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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)  

   నటట్నడి రోహిణీకారెత్ ధాటికి నరనరాన మంటలు రేగుతునాన్యి. అలల్ంత దూరాన దిబబ్లమీది ముళళ్జెముడు జాతి పొదలు 
గీర్షమ్ంలో ఒంటికాలిమీద తపసుస్ చేసుత్నన్టుల్ కనిపిసుత్నాన్యి. సనన్జెముడు, నాగజెముడు, బర్హమ్జెముడు మొకక్లు రెండు, మూడు నిలువుల ఎతుత్న 
పొదలు పొదలుగా గుబురుగా పెరిగి కనిపిసుత్నాన్యి. రివువ్న వీసుత్నన్ వేడిగాలులకు సనన్ని యిసుక ధూళితో కలిసి మంటలాల్ రేగుతునన్ది. 
కనుచూపుమేరలో ఎకక్డా నీడ కనిపించడంలేదు. అంతా యిసుకనేల, ఎడారిలా వునన్ది. పొరలు పొరలుగా ధూళి రేగుతునన్ది. కుబుసం విడిచిన తార్చులా 
తళతళ మెరిసిపోతునన్ ఎండమావులు సమీపించగానే చటుకుక్న మాయమౌతునాన్యి, అదను దొరికిన దుషుట్డిలో వినయంలా!  

వెండికొండలాల్ అంతెతుత్న మూపురాలతో దిటట్మైన ఎదుద్లు కూడా అలిసినటుల్గా అడుగులు వేసుత్నాన్యి. వాటి మెడపటీట్లకునన్ 
మువవ్లు సనన్ని ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి. మువవ్లను పరిహసిసుత్నన్టుల్ మెడగంటలు ఖంగున బలంగా మోగుతునాన్యి. బండిలో కూరుచ్నాన్డు గానీ శంకర 
శాసుత్రుల్ గారి ఆలోచనలు యింటిమీదే వునాన్యి. యిపుప్డాయన డెబైబ్కి పైబడిన వృదుధ్డు. 
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ఎఱఱ్గా పండిన నాగజెముడులా ఉనాన్డు, కందినటుల్. ఆయన తాత నాగసాధువు రూపంలో తనయింటికివఛిచ్ పార్ణాలు విడిచి 
యించుమించు పదెద్నిమిది సంవతస్రాలు అవుతునన్ది . పాండవులగుటట్కు వెళేల్ దారిలో తన పొలంలోనే తాత మృతదేహానికి అంతిమ సంసాక్రాలు 
చేశాడు.  

సిదధ్పురుషుడు అడుగుబెటిట్న వేళా విశేషమో, నాగమణి పర్భావమో, సంవతస్రం తిరకుక్ండా శాసుత్రల్గారి దశతిరిగింది. చూసుత్ండగానే 
యిటు ఓరుగలుల్ నుండి అటు ఒంటిమిటట్దాకా, యిటు అంతరేవ్దినుండి అటు గోకరణ్ం దాకా శంకరశాసుత్రుల్ గారి పేరు మారుమోగింది. 

ఆయన హసత్వాసి నలుచెరగులా పర్ఖాయ్తి పొందింది. నాగవరపాప్డు దకిష్ణభారతంలోని జమీందారులనుండి రాజవంశీకులదాకా 
పరిచయమైన అగర్హారమైంది. ఆయన యిలుల్ ఆయురేవ్ద కుటీరమైంది. నాగవరపాప్డు చెటల్ కింద మేలుజాతికి చెందిన గుఱాఱ్లను  విపిప్న రథాలు, 
నగిషీలు చెకిక్న పలల్కీలు కనబడడం మామూలు విషయమైంది.       

ఐదు సంవతస్రాలపాటు ఆయన పూజామందిరంలో పూజలందుకునన్ నాగమణి వునన్టుట్ండి మాయమైంది. ఎలా మాయమైందో 
సంవతస్రం తరువాత గర్హించి నిలువెలాల్ వణికిపోయాడు శాసుత్రుల్గారు. కవలపిలల్లోల్ మొదటివాడికి నాగభూషణ శరమ్ అని పేరుపెటుట్కునాన్డు. 
రెండవవాడికి నాగుమయయ్ అనన్ పేరు పురిటిమంచం మీదే సిథ్రపడింది. మరొక ఐదుసంవతస్రాలు జారిపోయాయి. 

పెదద్కొడుకు పేరుతెలియని భయంకరమైన వాయ్ధికి ఎర అయినాడు. రోజు రోజుకు చరమ్ం పొలుసులలా మారి కచిచ్తంగా మాసం 
వయ్వధిలో వూడిపోయేది. కుబుసం విడిచిన నాగులా మిలమిలా మెరిసిపోయేవాడు. అలా ఇంచుమించు ఒక పక్షం రోజులు, అంతే. మరలా చరమ్ం మీద 
పొరలాగా రావడం పార్రంభం అయేయ్ది. చివరి మూడు రోజులు కనుగుడల్కు కూడా పొరలు కముమ్కునేవి. చూపు కూడా పూరిత్గామందగించి 
తడుముకుంటూ నడిచేవాడు. అది పొలుసుమేహం అనే భయంకరమైన చరమ్వాయ్ధి అని అందరికీ చెపాప్డు శాసుత్రుల్గారు. అయోయ్ అనుకునాన్రు అందరూ. 
ఎవరికి తెలుసు ఆయన అబదధ్ం చెబుతునాన్డని?  

ముతాత్తల తండుర్ల పూరవ్ంనుండి, ఏడు తరాలుగా వంశపారంపరయ్ సంపదగా వచిచ్న తాళపతర్గర్ంథాలను మధించాడు. ఆయురేవ్ద 
బర్హమ్లను వేడుకునాన్డు. అలకనంద గుహలలో సాధువులను, సాధకులను పర్శిన్ంచాడు. ఆయనకు కావలసిన సమాధానం దొరకలేదు. 
పెదద్కొడుకువాయ్ధికి విరుగుడు దొరకలేదు. కానీ చినన్కొడుకు అదృషట్ం కొదీద్ బర్హమ్గారుడము అనే  పార్చీన మంతర్శాసత్ర తాళపతర్ గర్ంథం దొరికింది.  

పనెన్ండు సంవతస్రాల కఠోర సాధనలో నాగుమయయ్ను నాగజాతికి అజేయుడిని చేశాడు. అపర గరుతమ్ంతుడిని చేశాడు. శీతాకాలంలో 
గర్హణ దినాలలో మొలలోతు నీళళ్లోల్ బీజాక్షర మంతర్ మననం చేయించాడు. నడిమి గీర్షమ్ంలో పాండవులగుటట్మీది నలల్రాతి శిలలమీద ఒంటికాలి మీద 
నిలబెటిట్ మననం చేయించాడు.  

కొడుకుతో చేయిసుత్నన్ కఠినమైన ఆ సాధనను చూసి కలవరపడి కనీన్రు పెటుట్కుంది పారవ్తమమ్. చూసీ చూసీ 'అంత కఠోరమైన 
సాధన అవసరమా' అని అడిగింది చివరికి. 'మనిదద్రినీ సాగనంపి, నాగుమయయ్ పూరాణ్యువుగా చలల్గా వుండాలంటే అవసరమే' అనాన్డు 
శంకరశాసుత్రుల్గారు నిరిల్పత్ంగా.  

ఎటిట్పరిసిథ్తులలో కూడా నాగుమయయ్ సాధన చేసుత్నన్వైపు పెదద్ కొడుకు రాకుండా జాగర్తత్పడాడ్డు శాసుత్రుల్గారు. ఆ బీజాక్షరమంతార్లు 
పెదద్కొడుకు చెవులబడకుండా కటట్డిచేశాడు. నాగమణి మాయమైన పుషక్రకాలానికి బర్హమ్గారుడం సిదిధ్ంచింది నాగుమయయ్కు. ఆసరికి ఆయనపెదద్కొడుకు 
వాయ్ధి తీవర్సాథ్యికి చేరుకుంది. తముమ్డి పొడ గిటట్కుండా పోయింది. ఎపప్టికపుప్డు పొలుసుల చరమ్ం వూడిపోయి కొతత్ చరమ్ం తళతళలాడుతునాన్ శరీరం 
పొడలమయం అయిపోయింది. పగటిపూట గదిలోనుండి బయటకు వచేచ్వాడు కాడు. రాతిర్ళుళ్ తండిర్ అతడిని బయటకు రానిచేచ్వాడు కాడు. లోపల 
వుంచి తలుపులు బయటినుండి బిగించేవాడు.  

కొనిన్రోజులకు అందరూ గమనించారు, కిటికీ చువవ్లగుండా ఎలా బయటపడేవాడో, రాతిర్ అంతా ఎకక్డెకక్డ తిరిగేవాడో, మటిట్ 
గొటుట్కునన్ శరీరంతో చాటుగా నకుక్తూ పాకుతూ వెనుక నుండి ఇంటోల్కి వచేచ్వాడు. ఒకోసారి నోరు, మెడ రకత్సికత్మై వుండేవి. 'ఆ భయంకరమైన వాయ్ధి 
లక్షణమే అది, నోటివెంట పలచ్గా రకత్ం పడుతుంది' అని చెపాప్డు శాసుత్రుల్ గారు. ఔనేమో అనుకునాన్రు అందరూ. రానురానూ ఎలాగోలా ఆరాతిర్ 
వెళిళ్పోయినవాడు, మరునాడు రాతిర్కికూడా రాకపోయేవాడు. ఒకోసారి రెండు మూడు రోజులవరకూ వచేచ్వాడు కాడు. అందరూ తలోవైపూ వెతుకుక్ంటూ 
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వెళేళ్వాళుళ్. కంపలలోనో, పుటట్లమీదో, పాండవులగుటట్మీద బండరాళల్ మధయ్నో మగతగా పడి వుండేవాడు. సాధయ్మైనంతవరకూ చినన్కొడుకును వెంట 
తీసుకుని, పెదద్కొడుకును వెదకడానికి తానే వెళేళ్వాడు శాసుత్రుల్గారు.  

పారవ్తమమ్ ఆవేదనకు అంతులేకుండా పోయింది. రానురానూ తలిల్ని కూడా పెదద్కొడుకు దగగ్రకు వెళల్కుండా కటట్డి చేశాడు 
శాసుత్రుల్గారు. అంతగా ముదిరిపోయిందట ఆ చరమ్వాయ్ధి! తను కూడా మరీ తపప్నిసరి అయితేనే దగగ్రికి వెళేళ్వాడు. నాగుమయయ్ను మాతర్ం వెళల్నిచేచ్వాడు 
అనన్దగగ్రకు. కర్మేపీ విపరీతమైన కోపంతో బుసలుకొడుతూ మీదపడి కొరకడానికి, రకక్డానికి పర్యతన్ం చేసేవాడు పెదద్కొడుకు. అలా ఉనామ్దిలా 
పర్వరిత్ంచడం ఆ వాయ్ధిలక్షణం, ఆ కొరకడం రకక్డం విషతులయ్ం, పార్ణాంతకమైన ఆ వాయ్ధి అంటుకుంటుంది అని అందరినీ జాగర్తత్పరిచేవాడు 
శాసుత్రుల్గారు.  

పనెన్ండు సంవతస్రాల సాధన తరువాత బర్హమ్గారుడం సిదిధ్ంచింది నాగుమయయ్కు. అపప్టికి కవల అనన్దముమ్లిదద్రూ పదిహేడు 
సంవతస్రాలు నిండి పదెద్నిమిదవ సంవతస్రం వయసులో అడుగుబెటాట్రు. కసిమీదునన్ కాలనాగులా మిసమిసలాడిపోతునాన్డు పెదద్కొడుకు. 
రెండురోజులకిర్తమే పౌరణ్మినాడు పొలుసుల చరమ్ం వూడి, చలాకీగా వునాన్డు. కణకణలాడుతునన్ నిపుప్లా వునాన్డు చినన్కొడుకు. కదుర్వ దాసయ్ంనుండి 
కనన్తలిల్ని విడిపించిన గరుతమ్ంతుడిలా కళకళలాడిపోతునాన్డు.  

ఆ రాతిర్ ఒక బర్హామ్ండమైన గరుడపకిష్ని కలలో చూశాడు నాగుమయయ్. అపర్యతన్ంగా ధాయ్నమంతర్ం ఉచచ్రించడం మొదలుపెటాట్డు 
కలలోనే. 'కపిలాక్షం గరుతమ్నత్ం సువరణ్సదృశపర్భమ దీరఘ్బాహుం బృహతస్క్నధ్ం నాగాభరణభూషితమ' అంటూ సాగుతునన్ది ధాయ్నం. కాలిచ్న 
బంగారురంగులో మెరిసిపోతునన్ కళళ్ను గుండర్ంగా తిపుప్తూ నలువైపులా  కలయజూసింది ఆ కొండలాంటి గరుడపకిష్.  

ఎంత పొడవునన్యోయ్ తెలియని చేతులను సాచి పెనవేసుకునన్ది నాగుమయయ్ను. ఆ దృఢమైన భుజాలకు, ముంజేతులకు 
కంకణాలలాగా మెరిసిపోతునన్ సరాప్లు మెలికలు తిరుగుతూ నాలుకలు తిపుప్తునాన్యి. ఆ గరుడపకిష్ శరీరమంతా బంగారపు కాంతులతో 
మెరిసిపోతునన్ది. విచుచ్కునన్ తెరచాపలలాంటి విశాలమైన రెకక్లు రంగురంగుల ఈకలతో వేల ఇందర్ధనుసుస్లు ఒకక్సారిగా విరిసినటుల్ వునన్ది. ఆ 
రెకక్లు కదులుతుంటే యేదో మధురమైన నాదంలా, వేదంలా వినిపిసుత్నన్ది. విచుచ్కతిత్లా ఒంపు తిరిగిన పదునైన ముకుక్ నీలాలు పొదిగిన నిలువెతుత్ 
ఖడగ్ంలా మెరుసుత్నన్ది. ఆ బలమైన రెకక్లు నెమమ్దిగా లేచి ఒకక్సారిగా రెండువైపులనుండీ కముమ్కుని నాగుమయయ్ను కపిప్వేశాయి. మాటలలో వరిణ్ంచలేని 
హాయి కలిగింది నాగుమయయ్కు. వరదలా ధాయ్నశోల్కాలు వెలువడుతూనే వునాన్యి నోటివెంట.  

అలా ఎంతసేపో తెలియదు. ఏవో ఆరత్నాదాలు లీలగా వినిపించాయి. చటుకుక్న మెలకువ వచిచ్ంది. యింకా పూరిత్గా వదలని 
నిదర్మతుత్లో సప్షట్ంగా వినిపించాయి బాధతో, కోపంతో అరుసుత్నన్ అరుపులు. తలతిపిప్ అటువైపు చూశాడు. కిటికీ చువవ్లను విరిచేంత కసితో పటిట్ 
వూపుతూ ఆకోర్శిసుత్నన్ అనన్ కనిపించాడు లోపలినుండి. లేచికూరుచ్నన్ తముమ్డి చూపులు తనమీద పడటంతోనే అరుపులు ఆగిపోయాయి. కోపంతో 
బుసలు కొడుతునన్టుల్గా కొంతసేపు కనిపించాడు. కిటికీ చాటుకు తపుప్కునాన్డు.  

ఆ అలజడికి దూరంగా వునన్ కొషాట్లలో పశువులు కదిలిన ధవ్నులు వినిపించాయి. ఆ పర్కక్న అశవ్శాలలో వునన్ మేలుజాతి గురార్లు 
రెండు సనన్గా సకిలించిన ధవ్నివినిపించింది. ఒకటినన్ర దశాబద్ం కాలంలో వందల సంఖయ్లో పశుసంపద, వేల ఎకరాల సుకేష్తర్మైన పంటభూములు, 
యినాములు, అగర్హారాలు అయాచితంగా సమకూరాయి శాసుత్రుల్ గారికి. అరుపులకు, పశువుల అలికిడికి లేచిన పనివాళుళ్ పాలేరుల్ సమీపించి ఏం 
చేయాలి అనన్టుల్ చూశారు. సింహదావ్రం తెరుచుకుని శాసుత్రుల్ గారు, ఆ వెనుక ఆదురాద్గా పారవ్తమమ్, నాగుమయయ్ను సమీపించారు. కోళుల్ కూశాయి. 

మౌనంగా చినన్కొడుకు పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు శాసుత్రుల్గారు. నెమమ్దిగా తాను చూసిన కల గురించి తండిర్కి చెపాప్డు నాగుమయయ్. 
ఆనందంగా కొడుకు తలమీద నిమిరాడు శాసుత్రుల్గారు ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుల్. అంతలోనే నిసస్తుత్వతో ముడుచుకునన్టుల్ తలదించుకుని ఆలోచనలలో 
మునిగిపోయాడు. ఆయనకు తాను అపప్టిదాకా చూసిన కల గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆ కల ఆ రాతేర్ కాదు, గత నెలరోజులుగా ఆయనను వెంటాడి వేధిసుత్నన్ది. 
పదిహేడేళల్కిర్తం మొదటిసారిగా కనిపించి, కళెళ్దురుగా కాలనాగు కాటుకు గురై కనుమూసిన తాత కలలో కనిపిసుత్నాన్డు పర్తి రోజూ. ఉలుకూ పలుకూ 
లేకుండా మౌనంగా రాతర్ంతా ఎదురుగా కూరుచ్ని వునన్టుట్ కనిపిసాత్డు, అంతే. 

కల చెదురుతుంది. మెలకువ వసుత్ంది. పితృదేవతలు అలా పర్తినితయ్మూ దరశ్నమివవ్డం మంచిదికాదని తెలుసు శాసుత్రుల్ గారికి.  
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ఏదో అనరధ్ం జరుగబోతునన్దని గత కొదిద్రోజులుగా ఆయన మనసు శంకిసుత్నన్ది.  
కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని సాన్నం, సంధాయ్వందనం ముగించుకుని కచచ్డం ఎకుక్తుండగా కలవరం చెలరేగింది. పెదద్ బాబు మరలా 

ఎటో వెళిల్పోయాడని పనివాళుళ్ కంగారుపడుతూ వారత్ తెచాచ్రు. అపప్టికి రెండు మాసాలుగా ఒక ఔషధానిన్ సిదధ్ంచేసుత్నాన్డు శాసుత్రుల్గారు. ఈ 
రోజుతపప్నిసరిగా వెళాళ్లి, లేకుంటే రెండుమాసాల పర్యతన్ం వృధా అవుతుంది. సింహాచలం రాజావారి చినన్రాణి కోసం ఒక ఔషధానిన్ సిదధ్ం చేసుత్నాన్డు 
ఆయన. నాగవరపాప్డు అగర్హారానికి జమిలివాయి కొండకు సరిగా మధయ్లో ఎడారిలాంటి ఇసుకనేలలు, ఊసరకేష్తార్లు వునాన్యి. అకక్డ బర్హమ్జెముడు, 
నాగజెముడు, బొంతజెముడు, సనన్జెముడు మొదలైన రకరకాల జెముడు మొకక్లు దటట్ంగా పెరిగివుంటాయి. సరిగాగ్ ఉపయోగించడం తెలిసేత్ అవి 
దివయ్మైన ఔషధాలుగా మారుతాయి.  

బర్హమ్జెముడు కాండానిన్ తొలిచి, సర్వించే పాలలాంటి దర్వంలో మంచిపసుపుకొమమ్లను మూడురోజులు నానబెటిట్, తరువాత 
మూడురోజులు ఎండబెటాట్లి. అలా ఏడుసారుల్ చేసి, ఆ పసుపుకొముమ్లను అరగదీసి ఆ గంధానిన్ లేపనంగా పూసేత్ ఎంతటి భయంకరమైన చరమ్వాయ్ధి 
అయినా కనిపించకుండా పోతుంది. అనన్ను మరలా వెతికి పటుట్కునివచేచ్ బాధయ్తను నాగుమయయ్కు అపప్గించి, భారయ్కు జాగర్తత్లు చెపిప్ కచచ్డం ఎకిక్, 
ముందుకు కదిలించుమని చెపాప్డు తోలేవాడికి.  

ఎడల్ మువవ్ల చపుప్డు ఆగి, బండితోలేవాడి హెచచ్రిక వినిపించి తన ఆలోచనలలోనుండి బయటపడి, బండి దిగాడు శాసుత్రుల్గారు. 
పది, పదిహేను, యిరవై అడుగుల ఎతుత్న పెరిగిన నానాజాతుల జెముడు పొదలను సమీపించాడు. పొదలను సమీపిసుత్ండగా ఆయనను గమనించి సరసరా 
వెనకుక్ తపుప్కునన్ ఆకారానిన్ ఆయన గమనించలేదు.  

రెండునిలువుల ఎతుత్న పెరిగిన బర్హమ్జెముడు మొకక్లకు గుచిచ్న పసుపుకొముమ్లను జాగర్తత్గా మూటగటుట్కునాన్డు. 
వెనుదిరుగుతుండగా ఆ వెనుక వునన్ నాగజెముడు మొకక్లముళళ్కు చికిక్, వీసుత్నన్ వడగాలులకు పైకెగిరిన పచచ్ని పై వసత్రం కనిపించింది. జెండాలా 
ఎగురుతునన్ దానిన్ గమనించి, చుటూట్ తిరిగి వెనకుక్ నడిచాడు శాసుత్రుల్గారు. కొదిద్గా ఎడంగా వుండి గమనిసుత్నన్ బండితోలే పాలేరు ఆయనను వేగంగా 
అనుసరించాడు. వీరి రాకను గమనించి మెరుపులా వెనుక వునన్ మటిట్దిబబ్లను దాటుకుని, ఆ వెనుక తుపప్లు, పొదలమధయ్కు వెళిళ్పోయింది వికృతమైన 
ఆకారం.  

కొనిన్క్షణాలపాటు పరిశీలనగా చూసి ఆ ఉతత్రీయానిన్ గురుత్పటాట్డు శాసుత్రుల్గారు. మంగళగిరి నేతగాళల్ పనితనానికి మచుచ్తునక ఆ 
ఉతత్రీయం. మంగళగిరి జమీందారు రెండు నెలల కిర్తం ఉగాది ఉతస్వాలకు ఆహావ్నించి సమరిప్ంచిన వసాత్ర్లలోది. అది అకక్డికి ఎలా వచిచ్ందో 
వూహించగలిగాడు. గత రాతిర్ బలవంతంగా సాన్నం చేయించి, ఆ వసాత్ర్నేన్ పెదద్కొడుకు నడుముకు జాగర్తత్గా చుటిట్ంచాడు తన చినన్కొడుకు 
నాగుమయయ్తో. వెనుదిరిగి కనుచూపుమేరా కలయజూశాడు శాసుత్రుల్గారు. అరథ్ం చేసుకునన్ బండివాడూ చుటూట్ కలయజూశాడు, పెదద్ బాబుకోసం. 
అలల్ంత దూరంలో వునన్ తుపప్లవైపు అడుగులేశాడు. గమనించిన ఆ వికృతాకారం వడిగా  వెనుక వునన్ కందకంలాంటి నెరెర్లోకి జారుకుంది. అంతే 
వేగంతో వెనుక వునన్ దిబబ్లచాటుకు తపుప్కుంది. కొంతమేర కలయజూసి వెనుతిరిగారు యిదద్రూ. ఆ వసాత్ర్నిన్ తీసుకుందామని దగగ్రకు నడిచి, అంతలోనే 
ఆ ఆలోచన విరమించుకుని బండివైపు నడిచాడు శాసుత్రుల్గారు.  

గడిచిన ఒకటినన్ర దశాబద్కాలపు పరదాల మాటుకు మళీళ్ వెళిపోయాడు శాసుత్రుల్గారు. రెండునన్ర గంటల పర్యాణం ఎలా జరిగిందో 
గమనించలేదు. ఊరుకు చేరుకునన్ది కచచ్డం. అలల్ంత దూరంలో యింటిముందు గుంపులు గుంపులుగా జన సమూహానిన్ చూసి కీడు శంకించింది 
మనసు. కచచ్డం ముందుకు వెళిళ్నకొదీద్ బిగగ్రగా రోదిసుత్నన్ ఆడగొంతుకలు వినిపించాయి. గుండెలు బాదుకుంటూ పెదద్పెటుట్న శోకాలు పెడుతూ 
కచచ్డంవైపు పరుగెతుత్కొసుత్నన్ మగవాళుళ్ కనిపించారు. ఇంటిముందు కచచ్డం ఆగింది. ఆందోళనతో దూకినటుట్గా వడిగా దిగబోయి వయోభారంతో 
తూలాడు శాసుత్రుల్గారు. శోకాలు పెడుతూనే చపుప్న ముందుకు దూకి, ఆయనకు వూతంగా నిలిచి, పొదివి పటుట్కుని ముందుకు నడిపించారు యిదద్రు. 
ఎదురుగా కనిపించిన దృశాయ్నిన్  చూసి శివశివా అని ఆరత్నాదాలు చేసూత్ కుపప్కూలాడు శాసుత్రుల్గారు.     

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