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 "రా, వచిచ్ కూచో పేరిశాసతరీ" 
"ఎలా ఉనాన్రమామ్?" 
"ఎవరితో ఐతే జీవితాంతం జీవిసాత్నని అనుకునాన్నో - ఆయన చాలాతొందరగా ననొన్దిలిపెటిట్ వెళిళ్పోయారు. ఆయనతో 

వెళిళ్పోదామంటే - పిలల్లిన్ వదిలి వెళిళ్పోలేకపోతునాన్ను. అలాగని పిలల్లు నా దగగ్రే ఉంటారా అంటే - వాళల్ చదువులకి వాళుళ్ అమెరికా వెళిళ్పోయారు" 
"మీరు అధైరయ్ పడకండమామ్ - ఈ ఊరి జనం అంతా మీ పిలల్లాల్ంటి వాళేళ్. వాళళ్ంతా మిమమ్లిన్ తలిల్లా చూసుకుంటునాన్రు. 

వాళళ్కోసమైనా మీరు ధైరయ్ంగా ఉండాలి. ఊరికి కావలిస్న మేలు చేసూత్ ఉండాలి" 
"నేనెవరినయాయ్ ఊరికి మేలు చెయయ్డానికి? ఉనన్నాన్ళూళ్ - ఈ ఊరు మనదీ, ఈ జనం మనవాళూళ్ అంటూ బతికిన నాయుడు గారు 

పోయారు. నేను చేసేది ఏమీలేదు - ఈ ఊరిమీద బతకడం తపప్" 
"మీరు ఊరిమీద బతకడం ఏంటమామ్? జమీందారుగారు ఈ ఊరికి చేసినదానికి - మీకు ఏంచేసి ఈ ఊరు ఋణం 

తీరుచ్కోగలుగుతుంది?"  
"జమీలూ, జమీందారీలూ ఎపుప్డో పోయాయి పేరిశాసతరీ - ఇకక్డునన్వాళళ్లో కాసత్ ఆసిత్ ఉనన్వాళళ్ం మేం. అదీ ఆ భగవంతుడి 

దయవలల్. ఆ ఉనన్దాంటోల్ ఎవరికైనా మేలు జరిగితే అంతకనన్ కావలిస్ందేముంటుంది?" 
"అలా అనుకోగలగడమే మీ గొపప్తనం" 
"ఈ మాటలకేంలే కానీ - మీ భారయ్ పురిటికి పుటిట్ంటికెళిళ్ంది కదా - ఇపుప్డేగా పురిటిరోజులు - కబురేమైనా వచిచ్ందా?" 
"నినన్రాతేర్ కానుపైందిట - పిలాల్డు పుటాట్డుట - మావగారు ఫోనోల్ చెపాప్రు - అది చెపాద్మనే మీదగగ్రకి వచాచ్ను" 
"ఇంత మంచిమాట ఇంత ఆలసయ్ంగానా చెపప్డం? అంటే వెంకటశాసిత్ గారు మళీళ్ పుటాట్రనన్ మాట. పిలాల్డికి మీ నానన్ గారి పేరే 

పెడతావుగా. ఆయనలానే పెదద్ ఘనాపాఠీ అవాలి నీ కొడుకూనూ" 
"ఇంతవరకూ ఏమీ అనుకోలేదు కానీ - ఇపుప్డు మీరనాన్రుగా - ఇంక ఆలోచించేదేమీలేదు - పిలాల్డి పేరు మానానన్గారిపేరే - 

వెంకటశాసిత్" 
"నేను చినన్వెంకటశాసత్రనే పిలుసాత్ను - ఎపుప్డు చూపిసాత్వు మాకు? ఇంతకీ నువువ్ ఎపుప్డు బయలేద్రుతునాన్వు?"  
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              qe+ãsY    2017 

2  భోకత్ - అనామకుడు 

"సాయంతర్ం బయలేద్రుతునాన్నమామ్"  
"నీకు పుటట్బోయే వాళళ్కోసం - వెండి కంచమూ, వెండి గినేన్ చేయించి ఉంచాను. నీతో తీసికెళుళ్. అలాగే ఈ పదివేలూ ఉంచు. 

పిలల్వాడి అవసరాలకి పనికివసాత్యి"  
"పెనిమిటి పోయి పుటెట్డు దుఃఖంలో ఉనాన్రు మీరు - ఇవనీన్ ఎందుకమామ్?"  
"మా యింట ఏశుభకారయ్మైనా దగగ్రుండి చేయించేవారు మీ నానన్గారు - ఆ తరావ్త నువువ్ - ఇపుప్డు మళీళ్ మీ నానన్గారి అంశే - 

ఈ చినన్వెంకటశాసిత్. మీనానన్గారే మీ ఇంటోల్ కొడుకుగా పుటిట్నందుకు మీరు పండగ జరుపుకుంటోంటే నేనీ మాతర్ం చెయయ్డం ఏదో ఘనకారయ్ం ఐనటుల్ 
మాటాల్డతావేం?" 

"అమామ్ - నేను మీరు కాపురానికి వచిచ్న ఆరు నెలలకి పుటాట్నుట - నేను పుటిట్నపుప్డు - జమీందారుగారు - మీచేతే - నాకు 
వెండికంచం, వెండిగినేన్, వెయియ్రూపాయలూ ఇపిప్ంచారుట - కంచం, గినేన్ ఇంకా మాఇంటోల్ ఉనాన్యి - అవే కాదు - ఇంతకు ముందు తరాలనుండి మీ 
వంశం మాకిసుత్నన్ కంచాలూ, గినెన్లూ - మా ఇంట భదర్ంగా ఉనాన్యి"  

"ఆనవాయితీ ఆగకుండా - ఇపుప్డు నేనూ చినన్వెంకటశాసిత్కి ఇసుత్నాన్ - ఇంక రాబోయేతరం సంగతి మన చేతిలో ఉందా?" 
"అలా అంటారేంటమామ్?" 
"ఏంచెపప్గలం పేరిశాసతరీ - మాపిలల్లు చూడు - చదువులకి విదేశాలకి వెళిళ్పోయారు. వెళిళ్పోయారని నేనేం వాళల్ని తపుప్పటట్డంలేదు. 

మారే కాలంతో మనుషులూ మారాలి. అలానే నీపిలాల్డూనూ - నువువ్ మీనానన్గారి దగగ్ర వేదాలూ, మంతార్లూ, పురాణాలూ, కరమ్కాండలూ నేరుకునాన్వు. 
వాటిని నముమ్కునే బతుకుతునాన్వు. చినన్ వెంకటశాసిత్ అలా చెయాయ్లని లేదుగా"  

"వాడికి నేను మా విదయ్లనీన్ నేరిప్సాత్ను. మీరు వాడిచేతే వర్తాలూ, పూజలూ చేయించుకోవాలి"  
"అలాగే జరిగితే నాకు సంతోషమే" 

************************* 
 
"ఏంటి పేరిశాసతరీ - అదోలా ఉనాన్వు? ఒంటోల్ కులాసానేకదా?" 
"బానే ఉందమామ్" 
"ఆరిధ్కంగా ఏమీ ఇబబ్ంది లేదుగా - మొహమాటపడకు - చెపుప్"  
"ఆరిధ్కపరమైన ఇబబ్ందులు ఏవీ లేవమామ్"  
"మరి సమసయ్ ఏమిటి?" 
"చినన్ వెంకటశాసిత్ విషయమే" 
"పదేళూళ్ నిండాయా?" 
"ఆ నిండాయిగా" 
"ఏం చెపిప్సుత్నాన్వు?" 
"ఏం చెపిప్ంచను? మాటే రానివాడికి మంతర్ం ఏంవసుత్ంది? వేదం ఏం వలెల్వేసాత్డు? సవ్రం ఏం పటుట్కుంటాడు?" 
"ఈ శోర్తీర్యం వదిలేసి మామూలు చదువులు చెపిప్ంచు - ఏదో ఉదోయ్గం చేసుకుంటాడు" 
"మాటరాదుగా - సూక్లుకి వెళళ్డంలేదు - ఎవరైనా మూగ అంటారని బెంగ - మహా అభిమానం పిలాల్డికి. ఏం చెయాయ్లో 

పాలుపోడంలేదు" 
"అధైరయ్పడకు - కొందరికి ఆలసయ్ంగా వసాత్యి మాటలు" 
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"అలా అనే ఏళుళ్ గడుపుకొసుత్నాన్ - పదేళళ్కి కూడా రాని మాటలు ఇంకముందేం వసాత్యి?" 
"పోనీ డాకట్రల్కి చూపించలేకపోయావా?" 
"మా మావగారు తమ ఊళోళ్ పెదద్డాకట్రల్కి చూపించారు - అనిన్ పరీక్షలూ చేసి - వాడికింక మాట రాదని తేలాచ్రు"  
"ఎలా బతుకుతాడో?" 
"అదే కదమామ్ నా బాధ. మా వంశం మాట మీద ఆధారపడడ్ది. వాకేక్ మా జీవనాధారం. అదేలేదు వాడికి" 
"మీ వంశంలో అటుకానీ ఇటుకానీ - ఇలా మాటరాని వాళుళ్ ఉనాన్రా?" 
"నాకు తెలిసి లేరు. మానానన్ గారి వైపు మీకు తెలుసుగా - మామూలు మాటకాదు - సుసవ్రభూయిషట్ంగా వేదపారాయణ 

చెయయ్గలిగిన వాళుళ్. నేను చేసిన పాపం ఏమిటో - నా పిలాల్డికే ఈ లోపం వచిచ్ంది" 
"ఎవరికి ఎందుకు ఏంపార్పిత్సుత్ందో చెపప్లేం పేరిశాసతరీ - ఇందులో నువువ్ చేసిన పాపం కానీ పుణయ్ం కానీ ఏవీలేవు. ఆ ఆలోచనలు 

మానెయియ్. ఇపుప్డు మనం ఆలోచించాలిస్ంది వాడి జీవితం సాగేలా భుకిత్కి ఏం చెయాయ్లనే" 
"నాకేం దారి దొరకడంలేదు" 
"వాడికి మీ ఇంటి విదయ్ నేరుచ్కోడం కుదరదు. అలాగని సూక్లుకి వెళేళ్ మనసుస్లేదు వాడికి. పంపించే ఉదేద్శం నీకూ లేదు. నీకు 

తపప్నిపించకపోతే నాకో మారగ్ం తోసోత్ంది" 
"చెపప్ండమామ్" 
"వాడు మంతార్నికి పనికి రాడు కాని - భోకత్కి కాదుగా. వాణిణ్ భోకత్గా పంపించు. అదేం తపుప్ కాదు. అదీ దైవకారయ్మే. పితృదేవతలు 

భోకత్ల రూపంలోనే భూమీమ్దకి వచిచ్ నివేదనలు సీవ్కరిసాత్రని కదా నమమ్కం. ఆలోచించు" 
"మీరు చెపిప్ంతరావ్త నేను ఆలోచించేది ఏముంది తలీల్ - ఆచరించడమే" 
"ఐతే - ఈసారి నాయుడిగారి ఆబీద్కానికి - చినన్వెంకటశాసిత్ని మాయింటికి భోకత్గా పంపించు. అందుకు అవసరమైన కారయ్కర్మం 

ఉంటే చూడు. వాడు ఏమీ చదవలేడనన్ శంక నాకు లేదు. మా ఇంటికి వచిచ్నటుల్ తెలిసేత్ - తకిక్న వాళూళ్ అంగీకరిసాత్రు. సరేనా" 
"మహాపర్సాదం తలీల్" 

************************* 
 
"దేవుడు నినున్ పరీకిష్సుత్నాన్డయాయ్ పేరిశాసతరీ" 
"నాలాంటి అరభ్కుడికి ఇంత పరీకాష్? మరీ ఇంత దురదృషట్మా?" 
"ఏది అదృషట్మో, ఏది దురదృషట్మో ఎలా తెలుసుత్ంది?" 
"మాటరానివాడు ఎలా బతుకుతాడో అనుకుంటే - భోకత్గా బతకచచ్ని మీరు దారి చూపించారు. పటుట్మని పాతికేళూళ్ రాలేదు. ఇపుప్డు 

వాడికి ఈ మధుమేహమంటే - దురదృషట్ం కాక ఇంకేమిటి తలీల్?" 
"ఇలా అవుతుందని ఎవరు ఊహించగలరు? మన ఊహకి అందనివి చేసేవాడూ, చేయించేవాడూ కాబటేట్ - అతనిన్ 

జగనాన్టకసూతర్ధారి అంటునాన్ం. ఇదంతా ఆనాటకంలో భాగం. చూడాలి. తపప్దు." 
"ఇది చూసే నాటకం ఐతే - చూసూత్ బాధపడతాం - బాధపడుతూ చూసాత్ం. ఐతే ఈ నాటకంలో పాతర్లం మనమే. సుఖదుఃఖాలు 

మనకే" 
"ఉపనిషతుత్లు చదివిన వాడివి. భగవదీగ్త పారాయణం చేసుత్నన్వాడివి. వాటిసారం ఈ కషట్సమయంలో నీకు ఆసరా కావాలి." 
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"మీకు తెలియంది ఏముంది? కషాట్లు లేని సమయంలో వేదాంతం చదివి, అరధ్ంచేసుకుని, ఒంటపటిట్ందనుకుంటాం. అదంతా కషాట్లు 
ఉనన్పుప్డు ఉపయోగించాలని అనుకుంటాం. అసలు కషట్ం వచిచ్నపుప్డు ఆ ఙాఞ్నమంతా ఆవిరైపోయి అఙాఞ్నంలో పడిపోతాం" 

"అలాంటపుప్డే భగవంతుడు సాయం చేసాత్డని నమమ్గలగాలి. ఆ నమమ్కానిన్ మించిన బలం లేదు. భగవంతుడి కనన్ భగవంతుడి మీద 
నమమ్కం మనిషికి బలం. అదే అవసరం" 

"మధుమేహానిన్ తీసి పారేసే మందులు లేవు - అదుపులో ఉంచే మందులే కానీ. అంతకు మించి తిండి అదుపు ముఖయ్ం. భోకత్గా వాడికి 
తిండి అదుపు కుదరదు. ఇంక భోకత్గా ఎలా వెళాత్డు? సంభావనలు ఎలా సంపాదిసాత్డు? జీవితం మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ంది" 

"దేవుడు ఏదో ఒకదారి చూపిసాత్డులే పేరిశాసతరీ. ఆ నమమ్కంతోనే ఇంటికి వెళుళ్. మీ ఆవిడకీ, చినన్వెంకటశాసిత్కీ ధైరయ్ం చెపుప్" 
************************* 

 
"ఇలా చేసేరేంటమామ్?" 
"ఏంచేసాను పేరిశాసతరీ?" 
"పదెకరాల మామిడితోట - మా చినన్వెంకటశాసిత్ పేరన రాసారు కదమామ్" 
"నోటితో బతకాలిస్న పిలల్వాడు - మాటెలాగూ ఇవవ్లేదు ఆ దేవుడు - ఏదో కూటితో బతుకేసుత్నాన్డనుకుంటే - అదికూడా కూడదని - 

తినే నోటిని కటేట్సుకోమనాన్డు. ఇంకేం పెటుట్కు బతుకుతాడు చినన్వెంకటశాసిత్" 
"మా అవసేత్దో మేం పడాలి కానీ - మీరు మీతోట వాడికి ఇచెచ్యయ్డం సబబేనా?" 
"వాడికి చెందాలిస్ంది వాడికి అందచేసుత్నాన్ను - అంతకు మించి నేనేం చెయయ్డంలేదుగా" 
"తరతరాలుగా వసుత్నన్ ఆసిత్ - మీ తరావ్త మీ వంశంవాళళ్కి చెందడం నాయ్యం - వాటిని అందుకోవలిస్ందీ, అనుభవించాలిస్ందీ - 

మీ పిలల్లు కానీ - చినన్వెంకటశాసిత్ కాదు" 
"ఎకక్డో అమెరికాలొ ఉంటునన్ వాళల్కి - తోటని అనుభవించే అవకాశం లేదు. దాని అవసరం కూడా వాళళ్కి లేదు. చినన్వెంకటశాసిత్కి 

అది జీవనాధారం అవుతుంది. కాదనకు పేరిశాసతరీ" 
"ననున్ మీరు తపుప్గా అరధ్ం చేసుకుంటునాన్రు - మీరిసుత్నన్ తోటను నేను కాదనడంలేదు - దాని అసలు హకుక్దారల్ం మేము కాదు - 

హకుక్దారల్ని కాదని మాకు ఇచేచ్ందుకు మేము మీకేం చేసాం తలీల్?" 
"యాభైయేళల్కిర్తం - నేను కాపురానికి వచిచ్నపుప్టున్ంచీ చూసుత్నాన్ను - మా ఇంటోల్ ఏకారయ్మూ - మీయింటివాళుళ్ లేకుండా 

జరగలేదు. నేను రావడానికి ముందు కూడా - అలాగే ఉండేదని - నేను వచిచ్నపప్టున్ంచీ వింటూనే ఉనాన్ను. పోయి ఏ లోకాలోల్ ఉనాన్రో - నాయుడు 
గారైతే - ఏంచేసి వాళళ్ ఋణం తీసుకోగలమో - అని అంటూనే ఉండేవారు - ఈ రోజు ఈ చినన్పని ననున్ చెయయ్నియియ్" 

"పాతికేళళ్కిర్తం చినన్వెంకటశాసిత్ పుటిట్నపుప్డు వాడి అవసరాలకి సరిపడా రొకక్ం, వెండిగినేన్, వెండి కంచం ఇచాచ్రు. మంతార్లు 
చదవడానికి, వాడికి నోరులేదంటే - వాణిణ్ భోకత్గా మీ ఇంటికి పిలిపించుకునాన్రు. భోకత్గానే వాడి జీవితం గడిచిపోతోందనుకుంటే - మాయదారి చకెక్ర 
వాయ్ధి వచిచ్ పడింది. వాడి జీవితం ఎలా అని అనుకోనకక్రేల్కుండా - జీవితాంతం భుకిత్కి - ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు" 

"ఆ కనీన్ళేళ్ంటి పేరిశాసిత్. మనందరికీ ఏం ఇచిచ్నా, ఇవవ్కపోయినా - అంతా ఆ పైవాడే అని ఎపుప్డూ చెపేప్ నువేవ్ - నేనేదో 
ఇచాచ్ననన్ మాయలో పడిపోతునాన్వెందుకు? అలాంటి భర్మలేం పెటుట్కోవదుద్. మాటను లాగేసుకునాన్ - మధుమేహానిన్ ఇచిచ్నా - అంతా ఆ 
జగనాన్టకసూతర్ధారి ఆడించే నాటకంలో - భాగమే - అందులో ఓపాతర్ను నేను - ఈ తోటని చినన్వెంకటశాసిత్కి అందివవ్డం నాటకంలో ఓ చినన్ 
సనిన్వేశం - అంతే" 
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"కనిపించని ఆ దేవుడు ఉనాన్డో లేడో తెలుసుకోగలిగేంత ఙాఞ్నినీ కాదు. కనిపించే మీరు భగవతస్వ్రూపమే అని అనుకోలేనంత 
అఙాఞ్నినీ కాను"  

"మనం అందరం ఆ మహాఙాఞ్ని ముందు అఙాఞ్నులమే పేరిశాసిత్ - వేదరుష్లకీ, ఉపనిసష్దర్ద్షట్లకీ సప్షట్ం అయిందో లేదో తెలియని 
విశవ్సవ్రూపం - విఙాఞ్నం కొతత్ విషయాలు కనుకుక్ంటునన్కొదీద్ - ఇంకా సంకిల్షట్ం అవుతోందే తపప్ - అంతు పటేట్ సూచనలేం కనిపించడంలేదు - 
సతాయ్నేవ్షణలో - వేల సంవతస్రాల కిర్తం ఎకక్డ ఉనాన్మో - ఇపుప్డూ అకక్డే ఉనాన్ం - చినన్వెంకటశాసిత్ పుటట్డమే మూగగా ఎందుకు పుటాట్డో, 
పాతికేళుళ్ కూడా రాకుండా అధుమేహం ఎందుకు వచిచ్ందో - ఎలా తెలుసుత్ంది మనకి? ఈ అఙాఞ్నంలోనే మన జీవితాలు తెలాల్రిపోతాయో - ఏమో"  

*** 
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