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       ఊరిమ్ళ కూడా అంతే. తన నోటి వాకుక్ గురుబోధగా భావిసుత్ంది. చినన్తనం నుంచీ ఏ శలవులు వచిచ్నా 
తలిదండుర్ల వెంట ఏ ఇతర పర్దేశాలకూ వెళేళ్ది కాదు. “పెదనానాన్! పెదనానాన్!” అంటూ పరుగు పరుగున వచేచ్ది. 
శలవులంటూ దొరికితే చాలు ఏవో యాతర్లు అంటూ టూర మొదలెడతారు రంగనాధం దంపతులు. ఊరిమ్ళ వెళళ్దు. 

సీతకు తవ్రలోనే వో సంబంధం రాబోతోంది. పెళిల్చూపులు ఏరాప్టు చేయించమని మధయ్వరిత్ చెపాప్డు. సంకార్ంతి 
వెళళ్గానే మంచి రోజు చూచి పెళిల్చూపులు ఏరాప్టు చేయించాలి. సీత పెళళ్యాయ్క ఊరిమ్ళకు పెళిల్ చెయాయ్లి. 

ఈ రోజెందుకో ఊరిమ్ళకు మంతోర్పదేశం చేయాలనిపిసోత్ంది, హృదయంతరాళాలలో  నుంచి ఏదో  పేర్రణ 
వసోత్ంది. 

“పెదనానాన్!” ఊరిమ్ళ పిలుపుతో  తుర్ళిళ్ పడాడ్రాయన. ఆలోచనలు ఎగిరి పోయాయి. 
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“వచాచ్వా అమామ్!  నీకోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్. ఈ రోజు అభిషేకమూ, అలంకారమూ చేశాను సావ్మికి. ఇంకా 
సహసర్ నామారచ్న పార్రంబించలేదు. రా! గరభ్గుడికి అవతలగా నిలుచ్ని భకిత్ శర్దద్లతో విను” అనాన్రాయన. 

వైకుంఠ ఏకాదశి ఆ రోజు. ఇక తెలాల్రబోయే సరికి అశేష భకుత్లు వసాత్రు దావ్రదరశ్నానికి. రామచందర్ం ఆలయ 
పార్ంగణంలోనే ఓ వేపుగా వునన్ వంట గదిలో పొంగలి చేసుత్నాన్డు. మరో పది నిమిషాలలో రావచుచ్, అతను  కూడా 
నైవేదయ్ం సిదద్ం చేసుకుని. ఆలయం పకక్నే ఒకరింటోల్ పెరటోల్ వునన్ పారిజాత చెటుట్ కింద రాలిన పారిజాతాలనీ ఏరుకు 
వసుత్ంది ఊరిమ్ళ రోజూ,వారి అనుమతితో. ఈ రోజూ అలాగే ఏరుకుని వచిచ్ంది. మంచులో తడిసి, దివయ్ పరిమళాలు 
వెదజలుల్తునాన్యి పారిజాతాలు. 

“అమామ్! విషుణ్ సహసర్ నామం, శీర్ లకిష్ నృసింహ సహసర్ నామం కూడా చేసాత్ను ఈ రోజు. చాలా పూలు 
వునాన్యి” అనాన్రు  ఆచారిగారు తనమ్యతవ్ంతో. 

“సశాయ్మితవ్ం మహా సింహం 
హరిణం వనమాలినం 
కిరీటినం, కుండలినం 
సరవ్గం సరవ్తోముఖం 
సరవ్తః పాణి పాదోరుం 
సరవ్తోకిష్ శిరోముఖం 
సరేవ్శవ్రం సదాతుషట్ం 
సతవ్సత్య్ం సమర పిర్యం.” 
భకాత్య్వేశంతో ఊగిపోతూ, కంచుగంటలా మోర్గుతునన్ కంఠసవ్రంతో ఒకోక్ పారిజాతమూ సావ్మి పాదాల మీద 

వేసూత్ అరధ్ నిమీలిత నేతార్లతో పూజ చేసుత్నాన్రు శేషాచారిగారు. 
విభార్ంతిగా చూసోత్ంది ఊరిమ్ళ. రామచందర్మూ అంతే! 
ఈ పెదనానన్ని తానింత కిర్తం చూడలేదు. ఇపుప్డకక్డ వునన్ది పెదనానన్ కాదు. భకత్ పోతనకీ, భకత్ రామదాసుకీ, 

భకత్ కబీరుకీ, భకత్ తుకారాంకీ, భకత్ గోరా కుంభార (చకర్ధారి) కీ ... అలా ఎందరెందరో భకత్ శిఖామణులందరికీ 
వారసుడు. వారందరి ఆతమ్లనీ అంతరీల్నంగా తనలో ఐకయ్ం చేసుకునన్ మహాభకుత్డు. 
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శీను అనన్యయ్ ఓసారి చెపాప్డు తనకీ పెదనానన్కీ జరిగిన సంభాషణ గురించి. సరిగాగ్ అదే తాదాయ్తామ్నిన్ ఇపుడు 
చూసోత్ంది. 

అసత్మానూ అనసూయమమ్ పెదద్మమ్ ఈ మహానుభావుణిణ్ ‘లౌకయ్ం తెలియని’ వయ్కిత్గా ఈసడిసూత్ ఉంటుంది. సీతకక్ 
‘చాదసుత్డైన తండిర్గా’ నిరల్కయ్ం చేసుత్ంటుంది.  

తను  మాతర్ం... అలా ఎనన్టికీ చేయలేదు. భగవంతుని పర్తినిధి ఈ పెదనానన్. ఈ పెదనానన్ చేత మంతోర్పదేశం 
పొంద గలిగితే... 

ఎదురుగా రాలి పడుతునన్ పారిజాతాలు కొండలా పెరిగి సావ్మి పాదాలు కపిప్ వేశాయి. తరావ్త మోకాళుళ్ ఆ 
తరావ్త నడుము... తరావ్త ఎద, ఆ తరావ్త శంఖ చకార్లు సావ్మి ముఖం మాతర్ం కనిపిసోత్ంది ఇపుప్డు. దీపారాధన 
వెలుగులో దేదీపయ్ మానంగా! ఆ విశాల నేతార్లలో అపార వారమైన కాంతి పుంజాలు, సరవ్ పర్పంచానికి వెదజలల్ 
బడుతునాన్యి. 

పారిజాత దివయ్ పరిమళాలలో, అగరువతుత్ల ధూపంతో, పూల కొండ మీద సావ్మి కూరుచ్ని వునన్టుల్ అనుభూతి 
కలుగుతోంది. 

ఊరిమ్ళకేదో తనమ్యతవ్ భావన మతుత్లా ఆవరించింది. ఆచారిగారు పూజ పూరిత్ చేసి, హారతి వెలిగించి నివేదన 
చేసుత్నాన్ ఆమెకా సప్ృహే కలుగలేదు. 

“ఊరిమ్ళా!” హారతి కళళ్కదుద్కుని ఊరిమ్ళ వేపు చూసూత్ పిలిచారాయన . 
“ఆఁ!” కలలో మనిషిలా పలికింది. 
“రామచందర్ం!” అనాన్రాయన. 
“ఉనాన్ను మామయాయ్”అనాన్డు. 
 ఊరిమ్ళ కేసి నిదానంగా చూశారాయన. అలౌకికమైన మానసిక సిథ్తిలో ఒకానొక దివయ్ చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలో 

ఒకానొక సమాధి సిథ్తిలో ఉందామె. 
‘ఇదే తరుణం... మంతోర్పదేశం ఇపుప్డే జరిగి పోవాలి.’ ఆయనలో నుంచి ఏదో పర్తిధవ్ని. గబగబా ఆమె పకక్కు 

వచాచ్రు. 
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రామచందర్ం ఆలయం బయటకు వెళిల్ పోయాడు ఆయనగారి కనుసైగతో. 
“తలీల్! విను. మళీళ్ మళీళ్ నీకీ సిథ్తి కోరుకునాన్ రాక పోవచుచ్. వచిచ్నా నేనుండక  పోవచుచ్. ఈ క్షణంలో 

సరావ్ంతరాయ్మి సానిన్ధయ్ంలో ఆయన వాకుక్గా నేను గురుబోధ చేసాత్ను.” 
ఆవేశంగా అనాన్రాయన. మరుక్షణం ఆమె శిరసు మీద తన కుడి అరచేయి పెటిట్ ఆమె చెవి దగగ్రగా వంగి 

‘అషాట్క్షరి’ ముమామ్రు బోధించారు. 
కలలోలా తుర్ళిళ్ పడింది ఊరిమ్ళ. ఆ మంతర్ం కరణ్భేరీలను సప్ృశించి, మెదడుకు పార్కి, హృదయ పీ ఠంలో 

పర్తిషిట్ంచబడి అకక్డేదో దివయ్ జోయ్తి దరశ్నమైంది. 
ఆ ఆలయమంతా ఊగిపోతునన్ అనుభూతి. మరుక్షణం కుపప్లా నేల మీద అచేతనంగా పడిపోయింది. 
ఆచారిగారు కంగారుపడలేదు. తీరధ్ం గినెన్లోని తీరధ్ం ఆమెమీద చిలకరించారు. 
‘నువువ్ ధనుయ్రాలివి తలీల్! దివాయ్నుభూతిని అతి చినన్ వయసులో పొందగలిగావు’ అని మాతర్ం లోలోపల 

అనుకునాన్రు. దైవానికి నమసక్రించారు. 
రెండు మూడు నిముషాలలో ఊరిమ్ళ బాగా తేరుకుంది. లేచి కూరుచ్ంది. 
దీపారాధన వెలుగులో సావ్మి పూలతేరు మీద ఉనన్టుల్నాన్డు. పెదనానన్ వాతస్లయ్ం నిండిన చూపులతో తనకేసి 

చూసుత్నాన్రు. 
“పెదనానాన్!” అంది. 
“ఏమీ లేదమామ్! మంతోర్పదేశ సమయంలో పరిణితి చెందిన శిషుయ్నికి యిలాటి దివయ్సిథ్తి కలుగుతుంది 

ఒకొక్కక్సారి. మరేం ఫరావ్లేదు. ఈ అషాట్క్షరి సరవ్ బంధాలనూ తొలగించి సంసార సాగరానిన్ దాటిసుత్ంది. సరవ్ 
పాపాలనూ పర్కాష్ళనం చేసుత్ంది. సరవ్ ఈపిస్తాలనూ నేరవేసుత్ంది. నడుసూత్, తింటూ, తాగుతూ, నిదిర్సూత్ కూడా ఇది 
జపించుకోవచుచ్. సతరీలు బహిషుట్ సమయంలో కూడా ఇది జపించవచుచ్. మంతార్నికి ‘అశుచి’ లేదు. మనసు నిరమ్లంగా 
వుంచుకోవాలి అంతే! పద బయట మంటపం దగగ్ర కూరుచ్ందాం” అనాన్రాయనగారు. 

ఇదద్రూ వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. 
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“ఈ రోజెందుకో రామాయణంలోని ఊరిమ్ళ పాతర్ గురుత్కొసోత్ంది ఊరిమ్ళా నాకు. నిజానికి ఆ పాతర్ంటే నాకు 
చాలా గౌరవం. ఆ పాతర్ని తలచుకుంటే నాకెంతో ఆవేదన కలుగుతుంది. 

నీ నామకరణం సమయంలో మీ నానన్ ననన్డిగాడు. “పేరేం పెడదాం అనన్యాయ్ నా పాపకి?” అని. 
టకుక్న చెపేప్శాను ‘ఊరిమ్ళ’ అని. మీ పెదద్మమ్ వేళాకోళం చేసింది. “మరిది గారికి మరో ఇదద్రు కూతుళుళ్ పుడితే 

మాండవి, శుర్తకీరిత్ అని పెడతారా ఏమిటి?’ అని. నేను నవివ్ వూరుకునాన్ను. 
ఊరిమ్ళంటే నాకెందుకో చాలా అభిమానమని చెపాప్ను కదమామ్. ఆదికవి వాలీమ్కిని తపుప్ పటట్ను. ఆ కవి భారత 

జాతికి ఇచిచ్న రామాయణ మహా కావాయ్నిన్ కించపరచను. రామాయణ మహా కావయ్గానం, రామనామ జపం ఈ 
భారతదేశంలో ఏ రూపంలోనో ఓ రూపంలో కధలు, నాటికలు, యక్షగానాలు, వీధి భాగవతాలు కవితావ్లు ఇలా వివిధ 
రూపాలలో పర్తిధవ్నిసూత్నే వుంటుంది. అలా జరగని నాడు భారత దేశమే వుండదు. అయితే అంతటి మహతత్ర కావాయ్నిన్ 
రచించిన ఆదికవి వాలీమ్కికి ... చేతులెతిత్ మొకుక్తాను. జాతికి సంసక్ృతి నిచిచ్నవాడు. జాతి మనుగడకి జీవం 
పోసినవాడు. మనిషికీ పశువుకీ, దేవుడికీ దానవుడికీ, పరిపూరణ్ మానవతావ్నికీ రాక్షసతావ్నికీ అక్షరరూపంలో అమృత 
శోల్కాలలో తేడా చూపి, మానవాళి నిజమైన కరత్వయ్ం ఏదో బోధించిన వాడాయన. సీత పాతర్ని చరితర్లో మరిచ్ పోకుండా 
నిలిపిన మహానుభావుడాయన. 

కానీ, కానీ ఎంచేతో ఆయన హృదయంలో ఊరిమ్ళ పాతర్ పటల్ ఉదాసీనతో లేక మరపో ఏరప్డింది. 
సీత చరితర్ వునన్ంతకాలమూ ఊరిమ్ళ చరితర్ వుండవలసిందే. ఆదికవి పటిట్ంచుకోని ఊరిమ్ళ ఉనికిని కవులెందరో 

ఆమె నిదర్లో నిలిపారు. 
ఊరిమ్ళ ఒకానొక చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలో ఉందనే సతాయ్నిన్ ఆమె నిదర్ రూపంలో పర్తిబింబింప జేశారు.” 
వింటునన్ ఊరిమ్ళకు ఒకక్సారిగా తను హిందీ పరీక్షలకి చదువుతునన్రోజులు గురొత్చాచ్యి. ఓ వేపు సూక్లోల్ 

చదువుతూనే మరోవేపు హిందీ కాల్సులకు వెళుతూ, ‘విశారద’ పాస అయింది. మైదిలీ  శరణ గుపత్ అనే కవి కూడా సరిగాగ్ 
ఇలాగే ఊరిమ్ళ పటల్ అపరిమితమైన ఆవేదనకు లోనయాయ్డు. ‘ఊరిమ్ళ’ అనే కావయ్మే వార్శాడాయన హిందీలో. రాషట్రభాషా 
పర్వీణలో కాబోలు ‘ఊరిమ్ళాకీ నిదర్’  అనే ఖండ కావయ్ం కొంతా, ఊరిమ్ళ, లక్షమ్ణుల పరసప్రానుగానిన్ పర్తిఫలించే మరో 
కవితా ఉండేవి. అవి చెబుతూ హిందీ మాషాట్రు కామేశవ్రరావు గారు కూడా ఇలాగే ఆ పాతర్ని అతయ్ంత ఉనన్తంగా 
వరిణ్ంచేవారు. ఆ పాతర్ ముదర్ తనమీదా కొంత వుంది. ఊరిమ్ళ పాతర్ ఆధారంగా ఏదో కధో, నవలో వార్యాలనే తపన 
కలిగేది. ఏవో పిచిచ్ పిచిచ్ కావాయ్లు వార్సుత్ండేది. ఆ వాకాయ్లు చూచిన మేషాట్రు నవివ్ అనాన్రు. 
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“నీలో రచనా శకిత్ ఉందమామ్ ఊరిమ్ళా! అయితే అదింకా సుప్టంగా లేదు. మరి కొంత హృదయ పరిణితీ, 
జీవితానుభవమూ వచిచ్న నాడు ఈ నీలోని రచనాశకిత్ బహిరగ్తం అయి తీరుతుంది” అని. 

ఈ రోజు పెదనానన్ ఊరిమ్ళ గురించి చెబుతుంటే, మరలా  అలాగే ఊరిమ్ళ కధ ఆధారంగా ఏవేవో కొనిన్ కొతత్ 
పాతర్లని సృషిట్ంచి కధ రాయాలనిపిసోత్ంది. 

“అలా కొతత్ పాతర్ల సృషిట్ చేసి వార్సేత్ తపాప్ పెదనానాన్?” అంది ఊరిమ్ళ తనలో కలిగిన భావాలు ఆయనకి 
చెబుతూ. 

“లేదమామ్! ఏ సాహితయ్మైనా కలప్నకు ఎకుక్వగానే పార్ధానయ్త యిసుత్ంది అయితే మూలం దెబబ్ తినకూడదు. 
మూలంలోని ధేయ్యం సడలి పోకూడదు, అంతే. ఊరిమ్ళ పాతేర్ తీసుకో. ఆమె లక్షమ్ణసావ్మిని పార్ణాధికంగా పేర్మించింది. 
భరత్ తపప్ మరో ఆలోచన ఎరుగని అమాయకురాలు. ఒకక్సారిగా భరత్ను వదిలి పధాన్లుగేళుళ్ వుండటం అనన్ మాట 
వినగానే ఆమె మూరిచ్లిల్ంది. ఆ మూరచ్నే నిదర్గా పధాన్లుగేళుళ్ కొనసాగించి ఉండవచుచ్నని కవులు ఊహాగానాలు 
చేశారు. పధాన్లుగేళుళ్ మరణం కాని నిదర్ అసంభవమనాన్రు మరికొందరు. ఊరిమ్ళ అనేన్ళుళ్ నిదర్ పోయినటుల్ 
రామాయణంలో  అసలు ఆదికవి వార్యనే లేదు. ఏది ఏమైనా ఊరిమ్ళ గడిపిన ఆ పధాన్లుగేళళ్ కాలమూ ఆమె ఒకానొక 
చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలోనే గడిపిందనటానికి ఏలాటి సంశయమూ లేదు.” 

“అవును పెదనానాన్! మరి అహలయ్? రాయి అయి పోయిందంటావా?’ అంది కుతూహలంగా. 
“రాయిగా మారలేదమామ్. రాయిలాటి మనసిథ్తిలో పడి పోయిందంతే. ఆమె తపేప్ చేసింది. భరత్ను వచించింది. 

బుదిద్పూరవ్కంగానే ఇందుర్నితో వయ్భిచరించింది. కానీ ఆమెనా సిథ్తికి తెచిచ్న ఆ సమాజం మాటేమిటి? 
అపురూప లావణయ్మూరిత్  చైతనయ్ సర్వంతి అయిన అహలయ్ అసత్మానూ జపతపాలలో, యజఞ్ యాగాలలో మునిగి 

వుండే గౌతముని ఇలాల్లయియ్ంది. కేవలం ‘యుకిత్’ కారణంగా మాతర్మే ఇలాల్లైంది. అరణయ్ంలో కందమూలాల ఆహారంతో 
కఠిన నియమాలలో భరత్ సేవలో, బలవంతపు వైరాగయ్ంలో తనని తాను కఠిన శిలలా మారుచ్కుంది. మలచుకుంది. కానీ 
ఒకానొక ఝంఝామారుతం వీచింది. ఆ శిలలో మరిచి పోయిన చైతనయ్ం మేలొక్ంది. ఇందుర్ని రూప లావణాయ్లు 
భోగాభాగాయ్లే గాక, బలవంతంగా అణచుకునన్ యవవ్నం తాలూకు కోరెక్లు ఆమెని ఉకిక్రిబికిక్రి చేశాయి. ఆమె తపప్ని 
తెలిసే తపుప్ చేసింది. 

ఫలితంగా గౌతము డామెను బహిరంగంగా విచారించి, శిలా సదృశంగా పడివుండమని ఆజాఞ్పించి, ఆమెను 
వెలివేసి వెళిళ్పోయాడు. ఋషి సమాజం ఆమె తపుప్ను పదే పదే గేలి చేసి ఉండవచుచ్. పొడిచి పొడిచి మానసికంగా 
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ఆమెని చితర్వధకు గురిచేసి ఉండవచుచ్. అందరి మధాయ్ ఆమె అవామానాగిన్లో దహింపబడి, పశాచ్తాత్పంతో కృంగి 
పోయి తనమీద తనకక్లిగిన జాలితో అసహయ్ంతో ఘనీభవించి ఆమె హృదయం మొదుద్బారిపోయి ఉండవచుచ్. శిలలా 
ధూళిలో ఒంటరిగా రోజులు, నెలలు, సంవతస్రాలు గడిపిందామె. 

భరత్ చేత శికిష్ంపబడి, సమాజం చేత వెలివేయబడి, శికిష్ంపబడిన సతరీగా ఆమె చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలో శిలలా 
మిగిలిపోయింది. 

శీర్రామచందుర్డు శివ ధనురభ్ంగానికి వెళుతూ, అహలయ్ పడివునన్ పర్దేశానికి వచాచ్డు, విశావ్మితుర్ల వెంట. 
జీవచచ్వంలా వుండి, తన ఒంటరితనానిన్ మరిచ్పోవటానికి, తన పశాచ్తాత్పానిన్ వెలల్డించుకోవటానికి ఏకైక మారగ్ంగా 
ఎనున్కునన్ భగవనాన్మంలో తనని తాను మరచిన అహలయ్ను చూసాడు. 

విశావ్మితుర్ని దావ్రా ఆమె కధ విననూ వినాన్డు. మానవులలో క్షణికావేశాలనూ, బలహీనతలనూ, దేవ దానవ 
గుణాలనూ చూపు మాతర్ంతో అంచనా వేయగల శీర్రామచందుర్నికి అహలయ్ యొకక్ దీనావసథ్ అవగతమైంది. ఆయన 
హృదయం కరిగి నీరైంది.  

పురుషుని విచచ్లవిడితనానిన్, బహు భారాయ్తావ్నీన్, వృదుద్లై పెళాళ్డే మునులీన్ సమరిధ్ంచే ఆనాటి సమాజంలో 
అహలయ్ పొరబాటుగానో గర్హపాటుగానో తపుప్ చేసింది. ఇక ఆ తపుప్కి, ‘క్షమ’ అనన్ది లేదా? అని తలల్డిలిల్ పోయాడా 
పరిపూరణ్ మానవుడు. 

ఉపొప్ంగే మానవతా దృకప్ధంతో, మాతృ సమానురాలైయిన అహలయ్ను, సంవతస్రాల తరబడి ఒకానొక చైతనయ్ 
రాహితయ్ సిథ్తిలో వుండి పోయిన శిలలాటి అహలయ్ను... తన తపుప్ని తానే చెపుప్కుని, ‘నాకిక విముకిత్లేదా?’ అని పాదాల 
మీద వాలిన అహలయ్ను వాతస్లయ్ంతో సప్ృశించి, ‘జరిగింది జరిగి పోయింది. గతం మరిచ్ పో. కొతత్ జీవితం ఆరంబించు” 
అనే శీతల సప్రశ్తో చేయూత యిచిచ్, తిరిగి ఆమెలో చైతనాయ్నిన్, ఆతమ్ విశావ్సానిన్ యిచాచ్డు శీర్రాముడు. 

తరావ్త గౌతముడు ఆమెను సీవ్కరించటం, ఏదో కధ వుంది. 
కానీ, ఊరిమ్ళా! శీర్రాముడు చేసింది ఓ సతరీకి ఆతమ్ విశావ్సం ఇవవ్టం. నాకరధ్మైంది అంతవరకే. అడుగడుగునా 

ఆదికవి వాలీమ్కి పర్తి పాతర్ దావ్రా ఒకోక్ నీతినీ, ఆదరాశ్నీన్ మన జాతికి అందించాడమామ్” అనాన్రాయన ఆవేశంగా. 
ఊరిమ్ళ అలాగే ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ండి పోయింది. 
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“ఆ పాతర్లే మళీళ్ మళీళ్ పునరావృత మౌతునాన్యి చరితర్లో. అయితే కొతత్ మారుప్లు, కొతత్ చేరుప్లు, కొతత్ 
సమాజం, కొతత్ సమసయ్లు... పోనీమామ్! మంతర్ం మాతర్ం ఏమరక జపించు” అనాన్రాయనగారు. 

“పెదనానాన్!” 
“ఏమిటి తలీల్?” 
“మంతోర్పదేశానికి, దీక్షకూ చాలా తంతు వుందని అమమ్ చెబుతుండేది. మరి మీరేమో యిలా నిరాడంబరంగా 

ఆలయ గరభ్గుడిలో మంతోర్పదేశం చేశారేమిటి నాకు?” ఇందాకటిన్ంచీ అడగాలనుకుంటునన్ పర్శన్ అడిగేసింది ఊరిమ్ళ. 
ఆచారిగారు నవావ్రు. 
“అమామ్! బాహాయ్డంబరాలకు విలువ యిచేచ్ గురు శిషుయ్లైతే మంతోర్పదేశానికి షుమారు వెయియ్ నుండి ఐదువేల 

రూపాయల వరకూ ఖరుచ్ పెటిట్ నానా హంగామా చేసాత్రు. తిరుమంతోర్పదేశమూ, ముదార్ంకితాలూ, పటుట్బటట్లూ, 
గురుదకిష్ణ ఇదంతా హడావుడి. 

శిషుయ్లలో కొందరికి అంత హడావుడి చేసేత్ తపప్ తాము మంతోర్పదేశం పొందామనన్ తృపీత్, మంతర్ం మీద గురీ 
కలగవు. అంటే అది కనిపెటిట్న గురువులలా చేసాత్రు. కొందరు దొంగ గురువులు దండిగా డబిబ్ లాగే పదధ్తిలోనూ 
చేసాత్రలా. 

హృదయ పరిపకవ్త గల గురు శిషుయ్లకు మంతోర్పదేశానికి ఏ ఆడంబరమూ అవసరం లేదమామ్.” 
ఊరిమ్ళ ఇంటికి వచేచ్సింది. సంకార్ంతి వెళిళ్న మూడోరోజు సీతని పెళిల్చూపులు చూచేందుకు, అనీన్ కుదిరితే పెళిల్ 

సంబాషణలు మాటాల్డుకొనేందుకు హైదరాబాదు నుంచి ఓ సంబంధం వసుత్నన్టుల్ ఉతత్రం వచిచ్ందని పెదద్మమ్ చెపిప్ంది 
ఊరిమ్ళతో సంతోషంగా. 

చాలా సంతోషించింది ఊరిమ్ళ. రామచందర్ం తమ పర్కక్నే వునాన్డనన్ ధాయ్స ఆ తండీర్ కూతుళిల్దద్రికీ కలగనే లేదు 
ఇందాకా                              (   ) 

Post your comments 
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