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కైలాష ని ఎనన్డూ చూడలేదు తులసి అందువలల్ అతడే జగదీష అని మనఃసూఫ్రిత్గా నమిమ్ంది. కైలాష కే ముందు
తులసి సంబంధం చెపాప్రు అని జగదీష మాటలు గురొత్చాచ్యి. తులసి అదుభ్తమైన అందమే తన శతుర్వనన్ అమమ్
మాటలు అరధ్మవవ్సాగాయి.
కైలాష టార్ప అరథ్మైంది. జగదీష ని దూరంగా పంపాడు బిజినెస అంటూ. రఘుపతి సాయంతో తులసిని
తనదగగ్రకి రపిప్ంచుకునాన్డు రామ గఢ. తను నమిమ్ంది. భరత్ రూపంలో మరొకరుంటారని ఏ సతరీ అనుకుంటుంది.
తనుగా ఏ తపూప్ చేయలేదు. తను దారుణంగా మోసపోయానని తెలిసేసరికీ అందరిముందూ తానే దోషైంది. మే
బీ తనకి అసలా సంగతి అరథ్ం అయివుండకపోవచుచ్కూడా.
అసలేం జరిగింది తలీల్? అంటూ ఏ ఒకక్రు. కనీసం ఒకక్రు అడిగివునాన్, ఆలోచించివునాన్ ఈరోజు మా తులసి
పార్ణాలతో వుండేది.
అడగనిదే సంజాయిషీ ఇవవ్డం తులసికేనాడూ తెలియని పని కదూ. అయినా చెపిప్ంది. ఎవవ్రూ నమమ్లేదు
కనీసం ఆలోచించలేదు. భరత్,తలిల్-తండిర్, అయినవాళూళ్.
ఎవవ్రూ నమమ్ని క్షణాన, నిజంగా నేనే తపూప్ చేయలేదంటూ ఎకక్డోవునన్ నాకు ఓ కాగితం ముకక్లో
చెపుప్కుంది. పిచిచ్ పిలల్. అయోయ్.. తులసీ.
సత్ంభం పటుట్కుని అలాగే కూలిపోయాను. నా పకక్నే శాయ్మ కూడా. అలా ఎంతసేపు వుండిపోయామో మాకే
తెలీదు.
జరిగినదేమిటో అరథ్మౌతుంటే నా కనీన్ళుళ్ నాలోనే ఇంకిపోసాగాయి. నాలోని బాధ మొతత్ం కోపంగా, ఆకోర్శంగా
మారుతుండగా విసురుగా లేచి బయటకు నడిచాను.
నా అణువణువూ ఆవేశంతో రగిలిపోతోంది.
PPP
మేం ఇచిచ్న రిపోరట్ చూసిన చౌదరిగారి ముఖం ఒకక్ బొటుట్ రకత్ంలేనటుట్గా పాలిపోయింది.
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"తులసి గురించి తపుప్గా పర్చారం కావడానికి ముఖయ్మైన కారణం కేవలం మీరు. మీరు పోర్పర గా ఇంకైవ్రీ
చేయకపోవడమే అనిన్ంటినీ మారేచ్సింది. తన మరణానికి సరిగాగ్ కారణాలు తెలుసుకోకపోవడమే కాకుండా, తపుప్
చేసాననే గిలట్ వలల్ సూసైడ చేసుకుందంటూ తీరుప్ తీరేచ్సాత్రా? హౌ కెన యూ? హౌ కేన యూ డూ దట డామ ఇట?"
అంటూ బలంగా నా ముందునన్ టేబుల మీద చరిచాను. నా ఆవేశానికీ, కోపానికీ ఆ టేబులే కాదు చౌదరిగారూ
కదిలిపోయారు.
"లేదు కృషణ్ గారూ తపుప్ చేశాం. చెపాప్లంటే సరిదిదుద్కోలేని తపుప్. ముఖయ్ంగా నేను. ఐ అడిమ్ట ఇట. జగదీష,
కైలాష లని పర్శిన్ంచడం అంటే ఏదో పండిత గారి ఫాయ్మిలీకి చేసే అనాయ్యంగా భావించి.. ఛ.. కాకపోతే అది
అపుప్డువునన్ పరిసిథ్తిలో అనవసరం అనిపించింది. ఎందుకంటే, అందరిముందూ ఆ పిలల్ సారీ, ఆమె అదే తులసి తపుప్
పూర్వ అయిపోయినపుప్డూ" ఆగాడు.
"తులసి తపుప్ చేసానని చెపప్లేదు, ఎకక్డా, ఎపుప్డూ. తనతపేప్మీ లేదని మాతర్మే చెపిప్ంది తులసి. అంతే
చెపిప్ంది. దట ఈజ ఆల షీ సెడ. అదే తను ఒపుప్కునన్ది" గొంతు చిటిల్పోయేలా అరిచాను. నా కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ వెచచ్గా
రాలి సేట్షన ని, అకక్డి వాతావరణానిన్ మరింత వేడెకిక్ంచాయి.,
"ఐనా తపుప్చేసానని ఏ ఆడది, రాదర ఏ మనిషి ఒపుప్కుంటారు సర. ఆమె భరత్ అంత కిల్యర గా చెపేప్సరికి
ఆమె తలిల్తండుర్లు కూడా నమమ్లేదు తను నిజం చెపోత్ందని."
కనీన్ళళ్తో తలెతాత్ను "అసలు.. అసలు జరిగిందేంటో తులసికి కనీసం అరథ్మై కూడా వుండదు చౌదరిగారూ.
పాపం ఆ పిచిచ్పిలల్కేం తెలుసు తనతో అనాన్ళుల్గా కలసివునన్ది నేను కాదూ అని భరత్ చెపేత్ ఎంత షాక తిని వుంటుంది?
ఎంత మధనపడివుంటుంది? జరిగిందేమిటో అరథ్ంకాక, తనతపేప్ంటో తెలియక ఆ క్షణం తన గుండె ఎంత
పగిలివుంటుంది? ఆ సిథ్తిలో ఆమెకే జవాబు తెలియని, అరథ్ంకాని, ఆ నిసస్హాయసిథ్తిలో పాపం ఆమె దానినుండి తేరుకునే
లోపు, ఆ పిచిచ్పిలల్మీద ఏవేవో పర్శన్లు గుపిప్ంచి జవాబులు కూడా వాళేళ్ వూహించుకుని, మాటల ఈటెలతో హింసించీ,
శిక్షవిధించీ, అదీ నడిరోడుడ్మీద అతి దారుణంగా అవమానించీ ఆమెని మానసికంగా అకక్డే ఆరోజే చంపేసారు.
మూడురోజుల తరావ్త పోయింది ఆమె భౌతిక శరీరం మాతర్మే చౌదరిగారూ.
ఇటస్ ఇనీడ్డ ఎ మరడ్ర, ఎ మాస మరడ్ర. దాన ఎ సూసైడ. యూ ఆల రాదర వీ ఆల కిలడ్ హర. ఒక తపుప్
జరిగిందీ అనగానే అది ఆ సిటుయ్యేషన లో వునన్ సతరీది మాతర్మే అని అంటగటేట్ మనం, ఏ తపుప్లో ఐనా సతరీని మాతర్మే
బేల్మ చేసే మనం, మనందరం కలిసి చంపేసాం సగరవ్ంగా, నిరల్జజ్గా. వీ ఆల కిలడ్ హర.
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మా తులసి కేవలం జగదీష పర్శన్కు తనకు అరథ్మైన జవాబు చెపిప్ంది, నిజం చెపిప్ంది, నిజమే చెపిప్ంది. కానీ,
తను.. తనేతపూప్ చేయలేదు. భరత్నుకుంది పాపం. నిజమే చెపిప్ంది తనూ" దుఃఖంతో గొంతు, గుండె మూగబోయి ఇక
మాటాల్డలేక, టేబుల దనున్తో ముందుకు తూలాను.
చపుప్న నాకు ఆసరాగా ఓ భుజం నా భుజానిన్ చుటుట్కుంది. తెలుసుత్నేవుందది శాయ్మ చేయి అని, వాడి కనీన్టిని
కూడా చూసే ధైరయ్ంలేక కళుళ్ మూసుకునాన్ను. నా భుజానికి తలానిచ్న అతని శావ్సలో ఉదేవ్గం, షరట్ ని తడుపుతూ నా
గుండెని చేరుతునన్ వాడి కనీన్టి వేడికి నా గుండె మరింత మండింది. కానీ ఇక వివరించే ఓపికలేక అలసటగా అకక్డునన్
ఛైర లోకి జారిపోయాను.
బాధగా చూసారు చౌదరిగారు మా వైపు "లేదు, లేదు కృషణ్గారూ, మీరిదద్రూ.. వదుద్ పీల్జ.. అంతలా బాధపడకండి.
నాకు ఒకక్రోజు టైమ ఇవవ్ండి చాలు, కేవలం టవ్ంటీ ఫోర అవరస్. రేపు ఈవెనింగ నూయ్స చూడండి. కైలాష లేదూ,
జగదీష లేదు, సతీష, పండిత గారూ ఎవవ్రీన్ లెకక్చేయం, తులసికి జరిగిన అనాయ్యానిన్ బయటపెడతాం, మా పొరపాటు
కాదు, కాదు మా తపుప్ని కరెకట్ చేసుకుంటాం.
ఒకక్ అవకాశం ఇవవ్ండి. వి ఆర అషేమడ్. ఈవెన టు సే సారీ ఆర అపాలజైజ. పోయిన పార్ణానిన్ తిరిగి తేలేము,
జరిగిన నషాట్నీన్ పూడచ్లేము. కానీ.. మా ", చేయెతిత్ ఆయనిన్ ఆపుతూ చెపాప్ను "మాటలొదుద్ సర ఏం చేసాత్రో చేయండి,
చేసి చూపించండి. 24 అవరస్ ఎదురూ చూసాత్ము. అలాగే వారణాసి నూయ్స కూడా" అంటూ లేచి విసురుగా బయటకు
నడిచాను.
PPP
చుటూట్ చూసాను, చౌదరిగారు ఏరప్రిచిన పబిల్క పంచాయితీ వనస్ అగైన అబౌట తులసి నో ఫర తులసి. బట ఇన
హర ఆబెస్నస్ అందరూ వునాన్రు, జగదీష, సతీష, పండిత, భారయ్, కూతుళుళ్, కోడలు, అలుల్ళూళ్, రామేశవ్ర పండిత,
ఆయన సంతానం, కైలాష తపప్. వారి ఇతర బంధువులు, పంచాయితీ సభుయ్లూ, చుటుట్పకక్లవాళూళ్, చౌదరిగారూ,
సహారా నుంచి పర్తేయ్కంగా వచిచ్న నిజమైన వాలంటీరుల్.
కైలాష ని మాతర్ం ఎటిట్పరిసిథ్తులోల్ పటుట్కుని కేస బుక చేసి, శిక్షపడేలా చేసాత్నని చౌదరిగారు మాటిచాచ్రు.
అందరూ వచాచ్రని ఆయన సైగతో లేచాను,
"కంగార్టుయ్లేషనస్ టూ యూ ఆల. మీ అందరికీ ముందుగా నా అభినందనలు" చెపాప్ను వెగటుగా చూసూత్.
కోపంగా లేచాడు సతీష నాధ "ఏదో ముఖయ్మైన విషయమనాన్రు, అనన్యయ్ని కూడా హాసిప్టల నుండి
తీసుకువచాచ్రు, దేనికీ మీటింగ. మీ వెటకారాలు వినే టైమ, ఓపికా మాకు లేదు" అంటూ.
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"ఉండాలి మిసట్ర సతీష నాధ. వుండి తీరాలి. కలచ్ర ముసుగులో ఎందరినో సఫర చేయించిన వీరందరికీ, వీరి
నిరణ్యాలని సమరిథ్ంచి, ఆచరించే మీ అందరికీ మేము చెపేప్ది వినే ఓపిక కూడా వుండాలి. బెటర బీ సీటెడ. కనీసం
మిమమ్లిన్ రోడుడ్మీద నిలబెటట్లేదు.. ఆరోజు మీరు తులసిని నిలబెటిట్నటుట్" తీవర్ంగా చెపాప్ను.
"ఆ అమామ్యి తపుప్ చేసిందయాయ్" అనాన్డొకడు పంచాయితీ పెదద్ల గుంపులోంచి.
"ఆహా! తపుప్లు ఎవరు చేయరో కాసత్ చెపాత్రా? తపుప్లు అందరితోనూ జరుగుతాయి. కానీ అసలైన క్షమించరాని
తపుప్లిన్ చేసింది మాతర్ం మీరే. సరైన విచారణే లేకుండా శిక్షలు విధించిన వీరి విధానాలే మా తులసి మరణానికి కారణం.
మీరు సరిగాగ్ తెలుసుకుని వుంటే మాతర్ం. భరత్ని ముమూమ్రుత్లా పోలిన వయ్కిత్ మరొకరునాన్రని తెలియక తనతో
వునన్వాడు తనభరేత్ అని ఒకనాటి పతివర్త అహలయ్లా అమాయకంగా నమిమ్న మా తులసి గురించి తెలిసేది.
చివరికి, జరిగిన విషయం అరథ్మైనా కూడా, దతత్తవెళిళ్న తమ కొడుకు కోసం - ఇదీ జరిగిందని బయటకి చెపప్ని
ఆ పండిత కుటుంబపు సావ్రథ్చింతన తెలిసేది.
ఒకవేళ అది తపేప్ అయినా, అదే మన బిడడ్ చేసేత్ కడుపులో పెటుట్కోమూ. అదేగా మీరు చేసింది. అంటే మీ ఇంటి
బిడడ్ కాబటిట్ వాడు చేసిన మోసం సమమ్తం. మోసపోయిన పిచిచ్పిలల్ జీవితం నాశనమా? అదేం నాయ్యం?
తను చేసిన తపప్లాల్ వారిదద్రీన్ వేరు అని పోలుచ్కోలేకపోవడం కాదు, తనని పతనమయాయ్వని తీరుప్ తీరిచ్న
మిమమ్లన్ందరీన్ వెలివేసి తను దూరంగా జరగకపోవడం.
పాపమా రోజుల పసిగుడుడ్ని వదిలి, ఇలాంటి కుంచించుకుపోయిన కుళిళ్పోయి ఆలోచనా పరులవలల్, తన తపేప్
లేని చోట విలువైన పార్ణాలని వదిలేయడం అది తన తపుప్.
మిమమ్లన్ందరీన్ ఒకే పర్శన్ వేసుత్నాన్. ఒకే తపుప్ని గారాల కూతురు చేసేత్ క్షమించగలిగిన మనం మన
జీవితభాగసావ్మి చేసేత్ ఎందుకు క్షమించకూడదు?
ధారిమ్కతకు నిలువెతుత్ నిదరశ్నం సాకాష్తూత్ ఆ ఆదిశంకరాచారుయ్లవారే మనిషిని, మనిషి వెలివేయడం అధరమ్మని
చెపేత్, ఆయనిన్ గౌరవిసుత్నాన్మంటూ మీరు చేసుత్నన్దేమిటి?
ఒకక్ మనిషిని వెలివేయడమే తపైప్తే మీరు ఓ కుటుంబానేన్ అగౌరవపరిచారు. మరి మీ నేరానికే శిక్షవిధించాలి?"
అడిగాను తీవర్ంగా చూసూత్. అందరూ సత్బద్ంగా వునాన్రు.
"సర జగదీష చందర్బోస గారి పర్కారం మొకక్లకి కూడా భయమూ, బాధా తెలుసాత్యట. వాటిని
బాధపెటట్కూడదననాన్రాయన. మన దగగ్ర ఓ అమామ్యి ఓ మొకక్పాటి కూడా చేయదు, నిరొమ్హమాటంగా హకుక్తో
బాధపెడతాము.
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బాధయ్తలంటూ ముళళ్కిరీటాలతో అలంకరిసాత్ము, అనుక్షణం ఆంక్షలతో కటేట్యాలని చూసాత్ము, నువివ్లాగే
వుండాలనీ, ఇది తపప్నీ ఒపప్నీ చెపప్డానికి మనమెవరం..?
మన పిలల్లని వేరే దేశాలకి పంపాలి. అభివృధిధ్ చెందాలి.., అదే అభివృధిధ్ మీ ఆలోచనలోల్ తెచుచ్కోవడానికి
పర్యతిన్ంచండి,
మీకు నీతులు చెపప్టేల్దు, ఆరడ్ర వేయటేల్దు, చేతులు జోడించి వేడుకుంటునాన్ను. మీరు మారితే, మీ విధానాలు
మారుచ్కుంటే కనీసం వాటివలల్ కోష్భిసుత్నన్ ఎందరో తులసులకది మనఃశాంతి.. మా తులసి కది ఆతమ్శాంతి..",
చెపప్డం పూరిత్చేసి, కనీన్ళళ్తో కదిలాను. నిశశ్బద్ంగా నా వెంట శాయ్మ కూడా.
"తులసి నిజమే చెపిప్ంది.. తనుగా ఏ తపూప్ చేయని ఆ తులసి లాగే మా తులసీ దేవతే. పవితర్మైన పునీత మా
తులసి."
ఉపసంహారం

PPP

"దిస ఈజ రియలీల్ ఎ మానస్ వరల్డ్ అని కిర్ష పదే పదే అంటుంటాడు, నిజం కదూ పీర్తీ, వాట యూ సే" అడిగింది
ముదర్.
సాలోచనగా చూసింది పీర్తి, "అలా ఎందుకు అంటునాన్వ డియర. తులసికి జరిగిన టార్జిడీ గురించా?"
"నో నో అయామ నాట టాకింగ అబౌట ఇట. అలా ఐతే అకక్డ అనాయ్యం చేసిన జెండర, నాయ్యం కోసం ఫైట
చేసిన జెండర రెండూ ఒకటే కదా?" తిరిగి అడిగింది ముదర్ మృదువుగా.
"రైట. మరైతే వై? ఎందుకలా అనాన్వ సడెన గా?" కుతూహలంగా చూసూత్ అంది పీర్తి.
"తూర్ అవుట ది సీరీస లో అందరూ ఒకటే పర్శన్ కిర్ష ని అడుగుతూనే వునాన్రు తులసిని పేర్మించాడా అని"
అంటూ ఆగి నెమమ్దిగా అంది "కానీ, ఎవవ్రూ.. ఎవవ్రూ తులసిని అడిగనేలేదుకదూ, తను కిర్ష ని పేర్మించిందా అనీ"
అంది ముదర్ జాలిగా.
ఉలికిక్పడింది పీర్తి. ఎవవ్రూ తరచిచూడని యాంగిల. "యాహ.. అవును కదూ.." అపర్యతన్ంగా.
ముదర్ కంటినూయ్ చేసూత్ అంది "కనీసం కిర్ష తో సహా ఏ ఒకక్రూ అడగలేదు. ఎవీర్వనస్ కాన సన టేర్షన వాజ
వాటస్ ఆన కృషాణ్స మైండ. తులసి నుండి కేవలం తన రెసాప్నస్ అడిగారు, రియాక్షన కోసం చూసారు, కానీ, తన
మనసులో ఏముందో ఎవరూ అడిగే పర్యతన్ం చేయలేదు ఎందుకని? ఎందుకంటే ఒకబాబ్యిగా అతని ఒపీనియన
మాటరస్. మరి తనో. ఊహూ. పూర గరల్ " నిటూట్రిచ్ంది ముదర్.
" అంటే నువవ్నేది తులసి కృషణ్ని "
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"మమ్.. మే బీ, ఆర మే నాట బీ. నాకెందుకో అలా అనిపించింది. ఫీలింగ వెరీ సారీ ఫర హర. సైల్టీల్ గిలీట్ టూ"
కొదిద్పాటి దిగులు ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుకతో అంది.
చినన్గా తలూపి, "ఐ కెన అండర సాట్ండ, కేవలం ఆమె మౌనం వలల్నే కిర్ష ఈరోజు నీతో వునాన్డేమో అని
కదూ..", అడిగింది పీర్తి నెమమ్దిగా.
కాసత్ంత బాధగా చూసి తలూపింది ముదర్.
"అదేమీ ఆలోచించకు ముదార్. ఎవీర్ ధింగ ఈజ పీర్ డిసైడెడ. ఐనా తన మనసులో వునన్దేమిటో ఎవరికి తెలుసు?
కిర్ష అనన్టుట్ శాయ్మ ఎలాగో, తులసీ తనకి అంతే అని. బహుశా ఆమెదీ అదే ఫీలింగ ఏమో? అందుకే తనూ ఏమీ
చెపప్లేదు.
ఐనా తులసి కోసం మీరిదద్రూ చేసిన సాహసం సామానయ్మైనదేమీ కాదు, అదీ పెళిళ్ నెలరోజులోల్ పెటుట్కునీ.
తనలైఫ కి ఓ గౌరవం, తను పోగొటుట్కునన్ గౌరవం తిరిగిచాచ్రు అది చాలు. తనుంటే హాయ్పీ గా మిమమ్లిన్ బెల్స చేసేది.
అవునా కాదా చెపూప్. ఇంకెదుకా గిలట్ వదిలెయ, సో ఫరెగ్ట ఎవీర్ధింగ అండ బీ హాయ్పీ. ఛీరప. పద వెళాద్ం
వాళొళ్చేచ్సుంటారీపాటికి" అంటూ లాలనగా ఆమె భుజం తటిట్ంది పీర్తి.
పారిట్షన కి అవతలి పకక్నునన్ సేప్స లో వునన్ నేను సత్బద్ంగా వుండిపోయాను. ముదర్కి తెలియని విషయం ఒకటే.
ఆ పర్శన్ నేను ఏనాడో అడిగానని. ఏళళ్కిర్తమే. నా గురించేమనుకుంటోంది, తనెవరైన్నా పేర్మిసోత్ందా అంటూ కబురు
పంపాను.
కానీ జవాబు తెలుసుకునే పరిసిధ్తులే రాలేదు. అందుకే ఎనన్డూ మళీళ్ అడగలేదు.
తులసి కృషణ్ని పేర్మించిందా?
సమాధానం తెలిసినది ఇదద్రికే ఒకరు తులసి. తను చెపప్లేదు. మరొకరు శాయ్మ. అతడిక చెపప్డు.
కానీ. మరి ననున్ నేను కూడా. ఆ పర్శన్. కనీసం కలలో కూడా వేసుకునే పర్యతన్మే చేయలేదు. ఎందుకు?
బహుశా జవాబు నా మనసుకి తెలుసేమో? ఉలికిక్పడి తలవిదిలాచ్ను.
కాసత్ దూరంలో కూరుచ్ని నిశచ్లంగా ననేన్ చూసుత్నన్ శాయ్మ వైపు చూసాను, "పద వెళాద్ం" నాలోనుండి గతానిన్
మనసు గదిలో ఓ మూలకి దాచిపెటిట్ శాశవ్తంగా మూసేయడానికే నిరణ్యించుకుని, ఆ ఆలోచనలలోంచి తేరుకుంటూ
సిథ్రంగా చెపాప్ను.
తులసి బిడడ్ని శాయ్మ-పీర్తి దతత్త తీసుకుంటునాన్రారీరోజు. అది అటెండ చేయడానికే ముదర్ వచిచ్ంది. తనతోపాటే
తిరిగి వెళాళ్లిమేమంతా. ఎందకంటే ఎకుక్వ టైం లేదు మా పెళిళ్కి.
లేచి నావైపు వచిచ్ లాలనగా నా భుజం తటిట్ చిరునవువ్ నవావ్డు శాయ్మ.
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నా అంచనా తపుప్కాదు, నా మౌనానిన్ సైతం చదవగలిగింది ఇదద్రే. ఒకరు శాయ్మ. మరొకరు.. ఇక నా
మౌనంలోనే ఇమిడిపోయి నిలిచిపోయిన నా ఆపుత్రాలు తులసి.

ê p)
(¢ȯ
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2021

