1

భ నీదీ పం

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!

- 37 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
చూసుత్నన్ పర్జల హాహాకారాలతో కొండ దదద్రిలిల్పోయింది. కచిచ్తంగా పడగకు కిందనుండి తెగి రెండుముకక్లయియ్ంది ఆ మహాసరప్ం.
తోకభాగం బిలంలోనే వుండిపోవడంతో నెతుత్టిబుగగ్లా రకాత్నిన్ చిముమ్తూ బిలంలోకి జారిపోయింది మొండెం. నోటిలో వునన్ అభాగుయ్డితో సహా తెరిచిన
పడగ తెరిచినటేట్

నేలకూలింది. వికృతంగా 'కీ' అని అరుసూత్ ఎగిరెగిరి పడింది పడగ. కోరల విషం వలన నలల్గా బొగుగ్లా మాడిపోయాడు ఆ

దురదృషట్వంతుడు. నలల్టి శిల మీద కుంకుమనీటితో అభిషేకించినటుల్ నెతుత్టి మడుగులో నేలకు రాలిపోయాడు దాని కోరలమధయ్నుండి.
ఇంకా పార్ణం వునన్ పడగ ఐదు మూరల ఎతుత్న ఎగిరిపడుతూ మూడు గంతులలో 'పడగ కొండ'ను సమీపించింది. నెతుత్టి తుంపరలు
ఎగిరిపడుతుండగా 'హిసుస్'మని ధవ్ని చేసూత్ పాతిక అడుగులకు పైనునన్ కొండశిఖరం మీదకు ఎగిరింది. శిఖరం మీద వునన్వాళుల్ ఏమీ తోచని సిథ్తిలో
తలా ఒక పర్కక్కు దూకి తపుప్కునే పర్యతన్ం చేశారు. గాలి పటంలా మీదకు దూకుతునన్ పడగ పైకి ఆయుధాలను పర్యోగించే సమయం లేకుండా
పోయింది. నమమ్శకయ్ం కాని సంఘటనకు వారి మెదళుళ్ మొదుద్బారిపోయాయి. అపుప్డు పర్తయ్క్షమయాయ్డు అంతవరకూ వారిని నడిపిసుత్నన్ వయ్కిత్.
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కాషాయదుసుత్లలో వునాన్డతను. ఋషిలా జుటుట్ ముడివేసుకునాన్డు. కొపుప్లో, దండచేతులకు, మెడలోని రుదార్క్షలకు వెండి పడగలు

ధరించివునాన్డు. నీలిరంగులో వునన్ కనులతో, తీక్షణమైన చూపులతో యేదో జంకు కలిగించేలా వునాన్డు. అందరూ పకక్లకు దూకుతుంటే అతడు
మెరుపులాగా ముందుకు దూకాడు. కనులు చితర్ంగా మెరుసుత్ండగా పడే పడడంతోనే పడగను చేతిలోని బరిశెతో బలంగా నొకిక్పెటాట్డు కొండకు.
సప్ృహలో లేని ఆ యువతిమీదే అపప్టిదాకా దాని చూపు వునన్ది. బలహీనంగా బుసకొడుతూ తలను అణిచివేసుత్నన్ వయ్కిత్వైపు కసిగా చూసింది.
కొనిన్ క్షణాలపాటు కదలడానికి బలహీనమైన పర్యతన్ం చేసింది పడగ. కర్మేపీ కదలికలు నెమమ్దించి చివరికి చలనరహితమై పోయింది.
అతడినే చూసూత్, విపిప్న పడగ విపిప్నటుల్ అలానే వుండగా ఆ పెనుసరప్ం పార్ణం విడిచింది. కదలికలు పూరిత్గా ఆగిపోయినా కొనిన్ నిముషాలపాటు అలాగే
దాని తలను కొండకు అదిమిపెటిట్ వుంచాడతను. అపప్టికి తేరుకుని నెమమ్దిగా అతడిని సమీపించారు తలొకవైపూ చెదిరిపోయినవాళుల్. సంభర్మంతో
గొణిగినటుల్ యేదో అనపోయాడు వారిలో ఒకతను. భయంకరంగా వురిమినటుల్గా, కొండలు రాసుకునన్టుల్గా పెదద్ ధవ్నులు వినిపించాయి. కొండమొతత్ం
కంపించిపోయింది.
'పరుగెతత్ండి! కొండ కూలిపోతునన్ది!' అని అరుసూత్ యువతిని అవలీలగా భుజాలమీదకు ఎతుత్కునాన్డు అతను. చివాలున వెనుదిరిగి
పడగశిఖరం మీదినుండి కిర్ందకు పరుగులు తీశాడు. గొలుల్న అరుసూత్ ఆ నలుగురు యువకులూ శిఖరంనుండి కిర్ందకు పరుగులు పెటాట్రు. భుజాలమీద
యువతిని మోసూత్ సుడిగాలిలా అతను పరుగులు తీసూత్ పడగ ఆకృతిలో వునన్ ఆ శిఖరానిన్ దిగాడు. అతడిని వెనన్ంటి నలుగురు యువకులూ గంతులేసూత్
దిగారు. మరుక్షణం చెవులు బర్దద్లయేయ్లా ఫెళ ఫెళమని ధవ్నులు చేసూత్ విరిగిపడింది పడగ ఆకృతిలో వునన్ కొండశిఖరం. నెతిత్న మణితో విపుప్కునన్
పడగలాగా చుటుట్పకక్ల యాభై మైళల్వరకూ వేలసంవతస్రాలుగా కనిపించిన శిఖరం కూలిపోయింది. చుటుట్పకక్ల ఐదుమైళళ్ వరకూ భూకంపం వఛిచ్నటుల్
భూమి అదురింది. పదిమైళల్వరకూ ధవ్నులతో దదద్రిలిల్పోయేలా కొండ కదిలిపోయింది. చినాన్ పెదాద్ రాళూళ్ రపప్లూ గాలిలోకి ఎగిరిపడాడ్యి. చినన్చినన్
జంతువులు, పకుష్లు రొదపెడుతూ తోచిన దికుక్కు పారిపోయాయి. కొనిన్క్షణాలపాటు ఏమీ కనిపించకుండా దుముమ్, ధూళి రేగి నెమమ్దిగా సదుద్మణిగింది.
పడగమీద మణిలాగా వునన్ పెదద్ గండశిల దారికి అడడ్ంవఛిచ్న చినాన్పెదాద్ చెటల్ను, పొదలను విరగదీసూత్ దిగువన లోయలోకి జారిపోయింది.
అదృషట్వశాతూత్ కొండనెకక్టానికి వుపయోగించే వైపు కాకపోవడంతో పలెల్ పర్జలు బర్తికిపోయారు. కొండవూగిపోతూ, ఫెళఫెళా ధవ్నులు రేగడంతో
భయంతో అయోమయంగా చెటల్చాటుకు చాటుకు చేరుకునన్వాళుళ్ అందరూ భయంకరమైన నిశశ్బద్ం చోటుచేసుకోవడంతో నెమమ్దిగా చెటల్చాటునుండి
బయటకు వచాచ్రు. పడగశిఖరం మీదినుండి పరుగులుపెడుతూ అకక్డికే చేరుకునన్వారితో కలిసి విచితర్మైన దృశాయ్నిన్ చూశారు.
పడగవరకూ విరిగి కిర్ందికి జారిన శిఖరం బిలంలోకి దిగబడిపోయింది. కంటికికనిపించని ఏదో మానవాతీతమైన శకిత్ నేరుప్గా పేరిచ్నటుల్,
అతికించినటుల్ బిలం పైన రాతిపడగ నిలిచిపోయింది. మొదటిసారి ఆ సథ్లానిన్ చూసేవాళుల్ ఎవరైనా ఎనిన్ వందలు వేల సంవతస్రాలుగా ఆ రాతిపడగ అలా
అకక్డ వునన్దో అనుకునేంత సహజంగా బిలంపైన పడగశిల వెలిసింది.
పడగశిఖరం కొండమీదినుండి కిర్ందికి కూలిన మరుక్షణం ఆ యువతి యేదో మంతర్కటుట్ విడిపోయినటుల్ సప్ృహలోకి వచిచ్ంది. ఇపుప్డా
కనులలో యే మైకమూ లేదు. అపుప్డేవిచుచ్కునన్ బొండుమలెల్లాల్ తెలల్గా వునాన్యి. ఆమె మొహం యిపుప్డు పాలిపోయినటుల్ లేదు. బుగగ్లు ఎరర్నెఱఱ్నగా
గులాబీ రేకులాల్ వునాన్యి. క్షణం కిర్తం వరకూ పర్ళయం వచిచ్నటుల్నన్ వాతావరణం ఆహాల్దకరంగా మారిపోయింది. వీసుత్నన్ చలల్నిగాలికి ఆమె
కొపుప్విచుచ్కుని నలల్ని కురులు గాలికి ఎగురుతునాన్యి. ఆమె చేతితో కురులను సవరించుకోవడంతో ఆమెకు సప్ృహ వచిచ్ందని తెలుసుకునాన్డు ఆమెను
భుజాలమీద మోసుత్నన్ వయ్కిత్.
కిర్ందకు దించాడు నెమమ్దిగా.
అపుప్డు అరధ్మైంది ఆమెకు, అపప్టిదాకా తను అతడి భుజాలమీద వునన్సంగతి. అతడి ముఖంలోకి చూసి అపర్యతన్ంగా నాగుమయాయ్! అనన్ది
ఆశచ్రయ్పడడ్టుల్గా. చిరునవువ్తో తలపంకించి సమాధానమిచాచ్డు నాగుమయయ్. అతడి నీలికళుళ్ తమాషాగా మెరిశాయి. తల వూపినపుడు ముడివేసిన
కొపుప్లో, చెవులకు, మెడలో వేర్ళాళ్డుతునన్ వెండి పడగలు వూగాయి.
నాగుమయయ్కు జయజయ ధావ్నాలతో దదద్రిలిల్పోయింది కొండంతా. ఆనందంగా చిందులువేసూత్ అతడిని భుజాలమీదికి ఎతుత్కునాన్రు నలుగురు
యువకులు. బలహీనంగా వునన్ ఆ యువతి ఆ అరుపులకు విసుత్బోతూ చుటూట్ కలయజూసింది. తానెకక్డునన్దీ అపుప్డు పూరిత్గా అరధ్మయియ్ంది ఆమెకు.
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చుటూట్ భీతావహంగా వునన్ కొండను చూసింది. పది అడుగుల ఎతుత్న వునన్ పడగశిలను చూసింది. భయంతో నిలువెలాల్ వణికిపోతూ ఒకక్డుగు వెనకుక్
వేయబోయి తూలింది. రకత్సికత్మైన బొగుగ్లామాడిన యువకుడి మృతశరీరానిన్ చూసింది. దూరంగా మాడిపోయిన ముగుగ్రు పలీల్యుల శవాలను
చూసింది. కెవువ్న అరిచిన అరుపు పూరిత్గా బయటపడకముందే సప్ృహతపిప్ంది ఆమెకు. సంపంగీ! అని ఆందోళనతో కేకలు పెడుతూ కొందరు
ముందుకు ఉరికారు. నేలమీద పడకుండా అడుడ్కునాన్రు. నాగుమయయ్ కనుసైగతో ఆమెను భుజాలకెతుత్కుని ముందుకు నడిచాడు ఏనుగులా భారీగా వునన్
వయ్కిత్ ఒకడు. అందరూ కొండ దిగడం మొదలెటాట్రు.
జరిగిన విచితర్మైన సంఘటనల గురించి గోలగోలగా చెపుప్కుంటూ ముందుకు నడుసుత్నాన్రు కొందరు. ఆకులు కదిలినా, పొదలలో ఏ చినన్
సవవ్డి అయినా ఉలికిపడి పరసప్రం దగగ్రికి జరుగుతూ గబగబా ముందుకు నడుసుత్నాన్రు కొందరు. చేతిలోని బరిశెను వూపుకుంటూ ఆలోచనలలో
మౌనంగా అడుగులేసుత్నాన్డు నాగుమయయ్. అతని కనులముందు పార్ణం విడుసూత్ తనమీదే చూపులు నిలిపిన పెదద్ పడగ మాటిమాటికీ కదులుతునన్ది.
గాలివాటుకు అతని భుజాలమీది ఉతత్రీయం తొలిగిపోయింది. విశాలమైన ఛాతీ మీద పడగవిపిప్న తార్చును చితిర్ంచిన పచచ్బొటుట్ నాలుకలు సాచి ఒళుళ్
జలదరించేలా కనిపిసుత్నన్ది. బొడుడ్చుటూట్ చుటట్లు చుటుట్కుని ఛాతీమీదకు వచేచ్పప్టికి పడగవిపిప్న తార్చుబొమమ్! చితర్ం! అతని వీపుమీద అదేవిధంగా
పడగవిపిప్న తార్చు పచచ్బొటుట్! నడివీపుమీద చుటట్లు చుటుట్కుని, వెనున్పూస కొసకు ఆనేటుల్ తోకను జారవిడిచి, విశాలమైన గూడలకు మెడకు తాకుతూ
పడగ విపిప్ నాలుకలు సాచిన తార్చు బొమమ్!
కొనిన్గంటలపాటు భయావహమైన వాతావరణానికి నెలవైన కొండమీద పర్శాంతత నెలకొనన్ది. కాలిబాటన కొండదిగి వసుత్నన్ పలెల్ పర్జలందరూ
గడిచిన క్షణాలను మరిచి ఆనందంగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కొండ దిగుతునాన్రు. కళుళ్ పెదద్విచేసి అంతవరకూ జరిగిన దృశాయ్లను అభినయిసూత్ మరల
మరలా చెపుప్కుంటూ నడుసుత్నాన్రు కొందరు. పెదద్ పెదద్ చెటుల్ కొమమ్లు వూపుతూ చలల్ని గాలులు వీసూత్ సేద దీరుసుత్నాన్యి. పకుష్ల కూతలు
పలకరిసుత్నన్టుల్గా, కబురల్కు బదులిసుత్నన్టుల్గా చెలరేగుతునాన్యి. బెదిరిసుత్నన్టుల్గా తోకలు లేపి, కోరలు కనిపించేటుల్ నోళుల్ తెరిచి ముందుకు
ఉరుకుతునన్టుల్ వంగి చూసుత్నాన్యి అడవికోతులు. భయంతో బిరబిరా పారిపోయి పొదలమాటునుండి తొంగిచూసుత్నన్ చెవుల పిలుల్లను కాజెయయ్డానికి
పొంచి చూసుత్నాన్యి అడవిపిలుల్లు. అడవి భయపెటేట్ అందంతో జంకును కలిగిసుత్ంది! నాగుమయయ్కు కొదిద్గా ఎడంగా నడుసుత్నన్ యువకుడొకడు
ఉతాస్హంగా పాటనందుకునాన్డు. భుజాలమీదునన్ పైవసాత్ర్నిన్ నడుముకు బిగించుకునాన్డు. చేతులతో దరువులా తాళం వేసూత్ రాగయుకత్ంగా సాగదీసూత్
పాడసాగాడు.

ఆదీ రమునాడు ఆనందుడా అడలా గొటట్కుమయయ్ ఆనందుడా
ఆ

ఆ

ఆ

ఆనందుడా అచాచ్రాలనుచుటీట్ ఆనందుడా

ఆనందుడా ఏలి ఏలి జయా జయాయ

ఆనందుడా

ఆదీ రమునాడు ఆనందుడా అడలాగొటట్కుమయయ్ ఆనందుడా
మా రము
కీ
మంగళ

గ
కీ

గాడా

కీ

యీ దిపప్కుమయయ్

కీ ఏలి ఏలీ జయాయ

గాగ్డ

కీ

కీ

రమునాడు తకాష్క కుతుత్క మీద లిలిలీ లిఖియించీ తకాష్క

తకాష్క తకాష్క ఏలి ఏలి జయాయ

ఫటూట్

బిగగ్రగా నవువ్తూ 'వూ! కానియయ్'మనన్టుట్ తల ఎగరేశాడు నాగుమయయ్. పాటనందుకునన్ యువకుడిని వీపు మీద చరిచి నాగుమయయ్కు
రెండుచేతులెతిత్ దండం పెటాట్డు అతని పకక్న నడుసుత్నన్ వృధుధ్డు. తన చేతిలోని బలాల్నిన్ గాలిలోకి ఎగరేసి, తాను వంత పాడడం మొదలెటాట్డు.
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యువకుడు మైమరిచి పాడడంలో మునిగిపోయాడు. అది నాగుమయయ్ కటిట్న పాట. నాగపంచమినాడు మైమరచి పాడుతూ, అందరితో పాడించే పాట.
'బర్హమ్ గారుడము' అనే పార్చీన శాసత్రములో 'అషట్గారుడ ఫణి నిదానము' అనే బీజాక్షర మంతర్రహసాయ్లను పాటరూపంలో నాగుమయయ్ పాడించేపాట.
ఆదివారము మొదలుకొని, శుకర్వారము వరకూ ఆరు రోజులు మనుషులను, పశువులను కాటు అందుకునే ఆరు పేరుల్నన్ విషసరాప్లు
వుంటాయిట. శనివారము పగటిపూట ఒకపేరునన్ సరప్జాతి, రాతిర్పూట మరొకపేరునన సరప్జాతి దయ, దాకిష్ణయ్ం లేకుండా కాటునందుకుంటాయట.
మొతత్ం ఎనిమిది పేరుల్నన్ పాములనన్మాట! వాటికివిరుగుడు చేసే విధానము అషట్గారుడ ఫణి నిదానము అనే మంతర్ శాసత్రమట! వృధుధ్డు నాగుమయయ్
ఆలోచనలలో మునిగిపోయాడు. మధయ్ మధయ్ తోడుగా గొంతు కలుపుతూనే గతంలోకి వెళిళ్పోయాడు.
చుటుట్పకక్ల యాభై కోసులదాకా ఎంత మొనగాడి నాగుపామైనా నాగుమయయ్ పేరు పలికితే పడగ దించి తోకముడవాలిస్ందే. ఎంత
భయంకరమైన విషమైనా దిగిపోవాలిస్ందే. ఉతిత్చేతులతో ఎంతెంత పెనుపాములను పటిట్ లొంగదీసి, అడవిలో వదిలిపెటాట్డో కథలు కథలుగా
చెపుప్కుంటారు 'పాండవుల గుటట్' చుటుట్పకక్ల యాభైమైళళ్ ఊళళ్లోల్. పాండవులగుటట్మీద పడగవిపిప్న పాములా కనిపించే శిఖరం మీద పర్తీ
నాగపంచమికీ నాగులసంబరాలు చేసాత్డు నాగుమయయ్. నాగుమయయ్ కథ చాల విచితర్మైనది.
పాండవులగుటట్ దిగి పదిమైళుళ్ నడిసేత్ నాగవరపాప్డు గార్మం. గార్మపెదద్, పెదద్దికుక్, పూజారి, వైదుయ్డు అనీన్ శంకర శాసుత్రుల్ గారే గార్మసుత్లకు.
పేరుకు తగగ్ భోళా శంకర శాసుత్రేల్ ఆయన. వందల ఎకరాలు దానధరామ్లకు హరించుకుపోయి, తరతరాల అరచ్కతవ్ం నడిపించడానికి శివాలయం
మాతర్ం మిగిలింది. కటుట్బటట్లకు, తినడానికి కటకటగా సరిపోయే సిథ్తి వచిచ్నా ఆయన దానగుణం మానుకోలేదు. పెళైళ్న పనెన్ండేళల్కు, ఆయన భారయ్
పారవ్తమమ్ తొలిచూలు రోజులోల్ ఒక దిగంబర సాధువు ఉనన్టుట్ండి పర్తయ్క్షమయాయ్డు ఎకక్డినుండో.
ఒంటినిండా బూడిద పూసుకుని వునాన్డు ఆ సాధువు. చేతిలో తిర్శూలం, పెదద్ సిగముడి చుటూట్ పిడికిలంత రుదార్క్షలు, పాదాలదాకా
వేర్లాడుతునన్ జుతుత్, ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా ఇంటిముందు పర్తయ్క్షమయాయ్డు. చేతిలో పెదద్ గుమమ్డికాయంత శంఖానిన్ వూదితే, పాండవులగుటట్
కూడా మారుమోగింది. అపుప్డే తినడానికి కూరుచ్నాన్డు శంకరశాసుత్రుల్. శంఖధవ్ని వినగానే చివాలున లేచి వచాచ్డు బయటకు.
చేతిలోని మనిషి పుఱెఱ్ను ముందుకు సాచి 'మాతానన్పూరేణ్శవ్రీ!' అని బిగగ్రగా పలికాడు దిగంబర సాధువు. ఆయన కాళుళ్ కడిగి
నడవాలోకూరోచ్బెటిట్ తనవంతు భోజనానిన్ వడిడ్ంచాడు. భారయ్కు మిగిలిన దానిలో తానూ, భారాయ్ ఆ పూటకు

సరుద్కుందామనుకునాన్డు. క్షణంలో

వడిడ్ంచినదానిన్ తినేసి యింకా కావాలనన్టుట్ చూశాడు సాధువు. భారయ్వంతు భోజనానీన్ వడిడ్ంచాడు శాసుత్రుల్. అదీ మాయమైంది క్షణాలలో.
యింకా..అనన్టుట్ చూశాడు సాధువు. పొరుగూరు భీమవరం నుండి పొదుద్నన్ వైదాయ్నికొచిచ్న వాళుళ్ అరటి గెల కొటిట్ంచుకొచాచ్రు. వదుద్ వదద్నాన్ దానిన్
వదిలి వెళాల్రు. అది గురుత్కొచిచ్ంది శాసుత్రల్కు. గెలను బయటకు తెఛిచ్ పళుళ్ ఒలిచి యివవ్బోయాడు. గెలను లాకుక్నాన్డు సాధువు. గెల మొతత్ం ఖాళీ
చేశాడు. ఒకక్ పండును మాతర్ం మిగిలాచ్డు.
మిగిలిన ఒకక్ అరటిపండునూ ఎంగిలిచేతోత్నే పటుట్కుని, యింటిలోపలికి చూసూత్ 'అనన్పూరేణ్' అని బిగగ్రగా అరిచాడు సాధువు. తన యిలాల్లిని
బయటకు రమమ్ంటునాన్డని అరథ్మైంది శంకర శాసిత్కి. లోనికివెళిళ్ పూరణ్గరభ్వతి ఐన భారయ్ను చేయూతతో బయటకు తీసుకొచాచ్డు నెమమ్దిగా.
ఫలభారంతో వంగిన పచచ్ని కొమమ్లా వునన్ది పారవ్తమమ్. సాధువు తనచేతిలోని అరటిపండును ఆమె చేతిలో పెటాట్డు. సంకోచించకుండా అందుకుని
కళళ్కదుద్కుంది ఆమె. ఎడమ అరచేతిలో కుడి మోచితిని పాము పడగలా వుంచి, ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుల్గా

విచితర్ంగా నవావ్డు సాధువు. ఇక లోపలికి

వెళిల్పొమమ్ని సైగ చేశాడు ఆమెకు. పారవ్తమమ్ భరత్ సహాయంతో లోపలికివెళిళ్పోయింది నెమమ్దిగా.
భారయ్ను లోపలికి పంపించి వచాచ్డు శంకర శాసుత్రుల్. సాధువుకు సాగిలపడాడ్డు. అతని వెనున్మీద చురుకు పుటేట్లా చరిచాడు సాధువు.
తనకెదురుగా కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు. అపప్టిదాకా విచితర్ంగా ఉనన్ సాధువు చూపులు, నవువ్లు, కదలికలు ఉనన్టుట్ండి మారిపోయాయి. జంకు కలిగించే
గాంభీరయ్ం కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపించింది. ఒక దివయ్బీజాక్షర మంతర్ం అతని నోటివెంట వెలువడింది. చేతులు జోడించి ఆయన పలికినటేల్ పలికాడు
శంకరశాసుత్రుల్. సాధువును మరలా చూడాలనే కుతూహలంతో సింహదావ్రం వదద్కు చేరుకొని, తలుపుల మాటునుండి శర్దధ్గా వింటునన్ పారవ్తమమ్ను
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సాధువు, శంకర శాసుత్రూల్ గమనించలేదు. మంతార్నిన్ పనెన్ండుమారుల్ వలెల్వేయించాడు సాధువు. లోగొంతుకతో చెబుతునాన్ సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నన్
మంతార్నిన్ కనులు మూసుకుని శర్దధ్గా వినన్ది పారవ్తమమ్. అపర్యతన్ంగా మననం చేసింది.
కనులు మూసుకుని చేతులు జోడించి వలెల్వేసుత్నాన్డు శంకరశాసిత్. తన బొడోల్నుండి పెదద్ నిమమ్కాయంత గుండర్ని వసుత్వునేదో తీశాడు సాధువు.
శంకరశాసిత్ చేతులలో వుంచాడు. 'నాగమణి' అని మూడుసారుల్ అనాన్డు.

కనులు తెరిచిన శంకరశాసిత్కి సాధువు కనిపించలేదు. ఎటువైపు, ఎలా

వెళిల్పోయాడో అంతుపటట్లేదు. తన అరచేతులలో మెరుసుత్నన్ నాగమణిని ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు శంకరశాసిత్. సింహదావ్రం వెనుక బాధతో మూలిగిన ధవ్ని
వినిపించి చివాలున లేచి లోపలకు వెళాళ్డు. తలుపుల వెనుక గడమంచె మీద కడుపును చేతితో అదుముకుంటూ మెలికలు తిరుగుతునన్ భారయ్కనిపించింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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