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ఇంటికెళిల్ ఫెర్ష అప అవడానికిమొఖం కడుగుతుండగా పవితర్ ఫోన బీప బీప అoది - "అరె ఆ మహానుభావుడే
అయియ్ంటాడులే , అతనికివేళా పాళా అంటూ ఏది ఉండదు " అంటూ తన కల్యింట మేనేజర ని తలుచుకుంటూ సగం
కడిగిన మొఖం తోనే పరిగెతుత్కొచిచ్ ఫోన చూసింది , ఆ మెసేజ కల్యింట మేనేజర శంకర నుండి కాదు , కానీ ఆ మెసేజ
ఆమె తలరాతను మారేచ్సుత్ందని అపుప్డు ఆమెకి తెలియదు
***
పవితర్ చెనైన్ లో పుటిట్ంది, అయిదేళుళ్గా చెనన్యి లోనే ఉదోయ్గం చేసోత్ంది.. ఏవో సూక్ల టూర లకు కాలేజీ ఐ.వి
లకు బెంగుళూరు , గోవా లాంటి చోటులకు వెళిళ్నా తన చదువు ఉదోయ్గం అంతా చెనన్పటన్ం లోనే. జాయిన అయిన
ఏడాదికే ఆన సైట ఆపొరుచ్నిటీస అని, పే హైక అని కంపెనీలు, దేశాలు మారేచ్సే సహచరుల మధయ్ తన మొదటి
కంపెనీ ఐ.టి .సాఫట్ సోల ని కూడా ఇంకా వదలేల్దు. పర్మోషనస్ తో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి తన కిర్ంద ఒక ఏబై మంది
రేపోరీట్స తో ఒక సీనియర డెలివరీ మేనేజర గా తన సాథ్నానిన్ పదిలం చేసుకొంది .
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తను

పాతాళంనుండి ఆకాశానికి ఎదిగిన అసాధుయ్రాలు, తను చదివింది బి.టెక కూడా కాదు , బి.స.సి.

కంపూయ్టర సైనస్, ఆ కాయ్లిఫికేషన తో తాను ఈ సాథ్యిలో ఉండటం అంటే అంతా తన కృషికి ఫలితం. తన టాలెంట,
వాకాచ్తురయ్ం , లీడరిష్ప సిక్లస్ తో సాఫట్ సోల లో తానే ఒక బార్ండ అయి నిలిచింది . పవితర్ కి ఒక పని అపప్జెపుప్మా,
అయితే అందులో తపుప్లు వెదకడం దేవుడికే అసాధయ్ం అనేంతలా పేరు తెచుచ్కొంది.
పవితర్ పొడవాటి జడ నడుంపైన వేసే నాటయ్ం చూసి ఎవరికయినా తన ఎదురెళిల్ తన మొహం చూడాలనే ఆశ
కలగక తపప్దు , ముందు నుండి కూడా పవితర్ అందెగతేత్ , అంత అందానికి దిషిట్ అనన్టుట్ ముకుక్ మీద కుడి వైపు అర
అంగుళం పొడవునన్నలల్ పుటుట్ మచచ్ ఉంది. తాను పుటిట్నపుడు ఆ మచచ్ను అదృషట్ం అనాన్రు కొందరు, దురదృషట్ం
అనాన్రు ఇంకొందరు , శాపం అనాన్రు మరికొందరు ,
పవితర్ జాతకంలో దోషం అని పైగా మూల నక్షతర్ం వళల్ పెళళ్యితే మామగారికి కీడు అనాన్రు . చావు బర్తుకులోల్
కూడా పవితర్ నానమమ్ "ఈ పిలల్ ఈ ఇంటి శాపం" అంటూనే చనిపోయింది. ఆ పుటుట్మచచ్ను పాల్సిట్క సరజ్రీ చేసి
తీయించేదాం అనన్ సందిగధ్త తన అమామ్ నానన్కు నేటికీ పోలేదు. తమలాంటి లోయర మిడిల కాల్స వారికి పాల్సిట్క సరజ్రీ
ఒక లగజ్రీ,
పవితర్ ఉదోయ్గానికి వెళిల్న పిమమ్ట పరిసిథ్తులు మారాయి, కానీ అపప్టికే ఆ పుటుట్ మచచ్ తనలో ఒక భాగం
అయిపోయింది, మానసికంగా తను దానిని ఎపుప్డు పటిట్ంచుకోలేదు , చినన్పుడు పిలల్లు "నలల్మచచ్దానా" అని
వెకిక్రించినపుడు బాధపడలేదు , ఎనోన్ పెళిల్ చూపులలో తనను ఈకారణంగా తిరసక్రించినా కంగారు పడలేదు.మచచ్
పర్సాత్వన వచిచ్న పర్తిసారి " నేను ఈ మచచ్తోనే పుటాట్ను , నేను చచేచ్దాకా నాతో రాబోయేది ఈ మచేచ్ , ఇక పెళిల్
సంగతా? ... అందరి రాతలోల్ పెళిల్ ఉండదేమో " అని మాట మారేచ్సేది.
ఊహ తెలిసినపప్టి నుండి తను కుటుంబానికే మొదటి పార్ధానయ్త ఇచేచ్ది, వాళల్ నానన్కి ఎపుప్డు మందులు
ఇవావ్లో , వాళళ్ అమమ్కి ఎపుప్డు నడుము నొపిప్ వచిచ్ందో , వాళళ్ అకక్కు పోయిన నెల ఎపుప్డు పీరియడస్ అయియ్ందో ,
వాళళ్ నానమమ్ చివరిగా ఎపుప్డు శావ్స వదిలిందో అంతా తన ఫింగర టిపస్ లో ఉంటుంది. బహుశ అందుకేనేమో
అయిదేళల్ కిర్తం తాను ఎంతగానో ఇషట్పడడ్ బావని అకక్ కూడా ఇషట్పడుతుందని తెలిసి తనే సవ్యానా వెళిల్ అకక్ని పెళిల్
చేసుకోమని బావను ఒపిప్ంచి వారిదద్రి పెళిల్ చేయిందింది .
ఆరోజుకూడా యెపప్టాల్గే ఆఫీసునుంచీ యింటికొచిచ్ంది పవితర్. యింతలో ఆ మెసేజీ వచిచ్ంది.
మెసేజ లో తాను నగన్ంగా సాన్నం చేసుత్నన్ దృశాయ్నిన్ చూసి భయంతో కంపించిపోయింది పవితర్. వరౌక్ట చేసి
తనపై కారే చమట , షవర నుండి జారే నీటితో కలిసి శరీరంపైన రకరకాలుగా పర్వహించడం చూసి తన గొంతులో తడి
ఆరిపోయింది. ముకుక్పైని పుటుట్మచచ్ తో పాటు మరెవవ్రు చూడకూడని చోటులోల్ ఉనన్ పుటుట్ మచచ్లు కూడా బహిరగ్తం
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అవవ్డం చూసి సత్ంభించిపోయింది. వీడియో కింద "RESIGN" అనే మెసేజ గరజ్నలా పర్తిధవ్నించింది , అది
చాలదనన్టుట్ ఈ వీడియో కాపీలు మరెనోన్ ఉనాన్యి, RESIGN చేయకోపోతే వీడియో లీక చేసేసాత్నంటూ బెదిరింపు
సందేశం అదింది .
ఆ నిమిషం పవితర్కు తన ఇలుల్, తన మేనలుల్డి ఏడుపు , హాల లో ఆన అయి ఉనన్ టి.వి , బాతూర్ం లో ఆఫ
చేయని టాప, కిచెన నుండి వసుత్నన్ కుకక్ర విజిల ఇవేవి సప్ృహకి అందలేదు.
ఆ మెసేజీ యెవరు చేసారో తెలుసుకోడం ఆమెకు కషట్మేమీగాదు.
విజయ పవితర్కి డైరెట్కట్ రిపోరిట్. ఇటీవల కాలంలోనే కంపెనీ నుండి తొలగించ పడాడ్డు, బాగా డబుబ్నన్ ఒక
రాజకీయ నాయకుడి కొడుకు , అంతటాయన కొడుకయినా సాధారణమైన ఐ.టి ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ందుకు మొదటోల్
అందరూ అతనిన్ మెచుచ్కునేవారు, కానీ అదికూడా విజయ , అతని నానన్ కలిసి చేసుత్నన్ పబిల్సిటీ సట్ంట అని మెలల్గా
తెలిసింది. తను ఆఫీస కి సరిగాగ్ రాడు, వచిచ్నా పని చేయడు, చేసినా అది సకర్మంగా ఉండదు. పైగా ఆడవాళల్ంటే తనకి
చులకన భావం.
ఓ సారి ఆఫీస సాట్ప ని అసభయ్కర ఫొటోస తీసి వాటిని సేన్హితులతో షేర చేసుత్నన్టుట్ తెలిసింది. పవితర్ ఆఫీస లో
అందరి ముందు విజయ పై కోపప్డింది. ఒక నిమిషం కూడా ఆఫీస పరిధిలో ఉండకూడదు అని ఆదేశించింది. ఇకపై ఏ
ఐ.టి కంపెనీ లోను అతడిని అడుగు పెటట్కుండా చేయిసాత్ అనన్టుట్ హెచ. ఆర దగగ్ర కంపైల్ంట చేసి అతడి ఉదోయ్గం
తీయిందింది.
విజయ అవమానం తటుట్కోలేక పోయాడు, పవితర్ పై ఎలాగయినా పగ తీరుచ్లోవాలనుకొనాన్డు , ఆఫీస
సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ కి డబుబ్లిచిచ్ ఆఫీస జింమ షవర రూమ లో కెమెరాలు పెటిట్ంచాడు, అకక్డే పవితర్ నగన్ంగా వీడియో లో
రికారుడ్ అయింది. ఆఫీస ఉనన్ రోజులోల్ ఆమె వరౌక్ట షెడూయ్ల మిస అవవ్దు అని అందరికి తెలుసు, కాబటిట్ ఈ సాక్ండల
నడిపించడానికి విజయ కి అంత కషట్ం అవవ్లేదు.
మరునాడు ఆఫీసుకు వెళూత్నే నందినిని కలిసింది పవితర్. నందిని తనకు బాస మాతర్మే గాదు,సేన్హితురాలు
గూడానని ఆమెకెంతో నమమ్కం. పవితర్ చెపిప్న సంగతి వినగానే నందిని నోట మాట రాలేదు, ఇంత విపతక్ర
సంఘటనను ఏ కోణం నుండి ఎదురోక్వాలో తనకు అంతు చికక్లేదు. ఈ సంఘటన కంపెనీ పరిసరాలోల్ జరిగినందువలల్
హెచ. ఆర దగగ్రకు వెళాల్లా, లేదా, ఈ వీడియొ బయటకి రానందువలల్ బాల్కైమ్లర నుండి ఆ పై ఎటువంటి సందేశాలు
రాకపోతే విషయం అలాగే సదుద్మణిగి పోయే అవకాశం ఉందా ?
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సందిగధ్త లో పడిన నందిని ఆలోచించించుకోవడాని కాసత్ సమయం అడిగింది. ఆఫీస సెకూయ్రిటీ పై గుపత్ంగా
పరిశోధన జరిపించమని తన పెరస్నల అసిసెట్ంట యశోదకి ఆదేశించింది. ఒక సతరీ గా, సేన్హితురాలిగా నందిని పవితర్కి
కెలా తోడప్డగలనా అని అలోచించ సాగింది.
నందినితో మాటాల్డి తిరిగొచిచ్ తన ఆఫీస రూమ లో లాప టాప ముందు కూరొచ్నన్ పవితర్ మెదుడులో పోలీస
సేట్షన వెళాల్లా అనన్ పర్శన్ ఉతప్నన్ం అయియ్ంది. ఆలా వెళితే పోలీసులు, కోరుట్లు, మీడియా అంటూ తాను ఎదురోక్వలసిన
ఆటంకాలు తన కంటి ముందు దృశాయ్ లుగా మెదిలాయి. రెండే నిమిషాల వీడియొ వలల్ 24 గంటలుగా తాను అపప్టికే
సమసయ్ల

సుడిగుండంలో చికుక్కొని ఉందనన్

వాసత్వానిన్ గురుత్ంచింది. రెండు నిమిషాలే..... తన గౌరవానిన్

కోలోప్వడానికి..రెండు నిమిషాలే.... తన జీవితం తలకిర్ందులై పోవడానికి.
ఆ రోజు పవితర్ లంచ చేయలేదు, టి బేర్క తీసుకోలేదు, అంతెందుకు,రెసట్ రూమ వెళళ్డానికి కూడా బయపడింది.
ఎటువైపు చూసినా అందరూ ఆమెనే చూసి గుస గుసలాడుతునన్టుట్ -"వచిచ్ందండి సిట్ర్కట్ మేడం, కల్యింట మేనేజర
ఫేవరెట కేండిడేట, ఇలాంటి వారికీ ఇలాగె జరుగుతుంది" అని వెకిక్రిసత్నన్టుట్ అనిపించింది. వారి చూపులు ఆమె పసుపు
నైలాన చొకాక్ కిందనో, మరెకక్డో అనేవ్షిసుత్నన్టుట్ తనకి అనుమానం కలిగింది. అపప్టికే విజయ ఆ వీడియోను ఆఫీస
వాటాస్ప గూర్ప లో పెటేట్శాడేమో అందరూ దానీన్ చూసేసారేమో అనన్టుట్ క్షణ క్షణం గిలితో గడిపింది.
యీలోగా బాల్కైమ్లర విజయ నుండి రిసైన చేయమని పవితర్కి వసుత్నన్ బెదిరింపు సందేశాల సంఖయ్ ఎకుక్వయింది.
ఆ నిమిషంలో పవితర్కు రిసైన చేయడం మాతర్మే తనముందునన్ ఒకే మారగ్ం అనన్టుట్ అనిపించింది. తనకునన్ టాలెంట
కు మరోచోట ఉదోయ్గం తెచుచ్కోవడం అంత కషట్మేమి కాదు.
ఆ రోజు పని ముగింపు సమయానికి నందిని పవితర్ను తన కేబిన కి పిలిచిoది. జిమ లో కెమెరాలు యశోదకి
దొరకలేదని, విజయ అనిన్ రుజువులని తెలివిగా తొలగించాడని చెపిప్ంది. ఈ విషయంలో కంపెనీ పవితర్కి పూరిత్ మదద్తు
ఇసుత్ందని, ధైరయ్ంగా పోలీస కంపైల్ంట ఇవవ్మని సలహా ఇచిచ్ంది.
నందిని పై అధికారులని సంపర్దించే తనకంత భరోసా ఇసుత్నన్టుట్ పవితర్కు అరథ్మయియ్ంది.
ఆలోచించుకోవడానికి కాసత్ సమయం అడిగింది పవితర్.
PPP
ఆ నాడు సాయంతర్ం కురిసిన వరష్ం పవితర్ మీద జాలితో ఆ వరుణదేవుడే కురిపించిన కనీన్టి సందర్ం లావుంది.
ఇంటికి వెళేల్ దారిలో నీళుళ్ అడడ్ం పడివుంటాయని తనను మెయిన రోడ దగగ్రే దింపేయమని పవితర్ కాయ్బ డైరవర తో
చెపిప్ంది. తన లాప టాప బాయ్గ కు వాటర పూర్ఫ కవర వేసి కాయ్బ దిగి ఇంటి వైపు నడిచించి.
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ఇంటోల్ అడుగుపెటట్గానే ఐదారుగురు అతిధులు తన కోసం వేచి ఉండటం చూసి తాను ఆశచ్రయ్పోయింది - " అరే
పెళిళ్చూపులా? ఈ రోజా? ఇంత వరష్ంలోనా?..... నేను సిదధ్ంగా లేనే ......" అంటు పళుళ్ కొరుకుకొంటూ
పెళిళ్చూపులకొచిచ్న వారిని చూసి యేడవలేక నవివ్ంది.
"సారి అమామ్, చెపాప్ పటట్కుండా వచేచ్సాము. ఇవావ్ల ఈ సంవతస్రంలోనే ఆఖరి శుభదినం అట, ఆ తరావ్త
పండగనెల మొదలవుతుందని పంతులు చెపాప్రు. అందుకే ఓ సారి నినిన్లా చూసి వెళదాం అని ఇలా వచేచ్సాము"
అంటూ ఒక పెదాద్యన పకోడీ తింటూ పవితర్ను పలకరించాడు. పరావ్లేదు అనన్టుట్ తల ఊపి పవితర్ తన గదిలోకి
వెళిళ్పోయింది. ఆమె అకక్ శీర్దేవి కూడా వెనకే వెళిళ్ంది. తడిచిన తల తుడిచి, పటుట్చీర కటుట్కొని అకక్ అందించిన నగ
లు వేసుకొని వచిచ్రాని నవువ్ని పర్దరిశ్సూత్, బాధని దిర్గమింగి అందరికి కాఫీ లు అందించింది. పెళిళ్చూపులకొచిచ్న వారి
పర్శన్లనిన్టికీ ఓరుప్తో బదులిచిచ్ంచి.
పెళిల్కొడుకిక్ అతని కుటుంబానికి జాతకాలపై నమమ్కం ఎకుక్వట, అదే విషయం పెళిళ్కొడుకు పవితర్తో ఒంటరిగా
మాటాల్డినపుప్డు పర్సాత్వించాడు, దానితో పాటూ అతనికి నానన్ లేదని మూల నక్షతర్ం వాళల్కి సమసయ్ కాదని, పెళళ్యాక
పవితర్ ఉదోయ్గం మాననకక్రలేదని మరెనోన్ మాటలు చెపుప్కుపోయాడు. మెదడులో రెండు నిమిషాల వీడియో
మెదులుతుండగా పవితర్కి అవేవి పటట్లేదు.
పెళిల్ చూపులకు వచిచ్నవారు వెళిళ్పోయాక పవితర్ అమమ్ నానాన్

సంబంధం తపప్క కాయమవుతుందని

సంబరపడసాగారు. " వారు కోరుకొంటే అమామ్యికి పాల్సిట్క సరజ్రీ చేయించేదాం, ఫోటోలకు బాగుంటుంది" అంది అమమ్,
పవితర్ మొఖం చిటిల్ంచుకొంది. "సరే సరే లే పాల్సిట్క సరజ్రీ సంగతి తరావ్త చూదాం" అనాన్రు నానన్ .
"ఎలా చెపప్ను..... ముఖం పై ఉనన్ మచచ్ కనాన్ ఒక పెదద్ చెదరని మచచ్ రెండు నిమిషాల వీడియో రూపంలో
తన పై వచిచ్ పడిందని?" అనుకొని పవితర్ తనలో తానే కుమిలిపోయింది
మరసటి రోజు పెళిల్చూపులకొచిచ్న వారి నుండి కబురొచిచ్ంది, పవితర్ను వదద్నాన్రు, మొఖం మీద మచచ్ కారణం
కాదు, జాతకాల కారణం కాదు,.
అరథ్రాతిర్ వీడియో లీక అయింది.
వీడియో వైరల అయియ్ంది, ఒకే రాతిర్కి కొనిన్ లక్షల వూయ్స. పోరన్ సైటస్ లో రా ఫూయ్టేజ అలాగే పర్సరించేసారు,
కొనిన్ సెమి అడలట్ వెబ సైటస్, పవితర్ ఒంటిలో కొనిన్ భాగాలు బల్ర చేసి ఇది తపుప్ కాదనన్టుట్ పర్దరిశ్ంచింది. కొంతమంది
పవితర్ మొఖం మారఫ్ చేశారు, ఇంకొంతమంది తన వంటిని మారఫ్ చేశారు, ఇంకొందరు తన ముఖం పై పుటుట్మచచ్ను
ఫోటోషాప తో తీయించేశారు. ఒక వారంలో ఎడిటిటింగస్ తో సెప్షల ఎఫెకట్స్ తో ఆ వీడియొ రూపు రేకలు
మారిపోయింది.
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మరుసటి వారం సోషల మీడియా లో పవితర్ పేరు తో ఫేక అకౌంటస్ కుపప్లు కూడాయి, లోకల పెర్స లో కూడా
విషయం పడింది. వీడియో బయటకు వసేత్ జరుగుతాయనుకునన్ అనరాధ్లనీన్ అనుకునన్దానికనాన్ వేగంగానే జరిగాయి.
విజయ పేరు మాతర్ం ఎకక్డ బయటకు రాలేదు, అకక్డకక్డా పర్సాత్వన వచిచ్నా ఎవరు దానిని పెదద్ది చేయలేదు. పవితర్
సేన్హితులకి, శేర్యోభిలాషులకు తన పై సానుభూతి మాతర్ం మిగిలింది, కనీసం వాళళ్యినా ఆ వీడియో వూయ్ల సంఖయ్ను
పెంచకుండా ఉండేందుకు పర్యతన్ం చేసుండొచుచ్ కానీ వాళల్కి అంత జాఞ్నం లేకపోయింది.
మొదటోల్ పవితర్ అమామ్ నానాన్ అంతటి దెబబ్ని తటుట్కోలేక పోయారు.
“పర్తి దురామ్రాగ్నికీ రకరకాల షేడుల్ంటాయమామ్! ఈ ఇంటరెన్ట యుగంలో ఒకరోజుకు ఇంచుమించు 50 జెటట్
బైటస్ డేటా జెనెరేట అవుతుంది అంటే దాదాపు ఒక కోటి కోటల్ రెండు నిమిదల వీడియోలంత , ఇంత డేటా ఊబిలో ఒక
రెండు నిమిషాల వీడియొ పూడుకుపోవడానికి చాల సమయమేమి పటట్దు. బాగా ఫేమసస్యిన సినిమా హీరోయినల్ తలలిన్
అతికించి తయారుచేసిన నీలి వీడియోలు యెనిన్లేవు? యిదిగూడా అలాంటి మారిఫ్ంగ అని పర్చారం చేసేత్ కాదనేందుకు
పూర్ర్ఫ యేముంది?,” అంది పవితర్ నెమమ్దిగా.
రెండురొజులు గడిచాక , కాసత్ ఆలోచించాక"ఇపుప్డేమి కొంపలు అంటుకు పోలేదు, చాల పెదద్దనుకొనే ఏ
సమసయ్ అయినా కాలమనే నదిలో కొటుట్కు పోవలసిందే, ఈ సమసయ్ అలాంటిదే" అనాన్రు పవితర్ అమామ్ నానాన్ తమని
తాము ఓదారుచ్కునన్టుట్గా.
. "ఇందులో నీ తపేప్మి లేదు నువువ్ నాలుగు గోడల మధయ్ దాకోక్వలసిన అవసరం లేదు ఆఫీస కి వెళుళ్" అంది
పవితర్ అకక్ ధైరయ్ంగా
పవితర్ కు తన కుటుంబ సభుయ్లను

చూసినపుప్డు ఆశచ్రయ్ంతో బాటూ ఆనందమూ కలిగింది.. . తాను

ఎపప్టిలాగానే వుదోయ్గానికెళిళ్ంది. జిమ కూడా వెళిళ్ంది.
విజయ ఆ తరావ్త ఎపుప్డు తనకి మెసేజ చేయలేదు.
పార్జెకట్ కిర్టికల డెడ లైన లో పవితర్ తనను తాను నిమగన్ం చేసుకొంది.
ఆఫీసులో తోటి వుదోయ్గులు చెవులు కొరుకోక్సాగారు గానీ ,ఆ పర్సాత్వన తన దగగ్రకు తీసుకొచేచ్ సాహసం
చేయలేదు,
బయట పర్పంచంలో కొనాళుళ్ తాను ఎకక్డికి వెళిల్నా కొనిన్ నీడలు ఆమెను వేధించాయి. తన గురించి ఏమి
తెలియని వాళుల్ కూడా అనరాని మాటలు అనాన్రు. తాను ఎనిన్ ఫోన నంబరుల్ మారిచ్నా వచేచ్ సాప్మ కాలస్, టెకస్ట్
మెసేజస ఆగలేదు. అయితే యెవరుగానీ ఆ పర్సాత్వన తన దగగ్రకు తీసుకొచేచ్ సాహసం చేయలేదు.
యింతలో ఒక పర్ముఖ నటి సాక్ండల బయట పడింది .అందరి దృషీట్ అటు తిరగసాగింది.
PPP
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ఆదివారం సాయంతర్ం పవితర్ షాపింగ కు బయలేద్రుతుందగా, ఎదురు చూడనివిధంగా ఎకస్ కల్యింట మేనేజర
శంకర పర్తయ్క్షమయాయ్డు.
‘ఈ మహానుభావుడేంటి ఇకక్డ, పోయినవారమే కదా
పర్పోసల?

పార్జెకట్ పూరిత్ చేసిచాచ్ను, ఏదయినా కొతత్ పార్జెకట్

పార్జెకట్ పర్పోసల కి ఎవరైనా ఇంటికి వసాత్రా..అది కుటుంబ సమేతంగా?..’

పవితర్ అయోమయంలో

మునిగిపోయింది.
అకక్ తనను వెళిల్ పెళిళ్చూపులకి రెడీ అవవ్మనన్పుడు పవితర్ మెలల్గానే బలబ్ వెలిగింది. చిరాకుతోనే తను
యిదివరకూ శంకర తో జరిపిన మీటింగస్ తలచుకొని ఆమె తనలో తానే నవువ్కుంది
"ఎకక్డికో బాగా రెడీ అయియ్ ఉనాన్ రే " అని పలకరిం చాడు శంకర.
అతని అమమ్ నానన్లకు నమసాక్రం చేసింది పవితర్.
పవితర్ అమమ్ అందరికీ కాఫీ లు అందించింది .
కాఫీ తీసుకొని పవితర్ , శంకర బాలక్నీ వైపు నడిచారు
"ఏంటి ఇలా?... అది ఇకక్డ?...." అడిగింది పవితర్
"ఇలా నినున్ చూదాద్ం అని, సరైప్జ ఇదాద్మ అని వచాచ్ను" అనాన్డు శంకర
"నా గురుంచి అనీన్ తెలిసే వచాచ్వా?" అని సందేహంగా అడిగింది
" అనీన్ అంటే?"
"మ..... మొదటిది... నాది మూల నక్షతర్ం"
"నేను జాతకాలు నమమ్ను" అని భుజాలు ఎగరేసాడు శంకర
"నా ముకుక్ మీద మచచ్?... "
"అదే నీ అందం..!"
"ఇపుప్డు అసస్లు విషయం" అంటూ సూటిగా శంకర ని చూసింది పవితర్
"అదేందీ... అదీ నువేవ్ చెపుప్..." అనాన్డు
"అదే ఆ వీడియో "
"మ...ఆ వీడియో లేదంటే ఇలా నేను వచిచ్ ఉండే వాడిని కాదేమో" అనాన్డు శంకర
"ఎగిజ్కూయ్జ మీ........" అని అరిచింది పవితర్
వెంటనే శంకర " అయోయ్ తపుప్గా అనుకోకు, నువవ్ంటే నాకు ముందు నుండే ఇషట్ం... వీడియో లీక అయిన
మరుసటి రోజు నువువ్ ఆఫీస రావని అందరం అనుకొనాన్ం, కానీ నువోచాచ్వ. ఆ రోజు బోరుడ్ మీటింగ లో నీ
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పెర్జెంటేషన....నువువ్ మాటాల్డటం మొదలు పెటిట్న రెండు నిమిషాలకంత నీ గటస్ కి నేను ఫాయ్న అయిపోయా..అలాంటి
పరిసిథ్తిలో కూడా అంత ధైరయ్ంగా ఉనన్ నినున్ చూసి నా ఇషట్ం పేర్మగా మారింది... ఫసట్ టైం ఆ రోజు నేను నా పార్జెకట్
మీటింగ లో కాయ్నస్నేట్ర్ట చేయలేక పోయా..... యీ మాట చెపప్డానికి మాతర్ం పార్జెకట్ అయిపోయేదాకా వెయిట
చేయవలసి వచిచ్ంది కంపెనీ రూలస్ వలల్......"
"నేను నీకు ఒకటి చెపాప్లి" అంటూ సంకోచిసూత్ ఇలా అంది "ఆ వీడియో పోసట్ చేసింది నేనే....... "
"అదేంటి విజయ కాదా.....?" అంటూ అయోమయంగా అడిగాడు శంకర
" వీడియో రికారుడ్ చేసింది విజయ, బాల్క మెయిల చేసింది విజయ... వీడియో లీక చేయకుండా ఉండాలంటే ననున్
రిజైన చేయమనాన్డు...నేను బాగా ఆలోచించాను. నా జీవితం అంతా వాడు ననున్ అలా బాల్క మెయిల చేయడం నాకు
ఇషట్ం లేదు... ఒక రెండు నిమిషాల వీడియొ నా మిగిలిన జీవితానిన్ నిరేధ్శించకూడదు అని అనుకొనాన్ను...నా మీద తాను
అధికారం చలాయించలేడని, ఆ అధికారానిన్ రెండు నిమిషాల వీడియో దావ్రా పొందలేడని వాడికి సప్షట్ంగా
చెపాప్లనుకునాన్ను. దానికి నాకపుప్డు దొరికినమారగ్ం అదోకటే." అoది పవితర్.
కాసేస్పు శంకర యేమీ మాటాల్డలేకపోయాడు.
కాసత్ తేరుకునాన్క పర్సనన్ంగా నవువ్తూ ఆమె చేయి తన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.
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