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       కాశీ విశాలాకిష్ గుడిని చేరింది వసుంధర. ఒక చేతిలో అనన్పాతర్, మరో చేతిలో గరిట...పటుట్కునన్ 

అమమ్వారి ఎదుట నిలబడి, చేతులు జోడించి, తనమ్యంగా, మనసారా అనన్పూరాణ్షట్కం చదివింది.   
 “ అమామ్, నీ దయతో ‘అరాధ్కలితో’ ఉండే రోజు ఎపుప్డూ రాలేదు. ఒకక్గానొకక్ కొడుకుకి  జీవితానిన్ 

కూడా అందించగలిగాను. అందుకు ఆ జనామ్ంతం నీకు ఋణపడి ఉంటాను. ఇనేన్ళల్కు నినున్ దరిశ్ంచాలనే నా కోరిక 
తీరింది. మనసా, శిరసా నీకు కృతజణ్తలు తెలియచేసుకుంటునాన్ను. ఈ రెకక్లోల్ శకిత్ని మరి కొనేన్ళుల్ ఉండేటటుల్ చూడు 
తలీల్. నా మనవడి కోసం నేను చేసే పర్ణాళిక ఆగకూడదనే నా ఆశ“ అంటూ తలవంచి నమసక్రించింది.  

అనన్పూరణ్ దరశ్నం ముగించుకుని  విశేవ్శవ్రుడి గుడికి వెళిల్ంది. “ఈ కాశీలో పార్ణం వదిలితే 
మోక్షమంటారు. అది అందరికీ సాధయ్మయేయ్ది కాదు. నేను ఎకక్డ ఉనాన్, తుది శావ్స విడిచే సమయాన నీ రూపం 
మదిలో దరిశ్సూత్, నినున్ సమ్రిసూత్ తనువు చాలించే వరానిన్ ఇయియ్ ఈశవ్రా“ అని పార్రిధ్ంచింది. తరువాత ఆతృతగా 
నడుసూత్ గెసట్ హౌస చేరింది.   . 

“ఏవమామ్ , తెలాల్రకముందే ఎకక్డికి వెళిళ్ వసుత్నాన్వు” ఆమె రాకను గమనించిన పారవ్తమమ్ ఆశచ్రయ్ంగా 
అడిగింది.  
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“ఈ రోజు వెళిళ్ పోతునాన్ము కదా. ఎందుకో ఒకసారి అమమ్వారిని, అయయ్వారిని దరిశ్ంచుకోవాలని 
పించింది....అందుకే “ నసుగుతూ సమాధానం చెపిప్ంది వసుంధర.  

“తొమిమ్ది రోజులుగా ఈ కాశీ కేష్తర్ం లో ఉండి , పవితర్మైన ఘాటల్లోల్ సాన్నాలు చేశాము. దైవ దరశ్నాలు 
చేసుకునాన్ము. గంగా హారతులు దరిశ్ంచి పులకించాము. అయినా తృపిత్ కలుగ లేదా. సరే, అందరూ లేచే వేళ అయియ్ంది. 
ఏరాప్టుల్ చూడు “ అంది నవువ్తూ పారవ్తమమ్.    

“అలాగే పినిన్ గారు “ అంటూ పనిలోకి జొరబడింది వసుంధర. 
      ***** 
సాయంకాలం ఐదు గంటలయియ్ంది. రాతిర్ పర్యాణానికి సిదద్మవుతునాన్రు. సామానులని 

సరుద్కుంటునాన్రు.  
 “వసుంధర, చెపిప్ంది గురుత్ందిగా. ఈ పూట పెందరాడే భోజనాలు చేసే ఏరాప్టు చెయియ్. రాతిర్ 

పర్యాణం లో ఇబబ్ంది లేకుండా ఉంటుంది “ కిచెన లో ఉనన్ వసుంధరకు వినపడేటటుల్ చెపిప్ంది పారవ్తమమ్.  
“ఆ పనిలోనే ఉనాన్ను, పినిన్ గారు “ వంట గదిలో కూర తరుగుతునన్ వసుంధర అకక్డ నుండే జవాబు 

చెపిప్ంది.  
ఇంతలో సట్వ మీద పాలు పొంగుతునన్టుల్ అనిపించి , కిర్ంద కూరుచ్నన్ వసుంధర చిటుకుక్న లేచింది. ఆ 

తొందరలో , కాలి గోటికి చీర తగిలి గబుకుక్న నేల కూలబడిపోయింది. ‘అమామ్’ అని ఆమె పెటిట్న కేకకు పర్కక్ రూమ లో 
ఉనన్ పారవ్తమమ్ గారు, మరో ఇదద్రు గబ గబా అకక్డకు వచిచ్ నేల మీద కూలబడడ్ వసుంధరను చూసి షాక అయాయ్రు.  

అతి కషట్ం మీద లేపి పర్కక్ రూమ లో మంచం మీదకు చేరాచ్రు. నొపిప్ తటుట్కోలేక మూలుగుతోంది 
వసుంధర.  

“రాతిర్కి పర్యాణం , ఎందుకైనా మంచిది, ఎవరనాన్ డాకట్ర ని కనస్లట్ చేదాద్ము “ అంటూ ఒకరు 
రిసెపష్నిసట్ దగగ్రికెళిల్ డాకట్ర వివరాలు తీసుకునాన్రు.  

ముందు వసుంధరనే డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెడదామని పర్యతిన్ంచి, ఆమె కదలలేక పోవటంతో డాకట్ర ని 
రికెవ్సట్ చేసి గెసట్ హౌస కి పిలిపించారు.  

“హెయిర లైన ఫార్కచ్ర, పదిహేను రోజుల పాటు బెడ రెసట్ “ అని డాకట్ర పర్కటించాడు. అది విని, పిలల్లు 
ఆడుకునే ఆటలో ‘సాట్టుయ్ ‘ అనగానే ఎకక్డి వారు అకక్డ నిలిచిపోయి నటుల్ అందరూ మానర్ప్ డి పోయారు. వసుంధకి 
కూడా మనసంతా ఆవేదన అలుముకుంది.  
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“ఈ యాతర్లో అందుకునన్ సంతోషానిన్, తెలియని మాయ ఏదో అదృశయ్ం చేసినటుల్ నాకు ఎందుకు 
ఇలాంటి సిథ్తి వచిచ్ంది ఈశవ్రా ? ఎనోన్ ఏళల్ కిర్తం ఏరప్డడ్ కోరిక, ఇనాన్ళల్కు తీరిందనుకుంటే ఇలా జరిగిందే? ఏమిటీ 
రాత...‘చేతిలో గీతలాల్గే, జీవితం లో మలుపులు కూడా అరధ్ం కావా’ ” వసుంధర మనసంతా మూగ వేదన...   

***** 
కాశీతో వసుంధరకునన్ భాహయ్మైన అనుబంధం పటుట్మని పది రోజులు కూడా లేదు. కానీ కాశీ దరశ్నం 

పై అనురకిత్ పుటిట్ ఎనోన్ సంవతస్రాలు అయియ్ంది.  
దాదాపు ముపైప్ ఏళల్  కిర్తం భరత్తో, కొడుకు తో కలిసి దూరపు బంధువుల ఇంటోల్ కాశీ సమారాధనకు 

వెళిల్ంది. ఆ సందరభ్ంగా వారణాశి కేష్తర్ం గురించి వినన్ విశేషాలు, ఆమెలో ఆ పవితర్మైన కాశీ ని చూడాలనే ఇచఛ్ను 
కలుగచేశాయి.  

“ఆ పుణయ్కేష్తార్నిన్ మనం కూడా దరిశ్దాద్మండీ “ అని కోరింది భరత్ను.  
“మన ఆరిధ్క పరిసిథ్తి అంతంత మాతర్ం. చెలెల్లి పెళిళ్కి చేసిన అపుప్ కూడా ఉంది. అది తీరిన తరువాత 

చూదాద్ము“ అనాన్డు భరత్.  
ఆ అపుప్ తీరకముందే , అతని ఆయువు తీరిపోయి లారీ యాకిస్డెంట లో పరమపదించాడు.   
చినన్ వయసులో, అభంశుభం తెలియని కొడుకుతో మిగిలింది వసుంధర. చేతిలో రూపాయి లేని పరిసిథ్తి.   
ఆరిధ్క పరంగా ఆదుకునే సోథ్మత ఉనన్వాళుళ్ ఎవరూ లేరు.  
చివరకు తమ పొటట్పోసుకోవటానికి, నలుగురి  పొటట్లు నింపే వంటమనిషిగా మారక తపప్లేదు 

వసుంధరకు. 
 అందుకే కొడుకిక్ గొపప్ చదువులు చెపిప్ంచలేకపోయింది కానీ బర్తుకు నడిచేమేర చేయూత 

ఇవవ్గలిగింది. కొడుకు ఒక ఇంటి వాడై  ఓ కొడుకిక్ తండిర్ కూడా అయాయ్డు.  
 ‘ఇంకా శర్మ పడొదుద్, విశార్ంతి తీసుకో’ అని కొడుకూ, కోడలు చెపిప్నా  
 “రెకక్లోల్ శకిత్  ఉనన్ంత వరకూ పకిష్ ఎగరాలి, మనిషి శర్మించాలి ....లేకపోతే బర్తికి ఉండీ చచిచ్ 

పోయినటేల్ “ అంటూ వారి మాటలు తోసి పుచిచ్ తన వృతిత్ని కొనసాగిసోత్ంది.  
ఐదారు కుటుంబాల వాళుళ్ కలిసి కాశీ యాతర్కు బయలుదేరారు. వండి పెటట్టానికి, తమ కూడా 

వసుంధరను  రమమ్ని కోరారు. వారితో ఆమెకి అనుబంధం పాతిక ముపైప్ ఏళల్ పైగా ఉంది. వారి ఇళళ్లోల్ అవసరాలకి , 
పెళిళ్ళళ్కి ఆమె వంట చేసింది.  

విషయం వినగానే “అంత దూరం పర్యాణం, పైగా అంతమందికి కషట్పడి వంట చేయటం. వదద్మామ్. 
నేను వీలు చూసుకుని తీసుకువెడతాను“ బుజజ్గించినటేల్ చెపాప్డు కొడుకు.  
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“కనాన్, నువువ్ తీసుకు వెళిళ్నా, అకక్డ తొమిమ్ది రోజులు ఉండటానికి మీ ఉదోయ్గాలతో కుదురుతుందా 
చెపుప్. ఇది అనుకోని గొపప్ అవకాశం. నీకు తెలుసుగా, వాళుళ్ ననున్ఇంటోల్ మనిషిలాగా చూసాత్రు. అడుడ్ చెపప్కు “ 
బర్తిమాలినటేల్ చెపిప్ంది. ఇహ కాదనలేక పోయాడు కొడుకు. ఈ విధంగా తన వృతిత్, మొటట్ మొదటి సారిగా ఎనలేని 
తృపిత్ని ఇచిచ్ంది వసుంధరకు.   

కాశీలో ముందుగా బుక చేసుకునన్ గెసట్  హౌస లో దిగారు. ఆతీమ్యంగా వారు అందిసుత్నన్ సాయంతో, 
ఇనిన్ రోజులుగా అందరికీ వండి పెటిట్ంది. వారందరితో కలిసి తొమిమ్ది రోజులుగా పవితర్మైన అసీ ఘాట, మణికరిణ్క 
ఘాట, దశాశవ్మేధా ఘాట, ఆదికేశవ ఘాట లాంటి విశిషట్మైన ఘాటల్లోల్ సాన్నాలు చేసింది. అనన్పూరణ్ , విశేవ్శవ్రులను 
, గంగా హారతులను, ఇతర విశేషాలను దరిశ్ంచి మనసారా ఆసావ్దించింది. ఇహ తిరుగు పర్యాణానికి సిదద్మయిన వేళ, 
అనుకోని అవాంతరం వచిచ్ పడింది.  

      *****    
“ పాలు పొంగి పోతే తుడుచుకోవచుచ్ ..ఎందుకు హడావిడిగా లేవటం “ అంటూ ఒకరి నిషూట్రం.  
“ఈమె పడటం మన పర్యాణానికి అడడ్ం పడేటటుల్ంది” మరొకరి విసుగు.  
ఓ మంచి పనికి అభినందనలు ఒకక్ ముకక్లో చెపుతారేమో కానీ పొరపాటుకు మటుకు విమరశ్లు అనేక 

కోణాలోల్ వయ్కత్ పరచటం మానవనైజం.  
దూసుకొసుత్నన్ మాటలు…వింటునన్ వసుంధర లో” నినన్టిదాకా, ‘బయట ఆహారం తిని ఆరోగయ్ం 

చెడిపోకుండా హాయిగా వండి పెటాట్వు. కాశీ యాతర్ పర్శాంతంగా చేసుకుంటునాన్ము. లేకపోతే చాలా ఇబబ్ంది అయేయ్ది’  
అనన్వాళుల్ ఇపుప్డు ‘నువేవ్ మాకు భారం’ అంటునాన్రే” అనన్ ఆలోచన.  

 అంతలోనే ఆమెలో “పరమేశవ్రా, వారి పటల్ నా ఈ ఆలోచనలు క్షమించు, వాళళ్ పుణాయ్నే నీ దరశ్నం 
అయియ్ంది” అనే అపరాధ భావన.  

“ఇపుప్డు మన పర్యాణం కూడా ఆగిపోయినటేల్నా” 
“అమోమ్, అది ఎలా కుదురుతుంది? పాప కు ఫైనల ఇయర పరీక్షలు దగగ్రకు  వసుత్నాన్యని అమమ్ను 

తీసుకు వచిచ్ తోడుగా ఉంచి వచాచ్ను “  
“మా అబాబ్యికి ఇంకో వారం లో తాంబూలాలు, ఇపుప్డు ఎటాల్ “ అందరూ తమ తమ ఇబబ్ందులు 

చెపుప్కుంటూ కలవర పడుతునాన్రు.  
“వెళళ్గానే కాశీ సమారాధన  అనుకునాన్ను. మన వసుంధరనే వంటకు మాటాల్డుకునాన్ను. అది కూడా 

జరిగేటటుల్ లేదు “  
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అది వినన్  వసుంధరలో ఓ ఉలికి పాటు. తాను ఒపుప్కునన్ వంట పనుల గురించి ఆమెలో కంగారు 
మొదలయియ్ంది.  

“నేను ఒపుప్కునన్ వంట పనులు అనీన్ ఇహ పోయినటేల్నా? అంటే, వాటి నుండి వచేచ్ ఆదాయం? కొడుకిక్ 
కూడా తెలియకుండా నెల నెలా మనవడి పేరన బాయ్ంక లో వేసే డబుబ్ల సంగతి ఏమిటి ? “ ఆమెలో కలవరం.  

“ కొడుకిక్ పెదద్ చదువులు చెపిప్ంచ లేక పోయాను. కనీసం మనవడి చదువుకి ‘ఉడతా సాయం‘ లాగా 
నాకు  

చేతనైనది చేయాలి “ అనేది వసుంధర మనసులో కోరిక. అందుకే కొడుకు, కోడలు వంటలు చేయొదద్నాన్, 
శకిత్ మేరకు శర్మిసోత్ంది. అలా వచిచ్న సొముమ్ను వారికి తెలియకుండా మనవడి పేర పొదుపు చేసోత్ంది. ఆ సావ్తంతర్ం , 
సేవ్చచ్ ఆమెకు ఉనాన్యి.  

                                                         **** 
చివరకు వసుంధర కొడుకిక్ ఫోన చేసి కంగారు పడకుండా, మెలల్గా విషయం వివరించారు.  
“ ‘కాసత్ ఓపిక పటట్మామ్ , నేను వెంట పెటుట్కుని తీసుకు వెడతానంటే ’ వినకుండా వెళాళ్వు. ఇపుప్డు 

చూడు ఎంత ఇబబ్ంది పడుతునాన్వో “ విసుగు, ఆందోళన కలిపి వయ్కత్ పరిచాడు వసుంధర కొడుకు.  
సమాధానం చెపప్లేక పోయింది వసుంధర.  
“నేను కానీ, నీ కోడలు కానీ  వెంటనే బయలుదేరి రాలేము. ఒకవేళ వచిచ్నా, మా ఉధోయ్గాలు దృషాట్య్ 

అనిన్ రోజులు ఉండలేము. అమమ్కు  సౌకరయ్ంగా ఉండేటటుల్ ఏరాప్టు చేయండి. కోలుకోగానే, నేను వెళిళ్ తెచుచ్కుంటాను. 
ఎంత ఖరైచ్నా ఫరవాలేదు “ ఆతృతగా చెపాప్డు.  

“ఆమెను వదిలేసి వచెచ్యయ్టానికి మాకు మనసు రావటం లేదు. అలాగని అనిన్ రోజులు ఉండే పరిసిథ్తి 
లేదు . ఏమనుకోవదుద్. మంచి ఏరాప్టు చేసే వసాత్ము. ఖరుచ్ గురించి మేము చూసుకుంటాము “ అని భరోసా ఇచాచ్రు.  

“ఆరోగయ్ం సరిగా లేని వారిని , బెడ రెసట్ లో ఉండే వారిని చూసే సతర్ం ఒకటి ఉంది. అకక్డ ఉచిత సేవే 
కాదు డబుబ్లు కటిట్ ఉండే పర్తేయ్క రూమ సదుపాయం కూడా ఉంది. అంతా బాగుంటుంది “ అని గెసట్ హౌస వాళుళ్ 
ఇచిచ్న సలహాతో వసుంధరను ఆ పర్కక్నే ఉనన్ సతర్ం లో సెప్షల రూమ కి షిఫట్ చేశారు. 

మరోసారి ఆమెతో పాటు ఉండిపోలేని తమ అశకత్తను వినిపించి, ఆపై జాగర్తత్లు చెపిప్ తమ నెలవులకు 
పర్యాణమయాయ్రు.    

**** 
సతర్ం లో అలవాటు పడటానికి వసుంధరకు నాలుగైదు రోజులు పటిట్ంది. మనసంతా ఆవహించిన 

దిగులు కొంత తొలగటంతో, అకక్డ జరుగుతునన్ కారయ్కర్మాలు గమనించటం మొదలుపెటిట్ంది. ఈశవ్ర సనిన్ధిలో తుది 
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శావ్స విడవాలని ఎకక్డెకక్డి నుండో వచిచ్ అకక్డ చేరిన వారు ఎందరో. ఏ తార తమాయ్లు లేకుండా అందరిదీ ఒకే జీవన 
విధానం.  సేవా దృకప్థం. ఈశవ్ర నామ సమ్రణ. అందరూ ఎవరికి తోచిన సాయం వారు చేసుత్నాన్రు. కాసత్ 
తేరుకోవటంతో  వసుంధర కూడా పెదద్ శర్మ పడకుండా, ఓ చోట కూరుచ్ని పూలు మాలలు కటట్టం లాంటి చినన్ చినన్ 
పనులులలో సాయ పడుతోంది.  

ఓ పర్కక్ అంతా బాగానే అనిపిసుత్నాన్, మరో పర్కక్ తను ఒపుప్కునన్ వంటలు, దానిపై ఆదాయం...మనవడి 
పేర బాయ్ంక లో జమ చేయాలిస్న డబుబ్లు కలవర పెడుతునాన్యి ఆమెను.  

ఆ రోజు తెలల్వారుతూనే, సతర్ం లో కల కలం. గత పదేళుల్గా అకక్డే జీవిసుత్నన్ చందర్శేఖరం గారు ముకిత్ 
పొందారు.  ఆ సాయంతర్ం కలాల్ ఆయన భారయ్, కనన్ బిడడ్లు వచిచ్ వాలారు. వారి డాబూ దరప్ం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది 
వసుంధర.  

చందర్శేఖరం గారు పెదద్ వాయ్పారసుత్డనీ, ఈశవ్ర సనిన్ధిలో గడపటానికి సకల భోగాలు, బంధాలు 
పరితయ్జించి వచాచ్డని తెలిసి మరింత విసమ్యానికి గురయియ్ంది.   

“తన వారందరికీ సరవ్ సౌఖాయ్లు కలిప్ంచి, ఆ తృపిత్ తో...వారికి ఏ లోటూ రాదనే భరోసాతో ఇకక్డ ఉండి 
పోగలిగాడు. ఉనన్వాళళ్కి ఏముంది, ఏది చేసినా చెలుల్తుంది. ‘తాయ్గం’ తో సహా వాళుళ్ ఏవైనా చేయగలరు. నా బోటి 
వాళళ్కే కషట్ం “ నిషూట్రంగా అనుకుంది వసుంధర.  

“ఆయన చూడండీ, అనీన్ వదిలి పెటిట్ మనతో కలిసి సాధారణ జీవితం గడిపాడు. మరి భారయ్, ఆ 
సుఖాలను, బంధాలనీ వదులుకోలేక భరత్ కు, ఈ పుణయ్ కేష్తార్నికి దూరంగా ఉండిపోయింది. దేనికైనా ఆ 
ఈశవ్రానుగర్హం ఉండాలి “ అంది అకక్డ ఉనన్ ఓ పెదాద్మె.  తన మనసులో ఆలోచనలను పసిగటిట్, జవాబు 
చెపుతునన్టుల్గా అనన్ ఆవిడ మాటలకు వసుంధర ఉలికిక్పడింది.  

      **** 
వసుంధర పూరిత్గా కోలుకుంది. కొడుకు, కోడలు, మనవడు  ఫోన లు చేసి మాటాల్డుతునాన్రు. కొడుకు 

వచిచ్ తీసుకు వెళళ్టానికి పర్యాణ సనాన్హాలు చేసుకుంటునాన్డు.  
“బామామ్, ఎపుప్డు వసాత్వు . అకక్డ నుండి కాశీ దారాలు తెసాత్ననాన్వుగా, కొనాన్వా? నువువ్ లేక పోతే 

నాకు బోర కొడుతోంది. కాశీ మజిలీ కథలు ఏవేవో చెపుతాననాన్వు. తొందరగా వచెచ్యియ్ బామామ్ “ బెంగగా...గారంగా 
పలికాడు ఎనిమిదేళళ్ మనవడు.  

మనవడి మాటలకి మనసు ఆరర్ధ్ మయియ్ంది. తనని తాను సంభాళించుకుంటూ “నానన్ 
వసుత్నాన్డుగా...తవ్రలో వచేచ్సాత్ను “ అంది బుజజ్గిసుత్నన్టుల్.  
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తరువాత కొడుకుతో మాటాల్డుతూ “నేను బాగానే ఉనాన్ను. కానీ వంటల గురించే టెనష్న గా ఉంది రా“ 
అంది దిగులుగా.  

“ముందుగా నీ ఆరోగయ్ం చూసుకో అమామ్. వాటి గురించి పర్కక్న పెటుట్”  
“ అలా ఎలారా?”  
“నినున్ చూసుకునే పాటి వెసులు బాటు నాకుంది. నా మాట విని, ఇపుప్డనాన్ ఆ వంటల గురించి 

ఆలోచన మానెయియ్ “  
“నీకు చెపప్ని విషయం ఒకటుందిరా “ అంది మొహమాటు పడుతూ.  
“ఏమిటమామ్ “ సహనంగా అడిగాడు కొడుకు.  
“మనవడి పేరు మీద బాయ్ంక లో డబుబ్ జమ చేసుత్నాన్ను. ఇపుప్డు వంటలు ఆగిపోతే, అది ఎలా అనే నా 

బెంగ” మనసులో మాట మెలల్గా చెపిప్ంది. 
ఫకుక్న నవావ్డు కొడుకు.   
“ఎందుకురా ఆ నవువ్ “ అయోయ్మయంగా అడిగింది వసుంధర.  
 “పిచిచ్ అమామ్ ...నీ అరధ్ం లేని మాటలకు నవవ్క ఏమి చెయయ్ను. నీ కొడుకు బాధయ్త నీవు ఎలా 

నిరవ్రిత్ంచావో, అలాగే నా కొడుకు మంచి చెడులు నేను చూసుకోవాలి. వాడి భవిషయ్తుత్ గురించిన భారం నాది కదమామ్. 
అలాటి ఆలోచనలు వదిలిపెటెట్యియ్. నాకు కాసత్ ఆఫీసు పని ఉంది. ఉంటాను “ అంటూ ఫోన పెటేట్సాడు.  

కొడుకు మాటలకు  “వాడి మాటల అరధ్ం ఏమిటీ ? బాధయ్తలను వదులుకోమనా? బంధాలను 
తెంచుకోమనా?” అనన్ భావనలతో  వసుంధరలో ఏదో కలవరం. భోజనం అయిందనిపించి, పడక చేరింది.  

“ఇళుళ్ , వాకిళుళ్ వదులుకుని, బంధాల చికుక్ముడుల నుండి విడివడి కాశీ చేరిన వారు ఎందరో? కానీ ఈ 
కేష్తార్నిన్ దరిశ్ంచి, ఇంటికి పర్యాణమైన నేను ఊహాతీతంగా ఇలా చికుక్బడి పోవటం  ఏమిటీ ? నేను ఒకటి తలిసేత్ ఆ 
దైవం మరోటి తలుసుత్నాన్డా?”  ఎడతెరిపి ఆలోచనలతో సతమవుతూ పర్కక్కు ఒతిత్గిలిల్ంది. ఎవరో పంచిపెడితే, ఆ పర్కక్నే 
పెటిట్న మామిడి పండు చేతికి తగిలింది. తన కిషట్మైన మామిడి పండును మొనన్ మొనన్నే ఆ కాశీలోనే  విడిచి పెటిట్ంది. 
పండుని చేతిలోకి తీసుకుంది. ఆమెలో అంతరమ్ధనం మొదలయియ్ంది.  

***** 
“ అమమ్, రేపే బయలుదేరుతునాన్ను. ఒకక్రోజు లో అకక్డ ముఖయ్మైనవి దరశ్నం చేసుకుని వెంటనే 

బయలుదేరాలి. అనీన్ సరుద్కుని సిదధ్ంగా ఉండు“ ఫోన లో ఉతాస్హంగా చెపాప్డు కొడుకు.  
“ఒక విషయం రా...”  
“ఏంటమామ్”  
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“నేనికక్డే ఈ కాశీలోనే ఉండి పోతాను “ సిథ్రంగా చెపిప్ంది.  
“అమామ్, ఏమంటునాన్వు ? నా మాటలతో ఏమనాన్ కషట్ పెటాట్నా“ అనాన్డు కంగారుగా.  
“ అదేమీ లేదు కనాన్. వదిలి వేయవలసింది కేవలం మనకిషట్మైన పదారధ్ం మాతర్మే కాదు ఈ భవ 

బంధాలు కూడా ‘ అని అరధ్ం అయియ్ంది. అంతే”    
“అమామ్, అరధ్ం లేకుండా మాటాల్డకు. ఒకక్దానివి ఎలా ఉంటావు.. ఏమి చేసి  బర్తుకుతావు?”  
“చేరవలసిన చోటుకి చేరాను. ఒంటరితనం ఏముంది? ఇనాన్ళుళ్ ననున్ బర్తికించిన వంటే  చేసాత్ను. 

కొంత భుకిత్కి , మరికొంత సేవకి”  
“ఏమిటి ఈ వైరాగయ్ం..ఎందుకు”  కొడుకు గొంతులో దిగులు.  
“ఎపప్టి కోరికో ఈ కాశీ కేష్తర్ దరశ్నం, ఇనాన్ళల్కు పార్పత్మయియ్ంది. అంతలో నా కాలికి వచిచ్న కషట్ం, 

ననున్ ఇకక్డ  కటిట్ పడేసింది. అనీన్ నేను ఊహించనివే.  ఈ వైరాగయ్ం కూడా ఆ ‘ఈశవ్రేచఛ్’ ఏమో “  
“అమమ్, నేను వసుత్నాన్ను. నువువ్ లేకుండానే...” ఆపై మాటరానటుల్ ఉండి పోయాడు.  
 “చూసి వెళళ్టానికైతే రా....తీసుకు వెళళ్టానికి మాతర్ం వదుద్” పర్శాంతంగా అంది వసుంధర.  
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