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ఆరోజు సాయంతర్ం నేను ఆఫీసులోవుండగా టౌనున్ంచి నాకు చినాన్నన్వరసయేయ్ కిర్షణ్మూరొత్చాచ్డు. ఆయన
చినన్కూతురి పెళిల్సంబంధం విషయంలో మా బురుజువీధిలోని జోయ్తిషుయ్డు భూతనాథశరమ్కు జాతకాలు చూపించడానికి
వచాచ్డు.
నేనాయనిన్ కేష్మసమాచారాలు అడిగి, కాఫీ తెపిప్ంచి "భూతనాథ ఆరోగయ్ం ఈమధయ్ బావుండడంలేదు. పొదుద్న
కనుకుక్ంటే యీరోజు ఫరవాలేదనాన్రు, మనం వెళల్చుచ్" అనాన్ను.
"నువువ్నాన్వనే వచాచ్ను సూరయ్ం. యీ సంబంధం అనిన్విధాలా బావుంది, మా అమామ్యి, ఆకురార్డు వొకే
ఆఫీసులో పనిచేసుత్నాన్రు. వొకరికొకరు నచాచ్రు. జాతకాలు చూపిసేత్ అబాబ్యి జాతకంలో దోషంవుందని టౌనోల్
నాకుతెలిసిన జోయ్తిషుయ్లందరు చెపుత్నాన్రు. మీ భూతనాథశరమ్ దోషంలేదని చెపేత్ నాకు నికరంగా వుంటుంది" అని
నిటూట్రాచ్డు మా బాబాయ.
“యీయనా అదేశాసాత్ర్నిన్ చదివుంటాడుగదా, వేరేగా యెందుకు చెపాత్డు?" అనాన్ను
"యీయన జోయ్తిషయ్ంలో వుదద్ండుడు, సూక్షమ్గార్హి. మిగతావనీన్ బావుండి యేదైనా ఒక దోషం అడొడ్సేత్
యీయనకి చూపించమని టౌనోల్ని జోయ్తిషుయ్లే పరోక్షంగా చెపాత్రు. భూతనాథశరమ్ మీవూరోల్నే వుండిపోయాడుగాని టౌనోల్
ఐతేనా జనం కూయ్కడుదురు, కోటుల్ సంపాయించేవాడు" అనాన్డు బాబాయ భూతనాథ పటల్ సానుభూతిగా.
నాపని ముగించి లేచాను. ఇదద్రం బజారువీధులు దాటి గోశాలవీధిలో నడుసూత్ మావీధి మొదటోల్వునన్
బురుజు దగగ్రికొచాచ్ం. మా బురుజువీధిలోకి తిరగబోతూండగా

భూతనాథశరమ్ చినన్కొడుకు మిహిర సూక్టరోల్

ఎదురయాయ్డు."నానన్కెలావుంది?" అనడిగాను.
“యీరోజు ఫరేల్దనాన్. నేను మందులకోసమెళుత్నాన్" అనాన్డు.
అతనిన్ మరికొనిన్ వివరాలడిగి పంపించాక ముందుగా మాయింటికెళాల్ము. మాఆవిడ కామేశవ్రి ఆయనకు
ఫలహారం, కాఫీ ఇచిచ్ పెళిల్సంబంధం వివరాలడిగి "యికక్డికొచిచ్ మంచిపని చేసారు. భూతనాథ గారు కరెకుట్గా చెపాత్రు"
అంది నావైపు చూడకుండా. నాకొక్ంచెం వింతగా అనిపించింది. జోయ్తిషయ్ంలాంటివి కామేశవ్రి నమమ్దు.
నేనూ మాబాబాయ భూతనాథింటికి బయలుదేరాం. వాళల్ది మా కచేరిసతర్ం వరసలో తొమిమ్దోయిలుల్. వాళల్
కాంపౌండుగోడకు ఆనుకుని ‘ఎకస్’ ఆకారంలో రెండు కొబబ్రిచెటుల్ంటాయి. వాళిల్లుల్ కనుకోక్వడానికి ఎవరికేనా అదే
గురుత్గా చెపాత్రు.
మావీధిచివర నదివొడుడ్నునన్ మారక్ండేశవ్రాలయంలో ఏవో పూజలు జరుగుతునాన్యి. అసాయంతర్ం వీధి
కొంత సందడిగానేవుంది. మావీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ హడావుడిగా ఎవరింటికో వెళోత్ంది.
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మేం వెళేల్సరికి ఆయన భారయ్ అనసూయమమ్ సహాయంతో అపుప్డే గదిలోంచి వచిచ్ సొఫాలో కూరుచ్నాన్డు.
మనిషి బాగా మెతత్బడాడ్డు, ఆయాసపడుతునాన్డు.
మమమ్లిన్ పలకరించి నీరసంగానవివ్ "పండురాలేసమయం దగగ్రపడింది" అనాన్డు.
"అనీన్ తెలిసినవాడివి నువేవ్ అలా మాటాల్డితే యెలా?" అని నేను ఈరోజులోల్ వైదయ్శాసత్రం ఎంతగా అభివృదిధ్
చెందిందో, చనిపోయినవాళల్నుకూడా ఎలా బతికిసుత్నాన్రో వివరించి ఆయనకు తొందరోల్నే బాగైపోతుందని చెపాప్ను.
ఆయన నవివ్ "జోయ్తిషుయ్డికే జోయ్తిషయ్ం చెపుత్నాన్వు" అని, బాబాయివైపు చూసాడు.
మాబాబాయ లేచి ఆయనకు తనుతెచిచ్న కాగితాలిచిచ్ అబాబ్యివి, అమామ్యివి జాతకాలు సరిపోతాయేమో
చూడమని అడిగాడు. ఆయన కాగితాలిన్ పకక్నబెటిట్, తన పుసత్కం, కళల్జోడు తెమమ్ని మనమరాలికి చెపిప్, వధూవరుల
వివరాలు, పెళిల్మాటలెంతవరకు వచాచ్యి ఇలాంటివనీన్ అడిగి తెలుసుకునాన్డు.
మనమరాలు పుసత్కం, కళల్జోడు తెచాచ్క కాగితాలిన్ పరీక్షగా చూసి "జాతకాలు సరిపోతునాన్యి. నికేష్పంగా
ముహూరాత్లు పెటుట్కోవచుచ్" అనాన్డు
"మావూరివాళుల్ అబాబ్యి జాతకంలో దోషం వుందంటునాన్రు" అని నసిగాడు బాబాయ.
అపుప్డాయన గర్హాలగతులను వివరించి, ఆ జాతకానిన్ ఏకోణంలో చూడాలో చెపిప్ మొతాత్నికి దోషం
రెపప్పాటులో తపిప్పోయిందనాన్డు. నాకు ఆయన చెపిప్ందేమీ అరథ్ంకాలేదు. మాబాబాయ తలవూపి సంతోషంగా
ఆయనకు తాంబూలమిచిచ్ ఆశీరవ్చనం తీసుకునాన్డు. వెళేల్ముందు నేనాయన చెయియ్పటుట్కుని ఆరోగయ్జాగర్తత్లు చెపాప్ను.
ఇంటికొచాచ్క “ఆయన నీరసంలో సరిగాగ్నే చూసాడంటావా, టౌనోల్వాళల్ంతా దోషముందని బలల్గుదిద్చెపాప్రు"
అనాన్డు బాబాయ.
“యీయన చెపిప్ందే ఫైనల అనుకుని వచాచ్రు. మిగతావనీన్ నచాచ్యి. యిక సంశయాలెందుకు
మామయాయ్?" అంది కామేశవ్రి. నేనూ తలవూపాను.
"అంతేలే" అని సమాధానపడి, భోజనం చేసి ఆరాతేర్ టౌనుకెళిల్పోయాడు మాబాబాయ.
“నాకెందుకో యీభూతనాథ శాసాత్ర్నికి లౌకయ్ం జోడిసాత్డనిపిసుత్ంది. పైగా జాతకాలు చూసేపుప్డు హోమియో
డాకట్రడిగినటుట్ ఇతరవివరాలనీన్ అడుగుతాడు. ‘యీయన పరిసిథ్తిని బటిట్’ చెపాత్డని కొందరంటారు. లెకక్లోల్
అఖండుడుగాబటిట్ చెలిల్పోతూంది. వీళల్ నానన్ భైరవశరమ్ అలాకాదు, నికక్చిచ్గావుండేవాడు" అనాన్ను నేను రాతిర్
నిదర్పోయేముందు.
“తండిర్ జోయ్తిషయ్శాసత్రమొకటే చదువుకునాన్డు, కొడుకు అదనంగా భౌతికశాసత్రం, ఆధునికగణితం,
మనసత్తవ్శాసత్రంకూడా చదువుకునాన్డు మరి" అంది కామేశవ్రి నిదర్లోకి జారుకుంటూ.
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నాకు నిదర్పటట్లేదు. భూతనాథ తండిర్ భైరవశరమ్ గురొత్చాచ్డు. ‘భైరవయయ్’ అనేవాళుల్. జోయ్తిషయ్ం వాళిల్ంటోల్
వంశపారంపరయ్ంగా వచిచ్ంది. భైరవయయ్ పుటుట్కతో బలహీనంగా ఉండేవాడు. అతనికి విదయ్ బాగాతెలిసినా మరీ
నికక్చిచ్గా చెపాత్డనే పేరుండేది. పెదద్గా జనం వచేచ్వాళుల్ కాదు. ఇంటోల్ తినడానికిలేక ఒకోక్రోజు బియయ్ం, పపుప్
మాయింటోల్ తీసుకెళేల్వాళుల్.
భైరవయయ్కు అంత జనాదరణ లేకపోవడం గురించి చెపూత్ “సంఘానికి అపారమైన నమమ్కముండే శాసాత్ర్లను
ఖచిచ్తంగా అనుసరించేవాళల్నాన్ సంఘానికి నచచ్దు, తమకనుకూలంగా కొంచెమనాన్ కలీత్వుంటేగాని వొపుప్కోదు.
అందుకే పర్తీదానికి పరిహారాలు, శాంతులు వుంటాయి” అనాన్డు మానానన్ ఓసారి. ఆయన చెపిప్ందేంటో ఆవయసులో
నాకు బోధపడలేదు.
భైరవయయ్ దెయాయ్లకథలు, వొళుల్ గగురొప్డిచే అనుభవాలు బాగాచెపేప్వాడు. మేం చినన్పుప్డు వాళిల్ంటికెళిల్
చెపిప్ంచుకునేవాళల్ం. ‘మా తాత జోగయయ్ మంతర్శకిత్తో రాతిర్ళుల్ మగదెయాయ్లచేత చేలు దునిన్ంచేవాడు, ఆడదెయాయ్లచేత
కలుపు తీయించేవాడు’ అనిచెపిప్ ‘ఆదెయాయ్ల శాపంవలేల్ మావాళుల్ భూములనీన్ పోగొటుట్కునాన్రు’ అని నిటూట్రేచ్వాడు.
ఆయన ఒకరాతిర్ చెపిప్న కథ నేనెపప్టికీ మరిచ్పోలేను. వాళల్ నాయనమమ్ పేరమమ్ గొపప్ మంతర్సానట.
ఒకసారి అరధ్రాతిర్ ఇదద్రాడవాళుల్ వాళిల్ంటికొచిచ్ తలుపుతటిట్ ఒకావిడకు కానుప్ చెయాయ్లని పేరమమ్ను వూరవతల
మామిడితోటలోని ఇంటోల్కి తీసుకెళాల్రట. అకక్డ ఒకామె నొపుప్లు పడుతోంది. వెలుత్రు సరిపోకపోతే పేరమమ్ దీపానిన్
పెంచమని అడిగింది. అపుప్డొకామె నాలుకతో వతిత్ని పెదద్దిచేసింది. పేరమమ్కు వాళుల్ దెయాయ్లని అరథ్మైంది.
వాళల్కాళల్వైపు చూసేత్ వెనకిక్ తిరిగునాన్యి. ఏదోకావలసి పేరమమ్ వంటగదిలోకెళేత్ అకక్డ ఒకావిడ విసత్రిముందు కూరుచ్ని
చేతులువెనకిక్ పెటుట్కుని ముందుకువొంగి రాశిగాపోసిన అనాన్నిన్ నాలుకతో తీసుకుని తింటోంది. మంతర్ంరాకపోయినా
పేరమమ్ భయపడకుండా కానుప్ చేసిందట. కృతఙఞ్తగా ఆదెయాయ్లు నీళుల్కాచుకునే రాగిఅండా ఇచాచ్యట.
ఈ కథవినాన్క మాకు ఇళల్కెళల్డానికి భయమేసేత్ భైరవయేయ్ తోడుగా వచాచ్డు. మరాన్డు పగటిపూట భైరవయయ్
మాకందరికి వాళిల్ంటోల్వునన్ పాత రాగిఅండా చూపించి అది ఆ దెయాయ్లిచిచ్ందేనని చెపాప్డు. దానిమీద ఏదో భాషలో
రాసివుంది. అది దెయాయ్లభాషలో ‘పేరమమ్’ అని చెపాప్డు.
ఆతరువాత కాలేజినుంచి సెలవులకి ఇంటికొచిచ్న భూతనాథ కి మేం ఆకథ చెపాప్ం. అతను పెదద్గానవివ్
"మీకూ చెపాప్డూ? అది మానానన్ వృతిత్లో భాగం. ఐతే సమసయ్ యేమిటంటే ఆకథను నిజమని ఆయనా నముమ్తాడు"
అనాన్డు. అపుప్డు మాకతని మాటలు అరథ్ంకాలేదు.
భైరవయయ్కు భూతనాథ ఒకక్డే కొడుకు. ఆతరువాత ఇదద్రాడపిలల్లు. వయసులో మాకంటే పెదద్వాళుల్.
భూతనాథ చదువులో చురుకైనవాడు. మానానన్దగగ్ర ఇంగీల్షు, లెకక్లోల్ సందేహాలు తీరుచ్కునేవాడు. సూక్లుఫైనలోల్
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లెకక్లోల్ జిలాల్ఫసుట్ వచాచ్డు. అతనికి జోయ్తిషయ్విదయ్ ఇషట్ముండేదికాదు. వాళల్నానన్ బలవంతంమీద సెలవులోల్
నేరుచ్కునాన్డు.
మావూళోల్ సూక్లుఫైనలయాయ్క ఇక చదువించేందుకు డబుబ్లేక భైరవయయ్ కొడుకుని జోయ్తిషయ్ం
చూసుకోమనాన్డు. మానానేన్ చందాలు పోగుచేసి, టౌనోల్ వారాలు ఏరాప్టుచేసి భూతనాథ ని బీయసీస్లో చేరిప్ంచాడు.
అతను డిగీర్ పూరిత్చేసి ఆతరువాత బెనారస లో సాక్లరిష్పుప్ సంపాదించుకుని ఎమెమ్సీస్ ఫిజికుస్లో చేరాడు.
ఎమెమ్సీస్లో చేరిన ఆరెన్లల్కే భైరవయయ్కు బాగా జబుబ్చేసి భూతనాథ ఇంటికొచేచ్సి ఉండిపోవాలొస్చిచ్ంది.
చదువు ఆగిపోయింది. ఇలుల్గడవక తండిర్సాథ్నంలో జోయ్తిషుయ్డిగా వృతిత్ మొదలుపెటాట్డు. తవ్రలోనే ఆవిదయ్లో అతను
నిషాణ్తుడై జిలాల్సాథ్యిలో పేరొచిచ్ సంపాదన పెరిగి ఊరోల్నే ఉండిపోయాడు. తండిర్పోయాక అపుప్లుతీరేచ్సి చెళెల్లల్ పెళిల్ళుల్
చేసాడు.
భూతనాథ నాకెపుప్డూ అరథ్మయేయ్వాడుకాదు. అతను మావీధిలో జోయ్తిషుయ్డిగా సిథ్రపడాడ్క నాకు జోయ్తిషయ్ం
నేరప్మని అడిగాను.
అతను పెదద్గా నవివ్ "నీకెందుకురా యిటాల్ంటివిదయ్లు, చకక్గా చదువుకొని పనికొచేచ్పనేదైనా చెయియ్"
అనాన్డు.
"పదిమందికి భవిషయ్తుత్ చెపేప్ పని పనికిరాందెలా ఔతుంది" అని నేను వికర్మారుక్డిలాగ వెంటబడడ్ంచూసి
“సరే” అని మొదట గర్హాలగురించి ఖగోళశాసత్రం బోధించాడు. ఆతరువాత ఎపుప్డడిగినా “నీకు చెపప్దగిందదే, చెపప్డం
ఐపోయింది" అనేవాడు. చివరికి నేనునేరుచ్కోవడం అతనికిషట్ంలేదేమోనని అడగడం మానుకునాన్ను.
తరువాతిరోజులోల్ అతనిదగగ్రికి తీసుకెళల్మని చాలామంది నాకు తెలిసినవాళుల్, చుటాట్లు వచేచ్వాళుల్. నేను
తీసుకెళిల్నవాళల్ను పర్తేయ్కంగా పరామరిశ్ంచి వాళుల్ సంతృపిత్ పడేవిధంగా చెపేప్వాడు. దకిష్ణ ఎకుక్వతీసుకునేవాడు కాదు.
కామేశవ్రి జోయ్తిషాయ్నిన్ నమమ్దు. పెళైల్నకొతత్లోల్ మేం దానిగురించి వాదించుకునేవాళల్ం.
ఒకసాయంతర్ం వీధిచివర నదివొడుడ్న మారక్ండేశవ్రాలయం పకక్న భూతనాథ ని "కామేశవ్రి యిదంతా
నమమ్దు. నిజంచెపుప్, జోయ్తిషయ్ం నిజమా? అపదద్మా?" అనడిగాను.
చీకటివెలుగులోల్ గతానికి వరత్మానానికి లంకెగా నిలబడి అతని సమాధానానికి ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ంది
గుడికెదురుగావునన్ రాయుడిగారి బంగళా.
భూతనాథ నదికవతల పనిచేయడం ఆగిపోయిన ఫాయ్కట్రివైపు వేలు చూపించి "అకక్డ ఫాయ్కట్రీ వుందంటావా?
లేదంటావా?" అనడిగాడు
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"వుందంటే పనిచేసేత్నేగదా ఫాయ్కట్రి అంటావు, లేదంటే అకక్డ కనబడుతోందిగదా అంటావు. నువెవ్పుప్డూ
అంతే, యేదీ సరిగాగ్ చెపప్వు" అనాన్ ఉకోర్షంగా.
పెదద్గా నవేవ్సి నా భుజంతటిట్ "కొనిన్ పర్శన్లకి పూరిత్ సమాధానమిసేత్ తల పగిలిపోతుందని వికర్మారుక్డికేగదా
పారవ్తీదేవి శాపం యిచిచ్ంది?" అనాన్డు.
"యిదింకా అనాయ్యంగావుంది. ఫాయ్కట్రిగురించిన పర్శేన్ మేలు" అనాన్ నేనూ నవువ్తూ. ఆతరువాతెపుప్డూ
అతనోత్ జోయ్తిషయ్ంగురించి మాటాల్డలేదు.
వాళిల్ంటోల్ జోయ్తిషయ్ం భూతనాథ తోనే ఆఖరౌతుంది. అతను తన ఇదద్రుకొడుకులకు, కూతురికి దానిన్
నేరిప్ంచకుండా, టౌనోల్వుంచి పై చదువులు చెపిప్ంచాడు. వాళుల్ చుటుట్పకక్ల ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటునాన్రు. శనాదివారాలు
వచిచ్వెళూత్ంటారు.
భూతనాథ గురించి అలోచిసూత్నే ఎపుప్డో ఆలసయ్ంగా నిదర్లోకి జారుకునాన్ను.
మా బాబాయ వచిచ్వెళిల్న రెండువారాల తరవాతనుంచి భూతనాథశరమ్ ఆరోగయ్ం కర్మంగా కీష్ణించింది.
టౌనుడాకట్రుల్ లుయ్కేమియా అని తేలాచ్రు. ఆయన సిటీలకెళిల్ కారొప్రేట ఆసుపతుర్లోల్ చికితస్ చేయించుకోవడానికి
‘అనవసర హైరానా’ అని ఒపుప్కోలేదు. ఇతర జోయ్తిషుయ్లు గర్హబలంచూసి శాంతులు, పూజలు సూచిసేత్ తిరసక్రించి
"డాకట్రల్కంటే మంచి జోయ్తిషుయ్లెవరు?” అనాన్టట్.
నేనపుప్డపుప్డూ వెళిల్ చూసొసుత్నాన్ను. మానానన్తో అనుబంధానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుని రెండుమూడుసారుల్
కళల్నీళుల్ పెటుట్కునాన్డు. ఆయనెపుప్డూ నొపిప్, చావుల గురించి భయపడలేదు. అది ‘శరీరధరమ్ం’ అనేవాడు. కర్మంగా
మాటాల్డడ్ం తగిగ్ంచేసాడు. “యికరోజులోల్కొచిచ్ందని డాకట్రు చెపాప్డు” అనాన్డు ఆయన పెదద్కొడుకు భాసక్ర రెందోర్జుల
కిందట కనపడి.
మరో మూడువారాలతరావ్త ఓ తెలల్వారుఝామున ఆయన నిదర్లోనే పోయాడు. వెంటనే వాళిల్ంటిముందు
చినన్ మంటవేసారు. ఒక ఇంటోల్ ఎవరైనా పోతే అందరికి తెలిసేటుట్ వాళిల్ంటిముందు చలిమంటలాంటిది వేసే
పూరావ్చారం మావీధిలో ఇపప్టికీ పాటిసాత్రు.
రావలసినవాళల్ందరూ వచిచ్వునాన్రుకాబటిట్ ఆరోజు మధాయ్హన్ం ఆయన భౌతిక కాయానిన్ తీసుకెళాత్రని
తెలిసింది. నేను, కామేశవ్రి తొమిమ్దిగంటలకు వాళిల్ంటికి వెళాల్ం.
అపప్టికే మా వీధి సంకేష్మసంఘ పెదద్లు వచిచ్ వరండాలో కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వూళోల్
పెదద్లుకూడా వచాచ్రు. మేం హాలోల్వుంచిన ఆయన భౌతిక కాయానికి నమసక్రించి, కుటుంబసభుయ్లిన్ ఓదారాచ్ం.
కామేశవ్రి సాయంచెయయ్డానికి వంటింటోల్కెళిల్ంది. నేను వరండాలో వచిచ్ కూరుచ్నాన్ను. భూతనాథ కొడుకులు భాసక్ర,
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మిహిర వచిచ్నవాళల్తో మాటాల్డుతూ అటుయిటూ తిరుగుతునాన్రు. మావీధి ‘పరోపకారి పాండురంగ’ బయటా అతని
భారయ్ సుశీల లోపలా జరిగే ఏరాప్టల్కి సహాయపడుతునాన్రు.
పదిగంటలకు పురోహితుడొచాచ్డు. మావీధి పెదద్లు భూతనాథ కొడుకులిన్ కూరోచ్బెటిట్ తదుపరి
కారయ్కర్మంగురించి

మాటాల్డారు.

పదమూడురోజులపాటు

చెయాయ్లిస్న

విధానాలనీన్

నిరణ్యించారు.

వాళుల్

పురాతనకాలంనుంచి వసుత్నన్ ఏవొకక్ పదధ్తీ వదలేల్దనిపించింది.
మా

ఎదురింటి

చలపతి

కొనిన్టిపేరుల్

చెపిప్

"అవి

అవసరమంటారా,

వాటినిపుప్డెవరూ

పాటించడంలేదనుకుంటా" అనాన్డు. మా వీధి సంఘపెదద్లకు చలపతి ధోరణి నచచ్లేదు.
"పాటించకపోవడం తపుప్. తపుప్ను సరిదిదుద్కోవాలిగదా చలపతీ" అని సరిద్చెపాప్డు మా సంఘ ఉపాధయ్కుష్డు
నారాయణమూరిత్. మిగతా సభుయ్లంతా దానేన్ బలపరుసూత్ మాటాల్డారు.
"యిలాంటపుప్డు ఖరుచ్గురించి చూసుకుంటే ఆయన ఆతమ్కు శాంతి కలుగుతుందా?" అడిగాడు
బసవలింగం.
“చలపతి వాళల్మంచికే ఆలోచిసుత్నాన్డు. కానీ మనంచెపుత్నన్వి యెకుక్వేంకాదు. యిపుప్డు వాళల్కేలోటూ
లేదు, ఆపైన మనంలేమా” భరోసా ఇచాచ్డు ధనరాజ.
"చలపతి ఖరుచ్గురించికాదు చెపుత్నన్ది. అనవసర ఆచారాలెందుకని" అనాన్నేన్ను.
"భూతనాథశరమ్

మన

ఆచారసంపర్దాయాలకు

పర్తీక.

జీవితం

జోయ్తిషాయ్నికే

అంకితంచేసాడు.

ఆయనవిషయంలోనే వెనకడుగెయయ్డం సబబుకాదు" మెతత్గా మందలించాడు మునిరెడిడ్.
"మన అసలైన వైదిక పదధ్తిలో యినిన్ ఆచారాలు లేవు. అంతకు ముందువి కొనిన్, ఆతరువాతవి కొనిన్ చేరాయి
అందుచేత అనీన్ పాటించఖక్రలేదు” అనాన్డు కాశీనాథ. అతనివైపెవరూ చూడలేదు.
“జిలాల్లో తనంతటి జోయ్తిషుక్డులేడని పేరు తెచుచ్కునాన్డు, ఘనంగా ఆచారాలు పాటించకపోతే
బాగుంటుందా" సందేహించాడు సావ్మినాయుడు.
వచిచ్న వూరోల్ని పెదద్మనుషులుకూడా ఈమాటనే బలపరిచారు. తూచా తపప్కుండా పదమూడురోజులూ అనిన్
కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసేత్నే బావుంటుందని చివరికి తేలాచ్రు.
భాసక్ర లేచినిలబడి "మా నానన్మీద వూళోల్ పెదద్లందరికీ యెంత గౌరవముందో చూసూత్ంటే ఆయన ధనయ్జీవి
అనిపిసోత్ంది. మేం ఖరుచ్కు వెనకాడం. మీరందరూ నిరణ్యించినటేట్ చేదాద్ం" అనాన్డు. మిహిర కూడా ఔనంటూ
తలవూపాడు.
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“యిపప్టికవసరమైనవి నేను తెచాచ్ను. సాయంతర్మొచిచ్ మిగతావనీన్ మీకు వివరించి, కాగితంమీద
రాసిసాత్ను” అని పురోహితుడు సహాయకులకు మొదలుపెటాట్లిస్న పనులను పురమాయించాడు.
భూతనాథ కూతురు రేఖ తలుపుదగగ్రికొచిచ్ “అనన్యాయ్ వొకసారి లోపలికి రండి, అమమ్ పిలుసూత్ంది"
అనిచెపిప్ వెళిల్ంది. భాసక్ర, మిహిర లోపలికెళాల్రు.
అందరికీ మంచినీళుల్, కాఫీలు వచాచ్యి. మేం మళీల్ మాటలోల్ పడాడ్ం. ‘తమకు ఇబబ్ందులేల్కుండా
భూతనాథశరమ్ ఏవిధంగా జాతకాల సమసయ్లు పరిషక్రించాడో, భవిషయ్తుత్గురించిన చకక్టి సలహాలిచాచ్డో’ వూళోల్వాళుల్
ఒకొక్కక్రే గురుత్కు తెచుచ్కోవడం పార్రంభించారు.
టైం పదకొండునన్ర దాటింది. పురోహితుడు అనీన్ సమకూరుచ్కుని తయారుగా ఉనాన్డు. లోపలికి వెళిల్న
భూతనాథ కొడుకులు అరగంటదాటినా బయటికి రాలేదు. ‘చెయాయ్లిస్న కారయ్కర్మాలు బోలెడునాన్యని, సమయం
మించిపోతూందని’ మా వీధి పెదద్లకు అసహనం మొదలైంది.
ఆలసయ్ం

ఎందుకౌతోందో

అరథ్ంకాక

వరండాలోని

వాళల్ంతా

అయోమయంలో

పడాడ్రు.

లోపల

కొడుకులిదద్రిమధయ్ ఖరుచ్ పంచుకోవడం విషయంలో తేడాలొచాచ్యా అని ఒకరిదద్రు గుసగుసలు పోవడం వినిపించింది.
కొందరు ‘శరమ్ తీరాచ్లిస్న బాకీలునాన్యేమో’ అని చరిచ్ంచుకునాన్రు. అసహనంతో పాటు అందరికీ ఆసకీత్ పెరిగింది.
పురోహితుడు రిసుట్వాచి చూసుకొని లేచి లోపలికెళాల్డు. మా సంఘ జాయింట సెకెర్టరి సోమయాజులుకూడా
వెళాల్డు.
మరోపదినిముషాలు గడిచాక భాసక్ర, మిహిర ఒక కాగితం పటుట్కుని వరండాలోకి వచాచ్రు. వాళుల్
నిజంగానే ఆసిత్గొడవలోవునాన్రని, పెదద్మనుషుల సలహాకోసం బయటికొచాచ్రని అనుకునాన్రు.
భాసక్ర చేతులు జోడించి "మానానన్ నెలముందు మాకుటుంబానికి, చుటాట్లకు, మావీధివాళల్కు కలిపి ఒక
ఉతత్రం రాసాడు. తాను పోయినవెంటనే దానిన్ ముందు మేము చదివి, తరువాత వచిచ్నవాళల్ందరి ముందు
చదవాలనిచెపిప్ అతికించి సీలువేసిన కవరులోవుంచి మాఅమమ్కు యిచాచ్రట. అందులోవునన్ ఆయన చివరికోరిక
పర్కారం మమమ్లిన్ చెయయ్మని చెపాప్రట" అనాన్డు.
"ఆ వుతత్రానిన్ మా అమమ్ మాకిందాకే యిచిచ్ంది. మేము చదివి యేంచెయాయ్లో తేలుచ్కోలేక తరజ్నబరజ్న
పడుతునాన్ము" అనాన్డు మిహిర.
“తరజ్నబరజ్నెందుకు?

ఆయన

చివరికోరికేంటో

చదవండి.

అలాగే

చేదాద్ం.

ఖరుచ్సంగతి

తరావ్త

చూసుకుందాం. కారయ్కర్మాలకు ఆలసయ్మౌతోంది" అనాన్డు మాసంఘ ఉపాధయ్కుష్డు మూరిత్.
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భాసక్ర తలుపుదగగ్ర నిలబడి లోపలివాళల్కూక్డా వినిపించేటుట్ ఆ ఉతత్రానిన్ పెదద్గా చదివాడు. దాని
సారాంశమిది.
‘జోయ్తిషయ్శాసత్రమంటే ఆసకిత్లేకపోయినా దానిన్ నేను వృతిత్గా సీవ్కరించాక నిబదధ్తతో పూరిత్గా నేరుచ్కునాన్ను.
ఎవరైతే దానిన్ నిజంగానమిమ్ నాదగగ్రికొచాచ్రో వాళల్కు ఆశాసత్రపర్కారమే నిజాయతిగా చెపాప్ను. కాని చాలామంది అదంటే
భయంచేతనో,

తాము

అనుకునన్దే

జరగాలనో

లేక

నలుగురీన్

తృపిత్పరిచేందుకో

తమకు

అనుకూలంగా

చెపిప్ంచుకోవడానికి పరోక్షంగా వొతిత్డి చేయడం చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను. ఖచిచ్తంగా పాటించడంకాక, పరిహారాలతో
యేదోవిధంగా తృపిత్పడితే చాలనేవాళేల్ యెకుక్వయాయ్రు.
నాదగగ్రికి ఇతరమతాలవాళుల్కూడా రావడంకూడా వింతగా అనిపించింది. మతమేదైనా యెపుప్డో రాసిపెటిట్న
శాసత్రంకంటే యిపప్టి వయ్కుత్ల అవసరానిదే పైచేయిగా వునన్టుట్ నాకరథ్మైంది. మానానన్ పదధ్తికి భినన్ంగా కర్మంగా
వచిచ్నవారికి అనుకూలంగా చెపప్డానికి అలవాటు పడాలిస్వచిచ్ంది. ఐతే శాసాత్ర్నిన్ యెపుప్డూ వకీర్కరించలేదు, అందులో
వునన్ వెసులుబాటులేన్ వాడుకునాన్ను.
మన సంపర్దాయాలకు మూలాలైన వేదాలను, ఉపనిషతుత్లను నాకుచేతనైనంతవరకు లోతుగా చదివాను.
మన మూలాలకు విరుదద్ంగా ఉనన్ కొనిన్ ఆచారాలను నేను పాటించలేదు. సంఘానిన్ ఒక సమపదద్తిలోవుంచే
సంపర్దాయాలపటల్ నాకు గౌరవముంది. కాని చాలామంది వాటినితమకనుకూలంగా వునన్పుప్డే పాటించడం చూసాను.
మనంపాటిసుత్నన్ మరణానంతర కరమ్కాండ వేదకాలానికి ముందుండిన అమాయకుల ఆచారమని, దానిన్
మనం తెలిసో తెలియకో కొనసాగిసుత్నాన్మని నేనొక నిరాధ్రణకొచాచ్ను. అలాగే భరత్ పోయిన తరువాత సతరీ పాటించాలిస్న
సంపర్దాయం మధయ్లో చారితర్క కారణాలవలల్ దూరిన దురాచారమని నా నమమ్కం.
ఇవి నా వయ్కిత్గత అభిపార్యాలు, ఇతరులు అంగీకరించాలిస్న పనిలేదు. ఇలా చెపప్డంవలల్ నేనెవరినైనా
బాధించివుంటే ననున్ మనిన్ంచపార్రథ్న. నేను కనున్మూసాక నా జబుబ్దృషాట్య్ నా అవయవాలు దానంచేసే అవకాశం
లేనందుకు విచారిసుత్నాన్ను.
నా మరణానంతరం నా భౌతికకాయానిన్ ఏ విధమైన కారయ్కర్మాలు చేయకుండా అగిన్కి ఆహుతిచేసి ఇక
వూరుకోవాలని, తరువాతకూడా ఏవీ చేయకూడదని, అంతేకాక నాశీర్మతి ముతైత్దువగానే కొనసాగాలనేది నా
చివరికోరిక. ఇది నా వయ్కిత్గత నిరణ్యం. ననన్రథ్ం చేసుకుని దీనికి భినన్ంగా చేసి ననున్ అవమానించకూడదని నా
అభయ్రథ్న!!!’
భాసక్ర చదవడం ముగించాడు. అకక్డ చీమ చిటుకుక్మంటే వినపడే నిశశ్బద్ం అలుముకుంది.
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