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జానకి వెళిల్ ఆ వేలిట్కి మూడోరోజు.
పోలీస రిపోరట్ ఇచిచ్నా ఇంతవరకు ఆమె జాడ తెలియలేదు. మితుర్ల బలవంతం మీద నినన్ సాయంతర్ం కొనిన్ పర్ముఖమైన టి వి
చానలస్ లో జనారధ్న తో కలిసి వెళిల్ జానకి వివరాలు, ఫోటో ఇచిచ్ పర్కటన ఇచాచ్డు భాసక్ర. పరువు, పర్తిషట్ అంటూ కూరుచ్ంటే ఆవిడ జాడ
ఎలా తెలుసుకుంటావు ఏం ఫరావ్లేదు ఇవువ్ అని లీలమమ్, ఆదినారాయణ కూడా చెపప్డంతో ధైరయ్ంగా ఇచాచ్డు.
రాతిర్ నుంచే పర్కటన పార్రంభిసాత్ం అని ఛానల వాళుళ్ చెపాప్రు.. బాగా పొదుద్పోయిందాకా టివి చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు భాసక్ర..
కానీ ఎకక్డా పర్కటన కనిపించలేదు. అలా టి.వి చూసూత్నే ఎపుప్డో నిదర్పోయాడు.
తెలల్వారి బాగా ఆలసయ్ంగా లేచాడు. అపప్టికే చరిత, హరి కాలేజ లకు వెళిళ్పోయారు. చరిత లీలమమ్ వచాచ్క కొంచెం తేరుకుంది
కానీ తలిల్ని తలచుకుని పిచిచ్దానిలా ఏడుసూత్ కూరుచ్నేది. లీలమమ్ “అమమ్ ఎకక్డికి వెళళ్దు తపప్కుండ వసుత్ంది” అని ధైరయ్ం చెపిప్ కాలేజ కి
పంపిసోత్ంది.
ఆదినారాయణ పైకి గంభీరంగా ఉనాన్ లోలోపల విపరీతంగా ఆందోళన పడుతునాన్డు. కూతురు ఈ వయసులో ఇలుల్ వదిలి
పోడానికి కారణం ఏమి ఉంటుందో ఆయనకీ ఏ మాతర్ం అరధ్ం కావడంలేదు. పిలల్లతో కాని, భరత్తో కాని, ఆరిధ్కంగా కానీ ఇతరతార్ కాని
ఎలాంటి సమసయ్లు లేవు. అనారోగయ్ సమసయ్లు లేవు.. మరి ఎందుకు అలా వెళిళ్పోయింది? బయటికి వెళిల్న మనిషి ఎటనాన్ దారి తపిప్
పోయిందా .. ఏదనాన్ యాకిస్డెంట అయిందా ? ఏం జరిగి ఉంటుంది!

ఆమె అదృశయ్ంతో

ఇలల్ంతా తలల్కిందులైంది. పిలల్లు

తలల్డిలిల్పోతునాన్రు.
భాసక్రిన్ చూసుత్ంటే అందరికి గుండె తరుకుక్పోతోంది. ఆఫీసుకి వెళుత్నాన్డు, వసుత్నాన్డు కానీ మనిషి ఇహలోకంలో లేడు. గడడ్ం
బాగా పెరిగిపోయి, బాగా జబుబ్పడి లేచిన వాడిలా అయాడు. రాతిర్ళుళ్ అసలు నిదర్పోడం లేదు. ఆఫీస నుంచి పొలీస సేట్షన కి వెళిల్ జానకి
గురించి ఏమనాన్ సమాచారం తెలిసిందేమో అని తెలుసుకుని, నిరాశగా, ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వసాత్డు.. ఏదో తినాలి కాబటిట్ నాలుగు
మెతుకులు కతికి అలా సోఫాలో నిరేవ్దంగా కూరుచ్ని ఆలోచిసూత్, మధయ్, మధయ్ కంట తడి పెడుతూ ఉంటాడు.
ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేచి కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ని టివి ఆన చేసాడు.
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లీలమమ్ కాఫీ కపుప్తో వచిచ్ంది. ఆవిడ వెనకాలే ఆదినారాయణ కూడా వచిచ్ అలుల్డి పకక్న కూరుచ్నాన్డు. ఆవిడ ఇదద్రికీ కాఫీ
ఇచిచ్ంది.
భాసక్ర తను ఏ చానెల కి పర్కటన ఇచాచ్డో ఆ చానెలస్ తిపుప్తూ కూరుచ్నాన్డు. ఒక దగగ్ర సినిమా పర్మోషన కారయ్కర్మం, ఒక
దగగ్ర పనికిరాని చరాచ్ కారయ్కర్మం.. విసుగాగ్ మరో చానెల తిపాప్డు. టి వి వారత్లు మొదలయాయి. కొంతసేపు రాజకీయాలు, ఇతర వారత్లు
అయాక నూయ్స రీడర సంగారెడిడ్ లో జరిగిన ఒక విచితర్ం అంటూ ఏదో చెపప్సాగింది. ముగుగ్రూ శర్దధ్గా వినసాగారు.
సంగారెడిడ్లో వెలసిన శిరిడి సాయిబాబా. సంగారెడిడ్ పార్ంతంలో మహేందర్ యోగి రూపంలో షిరిడి సాయి బాబా వెలిసాడని,
భకుత్లపాలిట కలప్వృక్షమై అలరిసుత్నాన్డని తెలిసింది. సంతానం లేని వాళళ్కి సంతానం, ఉదోయ్గాలు లేనివారికి ఉదోయ్గాలు ఇలా అనేక
సమసయ్లతో తనని దరిశ్ంచుకునన్ వాళళ్ని కటాకిష్సుత్ భకుత్లను అలరిసుత్నాన్డని చెపుప్కోడం కాక వందల సంఖయ్లో పర్జలు బాబాని
దరిశ్ంచుకుంటునాన్రు.
బాబా వెలిసిన పర్దేశం, తండోపతండాలుగా ఆయనిన్ దరిశ్ంచుకోడానికి వెళుత్నన్ పర్జలను చూపిసుత్నాన్రు. లీలమమ్ భకిత్గా రెండు
చేతులూ జోడించి కనిపించి, కనిపించకుండా కనిపిసుత్నన్ ఆ బాబాకి దణణ్ం పెటుట్కుని అంది “బాబాగారు కనిపించే దైవం ... ఒకక్సారి
మనమూ దరిశ్ంచుకుందాం బాబు.. ఇలాంటి వాళుళ్ పర్శన్లకి జవాబులు చెపాత్రు మన జానకి గురించి అడిగితె అయన చెపాత్రు”.
భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు “ ఇవనీన్ మీరు నముమ్తునాన్రా..? ఇలాంటి వాళుళ్ ఈ మధయ్ చాలా మంది వెలుసుత్నాన్రు.. ఆసుత్లు
సంపాదించుకుని పారిపోతునాన్రు. వాళేళ్ం దేవుళాళ్ అతత్యయ్గారు?” అనాన్డు.
“ఊరుకో లీలా చాదసత్ం నువువ్నూ.... ఆయన నిజం బాబా అయితే అకక్డే ఎందుకు వెలుసాత్డు.. అయినా నిజంగా షిరిడి బాబా నీ
పర్శన్కి సమాధానం చెపేప్వాడే అయితే అదిగో నువువ్ ఆ ఫోటో దగగ్ర నిలబడి మా జానకి ఎకక్డుంది అని అడిగినా చెపాత్డు..” అనాన్డు
ఆదినారాయణ గోడకునన్ బాబా ఫోటో చూపిసూత్.
“అబదద్ం అయితే అంతమంది జనం ఎందుకు వెళాత్రు. చూడండి ఎంతమందో.. అదిగో బాబాగారు” ..
టివిలో కనిపిసుత్నన్ బాబా అనబడే వయ్కీత్ కనిపించడంతో ఉదేవ్గంగా అరిచింది.. అచుచ్ షిరిడి సాయి లాగే ఉనాన్రు.. ఆ కాషాయ వసాత్ర్లు, ఆ
తెలల్ గడడ్ం, ఆ ఆకుపచచ్ తలపాగా.. పర్శాంతమైన చిరునవువ్ రెండు చేతులూ జోడించింది.
“కాషాయ వసాత్ర్లు వేసుకునన్ వాళళ్ంతా యోగులు, బాబాలు అవుతారా లీలా ...?” ఆదినారాయణ కొటిట్పారేశాడు.
ఆవిడ భరత్ వైపు చిరాగాగ్ చూసి భాసక్ర తో అంది “ఏ పుటట్లో ఏ పాముందో ఎవరు చెపప్గలరు? నా మాట విని ఒకసారి వెళిల్ వదాద్ం
బాబు..”
భాసక్ర ఏదో చెపేప్లోగా శారద, ఆమె భరత్ జనారధ్న వచాచ్రు.
“రామామ్ శారద మంచి సమయానికి వచాచ్వు” అంటూ ఆహావ్నించింది లీల.
శారద వచిచ్ లీలమమ్ పకక్న కూరుచ్ంది, జనారధ్న భాసక్ర పకక్న కూరుచ్నాన్డు.
“టివి లో చెపాప్రా నినన్ మనం ఇచిచ్ వచాచ్ం కదా” అడిగాడు జనారధ్న.
“అదే చూసుత్నాన్ ... నాకు ఇంకా కనిపించలేదు” అనాన్డు భాసక్ర.
అపుప్డే సోర్క్లింగోల్ కనిపించింది. జానకి అనే పేరుగల యాభై ఏళల్ మహిళ మూడు రోజుల కిర్తం మారెక్ట కి వెళిల్ ఇంటికి తిరిగి
రాలేదు. ఆమె ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలియక భరత్, పిలల్లు, బంధువులు ఆందోళనతో కనీన్రు మునీన్రు అవుతునాన్రు. ఆచూకి తెలిసినవారు
సంపర్దించవలసిన చిరునామా... భాసక్ర పేరు, ఫోన నెంబర , అడర్స ఇచాచ్రు
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“అదేంటి సోర్క్లింగోల్ ఇచాచ్రు.. ఫోటోతో సహా సపరేట గా వేసాత్రనుకునాన్” అనాన్డు జనారధ్న.

భాసక్ర ఒకక్ క్షణం ఉదేవ్గంతో వణికిపోయాడు. జానకి గురించి ఇలా పర్కటన ఇపిప్ంచాలిస్ వసుత్ందని ఎనన్డనాన్ ఊహించాడా.
కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి.
ఆదినారాయణ అనాన్డు “ అదంతా ఒకపుప్డు దూరదరశ్న లో అలా ఇచేచ్వారు. ఇపుప్డు పర్ధాన వారత్లు తపప్ అనీన్ సోర్క్లింగ లోనే..
“
శారద అంది “ఈ పైరవేటు చానెలస్ కి ఏదనాన్ సెనేస్షనల నూయ్స ఉంటే తపప్ పార్ధానయ్త ఇవవ్రు.”
“పోలీసులే తెలుసుకోలేకపోయారు ఈ పర్కటన దావ్రా ఒరిగేదేముంది లేమామ్. అదిగో ఇంతకుముందే చెపాప్రు టివి లో.
సంగారెడిడ్లో షిరిడి సాయి బాబాగారు సవ్యంగా వెలిసారుట. ఓసారి వారిని దరిశ్ంచుకుందాం అంటే వాళుళ్ వినడంలేదు.. కనీసం నువవ్నాన్
చెపుప్ శారదా” అంది లీల.
“షిరిడి బాబా వెలవడం ఏంటి పినిన్గారు? “
“అవునమామ్ ఇపుప్డే చూపించారు. జనం పర్వాహంలా వెళుత్నాన్రు.”
“అదేమో కానీ నిజామాబాద కి కొంచెం దూరంలో ఎకక్డో భవాని ఆలయం దగగ్ర విదాయ్నంద సావ్మి అని వచాచ్రుట.. ఆయన
అమమ్వారి ఉపాసకులుట. ఆయన చాల పవరుఫ్ల మాన అని, దివయ్ శకుత్లునాన్యని చెపుప్కుంటునాన్రు. ఆయనకీ ఎలాంటి పర్చారం లేదు..
ఏ సమసయ్ అయినా చిటికెలో పరిషక్రిసాత్టట్. ఆయన దగగ్రకు వెళాద్మా?” అంది శారద.
భాసక్ర శారద మొహం లోకి అదోలా చూసాడు.
జనారధ్న కూడా అనాన్డు అవును ...” మా కజిన అకక్డే ఉంటాడు. వాడికేదో పర్మోషన విషయంలో ఏదో పార్బల్ం వసేత్ వెళాళ్డు.
వాడికి పర్మోషన వచిచ్ందిట. అలా చాలా మందికి చాలా జరిగాయిట. పైగా ఆయన అసలు అవసరం అయితే తపప్ పూజలవి చెపప్టట్.
డబుబ్లు కూడా తీసుకోడని వినాన్ను. “
భాసక్ర అతని మాటలు విని ఆలోచిసుత్నన్టుట్ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
ఆదినారాయణ కూడా జనారధ్న మాటలు విని “అవును నేను కూడా వినాన్ను విదాయ్నంద సావ్మి గురించి.. ఆయన చాలా ఊళుల్
తిరుగుతూ ఇకక్డికి వచాచ్డని చెపాప్రు” అనాన్డు.
లీలమమ్ ఆతర్ంగా అంది “ అయితే ఆయన దగగ్రకు వెళాద్ం పదండి.”
“మనిదద్రం వెళాద్ం పినిన్గారు. వాళెళ్ందుకు” అంది శారద.
“అయితే నేను రెడీ అయి వసాత్ను. నా వంట కూడా అయిపొయింది. పిలల్లు వచేచ్ టైం కి తిరిగి వసాత్ముగా.”
“రాలేము.. మనం వెళళ్డానికి మూడు గంటలు పడుతుంది. అయినా ఇపుప్డు వెళిళ్నా లాభం లేదు. ఉదయమే వెళిల్పోవాలి. ముందు
ఆయన శిషుయ్లకి ఫోన చేసి అపాయింటెమ్ంట తీసుకోవాలి. “ అంది శారద.
“అదేదో తీసుకోమామ్” వేడుకుంటునన్టుట్గా అంది.
“అలాగే.. వాసవి అపారెట్మ్ంటస్ లో నా ఫెర్ండ ఉంది. తను కూడా వెలిల్నద్నుకుంటా తనని అడిగి ఫోన నెంబర తీసుకుంటా.” అంది
శారద.
“తవ్రగా తీసుకో కనీసం రేపనాన్ వెళేళ్లా చూడు” అంది లీలమమ్.
ఆవిడ అనన్టేట్ తన ఫెర్ండ దగగ్ర ఫోన నెంబర తీసుకుని విదయ్నందసావ్మి పరస్నల సెకెర్టరీ కి ఫోన చేసింది శారద.
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ఉదయం శివాభిషేకం, చండి హోమం పర్తిరోజూ ఉంటాయని అవి అయాక భకుత్ల సమసయ్లు సావ్మివారు వింటారని చెపాప్రు.
మరునాడు వెళళ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. వదద్ని వారించినా వినరు అని తెలిసిన భాసక్ర మౌనంగా ఉండిపోయాడు. కాకపోతే
మావగారు కూడా బయలుదేరడంతో డైరవర ని పెటుట్కుని కారులో వెళళ్మనాన్డు.
జానకికి దూరం నుంచి ఆశర్మం చూపించి మహాలకిష్, విశాలాకిష్వెళిళ్పోయారు.
జానకికి ఎలా లోపలికి వెళాళ్లో అరధ్ం కాలేదు. కొంచెం దూరంగా ఉండి ఆశర్మం వైపే దృషిట్ నిలిపి నిలబడింది.
అంతటా పర్శాంతంగా ఉంది. గేటు కొంచెం తెరిచి ఉంది. ఒకళిళ్దద్రు శిషుయ్లు అటు, ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. గేటు లోపల ఆవరణ
మొతత్ం పూల మొకక్లతో రమణీయంగా ఉంది.
జానకికి నీరసంగా ఉంది. ఆకలేసోత్ంది. దుఃఖం కూడా వసోత్ంది. మూడు రోజులైంది పిలల్లని, ఆయనని చూసి వాళుళ్ ఎంత కంగారు
పడుతునాన్రో ఏంటో.. పిలల్లు ఏడుసుత్ంటారు. ముఖయ్ంగా చరిత.. అది తను క్షణం కనిపించకపోతే విల, విలాడుతుంది. అలాంటిది మూడు
రోజులైంది తను ఇలుల్ వదిలి వచిచ్. వచేచ్ ముందు ఆయన ఫోన నెంబర ఒక కాగితం మీద రాసుకుని రావాలనన్ జాఞ్నం లేకపోయింది.
ఎంత తెలివి తకుక్వ పని చేసింది!
ఉమాదేవిని నమిమ్ తన సమసయ్కు పరిషాక్రం లభిసుత్ందని ఆశతో ఆయనకి చెపప్కుండా బయటికి వచిచ్ంది. ఎపుప్డనాన్ ఇలా
జరిగిందా? అయినా తనకి దయయ్ం పటిట్ందా ఉమాదేవి ఏదో చెబితే ఎవరితో ఆ విషయం చరిచ్ంచకుండా ఎందుకు నమిమ్ంది? కనీసం
శారదకనాన్ చెపాప్లిస్ంది కదా!
జానకికి తల పగిలిపోతునన్టుట్ అనిపించింది. లోపలికి వెళాళ్లా వదాద్ అని సందేహంతో గేటు బయటే ఆగిపోయింది.
అపప్టికే పూజ అయిపోయినటుట్ంది. లోపల భకుత్లెవరూ లేరు. ఇపుప్డు తను వెళిళ్నా సావ్మి దరశ్నం లభించదు.
మళీళ్ రేపు ఉదయం రావాలో, సాయంతర్ం దరశ్నం ఇసాత్రో..
జానకి దృషిట్ గేటు వైపు వసుత్నన్ శిషుయ్డి వైపు మళిళ్ంది. అతను గేటు మూసి గడియ వేసుత్నాన్డు. జానకి వేగంగా వెళిల్ “బాబూ“ అని
పిలిచింది.
అతను పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు..
“సావ్మి దరశ్నం లభిసుత్ందా?“ ఆశగా అడిగింది.
అతను తల అడడ్ంగా ఊపి “రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి రండి” అని కుల్పత్ంగా చెపిప్ గేటు వేసేసి, మరో మాటకి అవకాశం
లేకుండా వెళిళ్పోయాడు.
జానకి ఉసూరుమంటూ వెనకిక్ తిరిగింది.
ఎకక్డికి వెళాళ్లో అరధ్ం కాలేదు. నినన్ సాయంతర్ం ఉమాదేవి తనని ఆ బాబా గారి దగగ్ర వదిలి వెళిళ్న దగగ్రనుంచి పిచిచ్ దానిలా
తిరుగుతోంది. ఇపుప్డు ఎకక్డ తల దాచుకోవాలి? ఇంటికి వెళిళ్పోవాలి.. అకక్డ, పిలల్లు, ఆయన ఎంత ఖంగారు పడుతునాన్రో.. ఎంత
ఏడుసుత్నాన్రో.. కానీ తన పరస్ పోయింది. చేతిలో చిలిల్ గవవ్ లేదు. ఎలా పోయిందో, ఏం జరిగిందో కూడా అరధ్ం కావడం లేదు.
జానకి నెమమ్దిగా నడుసూత్ వచిచ్న దారినే వెనకిక్ నడిచింది. దారి గురుత్ పెటుట్కుని అమమ్వారి గుడికి వెళిళ్ంది. గుడికి గేటు, తలుపులు
లేవు మొండి గోడలు.. లోపలికి నడిచి వేపచెటుట్ గటుట్ మీద కూరుచ్ంది. ఆవిడకి తన మనసిథ్తి.. ఇపప్టి దుసిథ్తి తలచుకుంటే ఏడుపు వసోత్ంది.
ఎందుకు తను అలా ఉమాదేవిని నమిమ్ బయటకు వచిచ్ంది అనిన్ విషయాలు గిరుర్న మసిత్షక్ంలో తిరిగాయి.
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తనలో వచిచ్న అనేక మానసిక మారుప్లు తనకే వింతగా అనిపిసోత్ంది. ఎంత తనని తాను కంటోర్ల లో ఉంచుకోవాలనాన్ ఏవేవో
ఆలోచనలు మెదడులో కందిరిగలాల్ తిరుగుతూ కుడుతునాన్యి. తను మునుపటి జానకి కాదు..
ఇదివరకు ఎంతో శాంతంగా, చిరునవువ్తో ఉండే జానకికి ఈ మధయ్ ఒక వాయ్ధి పటుట్కుంది.. ఆ వాయ్ధి పేరు భయం. భయం ...
అనుక్షణం భయం.. దాదాపు ఏడాది నుంచి ఎందుకో తెలియని భయం..ఆ భయం అంతా చరిత విషయంలోనే.. చరిత బయటికి వెళేత్
భయం.. చరిత పకిక్ంటికి వెళేత్ భయం.. కాలేజ నుంచి అరగంట ఆలసయ్ంగా వసేత్ భయం. అనిన్టికనాన్ అసహయ్కరమైన విషయం చరిత
అనన్గారితో మాటాల్డినా, తండిర్తో మాటాల్డినా వాళల్తో చనువుగా పకక్న కూరుచ్నాన్ భరించలేకపోతోంది.
అయిన దానికి, కానీ దానికి పిలల్లిదద్రిని కసురుకుంటోంది. భరత్తో అనవసరంగా దెబబ్లాడుతోంది.
జానకికి రెండు నెలల నుంచీ మరీ చికాకు ఎకుక్వ అవుతోంది.
పదిహేను రోజుల కిర్తం చరితను అనాయ్యంగా తిటిట్ంది..
చాలా రోజుల నుంచి అందరిని అనవసరంగా కసురుకుంటునాన్ ఆరోజు తనకి ఏమైందో.. ఏ దయయ్ం ఆవహించిందో రాక్షసిలా
పర్వరిత్ంచింది.. చరిత హరి పకక్, పకక్న కూరుచ్ని చదువుతుంటూ ఎందుకో దెబబ్లాడుకునాన్రు. చరిత హరి మీద పడి వీపు మీద కొడుతూ ...
ఛీట చేసావు అనాన్” అని అలల్రి చేసుత్ంటే తను ఆవేశంతో ఒళుళ్ మరిచ్పోయి అరిచింది.
“ఎందుకే అలా వాడి మీద, మీద కూరుచ్ంటావు. ఎడంగా కూరోచ్లేవు” అని అరిచింది.
ఆవిడ అలా అరిచేసరికి అనాన్ చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రూ బితత్రపోయారు. అపప్టిదాకా వాళళ్ అలల్రితో గోల, గోలగా ఉనన్ ఇలుల్ అకసామ్తుత్గా
నిశశ్బద్ గా మారిపోయింది.
“అదేంటమామ్ అనన్యేయ్గా తపేప్ంటి” అంటూ తన వైపు విచితర్ంగా చూసూత్ అంది చరిత.
ఆ పిలల్కి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తెలియక గటిట్గా “అయితే!” అని అరిచి “పో నీ గదిలో చదువుకో” అంటూ తిటిట్ంది.
అపుప్డే ఇంటికి వచిచ్న భాసక్ర బికక్ మొహాలతో ఉనన్ పిలల్లని, చరిత కళళ్లోల్ నీళళ్ని చూసి “ఏమైంది” అని అడిగాడు.
చరిత జరిగింది చెపప్బోయే లోపలే జానకి “ నోరు మూసుకుని లోపలికి వెళాత్వా లేదా” అని మళిళ్ అరిచింది.
భాసక్ర, పిలల్లు ఆవిడ అరుపుకి మార్నప్డిపోయారు.
“ఏమైంది జానకీ?” అని అడుగుతునన్ భాసక్ర తో “ ఏం అవలేదు.. నేనింకా బతికే ఉనాన్.. వెళిల్ కాళుళ్ చేతులు కడుకుక్ రండి కాఫీ
ఇసాత్ను” అంటూ వంట గదిలోకి వెళళ్బోతూ హరి వైపు చూసి “నువెవ్ంటిరా? దికుక్లు చూసుత్నాన్వు చదువుకో” అని అరిచి లోపలికి
వెళిళ్ంది.
అపప్టివరకు ఆవిడ చరిత మీద అలా ఎందుకు అరుసోత్ందో అరధ్ం కాక బితత్రపోయి చూసుత్నాన్ హరి తలిల్ తనని కూడా అరిచేసరికి
తండిర్ వైపు చూసి లోపలికి వెళిళ్పోయాడు మౌనంగా.
భాసక్ర జానకి ఇచిచ్న కాఫీ కపుప్ అందుకుని “అదేంటి జానకీ అనాన్, చెలెల్ళుళ్ సరదాగా ఉంటే అరుసుత్నాన్వెందుకు అదేం తపుప్
చేసింది” అనాన్డు.
“మీకేం తెలియదు ఊరుకోండి..ఒక వయసు వచాచ్క ఆడపిలల్ కుదురుగా ఉండడం నేరుచ్కోవాలి. అనాన్ అయినా, నానన్ అయినా
చినన్ పిలల్లా అలా మీద, మీద పడి మాటాల్డడం ఎందుకు?” అని భరత్ని కసిరింది.
“ఆర యూ మాడ?” కోపంగా అనాన్డు భాసక్ర. భారయ్ అలా అనాన్చెలెల్ళళ్ మధయ్ రిసిట్ర్క్షనస్ పెటట్డం నచచ్లేదు..
“అవును నేను పిచిచ్ దానేన్ సరేనా “ ఉదేర్కంగా అని అకక్డినుంచి బెడ రూమ లోకి వెళిళ్పోయి నిశస్బద్ంగా ఏడవసాగింది.
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ఆమె వెనకే వచిచ్న భాసక్ర ఆ ఏడుపు చూసి చికాకు పడాడ్డు..” మొగుడుని కొటిట్ మొరపెటుట్కునన్టుట్ ఉంది నీ వాలకం. అకారణంగా
పిలల్లిన్ తిటిట్ నువేవ్డుసాత్వేం” అనాన్డు సీరియస గా.
అంతే కాదు చరిత కాలేజ నుంచి పదినిమిషాలు ఆలసయ్ంగా వసేత్ రాక్షసిలా మీద పడి కరిచిననంత పని చేసోత్ంది.
“నేనెకక్డికి వెళాత్ను.. కాలేజ నుంచి నేరుగా ఇంటికే వసుత్నాన్ పది నిమిషాలు ఆలసయ్ం అయితే ఇంత గోల చేసాత్వేంటమామ్ ఇదివరకు
లేదు.. ఈ మధయ్ ననున్ అయిన దానికి, కానీ దానికి తిడుతునాన్వు. నీకు నేను ఇంటోల్ ఉండడం ఇషట్ం లేకపోతె చెపుప్ హాసట్లోల్ ఉంటాను” అని
ఏడుసూత్ లోపలికి వెళిళ్పోయింది.
అరధ్రాతిర్ళుల్ చరిత ఒకక్తే పడుకుందని హటాతుత్గా భరత్ పకక్నుంచి లేచి చరిత దగగ్రికు వెళిల్ అలా మంచం మీద ఓ పకక్కి ఒరిగి
పడుకోడం మొదలు పెటిట్ంది.
తెలల్వారి లేచి “అదేంటమామ్ నువెవ్పుప్డు వచాచ్వు నాదగగ్రకు?” అని ఆశచ్రయ్ంగా చరిత అడిగితే ఏం చెపాప్లో తెలియక తల
వంచుకుని “ఇపుప్డే వచాచ్లే..” అంటూ అకక్డినుంచి వచేచ్సోత్ంది.
ఇదంతా భరించలేని చరిత భాసక్ర కి చెపిప్ంది “నేను హాసట్లోల్ చేరతాను నానాన్.. అమమ్కి నేనంటే పడడం లేదు ఈ మధయ్. “
“ ఛ అదేం లేదు అమమ్కి ఆరోగయ్ం బాగాలేదనుకుంటా. బలానికి టానిక తెసాత్ను. ఒకక్తే ఇంటోల్ పని చేసుకోడంతో నీరసం వచిచ్ , ఆ
నీరసం వలల్ కోపం వసోత్ంది .. నేను మాటాల్డతాలే” అని చరితను ఓదారిచ్ ఆ రాతిర్ జానకిని అడిగాడు.
“నీకేమైంది ఈ మధయ్? ఆరోగయ్ం బాగాలేకపోతే చెపప్చుచ్గా రేపు డాకట్ర దగగ్రకు వెళాద్మా?”
“నా ఆరోగాయ్నికేం నికేష్పంగా ఉంది.. ఊరికే అడిగింది అడిగి విసిగించకండి” అని విసుకుక్ందే కాని తనలో కలుగుతునన్ అనవసర
భయాల గురించి మానసిక ఆందోళన గురించి, చెపప్లేకపోయింది. చెబితే ఏమంటాడో ఆమెకి తెలుసు. చెంప పగల కొటిట్ మెంటల హాసిప్టల
కి తీసికెలాత్ పద అంటాడు.. లేదంటే ... లేదంటే.. జానకి నిలువెలాల్ వణికిపోయింది.
దేవుడా నాకేమవుతోంది.. ఎందుకిలాంటి ఆలోచనలు వసుత్నాన్యి.. ఆ రాతర్ంతా నిదర్లేకుండా ఆలోచిసూత్నే ఉండిపోయింది.
ఆరోజు ఉదయం నుంచి ఎందుకో తెలియని దుఃఖం. పిలల్లు ఆయన బయటికి వెళిళ్పోయాక టివి పెటుట్కుని చూసూత్ కూరుచ్ంది.
ఏవో సీరియలస్ నచచ్లేదు. సినిమాలు మంచివి లేవు. ఏదో ఛానల తిపిప్ంది.
అపుప్డే వచిచ్ంది ఉమాదేవి. ఇంతకు ముందు అదెద్కి ఉండి వచిచ్న ఇంటి దగగ్రే ఉండేది. ఇపుప్డు శారదతో వెళిల్నటుట్ ఆ రోజులోల్
ఉమాదేవి, జానకి కలిసి సినిమాలకి వెళుత్ండేవారు. కొంతకాలం అయాక ఆమె సవ్భావం, పదధ్తులు నచచ్క ఆమెతో సేన్హం మానేసింది.
తరవాత ఇలుల్ కొనుకుక్ని ఇపుప్డునన్ దగగ్రకి షిఫట్ అయారు. గృహపర్వేశానికి అందరితో పాటు ఉమాదేవిని కూడా పిలిచింది. ఆ అడర్స గురుత్
పెటుట్కుని ఇటు వైపు వచిచ్నపుడలాల్ వసూత్ ఉంటుంది. ఆమె రావడం జానకిక్ అసలు నచచ్లేదు.. అందులోను తను ఈ మూడ లో ఉండగా
రావడం అసలు నచచ్లేదు. అయిషట్ంగా పలకరించి కుశల పర్శన్లు అయాక ఇదద్రూ కూరుచ్ని టివి ఆన చేసింది. అపప్డు చెపోత్ంది నూయ్స
రీడర ఆ వారత్.
జానకి గభాలన్ టివి ఆఫ చేసుత్ంటే ఉమాదేవి “ ఆగు .. అయయ్యోయ్ .. ఈ సంఘటన మా ఇంటి దగగ్రే జరిగింది.. ఆపకు ఆన చేయి
జానకీ” అంటూ రిమోట లాకుక్ని వారత్లు శర్దధ్గా వినసాగింది.
జానకి నిలువెలాల్ వణికిపోతూ అకక్డినుంచి లేచి లోపలికి వెళిళ్పోయింది.
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“వారత్ అయాక టివి ఆఫ చేసి వచిచ్ అదేంటి అలా వచేచ్శావు. చాలా ఘోరం తెలుసా? ఏంటో అసలు సమాజం ఎటు పోతోందో
తెలియడం లేదు. ఇవనీన్ పర్సుత్తం జరుగుతునన్వే. మా ఇంటి పకక్ అమామ్యే. పాపం ఏదో సాఫట్ వేర కంపెనీలో పని చేసోత్ంది. రాతిర్ రెండు
గంటలకి డూయ్టీ పూరీత్ చేసుకుని ఆఫీస కాబ లో వసోత్ంటే ఆ వెధవ కాబ డైరవర ...”
“ఉమా !” గటిట్గా అరిచింది జానకి.
ఉమా నిషేచ్షుట్రాలై చూసింది.
జానకి రెండు చెవులూ మూసుకుంటూ వదుద్.. “నాకు చెపప్దుద్.. ఇపప్టికే భయంతో పిచేచ్కిక్ పోతోంది..” అంటూ వెకిక్, వెకిక్
ఏడవసాగింది.
ఆ ఏడుపు చూసి కొంతసేపు అలా నోట మాట రానటుట్ ఉండిపోయిన ఉమ సానుభూతిగా జానకి భుజం మీద చేయెసి “ నాకు
అరధ్మైంది జానకి. నువువ్ ఈ వారత్లు విని మనసు చెదిరి ఉనాన్వు. నీకు ముందు కౌనిస్లింగ కావాలి. నాతో రా.. నినున్ ఒక దగగ్రకి తీసుకు
వెళాత్ను. సాయంతార్నికి వచేచ్యచుచ్. ఇలాగే ఉంటే పిచిచ్ దానివి అవుతావు. నువువ్ సుఖంగా ఉండవు. నీ వాళళ్ని సుఖంగా ఉండనివవ్వు”
అని బలవంతంగా బయటకి తీసుకు వచిచ్ంది.
ముందు ఉమా ఇంటికి వెళిల్ ఆయనెవరో సావ్మీజీ ఫోన నెంబర అడర్స తీసుకుని “ఇకక్డే దగగ్రే ముపైఫ్ కిలోమీటరల్ దూరంలో
ఉనాన్టట్ .. జూబిలీ బస సేట్షన నుంచి బస లు ఉనాన్యి వెళాద్ం పద” అంటూ ఆటో మాటాల్డి బస సాట్ండ కి తీసుకు వచిచ్ంది.
అకక్డి నుంచి నిజామాబాద వెళేళ్ దారిలో చినన్ గార్మంలో బస దిగి సావ్మీజీ ఆశర్మం వెతుకుక్ంటూ వెళేల్సరికి రాతిర్ అయింది.
ఎలాగో ఆశర్మం చేరారు. సావ్మీజీ దరశ్నం కాకపోయినా అకక్డ ఉనన్ ఇదద్రు సతరీలు వీళళ్ని ఆదరించి “ఇపుప్డు సావ్మి ధాయ్నంలో
ఉంటారు.. రేపు ఉదయం దరశ్నం ఇసాత్రు” అని, ఆ రాతిర్ అకక్డే ఉండమని చెపాప్రు.
“ఇంటోల్ చెపప్కుండా వచాచ్ం ఉండలేము” అని ఎంత చెపిప్నా “ఇంత దూరం వచిచ్ సావ్మి దరశ్నం చేసుకోకుండా ఎలా వెళాత్ం
జానకి, ఉండిపోదాం. ఫోన చేదాద్ం మీ వాళళ్కి అంది. ఫోన నెంబర లేదు అనేసరికి అయోయ్ నా దగగ్ర కూడా లేదు మీ వారి నెంబర ఎలా?”
అంది.
వెంటనే నేను మా వారికి ఫోన చేసి చెపాత్ మీ ఇంటికి వెళిల్ మీ వారికి కూడా చెపప్మని అంది.
అకక్డ ఉనన్ సతరీలు కూడా ”ఫరావ్లేదమామ్ ఉదయం ఎనిమిది కలాల్ దరశ్నం చేసుకుని వెళిల్పోదురురుగాని. మళీళ్, మళీళ్ రాలేరు
కదా..సావ్మిని కలుసుకోడం అదృషట్ం. వదులుకోకు ఈ అవకాశం “ అని నచచ్చెపిప్ అకక్డే ఉంచేశారు.
కానీ, భరత్, పిలల్ల మీద దిగులుతో, ఆందోళనతో రాతర్ంతా నిదర్ పటట్లేదు. తెలల్వారుతుండగా నిదర్ పటిట్ంది. మెలకువ వచేచ్సరికి పది
అయింది. బర్ష చేసుకోడానికి ఏమి లేవు. బటట్లు లేవు. అసలేంటి ఇలా ఉండిపోయాను. నాకేం జరుగుతోంది. ఉమాదేవి ఎకక్డ?
అయోమయంగా అటూ, ఇటూ దికుక్లు చూసుత్ంటే “మీతో వచిచ్నావిడకి వాళళ్ ఆయనకీ ఆరోగయ్ం బాగాలేదని ఫోన వచిచ్ందిట..
వెళిళ్పోయింది.. మీరు సాన్నం చేసి రండి సావ్మిని దరిశ్ంచుకుందురు గాని” అని చెపిప్ంది ఒకావిడ.
“వెళిల్పోయిందా?” ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది జానకి. తనని ఒకక్దానిన్ వదిలిపెటిట్ వెళిల్పోయిందా. ఏనాడూ వంటరిగా ఇలుల్ కదలని
తనని ఇదేదో ఊరోల్ వదిలి పెటిట్ ఉమాదేవి వెళిల్పోయిందా. ఎందుకిలా మోసం చేసింది! జానకిక్ ఓ పకక్ కోపం, మరో పకక్ దుఃఖం
ముంచేసుత్ంటే బొమమ్లా వెళిల్ సాన్నం చేసి అవే బటట్లు వేసుకుంది.
ఎనిమిది గంటలకి సావ్మి దరశ్నం అయింది. “ ఏంటమామ్ నీ సమసయ్?” అని అడిగాడు. గడడ్ం, జుటుట్ బాగా పెరిగిపోయి ఉనాన్యి.
కళుళ్ ఎరర్గా చింత నిపుప్లాల్ ఉనాన్యి. ఆయనిన్ చూడగానే భయం వేసింది. తన సమసయ్ ఏంటో, ఏం చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు. ఉమాదేవి ఏదో
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కౌనిస్లింగ అంటూ తీసుకొచిచ్ంది. ఎందుకు కౌనిస్లింగ? తన సమసయ్ ఏంటి? ఏమి తెలియడంలేదు. అసలు బెర్యిన ఫీర్జ అయినటుట్గా ఉంది
ఆవిడకి.
“చెపుప్ ఏంటి నీ సమసయ్.. భరత్ కషాట్లు పెడుతునాన్డా. అమామ్యి పెళిల్ కావడంలేదా?”
గబ,గబా తల అడడ్ంగా ఊపి “ కాదు సావ్మీ ఎందుకో తెలియని భయం కలుగుతోంది. ఆ భయం గురించి ఎవరికైనా చెపాప్లనాన్
భయంగానే ఉంది” అంది.
ఆయన అదోలా నవావ్డు. “భయం. ఆదనమాట సంగతి. మంచిది నువువ్ రెండు రోజులు ఇకక్డే ఉండు నీ భయం పోగొడతాను.
రాజమామ్” అని పిలిచాడు.
రాజమమ్ వచిచ్ంది. “ఈమెని నీ గదిలో ఉంచుకో. ఆమె భయం ఏంటో తెలుసుకో అని చెపిప్ జానకి వైపు చూసి వెళుళ్ ఆమెతో ఉండు”
అనాన్డు.
జానకి అయోమయంగా చూసూత్ ఆ రాజమమ్తో వెళిళ్ంది. ఆమె తన గదికి తీసుకు వెళిల్ “టిఫిన తినాన్వా?” అంది..
మనిషి బాగా నలల్గా ఉంది. విపరీతమైన ఒళుళ్. నలల్గా బాగా చికక్గా ఉంగరాలు తిరిగిన జుటుట్. ఆమె నవువ్ చూసుత్ంటే రోతగా
ఉంది. తననే చూసుత్నన్ జానకిని హెచచ్రిసూత్ “టిఫిన తిను” అంటూ పేల్టులో ఉపామ్ తెచిచ్ంది.
ఆకలిగా ఉనన్ జానకి గబుకుక్న పేల్ట అందుకుని ఉపామ్ తినేసింది.
“కూరోచ్.. వసాత్” అంటూ రాజమమ్ గదిలోంచి బయటకు వెళిళ్ంది.
జానకి కిటికిలోంచి బయటకి చూసింది. రాతిర్ సరిగా గమనించలేదు. అది ఆశర్మంలా లేదు. ఓ చినన్ పెంకుటిలుల్. చినన్ గేటు.
నాలుగే అడుగులు నడిసేత్ లోపలికి రావడానికి దావ్రం. చుటూట్ కాంపౌండ వాల. ఎకక్డా ఒకక్ పూల మొకక్ కూడా లేదు. కనీసం తులసి మొకక్
కూడా లేదు. రాజమమ్ కాక మరి ఇదద్రో ముగుగ్రో సతరీలు ఉనాన్రు. ఒక పదహారేళళ్ కురార్డు ఉనాన్డు. ఎందుకో ఆ ఇలుల్, ఆ వాతావరణం,
సావ్మీజీ, రాజమమ్ ఎవరూ నచచ్లేదు జానకిక్. తనికక్డ రెండు రోజులుండాలా. జరగనిపని. ఎలా ఉంటుంది. అవతల ఇంటోల్ ఎంత గోల
అవుతోందో. ఆయన తనకోసం పోలీస రిపోరట్ ఇచిచ్నా ఇసాత్రు. వెళిల్పోవాలి.. ఇకక్డినుంచి వెళిల్పోవాలి. జానకి అసిథ్మితంగా అటూ, ఇటూ
తిరగసాగింది.
ఉమాదేవి తనని ఇకక్డికి ఎందుకు తీసుకు వచిచ్ంది? చెపాప్ చేయకుండా ఎందుకు వెళిళ్పోయింది?
వీళళ్కి, ఉమా దేవికి ఏంటి సంబంధం? అనేక రకాల పర్శన్లతో జానకి తల పగిలిపోతునన్టుట్ అనిపించింది. పిలల్లు, భరత్.
వెళిల్పోవాలి. తను ఏమైపోయిందో అని వాళుళ్ ఎంత కంగారు పడుతునాన్రో ఏంటో. జగనామ్తా... ననున్ కాపాడు.. నేను తెలివి తకుక్వగా
పర్వరిత్ంచాను.. నా భరత్కి చెపప్కుండా మొదటిసారి ఇలుల్ వదిలి వచాచ్ను. ననున్ కేష్మంగా ఇలుల్ చేరుచ్ తలిల్ అమమ్వారిని వేడుకుంటూ అలాగే
కూరుచ్ంది.
ఈ ఊరు పేరేంటో. ఇకక్డ నుంచి హైదరాబాద వెళళ్డం ఎటాల్గో.. అసలంటూ బస సాట్ండ కి వెళేత్ అనిన్ తెలుసాత్యి. కానీ పరస్
పోయింది.. డబుబ్లు లేవు.. ఎలా ఇకక్డినుంచి బయటపడాలి.
జానకి ఆలోచిసూత్ ఉండగానే భోజనం టైం అయిందని భోజనం తెచిచ్ పెటిట్ంది రాజమమ్. ఆకుకూర పపుప్, వంకాయ కూర, అనన్ం ..
తినాలని అనిపించలేదు కానీ ఆకలితో కళుళ్ తెలిపోతునాన్యి. ఇంత తిని ఇకక్డినుంచి బయట పడితే ఎలాగో అలా బస సాట్ండ కి వెళళ్చుచ్.
నడిచే ఓపిక వసుత్ంది.. కొదిద్గా అనన్ం కలుపుకుని నోటోల్ పెటుట్కుంది.. రుచిగానే ఉంది.
జానకి భోజనం చేసుత్ంటే అడిగింది రాజమమ్. “నీ భరత్ ఏం చేసుత్ంటాడు.?”
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చెపిప్ంది జానకి.
“ఎంతమంది పిలల్లు“
జానకి చెపిప్ంది.
“నీ వయసు?”
“యాభై ఒకటి పూరీత్ అవుతుంది వచేచ్ నెల.”
“అంత వయసునన్టుట్ లేవే. .. బాగానే ఉనాన్వు.. పిట,పిటలాడుతూ .”
జానకి నోటోల్ ముదద్ జారిపోయింది.. సాథ్ణువులా చూసింది.

“ఏంటి అటాల్ చూసుత్నాన్వు? సావ్మి నీ సమసయ్ తీరుసాత్డులే భయపడకు. రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకి ధాయ్నం చేసాక నినున్ పిలుసాత్డు..
అపుప్డు నీ పర్శన్లు వింటాడు..”
ఆమె భాషలో ఏదో లోపం. ఎకక్డా సభయ్త, సంసాక్రం లేని భాష.. నవువ్లో విషం..మనిషి బాగా మదమెకిక్న దానిలా ఉంది. జానకిక్
అనుమానం వచిచ్ంది. భయంతో ఒళుళ్ జలదరించింది.
“తిను, తిను” అంటూ రాజమమ్ అకక్డి నుంచి లేచి వెళిళ్పోయింది.
జానకికి ఇంక మెతుకు కూడా సయించలేదు. గభాలన్ లేచి కంచం తీసి కిటికిలోంచి వంచి బయటికి మిగిలిన అనన్ం వంపేసింది.
గాల్సులో నీళళ్తో చేయి కడుకుక్ని గదిలోంచి బయటికి వచిచ్ంది. ఒక చినన్ వరండా. వరసగా అటూ, ఇటూ రెండేసి గదులు, వరండా దాటి
వెళేత్ నాలుగు మెటుల్.. దిగి నాలుగు అడుగులు నడిసేత్ గేటు.
అందరూ లోపల అనాన్లు తింటునన్టుట్నాన్రు.
జానకి వేగంగా బయటికి నడిచింది. ఎవరూ ఊహించలేదు ఆమె వెళళ్గలదని. అందుకే ఎవరూ చూడలేదు. జానకి ఆగకుండా రోడుడ్
మీదకి వచిచ్ంది.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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