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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

®GHð=hMLOq‚ ×.¿»FL ¥qDÍ  
²fHTw@| :1 (×.FLML¿)  
QLß¸», MLj^jæ ¬<ÄPy FL<jGSkë ¶ ÇDÁPeÓNqkÂ¥h ÔoOqjŠ¸=cOqj QLß¸» öKcÿô*j<j. మటుట్ భిలుల్డు. − 

−ÓNqj¸Py 18 ÔoCLjÓj $qÓ ÂÓjMnCLjë ¬MLjôMcOqj. À¿» MLÔoáGHlð<j ¶ AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL JdMLjj Cy¥q Ä£jÍ ÂÓ_¨ Mc¿Â 
¬<è»GSjë¸Á. QLß¸» GSðßÿ CLGHlðCc<j.  

bbb 
²fHTw@|: 2 (IfHö_ML¿)  
O~Ã¢ MnK|GSæO| ¬Fo  అమెరికన ని ×.NqjEoM| ³O|JwO|æ ¥h MnÈ" ¿gSM| ÔoGSjŠ¸=c<j. − O~öÀ O~Ã¢(O~_O|æ)¥h 

ÄÆNqjM|jû ¬Fo −CLô ¥qÂfHGSjë¸Á. ×.NqjEoM| O~Ã¢Â ÀOqjGHÀ GH¸GHlCLk ö@nÎML¿ï ÔLkTdë<j. − ö@nÎMLO| ¬ÔLjá O~Ã¢ 
ML¿ê¸¼FL ÄÆNqjM|jû JwÆ¥qCy MLl¸<<¸ ×.N|jÂ ÄGSôNqkÂ¥h $qj¿ÔoGSjë¸Á.  

bbb 

²fHTw@|: 3 (MLkO|á)  
QLß¸», MLj^kæ O~MLj×y»Â¢, MLjbÍjOqÂ¢ ¥qÓjTdëOqj. JdMLjj ÄGRNqj¸ MLj^jæ O~MLj×y»¥h ÄML¿Tdë<j.  
×.¿¢ïPy O~_O|æ ÄÆNqjM|jûPe MLlFLï ö@nÎMLO|Cy GS¸AKcfRTdë<j. ÅÇ¢ÂMc}S O~Ã¢Â ¿gSM| ÔoGSjŠ¸=c<j. O~Ã¢ ÿy^P| 

$qÁPy ¥q+j" À¿» GH¨JwCc<j.  
bbb 

²fHTw@| 4: (³örHP|) CLXL GHlOq¸ $qj¿¸¼ O~MLj×y»¥h ML¿êTdë<j MLj^kæ. O~Ã¢¥h GSðßÿ MLGSjë¸Á. ÅÇ¢ÂMc}SCy 
$yÄ¸ÍO~×.TdøÄj −ÓNqj¸Py¥h ¬<j$qjrH=hæ ¼öCL¸$c − $qj<¸Cc GH¿ÔLNqj¸ °FLï^jæ FL<jGSkë CnÓj$qj MLk=c÷<Cc<j. 
TdøÄjÂ ÔLk¼ $q=hæ$c ¬¿¼ GSðßÿ CLGHlðCc<j O~Ã¢. awÆ¸$qO|Py ×.NqjEoM|, GSjÍOqùF| AKL=cæÔcOqõ O~Ã¢ $qj¿¸¼ 
¨GSÚ}S ÔoTdëOqj. O~MLj×y» MLjbÍjOqÂ GSMLjjEctjTdë<j. O~Ã¢ GSðßÿPy¥h ML¼á ÅÇ¢ÂMc}SCy ÄÆNqjM|jû $qj¿¸¼ Ôn_jCc<j. 

bbb 
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²fHTw@|:5 (Moj) జయ శీర్నివాస  రాబీ గురించి QcöfSë$c¿Cy ¨GSÚ}S ÔoTdëOqj.  

bbb 
²fHTw@|:6 (¾eF|) ¬¸ÍOqk, ¬¸=o ×.N|j, O~Ã¢, ÅÇ¢ÂMc}S, QcöfSë$cOqk, GSjÍOqùF| On¸<j ¥cOq÷Py GHÓMLjFoOqj 

MnÎGHl¥h _NqjPoíOqCcOqj. ÅÇ¢ÂMc}S TdMLkFL÷Cy On¸@y ¥cOqjPy °¸=c<j. McOqBcfS, MnkÿF| »¿, ¥hGRF| KnÎO~» $q¸$cÀ£O~FL 
GH¿ÔLNqj¸ ¬MLlCcOqj. ¥hGRF| fU¸Ík MLjCL¸ MLÁÆ IGH¥iO|¥h ÇGRjõ<MLlCc<j. IGH¥iO| ¥hGRF|¥h `ÃEcgS` ¬Fo QL¥hëÂ 
ÔLkGHlCc<j.  

bbb 
²fHTw@| 7: (¾ePnÎ)  
CLXLGHlO~Â¥h ¶ MLjjGSÆÁ MLGSjë¸Á. −Mnj¥i GSOqðÇÓ¥i GS¸_¸bÍ¸ ³Ey °¸ÍÂ ×.FcÓj Oq¥qOq¥cÓj$c 

±fUGSjë¸=cOqj. −ÓNqj GHm×c¿, öGHMLÔLŠ<k, örHfS@n¸^k <_jòÓj Í¸<jŠFo −PyÔLFLÓj ÔoGSkë¸=cOqj. ×.N|j, 
QcöfSë$cOqj, O~Ã¢, GSjÍOqùF|Ój Mn<jCLjFLï ¥cOqj Oy<jè GH¥qÚ¥h GH¨JwCLj¸Á.  

bbb 
²fHTw@| 8 (−$qGSjæ) rHÍí GHlPo÷=h ŠöOqj −öQLMLj¸Py ¥qFcõEoÄ, మాయాదేవిMLjOy  GHÍVOqjMLj¸Á °¸=cOqj. 

Mc¿Â ¬¥qÚ¨¥h GH¸fH¸Á ÂQLáPeFL¸Í (McOqBcfS) ¬MLbEcÂ¢, ÿFLjMLj¸CLj −öQLMLj¸ $qj¿¸¼ MLk=c÷<jŠ¸=cOqj. 
ÄÆNqjM|jû CLkIJdFLjPyÂ¸Ôo ÅÇ¢ÂMc}SCy −VOq¸ ×.Ó¸ MnjjÍ=h ¥cOqj Mc+"¥h GH¸GHlCc<j.  

MLj^kæCy Kc^j QLß¸»Â ‚@~ ÇDÁPeÓNqkÂ¥h Mn+"MLjÂ −EoÇTdë<j O~MLj×y».  
bbb 

²fHTw@| 9 (rSrHæ¸_O|)  
öGH¥qßÀ ösHÄjŠÓj, OqXLŠÓj EoMLCLÓj. 
öGH¥qßÀ FcQLŠÓj O~XLGSjÓj  
öGH¥qßÀ sSMLŠÓj MLkFLMLlÓj ¬Â ÅÇ¢ÂMc}S¥h ÄÆNqjM|jû KybÁTdë<j. öGH¥qßÀ sSMLŠÓj MLkFLMLlÓj ¬Â ÅÇ¢ÂMc}S¥h 

ÄÆNqjM|jû KybÁTdë<j. MLjEcÓGS VO|ûÆ£ fUP|û $qj¿¸¼ GSjÍOqùF|¥h ÄML¿GSjë¸Á. Nqj×åFcO~Nqj*$cOqj QcöfSë$cOqj 
×.Oqj$qjCLjFLï GS¸IGHj^FLÓ $qj¿¸¼ ÔL¿áTdëOqj.  

ఎపిసోడ  -0  
అవధాని హనుమంతుని హెచచ్రిసాత్డు.అవధాని పాములు లలలోకి రావడం గురించి సూరయయ్గారికి చెబుతాడు .తక్షపురంలో 

ముసలిది శాపాలు పెడుతూ వికటాటట్ హాసం చేసుత్ంది. 
తరువాయి భాగం చదవండి … 
 

PPP 
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 ఒక చితర్మైన నవువ్...డైరవర ముఖంలో. "నువువ్ వునాన్వా విలియమస్?" అడిగాడు శీర్నివాస. 
"ఉనాన్ను." అదే నవువ్. 
"ఎందుకు నవువ్తునాన్వు?" 
"నవువ్లకీ ఏడుప్లకీ సమాధానాలు వుండవు శీర్నివాస. గతంలో జరిగిన సంఘటనలు గురొత్చిచ్ నవవ్నూ వచుచ్, 

ఏడవనూ వచుచ్, నిటూట్రచ్నూ వచుచ్. దీరఘ్మైన ఆలోచనలోల్ పడిపోనూ వచుచ్. ఏరోజు గతం ఆరోజుదే అయినా, మరుసటి 
రోజుకి అదే పునాది. జీవితమనే భవనం చివరిక్షణం వరకూ కటుట్బడుతూనే వుంటుంది. పునాది ఏ రోజుకారోజు మారుప్ 
చెందుతూనే వుంటుంది" ఆగాడు విలియమస్. అసలు డైరవరు పేరు తిరుమల. 

'ఇతని శరీరంలో అతను పర్వేశిసేత్ మానసికమైన మారుప్లు ఎనున్ంటాయి? శరీరం ఒకరిది. అది పనిచేసే, లేక, ఆ 
శరీరానిన్ పని చేయించే మనసుస్ వేరొకరిది.  

 ఆలోచిసూత్ సైలెంటైపోయాడు శీర్నివాస. 
"అంత ఆలోచన అకక్రలేదు. నేను వచిచ్న  వెంటనే ఇతని మనసు నిదార్ణసిథ్తిలోకి వెళిళ్పోతుంది" నవావ్డు 

తిరుమలలోని విలియమస్. 
"ఓ విధంగా ఆలోచిసేత్ ఇదో పచిచ్ అబదద్ంలా అనిపిసోత్ంది" కొంత కఠినంగానే అనాన్డు శీర్నివాస. 
"అసలితనిలోకి పర్వేశించే అధికారం నీకెవరిచాచ్రూ? రాబీలో దూరావు. కొంతసేపు నాలోనూ దూరావేమో.. ఇది 

అనాయ్యమూ అమానుషమూ కాదా?" ఉకోర్షంగా అరిచాడు. 
"ఒకక్సారి నీ బాలాయ్నిన్ సమ్రించుకో. అదంతా ఓ కలలాగో అబదద్ంలాగో నీకు అనిపించదా? ఓయీ, క్షణం క్షణం 

శరీరమూ తనని తాను మారుప్కి గురిచేసుకుంటూనే వుంటుంది. నేను రాబీలో దూరింది అతని శారీరక మానసిక సిథ్తులిన్ 
సరిదిదిద్, భవిషయ్తుత్ కోసం సంసిదద్ం  చేయడానికి. ఈ తిరుమలలో దూరింది నినున్ చేరాచ్లిస్న చోటుకి చేరచ్డానికి. 
శీర్నివాస.. అనవసరంగా ఆలోచించకు. వీలయితే ఆనందించు" విలియమస్ వాయిస 'కరట్'గా వినిపించింది విలియమస్ 
సవ్రం. ఇపప్టివరకూ అతను కఠినంగా మాటాల్డటం శీర్నివాస వినలేదు. 

"సారి విలియమస్. నువేవ్ం చేసుత్నాన్వో నీకు తెలుసు. కానీ, మేము ఏ సిథ్తిలో వునాన్మో ఏమి చేసుత్నాన్మో మాకు 
తెలీదు. ఏదో తోలుబొమమ్లు ఆడినటుట్ ఆడుతునాన్ం. అసలీ కన ఫూయ్జన ఎందుకూ? మంచీ చెడులకు మధయ్ సంఘరష్ణ 
ఇపప్టిది కాదు. యుగయుగాలుగా జరుగుతూనే వుంది. మళీళ్ మళీళ్ శరీరాలు మారుచ్కోవడం, మళీళ్ చసూత్ మళీళ్ 
పుటట్డం ఇదంతా అసలు ఎందుకు? రాబీ గత జనమ్లో భారతీయుడు. బార్హమ్ణుడు. ఈ జనమ్లో అమెరికాలో పుటిట్ మళీళ్  
ఇకక్డికే రావడం ఎందుకూ? అలాగే రోజుల తరబడి పర్యాణిసూత్నే వునాన్ం. ఎందుకో తెలీదు. ఎకక్డికో తెలీదు. మా 
అమమ్ నేను ఫోన చేసినపుప్డలాల్ 'ఎపుప్డు వసాత్వురా' అని అడుగుతూనే వుంది. నువేవ్మో ననున్ చేరాచ్లిస్న చోటుకి 
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చేరచ్డం  కోసం యీ తిరుమల శరీరంలో దూరానంటావు" నిరేవ్దంగా అనాన్డు శీర్నివాస. దాదాపు ఇరవై రోజులిన్ంచీ 
అదే కారులో పర్యాణిసుత్నాన్రు. పగళుళ్ విశార్ంతి రాతుర్లు పర్యాణం. 

"నీవనన్ది నిజమే. అంతులేని కథలాగా అంతులేని పర్యాణం చికాకు తెచేచ్దే. కానీ శీర్నివాస..లోకంలో పూటేట్ 
ఫర్తిజీవి వెనకా ఓ పర్ణాళిక వుంది. అలాగే నీ జీవితం వెనకాల కూడా. నీకు మాతర్మే సాధయ్మయేయ్వి కొనిన్ వునాన్యి. 
కారణం ఆ పర్ణాళికలో నీకూ భాగం వుంది గనక. అనన్టుట్ అతి తవ్రలో యీ పయనం ముగుసుత్ంది. నేను ఇపుప్డు 
మిమమ్లిన్ ఓ గెసట్ హౌస కి చేరుసాత్, రెండురోజులు నేను నీకు కనపడను, వినపడను. ఈ తిరుమల తిరిగి వెళిళ్పోదామని 
గొడవ చేసాత్డు. ఎలాగొలా ఒపిప్ంచు. ఓ రహసయ్ దేవాలయానికి వెళుతునాన్మని చెపుప్. ఈ మనిషికి దేవాలయాలంటే 
మహా పిచిచ్. కరెకుట్గా 48గంటల తరవాత వసాత్ను." చెబుతూనే ఓ గెసట్ హౌస ముందర ఆపాడు తిరుమలలో వునన్ 
విలియమస్. 

ఆశచ్రయ్ంగా గెసట్ హౌస పేరు చూశాడు. హిందీ ఇంగీల్షులలో రాసి వుంది.. గెసట్ హౌస పేరు కురుకేష్తర్. 
సనన్గా పొడుగాగ్ అందంగా వునన్ ఓ అమామ్యి కారు దగగ్రకు వచిచ్ "ఆర యూ మిసట్ర శీర్నివాస. మిసట్ర 

విలియమస్ బుకుక్డ ఎ సూట ఫర యూ. వియ హావ పేల్స ఫర డైరవరస్ టూ. మై నేమీజ శరదవ్తి" అనన్ది. 
"ఇది వింధయ్ పరవ్తశేర్ణులోల్ ఉనన్ ఖజురాహోకి 26 మైళల్ దూరంలో వునన్ ఓ మాదిరి గార్మ నగరం లాంటిది. ఇది 

గార్మము కాదు, నగరమూ కాదు. మధయ్సత్మైనది. కొనిన్ బసుస్లు వసాత్యి. పర్యాణీకులు నూటికి ఎనబై పాళుళ్ 
యాతిర్కులే. ఇకక్డికి కొండ శిఖరం మీద మహారాజు 'గండ' కటిట్ంచిన సుఖదావ్ర విరూపాలయం వుంది. సుఖ దావ్ర పేరు 
మీదే యీ వూరికి సుదావ్రా, తరావ్త సతారా అనన్ పేరొచిచ్ంది. ఇపప్చెటుల్ కోకొలల్లు. ఆల మోసట్ గార్మసుత్లందరూ 
ఇపప్సారా కాచి అముమ్తారు. అఫ కోరస్ సవ్చచ్మైన, కలీత్లేని సారా గనక జనాలూ నిశశ్ంశయంగా సేవిసాత్రు" నవివ్ 
శీర్నివాస తో అనన్ది శరదవ్తి. వాళిళ్దద్రూ నడుసుత్నాన్రు. గెసట్ హౌస కి ఆనుకునన్ కురుకేష్తర్ గారెడ్న లో వాకింగ టార్క ఉంది. 

"అసలీ సతారా ఎపుప్డు నిరిమ్ంచబడింది?" కుతూహలంగా అడిగాడు శీర్నివాస 
"తెలీదు, ఈ గార్మం చాలా పురాతనమైనదంటారు. శేవ్తాశువ్డు అనే ఓ సేనాని నిరిమ్ంచాడు అంటారు. అతని 

పేరు మీదే 'సతారా' అని వచిచ్ందనీ అంటారు. గతం అనేది నిరిమ్ంచబడేది ఊహమీదే. సప్షట్మైన ఆధారాలు దొరకడం 
కషట్ం. ఛేదిరాజులే తరువాత తరువాత చందేల రాజులుగా పిలవబడాడ్రనీ హిసోట్రియన లు అంటారు. ఏదేమైనా సుఖ దావ్ర 
విరూపాలయానికి యాతిర్కులొచేచ్ది నిజం. ఈ వూళోళ్ కనీసం ఒకరాతిర్ శయనం జరపడం నిజం" ఆగింది శరదవ్తి 
కొంత అలసటతో. 

శరదవ్తికి పాతికేళుళ్ ఉండొచుచ్. పెళళ్యిన చిహాన్లు లేవు. 
"మీరికక్డికి ఎలా వచాచ్రూ?" కుతూహలంగా అడిగాడు శీర్నివాస. 
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"అదో సిలీల్ కథ. నేను ఢిలీల్లో చదువు పూరిత్చేసి, హోటల మేనేజ మెంట కోరుస్ పూరిత్ చేశాను. మా బాస పేరు 
అనూపవతి. ఆవిడ గావ్లియర. వాళళ్బాబ్యి పేరు శర్వణ. ఆ శర్వణ కి ననిన్చిచ్ వివాహం చెయాయ్లని ఆవిడ ఆలోచన. ఆ 
సంగతి నాకేం తెలుసూ? మా గెసట్ హౌస లోనే నీకు ఉదోయ్గం వేయిసాత్నని ఇకక్డికి తెచిచ్ంది. పర్సుత్తం ఆవిడా ఇకక్డే 
వుంది" నవివ్ంది శరదవ్తి. 

"మరి పెళిళ్?" 
"అదా..! ఈవిడకి తెలీకుండా అతనెపుప్డో పెళిళ్చేసుకునాన్టట్. ఆ విషయంలో తలీల్కొడుకులు యుదద్ం చేసుత్ంటే నేనే 

కలిప్ంచుకుని యుదద్ విరమణ చేయించాలిస్ వచిచ్ంది" పకపకా నవివ్ంది శరదవ్తి. అంత అందమైన నవువ్ని చూడటం 
శీర్నివాస కి అదే మొదటిసారి. 

"మీ వాళళ్ సంగతీ?" తనూ నవివ్ అనాన్డు శీర్నివాస. 
"మా వాళళ్ంటూ ఎవరూ లేరు. నా జీవితం మొదలైంది ఓ అనాధాశర్మంలో. నాకు చదువు సంధయ్లు నేరిప్ంది 

వాళేళ్. అదో గొపప్ సంసథ్. అనూపవతిగారు మూలమూ ఆ సంసేథ్. అందుకే ఆవిడకి నేనంటే ఇషట్ం. ఆవిడే 'కురుకేష్తర్' 
హోటల మేనేజ మెంట కాలేజ పెటిట్ంది ఢిలీల్లో. 'కురుకేష్తర్' అని ఎందుకంటే, మేమిదద్రమూ పెరిగిన అనాధాశర్మం 
కురుకేష్తర్లోదే. ఆ అనాధాశర్మ నిరావ్హకుడు నకులే. నకుల పూరీవ్కులు ఆ అనాధాలయానిన్ నిరిమ్ంచారు. కొనిన్ వందల 
సంవతస్రాల చరితర్ ఆ అనాధాశర్మానికి వుంది. మేమంతా దానేన్ అనాధాలయం అంటాం. అనూపవతిగారి కొడుకూ 
కోడలూ యు.ఎస.కి వెళిళ్పోయారు. అనూపవతి భరత్గారు ఎపుప్డోగానీ ఇకక్డకు రారు. ఆయన ఉండేది గావ్లియర లో" 
వివరంగా చెపిప్ంది శరదవ్తి.   

"మీ పేరుల్ భలే వునాన్యి, శరదవ్తి, అనూపవతి అని" మెచుచ్కుంటూ అనాన్డు శీర్నివాస. 
"వతి అంటే 'కలిగియునన్ది' అని అరధ్ం. గుణం కలిగితే గుణవతి. ధనం వుంటే ధనవతి, శీలం ఉంటే శీలవతి, 

చైతనయ్ం వుంటే చైతనయ్వతి.. ఇలా ఆడపిలల్లందరికీ 'వతి'తో ఎండ చెయయ్డం మా అనాధాలయం సంపర్దాయం. 
గుణవంతే, ధనవంతే, యశోవంతే  శౌరయ్వంతే, శౌరయ్వాన బలవాన ఇలా అనన్మాట." వివరించింది శరదవ్తి. 

పగలు పొదెద్కిక్నా చలి తగగ్లేదు. చలికాలం పగటిపూట టెంపరేచర మరీ పడిపోదుగానీ 24, 25 వరకూ 
ఉంటుంది. ఆహాల్దమైన చలి. అయితే సతారా పరవ్త శేర్ణులోల్ వుండడం వలల్ ఎగుడు దిగుడుగా వుంటుంది. నడవాలంటే 
శర్మే. 

"కమ..! బేర్క ఫాసట్ కి పురమాయించాలి. మొదటి బసోస్, కారో వచేచ్లోగా ఫలహారాలు సిదద్ం చెయాయ్లిగదా!" 
వెనకిక్ తిరిగి గెసట్ హౌస వైపు అడుగులేసూత్ అంది శరదవ్తి. మౌనంగా ఆమె వెంట నడిచాడు. శరదవ్తి అనాధ అని 
తెలిశాక శీర్నివాస గుండె బరువెకిక్ంది. ఆమెని చూసేత్ ఏ రాజకుమారోత్ అనన్ంత అందంగా ఆరోగయ్ంగా ఉంది. 
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తలిల్దండుర్లు ఎవరోమరి. ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నాన్డు శీర్నివాస. కురుకేష్తర్ కొండ శిఖరానికి కొంచెం కిందుగా ఉంది. 
కిందకి చూసేత్ అగాధమైన లోయ. 

రూంలోకి పోతూ శీర్నివాస అడిగాడు, "శరదవ్తీ విలియమస్ మీకు ఎలా పరిచయం? ఆయన నాకోసం ఎపుప్డు 
సూట బుక చేశాడు?" 

"ఆ విషయం మా బాస గారి భరత్ గావ్లియర నించి ఫోన చేసి చెపాప్రు. ఆయనకీ విలియమస్ కి  ఎలా పరిచయమో 
నాకు తెలీదు" గబగబా కిచెన వైపు వెడుతూ అనన్ది శరదవ్తి. 

"ఎనాన్ళళ్ కిర్తం?"  
"పనెన్ండు రోజుల కిర్తం" లోపలికి వెళిళ్పోయింది శరదవ్తి. 
"అయితే నాతో వుంటూనే బుక చేయించాడనన్మాట" తనలో తనుగా అనుకునాన్డు శీర్నివాస. ఏవేవో ఆలోచనలు 

అతని మనసులో. 
PPP 

మహా కనాయ్దేవి  మహామాయతో, పదహారుమంది కనెన్యోగినులతో ఉజజ్యిని మహా కాళేశవ్రాలయంలో 
పర్వేశించింది. సంతోషం ఆమె ముఖంలో తాండవిసోత్ంది. అకక్డి పూజారి మహా కనాయ్దేవి ముఖవరచ్సుస్ చూసి 
అపర్యతన్ంగా చేతులెతిత్ నమసక్రించాడు. 

మహా కాళేశవ్రుడు ఉజజ్యిని పర్జలకూ పర్భువులకూ కూడా కులదేవత. పనెన్ండు జోయ్తిరిల్ంగాలలో మహా 
కాళేశవ్ర లింగం ఒకటి. అవంతికా మహా కాళీశవ్రుడనాన్ యీయనే. సవ్యంభువు మాతర్మేకాదు. మహాదుభ్తమైన 
మహిమగలవాడని మహా కాళేశవ్రుడిన్ భకుత్లు తండోపతండాలుగా దరిశ్ంచుకుంటారు. 

ఆ రోజు ఆలయం కికిక్రిసివునాన్, మహా కనాయ్దేవి పరివారానికి దరశ్నం పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేశారు. ఎవరూ 
చెపప్కునాన్ నిరాఘాటంగా ముందుకెళుతోంది.  

ఆలయం కికిక్రిసి వుండటానికి కారణం ఆరోజు 'నాగపంచమి' కావడమే. మహా కాళేశవ్ర   ఆలయం మూడు 
అంతసుత్లతో ఉంది. మొదటిది మహాకాళి లింగం. రెండవది ఓంకార లింగం. మూడవది నాగచందేర్శవ్ర లింగం. 
నాగచందేర్శవ్ర లింగానిన్ దరిశ్ంచాలంటే కేవలం నాగపంచమి రోజునే సాధయ్మవుతుంది. మిగతా రోజులోల్ దరశ్నానికి 
అనుమతి లేదు. వారితోపాటు అవధానిగారూ హనుమంతూ కూడా వచాచ్రు. అలా వెళళ్మని ఆజఞ్ ఇచిచ్ంది నిరమ్లానంద. 

మహాకాళి లింగం జలాభిషేకం తరవాత భసామ్భిషేకంతో అదుభ్తమైన కాంతులీనుతునన్ది. దీపాల వెలుగులో 
విభూతి సుందరుడు మెరిసిపోతునాన్డు. మహా కనాయ్దేవి కళళ్లోల్ వెలుగు. 'హర హర శంకర మహా కాళేశవ్ర' అంటూ 
భకుత్లు ఉచచ్సవ్రంతో శివనామసమ్రణ చేసుత్నాన్రు. 

గంటలు గణగణా మోర్గుతుండగా ఓంకార లింగదరశ్నం జరిగింది. 
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"అకార ఉకార మకారముల సంయోగమే ఓంకారం. 'అ' అంటే పూరిత్గా తెరుచుకునన్ నోరు. అది జాగర్దవసత్కి 
సంకేతం. జాగర్దవసథ్ అంటే ఇందిర్యాలనీన్ మేలుకొనన్ సిథ్తి. ఉ కారం అంటే, సగం తెరిచి సగం మూసుకునన్ నోరు. 
అంటే సవ్పాన్వసథ్ జాగర్దావసథ్ పర్పంచంలో మనం వుంటే సవ్పాన్వసథ్లో పర్పంచమే మనలో వుంటుంది. అయినా 
అకక్డునన్ది మనమూ పర్పంచమే. కానీ అది 'కల'లో వునన్ సిథ్తి. శరీరం నిశచ్లంగా ఉండగా మనసుస్ అనిన్ 
ఇందిర్యాలనీ తనలో ఇముడుచ్కుని పనిచెయయ్డం. ఇక మకారం అంటే పూరిత్గా మూసుకునన్ నోరు. 'మ'. ఇది సుషుపిత్కి 
సంకేతం. అంటే లేవలేని సిథ్తి అనన్మాట. కలోల్నూ, ఇలలోనూ మనమూ, పర్పంచమూ ఉంటాం. సుషుపిత్ అంటే ఏదీలేని 
సిథ్తి. రంగు, రుచి, వాసన, సప్రశ్, నువూవ్ ,నేను, దేవుడూ దెయాయ్లు అంటే ఏమీ లేని సిథ్తి అనన్మాట. ఈ జాగర్తత్ 
సవ్పన్సుషుపిత్ అవసథ్లు మూడు పడవలాల్ంటివి. ఈ పడవలోల్ పర్తిరోజూ పర్తి జీవీ పయినించే తీరాలి. ఆ విషయానిన్ మనం 
గర్హించం" అకక్డునన్ పూజారి అవసాథ్తర్యం (జాగర్త, సవ్పన్ -సుషుపిత్ అవసథ్లు) గురించి కుల్పత్ంగా చెబుతునాన్డు 
జనానికి. 

"ఈ ఓంకార లింగదరశ్నం మనకి చెపేప్ది అదే. ఆ అవసథ్లని గురిత్ంచామనీ ఆతమ్ వాటికి అతీతమనీ!" 
హారతి వెలిగించి ఓంకార నాధుడికి ఇసూత్ అనాన్డు. ఆయనకో అరవై సంవతస్రాల వయసుంటుంది. 
నాగచందేర్శవ్ర లింగ దరశ్నం కోసం గడప దగగ్రికి రాగానే మహా కనాయ్దేవిలో ఓ గగురాప్టు. వెండి నాగానిన్? 

వెండి అరధ్చందుర్డినీ లింగానికి అలంకరించారు. ఆ వెండి నాగం సజీవంగా ఉనన్టుట్ంది. కళళ్సాథ్నంలో అమరిచ్న 
రతాన్లు రౌదర్ంగా వెలుగుతునాన్యి. 

'బుసుస్'న శబద్ం. ఆరడుగుల నలల్తాచు నాగచందేర్శవ్ర లింగం  పానవటట్ం మించి నిలువుగా లేచి తలాడిసోత్ంది. 
పెదద్ పడగా... విషుణ్ పాదాలు. ఎకక్డిన్ంచి వచిచ్ందో ఎలా వచిచ్ందో తెలీక పూజారి ఒకక్ గెంతు గెంతి ఇవతలకి దూకాడు. 
ఓ అర అడుగు దాటితే మహా కనాయ్దేవి ముందునన్ మాయాదేవి మీద పడివుండేవాడు. ఆ సరాప్నిన్ మహామాయీ, 
మహాకనాయ్దేవీ కూడా చూశారు. అవాకైక్ నిలిచిపోయారు. 

పూజారి చెపప్డంతో ఆలయ సెకూయ్రిటీ వారు భకుత్లిన్ బయటికి పంపారు. 
చితర్ం ఏమంటే, ఆ పాము ఎవరికీ దొరకలేదనన్ వారత్ రావడమే కాక, పూజారి భర్మపడాడ్డు అని జనాలు 

అనుకోవడం. 
"నేను సప్షట్ంగా చూశాను. ఆ సరప్ం లోక మీద నుంచుంది“ సనన్గా మహామాయతో అనన్ది మహా కనాయ్దేవి. 

"నేను చూశాను. అయినా ఆ విషయం మనలోనే ఉండనివువ్" మహామాయ గుసగుసగా అనన్ది. 
కాలభైరవ మందిరం, హితసిదద్ ఆలయం భరుత్ర్ హరి గుహలు తీరిగాగ్ చూసి మంగళ నాద ఆలయ దరశ్నం 

చేసుకునాన్రు మహామాయి బృందం. ఆ తరువాత వారికి ఏరప్రిచిన బసకు వెళిళ్పోయారు.  
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"ఆ నాగుపాముని మరువలేకునాన్ను అమామ్. వెండి నాగపు కళూళ్, ఆ నాగుపాము కళూళ్ ఒకేలా వునాన్యి" 
వీరాసనంలో కూరుచ్ంటూ అనన్ది మహా కనాయ్దేవి. 

"ఇపుప్డు ధాయ్నమా?" ఆశచ్రయ్ంగా అనన్ది మాయా. 
"ఎందుకో పరమశివుడిన్ ధాన్య్నిసూత్నే వుండాలని వుంది" కళుళ్ మూసుకుంది మహాకనాయ్దేవి. 
మహామాయాదేవికి తెలుసు. ఇక కనాయ్దేవి మాటాల్డదని. 
"బాబాయ.. ఇకక్డ మనం చూసిన పర్తి ఆలయమూ నాకు బాగా తెలిసినటుట్ అనిపించింది. ఉజజ్యిని పేరుకూడా 

ఇకక్డకు వచేచ్దాకా నేను వినలేదు. మరి ఇంతగా నా మనసు ఇకక్డి పర్తి అడుగునీ సొంతం చేసుకోవడం ఏమిటీ? సిపార్ 
(కీష్షార్) నదిలో యీతలు కొటాట్లని వుంది. మహాకాళేశవ్రాలయం గోపుర శిఖరం ఎకిక్ నృతయ్ం చెయాయ్లనుంది" ఓ 
టార్నస్ లో చెబుతునన్టుల్ అనాన్డు హనుమంతు. 

"ఏమో.. ఏ జనమ్లోనో ఇకక్డ పుటిట్వుంటావేమో! పడుకో. రేపు తెలాల్రు ఝామునే లేవాలి" ఆవలిసూత్ అనాన్డు 
అవధాని. 

PPP 
అనీన్ వెతికాం. ఏదీ కనిపించలేదు. వరష్ం చేసిన విధవ్ంసం అంతా ఇంతాకాదు" నీరసంగా అనాన్డు అనీషుడు. 
"ఒకటి మాతర్ం నిజం. వెతకాలనాన్ పర్సుత్తం వెతకడం కషట్ం. ఎందుకంటే, విరిగిపడడ్ చెటల్ని, దొరిల్పడడ్ రాళళ్నీ 

పకక్కి తియాయ్లంటే చాలా సమయం పడుతుంది. చాలామంది మనుషులూ కావాలి" సప్షట్ంగా అనాన్డు నీలుడు. 
"నిరాశా నిసప్ృహలు వదుద్. ఎందుకంటే, మన కరత్వాయ్నిన్ మనం నిరవ్రిత్ంచాము. ఫలం ఎపుప్డు ఎలా ఎవరిదావ్రా 

అందుతుందో తెలిసింది విధికీ, కాలానికీ మాతర్మే. రేపు ఓ చినన్ 'నివృతత్' యాగం చేసేత్ కారయ్కర్మం సంపూరణ్ంగా 
పూరత్వుతుంది" చిరునవువ్తో అనాన్రు సంకలాప్నంద.  "సావ్మీ మీ గురించి చెపప్ండి" అడిగాడు అలంబస. 

"నేనా? చెపుప్కోదగినంతది ఏదీలేదు. వృతిత్తీరాయ్ కుమమ్రిని. మా పూరీవ్కులందరూ కుమమ్రులే. మహాపర్జఞ్ 
కలవారు. మటిట్ని గురించిన సరవ్పర్జఞ్లు వారికునాన్యి. అయాయ్, ఇపుప్డు కుమమ్రులు తయారు చేసేవి అతి తేలికైనవి. 
ఒకానొకపుప్డు ధానయ్మూ, పపుప్ధానాయ్లు, ఉపుప్, చింతపండు ఒకటేమిటి, అనీన్ కుండలోల్నే జాగర్తత్పెటుట్కునేవారు. 
ఆఖరికి ధనానిన్ కూడా. పురుగు, చెద పటట్కుండా ఉండాలంటే పర్తేయ్కమైన మటిట్ని ఉపయోగించాలి. ధానాయ్నికి 
ఉపయోగించే మటిట్ వేరు. ఉపూప్, మిరపకాయలకు ఉపయోగించే మటిట్ వేరు. అంతేకాదు ఆ మటిట్ని కుండగా మారిచ్ 
'ఆము'లో కాలేచ్ పదద్తి కూడా వేరైనదే. మా పూరీవ్కులు చేసే కుండలు ఎంతటివంటే ఒక మనిషే అందులో దూరి 
దాకోక్వచుచ్. కొనిన్ కుండలిన్ సామానయ్ంగా పగలగొటట్డమే అసాధయ్ంలా ఉండేదిట. నా చినన్తనాన ఓ యోగి మా ఇంటికి 
వచిచ్ తనతో ననున్ పంపమని మా నానన్ని అడిగాడు. మా నాయనగారు ఒపుప్కోలేదు. అయినా ఆయన ఏదో 
నచచ్చెపాప్రు. ఉజజ్యినిలో వునన్ యజఞ్నారాయణ మిశార్వారి గురుకులంలో ననున్ చేరాచ్రు. వారిదావ్రా విదాయ్బుదుద్లు 
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వంటబటాట్యి.ఇక మిగతావా! నాయనా, ఏది పార్పత్మో అదే నాకు పార్పిత్ంచింది. గురుపరంపర ననున్ నడిపిసోత్ంది" 
వినయంగా తన గురించి సంకిష్పత్ంగా వివరించారు సంకలాప్నంద. 

"మరి మంతార్లు అవీ" మధయ్లో ఆగాడు అరిదమనుడు. 
"ఓహో..! గురుకృపవలల్ ఉచాచ్రణ సరికుదిరింది. అదీగాక నా గురువు సరవ్జన సమతని బోధించేవారు. వారు 

వేదానిన్ వలెల్వేయించడమేకాదు. యజఞ్ యాగాదుల నిరవ్హణనీ మాకు నేరాప్రు. కులమనే రాక్షసిని మా 
కంటబడనీయలేదు.అనిన్ కులాలూ గొపప్వే. 'నా కులం మాతత్ర్మే గొపప్ది' అనడం అహంకారం. ఆ అహంకారం ఎనన్డూ 
మాకు అంటలేదు" నవావ్రు సంకలాప్నంద. 

"ఒకానొకపుప్డు కులం అనేది నిరుదోయ్గ సమసయ్ని పరిషక్రించే మహాయుధం. మరో విధంగా మానవుడు 
సమకూరుచ్కునన్ విజాఞ్నానిన్ తరతరాలకు అందించే అదుభ్తవిధిగా కులాలు వరిధ్లిల్నాయి. సేదయ్ం, వండర్ంగి, కంసాలి, 
కమమ్రి, కుమమ్రి, ఇలా వృతిత్ విదయ్లనీన్ తరతరాలకీ మరింత మెరుగుపడుతూ సమాజానికి అందించినవి కులాలే, ఆనాడు 
పర్తి వృతిత్కీ ఎంతో గౌరవం ఉండేది. ఆహార వయ్వహారాలోల్నూ, సంబంధ బాంధవాయ్లలోనూ అందరూ సవ్తంతుర్లే 
సమానులే. మెలమెలల్గా అహంకారాల వలల్ కుల వయ్వసథ్ దురభ్రమైపోయింది. అయినా ఈనాడు కులంతో పనేలేదుగా! ఏ 
విదయ్నైనా ఏ కులం వారైనా విదాయ్లయాలోల్ నేరుచ్కోవచుచ్" అనాన్డు అలంబసుడు. 

"పర్తి విదయ్కీ తనదైన పర్తేయ్కత ఉంది. అందుకే, తండిర్ని మించిన సదుగ్రువెవరూ? నా తండిర్ నాలుగు వేదాలు 
కుష్ణణ్ంగా అభయ్సించాడు. నాకు సుసవ్రంతో నేరాప్డు. వేద, ఉపనిషతుత్ల సారానిన్ బోధించాడు. కానీ నేనో మొండివాడిని. 
నా మనసు ఎపుప్డూ 'కరమ్'ల మీదికే మళిళ్ంది. వెతుకుతూనే వెళాళ్ను. మధురలో నాకో సాధువు పరిచయమయాయ్డు. 
రామాయణ భారత భాగవతాలు హృదయ్ంగా బోధించాడు బయటికి కనిపించే వసుత్వుని కాక లోపల వుండే వయ్కిత్ని 
గమనించమని చెపాప్డు. కొనేన్ళుళ్ ఆయన శిషయ్రికం చేశాను ఆయన చనిపోతూ ననున్ ఓ మాట అడిగాడు" ఆగాడు 
అరిదమనుడు. 

"ఏమాట?" కుతూహలంగా అడిగాడు అలంబసుడు. అనీషుడు మహా కుతూహలంగా చెవులు రికిక్ంచి 
కూరుచ్నాన్డు. నీలుడు, మటుట్ కూడా ముందుకు జరిగి కూరుచ్నాన్రు. నిశచ్లానంద మాతర్ం చినన్ చిరునవువ్తో అందరీన్ 
పరికిసుత్నాన్డు. అడవిలో సాయంకాలపు సందడి మొదలైంది. పకుష్లు గూళళ్కి చేరుకుంటునాన్యి. నిరాచరజీవులు పకుష్లు 
రాతిర్ని సావ్గతించడానికి సమాయతత్మవుతునాన్యి. దూరంగా వునన్ బార్హమ్ణ బాలకులు సూకత్ పఠనం మొదలెటాట్రు. 
పరిచారికలు దివిటీలు వెలిగించే పర్యతన్ంలో ఉనాన్రు. 

"చెపుప్ అరిదమనా.. నాకు మీమీద జాలిగా ఉంది"  అనాన్డు అనీషుడు.  
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ఎవరి చేతిలోంచో ఓ పళెళ్ం జారి పార్ంగణంలో వునన్ నాపరాళళ్మీద పడి భళుళ్న శబిద్ంచింది. కాలం ఓ క్షణం 
ఆగింది. 

 
                         (   ) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_SarpaSila_comments.htm

