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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

డల మరామ్లు,

, 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

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

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!

- 43 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
'అయాయ్! ఒకక్ చితత్ం చేసుకొనుడు గావాల! ఆడ పోరి అయియ్ందా యింగ నా కాలుల్ రెకక్లు సలల్వడుడే' నిషక్రష్గా కొడుకును మానసికంగా సిదధ్ం
చేసుత్నన్ది మలల్మాంబ. బోనులోపడడ్ జంతువులా ఆందోళనగా పచారుల్చేసుత్నాన్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. వసారాలో సత్ంభానికి చేరగిలబడి మధయ్ మధయ్
యింటి లోపలికి పరిశీలనగా చూసూత్ తన అభిపార్యానిన్ నిరొమ్హమాటంగా వెలల్డిసుత్నన్ది.
'నీలుల్ పోయినంక రాలుల్ ఏసుడు ఒదుద్' నెమమ్దిగా పటిట్ పటిట్ ఒకొక్క మాటే ఒతిత్ ఒతిత్ పలుకుతుంటే అంతకంతకూ నాగసవ్రానికి లొంగిపోతునన్
నలల్ తార్చులా పచారల్ మధయ్ మధయ్ తలాడిసుత్నాన్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. 'ఉంనొకక్ ఎకరం చెలక జూసోక్వాలె! గుళళ్ యింత దీపం బెటాట్లె .. వంశం
నిలబెటాట్లె.. మొగపోరడైతే చేసత్డు' ఎరర్గా కాలిన యినుము మీద నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్ దెబబ్ వేసుత్నన్టుల్ కొనసాగిసుత్నన్ది మలల్మాంబ. వసారా దాటి, ఆ
వెనకునన్ విశాలమైన గదిని దాటి, ఆ వెనకునన్ పడమటి గదిలోనుండి మూలుగులు, బాధతో చేసుత్నన్ ధవ్నులు వుండీ వుండీ వినిపిసుత్నాన్యి. కొదిద్గా
మొరటుగా, గదిద్సుత్నన్టుల్గా, సముదాయిసుత్నన్టుల్గా మరొక గొంతు వినిపిసుత్నన్ది.
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సంతూరులో ఉనన్ నరసింహసావ్మి ఆలయ అరచ్కుడు సుదరశ్నాచారుయ్లు. తండిర్ శఠగోపాచారుయ్లు గతించినతరావ్త ఆలయబాధయ్తలు

కుటుంబ బాధయ్తలు అతడి నెతిత్నపడాడ్యి. ఆలంపూరు జోగులాంబ అరచ్కుల పిలల్ జోగులాంబను కోడలిగా తెచుచ్కునాన్డు శఠగోపాచారుయ్లు. కోడలు
యింటోల్ కాలు బెటిట్న సంవతస్రం తిరకక్ముందే కాలంచేశాడు. కోడలు జెటట్కక్(జేయ్షాఠ్ దేవి) నెతిత్మీద కూసొనుడే శఠగోపాచారుయ్లు అకసామ్తుత్గా
కాలంచెయయ్డానికి కారణం అని తీరామ్నించింది మలల్మాంబ.
పాలమూరు పరగణాలోనే పేరుమోసిన జోయ్తిషవేతత్, మంతర్వేతత్, నృసింహ ఉపాసకుడు శఠగోపాచారుయ్లు. లోకోదాద్రకుడైన మనుమడు నా
వంశానిన్ నిలబెడతాడు అని చెపేప్వాడు తన కొడుకుతో, భారయ్తో. జోగులాంబ నవమాసాలు నిండి పురుటినొపుప్లు పడుతునన్దిపుప్డు.
పెనిమిటి అకాలంగా మరణించాడు. కామధేనువులాంటి పాడి ఆవు వటిట్పోయింది. జొనన్కంకులాల్ వెనున్లేసి, పెరటోల్ నిలువెతుత్నా గుబురుగా
వృక్షంలా పెరిగిన తులసి నిలువునా ఎండిపోయింది. అనిన్టికీ కోడలే కారణం అని తెలుసుకోలేని పిచిచ్ది కాదు మలల్మాంబ. అడిగినవాళళ్కు,
అడగనివాళళ్కు అందరికీ గంట కొటిట్నటుల్ అదేమాట చెపిప్ంది. అంతటితో వూరుకోలేదు. తన అతత్ నాగాంబ తనను పెటిట్న ఆరళళ్ను జాగర్తత్గా
కోడలికి చేరవేసింది. ఒకక్టీ పౌ పోనియయ్లేదు. అందునా ఆ కోడలు తన పసుపు కుంకుమలు తుడిచిపెటిట్న కనెన్రర్ మనిషాయే! అందునా ఆ 'బరువు
సకక్దనం' చూసేత్ కోడలి కడుపులో వునన్ది ఆడపిలేల్ అని తెలుసూత్నే వునన్ది. తొలిచూలు ఆడపిలల్ వంశానికి అరిషట్ం కాదూ? అందునా ఆ ఆలంపూరు
సంతన అంతా ఆడ సంతనేనాయే!
మంతర్సాని మహా అనుభవజుఞ్రాలు. నెల తపిప్, పొదుద్నేన్ వికారంతో తలల్డం మలల్డం పడడ్ం చూసి అపుప్డే చెపిప్ంది కడుపులో వునన్ది ఆడపిలేల్
అని. ఆ మాట వినన్ దగగ్రినుండీ కంటికి కునుకు లేదు మలల్మాంబకు. అనుకునన్టేట్ ఆ ఘడియలు దగగ్రపడాడ్యి. పొదుద్టినుంచీ నొపుప్లు పడుతునన్ది
జోగులాంబ. పార్ణాలు పోతయేయ్మో అనన్ంత బాధలో కూడా పుటిట్ంటి యిలవేలుపును మెటిట్నింటి యిలవేలుప్ను వేడుకుంటునన్ది. ఆడపిలల్ అయితే పిలల్ను,
ననున్ కూడా బతకనియయ్దు, మగ పిలల్డు అయేయ్టుల్ చూడమామ్, చూడు సావ్మీ అని!
పడమటింటి నుండి అరుపులు, మూలుగులు ఎకుక్వ ఐనాయి. మంతర్సాని చేతికింది మనిషి పరుగునా వచిచ్ంది. పిండం అడడ్ం తిరిగింది,
పర్సవం కషట్ం అవుతునన్ది అనన్ వారత్ అందించి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. అసలే మానసికంగా ఆందోళనలో వునాన్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. శిశువు అడడ్ం
తిరిగింది అనన్ మాట విని హతాశుడైనాడు.
అంతవరకూ మనసులో ధైరాయ్నిన్ కూడగటుట్కోడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. తలిల్కి ఆమె ఆలోచనలు తపుప్ అని చెబుదామని పర్యతన్ం చేయాలనీ
వునన్ది. ఆయువు తీరనిదే ఎవడూ పోడు కోడలు కారణంగానో యింకే కారణంగానో అని చెబుదామనుకునాన్డు తండిర్ పోయిన తరావ్త. ఆయువు
తీరినవాడు మనవడికోసమో మరెవరికోసమో వుందామనుకునాన్ వుండలేడు అని కూడా చెబుదామనుకునాన్డు. కానీ, తలిల్మాటకు ఎదురు చెపప్డం మహా
పాపం కదా అని శంక!
అమామ్! నీ తలి తండుర్లకు కూడా నువేవ్ మొదటి సంతానానివి కదే, నీ తరువాత కదా ఒక మగశిశువు కలిగాడు అందామనుకునాన్డు. యిరుగు
పొరుగు అమమ్లకక్ల కూతుళళ్ను చూసి, నీకు యింటోల్ ఒక ఆడ నలుసు లేకపోయింది, పండగలు పబాబ్లు సంబరాలు లేకుండాపోయింది అని
ఎగబీలుసాత్వు. నీ కోడలు నీ ఆడపిలేల్ అనుకుంటే ఎంత పర్శాంతంగా వుంటుందో ఆలోచించావే అందామనుకునాన్డు చాలాసారుల్. ధైరయ్ం చాలకనో, తలిల్ని
నిందించడం ఎంత పాపమో అనో, ఎందుకు ఆగిపోయాడో తనకే అరధ్ంకాలేదు.
ఊపిరి బిగబటిట్ బరువుగా మూలుగుతునన్ ధవ్ని వినిపిసుత్నన్ది లోపలినుండి. కిర్తం రోజు మధాయ్హన్ంనుండితను సేవించే సంతూరు
నరసింహుడిని వేడుకుంటునాన్డు, ఈ రెండు రోజులూ ఆపు సావ్మీ అని! చతురద్శి అమావాశయ్ రోజులు మరి! అందునా మంగళవారం! జేయ్షాఠ్నక్షతర్ం!
భాదర్పదమాసం, ఈ రెండు రోజులూ గడిసేత్ శరనన్వరాతుర్లు పార్రంభం.
భారయ్ పుటిట్ంటోల్ అలంపురంలో జగజజ్నని జోగులాంబకు బర్హోమ్తస్వాలు! బర్హామ్ండమంతా ఒకక్దగగ్రికి చేరిందా అనన్టుట్ మరాటావ్డ, తిర్లింగ,
కనన్డ పార్ంతాలనుండి లక్షలాది భకుత్లు! నవరాతుర్లలో నవబర్హమ్ల ఆలయాలనుండి కృషాణ్ తుంగభదర్ల సంగమందాకా నేల కనబడదు!
పాలమూరునుండి పాలివాళళ్ను పిలిపించి వాళల్కు సంతూరు నృసింహసావ్మిని అపప్జెపిప్, నవరాతుర్లు బర్హోమ్తస్వాలు ముగిసేదాకా ఆలంపూరు అమమ్ను
తనివిదీరా సేవించుకోవడం మొదటినుండీ అలవాటు సుదరశ్నచారుయ్లకు. ఈ సంవతస్రం కుదరకుండా పోతునన్ది అనన్ దిగులు ఒకటి మనసులో.
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భ నీదీ పం

దానికితోడు మంచిరోజులు కావు అనన్ బాధ. అందునా ఆడపిలల్ ఐతే తలిల్ అనన్ంత పనీ చేసుత్ందేమో, పిలల్ను ఏ నూతిలోనో గోతిలోనో విసిరేసుత్ందేమో అని
భయం.
రకరకాల ఆలోచనలతో ఆందోళనగా పచారుల్ చేసుత్నేవునాన్డు. మలల్మాంబ మంతర్బోధ కొనసాగుతూనే వునన్ది. మరొక రెండు ఘడియలు
దొరిల్పోయాయి. సంతూరు ఆయురేవ్దబర్హమ్ సింగరాచారుయ్లవారు యేవో రెండు చూరాణ్లు, ఒక కషాయం యిచిచ్ వెళాల్రు. అపరాహణ్వేళ సమీపిసుత్ండగా
గుండెలు అవిసేలా భారయ్ కేక వినిపించింది. వెనువెంటనే భయంగా మంతర్సాని అరుపు వినిపించింది. సహాయకురాలు పరుగెతుత్తునన్టుల్గా వచిచ్ంది.
'మగపిలల్డు! ఎదురుకాళళ్తో పేగులు మెళోళ్ వేసుకుని వునాన్డు..' అంటూ సనన్గా వణుకుతూ యింకా ఏదో చెపప్బోయింది. చివాలున లేచి,
ఆమెను తోసుకుంటూ లోపలికి వెళిళ్ంది మలల్మాంబ. తనూ ఆమె వెనుకే లోపలికి పరుగెతిత్ంది సహాయకురాలు. కొంతసేపటికి 'ఆగమైనంరా కొడుకా' అని
బిగగ్రగా మలల్మాంబ గొంతు వినిపించింది.
పెదద్గా భారయ్ కేక వినబడగానే లెకక్లు వేసుకునాన్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. జేయ్షఠ్ రెండవపాదం! శిశువు మేనమామకు, తోబుటుట్వులకు కీడు!
చతురద్శి అమావాసయ్ల సంధి! మహాదోషం! తను చూడకూడదు! శోకాలు పెడుతూ గుండెలు బాదుకుంటూ మలల్మాంబ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. '
పేగులు మెళోళ్ వేసుకునాన్డురా అయాయ్! మెడ అంతా ఒరుసుకుని నెతుత్రు చిముమ్తునన్దిరా అయాయ్!' అంటూ ఒకక్సారిగా పెదద్గా శోకాలు మొదలెటిట్ంది.
గుండెలు బాదుకంటూ ' పుటుట్ గుడిడ్రా అయాయ్! కనుగుడుల్ పొరలు కముమ్కునాన్య నాయనా! నషట్జాతకుడురా బిడాడ్!' అంటూ కుపప్కూలి పెదద్పెటుట్న
ఏడవడం మొదలుబెటిట్ంది.
నాగమాంబ అరుపులకు, ఏడుపులకు యిరుగమామ్ పొరుగమమ్ పోగయాయ్రు. నాగమాంబను వంతులుగా ఓదారచ్డం మొదలుబెటాట్రు. పర్హరీ
గోడవదద్ చుటుట్పర్కక్ల మగవాళుళ్ పోగయాయ్రు. లోపలినుండి మంతర్సాని వచిచ్ంది. భారయ్ ఎలా వునన్దీ ఆతుర్తగా అడిగాడు సుదరశ్నాచారుయ్లు.
కేష్మంగానే మగతలో వునన్ది అని తెలుసుకునాన్డు. శిశువు సంగతి చెపిప్ంది మంతర్సాని. నాగమాంబ చెపిప్నటేట్ చెపిప్ంది. రెండుకళూళ్ కనుగుడుల్కూడా
కనిపించకుండా తెలల్టి పొరలునాన్యని చెపిప్ంది. పుటుట్ గుడిడ్ అని, యిక అంతే అని తేలిచ్ంది.
కుతూహలం తీరి, ఓదారచ్డానికి మాటలు మిగలక ఆడంగులు అందరూ వెళిళ్పోయారు. కొంతసేపు లోగొంతుకలతో మాటాల్డుకుని తచాచ్డి
మగవాళూళ్ వెళిళ్పోయారు. మబుబ్లు కముమ్కుని చలల్ని గాలి వీచడం మొదలైంది. వరష్ం చుటూట్ కముమ్కుని వసుత్నన్ సూచనగా మటిట్ తడిసిన వాసన
తెలుసుత్నన్ది. మంతర్సాని సైగతో నెమమ్దిగా లేచి ఆమె వెనుకే లోపలికి వెళిళ్ంది నాగమాంబ. కొంతసేపటికి దగగ్రికి వేసిన తలుపులమధయ్నుండి కొడుకును
పిలిచింది లోగొంతుకతో. నిదర్లో నడుసుత్నన్టుల్గా లోపలకు వెళాళ్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. సనన్గా జలుల్లా మొదలై జోరు అందుకునన్ది వరష్ం.
పెరటి తలుపులను తెరిచి వెనుక గుమమ్ం దగగ్ర ఎదురుచూసూత్ నిలుచునన్ది మంతర్సాని. పురిటిగది మొతత్లోల్ నిలుచుని భారయ్నే జాలిగా
చూసుత్నాన్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. యింకా చెమటల చెమమ్ కూడా ఆరనేలేదు. అలిసి నోరు తెరుచుకుని మగతలో వునన్ది. ఆ యాతనకు ఫలమైన శిశువును
ఏ మాతర్మూ కనబడకుండా మందంగా గుడడ్లో చుటిట్ తెచిచ్ంది మంతర్సాని సహాయకురాలు. తండిర్ చేతిలో పెటిట్ంది. నిరివ్కారంగా అందుకునాన్డు.
పెరటివైపు నడిచాడు.
పెరటి పర్హరీ దావ్రం వదద్ చెటుట్కింద సగం తడుసూత్ ఎదురుచూసుత్నన్ది మంతర్సాని. తలుపులు తెరిచింది. వూరి బయటకు నడిచాడు
సుదరశ్నాచారుయ్లు. చేతికందే దూరంలోనివి కూడా కనిపించకుండా దటట్ంగా కురుసుత్నన్ది వరష్ం. దారి చూసుకోవడమే గగనమై పోతునన్ది. ఏ
క్షణంలోనైనా కాలు జారి పడేలా పూరిత్గా బురదమయంగా వునన్ది. గుడివెనుకనుండి నడిచి వూరుబయటకు చేరుకునాన్డు. పాడుబడిన వూరిబావిని
సమీపించాడు. రెండుచేతులూ సాచాడు. ఒకక్సారి చూడాలి అనే కోరికను అదిమిపెటుట్కుంటూ కనులు గటిట్గా మూసుకునాన్డు. చేతిలోని శిశువును
బలంగా పాడుబడడ్ బావిలోకి విసిరేశాడు. చివువ్న వెనుదిరిగి దటట్మైన వరష్పు తెరలమాటున కనుమరుగైనాడు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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