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పిలల్లిదద్రూ చెరో భుజం మీదా వాలిపోయి ఉనాన్రు.. జానకి ఇదద్రినీ చెరో చేతోత్ దగగ్రకి తీసుకుని తలిల్ భుజం మీద తలపెటుట్కుని 

ఏడుసోత్ంది. ఆదినారాయణ దుఃఖం దిగమింగుకుంటూ జానకి తల మీద ఓదారుప్గా రాసుత్నాన్డు.  
భాసక్ర తన కళళ్ను తానే నమమ్లేనటుట్ అడుగులో అడుగు వేసూత్ వాళళ్ దగగ్రగా వచిచ్ ఒకోక్ అక్షరం కూడబలుకుక్ంటూ “జా 

...న....కీ” అనాన్డు. 
నాదసవ్రం వినన్టుట్గా జానకి ఒకక్సారిగా అందరినీ వదిలి భాసక్ర ని చూసూత్ “ఏవండి” అంటూ గటిట్గా అరిచింది. 
భాసక్ర చేషట్లుడిగిపోయిన వాడిలా సత్ంభించి పోయాడు.  
నోటినుంచి ఒకక్ మాట కూడా రాలేదు.. 
జానకి గబుకుక్న అతని గుండెల మీద వాలిపోయింది. 
భాసక్ర శిలలా నిలబడిపోయాడు. 
పిలల్లిదద్రూ తలిల్ వెనకాలే వెళిల్ ఆమె మళిళ్ ఎకక్డికనాన్ వెళిళ్పోతుందేమో అనన్టుట్గా  మీద చేతులు వేసి నిలబడుతునాన్రు.. ఇపుప్డూ 

అలాగే ఆమె భుజాల మీద చేతులు వేసి నిలబడి పోయారు. 
అదంతా చూసూత్ అయోమయంగా నిలబడిపోయిన అపరిచితుడు కిరణ ని అపుప్డే చూసాడు ఆదినారాయణ. ఇతనేగా తన కూతురిన్ 

ఇంటికి చేరిచ్న దేవుడు అనుకుంటూ.. 
“మీరు...?” పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు. 
కిరణ నోటినుంచి మెలల్గా వచాచ్యి మాటలు. 
“నా పేరు డాకట్ర కిరణ. నాకు కొంచెం వాటర ఇసేత్ ఏం జరిగిందో చెపాత్ను” అనాన్డు. 
ఆ మాటలకి సప్ృహలోకి వచిచ్న లీలమమ్ తన తపుప్ తెలుసుకుని, “ అయోయ్ పాపం ఇతనిన్ పటిట్ంచుకోలేదు” అనుకుంటూ “రండి 

అందరూ లోపలికి పదండి..” అని పిలల్లిదద్రిని పిలుసూత్ లోపలికి నడిచింది. 
ఆదినారాయణ “రా నాయనా కూరోచ్” అంటూ కిరణ కి సోఫా చూపించి  “లీలా అబాబ్యికి మంచి నీళుళ్ ఇవువ్” అనాన్డు.  
ఆవిడ మంచి నీళుళ్ తేవడానికి లోపలి వెళిళ్ంది. 
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భాసక్ర జానకి భుజం చుటూట్ చేతులేసి లోపలికి నడిపిసూత్ “వెళుళ్ జానకీ ఫెర్ష అయి రా” అనాన్డు. 
“వెళళ్ను.. నాకు భయం వేసోత్ంది.. మిమమ్లిన్ వదిలి క్షణం కూడా వదలను” అంది జానకీ మరింతగా అతనిన్ అలుల్కుపోతూ. 
“వచేచ్శావుగా .. భయం లేదు వెళుళ్..” ఆమెని నడిపిసూత్ లోపలికి తీసుకు వచాచ్డు.  
కిరణ వాళళ్ందరినీ చూసూత్ ఇంతమంచి కుటుంబం! ఇంత పేర్మానురాగాలు ఇవనీన్  వదిలి ఈవిడ ఎందుకు బయటకి వచిచ్ంది.. 

ఏం  కావాలి ఈవిడకి అని ఆశచ్రయ్ంగా అనుకునాన్డు.  
లీలమమ్ మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. భాసక్ర బలవంతం మీద జానకి ఫెర్ష అవడానికి బాతూర్ం వైపు వెళిళ్ంది. పిలల్లిన్ దగగ్రకు 

తీసుకుని అనాన్డు భాసక్ర “మీరు వెళిల్ పడుకోండి నానాన్.. అమమ్ వచిచ్ందిగా ఇంక ఎకక్డికీ వెళళ్దు.. ఇపుప్డు అమమ్ కూడా విశార్ంతి 
తీసుకుంటుంది వెళళ్ండి. “ 

పిలల్లిదద్రూ అయిషట్ంగానే వాళళ్, వాళళ్ గదిలోకి వెళిళ్పోయారు. 
భాసక్ర కిరణ పకక్కి వచిచ్ కూరుచ్ని “నా పేరు భాసక్ర” అనాన్డు అతనికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్.  
కిరణ జరిగిందంతా చెపప్సాగాడు. అంతా వినన్ భాసక్ర నిశేచ్షుట్డయాడు.. బాబా కోసం నిజామాబాదు వెళిళ్ందా. జానకి పెళిల్ అయి 

తన వేలు పటుట్కుని వచిచ్న దగగ్ర నుంచి తను లేకుండా ఎకక్డికి వెళళ్ని జానకి ఒకక్తీ నిజామాబాదు వరకూ వెళిళ్ందా!? ఎవరు జానకిని 
అకక్డికి తీసుకు వెళిళ్న సతరీ..!? 

ఆదినారాయణ, లీలమమ్ కూడా అతను చెపిప్ంది విని విసుత్బోయారు.  
జానకిని బాబా దగగ్రకు వెళళ్డానికి పేర్రేపించిన విషయం ఏంటి? చరిత విషయంలో అంత భయపడడానికి కారణం ఏంటి? చరిత 

కొంపతీసి ఏదనాన్ పేర్మ వయ్వహారంలో పడిందా.. ఆ విషయం తెలిసి జానకీ కంగారు పడిందా. 
కంగారు పడితే పడచుచ్ కాక ఆ విషయం భరత్కి చెపప్చుచ్.. తనకి ఫోన చేసి చెపప్చుచ్.. 
“ఇంకా ఏమనాన్ చెపిప్ందా బాబూ మా అమామ్యి?” అడిగాడు ఆదినారాయణ.  
“ఆవిడ చెపిప్ంది మీకు చెపాప్ను, కాకపోతే ఆవిడ మాటల వలల్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సమాజంలో ఆడపిలల్ల పటల్ జరుగుతునన్  

అరాచకాలు, అతాయ్చారాలు ఇవనిన్ వారత్లోల్ చూసి ఆవిడ మానసికంగా చాలా ఆందోళనకి గురి అవుతునాన్రు. ఇలాంటి కేసు నా దగగ్రకి 
రెండేళళ్ కిర్తం వచిచ్ంది.. ఆవిడ కూడా ఇలాగే భయపడి కూతురుని ఎకక్డికీ పంపించకుండా చదువు కూడా లేకుండా ఇంటోల్ ఒక విదంగా 
నిరభ్ందించి ఆ అమామ్యిని టారచ్ర పెటిట్ంది. భరత్, కూతురు ఎంతగా నచచ్ చెపిప్నా వినేది కాదు.. వాళుళ్ ఇంక విసిగిపోయి ఆవిడని నా 
దగగ్రకు తీసుకువచాచ్రు. ఇపుప్డు ఆవిడ కొంచెం మానసికంగా నిలదొకుక్కుంది.  మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతె జానకి గారికి నేను టీర్ట మెంట 
ఇసాత్ను. ఆవిడ తపప్కుండా కోలుకుంటారు. కొంత మంది అయితే ఇవే ఆలోచనలతో టార్నస్ లో ఉనాన్టేట్ ఉంటారు.. ఈవిడ బెటర .. 
అపప్టివరకూ బాబా గారిని కలుసుకుంటే గాని ఇంటికి వెళళ్ను అనన్ మనిషి మీ లొకేషన కి రాగానే పిలల్లు, పిలల్లు అంటూ బాబా ధాయ్స 
నుంచి బయట పడాడ్రు.”  

అతని మాటలు వింటుంటే భాసక్ర కి ఇటీవల కొంత కాలంగా జానకి పర్వరత్నలో వచిచ్న మారుప్లు, చరిత పటల్ ఆవిడ పర్వరిత్ంచిన 
విధానం కళళ్ ముందు కదిలింది.  

ఇదనమాట జానకి జబుబ్..  
గబుకుక్న కిరణ చేతులు పటుట్కుని “మీ ఋణం ఉంచుకోను డాకట్ర.. జానకిని మామూలు మనిషిని చేయండి” అనాన్డు. 
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కిరణ నవివ్ “నా వృతేత్ కదండీ.. నాకేం కషట్ం లేదు.. డోంట వరీర్.. మీరు చాలా లకీక్ .. ఆవిడ సేఫ గా వచాచ్రు.  ఈ బాబాలు, 
సావ్మీజీలు దగగ్రకు వెళిళ్న సతరీలు ఏ వయసు వాళుళ్ అయినా వాళళ్ శిబిరాల నుంచి బయట పడడం అసాధయ్ం.. రక,రకాలుగా వాళళ్ని 
వాడుకుంటూ దొంగ బాబాలు, సావ్మీజీలు చేసుత్నన్ దారుణాలు అనేకం.. ఎంత మంది వెధవలు పటుట్పడినా ఇంకా, ఇంకా పుటట్గొడుగులాల్ 
పుటుట్కొసుత్నాన్రు ఈ బాబాలు..” 

“అమోమ్!  నిజంగానే మేము అదృషట్వంతులం బాబూ.. ఎనిన్ వారత్లు టి వి లో చూడడం లేదు..దేవుడా!” లీలమమ్ గోడకునన్ 
వెంకటేశవ్రసావ్మి పటానికి రెండు చేతులూ ఎతిత్ దణణ్ం పెటిట్ంది.  

“తన మనసులో చెలరేగే భయాలు ఒకక్సారి నాకు చెపిప్ ఉంటె ఏం చేయాలో నేనే ఆలోచించేవాడిని.. నేనెపుప్డూ తనకి  ఏ 
విషయంలో కూడా ఎలాంటి అభయ్ంతరాలు పెటట్లేదు. డాకట్ర కి చూపించేవాడినో, తన నమమ్కాలు, విశావ్సాలని గౌరవించి బాబాల దగగ్రకే 
తీసుకువెళేళ్వాడినో ... ఏదో ఒక పరిషాక్రం చూపించేవాడిని.. ఎందుకు జానకి ఇలాంటి పని చేసింది?” బాధగా అనాన్డు భాసక్ర.  

సానుభూతిగా చూసాడు కిరణ. 
“అంతా అయోమయంగా ఉంది. శారదతో ఎంతో సనిన్హితంగా ఉండే జానకి కనీసం ఆవిడకి కూడా చెపప్కుండా ఎందుకిలా 

చేసింది.. అసలు తనకి ఈ బాబాల సలహా ఇచిచ్, వెంట తీసుకు వెళిళ్ంది ఎవరు? అటు శారదకి , ఇటూ నాకు చెపప్కుండా అలా ఎలా 
వెళిళ్ంది? ఇదంతా ఖరమ్ అనుకోవాలా.. ఏమనుకోవాలి?” 

అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ ఆవేదన హృదయానిన్ మెలిపెడుతుంటే అలుల్డి మీద పేర్మ గుండెనిండా నిండిపోయింది ఆదినారాయణకి. 
నెమమ్దిగా అతని వీపు మీద చేయి వేసి నిమురుతూ “అయిపోయిందిగా బాధపడకు.. జానకి చేసిన పూజలే తనని కాపాడాయి దుషట్శకుత్ల 
బారిన పడకుండా..  లేకపోతె ఆ గురిమ్త  బాబా గాడి లాంటి బాబా అయితే ఎంత ఘోరం జరిగేది” అనాన్డు.  

“ఒకక్ గురిమ్త రాం  కాదండి.. మొతత్ం దేశంలో  కరడుగటిట్న కిర్మినలస్ గా పది మంది బాబాలు బయటపడాడ్రు. చాలా 
భయంకరంగా పెరిగిపోతునాన్రు బాబాలు.. బయట కిర్మినలస్ కనాన్ ఈ డెన కిర్మినలస్ ఎకుక్వైపోయారు. ఒకళాళ్ ఇదద్రా..బాబా రాంపాల , 
ఇచాచ్దరి బాబా , నితాయ్నంద సావ్మి, నిరమ్ల బాబా,  ఓం సావ్మి , సచిచ్దానందన గిరి ..  సావ్మి అసీమానంద , బాబా రాం రహీం,  
నారాయణ సాయి,  రాధేమా ... ఆశారం బాపు అసలు ఈయన చూపులే భయంకరంగా ఉంటాయి. గురిమ్త రాం.. వీడి గురించి ఎనిన్ కధలు.. 
ఎకరాలకి ఎకరాలు పర్భుతవ్ భూమి సావ్హా చేసాడు. 

 సంత ఆశారం బాబా .. వీడి డెన లో ఐదుగురు మహిళల శవాలు కనిపించాయి.. ఒక మైనర బాలిక .. వీడి ఆశర్మం , ఆశర్మం 
కాదులెండి.. అదొక డెన ... పోలీసులు దాడి చేసేత్ తన శిషుయ్ల తో ఒక కంచె కటిట్ంచాడుట. ఒక ఎస  ఐ వీడి శిషుయ్ల్లు చంపేశారు.  వీడికి 22 
ఏళుళ్  జైలు శిక్ష వేసారు.  

జై గురుదేవ .. మధురలో పర్భుతవ్  సథ్లాలు కబాజ్ చేసి విలాసవంతమైన భవనాలు నిరిమ్ంచుకునాన్డు. వీడి సథ్లాలే నాలుగు వేల 
కోటుల్ట..  

ఇంక నితాయ్నంద సావ్మి వాడి రాసలీలలు.. ఆరుగురు ఆడవాళళ్తో ఉనన్పుప్డు అరెసట్ చేసారు. 
వీళళ్ంతా భకీత్ పేరుతొ చేసిన ఘోరాలు, నేరాలు, సాక్ం లు.. మైగాడ చెపుప్కుంటూ పొతే ఎపిసోడ లకు, ఎపిసోడ లు ... ఈ చెతత్ 

పైరవేట చానలస్ వాళుళ్ పనికిమాలిన సీరియలస్ వేలకి వేలు ఎపిసోడ లుగా తీసే బదులు, ఇలాంటి కధలు తీసేత్ జానకీ గారిలాంటి 
అమాయకసతరీలు ఇలా బాబాలు అంటూ పర్తి సమసయ్కి వాళళ్ దగగ్రకి పరిషాక్రం కోసం వెళల్రు.. ముఖయ్ంగా ఆడవాళేల్ ఈ బాబాలను పెంచి 
పోషిసుత్నాన్రు.. వీళళ్ బేలతనం, భయాలు..” ఆవేశంగా చెపుప్కు పోతునన్ కిరణ జానకి రావడంతో ఆపేసాడు.   
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అతను చెపుత్నన్ బాబాల చరితర్ వింటూ భయంతో వణికిపోయింది లీలమమ్. జానకి నేరుగా వచిచ్ తలిల్ పకక్న కూరుచ్ంది. 
“మీరు విశార్ంతి తీసుకోండి” అనాన్డు కిరణ జానకి వైపు చూసి. 
జానకి నీరసంగా నవివ్ంది. “ఇంక నా వాళళ్ దగగ్రకి వచాచ్ను నిశిచ్ంత” అంది.  
భాసక్ర వైపు చూసి “నేను ఒక పిర్సిర్క్పష్న రాసిసాత్ను.. రేపటి నుంచీ ఆ మేడిసన వాడండి..షి విల బి ఆలైరట ..  ఇదిగో నా కారడ్”  

అంటూ జేబులోంచి పరస్ తీసి అందులో నుంచి తన విజిటింగ కారడ్ తీసి ఇచాచ్డు.  
భాసక్ర కృతజఞ్తగా అందుకుని థాంకస్ అనాన్డు.  
కిరణ లేచి నిలబడి “నేను సెలవు తీసుకుంటాను సార” అనాన్డు. 
వెంటనే భాసక్ర అతని చేయి పటుట్కుని కూరోచ్బెడుతూ “ఎకక్డికి వెళాత్రు ఇంత రాతిర్వేళ.. ఉండండి భోజనం చేసి ఇకక్డే ఉండి 

ఉదయం వెళళ్ండి” అనాన్డు. 
“అవును బాబూ మిమమ్లిన్ ఇలా పంపడం మాకు ధరమ్ం కాదు” అనాన్డు ఆదినారాయణ. 
జానకి అతని వైపు చూసూత్ నీరసంగా అంది “పాపం ఇతను ననున్ ఆదుకుని తన హాసిప్టల కి తీసుకువెళాళ్డు నానాన్.. ఏ జనమ్లో 

రుణానుబంధమో .. అమామ్ అని నోరారా పిలిచాడు.” 
 “ఇంకేం అమమ్ కోసం ఉండిపో బాబూ .. ఈ రాతిర్ ఇకక్డ విశార్ంతి తీసుకుని ఉదయమే వెళుళ్” అంది లీలమమ్ కూడా. 
 అందరూ అంత ఆపాయ్యంగా చెపుత్ంటే కిరణ కి వెళాల్లని అనిపించలేదు. ఈ కుటుంబంతో తనకి ఎంతో కాలంగా ఒక అనుబంధం 

ఏదో ఉనన్టుట్ అనిపించింది.  
“అమామ్ అందరికి భోజనం సంగతి చూడు” అనాన్డు భాసక్ర. 
“అలాగే నానాన్...” అంటూ చాలారోజుల తరవాత రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో  లేచి వంట గది వైపు వెళిళ్ంది లీలమమ్. 
“మీరు ఫెర్ష అవండి” అనాన్డు భాసక్ర. 
కిరణ లేచాడు. భాసక్ర అతనికి టవల ఇవవ్డానికి తను కూడా లేచి కిరణ వెనకాల వెళాళ్డు.  
జానకి కూరుచ్నన్ దగగ్రనుంచి లేచి తండిర్ పకక్కి వచిచ్ ఆయన ఒడిలో తలపెటుట్కుని పడుకుంది.  
ఆదినారాయణ ఆవిడ తల మీద చేయి వేసి నిమురుతూ “దేవుడులాంటి భరత్.. ఎనిన్ పూజలు చేసేత్ లభిసాత్డు.. అతనుండగా నీకేం 

లోటని బాబాలను ఆశర్యించి వెళాల్వు తలిల్?” అనాన్డు.  
జానకి చివువ్న లేచి కూరుచ్ని “ఎంతపని జరిగింది నానాన్..అంత దూరం వెళిల్ బాబాగారిని కలుసుకోకుండా వచాచ్ను.  అయోయ్.. 

వెళాళ్లి నానాన్.. బాబాగారిని కలవాలి.. ఆయనకీ బోలెడు మహిమలునాన్యిట.. నానాన్! తీసికెళళ్వూ.” అంది ఆయనవైపు 
పార్ధేయపూరవ్కంగా చూసూత్.  

ఆయన సాథ్ణువులా చూసాడు.. 
జానకి బాబాల పర్లోభంలో ఎలా పడింది? ఆయన మెదడులో మొదటసారిగా మెదిలిన ఆ పర్శన్ ఆయనని ఉకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ంటే 

నిరుతత్రుడై ఆమెనే చూసూత్ ఉండిపోయాడు.. 
(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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