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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.
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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
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
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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.
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,
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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
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..
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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.
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.
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అతని కళళ్లోల్ కనిపించిన ఎరర్జీరాలు, అదురుతునన్ పెదాలు ...
శేర్షఠ్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్ పడి అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడింది.

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.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2019

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

7

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.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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