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డరో...(రెండవ భాగం)
గుడి లో గుటు
ట్

కలిపురుషుడు కాఫీ తాగేసి లేచి నించునాన్డు. గోపాలొచిచ్ కపుప్ అందుకునాన్డు. కలిపురుషుడు ముందుకు వంగి, గోపాల
చొకాక్ లాగి, పైకెతెత్, దాంతో మూతి తుడుచుకుని "ఆ,వసాత్నయాయ్.అమామ్యినీ పిలల్లీన్ అడిగినటుల్ చెపుప్". అనేసి వెనకిక్ తిరిగాడు.
"అదేటి, ఇంకో కథ చెబుతాననాన్రు? " అనాన్డు గోపాల, సవ్రణ్ కమలం లో భానుపిర్యలాగ.
"ఓ, అలా అనాన్నా, ఐతే పద అలా వాకింగ చేసూత్ మాటాడుకుందాం" అనేసి బైటికొచేచ్సాడు.
వెనకాలే గోపాలు ఫాలో అయాయ్డు, కాఫీ మరకల చొకాక్ కేసి దీనంగా చూసుకుంటూ.
"ఆ, మీరు చేసే రెండో తపుప్ గురించి చెబుతా అనాన్ కదూ. అకక్డికే వసుత్నాన్. అనగా అనగా ఒక సురేషు. ఆడి కథ
చూడు." అనేసి ఓ మాటు గోపాలు కళుళ్ టచ చేసాడు. అంతే గోపాలుకి బొమమ్ కనబడడ్ం మొదలెటిట్ంది...
"డియర ఎంకటేశ, దిస థరస్ డే పీల్జ కం ఫర హారతి అండ పర్సాద.." ఈ ఈ మెయిల ని ఇపప్టి పది సారుల్ చదివాడు
ఎంకటేశ. డీకోడ చేదాద్వని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. హారతి అనేది పుంలింగం కాదు. సతరీలింగం అయితే బావుణుణ్. మరి పర్సాద అంటే? వాళళ్ ఆయన
పేరా? అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకేనా మంచిదని ఫోన చేసి అడిగాడు సురేష ని. అపుప్డు బోధపడింది.
(చటట్బదధ్మైన హెచచ్రిక: "పర్సాద" కి రమమ్ని పిలిచిన వాళెళ్వవ్రూ భోయనాలు పెటట్రు. ఇది అనుభవమీమ్ద తెలుసుకోవాలిస్న
విషయం. మీకు ఇనిసెట్ంటుపులిహార(అనగా, దికుక్మాలిన పొడి కలిపినది అని భావము), వెయియ్ మిరియాలోల్ వంద అనన్ం మెతుకులు వేసిన
చలాల్రిపోయి, పిషఠ్ం అయిపోయిన (ఇ)కక్టుట్ పొంగలీ నచచ్కపోతే, "పర్సాద" పారీట్లకి వెళేళ్ముందే సుబభ్రంగా తినేసి వెళళ్ండి. వెధవ కకుక్రిత్
మానండి, ఎందుకు చెబుతునాన్నో అరథ్ం చేసుకోండి.)
"ఎటూ కాకుండా గురువారం హారతేవిటీ, హాయిగా ఏ సుకుక్రారం రాతోర్, శనివారం రాతోర్ పెటుట్కోరా, పర్సాదం తో పాటు
తీరథ్ం కూడా పుచుచ్కోవచుచ్" అని ఎంతో చెపిప్ చూసాడు ఎంకటేశ. సురేష గాడు వినలేదు.
"ససేమిరా" అనాన్డు. అంటే ఏంటనాన్డు ఎంకటేశ.
"ససేమిరా అంటే ఏంటో నాకూ తెలీదు" అనాన్డు సురేష సాలోచనగా.
"మరెందుకనాన్వు?" అనాన్డు ఎంకటేశ.
"ససేమిరా" అనాన్డు సురేష. ఫోను పెటేట్సి, విధిలేక గురువారం ఏడునన్రకి సురేషింటోల్ హాజరయాయ్డు ఎంకటేశ.
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అపప్టికే ఓ పనెన్ండుమంది కూరుచ్ని ఏవో లెకక్లేసుకుంటునాన్రు. ఎంకటేశ రాగానే పదుద్ల పుసత్కం పకక్నెటిట్,

"దా, నీకోసమే వెయిటింగ. ఒకక్ ఫైవ మినిటస్ లో హారతి మొదలెడదాం.." అనేసి నిలుచ్నాన్రు.
ఒక పిలాల్డొచిచ్ "అంకుల ఈ లిషుట్లో మీ ఈ మెయిల రాయండి" అనేసి కాయితం, పెనూన్ ఇచాచ్డు. రాసాడు ఎంకటేశ.
ఆనక పాళీ భాషలో ఆరతి జరిగింది. బికుక్ బికుక్ మని చూసుత్నాన్డు ఎంకటేశ. అందరూ సీజండ ఆరిట్షుట్లాల్ రెచిచ్పోయి పాడేసారు ఆరతి.
అవవ్గానే ఎదురుగాగ్ "లేటెసట్ వారానంద బాబా" ఫొటో కి హారతి ఇచిచ్, ఆనక అందరూ కాయితం పేల్టల్లోల్ చలాల్రిపోయిన పులిహార, కారం
పొంగలి తినాన్రు.
"మనం ఇలా పర్తీ వారం చెయాయ్లి. సీకెర్టేట్విటంటే, నేను లాసట్ వీక నాలుగు ఇళుళ్ అమామ్ను. మంచి పార్ఫిటస్ వచాచ్యి.
అంతా "లేటెషట్ వారానంద బాబా" గారి దయ. నాకు నిదద్టోల్ మెసేజ ఇచాచ్రు. అందుకని నా పర్యతన్ంగా మొదలెటాట్ను. ఇదిగో వీళళ్ంతా
మన టీము" అని అందరీన్ చూపించాడు రియాలట్ర సురేష. ఓ వెరిర్ నవువ్ నవేవ్సి వచేచ్సాడు ఎంకటేశ.
అలా మొదలైంది. ఒక ఏడాదికి సురేష లివింగ రూం నించి గరాజ లోకి పర్మోట అయాయ్రు "లేటెషట్ వారానంద బాబా"
గారు. సురేష వాళళ్ కారుల్ రెండూ పకక్ వాళళ్ డైరవ వే లో పెటుట్కునాన్రు. అలా పెటుట్కోనిసేత్ బోలుడ్ పుణయ్ం, పల్స లే.వా.బా గారి దయవలల్ సాట్క
మారెక్టోల్ పార్ఫిటస్ వసాత్యనే దురాశతో ఒపేప్సుకునాన్రు పకిక్ంటి వాళుళ్. సురేష డైరవ వే నిండా పదామ్లు, శంఖాలు, చకార్ల ముగుగ్లు.
గరాజ

గోడలమీద

బొమమ్లోల్

ఓంకారంతో అలుల్కునన్ శిలువ,దానిమీద చుకక్తో

చందమామ, తిర్శూలాలూ, శివలింగాలూ, నాగు

పాములూ,అమమ్వారి కళూళ్, కుతుబీమ్నారూ, చరిచ్ గంటలూ, ఇలా ఎనోన్ ఎడిషనస్ వచిచ్ చేరాయి. ఈమెయిల లిసుట్ ఇరవైనించి, ఇరవై పదుల
దాకా పెరిగింది. లే.వా.బా గారికి సైడు లో మెరిసిపోయే హుండీ వెలిసింది. అందరూ చూసూత్ండగానే సురేష వెళిళ్ ఓ వెయియ్ డాలరుల్
హుండీలో వేసాడు. ఆనక అందరూ పోటీ పడి వేసేసారు. మినిమం దకిష్ణ యాభై ఒకటిపలికింది. ఆరోజు ఇండియానించి ఎవరోన్ తెలల్గెడడ్ం
సాధూబాబా ని తెపిప్ంచారు. ఆయన ఇటికలూ గటార్ పెటిట్ మధయ్లో పేదద్ మంట వేసి, గుగిగ్లం వేసి, నెయియ్ పోసూత్ ఏదో గెటిట్గా
చదువుతునాన్రు. ఏ మైసూరుపాకవో చేసుత్నాన్రు, పాపం గినెన్ పెటట్డం మరిచ్పోయారు కాబోలనుకుని ఇంటోల్కెళిళ్ ఓ పెదద్ డేగిసా తెచిచ్
ఆయనకి ఇచాచ్డు ఎంకటేశ. ఆయన పనెన్ండు కళుళ్ తెరిచి చూశాడు ఎంకటేశ ని. సురేష వచిచ్ ఎంకటేశ ని పకక్కి లాకెక్ళిళ్
"ఒరేయ, ఆయన వంట చెయయ్టేల్దురా, యజఞ్ం చేసుత్నాన్రు". అనాన్డు.
"యజఞ్వా? ఇపుప్డేం యజఞ్ం రా ఎటూకాని వేళా" అనాన్డు ఎంకటేశ అనుమానంగా.
"పర్దోష దోష హర భం భం" యజఞ్ం." అనాన్డు సురేష.
"అలాకాక్దు గానీ ఇంకోమాట చెపుప్" అనాన్డు ఎంకటేశ.
"ససేమిరా" అనాన్డు సురేష.
మూసుకుని వెళిళ్ ఆఖరి వరసలో కూరుచ్నాన్డు ఎంకటేశ. ఆరోజు భజన హాపింగ, లంచ షాపింగ, ఫోల్టింగ భకుత్లతో
కలుపుకుని మొతత్ం ఆరు ఏడు వందల మంది పాపులేషన లెకక్తేలారు. చాలామంది చెకుక్లు రాసారు. పదుద్ల పుసత్కం డిపాజిటల్ వివరాలతో
నిండిపోయింది.
మరో మూణెణ్లుల్ గడిచాయి. ఈ మూడు నెలలోల్ మూడు వెరైటీ యజాఞ్ల పుణయ్ఫలంగా ఖరుచ్లుపోను ఓ లక్ష డాలరుల్
పోగడాడ్యి. లే.వా.బా టర్షుట్ మొదలైంది. ఫౌండింగ పెదద్లంతా తలకో పదివేలు వేసుకుని టర్షీట్లైపోయారు. ఎంకటేశ ని బలవంతం
చేసారు, బలవంతంగా చేసేసారు, నెలకి వెయియ్ చొపుప్న వాయిదా పదధ్తిలో కటేట్టుట్ వాళేళ్ ఒపప్ందం రాసేసి, ఎంకటేశ సంతకం పెటేట్సారు.
టర్షుట్ డబుబ్లతో మాంఛి డెవలపింగ సెంటరోల్ రెండు రోడల్ని కలుపుతూ ఓ పదెకరాలు కొనేసారు, ఓ చినన్ ఇలుల్తో సహా. లే.వా.బా గారికి సాథ్న
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చలనమైంది. ఆయన మకాం ఆయింటోల్కి మారాచ్రు. ఆయనకి అరతి ఇవవ్డానికి ఒక భకుత్ణీ,ణ్ పర్సాదం చెయయ్డానికి మరో భకుత్ణీణ్
వీసాలిపిప్ంచి మరీ మన దేశం నించి ఇంపోరట్ చేసుకునాన్రు. అకక్డ పదెకరాలూ చెటూల్ చేమతో గందరగోళంగా ఉంది. పుణయ్ం
డిపాజిటట్వుతుందనే

పర్తిపాదనమీదట

శర్మదానం

చేసిపారేసారు

భకుత్లు.

మొదట

ఓ

ఎకరం

చదును

చేసారు

కారు

పారిక్ంగులకోసం. పార్పరీట్ వోనరిష్పుప్ మనుషుల పేరు మీదా, మెయింటెనెనుస్, ఖరుచ్లూ గటార్ టర్షుట్ పేరుమీదా ఉండేటుట్ జాగర్తత్ పడాడ్రు
పెదద్లు. ఇదద్రు ముగుగ్రు జమాజెటీట్లాల్ంటి సీ.పీ.యే లని నియమించుకునాన్రు ఎటొచిచ్, ఎటొచిచ్నా కాసాత్రు అనే సదుదేద్శంతో.
అలా ఓ ఏడాది గడిచింది. తొలికాపు కోతకొచేచ్సమయం ఆసనన్మైంది. అనుకోకుండ ఒక నారత్ ఇండియన
పెదాద్యనకీ, తెలుగు కుటుంబాలొకరిదద్రికీ, కలలో పేర్రణ లభించిందిట. వాళుళ్ గుడి మొదటి దశకి అయేయ్ అయిదు మిలియనల్లో సహం
ఖరుచ్ తామే భరిసాత్మని, మిగితా సగం భకుత్లు ఇసేత్ సరేసరి, లేదా, తామే అంచెలంచెలుగా ఇచేచ్సాత్మనీ బెదిరించడం వలల్, భకుత్లందరికీ
తెగ సిగేగ్సేసిపోయింది. ఛీ, కనీసం మిగితా సగవనాన్ ఇవవ్కపోతే, ఎందుకీ ఎదవ ఉజోజ్గాలూ, సంపాదనలూ, ఛీ..ఛీ..అసలు సంఘటన మే
శకిత్ హై, ఐకమతయ్మే మహా బలము హై, హం పైసా దేతా హై.." అని నిరణ్యించేసుకునాన్రు. భకుత్లు తలుచుకోవాలే గానీ దేవుడు
పరిగెతుత్కుంటూ రాడూ? వచాచ్డు. శంకుసాథ్పన ముహూరాత్నికి ఇదద్రు సౌతిండియా నించి, ఇదద్రు నారత్ ఇండియా నించి పెదద్ పూజారుల్
వచాచ్రు. డోలు, సనాన్యి, గాడి పొయియ్లు, వంట వాళుళ్, టెంటుల్, హోమాలు, యజాఞ్లు, డిసోక్ లైటూల్, ఫైర వరూస్, మేయర గారి ఇనాగరల
సీప్చీ..., అసలు కుమేమ్సారు. అసలు ఒక రకంగా లేదు, ఒకటో రకంగా వుంది. మూడు రోజుల పండగ సూపర డూపర హిటైట్పోయింది.
మరో యేడాదికలాల్ పేదద్ గుడి, వంట శాల, పారిక్ంగు, పూజారల్ గదులు రెడీ అయాయ్యి. పనెన్ండడుగుల లే.వా.బా గారి
విగర్హం తెపిప్ంచారు. విగర్హం పెటేట్చోట బంగారం వెయాయ్లనాన్రు. సురేష ఆవేశం తటుట్కోలేక తన భారయ్ నగలూ, తన ఉంగరాలూ అనీన్
తీసేసి వేసేసాడు. భకుత్లు ఆవేశంతో పరవశించి పోయి, అందరూ అలాగే తీసేసి, వంటిమీంచి వలిచేసి, అకక్డ వేసేసారు "జై" జై"
అంటూ. ఎంకటేశ కి చినన్పుప్డు వాళళ్ తాత చెపిప్న "టోపీలముమ్కునే తాత" కథ గురొత్చిచ్ంది. బోలెడనిన్ నాటయ్ భంగిమలోల్ నించునన్ దేవతా
సతరీలని, సింపుల గా నమసాక్రం పెటిట్ నిలుచ్నే దేవతా పురుషులీన్ చెకక్డం కోసం శిలుప్లిన్ రపిప్ంచారు. లే.వా.బా గారి జీవితాంశాలతో
కాసినిన్ పెయింటింగులు గోడల మీద వెయయ్డానికి టర్షీట్ల పిలల్లకి ఆరడ్రిచాచ్రు. ఆయన గురించి ఎవరికీ ఏమీ తెలియదు గనక అనిన్
మతాలోల్కీ ఆయనిన్ ఎడాపట్ చేసేసుకుని అనిన్ దేవుళళ్ ఫేస కటల్లోనూ ఈయన రిఫెల్కట్ అయేయ్టుల్గా బొమమ్లేసి చితగొగ్టేట్సారు. సెకండ ఫోల్ర లో
ధాయ్న మందిర అవుర పేర్యర హాల కటేట్సారు. గుడి మొదటి దశ పూరైత్ంది. అకక్ణిణ్ంచీ మహరద్శ మొదలై, పెదద్ల దశ తిరిగింది. వారు
ముటిట్ందలాల్ బంగారమైంది. అది తిరిగి వారికే ముటిట్ంది.
మరో ఆరెన్లల్కి పూజారల్ కుటుంబాలొచిచ్ చేరాయి. వారికి పెరమ్నెంట హౌసింగ పార్జెకుట్ మొదలెటాట్రు. భకుత్లు పది
రెటల్యాయ్రు. పారిక్ంగ విసత్రణ పార్జెకట్, వీకెండు ఉచిత విసత్రి పార్జెకుట్,హోమశాల పార్జెకట్, పిలల్లు ఆడుకునేందుకు పారుక్, పెదద్వాళళ్కి
లైబర్రీ, యూత కి బాసెక్ట బాలు కోరుట్, బేస బాల ఫీలుడ్ ఇలా కనీసం ఒక యాభై పార్జెకుట్లు, బోర్చరూల్ రెడీ చేసారు. టర్షీట్లలో
తంపులు, సిగపటుల్ మొదలయాయ్యి. ఎనిన్కలదావ్రా ఎజెజ్కూయ్టివ కమిటీని నియమించడం మొదలైంది. వీళళ్ంతా విభీషణాయిలాల్ ఇంటి
గుటట్ంతా బైటపెటేట్యకుండా ఉండేటందుకు కొంతమంది పెదద్లు మంతార్ంగాలు నడిపేవారు. గుడి నెలసరి ఆదాయం 50 వేలకి పైచిలుకే
ఉంటోంది, ఖరుచ్లు పోను.
ఒక రోజు టర్షీట్ల మీటింగు లో పరిసిథ్తి చెయియ్ దాటి చెంపలమీద దాకా వెళిళ్ంది. ఎవరిది ఏ బల్డ గూర్పో తెలుసుకోవాలనే
కుతూహలంతో కొందరు అకక్డే రకత్ పరీక్షలకి సిదధ్మయాయ్రు. ఇంక లాభంలేదని పెదద్లంతా వచిచ్ చేరారు. సుదీరఘ్ంగా నాలుగు రోజులు
ఆలోచించాలిస్న విషయాలుగా భావించి, ఒక రిసారోట్ల్ని సెవెన సాట్ర హోటలోల్ నాలుగురోజులు మీటింగులు పెటిట్, గుడికి మరో బార్ంచ
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తెరవాలని, గొడవ చేసుత్నన్వారంతా ఆ బార్ంచికి ఫౌండింగ మెంబరస్ ఆటోమేటిక గా అయిపోతారనీ, అయితే నెలకి పాతికవేల చొపుప్న
పదేళుళ్ పెదద్ గుడి టర్షీట్లకి రాయలీట్ రాయితీ చెలిల్ంచాలనీ తీరామ్నించారు. మరో రోజు బెదిరింపుల తరువాత మొతాత్నికి నెలకి పదిహేనువేల
దగగ్ర బేరం కుదిరింది. గొడవ బేచ కి పెదద్ గుడి వారు లోన శాంక్షన చేసారు, ధరమ్ వడీడ్కి. ఆ ధరమ్ సిరి తో ఈ మధయ్నే మరో పాతికెకరాలు
కొనాన్రు గొడవ బేచ వాళుళ్. పర్సుత్తానికి ఊరికి సౌత సైడు లొకేషను. అకక్డ ఓ చెటుట్ నీడన లే.వా.బా గారి నలల్రాతి విగర్హం నవువ్తూ
విశార్ంతి తీసుకుంటోంది. సురేష ఆ చుటుట్ పకక్ల లేండస్ కొని సబిడ్విజనుల్ కటేట్ పథకంలో తలమునకలై బిజీ బిజీగా వునాన్డు. ఓ మంచి రోజు
చూసి లే.వా.బా గారు గుళోళ్ంచి మాయమైపోయారు..."
గోపాలు కి బొమమ్ కనపడడ్ం ఆగిపోయింది. "అమమ్ బాబోయ. ఇదెకక్డ జరిగింది?" అనాన్డు అమాయకంగా. "ఇది బుధ
గర్హం మీద జరిగిందనన్మాట" అనాన్డు క.పు చిరాగాగ్ మొహంపెటిట్. "హమోమ్, బుంగారక గర్హం మీదా. అకక్డ మనుషులు ఇంత
దారుణంగా పర్తీదీ వాయ్పారం చేసేసాత్రనన్మాట. ఇంకా నయం, మా భూమీమ్ద మనుషులింకా మంచివాళుళ్. ఇంత దారుణంగా లేరు."
అనాన్డు బుంగమూతెటిట్.
"నినున్ ఎవవ్డూ బాగుచెయయ్లేడు. ఇంతకీ ఇందాకా మీ ఇంటోల్ టేబిల మీద ఏదో బోర్చర చూసాను. ఎవరావిడ బోర్చర
మీద? " అనాన్డు క.పు. "ఎవరా? ఆవిడ ఎవరా? కళుళ్పోతాయి. ఆవిడ పదహారు వేల గోపికలలో ఒక మాత. నెంబరు 15392. పేరు "ఝన
ఝన గోపీ మా". ఆవిడ వర్తం చేసుకుంటే ఎపప్టికోరెక్లు అపుప్డే తీరిపోతాయిట. ఆవిడ వర్తం చేసుకోవడం కోసం మా ఇంటి పకక్న ఇరవై
ఎకరాలు కొనాన్రట ఝన ఝన సంసథ్ వారు. మమమ్లిన్ మెంబరస్ గా చేరమని బోర్చర పంపారు. చేరచచ్ంటావా?" అడిగాడు గోపాలు.
"మీ ఖరమ్. మిమమ్లిన్ బాగుచేయడం మిమమ్లిన్ పుటిట్ంచిన జేజెమమ్ తరం కాదు..." అనేసి మాయమైపోయాడు క.పు.
************
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