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ఇంటికి ఫోన చేయాలనాన్, లెటర రాయాలనీ అడిగినా చాలా చికాకుపడి, విసుకుక్నేవాడని మాతర్ం తెలుసు. 

ఎపుప్డైనా ఒకసారి తనే ఫోన చేసిచిచ్ ఓ పదినిమిషాలు మాటాల్డనిచిచ్ తీసేసుకునేవాడు. పుటిట్ంటివారికీ, అతిత్ంటివారికీ 
దూరంగా, అలా వునన్ందుకు కాసత్ంత బాధపడుతునన్టేట్ కనిపించేది అలాంటి సందరాభ్లోల్. ఎకుక్వ శాతం తన బాధ 
బయటపెటేట్ది కాదు. కాకపోతే, చినన్ చినన్ మాటలోల్ మాకు అరథ్మయేయ్ది" చెపిప్ందావిడ. 

 బాధని బయటపెడితే అది తులసి ఎందుకవుతుంది? ఎపుప్డూ మౌనంగానే పర్తీ చినాన్, పెదాద్ ఇబబ్ందులని 
తనలోనే దాచేసుకునే మా తులసి చివరకి తన గుండె గుపిప్టోల్ ఏ నిపుప్ దాచుకుంద, .అది చివరికి ఏ దావాగిన్గా మారి 
ఆమెని నిలువునా దహించేసిందో. ఆ విషయం తెలియకే కదూ మేం ఇలా వెతుకుక్ంటూ తిరుగుతునాన్ం. 

బాధగా అనుకుని, ఆవిడ మాటలమీద దృషిట్ పెటాట్ను.  
"మరిది పెళళ్ని తన భరత్ వెళుళ్ంటాడేమో అని ఊహించుకుని తను అలా ఒకక్తేత్ వెళుత్నన్పుప్డే మాకనిపించింది, 

ఏదో పార్బెల్మ అయితే వుంది, లేదంటే నెలలునిండిన అమామ్యిని ఒంటరిగా వదిలి అలా ఎలా వెళిళ్పోతాడు ఏ భరైత్నా, 
కనీసం కబురు కూడా చెయయ్కుండా, ఓ ఫోన కూడా లేకుండా అని అనుకునాన్ం. తన దగగ్ర కనీసం ఓ సెల ఫోన కూడా 
వుంచకపోవడం వింతగా అనిపించేదిగానీ, వాళళ్ పరిసిథ్తులేంటో అనుకుని ఎపుప్డూ అడగకుండా వూరుకునాన్ం.  

కారణాలేవైనపప్టికీ అనాన్ళూళ్ ఆమె వునన్దీ, మా ఇంటోల్ కలిసి కాపురం చేసిందీ తన భరత్తో కాదూ, 
పరాయివయ్కిత్తో, అంటే మాతర్ం నమమ్లేకుండావునాన్ం. చాలా అసహయ్ంగా అనిపిసోత్ంది, ఆమెనంతగా నమిమ్నందుకు. 
కానీ, ఆమె గురించి తలుచుకుంటే ఎందుకో ఆమెని పూరిత్గా అసహియ్ంచుకోనూ లేకపోతునాన్ం. బహుశా మీరనన్టుట్ ఏదో 
బలమైన కారణంవుండివుండచేచ్మో?" ఆగింది కాసత్ంత బాధగా. 

"ఎంత బలమైన కారణం వుంటే మాతర్ం" హఠాతుత్గా మాటాల్డింది అపప్టివరకూ మౌనంగావునన్ తిర్పాఠీ గారి 
తలిల్, అపర్యతన్ంగా ఆవిడ వైపు చూసాం.  

"ఎంత పెదద్ కిలాడీ కాకపోతే అనాన్ళుళ్, వేరేవాడితో కాపురం చేసుత్ందీ ? భయపెటీట్, బెదిరించీ, లేదా ఆశ చూపీ 
ఎవవ్రూ అనాన్ళళ్పాటు ఓ ఆడదానిన్ కటిట్వుంచలేరు. దానంతట అది కోరి కోరి వసేత్ తపప్" అనన్దా ముసలావిడ.  
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శాయ్మ తలవంచుకునాన్డు. అభావంగా చూశాను.  నా చేతిలో వునన్ రికారడ్ర ఎంత నిరివ్కారంగా పనిచేసుకుంటూ 
పోతోందో, నేనూ అంతే మెకానికల గా నోట పాయ్డ లో నాలుగు ముకక్లు రాసుకుని వాళళ్వైపు చూసి అడిగాను,  "వారి 
కోసం ఎవరైనా వచేచ్వారా, సేన్హితులూ, బంధువులూ?" 

"బంధువులంటే ఎవరూ రాలేదు గానీ, అపుప్డపుప్డూ నలుగురైదుగురు సేన్హితులొచేచ్వారు." 
"ఫాయ్మిలీస తోనా?" 
"లేదు. అతను పర్తినెలా షాపు కోసం సరుకులు తీసుకొచిచ్నపుప్డు తోడుగా వచేచ్వారు, విడిగా రాగా చూసిన 

గురుత్లేదు." 
"ఎవరిపేరెల్ౖనా, వివరాలైనా?" 
"లేదు, ఏదో చూసి ఓసారి పలకరించడం తపప్ పరిచయంలేదు" చెపాప్రు తిర్పాఠీగారు. 
ఇంకేం అడగాలో అరథ్ంకాలేదు, చుటుట్పకక్ల పర్శిన్ంచాం. అందరి దగగ్రా అదే జవాబు. ఒకరిదద్రు కాసత్ విమరిశ్సేత్, 

మరి కొందరు చాలా అసహయ్ంగా మాటాల్డారు. అందరికీ ఒకటే కోపం. భారాయ్భరత్లాల్వుంటూ తామందరీన్ ఫూలస్ చేసారు 
అని. తులసి చనిపోయింది కాబటిట్ కొంతమంది ఆ జాలి వలల్ ఏమీ అనలేక వూరుకునాన్రని అరథ్మైంది.  

వాళుళ్ వుండి వెళిళ్న వాటా చూశాము. వెనకవైపు పెరడునిండా పచచ్టి పూల మొకక్లు, చూడగానే అరథ్మైంది 
తులసి వుండి వెళిళ్న చోటనీ. తులసి వదిలి వెళిళ్న తోటనీ. 

ఒకోక్మొకక్ ముందూ ఆగి చూసి కదులుతునన్ ననున్ చూసి తిర్పాఠీగారు అనాన్రు, "మీకూక్డా మొకక్లంటే 
ఇషట్మా?" అంటూ. 

 తలూపాను. 
ఇలుల్ చినన్దే. ఖాళీగా వుండడంతో మరింత విశాలంగా కనిపిసోత్ంది. పోలీసులు తీసుకెళళ్గా మిగిలిన సామానుల్ 

పడేసి ఇలుల్ ఖాళీ చేయించి కడిగించేసామని వారు చెపాప్రు.  
ఇక ఇకక్డ కూడా తెలుసుకోవలసినది ఏమీ కనిపించలేదు. తిర్పాఠీగారి ఫోన నంబర తీసుకుని బసాట్ండుకి 

నడిచాము.  
PPP 

మాకు కోమల భరత్ వేరే వూరు వెళళ్డంతో అతనితో మాటాల్డడం కుదరలేదు. ఇక ఎకుక్వ టైమ లేదు. నానాన్ 
వాళూళ్ నా పెళిళ్ ముహూరత్ం దగగ్రపడుతోందీ, తిరిగిరమమ్ంటూ కంగారు పెడుతునాన్రు. వారంలో అంతా 
తెలుసుకోగలిగితే సరే. లేదంటే పెళిళ్ వాయిదా వేయక తపేప్టటుట్లేదు. చూడాలి ఏం చేయగలమో? 

"సో.. వాట నెకస్ట్?" అడిగాడు శాయ్మ. 
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"జగదీష పర్కారం తను బిజినెస పెటట్డానికి వెళిళ్న చోటికి వెళుత్నాన్ం" చెపాప్ను. అయోమయంగా చూసాడు 
శాయ్మ.  

"పరప్స?" 
"జగదీష గురించి ఏమైనా తెలియవచుచ్.చూదాద్ం" సాలోచనగా చెపాప్ను.  
మాతా టేకీడ్. ఆ పార్ంతానికి వెళళ్డం నిజంగానే చాలా కషట్మైంది. పకక్న వునన్న టౌన వరకూ టైరన లో. తరావ్త 

బస లో. మరి కొంత దూరం కాలి నడక. 
బాగా చలల్టి పార్ంతంలో, దటట్మైన అడవులోల్ ఎపప్టున్ంచో వునాన్ భకుత్ల రాకపోకలతో ఇపుప్డిపుప్డే ఫేమస 

అవుతునన్ కాళీమాత గుడి అది.  
పురాతనమైన ఆలయపార్ంగణం, బయట కొనిన్ షాపులు, ఓ చినన్ టీ బడీడ్, దూరంగా అకక్డొకటీ, అకక్డొకటీ 

చపుప్న ఓ పాతిక, ముఫైఫ్ ఇళుల్ తపప్ మరేమీ లేని అటవీపార్ంతం అది.  
 "ఇంత రిమోట పేల్స లో ఇకక్డేం బిజినెస డెవలప చేదాద్మని వచాచ్డు?" తెలల్బోతూ అనాన్డు శాయ్మ.  
"మ... ఏమో? ఇపుప్డు చాలా ఫేమస అయిన పుణయ్ కేష్తార్లనీన్ ఒకపుప్డు ఇలా వునన్వే కదరా అలా 

ఆలోచించాడేమో?" అనాన్ను.  
"మైట బీ ", భుజాలెగరేసూత్ తేలిగాగ్ అనాన్డు.  
అకక్డ జగదీష షాప ని పర్సుత్తం నడుపుతునన్ వయ్కిత్ని కలిసాము. అతని పేరు సావంత గుపాత్. అతనిన్ అడిగాం 

వివరాలకోసం, జగదీష తముమ్డు వచిచ్ కొంత డబుబ్తీసుకుని ఆ షాపు తనకి అమేమ్సి వెళిళ్పోయాడని చెపాప్డు. మేము 
ఢిలీల్ నుండి వసుత్నాన్ము సహారా నుండి అనగానే మాకు తెగ మరాయ్దలు చేసాడు.  

కాసేపటికి అరథ్మైంది మాకు, ఆ మరాయ్దల వెనుక సంగతి. అతను మమమ్లిన్ సహారా అనే టీ.వీ. ఛానెల నుండి 
వసుత్నాన్ం అనుకుంటునాన్డని. అంతా టీ.వీ. ఛానెల మహతయ్ం అని. మేము కూడా కాల్రిఫై చేసే పర్యతన్ం చేయలేదు, బై 
హుక ఆర కుర్క వీలైనంత ఇనఫ్రేమ్షన రాబటట్డమే మాముందునన్ ధేయ్యం ఇపుప్డు.  

బనారస లో కొంచెమనాన్వినాన్రు విమెనస్ ఆరగ్నైజేషన, అదీ అని చెపేత్  ఇకక్డ కనీసం చెవులోత్ కూడా వినరు, టైమ 
వేసట్ అని చెపిప్, ముందే అవతలకి పొమమ్ంటారు, నో డౌట. గాయ్రంటీగా. సో పర్సుత్తం ఆ టీవీ ఛానెల పేరే మా సేవియర. 

జగదీష షాప ఐడియా, వెరైటీగా బాగుంది., పూజ సామానుల్ అమేమ్ చినన్, చినన్ షాపులు ఇలాంటి పుణయ్కేష్తార్లోల్ 
చాలానే వుంటాయి, కాకపోతే పర్సాదాలే కాక, వాటిని భకుత్లే సవ్యంగా తయారు చేసుకోవడానికి కావలిసిన గినెన్లూ, 
నైవేదాయ్లు పెటుట్కోవడానికి సామానుల్ వగైరాల దగగ్రనుండీ, అనీన్ సపైల్ చేసే షాపు అతనిది.  
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ఎవరికైనా కావలసివసేత్ వీళేళ్ శుచిగా తయారు చేసి ఇసాత్రట కూడా. గుడి నుండి పరిమ్షన కూడా తీసుకునాన్రు. 
దాంతో భకుత్లు కూడా పర్సాదాలకే కాక, చుటుట్పకక్ల బస చేసినపుప్డు భోజన ఏరాప్టల్కు కూడా వీరిపై 
ఆధారపడుతుంటారు. అందువలల్ ఆదాయం బానే వుంది, పోను, పోను ఇంకా బాగుంటుంది అని వారి ఆశ.  

మంగళ-శుకర్వారాలూ, అమావాసయ్, పౌరణ్మిలపప్టి పర్తేయ్క పూజల రోజులోల్ బాగా రదీద్గానే వుంటుందిట ఈ 
కేష్తర్ం.., మిగతా రోజులోల్ జనసంచారం బాగా తకుక్వ. సాయంతర్ంవేళలోల్ అయితే మనిషిజాడే వుండదు బయట, ఉనన్ 
కొదిద్పాటి ఇళళ్లోల్ జనాలూ గూటికి చేరిపోతారు అడవికదా చుటూట్ అనే భయానికి అంటూ అకక్డి విశేషాలు 
చెపుప్కొచాచ్డతను.  

తొందరోల్నే ఆ కేష్తర్ం ఎంతో ఫేమస అవుతుందనీ, ఎందరో దరశ్నానికి వసాత్రనీ, జగదీష చెపేప్వాడని కూడా అతని 
మెనష్న చేసాడు. జగదీష ఊహించినటేట్ ఇపప్టికే సంవతస్ర కాలంలోనే భకుత్ల రాక రెండితలైందనీ, తవ్రలోనే ఇంకా 
పెరుగుతుందనీ చెపాప్డు.  

మా చేతులోల్ ఓ రెండు ఎండిపోయిన వడా-పావ లు పెటిట్., కాసేపటోల్ వంటచేసే వయ్కిత్ వసాత్డనీ, మేము దరశ్నం 
చేసుకునివచేచ్వరకూ వంట రెడీ అవుతుందనీ ఉతాస్హంగా హామీ ఇచాచ్డు.” 

 జగదీష గురించి మరినిన్ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆ రోజు అకక్డ గడపడం కంపలస్రీ అని భావించి ఆ 
వడాపావ లే కషట్పడి తినాన్మనిపించాము. అతని మాట పర్కారం అకక్డే ఫెర్ష అయియ్ దరశ్నానికి కూడా కదిలాము.  

మేం తిరిగొచేచ్సరికి మాట పర్కారం సావంత డినన్ర రెడీ చేయించాడు. భోజనం మాతర్ం బాగుంది. టిపికల నారత్ 
ఇండియన టెర్డిషనల ఫుడ. భోజనం చేసి రాతిర్కి అకక్డే వుంటామని చెపప్డంతో మాకో రెండు ఫోలిడ్ంగ బెడస్ 
ఇవవ్బడాడ్యి. వాటిని అకక్డవునన్ హాల లాంటి గదిలో ఓ పకక్కి పరుచుకునాన్ం. సావంత కూడా మాతో పాటే మరో 
పకక్గా వునన్ బెడ మీద కూరుచ్నాన్డు.  

"మీరు రోజూ రాతిర్ళుళ్ ఇకక్డే పడుకుంటారా సావంత ?" మాటలు కలుపుతూ అడిగాడు శాయ్మ.  
"హా.. రష వునన్ రోజులోల్ ఐతే ఇకక్డే వుంటాను. లేని రోజు ఇంటికి వెళిళ్పోతాను. ఇకక్డ ఫోన సిగన్ల కూడా 

సరిగాగ్ రాదు. మనుషులు కనపడకుంటే టీ.వీ, రేడియోలతో ఎంతసేపని వుంటాం చెపప్ండి. అలా ఉండడం కషట్ం. 
అందుకే పని వుంటేనే వుంటాము." చెపాప్డు.  

"జగదీష ఎకక్డవుండేవారు?" అడిగాడు శాయ్మ.  
"ఇకక్డే. మాలాగా ఆయన వేరే ఇలుల్ తీసుకోలేదు. ఫాయ్మిలీ షిఫట్ చేయలేదు. సెటిల అయాయ్కే ఫాయ్మిలీని 

తీసుకొసాత్నని చెపేప్వారు. ఈ బెడ, అలామ్రు, ఆ సామాను కూడా ఆయనవే" తాను కూరుచ్నన్ పరుపు, చుటూట్ వసుత్వులు 
చూపుతూ చెపాప్డు.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    @|æÁ˝Ÿ 2021 

   5  ..! 

ఉలికిక్పడి చూశాను. పరిశీలిసేత్ ఏమైనా వివరాలు దొరకొచాచ్? నా కుతూహలానిన్ దాచిపెడుతూ అడిగాను 
"అపుప్డపుప్డంటే పరేల్దుగానీ, రోజూ ఒంటరిగా ఇకక్డే వుండాలంటే కషట్మే.. ఎలా మేనేజ చేసేవాడో కదూ!", 
యధాలాపంగా అనన్టుట్ అనాన్ను. 

"అదేసార మేమూ చెపిప్చూసాము, గుడి పూజారులకీ, లోకల గా వుండేవారికీ అయితే వారి కుటుంబాలు ఇకక్డే 
కాబటిట్ అలవాటే. మాలా బతుకుతెరువుకోసం వచిచ్నవారికి కషట్మే. నేను అలహాబాద నుండివచాచ్ను. జగదీష బాబు 
బనారస నుండి. అంత పెదద్ నగరం నుండి వచిచ్ ఇలాంటి చోట ఎలా వుండేవారో ఆయనకే తెలియాలి. పోనీ, అంత 
కషట్పడి వునన్ందుకు పర్యోజనమూ దకక్లేదు" నిటూట్రాచ్డు.  

"మీరుసరే, అతని తరఫువాళుళ్ వచిచ్నపుప్డైనా చెపప్లేదా, ఇలా ఒంటరిగా ఎందుకనీ" వింతగా చూసూత్ అడిగాను. 
"ఎవరూ వచేచ్వారు కాదు సాబ " చెపాప్డు సావంత.  
తెలల్బోయి చూసాను, "ఏంటీ కనీసం సేన్హితులు కూడా వచేచ్వారుకాదా? అదేమిటి?" 
 "అదే సాబ. చితర్మైన మనిషి. ఆ ఫెర్ండ వచిచ్నపుప్డే అతనితో కలిసి బయట ఊరికి వెళిళ్ కావలసిన వసుత్వులు 

తెచుచ్కుని వచేచ్సేవాడు. తరువాత తెలిసింది, కనీసం ఇంటికి ఫోన కూడా చేసేవాడు కాదుట. చూడండి. ఏదో టీవీలో 
చూపించే కైరమ సీరియలస్ లోలాగా ఈయనిన్ ఇకక్డ పెటిట్  ఎవడో అకక్డ ఇతని పెళాళ్నిన్ లైనోల్ పెటేట్సాడు. 

ఏదో సాధించి, ఉదధ్రించి అపుప్డు తనవారి ముందుకెళాళ్లని పెదద్పెదద్ కలలు కనాన్డు, మొదటికే మోసంవచిచ్ంది. 
ఇంతకుముందువునన్ పరువు కాసాత్ కూడా పోయి రోడుడ్నపడాడ్డు. మొతాత్నికి ఆ దురామ్రుగ్లిదద్రూ కలిసి ఇతనిన్ గాడిదని 
చేసారు. అసలు వాళూళ్", అంటూ రెండు,మూడు నీచమైన నాటు తిటల్తో పూరిత్చేసాడు తన సెంటెనస్.  

గుండె భగుగ్న మండి కోపం ముంచుకొచిచ్ంది ఆ తిటుల్ వింటూనే, కానీ, తపప్క నిగర్హించుకునాన్ం.  కాసేపు వేరే 
సంగతులూ, గుడి విశేషాలూ మాటాల్డాకా, వారిదద్రూ నిదర్లోకి జారుకునాన్రు. 

కాసేపు నిదర్ పటిట్ంచుకోవడానికి పర్యతిన్ంచి సాధయ్ంకాక, బెడ మీదనుంచి లేచి బయటకి నడిచాను. షాపు 
మెటల్మీద కూరుచ్ని గుడివైపు చూడసాగాను. గుడి బయటునన్ ఒకక్ సీట్ర్ట లైటూ, షాపుల బయట మినుకుమనే చినన్, చినన్ 
బలుబ్లూ తపప్ ఏమీ లేవకక్డ. కాసత్ దూరంలో గుడిలోపలవైపుగావునన్ రెండుమూడు వాటాలోల్ని పూజారుల ఇళళ్లోల్ంచి 
వినిపిసుత్నన్ గినెన్ల చపుప్డు కూడా కాసేపటోల్నే సదుద్మణిగింది. ఆ నిశశ్బద్ంలో, చిరుగాలి సడి, ఎండిన ఆకులు 
కదులుతునన్ చపుప్డు, ఎకక్డో లీలగా వినిపిసుత్నన్ రేడియో సౌండ తపప్ ఏ సవవ్డీ లేని ఆ పర్దేశానిన్ గమనించసాగాను.  

ఇలాంటి చోట, దాదాపు ఏడాదినన్రపాటు, కుటుంబానికీ, సేన్హితులకీ, సరదాలకీ, సంతోషాలకీ దూరంగా 
గడిపిన జగదీష గురించి ఆలోచించసాగాను.  
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తన సొంత బిజినెస డెవెలప చెయాయ్లనే అతని కోరిక అంత తీవర్మైనదా? ఓనీల్ దాని కోసం ఇంత కషట్పడాడ్డా? 
మరి అతని కుటుంబం ఎందుకంత వయ్తిరేకించింది? ఎందుకు అతనిన్ ఒంటరివాణిణ్ చేసిందీ విషయంలో? ఎందుకు 
ఎవరిమీదో తన పెటుట్బడికి ఆధారపడలిస్వచిచ్ంది? ఒకవేళ అందుకోసమే అతను, తెలిసీ, కావాలనే తులసిని ఏదైనా 
దారుణమైన వయ్వహారంలో ఇరికించీ, బెదిరించీ తన ఎవరితోనైనా పంపలేదు కదా? తుళిళ్పడి తల విదిలాచ్ను.  

ఛ ఏమిటిలా ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఐనా ఏమో? ఎదగాలనే వాయ్మోహం అతనిన్ ఎంతకైనా తెగించేలా చేయలేదని 
గాయ్రెంటీ ఏంటి? నాకు తెలిసినది తులసి మాతర్మే. జగదీష కాదు. సో హీ కెన బీ లైక.  లైక ఎనీథింగ ఫర్మ ఏన ఏంజెల 
టూ ఎ బీసట్ చూడాలి. ఐనా తులసి విలిల్ంగ గానే అకక్డుందనే విషయానిన్ నేను విసమ్రించకూడదు. కాకపోతే తులసి 
పిచిచ్దైతే కాదు కదా అలాంటి డీలస్ ఒపుప్కోవడానికి, అనుకుంటూ, ఆలోచిసూత్ అలసటగా కళుళ్మూసుకుని గోడకి 
జారబడాడ్ను.  

ముదర్ గురొత్చిచ్ంది. తనతో మాటాల్డాలని బలంగా అనిపించింది. కానీ సిగన్ల లేదు. మెయిన రోడ వరకూ 
వుండదు. వెళేళ్ ఓపిక ఏమాతర్ంలేదు. చీకటోల్ నాకు దారీ తెలీదు..  

ముదర్ ఎలావుందో? పాపం, తను అందరీన్ ఎలా సమాధానపరుచుకుంటోందో? కొదిద్ రోజులోల్ పెళిళ్ పెటుట్కుని 
నేను చేసుత్నన్ ఈ పనిని ఎవవ్రూ హరిష్ంచరు. తెలుసు. కానీ, లకీక్గా ముదర్ అరథ్ంచేసుకుంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేదంటే 
నేనింత హాండిల చేయగలిగి వుండేవాడినా? 

శాయ్మ వైపు చూసాను. పర్శాంతంగా నిదుద్రపోతునాన్డు, పాపం, కొతత్గా పెళైళ్నవాడు, హాయిగా ఎంజాయ 
చెయాయ్లిస్న టైమ లో ఇలా. కేవలం  పీర్తి సపోరట్ చేయబటేట్గా వాడుకూడా ఇకక్డునాన్డు. అడుగడుగునా మగవాడికి సతరీ 
సపోరట్ దొరుకుతూనే వుంటుంది, కానీ ఇదే ఓ సతరీకి? గడపదాటాలంటే ఎనిన్ ఆంక్షలు దాటాలి, ఎనిన్ పర్శన్లకు జవాబుదారీ 
వహించాలి. 

ఆమెకి సమాజం నుండీ, కుటుంబంనుండీ మగవాడితో సమానంగా కాకపోయినా మినిమమ సపోరట్ అయినా 
దొరుకుతోందా? 

ఒకవేళ సపోరట్ లేకునాన్ ముందుకు సాగిన ఏ సతరీకైనా కనీస గౌరవం దకుక్తోందా? 
యతర్ నారయ్సుత్ పూజయ్ంతే. అంటూ నీతిని, నియమాలిన్ పర్పంచానికి నేరిప్న దేశంలో ఈరోజు నిజంగా సతరీ 

గౌరవింపబడుతోందా? 
ముదార్ నువివ్కక్డుంటే బాగుండేది. రియలీల్.  
నేను ఇదంతా సాలవ్ చేసుకుని వెళిళ్నరోజు అందరికంటే ఎకుక్వ సంతోషించేది తనే. నాకు తెలుసు.  
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కానీ, నేను సాలవ్ చేయగలనా? అసలు తులసిగురించి ఏమైనా తెలుసుకోగలనా? తను తపుప్చేయలేదని నేను 
నమిమ్తే చాలదనీ, అందరూ నమామ్లనన్ ఈ నా ఆశ అతాయ్శ ఐతే కాదుకదా? 

PPP 
"కృషాణ్! ఎలావునాన్వ?", సునిన్తంగా ననున్ ఎవరో తడుతూలేపుతునాన్రు. అతి కషట్ంమీద కళుళ్విపాప్ను. ఏదో 

టనున్ల కొదీద్ బరువుమోపిన నొపిప్ నా రెపప్లోల్. ఎదురుగా చిరునవువ్తో కూరుచ్ని వునాన్రో వయ్కిత్.   
"మీరు..మీరు..", అసప్షట్ంగా గొణిగాను. 
"రాతర్ంతా బయటే పడుకుండిపోయావు. చలిగాలికి జవ్రంతగిలింది. అంతే. అయినా ఏంటీ కంగారు. చెపూప్? ఓ 

ఆడపిలల్కి నాయ్యం జరుగదేమోనని కంగారుపడుతునాన్వా? నీ పర్యతన్ం నువువ్ చెయియ్. ఫలితం దైవాధీనమేకదూ.. 
కృషుణ్డి పేరుపెటుట్కునన్వాడివి, గీతా సారం నీకు వేరొకరు చెపాప్లా కృషాణ్?" మృదువుగా పర్శిన్ంచారాయన.  

"అందరూ గర్హించి, ఆచరించగలిగితే ఈ లోకం ఇలాఎందుకువుంటుంది చెపప్ండి " అనాన్ను వేదనగా. ఆయన 
చినన్గా నవావ్రు. ఆ నవువ్ నాకెందుకో చురుకుక్మని గుచుచ్కునన్టుట్కాగా బాధగా కళుళ్మూసుకునాన్ను.  

"కృషాణ్. రేయ. కృషాణ్.." శాయ్మ పిలుపుతో దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్ను. చుటూట్ చూసాను. మెటల్మీదునాన్ను. పకక్న 
శాయ్మ. 

మరోసారి చుటూట్ చూశాను.  
"ఆయనేరీ?"అడిగాను. 
"ఎవరూ?ఎవరూలేరే?" అడిగాడు శాయ్మ.  
మరోసారి చుటూట్ చూసాను. " ఓహ.. గాడ.. కలగనాన్నా. లేక గాడ నే కనాన్నా?" అసప్షట్ంగా అనాన్ను. 
బితత్రపోయి చూశాడు శాయ్మ.  
"వావ్ట. గాడ ని కనడమేమిటార్?" 
"ఐ.. మీన.. మెనట్.. చూశానా అని. ఇట సీమడ్ సో రియల" కళుల్ నులుముకుని మరోసారి చుటూట్ చూశాను.  
నాలోవునన్ అలజడి నా ముందొక దైవమై నిలబడిందా? లేక అదంతా నా భర్మా? 
"కృషాణ్" నెమమ్దిగా పిలిచాడు శాయ్మ.  
"నీ మీద చాలా సెట్ర్స పడుతునన్టట్నిపిసోత్ంది, వెళిళ్పోదామా? ఒకక్సారి ఆలోచించు" నా భుజం మీద చేయుంచి 

నిదానంగా అడిగాడు 
                                 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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