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ఎరర్బడిన కళళ్తో, రేగిన జుటుట్, చెమటతో తడిసిన షరుట్... అలసిపోయి ఇలుల్ చేరాడు భాసక్ర. 
అతత్గారు, మావగారు కూరుచ్ని టివి చూసుత్నాన్రు. ఒక వారాత్ ఛానల లో మహేందర్ బాబాని గురించి అతనిని ఆశర్యించి వెళిళ్, 

అతని ఉచుచ్లో చికుక్కుని బయటకు వచిచ్న కొందరు యువతీ, యువకులతో, ఒక సామాజిక కారయ్కరత్తో, ఒక మనసత్తవ్ శాసత్ర వేతత్తో చరాచ్ 
కారయ్కర్మం నిరవ్హిసుత్నాన్రు.  

 భాసక్ర తన గదిలోకి వెళళ్బోతునన్వాడు ఆసకిత్గా ఆగిపోయాడు. 
 భాసక్ర రాకతో  టివి మీద నుంచి ఏకాగర్త పోయి అతని వైపు చూసిన లీలమమ్ అతని వాలకం చూసి గాభరాగా అడిగింది 

“ఏమయిందయాయ్.. అలా ఉనాన్వేం?” 
 ఆవిడ మాటకి ఆదినారాయణ కూడా టివి మీదనుంచి దృషిట్ తిపిప్ అలుల్డివైపు చూసాడు. 
 ఎనోన్ రోజులుగా  లంఖణాలు చేసిన వాడిలా ఉనన్ భాసక్రిన్ చూడగానే ఆయన గుండె తరుకుక్పోయింది. అలా ఉనాన్వేం అంటే ఏం 

సమాధానం చెపాత్డు.. అలాగే ఉంటాడు అనుకుంటూ తన వైపు నడచి వచిచ్ తన పకక్న కూరుచ్నన్ భాసక్ర భుజం మీద ఓదారుప్గా చేయి 
వేసాడు. 

 భాసక్ర సమాధానంగా ఆయన చేతిమీద తన చేయి వేసి పరావ్లేదు అనన్టుట్ మెతత్గా నొకిక్ వదిలేసాడు. 
 “ఎవరు వీళళ్ంతా” అడిగాడు టివి వైపు చూసూత్.. 
 “వీళళ్ంతా రక, రకాల సమసయ్లతో బాబాగారిని ఆశర్యించి వెళిల్ మోసపోయిన వాళుళ్ట.. ఈ ఛానల వాళళ్కి అలవాటేగా పర్తి 

ఇషూయ్ కి చెతత్, చెతత్ చరచ్లు పెటట్డం” అనాన్డు ఆదినారాయణ. 
 “ఏం చెపుత్నాన్రు... ఏది రిమోట ... ఇలా ఇవవ్ండి వాలుయ్ం పెంచుదాం” అంటూ ఆదినారాయణ కూరుచ్నన్ హాయ్ండ రెసట్ మీద ఉనన్ 

రిమోట వైపు చేయి చాచాడు భాసక్ర. 
 ఆదినారాయణ రిమోట భాసక్ర చేతికి ఇచాచ్డు. 
 భాసక్ర టివి వాలుయ్ం పెంచుతూ “అతత్యయ్గారు కొంచెం తలనొపిప్గా ఉంది కాఫీ ఇసాత్రా” అనాన్డు. 
 “నువువ్ భోజనం చేయలేదు ...” నసిగింది లీలమమ్. 
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 “ఇపుప్డేం భోజనం ఆరు దాటింది.. కాఫీ ఇవవ్ండి రాతిర్కి ఏకంగా భోంచేసాత్ను” అనాన్డు.  
 లీలమమ్ చేసేది లేక లేచి వంటగదిలోకి వెళిళ్పోయింది.  
 ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి ఇంటోల్ ఎవరూ కడుపునిండా తినడం లేదు, కంటి నిండా నిదర్ పోడం లేదు. ఇంటోల్ ఉనన్ నలుగురి 

కోసం బలవంతంగా ఏదో ఇంత అనన్ం, పపుప్ వండుతోంది కాని ఆవిడకి మెతుకు మింగుడుపడడం లేదు.  
 తన సంగతి ఎలా ఉనాన్ అటు పిలల్లు, ఇటు అలుల్డుని చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్పోతోంది. ఆవిడ గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ వచిచ్ంది 

ఒక నిటూట్రుప్. 
 ఫిర్డజ్ లోనించి పాల గినెన్ తీసి  సట్వ మీద పెటిట్ ఉదయం కాఫీ కలపగా మిగిలిన డికాషన మరో సట్వ మీద వేడి చేసింది. 
 పండంటి సంసారం ఇలా చేసావేంటి దేవుడా.. నా కూతురు ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? ఎందుకు వెళిళ్ంది.. తనంతట తనే వెళిళ్ందా... 

ఎవరనాన్ బలవంతంగా ఏదనాన్ భర్మ పెటిట్ తీసుకు వెళాళ్రా... ఎకక్డికి వెళిళ్నా కేష్మంగా ఇంటికి వచేచ్యాలని దీవించు తండిర్.. 
 భగవంతుడిని వేడుకుంటూ పొంగుతునన్ పాలగినెన్ దించి కాఫీ కలిపింది.  
 రెండు కపుప్లోల్ పోసి తీసుకుని వెళిల్ అలుల్డికి, భరత్కి ఇచిచ్ంది. 
 ఆవిడ ఇచిచ్న కాఫీ కపుప్ అందుకుంటూ “పిలల్లేరి” అడిగాడు భాసక్ర. 
 “అలా శారద గారింటికి వెళాల్రు.. వాళుళ్ ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటే శారద వచిచ్ తీసుకుని వెళిళ్ంది.” అంది లీలమమ్. 
 అతను ఏం  మాటాల్డకుండా టివి చూడడంలో మునిగాడు. 
 “ మీరు బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాల్రు?” యాంకర ఒక యువకుడిని అడిగాడు. 
 ఆ యువకుడు ముందు కొంచెం మొహమాట పడి చెపప్సాగాడు. “నేను ఒకమామ్యిని లవ చేసిన సార.. ఆమె నాతో మంచిగనే 

ఉంటది కానీ మాయ్రేజ చేసుకుందామంటే మా ఇంటోల్ ఒపుప్కోరు, వదుద్ అంటది..  
 “ఎపప్టినుంచి మీ ఇదద్రి ఎఫైర నడుసోత్ంది?” యాంకర మళిళ్ అడిగాడు.. 
 “రెండు సమసాత్ర్లు అయితుంది సార ...” 
 “రెండు సమసార్లు అంటే టూ ఇయరాస్...” 
 “ అవును సార ..” 
 “ అపప్టినుంచి ఆ అమామ్యి కూడా నినున్ పేర్మిసోత్ందా.” 
 “ అవును సార “ 
 “ పేర్మిసుత్నాన్ కానీ పెళిల్ వదుద్ అంటుందా..” 
 “ లే సార .. ఐ లవ యూ ఇంకా చెపప్లే.. కానీ బండి మీద తిరుగుడు, మూవీస పోవుడు, హోటలస్ అనిన్ నడుసుత్నన్యి..” 
 “ మీరిదద్రూ ఒకరికొకరు ఎలా పరిచయం?” 
 “ సేం కాలేజ ల ఇంటర చదువుతునన్ం ..మా ఇండుల్ కూడా...” 
 “ మీ ఇదద్రి మధాయ్ సినిమాలు షికారేల్నా ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా?” 
 “ అదే సార చెపిప్న కద మారేజ చేసుకుందమునుకుంటునన్” 
 “ నువువ్ అనుకుంటునాన్వు కానీ ఆ అమామ్యి అనుకోడం లేదు అవునా...కానీ నీతో తిరుగుతోంది.. మీ ఇదద్రి మధాయ్ శారీరక 

సంబంధం ఉందా” 
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 “అది, అది...” అతను ఇబబ్ందిగా అందరి మొహాల వైపు చూసి నీళుళ్ నమలసాగాడు.  
 యాంకర కి తను వేసిన పర్శన్కి అతని నుంచి వచేచ్ సమాధానం పూరిత్గా వినే సహనం లేనటుట్ అతని మాట పూరిత్  కాకుండానే మరో 

పర్శన్ అడుగుతుంటే భాసక్ర కి చిరాకు వేసింది. ఆ కురార్డు కూడా తెలల్మొహం వేసాడు యాంకర పర్శన్కి. 
 “సో నువువ్ సినిస్యర గా ఉనాన్ ఆ అమామ్యి లైట తీసుకుంది .. అవునా. అంటూ పేర్క్షకులతో ఇదీ విషయం ... నేటి సమాజంలో 

ఆడపిలల్లు పేర్మని ఫానీస్ గా తీసుకుంటునాన్రు.. పేర్మంటే షికారుల్, సినిమాలు, గిఫట్ లు అనే ఒక వాయ్మోహంలో ఉనాన్రు.. ఎందుకిలా 
జరుగుతోంది... నేటి తరం యువతీ, యువకులోల్ పేర్మ పటల్ సరైన అవగాహన లేకపోడానికి కారణం ఏంటి? పేర్మ పవితర్మైనది.. పేర్మంటే 
అమృతం లాంటిది.. పేర్మ ఎంత గొపప్దో తెలుసుకుందాం.. ఈ విషయం పర్ముఖ సైకాలజిసట్ డా. పాపయయ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం.. 
పాపయయ్ గారు వినాన్రు కదా ఇపుప్డు ఈ యువకుడు చెపిప్న విషయం .. ఇతని పేర్మ వయ్వహారంలో ఆ అమామ్యి తపుప్ందా...ఇతని 
తపుప్ందా? పూరిత్గా వయ్కిత్గతమైన పేర్మ వయ్వహారంలో బాబాగారి పర్మేయం ఎందుకు ఉండాలి.. ఇతను బాబాగారిని ఎందుకు కలవడానికి 
వెళాళ్డు..” 

 భాసక్ర అసహనంగా చానెల మారుసూత్ వీడి బొంద .. వెధవ భేతాళ పర్శన్లు వీడూను అని విసుకుక్నాన్డు. 
 మరో చానెల లో  కూడా బాబా విషయమే చరచ్ జరుగుతోంది. బాబాగారి రాసలీలలు అనే కాపష్న తో యాంకర వెనకాల ఒక 

బాయ్నేర కనిపిసోత్ంది. యాంకర కి అటూ, ఇటూ ఇదద్రేసి అమామ్యిలు కూరుచ్నాన్రు. యాంకర అడుగుతునాన్డు. 
 “ మీరు ఆశర్మానికి ఎపుప్డు వెళాళ్రు? ఎందుకు వెళాళ్రు?” 
 ఆ అమామ్యి కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ “ మా అతత్గారు ననున్ టారచ్ర పెడుతునన్ది.. మా నానన్ కటన్ం ఇవవ్లేనని పెళిళ్కి ముందే 

చెపాప్డు.. అపుప్డు మాకు కటన్ం ముఖయ్ం కాదు.. మీ అమామ్యి నచిచ్ంది.. చాలు అనాన్రు.. ఇపుప్డు రోజు మీ నానన్ కటన్ం ఇవవ్లేని 
చవట...నీకు కనీసం ఉదోయ్గం అయినా లేదు.. నయాపైస లేకుండా వచాచ్వు మా ఇంటికి... బాగా తిని బలిసిపోతునాన్వు .. నీకు పెరుగెందుకు 
అంటూ పలచ్టి మజిజ్గ పోసుత్ంది.. మా ఆయన నాకోసం పూలు తెసేత్ నీ మొహానికి పూలు కూడానా అంటూ లాగేసుకుంటుంది.. మా ఆయనకి 
చెపేత్ నేనేం చేయను అనాన్డు.. అందుకే బాబా దగగ్రకు వెళాల్ను.” 

 “అలాగా వెళేత్ ఏమనాన్రు బాబాగారు?” 
 “నేనునాన్కదా నీ  సమసయ్ వారం రోజులోల్ తిరేచ్సాత్.. ఈ వారం రోజులు నువువ్ మా ఆశర్మంలో ఉండు .. మా శిషుయ్లు ఏం చెపేత్ 

అది చేయి అనాన్రు..” 
 “మీరు ఉనాన్రా..” 
 ఆమె కళళ్లోల్ భయం ... “ ముందు ఉండదుద్ అనుకునాన్ను. కానీ నా కషాట్లు గటెట్కుక్తాయని ఆశ కలిగి మా అమమ్గారింటికి 

వెళుత్నాన్ను అని మా అతత్గారికి, మా ఆయనకీ చెపిప్ ఆశర్మానికి వెళాల్ను.” 
 “ఏం జరిగింది ఆశర్మంలో.” 
 ఆమె గభాలన్ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది.. 
 “చెపప్ండి ఏం జరిగింది” ముదాద్యిని లాయర అడిగినటుట్ గదిద్ంచి అడిగాడు యాంకర. 
 ఆమె వెకుక్తూ చెపప్సాగింది “ రాతిర్ ఎనిమిది వరకూ భజన సాగింది. ఎనిమిది అయాక పర్సాదం అంటూ కొంచెం పులిహోర 

పెటాట్రు.. తినాన్క ఇంక పడుకోండి ఉదయం నాలుగింటికే భజన మొదలు అవుతుంది అంటూ ననున్, నాతొ ఉనన్ ఇదిగో ఈ అమామ్యిని” 
అంటూ తన పకక్న కూరుచ్నన్ అమామ్యిని చూపించింది. 
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 “ మీరెందుకు వెళాళ్రు” ఆమెని అడిగాడు . 
 “మా పిలల్లు చెపిప్న మాట వినడం లేదు.. ఇరవై నాలుగు గంటలూ వీడియో లు చూసూత్ ఉంటారు.. చదువుకో మంటే కోపం.. 

కాసేపు బయటకు వెళిల్ ఆడుకో అంటే కోపం.. నాకు ఇదద్రు పిలల్లు, బాబు, పాపా .. పాపని నాకు ఇంటోల్ హెలప్ చేయమంటే కోపం.. 
మాఆయన అసలు ఏమి పటిట్ంచుకోడు. అందుకే నా బాధ బాబాగారికి చెబితే పిలల్లకి ఏదనాన్ తాయెతుత్ ఇసాత్రేమో అని వెళాళ్ను.” 

 “మంతార్లకు చింతకాయలూ రాలతాయా.. ఇది నేటి పర్శన్ ..” అని గటిట్గా  పేర్క్షకులతో అని మళిళ్ అడిగాడు “ఆ గదిలోకి వెళాళ్క 
ఏం జరిగింది?” 

 “ ఆ గదిలో, ఆ గదిలో ...” అంటూ తల వంచుకుంది ఆవిడ.. 
 “ మీరు చెపప్ండి ఏం జరిగింది.. జరగరానిది జరిగిందా..” 
 “అది చాలా పెదద్ పడక గది.. దానిలో మధయ్లో  పెదద్ పందిరి  మంచం ... మంచం మీద బాబాగారు .. ఆయన పకక్ ఇదద్రు 

అమామ్యిలూ అరధ్ నగన్ంగా కూరుచ్ని ఆయనకీ గాజు గాల్స లో విసీక్ పోసి ఇసుత్నాన్రు.. ఆయన వాళల్తో అసభయ్ంగా పర్వరిత్సూత్ 
తాగుతునాన్రు.. మేమిదద్రం అది చూసి భయంతో గదిలోంచి పరిగెతుత్కుంటూ బయటకి వచాచ్ం.. మమమ్లిన్ పటుట్కోడానికి ఇదద్రు శిశుయ్లు 
మా వెనకే వచాచ్రు.. ఆ క్షణంలో మాకు పిచిచ్ బలం వచిచ్ంది. చాలా వేగంగా పరిగెతిత్ రోడ మీదకి వచాచ్ము. ఆ రాతిర్ ఇంటికి వెళళ్లేము.. 
ఎకక్డ ఉండలేము.. భయం..భయం .. నేరుగా పోలీస సేట్షన కి వెళాళ్ము..” 

 “అసభయ్ంగా అంటే ఎలా ... వాళళ్ మీద చేయి వేసి కూరుచ్నాన్రా... లేక ఇంకా దగగ్రగా..” 
 భాసక్ర మండి పడుతూ రిమోట విసిరేసి అనాన్డు  “రాను, రానూ మీడియా చండాలంగా తయారవుతోంది.  పర్తి ఇషూయ్ లో బూతు 

చూడడం అలవాటు అయింది.. ఇవి చానలస్ కాదు.. బోర్తల హౌస లు” అంటూ విసురుగా లేచి లోపలికి వెళిల్ పోయాడు. 
 అతని ఆవేశం చూసిన లీలమమ్ వణికిపోయింది. కింద పడిన రిమోట తీసి టివి ఆఫ చేసింది. ఆదినారాయణ సోఫాలో కాళుళ్ 

చాపుకుని పడుకునాన్డు. 
 కిరణ కారు కొతత్ పేట చేరింది. బాగా రదీద్గా ఉంది. మెటోర్ కనర్స్ట్క్షన వలల్  కాబోలు టార్ఫిక జాం అయింది. వాహనాల 

రణగొణధవ్నులతో , హారన మోతలతో పిచేచ్కిక్పోయేలా ఉంది.  
 జానకికి మెలకు వచిచ్ంది..కళుళ్ తెరిచి కిటికిలోంచి చూసూత్ “ఎకక్డికి వచాచ్ం” అంది. 
 కిరణిక్ కొంచెం భయం వేసింది.. బాబాగారి దగగ్రకు అని చెపిప్ తీసుకు వచాచ్డు.. హైదరాబాద చేరిందాకా మూడు గంటల సేపు 

నిదర్పోడానికి చాలా తకుక్వ డోస మతుత్ మందు ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు హైదరాబాద అంటే గొడవ చేయదు కదా ...అనుకుంటూ  తొణకుక్ండా 
అనాన్డు “హైదరాబాద .. మీ ఇంటికి వెళుత్నాన్ము .. ఇపుప్డు మీరే నాకు రూట చెపాప్లి.” 

 అనూహయ్ంగా జానకి” హైదరాబాదా” అంటూ వెరిర్ ఆనందంతో అరిచింది. 
 హమమ్యయ్ అనుకునాన్డు కిరణ “అవునండి” అనాన్డు. 
 జానకి మనసు పురివిపిప్న నెమలిలా అయింది. “మా ఇంటికా? ఎకక్డ? ఎకక్డికి వచాచ్ం... అవును వెళాళ్లి... నా పిలల్లని 

చూడాలి.. నా చరిత ఎలా ఉందొ.. ఏం చేసోత్ందో.. ఆయన ఎలా ఉనాన్రో ... వెళాళ్లి” అంది ఉదేవ్గంగా.. 
 కిరణ రిలాకస్ అయి  నవువ్కుని “ఇపుప్డు చెపప్ండి అషట్లకిష్ గుడి దగగ్రకు వచాచ్ం .. మీ ఇలుల్ ఎకక్డ?” అనాన్డు. 
 అపుప్డు దాదాపు తొమిమ్ది దాటుతోంది. 
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 గుడి తలుపులు అపుప్డే  మూసినటుట్నాన్రు. భకుత్లు నలుగురైదుగురు గుడి మెటల్ మీద కూరుచ్ని చలల్గాలి ఆసావ్దిసుత్నాన్రు. భకుత్ల 
చెపుప్లు భదర్ంగా చూసే చినన్ వాయ్పారసుత్లు చిలల్ర లేకక్పెటుట్కుంటునాన్రు .  

 గుడి పర్ధాన దావ్రం ముందు నుంచి కారు వెళోత్ంటే జానకి విండో వైపు జరిగి “ముందు ఈ గాల్స దించు బాబు” అంది. 
 కిరణ గాల్స దించాడు.. ఆవిడ విండో లోంచి తొంగి చూసూత్ “ఆ, ఆ ఇటే .. ఎడం పకక్కి తిపుప్” అని అరిచింది. 
 ఆ క్షణం ఆవిడ తను బాబాగారిని కలుసుకోకుండా వచాచ్ను అనన్ విషయం మరిచ్పోయింది.. ఎంతో కాలంగా తన ఇంటికి, భరత్, 

పిలల్లకి దూరంగా ఉండి ఇపుప్డే వాళళ్ని చూడబోతునాన్ననన్ ఆనందం, ఉదేవ్గం ఆపుకోలేకపోతోంది.. ఒళళ్ంతా పులకించిపోతోంది.. 
అషట్లకిష్ గుడి గోపురం, ఆ పరిసరాలు, తను భరత్తో, పిలల్లతో కలిసి ఎకిక్న మెటుల్ కనుమరుగు అవుతోంటే వెనకిక్ వెనకిక్ తిరిగి  చూసూత్ ఇలుల్ 
సమీపించగానే గటిట్గా అరిచింది “ఇదే మా  ఇలుల్.. అయోయ్... ఆపు బాబు ఆపు ...” 

 కారు ఆగింది.  
 అపుప్డే శారద ఇంటోల్నే డినన్ర చేసి ఇంటికి తిరిగి వసుత్నన్ చరిత, హరి గేటు  ముందు కారు ఆగడం చూసి ఎవరో వచాచ్రు 

మనింటికి అనుకుంటూ  గబ, గబా వచాచ్రు.. కిరణ కారు దిగి, బాయ్క డోర తిరిచాడు. గభాలన్ దిగబోయిన జానకి తూలిపడబోయింది. 
చటుకుక్న ఆవిడని పటుట్కుని దిగడానికి సాయం చేసాడు.  

 సీట్ర్ట లైట వెలుగులో తలిల్ని గురిత్ంచిన చరిత, హరి ఒకేసారి గటిట్గా అరిచారు.. “అమమ్ ... అమామ్..” పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ అమామ్ 
అంటూ ఏడుసూత్ ఆవిడని చుటేట్శారు.  

 జానకి దుఖంతో వణికిపోతూ గొంతులోంచి మాటరాక వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ పిలల్లని దగగ్రకు తీసుకుంది. 
 కిరణ కి కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి.  
 అపుప్డే పిలల్లు ఇంకా రాలేదు అనుకుంటూ వీధి గుమమ్ంలోకి వచిచ్న లీలమమ్ గేటు ముందు ఆగి ఉనన్ కారు, అకక్డ  హడావుడి,  

పిలల్లు ఎవరినో కౌగలించుకుని ఉండడం అదంతా చూసి కళళ్దాద్లు సరి చేసుకుంటూ “ ఏవండి ఇలా రండి తవ్రగా” అంటూ భరత్ని 
పిలిచింది. 

 “ఆ, ఆ వసుత్నాన్” అంటూ సోఫాలోంచి ఆదినారాయణ లేచి వచేచ్లోగా పిలల్లిదద్రూ చెరో వైపు పటుట్కుని నడిపిసూత్ జానకిని లోపలికి 
తీసుకు వచాచ్రు. ఇంటోల్ అడుగు పెటిట్న జానకి ఎదురుగ గుమమ్ంలో ఉనన్ తలిల్ని చూసి అమామ్ అంటూ పిలల్లని విడిపించుకుని ఆవిడ గుండెల 
మీద వాలిపోయి బావురుమంది. 

 నిరాఘ్ంతపోయి నిలబడిన లీలమమ్ అమమ్మమ్ అమమ్ అమమ్ వచిచ్ంది అనన్ పిలల్ల మాటతో సప్ృహ వచిచ్న దానిలా అమామ్ జానకి 
అంటూ కూతురిన్ గటిట్గా కౌగలించుకుంది. అపుప్డే అటు వచిచ్న ఆదినారాయణ  జానకీ అంటూ గటిట్గా అరిచాడు. 

 తన ఆ గదిలో పడుకుని అసిథ్మితంగా మంచం మీద దొరుల్తునన్ భాసక్ర జానకి అనాన్ ఆదినారాయణ కేకకి గభాలన్ బయటకి 
వచాచ్డు. 

 అకక్డి దృశయ్ం చూసి సత్ంభించిపోయాడు. 
(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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