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        మంతార్లు పుసత్కాలలో వుంటాయి. 
కానీ నిజంగా సాధన చేసి, సాధించిన గురువు దావ్రా ఉపదేశించబడిన సాధారణ అక్షరమైనా సరే. మంతర్ం 

అవుతుంది నాయనా! మంతర్ పునశచ్రణతో, నిరంతర కఠోర సాధనతో, మంతార్దినేతను కుష్దర్ కోరికలకు గాక నిజమైన 
మోక్షపార్పిత్కై సాకాష్తక్రింప చేసుకునన్ గురువు దావ్రా ఉపదేశింపబడిన మంతర్ం శిషుయ్డిన్ ఉదద్రిసుత్ంది. అంతే. 

రామానుజాచారుయ్లు విశాల హృదయంతో తాను ఎనోన్ కషట్నషాట్లకు లోనై పొందిన అషాట్క్షరి (తిరు) మంతార్నిన్ 
సరవ్ మతసుత్లకు, సరవ్ కులసుత్లకూ, సరవ్ మానవులకూ సుగమం చేసారు. ఆలయ గుడి గోపురం మీద నిలుచ్ని 
బోధించారు. 

అయితే అది అందుకునన్ వారెందరనన్ది పర్శన్. 
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ఇలా సాగిపోతుంటుంది శేషాచారి సంభాషణ. రామచందర్ం శర్దధ్ నిండిన శోర్త. ఇదద్రూ ఆలయ మంటపంలో 
గంటల తరబడి కూరుచ్ంటారు. ధనుసామ్సపు చలిలో... రామచందార్నికీ మొదటోల్ అరధ్మయేయ్ది కాదు. రాను రాను 
ఆయనగారి మాటలు బోధపడుతునాన్యి. 

శేషాచారి భారయ్ అనసూయమమ్. ఒకే కూతురు సీత. ఒకే కొడుకు శీర్నివాసాచారి. శేషాచారి తముమ్డు 
రంగనాధాచారి. తహశిలాద్రుగా పని చేసుత్ండేవాడు. ఆయన భారయ్ పదామ్వతి. వాళల్కి ఒకక్రెత్ కూతురు, ఊరిమ్ళ. 

శేషాచారి వృతి- వాయ్వృతిత్ పరానికి సంబంధించినవి. ఆయనగారందులో ఆతామ్నందానిన్, ఆతమ్ సంతృపిత్ని 
పొందేవారు. రంగనాధాచారి వృతిత్ లౌకికమైనది. అయితే భుకిత్ కోసం ఏ వృతిత్ అయినా ఫరావ్లేదు. కానీ అతగాడి 
సవ్భావమూ పరమ లౌకిక మైనది. ఆయనకు తగిన భారయ్  పదామ్వతి. 

ఉతోయ్గం తాశిలాద్రు అయినా రంగనాధం ఇలుల్ జమిందారు ఇలుల్లా వుండేది. 
అసలు జీతం కంటే పై సంపాదనా, పటాటోపం జాసిత్. రెవెనూయ్ ఇనెస్ప్కట్రుల్ మొదలు, గార్మధికారల్ వరకూ 

రంగనాధం చేతి వాటానికి నిరాఘ్ంత పోయేవారు. వారిలో చాలా మందికి రంగనాధంలా తామూ బాగుపడి పోవాలనన్ 
కాంక్ష కూడా మొదలయింది. తముమ్డి చేయి వాటం శేషాచారి చెవి దాకా వచిచ్ంది. దగగ్రి ఆతీమ్యులు, “నీ తముమ్డి 
గురించి చాలా చెడుగా చెపుప్కుంటునాన్రు” అని శేషాచారి గారితో అనన్పుప్డు శేషాచారి హృదయం ఆవేదనతో తలల్డిలిల్ 
పోయేది. 

అతి నిషాట్గరిషుట్లైన తలిల్ దండుర్లకు తామిదద్రూ జనిమ్ంచారు! శీర్రంగశాయి అరచ్నలో తరతరాలు పునీతమయి 
పోయిన వంశం తమది. కానీ తామిదద్రి సవ్భావాలలో ఈ తేడా ఎలా? ఎందుకు వచిచ్ంది? 

ఇదే దైవ లీలా, కరమ్ పరిపాకమా? ఏమో? 
‘తముమ్డూ రంగనాధం! ఎందుకిలా ఆరాటపడతావు? ఉదోయ్గరీతాయ్, నీకు నీ కుటుంబ పోషణకు సరిపడా 

ఆదాయం వసోత్ంది. హోదా వుంది. నిజమయిన గార్మీణ సమసయ్లేవో ఆలోచించు. అవి తీరుచ్. నీ కిర్ంది ఉదోయ్గులలో నీ 
నిజాయితీ పటల్ భయమూ, ఆరాధనా ఉండేలా చేసుకో. మనిషి పుటిట్ పెరిగి, మరణించే లోగా గడిపే జీవితంలో ఆ మనిషి 
ఏం తినాన్డనీ, ఏ పటుట్ పీతాంబరాలు కటుట్కునాన్డనీ, ఏ నగలు ధరించాడనీ అనన్ పర్శన్ ముఖయ్మైంది కాదు. దాని 
జవాబూ చిరంజీవతవ్ం ఇవవ్దా వయ్కిత్కి, 
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అతగాడేమి మేలు చేశాడు? ఇతరులకి ఎనిన్ జీవితాలకు చేయూత యిచాచ్డు? ఎందరిన్ ఉదద్రించాడు? తనకు 
మానవ జనమ్ నిచిచ్న భగవంతునికి ఏ విధంగా కృతజఞ్త తెలుపుకుని తన ఋణం కొంతయినా తీరుచ్కునాన్డు అనన్వే 
నిజమైన పర్శన్లు. వీటి జవాబులే అతగాడి ఉనికినీ, మనికినీ చిరంజీవిగా నిలుపుతాయి. నీకునన్ది ఒకక్ ఊరిమ్ళ. దానికే 
కొరతా లేదు. నా మాట విను” అలా సాగిపోయే శేషాచారిగారి హితబోధంటే రంగనాధానికి తగని చిరాకు. 

సుఖపడటమూ, భోగపర్దమైన జీవితానిన్ అనుభవించటమూ చేతగాని వారంతా యిలాగే మాటాల్డుతారని 
అతగాడి అభిపార్యం. 

ముఖయ్ంగా శేషాచారిలాటి వారు దైవం దైవం అంటూ వో విధమయిన ‘ఎసేక్పిజం’ లోనూ, ’అంతా దేవుడి లీల’ 
అంటూ దేవుడి మీద నెపం వేయటంలోనూ జీవితాలని గడిపి వేసాత్రని చులకన. 

“అనన్యాయ్! నీ మారగ్ం నీది. నా మారగ్ం నాది. నీ ఉదేద్శయ్ం పర్కారమే జరిగివుంటే నేనూ తిరుచూరణ్ం నామాలు 
దిదుద్కుని, పటుట్బటట్ కటుట్కుని నలల్ని రాయిలో శిలాప్నిన్ గాక, “దివయ్దృషుట్లనూ, దయావృషుట్లనూ, దివయ్ మంగళ 
రూపాలనూ”(ఇది నాకు అరధ్మూ కాదు. అనుభూతికీ రాదు) చూసూత్ అభిషేకాలూ తిరుమంజనాలు చేసూత్ వుండి 
పోవలసి వచేచ్ది. నానన్గారినీ, నినూన్ ఎదిరించి ఎలాగో చదివాను. ఆచారతవ్ం నుండీ, పూజారి పర్మాదం నుండీ ననున్ 
నేను రకిష్ంచు కునాన్ను. ననున్ ఇబబ్ంది పెటట్కు” అనేవాడు. 

శేషాచారి భారయ్ అనసూయమమ్కూ, కూతురు సీతకూ, కొడుకు శీర్నివాసాచారికీ రంగనాధం, పదామ్వతిలు 
ఆరాధయ్దైవాలు. అలా శేషాచారిగారు వుండటం లేదనీ, తమకి అలాటి జీవితం ఆయనగారివవ్లేదనన్ అకక్సూ వుంది. 
కనీసం పూజారల్లో ఎకుక్వమంది, దేవుణీణ్, దేవుడి భయానీన్ అడుడ్ పెటుట్కుని భకుత్లను నిలువుదోపిడీ చేసి దేవుడి కళుళ్ 
కూడా కపేప్ లౌకయ్ం వునన్టుల్గానైనా శేషాచారిగారు  ఉండరనీ. 

“ఆ దేవాలయంలో రాతి విగర్హంలో మలచబడిన కళుళ్ గురించి నాకు భయం లేదరార్! నిరంతరం తెరుచుకుని 
వుండే మన మనోనేతార్లకి మాతర్మే నేను భయపడతాను. అవి మూయించలేను. అవి మూయిసేత్ ఇక పర్పంచపు వెలుగే 
వయ్కిత్కి గోచరించదరార్!” అని నవేవ్సాత్రానీ వాళళ్కు కోపం. 

సీత చదువులో పైకి రాలేదు. తొమిమ్దో తరగతి వరకూ ఎలాగో గెంటించి, అకక్డే చతికిలబడి పోయింది. ఆసరికి 
ఆ అమామ్యిలో తాను తెలల్గా, చకక్గా, పోతపోసిన దేవీ విగర్హంలా ఉంటాననన్ ఆహమూ, తన అతి అందం పటల్ తలిల్, 
తలిల్ వేపు బంధువులు చూపే ‘గొపప్’ వలల్ అతిశయమూ మాతర్ం వచేచ్శాయి. 
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గంటల తరబడి ఏదో పిచిచ్ నవలలు చదవటం, అదద్ం ముందు కూరుచ్ని అలంకరించుకోవటం, తన అందానికి 
తానే మురిసి పోవటం ఆమె హాబీలుగా మారాయి. 

శీర్నివాసాచారికీ చదువంటడం లేదు. తండిర్ వృతిత్ అనాన్, మాట అనాన్ హేళన. 
చినాన్నన్ రంగనాధం పటల్ అపరిమితమైన ఆరాధన ఏరప్డింది. తరచూ చినాన్నన్ వెంట కాంపులకు వెళళ్టం, 

‘తాశిలాద్రుగారి అబాబ్యి’ గా గార్మాదికారల్ మీదా, వెటిట్ ముదాముల మీదా పెతత్నం చెలాయించటంలో ఎకుక్వ ఆనందం 
పొందుతునాన్డు. 

“నా బాబు కలెకట్రవుతాడు. మీరు వాడికి ‘పంగనామాలు’ పటిట్ంచి పాడు చేయకండి.” శేషాచారిగారిని అలా అనే 
అనసూయమమ్ మాటలతో వాడు పేరుకు చదువుతునాన్డే తపప్, వాడికి చదువు మీద శర్దధ్గానీ, భవిషయ్తుత్ పటల్ భయం 
గానీ లేకుండా పోయాయి. అదీగాక  తలిల్ అనసూయమమ్కు మరో ఆశ వుంది, 

ఊరిమ్ళను పర్సవించే టైంలో  పదామ్వతికి పర్సవం సరిగా జరగక పెదద్ ఆపరేషన చేయవలసి వచిచ్ది. ఆ ఒకక్ 
కానుప్తోనే మరి పిలల్లు కలగటానికి వీలు లేకుండా ఆపరేషను చేయవలసి వచిచ్ంది. 

ఎలాగూ రంగనాధానికి మగపిలల్లు గానీ, మరే పిలల్లు గానీ కలిగే అవకాశమే లేదు. అతగాడు పర్పంచంలోని 
డబూబ్, వసుత్ సముదాయమూ అంతా తానొకక్డే సవ్ంతం చేసుకోగలిగితే చాలనన్ంత ‘ఆబ’గా సంపాయిసుత్నాన్డు. 

ఊరిమ్ళ ఒకక్ కుమారెత్కు యెంత యెకుక్వగా కటన్ము నగలు యిచిచ్ పెళిల్ చేసి పంపించినా, తరగని సంపద ఆసిత్ 
రూపంలో, నగల రూపంలో ఉండనే వుంటుంది. అంత ఆసిత్ని పరాయివాడయిన అలుల్డికి ధారపోయడెలాగూ!  పైగా తన 
తదనంతరం తన వారసుడు తనకు పితృకరమ్లు నిరవ్రిత్ంచడానికి అరుహ్డు అవుతాడు గానీ దౌహితుర్డు కాబోడు, విధి 
లేకపోతే తపప్. 

రంగనాధానికి శీర్నివాసం అంటే చినన్పప్టి నుంచీ ముదుద్ వుంది, ఎకుక్వగా దగగ్రకు తీసూత్ వెంట పిలుచుకు 
వెళుతూ, ఎకుక్వ భాగం చదువుకీ, బటట్లకీ పై ఖరుచ్లకీ యిసూత్ గారం చేసుత్ంటాడు. 

“నా వారసుడివీ, నాకు కొరివి పెటాట్లిస్న వాడివీ, నా అనన్ కొడుకువైనా, కనన్కొడుకువైనా నువేరా శీనూ!” 
అంటుంటాడు తరచూ. 
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కాబటిట్ ఊరిమ్ళకు పెళళ్యిపోయాక, అలుల్డు ఏడిచ్ పోకుండా ఏదో కాసత్ంత ముటట్ చెపిప్, విగతా ఆసత్ంతా 
శీర్నివాసానికే యిసాత్డేమో రంగనాధం  తన కొడుకు చదివినా మానినా, ఉదోయ్గం చేసినా చేయకునాన్, జమీందారులా 
బర్తుకుతాడు! కాలి మీద కాలు వేసుకూక్రుచ్ని తీరికూక్రుచ్ని తినాన్, మూడు తరాలకి తరగని ఆసిత్ వుంటుంది. 

ఈ పిచిచ్ పూజారి పనీ, మళూళ్  తళూల్, ఆచారాలూ అభిషేకాలూ, ధనురామ్సాలూ చాతురామ్సాలూ, 
ముదార్ంకితాలు ఎందుకట? అసలు రంగనాధం సీతకు కూడా గొపప్ సంబంధం... ఏ డాకట్రో ఇంజనీరో అయిన కురాడిన్ 
చూచి చేయాలంటునాన్డు. బహుశా ఖరుచ్ కూడా కొంత తనే పెటుట్కుంటాడు. 

ఇలా సాగుతునాన్యి అనసూయమమ్ ఆలోచనలు. ఎపుప్డేనా శేషాచారిగారితో తన ఆలోచనల ఛాయలు 
చూచాయగా వెలల్డిసుత్ంది ఆమె. 

శేషాచారి గారు నవువ్తారు. “అనసూయా! కాసత్ లోతుగా ఆలోచించు. నీ శరీరమే నీది కాదు. నీలో నుంచి ఆ 
చైతనయ్ జోయ్తి మాయమైన మరుక్షణం నీ శరీరం చైతనయ్రాహితయ్ సిథ్తిని పొందుతుంది. ఐహికమైన సరవ్కరమ్ల నుంచి అది 
విముకిత్ పొందుతుంది. ఆ సమయంలో నీ దేహం కటెట్లలో ఓ కటేట్. మటిట్లో ఓ భాగం. క్షణాలలో శిధిలమై పోతుంది. 

మనకు అతయ్ంత పిర్యమైన దేహమే మనది కానపుప్డు ఇతరుల ఆసుత్లూ, డబూబ్ మనకి వసాత్యనీ, మనకి 
రావాలనీ, చెందాలనీ అనుకోవటం ఆశపడటం ఎంత భర్మో ఆలోచించు” అనేసాత్రాయన. 

అనసూయమమ్కు చెడడ్ కోపం వసుత్ందా మాటలతో. “నా శీర్నివాసుల భవిషయ్తుత్ కోసం నా ఆశంతా! నా కోసం 
కాదు.” 

అలా అనన్పుప్డు శేషాచారి గారు జాలిపదాత్రు. 
“శీర్నివాసం కోసమా నీ ఆరాటం? అసలీ శీర్నివాసులెవరు?” 
ఒకక్సారిగా ఆమె కంపించి పోతుంది. 
అవును శీర్నివాసులెవరు? 

PPP 
సీత పుటాట్క ఏడెనిమిది సంవతస్రాల తరావ్త వచిచ్న గరభ్ం. “ఈసారి ఏ బిడడ్ అయినా పుటట్నీ. ఇక మనకు  

పిలల్లొదుద్. ధరామ్రధ్ కామ మోకాష్దులనే నాలుగింటిలో మూడింటిని పూరిత్ చేసుకునాన్ను నేను. మోక్షసాధనకు 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             nø√ºãsY  2022 
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గృహసాత్శర్మానికి మించిన సాధనం లేదనన్ మా గురుబోధ పర్కారం గృహసథ్ ధరామ్నిన్ కుష్ణణ్ంగా ఆచరించాను. ఇక మోక్ష 
సాధనకు మెటుట్గా మనం బర్హమ్చరయ్ం అవలంబిదాద్ం” అని భరత్ నిరణ్యం చేశాడు. 

తన పుటిట్నింటివారిదీ యిలాటి నిషాట్పూరిత సంసారమే కాబటిట్ తనూ సరేనంది. 
ఎనిమిదవ నెల జరుగుతోంది. హఠాతుత్గా ఆ రాతిర్ కాళరాతిర్లా పెనుతుఫాను ముంచుకు వసోత్ంది. నొపుప్లు 

పార్రంభమైనాయి. ఇంటోల్ ఎవరూ లేరు. శేషాచారి బయటకు తల పెటేట్ వీలు కనిపించలేదు. ఎవరికీ కబురు తెలిపే 
అవకాశం లేదు. ఎవరినీ సాయానికి పిలిచే వీలూ లేదు. పెనాన్ గటుట్ ఒరిసి పారుతోంది. 

తెలాల్రుఝామున ఆమె పర్సవించింది మగ శిశువుని. మగశిశువు కానీ మృతశిశువు.  
ఉషోదయాతూప్రవ్ం... పర్కృతి భీభతస్ం  కాసత్ంత సదుద్ మణిగిన సమయంలో పినాకిని ఉదృతానిన్ చూచేందుకు, 

మృతశిశువును పారవేసి... 
“ఇపుప్డు నా కరత్వయ్ం ఏమిటి శీర్రంగసాయీ! బర్హమ్చరయ్ దీక్ష విరమించి మరలా మరో బిడడ్ కోసం సంసార 

మాయలో చికుక్కోనా? అనసూయకు మగబిడడ్లేల్రనన్ కొరత అలాగే వుంచనా?” అనుకుంటూ ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నన్ 
శేషాచారి కళళ్కు శీర్రంగనాయకుని ఆలయం వెనుక భాగంలో పెనాన్ హోరున పారుతునన్ శబధ్ంలో పసిబిడడ్ ఏడుపు 
వినిపించింది. 

భర్మేనేమోననన్ ఆలోచనతోనే అడుగు వేశాడు. 
నెల నిండని మగశిశువు.. 
బహుశా ఎవరో కని పారేసి ఉండవచుచ్. ఏ కులమో ఏ మతమో? తలిదండుర్లెవరో? నీటిలో కొటుట్కు వచిచ్, 

గటుట్కు విసరి వేయబడిన మొండి పార్ణియా, లేక ఉపెప్నలో కొటుట్కుపోతూ మాతృ మమతతో గుండెలకు హతుత్కునన్ 
శిశువు తలిల్ని పర్వాహానికి అపప్గించి, తలిల్ నుండి విడివడి... ఇలా సావ్మి పాదాల మీద నిలిచి పోయాడా ‘భవిషయ్తుత్ 
నిరణ్యించ’ మంటూ. 

తను ఈ శిశువును పెంచుకుంటే? అనసూయకిసేత్ ఆమె పాలిచిచ్ పెంచుతుందా? తన బిడడ్గా సీవ్కరిసుత్ందా? 
నిపుప్ను కడిగే తన ఆచారం మాటేమిటి? కులమూ మతమూ తెలీని బిడడ్ను తన బిడడ్గా అనుభూతి చెందగలడా? 
లిపత్పాటే ఈ ఆలోచనలనీన్. 
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“జనమ్నా జాయతే శూదర్ః 
కరమ్ణా జాయతే దివ్జః 
వేద పాఠేన విపర్తవ్ం 
బర్హమ్ జాఞ్నంతు బార్హమ్ణః 
హృదయంతరాళాలలో నుంచి ఏదో దివయ్వాణి పర్భోధం! భూనభోంతరాళాలు నిండిన మధుర గంభీరనాదం అది. 

సరవ్ ఉతక్ృషట్ నికృషట్ జనమ్లనూ ఆ బర్హమ్ కీట పరయ్ంతం సరవ్ చరచరాలనూ, సరవ్ చైతనాయ్ చైతనాయ్లనూ సమదృషిట్తో 
వీకిష్ంచే సరావ్ంతరాయ్మి దివయ్ సందేశం ఎదకు చలల్గా తగిలింది శిశువు రూపంలో! 

మగబిడడ్... చేతులు జోడించాడు సరావ్ంతరాయ్మికి. చేతులలోకి తీసుకునాన్డు. పర్తి మనిషీ తలిల్ గరభ్ంలో నుంచి 
బయట పడినపుడు చీము, నెతుత్రుల ముదద్గా మనసూ, మెదడూ పనిచేయకుండా కేవలం శావ్సకోశాలు పని 
చేసుత్నన్ందుకు గురుత్గా ఏడుసూత్ ధవ్ని కలిగిసూత్ నిదార్, జాగృతి కాని ఒకానొక చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలో తామసతవ్ములో 
వుండి పోతాడు. దానినే శూదర్తవ్ం అనే మాట చెపాప్రేమో. తామసతావ్నికి మరో పేరే శూదర్తవ్ం. 

ఉపనయనాది కరమ్లతోనో లేక గురు బోధలాటి అతుయ్నన్త మేలొక్లుప్ దావ్రానో ఆ నిదార్ముదిర్తమైన ఆతమ్ 
జాగృతం చేయబడి, ఆ వయ్కిత్ రెండవ జనమ్నూ, పునరజ్నమ్నూ పొందుతాడు. అవే వివిధ మతసుత్లకూ వివిధ రూపాలలో 
వుంటుంది. 

ఇక తను పొందినది నిరమ్లంగా పాటించి ఆచరించిన వయ్కిత్ ఎవరైనాగానీ ఉనన్తుడూ, ఉతత్ముడూ అయి 
తీరుతాడు. 

చివరగా ఆతమ్ సాకాష్తాక్రానిన్ పొందినవాడే నిజమైన అగర్కులసుత్డు. 
మరలా విపులీకరిసేత్ ఈ కనిపించే పర్పంచంలో ఎందరు నిజమైన బార్హమ్ణతావ్నికి అరుహ్లు? 
ఓ భకత్ నందనారు, ఓ భకత్ రామదాసు, ఓ కబీరు, ఓ యేసుకీర్సుత్, ఓ రామానుజుడు, ఓ రామకృషణ్ పరమహంస, 

రమణ మహరిష్ మొదలయిన కులమతాతీతులైన అతుయ్నన్త మానవతకూ, దైవతావ్నికీ వారధులైనవారు, బార్హమ్ణతావ్నికి 
అరుహ్లైనవారు. 

ఇలుల్ వచేచ్సింది. 
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గుండె ఝలుల్మంది శేషాచారికి. ఈ నడచినంత దూరమూ పిటట్ పురుగు కనిపించలేదు. పర్కృతి పర్ళయ ఘోషలో 
తనింటోల్ ఓ మృతశిశువు జనిమ్ంచటమూ, మరో అనాధ శిశువు దొరకటమూ ఎవరికీ తెలియని, ఎవరూ గమనించని 
విచితర్ వాతావరణం ఇది! 

శీర్కృషుణ్ని చెరసాల నుంచి రేపలెల్ చేరేచ్ వరకూ వసుదేవునికి ఏ అడడ్ంకులూ రాలేదా? యమునానది నిజంగా దారి 
యిచిచ్ండా? 

మతస్య్గంధీ, పరాశరులకు ఓ జాతి జాతికీ సమ్ృతి శృతి పురాణాలు అందించవలసిన మహానుభావుడైన వాయ్స 
మహారిచ్ జనిమ్ంచవలసిన సమయంలో నదీ మధయ్లోని పడవ కనిపించకుండా మబుబ్లు నిజంగా కముమ్కునాన్యా? 

దౌర్పది మాన సంరక్షణ కోసం నిజంగా ఆమె కేకతో భగవంతుడు పలికి వసత్రదానం చేశాడా? 
అలాటివి యెనోన్ శంకలు... 
అవి తరాలు తరిక్ంచే వారి సంసాక్రానిన్ బటిట్ చెలరేగే పర్శన్లు. 
కానీ ఈ జరుగుతునన్దీ, జరిగినదీ వో మహాదుబ్త లీలలోని భాగం, తరాక్తీత సతయ్ం. 
“ఏమిటది?” 
అనసూయ కంఠ సవ్రంతో తుర్ళిళ్పడాడ్డు. మృత శిశువు కోసం దుఃఖించిన ఆమె కళుళ్ ఉబిబ్ వునాన్యి. 
అనసూయ అంగీకరిసుత్ందా? అపుప్డనిపించిందా పర్శన్. 
పర్వాహ వేగానికి తటుట్కుని బర్తికి పెరుమాళళ్ పాదాల మీదకు విసరి వేయబడిన ఈ బిడడ్ అనసూయ గాకుంటే 

మరో తలి పేర్మ అందుకుని తీరాలి. అది విధి నిరణ్యం. అంతే. 
“మగబిడడ్.” చెపాప్డు. 
“నాకివవ్ండి. ఏడీ, ఎవరు? దొరికాడా? ఫరావ్లేదు. ఎవరికీ చెపొప్దుద్.” అనసూయ ఏవో పర్శన్లు వేసోత్ంది, బిడడ్ను 

హతుత్కొంటోంది. 
శేషాచారి కవేం వినిపించటం లేదు. 
“సరవ్సయ్ చాహం హుర్దిసనిన్ నిషోట్ 
మతత్ః సమ్ృతి జాఞ్న మపోహనంచ 
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వేదైశచ్ సరైవ్ మేవ వేధోయ్ 
వేదాంత కృదేవ్ద విదేవ చాహం!” 
భవదీగ్త లోని శోల్కం గుండెలోల్ మారుమోర్గుతోంది. 
అనసూయ పర్వరత్నకీ, బిడడ్పటల్ అవాయ్జానురాగానికీ మూలం ఆ సరావ్ంతరాయ్మి సందేశం. 
గృహ పూజావిధి నిరవ్రిత్ంచటానికి జాతా శౌచం అడుడ్ వసుత్ందీ రోజు. మృతశౌచమూ అడుడ్ వసోత్ంది. ఒక శిశువు 

జనిమ్ంచటం- మృతించటం మరో శిశు జననం ... కాదు దొరకటం. పోనీ ఏదో ఒకటి. 
కాళూళ్ చేతులు కడుకుక్ని మానసికంగా జప విధానంలో మునిగి పోయాడు శేషాచారి. 

PPP 
ఊరిమ్ళ చదువులో బాగా పైకి వసోత్ంది. సీత మూడు సారుల్ ఫెయిల కావటంతో చదువాపటం జరిగింది. ఊరిమ్ళ 

మాతర్ం మెటిర్క పాసైంది ఫసట్ కాల్సులో. 
ఊరిమ్ళని డాకట్ర కోరుస్లో చేరిప్ంచి చదివించాలనుకునాన్డు రంగనాధం. అందుకుగాను బై.పి.సి. గూర్ప లో 

ఇంటర మీడియట లో చేరుదాద్మనుకునాన్రు కూడాను. 
వేసవి కాలం శలవులోల్ సంపూరణ్ దకిష్ణ దేశ యాతర్లు చేసి రావాలనిపించిది రంగనాధం, పదామ్వతులకు. 
ఊరిమ్ళను కూడా వెంట పిలుచ్కెళదామనుకునాన్రు. గానీ ఆ అమామ్యి రానంది. పెదనానన్ వాళళ్ దగగ్ర 

సీతకక్తోను, తముమ్డు శీర్నివాసాచారితోనూ సరదాగా గడుపుతానంది. 
నిజానికి ఊరిమ్ళకు సీతకక్తో కబురల్ కంటే పెదనానన్తో ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుతుండటం, పెదనానన్ వెంట 

రంగనాయక సావ్మి ఆలయానికి వెళిల్ గంటల తరబడి వుండి పోవటం సరదా. ఆయన చెపేప్ మాటలలో ఏదో గొపప్దనం, 
గొపప్ భావం, ఆరిత్, హృదయానికి చలల్దనం కలిగించే శాంతి వునాన్యని పిసుత్ంది. 

తండిర్ ఉదోయ్గం వలల్ పర్తి జిలాల్ తిరుగుతుండటం వలాల్, ఎపుప్డో తపప్ నెలూల్రు వచిచ్ పెదనానన్ దగగ్ర నాలుగు 
రోజులుండే అవకాశం లేదా అమామ్యికి ఎపుప్డూ. తండిర్ ఉదోయ్గరీతాయ్ కడప, అనత పూర, కరూన్ల... యిలా జిలాల్లు 
తిరుగుతునాన్రు. 

రంగనాధం, పదామ్వతిలు కూడా ఊరిమ్ళను పెదనానన్ ఇంట ఉంచటమే మంచిదనుకునాన్రు, పర్యాణంలో పిలల్ 
అలసిపోతుందనిపించింది. వాళుళ్ యాతార్ సెప్షల లో టికెటుల్ రిజరవ్ చేయించుకుని వెళిళ్పోయారు. 
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అనసూయమమ్ ఊరిమ్ళను నెతిత్న పెటుట్కుంది. కారణం ఊరిమ్ళకు బోలెడనిన్ నగలూ, పటుట్ పరికిణిలూ, ఓణీలూ 
వునాన్యి. 

ఊరిమ్ళ ఎపుప్డొచిచ్నా సీత కోసం రెండు మంచి పరికిణీలూ, ఓణీలూ లేదా మంచి చీరెలూ తెసుత్ంది. తన దగగ్రునన్ 
వాటిలో సీత నచిచ్నవి ఏవైనా సరే ఇచేచ్సుత్ంది. రంగనాధం కూతురి పై ఖరుచ్లకు అంటూ దండిగా డబిబ్చిచ్ వెడతాడు. 
ఊరిమ్ళను పని ముటుట్కోనివవ్దు అనసూయమమ్. ఇంకా ఆ అమామ్యి పనలాల్ పెదనానన్తో కబురూల్, సీతకక్ గొడవ 
పెడుత్ంటే సినిమాలు చూడటం.                         (   ) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_premarAhityam_comments.htm

