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జానకి కళుళ్ తెరిచింది. ఆవిడకి తను ఎకక్డ ఉందో ఏమి అరధ్ం కాలేదు. ఒకసారి రెపప్లు రెప,రెపలాడించి నాలుగు వైపులా 

చూసింది. తెలల్టి గోడలు, మధయ్లో మంచం మీద తను..  గిర,గిరా తిరుగుతునన్ తెలల్టి సీలింగ ఫాయ్న ...  
నెమమ్దిగా చూపులు తిపిప్ంది. పకక్నే సూట్ల మీద కూరుచ్ని తన వైపు ఆదురాద్గా చూసుత్నాన్డు ఒక పాతికేళళ్ కురార్డు.  
“ఎలా ఉనాన్రమామ్ ?” తన వైపు చూసిన జానకి వైపు కొంచెం ఒంగి అడిగాడు. 
“ఎవరు బాబు నువువ్? నేనెకక్డునాన్ను?” 
“కంగారు పడకండి.. ఇది నా కిల్నిక. నా పేరు డాకట్ర కిరణ... మీరు రోడ మీద పడిపోతే నేను నా కిల్నిక కి తీసుకు వచాచ్ను” అని 

అంటూ ఆవిడ చేతికి ఉనన్ సిరంజి తీసాడు. 
జానకి తన చేతివైపు చూసి ఏంటది? అంది. 
సిరంజి... మీకు సెలైన ఎకిక్ంచాలిస్ వచిచ్ంది. 
సేలైనా ... ఎందుకు.. 
కిరణ సూట్ల మీదనుంచి లేచి ఖాళీ అయిన సెలైన బాటిల సాట్ండ మీద వేళాళ్డేసి సాట్ండ మంచం పకక్నుంచి కొంచెం ఎడంగా 

జరిపాడు. 
అదేమీ గమనించని దానిలా  జానకి కలవరంగా అటూ, ఇటూ చూసూత్ “ బాబాగారి ఆశర్మం ఎకక్డ? నేను వారిని కలవాలి.. చాలా 

అవసరం” అంది. 
కిరణ తల తిపిప్ ఆవిడ వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి  అనాన్డు “బాబా ఎవరు?” 
“అయోయ్.. బాబాగారు నాయనా నేను ఆయనని చూడాలి.. ఆ విషయం అడగాలి... ఎకక్డ ఆయన? ననున్ వెంటనే అకక్డికి 

తీసుకువెళుళ్. “ మంచం మీద నుంచి లేవబోయి తూలిపోతునన్ జానకిని భుజాలు పటుట్కుని ఆపుతూ లేవకండి.. బాగా నీరసంగా ఉనాన్రు.. 
పడిపోతారు” అనాన్డు కిరణ. 

“లేదు ... ఆయన మళీళ్ ధాయ్నంలోకి వెళిళ్పోతారు.. ఒకక్సారి నేను ఆయనని చూడాలి.. ననున్ వెళళ్నివవ్ండి” జానకి అతని చేతులు 
నెటేట్సూత్ అంది . 
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కిరణ ఆవిడ భుజాల మీదనుంచి చేయి తీయకుండా మూసి ఉనన్ డోర వైపు చూసి కొంచెం గటిట్గా “సిసట్ర” అని పిలిచాడు. 
వెంటనే గది బయట తలుపు పకక్నే టేబుల దగగ్ర కురీచ్లో కూరుచ్నన్ నరస్ గబుకుక్న లేచి లోపలికి వచిచ్ంది. 
కిరణ దగగ్రకి రమమ్ని తల ఊపి సైగ చేసి, ఆమె దగగ్రగా రాగానే “ఈవిడని పటుట్కోండి” అనాన్డు. 
సిసట్ర అతని పకక్కు వచిచ్ జానకి భుజాలు పటుట్కుని ఆవిడని జాగర్తత్గా పడుకోబెటిట్ అంది “మీరు విశార్ంతి తీసుకోండమామ్ ... 

పడుకోండి..” 
“లేదు, లేదు నేను బాబాగారిని కలవాలి... ఎంతో ఆశతో వచాచ్ను వారిని కలవాలని...నా దురదృషట్ం  అనీన్ ఆటంకాలే 

ఎదురవుతునాన్యి.. ఎలాగైనా సరే ఇవాళ కలవాలి.. ననున్ వెళళ్నివవ్ండి” అని ఉనామ్దిలా అరుసూత్ నరస్ చేతులనుంచి విదిపించుకోడానికి 
పెనుగులాడుతుంటే అతి కషట్ం మీద నరస్ ఆవిడని పటుట్కుంటే డా. కిరణ ఇంజక్షన చేసాడు. 

జానకి నెమమ్దిగా వెనకిక్ తలగడ మీదకి జారుతూ మూతలు పడుతునన్ కళళ్తో “నేను బాబాగారిని కలవాలి, కలవాలి....” అంటూ 
నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకుంది. 

కిరణ ఆవిడ వైపు చూసూత్ “ పాపం ... పెదిద్ంటి సతరీలా ఉంది.. ఎకక్డుంటారో , వాళళ్ వాళెళ్వరో ఆవిడ నిదర్లేచి కొంచెం శాంతించాక 
నెమమ్దిగా అడిగి తెలుసుకోండి...” అనాన్డు నరస్ తో.. 

“అలాగే” అంది నరస్ వినయంగా. 
కిరణ గదిలో నుంచి బయటికి వెళుత్ంటే నరస్ అతని వెనకే వెళిల్ జానకి పడుకునన్ గది తలుపులు నెమమ్దిగా మూసింది. 
దాదాపు రెండు గంటల తరవాత జానకికి మెలకువ వచిచ్ంది. గటిట్గా మూలుగుతూ కళుళ్ తెరిచింది. 
గదిలో ఎవరు కనిపించలేదు.. 
జానకి లేవబోయింది. కానీ లేవలేకపోయింది. దాహంతో గొంతు ఎండిపోతోంది.. కడుపులో పేగులు మెలిపెడుతునన్టుట్గా ఉంది.. 

ఆవిడకి మగతగా ఉంది. 
“ఎవరకక్డ?” గటిట్గా అనాన్ననుకుంది ... కానీ గొంతు పెగిలి మాట బయటకి రాలేదు. 
మళిళ్ అరిచింది.. 
ఈ సారి కీచుగా వినిపించింది ఆవిడకి తన సవ్రం తనకే. 
గభాలన్ తలుపు తోసుకుని నరస్ లోపలికి వచిచ్ంది. 
“ఏం కావాలమామ్...” మృదువుగా అడిగింది. 
“ఎవరు నువువ్.. ననిన్కక్డికి ఎవరు తీసుకువచాచ్రు” అడిగింది జానకి. 
“చెపాత్ను... మీకు కాఫీ ఇవవ్మంటారా” మళిళ్ అడిగింది నరస్. 
“నాకేం వదుద్.. ననున్ ఇకక్డినుంచి పంపించండి” అరిచింది జానకి. 
“అలాగే పంపిసాత్ను.. మీరు నీరసంగా ఉనాన్రు కొంచెం కాఫీ తాగండి.” 
“వదద్నాన్నా.. “ గటిట్గా అరిచింది జానకి శకిత్ కూడదీసుకుని. 
నరస్ బితత్రపోయి నిలబడింది. అపుప్డే డా. కిరణ లోపలికి వచాచ్డు.. జానకి వాలకం చూసి బెదిరిపోతూ నిలబడిన  నరస్ వైపు చూసి 

“మీరు వెళళ్ండి నేను చూసుకుంటా” అంటూ నరస్ ని బయటికి పంపించి మంచం పకక్న ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్నాన్డు.   
“ఎలా ఉనన్రమామ్ ?” ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 
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“మీరెవరు నేనెకక్డునాన్ను?” అడిగింది. 
“కంగారు పడకండి.. ఇది నా కిల్నిక. నా పేరు డాకట్ర కిరణ... మీరు రోడ మీద పడిపోతే నేను నా కిల్నిక కి తీసుకు వచాచ్ను” అని 

అంటూ అతను సూట్ల మీద నుంచి లేచి కొంచెం దూరంగా ఉనన్ కాబినెట దగగ్రకు వెళిల్ దాని మీద ఉనన్ ఫాల్సక్ లో నుంచి కాఫీ కపుప్లో పోసి 
తీసుకుని వచిచ్ ‘ కొంచెం కాఫీ తాగండి బాగా నీరసంగా ఉనాన్రు” అనాన్డు. 

జానకి అతని మాటలు విని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్  తన మీద ఉనన్ తెలల్టి దుపప్టి తొలగించి నెమమ్దిగా లేచి కూరుచ్ంది. తల దిముమ్గా 
అనిపించింది. తలగడలు రెండు సరి చేసి ఆవిడ వీపు మీద ఎడం చేయి ఆసరాగా ఆనించి ఆవిడ తలగడలను ఆనుకుని కూరోచ్డానికి 
సహాయం చేసాడు. కుడి చేతోత్ కాఫీ కపుప్ అందించాడు. 

ఆవిడ అతను అందించిన కాఫీ కపుప్ అందుకుని “ఎకక్డ పడిపోయాను నేను?”  అని అడిగింది. 
“ఆరూమ్రు వెంకటేశవ్ర సావ్మి గుడికి సమీపంలో రోడ మీద పడిపోయారు. మా ఇలుల్ ఆరూమ్రులో.. నా కిల్నిక నిజామాబాదులో.. 

నేను కిల్నిక కి వసుత్ంటే నా కారు కింద పడబోయారు.. అదృషట్ం బాగుండి సడెన బేర్క వేసి ఇకక్డికి తీసుకువచాచ్ను. ఇపుప్డు మీరునన్ది నా 
కిల్నిక. మీరు బాగా నీరసంగా ఉంటే సెలైన ఎకిక్ంచాను.” 

జానకి కాఫీ తాగడం ఆపి అతని మొహంలోకి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, వెంటనే చూపులు మంచం పకక్ తల వైపు కొంచెం ఎడంగా ఉనన్ 
సెలైన సాట్ండ కేసి తిపిప్ చూసింది.  

“మీ పేరేంటమామ్... ఎకక్డ ఉంటారు మీరు?” మృదువుగా అడిగాడు డాకట్ర కిరణ.  
జానకి కళుళ్ మూసుకుంది. రెండు కళళ్నుండి బోట,బొటా కనీన్ళుళ్ కారాయి.  
“ఎందుకమామ్ బాధ పడుతునాన్రు.. మీకెవరూ లేరా.?” 
జానకికి దుఃఖం ఉధృతం అయింది.. 
“అయయ్యోయ్ ఏడవకండి.. మీకు ఏం పరావ్లేదు..మా ఇంటోల్ మీరు ఉండచుచ్.. మా అమమ్లాగే మీరు కూడా ... అమమ్ పర్సుత్తం 

లేదు.. ఆసేట్ర్లియా వెళిళ్ంది మా చెలెల్లి దగగ్రకి. తవ్రలో వసుత్ంది.” ఆవిడని ఓదారుసూత్ అనాన్డు. 
ఆవిడ వెకుక్తూ అంది “ నాకు అందరూ ఉనాన్రు బాబు.. లేకేం ,... కానీ నేనే ఎందుకో ఇలా వచాచ్ను.. అసలు ఏం జరుగుతోందో 

నాకు అరధ్ం కావడం లేదు.  నీకు బాబాగారి ఆశర్మం తెలుసా.. ననున్ ఒకక్సారి అకక్డికి తీసుకు వెళుళ్.. అయన దరశ్నం అయాక మా ఇంటికి 
వెళాళ్లి..ఎలాగైనా నాకీ సాయం చేసి పుణయ్ం కటుట్కో నాయనా నీ  మేలు మరిచ్పోను ..” 

“మీ వాళుళ్ ఎకక్డ ఉంటారు.. ఫోన నెంబర ఇవవ్ండి ఫోన చేసాత్ను.” 
“అయోయ్ నాకా మాతర్ం ఆలోచన ఉంది ఉంటే ఈ కషాట్లు ఎందుకు పడతాను.. ఎనాడూ వంటరిగా ఇలుల్ కదలని దానిన్.. ఆవిడని 

నమిమ్ వచాచ్ను. ఎందుకు వచాచ్నో అరధ్ం కావడం లేదు.. ఇంటిదగగ్ర పిలల్లు, ఆయన ఎంత కంగారు పడుతునాన్రో, ఏం జరుగుతోందో 
అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఏదెలా ఉనాన్ బాబాగారిని మాతర్ం ఒకక్సారి దరిశ్ంచుకోవాలి.. అపుప్డే నాకు మనశాంతి.” 

“పోనీ మీ వాళుళ్ ఎకక్డ ఉంటారో చెపప్ండి.” 
“మాది హైదరాబాదు బాబు,  కొతత్ పేట దగగ్ర వాసవి కాలనీలో మా ఇలుల్.. నాకు ఇంటి నెంబర గురుత్ లేదు కానీ అషట్లకిష్ గుడి 

దగగ్ర.. ననున్ హైదరాబాద బస ఎకిక్సేత్ నేను వెళిళ్పోగలను.” 
“అసలు మీరు ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్రు.. ఎలా వచాచ్రు?” 
జానకి చెంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుని దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ చెపప్సాగింది. 
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”ఈ మధయ్ ఎందుకో తెలియదు నా మనసులో ఏదో ఆందోళన..ఏదో దిగులు, భయం... ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ భయం నుంచి 
బయటపడలేకపోతునాన్ను. నాకు తెలిసిన ఒకావిడ నా బాధ చూసి, నా భయం చూసి ఎవరో బాబాగారు నా సమసయ్కి పరిషాక్రం చెపిప్ నా 
భయాలను పోగోడతారు అని చెపిప్ ఎకక్డికో తీసుకు వెళిళ్ంది. మేము వెళిళ్న రోజు ఆ బాబాగారు నాకు ఏదో ఉపదేశం ఇసాత్నని చెపిప్ ఆ 
రోజు వారి ఆశర్మంలో ఉండమనాన్రు.. నేను ఇంటోల్ చెపప్కుండా వచాచ్ను అని ఇంటికి వెళాళ్లి అని ఎంత చెపిప్నా ఆవిడ వచాచ్ము కదా 
ఒకేసారి ఉపదేశం తీసుకుని వెళాద్ము అని బలవంతంగా ఆ రాతిర్ అకక్డ ఉనేచ్సింది. తెలాల్రి లేచేసరికి ఆవిడ ఏదో అవసరమైన పని ఉందని 
వెళిళ్పోయింది అని చెపాప్రు అకక్డ ఉనన్ వాళుళ్. నేను ఒకక్దానిన్ ఉనాన్నే కానీ నాకెందుకో ఆ వాతావరణం, మనుషులు నచచ్లేదు.. భయం 
వేసింది. ఇంటికి వెళిల్ పోదాం అని అకక్డనుంచి బయటకు వచాచ్ను కానీ అది ఏ ఊరో, ఏ బస ఎకాక్లో అసలు బస సాట్ండ ఎకక్డో 
తెలియలేదు.  ఇంతలో నలుగురు ఆడవాళుళ్ నిజామాబాదు లో షిరిడి బాబాగారు వెలిసారని ఆయన దరశ్నానికి వెళుత్నాన్ం అని జీపులో 
వెళళ్డం కనిపించింది.  ఆ క్షణంలో ఎందుకో నేను ఆయనని కలిసేత్ బాగుండు అనిపించి వాళళ్ని బతిమాలి అదే జీపులో ఈ ఊరికి వచాచ్ను.  
బాగా తిరిగి, తిరిగి ఉనాన్నేమో అలసటగా అనిపించి దారిలో ఉనన్ దేవాలయంలో కాళుళ్, చేతులు కడుకుక్ని కొంచెం విశార్ంతి తీసుకుని 
వెళాద్ము అనాన్ను. వాళుళ్ రామని చెపిప్ ననున్  ఆలయం దగగ్ర దింపి వాళళ్ంతా వెళిళ్పోయారు..  

నేను కాళుళ్, చేతులు కడుకుక్ని, అకక్డ పర్సాదం తిని కొంచెం విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్క అకక్డ ఉనన్ ఇదద్రు సతరీలను ఆశర్మం దారి 
అడిగి తెలుసుకుని  వెళేల్సరికి బాబాగారు  భకుత్లకి దరశ్నం ఇవవ్డం అయిపోయి విశార్ంతి మందిరంలోకి వెళిల్ పోయారని మరునాడు రమమ్ని 
చెపాప్రు శిషుయ్లు. ఉసూరుమంటూ వెనకిక్ తిరిగాను..  ఎటు వెళాళ్లో తెలియక అలా నడుసూత్ వెళుత్ంటే కళుళ్ తిరిగాయి. ఇదిగో ఇపుప్డే కళుళ్ 
తెరిచాను.” 

అతను ఆశచ్రయ్ంగా  చూశాడు . 
“అసలు బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాల్రు.  మీకసలు ఎందుకంత భయం వేసింది..” 
“తెలియదు.. నా భయం అంతా నా కూతురు గురించే.. అది ఇంటోల్ నుంచి బయటకి కాలు పెటిట్ందంటే చాలు వణికిపోతునాన్ను. 

ఎకక్డికి వెళళ్దుద్, ఇంటోల్నే ఉండు అని చెపప్డం సమంజసం కాదు.. కానీ అది వెళిళ్న దగగ్ర నుంచి ఇంటికి వచిచ్ందాకా భయం.. ఎనోన్ సారుల్ 
మా వారికి చెపాప్ను  దానికి ఒక సెకూయ్రిటీ గా ఎవరిననాన్ ఏరాప్టు చేయమని. “ 

“సెకూయ్రిటీ నా..? “ విచితర్ంగా చూసాడు. 
“అవును.. లేకపోతె బయటకు వెళిళ్న ఆడపిలల్లకు రక్షణ ఉందా ఈ సమాజంలో.. ఆడపిలల్లు చదువుల పేరిట, ఉదోయ్గాల పేరిట 

బయటకు వెళాళ్క తపప్దు ... కానీ వెళిళ్న దగగ్ర నుంచి ఇంటికి చేరిందాకా వాళుళ్ కేష్మంగా వసాత్రా లేదా అని తలిల్, తండుర్లకి టెనష్న.. 
అందుకే పిలల్లకి ఎవరిననాన్ సెకూయ్రిటీ గా వాళళ్ వెనకాల పంపించాలి అని చెపాత్ను ఆయనకి. నా మాటలు ఆయనకీ పిచిచ్ వాగుడులా 
అనిపిసాత్యి.” 

“అదేంటండి ఎంత మంది అమామ్యిలు వంటరిగా విదేశాలు వెళిల్ చదువుకోడం లేదు, ఉదోయ్గాలు చేయడం లేదు... ఉదోయ్గ రీతాయ్ 
టైరనింగ లు అని, పార్జెకట్ లు అని ఎకక్డెకక్డికో వెళిల్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు.. “ 

“అదే నాకూ అరధ్ం కావడం లేదు.. ఎలా వాళళ్ంతా వెళుత్నాన్రు.. పెదద్ వాళుళ్ ఎలా పంపిసుత్నాన్రు భయం లేకుండా అనిపిసుత్ంది.” 
“ఇంతకీ బాబాగారి దగగ్రకు ఎందుకు వెళాళ్లి అనుకునాన్రు.? ” 
ఆవిడ దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుని అంది “ ఆయన దగగ్ర మహిమలు ఉంటాయి. ఏదనన్ మంతిర్ంచిన తాయెతుత్ ఇసేత్ దాని పర్భావంతో 

నా కూతురుని ఎలాంటి దుషట్ శకుత్లు అపకారం చేయకుండా నా బిడడ్ని నేను కాపాడుకోవచుచ్.. అందుకే తాయెతుత్ కోసం వెళాళ్లి 
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అనుకునాన్ను. అలాగే నాలో ఉనన్ భయాలు పోవాలంటే మంతిర్ంచిన విభూతి కూడా ఇసాత్రట. ఏంటో నా దురదృషట్ం నేను బాబాగారిని 
కలవలేకపోయాను. 

అతను జాలిగా చూసాడు. “అవనీన్ బాబాగారు చేయగలరని అనుకుంటునాన్రా.? ” 
“మరి ఎవరు చేసాత్రు బాబు.. బాబా అంటే దేవుడికి పర్తినిధి.. దేవుడు దిగి వచిచ్ మన గోడు వింటాడా. నేను ఎనిన్ గంటలు మౌనంగా 

కూరుచ్ని నా బాధ చెపుప్కునాన్ కొంత కూడా నాకు ఊరటనివవ్లేదు ఆ దేవుడు.. ఆ భయాలు, శంకలు ననున్ పర్తి క్షణం చితర్వధ చేసుత్ంటే 
ఎవరికీ నా బాధ చెపుప్కోలేక, నేను సంతోషంగా ఉండక ఇంటోల్ వాళళ్ని సంతోషంగా ఉంచలేక నరక యాతన పడుతునాన్ను. నాకి మనో వయ్ధ 
నుంచి ఎవరు విముకిత్ పర్సాదించగలరు! ఒకక్ బాబాగారు తపప్..” 

ఎంత అమాయకతవ్ం..! ఇలాంటి వాళుళ్ ఉండబటేట్ కదా ఇంతమంది బాబాలు బతుకుతునాన్రు.. ఎనిన్ వందలమంది బాబాలు 
మోసగాళుళ్ అని బయట పడాడ్ ఇంకా, ఇంకా వీళుళ్ నముమ్తూనే ఉంటారా.. గడాడ్లు పెంచి, కాషాయం కటిట్న వాళళ్ంతా సావ్మిజిలు... 
బాబాలా..వీళళ్కి ఏమైనా అతీందిర్య శకుత్లు ఉంటాయా. పిలల్లు లేని వాళళ్కి సంతానం కలగచేసాత్మంటారు.. పెళిళ్ళుళ్ కానీ వాళళ్కి పెళిల్ 
చేసాత్మంటారు.. పేదవాళళ్ని ధనవంతులు చేసాత్మంటారు.. విదాయ్రుధ్లు చదవకపోయినా మెరిట లో పాస అయేలా చేసాత్ము అంటారు.. ఇలా 
అనేక అసాధాయ్లను సుసాధాయ్లు చేసాత్మంటారు.. ఎలా సాధయ్ం.. ఏ ధైరయ్ంతో ఇలాంటి అబదాధ్లు చెపాత్రు.. 

జానకి మళిళ్ అంది “నా భయాలకి తగినటుట్ ఏ పేపర చదివినా ఇవే వారత్లు, ఏ చానెల చూసిన ఇదే గొడవ... ఏ కధ చదివినా 
సినిమా చూసినా ఇదే ...ఇదే.. ఇదే... నాకు పిచేచ్కిక్పోతుంది.. నిదర్ కూడా పటట్దు..” 

కిరణ చినన్గా నవివ్ అనాన్డు.. “అమామ్ .. ఈ పర్పంచం ఇలాగే ఉంటుంది.. దినిన్ మనం మారచ్లేము. మన జాగర్తత్లో మనం 
ఉంటూ ఆ దైవానిన్ నముమ్కుంటే చాలదా చెపప్ండి..” 

జానకి వణికిపోతూ అంది “అలా అనకు బాబు.. మారాలి ఈ సమాజం మారాలి.. ఆడపిలల్లు నిరభ్యంగా, నిశిచ్ంతగా ఏ 
సమయంలో అయినా, ఎకక్డికైనా వెళళ్గలిగే పరిసిథ్తులు రావాలి.. అందుకోసం నేను ఎంతమంది బాబాల దగగ్రకు అయినా వెళాత్ను.. ఎనిన్ 
పూజలు చేయమనాన్ చేసాత్ను.” 

కిరణ నవావ్డు.. పసిపిలల్ను చూసి నవివ్నటుట్ నవావ్డు.  
“అమామ్.. సమాజంలో మారుప్ రావాలంటే ముందు మనిషి మనసత్తవ్ంలో, ఆలోచనలోల్ మారుప్ రావాలి.. మానవతవ్పు విలువలు 

అరధ్ం కావాలి. మనిషి అంటే ఏంటో, ఎలా ఉండాలో ఎవరికీ వాళుళ్ తెలుసుకోవాలి. తోటి మనిషిని గౌరవించే హృదయ సంసాక్రం కావాలి. 
అవి లేని వాళళ్కి బాబాగారుల్ ఇచేచ్ విభూతి వలన, తాయెతుత్ల వలన వసుత్ందా? అయినా మీరు ముందు మీలో ఉనన్ అనవసర భయాలను 
వదిలించుకోండి. అమామ్యికి ధైరయ్ం ఇవావ్లిస్న మీరే ఇలా వారత్లు విని, చదివి భయపడితే ఎలా? మెడిటేషన చేసుకోండి.. మీ ఇంటికి 
దగగ్రగా ఉండే గుడికి వెళిల్ పర్శాంతంగా దేవుడి ముందు కూరోచ్ండి.  నిజానికి మీలో  ఉనన్ది భయం కాదు.. సైకలాజికల పార్బల్ం ఉనన్టుట్ 
అనిపిసోత్ంది.  అనవసరమైన భయానికి కారణం మీ శారీరక రుగమ్త .. ముందు దానికి చికితస్ చేయించుకోండి.. నేను కొనిన్ పర్శన్లు 
అడుగుతాను చెపాత్రా..?” 

“ముందు ననున్ బాబాగారి దగగ్రకు తీసుకు వెళుళ్, తరవాత నువువ్ ఎనిన్  పర్శన్లు అడిగినా సమాధానం చెపాత్ను” వేడుకోలుగా 
అంది. 

కిరణ కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించి అనాన్డు  “సరే! ముందు మీకు ఇడిల్ తెపిప్ంచి ఇసాత్ను తినండి.. ఒక గంట విశార్ంతి తీసుకుంటే ఒక 
కేసు ఉంది అది అటెండ అయి వసాత్ను....సరేనా ..? ” 
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ఆవిడ మొహం వికసించింది..” నా తండేర్.. ఆ దేవుడు నినున్ చలల్గా చూడాలి బాబు” అంది చేయెతిత్ దీవిసూత్. 
కిరణ బెల నొకిక్ నరస్ ని పిలిచాడు. తెలల్ని బటట్లోల్ ఉనన్ నరస్ రాగానే “ ఈ మేడంకి ఏం కావాలో అడిగి తెపిప్ంచి ఇవవ్ండి”  అని 

చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. 
జానకి తన దగగ్రకు వచిచ్ “ అమామ్ ఏం కావాలి మీకు?” అని పేర్మగా అడుగుతుంటే జానకి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. చరిత, హరి 

గురొత్చిచ్ మనసు కేలికినటుట్ అయింది.. ననున్ ఏ దయయ్ం ఆవహించింది. ఏమవుతోంది నాకు..  అని ఆలోచిసూత్ మౌనంగా ఉండిపోయింది. 
ఆవిడ సమాధానం చెపప్క పోడంతో నరుస్ ఆవిడ వైపు కొంచెం వొంగి మళిళ్ అడిగింది. 
జానకి కళుళ్ తుడుచుకుని “ ఇడిల్ చాలమామ్..”  అని ఒకక్ క్షణం అలోచించి  “ఇంకో కపుప్ కాఫీ కూడా కావాలి” అంది. 
“విశార్ంతి తీసుకోండి ... పది నిమిషాలోల్ వసాత్ను”  అంటూ గదిలోంచి వెళిళ్పోయింది. 
జానకి తలగడ మీదకి వాలి ఆలోచనలో మునిగిపోయింది. 
భాసక్ర ఇనసెప్కట్ర ఎదురుగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.   అతని మొహంలో కనిపిసుత్నన్ ఆందోళన గురిత్ంచిన ఇనసెప్కట్ర శాంతంగా 

అనాన్డు. “ మీరు టెనష్న పడకండి.. నేను మరి కాసేపటోల్ మెదక సేట్షన కి కాల చేసాత్ను. ఇపుప్డు చాలా బిజీగా ఉంది ఫోన అకక్డ.. అయినా 
మీ మిసెస పెదాద్విడ కదా.. ఆవిడ ఒకవేళ బాబాల దగగ్రకు వెళిళ్నా ఆవిడను ఎవరు ఏం చేసాత్రు.. మీరు అనవసరంగా కంగారు పడుతునాన్రు 
అనిపిసోత్ంది.. ఆవిడ బాబా దగగ్రకు వెళిల్ ఉండరు.. ఏదో జరిగింది.. మీరనన్టుట్ మొదటిసారి ఇలుల్ కదిలి వెళాల్రు కాబటిట్ రూట తెలియక 
ఎకక్డికనాన్ వెళాళ్రేమో!” 

భాసక్ర అసహనంగా తలాడిసూత్ “అలా వెళిళ్నా ఈ పాటికి ఎకక్డో అకక్డ కనిపించాలి కదా.. మీడియా వాళుళ్ డేగ కళళ్తో ఇలాంటి 
సంఘటనలు  వెతుకుతూ పటుట్కుంటునాన్రు.. మీరు కూడా దాదాపు అనిన్ పోలీస సేట్షన లలో చెపాప్రు.. ఆవిడ ఫోటో కూడా ఇచాచ్రు.. పైగా 
నినన్ మేము వెళిళ్న బాబా గారి దగగ్రకు తను వెళిల్ందని అకక్డ శిషుయ్లు చెపాప్రని చెపిప్ంది మా అతత్గారు.. “ అనాన్డు. 

“ఇపుప్డు అరెసట్ అయింది ఆయన కాదు.. ఆయన మీద ఇపప్టివరకు ఎలాంటి కంపైల్ంటస్ లేవు. ఇతను మెదక చుటుట్  పకక్ల ఎకక్డో 
విలేజ లో డేరా వేసుకుని ఉనాన్డు.. సుమారు రెండు వందల మంది శిషుయ్లు ఉనాన్రట ఆడా, మగా అందరూ కలిపి. ఇతని కధ చాలా 
పెదద్ది.. తెలుగు టివి సీరియల లా వేలకొదిద్ ఎపిసోడ లు ఉనాన్యి.. ఒకొక్కక్టే బయటకి వసుత్ంది.. “ ఇనెస్ప్కట్ర ఫోన మోగడంతో చెపప్డం 
ఆపి ఫోన తీసుకునాన్డు. 

భాసక్ర మనసంతా వేదనతో, భయంతో నిండిపోయి ఉంది..  
ఏవిటో ఈ బాబాలేంటో ... ఊహించని ఈ ఉపదర్వం ఏంటో.. హాయిగా, పర్శాంతంగా సాగిపోతునన్ నదిలో పెదద్, పెదద్ బండరాళళ్ను 

పడేసి, చిందర, వందర అయిన పర్వాహం లా అయింది ఇలుల్.. ఒక పకక్ పిలల్లు తలల్డిలిల్పోతునాన్రు.. మరో పకక్ అతత్గారు, మావగారు, 
ఇంకా రాలేదా జానకి, ఇంకా రాలేదా మీ ఆవిడ అని పర్శన్లతో ఉకిక్రి,బికిక్రి చేసుత్నన్ సేన్హితులు, బంధువులు..  

ఇనెస్ప్కట్ర ఫోన మాటాల్డడం పూరీత్ చేసి అనాన్డు “ భాసక్ర గారు నేను కంటోర్ల రూమ కి వెళాళ్లి.. ఒక మీటింగ ఉంది.. మీరు టెనష్న 
పడకండి..నేను ఒకసారి నిజామాబాదు కి ఫోన చేసి మా వాళళ్కి చెపాత్ను.. నా ఫెర్ండ శీర్కాంత అని సరిక్ల ఇనెస్ప్కట్ర.. చాలా సినిస్యర 
ఆఫీసర.. తను మీ మిసెస గురించి ఎంకవ్యిరీ చేసాత్డు.. డోంట worry.. ఎవెరి థింగ will be ఫైన ...వన ఆర టు డేస లో ఆవిడ తపప్క 
వసాత్రు.. బిలివ మీ “ 

భాసక్ర మౌనంగా లేచి నిలబడి అతనికి షేక హాయ్ండ ఇసూత్ నీరసంగా నవివ్ బయటకి నడిచాడు. 
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కిరణ జానకిని భుజాలు పటుట్కుని నెమమ్దిగా నడిపించి పోరిట్కోలో ఉనన్ కార దగగ్రకు తీసుకు వచిచ్ బాక డోర తెరిచి “కూరోచ్ండి” 
అనాన్డు.  

జానకి నెమమ్దిగా సీటులో కొంచెం వొంగి కూరుచ్ంది.  
“రిలాకస్ అవండి.. పకక్నే పిలోల్ ఉంది పకక్కి తిరిగి పడుకోవచుచ్. మీకు ఇంజక్షన చేసాను .. నిదర్ పటట్చుచ్..”  అనాన్డు కిరణ. 
“ఆశర్మం దగగ్రకు వెళాళ్క లేపుతావుగా” అంది జానకి. 
“అలాగే తపప్కుండా.. పడుకోండి” అంటూ  డోర వేసి తను డైరవింగ సీటులోకి వెళిల్ కూరుచ్ని సాట్రట్ చేసాడు. 
జానకి సరిగా సరుద్కుని కూరుచ్ని సీటులో వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకుంది. 
కారు హైదరాబాద వెళేళ్ రోడ వైపు తిపుప్తూ ఈవిడని భరత్ దగగ్రకు చేరాచ్లి.. she నీడస్ సైకలాజికల టీర్ట మెంట అనుకునాన్డు 

డా.కిరణ, సైకియాటిర్సట్. 
 

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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