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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 
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.  
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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.  

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.  
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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..” 
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.  
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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.  
PPP 

జానకి కనిపించకుండా వెళిల్ రెండు రోజులైంది.  
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 ..” 
“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.. 
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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.  
PPP 

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. 
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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.  
 
 

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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