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వారణాశి. బెనారస.కాశీ. ఏ పేరుతో పిలిచినా మనందరి కలియుగ కైలాసం. భూలోకంలో శివలోకం. ఇకక్డి
గంగలో మునిగితే పురుగు కూడా పునీతమవుతుందంటారు. పచిచ్ కసాయికూడా పరమపవితుర్డౌతాడంటారు.
హిందువైపుటిట్న పర్తివారూ తమ జీవితంలో ఒకక్సారైనా అడుగుపెటాట్లని కోరుకునే పర్దేశం. ఇకక్డి గాలి-ధూళి
తాకినా చాలు మహా పుణయ్మనుకునే పార్ంతం..
ఈ చోటు. మా తులసి మెటిట్నిలుల్. తన సుఖ-సంతోషాలూ, కషాట్లూ-కడగళూళ్.. అనీన్ తనలో దాచుకుని, చివరికి
మా తులసినీ తనలోనే కలిపేసుకునన్ చోటు.
ఇంకా చీకటుల్ విచుచ్కోని వేకువలో గంగ వడుడ్న నిలబడి చూసుత్నాన్ను. చినన్చినన్ అలలుగా పరవళుళ్తొకుక్తూ
గలగలా పర్వహిసుత్నన్ ఆ నదినే చూసుత్నాన్ను.గంగని నేలకు తేవడానికి భగీరథుడు చేసిన విశవ్పర్యతన్ం గురించి
ఎపుప్డో, చినన్పుప్డు టి.టీ.డీ. వాళళ్ చినన్ పుసత్కాలోల్ చదివిన కథ గురొత్చిచ్ంది..
ఇపుప్డు ఈ నా చినిన్ పరిధిలో నేను చేయబోయేదీ భగీరథ పర్యతన్మే.. ఫలిసుత్ందో లేదో కాలమే సమాధానం
చెపాప్లి..
నామనసంతా చితర్మైన ఎమోషనస్ తో నిండిపోయింది..
ఎంత చితర్మైనదో కదా ఈ మనిషి మనుగడ.. సాధయ్ం కాదని తెలిసినా కాలంతో వెనకిక్ పరిగెటుట్కుని
వెళిళ్పోవాలనీ.., అలా వెళిళ్ ఏవేవో చేయాలని అనిపిసోత్ంది..
అపుప్డు అలా ఎందుకు చేసాను..! ఇలా ఎందుకు చేసానూ..!, ఆ నిరణ్యం తీసుకుని వుంటే బాగుండేది…, ఈ
డెసిషన తీసుకోకుండావుంటే బాగుండేది.. ఒకటా రెండా ఎనిన్ ఆలోచనలు..!
ఐనా మతిలేని యోచనగానీ, పయనిసుత్నన్ ఆ నది ఎనన్డైనా వెనుదిరుగుతుందా.. మరి ఈ జీవితం వెనకిక్ ఎలా
వెళుత్ంది...!!
..కృషాణ్..!! ఎందుకీ ఆలోచనలు.. వదిలేయ.. అంటూ మనసుని మందలించుకుని అకక్డినుండి కదిలాను.
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ఓ విశాలమైన బిజీ వీధి అది. ఓవైపు చీరలు, అందమైన వసుత్వులూ అమేమ్ షాపులూ, మరోవైపు ఇళూళ్. ఆ సీట్ర్ట
లోకెలాల్ పెదద్ ఇంటి ముందు ఆగాం. మా తులసి మెటిట్నిలిల్ది. ఇకక్డ ఎవరిని కలవాలో, ఏం మాటాల్డాలో ఖచిచ్తమైన
ఆలోచన ఏదీ తెలీదు. వారితో మాటాల్డాలి అంతే.
ఇంటి అరుగుమీద కూరుచ్ని పూజపాతర్లని శుభర్ం చేసుత్నాన్డో వయ్కిత్. తటపటాయింపుగా అడిగాను, "జగదీష
నాధ ని కలవాలి" అంటూ హిందీలో.
తలెతిత్ విచితర్ంగా చూసి "ఎవరు మీరు? ఏం పని? పతిర్కలవాళాళ్? పోలీసులా? బంధువులా?" అంటూ తిరిగి
పర్శిన్ంచాడు.
అతనివైపు సూటిగా చూసి, "మీరు జగదీష జీయా ?" అడిగాను.
నా మాటలో భావం అరథ్మైనటుట్ంది, కాదనన్టుట్ తల అడడ్ంగా తిపిప్, "నాతో రండి" అంటూ లేచి లోపలికి
నడిచాడు.
అతని వెంట లోపలికి నడిచాము. మనసంతా ఏదో బరువెకిక్న ఫీలింగ. ఎదురుగా ఓ పెదాద్యన కూరుచ్ని ఏదో
గర్ంథం చదువుకుంటునాన్రు. బహుశా తులసి మామగారు అయివుండవచుచ్. మాతో వచిచ్న వయ్కిత్వైపు చూసి,
"ఎవరువాళుళ్?" అనన్టుట్ సైగచేసారు.
"జగదీష భయాయ్ కోసం వచాచ్రు" చెపాప్డతను.
"ఎవరు మీరు" మావైపు చూసి అడిగారాయన.
"మేము సహారా అనీ" మా మాట పూరిత్కాకుండానే చేతి పకక్నవునన్ రాగిచెంబు తీసి, మమమ్లిన్ తీసుకొచిచ్న
వయ్కిత్వైపు విసిరికొటాట్డాయన.
"ఎన...ఎనేన్ళళ్నుంచి పనిచేసుత్నాన్వు రఘూ ఇకక్డ. ఎవరిన్ లోపలికి తీసుకురావాలో, ఎవరిన్ గుమమ్ం దగగ్రున్ంచే
తరిమేయాలో తెలీదూ?" అంటూ నరాలు చిటిల్పోయేంత గటిట్గా అరిచారు. ఆయన ముఖంలో ఎరుపు, కళళ్లోల్ రౌదర్ం
చూసి మాకు మతిపోయింది.
షాకింగా చూసాం. అయినా ఇకక్డ మా మొదటి వెల కం ఇంతకంటే బెటర గా ఏమీ ఎకస్ పెకట్ చేయలేదు నేను.
శాసిత్ అంకులే మమమ్లిన్ దగగ్రికి రానీయలేదు. ఇక వీళుళ్ రానిసాత్రా. ఏది ఏమైనా కంగారు పడి పారిపోవడానికి కాదుగా
మేమొచిచ్ంది!.
"నమసేత్ మీరు అపారథ్ం చేసుకునాన్రు. మేం మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్డానికి రాలేదు" అంటూ

నెమమ్దిగా

చెపప్బోయాను.
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ఆలోపే ఆయన పకక్నునన్ సత్ంభం ఆసరాగా లేచారు. రఘు అనన్ సదరు కాయ్ండేట పరుగున వెళిళ్, ఆయన చేతికి
సపోరిట్ంగ సిట్క అందించాడు. కాలు ఫార్కచ్ర అయినటుట్ంది. లేకపోతే పరుగున వచిచ్ మమమ్లిన్ చంపేసేవాడే
అనన్టుట్ందాయన చూపు.
అంతలో "ఎవరూ?" అంటూ వినపడింది మా వెనకనుంచి.
చపుప్న తిరిగి చూసాము. ఓ పాతిక, ముఫైఫ్ ఏళళ్ యువకుడు రెండు చేతులోల్ ఏవో బరువైన సంచులతో లోపలికి
వసుత్నాన్డు. అతడు జగదీష కాదు. సుందరం అంకుల దగగ్ర తులసి పెళిళ్ ఫొటో చూసాను నేను బహుశా అతని
తముమ్డైవుండొచుచ్. పోలికలునాన్యి. తులసి మరిది.
"మీరు?" అని నేను అడుగుతుంటేనే చెపాప్రాపెదాద్యన కోపంగా "సహారానుంచటరా" అంటూ తెలుగులో.
"నమసేత్ మేము జగదీష గారితో కొంచెం మాటాల్డాలి. పీల్జ. మేం మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్డానికి రాలేదు" రిపీట
చేసాను పారట లాగా, ఫర ఎ ఛేంజ తెలుగులో.
అతను అదోలా చూసూత్, "నానాన్ మీరు లోపలికి వెళళ్ండి రఘూ" అనాన్డు కాసత్ ఖంగుమనే గొంతుకతో గటిట్గా
తీసుకెళళ్మనన్టుట్ చూసూత్ మమమ్లిన్ తినేసేలా చూసూత్నే, రఘు సాయంతో ఆ పెదాద్యన లోపలికి నడిచారు.
"కూరోచ్ండి" అనిచెపిప్ అతను లోపలికి వెళిళ్ చేతిలోవునన్ సంచులు లోపల పెటిట్డానికో, లేక తండిర్తో
మాటాల్డడానికోగానీ లోపలికి వెళాళ్డు.
చుటూట్ చూసాను, విశాలమైనలోగిలి. గోడలమీద పెదద్పెదద్ ఫేర్ములోల్ రకరాకాల దేవుళళ్ పటాలు, ఇంటిపెదద్ల
ఫొటోలు, వాటి మధయ్ ఓ పెదద్ ఫేర్మ లో వారి ఫాయ్మిలీ ఫొటోలు. అనిన్ నిండివునాన్యకక్డ. అంతలో సతీష నాధ
తిరిగిరావడంతో, వెళిళ్ మాకు చూపిన కురీచ్లో సిథ్రపడాడ్ను.
మా ఐడీ చెక చేసాకా ఎదురుగా వునన్ ఛైరోల్ కూరుచ్ంటూ, "చూడండి, జగదీష అనన్యయ్ ఇకక్డలేడు. వునాన్ మీతో
మాటాల్డడు. మీకు కావలిసిన వివరాలనీన్ ఇదివరకే తీసుకుపోయారు కదా. మళీళ్ ఏంటి?" కాసత్ విసుగాగ్ అడిగాడు.
"మేము ఈ కేస కి సంబధించిన కోల్జింగ రిపోరట్ చేయాలి. మాదగగ్ర పూరిత్ డీటైలస్ లేవు వునన్ కొదిద్పాటి
వివరాలనీన్ మీ అకక్ భరత ఇచిచ్నవే. బట మేము జగదీష తో, ఇకక్డవుండే ఇంటోల్వాళళ్తో మాటాల్డాలి"
"మీరేమనాన్ మాటాల్డాలనుకుంటే సీ.ఐ. చౌదరిగారితో మాటాల్డచుచ్. ఆయన చెపాత్రు మీకు కావలసిననిన్
వివరాలు. లేదంటే సాయంతర్ం టీటైమ కి రమమ్ని చెపాత్ను"వయ్ంగయ్ంగా చెపాప్డతను.
తలవూపాను, 'మాకు సీ.ఐ. చౌదరిగారు చాలా కోల్జ, సో బెటర బీ కేర ఫుల వైల కవ్శచ్నింగ' అనన్ అతని హింట
అరథ్మై నవొవ్చిచ్ంది.
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"తపప్కుండా సతీష ముందు మీతో మొదలుపెటిట్, తరావ్త ఆయన దగగ్రికీ వెళాత్ం. షల వి సాట్ర?ట్ " చురుగాగ్
చెపాప్ను.
కోపంగా చూసాడు, "ఏం మాటాల్డతారు. చూసారుగా నానన్ ఎంత డిసట్ర్బడ్ గా వునాన్రో. అమమ్ మంచంలోవుంది,
ఇక అనన్యయ్" అంటూ బాధగా ఆగిపోయాడు. చూసాను తులసి భరత్గురించి ఏమైనా చెపాత్డేమోనని. అతను మౌనంగా
వుండిపోయాడు.
ఇక తపప్క మొదలుపెటాట్ను "మాకు మీ పరిసిథ్తి అరథ్మౌతోంది, వీ డూ అండర సాట్ండ యువర పెయిన మిషట్ర"
ఆగాను. "సతీష నాధ" తన పేరు అందించాడతను.
"ఓ ఎస.. ఎస.., సారీ ఐ ఫరాగ్ట మిసట్ర సతీష. కానీ మా డూయ్టీ మేమూ చేయాలి కదా. ఒకవేళ నిజంగా మీరు
చెపిప్నటుట్గా మీరే నషట్పోయివుంటే ఆ విషయం మా రిపోరట్ లో మేమేమీ దాచము" మృదువుగా చెపాప్ను.
"నానెస్నస్ మీ విమెనస్ వెలేఫ్ర వాళళ గురించి బాగా తెలుసు. చాలా చూశాం మీలాంటి వాళళ్ని, ఏం పని మీకు?
ఒకక్ కాంటోర్వరిష్యల కేసు దొరికితే పబిల్సిటీ కోసం వదలరు కదా" హేళనగా అనాన్డు.
చివువ్న తలెతాత్ను, హేమాంగిగారు గురొత్చాచ్రు, తులసి గురొత్చిచ్ంది. సహారా ఫౌండేషన సంరక్షణలో వునన్
వందలమంది ఆడవారు, చినన్పిలల్లూ గురొత్చాచ్రు.
"ఏం చూసారు సతీష? కాసత్ మాకూక్డా చెపాత్రా? ఓ సంసథ్లో ఎంతమంది ఆడవారూ, చినన్పిలల్లూ
తలదాచుకునాన్రో చూసారా? లేక వారికైన శారీరక, మానసిక గాయాలనీ, వాటితో వారు పడే నరకవేదననీ చూశారా?
లేక టీర్టెమ్ంట లో వారు పడే బాధని చూసారా, వైదాయ్నికయేయ్ ఖరుచ్నీ, వారి కోసం, వారి తిండి, వసతి-వైదాయ్ల
కోసం, అకక్డి పసివారి చదువులకోసం, అనాధల బర్తుకులకోసం ఆ సంసథ్లు పడే తపనా, చేసే సేవా ఏ ఒకక్టనాన్
చూసారా? ఏం చూసారని మాటాల్డుతునాన్రు?
ఎవరో కొంతమంది సోషల కాజ ని కూడా కమరిష్యలైజ చేసే బూర్టస్ ని దృషిట్లో పెటుట్కుని హౌ కెన యూ బేల్మ
ఆల?" ఆపకుండా మాటాల్డి కాసత్ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగి సతీష వైపు చూసాను. సట్నిన్ంగ గా నా వైపే
చూసుత్నాన్డతను నోటమాటరానటుట్.
"ఆడవారి పటల్ అనాయ్యం చేసేత్ సమాజం వూరుకోదు అనే భయం అందరిలోనూ కలిగిన రోజే అలాంటివి
జరగకుండా వుంటాయి. కొందరు నషట్పోయినా అవసరం సతీష. ఆ పబిల్సిటీ, కనీసం పరువు భయానికైనా కొందరు
ఆగుతారేమో? ఐనా కాంటోర్వరిష్యల కేసులకి పబిల్సిటీ ఇసేత్ తపేప్ముంది? లేదంటే ఎవరు పరిగెటిట్ వెళిళ్ అలాంటి
సంసథ్లకి సహాయం చేసాత్రూ, విరాళాలిసాత్రు చెపప్ండి..? అసలు మీ ఫాయ్మిలీ ఇనావ్లవ్ అయేయ్వరకూ అలాంటి సంసథ్
ఒకటుందని మీకు తెలుసా? " అడిగాను సూటిగా. తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.
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"నాకూ తెలియదు మొనన్టివరకూ ఇలాంటి సంసథ్లు, అంత చురుగాగ్ పనిచేసేవి కూడా వునాన్యి ఇండియాలో
అనీ అసలూ" ఆలోమ్సట్ ఆ సెంటెనస్ నా నోరు జారేవరకూ, శాయ్మ పాదం ఖసుస్న నా కాలు తొకేక్వరకూ ఆవేశంగా
మాటేల్డేసిన నేను చపుప్న ఆగిపోయాను.
అపప్టికే జరగాలిస్నది జరిగిపోయింది. నోరు జారకుండా వుండడానికి నేనేమైనా పొర్ఫెషనల ఇనెవ్సిట్గేటరాన్!
సతీష తెలివైనవాడే వెంటనే పటేట్సాడు.
"అంటే, సహారా గురించి మీకు ఈ కేసుతోనే తెలిసిందా? మరి సహారా మెంబరిన్ అనాన్రు?" అనుమానంగా
చూసూత్ అడిగాడు.
డామ. దొరికిపోయానా? మొదటే మొతత్ం పాడుచేసానా? లిపత్పాటులో చాలా సీప్డ గా సరుద్కునాన్ను. నా కైరసిస
మేనేజెమ్ంట సిక్లస్ ఎందుకునాన్యి. అవనీన్ వాడకపోతే ఎలా? వెంటనే చెపాప్ను "లేదు, ఒక పరస్నల ఇషూయ్లో నాకూ
మీలాగా ఎకీస్ప్రియనస్ వచేచ్వరకూ ఇలాంటి సంసథ్ల గురించి తెలియలేదూ అని చెపుత్నాన్ను. ఆ తరావ్తే వారి వరక్ నచిచ్,
మెంబరన్యాయ్ను."
కాసత్ ఆగాడు నా సమాధానంతో. అయినా శంకగా చూసూత్, "మీరు ఇండియాలో వుండరా? ఈ సహారా అబార్డ
లో కూడా వుండేంత పెదద్ సంసథ్ కాదుగా..!"అడిగాడు.
"ఎస.. ఐ యామ ఫర్మ యూ.ఎస. నా పరస్నల పని మీద వచిచ్, ఇకక్డే ఆగిపోయాను. వాలంటీర గా
వుండిపోయాను" సగం నిజానిన్, సగం అబదధ్ంతో జోడిసూత్ చెపాప్ను.
తలూపాడు సందిగధ్ంగానే. అతను మరో పర్శన్ సంధించేలోపలే నేను అలరట్ అయిపోతూ సీరియస గా చూసూత్
చెపాప్ను, "ఇకక్డ ఇషూయ్ నా వివరాలది కాదనుకుంటా మిసట్ర సతీష. మీ వివరాలది, సో మీరు అవి పొర్వైడ చేసేత్
బాగుంటుంది. మా గురించి మీకింకేమనాన్ తెలుసుకోవాలని వుంటే ఇకక్డే పకక్ గలీల్లోనే హొటలోల్ దిగాము, కావాలంటే
ఇంకో రోజు మీరు అకక్డికి వసేత్ నా బయోడేటా గురించి తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం.
బట, నేను ఇపుప్డు పని మీద వచాచ్ను. ఇకక్డ అయాయ్కా నేను మీట అవావ్లిస్న వారు చాలామంది వునాన్రు, మీ
చౌదరిజీ తో సహా. వారందరీన్ వెయిట చేయించలేను కదా..!!"
"సారీ. అడగండి" కాసత్ తగుగ్తూ చెపాప్డు.
శాయ్మ వైపు చూసాను. దొరికిపోయాం అనుకునాన్డేమో, సడెన గా నా డైలాగస్ తో సీన మా వైపు తిరిగి సతీష కాసత్
తగేగ్సరికి నమమ్లేనటుట్ చూసాడు.
వాడి చూపులు పటిట్ంచుకుండా చెపాప్ను గంభీరంగా, "టేక డౌన ద పాయింటస్ శాయ్మ" చపుప్న తన బాయ్గ లోంచి
నోట పాయ్డ తీసి రాసుకోవడానికి పెన బయటికి తీసాడు.
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"అసలేం జరిగింది?" అడిగాను. అయోమయంగా చూసాడు. నా పర్శన్లో కాల్రిటి లేదని అరథ్మై సరుద్కుంటూ
అడిగడం మొదలుపెటాట్ను.
"మీ బర్దర జగదీష గారి పెళిళ్ ఎపుప్డైంది?"
"ఆరేళళ్ కిర్తం"
"పేర్మ వివాహమా?"
"కాదు అమామ్, నానాన్ చూసిందే."
"తులసి.. తులసిగారిని బాగా చూసుకునే వాడా?" అడిగేసాను.
తులసి పేరు మొదటిసారి నా నోటివెంట రాగానే సతీష తలెతిత్ చూసి వెంటనే దించేసుకునాన్డు. కాకపోతే, అది
నెగెటివ రియాక్షన కాదని కాసత్ంత చెమరిచ్న అతని కళుళ్ చెపాప్యి..
"మ.. బానే వుండేవారు" అనీజీ గా కదులుతూ జవాబిచాచ్డు.
"ఇంటోల్ ఏమైనా గొడవలు, కటన్ం సమసయ్లూ, అతాత్కోడళళ్ గొడవలూ, లేక ఇంకేమనాన్ అపుప్ల బాధలూ..
వగైరా.. ఏమైనా వునాన్యా?"
"లేవు ఏ గొడవలూ, సమసయ్లూ లేవు, అందరం కోల్జ గానే వుండేవాళళ్ం, అకక్ల పెళిళ్ళుళ్ కూడా మానానన్
వాళళ్కోసం చినన్పప్టున్ంచీ దాచిన డబుబ్తోనే జరిగింది. అపుప్లు కూడా ఏమీలేవు. మా అనన్దముమ్లిదద్రి పెళిళ్ళళ్కీ కూడా
కటాన్లు తీసుకోలేదు" యాంతిర్కంగా చెపాప్డు, బహుశా పోలీసులూ, జరన్లిసుట్లూ, చాలామంది అడిగీ, అడిగీ వునన్
పర్శన్లేమో.
"మీ బర్దర ఏం చేసేవారు?"
"ఈ వివరాలనీన్ మీ రికారడ్స్ లో ఆలెర్డీ"
"వునాన్యి. కానీ టాలీ చేయడం మా పని, పీల్జ చెపప్ండి" అతని మాటలు కట చేసూత్ చెపాప్ను.
"పూజా కమ జనరల సోట్రస్ వుంది. గుడి దగగ్రోల్నే. అది చూసుకునే వాడు, ఎపుప్డైనా నానన్గారికి కుదరనపుప్డూ,
బాగా రదీద్ వునన్పుప్డూ పౌరోహితాయ్నికి కూడా వెళేళ్వాడు" చెపాప్డు.
"ఐతే ఆదాయం బానే వుంటుంది కదూ? ", చాలా మామూలుగా అనాన్ను.
విసుగాగ్ తలూపాడు. శాయ్మ కూడా మళీళ్ ఏం తపుప్ మాటాల్డతానో అనన్టుట్ అనుమానంగా చూసాడు.
"మరి వేరే చోటికి వెళిళ్ బిజినెస చేయాలనన్ ఆలోచనకి కారణం ఏంటి?" వెంటనే అడిగాను.
"అనన్యయ్కి ఇంటర్సట్" అభావంగా జవాబిచాచ్డు.
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"సొంత ఇలుల్, షాపు, మంచి ఫాయ్మిలీ, మంచి ఆదాయం, ఏ సమసయ్లూ లేవు. మరి ఎవరైనా కోరుకునేవివే కదా?
మరి ఎందుకు వెళాళ్డో తెలుసుకోవచాచ్?" అడిగాను.
"చాలామంది అనీన్ వునాన్ అమెరికాలూ, ఆసేట్ర్లియాలూ ఎందుకు వెళాత్రు? మీరూ యూ.ఎస నుండేగా వచాచ్రు
మిమమ్లిన్ మీరే వేసుకోండి ఆ పర్శన్" విసురుగా అనాన్డు.
మౌనంగా వుండిపోయాను. రివువ్న మనసులోతులోల్ నా గతం లీలగా కదిలిన నొపిప్.
"కాసత్ సరిగాగ్ సమాధానం ఇవవ్ండి సతీష" చెపాప్డు శాయ్మ.
తెలుసు. నా నిశశ్బాద్నిన్ కూడా చదవగలిగినది ఇదద్రే తులసి, శాయ్మ!
మమమ్లొన్దిలేసి ఎందుకలా వెళిళ్పోయావు తులసీ. తలవిదిలాచ్ను. తులసి లెటర గురొత్చిచ్ంది. నా కరత్వయ్ం
గురొత్చిచ్ంది.
"అనన్యయ్కి ఏదైనా డిఫెర్ంట బిజినెస సెట చేయాలనే కల వుండేది. అందుకే ఇంటోల్ ఎవవ్రికీ ఇషట్ం లేకపోయినా
అది నెరవేరుచ్కోవాలని వెళాళ్డు" చెపాప్డతను శాయ్మ వారిన్ంగ తో కాసత్ కిల్యర గా సెట్ర్యిట గా.
తలలూపాం అరథ్మైందనన్టుట్. ఇంక మరీ ఎకుక్వ లాగకుండా తవ్రతవ్రగా అసలు విషయం తెలుసుకోవాలి.
అదే అతి కషట్మైన ఘటట్ం. తులసి గురించి, జరిగిన పార్బల్ం గురించి.
నా ఫీలింగస్ పకక్కి పెటిట్ వీలైనంత పైన
ల్ ఫేస తో అడిగాను"మీ.. మీ వదిన గారు, మిసెస జగదీష ఆవిడ గురించి
చెపప్ండి. అంటే తన నేచర, బిహేవియర"
"వదిన కాదు. మిసెస జగదీష అంతకంటే కాదు. తులసి. ఆమె పేరు తులసి" కళళ్లోల్ బాధ, కోపం సప్షట్ంగా
తెలుసుత్ంటే చెపాప్డు.
మళీళ్ తనే తిరిగిమొదలు పెటాట్డు. " అయినా ఏం చెపాప్లి. నాకు ఎకుక్వ తెలియదు, నేను చూసినంతవరకూ
నాకు ఏ తేడా కనిపించలేదు. తను వెళాళ్కా కూడా ఏరోజూ మాకు అనుమానం కూడా రాలేదు. అనన్యయ్ వచిచ్
చెపేప్ంతవరకూ" అంటూ కసిగా అనాన్డు.
కనూఫ్జడ్ గా చూసి, నా ఫైలోల్ంచి పాత నూయ్స పేపర కటింగస్ తీసాను.
భరత్ బిజినెస పని మీద పొరుగూరు వెళేత్, ఇంటోల్వారిని ఏమారిచ్ ఎవరితోనో వెళిల్పోయిందనీ, దాదాపుగా
ఏడాదినన్ర తరావ్త నిండు గరిభ్ణిగా తిరిగొచిచ్ందనీ రాసారు.
దాంతో ఇంటోల్వాళూళ్, కులపెదద్లూ గొడవ చేసి, నిలదీసేసరికీ అకక్డే కుపప్కూలిపోయిందనీ, వెంటనే చాలా
సినిమాటిక గా అకక్డే నొపుప్లు రావడంతో హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్రనీ, పర్సవించిన మూడోరోజే హాసిప్టల బిలిడ్ంగ
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మీదనుండి దూకి సూయ్సైడ చేసుకునే పర్యతన్ం చేసింది, సేవ చేయడానికి డాకట్రుల్ విశవ్పర్యతన్ం చేసినా బర్తకలేదనీ
రాసివుంది అందులో.
"మరి ఇదేంటి? ఏడాదిపాటు ఆమె ఇకక్డా లేక, తన దగగ్రా లేకపోతే మీ అనన్యయ్, ఎపుప్డో సంవతస్రం తరావ్త
రియాకైట్, గొడవచేయడం ఏమిటి? సంథింగ ఫిషీ. కాసత్ పార్పర గా అరథ్మయేయ్లా చెపప్ండి సతీష" అడిగాను.
"ఫిషీ కాదు సర. టిర్కీక్. ఆవిడ మమమ్లన్ందరీన్ గాడిదలిన్ చేసింది. అనన్యయ్ మాఎవరికీ చెపప్కుండా వెళిళ్పోయాడు
బిజినెస కోసం. కేవలం తనని మాతర్మే నమిమ్, తనకు మాతర్మే చెపిప్.
కానీ, తను.. ఆమె కూడా మాకు సరిద్చెపిప్నటేట్ చెపిప్, అనన్యయ్ని ఒపిప్ంచి తిరిగితీసుకొసాత్నని చెపిప్, వాడు వెళిళ్న
కొదిద్రోజులకే వెళిళ్పోయింది. అకక్డి నుండి ఒకటెర్ండు ఫోనుల్కూడా చేసింది వాడిని నెమమ్దిగా ఒపిప్ంచి తీసుకొసాత్నంటూ
ఎనోన్ తియయ్ని కబురుల్ కూడా చెపిప్ంది.
కానీ, చివరకి నా పెళిళ్రోజువరకు కూడా అనన్యయ్ రాకపోయేసరికి మాకు చాలా బాధేసింది. పెళిల్కి వచిచ్న ఆమె
తలిల్తండుర్లు కూడా బాగా బాధపడాడ్రు.
సంవతస్రంగా ఆమె తమవదద్కు రాలేదనీ, ఎపుప్డైనా ఫోనుల్ మాతర్మే చేసేదనీ, కనీసం పెళిళ్లోనైనా కూతురీన్,
అలుల్డినీ చూదాద్మనుకునాన్మనీ చెపాప్రు. దాంతో అనిన్ రోజులుగా మాటాల్డని అనన్యయ్ గురించి భయం వేసింది, ఏ
సమసయ్లోల్ ఐనా ఇరుకుక్నాన్రేమో, మా దగగ్ర దాచిపెటిట్ అనాన్వదినలిదద్రూ సఫర అవుతునాన్రేమో అని కంగారు పడాడ్ం.
ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు, అందుకే అనన్యయ్కోసం మేమే రామ గడ వెళాళ్లనుకునాన్ము.
ఓపకక్న పెళిళ్. మరోపకక్ అనన్యయ్గురించి కంగారూ. కానీ, పెళిళ్ తతంగం, వర్తం ముగిసాకే బయలేద్రాలనీ,
అలా పూరిత్కాకుండా వెళేత్ మంచిదికాదని

కొందరు పెదద్లు చెపాప్రు. కనీసం, వేరే ఎవరైన్నా పంపుదాం, మేం

కాకపోయినా అని ఆలోచించేంతలోపు అంతలో మా అనన్యయ్ ఒకక్డే తిరిగొచాచ్డు, వాయ్పారంలో సెటిలయాయ్నని
చెపప్డానికి సగరవ్ంగా. నా పెళైళ్ందని తెలిసి నివెవ్రపోయాడు. ఆసంగతే తనకి తెలీదనాన్డు.,
తులసి తనతో లేనేలేదనీ, తాను పిలవలేదనీ, ఏనాడూ తన దగగ్రకి రాలేదనీ చెపాప్డు. అనిన్నాళళ్లో ఏరోజూ
తనతో కనీసం ఫోన లో కూడా మాటాల్డలేదనీ చెపాప్డు. తాను అనాన్ళుళ్గా వునన్ది రామ గడ కాదూ మాతా టేకీడ్ అని
చెపాప్డు”
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