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 మురారి కి ఈ రోజు బాగా దిగులుగా ఉంది. ఈ రోజనేమిటి గతకొనిన్ రోజులుగా దిగులు పడుతూనే ఉనాన్డు. రోజులనటం కూడా 
తపేప్, గత రెండుమూడేళుళ్గా అతను దిగులుగానే ఉనాన్డు. ఒక పక్షం రోజులనుండి అంటే సుబాబ్రావు ఆ వారత్ మోసుకొచిచ్న దగగ్రున్ంచి ఆ దిగులు బాగా 
పెరిగిపోయింది. ఇవాళైతే  చెపప్లేనంత దిగులు, భరించలేని మనో వేదన, కృంగుబాటు. బహుశా ఈ పరిసిథ్తి చాలామందికి తమ జీవితాలోల్ 
అనుభవమయేయ్ ఉంటుంది. 

పదిహేను రోజుల కిర్తం ఒక సాయంకాలం సుబాబ్రావు హడావుడిగా మురారి దగగ్రకు పరుగెతుత్కొచాచ్డు.  
“బావా బావా ! ఒకసారి బయటకు రారా ! నీకో విషయం చెపాప్లి"  సుబాబ్రావు మురారిని హడావుడి పెటాట్డు. సుబాబ్రావు మొహం 

చూసేత్ వయ్వహారం ఏదో కొంప మునిగేటుల్గా ఉందని అనిపించి మురారి గబగబా బయటకు వచాచ్డు. 
ఇదద్రూ మెటోర్కేఫ దగగ్రకు వచాచ్రు. ఇబర్హీం కొటోల్ రెండు సిగరెటుల్ కొనుకొక్ని అంటించుకునాన్రు. 
సుబాబ్రావు విషయం చెపప్టానికి తటపటాయిసుత్నాన్డు. వాడు ఆలసయ్ం చేసినకొదీద్ మురారికి బీపీ పెరిగిపోతునన్ది. 
" చెపిప్ చావరా చంపకుండా" 
"చెపుప్తాను కానీ బావా ! నీవేమీ అఘాయితయ్ం చేసుకోనని మాటివవ్రా"  
మురారికి అరధ్ం కావటం లేదు వాడికి పిచెచ్కిక్ందా ? తనకా ? ఇపుప్డు అఘాయితయ్ం చేసుకునేంత వయ్వహారమేమిటో అరధ్మయి 

చావలేదు. 
సుబారావులో ఒక గొపప్ జబుబ్ంది. మహా కంగారు గొడుడ్. కోడి గుడుడ్ పెటిట్న విషయానిన్ కూడా వినేవాడికి చెమటలు పటేట్ంత 

భయానకంగా చెపప్గలడు. ఎంత పటిట్ంచుకోవదద్నుకునాన్ పర్తివాడు పర్తిసారీ బోలాత్ పడుతూనే ఉంటాడు. మురారి కూడా దానికి మినహాయింపేమీ కాదు.  
అయితే ఈ సారి సుబాబ్రావు చెపప్బోయేది మాతర్ము నిజంగా మురారి గుండెలవిసిపోయే కబురే ! 
" చెపప్రా బాబు దండం పెడతాను" మురారి సుబాబ్రావును బర్తిమిలాడాడు. 
" చెబుతాను కానీ తీరా చెపిప్న తరావ్త ఏడవ్కూడదు మరి "  
" సరే ఏడిచ్ చావనులే చెపుప్"  మురారి హామీ ఇచాచ్డు. 
" చెబుతునాన్ను మరి ! గుండె దిటవు చేసుకుని విను. గాయతిర్కి ఈ నెల 29 న పెళిళ్రా !" అని చెపిప్ మురారి మొహం వైపు చూసాడు. 
సాగరాలు పొంగిపొరిల్ ఘోషించ లేదు.. ధరాతలం పగిలి బదద్లయియ్ విసోప్టనం చెందలేదు. గాలి సత్ంభించి ఊపిరి నిలిచి పోలేదు. 

ఆఖరుకు మరిర్చెటుట్ మీద తీతువు కూడా అరవలేదు. పర్కృతిలో ఏ చినన్ మారూప్ కనిపించలేదు. 
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ఇదంతా చూసి సుబాబ్రావుకు ఆశాభంగం కలిగింది. సినిమాలలో ఇలాటి సమయాలోల్ ఎలా చూపిసాత్రో అతడికి కుష్ణణ్ంగా తెలుసు. 
కాకపోతే బయట అలా ఎందుకు జరగలేదో మరి!  అతడి సందేహాలు అతడివి. 

అయితే సుబాబ్రావు మురారి మొహానిన్ కొదిద్గా పరీక్షగా చూసి ఉంటే అతడి మొహం పాలిపోవటము గమనించి ఉండేవాడు. పెదాలు 
సనన్గా వణుకుతుండడము చూసి ఉండే వాడు. కళళ్లోల్ సనన్గా మెరుసుత్నన్ కనీన్టి చారను కూడా గమనించి ఉండేవాడు. అయితే తన కంగారు తనదే. 
ఇవనీన్ చూసే అవకాశం సుబాబ్రావుకు లేదు. అనుకునన్ంతగా మురారి విలవిలాల్డలేదు అది చాలు సుబాబ్రావుకు. 

నిజానికి మురారి గాయతిర్ ని గత కొనిన్ సంవతస్రాలుగా ఏకదీక్షగా ఏకపక్షంగా పేర్మిసుత్నాన్డు. అతడి వీరపేర్మ గురించి సందేహం 
లేదు. రకరకాల వినాయ్సాల దావ్రా గాయతిర్కి తన అమరపేర్మను తెలిపే పర్యతన్ం చేసూత్నే ఉనాన్డు. కాకపోతే అవతల ఉనన్ది జగమొండి. ఇలాటి 
కుపిప్గంతులకు బోలాత్పడే బాపతు కాదు. పైగా తెలివి కలది. ఈ కురర్ పేర్మలు చివరకు ఎంత చకక్గా తగలడతాయో పూరిత్గా అవగాహన ఉనన్ అమమ్డు. 

గాయతిర్ చాలా బాగుంటుంది. ఎంత బాగుంటుందంటే గాయతిర్ మంతర్మంత మహతత్రంగా ! గాయతిర్ మంతర్ంలో పర్తి శబధ్ం 
నిరిద్షట్ంగా లయబదద్ంగా ఉంటుంది. మనము ఎంత తపుప్ పలికినా ఒపుప్గానే వినిపిసుత్ంది. భగవంతుడు కూడా ఆమె విషయంలో కాసత్ ఎకుక్వగానే 
పక్షపాతం చూపాడు. ఒక పరిపూరణ్ సతరీకి అవసరమైనవనీన్ నియమబదద్ంగా నిరిద్షట్ంగా పర్సాదించాడు.  

ఋతువులలో  శరదృతువు, శిశిరఋతువులు అదుభ్తం.  పర్తి మనిషి తన జీవితంలో ఒకక్సారైన అనుభవించి తీరాలిస్న అనుభవం 
ఏదైనా ఉందా అంటే, ఏదైనా హిల సేట్షనోల్ ఆ రోజులలొ గడపటం. మరీ చలల్ని కాని వాతావరణంలో మనను తాకుతూ వెళిళ్పోతూండే మలయమారుతాల 
మధయ్ మన అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి, అలానే గాయతిర్ని చూసేత్ కలిగే అనుభూతి కూడా అలాంటిదే. కాకపోతే అనిన్ అనుభూతులు 
అనుభవాలు అందరికీ పార్పత్ం ఉండదు. అందుకే మురారికి అందనంత దూరంలో ఆ అదృషట్ం ఉంది 

గాయతిర్ని మురారి ఏ సంవతస్రంలో మొదటిసారి చూసాడో గురుత్లేదుగానీ చూసిన వెంటనే ఫాల్టయిన సంగతి మాతర్ం ఎపప్టికీ 
మరిచ్పోడు. అదంతా అతడికి ఒక తీపి కల. ఎపప్టికీ నెరవేరని ఒక పగటికల. కాకపోతే ఇందులో అతడి కృషిలోపం ఉందనుకోవటానికి వీలులేదు. 
మురారి తను చేయకలిగిన మానవ పర్యతాన్లనీన్ చేసూత్నే ఉనాన్డు. ఏ పర్యతన్ం కలసి రాలేదు. చివరకు చాలామందికి ఆయాచితంగా వచేచ్ బిరుదు 
మురారికి కూడా వచిచ్చేరింది. భగన్పేర్మికుడు. సృషాట్ట్య్ది నుంచీ కోటానుకోటల్ పరాజిత వీరపేర్మికులకు పర్సాదించబడిన బిరుదు అది.  

చివరకు సుబాబ్రావు మురారిని బెదరగొటిట్న రోజు రానే వచిచ్ంది. ఈ రోజే గాయతిర్ వివాహం. అందుకే మురారి  దిగులుగా ఉనాన్డు. 
దిగులు అనటం కంటే దుఃఖంగా ఉనాన్డనటం సబబు. 

                                                  ---- 
ఈ రోజు గడచిపోయింది. రేపు కూడా వచిచ్ంది. తరావ్త కూడా చాలా రేపులు వచాచ్యి. రోజులు గడచిపోతూనే ఉనన్వి.  
గాయతిర్ పెళైళ్న తరావ్త చాలారోజుల వరకు మురారి అనయ్మనసక్ంగానే ఉనాన్డు. దిగులుతో డీలా పడిపోయాడు. 
ఒకరోజు మనశాశ్ంతి కోసం కృషణ్ ఒడుడ్కు వెళాళ్డు. ఈ మధయ్ తరచూ చేసుత్నన్ పని అదే. నది ఒడుడ్న చెతాత్ చెదారం లేని ఒక 

పర్దేశంలో బాసింపటుట్ వేసుకుని తీరిగాగ్ మళీళ్ ఇంకొకసారి దిగులు పడటం మొదలు పెటాట్డు. మరపురాని బాధ కనాన్ మధురమే లేదు, గతము తలచి 
వగచే కనాన్ సౌఖయ్మే లేదు.  

దిగులు మధయ్లో ఆపేసి అటూ ఇటూ చూసాడు. కాసింత ఎడంగా ఒక సాధువు కళుళ్మూసుకుని తపసోస్   ధాయ్నమో 
చేసుకుంటునాన్డు.  

మురారి ఆ సాధువును పరీక్షగా చూసాడు. సావ్మీజీ వరఛ్సుస్ అదీ బాగానే ఉంది. ఎందుకో జాఞ్నిలా   అనిపించాడు.  లోకల టాలెంట 
అనుకుంటా, చూసాత్నికి ఇకక్డివాడిలాగానే ఉనాన్డు. మరి హిమాలయాలకు పోయి తపసుస్ చేసుకోకుండా ఇకక్డెందుకు కూరుచ్నన్టుల్ ? బహుశా వెదర 
పార్బెల్మ కామోసు ! అకక్డైతే చలి ఎకుక్వగా ! ఇకక్డైతే చలి తకుక్వగా ఉండి తపసుస్కు సౌకరయ్ంగా ఉంటుందనుకుని  మొదలెటిట్ ఉంటాడు. 

మురారి ఈ ఆలోచనలోల్ తలమునకలుగా ఉండగా ఆ సావ్మీజీ నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచాడు. బహుశా తపసుస్ నుండి కాసేపు రిలాకస్ 
అవుదామని  డూయ్టీ దిగి ఉంటాడు.  గడడ్మూ అదీ బాగానే పెరిగిఉంది. కాషాయ బటట్లు నీరెండలో మెరుసుత్నన్వి. చుటూట్ పరికించాడు. అంత దూరంలో 
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మురారి తనను చూసూత్ కనిపించాడు. రిలాకస్ కావాలంటే కాసత్ కాలకేష్పం కావాలిగా !  
మురారిని రమమ్ని సైగ చేసాడు.  
మురారికి వణుకు పుటిట్ంది. వెళాళ్లంటే భయం. ఏమైనా చేసాత్డేమోననన్ అనుమానం. వెళళ్కపోతే మంతర్ం పెటిట్ శపిసాత్డేమోనని  

భయం. ఎటూ తేలుచ్కోలేక పోతునాన్డు.  
మళీళ్ సావ్మీజీ సైగ చేసాడు. ఎరకక్పోయి వచిచ్ ఇరుకుక్పోయానురా దేవుడా అనుకునాన్డు. ఏది ఏమైనా సావ్మీజీ దగగ్రకు 

వెళళ్కుండా ఉండేందుకు ధైరయ్ం చాలలేదు. సరే ! ఏమైతే అదౌతుందనుకుని పార్ణాలరచేతిలో పెటుట్కుని సావ్మీజీని సమీపించాడు. 
దగగ్రకు వెళిళ్న తరావ్త సావ్మీజీని పరీక్షగా చూసాడు. ఏమంత పర్మాదకరంగా కనిపించలేదు. కొదిద్గా ధైరయ్ం చికక్పటుట్కునాన్డు. 

ముందు జాగర్తత్గా ఎందుకైనా మంచిదనుకుని ఒక నమసాక్రం పడేసాడు. సావ్మీజీ కూడా కాసత్ పర్సనున్డయాయ్డు. 
" ఏం నాయనా ! దిగులుగా ఉనాన్వు. లవ ఫెయిలూయ్రా !" 
" తమకెలా తెలుసు సావ్మీ? !" మురారి ఆశచ్రయ్ంతో అడిగాడు. 
" అనుభవం నాయనా ! వెరిర్ వేయి విధాలు  అందులో ఇది ఒకటి. వెరిర్వెధవలను చూడగానే పోలుచ్కోగలను తండీర్ ! ఆ శకిత్ 

నాకుంది"  
మురారి నోరు విపప్లేదు. 
"ఇంత దిగులుగా ఉనాన్వు. అంత గాఢంగా పేర్మించుకునాన్రా నాయనా!?"  
ఊహూ కు ఆహా కు మధయ్లో ఉండేటుల్ మురారి తలాడించాడు. 
" ఆ అమామ్యి నినున్ పేర్మించిందా నాయనా?" సావ్మీజీ ధరమ్సందేహం. 
"లేల్ లేల్ లేదు సావ్మీ" మురారి చెపప్లేక చెపాప్డు. 
"మరెందుకు నాయనా ఈ వెధవ ఏడుపు" 
"ఏమో సావ్మీ! అదే తనున్కొని తనున్కొని వసుత్నన్ది"  
" టూ వే గాళళ్కే దికుక్ లేదు. ఒన వే గాడివి  నీకింత ఏడుపు అవసరమా చిరంజీవీ ?"  
"ఏమో సావ్మీ! నాకీ బర్తుకు మీద విరకిత్ కలుగుతోంది. ఏమి చేయాలో పాలుపోవటం లేదు" మురారి సావ్మీజీతొ వాపోయాడు. 
మునిగిపోయేవాడికి గడిడ్పోచ కూడా అధారమే. పర్సుత్తం సావ్మీజీ కూడా మురారికి అంతే, అదీకాక దగగ్రనుండి చూసిన తరావ్త 

సావ్మీజీ మీద కాసత్ గౌరవం కలిగింది. 
 "సావ్మీ! మీరు జాఞ్నులు.  నాకీ వేదన నుండి  ఉపశమనం కలిగే మారగ్ం శలవీయండి సావ్మీ" మురారి సావ్మీజీని వేడుకునాన్డు. 
"తపప్దా నాయనా?!" 
"తపప్దు సావ్మీ" 
"నీకు నాలుగయిదు పరిషాక్రాలు చెపుప్తా నాయనా ! అందులో నీకేది బాగుంటే అది అనుసరించు, నీకు వేదన నుండి విముకిత్ 

కలుగుతుంది"  
"అలాగే" మురారి తలాడించాడు. 
"మొదటి పరిషాక్రం ఆతమ్హతయ్ నాయనా ! అనిన్ సమసయ్లూ ఒకక్ దెబబ్తో సమసిపోతవి. నీవు కూడా ఆటేట్ కషట్పడనవసరం లేదు  

దానికి కూడా నాలుగయిదు సులువైన పదద్తులునన్వి. వాటిని వివరంగా నీకు అరధ్మయేయ్టుల్ చెబుతానుగా, కంగారు పడకు" సావ్మీజీ మొదటి సలహా 
వదిలాడు. 

మురారికి ముందు ఒళుళ్ జలదరించింది, తరావ్త మండింది. 
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"ఇదేం దికుక్మాలిన సలహా సావ్మీ? చచిచ్ంతరావ్త ఇంక పీకేదేముంటుంది ?" కొదిద్గా కోపంగానే మురారి సావ్మీజీని అడిగాడు.  
" అనుకునాన్ను నీకు ఈ సలహా ఆటేట్ నచచ్దని. సరే ! ఇంకొక పర్శసత్మైన సలహా ఉంది, దానిన్ టైర చేదాద్ము"   
" సెలవివవ్ండి సావ్మీ" మురారికి నిరుతాస్హం కముమ్కొచిచ్ంది. ఇదెంత లక్షణంగా ఉంటుందో చూదాద్మనుకునాన్డు. 
"మీలాటివారికి ఆదిగురువైన దేవదాసు చూపిన బాట నాయనా ! అదుభ్తమైనది.  ఉనన్దంతా అయేయ్దాకా, ఆ తరావ్త అపోప్సపోప్ చేసి 

తాగి అడడ్ంగా పడుతూ లేసూత్ నెమమ్దిగా నెమమ్దినెమమ్దిగా కీరిత్శేషుడవటము. ఈ సలహా నీకు తపప్కుండా నచుచ్తుంది కదూ" సందేహ నివృతిత్ కోసం 
సావ్మీజీ మురారి మొహంలోకి పరీక్షగా చూసాడు. 

సావ్మీజీ మీద గౌరవం తగిగ్ంది. శీర్వారి సలహా విని అరికాలి మంట నెతిత్కెకిక్ంది మురారికి. 
"ఈ సలహా తమ బొందలేల్ ఉంది సావ్మీ. నేను వెధవలాగా ఉనన్ందంతా ఊడిచ్ తాగి తాగి రోడల్కడడ్ంగా పడిపోతూ ఉంటే,  అందరూ 

ననున్ రోతగా చూసూత్ంటే నెమమ్ది నెమమ్దిగా చావాలా ? తమకెలా మనసొపిప్ంది సావ్మీ ఇలాటి వెధవ సలహాలివవ్టానికి. దీనికంటే మొదటి సలహానే 
బాగుందిగా కనీసం అసత్యినా మిగులుతుంది" మురారి ఉకోర్షంగా సమాధానమిచాచ్డు. 

" సరే! సరే! ఇంకో సలహా చెబుతాను విను. ఆటేట్ పర్మాదమూ కాదూ ఖరూచ్ లేనిది"  ఏది ఏమైనా మురారికి సావ్మీజీ మీద నమమ్కం 
తగిగ్ంది. 

"చెపప్ండి సావ్మీ" మురారి పెదద్ ఉతాస్హం చూపలేదు. 
"నాయనా ! మానవుని కషాట్లకు మూలం ఈతి బాధలేనని తెలుసుగా ! ఈ భవబంధాలు మనిషి జీవితంలో పెనవేసుకుపోయే కదా 

మానవుడు అషట్కషాట్లు పడుతునన్ది"  సావ్మీజీ మొదలు పెటాట్డు. 
మురారి మదిలో రాబోయే పర్మాదానికి సూచన తళుకుక్మనన్ది. మరో దికుక్మాలిన సలహా తనమీదకు విసరబోతునాన్డనన్దానికి 

సంకేతాలు సప్షట్ంగా గోచరిసుత్నన్వి. కోరి గోకుక్ంటునన్ కొరివి. తపిప్ంచుకోవటానికి అవకాశమూ లేదు వయ్వధీ లేదు. చకర్బంధంలో ఇరుకుక్పోయాడు 
తను. 

"కాబటిట్ నాయనా ! భవబంధాలు తెంచుకో! కోరికలు చంపుకో! కుటుంబానిన్ బంధుమితుర్లను పరితయ్జించు. ఇహలోక సౌఖాయ్లను 
వదులుకో. సనయ్సించు. నా శిషుయ్డుగా చేరుచ్కుంటాను. నాతోపాటే నీవూ ఊళళ్మీద పడి తిరుగు. ఎకక్డికెళిళ్నా ఫుడుడ్ ఫీర్. రైళళ్లో పర్యాణం ఫీర్." సావ్మీజీ 
ఉవాచించాడు. 

ఒకక్సారిగా మెడమీద కాళళ్జెరిర్ పాకినటల్నిపించి మురారికి శరీరం గగురొప్డిచింది . మొహం మీద నలల్బలిల్ నిలువుగా పడినటుల్ వళుళ్ 
జలదరించింది. జీవితం మీద ఒకక్సారిగా రోతపుటిట్ంది. ఒంటోల్ని రకత్మంతా మొహంలోకి వచిచ్చేరినటుల్ మొహం ఎరర్బడింది. పెదాలు అసహాయంగా 
వణికినవి. 

"సావ్మీ! ఇంత నీచమైన సలహా ఎలా ఇవవ్గలిగారు. మీతో పాటు అడుకుక్తినాలా ? మీతో పాటు మరుగుదొడల్ పకక్న కూరుచ్ని ఊళుళ్ 
తిరగాలా ? నేను ఒక పకక్ కషాట్లతో నా జీవితం పాడయియ్ ఏడుసూత్ంటే ఇవా మీరు ఇవవ్గలిగిన సలహాలు. ఇనాన్ళుళ్ కాషాయం కటేట్వాళళ్ంతా 
గౌరవనీయులనుకునాన్. అది పెదద్ తపప్ని మీ మూలంగా తెలుసుకునాన్ను. వసాత్ను సావ్మీ! శలవు.నమసాక్రం" మురారి ఉకోర్షంతో లేవబోయాడు 
వెళిళ్పోవటానికి. 

"కూరోచ్" లేవబోయిన మురారి సావ్మీజీ చేతిసైగతో కూరుచ్నాన్డు. కోపానిన్ అణుచుకోవటానికి  చాలా కషట్పడాలిస్ వసుత్నన్ది. 
తలవంచుకుని నిగర్హించుకుంటునాన్డు. 

"నాయనా ! నీకు నిండా పాతికేళుళ్ లేవు.  జీవితంలో నీకు జరిగిన అతి చినన్ ఆశాభంగానికి జీవితం మీద విరకిత్ పెంచుకుని 
రోడుల్పటుట్కుని తిరుగుతునాన్వు" సావ్మీజీ సవ్రం మృదువుగా మారద్వంగా పలికింది. 

చివాలున మురారి తలెతిత్ సావ్మీజీని చూసాడు. ఇందాకటి సావ్మీజీలాగా అనిపించలేదు. పర్శాంతంగా మురారి వైపే చూసుత్నాన్డు. 
ఆయన మొహంలో దయ కనిపించింది. వదనం  వెలుగుతో పర్కాశిసుత్నన్ది. మురారి అయోమయంలో పడిపోయాడు. 
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"నాయనా! నీకు దొరికిన ఈ జీవితం నీవు అడకుక్ండా భగవంతుడు నీకిచిచ్న వరం. కేవలం ఒక ఆడపిలల్ విషయంలో భంగపడి 
జీవితం మీద విరకిత్ పెంచుకుని ఆ వరానిన్ నాశనం చేసుకోవటానికి మాతర్ంకాదు.  నీవు ఏదో సాధించాలనే భగవంతుడు నినున్ భూమీమ్దకు పంపి 
ఉంటాడు. నీకంటే మహామహులు నీకనాన్ ఎకుక్వే కషాట్లు పడాడ్రు. ఆఖరుకు భగవంతుడు కూడా మానవజనమ్లో నీవు పడిన కషాట్లకంటే ఎకుక్వే 
పడాడ్డు." 

సావ్మీజీ కాసేపు ఆగాడు. మురారి సావ్మీజీని చూడటానికి సాహసించలేదు. తలవంచుకునే కూరుచ్నాన్డు. 
" నిజానికి నీకు వచిచ్ంది కషట్ం కూడా కాదు. అతి చినన్ ఆశాభంగం. కషట్మంటే తెలియాలంటే తమను తాము ఇతర జంతువుల నుండి 

కాపాడుకుంటూ, బర్తకటానికి ఆహారానిన్ సంపాదించుకోవాలిస్న జంతువులను అడుగు, అవి నీకు విడమరిచ్ చెపుప్తాయి. లేదా  ఆఫఘ్హ్నిసాత్న లోనో 
ఇథియోపియా సొమాలియా లాటి దేశాలలో బర్తుకుతునన్ నీ సాటి మనుషులను చూడు నీకు కషట్మనే మాటకు అసలు అరధ్ం తెలుసుత్ంది." 

మురారి తలవంచుకునే వింటునాన్డు. సావ్మీజీ మృదువుగా తన హితబోధ కొనసాగించాడు. 
" నూరు జనమ్ల తరావ్త మానవజనమ్ లభిసుత్ందంటారు. అది నిజం కావచుచ్ కాకపోవచుచ్. కానీ నిశచ్యంగా మానవజనమ్ 

సరోవ్తక్ృషట్మనన్ మాట మాతర్ం నిజం. విధాత నుదుట రాసాత్డంటారు, ఆ పర్కారమే జరుగుతుందంటారు. అది సరి అని నేననుకోను.  
మానవపర్యతన్మనేది మనం చేయాలి. భగవానుడు మానవాళికి తెలియచెపిప్ంది కూడా అదే. కానీ విషాదమేమిటంటే నీవు ఆ పని కూడా సరిగా 
నిరవ్రిత్ంచలేక ఫొయావు. అవతలి మనిషిని మెపిప్ంచటానికి నీవు చేసినదేమిటో నిజాయితీగా అలోచించు, నీ ఈ పరిసిథ్తికి సమాధానం లభిసుత్ంది. కేవలం 
నీ రూపురేఖలకు వినాయ్సాలకు నీతో పేర్మలో పడిపోతే అంత బలహీనమైన పునాదులమీద ఏరప్డిన పేర్మ ఎంతకాలం మనున్తుంది నాయనా!  అందుకే 
అనేకానేక బలహీనపేర్మ వివాహాలు దయనీయంగా మారిపోతునన్వి. కనీసము నీకా దురవసథ్ తపిప్ంది. సంతోషించు. ఆ అమామ్యి కూడా ఆ రకంగా 
అదృషట్వంతురాలే !" 

సావ్మీజీ మురారి చుబుకానిన్ వేలితో లేపాడు. మురారి కళళ్లోకి సూటిగా చూసాడు. ఆ చూపులో కరుణ ఉంది. జాలి ఉంది. 
విశవ్జనీన పేర్మ ఉంది. 

"నాయనా! నీకు ఉనన్ది ఒకటే జననం ఒకటే మరణం  ఆ రెండిటి మధయ్లో ఉనన్ది లిపత్పాటు జీవితం.    మనిషి దేవుడు కాలేక 
పోవటం తపుప్ కాదు, కానీ మనిషి కూడా కాలేక పోవటం మాతర్ం నిశచ్యంగా తపేప్. నీవు గొపప్గా బర్తకలేకపోవచుచ్ కానీ తపుప్గా మాతర్ం బర్తకకు. 
పదిమందికి ఆదరశ్పార్యంగా ఉండు కుదరకపోతే కనీసం పదిమందికి అసహయ్కరంగా మాతర్ం ఉండకు. ఇంతకంటే నేను నీకు చెపప్గలిగేది కూడా ఏమీ 
లేదు. వెళిళ్రా నాయనా ! మనం మళీళ్ కలుసుకోలేక పోవచుచ్. కానీ నా అశీసుస్లు ఎపుప్డూ నీకు ఉంటవి. వెళిళ్రా!" 

భగవంతుడూ ఎకక్డో పైలోకాలోల్ విహరిసూత్ ఉండడు. మనతోనే ఊంటాడు మన మధేయ్ ఉంటాడు. కాకపోతే మనం గురిత్ంచ కలగాలి. 
మురారికి సావ్మీజీలో భగవంతుడు గోచరించాడు. ఆతమ్ సాకాష్తాక్రమైంది.  సావ్మీజీకి పాదాభివందనం చేసి వెనకిక్ తిరిగాడు. 

ఆ తరావ్తెపుప్డూ మురారి జీవితంలో వెనకిక్ తిరిగి చూసుకోలేదు. మంచి మనిషిలాగానే బర్తికాడు. మంచి సాథ్యీనే చేరుకునాన్డు. 
మంచి భరత్ అయాయ్డు, మంచి తండిర్ అయాయ్డు, మంచి సేన్హితుడయాయ్డు. మంచి పౌరుడయాయ్డు. 

అయినా గాయతిర్ అతడి జాఞ్పకాల పొరలోల్ంచి తొలగిపోలేదు. 
గుండెలోతులోల్ ఆమె పదిలంగానే ఉనన్ది. అపుప్డపుప్డూ గాయతిర్ని పలుకరిసూత్నే ఉంటాడు.  
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