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శశి, పర్దుయ్మన్, ఒక రెసాట్రెంట లో కూరుచ్నాన్రు. 
గడడ్ం, పెరిగి జబుబ్ పడిన వాడిలా ఉనన్ పర్దుయ్మన్ వైపు చూసి నిటూట్రాచ్డు శశి.  
ఆరోజుకి శేర్షట్ వెళిళ్పోయి వారం రోజులైంది. ఈ విషయం బయటకి పొకక్కుండా అతి జాగర్తత్గా కేసు డీల చేసుత్నాన్డు శశి. ఏ 

మాతర్ం బయటకి వచిచ్నా మీడియా చిలవలు, పలవలు చేసి కుటుంబసభుయ్లను నిదర్పోనీకుండా చేసుత్ంది. పర్తి రోజూ , పర్తి క్షణం “సార 
శేర్షఠ్ గారి కేసు ఏమైంది? పర్దుయ్మన్ గారే హతయ్ చేసి పారిపోయిందని కధ చెబుతునాన్రట కదా! మీరిదద్రూ ఫెర్ండస్ అంట కదా.. అందుకే 
ఆయనని మీరు సేవ చేయడానికి కేసు కోల్జ చేసుత్నాన్రట కదా... “ ఇలాంటి పర్శన్లతో ఉకిక్రిబికిక్రి చేసాత్రు తనని.  

ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు ఇలాంటి కేసులు ఎనోన్. పర్తి పోలీస సేట్షన పరిధిలో వివాహేతర సంబంధాల కేసులు. సంసారాలు 
విచిచ్నన్ం అయిన కేసులు. తల తిరిగిపోతోంది ఒకోక్ కేసు చదువుతుంటే.   

ఎందుకిలా జరుగుతోంది? ఎంతో బలంగా, పవితర్ంగా, నూరేళళ్ పంట గా భాసించాలిస్న వైవాహిక జీవితాలు ఎందుకు ఇలా అతి 
తకుక్వ కాలంలోనే విచిచ్నన్ం అవుతునాన్యి. ఎవరిలో లోపం ఉంది! 

తెలల్వారి లేసేత్ ఇలాంటి కేసులు ఎనోన్. భారయ్ మీద అనుమానంతో భారయ్ని చంపేసే భరత్లు. అకర్మసంబంధాలకు బావిసలై పిర్యుడితో 
కలిసి భరత్ను చంపేసే భారయ్లు.  ఓ పకక్ కలిసి ఉంటూనే వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగిసూత్, బదధ్శతుర్వులాల్ బతికే వాళుళ్.. ఎందుకిలా? 

సంసారాలోల్ ఈ అలజడికి ఏంటి కారణం? చదువు విజాఞ్నానిన్ పెంచాలీ. ఆ విజాఞ్నం సంసాక్రానిన్ పెంచాలి. ఆ సంసాక్రం విజఞ్తని 
పెంచాలి. కానీ ఉనన్త చదువులు చదువుకునన్ వాళుళ్ కూడా ఎందుకు వివేకానిన్మరిచ్పోయి కేవలం ఉదేవ్గాలు, ఆవేశాలు, ఉదేర్కాలకు 
లోనవుతూ క్షణికొదేర్కంలో విచక్షణారహితంగా పర్వరిత్సూత్ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటునాన్రు. తమవే కాదు, పిలల్ల జీవితాలు కూడా 
నాశనం చేసుత్నాన్రు. లోపం ఎకక్డుంది?  

“శశీ!” పర్దుయ్మన్ పిలుపుతో ఆలోచనల నుంచి తెపప్రిలిల్ అతని వైపు చూసాడు. 
అంతులేని బాధ పర్తిఫలిసుత్నన్ కళళ్తో చూసుత్నాన్డు.  మావగారు పర్దుయ్మన్ని నమిమ్నా అతత్గారు మాతర్ం నమమ్లేదు. నువేవ్ నా 

కూతురిని ఏదో చేసావు అని పర్తి క్షణం చితర్వధ చేసోత్ంది మాటలతో.  శేర్షఠ్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? ఎందుకు అలా చేసింది అనే బాధతో  పాటు 
అతత్గారి మాటలు కూడా అతనికి నరకానిన్ చూపిసుత్నాన్యి. ఏదో మొకుక్బడిగా కిల్నిక కి వెళిల్ వసుత్నాన్డు. ముఖయ్మైన కేసులుంటే పలల్వే 
చూసుకుంటోంది.  
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శశి పరీక్షగా తన మొహంలోకి అలా చూసూత్ ఉండిపోతుంటే కలవరపడుతూ  తల వంచుకుని టేబుల మీద వేలితో సునాన్లు 
చుడుతూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 

“చెపుప్ పర్దూయ్య్ ..” మృదువుగా అనాన్డు శశి. 
“నాకు ఒక అనుమానం ...” 
“చెపుప్” 
“అదీ, అదీ ....” ఒకోక్ అక్షరం కూడబలుకుక్ంటూ అనాన్డు “శేర్షట్కి  ఒక ఫెర్ండ ఉనాన్డు. బహుశా అతని దగగ్రకు ఏమనాన్ వెళిల్ 

ఉంటుందంటావా ..?” 
భుర్కుటి ముడుసూత్ అనాన్డు శశి “శేర్షట్కి ఫెర్ండ... యు మీన..?” 
తల అడడ్ంగా ఆడిసూత్ అనాన్డు.. “మామూలు ఫెర్ండ అనే అనుకుంటునాన్ .. కానీ, బాగా ఆతీమ్యంగా , చనువుగా ఉంటాడు. “ 
“ఎకక్డుంటాడు తెలుసా ...” 
“కృషాణ్ నగర లో ఉంటాడనుకుంటా..” 
“ఫోన నెంబర?” 
“తెలియదు” 
“నీకు పరిచయం లేదా “ 
“పరిచయం ఉంది సేన్హం లేదు. ఒకసారి పరిచయం చేసింది నా బెసట్ ఫెర్ండ అని.” 
“నువువ్ ఎపుప్డూ మాటాల్డలేదా?” 
“లేదు ... ఆ అవకాశం  రాలేదు.. “ 
“ఇలుల్ తెలుసా?.” 
పర్దుయ్మన్ తలవంచుకుని తెలుసనన్టుట్ ఊపాడు. 
“వెళాద్ం  పద ....” బేరర బిల తేవడంతో కాష పెటేట్సి లేచాడు శశి. పర్దుయ్మన్ కూడా లేచాడు.  
ఇదద్రూ కారులో యూసఫ గూడా మీదుగా కృషాణ్నగర చేరారు.  
ఇంకా పది గజాలు ఉండగానే చూపించాడు పర్దుయ్మన్. “అదిగో ఆ అపారట్ మెంట లో సెకండ ఫోల్ర “ 
కారు అపారట్ మెంట దగగ్రకు పోనిచాచ్డు శశి. విజిటర పారిక్ంగ పేల్స లో పారక్ చేసి ఇదద్రూ లిఫట్ వైపు నడిచారు.  
“నేను పైకి  రానులే శశీ నువువ్ వెళుళ్... శేర్షఠ్  ఉంటె నచచ్ చెపిప్ తీసుకురా”  అనాన్డు పర్దుయ్మన్ . 
“ఎందుకు రావు ? మీ ఇదద్రి మధాయ్ గొడవ జరిగిందా?” 
పర్దుయ్మన్ మొహం పకక్కి తిపుప్కుని అనాన్డు. “ నాకు శేర్షఠ్ అంటే ఇషట్ం లేకునాన్ పెళిల్ అయినదగగ్ర నుంచి తను నాది అనే ఫీలింగ 

వలల్నేమో ఒక విధమైన పోసేసివ నెస వచిచ్ంది. ఇతను తరచుగా రావడం ఇదద్రూ ఇంటోల్ నేను ఉనాన్ ఆ ధాయ్స లేకుండా ఒళుళ్ మరిచిపోయి 
కబురుల్ చెపుప్కోడం భరించలేకపోయాను. ఒకరోజు అతను వెళిల్పోతుంటే ఫాలో అయి, సెలాల్ర లో పటుట్కుని ఇంకోసారి మా ఇంటికి రావదద్ని 
వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. అతను ఏదో చెపప్బోతుంటే కూడా వినకుండా సాట్ర్ంగ గా హెచచ్రించాను. ఆ తరవాత అతను రావడం మానేశాడు. “ 

“ఇదంతా జరిగి ఎంత కాలమైంది?” 
“సుమారు నెల ...” 
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“ఎందుకు ఇనిన్రోజులు చెపప్లేదు? వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఎఫైర ఉంటే శేర్షఠ్ రావడానికి ఒపుప్కోకపోవచుచ్గా అపుప్డేం చేదాద్ం ?” 
పర్దుయ్మన్ మొహం మాడిపోయింది. కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో అడిగాడు “ ఒపుప్కోదా?” 
శశికి అతనిన్ చూసుత్ంటే జాలేసింది. ఇషట్ం లేకుండా పెళిల్ మావగారి బలవంతం మీద చేసుకునాన్ కొంతకాలం నుంచి సహవాసం 

చేసుత్నన్ందుకో,  తాళి కటిట్ తన సవ్ంతం చేసుకునన్ందుకో ఇపుప్డు అతను  శేర్షఠ్తో మామూలుగా బతకాలని అనుకుంటునాన్డు. కానీ ఇదద్రి 
మధాయ్ ఏరప్డడ్ అపోహలు ఒక గోడని కటాట్యి.  నిజానికి ఆ గోడ పెదద్ బలంగా ఏం లేదు. వారి, వారి ఉదేవ్గాలు, అహాలు వదులుకుంటే ఆ 
గోడ కూలిపోడానికి ఎంతో సమయం పటట్దు.. కాకపొతే పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లి అనే సందేహం లాంటిదే వీళళ్లోల్ కూడా ఉంది. ఆ 
గోడ ఇపుప్డు ఎవరు కూలగొటాట్లి? 

 తల పంకించాడు శశి. “సరే నువువ్ కారులో కూరోచ్ నేను వెళిల్ వసాత్ను” అనాన్డు కార కీస పర్దుయ్మన్ చేతికిసూత్. 
పర్దుయ్మన్ కీస తీసుకుని వేగంగా కారు దగగ్రకు వెళాళ్డు. శశి లిఫట్ లో సెకండ ఫోల్ర వెళాళ్డు. ఎదురెదురుగా రెండు ఫాల్టస్ ఉనాన్యి. 

ఈ రెంటిలో అతను ఉండేది ఎకక్డ?  ఆలోచిసూత్ నిలబడి పోయాడు. అపుడే ఒక ఫాల్ట తలుపులు తెరుచుకుని దాదాపు పర్దుయ్మన్ వయసే 
ఉనన్ కురార్డు బయటికి వచాచ్డు.  

తలుపు చపుప్డవడంతో శశి తలతిపిప్ చూసాడు.   కారిడార లో అనుమానాసప్దంగా నిలబడద్ శశి వైపు అనుమానంగా చూసూత్ 
“ఎవరు కావాలి ?” అడిగాడు.  

అతనలా అడిగేసరికి కొంచెం ఇబబ్ంది పడాడ్డు శశి. అలా కారిడార లో నిలబడితే ఎవరికైనా తపప్కుండా అనుమానం వసుత్ంది.. పైగా 
తను యూనిఫాం లో కూడా లేదు. ఎలా? ఏమని చెపాప్లి? 

తను శేర్షఠ్ ఫెర్ండ పేరు తెలుసుకోలేదని గురొత్చిచ్ంది శశికి. అయినా తడబాటు కనపడకుండా నోటికి వచిచ్న పేరు పర్సాత్విసూత్ “ఇకక్డ 
అనిరుద అని ఎవరనాన్ ఉనాన్రా?” అడిగాడు. 

“నేనే అనిరుద మీరెవరు” అడిగాడు అతను. 
“మీరు ...?” గొంతులో వెలకాక్య దిగినటుట్ అయింది శశికి . 
“అనిరుద ... సాఫట్వేర ఇంజనీర  మేనేజర ఇన ఇనోఫ్సిస “ 
శశికి ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు. తను చీకటోల్ వేసిన బాణం ఎకక్డ తగలాలో అకక్డే తగిలింది. కానీ, దానిన్ ఎలా తీయాలో 

తెలియడంలేదు. ఆ యువకుడిని చూసుత్ంటే చాలా అందంగానే కాదు బాగా చదువుకునన్ పెదద్ ఆఫీసరాల్ ఉనాన్డు. మాటలో, మనిషిలో కూడా 
ఒక విధమైన  హుందాతనం, తేజసుస్ కనిపిసుత్నాన్యి.  సవ్రంలో  మంచి సంసాక్రం తొంగి చూసోత్ంది.  

“సార ఏంటి ఆలోచిసుత్నాన్రు..?” చిరునవువ్తో అడిగాడు అతను. 
“అది ... అది నాకు కావాలిస్న అనిరుద ...” 
ఇంతలో అతని మొబైల మోగడంతో “జసట్ ఏ మినిట”  అంటూ కాల తీసుకుని మెటల్ వైపు వెళాళ్డు. 
“హలో ... ఎవరూ... శేర్షాట్... ఎకక్డినుంచి మాటాల్డుతునాన్వు?” 
శశి శేర్షఠ్ పేరు చెవిని పడగానే శశి  అలరట్ గా అయాడు. చెవులు రికిక్ంచి నిశస్బద్ంగా వినసాగాడు.  
“ ఏంటి నాకేం వినపడడం లేదు. ఎందుకంత నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్వు? ఎకక్డునాన్వు? ఏంటి? ఆ, ఆ తెలుసు... అవునా ... 

పిచాచ్ అకక్డికెందుకు వెళాల్వు? పర్దుయ్మన్ కి తెలుసా నువువ్ అకక్డికి వెళాళ్వని? ఏంటి చెపప్కుండా వెళాళ్వా? అసలేం చేసుత్నాన్వు? నేనెలా 
రాను? అది పెదద్ డెన అని వినాన్ను... నేను రాగలనా? మైగాడ శేర్షాట్.. యు డిడ మిసేట్క ...ఇపుప్డెలా .. నేను పోలీస హెలప్ తీసుకుని రావాలి.. 
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పర్దుయ్మన్ కి చెపప్కపోతే ఎలా? నో, నో చెపాప్లి. ఏదనాన్ అయితే ఎంత డేంజర!? తపుప్ చేశావు. పీల్జ  నువువ్ ఫోన పెటేట్యి నేను ఏం 
చేయాలో, ఎలా చేయాలో ఆలోచిసాత్ను.” అతను ఫోన కట చేసి మాల్నమైన మొహంతో శశి దగగ్రకు వచిచ్ “చెపప్ండి ఏం కావాలి మీకు? నేను 
ఇపుప్డు అరజ్ంట గా వెళాళ్లి ... వాట కెన ఐ డూ ఫర యు? “ అనాన్డు. 

శశి సవ్రం కొంచెం కఠినంగా మారిచ్ “ నువేవ్ కావాలి” అనాన్డు . 
అతను విచితర్ంగా శశి మొహంలోకి చూసూత్ ... “వాట?” అనాన్డు .  
“ఎస .... శేర్షఠ్ ఎకక్డుంది?” అడిగాడు శశి. 
“శేర్షఠ్ ! ...” ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు  “తను మీకెలా తెలుసు?” 
“ముందు నా పర్శన్కి సమాధానం చెపుప్..” 
“తనింటోల్ తనుంది అనుకునాన్ ఫోన కాల రాకముందు... ఇపుప్డే తెలిసింది తను ఒక పర్మాదకరమైన చోట ఉంది అని ...” 
శశి సవ్రంలో  సడన గా మారుప్ వచిచ్ంది ” పర్మాదకరమైన చోటా...ఎకక్డ?” 
“ మీకు సురివ్త సింగ గురించి ఏమనాన్ తెలుసా?”. 
“ తెలుసు ఎందుకు? ఏమైంది? అతనితో నీకేంటి సంబంధం?” 
“  నానెస్నస్ నాకు వాడితో సంబంధం ఏంటి? మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డకండి. శేర్షఠ్ ఇపుప్డు  వాడి వలలో చికుక్కుందట. నాకు 

దొంగతనంగా ఫోన చేసింది. ననున్ రమమ్ంది. నువెవ్ందుకు అకక్డికి వెళాల్వు అంటే సరిగా ఏం చెపప్డం లేదు. అసలు నాకు సరిగా వినపడడం 
లేదు కూడా. కానీ వాళాళ్యన తో ఏదో గొడవ అయిందని అకక్డికి వెళాల్నని చెపిప్ంది మాతర్ం కొంచెం వినిపించింది. వైఫ అండ హజెబ్ండ 
మధయ్ సిలీల్ గొడవలు నాచురల. ఆ మాతార్నికి అకక్డికి వెళళ్డం ఏంటో  నాకేం అరధ్ం కావడం లేదు. నాకు అది ఎకక్డుందో తెలియదు. పోలీస 
రిపోరట్ చేయాలి. ముందు నేను తన హజెబ్ండ తో మాటాల్డాలి. పీల్జ ననున్ వెళళ్నివవ్ండి. అయినా మీరెవరు. నాకీ నిరబ్ంధం ఏంటి?” కొంచెం 
కోపంగా అనాన్డు అనిరుద .  

అతని మాటలోల్ నిజాయితీ,  మొహం లో టెనష్న చూసిన శశికి అతనిన్ తను అకారణంగా అనుమానిసుత్నాన్ను అనిపించింది. ఇతను 
చెడడ్వాడు కాదు.. ఉనన్తమైన చదువే కాదు ఉనన్తమైన వయ్కిత్తవ్ం తొణికిసలాడుతోంది ఇతని మొహం లో.. చాలా మంచి యువకుడు. మంచి 
ఫెర్ండ ... అనవసరంగా పర్దుయ్మన్ తొందర పడాడ్డు అనుకునాన్డు.  

మొబైల లో నెంబర డయల చేసుత్నన్ ఆ యువకుడి అందమైన మొహంలోకి చూసూత్ సౌమయ్ంగా పిలిచాడు “అనిరుద ...”  అతను శశి 
మొహంలోకి చిరాగాగ్ చూసాడు. 

“అయాం  ఏ ఎస పి శశిధర” అనాన్డు చేయి చాసూత్.. 
అతని కళుళ్ విపాప్రి మెరుపు దూసుకొచిచ్ంది..  షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “సర ... ఎకక్డో చూసాను అనుకుంటునాన్ను. మిమమ్లిన్ టి వి లో 

చూసాననుకుంటా ఒకటి, రెండు సారుల్.. వెరీ హాపీ టు  సి యూ” అనాన్డు. 
“నేను ఇపుప్డు మీరు చెపిప్న శేర్షఠ్ విషయంలోనే మీ దగగ్రకి ఎంకైవ్రీ కి వచాచ్ను. “ 
“నా దగగ్ర ఎంకైవ్రీ కా ...?” అయోమయంగా చూసాడు. 
శశి అతని భుజం మీద చేయెసి “మీ ఇంటోల్కి వెళదామా?”  అనాన్డు. 
అతను కొంచెం తడబడి “రండి” అంటూ కాలింగ బెల నొకాక్డు. రెండు క్షణాల తరవాత యాభై ఏళల్ సతరీ వచిచ్ తలుపు తీసింది.  
“రండి” అంటూ లోపలికి దారి తీసాడు.  
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“మా మదర” పరిచయం చేసాడు. ఆవిడ నమసక్రించింది. 
తెలల్గా నుదుట విభూతి పెటుట్కుని, ఒక హాయ్ండ లూం చీర కటుట్కుంది. మెడలో రెండు పేటల బంగారు గొలుసు చేతులకి రెండేసి 

గాజులు తపప్ ఎలాంటి అలంకారం, ఆభరణాలు లేకుండా సింపుల గా ఉనన్ ఆమెని చూడగానే  గౌరవ భావం కలుగుతుంది.  
“కూరోచ్ండి” అంటూ సోఫా చూపించి ఆవిడ లొపలికీ వెళిళ్ంది. 
“చెపప్ండి సార.. ఏం జరిగిందసలు...?” అనాన్డు అనిరుద శశి పకక్నే కూరుచ్ని. 
శశి  శేర్షఠ్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోడం  అందుకు దారి తీసిన కారణం చెపిప్. “సారీ అనిరుద నినున్ అపారధ్ం చేసుకునాన్ను. నా అదృషట్ం 

బాగుండి ఇపుప్డే ఆ ఫోన రావడం చాలా హెలప్ చేసింది.” 
“అదృషట్ం మీది కాదు సార నాది. లేకుంటే మీరు ననున్ తీసుకెళిళ్ ఇంటరాగేట చేసేవారు. నా భవిషయ్తుత్ మటిట్ కొటుట్కుపోయేది. నేనే 

దికుక్ అయిన అమమ్ చచిచ్పోయేది అనాన్డు.” అలా అంటునన్పుప్డు పెదవుల మీద చిరునవువ్, కళళ్లోల్ చెమరింపు చూసిన శశి మనసు  
పశచ్చ్తాత్పంతో  కుర్ంగినటుట్ అయింది. పర్దుయ్మన్ మీద కోపం వచిచ్ంది.  

అతని  చేయి తన చేయిలోకి తీసుకుని పేర్మగా నొకిక్ అనాన్డు. “ఇపుప్డు మనం తక్షణం ఆ డెనిక్ వెళాళ్లి. మీరు కూడా వసాత్రా?” 
“అయోయ్ తపప్కుండా వసాత్ సార. మీరునాన్రుగా అండగా” అనాన్డు. 
“నేనే కాదు పర్దుయ్మన్ కూడా ఉనాన్డు  కింద కారులో” 
“పర్దుయ్మాన్..?” అతని మొహంలో రంగులు మారాయి. అయిషట్ంగా మొహం పెటాట్డు. “అయితే నేనెందుకు?” అనాన్డు. 
శశి నవివ్ “ మీరు ఎందుకలా అంటునాన్రో నాకు తెలుసు. పర్దుయ్మన్ చెపాప్డు. టేక ఇట ఈజీ. ఇదంతా మానవ , ఇంకా చెపాప్లంటే 

మగవాడి బలహీనత. ఇపుప్డు మనం ఫెర్ండస్. ముగుగ్రం కలిసి శేర్షట్ని రకిష్ంచాలి. అదే మన బాధయ్త” అనాన్డు. 
అనిరుద కూడా నవివ్ “రండి వెడదాం” అంటూ “అమామ్ తలుపెసుకో బయటికి వెళుత్నాన్ను”  అని కొంచెం గటిట్గా  చెపాప్డు.  
ఆవిడ బయటికి వచిచ్ “అదేంటి అతనికి కొంచెం కాఫీ అయినా ఇవవ్కుండా తీసుకుని వెళుత్నాన్వు” అనన్ది. 
“లేదమామ్ నాకేం వదుద్.. చాలా పని ఉంది వెళాళ్లి”  అనాన్డు శశి. 
ఆవిడ ఏదో అనే లోపల అనిరుద “లేదమామ్ చాలా  ఇంపారెట్నట పని ... వెళాళ్లి”  అంటూ బయటకి నడిచాడు. శశి 

అనుసరించాడు. వెనకాల ఆవిడ తలుపు వేసుకునన్ చపుప్డు వినిపించింది శశికి.  
కారులో ఉనన్ పర్దుయ్మన్ శశితో వసుత్నన్ అనిరుద ని చూసి మొహం మాడుచ్కునాన్డు.  ఇతడిని ఎందుకు తీసుకువసుత్నాన్డు? 

ఇంటరాగేషన కోసమా? ఒకక్ క్షణం అసూయతో నిండిన ఆ హృదయం ఆనంద తాండవం చేసింది. అనిరుద మంచివాడు, సంసాక్రవంతుడు, 
ఉనన్త విదాయ్వంతుడు, తన భారయ్కి మంచి సేన్హితుడు మాతర్మె అని పర్దుయ్మన్ అంతరాతమ్కు తెలిసినా తనకనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ అందగాడైన 
అతని పటల్ అసూయ కూడా విపరీతంగా ఉంది.  ఆ అసూయతోటే అతను ఇంటికి వసుత్ంటే రగిలిపోయాడు. ఆ అసూయ తోటే ఆరోజు 
అతడిని వెంబడించి అకారణంగా విషం కకాక్డు.  

“పర్దుయ్మాన్!  శేర్షఠ్  ఆచూకీ తెలిసింది”  అనాన్డు శశి.  
ఆ మాటతో అనిరుద మీద అనుమానంతో ఉనన్ పర్దుయ్మన్ ఊహించని రీతిలో గబుకుక్న కారు దిగి డోర విసురుగా కాలితో వెనకిక్ 

తనిన్ అనిరుద మీదకి వసూత్ “చూసావా? నేను చెపాప్నా.. వీడే ... వీడే నా భారయ్ని మాయ మాటలతో మోసం చేసి కిడాన్ప చేసాడని అనాన్నా 
!”  అంటూ అనిరుద షరట్ కాలర పటుట్కోబోతుండగా శశి విసురుగా అతనిన్ వెనకిక్ లాగి “ఆర యు మాడ? నేను చెపాప్నా అతను  కిడాన్ప 
చేసాడని ..డోంట బి ఫూలిష” అనాన్డు కోపంగా.. 
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అనిరుద విచితర్ంగా పర్దుయ్మాన్ను చూసూత్ ఉండిపోయాడు. శశి అనిరుద కి సారీ చెపిప్ వెనక డోర  తీసి “కూరోచ్” అనాన్డు.  
అనిరుద ఏదో చెపప్బోయి శశి చూపులోల్ కనిపిసుత్నన్ సేన్హభావం చూసి మౌనంగా కారెకాక్డు.  
పర్దుయ్మన్ బుసకొడుతూ ముందు సీటులో శశి పకక్న కూరుచ్నాన్డు. శశి కారు పోనిచాచ్డు.  
కారు కొంత దూరం వెళాళ్క శశి మృదువుగా అనాన్డు “పర్దుయ్మాన్! నువువ్ అనవసరంగా అనిరుద ని  అపారధ్ం చేసుకునాన్వు.. శేర్షఠ్ 

వెళిళ్పోయిన సంగతి కూడా అతనికి తెలియదు. శేర్షఠ్ ఇపుప్డు ఎకక్డుందో చెపేత్ నీ గుండె ఆగిపోతుంది “  
“ఏ ఎకక్డుంది?” కంగారుగా అనాన్డు పర్దుయ్మన్.  
“సురివ్త సింగ డెన లో...” 
“వాట!! అంటే .... ఆ మధయ్ పెదద్ సంచలనం కలిగించిన బాబా ... సమ్గిల్ంగ, దోపిడీలు, ఆడవాళళ్ను దౌరజ్నయ్ంగా తన ఆశర్మంలో 

దాచేసి బలవంతంగా అనుభవించడం? వాడేనా..?” వణుకుతునన్ సవ్రంతో అడిగాడు. 
“ఎస వాడే..” 
పర్దుయ్మన్ సీటులో వెనకిక్ ఒరిగిపోయాడు.  
“పర్దుయ్మాన్...”  కంగారుగా పిలిచాడు శశి.  
పర్దుయ్మన్ పలకలేదు.. 
“పర్దుయ్మాన్...” వెనక సీటు నుంచి ఒంగి పర్దుయ్మన్ భుజం తడుతూ పిలిచాడు అనిరుద . 
పర్దుయ్మన్  గాజుకళళ్తో శశి వైపు చూసి  దుఖంతో కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో “శేర్షఠ్ ఎందుకిలా చేసింది...నేనేం తపుప్ చేశాను ? పోయి, 

పోయి పులి గుహలో తలదాచుకునేంత అపకారం చేయలేదు శశీ.. నేనేం చేయలేదు “ అనాన్డు. 
“పీల్జ. నువువ్ టెనష్న పడకు. నేనునాన్గా . శేర్షట్ని సేఫ గా తీసుకు వసాత్ను. ఆమె కూడా చదువుకుంది. తెలివైనది. ధైరయ్సుత్రాలు. తనని 

తను రకిష్ంచుకోగలదు. ముందు మనం సేట్షన కి వెళిల్ వాడి డెన మీద  రెయిడ చేయించడానికి ఏరాప్టుల్ చేయాలి. ఇది అంత సులువు కాదు. 
వాడికి చాలా ఉనాన్యి ఇలాంటివి. తను ఎకక్డ ఉందో తెలియాలి. అనిరుద శేర్షఠ్  ఎకక్డినుంచి ఫోన చేసింది ?” 

“తన మొబైల నుంచే సార..” 
“ఒకసారి తనకి కాల చేయగలవా..?” 
“టైర చేసూత్నే ఉనాన్ను సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది. “ 
“అంటే! ఫోన చేయడానికి కూడా తనకి అవకాశం లేదు.. ఎలాగో సమయం, సథ్లం చూసుకుని చేసి ఉంటుంది..” 
“శశీ! శేర్షఠ్ ని కాపాడు... పీల్జ ... శేర్షట్ని కాపాడు..” చినన్పిలాల్డిలా ఏడవ్సాగాడు పర్దుయ్మన్.  
కారు డైరవ చేసూత్నే ఎడం చేతోత్ అతని భుజం తటిట్  “రిలాకస్. రిలాకస్ ... ముందు మీ అతత్గారికి,  మావగారికి ఎలా చెపాప్లో 

ఆలోచించు. నువేవ్ ఇలా డల అయితే ఎలా?” అనాన్డు శశి.  
“పర్దుయ్మాన్.. టెనష్న పడకు.. ఇంత మందిమి ఉనాన్ం. తపప్కుండా శేర్షట్ని కాపాడుకుందాం” అనాన్డు అనిరుద పర్దుయ్మన్ భుజం 

మీద చేయి వేసి ఓదారుప్గా. 
పర్దుయ్మన్ అతని చేయి మీద తన చేయి వేసి నొకాక్డు. 
ఆ సప్రశ్లో క్షమించు అనిరుద అనే భావన కనిపించింది అతనికి. తను కూడా పేర్మగా నొకాక్డు.  
కారు సేట్షన చేరింది.                       (కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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