ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

1

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
7
“ఏమనాన్ జాడ తెలిసిందా?” ఆతర్ంగా అడిగింది లీలమమ్ రూములోకి వచిచ్న భాసక్ర ని.
ఉసూరుమంటూ కురీచ్లో కూరుచ్ని అలసటగా వెనకిక్ వాలి సమాధానం చెపప్కుండా కళుళ్ మూసుకునాన్డు భాసక్ర.
శారద అతని వాలకం చూసి నొసలు ముడిచి సందేహంగా లీలమమ్ వైపు చూసింది.
లీలమమ్ బేలగా చూసింది.. జానకి జాడ తెలియలేదు అని అతని వాలకమే చెబుతోంది. తెలిసి ఉంటే ఇలా నీరసంగా, నిసప్ృహగా
ఎందుకుంటాడు? అతని కళళ్లోల్ వెలుగు, నడకలో ఉతాస్హం ఉండేది అనుకుంది.
ముందు రోజు నిజామాబాద వచిచ్ ఆరూమ్ర లో బాబా దరశ్నం చేసుకునాన్క జానకి అకక్డికి వచిచ్ వెళిళ్ందనన్ విషయం శిషుయ్ల
దావ్రా తెలుసుకునాన్క తపప్కుండా జానకిని కలుసుకుంటాం అని, జానకితో పాటే హైదరాబాద వెళాత్మని ఆశించిన లీలమమ్, శారద భాసక్ర
వినతిని మనిన్ంచి నిజామాబాదు లో ఒక మంచి హోటల లో రూమ తీసుకుని భాసక్ర కోసం ఎదురు చూసారు.
భాసక్ర వెంటనే బయలుదేరాలనుకునాన్ అనుకోకుండా ఆఫీస నుంచి ఫోన రావడంతో ఆఫీస కి వెళిల్ అరెజ్ంటు పని అటెండ అయి,
బాస దగగ్ర పరిమ్షన తీసుకుని వచేచ్సరికి సాయంతర్ం అయింది. వెంటనే పోలీస సేట్షన కి వెళిల్ కంపల్యింట చేసాడు. ఆ కంపల్యింట
తీసుకునన్ ఇనసెప్కట్ర భాసక్రిన్ మరునాడు ఉదయం రమమ్నాన్డు. ఉదయం తవ్రగా నిదర్ లేచి వెళాళ్డు.. వెళిళ్న వాడు సుమారు రెండు గంటల
తరవాత రావడం, అది కూడా సరవ్శకుత్లు ఉడిగిపోయిన వాడిలా రావడంతో వాళల్కి ఏమి అరధ్ం కాలేదు. అతనలా సరవ్ం కోలోప్యినవాడిలా
రావడంతో లీలమమ్కి గుండెలోల్ గునపాలతో గుచుచ్తునన్ బాధ కలుగుతోంది.
ఆవిడకి చూసుత్ండగానే దుఃఖం ఉబికి వచిచ్ంది. గబుకుక్న సోఫాలో కూలబడి రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని ఏడవసాగింది.
ఆ హటాత సంఘటనకి శారద సాథ్ణువు అయింది.
భాసక్ర కూడా ఉలికిక్పడినటుట్గా చూసాడు.
ఏం జరిగింది అనన్టుట్ శారద వైపు చూసాడు.
శారద సమాధానం చెపప్కుండా లీలమమ్ పకక్న కూరుచ్ని బొంగురుపోయిన గొంతుతో అంది “బాధపడకండి... ఇంతలోకే ఇంత
నిరాశ పడితే ఎలా?”
భాసక్ర అరధ్ం అయిందనన్టుట్ తల తిపేప్సుకుని సోఫాలోంచి లేచి విండో దగగ్రకి వెళిల్ రోడుడ్ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
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“నిరాశ కాక ఏంటమామ్? బాబాగారి దయవలల్ జానకి తపప్కుండా కనిపిసుత్ందని కొండంత ఆశతో వచాచ్ను.. కాని, కానీ ... “
వెకిక్ళుళ్ అడుడ్పడగా ఆగిపోయింది ఆవిడ.
“కనిపిసుత్ంది.. తపప్కుండ కనిపిసుత్ంది... బెంబేలు పడకండి” ఆవిడ వీపు మీద ఓదారుప్గా రాసూత్ అంది శారద.
భాసక్ర కిటికీ దగగ్రనుంచి కదిలి వాళళ్వైపు వచాచ్డు. కొనిన్ క్షణాలు తలవంచుకుని నిలబడి గుండెలోల్ంచి వసుత్నన్ నిటూట్రుప్
అణచుకుంటూ “ పదండి వెళిళ్పోదాం ఇకక్డ ఉండి చేసేదేం లేదు” అనాన్డు.
శారద అయోమయంగా చూసింది... అంటే..అంటే.. జానకి ఇంక కనిపించదని నిరాద్రించుకునాన్డా? ఎవరనాన్ చెపాప్రా? నినన్
సాయంతర్ం వచిచ్న జానకి అపుప్డే ఎకక్డికి వెళిల్ ఉంటుంది.. బాబాగారి శిషుయ్లు చూసింది నిజంగా జానకినేనా ! జానకి ఎందుకు ఆశర్మం
కి వెళిళ్ంది? బాబాగారిని ఎందుకు కలవాలి అనుకుంది? ఏంటి జానకికి ఉనన్ సమసయ్? అసలు భాసక్ర పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్డా? ఆశర్మానికి
కూడా వెళళ్లేదా జానకి? వాళుళ్ కూడా ఫోన చేయలేదు..
“ మీరు అసలు రిపోరట్ ఇచాచ్రా?” అడిగింది భాసక్ర ని చూసూత్.
భాసక్ర తల తిపప్కుండా ఏటో చూసూత్ అనాన్డు “ ఇచాచ్ను.. వాళుళ్ ఇనెవ్సట్ గేటు చేసాత్ అనాన్రు ఏదనన్ తెలిసేత్ ఫోన చేసాత్ము
అనాన్రు.. మనం ఇకక్డ ఉండి చేయగలిగింది ఏమి లేదు. వాళుళ్ ఫోన చేసేత్ నేను వసాత్ను.. ఎంత దూరం ఉందని!”
లీలమమ్ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ అంది “ నిజమేలే ఇకక్డ ఉండి ఏం చేసాత్ం .. పదండి వెళిళ్పోదాం..”
శారద ఇంక ఏమి మాటాల్డలేదు.
మరి కాసేపటోల్ కారు హైదరాబాద వైపు బయలు దేరింది.
జానకిని భారయ్, అలుల్డు వెంట తీసుకుని వసాత్రని ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసిన ఆదినారాయణ వేలాడుతునన్ మొహాలతో వచిచ్న
వాళళ్ని చూసి కుపప్కూలిపోయాడు.
గుమమ్ంలోనే ఎదురు వచిచ్ కూతురికోసం అటూ, ఇటూ ఆశగా వెతుకుతూ , కనిపించక తన వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూసుత్నన్ ఆయనకీ
ఏమని చెపాప్లో తెలియక " నేను వెళాత్ను పినిన్గారు, మళీళ్ వసాత్ను పాపం ఆయన ఏం తినాన్రో, ఏంటో " అంటూ ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.
భాసక్ర తలవంచుకుని లోపలికి వెళిళ్పోయాడు.
భరత్వైపు నిరాశగా చూసింది లీలమమ్. ఆవిడ చూపుల అరధ్ం తెలుసుకునన్ ఆదినారాయణ సోఫాలో కుపప్కూలిపోయాడు.
రెండు చేతులతో తల పటుట్కుని కూరుచ్నన్ భరత్ దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనని వాటేసుకుని భోరుమంది లీలమమ్.
అపుప్డే కాలేజ నుంచి వచిచ్న చరిత, హరి ఆ దృశయ్ం చూసి అవాకైక్నటుట్ నిలబడిపోయారు.
ఆవిడ ఏడుపు వినిపించి గదిలోంచి బయటకు వచిచ్న భాసక్ర ఆ దృశాయ్నికి సమాధానం చెపప్లేనివాడిలా కిటికీ దగగ్రకు వెళిల్,
శూనయ్ంలోకి చూసూత్ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
భుజాన బాగ, చేతిలో లంచ టోట తో బికక్చచిచ్పోయి గుమమ్ంలోనే నిలబడిపోయిన ఆ పిలల్లని అలా చూసుత్ంటే ఎవరికీ నోట మాట
రాలేదు.
ఇదద్రిలో చరితే ముందు తేరుకుని బాగ భుజం మీద నుంచి కిందకి జారిచ్ వేగంగా అమమ్మమ్ దగగ్రకి వెళిల్ “అమమ్మామ్.. ఏమైంది..
అమమ్ కనిపించలేదా.. బాబాగారు అమమ్ ఎకక్డకి వెళిల్ందో చెపప్లేదా? చెపుప్ అమమ్మామ్” అంటూ ఆవిడని కుదిపేయసాగింది.
ఆవిడ చరితను దగగ్రకు తీసుకుని “ఇంక అమమ్ లేదు తలిల్... నీకు అమమ్ లేదు నాకు కూతురు లేదు” అంటూ వెకిక్, వెకిక్
ఏడవసాగింది.
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ఆ మాటతో హరి గటిట్గా అరిచాడు నో అంటూ.
భాసక్ర ఉలికిక్పడి చూసి కిటికీ దగగ్రనుంచి కదిలాడు.

హరి ఏడుసూత్ తండిర్ దగగ్రకి వచిచ్ “నిజమా డాడి ... అమమ్ ఇంక రాదా చెపుప్ డాడి” అని అడుగుతూ ఆయన గుండెల మీద
వాలిపోయాడు.
భాసక్ర కి ఒకక్ క్షణం ఏమి అరధ్ం కాలేదు.. లీలమమ్ని కౌగలించుకుని ఏడుసుత్నన్ చరితను, హరిని ఆదినారాయణను వరసగా
చూసాడు. నెమమ్దిగా తనని తాను సంబాళించుకుంటూ గటిట్గా ఒక నిటుట్రుప్ విడిచి ఒకక్సారిగా ఆవేశంగా అరిచాడు. “అందరూ ఏడుపు
ఆపుతారా..”
ఆ అరుపుకి అందరూ నిశశ్బద్ంగా అయారు. ఆదినారాయణ అలుల్డి వైపు చూసి “ఏంటి బాబు ఏం జరిగింది?” అనాన్డు.
“ఏమి జరగలేదు. అందుకే అందరిని ఏడుప్ ఆపమనాన్ను.. ఎవరు చావలేదు ... జానకి వసుత్ంది.. తపప్కుండా వసుత్ంది.. వెళళ్ండి
ఎవరిపని వాళుళ్ చేసుకోండి.. చరితా వెళుళ్ ... వెళిల్ ఫెర్ష అప అవు.. హరీ ఆ బాగస్ తీసి లోపల పెటిట్ డెర్స మారుచ్కుని రా.. అతత్యయ్గారు నాకు
బాగా తలనొపిప్గా ఉంది కాఫీ ఇసాత్రా ..” అంటూ సెంటర టేబుల మీద ఉనన్ రిమోట తీసుకుని సోఫాలో కూరుచ్ని టి వి ఆన చేసాడు.
అతని వింత పర్వరత్నకి అందరూ విసుత్బోతూ అతను చెపిప్న పనులు చేయడానికి కదిలారు.
ఆదినారాయణ అలుల్డి పర్వరత్నలో అరాధ్లు వెతుకుతూ దుఃఖం మరిచ్పోయి భాసక్ర కేసి నిశచ్లంగా చూడసాగాడు.
భాసక్ర గంభీరంగా ఉనాన్ అతని మొహంలో దాచినా దాగని వేదన కళళ్ చివర, బిగించిన దవడల మీద తారాడుతుంటే ఒకక్ ఛానల
మీద కూడా ధాయ్స పెటట్కుండా చానలస్ మొతత్ం గబగబా మారేచ్సుత్నాన్డు.
ఆయన తదేకంగా అలుల్డి మొహంలోకి చూసుత్నన్వాడలాల్ గబుకుక్న టి.వి మీదకి దృషిట్ సారించాడు.
భాసక్ర కూడా ఛానల మారిచ్నవాడు కూడా తిరిగి రివరస్ వెళిల్ ముందు వచిచ్న ఛానల పెటాట్డు.
వారత్లు....

షిరిడి సాయిబాబాని అంటూ, సమాజంలో ఉనన్ దురామ్రాగ్లనే కాక, వయ్కిత్గత సమసయ్లకు కూడా పరిషాక్రం

చూపిసాత్నని, పర్జలంతా కషాట్లు, కనీన్ళుళ్ లేకుండా బతకాలనన్దే తన ఆశయం అని, రామ రాజయ్ సాథ్పనే తన లక్షయ్ం అని పర్జలని నమిమ్ంచి
దారుణంగా మోసం చేసుత్నన్ మహేందర్ బాబా అరెసట్.
ఈ రోజు అరధ్రాతిర్ అనూహయ్ంగా వచిచ్న ఒక అపరిచిత వయ్కీత్ ఫోన కాల తో మెదక, సంగారెడిడ్ మధయ్లో ఉనన్ ఒక గార్మంలో
సుమారు నెల రోజుల కిర్తం డేరాలు వేసుకుని తనే షిరిడి సాయిని అని పర్జలని నమిమ్సూత్, ఆధాయ్తిమ్కత ముసుగులో అవినీతి కారయ్కర్మాలు
చేసుత్నన్ మహేందర్ బాబా నిజ సవ్రూపం బయట పెటిట్ అరెసట్ కి కారణం అయిన

ఇరవై ఏళల్ యువతి ధైరయ్సాహసాలను చూసి

అచెచ్రువందుతునన్ పర్జలు.
ఇంతకాలం పర్జలు తమ శారీరక, మానసిక సమసయ్లతో బాబాని దరిశ్ంచుకుని మహిమల పేరుతో బాబా చేసిన బాల్కు మాజిక నమిమ్
అనేక విధాలుగా మోసపోవడం కాక యువతులు, మధయ్ తరగతి మహిళలను ధాయ్నం పేరుతో ఏకాంతంగా తీసుకెళిళ్ తన గదిలో బంధించి
వాళళ్పైన అతాయ్చారం జరిపినటుట్ ఆధారాలు లభించడంతో బాబాని అరెసట్ చేసారు.
అసలు ఎవరు ఈ మహేందర్ బాబా? ఎకక్డినుంచి వచాచ్డు? ఈయన వెనక ఉనన్ అదృశయ్ శకుత్లు ఏవి? బాబా వెనక రాజకీయ
నాయకుల అండ, దండ ఉనాన్యా ఇతాయ్ది విషయాల పై పోలీసులు విచారణ జరుపుతునాన్రు..
భాసక్ర చివాలన్ లేచి బయటకు వెళుత్ంటే తెలల్బోయి చూడసాగాడు ఆదినారాయణ. ఆయనకీ ఏం జరుగుతుందో అరధ్ం కాలేదు..
నిలువెలాల్ వణికిపోతూ లీలా అని కీచుగా అరిచి విరుచుకు పడిపోయాడు.
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రెండు కపుప్లోల్ కాఫీ తీసుకుని వచిచ్న లీల భరత్ సోఫాలో వెనకిక్ పడిపోయి కళుళ్ తెలవేయడం, అలుల్డు సోఫాలో లేకపోవడంతో ఏం
జరిగిందో అరధ్ం కాక టేర్ టేబుల మీద పెటిట్ భరత్ పకక్న కూరుచ్ని ఏవండి, ఏవండి అని ఆదురాద్గా పిలవసాగింది.
బటట్లు మారుచ్కుని వచిచ్న హరి, చరిత అమమ్మమ్ కంగారు, తాతగారు పడి ఉండడం చూసి గాభరాగా వాళళ్ దగగ్రకు వచిచ్
“ఏమైంది అమమ్మామ్?” అని అడిగారు.
ఆవిడ ఏడుపు గొంతుతో “ ఏమోరా తండిర్.. నేను కాఫీ తెచేచ్సరికి మీనానన్ ఏటో వెళాళ్డు.. ఈయన ఇకక్డ ఇలా పడిపోయారు.. ఈ
ఇంటికి ఏదో శని పటిట్ందిరా..” అని గొలుల్మంది.
హరి, చరిత ఒకరినొకరు బేలగా చూసుకునాన్రు.
హరి వేగంగా వెళిల్ గాల్సుతో నీళుళ్ తీసుకొచిచ్ తాతగారి మీద చలుల్తూ ”తాతయాయ్” అని పిలిచాడు.
ఆయన రెండు పిలుపులకి నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి హరి వైపు చూసి “మీ నానన్ .. మీ నానన్” అనాన్డు.
“నానన్ లేరు బయటికి వెళాళ్రు తాతయాయ్.. ఏం కావాలి?” మృదువుగా అడిగాడు హరి.
ఆయన కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతుంటే టివి వైపు చూపించి “బాబా ... అమమ్ .. బాబా అరెసట్... అమమ్ బాబా దగగ్రకు” అంటూ
పొడిపొడిగా మాటాల్డసాగాడు.
హరికి ఆయన ఎం చెబుతునాన్డో తెలుసుకునే శకిత్ లేదు. అతని వయసుకి కొనిన్ వారత్లు ఆకళింపు చేసుకునే శకిత్ లేదు.. అందుకే
ఆయన టివి వైపు చూపిసూత్ మాటాల్డుతునన్ పొడి మాటలు అరధ్ం కాక అమమ్మమ్ వైపు నిసస్హాయంగా చూసూత్ నాకు అరధ్ం కావడం లేదు
అమమ్మమ్ అనాన్డు.
చరిత తను అవగాహన చేసుకునన్ంతవరకు నెమమ్దిగా అంది “అమమ్ ఎకక్డుందో బాబాగారు చెపాత్ అనాన్రుకదా చెపప్లేదా అని
అడుగుతునాన్రు”.
లీలమమ్ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ అంది “బాబాలు, సావ్మిజిలు అమమ్ని తేలేరు నానన్ .. ఆ భగవంతుడే అమమ్ని మన దగగ్రకు
పంపించాలి..అంతే .. “
భరత్ దగగ్రగా జరిగి ఆయన భుజం పటుట్కుని లేవదీసి “ఆ కాఫీ కపుప్ ఇలా ఇవువ్తలిల్” అంది చరితతో.
చరిత కాఫీ కపుప్ ఇచిచ్ంది. ఆవిడ ఆయన నోటికి కాఫీ అందించి “ తాగండి.. కొంచెం పార్ణం కుదుట పడుతుంది” అంది.
ఆయన ఆవిడ చేతిలో కపుప్ అందుకుని సరిగా కూరుచ్ని నెమమ్దిగా కాఫీ తాగుతోంటే ఆవిడ లేచి పిలల్లిదద్రిని భుజం పటుట్కుని డైనింగ
టేబుల దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ కూరోచ్బెటిట్ ఇదద్రికీ సాన్కస్ ఇచిచ్ంది,
చరిత తినకుండా ఆవిడ మొహంలోకి చూసూత్ “ అమమ్ కనిపించలేదా అమమ్మామ్?” అని అడిగింది జాలిగా.
ఆవిడ చరితను గుండెలకు హతుత్కుని “వసుత్ందమామ్ తపప్కుండ వసుత్ంది.. ఆ దేవుడు మనకి అనాయ్యం చేయడు” అంది.
గంపెడాశతో తలిల్ వసుత్ందని, తను వెళేల్సరికి ఆవిడ ఇంటోల్ చిరునవువ్లు చిందిసూత్ ఉంటుందని ఇంటికి వచిచ్న చరిత పర్సుత్తం ఆ
పరిసరాలోల్ నాటయ్ం చేసుత్నన్ విషాదం భరించలేక ఆవిడ గుండెలోల్ ఒదిగిపోయి కుమిలి, కుమిలి ఏడవసాగింది.
అవంతి పడుకుందనన్ మాటే కాని నిదర్పటట్డం లేదు..
ఆలోచనలు.. ఆలోచనలు.. నిజంగానే చరిత వాళళ్ అమమ్ తిరిగి వసుత్ందా?.. చచిచ్పోలేదా.. బాబాగారు చెబితే వచేచ్సుత్ందా?
బాబాగారికి చాలా మహిమలునాన్యా! చరిత వాళళ్ అమమ్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో , ఎపుప్డు వసుత్ందో ఆయనకి ఎలా తెలుసుత్ంది! అసలు మహిమ
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అంటే ఏంటి? ఎలా వసుత్ంది? అవంతికి తను చూసిన కొనిన్ డిసీన్ సినిమాలోల్ విచ లు, ఈవిల పవరస్ గురొత్చాచ్యి. అంతేకాదు టి.విలో
చూసిన మాయాబజార , పాతాళభైరవి సినిమాలు గురొత్చాచ్యి.
భలే తమాషాగా ఉంటాయి... మాయాబజార లో బోలెడనిన్ లడుల్, కజిజ్కాయలు, పాయసం అనీన్ వచేచ్సాత్యి. అదేదో ఒక సినిమాలో
మాయం అయిపోయిన వాళుళ్ భసమ్ం లో కనిపిసాత్రు. మాయ అంటే మాజిక... ఎస మాజిక ...
అయితే బాబాగారికి అలాంటి మాజిక తెలుసనమాట.
ఆ మాజిక తో ఏమైనా చేయచుచ్..
అమమ్ని మంచి అమమ్గా మారచ్గలరా..
అవును అమమ్ని మంచిదానిగా మారుసాత్రేమో అడగాలి. బాబాగారిని కలవాలి. ఎకక్డుంటారు బాబాగారు? ఎలా వెళాళ్లి? చరితని
అడిగితే.. అవును అడగాలి. బాబాగారి దగగ్రకు ఎలా వెళాళ్లో చరితని అడిగి తను అకక్డికి వెళాళ్లి.. తెలల్ని, పెదద్ గడడ్ంతో పదామ్సనంలో
కూరుచ్నన్ బాబా ఆయన ఎదురుగా కూరుచ్ని తను పర్శన్లడుగుతునన్టుట్ ఆయన తన తల మీద పేర్మగా నిమిరి ఏదో చెబుతునన్టుట్ అనేక
దృశాయ్లు కదులుతుంటే మెలల్గా కళుళ్ మూసుకుంది.
మరునాడు సూక్ల కి తవ్రగా వెళిళ్ంది అవంతి. అపప్టికి చరిత ఇంకా రాలేదు.
చరిత కోసం ఎదురు చూసూత్ కారిడార లో పిటట్గోడ ఎకిక్ కూరుచ్ంది.
ఒకొక్కక్రే వసుత్నాన్రు.. కొంతసేపటికి మొతత్ం విదాయ్రిధ్ని, విదాయ్రుధ్లతో నిండిపోయింది.
ఫసట్ పిరియడ టైం అయింది.
చరిత ఇంకా రాలేదు. అవంతి అసహనంగా ఎదురుచూసోత్ంది.
అపుప్డే గేటులోకి వచిచ్న బండి మీద నుంచి దిగిన నిషా తండిర్కి బై చెపిప్ కాల్సులు మొదలైందేమోననే హడావుడితో పరుగులు
పెడుతూ వచిచ్ అందరూ కాల్సస్ కి వెళిళ్పోయినా తను వెళళ్కుండా గోడ మీద కూరుచ్నన్ అవంతి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అడిగింది ఏంటి
అవంతీ ఇకక్డ కూరుచ్నాన్వేం ...
అవంతి గేటు నుంచి దృషిట్ తిపప్కుండా అంది చరిత కోసం చూసుత్నన్.
చరిత ఇంకా రాలేదా..!?
లేదు..
అవునా ఇంత లేట గా రాదు తను.. ఈ పాటికి వచేచ్యాలి.. ఇంకా రాలేదంటే బహుశా ఇవాళ రాదేమో.
అవంతి చివువ్న తల తిపిప్ నిషా వైపు చూసింది.
“ఎందుకు రాదు... వాళళ్మమ్ వచేచ్సిందా..?” ఆతర్ంగా అడిగింది.
“వాళళ్మమ్ వసుత్ందని నీకు చెపిప్ందా?” చితర్ంగా చూసింది నిషా.
అవంతి ఒకక్ గెంతులో గోడ దిగి నిషా దగగ్రగా నడిచి “అవును చెపిప్ంది.. బాబాగారు రపిప్సాత్ అనాన్రుట.”
“వాట?” అవంతిని పిచిచ్దానిన్ చూసినటుట్ చూసింది నిషా.” బాబాగారు... హూ ఈజ బాబా?” అవంతి కళళ్లోల్కి గుచిచ్ చూసూత్
అడిగింది.
అవంతి ఆ చూపుకి కలవరపడి అటూ, ఇటూ బితత్రగా చూసింది.
“బాబా ఎవరు అవంతీ?” మళీళ్ అడిగింది నిషా.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2018

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

6
అవంతి నిషా కళళ్లోల్కి లోతుగా చూసూత్ “నీకు విచ తెలుసుకదా

సోన్ వైట , సీల్పింగ బూయ్టీ ఇలాంటి చాలా మూవీస లో మనం

చూసాం.. గురుత్ందా! కొనిన్ ఈవిల పవరస్ ఉనన్ వాళళ్ని కూడా బేర్వ మూవీలో చూశాం .. అలాంటి మెజిషియనిన్ తెలుగులో బాబా అంటారు.
ఆ బాబా మాజిక చేసి చరిత వాళళ్ అమమ్గారు ఎకక్డ ఉనాన్రో చేపాత్రుట.. చరిత వాళళ్ అమమ్మమ్, ఆంటీ బాబా దగగ్రకు వెళాల్రు నినన్.. వాళుళ్
తపప్కుండా చరితా వాళళ్ అమమ్ను తీసుకుని వసాత్రు అని చెపిప్ంది. అయితే ఖచిచ్తంగా వచిచ్ ఉంటారు.. అందుకే తను కాలేజ కి రాలేదు.
చూసావా బాబాగారు ఎంత గేర్ట.!” మెరిసే కళళ్తో చెపుత్నన్ అవంతికేసి అపరిచిత వయ్కిత్ని చూసినటుట్ చూడసాగింది నిషా.
దీనికి మెంటలా! ఏం మాటాల్డుతోంది.. కాసేపు విచ అంటుంది. కాసేపు మెజిషియన అంటుంది. కాసేపు ఈవిల అంటుంది. కాసేపు
బాబా అంటుంది.. ఏం మాటాల్డుతోంది. నానెస్నస్..
విసుగాగ్ మొహం పెటిట్ అంది“ ఆర యూ మాడ అవంతీ! వాట నానెస్నస్ ఆర యూ టాకింగ. డోంట బిహేవ లైక సుట్పిడ. ” పద కాల్స
కి వెళదాం.
అవంతి నిషా మొహంలో భావాలు, సవ్రంలో సీరియస నెస పటిట్ంచుకోకుండా పద అంటూ కాల్స వైపు నడిచింది.
కాల్స కి వెళిళ్ందనన్మాటే కానీ అవంతి ఆలోచనలు, మనసు చరిత వాళళ్ అమమ్ చుటూట్ తిరగసాగింది.
ఆంటీ వచేచ్సి ఉంటుంది. ఇనిన్రోజులు అమమ్ని మిస అయినందుకు ఇవాళ చరిత కాలేజ కి రాకుండా వాళళ్ అమమ్తో సెప్ండ
చేసుత్నన్ది కాబోలు. బాబాగారికి ఎలా తెలిసింది ఆవిడ ఎకక్డ ఉందో! అసలు ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? బహుశా వాళళ్ ఊరు వెళిళ్ందేమో!.
అనవసరంగా అందరూ కంగారు పడాడ్రు. అమమ్ అయితే చాలా బాడ గా మాటాల్డింది. ఎవరితోటో లేచిపోయి ఉంటుంది. సిగుగ్లేనిది ఈ
వయసులో అంది.. అంటే ఏంటి? అసలు లేచిపోడం అంటే ఏంటి?
అవంతి నిషా వైపు చూసింది. లెకచ్రర చెపుత్నన్ పాఠం వినడంలో పూరిత్గా లీనమైంది.
అసలు ఆవిడ ఏం చెపోత్ందో.. అది ఏ సబెజ్కుట్ ఏమి తెలియలేదు అవంతికి.. ఏ మాతర్ం ఏకాగర్త చూపించలేకపోతోంది. అవంతి
మనసంతా బాబా చుటూట్ తిరుగుతోంది. అరెజ్ంటుగా బాబాని చూడాలని ఉంది. కాకపోతే ఆయన దగగ్రకు ఎలా వెళాళ్లో తెలియదు.. చరితను
అడిగి తెలుసుకుందామంటే తను కాలేజ కే రాలేదు.
అవునూ ఇంతకీ ఆవిడ ఇంటికి వచిచ్నటేట్నా. ఎకక్డికి వెళిళ్ంది?
అవంతి మళిళ్ నిషా వైపు చూసింది. అపుప్డే కాల్స అయిపోయింది. లెకచ్రర వెళిళ్పోయింది. అవంతి నిషా అని పిలిచింది.
నిషా "ఏంటి" అనన్టుట్ చూసింది.
" లేచిపోడం అంటే ఏంటి?"
"ఓ మై గాడ ... నీకు ఏమైంది.. పిచిచ్, పిచిచ్ మాటలు మాటాల్డుతునాన్వు.. నీకు తెలుసుకదా నాకు తెలుగు సరిగా రాదు.. నువువ్ చెపేప్
తెలుగు వరడ్స్ అసలు అరధ్ం కావడం లేదు.. కెన యూ పీల్జ సాట్ప దిస కైండ ఆఫ వలుగ్ర లాంగేవ్జ... " అసహనంగా అరిచినటుట్ అంది.
ఆమె పకక్న కూరుచ్నన్ అమామ్యి ఆ అరుపుకి వాళళ్ వైపు చూసి" వాట హపెండ?" అంది.
నిషా కళుళ్ అదోలా తిపుప్తూ సవ్రంలో చిరాకు వయ్కత్ం చేసూత్ " అవంతీ పీల్జ యూ సిట సమ అదర పేల్స... పీల్జ" అంది.
చినన్బుచుచ్కునన్ మొహంతో అవంతి తన బాగ తీసుకుని వెనక బెంచి లోకి వెళిల్ కూరుచ్ంది.
అకక్డ కూడా ఆలోచనలతో అశాంతిగా కూరుచ్నన్ అవంతి లంచ అవగానే బాగ తీసుకుని గేటు వైపు నడిచింది.
అవంతి కాలేజ నుంచి నేరుగా ఇంటికెళిళ్పోయింది.
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అపుప్డే పని ముగించుకుని టి విలో సీరియల చూసూత్ పడుకునన్ జాహన్వి కూతురు అలా ఎటూ కాని టైం లో కాలేజ నుంచి
ఎందుకు వచిచ్ందా అని అరధ్ం కాక తెలల్బోయి చూసింది అవంతిని.
“కాలేజ లేదా?” అడిగింది.
“ఉంది ..నేను వచేచ్శాను ...” అంటూ బాగ కురిచ్లో పడేసి బాతూర్ం వైపు వెళిళ్ంది అవంతి.
జాహన్వికి వెరిర్ కోపం వచిచ్ంది. దీనికి రోజు, రోజుకి నిరల్క్షయ్ం పెరిగిపోతోంది. అసలెందుకు కాలేజ ఎగొగ్టిట్ వచిచ్ంది. పైగా అడిగిన
దానికి సరిగా సమాధానం కూడా ఇవవ్కుండా. ఎంత ధైరయ్ం! దీనికేదో పిచిచ్పటిట్ంది. అనుకుంటూ అవంతి బాతూర్ం లోనుంచి రాగానే
అడిగింది విసురుగా “ ఎందుకు వచాచ్వు..? ఏం ఉదధ్రించాలి నువివ్పుప్డు..?”
అవంతి మాటాల్డకుండా వంటగదిలోకి వెళిల్ డబాబ్లు వెతికి మికస్ర పేల్టులో పోసుకుని వచిచ్ టి వి ఎదురుగా కూరుచ్ంది.
జాహన్వి కోపంగా అడిగింది “ఏంటే నీ నిరల్క్షయ్ం.. ఎందుకంత పొగరు! కాలేజ ఎందుకు ఎగొగ్టాట్వు ? అడుగుతుంటే చెపప్వేం..”
“చరిత రాలేదు.. అందుకే నాకూ ఉండబుదిధ్ కాలేదు.”
“ఏంటి? ” జాహన్వికి కోపం తారాసాథ్యికి చేరింది.. అవంతిని రెకక్పుచుచ్కుని లేపి “అదేవతో కాలేజ కి రాకపోతే నువువ్ కూడా
మానేసాత్వా... వెళుళ్.. కాలేజ కి వెళుళ్..” అంది లాగుతూ.
అవంతి బలవంతంగా విడిపించుకుని “ఇపుప్డు కాల్సులు కూడా లేవు.. నాకు ఉండాలని అనిపించలేదు వచేచ్సాను.. ఇంక వెళళ్ను”
అంది.
జాహన్వి మండిపడుతూ అంది “అసలు అదెందుకు రాలేదు?”
“వాళళ్మమ్ రిటరన్ వచిచ్ంది.”
“ఏంటి?” జాహన్వి నమమ్లేనిదానిలా చూసింది.. రిటరన్ వచిచ్ందా.. నిజంగానా
“నిజమే ... బాబాగారు ఆవిడ ఎకక్డికి వెళాళ్రో వాళళ్ అమమ్కి అదే చరిత వాళళ్ అమమ్మమ్కి చెపాప్రుట.. ఆవిడ వెళిల్ తీసుకు
వచిచ్ంది.”
జాహన్వి వెరిర్దానిలా చూసింది.. “నీకేదనాన్ పిచెచ్కిక్ందా.. పిచిచ్ వాగుడు నువూవ్ను. లేచిపోయిన ఆవిడ రావడం ఏంటి?”
అవంతి కోపంగా అరిచింది “ఇంకోసారి అలా అనకు.. ఆవిడ చాలా మంచిది. నీలాగా కాదు. ఆవిడ బాబాగారి దగగ్రకు వెళిళ్ంది..
మంచి అమమ్ కావాలని.. నువువ్ కూడా వెళిల్రా మంచిదానివి అవుతావు” అంటూ విసురుగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది.
జాహన్వి సాథ్ణువులా నిలబడిపోయింది. బాబా ఎవరు? ఆయన మంచి అమమ్గా చేయడం ఏంటి? దీనికి ఏమైంది..
టివి లో వచేచ్ చెతత్ సీరియలస్ చూడడం తపప్ ఏనాడూ వారాత్చానేల చూడడం, వారాత్పతిర్క చదవడం అలవాటు లేని జాహన్వికి బాబా
గురించి తెలియదనన్ విషయం అవంతికి తెలిసేత్ పరిసిథ్తి ఇంకోలా ఉండేది.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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