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            తన సుధీర బావని వలలో వేసుకునన్ కమలేనా? అపుప్డపుప్డూ, “కమలని పెళాల్డకుండా మామ, అతత్, నువువ్, 
మా అమమ్, నానన్ అంతా ననున్ వెనకిక్ లాగారు. నువువ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాననాన్వు. మామ ననేన్ కాలిచ్ 
పారేసాత్ననాన్డు. లేకుంటే చకక్గా కమలని  పెళాళ్డేవాడిన్” అని ఉడుకుమోతత్నమూ, సరదా కలిపి సుధీర ఈ నాటికీ అనే 
కమలేనా? 

కమల చూసోత్ంది శాంతి వేపు. ఇందాకటి తడబాటు లేదా చూపులో. 
శాంతికి బాగా వొళుళ్ వచిచ్ంది. పొటిట్గా, అతి తెలల్గా పటుట్చీరెలో... తెలల్ ఏనుగు గునన్కి పటుట్చీరె కటిట్నటుల్ంది. 
సుధీర చాలా చాలా అందంగా వునాన్డు. చాలా చాలా హుందాగా వునాన్డు. అతగాడి పకక్న ఈనాడు శాంతి దిషిట్ 

పిడతలా వుంది. దిషిట్ సునన్పు పిడతలా వుంది. తను  సుధీర కు సరయిన జోడీలా వుంది. తన పకక్ గోపాలరావు దిషిట్ 
బొమమ్లా, కేవలం గడిడ్ బొమమ్లా వునాన్డు. 
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కాని శాంతికి ఇపుప్డు తను భయపడవలసిన పనిలేదు. ఆమెకు డబుబ్ంటే ఉండనీ. విపరీతపు వళూళ్ వుంది. 
తనకు కీరిత్ వుంది. ఎందరో పాఠకులు ఆరాధించే కీరిత్ వుంది. అది ఎనిన్ లక్షల డబుబ్తో కొనగలదీ శాంతి? ఏ 

జనమ్లో సాధించగలదు? అందుకే తానిపుప్డు శాంతికేసి సూటిగా చూడగలదు. సుధీర కేసి సూటిగా చూడగలదు, 
“అదేమిటి? మీకు ముందే పరిచయం ఉందా? 
సెకెండల్ కాలంలో ఆ గంబీర నిశశ్బద్ భీకర భావ పోరాటంలో గోపాలరావు పర్శన్ పేలవంగానూ, అసంబదధ్ంగానూ, 

అసందరభ్ంగాను కూడా వినిపించింది ముగుగ్రుకీ. 
“అహలయ్ అంటే ఎవరో అనుకునాన్ను. నువావ్?” మళాళ్ అంది శాంతి. 
“అదేమిటే? అనిన్ మాటలంటావు నువావ్ నువావ్ అని. నేనే! ఒకపప్టి నీ కాల్సుమేట ని, కమలని.” పకపక నవివ్ంది 

కమల. 
జబరద్సీత్గా, దరాజ్గా వచిచ్ గోపాలరావు పకక్న సోఫాలో కూరుచ్ంది. 
“ఇది మా శాంతి అండీ. దీనికెంత టెకుక్ండేదనీ కాలేజీలో! అబోబ్, ఇది లకాష్ధికారి కూతురన్ని గీర! ఎలాగో ననున్  

మాతర్ం సేన్హితురాలిగానే చూసేదనుకోండి. సుధీర దీని బావ. దీని పెళిళ్కి వెళితే ఎనిన్ సలహాలిచిచ్ందో? అనీన్ గురుత్ లేవు 
కానీ, తవ్రగా పెళాల్డవే అనే మాట మాతర్ం గురుత్ంది. అకక్డికి తనొకక్రేత్ పెళాళ్డుతునన్టుల్, పర్పంచంలో ఆడవాళళ్ందరూ 
పెళిళ్ళుళ్ కాకుండా, చేసుకోకుండా ఆగిపోతునన్టూల్నూ. సుధీర చాలా మంచివాడు. దీంతో ఎలా వేగుతునాన్డో? 
అపుప్డింత ఒళుల్ండేది కాదు. రుబుబ్రోలులా తయారై పోయింది. మా నానాన్ వీళళ్ నానాన్ చాలా మంచి సేన్హితులు.” 
డెసప్రేట గా అంది కమల. కావాలనే శాంతిని ‘అది అది’ అనటం సాగించింది. 

సుధీర కళళ్తోనే వారించాడు కమలని. 
శాంతి నిరాఘ్ంతపోయి కూరుచ్ండి పోయింది. కమలే అహలయ్ అని తెలిసి వుంటే రాకపోయి వుండేది. అసలింత 

అభిమానం పెంచుకునేది కాదు సరికదా, ఆమె రాసిన కధలిన్ చితిర్క పటిట్ పర్చారం చేసేది. 
ఎంత కానిఫ్డెనస్ వచేచ్సింది కమలలో. అది కీరిత్ యిచిచ్న ఆతమ్ విశావ్సం, నిజానికి తానిపుప్డు చాలా లావుగా, 

అసహయ్ంగా తయారయింది. 
అసలే ‘ఉమెన వీక నెస’ వునన్ సుధీర ఈ మధయ్  ఈ తన లావు కారణంగానూ, తననేదో భారయ్గా భరిసుత్నాన్డే 

తపప్, గొపప్ పేర్మగా ఏమీ లేదు. డబుబ్ సంబంధాలు తపప్ పేర్మలకు ఆటేట్ విలువ లేని తమలో తనూ ఆటేట్ పటిట్ంచుకోలేదు. 
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కానీ ఈ రోజు... కమల సౌందరయ్ం ముందు తను దిషిట్బొమమ్లా వుంది. 
కమల కీరిత్ ముందు తన డబుబ్ దిగదుడుపుగా వుంది. సుధీర అనిమిషునిలా కమలని ఆపాదమసత్కం తినేసుత్నాన్డు 

చూపులతో. గోపాలరావు పాపం, వుటిట్ బోళా మనిషి. కమలకీ తనకీ మధయ్ సేన్హం గొపప్దని భావిసుత్నాన్డు. 
ఎంత దెబబ్ కొటిట్ంది! పర్తీకారం తీరుచ్కుంది. 
నిజానికి ఆనాడు తన సొముమ్ అయిన సుధీర ని దోచుకోవాలనుకుంది. తను ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాననటంతో 

సుధీర పెళిళ్కి ఒపుప్కునాన్డు. ఆ అకక్సుతోనే తను ఆనాడు అవమానించింది. 
ఈ రోజు కోరి వచిచ్ అవమానింపబడింది. 
కూల డిర్ంకస్ వచాచ్యి. సభయ్త కోసం తీసుకునాన్ అవి చేదుగా వునాన్యి శాంతికి. 
“ఎకక్డ దిగారు సుధీర?” చనువుగా అడిగింది కమల. 
ఇపుప్డామెకు సుధీర దగగ్ర బిడియ పడేందుకేమీ లేదనిపిసోత్ంది. 
శాంతి లోలోపల గిలీట్గా ఫీల కావటమూ, కుంచించుకు పోవటమూ ఆమె మనోనేతార్లు పసికటాట్యి. మరింత 

జబరద్సీత్ గా అడిగింది. 
“లాయర రాజు, డాకట్ర లలితల బంగళాలో.” అడర్సు చెపాప్డు సుధీర. 
మరో పెదద్ లాడిజ్ పేరు చెపాప్డు. అకక్డ బిజినెసుకు సంబంధించిన వయ్కుత్లిన్ కలుస్కుంటాడట. వారం పది రోజులు 

ఉంటాడట. తరచూ హైదరాబాదు వసాత్డట. 
అసలంతా కమలకు కోడ భాష కాబోలనిపించింది శాంతికి. 
కమలకూ అదే భావం సుఫ్రించింది. 
ఇక రచనలని గురించిన చరచ్ ఏమీ సాగలేదు. 
“నువూవ్ కమలా మాటాల్డుకుంటుండండి శాంతీ! నేనలా బిజినెస వయ్వహారాలు చూచుకుని వసాత్ను” అనాన్డు 

సుధీర లేసూత్. “వచిచ్ కారులో పిలుచ్కు వెళతాను” అని కూడా అనాన్డు. 
కానీ శాంతి చపుప్న లేచింది. 
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“మరోమారు వసాత్లే బావా. ఎలాగూ వుంటాముగా వారం పది రోజులు. నాకూ కాసత్ షాపింగ వుంది.” 
కారు కదిలి పోయింది. 
పిచిచ్ పటిట్నదానిలా చాలాసేపు విరగబడి నవువ్తునన్ భారయ్కేసి ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండి పోయాడు గోపాలరావు. 

PPP 
“మీరేనా కమల?” ఓ యువకుడొచిచ్ తలుపు తటట్డంతో, అందాకా గతం గురించి ఆలోచిసుత్నన్ కమల తుర్ళిళ్పడి 

తలుపు తీసింది. అందాకా మనోనేతార్లతో చూసుత్నన్ దృశాయ్లు ఒకక్సారిగా చెదిరి పోయాయి. 
సుధీర- శాంతి తమ యింటికి రావటం, కమలే అహలయ్ అని తెలిసి నిరాఘ్ంత పోవటం వరకూ జరిగిన 

సంఘటనల దృశాయ్లనీన్ మాయమయాయ్యి. వరత్మానం గురొత్చిచ్ంది. తానిపుప్డు విజయవాడలో వుంది. రామచందర్ం 
పరయ్వేక్షణలో, పోషణలో వుంది. ఎలా జరిగిందిది? మరలా ఆమె మైకం లాంటి గతంలోకి జారబోయింది. కానీ బయట 
అదేపనిగా తలుపు తడుతూ ఎవరో పిలుసుత్ండటంతో లేవక తపప్లేదు. 

తానిపుప్డు ‘అహలయ్’ కాదు. వుటిట్ కమల. ఇకక్డ ఇరుగు పొరుగులకు అలాగే తెలుసు. తానిపుప్డు డాకట్ర 
దామచందర్ం గారి పేషెంటు అని మాతర్మే తెలుసు. 

తలుపు తీసింది కమల. ఓ యువకుడు నిలుచ్ని వునాన్డు. 
“మీరేనాండి కమల?” అనాన్డు. 
“ఔను బాబు.” 
“డాకట్ర రామచందర్ంగారు మీకీ చీటీ యిమమ్నాన్రు. ఆయన అరజ్ంటుగా హైదరాబాదు వెళుతునాన్రట. 

ఊరిమ్ళమమ్గారికి ఆరోగయ్ం బాగా లేదని టర్ంక కాల వచిచ్ందట” అనాన్డా యువకుడు. 
అమల ఆదురాద్గా చీటీ చదివింది. “మా ఊరిమ్ళ పరిసిథ్తి ఆందోళనకరంగా వునన్టుల్ డాకట్ర లలిత ఫోన చేసి 

వెంటనే ననున్ రమమ్ంది అహలాయ్! నేను, సుమతి వెళుతునాన్ం. వచాచ్క కబురు చేసాత్ం. నీవు లేనిపోని ఆలోచనలు చేసూత్ 
బురర్ పాడుచేసుకోక, ఆ కొరవ నవల వార్సుకుంటూ వుండు.” 

నాలుగు ముకక్లు గబగబా గిలికినటుల్నాన్యి. 
“అలాగే బాబూ” అంది అహలయ్. 
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ఆ యువకుడు వెళిళ్పోయాడు. 
ఎవరీ ఊరిమ్ళ? తరచూ అతగాడు, “మా ఊరిమ్ళ” అంటుంటాడు. ఊరిమ్ళకు అతగాడికీ ఏం సంబంధం? ఆమెకేం 

జబుబ్? ఏం పర్మాదం? 
కమలకు జవాబు దొరకని పర్శన్లవి. 

PPP 
కమల ఇంటి నుంచి రాగానే డాకట్ర రామచందార్నికి ఫోన వచిచ్ంది. 
“హలో రామచందర్ం! ఊరిమ్ళ పరిసిథ్తి నాకు అయోమయంగా వుంది. నువువ్ తవ్రగా రావాలి. నాకేమీ తోచటం 

లేదు. రాజు కూడా నీకు ఫోను చేసి పిలిపించమనాన్డు” అంది డాకట్ర లలిత కంగారుగా. 
“ఏమిటి? ఏమయియ్ంది?” ఆదురాద్గా అడిగాడు రామచందర్ం. 
“ఏమని చెపప్ను? ఎలా చెపప్ను? కోమాలో ఉంది. తెలివి వసోత్ంది పోతోంది. ‘రామచందర్ం’ అంటోంది. కాసేస్పు. 

పెదనానాన్ అంటోంది కాసేపు. నాకేమీ తోచటం లేదు. నువువ్ చపుప్న బయలేద్రి రా.” అంతే చెపిప్ంది లలిత. 
బహుశా ఎగసి వసుత్నన్ ఏడుపుని అదుపు చేసుకొనే పర్యతన్ంలో ఉందేమో ఆమె. గొంతు బొంగురుగానూ, కొంత 

అసప్షట్ంగానూ వుంది. 
“సరే, నేను సుమతి వసుత్నాన్ం.” 
సుమతి, రామచందర్ం కారులో హైదరాబాదు బయలేద్రారు. 
కారు డైరవ చేసుత్నాన్డు డైరవరు మసాత్ను. 
వెనక సీటోల్ సుమతి, రామచందర్ంలు కూరుచ్ని వునాన్రు. రామచందర్ం చాలా మౌనంగా వునాన్డు. సీటుకు 

చేరగిలపడి, కళుళ్ మూసుకుని వునాన్డు. 
చాలా ఎకుక్వగా మానసిక బాధ కలిగినపుప్డు అతగాడు మౌనంగా వుండి పోతాడని సుమతికి తెలుసు. 
ఊరిమ్ళకి ఎలా వుంది? ఎలా వుంటుంది? చాలా రోజులుగా తను భయపడుతూనే వునాన్డు, ఊరిమ్ళ ఇలాంటి 

సిథ్తికి వసుత్ందేమోనని. ఉదయం ‘అహలయ్’ వార్సిన కాగితాలు చదువుతుంటే ‘ఊరిమ్ళ’ పాతర్లోని ఆ చైతనయ్రాహితయ్  సిథ్తి 
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ఆమె వరిణ్ంచడం అధుబ్తంగా వుందనిపించింది. అలాటి సిథ్తిలోనే ఈ ఊరిమ్ళ ఏనాడయినా జారి పోతుందేమోననన్ భయం 
ఏదో ఆ క్షణంలో కలిగింది కూడాను. 

“ఊరిమ్ళ ఎవరు?” అని అహలయ్ చాలా కుతూహలంగా అడిగింది చాలామారుల్ తనని. 
ఊరిమ్ళ గురించి చెపాప్లంటే ముందసుత్గా తన బాలయ్ం మొదలు, జీవిత కధంతా చెపాప్లి. ఆ కధేమిటి? 
కారు వెళుతోంది ముందుకు, హైదరాబాదు వేపు. 
రామచందర్ం మనసు వెళుతోంది వెనకుక్.... గతంలోకి... తన బాలయ్ం నుంచి జరిగిన సంఘటనల వేపు. 

PPP 
ధనురామ్సం శీర్విషుణ్ దేవాలయా లనిన్టిలోనూ సూరోయ్దయమయేయ్ లోగా ‘తిరుమంజనం’ తిరుపాప్వు, విషుణ్ సహసర్ 

నామారచ్న, పొంగలి నివేదన జరిగి పోతునాన్యి. పులిహోర, దదోధ్జనం, చకక్ర పొంగలి ఇలా ధనురామ్సం అంతా తెలాల్రే 
సరికే నివేదన జరిగి పోవాలి. 

తెలల్వారుఝామున వైషణ్వాచారులు, పూజారులు అతయ్ంత భకిత్ శర్దద్లతో హడావుడి పడుతూ విషుణ్ ఆలయానికి 
వసాత్రు. సాన్నం చేసి, పరిశుదుధ్లై, మడిబటట్లు ధరించి ఇక సావ్మి పనిలో పర్వేశిసాత్రు. 

సావ్మి మూల విగర్హానికి దంతధావన, ముఖ పర్కాష్ళన, తైల సాన్నం, పంచామృత సాన్నం పూరిత్ చేయిసాత్రు. 
కీష్రాభిషేకం చేయిసాత్రు. ఆపైన కవచ ధారణ, ఉప కవచ ధారణ, సరావ్ంగం మకర తోరణం, శంఖ చకార్ది 
ఆయుధాలంకరణ వగయిరాలనీ చేసి వసత్రధారణ చేయిసాత్రు. 

తెలల్రాళుళ్, ఎరర్రాళుళ్ పొదిగిన నామం సావ్మి నుదుటి మీద అలంకరిసాత్రు. సావ్మి చుటూట్రా పూలమాలలు 
అందమయిన రీతిలో అలంకరించి, సావ్మి మెడలో పూలమాల అలంకరిసాత్రు. ఆపాదమసత్కం పూల సరాలు 
అలంకరిసాత్రు. నవనవలాడే పవితర్ తులసీ దళాలు, రకరకాల పూలు కలిపి సావ్మి పాదాల మీద చలుల్తూ కేశవ 
నామాలు, అషోట్తత్రమూ, సహసర్ నామమూ పూజ చేసాత్రు. ధూప దీప నైవేదాయ్లు సమరిప్ంచు కుంటారు. 

ఆ సమయంలో సావ్మిని దరిశ్ంచే భకుత్లు భకిత్ పారవశయ్ంతో మైమరచి పోవాలిసిందే. అగరు ధూపముల మధయ్, 
పూలరాసుల మధయ్, అభయ హసత్ంతో, శేషతలప్శాయి చిరునవువ్లు చిందిసూత్ భకత్కోటికి అభయదానం చేసూత్, పూల 
తేరులో దేవేరితో వూరేగుతునన్టుల్ంటారు. 
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ధనురామ్సం వసోత్ందంటే చాలు, రామచందార్నికి ఎకక్డ లేని హుషారు వసుత్ంది. తెలల్వారు ఝామున చలి 
అనిపించదు. శేషాచారిగారు నిదర్ లేచే అలికిడి వినీవినగానే అరుగు మీద నుంచి తనూ నిదర్ లేచి కూరుచ్ంటాడు. చాప 
చుటిట్పెటిట్ పకక్బటట్లు మడతవేసి పెటిట్ కూరుచ్ంటాడు. ఇదద్రూ పెనాన్ నదికి సాన్నానికి వెళతారు. 

పవితర్ పినాకిని జలాలలో మునుగుతూ, తూరుప్వేపు తిరిగి ఏవో మంతార్లు జపిసూత్, సూరయ్భగవానుని సోత్తార్లేవో 
చేసుకుంటూ, శేషాచారిగారు సాన్నం ముగించే లోగా, ఆ కురార్డు సాన్నం పూరిత్ చేసి, మడిబటట్ కటుట్కుని శేషాచారిగారి 
మడిబటట్ వుండే సంచి అందిసాత్డు. ఆయన అది ధరించి, పెనాన్ ఒడుడ్నే కూరుచ్ని విషుణ్ సహసర్ నామ సోత్తర్ం చేసూత్నే 
భుజాల మీదునన్ చకార్ంకితాలు పూజించుకుని నామం (నామ తీరధ్ం) దిదుద్కుంటారు. ఆసరికి తను రాగి బిందె తళతళా 
తోమేసాత్డు. 

రాగి బిందె నిండుగా పవితర్ పినాకినీ జలాలు ముంచుకుని శేషాచారిగారు భుజం మీద బిందె పెటుట్కుని 
నడుసుత్ండగా తను ఆయనగారి రాగి పంచ పాతర్, ఉదద్రిణే, రాగి పళెళ్ం వగయిరాలు పటుట్కుని ఆయనగారి వెనకాలే 
నడుసాత్డు. 

శీర్రంగనాధుని ఆలయ ముఖ దావ్రంలో అడుగెడుతూ బిందెతోనే మోకరిలిల్నటుల్ క్షణకాలం దావ్రం వదద్ కూరుచ్ని 
గడప కళళ్కదుద్కుని తిరిగి నడక సాగిసాత్రాయన. 

ఎరర్ని పటుట్ పంచె, మెడలో తులసి మాలలు, నుదుటి మీద నామం గడడ్, తిరుచూరణ్ంల నామం, (నామ తీరధ్ం)తో 
ఆజానుబాహుడయిన శేషాచారిగారు భకిత్ భావం పొంగులు వారుతూ, ఒకోక్సారి లోలోపల తిరుమంతర్ జపం 
చేసుకుంటూ, ఒకోక్సారి శీర్విషుణ్ సహసర్నామ సోత్తర్ం చేసూత్, ఒకోక్సారి దశావతార వరణ్న శోల్కాలు చదువుతూ, ఒకోక్సారి 
శీర్ లకీష్ నృసింహ సహసర్ నామ సోత్తర్ం చేసూత్ అటాల్ ఆ చలిలో ఆలయ పార్ంగణంలో అడుగులు వేసుత్ంటే ... 
పనిన్దద్రాళావ్రులో ఒకరెవరో పొరబాటుగానో లేక హృదయ పూరవ్కంగానో తిరిగి ఈ రూపంలో విషుణ్సేవకు 
వచాచ్రేమోననన్ అనుమానమూ, అనుభూతీ కలుగుతుంది. ఆసరికి పర్ధానాచారి కూడా వచిచ్, ఆలయ గరభ్గుడి దావ్రం 
తెరచి, దావ్రబంధం వదద్ భకిత్ పురసస్రంగా సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేసి, లోపల పర్వేశిసాత్రు. ఉపనయనాది సంసాక్రం 
జరగక ముందు రామచందర్ం సవ్యంగా సావ్మి ‘తిరుమంజనం’ లో గానీ గరభ్గుడిలోని  అనిన్ పనులకు గానీ 
కలిప్ంచుకునేందుకు వీలుండేది కాదు. తానూ ఆ పనులోల్ పాలొగ్ంటానని రామచందర్ం ఉతాస్హంగా చెపిప్నపుడు 
శేషాచారి ఎంతో ఆనందించారు. వెంటనే ఉపనయనం చేయించి, వైషణ్వ సాపర్దాయ దీక్ష కూడా యిపిప్ంచారు. 
చకార్ంకితాలు వేయించారు. 
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“చూడు నాయనా రామచందర్ం! నాకు ఒకక్గానొకక్ కొడుకు శీర్నివాసాచారి. వాడికి నాలోని తిరుమంతర్ 
జపసిదిద్ని ధారపోసి, నా తరావ్త యిలాగే ఈ ఆలయంలోనే ఈ పూజా కారయ్కర్మాలలో పర్వేశ పెడదామనుకునేవాణిణ్. 

అదేం దురదృషట్మో వాడికి భగవంతుడు అంటే కోపం, భకిత్ అంటే జుగుపస్. అంతా నటన అంటాడు. వేషం 
అంటాడు. మోసం అంటాడు. నాకు వాడి మూరఖ్తావ్నికి నవూవ్, జాలీ రెండూ వసాత్యి. 

నటన, వేషం, మోసం భగవంతుడిలోనూ, భగవనాన్మం లోనూ లేదు రామచందర్ం. కొందరు వయ్కుత్లలో వుంది. 
అది వారి బలహీనత. భుకిత్ కోసం పడే పాటు. 

కానీ భగవనాన్మం లోనూ, భగవతేస్వలోనూ, భగవంతునిలోనూ సతయ్మే లేకపోతే ఇనిన్ యుగాలుగా 
భగవనాన్మం అనన్ది నిలిచి వుండేది కాదు. అదొకక్టే వాడికి అరధ్ం కానిది.” 

“మరి నాకు ఉతాస్హం ఎందుకిలా కలుగుతోంది? మీరు చేసే పర్తీ పనీ నాకు అతి పవితర్ంగా, అది నేనూ చేసేత్ 
బావుండుననన్ భావం ఎలా కలుగుతోంది?” అనాన్డు రామచందర్ం ఆశచ్రయ్ంగా. 

శేషాచారిగారు నవావ్రు. 
“మొదటి సంగతి నువువ్ నా కొడుకువి కావు. ఒకక్టి తెలుసుకో నాయనా రామచందర్ం. మనిషికి ఏది అతిగానూ, 

అతి సునాయాసంగానూ, ఆటేట్ శర్మ లేకుండానూ లభయ్ం అవుతుందో దానిమీద చులకన భావన, హేళన, ఒకోక్సారి 
దేవ్షమూ, విముఖతా కూడా కలుగుతాయి, 

భగవనాన్మానీన్, భగవంతుని ఉనికినీ నేను నముమ్తాను. ఎలా నముమ్తానో తెలుసా? సరవ్రూపాలలో, 
సరవ్నామాలలో పర్తయ్ణువులో భగవంతుని ఉనికి ఉందనే నా భావనకు తిరుగు  లేదు. నా శావ్సలో, శావ్సకోశాలలో, 
హృదయంలో, హృదయంతరాళలలో అసిత్గతమై భగవనాన్మం నిలిచి పోయింది. నా గురుదేవులు నాకు ఉపదేశించిన 
తిరుమంతర్ జపం నేను చేయటం లేదనిపిసుత్ంది. ఉచావ్స నిశావ్సలలో అది కలిసి పోయి ‘దాసోహం దాస దాసోహం’ అనే 
భావనలు దాటిపోయి, “సోహం” భావనలో లీనమై పోయిందని పిసుత్ంటుంది. 

భగవనాన్మం గురించి గానీ, భగవంతుని ఉనికి గురించి గానీ ‘తరక్ం’ నాలో ఏ క్షణం లోనూ తలెతత్లేదు. అసలు 
తరక్ం అవసరమనిపించనూ లేదు. 

శీర్నివాసాచారి నా కొడుకు. దైహికంగా వాడు నా బిడడ్! ఒకానొక పర్పంచ రీతిలో పుటిట్న బిడేడ్మో వాడు. వాడు 
అందుకోలేక పోయాడు నా చేయి... నా భావన. నేను చాలా పర్యతిన్ంచాను. వాడికి తెలాల్రి లేచి కనిప్ంచేదేమిటి? నా 
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విగర్హారాధన, తిరుమంతర్ జపం, తులసి పేరులు. ఇవి అయాచితంగా లభయ్మయిన వాడికి వాటిమీద యే విధంగానూ 
ఆసకిత్ లేదు. 

నీవలా కాదు. ఎకక్డ పుటాట్వో, ఎకక్డ పెరిగావో తెలీదు. గాలివాలుకు నా దగగ్రకు కొటుట్కొచాచ్వు. నీకు పేర్మ 
కావాలి. అది నేనిచాచ్ను. నీకు నేను చేసే పర్తిపనీ కొతత్, గొపప్. 

నీకు నేను కనన్తండిర్ని కాను. గురువుని. నినున్ నా బాధయ్తగా పెంచి పోషించటం లేదు. పోషించి తీరవలసిన 
బాధయ్త నాకు లేదని నా మాటకు అరధ్ం. కేవలం ఆ జాలితో నాకు నీ మీద కలిగిన ఒకానొక అవాయ్జానురాగంతో 
(బహుశా బలవతత్ర విధ పేర్రణతో) నా దగగ్ర పెంచబడుతునాన్వు అంటే. అంచేత నానుండి పొందగలిగిన పర్తి వసుత్వూ, 
పర్తి మంతర్మూ, పర్తి దీకాష్, పర్తి పైసా, పర్తి ఉపకారమూ నీకు అపురూపమైనవి. ఆజనామ్ంతరం నినున్ నాకు 
కృతజుఞ్డిగానూ, ఋణసుత్ని గానూ చేసేవీనూ. 

బాగా పరిశీలించు రామచందర్ం! చరితర్లో ఏ గురువుకైనా ఆ గురువు ఔనతాయ్నీన్, ఉతత్మ బోధననీ, 
దివాయ్నుభూతినీ అందుకొనగలిగినవారు ఆయన భారాయ్, పిలల్లు అయి ఉండరు. సాధారణంగా వారికా గురువు తమ 
ఐహిక కోరికలు తీరచ్లేదనన్ కొరత, కోపమూ, చికాకూ ఉంటాయే తపప్ ఆయనగారి ఔనన్తయ్ం అవగతం కాదేనాడూ. 

పరాయివాడు, ఎవడో అదృషట్వంతుడు ఒకడు వసాత్డు. గురువులోని దైవానిన్ చూసాత్డు. గురు బోధ కోసం గురువు 
తాలూకు వారి మాటలనూ, బాధలనూ భరిసాత్డు. సహిసాత్డు. గురుబోధ చేజికిక్ంచుకుంటాడు. 

“ఇనేన్ళళ్ గురుసేవలో నువు నువువ్ పొందిందేమిటి? ఓ ఆసాత్, డబాబ్? రంభ లాంటి భారాయ్? చకక్టి సంసారమా? 
ఏదీ లేదా? 

హె! హె! హె! తులసి పూసలా, రుదార్క్షలా? అషాట్క్షరి మంతర్మా? పంచాక్షరి జపమా? కౌపీనమా, కాషాయమా? 
ఆహహ్హహ్! ఆ పాటి మంతార్లు మమమ్లిన్ అడగక పోయావూ. మేం చెపేప్వాళళ్ం కదా. పంచాక్షరీ, అషాట్క్షరీ, 

జావ్దశాక్షరి, శీర్ పూజ, శీర్దేవి మంతోర్పాసన.. యిలా ఏది కావలిసేత్ అది చెపెప్యయ్క పోయావా? అసలు అవనీన్ 
పుసత్కాలలో ఉండనే వుండే” అని హేళన చేసే వారికి ఆ శిషుయ్డు సమాధానం చెపప్డు. చిరునవువ్ నవువ్తాడు. తను 
పొందిన గుపత్ధానం విలువ ఈ పామరులకు ఏం తెలుసుత్ందనుకుంటాడు.                         (   ) 
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