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"ఎంతిచేచ్వు?" అని అడిగేరు శాసిత్ గారు.
"ఎంతో కొంత. ఎకుక్వేం కాదు లే. ఐనా ఈ సమయంలో అవనీన్ ఎందుకు మావయాయ్?" అనాన్డు నాని.
"కాదురా, ఈ రోజులోల్, మోసం మరీ ఎకుక్వ అయిందిరా నానీ"
"ఊరుకో మావయాయ్"
“చెపప్వేం, బటట్లకి ఎంతయిందో ?”
“అంతా కలిపి మూడువందలు !”
" నే చెపూత్నే ఉనాన్ చేనేత షాపులో కొనమని. అంత ఖరీదెందుకు ? పసుపూ, కుంకం కూడా కొనీసేవా ?
నానీ, ఇంటోల్ సరిగా వెదికితే కేజీలు కేజీలు పసుపూ, కుంకం ఉంటాయి. బజారు నుండి తేవాలటార్ ?"
నానికి సహనం సనన్గిలుల్తోంది. మామయయ్ సంగతి బాగా గమనిసూత్నే ఉనాన్డు చాలా సంవతస్రాల
నుండి. బడికెళూత్ మిఠాయికి పైసలిమమ్ం టే, తన దగగ్ర లేవని బాహాటంగా బొంకే వాడు. ఏడుసూత్ నేలమీద దొరికినంత
పనిచేసేత్నే కాని, ఆ చిలిల్ కాణీ, పంచెముడి నుంచి ఊడేది కాదు.
కొంచెంసేపయాయ్క శాసిత్ గారు నాని భుజం మీద పేర్మతో చెయియ్ వేసి అనాన్రు "నానీ, మన దకిష్ణ వసారా
వెనకాల గడిడ్మేటు చాటున సరువుడు కరర్లు ఉనాన్యి. పాలెం సంతలో ఆ మధయ్ ఓ కుండా చవగాగ్ కొనాన్ను."
"మావయాయ్, నేను చేయవలసిన పనులు ఏవో చేసుత్నాన్ కదా “కొంచెంసేపు గదిలోకెళిళ్ ధాయ్నం చేసుకో
కూడదూ ?”
శాసిత్ గారి కొడుకు గోపాలం, కోడలు రాణీ ఝారక్ండ లో ఉదోయ్గ రీతాయ్ ఉంటునాన్రు.
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తెలల్వారుజాము ఐదు గంటలకు ఫోనోల్ తలిల్ చనిపోయిన విషాద వారత్ చెపాప్రు శాసిత్ గారు కొడుకిక్ గదగ్ద
సవ్రం తో. పొరలి వచేచ్ దుఃఖంలో ఆయన ఏమి మాటాల్డారో ఆయనకే తెలియలేదు. చివరి క్షణాలోల్ తలిల్ని చూసే
అదృషాట్నికి గోపాలం నోచుకోలేదు. ఉదయం పది గంటలు అవుతోంది. అసలే వేసవి ఎండలు తీవర్ంగా ఉనాన్యి. దగగ్ర
వాళల్ంతా ఎకక్డికకక్డే నిసస్హాయంగా ఇళల్లోల్ బందీలై పోయేరు మహమామ్రి కరోనా వలన. పేర్మతో రావాలనుకునన్
వాళళ్ కాళల్కు సంకెళుల్ తగిలించింది కరోనా. ఆఖరి చూపులకి ఎవరూ వచేచ్ ఆశ లేదు. మానవ జాతికి,

తదితర

జీవరాశులకు అంతిమ యాతర్ సమయం లో వీడోక్లు విషయంలో పర్కృతి నిషప్క్షపాతి అయింది.
తన సుఖ దుఃఖాలోల్ భాగసావ్మిగా, కారయ్కలాపాలోల్, కిల్షట్మైన సిథ్తిలో అండగా అరవై ఏళుల్ నిలిచిన
అరాధ్ంగి శాంతమమ్ గారి తుది యాతర్ విలువ కటిట్ , ఆమె ఆఖరి పర్యాణ సమయంలో కూడా శాసిత్ గారు, నేను, నాది అనే
సావ్రధ్ం, ధన మోహము అనే మాయలో పరిభర్మిసూత్నాన్రు. కవితలు, కావాయ్లు, పురాణాలు, పర్బంధాలు బోధించేవారు.
పండిత గోషిట్లో సతాక్రాలు పొందిన వారు. ఆయన అందె కటిట్ సీతాపహరణం హరికథ చెపూత్ ఉంటే చుటుట్పకక్ల నుండి
వచిచ్న గార్మ పర్జలు మైమరచి తెలల్వారుజాము వరకు కదలకుండా పరవశమయేవారు. సహధరమ్చారిణి కి అవసాన
సమయంలో సగౌరవంగా వీడోక్లీయలేని సిథ్తిలో, శాసిత్గారు ఎంత పాండితయ్ం ఉనాన్, ఎనిన్ పేరుపర్తిషఠ్లు నాన్,
ఆతమ్శోధన లేక జీవిత పరమారాథ్నిన్ గర్హించలేకపోతునాన్రు.
పర్కృతి వింత వైరుధయ్ం చూపిసుత్ంది. శాంతమమ్ గారు పేరుకి తగినటుల్ ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో
కనిపించేవారు. ఎనన్డూ ఆమెలో కోపం, చిరాకు కనబడలేదు. ఇరుగు పొరుగు వాళుళ్ ఏదో ఒక విధంగా ఆమె ఓరుప్,
ఔదారయ్ం, సానుభూతుల ఆసరాగా ఆమె సహకారం, సహాయం పొందినవాళేళ్.

సంవతస్రాల తరబడి అదేపనిగా

అలవాటైన శాసిత్గారి పూజా విధానానికి ఏరాప్టు చేయడం, ఆ తరావ్త ఆయనకు కావలసినటుట్గా పదధ్తి పర్కారం
పచచ్డి, కూర, పపుప్ , అనన్ం, ఏదో ఒక రకం పులుసు వండడం ఆమెకు ఒక సునాయాసమైన దైనందిక పర్కిర్య.
చేతికి గోరింటాకు పెటట్మనో, గొబిబ్ పువువ్ల దండ గుచిచ్పెటట్మనో, మధయ్ పాపిడి రెండు జడలు
వెయయ్మని, చకిక్లాలు చుటట్డం నేరప్మని, ముగుగ్లు నేరప్మని, మంగళ హారతి పాట నేరప్మని ఇరుగు పొరుగు చినాన్,
పెదాద్, శాంతమమ్ గారితో సంతోషానిన్ పంచుకునేవారు. పొరుగింటి గిరిజ కాపరానికెళిల్న నెల తిరకుక్ండానే, పుటిట్ంటికి
తిరిగొసేత్, సముదాయించి నేరుప్తో గిరిజని అతత్వారింటికి తిరిగి పంపి ఒక కాపురం నిలబెటిట్న తృపిత్, ఆనందం ఎపప్టికీ
ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించేవి. పసిపిలల్లు ఆమె వంటింటిని దండయాతర్ చేయడం మామూలు విషయం. ఏ ఇతత్డి డబాబ్లో
సునున్ండలు ఉంటాయో, ఏ డబాబ్లో చేగోడీలుంటాయో ఆ పిలల్లకి బలే గురుత్. చూపించి మరీ దండుకునేవారు. శాసిత్
గారు చూడకుండా శాంతమమ్ గారు పిలల్లను చేరదీసి లాలించి పాలించే వారు. పాల రామి మనుమడికి పలక మీద
అక్షరాలు దిదిద్ంచి ఊళోళ్ పార్ధమిక పాఠశాలోల్ ఒకటో తరగతిలో సీటు రావడానికి అరహ్తను ఇపిప్ంచారు శాంతమమ్ గారు.
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సంధయ్ వేళ పిలల్లకు శాంతమమ్ గారు “ఎవరి బోధన అభోగి రాగం వరణ్ం” నేరుప్తుంటే, ఆ సూరుయ్డు పాట పూరత్యేయ్
వరకు అసత్మించటానికి నిరీకిష్సుత్నాన్డా అనిపించేది.
నిదురలోనే ఎటువంటి వేదనా లేకుండా ఆ శాంతమూరిత్ని

భగవంతుడు తన సనిన్ధికి తీసుకెళాళ్డు.

శాంతమమ్ గారికి పరమపదము ఈ జనామ్ంతం లో దొరికింది కరమ్యోగం వలన.
“నానీ ఎకక్డునాన్వురా?”
శాసిత్గారి కేక విని నాని, “ ఆ.., వంటింటోల్ మంచినీళుల్ తాగుతునాన్ను”
“ఏమైనా కబురు వచిచ్ందా గోపాలం నుంచి?”
“ఫోనుల్ తగలటం లేదు మావయాయ్”
“ఇక చేసేది ఏముంది? పోనీ, అగర్హారం వీధిలో ఎవరైనా బార్హమ్డు కనిపించేడా? వరాలు తాత మనవడు
అవతారం పౌరోహితాయ్లు చేసాత్డని వినాన్ను. ఓ సారి భోగటాట్ చెయియ్”.
“మావయాయ్, రెండు నెలల్కిందట మన ఊళోళ్ జంబో సరక్స వచిచ్ంది కదా?”
“ఏమిటార్ .? అవతారం అంటే సరక్స అంటావ!”
“ఔను మావయాయ్. సరక్స మేనేజర పెళాళ్ం రీటాని అవతారం ఎకక్డికో మరో ఊరికి తీసుకుని వెళిల్
పోయేడని అందరికీ తెలిసినదే కదా! ఇంకెకక్డి అవతారం?”
“సరేల్! ఏదో పర్యతన్ం చెయియ్.”
పెరటోల్ ఆవు,దూడ ‘అంబా,అంబా’ అంటూ శాంతమమ్గారిని పిలుసుత్నన్టేల్ అరుసుత్నాన్యి.పశువుల పాక,
ఇలుల్ అంతా సవరక్షణ లేక అసత్వయ్సత్ంగా ఉంది.
పర్తిరోజూ ఉదయం నుండి

సాయంతర్ం వరకూ

ఏదో అవసరానికో,

కాలకేష్పానికో పిలాల్, పెదాద్

శాంతమమ్ గారి కోసం వసూత్ పోతూ,సందడిగా కళకళలాడుతూఉండే ఇలుల్ కరోనా మహతయ్ం వలన నిశశ్బద్ంగా
మారిపోయింది.
శాంతమమ్ మరణవారత్ చుటుట్పర్కక్ల వారికి నాని తెలియజేయగానే, ‘అయోయ్! అలాగా! నినన్ ఉదయం
డాబా మీద చూసేనే, బాగా మాటాల్డేరు కూడాను!అంత సడన గా ఏమయింది?’ ‘జవ్రమేమైనా వచిచ్ందా?’ ‘ డాకట్రుకి
చూపించేరా?’

‘కరోనా కాదు కదా!’ ‘ అదేమిటీ!డాకట్రుకి చూపించనే లేదా? ‘అంటూ మాసక్ ల వెనకాల నుంచి

అందరూ తలొక రకంగా పర్శన్లు వేశారే కాని, ఒకక్రు కూడా గడప దాటి బయటకి రాలేదు. ‘ఆ పర్శన్లకు జవాబులు
వాళల్కీ

తెలుసు.

మృతుయ్వు

అంటూంటారు’అనుకొనాన్డు,
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పరిసిథ్తిఏరప్డింది.పదిహేను రోజుల కిర్తం దూరపు బంధువుల ఇంటోల్ పెళిల్కి వంట సాయం కోసం పటట్ణానికి వెళిల్న తలిల్,
అటు పటన్ంలోనూ, ఇటు పలెల్లోనూ కరోనా చుటుట్ముటట్డంతో అకక్డ చికుక్కుపోయింది. చుటుట్పర్కక్లవారి పర్శన్లకి
జవాబులు చెపప్లేక, వారిని సహాయం అడగటానికి ఇషట్పడక,

ఇటు శాసిత్ గారి ఆందోళన తగిగ్ంచ

లేక , తలిల్ని

తలుచ్కొంటూ ,ధైరాయ్నిన్ తెచుచ్కొని ఇంటోల్కి, బయటకీ తిరుగుతూ తాను చేయవలసిన పనల్ను చేసుత్నాన్డు ,నాని.బయట
దుకాణాల వాళల్తో తమ పరిసిథ్తి వివరించి, వాళల్చేత దుకాణాలు తెరిపించి సామానుల్ కొనవలసి వచిచ్ంది, నానికి. కరోనా
మహమామ్రి మహిమ వలన ఎవరీన్ తపుప్ పటట్లేని పరిసిథ్తి వచిచ్ంది మరి!
మావయాయ్ అని సంబోధించే చనువు ఎనిన్నాళళ్ బంధమో! ఎనిన్ బంధాల ఋణమో! బాగాచినన్తనంలోనే
నాని తండిర్ గతించాడు. వంటలూ వారుప్లూ ఇంటింటా చేసుకుంటూ ఏ రోజుకారోజు నెటుట్కొసోత్ంది గత పది
సంవతస్రాలుగా తలిల్ బుచచ్మమ్. ఆసిత్, భూమి వంటివి ఏవీ లేనలేవు. తన మంచితనం వలల్ శెటిట్గారి మటిట్ంటి గూడులో
కొడుకు మీద కొండంత ఆశలు పెటుట్కొని బర్తుకు తెరువు సాగిసోత్ంది.
జాఞ్నం వచిచ్నపప్టి నుండి సుబాబ్రాయుడు గారింటోల్ సోమవారం, నారాయణ గారింటోల్ మంగళవారం,
బుధవారం నాడు ఈశవ్రుడి గారింటోల్, అలా వారాలబాబ్యిగా నాని రోజులు గడుపుతూ సెకండరీ సూక్ల చదువు
సాగిసుత్నాన్డు.
శాంతమమ్ గారు ఒక రోజు శాసిత్ గారితో భోజనం సమయంలో, పెరుగు అనన్ంలో ఆవకాయ వేసూత్,
"ఏమండీ.

నాని, పాపం చినన్తనంలోనే తండిర్ లేని వాడయేడు . చూసూత్నే ఉనాన్రుగా, తలిల్ చాలా శర్మ పడి వాడిని

పెంచుతోంది. ఇంటింటికీ తిరిగి వాడు భోజనం కోసం శర్మ పడేది బదులు, ఆ పాటి రెండు పూటల భోజనమూ మనమే
పెటొట్చుచ్ కదండీ".
శాంతమమ్ పర్తిపాదన లోని పుణయ్ఫలం తను కూడా పంచుకొన వచచ్నన్ భావం శాసిత్ గారి హృదయంలో
మోర్గింది .
"నిజమే శాంతా. చకక్టి మాట చెపేప్వు. నానికి చెపుప్. "నాని సంబరపడుతూ ఆమాట అమమ్కు చెపాప్డు.
మరునాడు నాని తలిల్ బుచచ్మమ్ పరుగు పరుగున శాంతమమ్గారింటికి వచిచ్, శాసిత్గారి దంపతులిదద్రికీ పాదాభివందనం
చేసి ఆనందబాషాప్లతో ఉబిబ్తబిబ్బైపోయింది. ఆ రోజు నుండి నాని శాసిత్ గారింటోల్ కాలకేష్పం చేసూత్ వారాలబాబ్యిలా
కాకుండా వారింటివాడయేయ్డు. ఉనన్టుట్ండి ఒక రోజు శాసిత్గారు, "ఒరే నానీ! ఇక మీద ననున్ మావయాయ్ అని పిలవరా"
అనాన్రు.
కొందరు శాసిత్గారు నాని ని దతత్త చేసుకునాన్రేమో అని, మరికొందరు ‘నిజంగా మేనలుల్డు కామోసు’
‘అనీ అనుకునేవారు.
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కనికరం లేని సూరయ్దేవుడు జీవరాసులననిన్టినీ ఎవరి గూటిలో వాళళ్ని బందీ చేసేడు. బయట
జనసంచారం బందయింది. శాంతమమ్ గారి భౌతికకాయం నిశచ్లంగా విశార్ంతి తీసుకుంటోంది నాలుగిళళ్ వసారాలో.
ఈ లోకంలో అందరి ఋణం తీరుచ్కుని ఆ పుణాయ్తమ్ పరమాతుమ్ని సనిన్ధిలో ఆనందానుభూతి పొందుతోంది.
నాని వచేచ్డు “మావయాయ్ .. నాగపూర ముందు గూడస్ టైరన పటాట్లు తపిప్ందిట, మరి గోపాలం వాళూల్
ఎపప్టికి వసాత్రో ఏమిటో? “
“ఏం చేదాద్ం మావయాయ్? గవరన్మెంట వాళెల్వరో ఓ అరడజను మంది పటన్ం నుంచి వచాచ్రు. బజారోల్
ఉనాన్రు. టీకాలు వేసే వాళైళ్ ఉంటారు. ఓ ఇదద్రు ఆఫీసరుల్నాన్రు వాళల్లో. ఇళల్ అడర్సుల్ తీసుకుంటునాన్రు. మనింటికి
కూడా వసాత్రో ఏంటో! వాళళ్కేంచెపాప్లో మరి?”... నాని మాట పూరత్వకుండానే ఒక వయ్కిత్ ఇంటికి రానే వచాచ్డు.
“జగనాన్ధ శాసిత్ గారిలిల్దేనా? ఆయన ఇంటోల్నే ఉనాన్రా?మా ఆఫీసర గారు కనుకొక్ని రమమ్నాన్రు”.
“అవును బాబూ. ఇంతకీ ఏం పని” అనాన్రు శాసిత్ గారు.
“తెలియదండి. తమ దరశ్నం కోసం కాబోలు. వారే వసాత్రు లెండి.”
ఇరవై నిమిషాల తరువాత ఇంటి ముందు కారాగింది. ఇదద్రు యువకులు ముఖంమీద మాసక్ లు
తగిలించుకొని,కారులోంచి దిగి ఇంటి వైపు వసూత్ ఆగిపోయారు. వారిలో వారు ఏదో మాటాల్డుకుంటూ మరి నాలుగు
అడుగులు వేసేరు. కొంచెంసేపు ఆగి, ఇంటి చుటూట్ దికుక్లు చూసూత్ నిలబడి పోయేరు. పార్కారంలో ఉనన్ మామిడి చెటుట్,
సపోటా చెటుట్ వెనుకనుంచి , మందార మొకక్, మలిల్ తీగల పకక్నుండి బావి దగగ్రికి వెళాళ్రు. బావిలోకి తొంగి చూసేరు.
ఇదంతా చూసుత్నన్ శాసిత్ గారికి, నాని కి అంతా వింతగా అనిపించి ఏమీ అరథ్ం కావడం లేదు. ఒక పర్కక్ నిరివ్కారంగా
శాంతమమ్ నిరీజ్వంగా పడి ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ ఆగంతకులు ఇంటి పరిసరాలను పరీక్ష చేసుత్నాన్రు. ఏదో
తరజ్నభరజ్న వాళళ్ మధయ్ జరుగుతుంది చాలామటుట్కు ఇంగీల్షులో. ఇంటి పనున్ విధిగా పర్తి సంవతస్రం శాసిత్ గారు
చెలిల్సూత్నే ఉనాన్రు. ఇంటి చుటూట్ గాని, పరిసరాలోల్ గాని మురికి, చెతత్ వంటివి లేనే లేవు. తానేమీ దరఖాసుత్ పెటట్లేదు
గవరన్మెంట కి. తనకేమీ నోటీసులు రాలేదు.

వాళళ్ వైఖరి ఏమీ అరథ్ం కావడం లేదు సరి కదా వాళళ్ పర్వరత్న

అనుమానాసప్దంగా తోచింది. ఏదైనా సరే ఇదా సమయం? ఒక పర్కక్ దుఃఖ సాగరంలో మునిగి మరో పర్కక్ కరత్వయ్
నిరవ్హణ భారం కుందించుతుంటే ఈ వయ్కుత్ల రాక, వారి పోకడలు విపరీతంగా దురభ్రంగా ఉనాన్యి శాసిత్ గారికి . ఈ
పరిసిథ్తి ఆయన సహనానిన్ ఉదేర్కానిన్ పరీకిష్సోత్ంది.
శాసిత్గారి ఆందోళనకు ఊరడింపుగా ఇరువురు యువకులూ జోడించిన హసాత్లతో నమసాక్రం చేసూత్
ముందడుగు వేసి తమ పరిచయం చేసుకోబోయేరు. ఇంతలోనే శాసిత్గారు ఎంతో ఆవేదనతో కంట తడి పెటుట్కుని
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వణుకుతునన్ కంఠంతో “ఎవరు బాబూ ? మంచి సమయం చూసుకుని నా తలరాతని హేళన చేయడానికి, పుండు మీద
కారం చలల్డానికి వచాచ్రు. ఇకక్డ ఏదో మహోతస్వం జరుగుతునాన్దనా, విందులు వడిడ్సుత్నాన్రనా పటన్వాసం నుండి
విచేచ్సారు? వచేచ్రుగా. రండి.. . రండి . లోపల మీవంటి అతిధులను ఆహావ్నిసుత్నాన్రు ఈ ఇంటి గృహిణి. భోజన
సమయంలో ఈ ఇంటికి వచిచ్న వారెవవ్రూ భోజనం చేయకుండా వెళళ్ లేదు ఈ రోజు వరకు. తపప్క మీరు ఆమెను
కలిసేకనే మనం మిగతా విషయాలు మాటాల్డుకుందాం. ఐనా, మీరెవరో, ఎకక్డ నుంచి , ఎందుకు వచాచ్రో మాకు
తెలుసుకోవాలని ఉతాస్హం గాని ఓపిక గాని లేవు" అని అనాన్రు.
విపరీతమైన భావోదేర్కం తో శరీరం కంపించిపోతూ శాసిత్గారి వదనంలో దుఃఖం పెలుల్బికి పోతుంటే,
దిగర్భ్మతో అచేతనంగా నిలబడిపోయాడు నాని.
“ఒరే నానీ … వీళళ్ని లోనికి తీసుకెళిల్ శాంతకి పరిచయం చేయి.”
అపరిచితవయ్కుత్లిదద్రూ అయోమయంగా ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటూ నాని వెనకాల ఇంటోల్కి
పర్వేశించారు. వరండాలోకి వెళళ్గానే కనబడిన దృశయ్ం చూసి సాథ్ణువులైపోయేరు. తల దగగ్ర ఉంచిన అగరవతుత్ల
పరిమళం ఆఘార్ణిసూత్ నిదురలో ఉనాన్రా అనన్టుల్గా శాంతమమ్ గారి మృతదేహం కనిపించింది. సుపరిచితమైన
చిరునవువ్, జీవం లేని వదనం మీద నిశచ్లంగా ఉంది.” ఎవరికీ తెలియకుండా అమమ్గారిన్ చూసి అందరికీ ఆశచ్రయ్ం,
ఆనందం కలిగిదాద్ం, తమ గురిత్ంపు కూడా చెపప్కుండా” అనుకొని ఇంత దూరం వచిచ్న అనన్దముమ్ల ఆశలు
పటాపంచలయాయ్యి. శాంతమమ్ గారి ముఖంలో గత ఇరవై సంవతస్రాలోల్నూ ఏ మారుప్ కనబడలేదు వారిదద్రికీ. వారికి
చినన్నాటి శాంతమమ్ గారిని చూసుత్నన్టేల్ అనిపించింది. అమాంతం వసుత్నన్ కనీన్ళల్ ధారతో ఆమె పాదాలు పర్కాష్ళనము
చేదాద్మనే కోరిక బలీయంగా ఆపుకునాన్రు అనన్దముమ్లిదద్రూ. సమయం కూడా సంకెళుల్ వేసుత్ంది సందరాభ్నుసారంగా.
ఉచితానుచితాలు కాలగతిలో మారినా మానవ దృకప్ధం మారదు. మౌనమే పరిషక్రిసుత్ంది ఈ పరిసిథ్తి అని గర్హించారు
అనన్దముమ్లు రామారావు, లక్షమ్ణరావు.
నానిని వివరాలడిగేరు. నిదర్లో ఆమె పరమపదించడం, బహు దూరం గా ఉంటునన్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు
గోపాలం ఈ రోజుకి చేరుకోలేని నిసస్హాయత, గార్మంలో కుటుంబాలు ఆచార పర్కారం దేహానిన్ కదిలేచ్వరకు
భుజించరని వివరిసూత్ ఇక దుఃఖం తటుట్కోలేకపోయాడు. అసలు విషయం చెబుదామని పర్యతన్ం చేసేడు.
రామారావు “నానీ .. చాలా పొర్దెద్కిక్ంది.

మరి తరువాత కారయ్కర్మం ఏం చెయాయ్లి ?”

“ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు. ఇపుప్డు కావలసిన వాళిళ్దద్రూ లేరు. ఎంత వెదకినా దొరకలేదు.
మామయయ్ దుఃఖంలో మునిగి ఏమీ మాటాల్డటం లేదు” అనాన్డు నాని.
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“ఎవరు వాళుళ్ ?”
“ఇంకెవరు? కరమ్కాండ చేసే పురోహితుడికి ఒంటోల్ బాగా లేదట, , రాలేననాన్డు. అతత్యయ్ని సాగనంప
డానికి పలల్కి వాహకులుకూడా ఎవరూ కరోనా వలల్

ముందుకు రావడంలేదు. పూజారి శరమ్గారిని పార్ధేయపడితే

అతనేమో,” ఇటువంటి అపరకరమ్లు చేయిసుత్నాన్నని పర్జలకు తెలిసేత్, ఇక ఏ శుభకారాయ్లకీ పిలవరు సరికదా,
వెలివేసినంత శిక్ష వేసాత్రు, పైగా, గుడిలో పూజారి గా మరి ఎవరూ అంగీకరించరు “అని నీళుల్ నమిలాడు. మరి అతత్యయ్
ఆఖరి పర్యాణం ఎలా జరిపించాలో, దారీతెనూన్ తెలియడం లేదు”.
అనన్దముమ్లిదద్రూ చాలా గూఢంగా చరిచ్ంచుకునాన్రు. నానికి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. ఇక శాసిత్ గారితో ఏం
చెపిప్నా వినే వైఖరిలో లేరు కాబటిట్ నాని మధయ్వరిత్తవ్ం లో తాము చేయబోయేది నిరణ్యించుకుని నానికి బాగా
అరథ్మయేయ్లాగ ఏం చెయాయ్లో చెపాప్రు. వేరే ఉపాయం లేదని నాని గర్హించాడు.
ఎనన్డూ ఉపవాసమంటే ఎరుగని శాసిత్గారు పొదుద్టి నుండి పచిచ్ మంచి నీళుళ్ కూడా ముటట్లేదు. బాగా
నీరసంగా ఉనాన్రు.
“మావయాయ్ .... వాళిల్దరూ
ద్
నినున్ దిగులు పడవదుద్ అంటునాన్రు. అతత్యయ్ని

వాళేల్

సాగనంపుతా

మంటునాన్రు. వాళల్తో వచిచ్న రెవెనూయ్ సిబబ్ందిలో నలుగురు మనుషుయ్ల సాయంతో అతత్యయ్ను సగౌరవంగా తీసుకొని
వెళాత్రుట. మన చేతులోల్ ఇక చేయగలిగిందేమీ లేదు కదా! ఇక ఆలసయ్ం చేయ వదద్ంటునాన్రు. సరేనని ఒపుప్కో
మావయాయ్”.

శాసిత్గారు మూగబోయిన సిథ్తిలో, చేతి సంజఞ్ తో అంగీకారం తెలియ చేశారు.
వెనువెంటనే లక్షమ్ణరావు కారోల్ వెనుతిరిగి వెళిల్, ఒక నలభై నిముషాలోల్

నలుగురు వయ్కుత్లతో సహా తిరిగి

వచాచ్డు. కావలసిన సామాగిర్ కూడా వచిచ్ంది. శాసిత్గారి గంభీరతవ్ం పోయి, తలకు కొరివి పెటట్వలసిన కొడుకు
గోపాలం కోసం ఆయన హృదయం విషాదంతో పరితపించిపోతోంది .
ఆఖరి క్షణం వచిచ్ంది.

శాంతమమ్ గారి భౌతిక కాయానిన్ సునిన్తంగా అతి గౌరవంతో

ఎతిత్

పరుండబెటేట్రు తయారు చేసిన వెదురు కరర్ల నిచెచ్న పైన. శాసిత్గారు నివెవ్ర పోతుండగా అపరిచిత వయ్కుత్లిదద్రూ
ముందు, వారి సహచరులు కామోసు, మరో ఇదద్రు తమ భుజసక్ంధాల పైకి లేవ తీసుకుని జాగర్తత్గా నడక సాగించారు.
గౌరవారథ్ం కరంగా, శాసోత్ర్కత్ంగా శాసిత్ గారిని ముందు దారి చూపమనాన్రు. తరువాతి కారయ్కర్మానిన్, అంతకు ముందు
లక్షమ్ణరావు ఒపిప్ంచి , రపిప్ంచిన పూజారి శరమ్ గారి ఆధవ్రయ్ంలో అతి సూక్షమ్ంగా పూరిత్ చేసి, అకక్డ శరమ్ గారిని
దకిష్ణతో సంతుషట్ పరచి, దహన కిర్య కు వచిచ్న వారందరూ ఇంటి ముఖం పటాట్రు. ఎవరికీ ఏం మాటాల్డాలో, ఏం
చెపాప్లో, తెలియలేదు.
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ఇక సంధయ్ వేళ కావసోత్ంది. అంతటి మహోపకారం చేసిన అపరిచిత వయ్కుత్లకి తాగడానికి మంచినీళుల్ తపప్
ఇంకేమీ సమరిప్ంచుకోలేనని శాసిత్గారు కంటతడి పెటుట్కునాన్రు. వారికి ఏ విధంగా కృతజఞ్తలు చెపుప్కోవాలో, కూడా
మాటలు రావడం లేదు.
“అయాయ్ …. మాకు సెలవు ఇపిప్ంచండి “ అనాన్రు రామారావు, లక్షమ్ణరావు. వారితో వచిచ్న రెవెనూయ్
సిబబ్ంది చేతులు కటుట్కుని నిలుచ్నాన్రు.
శాసిత్గారు, “వయసులో బాగా చినన్వారు మీరిదద్రూ. సమయానికి వచిచ్, మీరు చేసిన మహతత్రమైన
కారాయ్నికి నేను మీకు ఎంతో ఋణపడి ఉనాన్ను. పర్తేయ్కంగా ఈ దహన సంసాక్రం చేసేందుకే ఆ భగవంతుడు మిమమ్లిన్
ఈపూట ఇకక్డకి పంపినటుల్నాన్డు. మీ పేరుల్, మీ పరిచయం ఇపప్టిదాకా జరగనే లేదు. కానీ మీరు తిరిగి వెళేల్ తొందరోల్
ఉనాన్రు. ఇంతకీ ఇదంతా శాంతమమ్ పుణయ్ఫలం. మీ చేతుల మీదుగా సగౌరవంగా ఆమెకు వీడోక్లిచేచ్రు, గోపాలానిన్
మరపింపచేసూత్. ఈ పూటకి ఇకక్డ మిమమ్లిన్ ఉండమని, నా ఆతిధయ్ం సీవ్కరించమని అడగడానికి నాకు శకిత్ లేదు.
భగవంతుడు మీకు ఆయురారోగాయ్లు పదికాలాలపాటు పర్సాదించమని మనసూఫ్రిత్గా పార్రిధ్సుత్నాన్ను.”
అపుప్డు రామారావు, “బాబుగారూ! తమరిన్ పేరుపెటిట్ సంబోధించే అరహ్త మాకు లేదు. జాఞ్నంలో, నిషఠ్లో,
మీ కుటుంబ సాంపర్దాయాలతో పోలుచ్కునే తాహతు మాకు అసలు లేదు. ఈ రోజు మనం ఈ విధంగా కలుసుకోవడం
విధివిలాసం. మాకు వచిచ్న ఈ అవకాశం భగవతర్ప్సాదం. రెవెనూయ్ ఆఫీస లో మా అనన్దముమ్లిదద్రికీ ఉదోయ్గరీతాయ్ ఈ
రోజు డూయ్టీ మీద ఈ ఊరు రావలసి వచిచ్ంది మా సిబబ్ందితో పాటు. సుమారు ముపైప్ సంవతస్రాల కిందట గార్మ
పంచాయతీ నిరవ్హణలో ఏ పాపమెరుగని మా నానన్ వెంకనన్ని ఊరు నుండి తమరు బహిషక్రించారు. దానికి దొంగ
సాకుష్లదే గాని మిముమ్ తపుప్బటట్లేము.
అపప్టి తలిల్లేని లాము, కితుత్లు మేమే, మీకు జాఞ్పకం ఉండవచుచ్. ఎపుప్డూ లాగు తపప్ ఒంటి
మీద వేరే బటట్ మాకు లేదు ఆ రోజులోల్. అమమ్గారు రోజూ మమమ్లిన్ చేరదీసేవారు మీరు చూడకుండా. మీ గోపాలం
అపప్టికి ఇంకా జనిమ్ంచలేదు. ఆ నూతి చపటా మీద కూరుచ్ని అమమ్గారు ఆపాయ్యంగా ఎంతో అభిమానంతో ఇచేచ్
చేగోడీలో, సునిన్ ఉండలో, చకిక్లాలో మీకు తెలియకూడదని చపుప్డు చేయకుండా తినేవాళళ్ం. ఆ లొతత్పోయిన
తినుబండారాల ఇతత్డి డబాబ్ ఏ అరలో ఉంటుందో కూడా అమమ్గారు మమమ్లిన్ వంటింటోల్కి తీసుకెళిల్ చూపించేరు.
ఎపుప్డూ చూడని గాజు గాల్సులో పాలు ఇచేచ్వారు. మీ పదధ్తిని, ఆచార వయ్వహారాలను అమమ్గారు గౌరవిసూత్, మమమ్లిన్
ఎపుప్డూ చాటుగా సంతోషపెటేట్ వారు. మేం నవువ్తూ ఉంటే ఆమె కళళ్లోల్ జోయ్తులు వెలిగేవి. ఈ అనుబంధానికి పది
నెలల భారంమోసి పర్సవవేదన పడనవసరం లేదు. ఆ కొబబ్రి చెటూట్, మామిడి చెటూట్, నూతి చపటాని ముందు ఇకక్డకి
రాగానే తనివి తీరా చూసుకునాన్ం. అమమ్గారికి వెనుకనుండి వెళిల్, ఆమెకు పర్దకిష్ణ చేసి, చీర ఇచిచ్ పాదాలకు
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నమసాక్రం చేయాలని ఊహించుకునాన్ం. మా పరిచయం మీకు హఠాతుత్గా చెపిప్ ఆశచ్రయ్ పరుదాద్ం

అనుకునాన్ం.

కానీ లోనికి వెళళ్గానే కనిపించిన దృశయ్ం మమమ్లిన్ మూగవారిని చేసింది. మేమమమ్గారికి తెచిచ్న చీర తోనే అమమ్గారిన్
దేవలోకానికి వీడోక్లు చెపప్వలసి వచిచ్ంది. “
“దహనకిర్యకు వచిచ్న విషమ పరిసిథ్తి నాని దావ్రా అరథ్మైంది. అపుప్డు చేయవలసిన కరత్వయ్ం మాకు
దేవుడిచిచ్న వరంగా భావించేం. ఐతే, ఆ సమయంలో మా పరిచయం బయట పెడితే కారయ్ం జరగదేమో అని గుటుట్గా
విధులు నిరవ్రిత్ంచేం. శోర్తిర్య కుటుంబంలోని

అమమ్గారికి చివరికి

శూదుర్ని చేతుల మీదుగా అంతయ్కిర్యలు

జరిపినందుకు మేము మీ క్షమారుహ్లం కాకపోయినా , మమమ్లిన్ ఆ దేవుడు క్షమించాలని పార్రిథ్సాత్ం”. అంటూ దు:ఖంతో
పొంగి వసుత్నన్

కనీన్ళల్ను తుడుచుకునే పర్యతన్మైనా చేయకుండా

చేతులు జోడించిన వారిదద్రి దగగ్రకూ ఎంతో

ఆశచ్రయ్ంతోనూ, ఉదేవ్గంతో తడబడే అడుగులతో వచిచ్, రెండు చేతులూ జోడించి పైకి ఎతిత్, “ఆ భగవంతుడి లీలలు
ఎంత చితర్మైనవి! ముపైఫ్ ఏళల్ కిందటి బంధం ఈ రోజుకి ఈ విధంగా మనలిన్ కలిపింది. అంతా దైవేచఛ్!!” అంటూ
వారిదద్రి శిరసుస్ల మీదా చేతులు వేసి దీవిసుత్నన్టుల్గా, “ నాకిపుప్డు ముగుగ్రు కుమారులు. గోపాలం రాని వెలిత్ పూరిత్
చేయడమే కాకుండా, పెదద్ కొడుకులుగా మీరు బాధయ్త నిరవ్హించేరు.

నాకిపుప్డు ఎంతో తృపిత్గా, ఆనందంగా ఉంది.

భగవంతుడికి నేను మనసారా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటునాన్ను . మీ అమమ్ పై నుండి ఆశీరవ్దిసోత్ంది చూడండి. కులం,
మతం, ఆచారాలు, కుటుంబ సంపర్దాయాలు - వీటనిన్ంటి మీదా మానవతావ్నిదే పైచేయి !!!” అని “ అంటూ,
ఆరర్ద్త నిండిన భావావేశంతో వారిరువురినీ దగగ్రకి తీసుకొనాన్రు.
ఊహించని ఆపాయ్యతకి అనన్దముమ్లిదద్రూ ఆనందంతో నోటమాట రాక కొంచెం సేపు వరకూ అలాగే
ఉండి తరవాత మెలల్గా, “మరి మేము సెలవు తీసుకుంటాం బాబుగారూ” అని రామారావనగానే,
శాసిత్గారు వారిని ఒక నిమిషం ఆగమని, ఇంటోల్కి వెళాళ్రు. పరుగు పరుగున తిరిగి వచిచ్ లొతత్పోయిన
ఇతత్డి డబాబ్ని ఆ ఇదద్రి చేతులోల్ పెటిట్, కండువాతో కనీన్ళుల్ తుడుచుకునాన్రు. ఆ డబాబ్ని ఆనందంతో, ఆశచ్రయ్ం తో
ఆపాయ్యంగా పొదివి పటుట్కొని, శాసిత్ గారికి పాదాభివందనం చేసి, నానిని ఓదారుప్గా భుజం తటిట్ రామారావు
లక్షమ్ణరావు బయలేద్రక తపప్దనన్టుల్గా, కొంత అయిషట్ంగా మిగతా వారితో కలిసి కారెకాక్రు. ఒక చెయియ్ ఎతిత్ వారిని
దీవిసూత్ , మరో చేతిని నాని భుజం మీద ఆసరాగా వేసి, కారు కనుమరుగయే వరకు

శాసిత్గారు ఆగని కనీన్ళల్తో

అటువైపే చూసూత్ండిపోయేరు.
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