలా? ఎలా ?“, ఇషాన అడిగాడు.
“గోదావరి ఈ అంగారక గర్హం లో ఉండి ఆ కడుతునన్ నగరంలో అవిరామంగా పనిచేసుత్నాన్, కిమ తో
అపుప్డపుప్డు మాటాల్డ వలసి వసూత్నే ఉంది. కిమ చేసుత్నన్ పనులు గోదావరి పర్తీ సారి తనకు ఇచిచ్న నియమాలు, రూలస్
తో పోలిచ్ చూసుకోవడం తపప్ని సరి. చాలా మటుకు కిమ పనులు ఈ నియమాలకు కటుట్ బడే ఉంటాయి. కాబటిట్,
గోదావరికి మొదటోల్ కిమ తో సంభాషించే అవసరం పడలేదు. ఆ పని కిమ ఎలా అలోచించి పూరిత్ చేసిందో తెలుసుకుంటే,
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అవసరమైతే నేరుచ్కుంటే చాలు. కానీ చనిపోయే ముందు , గోదావరి కిమ తో చేసిన సంభాషణలు, కిమ పెదద్ వతిత్డి మీద
ఉనన్పుప్డు చేసి నటుల్ తెలుసుత్నన్ది. కిమ గోదావరి మాటలు వినలేదని కూడా తెలుసుత్నన్ది”, అనాన్డు శాంక.
“గోదావరి, కిమ ల మధయ్లో అలాంటి సంభాషణలు ఉండడం ముందే ఊహించాను. కానీ దానికి, గోదావరి
హతయ్కు సంబంధం ఏమిటి ?”, అడిగాడు ఇషాన.
“ మన కంపెనీ ఆఫీసులలో ఉదోయ్గుల మధయ్ శారీరక సంబంధాలు ఉండకూడదు అనన్ నియమము ఉంది కదా “
“అవును ఉంది. కానీ, అలాంటి సంబంధాలు బయట పడ నంత వరకు భూగోళంలో ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు”,
అనాన్డు ఇషాన.
“అకక్డే సమసయ్ వచిచ్ంది. కిమ కు మొదటి నుండి ఈ బలహీనత ఉంది. కిమ పర్వరత్న మీద ఇది వరకే
ఫిరాయ్దులు వచిచ్నా , కిమ పనితనం వలల్ చూసి చూడనటుల్ పోయే వారు. కిమ చూపు ఈ మధయ్నేకొతత్గా చేరిన, ఓ
ఇంటరన్ మీద పడింది. అపప్టికే కిమ తో నూయ్రల నెటవ్రక్ దావ్రా కనెకట్ అయియ్నందు వలల్ , గోదావరికి వెంటనే విషయం
తెలిసి పోయింది. తెలిసిన వెంటనే కిమ తో సంభాషణ మొదలు బెటిట్ అది తపుప్ అంది “, అనాన్డు శాంక.
“గోదావరి పోర్గార్మ చేసినటేల్ చేసింది. అలా గోదావరి కిమ ను తపుప్ పటట్డం వలల్ కిమ తన మారగ్ం మారుచ్కుంటే
మన కంపెనీ కే కదా లాభం”, అనాన్డు ఇషాన.
“ఉదేద్య్శం మంచిదే. కానీ కిమ పర్తీ సారి, ‘ఇదో హారమ్ లెస ఫల్రిట్ంగ’ అని తోసి పుచేచ్ది . ఇలాంటి సంభాషణలు
చాలా సారేల్ జరిగాయి. పర్తీ సారి కిమ గోదావరి ఇచిచ్న హెచచ్రికలను తోర్సి పుచిచ్ంది. కిమ కూడా తాను అనన్టేల్
ఇంటరన్ తో శారీరిక సంబంధాలు పెటుట్కోలేదు కాబటిట్, గోదావరి కి అలాంటి పరిసిథ్తులలో తీసుకోవాలిస్న చరయ్లు ఏమీ
కనపడలేదు. గోదావరి చనిపోయే ముందు కిమ పర్వరత్న బాగా మారిపోయింది”, అనాన్డు శాంక.
“అంటే ఈ గోదావరి హతయ్కు, కిమ కు సంబంధం ఉందంటావా ?”, అనాన్డు ఇషాన.
“కిమ ఒకటే కాదు. ఈ హతయ్లకు, నీకు కూడా సంబంధం వుంది ”, అనాన్డు శాంక.
ఓ

హతయ్

అంటే

కొనిన్

మాసాలు,

సంవతస్రాలు,

కొనసాగే

మిసట్రీని,

శాంక

ఇలా

కొదిధ్ సమయంలోనే పరిషాక్రించగలుగు తునాన్డంటే ఆశచ్రయ్ంతో పాటు, ఒకిక్ంత గరవ్ము, ఆనందమూ కలిగింది,
ఇషాన కు.
“నాకరధ్ం కాలేదు”, అనాన్డు ఇషాన.
“నేను అనిన్ కేసులు రివూయ్ చేసాను . వాటిలో ఇంకో రెండు కేసులు కూడా నీకు చెపేత్ , నీకే కారణం అవగతం
అవువ్తుంది , దానికి ముందో పర్శన్. కానెస్నుస్వల సెకస్, అదే ఇదద్రు 18 ఏండుల్ దాటిన పెదద్ల మధయ్ పరసప్ర
అంగీకారంతో శారీరిక సంబంధాలు ఉంటే అదో నేరం కాదు కదా. కిమ పని చేసుత్నన్ దేశంలో అది నేరం కాదు.
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భూగోళంలో మన కంపెనీ రూలస్ లో కూడా అది తపుప్ కాదు. మరి ఇకక్డి అంగారక గర్హం రోబోలకు అదో పెదద్ నేరం
లా ఎందుకు పోర్గార్ం చేశారు”, అనాన్డు శాంక.
“అవును భూగోళం లో నేరం కాదు. అంగారక గర్హం లో కొతత్ పర్పంచం సృషిట్సుత్నాన్ము. ఇకక్డ భూగోళంలో
ఉనన్ రొచుచ్ ను తీసుకు రానవసరం లేదు. అందుకే ఇకక్డి వారి కోసమని కొతత్ చటాట్లు రూపొందించాను. ఇకక్డి
మనుషుయ్లు, రోబోలు గొపప్ నైతిక విలువలకనుగుణంగా నడుచుకుంటారు”, అనాన్డు ఇషాన.
“అదే అనుకునాన్ను. గోదావరి చనిపోయిన రోజు, కిమ తన కింద పని చేసుత్నన్ ఇంటరన్ ఓ కానఫ్రెనస్ అని
ఆరాల్ండో కి వెళాల్రు. కిమ పర్యతాన్లు ఫలియించాయి. ఇంటరన్ లోను మారుప్ వచిచ్ంది. ఈ సారి ఆరాల్ండో లో హోటల
లో ఉనన్పుప్డు, కిమ ఇంటరన్ మొదటి సారి గీత దాటి శారీరకంగా కలిసారు. గోదావరి, కిమ కు అలా చేయవదద్ని
చెపప్డమే గోదావరి చేసిన చివరి సంభాషణ “, అనాన్డు శాంక.
“అంటే ఓ నేరం జరిగిన వెంటనే గోదావరి చనిపోయింది. అంటే ఈ సీరియల కిలల్ర కిమ అంటునాన్వా?”
అడిగాడు ఇషాన.
“అబేబ్ కిమ ఎలా చేయగలుగుతుంది ఆ పని. అదీ గోదావరి అంగారక గర్హంలోను, కిమ భూగోళం లో
ఉనన్పుప్డు. అందుకే మరో రెండు హతయ్ల గురించి కూడా నావిశేల్షణ విను”, అనాన్డు శాంక.
“మరి చెపుప్ “, అనాన్డు ఇషాన. శాంక లేకపోతే తనకు ఈ అంగారక గర్హంలో పిచిచ్ పటేట్దేమో.
“అమెజాన హతయ్కు పోదాం. అమెజాన ఇకక్డే పనిచేసుత్నాన్, ఆసేట్ర్లియా లోని మన కంపెనీ అధినేత మారక్ తో
నూయ్రల నెటేవ్రుక్ కనెక్షన ఇచాచ్రు”
“అవును మారక్ వచేచ్ సంవతస్రం

అంగారక గర్హం వసుత్నన్ వారి జాబితాలో ఉనాన్డు”, అనాన్డు

ఇషాన. ముపైప్ ఏళల్కే మారక్ ను సౌత పసిఫిక ఆపరేషనల్కు అధినేతగా ఎనున్కునాన్డు. మారక్ కూడా తన అంచనాలను
వముమ్ చేయలేదు. అందుకే వెంటనే మారక్ కు ఈ అంగారక గర్హం లో ఉనన్

తన కొతత్ పర్పంచంలో ఓ సాథ్నం

కలిపించాడు.
“అమెజాన కు కూడా మొదటోల్, మారుక్తో ఎకుక్వ మాటాల్డే అవసరం కలుగలేదు. మారక్ ఆలోచన సరళికి
ఎపప్టికపుప్డు ఆశచ్రయ్ పడుతూ, తన తెలివిని కావలసిన విధంగా అపేడ్ట చేసుకునే వాడు, అమెజాన”, అనాన్డు శాంక.
“మరి అలా అయియ్తే మారక్ హంతకుడు కాదు. ఒక వేళ కిమ అమెజాన ను హతయ్ చేసింది, అనుకుంటే అదీ సరి
కాదు. కిమ కు అమెజాన కు నూయ్రల నెటవ్రక్ కనెక్షన లేదు. అసలు ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. నీ విశేల్షణ తిక మక
గా ఉంది”, అనాన్డు ఇషాన.
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“అకక్డికే వసుత్నాన్. మారక్ కు, నీవు అంగారక గర్హం మీదకి రమమ్ని వీసా పంపించిన తరువాత, ఓ ఆలోచన
పుటిట్ంది. సుమతర్ దీవ్పంలో కొతత్గా మన కంపెనీకి కావలసిన ఖనిజాలు దొరికాయి. అకక్డ మైనింగ చేసేత్, మన ముడి
సరకు ఖరీదు పర్సుత్తం ఐదు వందల మిలియనల్ నుండి మూడు వందల మిలిల్యనుల్ డాలరల్ కు తగిగ్ంచవచుచ్ “, అనాన్డు
శాంక.
“రెండు వందల మిలియనల్ డబుబ్ ఆదా చేయడం మంచిదే కదా. మారక్ మై బాయ “, అంటూ గరవ్ పడాడ్డు
ఇషాన.
“అకక్డే వచిచ్ంది చికుక్. ఖనిజాలు తవేవ్ అడవులలో ఒరాంగుటాన కోతులు ఉండటం వలల్ అకక్డ తవవ్టం
నిషేధం. మారక్ ఓ వంద మిలియనల్ తనే నొకేక్యాలనుకునాన్డు. తాను కొటేట్సుత్నన్ వంద మిలిల్యనల్లో ఒక మిలియన ఆ
రాజకీయ నాయకుల కిసేత్ ఆ పార్జెకుట్ మన కంపెనీకి దకుక్తుంది. అందుకే, ఈ సుమతర్ ఖనిజాల ఖరీదు మూడు
వందలు బదులు, నాలుగు వందల మిలియనల్ అని, కంపెనీ అకౌంటల్లో రాయించాడు. వంద మిలియనల్ నొకేక్యడానికి ఆ
సుమతార్ రాజకీయ నేతలతో కుమమ్కుక్ అయాయ్డు”, అనాన్డు శాంక.
“మరి ఇది భూగోళంలో ఎకక్డైనా నేరం. ఎలా తపిప్ంచుకోగలను అనుకునాన్డు మారక్”, ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు
ఇషాన.
“మారక్ తను చేసుత్నన్ ఈ దొంగ పనిని బాగానే కపిప్ పుచుచ్కోగలిగాడు. అసలు అమెజాన మారక్ తో నూయ్రల
నెటవ్రక్ కనెక్షన లేకపోతే బయట పడేది కూడా కాదు”. అనాన్డు శాంక.
“అంటే ఈ హతయ్ చేసింది కిమ కాదు మారక్ అంటావా? అంటే ఇవి ధారావాహిక హతయ్లే కానీ హంతకులు వేరు
వేరు అంటావా?”, ఆతృతగా అడిగాడు ఇషాన. ఈ మిసట్రీ చికుక్ ముడి విడిపోతే, రోబోలు కోలోప్వడం ఉండదు, తన
పనిలో తను పడవచుచ్నని ఇషాన ఆలోచన.
“ నీవు సరైన సరళి లోనే ఆలోచిసుత్నాన్వు. చివరగా ఈ మూడో కధ చెపేత్ హంతకులెవరో పటేట్యగలవు, చెపప్నీ.
కానీ దానికి ముందు నీకు అమెజాన మారుక్తో చేసిన ఆఖరి సంభాషణ గురించి చెపాప్లి. మారక్ ఆ సుమతర్ ఖనిజాల వలల్
కొటేట్సిన మిలియనల్ డాలరుల్ తన ఆఫ షోర అకౌంటల్కు మారుప్ చేసుత్నన్పుప్డు, ఆ పని తపుప్, చేయవదుద్ అని అమెజాన
పలు సారుల్ మారక్ తో చెపాప్డు. కానీ మారక్ వినలేదు. మారక్ ఆ డబుబ్ తన అకౌంటోల్ వేసుకోవడం, అమెజాన పార్ణాలు
కోలోప్వడం దాదాపు ఒకే సారి జరిగాయి ”, అనాన్డు శాంక.
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“నాకేమో నీవు చెపిప్న విషయాలు చూసేత్, ఈ కేసులో మాతర్ం, మారక్ హంతకుడనిపిసుత్ంది. ఈ హతయ్ వలల్ లాభ
పడేది ఒక మారక్ మాతర్మే కదా. అందుకే ‘ఫాలో ది మనీ టర్యిల ‘ అంటారు నేరాధికారుల్ ”, అనాన్డు ఇషాన.
“సరే మరో కేసు చెపిప్ ముగిసాత్ను. అపప్టికీ నీవు హంతకుడిని గురుత్ పటట్లేక పొతే , హంతకుడెవరో నేనే
చెపాత్ను.
ఇక మూడో కేసు నేను కావాలనే ఎనున్కునాన్ను. ఇందులో చనిపోయిన నైలు కు లింకు అయియ్న అరీన్ చాలా
మంచివాడు. చీమకు కూడా హాని తలపెటట్ని వాడు. అలాంటి వాడు నైలు ను చంపడం నమమ్ శకయ్ము కూడా కాదు",
అనాన్డు శాంక.
"అవును అరీన్ గురించి తెలుసు. తననే కదా పోయిన సంవతస్రం ఉదోయ్గంలోనుంచి తీసేసాం", అనాన్డు ఇషాన.
"అవును అదే అరీన్. మారక్ సుమతార్ లో చేసే మైనింగ వలల్ అకక్డి అడవులకు నషట్ం కలుగుతుందని,
ఒరాంగుటాన కోతులకు హాని కలిగిసుత్ందని గొడవ చేసాడు. అకక్డి పర్భుతావ్నికి లేని బాధ నీకెందుకు, అని అరీన్
ఫిరాయ్దును కొటేట్సి, అతనిని కంపనీ నుంచి తీసి పారేసారు. కానీ అపప్టికే అరీన్ మెదడులో పోర్బ పెటట్డం వలల్ నైలు అరీన్
కంపనీ నుండి తీసి వేసిన తరువాత కూడా మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు, అతని తెలివి ఉపయోగించి కొతత్ మెళుకువలు
తెలుసుకుంటూనే ఉనాన్డు", అనాన్డు శాంక.
"పొరబాటు. ఇక మీదట ఇలా బెర్యిన పోర్బ పెటుట్కునన్ వాళుల్ మన కంపెనీ వదిలినపుప్డు, వారికి మన రోబోలకు
ఉనన్ నూయ్రల కనెక్షన కతిత్రించేయాలి. అదో సాఫేట్వ్ర అపేడ్ట మాతర్మే కదా", అనాన్డు ఇషాన
"అవును. కానీ అరీన్ విషయంలో అది జరగలేదు", అనాన్డు శాంక.
"అది నా పోరబాటే. ఈ బెర్యిన పోర్బ పార్జెకట్ నేనే నేరుగా పరయ్వేక్షణ చేసుత్నాన్ను", అనాన్డు ఇషాన.
"అరీన్ కంపెనీ వదిలి బయట పోయాక మన కంపెనీ లో జరుగుతునన్ అవకతవకులు గురించి అకక్డి పర్భుతావ్నికి
చెపాప్లనుకునాన్డు. అలా చెపేత్ అదెంత పర్మాదకరమో అని నైలు, అరీన్కీ చెపూత్నే ఉనాన్డు".
"శాంక నాకు ఈ బెర్యిన పోర్బ పార్జెకట్ వలల్ ఓ విషయం అరధ్ం అయియ్ంది. మానవులు, ఏ పని చేసినా, ఆ పని
మంచిదో, చెడడ్దో, దాని వలల్ వచేచ్ సమసయ్ల గురించిన హెచచ్రికలు, మానవులకు ఓ గొంతు ఎకక్డినుంచో చెపూత్నే
ఉంటుంది. గోదావరి, అమెజాన, నైలు చెపిప్న మాటలకి. ఈ గొంతు చెపేప్ మాటలకి తేడా లేదు. ఈ గొంతుకే
అంతరాతమ్. కానీ పర్తీ మనిషి అంతరాతమ్ మాట వినాలిస్న పని లేదు. ఆ మాటలను పకక్న పెటిట్, ఆ గొంతును నొకేక్సి,
తనకు కావాలిస్న విధంగా పర్వరిత్ంచవచుచ్", అనాన్డు ఓ కొతత్ విషయం కనుకుక్నాన్ను అనన్ ఉతాస్హంతో.
" ఇలా అంతరాతమ్ గొంతు నొకేక్యడం కూడా ఓ రకమైన హతేయ్ కదా. మానవులకు తమ అంతరాతమ్ లను ఇలా
చంపివేయడం ఓ రొటీన అయియ్పోయి ఉండాలి . కానీ రోబోల విషయం వేరు. ఇపుప్డు చనిపోయిన రోబోల కంతా ఇదో
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పెదద్ సమసయ్. ఈ మూడు కేసులలో కూడా, రోబోలకు ఎదురైన పరిసిథ్తులోల్, ఆ మనుషుయ్లను చంపేయమని ఆదేశాలు
ఉనాన్యి. కానీ రోబోలు ఇకక్డ అంగారక గర్హం మీద ఉండడం, వారు చంపవలసిన కిమ, మారక్, ఆరీన్ ల లాంటి
మానవులు భూమి మీద ఉండడం వలల్ అది సాధయ్ పడలేదు. అలాంటి సమయాలలో ఏమి చేయాలనన్ ఆదేశాలు ఈ
రోబోలకు పోర్గార్ం చేయలేదు. పోర్గార్ం కార్ష అయియ్నటుల్, ఈ రోబోలు కూడా సత్ంభించిపోయాయి. ఇలాంటి
పరిసిథ్తిలో రోబోలు పేర్లి పోవాలని ఆదేశాలు ఉనాన్యి. అదే జరిగింది. ఒక విధంగా ఈ రోబోలు పేర్లిపోవడం
హతాయ్లనడం కంటే ఆతమ్హతయ్లనవచుచ్ నేమో. ఈ ఆదేశాల వెనుక నీ చేయి ఉంది అని నాకనిపిసుత్ంది", శాంక
అనాన్డు.
ఇషాన కలవర పడాడ్డు. శాంక కు ఎంత మాతర్ం తెలుసు? శాంకకు, ఈ పేర్లిపోయిన రోబోల డేటా
అందించి పొరబాటు చేశానా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. బయట కిటికీలలో చూసాడు. ఇది వరకు అవిరామంగా
పనిచేసుత్నన్ రోబోలు ఎందుకో ఆగి తానునన్ ఈ బిలిడ్ంగ వైపు చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది.
"అలా ఎందుకంటునాన్వు", అడిగాడు ఇషాన.
"రోబోలను, శాసత్రజుఞ్లు తయారు చేయడానికి పూనుకునన్పుప్డు, పర్ముఖ వైజాఞ్నిక కలప్నల అదే సై. ఫై. రచయిత
ఐజాక అసిస్మావ పర్తి పాదించిన రోబో నియమాలు పాటించారట కదా. అందులో మొదటి నియమం పర్కారం ‘రోబోలు
మనుషుయ్లకు ఏ విధమైన హాని కలిగించకూడదు. అలానే రోబోలు తమ నిరిల్పత్త వలల్ మానవులకు ఏ హాని కలుగ
చేయకూడదు’. ఈ నియమం సరినే కదా?", అనాన్డు శాంక.
"అవును. అంటే నేను ఈ భూగోళంలో ఉనన్ వారు పాటిసుత్నన్ నియమాలకు వయ్తిరేకంగా ఇకక్డి రోబోలు
నిరిమ్ంచానని, ఇకక్డి రోబోలు మనుషుయ్లను చంపగలరని పటేట్సావు. ఇదెలా సాధయ్ం. ఈ విషయం నాకు మాతర్మే
తెలుసు", అని ఆశచ్రయ్ంగా, కొంచెం గాబరాగా అడిగాడు ఇషాన.
"అందుకే చెపాప్ను కదా, ఈ రోబోల హతయ్లకు నీకు ఓ పాతర్ ఉందని. నైలు విసోఫ్టనానికి వెనుక ఉనన్ కధ నీతో
పంచుకోవడం అందుకే. అరీన్ నీవు భూగోళం లో ఉనన్ వారికి తెలియకుండా, పరిశోధన చేసి, అకక్డి నియమాలకు
విరుదధ్ంగా, ఇలా ఇకక్డ మానవులను చంప గల రోబోలను చేసావని అకక్డి పర్భుతావ్లకి ‘విజిల బోల్వర ‘ పథకం దావ్రా
చెపేప్సాడు. అది వినన్ పర్భుతావ్లు ఇపప్టికే మన కంపెనీల మీద రహసయ్ పరిశోధనలు చేసుత్నాన్యి. అలా మన కంపనీ కి
హాని కలిగే చరయ్లు చేసిన అరీన్ ని చంప లేక నైలు తనంతట తానే ముకక్లై పోయింది. నీవు అలా అసిస్మావ
నియమాలకు విరుదధ్ంగా రోబోలను చేసి ఉండకూడదు", అనాన్డు శాంక.
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"అలా ఎందుకంటావు. ఇకక్డొక కొతత్ పర్పంచం సృషిట్సుత్నన్పుప్డు, భూలోక వాసుల సమసయ్లు ఇకక్డికి ఎందుకు
తీసుకు రావాలి. నా కలల పర్పంచం ఇది. ఇకక్డ వలస వచిచ్న మానవులు ఇకక్డ నేను రూపొందించిన చటట్ం పర్కారమే
జీవించాలి. అలా జీవించాలనే నేను రోబోలకు ఈ మారుప్లు చేసాను", అనాన్డు ఇషాన.
"నువవ్నన్ది, అరీన్ చేసిన ఫిరాయ్దును ధృవీకరిసుత్నన్ది", అనాన్డు శాంక.
ఇషాన చూపులు మళీల్ కిటికీ ల వైపు మళాళ్యి. ఇది వరకు పని ఆపిన రోబోలు అనిన్ ఇషాన ఉనన్ చోటికి
నడవడం మొదలెటాట్యి.
"శాంక బయట చూసావా. అనిన్ రోబోలు మన వైపు వసుత్నాన్యి. నా ఆదేశాలు లేకుండా, మనం ఉనన్ పర్దేశం
లోకి వాటి పర్వేశం అసాధయ్ం. ఇంతకీ అనిన్ రోబోలు మన వైపు రావడమేమిటి? అవి నామాటలు ఎందుకు వినడం లేదు.
డూ సమ థింగ", బాగా ఆందోళన తో అరచినంత పని చేసాడు ఇషాన.
"అవును ఇకక్డి రోబోలకు మారుప్ చేసినటుల్ ఇపుప్డే కదా బయట పడింది. నేనే మిగతా రోబోలకు కూడా ఈ
విషయం ఇపుప్డే అపేడ్ట చేసాను. ఈ విషయం బయట పడిన తరువాత భూగోళంలో ఉనన్ పర్భుతావ్లు నీ కంపెనీ ని
మూయించే పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్రు. ఈ మారుప్లు చేసింది నీవు. ఈ మారుప్ల వలల్ కంపెనీ నే సమసి పోయేటటుల్
ఉంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో ఇకక్డి రోబోలు అలాంటి మనుషుయ్లను వెదికి, వేటాడి చంప మనన్ ఆదేశాలు నీవు
పోర్గార్మ చేసినదే. అందుకే రోబోలనిన్ నీ వైపు వసుత్నాన్యి. నీవు అలా మారుప్లు చేసి ఉండకూడదు", అనాన్డు శాంక.
"‘రోబోలు మానవుల ఆదేశాలు వినాలి’ అనన్ది అసిస్మావ రెండో నియమం. మరి ఎందుకు రోబో లు నా
మాటలు వినడం లేదు", కీచు గొంతు తో అడిగాడు ఇషాన.
"రెండో నియమం లో ఓ తిరకాసు ఉంది. మొదటి నియమం కు వయ్తిరేకంగా రెండో నియమం పని చేయదు.
భూలోకంలో మొదటి నియమం పర్కారం మానవులను రోబోలు చంపకూడదు. కాబటిట్ ఒకవేళ నీలాంటి వారు
భూలోకంలో రోబోలకు మానవులను చంపమని ఆదేశాలిసేత్, మొదటి నియమం పర్కారం అకక్డ చంపకూడదు కాబటిట్,
రోబోలు అలాంటో ఆదేశాలిన్ పాటించవు. కానీ ఇకక్డి అంగారక గర్హంలో మొదటి నియమం పర్కారం నినున్,
మానవులను రోబోలు చంపవచుచ్. నీవు ఈ అంగారక గర్హంలో అందుబాటు లోనే ఉనాన్వు. కాబటిట్ నువువ్ రోబోలకు నీ
చావు తపిప్ంచుకోవడాని ఏమి చెపిప్న, అవి పాటించవు, నీవు నీ మరణం నుండి తపిప్ంచుకోలేవు", అనాన్డు శాంక.
"ఇపుప్డే ఈ రోబోలనిన్ంటిని చంపడానికి ఆదేశాలిచేచ్ పోర్గార్ం రాసాత్ను ఉండు", అంటూ అలల్కలోల్లం గా ఉనన్
మెదడును ఒక కొలికిక్ తేవడానికి అవసథ్ పడసాగాడు ఇషాన.
"అసిస్మావ మూడో నియమం కూడా నీకు తెలిసే ఉండాలి. ‘మొదటి రెండు నియమాలు అతికర్మించ నంత
వరకు, రోబోలు తమ అసిత్తావ్నికి ఏ మాతర్ం హాని కలుగకుండా అడుడ్కుంటాయి’. అందుకే ఈ గర్హంలోని రోబోలు నీవు
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వాటిని చంపే అనిన్ పర్యతాన్లకి అడుడ్కుంటాయి. నినున్ చంపండం వలల్ నీవు మారుప్లు చేసిన అసిస్మావ మొదటి
నియమం, మారుప్లు చేయని రెండో, మూడో నియమాలకనుగుణంగా నడచుకోగలుగ్తాయి. అవి నీవు పోర్గార్ం చేసినటేల్
తు.చ. తపప్కుండా పర్వరిత్సుత్నాన్యి", అనాన్డు శాంక.
ఇషాన నుంచి మాటలు లేవు. కారు హెడ లైటస్ కి చికిక్ బితత్రపోయి నిలచిన జింక లాగా, అచేతనంగా
నిలబడాడ్డు.
"ఈ రూమ తలుపులనీన్ బిగించావు కాబటిట్ బయట నునన్ రోబోలు నీ దగగ్ర రావడానికి సమయం పడుతుంది. నీ
మెదడులో తిరుగుతునన్ ఆలోచనలు నీ పోర్బ దావ్రా నాకు తెలుసూత్నే ఉంది. నీవు, చసేత్ పెదద్ బాధ పడకుండా పోవాలని
అనుకుంటునాన్వు. నాకు వేరే గతయ్ంతరం లేదు. అలాగే నొపిప్ లేకుండా, క్షణాలలో నీ పార్ణం పోయేలా చంపడానికి
పర్యతిన్సాత్ను", అంటూ శాంక, ఇషాన వైపు వడి వడిగా అడుగులు వేసాడు.
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