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(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.
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.
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“ 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 ..
భాసక్ర వసుత్నన్ దుఃఖం అదిమి పటిట్ అడిగాడు ..” మీకు జానకి నినన్ ఏమనాన్ చెపిప్ందా?”
“ ఏ విషయం?” అడిగింది శారద ..
ఏం చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు భాసక్ర కి .
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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 కంపైల్ంట ఇచాచ్రా ..?”
భాసక్ర తల అడడ్ంగా ఆడించాడు..
“మరి ఎందుకు ఇవవ్లేదు.. దేవుడి దయవలన ఏమి అవకూడదు .కాకపోతే ఎందుకైనా మంచిది ఏదనాన్ యాకిస్డెంట అయితే తెలుసుత్ంది కదా
.. వెంటనే కంపైల్ంట 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 కంపైల్ంట ఇచిచ్ రండి.. ఏం జరిగిందో తెలుసుత్ంది
కదా” అంది.
“ అరె. రాతేర్ చెపిప్ ఉంటే ఏదనాన్ చేసేవాళళ్ం కదా. పదండి వెళాద్ం.. తపప్కుండా కంపైల్ంట 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.
“ అయోయ్ గటల్నా మంచిదమామ్ ... అమమ్ ఎనాన్డోసత్ది?.” అని అడుగుతూ చీపురు తీసుకుని ఊడవసాగింది.
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“ 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 కంపైల్ంట ఇవవ్ండి. “
ఎస ఐ టేబుల సొరుగులోంచి తెలల్ కాగితం తీసిచాచ్డు.
భాసక్ర కంపైల్ంట రాసి ఎస ఐ కి ఇచాచ్డు.

PPP

హైదరాబాద నగరంలో అతయ్ంత బిజీ సెంటర దిల షుక నగర.

దిల సుఖ రాంపర్సాద అనే భూసావ్మి మలకపేట పార్ంతంలో ఉండేవాడని, అనేక ఎకరాలోల్ ఉనన్ తన భూమిలో సగం పాల్టుల్ గా
మారిచ్ తన పేరు మీద కాలనీలుగా ఏరప్రచాడని ఒక చరితర్.
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ఎటు చూసినా కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే వాణిజయ్సంసథ్లు, షాపింగ కాంపెల్కస్ లు, అనేక విదాయ్సంసథ్లు, కోచింగ సెంటరేల్ కాక
పిలిచిన పలికే దైవంగా పర్సిదిధ్ పొంది, షిరిడి పుణయ్ కేష్తార్నికి నమూనాగా భకుత్లు భావించే షిరిడి సాయిబాబా దేవాలయం దిల సుఖ నగర
పర్తేయ్కం. అంతేకాక సాంకేతిక పర్గతికి నిదరశ్నంగా తయారైన మెటోర్ సేట్షన కూడా ఇపుప్డు మరింత అందానిన్ సంతరించుకుని దిల సుఖ
నగర పర్తేయ్కతని చాటుతోంది.
ఎటు చూసినా

కిర్కిక్రిసిన జనాభా, అనిన్ రకాల వాహనాల రాకపోకలతో

ఇరవై నాలుగు గంటలు పెళిల్ వారి ఇలుల్లా

కళకళలాడిపోతూ ఉంటుంది. తళ, తళలు, మిలమిలలు తోపాటు కావాలిస్నంత దుముమ్, ధూళి కూడా నిండిపోయి వాతావరణ కాలుషాయ్నికి
కూడా దిల సుఖ నగర పెటిట్ంది పేరు అయింది.
దిల సుఖ నగర నుంచి ముందుకు వెడితే కొతత్పేట ఫూర్ట మారెక్ట, అకక్డినుంచి లోపలికి వెళితే రామకృషణ్ పురం, వాసవి కాలనీలో
ఎంతో పర్ఖాయ్తి గాంచిన అషట్లకిష్ ఆలయంకి దగగ్రలో భాసక్ర తండిర్ హయాంలో మూడు వందల గజాలోల్ కటిట్ంచిన ఇలుల్... ఆయన
తదనంతరం ఇదద్రు కొడుకులు భాసక్ర, మోహన లకు వచిచ్ంది. అయితే మోహన ఉదోయ్గ రీతాయ్ పూనాలో సిథ్రపడడం వలన భాసక్ర
కుటుంబమే అకక్డ ఉంటోంది. భాసక్ర మునిసిపల ఆఫీసులో అసిసెట్ంట కమిషనర గా చేసుత్నాన్డు. హరి ఇంజనీరింగ కాలేజ కొంచెం
దూరం అయినా చరిత దిల సుఖ నగర లోనే ఒక జూనియర కాలేజిలో చదువుతోంది.
నిజాయితీపరుడుగా, సిట్ర్కట్ ఆఫీసర గా మంచి పేరుంది భాసక్ర కి.. సవ్ంత ఇలుల్, అవసరాలకి సరిపడా జీతం, పెదద్, పెదద్ కోరికలు,
ఆశలు లేకుండా ఉనన్ంతలో కర్మశిక్షణ తో బతకడమే కాక పిలల్లిన్ కూడా ఎంతో కర్మశిక్షణతో పెంచారు భారాయ్భరత్లు. భాసక్ర ఎంత
నిజాయితిగా ఉండాలని అనుకునాన్ కొంతమంది, కొనిన్ సందరాభ్లలో అతని మీద వతిత్డి తీసుకొచిచ్ పర్లోభ పెడతారేమో అని భయంతో
మనకునన్ది చాలు, ఎలాంటి పర్లోభాలకి లొంగి లంచాల జోలికి వెళళ్దుద్ అని జానకి భాసక్ర తో పర్మాణం కూడా చేయించుకుంది.
చాలామంది భారయ్ల వతిత్ళళ్తో లంచాలు తీసుకుంటారు కాని, నా భారయ్ సిదాధ్ంతాలు ఉనన్ మనిషి అని మురిసిపోతాడు భాసక్ర.
భాసక్ర కి ఎలాంటి చెడడ్ అలవాటుల్ లేవు. భారయ్ అనాన్, పిలల్లు అనాన్ అతనికి పార్ణం. సాధారణంగా ఆఫీస లో పని ఉంటె తపప్
ఇంటికి ఆలసయ్ంగా రాడు. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా ఆలసయ్ం అయితే ముందే జానకిక్ ఫోన చేసి చెపాత్డు.
భారాయ్భరత్ల మధయ్ కానీ, పిలల్ల వలల్ కాని ఆ కుటుంబంలో ఎపుప్డూ ఎలాంటి గొడవలు ఉండవు. చుటుట్పకక్ల కుటుంబాలోల్ వాళళ్ది
ఒక ఆదరశ్ కుటుంబంగా భావిసాత్రు అందరు.. అంతేకాక ఎవరికీ ఎలాంటి సాయం అవసరం వచిచ్నా భారాయ్భరత్లు ఇదద్రూ సహాయానికి
ముందుంటారు. అందుకే అందరికి వాళళ్ంటే గౌరవం.
అలాంటిది జానకి ఉనన్టుట్ండి కనిపించక పోవడంతో ఏం జరిగిందో అరధ్ం కాక మతి పోయినటుట్ అయింది శారదకి.
ఈ విషయం ఇంకా చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ మిగతా కుటుంబాల వాళల్కి తెలియదు.. వాళేళ్వారికీ తెలియక ముందే జానకి వచేచ్సేత్
బాగుండు అనుకుంది. ఆనందం, అనోయ్నయ్త, పేర్మానురాగాలు వీటికి కేరాఫ అడర్స గా ఉనన్ ఆ కుటుంబంలోని ఇలాల్లు చెపాప్ చేయకుండా
ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ంది అనే వాసత్వం జిరిణ్ంచు కోవడం అసాధయ్ం అయింది శారదకి.
ఇలుల్ వదిలి వెళళ్వలసిన అగతయ్ం ఏముంది జానకిక్ ఖచిచ్తంగా ఏదో పర్మాదం జరిగింది... ఆవిడ దగగ్ర మొబైల ఫోన కూడా లేదు..
అయినా ఎపుప్డూ బయటికి వెళాళ్లంటే తనని సాయం అడిగే జానకి ఒకక్తే ఎందుకు వెళిళ్ంది? ఎకక్డికి వెళిళ్ంది?
ఆలోచనలతో మెదడు పనిచేయడం మానేసింది.. కానీ పిలల్లిదద్రిని చూసుత్ంటే గుండె తరుకుక్పోయింది. అందుకే తనని తాను
నిగర్హించుకుని పిలల్ల సంగతి చూడడానికి నిశచ్యించుకుంది.
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ఆందోళన బయటికి కనిపించనియకుండా హరిని, చరితని కాలేజికి తయారు కండి అంది.
‘నేను వెళళ్ను .... వెళళ్ను అమమ్ వచేచ్దాకా కాలేజికి వెళళ్ను’ అని ఏడవసాగింది చరిత.

‘ఎకక్డికి వెళుత్ంది అమమ్. తనే వసుత్ంది నువువ్ కాలేజికి వెళళ్కుండా తనకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్వని తెలిసిందంటే కోపప్డుతుంది
వెళళ్మామ్ నువువ్ సాయంతర్ం ఇంటికి వచేచ్సరికి అమమ్ ఇంటోల్ ఉంటుంది’ అని నచచ్చెపిప్ంది శారద.
హరికి కూడా వెళాల్లని లేకపోయినా వయసులో చరితకనాన్ పెదద్వాడు, సహజంగానే కొంచెం సహనం, సంయమనం ఉనన్వాడు
కావడంతో చెలెల్లికి తనూ నచచ్చెపాప్డు..
‘నానన్ పోలీస రిపోరట్ ఇవవ్డానికి వెళాళ్రుగా చెరిర్ మనం కాలేజ నుంచి వచేచ్సరికి అమమ్ వచేచ్సుత్ంది. వెడదాం పద నినున్ కాలేజ
దగగ్ర దింపి నేను వెళాత్ను’ అనాన్డు.
చరిత సమాధానం చెపప్కుండా ఏడుసూత్ కూరుచ్ంది.
‘నువువ్ తయారై వెళుళ్ హరీ దూరం వెళాళ్లిగా చరితను వంశీ దింపేసాత్డులే’ అంది శారద.
హరి శారద పెటిట్న ఇడిల్ తినేసి వెళిళ్పోయాడు.
శారద దంపుతులకి ఒకక్డే కొడుకు వంశీ.
కంపూయ్టరస్ అండ ఎలకార్నిక ఇంజనీరింగ పూరీత్ చేసి చందన బర్దరస్ దగగ్ర ఒక చినన్ షాపు లిజ కి తీసుకుని మొబైలస్ షాపు
పెటుట్కునాన్డు..
జనారధ్న కి కొడుకు ఇంజనీరింగ చేసి అమెరికాకో ఆసేత్ర్లియాకో వెళళ్కుండా అలా షాపు పెటట్డం ఇషట్ం లేదు కాని అకక్డికి వెళిల్
ఇబబ్ంది పడుతూ అమమ్, నానన్ని, బంధువులని మిస అవడం వంశీ కి ఇషట్ం లేదు. అంతేకాక అతనికి దేవుడనాన్, గుడులు గోపురాలు తిరగడం
అనాన్ పిచిచ్. విపరీతంగా దేవుడిని అందులోనూ బాబాని నముమ్తాడు. అందుకే అతను ఎనిమిదినన్రకలాల్ ఇంటోల్నుంచి బయలు దేరి ముందు
బాబా గుడికి వెళిల్ తరవాత షాపు తీసాత్డు.
చరితకి బలవంతంగా ఇడిల్ పెటిట్, టిఫిన కారేజ ఇచిచ్ జాగర్తత్గా కాలేజి దగగ్ర దింపమని కొడుకుతో బండి మీద పంపించింది శారద.
ఎలాగోలా కాలేజికి పంపించగలిగింది కానీ పోలిస సేట్షన నుంచి వచిచ్ కలతబారిన మనసుతో హృదయం ఆకోర్శిసుత్ంటే కాఫీ కూడా
తాగకుండా ఇంటోల్ కూరుచ్నన్ భాసక్ర ని ఓదారచ్డం ఆవిడ వలల్ కాలేదు. జనారధ్న తో ఇడీల్ పంపించింది. కాని ఎంత బతిమాలినా తినలేదు
భాసక్ర. చేసేది లేక ఆఫీస టైం అయిపోడంతో జనారధ్న తనకి తోచిన ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఆఫీస కి వెళిళ్పోయాడు.
శారద బాధపడడం తపప్ ఏమి చేయలేకపోయింది.
వంశీ చరితని జాగర్తత్గా కాలేజి గేటు దగగ్ర దింపి ‘మరోసారి అమమ్ ఎకక్డికి వెళళ్దు వసుత్ంది నువువ్ అనవసరంగా టెనష్న పడకు’
అని చెపిప్ వెళాళ్డు.
PPP
చరిత కాలేజి ఆవరణలో అడుగు పెటేట్సరికి ఎనిమిది నలభై ఐదు అయింది.
తొమిమ్ది దాటి ఐదు నిమిషాలు అయిందంటే చాలు వాచమాన గేటు వేసేసాత్డు.. చాలా సిట్ర్కట్ రూలస్ .
అపప్టికే చాలామంది అమామ్యిలు వచేచ్శారు. ఆ కాలేజ లో ఇంటర వరకు కో ఎడుయ్కేషన. డిగిర్ కేవలం ఆడపిలల్లే. కాకపొతే
ఆడపిలల్ల సెత్ర్ంగత్ కనాన్ మగపిలల్లు తకుక్వ. అందరూ గూర్పులు, గూర్పులుగా కాల్స లవైపు వెళుత్నాన్రు.
వాళళ్ందరిని చూసుత్ంటే చరితకు ఏడుపు, బాధ తనున్కు రాసాగాయి.
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అందరూ తనవైపు జాలిగా చూసూత్ ‘మీ అమమ్ ఎకక్డికో వెళిళ్పోయిందిటగా , ఎవరో ఎతుత్కుపోయారటగా ... పాపం ... ఏదనాన్
యాకిస్డెంట అయి చచిచ్పోయిందేమో , లారీ గుదేద్సిందేమో’ అంటునన్టుట్గా చెవులోల్ పర్తిధవ్నించ సాగింది.
కాళళ్లోల్ వణుకు, గొంతు తడారిపోయినటుట్ అయింది. అడుగులు ముందుకు సాగడంలేదు. కాళళ్లోల్ శకిత్ సనన్గిలిల్పోయినటుట్ అయి
ఉనన్టుట్ండి కళుళ్ తేలిపోతూ. పరిసరాలనీన్ గిరుర్న తిరుగుతునన్టుట్ అయి తూలి పడబోయింది.
‘ఏయ చరితా ! ఏమైంది... అయోయ్ హారికా చెరిర్ పడిపోతోంది..’ అపప్టికే చరితను గమనించిన ఆమె కాల్స మేట నిషా గటిట్గా
అరుసూత్ పరుగున వచిచ్ పడిపోతునన్ చరితను పటుట్కుంది.
ఆమె వెనుకే మరో ముగుగ్రు అమామ్యిలు కూడా పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ నిషాకి సాయం చేశారు. కళుళ్ తిరిగిపోతుంటే తనని
నలుగురు కలిసి పటుట్కుని ఎటో తీసుకువెళుత్నన్టుట్ మాతర్ం అరధ్ం అయిన చరిత కళుళ్ తేలేసింది.
‘అయోయ్ తను అన కానష్స అయింది..’ హారిక గాభరాగా అంది.
‘కాల్స కి తీసుకుని వెళాద్ం’ అంది నిషా.
అవంతి మాతర్ం బెదిరిపోయిన దానిలా గుడల్పప్గించి చరితనే చూసూత్ వాళళ్ వెనకాల నడవసాగింది.
నలుగురు కలిసి దాదాపు చరితను వాళళ్ భుజాల మీద మోసుత్నాన్టుట్గా తిసుకువెళుత్ంటే మిగతా వాళళ్ంతా విచితర్ంగా చూసూత్,
వాళళ్లోల్ వాళేళ్ ఏదో మాటాల్డుకుంటూ కొందరు, కొందరు వాళళ్ దగగ్రకి వచిచ్ ‘ఏమైంది?’ అని అడుగుతూ ఉంటే తెలియదు.. ‘షి మే బి సిక’
అని చెబుతూ కాల్స రూమ కి తీసుకువచాచ్రు.
ముందు వరసలో కూరుచ్నన్ అమామ్యిలను లేపి బెంచి మీద పడుకోబెటాట్రు.
అందరూ ‘ఏమైంది, ఏమైంది?’ అని అడుగుతూ ఖంగారుగా చరితను చూడసాగారు.. ఇదద్రమామ్యిలు పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ సాట్ఫ
రూమ లో ఉనన్ ఇంగిల్ష లెకచ్రర మాధవిని పిలుచుకు వచాచ్రు.
అపప్టికే కొంచెం వణుకు తగిగ్ కళుళ్ తెరిచిన చరిత తను కాల్సు రూమ లో ఒక బెంచి మీద పడుకుని ఉండడం, తన చుటూట్ కాల్స
మేటస్ అందరూ ఆదురాద్గా చూసూత్ ఉండడం చూసి లేవబోయింది.
హారిక ‘లేవకు, లేవకు’ అని అరిచింది.
నిషా గబాలన్ ముందుకు వంగి ‘ఏమైంది చెరీర్... నీకు ఫీవర వచిచ్ందా ...?’ అని అడిగింది.
చరిత లేదు అని తలాడిసూత్ లేచి కూరుచ్ంది.
అపుప్డే మాధవి పర్వేశించి హడావుడిగా ‘గరల్స్ వాట హేపెండ?’ అని అడిగింది.
‘తెలియదు మేడం ... కాలేజికి ఎంటర అవుతూనే పడిపోయింది’ అంది నిషా.
ఆవిడ వాళళ్ని ‘జరగండి’ అంటూ చరిత దగగ్రకి నడిచింది.
నలుగురూ పకక్కి తపుప్కుని ఆవిడకి చరితవైపు దారి ఇచాచ్రు.
మాధవి చరిత దగగ్రకు వచిచ్ చేయి అందుకుని చూసూత్’ టెంపరేచర లేదే ... ఏమైంది? బేర్క ఫాసట్ చేయలేదా?’ అంది.
ఆ హడావుడి, వాళళ్ందరి ఆదురాద్, వాళళ్ పేర్మ చూడగానే చరితకి దుఃఖం ఎగదనున్కుంటూ వచిచ్ంది. కుండ భళుళ్న బదద్లైనటుట్ ,
ఒకక్సారిగా వెకిక్, వెకిక్ ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది.
అందరూ తెలల్బోయారు.
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ఆ ఏడుపుకి నిషా, పర్ణిత, హారికలు బికక్మొహాలు వేసారు..
అవంతి చేషట్లుదిగినటుట్ బిగుసుకుపోయి నిలబడిపోయింది.
చరిత ఎందుకు ఏడుసోత్ందో తెలియకపోయినా అపర్యతన్ంగా అందరి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
మాధవి నివెవ్రపోయింది.

ఊహించని ఆ పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే ఏం చేయాలో అరధ్ం కాలేదు. సేన్హితురాలి కనీన్టికి కారణం తెలియకపోయినా తామూ కనీన్రు
పెడుతునన్ ఆ ఆడపిలల్లని చూసి ఆడపిలల్లు ఎంత సునిన్తం! అనుకుంది.
చరిత పకక్న కూరుచ్ని ఆ అమామ్యిని దగగ్రకు తీసుకుని ‘ఏమైంది

చరితా? ఇంటోల్ అమమ్ కానీ, డాడి కాని తిటాట్రా?

ఎందుకేడుసుత్నాన్వు? చెపప్మామ్ ...’ జుతుత్ సవరిసూత్ ఆపాయ్యంగా అడిగింది.
చరిత పనెన్ండు గంటల నుంచి గుండెలోల్ మౌనంగా దాచుకునన్ భయం, దిగులు ఒకక్సారి వెలుల్వై పర్వహించాయి. వెకిక్ళుళ్ పెడుతూ
అంది ‘అమమ్ , మా అమమ్ ఇంటికి రాలేదు మేడం ...’
మాధవి అయోమయంగా చూసూత్ అంది ‘మీ అమమ్ ఇంటికి రాకపోడం ఏంటి? ఎకక్డికి వెళాళ్రు? ఇంటోల్ లేరా?’
అడడ్ంగా తల ఊపుతూ అంది చరిత ‘లేదు .. నినన్ ఈవినింగ ఏదో పని ఉంది టూ అవరస్ లో వసాత్ను అని మేమంతా ఇంటికి
వెళేల్సరికి లెటర రాసి పెటిట్ వెళిళ్ంది. కాని టూ అవరస్ కాదు కదా అసలు రాలేదు. నాకు భయంగా ఉంది మేడం. మా అమమ్కి యాకిస్డెంట
అయిందేమో. లేకుంటే ఎవరనాన్ కిడాన్ప చేశారేమో అని భయం వేసోత్ంది.’
మాధవి నిశేచ్షుట్రాలైంది.. పిలల్లంతా గటిట్గా అరిచారు ‘అమోమ్ ఆంటిని కిడాన్ప చేసారా? ... మేడం ... మాకు భయం వేసోత్ంది’
అంటూ.
అవంతి భయంగా వచిచ్ మాధవిని గటిట్గా పటుట్కుంది.
మాధవికి ఆ అమామ్యిల అరుపులు, ఏడుపులు చూసుత్ంటే మతిపోయినటుట్ అయింది.
తనని గటిట్గా పటుట్కుని నిలువెలాల్ వణికిపోతునన్ అవంతి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ‘అవంతీ! రిలాకస్ ... ఏమైందని అంత
భయపడుతునాన్వు?’ అంది వీపు మీద రాసూత్.
అవంతి మాటాల్డలేదు. అలాగే వణికిపోతూ నిలబడింది.
అవంతి పకక్న కూరుచ్నే ఆరిత్ అవంతి పర్తి దానికి అలా భయపడడం రోజూ చూడడం వలల్ ఆ అమామ్యిని మాధవి దగగ్రినుంచి
భుజం పటుట్కుని నడిపిసూత్ వెనక బెంచి వైపు వెళిల్ కూరోచ్బెటిట్ంది.
తను కూడా ఆమె పకక్న కూరుచ్ని ఆ పిలల్ చేయి అందుకుని నిమురుతూ ‘ టెనష్న పడకు. ఏమి కాదు’ అంది.
మాధవి తేరుకుని వాళళ్ందరిని ఓదారుసూత్ ‘మీరలా భయపడకూడదు.. ఆంటీకి ఏమి కాదు. ఆవిడ పెదాద్విడ కదా. ఎవరనాన్ ఫెర్ండస్
ఇంటోల్ ఆగిపోయి ఉంటారు. ఫోన అవైలబిలిటి లేక కాల చేసి ఉండరు. తపప్కుండా వచేచ్సాత్రు. మీరు భయపడి చరితను ఇంకా భయపెటట్
కూడదు. పదండి అందరం పిర్నిస్పాల దగగ్రకు వెళిల్ చెపాద్ం. ఆవిడ కూడా ఏదనాన్ సలహా ఇసాత్రు. రా చరితా!’ మాధవి చరిత భుజాలు
పటుట్కుని లేవదీసింది.
వెకుక్తూనే చరిత ఆవిడ వెంట నడుసుత్ంటే సేన్హితురాలి ఏడుపు చూడలేని అమామ్యిలంతా ‘పాపం చరిత’ అనుకుంటూ అలాగే
కూలబడి పోయారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

11
నిషా, పర్ణిత, హారిక మాధవికి సాయంగా

చరిత చేయి పటుట్కుని ఒకళుళ్, భుజాల మిద చేతులు వేసి ఇదద్రు ఆవిడని

అనుసరించారు.
పిర్నిస్పాల రూమ లోకి వెళేల్సరికి ఆవిడ అపుప్డే వచిచ్నటుట్ంది హాయ్ండ బాగ లోంచి దువెవ్న, అదద్ం తీసి చెరిగిన జుటుట్
దువువ్కుంటోంది. మాధవి వెనకాల వసుత్నన్ వాళళ్ందరిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ‘వాటస్ ద మేటర?’ అంది.
మాధవి చరిత కళుళ్ తిరిగి పడిపోవడం, పిలల్లు నలుగురూ చరితను దాదాపు భుజాల మీద మోసూత్ కాల్స రూమ లోకి తీసుకురావడం,
ఇదద్రమామ్యిలు కంగారుగా తన దగగ్రకు వచిచ్ చరిత పరిసిథ్తి చెపప్డం, చరిత ఏడుపు, తన ఓదారుప్, చరిత తలిల్ కనిపించడం లేదని చెపప్డం
మొతత్ం చెపిప్ంది ఆవిడకి.
ఆవిడ ఆశచ్రయ్ంగా అంది ‘అరె ... ఎలా జరిగింది? పోలిస రిపోరట్ ఇచాచ్రా?’
మాధవి చరిత వైపు చూసింది.
చరిత తల ఊపుతూ ‘డాడి, మా పకిక్ంటి అంకుల వెళాళ్రు. ఇచేచ్ ఉంటారు.’
‘మంచిపని చేసారు. రిపోరట్ ఇసేత్ వాళేళ్ ఎంకైవ్రీ చేసాత్రు. ఏదనాన్ జరిగితే కూడా తెలిసిపోతుంది. మీ అమమ్గారి దగగ్ర జువలరి
ఉందా?’ అడిగింది ఆవిడ.
‘లేదు మేడం. అమమ్ ఏమి వేసుకోదు. ఓనిల్ మంగళసూతర్ం గొలుసు, నలల్పూసల గొలుసు ఉంటుంది ఆవిడ మెడలో.’
‘అలాగా..’ ఆవిడ సాలోచనగా అని కొంచెం సేపు ఏదో ఆలోచిసూత్ అంది ‘ఏంటో మాధవీ.. సొసైటి దారుణంగా మారిపోయింది.
వయసు, వావి తారతమాయ్లు ఉండడం లేదు. సొసైటీలో కిర్మినలస్ పెరిగిపోయారు. పాపం. ఆవిడని ఎవరూ ఏమి చేయకుండా ఉంటె
బాగుండు’ అంది నిటూట్రుసూత్.
చరిత ఆవిడవైపు కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది..
మాధవికి చిరాకేసింది. ఈవిడకి పిలల్ల ముందు ఏం మాటాల్డాలో కూడా తెలియదు అని మనసులో విసుకుక్ంటూ మాట మారుసూత్, ‘
ఏం కాదు చరితా అనవసరంగా టెనష్న పడకు. పదండి కాల్సులు మొదలైపోయాయి. సిలబస మిస అవుతారు. కమాన గరల్స్’ అంటూ
వాళళ్ందరిని ఒకవిధంగా బలవంతంగా తీసుకు వెళిళ్ంది.
PPP

మలక పేట యశోదా హాసిప్టల వెనక వైపు అపారట్ మెంట లో సెకండ ఫోల్ర లో అవంతి ఫాల్ట.
తండిర్ బాంక మేనేజర గా చేసుత్నాన్డు. అవంతి, సిదాధ్రధ్ ఇదద్రు పిలల్లు. సిదాధ్రధ్కి చినన్పప్టినుంచి చదువు మీద శర్దధ్ తకుక్వ ... ఇతర
విషయాల మీద ఆసకిత్ ఎకుక్వ. చెలెల్లు ఇంటర కి వచిచ్నా అతను ఇంకా డిగీర్ లోనే ఉనాన్డు.
సుధాకర, జాహన్వి ఒకే కాలేజ లో కలిసి చదువుకునాన్రు. అపుప్డే ఇదద్రి మధాయ్ పేర్మ చిగురించింది. పారక్ లు, సినిమా హాళుళ్
తిరగక పోయినా కాలేజ లోనే ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా కబురుల్ చెపెప్సుకుంటూ పేర్మించేసుకునాన్రు.
డిగీర్ సెకండ ఇయర లో మొదలైన పేర్మ డిగీర్ ఫైనల ఇయర వచేచ్సరికి పెళిళ్కి దారి తీసింది. ఒకే కులం, పైగా ఇరు వైపులా పెదద్లకి
దూరపు చుటట్రికం కూడా కలవడంతో వాళళ్ పెళిల్ పెదద్గా అభయ్ంతరాలు లేకుండానే నిరణ్యించేశారు. ఫైనల ఇయర పరిక్షలు అవగానే పెళిల్
అయిపొయింది.
అయితే చూడడానికి నాజూగాగ్, దంతం బొమమ్లా ఉండే జాహన్విది ఎంత కూర్రమైన మనసత్తవ్మో మూడు నిదర్ల లోనే
తెలిసిపోయింది సుధాకర కి. తెలిసాక విసుత్పోయాడు. అమోమ్ ఇంత రాక్షసా జాహన్వి అనుకునాన్డు. సుధాకర ది మెతత్టి మనసు. గటిట్గా
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మాటాల్డడం కూడా రాదు. అలాంటిది భారయ్గా మారాక జాహన్వి విశవ్రూపం చూసి మతి పోయింది. ఆమె గొంతు, మాటలోల్ కరకుదనం,
సవ్భావంలో అనుమానం, తన మాటే నెగాగ్లనన్ పంతం ...
తనతో పాటు కాంపిటిటివ ఎగాజ్మస్ రాయమని చెపాప్డు సుధాకర.. ఇదద్రూ డిగీర్లతో పెళిల్ చేసుకోడంతో కాంపిటిటివ ఎగాజ్మస్ రాసేత్
గవెరన్మెంట ఉదోయ్గాలు వసాత్యి..సుఖంగా ఉండచుచ్ అని , ఇదద్రూ ఉదోయ్గాలు చేసేత్గాని గడవదని అటు తండిర్, ఇటు భరత్ ఎంతగా చెపిప్నా
ససేమిరా అంది జాహన్వి. తను ఉదోయ్గం చేయడం అసంభవం అని తెగేసి చెపిప్ంది.
భరత్ అంటే భరించేవాడు.. కాబటిట్ సుధాకర కషట్పడాలి, ఉదోయ్గం చేయాలి తనని పోషించాలి అని నికక్చిచ్గా చెపిప్ంది.
సుధాకర ఎంతగా నచచ్ చెపిప్నా వినకుండా పెళిళ్ కాగానే సరిట్ఫికేట లు అనీన్ అటక ఎకిక్ంచి గృహిణిగా సెటిల అయింది.
అంతే కాదు.. జాహన్వి చాలా పోసేసిస్వ. భరత్ పొరపాటున వేరే అమామ్యివైపు రెండోసారి చూసేత్ కూడా భరించలేదు. భరత్ తను
చెపిప్నటుట్ వినాలి.. తన మాట జవదాట కూడదు. తలిల్, తండుర్లను కూడా తను పరిమ్షన ఇచిచ్నపుడే వెళిల్ చూడాలి. వాళుళ్ కూడా అసత్మానం
కొడుకే కదా అని ఇంటి మీదకి వచేచ్సి నెలల తరబడి ఉండకూడదు. ఇలాంటి అనేక నిబంధనలు పెళిల్ అయిన వారానికే పాస చేసింది.
చదువుకునన్ అమామ్యి, అందమైనది , చురుకైనది అని ఇషట్పడి చేసుకునన్ జాహన్వి మనసత్తవ్ం కొదిద్ కాలానికే ఆకళింపు చేసుకునన్
సుధాకర చిరాకు పడాడ్డు . కొతత్లోల్ “ ఇది టూ మచ జాహన్వి ... నేను నీ భరత్నా, నీ సరెవ్ంట నా ... ఏమనుకుంటునాన్వు ... నా తలిల్,
తండుర్లను చూడడానికి నాకు నీ పరిమ్షన ఏంటి” అని ఎదురు తిరిగాడు. అయితే అపుప్డు జాహన్వి పర్వరిత్ంచిన విధానంతో అతనికి మతి
పోయింది.
“నా మాట కాదని నువేవ్ం చేసినా ఈ విషం తాగేసాత్ను“ అంటూ చేతోత్ విషం బాటిల పటుట్కుని బెదిరించడం కాక గృహ హింస కేసు
పెడతాను అంటూ ఆ చటాట్నిన్ ఒక ఆయుధంగా మలచుకుని భరత్ మీద ఆదిపతయ్ం తీసుకుంది. ఆమె విపరీతమైన మనసత్తవ్ంతో
కొంతకాలానికే ఆ భారాయ్భరత్ల మధయ్ పెదద్ గాయ్ప ఏరప్డి పోయింది.
ఇదద్రు పిలల్లు పుటిట్నా ఆ గాయ్ప పోకపోగా రాను, రాను ఎకుక్వ అవుతూ ఇంటోల్ ఒక అనారోగయ్కరమైన వాతావరణం ఏరప్డి
పోయింది. పిలల్ల ముందే వాళళ్ మధయ్ పెదద్, పెదద్ గొడవలు అవడం సరవ్ సాధారణం అయింది. ఆ పరిసిథ్తిని సిదాధ్రధ్ అవకాశంగా తీసుకుని
చినన్పప్టినుంచి మొండిగా, మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచడం, తలిల్, తండుర్లను నిరల్క్షయ్ం చేయడం, వాళల్మాట వినకపోవడం చూసి తలిల్ పోలికే వీడికి
... ఆవిడని వంచడానికి పుటాట్డు.. కానీ కాలం ఏం నిరణ్యిసుత్ందో అని ఊరుకునాన్డు సుధాకర.
జాహన్వి వాడి మొండితనానికి అలవాటు పడిపోయింది. ఫలితంగా సిదాధ్రథ్ ఆడింది ఆట, పాడింది పాటగా అయింది.
సిధాధ్రద్కి ఐదేళుళ్ వచాచ్క అవంతి పుటిట్ంది. ఇంటోల్ వాతావరణం సిధాధ్రద్ని పెంకేగా, మొండివాడుగా మారిసేత్ అవంతిని
భయసుత్రాలిగా మారిచ్ంది. పర్తి చినన్ విషయానికి బెదిరిపోయి ఎడేచ్యడం , నలుగురిలో కలవడానికి భయపడడం, తలిల్ కళెళ్రర్ చేయగానే
వెకిక్, వెకిక్ ఏడవడం అంతేకాక పదేళుళ్ వచిచ్ందాకా నిదర్లో భయపడి లేచి పకక్ తడిపేసూత్ ఉండేది.
అదిచూసి తెలల్వారాక జాహన్వి ఎడాపెడా కొటిట్ “పో నీ బటట్లు నువేవ్ ఉతుకోక్” అంటూ ఆ చినన్ పిలల్ చేత దుపప్టుల్ ఉతికించేది.
జాహన్వి చదువుకోవాలి కాబటిట్ చదువుకుంది.. ఆమెకి చదువుతో రావాలిస్న సంసాక్రం, సభయ్త అనేవి మచుచ్కు కూడా లేవు. తనకి
నచచ్ని పని ఎవరు చేసినా ఆమె సహించలేదు.. పిలల్లు, భరత్ , తలిల్, తండిర్, అతత్గారు, మావగారు ఎవరైనా సరే ... ఆమెకి వరసలతో పనిలేదు.
నోటికి ఎంత వసేత్ అంత నిరొమ్హమాటంగా అనేసుత్ంది. ఆమె నోటికి జడిసి ఆ ఇంటికి రావడం మానేశారు అందరు.. అందుకే పెదద్గా
బంధువులు అంటూ వచిచ్, పోయే ఇలుల్ కాదు.
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సుధాకర సేన్హితులు కూడా ఎవరూ రారు.. ఎవరితో మాటాల్డినా అనిన్ బయటే. కొంతకాలం ఆమెలో మారుప్ కోసం ఎదురు చూసిన
సుధాకర తన జీవితంలో కోలోప్యిన పేర్మానురాగాలు బయట వెతుకోక్డం మొదలు పెటాట్డు. తనకి సేన్హాలు ఉనాన్, లేకునాన్ ఆమె పెటెట్
టారచ్ర భరించడం అలవాటు అయింది కాబటిట్ ఉంటె తపేప్ంటి అనేది అతని ఫిలాసఫీ. రాతిర్ళుళ్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వచిచ్ భారయ్తో గొడవ
పడడం చాలా మామూలు అయిపొయింది.
ఈ పరిసిథ్తులోల్ అవంతి మానసికంగా కాని, శారీరకంగా కాని వయసుతోపాటు గా ఎదగలేదు. పీలగా ఉంటుంది. పొటిట్గా, సనన్గా,
రెండు జడలు పైకి కటుట్కుని సూక్లు పిలల్ లాగే వసుత్ంది కాలేజ కి.
జీనస్ పాంటుల్, టి షరట్ లు, వదిలేసిన జుటుట్, అతయ్ంత ఆధునికంగా తయారై వచేచ్ అమామ్యిలోల్ అవంతి ఒకక్తే విభినన్ంగా
ఉండడంతో తకిక్న వాళుళ్ ఆమెని ఒక జోకర లాగా చూడడం కాక ఆమెని ఏడిపిసూత్ ఉండేవాళుళ్.
ఈ పరిసిథ్తులోల్ ఆమె ఎవరితో మాటాల్డకుండా వెనక బెంచిలో వంటరిగా కూరోచ్డం అలవాటు చేసుకుంది. దీంతో ఆమెకి ఎకుక్వ
సేన్హితులు లేరు. ఒకక్ చరిత మాతర్మె పేర్మగా మాటాల్డుతుంది. చరిత మాటాల్డుతుంది కాబటిట్ మిగతా వాళుళ్ అంతో, ఇంతో మాటాల్డతారు.
అందుకే చరిత అంటే అవంతికి చాలా ఇషట్ం.
తనకి ఎంతో ఇషట్మైన చరిత ఆరోజు కాలేజ లో పడిపోడం, వాళళ్ అమమ్ ఎకక్డికో వెళిల్ పోవడం ఆ అమామ్యిని బాగా కలవర
పరచింది.
కాలేజ లో ఆ రోజు ఒకక్ పాఠం కూడా ఆమె బురర్లోకి ఎకక్లేదు. మధాయ్హన్ం నుంచి చరితని మేడం ఇంటికి పంపేయడంతో
అవంతికి తోచలేదు. హారికను పదే, పదే అడుగుతూనే ఉంది చరిత ఎలా ఉందో ఏమో ... వాళళ్మమ్గారు వచిచ్ ఉంటారా అని.. హారిక
విసుకుక్ని వేరే దగగ్రకు వెళిల్ కూరుచ్ంది.
అలాగే సాయంతర్ం అవడం కాలేజ లోంచి బయటకు రావడం జరిగింది. బస సాట్ప కి వెళిల్ రోజూలాగే బస లో ఇంటికి వచిచ్ంది. ఎటిట్
పరిసిథ్తిలోనూ ఆటోలో రాకూడదు అది జాహన్వి పెటిట్న రూలు. డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటట్కూడదు.. జాగర్తత్గా ఉండాలి. డబుబ్లు దాచి బంగారం
మాతర్ం కొంటుంది జాహన్వి. సరిగాగ్ బస చారీజ్లు మాతర్మే ఉంటాయి అవంతి పరస్ లో.
కాలేజ నుంచి అనయ్మనసక్ంగా ఇంటికి వచిచ్న అవంతి బటట్లు మారుచ్కోకుండా సోఫాలో కూరోచ్డం చూసి గయ మంది జాహన్వి.
“ఏం వచిచ్ంది... ఎపుప్డు చూసినా మనున్ తినన్ పాములా ఉంటావు.. లేచి బటట్లు మారుచ్కుని కాళుళ్, చేతులూ కడుకొక్ని తగలడు..”
అవంతికి తలిల్ అలా కసురుకునేసరికి ఏడుపు వచిచ్ంది. అసలే చరిత పరిత్సిత్తికి దిగులుగా ఉందేమో

ఆవిడ ధుమ, ధుమలకి

వణికిపోతూ బావురుమంది.
“ఎందుకే ఏడుసాత్వు.. దరిదర్పు మొహం నువూవ్ను .... అనీన్ అయయ్ పోలికలే ఏ కోశానా నవువ్ ఉండదు ఆ మొహంలో ...”
అరిచింది జాహన్వి.
అవంతికి తలిల్ కసురుకుంటునాన్ కొదిద్ ఏడుపు ఉధృతం కాసాగింది.
“ఆపుతావా ...” చెంప పగలకొటట్మంటావా అరిచింది జాహన్వి.
“అ ... అ మ మామ్ .... మరి, మరి ... నా ఫెర్ండ చరిత వాళళ్ అమమ్ కనిపించడం లేదు ... పాపం అది ఏడుసోత్ంది ...”
“ఏంటి? మొహం చిటిల్ంచింది జాహన్వి .. మీ ఫెర్ండ వాళళ్ అమమ్ కనిపించడం లేదా”!
“అవును పాపం ఎకక్డికో వెళాళ్రు.. ఆవిడని ఎవరో కిడాన్ప చేసారు..”
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కూతురు మొహంలోకి తదేకంగా చూసూత్ వింటోనన్ జాహన్వి ఉనన్టుట్ండి పగలబడి నవవ్సాగింది. తలిల్ అలా నవవ్డంతో అవంతికి
ఏమి అరధ్ం కాలేదు.. తెలల్బోయి చూడసాగింది.
ఆవిడ నవివ్, నవివ్ అంది “ యాభై ఏళుళ్ వసుత్నాన్విడని ఎవరో కిడ నాప చేసారా.. మంచి కధలే చెపిప్ంది నీకు నీ ఫెర్ండ ... ఇంకా
నయం ... నాతో అనాన్వు సరిపోయింది.. ఎవడితో లేచిపోయిందో! ఆవిడకి సిగుగ్ లేదు.. పిలల్లిని వదిలి ఈ వయసులో ఎవడితోటో లేచిపోతే
నీ ఫెర్ండ అదో పెదద్ వారత్ లాగా మీ అందరికి చాటింపు వేసిందనమాట. అయినా ఈ వెధవ కబురుల్ చెపుప్కోదానికా మీరు సూక్ల కి వెళేళ్ది..
పని, పాటా లేని పిలల్ ఏదో చెబితే అది విని నువువ్ ఏడుపు మొహం వేసుకుని వచాచ్వనమాట ... చాలు చెపిప్ంది, వినన్ది.. నోరు మూసుకుని
బటట్లు మారుచ్కుని హోం వరక్ చేసుకో ...”
ఆ మాటలు, ఆ సవ్రంలోని కరుకుదనం అవంతి మనసుని కోసినటుట్ అనిపించింది. అమమ్ అరధ్ం చేసుకోదేం ... తపుప్ కదా అమమ్
ఇటాల్ మాటాల్డకూడదు.. ఆంటి చాలా మంచిది. అసలు పెదద్ వాళుళ్ లేచి పోతారా... తను పదో తరగతిలో ఉనన్పుప్డు ఒకమామ్యి ఒక
అబాబ్యితో లేచిపోయింది. కానీ ఆంటి .. చీచ్ ... ఆవిడ ఎంతో మంచిది. చరిత అసత్మానం చెబుతూ ఉంటుంది మా అమమ్ చాలా మంచిది
అని.
తను మాతర్ం ఎపుప్డూ చెపుప్కోలేక పోయింది మా అమమ్ మంచిది అని. చెపాప్లనుకుంది కాని ఎపుప్డూ గొంతుకి ఏదో అడడ్ం పడడ్టుట్
అయి చెపప్లేకపోయేది. అవును ఎలా చెబుతుంది... అమమ్ మంచిది కాదు.. చాలా చెడడ్ది.. ఏనాడనాన్ తనతో పేర్మగా మాటాల్డిందా ... దగగ్రకు
తీసుకుందా .. తనతో కాని, నానన్తో కాని, ఒకక్ అనన్యయ్తోటే కాసత్ మెతత్గా మాటాల్డుతుంది. అది కూడా ఆవిడ అలా మాటాల్డకపోతే వాడు
ఆవిడ కనాన్ గటిట్గా మాటాల్డతాడు కాబటిట్.
“ఏంటే అటాల్ దిషిట్ బొమమ్లా నిలబడాడ్వు వెళుళ్..” ఆవిడ మరోసారి కసరడంతో ఉలికిక్పడి అకక్డినుంచి కదిలింది అవంతి.
జానకి కనిపించకుండా వెళిల్ రెండు రోజులైంది.

PPP

పోలీస లు ఎకక్డ యాకిస్డెంట కేసు వచిచ్నా భాసక్ర కి ఫోన చేయడం, భాసక్ర అదిరే గుండెలతో వెళిల్ చూసి జానకి కాకపోడంతో
కొంచెం తేలికగా నిటూట్రిచ్ నా జానకికి ఏమి కాలేదు అనుకోడం జరుగుతోంది.
జానకి తలిల్, తండిర్ వచాచ్క పిలల్లిదద్రిని వాళల్కి అపప్గించి కొంత ఊరట పొందాడు.
లేకుంటే హరి కొంచెం గంభీరంగా ఉనాన్ చరితను ఒదారచ్డం మాతర్ం ఎవరి వలాల్ కావడం లేదు. ఆ పిలల్ ఒకక్రోజు సూక్ల కి వెళిల్
మధాయ్హన్ం నుంచి వచేచ్సింది.. మళీళ్ సూక్ల కి మొరాయించింది. అమమ్ ఇంటికి వచిచ్ందాకా వెళళ్ను అని చెపేప్సింది.
తిండి తినడం మానేసింది. ఆ పిలల్ని ఎలా ఓదారాచ్లో భాసక్ర కి అరధ్ం కాలేదు. అతత్గారు, మావగారు రాగానే వాళళ్కి
అపప్చేపేప్సాడు.
లీలమమ్ కూతురు హటాతుత్గా కనిపించంకుండా పోయిందనన్ వాసత్వం జీరణ్ం చేసుకుని, ఎకక్డికి వెళుత్ందిలే అదే వసుత్ంది అని
మనసుకు నచచ్ చెపుప్కుంటూ , చరితను గుండెలోల్ పొదువుకుని ధైరయ్ం చెపప్డానికి తన వంతు పర్యతన్ం చేయసాగింది.
“అమమ్ ఎకక్డి వెళళ్దు తలిల్... బహుశా ఎవరనాన్ ఫెర్ండ కనిపించి వాళళ్ ఇంటికి తీసుకుని వెళిల్ ఉంటుంది” అంది.
“అలాంటపుప్డు ఫోన చేయచుచ్గా” అంది చరిత.
“అమమ్ దగగ్ర ఫోన లేదుగా.”
“వాళళ్ ఫెర్ర్ండ దగగ్ర ఉంటుందిగా ..”
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“ఏమో నెంబర మరిచ్పోయిందేమో..”
“అమమ్ మరిచ్పోదు ... నాకు తెలుసు.. నానన్ తన ఫోన నెంబర తనే మరిచ్పోతాడు.. అమమ్ చెపేప్ది.”
లీలమమ్కి ఏమని సమాధానం చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు.
ఆవిడకి మాతర్ం ఏం

తెలుసు.. హాయిగా, అనోయ్నయ్ంగా

సాగిపోతునన్ ఈ కుటుంబంలో ఊహించని ఈ తుపాను ఎందుకు

సృషిట్ంచావు తండిర్ ... ఈ పిలల్లకి నేను ఏమని సమాధానం చెపప్ను..
ఈ వయసులో ఇలాల్ంటి విపతక్ర పరిసిథ్తి వచిచ్నందుకు కుమిలి, కుమిలి పోతునన్ నా భరత్ను ఎలా ఓదారచ్ను!?
అలుల్డు ఆఫీస కి వెళళ్డం లేదు. పర్తి నూయ్స పేపర ఆఫీస లో, టివ చానలస్ లో జానకి ఫోటోలు ఇచిచ్ పర్కటన ఇపిప్ంచాడు.
ఈ విషయం గాలి దుమారంలా బంధువులు, మితుర్లు, పరిచయసుత్లు అందరికి వాయ్పించింది.
తెలాల్రి లేచిన దగగ్ర నుంచి పొదుద్ పోయిందాకా ఎకక్డెకక్డినుంచో ఫోన లు వసుత్నాన్యి.
ఏంటి జానకి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోయిందా.. అయోయ్... ఎంత పని జరిగింది.. ఏమైంది.. భారాయ్భరత్లు గొడవ పడాడ్రా ... భాసక్ర
మంచివాదేనే .. జానకిక్ ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయే అవసరం ఏం వచిచ్ంది..
అవునా జానకి ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ందా.. అయోయ్ ..పోలిస రిపోరట్ ఇచాచ్రా !?
ఏంటి జానకీ ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ందా!.. ఈ వయసులో ఇదేం మాయరోగం! ఈ మధయ్ టి వి సీరియలస్ చూసి ఆడాళుళ్ మరీ సిగుగ్, ఎగుగ్
లేకుండా తయారు అవుతునాన్రు.. యాభై ఏళుళ్ వచిచ్ ఎవడిననాన్ పేర్మించిందా ఏం ?
ఇలా ఎవరికీ తోచినటుట్ వాళుళ్ విమరశ్లు, పరామరశ్లు.
లీలకి కూతురు ఏమైందో అనే బాధకనాన్ ఇలాంటి మాటల తూటుల్ చేసుత్నన్ గాయం ఎకుక్వగా బాధ పెటట్సాగింది.
యాంతిర్కంగా వండి పెడుతూ, దేవుడితో మొరపెటుట్కుంటూ రోజులు గడపసాగింది.
నెమమ్దిగా చరితకు నచచ్ చెపిప్ సూక్ల కి పంపిసోత్ంది.
అందరి మనసులోల్ ఒకటే తృపిత్.
ఇపప్టివరకూ చాలా యాకిస్డెంట కేసులు చూసి వచాచ్డు భాసక్ర. కాని జానకికి ఏ పర్మాదం జరగలేదు.
కాకపోతే ఎకక్డికి వెళిళ్ంది అనేది మాతర్ం ఇంకా తెలియలేదు..
భాసక్ర కూడా నెమమ్దిగా మనసు దిటవు చేసుకుని ఆఫీస కి వెళళ్డం మొదలు పెటాట్డు.
కొలీగస్ పర్శన్ల వరష్ం కురిపించారు. ఎంతో సానుభూతి చూపించారు.
ఒక కొలీగ ఒక రహసయ్ం కనుకుక్నన్ వాడిలా అనాన్డు. “గురూ ఈ మధయ్ డర్గస్ ముఠాలు ఎకుక్వై పోయాయి. ఎవరు కనిపిసేత్ వాళళ్కి
డర్గస్ అలవాటు చేసుత్నాన్రుట.. అలా అలవాటు అయిన వాళళ్ని ఎకక్డికో తీసికెళిళ్ వాళళ్ ముఠాలో కలిపెసుకుంతునాన్రట. వయసు, వావి
ఏమి పటిట్ంచుకోవడం లేదని వినాన్ను ..”
భాసక్ర కి చిరాకేసింది.. మతి ఉండి మాటాల్డుతునాన్డా. జానకిక్ ఎవరు డర్గస్ ఇసాత్రు. ఇసేత్ మాతర్ం జానకి తీసుకుంటుందా! పైగా
డర్గస్ కి అలవాటు పడిన వాళుళ్ జానకి లా మామూలుగా ఉంటారా. కొంచెం చిరాకు, పరాకుగా ఉంది కాని, మతుత్లో మునిగి లేదే జానకి.
ఛి నేనేంటి వీడి మాటల పర్భావంలో పడాడ్ను. తల విదిలిచ్ “అలా జరగదులే” అనేసాడు.
“పద గురూ కొంచెం కాఫీ తాగి వదాద్ం ... రిలాకస్ అవు” అంటూ వినోద భాసక్ర ని కాంటిన కి తీసుకెళాళ్డు.
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తెలల్వారుతునాన్ సూచనగా పకుష్లు కలకల రావాలతో ఆకాశ మారగ్ంలో పయనం పార్రంభించాయి. గాలి, కొమమ్లను, రెమమ్లను
రాచుకుంటూ భూపాల రాగం ఆలపిసోత్ంది. రంగు, రంగుల పూల మొకక్లతో ఆవరణ అంతా పరిమళ భరితంగా ఉంది..
ముపైఫ్ నుంచి, యాభై ఏళల్ వయసు ఉనన్ ఆడవాళుళ్ ఓ ఇరవై మంది అటు, ఇటూ తిరుగుతూ ఏవో పనులు చేసుత్నాన్రు. కొందరు
మొకక్లకి నీళుళ్ పెడుతునాన్రు టూయ్బులతో , కొందరు వాకిలి ఊడిచ్ కలాల్పి చలిల్ ముగుగ్లు పెడుతునాన్రు. కొందరు పెరటిలో విరగబూసిన,
కూరగాయలు తెంపుతునాన్రు.
ఒక సతరీ చామంతి, కనకాంబరం తెంపుతుంటే , ఒకావిడ నేల మీద గడిడ్లో రాలిన పారిజాతాలు ఏరి సజజ్లో వేసోత్ంది.
ఆ ఆశర్మ వాతావరణం పర్శాంతంగా, హాయిగా ఉంది.
ఎవరూ ఒకరితో ఒకరు ఏమి మాటాల్డుకోకుండా ఎవరి పని వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు.
లోపలి నుంచి ఒక ఆజానుబాహుడు విశాలంగా ఉనన్ హాలోల్కి వచాచ్డు.
ఆయన వయసు నలభై, నలభై ఐదు ఉండచుచ్. పచచ్టి శరీరం , నలుపు, తెలుపు మిశర్మంలో గుండెల దాకా పెరిగిన గడడ్ం , వతుత్గా
పెరిగిన జుటుట్. నుదుట గుండర్ంగా తీరిచ్ దిదిద్న గంధం, దానిమీద కుంకుమ బొటుట్. కాషాయ పంచె కటుట్కుని, ఒక కాషాయ వసత్రం భుజాల
మీద కపుప్కునాన్డు.
అపప్టికే అకక్డ సిదధ్ంగా ఉంచిన సింహాసనం లాంటి కురీచ్లో ఆశీనుడయాడు.
అతనిని అనుసరించి వచిచ్న ఇదద్రు శిషుయ్లు పూజకి అనిన్ సిదధ్ంగా పెటాట్రు.
ఒక పెదద్ దురాగ్మాత విగర్హం, పసుపు, కుంకుమ, గంధం, విభూతి, అకిష్తలు, అరటిపళుళ్ వెండి చెంబులో నీళుళ్ ... ఉదద్రిణ, ఇంకా
చాలా వసుత్వులు ఉనాన్యి.
పారిజాత పూలు, చేమంతి పూలు నిండిన వెండి పూల సజజ్లతో ఇదద్రు సతరీలు ఆయన దగగ్రకు వచిచ్ పూలు పూజ దగగ్ర పెటిట్, ఒంగి
ఆయన పాదాలకు నమసక్రించి కొంగు భుజాల చుటూట్ కపుప్కుని ఒదిద్కగా ఒక పకక్కు నిలబడాడ్రు.
PPP

వెండి సింహాసనం మీద పులి మీద కూరుచ్నన్ పెదద్ కాళిమాత విగర్హం...ఆ విగర్హం మెడలో ఆయన శిషుయ్రాళుళ్ అలిల్న పెదద్
మందారపూల మాల. విగర్హం పకక్నే సఫ్టిక శివలింగం .
పకక్నే హోమగుండం ... సమీపంలో సమిధలు, హోమ సామాగిర్ ఉనాన్యి.
ఆయన జింక చరమ్ం మీద అశీనుడయాడు ..
కొదిద్ నిమిషాలోల్ పార్రంభం కాబోయే చండీ హోమం కోసం శిషుయ్లంతా ఆయనకి కొంచెం దూరంలో వినయంగా నిలబడి ఉనాన్రు.
కొందరు లోపలినుంచి పాల్సిట్క చాపలు తెచిచ్ విశాలమైన ఆ హాలులో హోమ గుండానికి , అమమ్వారి విగర్హానికి దూరంగా కాసేపటోల్
రాబోయే భకుత్లు కూరోచ్డానికి వీలుగా పరిచారు. అపప్టికే కొందరు భకుత్లు వచేచ్శారు. తము తెచిచ్న పూజా దర్వాయ్లు తెచిచ్ శిషుయ్లకు
అందించి చాపల మీద కూరుచ్నాన్రు.
సావ్మి వారి సవ్రం మందర్ంగా మొదలైంది.
హీర్ం కీల్ం గం గణపతయే నమ:

గణపతి పూజ, నమకం , చమకం, శివారచ్న

అభిషేకం కారయ్కర్మాలనీన్ ఎంతో భకీత్,

పారవశయ్ంతో సాగిపోతునాన్యి . అభిషేకానంతరం ఆ జలం భకుత్ల మీద దూరంనుంచే చలాల్రు సావ్మి. అందరూ తలలు వంచి ఒకక్ చుకక్
పడినా చాలు పునితులం అవుతాము అనన్టుట్ ఆ అభిషేక జలం కోసం తహతహ లాడారు.
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అనంతరం కాళీమాత విగర్హానికి పూజ మొదలైంది.

నెమమ్దిగా “ఓం ఐం హీర్ం శీర్ం శీర్ మాతేర్ నమ:” అంటూ కాళీ మాత విగర్హానికి పసుపు, కుంకుమలతో, పూలతో పూజిసూత్,
అషోట్తత్రశతనామావళి పటించసాగారు ..
ఆ సవ్రం నుంచి వినిపిసుత్నన్ సోత్తార్లు, మంతార్లు పర్శాంతంగా ఉనన్ ఆ పరిసరాలలో పర్తిధవ్నిసూత్ అకక్డ ఉనన్ అందరిలో ఒక
పవితర్మైన భావానిన్ కలగచేసుత్నాన్యి.
అంతేకాదు ఆయన వదనంలో ఒక దేదిపయ్ మానమైన వెలుగు ఆ పరిసరాలను తేజోవంతం చేసోత్ంది.
మొకక్లు భకీత్ పారవశయ్ంలో మునిగిపోయినటుట్గా నిశచ్లంగా ఉండిపోయాయి. మొకక్ల మీద, గడిడ్ మీద అలల్రిగా చిందులేసూత్
అందరిని పలకరిసుత్నన్ గాలి మంతర్ పర్భావానికి కాబోలు సత్ంభించినటుట్ ఉండిపోయింది .
అపుప్డే ఇదద్రు సతరీలు చేతిలో పూలు, పళుల్ ఉనన్ కవర లతో లోపలికి వచిచ్ దూరం నుంచే సావ్మి వారికి నమసక్రించి చేతిలో ఉనన్
కవర లు శిషయ్డుకి అందించి వినయంగా చాప మీద కూరుచ్నాన్రు. వారి మొహాలోల్ అయోయ్ పూజ మొదలైంది మేము ఆలసయ్ంగా వచాచ్మే
అనే భావన ..
హోమం మొదలైంది.
ఆయన సవ్రం గంభీరంగా మంతార్లు పటిసోత్ంది ...
మరికొందరు భకుత్లు జంటలుగా, పిలల్లతో వసుత్నాన్రు. వచిచ్న వాళళ్ంతా పళుళ్, పూలు తెసుత్నాన్రు.
అందరి మొహాలోల్ భకీత్ పారవశయ్ం ...అది అమమ్వారి మీదో, సావ్మి వారి మీదో వాళళ్కి తెలియదు.
దాదాపు నాలుగు గంటల సేపు సాగిన పూజ, హోమం తరవాత అమమ్వారికి పళుళ్ నివేదించారు.. హారతి ఇచాచ్రు.
హారతి ఇసుత్నన్పుప్డు అకక్డికి వచిచ్న సతరీలంతా మహిషాసుర మరిద్ని సోత్తర్ం పాడడం మొదలు పెటాట్రు. అయిగిరి నందిని నందిత
మోదిని విశవ్వినోదిని నందినుతే, గిరివర వింధయ్ శిరోధిని వాసిని విషుణ్ విలాసిని జిషుణ్ నుతే అంటూ రాగయుకత్ంగా, లయబదధ్ంగా మహిళల
సవ్రాలూ అనీన్ ఒకే సవ్రంలా వినిపిసుత్ంటే కొనిన్ వేల జేగంటలు తాళం వేసుత్నన్టుట్గా గణ గణ మోగుతూ, దివయ్ంగా వెలుగుతునన్ కరూప్ర
హారతి వెలుగులో అమమ్వారు విగర్హానికి జీవం వచిచ్నటుట్ అనిపించింది.
హారతి అయాక అందరూ నమసక్రించారు. సావ్మీజీ అందరికి తీరధ్ం సవ్యంగా ఇచాచ్రు.
శిషుయ్లు అనుసరిసుత్ండగా ఆయన జింక చరమ్ం మీదనుంచి లేచి హాలుని ఆనుకుని ఉనన్ ఆయన వయ్కిత్గత మందిరంలోకి వెళాళ్రు.
భకుత్లు అందరూ తమ, తమ కషాట్లు, బాధలు, సమసయ్లు సావ్మికి సాంతవ్న పొందే సమయం అందరూ ఆతుర్తగా ఆయన పిలుపు కోసం
చూసుత్నాన్రు ..
అమమ్వారికి నివేదించిన పళుళ్, హోమ గుండం నుంచి తీసిన భసమ్ం పళాళ్లలో లోపలికి సావ్మి మందిరం లోకి తీసుకుని వెళాల్రు
శిషుయ్లు.
కొనిన్ క్షణాలు ఉదేవ్గంగా ఎదురు చూసాక ఒకొక్కక్రినే సావ్మి ఆదేశం మేరకు లోపలికి పంపసాగారు శిషుయ్లు. ముందు వచిచ్న
వాళళ్ను ముందు పంపిసుత్నాన్రు. వారంతా చేతిలో పర్సాదంతో సంతృపిత్ నిండిన వదనాలతో బయటికి వసుత్ంటే మహాలకిష్ , విశాలాకిష్ తమ
వంతు కోసం ఆతర్ంగా చూడసాగారు.
ఇంతలో ఒక శిషుయ్డు వచిచ్ వాళళ్ని లోపలికి వెళళ్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు.
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ఇదద్రూ ఆతర్ంగా లోపలికి వెళాళ్రు ...విశాలంగా ఉనన్ సూట్ల మీద సావ్మి కూరుచ్నాన్రు..
సావ్మికి పాదాభివందనం చేసారు.
“కూరోచ్ండి ..” సావ్మి వాళళ్కి తన ముందు ఉనన్ చాపలు చూపించారు.
మహాలకిష్ గొంతు సవరించుకుని సందేహంగా ఆగిపోయింది.
“చెపప్మామ్ ఏంటి నీ సమసయ్ ...” అడిగారు సావ్మి.
మహాలకిష్ విశాలాకిష్ వైపు చూసింది .
చెపుప్ అనన్టుట్ సైగ చేసింది విశాలాకిష్.

మహలకిష్ బిడియంగా కొనిన్ క్షణాలు తలవంచుకుని కూరుచ్ని నెమమ్దిగా చెపిప్ంది ..” సావ్మీ నాకు సంతానం లేదు..”
“వివాహం అయి ఎంత కాలం అయింది?” అడిగాడు సావ్మి.
“నాలుగేళుళ్ .. ఎనోన్ నోములు నోచాను.. ఇంకా నోసూత్నే ఉనాన్ను కానీ ఇంకా దైవం కరుణించలేదు. మా అతత్గారు నాకు ఇంక
పిలల్లు పుటట్రని నిరాధ్రించి మా వారికి మళిళ్ పెళిల్ చేయాలనుకుంటునాన్రు .. నాజీవితం నిలబెటట్ండి సావ్మీ ...” దుఃఖంతో సవ్రం
వణుకుతుంటే రెండు చేతులూ జోడించి పార్రిధ్ంచింది మహాలకిష్ .
విశాలాకిష్ సేన్హితురాలికి మదద్తుగా తనూ సావ్మిని అరిధ్సూత్ అంది “ మీరు తలచుకుంటే, మీ ఆశీరావ్దం ఉంటె మా మహాలకిష్
కాపురం నిలబెటట్గలరు సావ్మీ” అంది.
సావ్మి తల పంకించి చేతికి అందుబాటులో ఉనన్ రెండు యాపిల పళుళ్, హోమ భసమ్ం ఆమె చేతికి ఇసూత్ “ఆ జగనామ్త కటాక్ష
పార్పిత్రసుత్” అనాన్రు.
మహాలకిష్ మహాపర్సాదంలా అవి అందుకుని కళళ్కి అదుద్కుంది.
సావ్మి మరో రెండు పళుళ్, కొంత భసమ్ం విశాలాకిష్ చేతికి కూడా ఇచాచ్రు,
మహాలకిష్ ఇంకా ఏదనాన్ చెపాత్రని ఎదురు చూసింది. ఆయన నిశశ్బద్ంగా కళుళ్ మూసుకోడంతో ఆమె విశాలాకిష్ వైపు దిగాలుగా
చూసింది. విశాలాకిష్ మళిళ్ అడుగు అనన్టుట్ సైగ చేసింది.
అడగనా వదాద్ అని సందేహిసూత్నే “మళీళ్ ఎపుప్డు రమమ్ంటారు సావ్మి?” అని అడిగింది మహాలకిష్ .
ఆయన చిరునవువ్ నవివ్ “ఈ ఆశర్మం తలుపులు భకుత్లకోసం ఎపుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి” అనాన్రు.
“అలాగే వసాత్ను ... కానీ నాకు సంతానం ....”
“ఆ తలిల్ని నముమ్కోమామ్ జగనామ్తని దరిశ్ంచుకో ... ఆ తలిల్ కటాక్షం లభిసేత్ చాలు” అనాన్రు.
“కనిపించని ఆ తలిల్ కనాన్ కనిపించే దైవం మీరే.. మీరే మాకు దికుక్ సావ్మీ ... ఆ తలిల్ ఉపాసకులు మీ

దీవెనలే మాకు రక్ష”

అనాన్రు ఇదద్రూ.
భగవంతుడి మీద విశావ్సం ఉంచండి నా మీద కాదు అనాన్డు సావ్మి.
“అంతమాట అనకండి సావ్మీ ... మీరు దయతలచి ఏదనాన్ పూజ గాని, మంతర్ం కాని చెపప్ండి “
“ ఓం ఐం హీర్ం శీర్ం శీర్ మాతేర్ నమ: ఇదే మంతర్ం వెళిళ్రండి శుభం” అనాన్రు పర్శాంతమైన సవ్రంతో.
ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్ వారిని ఇంక వెళళ్మనన్టుట్ సైగ చేశాడు శిషుయ్డు .
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వాళుళ్ అసంతృపిత్గా అకక్డినుంచి బయటకు వచేచ్శారు..
మరి ఇదద్రు భకుత్లు లోపలికి వెళాల్రు.

“ఈయన మీద ఎంతో ఆశ పెటుట్కుని వచాచ్ను. ఏదనన్ మంతర్ం ఉపదేశిసాత్డు అనుకునాన్ .. ఏంటి విశాలా అలా తేలేచ్సాడు.
అమమ్వారిని నముమ్కునేటైట్తే ఇంత దూరం ఎందుకు రావడం .... ఈయనకి బోలెడు మహిమలు ఉనాన్యని వినాన్ను.. మరి ఇదేంటి - నాకేం
నచచ్లేదు” అంది మహాలకిష్ .
“అదే నాకూ అనిపిసోత్ంది. బహుశా డబేబ్మనాన్ఆశిసుత్నాన్రేమో. మనం పళుళ్ తీసుకుని వెళాళ్ము. అందుకే అలా ముకత్సరిగా
మాటాల్డి ఉంటారు” అంది విశాలాకిష్ ..
“అవునా డబుబ్ తీసుకుంటారా ఎంతో...?” దిగులుగా చూసింది మహాలకిష్ .
“ఏమో మరి ఇలాంటి సావ్ములు వేలలోల్ తీసుకుంటారు.. మనం అంత ఇవవ్గలమంటావా? “
“అమోమ్... ఏదో ఐదు వందల దాకా అయితే ఆయనకీ తెలియకుండా ఎలాగో సరద్గలను. అంత కనాన్ ఎకుక్వ అంటే మా ఆయనకీ
తెలుసుత్ంది.. మా అతత్గారికి కూడా తెలుసుత్ంది. ఆవిడ ముందే వారిన్ంగ ఇచిచ్ంది డబుబ్ తగలేయకు చేసింది చాలు అని.. తెలిసిందంటే
చంపేసాత్రు.”
“ఎలా ?” ఆలోచిసూత్ అంది విశాలాకిష్.
“ఏమో ... నాకూ పాలు పోవడంలేదు.. ముందు చూసేత్ గొయియ్, వెనక చూసేత్ నుయియ్లా ఉంది పరిసిథ్తి.”
ఇదద్రూ రోడ దాటి వాళళ్ అపారట్ మెంట కి వెళేళ్ సందు దగగ్రకు వచాచ్రు.
“ఓసారి అమమ్వారి గుడికి వెళాద్మా ...? దగగ్రేగా” అంది మహాలకిష్ .
“పద..” అంది విశాలాకిష్.
ఇదద్రూ గుడి వైపు తిరిగారు.
మహాలకిష్ , విశాలాకిష్ ఒకే అపారట్ మెంట లో ఉంటారు. ఇదద్రిది ఒకే వయసు అది కాక పదేళళ్ కిర్తం ఇదద్రూ ఒకే కాలేజ లో బి.
కాం మొదటి సంవతస్రం చదువుకునాన్రు. విశాలాకిష్ తండిర్కి బదిలీ అవడంతో వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు.
తరవాత మళీళ్ ఒకే అపారట్ మెంట లో పకక్, పకక్ ఫాల్టస్ లో దిగేసరికి ఒకరిని ఒకరు గురుత్పటిట్ సేన్హానిన్ అభివృదిధ్ చేసుకునాన్రు.
కషట్ సుఖాలు కలబోసుకుంటూ ఆతీమ్యంగా కలిసిపోయారు. మహాలకిష్ కి పెళిల్ అయి నాలుగేళుళ్ దాటినా పిలల్లు పుటట్క పోవడంతో అతత్గారు
, భరత్ ఆమెని టారచ్ర పెడుతునాన్రు. ఆవిడ ఎకక్డెకక్డి నోములు, పూజలు చేయిసోత్ంది. సావ్ముల చుటూట్ గుళళ్ చుటూట్ తిపిప్సోత్ంది. ఒకోక్
గుడిలో నూట ఎనిమిది పర్దిక్షణలు చేయడం, అరచ్నలు, అభిషేకాలు, ఉపవాసాలు, ఏం చేసినా పర్యోజనం కనిపించక పోవడంతో
మహాలకిష్ గొడార్లు అని నిరాధ్రణకి వచిచ్ కొడుకిక్ వేరే పెళిల్ చేసాత్నని కూరుచ్ంది.
“అదేంటి పినిన్గారు భారాయ్భరత్లిదద్రూ డాకట్ర దగగ్రకు వెళేత్ ఎవరిలో ఏం లోపముందో చూసి మందులిసాత్రు.. అదేపనిగా పూజలు
చేసేత్ ఎలా?” అని విశాలాకిష్ ఉచిత సలహా ఇచిచ్ంది.
ఆ మాటతో ఆవిడ మండిపడింది.
“పూజ కొదిద్ బిడడ్లు అనాన్రు. మందులకి మాకులకి కుంటి పిలల్లు, గుడిడ్ పిలల్లు పుడతారు. అయినా నా కొడుకులో లోపం ఉండడం
ఏంటి..వీళళ్మమ్ ఈమె చేత మంచి పూజలు చేయించలేదు. అందుకే గొడుడ్ మోతు అయింది” అని విరుచుకు పడింది.
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పూజకొదీద్ పురుషుడు దానం కొదిద్ బిడడ్లు అనాన్రు ఈవిడ సామెతలు కూడా తనకి అనుకూలంగా మారుచ్కుంటుంది కాబోలు
అనుకుని ఆవిడని మాటలతో మారచ్డం కషట్ం అని నిరాధ్రణకి వచేచ్సింది విశాలాకిష్ .
అయితే ఈ ఆపద ఎలా గటేట్కాక్లా అని మహాలకిష్ , విశాలాకిష్ ఆలోచించడం మాతర్ం మానలేదు. మూరుఖ్లను మూరఖ్ంగానే గెలవాలి
అని నిశచ్యించుకునాన్రు.
ఈ విషయం తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్ండగా సావ్మి వారి గురించి తెలిసింది.
తమిళనాడుకి సంబంధించిన విదాయ్నంద సావ్మి ఊరూరు తిరుగుతూ పర్తి ఊళోళ్ చండి యాగం చేసూత్ నిజామాబాదు వచాచ్రు. ఆ
సావ్మి అమమ్వారి ఉపసాకుడు అని, ఎంతో మహిమ కలవాడు అని ఆయన దగగ్రకు ఏ సమసయ్తో వెళిళ్నా చిటికెలో పరిషక్రిసాత్డని ఆ నోటా,
ఈ నోటా వినడమే కాక టివిలో కూడా అనిన్ నూయ్స చానెలస్ లో ఆయన చేసుత్నన్ పూజలు, హోమాలు, ఆయన ఆశర్మం చూపించి, ఆయనని
ఇంటరూవ్య్ చేసారు.
పర్తిరోజూ ఉదయానేన్ ఆయన చండి హోమం చేసాత్రు హోమం అయాక భకుత్ల సమసయ్లు తెలుసుకుని పరిషాక్ర మారాగ్లు చెపాత్రని
ఆ సమయానికి వెళిల్ ఆ హోమ పర్సాదం సీవ్కరించి తమ సమసయ్లు, కషాట్లు చెపుప్కోవచుచ్ అని వెళిల్ వచిచ్న వాళుళ్ కూడా చెపప్డంతో
మహాలకిష్ అతత్గారితో అదే విషయం చరచ్కు తెచిచ్ంది విశాలాకిష్ .
కాని ఆవిడ కొడుకిక్ వేరే పెళిల్ చేయాలనన్ నిరణ్యానికి వచేచ్యడంతో ఆ చేసిన పూజలు, తిరిగిన బాబాలు, సావ్మిలు చాలు... నీ
మొహాన తలిల్ ఆయె యోగం ఉంటే ఇవనిన్ ఎందుకు ... డబుబ్లు తగలేయడం తపప్ పర్యోజనం లేదు అని తిరసక్రించడంతో ఆ విషయం
విశాలాకిష్ కి చెపిప్ంది.
కానీ విశాలాకిష్ ఊరుకోలేదు ఎలాగైనా మహాలకిష్ ని ఆయన దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ ఆమె కాపురం నిలబెటాట్లని ధృఢ సంకలప్ంతో
ఓపిగాగ్ నచచ్ చెపిప్ంది. ఈ ఒకక్సారి చూదాద్ం ఫలితం లేకపోతె మీ ఇషట్పర్కారం చేయండి అని కూడా చెపిప్ంది.
“అంతే కాక ఇటీవల దసరా ఉతస్వాలోల్ సావ్మివారు ఎంతో వైభవంగా చండి హోమం చేయడం , ఆ హోమానికి ముఖయ్మంతిర్ తో
సహా ఎందరో గొపప్ గొపప్వారు రావడం , లక్షల సంఖయ్లో జనం హాజరు అవడం జరిగిందని, ఆయన అమమ్వారి ఉపాసకులు అని, మాట
శుదిధ్ కలవాడని , ఎనోన్ మహిమలునన్వాడని ఆయనని దరిశ్ంచుకునన్ వారి కషాట్లు అనీన్ తొలగిపోతాయని వారాత్ పతిర్కలోల్, నూయ్స చానలస్
లో చెపుత్నాన్రని పైగా నవరాతిర్ ఉతస్వాలోల్ భాగంగా చేసుత్నన్ హోమానికి అయిన ఖరుచ్ మొతత్ం రాషట్ర పర్భుతవ్మే భరించిందని చెపిప్ ఎంత
మహిమ కలవాడు కాకపొతే పర్భుతవ్ం ఆయనని అంతగా గౌరవిసుత్ంది! పైగా ఆయనకీ ఆరూమ్ర వెళేళ్ దారిలో ఆశర్మం కటుట్కోడానికి కొంత
సథ్లం కూడా ఉచితంగా ఇచాచ్రు. అలాంటిది మంతుర్లు నమమ్గా లేనిది మనం నమమ్డంలో తపేప్ముంది” అంటూ చెపప్డంతో ఆవిడ
కూడా ఆ సావ్మి గురించి వినడంతో , డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటట్కుండా ఏదనన్ మంతర్మో, తంతర్మో తెలుసుకోండి అంటూ అనుమతి ఇచిచ్ంది.
ఆ కాసత్ మాటకి ఊపిరి పీలుచ్కునన్ విశాలాకిష్, మహాలకిష్ ని ఆయన దగగ్రకు తీసుకుని వెళళ్డం జరిగింది. అంత మహిమ గల
సావ్మి సాకాష్తూత్ అమమ్వారి ఉపాసకుడు అంటే సామానయ్ం కాదు తపప్కుండా తనకి పిలల్లు పుటేట్ మారగ్ం చెపాత్డని భావించిన మహాలకిష్
ఆయన ఏ తాయెతుత్ ఇసాత్డు, లేదా ఏ మంతర్మో చెపాత్డు అని ఆశించింది. తన కషాట్లు గటెట్కుక్తాయని ఆశించింది.. కాని ఆయన ఎంతో
మామూలుగా ఆ తలిల్ని నముమ్కో అని చెపప్డంతో నిరాశ ఆవరించింది.
ఇదద్రూ గుడి చేరారు.. అపప్టికే పనెన్ండు అవుతోంది.
గుడి మూసే వేళ అయింది. జనం పలచ్బడాడ్రు.
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మంగళవారం కావడంతో ఉదయం నుంచి అమమ్వారికి అభిషేకాలు, అరచ్నలు జరిగినటుట్నాన్యి.

లోపలికి అడుగు పెటట్గానే అగరుబతుత్లు , కరూప్రం, కొబబ్రి నీళుళ్ , పూల పరిమళాలతో సావ్గతం పలిగింది వేపచెటుట్ మీదనుంచి
వీసుత్నన్ గాలి.
ఇదద్రూ పంపు దగగ్ర కాళుళ్ కడుకుక్ని మూడు సారుల్ పర్దిక్షణ చేసి అమమ్వారిని దరిశ్ంచుకునాన్రు.
చకక్టి అలంకారంతో కళ కళ లాడుతునన్ అమమ్వారి విగర్హం చూడగానే మహాలకిష్ కి కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.
“అమామ్ నా కాపురం నిలబెటుట్ తలీల్ ... నా కడుపు పండించు ...పుటట్బోయే నా పిలల్లకి నీ

పేరు ఆ పరమేశవ్రుడు పేరు

పెటుట్కుంటాను” అని వేడుకుంది.
తీరధ్, పర్సాదాలు తీసుకుని ఇదద్రూ గరభ్గుడిలో నుంచి బయటకి వచాచ్రు.
వాళళ్తో పాటే మరో ఇదద్రు భారాయ్భరత్లు కూడా అమమ్వారిని దరిశ్ంచుకుని బయటకు రాగానే పూజారి గరభ్గుడి మూసేసి తనూ
బయటకి వచాచ్డు.
విశాలాకిష్ , మహాలకిష్ వేపచెటుట్ గటుట్ మీద కూరుచ్నాన్రు.
మహాలకిష్ నిటూట్రుసూత్ అంది “మునుపు మునులు తపసుస్ చేసేత్ దేవుడు పర్తయ్క్షమై వాళళ్ కోరికలు తీరేచ్వారట ...ఆ తపసుస్ విధానం
ఏదో తెలిసేత్ బాగుండు అనిపిసోత్ంది,”
“అయినా మీ అతత్గారికి బుదిధ్ లేకపోతే మీ ఆయన చదువుకునన్వాడు ఆవిడకి నచచ్చెపిప్ డాకట్ర దగగ్రకు వెళాళ్లి కాని రెండో పెళిళ్కి
రెడీ అవడం ఏంటి? అసలు పోలీస రిపోరట్ ఇవువ్. తమాషా అనుకుంటునాన్డా” ఆవేశంగా అంది విశాలాకిష్ ..
మహాలకిష్ నిరేవ్దంగా నవివ్ అంది “అదెంత పని .... క్షణంలో చేయచుచ్.. ఆ తరవాత కలిగే పరయ్వసానం తటుట్కుని నిలబడే శకిత్
నాకు లేదు. మన ఈ పిరికి తనానేన్ మగవాళుళ్ అవకాశంగా తీసుకుని ఆడిసుత్నాన్రు.”
విశాలాకిష్ మాట పూరీత్ అవుతుండగా యాభై దాటిన ఒక సతరీ గుడిలోపలికి వచిచ్ంది.
ఆమె బాగా అలసిపోయిన దానిలా ఉంది. జుటట్ంతా రేగి ఉంది.
నేరుగా పంపు దగగ్రకు వెళిల్ కాళుళ్ , చేతులు కడుకుక్ని , దోసిటోల్ పటుట్కుని నీళుళ్ తాగింది. పైట చెంగుతో మొహం తుడుచుకుని
మూసి ఉనన్ గరభ్ గుడివైపు చూసింది. ఆవిడ మొహంలో నిరాశ సప్షట్ంగా కనిపించింది.
కాసేపు అలాగే నిలబడి అటు, ఇటూ కలయ చూసింది. గుడి పర్శాంతంగా ఉంది. వేప చెటుట్ గటుట్ మీద కూరుచ్నన్ సతరీలు, ఒకరిదద్రు
పని వాళుళ్ తపప్ ఎవరూ లేరు. ఆవిడ గరభ్గుడికి ఎడం పకక్ ఉనన్ అశవ్దధ్ వృక్షం, పకక్నే పాము పుటట్ చూసింది. అకక్డ చెటుట్కి పూజ చేసి
నైవేదయ్ం పెటిట్న అరటిపండుల్ మీద ఆమె దృషిట్ పడింది.
ఏమి ఆలోచించకుండా గబా,గబా వెళిల్ అరటి పండుల్ తీసుకుని తినేసింది.
మహాలకిష్ , విశాలాకిష్ ఆవిడనే విచితర్ంగా చూడసాగారు.
ఆవిడ పండుల్ తిని దృషిట్ తిపిప్ంది. బహుశా విశార్ంతి కోసం సథ్లం వెతుకుతునన్టుట్ంది అనుకునాన్రు ఇదద్రు. ఆవిడ నేరుగా వాళుళ్
కూరుచ్నన్ దగగ్రకు వచిచ్ కొంచెం ఎడంగా కళుళ్ మూసుకుని కూరుచ్ంది.
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మహాలకిష్ , విశాలాకిష్ ఒకరిని ఒకరు చూసుకునాన్రు. ఇదద్రి మనసుస్లో ఒకే ఆలోచన .. ఎవరు ఈమె .. చూసుత్ంటే మంచి
కుటుంబానికి చెందిన దానిలా ఉంది. దూరం నుంచి అమమ్వారి గుడికి వచిచ్ందా. అలసి పోయిందేమో.. కాని ఎంత అలసినా, ఆకలి వేసినా
అలా ఎవరిని అడకుక్ండా పండుల్ తినేసింది ఏంటి?
విశాలాకిష్ ఆవిడకి కొంచెం దగగ్రికి జరిగి అడిగింది “మీరు ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు ?”
ఆవిడ సమాధానం చెపప్కుండా అడిగింది “ ఈ చుటుట్ పకక్ల విదాయ్నంద సావ్మి వారి ఆశర్మం ఉందిట.. ఆయన కాళీమాత
ఉపాసకులు అని వినాన్ను ...ఆశర్మం ఎకక్డ ఉందో చెపాత్రా.”
ఇదద్రూ మొహాలు చూసుకునాన్రు. “సావ్మి వారిని కలుసుకోడానికి వచాచ్రా ..?” అడిగింది విశాలాకిష్
“అవునండి నాకు సరైన అడర్స దొరకక్ రెండు మూడు ఆశర్మాలకు వెళాళ్ను కానీ అవి ఆశర్మాలు కావు షిరిడి సాయిబాబా వారి
సంసాథ్నాలు. నాకు విదాయ్నంద సావ్మి వారి ఆశర్మం కావాలి.. “
“ఈవిడకి ఏం సమసయ్ ఉందో పాపం ...” ఇదద్రూ జాలి పడాడ్రు..
“మాకు తెలుసు చూపిసాత్ం మాతో రండి ఇకక్డికి దగగ్రే” అనన్ది మహాలకిష్ ..
ఆవిడ మొహంలో వెలుగు ... ఎంతో కాలంగా కొనసాగుతునన్ అనేవ్షణ ఫలించినపప్టి నిశిచ్ంత,
ఆనందం .... ఇంక లభించదేమో అని నిరాశతో ఉనన్ మనసుకు ఊహించని ఒక వరం లభించినపప్టి తృపిత్..
ఆతర్ంగా అడిగింది “నిజంగా తెలుసా మీకు .. ననున్ అకక్డికి తీసుకుని వెళాత్రా?”
“తపప్కుండా పదండి వెళాద్ము ...మిమమ్లిన్ ఆశర్మం దగగ్ర దింపి మేము మా ఇంటికి వెళాళ్లి ఇపప్టికే బాగా ఆలసయ్ం అయింది”
అంటూ లేచారు ఇదద్రూ.
ఆవిడ కూడా చటుకుక్న లేచింది .
“మీ పేరు?” అడిగారు వాళుళ్.
ఆమె ఒకక్ క్షణం ఆలోచింది చెపిప్ంది “జానకి ..”
జానకి వెళిల్ ఆ వేలిట్కి మూడోరోజు.

PPP

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
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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.
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.
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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
“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.
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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.
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 , విశాలాకిష్ వెళిళ్పోయారు.
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..
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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.
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.
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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.
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?”
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“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.
“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.
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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
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.
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“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.?”
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.
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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.
PPP

లీలమమ్, శారద ఉదయానేన్ లేచి ఇంటోల్ వాళళ్కు వంటలు చేసిపెటిట్, ఆరునన్రకలాల్ బయలుదేరారు. వాళళ్తోపాటు వెళాళ్లి అనుకునన్
ఆదినారాయణ కొంచెం నలతగా ఉండి లేవలేకపోవడంతో ఇదద్రే వెళాళ్రు.
వాళళ్ అజాఞ్నానికి విచారిసూత్ భాసక్ర ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాడు.
తనకి బాగా తెలిసిన టార్వెలస్ కి ఫోన చేసి మంచి డైరవరిన్ పిలిపించాడు. శారద వాళళ్ కారులో ఇదద్రు ఆడవాళుళ్, జానకిని
వెతుకుక్ంటూ మరో ఊరికి వెళుత్ంటే తనది చేతకానితనమా, నిసస్హాయతా అరధ్ం కాలేదు భాసక్ర కి. కానీ వాళళ్లా తను బాబాలను,
సావ్మిజిలను నమిమ్ వెళళ్డం మూరఖ్తవ్మే కాదు చేతకాని తనం కూడా అనిపించింది.
సివ్ఫట్ కారు నిజామాబాద బయలుదేరింది.
డైరవర కి దారి సప్షట్ంగా తెలిసినా భాసక్ర మరోసారి నాగోల మీదుగా ఉపప్ల కార్స రోడస్ నుంచి ఎలా వెళాళ్లో చెపాప్డు.
అపప్టికే టార్ఫిక కర్మంగా పెరుగుతూ, పర్తి సిగన్ల దగగ్రా ఆగుతూ కాల్క టవర దగగ్రకు వచేచ్సరికి గంట దాటింది. “ఈ లెకక్న
ఎనిన్ంటికి చేరుతామో” అంది లీలమమ్.
శారద అవును అనన్టుట్గా తల పంకించి బయటికి చూడసాగింది.
గీర్న లైట వెలిగింది. కారు ముందుకు కదిలి కొంత దూరం వెళిల్ యూ టరన్ తీసుకుని ఎడం పకక్కి తిరిగింది.
“హమమ్యయ్ ఇకక్డనుంచి పెదద్గా టార్ఫిక ఉండదులెండి” అంది శారద నిటూట్రుసూత్.
“మనం వెళేల్సరికి సావ్మివారు పూజ పూరిత్ చేసుకుని భకుత్లకి దరశ్నం ఇసుత్ంటారు కాబోలు” అంది లీలమమ్.
శారద కూడా అదే అనుకుంది.
“పోనిలే.. ఆయన దరశ్నం అయి, పిలల్ జాడ చెబితే చాలు” అందావిడ మళిళ్.
“చెపాత్రు లెండి” ఆవిడని ఓదారుసూత్ అంది శారద.
“ఏంటో .. ఈ వయసులో ఈ దౌరాభ్గయ్ం ఏంటమామ్ ఖరమ్ కాకపోతే ...” అంటూ జానకి చినన్తనం దగగ్రనుంచి ఆమె సవ్భావం, ఆమె
సాతివ్కత, ఆమె చదువు, పెళిల్ అనిన్ విషయాలు చెపప్సాగింది లీలమమ్.
శారదకి జానకి సవ్భావం బాగా తెలుసు. సాతివ్కురాలు, కుటుంబానికే అంకితం అయిన సతరీ. భరత్ంటే పేర్మ, పిలల్లంటే పార్ణం...
తనకంటూ సవ్ంత జీవితం అనేది లేదని వాళేళ్ తన జీవితం అని నమిమ్న అమాయకురాలు.
అయితే అనూహయ్ంగా జానకి ఈ మధయ్ కొంచెం పరధాయ్నంగా, చికాకుగా ఉండడం తనూ గమనించింది. ఇదివరకు కొతత్ సినిమా
రాగానే కొతత్ సినిమా వచిచ్ందిటగా శారదా.. మంచి సినిమానా, వెళాద్మా అంటూ ఇంటికి వచేచ్సేది. ఇటివల తమాషాగా మారిపోయింది.
తను వెడదామనాన్ వదుద్లే శారదా ఇంటర్సుట్ లేదు అంది.. ఒక షాపింగ, సినిమా, ఆఖరికి గుడికి కూడా ఎంతో బలవంతం చేసేత్ తపప్ ఇంటోల్
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నుంచి కదలని జానకి హటాతుత్గా ఎకక్డికి మాయమైపోయింది. కావాలని ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్ందా.. ఎందుకు? ఏదనాన్ బలమైన కారణం
ఉండాలికదా!
తారుబ్ండ కార్స రోడ దగగ్రకి వసోత్ంది.. హటాతుత్గా శారద దృషిట్ రోడుడ్కి రెండు పకక్లా పెటిట్న ఫేల్కిస్ల మీదకి పోయింది..
మహేందర్ బాబా.. అపర షిరిడి సాయిబాబా.. అదభ్తమైన శకుత్లు కలిగిన బాబాని దరిశ్ంచుకోండి.. మీ సమసయ్ల నుంచి సాంతవ్న
పొందండి.. మీ అమామ్యి వివాహం కావడం లేదా? మీ అబాబ్యికి అమెరికా వెళళ్డానికి వీసా రాలేదా.. మీకు సంతానం కలగలేదా.. మీ భరత్
మిమమ్లిన్ హింసిసుత్నాన్రా ... ఎలాంటి సమసయ్ అయినా తన దివయ్ శకుత్లతో చిటికెలో మాయం చేసే బాబా గారు.. సంగారెడిడ్ సమీపంలోని
సాయిబాబా ఆలయం ..
వెనక నుంచి గటిట్గా హరన మోతలకి చిరాగాగ్ తల వెనకిక్ తిపిప్ చూసింది శారద.
వెనకాల చాలా వెహికేలస్ ఆగి ఉనాన్యి. సిగన్ల పడింది కదా.. సెనస్ ఎందుకు ఉండదు వీళళ్కి ... ఊరికే హరన మోగిసాత్రు..
అనుకుంటూ లీలమమ్ వైపు చూసి ఆవిడకి మహేందర్ బాబా ఫెల్కీస్ చూపిసూత్ అడిగింది “ఆయనేనా మీరు చెపిప్న బాబాగారు.”
ఆవిడ రోడ మీదనుంచి ఫెల్కీస్ ల వైపు చూసింది.. “ఆ ఆయనే... చూశావా మొహంలో ఎంత తేజసోస్” అంది భకిత్గా వెలిగిపోతునన్
మొహంతో.
శారద పరీక్షగా చూసింది.. గడడ్ం , కాషాయ వసాత్ర్లు, మెడలో గుతుత్లుగా ఉనన్ హారాలు..
ఆవిడకి కనిపించిన తేజసుస్ శారదకి కనిపించలేదు.
“వీరిని కూడా ఓ సారి దరిశ్ంచుకుందాం శారదా!” అందావిడ.
“అలాగే లెండి చూదాద్ం విదాయ్నందసావ్మి గారి దగగ్ర పని అయాక వీలయితే ఆయనిన్ కూడా దరిశ్ంచుకుందాం” అంది శారద
అంతగా ఆసకిత్ చూపించకుండా.
కారు మరికొదిద్ సేపటికి హైవే మీదకి చేరింది.
శారదకి నెమమ్దిగా కళళ్ మీదకి నిదర్ ఆవరించింది కళుళ్ మూసుకుంది.
PPP
కాల్స నిశస్బద్ంగా ఉంది. ఇంగిల్ష లెకచ్రర చెపుత్నన్ పాఠం వినడంలో అందరూ పూరిత్గా మునిగిపోయి ఉనాన్రు.....
What is illusion… do u think that the man’s experience is an illusion… no it was not illusion …
after some months have passed he realized that it was not illusion… and it was not a dream… it’s real….
It’s true…. ఆవిడ మధురమైన సవ్రం పర్వాహంలా సాగిపోతోంది..
మొతత్ం విదాయ్రుధ్లంతా నిశబద్ంగా వింటునాన్రు..
కానీ, అవంతి దృషిట్ మాతర్ం లెకచ్ర మీద లేదు. తన పకక్నే కూరుచ్నన్ చరిత మీద ఉంది. మూడు రోజులనుంచి తలిల్ పటల్ బెంగతో,
వేదనతో , దుఖంతో దాదాపు పిచిచ్దానిలా పర్వరిత్ంచిన చరిత ఇవాళ పర్శాంతంగా కనిపిసోత్ంది. ఎంతో కానెస్నేట్ర్షన తో లెకచ్ర వింటోంది.
ఇలాంటపుప్డు తనని డిసట్రబ్ చేసేత్ చరితకి కోపం వసుత్ంది. కానీ కుతూహలం అవంతిని ఆగనివవ్డం లేదు.
చరిత ఇలా ఉందంటే బహుశా ఆంటి ఇంటికి వచిచ్ ఉంటుంది. హమమ్యయ్.. అవంతికి నిశిచ్ంతగా అనిపించింది. అసలు ఆంటీ
ఎకక్డికి వెళిల్ందో చరితని అడిగితే తెలుసుత్ంది. కొంచెం చరితకి దగగ్రగా జరిగింది.
“చరితా!” ఎవరూ వినకుండా సనన్ని గొంతుతో పిలిచింది,
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చరిత తల తిపిప్ అవంతి వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూసింది.
“మీ మమీమ్ ఇంటికి వచిచ్ందా చరితా?” గుస గుసగా అడిగింది అవంతి.
అపుప్డపుప్డే కాల్సుల మీద, చదువు మీద ధాయ్స మళిళ్ంచుకుంటునన్ చరిత ఉలికిక్పడింది.
సూటిగా అవంతి వైపు చూసింది.
అవంతి కళళ్లోల్ ఆతుర్త ... భయం ...
మళీళ్ అడిగింది... “మీ మమీమ్ వచిచ్ందా..”

చరిత చూపులు ఎదురుగా ఉనన్ లెకచ్రర వైపు తిపుప్కుని నెమమ్దిగా అంది “ ఇపుప్డెందుకు అడుగుతునాన్వు.. అయినా చెపుత్నాన్
విను.. వసుత్ంది... కచిచ్తంగా వసుత్ంది.“
“అవునా! ” అవంతి సవ్రంలో నిశిచ్ంత.
“ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలిసిందా?”
“లేదు ... పీల్జ డిసట్రబ్ .”
అవంతి ఆశచ్రయ్ంగా ఇంకా ఏదో అడగబోయి సంశయంగా ఆగిపోయింది.
ఇంకా రాలేదా... వసుత్ంది అని ఇంత నిశిచ్ంతగా ఎలా చెబుతోంది చరిత. బహుశా ఆవిడ ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలిసి అంకుల
వెళాళ్రేమో తీసుకురావడానికి. ఎకక్డికి వెళిల్ ఉండచుచ్?
“అంకుల తీసుకు వసాత్రా? “
ఈసారి అవంతి పర్శన్కి చరిత సమాధానం చెపప్లేదు. సీరియస గా లెకచ్ర వినసాగింది.
అవంతి లెకచ్రర వైపు అసహనంగా చూసింది. ఈ కాల్సు ఎపుప్డు అయిపోతుందో.. ఈవిడ ఎపుప్డు వెళిళ్పోతుందో ... విసుగాగ్
చూడసాగింది.
పది నిమిషాలోల్ కాల్స అయిపొయింది.
అవంతి చరితని ఆతర్ంగా అడిగింది “ఆంటి ఎకక్డికి వెళాల్రు? ఎపుప్డు వసాత్రు? అసలు ఎందుకు వెళాళ్రు? చెపుప్ చరితా నాకు
చాలా టెనష్న గా ఉంది..”
చరిత అవంతి వైపు చూసి “లైబర్రీ కి వెళాద్ం పద” అంటూ కూరుచ్నన్ దగగ్రనుంచి లేచింది.
అవంతి ఉతాస్హంగా లేచి అనుసరించింది.
లైబర్రీకి వెళాళ్క చెపిప్ంది చరిత. “అమమ్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో తెలియదు.. కానీ ఒక బాబా గారు అమమ్ ఎకక్డ ఉందో చెపాత్రుట ..
అమమ్మమ్ , శారద ఆంటి ఆయన దగగ్రకు వెళాళ్రు..”
అవంతి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. “బాబాగారు చెపాత్రా.. ఎలా?”
“ఆయనతో అమమ్వారు మాటాల్డతారుట ... బాబా గారు అమమ్వారిని అడిగి చెపాత్రు.”
“నిజమా.!..” కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది అవంతి. ఆ కళళ్లోల్ నమమ్కం, అపనమమ్కం, ఆశచ్రయ్ం, కుతూహలం అనే అనేక రకాల
భావాలు కదలాడసాగాయి. ఏం చెపాత్రు..
“ఏమో! ఎకక్డికి వెళిళ్ంది చెపాత్రు... ఎపుప్డు వసుత్ంది కూడా చెపాత్రు.”
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“ఇంకా ఏం చెపాత్రు.. అంటే మనం డాకట్ర అవుతామా, ఇంజనీర అవుతామా చెపాత్రా?”

చరిత చితర్ంగా చూసింది. “ మనం డాకట్ర అవాలని కదా సైనుస్ తీసుకునాన్ము. ఇంజనీరు ఎలా అవుతాము?”
అవంతి ఆలోచిసూత్ అంది “బాబాగారు కదా .. అమమ్వారితో మాటాల్డి మనకి ఇషట్ం లేని చదువు చదవకుండా అడుడ్పడరూ..”
“నీకు మెడిసిన ఇషట్ం లేదా?”
“లేదు ...” నిటూట్రిచ్ అంది అవంతి “అమమ్ ఫోరుస్ చేసింది అందుకే సైనుస్ తీసుకునాన్ను..”
“నీకు ఏమిషట్ం?”
అవంతి చరిత వైపు సూటిగా చూసి, మొహం తిపేప్సుకుని “నాకు అసలు చదువే ఇషట్ం లేదు.. తొందరగా పెళిల్ చేసుకుని మా
ఇంటినుంచి వెళిళ్పోవాలని ఉంది.”
చరిత ఉలికిక్ పడడ్టుట్ చూసింది.. “ఎందుకు?” విసమ్యంగా అడిగింది.
అవంతి మాటాల్డలేదు.. తల వంచుకుని గోళుళ్ చూసుకోసాగింది.
“ఏమైంది అవంతి ... ఎందుకు మీ ఇంటోల్ నుంచి వెళిళ్పోవాలని అనుకుంటునాన్వు?” ఆపాయ్యంగా అడిగింది చరిత అవంతి చేయి
పటుట్కుని.
అవంతి కళళ్ నుంచి జల, జలా రాలాయి కనీన్ళుళ్..
“అరే ఏడవకు... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు? పీల్జ చెపుప్ అవంతీ “ అవంతి కనీన్ళుళ్ తుడిచింది.
“నాకు మా అమమ్ంటే అసలు ఇషట్ం లేదు చరితా.. అసలు మీ అమమ్ బదులు మా అమమ్ ఇంటోల్నుంచి వెళిళ్పోతే బాగుండేది..”
చరిత నివెవ్రబోయింది.. అవంతికి పిచాచ్... అమమ్ గురించి ఇలా మాటల్డచాచ్..
అవంతి మళీళ్ చెపప్సాగింది.. “మా అమమ్ ఎపుప్డు చూసినా ఇంటోల్ గటిట్, గటిట్గా అరుసూత్ ఉంటుంది. నానన్ని, ననున్ అసత్మానం
తిడుతూ ఉంటుంది.. తనేం చెబితే అదే అందరూ చేయాలి అంటుంది. అసలు మా అమమ్కి పేర్మగా మాటాల్డడం అనేది తెలియదు.. నాకు మా
అమమ్ంటే అసలు ఇషట్ం లేదు.. అందుకే పెళిల్ చేసుకుని అతాత్రింటికి వెళిళ్పోతా.”
చరితకి అవంతి మాటలు వింటుంటే జాలేసింది..
అవంతి చేయి పటుట్కుని నెమమ్దిగా అంది “ అలా అనకూడదు. అమమ్ మన మంచికోసమే చెపుత్ంది ఏదైనా. కాకపొతే కొంచెం పేర్మగా
చెపప్క పోవచుచ్. అంత మాతార్న అమమ్కి నువవ్ంటే ఇషట్ం ఉండకపోదుగా. మా అమమ్ వచేచ్సాక ఒకరోజు మీ ఇంటికి తీసుకు వసాత్ను మీ
అమమ్కి అమమ్తో నినున్ పేర్మగా చూడమని చెపిప్సాత్ను సరేనా?”
“లేదులే మా అమమ్ ఎవరు చెపిప్నా వినదు.”
“తపప్కుండా వింటుంది. నీకెందుకు ఆంటిలో మారుప్ నువేవ్ చూసాత్వుగా..పద ఇపుప్డు నెకస్ట్ కాల్సు అటెండ అవుదాము.”
అవంతి చునీన్తో కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుని విసమ్యంగా అడిగింది “ నువువ్ ఇంత ధైరయ్ంగా ఎలా ఉనాన్వు చరితా? నిజంగా బాబాగారు
మీ అమమ్ ఎకక్డ ఉందో చెపాత్రా? కరెకట్ గా చెపాత్రా?”
“బాబాగారు అంటే మామూలు బాబాగారు కాదు. షిరిడి సాయి నిజామాబాదులో వెలిసారుట. మరి షిరిడి సాయి బాబా అంటే
బోలెడు మహిమలు ఉంటాయిగా. తపప్కుండా చెపాత్రు.. అమమ్ని తీసుకుని వసాత్రు అమమ్మమ్, ఆంటి. “
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షిరిడి సాయి నిజామాబాదు లో వెలిశారా! అంటే. మళీళ్ పుటాట్రా? దేవుళళ్కి మరణం లేదు అంటారు కదా మళీళ్ పుటట్డం ఏంటి?
పుటట్డం కాకపోతే వెలిశారు అంటే అరధ్ం ఏంటి? నిజంగా ఆయన ఆంటి ఎకక్డికి వెళాళ్రో చెపాత్రా? నిజంగా బాబాగారికి మహిమలు ఉండి
ఉంటాయా? ఇంకా ఏం చెపాత్రు? అమమ్ని కూడా వెళళ్మని చెపాప్లి.. ఆవిడకి ఏం కావాలి? ఎందుకు ఎపుప్డూ కోపంగా చికాకుగా
ఉంటుందో ఆయన ఏదనాన్ మంతర్ం వేసి అమమ్ని మంచిగా చేసాత్రేమో.. లేకపోతే విభూతి ఇచిచ్ అమమ్ చికాకు పోగోడతారేమో..!
అవంతి మెదడంతా రకరకాల ఆలోచనలతో గజిబిజిగా అయింది.
లీలమమ్, శారద ఆరూమ్ర లో ఉనన్ విదాయ్నంద సావ్మి ఆశర్మం చేరేసరికి పది దాటింది. మారచ్ నెల కావడంతో అపప్టికే ఎండ
చురుర్మంటోంది.
ఎకుక్వ శర్మ పడకుండానే ఆశర్మం చేరుకొని, గేటు ముందు కారు ఆపాడు డైరవర.
లోపలనుంచి కొందరు భకుత్లు చేతిలో పర్సాదంతో బయటికి వసుత్నాన్రు.
“మనం అదృషట్వంతులం. సావ్మి ఇంకా దరశ్నం ఇసుత్నాన్రు” అంది లీలమమ్.
శారద కారు దిగి తలెతిత్ గేటునుంచి లోపల ఆవరణదాకా పరిశీలించి చూసింది.
అలా చూసుత్ంటేనే ఏదో తెలియని భకిత్ భావం గుండెనిండా నిండిపోయింది.
లోపల చాలామంది భకుత్లు ఉనాన్ ఎకక్డా హడావుడి, అలజడి కనిపించడం లేదు. చాలా పర్శాంతంగా ఉంది. సాధారణంగా
ఇలాంటి చోట కనిపించే భజనలు, జయ జయధావ్నాలు లేవు. లోపలికి వెళేళ్ వాళుళ్, బయటికి వచేచ్వాళుళ్ కూడా నిశస్బద్ంగా వసుత్నాన్రు.
“రామామ్” అంటూ లీలమమ్ గేటు దాటి ఆవరణ లోకి పర్వేశించింది. ఆవిడ చేతిలో దారిలో కారు ఆపి కొనన్ అరటిపండుల్, పూలు
ఉనాన్యి.
ఇదద్రూ వరండా మీదకి వెళాల్రు. ఇంకా హోమగుండం వెలుగుతూనే ఉంది. నిపుప్ కణికలు ఎరర్గా మండుతునాన్యి. సుగంధ
దర్వాయ్ల పరిమళం, సాంబార్ణి పరిమళం అంతా వాయ్పించింది.
ఒక శిషుయ్డు కాషాయరంగు ధోవతి, భుజం చుటూట్ కండువా కపుప్కుని , నుదుట విభూతి బొటుట్తో వాళళ్ దగగ్రకు వచాచ్డు.
“చండి హోమం అయిపొయింది” అనాన్డు.
“సావ్మిని దరిశ్ంచుకోడానికి వచాచ్ము” అంది లీలమమ్.
అతను గోడకి ఉనన్ గడియారం చూసి “ ఇపుప్డు సమయం అయిపొయింది. మీరు తిరిగి రేపు ఉదయం రండి” అనాన్డు.
లీలమమ్ బతిమాలుతునన్ సవ్రంతో అంది “కాదు సావ్మి మేము హైదరాబాద నుంచి వసుత్నాన్ము.. అవసరంగా సావ్మిని కలవాలి.
దయచేసి దరశ్నం ఇపిప్ంచండి.”
“కుదరదమామ్. సావ్మికి విశార్ంతి సమయం అయింది” అనాన్డు అతను.
లీలమమ్ నిసస్హాయంగా శారద వైపు చూసింది. శారద నెమమ్దిగా అంది “మేము సావ్మిని అవసరంగా దరిశ్ంచుకోవాలని ఎంతో
కషట్పడి వచాచ్ం.. ఆడవాళళ్ం. మళీళ్, మళీళ్ అంత దూరం నుంచి వచేచ్ అవకాశం లేదు. దయచేసి దరశ్నం ఇపిప్ంచండి.”
ఇంతలో మరో శిషుయ్డు “ ఏంటి సంగతి?” అంటూ అకక్డికి వచాచ్డు.
లీలమమ్ మళిళ్ చెపిప్న విషయమే చెపిప్ంది.
శిషుయ్లు ఇదద్రూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు “సరే ఉండండి” అంటూ ఇదద్రూ సావ్మి ఉనన్ గదిలోకి వెళాళ్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

36
రెండు నిమిషాలోల్ తిరిగి వచిచ్ “ వెళళ్ండి సావ్మి రమమ్నాన్రు” అనాన్డు ఒకతను.
ఇదద్రి మొహాలోల్ వెలుగు వచిచ్ంది..

కొంచెం బెరుకుగా లోపలికి వెళాల్రు. పర్శాంతంగా కూరుచ్నన్ సావ్మిని, ఆయన వెనక గోడకి ఉనన్ నిలువెతుత్ కాళికాదేవి పటానిన్
చూసి నమసక్రించారు.
సావ్మి చిరునవువ్తో తల పంకించి కూరోచ్మనన్టుట్గా సైగ చేసారు.
లీలమమ్ చేతిలో ఉనన్ పళుళ్, పూలు సావ్మికి కొంచెం ఎడంగా ఉనన్ వెండి పళెళ్ంలో పెటిట్ కొంగు భుజాల చుటూట్ కపుప్కుని చాప మీద
ఒదిగి కూరుచ్ంది. శారద ఆవిడ పకక్నే కూరుచ్ంది.
“చెపప్ండమామ్” అనాన్డు సావ్మి ఆదరపూరవ్కంగా.
శారద లీలమమ్ వైపు చూసింది. ఆవిడ చెపుప్ అనన్టుట్ శారద వైపు చూసింది.
శారద “మీరే చెపప్ండి” అంది సనన్గా.
ఆవిడ కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి చెపప్సాగింది.
ఆరోజు ఉదయం భాసక్ర దగగ్రనుంచి ఫోన వచిచ్న క్షణం నుంచి మొతత్ం చెపిప్ అంది “అసలు మా అమామ్యికి కషట్ం అంటూ ఏమి
లేదు సావ్మి ... దేవుడులాంటి భరత్, రతాన్లాల్ంటి పిలల్లు.. సవ్ంత ఇలుల్, ఆరిధ్కంగా కూడా ఏ ఇబబ్ంది లేదు... ఎగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబం
.. మరి ఎందుకు హటాతుత్గా అలా వెళిళ్పోయిందో మాకు అరధ్ం కావడం లేదు.. అంతా అయోమయంగా ఉంది.”
ఆయన భుర్కుటి ముడిచి “ఆవిడ వయసు ఎంతమామ్?” అనడిగాడు.
“యాభై వచిచ్ందనుకుంటా...” అంది లీల శారద వైపు చూసి.
“ఆరోగయ్ సమసయ్లు ఏమనాన్ ఉనాన్యా..?”
“లేదు సావ్మి చాలా ఆరోగయ్ంగా, చలాకీగా ఉండేది. కాకపోతే ఈ మధయ్ అంటే గత మూడు నాలుగు నెలలుగా ఏదో మానసికంగా
బాధపడుతోంది.

ఏంటి అంటే చెపప్దు ” శారద చెపిప్ంది. ఆయన మాటాల్డలేదు.. కళుళ్ మూసుకుని ధాయ్నంలో కూరుచ్నన్టుట్గా

ఉండిపోయాడు.
శారద, లీలమమ్ ఆయన ఏం చెపాత్డో అనన్టుట్ ఊపిరి బిగపటిట్ ఉదేవ్గంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.
ఆయన కళుళ్ తెరిచి అడిగాడు.. “ఆవిడకి బాగా కావలసిన సేన్హితులు, ఆతీమ్యులు ఎవరనాన్ ఉనాన్రా? అంటే ఎపుడనాన్ వాళళ్ని
కలుసుకోడానికి వెళళ్డం? ”
శారద ఆయన మాటలు మధయ్లోనే ఆపుతూ అంది “అలాంటి వాళుళ్ ఎవరూ లేరు. మేమిదద్రమే మంచి సేన్హితులం. ఒక సినిమాకి
వెళాళ్లనాన్, ఒక షాపింగ వెళాళ్లనాన్ మేమే కలిసి వెళుత్ండే వాళళ్ం. ”
అలాగా అనన్టుట్ తల ఊపాడు..
మళీళ్ నిశశ్బద్ం ఆవరించింది.
లీలమమ్కి ఆ నిశశ్బద్ం భయం గొలుప్తోంది. ఆయన మొహంలో ఇంతకు ముందు చూసిన పర్శాంతత లేదు.. ఏదో తీవర్ంగా
ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా ఉనాన్డు.
“ఆవిడ ఫోటో ఉందా మీ దగగ్ర?” అడిగాడు ఆయన..
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“ఫోటోనా? “. తెలల్బోయి చూసింది లీలమమ్. ఫోటో తీసుకు రావాలనన్ ధాయ్స రాలేదు..

శారద బాగ లో నుంచి మొబైల తీసూత్ “ నా మొబైల లో” ఉంది అంటూ గాలరి మొతత్ం వెతికి తనూ, జానకి ఉనన్ ఫోటో తీసి
ఆయనకి కొంచెం దగగ్రగా వెళిల్ చూపించింది.
ఆయన ఫోటో వైపు తీక్షణంగా చూసి, శిషుయ్డుని పిలిచాడు.
శిషుయ్డు వినయంగా లోపలికి వచాచ్డు.
“ఆయన శారదతో ఈ ఫోటో అతనికి చూపించమామ్“ అనాన్డు.
శారద శిషుయ్డికి ఫోటో చూపించింది.
అతను కొనిన్ క్షణాలు అలాగే చూసూత్ ఉండి “ఈ అమమ్గారు నినన్ సాయంకాలం మన ఆశర్మానికి వచాచ్రు.. తమరి దరశ్నం
కావాలనాన్రు... ఉదయం రమమ్ని పంపించాను” అనాన్డు.
శారద, లీలమమ్ ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి కొంచెం గటిట్గా అరిచారు “ఇకక్డికి వచిచ్ందా మా జానకి?”
సావ్మి వాళళ్ని ఆందోళన పడదుద్ అనన్టుట్గా చేతోత్ వారిసూత్ “ భయపడకండి...ఆవిడ ఎకక్డికి వెళళ్దు తిరిగి వసుత్ంది..” అనాన్డు.
లీలమమ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతుంటే డగుగ్తిత్కతో అంది ” ఏనాడూ భరత్ తోడు లేకుండా ఎకక్డికి వెళళ్ని మనిషి సావ్మి. దానికి
వయసు పెరిగింది కాని ఏమి లోకజాఞ్నం లేదు. ఎలా వచిచ్ందో ఇకక్డికి, ఎకక్డికి వెళిల్ందో అయోమయంగా ఉంది..” అంటూ శిషుయ్డు వైపు
తిరిగి చేతులు జోడిసూత్ వేడుకోలుగా అంది “నిజమేనా నాయనా? నువువ్ గురుత్ పటట్గలవా ఈవిడేనా నినన్ వచిచ్ంది?.. ఎకక్డికి వెళిల్ందో
చెపప్గలవా?”
“లేదమామ్ ... సావ్మి వారు సాయంకాలాలు దరశ్నం ఇవవ్రని ఉదయం రమమ్ని చెపాప్ను.. ఆవిడ చాలా నీరసంగా అనిపించారు..
ఉదయమా ... ఎలా.. ఇవాళ ఎకక్డ ఉండను... నేను ఇంటికి వెళాళ్లి అంటూ గొణుగుతూ వెళిళ్పోయింది” అనాన్డు.
ఆవిడకి దుఃఖం పొంగుకొచిచ్ంది..
శారదకి కూడా భయంతో పాటుగా ఏడుపు వచిచ్ంది.. నిగర్హించుకుంటూ సావ్మి వైపు చూసింది.
“ఆందోళన పడకండి.. ఆమె తపప్కుండా తిరిగి ఇంటికి వసుత్ంది.. ఆ తలిల్ని జగజజ్నని నముమ్కోండి“
అంటూ వెండి పళెళ్ంలో ఉనన్ భసమ్ం కాగితం పొటల్ం కటిట్ ఇదద్రికీ చెరొక పొటల్ం, రెండేసి అరటి పళుళ్ ఇచాచ్డు.
“మళీళ్ మీ దగగ్రకు వసేత్ మాకు సమాచారం అందించగలరా సావ్మి శర్మ అనుకోకుండా?” శారద వినయంగా అడిగింది.
“మీ చిరునామా, ఫోన నెంబర మా వాళళ్కి ఇవవ్ండి” అనాన్డు ఆయన.
“మళీళ్ ఎపుప్డు రమమ్ంటారు సావ్మి?” అడిగింది లీలమమ్.
“మీకు కబురు చేసాత్ను ... వెళిల్ రండి” అనాన్డు అయన చేయెతిత్ ఆశీరవ్దిసూత్ ..
ఇదద్రూ శిషుయ్డి వెనకాల బయటికి వచాచ్రు.
అతనికి ఒక కాగితం మీద ఫోన నెంబర, అడర్స రాసిచిచ్ “ఆవిడ వసేత్ వెంటనే మాకు ఫోన చేయండి... ఆవిడతో మాటాల్డించండి ..
ఆవిడ ఎటూ వెళళ్కుండా మేము వచిచ్ందాకా ఇకక్డే ఉంచండి” అంది శారద.
“మా ఆశర్మంలో ఇకక్డి సతరీలు తపప్ పరాయి సతరీలు ఉండడం నిషిదధ్ం అమామ్” అనాన్డు.
“మా కోసం ఒక మూడు గంటలు ఉంచండి.. వెంటనే వసాత్ం మేము.. పీల్జ” అంది.
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అలాగే అయిషట్ంగా అంగీకరించాడు అతను.
ఇదద్రూ బరువెకిక్న మనసులతో గేటు బయటికి వచాచ్రు.

“మా అలుల్డికి ఒకసారి ఫోన చేసి ఈ విషయం చెపప్కూడదూ? ఎవరనాన్ తెలిసిన వాళుళ్ ఉంటే ఈ ఊళోల్నే ఎకక్డనాన్ ఉందేమో
వెతికిసాత్డు” అంది లీలమమ్.
“రండి కారులో కూరుచ్ని చేదాద్ం” అంది శారద.
వాళళ్ని చూడగానే దూరంగా నిలబడి సిగరెట కలుసుత్నన్ డైరవర సిగరెట విసిరి పడేసి వచిచ్ డోర తీసాడు.
ఇదద్రూ కారులో కూరుచ్నాన్క శారద భరత్కి ఫోన చేసి విషయం చెపిప్, భాసక్ర నెంబర తీసుకుని అతనికి కాల చేసింది. జరిగింది
అంతా కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది.
భాసక్ర ఉదేవ్గంగా అడిగాడు.. “ఆశర్మం చుటుట్పకక్ల ఎకక్డనాన్ ఉందేమో చూసారా?”
“లేదు.. ఇకక్డ ఆశర్మం తపప్ దగగ్రలో ఇళుళ్ లేవు.. అంతా మైదానాలు, పొలాలు ఉనాన్యి..”
“అయోయ్. మీరు అకక్డే ఎకక్డనాన్ సాయంతర్ం దాకా ఉండండి. నేను బయలుదేరి వసాత్ను. ఖచిచ్తంగా అకక్డే ఉంటుంది. “
“ఎకక్డ ఉండాలి తెలిసిన వాళుళ్ ఎవరూ లేరే ఇకక్డ” అంది శారద..
“శారదగారు పీల్జ. ఏదనాన్ మంచి హోటల చూసుకుని రూమ తీసుకుని రెసట్ తీసుకోండి. నేను వచేచ్సాత్ను ఇపుప్డే బయలు దేరతా...”
బతిమాలాడు భాసక్ర.
శారద లీలమమ్తో అంది “మనలిన్ హోటల రూమ తీసుకుని ఆయన వచిచ్ందాకా ఇకక్డే ఉండమంటునాన్రు.”
“మనకేం తెలుసు ఇకక్డ?” అంటూ డైరవర ని అడిగింది “మంచి హోటల ఎకక్డుందో తీసుకుని వెళాత్వా బాబు?”
“నిజామాబాదు వెళాళ్లమామ్” అనాన్డు.
“అలాగే వెళాద్ం” అంది ఆవిడ.
శారద భాసక్ర కి సరే అని చెపిప్ ఫోన ఎండ బటన నొకిక్ంది.
కారు నిజామాబాదు వైపు బయలుదేరింది.
PPP

“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
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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.
“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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

43
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.
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!.
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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.
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.
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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.
PPP

జానకి కళుళ్ తెరిచింది. ఆవిడకి తను ఎకక్డ ఉందో ఏమి అరధ్ం కాలేదు. ఒకసారి రెపప్లు రెప,రెపలాడించి నాలుగు వైపులా
చూసింది. తెలల్టి గోడలు, మధయ్లో మంచం మీద తను.. గిర,గిరా తిరుగుతునన్ తెలల్టి సీలింగ ఫాయ్న ...
నెమమ్దిగా చూపులు తిపిప్ంది. పకక్నే సూట్ల మీద కూరుచ్ని తన వైపు ఆదురాద్గా చూసుత్నాన్డు ఒక పాతికేళళ్ కురార్డు.
“ఎలా ఉనాన్రమామ్ ?” తన వైపు చూసిన జానకి వైపు కొంచెం ఒంగి అడిగాడు.
“ఎవరు బాబు నువువ్? నేనెకక్డునాన్ను?”
“కంగారు పడకండి.. ఇది నా కిల్నిక. నా పేరు డాకట్ర కిరణ... మీరు రోడ మీద పడిపోతే నేను నా కిల్నిక కి తీసుకు వచాచ్ను” అని
అంటూ ఆవిడ చేతికి ఉనన్ సిరంజి తీసాడు.
జానకి తన చేతివైపు చూసి ఏంటది? అంది.
సిరంజి... మీకు సెలైన ఎకిక్ంచాలిస్ వచిచ్ంది.
సేలైనా ... ఎందుకు..
కిరణ సూట్ల మీదనుంచి లేచి ఖాళీ అయిన సెలైన బాటిల సాట్ండ మీద వేళాళ్డేసి సాట్ండ మంచం పకక్నుంచి కొంచెం ఎడంగా
జరిపాడు.
అదేమీ గమనించని దానిలా జానకి కలవరంగా అటూ, ఇటూ చూసూత్ “ బాబాగారి ఆశర్మం ఎకక్డ? నేను వారిని కలవాలి.. చాలా
అవసరం” అంది.
కిరణ తల తిపిప్ ఆవిడ వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి అనాన్డు “బాబా ఎవరు?”
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“అయోయ్.. బాబాగారు నాయనా నేను ఆయనని చూడాలి.. ఆ విషయం అడగాలి... ఎకక్డ ఆయన? ననున్ వెంటనే అకక్డికి
తీసుకువెళుళ్. “ మంచం మీద నుంచి లేవబోయి తూలిపోతునన్ జానకిని భుజాలు పటుట్కుని ఆపుతూ లేవకండి.. బాగా నీరసంగా ఉనాన్రు..
పడిపోతారు” అనాన్డు కిరణ.
“లేదు ... ఆయన మళీళ్ ధాయ్నంలోకి వెళిళ్పోతారు.. ఒకక్సారి నేను ఆయనని చూడాలి.. ననున్ వెళళ్నివవ్ండి” జానకి అతని చేతులు
నెటేట్సూత్ అంది .
కిరణ ఆవిడ భుజాల మీదనుంచి చేయి తీయకుండా మూసి ఉనన్ డోర వైపు చూసి కొంచెం గటిట్గా “సిసట్ర” అని పిలిచాడు.
వెంటనే గది బయట తలుపు పకక్నే టేబుల దగగ్ర కురీచ్లో కూరుచ్నన్ నరస్ గబుకుక్న లేచి లోపలికి వచిచ్ంది.
కిరణ దగగ్రకి రమమ్ని తల ఊపి సైగ చేసి, ఆమె దగగ్రగా రాగానే “ఈవిడని పటుట్కోండి” అనాన్డు.
సిసట్ర అతని పకక్కు వచిచ్ జానకి భుజాలు పటుట్కుని ఆవిడని జాగర్తత్గా పడుకోబెటిట్ అంది “మీరు విశార్ంతి తీసుకోండమామ్ ...
పడుకోండి..”
“లేదు, లేదు నేను బాబాగారిని కలవాలి... ఎంతో ఆశతో వచాచ్ను వారిని కలవాలని...నా దురదృషట్ం

అనీన్ ఆటంకాలే

ఎదురవుతునాన్యి.. ఎలాగైనా సరే ఇవాళ కలవాలి.. ననున్ వెళళ్నివవ్ండి” అని ఉనామ్దిలా అరుసూత్ నరస్ చేతులనుంచి విదిపించుకోడానికి
పెనుగులాడుతుంటే అతి కషట్ం మీద నరస్ ఆవిడని పటుట్కుంటే డా. కిరణ ఇంజక్షన చేసాడు.
జానకి నెమమ్దిగా వెనకిక్ తలగడ మీదకి జారుతూ మూతలు పడుతునన్ కళళ్తో “నేను బాబాగారిని కలవాలి, కలవాలి....” అంటూ
నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకుంది.
కిరణ ఆవిడ వైపు చూసూత్ “ పాపం ... పెదిద్ంటి సతరీలా ఉంది.. ఎకక్డుంటారో , వాళళ్ వాళెళ్వరో ఆవిడ నిదర్లేచి కొంచెం శాంతించాక
నెమమ్దిగా అడిగి తెలుసుకోండి...” అనాన్డు నరస్ తో..
“అలాగే” అంది నరస్ వినయంగా.
కిరణ గదిలో నుంచి బయటికి వెళుత్ంటే నరస్ అతని వెనకే వెళిల్ జానకి పడుకునన్ గది తలుపులు నెమమ్దిగా మూసింది.
దాదాపు రెండు గంటల తరవాత జానకికి మెలకువ వచిచ్ంది. గటిట్గా మూలుగుతూ కళుళ్ తెరిచింది.
గదిలో ఎవరు కనిపించలేదు..
జానకి లేవబోయింది. కానీ లేవలేకపోయింది. దాహంతో గొంతు ఎండిపోతోంది.. కడుపులో పేగులు మెలిపెడుతునన్టుట్గా ఉంది..
ఆవిడకి మగతగా ఉంది.
“ఎవరకక్డ?” గటిట్గా అనాన్ననుకుంది ... కానీ గొంతు పెగిలి మాట బయటకి రాలేదు.
మళిళ్ అరిచింది..
ఈ సారి కీచుగా వినిపించింది ఆవిడకి తన సవ్రం తనకే.
గభాలన్ తలుపు తోసుకుని నరస్ లోపలికి వచిచ్ంది.
“ఏం కావాలమామ్...” మృదువుగా అడిగింది.
“ఎవరు నువువ్.. ననిన్కక్డికి ఎవరు తీసుకువచాచ్రు” అడిగింది జానకి.
“చెపాత్ను... మీకు కాఫీ ఇవవ్మంటారా” మళిళ్ అడిగింది నరస్.
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“నాకేం వదుద్.. ననున్ ఇకక్డినుంచి పంపించండి” అరిచింది జానకి.
“అలాగే పంపిసాత్ను.. మీరు నీరసంగా ఉనాన్రు కొంచెం కాఫీ తాగండి.”
“వదద్నాన్నా.. “ గటిట్గా అరిచింది జానకి శకిత్ కూడదీసుకుని.

నరస్ బితత్రపోయి నిలబడింది. అపుప్డే డా. కిరణ లోపలికి వచాచ్డు.. జానకి వాలకం చూసి బెదిరిపోతూ నిలబడిన నరస్ వైపు చూసి
“మీరు వెళళ్ండి నేను చూసుకుంటా” అంటూ నరస్ ని బయటికి పంపించి మంచం పకక్న ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్నాన్డు.
“ఎలా ఉనన్రమామ్ ?” ఆపాయ్యంగా అడిగాడు.
“మీరెవరు నేనెకక్డునాన్ను?” అడిగింది.
“కంగారు పడకండి.. ఇది నా కిల్నిక. నా పేరు డాకట్ర కిరణ... మీరు రోడ మీద పడిపోతే నేను నా కిల్నిక కి తీసుకు వచాచ్ను” అని
అంటూ అతను సూట్ల మీద నుంచి లేచి కొంచెం దూరంగా ఉనన్ కాబినెట దగగ్రకు వెళిల్ దాని మీద ఉనన్ ఫాల్సక్ లో నుంచి కాఫీ కపుప్లో పోసి
తీసుకుని వచిచ్ ‘ కొంచెం కాఫీ తాగండి బాగా నీరసంగా ఉనాన్రు” అనాన్డు.
జానకి అతని మాటలు విని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ తన మీద ఉనన్ తెలల్టి దుపప్టి తొలగించి నెమమ్దిగా లేచి కూరుచ్ంది. తల దిముమ్గా
అనిపించింది. తలగడలు రెండు సరి చేసి ఆవిడ వీపు మీద ఎడం చేయి ఆసరాగా ఆనించి ఆవిడ తలగడలను ఆనుకుని కూరోచ్డానికి
సహాయం చేసాడు. కుడి చేతోత్ కాఫీ కపుప్ అందించాడు.
ఆవిడ అతను అందించిన కాఫీ కపుప్ అందుకుని “ఎకక్డ పడిపోయాను నేను?” అని అడిగింది.
“ఆరూమ్రు వెంకటేశవ్ర సావ్మి గుడికి సమీపంలో రోడ మీద పడిపోయారు. మా ఇలుల్ ఆరూమ్రులో.. నా కిల్నిక నిజామాబాదులో..
నేను కిల్నిక కి వసుత్ంటే నా కారు కింద పడబోయారు.. అదృషట్ం బాగుండి సడెన బేర్క వేసి ఇకక్డికి తీసుకువచాచ్ను. ఇపుప్డు మీరునన్ది నా
కిల్నిక. మీరు బాగా నీరసంగా ఉంటే సెలైన ఎకిక్ంచాను.”
జానకి కాఫీ తాగడం ఆపి అతని మొహంలోకి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, వెంటనే చూపులు మంచం పకక్ తల వైపు కొంచెం ఎడంగా ఉనన్
సెలైన సాట్ండ కేసి తిపిప్ చూసింది.
“మీ పేరేంటమామ్... ఎకక్డ ఉంటారు మీరు?” మృదువుగా అడిగాడు డాకట్ర కిరణ.
జానకి కళుళ్ మూసుకుంది. రెండు కళళ్నుండి బోట,బొటా కనీన్ళుళ్ కారాయి.
“ఎందుకమామ్ బాధ పడుతునాన్రు.. మీకెవరూ లేరా.?”
జానకికి దుఃఖం ఉధృతం అయింది..
“అయయ్యోయ్ ఏడవకండి.. మీకు ఏం పరావ్లేదు..మా ఇంటోల్ మీరు ఉండచుచ్.. మా అమమ్లాగే మీరు కూడా ... అమమ్ పర్సుత్తం
లేదు.. ఆసేట్ర్లియా వెళిళ్ంది మా చెలెల్లి దగగ్రకి. తవ్రలో వసుత్ంది.” ఆవిడని ఓదారుసూత్ అనాన్డు.
ఆవిడ వెకుక్తూ అంది “ నాకు అందరూ ఉనాన్రు బాబు.. లేకేం ,... కానీ నేనే ఎందుకో ఇలా వచాచ్ను.. అసలు ఏం జరుగుతోందో
నాకు అరధ్ం కావడం లేదు. నీకు బాబాగారి ఆశర్మం తెలుసా.. ననున్ ఒకక్సారి అకక్డికి తీసుకు వెళుళ్.. అయన దరశ్నం అయాక మా ఇంటికి
వెళాళ్లి..ఎలాగైనా నాకీ సాయం చేసి పుణయ్ం కటుట్కో నాయనా నీ మేలు మరిచ్పోను ..”
“మీ వాళుళ్ ఎకక్డ ఉంటారు.. ఫోన నెంబర ఇవవ్ండి ఫోన చేసాత్ను.”
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“అయోయ్ నాకా మాతర్ం ఆలోచన ఉంది ఉంటే ఈ కషాట్లు ఎందుకు పడతాను.. ఎనాడూ వంటరిగా ఇలుల్ కదలని దానిన్.. ఆవిడని
నమిమ్ వచాచ్ను. ఎందుకు వచాచ్నో అరధ్ం కావడం లేదు.. ఇంటిదగగ్ర పిలల్లు, ఆయన ఎంత కంగారు పడుతునాన్రో, ఏం జరుగుతోందో
అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఏదెలా ఉనాన్ బాబాగారిని మాతర్ం ఒకక్సారి దరిశ్ంచుకోవాలి.. అపుప్డే నాకు మనశాంతి.”
“పోనీ మీ వాళుళ్ ఎకక్డ ఉంటారో చెపప్ండి.”
“మాది హైదరాబాదు బాబు, కొతత్ పేట దగగ్ర వాసవి కాలనీలో మా ఇలుల్.. నాకు ఇంటి నెంబర గురుత్ లేదు కానీ అషట్లకిష్ గుడి
దగగ్ర.. ననున్ హైదరాబాద బస ఎకిక్సేత్ నేను వెళిళ్పోగలను.”
“అసలు మీరు ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్రు.. ఎలా వచాచ్రు?”
జానకి చెంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుని దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ చెపప్సాగింది.
”ఈ మధయ్ ఎందుకో తెలియదు నా మనసులో ఏదో ఆందోళన..ఏదో దిగులు, భయం... ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ భయం నుంచి
బయటపడలేకపోతునాన్ను. నాకు తెలిసిన ఒకావిడ నా బాధ చూసి, నా భయం చూసి ఎవరో బాబాగారు నా సమసయ్కి పరిషాక్రం చెపిప్ నా
భయాలను పోగోడతారు అని చెపిప్ ఎకక్డికో తీసుకు వెళిళ్ంది. మేము వెళిళ్న రోజు ఆ బాబాగారు నాకు ఏదో ఉపదేశం ఇసాత్నని చెపిప్ ఆ
రోజు వారి ఆశర్మంలో ఉండమనాన్రు.. నేను ఇంటోల్ చెపప్కుండా వచాచ్ను అని ఇంటికి వెళాళ్లి అని ఎంత చెపిప్నా ఆవిడ వచాచ్ము కదా
ఒకేసారి ఉపదేశం తీసుకుని వెళాద్ము అని బలవంతంగా ఆ రాతిర్ అకక్డ ఉనేచ్సింది. తెలాల్రి లేచేసరికి ఆవిడ ఏదో అవసరమైన పని ఉందని
వెళిళ్పోయింది అని చెపాప్రు అకక్డ ఉనన్ వాళుళ్. నేను ఒకక్దానిన్ ఉనాన్నే కానీ నాకెందుకో ఆ వాతావరణం, మనుషులు నచచ్లేదు.. భయం
వేసింది. ఇంటికి వెళిల్ పోదాం అని అకక్డనుంచి బయటకు వచాచ్ను కానీ అది ఏ ఊరో, ఏ బస ఎకాక్లో అసలు బస సాట్ండ ఎకక్డో
తెలియలేదు. ఇంతలో నలుగురు ఆడవాళుళ్ నిజామాబాదు లో షిరిడి బాబాగారు వెలిసారని ఆయన దరశ్నానికి వెళుత్నాన్ం అని జీపులో
వెళళ్డం కనిపించింది. ఆ క్షణంలో ఎందుకో నేను ఆయనని కలిసేత్ బాగుండు అనిపించి వాళళ్ని బతిమాలి అదే జీపులో ఈ ఊరికి వచాచ్ను.
బాగా తిరిగి, తిరిగి ఉనాన్నేమో అలసటగా అనిపించి దారిలో ఉనన్ దేవాలయంలో కాళుళ్, చేతులు కడుకుక్ని కొంచెం విశార్ంతి తీసుకుని
వెళాద్ము అనాన్ను. వాళుళ్ రామని చెపిప్ ననున్ ఆలయం దగగ్ర దింపి వాళళ్ంతా వెళిళ్పోయారు..
నేను కాళుళ్, చేతులు కడుకుక్ని, అకక్డ పర్సాదం తిని కొంచెం విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్క అకక్డ ఉనన్ ఇదద్రు సతరీలను ఆశర్మం దారి
అడిగి తెలుసుకుని వెళేల్సరికి బాబాగారు భకుత్లకి దరశ్నం ఇవవ్డం అయిపోయి విశార్ంతి మందిరంలోకి వెళిల్ పోయారని మరునాడు రమమ్ని
చెపాప్రు శిషుయ్లు. ఉసూరుమంటూ వెనకిక్ తిరిగాను.. ఎటు వెళాళ్లో తెలియక అలా నడుసూత్ వెళుత్ంటే కళుళ్ తిరిగాయి. ఇదిగో ఇపుప్డే కళుళ్
తెరిచాను.”
అతను ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు .
“అసలు బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాల్రు. మీకసలు ఎందుకంత భయం వేసింది..”
“తెలియదు.. నా భయం అంతా నా కూతురు గురించే.. అది ఇంటోల్ నుంచి బయటకి కాలు పెటిట్ందంటే చాలు వణికిపోతునాన్ను.
ఎకక్డికి వెళళ్దుద్, ఇంటోల్నే ఉండు అని చెపప్డం సమంజసం కాదు.. కానీ అది వెళిళ్న దగగ్ర నుంచి ఇంటికి వచిచ్ందాకా భయం.. ఎనోన్ సారుల్
మా వారికి చెపాప్ను దానికి ఒక సెకూయ్రిటీ గా ఎవరిననాన్ ఏరాప్టు చేయమని. “
“సెకూయ్రిటీ నా..? “ విచితర్ంగా చూసాడు.
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“అవును.. లేకపోతె బయటకు వెళిళ్న ఆడపిలల్లకు రక్షణ ఉందా ఈ సమాజంలో.. ఆడపిలల్లు చదువుల పేరిట, ఉదోయ్గాల పేరిట
బయటకు వెళాళ్క తపప్దు ... కానీ వెళిళ్న దగగ్ర నుంచి ఇంటికి చేరిందాకా వాళుళ్ కేష్మంగా వసాత్రా లేదా అని తలిల్, తండుర్లకి టెనష్న..
అందుకే పిలల్లకి ఎవరిననాన్ సెకూయ్రిటీ గా వాళళ్ వెనకాల పంపించాలి అని చెపాత్ను ఆయనకి. నా మాటలు ఆయనకీ పిచిచ్ వాగుడులా
అనిపిసాత్యి.”
“అదేంటండి ఎంత మంది అమామ్యిలు వంటరిగా విదేశాలు వెళిల్ చదువుకోడం లేదు, ఉదోయ్గాలు చేయడం లేదు... ఉదోయ్గ రీతాయ్
టైరనింగ లు అని, పార్జెకట్ లు అని ఎకక్డెకక్డికో వెళిల్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు.. “
“అదే నాకూ అరధ్ం కావడం లేదు.. ఎలా వాళళ్ంతా వెళుత్నాన్రు.. పెదద్ వాళుళ్ ఎలా పంపిసుత్నాన్రు భయం లేకుండా అనిపిసుత్ంది.”
“ఇంతకీ బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాళ్లి అనుకునాన్రు.? ”
ఆవిడ దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుని అంది “ ఆయన దగగ్ర మహిమలు ఉంటాయి. ఏదనన్ మంతిర్ంచిన తాయెతుత్ ఇసేత్ దాని పర్భావంతో
నా కూతురుని ఎలాంటి దుషట్ శకుత్లు అపకారం చేయకుండా నా బిడడ్ని నేను కాపాడుకోవచుచ్.. అందుకే తాయెతుత్ కోసం వెళాళ్లి
అనుకునాన్ను. అలాగే నాలో ఉనన్ భయాలు పోవాలంటే మంతిర్ంచిన విభూతి కూడా ఇసాత్రట. ఏంటో నా దురదృషట్ం నేను బాబాగారిని
కలవలేకపోయాను.
అతను జాలిగా చూసాడు. “అవనీన్ బాబాగారు చేయగలరని అనుకుంటునాన్రా.? ”
“మరి ఎవరు చేసాత్రు బాబు.. బాబా అంటే దేవుడికి పర్తినిధి.. దేవుడు దిగి వచిచ్ మన గోడు వింటాడా. నేను ఎనిన్ గంటలు మౌనంగా
కూరుచ్ని నా బాధ చెపుప్కునాన్ కొంత కూడా నాకు ఊరటనివవ్లేదు ఆ దేవుడు.. ఆ భయాలు, శంకలు ననున్ పర్తి క్షణం చితర్వధ చేసుత్ంటే
ఎవరికీ నా బాధ చెపుప్కోలేక, నేను సంతోషంగా ఉండక ఇంటోల్ వాళళ్ని సంతోషంగా ఉంచలేక నరక యాతన పడుతునాన్ను. నాకి మనో వయ్ధ
నుంచి ఎవరు విముకిత్ పర్సాదించగలరు! ఒకక్ బాబాగారు తపప్..”
ఎంత అమాయకతవ్ం..! ఇలాంటి వాళుళ్ ఉండబటేట్ కదా ఇంతమంది బాబాలు బతుకుతునాన్రు.. ఎనిన్ వందలమంది బాబాలు
మోసగాళుళ్ అని బయట పడాడ్ ఇంకా, ఇంకా వీళుళ్ నముమ్తూనే ఉంటారా.. గడాడ్లు పెంచి, కాషాయం కటిట్న వాళళ్ంతా సావ్మిజిలు...
బాబాలా..వీళళ్కి ఏమైనా అతీందిర్య శకుత్లు ఉంటాయా. పిలల్లు లేని వాళళ్కి సంతానం కలగచేసాత్మంటారు.. పెళిళ్ళుళ్ కానీ వాళళ్కి పెళిల్
చేసాత్మంటారు.. పేదవాళళ్ని ధనవంతులు చేసాత్మంటారు.. విదాయ్రుధ్లు చదవకపోయినా మెరిట లో పాస అయేలా చేసాత్ము అంటారు.. ఇలా
అనేక అసాధాయ్లను సుసాధాయ్లు చేసాత్మంటారు.. ఎలా సాధయ్ం.. ఏ ధైరయ్ంతో ఇలాంటి అబదాధ్లు చెపాత్రు..
జానకి మళిళ్ అంది “నా భయాలకి తగినటుట్ ఏ పేపర చదివినా ఇవే వారత్లు, ఏ చానెల చూసిన ఇదే గొడవ... ఏ కధ చదివినా
సినిమా చూసినా ఇదే ...ఇదే.. ఇదే... నాకు పిచేచ్కిక్పోతుంది.. నిదర్ కూడా పటట్దు..”
కిరణ చినన్గా నవివ్ అనాన్డు.. “అమామ్ .. ఈ పర్పంచం ఇలాగే ఉంటుంది.. దినిన్ మనం మారచ్లేము. మన జాగర్తత్లో మనం
ఉంటూ ఆ దైవానిన్ నముమ్కుంటే చాలదా చెపప్ండి..”
జానకి వణికిపోతూ అంది “అలా అనకు బాబు.. మారాలి ఈ సమాజం మారాలి.. ఆడపిలల్లు నిరభ్యంగా, నిశిచ్ంతగా ఏ
సమయంలో అయినా, ఎకక్డికైనా వెళళ్గలిగే పరిసిథ్తులు రావాలి.. అందుకోసం నేను ఎంతమంది బాబాల దగగ్రకు అయినా వెళాత్ను.. ఎనిన్
పూజలు చేయమనాన్ చేసాత్ను.”
కిరణ నవావ్డు.. పసిపిలల్ను చూసి నవివ్నటుట్ నవావ్డు.
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“అమామ్.. సమాజంలో మారుప్ రావాలంటే ముందు మనిషి మనసత్తవ్ంలో, ఆలోచనలోల్ మారుప్ రావాలి.. మానవతవ్పు విలువలు
అరధ్ం కావాలి. మనిషి అంటే ఏంటో, ఎలా ఉండాలో ఎవరికీ వాళుళ్ తెలుసుకోవాలి. తోటి మనిషిని గౌరవించే హృదయ సంసాక్రం కావాలి.
అవి లేని వాళళ్కి బాబాగారుల్ ఇచేచ్ విభూతి వలన, తాయెతుత్ల వలన వసుత్ందా? అయినా మీరు ముందు మీలో ఉనన్ అనవసర భయాలను
వదిలించుకోండి. అమామ్యికి ధైరయ్ం ఇవావ్లిస్న మీరే ఇలా వారత్లు విని, చదివి భయపడితే ఎలా? మెడిటేషన చేసుకోండి.. మీ ఇంటికి
దగగ్రగా ఉండే గుడికి వెళిల్ పర్శాంతంగా దేవుడి ముందు కూరోచ్ండి. నిజానికి మీలో ఉనన్ది భయం కాదు.. సైకలాజికల పార్బల్ం ఉనన్టుట్
అనిపిసోత్ంది. అనవసరమైన భయానికి కారణం మీ శారీరక రుగమ్త .. ముందు దానికి చికితస్ చేయించుకోండి.. నేను కొనిన్ పర్శన్లు
అడుగుతాను చెపాత్రా..?”
“ముందు ననున్ బాబాగారి దగగ్రకు తీసుకు వెళుళ్, తరవాత నువువ్ ఎనిన్ పర్శన్లు అడిగినా సమాధానం చెపాత్ను” వేడుకోలుగా
అంది.
కిరణ కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించి అనాన్డు “సరే! ముందు మీకు ఇడిల్ తెపిప్ంచి ఇసాత్ను తినండి.. ఒక గంట విశార్ంతి తీసుకుంటే ఒక
కేసు ఉంది అది అటెండ అయి వసాత్ను....సరేనా ..? ”
ఆవిడ మొహం వికసించింది..” నా తండేర్.. ఆ దేవుడు నినున్ చలల్గా చూడాలి బాబు” అంది చేయెతిత్ దీవిసూత్.
కిరణ బెల నొకిక్ నరస్ ని పిలిచాడు. తెలల్ని బటట్లోల్ ఉనన్ నరస్ రాగానే “ ఈ మేడంకి ఏం కావాలో అడిగి తెపిప్ంచి ఇవవ్ండి” అని
చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.
జానకి తన దగగ్రకు వచిచ్ “ అమామ్ ఏం కావాలి మీకు?” అని పేర్మగా అడుగుతుంటే జానకి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. చరిత, హరి
గురొత్చిచ్ మనసు కేలికినటుట్ అయింది.. ననున్ ఏ దయయ్ం ఆవహించింది. ఏమవుతోంది నాకు.. అని ఆలోచిసూత్ మౌనంగా ఉండిపోయింది.
ఆవిడ సమాధానం చెపప్క పోడంతో నరుస్ ఆవిడ వైపు కొంచెం వొంగి మళిళ్ అడిగింది.
జానకి కళుళ్ తుడుచుకుని “ ఇడిల్ చాలమామ్..” అని ఒకక్ క్షణం అలోచించి “ఇంకో కపుప్ కాఫీ కూడా కావాలి” అంది.
“విశార్ంతి తీసుకోండి ... పది నిమిషాలోల్ వసాత్ను” అంటూ గదిలోంచి వెళిళ్పోయింది.
జానకి తలగడ మీదకి వాలి ఆలోచనలో మునిగిపోయింది.
భాసక్ర ఇనసెప్కట్ర ఎదురుగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.

అతని మొహంలో కనిపిసుత్నన్ ఆందోళన గురిత్ంచిన ఇనసెప్కట్ర శాంతంగా

అనాన్డు. “ మీరు టెనష్న పడకండి.. నేను మరి కాసేపటోల్ మెదక సేట్షన కి కాల చేసాత్ను. ఇపుప్డు చాలా బిజీగా ఉంది ఫోన అకక్డ.. అయినా
మీ మిసెస పెదాద్విడ కదా.. ఆవిడ ఒకవేళ బాబాల దగగ్రకు వెళిళ్నా ఆవిడను ఎవరు ఏం చేసాత్రు.. మీరు అనవసరంగా కంగారు పడుతునాన్రు
అనిపిసోత్ంది.. ఆవిడ బాబా దగగ్రకు వెళిల్ ఉండరు.. ఏదో జరిగింది.. మీరనన్టుట్ మొదటిసారి ఇలుల్ కదిలి వెళాల్రు కాబటిట్ రూట తెలియక
ఎకక్డికనాన్ వెళాళ్రేమో!”
భాసక్ర అసహనంగా తలాడిసూత్ “అలా వెళిళ్నా ఈ పాటికి ఎకక్డో అకక్డ కనిపించాలి కదా.. మీడియా వాళుళ్ డేగ కళళ్తో ఇలాంటి
సంఘటనలు వెతుకుతూ పటుట్కుంటునాన్రు.. మీరు కూడా దాదాపు అనిన్ పోలీస సేట్షన లలో చెపాప్రు.. ఆవిడ ఫోటో కూడా ఇచాచ్రు.. పైగా
నినన్ మేము వెళిళ్న బాబా గారి దగగ్రకు తను వెళిల్ందని అకక్డ శిషుయ్లు చెపాప్రని చెపిప్ంది మా అతత్గారు.. “ అనాన్డు.
“ఇపుప్డు అరెసట్ అయింది ఆయన కాదు.. ఆయన మీద ఇపప్టివరకు ఎలాంటి కంపైల్ంటస్ లేవు. ఇతను మెదక చుటుట్ పకక్ల ఎకక్డో
విలేజ లో డేరా వేసుకుని ఉనాన్డు.. సుమారు రెండు వందల మంది శిషుయ్లు ఉనాన్రట ఆడా, మగా అందరూ కలిపి. ఇతని కధ చాలా
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పెదద్ది.. తెలుగు టివి సీరియల లా వేలకొదిద్ ఎపిసోడ లు ఉనాన్యి.. ఒకొక్కక్టే బయటకి వసుత్ంది.. “ ఇనెస్ప్కట్ర ఫోన మోగడంతో చెపప్డం
ఆపి ఫోన తీసుకునాన్డు.
భాసక్ర మనసంతా వేదనతో, భయంతో నిండిపోయి ఉంది..
ఏవిటో ఈ బాబాలేంటో ... ఊహించని ఈ ఉపదర్వం ఏంటో.. హాయిగా, పర్శాంతంగా సాగిపోతునన్ నదిలో పెదద్, పెదద్ బండరాళళ్ను
పడేసి, చిందర, వందర అయిన పర్వాహం లా అయింది ఇలుల్.. ఒక పకక్ పిలల్లు తలల్డిలిల్పోతునాన్రు.. మరో పకక్ అతత్గారు, మావగారు,
ఇంకా రాలేదా జానకి, ఇంకా రాలేదా మీ ఆవిడ అని పర్శన్లతో ఉకిక్రి,బికిక్రి చేసుత్నన్ సేన్హితులు, బంధువులు..
ఇనెస్ప్కట్ర ఫోన మాటాల్డడం పూరీత్ చేసి అనాన్డు “ భాసక్ర గారు నేను కంటోర్ల రూమ కి వెళాళ్లి.. ఒక మీటింగ ఉంది.. మీరు టెనష్న
పడకండి..నేను ఒకసారి నిజామాబాదు కి ఫోన చేసి మా వాళళ్కి చెపాత్ను.. నా ఫెర్ండ శీర్కాంత అని సరిక్ల ఇనెస్ప్కట్ర.. చాలా సినిస్యర
ఆఫీసర.. తను మీ మిసెస గురించి ఎంకవ్యిరీ చేసాత్డు.. డోంట worry.. ఎవెరి థింగ will be ఫైన ...వన ఆర టు డేస లో ఆవిడ తపప్క
వసాత్రు.. బిలివ మీ “
భాసక్ర మౌనంగా లేచి నిలబడి అతనికి షేక హాయ్ండ ఇసూత్ నీరసంగా నవివ్ బయటకి నడిచాడు.
కిరణ జానకిని భుజాలు పటుట్కుని నెమమ్దిగా నడిపించి పోరిట్కోలో ఉనన్ కార దగగ్రకు తీసుకు వచిచ్ బాక డోర తెరిచి “కూరోచ్ండి”
అనాన్డు.
జానకి నెమమ్దిగా సీటులో కొంచెం వొంగి కూరుచ్ంది.
“రిలాకస్ అవండి.. పకక్నే పిలోల్ ఉంది పకక్కి తిరిగి పడుకోవచుచ్. మీకు ఇంజక్షన చేసాను .. నిదర్ పటట్చుచ్..” అనాన్డు కిరణ.
“ఆశర్మం దగగ్రకు వెళాళ్క లేపుతావుగా” అంది జానకి.
“అలాగే తపప్కుండా.. పడుకోండి” అంటూ డోర వేసి తను డైరవింగ సీటులోకి వెళిల్ కూరుచ్ని సాట్రట్ చేసాడు.
జానకి సరిగా సరుద్కుని కూరుచ్ని సీటులో వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకుంది.
కారు హైదరాబాద వెళేళ్ రోడ వైపు తిపుప్తూ ఈవిడని భరత్ దగగ్రకు చేరాచ్లి.. she నీడస్ సైకలాజికల టీర్ట మెంట అనుకునాన్డు
డా.కిరణ, సైకియాటిర్సట్.
PPP

ఎరర్బడిన కళళ్తో, రేగిన జుటుట్, చెమటతో తడిసిన షరుట్... అలసిపోయి ఇలుల్ చేరాడు భాసక్ర.
అతత్గారు, మావగారు కూరుచ్ని టివి చూసుత్నాన్రు. ఒక వారాత్ ఛానల లో మహేందర్ బాబాని గురించి అతనిని ఆశర్యించి వెళిళ్,
అతని ఉచుచ్లో చికుక్కుని బయటకు వచిచ్న కొందరు యువతీ, యువకులతో, ఒక సామాజిక కారయ్కరత్తో, ఒక మనసత్తవ్ శాసత్ర వేతత్తో చరాచ్
కారయ్కర్మం నిరవ్హిసుత్నాన్రు.
భాసక్ర తన గదిలోకి వెళళ్బోతునన్వాడు ఆసకిత్గా ఆగిపోయాడు.
భాసక్ర రాకతో టివి మీద నుంచి ఏకాగర్త పోయి అతని వైపు చూసిన లీలమమ్ అతని వాలకం చూసి గాభరాగా అడిగింది
“ఏమయిందయాయ్.. అలా ఉనాన్వేం?”
ఆవిడ మాటకి ఆదినారాయణ కూడా టివి మీదనుంచి దృషిట్ తిపిప్ అలుల్డివైపు చూసాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

52

ఎనోన్ రోజులుగా లంఖణాలు చేసిన వాడిలా ఉనన్ భాసక్రిన్ చూడగానే ఆయన గుండె తరుకుక్పోయింది. అలా ఉనాన్వేం అంటే ఏం
సమాధానం చెపాత్డు.. అలాగే ఉంటాడు అనుకుంటూ తన వైపు నడచి వచిచ్ తన పకక్న కూరుచ్నన్ భాసక్ర భుజం మీద ఓదారుప్గా చేయి
వేసాడు.
భాసక్ర సమాధానంగా ఆయన చేతిమీద తన చేయి వేసి పరావ్లేదు అనన్టుట్ మెతత్గా నొకిక్ వదిలేసాడు.
“ఎవరు వీళళ్ంతా” అడిగాడు టివి వైపు చూసూత్..
“వీళళ్ంతా రక, రకాల సమసయ్లతో బాబాగారిని ఆశర్యించి వెళిల్ మోసపోయిన వాళుళ్ట.. ఈ ఛానల వాళళ్కి అలవాటేగా పర్తి
ఇషూయ్ కి చెతత్, చెతత్ చరచ్లు పెటట్డం” అనాన్డు ఆదినారాయణ.
“ఏం చెపుత్నాన్రు... ఏది రిమోట ... ఇలా ఇవవ్ండి వాలుయ్ం పెంచుదాం” అంటూ ఆదినారాయణ కూరుచ్నన్ హాయ్ండ రెసట్ మీద ఉనన్
రిమోట వైపు చేయి చాచాడు భాసక్ర.
ఆదినారాయణ రిమోట భాసక్ర చేతికి ఇచాచ్డు.
భాసక్ర టివి వాలుయ్ం పెంచుతూ “అతత్యయ్గారు కొంచెం తలనొపిప్గా ఉంది కాఫీ ఇసాత్రా” అనాన్డు.
“నువువ్ భోజనం చేయలేదు ...” నసిగింది లీలమమ్.
“ఇపుప్డేం భోజనం ఆరు దాటింది.. కాఫీ ఇవవ్ండి రాతిర్కి ఏకంగా భోంచేసాత్ను” అనాన్డు.
లీలమమ్ చేసేది లేక లేచి వంటగదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి ఇంటోల్ ఎవరూ కడుపునిండా తినడం లేదు, కంటి నిండా నిదర్ పోడం లేదు. ఇంటోల్ ఉనన్ నలుగురి
కోసం బలవంతంగా ఏదో ఇంత అనన్ం, పపుప్ వండుతోంది కాని ఆవిడకి మెతుకు మింగుడుపడడం లేదు.
తన సంగతి ఎలా ఉనాన్ అటు పిలల్లు, ఇటు అలుల్డుని చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్పోతోంది. ఆవిడ గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ వచిచ్ంది
ఒక నిటూట్రుప్.
ఫిర్డజ్ లోనించి పాల గినెన్ తీసి సట్వ మీద పెటిట్ ఉదయం కాఫీ కలపగా మిగిలిన డికాషన మరో సట్వ మీద వేడి చేసింది.
పండంటి సంసారం ఇలా చేసావేంటి దేవుడా.. నా కూతురు ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? ఎందుకు వెళిళ్ంది.. తనంతట తనే వెళిళ్ందా...
ఎవరనాన్ బలవంతంగా ఏదనాన్ భర్మ పెటిట్ తీసుకు వెళాళ్రా... ఎకక్డికి వెళిళ్నా కేష్మంగా ఇంటికి వచేచ్యాలని దీవించు తండిర్..
భగవంతుడిని వేడుకుంటూ పొంగుతునన్ పాలగినెన్ దించి కాఫీ కలిపింది.
రెండు కపుప్లోల్ పోసి తీసుకుని వెళిల్ అలుల్డికి, భరత్కి ఇచిచ్ంది.
ఆవిడ ఇచిచ్న కాఫీ కపుప్ అందుకుంటూ “పిలల్లేరి” అడిగాడు భాసక్ర.
“అలా శారద గారింటికి వెళాల్రు.. వాళుళ్ ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటే శారద వచిచ్ తీసుకుని వెళిళ్ంది.” అంది లీలమమ్.
అతను ఏం మాటాల్డకుండా టివి చూడడంలో మునిగాడు.
“ మీరు బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాల్రు?” యాంకర ఒక యువకుడిని అడిగాడు.
ఆ యువకుడు ముందు కొంచెం మొహమాట పడి చెపప్సాగాడు. “నేను ఒకమామ్యిని లవ చేసిన సార.. ఆమె నాతో మంచిగనే
ఉంటది కానీ మాయ్రేజ చేసుకుందామంటే మా ఇంటోల్ ఒపుప్కోరు, వదుద్ అంటది..
“ఎపప్టినుంచి మీ ఇదద్రి ఎఫైర నడుసోత్ంది?” యాంకర మళిళ్ అడిగాడు..
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“రెండు సమసాత్ర్లు అయితుంది సార ...”
“రెండు సమసార్లు అంటే టూ ఇయరాస్...”
“ అవును సార ..”
“ అపప్టినుంచి ఆ అమామ్యి కూడా నినున్ పేర్మిసోత్ందా.”
“ అవును సార “
“ పేర్మిసుత్నాన్ కానీ పెళిల్ వదుద్ అంటుందా..”

“ లే సార .. ఐ లవ యూ ఇంకా చెపప్లే.. కానీ బండి మీద తిరుగుడు, మూవీస పోవుడు, హోటలస్ అనిన్ నడుసుత్నన్యి..”
“ మీరిదద్రూ ఒకరికొకరు ఎలా పరిచయం?”
“ సేం కాలేజ ల ఇంటర చదువుతునన్ం ..మా ఇండుల్ కూడా...”
“ మీ ఇదద్రి మధాయ్ సినిమాలు షికారేల్నా ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా?”
“ అదే సార చెపిప్న కద మారేజ చేసుకుందమునుకుంటునన్”
“ నువువ్ అనుకుంటునాన్వు కానీ ఆ అమామ్యి అనుకోడం లేదు అవునా...కానీ నీతో తిరుగుతోంది.. మీ ఇదద్రి మధాయ్ శారీరక
సంబంధం ఉందా”
“అది, అది...” అతను ఇబబ్ందిగా అందరి మొహాల వైపు చూసి నీళుళ్ నమలసాగాడు.
యాంకర కి తను వేసిన పర్శన్కి అతని నుంచి వచేచ్ సమాధానం పూరిత్గా వినే సహనం లేనటుట్ అతని మాట పూరిత్ కాకుండానే మరో
పర్శన్ అడుగుతుంటే భాసక్ర కి చిరాకు వేసింది. ఆ కురార్డు కూడా తెలల్మొహం వేసాడు యాంకర పర్శన్కి.
“సో నువువ్ సినిస్యర గా ఉనాన్ ఆ అమామ్యి లైట తీసుకుంది .. అవునా. అంటూ పేర్క్షకులతో ఇదీ విషయం ... నేటి సమాజంలో
ఆడపిలల్లు పేర్మని ఫానీస్ గా తీసుకుంటునాన్రు.. పేర్మంటే షికారుల్, సినిమాలు, గిఫట్ లు అనే ఒక వాయ్మోహంలో ఉనాన్రు.. ఎందుకిలా
జరుగుతోంది... నేటి తరం యువతీ, యువకులోల్ పేర్మ పటల్ సరైన అవగాహన లేకపోడానికి కారణం ఏంటి? పేర్మ పవితర్మైనది.. పేర్మంటే
అమృతం లాంటిది.. పేర్మ ఎంత గొపప్దో తెలుసుకుందాం.. ఈ విషయం పర్ముఖ సైకాలజిసట్ డా. పాపయయ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం..
పాపయయ్ గారు వినాన్రు కదా ఇపుప్డు ఈ యువకుడు చెపిప్న విషయం .. ఇతని పేర్మ వయ్వహారంలో ఆ అమామ్యి తపుప్ందా...ఇతని
తపుప్ందా? పూరిత్గా వయ్కిత్గతమైన పేర్మ వయ్వహారంలో బాబాగారి పర్మేయం ఎందుకు ఉండాలి.. ఇతను బాబాగారిని ఎందుకు కలవడానికి
వెళాళ్డు..”
భాసక్ర అసహనంగా చానెల మారుసూత్ వీడి బొంద .. వెధవ భేతాళ పర్శన్లు వీడూను అని విసుకుక్నాన్డు.
మరో చానెల లో కూడా బాబా విషయమే చరచ్ జరుగుతోంది. బాబాగారి రాసలీలలు అనే కాపష్న తో యాంకర వెనకాల ఒక
బాయ్నేర కనిపిసోత్ంది. యాంకర కి అటూ, ఇటూ ఇదద్రేసి అమామ్యిలు కూరుచ్నాన్రు. యాంకర అడుగుతునాన్డు.
“ మీరు ఆశర్మానికి ఎపుప్డు వెళాళ్రు? ఎందుకు వెళాళ్రు?”
ఆ అమామ్యి కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ “ మా అతత్గారు ననున్ టారచ్ర పెడుతునన్ది.. మా నానన్ కటన్ం ఇవవ్లేనని పెళిళ్కి ముందే
చెపాప్డు.. అపుప్డు మాకు కటన్ం ముఖయ్ం కాదు.. మీ అమామ్యి నచిచ్ంది.. చాలు అనాన్రు.. ఇపుప్డు రోజు మీ నానన్ కటన్ం ఇవవ్లేని
చవట...నీకు కనీసం ఉదోయ్గం అయినా లేదు.. నయాపైస లేకుండా వచాచ్వు మా ఇంటికి... బాగా తిని బలిసిపోతునాన్వు .. నీకు పెరుగెందుకు
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అంటూ పలచ్టి మజిజ్గ పోసుత్ంది.. మా ఆయన నాకోసం పూలు తెసేత్ నీ మొహానికి పూలు కూడానా అంటూ లాగేసుకుంటుంది.. మా ఆయనకి
చెపేత్ నేనేం చేయను అనాన్డు.. అందుకే బాబా దగగ్రకు వెళాల్ను.”
“అలాగా వెళేత్ ఏమనాన్రు బాబాగారు?”
“నేనునాన్కదా నీ సమసయ్ వారం రోజులోల్ తిరేచ్సాత్.. ఈ వారం రోజులు నువువ్ మా ఆశర్మంలో ఉండు .. మా శిషుయ్లు ఏం చెపేత్
అది చేయి అనాన్రు..”
“మీరు ఉనాన్రా..”
ఆమె కళళ్లోల్ భయం ... “ ముందు ఉండదుద్ అనుకునాన్ను. కానీ నా కషాట్లు గటెట్కుక్తాయని ఆశ కలిగి మా అమమ్గారింటికి
వెళుత్నాన్ను అని మా అతత్గారికి, మా ఆయనకీ చెపిప్ ఆశర్మానికి వెళాల్ను.”
“ఏం జరిగింది ఆశర్మంలో.”
ఆమె గభాలన్ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది..
“చెపప్ండి ఏం జరిగింది” ముదాద్యిని లాయర అడిగినటుట్ గదిద్ంచి అడిగాడు యాంకర.
ఆమె వెకుక్తూ చెపప్సాగింది “ రాతిర్ ఎనిమిది వరకూ భజన సాగింది. ఎనిమిది అయాక పర్సాదం అంటూ కొంచెం పులిహోర
పెటాట్రు.. తినాన్క ఇంక పడుకోండి ఉదయం నాలుగింటికే భజన మొదలు అవుతుంది అంటూ ననున్, నాతొ ఉనన్ ఇదిగో ఈ అమామ్యిని”
అంటూ తన పకక్న కూరుచ్నన్ అమామ్యిని చూపించింది.
“ మీరెందుకు వెళాళ్రు” ఆమెని అడిగాడు .
“మా పిలల్లు చెపిప్న మాట వినడం లేదు.. ఇరవై నాలుగు గంటలూ వీడియో లు చూసూత్ ఉంటారు.. చదువుకో మంటే కోపం..
కాసేపు బయటకు వెళిల్ ఆడుకో అంటే కోపం.. నాకు ఇదద్రు పిలల్లు, బాబు, పాపా .. పాపని నాకు ఇంటోల్ హెలప్ చేయమంటే కోపం..
మాఆయన అసలు ఏమి పటిట్ంచుకోడు. అందుకే నా బాధ బాబాగారికి చెబితే పిలల్లకి ఏదనాన్ తాయెతుత్ ఇసాత్రేమో అని వెళాళ్ను.”
“మంతార్లకు చింతకాయలూ రాలతాయా.. ఇది నేటి పర్శన్ ..” అని గటిట్గా పేర్క్షకులతో అని మళిళ్ అడిగాడు “ఆ గదిలోకి వెళాళ్క
ఏం జరిగింది?”
“ ఆ గదిలో, ఆ గదిలో ...” అంటూ తల వంచుకుంది ఆవిడ..
“ మీరు చెపప్ండి ఏం జరిగింది.. జరగరానిది జరిగిందా..”
“అది చాలా పెదద్ పడక గది.. దానిలో మధయ్లో పెదద్ పందిరి మంచం ... మంచం మీద బాబాగారు .. ఆయన పకక్ ఇదద్రు
అమామ్యిలూ అరధ్ నగన్ంగా కూరుచ్ని ఆయనకీ గాజు గాల్స లో విసీక్ పోసి ఇసుత్నాన్రు.. ఆయన వాళల్తో అసభయ్ంగా పర్వరిత్సూత్
తాగుతునాన్రు.. మేమిదద్రం అది చూసి భయంతో గదిలోంచి పరిగెతుత్కుంటూ బయటకి వచాచ్ం.. మమమ్లిన్ పటుట్కోడానికి ఇదద్రు శిశుయ్లు
మా వెనకే వచాచ్రు.. ఆ క్షణంలో మాకు పిచిచ్ బలం వచిచ్ంది. చాలా వేగంగా పరిగెతిత్ రోడ మీదకి వచాచ్ము. ఆ రాతిర్ ఇంటికి వెళళ్లేము..
ఎకక్డ ఉండలేము.. భయం..భయం .. నేరుగా పోలీస సేట్షన కి వెళాళ్ము..”
“అసభయ్ంగా అంటే ఎలా ... వాళళ్ మీద చేయి వేసి కూరుచ్నాన్రా... లేక ఇంకా దగగ్రగా..”
భాసక్ర మండి పడుతూ రిమోట విసిరేసి అనాన్డు “రాను, రానూ మీడియా చండాలంగా తయారవుతోంది. పర్తి ఇషూయ్ లో బూతు
చూడడం అలవాటు అయింది.. ఇవి చానలస్ కాదు.. బోర్తల హౌస లు” అంటూ విసురుగా లేచి లోపలికి వెళిల్ పోయాడు.
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అతని ఆవేశం చూసిన లీలమమ్ వణికిపోయింది. కింద పడిన రిమోట తీసి టివి ఆఫ చేసింది. ఆదినారాయణ సోఫాలో కాళుళ్
చాపుకుని పడుకునాన్డు.
కిరణ కారు కొతత్ పేట చేరింది. బాగా రదీద్గా ఉంది. మెటోర్ కనర్స్ట్క్షన వలల్

కాబోలు టార్ఫిక జాం అయింది. వాహనాల

రణగొణధవ్నులతో , హారన మోతలతో పిచేచ్కిక్పోయేలా ఉంది.
జానకికి మెలకు వచిచ్ంది..కళుళ్ తెరిచి కిటికిలోంచి చూసూత్ “ఎకక్డికి వచాచ్ం” అంది.
కిరణిక్ కొంచెం భయం వేసింది.. బాబాగారి దగగ్రకు అని చెపిప్ తీసుకు వచాచ్డు.. హైదరాబాద చేరిందాకా మూడు గంటల సేపు
నిదర్పోడానికి చాలా తకుక్వ డోస మతుత్ మందు ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు హైదరాబాద అంటే గొడవ చేయదు కదా ...అనుకుంటూ తొణకుక్ండా
అనాన్డు “హైదరాబాద .. మీ ఇంటికి వెళుత్నాన్ము .. ఇపుప్డు మీరే నాకు రూట చెపాప్లి.”
అనూహయ్ంగా జానకి” హైదరాబాదా” అంటూ వెరిర్ ఆనందంతో అరిచింది.
హమమ్యయ్ అనుకునాన్డు కిరణ “అవునండి” అనాన్డు.
జానకి మనసు పురివిపిప్న నెమలిలా అయింది. “మా ఇంటికా? ఎకక్డ? ఎకక్డికి వచాచ్ం... అవును వెళాళ్లి... నా పిలల్లని
చూడాలి.. నా చరిత ఎలా ఉందొ.. ఏం చేసోత్ందో.. ఆయన ఎలా ఉనాన్రో ... వెళాళ్లి” అంది ఉదేవ్గంగా..
కిరణ రిలాకస్ అయి నవువ్కుని “ఇపుప్డు చెపప్ండి అషట్లకిష్ గుడి దగగ్రకు వచాచ్ం .. మీ ఇలుల్ ఎకక్డ?” అనాన్డు.
అపుప్డు దాదాపు తొమిమ్ది దాటుతోంది.
గుడి తలుపులు అపుప్డే మూసినటుట్నాన్రు. భకుత్లు నలుగురైదుగురు గుడి మెటల్ మీద కూరుచ్ని చలల్గాలి ఆసావ్దిసుత్నాన్రు. భకుత్ల
చెపుప్లు భదర్ంగా చూసే చినన్ వాయ్పారసుత్లు చిలల్ర లేకక్పెటుట్కుంటునాన్రు .
గుడి పర్ధాన దావ్రం ముందు నుంచి కారు వెళోత్ంటే జానకి విండో వైపు జరిగి “ముందు ఈ గాల్స దించు బాబు” అంది.
కిరణ గాల్స దించాడు.. ఆవిడ విండో లోంచి తొంగి చూసూత్ “ఆ, ఆ ఇటే .. ఎడం పకక్కి తిపుప్” అని అరిచింది.
ఆ క్షణం ఆవిడ తను బాబాగారిని కలుసుకోకుండా వచాచ్ను అనన్ విషయం మరిచ్పోయింది.. ఎంతో కాలంగా తన ఇంటికి, భరత్,
పిలల్లకి దూరంగా ఉండి ఇపుప్డే వాళళ్ని చూడబోతునాన్ననన్ ఆనందం, ఉదేవ్గం ఆపుకోలేకపోతోంది.. ఒళళ్ంతా పులకించిపోతోంది..
అషట్లకిష్ గుడి గోపురం, ఆ పరిసరాలు, తను భరత్తో, పిలల్లతో కలిసి ఎకిక్న మెటుల్ కనుమరుగు అవుతోంటే వెనకిక్ వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్ ఇలుల్
సమీపించగానే గటిట్గా అరిచింది “ఇదే మా ఇలుల్.. అయోయ్... ఆపు బాబు ఆపు ...”
కారు ఆగింది.
అపుప్డే శారద ఇంటోల్నే డినన్ర చేసి ఇంటికి తిరిగి వసుత్నన్ చరిత, హరి గేటు ముందు కారు ఆగడం చూసి ఎవరో వచాచ్రు
మనింటికి అనుకుంటూ గబ, గబా వచాచ్రు.. కిరణ కారు దిగి, బాయ్క డోర తిరిచాడు. గభాలన్ దిగబోయిన జానకి తూలిపడబోయింది.
చటుకుక్న ఆవిడని పటుట్కుని దిగడానికి సాయం చేసాడు.
సీట్ర్ట లైట వెలుగులో తలిల్ని గురిత్ంచిన చరిత, హరి ఒకేసారి గటిట్గా అరిచారు.. “అమమ్ ... అమామ్..” పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ అమామ్
అంటూ ఏడుసూత్ ఆవిడని చుటేట్శారు.
జానకి దుఖంతో వణికిపోతూ గొంతులోంచి మాటరాక వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ పిలల్లని దగగ్రకు తీసుకుంది.
కిరణ కి కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి.
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అపుప్డే పిలల్లు ఇంకా రాలేదు అనుకుంటూ వీధి గుమమ్ంలోకి వచిచ్న లీలమమ్ గేటు ముందు ఆగి ఉనన్ కారు, అకక్డ హడావుడి,
పిలల్లు ఎవరినో కౌగలించుకుని ఉండడం అదంతా చూసి కళళ్దాద్లు సరి చేసుకుంటూ “ ఏవండి ఇలా రండి తవ్రగా” అంటూ భరత్ని
పిలిచింది.
“ఆ, ఆ వసుత్నాన్” అంటూ సోఫాలోంచి ఆదినారాయణ లేచి వచేచ్లోగా పిలల్లిదద్రూ చెరో వైపు పటుట్కుని నడిపిసూత్ జానకిని లోపలికి
తీసుకు వచాచ్రు. ఇంటోల్ అడుగు పెటిట్న జానకి ఎదురుగ గుమమ్ంలో ఉనన్ తలిల్ని చూసి అమామ్ అంటూ పిలల్లని విడిపించుకుని ఆవిడ గుండెల
మీద వాలిపోయి బావురుమంది.
నిరాఘ్ంతపోయి నిలబడిన లీలమమ్ అమమ్మమ్ అమమ్ అమమ్ వచిచ్ంది అనన్ పిలల్ల మాటతో సప్ృహ వచిచ్న దానిలా అమామ్ జానకి
అంటూ కూతురిన్ గటిట్గా కౌగలించుకుంది. అపుప్డే అటు వచిచ్న ఆదినారాయణ జానకీ అంటూ గటిట్గా అరిచాడు.
తన ఆ గదిలో పడుకుని అసిథ్మితంగా మంచం మీద దొరుల్తునన్ భాసక్ర జానకి అనాన్ ఆదినారాయణ కేకకి గభాలన్ బయటకి
వచాచ్డు.
అకక్డి దృశయ్ం చూసి సత్ంభించిపోయాడు.
PPP

పిలల్లిదద్రూ చెరో భుజం మీదా వాలిపోయి ఉనాన్రు.. జానకి ఇదద్రినీ చెరో చేతోత్ దగగ్రకి తీసుకుని తలిల్ భుజం మీద తలపెటుట్కుని
ఏడుసోత్ంది. ఆదినారాయణ దుఃఖం దిగమింగుకుంటూ జానకి తల మీద ఓదారుప్గా రాసుత్నాన్డు.
భాసక్ర తన కళళ్ను తానే నమమ్లేనటుట్ అడుగులో అడుగు వేసూత్ వాళళ్ దగగ్రగా వచిచ్ ఒకోక్ అక్షరం కూడబలుకుక్ంటూ “జా
...న....కీ” అనాన్డు.
నాదసవ్రం వినన్టుట్గా జానకి ఒకక్సారిగా అందరినీ వదిలి భాసక్ర ని చూసూత్ “ఏవండి” అంటూ గటిట్గా అరిచింది.
భాసక్ర చేషట్లుడిగిపోయిన వాడిలా సత్ంభించి పోయాడు.
నోటినుంచి ఒకక్ మాట కూడా రాలేదు..
జానకి గబుకుక్న అతని గుండెల మీద వాలిపోయింది.
భాసక్ర శిలలా నిలబడిపోయాడు.
పిలల్లిదద్రూ తలిల్ వెనకాలే వెళిల్ ఆమె మళిళ్ ఎకక్డికనాన్ వెళిళ్పోతుందేమో అనన్టుట్గా మీద చేతులు వేసి నిలబడుతునాన్రు.. ఇపుప్డూ
అలాగే ఆమె భుజాల మీద చేతులు వేసి నిలబడి పోయారు.
అదంతా చూసూత్ అయోమయంగా నిలబడిపోయిన అపరిచితుడు కిరణ ని అపుప్డే చూసాడు ఆదినారాయణ. ఇతనేగా తన కూతురిన్
ఇంటికి చేరిచ్న దేవుడు అనుకుంటూ..
“మీరు...?” పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు.
కిరణ నోటినుంచి మెలల్గా వచాచ్యి మాటలు.
“నా పేరు డాకట్ర కిరణ. నాకు కొంచెం వాటర ఇసేత్ ఏం జరిగిందో చెపాత్ను” అనాన్డు.
ఆ మాటలకి సప్ృహలోకి వచిచ్న లీలమమ్ తన తపుప్ తెలుసుకుని, “ అయోయ్ పాపం ఇతనిన్ పటిట్ంచుకోలేదు” అనుకుంటూ “రండి
అందరూ లోపలికి పదండి..” అని పిలల్లిదద్రిని పిలుసూత్ లోపలికి నడిచింది.
ఆదినారాయణ “రా నాయనా కూరోచ్” అంటూ కిరణ కి సోఫా చూపించి “లీలా అబాబ్యికి మంచి నీళుళ్ ఇవువ్” అనాన్డు.
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ఆవిడ మంచి నీళుళ్ తేవడానికి లోపలి వెళిళ్ంది.
భాసక్ర జానకి భుజం చుటూట్ చేతులేసి లోపలికి నడిపిసూత్ “వెళుళ్ జానకీ ఫెర్ష అయి రా” అనాన్డు.

“వెళళ్ను.. నాకు భయం వేసోత్ంది.. మిమమ్లిన్ వదిలి క్షణం కూడా వదలను” అంది జానకీ మరింతగా అతనిన్ అలుల్కుపోతూ.
“వచేచ్శావుగా .. భయం లేదు వెళుళ్..” ఆమెని నడిపిసూత్ లోపలికి తీసుకు వచాచ్డు.
కిరణ వాళళ్ందరినీ చూసూత్ ఇంతమంచి కుటుంబం! ఇంత పేర్మానురాగాలు ఇవనీన్ వదిలి ఈవిడ ఎందుకు బయటకి వచిచ్ంది..
ఏం కావాలి ఈవిడకి అని ఆశచ్రయ్ంగా అనుకునాన్డు.
లీలమమ్ మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. భాసక్ర బలవంతం మీద జానకి ఫెర్ష అవడానికి బాతూర్ం వైపు వెళిళ్ంది. పిలల్లిన్ దగగ్రకు
తీసుకుని అనాన్డు భాసక్ర “మీరు వెళిల్ పడుకోండి నానాన్.. అమమ్ వచిచ్ందిగా ఇంక ఎకక్డికీ వెళళ్దు.. ఇపుప్డు అమమ్ కూడా విశార్ంతి
తీసుకుంటుంది వెళళ్ండి. “
పిలల్లిదద్రూ అయిషట్ంగానే వాళళ్, వాళళ్ గదిలోకి వెళిళ్పోయారు.
భాసక్ర కిరణ పకక్కి వచిచ్ కూరుచ్ని “నా పేరు భాసక్ర” అనాన్డు అతనికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్.
కిరణ జరిగిందంతా చెపప్సాగాడు. అంతా వినన్ భాసక్ర నిశేచ్షుట్డయాడు.. బాబా కోసం నిజామాబాదు వెళిళ్ందా. జానకి పెళిల్ అయి
తన వేలు పటుట్కుని వచిచ్న దగగ్ర నుంచి తను లేకుండా ఎకక్డికి వెళళ్ని జానకి ఒకక్తీ నిజామాబాదు వరకూ వెళిళ్ందా!? ఎవరు జానకిని
అకక్డికి తీసుకు వెళిళ్న సతరీ..!?
ఆదినారాయణ, లీలమమ్ కూడా అతను చెపిప్ంది విని విసుత్బోయారు.
జానకిని బాబా దగగ్రకు వెళళ్డానికి పేర్రేపించిన విషయం ఏంటి? చరిత విషయంలో అంత భయపడడానికి కారణం ఏంటి? చరిత
కొంపతీసి ఏదనాన్ పేర్మ వయ్వహారంలో పడిందా.. ఆ విషయం తెలిసి జానకీ కంగారు పడిందా.
కంగారు పడితే పడచుచ్ కాక ఆ విషయం భరత్కి చెపప్చుచ్.. తనకి ఫోన చేసి చెపప్చుచ్..
“ఇంకా ఏమనాన్ చెపిప్ందా బాబూ మా అమామ్యి?” అడిగాడు ఆదినారాయణ.
“ఆవిడ చెపిప్ంది మీకు చెపాప్ను, కాకపోతే ఆవిడ మాటల వలల్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సమాజంలో ఆడపిలల్ల పటల్ జరుగుతునన్
అరాచకాలు, అతాయ్చారాలు ఇవనిన్ వారత్లోల్ చూసి ఆవిడ మానసికంగా చాలా ఆందోళనకి గురి అవుతునాన్రు. ఇలాంటి కేసు నా దగగ్రకి
రెండేళళ్ కిర్తం వచిచ్ంది.. ఆవిడ కూడా ఇలాగే భయపడి కూతురుని ఎకక్డికీ పంపించకుండా చదువు కూడా లేకుండా ఇంటోల్ ఒక విదంగా
నిరభ్ందించి ఆ అమామ్యిని టారచ్ర పెటిట్ంది. భరత్, కూతురు ఎంతగా నచచ్ చెపిప్నా వినేది కాదు.. వాళుళ్ ఇంక విసిగిపోయి ఆవిడని నా
దగగ్రకు తీసుకువచాచ్రు. ఇపుప్డు ఆవిడ కొంచెం మానసికంగా నిలదొకుక్కుంది. మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతె జానకి గారికి నేను టీర్ట మెంట
ఇసాత్ను. ఆవిడ తపప్కుండా కోలుకుంటారు. కొంత మంది అయితే ఇవే ఆలోచనలతో టార్నస్ లో ఉనాన్టేట్ ఉంటారు.. ఈవిడ బెటర ..
అపప్టివరకూ బాబా గారిని కలుసుకుంటే గాని ఇంటికి వెళళ్ను అనన్ మనిషి మీ లొకేషన కి రాగానే పిలల్లు, పిలల్లు అంటూ బాబా ధాయ్స
నుంచి బయట పడాడ్రు.”
అతని మాటలు వింటుంటే భాసక్ర కి ఇటీవల కొంత కాలంగా జానకి పర్వరత్నలో వచిచ్న మారుప్లు, చరిత పటల్ ఆవిడ పర్వరిత్ంచిన
విధానం కళళ్ ముందు కదిలింది.
ఇదనమాట జానకి జబుబ్..
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గబుకుక్న కిరణ చేతులు పటుట్కుని “మీ ఋణం ఉంచుకోను డాకట్ర.. జానకిని మామూలు మనిషిని చేయండి” అనాన్డు.
కిరణ నవివ్ “నా వృతేత్ కదండీ.. నాకేం కషట్ం లేదు.. డోంట వరీర్.. మీరు చాలా లకీక్ .. ఆవిడ సేఫ గా వచాచ్రు. ఈ బాబాలు,
సావ్మీజీలు దగగ్రకు వెళిళ్న సతరీలు ఏ వయసు వాళుళ్ అయినా వాళళ్ శిబిరాల నుంచి బయట పడడం అసాధయ్ం.. రక,రకాలుగా వాళళ్ని
వాడుకుంటూ దొంగ బాబాలు, సావ్మీజీలు చేసుత్నన్ దారుణాలు అనేకం.. ఎంత మంది వెధవలు పటుట్పడినా ఇంకా, ఇంకా పుటట్గొడుగులాల్
పుటుట్కొసుత్నాన్రు ఈ బాబాలు..”
“అమోమ్!

నిజంగానే మేము అదృషట్వంతులం బాబూ.. ఎనిన్ వారత్లు టి వి లో చూడడం లేదు..దేవుడా!” లీలమమ్ గోడకునన్

వెంకటేశవ్రసావ్మి పటానికి రెండు చేతులూ ఎతిత్ దణణ్ం పెటిట్ంది.
“తన మనసులో చెలరేగే భయాలు ఒకక్సారి నాకు చెపిప్ ఉంటె ఏం చేయాలో నేనే ఆలోచించేవాడిని.. నేనెపుప్డూ తనకి

ఏ

విషయంలో కూడా ఎలాంటి అభయ్ంతరాలు పెటట్లేదు. డాకట్ర కి చూపించేవాడినో, తన నమమ్కాలు, విశావ్సాలని గౌరవించి బాబాల దగగ్రకే
తీసుకువెళేళ్వాడినో ... ఏదో ఒక పరిషాక్రం చూపించేవాడిని.. ఎందుకు జానకి ఇలాంటి పని చేసింది?” బాధగా అనాన్డు భాసక్ర.
సానుభూతిగా చూసాడు కిరణ.
“అంతా అయోమయంగా ఉంది. శారదతో ఎంతో సనిన్హితంగా ఉండే జానకి కనీసం ఆవిడకి కూడా చెపప్కుండా ఎందుకిలా
చేసింది.. అసలు తనకి ఈ బాబాల సలహా ఇచిచ్, వెంట తీసుకు వెళిళ్ంది ఎవరు? అటు శారదకి , ఇటూ నాకు చెపప్కుండా అలా ఎలా
వెళిళ్ంది? ఇదంతా ఖరమ్ అనుకోవాలా.. ఏమనుకోవాలి?”
అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ ఆవేదన హృదయానిన్ మెలిపెడుతుంటే అలుల్డి మీద పేర్మ గుండెనిండా నిండిపోయింది ఆదినారాయణకి.
నెమమ్దిగా అతని వీపు మీద చేయి వేసి నిమురుతూ “అయిపోయిందిగా బాధపడకు.. జానకి చేసిన పూజలే తనని కాపాడాయి దుషట్శకుత్ల
బారిన పడకుండా.. లేకపోతె ఆ గురిమ్త బాబా గాడి లాంటి బాబా అయితే ఎంత ఘోరం జరిగేది” అనాన్డు.
“ఒకక్ గురిమ్త రాం

కాదండి.. మొతత్ం దేశంలో

కరడుగటిట్న కిర్మినలస్ గా పది మంది బాబాలు బయటపడాడ్రు. చాలా

భయంకరంగా పెరిగిపోతునాన్రు బాబాలు.. బయట కిర్మినలస్ కనాన్ ఈ డెన కిర్మినలస్ ఎకుక్వైపోయారు. ఒకళాళ్ ఇదద్రా..బాబా రాంపాల ,
ఇచాచ్దరి బాబా , నితాయ్నంద సావ్మి, నిరమ్ల బాబా, ఓం సావ్మి , సచిచ్దానందన గిరి .. సావ్మి అసీమానంద , బాబా రాం రహీం,
నారాయణ సాయి, రాధేమా ... ఆశారం బాపు అసలు ఈయన చూపులే భయంకరంగా ఉంటాయి. గురిమ్త రాం.. వీడి గురించి ఎనిన్ కధలు..
ఎకరాలకి ఎకరాలు పర్భుతవ్ భూమి సావ్హా చేసాడు.
సంత ఆశారం బాబా .. వీడి డెన లో ఐదుగురు మహిళల శవాలు కనిపించాయి.. ఒక మైనర బాలిక .. వీడి ఆశర్మం , ఆశర్మం
కాదులెండి.. అదొక డెన ... పోలీసులు దాడి చేసేత్ తన శిషుయ్ల తో ఒక కంచె కటిట్ంచాడుట. ఒక ఎస ఐ వీడి శిషుయ్ల్లు చంపేశారు. వీడికి 22
ఏళుళ్ జైలు శిక్ష వేసారు.
జై గురుదేవ .. మధురలో పర్భుతవ్ సథ్లాలు కబాజ్ చేసి విలాసవంతమైన భవనాలు నిరిమ్ంచుకునాన్డు. వీడి సథ్లాలే నాలుగు వేల
కోటుల్ట..
ఇంక నితాయ్నంద సావ్మి వాడి రాసలీలలు.. ఆరుగురు ఆడవాళళ్తో ఉనన్పుప్డు అరెసట్ చేసారు.
వీళళ్ంతా భకీత్ పేరుతొ చేసిన ఘోరాలు, నేరాలు, సాక్ం లు.. మైగాడ చెపుప్కుంటూ పొతే ఎపిసోడ లకు, ఎపిసోడ లు ... ఈ చెతత్
పైరవేట చానలస్ వాళుళ్ పనికిమాలిన సీరియలస్ వేలకి వేలు ఎపిసోడ లుగా తీసే బదులు, ఇలాంటి కధలు తీసేత్ జానకీ గారిలాంటి
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అమాయకసతరీలు ఇలా బాబాలు అంటూ పర్తి సమసయ్కి వాళళ్ దగగ్రకి పరిషాక్రం కోసం వెళల్రు.. ముఖయ్ంగా ఆడవాళేల్ ఈ బాబాలను పెంచి
పోషిసుత్నాన్రు.. వీళళ్ బేలతనం, భయాలు..” ఆవేశంగా చెపుప్కు పోతునన్ కిరణ జానకి రావడంతో ఆపేసాడు.
అతను చెపుత్నన్ బాబాల చరితర్ వింటూ భయంతో వణికిపోయింది లీలమమ్. జానకి నేరుగా వచిచ్ తలిల్ పకక్న కూరుచ్ంది.
“మీరు విశార్ంతి తీసుకోండి” అనాన్డు కిరణ జానకి వైపు చూసి.
జానకి నీరసంగా నవివ్ంది. “ఇంక నా వాళళ్ దగగ్రకి వచాచ్ను నిశిచ్ంత” అంది.
భాసక్ర వైపు చూసి “నేను ఒక పిర్సిర్క్పష్న రాసిసాత్ను.. రేపటి నుంచీ ఆ మేడిసన వాడండి..షి విల బి ఆలైరట .. ఇదిగో నా కారడ్”
అంటూ జేబులోంచి పరస్ తీసి అందులో నుంచి తన విజిటింగ కారడ్ తీసి ఇచాచ్డు.
భాసక్ర కృతజఞ్తగా అందుకుని థాంకస్ అనాన్డు.
కిరణ లేచి నిలబడి “నేను సెలవు తీసుకుంటాను సార” అనాన్డు.
వెంటనే భాసక్ర అతని చేయి పటుట్కుని కూరోచ్బెడుతూ “ఎకక్డికి వెళాత్రు ఇంత రాతిర్వేళ.. ఉండండి భోజనం చేసి ఇకక్డే ఉండి
ఉదయం వెళళ్ండి” అనాన్డు.
“అవును బాబూ మిమమ్లిన్ ఇలా పంపడం మాకు ధరమ్ం కాదు” అనాన్డు ఆదినారాయణ.
జానకి అతని వైపు చూసూత్ నీరసంగా అంది “పాపం ఇతను ననున్ ఆదుకుని తన హాసిప్టల కి తీసుకువెళాళ్డు నానాన్.. ఏ జనమ్లో
రుణానుబంధమో .. అమామ్ అని నోరారా పిలిచాడు.”
“ఇంకేం అమమ్ కోసం ఉండిపో బాబూ .. ఈ రాతిర్ ఇకక్డ విశార్ంతి తీసుకుని ఉదయమే వెళుళ్” అంది లీలమమ్ కూడా.
అందరూ అంత ఆపాయ్యంగా చెపుత్ంటే కిరణ కి వెళాల్లని అనిపించలేదు. ఈ కుటుంబంతో తనకి ఎంతో కాలంగా ఒక అనుబంధం
ఏదో ఉనన్టుట్ అనిపించింది.
“అమామ్ అందరికి భోజనం సంగతి చూడు” అనాన్డు భాసక్ర.
“అలాగే నానాన్...” అంటూ చాలారోజుల తరవాత రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో లేచి వంట గది వైపు వెళిళ్ంది లీలమమ్.
“మీరు ఫెర్ష అవండి” అనాన్డు భాసక్ర.
కిరణ లేచాడు. భాసక్ర అతనికి టవల ఇవవ్డానికి తను కూడా లేచి కిరణ వెనకాల వెళాళ్డు.
జానకి కూరుచ్నన్ దగగ్రనుంచి లేచి తండిర్ పకక్కి వచిచ్ ఆయన ఒడిలో తలపెటుట్కుని పడుకుంది.
ఆదినారాయణ ఆవిడ తల మీద చేయి వేసి నిమురుతూ “దేవుడులాంటి భరత్.. ఎనిన్ పూజలు చేసేత్ లభిసాత్డు.. అతనుండగా నీకేం
లోటని బాబాలను ఆశర్యించి వెళాల్వు తలిల్?” అనాన్డు.
జానకి చివువ్న లేచి కూరుచ్ని “ఎంతపని జరిగింది నానాన్..అంత దూరం వెళిల్ బాబాగారిని కలుసుకోకుండా వచాచ్ను. అయోయ్..
వెళాళ్లి నానాన్.. బాబాగారిని కలవాలి.. ఆయనకీ బోలెడు మహిమలునాన్యిట.. నానాన్! తీసికెళళ్వూ.” అంది ఆయనవైపు
పార్ధేయపూరవ్కంగా చూసూత్.
ఆయన సాథ్ణువులా చూసాడు..
జానకి బాబాల పర్లోభంలో ఎలా పడింది? ఆయన మెదడులో మొదటసారిగా మెదిలిన ఆ పర్శన్ ఆయనని ఉకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ంటే
నిరుతత్రుడై ఆమెనే చూసూత్ ఉండిపోయాడు..
PPP
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అరధ్రాతిర్.. పనెన్ండు దాటింది. జానకి ఇంటికి వచేచ్సింది అనన్ ఆనందంతో ఇంటిలిల్పాదీ హాయిగా నిదర్పోతునాన్రు. భాసక్ర కి
మాతర్ం ఎంత పర్యతిన్ంచినా నిదర్రావడం లేదు. జానకి తిరిగి రావడం ఆనందంగా ఉనాన్, ఆమె మానసిక సిథ్తి చూసుత్ంటే మళీళ్ ఎపుప్డు
ఎలాంటి ఉపదర్వం తెసుత్ందో అని భయంగా ఉంది.. ఆమె ఏ మాతర్ం కదిలినా ఆందోళనతో నిండిపోతోంది మనసు. కిరణ చెపిప్న విషయం
తలచుకుంటే భయంతో వణుకు పుడుతోంది.
పర్పంచంలో ఎనోన్ జరుగుతునాన్యి. వాటిని సీరియస గా తీసుకోడం తనకి ఆపాదించుకుని మానసిక కోష్భ అనుభవించడం
ఎంతవరకు సమంజసం!
జానకి మానసికంగా అంత బలహీనురాలా!
ఈ సంగతి తనకి ఎపుప్డూ అనిపించలేదు. ఏదో ఆందోళన పడుతోంది అనుకునాన్డే గానీ ఇంత వాయ్కులతతో ఉందని అనుకోలేదు.
చరితని ఊరికే తన అనుమానాలతో వేధిసోత్ందని చిరాకుపడాడ్డే కాని జానకి పడే ఆవేదన అరధ్ం చేసుకోలేదు.
ఏ మాతర్ం అరధ్ం చేసుకుని ఉనాన్ ముందే ఆమెకి కౌనిస్లింగ ఇపిప్ంచేవాడు.
జానకి బాబాల దగగ్రకు వెళేళ్ పరిసిథ్తే వచేచ్ది కాదు..అసలు జానకికి అలా వెళాళ్లనన్ ఆలోచన ఉందని కూడా తనకి తెలియకపోడం
దురదృషట్ం.
అదృషట్ం బాగుండి కిరణ లాంటి మంచి వయ్కిత్ దృషిట్లో పడింది కానీ ఇంకేదనాన్ అయి ఉంటె!.
భాసక్ర గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది కొనిన్ క్షణాలు.
పకక్న పడుకునన్ జానకీ వైపు చూసాడు.
మానసికంగా, శారీరకంగా బాగా అలసిపోయిందేమో ఆదమరచి నిదర్పోతోంది.
బెడ లైట వెలుగు పలచ్గా ఆమె మీద పడుతోంది. ఆమె ఎడమ చేయి మడిచి తలకింద పెటుట్కుని ఎడమవైపు ఒతిత్గిలి కుడి చేయి
భాసక్ర పొటట్మీద వేసి నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతోంది.
ఫాయ్న గాలికి ముంగురులు నుదుటి మీద పడుతునాన్యి. తెలుపు, నలుపు కలగలిసిన ఆ ముంగురులు సునిన్తంగా పైకి తోసి
పసిపిలల్లా నిదర్పోతోనన్ ఆమె వైపు జాలిగా చూసాడు.
ఏమైంది జానకిక్? ఎందుకిలా అయింది. కళళ్కింద నలల్గా కమిలినటుట్ అయింది. ఎపుప్డూ రెండువైపులా చెంపల మీద పసుపు,
కళళ్నిండా కాటుక, నుదుట కుంకుమతో కళ, కళలాడుతూ కనిపించే జానకి వడలిపోయి ఉంది.
గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ వచిచ్ంది నిటూట్రుప్.
ఎంత నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతోంది! ఇలా ఇంత హాయిగా పడుకుని చాలాకాలమైంది.
అరధ్రాతిర్ళుల్ లేచి చరిత గదిలో పడుకునేది. లేదంటే హలోల్ సోఫాలో కూరుచ్ని ఆలోచిసూత్ ఉండేది. నాలుగు కూడా కాకుండా సాన్నం
చేసి పూజ చేసుకునేది. “పడుకో జానకి అపుప్డే ఎందుకు లేచావు” అని అడిగితే నిదర్ రావడం లేదు అని ముకత్సరిగా చెపేప్ది. గత కొదిద్
నెలలుగా ఏదో మనోవాయ్ధితో బాధపడుతోంది అనుకునాన్డే కానీ అది ఇలాంటి ఉపదర్వానికి నాంది పలుకుతుందని అనుకోలేదు.
ఎంత పర్మాదం తపిప్ంది!
ఎలా జానకిని మళిళ్ మామూలు మనిషి చేసుకోవాలి?
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కిరణ ఏవో మందులు రాసాడు. మందులు వాడాలిస్నంత పరిసిథ్తి ఎలా కలిగింది? జానకికి ఏం తకుక్వ అయిందని డిపెర్షన! కిరణ
తో మళిళ్ ఒకసారి వివరంగా మాటాల్డితే!
అందరి ఎదురుగా అతను చెపేప్ది సరిగా వినలేదు..
వివరంగా ఏమీ అడగలేదు.
కిరణ తో మాటాల్డి ఈమె సమసయ్కి శాశవ్త పరిషాక్రం ఉందేమో తెలుసుకుంటే!
భాసక్ర నెమమ్దిగా జానకి చేయి తన పొటట్ మీద నుంచి తపిప్ంచాడు.
ఆమెకి నిదార్భంగం కలకుక్ండా అతి జాగర్తత్గా కొంచెం ఎడంగా జరిగి ఆమె వైపు చూసాడు. గాడంగా నిదర్పోతోంది. సనన్గా గురక
వినిపిసోత్ంది. శబద్ం చేయకుండా మంచం దిగి నెమమ్దిగా తలుపులు తీసుకుని గదిలోంచి బయటకు వచాచ్డు.
గెసట్ రూమ వేరే లేకపోడంతో చరిత లీలమమ్ గారి దగగ్ర పడుకుంది.. పిలల్ల గదిలో హరి, కిరణ పడుకునాన్రు.
భాసక్రిక్ ఆ సమయంలో కిరణ ని డిసట్రబ్ చేయడం సంసాక్రం కాదుకదా అనిపించింది. కానీ ఏదో తెలియని భయం సిథ్మితంగా
ఉండనీయలేదు.
అసిథ్మితంగా, రెసట్ లెస గా అనిపిసోత్ంది.
కాసేపు మూసి ఉనన్ పిలల్ల గది తలుపుల దగగ్ర తచాచ్డి వెనకిక్ హాలు వైపు నడిచాడు. టి వి ఆన లో ఉంది.
“ఎవరు చూసుత్నాన్రు?” ఆశచ్రయ్ంగా ముందుకు నడిచాడు. సోఫాలో కిరణ.
భాసక్ర ని చూడగానే గబుకుక్న లేచి “సారీ నిదర్ పటట్డం లేదు కొతత్ పేల్స కదా అందుకే..” అంటూ ఇబబ్ందిగా చూసాడు.
భాసక్ర తేలిగాగ్ నవావ్డు.
హమమ్యయ్ పడుకునాన్డేమో లేపడం సభయ్త కాదనుకునాన్డు. అతను మెలకువగా ఉండడంతో రిలీఫ గా అనిపించింది. “ నాకూ నిదర్
పటట్డం లేదు... పదండి అలా రోడుడ్ మీదకి వెళాద్ం” అనాన్డు.
షూయ్ర అంటూ లేచి నిలబడి టి వి ఆఫ చేసాడు కిరణ.
ఇదద్రూ బయటకి నడిచారు. భాసక్ర బయటనుంచి గడియవేసి తాళం వేసాడు. నెమమ్దిగా నడక పార్రంభించారు. కాలనీ నిశశ్బద్ంగా
ఉంది. అందరూ ఎవరిళళ్లోల్ వాళుళ్ వెచచ్గా గాఢ నిదర్లో ఉనాన్రు. యాభై ఫరాల్ంగులు నడిసేత్ మెయిన రోడ వసుత్ంది.
రోడుడ్ మొదటోల్ చినన్ కాఫీ హోటల ఉంది.. అకక్డ కొంతమంది కూరుచ్ని పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకుంటూ టీ తాగుతునాన్రు.
అపుప్డపుప్డూ ఒకటీ, అరా కారుల్, మోటార సైకిలస్ వెళుత్నాన్యి.
“టీ తాగుదామా?” అడిగాడు భాసక్ర.
“ హైదరాబాద వచాచ్క చాయ తాగకుండా ఎలా సార?” నవావ్డు కిరణ.
ఇదద్రూ లోపలి వెళిల్ ఒక టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు.
పదహారేళళ్ కురార్డు రెండు కపుప్లోల్ టీ తీసుకొచిచ్ పెటాట్డు. ఒక కపుప్ అందుకుని ఎదురుగా ఉనన్ రోడుడ్ మీదకి దృషిట్ పోనిసూత్
“అరధ్రాతిర్ వేళ వేడి, వేడి చాయ తాగుతుంటే బాగుంటుంది కదూ” అనాన్డు భాసక్ర.
“అవును సార... ఇలాంటి అనుభూతులు మాకు చాల తకుక్వగా కలుగుతుంటాయి.. ఉదయం నుంచి రాతిర్ వరకూ పేషంటల్తో
బిజీగా గడుసుత్ంది.. ఇంటికి వెళళ్గానే నిదర్ ముంచుకు వసుత్ంది.” అనాన్డు కిరణ.
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“మీరు సైకియాటిర్సట్ అనాన్రు ... అందరు డాకట్రస్ లాగే మీకూ చాలా మంది పేషంటస్ ఉంటారా?” కొంచెం ఆసకిత్గా అడిగాడు
భాసక్ర.
“ఇదివరకు ఏమో నాకు తెలియదు కానీ, గత పదేళుల్గా మానసిక రుగమ్తతో బాధపడేవాళుళ్ ఎకుక్వైనారు. ముఖయ్ంగా మహిళలు
విపరీతమైన డిపెర్షన తో బాధపడుతునన్ వాళుళ్ వసుత్ంటారు. “
“అలాగా.. ఎంచేత? “
“ఇది అని ఒక కారణం కాదు సార.. చాలామంది భరత్లతో బాధలు పడేవాళుళ్, పిలల్ల మీద బెంగ పెటుట్కునేవాళుళ్, జీవితంలో సుఖం
లేని వాళుళ్, కొంతమంది కాలేజ సూట్డెంటస్... విపరీతమైన సెట్ర్స తో డిపెర్షన లోకి వెళిల్పోతుంటారు..మీకో సంగతి తెలుసా! ఇలాంటి వాళేళ్
బాబాలను, జోయ్తిషుక్లను ఎకుక్వగా నముమ్తుంటారు. ఏ జబుబ్ అయినా వెంటనే తగగ్దు కదా.. మందులు వాడుతుండాలి. మెడిటేషన
లాంటివి చేయాలి..కానీ వాళళ్కి మంతర్ం వేసినటుట్ మాయం అవాలి. అలా అవకపోతే డాకట్రస్ మీద నమమ్కం ఉండదు. బాబాలను
నముమ్తారు.. వీళళ్ బలహీనతలు కనిపెటిట్ బాబాలు మోసాలు చేసుత్ంటారు. “
భాసక్ర గుండె దడదడలాడింది.
మౌనంగా టీ తాగుతూ చుటూట్ పరికించి చూసాడు.
అకక్డ ఉనన్ మిగతావాళుళ్ కొంచెం గటిట్గానే రాజకీయాలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వీళిల్దద్రివైపు వైపు ఒక చూపు విసిరి మళీళ్ వాళళ్
చరచ్లోల్ మునిగిపోయారు.
“కిరణ! నా భారయ్ సమసయ్ ఏంటి? ఆవిడ డిపెర్షన లోకి వెళళ్డానికి కారణం ఏంటి?” అడిగాడు భాసక్ర.
కిరణ టీ కొంచెం, కొంచెం సిప చేసూత్ నెమమ్దిగా అనాన్డు.
“సర ఆవిడ మాతర్మే కాదు.. నా దగగ్రకి మీ భారయ్ వంటి వారి కేసులు ఇటీవల చాల వసుత్నాన్యి. ఆడపిలల్లునన్ పర్తి తలిల్ చెపప్లేని
ఆందోళనతో బాధపడుతోంది. కారణం రోజు,రోజుకీ పర్పంచంలో పెరిగిపోతునన్ దారుణాలు.. వారాత్పతిర్కలోల్ వారత్లు చదవడం భయంతో
వణికిపోడం.. ఇలాంటి ఆడవాళుళ్ ముందుగా నమేమ్ది బాబాలను. వాళుళ్ మాతర్మే తమ బాధ విని అరధ్ం చేసుకుంటారనన్ మూఢ నమమ్కం.
“ఇంటోల్ వాళళ్కి చెపుప్కోరు. చెపిప్నా వారికి కలిగే భయాలు, అనుమానాలు ఎవరు అరధ్ం చేసుకుంటారు. అలా అరధ్ం చేసుకుని
ధైరయ్ం చెపేప్వాళుళ్ చాలా అరుదు. అసలు ఎవరికీ చెపాత్రు.. పిలల్లకి చెపప్లేరు. అతత్గారు వింటారా.. వినరు.. భరత్కి చెపితే వినడు.. వినాన్
భారయ్ తెలివితకుక్వది అనో, భయసుత్రాలు అనో, అనుమానం మనిషి అనో కొటిట్పారేసాత్డు. ఇంక ఎవరికీ చెపుప్కుంటారు!
వీళళ్ బలహీనతలు కనిపేటేట్ వాళుళ్ మేము సావ్ములం, బాబాలం, మాకు మాయలు, మంతార్లూ తెలుసు అంటూ, ఇదిగో ఈ పూజ
చేసేత్ మీ సమసయ్ తీరుతుంది అని, లేదా ఈ తాయెతుత్ కటుట్కుంటే మీ అమామ్యికి ఏమి కాదు అనో చెపిప్ వీళళ్ దగగ్ర డబుబ్ దోచుకోడం
చేసుత్నాన్రు. “
“మన దురదృషట్ం ఏంటంటే కొందరు వి ఐ పి బాబాలుంటారు.. వాళళ్ని పర్భుతవ్మే పెంచి పోషిసుత్ంది. వాళళ్కి ఆశర్మాలు
పెటుట్కోమని వేలకి వేల ఎకరాలు ఇసుత్ంది. వాళుళ్ చేసే అకర్మాలకూ, అరాచకాలకు కాపు కాసుత్ంది.. వాళళ్ని రకిష్సుత్ంది. సామానుయ్లు
ఎవరైనా వాళళ్ నిజసవ్రూపానిన్ బటట్బయలు చేసేత్ ఆలా చేసిన వాళళ్ని అరెసుట్ చేసుత్ంది. ఇదండీ మన సమాజం. ఎంతమంది నిజసవ్రూపాలు
బయటపడినా నమేమ్వాళుళ్ నమమ్క మానడం లేదు. అనిన్టికనాన్ విచారకరమైన విషయం ఇటీవల దృశయ్ మాధయ్మాలోల్ వాళళ్ పర్కటనలు,
పర్చారాలు కూడా ఉధృతం అవుతునాన్యి. మీ పేరుకి , మీ నక్షతార్నికి ఈ రాయి, ఈ రపప్ చాలా మంచిది.. పచచ్లు వేసుకోండి, రతాన్లు

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

63

వేసుకోండి, కెంపులు, ఇలా అనేక రకాల వాయ్పారవేతత్లు కూడా మానవ బలహీనతలని కాష చేసుకుంటూ వాయ్పారాలను అభివృదిధ్
చేసుకుంటునాన్రు. వీటిని అరికటాట్లి.. ”
భాసక్ర నిటూట్రాచ్డు. నిజమే అరికటాట్లి.. కానీ ఎలా?ఎవరు అరికడతారు! పిలిల్ మేడలో గంట కటేట్దెవరు?
ఇతను చెపిప్ంది నూటికి నూరుపాళుళ్ నిజం. జానకిలాంటి అమాయకులు నమిమ్నంతకాలం దొంగ బాబాలు పుటట్గొడుగులాల్
పుటుట్కొసూత్ ఉంటారు. ఎవరో, ఎకక్డో వాళళ్ నిజసవ్రూపం బయటపెటిట్నా పర్జల కనీన్ళుల్ తుడవడానికి వాళళ్ని అరెసట్ చేయడం అనే డార్మా
ఆడి తిరిగి వాళళ్ కారయ్కలాపాలు యధేచచ్గా సాగనిసాత్రు. అండ, దండ ఉంటె మోసాలు చేయడానికి భయం ఎందుకు?
“నా వైఫ కి ఏదనాన్ టీర్టెమ్ంట అవసరమా? కౌనిస్లింగ ఇసాత్రా..?”
“రాతిర్ నేను ఇచిచ్న పిర్సిర్క్షన పర్కారం ఒక నెల రోజులు ఆ మందులు వాడండి. ఆవిడ మందులు వాడుతునన్ంత కాలం ఎకుక్వ సేపు
నిదర్పోతారు.. కంగారు పడకండి. ఆవిడని మీరు కానీ, మీ వాళుళ్ కానీ ఎవరైనా సరే కనిపెడుతూ ఉండాలి. లేకపోతే ఆవిడ మళిళ్ వెళిళ్పోయే
పర్మాదం ఉంది ..”
ఆ మాటతో ఉలికిక్పడాడ్డు భాసక్ర. తను అనుకునేది నిజం.. జానకిని కనిపెటిట్ ఉండాలి. పర్సుత్తం ఆవిడ మానసిక సిథ్తి సరిగా లేదు..
తనకి ఏం కావాలో సప్షట్మైన అవగాహన లేదు.
“ఎపప్టినుంచి మొదలు పెటట్మంటారు?” అడిగాడు.
“రేపే సాట్రట్ చేయండి సార.”
రేపే సాట్రట్ చేయాలి. జానకి తన జానకి మతి తపిప్ పర్వరిత్సోత్ంది. అందుకు ఆమెని మతుత్లో ఉంచాలి. భాసక్ర కి దుఃఖం తనున్కు
వచిచ్ంది.
భాసక్ర పరిసిథ్తికి జాలేసింది కిరణ కి. ఎంత మంచివాడు. ఇంత మంచి భరత్, మంచి కుటుంబం ఉనన్ జానకిగారి లాంటి వాళుళ్
ఇలాంటి దౌరాభ్గయ్ సిథ్తికి రావడానికి కారణం ఎవరు? రోజు, రోజుకి ఈ సమాజంలో పెరిగిపోతునన్ అనిశిచ్తి .. అభదర్త... మూడేళళ్ పిలల్
దగగ్రనుంచి ఆడపిలల్ కనిపిసేత్ చాలు పశువులాల్ మీదపడిపోతునాన్రు.
జీవితం అంటే కామం అనే నిరణ్యానికి వచాచ్రు. కామానికి ఉచచ్ం, నీచం, వయసు, వావి తారతమాయ్లు లేవు, నీతి, నియమం,
ధరమ్ం , సిగుగ్ ఏమి లేవు..మనిషి కీ పశువుకీ తేడాలేకుండా పోతోంది.
“పదండి వెళాద్ం ... మళిళ్ మీరు ఉదయానేన్ వెళాళ్లేమో కదా.. బాగా లేట అయింది” అంటూ లేచాడు భాసక్ర.
కిరణ కూడా లేచి అతడిని అనుసరించాడు.
లీలమమ్ తవ్రగా లేచి పిలల్లని కాలేజ కి పంపించింది. భాసక్ర ఆఫీస కి వెళళ్లేదు. జానకి లేచాక పరిసిథ్తి ఎలా ఉంటుందో అనే
భయంతో నూయ్స పేపర చదువుకుంటూ ఇంటోల్నే ఉండిపోయాడు.
ఆదినారాయణ సాన్నం చేసి గుడికి వెళాళ్డు.
జానకి వచిచ్ందనన్ విషయం తెలిసి శారద ఆతర్ంగా వచిచ్ంది.
“ఏది పినిన్గారూ! జానకి లేచిందా?” అడిగింది వసూత్నే అటు,ఇటూ తొంగి చూసూత్.
“పడుకుందమామ్ ఇంకా లేవలేదు” అంది లీలమమ్.
“ఎకక్డికి వెళిళ్ందిట...?” అడిగింది శారద.
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అపుప్డే సాన్నం చేసి వచిచ్న కిరణ వైపు చూసూత్ “ఇడుగో ఈ అబాబ్యి తీసుకువచాచ్డు” అంది లీలమమ్.
శారద అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
ఆవిడ చూపులు ఇబబ్ందిగా ఎదురుక్ంటూ అటూ, ఇటూ తచాచ్డి భాసక్ర పకక్కి వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు.

శారద భాసక్ర దగగ్రకి వచిచ్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది అని అడిగింది. భాసక్ర ఒకసారి శారద వైపు, కిరణ వైపు చూసి జరిగిన విషయం
కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. అంతా విని శారద నోరెళళ్బెటిట్ కూరుచ్ండిపోయింది.
“మీరు ఒక సాయం చేయాలి” అనాన్డు భాసక్ర.
“చెపప్ండి” అంది శారద.
“జానకిని ఇకక్డినుంచి ముందు ఒక బాబా దగగ్రకి తీసుకువెళిళ్న ఫెర్ండ ఎవరో తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు.
శారద ఆలోచిసూత్ అంది “మొనన్ అంటే నినన్ గాక మొనన్ మన కాలనీలోనే వెనక వీధిలో ఉండే ఉమాదేవిని అరెసట్ చేసారు పోలీసులు
... ఎందుకు అని నేను ఆరా తీసేత్ తెలిసింది ఆవిడకి ఒక సమ్గిల్ంగ ముఠాతో సంబంధాలు ఉనాన్యట. వాళల్తో చేతులు కలిపి ఏవేవో
వెధవపనులు చాలా చేసిందిట. ఆ ముఠా నాయకుడు ఒక దొంగ బాబా ... ఆయనని కూడా అరెసుట్ చేసారు. మీరు చూడలేదా ఆ నూయ్స”
అడిగింది ఆశచ్రయ్ంగా.
భాసక్ర కిరణ వైపు చూసాడు. కిరణ పర్శాన్రధ్కంగా శారద వైపు చూసాడు. భాసక్ర కి గురొత్చిచ్ంది మొనన్ రాతేర్గా ఒక బాబా లీలలు
బయటపడాడ్యని వారత్లు చూపిసూత్ కొందరిని చాలా అసహయ్ంగా ఇంటరూవ్య్ చేసారు కొనిన్ చానెలస్ వాళుళ్..
“అంటే జానకి ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ందా? ఐ మీన ఉమాదేవి జానకిని అకక్డికి తీసుకువెళిళ్ ఉంటుందా?”
“కచిచ్తంగా”...అంది శారద.
“మరి జానకి అకక్డి నుంచి ఎలా బయటపడింది?” బురర్ గోకుక్నాన్డు భాసక్ర.
ఎంత ఆలోచించినా అతనికి అరధ్ం కాలేదు. రాతిర్ జానకి కలగాపులగంగా ఏదేదో చెపిప్ంది.. కానీ అపప్టి కండిషన లో తనేమి
వినలేదు. జానకిని కేష్మంగా చూసుత్నాన్ననన్ ఆనందం తపప్ ఇంక వేరే ఆలోచన, ధాయ్స లేకపోయింది.
అపుప్డే జానకి నిదర్లేచి హాలోల్కి వచిచ్ంది.
“అమామ్, నానాన్” అని పిలుసూత్ వంటగదివైపు వెళుత్నన్ ‘జానకి జానకీ’ అనే శారద పిలుపు విని శారద వైపు చూసి శారదా.. నువావ్..
అంటూ గబా,గబా శారద దగగ్రకి వచిచ్ంది. “ఎలా ఉనాన్వు జానకీ.. ఎకక్డికి వెళాల్వు?” అంది శారద జానకి చేయి పటుట్కుని.
“నేనెకక్డికి వెళాల్ను..ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు.. ఏదో దారి తపిప్ రెండు రోజులు అటూ, ఇటూ తిరిగాను అంతే.”
తేలిగాగ్ అంటునన్ జానకి వైపు తెలల్బోయి చూసింది శారద.
సుధాకర, అవంతి ఐసీర్క్ం పారల్ర లో కూరుచ్నాన్రు.

PPP

అవంతి తల వంచుకుని సూప్న తో ఐసేర్క్ం మెలల్గా తింటోంది. సుధాకర ఆ పిలల్నే గమనిసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
అతని మసిత్షక్ం నిండా అవంతి ని గురించిన ఆలోచనలు ముసురుకుని ఉనాన్యి. మనసులో విపరీతమైన ఆందోళన నిండిపోయి
ఉంది.
ఎందుకిలా బిహేవ చేసోత్ంది అవంతి.
ఎందుకు రాను, రానూ తలిల్ని ఓ శతుర్వులా చూసోత్ంది.
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ఎవరి తపుప్? జాహన్విదా ? అవంతిదా!
జాహన్వి కూడా మరీ రాక్షసంగా పర్వరిత్సోత్ంది.

కొంచెం కూడా సునిన్తతవ్ం లేదు. పోనీ తనతో ఎలా ఉనాన్ ఇపుప్డు వచిచ్న నషట్ం ఏమి లేదు. కానీ ఆడపిలల్ అవంతితో అంత హారష్
గా పర్వరిత్ంచడం దేనికి? అందుకే అవంతి ఇలా రెక లెస గా తయారైందా? అవంతిని ఎవరు పర్భావితం చేసుత్నాన్రు! తన కాల్స మేటస్
ఎవరనాన్ అవంతి మనసు పాడు చేసుత్నాన్రా. ఒకక్సారనాన్ జాహన్వి అవంతి కాలేజ కి వెళిల్ తన ఫెర్ండస్ ఎలాంటి వాళుళ్ ఉనాన్రు? కాలేజ లో
ఎలా పర్వరిత్సోత్ంది? ఎలా చదువుతోంది? తన బెహేవియర ఎలా ఉంటోంది అని తెలుసుకోదు.. ఎంత సేపు తన గొడవే కానీ జాహన్వికి పిలల్ల
మీద శర్దధ్ ఎలా చూపించాలో తెలియదు.. వాళుళ్ తన అభీషాట్నికి వయ్తిరేకంగా పర్వరిత్సేత్ తిటట్డం, విసుకోక్డం, కసురుకోడం తెలుసు.. దగగ్ర
కూరోచ్బెటుట్కుని వాళల్కి ఏం కావాలో బుజజ్గించి తెలుసుకుని తదనుగుణంగా వయ్వహరించడం అసలు తెలియదు.
పిలల్ల సైకాలజీ తెలుసుకుని పర్వరిత్ంచాలి. ఆ విషయం జాహన్వికి ఎందుకు అరధ్ం కాదు.
సుధాకర సనన్గా నిటూట్రాచ్డు.
అవంతి ఐస కీర్ం తినడం పూరిత్ అయింది.
“ఇంకా తింటావా” అడిగాడు సుధాకర.
తల ఊపింది తింటా అనన్టుట్.
బేరర ని పిలిచి ఇంకో ఐస కీర్ం ఆరడ్ర చేసాడు. ఈ లోగా మాటలు కలుపుతూ “అవంతీ “! పిలిచాడు.
అవంతి అతని మొహంలోకి చూసింది.
“నీకేమైంది ?” అడిగాడు.
అవంతి కాసేపు ఏం మాటాల్డలేదు. తల తిపుప్కుని ఎటో చూడసాగింది.
“చెపప్మామ్.. చదువు నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్వు.. కాలేజికి వెళళ్డం లేదు.. ఏదో అనవసర విషయాలు ఆలోచిసాత్వు. అమమ్తో
గోదావపడుతుంటావు.. చెపుప్ తలిల్.. నీకేం కావాలి? ఎందుకలా చేసుత్నాన్వు?” నచచ్చెబుతునన్టుట్గా అనాన్డు ..
“నేను అమమ్తో ఊరికే గొడవపడుతునాన్నా? అమమ్ ఎంత టారచ్ర పెడుతోందో తెలుసా?” కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరుగుతోంటే అంది
అవంతి.
“అయయ్యోయ్. నేనేం అనలేదురా నినున్.. ఏడవకు. ఊరికే అడిగాను. ఎందుకు తిడుతుంది అమమ్ నినున్? నువేవ్ం చేసావు?” ఓ పకక్
ఓదారుసూత్నే విషయం రాబటేట్ పర్యతన్ం చేసాడు సుధాకర.
“నాకు అమమ్ నచచ్లేదు. ఎపుప్డూ చరిత వాళళ్ అమమ్ని తిడుతుంటుంది.. ఆంటీ చాలా మంచిది. చరితను ఎపుప్డూ ఏమి అనదు.
అమమ్ ననున్ పర్తి దానికి తిడుతూ ఉంటుంది. నాకు అసలు ఇంటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదు.” చెంపల మీద జారిన కనీన్ళుల్ చునీన్తో
తుడుచుకుంది.
సుధాకర తుళిళ్పడాడ్డు. కంగారుగా అనాన్డు “తపుప్ అవంతీ! అలా అనకూడదు. ఇలల్నాన్క ఇలాంటి గొడవలు అందరికీ ఉంటాయి.
అంతమాతార్న ఇంటోల్ ఉండడం ఇషట్ం లేదు అనచాచ్?”
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“అవును డాడీ నాకు అసలు ఇంటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదు. అమమ్ ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకళళ్ని తిడుతూ ఉంటుంది. అసలు
పర్శాంతంగా ఉండనివవ్దు.. ఎందుకసలు ఆవిడ అటాల్ అందరిని తిడుతూ ఉంటుంది. అమమ్కేదో మెంటల పార్బెల్ం ఉంది.. బాబాగారి దగగ్రకు
తీసుకువెళళ్చుచ్ గా..” సీరియస గా అంది అవంతి.
సుధాకర మార్నప్డిపోయాడు. అవంతి .. ఇంకా పదేద్నిదేళుళ్ కూడా నిండని ఈ అమామ్యి నోటి నుంచి ఇలాంటి మాటలా.. ఇలాంటి
ఆలోచన వచిచ్ందంటే ఆ పసిమనసు ఎంత బాధపడి ఉంటుంది! అలా అవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? జాహన్వి తన పటల్ చూపిసుత్నన్
నిరాదరణా!? అలా అయితే, అవంతి విషయంలో తను శర్దధ్ తీసుకోవాలి దుర్ధంగా నిశచ్యించుకునాన్డు.
“సరే అమమ్కి నేను చెపాత్ను. నువువ్ అమమ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు. రేపటి నుంచీ శర్దధ్గా కాలేజ కి వెళూత్ బాగా చదువుకోవాలి
సరేనా.” మృదువుగా అనాన్డు.
అవంతి మౌనంగా ఉండిపోయింది. సుధాకర అనుమానంగా చూసూత్ అనాన్డు “సరేనా?”
అవంతి నెమమ్దిగా అంది “చరిత వాళళ్ అమమ్గారి లాగా అవాలి అమమ్. “
“అలాగే” నవావ్డు.
ఇంతలో ఐస కీర్ం రావడంతో అవంతి తినడంలో మునిగిపోయింది.
చరిత ఎవరో సుధాకర కి తెలియదు. వాళళ్ అమమ్ కూడా తెలియదు. జాహన్వికైనా తెలుసో, లేదో.. ఈ పిలల్ని అంతగా పర్భావితం
చేసిన ఆవిడని ఒకసారి చూసేత్ బాగుండు. వీలయితే అపుప్డపుప్డు అవంతిని వాళిళ్ంటికి పంపించి ఆవిడతో కౌనిస్లింగ ఇపిప్ంచవచుచ్.
సుధాకర ఆలోచనలు సాగిపోతునాన్యి.
అవంతి సవ్రం వినిపించింది. “డాడీ! మనింటికి చరిత వాళళ్ అమమ్గారిని పిలుదాద్మా? ఆవిడని చూసి అమమ్ బుదిధ్ తెచుచ్కుంటుంది.”
ఆ సవ్రంలో వినిపించిన కసికి అతను నిశేచ్షుట్డై చూసాడు.
అవంతిని ఇలా వదలకూడదు మరోసారి అనుకుంటూ “వాళిళ్ంటికి వెళదాం పద. నీకు తెలుసా వాళిళ్లుల్?” అనాన్డు.
“రెండు సారుల్ వెళాల్ను కానీ గురుత్ పటట్లేను.. రేపు కాలేజ నుంచి చరితతో కలిసి వెళాద్ం నువువ్ మా కాలేజ దగగ్రకు వచెచ్య” అంది.
“సరే పద ఇంటికి వెళాద్ం” అంటూ లేచాడు సుధాకర.
అవంతి కూడా లేచి అతడిని అనుసరించింది.
రాతిర్ పదకొండు అయింది.
అవంతి, సిదూధ్ వాళళ్ గదిలో గాఢ నిదర్లో ఉనాన్రు.
సుధాకర హాలుకి ఆనుకుని ఉనన్ బాలక్నీలో నిలబడి సిగరెట కాలుసుత్నాన్డు.
జాహన్వి టి వి లో ఆఖరి సీరియల చూసి టి వి ఆఫ చేసి బెడ రూమ లోకి వెళళ్బోతూ సుధాకర బాలక్నీలో నిలబడి ఉండడం చూసి
అతని దగగ్రకు నడిచింది.
“ఏంటి ఇకక్డ నిలబడాడ్రు?” వంకరగా అడిగింది.
ఆ అడిగిన తీరుకి సుధాకర కి సమాధానం చెపాప్లనిపించలేదు. మౌనంగా రోడుడ్ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
జాహన్వి అతను ఎటు చూసుత్నాన్డో గమనిసూత్ తన చూపులు కూడా రోడుడ్ వైపు తిపిప్ంది.
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అపప్టికే జనసంచారం బాగా తగిగ్ంది. అడపా,దడపా కారుల్, మోటార సైకిళుళ్ , ఆటోలు తిరుగుతునాన్యి. రోడుడ్కి అవతల పకక్
ఫుట పాట మీద ఇదద్రు బిచచ్గాళుళ్ గుడడ్లు పరుచుకుని పడుకునాన్రు. షాపులనీన్ మూసేశారు. రోడుడ్ చివర ఉనన్ ఒక నరిస్ంగ హోమ తెరిచే
ఉంటుంది.
మెయిన రోడుడ్ నుంచి కొంచెం లోపలికి వసేత్ ఒకే లైన లో కొనిన్ అపారట్ మెంటస్ కనిపిసాత్యి.. వాటి ఎదురుగా కొనిన్ షాపులు, ఒక
నరిస్ంగ హోమ, దాని పకక్నే ఒక మెడికల షాప ఉంటాయి. ఆ రెండు పగలు రాతిర్ తెరిచే ఉంటాయి. పగలు జనం బాగానే తిరుగుతుంటారు
కానీ రాతిర్ పది దాటాక అంతగా ఎవరూ తిరగరు. పర్శాంతంగా ఉంటుంది.
“పడుకుందాం వసాత్వా?” అంది విసుగాగ్ జాహన్వి.
సుధాకర కొదిద్ నిమిషాలు నిశస్బద్ంగా ఉండి అనాన్డు “జాహన్వీ! అవంతితో నువువ్ ఒక తలిల్లా పర్వరిత్ంచడం ఎపుప్డు
నేరుచ్కుంటావు? “
జాహన్వి నొసలు చిటిల్ంచి అసహనంగా చూసింది.. “వాట డు యూ మీన ? నేనిపుప్డు తలిల్లా కాక ఎలా ఉనాన్ను?”
“ఆ విషయం దానేన్ అడుగు..”
“అంటే! ఏంటి నీ ఉదేద్శం?” తోక తొకిక్న తాచు అయింది.
“అరవకు ఇది అరధ్రాతిర్... అందరూ వింటారు.. నువువ్ నీ హారష్ బిహేవియర మారుచ్కోకపోతే అవంతిని పోగొటుట్కుంటావు
జాహన్వీ..” అనాన్డు సుధాకర.
జాహన్వి విసురుగా అతని చేయి పటుట్కుని బెడ రూమ లోకి లాకొక్చిచ్ తలుపేసి “చెపుప్ ... ఇపుప్డు చెపుప్.. ఏంటి? నేనేం చేసాను
దానిన్ .... కొటాట్నా.. చంపానా.. హింస పెటాట్నా? చెపుప్..” గటిట్గా నిలదీసూత్ అంది.
సుధాకర ఆమె వైపు గంభీరంగా చూసాడు. “జాహన్వీ! నీకు భగవంతుడు అనీన్ ఇచాచ్డు కానీ, సునిన్తతవ్ం, వివేకం ఇవవ్లేదు.
అందుకే నీకు అవంతి అరధ్ం కావడం లేదు. కనీసం చెపేత్ వినే సంసాక్రం కూడా దేవుడు నీకు ఇవవ్లేదు. అవంతి చినన్ పిలల్ . టెండరింగ ఏజ.
ఈ వయసులో దాని మనసు చాలా సునిన్తంగా ఉంటుంది. పర్తి చినన్ విషయానిన్ భూతదద్ంలో చూసుత్ంది. మంచి అయినా, చెడు అయినా
దాని రియాక్షన చాలా తీవర్ంగా ఉంటుంది. నువువ్ ఒక నియంతలా పర్వరిత్సూత్ తలిల్, కూతుళళ్ మధయ్ ఉండే సునిన్తమైన బంధానిన్ తెగిపోయేలా
చేసుత్నాన్వు.”
“అంటే! అంటే! అది ననున్, నాతో బంధానిన్ తెంచుకుని వెళిళ్పోతుందా!? అది తపుప్ చేసేత్ తిటేట్ అధికారం నాకు లేదా?” విరుచుకు
పడింది జాహన్వి.
సుధాకర కి ఆవిడ మూరఖ్తవ్ం చూసుత్ంటే అసహయ్ం వేసింది. చెపేప్ది వినిపించుకోకుండా అదే ధోరణిలో పర్వరిత్సుత్నన్ ఈమెని
ఏమనాలి? ఎలా చెపాప్లి ఈమెకి? చెపప్కపోతే జీవితాలు చిందర,వందర అయిపోతాయి. చెపేత్ రభస ... ఏం చేయాలో, ఈ సమసయ్ని ఎలా
పరిషక్రించాలో అరధ్ం కాలేదు సుధాకర కి.
“అసలు అది కాదు మీరే.. మీరే దానిన్ రెచచ్గొడుతునాన్రు. నా మీద ఉనన్ కోపం, కసి దాని దావ్రా తీరుచ్కోవాలి అనుకుంటునాన్రు.
చూడండి ఇపుప్డే చెపుత్నాన్.. ఈ ఇంటోల్ నేనుండాలి అంటే నా పెతత్నం మాతర్మే ఉండాలి.. అందరూ నా మాట వినాలి.. నాకు అనుకూలంగా
నడుచుకోవాలి. అలా కాకపోతే చెపప్ండి ఏం చేయాలో తేలుచ్కుంటాను.”
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సుధాకర కి ఒళుళ్ మండిపోయింది. లాగిపెటిట్ ఆమెని ఎడా, పెడా చెంపలు వాయించాలనిపించింది. కానీ ఆ తరవాత ఏం
జరుగుతుందో అతను ఊహించగలడు. అందుకే బలవంతంగా తనని తానూ కంటోర్ల చేసుకుంటూ “నువువ్ మూరుఖ్రాలివి అని తెలిసి కూడా
నీకు ఏదో చెపేప్సి నినున్, రాతిర్కి రాతిర్ మారేచ్యాలని అనుకోడం నా బుదిధ్లేని తనం. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ నువువ్ చేసుకో. నా కూతురిన్ ఎలా
పెంచాలో, దానికి ఏం ఇవావ్లో నాకు తెలుసు.. నేను చూసుకుంటా” విసురుగా తలగడ తీసుకుని తలుపు తీసుకుని హాలోల్కి వెళిళ్పోయాడు.
జాహన్వి బుసలు కొడుతూ తలుపు ధడాలన్ వేసుకుని మంచం పైన వాలిపోయింది.
ఎంత తలుపులు వేసుకునాన్ జాహన్వి సవ్రం నిదర్లో ఉనన్ అవంతిని లేపిందని, ఆ పిలల్ కళుళ్ తెరుచుకుని జరుగుతునన్ది అలా
చూసూత్ ఉందని ఇదద్రికీ తెలియలేదు.
అవంతి గుండె దడ, దడలాడసాగింది. అమమ్ మారదు అనుకుంది నిశచ్యంగా.
పాపం నానన్! తండిర్ మీద జాలితో నిండిపోయింది ఆ పిలల్ హృదయం.
అమమ్కి ఎవరనాన్ ఒకరు పనిషెమ్ంట ఇసేత్ బాగుండు. తనని బాధ పెటిట్నా పరావ్లేదు. కానీ ఎపుప్డూ నానన్ని పురుగులా తీసేసూత్,
నానా మాటలు అంటూ ఆయన బాధ పడుతుంటే కనీసం సారీ అయినా చెపప్దే! అసలు అమమ్ మనసు అంత కఠినంగా ఎలా ఉంది?
అమమ్ కొంచెం తగిగ్ ఉండడం అంటూ జరిగితే అది వీడితోటే . అంత జరుగుతునాన్ ఏమి పటట్నటుట్ హాయిగా నిదర్ పోతునన్ సిదూధ్ వైపు
చూసింది.
అమామ్, వీడూ ఒకటి, నానన్ తను ఒకటి.. అసలు నానన్, తను వేరే ఫాల్ట తీసుకుని వెళిళ్పోతే ఎలా ఉంటుంది! హాయిగా
ఉంటుంది.
అవును నానన్ని అడగాలి. రేపే ఇదద్రం కలిసి వెళిల్ ఒక ఫాల్ట రెంట కి దొరుకుతుందేమో వెతకాలి.
అసలు నానన్ ఈ అమమ్ని వదిలేసి వేరే పెళిల్ చేసుకుంటే బాగుండు.
అవంతి ఆలోచనలు పరి,పరి విధాలా సాగిపోతునాన్యి.
వెళిల్పోవాలి. అమమ్కి తను వెళిళ్పోతే ఎలా ఉంటుందో! ఎలా ఉంటుంది? చాలా హాయిగా ఉంటుంది.
ఉండకూడదు. అమమ్ హాయిగా ఉండకూడదు.. బాధపడాలి.
అమమ్ బాధపడాలంటే ఎలా? ఏం చేసేత్ అమమ్ బాధపడుతుంది.
నువువ్ మాకు అకక్రేల్దు అని చెపేత్ బాధపడుతుందేమో..!
అమమ్ని నలుగురి ముందు అవమానిసేత్ బాధపడుతుందేమో.. అంత ధైరయ్ం ఎవరికుంది!
ఇవనేన్ కాదు తను ఒకక్తే అమమ్కి కనిపించకుండా వెళిల్పోవాలి.
అవును తనే కొనిన్ రోజులు అమమ్కి కనిపించకుండా వెళిల్పోవాలి..
ఎలా? ఎకక్డికి వెళాళ్లి?
అవంతి అలా ఆలోచిసూత్ ఎపప్టికో కళుళ్ మూసుకుంది.
PPP
ఉమాదేవిని అరెసుట్ చేసాక ఆ కాలనీ వారత్లోకి
ల్ ఎకిక్ సంచలనం సృషిట్ంచింది.
తరచూ పోలీసులు వచిచ్ చుటుట్ పకక్ల ఉంటునన్ ఇళళ్ వాళళ్ందరినీ ఆవిడ గురించి వాకబు చేసుత్నాన్రు.
ఈ పరంపరలోనే జానకీ గురించి ఆ నోటా, ఈ నోటా కాలనీ అంతా తెలిసిపోయింది.
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జానకీ తిరిగి వచిచ్ందని కేసు విత డార్ చేసుకునాన్డు భాసక్ర .. కానీ వివరాలు చెపప్లేదు పోలీసులకి.
ఒకరోజు పోలీసులు ఇంటికి వచాచ్రు.

అపప్టికి భాసక్ర ఇంకా ఆఫీస కి వెళళ్లేదు. లీలమమ్, ఆదినారాయణ కూడా ఉనాన్రు. జానకి పూరిత్గా సిథ్మితపడకపోడంతో లీలమేమ్
ఇంటోల్ మొతత్ం చూసుకుంటోంది. పిలల్లకి కారేజీ ఇచిచ్ కాలేజ కి పంపించి, పూజ చేసుకుంటోంది ఆవిడ. ఆదినారాయణ వారాత్పతిర్క
చదువుకుంటునాన్డు. భాసక్ర టి వి చూసుత్నాన్డు. జానకి సాన్నానికి వెళిళ్ంది.
వాకిటోల్ పోలీసు వాన ఆగింది.
భాసక్ర గమనించలేదు. కానీ ఆదినారాయణ శబాద్నికి పేపర లోంచి తలెతిత్ చూసాడు.
పోలీసు వాన ఆగడం, గేటు తీసుకుని ఇనసెప్కట్ర, ఆయన వెనకాల ఒక కానిసేట్బుల లోపలికి రావడం చూసి “భాసక్ర పోలీసులు”
అనాన్డు కొంచెం కంగారుగా.
భాసక్ర గుబుకుక్న టివి ఆఫ చేసి లేచి నిలబడాడ్డు.
ఇన సెప్కట్ర గుమమ్ం దగగ్ర నుంచి “హలో సార లోపలికి రావచాచ్” అనాన్డు.
“రండి, రండి” చేయి చాచి షేక హాయ్ండ ఇసూత్ ఆహావ్నించాడు భాసక్ర.
ఇన సెప్కట్ర తో పాటు కానిసేట్బుల కూడా లోపలికి వచాచ్డు.
భాసక్ర సోఫా చూపించి తనూ కూరుచ్నాన్డు.
కానిసేట్బుల నిలబడి ఉనాన్డు. ఇనెస్పెకట్ర కూరుచ్నాన్డు.
“చెపప్ండి” మరాయ్దగా అనాన్డు భాసక్ర.
“ఎలా ఉనాన్రు మీ మిసెస ?” అడిగాడు ఇనెస్పెకట్ర .
“బాగానే ఉందండి. మీరు చాలా కోపరేట చేసారు థాంకస్” అనాన్డు భాసక్ర.
“ ఆవిడ ఎకక్డికి వెళాళ్రో చెపాప్రా “
భాసక్ర మాటాల్డలేదు. “సారీ సర మీకు ఇబబ్ంది కలగచేసుత్నాన్ను. మీ బాధ నేను అరధ్ం చేసుకోగలను. కాకపొతే, మీ కాలనీలోనే
ఉండే ఉమాదేవి అనే మహిళ మీ మిసెస ని మోసం చేసి ఎవరో బాబా దగగ్రకు తీసుకు వెళిల్ందని తెలిసింది. మీకు తెలిసే ఉండచుచ్. ఆవిడను
అరెసట్ చేసాము.“
“అవును వినాన్ను” తలూపాడు భాసక్ర.
“ఆవిడ విషయంలో కొనిన్ వివరాలు కావాలి. మీ మిసెస ని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.”
“మాకు అసలు ఆవిడ పరిచయం లేదండి” మొహమాటంగా అనాన్డు భాసక్ర.
“ మగవాళళ్కనాన్, ఆడవాళళ్కు చుటూట్ పకక్ల వాళళ్తో సేన్హాలు ఉంటాయి. మీ మిసెస కి, ఆవిడకీ ఉనన్ పరిచయం, వాళిళ్దద్రూ
ఎకక్డికి వెళాళ్రు ? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నేను మీ మిసెస తో మాటల్డచాచ్! “
భాసక్ర ఇబబ్ందిగా చూసాడు.
“అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. మా అమామ్యి ఆరోగయ్ం బాగాలేదు ఇనెస్పెకట్ర గారు. ఇంక ఆ విషయాలు తనని అడకక్పోతే
బాగుంటుంది.. అనయ్దా భావించకండి.” అనాన్డు ఆదినారాయణ.
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“క్షమించండి సార. ఆవిడ చెపేప్ విషయాలు మాకు చాలా ఇంపారెట్ంట. నేను ఆవిడని ఇబబ్ంది పెటట్ను. పీల్జ సహకరించండి”
అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర.
అపుప్డే జానకి సాన్నం చేసి రెడీ అయి వచిచ్ంది.
ఇనసెప్కట్ర ని చూడగానే భుర్కుటి ముడివేసి భరత్ దగగ్రగా వచిచ్ కొంచెం కలవరంగా అడిగింది “ఏమైందండీ?”
ఇనసెప్కట్ర జానకికి నమసక్రించి “ఐదు నిమిషాలు కూరుచ్ంటారా మీతో కొంచెం మాటాల్డాలి” అనాన్డు.
జానకి భాసక్ర వైపు చూసింది.
భాసక్ర కొంచెం జరిగి తన పకక్న చూపిసూత్ కూరోచ్ అనాన్డు.
జానకి బిడియంగా కూరుచ్ంది.
“అమామ్ మీకు ఉమాదేవి బాగా తెలుసా?” అడిగాడు ఇనసెప్కట్ర ..
ఉమాదేవి పేరు వినగానే జానకి మొహంలో రంగులు మారాయి. కోపంగా అంది “పాపిషిట్ది ననున్ మోసం చేసింది. బాబా గారి
దగగ్రకు తీసుకువెళాత్నని చెపిప్ ఎకక్డికో తీసుకువెళిళ్ ననన్కక్డ వంటరిగా వదిలేసి వెళిళ్పోయింది.”
“ఆవిడని అరెసట్ చేసాము” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
“ఎందుకు?” ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. నిజానికి ఆ విషయం జానకిక్ తెలియకుండా జాగర్తత్ పడాడ్డు భాసక్ర. తెలిసేత్ ఈవిడ ఎలా
రియాకట్ అవుతుందో తెలియదు.. అసలు వాళళ్ ఇదద్రి పరిచయం ఎంతో తెలియదు.. ఆవిడ గురించి తనతో జానకీ ఏమి చెపప్లేదు.. చాలా
అసప్షట్ంగా ఏదో చెపిప్ంది.. ఆ విషయాలు పదే, పదే అడిగి రచచ్ చేసుకోడం ఇషట్ం లేక కిరణ ఇచిచ్న సలహా పాటిసూత్, రెగుయ్లర గా అతను
ఇచిచ్న మందులు వాడుతూ ఆవిడని జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డు ఇనసెప్కట్ర వచిచ్ తిరిగి ఆ విషయాలు అడగడం నచచ్లేదు
అతనికి.
“ఆవిడ గురించి చాలా ఉందమామ్ చెపాప్లంటే.. ఒకక్ విషయం చెపప్ండి. మిమమ్లిన్ ఆవిడ ఎందుకు బాబాగారి దగగ్రకు
తీసుకువెళిళ్ంది? మీరిదద్రూ ఎకక్డికి వెళాళ్రు. ఎంత దూరం వెళాళ్రు. ఆవిడ మిమమ్లిన్ ఎందుకు అకక్డ వదిలి వెళిళ్ంది.” జానకి మొహంలోకి
చూసూత్ అడిగాడు.
జానకి ఆలోచిసూత్ అంది “నాకు గురుత్లేదండి. అదేదో ఆశర్మం అంది కానీ అకక్డ బాబాగారు లేరు. ఎవరో ఉనాన్రు. ఎవరో నాకు
గురుత్ రావడం లేదు. “
“పర్యతిన్ంచండి. గురుత్ తెచుచ్కుని చెపప్ండి మీరు చెపేప్ విషయాలు మాకు చాలా కీలకం. మా దరాయ్పుత్కి చాలా ఉపకరిసాత్యి.
మీరిదద్రూ కలిసి ఎకక్డికి వెళాళ్రు? అకక్డ ఎవరు ఉనాన్రు? ఎంతమంది ఉనాన్రు? ఆవిడకి వాళళ్తో ఎలాంటి సంబంధాలునాన్యి.”
జానకి అయోమయంగా చూసూత్ అంది “నాకేం గురుత్ లేదండి. నేను బాబాగారిని కలవాలి అనుకునాన్ను. ఆవిడ
బంధువులనుకుంటా.. వెడదాము అంది బసుస్ లో వెళాళ్ము. ఎకక్డో దిగాము.. ఆ ఊరు పేరు నాకు తెలియదు.”
“ఎందుకు? మీరు బాబాగారిని కలవాలని అనుకునాన్రు..మీకు బాబాల మీద నమమ్కమా”
“ బాబాలంటే దేవుళేళ్ కదండీ. మా అమామ్యి జాతకం అడిగి, దానికి ఏదనాన్ తాయెతుత్ తీసుకుందామని అనుకునాన్ను. కానీ, అంతా
గందరగోళం అయింది.”
“గందరగోళమా.. ఏమైంది?“ ఆసకిత్గా అడిగాడు ఇనెస్పెకట్ర .
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జానకి భాసక్ర వైపు చూసింది.

ఆమె చూపులో నిసస్హాయత గమనించిన భాసక్ర జానకితో మృదువుగా “ లోపలికి వెళిల్ కాఫీ తీసుకురా జానకి” అనాన్డు.
జానకి లేచి వెళిళ్ంది. ఆదినారాయణ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు.
భాసక్ర ఇనసెప్కట్ర వైపు చూసి “క్షమించండి.. మీకు కావాలిస్న వివరాలు నేను ఇసాత్ను.. పర్సుత్తం నా మిసెస మెంటల సేట్టస సరిగా
లేదు.. తనకి టీర్ట మెంట అవుతోంది. దయచేసి తనని ఏమి అడకక్ండి” అనాన్డు.
“ఓకె ఓకే. అరధ్మైంది. కానీ ఇది చాలా సీరియస కేసు. మీకు తెలుసు కదా ఈ దొంగ బాబాల కేసులు విపరీతం అవుతునాన్యి. డేరా
బాబా కేసు ఎంత పెదద్దో అందరికీ తెలుసు. అది జనాలు మరిచ్పోనే లేదు. ఈ మధేయ్ కీసర దగగ్ర ఒక కేసు వచిచ్ంది. పిలల్లకి అనారోగయ్ం
అనో, అమామ్యి పెళిల్ కుదరడం లేదు అనో, వీసా రాలేదనో ఆడవాళళ్ంతా ఈ బాబాల దగగ్రకు వెళాత్రు. వాళళ్ బలహీనత కనిపెటిట్
రకరకాలుగా మోసాలు చేసుత్నాన్రు.
కొందరు యువతులకు మాయమాటలు చెపిప్ వాళళ్ని బలవంతంగా ఆశర్మాలోల్ చేరిచ్ సనాయ్సులుగా మరిచ్ లైంగికంగా
వాడుకుంటునాన్రు. మళిళ్ ఆ ఆశర్మాలకి బార్ంచెస కూడా ఉంటాయి. అమామ్యిలను అకక్డికీ, ఇకక్డికీ మారుసాత్రు. ఈ మధయ్ ఒకావిడ తన
కూతురుని బలవంతంగా ఆశర్మంలో చేరాచ్రని తన కూతురుని ఎలాగైనా బయటకి తీసుకురావాలని మాకు రిపోరట్ చేసింది.
మేము దరాయ్పుత్ చేసేత్ నిజాలు బయటకి వచాచ్యి. ఆ ఆశర్మంలో చేయని నేరాలు లేవు. సమ్గిల్ంగ, డర్గస్, అమామ్యిలను వాడుకోవడం
దారుణాలు.
ఇలాంటి ఆశర్మాలు మన రాషట్రంలోనే బోలెడు ఉనాన్యి. మాకు సమాచారం తెలిసేత్ మేము దాడి చేసి పటుట్కోవచుచ్. కానీ కొందరు
తెలిసినా మాకు చెపప్డం లేదు.. వాళళ్ని ఆశర్మంలో వాళుళ్ భయపెటిట్, బాల్క మెయిల చేసి నిజాలు బయటకి రాకుండా చేసుత్నాన్రు.”
భాసక్ర నవావ్డు“మీరు ఏమి అనుకోకండి. ఇపప్టిదాకా పటుట్బడిన వాళళ్ మీద ఏం చరయ్లు తీసుకునాన్రు మీరు. డేరా బాబా మీద
ఎలాంటి చరయ్ తీసుకునాన్రో ఇపప్టిదాకా తెలియలేదు. “
ఇనసెప్కట్ర తల పంకిసూత్ అనాన్డు.. “సర కేసు మా దగగ్రకు వసేత్ దరాయ్పుత్ చేసి రిపోరట్ పై అధికారులకి ఇవవ్డం వరకే మా బాధయ్త..
డేరా బాబా కేసులో ఎంత మంది పర్ముఖులు ఇనావ్లవ్ అయి ఉనాన్రో తెలుసుగా. అలాంటి వాళళ్ని కాపాడే వాళుళ్ చాలా మంది ఉంటారు..
మనం నిమితత్ మాతుర్లం.”
జానకి కాఫీ కలుపుతుంటే అడిగింది లీలమమ్ “ఆయన నినున్ ఏం అడిగాడు?”
జానకి కాఫీ కపుప్లోల్ పోసూత్ అంది “అదే ఆవిడ లేదూ ఉమాదేవి ఆవిడ గురించి అడుగుతునాన్డమామ్..”
“మనకేం తెలుసాత్యి ఊళోళ్ వాళళ్ విషయాలు?” అంది ఆవిడ.
“అదే అనాన్ను” అంది జానకి కాఫీ టేర్ తీసుకుని వెళూత్.
లీలమమ్ నిటూట్రిచ్ంది.
జానకి చేతిలో టేర్ అందుకుని అందరికీ భాసక్ర కపుప్లు అందించాడు.
జానకిని లోపలికి వెళుళ్ అనన్టుట్గా సైగ చేసాడు ఆదినారాయణ .
జానకి వెళిళ్పోయింది.
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“మరి అలాంటి వాళళ్ మీద చరయ్లు తీసుకోకుండా మీరు ఎంత మంది బండారాలు బయట పెటిట్ పర్యోజనం ఏంటి ఇనసెప్కట్ర
గారు?” అడిగాడు ఆదినారాయణ.
ఇనెస్ప్కట్ర చిరునవువ్ నవావ్డు. “సార మనిషికి వైదయ్ం లేని జబుబ్ వచిచ్ందని తెలిసేత్ వైదయ్ం చేయించడం మానేసాత్రా?” అడిగాడు.
ఆదినారాయణ తెలివైన వాడివే అనన్టుట్ చూసాడు.
“సమాజానికి వచిచ్ంది ఇపుప్డు చాలా పెదద్ జబుబ్...మనం అలా బయటకి వెళాద్ం రండి” అనాన్డు ఇనసెప్కట్ర కాఫీ తాగి కపుప్ టేబుల
మీద పెటిట్ భాసక్రోత్ ..
“అలాగే” అంటూ లేచాడు భాసక్ర.
కానిసేట్బుల డైరవ చేసుత్ంటే పోలీసు వాన లో ఇనెస్పెకట్ర పకక్న కూరుచ్ని వెళుత్నన్ భాసక్ర వైపు చూసి కంగారుగా అడిగింది జానకి
ఆదినారాయణ ని” నానాన్ ఆయనిన్ ఎకక్డికి తీసుకువెళుత్నాన్రు? “
“ఎకక్డికి లేదమామ్. ఊరికే అలా వెళుత్నాన్రు కంగారు పడకు” అనాన్డాయన.
లీలమమ్ ఆయన వైపు అనుమానంగా చూసింది.
ఆయన ఏమి లేదు అనన్టుట్ సైగ చేసాడు.
దారిలో ఉమాదేవి గురించి చెపూత్ అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర “ఆవిడ గురించి ఎవరిని అడిగినా అసాంఘిక శకుత్లతో ఆమెకి ఉనన్
పరిచయాల గురించి కధలు, కధలుగా చెపుత్నాన్రు మీ కాలనీ వాళుళ్. అంతగా తెలిసేత్ ఇంతకాలం ఎందుకు మాకు రిపోరట్ చేయలేదో అరధ్ం
కావడం లేదు. ఆమెకి, ఆమె భరత్కి కూడా సమ్గిల్ంగ ముఠాతో సంబంధాలు ఉనాన్యట , ఆమె భరత్ కూడా ఒక ముఠాలో సభుయ్డని చెపాప్రు.
మేము ఎంకైవ్రీ చేసేత్ తెలిసింది. వాళుళ్ పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ నరాస్పూర నుంచి దాదాపు పదేళళ్ కిర్తం హైదరాబాద వచాచ్రు. వాళల్కి పిలల్లు
లేరు. వాళళ్ది సవ్ంత ఇలుల్ అని చెపిప్న ఇలుల్ వాళళ్ది కాదు. ఒక ముటా సభుయ్డిది. “
భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.
“మా కాలనీలో ఇంత దారుణాలు జరిగాయా?”
“చాలా చోటల్ జరుగుతునాన్యి సార . వైట కాలర నేరాలు ఇలాంటి మంచి ఫామిలీస ఉనన్ చోటే జరుగుతునాన్యి. పెదద్, పెదద్ అపారట్
మెంటస్ లో చుటుట్ పకక్ల వాళల్కి తెలియను కూడా తెలియడంలేదు కొనిన్ చోటల్. ఆ మధయ్ ఓకే అపారట్ మెంట లో హతయ్ జరిగి వారం అయాక
తెలిసింది అదికూడా శవం కుళిల్పోయి దురావ్సన వసుత్ంటే పకక్ వాళుళ్ కంపైల్ంట చేసారు.”
భాసక్ర ఒకక్సారిగా కంపించి పోయాడు.
నెమమ్దిగా అనాన్డు. “నా మిసెస ఎందుకు ఇలా చేసిందో తెలియడం లేదు ఇనెస్పెకట్ర. తన ఆలోచన అంతా మా అమామ్యి గురించే.
పిలల్ని చదువు మానిపించామనేది. ఎందుకు అంటే బయటకి వెళేత్ ఎవరనాన్ ఎమనాన్ చేసాత్రేమో అనేది. పర్తి దానికీ దానిన్ తిటేట్ది.. అసలు
కొంత కాలంగా ఆవిడ పర్వరత్నతో నాకు మతిపోతోంది. ఆవిడను కాపాడి ఇంటికి తీసుకువచిచ్న కురార్డు నా అదృషట్ం కొదిద్ సైకియాటిర్సట్ ...
అతనే ఆవిడకి టీర్ట మెంట ఇసుత్నాన్డు.”
అదంతా వినన్ ఇనెస్పెకట్ర నిటూట్రిచ్ “ఆవిడకే కాదు సార ఆడపిలల్లునన్ పర్తి వాళుళ్ భయపడుతునాన్రు. అసలు ఒకోక్ వారత్ వింటుంటే
మాకే ఒళుళ్ జలదరిసుత్ంది. అసలు ఈ సమాజం ఇలా ఎందుకు అయింది అనిపిసుత్ంది. ఎనిన్ రకాల మోసాలు! ఎనిన్ రకాల దారుణాలు! నీతి,
నిజాయితీ, సిగుగ్, శరం, అసలు ఏమీ లేకుండా పోతునాన్యి జనాలోల్.”
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అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ ఆవేదనకీ వచలితుడై చూసాడు భాసక్ర.

“సరే. మీరు సమయం చూసి ఆవిడని వివరంగా ఏం జరిగిందో అడిగి తెలుసుకోండి. ఆవిడ సేట్ట మెంట మాకు చాలా కీలకం.
ఎందుకంటే ఆవిడ ఒకక్రే ఉమాదేవితో డైరెకట్ గా ఇలాల్ంటి అనుభవం పొందినది. మీ కాలనీలో ఎవరూ ఆవిడని నమేమ్వారు కాదు అని
చెపాప్రు. “
“అలాగా. ఇదంతా మా ఖరమ్ . బాధగా అనాన్డు భాసక్ర.
పోలీస సేట్షన దగగ్ర పడుతుంటే భాసక్ర అడిగాడు నేను సేట్షన కి రావాలా..
లేదు అవసరం లేదు. సారీ ఏదో మాటాల్డుతూ ఇకక్డిదాకా తీసుకు వచాచ్ను, మిమమ్లిన్ ఆఫీస దగగ్ర డార్ప చేసాత్డు మా కానిసేట్బుల
నేనికక్డ దిగిపోతాను అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర .
వదద్ండి పోలీస వాన లో వసేత్ మా వాళళ్ంతా కంగారు పడతారు నేను ఆటోలో వెళిళ్పోతాను అంటూ భాసక్ర దిగి సెలవు
తీసుకునాన్డు.
రాతిర్ సమయం. సుమారు పదకొండు అయి ఉంటుంది.

PPP

జూబిలీ హిలస్ రోడ నెంబరు 12 నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. ఒకటీ, అరా కారుల్ వెళుత్నాన్యి.
బాగా ధనవంతుల ఇళుళ్ ... ముందు అందమైన లాన విశాలమైన భవనాలు. ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.
అదొక మూడంతసుత్ల భవనం ...
బి ఎం డబుల్య్ కారు వచిచ్ గేటు ముందు ఆగింది. వాచ మాన గేటు తీసాడు. కారు నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిల్ పోరిట్కో సమీపించింది.
రెండో అంతసుత్లో ఒక గది కిటికీ లో నుంచి లైటు వెలిగింది.
కారు పోరిట్కోలో పారక్ చేసిన వయ్కిత్ పర్ధాన దావ్రం వైపు నుంచి కాకుండా వెనకిక్ నడిచాడు.
కొనిన్ నిమిషాల తరవాత రెండో అంతసుత్లో లైటు ఆరేప్సినటుట్ చీకటి అలుముకుంది.
వాచ మాన అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా తన గదిలోకి వెళిళ్పోయి సూట్ల మీద కూరుచ్ని తిరిగి కునికిపాటుల్ పడసాగాడు.
లైటు వెలిగి, ఆరిన గదిలో ఇదద్రూ వయ్కుత్ల మధయ్ సంభాషణ జరుగుతోంది. ఆ ఇదద్రిలో ఒకరు సతరీ, మరొకరు అంతకు ముందే కారు
పారక్ చేసి వెళిళ్న వయ్కీత్.
“ఎందుకు ఆలసయ్ం అయింది?”
“పర్తిరోజూ అడుగుతావేం.”
“ఏ రోజు కూడా నువువ్ సమాధానం చెపప్లేదు. అందుకే అడుగుతునాన్ . ఇవాళనాన్ చెపుప్ ఎకక్డికి వెళిల్ వసుత్నాన్వు?”
“నీకు తెలుసు అయినా అడుగుతునాన్వు ఎందుకు రభస చేసాత్వు?”
“ఓ అంటే నా అనుమానం నిజమే అనమాట.. చెపుప్ ఎందుకు వెళుత్నాన్వు.. నీకు నేనేం తకుక్వ చేసాను... నాకేం తకుక్వ అయింది...
నేను అందంగా లేనా... చదువుకోలేదా..”
“శేర్షాట్ ! నీకు అనీన్ తెలిసి అడగదుద్ పీల్జ. నాకు, సవ్పన్కి ఉనన్ అనుబంధం నీకు చెపిప్నా అరధ్ం కాదు. మేము కేవలం పేర్మికులం
కాదు. మేము భారాయ్భరత్లం.“
“అలాంటపుప్డు ననెన్ందుకు చేసుకునాన్వు.”
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“మీ నానన్ నినున్ బలవంతంగా నాకు అంటకటాట్డు సరేనా” అతనీసారి కొంచెం గటిట్గా అరిచాడు.

“అంటగటాట్డా.. అంటే... అంటే... బలవంతంగా చేసుకునాన్వా. పెళిల్ అయాక ఎలా చేసుకునాన్వు? నానన్ అంట గడితే ఎలా
ఒపుప్కునాన్వు.. నాకు కధలు చెపుత్నాన్వా... నువువ్ ననున్ నా ఆసిత్ కోసం చేసుకునాన్వు కదూ! చెపుప్...”
“వదులు నీకేం పిచిచ్ పటిట్ందా...”
“వదలను.. ఇవాళ ఆటో, ఇటో తేలాలిస్ందే.. చెపుప్.. దానిన్ వదులుతావా ! లేదా! “
“వదులు శేర్షాట్. అరధ్రాతిర్ ఈ రభస ఏంటి? ఉదయం మాటాల్డుకుందాం.“
“ఉదయం. నాకు ఈ రాతిర్ తెలల్వారదు ... తెలల్వారకూడదు.. నేను చచిచ్పోతాను.. నేను చచిచ్పోతాను.“
“ఏయ పిచిచ్ పటిట్ందా“ చెళుళ్, చెళుళ్న శబద్ం ....
భళుళ్న ఏదో కింద పడి విరిగిన శబద్ం ...
PPP
గోరువెచచ్ని కిరణాలు కళళ్ మీద పడుతుంటే బదద్కంగా కళుళ్ తెరిచి వాల కోల్క వైపు చూసాడు ఇనసెప్కట్ర శశి. ఆరు నలభై
చూపిసోత్ంది గడియారం.
అబాబ్! ఉసూరు మనాన్డు ... అపుప్డే తెలల్వారింది.. రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్, సాన్నం చేసి, భోజనం చేసి పడుకునే సరికి పనెన్ండు
దాటింది. శరీరం, మెదడు కూడా బాగా అలసిపోయింది. అపుప్డే లేవాలని లేదు..
జయంతి లొపలికి వచిచ్ంది.. బెడ మీద అసహనంగా కదులుత్నన్ భరత్ వైపు చూసి అతనికి దగగ్రగా వసూత్ చిరునవువ్తో అంది “ ఏంటి
ఇవాళ దొరగారు ఇంకా పవళింపు సేవలో ఉనాన్రు.”
ఆమె చేయి పటుట్కుని గటిట్గా దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు. తూలి గుండెల మీద పడింది. ఆ విసురికి ఆమె పెదద్ జడ అతని మెడ చుటూట్
పడింది.
ఆ జడ అందుకుని కొసలు వేలితో చుడుతూ “ఎపుప్డో ఈ జడతో నాకు ఉరి వేసాత్వు” అనాన్డు.
“ఛ ఊరుకోండి...” ముదుద్గా విసుకుక్ని “లేవండి ఇవాళ బేర్క ఫాసట్ పెసరటుట్” అంది అతని చెంప మీద సునిన్తంగా రాసూత్.
“ఊహు లేవాలని లేదు...ఇవాళ హాలీడే .... హాయిగా రోజంతా రొమాంటిక గా గడిపేదాద్ం” అనాన్డు జడ వదిలి ఆమెని దగగ్రగా
లాకుక్ంటూ.
అపుప్డే మంచం పకక్న ఉనన్ బలల్ మీది ఫోన మోగింది..
జయంతి ఫకుక్న నవివ్ంది...
“ఎందుకు నవువ్తావు? ఫోన మోగినా, పర్పంచం మునిగిపోయినా కదిలేది లేదు” అనాన్డు.
“సరే అదీ చూదాద్ం” అంది జయంతి అతని కౌగిటోల్ కరిగిపోతూ..
ఫోన ఆగకుండా మోగుతోంది. అసహనంగా చూసాడు శశి .” అబాబ్... విసిరి బయట పారెయ” విసుగాగ్ అనాన్డు.
“అలాగే” అతని చేతులు వదిలించుకుని లేవబోయింది..
ఫోన శబద్ం ఆగిపోయింది. హమమ్యయ్ అంటూ మళిళ్ దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు.
ఫోన మళిళ్ రింగ అయింది. అతని చేతులు అపర్యతన్ంగా సడలించాడు.
జయంతి లేచి ఫోన తీసి అతని చేతికి ఇచిచ్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

75

విసుగాగ్ డిస కనెకట్ చేయబోతూ డాకట్ర పర్దుయ్మన్ కాలింగ అని సోర్క్ల అవడం చూసి “అరె పర్దుయ్మాన్! ఇపుప్డు” అనుకుంటూ వాల
కాల్క చూసూత్ ఆనస్ర బటన నొకాక్డు.
“హాయ డాకట్ర సాబ .... గుడ మారిన్ంగ ... ఏంటి విశేషం పొదుద్నేన్ ఫోన చేసావు?” హుషారుగా అడిగాడు.
“శశి.... అరెజ్ంటు గా ఇంటికి వసాత్వా? “
అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ కంగారుకి ఆశచ్రయ్ పడుతూ “ఏమైంది ఎనీ థింగ రాంగ ?” అడిగాడు శశి.
“పీల్జ శశీ ... వచాచ్క మాటాల్డుకుందాం తవ్రగా రా” పార్ధేయపూరవ్కంగా అనాన్డు పర్దుయ్మన్.
“ఓకే, ఓకే వసాత్ను” అంటూ ఫోన డిస కనెకట్ చేసి భారయ్ వైపు చూసి “నేను వెళాళ్లి జయా... “అనాన్డు.
“ఏమైంది డాకట్ర గారికి?” అడిగింది జయంతి.
“ఏమో ... హి ఈజ నెరవ్స ... నా టవల ఇచిచ్ బేర్క ఫాసట్ సంగతి చూడు” అంటూ వాష బేసిన దగగ్రకు వెళిల్ చనీన్ళళ్తో మొహం
కడుకుక్నాన్డు.
జయంతి అతనికి టవల అందించి వంట గదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
శశి బాత రూమ వైపు వెళాళ్డు.
సరిగాగ్ అరగంటలో సాన్నం చేసి రెడీ అయి జయంతి పెటిట్న ఉపామ్ తిని, జూబిలీ హిలస్ బయలుదేరాడు.
అతను వెళేల్సరికి డాకట్ర పర్దుయ్మన్ హాలోల్ సోఫాలో దిగాలుగా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతనింకా నైట డెర్స లోనే ఉనాన్డు. గడడ్ం కొదిద్గా
పెరిగి ఉంది. బయటకు రావడానికి సందేహిసుత్నన్ కనీన్రు కంటి చివర ఘనీభవించి ఉంది.
శశిని చూడగానే గబుకుక్న లేచి దగగ్రగా నడిచి అతని చేయందుకుని “ నేను చాలా పర్మాదంలో ఉనాన్ను శశీ ....పీల్జ సేవ మీ”
అనాన్డు.
అతని సవ్రంలో భయంతో కూడిన సనన్ వణుకు సప్షట్ంగా గమనించాడు శశి.
“ఏం జరిగింది? ముందు నువువ్ రిలాకస్ అవు” అంటూ అతనిన్ అలాగే పటుట్కుని సోఫా దగగ్రకు నడిపించి సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్
పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
“శేర్షట్ కనిపించడం లేదు...”
“వాట ?” తెలల్బోతూ చూసాడు శశి...
“అవును ... నేను నిదర్ లేచి చూసేసరికి శేర్షట్ కనిపించలేదు..”
“అంత పొదుద్నేన్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది?”
“అదే తెలియక నీకు కాల చేసాను.”
“అసలేం జరిగింది?”
పర్దుయ్మన్ ఆ పర్శన్కి కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి నెమమ్దిగా అనాన్డు... “రాతిర్ చాలా పెదద్ గొడవ జరిగింది..”
శశి నొసలు ముడేశాడు... “ఎందుకు?”
“ఎందుకేంటి శశీ... కొతత్ విషయం అనన్టుట్ అడుగుతునాన్వు.. మా పెళిల్ అయిన మూడో రోజు నుంచే మా మధయ్ వార మొదలైంది..
నీకు ఆలెర్డీ చెపాప్నుగా”
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“అవును చెపాప్వు కానీ, ఇంకా అలాగే ఉనాన్రా?“

పర్దుయ్మన్ నిటూట్రిచ్ చెపప్సాగాడు. “ నీకు తెలుసుగా! శేర్షట్ని పెళిల్ చేసుకోడం నాకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు.. కేవలం మావయయ్
బలవంతం మీద చేసుకునాన్ను. చినన్పప్టి నుంచీ ఆయన, అతత్యయ్ ననున్ ఎంతో పేర్మగా పెంచారు. ఇంతటి వాడిని చేసారు. వాళుళ్ నాకు
చేసిన సహాయానికి కృతజఞ్తతో చేసుకునాన్ను. నాకు మొదటి నుంచీ శేర్షఠ్ సవ్భావం నచచ్దు.. షి ఈజ ఇగోఇసట్ .. వాళళ్ నానన్గారినే కేర
చేయదు. ననున్ మాతర్ం కేర చేసుత్ందని ఎలా అనుకుంటాను. కానీ ఆయన ననున్ బతిమాలారు.. తన

సవ్భావం తెలిసే నినున్

పార్ధేయపడుతునాన్ను పర్దూయ్.. నా కోసం ఒపుప్కో అని నా చేతులు పటుట్కుని బతిమాలారు. వాళళ్ అమమ్గారు కూడా దానికి ఆవేశం తపప్
ఆలోచన లేదు ... తను అనుకునన్దే జరగాలి. ఎవరు చెపిప్నా వినదు. ఇలాంటి సవ్భావంతో ఎవరు మాతర్ం సరుడ్కుపోగలరు? నువవ్ంటే
మొదటి నుంచీ దానిన్ చూసుత్నాన్వు.. తన సంగతి నీకు తెలుసు .. పైగా వివేకవంతుడివి” అంటూ కనీన్ళుల్ పెటుట్కోడంతో కాదనలేకపోయాను.
నా నిసస్హాయత నా జీవితానిన్, అటు పలల్వి జీవితానిన్ నాశనం చేసింది..”
పర్దుయ్మన్ గొంతు దుఖంతో మూగబోయినటుట్ అయింది. కంటి చివరల్ నుంచి జారిన కనీన్టి బొటుట్ వేలికోసలతో తుడుచుకుని తిరిగి
చెపప్సాగాడు.
“నీకు తెలుసుగా శశీ! పలల్వి ననున్ ఎంత పేర్మించిందో. ఇపప్టికీ అదే పేర్మ. తను నేను లేకుండా బతకలేదు. తను లేకుండా నేనూ
బతకలేను. అయినా పరిసిథ్తులకి తలవంచి శేర్షట్ మేడలో తాళి కటాట్ను. అపప్టి నుంచి నా పేర్మని మరిచ్పోయి శేర్షట్కి నాయ్యం చేయడానికి
శాయశకుత్లా పర్యతిన్ంచాను. భవిషతుత్లో తెలిసేత్ నేను తనని మోసం చేసానని అనుకుంటుందని మొదటి రాతేర్ నిజాయితీగా నా పేర్మ
విషయం చెపాప్ను. అదే నేను చేసిన తపుప్ అయింది. అపప్టి నుంచీ నేను ఎంతగా సహించినా మాటలతో చితర్వధ చేసింది. అదిగాక కాజువల
గా అడిగినటుట్ అడిగి పలల్వి డీటెయిలస్ తెలుసుకుని, పలల్వి దగగ్రకు వెళిల్ నోటికి వచిచ్నటుట్ తిటిట్ ఉనన్పళంగా ఊరు వదిలి దూరంగా వెళుళ్
లేకపోతే చంపేసాత్ను అంటూ బెదిరించింది. పలల్వి నాకు చెపిప్ ఎంత ఏడిచ్ందో తెలుసా? ఎకక్డికి వెళుత్ంది? తను పుటిట్న ఊరు, కనన్వాళుళ్,
ఉదోయ్గం అనీన్ వదిలి ఎకక్డికి వెళుత్ంది?
నేను శేర్షట్కి చినన్పిలల్కి చెపిప్నటుట్ చెపాప్ను. మన జీవితంలోకి పలల్వి రాదు.. తన గురించి మనం ఆలోచించదుద్... జరిగింది
మరిచ్పోదాం అని ఎంతో చెపాప్ను.
కానీ మూరుఖ్రాలు నా సహనానిన్ పరీకిష్ంచింది. నేను కూరుచ్ంటే తపుప్, నిలబడితే తపుప్... హాసిప్టల కి వెళేత్ తపుప్... ఓ గాడ నరకం
అనుభవించాను. ఆఖరికి తెగించాను. పలల్వితో చనువుగా ఉనన్టుట్ నటిసేత్ అయినా మారుతుందని అనుకునాన్ను. పలల్వి కూడా నా కాపురం
బాగుపడాలని తన పరువు గురించి కూడా ఆలోచించ కుండా నాకు సహకరించింది.
ఇదంతా వాళళ్ నానన్గారికి కూడా తెలుసు.. అయినా శేర్షఠ్ మారలేదు. నాలో సహనం చచిచ్పోయింది. నా వలల్ కాదని, ఇలా బతికే
కనాన్ విడిపోదాం మంచిదని , శేర్షట్కి విడాకులు ఇసాత్నని చెపాప్ను. విడాకులు తీసుకుని దానిన్ లీగలాగ్ భారయ్ని చేసుకుంటావా చచిచ్నా
విడాకులకి ఒపుప్కోను అంది.
అపప్టి నుంచీ పర్తి రోజూ, పర్తి క్షణం నాకు జీవితం నరకం అయింది. మావయయ్, అతత్యయ్ కూడా శేర్షఠ్ పర్వరత్నతో విసిగిపోయారు.
ఆఖరికి రాతిర్ ననున్ నిలదీసింది. దానిన్ వదలకపోతే చచిచ్పోతా అని బెదిరించింది. ఎంతగానో చెపాప్ను అంతా నటన అనీ... తనని
మారుచ్కోడానికి అలా చేసానని.. పలల్వి మంచిదని, పెళిల్ కావాలిస్న పిలల్ తన జీవితం నాశనం చేయదద్ని బతిమాలాను. ననున్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్
కొటిట్ంది. మా పెనుగులాటలో ఫల్వర వేజ పగిలింది.. అది తనకి ఎంతో ఇషట్మైన వాజ ... అంతే ఉనామ్దిలా మారింది. నేను బలవంతంగా
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తపిప్ంచుకుని నా గదిలోకి వెళిల్ తలుపులు వేసుకునాన్ను. ఆ టెనష్న తో చాలా సేపు డిర్ంక చేసూత్ కూరుచ్నాన్ను. బాగా లేట గా పడుకునాన్ను.
తిరిగి లేచేసరికి తన బెడ ఖాళీగా ఉంది. ఇలల్ంతా వెతికాను. వాళళ్ నానన్గారికి కాల చేసాను. నీకు చేసాను. అయోమయంగా ఉంది శశీ..
భయంతో నా మెదడు నరాలు తెగిపోతాయేమో అనిపిసోత్ంది. “
రెండు చేతులతో తల పటుట్కునాన్డు పర్దుయ్మన్ ...
అంతా వినన్ శశి దీరఘ్ంగా శావ్స విడిచి ఓదారుప్గా అనాన్డు “టెనష్న పడకు నేను చూసాత్ను. ఎకక్డికి వెళుత్ంది.. ఏ ఫెర్ండ ఇంటికో వెళిల్
ఉంటుంది నినున్ బెదిరించడానికి... లెటర ఏదనాన్ రాసి పెటిట్ వెళిళ్ందా?”
“ఏమో నేను చూడలేదు” అమాయకంగా అనాన్డు..
శశికి జాలేసింది.. “పద తన రూమ కి వెడదాం” అనాన్డు.
ఇదద్రూ కలిసి మొదటి అంతసుత్లో ఉనన్ శేర్షఠ్ రూమ కి వెళాళ్రు.
విశాలంగా ఉంది బెడ రూమ. రాతిర్ పెనుగులాటలో విరిగిన ఫల్వర వాజ తీసి కీల్న చేసినటుట్ంది పనమామ్యి. కీవ్న బెడ అందమైన బెడ
షీట, మెతత్టి నాలుగు పిలోల్స. కిటికీలకి పలచ్టి తెరలు. ఓ పకక్ నగిషీలు చెకిక్న రోజ వుడ సోఫాసేట. ఒక మూల రోజ వుడ బలల్ మీద
పాలరాతి కృషణ్ విగర్హం. దాని మీద నక్షతార్లు జరీ వరక్ చేసిన లేత పసుపు రంగు వసత్రం. గోడకి ఖరీదైన పెయింటింగ. ఆధునికంగా,
కళాతమ్కంగా ఉంది.
“మంచి అభిరుచి” అనాన్డు శశి.
“అభిరుచి మంచిదే... బుదేద్ “ విరకిత్గా అనాన్డు పర్దుయ్మన్.
అతని భూజం మీద తటాట్డు శశి.
“నీ రూమ ఎకక్డ?” అడిగాడు.
“కింద “
“ఎందుకలా?”
“ఎందుకేముంది? పలల్వితో నాకే సంబంధం లేదు... ఇంక ఉండదు అని చెపిప్నా వినకుండా అదే విషయం పర్తిక్షణం తీసుకొచిచ్
దానిన్ నువువ్ పూరిత్గా వదిలేసావని పూర్ఫ తీసుకురా అని ననున్ దగగ్రికి రానివవ్లేదు.. అపుప్డే నా పడక గెసట్ రూమ కి మారుచ్కునాన్ అపప్టి
నుంచీ అకక్డే. “
సానుభూతిగా చూసాడు శశి.
పర్దుయ్మన్ శేర్షఠ్ తండిర్ వాసుదేవరావు గారి చెలెల్లి కొడుకు. ఆయన చెలెల్లు భరత్ ఆమెని చితర్ హింసలు పెటేట్ వాడు. ఆమె కొడుకిక్
రెండేళుళ్ వచిచ్నపుప్డు ఆ బాధలు పడలేక నిదర్మాతర్లు మింగి చనిపోగా, వాసుదేవరావు ఆమె భరత్ని అరెసట్ చేయించి పర్దుయ్మన్ని తనతో
తీసుకుని వచిచ్ అతనిన్ చదివించి, డాకట్ర చేసాడు.
ఆ హకుక్తోటే పర్దుయ్మన్కి చినన్పప్టినుంచి మొండిగా, పెంకేగా తయారైన శేర్షట్ని అతనికే ఇచిచ్ పెళిల్ చేసాడు ఆయన.
పర్దుయ్మన్, శశి బి ఎసీస్ లో కాల్స మేటస్.. ఇదద్రికీ సవ్లప్ కాలంలోనే మంచి సేన్హం కుదిరింది. పర్దుయ్మన్ నెమమ్దసుత్డు. తెలివైనవాడు.
ఆ తెలివి తేటలతోబే ఎం బి బి ఎస లో ఫీర్ సీట తెచుచ్కునాన్డు. శశికి చినన్పప్టి నుంచి పోలీస అవాలని కోరిక దానికి తగగ్టేట్ కృషి చేసి మొదటి
సారికే పరీక్షలోల్ నెగిగ్ ఇనెస్ప్కట్ర గా తన పర్సాథ్నం పార్రంభించడం కాక ఆ వుర్తిత్లో చేరిన అతి కొదిద్ కాలానికే నిజాయితీ పరుడు, ఆదరాశ్లునన్
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వాడు, నేరసుత్లను పటుట్కోడంలో నేరప్రి అని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. పర్సుత్తం అతను సివిలస్ కి పిర్పేర అవుతునాన్డు. వృతుత్లు వేరైనా ఇదద్రూ
విడిపోలేదు. తరచూ కాకపోయినా అపుప్డపుప్డు కలుసూత్ ఉంటారు. పర్దుయ్మన్ పెళళ్పుప్డు శశి టైరనింగ లో ఉండడంతో పెళిళ్కి
వెళళ్లేకపోయాడు. శశి పెళిళ్కి పర్దుయ్మన్ వెళాళ్డు. కానీ శేర్షఠ్ వెళళ్లేదు. ఇదద్రూ జీవితాలోల్ సిథ్రపడి కూడా రెండేళుళ్ అవుతోంది..
శశిది అనోయ్నయ్ దాంపతయ్ం. జయంతి డిగీర్ పూరీత్ చేసింది. మంచి కుటుంబానికి చెందిన అమామ్యి. సంపర్దాయాలను
గౌరవించే సంసాక్రవంతురాలు. భరత్ అంటే పార్ణం.
శశి కి బాధగా అనిపించింది.పర్దుయ్మన్ వైవాహిక జీవితం అంత సుఖంగా లేదని చూచాయగా తెలిసినా మరీ ఇంత దారుణంగా
ఉందని అతను ఊహించలేదు. పర్దుయ్మన్ నోటినుంచి ఇపుప్డా విషయాలు వింటుంటే ఉతత్ముడైన అతనికి ఇలాంటి అమామ్యిని ఎందుకు
భారయ్గా చేసాడు అనిపిసోత్ంది.
“శశీ పోలీస రిపోరట్ ఇసేత్ పరువు పోతుందని ఆలోచిసుత్నాన్... నాకేం తోచకుండా ఉంది” అనాన్డు పర్దుయ్మన్.
“వదొద్దుద్ .... నువేవ్ం రిపోరట్ చేయకు. ముందు నినున్ వేసేసాత్రు. తపుప్ ఎవరిదీ అయినా లా సతరీలకే అనుకూలంగా ఉంది. భరత్నే
నేరసుత్డిగా అనుమానిసుత్ంది.. మంచిపని చేసావు నాకు ఫోన చేసి.. ఇంతకీ మీ మావయయ్ ఎకక్డ?” అడిగాడు శశి.
“వసాత్మని అనాన్రు ... ఎనీ టైం రావచుచ్.. “
బయట కారు ఆగిన శబద్ం వినిపించింది.
“అరుగొ వచాచ్రు” అనాన్డు.
వాసుదేవరావు, ఆయన భారయ్ రుకిమ్ణి లోపలికి వచాచ్రు.
శశిని చూసూత్నే ఆయన అతని దగగ్రగా వచిచ్ కరచాలనం చేసి పర్దుయ్మన్ వైపు చూసాడు.
పర్దుయ్మన్ తలవంచుకుని అనాన్డు “సారీ మావయాయ్..”
ఆయన దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ అతని భుజం తటాట్డు.
రుకిమ్ణి నేరుగా వంట గదిలోకి వెళిళ్ంది.. అకక్డ వంటావిడ రమణమమ్, పనమామ్యి దురగ్ ఉనాన్రు. ఆవిడని చూడగానే ఇదద్రూ
భయంగా చేసుత్నన్ పని ఆపి నమసక్రించారు.
ఆవిడ వాళళ్ని సూటిగా చూసూత్ “ఏం చేసుత్నాన్రు?” అని అడిగింది.
“బాబుగారికి ఆమెల్ట వేయడానికి ఉలిల్పాయ తరిగానమామ్” అంది దురగ్.
ఆవిడ అకక్డినుంచి పైకి కూతురు గదిలోకి వెళిళ్ంది. గదంతా కలయ తిరిగి టీపాయ మీద ఫల్వర వెజ లేకపోవడం గమనించింది.
ఎందుకో ఆ గదిలో ఆవిడకి ఏదో అపశుర్తి కనిపించింది. అపారమైన అనుభవంతో అకక్డ పెదద్ గొడవ జరిగిందని పసిగటిట్ంది.
అకక్డ నుంచి కిందకి వచిచ్ంది. అపప్టికే వాసుదేవరావుకి, పర్దుయ్మన్కి భయం లేదని, నిశిచ్ంతగా ఉండమని చెపిప్ శశి
వెళిళ్పోయాడు.
ఆవిడ పర్దుయ్మన్ దగగ్రకు వెళిల్ సూటిగా అతని మొహంలోకి చూసూత్ “రాతిర్ గొడవ పడాడ్రా?” అడిగింది.

అతను మౌనంగా

ఉండిపోయాడు.
“నినున్ అనాధగా వదిలేయకుండా ఇంటికి తీసుకువచిచ్, పర్యోజకుడిని చేసి, కూతురిని ఇచిచ్నందుకు మాకు మంచి ఉపకారం
చేశావయాయ్” అంది నిషూట్రంగా.
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“అతత్యాయ్ ....” ఆవిడ చేయి అడుడ్ పెటిట్ మాటల్డదుద్ అనన్టుట్ సైగ చేసింది.

భరత్ వైపు తిరిగి “మనం ఇకక్డెందుకు? వెళిల్పోదాం పదండి... కనాన్ం, పెంచాం... ఇతనికి కటట్బెటాట్ం... దాని రాతని కనలేదు కదా...
పదండి” అంటూనే రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ సోఫాలో కూలబడింది.
వాసుదేవరావు ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారుసూత్ “ఊరుకో రుకిమ్ణీ... వాడి తపేప్ం ఉంది! నీకు తెలుసు,
నాకు తెలుసు మనమామ్యి మూరఖ్తవ్ం. వాడినెందుకు నిందిసాత్వు. వాడికి చేతనైనంత వరకూ మారుచ్కోడానికి పర్యతన్ం చేశాడు. అది మన
కళళ్తో మనం చూసాం. నీ దుఃఖంలో విచక్షణ కోలోప్కు. ఇపుప్డు మనం వెళిళ్పోతే ఒకక్డు ఎలా ఉండగలడు? శేర్షఠ్ ఎకక్డికీ వెళళ్దు..
వచేచ్సుత్ంది.. ఏదో ఆవేశంలో ఏదనాన్ ఊరు వెళిల్ ఉంటుంది.. వంటరిగా వెళళ్లేని పిలల్ కాదుగా!?” అనాన్డు.
ఆవిడ కళుళ్ తుడుచుకుని “అసలు దాని సంగతి తెలిసి ఎందుకు అంత గొడవ పడాడ్వు. తెగేదాకా లాగదద్నన్ తెలివి నీకు లేదా?” అంది
కోపంగా.
“నేను చాలా సేపు నచచ్ చెపాప్నతత్యాయ్. ఉనామ్దిలా పర్వరిత్ంచింది” నిసస్హాయంగా అనాన్డు.
“నిజం చెపుప్ నా కూతురి అమాయకతవ్ంతో ఆదుకునాన్వు కదూ! ఆ పలల్వితో నీకేం సంబంధం లేకపోతే దానికి నువవ్ంటే
ఎందుకంత ఇషట్ం? పెళిళ్కాని పిలల్ నీతో చనువుగా ఎందుకుంది?”
ఆవిడ అలా నిలదీసుత్ంటే పర్దుయ్మన్ నిశేచ్షుట్డై చూసాడు..
వాసుదేవరావు భారయ్ వాలకం చూసి పరిసిథ్తి విషమిసోత్ందని గర్హించి ఆవిడని బలవంతగా తీసుకుని లోపలికి వెళాళ్డు.
పర్దుయ్మన్ సాథ్ణువులా నిలబడిపోయాడు.
జానకి నెమమ్దిగా కోలుకుంటోంది. కిరణ మధయ్, మధయ్ వచిచ్ ఆవిడ కండిషన పరీకిష్సుత్నాన్డు. ఇపుప్డు మందుల డోస కూడా
తగిగ్ంచాడు. నెమమ్దిగా ఆడపిలల్లకి చదువు ఎంత అవసరమో, వాళుళ్ ఎవరి కాళళ్ మీద వాళుళ్ నిలబడాలిస్న ఆవశయ్కత, ఆడపిలల్లు ఎలా
వాళళ్ని వాళుళ్ రకిష్ంచుకోవాలి వగైరా విషయాలోల్ ఆవిడకి కౌనిస్లింగ ఇవవ్సాగాడు. చరితను దగగ్ర కూరోచ్బెటిట్, తనని ఎవరనాన్ టీజ చేసినా,
తన పైన దాడి చేసినా ఆమె ఏం చేసుత్ందో ఆమె చేతే చెపిప్ంచాడు.
చరిత కూడా ధైరయ్ంగా, ధృఢంగా చెపిప్ంది తలిల్కి. “నా గురించి నువువ్ అసలు భయపడదద్మామ్... నాకు తెలుసు ఎవరనాన్ నా జోలికి
వసేత్ ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు. నా దగగ్ర షీ టీం ఫోన నెంబర ఉంది. అంతే కాదు నేను, నా ఫెర్ండస్ కలిసి వాడు ఎంత చెడడ్వాడైనా
చితగోగ్టేట్సాత్ం ...”
ఆవిడ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుని “నువువ్ ఆడపిలల్వే” అంది..
“ముందు నువువ్ ఆ ఫీలింగ వదిలేయ. ఆడపిలల్ తలచుకుంటే మగాళళ్ కనాన్ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్గలదు ఆపద వసేత్” అంది.
భాసక్ర కూతురిలో కొతత్ కోణం చూసూత్ ఆమె మాటలు ముగుధ్డై వినాన్డు.
జానకితో అనాన్డు “జానకీ! కాలం మారిపోయింది. ఆడపిలల్లు ఇపుప్డు మిసైస్లస్ లాగా దూసుకుపోతునాన్రు. వాళళ్ పురోగతి
ఎవరూ ఆపలేరు.. ఎనిన్ అపాయాలు వసాత్యో అనిన్ ఉపాయాలూ ఉంటాయి. కాలం ఎవరికోసం ఆగిపోదు. అనవసరమైన భయాలతో నీ
ఆరోగయ్ం పాడుచేసుకుంటునాన్వు. చూడు ఇంటోల్ అందరికి కూడా మనశాశ్ంతి పోయింది. పిలల్లిదద్రూ ఏ క్షణంలో ఎం చేసాత్వో నువువ్ అనన్టుట్
బికుక్, బికుక్ మంటూ ఉంటునాన్రు. చూడు కిరణిన్ చూడు ఎంత మంచి కురార్డో! అసలు నువువ్ ఎవరివని నినున్ తీసుకొచిచ్ నాకు అపప్గించి,
నీకు ఉచితంగా వైదయ్ం చేసుత్నాన్డు. ఎకక్డో నిజామాబాదు నుంచి ఇలా పదిరోజులకోసారి వచిచ్ నినున్ చూసే అవసరం అతనికేం ఉంది!
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చెడు, మంచి అనేవి ఆడ, మగ అందరిలో ఉంటాయి.. అందరీన్ చెడడ్వాళళ్గా జమ కటట్కూడదు. ఆడదేగా ఆ ఉమాదేవి.. నినున్ మోసం
చేయలేదూ “ మెతత్, మెతత్గా మందలించాడు.
“అమామ్..! మీకు ఏ వారత్ అయితే ఎకుక్వ భయానిన్, ఆందోళనని కలగ చేసుత్ందో ఆ వారత్ పదే, పదే చూడండి. ఒకక్సారి చూసి
వదలకండి. ఆ వారత్ విషయంలో పోలీసులు చేసుత్నన్ దరాయ్పుత్ కూడా తెలుసుకోండి. నేరసుత్లని ఎలా పటుట్కునాన్రో తెలుసుకోండి. వాళల్కి శిక్ష
పడిందా, లేదా ఎలాంటి శిక్ష పడింది మొదలైన విషయాలు మీ వారిని అడిగి వారితో తరచూ చరిచ్ంచండి. నెమమ్దిగా మీకో అవగాహన
వసుత్ంది. మీలో మీకు తెలియకుండానే భయం పోతుంది. మీరే కొనిన్ పరిషాక్రాలు కూడా సూచించ గలుగుతారు.” మృదువుగా చెపుత్నన్
కిరణ వైపు ఆపాయ్యంగా చూసింది జానకి.
శశి, పర్దుయ్మన్, ఒక రెసాట్రెంట లో కూరుచ్నాన్రు.

PPP

గడడ్ం, పెరిగి జబుబ్ పడిన వాడిలా ఉనన్ పర్దుయ్మన్ వైపు చూసి నిటూట్రాచ్డు శశి.
ఆరోజుకి శేర్షట్ వెళిళ్పోయి వారం రోజులైంది. ఈ విషయం బయటకి పొకక్కుండా అతి జాగర్తత్గా కేసు డీల చేసుత్నాన్డు శశి. ఏ
మాతర్ం బయటకి వచిచ్నా మీడియా చిలవలు, పలవలు చేసి కుటుంబసభుయ్లను నిదర్పోనీకుండా చేసుత్ంది. పర్తి రోజూ , పర్తి క్షణం “సార
శేర్షఠ్ గారి కేసు ఏమైంది? పర్దుయ్మన్ గారే హతయ్ చేసి పారిపోయిందని కధ చెబుతునాన్రట కదా! మీరిదద్రూ ఫెర్ండస్ అంట కదా.. అందుకే
ఆయనని మీరు సేవ చేయడానికి కేసు కోల్జ చేసుత్నాన్రట కదా... “ ఇలాంటి పర్శన్లతో ఉకిక్రిబికిక్రి చేసాత్రు తనని.
ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు ఇలాంటి కేసులు ఎనోన్. పర్తి పోలీస సేట్షన పరిధిలో వివాహేతర సంబంధాల కేసులు. సంసారాలు
విచిచ్నన్ం అయిన కేసులు. తల తిరిగిపోతోంది ఒకోక్ కేసు చదువుతుంటే.
ఎందుకిలా జరుగుతోంది? ఎంతో బలంగా, పవితర్ంగా, నూరేళళ్ పంట గా భాసించాలిస్న వైవాహిక జీవితాలు ఎందుకు ఇలా అతి
తకుక్వ కాలంలోనే విచిచ్నన్ం అవుతునాన్యి. ఎవరిలో లోపం ఉంది!
తెలల్వారి లేసేత్ ఇలాంటి కేసులు ఎనోన్. భారయ్ మీద అనుమానంతో భారయ్ని చంపేసే భరత్లు. అకర్మసంబంధాలకు బావిసలై పిర్యుడితో
కలిసి భరత్ను చంపేసే భారయ్లు. ఓ పకక్ కలిసి ఉంటూనే వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగిసూత్, బదధ్శతుర్వులాల్ బతికే వాళుళ్.. ఎందుకిలా?
సంసారాలోల్ ఈ అలజడికి ఏంటి కారణం? చదువు విజాఞ్నానిన్ పెంచాలీ. ఆ విజాఞ్నం సంసాక్రానిన్ పెంచాలి. ఆ సంసాక్రం విజఞ్తని
పెంచాలి. కానీ ఉనన్త చదువులు చదువుకునన్ వాళుళ్ కూడా ఎందుకు వివేకానిన్మరిచ్పోయి కేవలం ఉదేవ్గాలు, ఆవేశాలు, ఉదేర్కాలకు
లోనవుతూ క్షణికొదేర్కంలో విచక్షణారహితంగా పర్వరిత్సూత్ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటునాన్రు. తమవే కాదు, పిలల్ల జీవితాలు కూడా
నాశనం చేసుత్నాన్రు. లోపం ఎకక్డుంది?
“శశీ!” పర్దుయ్మన్ పిలుపుతో ఆలోచనల నుంచి తెపప్రిలిల్ అతని వైపు చూసాడు.
అంతులేని బాధ పర్తిఫలిసుత్నన్ కళళ్తో చూసుత్నాన్డు. మావగారు పర్దుయ్మన్ని నమిమ్నా అతత్గారు మాతర్ం నమమ్లేదు. నువేవ్ నా
కూతురిని ఏదో చేసావు అని పర్తి క్షణం చితర్వధ చేసోత్ంది మాటలతో. శేర్షఠ్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? ఎందుకు అలా చేసింది అనే బాధతో పాటు
అతత్గారి మాటలు కూడా అతనికి నరకానిన్ చూపిసుత్నాన్యి. ఏదో మొకుక్బడిగా కిల్నిక కి వెళిల్ వసుత్నాన్డు. ముఖయ్మైన కేసులుంటే పలల్వే
చూసుకుంటోంది.
శశి పరీక్షగా తన మొహంలోకి అలా చూసూత్ ఉండిపోతుంటే కలవరపడుతూ తల వంచుకుని టేబుల మీద వేలితో సునాన్లు
చుడుతూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
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“చెపుప్ పర్దూయ్య్ ..” మృదువుగా అనాన్డు శశి.
“నాకు ఒక అనుమానం ...”
“చెపుప్”

“అదీ, అదీ ....” ఒకోక్ అక్షరం కూడబలుకుక్ంటూ అనాన్డు “శేర్షట్కి ఒక ఫెర్ండ ఉనాన్డు. బహుశా అతని దగగ్రకు ఏమనాన్ వెళిల్
ఉంటుందంటావా ..?”
భుర్కుటి ముడుసూత్ అనాన్డు శశి “శేర్షట్కి ఫెర్ండ... యు మీన..?”
తల అడడ్ంగా ఆడిసూత్ అనాన్డు.. “మామూలు ఫెర్ండ అనే అనుకుంటునాన్ .. కానీ, బాగా ఆతీమ్యంగా , చనువుగా ఉంటాడు. “
“ఎకక్డుంటాడు తెలుసా ...”
“కృషాణ్ నగర లో ఉంటాడనుకుంటా..”
“ఫోన నెంబర?”
“తెలియదు”
“నీకు పరిచయం లేదా “
“పరిచయం ఉంది సేన్హం లేదు. ఒకసారి పరిచయం చేసింది నా బెసట్ ఫెర్ండ అని.”
“నువువ్ ఎపుప్డూ మాటాల్డలేదా?”
“లేదు ... ఆ అవకాశం రాలేదు.. “
“ఇలుల్ తెలుసా?.”
పర్దుయ్మన్ తలవంచుకుని తెలుసనన్టుట్ ఊపాడు.
“వెళాద్ం పద ....” బేరర బిల తేవడంతో కాష పెటేట్సి లేచాడు శశి. పర్దుయ్మన్ కూడా లేచాడు.
ఇదద్రూ కారులో యూసఫ గూడా మీదుగా కృషాణ్నగర చేరారు.
ఇంకా పది గజాలు ఉండగానే చూపించాడు పర్దుయ్మన్. “అదిగో ఆ అపారట్ మెంట లో సెకండ ఫోల్ర “
కారు అపారట్ మెంట దగగ్రకు పోనిచాచ్డు శశి. విజిటర పారిక్ంగ పేల్స లో పారక్ చేసి ఇదద్రూ లిఫట్ వైపు నడిచారు.
“నేను పైకి రానులే శశీ నువువ్ వెళుళ్... శేర్షఠ్ ఉంటె నచచ్ చెపిప్ తీసుకురా” అనాన్డు పర్దుయ్మన్ .
“ఎందుకు రావు ? మీ ఇదద్రి మధాయ్ గొడవ జరిగిందా?”
పర్దుయ్మన్ మొహం పకక్కి తిపుప్కుని అనాన్డు. “ నాకు శేర్షఠ్ అంటే ఇషట్ం లేకునాన్ పెళిల్ అయినదగగ్ర నుంచి తను నాది అనే ఫీలింగ
వలల్నేమో ఒక విధమైన పోసేసివ నెస వచిచ్ంది. ఇతను తరచుగా రావడం ఇదద్రూ ఇంటోల్ నేను ఉనాన్ ఆ ధాయ్స లేకుండా ఒళుళ్ మరిచిపోయి
కబురుల్ చెపుప్కోడం భరించలేకపోయాను. ఒకరోజు అతను వెళిల్పోతుంటే ఫాలో అయి, సెలాల్ర లో పటుట్కుని ఇంకోసారి మా ఇంటికి రావదద్ని
వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. అతను ఏదో చెపప్బోతుంటే కూడా వినకుండా సాట్ర్ంగ గా హెచచ్రించాను. ఆ తరవాత అతను రావడం మానేశాడు. “
“ఇదంతా జరిగి ఎంత కాలమైంది?”
“సుమారు నెల ...”
“ఎందుకు ఇనిన్రోజులు చెపప్లేదు? వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఎఫైర ఉంటే శేర్షఠ్ రావడానికి ఒపుప్కోకపోవచుచ్గా అపుప్డేం చేదాద్ం ?”
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పర్దుయ్మన్ మొహం మాడిపోయింది. కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో అడిగాడు “ ఒపుప్కోదా?”

శశికి అతనిన్ చూసుత్ంటే జాలేసింది. ఇషట్ం లేకుండా పెళిల్ మావగారి బలవంతం మీద చేసుకునాన్ కొంతకాలం నుంచి సహవాసం
చేసుత్నన్ందుకో, తాళి కటిట్ తన సవ్ంతం చేసుకునన్ందుకో ఇపుప్డు అతను శేర్షఠ్తో మామూలుగా బతకాలని అనుకుంటునాన్డు. కానీ ఇదద్రి
మధాయ్ ఏరప్డడ్ అపోహలు ఒక గోడని కటాట్యి. నిజానికి ఆ గోడ పెదద్ బలంగా ఏం లేదు. వారి, వారి ఉదేవ్గాలు, అహాలు వదులుకుంటే ఆ
గోడ కూలిపోడానికి ఎంతో సమయం పటట్దు.. కాకపొతే పిలిల్ మెడలో గంట ఎవరు కటాట్లి అనే సందేహం లాంటిదే వీళళ్లోల్ కూడా ఉంది. ఆ
గోడ ఇపుప్డు ఎవరు కూలగొటాట్లి?
తల పంకించాడు శశి. “సరే నువువ్ కారులో కూరోచ్ నేను వెళిల్ వసాత్ను” అనాన్డు కార కీస పర్దుయ్మన్ చేతికిసూత్.
పర్దుయ్మన్ కీస తీసుకుని వేగంగా కారు దగగ్రకు వెళాళ్డు. శశి లిఫట్ లో సెకండ ఫోల్ర వెళాళ్డు. ఎదురెదురుగా రెండు ఫాల్టస్ ఉనాన్యి.
ఈ రెంటిలో అతను ఉండేది ఎకక్డ? ఆలోచిసూత్ నిలబడి పోయాడు. అపుడే ఒక ఫాల్ట తలుపులు తెరుచుకుని దాదాపు పర్దుయ్మన్ వయసే
ఉనన్ కురార్డు బయటికి వచాచ్డు.
తలుపు చపుప్డవడంతో శశి తలతిపిప్ చూసాడు.

కారిడార లో అనుమానాసప్దంగా నిలబడద్ శశి వైపు అనుమానంగా చూసూత్

“ఎవరు కావాలి ?” అడిగాడు.
అతనలా అడిగేసరికి కొంచెం ఇబబ్ంది పడాడ్డు శశి. అలా కారిడార లో నిలబడితే ఎవరికైనా తపప్కుండా అనుమానం వసుత్ంది.. పైగా
తను యూనిఫాం లో కూడా లేదు. ఎలా? ఏమని చెపాప్లి?
తను శేర్షఠ్ ఫెర్ండ పేరు తెలుసుకోలేదని గురొత్చిచ్ంది శశికి. అయినా తడబాటు కనపడకుండా నోటికి వచిచ్న పేరు పర్సాత్విసూత్ “ఇకక్డ
అనిరుద అని ఎవరనాన్ ఉనాన్రా?” అడిగాడు.
“నేనే అనిరుద మీరెవరు” అడిగాడు అతను.
“మీరు ...?” గొంతులో వెలకాక్య దిగినటుట్ అయింది శశికి .
“అనిరుద ... సాఫట్వేర ఇంజనీర మేనేజర ఇన ఇనోఫ్సిస “
శశికి ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు. తను చీకటోల్ వేసిన బాణం ఎకక్డ తగలాలో అకక్డే తగిలింది. కానీ, దానిన్ ఎలా తీయాలో
తెలియడంలేదు. ఆ యువకుడిని చూసుత్ంటే చాలా అందంగానే కాదు బాగా చదువుకునన్ పెదద్ ఆఫీసరాల్ ఉనాన్డు. మాటలో, మనిషిలో కూడా
ఒక విధమైన హుందాతనం, తేజసుస్ కనిపిసుత్నాన్యి. సవ్రంలో మంచి సంసాక్రం తొంగి చూసోత్ంది.
“సార ఏంటి ఆలోచిసుత్నాన్రు..?” చిరునవువ్తో అడిగాడు అతను.
“అది ... అది నాకు కావాలిస్న అనిరుద ...”
ఇంతలో అతని మొబైల మోగడంతో “జసట్ ఏ మినిట” అంటూ కాల తీసుకుని మెటల్ వైపు వెళాళ్డు.
“హలో ... ఎవరూ... శేర్షాట్... ఎకక్డినుంచి మాటాల్డుతునాన్వు?”
శశి శేర్షఠ్ పేరు చెవిని పడగానే శశి అలరట్ గా అయాడు. చెవులు రికిక్ంచి నిశస్బద్ంగా వినసాగాడు.
“ ఏంటి నాకేం వినపడడం లేదు. ఎందుకంత నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్వు? ఎకక్డునాన్వు? ఏంటి? ఆ, ఆ తెలుసు... అవునా ...
పిచాచ్ అకక్డికెందుకు వెళాల్వు? పర్దుయ్మన్ కి తెలుసా నువువ్ అకక్డికి వెళాళ్వని? ఏంటి చెపప్కుండా వెళాళ్వా? అసలేం చేసుత్నాన్వు? నేనెలా
రాను? అది పెదద్ డెన అని వినాన్ను... నేను రాగలనా? మైగాడ శేర్షాట్.. యు డిడ మిసేట్క ...ఇపుప్డెలా .. నేను పోలీస హెలప్ తీసుకుని రావాలి..
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పర్దుయ్మన్ కి చెపప్కపోతే ఎలా? నో, నో చెపాప్లి. ఏదనాన్ అయితే ఎంత డేంజర!? తపుప్ చేశావు. పీల్జ నువువ్ ఫోన పెటేట్యి నేను ఏం
చేయాలో, ఎలా చేయాలో ఆలోచిసాత్ను.” అతను ఫోన కట చేసి మాల్నమైన మొహంతో శశి దగగ్రకు వచిచ్ “చెపప్ండి ఏం కావాలి మీకు? నేను
ఇపుప్డు అరజ్ంట గా వెళాళ్లి ... వాట కెన ఐ డూ ఫర యు? “ అనాన్డు.
శశి సవ్రం కొంచెం కఠినంగా మారిచ్ “ నువేవ్ కావాలి” అనాన్డు .
అతను విచితర్ంగా శశి మొహంలోకి చూసూత్ ... “వాట?” అనాన్డు .
“ఎస .... శేర్షఠ్ ఎకక్డుంది?” అడిగాడు శశి.
“శేర్షఠ్ ! ...” ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు “తను మీకెలా తెలుసు?”
“ముందు నా పర్శన్కి సమాధానం చెపుప్..”
“తనింటోల్ తనుంది అనుకునాన్ ఫోన కాల రాకముందు... ఇపుప్డే తెలిసింది తను ఒక పర్మాదకరమైన చోట ఉంది అని ...”
శశి సవ్రంలో సడన గా మారుప్ వచిచ్ంది ” పర్మాదకరమైన చోటా...ఎకక్డ?”
“ మీకు సురివ్త సింగ గురించి ఏమనాన్ తెలుసా?”.
“ తెలుసు ఎందుకు? ఏమైంది? అతనితో నీకేంటి సంబంధం?”
“ నానెస్నస్ నాకు వాడితో సంబంధం ఏంటి? మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డకండి. శేర్షఠ్ ఇపుప్డు వాడి వలలో చికుక్కుందట. నాకు
దొంగతనంగా ఫోన చేసింది. ననున్ రమమ్ంది. నువెవ్ందుకు అకక్డికి వెళాల్వు అంటే సరిగా ఏం చెపప్డం లేదు. అసలు నాకు సరిగా వినపడడం
లేదు కూడా. కానీ వాళాళ్యన తో ఏదో గొడవ అయిందని అకక్డికి వెళాల్నని చెపిప్ంది మాతర్ం కొంచెం వినిపించింది. వైఫ అండ హజెబ్ండ
మధయ్ సిలీల్ గొడవలు నాచురల. ఆ మాతార్నికి అకక్డికి వెళళ్డం ఏంటో నాకేం అరధ్ం కావడం లేదు. నాకు అది ఎకక్డుందో తెలియదు. పోలీస
రిపోరట్ చేయాలి. ముందు నేను తన హజెబ్ండ తో మాటాల్డాలి. పీల్జ ననున్ వెళళ్నివవ్ండి. అయినా మీరెవరు. నాకీ నిరబ్ంధం ఏంటి?” కొంచెం
కోపంగా అనాన్డు అనిరుద .
అతని మాటలోల్ నిజాయితీ, మొహం లో టెనష్న చూసిన శశికి అతనిన్ తను అకారణంగా అనుమానిసుత్నాన్ను అనిపించింది. ఇతను
చెడడ్వాడు కాదు.. ఉనన్తమైన చదువే కాదు ఉనన్తమైన వయ్కిత్తవ్ం తొణికిసలాడుతోంది ఇతని మొహం లో.. చాలా మంచి యువకుడు. మంచి
ఫెర్ండ ... అనవసరంగా పర్దుయ్మన్ తొందర పడాడ్డు అనుకునాన్డు.
మొబైల లో నెంబర డయల చేసుత్నన్ ఆ యువకుడి అందమైన మొహంలోకి చూసూత్ సౌమయ్ంగా పిలిచాడు “అనిరుద ...” అతను శశి
మొహంలోకి చిరాగాగ్ చూసాడు.
“అయాం ఏ ఎస పి శశిధర” అనాన్డు చేయి చాసూత్..
అతని కళుళ్ విపాప్రి మెరుపు దూసుకొచిచ్ంది.. షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “సర ... ఎకక్డో చూసాను అనుకుంటునాన్ను. మిమమ్లిన్ టి వి లో
చూసాననుకుంటా ఒకటి, రెండు సారుల్.. వెరీ హాపీ టు సి యూ” అనాన్డు.
“నేను ఇపుప్డు మీరు చెపిప్న శేర్షఠ్ విషయంలోనే మీ దగగ్రకి ఎంకైవ్రీ కి వచాచ్ను. “
“నా దగగ్ర ఎంకైవ్రీ కా ...?” అయోమయంగా చూసాడు.
శశి అతని భుజం మీద చేయెసి “మీ ఇంటోల్కి వెళదామా?” అనాన్డు.
అతను కొంచెం తడబడి “రండి” అంటూ కాలింగ బెల నొకాక్డు. రెండు క్షణాల తరవాత యాభై ఏళల్ సతరీ వచిచ్ తలుపు తీసింది.
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“రండి” అంటూ లోపలికి దారి తీసాడు.
“మా మదర” పరిచయం చేసాడు. ఆవిడ నమసక్రించింది.

తెలల్గా నుదుట విభూతి పెటుట్కుని, ఒక హాయ్ండ లూం చీర కటుట్కుంది. మెడలో రెండు పేటల బంగారు గొలుసు చేతులకి రెండేసి
గాజులు తపప్ ఎలాంటి అలంకారం, ఆభరణాలు లేకుండా సింపుల గా ఉనన్ ఆమెని చూడగానే గౌరవ భావం కలుగుతుంది.
“కూరోచ్ండి” అంటూ సోఫా చూపించి ఆవిడ లొపలికీ వెళిళ్ంది.
“చెపప్ండి సార.. ఏం జరిగిందసలు...?” అనాన్డు అనిరుద శశి పకక్నే కూరుచ్ని.
శశి శేర్షఠ్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోడం అందుకు దారి తీసిన కారణం చెపిప్. “సారీ అనిరుద నినున్ అపారధ్ం చేసుకునాన్ను. నా అదృషట్ం
బాగుండి ఇపుప్డే ఆ ఫోన రావడం చాలా హెలప్ చేసింది.”
“అదృషట్ం మీది కాదు సార నాది. లేకుంటే మీరు ననున్ తీసుకెళిళ్ ఇంటరాగేట చేసేవారు. నా భవిషయ్తుత్ మటిట్ కొటుట్కుపోయేది. నేనే
దికుక్ అయిన అమమ్ చచిచ్పోయేది అనాన్డు.” అలా అంటునన్పుప్డు పెదవుల మీద చిరునవువ్, కళళ్లోల్ చెమరింపు చూసిన శశి మనసు
పశచ్చ్తాత్పంతో కుర్ంగినటుట్ అయింది. పర్దుయ్మన్ మీద కోపం వచిచ్ంది.
అతని చేయి తన చేయిలోకి తీసుకుని పేర్మగా నొకిక్ అనాన్డు. “ఇపుప్డు మనం తక్షణం ఆ డెనిక్ వెళాళ్లి. మీరు కూడా వసాత్రా?”
“అయోయ్ తపప్కుండా వసాత్ సార. మీరునాన్రుగా అండగా” అనాన్డు.
“నేనే కాదు పర్దుయ్మన్ కూడా ఉనాన్డు కింద కారులో”
“పర్దుయ్మాన్..?” అతని మొహంలో రంగులు మారాయి. అయిషట్ంగా మొహం పెటాట్డు. “అయితే నేనెందుకు?” అనాన్డు.
శశి నవివ్ “ మీరు ఎందుకలా అంటునాన్రో నాకు తెలుసు. పర్దుయ్మన్ చెపాప్డు. టేక ఇట ఈజీ. ఇదంతా మానవ , ఇంకా చెపాప్లంటే
మగవాడి బలహీనత. ఇపుప్డు మనం ఫెర్ండస్. ముగుగ్రం కలిసి శేర్షట్ని రకిష్ంచాలి. అదే మన బాధయ్త” అనాన్డు.
అనిరుద కూడా నవివ్ “రండి వెడదాం” అంటూ “అమామ్ తలుపెసుకో బయటికి వెళుత్నాన్ను” అని కొంచెం గటిట్గా చెపాప్డు.
ఆవిడ బయటికి వచిచ్ “అదేంటి అతనికి కొంచెం కాఫీ అయినా ఇవవ్కుండా తీసుకుని వెళుత్నాన్వు” అనన్ది.
“లేదమామ్ నాకేం వదుద్.. చాలా పని ఉంది వెళాళ్లి” అనాన్డు శశి.
ఆవిడ ఏదో అనే లోపల అనిరుద “లేదమామ్ చాలా

ఇంపారెట్నట పని ... వెళాళ్లి”

అంటూ బయటకి నడిచాడు. శశి

అనుసరించాడు. వెనకాల ఆవిడ తలుపు వేసుకునన్ చపుప్డు వినిపించింది శశికి.
కారులో ఉనన్ పర్దుయ్మన్ శశితో వసుత్నన్ అనిరుద ని చూసి మొహం మాడుచ్కునాన్డు.

ఇతడిని ఎందుకు తీసుకువసుత్నాన్డు?

ఇంటరాగేషన కోసమా? ఒకక్ క్షణం అసూయతో నిండిన ఆ హృదయం ఆనంద తాండవం చేసింది. అనిరుద మంచివాడు, సంసాక్రవంతుడు,
ఉనన్త విదాయ్వంతుడు, తన భారయ్కి మంచి సేన్హితుడు మాతర్మె అని పర్దుయ్మన్ అంతరాతమ్కు తెలిసినా తనకనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ అందగాడైన
అతని పటల్ అసూయ కూడా విపరీతంగా ఉంది. ఆ అసూయతోటే అతను ఇంటికి వసుత్ంటే రగిలిపోయాడు. ఆ అసూయ తోటే ఆరోజు
అతడిని వెంబడించి అకారణంగా విషం కకాక్డు.
“పర్దుయ్మాన్! శేర్షఠ్ ఆచూకీ తెలిసింది” అనాన్డు శశి.
ఆ మాటతో అనిరుద మీద అనుమానంతో ఉనన్ పర్దుయ్మన్ ఊహించని రీతిలో గబుకుక్న కారు దిగి డోర విసురుగా కాలితో వెనకిక్
తనిన్ అనిరుద మీదకి వసూత్ “చూసావా? నేను చెపాప్నా.. వీడే ... వీడే నా భారయ్ని మాయ మాటలతో మోసం చేసి కిడాన్ప చేసాడని అనాన్నా
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!” అంటూ అనిరుద షరట్ కాలర పటుట్కోబోతుండగా శశి విసురుగా అతనిన్ వెనకిక్ లాగి “ఆర యు మాడ? నేను చెపాప్నా అతను కిడాన్ప
చేసాడని ..డోంట బి ఫూలిష” అనాన్డు కోపంగా..
అనిరుద విచితర్ంగా పర్దుయ్మాన్ను చూసూత్ ఉండిపోయాడు. శశి అనిరుద కి సారీ చెపిప్ వెనక డోర తీసి “కూరోచ్” అనాన్డు.
అనిరుద ఏదో చెపప్బోయి శశి చూపులోల్ కనిపిసుత్నన్ సేన్హభావం చూసి మౌనంగా కారెకాక్డు.
పర్దుయ్మన్ బుసకొడుతూ ముందు సీటులో శశి పకక్న కూరుచ్నాన్డు. శశి కారు పోనిచాచ్డు.
కారు కొంత దూరం వెళాళ్క శశి మృదువుగా అనాన్డు “పర్దుయ్మాన్! నువువ్ అనవసరంగా అనిరుద ని అపారధ్ం చేసుకునాన్వు.. శేర్షఠ్
వెళిళ్పోయిన సంగతి కూడా అతనికి తెలియదు. శేర్షఠ్ ఇపుప్డు ఎకక్డుందో చెపేత్ నీ గుండె ఆగిపోతుంది “
“ఏ ఎకక్డుంది?” కంగారుగా అనాన్డు పర్దుయ్మన్.
“సురివ్త సింగ డెన లో...”
“వాట!! అంటే .... ఆ మధయ్ పెదద్ సంచలనం కలిగించిన బాబా ... సమ్గిల్ంగ, దోపిడీలు, ఆడవాళళ్ను దౌరజ్నయ్ంగా తన ఆశర్మంలో
దాచేసి బలవంతంగా అనుభవించడం? వాడేనా..?” వణుకుతునన్ సవ్రంతో అడిగాడు.
“ఎస వాడే..”
పర్దుయ్మన్ సీటులో వెనకిక్ ఒరిగిపోయాడు.
“పర్దుయ్మాన్...” కంగారుగా పిలిచాడు శశి.
పర్దుయ్మన్ పలకలేదు..
“పర్దుయ్మాన్...” వెనక సీటు నుంచి ఒంగి పర్దుయ్మన్ భుజం తడుతూ పిలిచాడు అనిరుద .
పర్దుయ్మన్ గాజుకళళ్తో శశి వైపు చూసి దుఖంతో కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో “శేర్షఠ్ ఎందుకిలా చేసింది...నేనేం తపుప్ చేశాను ? పోయి,
పోయి పులి గుహలో తలదాచుకునేంత అపకారం చేయలేదు శశీ.. నేనేం చేయలేదు “ అనాన్డు.
“పీల్జ. నువువ్ టెనష్న పడకు. నేనునాన్గా . శేర్షట్ని సేఫ గా తీసుకు వసాత్ను. ఆమె కూడా చదువుకుంది. తెలివైనది. ధైరయ్సుత్రాలు. తనని
తను రకిష్ంచుకోగలదు. ముందు మనం సేట్షన కి వెళిల్ వాడి డెన మీద రెయిడ చేయించడానికి ఏరాప్టుల్ చేయాలి. ఇది అంత సులువు కాదు.
వాడికి చాలా ఉనాన్యి ఇలాంటివి. తను ఎకక్డ ఉందో తెలియాలి. అనిరుద శేర్షఠ్ ఎకక్డినుంచి ఫోన చేసింది ?”
“తన మొబైల నుంచే సార..”
“ఒకసారి తనకి కాల చేయగలవా..?”
“టైర చేసూత్నే ఉనాన్ను సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది. “
“అంటే! ఫోన చేయడానికి కూడా తనకి అవకాశం లేదు.. ఎలాగో సమయం, సథ్లం చూసుకుని చేసి ఉంటుంది..”
“శశీ! శేర్షఠ్ ని కాపాడు... పీల్జ ... శేర్షట్ని కాపాడు..” చినన్పిలాల్డిలా ఏడవ్సాగాడు పర్దుయ్మన్.
కారు డైరవ చేసూత్నే ఎడం చేతోత్ అతని భుజం తటిట్ “రిలాకస్. రిలాకస్ ... ముందు మీ అతత్గారికి, మావగారికి ఎలా చెపాప్లో
ఆలోచించు. నువేవ్ ఇలా డల అయితే ఎలా?” అనాన్డు శశి.
“పర్దుయ్మాన్.. టెనష్న పడకు.. ఇంత మందిమి ఉనాన్ం. తపప్కుండా శేర్షట్ని కాపాడుకుందాం” అనాన్డు అనిరుద పర్దుయ్మన్ భుజం
మీద చేయి వేసి ఓదారుప్గా.
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పర్దుయ్మన్ అతని చేయి మీద తన చేయి వేసి నొకాక్డు.
ఆ సప్రశ్లో క్షమించు అనిరుద అనే భావన కనిపించింది అతనికి. తను కూడా పేర్మగా నొకాక్డు.
కారు సేట్షన చేరింది.

PPP
జానకి, శారద కూరుచ్ని చికుక్డు కాయల వలుసూత్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. ఇపుప్డు జానని ఇదివరకులా పరధాయ్నంగా ఉండడం
లేదు. పనులనీన్ చురుగాగ్ చేసుకుంటోంది. పిలల్లిదద్రూ కాలేజి నుంచి రాగానే ఆరోజు ఏం జరిగింది? కాలేజ లో ఏం చెపాప్రు? మొదలైన
విషయాలనీన్ ఆసకిత్గా అడిగి తెలుసుకుంటోంది. భాసక్ర తో కూడా మునుపటిలా సరదాగా మాటాల్డుతోంది. లీలమమ్, ఆదినారాయణ
దంపతులు కూతురు మామూలు మనుషులోల్ పడడం చూసి తృపిత్గా, ఆనందంగా తిరిగి వాళల్ ఊరు వెళిళ్పోయారు.
“ఆ ఉమాదేవి దొరికిందా శారదా? ఆవిడ గురించి ఏమనాన్ తెలిసిందా?” ఆచూకీ అడిగింది జానకి హఠాతుత్గా ..
“ఆవిడ ఎపుప్డో ఈ ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయి, వేరే ఊళోళ్ వేరే అవతారం ఎతిత్ ఉంటుంది. మోసాలు చేసి బతకడానికి అలవాటు పడడ్
వాళల్కి ఒక ఊరు, ఒక ఇలుల్, ఒక రూపం ఉంటాయా జానకీ!” అంది శారద.
జానకిక్ ఉవెవ్తుత్న కోపం ముంచుకు వచిచ్ంది. “ఎంత మారు వేషం వేసినా తెలియదా? మాట తీరో, నడకో ఏదో ఒక పర్తేయ్కమైన
గురుత్ ఉండదా.. మన పోలీసులు అంత లక్షణంగా పని చేసుత్నాన్రు. ఎంత మోసం ! అయినా ఒక ఆడది అయి ఉండీ మోసాలు చేసూత్
బతకడానికి సిగుగ్ండకక్రాల్ ..”
జానకి ఆవేశం చూసి ఆమెని చలల్బరచే సవ్రంతో అంది శారద “మోసాలకి ఆడా, మగా తేడా ఏముందిలే జానకీ.. ఈ రోజులోల్
మోసం చేయడం, దౌరజ్నయ్ం చేయడం, దొంగతనం చేయడం చాలా మామూలు అయింది. కలియుగం కదా.. ఏదో ఒకరోజు పాపం
పండుతుంది... పటుట్బడతారు.”
“ఈ లోపల నాలాంటి తెలివితకుక్వ వాళుళ్ ఎంతమంది బలి అవుతారో..ఎనిన్ జీవితాలు నాశనం అవుతాయో!” అలా
అంటునన్పుప్డు జానకి సవ్రం దుఖంతో కపించింది.
శారదకి కొంచెం భయం వేసింది.. ఇపుప్డిపుప్డే మామూలు మనిషి అవుతునన్ జానకి మళీళ్ ఆ జాఞ్పకాలోల్కి వెళిల్ందంటే పర్మాదం ..
అనుకుంటూ టి వి ఆన చేయనా ఇపుప్డు మంచి సీరియల వసుత్ంది అంది.
“సీరియల వదుద్లే ఉనన్ మతి పోతుంది ... ఏదనాన్ మంచి పాత సినిమా వసుత్ందేమో ఈటివి సినిమా పెటుట్” అంది జానకి.
శారద లేచి రిమోట తీసుకుని టి వి ఆన చేసింది. జానకి వలిచిన చికుక్డుకాయలు కవర లో వేసి తీసుకుని వెళిల్ ఫిర్డజ్ లో పెటిట్
వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది.
శారద టి వి ఆన చేయగానే ఏదో నూయ్స చానెల వచిచ్ంది. చానెల మారచ్బోతూ ఏదో చరాచ్ కారయ్కర్మం కనిపించడంతో కొంచెం
శర్దధ్గా చూడసాగింది.
ఇదద్రు సామాజిక కారయ్కరత్లు, వారిలో ఒకరు తరచూ వారత్లోల్ కనిపించే మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు, ఒకావిడ ఉదయ్మకారిణి ,
యాంకర, ఒక లేడీ లాయర కూరుచ్ని ఉనాన్రు. యాంకర అడుగుతునాన్డు ... “ఇటీవల దేశవాయ్పత్ంగా అనేక నగరాలోల్ రకరకాల బాబాలు
వెలుసుత్నాన్రు. వాళళ్ంతా అనేక రకాల దోపిడీలు చేసూత్ ముఖయ్ంగా మహిళల బలహీనతలని కాష చేసుకుంటూ వాళళ్ని తమ మాయలతో,
ఇందర్జాలంతో మోసగిసుత్నాన్రని మనకి తెలుసు. ఎంత మంది బాబాలు పటుట్బడి వాళళ్ గుటుట్ రటట్యినా ఇంకా పర్జలు ముఖయ్ంగా మహిళలు
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ఈ బాబాలను నముమ్తునాన్రు. ఒక విధంగా మహిళలే దొంగ బాబాలను పోర్తస్హిసుత్నాన్రు అని అందరూ అంటునాన్రు మీరేం చెపాత్రు ఈ
విషయంలో “.
ఈ పర్సాత్వన జానకి దగగ్ర తేకూడదు అనుకునన్ శారద ఆ చరచ్ వినాలని ఎంత కుతూహలంగా ఉనాన్ చానెల
మారేచ్యబోతుండగా జానకి లోపలినించి వేగంగా వచిచ్ “ఏంటది.. బాబాల మీద చరాచ్..?” అంటూ ఆసకిత్గా చూడడంతో శారద రిమోట
పకక్న పెటేట్సింది.
“ఉండు సట్వ మీద టీ పెటాట్ను తెసాత్ను” అంటూ జానకి తిరిగి లోపలికి వెళిల్ రెండు కపుప్లోల్ టీ పోసుకుని వచిచ్ంది.
మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు ఆవేశంగా అంటోంది. “కేవలం సతరీలే ఈ బాబాలను పోషిసుత్నాన్రని అంటే నేనొపుప్కోను.
రాజకీయ నాయకులు, సినిమా తారలు, వాయ్పారసుత్లు పెంచి పోషించిన తరవాతే మహిళలు బాబాలను నమమ్డం మొదలు పెటాట్రు. ఏ
రాజకీయ నాయకుడి అండ లేకపోతే ఎకరాలకు ఎకరాలు పర్భుతవ్ సథ్లాలు ఆకర్మించి ఆశర్మాలు కడతారు. ఎవరి అండా లేకపోతే
విదేశాలోల్ని నేరసుత్లతో చేతులు కలిపి సమ్గిల్ంగ , డర్గస్ వాయ్పారాలు ఎలా విసత్రించుకుంటూ పోతారు. గడాడ్లు పెంచి, కాషాయాలు ధరించి
మేము

మహాతుమ్లం, మాకు మహిమలునాన్యి అని చెపుప్కోగానే ముందు వాళళ్ని ఆశర్యించేది ఎవరు? వచేచ్ ఎలక్షనస్ లో మేము

గెలుసాత్మా? మా పారీట్ అధికారంలోకి వసుత్ందా? అని కొందరు, నా సినిమా బాగా ఆడుతుందా? నేను నెంబర వన హీరో అవుతానా? నేనే
నెంబర వన డైరెకట్ర అవుతానా? కొందరు.. కొతత్ వాయ్పారం మొదలు పెడుతునాన్ను అది సజావుగా సాగి పోటీ లేకుండా నా వాయ్పారం
అభివృదిధ్ చేయాలంటే ఏ పూజ చేయాలి? అని కొందరు బాబాలను దరిశ్ంచుకుని ఫలానా బాబా వారి దయవలల్ నాకు మేలు జరిగింది అని
పర్చారం ఇవవ్బటేట్ కదా సామానుయ్లు నమేమ్ది... వాళళ్ దగగ్రకు వెళేళ్ది.. మీరు ఎలా మహిళలే బాబాలను పోషిసుత్నాన్రని ఆరోపిసుత్నాన్రు”
“మీరనన్ది నిజమే. రాజకీయ నాయకుల అండ లేకపోతే ఆధాయ్తిమ్కత పేరిట ఇనిన్ చీకటి వాయ్పారాలు చేయరు. కానీ పేరు,
డబుబ్, పలుకుబడి ఉనన్వారు మోసపోయే అవకాశం తకుక్వ. కానీ సతరీలకు ఇలాంటి బాబాల వలన పర్మాదం జరుగుతోందని వారి చీకటి
వాయ్పారాలలో ఆడపిలల్ల బలిదానం అతి ముఖయ్మైనది అనన్ వారత్లు చూసూత్ కూడా ఎందుకు సతరీలు వెళాత్రు?” రెటిట్ంచాడు యాంకర.
ఉదయ్మకారిణి అందుకుంది. “సతరీల కు అనేక సమసయ్లు. ఇంటా బయటా వతిత్ళుళ్.. సమసయ్లు.. బాధలు, కషాట్లు, కనీన్ళుల్ ...
ఎవరికీ చెపుప్కోలేక మానసికంగా ఎంతో వేదన అనుభవిసుత్ంటారు. భరత్కి ఏదనాన్ చెపుప్కోవాలనాన్ సమసయ్ భరత్ నుంచే వసుత్ంటే ఎవరికీ
చెపుప్కుంటారు. ఎంతో మంది భరత్లు భారయ్లను ఇంకా బానిసలుగానే చూసుత్నాన్రు. భారయ్ అంటే మనసునన్ మనిషి అని గురిత్ంచే మగవాళుళ్
ఎంత మంది ఉనాన్రు. పిలల్లు చెపిప్న మాట వినరు. ఇలా అనేక సమసయ్లతో మానసికంగా నలిగిపోతూ ఏదో ఉపశమనం లభిసుత్ంది అనే
ఆశతో సావ్మిజీలను, బాబాలను, జోయ్తిషుక్లను సంపర్దిసాత్రు. అయితే ఇలాంటి వాళుళ్ ఉనాన్రు వాళుళ్ మా సమసయ్ తీరుసాత్రు అని
మహిళలకు ఎలా తెలుసోత్ంది? మీ మీడియా పర్చారం వలల్ కాదా. తెలల్వారి లేచి టి వి ఆన చేసేత్ ఒక భకీత్ కారయ్కర్మం లేదు, ఒక సినిమా లేదు,
ఒక సీరియల లేదు.. ఆ, పకాక్, ఈ పకాక్, కింద సోర్క్లింగ లో ఎంత మంది ఇలాంటి వాళళ్ గురించి మీరు పర్చారం చేయడం లేదు. వాళుళ్
దొంగలని, సమ్గల్ర లు అని, వాళళ్ంతా మోసగాళళ్ని వారత్లోల్ చెపేప్ది మీరీ, డబుబ్ కోసం వాళళ్ గురించి పర్చారం చేసేది మీరే.. ఎందుకు
చేసుత్నాన్రు సార..?”
యాంకర నవువ్తూ “ దీనేన్నా మేడం ఉరుమురిమి మంగలం మీద పడింది అని అంటారు” అనాన్డు.
“చూసారా మిమమ్లిన్ అంటే మీకెంత కోపం వచిచ్ందో” అంది ఆవిడ..
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“అబేబ్ కోపం లేదు...” అని లాయర ని అడిగాడు. “అమామ్! భారతదేశంలో హిందువులు అటు దేవుడిని, ఇటు ఇపుప్డు
మనం చెపుప్కుంటునాన్ బాబాలను కూడా ఎకుక్వగా నముమ్తారు ఎందుకంటారు.. అలాగే కొందరు అయయ్పప్ దీక్షలని, కొందరు
ఆంజనేయసావ్మి దీక్ష అని, కొందరు భవానీ దీక్ష అని ఇలా రక,రకాలుగా దీక్షలు పూని పూజలు చేసుత్ంటారు.. ఇవి మూఢనమమ్కాలు కదా..
వీటి గురించి మీ అభిపార్యం ఏమిటి?”
జానకి ఊపిరి బిగబటిట్ ఆవిడ సమాధానం కోసం చూడసాగింది.
“ఇతనికి బుదిధ్ లేదు... ఇలాంటి పర్శన్లు వేసి మాట వైషమాయ్లను పోర్తస్హించడం కదా” అంది శారద చికాగాగ్..
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? అనిన్ మతాలోల్నూ ఏవో కొనిన్ మూఢనమమ్కాలు ఉంటాయి. కేవలం హిందూమతంలోనే
మూఢనమమ్కాలు నమమ్కాలు ఉండవు.. నేను ఇదివరకు చాలా సారుల్ చూసాను టివి లో. మన బాబాల లాగానే కొందరు పాసట్రుల్ కూడా
అవినీతి కారయ్కర్మాలు చేయడం, విదేశాల నుంచి వసుత్నన్ నిధులు మింగేయడం , అమామ్యిలను టార్ప చేయడం లాంటివి చేసారని వారత్లు
ఎనోన్ వినాన్ను” అంది జానకి.
ఇంతలో సరిగాగ్ అదే విషయం లాయర మాటాల్డడం పార్రంభించడంతో ఇదద్రూ వాదన ఆపి ఆవిడ మాటలు వినసాగారు.
“మీరు చెపిప్న మూఢనమమ్కాలు కేవలం హిందూమతంలోనే ఉనాన్యని అంటే నేను ఒపుప్కోను. మానవ సహజమైన బలహీనతలు
అనిన్ మతాలవారిలో ఉంటాయి. ఎవరూ కోరికలకు, ఆశలకు దురాశాలకు, పర్లోభాలకు, అనిన్టికీ మించి విశావ్సాలకు అతీతులు కారు.
కాకపొతే హిందూమతం లో కొంత అధికంగా ఉందని మాతర్ం చెపాత్ను. అందుకు కారణం ఉంది. మనది భారతదేశం వేదాలు పుటిట్న దేశం,
రామాయణ, భారత, భాగవత ఇతిహాసాలు, ఎందఱో యోగులు ఈ గడడ్ మీద పుటాట్రు..వాలీమ్కి , వాయ్సుడు, విశావ్మితుర్డు, అగసుత్య్డు,
వశిషుట్డు వంటి అనేక మంది మహరుష్లు నడిచిన భూమి, రామకృషణ్ పరమహంస, సావ్మి వివేకానంద లాంటి మహాతుమ్లు నడయాడిన
భూమి.. భారతదేశ జాతీయ జీవనానికి హిందూ ధరమ్ం పార్ణంవాయువు. వేదాలు మానవ జీవన శైలిని నిరేద్శించిన శాసనాలు. ఈ దేశంలో
అధికశాతం హిందూ ధరామ్నిన్ అనుసరించే తరతరాలుగా సాగుతోంది. దేవతలను పూజిసాత్ం, యోగులను పూజిసాత్ం., చెటల్ను, పుటట్లను,
పాముని, పశువులని పూజించే సంసక్ృతీ మనది. పూజ అంటే ఏమి లేదు. మన మనసులో ఉనన్ గౌరవాభిమానాలను, పేర్మను వయ్కత్పరచే ఒక
విధానం. తలిల్,తండుర్లను, గురువులను పూజిసాత్ం. ఇది మూఢనమమ్కం అనగలరా! ఇదంతా ఎపప్టినుంచో అనూచానంగా వసోత్ంది.
ఇందులో ఒకళుళ్ ఎగతాళి చేయడానికి, విమరిశ్ంచడానికి ఎవరికీ హకుక్లేదు. ఎవరి మతానిన్ వారు గౌరవించుకోవచుచ్, ఎవరి నమమ్కాలను,
విశావ్సాలను ఎవరికీ వారు పాటించవచుచ్.
కానీ ఇతర మతాలను, మత గర్ంధాలను విమరిశ్ంచే హకుక్ ఎవరికీ లేదు. ఈ మధయ్ హిందూ మతానిన్ విమరిశ్ంచడం ఫాషన
అయిపోయింది. మళీళ్ ఆ విమరిశ్ంచే వాళుళ్ పాటించేది హిందూ సంపర్దాయాలనే. ఇది దారుణం కాదా? ఇలాంటపుప్డు తన మతానిన్ తను
నిలబెటుట్కునే కరత్వయ్ం హిందువుది కాదా? తన ధరామ్నిన్, తన ఆతమ్ గౌరవానిన్ కాపాడుకోవలసిన బాధయ్త హిందువులకి లేదా?

దీనికి

ఉదయ్మాలు , విపల్వాలు కాదు కావాలిస్ంది. ఏది మంచి, ఏది చెడు అని పార్కిట్కల గా తెలియచేయాలనన్ పర్యతన్ం.
దేశ అసిత్తవ్ం కాపాడుకోడం మన ధరమ్ం. ఇపప్టికే మన దేశం పరాయి వారి చేతులోల్కి వెళిళ్పోతోంది. మన ధరమ్ం, మన సంసక్ృతీ,
సంపర్దాయాలు హేళనకు గురి అవుతునాన్యి. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మన హిందూ దేశానిన్ మనదిగా నిలబెటుట్కోడానికి, కాపాడుకోడానికి
కృషి చేయాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. మన ధరామ్లు, మన ఇతిహాసాలు ఇతర మతాల వారి దృషిట్లో పుకిక్టి పురాణాలుగా చితిర్ంచబడుతూ
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హాసాయ్సప్దంగా మారుతునాన్యి. ఈ ఘరష్ణలో కొందరు హిందువులు తమ మతం యొకక్ గొపప్తనానిన్ చాటడానికి రక,రకాల దీక్షలు
చేపడుతునాన్రు. యాతర్లు చేసుత్నాన్రు. ఇది ఒక రకమైన నిశశ్బద్ పోరాటం. పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ ఇది అవసరం కూడా.
ఇక బాబాలు, సావ్మీజీలు విషయానికి వసేత్ అది ఒక రకమైన ఎనన్టికీ నయం కాని మానసిక వాయ్ధి. నారమ్ల మనిషిగా కాక ఏదో
ఒక అసాధారణ పదద్తిలో జీవించాలనన్ కాంక్ష..తను చేసుత్నన్ది తపుప్ అని తెలిసినా ఆ తపుప్ చేయడం, అందులో తనకి అండగా, సపోప్రట్ గ
మరి కొంతమందిని ఆ తపుప్ల సుడిగుండంలో పడేయడం కేవలం హిందూ మతంలోనే జరుగుతునన్ది అని అంటే నేను ఒపుప్కోను. మనకి
తెలియని నిగూఢమైన రహసాయ్లు ఎనోన్ భూగరాభ్లోల్ నికిష్పత్ం అయి ఉనాన్యి. పైకి పర్జాసేవ అని, మత పర్వకత్లమని చెబుతూ పేరు గాంచిన
వారు ఎందరో చేసిన పాపకారాయ్లు ఇటీవల మన సోషల మీడియా బయట పెటిట్ంది. వాటి గురించి ఏమనరేం ఎవరూ. నిజానికి పర్జలని
మోసం చేయడం, సమాజంలో శాంతిని కొలల్గొటట్డం, పర్జల నమమ్కాలను తమకి అనుకూలంగా వాడుకుని పర్జలని పిచిచ్ వాళళ్ని చేయడం,
పూజలు, శాంతులు అంటూ అమాయకులను దోచుకోడం ఇవనీన్ నేరాలే. ఈ నేరాలను నేరాలుగా పరిగణించి అది ఎవరైనా, ఏ మతం
వారైనా ఇలాంటి వాళల్కి శిక్ష వేసేటపుప్డు ఇంకోసారి అలాంటి నీచులను నమమ్కూడదు అనన్ రియలైజేషన పర్జలోల్ కలిగేలా చేయాలిస్న
బాధయ్త పర్భుతావ్నిది. పర్భుతవ్మే

కుల, మత భేదాలు సృషిట్సూత్, వారి ఓటు బాంక కోసం పరమతాల వారికి కొముమ్కాయడం కనాన్

దిగజారుడుతనం ఇంకోటి లేదనే అనిపిసుత్ంది. ఇంక సామానుయ్ల మాటేమిటి?”
ఆవిడ ఆవేశంతో మాటాల్డుతుంటే యాంకర తో సహా అందరూ నిరుతత్రులై ఉండిపోడం చూసిన జానకి ఉతాస్హంగా చపప్టుల్
చరిచింది.
“అమామ్ ... ఇపుప్డు లాయర గారు చెపిప్ంది వినాన్ం ... దీనిన్ బటిట్ సమసయ్ అనేది పర్ధానంగా ఎకక్డి నుంచి మొదలైందో మనకి అరధ్ం
అయింది. దీనికి పరిషాక్రం ఏమిటి? ఏం చేసేత్ సమాజంలో అనిన్ వైపులా

చెలరేగుతునన్ విషజావ్లలు చలాల్రి సమాజం ఆరోగయ్ంగా

ఉంటుందో మీరు చెపాత్రా?“
ఉదయ్మకారిణి అంది “ఈ అంశం పైన ఉదయ్మాలు రావాలి.. “
మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు అంది “అందరూ సంపర్దాయాల మీద తిరుగుబాటు చేయాలి.. ఈ సైనస్ యుగంలో కూడా
ఆచారాలు , సంపర్దాయాలు అంటూ దేవుళళ్ను, బాబాలను, పూజలు, పునసాక్రాలు ఇదంతా ఫూలిష నెస..”
లాయర నెమమ్దిగా అంది “మళీళ్ సంపర్దాయాల మీద పడుతునాన్రు. ఇపప్టివరకూ చెపిప్ంది అదే కదా... ఏ సంపర్దాయం ఏం
చెపిప్ంది.. అది మన జీవితానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది.. ఈ సమాజానికి ఏది మంచి చేసుత్ంది అని ఆలోచించడం విజఞ్త. చదువు,
సంసాక్రం , ఆలోచించే మెదడు ఉనన్ పర్తివాళుళ్ మేమేం చేసుత్నాన్ం? ఎందుకిలా చేసుత్నాన్ం? అని ఆలోచించి తమ ఆలోచనా దృకప్ధంలో,
పర్వరత్నలో, మాటలోల్ మారుప్లు చేసుకుని పౌరులుగా తమ బాధయ్తని గురెత్రిగి మసలుకోవాలి. అనిన్ సమసయ్లు తపప్క సమసిపోతాయి.
ముఖయ్ంగా నోరు అదుపులో పెటుట్కోవాలి.. ఆతమ్సుత్తి, పరనింద హరష్ణీయం కాదు.”
“ఎంత బాగా చెపోత్ంది ఆవిడ” అంది జానకి అభినందనగా.
“చదువుకునన్ మహిళా.. లాయర .. ఆవిడ ఒక బాధయ్తగల పౌరురాలిగా ఏం మాటాల్డాలి.. ఎంత మాటాల్డాలి అంతే మాటాల్డింది”
అంది శారద.
“కానీ దొంగ వెధవలని కూకటి వేళళ్తో సహా పెకిలించి పారేయాలి శారదా” అంది జానకి.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

90

“కలుపు మొకక్లు పీకేసినా కొదీద్ మొలుసూత్నే ఉంటాయి.. కాకపొతే ఆరంభంలోనే వాటిని గురిత్ంచి పీకేసుత్ంటే చేలు ఆరోగయ్ంగా,
పచచ్గా ఉంటాయి. “
శారద మాటలకి అపర్యతన్ంగా తలూపుతూ ఏవో ఆలోచనలల్లోకి వెళిళ్పోయింది జానకి.
అపప్టికే సమయం ఐదు దాటుతుంటే “ఇంక వెళాత్ను జానకీ. అనవసరంగా ఆలోచించకు. మనం ఆ పంజరంలో నుంచి
బయటపడాడ్ం. అయిపొయింది. మిగతాది పర్భుతవ్ం బాధయ్త. వసాత్ మరి” అంటూ లేచిన శారదకి సరే అని చెపిప్ జానకి అలా సోఫాలో
నిసాత్ర్ణగా కూరుచ్ండిపోయింది.
నిజంగా తను చేసిన పూజలే తనని కాపాడాయా.. లేకుంటే ఒక భయంకరమైన పరిసిథ్తి నుంచి ఎలా బయట పడగలిగింది! తను
ఎలాగో బయటపడింది కానీ అమాయకురాళుళ్ అయిన ఎంత మంది ఆడపిలల్లు ఆ నికృషుట్ల గుహలలో చికుక్కుని ఎనిన్ కషాట్లు
పడుతునాన్రో! వాళళ్ని ఎవరు కాపాడతారు. ఎలా కాపాడతారు. పర్తి వాళుళ్ మాకెందుకులే అనుకుంటే ఈ సమాజంలో ఉనన్ ఇలాంటి
చీదపురుగులని ఏరిపారేసేదెవరు:?
జానకి ఆలోచనలోల్ ఉండగానే చరిత కాలేజీ నుంచి వచిచ్ంది. చెపుప్లు వదిలి గబగబా జానకి దగగ్రకు వచిచ్ ఒడిలో వాలిపోయి వెకిక్,
వెకిక్ ఏడవసాగింది.
జానకి కంగారుగా అడిగింది “ఏమైంది తలిల్ ... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు? ఏం జరిగింది?”
“అమామ్... మరి, మరి ..” మాటలు పెగలక మళిళ్ వెకిక్ళుళ్ పెటట్సాగింది..
జానకిక్ కంగారు ఎకుక్వైంది. కూతురిని బలవంతంగా లేవదీసి “చెపప్మామ్ ఏం జరిగింది.. చెపప్కుండా ఏడిసేత్ ఎలా” అంది.
“నా కాల్స మేట అవంతి. అవంతి కనిపించడం లేదు. ఎటు వెళిల్ందో తెలియడం లేదు “ బావురుమంది చరిత.
జానకి ఆ మాటకి మార్నప్డిపోయింది. కొనిన్ క్షణాలు మాటరాక శిలలా ఉండిపోయి మెలల్గా గొంతు పగలదీసుకుని అడిగింది ఎవరు
చెపాప్రు...
“ నాలుగు రోజుల నుంచి కాలేజి కి రావడం లేదమామ్. జవ్రం ఏదనాన్ వచిచ్ందేమో అని మేము కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇవాళ వాళళ్
నానన్ మా కాలేజ కి వచిచ్ మమమ్లిన్ అడిగారు అవంతి కాలేజ కి వచిచ్ందా అని. మేము ఆశచ్రయ్పోయి అదేంటి ... నాలుగు రోజుల నుంచి
రావడం లేదుకదా? అనాన్ము.
ఆయన పాపం ఏడుపు ఎంతగానో ఆపుకోడానికి టైర చేసారు కానీ, ఆపుకోలేకపోయారు. నాలుగు రోజుల కిర్తం వాళళ్మమ్ దానిన్
కొటాట్రుట ... దాంతో బాగా జవ్రం వచిచ్ందిట.. నినన్ మధాయ్హన్ం నుంచి కనిపించడం లేదుట.. ఇంటోల్ తన గదిలో పడుకుందేమో అని
ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదుట. సాయంతర్ం అంకుల ఆఫీస నుంచి ఇంటికి తవ్రగా వెళాళ్రుట .. వెళళ్గానే అవంతి జవ్రం తగిగ్ందా అని
చూడడానికి గదిలోకి వెళాళ్రుట.. గదిలో కనిపించలేదుట.. ఆంటీని అడిగితే గదిలోనే ఉందికదా ... పడుకుంది అనాన్రుట. ఇలల్ంతా వెతికినా
కనిపించలేదుట. రాతిర్ కూడా చూసారుట. ఉదయం మా కాలేజ కి వచాచ్రు అంకుల ....” వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ చెపిప్ంది చరిత.
“అదేంటే ...ఇంటోల్ పిలల్ వాళళ్మమ్కి తెలియకుండా ఎకక్డికి వెళుత్ంది? వెళేళ్టపుప్డు ఆవిడ చూడదా?”
“ఆవిడ అవంతి పడుకుంది కదా అని మధాయ్హన్ం ఏదో షాపింగ కి వెళిళ్ందిటమామ్”
“చోదయ్ంగా ఉంది. రాగానే అయినా చూసుకోవదూద్ ఆవిడ? పైగా జవ్రం వచిచ్న పిలల్.. అలా ఎలా ఊరుకుంది. అయినా అసలు
ఎందుకు కొటిట్ందిట? ఎదిగిన ఆడపిలల్ను కొటట్డం ఏంటి? ఆవిడకి మతిపోయిందా?”
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“వాళళ్మమ్ మంచిది కాదు. రాక్షసి... వాళళ్ నానన్ని కూడా టారచ్ర పెడుతుందని మాకు ఇదివరకు చాలాసారుల్ చెపిప్ంది అవంతి.
మేము నమమ్లేదు. పాపం డానికి చెపుప్కోడానికి కూడా ఎవరూ లేకుండా మేమే దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసాము. అది ఏం చెపప్బోయినా వినేవాళళ్ం
కాదు. చాలా తపుప్ చేసాం” రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని ఏడవసాగింది చరిత.
జానకిక్ జాలేసింది. చరితను గుండెలకు హతుత్కుని ఓదారుసూత్ “ఏడవకు తలిల్. నానన్ రానీ చెపాద్ము. అంకుల దగగ్రకు పంపిడాడ్ము
ఏదనాన్ సాయం కావాలంటే చేసాత్రు నానన్ సరేనా బాధపడకు. ఎకక్డికీ వెళళ్దులే. వసుత్ంది “ అంది.
“నాకు భయంగా ఉందమామ్. పాపం అది చాలా ఇనోన్సెంట. ఏమి తెలియదు.. “
“ఏం కాదు నా మాట విను లే లేచి వెళిల్ మొహం కడుకోక్..” బలవంతంగా లేవ దీసింది జానకి.
ఆవిడ బలవంతం మీద లేచి మొహం కడుకుక్ని వచిచ్ంది చరిత.
ఆ పిలల్కు ధైరయ్ం చెపిప్ందే కానీ, జానకి మనసులో భయం చీకటిలా ముసురుకుంది.
ఎకక్డికి వెళిల్ ఉంటుంది. ఏ అమమ్మమ్ గారింటికో, మేనవావ ఇంటికో వెళిల్ ఉండకూడదా!?
లేక ఇంటోల్నే ఎకక్డనాన్ దాకుక్ందా?
వాళిళ్లుల్ పాలెస కాదుగా ఎకక్డ దాకుక్ంటుంది!
మరి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది.. అయినా ఆవిడ ఆ పిలల్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయేంత హింసించి ఉంటుందా.. సొంత తలిల్ కాదా... కొంపదీసి
సవతి తలిల్ కాదు కదా..
చరిత మొహం కడుకుక్ని వచేచ్సరికి లేచి వెళిల్ ఆ పిలల్కి మికస్చ్ర పెటిట్ంది.
“వదద్మామ్” అంది చరిత..
“తిను తలిల్.. నువువ్ తిండి మానేసేత్ వసుత్ందా?“బలవంతం చేసింది జానకి.
తలిల్ తృపిత్ కోసం కెలికింది కానీ తినలేకపోయింది చరిత.
అవంతి అమాయకమైన మొహం కళళ్ ముందు కనిపిసోత్ంది.

పాపం దానికి అనిన్ కషాట్లునాన్యని వాళళ్ నానన్ చెపిప్ందాకా

తెలియలేదు. రోజూ ఏదో చెపప్డానికి పకక్న వచిచ్ కూరోచ్గానే డిసట్రబ్ చేసోత్ందని సీటు మారేది తను. ఎంత హరట్ అయి ఉంటుందో...
ఎలా ఇపుప్డు ? ఎకక్డికి వెళిల్ందో...అసలే జవ్రం ... సరిగా తిండి కూడా తినలేదు అని చెపప్రు అంకుల ... నీరసంతో ఎకక్డనాన్
పడిపోయి ఉంటుందా.. ఏదనాన్ యాకిస్డెంట అయి ఉంటుందా! దేవుడా మా అవంతి కేష్మంగా ఇంటికి రావాలి... సారీ దేవుడా నేను దానిన్
బాధ పెటాట్ను సారీ ..
ఉబికి, ఉబికి దుఖం రాసాగింది.
బయట బండి ఆగిన చపుప్డు కావడంతో గుబుకుక్న లేచి లోపలికి వసుత్నన్ భాసక్ర దగగ్రకు పరిగెతుత్కుని వెళిళ్ంది.
తన గుండెల మీద వాలిపోయి బావురుమనన్ చరితను చూసి కంగారుగా అడిగాడు ఏమైంది ... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?
జానకి జరిగిన విషయం చెపిప్ంది.
అంతా వినన్ భాసక్ర “ అరెరే ... పాపం... పద వాళిళ్ంటికి వెళాద్ం” అనాన్డు చరిత కనీన్ళుల్ తుడుసూత్.
“కాలేజ నుంచి వచిచ్న దగగ్ర నుంచి ఒకటే ఏడుపు ...” అంది జానకి.
“ఏడవకు తలిల్... నీకు వాళిళ్లుల్ తెలుసా?” అడిగాడు.
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తెలుసనన్టుట్ తల ఊపింది.
“పద వెడదాం “ అనాన్డు.
“ఉండండి కాఫీ ఇసాత్ను తాగి వెళళ్ండి.. నేను కూడా వసాత్ను” అంది జానకి.
సరే అంటూ వాష వేసిన దగగ్రకు వెళిల్ మొహం కడుకుక్నాన్డు భాసక్ర.
సరిగా పది నిమిషాలోల్ ముగుగ్రూ అవంతి ఇంటివైపు బయలుదేరారు.

వాళుళ్ వెళేల్సరికి మూసి ఉనన్ ఫాల్ట తలుపుల వెనకనుంచి బిగగ్రగా మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ క్షణాలు వినాన్క కానీ అరధ్ం
కాలేదు లోపల ఏదో ఘరష్ణ జరుగుతోందని. కాలింగ బెల కొటట్బోయి ఆగిపోయాడు భాసక్ర.
చరిత నెమమ్దిగా అంది “అవంతి వాళళ్ అమమ్ ఎపుప్డూ గొడవ పడుతూనే ఉంటుంది.. ఫరావ్లేదు బెల కొటుట్ నానాన్ ..”
“బాగుండదేమో రాంగ టైం లో వచాచ్ము” అనాన్డు .
“ఏం కాదులే” అంది చరిత.
“కొటట్ండి కనీసం ఎవరో వచాచ్రని గొడవనాన్ ఆపుతారు” అంది జానకి.
భాసక్ర బెల నొకాక్డు. ఒకక్సారి లోపల నిశశ్బద్ం అలుముకునన్టుట్గా శబద్ం రాలేదు.
రెండు నిమిషాల తరవాత తలుపు తెరుచుకుంది. సుధాకర వచిచ్న వాళుళ్ ఎవరా అనన్టుట్ భుర్కుటి ముడి వేసాడు .. చరిత అతని
ముందుకు నడిచి “అంకుల మా డాడీ , మమీమ్” అంది .
“ఓ సారీ, సారీ రండి” అంటూ పకక్కి తోలిగాడు.
“సారీ ... చరిత చెపిప్ంది... పాప ....” అంటూ మాటాల్డబోతునన్ భాసక్ర మాటకి మధయ్లో అడుడ్వసూత్ సుధాకర అనాన్డు.. “అదే
తెలియక టెనష్న గా ఉనాన్ను సార.. పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్ను.. టివి లో కూడా సోర్క్లింగ వేయించాలని అనుకుంటునాన్..”
“ ఎపుప్డు వెళిళ్ంది?” అడిగాడు భాసక్ర.
“నినన్ మధాయ్హన్ం నుంచి కనిపించడంలేదు.. “
జాహన్వి లోపలినుంచి విసురుగా వచిచ్ అంది “మీరంతా వచిచ్ పరామరిశ్ంచడానికి నా కూతురు చచిచ్పోలేదండి ... బతికే ఉంది.. “
ఒకక్సారిగా అందరూ ఉలికిక్పడాడ్రు ఆ మాటలకి.
ముందుగా తేరుకునన్ సుధాకర తీవర్ంగా అనాన్డు “నీకు ఈ జనమ్కి బుదిధ్ రాదా? ఛీ.. ననున్ పశువుని చేసుత్నాన్వు.. “
జాహన్వి మళిళ్ అదే తీవర్త తో ఏదో అనబోతుంటే గబుకుక్న జానకి ఆమెని చేయి పటుట్కుని లోపలికి లాకుక్ వెళిళ్ంది.
జాహన్వి విసురుగా విడిపించుకుని “దీనికంతటికీ ఆయనే కారణం ... నా మీద దాని మనసులో విషం కకాక్డు. అందుకే డానికి
నేనంటే లెకక్ లేకుండా అయింది. నోటికి ఎంత వసేత్ అంత మాటాల్డుతుందా.. ననున్ పటుట్కుని నువువ్ చచిచ్పో అంది మీకు తెలుసా?“ అంది.
“ఎవరు కారణం, ఏంటి కారణం అనేవి తరవాత సావకాశంగా చరిచ్ంచుకోవచుచ్. ముందు కరత్వయ్ం ఆలోచించండి” అంది.
“ఆలోచించడానికి ఏం ఉంది పేపర కి ఎకిక్, మీడియాకి వెళిల్ బతుకులు బయటపడేసుకోడం తపప్” అంది కసిగా.
జానకిక్ అసహయ్ం వేసింది. మూరుఖ్రాలు ఈవిడ అనుకుంది.
భాసక్ర సవ్రం వినిపించింది. “జానకీ మేము బయటకు వెళుత్నాన్ం, నేను వచాచ్క మనం ఇంటికి వెడదాం . అందాకా నువువ్, చరిత
ఇకక్డే ఉండండి.”
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అలాగే అంది జానకి.

PPP
జానకి మనసంతా ఆందోళనతో నిండిపోయింది. పదెద్నిమిదేళళ్ అవంతి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? అసలే రోజులు బాగాలేవు. ఆడపిలల్లకి
భదర్త కరువైంది. ఆ పిలల్కి ఏ పర్మాదం సంభవించలేదు కదా! అదేం మనిషి జాహన్వి. సొంత కూతురు మీద కూడా దేవ్షం ఉంటుందా ఏ
తలిల్కైనా.
అయినా ఆ పిలల్ ఏ ధైరయ్ంతో ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయింది. తలిల్ సరిగా లేకపోయినా, తండిర్ ఎంతో పేర్మగా చూసుకుంటునాన్డు కదా!
తెలల్వారితే టి వి లోల్ అనేక దారుణాలు చూపిసుత్నాన్రు కొంచెమనాన్ భయం లేకపోతే ఎలా?
అవంతి ఎకక్డ ఉందో ఎలాగైనా ఆ పిలల్ని రకిష్ంచాలి. కానీ ఎలా? ఎలా రకిష్ంచాలి?
జానకి మనసులో అదే ఆలోచన.. రాతర్ంతా నిదర్ లేకుండా ఆలోచిసూత్నే ఉంది.
మధయ్లో లేచి చరిత పకక్కి వెళిల్ పడుకుంది. నిదర్పోతునన్ చరిత మొహంలోకి చూసూత్ ఉండిపోయింది. ఆడపిలల్ల మనసు సునిన్తం
... వీళళ్కి ఏ మాతర్ం పేర్మలో లోటు జరిగినా తటుట్కోలేరు. వీళళ్ని పేర్మగానే కాదు, జాగర్తత్గా పెంచాలి. మనిషి ఎకక్డ ఉనాన్ దృషిట్ వాళళ్మీద
వేసి ఉంచాలి. ఈ విషయం జాహన్వికి ఎవరూ చెపప్లేదా?
ఆవిడ పిలల్లని, భరత్ని చాలా అనయ్మనసక్ంగా పంపించింది. పిలల్లు ఎపుప్డనాన్ బేర్క ఫాసట్ గా బెర్డుడ్ టోసట్ చేసుకుని తింటాము
అని చెపిప్నా బెర్డ కడుపు నిండుతుందా! పాడా! పెసరటుట్ చేసాను తినండి. చకక్గా ఇడిల్, సాంబారు చేసాను తినండి అంటూ రక రకాల
టిఫినుల్ చేసి పెటెట్ జానకి ఆరోజు ఏం చేయడానికి మనసక్రించక బేర్క ఫాసట్ గా అందరిని సేరియల తినమని చెపిప్, చపాతీ, కూర బాకస్ లలో
ఇచిచ్ పంపించింది.
చాలా సేపు పూజలో కూరుచ్ంది కానీ ఎపప్టిలా శోల్కాలు, సహసర్నామాలు చదవలేదు. మౌనంగా ఓ తపసుస్లో కూరుచ్నన్టుట్ ఒక
గంట సేపు పూజగదిలో కూరుచ్ని బయటకి వచిచ్ంది. ఏమి తినాలనిపించలేదు.
అవంతి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది. తనని మోసం చేసినటుట్ ఆ పిలల్ని కూడా ఎవరనాన్ మోసం చేసి ఏ బాబా దగగ్రకో తీసుకుని వెళళ్లేదు కదా!
తనంటే పెదద్ది. ఎలాగోలా బయటపడింది దేవుడి దయవలల్. చినన్పిలల్, అమాయకురాలు ఆ పిలల్ని ఎవరనాన్ ఏమనాన్ చేసేత్!? ఆవిడ
వణికిపోయింది.
ముందురోజు సాయంతర్ం భాసక్ర, సుధాకర వెళిల్ పోలీస సేట్షన లో ఫిరాయ్దు చేసి టి వి లో పర్కటన ఇచిచ్ వచేచ్సరికి బాగా
పొదుద్పోయింది. వాళుళ్ వచిచ్ందాకా చరిత, జానకి జాహన్విని కనిపెటుట్కుని అకక్డే ఉనాన్రు. అవంతి కనిపించడం లేదనన్ బాధతో జాహన్వి
ఏమనాన్ అఘాయితయ్ం చేసుకుంటుందేమో లేక ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటుందేమో అనుకునాన్రు కానీ ఏమి పటట్నటుట్ కనీసం ఇంటోల్ ఇదద్రు
అపరిచితులు ఉనాన్రనన్ సర్ప్హ కూడా లేకుండా వాటస్ అప లో వీడియోలు చూసుకుంటూ కూరుచ్ంది.
మంచినీళుళ్ తాగుతారా అని కానీ, టీ ఇవవ్డం కానీ ఏది లేదు. ఆవిడ మొహంలో వీళుళ్ పనీ, పాట లేకుండా వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు
అనన్ అభిపార్యం కనిపించింది. భాసక్ర వచిచ్ందాకా ముళళ్మీద కూరుచ్ని అతను వచాచ్క ఇంటికి వచేచ్శారు.
ఇంటికి రాగానే అంది జానకి భాసక్ర తో “ఆవిడ నాకు నచచ్లేదండీ.. “
“పాపం సుధాకర ఆవిడ వలల్ ఎంత నరకం అనుభవిసుత్నాన్డో నినన్ అతని మాటల దావ్రా అరధ్మైంది జానకీ. అనుకూలవతి అయిన
భారయ్ లేకపోతే మగవాడి జీవితం నరకం ... మంచి వాడు కాబటిట్ ఆవిడను భరిసుత్నాన్డు అనిపిసోత్ంది. ఇంకొకళుళ్ ఎవరనాన్ అయితే ఎపుప్డో
ఆవిడని వదిలి వెళిళ్పోయే వాళుళ్ అనిపించింది అతని మాటలు వింటుంటే.” అనాన్డు భాసక్ర.
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“కానీ పాపం ఆడపిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో ఏంటో ఆవిడకి చీమ కుటిట్నటుట్ లేదేంటి” అంది.

చరిత కూడా “అవునమామ్ అందుకే అది ఎపుప్డూ దిగులుగా ఉండేది. మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ అడుగుతుండేది మీ అమమ్ నినున్ పేర్మగా
చూసుకుంటుందా అంటూ కాల్సులో అందరినీ అడుగుతుండేది. కొనాన్ళుళ్ దీనికేమనాన్ మెంటలా ఇలా అడుగుతుంది అనుకునేవాళళ్ం ...
తరవాత ఒకరోజు చెపిప్ంది వాళళ్మమ్ గురించి. అపుప్డు నాతో అంది కూడా ‘నేనెపుప్డనాన్ మీ ఇంటికి వచేచ్సాత్ చరితా.. రానిసాత్రా’ అని ...
నేనే తిటాట్ను అటాల్ంటి పిచిచ్ పనులు చేయకు అని” బాధగా అంది.
ఆ అమామ్యి సవ్రంలో వేదన ధవ్నించి గబుకుక్న కూతురిని దగగ్రకు తీసుకుంది జానకి. బాధపడకు ఎకక్డికి వెళుత్ంది.. వాళళ్
అమమ్మమ్ గారింటికి వెళిళ్ందేమో ..అంది.
“వాళుళ్ ఈ ఊళోళ్ ఉండరు. రాజమండిర్లో ఉంటారు. పాపం దానికి ఏమి తెలియదు.. రైలు ఎకక్డం కూడా తెలియదు.”చమరిచ్న
కళుళ్ తుడుచుకుంది చరిత.
సుధాకర మనసు దర్వించింది. ఎలాగైనా ఆ అమామ్యి ఎకక్డుందో తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్డు.
“పాపం తలిల్ పేర్మ కోసం తపించిపోయినటుట్ంది” సానుభూతిగా అంది జానకి.
“నువువ్ అనవసరంగా టెనష్న పడకు జానకీ! తపప్కుండ తిరిగి వసుత్ంది. సేట్షన లో కంపల్యింట ఇచాచ్ము నినన్. అలాగే టి వి లో
కూడా సోర్క్లింగ వేయమని రాసి ఇచిచ్ వచాచ్ము. వసుత్ంది మంచి రేటింగస్ ఉనన్ రెండు చానెలస్ లో ఇచాచ్ము. రెండూ కూడా నూయ్స చానెలస్.
బహుశా రాతిర్ నుంచే సాట్రట్ చేసి ఉంటారు సోర్క్లింగ. తపప్కుండ అవంతి తిరిగి వసుత్ంది కేష్మంగా” అనాన్డు భాసక్ర.
ఎంతో నమమ్కంతో చెపాప్డు కాని భాసక్ర మనసులో కూడా పర్సుత్త సామాజిక పరిసిథ్తి తలచుకుంటుంటే ఆపాదమసత్కం
వణికిపోతోంది. కాలేజి, ఇలుల్ తపప్ మరో చోటికి వంటరిగా వెళళ్డం తెలియని ఆ పిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ ఉంటుంది..
భారాయ్, భరత్లు ఇదద్రూ కూడా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఆ విషయమే ఆలోచిసూత్ రాతిర్ నిదర్పోలేదు.
జానకి కాఫీ కపుప్తో వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ని టి వి ఆన చేసింది. కానీ ఏ ఒకక్ కారయ్కర్మంమీదా ఏకాగర్త కుదరలేదు. ఆవిడకి తను
ఆరోజు బాబాని కలుసుకోవాలనుకోడం, చరిత విషయంలో తను పడుతునన్ ఆందోళనకి ఆయన ఏదనాన్ ఉపశమనం కలగచేసాత్డని
అనుకోడం గురొత్సోత్ంది.
ఇంత పెదద్ దానిన్ నేనే ఎంత తెలివితకుక్వగా ఆలోచించాను. కొంచెం వివేకంతో అలోచించి ఉంటే ఎంత బాగుండేది! భాసక్ర లాంటి
ఆదునిక భావాలునన్ వయ్కిత్కి భారయ్ అయి ఎంత చాదసత్ంగా, మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచాను! జానకి మనసులో తను చాలా పెదద్ తపుప్ చేసాననన్ బాధ
ములుల్లా గుచుచ్కోసాగింది. మూడు రోజుల పాటు ఇంటిలిల్ పాదీ ఎంత కోష్భ అనుభవించి ఉంటారో అనిపిసోత్ంది ఇపుప్డు. అవంతి సంఘటన
తనకి ఆపాదించుకుని జానకి పశాచ్తాత్పంతో తలల్డిలల్ సాగింది. తను చేసిన తపుప్ ఇంకెవరూ చేయకుండా ఏదనాన్ చేయాలి అనిపించసాగింది.
ఏం చేయాలి?.
శారద తో కలిసి టి వి లో బాబాల మీద జరిగిన చరచ్ గురుత్కొసోత్ంది. పదే, పదే వాళళ్ మాటలు చెవులోల్ గురుర్న తిరగసాగాయి.
మనోఫలకం మీద ఆ సంఘటనలు అనీన్ ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా అలా కదలసాగాయి. ఇటీవల జానకి చాలా వరకు తేరుకుంది
కనక మందులు ఇంక అవసరం లేదని కిరణ ఎకుక్వ రావడం లేదు.
కిరణ గురుత్కురాగానే ఆవిడకి దుఖం వచిచ్ంది.
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ఏ జనమ్ ఋణానుబంధమో ఆ యువకుడు తనని దేవుడులా ఆదుకునాన్డు. మనోవాయ్ధితో చచిచ్పోతుందేమో అనుకునన్ తనని
బతికించాడు. పునరజ్నమ్ పొందిన ఈ జానకి వలన ఎవరికనాన్ ఏదనాన్ మంచి జరగాలి. ఏం చేయడం?
జానకి లేచి టేబుల మీద పెటిట్న మొబైల తీసుకుంది. ఈ మధేయ్ భాసక్ర ఆవిడకి మొబైల కొనిచాచ్డు. హరి అది వాడడం నేరిప్ంచి,
వాటస్ప కూడా ఇనసాట్ల చేసిచాచ్డు. అపుప్డపుప్డు హరే ఏవో తనకి ఫెర్ండస్ పంపిన వీడియోలు పంపిసూత్ ఆవిడకి కొంచెం అలవాటు చేసాడు.
అందులో సేవ చేసిన శారద నెంబర డయల చేసింది.
శారద వెంటనే ఫోన ఆనస్ర చేసింది.
“ఇపుప్డే నీతోటే మాటాల్డాలనుకుని ఫోన తీసుకునాన్ను జానకీ! ఏం చేసుత్నాన్వు?” అడిగింది.
“మనసేం బాగాలేదు శారదా.. ఒకసారి ఇంటికి రాగలవా” అడిగింది జానకి.
“ఇపుప్డే వసాత్ను” అంటూ ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి, అదే చీరతో బయలుదేరింది. చెపుప్లేసుకుని తాళం వేసి జానకి ఇంటివైపు నడిచింది.
శారద కోసం చూసూత్ కూరుచ్నన్ జానకి మనసులో తిరిగి ఆలోచనలు ముసరసాగాయి.
అవంతిని నేను ఎలా రకిష్ంచగలను? నేనేదనాన్ చేయగలనా? ఒకక్సారి తనని ఉమాదేవి తీసుకు వెళిళ్న పర్దేశం కళళ్లోల్
నిలుపుకోడానికి పర్యతన్ం చేసింది. అవంతిని అలా ఎవరూ తీసికెళళ్లేదు కదా! అదే జరిగితే కచిచ్తంగా తనని తీసుకుని వెళిళ్న దగగ్రకే వెళిల్
ఉండచుచ్. భాసక్ర ని తీసుకుని తను అకక్డికి వెళేత్ ఆ పర్దేశం గురుత్పటట్గలదా!
ఈ ఉమాదేవి ఎకక్డుందో కొంపతీసి ఆ ఉమాదేవి అవంతిని కలుసుకోలేదు కదా.. భయంతో ముచెచ్మటలు పటేట్సాయి. అపుప్డే
లోపలికి అడుగుపెటిట్న శారద జానకి వాలకం చూసి కంగారుగా అడిగింది “ఏంటి జానకీ! ఏమైంది అలా ఉనాన్వేం ?”
జానకి తేరుకుని “ ఏం లేదులే రా” అంటూ ఆమెని ఆహావ్నించింది.
“టిఫిన చేసావా?” అడిగింది శారద .
“లేదు శారదా ! మనసేం బాగాలేదు.” అంది జానకి.
“అయోయ్! మనసు బాగాలేకపోతే టిఫిన మానేసాత్వా? ఏం జరిగింది ?”
జానకి శారద అలా అడిగిన వెంటనే జరిగిందంతా చెపేప్సి “చాలా భయంగా ఉంది శారదా.. ఆ పిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో!? ఎవరనాన్
బంధువుల ఇంటికి వెళితే బాధ లేదు. కానీ ఉమాదేవి లాంటి వాళుళ్ ఎవరనాన్ కలిసి ననున్ తీసికెళిళ్నటుట్ ఏ దొంగ బాబా ఆశార్మానికో
తీసుకుని వెళేత్ ఆ పిలల్ బతుకు ఏమై పోతుంది!”
శారద తేలిగాగ్ అంది “ ఏదో కొనిన్ సంఘటనలు జరిగాయని అనీన్ అలాగే జరుగుతాయా? ఆ పిలల్కి ఏదనాన్ లవ ఎఫైర ఉందేమో!
ఈ రోజులోల్ పదమూడేళళ్ పిలల్లు కూడా పేర్మించేయడం, లేచిపోవడం లాంటివి చేసుత్నాన్రు. ఎనిన్ చూడడం లేదు.. ఎనిన్ చదవడం లేదు!”
“ఛీ ఛీ అలాంటిదేం లేదు.. ఆ పిలల్ చాలా అమాయకురాలుట చరిత చెపిప్ంది” అంది జానకి.
“అసలు నిజం తెలిసిందాకా అందరూ అమాయకులే. సరేలే దీనికోసం నువెవ్ందుకు టిఫిన తినకుండా మనసు పాడుచేసుకుని
కూరుచ్నాన్వు. రా, రా ఏదనాన్ తిందువుగాని. ఏం చేశావు ఇవాళ?” అంటూ కిచెన వైపు నడిచింది శారద చనువుగా.
“ఏం చేయలేదు. వాళుళ్ ముగుగ్రూ కారన్ ఫేల్కస్ తినాన్రు” అంది జానకి తను కూడా లేచి.
“మంచిదానివే తిండి తినకుండా ఇదేం పని. ఎకక్డికి వెళళ్దులే ఈ పాటికి ఇంటికి వచేచ్ ఉంటుంది” అని పాలు బౌల లో పోసి కారన్
ఫేల్కస్ కోసం అలమర తీసింది. శారదకి ఆ వంట గదిలో ఏది ఎకక్డ ఉందో బాగా తెలుసు. అపుప్డపుప్డు సరదాగా జానకి, శారద కలిసి
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కొతత్రకాల వంటలు చేయడం, జానకి ఆ మధయ్ అలా ఇంటోల్ంచి వెళిళ్నపుడు కూడా రెండు, మూడు సారుల్ వంట చేయడంతో ఏ డబాబ్లో
ఏముందో తెలుసు. అందుకే చనువుగా డబాబ్ తీసి పాలలో ఫేల్కస్ వేసి జానకి చేతికిచిచ్
“తిను. అనీన్ సరుద్కుంటాయి. ఈ మధయ్ ఏవిటో మనుషులకి భావోదేవ్గాలు బాగా ఎకుక్వ అవుతునాన్యి. మా కజిన ఫెర్ండ ఎవరో
శేర్షఠ్ ట. మొగుడితో దెబబ్లాడి ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయిందిట. వెధవేవ్షాలు కాకపోతే చీటికి, మాటికి ఇలుల్ వదిలి ఏ ధైరయ్ంతో వెళిళ్పోతారు ఈ
పిలల్లు“ అంది శారద చిరాకు పడుతూ.
అపుప్డే జానకి ఫోన మోగింది. జానకి గబుకుక్న లేచి వెళిల్ ఫోన తీసుకుంది. అవతల నుంచి భాసక్ర సవ్రం వినిపించింది “ జానకీ
అవంతి ఇంటికి వచిచ్ందిట. వాళిళ్ంటి దగగ్ర గుళోళ్ ఉంటే ఎవరో చూసి తీసికెళిళ్ పోలీసులకి అపప్గించబోతే ఆ పిలల్ భయపడి, వదుద్ ఇంటికి
వెళాత్ను అందిట. వాళుళ్ ఇంటి దగగ్ర దింపారుట. నువువ్ పర్శాంతంగా ఉండు” అనాన్డు
“హమమ్యయ్.” ఊపిరి పీలుచ్కుంది జానకి. “వాళళ్కెలా తెలుసు టివిలో చూసారా ఆ పిలల్ ఫోటో” అడిగింది.
“అనుకుంటా నాకు వివరాలు తెలియవు. సుధాకర ఫోన చేసి చెపప్గానే నీకు చేసాను. సరేలే ఉంటాను. టిఫిన తినాన్వా?” అడిగాడు.
“ఆ, తింటునాన్” అంది జానకి కొంచెం ఉలాల్సంగా.
“సరే ఊరికే టెనష్న పడకు.” అంటూ ఫోన డిసక్నెకట్ చేసాడు.
“హమమ్యయ్ అవంతి ఇంటికి వెళిళ్ందిట శారదా” అంది.
“పోనీలే చెపాప్గా కేష్మంగా ఉంటుందని” అంది శారద.
జానకి తినడం పూరిత్ అయాక ఇదద్రూ కలిసి వంట చేసారు.
చాలాసేపు ఇదద్రి మధాయ్ పర్సుత్త సమాజంలో జరిగే అనేక విషయాల మీద ఆసకిత్ కరమైన చరచ్ జరిగింది.
జానకి సాలోచనగా అంది. “శారదా.. మనం ఏదనాన్ చేదాద్మా?”
శారద విసుత్బోయి చూసింది. “ఏం చేదాద్ం ...మనమేం చేయగలం?”
“ఎందుకు చేయలేం? మొనన్ మనం టి వి లో చరచ్ చూసాం కదా! అందులో ఒకావిడ సోషల వరక్ర వచిచ్ంది. ఆవిడని చూసుత్ంటే,
ఆవిడ మాటలు వింటుంటే నాకు ఆవిడలో నిజాయితీ కనిపించలేదు.. ఏదో కీరిత్ కోసం, టి వి లో పేపర ల లో పేరు కోసం ఏదో సోషల వరక్
అని పేరు పెటుట్కుంది కానీ నిజంగా ఆవిడ నిసస్హాయులైన సతరీలకు ఏదో సేవ చేసోత్ందని అనుకోను. మనమే ఒక సంసథ్ పెటిట్ నిజమైన సేవలు
చేయచుచ్ కదా..”
శారద వింతగా చూసింది జానకి వైపు అదే జానకా.. వేరే కొతత్ జానకి మాటాల్డుతోందా! టివి సేరియల లో లాగా ఎవరనాన్ జానకిలా
పాల్సిట్క సరజ్రీ చేసుకుని వచాచ్రా.. జానకి ...ఇలుల్, భరత్, పిలల్లు ఇది తపప్ మరోలోకం లేని జానకి, ఒక సినిమా చూసినా బాగుంది, బాగాలేదు
అని తపప్ ఎందుకు బాగాలేదు, ఎందుకు బాగుంది అని విశేల్షించలేని జానకి సంసథ్ పెడుతుందా?
ఒక సంసథ్ అది కూడా సామాజిక సంసథ్ పెటట్డం అది మెయింటెయిన చేయడం అంటే అనుకునన్ంత సులువా!? ఎకక్డ ఒక
అనాయ్యం జరిగినా ధరాన్లు చేయాలి. వాళళ్ దగగ్రకు వెళాళ్లి మాటాల్డాలి, రక,రకాల మనుషులు, మనసత్తావ్లు, తిటేట్ వాళుళ్, అభాండాలు
వేసేవాళుళ్. ఉపనాయ్సాలు ఇవావ్లి. లా అండ ఆరడ్ర తెలిసి ఉండాలి. పోలీసులతో మాటాల్డాలి. ఇంకా మాటాల్డితే ఉదయ్మాలు చేయాలి.
ఇదంతా సాధయ్మేనా? అనిన్టికనాన్ అతి ముఖయ్మైనది ఆరిధ్క పుషిట్ .. అదెలా సమకూరుచ్కోగలదు? ఒక సంసథ్ పార్రంభించాలంటే కనీసం ఒక
పది మంది అయినా ఉండాలి. మాన పవర ఏది? పిచిచ్ జానకి ... జానకి వైపు జాలిగా చూసూత్ అంది శారద.. “అదంత ఈజీ కాదు జానకీ. “
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“నాకు తెలుసు శారదా! ఇనాన్ళుళ్ ఇంటి నాలుగు గోడల మధయ్ వెరిర్ గొడుడ్లా బతికిన జానకి సంసథ్ పెటట్డం ఏమిటి? సోషల సరీవ్స
చేయడం ఏంటి అని భావించకు. చేసాత్ను. తపప్కుండా చేసాత్ను. అమామ్యిలను కాపాడుకోవాలి అంటే వాళల్కి కొనిన్ జాగర్తత్లు చెపాప్లి. కొనిన్
మెళకువలు చెపాప్లి. ఎలా బతకాలో చెపాప్లి. ఎలా బతకూక్డదో చెపాప్లి. చెపాత్ను” దృఢంగా అంది.”నేను తలచుకుంటే చేయగలను. అది
ఎంత కషట్మైనదైనా నా సాధించగలను అని నమమ్కం ఉంది.
శారద పేర్మగా నవివ్ంది. “నీకు నా సహాయం, సహకారం ఉంటుంది జానకి. నిజమే నీవనన్టుట్ మన అనుభవాలు పిలల్లకి చెబితే
వాటినుంచి వాళుళ్ పాఠాలు నేరుచ్కుంటారు. నువువ్ నీ ఆలోచనలు, అనుభవాలు వాళళ్తో పంచుకోడానికి ఏ సంసథ్ అవసరం లేదు... నువేవ్
ఒక వయ్కిత్గా కాక శకిత్గా మారాలి. అవును జానకీ... నువువ్ మారతావు ఆ నమమ్కం ఉంది. శోకం నుంచి శోల్కం పుటిట్ వాలీమ్కి రామాయణం
రాసాడు. నీ ఆవేదన నుంచి నీలో ఒక ఆశయ సాధనకు సూప్రిత్ కలిగింది. తపప్కుండా నువువ్ అనుకునన్ది చేసాత్వు. “
జానకి శారద చేయి అందుకుని సునిన్తంగా నొకుక్తూ... “ఇరుగు,పొరుగు అంటే ఏవో గొడవలు ఉంటాయి అంటారు.. దేవుడి
దయవలల్ మనమధయ్ అలాంటి గొడవలు ఇపప్టి వరకూ లేవు. ఇకముందు కూడా ఉండవని ఆశిసాత్ను. ఉండకూడదనే కోరుకుంటాను శారదా”
అంది.
“ఛ అలాంటివి ఏమి ఉండవు” అంది శారద.
“ఎకక్డి నుంచి పార్రంభిదాద్ం?” అంది జానకి.
“చూదాద్ం. మన దృషిట్కి ఏదనాన్ సమసయ్ ఆడవాళళ్కు సంబంధించింది వసేత్ మనమే వెళిల్ వాళళ్ను కలిసి ఆ సమసయ్ ఏమిటో
తెలుసుకుని మనకు తోచిన సాయం చేదాద్ం. ఉదాహరణకి భారాయ్భరత్ల గొడవ అనుకో. వెళిల్ వాళళ్ని కలుదాద్ం. ఇదద్రినీ విడి,విడిగా కలిసి
వాళళ్ సమసయ్ ఏంటి ఒకరికి ఇంకొకరితో వసుత్నన్ గొడవలకి కారణం ఏంటి తెలుసుకుని ఇదద్రికీ సరిద్ చెబుదాం. దీనేన్ ఇంగీల్షులో కౌనిస్లింగ
అంటారు. అలాగే అవంతి లాంటి పిలల్లకు ఎలాంటి కౌనిస్లింగ కావాలో అలాంటివి చెబుదాం. రేపు అవంతిని మనింటికి తీసుకు రమమ్ని
చరితకి చెపుప్... కూరోచ్బెటిట్ ఇకముందు ఇలా ఇలుల్ వదలిపోకుండా ఉండేలా ఆ అమామ్యికి కొనిన్ మాటలు చెబుదాం. అలా వెళేత్ వచేచ్ కషాట్లు
ఏమిటో సునిన్తంగా ఎకుక్వ భయపెతత్కుండా చెపాప్మనుకో. ఇంకెపుప్డూ ఆ అమామ్యి అలా అనాలోచితంగా ఇలుల్ వదిలి వెళళ్దు.”
జానకి కళళ్లోల్ మెరుపు కనిపించింది.
“అలాగే చెపాత్ను శారదా” అంది.
శారద సంతృపిత్గా చూసింది ఆమె వైపు.
“కాసేపు టివి చూదాద్మా?” అంది శారద రిమోట చేతిలోకి తీసుకుని.
“అలాగే ఆన చేయి ఆకలేసోత్ంది మనిదద్రికీ లంచ పేల్టులో పెటుట్కుని వసాత్ను” అంటూ జానకి డైనింగ టేబుల దగగ్రకు వెళిల్ పేల్టస్
లో పదారాధ్లు అనీన్ పెటిట్ తీసుకుని వచిచ్ టీ పాయ మీద పెటిట్ంది.
ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, మధయ్ మధయ్ సీరియలస్ చూసి కామెంటస్ చేసుకుంటూ భోజనం కానిచాచ్రు.
శారదతో తన మనసులో ఆలోచన, ఆవేదన పంచుకునాన్క జానకి మనసు ఉలాల్సంగా అయింది. భారంగా ఉనన్ మనసు ఇపుప్డు
దూది పింజలా ఎగరసాగింది. తను తీసుకునన్ నిరణ్యం శారద ఆమోదించి, సమరిధ్ంచడం ఆమెకి ఎంతో బలానిన్నిచ్ంది. ఏదో చేయాలనన్
తపన ఉంటె చాలదు. ఆ తపన అరధ్ం చేసుకుని, సహకరించే కుటుంబసభుయ్లు, సేన్హితులు ఉండాలి.
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సాయంతర్ం భాసక్ర తో కూడా ఈ విషయం చరిచ్ంచి తన ఆలోచన అమలులో పెటట్డానికి ఎలాంటి ముందడుగు వేయాలో
అడగాలి. భరత్, పిలల్ల సహకారం కూడా ఉంటేనే కదా తను ఏమనాన్ సాధించగలదు! పైగా వాళుళ్ కూడా తన నిరణ్యాలను పర్శిన్ంచే వాళుళ్
కాదు, కాదని వయ్తిరేకించే వాళుళ్ కూడా కాదు. అలాంటపుప్డు వాళళ్కి చెపిప్ చేయడం తన ధరమ్ం కూడా.
అనుకునన్టేట్ భాసక్ర ఇంటికి వచాచ్క కాఫీ ఇచిచ్ తన మనసులో మాట చెపిప్ంది జానకి.
భాసక్ర ఊహించని ఆ మాటలు విని షాక అయినటుట్ అపర్తిభుడయాడు.. “నిజంగా నువువ్ అలా చేయగలవా జానకీ” అడిగాడు.
“ఎందుకు చేయలేను ఆ దైవం దీవెన మీ సహకారం ఉంటే తపప్కుండా చేసాత్నండి అపుప్డే నాలో కూడా ఒక విధమైన ఆతమ్విశావ్సం
వసుత్ందని నా నమమ్కం” అంది.
“నిజం చెపాప్లంటే నీలో ఇంత తవ్రగా ఇంత విపల్వాతమ్కమైన మారుప్ వసుత్ందని నేను అనుకోలేదు. నువువ్ చాలా మారావు జానకీ”
అనాన్డు ఆమె నుదుట పడిన ముంగురులు సవరిసూత్.
“మారాలి కదండీ. మునుపటిలా ఉంటె జీవితం ఎంత దురభ్రంగా ఉంటుందో అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను. అనవసరమైన
ఆందోళన తో నేను మనశాశ్ంతి పోగొటుట్కోవడం కాక మిమమ్లిన్, పిలల్లని కూడా బాధపెటాట్ను. పాపం అమామ్, నానన్ ఎంత కంగారు పడాడ్రో
కదా.. వాళళ్ని చూడాలని ఉందండి ” అతనికి దగగ్రగా జరిగి గుండెల మీద తల పెటుట్కుంది.
భాసక్ర మనసు అణువణువూ పులకించింది. జానకి ఇంతగా మారిందా. హమమ్యయ్ తానింక నిశిచ్ంతగా ఉండచుచ్. కాసత్ అలా
బయట తిరగడం అలవాటు కావాలి. అసలు తను మొదటి నుంచీ ఆమెని అలా సవ్తంతర్ భావాలతో ఉండేలా తయారు చేయాలిస్ంది. భారయ్
అంటే ఏదో వేళకింత వండిపెటిట్, పిలల్లని, ఇంటిని చూసుకుంటూ తను ఇంటికి రాగానే చిరునవువ్తో ఎదురొచిచ్ సేదతీరాచ్లి అనన్ ఒక
సావ్రధ్పూరిత భావజాలంతో ఆమె పూరిత్గా తన మీద ఆధారపడి బతికేలా తయారుచేసాడు. అవును జానకి ఇంత బేలలా అవడానికి నేనే
కారణం ... అనుకునన్ భాసక్ర ఆమె వీపు చుటూట్ చేయి వేసి అనాన్డు.
“రేపు ఒకసారి జాహన్వి దగగ్రకు వెళిల్ అవంతి తిరిగి వచిచ్నందుకు సంతోషంగా ఉందని, నీకు తోచిన నాలుగు మాటలు చెపిప్ రా”
అనాన్డు.
“ఆ జాహన్వి ధోరణి నాకు నచచ్లేదు కదండీ” అంది అయిషట్ంగా .
“ఒకక్ జాహన్వితో డీల చేయలేకపోతే ఇలాంటి జాహన్విలు రేపటినుంచి నీకు చాలా మంది ఎదురవచుచ్ .. అపుప్డెలా మానేజ
చేయగలవు!” అనాన్డు అలల్రిగా.
ఉడుకుక్ంటూ అంది “ఎందుకు చేయలేను. చూడండి రేపు వెళిల్ కాసత్ గడిడ్ పెటిట్ వసాత్ను” అంది జానకి.
“ఆ, ఆ ఆవేశం వదుద్...గడిడ్, తవుడు పెటట్దుద్ కానీ, కాసత్ సునిన్తంగా మందలించి రా చాలు” అనాన్డు.
ఈలోగా చరిత, హరి రావడంతో జానకి లేచి చరితను దగగ్రకు తీసుకుని అడిగింది. “ఇపుప్డు సంతోషంగా ఉనాన్వా... ఇవాళ
అవంతి కాలేజీకి వచిచ్ందా..
చరిత మెరిసే కళళ్తో చెపిప్ంది “ఇంటికి వెళిళ్పోయిందిగా అది చాలు. కాలేజి కి రేపు వసుత్ంది.”
జానకి చరిత మొహం రెండు చేతులోల్కి తీసుకుని నుదుట ముదుద్పెటుట్కుంది.
కొంచెం ఎడంగా నిలబడిన హరిని తన దగగ్రకు పిలిచాడు భాసక్ర. హరి తండిర్ పకక్న కూరోచ్డంతో చరిత కూడా వెళిల్ వాళళ్ పకక్న
కూరుచ్ని “మమీమ్ ... మాకు సాన్కస్ కావాలి” అంది. జానకి చిరునవువ్తో వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది బజీజ్ చేయడానికి.
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మెదక జిలాల్లో ఉనన్ ఒక గార్మంలో దాదాపు పాతిక ఎకరాల పర్భుతవ్ భూమిని ఆకర్మించుకుని ఒక ఆశర్మం నిరిమ్ంచుకునాన్డు
బాబా గా పిలవబడే సురిజ్తసింగ. ఆ సథ్లం అతనికి ఎకక్డి నుంచి వచిచ్ందో ఆశర్మం పేరుతొ ఒక విలాసవంతమైన అతయ్ంత ఆధునిక
సౌకరాయ్లతో ఉనన్ ఆ భవనం ఎవరు నిరిమ్ంచారో అసలు అంతకు మునుపు ఎనన్డూ చూడని ఆ వయ్కిత్ అకసామ్తుత్గా ఎలా ఊడిపడాడ్డో ఎవరికీ
తెలియదు.
ఆ ఆశర్మం నిరామ్ణ దశలో ఉండగా చూసిన వాళుళ్ అకక్డేదో అపారట్ మెంట కడుతునాన్రని కొందరు, కాదు పర్భుతవ్
కారాయ్లయాలు కడుతునాన్రని కొందరు, కాదు ఏదో పెదద్ మలిట్ పేల్కస్ మాల కడుతునాన్రని కొందరు రకరకాలుగా వాయ్ఖాయ్నాలు చేసుకునాన్రు.
కానీ కేవలం మూడు అంతసుత్లోల్ పూరీత్ అయిన ఆ బిలిడ్ంగ చూసి ఎవరో ధనవంతుడు కటుట్కునన్ పైరవేటు ఇలుల్గా నిరణ్యించుకునాన్రు.
అయితే అది ఆశర్మం అని తెలియడానికి కొనిన్ రోజులు పటిట్ంది.
ఆ పర్దేశానికి సుమారు అయిదారు కిలోమీటరల్ దూరం వరకూ ఎలాంటి మంచి ఇళుళ్ లేవు.. ఓ పదిమంది చినన్ రైతులు మాతర్ం
వాళళ్ పొలాలకు దగగ్రగా ఉంటుందని అకక్డికి దగగ్రలో మటిట్ ఇళుళ్ నిరిమ్ంచుకుని కాలం గడుపుతునాన్రు. అంతేకాదు ఆ గార్మంలో
ఒకరిదద్రికి తపప్ రెండు అంతసుత్ల భవనం లేనేలేదు.
జనసంచారానికి దూరంగా ఉనన్ ఆ పార్ంతంలో అంత అందమైన భవనం గురించి ఊళోళ్ ఉనన్ జనానికి తెలియడం మొదలు
పెటాట్క అందరూ కుతూహలం ఆపుకోలేక వచిచ్ చూసి వెళళ్డం జరిగింది. ఆ భవన యజమాని ఎవరో కచిచ్తంగా రాజకీయ నాయకుడు
అయి ఉంటాడని కూడా కొందరు భావించారు. కారణం ఎం ఎల ఏ కి, పంచాయితీ పెదద్లకు తెలిసినా వాళుళ్ పటిట్ంచుకోకుండా ఉండడంతో
ఆలోచనా జాఞ్నం ఉనన్ వాళుళ్ మాతర్ం రాజకీయం ఉందని నమామ్రు.
అయితే అకక్డ ఆశర్మానికి రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఒక కోట ఉంది. అది పర్సుత్తం శిధిలావసథ్లో ఉంది. మెదక జిలాల్లో ఎంతో
పార్ముఖయ్ం ఉనన్ ఒక చారితార్తమ్క కోట అది. హైదరాబాదు నుంచి సుమారు వందకిలోమీటరల్ దూరంలో, రామాయం పేట నుంచి
ఆదిలాబాద, నిజామాబాద లకు కోట నుంచి 25 కిలోమీటరల్ దూరం ఉంటుంది.
ఇది 12 వ శతాబద్ంలో కాకతీయుల రాజు పర్తాపరుదుర్డు రాజయ్రక్షణ కోసం నిరిమ్ంచాడని చరితర్ ఆధారం. ఎకక్డానికి దురల్భమైన
ఎతైత్న కొండమీద నిరిమ్ంచబడిన కోట చుటూట్ కందకాలు, బురుజులు, సొరంగాలు, జలాశయాలు, దిగుడుబావులు మొదలైన వాటితో
అతయ్ంత సుందరంగా ఉండేదని చెపాత్రు.
ఈ కోటను మెతుకు దురగ్ంగా పర్తాపరుదుర్డు పిలిచేవాడని అంటారు. పటిషట్మైన భదర్తతో అతయ్ంత శర్దధ్గా నిరిమ్ంచబడిన ఈ
కోట

బురుజుల నుంచి చూసేత్ 40 కిలోమీటరల్ దూరం నుంచి వసుత్నన్ శతుర్వులు కూడా కనిపించేవారని చెపాత్రు.

కాకతీయ

సామార్జాయ్నంతరం ఈ కోటని కుతుబ షాహీలు వశపరచుకునాన్రు. ఈ కోటలో ఇపప్టికీ ధానాయ్గారాలు, శిధిలమైన గృహాలు కనిపిసాత్యి.
ఈ కోటకి మూడు ముఖదావ్రాలునాన్యి. సింహదావ్రానికి రెండు వైపులా ఆగర్హంతో ఉనన్ సింహాల శిలాప్లు , ఒక వైపు ఏనుగు తలలు
ఉంటాయి. దీనిన్ గజదావ్రం అంటారు. పర్ధాన దావ్రం కి కాకతీయుల చిహన్ం అయిన రెండు తలల గండభేరుండం ఉంటుంది.
మంచినీటి పైపులైనుల్ కుండపెంకులతో నిరిమ్ంచారు కానీ ఇపుప్డు అవి లేవు. తెలంగాణా రాషట్రంలో ఉనన్ చారితర్క సంపదలోల్ ఈ
కోట కూడా ఒకటి.
ఆ కోటకి కొంచెం దూరంలో ఉంది ఆశర్మం. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే అలాల్ఉదీద్న అదుభ్త దీపం కధలో లాగే వెలిసిందని చెపప్చుచ్.
అతి తకుక్వ సమయంలో అతయ్ంత అదుభ్తంగా నిరిమ్ంచబడిన ఆ భవనం ఆశర్మం అని తెలిసేలా ఒకానొక శుభోదయాన చుటుట్ పకక్ల
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ఇళళ్లోల్ని ఆడవాళుళ్ నిదర్ లేచి వాకిళుళ్ ఊడుచ్కుంటునన్ సమయంలో ఆ భవనం నుంచి పెదద్గా మంతార్లు వినిపించడంతో చేతులోల్ చీపురు
కటట్లతో విభార్ంతులై నిలబడిపోయారు వాళళ్ంతా.
ఆ మంతార్లు ఎకక్డి నుంచి వసుత్నాన్యో ముందు అరధ్ం కాలేదు. తరవాత గాలిలో తేలివసుత్నన్ ఆ మంతార్ల వైబేర్షనస్ వాళళ్ని
ఆశర్మం వైపు నడిపించాయి. ఆడ, మగా అంతా కలిపి ఓ పదిహేను మంది పిలల్లని చంకలోల్ వేసుకుని బయలు దేరారు.
అపప్టికే దాదాపు పాతిక మంది శిషయ్గణంతో పరివేషిట్తుడై ఉనాన్డు .
గుండెల దాకా పెరిగిన తెలల్ని గడడ్ం, కాషాయ వసాత్ర్లు, మెడలో నాలుగు వరసల రుదార్క్ష హారాలు, కాషాయ తలపాగా
ఆజానుబాహు విగర్హం, నుదుట విభూతి రేకలు వాటిమీద రూపాయి కాసంత కుంకుమ బొటుట్.

చూడగానే రెండుచేతులూ ఎతిత్

నమసక్రించాలి అనిపించే తేజసుస్. ఎదురుగా ఒక పెదద్ వెండి సింహాసనం ... దాని మీద పెదద్ కాళికాదేవి విగర్హం . ఎంతో సేపటి నుంచి
పూజ చేసుత్నన్టుట్గా పూలు, పసుపు, కుంకుమలతో నిండి ఉంది. అందరూ మంతర్ముగుధ్లై నిలబడిపోయారు. వాళళ్ందరినీ చూసిన ఆయన
వదనంలో చిరునవువ్. అందరినీ దగగ్రకు పిలిచి కుడి చేయి చాపమని అరచేతులోల్ కుంకుమ వేసి దీవించాడు. మీ మనోరధాలు తీరతాయి అని
అభయం ఇచాచ్డు.
మీకే కషట్ం ఉనాన్ తీరచ్డానికి నేనునాన్ను అని నమమ్పలికాడు.
అంతే ! అపప్టి నుంచి జనసంచారం ఉండని ఆ పర్దేశం జనంతో నిండిపోయింది.
ఏడుకొండల వాడు, భకుత్లను అనుగర్హించడానికి బాబాగారిలా వెలిశారని, ఆయన అమమ్వారి ఉపాసకులని,

ఎలాంటి

సమసయ్లునాన్ అమమ్వారిని పూజించిన కుంకుమ బొటుట్ పెడితే చేతోత్ తీసేసినటుట్ ఆ సమసయ్లు తీరిపోయి పర్జలు సుఖశాంతులతో
జీవిసుత్నాన్రని పర్చారం మొదలైంది. ఆనోటా, ఈ నోటా పాకి చుటూట్ పకక్ల ఊళల్కే కాక, జిలాల్ మొతత్ం ఆ వారత్ వాయ్పించింది. ఎనిన్ రకాల
పర్చారసాధనాలునాన్, నోటి దావ్రా జరిగే పర్చారానికి వచిచ్నంత వేగంగా సప్ందన మరే పర్చారానికి రాదు. అందుకే చాలా మంది, తాము
నలుగురికి చెపాప్లనుకునన్ విషయం తమంతట తాము చెపప్క, ఇకక్డి మాటలు, అకక్డ అకక్డి మాటలు ఇకక్డ చెపిప్ తమాషా చూసే వారికి
చెపిప్ నిశిచ్ంతగా ఉంటారు. దీనేన్ మౌత పబిల్సిటీ అంటారు.
ఆ మౌత పబిల్సిటీ బాబాగారి మహిమ విషయంలో చాలా బాగా పనిచేసింది. ఎకక్డెకక్డి వాళుళ్ బాబాగారిని దరిశ్ంచుకోడానికి
రావడం మొదలైంది. బసుస్లు వేసుకుని గుంపులుగా వసుత్నన్ జనం సౌకరాయ్ల కోసం పైన తాటాకుల పందిరి వేసి, నాలుగు అరుగులు కటిట్
వాటి మీద టీ , కాఫీ, ఇడిల్, దోస, వడ లాంటి అలాప్హారాలు, కొబబ్రికాయలు, పూలు, పండుల్, పసుపు, కుంకుమల పొటాల్లు, రకరకాల
దారాలు, దేవుడి ఫోటోలు, రాగిచెంబులు వగైరా అమేమ్ ఒక చినన్ కొటుట్, బూరలు, పాల్సిట్క బొమమ్లముమ్కునే చిరు వాయ్పారుల హడావుడి
మొదలై అకక్డ తీరధ్ం లాగా తయారైంది.
ఆయన శిషయ్గణం కూడా బాగా పెరిగారు. వారిలో సతరీలు కూడా చేరారు. బాబాగారి మహిమలు విని సినిమా తారలు, టి వి తారలు,
రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, వాయ్పారసుత్లు ఒకరేమిటి అనిన్ వరాగ్ల వాళుళ్ వారిని దరిశ్ంచుకోడానికి రాసాగారు. ఖరీదైన కారుల్ ఆ
ఊళోళ్ తిరగడం మొదలయాక ఆ ఊరి పేరు మారుమోగింది.
బాబా గారిని దరిశ్ంచుకునన్ పర్తివారు కోట గురించి విని చూడడానికి వెళళ్డంతో ఇపుప్డు ఆ కోట కూడా పార్ముఖయ్త
సంతరించుకుంది.
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పర్జల బలహీనత పార్రంభం అయేది ఇకక్డి నుంచే. మీకే కషాట్లు ఉనాన్ నేను తీరుసాత్ను అనే అభయం ఇచేచ్ మనిషి కనిపిసేత్
నమమ్ని వాళుళ్ చాలా తకుక్వ. అభయం ఇవవ్డం కాక, సమసయ్లు తీరేచ్సాత్ననన్ నమమ్కం పర్జలోల్ కలిగించడం, తీరాయనన్ సంతృపిత్ వారిలో
కలిగించడం ... ఈ ఒకక్ పని చేయగలిగితే చాలు... అది ఎలా సాధించాలో కొందరికి బాగా తెలుసు. అలాంటి వాళేళ్ బాబాలుగా,
సావ్మీజీలుగా అవతారాలు ఎతిత్ పర్జల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతునాన్రు.
అందరూ కషాట్లు వచిచ్నపుడు పూజలు చేయడం, గుళళ్ చుటూట్ తిరగడం అనేక రకాలు మొకుక్లు మొకుక్కుని అవి తీరుచ్కోడానికి
ఎనోన్ పర్యాసలు పడడం సామానయ్ం. అయితే వాళళ్ కషాట్లు తీరాయా... వారి కోరికలు నేరవేరాయా లేదా అనేది వారి, వారి అనుభవాల
దావ్రా ఎవరికీ వారు తెలుసుకోవాలిస్న విషయం. రాతిబొమమ్ని ఎంత పార్రిధ్ంచినా పలకనపుప్డు, తమ కషాట్లు విని సప్ందించి పరిహార
మారగ్ం చెపేప్ వయ్కీత్ సాధువు అవచుచ్... యోగి కావచుచ్, సావ్మీజీ కావచుచ్ ఒక జోయ్తిషుక్డు కావచుచ్.. వాళళ్ని విశవ్సించి కనిపించే దేవుడిగా
భావించి పూజించడం సామానుయ్ల బలహీనత. ఆ బలహీనత ఉండడానికి ఆ వయ్కీత్ సామానుయ్డా, అసామానుయ్డా అనే మీమాంస అనవసరం.
సామానుయ్డైతే తను బాగుపడతాడు .... అసామానుయ్డు అయితే ఆ బాబాలు, సావ్మీజీలు బాగుపడతారు.
సరిగాగ్ అలాంటిదే జరిగింది. పర్ముఖులు, బడా బాబుల పార్పకంతో ఆ బాబా గారి సామార్జయ్ం అపర్తిహతంగా ఉతత్రాది నుంచి
విసత్రించుకుంటూ అనేకమంది శిషుయ్లను, తయారు చేసుకుంటూ, హైదరాబాద చేరింది.
మహానగారాలోల్కి పర్వేశించడానికి ముందుగా జనావాసాలు ఎకుక్వగా లేని చినన్, చినన్ ఊళళ్లోల్ అమాయక జనం ఉండే పర్దేశం
ఎంచుకుని, అకక్డ ఖాళీగా ఉనన్ పర్భుతవ్ సథ్లాలు ఆకర్మించుకుని అకక్డ ఓ చినన్ సామార్జయ్ం నిరిమ్ంచుకుని అకక్డి నుంచి నగరాలలోకి
పర్వేశించడం ఆయనకీ తెలిసిన కళ.. గార్మాలోల్ పర్జలు అమాయకులు.. వారు నిరక్షరాసుయ్లు ... ఎవరనాన్ ఒక రాయిని చూపించి కాసత్,
పసుపు, కుంకుమ వేసి ఇందులో మహిమ ఉంది దండం పెటుట్కోండి అంటే గుడిడ్గా నమిమ్ ఆ రాయినే రతన్ంగా భావించి చివరికి ఆ రాయికి
ఒక చినన్ రక్షణ కవచం ఏరప్రచి, ఆ రాయి మా గార్మదేవత ... ఆవిడ వలేల్ మా గార్మంలో పంటలు బాగా పండుతునాన్యి, నీళుళ్ సమృదిధ్గా
ఉనాన్యి .. మేమంతా సుఖంగా ఉనాన్ము... అని వాళుళ్ నమమ్డమే కాక, ఇతరులను కూడా నమిమ్ంచడానికి పర్యతిన్సాత్రు. ఆ గార్మదేవతకి
ఒక కధ అలెల్సాత్రు. ఎపుప్డో ఎకక్డో సుగుణవతి అయిన కోడలిని ఇంటిలిల్ పాది నానా కషాట్లు పెటిట్ చంపేసేత్ ఆ కోడలు గార్మదేవత గా
వెలిసింది అని నమమ్బలికేలా తమకి తెలిసిన ఒక సంఘటనకి మహిమ ఆపాదించి చకక్టి కధ అలుల్తారు. అది వాళళ్ అమాయకతవ్ం
కావచుచ్.. వారు నమిమ్న కరమ్ సిదాధ్ంతంలో భాగం కావచుచ్. ఏది అయినా దానివలన ఉపకారం సంగతి ఎలా ఉనాన్ ఎవరికీ ఎలాంటి
అపకారం జరగదు.
ఆ బలహీనతను తమ సావ్రాధ్నికి ఉపయోగించుకుని పర్జలోల్ తమని తాము దేవుడిగా పర్కటించుకునే వాళుళ్ అనేకమంది ఈ సైబర
కాలంలో పుటట్గొడుగులాల్ పుటుట్కొచేచ్ ఇలాంటి బాబాల వలన మూఢనమమ్కాలు పర్బలిపోయి వివేకం, విచక్షణ అనేవి నశించిపోయి వాళుళ్,
వీళుళ్ అని లేకుండా అందరూ ఈ బాబాల మహిమ అనే మతుత్లో పడిపోతునాన్రు. వీళళ్ వలన దేశంలో అవినీతి, ఆకర్మణలు, అరాచకాలు,
చీకటి వాయ్పారాలు, సమ్గిల్ంగ ఒకటేమిటి ఎనిన్ దరిదార్లు ఉండాలో అనిన్ దరిదార్లకు మూలకారకులు ఈ దొంగ బాబాలు అని ఎంత మంది
విషయంలో తేటతెలల్ం అయినా ఇంకా, ఇంకా జనం నముమ్తూనే ఉనాన్రు.. బాబాలు నమిమ్సూత్నే ఉనాన్రు.
విలాసవంతమైన జీవితం, కషట్పడకుండా డబుబ్ విచచ్లవిడిగా పొందాలనన్ ఆశ ఉనన్వాళుళ్ ఈ బాబాల సంగతి తెలిసి వాళళ్ని
ఆశర్యించి, వాళల్కి కొముమ్కాసి మరింతగా ఈ రాక్షసకాండ శృతి మించడానికి శాయశకుత్లా సహాయపడుతూ, సావ్మీ కారయ్ం, సవ్కారయ్ం
యదేచచ్గా జరగనిసుత్నాన్రు. అలాంటి వాళళ్లోల్ ఆడవాళుళ్, మగవాళుళ్, నాయకులూ, వాయ్పారసుత్లు అందరూ పర్తయ్క్షంగానో, పరోక్షంగానో
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ఉపయోగపడుతునన్ వాళేళ్. ఎవరో నూటికి, కోటికీ ఒకళుళ్ ఇదంతా మాయ అని, పర్జలను మోసం చేసూత్ వారి జీవితాలతో చెలగాటం
ఆడుతునాన్రని నచచ్చెపిప్నా వాళళ్ మొర వినేదెవరు?
సరిగాగ్ ఈ బాబా కూడా అలాంటి వాడే. ఆయనే సురిజ్త సింగ బాబా సుపర్సిదుధ్డు.
బీహార లో, రాజధాని దిలీల్లో, హరిదావ్ర లో, కలకతాత్లో, తమిళనాడులో, కరాన్టక లో ఏ మలీట్ నేషనల కంపెనీ విసత్రించనంతగా
తన కారయ్కలాపాలు విసత్రించుకుంటూ, ఆసుత్లు సంపాదిసూత్, విలాసవంతంగా జీవిసూత్, పైకి సరవ్సంగ పరితాయ్గినని చెపుప్కుంటూ తన
అవినీతి సామార్య్జాయ్నికి చకర్వరిత్ గా వెలిగిపోతునాన్డు. తన సుఖాలకు, భోగాలకు అమాయకురాళుళ్ అయిన ఆడపిలల్లని ఆదాయ్తిమ్కత పేరుతొ
వలవేసి పటుట్కుని తన గుపిప్టోల్ వాళళ్ జీవితాలని బంధించి ఉంచాడు. ఆయనే నిజామాబాద దగగ్ర ఒక ఆశర్మంలో కొంతకాలం ఉండి,
మెలిల్గా హైదరాబాదు నగరానికి రావడానికి వేసుత్నన్ పధకంలో భాగంగా మెదక చేరాడు.
సరిగాగ్ అపుప్డే శేర్షఠ్ ఆ నోటా, ఈ నోటా ఆయన గురించి వినన్ది. ఎంతటి దురామ్రుగ్డైన భరత్ అయినా ఆ బాబా ఇచేచ్ కుంకుమతో
మారిపోయి భారయ్కి దాసోహం అవుతాడని ఎవరో చెపప్డంతో ఆరోజు పర్దుయ్మన్తో తీవర్ంగా గొడవపడి నేరుగా ఆ ఆశర్మం వెతుకుక్ంటూ
బాబా దగగ్రకు వెళిల్ తన గోడు వెళళ్బోసుకుంది.
మిస,మిసలాడే చినన్ది, పైగా ఆసిత్పరురాలు, అనిన్టికీ మించి చదువుకునన్ అమాయకురాలు..ఆమె అవసరం ఆయనకీ ఎంతైనా
ఉంది. “నీకు ఒక మంతోర్పదేశం చేసాత్ను అందుకు ఒక వారం రోజులు నువువ్ ఈ ఆశర్మంలోనే ఉండాలి.. నిషట్గా ఉండాలి. ఆ మంతర్ం నీ
భరత్ దగగ్ర పటిసేత్ నీ పాదాకార్ంతం అవుతాడు” అని చెపాప్డు. అంతకనాన్ ఏం కావాలి ఆమెకి. తన కసి తీరాలంటే అతని పేర్యసి దగగ్ర
నుంచి తన కనుసనన్లోల్కి రావాలంటే ఇంతకనాన్ మారగ్ం లేదు.
శేర్షఠ్ వెంటనే ఒపుప్కుంది. ఆరోజు ఆశర్మంలో అమమ్వారికి కుంకుమారచ్న, భజనలు, భకుత్లతో బాబాగారి సమావేశాలు, బాబాగారి
ఉపనాయ్సాలు..జాగర్తత్గా వింది. పొంగిపోయింది. ఆయన సాకాష్తూత్ మహాశివుడు లా అనిపించాడు. ఇంక తన జీవితానికి ఎలాంటి ధోకా
లేదనుకుని మురిసిపోయింది. ఆ రాతిర్ పర్శాంతంగా నిదర్పోయింది.
ఒకరోజు గడిచింది.. మరాన్డు సాయంతర్ం ఏడునన్ర వరకూ కూడా అలాగే గడిచింది. ఎనిమిది గంటలకి భోజనం చేసి తనకి
కేటాయించిన గదిలోకి వెళిళ్ంది.
తోమిమ్దైంది ..
ఒక సతరీ ఆమెని సేవకురాలు అంటారు... ఆవిడ వచిచ్ “నినున్ బాబాగారి గదిలోకి రమమ్ంటునాన్రు.. నీకు మంతోర్పదేశం చేసాత్రట”
అని చెపిప్ంది.
ఆ మంతర్ం కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ శేర్షఠ్ ఎగిరి గంతేసి ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ంది..
విశాలమైన ఏ సి గది.. అతయ్ంతాదునికంగా ఉంది. ఆ గదిలో ఒక వైపు గుండర్టి ఖరీదైన మంచం దానికి నైలాన దోమతెర ... ఒక
వైపు రెండు హంసలు చేతోత్ మోసుత్నన్టుట్నన్ గాల్స టీపాయ .. చుటూట్ నాలుగు మెతత్టి సోఫాలు. ఆయన ఒక సోఫాలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
ఇపుప్డు ఉదయం చూసిన దుసుత్లోల్ కాక తెలల్టి గాల్సోక్ ధోవతి గూడ కటుట్ కటుట్కుని తెలల్టి లాలిచ్ వేసుకునాన్డు. గదిలోకి వెళళ్గానే ఒక
చితర్మైన పరిమళం మతుత్గా వాయ్పించింది.
“వచాచ్వా... రా” అంటూ సోఫా చూపించాడు నవువ్తూ.
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ఆ నవువ్ పర్శాంతంగా, అభయం ఇసుత్నన్టుట్గా ఉండే నవువ్ కాదు.. ఆ నవువ్లో ఏదో మరమ్ం, శేర్షట్లో ఏదో సంశయం, సందేహంగా
దగగ్రగా వెళిళ్ంది.
“కూరోచ్.. భయపడకు ...” అనాన్డు.
శేర్షఠ్ సందేహంగానే కూరుచ్ంది సోఫాలో ఒదిగి.
“బి ఫీర్.. హాయిగా కూరోచ్ ఎందుకంత బిడియం ... ఇది మన సమయం ... “ఇంగిల్ష లో మాటాల్డుతునాన్డు.
చురుగాగ్ చూసింది మన సమయమా!
“అదే నీకు మంతోర్పదేశం చేయడానికి ఒక ఏకాంత సమయం కావాలి అనాన్ను కదా.. ఇదే ఆ సమయం అనాన్డు“ అలా
అంటునన్పుప్డు ఆయన కళళ్లోల్ కనిపించిన ఎరుపు సవ్రంలో వినిపించిన కొతత్ ధవ్ని ఆమెకి ఒకక్ క్షణం ఏదో ఆపదని శంకించింది. బాబా
గారి గురించి తపుప్డు ఆలోచన వచిచ్నందుకు మళిళ్ తనే సరుద్కుని ..
“చెపప్ండి సావ్మి ... మంతర్ం చెపప్ండి” గబగబా అంది.
“అంత దూరంగా అలా కూరుచ్ంటే ఎలా ... ఇటురా” అనాన్డు తన పకక్న చోటు చూపిసూత్.
శేర్షఠ్ విసుత్బోయి చూసింది. “ ఎందుకు?” అంది .
“చూడమామ్.. భగవంతుడు మీద నమమ్కం లేకుండా పూజలు చేసాత్వా! లేదుకదా. అలా చేసేత్ ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు... అలాగే
పవితర్మైన మంతర్ం నేరుచ్కోవాలంటే విశావ్సం ముఖయ్ం. నేను చెపేప్ది చెపిప్నటుట్ ఆచరిసేత్నే నీకా మంతర్ం లభిసుత్ంది. అందుకే నేను చెపినటుట్
విను “ అనాన్డు.
“ఆ ... అంటే ఏ ... ఏం చేయాలి?” అంది గొంతు తడారిపోతుంటే.
మనసులో ఏదో శంక... కానీ ఒక మూల నుంచి భరత్ను దాసుడుగా మారేచ్ మంతర్ం నేరుచ్కోవాలనన్ తపన... మంతర్ం నేరేప్
మహానుభావుడు.. పెదద్వాడు.. ఆయనని శంకించడం కరెకట్ కాదు. బహుశా వాళళ్ సిదాధ్ంతాలలో అలా పకక్న కూరోచ్వాలనన్ రూల ఉందేమో!
నమమ్కం, అపనమమ్కం అనే ఊయలలో ఊగుతునన్టుట్గా ఉంది.
“నీకు చెవిలో చెపాత్ మంతర్ం ... చెవిలో చెపాప్లంటే నువువ్ దగగ్రకి రావాలి కదా”
అవును కదా! అనవసరంగా భయపడాడ్ను.. తనని తాను మనసులోనే వీపు మీద చరచుకుని సోఫాలోంచి లేచి ఆయనకి సమీపంగా
వెళిల్ ఆయన కూరుచ్నన్ సోఫా లో కొంచెం ఎడంగా కూరుచ్ంది.
ఆయన నవావ్డు. ఆ నవువ్లో ఏవో అరాధ్లు.. మళీళ్ ఏదో భయం.... సందేహం.. మంతర్ం, మంతర్ం అంటోంది మనసు.
“మంచి పిలల్వి ... ఏది నీ చేయి ఇలా ఇవువ్.. అసలు నీ దాంపతయ్గీత ఎలా ఉందో చూసాత్ను” అంటూ ఆమె ఎడం చేయి చనువుగా
పటుట్కుని అరచేతిలో రేఖలు చూసూత్... “నువువ్ చాలా అదృషట్వంతురాలివి. అందుకే నా దగగ్రకు వచాచ్వు. నీ జీవితం నేను ఎంత అదుభ్తంగా
మరేచ్సాత్నో చూడు..” అంటూ నెమమ్దిగా అరచేతి నుంచి పైకి పాకిసూత్ భుజం పటుట్కునాన్డు.
అతని కళళ్లోల్ కనిపించిన ఎరర్జీరాలు, అదురుతునన్ పెదాలు ...
శేర్షఠ్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్ పడి అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడింది.
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కానీ ఆయన బలిషట్మైన చేతిలో చికుక్కునన్ ఆమె తిరిగి సోఫాలో వాలిపోయింది. క్షణం కూడా ఆలసయ్ం చేయకుండా అదే చేయి
గటిట్గా తనకి అభిముఖంగా

లాగాడు.

ఏం జరుగుతోందో తెలిసేలోగా ఆమె అతని ఒడిలో పడిపోయింది. రెండు చేతులతో గటిట్గా

బంధించాడు.
“వదలండి...నాకు భయంగా ఉంది... మంతర్ం వదుద్” అంది వణికే సవ్రంతో.
అపప్టికే కామం శరీరం నిండా రోమాలతో అతనిని ఆవహించింది. విషపు నవువ్ నవివ్ అనాన్డు “నువువ్ వేశావు నాకు మంతర్ం...
పేర్మ మంతర్ం... నీ మంతర్ం ననున్ ఆగనివవ్డం లేదు..” రెండు చేతులోల్ ఆమె మొహం పటుట్కుని తన మొహానికి దగగ్రగా తీసుకువెళాళ్డు.
“ఛీ”, మొహం తిపేప్సుకుని ...”ఏయ వదులు” కీచుగా అరిచింది శేర్షఠ్.
“మంతోర్పదేశం వదాద్? మీ ఆయన పర్తిక్షణం ఇలా నినున్ కౌగిటోల్ బంధించి ఉంచదాద్? మంతోర్పదేశం అందరిలో
చేయకూడదు..ఇదిగో ఇలా రొమాంటిక గా అందంగా చెవిలో ఇలా చెపాప్లి.” ఆమె చెంప మీద గటిట్గా ముదుద్ పెటుట్కుని చెవి కొరికాడు
సనన్గా.
“ఒరేయ దొంగవేధవా ... వదులు..” గొంతు పెగులుచ్కుని గటిట్గా అరచి పెనుగులాడసాగింది.
“ఏయ ఎకుక్వగా అరిచావంటే పీక నోకేక్సాత్.. అందరిని మతుత్లో ముంచి అనుభవిసాత్. చదువుకునన్ దానివి , అందగతేత్వి అని నీతో
రసభరితంగా అనుభవించాలని ఆశ పడుతునాన్. అనవసరంగా ననున్ రెచచ్గొటట్కు. మరాయ్దగా ఒపుప్కునాన్వా సరే... లేదంటే ఇపుప్డే పిలుసాత్
నా మనిషిని. మతుత్ ఇంజక్షన ఇచిచ్ందంటే నీ ఒళుళ్ పచిచ్పుండు అయినా నీకు తెలియదు.. రా ఇటు” గబుకుక్న ఆమెని రెండుచేతులతో
లేవనెతిత్ మంచం వైపు నడిచాడు.
శేర్షఠ్ కాళళ్తో, రెండు చేతులతో అతనిన్ ఎడాపెడా తనన్డం మొదలుపెటిట్ంది. ఆమెని మంచం మీద విసిరేసి కూర్రంగా చూసూత్ లాలిచ్
విపిప్ దూరంగా పడేశాడు.
శేర్షట్ అటూ, ఇటూ చూసింది. ఎటూ తపిప్ంచుకోడానికి దారి కనిపించలేదు. మంచం మీద నుంచి దిగాలనాన్ చాలా విశాలంగా ఉనన్
మంచం మీద మధయ్లో పడేసి అతను ఆమెని ఆనుకుని కూరుచ్నాన్డు. వెనకవైపు గోడ ఉంది. కుడి పకాక్, ఎడమ పకాక్ మంచానికి
రెండువైపులా పెదద్ ఇతత్డి కుండీలు వాటిలో ఏవో ఇంటీరియర మొకక్లునాన్యి.
“ఏంటే చూసుత్నాన్వు. నినున్ పుటిట్ంచిన దేవుడు కూడా నినిన్పుప్డు రకిష్ంచలేడు” అనాన్డు మీదకి ఒంగుతూ .
ఛీ .... అంత దగగ్రగా అతని చాతీ కనిపించగానే ఆమెకి వాంతి వచిచ్నటుట్ అయింది. కడుపులో తిపేప్సింది. గబుకుక్న పకక్కి
పొరిల్ంది.
“నీకు బతకాలని లేదా? నా కంటికి కనిపించిన ఆడదానిన్ అనుభవించకుండా వదలను. నినున్ చంపి అయినా అనుభవిసాత్.
వెధవేవ్షాలేయకు..” అంటూ రెండు భుజాలు పటుట్కుని బలంగా తన వైపు తిపుప్కుని మీదకి వంగాడు.
శేర్షట్కి ఆగర్హం, దుఃఖం ముపిప్రిగొనాన్యి. ఆమెలో సహజంగా ఉనన్ పొగరు ఆతామ్భిమానం అతని మాటలతో నిపుప్ కణిక మీద
కిరోసిన పోసినటుట్ భగుగ్మని లేచాయి.
“వదలరా దరిదుర్డా... నీ మొహానికి నేను కావాలా? తెలల్గడడ్ం నువూవ్నూ.. నువువ్, నీ బానపొటట్... చెతత్ వెధవా.. సిగుగ్లేదూ ...
దరిదర్పు బతుకు బతుకుతూ బాబాని, సరవ్సంగ పరితాయ్గిని అని చెపుప్కుంటూ, జనాలని మోసం చేసాత్వా?. నీ బతుకు బయట పెడతాను.
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చంపేసాత్ను వదులు... దేవుళుళ్ నీ దొంగ మంతార్లు విని వరాలిచేచ్సుత్నాన్రనుకుంటునాన్వా? నీ బండారం బయట పెడతా.. నినున్ పోలీసులకి
పటిట్సాత్..” కాలెతిత్ మొహం మీద గటిట్గా లాగి తనిన్ంది.
ఆ దెబబ్ ముకుక్ మీద తగలడంతో ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి, వెనకిక్ తగాగ్డు.
శేర్షఠ్ దొరిల్ంది. పశువులా ఓడిసిపటాట్డు. నీ సంగతి ఇలా కాదు అంటూ రెండు చేతులతో ఎతిత్ బలంగా పటుట్కుని కొంచెం ఎడంగా
గోడకి ఉనన్ సివ్చ నొకాక్డు. ఆశచ్రయ్ంగా కుడివైపు ఉనన్ గోడ కదిలింది. ఇదద్రు సతరీలు వచాచ్రు. అది గోడకాదు... గోడలా భర్మింప చేసుత్నన్
దావ్రం. అవతల ఏముందో కనిపించలేదు. చూసే ఛానస్ లేకుండా అతను ఆమెని ఛాతీకి గటిట్గ ఒతిత్ పటుట్కునాన్డు. ముకుక్ ఆ ఛాతీకి
నొకుక్కుని ఊపిరాడడం లేదు.
“మతుత్ మందు పటర్ండి తవ్రగా” చెపాప్డు. వాళుళ్ పరిగెతుత్కుని వెళాళ్రు. శేర్షఠ్ విడిపించుకోడానికి పెనుగులాడుతోంది.
అతను మధయ్, మధయ్ ఆమెని అలాగే పైకి కొంచెం ఎతిత్ ముదుద్పెటుట్కుంటూ నిలుచునన్ చోటే ఉండిపోయాడు. ఆ ఇదద్రు సతరీలు చేతిలో
సిరంజ తో వచాచ్రు. శేర్షట్కి భయంతో ముచెచ్మటలు పోశాయి. వాళళ్ వైపు దీనంగా చూసింది.
ఆ చూపులో అరధ్ం గర్హించలేని తెలివితకుక్వ వాళుళ్ కాదు వాళుళ్. అయినా ఇలాంటి సంఘటనలు నిరిల్పత్ంగా చూడడానికి అలవాటు
పడిన వాళుళ్ ఆమె చూపులకి కరగలేదు. కళుళ్ వాలుచ్కుని అతని చేతుల మధయ్ ఉనన్ ఆమె కాళళ్ వైపు వచిచ్ చీర పైకి జరపబోయారు. శేర్షఠ్
బలంగా ఒకక్సారి ఊపిరి పీలుచ్కుని లాగి తనిన్ంది. ఒకామె చేతిలో సిరంజ కిందపడింది. ఒకావిడ ఆ తనున్కి వెలల్కిలా పడింది. ఆ
సంఘటనతో ఆగర్హోదగుర్డైన అతను గబుకుక్ని శేర్షట్ని కిందకి పడేసినటుట్ దింపి లాగి ఆమె చెంప మీద కొటట్బోయాడు. శేర్షఠ్ అతని చేయి
పటుట్కుని గటిట్గా కొరికింది.
ఏ దావ్రం నుంచి ఆ ఇదద్రు సతరీలు వచాచ్రో ఆ దావ్రం తెరిచే ఉంది. మరోసారి అతని చెంప మీద ఎడాపెడా రెండు గుపిప్ళళ్తో కొటిట్,
అతను కొంచెం సరుద్కునేలోపల మెరుపులా పరిగెతిత్ంది.
పటుట్కోండి అరిచాడు.
ఆ సతరీలు వేగంగా శేర్షఠ్ వెళిళ్న వైపు పరిగెతాత్రు.
PPP

శేర్షట్కి ఎటు వెళాళ్లో తోచలేదు. తను పరిగెతుత్కుని వచిచ్న చోటు కూడా ఒక గదే. అందులో ఆడవాళళ్కి సంబంధించిన చీరలు,
మిగతా బటట్లు ఉనాన్యి. బహుశా అది ఆ ఇదద్రు ఆడవాళళ్కి కేటాయించిన గది కావచుచ్. వెనకాల వాళుళ్ వచేచ్సుత్నాన్రు.. ఆ గదిలో ఇంకా
ఏముందో చూసే సమయం లేదు. ఎటు నుంచి బయటకి పారిపోవాలో అరధ్ం కాలేదు. మళిళ్ వాడి పడక గదిలోకి వెళాళ్లిస్ందే. అకక్డికి
వెళళ్డం అంటే పులి బోనులోకి వెళళ్డం. కానీ తపప్దు.. సాహసం చేయాలి.
శేర్షట్కి భయం పోయింది. మొండి ధైరయ్ం వచిచ్ంది. దేనికీ భయపడని తతత్వ్ం ఇపుప్డు ఉపయోగించుకోవాలి. ఓటమిని ఒపుప్కునే
మనసత్తవ్ం కాదు ఆమెది. క్షణంలో అరక్షణం ఆ గదిలో నిలువునా ఓ మూల నిలబెటట్బడిన కరర్ కనిపించింది.
ఆ సతరీలు ఇదద్రూ దగగ్రకు వచాచ్రు. గభాలన్ కరర్ తీసుకుని ఇదద్రి నెతిత్న వేసింది. వాళిళ్దద్రూ తలపటుట్కుని కూలబడాడ్రు. ఆమె ఆ కరర్
అలా పటుట్కునే తిరిగి తను వచిచ్న దావ్రం నుంచి వాడి బెడ రూమ లోకి వెళిళ్ంది.
గడడ్ం కుడిచేతోత్ దువువ్కుంటూ విషపు నవువ్ నవువ్తూ అడుడ్గా నిలబడాడ్డు.
“మరాయ్దగా తపుప్కోకపోతే చసాత్వు” అంది కరర్ ఎతిత్.
పెదద్, పెదద్ ఇనుప రాడుల్ కింద పడినటుట్ నవావ్డు. అలా నవువ్తుంటే వాడి పొటట్ ఊగుతోంది. శేర్షఠ్ జుగుపస్గా మొహం తిపుప్కుంది.
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“ఏంటి ఈ కరర్ దెబబ్కే..! దీంతోటే ననున్ చంపుతావా” హేళనగా అడిగాడు.

శేర్షట్కి వాడి నవువ్, ఆ పలువరస రోతగా అనిపించింది. గడడ్ం అడుడ్గా ఉండి మామూలుగా మాటాల్డుతుంటే తెలియలేదు కాని ,
దగగ్రగా చూసుత్ంటే గారపటిట్న పళుళ్, కళళ్లోల్ ఎరర్జీరలు పెదద్ తాగుబోతు అని తెలుసోత్ంది.
“దరిదుర్డా నీకు పెళాళ్ం, పిలల్లు లేరా... నువవ్సలు మనిషివేనా.. దేవుడి పేరు చెపిప్ జనాలని మోసం చేయడానికి సిగుగ్లేదూ.. చెతత్
వెధవా.. ఛీ నినున్ నమిమ్నందుకు ఇదా నీ బతుకు ...మరాయ్దగా తపుప్కో” నిపుప్లు కురిపిసూత్ అరచింది
అపుప్డే ఇదద్రు జమాజేటీట్లాల్ంటి వయ్కుత్లు గదిలోకి రావడం ఆమె చేతిలో కరర్ అవలీలగా లాగి అవతల పడేయడం జరిగి సాథ్ణువులా
నిలబడిపోయింది.
“ఇపుప్డు తెలిసిందా నా సెకూయ్రిటీ ... చెపుప్ మరాయ్దగా లొంగుతావా ... వాళళ్ చేతులోల్ చసాత్వా?” అడిగాడు.
శేర్షఠ్ మాటాల్డలేదు. వాళిళ్దద్రూ అతని ఆజఞ్ కోసం ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ నిలబడాడ్రు. శేర్షఠ్కి నిసస్హాయతతో కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్
తిరిగాయి. ఆ గడడ్ం , వాడి వేషం చూసుత్ంటే కనీసం కనీన్ళళ్తో వేడుకోడానికి కూడా ఆమె అహం అడొడ్చిచ్ంది. వేడుకునన్ంత మాతార్న
కరిగిపోయే మనిషికాదు కరోక్టకుడు అని తెలుసూత్నే ఉంది.
ఆమె ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్న దానిలా అంది “వాళళ్ని బయటకి పంపించు.”
ఆ మాటకి అతని కళుళ్ మెరిశాయి కుడిచేయి ఎతిత్ వాళళ్ వైపు చూడకుండానే వెళళ్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు.
వాళుళ్ వెళళ్గానే రా అంటూ రెండు చేతులూ చాచి ఆమెకి దగగ్రగా నడిచాడు. ఆమె రెండు అడుగులు వెనకిక్ వేసి అంది.
“ఇవాళ కాదు. రేపు ... నాకు ఒకక్ రోజు టైం ఇవువ్. “
“ఎందుకు? ఏం పాల్న చేసాత్వు పారిపోడానికి.”
“నువేవ్ చెపాప్వుగా నేను ఇకక్డి నుంచి పారిపోలేనని..ఎలా పోతాను ?”
“ఓ ... ఆ సంగతి అరధ్మైంది కదా.. సరే... రేపు రాతిర్ నువువ్ నేను పిలవకుండానే రావాలి. ఇకక్డే నా పకక్నే రాతర్ంతా ఉండాలి..
తేడా వచిచ్ందో” తరజ్ని చూపించాడు.
పాదాల దగగ్రనుంచీ పాకిన అసహాయ్నిన్ అదిమిపటుట్కుని సరే అంది.
కొంచెం ముందుకి నడిచి ఆమెకి బాగా సమీపంగా వచిచ్ చేయి పటుట్కోబోయాడు. ఆమె చివువ్న వెనకిక్ తగిగ్ంది. ఏమనుకునాన్డో
చేయి దించి అనాన్డు.
“సరే వెళుళ్ నీ గదిలోకే ... ఇంకేకక్డనాన్ కనిపించావంటే నీ పార్ణాలు పోయినటేట్ గురుత్ంచుకో” హెచచ్రించాడు.
తలూపి అకక్డి నుంచి నీరసంగా తన గదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
తలుపు వేసుకుని మంచం మీద పడిపోయిన శేర్షట్కి ఎగసి, ఎగసి దుఃఖం వచిచ్ంది. వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది. ఎంత తపుప్ చేసాను!
అమామ్వాళళ్ ఇంటికనాన్ వెళళ్కుండా ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్ను. పర్దుయ్మన్ నిజంగా మంచివాడే.. తనే అతనిన్ బాధ పెటిట్ంది. తన పర్వరత్న
వలేల్ కదా అతను తన పటల్ విముఖంగా ఉనన్ది.. ఎందుకు పర్వరత్న మారుచ్కోలేక పోయాను! పలల్వి... పాపం పలల్విని ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిటిట్నా
పనెన్తిత్ ఒకక్ మాట అనలేదు. పలల్వి లాంటి అమామ్యిని పేర్మించాడంటే పేర్మించడూ.. ఒక మగవాడు ఎలాంటి అమామ్యి భారయ్గా కావాలి
అనుకుంటాడో అనిన్ లక్షణాలు ఉనన్ అమామ్యి పలల్వి. పాపం ఆమెని తిటిట్నందుకే తనకీ శిక్ష వేసినటుట్నాన్డు దేవుడు.
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అయోయ్ దేవుడా! ననున్ రకిష్ంచు... పీల్జ రకిష్ంచు...ఇకక్డి నుంచి నేను వెళిల్పోవాలి...ఎలా? ఎలా? శేర్షఠ్ గబుకుక్న లేచి కూరుచ్ంది,
కళుళ్ తుడుచుకుని బాగ లోంచి మొబైల తీసింది. పర్దుయ్మన్ కి ఫోన చేసేత్ టెనష్న పడిపోతాడు. అసలే సునిన్తమైన మనసు.. ఎలా
తటుట్కుంటాడు. అందుకే తనకి చేయదుద్. ఒకే ఒక మితుర్డు... ఎం చేయలనాన్ అతనే ... అనిరుదిక్ ఫోన చేసింది. అదృషట్వశాతూత్ వెంటనే
తీసాడు.
అలా శేర్షఠ్ ఫోనోల్ చెపిప్న విషయం తరవాత శశి, పర్దుయ్మన్, అనిరుద ఆ సురివ్త సింగ గురించి పూరిత్గా ఆరా తీసారు. అతని
కారయ్కలాపాలు, రహసయ్ సాథ్వరాల వివరాలు, రాజకీయ పరపతి ఎవరెవరు నాయకులు అతనిన్ కలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరి అండదండలు
అతనికి పుషక్లంగా ఉనాన్యి మొదలైన విషయాలు తెలుసుకునాన్క అతడిని అరెసట్ చేయడం సంగతి పకక్న పెడితే ముందు శేర్షట్ని అకక్డి
నుంచి బయటకు తీసుకురావడం ఎంత కషట్మో అరధ్ం అయింది. పర్దుయ్మన్ భయంతో వణికిపోసాగాడు. శశి, అనిరుద కూడా అతడిని ఓదారిచ్
మామూలు మనిషిని చేయడానికి చాలా కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది.
“నా శేర్షట్ని ఎలాగైనా కాపాడు శశీ... వాడికి ఎంత డబుబ్ కావాలనాన్ ఎలాగోలా ఇచేచ్సాత్ను శేర్షట్ని కాపాడు” అని ఏడవసాగాడు
పర్దుయ్మన్.
“ నువువ్ టెనష్న పడి ననున్ కూడా టెనష్న పెటట్కు ... నేను ఎస పి గారితో మాటాల్డి ఒక యాక్షన పాల్న ఆలోచిసాత్ను. అనిరుద మళిళ్
ఒకసారి ఆవిడకి ఫోన చేసి వాడిని కాసత్ మాటలోల్ పెటిట్ తనని తను ఎలాగోలా రకిష్ంచుకునే పర్యతన్ం చేయమను. జసట్ టాకిట్కస్
ఉపయోగించడం తపప్ వేరే మారగ్ం లేదు. ఆమె అకక్డి నుంచి తపిప్ంచుకునే మారగ్ం లేదు..” అనాన్డు శశి.
“టైర చేసుత్నాన్ను సార సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది.. నాకూక్డా కొంచెం టెనష్న గానే ఉంది” అనాన్డు శశికి మాతర్మె వినిపించేలా
అనిరుద. శశి సాలోచనగా ఉండిపోయాడు.
ఆరోజు బాగా పొదుద్ పోవడంతో పర్దుయ్మన్ని, అనిరుద ని ఇంటికి వెళిళ్పొమమ్ని చెపాప్డు.
“ఇంటికి వెళిల్ ఏం చేయాలి శశి.. నాకు పిచెచ్కుక్తుంది” అనాన్డు పర్దుయ్మన్.
“మీ మావగారు, అతత్గారు నీకనాన్ టెనష్న గా ఉంటారు కదా... వారితో ఈ విషయం చరిచ్ంచు..ఎలా వాడి మీద ఎటాక చేయాలో
నీకే ఏదనాన్ ఐడియా వసుత్ంది. నాకు ఫోన చేసి చెపుప్. వాళల్కి కూడా ఇపుప్డు నీ అటెనష్న అవసరం నా మాట విను “ నచచ్ చెపాప్డు శశి.
“ లేదు శశి మావయయ్ని ఫేస చేయలేను ... చాలా సిగుగ్గా ఉంది. “
“ నువువ్ మాతర్ం ఊహించావా శేర్షఠ్ ఇలా చేసుత్ందని... ఏం పరేల్దు.. వెళుళ్.. ఆయన చాలా పెదద్మనిషి అరధ్ం చేసుకుంటారు.”
“అవును పర్దుయ్మాన్ ... మనలను ఏ విషయం అయితే భయపెడుతుందో అదే విషయం ఎవరితో నైనా డిసక్స చేసుత్ంటే ఆ భయం
పోతుంది.. లేదంటే నాతొ మా ఇంటికి రండి” అనాన్డు అనిరుద.
పర్దుయ్మన్ గుండె నిండా దుఖం నిండి ఉంది. శేర్షఠ్ ఎంత పెదద్ అపాయంలో ఉందో వీళళ్కి అరధ్మవుతోందా! ఎంత ఈజీగా
చెబుతునాన్రు . డిసక్స చేయాలిట డిసక్స.. నో తను ఇంటికి వెళళ్లేడు.. మావయయ్, అతత్యయ్ల మొహం చూడలేదు. అనవసరంగా తను
ఆమెతో గొడవ పడిన సనిన్వేశం గురుత్ వచిచ్ మనసుని మెలిపెడుతుంది. శేర్షఠ్ సంగతి తెలిసి కూడా తను అనవసరంగా రెచిచ్పోయి ఆమెని
రెచచ్గొటాట్డు. పరిసిథ్తి ఇంతదాకా రావడానికి తనే కారణం. పర్దుయ్మన్ సునిన్తమైన మనసు జరిగిన సంఘటనలో తనదే తపుప్ అని
నిరణ్యించేయడంతో కృంగిపోయాడు.
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శశి అతని ఆలోచనలు గర్హించిన వాడిలా మృదువుగా అనాన్డు. “శేర్షఠ్ చాలా తెలివైనది, ధైరయ్సుత్రాలు. తన మీద నాకు గటిట్
నమమ్కం ఉంది. ఎలాగోలా వాడిని మాయ చేసి తనకి అపాయం జరకుక్ండా చూసుకోగలదు. నా ఉదేద్శంలో ఈ పాటికి ఖచిచ్తంగా
తపిప్ంచుకునే మారాగ్లు అనేవ్షిసుత్ంది .. తెలల్వారగానే వెళదాం నువువ్ వెళిళ్పో ఇంటికి.
చాలాసేపు శశి, అనిరుద కూడా నచచ్చెపిప్న మీదట పర్దుయ్మన్ అనిరుద తో వెళళ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు.
వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్పోయాక శశి కారులో కూరుచ్ని మొబైల లో కాంటాకట్ లిసట్ చూసాడు. అందులో ఆ ఆశర్మం పరిసర పార్ంతాలోల్ ఉనన్
పోలీస సేట్షన ఎస ఐ బాగా తెలుసు శశికి. మంచివాడు. లిసట్ మొతత్ం వెతికాక కనిపించింది అలోక ఫోన నెంబర.
డయల చేసాడు. ఫోన రింగ అవుతుండగా కారు సాట్రట్ చేసాడు.
అలోక హియర ... అతని సవ్రం వినిపించింది.
కారు నడిపిసూత్నే మాటాల్డసాగాడు. జానకి ఈ మధయ్ టివి లో సీరియలస్, సినిమాలు వంటల కారయ్కర్మాలు మానేసి వారత్లు బాగా
చూసోత్ంది. వారత్లు చూడడానికి కారణం ఎకక్డనాన్ దొంగ బాబాల వారత్లు తెలుసాత్యని. అలాంటి వారత్ తెలిసేత్ తను ఏం చేయాలో గటిట్గా
నిరణ్యించుకుంది. కిరణ చెపిప్న సూతార్నిన్ అనుసరించి ఆవిడ తనని ఇంతకాలం ఏ వారత్లు అయితే భయపెటాట్యో ఆ వారత్లు భయంతో
కాక ఆసకిత్తో చూసి, ఈ సమాజం లో జరిగే అనేక దారుణాలు ఎందుకు జరుగుతునాన్యి.. ఇవి జరకుక్ండా ఏం చేయాలి.. ఎవరు చేయాలి...
ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు భరత్తో చరిచ్సోత్ంది. ఆవిడ ఆలోచనా పరిధి పెరిగింది.
చరితని అకక్డికి వెళళ్కు, ఇకక్డికి వెళళ్కు అంటూ నిషేధించ కుండా బయటకు వెళిళ్నపుడు ఏదైనా అనుకోని పరిసిథ్తి ఎదురైతే ఎలా
సప్ందించాలో, పర్మాదకరమైన పరిసిథ్తులను ఎలా ఎదురోక్వాలో తనకు తోచిన రీతిలో చెపోత్ంది.
భాసక్ర కాని, పిలల్లు కానీ ఆవిడలో వచిచ్న మారుప్ చూసి సంభర్మాశచ్రాయ్లలో మునిగిపోయారు. ఎంత మారుప్ వచిచ్ంది జానకిలో
అనుకునాన్డు భాసక్ర. ఆడవాళుళ్ అమాయకులు కారు, తెలివి తకుక్వ వాళుళ్ అసలేకారు.. వాళళ్ని అలా తయారు చేసేది మగవాళేళ్.. అనిన్టికీ
తమ మీద భారయ్ ఆధారపడి బతుకుతుంటే అదో ఆనందం మగవాడికి. నువెవ్ందుకు వెళాల్వు చెబితే నేను తెచేచ్వాడినిగా అంటూ ఎకక్డికీ
వెళళ్నివవ్క పోవడం మగవాళుళ్ చేసే నేరం అనిపించింది.
ఉదోయ్గాలు చేసుత్నన్ ఆడవాళళ్ని కూడా కొందరు మగవాళుళ్ ఆఫీస నుంచి ఇంటికి నేరుగా వచేచ్య ... ఏదనన్ కావాలంటే నేను చేసాత్
అని చెపప్డం అతనికి తెలుసు. ఆఖరికి చినన్, చినన్ అనారోగాయ్లు వచిచ్నా భరత్ దగగ్రుండి తీసుకుని వెళితే తపప్ డాకట్ర దగగ్రకు కూడా వెళళ్రు
కొందరు ... ఆడవాళళ్లో ఈ పరాదీనతే లోకజాఞ్నం లేకుండా చేసోత్ంది వారిలో
కొనిన్ వయ్వహారాలోల్ కూడా ఆడవాళళ్ని మాటాల్దనివవ్రు . వాళుల్ మాటాల్డితే తమ మగతనానికి ఏదో లోటు వచిచ్నటుట్ బాధపడతారు.
సవ్ంత ఆలోచన, వయ్కిత్తవ్ం సతరీ మేధసుస్ని ఎంత భాగా వికసింప చేసుత్ందో పర్తయ్క్షంగా చూసుత్ంటే అతనికి ఇంతకాలం తను చేసిన తపేప్ంటో
అరధ్ం అయి గిలీట్గా అనిపించసాగింది. ఆ విషయమే శారద భరత్ దగగ్ర అంటే ఆవిడకి ఎదురైన అనుభవం నుంచి నేరుచ్కునన్ పాఠం సార
అనాన్డు. అదికూడా కావచుచ్ అనుకునాన్డు భాసక్ర.
జానకి రమణ మహరిష్, వివేకానందుడి పుసత్కాలు చదువుతోంది. భకీత్, వెంకటేశవ్ర భకీత్ చానెల మొదలైన చానెలస్ లో చాగంటి,
గరికపాటి పర్వచనాలు వింటోంది. హిందూ మతం పటల్, ధరమ్ం పటల్ వాళుళ్ చెపుతునన్ పర్వచనాలు వింటుంటే నేనెంత గొపప్ దేశంలో
పుటాట్ను అనిపిసోత్ంది ఆమెకి. నా ధరామ్నిన్, నా దేశానిన్, నా మతానిన్ కాపాడుకోడం నా బాధయ్త కాదా అనుకుంటోంది. ఎంతో గొపప్ది
అనుసరించ దగినది అయిన హిందూ మతం ఎందుకు భర్షుట్పటిట్ పోతోందో వాళళ్ పర్వచనాల దావ్రా తెలుసుకోడం ఆమెకి ఉతాస్హానిన్
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ఇసోత్ంది. ముఖయ్ంగా గరికపాటి గారి ఆధునిక ఆలోచనా ధోరణి ఆవిడని బాగా ఆకరిష్సోత్ంది. తను ఇంటోల్ చేసే పూజలోల్ కూడా కొనిన్
మారుప్లు చేసుకుంది. దేవుడి గదిలో గంటలు, గంటలు గడిపే జానకి ఇపుప్డు పది నిమిషాలోల్ పూజ ముగించి బయటకు వసోత్ంది. ఇలుల్,
పరిసరాలు, మనసు పరిశుబర్ంగా ఉంచుకుంటే చాలండి అదే పూజ ... ఈ మాట ఇంగిల్ష వాడే చెపాప్డు cleanliness is Godlinessఅని
... అని చెపుత్ంటే నోరు తెరుచుకుని వినాన్డు భాసక్ర. పూజ చేయడం అంటే పసుపు, కుంకుమలు పారబోయడం కాదు, అరిషడవ్రాగ్లు
భగవంతుడికి అరిప్ంచడం ... కషట్ం వసేత్ వెళాళ్లిస్ంది బాబాల దగగ్రకు కాదు .. భగవంతుడి దగగ్రకు. అలా అని గుళుళ్, గోపురాలు తిరగడం
కాదు .. మానసికంగా భగవంతుడిని చేరడం అనే మహానుభావుల వాకుక్ ఆవిడ నముమ్తోంది.
అతిగా ఆలోచించకూడదు.. అతిగా ఆలోచించడం వలన negative ఆలోచనలు వసాత్యి.. రోజుకు ఒకక్సారైనా మీతో మీరు
మాటాల్డుకోండి..లేకపోతే ఒక అదుభ్తమైన వయ్కిత్తో మాటాల్డడం అనేది కోలోప్తారు అనన్ వివేకానంద సూకిత్ ఆవిడని బాగా పర్భావితం
చేసింది. అందుకే అందరూ వెళిళ్పోయాక ఒకక్తీ కూరుచ్ని జరిగిన విషయాలు, జరుగుతునన్ విషయాలు తలుచ్కుని ఒకదానితో ఒకటి బేరీజు
వేసుకుంటూ యాభై ఏళల్ జీవితం ఎంత నిషర్ప్యోజనంగా గడిచింది అని నిటూట్రుసుత్ంది. ఇక మిగిలిన జీవితం అయినా ఏదైనా
పర్యోజనకరమైన కారయ్ంతో సఫలం చేసుకోవాలి అని నిరణ్యించుకుంది.
ఆవిడ నిరణ్యాలోల్ అతి ముఖయ్మైంది హిందూ మత పరిరక్షణ... ఈ పేరుతొ కొందరు సావ్రధ్పరులు చేసుత్నన్ కుటర్లు ...సమాజంలో
రగులుతునన్ దొంగ బాబాల సమసయ్. వీళళ్ వలన అనేక చీకటి వాయ్పారాలు జరగడం పర్భుతవ్ సథ్లాలు కబాజ్ అవడం అమాయకులు వాళళ్
మాయలో పడి జీవితాలు నాశనం చేసుకోడం, అమామ్యిలను వాయ్పారవసుత్వులు చేయడం ఇవి అనీన్ ఒక ఎతుత్... ఇవనీన్ చూసి ఇతర మతాల
వాళుళ్ హిందూమతానిన్ చులకన చేసారంటే చేయరూ.. అందుకేగా నవువ్లపాలు అయిపోతోంది అనన్ ఆవేదనగా అనుకుంది. అందుకు తను
ఏదనాన్ చేయాలనన్ తపన ఆవిడలో రోజు,రోజుకీ పెరుగుతోంది.
పర్పంచవాయ్పత్ంగా సంచలనం సృషిట్ంచిన డేరా బాబా కధ , ఆశారం బాబా, ఇంకా ఎందఱో బాబాలు హిందూ దేవుళళ్ని అడుడ్
పెటుట్కుని తమని తాము దేవుళుళ్గా పర్కటించుకుంటూ పర్జల బలహీనతతో పెదద్, పెదద్ సంసాథ్నాలు నిరిమ్ంచు కోడం కధలు, కధలుగా
వింటుంటే ఆవిడ నర,నరం ఆవేశంతో రగులుతోంది. తనని భగవంతుడు కాపాడకపోయి ఉంటె తను చేసిన తెలివితకుక్వ పనికి ఏం జరిగేదో
తలచుకుంటే చాలు... ఆవిడ రకత్ం మరిగిపోతుంది. సమాజంలో చాప కింద నీరులా పాకుతూ మొతత్ం దేశానిన్ అపర్తిషట్పాలు చేసుత్నన్
దొంగబాబాల బారి నుంచి అమామ్యిలను, అమాయకులను రకిష్ంచడం తన కరత్వయ్ంగా భావించింది.
పర్తి ఆదివారం ఇంటి దగగ్ర ఉనన్ గుడిలో ఇంటి చుటూట్ పకక్ల మహిళలతో కలిసి వెళిల్ పని కటుట్కుని దొంగ బాబాల గురించి వాళుళ్
చేసుత్నన్ దారుణాల గురించి చెబుతూ ఎవరూ కూడా జోయ్తిషయ్ం, సావ్మీజీలు నమమ్వదద్ని, ఏ కషట్ం వచిచ్నా ధరామ్నిన్ ఆచరిసూత్, భగవంతుడిని
నముమ్కుంటూ తమ పని తాము చేసుకోవాలని చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. ఒకోక్ వారం భారతంలోని ఒకోక్ ఘటట్ం చెబుతూ భారతం జీవన
వేదం అనీ మానవ జీవితం మొతత్ం భారత కధే అని చెపప్డం కాక హిందూ సంపర్దాయాలు, ఆచారాలు మూఢనమమ్కాలు కాదని పర్తి
ఆచారం వెనుక ఒక శాసతరీయత ఉందని తనకు తోచిన రీతిలో చెపుత్ంటే ఆవిడకి ఆ కాలనీలో బోలెడు మంది అభిమానులు ఏరర్ప్డడం కాక,
ఆమెని అనుసరించడానికి కూడా ముందుకు వసుత్నాన్రు.
ఏమాతర్ం దొంగ బాబాల గురించిన వారత్ వినాన్ మంది, మారబ్లంతో వెళిల్ ఆ బాబాలను తరిమి కొటాట్లని అందరికీ బోధించింది.
జానకి బాటలో శారద కాక

మరో ఇరవై మంది మహిళలు కూడా తోడయారు. రోడల్ మీద అడుకుక్నే సాధువులు కనిపిసేత్ ఎందుకు

అడుకుక్ంటారు కషట్పడి పని చేసుకోలేరా అని తిటేట్సోత్ంది. అలాగే వినాయకుడి గుడిలో ఇదద్రు, ముగుగ్రు సాధువులు అరుగుమీద కూరుచ్ని
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గుడికి వచిచ్న భకుత్ల దగగ్ర భిక్ష అడుగుతుంటారు. ఇంతకూ ముందు అనేక సారుల్ పదేసి రూపాయలు, ఇసుత్ండేది. ఈ మధయ్ ఇవవ్డం
మానేసింది. ఇలా దేవుడి పేరు చెపిప్ అడుకోక్డం, దేవుడి పేరు చెపిప్ అకక్రేల్ని పూజలు చేయించడం ఇవనీన్ భకుత్లను దోచుకోడం అని ఈ
అలవాటు మానుకోండి అని కాల్సులు పీకుతోంది. ఒక అతయ్ంత సాధారణ గృహిణి తన కాలనీలో చేపటిట్న మూధనమమ్కాల సంసక్రణా
కారయ్కర్మం పకక్న ఉనన్ కాలనీల వాళుళ్ కొందరిని కూడా ఆకరిష్ంచింది.
సరిగాగ్ అపుప్డే టి వి లో మెదక చుటూట్ పకక్ల ఉనన్ ఒక గార్మంలో రాతిర్కి రాతిర్ నేను బాబాని మీ అందరి కషాట్లు తీరచ్డానికి వచిచ్న
శివుడిని అని పర్జలని నమిమ్ంచి తన అవినీతి కారయ్కలాపాలు యధేచచ్గా సాగిసుత్నన్ సురివ్తిస్ంగ బాబా ఆశర్మం మీద రెయిడ జరిగినటుట్ అనిన్
చానెలస్ లో వారత్లు మొదలయాయి. జానకి నిటారుగా అయింది. ఊపిరి బిగపటిట్ చూడసాగింది.
అతయ్ంత భదర్తా ఏరాప్టల్తో, ఎంతో పకడబ్ందీగా పాల్న చేసి, ఆశర్మం గా పిలవబడే ఆ బాబా డెన మీద దాడి చేసి అతని బండారం
బయట పెటట్డం కాక, ఎంత మంది రాజకీయ నాయకులు అడడ్ం పడినా అతడిని అరెసట్ చేసాడు ఏ.ఎస.పి శశిధర . అతడిని ఇంటరూవ్య్
చేసుత్నాన్రు.
“సార! ఇంతవరకూ ఎవరికీ కించితుత్ అనుమానం కూడా రాకుండా తన కారయ్కలాపాలు యదేచచ్గా కొనసాగిసుత్నన్ ఈ సురివ్త
సింగ ఇంత పెదద్ కిర్మినల అని మీకెలా తెలిసింది... మీరెలా ఆయనని ఆయన శిషుయ్లిన్ పటుట్కునాన్రు. “
శశి యాంకర పర్శన్కి చినన్గా నవివ్ చెపప్సాగాడు. “ నాకూ అదే విచితర్ంగా ఉంది. చాలా యాదృచిచ్కంగా జరిగింది. నా సేన్హితుడు
అతని భారయ్ గొడవపడాడ్రు. ఆ గొడవ చిలికి, చిలికి గాలివాన అయి ఆవిడ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయింది. నా సేన్హితుడు నాకు ఫోన చేసాడు.
నేను హుటాహుటిన వెళాల్ను. బంధువుల ఇంటికో, సేన్హితుల ఇంటికో వెళిల్ందని ఆవేశం తగాగ్క తనే వసుత్ందని నేను ఒదారాచ్ను. కానీ
అనుకోకుండా మరో సేన్హితుడి దావ్రా ఆమె ఈ బాబాను కలుసుకోడానికి వెళిళ్ందనన్ విషయం తెలిసింది.”
“ఎలా? ఆవిడ చెపాప్రా? ఆవిడ మీకు ఫోన చేసారా?” అడిగాడు యాంకర.
“నాకు కాదు నాకు ఈ కేసు విషయంలో సాయం చేసుత్నన్ మరో మితుర్డికి చేసారు ఆవిడ.”
“అంటే ఆయన మీ మితుర్డికి ....” సంశయంగా చూసాడు యాంకర.
“మితుర్డు ... ఏం ఆడవాళళ్కి మగవాళుళ్ సేన్హితులుగా ఉండకూడదా.”
అతని సవ్రంలో వినిపించిన సీరియస నెస కి బెదిరినటుట్గా అనాన్డు.. “అబేబ్ అదేం లేదు సార చెపప్ండి. ఆవిడకి ఈ బాబా దగగ్రకే
ఎందుకు వెళాళ్లి అనిపించింది.”
PPP
శశి చిరునవువ్తో అనాన్డు. “ ఎవరి నమమ్కాలు వాళళ్వి.. ఆవిడకి కొంచెం ఈ బాబాలు, మహిమలు అంటే మొదటి నుంచీ నమమ్కం.. అంతే
కాదు జోయ్తిషయ్ం కూడా ఎకుక్వగా నముమ్తుంది. తన జాతకంలో ఎవరో భరత్తో సఖయ్త ఉండదని చెపాప్రుట. అది నిజమా, కాదా అని confirm
చేసుకోడానికి కూడా వెళిల్ ఉండచుచ్. ఇది మానవ బలహీనత.. దీనికి పెదద్ రీజనింగ ఉండదు.”
“అఫోక్రస్ ... ఈ మధయ్ చదువుకునన్ వాళేళ్ ఇలాంటివి బాగా నముమ్తునాన్రు.. ముఖయ్ంగా యువత బాబాల చుటూట్ తిరుగుతునాన్రని
వింటునాన్ము.”
“అవును ... కారణం వాళళ్కునన్ ఓవర ambitions.. ఏదో సాధించాలి అని ఆరాటం.. సాధించగలమా! లేదా అనన్ సందేహం .. ఆ సందేహం
తీరాలంటే మాటాల్డే దేవుడు అని పర్చారం కాబడుతునన్ ఈ బాబాలు. “
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“కరెకట్ సార... సో ఆవిడ కూడా తన సమసయ్ బాబా గారికి చెపుప్కోడానికి వెళాళ్రు.”

“ అవును. వెళాళ్క తెలిసింది అతను ఎలాంటి వాడో.. వెంటనే భరత్కి చెపాప్లనుకుని అతని సునిన్తమైన మనసత్తవ్ం తెలుసు కాబటిట్ టెనష్న తో ఏం
చేసాత్డో అనే భయంతో తన ఫెర్ండిక్ ఫోన చేసి చెపిప్ంది. ఆవిడ ఫోన చేయడం తెలిసిన ఆ బాబా అనుచరులు ఫోన లాగేసుకునాన్రు. ఆ తరవాత మాకు
ఆవిడ నుంచి ఎలాంటి కమూయ్నికేషన లేదు.
ఆ పరిసిథ్తులోల్ ఏం చేయాలో తెలియక మా officials తో డిసక్స చేశాము. ముందు ఆ ఆశర్మ వివరాలు సేకరించాము. ఆ గార్మ పర్జలను
కొందరిని మా ఇనసెప్కట్ర ఇంటరూవ్య్ లు చేసి ఆ బిలిడ్ంగ అసలు ఎపుప్డు, ఎలా అతి తకుక్వ వయ్వధిలో వచిచ్ందో తెలుసుకునాన్రు. మేము అకక్డ నుంచి
ఇనెవ్సిట్గేషన మొదలు పెటాట్ము .. ఈ బాబా గురించి అనేక విషయాలు తెలిసాయి. లోకల సేట్షన ఇనసెప్కట్ర నా మితుర్డు. అతనిని అడిగితే ఈ సంగతి
మాకు చూచాయగా అనుమానం వయ్కత్ం చేసినటుట్గా తపప్ పకక్ కంపల్యింట రాలేదని చెపాప్డు. నేను జరిగింది చెపిప్ ఒకసారి ఆశర్మానికి వెళిల్ చూసి
రమమ్ని చెపాప్ను. అతను చాలా తెలివైన వాడు. తను వెళళ్కుండా ఒక లేడీ కానిసేట్బులిన్ ఒక భకుత్రాలిగా పంపించాడు. వెనకే మరో ఇదద్రు కానిసేట్బులస్
మఫీట్లో వెళాళ్రు.
ఆవిడ లోపలికి వెళిల్ తనకి వయసు దాటిపోతునాన్ పెళిల్ కావడం లేదని అందుకే ఆయన దగగ్రకు వచాచ్నని చెపిప్ంది. వారం రోజులు ఆశర్మంలో
ఉండి కొనిన్ పూజలు చేసేత్ తపప్కుండా పెళిల్ అవుతుందని చెపాప్డు. అయితే మా ఇంటోల్ చెపిప్ రేపు వసాత్ను అని ఎంతో నమమ్కంగా చెపిప్ బయటపడింది. “
యాంకర ఉతాస్హంగా అనాన్డు... “అమోమ్.. ఎంత లకీక్ ఆవిడ..”
“ఇకక్డ అదృషట్ం కనాన్, లాజిక ఉపయోగపడింది అనవచుచ్. సాధారణంగా జోయ్తిషుక్లు కానీ, ఏదనన్ నిజంగా మహిమ ఉనన్ వాళుళ్ కానీ ఒక
తాయెతుత్ ఇసాత్రు. లేదంటే ఏదనాన్ గుడికి వెళిల్ ఫలానా పూజ చేయించు, లేదా 108 పర్దిక్షణలు చేయి అని చెపప్డం సరవ్ సాధారణం. ఇలా మా
ఆశర్మంలో వారం రోజులు ఉండాలి. లేదా రెండు రోజులు ఉండాలి అని చెపప్గానే అనుమానం రావాలి. ఆ విషయం తెలిసిన మనిషి కాబటిట్ ఆవిడ
చాకచకయ్ంగా తపిప్ంచుకుని వచిచ్ విషయం చేరవేసింది. “
“ నేను నా మితుర్లు మా ఫోరుస్ తో మెదక వెళాల్ను. వెళేళ్ ముందు హోమ మినిసట్ర ని కలిసి విషయం వివరించాము. ఆయన అనుమతి తీసుకుని
వెళాళ్ము.

అకక్డ లోకల సేట్షన ఇనసెప్కట్ర అలోక, కానిసేట్బులస్ అందరూ కూడా ఎంతో ధైరయ్ంగా, చాకచకయ్ంగా డీల చేసారు . లేకపోతే ఆయనని

పటుట్కోడం సాధయ్ం అయేది కాదు.
చూడడానికి ఆశర్మం లా కనిపించే ఆ బంగాళా ఒక పదమ్వూయ్హంలా ఉంది. . అందులోకి ఒకసారి అడుగుపెడితే బయటకు రావడానికి చాలా
కషట్ం, గమమ్తేత్ంటంటే చూడడానికి గోడలాల్ ఉంటాయి కానీ ఒక గదిలోనుంచి మరో గదిలోకి వెళళ్డానికి ఆ గోడలే దావ్రాలుగా మారుతుంటాయి.
గదులోల్కి వెళళ్డం అంటే జైలు లోకి వెళళ్డం ... అలాంటి ఆ జైలులోకి ఎలా వెళిల్ందో నా సేన్హితుడి భారయ్ వాడి గుహలాంటి ఆ బంగళాలో
ఇరుకుక్పోయింది. ఆవిడ ఫోన చేయడం గమనించాక, ఫోన తీసేసుకోడం కాక, ఆ తరవాత ఆవిడని నానా విధాలుగా టారచ్ర పెటాట్రట అతను , అతని
అనుచరులు. ఒళళ్ంతా గాయాలు... ఇపుప్డు హాసిప్టల లో ఉంది.. fortunately పార్ణాపాయం లేదు. “
“థాంకస్ సార... “ శశికి కృతఙఞ్తలు చెపిప్న యాంకర మళిళ్ మొదలుపెటాట్డు.
“వినాన్రుగా... ఇదండీ నేనే దేవుడిని అంటూ ఇందర్జాల మహేందర్ జాలాలు చేసి అవే దైవ లీలలుగా అమాయక పర్జలని నమిమ్ంచి పర్జల
జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతునన్ ది గేర్ట సురివ్త సింగ బాబా లీలలు.. ఈ సమాజంలో ఇపుప్డు అసలైన కిర్మినలస్ ఈ బాబాలే. మహారాజా పాలెస లాంటి
అనేక పాలెస లు దేశంలోని అనేక చోటల్ నిరిమ్ంచుకుని విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ పర్జల దృషిట్లో సరవ్సంగ పరితాయ్గిగా పేరు పొందిన బాబా
ఇపుప్డు జైలోల్ ఊచలు లెకక్ పెడుతునాన్రు. పదండి వారు ఏం చేసుత్నాన్రో చూదాద్ం ... “
తరవాత live టెలికాసట్ మొదలైంది. జైలోల్ ఉనన్ దురామ్రుగ్డిని చూపించారు. అతని మందీ మారబ్లం జైలు బయట హరాత్ల చేయడం,
జానకి ఒళళ్ంతా చెమటలు పటేట్సింది.
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ఎంత దారుణం! ఎలా పుడుతునాన్రు ఈ బాబాలు .. ఎంత మందిని అరెసట్ చేసారు అయినా ఇంక, ఇంకా ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు ... ఒకళుళ్
దొంగ అని తెలిసాక రెండోవాడిని ఎలా నముమ్తారు? ఇదద్రు, ముగుగ్రు, ఇంకా, ఇంకా పుటట్ గొడుగులాల్ పుటుట్కొసుత్నాన్రు.. వీళళ్కి అంతంత సథ్లాలు ఎలా
లభిసుత్నాన్యి. ఒక సామానుయ్డు రెండు గదుల ఇలుల్ నిరిమ్ంచుకోడానికి యాభై గజాల సథ్లం ఇవవ్ని పర్భుతవ్ం ఈ దొంగ వెధవలకి ఎలా వందల, వేల
ఎకరాల భూమి అపప్నంగా ఇసోత్ంది.
జానకి మెదడంతా ఆలోచనలతో బరువెకిక్ంది. వెంటనే వెళిల్ ఆ బాబాని ఆ చెంపా, ఈ చెంపా ఎడా, పెడా కొటాట్లనిపించింది. ఆ అమామ్యి
ఎవరో పాపం ఎలా ఉందో!
భాసక్ర వచిచ్నటుట్ సూక్టర శబద్ం అవడంతో గబుకుక్న లేచి ఎదురు వెళిళ్ంది.
“చూసారా అనుకునన్ంతా అయింది.. ఇంకో దొంగ వెధవ పటుట్ పడాడ్డు. ఎందుకండీ ఈ జనాలు ఇలా నముమ్తారు.. ఎనిన్ అనుభావాలైనా బుదిధ్
రాదేం వీళళ్కి ...పాపం ఆ అమామ్యేవరో నాకు వెళిల్ చూడాలని ఉండండి .. పీల్జ వెళదామా” జాలిగా అడుగుతునన్ జానకి వైపు చూసి ఆమె నుదుట పడిన
వెంటుర్కలు సవరిసూత్ అనాన్డు “ వినాన్ను జానకీ.. వారత్ దావానలంలా పాకింది.. సోషల మీడియాలో వైరల అయింది.. మొతాత్నికి పటుట్ పడాడ్డు.. ఆ
అమామ్యి సేవ అయింది... చాలు... వెళిల్ ఏం చేసాత్వు ?”
“ఆ అమామ్యికి బుదిధ్ చెపాత్ను. ఎంత మొగుదిమీద కోపం వసేత్ మాతర్ం దొంగ బాబా దగగ్రకు వెళళ్డం అంటే తెలిసి, తెలిసి పులి బోనులో
తలపెటట్డం కాదా... చదువుకునన్ పిలల్కి ఆ మాతర్ం బుదిధ్ లేకపోతే ఎలా?”
నవావ్డు భాసక్ర. “ ఇపుప్డు చెపప్డం దేనికి? ఆ అమామ్యికే తెలిసింది కదా అనుభవం అయితే గాని ఇలాంటి విషయాలోల్ ఎవరూ బుదిధ్
తెచుచ్కోరు జానకీ.. అనవసరంగా ఆందోళన పడకు.”
“అలా అని అందరూ ఊరుకుంటే ఇలాంటి దారుణాలు పెరిగిపోవా.. ఒకక్ వయ్కీత్ వలనో, ఒక సంసథ్ వలల్నో మారతారా.. అందరూ కలిసి సమిషిట్గా
కృషి చేసేత్నే కదండీ మారుప్ వచేచ్ది. “
“నువవ్నన్ది అక్షరాలా నిజం జానకీ! అందుకే నువువ్ ఈ విషయం చేసుత్నన్ కృషికి నేను సహకరిసుత్నాన్ను. నీలాగే మరి కొందరు, ఆ మరి
కొందరు ఇంకా మరి కొందరిని జత కూడండి. అందరూ కలిసి ఒక సంసథ్గా ఏరప్డండి... నేను రిజిసట్ర చేయిసాత్ను.
ఒక పని చేయి గుడిలో నువువ్ ఇసుత్నన్ ఉపనాయ్సాలు మరి కొనిన్ గుళళ్లోల్ ఇవువ్.. వీలయితే మీ మహిళలు ఎపుప్డనాన్ గరల్స్ కాలేజీకి వెళిల్,
ఆడవాళుళ్ ఎకుక్వ మంది ఉనన్ చోటల్కి వెళిల్ చెపప్ండి.. పర్చారాలు చేయండి.. బాబాలను నమమ్దద్ని కృషిని, పటుట్దలని, ఆతమ్విశావ్సానిన్ నమామ్లని
చెపప్ండి..
నీకు తెలుసా పరీక్షలో ఫెయిల అయే అమామ్యిలూ, మారుక్లు తకుక్వ వచాచ్యని భయపడే అమామ్యిలూ, అతత్గారు వేదిసుత్నన్దని బాధపడే
వాళుళ్ భరత్ బాధలు తటుట్కోలేని వాళుళ్, పిలల్లు సరిగా చదువుకోడం లేదనన్ ఫర్సేట్ర్షన ఉనన్ వాళుళ్ ఇలా చాలా మంది బాబాలను నముమ్తారు...
అలాగే తమ పారీట్ గెలుసుత్ందా లేదా తమ పారీట్ అధికారంలోకి వసుత్ందా లేదా అని రాజకీయ నాయకులూ వెళేత్, తమ బిజినెస ఎలా నడుసుత్ందని
ఎలా కోటుల్ సంపాదిసాత్మని అడగడానికి కొందరు వాయ్పారులు, నా సినిమా వంద రోజులు ఆడుతుందా అని నిరామ్తలు, హీరోలు, నా పేర్మ ఫలిసుత్ందా
లేదా అని యువకులు ఇలా బాబాలని నమమ్ని వాళుళ్ లేరు. దేవుడిని నమమ్ని వాళుళ్ ఉండచుచ్ కాని బాబాలను మాతర్ం అందరూ నముమ్తారు. కారణం
వాళుళ్ చేసే ఇందర్జాలాలు మహిమలాల్ భావించడం .. కాబటిట్ ఇవనీన్ చెపప్ండి మీరు వెళిల్ .. పర్జలని ఎడుయ్కేట చేయండి. ఒక విషవృక్షం బాగా ఎదిగి
దాని కొమమ్లు సమాజం మొతత్ం విసత్రిసుత్ంటే చెటుట్ కొటేట్యడం కాదు, మొదళళ్ దగగ్రనుంచి అంటే రూటస్ నుంచి పీకి అకక్డ కిరోసిన పోసి అగిగ్పులల్
వేయాలి. అపుప్డు మళిళ్ చిగురించదు.”
జానకి భరత్వైపు కళళ్పప్ చెపిప్ చూడసాగింది. ఆవిడ మనసులో తన కరత్వయ్ం ఏమిటో సప్షట్ంగా అరధ్ం ఒక రూపం దిదుద్కుంటునన్టుట్గా
అనిపిసోత్ంది.
ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి లోపలికి నడిపించుకుంటూ వెళాళ్డు భాసక్ర.
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శేర్షఠ్ మంచం మీద లేచి కూరుచ్ంది. పర్దుయ్మన్ బతాత్యి రసం గాల్సులో పోసి ఆమె పకక్నే కూరుచ్ని ఒక చేయి ఆమె మెడచుటుట్ వేసి, ఒక చేతోత్
తాగించసాగాడు. మరో కురీచ్లో అనిరుద కూరుచ్నాన్డు.
శేర్షఠ్ కళళ్లోల్ కారిన నీళుళ్ టప మంటూ రసం లో పడాడ్యి. తాగడం ఆపేసి మోకాళళ్ మధయ్ తలపెటుట్కుని వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది ...
“ఏడవకు శేర్షాట్.. జరిగిందంతా ఒక పీడకల అనుకుని మరిచ్పో. నినున్ నేను పేర్మిసుత్నాన్ను శేర్షాట్.. ననున్ నముమ్. పెళిల్ కాక ముందు ఎవరి
జీవితం వాళళ్ది అయినా పెళళ్యాక నా జీవితం నీ జీవితంతో ముడిపడి ఉందని తెలియని మూరుఖ్డిని కాను. కొంచెం అరధ్ం చేసుకో శేర్షాట్ర్... అపారాధ్లు
వినాశాకాలు. మన మధయ్ ఇంక అపారాధ్లు వదుద్..”
“నువువ్ కూడా నాకు అనిరుద కి అఫైర ఉందని అనుకోలేదా..” రోషంగా అంది నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో చూసూత్.
అనిరుద ఇబబ్ందిగా కదిలాడు.
“సారీ చెపాప్ను అనిరుద కి నీకు కూడా చెపుత్నాన్ను సారీ...సారీ ..”
అనిరుద లేచి నిలబడి “ మీరిదద్రూ రిలాకస్ అవండి నేను మళిళ్ ఈవినింగ వసాత్ను” అనాన్డు.
అపుప్డే శశి లోపలకు వచాచ్డు “హవారుయ్ శేర్షాట్” అడిగాడు.
అతని రాకతో శేర్షఠ్, పర్దుయ్మన్ సరుద్కునాన్రు. “ఫైన” అంది నీరసంగా నవివ్.
పర్దుయ్మన్ శశి చేయి అందుకుని “చాలా థాంకస్ శశి ... నిజానిక నీ ఋణం థాంకస్ తో తీరేది కాదు..” అనాన్డు.
“నో నో మా డిపారట్ మెంట మీ ఇదద్రికీ రుణపడి ఉంది. శేర్షాట్ నిజంగా నీ సాహసం రిమారక్బుల” అనాన్డు శశి నవువ్తూ.
ఇంతలో డాకట్ర , ఆయన వెనక నరస్ వచాచ్రు. డాకట్ర శేర్షట్ని పరీకిష్ంచి “డిశాచ్రజ్ అవుతారా?” అనాన్డు .
“మీరు చేసేత్” అంది చినన్గా నవివ్.
డాకట్ర నవివ్ శశికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “ మొతాత్నికి డేంజరస ఆపరేషన సకెస్స చేసారు. ఈ బాబాగాడి లీలలు ఒకటి కాదు.. పాపం శీర్ కృషణ్ లీలలు
ఎందుకూ పనికి రావు” అనాన్డు.
“అపుప్డే ఎకక్డైంది సార? ఇంకా ఉనాన్యి గోతులు తవువ్తునాన్ము... రోజూ టి వి నూయ్స వాచ చేసూత్ ఉండండి.. కొతత్, కొతత్ విషయాలు
తెలుసాత్యి.”
“అపుప్డుగాని మా జీవితం ధనయ్ం అవదు..” డాకట్ర మాటలకి అందరూ నవావ్రు.
డాకట్ర పర్దుయ్మన్ వైపు చూసి “ఈవినింగ తీసికెళిళ్పొండి .. షె ఈజ ఆలైరట ...గాయాలు మానడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అని శేర్షఠ్ వైపు
చూసి ఇంతంత దెబబ్లు ఎలా? వాడి దగగ్ర అంత పదునైన ఆయుధాలు ఉనాన్యా “అడిగాడు ఆసకిత్గా .
“ వాళళ్ంతా ఆడ, మగా అందరూ రాక్షసులు...వాళల్కి ఆయుధాలు ఎందుకు? చేతోత్ ఎడా,పెడా చెంప మీద కొటేట్వాళుళ్.. వీపుమీద కొటేట్వాళుళ్.
నేనూ తకుక్వ తినలేదు. దొరికిన వసుత్వు దొరికినటుట్ ఎతిత్ వాళళ్ మీద వేసాను.”
పర్దుయ్మన్ కంగారుగా ఆమె వైపు చూసాడు. అతని కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరగడం గమనించిన శశి అనిరుద వైపు చూసి “నినున్ డార్ప చేయనా
అనిరుద? “ అనాన్డు.
“ఎస సర పీల్జ“ అనాన్డు అనిరుద ...
అందరూ పర్దుయ్మన్, శేర్షఠ్ దగగ్ర సెలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయారు.
పర్దుయ్మన్ శేర్షఠ్ పకక్న కూరుచ్ని గాయపడిన ఆమె చెంప మీద సునిన్తంగా రాసాడు.
ఆ చేయి అలాగే చెంపకి ఒతుత్కుని “ఐ లవ యు పర్దుయ్ ... నువవ్ంటే నాకు పిచిచ్... ఎకక్డ ఆ పలల్విని వదలవో అని భయంతో పిచిచ్గా
పర్వరిత్ంచాను ననున్ క్షమంచవూ!? “ అంది.
అతను జవాబు చెపప్కుండా గబుకుక్న ఆమెని దగగ్రకు లాకుక్ని కౌగిటోల్ బంధించాడు.
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(సమాపత్ం)

నా ఈ ధారావాహిక ఇంతకాలం చదివి, ఆదరించిన కౌముది పాఠకులకు ధనయ్వాదాలు, కిరణ పర్భ గారికి, కాంతి కిరణ గారికి

కౌముది ఎంతో చకక్గా పర్తినెలా మొదటి తారీకుకే అందిసూత్ మంచి, కధలు, మంచి నవలలు, శీరిష్కలతో తీరిచ్ దిదుద్తునన్ందుకు
హృదయపూరవ్క అభినందనలు.
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