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శరీల్ వరీక్ పంపిన ఆ మెసేజ ఎపుప్డొచిచ్నా బాగుండేది. అరగంట ముందుగా, లేదా, అరగంట తరావ్త,
లేదా పొర్దుద్నో, సాయంతర్మో, నినన్నో, రేపో.... ఇలా ఎపుప్డొచిచ్నా బాగుండేది. కానీ చెపాప్ పెటట్కుండా వచేచ్ దేనికైనా
దానివే అయిన నిబంధనలునాన్యనన్టుట్, అది తనదే అయిన వేళాపాళా చూసుకుని వచిచ్ంది ! అంతే ! అసస్లు
అనుకోకుండా వచిచ్ంది ! అమమ్, కుందగౌరిల బలవంతానికి, ఇపప్టిదాకా ఎపుప్డూ పటిట్ంచుకోని నేను – మహాలయ
అమావసయ్ రోజు సాంవతస్రిక పితృతరప్ణానికి కూరుచ్నాన్ను కదా – సరిగాగ్ అపుప్డే వచిచ్ందది.
కాకతాళీయమేమంటే, నేను రామచందర్యయ్, బదరినాథయయ్ – అంటూ వరసగా మా నానన్, ఆయన
చివరి తముమ్డి పేరల్తో నువువ్లు నీళుళ్ వదలడానికీ, శరిల్ వరిక్ పంపిన మెసేజ రావడానికీ- సరిగాగ్ అతికినటట్యి,
ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని బాంధవయ్ం ఏరప్డడం మాతర్ం నిజం. అలాగే దాని గురించిన కొనిన్ మాటలు కూడా
వినబడాడ్యి. “ఫోన చేయవా పీల్జ “ అనన్ మెసేజ ను చదివిన కుంద గౌరికి “ అరగంట తరావ్త చేసాత్ను అని పంపించు
పీల్జ “ అని చెపిప్, మళీళ్ మహాలయ అమావాసయ్ రోజు పితృకైంకరాయ్నికి సిదధ్పడాడ్ను. ఇంటి పురోహితుడు చెపేప్ అనేక
సవాయ్పసవాయ్ల మంతోర్చాచ్రణలతో, ఇంతోటి తిలాంజలి కారయ్కర్మాలు ముగించేటపప్టికి – శరిల్ వరిక్ మరో రెండు
మెసేజ లు పంపింది.
“ ఓకే “ అని ఒకటి “ కానీ వీలైనంత తొందరగా ---“ అని మరోటి.
ఈ రెండూ మెసేజ లను నా భారయ్ కుందగౌరి వెంటవెంటనే చదివి వినిపించింది. లేకపోతే నేనెకక్డ ఫోన
ముటుట్కుని మైల పడిపోతానో అని - చాలా భయం అమెకు ! ఎంతైనా భారయ్ కదా ! “అందుకే చెపిప్ంది, ఫోన ఆఫ
చేసెయయ్ండి అని.... లేకపోతే ఆ చెయియ్ ఈ చెయియ్ అంటూ మైల.... “ అంటూ చినన్గా గొణగడం మొదలుపెటిట్ంది. “
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చేసేదేమో సంవతస్రానికొకమారు... శార్దధ్ం అంటే ఏమిటి శర్దధ్తో చేసేది అని అరథ్ం. కావాలంటే ఆయనున్ అడగండి “
అంది నా కుడివైపున కూరుచ్నన్ పురోహితుడి వైపు చూసి. ఆయన తలూపగానే ఉతాస్హంగా “ అయినా మీ
వయ్వహారాలునాన్యి చూశారూ ... ఛ,, “ అంటూ చిరుకోపం చూపింది.
కుందగౌరి ఇబబ్ందిని ఆమె కనున్లోల్నే కనుగొనన్ పురోహితుడు “ ఏం చేసాత్ం తలీల్.. పాత కాలం
సంపర్దాయాలు. ఎంతవరకూ సాధయ్మైతే అంతవరకూ జరపాలి మరి “ అంటూ తనకు తానే సరిద్ చెపుప్కుని నవావ్డు. “
అదీ కాకుండా ఈ రోజులోల్ సంబంధాలు ఎకక్డునాన్యి ? పాత రోజులోల్ అయితే ఉమమ్డి కుటుంబాలుండేవి... లేదా...
అనన్దముమ్లంతా ఒకే ఊళోళ్ ఉండేవారు.... వచిచ్ పోవడాలు ఉండేవి. సంబంధాలు నిలిచేవి. ఇపుప్డవనీన్ ఎలా
కుదురుతుంది లెండి “ అనాన్డు.
“మీరు చెపేప్ది నిజమేనండీ.” ఎదురుగానే కూరుచ్ని నేను, కుందగౌరి చేసుత్నన్ పనులను అజమాయిషి
చేసుత్నన్ అమమ్ ఉనన్టుట్ండి మాటాల్డసాగింది. “ ఈ బదరీనాథయయ్ ఉనాన్డే... మావారి చివరి తముమ్డు. ఆరు నెలలయింది
పోయి... ఎవరకీ పటట్ని చావు అయిపోయింది అతడిది. ఒకరకంగా చూసేత్ జీవితం కూడా.... “ ఇలా అమమ్ బదరి అంకల
గురించి ఏవేవో కథలు చెపప్సాగేసరికి “ ష... “ అంటూ ఊరుకోమనాన్ను. “ చాలమామ్. ఊరుకో “ అంటూ చెపాప్ను
కూడా.
ఆమె ఎకక్డ వింటుంది ? తన ధాటీని కొనసాగించింది.
“ ఎవరికీ పటట్ని జీవితం “ అని వినిపించేసరికి పురోహితుడి చెవులు కూడా నిమిరి నిలిచినటట్నిపించింది.
“ ఇంతకీ ఏమయిందమామ్ ?” అంటూ ఉబుకుతునన్ తన కుతూహలానిన్ కనబరచాడు.
“ ఏం జరగలేదని అడగండి. “ అంటూ అమమ్ తన మొహంలోని ముడుతలనిన్టిలోనూ తన మరదిగారి
వేదనల నీడలను నింపుకుని ఒక దీరఘ్మైన కథనానికి పూనుకుంది.
“ బదరి ఇకక్డే దగగ్ర ఒక అపారట్ మెంటులో ఉండేవాడు. ఇదద్రు అమామ్యిలు. ఇపుప్డు ఇదద్రూ
అమెరికాలో ఉనాన్రు. భారాయ్భరత్లిదద్రే ఇకక్డ. సంవతస్రానికొకసారి అమామ్యిల ఇళళ్కి వెళిళ్- అకక్డో ఆరు నెలలు,
ఇకక్డో ఆరునెలలు ఉండేవారు. నిరుడు పెదద్ అమామ్యి దగగ్ర ఉనన్పుప్డు బాతూర్మోల్ జారి పడాడ్డట.

నిలవలేక

పోయేవాడు. అంటే పూరిత్గా కాదు. కానీ తూలుతూ నడిచేవాడు. నా తోడికోడలు, ఇదద్రు అమామ్యిలు కలిసి ఆయనని
ఇకక్డే దగగ్ర ఉనన్ వృదాధ్శర్మంలో చేరేచ్సి - తమకిక ఆయనతో సంబంధమే లేనటుట్గా అమెరికా వెళిళ్పోయారండీ !
ఇంత దగగ్ర ఉనన్ మాకైనా ఏ మాటా చెపప్కుండా ఒకే వారం వయ్వధిలో ఇవనీన్ ముగించి, ఇకక్డి అపారట్ మెంటును
అమేమ్సి వెళిళ్పోయారు. మూడు నాలుగు నెలల తరువాత బదరీయే ఫోన చేసి మాకు చెపప్డంతో సంగతి తెలిసింది. తను
చనిపోయి ఆరు నెలలయింది... ఎంత గుండె తరుకుక్పోతుంది చూడండి.... “
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మాటలు ముగించేటపప్టికి అమమ్ కంటోల్ తడి కనిపించింది. గొంతు కూడా గదగ్దమయియ్ంది.
పురోహితుడు దీని గురించిన సంభాషణను మరింత పొడిగించాడు. బదరి అంకల గురించి అడుగుతూ “
ఇంతకీ ఆయనకు ఏమయియ్ంది ?” అనాన్డు. అంటే ఎందుకు పోయాడు అనన్ పర్శన్! జవాబు వింటూ మధయ్మధయ్లో “ ఛ
! పాపం ! “ అంటూ మాట కలుపుతూ పోయాడాయన.
“ డెబైభ్ రెండండీ అంతే చనిపోయే రోజుకి “ అంటూ అమమ్ అంటుండగానే కుందగౌరి అందుకుని “
వయసయినాక అనీన్ సరిగాగ్ ఉంటాయా చెపప్ండి. అరవై దాటాక బర్తికుండడమే ఒక బోనస. ఏమంటారు ?” అంటూ
తన మాట కూడా కలిపింది.
“ అతడు చనిపోయాకనండీ !- నా తోడికోడలు వచిచ్ చూడను కూడా చూడలేదు. బాధేసుత్ంది. “ అమమ్
పెదవి విరుసూత్ చెపిప్ంది. “ ఇలా కూడా ఉంటారా అనిపిసుత్ంది. పెదద్ అమామ్యే వచిచ్ దహన కారయ్కర్మాలు చేయించి
వెళిళ్ంది... నేనే వాడి పేరున నలుగురు బార్హమ్లకి భోజనం పెటిట్ంచాను. “
“ అయోయ్ ! పాపం !” పురోహితుడి పకక్ తాళం.
దాంతరావ్త చనిపోయిన వారి గురించి మరినిన్ సంభాషణలు దొరాల్యి. మధయ్లో పురోహితుడు కూడా తన
వంతుగా కొనిన్ చావు పర్కరణాలను ఏరుకుని ఏకరువు పెటాట్డు. అతత్ కోడళుళ్ ఇలా ఎనోన్ చావు సంగతులను
ఉభయకుశలోపరి మాటలాల్, చెవులు రికిక్ంచి వినాన్రు. ఆయన చెపిప్నవి అమమ్, అమమ్ చెపిప్నవి కుందగౌరి ఇలా
తమతమ బంధువరగ్ంలో చనిపోయిన ఆపుత్ల నిధనవారత్లను నింపాదిగా చరిచ్ంచారు.
“ మీ ఆయనకెంత మందమామ్ అనన్దముమ్లు ? “ పురోహితుడు అడిగాడు.
“మా ఆయనే పెదద్....” అమమ్ చెపప్సాగింది. “ తరువాత ముగుగ్రు తముమ్ళళ్ండీ. ఈ బదరీనాథయయ్
చివరివాడు. రెండో మరది చినన్పుప్డే ఇలుల్ వదలి వెళిళ్పోయి కొలక్తాత్లోనో ఎకక్డో సెటల అయాయ్డట. మాతో
సంబంధాలు లేవు. ఇక మొదటి మరది చెనైన్లో ఉంటాడు. అతడికి సుమారు నా వయసేస్ ఉంటుంది. డెబైభ్ ఎనిమిది, లేదా
డెబైభ్ తొమిమ్ది ఉండొచుచ్.. అతడికి మేమెవవ్రం అకక్రలేదు. అదేదో సామెత చెపాత్రు కదా- పుటట్గానే అనన్దముమ్లు
పెరుగుతూ దాయాదులు అని. అలా అనన్మాట “ మాటలు ముగిసూత్ అమమ్ మరొక సంగతిని నావైపు చూసూత్ చెపిప్ంది.
“వీళళ్ందరి మధయ్ వీడొకక్డే మగ సంతానం- కిర్యలనీన్చేయడానికి. పితృదేవతలంతా వీడు పెటేట్ కాకి పిండానికై ఎంత
కాచుకుంటారో మరి ? వీడికా అరథ్ం కాదు. “ అని తనలో తనే చెపుప్కుని పెదవి విరిచింది. నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది.
మగవాడిగా పుటట్డమంటే పితృలకు పిండం పెటట్డానికేనా అనన్ విషయం ననున్ ఎపుప్డూ వెంటాడేది. ఎవరితో
చెపుప్కోను? అమమ్ అనన్ మాటలు వినిపించనటుట్గా ఉండిపోయాను.
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“ రెండవ మరది అనాన్రు కదతాత్. ఆయనను ఈయన చూశారా ? “ కుందగౌరి ఉనన్టుట్ంది అడిగింది.
అంటే నేను నా రెండో బాబాయ ని చూశానా అని అడిగింది.
“ నేనే చూడలేదు. ఇక వీడేం చూసాత్డు ? నా పెళిళ్కి ముందే ఇలుల్ విడిచె వెళిళ్పోయాడట.
రామకృషాణ్శర్మంలో చేరతాను అని వెళిళ్నవాడు తిరిగి రానేలేదట. తరువాత ఆయన అయిపూ అజా తెలీనే లేదు... “
అమమ్ ఇలా విషయానన్ంతా చెపిప్ నిటూట్రిచ్ంది.
“ అమామ్ ! నాకు లేటయిపోతోంది. “ ముగుగ్రి ఈ మాటల సరళిని తుంచుతూ అనాన్ను.
“ సగం రోజు దీని గురించే మాటాల్డుతూ గడిపెయయ్లేమమామ్ “ అనాన్ను విసుగాగ్.
“ ఒక రెండు నిమిషాలండీ పీల్జ... ఇంకేం కుకక్ర విజిలొసుత్ంది “ కుందగౌరి నైవేదాయ్నికి ఆయతత్ం చేసూత్
అంది.
ఇంతకీ, ఈ సంభాషణంతా ఇంత నింపాదిగా జరగడానికి కారణం కుందగౌరి వంట ఇంకా కాలేదనే. ఈ
పురోహితుడు చాలా నెమమ్దసుత్డు. అంతేకాకుండా కుందగౌరి అమమ్ వైపు బంధువు. ఇపుప్డైతే ఇంకా నింపాదిగా ఉనాన్డు.
కూరుచ్నన్ చోటునుండి లేవకుండా కబురల్తో కాలం గడుపుతునాన్డు. ఆయన భారయ్ మూడో డెలివరీకి పుటిట్ంటికి
వెళిళ్ందట.
“ మళీళ్ మీరు వంట చేసుకోవడం ఎందుకండీ ? మీ కోసం వేరేగా వంట చేసాత్ను.” అంటూ

నా

భారయ్ ఇకక్డే భోజనం చేసి వెళళ్మని బలవంతం చేసింది. అందుకని పితృదేవతల నైవేదాయ్నికి చేసిన వంట కాకుండా
ఆయనకు పర్తేయ్కంగా వంట చేసోత్ంది.
“ లేటవుతోంది కుందా “ అంటూ నేను గునిసేటపప్టికి “ ఒక పని చెయయ్ండి. ఎలాగూ తరప్ణం
వదిలేశారుగా... ఇపుప్డు ఆమెతో మాటాల్డి వచెచ్యయ్ండి. అంతలోపల వంట కాసత్ అయిపోతుంది. “ అని పరిమ్షన ఇసూత్
తన పకక్న పెటుట్కునన్ ఫోనును నా వైపుకు తోసింది.
తనకు కావలసినటుట్ నియమాలను సడలించే ఆమె విధానానికి “ఔరా “ అని ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. ఫోనును
తీసుకుని శరిల్ వరిక్ మెసేజ లను చూసి చదువుకునాన్ను. “అరగంట తరావ్త చేసాత్ను అని పంపించు “ అని నేను చెపిప్న
దానిన్ తనకు కావలసినటుట్ మారుచ్కునన్ మా ఆవిడ “ మధాయ్హన్ం భోజనం తరావ్త చేసాత్ను “ అని చేసింది కనిపించింది.
********
శరిల్ వరిక్ నా కాలేజ రోజుల సహపాఠి. కేరళ వైపు కిర్శిచ్యన. సనిన్ వరిక్ అని దుబైలో ఒక బిసినెస
టైకూన ఉనాన్డు- కావాలంటే గూగల లో వెతకొచుచ్.. అతడి కసిన ఈమె. విరాట జకక్రియా అనే ఒక మలయాళి
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కిర్శిచ్యన ను పెళాళ్డింది. ఈమె ఆరిక్టెకట్. అతడు సివిల ఇంజినియర. ఇదద్రూ కలిసి తమతమ ఇంటి పేరల్ను సంకరించి
’వరక్రియా’ అనే పేరుతో ఇంటీరియర డిసైన కాంటార్కుట్లు చేసాత్రు. ఆ కంపెనీకి మంచిపేరుంది. ఆరిథ్కంగా కూడా
కంపెనీ గటిట్దే.
తొంభైయారవ సంవతస్రంలోని బి ఎమెమ్స కాలేజ ఆరిక్టెకచ్ర విభాగంలో చేరిన మేమంతా- అంటే
పదముగుగ్రు మగపిలల్లు, ఇరవై ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు, వెరసి ముపైఫ్ తొమిమ్ది మందిది ఒక వాటస్ప గూర్ప మా మొబైల
ఫోనల్ పైన ఈ రోజు సందడి చేసుత్ందంటే దాని పూరిత్ శేర్యసుస్ శరిల్ వరిక్ దే అని చెపుప్కోవచుచ్. ఆ గుంపుకు “ డరిట్ థరీట్
నైన “ అని పేరు పెటిట్ంది. దాంటోల్ జరిగే చరచ్ల కీరిత్ అంతా ఆమెదే. గూర్పులో కొనిన్ పోకిరి జోకులే కాకుండా గంభీరమైన
తాంతిర్క విషయాలను కూడా శరిల్ ఆ గూర్పులో పంచుతుంది. తరగతిలోనే అతయ్ంత తకుక్వ వాచాలుడైన నాతో సహా
అందరినీ ఈ చరచ్లోల్ పాలొగ్నేటటుట్ చేసుత్ంది. కొనిన్ సారుల్ నిరణ్యాలను చేయించి, విషయానిన్ పర్భుతవ్ం దాకా తీసుకెళిళ్
భవన నిరామ్ణాలోల్ని కషాట్లపై తన గొంతు వినిపిసుత్ంది. అంతో ఇంతో నివారణా మారాగ్లు కూడా కనుకుక్ంది.
ఈ వాటస్ప చాట చేసే సదుపాయం పార్రంభం కావడానికి ముందు - శరిల్ వరిక్ మమమ్లన్ందరీన్ ఈ
మెయిల దావ్రా కలిపిన సంగతిని ఇకక్డ తలచుకోవచుచ్. కాలేజిలోని ఐదు సంవతస్రాల మా విదాయ్భాయ్సంలో ఈమే మా
పర్తినిధిగా ఉండింది కూడా అనేది అంతే ముఖయ్మైన విషయం. కాలేజి తరువాత గడచిన ఈ ఇరవై చిలల్ర
సంవతస్రాలలోనూ మమమ్లన్ందరీన్ కలిపింది కూడా ఈమే.
శరిల్ వరిక్ ఒక విధంగ చూసేత్ మగ గుండెగల సతరీ. దిటట్. ఈ పర్పంచంలోని ఏ మగవాడి సరసనైనా దీటుగా
నిలబడగల సతరీ ! మగవారే ఉనన్ ఈ కాంటార్కట్ పనులోల్ తను ఒకక్తే నిలదొకుక్కుందంటే నమొమ్చాచ్ మరి ? విరాట
జకక్రియాను పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ముందు “ వరిక్ కాంటార్కట్స్ “ అనే పేరుతో ఒక కంపెని పెటిట్ విజయం సాధించింది.
మిగిలిన విషయాలకు వసేత్ ఈ శరిల్ వరిక్, నాతో ఎకుక్వగా కాంటాకట్ పెటుట్కోలేదు. ఆ మాటకొసేత్ నేను
కూడా ఎవరితోనూ అంత ఎకుక్వగా కముయ్నికేట చెయయ్ను. నా గురించి నేనే చెపుప్కోవాలంటే అతయ్ంత ముభావ వయ్కిత్ని !
ఎంతో అంత, ఇంత చాలు. ఇంత మాటాల్డితే అంతా మాటాల్డినటేట్ అనుకునే వాణిణ్. అతయ్ంత హాసాయ్నైన్నా, పరిహాసానైన్నా
కొలిచి పంచడం, అందులోనూ వీలైనంత కతిత్రించి అందించే ఆసామిని ! టోటలి టోటలి టీటోటలర నైన ననున్ ఎవరైనా,
సాయంతార్ల తరావ్త జరిగే పారీట్లకు తమాషాకైనా పిలుసాత్రా చెపప్ండి. ఖచిచ్తంగా నో ! పారీట్లు జరిగితే నా పేరు
టోటలి టోటలి ఔట !
ఇలాంటి ననున్ ఈ శరిల్ వరిక్ ఎందుకు తలచుకుంది అని ఆశచ్రయ్ం అనిపించదా మరి ! అలాగే నేను నా
జీవితంలో మొదటి సారిగా తలపెటిట్న అమావాసయ్ తరప్ణంలాగానే ఆశచ్రయ్కరమే అనున్కోవచుచ్ !!
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ఫోన చెయియ్.... వీలైనంత తొందరగా... అనన్ శరిల్ వరిక్ మెసేజ లను మరోసారి చదువుకుని, నాతో
మాటాల్డేంత అరెజ్ంట పనేమై ఉంటుందబాబ్ అని నాలో నేనే అనుకునాన్ను. బహుశా ఈ నా నలభై సంవతస్రాల జీవితంలో
మొటట్మొదటి సారిగా ఈమెతో సూటిగా మాటాల్డడం జరుగుతోంది అని అనుకుని చివరికి ఫోన చేశాను.
“ హే సరస.... “ అంటూ ఆమె మాటలోల్కి దిగింది. “ ఎలా ఉనాన్వ ? ఇదే మొదటిసారి కదూ మనమిలా
మాటాల్డుకోవడం ? “ అంటూ ఉభయకుశలోపరి ముగిశాక “ ఏమంటే నీ వదద్ నుండి ఒక ఫేవర కావాలి “ అంటూ
విషయంలోకి దిగింది.
ఆశచ్రయ్మేసింది !
ఈ బెంగళూరు మహానగరం సంపర్దాయాలను తన హకుక్లా భావించిన ఈమెకు, ఈమెతో సేన్హ
బంధం కానీ, కనీసం మాటాల్డుకోవడం కానీ చేయని నేను ఏ విధంగా ఆమెకు సాయపడగలను ? నానుండి ఆమె ఏం
కోరుకొంటోంది ? తనలో లేని దేనిన్ నానుండి కోరుకొంటోంది ?
“ హౌ ఎట ఆల కెనై శరీల్ ? నాకు చేతనైతే తపప్కుండా చేసాత్ను “ ఏవేవో ఆలోచనల మధయ్ అనాన్ను.
“ ఏం లేదు. కెన యు ఫికస్ అప సమ డెత రిచువల ఫార ఎ ఫెర్ండ ఆఫ మైన ?” అంటూ శరీల్ వరిక్
అడగాగ్నే నేను ఒక విధంగా ఉలికిక్పడాడ్ను. తలా తోకా అరథ్ం కాలేదు. ఉనన్టుట్ండి ఫోన చేసి తన సేన్హితుడి
అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టు చేయగలవా అని అడిగితే ఏమనాలి !
“ షాక అయాయ్వు కదూ ! “ శరిల్ వరిక్ అనన్ది. “ ఉండు.. లెట మి ఎకస్ పెల్యిన.. నాకు ఒక
సేన్హితుండుడేవాడు. ఎ సీనియర జెంటల్ మేన.. డెబైభ్ అయిదు ఉండొచుచ్.. ఉండేవాడు అని ఎందుకనాన్నంటే ఆయన
నినన్ చనిపోయారు... అంటే ఇపుప్డాయన మన మధయ్ లేరు. నేనే ఆయనున్ కెర్మేట చేసి వచాచ్ను. ఆయన నాకు మాతర్ం
సేన్హితుడు కాడు... హి వాస ఎ ఫెర్ండ ఆఫ మై హసెబ్ండ విరాట టూ.... హి వాస మోర దాయ్న ఎ ఫెర్ండ టు అస ! “
సంగతేమిటో పొడుపుకథ మాదిరిగా అనిపించింది. విషయం పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఇదద్రి మధయ్ కొనిన్
సంభాషణలు వినిమయమయాయ్యి !
“ వెల... నేను అతనిన్ కలిసింది... ఇకక్డే మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక పారక్ ఉంది. అకక్డ..”
“ శరిల్...శరిల్... కెన ఐ ఇంటరర్పట్ ? నువువ్ ఎకక్డ ఉనాన్వో నాకు తెలీదు... ఇంతకీ సందరభ్ం ఏమిటి అని
కూడా చెపప్గలవా ?”
“తపప్కుండా... నేనూ విరాటూ బాణసవాడిలో ఒక ఫాల్టోల్ ఉంటాము. ఆ బిలిడ్ంగ ఎదురుగాగ్ ఒక పారక్
ఉంది. అకక్డ మేమిదద్రం పొదుద్న లేకపోతే సాయంతర్ం వాక చేసుత్ంటాం....”
“ ఒకే ! “ సనిన్వేశానిన్ నిదానంగా అరథ్ం చేసుకుంటూ అనాన్ను.
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“ ఈ పారుక్కు అవతల వైపు మరొక అపారట్ మెంటోల్ ఈ కేట ఉండేవారు. కేట అనేది మేము ఆయనకు
పెటిట్న పేరు. మేము అంటే ఆ పారుక్లో వాకింగ చేసుత్నన్వాళుళ్, ఒక పది పనెన్ండుగురం ఫెర్ండస్.. మేమంతా ఆయనిన్
కేట అని పిలిచేవాళళ్ం. ఆయన అసలు పేరు సాకేత రామ అని. మేము కేట అని పిలిచేవాళళ్ం. ఇపుప్డరథ్మయిందా ?”
“ అవునా... అయితే ఈ కేట అనే ఆయనేనా నినన్ చనిపోయింది ?” ఏ మాతర్ం భావుకత కనబరచకుండా
అడిగాను. అడిగాక... అలా అడిగింది తపప్యిందేమో అని గొణుకుక్నాన్ను.
“ ఎస. ఎసస్.... యు ఆర రైట. నినన్ ఉదయం అనేదాని కంటే మొనన్ రాతిర్ అనవచుచ్ అని డాకట్ర గారు
అనాన్రు... నిదర్లోనే పోయారు. మాయ్సివ హారట్ అటాయ్క ! మొహంలో అదెంత శాంతి అనుకునాన్వ ! హి లుకడ్ వెరి పీస
ఫుల ! “
“ సరే “
“ కేట... నాకు, విరాట కు చాలా దగగ్రి సేన్హితుడిగా ఉండేవారు. రోజూ పొదుద్న, సాయంతర్ం పారుక్లో
కలిసేవారు.. సాయంతార్లు, ఆలోమ్సట్ అంటే ఆలోమ్సట్ పర్తి రోజూ –
వి వుడ డెపినిటీల్ మీట ఓవర ఎ డిర్ంక. ఇలా సుమారు నాలుగైదు సంవతస్రాల నుండి జరుగుతోంది. ఐ
మీన జరుగుతుండేది.. “
“ ఒకక్రే ఉండేవారు. పెళిళ్ చేసుకోలేదు. అండ వి హాయ్డ లాటస్ఫ కామన ఇంటరెసట్స్. కొంచెం ఆధాయ్తిమ్క
చింతన ఉండేది... కొంచెం కాదు. పూరిత్గా ఆధాయ్తిమ్క చింతనలో ఉండేవారు. వి వుడ ఆఫన డిసక్స భగవదీగ్తా ఓవర ఎ
పెగ ఆర టు. బాగా చదువుకునన్వారు. ఆయనకు తన అంటూ ఎవవ్రూ లేరు. సిప్రుచువల గా అవేకన అయినపుప్డు –
అంటే ఆధాయ్తిమ్కంగా చైతనయ్ం పొందినపుప్డు – తనలోని చైతనాయ్నికి పర్పంచమంతా కారణం అనిపించేదట.. అలా
చెపేప్వారు. తన గతం తనకు ముఖయ్ం కాదనేవారు.. “
“ ఐ సీ “
“ సమ హౌ మి అండ విరాట వర డార్న టు హిమ... ఆ మనిషిలో ఏదో ఒక ఆకరిష్ంచే శకిత్ ఉండేది.
రోజులు గడిచే కొదీద్ మమమ్లిన్ మరింత దగగ్ర చేసుకునాన్రు. ఆకరిష్సూత్నే పోయారు. మన మధయ్ ఒక కాసిమ్క సంబంధం
ఉంది అనేవారు. “
“ సరే “
“సరస. ఇదీ ఆయన గురించి.. దీనికంటే ఆయన గురించి మాకేమీ తెలియదు. నినన్ ఉదయం ఎపప్టిలా
ఆయన పారుక్కు రాలేదు. సరే. ఫోన చేశాము. కలవలేదు. మేము ముగుగ్రం నినన్... ఇకక్డే చింతామణి దగగ్ర గురు ఫెర్డిడ్
అని ఒకాయన ఉనాన్రు, ఆయనను కలవాలిస్ంది.”
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“ పేరేమనాన్వు ?”
“గురు ఫెర్డిడ్...”
“గురూప రెడిడ్నా ?”
“నో నో... ఆయన పేరు ఫెర్డిడ్ అని. జరమ్నీ ఆయన.. సాధువులాంటి మనిషి.. చింతామణి దగగ్ర ఒక
కొండపైన కుటీరం నిరిమ్ంచుకుని అందులో ఉనాన్రు. అందరూ ఆయనను గురు ఫెర్డిడ్ అని పిలుసాత్రు.”
“ ఓహ ! సరే !!”
“ కేట, ఫెర్డిడ్ చాలా మంచి సేన్హితులు. ఆధాయ్తిమ్క సంగతులను చరిచ్ంచేవారు. “
“ ఒకే గో ఆన ...”
“ హా... నినన్.. మేము ముగుగ్రం గురు ఫెర్డిడ్ వదద్కు వెళాళ్లిస్ంది. ఈ కేట మాకు ఫోనోల్ ఎపుప్డైతే
కలవలేదో, విరాట ఆయనున్ వెతుకుక్ంటూ ఆయన ఇంటికెళాళ్డు.. చూసేత్ పడుకునన్టేట్ కనిపించారట... కానీ హి వస నో
మోర... పోయారు. “ శరిల్ వరిక్ కొంచెం ఆగి చెపప్సాగింది.. “ అండ యు నో వాట.. వి మిస హిమ ఎ లాట !! “
ఆ చివరి మాటను చెపేప్టపుప్డు శరిల్ వరిక్ కంఠం కొంచెం గదగ్దమయిందనిపించింది. కొంచెం ఏడిచ్నటుట్
కూడా అనిపించింది. “ పడుకునన్టేట్ కనిపించారు సరస.. తలదిండు కిర్ంద ఒక చీటీ కనిపించింది. బహుశా ఆయనకు
చనిపోతానని అనిపించిందేమో మరి.. నేను చచిచ్పోతే తలదిండు కిర్ంద ఏదైనా వార్సి పెటుట్ంటాను అని అపుప్డపుప్డు
మాతో అనేవారు.. మొనన్టికి మొనన్ విరాట తో కూడా అనాన్రట !” ఈ మాటలు చెపేప్టపుప్డు సతరీ సహజమైన దుఃఖం
కిల్యర గా వినిప్ంచింది. ఒకటో రెండో సారుల్ వెకిక్ంది కూడా !
“ నువేవ్ నాకు దహన సంసాక్రాలు చెయాయ్లి అని కూడా వార్శారు సరస.. ’ అంతేయ్షిట్ అని ఒక చివరి
సంసాక్రం ఉంది. అది చేయాలి ’ అని రాసి, ఒక పురోహితుడి నంబర ఇచాచ్రు. ఆయనకు ఫోన చేసేత్నేమో, ఆయన
ఇంటోల్కూడా ఎవరో చనిపోయరని చెపూత్ ఇంకో నంబర ఇచాచ్రు. ఆయనున్ పటుట్కుని నినన్ ఈయనకు దహన
సంసాక్రమేమో ముగించాము. నేనే చితకు నిపుప్ ముటిట్ంచాను. రేపు బూడిదను తీసుకుని నదికి వెళుత్నాన్ము.. “
“ ఓహ. సో సారి శరిల్... ఇపుప్డు నా నుండి ఏం కావాలి చెపుప్ ?”
“ వెల... అనూప అనాన్డు నాతో. మీ ఇంటి వదద్ ఆరాయ్వరత్ం అని ఏదో ఉనన్దట కదా. అకక్డ కేట
తరువాతి సంసాక్రాలు చేయించాలి. అకక్డి మేనేజ మెంట నీకు తెలుసట కదా. కాసత్ హెలప్ చేసాత్వా ?”
“ అదా ! ఒకె. ఆరాయ్వరత్ంలో నాకంటే మా అమమ్కు, మా ఆవిడకు బాగా తెలుసు. అడిగి చూసాత్ను. “
“ ఉతత్ అడగడం కాదు సరస.. నేను అంటే శరిల్ వరిక్ అనే కిర్శిచ్యన ఆవిడ ఆ సంసాక్రాలు చేసే కరత్ అని
వారికి కిల్యరాగ్ చెపాప్లి.. చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి.. సరేనా ?”
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“......”
“ ఇది నాకు చాలా ముఖయ్ం సరస్.. కేట ఆతమ్కు శాంతి లభించేటటుట్ చేయడం నా కరత్వయ్ం కదా... ?”
అంత ధైరయ్సుత్రాలు. వెకెక్కిక్ ఏడవసాగింది.
నాకు పెదద్ చికుక్ వచిచ్ పడడ్టట్యింది. ఇపప్టి దాకా ఎవరు ఈ ఆరాయ్వరత్ం వారు అని తెలియనినాకు,
వారితో మాటాల్డి, దీని గురించి చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి అంటే !!
నేనే నమమ్ని సంగతిని వాళళ్కు చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి అంటే ఎలా ?! ఎకక్డ లేని చికేక్ ! నా దృషిట్లో ఇది
కలల్బొలిల్ నాటకమే ! ఎవరికైనా ఇలాగే అనిపిసుత్ంది అని నా భావన. పూయ్ర హిపొకర్సీ !!
అనిన్టికంటే ననున్ సందిగాధ్నికి ఒడిడ్న విషయమంటే నేనైనా ఈ రోజు నా బాధయ్తే అయిన పితృదేవతల
తరప్ణాలు బలవంతంగా చేసుత్నన్పుప్డు – ఈ అమామ్యి, అదీ అనయ్ మతసుత్రాలు. తన రకత్ సంబంధీకుడైనా కాదు, ఉతత్
పరిచయసుత్డి అంతేయ్షిఠ్ని- తనదే బాధయ్త అనేటటుట్ చేయాలనుకుంటోంది అనే విషయం !!
విచితర్మే మరి ?!
ఎందుకో తెలీదు, శరిల్ వరిక్ పటల్ నాకు కొంచెం గరవ్ంగా అనిపించింది. నాకు కూడా గొంతు మూగబోయి,
తెలియకుండానే నేను కూడా వెకుక్తూ నా మాటా మనసు తడబడాడ్యి.
చివరిగా “ ఈ రోజు ఉదయం నేను కేశముండనం కూడా చేయించుకునాన్ను “ అని కూడా శరిల్ వరిక్
అనన్పుప్డు – నాకు మాటలు రాకపోవడం అటుంచి మౌనం కూడా సతాయించింది.
కొంచెం సేపు అలానే ఉండిపోయి, ఆఖరున “ సరే... నేను మా అమమ్తో మాటాల్డి మళీళ్ నీకు ఫోన
చేసాత్ను శరిల్ “ అంటూ మొబైల కటేట్శాను.
**************
మా అమమ్, మా ఆవిడ ఎదుట ఈ పర్సాత్వన పెటిట్నపుప్డు ఇదద్రూ ఒక క్షణం పాటు ముఖాలు
చూసుకునాన్రు. తరువాతా ఒకొక్కక్రూ నాకు పైరవేటు చెపేప్శారు
( రమణగారికి సారీ చెబుతూ )
“ మన సంసక్ృతి అంటే ఏమని ఇపుప్డైనా అరథ్ం చేసుకో సరసూ... ఏమొచిచ్నా మన నమమ్కాలను మనం
వదులుకోకూడదు.. అపుప్డే మనకు శేర్యసక్రం.. ఇదే కారణంగానే నేను బదరీనాథ చనిపోయినపుప్డు వాళల్ వీళళ్ కాళుళ్
పటుట్కుని బార్హమ్ణారథ్ం నెరవేరాచ్ను. పుటిట్నపప్టికంటే చచిచ్పోయిన తరావ్త చేసే కిర్యాకరమ్లు చాలా ముఖయ్ం తెలుసా
? ఎవరో ఏమో ఆ పిలల్, ఇంత శర్దధ్తో కిర్యాకరమ్లు చేయాలని అనుకుందంటే ఇంటికి మగపుటుట్క పుటిట్న నీకు ఇంకెంత
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శర్దధ్ ఉండాలి చెపుప్ ?” అంటూ అమమ్ తగులుకుంది. “ సంసాక్రం అంటే పితృయజఞ్ం అది అని తెలుసుకో. ఆ అమామ్యి
ఎవరైతేనేమిటి, ఆమెకు ముందు దణణ్ం పెటుట్కో “
కుందగౌరి అయితే శరిల్ వరిక్ని మనసారా పొగడసాగింది.
“ఆ పోయినాయన ఎవరే కానీ, పుణయ్ం చేసుకునాన్రండీ. రెండు రకాల పుణాయ్లు. ఏమాతర్ం
బాధపడకుండా చావడం ఒకటైతే, ఎవరూ లేని ఆయనకు ఈ రకంగా సంసాక్రం చేసోత్ంది ఈమె అంటే అదెంత పుణయ్మో
మీరే చెపప్ండి. “ అంటూ అటు చనిపోయిన పెదద్ మనిషినీ, ఇటు కిర్యా కరత్ృవునూ ఒకే సారి పొగిడి పారేసింది. “ ఏదీ ?
ఆమెకు ఫోన కలపండి. నేనే మాటాల్డాత్ను. ఇంతకంటే మంచి కారయ్ం ఇంకోటి లేదని ఆమెకు చెబుతాను “
ఇంతలో అనూప- అంటే నాకు ,శరిల్కి కామన ఫెర్ండ పోన చేసేపప్టికి విషయం అంతటితో ఆగిపోయింది.
ఆగిపోలేదు, మరో రకంగా తయారయింది.
నేను అనూప తో మాటాల్డేటపుప్డే, కుందగౌరి తన ఫోన నుండి ఎవరికో డయల చేసి మాటాల్డసాగింది.
కొదిద్ సమయం కిర్ంద నాతో శరిల్ వరిక్ని పొగిడింది కదా అవే మాటలిన్ ఇపుప్డు ’ దివ్తీయ పురుష ’ లో చెపూత్ ఫోనోల్
చెపప్డం వినన్ నాకు, ఆమెకే ఫోన చేసిందని అరథ్మయింది. అరె... మరి నంబరెలా దొరికింది అని ఆశచ్రయ్పడుతుండగానే,
ఆమె చేతిలో ఉనన్ చినన్ చీటీ కనిపించి, అందులో శరిల్ వరిక్ నంబర కనిపించింది. నాకూ ఇంకా ఆశచ్రయ్మేసింది.
కుందగౌరి ఆరాయ్వరాత్నికి ఫోన చేసి శరిల్ వరిక్ గురించి చెపప్గానే వాళేళ్ ఆమె నంబర ఇచాచ్రని తరువాత నాకు తెలిసింది.
అంటే శరిల్ ఇంతకు ముందే వాళల్తో మాటాల్డి ఉండాలి.
శరిల్ వరిక్తో కుందగౌరి మాటలు ముగిసేసరికి అనూప తో నా సంభాషణ కూడా అయిపోయింది. అనూప
కూడా శరిల్ చెపిప్న విషయాలేన్ మళీళ్ చెపాప్డు. సాకేతరామ గారి కిర్యాకరమ్లు సకర్మంగా నెరవేరడానికి కావలసిన
సహాయానిన్ అందించమని నాతో మనవి చేశాడు.
నేను ఇలాంటి కిర్యా కరమ్ల గురించి నాకునన్ సందేహాని వయ్కత్పరచినపుప్డు “ పర్పంచం మారుతోంది
బోర్... మన దేశం మనం అనుకునన్ దాని కంటే ఎకుక్వ మతపిచిచ్దయింది. అందరూ తమ పురాతన సనాతన
ఆచారాలకు మొదటికంటే ఎకుక్వగా వేలాడడం జరుగుతోంది. ఏది తపుప్ ఏది ఒపుప్ అని అరథ్ంకావడం లేదు...” అంటే
ననున్ ఒపిప్సూత్ మాటాల్డాడు. అతని మాటలు నాకు వైయకిత్కంగా సరిపడకపోయినా, ఇపప్టి మన దేశ కాల పరిసిథ్తులకు
అనుగుణంగా అనిపించింది. “ ఏది మతం, ఏది రాజకీయం అని అరథ్ంకాని పరిసిథ్తులోల్ ఉనాన్ం ! అటట్రీల్ కనూఫ్య్సింగ
రైట ?! “ ఈ మాటలిన్ మాతర్ం తలాడిసూత్ వినాన్ను.
అనూప వివరణ గురించిన అరాథ్నరాథ్లను నేను ఒంటబటిట్ంచుకుంటునన్పుప్డే – ఇటు మా అమమ్ ఇంకో
విషయానిన్ కెలికిందేమో లేదా తేనెపటుట్నే కదిపిందో అనిపించింది.
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మా అమమ్ “ ఎవరట చనిపోయింది ? పేరేమిటట ?” అని మా ఆవిడను అడిగింది. నా ఫెర్ండ శరిల్ వరిక్
చెపిప్న నిరగ్తికుడి చావు ఒక సాధారణ విషయమే అయినా, మా ఎదురుగా అదొక విసోఫ్టక సమాచారంగా
పరిణమించింది. మా మనసుస్లోల్ని పేర్లుడు పదారాథ్మే తాననన్టుట్ సతాయించింది.
“ ఎవరో సాకేతరాం అట అతత్గారూ “ అని కుందగౌరి చెపప్డమే ఆలసయ్ంగా, అమమ్ తనలోనే ఏవేవో
లెకక్లు వేసుకుని, వెంటనే చెనైన్లోని తన ఇంకో మరదికి ఫోన కలిపింది.
చూసూత్ చూసూత్ ఉండగానే మా కళల్ముందు కదులుతునన్ చీమ ఏనుగై మారింది. తాను నడిచిందంతా
తన దారేననన్టుట్ అకక్డా ఇకక్డా నడిచింది. చివరికి మా కిర్ందికే తన తొండానిన్ తెచిచ్ అలాల్డించింది. నాకేకాదు, మా
అమమ్కు కూడా ఏమాతర్మూ తెలియని సాకేతరాం అనే ఆయన చావు ఉనన్టుట్ండి, మా ఇంటికి సంబంధించిన వారత్గా
మారింది.
“ ఆసత్ంతా ఆయన మీ ఫెర్ండ కే రాశారట కదరా ! ఇంకేం మరి ? ఈ బెంగళూరోల్ ఉతుత్తిత్ పుణాయ్న
మూడో నాలుగో కోటల్ ఆసిత్ వసుత్ంటే ఇంకేం ? అదృషట్మే మరి ! ఆమె ఈ పనుల్ చేయడం ఏం గొపప్ కాదులే ! నిజం
చెపాప్లంటే ఈ సంసాక్రాలు నువువ్ చెయాయ్లిస్ంది. తెలుసా ?! “ అమమ్ విలవిలాల్డింది.
ఇపుప్డైతే నేనూ కుందగౌరి ఇదద్రూ ఉనన్టుట్ండి తన వరస మారిచ్న అమమ్వైపే చూసూత్ ఉకిక్రిబికిక్రి
కాసాగాము.
****************
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