చైతనయ్రాహితయ్ంలో సతరీ
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శీర్నివాసాచారికి ఉపనయనం చేయించారు శేషాచారిగారు ఆ ఏడాదే. రోజూ సంధయ్ వారచ్టం చిరాకు ఆ
పిలాల్డికి, కేశవ నామాలంటే తగని కోపం.
“పొనెల్దుద్రూ, చినన్తనం! ఆటకాయతనం వదలేల్దు” అంటూ సమరిధ్సుత్ంది అనసూయ.
“ఈ వయసులో గురి కుదరాలి అనసూయా! ఈ వయసులోనే వేదం కంఠతా పటాట్లి. తరావ్త ఓ పటాట్న రాదు”
అనేవారాయన.
“రాకుంటే ఏం? మీ తరావ్త వాడికి మళీళ్ ఆలయ పనులు అపప్గిసాత్రా ఏమిటి? వాడు చదువుకుని మరిదిగారిలా
తాశిలాద్రో, కలెకట్రో కావాలి.”
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“అవనీ, కానీ మన విదయ్ మనం ఎందుకు పోగొటుట్కోవాలి? మన సాంపర్దాయం మనం ఎందుకు
కించపరచుకోవాలి?” అని శేషాచారి గారెంత గోల పెటిట్నా అనసూయ, శీర్నివాసాచారి ఇదద్రూ వినిపించుకోరు.
ఊరిమ్ళకు అనీన్ సందేహాలే ఆలయంలోకి వచాచ్క.
“పెదనానాన్! గరభ్గుడిలోకి సతరీలు ఎందుకు రాకూడదు? దేవుడికి కూడా సతరీ పురుష భేదమేమిటి? నీవు చేసినటేల్
తిరుమంజనం వగైరాలనీన్ నేనెందుకు చేయకూడదు?” అందో రోజు.
“సతరీ పురుష భేదం దేవుడికి ఉందని కాదమామ్! పురుషుని శారీరక మానసిక పర్వృతుత్లు సాధారణంగా
నిషక్లమ్షంగా ఉంటాయి. అతని శరీరానికీ, మనసుకీ కలమ్షం అంటూకొనేందుకు వీలుండదు. తనేదేనా తపుప్ చేశామనన్
భావన వచిచ్నా పురుషుడు పశాచ్తాత్పంతో తానై తాను దిదుద్కుని, పశాచ్తాత్పాగిన్లో దగధ్మయిన మనసుతో, తవ్రలోనే
పునీతుడు అవుతాడు. సతరీలు అలా కాదు రజసవ్లానంతరం తిరిగి బహిషుట్ ఆగిపోయే వయసు వరకూ సతరీలో సృషిట్
సంబంధిత సరవ్ ఔచితాయ్ నౌచితాయ్లనీన్ జీరిణ్ంచుకు పోతాయి. అవి బంధాలుగా హృదయానిన్ బంధిసాత్యి. ఆగర్హానుగర్హ
నిగర్హాలు, సాధింపు ధోరణిలో ఆమె హృదయానిన్ అంటి పెటుట్కు వుంటాయి. అవి ఆమె పర్తి పనిలోనూ
పర్తిబింబిసుత్ంటాయి.
పురుషునికి అలాకాదు. అతగాడు ఆగర్హానుగర్హ నిగర్హాలు ఒకే రీతిలో తన మనసులో ఉంచుకుంటాడు.
అవసరమైనంత మేరకే వాటిని ఉపయోగిసాత్డు. ఆ నిగర్హ శకిత్ పురుషునికి సవ్తః సిదద్ంగా వుంటుంది వాటి తాలూకు
తరంగాలను హృదయానికి తగలనివవ్డు.
భగవసాస్నిన్ధయ్ంలో పూజారిగా వుండే వయ్కిత్, భగవంతుడికి చేసే పర్తి పనిలోనూ తాను ఒక విగర్హానికి గాక తన
దైవానికి చేసుత్నాన్ననన్ నిరంతర సమాధి సిథ్తిలాటి భావన వుండాలి. అకక్డ మనసు, శరీరమూ, కిర్య ముపేప్ట
గొలుసులా ముపుప్రితో లీనమై పోవాలి.
అది సగటు సతరీకి సాధయ్ం కాదు. తన అందానిన్ గురించిన అతిశయం, తన అందం పటల్ ఆకరిష్తులౌతునన్ వారిపటల్
హేళనతో కూడిన గరవ్ం, తన బిడడ్లను గురించిన ఆలోచన, సంసారంలోని సమసయ్లు... ఇలా ఆమెకు ఏకాగర్త
కుదరటం చాలా కషట్ం. అందుకే సతరీకి భరేత్ దైవంగా భావించి సేవించమనీ, ఇలుల్ పిలల్లు ఇలా సంసారం చితత్శుదిద్తో
చేసుకుంటే మోక్షం ఉందనీ పెదద్లు చెపాప్రు.
వివిధ ఆలోచనలతో ఆలయంలోని గరభ్గుడిలో పర్వేశించి విగర్హానిన్ మైల పరచటం నిషిదద్మనే ఉదేద్శయ్ంతోనూ,
మంతర్ పూరితమూ యంతర్ పరివేషిట్తమూ అయిన గరభ్గుడి, పార్ణపర్తిషఠ్ చేయబడిన మూలవిరాటుట్ బహిషుట్ అయేయ్ సతరీ
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సప్రశ్ వలల్ మైలపడుతుందనీ, ఆరునెలలకు గానీ, ఆ మైల వదలదనీ, తిరిగి భారీ ఎతుత్న సంపోర్క్షణ జరగాలనీ
నిరణ్యించారు. ఇది అనాలోచితమైంది కాదు తలీల్!”
“అలా అయితే దేవీ ఆలయాలలోని పూజారులు మగవాళేళ్ కదా! దేవీ విగర్హం సీత్ది కదా! అకక్డి పురుషులు రారే
పూజారులుగా.”
శేషాచారిగారు ఊరిమ్ళ వేపు ఆపాయ్యంగా చూశారు.
“దేవీ ఉపాసన చాలా మహోనన్త మైనదమామ్! జగనామ్తృ భావనతో సరేవ్ందిర్యాలు కేందీర్కరించి చేయాలి
దేవిపూజ. అమమ్వారి అభిషేకాది కారయ్కర్మాలనేన్ తాను ఆమె చినాన్రి బిడడ్ననే భావంతో, ఆతామ్రప్ణ భావంతో చేసాత్డు
పూజారి. కళళ్కి గంతలు కటుట్కుంటారు, అమమ్వారికి అభయ్ంగనాదికాలు, వసత్రధారణ అయేయ్వరకు. ఇదో ఆచారం
మాతర్మే, మాతృభావనలో పునీతుడయిన భకుత్డు తలిల్ రూపంలో అందానిన్ గాక పారలౌకిక సౌందరాయ్నిన్ అవలోకిసూత్ ఆ
సౌందరయ్ంలో తనూ అణురూపంలో ఐకయ్మై పోయే భావన పొందుతాడు.
బర్హమ్ విదయ్లో సతరీలు చాలా తకుక్వగా ఉనన్తికి చేరుకుంటారమామ్. చెపాప్నుగా సతరీలో సవ్భావ సిదద్ంగా అతిసవ్లప్
విషయానికే ఉదేర్క పడే మనఃసిథ్తి వుంటుంది. అంచేత ఎకక్డో ఒకానొక సతరీ తపప్, నిజమైన యోగినులు, పూజారిణులు
వుండరు. బర్హమ్ విదయ్ కూడా వారిలో గరావ్నీన్, అహంకారానిన్ తెసుత్ంది.”
“నాకలా లేదులే పెదనానాన్. నాకు చెపుప్.” అమాయకంగా అంది ఊరిమ్ళ.
ఆమె తల ఆపాయ్యంగా నిమిరారు శేషాచారిగారు.
“నాకు తెలుసు తలీల్ నీ సవ్బావం. నీ పెళిల్ అయాయ్క, సంవతస్రంలోగా దీక్ష యిపిప్సాత్ను. నువువ్ చితత్శుదిధ్తో
చేసుకుంటావనీ నాకు తెలుసు.”
“దీక్ష ఎవరూ యివొవ్దుద్ పెదనానాన్, మీరే యివవ్ండి.”
“అలాగే అమామ్.”
అలా సాగిపోతుంటుంది సంభాషణ.
రంగనాధం, పదామ్వతిలు వసాత్రనుకునన్ రోజు ఓ పర్మాదం జరిగి పోయింది. వాళుళ్ పర్యాణిసుత్నన్ టూరిసుట్
బసుస్ నెలూల్రు సమీపిసుత్ండగా పర్మాదానికి గురయింది. రంగనాధం, పదామ్వతి అకక్డి కకక్డే మరణించారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022
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శేషాచారి దూరపు బంధువు చెలెల్లి వరసయేయ్ రంగమమ్ అనే విధవ, ఆమె పదేళళ్కొడుకు రామచందర్ం ఆ
బసుస్లోనే వునాన్రు. రంగమమ్ తీవర్ గాయాలతో సప్ృహ కోలోప్యి ఆసప్తిర్కి తరలించబడింది

క్షతగాతుర్లతో.

రామచందర్ం దికుక్ తెలియక వుండి పోయాడు.
రంగనాధం, పదమ్వతిలకు దహన సంసాక్రాలు అయాయ్క, రంగమమ్ పరిసిథ్తి విచారించేందుకు ఆసప్తిర్కి వెళాళ్డు
శేషాచారి. ఆమె చివరి శావ్స తీసుకుంటోంది. సప్ృహ వసోత్ంది పోతోంది. శేషాచారిగారిని అతి కషట్ం మీద గురుత్పటిట్,
“అనన్యాయ్! రామచందర్ం...” అని మాతర్ం అనగలిగింది.
ఆమె ఏం చెపప్దలుచ్కుందో అది పూరిత్ కాకుండానే ఆమె పార్ణం అనంతవాయువులోల్ లీనమై పోయింది, ఆమె
వేలికునన్ అరకాసు బంగారు ఉంగరం తపప్ ఆమెదంటూ ఏ ఆసీత్ లేదని శేషాచారిగారికి తెలుసు. ఆమె వో వైషణ్వ ఆచారి
డాకట్రు గారింటోల్ వంటమనిషిగా ఉంటూ కొడుకును, తననీ పోషించుకొంటోందని ఆయనకు తెలుసు. రామచందర్ంది
తనకు అదనపు బాధయ్తని తెలుసు. కానీ ఆ కనన్తలిల్ కంఠంలో, చివరి శావ్సలో చెపప్లేక మిగిలి పోయిన కోరికా తెలుసు.
అందుకే ఏడుసుత్నన్ రామచందార్నిన్ నిండు హృదయంతో దగగ్రకు తీసుకునాన్రాయనగారు.
“రా నాయనా!” అనాన్రు.
ఊరిమ్ళకు అంతా అయోమయంగా వుంది. ఏడుపు వసోత్ంది పొంగి పొంగి. కానీ ఎంచేతో పెదనానన్ వోదారుప్లో
తను ‘వంటరిదానిన్’ అనే భయం మాతర్ం కలగలేదు.
అనసూయమమ్ పరిసిథ్తి మరోరకంగా వుంది.
ఊరిమ్ళ బాధయ్త ఇక తమమీద పడింది. అందుకామె బాధ పడటం లేదు. ఊరిమ్ళతో బాటు రంగనాధం ఆసిత్, డబుబ్
అంత వసోత్ందాయే!
కానీ భరత్ అదనంగా తెచిచ్ నెతిత్ మీద పెటిట్న రామచందార్నిన్ చూసుత్ంటే ఆమెకు కంపరం కలుగుతోంది . దోవన
పోయే శనిని, తదిద్నానిన్ తగిలించుకొచాచ్డనిపించింది.
ఊరిమ్ళకు ఈ ఏడాదో, పై ఏడాదో పెళిల్ చేసి పంపేసేత్ మిగిలిన డబూబ్, ఆసీత్ శీర్నివాసాచారికే అవుతాయి. సీతకీ
గొపప్ సంబంధం తేవొచుచ్ ముందసుత్గానే.
కానీ ఈ రామచందర్ం పోషణ, చదువూ అంతా తమ నెతిత్ మీద వేసుకునాన్డు భరత్. నాలుగు మంతార్లు, కేశవ
నామాలు నేరిప్ంచి గుడిలో తోసేసేత్ పీడా వదిలి పోతుంది.
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“శీర్నివాసానిన్ అలా తోసెయయ్గలవా?” అదే పనిగా గొణుగుతునన్ అనసూయను మందలించారు శేషాచారిగారు.
“శీర్నివాసానికీ, రామచందార్నికీ పోలికేమిటి?”
“ఏం? ఎందుకు లేదు? వాడు నీటి వాలుకు కొటుట్కు వచాచ్డు. వీడు గాలివాలుకు కొటుట్కు వచాచ్డు, వాడిది ఏ
కులమో తమమో తెలీదు. అయినా మన బిడడ్గా, మన సాంపర్దాయ రీతులలో పెంచబడి, ఆలయ పర్వేశారహ్త
కలిప్ంపబడాడ్డు. నిజానికీ రహసయ్ం ఎవరికేనా తెలిసేత్ ఆలయ పర్కాష్ళనం చేయటంతో గాక పెరుమాళళ్ కింత అపచారం
చేశానని ననూన్, మన కుటుంబానిన్ వెలివేదుద్రు. బహిషక్రిదుద్రు. కానీ ఆనాడు ఏ నాడూ...
“జనమ్నా నాయతే శూదర్ః
కరమ్ణా నాయతే దివ్జః
వేద పాఠేన విపర్తవ్ం
బర్హమ్ జాఞ్నంతు బార్హమ్ణః
అనే విశావ్సంతో వునాన్ను గనుక, పెరుమాళుళ్కు అపచారం చేశానని అనుకోవటం లేదు నేను. రామచందర్ం
మా దూరపు బంధువు. చెలెల్లి వరసయేయ్ రంగమమ్ బిడడ్. రంగమమ్ రామచందార్నిన్ కనాన్క ఆమె భరత్ చనిపోయాడు. ఆమె
మన ఎవరి పంచకూ రాలేదు. తన రెకక్ల కషట్ంతోనే తాను బర్తికింది. బిడడ్ను పెంచుకుంది. నిపుప్లా నిలిచి పోయింది.
విధివశాతూత్ చనిపోయింది. రామచందర్ంలో వంక చూపేందుకు ఏవుందని? వాడూ మనింటోల్ ఒకడిగా ఉంటాడు.
నువవ్నన్టుల్ ఆలయ పూజా విధులనీన్ నేరిప్సాత్ను. వీలైతే ఆలయంలోనే పని చేయిసాత్ను. కానీ వాడు మన
శీర్నివాసంలాగాక, చదువులో పైకి వచేచ్ లక్షణాలుంటే పయికి చదివిసాత్ను” అనాన్డు శేషాచారిగారు.
మండి పడింది అనసూయమమ్, “డబుబ్ ఎకక్ణిణ్ంచి వసుత్ంది?”
“నిజం చెపుప్ అనసూయా! రంగనాధం, పదామ్వతిలు చనిపోయారనన్ దిగులు నీకుందా? నిజంగా వుంటే, వాళుళ్
చనిపోయి కరమ్ అయీయ్ కాగానే నీవే సవ్యంగా వెళిల్ వాళళ్ తాలూకు వసుత్వులు, పెటెట్లు, బీరువాలు అనీన్ మన ఇంటికి
తరలించుక వసాత్వా? ఎంత ఆతర్ం వుంది నీ పనులోల్? ఎంత ఆశ వుంది నీ చేతలలో! అదంతా ఊరిమ్ళ సొతత్ని తెలుసు.
అయినా ‘ఆబ’గా పటుట్కొచిచ్ సవ్ంతం చేసేసుకునాన్వు. రంగనాధం ముందు చూపు కొదీద్ ఊరిమ్ళ పేరుతో బాయ్ంక లో ఫికస్
డ డిపాజిట గా ఉంచాడు గనుక సరిపోయింది. లేకుంటే ఆ డబూబ్ లాకుక్ందువు. ఈ సరికే ఊరిమ్ళ నగలు కొనిన్ సీత
మెడలో వేసేశావు కూడాను.
ఊరిమ్ళతో లాభం వచిచ్ందని సిథ్మితపడాడ్వు. రామచందర్ంది ఆ లాభం తాలూకు బాధయ్త అనుకో.”
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అనసూయమమ్ లోలోపల విసుకుక్ంది. భరత్ తన కొడుకు రహసయ్ం ఎవరికీ వెలల్డి చేయకుండా వుంటే అంతే
చాలని కంగారు పడింది కూడా. అయిషట్ంగానే ఆమె రామచందర్ం బాధయ్త తీసుకుంది.
PPP
రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆ యింటోల్ ఊరిమ్ళ గౌరవం, రామచందర్ం సాథ్నం పనిపిలల్ల సాథ్యికి దిగి పోయాయి.
మెలిల్ మెలిల్గా అనసూయమమ్కు ‘ఆయాసం’ వసోత్ంది. అయిందానికీ కానిదానికీ ‘నాకు గుండె నెపిప్, ఆయాసం’
అంటూ పడక పెటేట్సుత్ంది.
“సీతా!ఇలా రామామ్! నా పకక్న కూరుచ్ని వెనున్ రాసూత్ కూరోచ్” అంటూ నేరుప్గా సీతని తన పకక్న
కూరోచ్బెటుట్కుంటుంది.
“ఊరిమ్ళా! నా తలిల్వి కదూ! నా పార్ణానికి ఈ జబొబ్కటి దాపురించింది, నీ చేత నా కాళుళ్ పటిట్ంచుకోవటం
నాకిషట్ం లేదు. ఆ పని సీత చేసుత్ంది. ఆ మడిబటట్ చుటట్బెటుట్కుని కాసత్ వంటపని చూడు తలీల్! ఒరేయ రామచందర్ం! నువువ్
మడిబటట్ కటుట్కుని నీళుళ్ పటుట్కు రారా! ఊరిమ్ళకి సాయం చెయియ్.”
అలా ఇంటిపనిలోకి మెలిల్గా దించేసింది. ఏ రోజుకారోజు ఏదో ఓ సాకుతో ఇంటిపనీ, వంటపనీ ఊరిమ్ళకి
అంటగటేట్సింది.
తెలాల్రుఝామున లేచి పై పనులనీన్ చేయటం రామచందర్ం వంతయింది. రెండు నెలలు తిరిగే సరికి
శేషాచారిగారికి అరధ్మై పోయింది, ఇక అనసూయకు ఈ ‘జబుబ్’ తగగ్దని.
రామచందార్నిన్ సూక్లోల్ చేరిప్ంచారు. ఊరిమ్ళని కాలేజిలో చేరిప్దాద్మనుకునాన్రు. రంగనాధం, పదామ్వతిలు ఆ
అమామ్యిని డాకట్రిన్ చేయాలని ఆలోచిసుత్ండిన సంగతి ఆయనకు తెలుసు.
కానీ అనసూయమమ్ ఆయనగారి ఆలోచనని మరో రకంగా ఎదురొక్ంది. ఆమెకు తెలుసు డాకట్ర కోరుస్ ఐదేళళ్కీ
పాతికవేలు పైగా అవుతుంది. ఊరిమ్ళ డబుబ్ సాంతం అయిపోతుంది చదువుకి. తరావ్త ఆ అమామ్యి గొపప్గా ‘డాకట్ర’
అవుతుంది.
తన కూతురు సీతకు లేని గొపప్ ఆ పిలల్కు వసుత్ంది. మళీళ్ ఊరిమ్ళకు పెళిల్ చెయాయ్లి తాము. రంగనాధం ఇలుల్
అమిమ్తే లక్ష రూపాయలు వసుత్ంది. కానీ ఆ ఇలుల్ అమమ్డానికి లేదు. అది శీర్నివాసాచారికి దకాక్లి. ఈ పాతిక వేలలోనే
సీత పెళిళ్కి కొంత తీసుకోవాలి. మిగిలిన దానితో ఊరిమ్ళ పెళిల్ చేసెయాయ్లి. తరావ్త అలుల్డి రాకపోకలకని, కానుప్లకని ఆ
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ఇలుల్ ‘ఖరుచ్’ అయిపోయినటుల్ అపుప్ చూపాలి. ఇంత పాల్ను మనసులో వునాన్ అనసూయమమ్ భరత్ను మరో రకంగా
ఎదురొక్ంది.
“ఈ ఏడాది సీత పెళిల్ చేసేదాద్ం. ఈ లోగా ఊరిమ్ళకూ మంచి సంబంధం కుదురుచ్కుని చేసేదాద్ం. ఎందుకొచిచ్న
చదువులు? డాకట్రు కోరుస్ కోసం పిలల్ని పరాయి ఊరు పంపను గాక పంపాను. రేపొప్దుద్న ఏ నింద వచిచ్నా, ‘దాని
ఆసత్ంతా ఆఫళంగా లాకుక్నాన్రు. దేశం మీద వదిలేశారంటుంది’ లోకం. వాళళ్మమ్ నానన్లు బర్తికుంటే వాళెళ్లా
చేసుకునాన్ ఫరావ్లేదు గానీ మనం ఎంత పేర్మగా చేసినా కొనిన్ పనులు వికటిసాత్యి.”
శేషాచారిగారికూక్డా ఈ ఆలోచనలో కొంత నిజం వునన్టుల్ తోచింది. అనసూయలో ఆశ వుంది. కాదనడానికి
లేదు. కానీ ఆమె చెపేప్ విషయంలో కొంత దూరాలోచన తనకూ గోచరం అవుతోంది, కొనిన్ కషట్ నషాట్లు సాధక
బాధకాలూ ఆలోచించదగినవే.
లోకం తెలియని ఆడపిలల్. ఏమరుపాటుతో ఏదేనా పేర్మ వయ్వహారంలో పడితే పర్మాదమే. అంచేత మంచి
సంబంధం చూచి పెళిల్ చేసి పంపటమే మంచిది.
ఓ రోజు ఊరిమ్ళను వెంటబెటుట్కుని ఆలయానికి వెళాళ్రు శేషాచారి. పూజ వగైరాలు పూరత్యాయ్క ఆలయ
ఆవరణలోని మండపంలో కూరుచ్నాన్రు ఇదద్రు.
“చూడమామ్ ఊరిమ్ళా! నాకూ తరచూ గుండె నొపిప్ వసోత్ంది. మీ పెదద్మమ్ సరేసరి. ఏ రోజు కారోజు అదే ఆఖరు
రోజనన్ంత అఘాయితయ్ం చేసోత్ంది. మీ నానాన్ అమమ్ల మరణం కళాళ్రా చూశాక నాలో ఓ విధమైన నిరేవ్దం చోటు
చేసుకుంది తలీల్. ఈ జనమ్ తీసుకునాన్ం. కొనిన్ బాధయ్తలిన్ కోరి నెతిత్ మీద వేసుకునాన్ం. ఆ బాధయ్తల తాలూకు బరువులే
భారాయ్ బిడడ్లు వగైరాలంతా. మెలిల్గా ఆ బాధయ్తల బందాలు వదిలించుకుంటే ఆ తరావ్త ఆయుషుష్ తీరితే వెళిల్పోవటం.
లేదూ యిలా ఆ శీర్మనాన్రాయణుడి పద సేవ చేసుకుంటూ ముకిత్ మారగ్ంలో పయనించటం. అవునా? తవ్రలోనే సీతకూ,
నీకూ పెళిళ్ళుళ్ చేసి పంపటం మంచిదని తోసోత్ంది నాకు. శీను ఉంటాడు. వాడి చదువుకు లోటు లేని ఆసిత్ వుంది. చదువు
పూరిత్ కాగానే ఏదో ఉదోయ్గం చూచుకుంటాడు. పెళిల్ చేసాత్ము. అయిపోతుంది. నినున్ డాకట్రు కోరుస్లో చేరిప్ంచటానికి,
అది ఐదేళళ్ కోరుస్ తలీల్. పూరత్యేసరికి నీకు ఇరవై రెండేళుళ్ ఇరవై మూడేళుళ్ పైగా వసాత్యి. అపుప్డు మన శాఖలో పెదద్
చదువునన్ వరుణిణ్ తేవటం కషట్ం కావొచుచ్. బహుశా మీ అమమ్ నానన్లు జీవించి వుంటే వారికిది కషట్ం అయేయ్ది కాదేమో,
కారణం వాళుళ్ నీ కనన్ తలితండుర్లు. ఎలా చేసినా, ఏం చేసినా వారికి హకూక్, బాధయ్తా వునాన్యి నీ విషయంలో.
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నేను నీ పెదనానన్ని. నీకేలోటు జరిగినా, నీ విషయంలో తీసుకోబడిన నిరణ్యంలో పొరబాటు జరిగినా, నీ ఆసిత్
కాజేసి నీకు అనాయ్యం చేశానంటుంది లోకం. నువువ్ బాగా ఆలోచించు” అనాన్రాయన మెలిల్గా, మృదువుగా.
ఊరిమ్ళ పెదనానన్ వంక చూసింది.
ఆయన సంసారంలో వునాన్ విరాగి. సంసార యాతర్ సాగిసుత్నాన్ ఆ సాగర జలాలిన్ తనలోకి రానివవ్ని పడవలాటి
వారు. దేహంతో వునన్ విదేహి. ఆయనగారు తనయందు అపార వాతస్లయ్ంతో ఏ మాట చెపిప్నా అది గురు బోధలాటిది.
ఈ మూడునెలలోల్ అది గర్హించింది ఊరిమ్ళ. రోజూ ఆలయానికి ఆయనగారు వచేచ్శాక, ఏ టైంలోనో ఓ టైంలో ఊరిమ్ళ
కూడా ఆలయానికి వచిచ్ కూరుచ్ంటుంది ఆయన చేసే పూజా విధానానిన్ జాగర్తత్గా పరిశీలిసుత్ంటుంది. పూజ నివేదన
అయాయ్క, ఆయన విశార్ంతిగా ఆలయం మంటపంలో కూరుచ్ంటారు.
భకిత్ని గురించీ, భగవంతుని గురించీ ఎనోన్ విషయాలు ఊరిమ్ళకు చెబుతుంటారు. ఆయనకు భగవంతుడి మీద
అపార విశావ్సం వుంది. అది మాటలలో తొణికిసలాడుతుంటుంది. ఆయనకు సనిన్హితురాలైన శోర్త ఊరిమ్ళ ఒకక్రెత్.
“ఊరిమ్ళా! పర్పంచంలోని ఎనోన్ కిర్మి కీటకాలలానే మనిషి జనమ్ తీసుకుంటాడు. అనిన్ పార్ణులలానే ఆకలి
తపుప్లు తీరుచ్కుంటాడు. కానీ మనషి పుటిట్నది మొదలు చనిపోయే లోగా వునన్ మధయ్ జీవితంలో ఏం చేసాడనన్ది, ఎలా
పర్వరిత్ంచాడనన్ది, వాడి పూరవ్జనమ్ సంసాక్రంతోనూ, ఈ జనమ్లో వాడికి కలిప్ంచబడిన వాతావరణంతోనూ ముడిపడి
వునన్ది. ఏలాటి మొండి తారిక్కునికైనా జీవితంలోని ఒకానొక మలుపులో ‘నేనెవరిన్? ఎందుకోసం వచాచ్నీ భూమీమ్దకు?
మరణించాక నేనేమౌతాను? అసలు ఈ ‘నేను’ అనేది ఏమిటి? అనే జిజాఞ్స మొదలౌతుంది. ఆ జిజాఞ్సే అతనికి
భగవంతుడి గురించి ఆలోచించటానికీ, భగవంతుని బాటలో సాగటానికి మారగ్దరశ్కం అవుతుంది. ఆ జిజాఞ్స లేని లేదా
కలగని జీవులే పశువులు, కిర్మి కీటకాలు. వాటి మెదడు వికసించ దేనాటికీ! ఆ మెదడులో ఆహార సముపారజ్నకు తపప్,
మిగతా ఏ ఇతర విషయాలకూ పార్ధానయ్త వుండదు. అంచేతే కాసత్యినా పాపభీతి, దైవభీతి లేని మనుషులిన్
పశువులతోనూ కిర్మి కీటకాలతోనూ పోలుచ్తారు.
కానీ పశుజనమ్లో కూడా కొనిన్ ఉతత్మ సంసాక్రం కలిగి వునన్టుల్ పురాణాలు చెబుతుంటాయి.” ఇలా
సాగిపోతుంది ఆయన వాగాద్రి.
వింటునన్ ఊరిమ్ళకు యింకా యింకా వినాలనిపిసుత్ంటుంది. అందుకే ఇంటోల్ పెదద్మమ్ పురమాయించే పనల్నీన్ పూరిత్
చేసుకుని నైవేదయ్ం వండి జాగర్తత్గా మూత పెటుట్కుని ఆలయం కేసి వచిచ్ పెదనానన్ చెపేప్ కబురుల్ వింటుంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022
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“ఏమామ్ మాటాల్డవు? నీకిపుప్డు పెళాళ్డటం ఇషట్ం లేదా? డాకట్ర కోరుస్ చదువుతావా?” అనాన్రు శేషాచారి,
ఊరిమ్ళ ఏమీ పలకక్ పోవటం చూచి.
“ఒదుద్ పెదనానాన్! మీ యిషట్ం ఎలా వుంటే ఆలా చేయండి” అంది మెలిల్గా.
“మంచిదమామ్” అనాన్రాయన.
ఆ తరావ్త ధనురామ్సం వచిచ్ంది. ఇంతకిర్తం లాగా చీకటి వుండగా లేచి అనసూయమమ్ వండి యిచేచ్ది నైవేదయ్ం.
కానీ ఊరిమ్ళ యికక్డే వుండి పోయాక నైవేదయ్ం వండే డూయ్టీ కూడా తెలివిగా ఊరిమ్ళకే అపప్గించింది అనసూయమమ్.
శేషాచారిగారీ రోజు చాలా ఆనందంగా వునాన్రు. ఆయనకు పదే పదే పురాణాలనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. ఈ
రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి. అషాట్క్షరి గురుబోధ చేయగలిగితే మహాపుణయ్ం. కానీ తగిన శిషుయ్లెవరు? ఇంకెవరు ఊరిమ్ళ,
రామచందర్ంలే! తలి తండుర్లిన్ కోలోప్యిన ఊరిమ్ళ తననే తలిల్, తండిర్గా భావిసోత్ంది. గురువుగా గౌరవిసోత్ంది.
అనసూయ తన భారయ్. ఆమె ఏనాడూ తనని మానసికంగా అనుసరించలేదు. శారీరకంగా భారయ్ అంతే. ఆమె
పుటిట్ంటివారు బాగా కలవారు. ఆ రోజులోల్ వారిది జమిందారీ కుటుంబంలా వుండేది. అపప్టోల్ ఆసిత్పాసుత్లేమీ లేక కేవలం
పూజారి వృతిత్ వంశ పారంపరయ్ంగా సంకర్మించే తనకిచిచ్ చేయటానికి వాళళ్ వాళుళ్ చాలా గుంజాటన పడాడ్రు. కానైతే
ఆరోజులోల్ ఆడపిలల్ పెదద్మనిషి కాకుండానే పెళిల్ చేసెయాయ్లని, అందునా తమ కులం, తమ శాఖ వారికే ఇచిచ్ చేయాలనీ
కఠిన నియమాలుండటం వలల్ ఎలాగోలా సరుధ్కుని తనకే యిచిచ్ చేశారు.
పేరుకు శీర్ వైషణ్వులే, ఆచారులే అయినా, అనసూయమమ్ పుటిట్ంటివారు వుటిట్ అనాచారులు. ఉదయం సాన్నం
సంధయ్ ఎవరూ చేయరు. అంతా అనుకరణ, అటట్హాసం.
తను అతిత్ంటోల్ ఎకుక్వ రోజులు యెపుప్డూ గడపలేదు. ఎంచేతో డబుబ్నాన్ ఆ ఇంటోల్ శాంతి లేదనిపించేది.
అనసూయమమ్నూ, తననీ, తమతో బాటే వుండిపొమమ్ని ‘వెధవ పూజారి’ తనం వదుద్ లెమమ్నీ అనసూయమమ్
అనన్దముమ్లు చాలాదూరం చెపిప్ చూశారు. కానీ తను వినిపించుకోలేదు.
తన నియమ పాలన తనది.
అనసూయమమ్ కాపురానికి వచాచ్క, ఆమెకి భరత్లో లోపాలు, భరత్ సాధారణ జీవితంలో ‘సరుద్కు పోవటం’
మాతర్మే బాధాకరంగా కనిపించేవి. ఆ తాలూకు అసహనం ఆమె నిరంతరం వాగూర్పంలో బయలప్రిచేది. ఇలాటి సతరీలను
తిటిట్ కొటిట్ మారుప్ తేలేం. నచచ్ చెపప్నూ లేం. వాళళ్ మనసత్తవ్ం ఇంతేనని సరి పెటుట్కోవటమో, మనకి మనమే సరుద్కు
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పోవటమో, వారి మాటలు లక్షయ్ పెటుట్కోక పోవటమో అలవరుచ్కోవాలి. లేదూ కరమ్ సిదాద్ంతానిన్ మనసారా నమిమ్, ‘మన
కరమ్ ఇలా పర్తయ్క్షమైంది’ అని సరి పెటుట్కోవటమో చేయాలి అనుకునేవాడు.
సీతకీ తలిల్ పోలికలే వచాచ్యి. ఆమె కాళుళ్ నేలమీద, ఊహలు ఆకాశంలో విహరిసుత్ంటాయి. శీను మాతర్ం
కాసత్ంత తెలివితేటలూ, ఆలోచనా వునన్ కురార్డు. కానీ వాడి ఆలోచనలనీన్ ఆడంబరం మీదా, డబుబ్ మీదా కేందీర్కరింప
బడాడ్యి. తలిల్ లాటి ధనదాహం వుంది వాడిలో.
“నానాన్! నేను డిగీర్ చదువు చదివాక మీ సాథ్నంలో నేనికక్డ పూజారిగా సిథ్రపడితే మీరు కించపడతారా?
అమమ్లానే నేనో కలెకట్రునో మరేదో అయి బసీత్లో దరాజ్గా బర్తకలేదని అసంతృపిత్ పడతారా?” అనడిగాడో రోజు.
తను నవావ్రు. “అలా ఏనాడూ అనుకోను శీనూ! డిగీర్ చదువులు లోకజాఞ్నానిన్ ఇసాత్యి. ఈ మన వృతిత్
పారలౌకిక జాఞ్నానిన్ ఇసుత్ంది. అయితే ఇకక్డ చితత్శుదిద్ చాలా అవసరం. మనం పూజిసుత్నన్ది, షోడశోపచారాలు చేసుత్నన్ది
వో రాయికి అనుకుంటే అకక్డ మిగిలేది రాయి, నీ కంఠశోషే!
మనం పూజిసుత్నన్ది నామరూప రహితమైన పరబర్హమ్ సవ్రూపానిన్ అనీ, జడతవ్ంతో వునన్ ఈ రాయి( విగర్హం)
లానే జడతవ్ంలో మునిగి వుండే మన హృదయానీన్, ఆతమ్నీ నితయ్ పూజా విధానంలో మేలొక్లిపి, దైవ సాకాష్తాక్రానిన్,
జాగృతినీ పొందాలనీ అనుకోవటం ఒకక్టే చాలదు. అలా మనసూప్రిత్గా నమమ్గలిగితే పూజారి వృతిత్లో లీనమై పోవచుచ్
నాయనా!
కేవలం హారతి పళెళ్ంలో పడే చిలల్ర డబుబ్లమీద దృషిట్ నిలిపి అషోట్తత్రాలు అరధ్ం కాకుండా చేసుత్నన్ చాలామంది
పూజారుల వలల్ పూజారులు అంటే చులకన భావమూ, దైవం మీద నిరసన, గుళూళ్ గోపురాల మీద నిరల్కయ్ భావనా
కలుగుతునాన్యి పర్జలలో. నీ వృతిత్ పటల్ చితత్శుదిధ్ లేని నాడు ఇతరులను నీ మారాగ్నికి తేలేవు. ఇతరులకు బోధించలేవు.
ముందసుత్గా అది నీలో వుందో లేదో అంచనా వేసుకో.
ఇక బర్తుకుతెరువు సాగటం అనే పర్శన్ వుంది. పుటిట్న పర్తి వయ్కీత్ పెదద్ పదవులలోకి పాకలేడు. చదివిన పర్తివయ్కీత్
కలెకట్రో, మినిషట్రో కాలేదు. తృపిత్ అనన్ది వుంటే ఎకక్డైనా వునన్ వనరులలో తృపిత్గా జీవించవచుచ్” అని.
శీను చాలా చలించి పోయాడు. “నానాన్!” అనాన్డు కంఠం పూడుకుపోగా.
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