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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  
 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని 

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 పర్హరీ గుమమ్ంనుండి లోపలి దృశయ్ం గుండెలు పిండేసేలా కనిపిసుత్నన్ది. శరీరంలోని శకిత్ అంతా హరించుకునిపోయింది 
శాసుత్రుల్ గారికి. వడలిపోయిన తోటకూర కాడలా వేర్ళాళ్డబడిపోయాడు. దాదాపు ఎతుత్కునన్టుల్గా పొదివిపటుట్కుని ఆయనను నడిపించారు రెండుపర్కక్లా 
వునన్వాళుళ్. 

చాపమీద పడుకునన్టుల్గా వునన్ది పారవ్తమమ్. నిరీజ్వమైన గాజుకళళ్తో శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ంది.గజనిమమ్పండు రంగులో 
మిసమిసలాడే శరీరం నీలిరంగులోకి మారిపోయింది. నోటివెంట వుబికినటుల్గా వసుత్నన్ది తెలల్ని నురుగు. చెంపలమీదుగా జారి, చెవిని నింపి చాపమీదకు 
కారుతునన్ది. గుండెలు బాదుకుంటూ శోకాలు పెడుతునన్ ఇరుగుపొరుగు సతరీలు ఆమె పైట చెంగుతో తుడిచినా కొదిద్సేపటికే మరలా చాపను తడుపుతునన్ది 
నురుగు. తలిల్ పర్కక్నే కూరుచ్ని ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని నిమురుతూ మౌనంగా రోదిసుత్నాన్డు నాగుమయయ్. ధారలుగా కారుతునన్ కనీన్టిని 
తుడుచుకోడం కోసం కూడా తలిల్ చేతిని వదలడం యిషట్ం లేనటుల్గా వునన్ది. శాసుత్రుల్గారు తడబడుతూ సమీపించగానే ఒకక్సారిగా ఘొలుల్న ఏడుపులు 
మినున్ముటాట్యి. 
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కొడుకు భుజం మీద చేయి వేసి, కొబబ్రిచెటుట్ కూలినటుల్ ఒకక్సారిగా కుపప్కూలిపోయాడు శాసుత్రుల్గారు. భారయ్తలను తన ఒడిలోకి 
తీసుకునాన్డు. తీవర్మైన దుఃఖంతో శావ్స తీసుకోవడానికి కూడా శకిత్లేనటుట్గా సొమమ్సిలిల్పోయాడు. తల వాలిచ్ వెనకుక్ ఒరిగిపోతుంటే చపుప్న తండిర్ని 
పడకుండా పటుట్కునాన్డు నాగుమయయ్. హాహాకారాలు చెలరేగాయి. ముఖం మీద నీళుల్ చలిల్ కొదిద్సేపు విసిరిన తరావ్త కళుళ్ తెరిచాడు శాసుత్రుల్గారు.    

కొడుకు చేతిలో వునన్ భారయ చేతిని చూసి అంతా అరధ్ం చేసుకునాన్డు. గాడిపొయియ్లో కాలుతునన్ తుమమ్కటెట్లాగా నలల్గా మాడిపోయి 
వునన్ది పారవ్తమమ్ పచచ్ని చేయి. మణికటుట్ దగగ్ర గటిట్గా కొరికినటుల్ గురుత్లు కనపడుతునాన్యి. చటుకుక్న నిరాఘ్ంతపోయినటుల్ చినన్కొడుకు ముఖంలోకి 
చూశాడు. అలుగులెతత్టానికి సిదధ్ంగా వునన్ చెరువులాల్ వునాన్యి నాగుమయయ్ కళుల్. చుటూట్ కలయజూశాడు శాసుత్రుల్గారు. వెనకుక్ తలతిపిప్ పెదద్కొడుకును 
వుంచే గది కిటికీ వైపు చూశాడు.  

పెదద్ కొడుకు కోసం తండిర్ వెతుకుతునాన్డని అరధ్ం చేసుకునన్టుల్గా 'లేడు, చేతిని కొరికి పారిపోయాడు. పటుట్కోడానికి వెంటబడడ్వాళల్ను 
మీదపడి కొరకడానికి రకక్డానికి తెగబడాడ్డు. చేలకు అడడ్ంపడి పాండవులగుటట్వైపు పారిపోయాడు' అని భోరుమనాన్రు నాగుమయయ్. అంతవరకూ 
బిగపటుట్కునన్ శోకం అలల లాగా విరుచుకుపడింది. నాగుమయయ్ విలపించడం మొదలుపెటట్గానే ఆ పార్ంగణం మొతత్ం ఆరత్నాదాలతో బర్దద్లయేయ్లా 
పెదద్పెటుట్న రోదించడం మొదలుబెటాట్రు అందరూ.  

పలెల్ మొతత్ం ఆ పార్ంగణంలో కికిక్రిసిపోయి వుంది. నాగుమయయ్ వారికి దేవుడితో సమానుడు. చినాన్ పెదాద్ గొడవల పరిషాక్రాలకు 
నాగుమయయ్ వదద్కే వసాత్రు. ఎంత పెదద్ రోగమైనా నాగుమయేయ్ వాళళ్పాలిటి ధనవ్ంతరి. విషసరాప్ల కాటుకు, విరుగుడుకు వాళళ్పాలిటి అపర 
గరుతమ్ంతుడు నాగుమయయ్. వయసు నిండా పదెద్నిమిది ఏళేళ్ అయినా, నాగుమయయ్ కంటి చూపు వాళళ్పాలిటి రాజశాసనం. పూరవ్జనమ్లో ఏ 
మహానుభావుడో అరాధ్ంతరంగా తనువు చాలించి, మళీళ్ యిపుప్డు తమకోసం నాగుమయయ్గా అవతరించాడని నమమ్కం ఏరప్డిపోయింది వారందరికీ. 
అటువంటి నాగుమయయ్ ఒకక్సారిగా పెదద్గా రోదించడం మొదలెటట్గానే గార్మమంతా శోకంతో భళుల్మనన్ది.  

'అయోయ్ చెపిప్ పోతినే నాయనా! కనిపెటుట్కొమమ్ని చెపిత్నే..' అంటూ కొడుకును భుజాలు పటుట్కుని కుదుపుతూ కుమిలి కుమిలి 
రోదిసుత్నాన్డు శాసుత్రుల్గారు. మధయ్ మధయ్ మౌనంగా తనలో తానే గతం తాలూకు జాఞ్పకాలను తడుముకుంటూ గొణుగుతునన్టుల్ శోకాలు పెడుతునాన్డు. 
తెపప్రిలల్డానికి పర్యతన్ం చేసూత్నే మరింతగా శోకంలో కూరుకుపోతునాన్డు. ' ఆయన అపుప్డే చెపాప్డు! అది దేవజాతి సరప్ం! ఆ నాగదోషమే ననున్ 
నాశనం చేసింది' అంటూ మళీళ్ భోరుమనాన్డు. 

పరుగున వచిచ్ కుపప్కూలిపోయాడు గార్మసుథ్డొకడు. బిగగ్రగా రోదించడం మొదలుబెటాట్డు. 'నాగుమయయ్ దేవుడు! ఆ బాబు తపేప్మీ 
లేదయాయ్! నేనే బలవంతంగా నా బిడడ్ను బతికించండి బాబూ అని నా యింటికి తీసుకెళాల్! పెళీల్డుకొచిచ్న పిలల్! తెలల్వారుఝామున ఏ విషపు పురుగు 
కరిచిందో నురగలు కకుక్తూ మలెల్పొదలో దొరుల్తుంటే మా యింటిది చూసింది. అది శోకాలు పెడుతుంటే చపుప్న మీ కోసం పరుగెతుత్కొచాచ్ ! అపప్టికి 
తమరి కచచ్డం మూలమలుపు తిరుగుతునన్ది. నీకేం భయం లేదు. నేనునాన్నుగా అని భరోసా యిచిచ్ నావెంట వచాచ్డు నాగుమయయ్. నోటోల్ ఏదో మందు 
పోశాడు. చెవిలో యేవో మంతార్లు చదివాడు. చేయిదాటిపోయింది అనుకునన్ బిడడ్ అపుప్డు కళుళ్ తెరిచింది. యింతలోనే తమరికి యింత ఘోరం జరిగింది' 
ఏడుప్ మధయ్ జరిగింది వివరిసూత్ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవడం మొదలుబెటాట్డు. 

చటుకుక్న తన దుఃఖానిన్ దిగమింగుతూ చినన్కొడుకు ముఖంలోకి చూశాడు శాసుత్రుల్గారు. ' అవును ' అనన్టుట్ తల వూపుతూ, తలిల్ 
ముఖానిన్ నిమురుతూ మౌనంగా కనీన్రు కారాచ్డు నాగుమయయ్. అపప్టికి దాదాపు రెండు సంవతస్రాలనుండి విచితర్ంగా విషసరాప్ల తాకిడి ఎకుక్వైంది 
నాగవరపాప్డులో. కేవలం ఈ సంవతస్రంలోనే ఆరుగురు యువతులు పాముకాటుకు గురి అయినారు. అందరూ పెళీల్డుకొచిచ్న కనయ్లే. అందరూ రాతిర్ 
మూడవ ఝామున ఏ  మలెల్ పొదలోల్నో, సనన్జాజి పొదలోల్నో కాటుకు గురయాయ్రు. విచితర్ంగా, కంటికి ఎకక్డా పాము కరిచిన కాటుల్ కనబడలేదు ఎవరికీ! 
ఝాములోపు వారత్ తెలిసి శాసుత్రుల్గారో, నాగుమయోయ్ వెళిల్ చూసినవాళుల్ ముగుగ్రు మాతర్ం బతికి బయటపడాడ్రు. ముగుగ్రు అసువులుబాశారు. ఈ ఉదయం 
మరొక యువతి కాటుకు గురి అయియ్ందనన్మాట. 
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కూరుచ్నే శకిత్ కూడా లేనటుట్ చేతిమోపున గోడకు చేరగిలబడాడ్డు శాసుత్రుల్ గారు. రోహిణీకారెత్లో వడగాలి దెబబ్తినన్ పిటట్లా 
నోరుతెరిచాడు. శోష వచిచ్ందని గర్హించి ఘోష పెటాట్రు చుటూట్ వునన్వాళుల్. నిముషాలలో మజిజ్గ తేట నాగుమయయ్ చేతికి అందించారు. శాసుత్రుల్గారి 
ముఖాన చలల్టి నీళుల్ చిలకరించారు. విసనకఱఱ్లతో విసిరారు. 

మజిజ్గ తేట రెండు గుటకలు వేసిన తరావ్త నీరసంగా కనులు తెరిచాడు శాసుత్రుల్గారు. అపప్టినుండి యేదో కలలో జరుగుతునన్ కథను 
చూసుత్నన్టుల్ వుండిపోయాడు ఆయన. 

నాగవరపాప్డు పరిసర గార్మాలనీన్ తరలివచాచ్యి వారత్ తెలిసి. శోకసాగరంలా ఎగసిపడుతునన్ వేలమంది సమక్షంలో భారయ్కు 
అంతయ్కిర్యలు చేశాడు శాసుత్రుల్గారు. తలిల్ చేతిని కొరికి పొదలోల్పడి పోయినవాడు తిరిగి రాలేదు పెదద్కొడుకు. ఇక రాడు అని తెలుసు శాసుత్రుల్గారికి, 
నాగుమయయ్కు.  

పారవ్తమమ్ను సాగనంపిన పదమూడవ రోజు తెలవారుఝామునే చినన్కొడుకుతో పెరటోల్ తులసికోటముందు ఆవుపేడతో 
అలికించాడు. పోయిన పౌరణ్మి మరునాడు శాసోత్ర్కత్ంగా సేకరించిన దరభ్లను కొడుకుతో పరిపించాడు. వాటిపై పొడవాటి జింకచరామ్నిన్ నిలువునా 
పరిపించాడు. బార్హీమ్ ముహూరత్ంలో మొదలుబెటిట్ పర్పంచానిన్ మరిచి నిశచ్లంగా ధాయ్నం చేసుకునాన్డు. కళుళ్ తెరిచి చినన్కొడుకును చేరువకు పిలిచాడు. 
తండిర్ చెపిప్న పనులనీన్ మౌనంగా చేసుకుపోతునాన్డు నాగుమయయ్. వచిచ్ తండిర్కి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.  

యిదద్రిమధయ్నా మంచుతెరలా మౌనం. 'ఇదంతా ఎందుకో..' తండిర్ మాటను పూరిత్ చేయకముందే అందుకునాన్డు నాగుమయయ్ '' 
తెలుసు.. తెలుసు..'' ఎంత నిభాయించుకునాన్ నాగుమయయ్ కళళ్వెంట నీటిచెమమ్ కనిపించింది. ' వెళిల్పోయే సమయం వచిచ్ంది నాయనా! ' కొంతసేపు 
మౌనం. వేసవి తెలల్వారుఝాము చిరు చలల్ని పొడిగాలికి ఆకుల సనన్ని ధవ్ని కూడా సప్షట్ంగా వినిపించే మౌనం. నాగుమయయ్కు తన గుండె చేసే చపుప్డు 
తనకు వినిపించే మౌనం.   

తండిర్ 'నాగభూషణుడుంటే..' అంటూ ఆగిపోయాడు, పెదద్కొడుకును తలచుకుని. విరకిత్గా, విచితర్ంగా చినన్ నవువ్ నవావ్డు. ' అంతా 
ఒక కల. కాలమనే పెదద్ కలలో జీవితం చినన్ కల! పెదద్కథలో చినన్ కథ! ' 'నా కారణంగా ఎంతమందికి ఎంత హానిజరిగింది!' అంటూ బాధగా తల 
దించుకునాన్డు. మళీళ్ తనకు తానే చెపుప్కుంటునన్టుల్ ' నా చేతిలో ఏముంది? యిలా జరగాలిస్ వుంది, అంతే' అనాన్డు. 'నాగుమయాయ్! నాకు మాట 
యివువ్! నీకై నువువ్ తొందరపడి..' అంటూ యిషట్ంలేకనో, చెపప్లేకనో ఆగిపోయాడు. నాగుమయయ్కు తండిర్ చెపప్దలుచుకునన్ది యేమిటో తెలుసు. 

ఏమీ తెలియని పసివయసులో ఆటగా నాగమణిని మింగాడు తన అనన్. కొనిన్ సంవతస్రాల తరువాతగానీ నాగమణి ఎలా 
మాయమయిందో గర్హించలేకపోయాడు తండిర్. అపప్టికే ఆ మణి పెదద్కొడుకు శరీరంలో దాదాపు కలిసిపోయింది. దానిపర్భావానిన్ చూపించడం 
మొదలెటిట్ంది. అతడి శరీరం రంగు మారింది. చరమ్ం వూడి, ఎపప్టికపుప్డు, పర్తి పునన్మికి  కొతత్ చరమ్ం రావడం మొదలుబెటిట్ంది. గోళుల్ పళుళ్ విషపు 
కోరలాల్ అయాయ్యి. యింటికి పెదద్కొడుకు ఉండీ లేనివాడయాయ్డు. వాడికారణంగా, వంశానికి దికుక్గా మిగిలిన చినన్కొడుకు యే ఆపదకూ గురి కాకూడదు 
అనుకునాన్డు శాసుత్రుల్ గారు. అందుకే దేశం నలుమూలలా తిరిగి వెలలేని తాళపతర్ గర్ంథాలను సేకరించాడు. అషట్గారుడ ఫణి నిదానము నూరిపోశారు 
చినన్ కొడుకుకు. బర్హమ్గారుడానిన్ బోధించాడు. సమసత్ నాగజాతినీ అడుడ్కోగలిగిన విదయ్లను చినన్కొడుకుకు నూరిపోశాడు. ఒకక్మాటలో చెపాప్లంటే 
అపర గరుతమ్ంతుడిని చేశాడు.  

కర్మేపీ పూరిత్ సరప్లక్షణాలను చూపించడం మొదలుబెటాట్డు పెదద్ కొడుకు. రాతుర్ళుళ్ చెటూట్పుటాట్ పటుట్కుని తిరిగేవాడు. రెండుకాళళ్మీద 
నడవడంకంటే చేతులమీద పాకడానికి యిషట్పడేవాడు. అతడి గదినిండా ఎలుకల, కపప్ల కంపు కొటేట్ది. బర్హమ్ గారుడం వలెల్వేసుత్నన్ తముమ్డిని 
భరించలేకపోయేవాడు. తముమ్డిని చూసేత్ భయపడుతూ, బుసకొడుతునన్టుల్గా శావ్సతీసూత్ మూలకు నకేక్వాడు. కాలకర్మంలో అంతకనాన్ భయంకరమైన 
పరిణామం చోటుచేసుకుంది.  

పౌరణ్మి దగగ్రికి వసుత్నన్కొదీద్ తీవర్ంగా బుసలు కొడుతూ తపిప్ంచుకుపోయేవాడు. రజసవ్లలైన యువతులు కనిపిసేత్ మీదపడడానికి 
పర్యతిన్ంచేవాడు. అడపాదడపా పునన్మి రాతుర్లోల్ నురగలు కకుక్తూ మెలికలు తిరిగిన యువతులు అతడి కామవాంఛకు బలవంతంగా బలి అయినవాళేల్. 
ఎంతఘోరం జరుగుతునన్ది అనే ఆవేదన ఒకపర్కక్న, ఎవరికీ తెలియకుండా ఎంతకాలం వుంటుంది అనే పర్శన్ ఒకపర్కక్న వేధించేది తండిర్ని. ఎవరికైనా 
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తెలిసిన మరుక్షణం పెదద్కొడుకును రాళల్తో, కరర్లతో కొటిట్ చంపుతారు అనన్ ఆలోచనతో తలల్డిలిల్పోయేవాడు.  రెండుమూడు సారుల్ తనచేతులతోనే 
కొడుకును అంతమొందించాలనే పర్యతన్ం చేసేదాకా వెళిళ్ంది ఆయన మానసికవేదన. నాగుమయయ్ అడుడ్పడాడ్డు తండిర్కి. చివరికి యింతవరకూ వచిచ్ంది. 

తలిల్ చనిపోయిన రోజు తెలల్వారుఝామునుండీ తన అనన్ కనిపించకుండా పోయింది కూడా అందుకే అని గర్హించాడు నాగుమయయ్. 
తనబిడడ్ను ఏదో విషపు పురుగు కరిచింది, మలెల్పొదలో నురగలు కకుక్తూ కనిపించింది అని ఆ యువతి తండిర్ ఏడుసూత్ చెపప్గానే అరధ్మయియ్ంది ఏం 
జరిగిందో. ఆమెను తన కామంతో కాటేసి, నాగజెముడు పొదలోల్ సేద దీరుతునాన్డు తన అనన్. అకక్డ తండిర్ని చూసి సరసరా యింటికి వచాచ్డు. మరలా 
రాతర్ంతా ఎకక్డ తిరుగుతునాన్వని తలిల్ కరర్తో కాళళ్మీద కొటేట్పప్టికి ఆమె మీదపడి కరిచి యింటోల్ంచి వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో యే 
రాతోర్ యే చాటునుండో చూసి గర్హించి వుంటాడు. ఇక ఎనన్డూ తిరిగి రాడు అనుకునాన్డు నాగుమయయ్.    

' నాకు మాట యిసాత్వా నాగుమయాయ్? ' అనన్ తండిర్ మాటతో ఆలోచనలనుండి తేరుకునాన్డు నాగుమయయ్. మౌనంగా 
తలపంకించాడు సరే అనన్టుల్గా. ' నాకై నేను తనకు యే పార్ణహానీ తలపెటట్ను..' అని ..  ' తాను ఎకక్డునన్దీ..' అని చెపప్బోయి సందేహిసూత్ 
ఆగిపోయాడు నాగుమయయ్.  'నాకు తెలుసు' అంటూ చినన్గా నిటూట్రాచ్డు తండిర్. ' పాండవులగుటట్మీద .. కనిపించి.. అంతలోనే కనుమరుగయాయ్డు ' 
అంటూ మౌనంగా వుండిపోయాడు.  

పకక్న ఎవరింటి మీదినుండో కోడికూత వినిపించింది. మౌనంగా చేతివేళల్మీద లెకిక్ంచాడు శాసుత్రుల్గారు. ' నానాన్ నాగుమయాయ్! నీ 
చేతితో ఎనన్డూ ఏ సరాప్నీన్ చంపకు, ఎవరైనా చంపుతుంటే చూడకు! నినున్ సిదధ్పురుషుడిని చేశాను. వరిధ్లుల్! నీ జాఞ్నసంపద నీకు తోడు! శోకంతో 
కుమిలిపోకు! బాంధవయ్ం అంతా మిథయ్! యిదంతా ఆట!' అంటూ కనులు మూసుకునాన్డు. పదామ్సనంలో ధాయ్నముదర్లో వుండిపోయాడు. అంతవరకూ 
గుబురుగా పెరిగిన నందివరధ్నం చాటున ముణగదీసుకుని వింటునన్ ఆకారం వడిగా ముందుకు పాకబోయి ఆగిపోయింది.  

తండిర్కి రెండుచేతులూ జోడించి చూసూత్ వుండిపోయాడు నాగుమయయ్. చెంపలమీదుగా ధారలుగా కారుతునన్ కనీన్రు ముసిముసి 
చీకటుల్ తొలుగుతునన్ వెలుగులో తళతళలాడుతూ కనిపిసుత్నన్ది. ఆయాసపడుతునన్టుల్గా భారంగా శావ్సతీయడం మొదలుబెటాట్డు శాసుత్రుల్గారు. 
మూడుసారుల్ ఓం ఓం ఓం అని వెనకుక్ వాలిపోయాడు. నందివరధ్నం చాటున పొంచిన ఆకారం వెనకుక్ వెనకుక్ నెమమ్దిగా పాకుతూ, వేగంగా 
పొదలమధయ్న మాయమైంది. గదగ్దమైన కంఠంతో తండిర్ని పిలుసూత్ సమీపించి, రోదించడం మొదలుబెటాట్డు నాగుమయయ్..     

((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))
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