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   1 ఏ పుటట్లో  ఏమునన్దో ! 

(పార్రంభం) 

“ అతత్యయ్గారూ ... జానకి అకక్డికి ఏమనాన్ వచిచ్ందా ?”  పొదుద్నేన్ ఆరు గంటలకి అలుల్డు ఫోన చేసి అడిగిన పర్శన్తో లీలమమ్కి 
మతిపోయింది.. 

“ జానకి రావడం ఏంటి ఇంటోల్ లేదా?”  అడిగింది.. 
భాసక్ర సవ్రం వణికింది ... “ లే లేదు ...నినన్ సాయంతర్ం బైటికి వెళుత్నాన్ రావడానికి రెండు గంటలు పడుతుంది మీరు, పిలల్లు  భోజనం 

చేసేయండి అని చినన్ కాగితం ముకక్ మీద రాసిపెటిట్ట్ వెళిళ్ంది.. నేను ఆఫీస నుంచి వచిచ్ ఆ కాగితం చూసి పకిక్ంటి అమామ్యితో సినిమాకి ఏమనాన్ 
వెళిళ్ందేమో వచాచ్క భోజనం చేయచుచ్లెమమ్ని టి వి చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను .. హరి, చరిత కాలేజ నుంచి వచిచ్ అమేమ్ది అని అడిగినా సినిమాకి వెళిల్ందని 
చెపాప్ను .. వాళుళ్ భోజనం చేసేసి చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు.. తొమిమ్దైంది ... పదైంది ... మనిషి రాలేదు ... నాకు టెనష్న మొదలైంది. చరితని 
పకిక్ంటికి పంపించి ఆవిడ ఇంటోల్ ఉందో, లేదో చూసి రమమ్నాన్ను .. ఆవిడ హాయిగా పడుకుని ఉంది .. తనూ, జానకి ఎకక్డికి వెళళ్లేదు అని చెపిప్ంది.. 
ఏం చేయాలో, ఎకక్డ వెతకాలో తెలియలేదు.. అలా రాతర్ంతా కనురెపప్ వాలచ్కుండా నేను, పిలల్లు ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నాన్ం .. మీరు ఎపుప్డు నిదర్ 
లేసాత్రా .. ఎపుప్డేపుప్డు ఫోన చేదాద్మా అని ఎదురుచూసి చేసాను.. “ 

“ అయోయ్ ... అదేంటి భాసక్ర ఎకక్డికెళిళ్ంది? మీరిదద్రూ ఏదనాన్ గొడవ పడాడ్రా? “ ఆందోళనగా అడిగింది లీల.. 
భాసక్ర ఏది ఊహించాడో సరిగాగ్ అదే పర్శన్ ... చాలా ఇబబ్ందిగా చెపాప్డు.  
“ లేదండి ఇదివరకనాన్ అపుప్డపుప్డు చినన్, చినన్ మాట  పటిట్ంపులు వసుత్ండేవి కాని, ఈ మధయ్ తన ఆరోగయ్ం బాగా లేనపప్టి నుంచి నేను కాని, 

పిలల్లు కానీ తనని ఏమి అనడం లేదు. తను ఏం చెపేత్ అది చేసుత్నాన్ం .. ఎలా అంటే ఆలా మసలుకుంటునాన్ం...”  
భాసక్ర సవ్రంలో నిజాయితీ .... 
“ ఏంటి జానకి ఆరోగయ్ం బాగాలేదా ఏం ? ఏమైంది? ఎపప్టి నుంచి బాగాలేదు... నాకు మాట మాతర్ం చెపప్లేదేం !” 
“ అతత్యాయ్! ఇవనిన్ ఫోన లో మాటాల్డే విషయాలు కావు .. మీరు, మావయయ్ గారు ఓసారి ఇకక్డికి రండి.. నాకు కాళుళ్, చేతులు ఆడడం లేదు 

...” జాలిగా అనాన్డు భాసక్ర .. 
“ వసాత్ం .. ఇపుప్డే ఆయనిన్ నిదర్ లేపి చెపాత్ను. ఇంకో గంటలో బయలు దేరతాం.”  
లీల అభయం ఇవవ్డంతో భాసక్ర కి కొంచెం రిలీఫ గా అనిపించింది.  
ఫోన పెటేట్సి నిసస్తుత్వగా సోఫాలో వాలిపోయాడు.  
“ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది జానకి? అసలు ఎందుకు వెళిళ్ంది? “ 
అసలు జానకికి  ఏమైంది ఈ మధయ్ ఎపుప్డూ రుసరుసలాడుతూ ఉంటోంది. అయిన దానికి, కానిదానికి పిలల్ల మీద అరుసోత్ంది... తన మీదా 

అరుసోత్ంది .. ఇదివరకు చిరునవువ్ చెదరననీకుండా ఎంతో పర్శాంతంగా ఉండేది.. సౌమయ్ంగా మాటాల్డేది.. తను ఎపుప్డనాన్ పని ఒతిత్డిగా ఉనన్పప్డు  
విసుకుక్నాన్, శాంతంగానే జవాబిచేచ్ది.. అలాంటిది సుమారు నాలుగు నెలల్ నుంచి విచితర్ంగా మారిపోయింది.  
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ఎపుప్డూ ఏదో చికాకుగా , అసిథ్మితంగా ఉంటోంది.. అకక్డికి తను డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకుని వెళాత్నని కూడా అనాన్డు రెండు, మూడు సారుల్.. 
ఎందుకు డాకట్ర  నాకేమైందని అని విసుకుక్ంది.. 

ఇదివరకు ఉదయానేన్ నిదర్ లేచి దేవుడి గదిలో దీపం పెటిట్  కొంచెం పటిక బెలల్ం నైవేదయ్ం పెటిట్ రొటీన లో పడేది .. ఈ మధయ్ గంటలు, గంటలు 
పూజ చేసోత్ంది. తను, పిలల్లు ఆవిడ పూజ అయి బేర్క ఫాసట్ చేసిందాకా పడిగాపులు పడుతూ ఇంక టైం అయిపోడంతో అలాగే వెళిళ్పోయి బైట తినేయడం 
చేసుత్నాన్ ఆవిడలో మారుప్ రాలేదు.  

“ నానాన్ పోలిస రిపోరట్ ఇదాద్మా?”  హరి మాటతో ఆలోచనలనుంచి బైట పడి కొడుకు వైపు చూసాడు.  
తన ఎదురుగా మరో సోఫాలో కూరుచ్నన్ చరిత బాగా ఏడిచ్నటుట్ కళుళ్ తడిగా, వాచి ఉనాన్యి. 
హరి మరోసారి అడిగాడు “ పోలిస రిపోరట్ ఇదాద్మా నానాన్ .. ఎకక్డని వెతుకుతాం ?” 
హరి ఇంజనీరింగ సెకండ ఇయర చదువుతునాన్డు.. బుదిధ్మంతుడు, వివేకవంతుడు. చరిత ఇంటర మొదటి సంవతస్రం లోకి వచిచ్ంది. తలిల్ 

అంటే పంచ పార్ణాలు. జానకి కూడా తనని  విసుకుక్నన్టుట్ పిలల్లిన్ విసుకోక్లేదు. చికాకు పడుతుండేది. ఆ ఇదద్రినీ చూసుత్ంటే గుండె చెరువైంది భాసక్ర కి  
జానకీ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? ఎందుకిలా చేసింది? బాధగా అనుకునాన్డు. 

“ ఏమని ఇసాత్ం నానాన్? వాళుళ్ మనలని ఒక పటాట్న విడిచి పెడతారా?. పర్శన్లతో, అనుమానాలతో తూటుల్ పొడుసాత్రు. ననున్ కిర్మినలాల్ 
చూసాత్రు. నాకేం పాలు పోవడం లేదురా మీ అమమ్ ఇలా ఎందుకు చేసింది?”  ఆవేదన నిండిన సవ్రంతో అనాన్డు. 

హరి జాలిగా చూసాడు తండిర్ వైపు. అమమ్, నానన్ ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా ఉంటారు. సరదాగా ఆరుగ్మెంటుస్ తపప్ వాళళ్ మధయ్ ఎపుప్డూ సీరియస 
తగాదాలు చూసిన గురుత్లేదు. పాపం ఒకక్ రాతిర్కే ఎంత నీరసించి పోయాడో!.  

అమమ్ ఎకక్డికెళిళ్ంది? ఆవిడని ఎవరనాన్ కిడాన్ప చేశారేమో అనడానికి అమమ్ చినన్పిలల్ కాదు. నలబై దాటింది వయసు. పోనీ అమమ్ ఒంటి మీద 
నగల కోసం ఎవరనాన్ కిడాన్ప చేసారా.. అమమ్ మెడలో సూతార్లు తపప్ ఇంక ఏమి ఉండదు. ఆ ఒకక్ గొలుసు లాకుక్ పోతారే గాని కిడాన్ప చేసి కాజేసాత్రా 
పెదద్ వాళళ్ దగగ్రనుంచి. అసలు రెండు గంటలోల్ వసాత్ను అని కాగితం  మీద రాసిపిటిట్ వెళాళ్లిస్న పని ఏంటి? అమమ్ ఎకక్డికనాన్ వెళాళ్లి అనుకుంటే నానన్ 
తీసుకుని వెళతాడు. లేదంటే తను తీసుకుని వెళాత్డు. ఎపప్డూ లేనిది అంత అకసామ్తుత్గా ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? వెళిళ్న మనిషి ఫలానా చోటికి వెళుత్నాన్ను అని 
చెపేత్ ఎవరో ఒకళుళ్ వెళిల్ పికప చేసుకునే వాళుళ్.  

అమమ్కి ఫెర్ండస్ కూడా ఎవరూ లేరు. ఒకవేళ ఈ మధయ్ పేస బుక లో ఎకక్డెకక్డి వాళుళ్ వచేచ్సి, ఓలడ్ ఫెర్ండస్ మిట అని  పాత ఫెర్ండస్ కలవడం 
ఎకుక్వైంది అలా ఏమనాన్ పాత ఫెర్ండస్ దొరికారా. అసలు అమమ్ పేస బుక చూసుత్ందా. హరి చరిత వైపు చూసాడు.  తెరిచి ఉనన్ వాకిలి గుండా విదిలోకి 
ఆశగా చూసూత్ కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటోంది  

దగగ్రగా వెళిల్ నెమమ్దిగా అడిగాడు “ చరి అమమ్కి ఫేసుబ్క చూసే అలవాటు ఉందా?” 
చరిత ముకుక్ ఎగబిలిచ్ “ అసలు అమమ్ లాప టాప ముటుట్కోదు.. తనకి అసలు అవనీన్ తెలియదు కూడా”  అంది . 
హరి ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు. 
భాసక్ర ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ గబాలన్ అనాన్డు “ చరితా .. వెళిల్ ఒకక్సారి పకిక్ంటి ఆంటిని పిలుచుకు రా ..” 
చరిత తండిర్ వైపు సందేహంగా చూసింది.. 
హరి కూడా తండిర్ వైపు చూసి అడిగాడు..” ఎందుకు నానాన్ ..” 
“ ఆంటి , అమమ్ కొంచెం కోల్జ గా ఉంటారు కదరా. ఆవిడకి ఏమనాన్ చెపిప్ందేమో అమమ్ అడుగుదాం.” 
చరిత నేప కిన తో కళుళ్, ముకుక్ తుడుచుకుని లేచి బయటికి వెళిళ్ంది.. 
భాసక్ర తల పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు .. 
చరిత శారద ని వెంట పెటుట్కుని వచిచ్ంది .. 
“ ఏంటండి ఏం జరిగింది ? చరిత ఏదో అంటోంది.. నాకేం అరధ్ం కావడం లేదు ..”అయోమయంగా చూసూత్ అడిగింది శారద భాసక్ర ని .. 
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భాసక్ర వసుత్నన్ దుఃఖం అదిమి పటిట్ అడిగాడు ..” మీకు జానకి నినన్ ఏమనాన్ చెపిప్ందా?” 
“ ఏ విషయం?” అడిగింది శారద .. 
ఏం  చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు భాసక్ర కి . 
చరిత ఏడుసూత్ అంది “ ఆంటి అమమ్ నినన్ సాయంతర్ం ఎకక్డికో వెళుత్నాన్నని, రెండు గంటలోల్ వసాత్ను అని మాకు పేపర మీద రాసి పెటిట్ 

ఎకక్డికో వెళిళ్ంది. ఇంతవరకూ ఇంటికి రాలేదు. మీకేమనాన్ చెపిప్ందా ఎకక్డికి వెలోత్ందో.” 
శారద నివెవ్రపోతూ చూసింది.. జానకీ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది.. నినన్ సాయంతర్ం వెళిళ్న మనిషి ఇంకా ఇంటికి రాలేదా..” లేదమామ్ .. నాకేం 

చెపప్లేదు.. అసలు నినన్ మేమిదద్రం కలుసుకోలేదు.”  
భాసక్ర ఆ మాటకి రెండు చేతులోల్ మొహం కపేప్సుకునాన్డు.. అతని భుజాలు ఎగిరెగిరి పడుతునాన్యి.. అతని ఏడుపు చూసి చరిత, హరి కూడా 

బావురుమనాన్రు. 
శారదకి ఆ దృశయ్ం చూడగానే గుండె చెదిరిపోయింది. ఎంత చకక్టి ఫాయ్మిలీ. దాదాపు ఐదేళళ్ నుంచి చూసోత్ంది.  శారద భరత్కి బదిలీ అయి 

నాగపూర నుంచి హైదరాబాద వచిచ్  సఫిల గూడాలో జానకీ ఇంటి పకక్కే అదెద్కి వచాచ్రు. అపప్టినుంచి శారద, జానకి మంచి ఫెర్ండస్ అయారు. ఇదద్రూ 
కలిసి పిలల్లు, భరత్ బయటికి వెళళ్గానే మాటిని షోలు చూడడం కలిసి షాపింగ చేయడం. ఎంతో ఆతీమ్యంగా ఉంటారు. అలాంటిది జానకి తనకి కూడా 
చెపప్కుండా ఎకక్డికి వెళిళ్ంది. వెళిళ్న మనిషి ఇంకా ఇంటికి రాకపోవడం ఏంటి? కొంపతీసి ఏదనన్ యాకిస్డెంట అవలేదు కదా. ఆ ఊహ రాగానే ఆదురాద్ 
నిండిన  సవ్రంతో అడిగింది “పోలిస కంపెల్ౖంట ఇచాచ్రా ..?” 

భాసక్ర తల అడడ్ంగా ఆడించాడు.. 
“మరి ఎందుకు ఇవవ్లేదు.. దేవుడి దయవలన ఏమి అవకూడదు .కాకపోతే ఎందుకైనా మంచిది ఏదనాన్ యాకిస్డెంట అయితే తెలుసుత్ంది కదా 

.. వెంటనే కంపెల్ౖంట ఇవవ్ండి.. మా వారిని పిలుసాత్ను ఇదద్రూ కలిసి వెళిల్ ఇవవ్ండి” అంటూ చనువుగా లాయ్ండ ఫోన దగగ్రకు వెళిల్ ఇంటికి ఫోన చేసి భరత్ను 
ఉనన్పళంగా భాసక్ర ఇంటికి రమమ్ని చెపిప్ంది.. 

ముగుగ్రి వైపు చూసి “అయోయ్... ఇపప్టివరకూ మీరు కాఫీ కూడా తాగినటుట్లేరు. ఇలా అయితే ఎలా?! మన కరత్వయ్ం మనం నిరవ్హిసూత్, మన 
పనులు చేసుకోవాలి. ఇలా కూరుచ్ంటే అవుతుందా”  అంటూ మెతత్, మెతత్గా మందలిసూత్ వంట గదిలోకి వెళిల్ సట్వ వెలిగించి కాఫీ డికాషన వేసింది. ఫిర్డజ్ లో 
నుంచి పాలు తీసి సట్వ మీద పెటిట్ , అంటల్ గినెన్లనిన్ సింక లో వేసింది. వంట గది ఊడిచ్, కాఫీ కలిపి ముగుగ్రికి తీసికెళిళ్ ఇచిచ్ంది. వదుద్ అంటునాన్ 
బలవంతంగా చేతికి ఇచిచ్ంది. 

శారద భరత్ జనారధ్న వచాచ్డు. అతనికి జరిగిందంతా చెపిప్ “మీరు, అనన్యయ్గారు వెళిల్ పోలిస కంపెల్ౖంట ఇచిచ్ రండి.. ఏం జరిగిందో తెలుసుత్ంది 
కదా” అంది. 

“ అరె. రాతేర్  చెపిప్ ఉంటే ఏదనాన్ చేసేవాళళ్ం కదా. పదండి  వెళాద్ం.. తపప్కుండా కంపెల్ౖంట చేయాలి. వాళుళ్ పర్శన్లు అడుగుతారు. అది వాళళ్ 
వుర్తిత్ ధరమ్ం. మనం మనకి తెలిసినవి చెపాత్ం ఇందులో భయపడాలిస్ంది ఏమి లేదు” అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ భాసక్ర ని బయలుదేరా తీశాడు.  

వాళిళ్దద్రూ బయటకు వెళళ్గానే చరితను, హరిని “ మీరు సాన్నాలు చేసి మా ఇంటికి రండి. ఈ లోగా నేను వెళిల్ ఇడిల్ వేసాత్ను తిందురుగాని” 
అంది .. 

“ వదాద్ంటి” అనాన్రిదద్రూ. 
“ వదుద్, లేదు అని అనకండి. నేనునాన్గా అమమ్కేం కాదు కేష్మంగా వసుత్ంది. నా మాట విని సాన్నాలు చేసి రండి. నేను చెపిప్న మాట వినకపోతే 

మీరు పిలిచినా రాను అంతే” అంటూ చనువుగా బెదిరించి ఇదద్రినీ ఒపిప్ంచింది. 
అపుప్డే పనిమనిషి గేటులోకి రావడంతో “ అదిగో పనిమనిషి వచిచ్ంది.. మీరు ఏం జరగనటుట్ అమమ్ చుటాట్లింటికి వెళిళ్నటుట్గా ఉండండి ..” 

అంటూ లోపలికి వచిచ్న పనిమనిషి దురగ్కి “ అమమ్గారూ లేరు బంధువులేవరికో బాగా లేదంటే చూడడానికీ వెళాల్రు. నువువ్ ఉనన్ పని చేసేసి వెళుళ్. 
మధాయ్హన్ం అంటుల్ ఏమి ఉండవు రానకక్రలేదు” అని చెపిప్ంది. 
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“ అయోయ్  గటల్నా మంచిదమామ్ ... అమమ్  ఎనాన్డోసత్ది?.”  అని అడుగుతూ చీపురు తీసుకుని ఊడవసాగింది. 
“ వాళల్కి కాసత్ కుదుట పడాడ్క వసుత్ందిలే”  అంటూ చరితకి సైగ చేసింది లోపలికి వెళళ్మనన్టుట్. చరిత ఒక బాతూర్ం లోకి, హరి ఒక బాతూర్ం 

లోకి వెళళ్గానే తను ఇంటికి బయలు దేరింది శారద.  
భాసక్ర, జనారధ్న పోలిస సేట్షన కి వెళేల్సరికి అపుప్డే ఎస ఐ వచిచ్ కూరుచ్ని నూయ్స పేపర చదువు తునాన్డు.  
భాసక్ర ని, జనారధ్న ని చూసి పేపర పకక్న పెటిట్ కూరోచ్మని కురీచ్ చూపించాడు.. 
ఇదద్రూ కూరుచ్నాన్రు. ఎస ఐ వాళళ్వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూడసాగాడు ఏం చెపాత్రా అనన్టుట్.  
భాసక్ర కి గొంతు పెగిలి మాట రావడం లేదు.. దుఃఖం అడుడ్ వసోత్ంది. జనారధ్న వైపు చూసాడు చెపప్మనన్టుట్గా . 
జనారధ్న జరిగిన విషయం సూథ్లంగా చెపాప్డు.  
ఆయన చెపిప్ంది వినన్ ఎస ఐ కనుబొమలు ముడిపడాడ్యి. భాసక్ర వైపు చూసూత్ అడిగాడు. “నినన్ ఆవిడ ఎనిన్ గంటలకి బయటకు వెళాళ్రు..?” 
భాసక్ర బలవంతంగా గొంతు పెగిలించుకునాన్డు. ” నేను ఆఫీస నుంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి సికస్ ధరిట్ అయిందండీ. ఇలుల్ తాళం వేసి ఉంది. 

మేము ఎవరనాన్ బయటకి వెళేత్ పెరటి వైపు తులసి మొకక్ ఉనన్ కుండీలో తాళం చెవి పెటిట్ వెళాత్ం. తను కూడా అలాగే పెటిట్ వెళిళ్ంది. నేను తాళం తీసుకుని 
లోపలికి వెళిల్ నా మొబైల జేబులోంచి తీసి టేబుల మీద పెడుతుంటే తను రాసి పెటిట్న సిల్ప కనిపించింది. దాని మీద టైం వేయలేదు. బహుశా ఏ ఆరింటికో 
వెళిళ్ందనుకుంటాను.” 

“ నినన్ మీరిదద్రూ ఏమనాన్ గొడవ పడాడ్రా? “ 
“ లేదండి.. “ 
“ ఆవిడ రాసిన సిల్ప తెచాచ్రా?” 
భాసక్ర జేబులోంచి తీసి ఇచాచ్డు.  
ఎస ఐ కళుళ్ ఆ అక్షరాల వెంట పోతుంటే అతని చొకాక్ జేబు దగగ్ర ఉనన్ బాడజ్ మీద అతని పేరు చూసాడు భాసక్ర. అతని పేరు రవీందర్ ... 
అతను చదవడం పూరీత్ చేసి భాసక్ర వైపు చూసూత్  “ ఇంతకూ ముందు ఇలా ఎపుప్డనాన్ వెళాళ్రా ..?” అడిగాడు . 
భాసక్ర తల అడడ్ంగా ఆడించాడు.” లేదు. అసలు ఆ అవసరం లేదు. ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ నేనే తీసుకుని వెళాత్. నాకు ఏదనాన్ అనారోగయ్ం కాని 

వేరే ఇబబ్ంది ఏదనాన్ ఉంటె మా అబాబ్యి తీసుకుని వెళాత్డు. ఇలా ఎందుకు వెళిల్ందో, ఎకక్డికి వెళిల్ందో అరధ్ం కావడం లేదు.” 
“ ఆవిడ నారమ్ల గా ఉంటారా. ఏదనాన్ అనారోగయ్ సమసయ్ ఉందా ..?” 
“ లేదు. అనారోగయ్ం ఏమి లేదు. కాని నాలుగైదు నెలలుగా అసహనంగా, విసుగాగ్, చికాకుగా ఉంటోంది .” 
“ ఐసి “  తల పంకించాడు ఎస ఐ ...  
“ ఆవిడ బయటకు వెళిళ్నపుడు ఒంటి మీద నగలేమనాన్ ఉనాన్యా?.” 
“ లేదు ... సూతర్ం గొలుసు తపప్ వేరే ఏమి వేసుకోదు.” 
“ ఓ కె రిటెన కంపెల్ౖంట ఇవవ్ండి. “ 
ఎస ఐ టేబుల సొరుగులోంచి తెలల్ కాగితం తీసిచాచ్డు.  
భాసక్ర కంపెల్ౖంట రాసి ఎస ఐ కి ఇచాచ్డు. 

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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