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లీలమమ్, శారద ఉదయానేన్ లేచి ఇంటోల్ వాళళ్కు వంటలు చేసిపెటిట్, ఆరునన్రకలాల్ బయలుదేరారు. వాళళ్తోపాటు వెళాళ్లి అనుకునన్
ఆదినారాయణ కొంచెం నలతగా ఉండి లేవలేకపోవడంతో ఇదద్రే వెళాళ్రు.
వాళళ్ అజాఞ్నానికి విచారిసూత్ భాసక్ర ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాడు.
తనకి బాగా తెలిసిన టార్వెలస్ కి ఫోన చేసి మంచి డైరవరిన్ పిలిపించాడు. శారద వాళళ్ కారులో ఇదద్రు ఆడవాళుళ్, జానకిని
వెతుకుక్ంటూ మరో ఊరికి వెళుత్ంటే తనది చేతకానితనమా, నిసస్హాయతా అరధ్ం కాలేదు భాసక్ర కి. కానీ వాళళ్లా తను బాబాలను,
సావ్మిజిలను నమిమ్ వెళళ్డం మూరఖ్తవ్మే కాదు చేతకాని తనం కూడా అనిపించింది.
సివ్ఫట్ కారు నిజామాబాద బయలుదేరింది.
డైరవర కి దారి సప్షట్ంగా తెలిసినా భాసక్ర మరోసారి నాగోల మీదుగా ఉపప్ల కార్స రోడస్ నుంచి ఎలా వెళాళ్లో చెపాప్డు.
అపప్టికే టార్ఫిక కర్మంగా పెరుగుతూ, పర్తి సిగన్ల దగగ్రా ఆగుతూ కాల్క టవర దగగ్రకు వచేచ్సరికి గంట దాటింది. “ఈ లెకక్న
ఎనిన్ంటికి చేరుతామో” అంది లీలమమ్.
శారద అవును అనన్టుట్గా తల పంకించి బయటికి చూడసాగింది.
గీర్న లైట వెలిగింది. కారు ముందుకు కదిలి కొంత దూరం వెళిల్ యూ టరన్ తీసుకుని ఎడం పకక్కి తిరిగింది.
“హమమ్యయ్ ఇకక్డనుంచి పెదద్గా టార్ఫిక ఉండదులెండి” అంది శారద నిటూట్రుసూత్.
“మనం వెళేల్సరికి సావ్మివారు పూజ పూరిత్ చేసుకుని భకుత్లకి దరశ్నం ఇసుత్ంటారు కాబోలు” అంది లీలమమ్.
శారద కూడా అదే అనుకుంది.
“పోనిలే.. ఆయన దరశ్నం అయి, పిలల్ జాడ చెబితే చాలు” అందావిడ మళిళ్.
“చెపాత్రు లెండి” ఆవిడని ఓదారుసూత్ అంది శారద.
“ఏంటో .. ఈ వయసులో ఈ దౌరాభ్గయ్ం ఏంటమామ్ ఖరమ్ కాకపోతే ...” అంటూ జానకి చినన్తనం దగగ్రనుంచి ఆమె సవ్భావం, ఆమె
సాతివ్కత, ఆమె చదువు, పెళిల్ అనిన్ విషయాలు చెపప్సాగింది లీలమమ్.
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శారదకి జానకి సవ్భావం బాగా తెలుసు. సాతివ్కురాలు, కుటుంబానికే అంకితం అయిన సతరీ. భరత్ంటే పేర్మ, పిలల్లంటే పార్ణం...
తనకంటూ సవ్ంత జీవితం అనేది లేదని వాళేళ్ తన జీవితం అని నమిమ్న అమాయకురాలు.
అయితే అనూహయ్ంగా జానకి ఈ మధయ్ కొంచెం పరధాయ్నంగా, చికాకుగా ఉండడం తనూ గమనించింది. ఇదివరకు కొతత్ సినిమా
రాగానే కొతత్ సినిమా వచిచ్ందిటగా శారదా.. మంచి సినిమానా, వెళాద్మా అంటూ ఇంటికి వచేచ్సేది. ఇటివల తమాషాగా మారిపోయింది.
తను వెడదామనాన్ వదుద్లే శారదా ఇంటర్సుట్ లేదు అంది.. ఒక షాపింగ, సినిమా, ఆఖరికి గుడికి కూడా ఎంతో బలవంతం చేసేత్ తపప్ ఇంటోల్
నుంచి కదలని జానకి హటాతుత్గా ఎకక్డికి మాయమైపోయింది. కావాలని ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్ందా.. ఎందుకు? ఏదనాన్ బలమైన కారణం
ఉండాలికదా!
తారుబ్ండ కార్స రోడ దగగ్రకి వసోత్ంది.. హటాతుత్గా శారద దృషిట్ రోడుడ్కి రెండు పకక్లా పెటిట్న ఫేల్కిస్ల మీదకి పోయింది..
మహేందర్ బాబా.. అపర షిరిడి సాయిబాబా.. అదభ్తమైన శకుత్లు కలిగిన బాబాని దరిశ్ంచుకోండి.. మీ సమసయ్ల నుంచి సాంతవ్న
పొందండి.. మీ అమామ్యి వివాహం కావడం లేదా? మీ అబాబ్యికి అమెరికా వెళళ్డానికి వీసా రాలేదా.. మీకు సంతానం కలగలేదా.. మీ భరత్
మిమమ్లిన్ హింసిసుత్నాన్రా ... ఎలాంటి సమసయ్ అయినా తన దివయ్ శకుత్లతో చిటికెలో మాయం చేసే బాబా గారు.. సంగారెడిడ్ సమీపంలోని
సాయిబాబా ఆలయం ..
వెనక నుంచి గటిట్గా హరన మోతలకి చిరాగాగ్ తల వెనకిక్ తిపిప్ చూసింది శారద.
వెనకాల చాలా వెహికేలస్ ఆగి ఉనాన్యి. సిగన్ల పడింది కదా.. సెనస్ ఎందుకు ఉండదు వీళళ్కి ... ఊరికే హరన మోగిసాత్రు..
అనుకుంటూ లీలమమ్ వైపు చూసి ఆవిడకి మహేందర్ బాబా ఫెల్కీస్ చూపిసూత్ అడిగింది “ఆయనేనా మీరు చెపిప్న బాబాగారు.”
ఆవిడ రోడ మీదనుంచి ఫెల్కీస్ ల వైపు చూసింది.. “ఆ ఆయనే... చూశావా మొహంలో ఎంత తేజసోస్” అంది భకిత్గా వెలిగిపోతునన్
మొహంతో.
శారద పరీక్షగా చూసింది.. గడడ్ం , కాషాయ వసాత్ర్లు, మెడలో గుతుత్లుగా ఉనన్ హారాలు..
ఆవిడకి కనిపించిన తేజసుస్ శారదకి కనిపించలేదు.
“వీరిని కూడా ఓ సారి దరిశ్ంచుకుందాం శారదా!” అందావిడ.
“అలాగే లెండి చూదాద్ం విదాయ్నందసావ్మి గారి దగగ్ర పని అయాక వీలయితే ఆయనిన్ కూడా దరిశ్ంచుకుందాం” అంది శారద
అంతగా ఆసకిత్ చూపించకుండా.
కారు మరికొదిద్ సేపటికి హైవే మీదకి చేరింది.
శారదకి నెమమ్దిగా కళళ్ మీదకి నిదర్ ఆవరించింది కళుళ్ మూసుకుంది.
PPP
కాల్స నిశస్బద్ంగా ఉంది. ఇంగిల్ష లెకచ్రర చెపుత్నన్ పాఠం వినడంలో అందరూ పూరిత్గా మునిగిపోయి ఉనాన్రు.....
What is illusion… do u think that the man’s experience is an illusion… no it was not illusion …
after some months have passed he realized that it was not illusion… and it was not a dream… it’s real….
It’s true…. ఆవిడ మధురమైన సవ్రం పర్వాహంలా సాగిపోతోంది..
మొతత్ం విదాయ్రుధ్లంతా నిశబద్ంగా వింటునాన్రు..
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కానీ, అవంతి దృషిట్ మాతర్ం లెకచ్ర మీద లేదు. తన పకక్నే కూరుచ్నన్ చరిత మీద ఉంది. మూడు రోజులనుంచి తలిల్ పటల్ బెంగతో,
వేదనతో , దుఖంతో దాదాపు పిచిచ్దానిలా పర్వరిత్ంచిన చరిత ఇవాళ పర్శాంతంగా కనిపిసోత్ంది. ఎంతో కానెస్నేట్ర్షన తో లెకచ్ర వింటోంది.
ఇలాంటపుప్డు తనని డిసట్రబ్ చేసేత్ చరితకి కోపం వసుత్ంది. కానీ కుతూహలం అవంతిని ఆగనివవ్డం లేదు.
చరిత ఇలా ఉందంటే బహుశా ఆంటి ఇంటికి వచిచ్ ఉంటుంది. హమమ్యయ్.. అవంతికి నిశిచ్ంతగా అనిపించింది. అసలు ఆంటీ
ఎకక్డికి వెళిల్ందో చరితని అడిగితే తెలుసుత్ంది. కొంచెం చరితకి దగగ్రగా జరిగింది.
“చరితా!” ఎవరూ వినకుండా సనన్ని గొంతుతో పిలిచింది,
చరిత తల తిపిప్ అవంతి వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూసింది.
“మీ మమీమ్ ఇంటికి వచిచ్ందా చరితా?” గుస గుసగా అడిగింది అవంతి.
అపుప్డపుప్డే కాల్సుల మీద, చదువు మీద ధాయ్స మళిళ్ంచుకుంటునన్ చరిత ఉలికిక్పడింది.
సూటిగా అవంతి వైపు చూసింది.
అవంతి కళళ్లోల్ ఆతుర్త ... భయం ...
మళీళ్ అడిగింది... “మీ మమీమ్ వచిచ్ందా..”
చరిత చూపులు ఎదురుగా ఉనన్ లెకచ్రర వైపు తిపుప్కుని నెమమ్దిగా అంది “ ఇపుప్డెందుకు అడుగుతునాన్వు.. అయినా చెపుత్నాన్
విను.. వసుత్ంది... కచిచ్తంగా వసుత్ంది.“
“అవునా! ” అవంతి సవ్రంలో నిశిచ్ంత.
“ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలిసిందా?”
“లేదు ... పీల్జ డిసట్రబ్ .”
అవంతి ఆశచ్రయ్ంగా ఇంకా ఏదో అడగబోయి సంశయంగా ఆగిపోయింది.
ఇంకా రాలేదా... వసుత్ంది అని ఇంత నిశిచ్ంతగా ఎలా చెబుతోంది చరిత. బహుశా ఆవిడ ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలిసి అంకుల
వెళాళ్రేమో తీసుకురావడానికి. ఎకక్డికి వెళిల్ ఉండచుచ్?
“అంకుల తీసుకు వసాత్రా? “
ఈసారి అవంతి పర్శన్కి చరిత సమాధానం చెపప్లేదు. సీరియస గా లెకచ్ర వినసాగింది.
అవంతి లెకచ్రర వైపు అసహనంగా చూసింది. ఈ కాల్సు ఎపుప్డు అయిపోతుందో.. ఈవిడ ఎపుప్డు వెళిళ్పోతుందో ... విసుగాగ్
చూడసాగింది.
పది నిమిషాలోల్ కాల్స అయిపొయింది.
అవంతి చరితని ఆతర్ంగా అడిగింది “ఆంటి ఎకక్డికి వెళాల్రు? ఎపుప్డు వసాత్రు? అసలు ఎందుకు వెళాళ్రు? చెపుప్ చరితా నాకు
చాలా టెనష్న గా ఉంది..”
చరిత అవంతి వైపు చూసి “లైబర్రీ కి వెళాద్ం పద” అంటూ కూరుచ్నన్ దగగ్రనుంచి లేచింది.
అవంతి ఉతాస్హంగా లేచి అనుసరించింది.
లైబర్రీకి వెళాళ్క చెపిప్ంది చరిత. “అమమ్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలియదు.. కానీ ఒక బాబా గారు అమమ్ ఎకక్డ ఉందో చెపాత్రుట ..
అమమ్మమ్ , శారద ఆంటి ఆయన దగగ్రకు వెళాళ్రు..”

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2018

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

4
అవంతి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. “బాబాగారు చెపాత్రా.. ఎలా?”
“ఆయనతో అమమ్వారు మాటాల్డతారుట ... బాబా గారు అమమ్వారిని అడిగి చెపాత్రు.”

“నిజమా.!..” కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది అవంతి. ఆ కళళ్లోల్ నమమ్కం, అపనమమ్కం, ఆశచ్రయ్ం, కుతూహలం అనే అనేక రకాల
భావాలు కదలాడసాగాయి. ఏం చెపాత్రు..
“ఏమో! ఎకక్డికి వెళిళ్ంది చెపాత్రు... ఎపుప్డు వసుత్ంది కూడా చెపాత్రు.”
“ఇంకా ఏం చెపాత్రు.. అంటే మనం డాకట్ర అవుతామా, ఇంజనీర అవుతామా చెపాత్రా?”
చరిత చితర్ంగా చూసింది. “ మనం డాకట్ర అవాలని కదా సైనుస్ తీసుకునాన్ము. ఇంజనీరు ఎలా అవుతాము?”
అవంతి ఆలోచిసూత్ అంది “బాబాగారు కదా .. అమమ్వారితో మాటాల్డి మనకి ఇషట్ం లేని చదువు చదవకుండా అడుడ్పడరూ..”
“నీకు మెడిసిన ఇషట్ం లేదా?”
“లేదు ...” నిటూట్రిచ్ అంది అవంతి “అమమ్ ఫోరుస్ చేసింది అందుకే సైనుస్ తీసుకునాన్ను..”
“నీకు ఏమిషట్ం?”
అవంతి చరిత వైపు సూటిగా చూసి, మొహం తిపేప్సుకుని “నాకు అసలు చదువే ఇషట్ం లేదు.. తొందరగా పెళిల్ చేసుకుని మా
ఇంటినుంచి వెళిళ్పోవాలని ఉంది.”
చరిత ఉలికిక్ పడడ్టుట్ చూసింది.. “ఎందుకు?” విసమ్యంగా అడిగింది.
అవంతి మాటాల్డలేదు.. తల వంచుకుని గోళుళ్ చూసుకోసాగింది.
“ఏమైంది అవంతి ... ఎందుకు మీ ఇంటోల్ నుంచి వెళిళ్పోవాలని అనుకుంటునాన్వు?” ఆపాయ్యంగా అడిగింది చరిత అవంతి చేయి
పటుట్కుని.
అవంతి కళళ్ నుంచి జల, జలా రాలాయి కనీన్ళుళ్..
“అరే ఏడవకు... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు? పీల్జ చెపుప్ అవంతీ “ అవంతి కనీన్ళుళ్ తుడిచింది.
“నాకు మా అమమ్ంటే అసలు ఇషట్ం లేదు చరితా.. అసలు మీ అమమ్ బదులు మా అమమ్ ఇంటోల్నుంచి వెళిళ్పోతే బాగుండేది..”
చరిత నివెవ్రబోయింది.. అవంతికి పిచాచ్... అమమ్ గురించి ఇలా మాటల్డచాచ్..
అవంతి మళీళ్ చెపప్సాగింది.. “మా అమమ్ ఎపుప్డు చూసినా ఇంటోల్ గటిట్, గటిట్గా అరుసూత్ ఉంటుంది. నానన్ని, ననున్ అసత్మానం
తిడుతూ ఉంటుంది.. తనేం చెబితే అదే అందరూ చేయాలి అంటుంది. అసలు మా అమమ్కి పేర్మగా మాటాల్డడం అనేది తెలియదు.. నాకు మా
అమమ్ంటే అసలు ఇషట్ం లేదు.. అందుకే పెళిల్ చేసుకుని అతాత్రింటికి వెళిళ్పోతా.”
చరితకి అవంతి మాటలు వింటుంటే జాలేసింది..
అవంతి చేయి పటుట్కుని నెమమ్దిగా అంది “ అలా అనకూడదు. అమమ్ మన మంచికోసమే చెపుత్ంది ఏదైనా. కాకపొతే కొంచెం పేర్మగా
చెపప్క పోవచుచ్. అంత మాతార్న అమమ్కి నువవ్ంటే ఇషట్ం ఉండకపోదుగా. మా అమమ్ వచేచ్సాక ఒకరోజు మీ ఇంటికి తీసుకు వసాత్ను మీ
అమమ్కి అమమ్తో నినున్ పేర్మగా చూడమని చెపిప్సాత్ను సరేనా?”
“లేదులే మా అమమ్ ఎవరు చెపిప్నా వినదు.”
“తపప్కుండా వింటుంది. నీకెందుకు ఆంటిలో మారుప్ నువేవ్ చూసాత్వుగా..పద ఇపుప్డు నెకస్ట్ కాల్సు అటెండ అవుదాము.”
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అవంతి చునీన్తో కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుని విసమ్యంగా అడిగింది “ నువువ్ ఇంత ధైరయ్ంగా ఎలా ఉనాన్వు చరితా? నిజంగా బాబాగారు
మీ అమమ్ ఎకక్డ ఉందో చెపాత్రా? కరెకట్ గా చెపాత్రా?”
“బాబాగారు అంటే మామూలు బాబాగారు కాదు. షిరిడి సాయి నిజామాబాదులో వెలిసారుట. మరి షిరిడి సాయి బాబా అంటే
బోలెడు మహిమలు ఉంటాయిగా. తపప్కుండా చెపాత్రు.. అమమ్ని తీసుకుని వసాత్రు అమమ్మమ్, ఆంటి. “
షిరిడి సాయి నిజామాబాదు లో వెలిశారా! అంటే. మళీళ్ పుటాట్రా? దేవుళళ్కి మరణం లేదు అంటారు కదా మళీళ్ పుటట్డం ఏంటి?
పుటట్డం కాకపోతే వెలిశారు అంటే అరధ్ం ఏంటి? నిజంగా ఆయన ఆంటి ఎకక్డికి వెళాళ్రో చెపాత్రా? నిజంగా బాబాగారికి మహిమలు ఉండి
ఉంటాయా? ఇంకా ఏం చెపాత్రు? అమమ్ని కూడా వెళళ్మని చెపాప్లి.. ఆవిడకి ఏం కావాలి? ఎందుకు ఎపుప్డూ కోపంగా చికాకుగా
ఉంటుందో ఆయన ఏదనాన్ మంతర్ం వేసి అమమ్ని మంచిగా చేసాత్రేమో.. లేకపోతే విభూతి ఇచిచ్ అమమ్ చికాకు పోగోడతారేమో..!
అవంతి మెదడంతా రకరకాల ఆలోచనలతో గజిబిజిగా అయింది.
లీలమమ్, శారద ఆరూమ్ర లో ఉనన్ విదాయ్నంద సావ్మి ఆశర్మం చేరేసరికి పది దాటింది. మారచ్ నెల కావడంతో అపప్టికే ఎండ
చురుర్మంటోంది.
ఎకుక్వ శర్మ పడకుండానే ఆశర్మం చేరుకొని, గేటు ముందు కారు ఆపాడు డైరవర.
లోపలనుంచి కొందరు భకుత్లు చేతిలో పర్సాదంతో బయటికి వసుత్నాన్రు.
“మనం అదృషట్వంతులం. సావ్మి ఇంకా దరశ్నం ఇసుత్నాన్రు” అంది లీలమమ్.
శారద కారు దిగి తలెతిత్ గేటునుంచి లోపల ఆవరణదాకా పరిశీలించి చూసింది.
అలా చూసుత్ంటేనే ఏదో తెలియని భకిత్ భావం గుండెనిండా నిండిపోయింది.
లోపల చాలామంది భకుత్లు ఉనాన్ ఎకక్డా హడావుడి, అలజడి కనిపించడం లేదు. చాలా పర్శాంతంగా ఉంది. సాధారణంగా
ఇలాంటి చోట కనిపించే భజనలు, జయ జయధావ్నాలు లేవు. లోపలికి వెళేళ్ వాళుళ్, బయటికి వచేచ్వాళుళ్ కూడా నిశస్బద్ంగా వసుత్నాన్రు.
“రామామ్” అంటూ లీలమమ్ గేటు దాటి ఆవరణ లోకి పర్వేశించింది. ఆవిడ చేతిలో దారిలో కారు ఆపి కొనన్ అరటిపండుల్, పూలు
ఉనాన్యి.
ఇదద్రూ వరండా మీదకి వెళాల్రు. ఇంకా హోమగుండం వెలుగుతూనే ఉంది. నిపుప్ కణికలు ఎరర్గా మండుతునాన్యి. సుగంధ
దర్వాయ్ల పరిమళం, సాంబార్ణి పరిమళం అంతా వాయ్పించింది.
ఒక శిషుయ్డు కాషాయరంగు ధోవతి, భుజం చుటూట్ కండువా కపుప్కుని , నుదుట విభూతి బొటుట్తో వాళళ్ దగగ్రకు వచాచ్డు.
“చండి హోమం అయిపొయింది” అనాన్డు.
“సావ్మిని దరిశ్ంచుకోడానికి వచాచ్ము” అంది లీలమమ్.
అతను గోడకి ఉనన్ గడియారం చూసి “ ఇపుప్డు సమయం అయిపొయింది. మీరు తిరిగి రేపు ఉదయం రండి” అనాన్డు.
లీలమమ్ బతిమాలుతునన్ సవ్రంతో అంది “కాదు సావ్మి మేము హైదరాబాద నుంచి వసుత్నాన్ము.. అవసరంగా సావ్మిని కలవాలి.
దయచేసి దరశ్నం ఇపిప్ంచండి.”
“కుదరదమామ్. సావ్మికి విశార్ంతి సమయం అయింది” అనాన్డు అతను.
లీలమమ్ నిసస్హాయంగా శారద వైపు చూసింది. శారద నెమమ్దిగా అంది “మేము సావ్మిని అవసరంగా దరిశ్ంచుకోవాలని ఎంతో
కషట్పడి వచాచ్ం.. ఆడవాళళ్ం. మళీళ్, మళీళ్ అంత దూరం నుంచి వచేచ్ అవకాశం లేదు. దయచేసి దరశ్నం ఇపిప్ంచండి.”
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ఇంతలో మరో శిషుయ్డు “ ఏంటి సంగతి?” అంటూ అకక్డికి వచాచ్డు.
లీలమమ్ మళిళ్ చెపిప్న విషయమే చెపిప్ంది.

శిషుయ్లు ఇదద్రూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు “సరే ఉండండి” అంటూ ఇదద్రూ సావ్మి ఉనన్ గదిలోకి వెళాళ్రు.
రెండు నిమిషాలోల్ తిరిగి వచిచ్ “ వెళళ్ండి సావ్మి రమమ్నాన్రు” అనాన్డు ఒకతను.
ఇదద్రి మొహాలోల్ వెలుగు వచిచ్ంది..
కొంచెం బెరుకుగా లోపలికి వెళాల్రు. పర్శాంతంగా కూరుచ్నన్ సావ్మిని, ఆయన వెనక గోడకి ఉనన్ నిలువెతుత్ కాళికాదేవి పటానిన్
చూసి నమసక్రించారు.
సావ్మి చిరునవువ్తో తల పంకించి కూరోచ్మనన్టుట్గా సైగ చేసారు.
లీలమమ్ చేతిలో ఉనన్ పళుళ్, పూలు సావ్మికి కొంచెం ఎడంగా ఉనన్ వెండి పళెళ్ంలో పెటిట్ కొంగు భుజాల చుటూట్ కపుప్కుని చాప మీద
ఒదిగి కూరుచ్ంది. శారద ఆవిడ పకక్నే కూరుచ్ంది.
“చెపప్ండమామ్” అనాన్డు సావ్మి ఆదరపూరవ్కంగా.
శారద లీలమమ్ వైపు చూసింది. ఆవిడ చెపుప్ అనన్టుట్ శారద వైపు చూసింది.
శారద “మీరే చెపప్ండి” అంది సనన్గా.
ఆవిడ కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి చెపప్సాగింది.
ఆరోజు ఉదయం భాసక్ర దగగ్రనుంచి ఫోన వచిచ్న క్షణం నుంచి మొతత్ం చెపిప్ అంది “అసలు మా అమామ్యికి కషట్ం అంటూ ఏమి
లేదు సావ్మి ... దేవుడులాంటి భరత్, రతాన్లాల్ంటి పిలల్లు.. సవ్ంత ఇలుల్, ఆరిధ్కంగా కూడా ఏ ఇబబ్ంది లేదు... ఎగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబం
.. మరి ఎందుకు హటాతుత్గా అలా వెళిళ్పోయిందో మాకు అరధ్ం కావడం లేదు.. అంతా అయోమయంగా ఉంది.”
ఆయన భుర్కుటి ముడిచి “ఆవిడ వయసు ఎంతమామ్?” అనడిగాడు.
“యాభై వచిచ్ందనుకుంటా...” అంది లీల శారద వైపు చూసి.
“ఆరోగయ్ సమసయ్లు ఏమనాన్ ఉనాన్యా..?”
“లేదు సావ్మి చాలా ఆరోగయ్ంగా, చలాకీగా ఉండేది. కాకపోతే ఈ మధయ్ అంటే గత మూడు నాలుగు నెలలుగా ఏదో మానసికంగా
బాధపడుతోంది.

ఏంటి అంటే చెపప్దు ” శారద చెపిప్ంది. ఆయన మాటాల్డలేదు.. కళుళ్ మూసుకుని ధాయ్నంలో కూరుచ్నన్టుట్గా

ఉండిపోయాడు.
శారద, లీలమమ్ ఆయన ఏం చెపాత్డో అనన్టుట్ ఊపిరి బిగపటిట్ ఉదేవ్గంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.
ఆయన కళుళ్ తెరిచి అడిగాడు.. “ఆవిడకి బాగా కావలసిన సేన్హితులు, ఆతీమ్యులు ఎవరనాన్ ఉనాన్రా? అంటే ఎపుడనాన్ వాళళ్ని
కలుసుకోడానికి వెళళ్డం? ”
శారద ఆయన మాటలు మధయ్లోనే ఆపుతూ అంది “అలాంటి వాళుళ్ ఎవరూ లేరు. మేమిదద్రమే మంచి సేన్హితులం. ఒక సినిమాకి
వెళాళ్లనాన్, ఒక షాపింగ వెళాళ్లనాన్ మేమే కలిసి వెళుత్ండే వాళళ్ం. ”
అలాగా అనన్టుట్ తల ఊపాడు..
మళీళ్ నిశశ్బద్ం ఆవరించింది.
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లీలమమ్కి ఆ నిశశ్బద్ం భయం గొలుప్తోంది. ఆయన మొహంలో ఇంతకు ముందు చూసిన పర్శాంతత లేదు.. ఏదో తీవర్ంగా
ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా ఉనాన్డు.
“ఆవిడ ఫోటో ఉందా మీ దగగ్ర?” అడిగాడు ఆయన..
“ఫోటోనా? “. తెలల్బోయి చూసింది లీలమమ్. ఫోటో తీసుకు రావాలనన్ ధాయ్స రాలేదు..
శారద బాగ లో నుంచి మొబైల తీసూత్ “ నా మొబైల లో” ఉంది అంటూ గాలరి మొతత్ం వెతికి తనూ, జానకి ఉనన్ ఫోటో తీసి
ఆయనకి కొంచెం దగగ్రగా వెళిల్ చూపించింది.
ఆయన ఫోటో వైపు తీక్షణంగా చూసి, శిషుయ్డుని పిలిచాడు.
శిషుయ్డు వినయంగా లోపలికి వచాచ్డు.
“ఆయన శారదతో ఈ ఫోటో అతనికి చూపించమామ్“ అనాన్డు.
శారద శిషుయ్డికి ఫోటో చూపించింది.
అతను కొనిన్ క్షణాలు అలాగే చూసూత్ ఉండి “ఈ అమమ్గారు నినన్ సాయంకాలం మన ఆశర్మానికి వచాచ్రు.. తమరి దరశ్నం
కావాలనాన్రు... ఉదయం రమమ్ని పంపించాను” అనాన్డు.
శారద, లీలమమ్ ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి కొంచెం గటిట్గా అరిచారు “ఇకక్డికి వచిచ్ందా మా జానకి?”
సావ్మి వాళళ్ని ఆందోళన పడదుద్ అనన్టుట్గా చేతోత్ వారిసూత్ “ భయపడకండి...ఆవిడ ఎకక్డికి వెళళ్దు తిరిగి వసుత్ంది..” అనాన్డు.
లీలమమ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతుంటే డగుగ్తిత్కతో అంది ” ఏనాడూ భరత్ తోడు లేకుండా ఎకక్డికి వెళళ్ని మనిషి సావ్మి. దానికి
వయసు పెరిగింది కాని ఏమి లోకజాఞ్నం లేదు. ఎలా వచిచ్ందో ఇకక్డికి, ఎకక్డికి వెళిల్ందో అయోమయంగా ఉంది..” అంటూ శిషుయ్డు వైపు
తిరిగి చేతులు జోడిసూత్ వేడుకోలుగా అంది “నిజమేనా నాయనా? నువువ్ గురుత్ పటట్గలవా ఈవిడేనా నినన్ వచిచ్ంది?.. ఎకక్డికి వెళిల్ందో
చెపప్గలవా?”
“లేదమామ్ ... సావ్మి వారు సాయంకాలాలు దరశ్నం ఇవవ్రని ఉదయం రమమ్ని చెపాప్ను.. ఆవిడ చాలా నీరసంగా అనిపించారు..
ఉదయమా ... ఎలా.. ఇవాళ ఎకక్డ ఉండను... నేను ఇంటికి వెళాళ్లి అంటూ గొణుగుతూ వెళిళ్పోయింది” అనాన్డు.
ఆవిడకి దుఃఖం పొంగుకొచిచ్ంది..
శారదకి కూడా భయంతో పాటుగా ఏడుపు వచిచ్ంది.. నిగర్హించుకుంటూ సావ్మి వైపు చూసింది.
“ఆందోళన పడకండి.. ఆమె తపప్కుండా తిరిగి ఇంటికి వసుత్ంది.. ఆ తలిల్ని జగజజ్నని నముమ్కోండి“
అంటూ వెండి పళెళ్ంలో ఉనన్ భసమ్ం కాగితం పొటల్ం కటిట్ ఇదద్రికీ చెరొక పొటల్ం, రెండేసి అరటి పళుళ్ ఇచాచ్డు.
“మళీళ్ మీ దగగ్రకు వసేత్ మాకు సమాచారం అందించగలరా సావ్మి శర్మ అనుకోకుండా?” శారద వినయంగా అడిగింది.
“మీ చిరునామా, ఫోన నెంబర మా వాళళ్కి ఇవవ్ండి” అనాన్డు ఆయన.
“మళీళ్ ఎపుప్డు రమమ్ంటారు సావ్మి?” అడిగింది లీలమమ్.
“మీకు కబురు చేసాత్ను ... వెళిల్ రండి” అనాన్డు అయన చేయెతిత్ ఆశీరవ్దిసూత్ ..
ఇదద్రూ శిషుయ్డి వెనకాల బయటికి వచాచ్రు.
అతనికి ఒక కాగితం మీద ఫోన నెంబర, అడర్స రాసిచిచ్ “ఆవిడ వసేత్ వెంటనే మాకు ఫోన చేయండి... ఆవిడతో మాటాల్డించండి ..
ఆవిడ ఎటూ వెళళ్కుండా మేము వచిచ్ందాకా ఇకక్డే ఉంచండి” అంది శారద.
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“మా ఆశర్మంలో ఇకక్డి సతరీలు తపప్ పరాయి సతరీలు ఉండడం నిషిదధ్ం అమామ్” అనాన్డు.
“మా కోసం ఒక మూడు గంటలు ఉంచండి.. వెంటనే వసాత్ం మేము.. పీల్జ” అంది.
అలాగే అయిషట్ంగా అంగీకరించాడు అతను.
ఇదద్రూ బరువెకిక్న మనసులతో గేటు బయటికి వచాచ్రు.

“మా అలుల్డికి ఒకసారి ఫోన చేసి ఈ విషయం చెపప్కూడదూ? ఎవరనాన్ తెలిసిన వాళుళ్ ఉంటే ఈ ఊళోల్నే ఎకక్డనాన్ ఉందేమో
వెతికిసాత్డు” అంది లీలమమ్.
“రండి కారులో కూరుచ్ని చేదాద్ం” అంది శారద.
వాళళ్ని చూడగానే దూరంగా నిలబడి సిగరెట కలుసుత్నన్ డైరవర సిగరెట విసిరి పడేసి వచిచ్ డోర తీసాడు.
ఇదద్రూ కారులో కూరుచ్నాన్క శారద భరత్కి ఫోన చేసి విషయం చెపిప్, భాసక్ర నెంబర తీసుకుని అతనికి కాల చేసింది. జరిగింది
అంతా కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది.
భాసక్ర ఉదేవ్గంగా అడిగాడు.. “ఆశర్మం చుటుట్పకక్ల ఎకక్డనాన్ ఉందేమో చూసారా?”
“లేదు.. ఇకక్డ ఆశర్మం తపప్ దగగ్రలో ఇళుళ్ లేవు.. అంతా మైదానాలు, పొలాలు ఉనాన్యి..”
“అయోయ్. మీరు అకక్డే ఎకక్డనాన్ సాయంతర్ం దాకా ఉండండి. నేను బయలుదేరి వసాత్ను. ఖచిచ్తంగా అకక్డే ఉంటుంది. “
“ఎకక్డ ఉండాలి తెలిసిన వాళుళ్ ఎవరూ లేరే ఇకక్డ” అంది శారద..
“శారదగారు పీల్జ. ఏదనాన్ మంచి హోటల చూసుకుని రూమ తీసుకుని రెసట్ తీసుకోండి. నేను వచేచ్సాత్ను ఇపుప్డే బయలు దేరతా...”
బతిమాలాడు భాసక్ర.
శారద లీలమమ్తో అంది “మనలిన్ హోటల రూమ తీసుకుని ఆయన వచిచ్ందాకా ఇకక్డే ఉండమంటునాన్రు.”
“మనకేం తెలుసు ఇకక్డ?” అంటూ డైరవర ని అడిగింది “మంచి హోటల ఎకక్డుందో తీసుకుని వెళాత్వా బాబు?”
“నిజామాబాదు వెళాళ్లమామ్” అనాన్డు.
“అలాగే వెళాద్ం” అంది ఆవిడ.
శారద భాసక్ర కి సరే అని చెపిప్ ఫోన ఎండ బటన నొకిక్ంది.
కారు నిజామాబాదు వైపు బయలుదేరింది.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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