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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.  

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.  
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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.  

"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. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã 2020 

   3 నిజముర కృ ణ్..! 

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. 

"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. 
"సారీ నానాన్" బాధగా చెపాప్ను.  
"ఎందుకురా?" లాలనగా అడిగారు. 
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"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 అరథమైంది. 

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. 
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.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã 2020 

   5 నిజముర కృ ణ్..! 

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 
 

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. 
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"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 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. 
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. 
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"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..! 
"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..!  
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