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అది ఓ మధయ్ తరగతి రైలేవ్ సేట్షన. జనాలతో కిటకిటలాడుతోంది. అకక్డే ఓ పకక్గా, ఈ లోకంలో 
లేనటుట్గా మనసులో ఏదో తలచుకుంటూ నిలబడి ఉనాన్డు పాతికేళళ్ వరుణ. ఉతక్ంఠగా ఉందతడికి. గుండె కొటుట్కునే 
వేగం పెరుగుతూ పోతుంది సమయం గడిచేకొదీద్. అతడిన్ దాటుకొని వెళేళ్వారంతా అతడి వైపు ఆసకిత్గా చూసూత్ 
వెళుత్నాన్రు. చాలా అందంగా ఉనాన్డతడు. ఒతైత్న నలల్టి జుటుట్, ఎరర్టి మొహం, నిలువెతుత్ రూపం. అయితే చాలా 
మందిని ఆకరిష్సుత్ంది అతడి రూపం మాతర్మే కాదు. అవతారం కూడా.  

తెలల్టి ధోవతి, కురాత్, నుదుటున పెదద్ నిలువు నామం. తన వయసుకూ, పర్సుత్త కాలానికీ బొతిత్గా 
సంబంధం లేనటుట్గా ఉందతడి అవతారం. ఒకళిళ్దద్రు అతడేదో యువ సాధువనుకొని దండం పెటిట్ మరీ వెళాళ్రు. తనని 
ఆసకిత్గా చూసే జనానిన్ ఏమాతర్ం పటిట్ంచుకోకుండా భుజాన తగిలించుకునన్ చినన్ సంచీ ఓసారి సరుద్కొని ఫోన వైపు 
చూసుకునాన్డు. అందులో కనిపించే సంసక్ృత శోల్కాలు కంఠసథ్ం చేసుత్నాన్డు ఏదో పరీక్షలకు తయారవుతునన్టుట్గా.  

ఈలోగా తిరుపతి నుంచి వచేచ్ రైలు మరి కొదిద్సేపటోల్ వసుత్ందని అనౌనస్ చేసారు. రైలు ఎకక్డానికీ, 
వచేచ్వారిని రిసీవ చేసుకోడానికీ జనాలు సిదధ్మవుతునాన్రు. వరుణ ఎకాక్లిస్న రైలు కూడా అదే. తన ఎం.బి.ఏ చివరి 
పరీక్షలకు, మొదటి జాబ ఇంటరూవ్య్ అటెండ అవుతునన్పుప్డు కూడా ఇంత ఒతిత్డికి గురవవ్లేదు. మరికొదిద్సేపటోల్ తను 
రైలోల్ కలవబోయేది సామానయ్ వయ్కిత్ని కాదు. ఎలాగైనా సరే ఆయనున్ పర్సనన్ం చేసుకొని తీరాలి. ‘దేవుడా అరెజ్ంటుగా 
కాపాడు. నీ విషయంలో అబదాధ్లు చెపప్బోతునన్ందుకు ననున్ నిజంగానే క్షమించు..’ మనసులో దండం పెటుట్కునాన్డు.  

రైలు సేట్షన చేరుకునన్టుట్గా గటిట్గా కూత వినిపించింది. ఫోన జేబులో పెటేట్సుకొని గటిట్గా శావ్స 
తీసుకునాన్డు. పర్శాంతంగా ఉండడానికి పర్యతిన్ంచసాగాడు. మనసును గిలిగింతలు పెడుతూ తళుకుక్న ఊహలోల్ 
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మెదిలింది లహరి. ఎంత బావుంటుంది నిజంగా. సినీతారలు కూడా ఈరష్య్పడే చరమ్సౌందరయ్ం, ఒంపుసొంపులు. 
ముఖయ్ంగా ఆ కళళ్లోల్ని మెరుపు తను ఎపుప్డూ ఏ అమామ్యిలోనూ చూడలేదు.. కొంపదీసి లహరిని వొదులుకోవాలిస్ 
వసుత్ందా? మనసు బాధగా మూలిగింది. వెంటనే తేరుకునాన్డు. ఏదైతే అదైంది. అనిన్ంటికీ తెగించే ఇకక్డకు వచాచ్డు 
తను. ఇలా అనుకుంటూండగా రైలు వచిచ్ ఆగింది ఎదురుగా. తను రిజరవ్ చేసుకునన్ బోగీ చూసుకొని, శుభం జరగాలని 
కుడికాలు ముందుపెటిట్ రైలోల్కి అడుగుపెటాట్డు వరుణ.     

*** 
ఆ పూట అతడు అలా రైలు ఎకక్డానికి సరిగాగ్ నాలుగు రోజుల కిర్తం కలిసాడు లహరిని నాలుగేళళ్ 

తరువాత. ఆఫీసు పనిమీద ఎవరోన్ కలవటానికి లహరి పని చేసే కంపెనీకే వచాచ్డతడు  అనుకోకుండా. చూడగానే 
గురుత్పటిట్ పలకరించాడు. ఆమె అకక్డే పనిచేసుత్ందనీ, ఇంకా పెళళ్వలేదని తెలియగానే పటట్రాని సంతోషంతో 
మైమరచిపోయాడు.  

లహరి కూడా వరుణ ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. కాలేజీ రోజులోల్ అతడి పేర్మను తిరసక్రిసూత్ 
చివరిసారిగా తను అనన్ మాటలు గురుత్కు వచిచ్నయ.  

“వరుణ, నా దృషిట్లో ‘పేర్మ’ అనేది చాలా గొపప్ విషయం. ఇందులో రకాలు గానీ, భేధాలు కానీ ఉండవు. 
నా తలిల్దండుర్లకి నేనంటే పేర్మ. వారి పేర్మను ఓ పకక్ వముమ్ చేసూత్, చదువుకోవాలిస్న వయసులో ఇలాంటి పేర్మ 
వయ్వహారంలోకి దిగడం నాకిషట్ం లేదు. నా పెళిళ్ ఎవరితో, ఎపుప్డు జరగాలో వాళుళ్ మాతర్మే నిరణ్యిసాత్రు. నేను కాదు..” 

కాల్సు మొతాత్నికీ అందగాడు, చదువులో కూడా చురుగాగ్ ఉండే వరుణ పేర్మని తిరసక్రించడానికి కారణం 
లహరిని తండిర్ కృషణ్మూరిత్ పెంచిన తీరు. కుటుంబ సాంపర్దాయాలతో పాటు ఓ మంచి వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్ మనిషిగా ఆమెని 
తీరిచ్దిదద్డంలో ఆయన వందశాతం సఫలమయాయ్డు. పర్భుతవ్  కంపెనీలో పని చేసే ఆయన పనిమీద చూపే శర్దధ్, సావ్రథ్ 
చింతనలేని ఆలోచనలు, నలుగురికీ సహాయపడాలనే మనసత్తవ్ం, దైవభకిత్ మొదలైన గుణాలు లహరిని ఎంతో పర్భావితం 
చేసేవి. ఆయన అడుగుజాడలోల్నే నడవాలనీ, ఆయన గీసిన గీటు ఎపప్టికీ దాటకూడదని సిథ్రనిశచ్యం చేసుకుంది.  

తన పేర్మను తిరసక్రించాక ఎపుప్డూ లహరి జోలికి వెళళ్లేదు వరుణ. తేరుకోడానికి కొంత సమయం 
పటిట్నా, ఆమె చెపిప్ంది కూడా నిజమే కదా అనుకునాన్డు నిజాయితీగా. చదువు పూరిత్చేసుకొని ఒక యోగుయ్డిలా ఆమె 
తలిల్దండుర్లను కలిసి పెళిళ్ పర్సాత్వన తేవాలని గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్డు. అయితే అతడికి ఆ అవకాశమే రాలేదు. 
కాలేజీ చదువు పూరిత్కాకుండానే లహరి తండిర్ని వేరే రాషాట్ర్నికి బదిలీ చేయటంతో, తను ఎకక్డుందో కూడా 
తెలీకుండాపోయింది.  
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చదువు పూరిత్చేసుకొని మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించాడు వరుణ. లహరి గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ ఎంతో బాధకు 
లోనయేయ్వాడు. ఏ అమామ్యి మీదా అతడికి మనసు రాలేదు. ఇంటోల్వాళుళ్ ఎనిన్ సంబంధాలు తెచిచ్నా కాదనాన్డు. 
ఎకక్డుందో వెతికి పటుట్కొని లహరిని మాతర్మే పెళిళ్ చేసుకోవాలని ఎనోన్ విధాలుగా పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్క 
అనుకోకుండా ఆమెను కలవటం జరిగింది.  

ఏమాతర్ం ఆలసయ్ం చేయకుండా పెళిళ్ పర్సాత్వన తీసుకువచాచ్డు వరుణ.  
“వరుణ, నువవ్ంటే నాకు మంచి అభిపార్యమే ఉంది. అయితే మా నానన్కు ఈ పేర్మ వయ్వహారాలంటే 

గిటట్దు. నాకొచిచ్న సంబంధాలోల్ ఒకటి నచిచ్ అదే విషయం మాటాల్డటానికి ఆయన తిరుపతి వెళాళ్రు. ఇంకో నాలుగు 
రోజులోల్ తిరిగి వసాత్రు అకక్డ బర్హోమ్తస్వాలు కూడా చూసుకొని. ఆయన ఇపప్టికే నిరణ్యం తీసేసుకొని ఉంటే చేసేదేమీ 
లేదు..” సూటిగా చెపిప్ంది.   

“నిరణ్యం తీసుకొని ఉండకపోతే?” ఆతృతగా అడిగాడు.  
“అయినా కూడా, నువువ్ ఆయనకు నచిచ్తేనే మన పెళిళ్ జరిగేది.. నా అంతట నేను వెళిళ్ నీ గురించి 

చెపప్టం అనేది జరగని పని. ఆయన తిరిగొచాచ్క, తిరుపతి సంబంధం కుదరకపోతే, మీ అమామ్నానన్లతో వచిచ్ ఆయనున్ 
కలిసేత్ మంచిది”  

“అపప్టిదాకా సమయం లేదు లహరి. నినున్ దూరం చేసుకోలేను. అమామ్ నానాన్ కూడా ఊళోళ్ లేరు.. 
నాకో చినన్ సాయం చేసాత్వా?” 

“ఏంటది?” 
“మీ నానన్కు ఎలాంటి అలుల్డు కావాలి? ఆయనున్ మెపిప్ంచాలంటే ఏం చేయాలి?” అడిగాడు అభయ్రధ్నగా.  
చినన్గా నవివ్ చెపిప్ంది లహరి “దైవ భకిత్ ఉనన్వాడు కుటుంబానిన్ బాధయ్తగా చూసుకుంటాడనీ, ఏ తపూప్ 

చేయడని ఆయన నమమ్కం”  
“చాలా ధాంకస్ లహరి. ఈ మాతర్ం చాలు. మిగితాది నేను చూసుకుంటాను..” సిథ్రనిశచ్యంతో చెపాప్డు. 

అపప్టికే అతడి మనసులో ఓ ఆలోచన రూపుదిదుద్కుంటుంది. లహరి తండిర్ కృషణ్మూరిత్ కొలిచే దేవుడెవరు, తిరుపతి 
నుంచి తిరిగివచేచ్ తేదీ, పర్యాణ వివరాలు లాంటివి అడిగి తెలుసుకొని అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయాడు.  

అరెజ్ంటుగా తానో గొపప్ దైవభకుత్డిగా అవతారం ఎతిత్, కాబోయే మామగారితో తిరుపతి నుంచి వచేచ్ రైలోల్ 
కలిసి పర్యాణం చేసి ఆయనున్ మెపిప్ంచాలి. తను మాతర్మే లహరికి సరైన జోడీ అని ఆయనకు నమమ్కం కుదరాలి. ఇదీ 
అతడి ఆలోచన.  
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ఎపుప్డైనా గుళోళ్ దండం పెటుట్కోవటం తపప్ ఇంకేమీ తెలీని అతడు, ఆ తరువాత నాలుగు రోజులు 
సమయం దొరికినపుప్డలాల్ కంపూయ్టర ముందు కూరొచ్ని దైవభకిత్కి సంబంధించిన ఎనోన్ విషయాలు శర్దధ్గా 
తెలుసుకునాన్డు. ఇవే కాక ఓ రెండు మూడు సంసక్ృత శోల్కాలు బాగా బటీట్ పటాట్డు. మాటల మధయ్లో ఆశువుగా వాటిని 
చెపిప్ కృషణ్మూరిత్ని మంతర్ముగుధ్డిన్ చేయాలనన్ది అతడి ఆలోచన. మొదట తిరుపతిలోనే రైలు ఎకుక్దామనుకునాన్ మరీ 
ఎకుక్వసేపు ఆయనతో గడిపితే అసలు విషయం పటేట్సాత్డేమో అనిపించింది. అందుకే తిరుపతి నుంచి తమ ఊరికి వచేచ్ 
మారగ్ంలో కేవలం నాలుగు గంటల దూరంలో ఉనన్ ఓ రైలేవ్ సేట్షనున్ ఎనున్కొని ఓ యువ భకుత్డిలా అకక్డకు వచిచ్ 
కృషణ్మూరిత్తో కలిసి పర్యాణం చేయడానికి రైలు ఎకేక్సాడు.  

*** 
రైలోల్ అపర భకుత్డి వేషధారణలో ఎదురుగా వచిచ్ కూరుచ్నన్ కురార్డిన్ ఆసకిత్గా చూసాడు కృషణ్మూరిత్. 

“నమసేత్ సర..” గౌరవంగా చెపాప్డు వరుణ చిరునవువ్తో. మనసులో ఉనన్ జంకూ, భయం అనిన్ంటినీ గటిట్గా 
తొకిక్పెటాట్డు. కృషణ్మూరిత్ మంచి ఎతూత్, లావుతో చూడాడ్నికి గంభీరంగా ఉనాన్ ఆయన మొహంలో ఏదో తెలియని శాంతి 
గోచరిసుత్ంది.  

“నమసేత్ బాబూ. నేను నీకు తెలుసా?” కొదిద్గా ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగాడాయన. 
“అదేంటి సర అలా అంటారు? తిరుపతి నుంచి వసూత్ మీలాంటి దైవ భకుత్లు కనిపిసేత్ నమసాక్రం 

చేయడానికి పరిచయం ఉండాలా ఏంటి” కొదిద్గా చనువు తీసుకుంటూ అనాన్డు వరుణ.  
చినన్గా నవివ్ తలపంకించాడు కృషణ్మూరిత్. “ఏ ఊరు బాబూ మీది?” అడిగాడు. తన ఊరితో పాటు, 

పేరు, కుటుంబ విషయాలు, చదువు, పనిచేసే కంపెనీతో సహా అనిన్ వివరాలూ చెపేప్సాడు వరుణ దొరికిందే అవకాశం 
అని. అనీన్ వినాన్క కృషణ్మూరిత్ మొహం కొదిద్గా పర్సనన్ంగా మారటం గమనించాడు. ఉతాస్హంగా ఆ తరువాత కొదిద్సేపు 
తానో గొపప్ భకుత్డని తెలియచెపేప్ విధంగా తన జాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్ంచబోయాడు. ఇకక్డే అతడు కృషణ్మూరిత్ని తకుక్వగా 
అంచనా వేసాడు.   

“ఏంటో సర. ఈ మానవ జీవితంలో దైవభకిత్కి మించినది ఏదీ లేదనిపిసుత్ంది. దైవం గురించి 
తెలుసుకోడానికి నాలుగు రోజులు కూడా నాలుగు క్షణాలాల్ గడిచిపోయినటుట్గా ఉంటాయి..” అధాయ్తిమ్కంగా అనాన్డు 
వరుణ మనసులో దైవానిన్ తలచుకునన్టుట్గా.  

“అవును బాబూ. అయితే, నీలాంటి చినన్కురార్డు దైవం గురించి మాటాల్డటం చాలా గొపప్ విషయం. 
ఇంతకీ మీ ఆచారుయ్డెవరు?” ఆసకిత్గా అడిగాడు కృషణ్మూరిత్.  
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“నేను చినన్ కురార్డేన్ంటి సర. పాతికేళుల్ నిండిపోతే. పర్హాల్దుడు ఆరేళళ్ వయసులోనే భకిత్ మారగ్ం పటిట్ 
ముకిత్ని పొందాడు.. నేను భకుత్డిగా మారి ఇంకా పదేళుళ్ కూడా కాలేదు. మా గురువు గారి పేరు మలాల్ది రాఘవాచారి 
గారు..” నోటికొచిచ్న పేరు ఆశువుగా చెపాప్డు.  

“మన సాంపర్దాయం పర్కారం ‘ఆచారుయ్లు’ అనాలి బాబూ. జాఞ్నానిన్ పంచేవాడు గురువైతే, దానిన్ 
సాంపర్దాయబదధ్ంగా ఆచరించి కూడా చూపేవాడు ఆచారుయ్డు..” వివరించాడు కృషణ్మూరిత్. 

కొదిద్గా తడబడాడ్డు వరుణ. వెంటనే సరుద్కొని “అవును సర. నాకు దైవ మారాగ్నిన్ చూపిందే మా 
ఆచారుయ్లవారు..” ఆయన చెపిప్న విషయం తనకు ముందుగానే తెలిసినటుట్గా చెపాప్డు. 

కొదిద్సేపు ఆగి మళీళ్ తన భకిత్ని నిరూపించుకునే కారయ్కర్మం చేపటాట్డు. “తిరుమల సనిన్ధికి మించిన 
వైషణ్వ దివయ్దేశం ఇంకోటి లేదు.. ఏడాదికి కనీసం రెండుసారెల్ౖనా దరశ్నానికి వెళూత్ంటాను నేను..” భకిత్ ఉటిట్పడేలా 
చెపాప్డు వరుణ. కృషణ్మూరిత్ ముఖయ్ంగా కొలిచేది తిరుమల దేవుడేన్ అని లహరి ముందుగానే చెపిప్ ఉండటంతో, ఆయనున్ 
పర్సనన్ం చేసుకోటానికి ఈ మాటనాన్డు.  

“వైషణ్వ సాంపర్దాయంలో తిరుమల కనాన్ పర్ధానమైన దివయ్దేశం ఇంకోటి ఉంది. అదేంటో తెలుసా?” 
అడిగాడు కృషణ్మూరిత్.  

వరుణ కి జవాబేమివావ్లో తోచలేదు. అసలు దివయ్దేశం అంటే ఏంటో కూడా తనకు తెలీదు. ఎకక్డో ఏదో 
చదివింది వాడేసాడు. ఈయన అడిగిందానికి జవాబు తెలీదు అంటే తనకు ఏమీ తెలీదని అనుకోవచుచ్. ఏం చేయాలా అని 
ఆలోచిసూత్ండగా ఫోన మోగింది. హమమ్యయ్ అనుకొని వెంటనే ఫోన ఎతిత్ మాటాల్డాడు. అతడి అకక్యయ్ నుంచి ఫోన. ఓ 
ఐదు నిమిషాలు మాటాల్డి పెటేట్సేలోపు వీళళ్ సంభాషణ ఆసకిత్గా వింటునన్ తోటి పర్యాణీకుడు కృషణ్మూరిత్నే అడిగేసాడు 
ఆయన అడిగిన పర్శన్కు జవాబు చెపప్మని. 

“శీర్రంగంలోని శీర్రంగనాధసావ్మి ఆలయం వైషణ్వ దివయ్దేశాలోల్ అతయ్ంత పర్ధానమైనదిగా భావిసాత్రు..” 
చెపాప్డు కృషణ్మూరిత్. 

ఫోన పెటేట్సూత్ ఈ మాట వినన్ వరుణ వెంటనే చెపాప్డు “అవును సర. శీర్రంగం నిజంగా చాలా గొపప్ 
ఆలయం. అనిన్ దివయ్దేశాలోల్కెలాల్  చాలా పర్ధానమైంది”. మళీళ్ ఎకక్డో చదివింది గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ చెపాప్డు. 
ఇకక్డితో ఆగి ఉంటే బావుండేది. తన జాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్ంచాలనన్ తాపతర్యంతో మళీళ్ అనాన్డు “భారతదేశంలో ఉనన్ 
నూటా ఎనిమిది దివయ్దేశాలు చూసిరావాలనన్ది నా కోరిక సర. ఏడాదికి కొనిన్ చొపుప్న అనీన్ చూసిరావాలంటే కనీసం 
ఐదేళుళ్ పడుతుంది..”  
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చినన్గా నవివ్ చెపాప్డు కృషణ్మూరిత్ “భారత దేశంలో ఉనన్వి నూటా అయిదే. మిగితా మూడు ఇకక్డ లేవు. 
ఒకటి నేపాలోల్ ఉంది. ఇంకో రెండు..” అంటూ ఇంకా ఏదో చెబుతూండగా వరుణ మధయ్లో కలిప్ంచుకొని “మిగితా 
రెండూ ఏ దేశంలో ఉనాన్, ఎంత ఖరైచ్నా వెళాత్ను సర..” అనాన్డు పటుట్దలగా. 

ఈసారి పెదద్గా నవివ్ చెపాప్డు కృషణ్మూరిత్. “మిగితా రెండూ అసలు భూలోకంలోనే లేవు. ఈ మానవ 
శరీరంతో అకక్డకు వెళళ్లేము. అందులో ఒకటి కీష్ర సముదర్ం, రెండోది వైకుంఠం..” 

నోటమాటరానటుట్గా ఉండిపోయాడు వరుణ కొదిద్సేపు. మొదటిసారి తను చితుత్గా ఓడిపోతాడేమో అని 
భయమేసింది. ఏదో ఒకటి అరెజ్ంటుగా చేయకపోతే కొంప మునుగుతుంది అనుకుంటూండగా ఫోన మోగింది. విసుగాగ్ 
చూసుకునాన్డు. ఏదో తెలియని నెంబర. కట చేసాక వెంటనే మళీళ్ మోగింది. అవతలి వాళుళ్ అలా చేసూత్నే ఉనాన్రు. 
ఎవరా అని ఫోన ఎతత్గానే కెర్డిట కారడ్ తీసుకోమని ఏదో ఆఫర ఉందని చెపిప్ందో అమామ్యి. ఆసకిత్ లేదని చెపిప్ ఫోన 
పెటేట్సాడు.  

ఈలోగా ఏదో సేట్షన రావటంతో, అంతా హడావిడిగా మారింది. బాగా ఆకలిగా ఉండటంతో వరుణ 
కూడా ఏదైనా తిందామని రైలు దిగాడు. ఎందుకైనా మంచిదని కృషణ్మూరిత్ సీటు వైపు కాక రెండోవైపు దిగాడు. వేడి బజీజ్లు 
తిని టీ తాగాక హాయిగా అనిపించింది. ఆయన తనని బజీజ్లు తినటం చూసేత్ బాగోదనిపించింది. తిరిగివసూత్ ఆయన 
ముందు తినడానికి జామకాయలు కొనుకొక్ని వచాచ్డు.  

ఆ తరువాత మళీళ్ కొదిద్సేపు తన దైవభకిత్ నిరూపించుకునే పనిలో పడాడ్డు వరుణ. అయితే 
ఇంతకుముందులాగే అతడు చేసిన పర్తీదీ బెడిసికొటిట్ంది. తను బటీట్పటిట్న చెపిప్న సంసక్ృత శోల్కాలు వాటి అరాధ్లు కూడా 
అతడిన్ ఆదుకోలేకపోయాయి. వాటికి కృషణ్మూరిత్ చెపిప్న అసలైన అరధ్ం అతడికి గూగులోల్ కూడా ఎకక్డా తగలేల్దు. 
ఆయనకునన్ అపారమైన జాఞ్నం ముందు అతడు తేలిగాగ్ తేలిపోయాడు.  

మొతాత్నికి నాలుగు గంటల పర్యాణం ముగిసి వాళుళ్ దిగాలిస్న సేట్షన వచిచ్ంది. నీరసంగా కృషణ్మూరిత్ 
దగగ్ర సెలవు తీసుకొని వెళిల్పోయాడు వరుణ ఎంతో నిరాశగా. ఆ తిరుపతి సంబంధం కుదిరిందో లేదో తెలీదు. ఇవాళ 
తన మాటలతో, పర్వరత్నతో తానో దొంగ భకుత్డని ఆయనకు ఖచిచ్తంగా అరధ్మయేయ్ ఉంటుంది. అంతటి గొపప్ 
పండితుడిన్ తకుక్వగా అంచనా వేసి తేలిగాగ్ దొరికిపోయాడు. ఈసారి తలిల్దండుర్లతో వెళిళ్ కలిసినా తనను అలుల్డిగా 
ఒపుప్కునే అవకాశమే లేదు. దేవుడు కూడా ఆయన విషయంలో అబదాధ్లు చెపిప్నందుకు తనకు బాగా శాసిత్ చేసాడు. 
మనసంతా పాడైపోయి దిగులుగా ఇంటి దారిపటాట్డు వరుణ.  

*** 
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“ఇవాళ రైలోల్ వరుణ అని ఓ కురార్డిన్ కలిసాను తలీల్. నాకు చాలా బాగా నచాచ్డు. ఇంటోల్ సంబంధాలు 
చూసుత్నాన్రట. వివరాలు తీసుకునాన్ను. ఆ తిరుపతి సంబంధం నాకెందుకో నచచ్లేదు. ఇకక్డిదాకా వచిచ్న సంబంధం 
అదీ తిరుపతిలో కుదరకపోవటంతో బాధగా అనిపించింది. అయితే ఆ భగవంతుడే పంపినటుట్గా ఈ కురార్డు వచిచ్ 
కలిసాడు. అందం, చదువు, ఉదోయ్గం అనిన్ంటిలోనూ నీతో సరితూగేవాడు. పైగా ఈ ఊరివాడు. నాకెందుకో ఈ 
సంబంధం కుదురుతుందనే అనిపిసుత్ంది. అంతా ఆ భగవంతుడి దయ.” ఇంటికి వచాచ్క సాన్నం చేసి భోజనం చేసూత్ 
అనాన్డు కృషణ్మూరిత్ లహరితో. పకక్నే కూరుచ్నన్ లహరి తలిల్కి కూడా వరుణ గురించిన అనిన్ వివరాలూ చెపాప్డు.  

“మీకో మాట చెపాప్లి నానాన్” సందేహిసూత్ అనన్ది లహరి అంతా వినాన్క.  
“ఎంటమామ్ అది?”  
“మిమమ్లిన్ కలిసిన వరుణ నాలుగేళళ్ కిర్తం నాతో కలిసి చదువుకునాన్డు. నాలుగురోజుల కిర్తమే ననున్ 

అనుకోకుండా కలిసాడు. ననున్ పెళిళ్ చేసుకోవాలని ఆశపడాడ్డు. మీకు ఎలాంటి అలుల్డు నచుచ్తాడని అడిగితే, దైవభకిత్ 
ఉనన్వాడని చెపేప్సాను. నాకూ అతడి మీద మంచి అభిపార్యమే ఉంది. ఒకవేళ మీకు అతడు నచిచ్ంది భకిత్వలేల్ అయితే, 
మీరు ఇంకోసారి అతడిన్ బాగా తెలుసుకోవటం మంచిది. భకిత్ విషయంలో అతడిది నటనే కావొచుచ్..” సూటిగా 
చెపేప్సింది.  

కొనిన్ క్షణాలు నోటమాట రానటుట్గా ఉండిపోయాడు కృషణ్మూరిత్. లహరి తలిల్ కూడా ఆందోళనగా 
చూసింది భరత్ వైపు. చినన్గా తలపంకించి చెపాప్డు కృషణ్మూరిత్ “అతడో భకుత్డని నేననుకోవాలని చాలా ఉబలాటపడాడ్డు. 
ఈ విషయమే నాకూ అపుప్డు అంతుబటట్లేదు. ఇపుప్డరధ్మైంది..” 

“ననున్ క్షమించండి నానాన్” సిగుగ్పడుతూ అనన్ది లహరి.  
“పరేల్దమామ్. నువవ్నుకునన్టేట్మీ జరగలేదు. నిజానికి అతడికిదంతా కొతత్ అని అతడిన్ చూసిన మరుక్షణం 

అరధ్మైంది. ముఖాన పెటుట్కునన్ నామం చూసేత్ తెలిసిపోతుంది అలవాటుగా పెటుట్కునేదా లేక కొతాత్ అని. అంతేకాక, 
అతడు ననున్ మెపిప్ంచడానికి చేసిన ఏ పర్యతన్ం కూడా సఫలం కాలేదు..” 

“మరి ఏ విషయంలో అతడు మీకు నచాచ్డు?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది లహరి. 
“అతడికి సాంపర్దాయబదధ్ంగా ఉండాలిస్న భకిత్ విషయంలో అనుభవం లేకపోవచుచ్ కానీ, దైవానికి 

సంబంధించిన అతి గొపప్ సూక్షమ్ం చాలా చకక్గా తెలుసుకునాన్డు. నా దృషిట్లో ఇది చాలా గొపప్ విషయం.” 
“ఏంటి నానాన్ అది?” ఆసకిత్గా అడిగింది. 
“పర్తీ మనిషిలోనూ, పర్తీ జీవిలోనూ పరమాతమ్ను చూడటం! అందుకు తగగ్టుట్గా పర్వరిత్ంచడం! 
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వచేచ్ దారిలో ఏదో సేట్షనోల్ రైలు దిగాడు వరుణ. అతడు వెళాళ్క నేనూ అలా నడుదాద్మని కూరుచ్నన్ 
చోటనుంచి లేచి తలుపుదాకా వెళాళ్ను. కొదిద్దూరంలో అతడు బజీజ్లు తింటూ నాకంటబడాడ్డు. అకక్డే ఆకలితో 
తచాచ్డుతునన్ ఓ కుకక్పిలల్ను అంతా కసురుకుంటూంటే, అతడు మాతర్ం దానిన్ దగగ్రకు పిలిచి దానికీ తినడానికి పెటిట్ 
ఆకలి తీరాచ్డు. తిరిగివసూత్ జామకాయలు అమేమ్ ముసలివాడితో చాలా మరాయ్దగా, ఆపాయ్యంగా మాటాల్డుతూ 
అడిగిందానికనాన్ ఎకుక్వ డబిబ్చిచ్ కొనాన్డు. ఇదంతా నేను గమనిసుత్నాన్నని అతడికి తెలీదు. అంతే కాదు, వాళళ్ అకక్యయ్ 
నుంచి ఫోన వసేత్ ఎంతో పేర్మగా మాటాల్డిన తీరు, ఏ సాయం కావాలనాన్ చేసాత్నని చెపిప్న పదధ్తి నిజంగా ననున్ చాలా 
మెపిప్ంచాయి.. అతడు భకిత్ విషయంలో ననున్ మెపిప్ంచే పనిలో తలమునకలై ఉండగా ఎవరో కెర్డిట కారడ్ వాళుళ్ ఫోన 
చేసి విసిగిసూత్ంటే, ఫోన ఎతిత్ ఏ మాతర్ం విసుగు చూపించకుండా ఆసకిత్ లేదని ఎంతో మరాయ్దగా చెపాప్డు.   

ఇవేవీ మామూలు విషయాలు కాదు. చాలామంది మనుషులకు ఇవనీన్ ఊహకు కూడా అందవు. ఈ 
సావ్రథ్పూరిత లోకంలో సాటిజీవుల మీద దయ లేకుండా పర్వరిత్ంచడం, పేదవారితో కూడా చిలల్ర బేరాలాడటం, తకుక్వ 
సాథ్యిలో ఉనన్వాళళ్కు కనీస మరాయ్ద కూడా ఇవవ్కపోవటం, తోబుటుట్వులను పటిట్ంచుకోకపోవటం లాంటివి 
సరవ్సాధరణంగా జరిగే విషయాలు. అతడు మాతర్ం వీటనిన్ంటికీ అతీతంగా ఉనాన్డు. అందుకు కారణం తనలో ఉనన్ 
పరమాతేమ్ అందరిలోనూ ఉనాన్డనన్ సప్ందన అంతరీల్నంగా కలిగి ఉండటం. ఇంతకు మించిన దైవభకిత్ ఏదీ లేదు. రేపే మీ 
పెళిళ్ విషయం మాటాల్డదాం.. వాళళ్ అమామ్నానన్కు కబురు పెటట్మని అబాబ్యికి చెపుప్..”  

****   
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