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శాసిత్ అంకుల కోసం తులసి తీసుకునన్ నిరణ్యంతో మొదటిసారిగా మా దారులు వేరయాయ్యి. ఆ అవడంతో మొదలుకొని మా పర్తి 

దారీ వేరవుతూనే పోయింది. 
నేను, శాయ్మ, బృందా ఇంజనీరింగ లో, తులసి డిగీర్ కాలేజ లో జాయిన అయాయ్ము. కాలేజెస వేరైనా టెకాన్లజీ పుణయ్మాని మెసేజెస, 

మొబైలస్, మెయిలస్ తో ఎపుప్డూ టచ లోనే వుండే వాళళ్ం. వాటిని (M3) అని పిలుచుకునే వాళళ్ం ముదుద్గా.  
ఎంత బిజీ సెక్డూయ్ల వునాన్ రోజులో ఏదో ఒక టైమ లో అందరం కలవడానికే టైర చేసేవాళళ్ం. కాలేజ కి వెళేళ్ ముందో లేక 

తిరిగివచిచ్న తరావ్తో 
సెకండ ఇయర సాట్రట్ అయాయ్కా ననున్ హాసట్ల లో చేరిపోమనాన్రు నానన్. మూడు బసుస్లు మారి వెళాళ్లిస్ రావడంతో  వెయిటింగ 

లో, టార్ఫిక లోనే చాలా టైమ వేసట్వుతోందంటూ.  
నాకు ఆ డెసిషన పెదద్గా ఇషట్ం లేకపోయినా టైమ సేవింగ కోసం ఒపుప్కోక తపప్లేదు. శాయ్మ, బృందాలు మాతర్ం వారి కాలేజ లకి 

బస ఫెసిలిటీ వుండడంతో ఇంటి నుంచే వెళేళ్వారు.. 
తులసిది కాలనీ దగగ్రోల్వునన్ డిగీర్ కాలేజ కావడంతో తను కాసత్ ముందుగానే వచేచ్సేది కాలేజ నుంచి . 
ఇంటర నుండీ అలవాటైన టూయ్షనస్ చెపప్డం ఇంజనీరింగ జాయిన అయాయ్కా కూడా కంటినూయ్ చేయాలనుకునాన్ను. కానీ అలా 

చేయడం కషట్మయేయ్ది. కాలేజ దూరం కావడంతో చాలాసారుల్ తిరిగి వచేచ్సరికీ ఆలసయ్మయిపోయేది. నా కాల్సెస కూడా పాపం తులసే 
తీసుకోవలసి వచేచ్ది. 

 నేను హాసట్ల చేరిపోయాకా, తులసి పూరిత్గా టేక ఓవర చేయాలిస్ వచిచ్ంది. ఎపుప్డైనా బృందా తనకి సాయం చేసేది. ముఖయ్ంగా 
సూట్డెంటస్ కి ఎగాజ్మస్ టైమ లో. 

చూసుత్ండగానే మేము ఫైనల సెమ కి వచేచ్సాము.  ఆలెర్డీ పేల్సెమ్ంటస్ జరిగిపోయాయి మా బాయ్చ కి. లకీక్లీ చాలా మంచి కంపెనీలో 
నాకు సెలెక్షన వచిచ్ంది. పైగా నేను ఎమ.ఎస. చేసాత్నంటే కూడా అబార్డ కూడా పంపిసాత్మని చెపాప్రు. ఒకక్ సెమ కషట్పడితే లైఫ సెట 
అయిపోయినటేట్. నేను వూహించనంత మంచి ఆఫర అది. వెరీ మచ థిర్లడ్. 

బృందాకి కూడా మంచి పేల్సెమ్ంట వచిచ్ంది. కాకపోతే శాయ్మ మాతర్ం రిసెరచ్ కి సంబంధించిన ఆఫర వసేత్నే తీసుకుంటానంటూ 
వేరేవేవీ ఆకెస్పట్ చేయకుండా వుండిపోయాడు. 

తులసి డిగీర్ పూరత్యిపోయింది. ఆ పైన చదివించలేనని శాసిత్ అంకుల చెపేప్యడంతో తను ఇంటోల్నే వుండిపోయింది. ఈవెనింగస్ 
మేం సాట్రట్ చేసిన టూయ్షన కాల్సెస మాతర్ం తీసుకునేది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  y˚T 2020 

   2 నిజముర కృ ణ్..! 

కనీసం తను డిసెట్నస్ లో ఐనా పీ.జీ. చేయడానికి శాసిత్ అంకుల ని ఒపిప్ంచమని నానన్నీ, రాజేష అంకుల నీ బలవంతంగా 
పంపాము. చాలా కషట్ంమీద అందుకు ఒపుప్కునాన్రాయన, వీళళ్ మాట కాదనలేక. 

మరిచ్పోలేని రోజది. తులసి చాలా సంబరపడిపోయిందపుప్డు. నాకు తెలుసు, పాపం తనకి చదువంటే చాలా ఇషట్ం. 
PPP 

రోజూ సాయంతర్ం లైబర్రీకి వెళేళ్ముందు సిసట్మ ముందు కాసేపు తపప్నిసరి.. నేను హాసట్ల కి మారాకా మా నలుగురి గూర్ప కీ 
ఛాటింగ కోసం మేం ఫికస్ చేసుకునన్ టైమ అది.  

శాయ్మ, బృందాల పార్జెకట్  కాల్సెస కూడా అపుప్డే పూరత్వుతాయి. తులసి కూడా టూయ్షన కాల్సెస కి కాసత్ ముందే మా ఇంటికి వచిచ్ నా 
సిసట్మ తీసుత్ంది. 

మాగిజ్మమ అందరం జాయిన అవుతాము, ఎపుప్డైనా ఒకొక్కక్రం మిసస్వుతుంటాము.  
ఆ రోజు శాయ్మ, తులసీ ఇదద్రూ లేరు మెసెస్ంజర లో. బృందా ఒకక్తే వుంది. చాలా పెదద్ నూయ్స తో సిదధ్ంగా. 
"యూ నో కృషాణ్ తులసి పెళళ్ట నెకస్ట్ మంత" ఏ వుపోధాఘ్తమూ లేకుండా డైరెకట్ గా మెసేజ టైప చేసింది బృందా. 
"వావ్ట.. ఆర యూ కిడిడ్ంగ.. ఏంటంత సడెన గా !?" కంగారుగా తిరిగి టైప చేసాను. కాల చేదాద్మంటే కాయ్ంపస లో సెలస్ అలౌడ 

లేవు. 
"లేదు. కిడిడ్ంగా నా మొహమా. ఈవెన ఐ వాజ టెరిబీల్ షాకడ్. శాసిత్ అంకుల కాశీకి వెళాళ్రు కదా పొదుద్నేన్ తిరిగి వచాచ్రు. అకక్డెవరో 

తెలిసినవాళుళ్ కలిసారట.  చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ అట. అంకుల సింపుల గా సంబంధం ఖాయం చేసుకుని వచేచ్సారు, కనీసం రమా ఆంటీకి 
కూడా చెపప్నైనా చెపప్కుండా.  

తులసికి కూడా కొంచెంసేపటి కిర్తమే తెలిసింది. తెలియగానే నా దగగ్రకి వచేచ్సింది. సడెన గా కదా. పాపం చాలా నెరవ్స 
అయిపోయినటుట్ంది" చెపుప్కుపోతోంది బృందా. 

"వెయిట. వెయిట..యూ మీన తులసీ ఈజ ఓ.కే. విత ఇట ? తనకి ఓ.కే.నా? ఇదంతా ఇంత తొందరగా బృందా? " 
"మ. ఏమో కృషాణ్ నువొవ్చాచ్కా మాటాల్డు తనతో. నాకైతే అరథ్ం కావటేల్దు. నీకే తెలియాలిక”  చెపిప్ంది. 
"మే బీ. సరే తనేది?" అడిగాను. 
"ఏదో పూజట సాయంతర్ం. అంకుల కాశీ వెళిళ్ వచాచ్రుకదా గంగా జలం, పర్సాదం, అనీన్ అందరికీ పంచుతారట. ఏరాప్టల్లో 

వుంది" చెపిప్ంది. 
"ఓ.కే. దెన. మళీళ్ మాటాల్డతాను బృందా సీ యూ" అంటూ ఛాట బాకస్ కోల్జ చేసాను.  
లేచి బయటకి వచాచ్ను. అపప్టికే రఘు వచాచ్డు లైబర్రీ టైమ అయియ్ందంటూ. రఘు కూడా నా కాలేజే. కాకపోతే వాళళ్ ఇలుల్ దగగ్రే 

కావడంతో హాసట్ల అవసరపడలేదు వాడికి. కాలేజ లో కాల్సెస అయాయ్కా ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ వసాత్డు. ఇపుప్డంటే పార్జెకట్ టైం కాబటిట్ లైబర్రీ 
అవరస్ కోసం, అసలైతే వాడొచేచ్ది అందరం చేసే టైంపాస కోసమే. 

"కృషాణ్ ఏంటి ఇంకా ఇకక్డే వునాన్వ? వెళాద్మా?" అడిగాడు. 
ఎకక్డో ఆలోచిసుత్నన్ నేను వులికిక్పడి చూసాను " లేదు రఘూ నేను ఇంటికి వెళాళ్లి నువెవ్ళుళ్" చెపిప్ తవ్ర తవ్రగా కదిలాను. 
వెళాళ్లి వెంటనే. అందరికంటే ముందు అమమ్తో మాటాల్డాలి ఇవావ్ళే. నా మనసులో అనుకునన్ది చెపాప్లి. 

PPP 
"సో తులసిని పేర్మిసుత్నాన్వనన్మాట"  గంభీరంగా అనాన్రు నానన్. 
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"లేదు నానాన్" వెంటనే జవాబిచాచ్ను తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ. 
"చినాన్ కథలు చెపప్కు, నువేవ్ం అడుగుతునాన్వని అమమ్ నాకు చెపిప్ందో తెలుసా?" నానన్ గొంతులో కోపం సప్షట్ంగా వినిపించింది. 
"తెలుసు నానాన్ నేనే అడగమనాన్ను. తులసిని పెళిళ్ చేసుకుంటాననాన్ను" చెపాప్ను సినిస్యర గా.  
"పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డకు కృషాణ్. ఓ పకక్ ఆ అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకుంటానంటూ, మరోపకక్ పేర్మించటేల్దంటావ ఎందుకా కథలు? 

నీకాపిలల్ంటే ఇషట్ం లేదూ?" అసహనంగా చూసూత్ అనాన్రు నానన్. 
"ఇషట్మే నానాన్. చాలా ఇషట్ం, నాకు శాయ్మ అంటే కూడా ఇషట్మే, కానీ పేర్మించడంలేదుగా. అలాగే తులసంటే కూడా ఇషట్మే – పేర్మ 

కాదు" వివరించాను. 
"అంటే శాయ్మ కీ, తులసికీ తేడాలేదేమిటార్ నీ దృషిట్లో" తెలల్బోతూ అడిగింది అమమ్ నానన్వైపోసారి అయోమయంగా చూసి.  
"ఎందుకు లేదమామ్? శాయ్మ తో నా రిలేషన లైఫ లాంగ, మేం ఎంతకాలం కావాలంటే అంతకాలం కంటినూయ్ చేయొచుచ్, బట 

తులసితో అలాకాక్దు. ఇటస్ నెవర ద సేమ. ఆలెర్డీ బోలెడు రెసిట్ర్క్షనస్. ఇక రేపు ఫూయ్చర లో మాకు ఎవరి లైఫ వారికేరప్డాడ్కా కనీసం 
కలిసేందుకు, మాటాల్డుకునేందుకైనా వుంటుందో లేదో తెలీదు.  

అందుకే పెళిళ్ చేసుకుంటానంటునాన్ను. సో దట తనని లైఫ లాంగ కోలోప్కుండా వుండేందుకు. అంతే" కనెఫ్స చేసాను.  
ఇదద్రూ అయోమయంగా చూసారు నావైపు. సడెన గా నానన్ నవావ్రు గటిట్గా, తేలిగాగ్. రెండు క్షణాల తరావ్త అమమ్ కూడా శృతి 

కలిపిందాయనతో. 
నేనేం మాటాల్డలేదు. కామ గా నిలబడాడ్ను. నేనూహించని రియాక్షన కాదది.  
కాసేపటికి సరుద్కుని తన పకక్నునన్ సోఫా వైపు చూపించారు నానన్, "ఇలా వచిచ్ కూరోచ్ కృషాణ్" అంటూ.  
నేను వెళిళ్ పకక్న కూరోచ్గానే పేర్మగా నా భుజం చుటూట్ చేయివేసి దగగ్రకి తీసుకునాన్రు.  
"సారీ కృషాణ్ నినున్ టీజ చేయాలనో, హేళన చేయాలనో నవవ్లేదు. నీ అమాయకతవ్ం చూసి నవొవ్చిచ్ంది. అంతే. పీల్జ డోనట్ మైండ" 

ఆపాయ్యంగా అపాలజైజ చేసారు.  
"ఐ నో డాడ", చెపాప్ను మనఃసూఫ్రిత్గా.  
నిజంగానే తెలుసు నాకు వాళిళ్దద్రూ అలా ననున్ తకుక్వచేయలేరని, తమ తపుప్ని పిలల్లముందు ఒపుప్కుని క్షమాపణ అడిగేంత 

ఔదారయ్ం ఎంతమంది తలిల్తండుర్లుకుంటుంది? బట ఐ కెన పౌర్డీల్ సే మై పేరెంటస్ హావ దట. ఆ గౌరవమే లేకపోతే వారిముందు ఇలా నా 
మనసుని యధాతధంగా వుంచే ధైరయ్ం నేను ఎపప్టికీ చేయలేకపోయే వాడినేమో. 

"చూడు కృషాణ్ ఈ ఏజ లో అలాంటి ఫీలింగస్ సహజమే. ఇపుప్డునన్ ఫెర్ండస్ ని వదలలేమనీ, వదిలి వుండలేమనీ పర్తి సేట్జ లో 
అనిపిసుత్ంది. సూక్ల లో, కాలేజ లో, కాలనీలో, టూయ్షన లో. ఎవీర్వేర.  

సరిక్ల పెరుగుతునన్కొదీద్ మన లైఫ లో పర్యారిటీస మారతాయి. కాలంతో పాటూ బంధాల సాందర్తా తగుగ్తుంది. అది నువువ్ అరథ్ం 
చేసుకునీ"  ఇంకా చెపప్బోతునన్ నానన్ మాటలోల్కి ఇంటూర్డ అవుతూ చెపాప్ను. 

"నానాన్. నేను ఇంజనీరింగ ఫైనల లో వునాన్ను. సూక్ల, కాలేజ, టూయ్షన, కాలనీ అనీన్ దాటాననే అనుకుంటునాన్ను, అయినా నేను 
ఇంకా అడాలసెనస్ కూడా దాటలేదని నా మాటలతో మీకు అనిపిసోత్ంది కదూ? బట అయామ టర్యింగ టూ బీ కిల్యర తులసి నా లైఫ లో 
చాలా ఇంపారెట్ంట. చాలా అంటే చాలా. తనని వదులుకోవాలని లేదు నాకు, కానట్ లూజ హర. 
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రేపొప్దుద్నన్ నా సెటిలెమ్ంట అయాయ్కా, నా కోసం ఎవరో ఒక అమామ్యిని చూసాత్రుగా. ఆ అమామ్యి తులసే ఎందుకు కాకూడదు? 
మే బీ నేను సెటిల అయాయ్కా ఇదంతా మాటాల్డివుంటే ఇట వుడ హావ మేడ సెనస్ ఏమో. బట నా దగగ్ర అంత టైమ లేదు, శాసిత్ అంకుల 
తులసికి ఏదో సంబంధం ఖాయం చేసుకుని వచాచ్రని వినాన్ం. సో అయామ లెఫట్ విత నో అదర ఆపష్న. 

ఐనా నానాన్, నాకూక్డా అంత వుతాస్హం ఏమీ లేదు ఇపుప్డు పరిగెటిట్- పరిగెటిట్ టెవ్ంటీ టూ ఇయరస్ కే పెళిళ్ చేసుకుని ననూన్, నా 
వైఫ నీ కూడా పోషించమని మీ నెతిత్న కూరోచ్వడానికి అయామ నాట లైక దట లేజీ బగగ్ర సుభాష.  

మీరు ఒకక్సారి శాసిత్ అంకుల తో మాటాల్డండి, కొనిన్ ఇయరస్ వరకూ ఈ పెళిళ్ థాట వాయిదా వేయమని చెపప్ండి, ఏ రీజన 
అయినా ఓ.కే. నానాన్ పీల్జ, అమామ్ చెపుప్ పీల్జ. పీల్జ డూ మీ దిస ఫేవర.." 

డిసట్ర్బ చెయయ్కుండా నా వరష్న మొతత్ం వినాన్రిదద్రూ. ఆ తరావ్త కొంతసేపటివరకూ ఇదద్రూ ఏం మాటాల్డలేదు. ఆ కాసేపటి బరువైన 
నిశశ్బాద్నిన్ నానన్ గంభీరంమైన గొంతు చీలిచ్ంది, నా గుండెతోపాటుగా "చూడు కృషాణ్.., నువువ్ ఓ అడాలసెంట లా మాటాల్డావని మేమేం 
అనుకోలేదు. వి రెసెప్కట్ యువర ఫీలింగస్ అండ థాటస్. మాతో అవి షేర చేసుకునన్ందుకు వి ఆర వెరీ హాపీ. తులసి నీ లైఫ లో ఎంత 
ఇంపారెట్ంటో కూడా తెలుసు,  

కానీ కేవలం అందుకోసమే తనని పెళిళ్ చేసుకుంటానని అనుకోవడం దటస్ ఇనోన్సెనస్ మై కిడ. పూయ్రీల్ ఇనోన్సెనస్. నువువ్ నిజంగా 
తులసిని పేర్మిసుత్ంటే పెళిళ్ గురించి మాటాల్డినా అరథ్ంవుంది, అలాంటిదేమైనా వుంటే మాటాల్డచుచ్, అడగచుచ్, రికెవ్సట్ చేయవచుచ్. కానీ పేర్మ 
లేని చోట ఈ పర్యతాన్లనీన్. మ... 

అయినా డూ యూ ధింక ఇటస్ ఆల సో ఈజీ? ఇలాంటి ఇంటర కేసట్ మాయ్రేజ కి శాసిత్గారిలాంటి పురోహితుల కుటుంబం 
ఒపుప్కుంటుందని నీకు అనిపిసోత్ందా? పైగా వాళెళ్ంత ఆరథ్డాకస్ ఫాయ్మిలీయో నీకూక్డా తెలుసుకదా? చాలా పెదద్ పెదద్ గొడవలవుతాయి. 
అసలు అలాంటి పర్సాత్వన చేసిన వెంటనే వునన్ రిలేషనస్ ముందు తెగిపోతాయి. డూ యూ అండర సాట్ండ దట? 

అదంతా కేవలం తులసితో సేన్హం కట అవకుండా వుండడం కోసమా? మరి మా రిలేషనస్? జసట్ టు రీటెయిన హర ఇన యువర 
లైఫ ఫర ఎ లాంగ టైమ. వదుద్ చాలా సెలిఫ్ష థాట అనిపించుకుంటుంది కృషాణ్. వరక్వుట కూడా కాదు. ఐనా నీకెందుకంత భయం? 
మీరంతా పెళిళ్ళళ్యాయ్కా దూరమైపోతారని అంత భయం ఎందుకు? ఇపుప్డు సొసైటీ మారింది, పీపుల మెయినెట్యిన రిలేషనస్ అకార్స 
కంటీర్స. అలాంటిది లేని పోని భయాలతో డోనట్ టేక ఎనీ హేసీట్ డెసిషనస్.  

సరే పోనీ ఇదంతా వదిలేదాద్ం. ఒకవేళ తులసితో పెళిళ్కి కమిట అయాయ్కా ఇఫ యూ హాపెన టూ మీట యువర సోల మేట.  దెన? 
ఏంచేసాత్వు? లాంగ టరమ్  కమిటెమ్ంటస్ విత అవుట లవ వరక్వుట కావు కృషాణ్. వదుద్. డోనట్ గెట ఇన టూ ఆల దట." 

"నానాన్, మీరడిగే పర్శన్లకి జవాబులు మీ దగగ్రే వునాన్యి. తులసి నా లైఫ లో వుండదని ఎందుకనుకుంటునాన్ను అనే పర్శన్కి మీరే 
జవాబివవ్ండి. మమమ్లిన్ చినన్పప్టీన్ంచీ చూసుత్నన్ శాసిత్ అంకుల వాళూళ్, రాజేష అంకుల వాళూళ్ ఎందుకు భయపడుతునాన్రు మా వునికిని 
చూసి? ఎందుకు మీరంతా పదేపదే మమమ్లిన్ గమనిసుత్నాన్రు?  

అదంతా కేవలం మేం కాసత్ పెదద్యేయ్వరకే, తరావ్త ఒకక్సారి మాకు పెళిళ్ళైళ్ మేం సెటిల అయాయ్కా మా రిలేషనస్ బాగుంటాయి, 
ఎవరి పరిమ్షనస్ అవసరంలేకుండా కాజువల గా వుంటాయని చెపప్కండి పీల్జ." 

"వై నాట చినాన్ అదే నిజం కదా. ఐనా అదంతా మిమమ్లిన్ బటీట్ వుంటుంది. మీరు ఎలా మెయినైట్న చేసాత్రనే దానిమీద డిపెండ 
అవుతుంది. హౌ యూ మాయ్నేజ , హౌ యూ బిహేవ. అండ" నానన్ మాట పూరత్యేయ్లోపే అందుకునాన్ను.. 
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"మరి మాధవకక్ సోషల లైఫ ఎందుకు  నానాన్ కట అయిపోయిందీ? పోనీ ఎంతమంది అలా కాంటాకట్ లో వుండగలరు? ఇట 
డజంట డిపెండ ఆన హౌ వి బిహేవ ఆర హౌ వీ మెయినైట్న. ఇట డిపెండస్ పూయ్రీల్ ఎట ద మెరీస్ ఆఫ వనస్ పారట్న్ర అండ అమామ్యిల 
విషయంలో ఐతే వాళళ్ ఇన లాస మెరీస్ కూడా నీడెడ. అంతే. ఇటస్ యాజ సింపుల యాజ దట. 

మీ నెకస్ట్ డౌట. హా. మరో అమామ్యి అని కదూ?  రేపొప్దుద్నన్ నాకింకో అమామ్యితో పెళళ్యాయ్కైనా లవ ఆఫ మై లైఫ కనిపించదు 
అని ఏం గాయ్రెంటీ నానాన్? అలా చూసుకుంటూ పోతే దానికి అంతేముంది. మీ రిలేషనస్ పాడుచేయాలనే సెలిఫ్ష వుదేద్శయ్ంతో కాదు.., మా 
రిలేషనస్ గురించిన భయంతో అడుగుతునాన్ను.. 

ఇది సెలిఫ్షెన్స కానేకాదు నానాన్ నా హెలప్ లెస నెస. పీల్జ హెలప్..! 
ఐనా, లాంగ టెరమ్ కమిటెమ్ంట ఇకక్డ ఎవరో పెళిళ్ చూపులోల్ పదినిమిషాలు కలుసుకునన్ వయ్కిత్తో కాదు. తులసి నానాన్. మీకు.. 

మీ..కు.. తెలుసు" నాకు తెలియకుండానే నా కళళ్లో నీళుళ్ నిండాయి.  
గబుకుక్న లేచి, నా రూమ లోకి వెళిళ్ తలుపేసుకునాన్ను. 
నాకు కిల్యర గా అరథ్ం అవుతోంది. అమామ్-నానన్లకి నేను చెపిప్ంది నచచ్లేదు. కాదు. కాదు.. అసస్లు నచచ్లేదు అని. ఎందుకంటే 

నేను బాధ పడుతునాన్నని తెలిసి కూడా వారు నా దగగ్రకి రాలేదు అంటే, నేనేదో తపుప్చేసానని వారి హింట. 
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