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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

, మం

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే

సత్ లను,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

త్, తెలు ను అనుకుంటునన్

హ క గాథ. స తం సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద

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,
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక

హ క యోధుడి కథతో మొద

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

సత్వ దూరం కాని ఊహలతో

.శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ

భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ

తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే

త్

గిన

సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 42 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
నూనూగు మీసాల వయసులోనే పరిపూరణ్ జాఞ్ని అయినాడు నాగుమయయ్. నిరివ్కారంగా తండిర్కి అంతయ్కిర్యలు
జరిపించాడు. శంకరశాసుత్రుల్ గారి సాధన, బోధన, తపన వయ్రధ్ం కాలేదు. నాగుమయయ్ సమసత్ మంతర్శాసత్ర పర్వీణుడు అయినాడు. పర్తేయ్కించి నాగజాతికి
అపర గరుతమ్ంతుడు అయినాడు. కర్మేపీ నాగవరపాప్డులో పర్శాంతత నెలకొనన్ది.
నాగుమయయ్ అనన్ ఆ తరువాత ఎవరికీ కనబడలేదు. కళుళ్ కనబడక ఏ నూతిలోనో, ఏ కొండమీంచో పడి చనిపోయి వుంటాడు
అనాన్రు కొందరు. దేశాలు పటిట్పోవడం శంకరశాసుత్రుల్ గారి వంశంలో వునన్దే, నాగుమయయ్ అనన్కూడా అలాగే పోయి వుంటాడు, ఎపుప్డో తనే
తిరిగొసాత్డు అని తేలిచ్పారేశారు కొందరు. అసలు పారవ్తమమ్ కవలపిలల్లకు జనమ్నిచిచ్న రోజే దేవతా సరాప్నిన్ చంపేశాడు శంకరశాసుత్రుల్గారు. అదీగాక
వందేళళ్కిర్తం కనబడకుండా వెళిళ్పోయిన సదాశివశాసుత్రుల్ గారు ఆ యింటోల్ చావడానికే అనన్టుట్ తిరిగి రావడం, చావడం ఏంటి కరమ్ గాకుంటే? ఆ
దోషమే కొటిట్ంది. పెదద్బాబు గారికి నాగశాపం కొటిట్ంది అని తీరామ్నించారు కొందరు.
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పర్తి నాగులపంచమికీ పాండవులగుటట్మీద పెదద్ ఉతస్వాలు చేయించేవాడు నాగుమయయ్. పెదద్ గుండిగనిండా ఆవుపాలు తనే

సవ్యంగా పాండవులగుటట్ పైకి మోసేవాడు. అందరితో నాగ పూజలు చేయించి పంపించేవాడు. అపరాహణ్ము దాటిన తరావ్త ఎవరినీ కొండమీద
ఉండనిచేచ్వాడు కాదు. తనొకక్డూ కొండమీద సాయంతర్ము వరకూ గడిపి, చీకటిపడే సమయానికి కొండ దిగేవాడు. ఆవుపాలు అనీన్ అయిపోయేవి. వుటిట్
గుండిగను తనే కిర్ందకు మోసుకొచేచ్వాడు.
మరలా ముందటేడు నాగులపంచమి వరకూ కథలు కథలుగా చెపుప్కునేవాళుళ్ అందరూ. యిదద్రుమనుషులు లేపితేగానీ లేవని పెదద్
ఇతత్డి గుండిగ అది. కామధేనువులాల్ంటి వంద ఆవులను పితికితే ఆ గుండిగ నిండేది. దానిన్ ఒకక్డే భుజానికెతుత్కుని పాండవులగుటట్నెకేక్వాడు
నాగుమయయ్!
ఆ పాలు నాగుమయేయ్ తాగుతాడు, అందుకే దిషిట్ తగలకుండా అందరినీ కొండమీదినుండి పంపించెయయ్డం అనేవాళుళ్ కొంతమంది.
లేదు, లేదు, గుటట్మీది బిలంగుండా పాతాళంనుండి నాగరాజు వచిచ్ పాలుతాగుతాడు. అది ఎవరైనా చూసేత్ తలపగిలి చసాత్రు, అందుకే నాగుమయయ్
ఎవరినీ వుండనీయడు అని నమమ్కంగా చెపేప్వాళుళ్ కొందరు.
అంతా పర్శాంతంగా ఉనన్ది అనుకుంటుండగా పోయినేడు నాగులపంచమి సంబరాల దగగ్రినుండీ విచితర్మైన కథ మొదలైంది
నాగవరపాప్డులో. గార్మకంసలి ఒకక్గానొకక్ కూతురు సంపంగిని ఏదో దుషట్గర్హం పటుట్కుంది. ఆ నాగులపంచమినాడు నాగులకు కొలుపులు,
సంబరాలు ఐపోయాయి. సూరుయ్డు నడినెతిత్మీదికి రాగానే ఎపప్టాల్గే అందరూ ఉరుకులు పరుగులమీద కొండ దిగారు. సంపంగి యింటిలో లేదు.
తోటివాళళ్తో ఆటలు పాటలకోసం వెళిళ్ందేమో, నెమమ్దిగా వసుత్ందిలే అని చూశారు కొంతసేపు. ఎంతకూ సంపంగి యింటికి చేరుకోకపోవడంతో తండిర్
వీరభదార్చారి కూతురును వెదకడానికి బయలుదేరాడు ఆందోళనగా.
పొదుద్ గుంకబోతునన్ది. కొంతసేపటికి నాగుమయయ్ గుటట్దిగి వచేచ్ సమయం అవుతుంది అనగా, యింటికి చేరుకుంది సంపంగి.
రావడం కూడా ఎవరో వెంటబడి తరుముతుంటే ఆగకుండా పరుగెతుత్కొచిచ్నటుల్ రొపుప్కుంటూ వచిచ్ంది. కలవరపడిపోతూ, వణికిపోతునన్ది. ఏమైంది అని
తరచి తరచి అడిగితే కొండగోగు పూలకోసం సరదాగా గుటట్వెనుకవైపుకు లోయలోకి దిగి దారి కనుకోక్లేక పోయాను, భయమేసింది అని భోరుమనన్ది.
కానీ అది నిజంకాదు, ఏదో దాసుత్నన్ది అనిపించింది తండిర్కి. తరువాత కనుకుక్ందామని అపప్టికి వదిలేశాడు తండిర్.
ఆ రోజునుండీ విచితర్ంగా పర్వరిత్ంచడం మొదలెటిట్ంది సంపంగి. అరధ్రాతిర్వేళ లేచి యింటోల్ంచి వెళిళ్పోవడానికి పర్యతిన్ంచేది. ఎవరో
పిలుసుత్నన్టుల్ చటుకుక్న నిదర్లోంచి లేచి కూరుచ్నేది. చూపు, ధాయ్స అంతా పాండవులగుటట్మీదే. మాటాల్డితే, పాండవులగుటట్ గురించే. అందరి కనున్ గపిప్,
వేళాపాళా లేకుండా పాండవుల గుటట్మీదికి ఒకక్తే వెళుత్ంటే చూసినవాళుళ్ బలవంతంగా పటుట్కొచిచ్ తండిర్కి అపప్జెపాప్రు కొనిన్సారుల్.
ఇక అందరికీ, అనిన్టికీ పెదద్దికుక్ నాగుమయయ్ రంగంలోకి దిగాడు. ఎపప్టినుండి అలా మొదలయియ్ందీ ఆరా తీశాడు. మంతిర్ంచిన
తాయెతుత్ కటాట్డు. మైల సోకినపుప్డు తాయెతుత్ పనిచేయకుండా పోతుంది అని చెపాప్డు. పర్తినెలా రజసవ్ల సాన్నం ఐన తరావ్త మరలా తాయెతుత్
కటేట్వాడు. ఇలా కొంతకాలం నడిచింది. సంపంగి తీరు యింకా అధావ్నన్ంగా పరిణమించింది. చితర్ంగా ఆమెకు నాగుమయయ్మీద దేవ్షం పుటుట్కొచిచ్ంది!
నాగుమయయ్ ఎదుట పడడానికి నానా పర్ళయం చేసేది. చేతికి తాయెతుత్ పడడ్తరువాత విచితర్ంగా శాంతించేది.
ఆ సమయంలో నాగుమయయ్ ఓరుగలుల్ కోటకు వెళిల్ వారం రోజులు బసచేసి ఉనాన్డు. ఓరుగలుల్ పర్భువుల పర్తేయ్క దూతలు వచిచ్,
మేనాలో నాగుమయయ్ను రాజ లాంఛనాలతో తీసుకెళుత్ంటే నాగవరపాప్డు పులకించిపోయింది. ఓరుగలుల్ పర్భువుల కుమారెత్ అపుప్డు ఐదేళళ్ బాలిక. ఆమెకు
తీవర్మైన చరమ్వాయ్ధి సోకింది. రాచవైదుయ్లకు ఆ వాయ్ధి లొంగలేదు. ఒక విధమైన విషపర్యోగం వలన అలా జరిగిందని అభిపార్యపడాడ్రు రాచవైదుయ్లు.
ఆనోటా ఈనోటా నాగుమయయ్ పర్సకిత్ని విని దూతలతో ఆహావ్నానిన్ పంపారు ఓరుగలుల్ పర్భువులు.
రాకుమారెత్ నాడి చూసీ చూడడంతోనే విషపర్భావం వలన జరిగింది అని చెపాప్డు నాగుమయయ్. అయితే అది రాజదోర్హుల
విషపర్యోగం కాదు అని సప్షట్ం చేశాడు. ఒకవిధమైన మినాన్గు చిమిమ్న విషపు చిందులు పడిన కారణంగా ఆ వాయ్ధి సోకింది అని చెపాప్డు. చెటుట్నుండి
చెటుట్కు ఎగురుతూ ఉంటుంది ఆ భయంకరమైన విషసరప్ం అని చెపాప్డు. వింటునన్ రాచవైదుయ్లు పరిహాసంగా నవావ్రు.
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పర్భువుల అనుమతితో ఆయన ఉదాయ్నవనంలోకి అందరినీ తీసుకుని వెళాళ్డు నాగుమయయ్. మరగకాచిన
నువువ్ల నూనెను శరీరము నిండా పటిట్ంచుకునాన్డు. నైరుతిలో వునన్ పెదద్ పునాన్గచెటుట్ మీదకు తనే ఎకాక్డు.
అందరూ చూసుత్ండగా చిటారుకొమమ్కు దూకి పోతునన్ ఆ విషసరాప్నిన్ పటుట్కునాన్డు. మణికటుట్ లావున, మూడు మూరల పొడవున

నలల్ని పొడలతో భయంకరంగా వునన్ది ఆ సరప్ం. తెలల్ని నురుగు చిందులలాగా విషానిన్ పాతిక గజాల దూరంవరకూ చిముమ్తునన్ది. దానిన్ చంపబోతునన్
రాజభటులను వారించి, తనే సవ్యంగా దానిన్ అడవిలోకి వదిలిపెటాట్డు నాగుమయయ్. రాకుమారెత్కు ఔషధానిన్ తయారుజేసి యిచాచ్డు. పర్భువుల ఘన
సతాక్రానిన్, కానుకలను అందుకని, పలల్కీలో ఆ సాయంతర్మే ఊరుకు చేరుకునాన్డు. ఆ తెలల్వారు ఝామున సంపంగి యింటోల్ కనిపించకుండా
పోయింది.
సంపంగి తండిర్ పరుగునవచిచ్ విషయం చెపప్గానే అందరినీ సిదధ్ం చేశాడు నాగుమయయ్. ఏం జరగాలో, ఎలా జరగాలో చెపాప్డు.
పిరికివాళళ్ను, మానసికంగా బలహీనమైన వాళళ్ను రావదద్ని ముందే చెపాప్డు. భయంకరమైన సంఘటనలు జరుగవచుచ్ అని ముందే హెచచ్రించి
అందరినీ సిదధ్పరిచాడు. కనులారా చూసినా నమమ్కం కలగని సంఘటనలమధయ్ సంపంగిని రకిష్ంచి నాగవరపాప్డు బాట పటాట్డు.
************************
'శివయాయ్!' అనన్ పిలుపుతో దశాబాద్ల జాఞ్పకాలనుండి తేరుకునాన్డు ఆ వృదుధ్డు శివయయ్. గార్మ పొలిమేరలోల్కి వచిచ్నటుల్
గమనించాడు. అపప్టిదాకా నాగుమయయ్ పాట పాడుతునన్ యువకుడు యింకా కూనిరాగాలు తీసూత్నే వునాన్డు. సంపంగిని తండిర్కి అపప్జెపిప్, యింటికి
చేరినతరావ్త చేయాలిస్న పనుల గురించి హెచచ్రించాడు నాగుమయయ్. అందరినీ యిళళ్కు పంపించివేశాడు. తనూ వెళళ్బోయిన శివయయ్ను వారించాడు.
' సగం కథ నీకు తెలిసిందే శివయాయ్!' అనాన్డు నాగుమయయ్ పర్శాంతంగా.
' నేనెంత వాడిని సామీ! నాకేం తెలుసు?' అనాన్డు శివయయ్. ' ఆరోజు ముసి ముసి చీకటిలో నానన్గారు చివరి క్షణాలలో చెపిప్ందంతా
వినాన్వుగా శివయాయ్!'
అనన్ మాటలు పూరిత్ కాకముందే నాగుమయయ్ పాదాలమీద పడిపోయాడు శివయయ్.
' పెదద్బాబు ఎపుప్డొసాత్డో, తమరికీ పెదద్యయ్గారికీ ఏం కీడు జరుగుతుందో అని నేనూ, నా కొడుకులూ వంతులేసుకుని కనిపెటుట్కుని
వునాన్మయాయ్! అంతకు మించి ఏమీ లేదు' అనాన్డు శివయయ్.
' అనన్యయ్ పాండవులగుటట్మీద బిలంలోకి చేరుకునాన్డు శివయాయ్! అపప్టినుండీ అకక్డే వునాన్డు! బయటకు రాకుండా కటుట్ వేశాను.
పేరుకే మనిషి! నాగమణి శరీరంలో పూరిత్గా కరిగిపోయి, మానవసరప్ం అయినాడు శివయాయ్!! పునన్మి రోజులలో కామంతో దహించుకుపోయేవాడు.
ఉనన్టుట్ండి చనిపోయిన యువతులందరూ తను కామంతో కాటు వేసినవాళేళ్!
ఒకక్ క్షణం నిలువెలాల్ కంపించిపోయాడు శివయయ్. నాగుమయయ్ కొనసాగించాడు. ' తోడబుటిట్నవాడు.. నానన్గారికి మాట యిచాచ్ను..
అందుకే పర్తి నాగులపంచమికీ కొలుపులు చేసి, శాంతింపజేసుత్నాన్ను శివయాయ్! ఆ భయంకరమైన ఆడతార్చుతో కాపురంవలన ఒక రకమైన పరిమళం
వచిచ్ంది తనకు. రకత్ంలో కలిసిపోయిన దివయ్మైన నాగమణి కారణంగా తలలో మణి పెరగడం మొదలైంది. తలనుండి పగడపు కాంతులు రావడం
మొదలైంది. కనయ్లకు రజసవ్లా సమయంలో ఆ పరిమళం సోకినా, ఈ మణికాంతులు కనిపించినా కర్మంగా సమోమ్హితులు అవుతారు. వశులవుతారు. ఆ
కామకేళిలో తటుట్కోలేక పార్ణాలు కోలోప్తారు'
' పోయిన నాగులపంచమినాడు సంపంగి కుతూహలానిన్ ఆపుకోలేకపోయింది. అందరినీ పంపించి, నాగుమయయ్ ఒకక్డూ పాండవుల
గుటట్మీద ఏం చేసాత్డో కనిపెడదాము అనుకునన్ది! రజసవ్లగా వుండికూడా చెటెట్కిక్ చాటుగా అంతా చూసింది. నా అనన్.. పాములా పాకుతూవచిచ్..
నామీద నిసస్హాయంగా బుసలు కొడుతూ.. గుండిగలో ఆవుపాలు తాగడం చూసింది.. ఆ మదపువాసన, ఆ మణికాంతులు ఆమెను లొంగదీసుకునాన్యి!
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ఆ పొందుకోసం వెరెర్తిత్పోయింది! ఇక ఆగలేక పాండవులగుటట్ మీదకు పరుగుపెటిట్ంది. బిలంలోకి కాలుపెటిట్ంది. నా అనన్ తన తలమీదకెకిక్ంచుకుని
పేర్మగా తీసుకెళాద్మనుకునాన్డు '
నమమ్లేనటుట్గా వింటునాన్డు శివయయ్. ఊడి బయటకు వసాత్యేమో అనన్ంతగా గుడుల్వెళళ్బెటుట్కుని, నోరుతెరిచి
వింటునాన్డు. సనన్గా వణుకుతూనన్ గొంతుతో ' ఆ చనిపోయిన పెదద్ సరప్ం..' అని మధయ్లో ఆగిపోయాడు. 'అనన్యయ్ కాదు! అది
ఆడతార్చు! ఆ బిలంలో తనను పెనవేసుకుని వుంటుంది' నిరిల్పత్ంగా చెపాప్డు నాగుమయయ్. భయంతోనో, కంపరంతోనో కీచుగా అరిచాడు శివయయ్. '
పెదబాబు..' అని ఏమనాలో తెలియనటుట్, ఏదో అడగబోయి ఆగిపోయాడు.
' పెదద్ బాబు కాదు, పెదద్ పాము!' అంటూ విరకిత్గా నవావ్డు నాగుమయయ్. ' ఇక బిలంనుండి బయటకు రాలేడు. పడగశిల దిగబడి
బిలం మూసుకుపోయింది. అందులోనే వుంటాడు.. ఎనాన్ళోళ్..యెనేన్ళోళ్..' అంటూ బాధగా నుదురు పటుట్కునాన్డు నాగుమయయ్. నాగుమయయ్
చెంపలమీదుగా జారి, అందమైన గడడ్పు నొకుక్ను నింపి, విశాలమైన ఛాతీమీదకు చేరి, అకక్డ యింకిపోయాయి అరుదైన కనీన్టిబొటుల్.
***********
ఆ కంఠసవ్రం ఎకక్డో వినన్దానిలా పదే పదే పర్తిధవ్నిసుత్నన్ది.

ఆ ముఖం, ఆ ఆకారం అలలకు నీటిమీద చెదిరిపోతునన

పర్తిబింబంలా తునాతునకలు అవుతునన్ది. కర్మేపీ దూరంగా..దూరంగా వినిపిసూత్ పోతునన్ది ఆ గొంతు! మంచు పరదాలమాటున మాయమైనటుల్ మసక
మసకగా ఆ రూపం వూయలలూగుతునన్టుల్గా కరిగిపోయింది.
అంతకంతకూ అసప్షట్ంగా చెదిరిపోతునన్ ఆ ఆకారం సాథ్నంలో కర్మకర్మంగా దూరంనుండి దగగ్రవుతునన్టుల్ సప్షట్ంగా
కనిపించసాగింది మరొక రూపం. అదే ముఖంలా ఉనన్ది. అవే పోలికలు! గడడ్ం మీద ముదుద్గా అదే అందమైన నొకుక్! అవే ఉంగరాల ముంగురులు తల
వూపుతునన్పుప్డు చెంపలమీద నాటయ్మాడుతునాన్యి. కానీ, అడడ్ంగా రెండు కనుబొమలనూ కలిపి, నిలువుగా నుదురును దాటి పైకి వెళిల్, మాయమైన
అందమైన ఊరధ్వ్పుండార్లు! ఒక చేతిలో తంబుర చెవులకు తేనెలు పంచుతునన్ది. మరొక చేతిలో చిడతలు మధురంగా మోగుతునాన్యి.
ఆ కంఠం మధురంగా ధవ్నిసుత్నన్ది..' దేవా! పెదద్ తనంబు చేసి మిముమ్ మెపిప్ంచెద నంటినా, జాంబవంతుడు మీ సనిన్ధినే యునాన్డే,
దేవా..' సప్షట్ంగా చూసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు! చెవులకు సప్షట్ంగా వినబడుతునన్ది అదే గొంతు! ఆహారయ్ం మారిచ్న నటుడిలా ఉనాన్డు. పలుకులను
మారిచ్న వకత్లా ఉనాన్డు. కొతత్గా మొదలైన పాతకథలా వునన్ది. కృషణ్రాయలు చూసుత్నాన్డు, వింటునాన్డు, తెలుసుకుంటునాన్డు. కృషణ్మమ్ గలగలలతో
కథకు 'ఊ' కొడుతునన్టుల్నన్ది. భవానీ దీవ్పం మౌనసాకిష్లా గమనిసుత్నన్ది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
COMMENTS
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