మేమూ మనుషులమే!

Bhardwaj M Praveen

మేమూ మనుషులమే!

2

మేమూ మనుషులమే!

1
“ఛీ. ఈ ఇంట్లోవాళ్ోకి నేనంత బాగా చదివినా లక్ష్యం లేదు. అన్నీ నా
తప్పులే కనబడుతునాీయి వాళ్ోకి” రుసరుసగా లోపలికి వచ్చి, తాత రంలో
సోఫామీద తన చున్నీ పడేసి, కోపంగా కూరుింది అపర్ణ.
“ఏమయింది తల్లో? ఎందుకంత బాధపడుతునాీవు?ఎవరేమనాీరు?”
బుజ్జగిస్తూ అడిగాడు తాత ప్రసాద్.
“నాకు ఈ సారి ఎమ్సెట్ లో రంక్ 1516 వచ్చిందా? అది న్న కోడలు
గారికి నచిలేదు. మీ అబాాయి గారికైతే మరీ నచిలేదు. “ప్రైవేట్ కాలేజీలోో
మేనేజ్మ్సంట్ కోటా కింద దీన్నీ చదివించాలంటే, కన్నసం 50 లక్ష్లు
ఖర్ివుతాయి. మనకి అంత సోూమత లేదు” అంటునాీరు వాళ్ళు.”
“అదీ న్నజ్మే కదా అప్పు. అంత డబుా వాళ్ళుకకడిన్నంచ్చ తెసాూరు?”
“నువుు వాళ్ోన్న సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మాటాోడకు. రండునలలు, డైల్ల 20
అవర్టె చొప్పున న్నద్రాహారలు మాన్న చదివితే, ఆ రంక్ వచ్చింది. నా ఫ్రండ్సె కి
2000 పైనే రంకులు వచాియి. వాళ్ుంతా డంటల్ లో సీట్ వచ్చినా జాయిన్
అయిపోతామంటునాీరు.”
“అయితే ఏమిటీ న్న ప్రోబ్లోమ్?”
“నా ఫ్రండ్స కళ్యాణికి 2050 రంక్ వచ్చిందన్న న్నకు తెలుసు కదా?
దాన్నకేమో మ్సడిసిన్ సీట్ వసోూంది. నాకైతే డౌట్.”
“మరి కౌనెలింగ్ లో ఆ కన్నునర్ట నే అడగలేకపోయావా?”
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“అడిగాను. నేను కాదు. డాడీయే అడిగారు. దాన్నకి ఆ కన్నునర్ట గారు
చెప్పున సమాధానం వినాీకే, మీ కోడలు గారు ననుీ తప్పు బడుతునాీరు” అంది
అపర్ణ.
“వాటీజ్ ఇట్?”అడిగారు తాతగారు.
“మా ఫ్రండ్స ST స్త్డంట్ ట. దాన్నకి ST కోటాలో ఈ సీట్ వసుూందిట.
నేను ఫార్ుర్ట్ కాస్ట్ కాబట్ట్, నాకు రదు. అదీ మీ కోడలిగారి కోపాన్నకి కార్ణం.”
అంది అపర్ణ.
“ఓహో. ఈవాళ్ కౌనెలింగ్కి వెళ్ళువచాిర? మీకు సీట్ రలేదా?
అందుకన్న మీ అమమ న్న మీద కోపం చూప్పస్తూ, దాన్నీ నువుు నా మీద
చూప్పసుూనాీవా? ఆర్ట యూ నాట్ రంగ్?” అడిగారు తాతగారు.
“తాతా. నా ఫ్రండ్సె అందరిలోకీ నాకే మంచ్చ రంక్ వచ్చింది. 1516
అంతే అంత తకుకవ రంక్ ఏమీ కాదు. ఈ రిజ్రేుషన్లో అవీ లేకపోతే, నాకు
ఖచ్చితంగా సీట్ వచేిది. నాకనాీ రంక్ తకుకవొచ్చినా, ఇంటర్టలో మారుకలు
కూడా తకుకవే వచ్చినా, మా ఫ్రండ్స కళ్యాణికి మ్సడిసిన్లో సీట్ వసోూంది. నాకు
రవడం లేదు. ఈజ్ దిస్ట నాట్ గ్రాస్ట ఇన్ జ్సి్స్ట?” ఆవేశంగా అడిగింది అపర్ణ.
“యస్ట. కాన్న న్నకు ఇప్పుడు లేడీస్ట కోటా లో సీట్ వస్తూ? ఏ 1200 రంక్
లోనో ఉనీ కుర్రాడికి రకుండా, 1516 రంక్ లో ఉనీ న్నకు సీట్ వస్తూ,
తీసుకుంటావా?” అడిగాడు తాత.
“వై నాట్? సీట్ కోసమే కదా ఇంత ప్రయతీమూ కూడా? అయినా
వుమ్సన్ె కోటా లో కూడా నాకు రదు అన్న తెలిసి పోయిందిలే” అంది అపర్ణ.
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“అయితే కాస్తెప్ప కూల్ డౌన్ డియర్ట. బాత్ రమ్ లోకి వెళ్ళు ఫ్రష్ అప్
అయి ర. న్నతో ప్పరిూగా ఈ విషయం డిసకస్ట చేసాూను” అనాీరు ఆ తాత గారు.
కాస్తెప్ప పోయాక ట్రే లో కూల్ డ్రంక్ె పటు్కున్న, తాత దగగరికి వచ్చింది
అపర్ణ.
“ఇప్పుడు చెప్పు న్న ఆరుగయమ్సంట్ ఏమిట్ల? న్న కోడలిన్న కాన్న, కొడుకున్న కాన్న
సపోర్ట్ చేశావో... అంతే! ఇంక న్నతో నేను మాటాోడను. తమ్మమడు బాబీ కూడా
న్నతో మాటాోడడు” బ్లదిరిసుూనీటు్గా అంది అపర్ణ.
“న్నకు నేను ఎప్పుడూ లోకువే కదా? తాతన్న అలాగేనా గౌర్వించడం?”
“తాతలిీ గౌర్వించరు. అభిమాన్నసాూరు. అది తెలుసుకో” మాటకిమాట
జ్వాబిచ్చింది అపర్ణ.
“నాదే తప్పు. తెలుసుకునాీనులే. పోన్న ఈ విషయం చెప్పు. న్నకు 1516
రంక్ వచ్చినా, న్నకు సీట్ రవడం లేదు. అదే మీ ఫ్రండ్స కి 2050 రంక్ వచ్చినా
ST కోటాలో సీట్ వసోూంది. ఇదేనా న్న ఇర్రిటేషన్ కి కార్ణం?”
“కరక్్. నాకనాీ తకుకవ రంక్ వచ్చిన వాళ్ుకి సీట్ వసుూంటే నాకు
బాధగా ఉండదా?”
“ఆ విషయం పకకన పెటు్. న్న రెండండ్స కి ST కోటాలో సీట్ రవడం
సమంజ్సం కాదు. కాన్న నువేు, “నాకు వుమ్సన్ె కోటాలో సీట్ వస్తూ
తీసుకుంటాన్ల, 1200 రంక్ లో ఉనీకుర్రాడికి రకపోయినా సరే” ... అన్న
అనాీవు జాాపకం ఉందా?”
“యస్ట. అనాీనేమో”
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“అంటే న్నకు సీట్ రవడాన్నకి ఆ 1200 రంక్ వచ్చినవాడు తన సీట్
కోలోుయినా ఫర్వాలేదు. కాన్న, 1516 రంక్ లో ఉనీన్న బదులుగా, 2050
రంక్ వచ్చిన ఆ ST అమామయి సీట్ తెచుికోవడం... న్నకు చాలా ఘోర్ంగా
కన్నప్పసోూంది. అవునా?"
“ప్రతీ విషయం లోన్ల నువుు అలాగే మాటాోడుతావు. అసలు ఈ
రిజ్రేుషన్ె అంటూ లేకపోతే, మా అందరికీ సీట్ె వచేివి కదా? 2000 సీట్ె…
అలాగే ఫస్ట్ 2000 రంక్ె. సరిపోయింది కదా?”
“అవును. మరి రిజ్రేుషన్ె లేకపోతే అలాగే జ్రుగుతుంది, కాన్న
రిజ్రేుషన్ె ఉనాీయి కదా?”
“గత

60

ఏళ్ునుంచీ

కూడా

రిజ్రేుషనేెనా?ఎనాీళ్ళు?

ఇంకో

వందేళ్ుదాకా ఈ రిజ్రేుషన్ె ఇవాులా?” కోపంగా అడిగింది అపర్ణ.
“అనేీళ్ళు అఖకర్లేదు కాన్న, మనం SC ST లన్న మనతో సమానంగా
చూస్తూ... ఈ రోజే ఈ రిజ్రేుషన్ె కి సుసిూ చెపుచుి”
“ఇప్పుడు వాళ్ున్న మనతో సమానం గా చూడడం ఏమిట్ట? వాళ్ోన్న నత్తూన
పెటు్కుంటునాీం కదా?”
“న్నజ్ంగానా?”
“అవును. ఇప్పుడు అన్నీటా వాళ్ుదే హవా. మన కలెక్ర్ట ఐ ఏ ఎస్ట వాడైనా
ST కోటా వాడు. గాంధీ మ్సడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్నెపాల్ ది బీసీ కోటా. మన
కార్పురేటర్ట ది లేడీస్ట కోటా. మన MLA ది ఎస్ట సీ కోటా. వీళ్లో కదా మన
ప్రభువులు? మరి మనం వీళ్ు మాట వింటునీటే్ కదా?”
6

మేమూ మనుషులమే!
“డంట్ ట్రై టు విన్ ది ఆరుగయమ్సంట్. సీ ది ఫాక్్్. నువుు ట్రైన్ లో
వెడుతునాీవు అనుకుందాం. న్న పకకన ఒక సీటు ఖాళీగా ఉంది. ఒక మాల
వన్నతా, ఇంకో మ్మష్ట్తుూకుంటునీ అమామయీతో బాటు, ఇంకో పెదదమన్నషి కూడా
ఆ సీట్ కోసం పోటీగా మ్మందుకు వసుూనాీరు. అప్పుడు నువెువరికి ఆ సీట్
ఇసాూవు?”
“డఫిన్నట్గా ఆ పెదదమన్నషికే”
“మరి ఆ మ్మషి్ దాన్నకి ఎందుకియావు?”
“ఛీ. ఐ హెట్ ఇట్.”
“పోన్న, ఆ మాల స్త్రీ కి ఎందుకు ఇయావు?”
“తాతా వాళ్ు కంప్పన్న భరించలేం వాళ్ోన్న చూస్తూనే వాంత్త వచేిసుూంది”
“మరి నువేు ఇలాగ ప్రవరిూస్తూ, మిగతా వాళ్ళు న్నకనాీ ఘోర్ంగా కూడా
ప్రవరిూంచచుి కదా? వాళ్ళుదదరిన్న బయటకి గంటెయాచుి. లేదా కదులుతునీ రైలు
లోంచే కిందకి తోసెయాచుి. ఆ సీట్ న్న సంతం ఏమీ కాదు కదా? మరి అలాంట్ట
స్త్రీలంటే న్నకందుకు అంత వివక్ష్?”
అపర్ణ జ్వాబు చెపుకుండా తాతయానే చూసోూంది.
“ఈ రిజ్రేుషన్ె ఎనాీళ్లో అన్న మనమే ప్రశ్నీసాూం. కాన్న మనమే ఆ SC
లన్న మనతో సమానంగా చూడం. వాళ్లో ఈ సమాజ్ంలో భాగమే అన్న గురిూంచం.
వాళ్ుకీ చీమూ నతుూర ఉంటాయి తల్లో. వాళ్ోకీ ఆవేశాలూ, ప్రేమలూ ఉంటాయి.
చదువు కోనంత మాత్రాన, న్న ఇంట్లో పన్న చేసుూనీంత మాత్రాన వాళ్ున్న
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చులకనగా చూస్త హకుక న్నకకకడిది? అలా ప్రవరిూంచే మన పోల్లసులూ,
అధికారులూ తల బొప్పు కట్ట్ంచుకుంటునాీరు.
న్న విషయమే చూదాదం. ఎన్నీ సీటుో ఉనాీయో, ఫార్ుర్ట్ కేస్ట్ కి ఎంత రంక్
వస్తూ సీట్ వసుూందో, మ్మందే ఆ గణంకాలు రడీగా ఉనాీయి కదా? రిజ్ల్్్
వచాిక రల్ె ఏమీ మార్లేదు కదా? నువుు సరైన రంక్ తెచుికోకుండా,
రిజ్రేుషన్ె న్న తప్పుబడితే ఏం ప్రయోజ్నం?
నువేు చెపాువు ఒకక మార్టక తేడాలో కొన్నీ వందల రంకులు మిస్ట అయి
పోతామన్న. 2050 రంక్ కీ, 1516 రంక్ కీ ఎన్నీ మారుకల తేడా ఉందో చెప్పు?
లెస్ట దాన్ టూ పర్ెంట్? రైట్? అంతమాత్రాన ఆ ST స్త్డంట్ పన్నకి రకుండా
పోతుందా? నువేు చెపాువు. న్న ఫ్రండ్సె అందరిలోకీ న్నదే బ్లస్ట్ రంకన్న. అప్పుడు
గర్ుంగా ఫీలయాావు కూడా. మరి, ఆ ST అమామయి 2050 రంక్ తెచుికుంటే
అలా ఫీలవదా?
మన కలెక్ర్ట ది ST కోటా అన్న అనాీవు. సో వాట్? ఏటా కేవలం
వందమంది మాత్రమే సివిల్ె కిోయర్ట చేసుూనాీరు. ఆ వందమందిలో ఇతనొకడు.
ఎంతకోటా లో వచ్చినా, అతన్న రంక్ ఆ 100-150 మధానే ఉంటుంది కదా?
అలా ఎందుకు ఆలోచ్చంచవు? ఆ ప్రిన్నెపాల్ ది బీసీ కోటా అనీదాంతో న్నకేం
సంబంధం? అలాగే వుమ్సన్ె కోటా పెట్కపోతే, స్త్రీలు ఉనీత సాానాలోోకి ఎలా
వసాూరు?
న్నలో అంతర్గతంగా ఉనీ ఆ చులకన భావం పోయేంతవర్కూ ఈ
రిజ్రేుషన్ె అలాగే ఉంటాయి అప్పు”
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మేమూ మనుషులమే!
“తాతా. ననుీ అనవసర్ంగా తప్పు పడుతునాీవు. నాకు మ్సడిసిన్ లో సీట్
రలేదనే బాధతో అనాీనే కాన్న, రియల్లో ఐ డంట్ మీన్ ఇట్” అంది అపర్ణ.
“నాకు తెలుసు తల్లో. యూ ఆర్ట ఎ గుడ్స గర్టో” ప్రేమగా అపర్ణన్న దగరికి
తీసుకునాీడు ప్రసాద్. “చూడు ఇపుడు న్నకో సో్రీ చెబుతాను. అందులో చాలా
మటు్కు ఫాకే్్. ఈ STలకి సంబంధించ్చనది. అంతెందుకు? మన కేర్ట హాసిుటల్
కారి్యాలజీ ఛీఫ్, మన ఫామిల్ల డాక్ర్ట... న్న రోల్ మోడల్... దివాా మేడమ్ కధ
ఇది.
మన ఛీఫ్ సెక్రెటరీ సుందర్ట, ST అన్న న్నకు తెలుసా? అతను సివిల్
సరీుసెస్టకి మ్సరిట్ కోటాలోనే సెలెక్్ అయాాడు. అతన్న అసలు పేరు సుందర్ట
లోకాా. ఇది తెలుసా? మన అడిషనల్ డీజీ రకేష్ బానోత్. అతను ST అన్న న్నకు
తెలుసా?

అతను

కూడా

మ్సరిట్

కోటాలోనే

సెలెక్్

అయాాడు.

మరి

వీళ్ునేమంటావు?
ప్రపంచం లోన్న రిఛెస్ట్ టాప్ 50 లోన్ల బీ ఆర్ట ఆయిల్ె రెండసిడంట్
ఒకడు. అతను ర్వీ బానోత్. అతను కూడా STనే. ఇది తెలుసా? వీర్ందర
కూడా కష్పడి పైకొచ్చిన వాళ్లో.
ఒక ఆశయాన్నీ సాధించుకోవాలంటే ఎంత కష్పడాల్ల అనీది వీళ్ోన్న
చూస్తూ తెలుసుూంది తల్లో. ఈ సుందర్ట గారు మేజ్ర్ట ఇండసీ్స్ట సెక్రటరీ గా
ఉనీప్పుడు, నేను అపుట్లో అసిసె్ంట్ సెక్రటరీగా పన్నచేశాను. కాబట్ట్, నాకు
తెలుసు.”
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మేమూ మనుషులమే!
“అయితే కమాన్ షూట్” ఎప్పుడు వచాిడ తెలియదు కాన్న అపర్ణ
తమ్మమడు బాబీ కూడా అకకడికి వచ్చి, అకక పకకనే కూరుినాీడు.
“అయితే కాస్తెప్ప ఆగు తాతా. పెదదకక ప్పలోలు దత్తూ, పృధీు కూడా
వచేిసాూరు. ఐదు న్నమ్మషాలు పోయాక సా్ర్ట్ చెయిా” అంది అపర్ణ.
ఈ లోప్పలో దత్తూ, పృధీు కూడా జాయిన్ అయాారు.
“అప్పు. ST లు ... అందులోన్ల లంబాడా జాతులు... అందులోన్ల
దొమమరటలు ఆడేవారు అంటే, పోల్లసులకీ, నాాయవాదులకీ, ఇతరులకీ ఎంత
చులకన భావం ఉంటుందో, తెలుసు కోండి. “మేమూ మనుషులమే” అన్న వాళ్ళు
మొతుూకుంటునాీ, మనం ఆ మాటలన్న వినం. వాళ్ళు మనకంటే ఎంత తకుకవో
ప్రూవ్ చెయాడాన్నకే ప్రయత్తీసాూం. అలాంట్ట పరిసిాతులన్న ఎదుర్పకన్న, సకెస్ట ఫుల్
గా జీవితం లో సెట్టల్ అయిన STల కధ ఇది..
సుందర్ట గారు మేజ్ర్ట ఇండసీ్స్ట సెక్రెటరీ గా ఉనీప్పుడు, నేను ఆయన వదద
అసిసె్ంట్ సెక్రెటరీ గా పన్నచేశానన్న న్నకు మ్మందే చెపాును. ఆయన అప్పుడప్పుడు
నాతో చెప్పున విషయాలనే, నా ఊహలు జోడించ్చ మీకు చెబుతునాీను. వాళ్ున్న
కూడా మనుషులుగా గురిూంచమనీదే దీన్న సారంశం.
అదిలాబాద్ జిలాోలోన్న గండ్స ల గురించ్చ తెలుసు కదా? అలాగే పాతతర్ం
నటుడు పంకజ్ అగిీహోత్రీ, అలాగే మహారషాా మాజీ డీజీ విజ్య్, మాజీ
కేంద్రమంత్రి సంజ్య్ల గురించ్చ వినే ఉంటారు. న్నర్మల్ నుంచ్చ న్నజామాబాద్
వచేిదారిలో, వీళ్ోన్న దారుణంగా హతా చేశార్న్న, అపుట్లో ఈ ’గండ్స’జాత్త వాళ్ు
మీద కేసు పెటా్రు పోల్లసులు.
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మేమూ మనుషులమే!
“మాకేం తెలవదు బాబోయ్. మేమ్మ అసలే సంచార్ జాతుల వాళ్ోం.
న్నర్మల్ నుంచ్చ కడం వసుూనాీం. దారిలో అకకడికి దగగర్లో బస చేశాం. అకకడే ఈ
హతాలు జ్రిగాయంటునాీరు పోల్లసులు. న్నజ్ంగా మాకు ఇవేమీ తెలియవు”
అనాీరు వాళ్ళు. మన పోల్లసులు వినలేదు. మొతూం తండా లోన్న జ్నాన్నీ అరస్ట్
చేస్తశారు. కేసు నడిచ్చంది. వీళ్ళువర బ్లయిల్ కూడా కోర్లేదు. వీళ్ళు బ్లయిల్
అడిగితే మాత్రం, వీళ్ోకి జామీను ఇచేిదెవరు? ఆ బ్లయిల్ కి సరిపోయిన డబుా
వీళ్ళుకకడనుంచ్చ కట్గలరు? అలాంట్ట వాళ్ోమీద పెట్ట్న కేసు ఏవిధంగా
విచారించబడిందో... వినండి.

2
ఈ కేసు ఆరమరు మేజిస్తాట్ కోరు్లో దాఖలు అయిాంది. హతుల
బంధువులు తమ పలుకుబడిన్న ఉపయోగించ్చ, ఆ కేస్టన్న హైదరబాద్లో
విచారించేలా ఒత్తూడితెచాిరు. ప్రభుతుం వారి ఒత్తూడికి తల ఒగిగంది.
హతులోో ఒక రిటైర్ట్ డీ జీ, ఒక సీ ఐ, పేరు ప్రఖాాతులు సంపాదించ్చన
వెనుకట్టతర్ం నటుడూ, ఇంకొక ఎంపీ కూడా ఉనాీరు కాబటీ్, కేసులో ఏమాత్రం
న్నర్ోక్ష్యంగా వావహరించ్చనా...న్నందితులు కేసు నుంచ్చ తప్పుంచుకోవచుి కాబటీ్,
కేంద్ర ప్రభుతుం ఆదేశాల మేర్కు, రష్ట్ర ప్రభుతుం ఈ కేసున్న హైదరబాద్ లోన్న
ట్రయల్ కోరు్కు బదిల్ల చేసింది. హతుల బంధువుల తర్ఫునుండి గాన్న, న్నందితుల
నుంఛి గాన్న, వాది ప్రత్తవాదుల నాాయవాదులనుండి గాన్న ఎటువంట్ట
అభాంతర్మూ రలేదు. పైగా ఇది రండు రషాాలకి సంబంధించ్చన కేసు.
ప్రాసికూాషన్ తర్ఫున ల్లడింగ్ లాయర్ట సుధాకర్ట నంబూద్రి వాదిస్తూండగా,
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మేమూ మనుషులమే!
ఫెరగసన్

& కంపెన్న, Fox Mandal వారు

సహాయ

సహకారలు

అందిసుూనాీరు.
న్నందితులు బంజార జాత్తకి చెందినవార్వడంతో, ల్లగల్ అసిసె్న్ెన్న
పందారు. న్నందితుల తర్ఫున ఆల్ ఇండియా ఎస్ట సీ ఎస్ట టీ అసోసియేషన్ వారు
కూడా తమ సహాయ సహకారలు అందిసుూనాీరు. ప్రమ్మఖ లాయర్ట రధా
సుందర్ట గారిన్న న్నందితుల తర్ఫున వాదించే న్నమితూం రష్ట్ర ప్రభుతుం
న్నయమించ్చంది.
ప్రాసికూాషన్ తర్ఫున కేసు చాలా పకడాందీగా ఉంది. పోస్ట్ మార్్ం
చేసిప్పుడు తీసిన ఫొట్లలూ, మృతుల తలలు గొడ్లోతో నరికి వేయబడిన
ఫొట్లలూ, ఆ డ్రైవరుో కాళ్లుచేతులూ తెగిపోయి కొస ప్రాణలతో ఉండడం,
వారిన్న పోల్లసులు ఆసుత్రిలో జాయిన్ చేసి, విషయాలు రబట్డం... ఇప్పుడు వారే
ప్రతాక్ష్ సాక్షులుగా ప్రాసికూాషన్ వారికి సాక్షులుగా మార్డం... ఇవి కేసులో
మ్మఖాాంశాలు.
వెనక వసుూనీ కార్ోలోన్న ఎసాకర్ట్ సిబాందీ, అధికారులూ, ఇతరులూ...తమ
కారుో ఎందుకు వెనకబడా్యో, అంతా వివర్ంగా చెపుడాన్నకి రడీగా ఉనాీరు.
వాళ్ువీ మ్మఖామైన వాగ్మమలాలే! ఆ తరువాత సంఘటనా సాలం వదద న్నవసించే
ఇతర్ సాక్షులూ, పోల్లసుల సాక్ష్యాలూ ఉండనే ఉనాీయ్. న్నందితులోో ఎవరికీ
కూడా శ్నక్ష్ తప్పుంచుకునే అవకాశమే లేదు. అంత పకడాందీగా ఛారిజషీటు
తయారు చేశారు.
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మేమూ మనుషులమే!
డిఫెన్ె లాయర్ట ఏదో నామ మాత్రాన్నకే! న్నందితులకి కూడా తమ వాదనన్న
విన్నప్పంచుకునే అవకాశం ఇవుడాన్నకి మాత్రమే ఈ ఏరుటు.
బార్ట రమ్ లో లాయరుో కలుసుకునీప్పుడలాో, ఇదే విషయం మీద చర్ి
జ్రుగుతోంది. ప్రాసికూాషన్ ఎలాగైనా గలిచే కేస్త ఇది. అటువంటప్పుడు
రధాసుందర్ట గారు డిఫెన్ె లాయర్ట గా ఉండడాన్నకి ఎలా అంగీకరించారు?
కాన్న, రష్ట్ర ప్రభుతుం కూడా ఈ విషయాన్నీ అన్నీ కోణలోోంచీ
ఆలోచ్చంచ్చంది. ఎవరో జూన్నయర్ట లాయర్ట న్న ఏరుటుచేస్తూ, ఆలిండియా ఎస్ట టీ
యూన్నయన్, బంజార సమితీ...న్నర్శన ప్రదర్శనలు మొదలుపెట్ట్చుి. అది
ఇంకో అన్లహా మైన రజ్కీయ పరిణమాన్నకి దారి త్తయాచుి. కాబట్ట్ కొంచెం
పేరు ప్రఖాాతులునీ లాయరేీ న్నయమించడం మంచ్చదనుకున్న, న్నందితుల
తర్ఫున వాదించవలసిందిగా రధాసుందర్ట న్న రికుస్ట్ చేసింది రష్ట్ర ప్రభుతుం.
అలాగే కాకతీయా యూన్నవరిెటీలో లంబాడా భాషల మీద రిసెర్టి చేసిన,
ప్రొఫెసర్ట ర్ంగనాధాచారిన్న అధికారిక అనువాదకుడిగాన్ల న్నయమించ్చంది.
ఇది ఎలాగ్మ ఓడిపోయే కేస్త అన్న న్నందితులకీ, డిఫెన్ె లాయర్ోకీ కూడా
బాగా తెలుసు.

3
కోర్ట్ రమ్:
విషూణభానోత్, యోగేంద్ర భూమాా,కేశవ్ లోకాా, విక్రమ్ మంగాో,
న్నందితుల బోనుకి దగగర్గా న్నలబడా్రు. వీర్ంతాకూడా 25 సంవతెరల లోప్ప
యువకులే! వారి వెనుకగా పోల్లసులు న్నలబడా్రు.
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మేమూ మనుషులమే!
రధా సుందర్ట డిఫెనుె తర్ఫునా, సుధాకర్ట నంబూద్రీ ప్రాసికూాషన్
తర్ఫునా తమ తమ వాదనలు విన్నప్పంచడాన్నకి మ్మందు, ఇంకోసారి తమవదద
ఉనీ

ఫైలోలోోన్న

అంశాలను

ఛెక్

చేసుకుంటునాీరు.

సుధాకర్టకి

డిల్లో,

మ్మంబాయిలోోన్న ఫేరగసన్ కంపెన్న లాయరో, రధాసుందర్ట కి బంజారసమిత్త
లాయరో, ఇంకా కొన్నీ ప్రైవేట్ డిటెకి్వ్ ఏజెన్నెలూ తమ సహకారన్నీ
అందిసుూనాీయి.
కోర్ట్ హాలోోకి జ్డీజగారు ఇంకా రలేదు. అదే అదునుగా, కోర్ట్ హాలోోన్ల,
అకకడి

వర్ండాలోన్ల,

మాటాోడేసుకుంటునాీరు.

లాయరో,
కోర్ట్

కక్షిదారులూ,

హాలోో

సుధాకర్ట,

పోల్లసులూ
రధా

కూడా
కూడా

మాటాోడుకుంటునాీరు.
రధ: సుధాకర్ట అంకుల్! మధాాహీం నాకు పర్ెనల్ వర్టక ఉంది.
పదుదనేీ ఈ కేసు మ్మగించేదాదమా?
సుధాకర్ట: దాన్నకేమ్మందమామ.. ఈవాళ్ జ్స్ట్ బిగిన్నంగ్. అంతే. కేసు
ప్పరుపరలు నేను చెపుడం, న్నందితులన్న ప్రవేశపెట్డం, అంతవర్కే. ఆ
తరువాత జ్డీజగారు వేరే డేట్ె ఇసాూరు. కాబట్ట్, ఈవాళ్ న్న పనేం ఉండదు.
హాయిగా వెళ్ళుపోవచుి. అయినా నాకూకడా మధాాహీం ‘CAT’ లో ఇంకో కేసు
ఉందిలే. కాబట్ట్ పదుదనేీ మ్మగించేసాూను.
రధ: థంకూా అంకుల్. మావారి ఆఫీసులో పన్నచేస్త కుర్రాడి గురించ్చ
అడిగారు కదా? ఆ సంబంధం మన మైత్రీకి బాగుండదన్న చెపుమనాీరు సుందర్ట.
ఆ కుర్రాడు గ్రూప్ –II లో సెలెక్్ అయి డిపీ్ తాసిలాదరుగా ఉనాీ, ఇపుట్టకే అతను
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1834
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