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         ఊరిమ్ళ అతత్వారింటికి వెళిళ్పోయాక ఇక శేషాచారిగారికి రామచందర్మే పర్ధాన శిషుయ్డూ, బిడాడ్ అయాయ్డు. 
తెలల్వారుఝామున నిదర్ లేచి మామయయ్తో బాటు ఆలయ పూజావిదానంలో సాయం జేయటమూ, ఆ తరావ్త 

సూక్లు వెళిల్ చదువు కోవటంలో రోజులు దొరిల్ పోతునాన్యి. 
“మామయాయ్! ఊరిమ్ళకి చేసినటుల్ నాకూ మీరే మంతోర్పదేశం చెయాయ్లి” అనాన్డోరోజు. 
శేషాచారిగారు నవావ్రు. 
“అలాగే నాయనా” అనాన్రు వాతస్లయ్ంగా. 
మంచిరోజు చూచి అయయ్రుగారి చేత  
“చకార్ంకిత నమసుత్భయ్ం 
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ధారణాన ముకిత్దోభవ” 
అంటూ చకార్ంకితాలు చేయించారు. సాంపర్దాయం పర్కారం మంతోర్పదేశం జరిగింది. 
తానే సవ్యంగా మంతోర్పదేశ దీక్ష యిచాచ్రు ఆ కురార్డికి. 
శీర్నివాసాచారి మాతర్ం తనకు చకార్ంకితాలు గానీ, మంతోర్పదేశం గానీ అవసరం లేదని మొరాయించాడు. ఏమీ 

మాటాల్డలేదు శేషాచారిగారు. 
PPP 

కాపురానికి వచిచ్న కొతత్లోల్ ఓ రోజు ఊరిమ్ళ అడిగింది రామానుజానిన్. 
“ఆరోజు పెళిళ్చూపులలో సీతకక్ని బాగా చూశారు కదా! ఆమె నాకంటే ఎంతో బావుంటుంది కూడాను. మరి 

ననున్ పెళాల్డతానంటూ కోరారేమిటి?” అని. 
రామానుజం నవావ్డు. 
“మీ సీతకక్ దగగ్ర యెంత అందం వుందో, అంత అహమూ వుందని ఇటేట్ అరధ్మయింది. నాకాక్వలసింది మా పెదద్ 

సంసారంలో ఓరుప్గా సరుద్కు పోయే నీలాటి ఇలాల్లు. అదీగాక...” ఏదో చెపప్బోయి ఆగిపోయాడు రామానుజం. 
“అదీగాక?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది ఊరిమ్ళ. 
“ఏం లేదు” అని తపుప్కునాన్డు. మాట మారేచ్శాడు. 
కానీ అతగాడు మనసులోనే అనుకునాన్డు. ‘లక్ష రూపాయల విలువ చేసే మీ నానన్గారి ఆసిత్ వుంది నీ వెనకాల. 

సీతకేముందని? నువువ్ ఛామనఛాయలో వునాన్ నీ డబుబ్ నీకు ఎనలేని సౌందరాయ్నిన్ ఇచిచ్ంది నా దృషిట్లో.’ ఈ 
సమాధానం ఊరిమ్ళ కతగాడు చెపప్లేదు. 

ఊరిమ్ళ కాపురానికి వచేచ్ ముందు అనసూయమమ్ ముభావంగా జాగర్తత్లు చెపిప్ంది లోకం కోసం. 
శేషాచారిగారు మాతర్ం సేట్షనుకొచిచ్ టెర్యిన కదిలేవరకూ చెపాప్రు. 
“చూడమామ్ ఊరిమ్ళా! మీ నానాన్ అమామ్ వుండి వుంటే ఏం చెపేప్వారో నాకు తెలియదు గాని నేను నాకు 

తెలిసినంత వరకూ వో విషయం చెబుతునాన్ను, గురుత్ంచుకో. నీ భరత్లోనే తలిల్నీ, తండిర్నీ, దైవానీన్ చూడటం 
అలవరచుకో. 
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ఎపుప్డేనా ఈ పెదనానన్ను చూడాలనిపిసేత్ వచిచ్ వెళుళ్. మీ పెదద్మమ్ నుంచి ఎకుక్వ ఆతీమ్యతని ఇకపై ఆశించకు. 
నిరాశపడతావు. రామచందర్ం నీ తోబుటుట్వు కంటే ఎకుక్వైనవాడు. కషట్ంలో, సుఖంలో వాడు నీకు చేయూత ఇవవ్గలడని 
నా నమమ్కం. నేను బోధించిన మంతార్నిన్ ఏమరక మననం చేసుకుంటూ వుండు.” 

తలూపింది ఊరిమ్ళ. ఆమె కళళ్ నిండుగా కనీన్ళుల్ కముమ్కు వచాచ్యి. 
ఆ ఏడాదే సీత పెళిల్ కూడా జరిగింది. సీత భరత్ నరసింహాచారి కూడా హైదరాబాదులో వో ఇంజనీరు ఆఫీసులో 

గుమాసాత్. అతగాడికి తలిల్దండిర్ లేరు. మేనమామ పెంచి పెదద్ చేసాడు. సీత అందం చూసి ముగుధ్డైన నరసింహం పైసా 
కటన్ం వదద్ని సీతే చాలునని చెపాప్డు. ఆ మాతర్ం గొపప్తనం తనకూ, తన కూతురుకీ దకిక్నందుకు సంతోషించింది 
అనసూయమమ్. 

సీతకూడా భరత్ వెంట హైదరాబాదు వచేచ్సింది. అయితే సీతా వాళుళ్ండేది హైదరాబాదులో. ఊరిమ్ళా వాళిళ్లుల్ 
సికిందరాబాడులో. పదిహేను రోజులకో, నెల రోజులకో తపప్ ఒకరినొకరు కలుసుకునే వీలుండేది కాదు. 

PPP 
కాలపర్వాహంలో పనెన్ండేళుళ్ గిరుర్న తిరిగి పోయాయి. జరుగుతునన్ పర్తి నిమిషమూ ‘గతం’ గా మారిపోయే 

కాలపర్వాహంలో పనెన్ండేళళ్ కాలవయ్వధి పర్తి వయ్కిత్ జీవితంలోనూ అనేకానేక మారుప్లనూ చేరుప్లనూ తేవటంలో 
ఆశచ్రయ్ం లేదు. 

ఊరిమ్ళ భరత్ రామానుజం సవ్బావసిదద్ంగా మంచి వాడే. అతగాడికి ఊరిమ్ళనాన్, ఊరిమ్ళ ఆసిత్ అనాన్ చాలా పేర్మ 
ఏరప్డాడ్యి మొదటోల్. తరావ్త రాను రాను ఊరిమ్ళ తాలూకు డబుబ్తో అతగాడికి విలాసాల పటల్ మోజు పెరగటం 
పార్రంభించింది. 

సుభదర్మమ్ చాలా తెలివిగలది. ఊరిమ్ళను కోడలుగా గాక, “నువువ్ నాకు మరో కూతురివమామ్” అంటూ అతి 
పేర్మగా చూచుకునేది. 

ఊరిమ్ళ చేతే చెపిప్ంచి మాలతి పెళిళ్కి ఊరిమ్ళ తాలూకు పదిహేనువేలూ ఖరుచ్ పెటిట్ంచింది. 
ఊరిమ్ళ ఇంటి మీద వచేచ్ బాడుగ రామానుజం వాడుకునే వాడు. 
మెలిల్గా ఇలుల్ బేరం పెటిట్ంచి లకాష్ ఇరవై వేలకు అమిమ్ంచి, సంవతస్రం రోజులు ఊరిమ్ళ పేరిట ఆ డబుబ్ పికస్ డ 

డిపాజిట లో ఉంచింది.  ఆ తరావ్త మెలిల్గా పై ఇరవై వేలు డార్ చేయించి భారతి పెళిల్ జరిపించేసింది. ఆడపిలల్ల బాధయ్త 
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వదిలి పోయాక మిగిలి వునన్ లక్ష రూపాయలలో డెబైబ్ ఐదు వేలకి అనిన్ వసతులూ గల వో యిలుల్ కొనిపించింది కొడుకు 
చేత సికిందరాబాడులోనే. ఆ వెంటనే అందులోకి అవసరమైన ఫరిన్చర వగైరాలంతా భారీ ఎతుత్న కొనాన్డు రామానుజం. 

అతగాడి ఇలుల్ చూసేత్ ఓ గుమాసాత్ ఇలుల్లా గాక గవరన్ర ఇలల్ంత అటట్హాసంగా కనిపిసుత్ంది వసుత్సామగిర్. 
పదిహేనువేల రూపాయలు తన పేరుతో బాయ్ంకిలో వేసేసుకునాన్డు రామానుజం. 

ఇపుప్డు ఆసిత్ మైనస ఊరిమ్ళ మిగిలిపోయింది. సుభదర్మమ్కు ఇపుప్డు కోడలు కూతురులా గాక కోడలుగానే 
కనిపించటం మొదలయింది. 

మాలతిని పలెల్టూరి సంబంధానికి ఇచాచ్రు. ఉమమ్డి కుటుంబం. వయ్వసాయం వుంది. మాలతి భరత్ రాఘవాచారికి 
ఉదోయ్గాల మీద మోజు లేదు. గార్మంలో తమ భూములు చూచుకుంటూ గార్మంలోనే వునన్ రామాలయంలో పూజారిగా 
వునాన్డు. 

చదవటానికి అతగాడు డిగీర్ చదివాడు. పెళిల్ నాటికి సుభదర్మమ్ అలుల్డు ఆ గార్మంలో ఉండడనీ, ఏదో వో ఉదోయ్గం 
చేసుకుంటాడని ఊహించింది. తీరా అతగాడు గార్మంలోనే షిట్రపడి పోయేసరికి ఆమె హతాశురాలై పోయింది. 

ఇదద్రు మరదులూ, ఇదద్రాడబిడడ్లూ, అతత్గారు, మామగారల్ మధయ్ తన కూతురు మాలతి చాకిరీ చేయాలిస్ 
వసుత్ందని హడలి పోయింది. 

గోమతి, సుమతి, భారతిల కంటే మాలతి అందంగా వుంటుంది. రాఘవాచారికూక్డా తన భారయ్ తనకంటే 
అందగతెత్ అనీ, కాసత్ నలల్గా వుండే తాను ఆమెకు తగననీ వో ఆతమ్నూయ్నతాభావం వుంది లోలోపల. 

“చూడు నాయనా రాఘవా! మాలతి చాలా సుకుమారి. అది పెరిగేనాటికి మేం బసీత్కి వచేచ్శామా. పలెల్టూరి 
వాసనకూడా తెలీకుండా పెంచాము. పలెల్టూరి చాకిరీ అది చెయయ్లేదు. అందునా ఉమమ్డి కుటుంబం!  అంచేత నువేవ్ 
వీలు చూచుకుని అపుప్డపుప్డు వసూత్ వుండు. అమామ్యి మా దగగ్రే వుంటుంది” అంది సుభదర్మమ్, మాలతి పెళళ్యాయ్క, 
ఓ సంవతస్రం నిండాకా. 

రాఘవాచారి ‘కాదు’ అనలేక పోయాడు, 
ఫలితంగా మాలతి ఎపుప్డూ పుటిట్ంటిలోనే వుండిపోయి, అపుప్డపుప్డూ ‘మారుప్’ కోసం అనన్టుల్ భరత్ వుండే 

గార్మానికి వెళిల్ పదిరోజులుండి వసుత్ంది. 
ఇదద్రు పిలల్లు కలిగారు. బాబు, పాప. వాళుళ్ పెరుగుతునాన్రు. 
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మాలతి ఇకక్డే ఉండిపోయింది. ఆ అమామ్యికి తగని సుకుమారం. తగని బదధ్కం. 
ఆ పిలల్లిదద్రి ఆలనా పాలనా అంతా ఊరిమ్ళే చూచుకోవాలి. ఇంటోల్ వంటా వారూప్ ఊరిమ్ళే చూసుకుంటుంది. 

మాలతి టిర్మ గా డెర్స చేసుకుని, వీలయినంతవరకూ సేన్హితురాళళ్ ఇళళ్లోనూ, సినిమాల కాలకేష్పంలోనూ 
గడిపేసుత్ంటుంది. 

సీత హైదరాబాదు చేరుకునాన్క సీతకూ, మాలతికీ తగని సేన్హం ఏరప్డింది. ఎకక్డికి వెళిళ్నా జంటగా వెళతారు. 
ఊరంతా బలాదూరు తిరిగి వసుత్ంటారు. ఎకక్డ ఉదయ్మం జరుగుతునాన్ అది తిలకించే పేర్క్షకులలో సీత, మాలతి 
తపప్నిసరిగా వుంటారు. ఎకక్డ సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మం జరుగుతునాన్ మాలతి, సీత తపప్ని సరిగా హాజరౌతారు. ఏ 
సినిమా శతదినోతస్వ సభ జరిగినా, ఏ మంతిర్  పుంగవుడి ఉపనాయ్సం వునాన్ అకక్డ వాళిళ్దద్రూ పర్తయ్క్షం అవుతారు. 
సిటీలో రోజూ ఏదో వో చోట యెనోన్ కారయ్కర్మాలు జరుగుతూనే వుంటాయి. అంచేత మాలతికీ సీతకీ ఇంటిపటుట్న 
ఉండాలిస్న అవసరమే కనిపించటం లేదు. 

మాలతికి ఇంటోల్ అమమ్, వదిన వునాన్రు. పేరుకి పిలల్లిన్ కనన్ది అంతే! పిలల్ల పనులనీన్ అమమ్, వదిన 
చూచుకోవాలిస్ందే. వాళల్కి తలిల్ కంటే అమమ్మమ్ దగగ్రా, అతత్ దగగ్రా చనువు ఎకుక్వ. 

భరత్ రాఘవాచారి నెలకోసారి సిటీకి వసాత్డు. రెండు రోజులుండి వెళతాడు. ఆ రెండు రోజులోల్నూ మాలతి 
అతగాడి వెంట సినిమాలకు వెళుతుంది. ఉమమ్డి కుటుంబంలో భరత్ తాలూకు అయివేజు, లెకక్ తేలచ్మనన్టుల్ మాటాల్డి, 
“అనన్యయ్ మావాడయితే, వదిన మా మనిషి అవుతుందా? ఇకక్డ ననున్, నా పిలల్లిన్ మా అమమ్ ఎంత జాగర్తత్గా 
చూచుకుంటుందో చూడండి. నా ఖరుచ్లకయినా నాకు మీరు డబిబ్వవ్కపోతే ఎలా?” అని మూడువందల రూపాయలు 
ముకుక్ పిండి వసూలు చేసుకుంటుంది. 

తన సహధరమ్చారిణిగా ఏ బాధయ్తలూ నిరవ్రిత్ంచకుండానే, కషట్ సుఖాలలో ఏ విధంగానూ 
పాలుపంచుకోకుండానే, ఇలా తన సంపాదనలో మాతర్ం హకుక్ కోరే ఈ సతరీర్ సాధారణ వయ్భిచారిణి కంటే అధమురాలనీ, 
వయ్భిచారిణి తన పొటట్కూటి కోసం హేయమైన వృతిత్ ఎనున్కొంటే, మాలతి లాటి సతరీలు, భరత్ లోని ఒకానొక బలహీనత 
ఆధారంగా, తమ సావ్రధ్ం, సవ్సుఖం చూచుకుంటారనీ ఆలోచించగల వివేకం రాఘవకు లేదు. 

ఇక సీత, నరసింహంల సంసారం మరో రకంగా వుంది. సీత అదుభ్త అందం పటల్ వాయ్మోహమే గాక, ఆమెకు ఏ 
విషయంలోనూ ఎదురు చెపప్గల సాహసం లేదు. అది తెలుసుకునన్ సీత కొదిద్కాలంలో భరత్ని కేవలం బొమమ్ను చేసి, 
తనెలా తిరిగినా, ఏం చేసినా ఏమీ అనలేని సిథ్తికి లాగి వేసింది. 
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తముమ్డు శీర్నివాసాచారినీ, తలిల్ అనసూయమమ్నీ తరచూ తన దగగ్రకు పిలిపించుక అటేట్ పెటుట్కుంటుంది. 
అలుల్డిలోని బలహీనత అరధ్ం చేసుకునన్ అనసూయమమ్కీ ఇలుల్ సవ్రగ్ంగా వుంది. శీర్నివాసాచారికి సిటీ జీవితం మరింత 
హాయిగా వుంది. 

నగరంలో షుమారు అరవై డెబైబ్ సినిమాహాళుళ్ వునాన్యి. రోజుకో హాలు పావనం చేసినా తీరిపోతుంది. 
మాలతితో సీత ఊరిమ్ళ మీద ఓపిననిన్ చాడీలు చెబుతుంది. అనసూయమమ్ కూడా వీలు చూచుక, రామానుజం 

ఇంటికి వసూత్ వెళూత్ సుభదర్మమ్తో ఊరిమ్ళ మీద అకక్సు వెళళ్బోసుకుంటుంది. 
“అసలు ఈ ఊరిమ్ళ ఏం కళుళ్ తిపిప్ందో, హొయలు ఒలకబోసిందో మాకు తెలీదు. పెళిళ్చూపుల నాడు  మీ 

అనన్ను వలలో వేసేసుకుంది. ఇంత నంగనాచి అని తెలిసి వుంటే ఆరోజు దీనన్సలు ఇంటోల్ ఉండనిచేచ్ వాళళ్ం కాదు 
మాలతీ! దీని బుదిద్ తెలుసుకోలేక పోయాం నేను, మా అమమ్! లేకుంటే ఈ రోజు నేను మీ వదిన సాథ్నంలో మీ ఇంటోల్ 
ఉండవలసినదానిన్” అనన్ది వో రోజు సీత. 

మాలతి సానుభూతిగా అంది. “ఔను సీతా! ఏ విషయంలోనూ ఊరిమ్ళ నీకంటే గొపప్గా లేదు. అందమా? పాడా? 
ఆరోజు మా అకక్లిదద్రికీ ఈవిడ పని వైనం నచిచ్ందట. చాదసుత్లు! నేనే వచిచ్ వుంటే పెళిల్ చూపులకి, నాకానాటికి ఇంత 
ఊహే వుండి వుంటే నినున్ తపప్ అనన్యయ్కీ ఊరిమ్ళను చేసుకోనిచిచ్ వుండేదానిన్ కాదు. ఆ మధయ్వరిత్ కూడా సరిపోయాడు. 
ఊరిమ్ళ అయితే బోలెడంత ఆసిత్ వసుత్ందని ఆశ పెటాట్రు అమమ్కీ, అనన్యయ్కీ. నీతో మాతర్ం అదే ఆసిత్ వచిచ్ వుండేది కాదా, 
ముందసుత్గా నీ పెళిల్ జరిగి వుంటే?  ఏమిటో తలకాయ లేని మనుషులు.”  

ఇంక అనసూయమమ్ వాగోద్రణి మరీ వింతగా వుంటుంది. సుభధర్మమ్తో, “ఈపాటి పని మా సీత ఎడం చేతోత్ చేసి 
పారేషుట్ంది. ఏమిటో ఆరోజు  మీరంతా ఊరిమ్ళ ఊరిమ్ళ అంటూ కలవరించి పోయారు. రామానుజం ఎరర్గా ఎంత 
అందంగా ఉంటాడు? అంతగాడి పర్కక్న ఛామనఛాయలో వుండే ఊరిమ్ళ ఏమనాన్ అందం అనిపిసుత్ందా? అదే మా సీత 
అయి ఉంటేనా? చూచేవాళళ్ కళేళ్ నిలచిపోక పోయేనా? ఎలాగోలా ఊరిమ్ళ ఆసిత్ సీతకే చెందించేదానిన్ కాదా? అంతా 
మించి పోయే. ఏం చేసాత్ం? రాత!” 

సుభదర్మమ్కూ సీతనిపుప్డు తరచూ చూసుత్ంటే, తన కోడలి అనాకారితనం మరింతగా పెరిగినటుల్ అనిపిసోత్ంది. 
అనసూయమమ్గానీ, సీతగానీ వచిచ్ వెళిళ్నరోజు ఇక ఊరిమ్ళకు ఆ యింటోల్ శాంతి వుండదు. 
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రామానుజం చీటికీ మాటికీ విసుకుక్ంటాడు, కారణం లేకుండానే. సుభదర్మమ్ అయినదానికీ, కానిదానికీ 
సణుకుక్ంటూ ఉంటుంది. మాలతి సరేసరి! అతిత్ంటి కాపురం రుచి ఏమాతర్ం తెలియని మాలతి ఊరిమ్ళని సాధించటంలో 
పురాణకాలపు ఆడబిడడ్లిన్, విధవాడపడుచులీన్ మించిపోయింది. ఏ సతీ సకుక్బాయి, తిరపతమమ్ కధలోని ఆడపడుచో 
తిరిగి మాలతి రూపంలో జనిమ్ంచిందేమో అనిపించేటటుల్ ఉందామె ధోరణి. 

అలాటి రోజు ఊరిమ్ళ చాలా ఆలోచిసూత్ వుండి పోతుంది. 
సతరీయే సతరీకి శతుర్వా? భరత్ యిచేచ్ పేర్మని దురివ్నియోగం చేసుకునే సీత, మాలతి లాటి సతరీలు... సతరీలుగా తమ 

బాధయ్తలిన్ విసమ్రించి, ఓ విధమైన విశృంఖలతకి అలవాటు పడతారా? వాళళ్ ‘తీరిక టైం’ అంతా ఇతర సతరీలు, ముఖయ్ంగా 
తనలాగా తమపని తాము చేసుకుపోయే సతరీలను తపుప్లు ఎనన్టంలోనూ, వాళళ్ జీవితాలలో జోకయ్ం చేసుక ఏడిపించి, 
వారు బాధలు పడుతుంటే, తాము ఆనందించే ఒకానొక సాడిసట్ మనసత్తవ్ం పెంపొందించు కొనేందుకు వినియోగిసాత్రా? 
వీరి అందం ఒకక్టే వీరికునన్ కావ్లిఫికేషనా? దానికి బానిసలైన ఆ భరత్లిన్ పురుగులుగా చూసాత్రా? 

ఇక అనసూయమమ్ పెదద్మమ్లాటి వారికి... దైవసమానుడైన  శేషాచారి పెదనానన్లాటి భరత్ మీద గౌరవం, భకిత్ 
మాటలా వుంచి ఓ విధమైన నిరల్కయ్మూ, చులకనా ఏరప్డతాయా? ఆయననీ వయసులో ఒంటరిగా వదిలి వంటావారూప్ 
ఆయన మీదే వేసి, తాను  మాతర్ం కూతురి ఇంటోల్ మకాం పెటేట్సింది. అలుల్డి బలహీనత ఆసరా చెసుక, తన ‘గుండెజబుబ్’ 
ను వెయియ్రెటుల్గా పెంచి అసత్మానూ మందులు తీసుకుంటూ, ఆయాసపడుతూ సాగించుకుంటోంది. 

ఇలాటి సతరీలలోని చైతనయ్ం కేవలం ఇతరులను హింసించేందుకేనా? 
పదేళుల్గా మాలతి పుటిట్ంటిలోనే తన హకుక్గా ఉండిపోయింది పిలల్లతో. సీత నరసింహం బావని వెరిర్వాణిణ్ చేసి 

ఆడిసోత్ంది. 
చదువు సాకుతో బలాదూరు తిరుగుతునన్ శీర్నివాసానిన్ అనసూయమమ్ అదుపులో పెటట్క పోవటం అలా ఉంచి సీత 

ఆటకు తాళం వేసోత్ంది. 
ఇదే కాబోలు పెదనానన్ ఓసారి అనాన్రు మాటల సందరభ్ంలో. 
“ఊరిమ్ళా! పర్తి సతరీలోనూ రెండు దశలుంటాయి. చైతనయ్మూ, చైతనయ్ రాహితయ్మూ! ఆ సతరీలోని చైతనయ్ం ఏ 

మారగ్ంలో వుందో గమనించి పురుషుడామెను సకర్మ మారగ్ంలో పెటట్గలిగితే, ఆమెలోని ఆ చైతనయ్ం కుటుంబానికీ, 
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లోకానికీ కూడా వెలుగునిసుత్ంది. అలా చేయకపోతే ఆ చైతనయ్మే ఆమెనీ, ఆమె కుటుంబానీన్, ఆమె పరిసరాలిన్ కూడా 
సరవ్నాశనం చేసుత్ంది. 

ఇక అతయ్ధికంగా బాధల పాలైన సతరీలలో ఒకానొక నిరిల్పత్ భావన పెరిగి, ఆమె మనసుని చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తికి 
తీసుకు వెళుత్ంది. ఆ చైతనయ్ రాహితయ్ సిథ్తిలోనే ఆమె పిచిచ్ది కావటమో, భగవంతునిన్ శరణాగతి పొంది మనశాశ్ంతికై 
అనేవ్షించటమో చేసుత్ంది. అదామె జనమ్ సంసాక్రానిన్ బటిట్ వుంటుంది.” అంటూ... అలాటి పెదనానన్ హఠాతుత్గా 
చనిపోయారు. 

ఆయనని తన దగగ్ర వచిచ్ ఉండమని కోరింది. 
“ఒదుద్ తలీల్! ఈ పెనాన్ నదీ, పెరుమాళూళ్ నా హృదయంలో నిలిచి పోయాయి. ఈ సేవలోనే నేను నా శేష జీవితం 

గడిపి వేసాత్ను. మీ పెదద్మమ్ కాక్వలసిన సుఖమేదో సీత, శీర్నివాసు ఇవవ్నీ.” 
అలాగే ఆయనగారు వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున పెరుమాళుళ్ సేవ చేసూత్నే ఒకక్ నిముషంలో వచిచ్న గుండెపోటుతో 

సావ్మి పాదాల దగగ్రే వాలిపోయారు. గరభ్గుడిలో నుంచి కంగారుగా, ఇతర పూజారులందరూ ఆలయ పార్ంగణంలోకి 
పటుట్క వచేచ్సరికే ఆయనగారు వైకుంఠధామం చేరారు. అంతటి అనాయాస, అదుభ్త మరణానిన్ చూచి ఆశచ్రయ్ 
చకితులయాయ్రు అంతా. 

టెలిగార్ంలు చేరాక అనసూయమమ్, సీత, ఊరిమ్ళ అంతా వెళాళ్రు. వెళేళ్సరికే దహన సంసాక్రాలు జరిగి 
పోయాయి. 

ఆయనగారు కోరిన చివరి కోరిక... అంతకిర్తం సాయంతర్ం ఓ పూజారితో యధాలాపంగా అనాన్రట. 
“నేను మరణించుటయే జరిగితే నా కళేబరానిన్ నా భారాయ్ బిడడ్లా కోసం గానీ, మరెవరి కోసం గానీ అటిట్పెటట్కండి. 

నాకునన్ది నా సావ్మి ఒకక్డే! ఇవనీన్ తగిలించుకునన్ బంధాలు! అవే వదిలిపోతాయి” అని. 
ఆయనగారి నమిమ్న శిషుయ్డు అలాగే చేయించాడు. 
రామచందర్ం కంటికి మింటికి ఏకధారగా ఏడాచ్డు. 
“ఊరిమ్ళా! చూశావా మామయయ్! నీకూ, నాకూ జాఞ్నోపదేశం చేశాడు. మనిదద్రికీ గురువాయన. 
అసత్మానూ గుండెజబుబ్ గుండెజబుబ్ అంటూ అందరీన్ ఏడిపిసుత్నన్ అనసూయమమ్ అతత్ చూడు.. గుండార్యిలా 

వుంది. చివరి రోజులలో ఆయనకు కనీసం అనన్ం వండి పెటేట్ బాధయ్త నుంచి కూడా తపుప్కుని సీతతో వుండి పోయింది. 
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ఆరోగయ్ంగా వుండిన మామయయ్ ఒకక్ క్షణంలో మరణించారు. నిజానికిలా జబుబ్ జబుబ్ అని ఆరాభ్టం చేసుకునే వాళుళ్ 
చావరు ఊరిమ్ళా! తన పకక్ వాళళ్ని చంపుతారు అంతే!” అకక్సుతో అనాన్డు. 

పెదనానన్ చనిపోయాక చాలా రోజులు ఆ దుఖం విడలేదు ఊరిమ్ళకి, 
 ఊరికే ఇంటోల్ ఈ మాలతి, మాలతి పిలల్ల పనుల్, సుభదర్మమ్ సూటిపోటీ మాటలు, అడపా దడపా సీత 

రాకపోకలు, ఇలా ఓ రకంగా ఇరుకైన వాతావరణంలో అవే ఆలోచనలతో సతమతమవటం ఇషట్ం లేక డిగీర్ తెచుచ్కుంది, 
ఊరిమ్ళ పైరవేటుగా చదివి. టైప పరీక్షలు పాసైంది. 

“రైట ఊరిమ్ళా! నువూవ్ వుదోయ్గంలో చేరు. హాయిగా యిదద్రం సంపాదించుకుందాం” అనాన్డు రామానుజం. 
ఆ రోజు నుంచీ ఊరిమ్ళ జీవితంలో కొంత మారుప్ వచిచ్ంది. ఇంటి వాతావరణంలో నుంచి బయటపడి, తన తోటి 

ఉదోయ్గినులూ, వారి సమసయ్లూ చరిచ్ంచటం ఇలా కొంత రిలీఫ పొందుతోంది. కానీ ఇంతా బయటా కూడా చాకిరీ 
ఎకుక్వైంది. ఉదోయ్గానికి వెళేళ్వరకూ ఇంటోల్ చాకిరి అంతా చేయాలి. సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి వచాచ్క కూడా చేయాలి. 
మాలతి అటు పులల్ యిటు కదపదు. ఆమె పిలల్లిన్ కానెవ్ంటుకు తయారు చేసే బాధయ్త ఊరిమ్ళదే. సుభదర్మమ్ కూడా బాగా 
సుఖం మరిగింది. ఆమె అసత్మానూ ఓ మంచం మీద పకక్ వేసుక పడుకుంటుంది. అనసూయమమ్ను చూసి తనుకూడా 
‘నాకు గుండె జబుబ్ గుండె జబుబ్’ అంటోంది. 

రామచందర్ం డాకట్ర కోరుస్లో చేరాడు. వరంగలుల్లో అతగాడి చదువుకి అయేయ్ ఖరుచ్ కేశవరావుగారనే లకాష్ధికారి 
భరిసాత్ననాన్రు. చదువులో బాగా పైకి వచేచ్ విదాయ్రుధ్లలో సంవతస్రానికి ఇదద్రు చొపుప్న ఆయనగారు విదాయ్దానం 
చేసాత్రట. అపుప్డపుప్డూ హైదరాబాదు వసాత్డు. ఊరిమ్ళంటే అతగాడికి పార్ణం. ఓ విధంగా ఊరిమ్ళ, తను అనాధలు. 
శేషాచారిగారి వాతస్లం అనే మహావృకాష్నికి రెండు కొమమ్లు! ఊరిమ్ళకీ, తనకీ మధయ్ షుమారు ఆరేళళ్ వయసు తేడా 
వునాన్, ఆ తేడా వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఆతీమ్యతకి అడుడ్ కాలేదు. వాళిళ్దద్రూ శేషాచారి శిషుయ్లు. పార్ణ సేన్హితులు. వావి 
వరుసలకు అతీతమైన వాతస్లయ్ం వారివురి మధాయ్ వుంది.                              (   ) 
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