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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.
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 .
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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.
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.
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“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 .
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? “
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“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.
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.
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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.
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.
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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.
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..
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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 ..”

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
Post your comments
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