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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. 

అంతలో నొపుప్లు రావడంతో ఆమెని హాసిప్టల కి తీసుకుపోతే బిడడ్ని కని, ఆ వెంటనే పార్ణం తీసుక్ంది. ఇక వారత్ 
టీవీలకీ, పేపరల్కీ ఎకిక్ంది. నలుగురూ నానా విధాలుగా మాటాల్డారు. 
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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.  

శాయ్మ ముఖం కడుకుక్ని వచాచ్డు. ముఖమంతా పూరిత్గా పాలిపోయివుంది. కళళ్లోల్ ఎరర్టి జీరలు. బలవంతంగా 
టీ తాగామనిపించి, లేచాము.  
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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. 

PPP 
ఎలా రూమ కి చేరామో, ఎలా తలుపు తీసి లోపలికి వెళాళ్మో తెలీదు. చాలా సేపటి వరకూ రూమ లో చెరోవైపూ 

పార్ణమునన్ శిలలాల్ పడునాన్ం రతన వచిచ్ హడావిడి చేసేవరకు. 
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"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.  

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.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              &çôd+ãsYY 2020 

   5 నిజముర కృ ణ్..! 

 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 
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 
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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, 
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..,  
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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..,  

మా దగగ్రైతే ఈ గొడవంతా లేదు. ఆడైనా, మగైనా తపుప్కటేట్సి, దేవుడి దగగ్ర మళీల్ తపుప్ చేయము అని వేడుకుంటే 
అంతా సరైపోతుంది. అనాయ్యంగా ఓ ఆడపిలల్ వుసురుపోయింది ఈ గోలలో" నిటూట్రాచ్డు. 
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"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. 

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.  
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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. 

"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 
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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.  
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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