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నాకు తెలుసు తను నాకోసమే చూసోత్ంది. నేనొచిచ్ వారిసాత్నని చూసోత్ంది. తనని చూడకపోయినా నాకు తెలుసు.. 

ఈ రోజుకీ ఆ చూపులోల్ పదును నాకు గుచుచ్కుంటూనే వుంది. కానీ, ఎలా? ఎందుకు వారించాలి? 
చాలా సేపటివరకూ అడిగీ, అడిగీ ఇక జవాబు రాదని అరథ్మై వాళళ్ పంచాయితీ వాళుళ్ మొదలు పెటేట్సారు. 

తులసిని కులం నుంచి వెలేసారు.. 
నానాన్, పెదనానాన్, చినాన్నన్, అందరీన్ పౌరోహితయ్ం నుంచి తొలగించారు.  
ఇక మేమెవవ్రం గుడి పౌరోహితాయ్నికి, పెదద్రికానికీ, పూజలకీ-పునసాక్రాలకీ పనికిరామని తీరామ్నించారు. 

తులసి తండిర్ ఈ రాషాట్ర్నికి చెందినవాడు కాదు కాబటిట్ ఆయనని కేవలం ఎపుప్డూ ఇకక్డ అడుగు పెటట్వదద్ని చెపాప్రు. 
కిటికీలోంచి ఆగొడవంతా నా చెవులకి చేరుతోంది. మనసు మాతర్ం సప్ందించడం మానేసింది. తలుపు తీసుకుని 

లోపలికి వచిచ్న అకక్లూ, బావలూ, అమామ్, మావయాయ్, ఎవరెవరో నా పకక్న చేరి ధైరయ్ం చెపుత్నాన్రు, ఆమె నాకు 
తగదనీ, జరిందో పీడకలనీ చెపుత్నాన్రు. 

అంతలో బయట సడన గా వాతావరణం గోలగోలగా మారింది. ఏదో జరిగింది, ఎవరో లోపలికి వచిచ్ చెపుత్నాన్రు, 
ఇంకా వారలా మాటాల్డుతుండగానే తులసి నిలబడడ్చోటే కుపప్కూలిపోయింది.  తను పడిపోయిందని. 

అవును, తులసి పడిపోయింది. నా దృషిట్లో. 
ఒకక్సారిగా కంగారుగా తనకోసం వెళళ్బోయి, తను నొపుప్లతో కేకపెటట్డం అరథ్మై ఆగిపోయాను. ఆ బిడడ్ నాబిడడ్ 

కాదనే చేదు నిజం నాలో మానవతావ్నీన్, పేర్మనీ కమేమ్యగా కిటికీ అంచుమీద చేయుంచి అలాగే నిలబడిపోయాను. 
అంతలో తనని జనంలో కొందరు ఆంబులెనస్ పిలిపించి ఎకిక్ంచసాగారు, చివరిగా సెట్ర్చర మీదనుండి లీలగా, 

కిటికీలోంచి దూరంగా కనిపించినదే తన ఆఖరి చూపునాకు. 
మూడురోజుల తరువాత చెపాప్రు, తులసి చనిపోయిందని. వాళళ్కి తెలీదు కదా. నా వరకూ తులసి ముందే 

చనిపోయిందని." 
చెపప్డం పూరిత్చేసి, టేబుల మీద తల పెటిట్ నిశశ్బద్ంగా రోదించసాగాడు. 
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అలాగే కూరుచ్ండిపోయాను.  
కాసేపటి కిర్తంవరకూ నా దృషిట్లో జగదీష. తులసిని అనాయ్యం చేసినవారిలో మొదటివాడు. ఆమెని అరథ్ం 

చేసుకోని ఒక దురామ్రుగ్డైన భరత్. కానీ ఇకక్డ నా ముందునన్ది  కేవలం ఒక సామానయ్మైన వయ్కిత్. పరిసిధ్తులకి బలైన ఓ 
మామూలు మనిషి.  

అతడి తపప్లాల్  భారయ్ని కషట్ంలో ఆదుకోలేకపోయాడు, ఆమె వలన తనకి మోసం జరిగిందనే వుకోర్షంలో నిజం 
తెలుసుకునే పర్యతన్ం చేయలేకపోయాడు. చెపాప్లంటే బహుశా ఆ పొజిషన లో ఎవరైనా అలాగే రియాకట్వుతారేమో. 
చాలా రేర వయ్కుత్లు తపప్. 

కానీ, ఇపుప్డు తులసిని తలుచ్కుని అనుక్షణం విలపిసుత్నాన్డు.  
కషట్ంలో ఆమె పకక్న తోడుగా నిలువలేకపోయానే అనే బాధలో దహించుకుపోతునాన్డు. సరిగాగ్ నాలాగే. 
తలవిదిలాచ్ను. కంపారిజన ఎకక్డ. అతడు తులసి భరత్. నేనెవరిన్?! 
అంతలో డాకట్ర పర్ణయ నావైపు వెళళ్మనన్టుట్గా చూడడంతో తేరుకుని లేచాను.  
జగదీష ని 'అతడి' గురించి పర్శిన్ంచాలనే నా పర్యతాన్నిన్ విరమించుకుంటూ. గాడెజ్టస్, పేపరస్ తీసుకుని 

బయటికి నడిచాను. 
డోర వరకూ వెళిళ్, "డాకట్ర టూ మినిటస్ పీల్జ" అంటూ బయటకి పిలిచాను. 
జగదీష భుజం తడుతూ ఏదో చెపుత్నన్ డాకట్ర పర్ణయ చినన్గా నుదురు చిటిల్ంచి, ఇక తపప్దనన్టుట్ బయటకి 

వచాచ్డు, "సారీ డాకట్ర. తపప్లేదు. మా ఎంకైవ్రీ వలల్ అతను చాలా డిసట్ర్బ అయినటుట్నాన్డు. వి ఆర వెరీ సారీ. పీల్జ టేక 
కేర ఆఫ హిమ" నిజాయితీగా చెపాప్ను. 

ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, "ఇటస్ ఆల రైట కృషాణ్. హీ ఈజ అవర పేషెంట. అఫోక్రస్. వియ విల టేక కేర ఆఫ హిమ. 
సమ హౌ తులసి మీద మా టీం కి కూడా చాలా జాలేసోత్ంది. పూర సోల  వీ పిటీ హర. బట కుడునట్ డూ ఎనీథింగ. బట 
మే బీ మీరు చేయగలరు. టైర టూ గివ బిర్ంగ ఇన సమ జసిట్స టూ హర డెత. ఎనీవేస. వియ సపోరట్ యూ ఫర హర. గుడ 
బై. టాక టూ యూ లేటర" చెపేప్సి లోపలికి వెళిళ్పోయాడు. 

చినన్గా నిటూట్రిచ్ అకక్డినుండి కదిలాను. కాయ్రిడార చివర నిలబడి, నాకోసం చూసుత్నన్ శాయ్మ వైపు దారితీసాను.  
నా ఎంకైవ్రీ లిసట్ లో మిగిలింది ఇక రఘుపతి మాతర్మే. అయితే అకక్డున్ంచి మాకు ఏదైనా హెలప్ అయేయ్ 

సమాచారం దొరుకుతుందనే ఆశ కూడా తకుక్వే. వాళళ్ మోసట్ నమమ్కమైన అసిసెట్ంట. 
కోమల భరత్ పర్కారం జగదీష కి బిజినెస పెటుట్కోవడానికి సాయంచేసిన పెదనానన్గారు రామేశవ్ర పండిత, 

ఆయన కొడుకుతో మాటాల్డితే ఏమైనా తెలియవచచ్ని. 
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శాయ్మ వుదేద్శయ్ంలో వారిని కలవడం గార్ండ వేసట్ ఆఫ టైమ. దానిబదులు తులసి వాళళ్ ఇంటి చుటుట్పకక్వారితో, 
పని వాళళ్తో మాటాల్డదాం అనాన్డు.  

వారితో కూడా మాటాల్డదాం. కానీ, ఒకక్సారి వీరినీ విడిగా కలిసేత్ వేరే వివరం ఏకొంచెమైనా తెలుసుత్ందేమో 
చూడాలనిపించింది. 

ముఖయ్ంగా జగదీష మేనమామ, ఎవరైతే తులసితోపాటూ 'అతడి'ని చూసానని చెపాప్డో ఆయనిన్ కలవాలి.  
ఇంతమంది అంటునన్ పర్కారం. తులసికీ 'అతడి'కీ చాలా బలమైన బంధమేవుంది. అంతే కదా ఏ రిలేషన 

లేకుండా ఎవరైనా అంతదూరం వెళాత్రా? దాని మూలం తెలుసుకోవాలి. అసలు తులసి అతడితో ఎందుకు రామ గఢ 
వెళళ్డానికి సిదధ్పడింది? భయమా? బాల్క మెయిలా? లేక మరేమిటి? తెలుసుకోవాలి. 

అతడిని తులసి పేర్మించిందా? అయివుండచేచ్మో? లేకుంటే ఆరోజు రామ గఢ లో తిర్పాఠీ గారి తలిల్ చెపిప్నటుట్ 
తనుగా వుండకపోతే ఎవరు సంవతస్రనన్ర పాటు ఒక సతరీని బందీగా వుంచగలరు. 

కానీ అలా సీకెర్ట గా చేయవలసిన అవసరం తులసికేముంది? పోనీ అలాగే అనుకునాన్ మళీళ్ తిరిగి ఎందుకు 
వచిచ్ంది? కోమల కి రాసిన లెటరస్ చదివితే అతడు జగదీషే అని తెలుసోత్ంది. జగదీష ఏదైనా డార్మా చేసుత్నాన్డా? 
తెలుసుకోవాలి. 

జగదీష మామ గురించి మే బీ అతడి పెదనానన్గానీ, కజినస్ గానీ చెపప్గలరేమో చూడాలి. 
నా తల పగిలిపోతోంది ఆలోచనలతో. అంతా తిరిగి మొదటికి వచిచ్నటట్నిపిసోత్ంది. 
నానన్-సుందరం అంకుల చెపిప్నవే కాసత్ డీటెలడ్ గా తెలిసాయి. నథింగ ఇంపారెట్ంట. 
రఘుపతినుంచి వీలైనంత సమాచారం రాబటాట్లి. తరావ్త ఇక వారి ఇతర బంధువులని కూడా ఎంకైవ్ర చేయాలి.. 

PPP 
పెదద్ మండువాతో దాదాపు పది, పనెన్ండు పోరష్నస్ గా వునన్ ఇలల్ది. చుటూట్ చూసాము. చాలామందే వునాన్రకక్డ. 

ఎవరి హడావిడిలో వారు. 
"వీళళ్లోల్ ఎవరిన్, ఏమని అడగుతాంరా. డౌటొసేత్ చంపేసాత్రు" నావైపు ఒరిగి చెవిలో గొణిగినటుట్ అనాన్డు శాయ్మ. 
"ఏం చేయలేం శాయ్మ. అతడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇదొకక్టే దారి. డూ ఆర డై" చెపాప్ను అంతే 

లోగొంతుకతో.  
మెలల్గా ముందుకు నడిచాం. ఒకోక్ వాటా దాటుకుంటూ, అకక్డునన్వారిని చూసూత్. వారెవవ్రూ మమమ్లిన్ పెదద్గా 

పటిట్ంచుకోవడంలేదు. ఎవరింటికో వచాచ్మనుకునన్టుట్నాన్రు. ఓసారి మావైపు చూసి మళీళ్ వారి పనిలో వారు 
మునిగిపోతునాన్రు. ఇబబ్ందిగా ముందుకు కదిలాము. చివరగా తాళంవేసి వునన్ ఓ వాటా ముందు ఆగాము. 
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బహుశా ఇదే ఇలైల్వుండచుచ్ అనుకునాన్ను. నా ఆలోచన కరకేట్ అనన్టుట్ అపప్టివరకూ మమమ్లిన్ పెదద్గా 
పటిట్ంచుకోనివారంతా వునన్టుట్ండి మావైపు చూడసాగారు. ఆ సడెన అటెనష్న కి ఏం చేయాలో అరథ్ంకాక, ఇబబ్ందిగా 
ఒకరినొకరం చూసుకునాన్ం. 

"ఎవరు మీరు?" శుధధ్మైన ఉతత్రాది హిందీ లో పర్శన్ వినపడినవైపు చూసాము. ఓ మధయ్వయసుక్డు మా వైపు 
పరికించి చూసుత్నాన్డు.  

"మేము.. నా పేరు కృషణ్, ఇతడు శాయ్మ" తడబాటుగా చెపాప్ను. 
నా వంక విచితర్ంగా చూసి, "సరే, ఎవరికోసం వచాచ్రూ, చూడబోతే ఇకక్డి వాళళ్లాలేరు?" తిరిగి 

పర్శిన్ంచాడతను. 
నేను జవాబు చెపేప్లోపల పకక్నుండీ ఖంగుమందో పెదాద్విడ గొంతు, "అదేం నిలదీయడం భగవాన పాపం ఎంత 

దూరం నుండి వచాచ్రో ఏమో? తాగడానికి కాసత్ంత మజిజ్గ (ఠండా..) ఇవువ్ముందర" మందలింపుగా అంది. అంతే ఆ 
భగవాన అనన్ సదరు కాయ్ండేట చాలా భకిత్గా, "ఏమీ అనుకోకండి బాబూ, ముందిలా కూరోచ్ండి, మీకేమైనా తాగడానికి 
తెసాత్ను" అంటూ అకక్డునన్ మోడా సైట్ల కురీచ్లు చూపించి, మేం రెసాప్ండయేయ్లోపు మెరుపులా అకక్డినుంచి 
మాయమయాయ్డు. 

"ఇలా కూరోచ్ండి, మొహమాటపడకండి" చెపిప్ందావిడ మావైపు చూసూత్. ఎకక్డికి వెళిళ్నా చిరాకైన ముఖాలనే 
చూసుత్నన్ మాకు ఈ అనుకోని ఆతిథయ్ం, మరాయ్ద చాలా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలుగజేసాయి. బహుశా, మేము వచిచ్న పని 
తెలియగానే ఈ అతిథి మరాయ్ద కాసాత్ మాయమౌతుందో ఏమో? 

ఆవిడకి నమసక్రించి ఆవిడకి ఎదురుగా నేలమీద కూరుచ్నాన్ం. చినన్గా నవివ్ందామె "మరాయ్ద తెలుసునన్ 
కురార్ళేళ్. నాకోసం కిందకూరుచ్నాన్రా! బటట్లు పాడౌతాయి. పైన కూరోచ్ండయాయ్. మరాయ్ద మనసులోవుంటే చాలదూ" 
అంది ఆపాయ్యంగా. 

పర్తిగా నవువ్తూ, "పరేల్దు మామమ్గారూ, ఎకక్డైతే ఏముంది చెపప్ండీ" చొరవగా అనాన్ను. 
అంతలో భగవాన పెదద్ పెదద్ గాల్సులతో మజిజ్గ తీసుకొచాచ్డు. అందుకొని, కాసత్ంత సిప చేసి, అతని వైపు చూసి, 

"థాంకూయ్..చాలా బాగుంది" చెపాప్ను. భగవాన ముఖం చాటంతైంది. తలూపాడు సంతోషంగా.  
"ఇంత మరాయ్ద చేసుత్నాన్రు, మనం ఎందుకొచాచ్మో తెలిసేత్ తరిమి, తరిమి కొడతారేమో" గొణిగాడు తెలుగులో 

శాయ్మ.  
"ఊరుకో, అలాగని దాచలేం కదా" అనాన్ను లోగొంతుకతో.  ఇక వచిచ్న పని దాచి పర్యోజనం ఏంటని 

అడగడానికి సిధధ్ పడి మామమ్గారి వైపు తిరిగాను.  
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"అమామ్! రఘుపతిగానీ, రామేశవ్ర పండిత కుటుంబం గానీ ఎకక్డునాన్రో?" తటపటాయిసూత్ ఆగిపోయాను. 
ఆవిడ భుర్కుటి ముడిపడింది. భగవాన ముఖంలో మేం రెగుయ్లర గా చూసే చిరాకు ఎకస్ పెర్షన పర్తయ్క్షమైంది.  
"పతిర్కలవాళాళ్?" పర్శిన్ంచిందావిడ. అవునంటే బెటరా, కాదంటే బెటరా అని ఒకక్ మొమెంట కి గింజుకుని, 

"కాదమామ్" అంటూ సహారా గురించి చెపాప్ను. తలపరికించింది. పకక్న పెటిట్న పోకల కతెత్ర తీసుకుని ముందునన్ 
పోకలని కతిత్రిసూత్ "ఏం తెలుసుకుంటారూ, ఏం రాసాత్రూ? అంతా అయిపోయాకా" అంటూ అందరిలాంటి ఎకస్ పెర్షనే 
ఇచిచ్ నిటూట్రిచ్ంది. 

మేం జవాబిచేచ్ంతలో తనే తిరిగి అంది, "వాళెళ్కక్డికి వెళాళ్రో ఎవవ్రికీ తెలీదు, రఘుపతీ తిరుగుతూ వుంటాడు, 
ఓ నిలకడైన ఇలల్ంటూ లేదు వాడికి, అతడే వచిచ్ గత మూడు నెలలుగా అదెద్వసూలు చేసుకుని పోతునాన్డు. మళీళ్ నెల 
పదో తారీకున రండి, రఘుపతిని కలవచుచ్.." 

"లేదమామ్. ఆలసయ్మైపోతుంది, అంత టైమ లేదు మాదగగ్ర. వారి గురించీ, చెపాప్లంటే ముఖయ్ంగా రామేశవ్ర గారి 
అబాబ్యి గురించి మీకు తెలిసింది చెపాత్రా, అతడే జగదీష కి బిజినెస లో సాయం చేసాడంటునాన్రు?" అడిగేసాను 
సూటిగా. 

"తెలిసిందంటే ఏముందీ? ఎనోన్ ఏళల్ కిర్తం చానాన్ళుళ్ కలిసిమెలిసి వుండేవాళళ్ం. పాపం అపప్టికి, రమకి పిలల్లు 
పుటట్డం ఆలసయ్మైందనన్ బాధ తపప్ వారికేలోటూ లేదు.. 

రామేశవ్ర తన తముమ్డి కొడుకుని దతుత్ తెచుచ్కునాన్కా వారికో ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. మీకు పిలల్లు లేరని నా 
కొడుకునిచాచ్నూ, ఇపుప్డు అమామ్యి వుందిగా నా పిలల్వాడిని నాకు ఇచేచ్యమంటూ సావితిర్ గొడవచేయడంతో వాళుళ్ 
పిలల్లని తీసుకుని, చాలా ఏళళ్పాటు ఇకక్డినుండీ దూరంగా వెళిళ్పోయారు.. 

ఆ పిలల్లు బాగా పెరిగి పెదద్వారయాయ్కా తిరిగొచాచ్రు. ఇక ఆ కైలాష కి, అదే వాళళ్ కొడుకిక్. చెపాప్లంటే కాలు 
నిలకడే లేదు, ఎపుప్డూ వూళుళ్ పటుట్కుని తిరుగుతూ వుండేవాడు. కానీ మహా తెలివిమంతుడు, సంపాదనాపరుడు. వాళుళ్ 
తిరిగొచాచ్కా మెలల్గా రాకపోకలు మొదలయాయ్యి రెండిళళ్ మధయ్లో.  

కాకపోతే అపుప్డపుప్డూ పండితూత్, కొడుకులూ వచేచ్వారు, సావితిర్గానీ, కూతుళుళ్గానీ, ఆఖరికి ఆ కోడలు 
పేరేంటి భగవాన. ఆ.. తులసి కదూ. ఆమెగానీ రావడం చూడలేదు..  

ఏదో పెళిళ్లో చూసాను, అమాయకంగా, రబబ్రుబొమమ్లా వుంటుంది. అంతకు బరితెగించిందా ఆ పిలల్ అంటే 
నమమ్లేకునాన్ను.., అయినా నాకెందుకులే. అదంతా.. హర హరా..., ఈ వయసులో నాతో ఏమేం మాటాల్డిసుత్నాన్వు 
తండీర్!!", అంటూ పైకి చూసి దేవుడికి చేతులు జోడించి, మళీళ్ దించి, మావైపు చూసి కొనసాగించింది. 
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"ఏం చెపుత్నాన్నూ. ఆ పాపం, ఆ గొడవయాయ్కా ఈ వయసులో పాపం ఆ విశేవ్శవ్ర-రమా, మళీళ్ దూరంగా 
వెళిళ్పోయారు, ఎకక్డికి వెళాళ్రో ఏమో? తపప్లేదు ఐనా జరిగినదేమీ తకుక్వ విషయంకాదు కదా చాలా ఘోరమైన 
అవమానం అది, కాదూ! 

దతుత్డైనా, నెతిత్మీద పెటుట్కుని పెంచారు వాడిని, చివరకు అంత అపర్తిషఠ్ తెచిచ్పెటాట్డు, సొంత తముమ్డి భారయ్ని 
హవవ్ మరదలిన్ లేపుకుపోయి, ఎకక్డో కాపురం పెటిట్, కడుపుచేయడం అంటే.. అయోయ్..ఎంత దారుణం? " 

నివెవ్రపోయి చూసాము. అంటే తులసి వెళిళ్ంది విశేవ్శవ్ర గారి కొడుకుతోనా. అతడు అంటే పండిత గారి 
పెదద్కొడుకేగా. అందుకేనా అంతగా ఆపేసారు ఏ ఇంకైవ్రీ లేకుండా డామ.. 

"వాడి పుణయ్మా అనీ, అటు పౌరోహితయ్మూ - ఇటు పరువూ, రెండూ పోయాయి, అంత పెదద్ పూజారులకి, పైగా 
నలుగురికీ చెపేప్వారికి, ఆ నలుగురి ముందే తలకొటేట్సినంత అవమానం" నిటూట్రిచ్ంది బాధగా. 

విసుగాగ్ చూసాను, ' చాలు వినీ, వినీ విసిగిపోయాను వీరందరి పరువు మరాయ్దల గురించి,  అవతల ఒక నిండు 
పార్ణం పోయిందనన్ మినిమమ కన సెరన్ లేదెవవ్రికీ' నిసస్హాయంగా చూసాను.  

ఏం అడగాలి? సడన గా ఏదో సైట్ర్క అయింది, "మామమ్గారూ తముమ్డు అంటే? విశేవ్శవ్ర గారు తెచుచ్కునన్ది 
పండిత గారి కొడుకునా? అంటే కైలాష పండిత కొడుకా?" అడిగాను. 

గటిట్గా నవివ్ందావిడ, "సరేల్ రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత ఏమౌతుందనన్టుట్ంది నీ  కథ. అంతేకదా 
సావితిర్, పండిత భారయ్. కైలాష వారి పెదద్ కొడుకు. అరధ్మైందా కృషణ్ బాబూ?" అడిగింది. 

తలూపాను యాంతిర్కంగా, నా తల తిరిగిపోతోంది, 'అందుకేననన్మాట వారెవవ్రూ కైలాష పేరెతత్నిది, అతగాడి 
తపుప్ని ఎంచనిది, మొతత్ం నేరానిన్ తులసి మీద మోపి, తనని మాతర్ంమే దోషిని చేసింది ఇందుకా. వాడు కూడా ఆ ఇంటి 
కొడుకేకదా. అందుకే పోలీస ఎంకైవ్రీ వదద్ని వాళుల్ చౌదరిగారిన్ రికెవ్సట్ చేసిన దాని వెనుక వునన్ రహసయ్ం ఇదనన్మాట. 
వాళూళ్-వాళూళ్ ఒకటే.. 

పాపం తులసి  ఏంజరిగిందనిగానీ, అతడెలా నినున్ దగా చేసాడని గానీ ఎవవ్రూ అడగలేదు..  
ఎందుకు తులసీ మన సొసైటీలో ఆడవాళళ్కి ఇంత దారుణమైన పరిసిధ్తా? కనీసం వారి మొర, వారి పక్షపు వాదన 

వినేవారెవరూ కూడా వుండరా? 
లేదు, వదలను, నేను వెతికి పటుట్కుంటానా కైలాష ని. తెలుసుకుంటాను, ఏం చెపిప్? బెదిరించా లేక భయపెటాట్? 

ఏం మాయ చేసి తనతో తీసుకుపోయాడు మా తులసిని.   
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శాయ్మ నా భుజంమీద చేయుంచాడు, అరథ్మైంది, ఇక ఇకక్డ తెలుసుకునేదేమీలేదు, వునన్కొదీద్ మళీళ్ వాళుళ్ తులసి 
గురించి చెడుగా మాటాల్డడం వినవలసిరావడం తపప్ ఇంకేమీ లేదు, గాఢంగా నిటూట్రిచ్ మామమ్గారికీ, భగవాన కీ 
కృతజఞ్తలు తెలిపి అకక్డినుండి కదిలి బయటికి వచిచ్, టాకీస్ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్ము. 

రఘుపతి దావ్రా ఇక కైలాష ని దొరకబుచుచ్కోవడం తపప్ వేరే మారగ్ం లేదు. కానీ అతణిణ్ ఎకక్డని వెతికేది, ఎలా 
వెతికేది? ఒకవేళ వెతికితే అతడు మాకు దొరికినా మాకెందుకు నిజం చెపాత్డు. అసలు మాతో ఎందుకు మాటాల్డతాడు, 
మేము సహారా అని చెపిప్నా, మరేమని చెపిప్నా ఎలా లొంగుతాడు? ఏం అవసరం అతనికి మాదగగ్ర లొంగేందుకు? ఐనా 
అసలా మనిషి ఎకక్డ దొరుకుతాడు, ఎలా, ఎకక్డని వెతికాలి?ఎలా పటుట్కోవాలి?  

తలవిదిలాచ్ను. హఠాతుత్గా .. నాలో తెరలు తెరలుగా ఏదో విడిపోతునన్ ఫీలింగ.  
ఒకక్వుదుటన్ నడుసుత్నన్ కారు డోర తీసాను, కీచుమనన్ శబద్ంతో కారాగింది, బితత్రపోయిచూసుత్నన్ డైరవర నీ, 

శాయ్మ నీ కూడా చూడకుండా, దిగి వెనకిక్పరిగెటాట్ను, "ఏమైంది కృషాణ్!", అంటూ కంగారుగా నా వెనకే శాయ్మ.  
పరుగున వెనకిక్ వచిచ్న మావైపు అయోమయంగా చూసారు మామమ్గారు, అతికషట్ంమీద ఊపిరి తీసుకుని, 

పకక్నునన్ సత్ంభానిన్ వూతంగా పటుట్కుని, రొపుప్తూ అడిగాను. "జగదీష  కైలాష  అనన్దముమ్లంటే  ఎలా?  
మామమ్గారూ, వారు.. క.. కవలలు కదూ.. ఒకేలా వుంటారు కదూ?" 

విచితర్ంగా చూసిందామె. "అవునూ. అది కూడా తెలియకుండా ఏం ఎంకైవ్రీ చేసుత్నాన్రయాయ్ మీరు. అందుకేకదా 
ఇదీ విషయం అని తెలిసిన దగగ్రనుంచీ మాకందరికీ ఆశచ్రయ్ం. వాడిలో లేనిది వీడిలో ఏంచూసిందా ఆ అమామ్యి అనీ" 
అంటూ ఆవిడేదో చెపుప్కుపోతోంది.  

అలసటగా సత్ంభానిన్ ఆనుకుని కళుళ్మూసుకునాన్ను. ఒకోక్ మబూబ్ విడిపోసాగింది. 
 తులసి కోమల కి రాసిన వుతత్రాలలో మాటల వెనుక మీనింగ అరథ్మౌతోందిపుప్డు. 
'ఆయన లో ఏదో మారుప్' అంటూ రాసుకుందా పిచిచ్తలిల్. ఆయనే మారిపోయాడని తెలియక.  
  

(   ) 
Post your comments 

https://www.koumudi.net/comments/january_2020/jan20_nijamura_Krishna_comments.htm

