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నేను తీసుకునే పర్యతన్ం చేయలేదు, "చూడండి కునాల మేము ఇకక్డకి వచిచ్ంది ఓ అమామ్యికి నాయ్యం 

చేయడానికి, ఆ పర్యతన్ంలో మరో అమామ్యికి అనాయ్యం చేయడానికి కాదు. మా ఇళళ్లోల్నూ అకక్చెలెల్ళుళ్నాన్రు 
కోమల పేరు ఎకక్డా ఏవిధంగానూ బయటపెటట్ం మీరు వరీర్ అవకండి. ఐనా ఈ లెటరస్ వునాన్యీ అని కోమల చెపేత్నేగా 
మాకూ తెలిస్ంది, అసలు తెలియనేలేదనుకుంటాం. వేరే విధంగా మా పర్యతాన్లు చేసాత్ం. మీరు ధైరయ్ంగా తిరిగి వెళళ్ండి. 
వాటిని నిజంగానే డెసాట్ర్య చేసేయమని కోమల కి చెపప్ండి. నో పార్బెల్మ ఎటాల" సిధ్రంగా చెపాప్ను. 

అపప్టికే సాన్నం ముగించి వచిచ్ మా సంభాషణ వింటూ తలతుడుచుకుంటునన్ శాయ్మ షాకింగా 
నిలబడిపోయాడు.  

కునాల నా వైపో రెండు క్షణాలు చూసి, "ఆర యూ షూయ్ర?" అంటూ పర్శిన్ంచాడు.  
"ఆబస్లూయ్టీల్" సిథ్రంగా చెపాప్ను. కవరు తిరిగి జేబులో పెటుట్కుని వెనుదిరిగాడు. 
సత్బద్ంగా నిలబడాడ్ను. అతని దగగ్రున్ంచి తులసి లెటరస్ తీసుకోవాలనే కోరిక ఎంత బలంగా వునాన్, కోమల 

జీవితం పాడుచేయొదద్నే సంసాక్రం ననాన్పింది. చినన్గా నిటూట్రిచ్ శాయ్మ వైపు చూసాను, "వెళాద్మా. రెడీయా.?" 
అడిగాను. 

 నావైపోసారి సూటిగా చూసి తలూపి, "ఒకక్ పది నిమిషాలు. రెడీ అయిపోతాను" చెపాప్డు కుల్పత్ంగ. వాడి 
చూపులోల్ వునన్ పర్శన్లకి నా దగగ్ర జవాబులేదు. అందుకే వాడిని ఫేస చేసే పర్యతన్ం చేయకుండా, వీలైనంత వేగంగా 
వెళిళ్ పరస్, పెనున్ జేబులో పెటుట్కుని, షూ వేసుకోసాగాను.  

"మీరు రామ గడ కి వెళుత్నాన్రా?" అనన్ పర్శన్కి వులికిక్పడి ఇదద్రం రూమ డోర వైపు చూసాం. కునాల.  
"లేదు, వేరే పని మీద వెళుత్నాన్ం. ఎందుకలా అడిగారు?", అతనిన్ పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగాను. 
"మీరింకా వెళళ్లేదా?" అనేశాడు శాయ్మ ఆశచ్రయ్ంగా.  
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"లేదు, ఇవి మా దగగ్రవుండి మరుగునపడిపోవడంకంటే మీకు వుపయోగపడడమే నాయ్యమనిపించింది. 
మీరనన్మాటే మా చెలెల్లికోసం మరో అమామ్యికి అనాయ్యం చేయలేను కదా" చెపిప్ కవర నా చేతిలోవుంచాడు. ఈసారి 
కాదనలేదు నేను. పదిలంగా అందుకునాన్ను వాటిని. 

నిజంగా ఆక్షణం చాలా రోజుల తరావ్త రిలీఫ గా అనిపించింది. ఈలోకంలో మంచి పర్యతాన్నికి 
సాయపడేవాళుళ్ చాలామందేవునాన్రు. 

"థాయ్ంకస్. థాయ్ంకూయ్ సో మచ కునాల గారూ" మనఃసూఫ్రిత్గా చెపాప్ను. 
PPP 

వణికే చేతులతో మొదటి లెటర విపాప్ను.  హిందీలో వుందా వుతత్రం. తులసికి లెటరస్ రాసేంత హిందీ వచచ్ని 
నాకు తెలీదు. బహుశా అనేన్ళళ్ వారణాశి వాసం నేరిప్ందేమో. 

కోమల, 
ఎలావునాన్వు? పాప బాగుందా? అమమ్ ఆరోగయ్ం ఇపుప్డు సెటిల అయిందా? నీ పూజలు ఎంతవరకూ వచాచ్యి? 
మేము వేరే సేట్ట కి వెళళ్లేదు కోమల. యూ.పీ. లోనే వునాన్ం. కాకపోతే ఆయనకి ఇషట్ం లేదు ఎవరికీ తెలియడం. 

చాలా మారిపోయారు అకక్డ ఇంటోల్వాళళ్తో కొటాల్డి ఇకక్డికి వచాచ్కా. ఎవరో కొతత్ వయ్కిత్ని చూసుత్నన్టేట్వుంటుంది. 
ఒకససారి చాలా పేర్మగా, మృదువుగా వుంటే, మరోసారి మరీ రాక్షసంగా వయ్వహరిసాత్రు. చాలా భయంగా 
గడుపుతునాన్ను. అమామ్, నానన్లకు కూడా చెపప్లేదు. అతత్యయ్కి మాతర్ం నెలకోసారి ఫోన చేయనిసుత్నాన్రు. నాలుగు 
మాటలు ఓదారుప్గా మాటాల్డేసరికి చాలంటూ ఫోన పెటిట్ంచేసుత్నాన్రు.  

తవ్రలో ఆయన కోపం తగాగ్లనీ, ఆయన కోరుకునన్టేట్ బిజినెస పెరగాలనీ ఆశిసుత్నాన్ను. ఇకక్డి వాతావరణం 
చాలా బాగుంది, ఇంటివారూ బాగానే వునాన్రు. ఇంటి ఆవరణ విశాలంగా వుంది. కొనిన్ పూలమొకక్లు కూడా 
పెంచుతునాన్ను. నీ విశేషాలతో లెటర రాయి. ఆయనకి కోపం వసుత్ంది, ఎవరితోనూ చెపప్కు సుమా. 

-తులసి 
PPP 

 
కోమల, 
నేను బాగునాన్ను, నీ లెటర అదృషట్ం కొదీద్ వారు షాప కి వెళిళ్నపుప్డే వచిచ్ంది. నీకో శుభవారత్. ఆరేళుళ్గా మేము 

ఎదురుచూసుత్నన్ ఘడియ వచిచ్ంది. నిజం. నీకో మేనకోడలో, మేనలుల్డో రానునాన్రు. 
ఇపుప్డీ చోటుకి మారినందుకు చాలా సంతోషంగా వుంది. కానీ, అటు అమమ్కీ, ఇటు అతత్యయ్కీ కూడా 

చెపప్లేకునాన్ను. కొతత్ బాధయ్త పెరిగిందంటూ ఆయన మరింత వరీర్ అవుతునాన్రు. తిరిగి వెళిళ్పోతే బాగుండునని నాకు 
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ఎంతైనా వుంది. వట సావితిర్ వర్తం చేసి వుపవాసం వుంటానంటే ఇంటావిడ వొపుప్కోలేదు, పూజలు ఎనైన్నా చేసుకో ఈ 
పరిసిథ్తులోల్ వుపవాసాలొదద్ని చెపాప్రు.  

మీరంతా బాగునాన్రని ఆశిసాత్ను. వివరాలిసుత్నాన్నూ, ఈసారి ఇంటావిడ పేరు రాయి లెటర కవర మీద, నేను 
అకక్డినుంచి తీసుకుంటాను. 

- తులసి 
PPP 

పిర్యమైన కోమల, 
పాపకి సూక్లోల్ సీట దొరికినందుకు చాలా సంతోషం., నేను బాగానే వునాన్ను. మొనన్ కొదిద్సేపయినా 

పకిక్ంటివారి ఫోన నుండి నీతో మాటాల్డగలిగినందుకు చాలా హాయ్పీగా వుంది. తవ్రలో మీ అందరినీ కలవాలనీ, లేదా మా 
వాళిళ్ంటికైనా వెళాళ్లనీ ఆశిసుత్నాన్ను. ఈ పరిసిథ్తిలో సనిన్హితులూ, సేన్హితులూ పకక్నుంటే బాగుంటుందేమో. 

వుంటాను, 
-తులసి 

 
మరో రెండు వుతత్రాలు అలాగే పొడి, పొడిగా వునాన్యి.  
చివరిగా తీసాను కోమల పుటిట్ంటినుంచి తిరిగెళిళ్పోయాకా తులసి రాసిన ఆఖరి వుతత్రానిన్, కోమల కూడా 

తెరవలేదా లెటర. 
కోమల, 
ఎలా వునాన్వు? నేను బాగాలేను కోమల. ఏదో తెలీని నరకం చవిచూసుత్నాన్ను. ఎలా చెపప్ను? నీతో ఆరోజు 

చెపుప్కునన్ బాధే. ఆయన పర్వరత్న రాతైరతే భయపెటేట్దిగా వుంటోంది. పగలంతా సరదాగా, కులాసాగా వుండే ఆయనేనా 
అనిపిసోత్ంది. ఇనాన్ళూళ్ ఎలాగో భరించానుగానీ, ఇపుప్డు బిడడ్ సేఫీట్ గురించి భయంవేసోత్ంది.  

అనిన్ రోజులు ఎదురుచూసిన ఫలం కోసమైనా ఆయన తినన్గా పర్వరిత్సాత్రనుకుంటే, అదేమీలేదు. నువువ్ చెపిప్నటేట్ 
నిదానంగా మాటాల్డి కూడా చూసాను, కానీ పర్యోజనం లేదు, ఆయనకి చెపప్కుండా తిరిగివెళిళ్పోతే అయినా బిడడ్ 
కేష్మంగా బయటపడతాడేమో అనిపిసోత్ంది. ఆ వికృతచేషట్లు భరించే ఓపిక ఇక నా శరీరంలో లేదు, మరో పార్ణి కూడా 
వుందిగా నాతోటి. ఈసారి ఆయన సామాను తేవడానికి వెళిళ్నపుప్డు నేనే తెగించి వారణాశి వెళిళ్పోతాను, అతత్యయ్ ఒకక్రే 
ఆయనకి సరిద్చెపప్గల సరైన వయ్కిత్. నీవిక వుతత్రాలేమీ రాయకు. నేనే వసుత్నాన్నుగా. 

వుంటానూ. 
-తులసి. 
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అయోమయంగా ముఖాలు చూసుకునాన్ం. తులసి వునన్ది వేరెవరితోనో అని జనం చెపుత్నాన్రు, మరి తులసి 
జగదీష ని కించపరుసూత్ రాసిన ఈ ఉతత్రాలేంటి, అసలు తులసే రాసిందా వీటిని? రైటింగ తనదే కాబటిట్ తనే రాసింది. 

కానీ, ఏదో జరిగింది. తులసి తనతో రెండుసారుల్ ఫోనోల్ మాటాల్డినటుట్ కోమల చెపిప్ంది. అలా చూసుకుంటే మాతా 
టేకీడ్ లో వునన్ది వేరెవరో అయుయ్ండచాచ్? జగదీష టిర్క చేసాడా? మరి ఎపుప్డు తులసి దగగ్రకి చేరాడు,  

ఆయన అంటూ తులసి మెనష్న చేసిన ఆ వయ్కిత్ ఒకవేళ వేరేవయ్కిత్ ఐతే కాదు. లెటర లో అబదాధ్లు రాసే అవసరం 
తులసికేముంది? సంథింగ ఫిషీ.  పైగా అతత్యేయ్ తనకి చెపప్గలవయ్కిత్ అంటూ రాసుకుందంటే జగదీష గురించి అనేగా. 

కానీ, ఒకటైతే నిజం అది జగదీషో, వేరెవరో తెలియదుగానీ తులసిని నరకయాతనలకి గురిచేసాడా వయ్కిత్. హీ 
డిజెరవ్స్ ఎ సివియర పనిషెమ్ంట. 

"జగదీష నీ, అతడినీ కలవాలి శాయ్మ. తోలు వలిచైనా నిజం చెపిప్ంచాలి" కసిగా అనాన్ను. 
తలూపాడు శాయ్మ. "ఏదో జరిగింది, తెలుసుకోవాలి. కానీ ఎలా కృషాణ్? మనమా పోలీసులమూ కాము, 

ఆరగ్నైజేషన వాళళ్మూకాము. ఎలా? ఎలా రీచౌతాము వాళళ్ని. దాచేసారా ఇదద్రు వెధవలనీ. ఏదో చేసారు వాళేళ్. తులసిని 
చాలా హింసించారు. తెలుసూత్నే వుంది" బాధగా అనాన్డు. 

సత్బద్ంగా వుండిపోయాను కొదిద్ క్షణాలు. వీ హావ టూ టేర్స దెమ. తులసి కోసం. ఇపుప్డైతే ఇక వెనుతిరిగే 
పర్శేన్లేదు. మేమెవరమో తెలిసిపోయినా సరే, నిజం తెలుసుకునే తీరతాము. బలంగా నిరణ్యించుకుంటూ లేచాను. 

"పద కోమల భరత్ ను కలుదాద్ం" అనాన్ను సాలోచనగా, 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు," కానీ వాళూళ్." అనాన్డు సందిగథ్ంగా చూసూత్. 
"మరిచ్పోయావా కోమల చెపిప్న మాటలు, ఒంటరిగా పటుట్కుందాం, ఇదద్రినీ, సతీష నాధ నీ, కోమల భరత్నీ, 

ఖచిచ్తంగా వాళుళ్ చెపాత్రు, మనం చెపిప్దాద్ం, వీళెళ్కక్డ దొరుకుతారో. పాతాళంలో దాకుక్నాన్ పైకి రపిప్దాద్మిక. నిజం 
కకిక్దాద్మిక" కసిగా చెపాప్ను. 

PPP 
"మనం తులసి నుండి కాసత్ంత ఎకుక్వే ఎకెస్ప్కట్ చేసుత్నాన్మనిపించడంలేదా కృషాణ్?" శాయ్మ పర్శన్ అరథ్ం అయీయ్ 

కానటుట్వుంది.  
తుంచిన రోటీ పేల్టోల్ జారవిడుసూత్ అడిగాను, "అంటే?" 
"వెల.. ఎలా చెపప్నూ.., ఓ.కే. చూడు కృషాణ్ మనకెవరికీ తులసి పెళైళ్న తరావ్త టచ లోనే లేదు రైట?" అడిగాడు. 

తలూపాను. 
"ఈవెన బృందా తో కూడా రిలేషన దూరమైపోయింది తనకి, పల్స తన పేరెంటస్, రిలేటివస్ అందరూ చాలా 

దూరంలో వునన్ చోట తన పెళైళ్ంది రైట?" గాల్స లో వునన్ నీళుళ్ కొదిద్గా సిప చేసి నావైపు చూసి కంటినూయ్ చేసాడు,  
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"సో ఎవవ్రికీ జగదీష గురించి సరిగాగ్ తెలియదు, రాదర అసలేం తెలీదు. తన ఇంటి గురించీ, ఇంటోల్వారి 
గురించీ. నో వన నోస ఎనీథింగ. రైట? మరి తులసి అకక్డ ఎలాంటి లైఫ అనుభవించిందో, తను విసిగిపోయిందో తన 
జీవితంతో, అందులో కషట్నషాట్లు, బాధలు, భయాలు ఏమీ తెలియవు., కొతత్గా తనకెవరైనా సేన్హితులయాయ్రా అనిగానీ, 
తను తరావ్త ఎలా వుండేది, ఎలా మారింది? ఏమీ? అంతెందుకు మనకి కోమల తులసికి పకిక్ంటోల్ వుంటుందని 
మాతర్మే తెలుసు, లెటరస్ రాసుకునేంత సేన్హం వారిమధయ్ వుందని మనకి తెలుసా. లేదుగా?" 

"ఏం చెపాప్లనుకుంటునాన్వ శాయ్మ. ఇవనీన్ మనకి తెలియవనే కదా ఇకక్డ తిరుగుతునాన్ం తెలుసుకోవడానికి. వై 
ఆర యూ డీటైలింగ మీ అగైన. నాకు తెలిసినవే ఐ మీన మనకి తెలిసినవే మళీళ్ మళీళ్ నెమరేసుక్ంటే ఏమొసుత్ందిరా?" 
విసుగాగ్ అడిగాను. 

"తెలుసునన్ యాంగిల లో కాదు, తెలియని యాంగిల లో కూడా ఆలోచిదాద్ం అంటునాన్ను కృషాణ్" చెపాప్డు 
శాయ్మ.  

"కాసత్ కాల్రిటీ గా ఏడుసాత్వా?" చిరాగాగ్ ముఖం పెటిట్ అనాన్ను. 
"ఒకవేళ తులసి. మన తులసి. తను కూడా మనిషే కదరా. తను నిజంగానే వేరెవరిదో తోడు కోరుకునే వెళిళ్ందేమో 

అని ఎందుకు ఆలోచించకూడదు మనం?" ఆగి నావైపు చూశాడు.  
సముదార్లూ పొంగలేదు, షాక తగిలి నేను బిగుసుకుపోనూలేదు, కోపంతో శాయ్మ దవడ పగలగొటట్నూ లేదు, 

నిశేచ్షుట్డిని అంతకనాన్ కాలేదు. సత్బద్ంగా శాయ్మ వైపోసారి చూసి నా పేల్ట మరింత దగగ్రకి లాకుక్ని ఆపిన డినన్ర 
కంటినూయ్ చేయసాగాను. 

టేబుల మీదునన్ నా రెండో చేతిమీద తన చెయుయ్ంచాడు శాయ్మ. 
 " అయామ సారీ కృషాణ్. ఎందుకో నాకు సాట్ర్ంగ గా అలా అనిపించింది. లైఫ తో విసిగిపోయి ఓ తోడు 

కోరుకుందేమో? ఇకక్డ ఏ కబంధ హసాత్లనుండి పారిపోవడానికింకో భర్మని ఆశర్యించిందో, అతడేం వంచించాడో అని 
డౌటొచిచ్ంది. తపేప్ముందిరా? అడుగు తడబడిన పర్తి వయ్కీత్ అపవితుర్డైపోడుగా?" 

నేనేం సమాధానం చెపప్లేదు. నా పేల్ట లో వునన్ భోజనం కంపీల్ట చేసి తలెతాత్ను. శాయ్మ నావైపే చూసుత్నాన్డు నా 
రెసాప్నస్ కోసం. 

"శాయ్మ తులసి తపొప్పుప్ల గురించో, తన డెసిషనస్ గురించో నాకు తెలుసుకునే వుదేద్శయ్ం లేదు. నాకనవసరం 
కూడా. ఐనా నువవ్నన్ ఆ యాంగిల లో ఆలెర్డీ చాలామంది ఆలోచించేసారు. కోమల, బృందా, హేమాంగిగారు, తులసి 
తలిల్తండుర్లూ, అలా చాలామంది.  
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ఐనా తులసిని నమమ్డానికి నాకే రుజువులూ, సాకాష్య్లు కావాలార్. తను నా ఫెర్ండ అది చాలదూ. తన గురించి 
తెలీదూ. 

కానీ నేను వచిచ్ంది ఒకే ఒకక్ రీజన తో. తులసి తన ఆఖరి మాటగా ఒక విషయం చెపిప్ంది, తనే తపూప్ 
చేయలేదు. కేవలం నమమ్మని. నో ఎకస్పల్నేషన నథింగ. ఇట వజ ఎ డెత సేట్టెమ్ంట. అందులో డిజెగ్ౖజడ్ గా వునన్ నిజానిన్, 
నొపిప్ని నేను నముమ్తునాన్ను. కేవలం నమమ్డం మాతర్మే కాకుండా, నేను నమిమ్న నిజానిన్ పూర్వ చేయాలనే నా ఈ 
పర్యతన్ం అంతా. 

అందరూ భావించినటుట్ తన అడుగే తపప్యినా, లేక మరే మోసానికి బలైనా దానివెనుక ఏదో బలమైన కారణం 
వుండే వుంటుంది. అదేంటో తెలుసుకోవాలి, ఈ జనాలందరికీ కాకపోయినా కనీసం తనవారికైనా తెలియజేయాలి. అంతే. 
తన నిజాయితీ ఎవరికీ పటట్కపోయినా రేపనన్రోజు అటీల్సట్ తన ఛైలడ్ కి తలిల్మీద ఇషాట్నిన్ చంపేయకుండా వుండడానికి 
పనికొసేత్చాలు.   

ఐనా తులసి ననేన్మీ కోరలేదు, నమమ్మని తపప్ పూర్వ చేయమనలేదు. నా నమమ్కానిన్ తులసికి తెలియజేయాలి. 
ఎకక్డవునాన్ తనకి. జసట్ ఎ. ఐ మీన.  ఇటస్ ద ఓనీల్ టిర్బూయ్ట ఐ కెన పే హర. అంతే." చెపేప్సి లేచి ధాబా బయటికి వచిచ్ 
చేతులు, ముఖం కడుకుక్నాన్ను.  

జేబులోంచి కరీచ్ఫ తీసి ముఖం తుడుచుకునాన్ను. తెలుసోత్ంది. చాలా రోజుల తరావ్త నా కళళ్తోపాటూ, మనసూ 
తడుసోత్ంది.  

తలెతిత్ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ నగరం వైపు చూసాను. గంగానది తలుచ్కునాన్ను. రకరకాల మాలినాయ్లు కలిసినంత 
మాతార్న గంగ పవితర్త ఇసుమంతైనా తగగ్దంటూ మొకేక్ మనం. కాసత్ంతకే పొరపాటల్కే మన వారి కళళ్నుండి నెతుత్టి 
నదులు పర్వహింపజేసాత్ము. హౌ మీన.  

నా భుజం చుటూట్ చేయి బరువుగా పడింది. చపుప్న కరీచ్ఫ తో ముఖం మరోసారి అదుద్కుని వాడి వైపు చూసి 
అడిగాను, "తినాన్వా పూరిత్గా?", 

ముఖంలోకి నవువ్ తెచుచ్కుంటూ చెపాప్ను, "లేదంటే నువూవ్రుకునే రకమా?" నవివ్ తలపరికించాను.  
టాకీస్ సాట్ండ వైపు దారితీసాము, " సారీరా", చెపాప్డు సినిస్యర గా. తేలిగాగ్ నవేవ్శాను.  
"ఐ వాజ జసట్ .. గాట సో కాయ్రీడ అవే విత ద సిటూయ్యేషనస్ అండ" అంటూ చెపప్బోతునన్ వాడిని చపుప్న 

వారించాను.  
"ఏం చెపప్నవసరం లేదురా. తులసి మనకి ఏమిటో, మనం ఒకరికొకరం ఎకస్ పెల్యిన చేసుకునేంత దుసిథ్తిలో 

లేము మనం.  
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ఏ బంధం లేకుండా పెళైళ్ గటిట్గా నెల కూడా తిరకుక్ండా భారయ్నీ, ఫాయ్మిలీనీ, ఎంజాయ చేసే టైమ నీ వదిలి ఇలా 
రోడుల్ పటుట్కుని తిరగరింకెవరూ. సో.. డోనట్ సే ఎనీథింగ. పద తినడానికి ఇంతసేపు అంటే ఆ టాకీస్వాడు వెయిటింగ 
ఛారెజ్స కింద ఆసుత్లడుగుతాడు" చెపాప్ను. 

నవివ్ తలూపాడు వాడు,"కరకేట్ పద పద"  
PPP 

కోమల చెపిప్న రామ గఢ లో ఎకుక్వ వెతకకక్రేల్కుండానే తులసి వాళళ్ అడర్స దొరికిపోయింది, ఒకేఒక పెదద్గుడి, 
ఆ గుడికి దగగ్రోల్నే జగదీష (?!) షాపు, అది మూసేవుంది మేం చూసేసరికి, ఆ వెనకే ఓ చినన్ ఇంటోల్ వాటాలో కాపురమని 
అకక్డ అడగగానే తెలిసిపోయింది ఎకుక్వేం అడగకుండానే.  

"చాలా మంచి వారిలాగే అనిపించారు. మాతో కూడా సేన్హంగా, కలివిడిగా వుండేవారు. కొండమీద గుడి దగగ్రే 
వాళుల్ండేది. ముందువైపు షాపు, వెనుకవైపు ఇలుల్. వాళిళ్దద్రే వుండేవాళుళ్.  రెండువాటాల ఇంటోల్ వీళళ్దో పోరష్న, గుడి 
ఆఫీసులో పనిచేసేవాళళ్దో పోరష్నూ" చెపాప్డు తిర్పాఠీ అనబడే ఆ ఇంటి ఓనర.  

"అతడు ఎలాంటి వాడో చెపప్గలరా సర?" 
"అతడా... ఓ.. మరిచ్పోయాను అతని అసలు పేరు తెలియదుకదూ, అతగాడు తనపేరు జగదీష అనే చెపాప్డు 

మాకందరికీ. చాలా చకక్టి మాటకారి. ఎనోన్ విషయాలు తెలుసు అతనికి. ఎపుప్డూ ఏదో ఒక పని చేసూత్ వుండేవాడు, 
చురుకైన కురర్వాడు. షాపు బాగా నడిపేవాడు. వచేచ్వారి అవసరాలు గమనించి రకరకాల కొతత్ కొతత్ వసుత్వులు 
తెచేచ్వాడు. 

వాళిళ్దద్రూ మంచి భారాయ్భరత్లాల్గానే కనిపించారు. పైగా కాశీలో బాగాపేరునన్ పండిత జీ కొడుకూ, కోడలు 
వచాచ్రనేసరికీ మాకు వేరే వివరాలు తెలుసుకోవాలనే ఆలోచనే రాలేదు. వాళూల్ చాలా పదధ్తిగావుండేవాళుళ్. షాపు, ఇలుల్, 
గుడి. వాళళ్పనేదో వాళళ్దిలాగా. ఆ అమామ్యి కూడా మా ఇంటోల్వాళళ్తో బాగానే కలివిడిగా వుండేది. ఏడాదినన్ర పాటు 
ఇకక్డవునాన్ ఎలాంటి హంగామా లేకుండా రోజులు గడిపిన సాధారణమైన జంటలాగే కనిపించారు. 

హఠాతుత్గా అరజ్ంటు పనుందంటూ ఆ అమామ్యి నెలలైవుండగా ఒకరోజు హడావిడిగా వెళిళ్నవాడు రెండు, 
మూడు రోజులైనా తిరిగిరాలేదు. తన మరిది పెళిళ్వుందనీ, ఇంటోల్వారి మీద అలిగి భరత్ వెళళ్దద్నాన్డుగానీ, బహుశా 
మనసాగక అటే వెళుళ్ంటారనీ, తానూ వెళాత్నంటూ, మేం వదద్నాన్ వినకుండా ఒంటరిగానే ఆ పిలల్ బయలేద్రింది. నేనే 
కొండ దిగువ వరకూ తోడుగా వెళిళ్ టాకీస్ కటిట్ంచి పంపాను ఆమెని, పాపం ఒకక్తీత్ ఎలా వెళుత్ందని. తరావ్త పోలీసులు 
ఇంకైవ్రీకి వచేచ్వరకూ తెలియలేదు ఆ పిలల్ చనిపోయిన సంగతి" నిటూట్రాచ్రా పెదాద్యన.  

"అతడి గురించి మీకెపుప్డైనా ఏదైనా సందేహం వచేచ్లా ఏదైనా ఇనిస్డెంట?" అడిగాను.  
"లేదు బాబూ, అలాంటిదేమీ లేదు" చెపాప్రు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 e÷]Ã 2021 

   8  ..! 

"ఆ అమామ్యి గురించీ?" కాసత్ బెరుగాగ్నే అడిగాను.  
"లేదు, మాకే సందేహమూ కలగలేదు. అసలు ఏ భయంలేకుండా, అంత ధీమాగా ఓ లేచిపోయొచిచ్న జంట అలా 

ఈ చినన్ పలెల్టూళోళ్ ఎలా వునాన్రా అనేది నాకిపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే!"  
"మీ ఇంటోల్ వాళల్తో మాటాల్డవచాచ్ సర" వీలైనంత రికెవ్సిట్ంగా అడిగాను. అపప్టివరకూ నిదానంగా 

సమాధానాలు చెపుత్నన్ ఆయన నుదురు చిటిల్ంచారు. ఏదో అనబోయి, మళీళ్ మనసు మారుచ్కునాన్రేమో, "రండి", అంటూ 
లేచి లోపలికి నడిచారు. లోపలివైపునన్ మండువాలాంటి పెదద్గదిలో మంచంమీద ఓ పెదాద్విడ కూరుచ్ని జపమాల 
తిపుప్కుంటునాన్రు. మరో మూల టీవీలో ఏదో పోర్గార్మ చినన్వాలూయ్మ తో చూసూత్ ఓ నడివయసు సతరీ కూరలు కోసుత్నన్ది. 

"మా అమమ్గారు, నా భారయ్. పిలల్లంతా ఉదోయ్గాలూ, పెళిళ్ళూల్ అయాయ్కా వేరేవ్రు చోటల్ సెటిల అయాయ్రు, 
అపుప్డపుప్డూ వచిచ్పోతుంటారు. ఇకక్డవుండేది మేమే" చెపాప్రాయన.  

వారికి నమర్తగా చేతులు జోడించాము. ముసలావిడ మంచం పకక్గా వునన్ చినన్ బలల్మీద కూరుచ్నాన్ము.  
వేడిగా టీ, సమోసా తీసుకునివచిచ్ ఇచాచ్రాయన భారయ్. పర్యాణం హడావిడిలో మరిచ్పోయిన ఆకలి బాధ 

చపుప్న గురొత్చిచ్ మొహమాటానికి కూడా కాదనకుండా తినేసాము. టీ కూడా కడుపులో పడాడ్కా కాసత్ బురర్ పనిచేయడం 
మొదలు పెటిట్ంది. 

"సారీ. మీకు టర్బుల యిచాచ్ము" మొహమాటంగా చెపాప్ము.  
"అదేం పరవాలేదు. చాలా దూరం నుండి వసుత్నాన్రు ఆమాతర్ం చేయలేమా?" చెపిప్ందావిడ.  
"వాళళ్కు ఆ అమామ్యికి సంబంధించిన వివరాలు కావాలట" చెపాప్డాయన.  
"ఎందుకు? తెలుసుకుని ఏంచేసాత్రు?" అడిగిందావిడ.  
మేం తయారు చేయాలిస్న రిపోరట్ గురించి అందరికీ చెపుత్నన్ సోట్రీయే రిపీట చేసాను. సూటిగా చూసిందామె., 

"కేవలం ఒక రిపోరట్ లో రాయడానికి అనిన్ వివరాలెందుకు? ఏం రాసినా ఏం లాభం? ఆ అమామ్యా బర్తికిలేదు. పోనీ మీ 
రిపోరుట్ ఆమెకు ఆరిథ్కంగానో, సామాజికంగానో, లేక కుటుంబపరంగానో సాయపడడానికి. మరి ఏకారణంతో వివరాలు 
సేకరిసుత్నాన్రు? కేవలం అందుకే ఇంత దూరం వచాచ్రా?" అడిగింది పెల్యిన గా.  

ఒక మారుమూల పార్ంతంలో నివసిసుత్నన్ సతరీకి వునన్ అంత చకక్టి లాజికల ఆలోచనకి ముచచ్టేసింది. ముదర్ 
గురొత్చిచ్ంది. అచచ్ం ఇలాగే మాటాల్డుతుంది తను.  

"ఈ రోజు ఈ రిపోరట్ ఓ కాగితం ముకేక్ అయినా ఆమెకి కావలసిన వారికి ఏనాటికైనా ఇది ఉపయోగపడుతుందని 
మా నమమ్కం, రేపొప్దుద్నన్ ఇది ఆమె యొకక్ కేరకట్ర సరిట్ఫికెట లాంటిదమామ్. ఆమె తలిల్తండుర్లకీ, బిడడ్కీ, తనవారికైతే 
తెలియాలి కదా జరిగిందేమిటో. నిజమేమిటో." 
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"అంటే మీ ఆరగ్నైజేషన ఆమె తపుప్లేదని నముమ్తోందా? ఆమెని సమరిథ్సోత్ందా?" ఊహించని ఆ పర్శన్కి 
ఉలికిక్పడి చూశాను.  

తేరుకుని చెపాప్ను, "అవును, సాకాష్య్లు ఆమెకే వయ్తిరేకంగావునన్ ఈ కేసులో ఆమె డెత సేట్టెమ్ంట కీ, వింటునన్ 
విషయాలకీ కొంత తేడా వుంది. అందుకే ఇంతలా అడగాలిస్వసోత్ంది. మీకు తెలిసినది చెపాత్రా పీల్జ?" ఈసారి నా రికెవ్సట్ 
లో ఫరమ్నెస ధవ్నించింది. తల పరికించిందావిడ. 

"ఆ అమామ్యి చాలా మంచిదానిలాగే కనిపించింది, వాళూళ్ అనోయ్నయ్ంగా వుండేవారు. భరత్ కోసం ఎపుప్డూ 
ఏవేవో వర్తాలు, ఉపవాసాలు చేసూత్వుండేది కూడా. కడుపుతోవుందని తెలిసాకా, అలాంటివనీన్ వదద్ని మేమే కోపప్డి 
మానిప్ంచాము. ఆ పరిసిథ్తిలో కనీసం పుటిట్ంటికైనా పంపకుండా ఒంటరిగా ఇకక్డే వుంచేసాడని అనుకునేవాళల్ం.  

వారు వెళిళ్న రెండు, మూడురోజులకే పోలీసులొచాచ్రు. మీ సహారా వాళూళ్ వచాచ్రు, పేపరల్వాళూళ్, టీ.వీ వాళూళ్ 
వచిచ్ ఏమేమో మాటాల్డారు. వాళళ్ ఇలల్ంతా వెతికారు, తనిఖీ చేసారు. చివరికి కొంత హడావిడి చేసి వెళిళ్పోయారు. 

 
                                 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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