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 ఫైల్ట ఎకిక్న పదినిమిషాలకి జేబులోంచి లెటర బయటికి తీశాను.. వచిచ్ ఇరవై నాలుగగ్ంటలు కాకపోయినా.., 
మళీళ్, మళీళ్ తీసి చదవడంతో బాగా నలిగిపోయిందది..  

అక్షరాలు అనీన్ కనీన్టితెరల మాటున మసకబారినా పేజీ చివర చినిన్ సంతకం..."తులసి..",  
ఊహూ.. కాదు ఓ పెదద్ జాఞ్పకం.. "మా తులసి.." 
కొనిన్ గంటలనుండీ సడెన గా మారిపోయిన సిటుయ్యేషనస్ గురొత్చిచ్ మనసు భారమైంది..  

PPP 
"సో.. మేడమ ముదార్.. తమరి షాపింగ మాయ్నియా ఇపప్టికైనా పూరత్యిందా, లేక ఇంకా మిగిలివుందా..?" 

నవువ్తూనే అనాన్ నా గొంతులో కాసత్ంత విసుగు ధవ్నించిందేమో.., పరమ సీరియస గా సెల లో లిసట్ తోటి తాను తెచిచ్న 
ఐటెమస్ టాలీ చేసి అలమ్రాలో సరుద్కుంటునన్ ముదర్ కళుళ్ తిపిప్ నావైపు చూసింది.  

"అబాబ్.. పీల్జ.. అలా చూడకు ముదార్... సీ.., వి ఆర నాట రనిన్ంగ అవే ఫర్మ యూ.ఎస. వెరీ సూన ఆఫట్ర  అవర 
మాయ్రేజ రైట...? సో.. తరావ్త కూడా యూ కేన.., ఐ మీన వి కేన.. షాప నో..? కదా.. పీల్జ..?" దీనంగా ముఖం పెటిట్ 
అరిథ్ంచాను. 

చినన్గా నవివ్ంది, "అయిపోయింది కిర్ష.., ఆలోమ్సట్ డన.., ఎకెస్పట్ ఫూయ్ శారీస..", అంది చాలా కూల గా. 
"ఓ మై గాడ.. ఇంకా శారీస ఆ..? నీ సెలక్షన తో ఇపప్టికే మీ మామ వీ, మా అమమ్వి.. ఇదద్రి లగేజ 

నిండిపోయింది.., వాట మోర యూవానాన్ బై సీవ్టీ..!!" , నా కళళ్కో షాపింగ మాల రెపిల్కాలా కనిపిసుత్నన్ ముదర్ని చూసి 
నవావ్పుకోలేకపోయాను.  

తనూ నా నవువ్తో శృతి కలుపుతూ చేయి సాచింది, ననేన్ చూసూత్ దగగ్రకి రమమ్నన్టుట్గా. కాసత్ంత బెటుట్గా తల 
అడడ్ంగా తిపాప్ను రాననన్టుట్ సూచిసూత్. 

కొంచెం సిట్ర్కట్ గా , చాలా సిసట్మేటిక గా, పార్కిట్కల గా వుండే  మిస లోపాముదార్ బకీష్ చాలా రేర గా పాంపర 
చేసుత్ంది. అలాంటపప్డే నేను కొంచెం బెటుట్ చేయగలను. ఆలసించిన ఆశాభంగం కిర్ష.. అంటూ నా మనసు గబగబా 
సిగన్లస్ ఇచేచ్సుత్ంది.  

అంతలోనే లేచొచిచ్ నా మెడ చుటూట్ తన చేతులు అలిల్ంది. "బేబీ.., వాళుళ్ తెచేచ్వి షో ఆఫ అండ ఎగిజ్బిషనింగ కి, 
నేను తీసుకునేవి.. మనకోసం.., నీ-నా కోసం.. అరధ్మైందా మడ హెడ..", అంటూ సునిన్తంగా నా తలని తన తలతో 
చినన్గా ఢీ కొటిట్ంది. 

"హేయ.. బొమమ్రిలుల్ మూవీ చూపించానా లేదా..? మరి ఏంటిది..? పెళిళ్కి ముందు నాకు కొముమ్లొసేత్..? " 
కోపం నటిసూత్ గదిమాను.  
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"వసేత్..?", అంటూ నా నుంచి దూరం జరిగి, కారెప్ట మీదకి జారి, సోఫా కుషన తన తలకిందకి లాకుక్ంది. "హా.. 
చెపుప్ కిర్ష.. వసేత్..?" అలల్రిగా రెటిట్ంచింది.  

"ఆహా.. యూ వానాన్ లుక మోర రేడియంట అండ బైరటర దాన మీ.. హా..", అడుగుతునన్టేట్ వంగి వెంటనే నా 
తల తో ఢీ కొటట్బోయాను. అది గర్హించి ముదర్ చపుప్న తపుప్కోవడంతో నా తల కుషన మీద లాండైంది. పకపకా 
నవివ్ంది. 

"వోంట మేక మచ డిఫెరెనస్ బోయ.. ఇపప్డూ, ఎపుప్డూ నీకనాన్ నేనే బైరట... అనిన్ విషయాలోల్.." వెకిక్రించి 
దూరంగా తపుప్కోబోయింది. గభాలన్ ఆమెని  బలంగా పటుట్కుని ఆపి ఆమె ముఖానిన్ నా అరచేతులోల్కి తీసుకునాన్ను. 
ఈసారి దూరం జరగలేదు ముదర్. సూటిగా నా కళళ్లోకి చూసింది.  

చినన్గా ఆమె తల మీద నా నుదుటితో ఢీకొటిట్, దెబబ్తగిలిన చోట మృదువుగా వేలికొసలతో నిమిరాను.  
నావైపోసారి ఆపాయ్యంగా చూసి నా భుజానికి తలానిచ్ చెపిప్ంది ముదర్, "యూ నో కిర్ష.., ఇదే నీలో నాకు 

నచేచ్ది.., నువువ్ మనుషులిన్ పేర్మిసాత్వు, పేర్మించడంతో పాటూ పేర్మని చూపిసాత్వు..,  
నీ దగగ్ర నాకు పారట్న్ర లో వుండాలిస్న రొమానస్, లవర లోని పేర్మ, అటెనష్న, ఫాదర లోని కనెస్రన్, బర్దర లోని 

పొర్టెక్షన, ఫెర్ండ లోని కోల్జెన్స.., అనీన్ దొరుకుతాయి...  
...అండ మోసట్ ఇంపారెట్ంటీల్ యూ హావ ఎ వెరీ గుడ సెనస్.. ఏది ఎపుప్డు అందివావ్లో తెలుసు నీకు, ఐ ఫీల 

కంపీల్ట విత యూ..", కళుళ్ మూసుకుని డీప గా చెపుప్కునిపోతునన్ ముదర్ని లాలనగా దగగ్రకి హతుత్కునాన్ను.  
"ముదార్..! పేర్మంటే కేవలం మనకి కావలసినది పొందడం మాతర్మే కాదు కదా.., మనం పేర్మించినవారికి 

వారికేం కావాలో అది అందివవ్డం.. పల్స మనకు దొరికిన పేర్మని సరిగాగ్ రిసీవ చేసుకోవడంకూడా. యూ డోనట్ నో వాట 
ఆల యూ గేవ మీ.. నీ పర్మేయం, పేర్మా లేకపోతే నాలో అంత ఇషట్ం వచేచ్దా చెపూప్.., అసలూ..", అంటూ ఇంకేదో 
చెపప్బోతుంటే చపుప్న నా నోటిని సుతారంగా తన చేతోత్ మూసింది., 

"..షష్..., ఏదో నీ కంపెనీవలల్, అదీ.., నీ లక కాసత్ బాగుండి కొదీద్ నా నోటినుంచి అలా, అలా నాలుగు మంచి 
మాటలొచాచ్యి. ఎంజాయ చెయియ్ బాబూ..! మళీళ్ ఎపుప్డూ సీరియస గావుంటానూ, డైరెకట్ గావుంటానూ, సెట్ర్యిట, 
బల్ంట, సిట్ర్కట్ అని ఏడవకుండా.."  

నవేవ్శాను, "మిస లోపాముదార్ బకీష్.., వన డే యూ విల గెట ఎ వెరీ గుడ బాయ్ంగ ఫర్ంమ మీ.., జసట్ మారక్ మై 
వరడ్స్..", అనాన్ను. 

"అహాహ్.. సో కానిఫ్డెంట.. కిర్ష ఏంటి సంగతి.., వాటస్ ద మాయ్టర..? పెళిళ్ దగగ్రకొసుత్నన్ కొదీద్ తమరి టోన ఛేంజ 
అవుతోందే..!", అంటూ అలల్రిగా అంది. 
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దెబబ్తినన్టుట్ చూశాను,"వావ్ట.., కమ అగైన...?" నాకు తెలియకుండానే నా గొంతులో ఒకలాంటి తీవర్త 
చోటుచేసుకుంది. 

 "ఓ.. సో సారీ కిర్ష.. ఐ డినట్ మీన .." కంగారుగా అంది నా ముఖం చూసి.  
"నా టోన ఛేంజ అవచుచ్, అపిప్యరెనస్ ఛేంజ అవచుచ్, లేక నా ఎగిజ్సెట్నేస్ ఛేంజ కావచుచ్.. కానీ.. ముదార్.. 

లోపలునన్ కృషణ్ మాతర్ం ఏనాటికీ మారడు.." సూటిగా చెపాప్ను.  
చాలా రేర గా అలాంటి గంభీరమైన సేట్టెమ్ంటస్ ఇసాత్ను. యూజువల గా ఆరోల ముదర్దే. చాలా అరుదుగా జరిగే 

అలాంటి మాటలోల్ తను మౌనంగా వుండిపోతుంది. అందరికీ అలాగే అనిపిసుత్ందో లేక నాకు మాతర్మే తోసుత్ందో.. 
ఎందుకో తెలీదు కానీ, నా ఇనెట్నష్నస్ ఎవరయినా డౌట చేసేత్ తటుట్కోలేను, అందులోనూ నాకు కావలసినవాళైళ్తే అసలు 
భరించలేను..  

"కంగారుపడాడ్వా..?" నా సీరియస నెస నాకే ఇబబ్ందిగా అనిపించి అడిగాను ననున్ నేను తమాయించుకుంటూ..  
"లేదు.., సమ కాఫీ..?", అడిగింది చాలా కాజువల గా దట ఈజ ముదార్.. ఎదుటివయ్కిత్ మాటాల్డేదాంటోల్ తనకి 

పాయింట కనిపిసేత్ వాళుళ్ తననెంత ఇబబ్ందిపెటిట్నా చాలా కాయ్జువల గా తీసుకుంటుంది. ఈ ఒకక్ పాయింట లోనే 
ఈకేవ్షన సెట కాక చాలా రిలేషనస్ దెబబ్తింటునాన్యి.. ఐ మసట్ థాయ్ంక గాడ నాకు చాలా చకక్టి ఆటిటూయ్డ వునన్ 
వయ్కుత్లను లైఫ లో అందించినందుకు..  

ఆపాయ్యంగా తన తలమీద చినన్గా పాయ్ట చేసి, "నేను చేసాత్ను.." అంటూ లేచి కిచెన వైపు నడిచాను. 
"..హేయ కిర్ష.., నా రాక అరేంజెమ్ట  అయితే అయిపోయింది, ఫైనల గా చెక చేసుత్ంటాను.., బై ద టైం యూ 

పిర్పేర ఇట.., ఓ.కే.నా..?", అంటూ నా వెనుకగా వినిపించిన తన మాటలు విని, తలతిపిప్ చూసి,.. చినన్గా నవివ్.. 
బొటనవేలితో 'డన..' అనన్టుట్గా చూపి, కాఫీ చేయడానికి లోపలికి వచాచ్ను. 

యూ.ఎస. లో ఎనిన్రకాల కాఫీలు తాగినా నా చేతి ఫిలట్ర కాఫీకి నేనే సాటి అని నా NRI గాయ్ంగ లో చాలామంచి 
పేరుంది నాకు, చెపొప్దూద్.., కొనిన్సారుల్ పొగడత్లు ఎకుక్వైపోయి, ఉదోయ్గం మానేసి కాఫీ షాప పెటట్యాయ్లనన్ంత 
వుతాస్హం వచేచ్సుత్ంది.. 

అంతలోనే, "బాబూ కృషాణ్.. ఇక చాలు.. వచేచ్య.." అంటూ నా అంతరాతమ్ నాకునన్ కమిటెమ్ంటస్ గురుత్చేసి 
నాలుగు మొటిట్కాయలు వేసి సెట చేయగానే సప్ృహలోకి వసుత్ంటాను.  

సనన్గా ఏదో పాట హమ చేసుత్ంటే డోర చపుప్డైంది. నీళుళ్ ఫిలట్ర లో పోసి కదిలాను. 
పకక్ఫాల్ట లో వుండే రోషన భాభీ.., "ఓహ మీరా.., సలామ భాభీ.., లోపలికి రండి", వీలైనంత హైదరాబాదీ 

గెశచ్ర తో లోపలికి ఆహావ్నించాను.  



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   6  ..! - - ( )  

"లేదు భయాయ్, పనుంది.. నినన్ంతా మీరు లేరు..., మీ పారెస్ల ఒకటి మా లెటర బాకస్ లో వచిచ్ంది.. ఇండియా 
నుండి.., ఇదాద్మని వచాచ్ను.." చేతిలో వునన్ చినన్ పాయ్కెట పదిలంగా నాకందించింది. ఆతర్ంగా అందుకునాన్ను.  

మరీ తన ముందే చింపి చూసేసేత్ బాగోదని ఆగి "ఎటీల్సట్ వన కప కాఫీ.. భాభీ..", అడిగాను.  
"ఫిర కభీ భయాయ్.., ఇంటోల్ మెహమాన లోగ వచిచ్ వునాన్రు, మీరు పారెస్ల కోసం ఎదురుచూసుత్ంటారేమోనని 

వచాచ్ను..", మృదువుగా వచీచ్రాని తెలుగులో చెపిప్, బయటనుండే ముదర్కి పలకరింపుగా చెయూయ్పి కదిలింది. 
బహుశా వేరే దేశంలో వునన్పుప్డు వుపొప్ంగినంత దేశభకిత్ మనకి ఇంకెపుప్డూ కలగదేమో.., మా దేశం నుండి 

అనేసరికి నాలో, రోషన భాభీలో మెరిసిన వెలుగు గురించి ఆలోచిసూత్ వెనకిక్తిరిగాను.  
"ఇండియానుంచా..?", ఆతర్ంగా అడుగుతునన్ ముదర్లోనూ అదే వుతాస్హం. "బీ ఎ రోమన వెన యిన రోమ.." 

అంటూ ఎంత ఖచిచ్తంగా మాటాల్డే అమామ్యైనా, ఎంతైనా ఆ గూటి పకేష్ కదా.., వలస వచిచ్నంత మాతార్న ఆ దేశపు 
గురుత్లు ఎకక్డికిపోతాయి..? 

"హూజ దట కిర్ష.. ఎవరి దగగ్రున్ంచీ..?", కుతూహలంగా అడిగింది.  
ఫర్మ అడర్స దగగ్ర ఏమీ లేకపోవడంతో "నాట షూయ్ర హనీ..", అంటూ యాధాలాపంగా కవర పైన రాసివునన్ నా 

అడర్స.. కాదు.. అది రాసిన అక్షరాలు చూసి ఆగిపోయాను.  
KRISHNA.. అనే అక్షరాల దగగ్రే నిలిచిపోయాయి నాకళుళ్. K అనే ఒకక్ అక్షరానిన్ అంత అందంగా 

రాయొచచ్ని నాకు తెలిపిన రాత..,  
ఒకక్ క్షణంలో నా నుదుటి నుండి చెరపబడిన గీత... 
"తు..ల..సీ..", అపర్యతన్ంగా ఉచఛ్రించాయి నా పెదవులు.  
"ఎవరు కిర్ష..? శాయ్మ వాళాళ్.., మామ ఏమైనా పంపారా..?" కుతూహలంగా అంటునన్ ముదర్ మాటలు నా 

చెవులనే తపప్ మనసుని, మెదడునీ చేరటేల్దు. పారెస్ల పటుట్కుని సాథ్ణువులా నిలబడాడ్ను.  
నేను రెసాప్ండవకపోవడంతో చపుప్న లేచొచిచ్, కవర పైన చూసింది., "ఫర్ం అడెర్స లేకపోవడం ఏంటీ.. సేట్ర్ంజ..!", 

అంటూ ఆగి, "హేయ హీరో.. ఏంటలా అయిపోయావ ..? కైండ ఆఫ.. ఏదో ఆరీడ్ ఎకస్ పోసట్ లో వచిచ్నటుట్.., ఏమయింది.. 
అలా వునాన్వ..?" విచితర్ంగా చూసూత్ పర్శిన్ంచింది.  

"తు.. తు..ల..సి.. తులసి.." అసప్షట్ంగా అనాన్ను పారస్ల చూపుతూ. అంతకంటే మాటాల్డలేకపోయాను. 
మాటలనీన్ నా గొంతులోనే ఆగిపోయాయి. 

ఒకక్సారి తెలల్బోయి చూసింది ముదర్, ఆతరావ్త ఏమీ పర్శిన్ంచలేదు ననున్, కనీసం.., "ఆ సంగతి పారెస్ల  ఓపెన 
చేయకముందే నీకెలా తెలిసిందీ..??" అని కూడా అడగలేదు.  
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నా భుజాలు పటిట్ సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ంది, "ఓపెన ఇట కిర్ష..", అని చెపిప్ కిచెన వైపు నడిచింది. అలాగే చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్ను. ముదర్ కాఫీ తీసుకుని నా ముందుకి వచిచ్ంది. బాల్ంక గా చూసానా టేర్వంక.  

ఓసారి ననున్ పరికించి చూసి టేర్ నాముందు వుంచి దూరంగా వెళిళ్ కామ గా కూరుచ్ని సెల లో ఏదో 
చూసుకోసాగింది.  

నా రెండు చేతులూ చేరిచ్ పటుట్కునాన్ మోయలేనంత బరువుగా తోసోత్ందా పారెస్ల. ఓపెన చేసిపెటట్మని ముదర్ని 
రికెవ్సట్ చేయాలనిపించింది. ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ వణికే చేతులతో కవర ఓపెన చేసాను. ఏవేవో ఙాఞ్పకాలతో 
తల పగిలిపోతోంది.. 

చినన్ పాయ్కెట.., ఓ పేపర.., బహుశా ఉతత్రమేమో.. వునాన్యందులో. పాయ్కెట పకక్నపెటిట్ వణికే చేతులతో 
విపప్దీసానా కాగితం.. 

ఇనేన్ళళ్తరావ్త.. ఎందుకు, ఏమని రాసుంటుంది తులసి..!  
ఏం రాసివుంటుంది..?  
ఒకవేళ నా పెళళ్ని తెలిసివుంటుందా తనకి..! మాకు విషెస పంపిందా...!! 
గతానిన్ చెరిపేసి, అనీన్ వదిలేసుకునన్ ఇనాన్ళళ్కు నో.. నో.., ఇనేన్ళళ్కు.. తన దసూత్రి.. మొదటిసారి చూసాను.. 
నెమమ్దిగా ఆలోచనలని నెటిట్ నా దృషిట్ లెటర లోని అక్షరాలవెంట పోనిచాచ్ను.. 
కృషాణ్..!! 
బాగునాన్వు కదూ..? 
..నీకీ వుతత్రం చేరేసరికి నేను బర్తికివుండను. ఓడిపోయాను కృషాణ్.. పూరిత్గా ఓడిపోయాను. అందరి దృషిట్లో 

పతనమైపోయాను.. శాశవ్తంగా తల దించుకుని, తల వంచుకుని వెళిళ్పోతునాన్ను.. 
కానీ, వెళేళ్ముందు ఈ పర్పంచం మొతత్ంలో  నాకంటూ మిగిలివునన్,  ననున్ తపప్క నమేమ్ ఒకేఒక వయ్కిత్కి నా 

గురించి తెలియాలి.. ఆ ఒకక్రికే నేను సమాధానం చెపాప్లి... 
..అది నీకే కృషాణ్.., ఈ పరిసిధ్తులోల్కూడా ననున్ పూరిత్గా నమమ్గలిగే  ఏకైక వయ్కిత్వి నువేవ్నని నాకు తెలుసు. 

..అందుకే.. చెపుత్నాన్.., నా మనసాస్కిష్గా చెపుత్నాన్.. 
నిజంగా.. నేను ఏ తపూప్ చేయలేదు కృషాణ్..! నముమ్తావు కదూ.., 
శలవ.. 
- తులసి 

PPP 
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ఒకక్ క్షణంపాటు ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. తపుప్గా చదివానేమో అని మళీళ్ చదివాను కంగారుగా.. అంతేవుంది.. 
ఇనేన్ళళ్లోల్ రాసిన మొదటి లెటర...  
అదీ.. ఇలాంటి.. ఇంత దారుణమైన జోకా..,  
నో.. ఇటస్ నాట ఎ జోక నోర ఎ పార్ంక..,  
తులసి ఇలాంటి పిచిచ్ పార్ంకస్ చేసే అమామ్యి కాదు.., నెవర..  
తెలిసీ ఎపుప్డూ, ఎవవ్రినీ బాధపెటట్దు తను, అలాంటి అమామ్యి నుంచి ఇలాంటి లెటరా.. నెవర.., తన గురించి 

అంత షూయ్ర గా తెలిసినా అది ఏదో జోక అయివుండాలని నా మనసు బలంగా అనుకోసాగింది.  
తులసి అక్షరాలు కళళ్ముందునుండి జరిగిపోతునాన్యి.. తల తిరిగినటట్యింది.., గాడ.. 
హఠాతుత్గా సప్ృహలోకి వచిచ్నటుట్ ఒకక్వుదుటన్ లేచి సెల అందుకునాన్ను,  
శాయ్మ.. తన నంబర అపర్యతన్ంగానే డయల అయిపోయింది నా చేతిలోంచి, సెల సివ్చ ఆఫ .. గాడ..  
విసురుగా ముదర్వైపు తిరిగి అడిగాను, "పీర్తి నంబర ఇవువ్ ముదార్.. కివ్క.." 
"వావ్ట.." తెలల్బోతూ చూసింది ముదర్, "డూ యూ నో ఇపుప్డు ఇండియాలో టైమ ఎంతో తెలుసా.., పైగా వాళుళ్ 

హనీమూన లో..", అంటూ ఆగిపోయింది నా ముఖం చూసి..  
చెయియ్ సాచాను. కానట్ వేసట్ ఎ సెకండ. ఒకక్ సెకను కూడా లేట చెయయ్లేను. తులసి పార్ణం ఎట సేట్క అకక్డ. 

నంబర డయల చేసి ముదర్ తన సెల నాకందించింది..  
"హలోల్వ.." నిదర్గా ధవ్నించింది పీర్తి గొంతు.  
"నేను.. కృషణ్నమామ్.. శాయ్మ కోసారి ఫోన ఇవువ్.." చెపాప్ను ఏ పలకరింపులూ, ఉపోదాఘ్తాలూ లేకుండా. 
"అనన్యాయ్, మీరా, ఈజ ఎవీర్ధింగ.." అంటునన్ తన మాటలిన్ అబర్పట్ గా తుంచేసూత్ చెపాప్ను, "శాయ్మ కి ఫోన 

ఇవువ్ పీర్తీ, పీల్జ..", నోటితో పీల్జ అనన్పప్టికీ నా గొంతులో రికెవ్సట్ కాదు ఆరడ్రే ధవ్నించింది. 
"కృషాణ్.. ఏమైందీ..?", లైనోల్ కి వచిచ్న శాయ్మ గొంతులో ఆదురాద్. సడెన గా వాడి గొంతు వినగానే ఒకక్సారిగా 

దిగులేసింది.. 
"తులసి రా.." అనాన్ను అతి కషట్ంమీద మాటలు వెతుకుక్ంటూ. ఏం చెపాప్లో, ఏమని అడగాలో అరధ్ంకాలేదు.  
"తులసా.." అయోమయంగా అనాన్డు శాయ్మ,  వాడి గొంతులోనూ కంగారూ, కనూఫ్య్జన రెండూ ధవ్నించాయి. 

"తులసేంటిరా.. ఏం జరిగిందీ..!?" అడిగాడు ఆదురాద్గా.  
"లాసట్ టైమ నువువ్ తులసి గురించి ఎపుప్డు వినాన్వు శాయ్మ..?" అడిగేసాను వాడి పర్శన్కు జవాబు చెపప్కుండానే. 
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"మ... మే బీ సికస్ మంతస్ బాయ్క.., బృందాకి బాబు పుటిట్నపుప్డు.., కబురు చేదాద్మంటే వాళెళ్కక్డికో వెళాళ్రని 
చెపాప్రట తన అతిత్ంటివాళుళ్., సో తన హజెబ్ండ సెల కి మెసేజ చేసాను అని చెపిప్ంది బృందా.." వేగంగా జవాబిచాచ్డు 
ననేన్మీ తిరిగి రెటిట్ంచకుండా. 

"తులసి ఎకక్డవుందో తెలియాలి శాయ్మ, వెంటనే.. తనతో మాటాల్డాలి.. ఇమీమ్డియటీల్.. ఇటస్ ఎ కైండ ఆఫ 
ఎమరజ్నీస్ అనుకో.. తన ఫోన నంబర ఏదైనా వుందా? ఈజ దేర ఎనీ కాంటాకట్ నంబర వేర వీ కెన రీచ హర అదరైవ్జ.. 
అని తెలుసుకో శాయ్మ.. వెంటనే..", తవ్రతవ్రగా చెపాప్ను., "నాకో లెటర వచిచ్ంది శాయ్మ.., నీడ టూ నో ద ఫాకట్స్.. 
డీటెయిలస్..", అంటూ ఆపేసాను అంతకంటే ఏమీ చెపప్లేక. 

"ఐ విల ఫైండ అవుట.." కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. 
"..నేను.. అట ద ఎరిల్యెసట్ ఫైల్ట కి ఇండియా వసుత్నాన్ను.." చెపాప్ను. 
"ఓ.కే. నేను పొదుద్నేన్ హైదరాబాద వెళాత్ను, వన మోర ధింగ కృషాణ్.., ఇంక నీ పెళిళ్కి ఎకుక్వ గాయ్ప లేదు.. హారీడ్ల్ 

35 డేస మాతర్మే.." చెపాప్డు. 
"ఎస.. గురుత్ంది.." గంభీరంగా చెపాప్ను.., "..వుంటాను శాయ్మ.., పీర్తికి నా తరఫున అపాలజీస చెపుప్.., మీ 

హనీమూన డిసట్ర్బ చేసుత్నన్ందుకు.. టేక కేర" 
"చెపాత్ను.. యూ టూ టేక కేర.." చెపిప్ డిసక్నకట్ చేసాడు. 
సెల పకక్కి పెటిట్, ముదర్వైపు చూసాను. పాలిపోయిన ముఖంతో షాకింగా చూసోత్ంది, తెలుగు పూరిత్గా 

అరధ్మౌతుంది తనకి. తన కోసం నేను-బెంగాలీ, నా కోసం తను-తెలుగూ పోటీ పడి మరీ నేరుచ్కునాన్ం., ఫూల్యెంట గా 
మాటాల్డలేకపోయినా, కెన అండర సాట్ండ అండ మేనేజ వెల.. ఐనా మా మాటలోల్ ఎకుక్వశాతం ఇంగీల్ష పదాలే 
దొరల్డంతో తనకి విషయం ఈజీగానే అరథ్మయియ్వుంటుంది. 

"పోనీ వెడిడ్ంగ పోసట్ పోన చేదాద్మా కిర్ష..?" తేరుకుంటూ అడిగింది.  
ఉలికిక్పడిచూసాను.., దట ఈజ ముదర్.. చినన్ చినన్ విషయాలోల్ గంటలకొదీద్ ఆరూగ్య్ చేసైనా గెలవాలని చూసే 

తను నాకు ఏదైనా ఇబబ్ంది కలుగుతోందని ఏమాతర్ం అనిపించినా. నాకోసం ఎంత పెదద్ అడజ్సెట్మ్ంట అయినా 
చేసేసుకుంటుంది..  

"లేదు, ఆల .. ఆల విల బీ ఫైన.. షు..షుడ బీ..",అసప్షట్ంగా చెపాప్ను.  
తల పరికించి తన ఫోన అందుకుంటూ చెపిప్ంది, "ఐ విల బుక ద ఫైల్ట.., నువువ్ ఛేంజ చేసుక్ని, బాయ్గ పాయ్క 

చేసోక్ కిర్ష.., నీ ఆఫీస కి లీవ కూడా ఇనాఫ్మ చెయియ్.." చెపిప్ంది. 
తలూపాను. కదలకుండా వునన్ ననున్ చూసూత్ చెపిప్ంది, "గో కిర్ష.., ఛేంజ చేసోక్.." 
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అలసటగా చూసాను, "ఇలాగే వెళాత్ను ముదార్.." 
"ఓహ కమాన. పాస పోరట్, సెల, ఛారజ్ర, కాయ్ష, కారడ్స్ అనీన్ ఎకక్డ ఈ టార్కస్ లో కాయ్రీ చేసాత్వ.., అండ ఎకక్డ 

ఏది అవసరపడుతుందో తెలీదు కదా. బేసిక ధింగస్ ఐతే కావాలి కదా.. జసట్ డూ వాట ఐ సే. వెళాళ్లి అనుకునాన్వ, వెళుళ్.. 
బట పాల్నడ్ గా వెళుళ్" సీరియస గా చూసూత్ చెపిప్ంది. 

తలూపాను ఒబీడియంట గా. షీ ఈజ రైట.., ఈ సమయంలో ఐ నీడ సమ వన .. టూ టేక ఓవర.., ఈ టెనష్న 
లో నా బదులు ఆలోచించేవాళుళ్ంటే ఎంత బెటర గా వుంటుందో ఫసట్ టైమ తెలుసోత్ంది..  

"కిర్ష..", మృదువుగా పిలిచింది ముదర్. ఏంటనన్టుట్ చూసాను. 
"..చూడు కిర్ష.., నువూవ్-నేనూ పూరిత్గా ఆపోజిట సైడస్ ఆఫ కాయిన లాంటి వాళళ్ం. కానీ యూ నో వాట సాట్పడ్ 

మీ ఫర్మ గోయింగ ఆవే .. నీకు తెలుసా?" ఆగి ననోన్సారి పరికించి చూసి కంటినూయ్ చేసింది,  
"..నీ యాటిటూయ్డ కిర్ష.. ఎంత కషట్ంలో, బాధలో, కైరసిస లో, సంతోషంలో , సుఖంలో , ఎకక్డైనా నీ సాట్ండ 

చాలా బలంగా వుంటుంది. అండ ఇట కేన గివ కానిఫ్డెనస్ టూ ఆల ద పీపుల అరౌండ. నీ సైథ్రయ్మే నీ అసెట. దానిన్ 
నువువ్ అంత తేలిగాగ్ కోలోప్తావు అని నేను అనను.” 

PPP 
 
 

బట, ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త, ఎకక్డో దూరంనుంచి కేవలం నీ మీద వునన్ నమమ్కంతో ఓ లెటర రాసింది నీ 
సేన్హితురాలు. ఎంత నమమ్కం లేకపోతే రాసుత్ంది చెపుప్..? తన పరిసిథ్తి ఏంటో, పార్బెల్మ ఏంటో నాకు తెలీదు, కానీ 
నీలాంటి వయ్కిత్ మాతర్మే అలాంటి నమమ్కానికి అరుహ్డు, దట ఐ నో..  

సో పీల్జ, ఇలా సిటుయ్యేషనస్ కి లొంగిపోయి, సడలిపోకు, పర్యతిన్ంచు. నీ మీద ఆమెకీ, మాకందరికీ వునన్ 
నమమ్కానిన్ నిలబెటుట్. హెలప్ హర. ఆర డూ వాట ఎవర ఈజ రికైవ్రడ్. బట దిస ఈజ నాట ద ఒరిజినల యూ కిర్ష. 
ఇంతకంటే ఏం చెపప్ను చెపూప్..!" అంటూ దిగులుగా చూసి, వంగి నా నుదుటిమీద ముదుద్ పెటుట్కుంది. 

వెనకిక్వాలి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్ను.  ఎస.. ముదార్ ఈజ ఆబస్లూయ్టీల్ రైట. నేనే డీలా పడితే అకక్డ తులసి. 
ఎలావుందో. ఏమైందో ఏంటో.. తల విదిలాచ్ను.  

ఎదురుగా వునన్ లెటర కవర వైపోసారి చూసి, అది పకక్కు పెటిట్ పారెస్ల ఓపెన చేసి చూసాను.  
ఒక చినిన్ కృషుణ్డి పెయింటింగ వునన్ ఫేర్మ.  
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చాలా ఇషట్ంగా, నేనే సవ్యంగా తులసి కోసం పెయింటింగ అది.. ఏదైనా సెప్షల అకేషన లో ఇదాద్మని దాచి 
వుంచాను అపప్టోల్.  

కానీ, తనని చివరిసారి కలిసినపుప్డు పారిట్ంగ గిఫట్ గా ఇవావ్లొస్చిచ్ంది. డెసిట్నీ. 
ఎలా వునాన్వు తులసీ..!?, ఎకక్డ వునాన్వు..!? ఎకక్డవునాన్ కేష్మంగా వుండు చాలు. గాఢంగా నిటూట్రిచ్ వాటిని 

టేబుల మీద వుంచి నారూమ వైపు కదిలాను.  
వేడినీళళ్తో సాన్నంచేసి, డర్స చేసుకునాన్ను. వడివడిగా ఓ వారానికి సరిపడేలా బాయ్గ పాయ్క చేసుకునాన్ను. పాత 

కాంటాకట్స్ వునన్ డైరీ, నా గాడెజ్టస్, పాస పోరట్ అనీన్ తీసుకుని హాలోల్కి వచాచ్ను.  
"ఫెర్ష గా కాఫీ కలిపాను, తాగు.." కపుప్తో ఎదురొచిచ్ నా చేతికి అందిసూత్ చెపిప్ంది ముదర్. కాదనకుండా 

అందుకుని, మరో చేతోత్ టేబుల మీదునన్ లెటర, పారెస్ల తీసి నా జాకెట పౌచ లో పెటుట్కునాన్ను. 
"డైరెకట్ దొరకలేదు కిర్ష, కనెకిట్ంగ ఫైల్టస్ బుక చేసాను.  కారెకాక్కా డీటెయిలస్ చెపాత్ను. పిర్ంటౌట కాపీస ఈ బాయ్గ 

లో పెడుతునాన్" చెపిప్ంది పేపరస్ నా బాయ్గ లో చేరుసూత్. 
నా కాఫీ పూరత్యేయ్సరికి ముదేర్ లగేజ కార లోకి షిఫట్ చేయబోతోంటే చపుప్న వెళిళ్ అందుకునాన్ను. చినన్గా 

తలపరికించి "నువువ్ వెళిళ్ కారోల్ కూరోచ్ కిర్ష, నేనోసారి రోషన భాభీ కి చెపిప్ వసాత్.." అంటూ డోర లాక చేసింది. 
నేనూ తన ఇన సట్ర్క్షనస్ పర్కారం యాంతిర్కంగా కదిలాను. కార దగగ్ర నిలబడే వరుణ కి డయల చేసాను.  
"హేయ కిర్ష.. గుడ మారిన్ంగ.. ఏంటి వీకెండ లో గురుత్చేసుకునాన్వ ననూన్?" అంటూ హుషారుగా 

పలకరించాడు వరుణ.  
"హలో వరుణ.. ఒక పరస్నల ఎమరెజ్నీస్ మీద ఇండియా వెళుత్నాన్ను.", చెపాప్ను. 
"వావ్ట. అంటే ఎపుప్డూ? యూ మీన  పార్జెకట్ మీట తరావ్తే గా..?!" కంగారుగా అడిగాడు. 
"నో వరుణ. అంత టైమ లేదు. హావ టూ గో.  ఫూయ్ అవరస్ లో ఫైల్ట వుంది. లీవింగ ఫర ద ఎయిర పోరట్ నౌ, పీల్జ 

డోనట్ మైనడ్" పార్జెకట్ గురుత్ రాగానే గిలీట్గా అనిపించింది. “నేను లేకపోతే ఈ టైం లో అందరికీ చాలా ఇబబ్ందౌతుంది.. ఐ 
నో..” 

"వెల.. ఏమనాలి కిర్ష?  హౌ కమ.. పార్జెకట్ పీక టైమ.. లాసట్ మోమెంట లో  ఇలా సడెన గా నువూవ్.. హేయ.. 
ఎనీథింగ సీరియస బోర్..? మామ-డాడ , నీ ఫాయ్మిలీ అందరూ??" 

"అంతా ఓ.కే. వరుణ.. అది కాదు.  ఐనా వాళేళ్ వసాత్రు కొదిద్ రోజులోల్..",  
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"ఐతే ఎనిన్ రోజుల పాల్న కిర్ష? వాళళ్ని తీసుకుని వసాత్వా?"  వరుణ పర్శన్లమీద పర్శన్లు సంధిసుత్నాన్డు, నాకే 
తెలియని జవాబు నేనెకక్డివావ్లి. విసుగుని ఎకస్ పెర్స చేయకుండా బలవంతంగా దాచుకుంటూ సమాధానాలు 
చెపుత్నాన్ను. 

"లేదు వరుణ. ఇట మే టేక ఎనీ లెంగత్ ఫర మీ, ఫర్మ ఎ వీక టూ ఎ మనత్ అనుకో.. నాట షూయ్ర.." 
"మరైతే నీ వెడిడ్ంగ?" 
"వచేచ్సాత్ను వరుణ.  పీల్జ మాయ్కస్ కి చెపూప్, మాయ్నేజ మెంట కి కూడా ఇన ఫారమ్ చెయియ్. నేను కిర్సీట్కి మెసేజ 

పెడతాను. సిట్ల నువువ్ కూడా ఇనాఫ్రమ్ చెయియ్" చెపాప్ను సీరియస గా. 
"యాహ. చేసాత్ను కిర్ష. కానీ, పార్బెల్మ కావచుచ్, పార్జెకట్ లాంచింగ టైమ లో నీలాంటి కీ పరెస్న లేకపోతే వాళుళ్ 

ఎలా రియాకట్ అవుతారో మరి, దే మే టేక ఇట సీరియసీల్. యూ నో హౌ ధింగస్ ఆర రైట. సాట్ర్ంగ గా రికమండ చేసేత్ ఈవెన 
నాకు కూడా పార్బెల్మ కావచుచ్, టు బీ ఫార్ంక. ఐ కానట్ ఎఫరడ్ ఇట నౌ. హోప యూ అండర సాట్ండ. సో.. వై నాట టైర 
కమింగ బాయ్క ఎరీల్. మే బీ ఇన 10 డేస ఆర సో. యూ కేన ఈజీలీ మాయ్చ విత ద పేస. ఏమంటావ?", ఆతర్ంగా 
అడిగాడు.  

నేను జవాబిచేచ్లోపే మళీళ్ తనే అనాన్డు "మోరోవర మొతత్ం లీవ ఇపుప్డే వాడేసేత్, మరి నీ పెళిళ్కి ఎలా, తరావ్త 
మీ పాల్నస్. జసట్ ధింక ఓవర బోర్.." 

"ఐ డోనట్ హావ ఎనీ ఆనస్రస్ టూ గివ యూ ఎట దిస మొమెంట వరుణ. నాకే ఏమీ తెలియదు, ఇండియా వెళాళ్కా 
మే బీ నాకంటూ ఓ కాల్రిటీ రాగానే నీకే ఫసట్ ఇనాఫ్రమ్ చేసాత్. ఇపుప్డు మాతర్ం.. పీల్జ.. జసట్ వదిలెయ." చెపాప్ను వీలైనంత 
పొలైట గా. 

"మ.., ఓ.కే. కిర్ష. నీ పార్బెల్మ తవ్రగా సాలవ్ చేసుకుని వచెచ్య. గివ ఎ కాల ఇఫ ఐ కేన బీ ఆఫ ఎనీ హెలప్. పీల్జ 
టేక కేర" నా టోన లో బాధే తెలిసిందో, విసుగే తెలిసిందో తన పీర్చింగ ఆపేసాడు వరుణ.  

"ఓ.కే. ధాయ్ంకూయ్.", చెపిప్ డిసక్నెకట్ చేసి, అంతలో ముదర్ రావడంతో సెల జేబులో వేసుకుని కారెకాక్ను.  తను డైరవ 
చేసూత్నే నా ఫైల్ట సెక్డూయ్ల ఎకస్ పెల్యిన చేసింది.  

PPP 
"కృషాణ్. ఎలా చెపప్నూ..!?" శాయ్మ గొంతు గదగ్మైంది.  
అయిపోయింది. ఏదైతే కాకూడదని తీవర్ంగా కోరుకునాన్నో అదే జరిగిపోయింది.. 
"వాళళ్ రెలేటివస్ కి కాల చేసి తెలుసుకుందిరా బృందా. తు..ల..సి.. మన తులసి లేదురా..,  
షీ.. క.. కమిటెడ సూయ్సైడ అంటునాన్రు.. దట టూ..అది జరిగి కూడా రెండునెలలు పైనే కావసోత్ందట. అంత.. 
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...అంత పెదద్ డెసిషన ఎందుకు తీసుక్ందో తెలీదు. మ.. మనకి కనీసం కబురు కూడా తెలియలేదు" అవతలవైపు 
శాయ్మ దుఃఖం తెలుసోత్ంది.  

నా మైండ నంబ గా అయిపోయింది. బాల్ంక గా ముదార్ వైపు చూసాను. కార సైడ లోకి తీసుకుని ఆపింది ముదర్.  
"ఈ. .ఈ నూయ్స నిజమేనా? నిజం అయుయ్ండదు శాయ్మ. ఎకక్డో ఏదో మిస కమూయ్నికేషన అయియ్వుంటుంది. 

నేను. ఇప.. ఇపుప్డే నానన్కి చేసి శాసిత్ అంకుల ని కాంటాకట్ చేయమంటా. చూడు.. చూసుత్ండు తులసికేం అయుయ్ండదు. 
ఏంకాదంటునాన్ కదా.." నా మాట తడబడుతోంది.., 

నిజం మనసుకి తెలుసుత్నాన్, ఎకక్డో ఏదో తటుట్కుని ఆపేసోత్ంది. నా మైండ పని చేయడం మానేసింది, వాడు 
చెపిప్నది నిజమని ఒపుప్కోవడంలేదు.  

ఐనా ఇపుప్డేంటి.. శలవంటూ తులసి రాసిన లెటర చదివినపుప్డే నా మనసూ, మెదడూ రెండూ పనిచేయడం 
మానేశాయి..  

"నానన్కి ఫోన చేసి, తిరిగి చేసాత్ శాయ్మ." చెపిప్ వాడి కాల డిసక్నెకట్ చేసి వాచ చూసుకునాన్. ఇండియాలో  
తెలల్వారుఝాము కావసోత్ంది. సాధారణంగా ఈ టైమ లో ఎపుప్డూ కాల చేయను. ఒకక్క్షణం తటపటాయించి, సెల తీసి 
నానన్కి డయల చేసాను. 

"నానాన్.." నా గొంతు తెలియకుండానే వణికింది. 
"ఏమైంది కృషాణ్, ఈ టైమ లో. అంతా ఓ.కే. కదా. నువూవ్. అమామ్యీ..??",నా కాల తీసూత్నే కంగారుగా 

అడిగారు నానన్. 
"మేం బాగానే వునాన్ం నానాన్, నాకు అరజ్ంట గా ఓ విషయం చెపప్ండి, శాసతరీ అంకుల వాళూళ్ ఎకక్డునాన్రో 

తెలుసా? తులసి గురించి ఏమైనా ఇనఫ్రేమ్షన తెలుసా నానాన్?" గాభరాగా అడిగాను. 
"తులసీ వాళాళ్..!? తెలీదురా. ఐనా పటుట్మని నెల రోజులోల్ పెళిళ్ పెటుట్కుని ఎందుకిలా అడుగుతునాన్వురా? నీకూ, 

ముదార్కీ గానీ ఏమైనా డిఫరెనెస్స వచాచ్యా? లేక..?" 
"నానాన్ పీల్జ.. నాట అగైన.. నాట నౌ అట లీసట్.." అరిచేసాను నిసస్హాయంగా., 
"తులసి నానాన్. మన తులసి నానాన్. తనెలావుందో. అసలుందో లేదో.. కూడా తెలియడంలేదు నానాన్..!" 

దాదాపుగా ఏడేచ్సాను. 
"ఛ.. ఛ.., ఏమంటునాన్వు కృషాణ్. ఏం మాటలవి.? మతివుండే మాటాల్డుతునాన్వా?" మందలింపుగా అనాన్రు 

నానన్, ఆయన గొంతులో కూడా ఒకక్సారిగా కంగారు చోటు చేసుకుంది.  
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"తను లేదని తెలిసింది నానాన్. శాయ్మ కూడా అదే నిజమంటునాన్డు ..నే... నేను బయలేద్రుతునాన్ను, ఐ నీడ ద 
యాకుట్య్వల ఫాకట్స్. మీవలేల్ అవుతుంతుంది నానాన్. అందుకే.." ఆగాను అంతకంటే ఏంచెపాప్లో తెలియక. 

అంతలోపే తేరుకునాన్రాయన, ఎంతైనా నాకు నానన్కదూ.. 
"వుండు కృషాణ్. నేను కనుకుక్ని ఫోన చేసాత్ను. అదేమీ నిజం అయివుండదు, నువేవ్మీ కంగారుపడకు." అంటూ 

కాల డిసక్నెకట్ చేసారు, సరిగాగ్ నేను శాయ్మ కి చెపిప్నటేట్. 
నిశశ్బద్ంగా క్షణాలు లెకక్పెటుట్కుంటూ ననున్ నేను నిగర్హించుకోసాగాను. 

PPP 
చాలాసేపటి తరావ్త, ఆలోమ్సట్ మేం ఏర పోరట్ పారిక్ంగ లో వునన్పుప్డు, నా ఫోన మోగింది. వణికే చేతులతో సెల 

ఆన చేసాను,  
"కృషాణ్.." భారంగా ధవ్నించింది నానన్ గొంతు, సరిగాగ్ కాసేపటి కిర్తం శాయ్మ గొంతులాగే. ఆయనేం 

చెపప్బోతునాన్రో అరధ్మౌతూనే వుంది. 
"తులసి మనకిక లేదట కృషాణ్. వెళిళ్పోయిందిరా, రోజుల పసిగుడుడ్ని అనాధని చేసి చనిపోయిందట. ఏవేవో 

వినరాని విషయాలు తెలిసాయాపిలల్ గురించి. శాసిత్గారు కనీసం ఫోన కాంటాకట్ లోకి రావడానికి కూడా ఇషట్పడలేదు. 
ఆయన బర్దర నుంచి తెలుసుకునాన్నురా ఈ వివరాలనీన్.." చెపాప్రు బాధగా. 

తు..ల..సి.. ..లేదు.. వెళిళ్పోయింది..  
కాదు.., కాదు.. చనిపోయింది.. ఇది నిజం..  
తననిక ఎపప్డూ కలవకూడదు, చూడకూడదు అనుకునాన్ను అపప్టోల్ కోపంతో. ఇక చూడను, కలవను. 

చూడలేను..కనిపించదు మా తులసి.. ఎనన్టికీ.. ఏనాటికీ.. 
ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డవునాన్ కేష్మంగా, సంతోషంగా వుందీ అనుకునాన్ను.. కానీ.. 
ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది నొపిప్, నాలోంచి ఏదో ఓ శరీరభాగమే తొలగించినంత నొపిప్. తు..ల..సీ.. 
నిశశ్బద్ంగా వింటునాన్ను నానన్ చెపేప్ది. రాదర నా చెవులు మాతర్మే వింటునాన్యి. ఆయన ఎపుప్డు మాటాల్డడం 

పూరిత్చేసి కాల కట చేసారో తెలియనేలేదు.  
నా మనసూ, మెదడూ సప్ందన కోలోప్యి కాలంతో వెనకిక్ పరిగెడుతునాన్యి తులసి గురుత్లతో.. మా 

జాఞ్పకాలతో.. 
PPP 

నేనూ, తులసీ, బృందా, శాయ్మ... 
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అమమ్ ఇచిచ్న చిరుతిళుళ్ పంచుకుంటూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ సూక్ల కి నడుసుత్నన్ నలుగురు చినాన్రులు. వారి 
రూపాలు ఓ అసప్షట్మైన దృశయ్ంలా నా సమ్ృతి పధంలో కనిపిసోత్ంది.. 

ఒకరిచేతులొకరు పటుట్కుని, ఒదిద్కగా, జాగర్తత్గా రోడుడ్ దాటుతునన్ రోజులు.  
పరీక్షలకోసం కలిసి కషట్పడి తెలల్వారూల్ మేలుకుని చదువుతునన్ రోజులు. 
అమామ్యిలు పెదద్వారయాయ్రూ, కాసత్ దూరం మెయినైట్న చేయండని ఆంక్షలు పెటిట్న ఇంటోల్వాళళ్తో కొటాల్డిన 

రోజులూ, 
అమమ్మమ్ చనిపోయినపుప్డు, కనీన్ళళ్తో తన ఆతమ్శాంతి కోసం ఆశర్మాలూ, గుడులూ తిరిగి అనన్దానాలు చేసిన 

రోజులూ, 
దారేపోయే పోకిరీ సతాయిసుత్నాన్డంటూ టీనేజ కి వచిచ్న సేన్హితురాళుళ్ ఫిరాయ్దుచేసుత్నన్ దృశయ్ం.., 
తెచిచ్పెటుట్కునన్ హీరోయిజంతో వాడితో గొడవపెటుట్కునన్ వైనం.. 
కొతత్ బైక తో యాకిస్డెంట చేసుకుని చేయి విరగొగ్టుట్కునన్ సేన్హితుడికోసం వంతులవారీగా నోటుస్లు రాసుత్నన్ 

మితర్బృందం.., 
...ఆనాటి ఒకోక్ జాఞ్పకం చినన్వీ, పెదద్వీ అనీన్ ఒకోక్ సైల్డ షో లా నా మెమొరీలో ఫాల్ష అవుతునాన్యి.. 
పండుగలూ, పబాబ్లూ, సంతోషాలూ, బాధలూ, కొటాల్టలూ, కనీన్ళూళ్, అనీన్ పంచుకుంటూ ఒకటీ, రెండూ 

కాదు.. ఇరవై రెండు ఏళుళ్..  
కలిసి పుటీట్, కలిసి పెరిగీ, కలిసి తిరిగీ.. కలిసే బర్తుకుతాం అనుకుంటూనే విడిపోయిన మా కధ చివరికి, ఇలా, ఈ 

మలుపు తిరుగుతుందని ఏరోజూ అనుకోలేదు.  
కలలోనైనా తలవలేదు ఈ దారుణానిన్.. కడసారి చూపుకుకూడా నోచుకోనంత దూరం మామధయ్ ఎందుకు 

ఏరప్డాలి!?  
ఇంత దారుణమైన వారత్ వినికూడా నేనింత గటిట్గా, శిలలా ఎలా వుండగలిగాను..? 
'వెళాత్ను తులసీ, నేను వెళాత్ను. ఏ అనాయ్యం నినాన్ నిరణ్యం తీసుకునేందుకు పురిగొలిప్ందో. తెలియదు, ఏ 

నిసస్హాయత రోజుల పసిబిడడ్ను సైతం వదిలి చావువైపు నీ అడుగులు వేయించిందో.. తెలియలేదు,  తెలుసుకుంటాను 
తులసీ, నువువ్ చెపప్కపోయినా నేనేం చేయాలో నాకు తెలుసు. నేను నమిమ్న నినున్-నీ నిజాయితీనీ నిలబెడతాను.. నిజం 
తులసీ..  

ఐ పార్మిస. నినున్ కాపాడుకోలేకపోయాను. నీ గౌరవానిన్ కాపాడతాను.  తులసీ..' 
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లేదు. బాధతో కూలిపోను, ఓడిపోయాననన్ మా తులసిని గెలిపించనిదే వూరుకోను. సిధ్రంగా నిరణ్యించుకుని, 
కనీన్టిని రెపప్లమాటున దాచుకుంటూ కదిలాను.  

నాకు ఓదారుప్నీ, సైథ్రాయ్నీన్ ఇసూత్ ముదార్ చేయి నా భుజానిన్ నెమమ్దిగా తటిట్ంది.. 
----- 

ఎపుప్డూ లేనిది, హైదరాబాద లో అడుగు పెడుతుంటే నా కాళుళ్ వణికాయి. 
బయటికి వెళూత్నే ఎదురుగా శాయ్మ. విజిటరస్ లాంజ లో. ననున్ చూసి లేచి వచిచ్ లగేజ అందుకునాన్డు.  వాడి 

కళళ్లోకి చూసేత్ నేను దుఃఖం ఆపుకోలేనేమో అనిపించి ముఖం తిపుప్కునాన్ను.  
"ఎపుప్డొచాచ్వ? పీర్తీ ఎకక్డుంది?" అడిగాను కారెకాక్కా, యాంతిర్కంగా. తులసి పర్సాత్వన తెచేచ్ ధైరయ్ం 

రావటేల్దెందుకో.  
"నినన్ సాయంతర్ం.., పీర్తి ఢిలీల్ వెళిళ్పోయింది. లీవస్ కేనిస్ల చేసుక్ని ఆఫీస జాయిన బాయ్క అయిపోతానంది." 

చెపాప్డు అంతే నిరిల్పత్ంగా. 
కాలనీలోకి కారు మలుపు తిరుగుతుంటే, కళళ్లోల్ నీళుళ్ గిరుర్న సుడులు తిరిగాయి. ఇకక్డ. ఈ పర్తి దారీ, పర్తి 

అడుగూ మేం కలిసి పంచుకునన్ది కదూ.. 
దూరంగా వేణుమాధవసావ్మి గుడి కనిపిసుత్ంటే కారాగిపోయింది. ఇదద్రం నిసస్హాయంగా గుడివైపూ, గుడి 

కాంపౌండ లో కనిపిసుత్నన్ అరచ్కుల ఇళళ్వైపు చూసుత్ండిపోయాం. 
ఇక నా వలల్ కాక బాధగా వెనకిక్ ఒరిగి కళుళ్గటిట్గా మూసుకునాన్ను,  అలా ఎంతసేపునాన్నో తెలీదు, గుడి గంటల 

చపుప్డుకి కళుళ్ విపాప్ను, పకక్న చూసేసరికి, సీట్రింగ కి తలానించుకుని నిశశ్బద్ంగా దుఃఖిసుత్నాన్డు శాయ్మ. ఓదారుప్గా 
వాడి భుజం తటాట్ను, తలతిపిప్ చూసాడు, కళళ్నిండా నీళూళ్, ఎరర్ని జీరలూ.. అవి చూసూత్నే ఎంత ఆపుకునాన్ ఆగని 
కనీన్టితో నా నిగర్హం కూడా కటట్లుదాటింది.  

కాసేపటికి తేరుకుని కళళ్తోనే ఒకరికొకరం ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ం. నెమమ్దిగా వాటర బాటిలస్ తీసి నాకోటిచిచ్, 
తనోటి తీసుకుని కారు దిగాడు. ఇక తపప్దని నేనూ దిగి బాటిల ఓపెన చేసాను. రోడుడ్ పకక్గా వునన్ మొకక్ల మొదటోల్ 
ఫేస వాష చేసుకునాన్ం. 

నిదానంగా కారు మా ఇంటి గేటోల్కి ఎంటరైంది.. ఎదురుగా విషణణ్వదనాలతో అమమ్, నానన్, నేను నమమ్లేనటుట్గా 
మా ఇంటోల్.. రా.. రాజేషంకుల..!!  

అంత టెసష్న లో కూడా కాసత్ంత షాకింగానే అనిపించింది.  
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బృందా పెళిళ్ తరువాత అనన్మాట పర్కారం.., నిజంగానే నా ముఖం చూడలేదాయన. నేనునన్నిన్ రోజులూ మా 
ఇంటికి ఏ మంచికీ, చెడుకీ కూడా రాలేదు. ఒకటి రెండుసారుల్ అనుకోకుండా ఎదురుపడినా వెంటనే మొఖం తిపుప్కుని, 
తపుప్కునే వారు.  

కానీ, ఇపుప్డు పరిసిథ్తి వేరు. విషయం తులసి కదూ, అందరికీ మతిపోయుంటుంది. అందుకే ఆయనిలా.. 
శాయ్మ యాంతిర్కంగా అమామ్, నానన్లని విష చేసాడు. అమమ్, నానాన్ చపుప్న వచిచ్ ననున్ దగగ్రకి తీసుకునాన్రు. 

వారి సామీపయ్ం ఇచిచ్న రిలీఫ తో అతి కషట్ంమీద రాజేష అంకుల వైపు చూసి, "హలో అంకుల.. ఎలా వునాన్రు..?" 
అనాన్ను మాటలు పెగులుచ్కుంటూ.  

తల పరికించారాయన బదులుగా, "నువెవ్లా వునాన్వ కృషాణ్. నీ ఫియానేస్, తనెలావుంది..?" కాసేపటికి తిరిగి 
పర్శిన్ంచారు లోపలికి దారితీసూత్.., ఎందుకోగానీ.. మళీళ్ నాకళళ్నీళుళ్ తిరిగాయి. "యా.. యామ ఫైన అంకుల.. షీ ఈజ 
ఫైన టూ." చపుప్న చెపాప్ను నిగర్హించుకుంటూ. 

ఆ తరావ్త అందరం చాలాసేపు నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాం. కాసేపటికి, శాయ్మ నానన్వైపు చూసాడు,  అకక్డి 
సైలెనస్ ని బేర్క చేసూత్, "అసలేం జరిగిందకుల? సూయ్సైడ ఏంటంకుల? అది కూడా మన తులసి. నమమ్లేకపోతునాన్ం. 
మీరు శాసిత్ అంకుల వాళళ్ బర్దర తో మాటాల్డారుకదా.. ఆయనేం చెపాప్రూ..?",అంటూ నానన్ని పర్శిన్ంచాడు.  

ఒకక్ క్షణం తటపటాయించారాయన, "చూడండీ, తెలిసినవేవీ అంత సరైన విషయాలు కావు, నమమ్దగినవిగాలేవు, 
కాసత్ గుండె నిబబ్రం చేసుకుని వినండి..,  

ఇవనీన్.. సుందరం.. అదే శాసిత్గారి తముమ్డు సుందరం. అతడు చెపిప్నవే.. 
చాలా రోజులుగా తులసి నుంచీ ఏ కబురూ లేదనీ. మధయ్లో ఒకక్సారి ఫోన చేసింది కానీ ఏదో భయం భయంగా 

మాటాల్డినటుట్గా అనిపించిందీ, ఒకవేళ అతత్వారింటోల్ ఏదైనా సమసేయ్మో తెలుసుకునన్టూట్ వుంటుంది. తన మరిది పెళళ్ని 
పిలిచారు, చూసి-వచిచ్నటుట్ంటుందని బయలేద్రారు మా అనన్యాయ్-వదినా అని చెపాప్డతను..,  

అకక్డ పెళిళ్లో ఏం జరిగిందో తెలీదు, సడెన గా బంధువులూ, తెలిసినవాళళ్ందరూ తులసి ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకుందనీ, ఎవరితోనో లేచిపోయి తిరిగొచిచ్ందనీ, అతని వలేల్ బిడడ్ని కూడా కందనీ. అలా రకరకాలుగా 
చెపుప్కోసాగారట.." 

"వావ్టట్." కీచుమంటూ షాకింగ గా శాయ్మ, నాదీ గొంతులోల్ంచి ఒకేసారి వచిచ్ంది ఆ మాట. అయోమయంగా 
ముఖాలు చూసుకునాన్ం..,  

నానన్ మాకేసి ఓసారి ఇబబ్ందిగా చూసి, కంటినూయ్ చేసారు, 
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"జరిగిందేమిటో తెలుసుకోవడానికి అతను ఎంత పర్యతిన్ంచినా శాసిత్గారిది గానీ, ఆయన భారయ్ది గానీ, తులసీ, 
జగదీష.. అదే తులసి భరత్, అతనిది గానీ., వాళెళ్వరి ఫోనూ కలవలేదట. అకక్డేం జరిగిందో అని వీళళ్ంతా కంగారు 
పడుతుండగా, శాసిత్గారూ, భారాయ్.. చేతులోల్ ఓ పసిబిడడ్తో తిరిగొచాచ్రట.  

రాగానే ఆయన అకక్డ అరచ్కతవ్ం చేసుత్నన్ గుడి నుండి వెళిళ్పోతునాన్నని చెపిప్, వునన్పళాన అనీన్ సరుద్కుని వూరు 
వదలి వెళిళ్పోయారటరా. 

తులసి గురించి ఇలా వినాన్మూ, ఏం జరిగిందనన్యాయ్? అని అడిగితే. 'ఏ పర్శన్కూ మా దగగ్ర జవాబులు లేవు, 
కాబటిట్ మీరు వినన్దే నిజం, అవతలివారు అనన్దే నిజం...చనిపోయినది పాపిషిట్దీ, తుచుఛ్రాలూ ఐనా.. దాని బిడడ్ను 
అనాథను చేయలేక మాతో తీసుకొచాచ్ము. కూతురి బిడడ్ అనే పాశమే తపప్, అది పాలప్డడ్ నీచానిన్ మేం ఎపప్టికీ 
సమరిథ్ంచలేము.  

ఏం చేసాత్ం, వునన్ంత కాలం ఇలా ఈ అవమానభారంతో బర్తకమని మా తలరాతలు రాసి, అది మాతర్ం చాలా 
సులువుగా పార్ణం తీసుకుంది.., అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్డు మా అనన్యయ్..', అని చెపాప్డతను. నమమ్లేకునాన్, 
తులసి గురించి తెలిసిన దారుణమైన వారత్లివే..." అంటూ పూరిత్ చేసారు నానన్. 

అదంతా వినాన్కా చాలాసేపటివరకూ నాకూ, శాయ్మ కీ నోట మాట రాలేదు. అలాగే శిలావిగర్హాలాల్ 
కూరుచ్ండిపోయాం. 

తేరుకుంటూనే తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ, "లేదు నానాన్.. ఇవనీన్.. ఇదంతా పెదద్ అబదధ్ం. ఎవరో ఏదో.." అంటునన్ 
ననున్ ఆపుతూ,  

"కనన్తండేర్ తన కూతురు తపుప్చేసిందని ఒపుప్కునాన్కా మనమింకా అబదధ్ం అని ఎలా అంటాము కృషాణ్.??" 
డైరెకట్ గా అనేసారు నానన్. 

తెలల్బోయిచూసాము.. “అంటే. అంటే. తులసి తపుప్ చేసిందని వీళళ్ంతా జసట్ ఒకక్ నిమిషంలో డిసైడ 
అయిపోయారా? వాట ద హెల...? తమ కళళ్ ముందు పుటిట్, పెరిగిన అమామ్యే. తన గురించి అంత తేలిగాగ్ ఒపీనియన 
మారేచ్సుకుంటారా!?”  

తులసి నాకు రాసిన లెటర సంగతి చెపాప్లని నోటి చివర వరకూ వచిచ్ందిగానీ, నానన్ మాటలోని లోతు ననున్ 
ఆపేసింది. 

అసలేం జరిగింది!? ఎందుకింత చెడుగా మాటాల్డుతునాన్రందరూ తులసి గురించి? నినన్టిదాకా బంగారుతలిల్.. 
సుగుణాల రాశి., మంచితనానికి, మరాయ్దకీ-మనన్నకీ మారుపేరనీ, పదధ్తులూ-సాంపర్దాయాల కేరాఫ అడర్స అంటూ 
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అడుగడుగునా పొగిడిన వారే తన కేరకట్ర నే నీచంగా దింపేశారా!! పైగా అదంతా నిజమంటారా!? ఎందుకని.? ఏం 
జరిగిందసలు?  

శాయ్మ వైపు చూసాను. వాడి కళళ్లోనూ అవే పర్శన్లు. 
లేచి బయటికి నడిచాను. దూరంగా వునన్ పారిజాత చెటుట్ని చూడగానే ఎంతో పదిలంగా, అపురూపంగా ఆ 

మాధవుడి పూజ కోసం ఒకోక్ పూవునీ ఏరుతునన్ తులసి రూపం కళళ్ ముందు మెదిలింది.  
చాలా ఏళళ్ తరవాత నాకు తెలియకుండానే నా అడుగులు వేణుమాధవుడి గుడివైపూ, నా ఆలోచనలు గతించిన 

మా సాంగతయ్ంవైపూ సాగాయి                                  
PPP 

ఆ క్షణం నాకు వచిచ్న కోపానికి చేతన ని కొటీట్, కొటీట్ చంపేసేవాడినే ఏమో, కుమార సర వచిచ్ ఆపారు ననున్, 
అంతమందిలో ఆయనొకక్డే కాసత్ ధైరయ్ం చూపి మా దగగ్రకి వచాచ్డు. మిగతా వారంతా భయంతో ఒక దగగ్ర చేరి 
చోదయ్ం చూసుత్నాన్రు.  

"జరిగిన హంగామా చాలు. అమామ్యి కూడా చాలా బెదిరిపోయివుంది. ఇంక ఇకక్డ  ఈ విషయానిన్ ఫరద్ర గా 
పెదద్ది చేయొదిద్పుప్డు. పద కృషాణ్." అంటూ ననున్ బలవంతంగా వాడి వైపు నుండి దూరంగా లాగారు. 

ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ చుటూట్ చూశాను, ఎవరూ కదలటేల్దు. బొమమ్లాల్ చలనం లేకుండా నిలబడాడ్రంతా.  
తులసి.. ఓ మై గాడ తనేది? చపుప్న సప్ృహలోకి వచిచ్నటుట్, కంగారుగా చుటూట్ చూశాను.  
నా భయం గర్హించినటుట్, "షీ ఈజ ఓకే. డోనట్ వరీర్" అంటూ పిర్నిస్పాల రూమ వైపు సూచించారు సర. 

అపర్యతన్ంగా ఆయన సూచించిన వైపు చూసాను, దూరంగా  పిర్నిస్పల రూమ బయట గటుట్మీద కూరోచ్బెటాట్రు తనని. 
ఏడుసోత్ందనుకుంటా, చేతులోల్ ముఖం దాచుకుని వుంది. చాలామంది వుండడంతో కిల్యర గా తెలియటేల్దు. ఫెర్ండస్ 
అందరూ తన చుటూట్ చేరి వునాన్రు. ఒక లేడీ లెకచ్రర తన భుజం చుటూట్ చేయి వేసి పటుట్కుని వుంది.  

"కృషాణ్" శాయ్మ పిలుపు విని తల తిపాప్ను. బాయ్గ పకక్న పడేసి నా ముందు కూలబడాడ్డు. చేతన వైపూ, నా వైపూ 
మారిచ్-మారిచ్ చూసి కంగారుగా, "ఏమైందిరా?" అని అడిగాడు. 

తల అడడ్ంగా తిపాప్ను, "ఏం కాలేదు" అంటూ లేవబోయాను. కాలు కలుకుక్మంది.. బాధగా కాలు 
పటుట్కునాన్ను. ఆవేశంలో హీరోయిజం ఓవర గా చూపించి తనేన్సానేమో. నేనూ ఏమీ పొర్ఫెషనల ఫైటరిన్ కాదుగా, 
ఎపుప్డో 8th కాల్స లో నేరుచ్కునన్ కుంగ ఫూ కికస్ కదూ. గుడ దట. టైమ కి వుపయోగపడాడ్యి. కాకపోతే 
ఆలోచించకుడా వాడానుగా, రిజలట్ తెలుసోత్ంది. అందులోనూ మరీ కోపంలో దూరంనుంచే ఎగిరి తనన్డంలో కాలుమీద 
చాలా పెర్షర పడినటుట్ంది.  
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నాకే ఇలా వుంటే ఇక చేతన గాడు లేచి తిరిగేసరికి ఖచిచ్తంగా వారమైనా పడుతుంది. చాలా తృపిత్గా 
అనిపించింది. వాడి వైపు చూసాను. బాగా గటిట్గా కొటాట్నేమో. చినన్గా మూలుగుతూ పొటట్పటుట్కుని ఇసుకలో అలాగే 
ముడుచుకుని పడునాన్డు. ఒకక్ క్షణం కాసత్ జాలేసినా. అంతలోనే వాడు చేయబోయిన ఘోరం తలుచ్కుని 
మండిపోయింది. హీ డిజరవ్స్ ఇట. 

అందరూ దూరంనుంచే చూసూత్వునాన్రు గానీ వాడి దగగ్రకి ఎవరూ వెళళ్టేల్దు. వాడు తెచిచ్న ఆసిడ బాటిల కాసత్ 
దూరంలో పగిలివుంది.  

నెమమ్దిగా సర సాయంతో పైకి లేచి నిలబడి కాలు విదలచ్బోయాను. ఇంపాజిబుల. సరుర్న నరాలోల్ పార్కుతునన్ 
నొపిప్ని కంటోర్ల చేసుకుంటూ కాలు ఈడుచ్కుంటూనే చేతన వైపు నడిచాను. కంగారుగా వారించబోయిన సర వైపు 
చూసి, "జసట్ ఒకక్ మాట సర. అంతే." అనాన్ను నిదానంగా. డౌట గా తలూపి, సపోరట్ గా పటుట్కుని ననున్ వాడి వైపు 
నడిపించారు.  

నేను దగగ్రకి రావడం చూసి బెదురుగా కాసత్ంత వెనకిక్ జరిగాడు, "ఇంకోసారి. ఇంకొకక్సారి. ఐ డోనట్ వానట్ టూ 
సీ యూ టర్బిల్ంగ తులసి. గురుత్పెటుట్కో చేతన బాగా గురుత్పెటుట్కో" చెపాప్ను తీవర్ంగా. గబగబా తలూపాడు భయం-
భయంగా చూసూత్. 

శాయ్మ అయోమయంగా కుమార సర వైపు చూసాడు, "చేతన టైరడ టూ అటాక తులసి.. ఆసిడ తో" చెపాప్రాయన.  
"వావ్ట. ఓ మై గాడ. ఐతే తులసీ" అంటూ కంగారుగా చుటూట్ చూశాడు. దూరంగా వునన్ తులసిని చూపుతూ 

చెపాప్రు సర,  
"లేదు. లేదు. షీ ఈజ సేఫ. కంగారుపడింది. అంతే. చేతన కేవలం తనని భయపెటాట్లనుకునాన్నని చెపుత్నాన్డు. 

నిజమో అబదధ్మో తెలీదుగానీ, లకీక్లీ టైమ కి కృషణ్ చూసి ఆపడంతో తనకేంకాలేదు. థాంక గాడ." అనాన్రు జరిగింది 
వివరిసూత్.  

"ఆసిడ వేయాలనుకోవడం ఏంటి సర? తనేం చేసిందనీ? కృషాణ్ ఏంటిరా ఇదంతా?" మా ఇదద్రినీ చూసూత్ 
అయోమయంగా అనాన్డు.  

"ఆ సంగతి వాడినడుగు శాయ్మ. అమామ్యికి ఇషట్ం లేదని చెపేత్ ఆసిడ వేసేసాత్రా? పాపం వాళళ్ ఒపీనియనస్ కి ఏం 
విలువే లేదా? అసలు పేర్మించిన అమామ్యిమీద దాడి చేయడం ఏం  పేర్మరా? అసలు వాణీణ్" అంటూ ఆవేశంగా వాడి 
వైపు వెళళ్బోయాను. చపుప్న ఆపారు కుమార సర, శాయ్మ ఇదద్రూ చెరోవైపునుంచీ ననున్ పటుట్కుని.  
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"వదుద్ కృషణ్ చచిచ్పోతాడు.  ఇంక కొడితే చాలు. అతనికి ఏమైనా ఐతే నీ కెరీర, లైఫ మొతత్ం సాప్యిల 
అయిపోతాయి. పద వెళాద్ం ముందికక్డున్ంచి" అంటూ ననున్ బలవంతంగా పారిక్ంగ పేల్స వైపు నడిపిసూత్ పీటర సర, 
వైపు చూసి "సర, పీల్జ కాల ఇన ఫర సమ మెడికల హెలప్" అని చెపాప్రు .  

పీటర సర షాక నుండీ తేరుకుంటూ తడబాటుగా తలూపి, జేబులోంచి సెల బయటికి తీసారు. 
కాలు ఈడుసూత్, కషట్ం మీద పారిక్ంగ పేల్స చేరుకునేసరికి, ఇక ఓరుచ్కోలేక ఎదురుగావునన్ పోల ఊతంగా కింద 

కూలబడాడ్ను, నొపిప్ తాళలేక.. 
"కృషాణ్ ఆర యూ ఓకే?" ఆదురాద్గా అడిగారిదద్రూ ఒకేసారి..  
"ఓ.కే. బట చాలా నొపిప్. ఐ థింక సెర్ప్యిన ఆర మేబీ మైలడ్ ఫార్కచ్ర" పళళ్బిగువున నొపిప్ని ఓరుచ్కుంటూ 

చెపాప్ను.   
"ఓహ గాడ" అంటూ కంగారుగా నా కాలుకునన్ షూ, సాకస్ తీసేసి, పాయ్ంట పైకి జరిపి కాలు పరిశీలించారు. 

బాగా వాచిపోయివుంది మడమదగగ్ర.  
శాయ్మ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.  అది చూసి నా బాధని దాచుకుంటూ ఏం కాలేదనన్టుట్ చినన్గా నవివ్, వాడి 

చెంపమీద తటాట్ను.  
కాసేపటిలో ఆంబులెనస్ సౌండ తో కాయ్ంపస గేటుల్ తెరుచుకునాన్యి. వెనకే ఛైరమ్న సర కారు కూడా లోపలికికి 

ఎంటరయియ్ంది. పిర్నిస్పల సర ముఖం పాలిపోవడం మాకు ఇంత దూరంనుండి కూడా సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. కాయ్ంపస 
లో ఏంజరిగినా ఆయనేగా రెసాప్నిస్బుల. పైగా ఇక ఇదేమీ చినన్ విషయం కాదు కదా. ఆబివ్యసీల్ ఛైరమ్న సర వూరుకోరు.. 

చేతన నీ, ననూన్ కూడా ఒకే ఆంబులెనస్ లో హాసిప్టల కి తీసుకొచాచ్రు. నేను కనిపించగానే అంత నొపిప్తో 
విలవిలాల్డుతునునన్వాడు కూడా సెట్ర్చర మీదనుండి లేవబోయాడు భయంతో. ఆంబులెనస్ లో వునన్ సాట్ఫ చపుప్న వారించి 
పడుకోబెటాట్రు వాడిని. 

అటువైపు ఓసారి చిరాగాగ్ చూసి కళుళ్మూసుకుని కూరుచ్నాన్ను. ఎకక్డ ఆవేశపడతానో అని నాతోపాటూ కుమార 
సర ని కూడా ఆంబులెనస్ లో పంపారు పిర్నిస్పల సర వెనకే బైక మీద పీటర సర, శాయ్మ బయలేద్రారు. 

హాసిప్టల లో మా గాయాలకి మందులూ, సెర్ప్యిన అయిన కాలికి సేర్క్ప బాయ్ండ తో అలంకరించి కూరోచ్బెటాట్రు, 
పేరెంటస్ వచాచ్కా పంపుతామంటూ.!  

ఇదంతా తెలిసాకా, నానన్ రియాక్షన ఎలా వుంటుందో అని ఆలోచించసాగాను, అరధ్ం చేసుకుంటారని గటిట్ 
నమమ్కం వునాన్ ఏదో తెలియని చినన్ ఇబబ్ంది.., ఇక అమైమ్తే పాపం చాలా కంగారుపడిపోతుంది.., నొపిప్తగేగ్ందుకు 
ఇచిచ్న పెయిన కిలల్రస్ ఎఫెకట్ ఏమో, కాసత్ంత మగత కమమ్డంతో అలసటగా కళుళ్ మూసుకుని కూరుచ్నాన్ను. 
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"హౌ ఆర యూ ఫీలింగ  కృషాణ్..?", అనన్ గంభీరమైన పలకరింపుకి  కళుళ్విపాప్ను. ఎదురుగా ఛైరమ్న సర. 
కంగారుగా లేవబోయాను, నొపిప్తో వునన్ కాలు సహకరించలేదు.  

అంతలో ఆయన ననున్వారిసూత్ "నో నో పీల్జ సిట. ఎలావుందిపుప్డూ?”  అడిగారు బెంచ మీద నా పకక్నే 
కూరుచ్ంటూ. 

"బెటర సర"  బెరుగాగ్ చూసూత్ చెపాప్ను.  
"కంపెల్యింట ఇసాత్ననాన్వట చేతన మీద.. నిజమేనా? " సూటిగా చూసూత్ అడిగారు. 
తలూపాను, నా ముఖం కోపంతో ఎరర్బడింది, "అవును సర ఏదో టీజ చేయడం అంటే ఓ.కే.  కానీ హీ టైరడ టూ 

అటాక హర వూరుకుంటే తులసికి డేంజర కదా అందుకే"  చెపాప్ను. 
"వదుద్ కృషాణ్ సూక్ల పరువుకోసమో, లేక భయపడో కాదు. వీటిలోల్ పడొదుద్. చేతన పేరెంటస్ తో మాటాల్డతాను, 

టీ.సీ ఇచిచ్వేరే కాలేజ కి పంపేదాద్ం ఓ.కే. నా? బట అతని కెరీర, లైఫ అనీన్ పోతాయి ఒకక్సారి పోలీస కేస లో 
ఇరుకుక్ంటే ఫరిగ్వ హిమ మై బోయ. గివ హిమ ఎ ఛానస్" 

"ఐ కెన అండర సాట్ండ సర కానీ" ఆగిపోయాను తులసి మీదకి ఆసిడ బాటిల తో వాడు విరుచుకుపడడ్ దృశయ్ం 
కళళ్ముందు మెదిలింది.  

నేను అనుకుంటునన్ది ఆయనకి అరథ్మైనటుట్ంది.  
"లేదు. మీ ఫియరస్ నాకు తెలుసు. తులసి విల బీ సేఫ. ఆ అమామ్యికి ఎలాంటి హానీ జరగకుండా చూసే పూచీ 

మాది. చేతన పేరెంటస్ తో మాటాల్డాను. మీ ఫాదర తో కూడా. హీ ఆలోస్ ఒపైనస్ ద సేమ. పైగా తులసి వాళళ్ ఇంటోల్ 
ఇదంతా తెలిసేత్ తనని కాలేజ కి పంపడానికే భయపడతారూ అని హీ ఈజ మోర వరీర్డ అబౌట ఇట. వి హావ టూ 
అండర సాట్ండ దెయిర కన సెరన్స్ ఆలోస్ కదా. ఎనీవే ఇదంతా మాకు వదిలెయ కృషాణ్. మమమ్లిన్ ఆలోచించనీ" అంటూ 
మాటాల్డారు వివరంగా. 

ఇక తపప్క అంగీకారంగా తలూపాను. ముఖయ్ంగా ఆయననన్టుట్ తులసి చదువు ఆపేసాత్రేమో అనే భయంవలల్. 
"దటస్ గుడ మై బోయ. మిషట్ర శంకర, యూ కెన టేక హిమ హోమ పీల్జ" అనాన్రు. ఆ మాటతో చపుప్న తల 

తిపిప్ చూసాను. ఎపుప్డొచాచ్రో తెలీదుగానీ, నా వెనుకగా కుమార సర తోపాటూ నిలబడివునాన్రు నానన్.  
కాసత్ బెరుగాగ్ చూసి "నానాన్" అనాన్ను.  
నా దగగ్రకి వచిచ్ ఆపాయ్యంగా నా తల నిమిరారు. 'నీకెందుకొచిచ్న గొడవరా' అంటూ తిటట్లేదు సరికదా నా 

కాలు తడిమిచూసి "నొపిప్గావుందా కనాన్?" అని అడిగారు.  
నా కళళ్లో నీళూళ్రాయి. లేదనన్టుట్ తలతిపాప్ను. 
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"సారీ నానాన్" బాధగా చెపాప్ను.  
"ఎందుకురా?" లాలనగా అడిగారు. 
"మీకు మీకు ఇలాంటి గొడవలూ, కొటాల్టలూ నచచ్వు కదా. అనుకోలేదు నానాన్ రేపు సాయంతర్ం డినన్ర 

పోర్గార్మ వుందని కొంతమంది ఫెర్ండస్ కి చెపప్డం మరిచ్పోయి, అనుకోకుండా వెనకిక్వెళాళ్ను. అపుప్డే సడెన గా అదంతా 
జరిగిపోయింది డాడ ఇట వాజ అవుటాఫ సడెన ఇంపలస్. నాట ఇంటెనష్నల. అసలూ" 

"షష్. కూల డౌన కనాన్ నాకెందుకురా ఎకస్ పల్నేషన ఇసాత్వు. నాకు తెలియదా నీ గురించి" మృదువుగా వారించారు 
నానన్. ఎంతమంది తండుర్లామాట అనగలరు? ఇలా మాటాల్డితే కొడుకు తన చేయి దాటిపోయాడని బాధపడే పరిసిధ్తి 
బహుశా ఏ తండిర్కీ రాదేమో?  

కానీ, ఒకవేళ చేతన తండిర్కూడా ఇలాగే మాటాల్డితే, జరిగినదానికి వాడిని మందలించకుండా సమరిథ్ంచుకుని 
వసేత్?  ఆ ఆలోచనకే వులికిక్పడాడ్ను. 

జరిగిన పర్తి విషయానిన్ ముందు అరథ్ం చేసుకోవాలి. తరావ్తే ఎటు మాటాల్డాలో నిరణ్యించుకోవాలి. అలా 
చేయాలంటే మంచి-చెడుల గురించి ఎంతో విచక్షణుండాలి అంటూ నానన్ చెపేప్ మాటలు గురొత్చాచ్యి. వాటి మీనింగ 
మొదటిసారి అరథ్మైంది. 

మేం బయటకివచేచ్సరికి శాయ్మ తులసిని తీసుకునివచేచ్సాడు కాలేజ నుంచి. వెనుకే నాలుగైదు బైకస్ లో మా 
గాయ్ంగ బృందా, రఘు, వివేక, రమయ్, కౌశిక వసూత్నే ననున్ చుటుట్ముటేట్సారు 'ఎలావుందంటూ?' 

బండి దిగుతూనే వరీర్డ గా నావైపు పరుగునవచిచ్ంది తులసి "కృషాణ్" అంటూ. అంతలో నా వెనుకే వచిచ్న 
నానన్ను చూసి ఆగిపోయింది. 

"రా తులసీ. ఏరా తలీల్ నీకేం కాలేదుగా?" ఆపాయ్యంగా అడిగారు నానన్.  
లేదనన్టుట్ తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది.  
నా తలకీ, కాలికీ వునన్ బాయ్ండేజ చేతికివేసిన పాల్సట్రుల్ చూసి తన కళళ్నిండా నీళుళ్ ఎగచిముమ్తునాన్యి. చునీన్తో 

ముఖం అదుద్కునన్టుట్గా కళుళ్ వతుత్కుంటోంది. మధయ్-మధయ్లో దిగులుగా నావైపు చూసోత్ంది. నేనేం మాటాల్డలేదు.. తననే 
గమనిసుత్నాన్ను.  

మాకెవవ్రికి ఏమైనా మరొకరి కంటోల్ నీళుళ్ తిరగడం వింతేం కాదు. అంతెందుకు? కాసేపటి కిర్తం శాయ్మ కూడా 
నా గాయాలు, పెయిన చూసి ఏడేచ్శాడు. వాళళ్లా బాధపడుతుంటే నాకూ చాలా బాధనిపిసుత్ంది..  

కానీ లైఫ లో ఫసట్ టైమ. మొదటిసారి తులసి నాకోసం కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంటుంటే నా కోసం  చా..లా.. చాలా 
తృపిత్గా అనిపించింది. ఇటస్ ఎ సేట్ర్ంజ ఫీలింగ. 
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నానన్ ముందుకు నడిచి తులసి తల మీద చేయుంచారు "ఏంకాలేదురా వాడికి, చినన్ గాయాలే. డోనట్ వరీర్  టూ 
మినిటస్ వెయిట చేయండి. కారు పారిక్ంగ లోవుంది తీసుకుని వసాత్" అంటూ శాయ్మ వైపు మమమ్లిన్ చూసుకోమనన్టుట్ 
ఇండికేటింగ గా చూసి, వాడు తిరిగి తలూపాకా కదిలి పారిక్ంగ వైపు నడిచారు. 

తులసి వైపు చూసాను, ఎరర్బడిన ముఖం, వాచిన కనురెపప్లూ, చెదిరిన జుటూట్, కిందపడినపుప్డు కందిన చెంప 
దిగాలుగా వదనంతో జాలిగొలిపేలావుంది. 

శాయ్మ ముఖంమీదకి నవువ్ తెచిచ్పెటుట్కుంటూ తులసి భుజంచుటూట్ చేయి వేశాడు, "చాలిక. ఆపెయయ్ండి మేడమ. 
ఐనా ఈ కంటి తుడుపు పోర్గార్మ మన టీ.వీ. సీరియలస్ లా పొర్లాంగడ్ కాకుండా, చినన్గా షారట్ ఫిలమ్ లా వుంటే 
బాగుంటుందేమో" అంటూ.  

కోపంగా చూసింది బృంద  "షటప శాయ్మ. అనీన్ జోకస్ యేనా నీకు, కృషణ్కేమయియ్ందో, ఎనిన్ దెబబ్లు తగిలాయో 
అని మేమెంత వరీర్ అయాయ్మో తెలుసా నీకసలు..?" అంటూ అరిచింది వాడిమీద. అలా అంటూనే నా దగగ్రకొచిచ్ 
"ఎలావునాన్వ కృషాణ్?" అడిగింది. 

"యామ ఓ.కే. బృందా" అంటూ ఆగి "డోనట్ పానిక"  అనాన్ను నెమమ్దిగా తులసి వైపు చూసి. సరేననన్టుట్ తలూపి 
కళుళ్ దించుకుంది.  

నవావ్డు శాయ్మ, "హెలో మేడమ బృందా ఏమడిగావూ? ఎలా వునాన్వ అనా? చూడు బంగారం ఆ ముకక్ వీడితో 
తనున్లు తినన్వాడిని అడగాలి. డోనట్ ఎవర అండర ఎసిట్మేట అజ. గాట ఇట?" అనాన్డు కాలరెగరేసూత్ వెకిక్రింతగా. 

"ఛా కొటిట్ంది వాడైతై నీకెందుకురా అంత ఫీలింగ?" తిరిగి వెకిక్రించింది బృంద. 
చినన్గా తల కొటుట్కునాన్డు రఘు "అబాబ్! శాయ్మ అండ బృందా మళీళ్ మొదలు పెటాట్రా మీరూ.  పీల్జ ఆపండార్ 

బాబూ  ఐనా ఇదా టైం మీకు? కనీసం ఒకక్ క్షణమైనా పడదు మీకు. అసలు కలిసెలా పుటాట్రార్ మీరు?" అనాన్డు 
ఆశచ్రయ్ం నటిసూత్.  

అందరూ నవేవ్శారు. అపప్టివరకూ టెనష్న తో నిండిపోయిన వాతావరణం కాసత్ తేలికయియ్ంది. 
తులసి వైపు చూసి చినన్గా నవావ్ను.  నా నవువ్ చూసిన తన కళళ్లో సనన్టి మెరుపు.., పర్తిగా నవివ్ కళుళ్ 

తిపేప్సుకుంది.  
PPP 
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తులసిని ఇంటోల్ దింపడానికి నానన్ వెళాళ్రు. జరిగింది చెపీప్ తులసి తపేప్ంలేదని మేనేజెమ్ంట వాళుళ్ చేతన ని 
కాలేజ నుంచీ పంపిచేసారనీ, అతనితో అతని పేరెంటస్ తో మాటాల్డారనీ తులసి కాలేజ కి వెళళ్డానికి మరేం భయంలేదనీ 
చాలా కషట్ంమీద శాసిత్ అంకుల ని కనివ్నస్ చేసి మరీ వచాచ్రు.. 

కానీ, శాసిత్ అంకుల తులసిని సేఫ గా వుంచడానికి తనకి వీలైనంత తవ్రగా పెళిళ్ చేసి పంపేయడమే 
మారగ్మనుకుంటారని మాకూ తెలియలేదు. 

ఫైనలస్, తరావ్త ఎమ.సెట., తరావ్త వేరే కాంపిటీటివ ఎగాజ్మస్.. తరావ్త రిజలట్ టెనష్న.., వీటిలోల్పడి ఆ 
సంఘటనని దాదాపుగా మరిచ్పోయాం.., 

కాకపోతే, తన సేఫీట్ మాతర్ం మరిచ్పోలేదు, తులసి ఎకక్డికి కదలాలనాన్ ఎసాక్రట్ గా మేం తన వెనకే పోయేవాళళ్ం. 
PPP 

 
"ఏంటి సంధాయ్ ఇది. ఆపిక. ఇపుప్డేమైందనీ? వాడికేంకాలేదు కదా?" నానన్ అమమ్ని ఓదారుసూత్నే చినన్గా 

మందలిసుత్నాన్రు. 
ఒళుళ్నొపుప్లకో ఏమో రోజూకంటే ఎరీల్గా మెలుకువ వచేచ్సింది. కాఫీ అడుగుదామని అమమ్ కోసం లాన వైపు 

వెళళ్బోయి వాళుళ్ సీరియస గా మాటాల్డుకోవడం గమనించి ఆగిపోయాను..  
"కాలేదు కాబటిట్ సరిపోయింది. ఏమనాన్ అయుయ్ంటే? అంత సాహసం చేసాత్రా ఎవరైనా?"  కోపం బాధా 

కలగలిసిన సవ్రంతో అంది అమమ్.  
వెనుదిరిగి వెళిళ్పోవదామనుకునాన్ను. కానీ నానన్ ఏమంటారోననన్ కుతూహలంతో చాటుగా వారి మాటలు 

వినడం సభయ్త కాదని తెలిసినా అపర్యతన్ంగా అకక్డే వుండిపోయాను. 
"వాడికి మారష్ల ఆరట్స్ నేరిప్ంచాలని పటుట్బటిట్ంది నువేవ్ కదా? మరి ఇపుప్డు అవి వుపయోగిసేత్ ఎందుకలా 

ఏడుసాత్వ?"  నవావ్రు నానన్. 
"చాలెల్ండి శంకర. మారష్ల ఆరట్స్ నేరిప్ంది సెలఫ్ డిఫెనస్ కోసం. ఇలా సీట్ర్ట ఫైటస్ కోసం కాదు" కోపంగా అంది. 
"డోనట్ టాక రబిబ్ష. వాడు చేసింది సీట్ర్ట ఫైట కాదు సంధాయ్. వాడో జీవితానిన్ కాపాడాడు. డూ యూ గెట దట"  

తీవర్ంగా అనాన్రు నానన్. 
అమమ్ మౌనంగా వుండిపోయింది. నానన్ కాసత్ నిభాయించుకుని అమమ్ తల నిమిరారు. 
"సారీరా! ఐ కెన అండర సాట్ండ యువర కనస్రన్. కానీ, వాళుళ్ నలుగురూ ఒకక్టిగా పెరిగారు. ఒకరి కోసం 

ఒకరు పార్ణం పెడతారు. అలాంటపుప్డు తులసికి పర్మాదం ముంచుకొసేత్ వాడు డిఫెండ చేయడా చెపుప్? ఖచిచ్తంగా 
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చేసాత్డు, వాడికి ఏ కుంగ ఫూ, కరాటేలు రాకపోయినా చేసాత్డు. మన అదృషట్మేమిటంటే వాడికి తనని తాను 
కాపాడుకుంటూనే వేరే వారిని కాపాడగలిగే విదయ్ వచుచ్. అందుకు సంతోషించు. వాడికొచిచ్న విదయ్ని ఓ మంచి పనికోసం 
వినియోగిసేత్ తపేప్ంటి సంధాయ్? మనమే ఇలా ఆలోచించి డీలా పడితే ఎలా చెపూప్?" అనాన్రు నానన్. 

"మ. మీరు చెపేప్దీ నిజమే కానీ"  ఆగిపోయింది అమమ్. 
"ఇంకే ఆలోచనలూ పెటుట్కోకు సంధాయ్.  హీ డిడ ఎ రైట థింగ. వాడు గానీ అడుడ్పడకపోతే రోజూ పేపరోల్ 

చదువుతునాన్మే ఆడపిలల్ల మీద రకరకాల అఘాయితాయ్లు. అలాగే మరో వారత్ అయివుండేది మన తులసి జీవితం."  
"ఛ..ఛ.. అలా అనకండి. అమోమ్ తలుచుకుంటేనే గుండెలదిరిపోతునాన్యి. ఎంత గండం తపిప్ందాపిలల్కీ?" 

గుండెలమీద చెయియ్వేసుకుని భయంగా అంది. 
"కదా! అంతా మనవాడి మంచి బుదీధ్, సాహసం వలేల్ కదా. చెపాప్లంటే నీ పెంపకమే సంధాయ్. ఎంత చకక్గా 

కొడుకుని పెంచావూ. ఇపుప్డు మనమంతా గరవ్పడేలా చేసాడు చూడూ" చినన్గా తన భుజం తటాట్రు నానన్. 
"ఆహా. చెపప్ండిక కబురుల్" నవివ్ంది అమమ్ కాసత్ంత రిలాకస్వుతూ.  
"లేదు, లేదు. నేనేమీ కబురుల్ చెపప్టం లేదు. నీ కొడుకు పర్యోజకుడయాయ్డు సంధాయ్. వాడి కాలేజ ఛైరమ్నూ, 

పిర్నిస్పాలూ, లెకచ్రరూస్, తోటి పిలల్లూ, శాసిత్గారి ఫాయ్మిలీ అందరూ ఎంతలా పొగిడారో వినుంటే పొంగిపోతావు 
తెలాస్.." 

"అవునా? ఏమనాన్రేంటీ?" సంతోషంగా అడిగింది. 
"ఎంతో పొగిడారు. వాడిలాంటి కురార్డు తమ కాలేజ లోవుండడం గరవ్కారణం అనాన్రు, వాడి ఛైరమ్న ఐతే.. 'మా 

కాలేజ పరువు దకిక్ంచాడు. ఏదైనా జరగరానిది జరిగివుంటే అదీ కాలేజ పిర్మిసెస లో. అమామ్యికి జరిగే డామేజే 
కాకుండా కాలేజ పేరూ నాశనమైపోయేది. అమామ్యినే కాదూ, కాలేజ నీ, మా అందరినీ కాపాడాడు మీ వాడు' అనాన్రు.  

వాళళ్ కాలేజ లెకచ్రర ఒకాయననాన్రూ 'కాలేజ ఇబబ్ందులోల్ పడివుంటే మా అందరి జాబస్ కీ ముపొప్చేచ్ది సర. 
పైగా మీరంతా వుండి ఏంచేసుత్నాన్రంటూ జనాలు, మీడియా అందరూ దుమెమ్తిత్ పోసేవారు.  యువర సన రియలీల్ సేవడ్ 
అజ. అవర రెపుయ్టేషన.' అంటూ చాలా మెచుచ్కునాన్రు. పాపం అతనే మనవాడి వెంటవెంట వుండి హాసిప్టల కి కూడా 
తీసుకెళిళ్ంది అని శాయ్మ చెపాప్డు" చెపాప్రు నానన్. 

బహుశా కుమార సర అయివుండచుచ్ అనుకునాన్ను. అదంతా విని నా మనసు వుపొప్ంగిపోయింది. వారంతా 
ననున్ మెచుచ్కునాన్రు.  

కానీ, నానన్తో కూడా అలా మాటాల్డతారని తెలీదు. నానన్ నాకు చెపప్లేదు కూడా. 
"మీరు లకీక్, వాళుల్ పొగిడిందంతా వినాన్రు."  కాసత్ంత కినుకగా అంది అమమ్. 
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నవావ్రు నానన్ "ఆహా.. మరైతే ఇంతకుముందేమో వాడలా చేసుండకూడదనాన్వ? అందరూ పొగిడేసరికి 
పొంగిపోతునాన్వ" వెకిక్రించారు. 

"వాడికి డేంజరని వరీర్ అయాయ్ను, నేనేమీ వాడు చేసింది తపూప్ అనలేదు" ఉకోర్షపడింది అమమ్. 
"సరెసరేల్ ఏదో సరదాగా అనాన్ను. ఫీలవకు" నవువ్తూ చెపాప్రు నానన్. 
"ఇంతకీ శాసిత్గారేమనాన్రూ?" కుతూహలంగా అడిగింది. 
"జరిగింది తెలియగానే వారంతా ముందు బాగా భయపడిపోయారు. చాలా సరిద్ చెపిప్ ధైరయ్ం చెపాప్లిస్వచిచ్ంది. 

తేరుకునాన్కా శాసిత్గారనాన్రూ మా పార్ణాలు నిలబెటాట్డు మీ కృషణ్ ఈ రోజు శంకర గారూ. తులసికేమనాన్  అయివుంటే 
మేమేమయిపోయేవాళళ్ం చెపప్ండీ. సాకాష్తూత్ ఆ వేణుమాధవుడే మీ కృషణ్లా వచిచ్ మమమ్లిన్ కాపాడాడు" అంటూ కనీన్ళుళ్ 
పెటుట్కునాన్రు. బరువుగా చెపాప్రు నానన్. 

ఆ మాటలకి గరవ్ంతో నా ఛాతీ మరో నాలుగురెటుల్ వుపొప్ంగింది.. 
"అయోయ్ పాపం. రమతో వెళిళ్మాటాల్డివసాత్ను, పాపం తులసిని కూడా కాసత్ పలకరించినటుట్ంటుంది. 

బెదిరిపోయుంటుంది. పాపం పిచిచ్పిలల్. ఎలా వుందో ఏంటో"  వరీర్డ గా అంది. 
"మ అవును సంధాయ్.. ఓసారి వెళిళ్రా. పిలల్ బాగుంటే చాలూ. చదువూ వదూద్, ఏమీ వదుద్ అసలింక కాలేజ కే 

పంపమనేసారు శాసిత్గారు.  చాలా కషట్పడి కనివ్నస్ చేసాను. ఐనా ఏదైతేనేం  పెదద్ పర్మాదం తపిప్ందా పిలల్కి" నిటూట్రాచ్రు 
నానన్. 

"నిజంగానే తపిప్ందంటారా శంకర?" గంభీరంగా అందమమ్. 
అయోమయంగా చూసారు నానన్ "నువవ్నేదేంటి సంధాయ్..? ఆ కురర్వాడు ఒకవేళ మళీళ్ దాడి చేసాత్డనా?  లేదు, 

లేదు, వాళళ్ ఫాదర మాటిచాచ్రు వాడికి తగిన కౌనిస్లింగ ఇపిప్ంచి, చాలా దూరంగా వేరే కాలేజ లో వేసాత్ననీ" అంటూ 
ఇంకేదో చెపప్బోయారు నానన్. 

"నేననేది అతనొకక్డి విషయమే కాదు" అంది. 
"మరి?" నానన్ భృకుటి ముడిపడింది. 
"ఆ పిలల్ కి అడుగడుగునా పొంచి వునన్ పర్మాదం గురించి " 
"అంటే ఏ పర్మాదం సంధాయ్? కాసత్ అరథ్మయేయ్లా మాటాల్డు. విచ డేంజర యూ ఆర టాకింగ అబౌట..?", 
"తన రూపం. హర బూయ్టీ" గంభీరంగా చెపిప్ంది చెపిప్ందమమ్. 
"వావ్ట..?" తెలల్బోయారు నానన్. పకక్నుంచి వింటునన్ నేను కూడా..! 
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"అవును శంకర. తులసిది మతిపోగొటేట్ అందం. అదుభ్తమైన రూపం. ఇక అంత అందమైన అమామ్యికి 
అడుగడుగునా శతుర్వులే కదా! యాజ ఏ మాటర ఆఫ ఫాకట్ ఆమె అందమే ఆమె శతుర్వు. ఈరోజంటే కృషణ్ కాపాడాడు 
రేపు మరొకరు. కానీ ఎపప్టికీ తనని తాను కాపాడుకోవలిస్ందైతే తనేగా..!  

PPP 
“కానీ, అదే చాలా పెదద్ టాసక్ అవుతుందాపిలల్కి. ఏ వెరీ బిగ ఛాలెంజ. అనీన్ కనిపించే పర్మాదాలే వుండవు 

శంకర. చాటుమాటుగా జరిగే అబూయ్జెస, టారచ్రస్ మగవాళళ్నుంచైతే ఈరాష్సూయలతో ఆడవాళుళ్ పెటేట్ బాధలు మరి 
కొనిన్. చాలా సహించాలి. చాలా దాటాలా పిలల్.. ఎలాగో ఏంటో?" బాధగా నిటూట్రిచ్ంది అమమ్. 

నిజమేననన్టుట్ నెమమ్దిగా తలపరికించారు నానన్. అవును అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే. మేమంతా చేతన గురించి 
మాతర్మే ఆలోచించాము. వాడు చేయబోయిన అఘాయితయ్ం, ఒకవేళ వాడు మళీళ్ దాడి చేసేత్ ఎలా? అనీ ఎటెస్టార్ 
ఎటెస్టార్. అమమ్ చాలా కరెకట్ గా చాలా దూరం ఆలోచించింది. ఎలాగైనా తులసిని కంటికి రెపప్లా 
కాపాడుకుంటూవుండాలి మేమిక. శాయ్మ తో కూడా చెపాప్లి అనుకునాన్ను. 

"సరెల్ండి ఎకుక్వ ఆలోచించి బురర్పాడు చేసుకోకండి. అదంతా ఆడవారి జీవితంలో భాగమైపోయింది. తనకు తనే 
నేరుచ్కుంటుంది. లేకునాన్ లోకం నేరేప్ తీరుతుంది" చెపిప్ంది. 

"నువువ్ చినన్తనంలో చాలా పడాడ్వు కదూ సంధాయ్?" నెమమ్దిగా అడిగారు నానన్.  
ఉలికిక్పడాడ్ను నేను. గుండె ఫీర్జ అయిపోయినటైట్ంది. అమమ్ మాటాల్డలేదు. 
అమమ్ జవాబు కోసం నేనూ, నానాన్ కూడా ఎదురుచూసుత్నాన్ం. నేను భయంగా. మరి నానన్ ఫీలింగస్ ఏంటో 

నాకు తెలియలేదు.. 
అమమ్ అకక్డనుండి లేచింది, "కృషణ్కి కాఫీ ఇచిచ్ వసాత్ను శంకర. వాడు లేచాడేమో?" అంటూ లోపలికి వచిచ్ 

కిచెన వైపు వెళిళ్పోయింది. 
లాన లో ఛైర లో నానన్, మెటల్ దగగ్ర నేనూ అలా చాలాసేపు వుండిపోయాము. అమమ్ బదులివవ్ని పర్శన్కి మాకు 

జవాబు అరథ్మైపోయింది. బట, వి ఆర జసట్ హెలప్ లెస. 
నానన్ లేచి వెళళ్బోతూ ననున్ చూసి ఆగారు, నా తల నిమిరి "పద కనాన్ పద వెళాద్ం" అని కుల్పత్ంగా చెపిప్ 

ముందుకు నడిచారు.. 
చాటుగా వారి మాటలు వినడానికొచాచ్నని అనుకునాన్రేమో అనన్ నా గిలట్, నానన్ ఇచిచ్న ఆ చినన్ గెశచ్ర తో 

పోయింది. వారూ నేనూ వేరు కాదని తెలిపింది. థాయ్ంకూయ్ గాడ. థాయ్ంకూయ్ సో మచ. ననున్ ఇంత గొపప్ తలిల్తండుర్లకు 
పుటిట్ంచినందుకు. తృపిత్గా కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటూ నానన్ని అనుసరించాను. 

PPP 
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తులసి ఆలోచనలు చాలా లోతైనవి. గురుత్పటట్లేనివి. వేరేవారికి ఇబబ్ంది కలుగకూడదని తను చేసే పనులు తనని 
భినన్ంగా నిలబెటేట్వి. 

ఆరోజు నాకింకా గురుత్ంది, ఎమ సెట ఎగాజ్మ బాగా రాసేసిన రిలాకస్డ్ మూడ లో శాయ్మ వాళిళ్ంటి టెరార్స మీద 
ఇంటోల్వాళల్కి తెలీకుండా బీర కాయ్నస్ తాగుతూ సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్ం నేనూ, శాయ్మ. పరుగున వచిచ్ంది పైకి బృందా. 
చపుప్న మా చేతులోల్ని బీరస్ వెనకిక్ పెటేట్సాం. 

"యూ నో వాట తులసి ఎమ సెట రాయనేలేదు తెలాస్?" రొపుప్తూ చెపిప్ంది, ఏ ఉపోదాఘ్తంలేకుండా. తెలల్బోయి 
చూసాం.  

"అదేంటి, పగలూ, రాతీర్ కషట్పడి అందరం చదివాం, రాసాం తనెందుకు సిక్ప చేసుత్ంది? పిచిచ్ జోకులెయయ్కు" 
విసుకుక్నాన్డు శాయ్మ. 

తలడడ్ంగా తిపిప్ంది. "నిజంరా తనే చెపిప్ంది. కావాలంటే తననే అడగండి." 
ఒకళళ్ ముఖాలొకరం చూసుకునాన్ం.  పకక్నునన్ కారడ్ లెస తీసి తులసి వాళిళ్ంటికి డయల చేసాడు శాయ్మ. 
"తులసీ ఓసారి మా ఇంటికి రా ఇపుప్డే టెరార్స మీదునాన్ం, డైరెకట్ వచెచ్య లేదు అరజ్ంట" శాయ్మ మాటలు 

వింటూ అనయ్మసక్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఏమైంది తులసికి, ఎగాజ్మ మిస చేసేంత పార్బల్ం ఏమైవుంటుంది? 
లేత గులాబీరంగు చుడీదార లో అపుప్డే విరిసిన పువవ్ంత ఫెర్ష గా పర్తయ్క్షం అయింది ఓ పది నిమిషాలకి తులసి 

"ఏంటంత అరజ్ంట పని శాయ్మ? పర్సాదం లడూడ్లు చెయయ్డానికి సాయంచేసాత్నని చెపాప్ను రాధ పినిన్కి తెలుసా? మళీళ్ 
పనుందని చెపిప్ రావడానికి ఎంత పార్బెల్మో మీకేం తెలుసు బాబూ. వంద పర్శన్లడుగుతుంది పినిన్. తనని తపిప్ంచుకుని 
వచేచ్సరికి తలపార్ణం తోకకి వచిచ్ంది. కాసత్ ముందే చెపొప్చుచ్గా కలిసేదుందని" కాసత్ంత సునిన్తంగా తనదైన పంధాలో 
విసుకుక్ంది తులసి. 

"మాకూ ముందు తెలీదు కదా! తమరు వుదధ్రించిన ఘనకారయ్ం. అందుకే అంత హడావిడిగా పిలవాలిస్వచిచ్ంది" 
వయ్ంగయ్ంగా ఒకింత కోపంగా అనాన్డు శాయ్మ.  

తెలల్బోతూ చూసింది, "నేనేం చేసానూ?" అంటూ. అసలే పెదద్వైన ఆమె కళుళ్ మరింత విశాలమయాయ్యి. 
"ఎమ సెట ఎగాజ్మ రాయలేదా తులసీ?" ఇంకేదో అనబోతునన్ శాయ్మ ని వారిసూత్ డైరెకట్ గా అడిగాను. 
మౌనంగా తలొంచుకుంది. నెమమ్దిగాగా తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది "లేదు" అంటూ. 
"చెపుప్ తులసీ, ఎందుకు?" సీరియస నెస చోటు చేసుకుంది నా గొంతులో.  
"నానన్ డిగీర్ చెయయ్మనాన్రు కృషాణ్. ఇంజనీరింగ ఎఫరడ్ చేయలేమనాన్రు అందుకే" బెరుగాగ్ చెపిప్ంది. 
"మరావిషయం మా దగగ్రెందుకు దాచావ?" ఖసుస్మనాన్డు శాయ్మ. 
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"అదంతా చెపిప్ అనవసరంగా ఎగాజ్మస్ మధయ్లో మిమమ్లన్ందరీన్ డిసట్ర్బ చెయయ్డం ఎందుకనీ" ఆగిపోయింది. 
"చాలా గొపప్పని చేసావ మరి మాతో రాతిర్, పగలు పిర్పేర అయినటుట్ కటింగ దేనికో" విసుకుక్నాన్ను కోపంగా.  
"సారీ పిర్పేర అవవ్కపోతే మీరు అడుగుతారు వరీర్ అవుతారు. అందుకే అపైల్ చేసాను. కాకపోతే రాసి పర్యోజనం 

లేదు కాబటిట్ రాయలేదు. పీల్జ ఫీల కాకండి" మా వైపు చూసూత్ దిగులుగా అడిగింది.  
"ఫీల కావడం కాదు తులసీ, ముందే తెలిసేత్ ఏదో ఒకటి పాల్న చేసేవాళళ్ం కదా. నీకు ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీరింగ మీద 

ఎంత ఇంటర్సట్ వుందీ  సడెన గా ఈ డెసిషన. నానాన్ వాళళ్తో అంకుల కి చెపిప్ంచేవాళళ్ంకదా. అసలు ఎగాజ్మే 
రాయకపోతే ఎలా, ఏంచేసేదిపుప్డూ?" మందలింపుగా అనాన్ను. 

"నానన్ చదివించనూ అంటే మాటాల్డించవచుచ్, బట ఎఫరడ్ చేయలేననాన్కా ఫోరస్ ఎలా చేసాత్ను కృషాణ్?" అంది 
నెమమ్దిగా. 

"మేమంతా లేమా? ఏదో ఒకలా అమౌంట అరేంజ చేసుకునేవాళళ్ంకాదా?" అనాన్డు శాయ్మ. 
"మరీ చినన్పిలల్లాల్ మాటాల్డకు శాయ్మ. ఇంజనీరింగ అంటే వెయీయ్, రెండువేలూ కాదు. ఏదో ఓలా అరేంజ 

చేసుకోవడానికి, అందరమూ మిడిల కాల్స వాళళ్మే. కాసత్ పైనా, కిందా వయ్తాయ్సంలో" సునిన్తంగా కోపప్డింది. 
తన మాటలోల్ సతాయ్నిన్ గర్హించి కాసేపు అందరం మౌనంగా వుండిపోయాం. 
"ఓ ఐడియా" చినన్గా అరిచింది బృందా మా దిగులుని బేర్క చేసూత్ అలల్రిగా. అదేంటో తెలియకపోయినా తన 

అరుపులో అలల్రి అరథ్మై మా ముఖాలోల్ కాసత్ంత నవువ్ విచుచ్కుంది.  
"ఏంటో ఆ గొపప్ ఐడియా? కాసత్ మాకూ శలవివవ్ండి మేడమ" అడిగింది తులసి. 
"సింపుల, ఇంజనీరింగ నువేవ్ చదవాలనేముంది, అంకుల కి చెపెప్య ఓ ఇంజనీర బకరానే చూడమని, వాడు 

కషట్పడి చదువుకుని, జాబ తెచుచ్కుని వసాత్డు, నువువ్ ఫుల ఎంజాయ వాట యూ సే?" కొంటెగా కళెళ్గరేసింది. 
నవేవ్సామంతా.  
"ఆహా, మీరు చాలా గేర్టమామ్ ఏం చెపాప్వూ " సెలూయ్ట చేసినటుట్ అభినయించాడు శాయ్మ. 
"థాయ్ంకూయ్ బర్దర. ఇంకో ఐడియా కూడా చెపప్నా, అదేదో ఈ ఇదద్రు ఇంజనీరస్ లోనే చూసోక్ తులసీ, కటన్ం 

కూడా వుండదు. ఫీర్. ఫీర్. ఫీర్" హుషారుగా చెపిప్ంది. నవావ్గలేదందరికీ. 
"వారీన్. మాకే పెటాట్వా ఎసరు. ఐతే నా దగగ్రా వుందో ఐడియా. శాయ్మ నువువ్ తులసిని చేసోక్, నేను బృందాని 

చేసుక్ంటా. మొతత్ం ఫీర్.. ఫీర్.. ఫీర్ ఏమంటావ?" అడిగాను అలల్రిగా.  
అపప్టికే శాయ్మ, తులసీ పడీ పడీ నవువ్తునాన్రు. 
 "సూపరార్" మధయ్లో నవావ్పుకుంటూ కషట్ంమీద చెపాప్డు శాయ్మ. 



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   31  ..! - - ( )  

"చంపుతా. అమోమ్ పోయి పోయి ఈ రాక్షసుడు నాకా. ఫీర్గా వచిచ్నా ఆఖరికి ఎదురు కటన్మిచిచ్నా వదుద్ 
బాబోయ" భయం నటించింది బృందా. 

"ఆ ఏంటీ? రాక్షసుడా. హలో ఎకస్ కూయ్జ మీ. ఏమనుకుంటునాన్వ  కాలనీ కృషుణ్డికక్డ" కాలరెగరేసి, ఫోజ 
కొడుతూ చెపాప్ను. 

 "ఛా ఎవరమామ్ చెపిప్ంది? అంత సీన లేదు తమరికి" వెకిక్రించింది. 
"అయోయ్ అలా అంటే ఎలా బృందా, పాపం ఏం తకుక్వ చెపూప్ కృషణ్కి. ఈసారికి ఒపేప్సుకోరాదూ" ఉడికించింది 

తులసి. 
"హే భగవాన. వునాన్వా? అసలునాన్వా?" పాట టైప లో బాధనటించింది బృందా.  
అంతలో సావ్మి గుళోళ్ గంటలు వినిపించాయి, రాతిర్ హారతికి సూచనగా. చపుప్న అటుచూసి, "అమోమ్ 

తొమిమ్దయిపోయింది. ఇక వెళాత్నూ" అంటూ లేచింది తులసి. 
"సారీ తులసీ, మేం ఏం చెయయ్లేకపోతునాన్ం" నెమమ్దిగా చెపాప్డు శాయ్మ. తియయ్గా నవేవ్సి తలూపింది తులసి. 

బృందా లేచి మౌనంగా తనని హగ చేసుకుంది. లాలనగా తన భుజం పాయ్ట చేసింది తులసి. 
"పద, నినున్ డార్ప చేసాత్ను " చెపాప్ను.  
"ఇకక్డే కదా మళీళ్ ఎందుకులే కృషాణ్" ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అంది. 
"లెట మీ వాక విత యూ. పీల్జ.  కాసత్ దూరంనుంచే వెళిళ్పోతా సరేనా, మీ రాధ పినిన్ కళళ్లో పడకుండా" 

చెపాప్ను.  
చినన్గా నవివ్ తలూపింది. మెటల్ వైపు నడుసూత్ చెపాప్ను "శాయ్మ ఇంటోల్ చెపిప్ వసాత్, రాతిర్కికక్డే వుంటా, బెడ పైన 

వేసెయ" అంటూ వాడివైపు చూసి అరథ్వంతంగా నవావ్ను. బీర కానస్ దాచిన వైపోసారి చూసి, వాడూ నవివ్, "డన" 
బొటనవేలు పైకెతిత్ చూపుతూ చెపాప్డు. 

బయటికి వెళాళ్కా అడిగాను. "ఒకక్మాట కూడా చెపప్లేదెందుకు తులసీ? ఇనిన్రోజులోల్ అందుకేనా ఎమ సెట 
ముందు అంత డల గా వునాన్వు నేను ఎగాజ్మ టెనష్న అనుకునాన్ను" బాధగా. 

"మ.. మీరంతా ఫీలవుతారనీ చెపప్లేదు. ఐనా డల గా ఎందుకునాన్నని ననెన్వరూ అడగలేదుగా చెపప్డానికి" 
అంది సూటిగా. 

తన మాట చురుకుక్మనగా దెబబ్తినన్టుట్ చూసాను, సీట్ర్ట లైట వెలుతురులో తన పెదద్ కళళ్లో చితర్మైన భావం,  
"ననన్డగలేదుగా చెపప్డానికి."  
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'నువువ్ పెనిస్ల తీసావా, లేదా అని ననన్డగలేదు టీచర. పెనిస్ల ఎందుకు తీసావని కొటాట్రు' అంటూ కనీన్ళుళ్ 
పెటుట్కునన్ ఆరేళళ్ తులసి గురొత్చిచ్ంది. 

"ఎగాజ్మస్ టెనష్న అనుకుని పటిట్ంచుకోలేదు. వి ఆర సారీ రా" అనాన్ను గిలీట్గా. 
తేలిగాగ్ నవేవ్సింది," నాకు తెలీదా కృషాణ్. ఏదో అనేసాను. ఫీల కాకు." చెపిప్ంది. 
"తులసీ, మేం బాధపడతామని ఇనిన్ రోజులు దాచావు సరే మరి మేమంతా ఎమ సెట రాసుత్ంటే నీకు మాతర్ం 

బాధెయయ్లేదూ? అందరి గురించీ ఆలోచించడం మంచిదే, కానీ, నీ బాధెందుకు దాచుకుంటావలా?" అడిగాను 
మృదువుగా మందలిసూత్.  

నడుసుత్నన్దలాల్ నెమమ్దిగా ఆగిపోయింది. తన చేతులోల్ మెలిపెడుతునన్ చునీన్వైపే చూసూత్ తలొంచుకుని 
వుండిపోయింది.  

లాలనగా ఆమె తలపైన చేయుంచాను, "నానన్ బాధపడతారని గోల వదిలేసీ, మేము బాధపడతామని మా దగగ్ర 
దాచీ, ఎందుకదంతా చెపూప్? ఐనా అనిన్ విషయాలూ నువువ్ చెపప్కపోతే మాకరథ్ంకాదనుకునాన్వా ఇడియట  ఏదో 
ఈసారి ఎగాజ్మస్ హడావిడిలో పటిట్ంచుకోలేదుగానీ, మా తులసి సైలెనస్ మాకరధ్ంకాదా ఏంటి చెపుప్. ఏదీ ఇటు చూడూ" 
అనాన్ను. 

 నెమమ్దిగా తలెతిత్ంది. ఆ పెదద్ కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి తెర. చలించిపోయాను.  
"ఒకక్మాట చెపాత్ను తులసీ, మనం అందుకోవాలనుకునన్ది దొరికినపుప్డు వచేచ్ సంతోషం కంటే, దొరికినదానిని 

సంతోషంగా సీవ్కరించగలిగినపుప్డే మనిషి తృపిత్గా వుంటాడట ఎకక్డో చదివాను, లైఫ లో తృపిత్ ముఖయ్ం తులసీ, ఇట 
గివస్ హాయ్పీనెస" చెపాప్ను గంభీరంగా. 

తలూపింది, "గురుత్పెటుట్కుంటాను కృషాణ్ ఎపప్టికీ. నిజంగా  ధాయ్ంకూయ్. తృపిత్లోంచే హాయ్పీనెస డిరైవ చేసోక్డానికి 
పర్యతిన్సాత్ను. వసాత్ మరీ, థాయ్ంకస్ వనస్ అగైన" చెపిప్ కదిలింది. 

తను వెళిళ్న వైపు తను కనుమరుగయేయ్ంతవరకూ చూసి వెనుదిరిగి ఇంటిదారి పటాట్ను. తెలుసు తులసి 
సరుద్కుపోవడానికే ఎకుక్వ పిర్ఫరెనస్ ఇసుత్ంది. కనీసం అందులోనైనా తను సంతోషంగా వుండాలనే అలా చెపాప్ను.  

కానీ, తనకి ఇషట్మైన వాటికోసం, తన హకుక్కోసం పోరాడమని చెపాప్లిస్ందా. ఏమో మరి నాకు కరకట్నిపించింది 
చెపాప్నుగానీ తపోప్, ఒపోప్ నాకూ తెలీదు మరి. 

PPP 
శాసిత్ అంకుల కోసం తులసి తీసుకునన్ నిరణ్యంతో మొదటిసారిగా మా దారులు వేరయాయ్యి. ఆ అవడంతో 

మొదలుకొని మా పర్తి దారీ వేరవుతూనే పోయింది. 
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నేను, శాయ్మ, బృందా ఇంజనీరింగ లో, తులసి డిగీర్ కాలేజ లో జాయిన అయాయ్ము. కాలేజెస వేరైనా టెకాన్లజీ 
పుణయ్మాని మెసేజెస, మొబైలస్, మెయిలస్ తో ఎపుప్డూ టచ లోనే వుండే వాళళ్ం. వాటిని (M3) అని పిలుచుకునే వాళళ్ం 
ముదుద్గా.  

ఎంత బిజీ సెక్డూయ్ల వునాన్ రోజులో ఏదో ఒక టైమ లో అందరం కలవడానికే టైర చేసేవాళళ్ం. కాలేజ కి వెళేళ్ 
ముందో లేక తిరిగివచిచ్న తరావ్తో 

సెకండ ఇయర సాట్రట్ అయాయ్కా ననున్ హాసట్ల లో చేరిపోమనాన్రు నానన్. మూడు బసుస్లు మారి వెళాళ్లిస్ 
రావడంతో  వెయిటింగ లో, టార్ఫిక లోనే చాలా టైమ వేసట్వుతోందంటూ.  

నాకు ఆ డెసిషన పెదద్గా ఇషట్ం లేకపోయినా టైమ సేవింగ కోసం ఒపుప్కోక తపప్లేదు. శాయ్మ, బృందాలు మాతర్ం 
వారి కాలేజ లకి బస ఫెసిలిటీ వుండడంతో ఇంటి నుంచే వెళేళ్వారు.. 

తులసిది కాలనీ దగగ్రోల్వునన్ డిగీర్ కాలేజ కావడంతో తను కాసత్ ముందుగానే వచేచ్సేది కాలేజ నుంచి . 
ఇంటర నుండీ అలవాటైన టూయ్షనస్ చెపప్డం ఇంజనీరింగ జాయిన అయాయ్కా కూడా కంటినూయ్ 

చేయాలనుకునాన్ను. కానీ అలా చేయడం కషట్మయేయ్ది. కాలేజ దూరం కావడంతో చాలాసారుల్ తిరిగి వచేచ్సరికీ 
ఆలసయ్మయిపోయేది. నా కాల్సెస కూడా పాపం తులసే తీసుకోవలసి వచేచ్ది. 

 నేను హాసట్ల చేరిపోయాకా, తులసి పూరిత్గా టేక ఓవర చేయాలిస్ వచిచ్ంది. ఎపుప్డైనా బృందా తనకి సాయం 
చేసేది. ముఖయ్ంగా సూట్డెంటస్ కి ఎగాజ్మస్ టైమ లో. 

చూసుత్ండగానే మేము ఫైనల సెమ కి వచేచ్సాము.  ఆలెర్డీ పేల్సెమ్ంటస్ జరిగిపోయాయి మా బాయ్చ కి. లకీక్లీ చాలా 
మంచి కంపెనీలో నాకు సెలెక్షన వచిచ్ంది. పైగా నేను ఎమ.ఎస. చేసాత్నంటే కూడా అబార్డ కూడా పంపిసాత్మని చెపాప్రు. 
ఒకక్ సెమ కషట్పడితే లైఫ సెట అయిపోయినటేట్. నేను వూహించనంత మంచి ఆఫర అది. వెరీ మచ థిర్లడ్. 

బృందాకి కూడా మంచి పేల్సెమ్ంట వచిచ్ంది. కాకపోతే శాయ్మ మాతర్ం రిసెరచ్ కి సంబంధించిన ఆఫర వసేత్నే 
తీసుకుంటానంటూ వేరేవేవీ ఆకెస్పట్ చేయకుండా వుండిపోయాడు. 

తులసి డిగీర్ పూరత్యిపోయింది. ఆ పైన చదివించలేనని శాసిత్ అంకుల చెపేప్యడంతో తను ఇంటోల్నే 
వుండిపోయింది. ఈవెనింగస్ మేం సాట్రట్ చేసిన టూయ్షన కాల్సెస మాతర్ం తీసుకునేది.  

కనీసం తను డిసెట్నస్ లో ఐనా పీ.జీ. చేయడానికి శాసిత్ అంకుల ని ఒపిప్ంచమని నానన్నీ, రాజేష అంకుల నీ 
బలవంతంగా పంపాము. చాలా కషట్ంమీద అందుకు ఒపుప్కునాన్రాయన, వీళళ్ మాట కాదనలేక. 

మరిచ్పోలేని రోజది. తులసి చాలా సంబరపడిపోయిందపుప్డు. నాకు తెలుసు, పాపం తనకి చదువంటే చాలా 
ఇషట్ం. 



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   34  ..! - - ( )  

PPP 
రోజూ సాయంతర్ం లైబర్రీకి వెళేళ్ముందు సిసట్మ ముందు కాసేపు తపప్నిసరి.. నేను హాసట్ల కి మారాకా మా 

నలుగురి గూర్ప కీ ఛాటింగ కోసం మేం ఫికస్ చేసుకునన్ టైమ అది.  
శాయ్మ, బృందాల పార్జెకట్  కాల్సెస కూడా అపుప్డే పూరత్వుతాయి. తులసి కూడా టూయ్షన కాల్సెస కి కాసత్ ముందే 

మా ఇంటికి వచిచ్ నా సిసట్మ తీసుత్ంది. 
మాగిజ్మమ అందరం జాయిన అవుతాము, ఎపుప్డైనా ఒకొక్కక్రం మిసస్వుతుంటాము.  
ఆ రోజు శాయ్మ, తులసీ ఇదద్రూ లేరు మెసెస్ంజర లో. బృందా ఒకక్తే వుంది. చాలా పెదద్ నూయ్స తో సిదధ్ంగా. 
"యూ నో కృషాణ్ తులసి పెళళ్ట నెకస్ట్ మంత" ఏ వుపోధాఘ్తమూ లేకుండా డైరెకట్ గా మెసేజ టైప చేసింది బృందా. 
"వావ్ట.. ఆర యూ కిడిడ్ంగ.. ఏంటంత సడెన గా !?" కంగారుగా తిరిగి టైప చేసాను. కాల చేదాద్మంటే కాయ్ంపస 

లో సెలస్ అలౌడ లేవు. 
"లేదు. కిడిడ్ంగా నా మొహమా. ఈవెన ఐ వాజ టెరిబీల్ షాకడ్. శాసిత్ అంకుల కాశీకి వెళాళ్రు కదా పొదుద్నేన్ తిరిగి 

వచాచ్రు. అకక్డెవరో తెలిసినవాళుళ్ కలిసారట.  చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ అట. అంకుల సింపుల గా సంబంధం ఖాయం 
చేసుకుని వచేచ్సారు, కనీసం రమా ఆంటీకి కూడా చెపప్నైనా చెపప్కుండా.  

తులసికి కూడా కొంచెంసేపటి కిర్తమే తెలిసింది. తెలియగానే నా దగగ్రకి వచేచ్సింది. సడెన గా కదా. పాపం చాలా 
నెరవ్స అయిపోయినటుట్ంది" చెపుప్కుపోతోంది బృందా. 

"వెయిట. వెయిట..యూ మీన తులసీ ఈజ ఓ.కే. విత ఇట ? తనకి ఓ.కే.నా? ఇదంతా ఇంత తొందరగా 
బృందా? " 

"మ. ఏమో కృషాణ్ నువొవ్చాచ్కా మాటాల్డు తనతో. నాకైతే అరథ్ం కావటేల్దు. నీకే తెలియాలిక”  చెపిప్ంది. 
"మే బీ. సరే తనేది?" అడిగాను. 
"ఏదో పూజట సాయంతర్ం. అంకుల కాశీ వెళిళ్ వచాచ్రుకదా గంగా జలం, పర్సాదం, అనీన్ అందరికీ 

పంచుతారట. ఏరాప్టల్లో వుంది" చెపిప్ంది. 
"ఓ.కే. దెన. మళీళ్ మాటాల్డతాను బృందా సీ యూ" అంటూ ఛాట బాకస్ కోల్జ చేసాను.  
లేచి బయటకి వచాచ్ను. అపప్టికే రఘు వచాచ్డు లైబర్రీ టైమ అయియ్ందంటూ. రఘు కూడా నా కాలేజే. కాకపోతే 

వాళళ్ ఇలుల్ దగగ్రే కావడంతో హాసట్ల అవసరపడలేదు వాడికి. కాలేజ లో కాల్సెస అయాయ్కా ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ వసాత్డు. 
ఇపుప్డంటే పార్జెకట్ టైం కాబటిట్ లైబర్రీ అవరస్ కోసం, అసలైతే వాడొచేచ్ది అందరం చేసే టైంపాస కోసమే. 

"కృషాణ్ ఏంటి ఇంకా ఇకక్డే వునాన్వ? వెళాద్మా?" అడిగాడు. 
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ఎకక్డో ఆలోచిసుత్నన్ నేను వులికిక్పడి చూసాను " లేదు రఘూ నేను ఇంటికి వెళాళ్లి నువెవ్ళుళ్" చెపిప్ తవ్ర తవ్రగా 
కదిలాను. 

వెళాళ్లి వెంటనే. అందరికంటే ముందు అమమ్తో మాటాల్డాలి ఇవావ్ళే. నా మనసులో అనుకునన్ది చెపాప్లి. 
PPP 

"సో తులసిని పేర్మిసుత్నాన్వనన్మాట"  గంభీరంగా అనాన్రు నానన్. 
"లేదు నానాన్" వెంటనే జవాబిచాచ్ను తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ. 
"చినాన్ కథలు చెపప్కు, నువేవ్ం అడుగుతునాన్వని అమమ్ నాకు చెపిప్ందో తెలుసా?" నానన్ గొంతులో కోపం 

సప్షట్ంగా వినిపించింది. 
"తెలుసు నానాన్ నేనే అడగమనాన్ను. తులసిని పెళిళ్ చేసుకుంటాననాన్ను" చెపాప్ను సినిస్యర గా.  
"పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డకు కృషాణ్. ఓ పకక్ ఆ అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకుంటానంటూ, మరోపకక్ పేర్మించటేల్దంటావ 

ఎందుకా కథలు? నీకాపిలల్ంటే ఇషట్ం లేదూ?" అసహనంగా చూసూత్ అనాన్రు నానన్. 
"ఇషట్మే నానాన్. చాలా ఇషట్ం, నాకు శాయ్మ అంటే కూడా ఇషట్మే, కానీ పేర్మించడంలేదుగా. అలాగే తులసంటే 

కూడా ఇషట్మే – పేర్మ కాదు" వివరించాను. 
"అంటే శాయ్మ కీ, తులసికీ తేడాలేదేమిటార్ నీ దృషిట్లో" తెలల్బోతూ అడిగింది అమమ్ నానన్వైపోసారి 

అయోమయంగా చూసి.  
"ఎందుకు లేదమామ్? శాయ్మ తో నా రిలేషన లైఫ లాంగ, మేం ఎంతకాలం కావాలంటే అంతకాలం కంటినూయ్ 

చేయొచుచ్, బట తులసితో అలాకాక్దు. ఇటస్ నెవర ద సేమ. ఆలెర్డీ బోలెడు రెసిట్ర్క్షనస్. ఇక రేపు ఫూయ్చర లో మాకు ఎవరి 
లైఫ వారికేరప్డాడ్కా కనీసం కలిసేందుకు, మాటాల్డుకునేందుకైనా వుంటుందో లేదో తెలీదు.  

అందుకే పెళిళ్ చేసుకుంటానంటునాన్ను. సో దట తనని లైఫ లాంగ కోలోప్కుండా వుండేందుకు. అంతే" కనెఫ్స 
చేసాను.  

ఇదద్రూ అయోమయంగా చూసారు నావైపు. సడెన గా నానన్ నవావ్రు గటిట్గా, తేలిగాగ్. రెండు క్షణాల తరావ్త 
అమమ్ కూడా శృతి కలిపిందాయనతో. 

నేనేం మాటాల్డలేదు. కామ గా నిలబడాడ్ను. నేనూహించని రియాక్షన కాదది.  
కాసేపటికి సరుద్కుని తన పకక్నునన్ సోఫా వైపు చూపించారు నానన్, "ఇలా వచిచ్ కూరోచ్ కృషాణ్" అంటూ.  
నేను వెళిళ్ పకక్న కూరోచ్గానే పేర్మగా నా భుజం చుటూట్ చేయివేసి దగగ్రకి తీసుకునాన్రు.  
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"సారీ కృషాణ్ నినున్ టీజ చేయాలనో, హేళన చేయాలనో నవవ్లేదు. నీ అమాయకతవ్ం చూసి నవొవ్చిచ్ంది. అంతే. 
పీల్జ డోనట్ మైండ" ఆపాయ్యంగా అపాలజైజ చేసారు.  

"ఐ నో డాడ", చెపాప్ను మనఃసూఫ్రిత్గా.  
నిజంగానే తెలుసు నాకు వాళిళ్దద్రూ అలా ననున్ తకుక్వచేయలేరని, తమ తపుప్ని పిలల్లముందు ఒపుప్కుని 

క్షమాపణ అడిగేంత ఔదారయ్ం ఎంతమంది తలిల్తండుర్లుకుంటుంది? బట ఐ కెన పౌర్డీల్ సే మై పేరెంటస్ హావ దట. ఆ 
గౌరవమే లేకపోతే వారిముందు ఇలా నా మనసుని యధాతధంగా వుంచే ధైరయ్ం నేను ఎపప్టికీ చేయలేకపోయే 
వాడినేమో. 

"చూడు కృషాణ్ ఈ ఏజ లో అలాంటి ఫీలింగస్ సహజమే. ఇపుప్డునన్ ఫెర్ండస్ ని వదలలేమనీ, వదిలి వుండలేమనీ 
పర్తి సేట్జ లో అనిపిసుత్ంది. సూక్ల లో, కాలేజ లో, కాలనీలో, టూయ్షన లో. ఎవీర్వేర.  

సరిక్ల పెరుగుతునన్కొదీద్ మన లైఫ లో పర్యారిటీస మారతాయి. కాలంతో పాటూ బంధాల సాందర్తా 
తగుగ్తుంది. అది నువువ్ అరథ్ం చేసుకునీ"  ఇంకా చెపప్బోతునన్ నానన్ మాటలోల్కి ఇంటూర్డ అవుతూ చెపాప్ను. 

"నానాన్. నేను ఇంజనీరింగ ఫైనల లో వునాన్ను. సూక్ల, కాలేజ, టూయ్షన, కాలనీ అనీన్ దాటాననే 
అనుకుంటునాన్ను, అయినా నేను ఇంకా అడాలసెనస్ కూడా దాటలేదని నా మాటలతో మీకు అనిపిసోత్ంది కదూ? బట 
అయామ టర్యింగ టూ బీ కిల్యర తులసి నా లైఫ లో చాలా ఇంపారెట్ంట. చాలా అంటే చాలా. తనని వదులుకోవాలని 
లేదు నాకు, కానట్ లూజ హర. 

రేపొప్దుద్నన్ నా సెటిలెమ్ంట అయాయ్కా, నా కోసం ఎవరో ఒక అమామ్యిని చూసాత్రుగా. ఆ అమామ్యి తులసే 
ఎందుకు కాకూడదు? మే బీ నేను సెటిల అయాయ్కా ఇదంతా మాటాల్డివుంటే ఇట వుడ హావ మేడ సెనస్ ఏమో. బట నా 
దగగ్ర అంత టైమ లేదు, శాసిత్ అంకుల తులసికి ఏదో సంబంధం ఖాయం చేసుకుని వచాచ్రని వినాన్ం. సో అయామ లెఫట్ 
విత నో అదర ఆపష్న. 

ఐనా నానాన్, నాకూక్డా అంత వుతాస్హం ఏమీ లేదు ఇపుప్డు పరిగెటిట్- పరిగెటిట్ టెవ్ంటీ టూ ఇయరస్ కే పెళిళ్ 
చేసుకుని ననూన్, నా వైఫ నీ కూడా పోషించమని మీ నెతిత్న కూరోచ్వడానికి అయామ నాట లైక దట లేజీ బగగ్ర సుభాష.  

మీరు ఒకక్సారి శాసిత్ అంకుల తో మాటాల్డండి, కొనిన్ ఇయరస్ వరకూ ఈ పెళిళ్ థాట వాయిదా వేయమని 
చెపప్ండి, ఏ రీజన అయినా ఓ.కే. నానాన్ పీల్జ, అమామ్ చెపుప్ పీల్జ. పీల్జ డూ మీ దిస ఫేవర.." 

డిసట్ర్బ చెయయ్కుండా నా వరష్న మొతత్ం వినాన్రిదద్రూ. ఆ తరావ్త కొంతసేపటివరకూ ఇదద్రూ ఏం మాటాల్డలేదు. ఆ 
కాసేపటి బరువైన నిశశ్బాద్నిన్ నానన్ గంభీరంమైన గొంతు చీలిచ్ంది, నా గుండెతోపాటుగా "చూడు కృషాణ్.., నువువ్ ఓ 
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అడాలసెంట లా మాటాల్డావని మేమేం అనుకోలేదు. వి రెసెప్కట్ యువర ఫీలింగస్ అండ థాటస్. మాతో అవి షేర 
చేసుకునన్ందుకు వి ఆర వెరీ హాపీ. తులసి నీ లైఫ లో ఎంత ఇంపారెట్ంటో కూడా తెలుసు,  

కానీ కేవలం అందుకోసమే తనని పెళిళ్ చేసుకుంటానని అనుకోవడం దటస్ ఇనోన్సెనస్ మై కిడ. పూయ్రీల్ ఇనోన్సెనస్. 
నువువ్ నిజంగా తులసిని పేర్మిసుత్ంటే పెళిళ్ గురించి మాటాల్డినా అరథ్ంవుంది, అలాంటిదేమైనా వుంటే మాటాల్డచుచ్, 
అడగచుచ్, రికెవ్సట్ చేయవచుచ్. కానీ పేర్మ లేని చోట ఈ పర్యతాన్లనీన్. మ... 

అయినా డూ యూ ధింక ఇటస్ ఆల సో ఈజీ? ఇలాంటి ఇంటర కేసట్ మాయ్రేజ కి శాసిత్గారిలాంటి పురోహితుల 
కుటుంబం ఒపుప్కుంటుందని నీకు అనిపిసోత్ందా? పైగా వాళెళ్ంత ఆరథ్డాకస్ ఫాయ్మిలీయో నీకూక్డా తెలుసుకదా? చాలా 
పెదద్ పెదద్ గొడవలవుతాయి. అసలు అలాంటి పర్సాత్వన చేసిన వెంటనే వునన్ రిలేషనస్ ముందు తెగిపోతాయి. డూ యూ 
అండర సాట్ండ దట? 

అదంతా కేవలం తులసితో సేన్హం కట అవకుండా వుండడం కోసమా? మరి మా రిలేషనస్? జసట్ టు రీటెయిన 
హర ఇన యువర లైఫ ఫర ఎ లాంగ టైమ. వదుద్ చాలా సెలిఫ్ష థాట అనిపించుకుంటుంది కృషాణ్. వరక్వుట కూడా 
కాదు. ఐనా నీకెందుకంత భయం? మీరంతా పెళిళ్ళళ్యాయ్కా దూరమైపోతారని అంత భయం ఎందుకు? ఇపుప్డు సొసైటీ 
మారింది, పీపుల మెయినెట్యిన రిలేషనస్ అకార్స కంటీర్స. అలాంటిది లేని పోని భయాలతో డోనట్ టేక ఎనీ హేసీట్ డెసిషనస్.  

సరే పోనీ ఇదంతా వదిలేదాద్ం. ఒకవేళ తులసితో పెళిళ్కి కమిట అయాయ్కా ఇఫ యూ హాపెన టూ మీట యువర 
సోల మేట.  దెన? ఏంచేసాత్వు? లాంగ టరమ్  కమిటెమ్ంటస్ విత అవుట లవ వరక్వుట కావు కృషాణ్. వదుద్. డోనట్ గెట ఇన 
టూ ఆల దట." 

"నానాన్, మీరడిగే పర్శన్లకి జవాబులు మీ దగగ్రే వునాన్యి. తులసి నా లైఫ లో వుండదని ఎందుకనుకుంటునాన్ను 
అనే పర్శన్కి మీరే జవాబివవ్ండి. మమమ్లిన్ చినన్పప్టీన్ంచీ చూసుత్నన్ శాసిత్ అంకుల వాళూళ్, రాజేష అంకుల వాళూళ్ 
ఎందుకు భయపడుతునాన్రు మా వునికిని చూసి? ఎందుకు మీరంతా పదేపదే మమమ్లిన్ గమనిసుత్నాన్రు?  

అదంతా కేవలం మేం కాసత్ పెదద్యేయ్వరకే, తరావ్త ఒకక్సారి మాకు పెళిళ్ళైళ్ మేం సెటిల అయాయ్కా మా రిలేషనస్ 
బాగుంటాయి, ఎవరి పరిమ్షనస్ అవసరంలేకుండా కాజువల గా వుంటాయని చెపప్కండి పీల్జ." 

"వై నాట చినాన్ అదే నిజం కదా. ఐనా అదంతా మిమమ్లిన్ బటీట్ వుంటుంది. మీరు ఎలా మెయినైట్న చేసాత్రనే 
దానిమీద డిపెండ అవుతుంది. హౌ యూ మాయ్నేజ , హౌ యూ బిహేవ. అండ" నానన్ మాట పూరత్యేయ్లోపే 
అందుకునాన్ను.. 

"మరి మాధవకక్ సోషల లైఫ ఎందుకు  నానాన్ కట అయిపోయిందీ? పోనీ ఎంతమంది అలా కాంటాకట్ లో 
వుండగలరు? ఇట డజంట డిపెండ ఆన హౌ వి బిహేవ ఆర హౌ వీ మెయినైట్న. ఇట డిపెండస్ పూయ్రీల్ ఎట ద మెరీస్ ఆఫ 
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వనస్ పారట్న్ర అండ అమామ్యిల విషయంలో ఐతే వాళళ్ ఇన లాస మెరీస్ కూడా నీడెడ. అంతే. ఇటస్ యాజ సింపుల 
యాజ దట. 

మీ నెకస్ట్ డౌట. హా. మరో అమామ్యి అని కదూ?  రేపొప్దుద్నన్ నాకింకో అమామ్యితో పెళళ్యాయ్కైనా లవ ఆఫ మై 
లైఫ కనిపించదు అని ఏం గాయ్రెంటీ నానాన్? అలా చూసుకుంటూ పోతే దానికి అంతేముంది. మీ రిలేషనస్ పాడుచేయాలనే 
సెలిఫ్ష వుదేద్శయ్ంతో కాదు.., మా రిలేషనస్ గురించిన భయంతో అడుగుతునాన్ను.. 

ఇది సెలిఫ్షెన్స కానేకాదు నానాన్ నా హెలప్ లెస నెస. పీల్జ హెలప్..! 
ఐనా, లాంగ టెరమ్ కమిటెమ్ంట ఇకక్డ ఎవరో పెళిళ్ చూపులోల్ పదినిమిషాలు కలుసుకునన్ వయ్కిత్తో కాదు. తులసి 

నానాన్. మీకు.. మీ..కు.. తెలుసు" నాకు తెలియకుండానే నా కళళ్లో నీళుళ్ నిండాయి.  
గబుకుక్న లేచి, నా రూమ లోకి వెళిళ్ తలుపేసుకునాన్ను. 
నాకు కిల్యర గా అరథ్ం అవుతోంది. అమామ్-నానన్లకి నేను చెపిప్ంది నచచ్లేదు. కాదు. కాదు.. అసస్లు నచచ్లేదు 

అని. ఎందుకంటే నేను బాధ పడుతునాన్నని తెలిసి కూడా వారు నా దగగ్రకి రాలేదు అంటే, నేనేదో తపుప్చేసానని వారి 
హింట. 

PPP 
చాలాసేపు అలాగే కూరుచ్నాన్ను. సాయంతర్ం శాయ్మ వచేచ్వరకూ. జరిగిందంతా ఆలెర్డీ వాడికి నానన్ చెపేప్ 

లోపలికి పంపారు. వాడు అమామ్, నానన్లకంటే ఎకుక్వే షాక అయాయ్డు. నా మనసులో ఏదైనా వుందీ అంటే అది 
తులసిగానీ, శాయ్మ గానీ గర్హించలేకపోవడం చాలా రేర. ఏదో ఒకరోజు నేను తులసి పేరో, బృందా పేరో తెసాత్ననే 
అనుమానం అమమ్కి వుందనే నా నమమ్కం. వాళళ్కే ఈ డైరెకట్ మాయ్రేజ పర్పోజల బౌనస్ర అయితే ఇక శాయ్మ పరిసిథ్తి ఇంక 
అడగదుద్. 

రాతిర్ బస దొరికి రావడం లేటవడంతో ఈరోజు పొదుద్నేన్, అమమ్కు చెపేప్ ముందు వాడికి చెపాప్ను నా ధాట.. నేను 
హాసట్ల నుండి వీక డేస లో సడెన గా రావడానికి రీజన ఇదీ అని. బట హీ ధాట ఐ వాజ కిడిడ్ంగ. కాలేజ నుంచి వచాచ్కా 
మాటాల్డతానంటూ హడావిడిగా వెళిళ్పోయాడు. 

"రేయ కృషాణ్! అంటే.. పొదుద్నన్ నువువ్ చెపిప్ంది, యూ వెర సీరియస అబౌట ఇట. రైట?" నేను రూమ డోర 
తీయగానే అడిగాడు.  

జవాబివవ్కుండా వాడు లోపలికి రావడానికి చోటిసూత్ పకక్కి తపుప్కునాన్ను. లోనికి వసూత్నే డోర కోల్జ చేసి 
నావైపు ఇంకా నమమ్లేనటుట్ చూసూత్ మళీళ్ అడిగాడు "ఏరా నిజమా?" 

విసుగాగ్ చూసాను. "నువొవ్చిచ్ ఎంతసేపయియ్ంది?" 
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"హా.. హాఫ ఏన అవర" నావైపు కాసత్ బెరుగాగ్ చూసి అనాన్డు. 
"మరైతే ఫుల బీర్ఫింగ, ఐ మీన డీటెయిలింగ అయిపోయిందిగా ఐనా ఎందుకడుగుతావ?" కోపంగా అనాన్ను. 
"నీ వెరష్న వినడానికి" కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. 
అకక్డునన్ కురీచ్లో కూలబడి అరచేతులోల్ ముఖం వుంచుకునాన్ను. కాసేపటి తరావ్త నానన్తో చెపిప్నదే శాయ్మ కీ 

రిపీట చేసాను, నానన్ రెసాప్నస్ తో సహా. 
"నువువ్ తులసిని పెళిళ్చేసుకోవాలి అని సీరియస గా అనుకుంటే పేర్మించానని చెపెప్యాయ్లిస్ందిరా" సాలోచనగా 

చూసూత్ అనాన్డు.  
"చెపాత్ను, అవసరమైతే కానీ బయటవాళళ్కి, మీఅందరికీ అబధధ్ం ఎలా చెపాప్లి శాయ్ం? ఎందుకు చెపాప్లి?" 
షాకింగ గా చూశాడు శాయ్మ " అయితే ఆలోచించే చెపాప్వా అంకుల వాళళ్కి వునన్దివునన్టుట్?" 
"అవును ఏం?" అడిగాను. 
"ఏంలేదు, ఇపుప్డెలా కృషాణ్? మీ నానన్ ఒపుప్కునే పర్శేన్ కనపడటంలేదు. ఆయన పటుట్దల మనకి తెలిసినదే 

కదా." 
"నేనాయన కొడుకుని శాయ్మ" నిదానంగా అనాన్ను.  
"అంటే.. సో.. వేజింగ ఫర ఎ వార యార... హా..?" అపప్టికే నా సమాధానం అరథ్మైన శాయ్మ ముఖంలో నవువ్ 

మెరిసింది. 
నవేవ్సాను. "ఛ వారా? నా మొఖమా? ఐనా చూదాద్ం. ఎందుకొపుప్కోరో?" ధీమాగా అనాన్ను. 
"అది సరే ఇంతకీ తులసికి ఎపుప్డు చెపుత్నాన్వ?" వుతాస్హంగా అడిగాడు. 
"ఏం చెపాప్లి?" 
"అదేంటి ఇదంతా చెపప్వా? తనని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఇంటోల్ గొడవపెటుట్కుంటూ తనకే చెపప్వేంటార్?" 
"తులసి భయపడిపోతుందిరా ఇదంతా వింటే. అయినా తన వూయ్స మనకి తెలుసుగా, శాసిత్ అంకుల ఛాయిస 

ఏదయితే అదే తన డెసిషన. సో నానన్ని కనివ్నస్ చేసి శాసిత్ అంకుల ని ఒపిప్ంచాలి. ఆ తరావ్త చెబాద్ం తులసికి. కైండ ఆఫ  
సర పైరజ. అన లెస నేను లైఫ పారట్న్ర గా నచచ్కపోతే తపప్" నవావ్ను. 

"ఆహా ఈ పిర్నస్ ని కాదనే అమామ్యి వుంటుందా హీరో సాబ" నవేవ్సాడు. 
"హోప ఫులీల్" నవావ్ను. 
"సరే ఇదంతా వదిలెయ కాసేపు, ముందు లే.. లేచి రెడీ అవరా బాబూ. మేడమ బృందా అదేదో దారుణమైన రెసిపీ 

నేరుచ్కుందట, నినున్ డినన్ర కి తీసుకురమమ్ంది. లేకపోతే చంపేసుత్ంది" చెపాప్డు. 



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   40  ..! - - ( )  

తలూపి లేచి వాష రూమ వైపు నడిచాను. ఇంతా పర్యతన్ం తరావ్త తులసికి నేను నచచ్కపోతే? నవువ్కునాన్ను. 
తులసి కళళ్తో చూసి నిరణ్యం తీసుకునే అమామ్యికాదు అని తెలుసు. అయినా ఏదో చినన్ ఫీలింగ. 

వెనుదిరిగి శాయ్మ వైపు చూశాను, "ఐ నీడ ఎ సామ్ల హెలప్ శాయ్మ?" అనాన్ను. ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేశాడు. 
"మ.. ఓసారి తులసిని కలువు, తన మనసులో ఎవరైనా వునాన్రా? ఐ మీన తనెవరైన్నా ఇషట్పడుతోందా, అనే 

సంగతి ఓసారి కనుకుక్ంటావా?" అడిగాను.  
"అలాగే నా.. నా మీద తన ఒపీనియన ఏంటో కూడా తెలుసుకుంటే." ఆగాను. కొతత్గా వుంది ఇలా అడగడం.  
నవావ్డు శాయ్మ. "ఐ ధింక వి నో ద ఆనస్ర. బట కనుకుక్ని రేపు సాయంతార్నికలాల్ జవాబుతో హాజరౌతాను 

హుజూర. అంతేనా ఇంకేమైనా కనేవ్ చేయాలా? మెసెంజర ఈజ రెడీ హియర" చినన్గా బౌ చేసి అలల్రిగా చూసూత్ 
చెపాప్డు.  

ఇక మొహమాటం అడుడ్రాగా నవేవ్సి, చపుప్న వాష రూమ లో దూరి తలుపేసుకునాన్ను. 
వాష బేసిన పైనునన్ అదద్ంలో ననున్ నేను ఓసారి పరికించి చూసుకునాన్ను. లైట గా పెరిగిన గడడ్ం కూడా ఓ 

అసెట లాగే కనిపిసోత్ంది. 'నాట దట బాయ్డ' నా పెదవులమీద పలచ్టి నవువ్ విచుచ్కుంది నా ముఖానిన్ మరింత 
మెరిపిసూత్.. 

PPP 
పాలిపోయినటుట్నన్ నానన్ ఎకస్ పెర్షనే చెపోత్ంది ఏదో జరగకూడనిదే జరిగిందని. చపుప్న నానన్ వెళిళ్ నానన్ పకక్న 

కూరుచ్నాన్ను." నానాన్ ఏమైంది? ఎనీ పార్బెల్మ? ఏంటలా వునాన్రు?" కంగారుగా అడుగుతూ అమమ్వైపు చూసాను.  
అమమ్ పలకరిసేత్ ఏడేచ్సేలావుంది. తెలియదనన్టుట్ దిగులుగా తల తిపిప్ంది.  

నానన్ బయటినుండి వచాచ్కా మళీళ్ తులసి గురించి అడుగుదామని రెడీగా కూరుచ్నన్ ననున్ అమమ్ వచిచ్ 
హడావిడిగా పిలిచింది., నానన్ వచేచ్సారు, వచిచ్నపప్టినుండి ఎలాగో వునాన్రు, అసలు నోరువిపిప్ మాటాల్డటేల్దూ అంటూ. 

 ఎవరికైనా ఏదైనా అయిందా? తాతయయ్, నానమమ్, బాబాయి, అతత్లు.., అనుకుంటూ తవ్రతవ్రగా హాలోల్కివచిచ్, 
నానన్ముందు కూరుచ్ని  ఆయన చేతిని నా చేతులోల్కి తీసుకునాన్ను, "నానాన్ ఏమైందో చెపప్ండి, చాలా భయంగా వుంది 
మీరలా సైలెంట గా వుంటే.. పీల్జ.. ఎవరికేమయింది నానాన్?" 

"వెళాళ్ను కృషాణ్. వెళాళ్ను. ఆయన .. ఆయన.." తడబడుతూ అనాన్రు, నానన్ కళళ్నిండా నీళుళ్.  
తెలల్బోయిచూశాను. పుటిట్ బుదెధ్రిగాకా నానన్ కళళ్లో నీళెళ్పుప్డూ చూడలేదు. అలాంటిది ఆయన అంతలా కనీన్రు 

పెడుతుంటే చూడలేకపోయాను. తండిర్ని ఓదారేచ్ంత పెదద్వాడినింకా కాలేదు నేను. ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.  
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వణికేచేతితోటే ఆయన చేతిని చినన్గా తడుతూ "నానాన్ పీల్జ కామ డౌన. ఏమైంది? ఎవరికేమైంది? ఆయనంటే 
ఎవరో చెపప్ండి" ఆతర్ంగా అడిగాను.  

"శాసిత్గారు కనాన్. శాసిత్గారు" గడగడ వణికిపోయారు నానన్.  
కంగారుగా చూసిందమమ్, "శాసిత్గారికేమైందండీ..? ఇపుప్డసలు మీరెందుకెళాళ్రాయన దగగ్రకి..? కొంపదీసి వీళళ్ 

గురించి అడిగారా ఏమిటి? ఆయనకేమీ కాలేదుకదా?! ఏ హారట్ అటాకైనా?" హడావిడిగా పర్శన్లవరష్ం కురిపిసుత్నన్ 
అమమ్ను ఆపుతూ కంగారులో ఆలోమ్సట్ అరిచేసాను "నువూవ్రుకోమామ్. అదేం వుండదు. నానన్ని చెపప్నీ ఏం జరిగిందో?" 
అంటూ నానన్వైపు ఆతర్ంగా చూశాను.  

ఆ కొదిద్ సేపటి గాయ్ప లో ఎంతెంత భయంకరమైన ఆలోచనలు ననున్ ముంచెతాత్యో చెపప్లేను.  
"అందుకే వెళాల్ను సంధాయ్. ఆ ఇంటి ఆడపిలల్ని అడగడానికే వెళాళ్ను. నా కొడుకుమీదునన్ గుడిడ్ మమకారంతో 

ఆలోచించకుండా వెళాళ్నే గానీ, ఆయనిన్ అపవితర్పరచడానికి కాదు  అలాంటిది ఆయన ఆ..య..న ఎందరోన్ ఆశీరవ్దించే 
చేతులోత్, ఆ పవితర్మైన చేతులోత్ నా కాళుళ్ పటుట్కునాన్రు" అంటూ ఒకక్సారిగా బావురుమనాన్రు నానన్.  

సట్న అయియ్ చూసుత్ండిపోయాను. శాసిత్ అంకుల నానన్ కా..ళుళ్.. ..ప..టుట్..కో..వ..డం.. ఆ దృశయ్ం కళళ్లో 
మెదలగానే ఒళుళ్ జలదరించింది. బిగుసుకుపోయాను.  

అమమ్ కూడా ఏంమాటాల్డలేనటుట్గా, నోట మాటే రానటుట్గా నానన్ పకక్న కూలబడి ఆయన వెనున్ నిమురుతూ 
వుండిపోయింది.  

"అంత గుడిడ్గా ఎలా వెళాల్ను సంధాయ్ నేను. శాసిత్గారి గురించి అంత తెలిసీ, అలా ఎలా ఆలోచించాను, అసలు 
ఈరోజు ఈ కొడుకనేవాడంటూ నా నటిట్ంటోల్ తిరుగుతునాన్డంటే అది ఆనాడు ఆయన  పెటిట్న భిక్ష కదూ. అలాంటిది నేను 
అలా ఎ.. ఎలా..? ఓహ.. గాడ 
వాడి వయసుకి వాడేదో ఆశపడాడ్డూ, ఆలోచించాడంటే అరథ్ంవుంది. నేనెందుకు సంధాయ్? ఎందుకు? ఆయన చేతులు నా 
పాదాలని తాకాయని తలుచ్కుంటేనే తలబాదుకుని చచిచ్పోవాలనిపిసోత్ంది సంధాయ్ ఎలా? ఎలా కడుకోక్నీ పాపానిన్ 
నేను?" నిసస్హాయంగా తలపటుట్కునాన్రు పూరిత్ హై ఎమోషన తో వూగిపోతునాన్రు నానన్.  

"అయోయ్  అలా మాటాల్డకండీ ఏదో పరిసిథ్తులు అంతే. మీ తపూప్లేదు, పిలాల్డి తపూప్ లేదు" దిగులుగా 
సరిద్చెపప్సాగింది అమమ్. 

నిరిల్పత్ంగా అకక్డ కూరుచ్నన్నేను తలెతిత్ చూసాను. అంత సడెన సిటుయ్యేషన లో కూడా కొడుకుమీదకి బేల్మ 
వసుత్ందేమోనని భయపడి కవర చేసుత్నన్ అమమ్ ఆదురాద్ని గమనించి, ఎంతైనా అమమ్ కదూ అనుకుంటూ జాలిగా 
నవువ్కునాన్ను.  
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కొదిద్సేపటికి సరుద్కుని, చినన్గా నిటూట్రిచ్ అకక్డినుండి లేచాను. నానన్ వైపోసారి చూసి పకక్నునన్ జగ లోంచి 
నీళుళ్ గాల్స లోకివంపి మంచినీళళ్ గాల్స అందించాను. ఇంకా సనన్గా వణుకుతునాన్రాయన. అతికషట్ంమీద రెండు 
గుటకలు తాగించాను.  

కొదిద్సేపటికి సిథ్మితపడాడ్రనిపించాకా అడిగాను "నానాన్ రాతిర్  బస కి హాసట్ల కి వెళిళ్పోదామనుకునాన్ను. 
పరేల్దుగా?"  

వాళిళ్దద్రూ నావైపు ఆశచ్రయ్ంగా, ఒకింత అనుమానంగా చూశారు.  
"వదుద్ కృషాణ్! ఇపుప్డే వదుద్. ఐ హావ టూ టాక టూ యూ. తరావ్త వెళుద్వుగానీ" అలసటగా చూసి చెపాప్రు నానన్. 

ఒపుప్కునాన్ను కాదనకుండా. 
"నేను కాసేపు రెసట్ తీసుకుంటాను" అంటూ లేచి తన రూమ వైపు భారంగా అడుగులు వేసుకుంటూ కదిలారు 

నానన్. నేను సత్బద్ంగా నిలబడాడ్నకక్డే.  
రూమ లోకి వెళల్బోతూ వెనకిక్తిరిగి నావైపు చూసారు "కనాన్ ఏ తొందరపాటు నిరణ్యం తీసుకోవనే మా 

నమమ్కం. మాకునన్ది నువేవ్నని మాతర్ం మరిచ్పోకూ" చెపాప్రు.  
"మరిచ్పోను నానాన్, డోనట్ వరీర్ యూ జసట్ రిలాకస్" వీలైనంత నారమ్ల గా వుండడానికి పర్యతిన్సూత్ చెపాప్ను.  
"రాజేష కి ఫోన చేసి నేనోసారి రమమ్నాన్నని చెపుప్" చెపేప్సి రూమ లోకి వెళిళ్పోయారు.  
రాజేష అంకుల శాయ్మ-బృందాల ఫాదర. నానన్ బెసట్ ఫెర్ండ వారి సేన్హంవలేల్ నాకు శాయ్మ లాంటి 

పార్ణసేన్హితుడు దొరికాడు. వాళిళ్ంటోల్ ఏం జరిగినా మాకూ, మాకేం జరిగినా వాళళ్కీ తెలియకుండా వుండే సమసేయ్ 
లేదు..  

PPP 
"మన వాళళ్ందరికీ శాసిత్ అంకుల అంటే వునన్ రెసెప్కట్ లెవెల నీకూ తెలుసుకదా శాయ్మ గుడిలోపల 

వేణుమాధవసావ్మైతే, గుడి బయట ఆయన. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే వాళళ్ దృషిట్లో నడిచే దైవం ఆయన కాదూ" 
అనాన్ను నెమమ్దిగా. 

"షటప రా  ఇవనీన్ నీకీ పర్పోజల పెటేట్ముందు తెలీదా? అనవసరమైన తాయ్గాలతో మనసు 
చంపుకోవలనుకుంటునాన్వా? ఐనా ఇలాంటివాటిలోల్ ఎవరో ఒకరు బాధపడక తపప్దనీ, ఇవనీన్ వుంటాయని, నీకిపుప్డు 
తీరిగాగ్ గురొత్చాచ్యా?" ఒకింత పదునుగానే అడిగాడు శాయ్మ. 

"తెలసురా కొంతవరకూ వూహించాను. పెదద్వాళుళ్ బాధపడతారనీ, కోపప్డతారనీ, ఆరూగ్య్మెంటస్ అవుతాయి, 
ఈవెన గొడవలు కూడా అవుతాయనుకునాన్ను, కానీ ఇది వూహించలేదు"  చెపాప్ను బాధగా. 
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"రేయ అదో కైండ ఆఫ ఎమోషనల బాల్కెమ్యిల రా. దానికి తిరుగుండదని శాసతరీ అంకుల కి బాగా తెలుసు 
అయామ షూయ్ర ఆఫ దట. ఐనా రేపొప్దుద్నన్ తనకంటే చినన్వాడికే కాళుళ్కడిగి, దణణ్ం పెటిట్మరీ కూతురిన్చిచ్ పెళిల్ చెయయ్రా 
ఏంటీ? నువేవ్ చెపుప్? పోనీ, కటన్ం విషయంలో తేడాపాడాలొసేత్ అబాబ్యి పేరెంటస్ కాళుళ్ మొకక్రా చెపుప్? అవనీన్ 
హూయ్మన లైఫ లో, అదీ మన సొసైటీలో కామన రా. ఓవర సెంటీ కాకు. ఆలెర్డీ శంకర అంకుల కాసత్ంత ఎకుక్వే 
ఫీలౌతునాన్రు. ముందు ఆయనిన్ కూల చేదాద్ం. తరావ్త వి కెన థింక. సరేనా?" ఆపాయ్యంగా నాకు సావ్ంతన చెపాప్డు. 

"లేదు శాయ్మ ఇటస్ ఓవర" కిటికీలోంచి చీకటోల్కి చూసూత్ చెపాప్ను. చపుప్న నా భుజాలు పటిట్ తనవైపుకి 
తిపుప్కునాన్డు శాయ్మ.  

"ఇంకేదో జరిగింది. లేదంటే నువివ్ంత పిరికిగా మాటాల్డే టైప ఐతే కాదు, ఏమైంది కృషాణ్?" నా కళళ్లోకి సూటిగా 
చూసూత్ అనాన్డు శాయ్మ. 

నేను సమాధానం చెపప్లేదు. మౌనంగా వునన్ నావైపోసారి చూసి చినన్గా నిటూట్రాచ్డు "పోనేల్రా అంతలో అంత 
సొలేస ఏంటంటే నువువ్ తులసిని పేర్మించలేదు, లేదంటే చాలా కషట్మయేయ్ది. కదూ?"  నా కళళ్లోల్కి సూటిగా చూసూత్ 
అనాన్డు. 

చాలాసేపటితరావ్త చినన్గా నవావ్ను, "నీకింకా అదే డౌటుంది కదరా అందరిలాగే, తులసిని పేర్మించానా అని?" 
అంటూ అడిగాను. అంతలో గురొత్చిచ్ చపుప్న అడిగాను, "తులసిని కలిశావా? మాటాల్డావా?" 

"అది తరావ్త. ముందు ఏం జరిగిందో చెపుప్?" సీరియస గా చూసూత్ అడిగాడు.  
"నినన్రాతిర్ నానన్ ననున్ టెరార్స మీదకి తీసుకుని వెళాళ్రు. అకక్డాయన మనకి తెలియని మన కథ చెపాప్రు 

శాయ్మ. ఏళళ్నాటి మాట" అంటూ నానన్మాటలోల్నే చెపప్సాగాను.  
PPP 

"చాలా ఏళళ్ కిర్తంనాటి మాట కృషాణ్ మీరింకా పుటట్లేదు. సొంత ఇలుల్ కావాలనే కోరికతో వెతికి, వెతికి ఇకక్డ 
అపుప్డు కొతత్గా వసుత్నన్ ఈ కాలనీలో ఇలుల్ కటుట్కునాన్ం మేము. ఆ వేణు మాధవసావ్మి టెంపుల చుటూట్ తయారు 
చేసుత్నన్ వంద-ఇళళ్ కాలనీలో, సిటీకి కాసత్ దూరం కాబటిట్ మాబడెజ్టోల్ చకక్టి ఇళుళ్ దొరికాయనన్ అతుయ్తాస్హంతో ఇంకా 
చూటూట్ కనర్స్ట్క్షన జరుగుతుండగానే వుండడానికి వచేచ్శాము.  

తిపిప్కొడితే పదిళుళ్ కూడా నిండని కాలనీ, సాయంతర్ం ఐతే వరక్రస్ అందరూ పనిముగించుకుని కాసత్ దూరంలో 
వునన్ బసీత్కి వెళిళ్పోయేవారు.  
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నేను, రాజేష, గుడిలో శాసిత్గారు. అంతే . రోజూ సాయంతర్ం మేమే ఒకరికి ఒకరం కంపెనీ. చాలా చితర్మైన 
రోజులవి.. ఏ ఎకస్ టార్ టైమ పాస లూ లేకపోయినా, తాగుడూ, పేకాటా, టీవీ, ఇనెట్రెన్ట లాంటివి లేకపోయినా చాలా 
హాయిగా గడిచేవి మా డేస. 

ఆఫీస నుండి రావడం, కాసేపు గుడి దగగ్ర ఆయనతో కబురుల్, తరావ్త ఇంటి దగగ్ర ఫాయ్మిలీ టైమ. చాలా 
పర్శాంతంగా సాగిపోతునన్ టైమ అది. శాయ్మ-బృందా పుటిట్న కొతత్లవి. శాసిత్గారి భారయ్దీ, మీ అమమ్దీ డెలివరీ డేటస్ 
దగగ్ర-దగగ్రోల్ వునాన్యి.. 

సడెన గా ఓరాతిర్. తుఫాను ముసురు ముంచెతిత్ంది. వీధులు, ఇళుళ్ చూసుత్ండగానే కళళ్ముందే 
మునిగిపోసాగాయి. సగం కటిట్న బిలిడ్ంగస్ కూడా పేక మేడలాల్ పడిపోయాయి. ఇపుప్డంటే సిటీ డెవలప అయియ్ మన కాలనీ 
కూడా ఇంత డెవలప అయింది కానీ అపప్టోల్ ఊరి చివరి కాలనీ మనది. కారులూ, ఆటోలూ, ఏవీ లేని పరిసిథ్తులు. 
టార్నాస్ఫ్రమ్రూల్, టెలిఫోన పోలస్ కుపప్కూలిపోయి చీకటోల్, ఏ కమూయ్నికేషనూ లేకుండా  ఓపకక్న ఇళళ్లో నిండిపోతునన్ 
నీళుళ్, మరోపకక్ నీటిలో తేలుతునన్ సామానుల్. భయం, పానిక. 

 ఇదద్రూ చంటిపిలల్లూ, బాలెంతరాలైన భారయ్తో రాజేష, నెలలైవునన్ మీ అమమ్తో నేను దికుక్తోచని పరిసిథ్తులోల్ 
వునాన్ం.  

ఆ టైమ లో శాసిత్గారు ఆ హోరువానలో, తుఫానులో, చిమమ్చీకటిలో మాకోసం పరిగెతుత్కొచాచ్రు. సావ్మి గుడి 
ఎతుత్లోవుందీ.., అకక్డ తలదాచుకోవచచ్ంటూ మాకు ధైరయ్ం చెపిప్, మమమ్లిన్ తనతోపాటూ తీసుకెళాళ్రు. 

ఆ తుఫాను రాతిర్, సావ్మివారి గుడిలో, శాసిత్గారి తలిల్ చేతులోల్ పుటాట్వురా నువువ్. ఆ రాతిర్ పర్తి క్షణం మాకొక 
అగిన్పరీకేష్. గటిట్గా నెల తిరగని వయసునన్ ఇదద్రు పసి బిడడ్లు, మరో పకక్ నొపుప్లతో మీ అమమ్. ఇంకోవైపు తాను కూడా 
నెలలైవునన్ శాసిత్గారి భారయ్. ఈ టెనష్నస్ లో ఆవిడకేమైనా ఇబబ్ందౌతుందేమోననే భయం..,   

ఆ రాతిర్ మేము పడడ్ నరకం పగవాడికి కూడా వదుద్రా కృషాణ్. అసలు ఈ రోజు నువూవ్, మీ అమమ్ కేష్మంగా 
వునాన్రనాన్, మనం గానీ, రాజేష వాళళ్ కుటుంబం గానీ ఇంత సంతోషంగా వునాన్మనాన్ కారణం వారి దయేరా కనాన్..!  

మేమేమో అపప్టికి చిరుదోయ్గులం, ఆయన చూసేత్ ఆ సంవతస్రమే అకక్డి గుడిలో పూజారిగా వచిచ్నవారు. పైగా, 
గుడిలో డెలివరీ జరిగిందంటే, అలా ఎలా జరగనిచాచ్రంటూ, పరిహారమనీ, మరోటనీ ఆయనిన్ గుడి పెదద్లు సఫర 
చేయిసాత్రనే  భయంతో జరిగిన సంగతి దాచాలిస్వచిచ్ంది మాకు.  

తపొప్పుప్లు దేవుడి మీదే వేసి జరిగింది ఎవవ్రికీ తెలియకుండా దాచి పెటేట్సాం. తుఫాను వెలుసూత్నే మిమమ్లిన్ 
హాసిప్టలోల్ అడిమ్ట చేసి, అకక్డికి వచేచ్ దారోల్నే నువువ్ పుటాట్వని అందరికీ చెపాప్ం. 
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అందుకే మీ పేరుల్ పెటట్డం దగగ్రున్ంచీ పర్తి చినన్ విషయానికీ కూడా శాసిత్గారి సలహాయే, పర్తి పుటిట్నరోజుకీ 
ముందుగా ఆయన ఆశీరావ్దమే తీసుకోమని ఎందుకు పంపిసాత్మో ఇపుప్డు అరథ్మైందా?  

"ఆ తుఫానునాటి  అరధ్రాతిర్ సాకాష్తూత్ ఆ కృషుణ్డే వెలిసాడు శంకర గారూ మీ ఇంటోల్", అనన్ ఆయన మాటే నీ 
పేరయియ్ందిరా. అలాంటిది. అంత సాయం చేసిన మనిషి ఈ రోజు నా... నా కాళుళ్... గాడ.. తలుచుకుంటేనే గుండె 
కోసినటుట్ందిరా కనాన్ అరథ్ం చేసుకుంటావుకదూ?" ఉదేవ్గంగా చెపప్డం పూరిత్ చేసి జవాబు కోసం ఆరిత్గా నా వైపు 
చూసారు నానన్. 

"నాకూ.. నాకొక్ంచెం టైమ కావాలి నానాన్" నిసస్హాయత గుండెలోల్ బాధై, బరువై, సుడులు తిరుగుతుంటే అతి 
కషట్ంమీద గొంతు పెగులుచ్కుని చెపాప్ను. 

"తీసుకో కృషాణ్. టేక యువర టైమ. యూ విల గెట ఓవర దిస. మరిచ్పోతావు. మరిచ్పోవాలి. లేదంటే 
శాసిత్గారేదైనా దారుణమైన నిరణ్యాలు తీసుకుంటే మనం తటుట్కోలేం. పైగా తులసి ఆయన కుదిరిచ్న పెళిళ్కి ఒపుప్కుందట 
కూడా" చెపాప్రు.  

గభాలన్ తలెతాత్ను, "తులసి ఒపుప్కుందా?" అపర్యతన్ంగా అడిగాను.  
"అవునార్ ఇపుప్డు నువేవ్మీ మాటాల్డి ఆ అమామ్యిని ఇనుఫ్ల్యెనస్ చేయకురా. తులసి కాకుండా నువివ్ంకే 

అమామ్యిని చూపినా, ఎలాగైనా ఖచిచ్తంగా నీ మాట నెగిగ్ంచేవాళళ్ం కనాన్.. వి ఆర సారీరా"  చెపిప్ నా తల నిమిరి 
అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయారు నానన్. 

నేనలాగే కూరుచ్నివుండిపోయాను. తులసి పెళిళ్కి ఒపుప్కుంది.  ఒకక్ మాట కూడా చెపప్కుండా. 
PPP 

చెపప్డం పూరిత్ చేసి శాయ్మ వైపు చూసాను.. నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు శాయ్మ.. 
చాలాసేపటికి నా భుజం తడుతూ, "కాసత్ లైనూస్, ఎమోషన లెవెలస్ తేడాతో సేమ సెషన నాకూ-బృందాకీ కూడా 

అయిపోయిందిరా" అని నవావ్డు. 
తెలల్బోయి చూసాను, రాజేషంకుల నానన్ని కలిసి వెళళ్డం గురొత్చిచ్ంది. ఓ. అరథ్మైంది, ఎలాగైనా నేను శాయ్మ తో 

షేర చేసుక్ంటానని ముందుగానే శాయ్మ కీ కౌనిస్లింగ చేసేసారు. 
"గాడ టూ మచ ఇదైతే. ఒకవేళ తులసికి కూడా ఇలాగే డామిట" మనసులో మాట చపుప్న పైకే అనేసానని 

గర్హించి తల విదిలాచ్ను. 
నావైపే చూసుత్నన్ శాయ్మ వంక ఇబబ్ందిగా చూసి  "ఇపుప్డదంతా ఆలోచించి నో యూజ శాయ్మ" అనాన్ను. 
శాయ్మ సీరియస గా, "ఏం జరిగింది కృషాణ్?" అంటూ సూటిగా తన పర్శన్ రిపీట చేసాడు. 
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"ఆ తరావ్త తులసిని కలిశాను శాయ్మ" నెమమ్దిగా చెపాప్ను. ఉలికిక్పడి చూసాడు. ఈసారి ఏమీ పర్శిన్ంచలేదు. 
ననేన్ చూసుత్నాన్డు. 

PPP 
మెలల్గా చెపప్సాగాను "నానన్ చెపిప్న ఫాల్ష బాయ్క వినాన్కా నాకు అరథ్మైపోయింది శాయ్మ. ఇక మన ఇళళ్లోల్ 

వారెవవ్రూ నా నిరణ్యానిన్ సపోరట్ చేసిదిలేదని. అందుకే ఒకక్సారి తులసితో మాటాల్డితే బెటర అనుకునాన్ను. నేనేం 
మాటాల్డకుండా తను నాపకాష్న ఆలోచించాలని ఎకస్ పెకట్ చేయడం మీనింగ లెస కదా. కానీ, శాసిత్ అంకుల రియాక్షన 
తెలిసాకా తులసిని ఎలా డిసట్ర్బ చేయను? పైగా తను పెళిళ్కి ఒపుప్కుందని కూడా నానన్ చెపాప్రు. ఎలా మాటాల్డాలి, ఏం 
మాటాల్డాలి?  అని నేను ఇంకా ఆలోచిసూత్ తలల్కిందులవుతూవుండగానే అమమ్ వచిచ్ంది నా రూమ లోకి తులసిని 
తీసుకుని."  

"ఎవరొచాచ్రో చూడు కృషాణ్. కొతత్ పెళిళ్కూతురు వచిచ్ంది చూడూ శుభవారత్తో. సీవ్టస్ తీసుకునీ" అంది నిండుగా 
చీరలో అలంకరించి వునన్ తులసిని తీసుకుని నా రూమ లోపలికి వసూత్.  

నేను రియాకట్యేయ్లోపు, "బాగునాన్వా కృషాణ్? హాసట్ల నుంచి వచాచ్కా ఈసారి గుడికే రాలేదూ?" అంటూ వారి 
వెనకే రమా ఆంటీ. నేను బలవంతంగా కూడా నా ముఖాన నవువ్ పులుముకోలేదు. ఐ నో అనీన్ తెలిసీ నటిసుత్నాన్రు 
వారంతా.  

అతి కషట్ంమీద నా కోపానిన్ నిగర్హించుకుంటూ, "నేను బాగునాన్నాంటీ, మీరూ?" అడిగాను చాలా ఫారమ్ల గా. 
నా ముఖంలో సీరియస నెస ని చూసిన ఆంటీ ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది.  

నాకు జవాబుగా తలూపి, "ఏంటి తులసీ అలా వుండిపోయావు? నీ బెసట్ ఫెర్ండ కి నీ సీవ్టస్ ఇవవ్వా ఏంటి?" 
అనాన్రు తులసితో.  

తులసి యాంతిర్కంగా బాకస్ నా ముందు ఓపెన చేసి పటుట్కుంది, సీవ్ట తీసుకోమనన్టుట్గా. 
"ఒకక్టేంటాంటీ మొతత్ం సీవ్ట బాకేస్ తీసుకుంటాను. అతని గురించిన విశేషాలు మా తులసి దగగ్రనుండి వినదూద్ 

ముందూ" పదునుగా అంటూ సీవ్ట బాకస్ అందుకుని కోల్జ చేసి, ఆవిడవైపు చూసూత్నే తులసితో చెపాప్ను "కూరోచ్ తులసీ 
నీతో మాటాల్డాలి" అంటూ. 

తులసి నావైపు షాకింగా చూసింది. అమామ్, రమా ఆంటీ కూడా షాక తినాన్రు.., ఐ కెన గేజ దట..  
"అది కాదు కృషాణ్" ఈసారి ఆంటీ ముఖంలో నటనా, వెటకారం లేవు. ఆదురాద్ మాతర్మే వుంది "ఇంకా చాలా 

చోటల్కి వెళాళ్లి వాళళ్ నానన్గారు కూడా ఎదురు చూసూత్" అంటూ చెపప్బోతునన్ ఆవిడని వారిసూత్ చెపాప్ను.  
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"ఒకక్ పది నిమిషాలాంటీ. జసట్ టెన మినిటస్. పీల్జ" ఈసారి నా మాటలోల్నూ ఆదురాద్యే వుంది, పదును లేదు. 
బహుశా తులసితో నేను డైరెకట్ గా మాటాల్డే ఆఖరి అవకాశం ఇదే కావచుచ్. 

ఆంటీ భయంగా అమమ్వైపు చూసింది. అమమ్ షాక నుండి తేరుకుని "రండి కాసత్ంత టీ తాగుదాం. పది నిమిషాలే 
అంటునాన్డుగా" అంటూ ననోన్సారి జాలిగా చూసి,  "పదండి రమా. అనన్యయ్గారికి మరీ ఎకుక్వ ఆలసయ్ం ఏమీ 
కాదులెండి." అని చెపిప్ంది. 

దాంతో ఆంటీ తలూపి" కృషాణ్, తులసీ పది నిమిషాలే. నేను ఇకక్డే వుంటానూ" అని చెపిప్, చాలా అయిషట్ంగానే 
అకక్డున్ంచి కదిలారు. 

తులసి వైపు చూసి కూరోచ్మనన్టుట్ ఛైర చూపి సైగ చేసాను. తలూపి కామ గా అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. 
నేనూ మరో ఛైర లాకుక్ని తన ముందు కూరుచ్ని  తన వైపు పరిశీలనగా చూసాను. 

నెమలికంఠం రంగు పటుట్చీర. మెడలో నగలూ, చేతులనిండా గాజులు, లైట మేకప తో పర్తేయ్కంగా తీరిచ్దిదిద్న 
ముఖం. తులసిని అలా చూడడం గమమ్తుత్గా అనిపించింది. అంతలో ఆ అలంకరణ దేనికో గురొత్చిచ్ చేదు తినన్టైట్ంది. 

సడెన గా అరథ్మైంది. తనిపుప్డు పరాయి కాబోతోందని. వేరొకరి సొంతం అయిపోతుంది ఎకక్డికో దూరంగా 
వెళిళ్పోతుంది. మమమ్లన్ందరీన్ వదిలి. 

మళీళ్ ఎపుప్డో ఎకక్డో అనుకోకుండా కలుసుత్ంది. అపప్టికి మా మధయ్ దూరం దాటలేనంతగా పెరిగిపోతుంది. 
చుటట్పు చూపు పలకరింపులే తపప్ ఒకనాటి సానిన్హితయ్ం ఏవిధంగానూ తమని చేరదు.   

కానీ, ఇవనీన్ అనిపించేది నాకేనా. తులసికి తెలియదా? ఆమెకి అవసరంలేని బాంధవయ్ం కోసం నేను పరుగులు 
తీసుత్నాన్నా? మరీ అంత నిసస్హాయంగా, అబలలాగా ఎందుకు చేసోత్ంది?  

తులసి లేకుండా నా జీవితపర్యాణం వుంటుందీ అంటే  ఓ మై గాడ ఆ ఆలోచనే నేను భరించలేకపోతునాన్నే. 
కానీ తను అసలు.. అసలు. 

 తల విదిలాచ్ను. చాలా హెలప్ లెస గా అనిపించింది. ఇలా ఆలోచిసూత్ కురుచ్ంటే ఈ కొదిద్ నిమిషాలూ ఆ 
పర్వాహంలోనే కొటుట్కుపోతాయి. 

"సో" అనాన్ను సైలెనస్ బేర్క చేసూత్ తనేం మాటాల్డలేదు.  
"కంగార్టస్..", అనాన్ను కాసత్ంత వయ్ంగయ్ంగా. తను జవాబివవ్లేదు.  
"నీకు ఇషట్మేనా తులసీ ఇదంతా. డామ ఐ నో నీకు ఇషట్ంలేదు కదూ. వై డోనట్ యూ టెల దట డామిట" అనాన్ను 

కోపంగా. 
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"ననున్ అడగలేదు కృషాణ్. నాకు ఇషట్మా అని ననున్ నానన్ అడగనేలేదు" బేలగా చెపుత్నన్ తన మీద కోపం 
ముంచుకొచిచ్ంది. 

"కానీ, మా నానన్ మీ నానన్ని ఏం అడిగారో ఐతే తెలుసు కదా?" అడిగాను తీవర్ంగా చూసూత్.  
చినన్ పాజ. తలూపింది నెమమ్దిగా.  
"మరి? ఎందుకు ఒపుప్కునాన్వ పెళిళ్కి? అతను నీకు నచాచ్డా? నువువ్ చూసావా? కలిసావా?" పర్శన్ల వరష్ం 

కురిపించాను తనమీద. 
"లేదు"  అనిన్ంటికీ కలిపి ఒకే సమాధానం చెపిప్ంది.  
"నువొవ్పుప్కోకు తులసీ. నువేవ్మనాన్ చినన్పిలల్వా? వదద్ని చెపుప్. ఆ థాటే వాయిదా వెయియ్ నీకు అనిపించేదాకా. 

అసలు నీకిషట్ం లేకుండా ఎలా చేసాత్రూ? పైగా కనీసం అతనిన్ నీకు కళళ్తోనైనా చూపించకుండా" అడిగాను. 
"నానన్ మాటిచిచ్ వచాచ్రట కృషాణ్. మాట తపిప్తే తను వునాన్ లేనటేట్ అనాన్రు" తన గొంతులో విషాదం 

తొణికిసలాడింది. 
విసుగాగ్ చూసాను "ఇది నీ జీవితం తులసీ. ఈ మాటలూ తపప్డాలూ ఇవనీన్ కొనేన్ళళ్ తరావ్త దే వోనట్ మాయ్టర  

డోనట్ యూ నో దట? ఏ కాలంలో బర్తుకుతునాన్ం తులసీ? డోనట్ ఆకట్ లైక యూ బిలాంగ టూ సమ 200 బీ.సీ. టైమ 
డామ" చెపాప్ను.  

"నానన్ పార్ణమా..? లేక నా జీవితమా? అంటే.. ఏది ఎంచుకోవాలి కృషాణ్..?", అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆగి,  
"వాళుళ్ వారణాసిలో  చాలా పేరునన్ పురోహితుల కుటుంబం అట, అసలు వారబాబ్యికి నినున్ అడగడమే నీ 

పూరవ్జనమ్ పుణయ్ం. వారి కుటుంబం లోకి వెళళ్డమే నీ అదృషట్ం.  ఆయన అడగాగ్నే కళళ్కదుద్కుని ఒపుప్కునాన్ను తలీల్. 
వారిది చాలా ఆరధ్డాకస్ ఫాయ్మిలీ. సేన్హితులూ, సరదాలూ అనీన్ మరిచ్పోవాలి. ఎంతో పదధ్తిగా వుండాలీ అని చెపాప్రు" 
అంటూ నా వైపు చూసింది.,  

ఎపుప్డూ వెలుగులు చిమేమ్ తన కళళ్నిండుగా నీళుళ్. నా గుండె చెదిరిపోయింది. లేచి తన తలమీద నా 
చేయుంచాను.  

పిచిచ్ పిలల్. తన ఇషాట్యిషాట్లనీ, కోరికలనీ అవి ఏపాటీ? తన మొతత్ం జీవితానేన్ తండిర్ ఋణం చెలిల్ంచడానికి 
మూలయ్ంగా ఇచేచ్సోత్ంది.  

ఇక నేనెవరిన్? తనకేం చెపప్డానికైనా నా దగగ్ర మాటలెకక్డ మిగిలాయి. 
అంతటి తాయ్గం ఎదుట నా ఆలోచన ఏదుంచినా అది సావ్రథ్మే అవదూ? 
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అయిపోయింది. తను నిరణ్యం తీసేసుకుంది. తండార్ తన జీవితమా అనే కాల్ష ఏమీ లేదు. తండేర్ తన జీవితం. 
ఆయన నిరణ్యమే తనకి తిరుగు లేని శిలాశాసనం.  

ఐనా, అంత కిల్యర కట ఎమోషనల బాల్క మెయిల కి లొంగిపోనిది ఎవరు? చాలా తకుక్వమంది ఉండగలరంత 
నిబబ్రంగా తులసిలాంటి సెనిస్టివ పరస్నస్ వలల్ కాని పనది. అరథ్మవుతునాన్ నాలో ఏదో ఆగని వుకోర్షం.  

గడియారం వైపు చూసాను. తొమిమ్ది నిమిషాలు గడిచిపోయాయి నేనడిగిన టైమ లో.  
కోపం, బాధా, కసీ,నిసస్హాయతా అనీన్ కలగలిసిన భావనేదో నా మనసుని కుదిపేసుత్ంటే కషట్ంమీద ననున్ నేను 

నిగర్హించుకుంటూ నా రాయ్క వైపు నడిచాను. 
తులసి కోసం నేను వేసిన చినిన్ కృషుణ్డి పెయింటింగ ఫేర్మ తీసి చూసాను. ఏదైనా సెప్షల అకేషన లో 

ఇవావ్లనుకుని దాచివుంచానది. చివరికి ఇపుప్డు ఇలా ఇవావ్లిస్వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 
నా కళళ్లో తడి తనకు కనపడకుండా తుడుచుని, తనవైపు నడిచాను. 
"తీసుకో తులసీ. గుడ లక. నేను నీకు ఇవవ్గలిగినదిదే నీ పెళిళ్ గిఫట్ ఇదే అనుకో" నెమమ్దిగా అందిసూత్ చెపాప్ను. 
చపుప్న లేచింది "నువువ్ రావా కృషాణ్?" అంది దీనంగా చూసూత్. 
నాకు అంత బాధలోనూ నవొవ్చిచ్ంది. నేనెలా వసాత్ననుకుంటునాన్వంటూ నిలదీయాలనిపించింది. కానీ ఇపుప్డిక 

అదంతా అనవసరం. నిరిల్పత్ంగా చూసి "పెళెళ్పుప్డు?"  అడిగాను. 
"వచేచ్ నెల ఇరవై ఆరునట" చెపిప్ంది.  
థాయ్ంక గాడ . శాసిత్ అంకుల చేసిన ఏకైక వుపకారం నాకిది.  
"వచేచ్ నెలలో నాకు.. ఐ మీన.. నాకు ఫైనల ఎగాజ్మస్ ఉ..నాన్యి కదా తులసీ" అనాన్ను తడబాటుగా. 
నెమమ్దిగా తలూపింది. తనవైపు చూసి కృషుణ్డి పటానిన్ అందించాను. ఈసారి ఏమీ అనలేదు. చాలా 

యాంతిర్కంగా అందుకుని అకక్డున్ంచి కదిలింది. 
"ఐ డినట్ ఎకస్ పెకట్ దిస ఫర్మ యూ తులసీ" అనేసాను ఉకోర్షం ఆపుకోలేక..  
జాలిగొలిపేలా చూసూత్, "మరిచ్పోకు ననూన్" అంది.  
నిసేత్జంగా చూసూత్ అలాగే నిలబడాడ్ను.  
తను వెళిళ్పోయింది. నా రూమ లోంచే కాదు బహుశా నా జీవితంలో నుంచే వెళిళ్పోయింది శాశవ్తంగా. 

PPP 
నావైపు చూసాడు శాయ్మ "మరిచ్పోగలవా కృషాణ్?" అడిగాడు. 
"నువువ్ మరిచ్పోగలవా శాయ్మ?" తిరిగి పర్శిన్ంచాను. 
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"మేము మరిచ్పోవడం, నువువ్ మరిచ్పోవడం ఒకటేనంటావా?" సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు. 
ఆ మాట నాకు గుచుచ్కోగా ముఖం తిపుప్కుంటూ"కాక మరేమిటి? కలిసి పెరిగాం, కలిసి తిరిగాం. సడెన గా 

మరిచ్పోమంటే" అంటూ అకసామ్తుత్గా ఆగిపోయాను., నావలల్ కాలేదు.., తలవిదిలాచ్ను..ధనున్మని లేచాను.. 
"పద శాయ్మ, ఇంకొకక్ టర్యల. లాసట్ టర్యల. రాజేషంకుల తో మాటాల్డి చూదాద్ం" అనాన్ను.  
తలూపి ఒకక్వుదుటన్ లేచాడు. ఇదద్రమూ దాదాపు పరుగు పెటిట్నటేట్ శాయ్మ ఇంటివైపు కదిలాము.  
కానీ, రాజేషంకుల కూడా నానన్లాగే మాటాల్డారు "శాసిత్ గారితో కూడా మాటాల్డేవాడినేరా ఈ విషయం తనతో 

మళీళ్ ఎవరు మాటాల్డినా తన పార్ణాలడిగినటేట్' అని శంకర తో ఆయన చెపేప్సారట. ఇక ఏం చేయగలం చెపూప్. సారీ 
కృషాణ్." అనేసారు రాజేషంకుల..  

దాంతో ఇక చేసేదిలేక, సైలెంట గా వుండిపోయాను.  
తులసి సపోరట్ వుండి వుంటే అది వేరు. తను ముందే తండిర్ మాటే వేదం అనే అమామ్యి. ఇక నా పర్యతాన్నికి 

అరథ్ం కనపడలేదు. 
చూసుత్ండగానే ఒకోక్రోజూ గడిచిపోసాగింది. తన పెళిళ్ హడావిడి మొదలైంది. నేను హాసట్ల కి వెళిళ్పోయాను. 

అందరూ కలిసి చాలా ఘనంగా పెళిళ్చేసి తులసిని తన అతత్వారింటికి వారణాశికి సాగనంపారు.  
ఎనిన్ రోజులు గడిచినా నా బాధా, కోపం, ఉకోర్షం తగగ్లేదు. తులసి ఒకక్మాట. తనకీ పెళిళ్ ఇషట్ంలేదని ఒకక్ 

మాట ఓపెన గా చెపిప్వుంటే మా కథే వేరే గా వుండేదనే ఉకోర్షం నాలోంచి పోలేదు. ఐనా ఎలా చెపుత్ంది? ఎందుకు 
చెపాప్లి? తనకీ ఇషట్మేనేమో? నేనే అనవసరంగా ఆవేశపడాడ్ను అంటూ మథనపడేవాడిని. వేణు మాధవుడి గుడి వైపు నా 
అడుగు కదలడం మానేసింది. 

ఒకక్ శాయ్మ తో తపప్ అందరితో మాటలు తగిగ్ంచేసాను. ఏదో ముకత్సరిగా మాటాల్డి నా పనిలో నేను వుండేవాడిని. 
అమామ్-నానాన్ చాలా బాధపడేవారు. ననున్  ఊరడించడానికి చాలా పర్యతిన్ంచారు.  

కానీ బాధ చూపిసేత్ కదా ఎవరైనా ఊరడించగలరు.. సత్బద్మైపోయిన ననున్ ఏమని ఓదారుసాత్రు. 
నిజంగానే నేను మారిపోయాను. నాకు తెలియకుండానే నాలో ఒక విధమైన గాంభీరయ్ం చోటు చేసుకుంది. నా లైఫ 

లోంచి తులసి నిషర్క్మణ. తన ఎగిజ్ట ఏదో కనిపించని వెలితిని నింపేసింది. ది రియల ఫేల్వర ఆఫ మై లైఫ ఈజ గాన.  
అవేవీ ఆలోచించే టైమ లేకుండా వుండేందుకేనేమో నేను ఎమ. ఎస కి అపైల్ చేసేశాను. నాకు జాబ యిచిచ్న 

కంపెనీయే నా చదువూ సాప్నస్ర చేసాత్నంది. కాకపోతే అకక్డకి వెళాళ్కా కూడా ఆనైల్న వరక్ చేయాలంది. అకక్డవునన్ వారి 
బార్ంచ లో రిపోరట్ చేయమంది. టైరనింగ కోసం బెంగుళూర పంపుతామంది. అనిన్ంటికీ ఒపుప్కునాన్ను.  
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నానన్ చెపప్డానికి టైర చేసారు, చదువూ, జాబ రెండూ ఒకేసారి అంటే సెట్ర్యిన అవుతానేమో, చదువు పూరత్యాయ్కా 
జాయిన అవుతానని అడగమని. ఇనీషియల గా వారదే చెపాప్రుకదా అనీ అనాన్రు.  

కానీ, నేను పటిట్ంచుకోలేదు. ఎవవ్రి మాటా వినదలుచుకోలేదు. నా మాటెవరైనా వినాన్రు గనకనా ఇపుప్డు నేను 
వినడానికి. 

తులసి నాతోనే కాదు, శాయ్మ-బృందా లతోనూ కాంటాకట్ లో వుండడం మానేసిందట. బృందా కొంచెం 
పర్యతిన్ంచింది గానీ, తులసి అతత్వారింటోల్వారికి నచచ్దేమోననన్ రమా ఆంటీ హెచచ్రికతో తనూ వెనకిక్ తగిగ్ంది. 
వాటనిన్ంటికీ అతీతంగా నా యూ.ఎస వెళేళ్ పర్యతాన్లలో నేనుండసాగాను. 

బృందా ఫరద్ర గా చదవనంటూ తనకి కాయ్ంపస లో వచిచ్న పేల్సెమ్ంట టేకప చేసేసింది. శాయ్మ కోరుకునన్టేట్ తనకి 
ఢిలీల్లో ఓ మంచి కంపెనీలో రిసెరచ్ర గా జాబ దొరికింది దాంతో తను ఢిలీల్ వెళిళ్పోయాడు. ఎపుప్డైనా సెలవులునన్పుప్డు 
వచేచ్వాడు. 

నా టైరనింగ పూరత్యింది. సథ్ల మారుప్కో పని వతిత్డికో లేక సమయం గడుసుత్నన్ందుకోగానీ టైమ హీలస్ ఎవీర్థింగ 
అంటారు కదా. నాలోని బాధ తగగ్కపోయినా నా కోపావేశాలు మాతర్ం కాసత్ నెమమ్దించాయి. ఇపుప్డెవరిమీదా  నో 
కంపైల్ంటస్  హైదరాబాద తిరిగి వచాచ్ను. 

నా పర్యాణానికి టికెటస్ కూడా కనఫ్రమ్ అయాయ్యి. నేను వెళేళ్ నాలుగు రోజుల ముందు వసాత్ననాన్డు శాయ్మ. 
అందరీన్ కలిసాను. షాపింగ చేసాను. అమమ్కీ, నానన్కీ, రాజేషంకుల, మాలతి ఆంటీ, శాయ్మ, బృందా  అందరికీ నా 
జీతంతో బటట్లు కొనాన్ను. ఒకక్ తులసికి తపప్. ఇపుప్డు నాకా హకుక్ లేదుగా. 

అమామ్-నానన్లకి పర్తేయ్కంగా కపుల వాచెస కొనాన్ను. వాళుళ్ చాలా సంతోషించారు. నేను కొనన్ గిఫుట్లకి కాదు 
నాలో వచిచ్న మారుప్కి. వారి సంతోషం చూసి నాకూ హాయ్పీగా అనిపించింది. వారిని బాధ పెటిట్ వెళళ్దలుచుకోలేదు. 
జరిగింది జరిగిపోయింది. అయినా నా తలరాతకి వారేం చేసాత్రూ. 

PPP 
షాపింగ నుండి వచిచ్ రిలాకస్డ్ గా కూరుచ్నాన్ టీ.వీ. లో నూయ్స చూసూత్ ఎలెక్షన హంగామా తో ఛానెలస్ అనీన్ 

వేడెకిక్వునాన్యి. తాపీగా అమమ్చేతి టీ తాగుతూ ఛానెలస్ సివ్చ చేసుత్నాన్.  
సెల మోగింది. బృందా. ఈ టైమ లోనా! అనుకుంటూ ఆన చేసాను. 
"కృషాణ్, నీతో మాటాల్డాలి" బృందా గొంతులో కంగారు.  
"సాయంతర్ం తవ్రగా వచెచ్య మరి ఆఫీస నుండి" అనాన్ను కాజువల గా.  
"లేదు. ఇపుప్డే రాగలవా?" ఆతర్ంగా అడిగింది.   
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"వసుత్నాన్ను" కుల్పత్ంగా చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాను.  
బృందాకి నాకంటే తులసి, శాయ్మ లే కోల్జ. పర్సుత్తం వారిదద్రూ దగగ్ర లేరు. మరి తనకే పార్బల్మ వునాన్ 

ఇంకెవరితో చెపుప్కుంటుంది పాపం.  
PPP 

 సరిగాగ్ గంట తరావ్త బృందాతో తన ఆఫీస కాంటీన లో కూరుచ్నివునాన్ను. 
 "చెపుప్" కాఫీ కపుప్ టేబుల మీదుంచుతూ అడిగాను. నావైపు బెరుగాగ్ చూసింది, "కృషాణ్  చినన్ పార్బెల్మ" అంది 

తటపటాయిసూత్.  
"ఓ.కే. ఇంతకీ పార్బెల్మ పేరేంటి?" చినన్గా తలపరికిసూత్ అడిగాను.  
ఓ చినన్ హెజిటేషన తరావ్త అంది నెమమ్దిగా, "విశాల.. విశాల జైన.." 
"ఆహాహెరాస చేసుత్నాన్డా? తోలు తీసేసాత్మని చెపూప్" అనాన్ను వసుత్నన్ నవువ్ని మునిపంటితో అదిమిపెటిట్ 

సీరియస నెస నటిసూత్. 
"నో నో చాలా చాలా మంచివాడు కృషాణ్ హీ లవస్ మీ లాట" కంగారుగా చెపూత్ నా ముఖంలో నవువ్ చూసి 

ఆగిపోయింది. ఫకాలన్ నవేవ్శాను.  
ఎరర్బడడ్ ముఖంతో గటిట్గా నా భుజంమీద కొటిట్, "ఇడియట .. నువూవ్.." అంటూ తనూ నవేవ్సింది. 
"లేకపోతే చెతత్ ఇనట్ర్డక్షనూ నువూవ్నూ. పార్బెల్మ అని చెపాత్వా పాపం ఏళళ్తరబడి చూసుత్నాన్ం నీ పిచిచ్ముఖానిన్ ఆ 

మాతర్ం అరథ్ంకాదూ మడ హెడ" తన తల మీద చినన్గా మొటిట్కాయ వేసి నవావ్ను. 
చినన్గా నవివ్ంది బృందా. తన కళళ్లో సనన్టి కనీన్టి తెర "డాడ వాళుల్ డెడ అగైనెసట్ వునాన్రార్. ఆలెర్డీ 

మాటాల్డాను" చెపిప్ంది.  
"ఆబివ్యసీల్ డాళింగ. లేకపోతే నువువ్ పేర్మించాను అనగానే ఎగిరిగంతేసి వావ.. ఎవరా లకీక్ గై అని అడగడానికి 

వాళేళ్ం ఫిలీమ్ పేరెంటస్ కాదు కదా. టాక టూ దెమ. కనివ్నస్ అవుతారు కొంచెం టైం పడుతుంది, హావ పేషనస్" తేలిగాగ్ 
నవేవ్సి చెపాప్ను. 

తలడడ్ంగా తిపిప్ంది "కనివ్నస్ చేసే టైమ కూడా ఇవవ్టేల్దని నినన్ నైటే తెలిసింది కృషాణ్" 
"అంటే?" నా భృకుటి ముడిపడింది. 
 "అతత్యయ్ వాళళ్ అబాబ్యితో ఎంగేజెమ్ంట అంటునాన్రు. అది కూడా వాడు ఏదో దికుక్మాలిన మీటింగ కోసం 

ఫైవ డేస కి ఇండియా వచాచ్డట, ఎలుల్ండి పొదుద్నేన్ వాళల్ంతా వసాత్రట. సాయంతర్ం తాంబూలాలట. 
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..కనీసం శాయ్మ కి చెపేప్ ఆపష్న కూడా లేదు.., వాడి సెల రేపు ఈవెనింగ వరకూ ఆఫ లోవుంటుంది.. ఐనా 
ఎలుల్ండి పొదుద్నన్ ఫైల్ట కి వాడొసాత్డు అని కూల గా వునాన్రు వాళుళ్.. ఒకవేళ వీలుకాక, వాడు రాలేకపోయినా పరేల్దూ, 
మళీళ్ బావ ఆసేట్ర్లియా వెళిల్పోతాడు, ఆలోపు నిశిచ్తారథ్ం ఐపోవాలీ అని డిసైడ ఐపోయి నా పర్మేయం లేకుండానే అనిన్ 
అరేంజెమ్ంటస్ చేసేసుకుంటునాన్రు. బహుశా ఈపాటికి మీ ఇంటికి కూడా ఇనివ్టేషన వెళిళ్పోయివుండచుచ్" గబగబా 
చెపిప్ంది. 

"వాటీజ దిస బృందా అంత మాతర్ం గటిట్గా చెపుప్కోలేవూ, చదువుకునాన్వ, జాబ చేసుత్నాన్వ యూ ఆర ఏ గోర్న 
అప పరస్న. నీ అభిపార్యం ఇంటోల్ చెపిప్  దాని మీద నిలబడలేవూ!?" మందలింపుగా అనాన్ను 

PPP 
"చెపాప్నురా, చాలా పోటాల్డాను కూడా. అతత్యయ్ వాళళ్ంతా వచాచ్కా అందరి ముందూ నాకిషట్ంలేదని చెపాత్నని 

బెదిరించాను కూడా. కానీ, డాడ హీ ఈజ సో యాడమెంట. అలాంటిదేమనాన్ చేసేత్ ఆయన… ఆయన.. బర్తకననీ" 
బృందా కళళ్లోల్ంచి కనీన్ళుళ్ టపటపా రాలాయి.  

"ఓహ గాడ" చినన్గా నుదురు వతుత్కునాన్ను. నాట అగైన... ఐనా, మరీ అంత బాల్క మెయిల అవసరమా.. ఈ 
రోజులోల్ కూడా..  

"ముందు కళుళ్తుడుచుకో, ఇంతకీ అసలు సంగతి చెపుప్, అబాబ్యి సెటిల కాలేదా, లేక అసలేంటిట అంత సాట్ర్ంగ 
అబజ్క్షన కి రీజన?"  తెలియకుండానే కాసత్ంత వెగటు ధవ్నించింది నా గొంతులో.  

"అతను మన మతం కాదు, మన రాషట్రం కూడా కాదు. హీ ఈజ ఎ గుజరాతీ. జైన కమూయ్నిటీ" చెపిప్ంది. 
బితత్రపోయి చూసాను, "వావ్టట్.. కమెగైన..", అనాన్ను చినన్గా అరిచినటుట్. 
భయంగా చూసింది, " చాలా మంచివాడు కృషాణ్. మన వాళుల్ కాదుగానీ చాలా."  
"పిచిచ్పిలాల్, ఇంతాచేసి పార్బెల్మ వటిట్ మతమా? అది కూడా హిందూస-జైనస్ లాంటి అటోమ్సట్ నియరెసట్ 

సిమిలారిటీస వునన్ మతాల మధయ్" నవావ్ను. 
"మనకి సింపులే కృషాణ్. వాళళ్లా తీసుకోవడంలేదు. పైగా ఏమైనా చెపప్డానికి టైర చేసేత్ చాలు, తులసి గురించి 

చెపుత్నాన్రు. తనెంత బుదిధ్గా, పదధ్తిగా వాళళ్ నానన్ చెపిప్న చోట పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్ందీ, నేనెంత గాలికి తిరిగి 
పాడైపోయానూ అని తెగ డిసక్స చేసి తిటిట్పోసుత్నాన్రు. యు నో  పైగా.." 

సీరియస గా వింటునన్వాడినలాల్ తులసి పేరు వింటూనే అనీజీగా కదిలాను.  గుండె లోతులోల్ ఎకక్డో చినన్ మంట. 
అందరూ కలిసి దూరం చేసిన నా పిర్య నేసత్ం. ఎలా వుందో, ఎకక్డుందో? ఎకక్డునాన్ సరే హాయ్పీగా వుంటే చాలు. తల 
విదిలాచ్ను.  
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బృందా ఇంకా ఇంటోల్ జరుగుతునన్ విషయాలు చెపోత్ండడం గమనించి చపుప్న తనని వారిసూత్ అడిగాను, 
"అదంతా సరే, హౌ సీరియస ఆర యూ బోత?"  

"హౌ అంటే? చాలా సీరియస కృషాణ్. తనంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. తనకీ నేనంటే పార్ణం. ఎకక్డ ఇంటోల్ వాళుళ్ 
చెపిప్నదానికి కనివ్నస్ అయిపోతానో అని తెగ కంగారు పడుతునాన్డు కూడా, శాయ్మ తో మాటాల్డతాననాన్డు, ఇంత సడెన 
గా ఈ ఎంగేజెమ్ంట గోల నేను ఎకెస్ప్కట్ చెయయ్లేదు, అందుకే, ఏంచెయాయ్లో తోచక నినున్ పిలిచాను" అంది బెంగగా 
చూసూత్. 

మౌనంగా వుండిపోయాను, ఏం చెయాయ్లి? రాజేష అంకుల వాళల్ ఫాయ్మిలీ ఇషూయ్ ఇది. పైన వారి బంధువులు 
సైతం ఇనావ్లవ్డ్ వునన్ సిటూయ్యేషన, నా పర్యాణం చూసేత్. మరో వారంలో శాయ్మ రాగలిగితే కూడా ఎలుల్ండి వరకూ 
రాలేడు. ఈ విషయంలో బృందాకి హెలప్ చేసుత్నాన్నని తెలిసేత్ నానన్ గగోగ్లెతిత్పోతారు. గొడవ గొడవ చేసేసాత్రు.  

నాకేసి దిగులుగా చూసుత్నన్ బృందాని చూసేత్ జాలేసింది.  
"ఏమీ తోచటేల్దురా, భయంగా వుంది, విశాల ని తపప్ వేరే వాళళ్తో లైఫ వూహించుకోలేకపోతునాన్ను, చాలా 

కషట్ంగావుంది.., ఏదైనా సలహా చెపప్వూ. ఈ ఎంగేజెమ్ంట కానిస్ల చేయడానికి"  బేలగా అడుగుతునన్ బృందా ముఖం 
చూసి చలించిపోయాను.  

"ఛ. ఏంటిది బృందా? అలా డీలా పడిపోతే ఎలా? నాకు చెపేప్సావు కదా నేను చూసుకుంటాను. టర్సట్ మీ. అలా 
ఏడుపు ముఖం వేసుకుని తిరకుక్. ఛీరప ఫసట్. ఇంతకీ ఆ టెసట్ మాయ్చ కాయ్ండేట.  అదే మీ బావ నంబరుందా నీ దగగ్ర?" 
అడిగాను. 

"లేదు. ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూడడ్ం తపప్ అసలు పరిచయమే లేదు. ఇంతకీ టెసట్ మాయ్చ ఏంటి?" నా మాటలకి 
కాసత్ నారమ్ల అవుతూ అడిగింది. 

"ఐదు రోజులోల్ మీటింగ, ఎంగేజెమ్ంట. అనీన్ పూరిత్ చేసుకుని వెళిళ్పోదామనుకునాన్డు కదా. అలా ఫైవ డేస లో 
అయేయ్ది టెసట్ మాయ్చే. మాయ్రేజ మాయ్చ కాదు. ఒకవేళ అదంత సింపులని వాళళ్ంతా అనుకునాన్ నేనవవ్నియయ్నుగా." 
అంటూ నవావ్ను.  

బృందా ముఖం విపాప్రింది "నిజంగా?"  అంది ఆతర్ంగా. నవివ్ తలూపాను. 
"ఎలా? ఏంచేసాత్వు?", కుతూహలంగా పర్శిన్ంచింది. 
"అదంతా నా తలనెపిప్ సీవ్ట హారట్. ముందుగా మీ హీరో ని కలవాలి, ఈవెనింగ ఓసారి రమమ్ని ఫోన చెయియ్" 

చెపాప్ను. 
"ఇపుప్డు కలవగలవా?" మొహమాటంగా అడిగింది. 
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"ఓ.కే. సారు మీ ఆఫీసేనా?" అలల్రిగా నవువ్తూ అడిగాను. 
 సిగుగ్పడుతూ తలూపింది.  
"మరింకేం కాల హిమ. చూసేదాద్ం తమరి సెలక్షన ఎలావుందో"  టేబుల మీద చినన్గా టాప చేసూత్ హుషారుగా 

అనాన్ను. 
"నీ వెనుక ధరడ్ టేబుల. బౌర్న షరట్" మరింత బిడియంగా చెపిప్ంది. అదిరిపడి చపుప్న వెనకిక్ తిరిగి చూసాను. 

మమమ్లేన్ గమనిసూత్ జూయ్స తాగుతునన్ ఇదద్రు యువకులూ, ఓ యువతి గబుకుక్న మొహాలు తిపేప్సుకునాన్రు.  
బృందావైపు తిరిగి చూసూత్నే ఫకాలన్ నవేవ్సాను. సిగుగ్తో ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖానిన్ గబుకుక్న 

దించేసుకుంది. బృందాని ఇలా చూడడ్ం కొతత్గా వుంది.  
"వెరీగుడ. బానే సెట చేసారు మీటింగ. రమమ్ను మరీ. ఓ.. వదుద్లే. ఆడపిలల్వాళళ్ం మనమే వెళాళ్లేమో" సనన్గా 

కనున్గీటి కురీచ్లోంచి లేసూత్ అనాన్ను బృందాను చూసి. 
"యూ.. నౌ డోనట్ ఎంబెరాస మీ. చంపుతా ఇడియట. కూరోచ్"  అంటూ నా చెయియ్పటిట్ లాగి కూరోచ్బెటిట్, వారివైపు 

చూసి రమమ్ని సైగ చేసింది. 
తను సైగ చేయడమే ఆలసయ్ం మెరిసే కళశ్తో, ఉతాస్హంగా ఫెర్ండస్ తో సహా వచిచ్ మాతో జాయిన అయాయ్డు 

విశాల జైన. కాసత్ నలల్గావునాన్ కళైన మొహం, కూల పరస్న. అందరిలాగానే నాకు కూడా మా బృందానే బాగుంది. ఆ 
కురార్డు ఏదో యావరేజ గా వునాన్డనిపించింది. అలా అనిపించడం సహజమే కదా!! మన వాళేళ్ బాగునాన్రూ 
అవతలివాళుళ్ సో.. సో అని. ఐ థింక ఏదో సామెత చెపుత్ంది అమమ్.  హా. కాకి పిలల్ కాకి కి ముదుద్ అని. యప. సేమ 
ఫీలింగ.  

కానీ విశాల జసట్ యావరేజ ఇన లుకస్ మాతర్మే. హీ ఈజ జసట్ ద బెసట్ ఎట హారట్. ఐతే బృందా అంటే పార్ణం 
పెడతాడనేది కేవలం మాట వరసకి మాతర్మే కాదనేది కాసేపటి మాటలోల్నే అరథ్మైంది. దాంతో కాసత్ంత రిలీఫ గా 
అనిపించింది. కాదు చాలా రిలీఫ గా అనిపించింది. 

కొదిద్సేపటి మాటల తరావ్త సాయంతర్ం లోపు ఏదో ఒక మంచి ఆఫష్న తో ఫోన చేసాత్నని వారికి హామీ ఇచిచ్ 
బయటకి వచాచ్ను.  

ననున్ సాగనంపడానికి పారిక్ంగ వరకూ వచిచ్ంది బృందా, "డాడ ఏమైనా అంటే ఫీలవకు కృషాణ్ అది నీ గురించి 
ఏమీ వుండదు, నామీద కోపమే అనుకో" చెపిప్ంది. 

తేలిగాగ్ నవేవ్సాను, "ఆ మాట నువువ్ నాకు వేరేగా చెపాప్లా, నాకు తెలియని రాజేషంకులా బృందా? అవనీన్ 
ఆలోచించకు" చెపిప్ కదలబోయాను, చపుప్న నా చేయిపటుట్కుని ఆపింది. 
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"ఎలాగైనా కనివ్నస్ చెయియ్ కృషాణ్. పీల్జ.. చేసాత్వు కదూ?" బెరుగాగ్  చెపిప్ంది.  
అపర్యతన్ంగా అలరట్ అయాయ్ను, "బృందా, చినన్మాట, అతనెవరో పూరిత్గా తెలీకుండానే చాలా పెదద్ బాధయ్త 

తీసుకోబోతునాన్ను. కేవలం నీ డెసిషన మీదునన్ నమమ్కంతో బైల్ండ గా. యామ గోనా సపోరట్ యూ. హోప యూ నో వాట 
యూ ఆర డూయింగ. మీ లవ లాంగ సాట్ండిగ అని నా నమమ్కం రైట?" మృదువుగా అడిగాను. 

"ఎస ఇట ఈజ.  పీల్జ బిలీవ అజ కృషాణ్ యూ ఆర అవర లాసట్ రిసారట్" వణికే గొంతుతో అంది.  
ఆపాయ్యంగా ఆమె తల మీద చేయుంచాను, "ఐ డూ. ఐ డూ బిలీవ యూ. చూదాద్ం నేనేం చేయగలనో" అంటూ 

కదిలాను, సరిగాగ్ సంవతస్రం తరావ్త మళీళ్ ఓ ఆడపిలల్ పెళిళ్ గురించి మాటాల్డడానికి.. 
PPP 

"కృషాణ్ వచేచ్సావా గుడ నూయ్స రా. నీకు వెళేళ్వరకూ తీరికలేకుండా బోలెడు పని కూడా" చేతిలోవునన్ 
కూరగాయల టేర్ పకక్న పెటిట్ వుతాస్హంగా నావైపు వసూత్ చెపిప్ంది అమమ్. 

అలసటగా సోఫాలో కూలబడి, ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేసాను.. 
"మన బృందా పెళిళ్ కుదిరిందిరా. అయిన సంబంధమే. రేణుక అనీ, రాజేష అనన్యయ్ సిసట్ర. చాలా ఏళళ్కిర్తం 

చూసావు, నీకు గురుత్ండివుండదులే. వాళళ్బాబ్యిరా. మంచి కురార్డట. చాలురా ఆ వేణుమాధవసావ్మి దయవలల్ మీ 
నలుగురూ సెటిల అయిపోయారు.. శాయ్మ కి వాడు కోరుకునన్ రిసెరచ్ సెంటర లో జాబ వచిచ్ంది, నువూవ్ వచేచ్వారం 
అమెరికా వెళుత్నాన్వు, ఇక ఆడపిలల్లిదద్రూ మంచి కుటుంబాలోల్ సెటిల అయిపోయారు. అంతా ఆ దేవుడి చలవ. శాసిత్గారి 
పూజల పుణయ్ం" అంది భకిత్గా. 

నిరివ్కారంగా చూసాను, "ఆడపిలల్లు మంచి కుటుంబాలోల్ సెటిల అయిపోతే చాలామామ్? వారి ఇషాట్యిషాట్లతో 
పర్మేయంలేకుండా?" అడిగాను. 

కంగారుగా చూసింది,"అదేంటార్ అలా మాటాల్డుతునాన్వ. చినన్పప్టున్ంచీ అనుకునన్ సంబంధమే. బృందా 
ఏమైనా అందా? ఐనా నువువ్ మధయ్లో తలదూరచ్కు. అసలే శాయ్మ కూడా లేడు వుళోళ్." 

గంభీరంగా అనాన్ను,"అవును. వాడూళోళ్ లేడు, అందుకే. తపప్దమామ్ రాజేషంకుల ని కలిసొసాత్ను." అంటూ 
లేచాను. 

"నానాన్, అంకుల కలిసి ఫంక్షన హాల కి వెళాళ్రు కృషాణ్. తవ్రగా వచేచ్సేత్ నినున్ కూడా అకక్డికే పంపమనాన్రు. 
విషయమేంటి కృషాణ్?", అంటూ గేటు వైపు చూసి లోపలికి వసుత్నన్ నానాన్, రాజేష అంకులిన్ గమనించి ఆగిపోయింది. 

"చెపాత్నమామ్" అంటూ లేచి వారివైపు నడిచాను. 
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"హలోల్ కృషాణ్. మరీ బిజీ బీ అయిపోయావు. శాయ్మ లేకపోతే ఇంటికే రావడం మానేశావూ. వీసా కూడా 
వచేచ్సిందటగా, వచేచ్ వారమే పర్యాణమని శంకర చెపుత్నాన్డు"  నా భుజం మీద చేయివేసి లోపలికి దారితీసూత్ అడిగారు 
రాజేష అంకుల.  

అనిన్ పర్శన్లకీ బదులుగా ఓ చిరునవువ్ నవివ్ ఆయన చేతిలో బరువుగా కనిపిసుత్నన్ పెదద్ కవర అందుకునాన్ను. 
"అమామ్య. మీకు సీవ్టస్ చేసే పనే లేదు. సరిపడ సీవ్టస్ అనీన్ పాయ్క చేయించుకొచేచ్సాం. సాట్ర్ంగ గా ఒక చాయ 

ఇసేత్ చాలనుకో" చెపాప్రాయన నవువ్తూ అమమ్కేసి చూసి.. 
కాసత్ గాభరాగా నావైపోసారి చూసి "మంచిపనిచేసారనన్యాయ్ వుండండి టీ తీసుకొసాత్ను" అంటూ కదిలింది. 
"కురార్డు మంచి కంపెనీలో చేసాత్డట కృషాణ్. కలిసినపుప్డు నువేవ్ వివరాలు తెలుసుకో. మరిచ్పోయాను కంపెనీ 

పేరదీ" నావైపు సంభాషణ మరలిసూత్ అనాన్రు రాజేషంకుల. 
నానన్కేసి చూసాను "మంచి పొర్ఫైల అటరా ముఫైఫ్ ఏళళ్కే బంజారాహిలస్ లో వాళళ్ పేరెంటస్ కోసం ఇలుల్ 

తీసుక్నాన్డంటే మాటలా చెపూప్, రేపు పర్భాకర-రేణుక రిటైర అవగానే జసట్ ఒకక్ బాయ్గ వేసుకుని వెళేత్ చాలట. మొతత్ం 
ఫరిన్షడ్ హౌజ అట.. వెల సెటిలడ్ రా కృషాణ్. ఎంతైనా మన పిలల్ అదృషట్వంతురాల", చెపాప్రాయన సంతోషంగా. 

"అంతా ఆ మాధవసావ్మి దయరా" రాజేషంకుల కళుళ్ చెమరాచ్యి. ఇబబ్ందిగా కదిలాను. అంత గొపప్ సెంటీ 
సీన పాడు చేయబోతునన్ందుకు కాసత్ గిలీట్గా అనిపించింది. 

అమమ్ తీసుకొచిచ్న టీ కపుప్లు అందుకుని వారికి సరవ్ చేసి, నేనూ ఒకటి తీసుకునాన్ను. అకక్డనుండి 
వెళిళ్పోబోతునన్ అమమ్ని వుండమని సైగచేసి.  తన పకక్న కూరుచ్నాన్ను. 

"ఎకుక్వ టైమ లేదు కృషాణ్. అనిన్ పనులూ నువేవ్ చూసుకోవాలి"  అనాన్రాయన. 
"విశాల ది కూడా చాలా మంచి పొర్ఫైల కదా అంకుల"  నెమమ్దిగా అనాన్ను. హఠాతుత్గా నేను చేసిన పర్సాత్వనతో 

వాళళ్ మాటలు ఆగిపోయాయి. 
"కృషాణ్ ఊరుకో"  మందలింపుగా అనాన్రు నానన్. సో ఐతే నో ఇంటర్డక్షన రికైవ్రడ్. అందరికీ తెలుసు. 
రాజేషంకుల వైపు చూశాను. ఆయన ముఖంలో నవువ్ ఇంకిపోయింది. గంభీరంగా టీ సిప చేయసాగారు.  
"బృందాకి ఇషట్ం లేదంకుల. విశాల కూడా వెల సెటిలడ్. మంచి ఫాయ్మిలీ", అంటూ చెపప్బోయాను. 
తీక్షణ్ంగా నావైపు చూసి, టీకపుప్ పకక్న పెటేట్సి లేచారాయన సోఫాలోంచి.  
"బృందాకి నేనేమీ అడుడ్రాలేదు కృషాణ్. తను వెళిళ్పోవాలనుకుంటే వెళిళ్పోవచుచ్. కానీ వేరే మతంవాడికిచిచ్ 

వాడెంత గొపప్వాడైనా సరే పెళిళ్ మాతర్ం చేయలేను" చెపాప్రు. 
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"ఓ.కే. చెయయ్దద్ంకుల. చేయకండి. మీకిషట్ంలేని పెళిళ్ చేయకండి. కానీ, ఈ బలవంతపు నిశిచ్తారధ్ం కూడా 
చేయకండి. బృందా చినన్పిలేల్మీకాదు. షీ విల బీ హరట్. తనకి టైం అయినా ఇవవ్ండి ఆలోచించుకోవడానికి. పోనీ టైమ 
ఇసేత్ మీకు తగినటుట్ తన నిరణ్యం మారుచ్కుంటుందేమో చూడండి. బట దిస ఈజ నాట ఫెయిర అంకుల. నాయ్యం 
కాదు" అరిధ్సూత్ అడిగాను. 

నావైపు సూటిగా చూసారాయన "నువువ్ చేసుకుంటావా కృషాణ్? బృందాని నువువ్ చేసుకుంటావా?" అనాన్రాయన. 
షాకింగా చూసాను, "ఏం మాటాల్డుతునాన్రంకుల?" అనాన్ను అతి కషట్ం మీద గొంతు పెగులుచ్కుంటూ. అమామ్-

నానాన్ కూడా నిరాఘ్తపోయిచూసుత్నాన్రు మా డిసక్షన ఎకక్డికి వెళోత్ందో అరధ్ంకాక. 
నానన్ వైపోసారి చూసి, "ఐ మీన ఇట శంకర " అని చెపిప్ మళీళ్ తిరిగి నా వైపు చూసూత్, "నువువ్ చెపుప్ కృషాణ్.., 

నువువ్ చేసుకుంటానంటే చెపుప్ నేను కాయ్సట్ గురించి కూడా ఆలోచించను నా సిసట్ర వాళళ్ని వదద్ని తిపిప్ పంపేసాత్ను. 
బంధువులందరి సమక్షంలో నీ కాళుళ్ కడిగి రేపే నా కూతురిన్చేచ్సాత్ను. వారం వరజ్య్ం ఏదీ చూడను. చెపుప్. 
చేసుకుంటానని ఒకక్మాట చెపుప్ చాలు. నిజంగా అనీన్ ఆపేసాత్ను" చెపాప్రాయన ఉదేవ్గంగా. 

"మీరావేశంలో వునాన్రంకుల" నిసప్ృహగా తలాడిసూత్ అనాన్ను. 
"నో లేదు, నేను ఆలోచించే చెపాప్ను కృషాణ్. నేను లవ మాయ్రేజెస కి వయ్తిరేకిని కాదు. ఐ మీన అగైనస్ట్ కాదు. 

కాకపోతే పరాయి మతంలో పిలల్నిచేచ్ంత బార్డ మైండెడ కూడా కాదు. మన మతం వాడు ఎవవ్రైనా సరే కళుళ్ మూసుకుని 
యాకెస్పట్ చేసేవాడిని. నా కూతురి సంతోషం నాకేమైనా చేదా చెపూప్?  కానీ ఇది తపప్టేల్దు కృషాణ్.  

రేపనే రోజు ఏ ఇబబ్ందొచిచ్నా నా చెలెల్లీన్, దాని కొడుకునీ నేను సమాధానపరుచుకోగలుగుతాననే నమమ్కంతోటే 
ఈ సంబంధం ఖాయం చెయాయ్లొస్చిచ్ంది.  

అయినా ఒకక్సారి ఈ పెళైళ్పోతే అది హాయ్పీగా వుంటుంది, నాది హామీ, ఏం తులసి లేదూ? ఇంటోల్ వాళుళ్ చూసి, 
చేసిన సంబంధాలలో ఆడపిలల్లకి రక్షణుంటుంది కృషాణ్. ఐనా అందంతా నా ఒపీనియన. కానీ, మాట మీదుంటానురా 
నేను. నువువ్ చేసుకుంటానంటే మాతర్ం వాళళ్ని తిపిప్ పంపేసాత్ను.  

నిజం శంకర. నీమీదొటుట్. ఆలోచించుకోండి. ఎంగేజెమ్ంట కి అరక్షణం ముందు చెపిప్నా చాలు ఆపేసాత్ను. కానీ 
వేరే కారణాలకి మాతర్ం బహామ్ండం బర్దద్లైనా నా నిరణ్యం మారదు. వసాత్ను ఇంకా చాలా పనులునాన్య"  చెపేప్సి సీవ్టస్ 
కవర అందుకుని వడిగా బయటకు నడిచారాయన. 

సత్బద్ంగా కూరుచ్ండిపోయామందరం చాలాసేపటివరకూ, "వదిలెయ కృషాణ్ ఇంక కలిగించుకోకు రాజేష 
మొండివాడు, వినడు ఏదైనా తీవర్మైన నిరణ్యాలు తీసుకుంటే తరావ్త మనం భరించలేము"  తేరుకుంటూ చెపాప్రు నానన్.  

ఈ ఒకక్ బెదిరింపుతో ఎంతమంది పిలల్ల ఆశలు చిదిమేసారో కదూ మన సమాజంలో పెదద్లు. 
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భయపెటిట్ పిలల్ల ఆశలీన్, కలలీన్ చిదిమేసేత్ అది పెదద్రికమెలా అవుతుంది?  
తలూపి లేచి బయటకి నడిచాను, "ఇపుప్డెకక్డికిరా..?" కంగారుగా అడిగింది అమమ్. "బృందాతో కూడా 

మాటాల్డాలి కదమామ్, ఎంతైనా ఆయన కూతురేగా, మరి తను కూడా ఏ తీవర్మైన నిరణ్యాలూ తీసుకోకుండా 
చూసుకోవాలి కదా"  వయ్ంగయ్ంగా చెపేప్సి గుమమ్ం దాటాను.  

PPP 
 
"ఏమైంది కృషాణ్ ఎకక్డునాన్వు? ఫోన కూడా తియయ్లేదూ, రాతర్ంతా ఇంటికే రాలేదు" నానన్ గొంతులో ఆదురాద్ 

ధవ్నించింది.  
"ఏంలేదు నానాన్, రాజేషంకుల వాళిళ్ంటికి వెళుత్నాన్నిపుప్డు, మీరూ, అమామ్ అకక్డికి రండి. ఫైవ మినిటస్ లో 

వుంటాను" తాపీగా చెపాప్ను. 
"ఏమైందిరా ఇంత పొదుద్నేన్" కంగారుగా అడుగుతునన్ నానన్ మాటలిన్ కట చేసూత్ చెపాప్ను, "డైరవింగ లో 

వునాన్ను నానాన్ వచేచ్యండి మాటాల్డుకుందాం" చెపేప్సి  కాల డిసక్నెకట్ చేసేసాను. 
రాజేషంకుల ఇంటికి చేరేసరికి అందరూ బయటే వెయిట చేసుత్నాన్రు కంగారుగా, అంకుల, మాలతీ ఆంటీ, 

అమమ్, నానన్, అంకుల వాళళ్ పేరెంటస్. 
నెమమ్దిగా కార పారిక్ంగ లో ఆపి దిగాను, వారివైపోసారి చూసి వెనక డోర తీసాను. నా వెనుకే పెళిళ్బటట్లోల్ దిగిన 

బృందా-విశాల చూసూత్నే మొతత్ం అందరి ముఖాలోల్నూ డీప షాక.. నిశేచ్షుట్లై నిలబడిపోయి చూశారంతా నావైపుకు.  
తేరుకుంటూనే విసురుగా నావైపొచిచ్ నా భుజాలు పటుట్కుని వూపుతూ, "ఎంతపని చేసావు కృషాణ్. ఐనా 

నినన్నేంలాభం. నా ఇంటి బంగారంలో లోటుంటే ఛీ..", అంటూ తోసేసారు రాజేషంకుల. మౌనంగా వుండిపోయాను.  
నిపుప్లుకురిసేలా చూసూత్ బృందావైపు తిరిగారు. భయంగా నా వెనుకకు జరిగింది బృందా. ఆమె మీద చెయియ్ 

చేసుకుంటారేమో అనన్టట్నిపించగా చపుప్న ఆమెకి అడడ్ంగా నిలబడాడ్ను. ఆ క్షణం నాకేసి ఆయన చూసిన చూపు జనమ్లో 
మరిచ్పోలేను..  

బృందానీ, విశాల నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిటాట్రాయన. కాసేపు ఆయన ఆవేశం తిటల్ వరష్ం మాలతి ఆంటీ వెకిక్ళళ్తో 
ఆ పర్దేశం వేడెకిక్పోయింది.  

"అయిందేదో అయిపోయింది. ఇంక వూరుకుని జరగాలిస్ంది చూడు రాజా" అంటూ సరిద్ చెపప్బోయారు 
తాతయయ్. గయియ్మనాన్రు రాజేషంకుల. 
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"ఏంటి నానాన్ అయిపోయేది?, అదేదో తింగరిపని చేసుకొసేత్ నాలుగు తగిలించి ఇంటోల్కి తీసుకెళళ్క ఇంకా నాకు 
చెపుత్నాన్రా? ఐనా ఏంటి శంకర అలా నిలబడాడ్వ? నీ కొడుకేంచేసాడో చూసుత్నాన్వుగా. ఏం మాటాల్డవేం?" అంటూ 
తీవర్ంగా అరిచారు. 

తలొంచుకునాన్రు నానన్. నావలల్ అందరిముందూ నానన్ తలొంచుకునే పరిసిధ్తి రావడం చాలా బాధనిపించింది. 
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ చూడడం గమనించి మాలతీ ఆంటీ భయంగా అడిగారు, "ముందు వాళళ్ని లోపలికి రమమ్నండి 
రాజేష. అందరూ మననే చూసుత్నాన్రు." 

"చూడనీ మాలతీ, ఎలాగూ మన పరువు రోడెడ్కిక్ంచారు వీళళ్ంతా కలిసి",  అంటూ బృందావైపు చూసారు," 
చివరిసారి చెపుత్నాన్ బృందా నీకు ఈ ఇంటోల్ కాలుపెటట్డానికి ఆఖరి అవకాశం, జరిగింది మరిచ్పోవడానికి సిదధ్ంగా 
వునాన్ను, నువూవ్ మరిచ్పోయి ఇంటోల్కి వెళుల్. లేదా మేం చచాచ్ం అనుకుని బయటికి నడువు. తేలుచ్కో" అనాన్రు. 

బృందా బావురుమందా మాటలకి, విశాల ముఖం పాలిపోయింది. కంగారుగా చూసాడు నావైపు కళళ్తోనే ఏం 
కాదని అతనికి అషూయ్రెనస్ ఇసూత్ బృందాని చూసుకోమని సైగ చేసాను. బెరుగాగ్ కదిలి బృందాని దగగ్రకి తీసుకునాన్డు 
ఓదారుసూత్ అసహియ్ంచుకుంటూ ముఖం తిపుప్కునాన్రు రాజేషంకుల.  

ఇక తపప్దని అంకులిక్ సరిద్ చెపప్డానికి నేను నోరు విపప్బోతుంటే గేట ముందాగిందో టాకీస్. లగేజ తో టాకీస్ 
దిగుతునన్ శాయ్మ ని చూసూత్నే రాజేషంకుల ఆవేశం మళీళ్ తలెతిత్ంది.  

లోపలికి వసూత్నే బృందా-విశాల ని చూసి షాక తో నిలబడిపోయాడు శాయ్మ.  
"రారా శాయ్మ. రా, చూడు నీ ఫెర్ండ చేసిన ఘనకారయ్ం. పెళిళ్ చేసి తీసుకొచాచ్డు నీ చెలెల్లికి, దారేపోయేవాడినిచిచ్. 

ముందు ఈ చెతత్ని బయటపడేసి, నీ చెలెల్లిన్ లోపలికి తీసుకురా శాయ్మ. చెపాప్ మూరుఖ్రాలికి, జీవితం మొతత్ం 
ఏడవాలొస్సుత్ందని" ఆవేశంతో వూగిపోతూ చెపాప్రాయన. 

చేతిలో బాయ్గ కిందపెటిట్ ఓ సారి మావైపు చూసి, తండిర్ వైపు నడిచాడు శాయ్మ. నెమమ్దిగా ఆయన చేతులిన్ తన 
చేతులోల్కి తీసుకుంటూ, "డాడ. పీల్జ కంటోర్ల యవర సెలఫ్. వాళుళ్ తొందరపడాడ్రు కరకేట్. కానీ అతను దారేపోయేవాడైతే 
కాదు. అలా అయుయ్ంటే కృషణ్ వారి ముందలా నిలబడడు డాడ. మోరోవర.. నౌ దే ఆర ఎ కపుల.. అలా మాటాల్డకండి. 
క్షమించెయయ్ండి పీల్జ" అనాన్డు రికెవ్సిట్ంగ గా.  

నమమ్లేనటుట్ చూసింది బృందా.  
అనన్గారు ఏమీ తెలియకుండా తనని సపోరట్ చేసాత్డని తను అనుకోలేదేమో గానీ, నాకు తెలుసు శాయ్మ గురించి. 

నేను దగగ్రుండి వారి పెళిళ్ చేసానంటే శాయ్మ తపప్క నముమ్తాడని ఎకక్డో నా మనసు చెపూత్నేవుంది. థాయ్ంకూయ్ సో మచ  
శాయ్మ అంటూ మనసులోనే వాడికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను. 
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రోషంగా వాడి చేతులు విసిరి కొటాట్రాయన. "ఓ.. మరింకేం హారతిచిచ్ సావ్గతించు ఆ సంతని, నడిపించు మా 
శవాలమీదనుండి, నేనూ-మీ అమామ్ ఎలాగూ అవమానభారంతో చావాలి కదా కాసేపటోల్ పెళిళ్వారొసాత్రు, 
వారొచేచ్లోపలే మనం పోవాలి పద మాలతీ" అంటూ విసురుగా ఆంటీ చెయియ్ పటుట్కుని బరబరా ఇంటోల్కి 
లాకెక్ళళ్సాగారు.. 

ఆ మాటలకి కంగారుగా నానన్, తాతయయ్గారు, శాయ్మ ఆయన వెంటే లోపలికి పరిగెటాట్రు.  
"ఓ మై గాడ. అంకుల నిజంగానే ఏమైనా" అడుగుతునన్ విశాల ని వారిసూత్ చెపాప్ను "మా నానాన్, శాయ్మ 

వునాన్రు కదా విశాల చూసుక్ంటారు. ఏం కాదు, రండి మనమూ వెళాద్ం" అంటూ భయపడుతునన్ వారికి నచచ్జెపిప్ 
లోపలికి తీసుకెళాళ్ను. 

చాలాసేపటి హై డార్మా తరువాత అంకుల శాంతించారు. కాకపోతే బృందాని ఆదరించడం కలలో మాటని 
చెపేప్సారు. దాంతో ఏం చేయలేక తాతయయ్గారూ-నానమామ్ ముందుకొచిచ్ బృందా-విశాల లకి హారతిచిచ్ బటట్లు, నగలు 
పెటాట్రు. బృందా బటట్లు మాతర్ం తీసుకుని నగలు తిరిగిచేచ్సింది.  

మాలతి ఆంటీ కనీన్ళళ్తో బృందాని హతుత్కుంది, విశాల వైపు చూసి, చేతులు జోడించి, "ఈయన రియాక్షనే ఇలా 
వుంటే, మీ ఇంటోల్ ఎలా వుంటుందోనని భయంగా వుంది బాబూ. దానిన్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటావుకదూ?" అంటూ 
దిగులుగా అడిగింది.  
"తపప్కుండా ఆంటీ, ఆలెర్డీ మా వాళళ్కి చెపాప్ను, నేనూ-బృందా అనుకోని సిటుయ్యేషన లో పెళిళ్ 
చేసుకోవలసివచిచ్ందని., వాళుళ్ అరధ్ంచేసుకునాన్రు, దే ఆర ఈగర టూ రిసీవ అజ. తను చాలా బాగుంటుంది మా దగగ్ర. 
నమమ్ండి" అంటూ ధైరయ్ం చెపాప్డు.                    

PPP 
అమమ్ బృందాని  ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకుని తన చేతి గాజులు తీసి తొడిగింది. 
శాయ్మ, నేను బయలేద్రాము బృందాని తన కొతత్ జీవితంలోకి సాగనంపడానికి. కారెకక్బోతుంటే వినిపించింది 

అంకుల గొంతు, "కృషాణ్"  అపర్యతన్ంగా వెనుదిరిగి చూశాను. "ఇది నీ రివెంజ కదూ?" అనాన్రాయన. 
అయోమయంగా చూసాను "అంకుల!", అంటూ. 
"ఎస. వీళెళ్వరికీ అరథ్ంకాకపోవచుచ్, కానీ నేనంత పిచోచ్డినైతే కాదుగా, మేమంతా కలిసి నువువ్ తులసిని పెళిళ్ 

చేసుకోకుండా చేసామని, ఈ పెళిళ్ దగగ్రుండి జరిపించి తీరుచ్కునాన్వు కదూ. తపుప్ చేసావురా. అది శాసిత్గారి నిరణ్యం, 
కానీ, నీ పంతం మామీద తీరుచ్కునాన్వు" అనాన్రాయన. 

షాకింగా చూసాను"లేదు.. లేదంకుల మీరు తపుప్గా అరధ్ంచేసుకుంటునాన్రు" అంటూ చెపప్బోయాను.  
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"అవుట.. గెట అవుట.. యూ డిచడ్ అజ. ఇక జీవితంలో ఈ గుమమ్ంలో కాలు పెటట్కురా. శంకర ముఖం చూసి 
ఇంతకంటే నినేన్మీ అనలేను. జనమ్లో నీ ముఖం చూపించకు మాకు. పో ఇకక్డున్ంచి" అనేసి వడివడిగా వెళిళ్పోయారు. 

నిశేచ్షుట్డినై నిలబడిపోయాను. గుండెలోల్ కోసినటైట్ంది, నామీద కోపగించుకునాన్, ఆఖరికి కొటిట్నా అంత బాధేసేది 
కాదేమో? బట అంత దారుణమైన ఎలిగేషన కి బాధ ముంచుకొచిచ్ంది.  

లేదు, లేదంటూ గటిట్గా అరవాలనిపించింది. కానీ, పర్యోజనంలేదని తెలుసు. ఆయన అదే నమమ్దలుచుకునాన్రు. 
హీ హేటస్ మీ. ఆ మాటలు, ఆయన చూసిన చూపూ ననున్ చాలా కాలమే వెంటాడాయి. 

శాయ్మ ముఖం పాలిపోయింది. సత్బద్ంగా వుండిపోయాడు.  
కొదిద్ క్షణాల నిశశ్బద్ం తరావ్త, "అయాం సారీరా కృషాణ్ ఇదంతా నావలేల్" అంటూ కనీన్టితో నా భుజంమీద 

తలానిచ్ంది బృందా.  
అతి కషట్ంమీద తేరుకునాన్ను, వీలైనంత నారమ్ల గా నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్, "ఛ. పిచిచ్పిలాల్ అంకుల కోపం 

ఎనాన్ళళ్నీ? కొనిన్రోజులోల్ అనీన్ సరుద్కుంటాయి. నువువ్ నవువ్తూ బయలేద్రు, ఇవనీన్ మనసులో పెటుట్కోకు" అని 
మృదువుగా ఓదారుసూత్ కారెకిక్ంచాను. నావైపు దిగులుగా చూసి కామ గా  వెళిళ్ ముందుసీటోల్ కూరుచ్నాన్డు శాయ్మ. 
బాధగా చూసుత్నన్ అమామ్ – నానన్ వైపు చూసి నిరిల్పత్ంగా ఓ జీవంలేని నవువ్ నవివ్ కదిలి, కార సాట్రట్ చేసాను. 

ఏదైతేనేం, బృందా జీవితం తనకు కావలసినటుట్ మలుచుకునేందుకు హెలప్ చేయగలిగాను, తను 
సంతోషంగావుంటే చాలు. అంకుల బలవంతపు నిరణ్యానికి తన లైఫ బలి కాకుండా చూడగలిగాం, అది చాలు ఇవనీన్ 
కాసత్ కషట్మైనా భరించేయొచుచ్.  

కానీ, ఎంతైనా కాసత్ కాదు చాలా కషట్మే. అనుకునన్ంత తేలికేమీ కాదు, నిజంకాని నింద భరించడం చా..లా.. 
కషట్ం... 

PPP 
నేను ఎమ. ఎస లో వుండగానే ముదర్ పరిచయమయియ్ంది. లోపాముదార్ బకీష్. అందం, చదువు, ధైరయ్ం, ఆలోచనా 

అనీన్ కలగలిసిన చకక్టి బెంగాలీ అమామ్యి.  
అకక్డి నా ఒంటరితనానికి తోడయియ్ంది.. తెలీకుండానే నా జీవితంలో ముఖయ్మైన భాగమయిపోయింది. అలా 

అనుకోకుండా తనతో పేర్మలో పడడం  ఆ వెంటనే ఇరువైపులా ఇంటోల్వారికి చెపిప్ వారి బెల్సిస్ంగస్ తీసుకోవడం వెంట-
వెంటనే జరిగి పోయాయి.  

ముదర్ దగగ్ర నేనేదీ దాచలేదు. జరిగినదంతా నా గతానిన్ ఓపెన బుక లా తన ముందుంచాను.. 
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చదువు పూరత్యాయ్కా తిరిగి వెళాళ్లనే వుదేద్శాయ్నిన్ వాయిదావేసి, అకక్డే జాబ కంటినూయ్ చేయసాగాను. ముదర్ 
చాలా ఇంపారెట్ంట పార్జెకట్ లో వుండడంతో పెళిళ్ కూడా పేరెంటస్ ని అకక్డికే పిలుచ్కుని చేసుకోవాలనే నిరణ్యం 
తీసుకునాన్ం.  

అలా చూసుత్ండగానే నా జీవిత పర్యాణం తన దిశ మారుచ్కుంది. 
PPP 

"పర్సాదం తీసుకో బాబూ" అనన్ అరచ్కుల మాటతో అలసటగా కళుళ్ తెరిచాను. గుడి మండపంలో సత్ంభానికి 
ఆనుకుని కూరుచ్ని జాఞ్పకాలోల్కి వెళిళ్పోయానేమో? 

ఎంతసేపయిందో నాకే తెలియలేదు. బహుశా గతం నాలో నింపిన బాధ చానాన్ళళ్కి ఈ దారుణమైన వారత్లతో 
బయటికి వచిచ్నటుట్ంది. 

ఇక ఆ గతం నీడలో తులసి జీవితం ఏ మలుపు తిరిగిందో తెలుసుకోవాలి. పర్సుత్తం నాముందునన్ కరత్వయ్ం అదే. 
తన మరణానికో జవాబు వెతకాలి. కారణాలు వీరు చెపుత్నాన్రు. నిజాలు నేను తెలుసుకోవాలి.. 

ఏదో ఆవేశంలో రాజేషంకుల ననున్ ఒకక్మాటతో గాయపరిసేత్నే భరించలేకపోయాను. అంత దారుణమైన 
నిందలని తులసి ఎలా తటుట్కుందో? ఎంత విరిగిపోయి ఆ దారుణమైన నిరణ్యానాన్శర్యించిందో. నా మనసంతా తనపటల్ 
జాలితో నిండిపోయింది. 

PPP 
"వెళిళ్పోండి కృషాణ్. అసలెందుకొచాచ్రికక్డికి?" అపప్టివరకూ సత్బద్ంగా కూరుచ్ని జపమాల తిపుప్కుంటునన్ శాసిత్ 

అంకుల దిగుగ్న లేచారు మమమ్లిన్ చూసూత్నే.. 
ఊహించిన రియాక్షనే కావడంతో నేనూ జంకలేదు,"మిమమ్లిన్ డిసట్ర్బ చేయాలని కాదంకుల. తులసి కోసం" 

అంటూ ఆయన ఎదుట నిలబడాడ్ను. 
"వదుద్ కృషాణ్ ఆ పేరు కూడా నేను వినదలుచుకోలేదు, రమా వీళుళ్ బయలేద్రుతునాన్రు, పంపి తలుపేసుకో" 

అంటూ రమా ఆంటీని ఆదేశించి లోపలికి వెళిళ్పోయారు. 
దిగాలుగా ఆంటీ వైపు చూశాం, గుమామ్నికి ఆనుకుని నిలుచ్నివునన్ ఆవిడ చాలా నిరిల్పత్ంగా మావైపు చూసి, 

"వెళళ్ండి బాబూ, చాలా దూరం నుంచి వచాచ్రేమో నాకూ పనుంది" అనాన్రు. 
"ఆంటీ పీల్జ" అంటూ మేము మాటాల్డించబోయేంతలో వినిపించింది ఇంటి లోపలినుండి కేరుమంటూ పసిబిడడ్ 

ఏడుపు..  
వెంటనే కదిలిందావిడ, "నాకు పనుంది బాబూ..వెళళ్ండి.." అంటూ లోపలికి నడిచి, "మళీళ్ రాకండి" అని చెపిప్ 

తలుపులు మూసుకునాన్రు. 
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నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలుతునన్ ఆ పర్దేశంలో లోపలినుండి పసిబిడడ్ ఏడుపు మాతర్ం లీలగా వినిపిసోత్ంది. అది.. తులసి 
బిడడ్ కదూ! అపర్యతన్ంగా తల తిపిప్ ఆ డోర వైపు చూశాను. గుండెలోల్ కోసినటైట్ంది.  

నిండా రెండు నెలలైనా లేని పసికందు. ఏం పాపం చేసిందని తలిల్ నుండి దూరం కావాలి. అంత ఘోరం 
ఏంచేసిందని మా తులసి తన బిడడ్నుంచీ, తన బర్తుకునుంచీ వేరు కావాలి? తన తండిర్కోసం అంత ఆలోచించి తన లైఫే 
ఇచేచ్సిన తులసి తన బిడడ్కోసం ఆలోచించదూ! నాకు తెలిసిన తులసి అలా పురిటి గుడుడ్ని తలిల్లేకుండా చేసి వెళిళ్పోదు. 
ఎనన్టికీ అలా చేయదు. మరి ఎందుకిలా? 

అలా మూసివునన్ తలుపుని చూసూత్ ఎంతసేపువునాన్నో నాకే తెలియదు. లోపలినుండి ఏ చపుప్డు లేదు. బహుశా 
బేబీ మసట్ హావ సెల్పట్.  కనీసం తన ముఖమైనా చూడలేదు. అసలు బాబో .. పాపో కూడా తెలియదు. 

"ఆ తలుపులిక తెరుచుకోవు కృషాణ్", అనన్ శాయ్మ మాటలతో నా ఆలోచనలనుండి తేరుకుని వాడివైపు చూశాను. 
"పద వెళాద్ం" చినన్గా నా భుజం తటిట్ అనాన్డు. బరువెకిక్న గుండెతో అకక్డినుండి కదిలాను. 

PPP 
కామ గా వచిచ్ తన ఇంటి ముందు గటుట్మీద కూరుచ్ండిపోయిన మమమ్లిన్ చూసి వడివడిగా మంచినీళళ్ బాటిల 

తెచిచ్ అందిసూత్, "మాటాల్డననాన్డుకదూ నేను చెపాప్ను కదయాయ్ వాళుళ్ అలాగే చేసుత్నాన్రు. మనం మాతర్ం ఏం 
చేయగలం? వాళైళ్నా, మీరైనా, ఎవరైనా ఏం చేయగలరు? పరిసిధ్తులు అలా వచాచ్యి" అంటూ నిటూట్రాచ్రు సుందరం 
అంకుల. 

తలెతిత్ చూశాను, "ఎవరూ ఏమీ చేయలేరేమో? నేను కాదు. ఐ మీన.. మేము కాదంకుల" వుదేవ్గంగా అనాన్ను. 
బాధగా చూశారాయన, " అది మా కళళ్ముందు పుటిట్ పెరిగిన పిలల్ కృషాణ్. మాకు మాతర్ం బాధవుండదా చెపూప్. 

ఐనా మీరు మాతర్ం ఏం చేసాత్రు? చేసేదంతా చేసి, అది చకాక్ పోయింది. మనకింత కోత మిగిలిచ్" అనాన్రు. 
తల అడడ్ంగా తిపాప్ను, "తులసి తపుప్ చేసిందంటే" నా మాట పూరత్యేయ్లోపే అడుడ్కునాన్రు.,  
"అది ఎవరో పుటిట్ంచిన పుకారు కాదయాయ్. ఆ విషయం చెపిప్ంది సాకాష్తూత్ ఆమె తలిల్తండుర్లు. అందరిముందూ 

పూర్వ అయింది. ఆ గిలట్ తోనే ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది" అనాన్రాయన. 
"అందరూ కలిసి పూర్వ చేసినంత మాతార్న అబదధ్ం నిజమైపోదు, ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా తనని బేల్మ 

చేయలేను. మీరేమనాన్ చెపప్ండి ఐ కానట్ డూ దట" చెపాప్ను కాసత్ంత వుకోర్షంగా. 
అయోమయంగా చూశారాయన. లేచి నిలబడాడ్ను. కంగారుగాలేచి నా భుజం మీద చెయియ్ వేశాడు 

శాయ్మ,"కంటోర్ల యువర సెలఫ్ కృషాణ్" అనాన్డు మృదువుగా. 
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"తులసిరా" బాధగా అనాన్ను. వాడి కళళ్లోనూ నీళూళ్రాయి. సుందరంగారి కళూళ్ చెమమ్గిలాల్యి. లేచి వచిచ్ నా 
తల నిమిరారాయన. 

"నీ బాధ మాకరధ్ం అవుతోందయాయ్. కానీ.. జరిగింది ఇదీ అని చెపప్డానికి అదా ఈ లోకంలో  లేదు. ఈ విషయం 
డిసక్స చేసేందుకు దాని వాళెళ్వరూ సిదధ్ంగానూ లేరు. ఇటు పుటిట్ంటివాళుళ్, అటు అతిత్ంటివాళూళ్ కూడా ఏంచేసాత్ం 
చెపూప్. పార్పత్ం. ఐనా అంతా నిమితత్మాతుర్లం. ఎవరు మాతర్ం ఏం చేయగలరు?" అనాన్రు వేదన నిండిన గొంతుకతో. 

తల అడడ్ంగా తిపాప్ను, "నేను చేసాత్నంకుల. తెలుసుకుంటాను" అంటూ ఆగి, " నేను వారణాశి వెళాత్ను" అనాన్ను 
సిథ్రంగా. ఉలికిక్పడి చూశారు వాళుళ్. 

"కృషాణ్ ఆలోచించే మాటాల్డుతునాన్వా?"  కంగారుగా అడిగాడు శాయ్మ. తలూపాను. 
"అకక్డికి వెళిళ్ మాతర్ం ఏంచేసాత్వయాయ్? ఇకక్డ అనన్యాయ్ వాళేళ్ ఇలా రియాకట్యితే ఇక అకక్డ దాని 

అతిత్ంటివాళిళ్ంకెలా రియాకట్వుతారు చెపూప్. ఇపప్టికే కొండంత చెడడ్పేరుతో పోయిందది, ఇక దానికి చినన్తనంనుంచీ 
మగపిలల్లతో సేన్హం వుండేదని తెలిసేత్ ఇంకెనిన్ మాటలొసాత్యో. అరథ్ం లేని పనులు చేయకు" అంటూ సరిద్ 
చెపప్బోయారు. 

"లేదంకుల. వెళాళ్లి. చేయని తపుప్కి తులసి లైఫ అరాథ్ంతరంగా ముగిసిపోవడం భరించలేకపోతునాన్ను. అయినా, 
అలా చాటు-మాటు అఫైరస్ నడిపి, భరత్ని మోసగించాలనుకునే పరస్న కాదు తను, ఇటస్ నాట హర కేరకట్ర. లేదూ అలా 
జరిగిందే అనుకుందాం. తపుప్ ఒపుప్కోలేనంత పిరికిది కాదు మా తులసి.  

లేనిపోనివి అంటగటిట్ తనని తీవర్ంగా గాయపరాచ్రు అ.. అందుకే.. అంత పెదద్ నింద భరించలేకే 
పార్ణాలొదిలేసింది. ఆ మాట ఎవరునమమ్కునాన్ నేను నముమ్తునాన్ను,  

నాకు తెలిసిన తులసి అలా పురిటి గుడుడ్ని తలిల్లేకుండా చేసి వెళిళ్పోదు. ఎనన్టికీ అలా చేయదు. మరి.. 
ఎందుకిలా? 

 అంటే.  
తనకేదో తీరని ఆనాయ్యం జరిగింది. అదేమిటో, తనెంత నీతిగల వయ్కోత్ నిరూపిసాత్ను అందరికీ.  పర్తి ఒకక్రికీ"  

తీవర్ంగా చెపాప్ను. 
నా మాటలోల్ తీవర్తే గర్హించారో, బాధే గురిత్ంచారో, లేక ఎందుకులే అనుకునాన్రోగానీ ఆయనింక మాటాల్డలేదు.  
"పద శాయ్మ, మనం వారణాశికి వెళుత్నాన్ం" అని శాయ్మ కి చెపిప్ అంకుల వైపు తిరిగి చేతులు జోడించాను,  
 "వుంటామంకుల. థాయ్ంకస్ ఎ లాట ఫర యువర హెలప్. మిమమ్లేన్మైనా ఇబబ్ంది పెటిట్వుంటే తపుప్గా 

అనుకోకండి" చెపాప్ను. 
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"అరధ్ం చేసుకోగలను. కానీ ఏం చేసాత్వో ఆలోచించి చేయి జాగర్తత్యాయ్" చెపాప్రు.  
తలూపి "ఏం చేసినా తులసికి చెడడ్పేరు తెచిచ్పెటేట్ పనులైతే చేయనని నమమ్కముంచుకోండి అంకుల అది చాలు" 

చెపిప్  బయటకు నడిచాను.  
ఇంకా షాకింగానే చూసుత్నన్ శాయ్మ తేరుకుని ఆయనకి చెపిప్ వచిచ్ కారెకాక్డు. 
"శాయ్మ నీ ఒపీనియన తీసుకోకుండానే డెసిషన చెపేప్సాను వెరీ సారీరా", అనాన్ను వాడివైపు తిరిగి.  
"ఏరా, నీ మాట వేరు, నా మాట వేరుగా మనమెపుప్డైనా వునాన్మా? చేసామా?"  అడిగాడు సూటిగా చూసూత్. 

తల అడడ్ంగాతిపాప్ను లేదనన్టుట్.  
"మరైతే ఇపుప్డేంటి కొతత్గా సారీలు చెపుత్నాన్వ" అనాన్డు మందలింపుగా. 
నిజమే. బహుశా పరాయిదేశంలోవుండి వుండీ, వుండీ అకక్డి అలవాటుల్వచేచ్సాయేమో గిలీట్గా చూసాను. 
"సరేల్ అది వదిలేయ గానీ, టెల మీ వన థింగ కృషాణ్ ఆర యూ షూయ్ర? ఆలోచించే అనాన్వా బెనారస వెళాత్నని?" 

అడిగాడు. 
"ఇపప్టికే చాలా ఎకుక్వ ఆలోచించేసాంరా, ఇక ఏం జరిగినా సరే తులసికి నాయ్యం మాతర్ం జరగాలి. అంటే 

మనం అకక్డికి వెళాళ్లి. లెటస్ గో" చెపాప్ను సిధ్రంగా. 
PPP 

"మిసిస్ంగ యూ కిర్ష ఎ లాట" నా వీడియో కాల పిక చేసూత్నే ముదర్ అనన్ మొదటి మాట తన కళళ్లోల్ ,  మాటలో 
బెంగ సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. 

జాలేసింది. నిజానికి ఇది తనకి బొతిత్గా సంబంధంలేని పోరాటం కానీ తననీ ఎఫెకట్ చేసోత్ంది  హాయిగా పెళిళ్ 
సందడిలో కులాసాగా వుండాలిస్న అమామ్యికి ఈ టెనష్నస్.  నా వలల్  కానీ, తపప్దు  షీ ఈజ మై పారట్న్ర ఇన ఎవీర్థింగ. 
నా పోరాటంలో కూడా. 

" మీ టూ. ఎలా వునాన్వ ముదార్?"  అనాన్ను నా ఆలోచనలను పకక్కి పెడుతూ. 
"మ.. గుడ. నువూవ్? ఎయిర పోరట్ లో వునాన్వా?" నా పరిసరాలను చూసూత్ అంది. 
"హా. ఆన అవర వే టూ వారణాశి వయా ఢిలీల్ " అంటూ జరిగినదంతా వివరించాను.  
జరిగింది విని కొదిద్సేపటి మౌనం తరావ్త అంది, "కేరుఫ్ల కిర్ష  సుందరం అంకుల చెపిప్ంది కూడా 

గురుత్పెటుట్కోండి ఆలెర్డీ ఆ అమామ్యి గురించి అంత చెడుగా పర్చారం జరిగింది  అకక్డ పీపుల ఆలోచించే విధానం 
కూడా వేరు. దే కేన బీ వెరీ ఆరధ్డాకస్ అండ రిజిడ. సో చూసి అపోర్చ అవండి. ఐ మీన నీకు తెలీదని కాదనుకో. బట సిట్ల 
చెపాప్లనిపించింది." 
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ఆపాయ్యంగా చూసాను  "తపప్కుండా కేరుఫ్ల గానేవుంటాను ముదార్ థాయ్ంకస్. థాయ్ంకూయ్ సో మచ ఫర అండర 
సాట్ండింగ" చెపాప్ను. 

చినన్గా నవివ్ తలపరికించింది "ఆహా మిషట్ర కృషాణ్ ఈజ బికమింగ వెరీ ఫారమ్ల డే బై డే. ఎనీవేస యాకెస్పట్ 
చేసేసానేల్" అంది చినన్గా చేయి తలకి ఆనించింది అలల్రిగాచూసూత్.  

తన గెసెచ్ర కి అపర్యతన్ంగా నవావ్ను. చాలాసేపటి తరావ్త అంత అలజడిలో చినన్ రిలీఫ. 
"ఓహ కిర్ష. నవావ్వా.  థాయ్ంకూయ్ సో..సో.. మచ.  యూ డోనట్ నో హౌ వరీర్డ అయామ టు సీ యూ లైక దట. 

అయామ సో సారీ ఫర వాట ఆల యూ గైస ఆర గోయింగ తూర్" అంది లాలనగా.  
తలూపాను తులసి గురుత్రాగా చినన్బోయిన ముఖంతో. అది గమనించి తనూ సీరియస మూడ లోకి వసూత్, 

"ఇంతకీ ఎలా పొర్సీడ అవుతునాన్రు?" అంటూ పర్శిన్ంచింది. 
"వెల. పర్సుత్తానికి పకాక్ పాల్న అంటూ ఏమీలేదు.  ఏంజరిగిందో తెలియాలంటే ముందు అసలకక్డ ఏమైందో 

తెలియాలి. సో రివరస్ లో వెళాత్ం. తనని చివరిగా చూసిన వారి దగగ్రనుంచి మొదలుపెటిట్ అపోర్చ అవుతాం. 
తులసిని ఆరోజు ఆంబులెనస్ లో వారణాశి నుండి ఢిలీల్కి తీసుకెళళ్డానికి ఒక విమెనస్ వెలేఫ్ర ఆరగ్నైజేషన వాళుల్ 

వెళాళ్రని సుందరం అంకుల చెపాప్రు. సో ముందుగా వారిని కలిసి వారికి ఎంతవరకూ తెలుసో కనుకోక్వాలి. వాళళ్ 
ఆఫీస ఢిలీల్లో వుందట. వారి హెడ తో ఇవాళ ఈవెనింగ కి అపాప్యింట మెంట తీసుకునాన్ము సో అది పూరత్యాయ్కా 
రేపు ఎరీల్ మోరిన్ంగ ఫైల్ట కి వారణాశి వెళాత్ము. చూడాలి అకక్డ ఏం చెయయ్గలుగుతామో" వివరించాను. 

"చెయయ్గలవ. వి టర్సట్ యూ కిర్ష" చెపిప్ంది మోటివేటింగ గా. చినన్గా నిటూట్రాచ్ను. అంతలో ఫైల్ట టైమైందంటూ 
దూరంనుంచే శాయ్మ వాచ చూపించడంతో సరుద్కుంటూ, "ఓ.కే. ముదార్. ఫైల్ట టైమైంది. విల మేక ఎ మూవ.  వుంటాను 
మరి. యూ టేక కేర" అనాన్ను. 

"ఫైన దెన, సే మై హెలో టూ శాయ్మ. కాల చేసుత్ండు వెన ఎవర యు గెట టైమ. యూ టూ టేక కేర అండ లవ 
యూ కిర్ష"  చెపిప్ంది నావైపోసారి తదేకంగా చూసి. 

"యాహ. కాల చేసాత్ను. లవ యూ టూ. బై"  ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి శాయ్మ వైపు నడిచాను. 
PPP 

సహారా. ఆప కో హమారా భరోసా. 
హిందీలో బోరడ్ పై రాయబడివునన్ అక్షరాలు ఎండపడి మెరుసుత్నాన్యి. ఆ పెదద్ బోరడ్ వైపు అభావంగా చూసాను. 
ఢిలీల్ మహానగరంలో ఓ పెదద్ ఆవరణ. రకరకాల బాల్కస్ లో విధవిధాల బాధితులకీ, ఏ ఆదరణా, దికూక్ లేనివారికీ 

వారి అవసరానిన్బటీట్, వారికి ఉపయోగపడేరీతిలో సహాయం ఇసుత్నాన్రకక్డ.  
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అంటే అందరూవుండి కూడా తులసి ఓ అనాధలా వీరిచేత హాసిప్టల కి తీసుకెళళ్బడిందనన్ విషయం 
అరథ్మవుతుంటే గుండెలోల్ ఏదో వతిత్పటిట్న ఫీలింగ. 

"తులసి ఫాయ్మిలీ ఐతే ఓకే  కానీ డూ యూ రియలీల్ ధింక మనకి వీళళ్ దగగ్రున్ంచి ఏదైనా హెలప్ దొరుకుతుందని 
కృషాణ్?" అడిగాడు శాయ్మ.  

"తెలియదు శాయ్మ. కానీ జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే ఎకక్డో అకక్డ పార్రంభించాలి కదా. సో లెటస్ బిగిన 
హియర, కాకపోతే మన తులసిని చివరిగా చూసింది వీళేళ్. అందుకే వారణాశి వెళేళ్ముందు ఓసారైతే మాటాల్డి చూదాద్ం" 
అంటూ లోపలికి నడిచాను. 

"నమసేత్ కూరోచ్ండి, మేడమ పిలుసాత్రు" అంటూ విజిటరస్ లాంజ లో కూరోచ్బెటిట్ంది అకక్డునన్ పీ.ఏ.  
అకక్డ మాతోపాటూ ఓ ఐదారుగురునాన్రు. వారిలో ఒకామె ముఖం మొతత్ం కవర చేసుకుని వుంది. అది 

మామూలు ఘోషా కాదు, ఏదో ఘోరానిన్ కవర చేయడానికి కపిప్న పరదా అని తెలుసూత్నేవుంది. ఏం జరిగిందో పాపం.  
మా పకక్న ఓ పలెల్టూరి వయ్కిత్ కూరుచ్నివునాన్డు. బిహారీ యాకెస్ంట వునన్ హిందీలో మాటాల్డుతునాన్డు, "మీరు 

ఎకక్డనుండి భయాయ్వచాచ్రు?" 
"హైదరాబాద నుండి" చెపాప్ను  

PPP 
 "చాలా దూరమే పాపం. నేను కూడా పాటాన్ దగగ్రోల్ ఓ చినన్ పలెల్నుండి వచాచ్ను, మా చెలెల్లికోసం. తన భరత్ 

చనిపోయాడు అతగాడి తరఫు వాళెళ్వరూ లేరు. తననీ, పిలల్లనీ పోషించే సోథ్మత నాకు లేదు. ఐనా ఏదో దానిన్ 
దగగ్రపెటుట్కుని అందరం తలో పనీ చేసుకుంటూ గడిపేసుత్నాన్ం భయాయ్.  

ఇపుప్డేమో దానికి కేనస్ర జబబ్ట. అది పనికి వెళళ్కపోయినా వేళకింత తిండంటే పెటట్గలనుగానీ  దాని వైదయ్ం, 
పిలల్ల చదువులూ ఇవనీన్ నేనెకక్డ  మోయగలను? ఓ చినన్ ఎలకీట్ర్షియన ని.  

మా వూళోళ్ ఎవరో చెపాప్రు ఈ సంసథ్వాళుళ్ సాయం చేసాత్రనీ, మందులిపిప్సాత్రనీ, పిలల్లకి చదువుకూడా 
చెపిప్సాత్రనీ. అందుకే పోయన నెల అపిల్కేషన పెటుట్కుంటే ఇపుప్డు రమమ్నాన్రు" అంటూ తన కథ వివరించాడతను.  

జాలేసింది. పాపం  ఇలాంటి సంసథ్లు లేకుంటే సామానుయ్లకెంత గడుడ్ సమసయ్ అది. 
"ఇంతకీ మీరు ఎవరికోసం వచాచ్రు భాయ? చూసేత్ బాగా సంపాదిసుత్నన్టేట్వునాన్వుగా మరి ఏమైందీ?" అడిగాడు 

చాలా మామూలుగా.. సహజమైన కుతూహలం కనబరుసూత్.  
ఒకక్క్షణం ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఇతనికే ఆనస్ర చేయలేకపోతే రేపు వారణాశి వెళిళ్ ఏం చేసాత్ను? 

అందుకే అతను ఏమడిగినా జవాబివవ్డానికే నిరణ్యించుకునాన్ను. 
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"మా ఫెర్ండ కోసం వచాచ్ము. ఆరిధ్క సహాయంకోసం కాదు",చెపాప్ను.  
"ఫెర్ండ కోసమా! ఏం సాయం? ఇకక్డ మగవాళళ్కి ఆశర్యం ఇవవ్రు. సతరీలూ, చినన్పిలల్లకు మాతర్మే నీకు 

తెలియదేమో" అనాన్డు వింతగా చూసూత్. 
"తను సతరీయే" అంటూ ఇంకేదో చెపేప్లోపే అతగాడు తీవర్ంగా ఆశచ్రయ్పోయాడు, "ఫెర్ండ. అదీ కేవలం ఓ 

అమామ్యి ఫెర్ండ  తన కోసం ఇంత దూరం వచాచ్రా" అంటూ.  
అంతవరకూ అతనిపై వునన్ సానుభూతి కాసాత్ చిరాకుగా మారగా నా ఫీలింగస్ కవర చేసుకుంటూ చెపాప్ను, 

"తను జీవించి లేదు. తనకి చివరి సమయంలో వీళుళ్ హెలప్ చేసారట. కొనిన్ వివరాలు తెలుసుకోవడంకోసం వచాచ్ము" 
చెపాప్ను.  

శాయ్మ అయోమయంగా చూసాడు, అంత వివరంగా ఎందుకు చెపుత్నాన్నో అనుకుంటుండచుచ్. 
"అయోయ్ అవునా! ఆమెకి పిలల్లా?" అడిగాడు కుతూహలంగా. 
"హా.. ఓ బిడడ్. ఏం?" కాసత్ంత తెలల్బోతూ అనాలోచితంగా జవాబిచాచ్ను. 
అతగాడు కాసత్ంత అదోలా నవువ్తూ, "ఓ.. అందుకా. కషట్మే మరి" అనాన్డు.  
శాయ్మ లేచి నిలబడాడ్డు, "పద కృషాణ్.., టీ తాగొదాద్ం..", అనాన్డు. వాడి ముఖం ఎరర్గా కందిపోయివుంది.  
నేను అయోమయంగా చూసాను, అంతలో ఆ బిహారీ వయ్కేత్ నా ముఖంలోకి చూసూత్, "ఇంతకీ  ఆ బిడడ్ మీ ఇదద్రోల్ 

ఎవరి బిడాడ్? అది చెపప్లేదు భాయ మీరు?" అనాన్డు. 
దిగుగ్న లేచాను. శరీరంలో రకత్ం మొతత్ం ఒకక్సారిగా మరిగిపోవడం అంటే ఏమిటో మొదటిసారి తెలిసింది. 

అతగాడి మీద చెయియ్ చేసుకోకుండా వుండడానికి అతికషట్ంమీద ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ, అతనివైపోసారి తీవర్ంగా 
చూసాను. తను తపుప్గా మాటాల్డానని గర్హించాడో ఏమో కామ గా ముఖం తిపుప్కునాన్డు. తనున్కొసుత్నన్ ఆవేశానిన్ 
అణుచుకుంటూ శాయ్మ వెంట కాయ్ంటీన వైపు నడిచాను. 

"అంత మాట అంటాడా రాసక్ల. ఐనా నాదే తపుప్. ఇతగాడి పర్శన్లకే జవాబియయ్కపోతే వారణాశిలో ఎలా 
అనుకుంటూ నేనే ఇడియట లా వాడి పర్తి కవ్శచ్న ఆనస్ర చేసూత్ పోయాను. ఐ షుడునట్ హావ డన దట. యామ సో 
సుట్పిడ. సో డంబ. మైండ లెస కీర్చర" కోపంగా ననున్ నేను తిటుట్కునాన్ను. 

"చాలేల్. ఇక వదిలేయ రా, ఎంతని తిటుట్కుంటావ నినున్ నువువ్ ఆపెయ" మందలించాడు శాయ్మ. పైకి తలూపాను 
గానీ, లోపల రకత్ం వుడికిపోతోంది. తులసికోసం మాటాల్డడానికి వచాచ్ను కాబటిట్ నిగర్హించుకునాన్నుగానీ లేకపోతే 
అతడి దవడ అకక్డే పగిలేది నా చేతిలో.  
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టీ కపుప్ టేబుల మీదుంచి తలవిదిలాచ్ను. ఈ కార్ప అంతా తలకెకిక్ంచుకుంటే ఫరద్ర గా కషట్ం. ఎకుక్వగా 
ఆలోచించకూడదు. నా ఎయిమ వేరు అనుకుంటూ నాకు నేను నచచ్జెపుప్కునాన్ను. 

మేం లోపలికి తిరిగి వెళేళ్సరికి మా టరన్ వచేచ్సింది. దాంతో ఇంక విజిటరస్ లాంజ లో కూరుచ్నన్వారివైపు 
చూడకుండా సెకర్టరీ చూపినవైపుకు నడిచాము. పెదద్ ఛాంబర లో చుటూట్ వునన్ రాకస్ లో వేల ఫైలస్ మధయ్లో 
కూరుచ్నివుందో నడివయసు సతరీ.  ది మోసట్ హరడ్ ఆఫ.  
హేమాంగీ దీకిష్త. ది హెడ ఆఫ సహారా ఫౌండేషన.  

PPP 
హేమాంగి గారు ఇంత పెదద్ వెల ఫేర ఆరగ్నైజేషన నడిపిసుత్నన్ వయ్కిత్ చాలా సింపుల గా వునాన్రు. ఎంతో 

మరాయ్దగా రిసీవ చేసుకునాన్రు "హలో మిషట్ర కృషాణ్! మీరే కదూ నినన్ కాల చేసినది చెపప్ండి వాట కెన ఐ డూ ఫర 
యూ?" 

"తులసి. తన గురించి మాటాల్డదామని వచాచ్ము మేడమ. రెండు నెలల కిర్తం మీరు సేవ చేయడానికి వారణాశి 
నుండి ఢిలీల్ తీసుకుని వెళుత్నన్పుప్డు దారిలో" అంటూ ఆగిపోయాను. 'చనిపోయిన అమామ్యి' అని చెపప్డానికి నోరు 
రాలేదు.  

"ఎస.. గురుత్ంది చెపప్ండి.  ఏం మాటాల్డాలి తన గురించి? మీరు తనకేమౌతారు?" అడిగారావిడ గంభీరంగా 
చూసూత్.  

"చినన్పప్టినుంచీ మేమంతా కలిసి పెరిగాం మేడమ. సేన్హితులం. వి ఆర  ఐ మీన వీ వెర ఫెర్ండస్. మోర దాన 
దట.  మోర దాన ఎనీ వన కెన డిఫైన. ఐనా పర్శన్ మేం తులసికి ఏమవుతాం అనేది కాదు, అసలు మా తులసికేమయియ్ంది 
అనేది..", బాధగా చెపాప్ను.  

తల పరికించారావిడ," ఐ..సీ. మరి ఆరోజేమయాయ్రూ?" సూటిగా అడిగారావిడ. బాధతో విలవిలాల్డిపోయాము. 
మావైపేచూసూత్ చెపప్సాగారావిడ "మా వాలంటీర కి ఒకరికి అనారోగయ్ంగా వుంటే చూడడానికని వారణాశి వెళాళ్ము 
మేము. యూ నో  అకక్డ తన బిడడ్ని అదీ కేవలం మూడురోజుల పసి బిడడ్ని వదిలి పచిచ్ బాలింత ఒకామె హాసిప్టల 
బిలిడ్ంగ మీదనుండి దూకేసింది. పాపం ఆమె దురదృషట్ం తీవర్ గాయాలతో, కొనవూపిరితో కొటుట్మిటాట్డుతోందంటూ 
ధియేటర కైతే తీసుకెళాళ్రు గానీ తన పరిసిథ్తేం బాలేదు. దాంతో, అకక్డ కషట్ం ఏదైనా చేయగలిగితే ఢిలీల్ ఎయిమస్ 
హాసిప్టల కి తీసుకుని వెళళ్మనాన్రకక్డి డాకట్రుల్. ఎవరు తీసుకెడతారు? తనొంటరిగావుంది. తనతో వునన్ది ఆ ఇనాఫ్నట్ 
బేబీ మాతర్మే. తన డెలివరీ ఖరుచ్లు పే చేసి తన తలిల్తండుర్లు కూడా వెళిళ్పోయారట. 
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దాంతో వాళుళ్ వెంటనే, అకక్డే వునాన్నని తెలిసి, సహారా హెలప్ కోసం ననున్ అపోర్చ అయాయ్రు. సో తనని 
ఆంబులెనస్ లో మాతో ఢిలీల్ తీసుకొని బయలేద్రాం. బట షీ కుడుంట మేక ఇట. దారిలోనే" నిటూట్రాచ్రావిడ. 

మా కళళ్నీళుళ్ ఎంత ఆపుకునాన్ ఆగమంటూ ధారలు కటాట్యి అపప్టికే. మావైపోసారి జాలిగా చూసి కంటినూయ్ 
చేసారావిడ,  

"సారీ మిమమ్లిన్ బాధపెటిట్నందుకు. కానీ నా అనేవారెవవ్రూలేని తన పరిసిథ్తి చూసాను కదా ఇనాన్ళళ్ తరావ్త 
ఇపుప్డు మీరు తనకి చాలా కోల్జ అంటూ వసేత్ కాసత్ కోపం వచిచ్ంది. బట ఐ కెన అండర సాట్ండ. మన దేశంలో 
చాలామంది ఆడపిలల్లకి సేన్హితులు అని, అదికూడా ఆపోజిట సెకస్ వారైతే పెళిళ్ తరావ్త ఎంత దగగ్రవారైనా సరే, హౌ 
ఎవర కోల్జ దే మైట బీ వారి జీవితాలోల్ ఎంత మాతర్ం చోటుంటుందో ఊహించగలను.  ఇంతకీ మీరు వచిచ్న పని?" 
అడిగారావిడ. 

 కళుళ్తుడుచుకుని వచిచ్న పని చెపాప్ను.  
"మనిషే పోయాకా ఇపుప్డు వచిచ్ ఏం నాయ్యం జరిపిసాత్రు మీరు?" పర్శిన్ంచింది.  
నానన్, సుందరంగారూ పర్శిన్ంచిన విధానం వేరు. ఈవిడ అడుగుతునన్ పదధ్తి వేరు. మా గురించి పూరిత్గా 

తెలిసినా. వాళేళ్ నమమ్లేకపోయారు. నిటూట్రిచ్ చెపాప్ను "తులసి కనుక బర్తికివుండివుంటే ఏమైనా సరే, నిజానిజాలు 
బయటపెటిట్ తన మరాయ్ద నిలిపేవాళళ్ం మేడమ.. ఎవరు నమిమ్నా నమమ్కునాన్, ఎవరేమనుకునాన్ తననీ, తన బిడడ్నీ మాతో 
తీసుకుని వెళిళ్పోయేవాళళ్ం.  

అపుప్డైతే ఎవరేమనుకునాన్ పరేల్దనుకునేవాళళ్మేమోగానీ, ఇపుప్డు తన వరష్న చెపుప్కోవడానికో, మరి దేనికో తను 
లేదు. సో ఇది తన గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం. 

మా తులసేంటో మాకు తెలుసు మేడమ. ఏ సాకాష్య్లూ అకక్రేల్దు.  కానీ, ఇక ఇపుప్డు కేవలం మేం నమిమ్తే 
చాలదు మేడమ. అందరూ నమామ్లి. అందుకే వారణాశి వెళాత్ం. తనకి జరిగిన అనాయ్యానిన్ సరిచేయడానికి మా పూరిత్ 
పర్యతన్ం చేసాత్ం" ఉదేవ్గంగా చెపాప్ను. 

మెచుచ్కోలు గా చూసారావిడ. "గుడ డెసిషన మిషట్ర కృషాణ్! ఈ విషయంలో నేనేమైనా సాయపడగలిగితే 
చెపప్ండి." 

"హేమంగి గారూ నీడ ఏ సామ్ల ఫేవర" అడిగాను తటపటాయిసూత్.  
"చెపప్ండి మిసట్ర కృషాణ్! గో ఆన"  పొలైట గా రెసాప్ండ అవుతూ అనాన్రామె. 
"అకక్డ ఏ డీటెయిలస్ అడగలనాన్, లేక ఎవరితో మాటాల్డాలనాన్ తులసి ఫెర్ండ గా ఐతే చాలా కషట్ం. సో కెన ఐ 

యూజ  ఐ మీన, ఐ నో దట యామ ఆసిక్ంగ ఫర టూ మచ.  కానీ తపప్టేల్దు అందుకే" ఆగిపోయాను. 
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"సింపుల వరడ్స్ లో మా ఆరగ్నైజేషన  పేరు యూజ చేసుకోవఛాచ్ అని అడుగుతునాన్రు అంతేగా?" సూటిగా 
అడిగారు హేమాంగి.  

మౌనంగా ఉండిపోయాను. నా మైండ లో ఏవేవో ఆలోచనలు పాపం తులసికి ఎలా సహించిందో అవనీన్ 
ఒంటరిగా నిసస్హాయంగా.  

"చూడండి మిసట్ర కృషాణ్"  అంటూ ఏదో చెపప్బోయి నా పరధాయ్నం చూసి ఆగారావిడ.  
తెలుసోత్ంది అలరట్ గా వుండాలీ, అనీన్ మాటాల్డాలీ అని. కానీ. 
"అర యూ ఓ.కే. మిసట్ర కృషాణ్?" రెటిట్ంచారు. 
"యాహ. వెరీ మచ సారీ. చెపప్ండి పీల్జ" ఆకవ్రడ్ గా ఫీల అవుతూ రెసాప్ండ అయాయ్ను. 
"ఫైన మీ వాటాస్ప కి ఒక లెటర పంపిసాత్ను కృషాణ్! మా వాలంటీర గా మిమమ్లిన్దద్రీన్ డికేల్ర చేసే పూర్ఫ అది. ఫిల 

ఇన యువర డీటెయిలస్ అండ యూజ వేర ఎవర యూ నీడ ఇట" చెపాప్రు సింపుల గా. 
"ఓహ. రియలీల్ మెనీ థాంకస్ మామ. ఐ యామ సో గాల్డ. సో కైండ ఆఫ యూ", చాలా రిలీఫ గా ఫీలౌతూ గబగబా 

చెపాప్ను. 
"నో... నో... పీల్జ డోనట్ మెనష్న  కృషణ్ గారూ. ఇది నా కైండెన్సో లేక మీకు నేను చేసే ఫేవరో కాదు, ఆ అమామ్యి 

తులసి. తన కోసం నేను చెయయ్గలిగింది ఇదే. నేను చూసినంత వరకూ తులసికి అందరూ వునాన్రు, ఒక పెదద్ ఫాయ్మిలీ, 
తనేంటో తెలిసిన సొసైటీ. 

బట తనని నమిమ్ నిలబడడ్వారెవవ్రూ అకక్డ మాకు కనిపించలేదు, పోనీ, నమమ్కునాన్ సరే తనునన్ పరిసిథ్తికి 
కనీసం జాలి తలచైనా తనకి తోడొచిచ్నవారెవరీన్ మేము చూడలేదు.. తను చనిపోయిన తరువాత మా ఆరగ్నైజేషనే తన 
వారికి తెలియజేసి, వారు ఏమీ చెపప్కపోయేసరికి ఫైనల రిచువలస్ నిరవ్హించింది వారణాశిలోనే..  

ఐతే, ఆ మరాన్డు, తన పేరెంటస్ మాతర్ం వచిచ్ ఆమె బిడడ్ని తీసుకుని వెళిళ్పోయారు. వాళుళ్ నమిమ్ంది కూడా 
ఒకటే తను తపుప్చేసి, నిలదీసేత్ ఆతమ్హతయ్చేసుకుందీ అని. 

వెల. నేను టార్వెల చేసాను, బట కొదిద్ గంటలు మాతర్మే తనతో ఓ ఆంబులెనస్ లో. వారణాసి నుండి ఇకక్డ 
హాసిప్టల కోసం తన లాసట్ బెర్త నా ముందే వదిలింది. షీ కుడ హారీడ్ల్ సే ఫూయ్ వరడ్స్. 

'మై బేబీ ఈజ సఫరింగ వితౌట అవర ఫాలట్' తన డెత సేట్టెమ్ంట అనుకోండి, చివరి మాటలనుకోండి, అంతే తన 
మాటలు ఎందుకో నమామ్లనిపించింది. చాలామందితో డీల చేసాత్ం తెలల్వారితే నిజానికీ, కలిప్తానికీ తేడా అరధ్మౌతుంది. 
తను అబదధ్ం చెపప్టేల్దని అరథ్మైంది. కానీ, అది నిజమని పూర్వ చేసే సాక్షయ్ం ఏంటీ? అని తరచిచూసే పర్యతన్ం 
చేయలేదు. అందరాల్ ఏంజరిగిందో ఏమోలే అనుకోలేకపోయాను.. బేబీ డీ.ఎన.ఏ. చేసేత్ సరిపోయేది కదా అనిపించింది.  
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కానీ ఐ కుడ నాట డూ మచ ఫర హర. ఐ ఫీల గిలీట్. ఐనా ఒక చనిపోయిన అమామ్యికి జసిట్స ఇపిప్ంచడంకోసం 
ఎకుక్వ ఫైట చేయలేకపోయాం.  

మా దగగ్ర క్షణక్షణానికీ అటెండ చేయాలిస్న కథలూ, వయ్ధలూ చాలా వుంటాయి. ఒకరు కాగానే, ఒకరు, ఎందరో. 
సో వీ గేవ ఇట అప ఆఫట్ర ది బేసిక పోర్బ.. ఐ సిట్ల ఫీల గిలీట్ ఫర దట.. 

మాకు సహకరించేవారికంటే హేళన చేసేవారే ఎకుక్వమందునాన్రు. మాటలు చాలామంది మాటాల్డతారు, కానీ 
సహాయం అడిగితే తపుప్కుంటారు, 

కానీ, అంత దూరంనుంచి సేన్హితురాలిన్ నమిమ్వచిచ్, తన మరణానికో గౌరవం ఇవావ్లనుకుంటునన్ మీ ఇదద్రీన్ 
చూసేత్ , చాలా ధైరయ్ం వసోత్ంది.., ఇంకా ఈ లోకంలో కాసత్ంత మానవతవ్ం మిగిలే వుందీ అని..,  

అందులోనూ బహుశా అనిన్ బంధాలకంటే.. సేన్హమే అనిన్ంటికంటే గొపప్ బంధమనే మాట నిజమేనని కూడా 
అరథ్మవుతోంది.. 

ఎనీవేస ఎమోషనస్ ఎపారట్. విషయానికొసేత్ కేవలం సహారా ఐడీ మాతర్మే కాదు, మీకు ఏ సపోరట్ కావాలనాన్, 
ఏదైనా, మా సహారా మీవెంట వుంటుంది. మా దగగ్ర వునన్ వరకూ డీటెయిలస్ తో ఫైల కాపీ నా అసిసెట్ంట మీకు ఇసుత్ంది. 
గో ఎహెడ, హోప మీరు అనుకునన్ది జరగాలి. ఆల ద బెసట్" చెపాప్రు లేచి నిలబడి, మా హాయ్ండ షేక చేసూత్. 

మేము కాకుండా తులసినీ, తన మాటనీ నమిమ్న మరో వయ్కిత్కి సగౌరవంగా నమసక్రించి, అకక్డనుంచి భారంగా 
కదిలాము.  

షీ ఈజ రైట. వీ హావ ఎ లాంగ వే టూ గో.  
PPP 

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.. 
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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.  

PPP 
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.  
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"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.  

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.  
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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 భరత్ 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. 

"తపప్కుండా సతీష ముందు మీతో మొదలుపెటిట్, తరావ్త ఆయన దగగ్రికీ వెళాత్ం. షల వి సాట్రట్?" 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 వాళళ్ 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?  
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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. 

"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. 
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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. 
"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 
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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.  
"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 పైల్న ఫేస తో అడిగాను"మీ.. మీ వదిన గారు, మిసెస జగదీష ఆవిడ గురించి 

చెపప్ండి. అంటే తన నేచర, బిహేవియర"  
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"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 
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. 
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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”  

PPP 
మాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. ఏదో జరుగుతోందని అనుమానం వచిచ్ంది. పోనీ పూరిత్గా మాయమైపోతే వేరే విషయం, 

మాతో ఫోనులోల్ మాటాల్డుతుంది. అనన్యయ్ వాయ్పారం గురించి చెపోత్ంది. ఏదో తేడా ఐతే వుంది అనుకునాన్ం. కానీ, 
పోలీస రిపోరట్ ఇసేత్ పరువు పోతుంది కదా అనే తరజ్నభరజ్నలోల్ మేముండగానే, హఠాతుత్గా మా చుటాట్లలో ఒకరు, రామ 
గఢ దగగ్ర ఓ గుడి ఉతస్వంలో ఎవరితోనో ఆమెని చూసామనీ, ఆ జనంలో వెళిళ్ పలకరించేలోపు కనిపించకుండా 
పోయిందనీ, మా పెదనానన్గారికి తెలియజేసారు.  

ఆమెకేమీ జరగలేదనీ, తను కావాలనే వెళిళ్పోయిందని మాకు నెమమ్దిగా అరథ్మవవ్సాగింది. అనన్యయ్ 
పిలిచాడంటూ తను చెపప్డమొక మోసం, అలా వెళిళ్పోవడమే కాకుండా మధయ్మధయ్లో ఫోనస్ చేసూత్ మావాళళ్తో టచ లో 
వుండడం అంతా ఒక నాటకం తల తిరిగిపోయిందందరికీ ఆ మోసానికి.  

అంతలో. ఎవవ్రూ వూహించని విధంగా, మేమింకా ఆ షాక లో వుండగానే, తులసి టాకీస్ దిగింది. నిండు 
గరిభ్ణిగా, చాలా నిబబ్రంగా. అందరం నివెవ్రపోయామామె తెగింపుకి.  

ఏ ధైరయ్ంతో ఆమె అలా, ఇకక్డికి వచిచ్ందో నాకింతవరకూ అరధ్ం కాలేదు. అంతవరకూ ఆమె గరభ్వతి అనే 
విషయం మాకే కాదు, ఆమె తలిల్తండుర్లకు కూడా తెలియదు. ఇట వాజ ఏ బిగ షాక. 

ఇదేమిటని అనన్యయ్ నిలదీసేత్ ఆబిడడ్ అతని బిడేడ్ననీ, అతడే తపుప్గా చెపుత్నాన్డంది. అనన్యయ్ బాధకీ, కోపానికి 
అంతులేదు. 

దాంతో చాలా పెదద్ గొడవైంది. అపప్టికపుప్డు కుల పెదద్ల పంచాయితీ కూడా జరిగింది. అందరూ నిలదీసారు. 
అనన్యయ్వంక చూసిందే తపప్ నోరు విపప్లేదు. 

వారు ఆమెని కులంనుంచి వెలేసారు. మా కుటుంబానిన్, తరతరాలుగా ఆలయానేన్ నముమ్కునన్ మా అందరీన్ 
ఆలయసేవ నుండి తొలగించారు. మమమ్లిన్ కొనిన్ తరాలపాటు ఏ గుడి సేవకీ అరుహ్లం కాదని తీరామ్నించారు. 
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అంతలో నొపుప్లు రావడంతో ఆమెని హాసిప్టల కి తీసుకుపోతే బిడడ్ని కని, ఆ వెంటనే పార్ణం తీసుక్ంది. ఇక వారత్ 
టీవీలకీ, పేపరల్కీ ఎకిక్ంది. నలుగురూ నానా విధాలుగా మాటాల్డారు. 

అలా అపప్టి వరకూ ఇకక్డ చుటుట్పకక్ల మాతర్మే అలల్రైన మేము దాదాపుగా జిలాల్ మొతత్ం, కులం మొతత్ం 
అలల్రయాయ్ము. పరువుకంటే ముఖయ్ంగా మోసపోయాము. మా కుటుంబసభూయ్రాలి చేతిలోనే ఘోరంగా మోసపోయాము. 
తనకి ఇషట్ంలేకుంటే చెపాప్లిస్ంది, లేదా తిరిగి రాకుండావుండాలిస్ంది. అంతేగానీ అంత మోసం అవసరంలేదు. అదే అదే 
మమమ్లిన్ దారుణంగా కుర్ంగదీసింది."   

మాటాల్డడ్ం ఆపి జేబులోంచి కరీఛ్ఫ తీసి ముఖం తుడుచుకునాన్డు సతీష "కాకపోతే, ఓవిధంగా ఆమె చనిపోయి 
మంచిదయింది, లేకుంటే చాలా ఘోరమైన పరిసిథ్తిలో వుండేది., అపప్టికే అందరూ ఆమె ముఖాన వుమేమ్సే పరిసిథ్తి 
వచిచ్ంది, ఆమె తలిల్తండుర్లతో సహా. అందుకే చచిచ్పోయి బర్తికిపోయింది" విపరీతమైన బాధ, దేవ్షం ముఖంలో, 
మాటలోల్ పర్తిఫలిసుత్ంటే పూరిత్చేసాడు చెపప్డం.  

శిలాపర్తిమలాల్ కూరుచ్ండిపోయాం కొదిద్సేపటివరకూ "ఇది.. ఇదంతా నిజమేనా?", హీనసవ్రంతో అడిగేసాడు 
శాయ్మ. ననున్ బయటపడదద్ని కంటోర్ల చేసిన వాడి ముఖం ఇపుప్డు పూరిత్గా పాలిపోయివుంది. 

కానీ అది పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో సతీష లేడు, "నమమ్లేకపోతునాన్రు కదూ, ఓ సతరీ, అదీ ఓ సంపర్దాయ కుటుంబంలో 
పుటిట్-పెరిగి, మరో మంచి కుటుంబానికి కోడలిగా వచిచ్నది, ఇంత చేసిందంటే, మీరే నమమ్లేకపోతే మరి మా పరిసిథ్తేంటి 
సర. చెపప్ండి?", విషాదంగా అనాన్డు. 

లేచామిదద్రం ఇంకేమీ అడిగే శకీత్, విని తటుట్కునే ధైరయ్ం రెండూ లేవు మాలో. ఆ క్షణాన అకక్డ కూలిపోకుండా 
హోటల వరకూ వెళళ్డమే ఈ పరిసిథ్తులోల్ మాకు చాలా ఎకుక్వ. చేతులు జోడించి కదలబోయాం.  

ఓసారి వీధి గుమమ్ం వైపు దృషిట్ సారించి, "బయట వాన పడుతోంది పరేల్దు, కాసేపు కూరోచ్ండి. కుసుమా చాయ 
తీసుకురా" మా సమాధానంకోసం చూడకుండా భారయ్కి వినిపించేలా అరిచాడు. 

వదద్ని చెపేప్ ఓపిక కూడా లేక యాంతిర్కంగా తిరిగి కురీచ్లోల్ కూలబడాడ్ం. అతను లేచి పకక్గుమమ్ం దగగ్రునన్ వాష 
బేసిన దగగ్రకెళిళ్ ముఖం కడుకుక్నాన్డు. టవల తో ముఖం అదుద్కుని మా వైపు చూసి, "ముఖం కడుకుక్ంటారా? 
బాతూర్మ కావాలంటే ఆ పకక్న వుంది" చెపాప్డు. శాయ్మ లేచి అతను సూచించినవైపు నడిచాడు. నేను అలాగే 
కూరుచ్నాన్ను.  

అతని భారయ్ వచిచ్ మంచినీళూళ్, టీ గాల్సులూ వునన్ టేర్ అకక్డునన్ చినన్ టేబుల మీదుంచి వెళిళ్పోయింది.  అతను 
ఆఫర చేసేలోపే నీళళ్గాల్సందుకుని గటగటా తాగాను. తలతిపిప్ బయటిగుమమ్ంవైపు చూసాను. వాన వెలిసింది.  
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శాయ్మ ముఖం కడుకుక్ని వచాచ్డు. ముఖమంతా పూరిత్గా పాలిపోయివుంది. కళళ్లోల్ ఎరర్టి జీరలు. బలవంతంగా 
టీ తాగామనిపించి, లేచాము.  

తులసిని గురుత్చేసుకుని, మాటాల్డడానికి కషట్ంమీద గొంతుపెగులుచ్కునాన్ను, "వసాత్ము సతీష మిమమ్లిన్ 
బాధపెటిట్నందుకు సారీ. మేమింకా వేరేవారిని కలవాలి. మళీళ్ ఏదైనా కావలసివసేత్ డిసట్ర్బ చేసాత్ము. వుంటాము" చెపేప్సి 
అకక్డున్ండి కదిలాము.  

గుమమ్ం దాటబోతూ ఆగిపోయాను, అపుప్డు సుఫ్రించిందా పర్శన్. అంతసేపూ తటట్నిది, ఎంతైనా మగవాడినే కదా, 
బహుశా అందుకే ఇంతసేపూ సుఫ్రించలేదు కాబోలు.  

తపుప్ జరిగిన పర్తిసారీ సతరీని మాతర్మే సెంటర పాయింట గా చూసే సగటు మేల చావనిజమ నరనరాలోల్ 
నిండిపోయింది మా జాతి అందరికీ. నేను ఇకక్డికో సతరీ తరుఫునవచాచ్ను కాబటిట్, అదీ తులసి కాబటిట్ కనీసం ఇపుప్డైనా 
తటిట్ంది. నాలో బాధ సాథ్నంలో, ఒకలాంటి కసి ముంచుకొచిచ్ంది గిరుకుక్న వెనుదిరిగాను. 

"అతను.. అతనెవరు తులసి వెళిళ్పోయిందెవరితో? అతనేడీ? ఏమయాయ్డు? మీ కులం, పెదద్లూ, పరువూ అతనిన్ 
శికిష్ంచలేదా? పంచాయితీకి పిలవలేదా?", పదునుగా అడిగాను. 

అతని ముఖం ఎరర్బడింది. "వాడా వాడెవడో-ఏంటో ఎవరికి తెలుసు? ఐనా వాడెపుప్డో పారిపోయుంటాడు. 
అందుకేగా అనన్యయ్ నీడకోసం తను ఇకక్డికి వచిచ్ంది" నిరల్క్షయ్ంగా చెపాప్డతను. 

"అంటే కేవలం మీవైపు నుండి ఆలోచించే తపుప్ డిసైడ చేసేసారా? తననేం అడగలేదా? అతడెవరూ, ఎందుకలా 
చేసిందని, ఒకవేళ చేసినా, ఎందుకు తిరిగి వచిచ్ందనిగానీ" 

"అడిగితే ఎవరైనా నిజం చెపాత్రా?" అనాన్డు విసురుగా.   
వన సైడెడ జడజ్ మెంట. ఆతమ్ వంచన. వేరే వయ్కుత్లు చేసిన తపుప్లకు ఈజీగా పెదద్ పెదద్ శిక్షలు విధించేవరకూ 

వెళిళ్పోయేవారు తమ వరకూ వచేచ్సరికి తపుప్లెనున్వారు-తమ తపుప్లెరుగరు అని ఎపుప్డో నేరుచ్కునన్ మాట ఎలల్వేళలా 
నిజమనిపించేలా బిహేవ చేసాత్రు.  

నిరివ్కారంగా చూసాను, "అంటే మీకు అతని గురించేమీ తెలియదా సతీష. అంటే అసలేం జరిగిందో తెలియదు. 
తెలుసుకునే పర్యతన్ం చేయలేదు. రైట?" అనాన్ను. సతీష ముందు మాటాల్డలేదు. 

తరావ్త, "రైట. ఐనా నిజం నిపుప్లా మాముందుంటే మాకేమవసరం" అంటూ ఆగిపోయాడు.   
నేనేం మాటాల్డలేదు. అతని కళళ్లోకి సూటిగా చూసాను. నా పర్శన్ తగలాలిస్న చోట తగిలిందేమో. నా కళళ్లోకి 

చూడలేనటుట్ తలొంచుకునాన్డు.  
ఇంక ఈ ఇంటోల్ నాకేం పనిలేదు. కదిలామకక్డినుండి. 
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PPP 
ఎలా రూమ కి చేరామో, ఎలా తలుపు తీసి లోపలికి వెళాళ్మో తెలీదు. చాలా సేపటి వరకూ రూమ లో చెరోవైపూ 

పార్ణమునన్ శిలలాల్ పడునాన్ం రతన వచిచ్ హడావిడి చేసేవరకు. 
"ఏంటి భయాయ్, అరగంట అని చెపిప్ అంతసేపు వుండిపోయారూ. ఎంతసేపు ఎదురుచూసానో తెలుసా? 

వానపడుతోందని చాచా తిడితే వెళిళ్పోయాను. మీకోసం ఇంటినుంచి భోజనం కూడా తెచాచ్ను. లేవండి లేవండి" 
వుతాస్హంగా చెపాప్డు. 

"మూడ లేదు రతన తరావ్త తింటాం, అకక్డ పెటుట్" విసుగాగ్ అనాన్ను.  
"అదేం కుదరదు భయాయ్. నినన్ సాయంతర్ం సేఠ తిడితే మీరెంత పేర్మగా నాకు మీరు తెచుచ్కునన్ భోజనం పెటిట్ 

ఓదారాచ్రు. ఇపుప్డేమో, నేనే మా ఇంటినుండి మీకోసం సెప్షల గా చేయించి తెసేత్ కాదంటే ఎలా.., నా చేతులోత్ 
పెటట్కపోతే మా అమమ్ కూడా బాధపడుతుంది భయాయ్. తినండి పీల్జ" బతిమాలాడు ఆపాయ్యంగా.  

ఒకక్రోజు పరిచయంలో మామీద వాడు చూపిసుత్నన్ ఆదరణకి ఏమనాలో తెలియక, శాయ్మ వైపు చూసాను. 
అలాగే పడుకునివునాన్డు. నాలో లేని నవువ్ని పెదాలమీదకి తెచుచ్కుంటూ, "సరేల్ కలిసి తిందాం. మరి నువూవ్ పేల్ట 
తెచుచ్కో" అని రతన కి చెపిప్ వాడు బయటికి వెళళ్గానే శాయ్మ భుజంమీద చేయివేసి చెపాప్ను., 

"మనం వూహించనిదేమీ కాదు కదా శాయ్మ. ఇంకా నయం కనీసం కొనైన్నా వివరాలు దొరికాయి ఆ సహారా 
ఫౌండేషన వల., హేమాంగి గారి దయ వలల్, లేకపోతే ముఖంమీదే తలుపైనా వేసుకునేవాళుళ్ లేదా నానా చెతాత్ 
వాగేవాళుళ్. కనీసం అదృషట్వంతులం అంతవరకూ, లే ఇంకా మనం చేయాలిస్నది చాలావుంది. ముందీ పసివాడిని 
బాధపెటట్డం ఎందుకు, ఐనా మనమూ కడుపుకాలుచ్కుని, దిగులుపడితే సొలూయ్షన వెతికేదెవరు చెపూప్? లే శాయ్మ పీల్జ." 

లేచి కూరుచ్నాన్డు, "నీ అంత బాగా బాధని గుండెలోల్ దాచుకోవడం రాదురా నాకు, నీకంటే ఏళళ్నుండి పార్కీట్స 
కదా" బాధా, జాలీ, కోపం, ఉకోర్షం కలగలిసిన సవ్రంతో అనాన్డు శాయ్మ. 

నేను రియాకట్వలేదు. యాంతిర్కంగా కదిలి ఎదురుగావునన్ కాయ్రేజ ఓపెన చేసాను, 
"తులసి లేదని ఏడవాలో, ఈ దారుణమైన విషయాలు విని ఏడవాలో తెలియటేల్దురా" శాయ్మ గొంతు 

జీరబోయింది.  
"తులసి తపుప్ లేదని, తపుప్డు మనిషి కాదనీ నిరూపించేవరకూ ఏ బాధకీ, వేదనకీ చోటులేదు శాయ్మ. ఇపప్టికే 

మనకి చాలా ఆలసయ్ంగా తెలిసాయీ విషయాలనీన్. కొదిద్గా కూడా టైం వేసట్ చేయలేం మనం. అందరి జాఞ్పకాలోల్ంచీ 
వివరాలు మరుపుకువచిచ్, ఒక గాసిప సోట్రీగా మన తులసి కథ మిగిలిపోయేలోపు వీలైననిన్ వివరాలు కలెకట్ చేయాలి.  
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ముందు అనుకునాన్ను నినున్ ఇనావ్లవ్ చేయదద్ని, అందుకే నాతో రావదద్నాన్ను. కానీ  ఇకక్డికొచాచ్కా అరథ్మైంది 
శాయ్మ ఒకక్డినీ చెయయ్లేను. నావలల్ కాదు, ఐ నీడ యూ, నాట వితౌట యువర హెలప్" శాయ్మ వైపు చూడకుండా 
తలొంచుకుని అకక్డునన్ రెండు పేల్టల్లోల్ వడిడ్సూత్ చెపాప్ను.  

 అంతలో రతన వచాచ్డు పేల్ట తీసుకుని. వాడి పేల్ట కూడా అందుకుని వడిడ్సోత్ంటే శాయ్మ వచిచ్ నా పకక్నునన్ 
కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. తలతిపిప్ చూసాను. చినన్బోయిన ముఖంలోకి చిరునవువ్ని అరువుతెచుచ్కుంటూ నాభుజంమీద 
చినన్గా తటాట్డు. తలూపాను నెమమ్దిగా.  

"ఈ భోజనం చాలా సెప్షల భయాయ్. వారణాసి మొతత్ంలో ఇంత బాగా చెయయ్డం మా అమమ్కే వచుచ్ తెలుసా?" 
హుషారుగా చెపాప్డు రతన.  

"ఆహా. అవునా. ఏమంటారు ఈ కూరనీ", అంటూ వాడితో మాటలోల్పడాడ్ము. రతన తో కబురల్లో కాసత్ వేరే 
విషయాలు మరిచ్పోయి నాలుగుముదద్లు తినగలిగాం. భోజనాలయాయ్కా కూడా ఏవేవో చెపూత్ కూరుచ్ని, కాసేపటి తరావ్త 
సేఠ తిడతాడంటూ లేచాడు వాడు అయిషట్ంగానే.  

వెళల్బోతూ ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అడిగాడు రతన, "భయాయ్, మీరు వెళిళ్న ఇంటోల్ కొనిన్ నెలల కిర్తం చాలా 
గొడవైందటగా? వాళళ్ కోడలు లేచిపోయిందనీ" చివువ్న తలెతాత్డు శాయ్మ. వాడిని కళళ్తోనే వారిసూత్ రతన ని అడిగాను,  
"ఎవరు చెపాప్రార్ నీకూ?" 

"చాచా అంటునాన్డు, సారీ భయాయ్ అందుకే అడిగాను" బెరుగాగ్ చెపాప్డు.  
"చాచా?" పర్శాన్రధ్కంగా చూసాను.  
"నేను మీకోసం ఎదురుచూసానే ఆ టీ కొటుట్ మా చాచాదే భయాయ్. అదే మీరెళిళ్న పండిత  వాళిళ్ంటెదురుగా. 

ఏదైనా తపుప్గా మాటాల్డానా భయాయ్?" భయంగా చూసూత్ అడిగాడు.  
లేచి వాడి భుజం మీద చెయియ్వేసి చెపాప్ను, "లేదురా.., పెదద్ సాయం చేసావు, ఇంకో సాయం కూడా కావాలి. పద 

మీ చాచాని కలవాలి వెంటనే." 
PPP 

"వాళెళ్లాంటి వాళుల్ రాజూ?" అడిగాను టీ సిప చేసూత్ కాసత్ంత దూరంలోనే కనిపిసుత్నన్ తులసి వాళిళ్ంటివైపు 
చూసూత్.  

"మంచివాళేల్ సార. ఏ గొడవలూ పెదద్గా వుండేవి కాదు కూడా. పెదాద్యనకీ, కొడుకులకీ కూడా మంచి పేరుంది" 
చెపాప్డు రాజు, రతన వాళల్ చాచా. ఓ ముఫైఫ్, నలభై ఏళుళ్ంటాయతనికి, రతన లాగే బాగా యాకిట్వ గా వునాన్డు. రతన 
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మాగురించి బాగా చెపప్డంతోనేమో చాలా కోల్జ గా మాటాల్డసాగాడు కలిసిన కొదిద్సేపటోల్నే. పకాక్ యూ.పీ సాల్ంగ తో 
కూడిన కూడిన హిందీ. సవ్చఛ్మైన ఉచాఛ్రణతో వుందతని మాట.  

"అకక్డ గొడవ జరిగినరోజు నువువ్నాన్వా? నీకేమైనా తెలుసా?" అడిగాడు శాయ్మ.  
"నేనేంటి సాబ, అకక్డారోజు వాడ వాడంతా వుంది. చాలా పెదద్ విషయం, అందులోనూ పండిత కుటుంబంలో 

అంత పెదద్ సంగతి. చాలా రోజులు మాటాల్డుకునాన్మందరం. చూడబోతే గుళోళ్ దేవతలాగా వుంటుందామె, అంత కథ 
నడిపిందా అని. రకరకాలుగా చెపుప్కునాన్రు" అంటూ ఏదేదో మాటాల్డసాగాడు తులసి గురించి. అనీజీగా కదిలాం, కానీ 
తపప్దు. 

"అసలేం జరిగింది?" అడిగాను డైరెకట్ గా పాయింట లోకి వసూత్.  
"ఆ గొడవకి ఒకరోజో, రెండురోజులో ముందు వాళిళ్ంటోల్ చినన్ కొడుకు పెళైళ్ంది, పెదద్కొడుకు, కోడలు రాలేదు. 

వాళోళ్ ఏడాది పైనే అయింది.. ఏదో వేరే రాషట్రంలో దుకాణం పెటట్డానికి పోయారని వినాన్ం. పెళైల్న మరాన్డు జగదీష 
బాబు. అదే ఆయన పెదద్కొడుకు దిగాడు, ఇక అకక్డున్ంచి గొడవ మొదలు. ఏవో పెదద్గా మాటలు వినిపించాయి. అసలే 
ఇంటినిండా చుటాట్లుకదా, ఏదో గోల గోలగా వుందిలే అనుకునాన్ం.  

అంతలో ఆ మరాన్డే అతని భారాయ్ వచిచ్ంది, అదికూడా.. నిండు నెలలై.  ఒకక్సారిగా పెదద్ గొడవ, రభస. ఆమెని 
ఇంటోల్కి రానీయలేదు వాళుళ్. 

సడెన గా వాళళ్ కులపెదద్లొచాచ్రు, వీధి అరుగుమీద అదిగో ఎదురుగా కనిపిసోత్ందే, అకక్డే కూరుచ్నాన్రు. ఆ 
అమామ్యిని వచిచ్న దగగ్రనుండి వీధిలోనే నించోబెటాట్రుగా. నలుగురూ నాలుగు మాటలనాన్రు, మాటాల్డారు, 
దూరంనుండి చూసూత్ వుండబటట్లేక మేమూ వెళాళ్ము. 

ఎవరితో పోయావు? వాడెవడు? ఎనేన్ళుళ్గా సాగుతోందిదంతా, ఇనాన్ళూళ్ మీరెకక్డవునాన్రు? ఎపుప్డు కలిసారు? 
వెళిళ్నదానివి తిరిగి ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్వు? సతీష పెళళ్ని నీకెవరు చెపాప్రు? అనిన్ అబదాధ్లెందుకు చెపాప్వ ఫోనోల్? 
కడుపుతో వునాన్వనే విషయం ఎందుకు దాచావు? ఇలా ఎనోన్, ఏవేవో అడిగుతూనే వునాన్రు. వారడిగిన ఏ పర్శన్కీ ఆమె 
జవాబివవ్లేదు. ఏడుసూత్నేవుంది.  

చివరికి ఆమె భరత్, ఆమె ముందుకెళిళ్ 'నీ కడుపులో బిడడ్కి తండెర్వరంటూ' అని అరిచి మరీ అడిగాడు. అదీ 
అందరిముందూ" 

"వావ్ట?" ఒకేసారి వచిచ్ంది నాదీ, శాయ్మ గొంతులోంచి కీచుమంటూ ఆమాట. 
తలూపాడతను "అవును భాయ దెబబ్కి ఒకక్సారిగా అందరూ షాకైపోయారు. అతగాడామె దగగ్రకి పోయి ఏదేదో 

మాటాల్డాడు. ఆమె కూడా అతనితో చాలాసేపు మాటాల్డింది కానీ, మొతాత్నికి మోసం బయటపడిపోయినటుట్ంది, 
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పెదద్లు మరోసారి గటిట్గా నిలేసి జవాబు రాకపోవడంతో శిక్ష చెపేప్సారు. అయినా మాటాల్డలేదామె. అలాగే 
నిలబడింది. మరికాసేపైతే గెంటేసే వారేమోగానీ, అంతలోనే కాసేపటికి, ఆమె వునన్చోటే కుపప్కూలిపోయింది. గరిభ్ణి 
కదా అంతసేపు నిలబెటేట్సరికీ. ఒకక్సారిగా అందరికీ గుండెపిండేసినటైట్ంది..,  

వెంటనే ఎవరో జాలిపడి ఆసప్తిర్కి తీసుకుపోయారు. బిడడ్ని కనాన్కా, తరావ్త అకక్డే బిలిడ్ంగ పైనుండి 
దూకేసిందట. పార్ణం మీదకొచిచ్ందీ మావలల్కాదని ఇకక్డ ఆసప్తిర్వాళుళ్ చెపాప్రో ఏమోగానీ ఆంబులెనస్ వాయ్నులో ఢిలీల్ 
ఆసుపతిర్కి తీసుకుపోతుంటే  పాపం చచిచ్పోయిందట.  

పోలీసులు, ఈ ఆడవాళళ్ కేందార్లు, లోకల టీవీ వాళుళ్, పేపరల్వాళుళ్ చాలామందొచాచ్రు. వారణాసి మొతత్ం 
పేపరల్కెకిక్ంది ఆ నెలంతా. జిలాల్ పేపరల్లో తెగ రాసారు, ఆ వెంటనే ఎనిన్కలుండబటిట్గానీ లేకుంటే దేశమంతా పెదద్ 
ఛానెలస్ లో కూడా వచేచ్సేదే. అమోమ్ అలాంటి కుటుంబంలో" చెపుప్కుపోతునాన్డతను.  

మా గుండెలు బరువెకిక్ పోయాయి.  
తులసీ.. అంత అవమానం, అంత హింస.., ఎలా భరించగలిగావు? గటిట్గా పిలిసేత్ మొహమాటపడే సునిన్తమైన 

సతరీని, నిండు గరిభ్ణిని రోడుడ్మీదే గంటలకొదీద్ నిలబెటిట్న అమానుషతవ్ం ఎవరిది?  
మా జాతిదా? ఎవరిదీ?   
జరిగింది తపేప్ అయితే, పాపమే అయితే మరి అందులో సమాన భాగమునన్ భాగసావ్మిని పర్శిన్ంచదేం ఈ 

సంఘం?  
కృషాణ్షట్మి రోజు గుడి మొతత్ం కృషణ్పాదాలతో అలంకరించే తులసి, తులసితీరథ్ం తాగి తపప్ ఉపవాసం బేర్క 

చేయకూడదంటూ కాలేజ పార్కిట్కలస్ లో రోజంతా నిలబడి వరక్ చేయాలిస్వచిచ్నా కూడా పచిచ్ మంచినీళైల్నా ముటట్ని 
తులసిని, పవితర్ంగా మడికటుట్కుని అందరికీ పర్సాదం వండిపెటేట్ మాతులసిని పతనమైందంటూ, పంచాయితీలు పెటీట్, 
పేపరల్కెకిక్ంచీ, చివరికి కనన్వారూ, కటుట్కునన్వాడూ కూడా నమమ్ని పరిసిథ్తులోల్ భగవాన నినున్ వేడీ, కొలిచిన కటాక్షమేనా 
ఇదంతా? నా కళళ్లోల్ చిపిప్లిల్న నీళళ్ను కనపడకుండా అతికషట్ంమీద జాగర్తత్పడుతూ, కరీచ్ఫ తీసి కళూళ్, ముఖమూ 
తుడుచుకునాన్ను. 

"అతనెకక్డ రాజూ? ఆమె ఎవరితో వెళిళ్పోయిందనాన్రో అతగాడేడీ?", తేరుకుంటూ కసిగా అడిగాను. 
"రాలేదు సార. అసలువాడు ఎవడో, ఎకక్డునాన్డో కూడా తెలీదు. అసలా జగదీష నాధ మీదే మాకు అందరికీ 

డౌటొచిచ్ంది.., ఎంతసేపూ తపోప్ తపోప్ అని వాడు గోల చెయయ్డం తపప్ నిజానిజాలు తేలిచ్న తరావ్త మాటాల్డచుచ్ కదా. 
ఇతడిలో ఏంలోపముందో మరి, అందుకే ఆ అమామ్యి తలిల్కావడానికే తపప్టడగు వేసిందో, మరింకేం విషయముందో 
ఏమో? పెదిద్ళల్ కథలేంటో బయటకి రావుకదా..,  
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మా దగగ్రైతే ఈ గొడవంతా లేదు. ఆడైనా, మగైనా తపుప్కటేట్సి, దేవుడి దగగ్ర మళీల్ తపుప్ చేయము అని వేడుకుంటే 
అంతా సరైపోతుంది. అనాయ్యంగా ఓ ఆడపిలల్ వుసురుపోయింది ఈ గోలలో" నిటూట్రాచ్డు. 

"ఆమె ఎవరితో అయినా కోల్జ గా వుండేదా? సేన్హితులూ, బయటకి వెళళ్డం.. అలా" ఇబబ్ందిగా చూసూత్ 
అడిగాను. 

"పెదద్గా తెలియదు సాబ. నేను చూసినంతవరకైతే అతాత్కోడళుళ్, లేదంటే జగదీష బాబువాళళ్ చినన్కక్, వారితోనే 
వెళేళ్ది. హా కాసత్ంత ఆ పకిక్ంటోల్ చినన్ కోడలితో చనువుగా వుండండం అపుప్డపుప్డు గుళళ్కీ, షాపులకీ వెళళ్డం 
చూసినటుట్ గురుత్" 

"ఆవిడని కలిసేత్ ఏమైనా తెలుసుత్ందేమో..", చపుప్న అనేసాను శాయ్మ తో.  
వెంటనే అందుకునాన్డు రాజు "అబోబ్ చాలా కషట్ం సార. మీరా ఇళళ్కెళిళ్ అడిగినా పెదద్వాళుళ్ చెపేప్దేమీ వుండదు, 

చినన్వాళళ్ని మాటాల్డనివవ్రూ, పైగా ఆమె అతాత్మామా పరమరాక్షసులు. 
అయినా అంత పెదద్ పండిత ఇంటోల్నే అలా జరిగేసరికీ వాడలో వేరే కుటుంబాలోల్ కోడళళ్ందరి జీవితాలు మరీ 

దారుణం అయిపోయాయి. వాళుళ్ కాసత్ తలెతిత్నా చూసినా, పండిత పెదద్ కోడలి పేరు తీసి వీళళ్ందరీన్ 
కాలుచ్కుతింటునాన్రు" అనాన్డు. 

నివెవ్రపోయి చూసాము. ఇది మేమెరుగని మరో కోణం. ఈ సమసయ్లో తులసితో పాటూ వేరే బాధితులు కూడా 
వునాన్రా! దేవుడా.. ఇదేం ఘోరం? 

"ఏ అవకాశం లేదంటావా రాజూ ఆ అమామ్యిని కలవడానికి?" చివరి పర్యతన్ంగా అడిగాను.  
"ఒకక్టుంది సాబ. కానీ, ఏమైనా పార్బెల్మ వసేత్, నేను చెపాప్నని తెలిసేత్ ననున్ ఇకక్డే నరికేసాత్రు. వాళుళ్ పండిత 

కుటుంబంలా మామూలు వాళుల్ కాదు. చాలా పర్మాదకరమైనవాళుళ్ అందుకే" భయంగా నసిగాడు.  
"నీకు మాటిసుత్నాన్ం రాజూ ఏ ఇబబ్ందీ రాదు. మేము ఓ ఆడపిలల్కి నాయ్యం జరిపించడానికి వచాచ్ము, 

మరెవవ్రికీ అనాయ్యం చేయడానికి కాదు. భయపడకు" సినిస్యర గా చెపాప్ను. 
ఆ సమాధానంతో కాసత్ తృపిత్గా తలాడించి, "రోజూ తెలల్వారుఝామునే ఐదింటికి పకక్వీధిలో గుడికి వెడుతుంది 

ఆ అమామ్యి దాదాపు గంట పైగా అకక్డే వుంటుంది. చాలాసారుల్ చూసాను. అది వాళళ్ కులదైవం గుడి కదా" 
ఉతాస్హంగా తలూపి,"ధాయ్ంకస్ రాజూ థాయ్ంకూయ్ వెరీమచ", అంటూ కదలబోయాను.  
శాయ్మ చినన్గా తల కొటుట్కుని చెపాప్డు, "రేయ మనమునన్ది కాశీలో వీధికి వంద గుళుళ్నాన్యికక్డ ఎకక్డికని 

తిరుగుతాం. పైగా ఆమెని ఎలా గురుత్పడతాం? కాసాత్గు, కూరోచ్ కాసేపు" అంటూ రాజు దగగ్ర వివరాలు రాసుకుని 
వచాచ్డు. 
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PPP 
తెలల్వారుఝామునే రాజు టీకొటుట్ముందు పర్తయ్క్షం అయాయ్ం. రాజు చెపిప్న వివరాలనీన్ వునాన్, ఆ అమామ్యే అని 

కనఫ్రమ్ చేసుకుంటే బెటర అని, కాసత్ రిసక్ ఐనా ఇంటి దగగ్రనుంచీ ఫాలో అవడానికే నిశచ్యించుకునాన్ం.  
తలమీదుగా చునీన్ కపుప్కుని సలావ్ర లో ఓ అమామ్యి చేతిలో పూలసజజ్తో, తులసి వాళళ్ పకిక్ంటోల్ంచి బయటికి 

వచిచ్ంది. జాగర్తత్గా ఆమెని అనుసరిసూత్ గుడికి చేరాము. 
పూజ, పర్దకిష్ణలు పూరత్యాయ్కా గుడి పకక్నే వునన్ గంగా పర్వాహానిన్ చూసూత్ మెటల్మీద కూరుచ్ంది. నెమమ్దిగా 

వెళిళ్ ఆమె కి కాసత్ దూరంలో కూరుచ్నాన్ము. ఈ ఏజ అండ సేట్జ లో అమామ్యిని,  పైగా ఇలా పెళైళ్న అమామ్యిని ఫాలో 
అవవ్డం చాలా ఆకవ్రడ్ గా వుంది.  

"మీతో కొదిద్గా మాటాల్డాలి" చెపాప్ము భయంగా చూసూత్. గటిట్గా అరిచిందంటే గుళోళ్ పటుట్కుని 
చావకొడతారేమో అని ఓపకక్ గుండెలదురుతునాన్యి.  

"చెపప్ండి, అందుకేగా వచాచ్రు" అంది నిదానంగా. షాకింగా చూసాము. "మీరు.. మీకు" తడబడాడ్ము.  
"మీ ఇదద్రిలో కృషణ్గారు ఎవరు?", తూటాలా పేలిందామె పర్శన్ మా మధయ్లో.  
నివెవ్రపోయి ముఖముఖాలు చూసుకునాన్ము. ఎవరికి తెలిసింది..? ఎలా..? ఎకక్డ తపుప్చేసాము..!! 
"కృషెణ్వరూ, మీరు పొరబడుతునాన్రు" కవర చేయబోయాడు శాయ్మ. చపుప్న చేయి లేపి వారించాను, ఎందుకో 

ఇంక దాచే పర్యతన్ం చేయాలనిపించలేదు. ఏం జరిగినా సరే. 
"నేనే. మీకెలా తెలుసు?" సూటిగా అడిగాను.  
ఆమె కొబబ్రిచెకక్పగలకొటిట్, మా ఇదద్రికీ చెరో ముకక్ చేతిలోవుంచింది, "పర్సాద లీజియే" అంటూ.   
రిలీఫ గా చూసాడు శాయ్మ. 
"మా గురించి తులసి చెపుప్ండచుచ్. కానీ మేమొచాచ్మని ఎలా తెలిసింది?" జవాబు రాకపోవడంతో అసహనంగా 

తిరిగి పర్శిన్ంచాను. 
"తులసి లెటర మీకు పంపింది నేనే" చెపిప్ందామె.  
చూసుత్ండిపోయామలా. నిజమే మాకా ఊహే రాలేదు. తులసి జీవితం వేగంగా మూడురోజులోల్ తీవర్మైన 

మలుపులు తీసుకుంది, మరి నాకా లెటర ఎపుప్డు పంపివుంటుంది, పైగా ఆ కృషుణ్డి పటం. నా అడర్స కూడా తులసి 
రైటింగ తోనే రాసి వుండడంతో అసలటువైపు ఆలోచించలేదుకూడా. 
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"తులసిని డెలివరీ కి హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్కా, ఆమెకి సంబంధించిన వసుత్వులునన్ బాయ్గ వాళుల్ పూరిత్గా తనిఖీ 
చేసారు. వారి పెళిళ్ ఫొటోలూ, కృషుణ్డి ఫేర్మ, బటట్లూ తపప్ ఇంకేమీ దొరకలేదు. దాంతో దానిన్ అలాగే 
బయటవదిలేసారు, ఏదో అంటరాని వసుత్వులా. 

మరాన్డు తెలల్వారుఝామున గుడికి బయలేద్రిన నాకు ఆ బాయ్గ కనిపించింది, దానిన్ తీసుకుని సరాసరి హాసిప్టల 
కి వెళాళ్ను. తులసితో మాటాల్డాను. తను లెటర రాసి ఆ ఫేర్మ తోపాటూ నాకు ఇచిచ్ంది. కృషణ్ అడర్స, ఎపుప్డో బృంద 
దగగ్ర తీసుకునాన్నంటూ ఓ పేపర మీద రాసి ఇచిచ్ంది. ఈ ఒకక్ పేపర పంపినా చాలు కృషణ్ గురుత్పటట్డానికి అని 
రాసుత్నన్పుప్డు చెపిప్ంది" చెపిప్ ఆగింది కోమల.  

ఆ మాటకి మా కళళ్లోల్ నీళాళ్గలేదు, ఈసారి నిగర్హించుకునే పర్యతన్మూ చేయలేదు మేము.  
కొదిద్క్షణాల నిశశ్బద్ం తరావ్త తిరిగి చెపిప్ందామె, "అందుకే మీకు ఆ పారెస్ల పంపేటపుప్డు తను రాసిచిచ్న అడెర్స 

కాగితమే అతికించాను ఆ కవర మీద"  
"మా తులసి ఏమైనా చెపిప్ందా మీకు. అసలేంజరిగిందో, అకక్డ జరిగిన అవమానం ఏం తకుక్వది కాదు గానీ 

వేరే ఏదైనా కారణంతో తను విరకిత్ చెంది చావుగురించి ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా ఏమైనా" కళుళ్ తుడుచుకుంటూ అడిగాను. 
"లేదు, అకక్డ పొరపాటు నాదే. నా దగగ్ర వునన్ టైం తకుక్వ, పైగా అకక్డెవరైనా చూసాత్రనే భయం. మీకు లెటర 

రాసింది కదా, మీరొచిచ్ పార్బెల్ం సాలవ్ చేసాత్రూ, లేదంటే ఆమెని అకక్డనుండి తపిప్సాత్రనుకునాన్ను. పైగా అపప్టికే తను 
చాలా నలిగిపోయివుంది అంతకంటే ఏంమాటాల్డలేకపోయాను. నా అరథ్ంలేని భయానికీ, ఆలోచనారాహితాయ్నికీ ఖరీదు 
తన పార్ణమైంది"విషాదంగా చెపిప్ందామె. 

"అలా అనుకోకండి. చివరి క్షణాలోల్ తనపటల్ కనీసం ఒకరికైనా సానుభూతి, గౌరవంవునాన్యనన్ భావన తనకి 
కలిగించారు. అందుకోసం ఎంతో రిసక్ చేసారు. చాలా చాలా థాయ్ంకస్ మీకు" మాటాల్డలేక ఆగిపోయాను. 

తలొంచుకుందామె.  
వాచ చూసుకుంటూ అనాన్డు శాయ్మ, "ఆరవుతోంది, పరేల్దా? వెళాత్రా? రేపు వసాత్ం, మీరు పార్బెల్మస్ లో 

పడకండి" భయంగా చెపాప్డు.  
PPP 

"పరవాలేదు రేపటున్ంచీ మా ఇంటోల్ పూజవుంది అందరం కలిసే వసాత్ం దాదాపు పదిరోజులపైన మాటాల్డలేము" 
"కానీ, ఈ రోజు లేటుగా వెళేత్" మా వలల్ ఈ పిలల్ సంసారం ఇబబ్ందులపాలు కాకూడదు, రాజు చెపిప్న మాటలు 

గురొత్చిచ్ శంకగా అనాన్ను.  
"పరావ్లేదు, ఒకక్సారికి" అంది కుల్పత్ంగా. అంతకంటే పెసట్ర చేయడం బాగోదని ఆగిపోయాము.  
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"కొనిన్ వివరాలు కావాలి. మీకు తెలుసునన్వి చెపప్గలరా? అసలు తులసి ఎవరితో వెళిళ్ంది? అతడు ఎవరో మీకు 
తెలుసా?, ఎలాంటి వాడు? అతనిన్ తులసి ఎలా కలిసింది?  వాళిళ్ంటికిగానీ అతడి రాకపోకలూ గొడవలూ, ఏమైనా 
ఇషూయ్స వునాన్యా?" గబగబా అడిగేసాను.  

"వాళిళ్ంటికి ఎవరో ఒకరు వచిచ్పోతూనే వుంటారు. కరెకట్ గా ఎవరు, ఎవరో నాకు తెలీదు, తనూ నాకేమీ 
చెపప్లేదు. తను కూడా ఎకక్డికీ పర్తేయ్కంగా వెళళ్డం, లేదా ఎవరైనా తనకోసం రావడం చూసిన గురుత్లేదు. వసేత్మాతర్ం 
అంత పైరవసీ వుండే ఇలుల్కాదు వారిది, అంత పెదద్ కుటుంబంలో భరత్తో ఏకాంతసమయం దొరకడమే కషట్ం ఇక 
పరాయివారితో. దాదాపు అసంభవమే" వివరించింది.  

"తను వెళళ్లేదు, అతడు రాలేదు, మరి వారికి రాకపోకలే లేనపుప్డు, అతనితో వెళిళ్పోయేంత సేన్హం ఎలా 
కుదిరింది తులసికి?", అయోమయంగా చూసూత్అడిగాను.  

"అదే నాకూ అరధ్ం కావటేల్దు కృషణ్గారూ, ఇదంతా జగదీష భయాయ్కే తెలుసు, తులసి మాటలబటీట్ చూసేత్ అతడే 
ఏదో మోసగించాడనిపించింది. ఏదో వుంది " అందామె. 

"బేసిక కదా. కోమల తనెందుకు వసుత్ంది ఇకక్డికి. తనే వెళిళ్పోయివుంటే అంత ధైరయ్ంగా.  సరే, ఒకవేళ తిరిగి 
రావాలనుకునాన్ ముందు తన పరిసిథ్తి జగదీష కి ఏ ఫోన లోనో, విడిగా కలిసో వివరించి తరావ్త వచిచ్వుండేది కదా. 
జగదీష దగగ్రైతే ఫోన వుంది కదా" అనాన్ను నేను. 

"మీరు చెపుత్నన్వి నిజమే. అంత కూడా ఆలోచించలేదు మేము, అందరూ తలోటీ మాటాల్డారు, ఎవరికి తోచింది 
వాళుళ్ వూహించుకునాన్రు. కథలలుల్కుని మాటాల్డుకునాన్రు, కాకపోతే, జరిగినదేంటో ఆ జగదీష భయాయ్కే 
తెలియాలి"అంది సాలోచనగా. 

"లేక ఆ మరోవయ్కిత్కి ఐనా" అనాన్ను. 
"హా.. కానీ అతడెకక్డునాన్డో మరి, మా మామగారు వాళుళ్ మాటాల్డుతుంటే వినాన్ను అతనిన్ పోలీసులైతే ఎంకైవ్రీ 

చేసారట భయాయ్" ఆగిపోయింది. "సారీ.. అలవాటులో"అంది బెరుగాగ్. 
"పరవాలేదమామ్ మా చెలెల్లిలాంటి దానివే. భయాయ్ అనే పిలువు" చెపాప్ను.  
తలూపి నిరిల్పత్ంగా నవివ్ంది, "భయాయ్ అనేది మాకో సెకూయ్రిటీ పదమే తపప్ అందులో ఏ ఫీలింగ వుండదండీ, 

మేం పరాయి మగవాళళ్తో మాటాల్డాలంటే సమాజం వేలెతత్కుండా వుండేందుకో కవర అంతే. అందుకే మా దగగ్ర ఆలెర్డీ 
భయాయ్-భాభీ పదాలు చాలా చులకనైపోయాయీమధయ్" 

మౌనంగా వుండిపోయాము, అనీన్ తెలిసినా అందరమూ ఏమీ తెలియనటేట్ నటించే ఫాలస్ రూలస్ ఆఫ చావనిసట్ 
సొసైటీ. 
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"మీరెలాగైనా జగదీష ని గానీ, అతడిని గానీ కలిసుకోగలిగితే అంతా తెలిసిపోతుంది. ముఖయ్ంగా జగదీష 
భయాయ్నైనా" మరోసారి ఇనిస్సట్ చేసూత్ చెపిప్ంది.  

"జగదీష ఎకక్డునాన్డో మీకేమైనా తెలుసా?" అడిగాను. 
"లేదు, మా ఆయన సతీష కి చాలా మంచి ఫెర్ండ, ఆయనకి ఖచిచ్తంగా తెలుసుత్ంది, ఇరుకున పెటిట్ అడగండి 

చెపేప్సాత్రు" చెపిప్ందామె. 
"మీ ఇంటోల్వాళళ్ంతా ఫుల హైపర అని చెపుప్కుంటునాన్రు, మీరేమో ఇరుకునపెటట్మంటునాన్రు?" డౌటుగా 

అనాన్డు శాయ్మ. 
"అదంతా పదిమంది వెనకునన్పుప్డే. విడిగా పటుట్కోండి మీకే తెలుసుత్ంది" నవేవ్సింది తేలిగాగ్. 
 "సరే నేనిక బయలేద్రతాను. మీరు జాగర్తత్" అంది.  
తలలూపాము.  
"నాకు తెలుసునన్వి చెపాప్ను, మీరే కనుకోక్వాలి మిగిలినదంతా" అంటూ కదలబోయి చపుప్న ఆగింది. 
"తులసి నాకు అకక్డున్ంచి రెండు, మూడు వుతత్రాలు కూడా రాసింది భయాయ్" అంది.  
"అవునా! ఏమని రాసింది? ఎపుప్డు?" ఆతర్ంగా అడిగాను.  
"వెళిళ్న కొదిద్రోజులకి ఒకటి, తను పెర్గెన్ంట నని తెలిసినపుప్డు ఒకటి, మధయ్లో మరోటి అంతే. మా పుటిట్ంటి 

అడెర్స కి రాసేది, ఇకక్డెవరికీ తెలీదు" చెపిప్ంది. 
"ఏమని రాసింది? అవి మేము చూడొచాచ్?" అడిగాను కాసత్ంత ఉదేవ్గంగా. చాలాసేపటి తరావ్త ఏదో 

తెలియబోతునన్ ఫీలింగ. 
"పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదు, బిజినెస పెటాట్కా భయాయ్ కాసత్ పర్శాంతంగా కనిపిసుత్నాన్డనీ, ఇపుప్డు కొదిద్గా వరక్ వలల్ 

ఇంటికి లేటుగావచిచ్నా సంతోషంగా వుంటునాన్డనీ, తవ్రలోనే అతనికి తండిర్ మీద అలక తగిగ్తే కనివ్నస్ చేసి తీసుకుని 
రావాలనుకుంటునాన్నని ఒకదాంటోల్, ఇంకో లెటరోల్ తాను పెర్గెన్ంట ననీ, ఇంటోల్ చెపాద్మంటే భరత్ చెపొప్దద్నాన్డనీ, 
బిజినెస పార్బల్మో ఏమోగానీ, అతని కోపం చూసేత్ ధైరయ్ం చాలటేల్దనీ రాసింది. మరో లెటరోల్ ఎకుక్వేం రాయలేదు. ఏదో 
బాధగా రాసింది అంతే" గురుత్చేసుకుంటూ చెపిప్ంది.  

"కాకపోతే... లెటరస్ నా దగగ్ర లేవు. తులసి చనిపోయాకా ఎవరికైనా తెలిసేత్ ననున్ చంపేసాత్రనే భయంతో వాటిని 
పడేసాను. వెరీ సారీ" అంది గిలీట్గా.,  

"ఛ.. డోనట్ సే సో, వి కెన అండరాస్ట్ండ" చెపాప్ము. 
జగదీష నీ, అతడినీ  కలవాలి. ఎట ఎనీ కాసట్ ఎవరెంత దాచిపెటిట్నా సరే. అనుకునాన్ను నాలో నేనే సిథ్రంగా. 
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"ఒకక్ విషయం నాకు ఇపప్టికీ అరథ్ంకాలేదు భయాయ్. వీళళ్ందరి దృషిట్లో తను ఎవరితోనో పారిపోయింది, ఆ 
విషయం దాచిపెటిట్ంది. సరే. మళీళ్ ఇకక్డికెందుకొచిచ్నటూట్? పోనీ, అందరితోనూ అబదాధ్లు చెపిప్ందే అనుకునాన్ 
పనిగటుట్కుని నాకు విడిగా రాసిన లెటరస్ లో అబదాధ్లు రాసే అవసరం ఏముంది? అసలా విషయాలేవీ రాయకుంటే 
కాదా?" అంది.  

తలూపాను సాలోచనగా,"అవే మా డౌటస్ కూడా. ఎకక్డో ఏదో అపశృతి వుందనే కోమల.."అనాన్ను. 
"ఐనా నాకో పెదద్ డౌట. మీకు ఇంకా ఈ లెటరస్ గోలేంటి, పాలవాడూ, పూలవాడూ అంటూ, పర్తి వాళళ్దగగ్రా 

సెల ఫోనుల్నన్ ఈ రోజులోల్ యూ.ఎస కి నంబర తెలియకో, ఐ.ఎస.డీ. చేయలేకో తులసి కృషణ్కి లెటర రాసిందంటే 
అరథ్ంముంది. మీకూక్డా ఈ లెటరస్ ఏంటి ?" అడిగాడు శాయ్మ అయోమయంగా చూసూత్. 

"మా ఇళళ్లో కోడళల్కి విడిగా ఫోనుల్ వుండవు. భరత్దే వాడుకోవాలి. లేదా ఇంటోల్ లాయ్ండ ఫోన. అంతే. మరో 
విషయం తులసి వాళుళ్ వునన్ది ఓ కొండమీద గుడి దగగ్ర. అకక్డ పెదద్గా సిగన్లస్ వుండవు. వునాన్ జగదీష భయాయ్కే కాల 
చేయాలి. అందుకే" వివరించింది కోమల. 

నిసస్హాయంగా తల పటుట్కునాన్ను. దేశం అడావ్నస్ అవడం అంటే ఏమిటో నాకు నిజంగా అరథ్ంకాలేదు. బయటికి 
వెళాళ్లంటే పరిమ్షనస్. ఫోన మాటాల్డాలంటే రూలస్, ఇవనీన్ ఇంకా జరుగుతునాన్యంటే నమమ్బుదిధ్ కావటేల్దు. కానీ, 
ఇవనీన్ నిజాలు. నమమ్లేని-నమామ్లిస్న నిజాలు. 

"నువేవ్మైనా రాశావా తులసికి. అకక్డి అడర్స వుందా నీ దగగ్ర" చపుప్న గురొత్చిచ్ అడిగాను.  
బెరుగాగ్ తలూపింది. "రెండుసారుల్. తన అడర్స నాకు తెలుసని ఎవరికీ చెపప్లేదు. తులసి బాయ్గ లోకూడా నా 

వుతత్రం లేదు కదా అందుకే ఎవరికీ తెలియలేదు" చెపిప్ంది భయంగా. 
"ఆ అడర్స ఇవవ్గలవా కోమల పీల్జ" అడిగాను.  
ఒకక్క్షణం ఆలోచించి,"ఇసాత్ను, రేపు గుడికి రండి" చెపిప్ంది. 
"కానీ ఎలా, రేపు నీతో మీ వాళుళ్ంటారేమో కదా?" అడిగాను. 
"నేను మేనేజ చేసాత్. మీరైతే రండి. అదిగో అకక్డ కనిపించే చినన్ వినాయకుడి విగర్హంవుంది చూడండీ, అకక్డికి 

నేను పర్దకిష్ణలు చేయడానికి వచిచ్నపుప్డు మీరు కూడా అకక్డే వుండండి.. విగర్హం పకక్న పెడతాను అడర్స కాగితం..,  
వెళాత్నిక. వుంటాను భయాయ్. మళీళ్ మనం జీవితంలో ఎపుప్డూ మాటాల్డుకోకపోవచుచ్, కానీ మీలాంటివారిని 

కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా వుంది. ఓ ఆడపిలల్ తపుప్చేసింది అని ఆమె తలిల్తండుర్లతో సహా అందరూ 
ఒపేప్సుకునాన్, ఆమెని నమిమ్ తనకి నాయ్యం చేయడానికి వచిచ్న మిమమ్లిన్ చూసేత్ ఇంకా మగవాళళ్లోనూ మనుషులు 
మిగిలునాన్రనిపిసోత్ంది" చెపేప్సి వడివడిగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది.  
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అపప్టికే కాసత్ వెలుగు పరుచుకోవడంతో గుళోళ్కి జనాలు రావడం మొదలయియ్ంది. అలాగే గంగా పర్వాహానిన్ 
చూసూత్ కూరుచ్ని చాలాసేపటికి లేచి బయటకి కదిలాము.  

"ఏం చేదాద్ం ఈరోజు ఆమె భరత్ని కలుదాద్మా?",అడిగాడు శాయ్మ.  
"వదుద్, ముందు తను అడర్స ఇవవ్నీ, రేపు మళీళ్ గుడిలో మనని గురుత్పడితే కషట్ం. ఈ రోజు చౌదరీజీని కలుదాద్ం. 

కలిసి మాటాల్డదాం" చెపాప్ను.   
"అంటే.. యూ మీన.. సతీష చెపిప్న సీ.ఐ. కదూ" అనాన్డు శాయ్మ.  
"ఎసస్... అతనే" చెపాప్ను. 
"రిసక్వుతుందేమో కృషాణ్. మనం తులసి తరఫున వచాచ్మని తెలిసేత్ మొదటికే మోసం రావచుచ్"  
"లేదు శాయ్మ, తపప్దు, సహారా రిపోరట్ లో కూడా ఎకుక్వ వివరాలు లేవు, అందరూ ఆ ఇనిస్డెంట గురించే 

మాటాల్డుతునాన్రు. ముఖయ్ంగా 'అతడి' గురించేమైనా తెలుసుత్ందేమో? పైగా జగదీష తో వివరంగా మాటాల్డింది కేవలం 
పోలీసులూ, కుటుంబసభుయ్లే. అతడా మనకి దొరకటేల్దు. ఫాయ్మిలీ మెంబరస్ మనకేమీ చెపప్రు. కాసత్ టైర చేసేత్ పోలీసులే 
చెపాత్రు" 

"పోలీసులేమీ  వెరిర్వాళుల్ కాదు కృషాణ్. మనం అడగగానే కోమల లాగా, రాజులాగా దడదడా తెలుసునన్వనీన్ 
చెపప్డానికి, వారికేం ఇంటర్సుట్ కూడా వుండదు, వాళళ్కి ఇది సవాలక్ష కేసులోల్ ఒకటి.." 

"ఎగాజ్కీట్ల్. దేర యూ ఆర. వాళళ్కి మరీ ఎకుక్వ ఇంటర్సట్ వుంటేనే పార్బెల్మ. లక్షలో ఒకటైతే కాదు. 
హేమాంగిగారికో మాట చెపిప్ వెళాద్ం" డెసిషన లాగే చెపేప్సాను.  

శాయ్మ అయిషట్ంగానే ఒపుప్కునాన్డు. 
PPP 

"మీ సహారావాళుళ్ అపుప్డే ఏదో రాసుకుని వెళాళ్రు కదా. మళీళ్  దొంగలుపడడ్ ఆరెన్లల్కు కుకక్లు మొరిగినటుట్ 
ఇపుప్డేంటి?" మమమ్లేన్ పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగాడు చౌదరీజీ,  

"డీల చేసిన కేసులవి రిపోరట్ రాసి ఫైల కోల్జ చేసే ముందు పూరిత్ వివరాలు రాసుకుంటాం సర" వినయంగా 
చెపాప్ను హేమాంగి గారి సూచనలను తూ.చ. తపప్కుండా పాటిసూత్.  

తల పరికించాడు. "ఇపుప్డు మీకు వివరాలు చెపప్కపోతే పేపరల్కెకిక్ గోల-గోల చేసాత్రుగా" గటిట్గా నవేవ్సాడతను 
తన జోక కి తానే.  

బలవంతంగా నవువ్పులుముకునాన్ం మాముఖాలకి. ఆయనిన్ కలిసిన రెండునిమిషాలోల్నే అరథ్మైపోయింది మాకు 
ఆయన వేసే కుళుళ్ జోకులకీ, సెటైరల్కీ నవవ్క తపప్దని. 
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"సరే అడగండి. ఏం కావాలి?" అనాన్డు. 
"ఇనిస్డెంట డీటెయిలస్ వునాన్యి సర, ముఖయ్ంగా తులసితో వెళిళ్న వయ్కిత్దిగానీ, జగదీష ది గానీ సేట్టెమ్ంటస్ లేవు. 

ఇతర ఫాయ్మిలీ మెంబరస్ ఇచిచ్న వేగ సేట్టెమ్ంటస్ తపప్ కరెకట్ వివరాలు లేవు. పోనీ వారినే కలుదాద్మంటే వారి వేర అబౌటస్ 
చెపప్టేల్దు ఎవరూ, మీరే హెలప్ చేయాలి" అడిగేసాను డైరెకట్ గా. శాయ్మ భయంగా చూశాడు.  

కాకపోతే చౌదరి కూల గానే రియాకట్యాయ్డు, "మాకిలాంటివి కామనే గానీ, బయట చాలానే జరుగుతూ 
వుంటాయి. కానీ, వాళళ్కి ఇదో పెదద్ కలచ్రల షాక కదా. మూడు కుటుంబాలనీ షేక చేసిపడేసింది. ఐ మీన నాలుగు 
కుటుంబాలు ఆ పిలల్ ఫాయ్మిలీని కూడా కనిస్డర చేసేత్ బాగా టెర్డిషనల ఫాయ్మిలీ, వాళుళ్ మా ఇంటోల్ హోమాలు, పూజలూ 
కూడా చేయించారు. వారణాశిలో చాలా మంచిపేరునన్ పండిత కుటుంబం కదా పెదద్పెదద్వాళిళ్లోల్ ఏ శుభకారాయ్లునాన్ 
ముందు చూసేది పండిత కోసమే, అలాంటిది  వాళిళ్ంటోల్ అంత పెదద్ వయ్వహారం, చాలా పెదద్ దుమారమే లేచింది. ఆయన 
అనన్దముమ్లు ముగుగ్రికీ ఎఫెకట్ పడింది. 

జగదీష కూడా బాగా కుర్ంగిపోయాడు, అవమానం, పరువు నషట్ం ఓవైపు. మరి భారయ్ అంత పెదద్మోసం చేయడం 
తకుక్వ షాకా. అదో బాధంటే, మరోవైపు అందరూ అతనిన్ బాగా కిర్టిసైజ చేసారు, వాయ్పారమంటూ బయలేద్రి అనీన్ 
నాశనం చేసాడని, అకక్డికేదో బిజినెస చేసేవాళళ్ పెళాళ్లందరూ లేచిపోతునన్టుట్..", గటిట్గా నవావ్డు మళీళ్. వెంటనే లేచి 
వెళిళ్ పోవాలనిపించినా అతికషట్ంమీద ననున్ నేను నిగర్హించుకునాన్ను.  

"జగదీష ఎవవ్రీన్ కలవటేల్దు కృషణ్ గారూ. అతను మానసికంగా కృంగిపోయి అందరితో మాటాల్డడమే 
మానేసాడట. పాపం ఇపుప్డు టీర్టెమ్ంట కూడా ఇపిప్సుత్నాన్రు ఎకక్డో హాసప్టలోల్ పెటిట్" చెపాప్డతను. 

"అయోయ్ పాపం పండిత గారికి ఈ వయసులో పెదద్ దెబేబ్" అనాన్ను చినన్గా జాలి నటిసూత్.  
తలూపాడు వెంటనే "అవును పాపం" నిటూట్రాచ్డు.  
"విషయం ఏదైనా అంత అవమానం తటుట్కోవడం అలాంటి సంపర్దాయమైన కుటుంబానికి కషట్మే" జాగర్తత్గా 

ఆచితూచి మాటాల్డుతూ అనాన్ను. సతరీ సంకేష్మ సంసథ్నుండి వచిచ్, మిగిలినవారందరి మీదా ఎకుక్వ జాలి చూపచోచ్లేదో 
మాకు తెలీదు, అలాంటి సంసథ్ల పనితీరు, వారి మెంబరుల్ మాటాల్డే విధానం కూడా తెలీదు. ముఖయ్ంగా పోలీసుల దగగ్ర. 
కాసత్ భయంగానే వుంది. కానీ టైర చేసాను. 

"మీరు కలిసినా జగదీష దగగ్ర ఏ వివరాలూ రాసుకోలేరు ఎలాగూ అతగాడు టీర్టెమ్ంటోల్నే ఏమీ మాటాల్డటేల్దట. 
డాకట్రుల్ మొతుత్కుంటునాన్రని పండిత జీ మొనన్ కలిసినపుప్డు చెపుప్కుని బాధపడాడ్రు కూడా" చెపాప్డాయన.  

PPP 
"అయోయ్ అవునా " అని శాయ్ంవైపు చూసూత్ అనాన్ను,  
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"మేడంకి ఫోన చేసి ఇనాఫ్మ చేసెయియ్ శాయ్ం. ఆవిడ, మిగతా టీం వాళెళ్ంత సతాయించినా, ఒంటోల్ బాలేని 
మనిషిని ఏం ఇంకైవ్రీ చేసాత్ము చెపూప్? అంతేకదాస్ర?" అనాన్ను చౌదరినికూడా మా సంభాషణలో కలుపుకుంటూ.  

శాయ్ం కంగారుగా చూశాడు, " సరేల్ కృషాణ్ ఇక చాలు, అవనీన్ రూమ కి వెళిళ్ మాటాల్డుకుందాంలే. సర టైమ వేసట్ 
చెయయ్కుండా బయలేద్రితే బాగుంటుంది మనంకూడా" అనాన్డు ఇంక విషయానిన్ తెగేవరకూ లాగకు అనన్టుట్గా నా వైపు 
చూసూత్. 

"పరవాలేదులెండి, మీ డూయ్టీ మీరూ చెయాయ్లి కదా ఆ మేడమ ని చూసాం మేము మహా గటిట్ కాండేట మాతోనే 
అలావుందంటే, ఇక మీ అందరి సంగతీ చెపొప్దుద్, చావగొడుతుండచుచ్" అని "జోగేందర" అంటూ పిలిచాడు తన 
అసిసెట్ంట ని.  

"ఆ విశేవ్శవ్ర పండిత గారింటి ఫైలుంది కదా. అదే ఆ అమామ్యి ఎవడితోనో లేచిపోయి, తిరిగొచిచ్, తరావ్త దూకి 
చచిచ్పోయిన పిలల్ కేసు, తులసి. ఆ ఫైలు తెచిచ్ వీళళ్కి కావలిస్న వివరాలు ఇవువ్ రాసుకుంటారు" చెపాప్డు. 

గుండెని ఎవరో కోసినటట్నిపించింది. తులసి గురించి ఇంకెనిన్సారుల్ వినాలో ఇవనీన్, మాకే ఇలా వుంటే పాపం. 
తులసి తలిల్తండుర్ల పరిసిధ్తి. శాసిత్ అంకుల మాటలు గురొత్చాచ్యి.  

చౌదరి లేచి టోపీ తలపై అమరుచ్కుంటూ చెపాప్డు నాకు, "జోగేందర మీకు డీటెయిలస్ ఇసాత్డు, తీసుకోండి, 
ఏదైనా వుంటే నా నంబర కి కాల చెయయ్ండి, కాసత్ అరెజ్ంట వరక్ మీద వెళుత్నాన్ను." 

గబగబా తలూపి చెపాప్ను, "చాలా థాయ్ంకస్ చౌదరిగారూ, సో కైండ ఆఫ యూ."  
"పరవాలేదు, ఎవరైనా ఇబబ్ందిపడుతుంటే చూడలేను కృషణ్గారూ, నా జాబ కి సూటయేయ్ గుణం కాకపోయినా 

అలవాటైపోయింది అందరికీ సాయం చెయయ్డం" చెపాప్డతను.  
"సో నైస ఆఫ యూ సర. మీ లాంటి జెమస్ ఇంకా వుండబటేట్ పోలీసులంటే ఎంత భయమునాన్, జనాలకి ఇంకా 

కాసైత్నా గౌరవం మిగిలుంది." 
ఆమాటకి చౌదరి ముఖం వెలిగిపోయింది. "అందరూ అంటుంటారనుకోండి కానీ నాకీ పొగడత్లు నచచ్వు. ఏదో 

వీలైన సాయం" అనాన్డు ఆనందంగా.  
"అలా అనడం మీ మోడెసీట్ సర" చెపాప్ను భకిత్గా ముఖంపెటిట్. మోడెసీట్ని హిందీ లో ఏమంటారో తెలియనందుకు 

కాసత్ బాధపడాడ్ను. ఇంకాసేపు నాతో భజన కొటిట్ంచుకునే మూడ వునాన్ టైమ లేకపోవడంతో తపప్నిసరై కదిలాడతను.  
PPP 
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కోమల ముఖంలో కాసత్ంత కంగారు తెలుసోత్ంది. బెరుకుగా చూపు పకక్కు తిపుప్కునాన్ం., తులసి కోసం చేసే 
పర్యతన్ంలో ఈ అమామ్యి లైఫ కాంపిల్కేట కాకూడదు.., అలాంటిదేమైనా జరిగితే తులసి మమమ్లిన్ జనమ్జనమ్లకీ 
క్షమించదు.. 

మౌనంగా గణేశ పర్తిమ చుటూట్ పర్దకిష్ణలు మొదలుపెటాట్ను, రెండు క్షణాల తరావ్త కోమల వచిచ్ గరికమాలలూ 
కొనిన్ పువువ్లతో దేవుడిని పూజించసాగింది. అతి కషట్ంమీద అడుగులు వేసుత్నాన్ను. శాయ్మ కాసత్ంత దూరంలో కూరుచ్ని 
గమనిసుత్నాన్డు.  

పూజ పూరిత్చేసుకుని వెళల్బోతునన్ కోమల ఆగి, అకక్డునన్ చినన్ గంట మోగించి కదిలింది. ఆమె అకక్డున్ంచి 
కదులుతూనే, నేను వెళిళ్ వేగంగా నా పర్దక్షణ ముగించి, గణేశుడి విగర్హం ముందు నిలిచాను. వణికే చేతులతో దేవుడికి 
నమసక్రిసూత్ కళుళ్మాతర్ం పైకెతిత్ శాయ్మ వైపు చూశాను. శాయ్మ కదలలేదు.  

అదిరే గుండెని చికక్బటుట్కుంటూ, నా దగగ్రవునన్ చినన్ కవరోల్ంచి పువువ్లని తీసి దేవుడిమీద వుంచసాగాను. నా 
కళుళ్ మాతర్ం శాయ్మ వైపే చూసుత్నాన్యి. రెండు క్షణాల తరావ్త శాయ్మ తల చినన్గా పరికిసూత్ నిదానంగా లేచి 
నిలబడాడ్డు. 

నేను గాఢంగా వూపిరి తీసుకుని దేవుడికి విగర్హానిన్ సప్ృశించి దణణ్ంపెడుతునన్టుట్గా చేసూత్ విగర్హం కుడివైపు 
తడిమాను, చినన్ కాగితం దొరికింది, దానివైపోసారి చూసి చటుకుక్న నా పూల కవరోల్ పెటుట్కునాన్ను. మరోసారి దేవుడికి 
పర్ణమిలేల్ నెపంతో అకక్డింకే పేపరూల్ లేవని కనఫ్రమ్ చేసుకుని కదిలాను.  

కోమల వాళళ్ కుటుంబం హోమం ఏరాప్టల్లో బిజీగా వునాన్రు. వారివైపు ఓరగా చూసి బయటకి నడిచాను. 
చెపుప్లు వేసుకుంటునన్ శాయ్మ కేసి కనీసం తిరిగి చూడకుండా హోటల దారిపటాట్ను. రూమ తలుపు తీసి దాదాపు 
అకక్డునన్ సోఫాలో కూలబడాడ్ను. టెనష్న తో, చెమటలు పటిట్ తడిసి ముదద్యాయ్నపప్టికే. నా వెనకే శాయ్మ లోపలికి 
వచాచ్డు. వాడిదీ అదే పరిసిథ్తి. 

గబగబా నీళళ్ జగ అందుకుని గటగటా తాగాడు. 
 "దేవుడా! ఇంత టెనష్న నా జీవితం మొతత్ంలో ఎపుప్డూ పడలేదురా. నీ సంగతేంటి, ఆర యూ ఓ.కే?" అడిగాడు.  
తలూపాను యాంతిర్కంగా. గుండె ఇంకా దడదడా కొటుట్కుంటోంది. 
"నీ మొహం ఓ.కే. ఒకక్సారి వెళిళ్ అదద్ంలో చూసోక్, ఎలావునాన్వో" అంటూ నీళళ్ందించాడు.  
నీళుళ్ తాగి జగ పకక్నపెడుతూ, "మనకే ఇలా వుంటే పాపం ఆ అమామ్యి ఎంత భయపడుంటుందో కదూ! 

పాపం పిచిచ్పిలల్" అనాన్ను కోమల ని తలుచుకుంటూ. 
"యా. కరెకేట్ పాపం చాలా రిసక్ చేసింది, అనన్టూట్, ముందు తవ్రగా చూడు, ఏం డీటైలస్ వునాన్యో ఆ పేపరోల్." 
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తలూపి కవరోల్ంచి కాగితం తీసాను. హిందీలో నాలుగు ముకక్లు రాసివుంది.  
భయాయ్,  
క్షమించండి, అడెర్స దొరకలేదు. ఊరిపేరు మాతర్ం గురుత్ంది. రామ గడ. ముకేత్శవ్ర గుడికి వెళేళ్దారిలో వచేచ్ చినన్ 

కొండ పార్ంతం. 
"మ.. పోనేల్ కనీసం  వూరి పేరనాన్ తెలిసింది, చూదాద్ం వాట బెసట్ వీ కెన డూ" నిటూట్రాచ్ను.  
"బృందా పోనీ, మన బృందాని ఓసారి శాసిత్ అంకుల వాళల్ వేరే రిలేటివస్ మాటాల్డమంటే ఐ మీన సుందరం 

అంకుల కాదు వాళల్ కజిన, ఆ లక్షమ్కక్ వాళుళ్నాన్రు చూడూ, వాళళ్కైతే పకాక్ తెలుసుత్ందేమో ఏదైనా ఇనోఫ్ టైర 
చెయొయ్చేచ్మో.. ఏమంటావ?" సాలోచనగా అనాన్డు శాయ్మ. 

"మైట బీ. వాళుళ్ండేది కూడా హైదరాబాదే కదరా ఓ టర్యల వేసేత్ తపేప్ంలేదుగా. కాల అయితే చెయియ్ బృందాకి 
అడర్స దొరికితే మంచిదే లేదంటే వూరిపేరైతే మనకి ఆలెర్డీ సహారావాళూళ్, పోలీసులూ ఇచిచ్న వివరాలోల్ ఎలాగూ వుంది. 
ఆరోజు సతీష. ఇపుప్డు కోమల కనఫ్రమ్ చేసింది కూడా అదేగా వెళిళ్ కనుకుక్ందాం. మే బీ లోకల గా అడిగితే ఏదో ఒకటి 
తెలియొచుచ్లే" చెపాప్ను.   

PPP 
 "అడెర్స దొరికిందిగా బృందా?" ఆతర్ంగా అడిగాడు శాయ్మ. తులసి వునన్ పేల్స వివరాలూ, జగదీష బిజినెస చేసిన 

పేల్స వివరాలూ, ఏవి దొరికితే అవి లక్షమ్కక్ దగగ్రున్ంచి తీసుకోమని తోసాం బృందాని. తపప్లేదు. ఏం చేసాత్ం ఊళళ్ పేరుల్ 
తపప్ ఎకక్డా పూరిత్ వివరాలు దొరకలేదు. ఆవిడే అటు తులసీ వాళళ్కీ, జగదీష వాళళ్కీ కూడా కామన బంధువు, ఓవిధంగా 
వారి పెళిళ్ కుదిరింది కూడా ఆవిడ వలేల్. 

"ఇక చాలురా." సీప్కర లోవునన్ ఫోన లోంచి జీరగా ధవ్నించింది బృంద గొంతు. "తెలుసుకునన్ది చాలు. 
వచెచ్యయ్ండిక. తులసి గురించి ఇంకేం చెయొయ్దుద్. ఏమీ తెలుసుకోవకక్రేల్దు" ఏడుపాపుకుంటూ చెపిప్ంది బృంద.  

"ఏమైంది చినీన్? ఎవరైనా అంటే ఎవరైనా, ఏమైనా అనాన్రా?" భయంగా, దిగులుగా అడిగాడు.  
"వాట మోర కెన వీ ఎకెస్ప్కట్?" బృంద గొంతులో విషాదం తొణికిసలాడింది "అందరూ చాలా చీప గా 

మాటాల్డుతునాన్రు శాయ్మ వినడం చాలా చాలా కషట్ంగావుంది. తులసి తపేప్ చేసిందో, ఒపేప్ చేసిందో తన గురించి 
అందరికీ గురుత్ చేసి మరీ తిటిట్ంచడం ఘోరంరా. చాలింక. మీరిదద్రూ తిరిగి వచెచ్యయ్ండి." 

"ఏం జరిగింది?", మరోసారి అడిగాడు శాయ్మ వాడిపోయిన ముఖంతో.  
"తననొక కాయ్రెకట్ర లెస పరస్న లాగా, చాలా పెదద్ నెరజాణ అనన్టుల్గా మాటాల్డుతునాన్రార్ అందరూ, చాలా దగగ్ర 

బంధువులూ, వాళుల్ కూడా. పైగా అతడెవరో అతనిగురించిగానీ, జగదీష గురించి ఎవరికీ పటిట్ంపులేదురా. అందరి 



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   99  ..! - - ( )  

ఇంటర్సూట్ తులసిని చీప గా మాటాల్డడ్ం గురించీ, అసలామె ఎందుకు పరాయిమగవాడితో సంబంధం 
పెటుట్కోవలసివచిచ్ంది అనే విషయం మీద రకరకాల వంకర ఊహలు, వాయ్ఖయ్లూ తపప్ ఇంకేం లేవు" దీనంగా చెపిప్ంది 
బృంద.  

టేబుల మీదునన్ ఫోన ని చూపుడువేలితో నావైపు తిపుప్కునాన్ను, "బృందా నేను" అనాన్ను నిదానంగా. 
"వినాన్వుగా కృషాణ్. అరథ్ం చేసుకోండి, ఇంక ఆపెయయ్ండి" అంటూ అదే విషయానిన్ రిపీట చెయయ్బోతునన్ బృంద మాటలిన్ 
కట చేసూత్ అడిగాను "ముందు అడర్స చెపుప్ బృందా రాసుకుంటాను." 

రెండు, మూడు క్షణాల మౌనం తరావ్త నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, "ఊళళ్పేరుల్ తపప్ వాళళ్కీ ఏం తెలియదట కృషాణ్."  
చినన్గా నిటూట్రిచ్ చెపాప్ను. "పోనీ మేం చూసుకుంటాంలే. ఇకపోతే తులసి గురించి తపేప్ చేసిందో, ఒపేప్ చేసిందో 

అనన్ ఆలోచన మనలో సైతం కలిగేంతగా తనకి వచిచ్న ఆ అపనిందకి గల కారణం తెలుసుకోకుండా పాసివ గా 
వుండిపోయి, ఏం చేసాత్ం అని అనుకుంటూ, అందరిలా సరిపెటుట్కోలేను బృందా.  

బట. డోనట్ గెట అఫెండెడ. వెయిట చెయియ్ మాటాల్డిన పర్తి ఒకక్రికీ సమాధానం చెపేప్రోజు తపప్క వసుత్ంది. 
వుంటానూ" చెపేప్సి ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి శాయ్మ వైపు చూసాను.  

కామ గా లేచి సెల తీసి జేబులో వుంచుకుని కదిలాడు శాయ్మ. 
PPP 

"ఇకక్డ. సహారా నుండి వచిచ్నది మీరేనా? " అడిగాడా యువకుడు. లోకల హిందీ పేపర కషట్పడి చదువుతునన్ 
నేను చపుప్న పేపరోల్ంచి తలెతాత్ను. 

సనన్గా, పొడుగాగ్వునాన్డతను. ముఖంలో చికాకు తెలుసోత్ంది. 
"ఎస పీల్జ, మీరెవరు? " అడిగాను. 
"మా చెలెల్లు అమాయకురాలు. తనని అనవసరమైన విషయాలోల్ కలిగించుకోవదద్ంటే వినటేల్దు, దాంతో  నాకు 

మిమమ్లిన్ కలవకతపప్టేల్దు" చెపాప్డు కాసత్ వుకోర్షంగా.  
"ఎకస్ కూయ్జ మీ. వన మినిట. అసలు ఎవరు మీరు? మీ చెలెల్లెవరు?" ఆశచ్రయ్ంగా చూసి సోఫాలోంచి లేసూత్ 

అడిగాను.  
"కోమల పర్ధాన. తెలుసుగా మీకు. కోమల బర్దరిన్ నేను. నా పేరు కునాల దరశ్న."   
"ఓహ. ఓ.కే. బట మీరూ. ఇకక్డా?" సందిగథ్ంగా చూసూత్ అనాన్ను. 
"రాక తపప్లేదు సర, ఫోనల్ మీద ఫోనుల్ చేసి గొడవచేసుత్ంటే, ఏం చేసాత్ను? అందుకే వచాచ్ను. ఆ అమామ్యి. అదే 

ఆ తులసి మా చెలెల్లికి రాసిన వుతత్రాలునాన్యి మా అమమ్గారి దగగ్ర. తను చెపప్డానికి భయపడి అవి కాలేచ్సాననో, 
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పడేసాననో మీకు చెపాప్ననీ, అలాచేసి తపుప్చేసాననీ, సారీ చెపిప్, మిమమ్లిన్ అరెజ్ంట గా కలిసి ఈ లెటరిల్వవ్మని కోమల 
చాలా బర్తిమాలింది. తను బాధపడకూడదని వాటిని తీసుకుని వచాచ్ను" చెపాప్డతను. నమమ్లేనటుట్ చూశాను. ఇది 
వూహించని సాయం.  

"తను పిచిచ్ది. తెలీక ఇలాంటి విషయాలలో జోకయ్ం చేసుకుంటోంది. మీరు దయచేసి తన పేరు బయటికి 
రానివవ్కండి. చచిచ్పోయిన అమామ్యికి మీరేం నాయ్యం చేసాత్రో తెలీదుగానీ, బర్తికునన్ వాళళ్కి అనాయ్యం జరకుక్ండా 
చూడండి చాలు. 

 ఆ అమామ్యి తులసి, తనతో లెటరస్ రాసుకునేంత సేన్హం వుందని తెలిసేత్ మా చెలెల్లి ముఖం కూడా చూడరు 
వాళిళ్ంటోల్ వాళుల్ తన కాపురం సరవ్నాశనం అయిపోతుంది. అరథ్ం చేసుకోండి." బాధగా చెపాప్డతను.  

"పీల్జ మిసట్ర కునాల ముందు మీరు కూరోచ్ండి." అనాన్ను.  
తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. "లేదు వెళాత్ను సర. తీసోక్ండి" అంటూ జేబులోంచి ఓ కవర తీసి నాకు 

అందించబోయాడు.   
PPP 

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. 
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 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.  
"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 
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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 
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.  
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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. 

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. 
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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,  
"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. 
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 " 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.  

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.  
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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.  
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, 
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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. 
"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.  
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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." 

"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. 

PPP 
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. 
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 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.  

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. 
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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. 
"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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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"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.  

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 
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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.  
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. 
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"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 
PPP 

నేను జవాబివవ్లేదు. ఎందుకో తెలీదు ఒకదానికొకటి పొంతనలేని ఏవేవో ఆలోచనలూ, దృశాయ్లూ నా 
కళళ్ముందు కదులుతునాన్యి. 

PPP 
"మీరు అతడితో మాటాల్డారుకదా అతనేమనాన్డు?" అడిగాను. 

          గటిట్గా నవావ్డు జోగేందర. "ఏం సాబ మా చౌదరిగారు చెపిప్నవనీన్ నిజాలనా మీ అభిపార్యం?" 
బితత్రపోయి చూసాము. "అదేమిటి? అలా అనాన్రు. అతడూ", అంటూ ఏదో అడగబోయిన మమమ్లిన్ ఆపుతూ 

చెపాప్డతను "చూడండి సార ఆ పండిత గారి ఫాయ్మిలీ, ముఖయ్ంగా సతీష నాధ, చౌదరిగారికి చాలా కోల్జ. వారి ఇంటోల్ ఏ 
పూజ జరిగినా, హోమాలకీ, శుభకారాయ్లకీ అనిన్ంటికీ వీళేళ్ పెదద్దికుక్.  ఆ పెదాద్యన ఆరోగయ్ం మధయ్లో కాసత్ 
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బాలేనపప్టినుండీ అనిన్ంటికీ సతీష నాధే వసుత్నాన్డు, కురార్డు బాగా తెలివైనవాడు, పెదద్వాళళ్ పలుకుబడి ఎలా 
వాడుకోవాలో, ఎకక్డవాడుకోవాలో తెలిసినవాడు వారితో ఎలా మెలగాలో తెలుసుకునన్వాడు.. 

పండిత గారి బాధ చూసి, సతీష రికెవ్సట్ తో మా చౌదరిగారు ఈ కేసుని మినిమమ ఎంకైవ్రీతోనే కోల్జ చేసారు. 
అసలు జగదీష గానీ, ఆమె లవర ది గానీ ఎలాంటి సేట్టెమ్ంటూల్ ఇవవ్నూలేదు, మేము తీసుకోనూ లేదు"  

"వావ్ట..." అదిరిపడి చూసాను,"బట మీ రికారడ్స్ లో వారిదద్రి సేట్టెమ్ంటూల్ విత సిగేన్చరస్ వునాన్యి. ఏదో 
పేరుతోవుంది కూడా?" అడిగాను.  

తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు, "అలాంటివి వంద దొరుకుతాయి సాబ కావాలంటే. ఆ మాటకొసేత్ ఆ కురార్డిని, జగదీష నీ ఈ 
కేసు టైమ లో మేము కలవనేలేదు తెలుసా?" 

"జగదీష ఎవరినీ కలవటేల్దని వినాన్ం, కానీ మీకు కూడా కలవలేదని ఊహించలేదు.  ఐనా పోలీస ఎంకైవ్రీలో 
జాలి చూపిసేత్ నాయ్యం ఎలా జరుగుతుంది జోగేందర?" బాధగా అడిగాను. 

ఇబబ్ందిగా చూసాడతను, "ఏం చెపప్మంటారు సర, ఇలాంటి కేసులు మామూలువాళళ్ ఇళళ్లోల్ రొటీనే గానీ, 
పండిత లాంటి కుటుంబాలోల్ జరగవు. జరిగినా పైకి తేలవు. ఇది ఇంత గోలగోల అయిపోయింది. దాంతో ఆయన బాగా 
కుర్ంగిపోయారు. మా చౌదరిగారే కాదు, మొతత్ం వారణాశే జాలిపడింది వారి కుటుంబానికి జరిగిన అపర్తిషట్కీ, 
అవమానానికీ. 

అందుకే ఇక వారిని ఎకుక్వ బాధపెటట్కుండా సింపుల గా ముగించేసారు ఎంకైవ్రీ. ఐనా ఆరా తియయ్డానికి కూడా 
ఏమీ లేదుగా. అవావ్లిస్న గొడవంతా ముందే అయిపోయింది. ఎవీర్థింగ వాజ ఓపెన. ఏదీ రహసయ్ంగా జరగలేదు. కుల 
పెదద్ల పంచాయితీయే సాక్షయ్ం మొతత్ం వయ్వహారానికి" చెపాప్డు. 

ఏమీ అనలేక అనయ్మనసక్ంగా కూరుచ్నాన్ను కానీ, సిసట్మ లోని ఈ వయ్వహారాలకి చాలా దిగులుగా అనిపించింది. 
ఏం చెయయ్లేని పరిసిథ్తి.  

ఐతే జగదీష నీ, అతడినీ కలవడం కూడా అవసరమే. ఐనా వారిని కలవకుండా నిజాలు తెలిసేసుకుంటానని ఎలా 
వూహించాను నేను. హౌ ఫూలిష. అయామ నాట కట అవుట టు డూ దిస టైప ఆఫ టార్కింగ.  

తులసికి నాయ్యం చేయలేననే అనుమానం నాలో మొదటున్ంచీ ఏమూలో వునాన్, ఆ అనుమానం నిజమౌతుందనే 
భయం మొదటిసారిగా ననున్ కలచివేసింది. 

PPP 
జగదీష ని దూరం నుంచి చూసూత్నే నా కాళుళ్ ఆగిపోయాయి. అతికషట్ంమీద ఒకోక్ అడుగూ వేసుకుంటూ నారమ్ల 

గా వుండడానికి విశవ్ పర్యతన్ంచేసూత్ డాకట్ర పర్ణయ పకక్న ఛైరోల్ కూరుచ్నాన్ను.  ఒకక్రేన్ తనతో లోపలవుంచుకుంటాను 
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అని ఆయన చెపప్డంతో నేను మాతర్మే లోపలికి వచాచ్ను. చినన్ సెల లా వునన్ రూమ కి మధయ్లో ఓ టేబుల కి అటూ 
ఇటూ ఛైరస్ వేయబడివునాన్యి. వాటికి ఒకవైపు జగదీష కూరుచ్నివునాన్డు. అతని పకక్న ఓ నరస్ నిలబడివుంది.  

చాలాసేపు పర్ణయ పోర్బ చేసిన తరావ్త ననున్ సైకియాటిర్సట్ కి అసిసెట్ంట గా భావించి జగదీష ఇచిచ్న సేట్టెమ్ంట 
నా చెవులోల్ ఇక మారుమోర్గుతూనేవుంటుంది. వరడ్ టూ వరడ్.  

"తులసి. నాకు బాగా జాఞ్పకం. ముఖయ్ంగా తన ఫోటో మా అమమ్ నా ముందుంచినపుప్డు ననున్ నేనో క్షణం 
పూరిత్గా మరిచిపోయాను. చెపాప్లంటే మైమరచిపోయాను. 

ముటుట్కుంటే మాసిపోతుందా అనిపిసుత్నన్ గులాబీ ఛాయ మెరిసే కళుళ్ అమాయకమైన నవువ్. ఓ వింత వెలుగుంది 
అమామ్యి ముఖంలో. 

"పేరు తులసి, ఎలావుందిరా?" అనన్ అమమ్ పర్శన్తో ఈ లోకంలో పడాడ్ను. 
 "ఎందుకమామ్?" అని విషయం అరథ్మైనా ఏమీఎరగనటేట్ అడిగాను.  
"ఈ అమామ్యి మీ నానన్గారికీ, పెదనానన్గారికీ బాగా తెలిసిన సేన్హితుడి కూతురటరా, మన ఇంటి 

కోడలిన్చేయాలని ఆయన ఆశట.  కైలాష అనన్యయ్ కోసం అడిగారూ" అంటూ ఆగి నా ముఖం చూసింది.  
"ఓ.. అ.. అలాగా" తడబడాడ్ను. 
అమమ్ దొరికిపోయావనన్టుట్గా చినన్గా నవివ్,  "సరేల్.., మీ అనన్యయ్ ఇపప్టోల్ పెళేళ్ చేసుకోనూ, సంబంధాలేవీ 

చూడదూద్ అనాన్డట. అమామ్యేమో బాగుందీ, పెదద్వాడికైతే ఏంటీ, చినన్వాడికైతే ఏంటీ అసలంటూ మన ఇంటి కోడలైతే 
చాలూ, బాగుంటుందని మీ పెదనానన్గారే. నీ అభిపార్యం కనుకోక్మనాన్రు. మరి సరే అని చెపేప్దా జగీగ్?" అంది. 

ఆ నిమిషం ఒకక్సారిగా సంతోషంతోనూ అమమ్కి అరధ్మైపోయింది నా మనసు అనన్ మొహమాటంతోనూ, 
ఉకిక్రిబికిక్రయిపోయి ఏం చెపాప్లో తెలీక మౌనంగా వుండిపోయాను. 

అమమ్ నా తలమీదో మొటిట్కాయవేసి, లేచి మండువాగుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి నానన్గారికీ, నాకూ వినిపించేలా, 
"ఇదిగో, వినాన్రా పర్తేయ్కంగా ననున్ అడగమనాన్రుగానీ ఈరోజు వరకూ మన జగీగ్కి మీ ఎంపిక నచచ్కుండా ఎపుప్డైనా 
వుందా చెపప్ండి. అమామ్యి తరఫువాళళ్కి చెపేప్యండిక, తాంబూలాలకి వచేచ్యమని" అని చెపిప్ నావైపు చూసి ఫకాలున 
నవేవ్సింది. అపర్యతన్ంగా నేనూ నవేవ్సి, మొఖం తిపేప్సుకునాన్ను.  

 ఆ తరువాత, తాంబూలాలూ, పెళీళ్, కొతత్ కాపురం, తులసి తో కొతత్ జీవితం, అనీన్ ఓ కలలా జరిగిపోయాయి.  
తులసంటే పార్ణం. తనని ఓ సునిన్తమైన పూలబొమమ్లా పదిలంగా చూసుకునేవాణిణ్.  నేను చాలా మితభాషిని, 

పైగా ఎకుక్వ ఎకస్ పెర్సివ కాదు. దానివలల్ నా పేర్మని పూరిత్గా వయ్కత్పరచలేకపోయేవాడిని. తనూ నాలాగే సిగగ్రి, తన 
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భావాలనీ, భయాలనీ, ఇషాట్లనీ, అయిషాట్లనీ, అనిన్ంటినీ మనసులోనే దాచుకునే మనిషి, పైగా మృదుసవ్భావి, అందుకే 
తనని ఎపుప్డూ హరట్ చేయకుండా జాగర్తత్గా చూసుకునే వాడిని.  

తనూ చాలా ఒదిద్కైన భారయ్గా ఎంతో గౌరవంగా, భకిత్గా, అభిమానంతో మెలిగేది. ఎపుప్డూ తనని పెళిళ్చేసుకుని 
తపుప్చేసాననన్ భావనే రాలేదు, నాకు గానీ, మా ఇంటోల్ వారికి గానీ. 

పెళైల్ చాలా సంవతస్రాలు గడిచి మాకు పిలల్లు కలుగనపుప్డు కూడా, అది సతరీదే తపప్ంటూ నిందించే సమాజంలో 
మెలుగుతూ కూడా ఏరోజూ తులసిని నిందించలేదు, అది ఓ కుటుంబసమసయ్గానే భావించి వరీర్ అయాయ్ముగానీ, దానికి 
తనని కారణం చేసి ఒకక్మాటైనా అనాలని ఎవరికీ అనిపించలేనంతగా తనని మాలో కలిపేసుకునాన్ము, తనూ అలాగే 
కలిసిపోయింది. 

వాయ్పారం చేయాలనన్ పురుగు నా మెదడుని చేరనంతకాలం అంతా బాగుండేది. ఆ తరావ్తే నాలో కోపం 
మొదలైంది. 

ననున్ ఎదగనీయని నా తండిర్ ఆచార నియమాలమీదా, ఆలోచనల మీదా, వాటిని సపోరట్ చేసూత్ నాకు నీతులు 
చెపేప్ ఇంటోల్ వారిమీదా, బంధువులమీదా. మేం బర్తుకుతునన్ సొసైటీ మీదా. చెపాప్లంటే అందరిమీదా. 

ఏదో తెలీని ఉకోర్షంతో రగిలిపోయేవాడిని, అది మెలల్గా అందరిమీదా, ఎకుక్వగా తులసిమీద రిఫెల్కట్వడం 
మొదలైంది,  అరవడం, మాటలనడంలోకి దారితీసింది. 

సరిగాగ్ అపుప్డే అనన్యయ్ తన టార్వెల పోర్గార్మస్ ముగించుకుని తిరిగివచాచ్డు, రకరకాల వాయ్పారాలు చేసి వచిచ్న 
అతడి మాటలు ననున్ ఎంతగానో ఆకరిష్ంచాయి. అనిన్ంటికంటే ఎకుక్వగా నచిచ్నది, అతడు నా ఆలోచనల పై చూపించిన 
నమమ్కం, ఆ పైన ననున్ నమిమ్, నేను కోరిన వాయ్పారానికి డబుబ్ పెడతాననడం,  అనీన్ చాలా అదుభ్తంగా తోచాయి. నాకు 
మా ఫాయ్మిలీ ఇవవ్నిదేదో, వారి దగగ్ర దొరకనిదేదో అనన్యయ్ దగగ్ర దొరికినటట్నిపించింది. 

మాతా టేకీడ్లో పర్సాదశాల పెటిట్ వాయ్పారం చేయాలనన్ ఆలోచన అనన్యయ్దే. అయితే అనన్యయ్ ఒకటే అనుమానం 
వయ్కత్ం చేసాడు, కనీసం సెల సిగన్ల కూడా రాని ఆ పేల్స లో, సాయంతర్మయితే పిటట్ కూడా కనపడని ఆ అటవీ 
పార్ంతంలో నేనుండగలనా అని. తీరా అంతా సెట చేసాకా పదిరోజులోల్నే పారిపోయి వచేచ్సాత్నేమోనని భయపడాడ్డు. 

అదే కనుక జరిగితే మొతత్ం కులమంతా కోడై కూసుత్ంది, 'మేము ముందే చెపాప్మూ, ఇలా జరుగుతుందనీ, 
అందుకే వదద్నాన్మంటూ', మాటల తూటాలతో పొడిచి పొడిచి చంపుతుందని ఆలోచించాడు. వేరే పేల్స చూదాద్మనాన్డు.  

ఆ మాట వింటూనే నా పటుట్దల పదింతలైంది. 'వదూద్. అకక్డే వుండి సాధిసాత్నూ' అని చెపాప్ను. కానీ అది సకెస్స 
కాకపోతే అవమానాలపాలౌతాననే భయం ఏమూలో నాకూ వుంది, అందుకే నేను ఎకక్డ, ఏ వాయ్పారం చేయబోతునాన్నో 
ఎవరికీ చెపప్దలుచుకోలేదు, కనీసం తులసికి కూడా.  
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అందుకే అలా అకక్డ షాప కి అడావ్నస్ ఇవవ్గానే ఇలా వచిచ్, ఇకక్డ నానన్తో గొడవపడి తరావ్త ఫోన 
చేసాత్నంటూ తులసికి చెపేప్సి పాల్నడ్ గానే ఇంటోల్ంచి వచేచ్సాను. అనన్యయ్కీ, రఘుపతికీ తపప్ వేరెవవ్రికీ నా వునికే 
తెలీకుండా, వచేచ్సాను.., 

పదిహేడు నెలలు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. పూరిత్గా పదిహేడు నెలల పాటు. అలా ఎవవ్రినీ కాంటాకట్ 
చేయకుండా గడిపాను. అజాఞ్తవాసంలా గడిపాను. 

రెండు నెలలకి ఒకసారి రఘుపతి వచిచ్ నాకూ, నా షాపుకీ కావలిసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఇసుత్ండేవాడు.   
నేను కోరుకునన్టేట్ నా ఐడియా ఫలించింది, గుడికి వచిచ్న వారందరూ పర్సాదశాల దగగ్ర విశార్ంతి 

తీసుకోవడానికి రావడం మొదలైంది, వారు విశార్ంతి తీసుకోవడానికి బెడస్ కూడా అరేంజ చేయసాగాము. నెమమ్దిగా 
పర్సాదాల ఆరడ్రుల్ ఇవవ్డం కూడా మొదలైంది. 

గుడి పూజారులకి కూడా మామీద గురి కుదిరింది, పూజలకోసం సామగీర్, పర్సాదాల తయారీ, అనిన్ంటికీ నా 
షాపుని సజెసట్ చేయసాగారు. వీటనిన్ంటితో మొతాత్నికి నేను కోరుకునన్ సకెస్స లభించింది, నా వాయ్పారమూ పెరగడం 
మొదలైంది. ఇంక తవ్రలో అకక్డొక యాతిర్కుల సతర్ం, పర్సాదశాల నా సవ్ంతంగా ఏరాప్టవుతాయని గర్హించాను. 

నేను అనుకునన్ది జరిగింది. దాంతో ఇక ఈ వనవాసం చాలించి దగగ్రలో వునన్ వూరికి మకాం మారేచ్సి 
ఫాయ్మిలీని అకక్డికి షిఫట్ చేసేత్ బాగుంటుందనే ఆలోచన రాసాగింది. 

అనన్కి ఆ కబురు పంపాలనుకునాన్ను, కానీ రఘుపతి రావడానికింకా చాలా టైముంది, ఒంటరితనం ననున్ 
భరించలేనంతగా వెంటాడగా, ఇక నా కుటుంబానిన్ విడిచి వుండలేక ఓరోజు వునన్పాటుగా బయలేద్రి ఇంటికి 
చేరుకునాన్ను. అకక్డ చూసేత్ వాకిటోల్ తముమ్డి పెళిళ్ మండపం. అది చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను, నేను లేకుండానే తముమ్డికి 
పెళిళ్ తలపెటిట్న నానన్మీద పీకలవరకూ కోపంవచిచ్నా అందరి ఎదుటా అలల్రి ఎందుకని నిగర్హించుకుని ఇంటోల్ 
అడుగుపెటిట్న నాకు ఎదురైన మొదటి షాక నా భారయ్ లేకపోవడం. 

 అదీ తను నా దగగ్రుందని మా ఫాయ్మిలీ ఒకక్ మా ఫాయ్మిలీయే కాదు, తులసి తలిల్తండుర్లు కూడా భావించడం. 
పెళళ్కని వచిచ్న వారికి తులసి నాతో రాకపోవడం ఓ షాకయితే, అసలు అనాన్ళుళ్గా నాతోనే లేకపోవడం అతి పెదద్ షాక. 

నేను, ..నేను.. ఫోన చేసి.. రమమ్నాన్నంటూ, నేను వెళిళ్న నెలాల్ళళ్లోపే తులసి వెళిళ్పోయిందనీ, నేను ఇంకా 
కోపంగానే వునాన్ననీ, తవ్రలో ననున్ వొపిప్ంచి, ఇంటికి తిరిగి తీసుకువసాత్నంటూ మధయ్లో రెండు, మూడుసారుల్ ఫోన 
కూడా చేసిందంటూ మావాళుళ్ చెపాప్రు. 



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   120  ..! - - ( )  

ఒకక్ క్షణం నేను మా ఇంటోల్ వాళళ్నే అనుమానించాను, పిలల్లు పుటట్టేల్దనన్ సాకుతో నేను లేని టైం చూసి 
తులసినేమైనా వెళళ్గొటాట్రా, లేక తనపటల్ మరేదైనా ఘోరం తలపెటాట్రా, అని భయపడాడ్ను. బహుశా తులసి పేరెంటస్ 
కూడా  ఆ సమయంలో అదే అనుకుని వుండవచేచ్మో నాకు తెలీదు. 

 కారణాలేవైనా తను కనపడటేల్దనన్మాట వాసత్వం, సో పోలీస కంపైల్ట ఇవావ్లా, లేక మేమే వెతకాలా, కానీ 
ఎకక్డని వెతకాలీ, అని మేం తరజ్నభరజ్న పడేంతలోపే, కోదండం మావయయ్ నెమమ్దిగా ఓ మాట బయటపెటాట్డు. అది మా 
అందరికీ తల తిరిగిపోయేంత దారుణమైన మాట, "తులసిని, ఎవరితోనో రామ ఘడ లో దూరంనుంచి చూసానంటూ. 
అదీ భారాయ్భరత్లంత చనువుగా వునాన్రంటూ తాను దగగ్రికి వెళిళ్ పలకరించేలోపు వెళిళ్పోయారనీ" 

ఒకక్సారిగా అకక్డ రకరకాల డిసక్షనుల్, అభిపార్యాలూ, హేళనతో కూడిన సూచనలూ, అవనీన్ వింటూ అలా 
చాలా సేపు కూరుచ్ండిపోయాను. 

ఆ మాట వేరెవరైనా అనుంటే వాళళ్ తల నా చేతులోల్ పగిలిపోయేది, కానీ చెపిప్నవాడు వేరెవరో కాదు, మావయయ్  
కానీ ఐనా భారాయ్భరత్లంత దగగ్రగా అని ఆయనెలా డిసైడ చేసాత్డు, ఏ కారణంతో తులసి దూరంగా వెళాళ్లిస్వచిచ్ందో 
ఏదో బలమైన కారణంతో తులసిని ఎకక్డో వుండిపోయిందేమో తెలిసీ తెలియకుండా వీరంతా.. ఛ..ఛ.. .. పోయి పోయి 
తనలాంటి అమామ్యిమీదా ఈ అభాండాలు.  

అదే మాట తీవర్ంగా చెపాప్ను వారికి, 'రామ ఘడ లో వునాన్రనాన్రు కదా వెళాద్ం. అకక్డికే వెళిళ్ తెలుసుకుందాం. 
ఏమైందో, ఐనా ఏం జరిగినా సరే, తులసి నాకు దోర్హం చేయలేదు, చేయదు, ఏదో జరిగింది, అదేంటో మీ ముందే 
కుండబదద్లు కొడతాను, నాతో ఎవరొసాత్రో రండంటూ' బయటికి దారితీసాను. 

గుమమ్ం దాటుతూనే ఎదురుగా టాకీస్ దిగుతునన్ తులసి అదీ నిండు గరిభ్ణిగా. నేను వెళిళ్పోయి దగగ్ర, దగగ్ర 
ఏడాదినన్ర పైన అవుతుంటే. తొమిమ్ది నెలల గరిభ్ణిగా ఎదురొచిచ్ంది నా భారయ్ నా నమమ్కానిన్ ముకక్లు చేసూత్. 

నా నడక నిలిచిపోయింది. నేను నిశేచ్షుట్డిలా నిలబడిపోయాను, ఆ తరావ్త జరిగినవేవీ నా అధీనంలోలేవు నేను 
కేవలం ఓ పేర్క్షకుడినై నిలిచాను. 

ధీమాగా ఇంటోల్కి రాబోతునన్ తులసిని ఆమె తలిల్తండుర్లే ముందు నిలువరించారు. ఆపి 'ఇనిన్ నెలలూ 
ఎకక్డునాన్వూ, ఎవరితో కాపురం చేసి కడుపు తెచుచ్కుని, ఏ ధైరయ్ంతో తిరిగొచాచ్వంటూ' పర్శిన్ంచారు..  

నివెవ్రపోయి చూసింది తులసి, నిసస్హాయంగా నావైపు చూసిన, ఆమె చూపు నాకిపప్టికీ గురేత్. 'మీరుండగా నా 
మీద ఈ నిందలేమిటంటూ' పర్శిన్ంచిన ఆ చూపు, 'అండగా నిలబడమంటూ అరిధ్ంచిన ఆ కళూళ్' ననెన్పప్టికీ 
వెంటాడుతూనే వుంటాయి 
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      ఒకక్సారిగా అందరూ ఆమెని నిందించసాగారు, మధయ్లో ఎవరో అనాన్రు ఆమె తపుప్ ఏదైనా, ఇది 
కుటుంబగౌరవానికి కాదూ, కులగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం, కులపెదద్లని పిలిపించమనాన్రు,  

ఆఘమేఘాలమీద వారందరూ వచిచ్ సమావేశమయాయ్రు, తులసిని మా ఇంటి గడపలో అడుగుకూడా 
పెటట్నివవ్ననన్ నానన్గారి మాటతో ఆరుబయటే పంచాయతీ. 

సడన గా నేను కదిలాను, నాకు తెలియాలిస్నది ఒకక్టే. వెళిల్ తనముందు నిలిచాను. ఒకక్సారిగా అందరి దృషీట్ 
మా వైపు తిరిగింది, అదంతా నాకిపుప్డు పటట్టేల్దు నా మెదడు పొరలోల్ ఏదో మోగుతునన్ ఫీలింగ. 

తన ముందు నిలబడడ్ నావైపోసారి తీవర్ంగా చూసింది. 
"ఒకే ఒక పర్శన్ తులసీ. నీ కడుపులో వునన్ బిడడ్కి తండెర్వరు?" సూటిగా అడిగాను.  
దెబబ్తినన్టుట్ చూసి, "మీకు తెలీదా?" అంటూ తిరిగి పర్శిన్ంచింది.  
"పర్శన్కి పర్శన్ సమాధానం కాదు తులసీ జవాబు చెపుప్ ఎవరు?" అతి కషట్ంమీద ననున్ నేను సంబాళించుకుంటూ 

అడిగాను. 
"మీ బిడడ్కి తండెర్వరని మీరే అడుగుతునాన్రా? అది కూడా ఇలా? చాలా దారుణమైన నిందవేసుత్నాన్రు జగదీష 

అదీ ఇందరిలో" అంది నావైపే చూసూత్. 
"నేను కాదని నీకూ తెలుసు, నాకూ తెలుసు. ఎవరు తులసీ, దీనికి కారణం ఎవరు? ఎందుకు చేసావిదంతా? 

అసలు ఎందుకు? ఎందుకు తిరిగొచాచ్వ తులసీ? ననున్ చంపడానికా" అరుసూత్ నిసస్హాయంగా పకక్నునన్ కిటికీ 
ఊచలకేసి నాచేతిని బలంకొదీద్ కొటాట్ను.  

నావైపు నిసస్హాయంగా చూసింది, చెంపలమీదుగా కారిపోతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ చుటూట్ చూసింది, 
గుమిగూడిన జనం, గుసగుసలాడుతునన్ బంధుజనం, నిలబడి గమనిసుత్నన్ పంచాయితీ పెదద్లు.  

నెమమ్దిగా నాకేసి తిరిగి, "మీరెందుకిలా చేసుత్నాన్రో నాకు అరథ్ం కావటేల్దు జగదీష. పీల్జ. అందరిముందూ ఈ 
తమాషా ఆపండి. మనం లోపలికెళిళ్ మాటాల్డు" అంటునన్ తన మాటలు తుంచేసూత్, 

"చాలు తులసీ. ఇక చాలు. నువువ్ ఏ ధైరయ్ంతో ఇకక్డిదాకా వచాచ్వో నాకు తెలీదు గానీ ఇంక నీకు-నాకు మధయ్ 
మన అనేదేదీ లేదు. ఈ ఇలుల్ కూడా" అని చెపేప్సాను. 

తీక్షణంగా చూసింది నావైపు, "ఒకవేళ మీ అనుమానం అదే అయితే దానికి ఇదికాదు విధానం. వేరే 
దారులునాన్య. చదువుకునాన్రు కావలంటే మీరు డీ.ఎన.ఏ." అంటునన్ ఆమెని చేతితో వారిసూత్ చెపాప్ను,  
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"చాలిక. నీ కథలువినే ఓపిక నాకు లేదు తులసీ, ఎంతో మేనేజ చేసినదానివి బహుశా నీకది పెదద్ 
విషయంకాదులే. ఐనా ఫర యువర ఇనఫ్రేమ్షన. నేను నినొన్దిలి వెళిళ్ 17నెలలు అయియ్ంది. గురుత్ందా? సంవతస్రాల 
తరబడి ఏబిడాడ్ తలిల్ కడుపులో ఐతే వుండడనుకుంటాను. కాదూ?   

ఐనా నువువ్ ఎవరితోపోయావో, ఎకక్డేంచేసావో తెలుసుకుని మాతర్ం నేను ఏం చేసాత్ను చెపూప్?.  చేసిన రభస, 
తీసిన పరువు చాలు. ఇనఫ ఇక బయలేద్రు" అంటూ చేతులు జోడించాను. 

ఏదో తీవర్మైన గాయమైనటుట్ విలవిలాల్డుతూ తను చూసి చూపుని, ఆ పెదద్-పెదద్ కళళ్లో కనిపించిన బాధని చూసి 
ఒకక్ క్షణం నాకే జాలేసింది. అంతలో ఆమె చేసిన మోసం నా కళళ్ముందు కనిపించి గుండె మండించగా ముఖం 
తిపేప్సుకునాన్ను.  

నిశేచ్షుట్రాలై అలాగే నిలబడింది. నెమమ్దిగా తలదించుకుంది. 
తను తలెతిత్ నావైపు చూడలేదు, తనింకేం మాటాల్డుతుందో అని నేను ఆగనూ లేదు.  
వెంటనే వెనుదిరిగి అకక్డినుండి ఇంటోల్కి నడిచాను. నిరివ్కారంగా, నిరిల్పత్ంగా నడుసూత్ వెళిళ్ నా గదిలోకి వెళిల్ 

తలుపులు మూసుకునాన్ను. 
బయట ఆమెకి ఏశిక్ష వేయాలీ, ఆమెతో సంబంధం వునన్ందుకు మా కుటుంబాలకే శిక్ష వేయాలీ అంటూ వారు 

చరచ్ మొదలుపెటాట్రు. 
అంతలో అమామ్, నానన్లూ, అకాక్-బావా, సతీష, ఆమె తలిల్తండుర్లూ, దగగ్రి బంధవులూ అందరూ ఆమె పై 

మాటల తూటాలు సంధించారు.., 
“ఇంత దారుణం ఎలా చేసావు? ఏం తకుక్వైంది నీకు? ఎవడు వాడంటూ” నిలదీసారు. 
“ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డికి వెళాళ్వు, ఎకక్డునాన్వంటూ” నిలేసారు. 
“పెళళ్యివుండీ మరొకరితో సంబంధం ఏరప్రుచుకోవడానికి సిగుగ్గా లేదూ? నీకు ఆ అకర్మసంబంధం ఎపుప్డు 

ఏరప్డింది? అసలు తిరిగి ఎందుకు వచాచ్వ? అలాంటి బిడడ్నిగానీ, నినున్గానీ జగదీషైనా, అతని కుటుంబమైనా ఎలా 
సీవ్కరిసాత్రనుకునాన్వు? 

నీ తలిల్తండుర్లకు ఇది ఎంత అవమానమో తెలుసా? మన కులానికెంత చెడడ్పేరు తెచాచ్వో నీ నీచపు పని తో 
నీకేమైనా అరథ్మయియ్ందా?  

ఎవడితోనో పోతానంటే మేమాపుతామా ఇలా పెళిళ్ మండపంలోకి తిరిగొచిచ్ ఏం సాధించాలనుకునాన్వ?” 
అంటూ పర్శన్లమీద పర్శన్లు కురిపించారు. 

తను ఎవవ్రికీ ఏ జవాబూ చెపప్లేదు, ఏమనీ నోరువిపప్లేదు. 
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PPP 
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. 
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.  



 

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                                

   124  ..! - - ( )  

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. 
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. 
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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. 

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. 
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"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.  
"అమామ్! రఘుపతిగానీ, రామేశవ్ర పండిత కుటుంబం గానీ ఎకక్డునాన్రో?" తటపటాయిసూత్ ఆగిపోయాను. 
ఆవిడ భుర్కుటి ముడిపడింది. భగవాన ముఖంలో మేం రెగుయ్లర గా చూసే చిరాకు ఎకస్ పెర్షన పర్తయ్క్షమైంది.  
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"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. 

"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! 
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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.   
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, 
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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.  

PPP 
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. 
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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.  
"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 
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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.  

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, 
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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.  
"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? 
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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. 

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." 
PPP 

ఉపసంహారం 
"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.  
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"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 "  
"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? 
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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. 
నా అంచనా తపుప్కాదు, నా మౌనానిన్ సైతం చదవగలిగింది ఇదద్రే. ఒకరు శాయ్మ. మరొకరు.. ఇక నా 

మౌనంలోనే ఇమిడిపోయి నిలిచిపోయిన నా ఆపుత్రాలు తులసి. 
PPP 
 


