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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)

 పడమటి గదిలోనుండి పెదద్గా అరుపులు, మూలుగులు వినబడుతునాన్యి. పర్సవ వేదన పడుతునన్ పారవ్తమమ్ కేకలు అవి. చూరుదించిన 
నడవాలో ఉదివ్గన్ంగా పచారుల్ చేసుత్నాన్డు శంకరశాసుత్రుల్ గారు. బింకంగా ఆయనకు ధైరయ్ం చెబుతూ తాము అధైరయ్పడుతునాన్రు గార్మసుథ్లు కొందరు. 
లోపలనుండి అరుపు వినిపించినపుడలాల్ ఉలికి పడుతునాన్రు. పైపెచుచ్ పైపై గాంభీరయ్ంతో 'పరేల్దు తేలిగాగ్నే అయిపోతుంది, కంగారు పడకండి' అంటూ 
తాము కంగారు పడిపోతునాన్రు. మధయ్మధయ్ లోపలినుండి బయటకు తొంగిచూసి వెళుతునాన్రు కొందరు మహిళలు. మంతర్సాని నాగవవ్ 
సముదాయింపులు, పారవ్తమమ్ అరుపులు వినిపిసూత్నే వునాన్యి.  

అంతకంతకు శాసుత్రుల్ గారికి కంగారు ఎకుక్వైపోతునన్ది.  ఉనన్టుట్ండి పెదద్కేక, సంబరంగా నాగవవ్ కేక వినిపించాయి. కొంత విరామం 
తరువాత పురిటికందు ఏడుపు వినిపించింది. పురిటిగదిలో ఆడవాళళ్ గొంతులు సంతోషంగా వినిపించాయి. లోపలినుండి పరుగున వసుత్నన్ కాలి అందెల 
సవవ్డి వినిపించింది. సింహదావ్రం తెరుచుకుని ఒక తల బయటకు కనిపించింది. ' మగపిలాల్డు ' అనన్ది చిరు సిగుగ్, చిరునవువ్ కలబోసి. తానేదో 
అడగడానికి శాసుత్రుల్గారు నోరు తెరిచారు. ఆయన అనుకునన్దేదో అడగకముందే లోపలినుండి మరొకసారి పారవ్తమమ్ కేక వినిపించింది. వెనువెంటనే 
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ఆశచ్రయ్ంగా చిరు కేకతో నాగవవ్ గొంతు వినిపించింది. 'కవలలు..' మరుక్షణం భయంతో సంభర్మంతో పెదద్గా అరిచిన అరుపు వినిపించింది. వెనువెంటనే 
లోపలునన్ ఆడవాళుల్ అందరూ భయంతో అరిచిన కేకలు వినిపించాయి. ఒకక్ గంతులో దావ్రం వదద్కు చేరుకునాన్డు శాసుత్రుల్ గారు. కొందరు ఆయనను 
అనుసరించారు. తలుపులమీద చేతులు పడకముందే అవే విసురుగా తెరుచుకునాన్యి.  

నిలువెలాల్ వణికిపోతూ కనిపించింది అంతకుముందు శుభవారత్ను అందించిన మహిళ. 'ఏమయియ్ంది? ఎందుకలా అరుసుత్నాన్రు?పారవ్తి 
సప్ృహలో ఉనన్దా? కవలలు బాగునాన్రా?' ఎడతెరపి లేకుండా పర్శన్ల వరష్ం కురిపించాడు శాసుత్రుల్ గారు. ఆ సతరీ నుండి సమాధానం వచేచ్లోపే 'లోపలికి 
రావచచ్యాయ్! భయమేమీ లేదులెండి' అనన్ నాగమమ్ గొంతు వినిపించింది. పరుగున లోపలికి  వెళాళ్డు శాసుత్రుల్గారు. మగతగా కనులుమూసుకుని ఉనన్ది 
పారవ్తమమ్. కొదిద్గా పకక్న మెతత్గా పరచిన గుడడ్ల మధయ్న, ఉయాయ్లలో యిదద్రు మగశిశువులు అపుప్డే విచుచ్కునన్ జంటకలువలలాగా వునాన్రు. రెండు 
కలువలు, ఒకటి తెలల్ కలువ, మరొకటి నలల్ కలువ! ఆగీ ఆగీ సనన్గా లేత గొంతులతో ' ఉవావ్ ఉవావ్ ' అని రోదిసుత్నాన్రు. నాగవవ్ యింకా కంపిసూత్నే 
వునన్టుట్ చాపి, శిశువులవైపు చూపిసుత్నన్ చేయి చెబుతునన్ది.  

ఒకక్గంతులో శిశువుల వదద్కు చేరుకునాన్డు శాసుత్రుల్గారు. యిదద్రు శిశువులను చూపులతో తడుముతునన్టుల్ తేరిపారా చూడడంతోనే 
ఉలికిపడడ్టుల్గా వెనకుక్ అడుగువేశాడు. అపర్యతన్ంగా విసమ్యము, భయము కలగలిసిన చిరు కేక వెలువడింది ఆయన గొంతునుండి. పసిడి మిసిమి 
కలిసిన తెలుపు ఛాయలో అపుప్డే విచిచ్న తెలల్కలువలా  మెరిసిపోతునాన్డు ఒక శిశువు. చూసేవాళుల్ శరీరాలు గగురుపొడిచేలా శిశువు ఛాతీనుండి 
పొతిత్కడుపు దిగువ వరకూ పడగవిపిప్న తార్చు పచచ్ పొడిచినటుల్నన్ది. చేయితిరిగిన చితర్కారుడు అపుప్డే చితిర్ంచిన నలల్తార్చు బొమమ్లా వునన్ది. తెలల్ 
జామపండులాంటి శరీరం మీద కొటొట్చినటుల్గా కనిపిసుత్నన్ నలల్ని తార్చు బొమమ్!  

శిశువు బులిల్ పొటట్మీద బొడుడ్చుటూట్ రెండు చుటట్లు చుటిట్, బొడుడ్కిందకు తోకను వేళాళ్డేసి ఉనన్ నలల్తార్చు చితర్ం! వాడి చినిన్ ఛాతీమధయ్ 
విచుచ్కునన్ పడగతో వునన్ నలల్తార్చు చితర్ం. వాడు ఊపిరి పీలుచ్కుని వదులుతునన్పుప్డు లేత ఛాతీ కదులుతుంటే పడగవిపిప్ వూగుతునన్ నలల్ తార్చులా 
భార్ంతిని కలిగిసుత్నన్ది. తడబడుతూ ఆ శిశువును సమీపించింది నాగవవ్. ఒడుపుగా వాడిని చేతులలోకి తీసుకుని వాడి వీపును చూపించింది శాసుత్రుల్ 
గారికి. ఈసారి అందరికీ వినిపించేలా పెదద్గా శివ శివా అని కేకవేసూత్ తతత్రపాటుతో వెనుకకు అడుగు వేశాడు శాసుత్రుల్ గారు. పొటట్మీద ముందువైపు 
వునన్టేల్, వెనుక, వీపుమీద కూడాశర్దధ్గా వేసిన చితర్ంలా, తీరిచ్ దిదిద్న పచచ్లా ఉనన్ది పడగవిపిప్న తార్చు బొమమ్!  

శంకర శాసుత్రుల్ గారు నిలువెలాల్ వణుకుతునన్ సంగతి తెలుసుత్నన్ది. మౌనంగా గది మూలలకు ఒదిగిపోయిన మహిళలు నివెవ్రపోయి 
చూసుత్నాన్రు, వారి వణుకు యింకా తగగ్లేదు. మధయ్ మధయ్ శిశువుల ఏడుపు ధవ్నులు వినిప్ంచి ఆగిపోయినపుడు ఉఛావ్స నిశావ్సాల ధవ్ని కూడా 
వినబడేంత నిశశ్బద్ం అలుముకుంటునన్ది పురిటి గదిలో. కొదిద్గా మెసిలి కనులు తెరిచి చూసింది పారవ్తమమ్. భరత్ కనిపించాడు. యిదద్రు శిశువులు 
కనిపించారు. అలసటగా చిరునవువ్తో అరవిచుచ్కునన్ పెదవులతో అంతలోనే మరలా మగతగా కనులు మూసుకుంది. 

' ఎందుకు? ఎందుకిలా? నాగదోషమా? శాపమా?' తనలో తానే గొణుగుతునన్టుల్గా అంటూ దగగ్రికి వెళిల్ శిశువులను పరీక్షగా చూశాడు 
శాసుత్రుల్ గారు. రెండవ శిశువు చామనఛాయలో వునాన్డు. వాడికి ఏ అసహజమైన లక్షణాలూ లేవు. తలీల్ కొడుకులను,ఒకమూలకు ఒదిగిపోయిన  
మహిళలను, నాగవవ్ను కలలో వునన్వాడు చూసుత్నన్టుల్ కలయజూశాడు. పురిటిగది బయట వునన్వాళల్కు సంగతి తెలిసిపోయినటుల్ంది. గుసగుసగా 
మాటాల్డుకుంటునన్పప్టికీ విషయం తెలుసూత్నే వునన్ది. శాసుత్రుల్ గారికి వునన్టుల్ండి నినన్ మధాయ్హన్ం పిలువకుండా వఛిచ్, చెపప్కుండా మాయమైన 
నాగసాధువు గురుత్కొచాచ్డు.  

భారయ్వునన్ పురిటిమంచం వైపు నడిచి కొనిన్ నిముషాలు చూపులతోనే సేద దీరుసుత్నన్టుల్ తేరిపారా చూశాడు. మరణయాతనకు తీసిపోని 
పర్సవయాతనను అనుభవించి అలిసి మగతలో వునన్ది ఆమె. పిలల్కు జనమ్ తలుల్లకు పునరజ్నమ్! సాయంసంధయ్లో అపుప్డే ముడుచుకుంటునన్ కమలంలా 
వునన్ది ఆమె. జాలి, దయ, కృతజఞ్త, పేర్మ, మురిపెం అనిన్ భావాలూ ముపిప్రిగొనన్ చూపులతో భారయ్ను నిలువెలాల్ తడిమాడు. అంతలోనే శిశువు 
ఒంటిమీది తార్చు బొమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది. చటుకుక్న తలతిపిప్ అటువైపు చూశాడు పరిశీలనగా. పిడికిళుల్ బిగించి, చినిన్ నోరు తెరిచి తెరుచుకుని 
నిదురబోతునాన్డు, వాడికెంత అలసట అయియ్ందో! ఇపుప్డు ఏ విసమ్యము, భయము అనిపించలేదు ఆయనకు. పెదవులపై చిరునవువ్ మెరిసింది, వింత 
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దృశాయ్నిన్ చూసుత్నన్టుల్. అపర్యతన్ంగా 'నాగుమయయ్' అనన్ పదం వెలువడింది నోటివెంట. దగగ్రకు వెళిల్, మరొకసారి యిదద్రు శిశువులను ఆపాదమసత్కం 
పరిశీలనగా చూసి బయటకు నడిచాడు. ఒకక్సారి ఆ నాగసాధువు మరలా పర్తయ్క్షమై, దరశ్నమిసేత్ బాగుండు అనిపించింది మనసులో. 

నడవాలో తమలో తాము గుసగుసలాడుతునన్ వారు శాసుత్రుల్ గారు బయటకు రావడంతో లేచి ఆయన యేమి చెబుతాడా అని కుతూహలంగా 
చూసుత్నాన్రు. యేవో ఆలోచనలలో మునిగిపోయినవాడిలా నెమమ్దిగా బయటకు నడిచాడు ఆయన. అరుగుమీద చేరగిలబడి నినన్ సాధువు కూరుచ్నన్ 
సథ్లానేన్ రెపప్కొటట్కుండా చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఆ విచితర్మైన చూపులు, జడలు కటిట్ పాదాలకు ఆనుతునన్ ఆ జుటుట్, వదలకుండా పటుట్కునన్ ఆ తిర్శూలం 
గురుత్కొచాచ్యి. బొడుడ్ కిర్ందకు జారిన తెలల్ని గడడ్ం, చేతిలో పుఱెఱ్ గురుత్కొచాచ్యి. క్షణాలలో యిదద్రు మనుషుల అనాన్నిన్, ఒక నిండు అరటి గెలను ఆబగా 
ఊడిచ్పారేసిన తిండి గురుత్కొచిచ్ంది. భారయ్కు పర్సాదంగా ఎంగిలిచేతోత్ యిచిచ్న అరటిపండు గురుత్కొచిచ్ంది.  

లౌకిక సమాజంతో సంబంధాలు తెంచుకునన్వాళుళ్ నాగసాధువులు. అణిమాది అషట్సిధుధ్లను కైవసం చేసుకునన్వారు. తినేది మానవ కపాలాలలో 
తిండి, వుండేది శమ్శానాలలో, అది కూడా ఎవరికంటబడకుండా. ఖననం చేసిన పీనుగులను పీకుక్ తినడం, శవ దహనం చేసిన బూడిదను పూసుకోడం, 
శవాలమీద కూరుచ్ని రోజులతరబడి హఠయోగ సాధన, నగన్ంగా శూలధారులై, మానవ కపాలధారులై తిరగడం వారి లక్షణం. నిరంతరం పరమశివుడి 
ధాయ్నంలో వుంటారు. వెళాళ్లి అనుకునన్ దగగ్రకు అనాయాసంగా ఆకాశయానంలో వెళిళ్పోతారుట! తన తాత వీరభదర్ శాసుత్ర్లవారు చినన్పుడు తనను 
ఒళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని, గుహలాల్ నోళుల్ తెరుచుకుని వింటునన్ గార్మసుథ్లతో చెపిప్న మాటలు గురుత్కొచాచ్యి ఆయనకు.   

మహాకుంభమేళాకు పర్యాగసాన్నానికి వెళిళ్నపుడు నాగసాధువులను పర్తయ్క్షంగా చూశాటట్ తన తాత. ఎటునుంచి, ఎలా వచాచ్రో తెలియకుండా 
వునన్టుట్ండి వేలసంఖయ్లో నదీ తీరంలో పర్తయ్క్షమయాయ్రుట. మహాకుంభమేళా చివరి రోజున నదిలో సాన్నాలు చేసి, గటెట్కిక్, తరావ్త ఒకక్రు కూడా 
కనిపించకుండా మంతర్ం వేసినటుట్ మాయమై పోయారుట! వారి గురించి వినడమే తపప్ ఈ పార్ంతాలలో వారిని ఎవరూ, ఎనన్డూ చూసిన జాడలు లేవు 
యిపప్టిదాకా. తన తాత వీరభదర్శాసిత్ తండిర్ సదాశివశాసిత్. ఆయన తన కొడుకు ఏడేళల్వయసువాడైన తరావ్త ఉపనయనం చేసి, మరాన్డు కనిపించకుండా 
పోయాటట్. షుమారు పదిహేనేళల్ తరావ్త శివారుగార్మం అయయ్వారిగూడానికి చెందిన కాపులు ఒకాయన బదరీనాధం వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ కనిపించాటట్! 
గురుత్పటిట్ దగగ్రకు వెళిల్ పలకరించగానే తేరిపారా చూసి, పరుగున మాయమయాయ్డుట!  

పెరిగి పెదద్వాడైనతరావ్త పర్తి నదీ పుషక్రానికి తీరథ్సాన్నానికి వెళేళ్వాడు వీరభదర్శాసిత్. ఏ తీరథ్ంలోనైనా తన తండిర్ కనిపిసాత్డేమోననే  ఆశ ఒక 
కారణం! ముపైప్ ఆరు సంవతస్రాలు దేశంలోని అనిన్ నదులలో, అనిన్ తీరాథ్లలో సాన్నం చేశాడట వీరభదర్శాసిత్. ఎకక్డా నాగసాధువులు కనిపించలేదు. 
మూడుసారుల్ మూడు మహాకుంభమేళాలలో మాతర్మే కనిపించారుట. తాను తొంభైయేళళ్ వయసులో చనిపోయేముందు కూడా తండిర్ని తలుచుకుని 
కనీన్ళుల్ పెటుట్కునాన్డు వీరభదర్శాసిత్. నినన్ ఆ సాధువు కనిపించి వెళిళ్పోయిన తరువాత శంకరశాసుత్రుల్ చాలాసేపు అలోచించి దృఢపరుచుకునాన్డు, ఆ 
వచిచ్ంది నాగసాధువు కావచుచ్ అని! నాగసాధువుతో మొదలై, దశాబాద్ల కిర్తానికి, తన బాలాయ్నికి కొటుట్కుపోయాడు శంకరశాసుత్రుల్, అలలై ఎగిసిన 
ఆలోచనలలో.   

అరుగుచుటూట్ చేతులు కటుట్కుని చూసుత్నన్వారు ఆ మౌనానిన్ భరించలేకపోతునాన్రు. ఇక వుండబటట్లేక ఒక వయ్కిత్ నోరు తెరిచాడు. 'అయాయ్! 
ఎందుకు యిటాల్ జరిగిందయాయ్? నరదృషాట్? నాగదోషమా? చేతబడా?' అంటూ యింకా ఏదో అడగబోయాడు, విరామం లేకుండా. మనకేం తెలుసు 
అనన్టుల్ పెదవివిరిచి, చేతులు తిపాప్డు శాసుత్రుల్గారు. ఉనన్టుట్ండి ఆయనకు నినన్ సాధువు యిచిచ్న రాయి గురుత్కొచిచ్ంది. ' నాగమణి! నాగమణి! ' అనన్ 
మాటలు గురుత్కొచాచ్యి. ముదురు నీలిరంగులో నిమమ్కాయంత ఉనన్ది అది. తళతళ మెరుపు కాకుండా, నిసేత్జంగా, సానపెటట్ని మణిలా వునన్ది. పూరిత్గా 
గుండర్ంగా లేదు, యించుమించు బాదంకాయ ఆకారంలో వునన్ది. భారయ్కు పురిటినొపుప్లు మొదలవవ్డంతో తవ్రపడుతూ పూజామందిరంలో చేతికి 
అందిన చినిన్ రాగి పళెల్ంలో పెటాట్డు దానిన్. శివయయ్ చలల్గా చూసి, భారయ్కు సుఖపర్సవమై, పురిటిమైల తొలిగినతరావ్త యిలూల్ వాకిలీ శుదిధ్ చేసుకుని, 
ఆవుపాలతో ఆ మణిని కూడా శుదిధ్ చేసి, పూజామందిరంలో భదర్ంగా వుంచాలి అనుకునాన్డు. యిపుప్డు ఆ మణి గురుత్కొచిచ్ంది ఎందుకో. 

ఒకక్సారి ఆ మణిని చూదాద్మనిపించింది శంకరశాసుత్రల్వారికి. చివాలున లేచాడు. జారిపోతునన్ ఉతత్రీయానిన్ సరిచేసుకుంటూ పరుగున 
లోపలకు నడిచాడు. చూసుత్నన్వారు విసమ్యంతో ఆయనను అనుసరించి గుమమ్ంవదద్నే ఆగిపోయారు, లోపలికి చూసూత్. పూజగది ముందుకు వెళిల్, కొదిద్గా 



øöeTT~ www.koumudi.net @|æÁ˝Ÿ  2019 

   4  భ నీదీ పం 

సంశయించాడు శాసుత్రల్వారు. పురిటి మైలలో, పూజగదిని తెరవడం ఎందుకు అనుకునాన్డు, కానీ ఆగలేకపోయాడు. ఎందుకో ఒకక్సారి ఆ మణిని 
చూడాలి అనిపించింది బలంగా. దావ్రానికి కొదిద్గా దూరంగా జరిగి, ధోవతీ  

కుచిచ్ళళ్ను, ఉతత్రీయం కొసలను ఎగరకుండా ఒకచేతోత్ పటుట్కుని, ఒకచేతోత్ పూజగది గడియను మెలల్గా తొలిగించాడు. నెమమ్దిగా  తలుపులను 
లోపలకు నెటిట్ పూజామందిరంవైపు చూశాడు. అంతే! సగం తెరుచుకునన్ తలుపుమధయ్నుండి కనిపించిన దృశయ్ం ఆయనను నిలువెలాల్ కుదిపేసింది. 
భయంతో, సంభర్మంతో కెవువ్న కేకవేసి వెనకుక్ దూకాడు. 

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