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గోరువెచచ్ని కిరణాలు కళళ్ మీద పడుతుంటే బదద్కంగా కళుళ్ తెరిచి వాల కోల్క వైపు చూసాడు ఇనసెప్కట్ర శశి. ఆరు నలభై 
చూపిసోత్ంది గడియారం.  

అబాబ్! ఉసూరు మనాన్డు ... అపుప్డే తెలల్వారింది.. రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్, సాన్నం చేసి, భోజనం చేసి పడుకునే సరికి పనెన్ండు 
దాటింది. శరీరం, మెదడు కూడా బాగా అలసిపోయింది.  అపుప్డే లేవాలని లేదు..  

జయంతి లొపలికి వచిచ్ంది.. బెడ మీద అసహనంగా కదులుత్నన్ భరత్ వైపు చూసి అతనికి దగగ్రగా వసూత్ చిరునవువ్తో అంది  “ ఏంటి 
ఇవాళ దొరగారు ఇంకా పవళింపు సేవలో ఉనాన్రు.” 

ఆమె చేయి పటుట్కుని గటిట్గా దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు. తూలి గుండెల మీద పడింది. ఆ విసురికి ఆమె పెదద్ జడ అతని మెడ చుటూట్ 
పడింది.  

ఆ జడ అందుకుని కొసలు వేలితో చుడుతూ “ఎపుప్డో ఈ జడతో నాకు ఉరి వేసాత్వు” అనాన్డు. 
“ఛ ఊరుకోండి...” ముదుద్గా విసుకుక్ని  “లేవండి ఇవాళ బేర్క ఫాసట్ పెసరటుట్” అంది అతని చెంప మీద సునిన్తంగా రాసూత్. 
“ఊహు లేవాలని లేదు...ఇవాళ హాలీడే .... హాయిగా రోజంతా రొమాంటిక గా గడిపేదాద్ం”  అనాన్డు జడ వదిలి ఆమెని దగగ్రగా 

లాకుక్ంటూ. 
అపుప్డే మంచం పకక్న ఉనన్ బలల్ మీది ఫోన మోగింది.. 
జయంతి ఫకుక్న నవివ్ంది... 
“ఎందుకు నవువ్తావు? ఫోన మోగినా, పర్పంచం మునిగిపోయినా కదిలేది లేదు” అనాన్డు. 
“సరే అదీ చూదాద్ం” అంది జయంతి అతని కౌగిటోల్ కరిగిపోతూ.. 
ఫోన ఆగకుండా మోగుతోంది. అసహనంగా చూసాడు శశి .” అబాబ్... విసిరి బయట పారెయ” విసుగాగ్ అనాన్డు.  
“అలాగే”  అతని చేతులు వదిలించుకుని లేవబోయింది.. 
ఫోన శబద్ం ఆగిపోయింది. హమమ్యయ్ అంటూ మళిళ్ దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు. 
ఫోన మళిళ్ రింగ అయింది. అతని చేతులు అపర్యతన్ంగా సడలించాడు.   
జయంతి లేచి ఫోన తీసి అతని చేతికి ఇచిచ్ంది. 
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విసుగాగ్ డిస కనెకట్ చేయబోతూ డాకట్ర పర్దుయ్మన్ కాలింగ అని సోర్క్ల అవడం చూసి “అరె పర్దుయ్మాన్! ఇపుప్డు”  అనుకుంటూ వాల 
కాల్క చూసూత్  ఆనస్ర బటన నొకాక్డు.    

“హాయ డాకట్ర  సాబ .... గుడ మారిన్ంగ ... ఏంటి  విశేషం పొదుద్నేన్ ఫోన చేసావు?” హుషారుగా అడిగాడు. 
“శశి.... అరెజ్ంటు గా ఇంటికి వసాత్వా? “ 
అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ కంగారుకి ఆశచ్రయ్ పడుతూ “ఏమైంది ఎనీ థింగ రాంగ ?” అడిగాడు శశి.  
“పీల్జ శశీ ... వచాచ్క మాటాల్డుకుందాం తవ్రగా రా” పార్ధేయపూరవ్కంగా అనాన్డు పర్దుయ్మన్. 
“ఓకే, ఓకే వసాత్ను” అంటూ ఫోన డిస కనెకట్ చేసి భారయ్ వైపు చూసి “నేను వెళాళ్లి జయా... “అనాన్డు. 
“ఏమైంది డాకట్ర గారికి?” అడిగింది జయంతి. 
“ఏమో ... హి ఈజ నెరవ్స ... నా టవల ఇచిచ్ బేర్క ఫాసట్ సంగతి చూడు” అంటూ వాష బేసిన దగగ్రకు వెళిల్  చనీన్ళళ్తో మొహం 

కడుకుక్నాన్డు. 
జయంతి అతనికి టవల అందించి వంట గదిలోకి వెళిళ్పోయింది. 
శశి బాత రూమ వైపు వెళాళ్డు.  
సరిగాగ్  అరగంటలో సాన్నం చేసి రెడీ అయి జయంతి పెటిట్న ఉపామ్ తిని, జూబిలీ హిలస్ బయలుదేరాడు.  
అతను వెళేల్సరికి డాకట్ర పర్దుయ్మన్ హాలోల్ సోఫాలో దిగాలుగా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతనింకా  నైట డెర్స లోనే ఉనాన్డు. గడడ్ం కొదిద్గా 

పెరిగి ఉంది.  బయటకు రావడానికి సందేహిసుత్నన్ కనీన్రు  కంటి చివర ఘనీభవించి ఉంది.  
శశిని చూడగానే గబుకుక్న లేచి దగగ్రగా నడిచి అతని చేయందుకుని “ నేను చాలా పర్మాదంలో ఉనాన్ను శశీ ....పీల్జ సేవ మీ” 

అనాన్డు. 
అతని సవ్రంలో భయంతో కూడిన సనన్ వణుకు సప్షట్ంగా గమనించాడు శశి.  
“ఏం జరిగింది? ముందు నువువ్ రిలాకస్ అవు” అంటూ  అతనిన్ అలాగే పటుట్కుని సోఫా దగగ్రకు నడిపించి సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ 

పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
“శేర్షట్ కనిపించడం లేదు...” 
“వాట ?” తెలల్బోతూ చూసాడు శశి...  
“అవును ... నేను నిదర్ లేచి చూసేసరికి శేర్షట్ కనిపించలేదు..” 
“అంత పొదుద్నేన్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది?” 
“అదే తెలియక నీకు కాల చేసాను.” 
“అసలేం జరిగింది?” 
పర్దుయ్మన్ ఆ పర్శన్కి కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి నెమమ్దిగా అనాన్డు... “రాతిర్ చాలా పెదద్ గొడవ జరిగింది..” 
శశి నొసలు ముడేశాడు... “ఎందుకు?” 
“ఎందుకేంటి శశీ... కొతత్ విషయం అనన్టుట్ అడుగుతునాన్వు.. మా పెళిల్ అయిన మూడో రోజు  నుంచే మా మధయ్ వార మొదలైంది.. 

నీకు ఆలెర్డీ చెపాప్నుగా”  
“అవును  చెపాప్వు కానీ, ఇంకా అలాగే ఉనాన్రా?“ 
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పర్దుయ్మన్ నిటూట్రిచ్ చెపప్సాగాడు. “ నీకు తెలుసుగా! శేర్షట్ని పెళిల్ చేసుకోడం నాకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు.. కేవలం  మావయయ్  
బలవంతం మీద చేసుకునాన్ను. చినన్పప్టి నుంచీ  ఆయన, అతత్యయ్ ననున్ ఎంతో పేర్మగా పెంచారు. ఇంతటి వాడిని చేసారు. వాళుళ్  నాకు 
చేసిన సహాయానికి కృతజఞ్తతో చేసుకునాన్ను. నాకు మొదటి నుంచీ శేర్షఠ్ సవ్భావం నచచ్దు..  షి ఈజ ఇగోఇసట్ .. వాళళ్ నానన్గారినే కేర 
చేయదు. ననున్ మాతర్ం కేర చేసుత్ందని ఎలా అనుకుంటాను. కానీ ఆయన ననున్ బతిమాలారు.. తన  సవ్భావం తెలిసే నినున్ 
పార్ధేయపడుతునాన్ను పర్దూయ్.. నా కోసం ఒపుప్కో అని నా చేతులు పటుట్కుని బతిమాలారు. వాళళ్ అమమ్గారు కూడా దానికి ఆవేశం తపప్ 
ఆలోచన లేదు ... తను అనుకునన్దే జరగాలి. ఎవరు చెపిప్నా వినదు. ఇలాంటి సవ్భావంతో ఎవరు మాతర్ం సరుడ్కుపోగలరు? నువవ్ంటే 
మొదటి నుంచీ దానిన్ చూసుత్నాన్వు.. తన సంగతి నీకు తెలుసు .. పైగా వివేకవంతుడివి”  అంటూ కనీన్ళుల్ పెటుట్కోడంతో కాదనలేకపోయాను. 
నా నిసస్హాయత నా జీవితానిన్, అటు పలల్వి జీవితానిన్ నాశనం చేసింది..” 

పర్దుయ్మన్ గొంతు దుఖంతో మూగబోయినటుట్ అయింది.  కంటి చివరల్ నుంచి జారిన కనీన్టి బొటుట్ వేలికోసలతో తుడుచుకుని తిరిగి 
చెపప్సాగాడు. 

“నీకు తెలుసుగా శశీ!  పలల్వి ననున్ ఎంత పేర్మించిందో. ఇపప్టికీ అదే పేర్మ. తను నేను లేకుండా బతకలేదు. తను లేకుండా నేనూ 
బతకలేను. అయినా పరిసిథ్తులకి తలవంచి  శేర్షట్ మేడలో తాళి కటాట్ను.  అపప్టి నుంచి  నా పేర్మని మరిచ్పోయి శేర్షట్కి నాయ్యం చేయడానికి 
శాయశకుత్లా పర్యతిన్ంచాను. భవిషతుత్లో తెలిసేత్ నేను తనని మోసం చేసానని అనుకుంటుందని మొదటి రాతేర్ నిజాయితీగా నా పేర్మ 
విషయం చెపాప్ను. అదే నేను చేసిన తపుప్ అయింది. అపప్టి నుంచీ నేను ఎంతగా సహించినా మాటలతో చితర్వధ చేసింది. అదిగాక కాజువల 
గా అడిగినటుట్ అడిగి పలల్వి డీటెయిలస్ తెలుసుకుని, పలల్వి దగగ్రకు వెళిల్ నోటికి వచిచ్నటుట్ తిటిట్ ఉనన్పళంగా ఊరు వదిలి దూరంగా వెళుళ్ 
లేకపోతే చంపేసాత్ను అంటూ బెదిరించింది. పలల్వి నాకు చెపిప్ ఎంత ఏడిచ్ందో తెలుసా? ఎకక్డికి వెళుత్ంది? తను పుటిట్న ఊరు, కనన్వాళుళ్, 
ఉదోయ్గం అనీన్ వదిలి ఎకక్డికి వెళుత్ంది? 

నేను శేర్షట్కి చినన్పిలల్కి చెపిప్నటుట్ చెపాప్ను. మన జీవితంలోకి పలల్వి రాదు.. తన గురించి మనం ఆలోచించదుద్... జరిగింది 
మరిచ్పోదాం అని ఎంతో చెపాప్ను.  

  కానీ మూరుఖ్రాలు నా సహనానిన్ పరీకిష్ంచింది. నేను కూరుచ్ంటే తపుప్, నిలబడితే తపుప్... హాసిప్టల కి వెళేత్ తపుప్... ఓ గాడ నరకం 
అనుభవించాను. ఆఖరికి తెగించాను. పలల్వితో చనువుగా ఉనన్టుట్ నటిసేత్ అయినా మారుతుందని అనుకునాన్ను. పలల్వి కూడా నా కాపురం 
బాగుపడాలని తన పరువు గురించి కూడా ఆలోచించ కుండా నాకు సహకరించింది.  

 ఇదంతా వాళళ్ నానన్గారికి కూడా తెలుసు.. అయినా శేర్షఠ్ మారలేదు. నాలో సహనం చచిచ్పోయింది.  నా వలల్ కాదని, ఇలా బతికే 
కనాన్ విడిపోదాం మంచిదని , శేర్షట్కి విడాకులు ఇసాత్నని చెపాప్ను. విడాకులు తీసుకుని దానిన్ లీగలాగ్ భారయ్ని  చేసుకుంటావా చచిచ్నా 
విడాకులకి ఒపుప్కోను అంది.  

అపప్టి నుంచీ పర్తి రోజూ, పర్తి క్షణం నాకు జీవితం నరకం అయింది. మావయయ్, అతత్యయ్ కూడా శేర్షఠ్ పర్వరత్నతో విసిగిపోయారు. 
ఆఖరికి రాతిర్ ననున్ నిలదీసింది. దానిన్ వదలకపోతే చచిచ్పోతా అని బెదిరించింది. ఎంతగానో చెపాప్ను అంతా నటన అనీ... తనని 

మారుచ్కోడానికి అలా చేసానని.. పలల్వి మంచిదని, పెళిల్ కావాలిస్న పిలల్ తన జీవితం నాశనం చేయదద్ని బతిమాలాను.  ననున్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ 
కొటిట్ంది. మా పెనుగులాటలో ఫల్వర వేజ పగిలింది.. అది తనకి ఎంతో ఇషట్మైన వాజ ... అంతే ఉనామ్దిలా మారింది. నేను బలవంతంగా 
తపిప్ంచుకుని నా గదిలోకి వెళిల్ తలుపులు వేసుకునాన్ను. ఆ టెనష్న తో చాలా సేపు డిర్ంక చేసూత్ కూరుచ్నాన్ను. బాగా లేట గా పడుకునాన్ను. 
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తిరిగి లేచేసరికి తన బెడ ఖాళీగా ఉంది. ఇలల్ంతా వెతికాను. వాళళ్ నానన్గారికి కాల చేసాను. నీకు చేసాను. అయోమయంగా ఉంది శశీ.. 
భయంతో నా మెదడు నరాలు తెగిపోతాయేమో అనిపిసోత్ంది. “ 

రెండు చేతులతో తల పటుట్కునాన్డు పర్దుయ్మన్ ... 
అంతా వినన్ శశి దీరఘ్ంగా శావ్స విడిచి ఓదారుప్గా అనాన్డు “టెనష్న పడకు నేను చూసాత్ను. ఎకక్డికి వెళుత్ంది.. ఏ ఫెర్ండ ఇంటికో వెళిల్ 

ఉంటుంది నినున్ బెదిరించడానికి... లెటర ఏదనాన్ రాసి పెటిట్ వెళిళ్ందా?” 
“ఏమో నేను చూడలేదు” అమాయకంగా అనాన్డు.. 
శశికి జాలేసింది.. “పద తన రూమ కి వెడదాం”  అనాన్డు. 
ఇదద్రూ కలిసి మొదటి అంతసుత్లో ఉనన్  శేర్షఠ్ రూమ కి వెళాళ్రు.  
విశాలంగా ఉంది బెడ రూమ. రాతిర్ పెనుగులాటలో విరిగిన ఫల్వర వాజ తీసి కీల్న చేసినటుట్ంది పనమామ్యి. కీవ్న బెడ అందమైన బెడ 

షీట, మెతత్టి నాలుగు పిలోల్స. కిటికీలకి పలచ్టి తెరలు. ఓ పకక్ నగిషీలు చెకిక్న రోజ వుడ సోఫాసేట. ఒక మూల రోజ వుడ బలల్ మీద  
పాలరాతి కృషణ్ విగర్హం. దాని మీద నక్షతార్లు జరీ వరక్ చేసిన లేత పసుపు రంగు వసత్రం. గోడకి ఖరీదైన పెయింటింగ. ఆధునికంగా, 
కళాతమ్కంగా ఉంది. 

“మంచి అభిరుచి” అనాన్డు శశి. 
“అభిరుచి మంచిదే... బుదేద్ “ విరకిత్గా అనాన్డు పర్దుయ్మన్.  
అతని భూజం మీద తటాట్డు శశి. 
“నీ రూమ ఎకక్డ?” అడిగాడు. 
“కింద “ 
“ఎందుకలా?” 
“ఎందుకేముంది? పలల్వితో నాకే సంబంధం లేదు... ఇంక ఉండదు అని చెపిప్నా వినకుండా అదే విషయం పర్తిక్షణం తీసుకొచిచ్ 

దానిన్ నువువ్ పూరిత్గా వదిలేసావని పూర్ఫ తీసుకురా అని ననున్ దగగ్రికి రానివవ్లేదు.. అపుప్డే నా పడక గెసట్ రూమ కి మారుచ్కునాన్  అపప్టి 
నుంచీ అకక్డే. “ 

సానుభూతిగా చూసాడు శశి.  
పర్దుయ్మన్ శేర్షఠ్ తండిర్ వాసుదేవరావు గారి చెలెల్లి కొడుకు. ఆయన చెలెల్లు భరత్ ఆమెని చితర్ హింసలు పెటేట్ వాడు.  ఆమె కొడుకిక్ 

రెండేళుళ్ వచిచ్నపుప్డు ఆ బాధలు పడలేక నిదర్మాతర్లు మింగి చనిపోగా, వాసుదేవరావు ఆమె భరత్ని అరెసట్ చేయించి  పర్దుయ్మన్ని తనతో 
తీసుకుని వచిచ్ అతనిన్ చదివించి, డాకట్ర చేసాడు.  

ఆ హకుక్తోటే పర్దుయ్మన్కి  చినన్పప్టినుంచి  మొండిగా, పెంకేగా తయారైన శేర్షట్ని అతనికే ఇచిచ్ పెళిల్ చేసాడు ఆయన.  
పర్దుయ్మన్, శశి బి ఎసీస్ లో కాల్స మేటస్.. ఇదద్రికీ సవ్లప్ కాలంలోనే మంచి సేన్హం కుదిరింది. పర్దుయ్మన్ నెమమ్దసుత్డు. తెలివైనవాడు. 

ఆ తెలివి తేటలతోబే ఎం బి బి ఎస లో ఫీర్ సీట తెచుచ్కునాన్డు. శశికి చినన్పప్టి నుంచి పోలీస అవాలని కోరిక దానికి తగగ్టేట్ కృషి చేసి మొదటి 
సారికే పరీక్షలోల్ నెగిగ్ ఇనెస్ప్కట్ర గా  తన పర్సాథ్నం పార్రంభించడం కాక  ఆ వుర్తిత్లో  చేరిన అతి కొదిద్ కాలానికే నిజాయితీ పరుడు, ఆదరాశ్లునన్ 
వాడు, నేరసుత్లను పటుట్కోడంలో నేరప్రి అని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. పర్సుత్తం అతను సివిలస్ కి పిర్పేర అవుతునాన్డు. వృతుత్లు వేరైనా ఇదద్రూ 
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విడిపోలేదు. తరచూ కాకపోయినా అపుప్డపుప్డు కలుసూత్ ఉంటారు. పర్దుయ్మన్ పెళళ్పుప్డు శశి టైరనింగ లో ఉండడంతో పెళిళ్కి 
వెళళ్లేకపోయాడు. శశి  పెళిళ్కి పర్దుయ్మన్ వెళాళ్డు. కానీ శేర్షఠ్ వెళళ్లేదు.  ఇదద్రూ జీవితాలోల్ సిథ్రపడి కూడా రెండేళుళ్ అవుతోంది..  

 శశిది అనోయ్నయ్ దాంపతయ్ం. జయంతి డిగీర్ పూరీత్ చేసింది. మంచి కుటుంబానికి చెందిన అమామ్యి. సంపర్దాయాలను 
గౌరవించే సంసాక్రవంతురాలు. భరత్ అంటే పార్ణం.  

శశి కి బాధగా అనిపించింది.పర్దుయ్మన్ వైవాహిక జీవితం అంత సుఖంగా లేదని చూచాయగా తెలిసినా మరీ ఇంత దారుణంగా 
ఉందని అతను ఊహించలేదు. పర్దుయ్మన్ నోటినుంచి ఇపుప్డా విషయాలు వింటుంటే ఉతత్ముడైన అతనికి ఇలాంటి అమామ్యిని ఎందుకు 
భారయ్గా చేసాడు అనిపిసోత్ంది.  

“శశీ పోలీస రిపోరట్ ఇసేత్ పరువు పోతుందని ఆలోచిసుత్నాన్... నాకేం తోచకుండా ఉంది”  అనాన్డు పర్దుయ్మన్. 
“వదొద్దుద్ .... నువేవ్ం రిపోరట్ చేయకు. ముందు నినున్ వేసేసాత్రు. తపుప్ ఎవరిదీ అయినా లా సతరీలకే అనుకూలంగా ఉంది.  భరత్నే 

నేరసుత్డిగా అనుమానిసుత్ంది.. మంచిపని చేసావు నాకు ఫోన చేసి.. ఇంతకీ మీ మావయయ్ ఎకక్డ?” అడిగాడు శశి. 
“వసాత్మని అనాన్రు ... ఎనీ టైం రావచుచ్.. “ 
బయట కారు ఆగిన శబద్ం వినిపించింది.  
“అరుగొ వచాచ్రు” అనాన్డు. 
వాసుదేవరావు, ఆయన భారయ్ రుకిమ్ణి లోపలికి వచాచ్రు. 
శశిని చూసూత్నే ఆయన అతని దగగ్రగా వచిచ్ కరచాలనం చేసి పర్దుయ్మన్ వైపు చూసాడు. 
పర్దుయ్మన్ తలవంచుకుని అనాన్డు “సారీ మావయాయ్..” 
ఆయన దీరఘ్ంగా  నిటూట్రిచ్ అతని భుజం తటాట్డు. 
రుకిమ్ణి నేరుగా వంట గదిలోకి వెళిళ్ంది.. అకక్డ వంటావిడ రమణమమ్, పనమామ్యి దురగ్ ఉనాన్రు. ఆవిడని చూడగానే ఇదద్రూ 

భయంగా చేసుత్నన్ పని ఆపి నమసక్రించారు.  
ఆవిడ వాళళ్ని సూటిగా చూసూత్ “ఏం చేసుత్నాన్రు?” అని అడిగింది. 
“బాబుగారికి ఆమెల్ట  వేయడానికి ఉలిల్పాయ తరిగానమామ్” అంది దురగ్. 
ఆవిడ అకక్డినుంచి పైకి కూతురు గదిలోకి వెళిళ్ంది. గదంతా కలయ తిరిగి టీపాయ మీద ఫల్వర వెజ లేకపోవడం గమనించింది. 

ఎందుకో  ఆ గదిలో ఆవిడకి ఏదో అపశుర్తి కనిపించింది. అపారమైన అనుభవంతో అకక్డ పెదద్ గొడవ జరిగిందని పసిగటిట్ంది.  
అకక్డ నుంచి కిందకి వచిచ్ంది. అపప్టికే వాసుదేవరావుకి, పర్దుయ్మన్కి భయం లేదని, నిశిచ్ంతగా ఉండమని చెపిప్ శశి 

వెళిళ్పోయాడు. 
ఆవిడ పర్దుయ్మన్ దగగ్రకు వెళిల్ సూటిగా అతని మొహంలోకి చూసూత్ “రాతిర్ గొడవ పడాడ్రా?” అడిగింది.  అతను మౌనంగా 

ఉండిపోయాడు. 
“నినున్ అనాధగా వదిలేయకుండా ఇంటికి తీసుకువచిచ్, పర్యోజకుడిని చేసి, కూతురిని ఇచిచ్నందుకు మాకు మంచి ఉపకారం 

చేశావయాయ్” అంది నిషూట్రంగా.  
“అతత్యాయ్ ....” ఆవిడ చేయి అడుడ్ పెటిట్ మాటల్డదుద్  అనన్టుట్ సైగ చేసింది. 
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భరత్ వైపు తిరిగి “మనం ఇకక్డెందుకు? వెళిల్పోదాం పదండి... కనాన్ం, పెంచాం... ఇతనికి కటట్బెటాట్ం... దాని రాతని కనలేదు కదా... 
పదండి” అంటూనే రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ సోఫాలో కూలబడింది.  

వాసుదేవరావు ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారుసూత్ “ఊరుకో రుకిమ్ణీ... వాడి తపేప్ం ఉంది! నీకు తెలుసు, 
నాకు తెలుసు మనమామ్యి మూరఖ్తవ్ం. వాడినెందుకు నిందిసాత్వు. వాడికి చేతనైనంత వరకూ మారుచ్కోడానికి పర్యతన్ం చేశాడు. అది మన 
కళళ్తో మనం చూసాం.  నీ దుఃఖంలో విచక్షణ కోలోప్కు. ఇపుప్డు మనం వెళిళ్పోతే ఒకక్డు ఎలా ఉండగలడు? శేర్షఠ్ ఎకక్డికీ వెళళ్దు.. 
వచేచ్సుత్ంది.. ఏదో ఆవేశంలో ఏదనాన్ ఊరు వెళిల్ ఉంటుంది.. వంటరిగా వెళళ్లేని పిలల్ కాదుగా!?” అనాన్డు. 

ఆవిడ కళుళ్ తుడుచుకుని “అసలు దాని సంగతి తెలిసి ఎందుకు అంత గొడవ పడాడ్వు. తెగేదాకా లాగదద్నన్ తెలివి నీకు లేదా?” అంది 
కోపంగా. 

“నేను చాలా సేపు నచచ్ చెపాప్నతత్యాయ్. ఉనామ్దిలా పర్వరిత్ంచింది” నిసస్హాయంగా అనాన్డు.  
“నిజం చెపుప్ నా కూతురి అమాయకతవ్ంతో ఆదుకునాన్వు కదూ! ఆ పలల్వితో నీకేం సంబంధం లేకపోతే దానికి నువవ్ంటే 

ఎందుకంత ఇషట్ం? పెళిళ్కాని పిలల్ నీతో చనువుగా ఎందుకుంది?” 
ఆవిడ అలా నిలదీసుత్ంటే పర్దుయ్మన్ నిశేచ్షుట్డై చూసాడు.. 
వాసుదేవరావు భారయ్ వాలకం చూసి పరిసిథ్తి విషమిసోత్ందని గర్హించి ఆవిడని బలవంతగా తీసుకుని లోపలికి వెళాళ్డు. 
పర్దుయ్మన్ సాథ్ణువులా నిలబడిపోయాడు.  
జానకి  నెమమ్దిగా కోలుకుంటోంది. కిరణ మధయ్, మధయ్ వచిచ్ ఆవిడ కండిషన పరీకిష్సుత్నాన్డు. ఇపుప్డు మందుల డోస కూడా 

తగిగ్ంచాడు. నెమమ్దిగా ఆడపిలల్లకి చదువు ఎంత అవసరమో, వాళుళ్ ఎవరి కాళళ్ మీద వాళుళ్  నిలబడాలిస్న ఆవశయ్కత, ఆడపిలల్లు ఎలా 
వాళళ్ని వాళుళ్ రకిష్ంచుకోవాలి  వగైరా విషయాలోల్ ఆవిడకి కౌనిస్లింగ ఇవవ్సాగాడు. చరితను దగగ్ర కూరోచ్బెటిట్, తనని ఎవరనాన్ టీజ చేసినా, 
తన పైన దాడి చేసినా ఆమె ఏం చేసుత్ందో ఆమె చేతే చెపిప్ంచాడు.  

చరిత కూడా ధైరయ్ంగా, ధృఢంగా  చెపిప్ంది తలిల్కి. “నా గురించి నువువ్ అసలు భయపడదద్మామ్... నాకు తెలుసు ఎవరనాన్ నా జోలికి 
వసేత్ ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు. నా దగగ్ర షీ టీం ఫోన నెంబర ఉంది. అంతే కాదు నేను, నా ఫెర్ండస్ కలిసి వాడు ఎంత చెడడ్వాడైనా 
చితగోగ్టేట్సాత్ం ...” 

ఆవిడ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుని “నువువ్ ఆడపిలల్వే” అంది.. 
“ముందు నువువ్ ఆ ఫీలింగ వదిలేయ. ఆడపిలల్ తలచుకుంటే మగాళళ్ కనాన్ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్గలదు ఆపద వసేత్” అంది.  
భాసక్ర కూతురిలో కొతత్ కోణం చూసూత్ ఆమె మాటలు ముగుధ్డై వినాన్డు.  
జానకితో అనాన్డు “జానకీ!  కాలం మారిపోయింది.  ఆడపిలల్లు ఇపుప్డు మిసైస్లస్ లాగా దూసుకుపోతునాన్రు. వాళళ్ పురోగతి 

ఎవరూ ఆపలేరు.. ఎనిన్ అపాయాలు వసాత్యో అనిన్ ఉపాయాలూ ఉంటాయి. కాలం ఎవరికోసం ఆగిపోదు. అనవసరమైన భయాలతో నీ 
ఆరోగయ్ం పాడుచేసుకుంటునాన్వు. చూడు ఇంటోల్ అందరికి కూడా మనశాశ్ంతి పోయింది. పిలల్లిదద్రూ ఏ క్షణంలో ఎం చేసాత్వో నువువ్ అనన్టుట్ 
బికుక్, బికుక్ మంటూ ఉంటునాన్రు. చూడు కిరణిన్ చూడు ఎంత మంచి కురార్డో! అసలు నువువ్ ఎవరివని నినున్ తీసుకొచిచ్ నాకు అపప్గించి, 
నీకు ఉచితంగా వైదయ్ం చేసుత్నాన్డు. ఎకక్డో నిజామాబాదు నుంచి ఇలా పదిరోజులకోసారి వచిచ్ నినున్ చూసే అవసరం అతనికేం ఉంది!  
చెడు, మంచి అనేవి ఆడ, మగ అందరిలో ఉంటాయి.. అందరీన్ చెడడ్వాళళ్గా జమ కటట్కూడదు. ఆడదేగా ఆ ఉమాదేవి.. నినున్ మోసం 
చేయలేదూ “ మెతత్, మెతత్గా మందలించాడు. 
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“అమామ్..! మీకు ఏ వారత్ అయితే ఎకుక్వ భయానిన్, ఆందోళనని కలగ  చేసుత్ందో ఆ వారత్ పదే, పదే చూడండి. ఒకక్సారి చూసి 
వదలకండి. ఆ వారత్ విషయంలో పోలీసులు చేసుత్నన్ దరాయ్పుత్ కూడా తెలుసుకోండి. నేరసుత్లని ఎలా పటుట్కునాన్రో తెలుసుకోండి. వాళల్కి శిక్ష 
పడిందా, లేదా ఎలాంటి శిక్ష పడింది మొదలైన విషయాలు మీ వారిని అడిగి వారితో తరచూ చరిచ్ంచండి. నెమమ్దిగా మీకో అవగాహన 
వసుత్ంది. మీలో మీకు తెలియకుండానే భయం పోతుంది. మీరే కొనిన్ పరిషాక్రాలు కూడా సూచించ గలుగుతారు.”  మృదువుగా చెపుత్నన్ 
కిరణ వైపు ఆపాయ్యంగా చూసింది జానకి.    

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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