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÷Ѡцp ¢pɊþ äĢĚǘ ąüď, éĢʥ Ă¢ȸĂї, ąĪɂ, söɂėɁ,
Ǖăɑ, pʥ ăɑ £ąɂї Ѡјҙ ąĊ æ. Ģʥ ěþȻĢpč ¢óɂѠ, Ģʥф rpě £ąɂѠ,
éĢʥ јўѤ ą£ąѠ, ĤĜ ¢ɇќ Źĩ æ. şĤě Ƙěȼ Ă¢ȸĂї şĤŻҫȸ,
şѠѥї rїфpюȼ Ƙěȼ 'rǐ£ї' қp Źҫȸ ąŶ ĤȽ ą£ĩ æ. ¢ɇpʥ ¢pќǋ
ưѠƘě ѝȻ, ë ̂ þɁѠ, ąф æѠ, óɂї éĢʥ æѠ Ĥĩǐġ äȽě
æ. tĀƇ ĢĊpę rě şĤĩ ¢óɂф ġĀ Ҋð ĢĊ vpщȮ rȼ éĢʥ Ģŋї ǃĔpč,
Ă¢ȸ қp äě w£ǋ ąĊ Ģŋ÷ɁЖ . } ą£ĩ ǕіĔ ǋ ưК ̂. . 1677
їpĔ sіě äpҊ þ rpþї, rppæї

Ħğȼ ƼòїpĔ ĦĢɈpč æ.

ƘpĢĈ şĤĩ ƘěȼĒě, rpĢĬ şĤýĤɊ zěȼĒǋǏ ¢ɇќ Źҫȸ ąĊ Ă¢ȸ æ, éĢʥ
¢óɂ ¢ƌɁЖ äȽě æ!

- 59 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
ముఖమంటపంలో ఉతత్రాభిముఖుడై పదామ్సనంలో మంతర్జపం చేసుత్నాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు.
మహాకవి కాళిదాసు కాళీ అనుగర్హం పొందకమునుపు భిలల్యువతితో కాపురం చేసినపుప్డు కలిగిన ఏకైక
సంతానం అతడు. దకిష్ణాది సావ్మి దయవలన కుమారుడు గతించినా మనుమడిని పొందాడు గౌరీశంకరుడు. ఆ ఆటవిక
భిలల్యువకుడికి విధుయ్కత్ంగా వలసిన సంసాక్రాలు జరిపించి, శీర్విదాయ్పూరుణ్డు అని దకిష్ణాది సావ్మి సవ్యంగా
నామకరణం చేశాడు. జగదుగ్రువు ఆదిశంకరుల అనుగర్హంతో పాదుకాంత పూరణ్దీక్షను పొంది ధారానగారానికి
తిరిగివచాచ్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. వంశపారంపరయ్ంగా వచిచ్న కాళీసేవను తాత గౌరీశంకరులనుండి ఆనందంగా
అందిపుచుచ్కునాన్డు.
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గరాభ్లయంలోని మహాకాళీమూరిత్ ఒళుళ్ జలదరించే రూపంతో జరుగుతునన్దంతా గమనిసుత్నన్టుల్నన్ది.
ధారానగర రక్షకురాలైన ఆ మహాకాళి ఎనిన్ వేల తరాలను చూసిందని! ఆ అమమ్ దయతోనే బాలుడిగా
ఉనన్ భోజుడు మృతుయ్ముఖంలోనుండి వసివాడకుండా బయటపడాడ్డు. భోజ చకర్వరిత్ ఆశర్యంకోసం ధారానగరంలో
కాలుమోపిన కాళిదాసు ఆ అమమ్ సనిన్ధిలోనే భోజుడికి మొదటిసారి తారసపడాడ్డు. నగర రక్షకురాలైన అమమ్ను దివయ్మైన
అశవ్ధాటీ వృతత్ంలో ఆశువుగా కీరిత్సుత్నన్ కాళిదాసును చూసిన భోజచకర్వరిత్ ముగుధ్డైపోయాడు. నిండు యవవ్నంలో వునన్
బృహసప్తిలా వునన్ ఈ తేజోమూరిత్ ఎవరా అని ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ తరువాతి దివయ్గాథ విశవ్విదితమైంది. నీకు చెపాప్ను
కదూ!
పాఠకుడా మరిచిపోలేదు కదా! మరిచిపోలేవు కూడా! మరొక మహతత్రమైన చరితర్కు మంతర్పూరవ్కమైన
బీజం పడబోతునన్ది! మనసును వశంలో ఉంచుకుని జాగర్తత్గా విను.
ముఖమంటపంలో శుదిధ్చేసిన చోట ఎరర్ రంగులో వున కొతత్ పటుట్వసత్రం పరిచి వునన్ది. దానిమీద
బీజాక్షర సంపుటీకరణంతో ఆహుతులు వేర్లిచ్న దివయ్మైన విభూతి నలుచదరంగా పేరచ్బడి వునన్ది. ఆ విభూతిమీద
దరభ్లతో రెండు చతురసార్లు ఒకదానిమీద మరొకటి ఎనిమిది తిర్భుజాలుగా గీయబడి వునాన్యి. ఎనిమిది కోణాలకు
ఎనిమిది తిర్శూలాలు లిఖించబడి వునాన్యి. మధయ్లో 'ఓం' తో మొదలై 'సావ్హా'తో సంపూరణ్మయేయ్ అయిదు బీజాక్షరాల
దివయ్మంతర్ం లిఖించబడి వునన్ది. ఆ మధయ్న వునన్ మరొక రెండు బీజాక్షరాలను రహసయ్ంగానే వుంచుతునాన్ను.
ఎందుకా? అవి మహా రహసయ్మైనవి, అతయ్ంత శకిత్వంతమైనవి. ఆ శకిత్ని నీ వు తటుట్కోలేవు!
నడుము ఎతుత్నవునన్ దీపపు సెమెమ్లలో ఉజజ్వ్లంగా వెలుగుతునన్ దీపపు కాంతులు మహాకాళి విగర్హం
మీద పర్తిఫలిసుత్నాన్యి. నలల్రాతి విగర్హం ఎరర్గా ఒళుళ్ జలదరించేలా మెరుసుత్నన్ది. మూడు కనున్లతో, పది
ముఖాలతో, పది చేతులతో, కంఠం దాటి కిర్ందకు వేర్లాడుతునన్ ఎఱఱ్ని నాలుకతో భయము, సంభర్మము కలిగేలా
ఉనన్ది అమమ్వారు. ఒకచేతిలో ఉనన్ శిరసుస్నుండి రకత్పు బిందువులు జారుతునాన్యేమో అనన్ంత సహజంగా ఉనన్ది.
వేలసంవతస్రాల కిర్తం ఏ దేవశిలిప్ చెకిక్న శిలప్మో అది! అది

సాకాష్తూత్ బర్హమ్దేవుడు పర్తిషఠ్ చేసిన మూరిత్ అని

ధారానగర సథ్లపురాణం చెబుతుంది.
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మనోనేతర్ంతో తన హృదయపీఠంపై నెలకొని ఉనన్ అమమ్ను దరిశ్ంచుకుంటూ మంతర్శోల్క జపం
చేసుత్నాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. ఆయన ఎదురుగా పవితర్ గంగాజలం నింపిన వెండి కలశం ఉనన్ది. విభూతి మీద రెండు
చతురసార్లతో, ఎనిమిది తిర్శూలసహిత ముకోక్ణాలతో, అయిదు బీజాక్షరాలతో లిఖించిన యంతార్నిన్ ముందుగా ఆ
కలశంలోని నీటిమీద లిఖించాడు ఆయన. ఆ మంతర్శోల్కానిన్ సహసర్జపం చేసి ఆ శకిత్ని కలశంలోకి ఆవాహన చేసేత్ అది
దివయ్మైన తీరథ్ం అవుతుంది. అది అమృత తులయ్ం అవుతుంది. ఆ తీరాథ్నిన్ సీవ్కరించినవాడిని ఆదిశేషుడి విషమైనా ఏమీ
చేయదు. వాడు హాలాహలానిన్ కూడా అమృతానిన్ తార్గినటుల్ తార్గి చిరునవువ్లు చిందించగలడు.
అది నాగపౌరణ్మి తిథి. మంగళవారం. ఆనాడు ఆశేల్షా నక్షతర్ం. అరుదుగా వచేచ్ తిథి, వార, నక్షతర్
సంయోగం.
ఆ మంతర్శోల్కం శీర్విదాయ్పూరుణ్డికి సాకాష్తూత్ జగదుగ్రువు ఆదిశంకరులు అనుగర్హించిన సౌందరయ్లహరీ
సోత్తర్ంలోనిది. ఆదిశంకరులకు ఆ సోత్తార్నిన్ సవ్యానా కైలాసవాసి పరమశివుడు అనుగర్హించాడు.
ముఖమంటపంలో మరొక నలల్రాతి శిలప్ంలా కదలకుండా కూరుచ్ని ఏకాగర్చితత్ంతో మంతర్శోల్క జపం
చేసుత్నాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. చుటూట్ దటట్ంగా పెరిగిన చెటల్ ఆకుల మధయ్నుండి కురుసుత్నన్ వెనెన్ల, చుటూట్ కమిమ్న చీకటుల్,
ముఖమంటపంలో విదాయ్పూరుణ్డు, ఎవరో చితర్కారుడు నలుపు తెలుపులలో చితిర్ంచిన చితర్ంలా ఉనాన్రు.
ముఖమంటపానికి దకిష్ణంగా మంటప శిఖరమంత ఎతుత్న పెరిగిన సంపెంగ చెటల్ను చుటుట్కుని పెరిగిన
పొదలలో కదలిక కలిగింది. పాఠకుడా! నాకే విసమ్యం కలిగిన దృశయ్ం అది. నముమ్తావో, నమమ్వో, నీ పార్పత్ం.
కోటల్సంవతస్రాల కాలపర్వాహంలో నీవెంత? నీ నమమ్కమూ, అపనమమ్కమూ ఎంత? అనంత విశవ్రహసాయ్ల సాగరంలో
అదొక అందమైన అల. అదొక కళ!
సంపెంగ చెటుట్ మొదటోల్ పొదల మధయ్నుండి ముఖమంటపం మెటల్వైపుకు మెరుపులా వచిచ్ంది రెండు
నిలువుల పొడవునన్ గోధుమవనెన్ తార్చు. నిండుపునన్మి వెనెన్లలో చికక్ని పాల పర్వాహంలా వచిచ్ంది. నిలువెతుత్నన్
ముఖమంటపం మెటల్వదద్కు వచిచ్ నడుమువరకూ పైకి నిగిడి పడగ విపిప్ంది. అమమ్వారి దీపపు ఎఱఱ్ని కాంతి, తెలల్ని
వెనెన్ల కాంతి పర్తిఫలిసుత్నన్ది అకక్డ. ఆ కాంతిలో ఎఱఱ్ని శోణానదిలో ఎగిసిన సిందూరపు అలలా ఉనన్ది ఆ మహాసరప్ం.
అరిటాకంత వెడలుప్న విచుచ్కునన్ పడగమీద బంగారు రంగులో శర్దద్గా తీరిచ్నటుల్ మెరుసూత్ కనిపిసుత్నన్ది సవ్సిత్క చిహన్ం.
అది తక్షక జాతికి చెందిన సరప్ం, దేవతా సరప్ం!
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వేయిమారుల్ జపం పూరిత్ అయియ్ంది. కలశంలోని నీటిని సప్ృశిసూత్ండగా సంపెంగచెటుట్ మొదటోల్,
పొదలలో అలికిడిని గమనించాడు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. అది అలవాటైన అలికిడే. తొటుర్పాటు లేకుండా తలతిపిప్ చూశాడు.
నిరమ్లంగా, పర్శాంతంగా ఉనన్ ఆ చూపులతో చూపు కలిపినటుట్గా నిశచ్లంగా చూసింది ఆ తార్చు. చటుకుక్న పడగ
దించి, వేగంగా వెనకుక్ మళిళ్ంది. సంపెంగ చెటుట్కు అంత దూరంలో విశాలంగా పెరిగిన మారేడు చెటుట్వైపుకు పాకింది.
సర సర చిటారు కొమమ్పైకి పాకింది. కొమమ్ను పెనవేసుకుని పడగవిపిప్ కింద ముఖమంటపంలో ఉనన్ శీర్విదాయ్పూరుణ్డినే
చూసూత్ ఉండి పోయింది.
ఆకులమధయ్నుండి వెనెన్ల కాంతిలో తళతళలాడుతునన్ పడగను వెతికి పోలుచ్కునాన్డు. చిరునవువ్తో
చిరపరిచితుడైన వయ్కిత్ని చూసుత్నన్టుల్ చూశాడు. ఎకక్డినుండి వసుత్ందో తెలియదు. పర్తి మధాయ్హన్మూ

నడినెతిత్న

సూరుయ్డునన్పుప్డు వసుత్ందా తార్చు. మారేడు చెటుట్ మీదికి పాకుతుంది. మూడు ఆకులునన్ దళానిన్ కరిచి పటుట్కుంటుంది.
చెటుట్దిగి వచిచ్, ఆ మారేడు దళానిన్ గరభ్గుడిలో మహాకాళి పాదాల మీద ఉంచుతుంది. అలా మూడుసారుల్ మహాకాళిని
మారేడు దళాలతో అరిచ్సుత్ంది. వచిచ్నదారినే సంపెంగ మొదటోల్ని పొదలలోకి వెళిళ్పోతుంది. పునన్మి రాతుర్లలో ఆ
మారేడు కొమమ్లలో తెలల్ని పటుట్లాంటి కుబుసానిన్ విడుసుత్ంది. మరునాడు మరలా కాళీ పదారచ్న చేసుత్ంది,
వెళిళ్పోతుంది.
ఉనన్టుట్ండి సంపెంగ చెటుట్ కిర్ంది పొదలు తీవర్ంగా కదిలాయి. ఒకక్ నిముషంపాటు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు
కూడా నివెవ్రపోయే దృశయ్ం కనిపించింది. కాలపాశంలా ఉనన్ నలల్తార్చు ఒకటి మెరుపులా పొదల మధయ్నుండి బయటకు
వచిచ్ంది. మంటపంలో ఉనన్ వయ్కిత్ని చూసింది. సరుర్న నడుముదాకా పైకి లేచి పడగ విపిప్ంది. ఆ నలల్ని పడగమీద కూడా
బూడిద రంగులో సవ్సిత్క చిహన్ం వెనెన్ల కాంతిలో సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. బుసలు కొడుతూ అనిన్పకక్లకూ పడగ తిపిప్
చూసింది. మారేడు చెటుట్ వైపుకు బాణంలా కదిలింది. కనున్ మూసి తెరిచేలోగా చెటుట్మీదికి నలల్ని మెరుపులా పాకింది.
దకిష్ణాది సనాయ్సి దయతో, ఆదిశంకరుల అనుగర్హంతో సమసత్ శాసాత్ర్లనూ ఆపోశన పటిట్నవాడు
విదాయ్పూరుణ్డు. సరప్శాసత్రం వాటిలో ఒకటి. జంటకోసం వెరెర్కిక్ వచిచ్ంది ఆ నలల్ తార్చు. అది మగ తార్చు. పునన్మి వెనెన్ల
దానిని పొందుకోసం వెరెర్కిక్సుత్నన్ది. మారేడు చెటుట్ మీదునన్ ఆడ తార్చును గమనించింది.
దాని పొందు కోసం వెంపరాల్డుతూ చెటుట్ మీదికి పాకింది.
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పరిమళ దర్వయ్ంలాంటి జిగురును సర్విసాత్యి మగ తోడుకోసం అరుర్లు చాచే ఆడ సరాప్లు. ఆ
పరిమళానికి ఆకరిష్ంపబడిన మగ సరాప్లు వాటి వెంటబడతాయి. పడగ మీద పడగతో సునిన్తంగా చరిచి కోరికను
వెలల్డిసుత్ంది మగతార్చు. కొంతసేపు బెటుట్ చేసి, సరాగాలాడి

పొందుకు సమమ్తిసుత్ంది ఆడతార్చు. కానీ విచితర్ంగా

నలల్తార్చును గమనించిన ఆడ తార్చు కొమమ్ మీదినుండి కొమమ్ మీదకు అందకుండా దూకినటుల్గా పాకుతూ నేలమీదికి
వాలింది. వదలకుండా దాని మీదికి దూకింది నలల్తార్చు. పెనవేసింది. దానికి చికక్కుండా విదిలించుకునన్టుల్గా తపుప్కుని
సరుర్న పొదలవైపు దూసుకుపోవడానికి పర్యతన్ం చేసింది ఆడ తార్చు.
వెనన్ంటి నిలువునా పెనవేసుకుని పడగతో చరిచింది నలల్తార్చు. మెడ మీద కొరికింది. విదిలించిన కొదీద్
మరీ మరీ వెనన్ంటి పెనవేసింది. వాటి బుసలతో ఆలయ పార్ంగణం దదద్రిలిపోతునన్ది. శీర్విదాయ్పూరుణ్డు ఊహించని
సంఘటన జరిగింది.
తనను నిలువునా పెనవేసుకునన్ నలల్తార్చును అంత దూరం పడేటుల్ విదిలించి వదిలించుకునన్ది
ఆడతార్చు. బాణంలా ముఖమంటపం మెటుల్ ఎకిక్ంది. అది ముఖమంటపం వైపు వసుత్ండగా ఎగిరి దూకినటుల్గా వడిగా
పకక్కు తపుప్కునాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. మంటపానికి అటువైపు వునన్ చెటుల్, పొదలమధయ్కు వెళిళ్పోవడానికి దానికి దారి
యివవ్డం ఆయన ఉదేద్శం. కానీ ఆయన ఊహించిన దానికి వయ్తిరేకంగా జరిగింది. జరగకూడని సంఘటన జరిగింది.
పకక్కు పడినవెంటనే నలల్టి కెరటంలా ఉవెవ్తుత్న లేచింది నలల్తార్చు. మెరుపులా ఆడుతార్చును వెంబడించి
ముఖమంటపం మీదకు పాకింది. తనను వదలకుండా వెంబడించడం గమనించింది ఆడతార్చు. తన దారి
మళిళ్ంచుకుంది. మంటపానికి అటువైపునన్ మెటల్మీదినుండి వెళిళ్పోవడానికి బదులుగా మంటపం మధయ్లోనుండి
ధవ్జసత్ంభం వైపుకు పర్వాహంలా పాకింది. ఆ మారగ్ంలో ఎఱఱ్ని పటుట్వసత్రం మీద, విభూతిమీద చితిర్ంచిన యంతర్ం
మీదుగా సుడిగాలిలా దూసుకుపోయింది. మరుక్షణం కీచున సనన్గా అరిచింది. మతుత్గా మూలిగినటుల్గా బుసకొటిట్ంది.
ఆ విసురుకు, ఆ బుసకు విభూతి విరజిమిమ్నటుల్గా గాలిలోకి ఎగిసింది. తటుట్కోలేని దెబబ్ తగిలినటుల్గా మెలికలు
తిరుగుతూ, పొరుల్తూ ముఖమంటపం నుండి, మెటల్మీదుగా కిందికి దొరిల్ ధవ్జసత్ంభానికి తటుట్కుని, దానినే చుటుట్కుని
ఉండిపోయింది.
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కాలపాశంలా వెంబడిసూత్ వసుత్నన్ నలల్తార్చు విభూతి తెరలు తెరలుగా గాలిలోకి చిమిమ్నవెంటనే సరుర్న
తోకమీద లేచి పడగ విపిప్ంది. మరుక్షణం పడగతో నేలమీదకు చరిచింది. కనురెపప్పాటులో వచిచ్నదారినే
సంపెంగచెటుట్కిర్ంది పొదల మధయ్లో మాయమైంది.
'అయోయ్! మహాకాళీ! ఎంతపని జరిగింది! ఏమిటీ పరీక్ష!' అంటూ దిగార్భ్ంతితో మంటపంలో
కూలబడిపోయాడు
శీర్విదాయ్పూరుణ్డు! 'పాహిమాం! అమామ్! రక్షమాం! క్షమాసవ్మాం' అంటూ కంపిసుత్నన్ కంఠంతో
ఆవేదనగా మహాకాళిని వేడుకొనడం పార్రంభించాడు. ఆయన బాధ యంతర్ం భగన్మైనందుకు కాదు, జరగబోయే
విపరీత పరిణామాలను తలచుకుని!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...)
COMMENTS
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