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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, ÄEoQLMnjÎFc. 

°FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï McÿFcÓk, ×.FcAKc, 

MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï ±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, 

²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' 

FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá GS¸CyadÓj. 

GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk ¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo MLjVFL$qO~Ój. 

¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ ½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ 

MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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 ఆశలఆశల  గంగగంగ  
  
“పొదుద్నేన్ ఫోన ఎవరబాబ్??  శూర్, కొంచం చూసాత్వా?” అంటూనే దుపప్టి నిండా లాగి ముసుగు పెటుట్కునాన్డు శర్వణ. 
" నువేవ్ చూడరాదు?  ఐ యాం రియలీల్ టైరడ్.  నీ ఫోనే!  నేను మాటాల్డినా నీకే ఇవావ్లి అది? " అంది శృతి అతని వైపుకు వీపు పెటిట్ 

పడుకుంటూ.. 
విసుకుక్ంటూనే తీసిన శర్వణ ఆశచ్రయ్పోయాడు అవతల మాటాల్డుతునన్ వయ్కిత్ గొంతు విని.. 
" మీరా? ఎలా వచాచ్రు? ఎడర్స సులువుగానే తెలిసింది కదా? వన మినిట,నేను కిందకి వసాత్ను" అంటూ లేచి టీ షరట్ వేసుకుని గబ 

గబా నడిచాడు.. 
" శూర్, తవ్రగా రా, ఎవరొచాచ్రో చూడు" అంటూ పిలిచాడు కిందకు వెళిళ్ అతనిన్ తీసుకుని వచాచ్కా.  
అతని అరుపులకి ఏమయిందో, ఎవరొచాచ్రో?  అనుకుంటూ గబ, గబా బయటకి వచిచ్న శృతి కూడా అతనిన్ చూసి 

ఆశచ్రయ్పోయింది.. " రాకేష! ఓ మై గాడ!”  అంటూ .  
గుమమ్ం బయట నిలుచునన్ అతను మొహమాటంగా నవావ్డు.. చేతిలో చినన్ బాగ, వీపుకి బేక పాక. అంతే ఉనాన్యి అతని చేతులోల్ 
" రాకేష, మీరా? రండి, రండి. తొందరగానే రాగాలిగారే? ”  అంది.. ఆ మాటలకి అతనింకా ఇబబ్ంది పడడ్టుట్గా నవావ్డు. 
" ముందుగా మీ ఇదద్రికీ నా క్షమాపణలు.. ముందే చెపప్కుండా వచేచ్శాను. పరిసిథ్తులు అలా వచాచ్యి, అందుకే చెపేప్ంత టైము 

లేకపోయింది. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా టికెట కొంచం చీప గా దొరికింది,  లకీక్గా" అనాన్డు అతను ఏది ముందు చెపాప్లో, ఏది వెనక 
చెపాప్లో? తెలియడం లేనటుట్గా.. 

" అవనీన్ తరావ్త మాటాల్డుకుందాం, ముందు లోపలకి రండి”  అనాన్డు శర్వణ. 
" అవునవును. రండి,  టీ తాగుతూ మాటాల్డుదాం" అంది శృతి కూడా.. 
అతను బెరుగాగ్నే లోపలకి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. ఢిలీల్లోని పేరునన్ లొకాలిటీలో అధునాతనంగా ఉనన్ ఆ నవదంపతుల ఫాల్ట ని 

ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్డు. అనీన్ ఎంతో అందంగా పొదికగా సరిద్ ఉనాన్యి. అపుప్డతనికి గురొత్చిచ్ంది శృతి తను ఇంటీరియర డిజైనర ని అని 
చెపిప్న సంగతి..  

" మీకు, అంటే మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెడుతునాన్ను కదా! కానీ నాకింకెవరూ లేరు ఇకక్డ.. కాదు, కాదు ఉనాన్రేమో తెలీదు”  అనాన్డు 
నెమమ్దిగా.. 

" మీ ఇలుల్ చాలా బావుంది" అనాన్డు సోఫాలో కూరుచ్ంటూ.. 
టీ, తో పాటు గబ, గబా బెర్డ టోసట్ చేసి జాం, బటర ల తో తెచిచ్ంది. 
“ పొదుద్నేన్ ఆరుంపావుకి వచిచ్ంది నా ఫైల్ట. సామానుల్ లేవు కనక ఎకుక్వ ఇబబ్ంది అవలేదు”  అనాన్డు రాకేష.  
ఎలెకాట్ర్నిక టూరిసట్ వీసా లో వచాచ్రా? అడిగాడు శర్వణ. 
" అవును, బాబా కి అసస్లు బాగోలేదు. అది అసలు కారణం" అనాన్డు రాకేష. టీ తాగుతూ.. 
అతనికింకా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది తను వీళిళ్ంటోల్ ఉనాన్డంటే నమమ్లేకపోతునాన్డు. అసలెలా కలిసారు వీళుళ్ తనకి? అనుకునాన్డు.. 
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---------------------------- 
సరిగాగ్ మూడునెలల కిర్తం  .... 
తమ హనీమూన కని మారీషస వెళాళ్రు శృతి, శర్వణ. వాళళ్ పెళిళ్ అయి అపప్టికి రెండు నెలలవుతోంది. శర్వణ కి బిజినెస 

పనులుండడం, శృతి కూడా,  అపప్టికి తను చేసుత్నన్ ఒక పార్జెకట్ మధయ్లో ఉండడం వలల్ పెళిళ్ అయిన వెంటనే వాళుళ్ ఎకక్డకీ 
వెళళ్లేకపోయారు.. తమ పనులు ముగించుకుని వారం రోజులు శలవు తీసుకుని, రెండు వారాంతాలు కలుపుకుంటే కలిసి వచేచ్ 
తొమిమ్దిరోజులకి టిర్ప పాల్న చేసుకునాన్రు.. 

" ఎకక్డకీ వెళళ్దుద్ మనం, హాయిగా రిసారట్ లోనె ఉందాం. హాయిగా ఇకక్డ కూరుచ్ని టీ తాగుతూ రోజంతా గడిపెయయ్చుచ్" అంది 
శృతి. ఆమెకంతగా నచిచ్ంది ఆ రిసారట్.  

 శర్వణ నవావ్డా మాటలకి. " కంగారేం లేదు! రెండు,  మూడు రోజులు అయాయ్కే ఊరు చూదాద్ం” అనాన్డు. 
మారీషస లో దకిష్ణాన ఉనన్ ఒక మంచి రిసారట్ లో దిగారు వాళుళ్. ఐదు రెసాట్రెంటుల్, మూడు సివ్మిమ్ంగ పూలస్, పైరవేట బీచ, 

కావలసిననిన్ సరదా కారయ్కర్మాలు.. రిసారట్ లో చాలా ఎంజాయ చేసారు ఇదద్రూ. నాలుగోరోజున హోటల వారితో చెపిప్ టాకీస్ 
మాటాల్డుకునాన్రు దగగ్రలో ఉనన్ విహార సథ్లాలు చూడడానికి. 

పదిగంటలకి " సార! మీ టాకీస్ వచిచ్ంది" అనన్ పిలుపు వచిచ్ంది రిసెపష్న నించి శర్వణ, శృతిల రూం కి. 
ఇదద్రూ బయటకి వెళాళ్రు టాకీస్ ఎకక్డానికి.  
"వెల కం సార, వెల కం మేడం!" అనాన్డు కార డోర తీసూత్ అనాన్డు అతను.. ఛామనచాయలో పొడుగాగ్ ఉనాన్డతను. యాభై 

ఏళుళ్ండచేచ్మో !  
వాళిళ్దద్రూ కారోల్ కూరుచ్నాన్కా, “నా పేరు రాకేష సార!  ఈ రోజు, రేపు మీతో పాటే ఉండి మీకు ఊరంతా చూపిసాత్ను “ అనాన్డు 

అతను ఇంగీల్ష లో. 
కారోల్ ఎకాక్కా గొంతు తగిగ్ంచి నెమమ్దిగా మాటాల్డుకుంటునాన్రు శృతి, శర్వణ.. 
" కెన ఐ పేల్ మూయ్జిక ఫర యూ?" అనాన్డు డైరవర.. 
" ఓ షూయ్ర! “ అనాన్డు శర్వణ.. 
వెంటనే అతను ఎఫ. ఎం ఛానెల పెటాట్డు. “ దిస ఈజ మై ఫేవెరెట ఎఫ.ఎం ఛానెల సర, బెసట్ ఎఫ. ఎం.  దీని పేరు“ అనాన్డు 

చిరునవువ్తో.. 
అందరు డైరవరూల్ మాటాల్డరు. ఎయిర పోరట్ నించి తమని తీసుకుని వచిచ్న అతను చాలా తకుక్వగా మాటాల్డాడు., ఇతను అలా 

కాదని అనుకునాన్డు శర్వణ. 
 అతనలా అనుకుంటూ ఉండగానే 
" మీకు హిందీ తెలుసా?" అని అడిగాడు అతను.. 
 శర్వణ వెంటనే  “ అఫోక్రస్! మాది ఢిలీల్" అనాన్డు. 
 వెంటనే అతను హిందీలో మాటాల్డడం మొదలు పెటాట్డు. అంతే కాక “ భలే! అయితే పాత పాటలు, మంచివి పెడతాను “అంటూ 

తన దగగ్రునన్ పెన డైరవ కనెకట్ చేసి అందులో ఉనన్ పాత పాటలు పెటాట్డు. 
" రఫీ సాబ!!  మై ఆల టైం ఫేవరెట సింగర.. కాయ్ అవాజ హై సార?" అనాన్డు..  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               e÷]Ã   2017 

4  MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

" నిజమే! అనాన్డు శర్వణ.. “నాకు కూడా! ” అంది శృతి ఆనందంగా.. 
అపప్టినించీ మొదలయింది వారి సంభాషణ.. అతను వాళళ్ని ఊరంతా తిపిప్ చూపించిన రెండు రోజులూ అది కొనసాగుతూనే 

ఉంది. 
" మీ పేరు?" అడిగింది శృతి. 
" రాకేష మేడం.. రాకేష భరోసీ" అనాన్డు.. 
" ఓ ఇందాకా చెపాప్రు కదా! సారీ!” అంది ఆమె.  
“పరావ్లేదు మేడం!” అనాన్డు అతను.. 
" అంటే మీరు ఇండియాకి చెందినవారా?" శర్వణ అడిగాడు..  
" అవును సార! నేను నాలుగో తరం ఇండియన ని" అనాన్డు రాకేష.. 
" వావ! అయినా మీరింకా హిందీ మరిచ్పోలేదా? అమేజింగ!" అంది శృతి.. 
ఆ తరావ్త తన వివరాలనీన్ చెపాప్డు. తన ముతాత్త అయిన రాం భరోసీ బిర్టిష వారి కాలంలోనే ఇండియానించి చెరుకు తోటలోల్నూ, 

ఇతర చోటాల్ పని చెయయ్డానికి కూలీలుగా తీసుకుని రాబడడ్ ఇండియనస్ లో ఒకరనీ, తమది బీహార అనీ చెపాప్డు. ఇపుప్డు మారిషస లో 
దాదాపు ఢెబైబ్ శాతం ఇండియానించి అలా వచిచ్నవారూ, వారి తరావ్తి తరాలే ఉనాన్రని చెపాప్డు.  

అతనికే కనీసం యాభై సంవతస్రాల వయసు ఉంటుంది. ఇతని ముతాత్తల కాలం,  అంటే ఎంత లేదనాన్ నూట యాభై 
సంవతస్రాలయి ఉండాలి. అయినా వాళుళ్ తమ భాషనీ, మూలాలనీ మరిచిపోలేదంటే ఆశచ్రయ్ం వేసింది శృతికీ, శర్వణ కీ.  

అదే మాట అతనిన్ అడిగారు.. 
" అవును సార! నిజానికి మాది బీహార అని మాతర్మే నాకు తెలుసు, అంతకుమించి బీహార లో ఏ గార్మమో, అకక్డ మాకెవరైనా 

బంధువులునాన్రో, లేదో? ఇవేమీ తెలీదు. మాకు తెలిసిందలాల్ మేము మారిషస కి చెందినవాళళ్ం. ఇంటోల్ మన భాష మరిచ్పోకూడదని హిందీ 
మాటాల్డతాము. నా కొడుకు, కూతురల్కి హిందీ బాగా మాటాల్డడం రాదు. బాగా అరధ్ం అవుతుంది, అది నాకు కొంచం బాధగా ఉంటుంది. 
నాకనాన్ ఎకుక్వగా మా బాబాకి" అనాన్డు.. 

" బాబా అంటే మీ ఫాదరా?" అడిగాడు శర్వణ.. 
" అవును సార, బాబాకి, నాకూ ఎపప్టికైనా ఒకక్సారి ఇండియా వెళాళ్లని కోరిక.. ఒకక్సారి మా వంశానికి మూలపర్దేశానిన్ 

చూడాలని కోరిక.. బాబాకైతే గంగలో సాన్నం చెయాయ్లని కూడా ఎంతో ఉంది. ఇపుప్డు వయసయియ్ బాగా పెదద్వారయిపోయారు. ఆయన 
ఎలా వసాత్రు అకక్డకి? ఆయన టీర్ట మెంట కి కూడా బాగానే ఖరుచ్ అవుతోంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో ఆయనిన్ అకక్డకి తీసుకువెళళ్డం 
అయేయ్పని కాదు.. కషట్మే!" అనాన్డు నెమమ్దిగా.. అతని గొంతులో బాధ మెదిలింది. 

కాసేపు కార లో మౌనం. అంతలొనే తేరుకుని అతనే అనాన్డు.. 
“ముందు మనం టెంపుల కి వెళదాం సార, ఇకక్డ శివుడి గుడీ, దాదాపు నూట పది అడుగుల ఎతుత్నన్ శివుడి విగర్హం చాలా 

బావుంటాయి. ‘గంగా తాలావ’ అనన్ పేరునన్ ఏరియాలో ఉంది అది, ఇదిగో.. మీరికక్డ దిగి ఫోటోలు తీసుకోండి.” అనాన్డు. ఇదద్రూ దిగి 
శివుడి విగర్హానీన్, గుడినీ చూశారు. ఆ పకక్నే తయారవుతునన్ దురగ్ విగర్హానిన్ కూడా చూశారు.  

“శివరాతిర్ వసోత్ంది కదా, దాదాపు ఆరు లక్షలమంది దాకా వసాత్రు ఆ రోజు అందుకే ఈ ఏరాప్టుల్”  అని చూపించాడు. 
“ దాదాపు అరవైశాతం మందా?”  అని ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు శర్వణ.  
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" అవును సార. ఇకక్డ మేము అనిన్ పండగలూ చాలా బాగా చెసుకుంటాం. అనిన్ మతాల వాళళ్ం ఎంతో హాయిగా, కలిసి మెలిసి 
ఉంటాం. శివరాతిర్, నవరతిర్, దీపావళి, వినాయక చతురిధ్ హిందువులకి పెదద్ పండగలు..” అంటూ వివరాలనీన్ చెపాప్డు. ఏం చదివాడో తెలీదు 
కానీ మారిషస లో కాసట్ ఆఫ లివింగ గురించీ,  పాలిటికస్ గురించీ, ఉదోయ్గావకాశాలు, చదువుల గురించీ అనిన్ంటి గురించీ అనరగ్ళంగా 
మాటాల్డాడు. వాళిళ్దద్రికీ  ఎనోన్ విషయాలు చెపాప్డు. 

" మారీచుడిని రాముడు తరిమేసేత్ ఎగిరొచిచ్ ఈ దీవిలో పడాడ్డని, అందుకే మారీచదీవ్పం అనీ, ఆ తరావ్త మారీషస అయిందని 
అంటారు నిజమేనా?" అడిగాడు శర్వణ ( పర్ముఖ రచయిత శీర్ అమితవ ఘోష కూడా తన ' సీ ఆఫ పాపీస’  అనే పుసత్కంలో పర్సాత్వించారు 
కూడా- ర) 

" అయి ఉండవచుచ్ సార, మాకు తెలిసినంత వరకూ ఈ దీవిని ఆకర్మించుకునన్ ఒకపప్టి డచ యువరాజు పేరు మీద ఈ దీవికి ఈ 
పేరు పెటాట్రని అంటారు “ అనాన్డు అపప్టికే అతను వాళళ్కి ఆ దీవ్పం యొకక్ చరితర్ చెపాప్డు.. 

ఆ తరావ్త వాళళ్ని రక, రకాల చోటల్కి తీసుకెళాళ్డు. వెళుత్నన్ంతసేపు ఎనోన్ విశేషాలు, కబురూల్ చెపూత్నే ఉనాన్డు..అతని మాటల వలల్ 
ఎలాగైనా, ఒకక్సారైనా ఇండియా వెళాళ్లనన్ కోరిక అతని మనసులో ఎంత బలంగా ఉందో ! వాళళ్కరధ్ం అయింది.. 

అందుకే " మీరెపుప్డూ ఇండియా వెళళ్డానికి పర్యతిన్ంచలేదా?" అడిగింది శృతి.. 
" అనీన్ కలిసి రావాలిగా మేడం!  ఇపప్టివరకూ ఒకక్సారి మలేసియా మాతర్ం వెళాళ్ను. ఇండియా వెళళ్డం ఇంకా కలగానే 

మిగిలుంది నాకు. నాకనాన్ ముందు బాబా ని తీసుకెళాళ్లి అనేది ఇంకా ముఖయ్ం నాకు. అయితే దానికొక పాల్న వేశాం నేనూ, బాబా కలిసి..” 
అనాన్డు ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అతని ముఖం నిండా పరుచుకునన్ విశాలమైన నవువ్. 

“పాల్నా? ఏమిటది?” అనాన్డు శర్వణ ఆసకిత్గా.. 
“ అసలీ ఆలోచన బాబాదే.. నా కొడుకు విషాల యూనివరిస్టీలో చదువుకునాన్డు.. ఉదోయ్గం లో చేరాడు ఈ మధయ్నే. వాడికి బిహారీ 

అమామ్యినిచిచ్ పెళిళ్ చేసేత్ బావుంటుంది కదా? అపుప్డు ఆడపెళిళ్వారింటికి పెళిళ్కి వెళిళ్నటుట్ వెళిళ్ మన మాతృభూమిని చూసి రావచుచ్ అని “ 
అనాన్డు అతను నవువ్తూ.. 

ఎపుప్డో నూటయాభై ఏళళ్కి ముందే తమ పూరీవ్కులు వదిలి వచిచ్న దేశానిన్ ఇంకా తమదిగాభావిసూత్, ఆ గడడ్ మీద మనస్ంతా 
నిండిపోయిన వారి అభిమాననిన్ చూసేత్ ఆశచ్రాయ్నిన్ మించిన భావనేదో కలిగింది శర్వణ కీ, శృతికీ కూడా.. 

" అందరికీ టికక్టోల్?” అని నేనంటే..  
“మనకి మరేమీ దహేజ ( కటన్ం) అకక్రలేదు. మన ఆరుగురినీ, మా తముమ్డు, మరదలినీ పెళిళ్కి ఇండియా తీసుకెళళ్మందాం 

చాలు అనాన్రు బాబా!” .. అనాన్డు రాకెష నవువ్తూ..  
" నిజమే ఐడియా బావుంది కదా!" అంది శృతి తను కూడా నవువ్తూ.. 
" అది జరిగేది కాదులే మేడం.. విశాల ఇపప్టికే తన కాల్సేమ్ట కాజోల ని పేర్మిసుత్నాన్డు. పిలల్ల ఇషాట్నిన్ కాదనేదేముంది? అయినా 

ఇపుప్డొకక్సారిగా బీహార నించి మనకి పిలల్నిమమ్ంటే ఇసాత్రా?  చెపప్ండి. ఇది జరిగేది కాదు, ఎపుప్డో బాబా ఆరోగయ్ం కొంచం నెమమ్దించాకా 
మేమిదద్రం వెళాళ్లిస్ందే!”  అనాన్డతను..  

 ఎనోన్ చోటల్కి తీసుకెళాళ్డు, వాటనిన్ంటిగురించీ వివరాలనీన్ డబిబ్చిచ్ పెటుట్కునే గైడ కనాన్ ఎకుక్వగా చెపాప్డు.. 
అధాటుట్గా వాన పడితే " దకిష్ణాన కొండ పార్ంతంలో వానలెకుక్వ, ఇదిగో గొడుగులు నా దగగ్ర ఎపుప్డూ రెడీగా ఉంటాయి" అంటూ 

గొడుగులిచాచ్డు.. 
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" మీ ఇదద్రికీ నేను ఫోటోలు తీసాత్ను. ఎంత సెలీఫ్  తీసుకునన్ ఇంతకంటే బాగా ఉండవు" అంటూ ఫోటోలు తీశాడు.  
" మీకు ఇకక్డ దొరికినంత బర్హామ్ండమైన శాకాహారపు భోజనం ఎకక్డా దోరకదు. నాదీ హామీ” అంటూ ఒక చినన్ ఫేమిలీ 

రెసాట్రెంట కి తీసుకెళిళ్ చకక్టి భోజనం రుచి చూపించాడు.. తను మాతర్ం టిఫిన చాలనాన్డు. అతనికి కూడా శర్వణే డబుబ్ ఇసేత్ విపరీతంగా 
మొహమాట పడాడ్డు. 

" ఇకక్డకి వచిచ్నవారందరూ తపప్కుండా ఈ షిప మోడలస్ ని కొనుకుక్ంటారు" అంటూ షాపుకి తీసుకెళాళ్డు. 
"  నా తరపున మీకు" అంటూ మంచి సుగంధపు టీ పాకెట బహుమతిగా ఇచాచ్డు. 
ఒక మనిషిని, అది కూడా కొతత్మనిషిని అభిమానించాలంటే అతను మనకోసం పార్ణాలిచేచ్సేంత పనో, లేదా మన పార్ణాలిన్ 

కాపాడేసేంత పనో చెయాయ్లని రూలేమీ లేదు..  
అందుకేఅలా రెండు రోజులు తమ సవ్ంత మనిషిలా తమతో కలిసిపోయి, కబురుల్ చెపిప్న రాకేష ని చూసేత్ వాళిళ్దద్రికీ ఎంతో 

ఆతీమ్యంగా అనిపించింది. 
 ఆ అభిమానంతోనే మరాన్డు అతనికి వీడోక్లు చెపూత్ 
" మీరెపుప్డు ఇండియా వచిచ్నా మా ఇంటికి రావడం మరిచ్పోకండి" అంది శృతి. 
 శర్వణ మరొక అడుగు ముందుకువేసి, 
“ ఇండియా వచేచ్టట్యితే  మీరు ముందు ఢిలీల్ రండి, అకక్డనించి పాటాన్ వెళళ్చుచ్, నేను ఊరికే అనడం లేదు, నిజంగా, 

మనసూప్రిథ్గా చెపుత్నాన్ను.మీకెవరూ లేరుకదా ఇండియాలో? అందుకే అంటునాన్ను. ఇదిగో ఇది మా ఎడర్స, ఫోన నంబరుల్" అంటూ 
ఇచాచ్డు.. సవ్తహాగానే చినన్ విషయాలకి కూడ తవ్రగా సప్ందించేచ్ శర్వణ అలా మాటాల్డడం శృతి కి ఆశచ్రయ్ం అనిపించలేదు.. 

భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఏదో హడావిడి పడుతూ ఉండగా వారితో తనకి కలిగిన పరిచయానిన్ గురుత్ చేసుకునాన్డు రాకేష.. 
PPP 

" మీరు ననున్ క్షమించాలి!" మళీళ్ అనాన్డు పర్సుత్తం లోకి వసూత్.. 
"క్షమించడం ఎందుకు?" అనాన్డు శర్వణ. 
" ఏదో మాట వరసకి మీరు ఎడెర్స ఇసేత్ నేను మీ దగగ్రకి వచేచ్సి ఇబబ్ంది పెడుతునాన్ను కదా? మరో దారిలేక ఇలా చెయయ్వలసి 

వచిచ్ంది. ఉనన్టుట్ంది బాబా కి బాగా ఎకుక్వయింది. అసలే పెదద్వయసు, బాగా ఆయాస పడుతునాన్రు, ఊపిరితితుత్లు చాలా బలహీనంగా 
ఉనాన్యనాన్రు.” అలా అంటునన్పుప్డు రాకేష కళళ్లోల్ నీళుళ్..  

ఎపుప్డూ బాబా అనే మాటలే నా మనసులో.. 
" ఎందుకొచాచ్మో  తెలీకుండా కూలివాళళ్లాల్ వచాచ్ము, అలాగే మనది కాని నేలని, మనదనుకుని, మనదిగా చేసుకుని మనుగడ 

సాగిసుత్నాన్ం.. కానీ నా మనసుకెందుకో శాంతి అనిపించదు బేటా! నా తరహాయే నీది. ఎపుప్డూ చూడని ఆ నేల మీద నాకెందుకు ఇంత 
అభిమానం? మా బాబా కూడా పోలేదు ఎపుప్డూ . ఒకక్సారి వెళాళ్లని, ఆ గంగ నీరు తాగాలని, అందులో మునక వేసి జీవితానిన్ 
ముగించాలని ఎందుకింత తాపతర్యం? ఒకక్సారి  ఆ నీరు తాగగలనా పోయేలోపల? అనాన్రు  సార. 

“అపుప్డే!” ఇంక ఆగలేకపోయాను.  
“గంగా తాలావ నీరు తెచిచ్, అదే గంగ అంటే ఆలోమ్సట్ కోమా లో ఉనన్ తాతకేం తెలుసుత్ంది?” అనాన్డు నాకొడుకు..  
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వాడిది నా తరావ్త తరం, అందుకే వాడికి నేనేమీ సమాధానం చెపప్లేకపోయాను. కానీ నా మనసు ఊరుకోలేకపోయింది.. 
ఎందుకంటే పేరులో గంగ ఆ చెరువుకి ఉనాన్, అందులో ఉనన్ది గంగో, కాదో నాకు తెలీదు. అందుకని అపప్టికపుప్డు బయలేద్రి వచాచ్ను. 
ఎపుప్డో ఒకసారి నా భారయ్ షరిమ్ల తో కలిసి విహార యాతర్కి రావాలని అనుకునాన్ను, కాని ఇదిగో ఇలా రావలసి వచిచ్ంది. 

బాబా కి ఎంత టైముందో?  తెలీదు. ఎవరూ తెలియని దేశంలో ఎకక్డికో వెళళ్లా? లేదా దైవం సంకలిప్ంచినటుట్ మీరు ఎడర్స 
ఇచాచ్రని, మీకే చెపాప్లా?  అని ఆలోచించేంత వయ్వధి కూడా లేదు నాకు. అందుకే ఇలా? ఎదో ఊరికే రమమ్ంటే ఇలా 
వాలిపోయాడనుకుంటునాన్రా?” అనాన్డు.. 

అతనలా వచిచ్ తమకి ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్ననుకుంటునాన్డని వాళళ్కరధ్ం అయింది.. వెంటనే శర్వణ లేచి అతని దగగ్రగా వచిచ్ 
కూరుచ్ని  

" చూడండి రాకేష! మీరెందుకింతగా ఆలోచిసుత్నాన్రు ఆ విషయం గురించి? మేము వివరాలు ఇసేత్నే కదా మీరు వచాచ్రు? ఇపుప్డు 
మనం చూడాలిస్ంది మీరెంట తవ్రగా గంగ నీరు తీసుకుని మీ బాబా దగగ్రకు వెళాత్రు అని? నేను ఒకక్ గంట ఆఫీసుకి వెళిళ్ వచేచ్సాత్ను,ఆ 
తరావ్త మిమమ్లిన్ నా కారోల్ ఢిలీల్ కి అతి దగగ్రలో ఉనన్ గంగా నది పర్వహించే పార్ంతానికి తీసుకెళాత్ను. అకక్డ మీకు కావలసినవనీన్ చేసుకుని, 
గంగ నీరు తీసుకుని వెనకిక్ వచేచ్దాద్ం. వీలునన్ంత తొందరగా మీరు తిరిగి వెళళ్చుచ్.. కానీ..” అంటూ ఆగాడు.. 

" గడ ముకేత్శవ్ర కదా?? గేర్ట ఐడియా.. ఇకక్డికి అనిన్ంటికనాన్ దగగ్ర అది. ఇంకా కానీ ఎందుకు?" అంది శృతి.. 
" రాకేష తన రాషట్రం బీహార వెళళ్లేరేమో, టైము సరిపోదు కదా! లేదూ మీరు పాటాన్ వెళాత్నంటే ఆ ఏరాప్టుల్ కూడా చూదాద్ం. అనాన్డు 

" అనాన్డు శర్వణ.. 
" పరావ్లేదు సార. నేను వచిచ్ందే బాబా కోసం. పర్సుత్తం ఆయనకి గంగ తీసుకె లేత్ చాలు.. చాలు.. నా కొడుకు ఏదో ఒక నీరనాన్డు, 

నేను కనీసం గంగ తీసుకెళళ్గలను కదా, అది చాలు.. బాబా పాటాన్ గంగ అని చెపప్లేదు కూడా ! అంటూ, మళీళ్ అంతలోనే, బాబాకి 
నయమయాయ్కా నేను ఆయనతో కలిసే వెళతాను పాటాన్కి.. అదే మా బీహార కి " అనాన్డు రాకేష.. 

మూడు ఎయిర టైట సీసాలోల్ గంగనీ, కళళ్లోల్ శర్వణ, శృతిల పటల్ కృతజఞ్తా గంగనీ తీసుకుని తిరుగు విమానం ఎకుక్తూ వారితో 
అనాన్డు.. 

" నేను షరిమ్లని,  బాబా ని తీసుకుని మళీళ్ తపప్కుండా వసాత్ను సార. ఈ గంగే బాబా కి జీవగంగ అవుతుంది.. " అనాన్డు శర్వణ 
చేతులుపటుట్కుంటూ. అవుననన్టుట్ తల ఊపారు శృతి, శర్వణ.. 

 అతని హృదయంలో ఆకాశ గంగ,  ఆశలగంగై ఉరకలేసోత్ంది!! 
                   PPP 
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