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1 అలోఖి        తిరుమల

అలోఖి తిరుమల

            "రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్ళుళ్ వినిపిసూత్ంటాయి. ఈ ఫాల్టస్ లో ఎవరైనా డాయ్నస్ నేరుచ్కుంటునాన్రా, తాయారూ?" అంటూ 
యథాలాపంగా అడిగింది చరిత.  

కూరగాయలు తరిగిపెడుతూనన్ పనిమనిషి మంగతాయారు చటుకుక్న తలెతిత్ చరిత కళళ్లోకి చురుగాగ్ చూసింది.  
సాంబారు పెటట్డానికని పాల్సిట్క డబాబ్లోంచి కందిపపుప్ తీసూత్నన్ చరిత, ఆ చూపులు ఏదో తేడాగా అనిపించడంతో, "ఎందుకలా 

చూసుత్నాన్వ?" అనడిగింది చితర్ంగా.  
మంగతాయారు వెంటనే జవాబివవ్లేదు. రెండు నిముషాలు ఆగి తల వంచుకుని నెమమ్దిగా అంది, "ఈ కాంపెల్కస్ లో డాయ్నస్ 

నేరుచ్కుంటునన్వారెవరూ లేరమామ్". 
చరిత విసుత్పోయి, "మరైతే అరథ్రాతిర్ మదెద్ల దరువనన్టుట్...అందరూ నిదర్పోయే వేళ ఆ గజెజ్ల చపుప్ళేళ్మిటి!?" అంది.  

 ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ లో థరడ్ ఫోల్ర లో ఉనన్ ఆ ఫాల్ట లో చరిత, ఆమె భరత్ హరీశ అదెద్కు దిగి నెలాల్ళళ్యింది. అకక్డకు వచిచ్నపప్టున్ంచీ 
తరచు రాతిర్ వేళలో ఎవరో కాళళ్కు గజెజ్లు కటుట్కుని నడుసూత్నన్ శబాద్లు వినవవసుత్నాన్యి.  

ఓ రోజు, "రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్ళుళ్ వినిపిసేత్ లకీష్దేవి తిరుగుతోందంటారు’ అని చరిత అంటే, ’దయాయ్లు కూడా కావచుచ్గదా!’ 
అనాన్డు హరీశ ఆమెను భయపెటేట్ందుకని. ’హుఁ’ అంటూ కోపంగా మోచేతోత్ అతని ఛాతీ పైన పొడిచింది ఆమె.  
 ’లేకుంటే ఏమిటోయ! రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్డు వినిపిసేత్ దేవతో, దయయ్మేనా! ఈ ఫాల్టస్ లో ఎవరో డాయ్నస్ పార్కీట్స 
చేసూత్ండవచుచ్గదా" అని హరీశ నవవ్డంతో, ’నిజమే’ ననిపించింది.   

చరితకు పాతికేళుళ్ంటాయి. హరీశ ఆమె కంటె ఐదేళుళ్ పెదద్వాడు. వారి పెళళ్యి మూడేళళ్యింది. పెళిళ్నాటికి హైదరాబాద లో ఓ 
గవరన్మెంట కాలేజ లో బోటనీలో అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర గా పనిచేసేవాడు హరీశ. ఆ మధయ్ చెనైన్ లోని ఓ పర్ముఖ పైరవేట పి.జి. కాలేజ లో 
రెటిట్ంపు జీతంతో పొర్ఫెసర గా ఉదోయ్గం రావడంతో మూణెణ్లల్ కిర్తం వచిచ్ జాయినయాయ్డు. అతను పనిచేసే కాలేజ తాంబరంలో ఉంది. 
అకక్డకు దగగ్రగా ఉనన్  ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ లో ఫాల్ట అదెద్కు తీసుకుని భారయ్ను తీసుకువచాచ్డు.  ఇంకా పిలల్లు కావాలనుకోనందున ఇదద్రే 
ఉంటునాన్రు. ఆ కాంపెల్కస్ లోని ఇళళ్లో పనిచేసూత్నన్ తెలుగు తెలిసిన నలభై ఏళళ్ మంగతాయారును ఇంటి పనిలో సాయం చేయడానికి 
పెటుట్కునాన్రు.  

హరీశ వారం కిర్తం అఫీషియల టూర మీద మెటుట్పాలయం వెళాళ్డు. తన పరిశోధనలకు అవసరమైన మెడిసినల పాల్ంటస్ 
అనేవ్షణలో ఫారెసట్ ఏరియాస కు వెళూత్ండడం అలవాటు అతనికి.  
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 "చరితమామ్! నువువ్ భయపడనంటే ఓ విషయం చెబుతాను," అనన్ పనిమనిషి వంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది చరిత. 
  చరిత వాళుళ్ండే ఫాల్ట కి ఎడమ వైపునన్ ఫాల్టోల్ కొతత్ దంపతులు ఉండేవాళుళ్. పెళిళ్లో పుచుచ్కునన్ కటన్ం చాలక, ఇంకా ఇంకా 
తీసుకురమమ్ని భారయ్ను వేధించేవాడు భరత్. ఆ పిలల్ను హింసిసూత్ండేవాడు. ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఓ రోజున ఆ పిలల్ ఇంటోల్నే మంటలోల్ 
దహనమైపోయింది. భరత్ కిరసనాయిలు పోసి కాలేచ్సాడని కొందరూ, బాధలు భరించలేక ఆ పిలల్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందని కొందరూ 
చెపుప్కునాన్రు... అది జరిగి ఏడాదయింది. అపప్టున్ంచీ ఆ ఫాల్ట ఖాళీగానే ఉంది. ఆ సంగతి తెలిసి ఎవరూ అందులో అదెద్కు దిగడంలేదు. 
చనిపోయిన పిలల్ పేరు కుముదం. తెలల్గా చకక్గా ఉండేది. కాళళ్కు మువవ్ల పటీట్లతో ఆ పిలల్ నడుసూత్ంటే నాటయ్ం చేసినటుట్ండేది... ఇపప్టికీ 
అపుప్డపుప్డు రాతుర్లు ఆమె మువవ్ల పటీట్ల శబాద్లు వినిపిసూత్ంటాయని చెపుప్కుంటూంటారు. బలవంతపు చావు వలల్ కుముదం 
దయయ్మయిందనన్ పుకారు ఉంది... మంగతాయారు చెపిప్ంది ఆలకించి భయంతో బిగుసుకుపోయింది చరిత.  
 "నినున్ భయపెటాట్లని కాదుగాని, కొంచెం జాగర్తత్గా ఉంటావని చెబుతునాన్నమామ్" అంది పనిమనిషి. "కుముదం నిజంగానే దయయ్ం 
అయుయ్ంటే, ఇంతవరకు ఆమె ఎవరికీ ఏ హానీ తలపెటిట్న దాఖలాలు లేవు".  
 కుముదం ఉదంతం ఆలకించినపప్టున్ంచీ రాతుర్లు ఇంటోల్ ఫీర్గా తిరగలేకపోతోంది చరిత. ఎకక్డ ఏ చినన్ చపుప్డు వినిపించినా 
గుండె గతుకుక్మంటోంది. భరత్ టూర నుండి ఎపుప్డు తిరిగివసాత్డా అని ఎదురుచూడసాగింది.  

2 
 సుమారు వందేళళ్ కిర్తం - 
 హిమాలయాలలోని ఓ కొండ గుహలో ముపైప్ అడుగుల ఎతుత్నన్ కాళికాదేవి విగర్హం పెదద్ పెదద్ కనుగుర్డల్తో, నాలుక చాచుకుని 
భయంకరంగా ఉంది. దేవి ముంగిట మానవ కపాలాలతో ఏరప్రచిన చతురసర్ం ఎరర్టి, తెలల్టి ముగుగ్లతో, పూలతో, నిమమ్కాయలతో 
నిండియుంది. దటట్మైన ధూపం ఎగసిపడుతోంది. గుహ అంతటా ఓ విధమైన వాసనతో గుపుప్మంటోంది.                                                  
 దేవి విగర్హం ఎదుట బాసింపటుట్ వేసుకూక్రుచ్ని కనున్లు మూసుకుని ధాయ్నముదర్లో ఉంది అలోఖి. ఏళళ్ తపోబలంతో మాంతిర్క-
తాంతిర్క శకుత్లను సిదధ్ంచేసుకునన్ ఆ మాంతిర్కురాలికి యాభై ఏళుళ్ంటాయి. సనన్గా పొడవుగా ఉంటుంది. కాషాయ దుసుత్లలో, మెళోళ్ 
రుదార్క్షలు, మానవ పురెర్ల హారంతో, ఒళళ్ంతా విభూతి రేఖలతో, నుదుటిపైన రూపాయకాసంత ఎరర్టి కుంకుమబొటుట్తో...కూర్రతవ్ం 
ఉటిట్పడే వదనంతో వికృతంగా ఉంది ఆమె. ఓ పకక్ మంతర్దండం, మరో పకక్ పొడవాటి పదునైన ఖడగ్ం. అలోఖి సంతరించుకునన్ 
కుష్దర్శకుత్లు అపారం, తిరుగులేనివి.  
 కనున్లు మూసుకుని మంతోర్చాఛ్టన కావిసోత్నన్ అలోఖి కంఠం ఆ గుహలో మారోర్మ్గుతూంటే...సశరీరులు కొనిన్, అశరీరులు కొనిన్ 
వింత ఆకారాలలో ఉనన్ కుష్దర్శకుత్లు విచితర్ శబాద్లను చేసూత్ ఆమె చుటూట్ తిరుగాడుతూంటే...ఓ భయానక వాతావరణం నెలకొని 
యునన్దకక్డ. 
 అలోఖి వంక భయంతో ఊపిరి బిగబటిట్ చూసోత్ంది కంచుకి. అలోఖి శిషుయ్రాలు. పాతికేళుళ్ంటాయి.  మంతోర్చాఛ్టన పూరిత్కాగానే 
అలోఖి కళుళ్ తెరుసుత్ంది. అవి విసుఫ్లింగాలలా మెరుసాత్యి. ఆ తరువాత జరుగబోయేది తలచుకుని గాలి తాకిడికి గురైన ఆకులా 
అలాల్డిపోయింది కంచుకి.  
 దేవి ఎదుటనునన్ చకార్సనంలో పడునన్ యువకుడి వంక చూసింది. ఇరవయేయ్ళళ్ పార్యంలో నవయవవ్నంతో ఉనాన్డు. కాళుళ్, 
చేతులు బంధింపబడి తెలివిలేకుండా పడునాన్డు. కాసేపటోల్ కాళికాదేవికి బలికానునన్ ఆ యువకుడి వంక జాలిగా చూసింది.  
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 కాసేపటికి మంతోర్చాఛ్రణ ఆగిపోయింది. అలోఖి కనున్లు తెరచింది. అగిన్గోళాల వంటి ఎరర్టి కనులతో బలిమనిషి వంక 
చూసింది. మంతర్దండానిన్ ఆ యువకుడి చుటూట్ ముమామ్రు తిర్పిప్ంది.  
 కనులు తెరచి అయోమయంగా పరిసరాలను పరికించాడు అతను. ఎదుటనునన్ నిలువెతుత్ కాళికా విగర్హానీన్, కటెట్దుట నిలుచునన్ 
మాంతిర్కురాలినీ చూసి ఖంగుతినాన్డు. భయంతో వణికిపోయాడు. కటుల్ తెర్ంచుకోవడానికి పెనగులాడాడు.  
 అదే క్షణంలో ఖడగ్ం అందుకునన్ అలోఖి, ’జై మహంకాళీ!’ అంటూ ఒకే వేర్టితో అతని తల నరికేసింది. యువకుడి శిరసుస్ ఎగిరివెళిళ్ 
దేవి పాదాల వదద్ పడింది. అతని మొండెం నుండి రుధిర ధారలు ఎగజిమిమ్ దేవికి రకత్తరప్ణం చేసాయి.   
 ’జై మహంకాళీ!...జై దురాగ్ భవానీ!...జై భైరవీ!...’ ఉదేవ్గంతో కూడిన అలోఖి కంఠం భయంకరంగా గుహలో మారోర్మ్గింది. 
యువకుడి మొండెం కొదిద్ క్షణాలు విలవిల కొటుట్కుని నిశచ్లంగా అయిపోయింది.  
 ఆ భయానక దృశాయ్నిన్ గాంచలేక కనున్లు మూసుకుంది కంచుకి. 
 "అహహ్హహ్...పది...పది బలులయాయ్యి. ఇంక ఒకడు...ఇంకొకక్డు...ఒకే ఒకక్ణిణ్ బలి ఇసేత్ నా ఈపిస్తం  
నెరవేరుతుంది. జరామరణాలు ఎరుగని నవజవవ్ని నౌతాను. అహహ్హహ్..." పిచిచ్ పటిట్ందానిలా అరచింది అలోఖి. 
  మృతుయ్వును, వృదాధ్పాయ్నీన్ జయించి అపూరవ్ సౌందరయ్ం సంతరించుకుని నితయ్ యవవ్నంతో శాశవ్తంగా విలసిలాల్లనన్ వాంఛతో 
దశాబద్ం కిర్తం కాళికాదేవిని ఉపాసిసేత్ – ‘నవయవవ్నులు, అవివాహితులూనైన యువకులు పదకొండుమందిని...ఏడాది కొకరుగా...కారీత్క 
పూరిణ్మ రోజున కాళికి బలి ఇసేత్, ఆమె కోరెక్ నెరవేరుతుందని...’ అశరీరవాణి పలకడంతో, తిర్కరణశుదిధ్గా అందుకు పూనుకుంది అలోఖి. 
అనేక సంవతస్రాల తపోదీక్షలో కోలోప్యిన వయసును, యవవ్నానీన్ తిరిగి పొందాలనీ, కామవాంఛలను తీరుచ్కోవాలనీ తపించిపోయింది.  
  తన మంతర్ తంతార్లను, కుతంతార్నీన్ పర్యోగించి అవివాహిత యువకులిన్ తీసుకువచిచ్ పర్తి కారీత్క పూరిణ్మకూ కాళికాదేవికి బలి 
ఇవవ్సాగింది అలోఖి... ఐదేళళ్ పార్యంలో కంచుకిని బలి ఇవవ్డానికని ఎతుత్కువచిచ్ంది అలోఖి. ఆ పిలల్కు ఆయుసుస్ నిండని కారణంగా, 
కారణాంతరాలవలల్ ఆ పసిదాని బలి ఆగిపోయింది. ఆ పిలల్ను తన దగగ్రే ఉంచుకుని పెంచి పెదద్ చేసింది అలోఖి. కంచుకి అనన్ పేరు తానే 
పెటిట్ంది. తన పూజాపునసాక్రాలలో సహకరించేటటుట్ తరీఫ్దు ఇచిచ్ంది. కంచుకిలో అందం కంటె ఆకరష్ణ ఎకుక్వ. ఆ గుహ తపప్ బైటి 
పర్పంచం ఎరుగదు. అలోఖినే అమమ్గా అనుకుంటుంది. ఆమె చేసే హింసాతమ్క చరయ్లు నచచ్కపోయినా నిసస్హాయతతో సహకరిసూత్ంది. 
అలోఖి ఏడాదికోసారి యువకులిన్ తెచిచ్ బలి ఇసూత్ంటే ఆ పిలల్ మనసు విలవిలలాడిపోయేది. కాని అలోఖికి ఎదురు చెపేప్ సతాత్ ఆమెకే కాదు, 
అలోఖి చుటుట్ పరిభర్మించే కుష్దర్శకుత్లకు సైతం లేదు.  

# 
 ఏడాది గిరుర్న తిరిగివచిచ్ంది...అది పదకొండవ కారీత్క పూరిణ్మ. నాటితో అలోఖి చిరకాల వాంఛ నెరవేరబోతోంది... పునన్మికి 
నెలాల్ళళ్ ముందే ఇరవై రెండేళళ్ ఓ సుందర యువకుణిణ్ ఎతుత్కువచిచ్ తన సాథ్వరంలో బంధించింది అలోఖి. ఆ యువకుడి అందానికి 
సమోమ్హితురాలైన కంచుకి, అతను అలోఖి కతిత్కి బలికాబోవడం తలచుకుని విలవిలాల్డిపోయింది. ఆ యువకుడు కూడా తొలిచూపులోనే 
కంచుకి పైన మనసు పారేసుకునాన్డు.  

కారీత్క పూరిణ్మ నాటి రాతిర్ – 
 నదిలో శుదిధ్ అయి వచిచ్ యథావిధిగా కాళికాదేవికి పూజ చేసింది అలోఖి. ఆ యువకుడికి తెలివి తపిప్ంచి ముగుగ్లో పడుకోబెటిట్ంది. 
కనున్లు మూసుకుని మంతోర్చాఛ్టన సాగించింది.  
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 ఆ రోజు ఆమెలో ఉదివ్గన్త అధికంగా ఉంది. అందుకాక్రణం - నాటితో తన రూపం, జీవితం మారిపోనునాన్యి. వికృత రూపం, 
వికార వదనం పోయి అపస్రసలను తలదనేన్ సుందరాంగిగా నవయవవ్నంతో రూపాంతరం చెందబోతోంది. ముదిమి, మృతుయ్వులకు 
అతీతంగా యుగాలు మారినా మృతుయ్ంజయగా మిగిలిపోతుంది. తాను సాధించిన అతీత శకుత్లతో లోకంలోని అందమైన యువకుల 
యవవ్నానిన్ జురుర్కుంటుంది. అమర సౌఖాయ్లను అనుభవిసుత్ంది.  
 మంతోర్చాచ్టన ముగించి లేచి నిలుచ్ంది అలోఖి. మంతర్దండంతో ఆ యువకుడికి తెలివి తెపిప్ంచింది. అతను కనున్లు తెరవగానే, 
"దేవికి బలికాబోతూనన్ నువువ్ అదృషట్వంతుడివిరా డింభకా!" అంటూ, కంచుకి అందించబోయే ఖడగ్ం కోసం చేయి చాచింది.  
 అదే క్షణంలో - మెరుపులా ఖడగ్ంతో అలోఖి కంఠం నరికేసింది కంచుకి, మదిలోనే కాళికామాతను తలచుకుంటూ. అలోఖి తల 
ఎగిరి దేవి పాదాల చెంత పడింది. ఆమె మొండెం నుండి ఎగసిన వెచచ్టి నెతుత్రు దేవికి అభిషేకం చేసింది.  
 మరుక్షణంలో భూకంపం వచిచ్నటుట్ ఆ గుహ అంతా అలాల్డిపోయింది. భూత, పేర్త, పిశాచ గణం యొకక్ హాహాకారాలతో 
దదద్రిలిల్పోయింది. దేవి విగర్హం వదద్ నునన్ గంటలు విడవకుండా మోర్గాయి. మిరుమిటుల్ గొలిపే వెలుతురుకు తటుట్కోలేక కళుళ్ 
మూసుకునాన్రు కంచుకి, యువకుడూను...కనున్లు తెరచేసరికి కాళికాదేవి వారి ముందు పర్తయ్క్షమయింది. అవాకక్యి, అపర్యతన్ంగానే 
దేవికి పర్ణమిలాల్రు ఇదద్రూ.  
 "వతాస్! అలోఖి కోరుకునన్ వరం మీకు పర్సాదిసాత్ను..."  అంటూనన్ దేవి పలుకులకు అడుడ్ తగులుతూ, "మాతా! జరామరణాలు లేని 
జీవితం భారమే తపప్ ఆనందదాయకం ఎలా ఔతుంది? అటిట్ ఘోర వరం మాకొదుద్. నీ దరశ్న భాగయ్ంతో పునీతులమైన మాకు నీ ఆశీరవ్చనమే 
కోటి వరాల మూట!" అనాన్డు యువకుడు. కంచుకి అతనికి వతాత్సు పలుకుతూ, "ఈ మంతర్గతెత్ యొకక్ పాపపు కృతాయ్లలో పాలు 
పంచుకునన్ నా పాపాలకు నిషక్ృతి కలిగించు మాతా!" అంటూ వేడుకుంది.  
 "తథాసుత్!" అంటూ ఆ జంటను ఆశీరవ్దించి అదృశయ్మైపోయింది జగనామ్త. 
 అదే సమయంలో - అలోఖి పేర్తాతమ్ వాయుగుండంగా మారి గుహలోంచి విసురుగా బైటకు దూసుకుపోయింది.... 
    

3 
  
 రాతిర్ డోర బెల మోర్గడంతో పరుగెతుత్కు వచిచ్ తలుపు తెరచింది చరిత. గుమమ్ంలో భరత్ను చూడగానే, "వచేచ్సారా!" అంటూ 
ఆనందంతో కౌగలించుకోబోయింది. అంతలోనే బేర్క వేసినటుట్ చటుకుక్న ఆగిపోయింది. 
 హరీశ వెనుకనుండి వచిచ్ అతని పకక్ను నిలుచ్ంది ఓ యువతి. ఇరవయేయ్ళుళ్ంటాయి. అందంగా ఉంది. చరిత చూపులు ఆమెకు 
అతుకుక్పోయాయి. హరీశ చినన్గా పొడిదగుగ్ దగగ్డంతో తేరుకుంది.          
 "ఈమె పేరు మలిల్క. వివరాలు తరువాత చెబుతాను. ముందు లోపలికి తీసుకువెళుళ్" అనాన్డు హరీశ. "కొదిద్రోజులపాటు ఈమె 
ఇకక్డే ఉంటుంది".  
 చరిత చిరునవువ్తో సేన్హపూరవ్కంగా ఆ యువతి చేయి పటుట్కుని లోపలికి తీసుకువెళిళ్ంది. గెసట్ రూమ చూపించి, "సాన్నం చేసిరా, 
మలిల్కా! భోంచేదాద్ం" అంది. రెండు అడుగులు వేసి, మళీళ్ వెనకిక్ వచిచ్, "నువువ్ చాలా అందంగా ఉనాన్వ!" అంది నవువ్తూ.   
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 పడక మంచం పైన మలిల్క గురించి భరత్ చెపిప్ంది విని విసుత్పోయింది చరిత...హరీశ మెటుట్పాలయం అడవిలో మొకక్ల కోసం 
తిరుగుతూంటే, ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయిన మలిల్క కనిపించింది. ఆమెను వారించి వివరాలడిగితే, తాను పేర్మలో మోసపోయాననీ, ఇంటికి 
తిరిగివెళళ్డం ఇషట్ం లేదనీ, అందుకే చావాలనుకునాన్ననీ చెపిప్ంది. ఆమెను ఓదారిచ్ తనతో తీసుకువచాచ్డు. కొదిద్ రోజులు తమతోనే 
ఉంచుకుని, ఆమె మనసు కుదుటబడాడ్క మెలల్గా నచచ్జెపిప్ ఇంటికి పంపించాలనన్ది అతని ఆలోచన.  

# 
 మలిల్క వచిచ్ వారం అయిపోయింది. ఆమె తలిల్దండుర్ల వివరాలు రాబటట్డం సాధయ్ం కాలేదు. ఓ రోజున మంగతాయారు మెలల్గా 
చరిత చెవిలో అంది, "నువువ్ నా కూతురిలాంటిదానవని చెబుతునాన్ను, చరితమామ్! తపుప్గా అనుకోకు. ఎంత మంచోడైనా మగాడు మగాడే! 
ఈ పిలల్ చాలా అందంగా ఉంది. ఎకుక్వ రోజులు ఇంటోల్ అటేట్పెటుట్కుని నీ కాపురంలో చిచుచ్ పెటుట్కోకు". చరిత ఆమె వంక ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసింది.  

4 
 హరీశ ఉనన్ ఫాల్ట కు ఎడమ పకక్ ఫాల్ట లో దయయ్ం ఉందనన్ పుకారు కారణంగా అందులోకి ఎవరూ అదెద్కు రావడంలేదు. 
అందువలల్ దాని యజమాని మాధవన ఇంటోల్ శాంతి జరిపించడం కోసమని ఓ మంతర్గాణిణ్ తీసుకొచాచ్డు. అతని పేరు పణికర. మళయాళీ. 
నలభయేయ్ళుళ్ంటాయి. తెలల్టి ధోతి, కోరమీసాలతో, అగిన్ గోళాలాల్ంటి మిడిగుర్డల్తో...నలల్గా, ఎతుత్గా ఉనన్ అతగాడు ఒళళ్ంతా విభూతి 
పూసుకుని, నుదుటను పెదద్ కుంకుమ బొటుట్ పెటుట్కుని భయంకరంగా ఉనాన్డు.  
 నటిట్ంటోల్ ముగుగ్లు వేసి పూలు, నిమమ్కాయలు పెటిట్ ఆరాభ్టంగా మంతార్లు జపిసుత్నాన్డు అతను. మాధవన దంపతులు దగగ్ర 
కూరుచ్ని ఆ తతంగమంతా ఆసకిత్తో తిలకిసుత్నాన్రు. వీధి గుమమ్ం తెరచే ఉంది.  
 పూజ జరుగుతూండగా చలల్టి గాలి మంచులా పణికర శరీరానిన్ తాకింది. చలించిపోయి ఓ క్షణం ఒళళ్ంతా జలదరించింది. 
చటుకుక్న గుమమ్ం వైపు చూసి, ఉలికిపడాడ్డు.  
 గుమమ్ంలో-  తెలల్టి దుసుత్లలో ఓ అందమైన యువతి నిలుచ్నియుంది!                                
 "అదిగో, వచేచ్సింది...ఈ ఇంటిని ఆవాసం చేసుకునన్ దయయ్ం!" అంటూ ఉదేవ్గంతో, ’ఓమ...హీర్మ...కీల్మ...’ అంటూ సవ్రం పెంచి 
జోరుగా మంతార్లు చదవనారంభించాడు. మంతిర్ంచిన జలానిన్ ఆమె పైకి చలల్బోయాడు... అదృశయ్మైపోయిం దామె!  
 మాధవన దంపతులు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకునాన్రు. కారణం - గుమమ్ం దగగ్ర వారికెవరూ కనిపించలేదు.  
 "మాధవన గారూ! నా మంతార్లకు దయయ్ం సప్ందించింది. నాకు భయపడి కనిపించినటేట్ కనిపించి మాయమైపోయింది. వచేచ్ 
ఆదివారం బహుళ అమావాసయ్. ఆ రోజున సమ్శానంలో పర్తేయ్క పూజ చేసి దీనిన్ అకక్డకు రపిప్సాత్ను. భూసాథ్పితం చేసాత్ను. మీరిక నిశిచ్ంతగా 
ఉండొచుచ్ను" అనాన్డు పణికర. అందుకు అవసరమైన సొముమ్లు తీసుకుని నిషర్క్మించాడు.  

# 
 ఆదివారం...అమావాసయ్...అరథ్రాతిర్... 
 ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ నైట వాచ మేన మురుగేశన మెయిన గేట దగగ్రునన్ కాయ్బినోల్ కూరుచ్ని కునికిపాటుల్ పడుతునాన్డు. 
పాతికేళుళ్ంటాయి అతనికి. గేట చపుప్డు వినిపించి ఉలికిపడి లేచాడు. కిటికీలోంచి తొంగిచూసేత్ ఎవరో మెయిన గేట తెరచుకుని మళీళ్ 
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మూయకుండా బైటకు వెళళ్డం కనిపించింది. ఎవరా అనుకుంటూ బైటకు వెళాళ్డు. గేట మూసూత్ పరీక్షగా చూసేత్, తెలల్ చీరలో ఉనన్ సతరీ ఎవరో 
నడచుకుంటూ వెళళ్డం కనిపించింది.  
 "యారది?" అంటూ అరచాడు. జవాబు రాలేదు. అంత రాతర్పుప్డు ఓ ఆడది ఒంటరిగా వెళళ్డం వాడిలో కుతూహలం రేపింది. 
చపుప్డు చేయకుండా ఆమెను అనుసరించాడు.  
 అమావాసయ్ రాతిర్ కావడంతో ఆ హిందూ సమ్శానంలో కాటుకలాంటి చీకటి అలముకునియుంది. అకక్డకక్డ కాలుతూనన్ కాషాట్ల 
నుండి వసూత్నన్ వెలుతురు అంధకారానిన్ బెదిరిసోత్ంది. చరమ్ము, మాంసము కాలుతూనన్ శివరకంపు గాలిలో పర్యాణిసూత్ అంతటా 
వాయ్పిసోత్ంది. ఎకక్ణుణ్ండో నకక్ల ఊళలు...గుడల్గూబల అరుపులు...కీచురాళళ్ ధవ్నులూ...సమ్శాన సంగీతం ఆలపిసుత్నాన్యి. కుకక్ ఒకటి 
ఉండి ఉండి ఏడుసోత్ంది, ఆపుత్ల నెవరినీ కోలోప్యిన మనిషిలా! కపాలాలు పేర్లుతూనన్ చపుప్ళుళ్, ఏవేవో వింత శబాద్లు...వాతావరణం 
భయానకంగా ఉంది. ఎంతటి ధైరయ్వంతుడైనా ఆ వేళపుప్డు అకక్డ  అడుగు పెడితే గుండె ఆగిపోవలసిందే! 
 సమ్శానం లోపల ఓ చోట అలికి ముగుగ్లు పెటాట్డు మంతర్గాడు పణికర. ముగుగ్తో ఓ చదరం గీచి అందులో పసుపు, కుంకుమలు 
చలాల్డు. పూలు, నిమమ్కాయలు, మానవ పురెర్లు, ఎముకలూ అందులో    ఉంచాడు. అగిన్గుండం తయారుచేసి అందులో ఆజయ్ం వగైరాలను 
సమెధలుగా వేసాడు. కుష్దర్శకుత్లను ఆకటుట్కునే మంతార్లను గంభీర కంఠంతో సమ్శానం పర్తిధవ్నించేలా ఉచఛ్రించసాగాడు.  
 కొంతసేపటికి తెలల్ చీర ధరించిన ఓ యువతి వచిచ్ పణికర ఎదుట నిలుచ్ంది. టార్నస్ లో ఉనన్దానిలా కనిపించింది.  
 "వచాచ్వా? రా! ఈ ముగుగ్లో కూరోచ్. నీ జేజెమమ్ల లాంటి పేర్తాతమ్లనే చిటికెలో లొంగదీసాను. నువొవ్క లెకాక్ నాకు! ఈనాటితో నీ 
ఆటకటుట్. శాశవ్తంగా నినున్ భూసాథ్పితం చేసాత్ను," అంటూ మంతార్ల జోరు హెచిచ్ంచి, వేప రొబబ్లతో నీటిని ఆమె మీద జలల్సాగాడు. 
 ఓ క్షణం మంతర్గాడి వంక తీక్షణ్ంగా చూసిందామె. తరువాత నెమమ్దిగా కదలింది.  
 ఆమె వదనంలో పర్సుఫ్టమౌతూనన్ తీక్షణ్తను, నిపుప్లు కురిపిసూత్నన్ కనులనూ చూసి ఓ క్షణం భీతితో వణికిపోయా డతను. 
మంతార్ల వేగానీన్, సాథ్యినీ పెంచాడు.  
 ముగుగ్లో కూరోచ్లేదామె. అతని ఎదుటకు వచిచ్ నిలుచ్ంది. ఏం జరుగుతోందో గర్హించే లోపునే అతగాడి తలను రెండు చేతులతోనూ 
పటుట్కుని గిరగిరా తిర్పిప్ంది. ఆమె వదిలేసినా ఆ తల అలా బొంగరంలా తిరుగుతూనే ఉంది. మంతోర్చాఛ్టన ఎపుప్డో గాలోల్ కలిసిపోయింది.  
 ఆమెను వెంబడించి వచిచ్న మురుగేశన, ఆ భయానక దృశయ్ం చూసి అదరిపడాడ్డు.  ఆమె దయయ్మో రకత్పిశాచో 
అయుయ్ంటుందనిపించింది. భయంతో గుండె ఝళుళ్మంది. సప్ృహ తపిప్ నిలువునా కూలిపోయాడు. 
 మరాన్డు - 
 సమ్శానంలో రెండు మృతదేహాలు కనిపించాయి. ఒకటి మంతర్గాడు పణికర ది. రెండవది, ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ నైట వాచ మేన 
మురుగేశన ది... పోసట్ మారెట్ం రిపోరట్ పర్కారం - పణికర మెడ విరిగి చనిపోతే, మురుగేశన గుండె ఆగి చనిపోయినటుల్ తేలింది. 
 ఆ మరణాలు నగరంలో గొపప్ సంచలనం కలిగించాయి.  

5 
  

ఆ సంఘటన జరిగిన మూడవ రోజున - 
 రాతిర్ ఏడు గంటలకు చరిత ఇంటోల్ పని ముగించుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది మంగతాయారు. అంతలో హఠాతుత్గా కరెంట 
పోయింది. సోట్ర రూమ అలమరలో కొర్వొవ్తుత్లు ఉంటాయనీ, తెచిచ్ వెలిగించమనీ ఆమెకు పురమాయించింది చరిత. మంగతాయారు 
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అగిగ్పులల్ వెలిగించి ఆ వెలుతురులో సోట్ర రూమ కి వెళిళ్ంది. పెదద్ కొర్వొవ్తిత్ ఒకటి తీసుకుని వెలిగించింది. దాంతో వెనుదిరిగింది.       
 గుమమ్ంలో తెలల్ చీర ధరించిన సతరీని అకసామ్తుత్గా చూడడంతో ఉలికిక్పడింది. "మలిల్కమామ్?" అంది. ఆ పిలల్ ఎపుప్డూ తెలల్ చీరలే 
కడుతుంది.  
 జవాబులేదు. కొర్వొవ్తిత్ని పైకెతిత్ ముఖంలోకి పరీక్షగా చూసింది. గుండె ఝళుళ్మంది.  
 ఆ సతరీ - మొండెం వరకే ఉంది...! తల లేదు...!! 
 తల - ఆమె చేతిలో ఉంది...!!! 
  అంతే! భయంతో ఓ వెరిర్కేక పెటిట్ సప్ృహతపిప్ పడిపోయింది మంగతాయారు. 
 వంటింటోల్ ఉనన్ చరిత పనిమనిషి కేక విని తృళిళ్పడింది. కంగారుగా సోట్ర రూమ వైపు వెళళ్బోతూంటే హఠాతుత్గా లైటుల్ వెలిగాయి. 
ఒకక్ ఉరుకులో సోట్ర రూమ ని చేరుకునన్ చరితకు, గుమమ్ం లోపల చలనం లేకుండా పడునన్ మంగతాయారు కనిపించింది. 
 "తాయారూ! తాయారూ! ఏం జరిగింది?" అంటూ కంగారుగా లేపబోతే ఆమెలో కదలిక లేదు. ఆ హడావిడికి మలిల్క అకక్డకు 
వచిచ్ంది.  
 "దీనికేమయిందో? ఎంత పిలిచినా పలకడంలేదు" కంగారుగా అంది చరిత. గుర్డల్పప్గించడం మినహా మలిల్క ఏమీ మాటాల్డలేదు.   
 భారయ్ ఫోన కాల అందుకునన్ హరీశ డాకట్రిన్ తీసుకుని కంగారుగా ఇంటికి వచాచ్డు. డాకట్ర మంగతాయారును పరీకిష్ంచి ఫసట్ ఎయిడ 
ఇచాచ్డు. గుండె ఇంకా ఉదేవ్గంతో కొటుట్కూంటూండడంతో ఆమె ఎందుకో విపరీతంగా భయపడుంటుందనాన్డు. అతని సలహా మేరకు 
ఆంబులెనస్ తెపిప్ంచి ఆమెను హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచాడు హరీశ... మంగతాయారుకు ఏమయిందో బోధపడక అయోమయంలో పడిపోయారు ఆ 
దంపతులు.  

# 
 ఓ రాతిర్ గాఢ నిదర్లో ఉనన్ చరిత ఎవరో లేపినటట్యి ఉలికిపడి లేచింది. లైట వేసి చూసేత్ గదిలో ఎవరూ లేరు. మంచినీళుళ్ తార్గి 
మళీళ్ పడుకోబోయింది కాని, నిదర్ పటట్లేదు. ఎందుకో భయంగా అనిపించింది.  
 భరత్ను లేపి, "ఏమండీ! ననెన్వరో కంచుకీ అని పిలుసూత్ కుదిపి లేపినటట్యింది" అంది భయంగా.  
 "పీడకలేదో వచుచ్ంటుంది. మంచినీళుళ్ తార్గి పడుకో" అనాన్డు హరీశ నిదర్మతుత్లో.  
 చరిత ఏదో జఞ్పిత్కి తెచుచ్కోవడానికి పర్యతిన్ంచింది...’కంచుకీ! వంచకీ! నినున్ నేను వదల!...’ అనన్ పలుకులు ఇంకా చెవులోల్ 
మారోర్మ్గుతునాన్యి. భయంతో కళుళ్ మూసుకుని భరత్ను గటిట్గా కావలించుకుంది. 

# 
 మంగతాయారుకు మూడో రోజున కాని సప్ృహ రాలేదు. తెలివిలోకి వచిచ్నా, ’ఏం జరిగిందంటే’ సరిగా చెపప్లేకపోతోంది. 
వెరిర్చూపులు చూసోత్ంది. ’పేయి...పిశాచి...దెయయ్ం...’ అంటూ ఏదేదో మాటాల్డుతోంది. ఆమె ఏదో షాక కి గురయిందనీ, పూరిత్గా 
కోలుకునేంతవరకూ హాసిప్టలోల్నే ఆబజ్రేవ్షనోల్ ఉండాలనీ అనాన్రు డాకట్రుల్.  

# 
 చరితకు తరచు తననెవరో, ’కంచుకీ!’ అని పిలుసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగింది. పగలు కూడా ఒంటరిగా ఉండడానికి భయపడుతోంది. 
మలిల్క ఉందంటే, ఆమె ఎపుప్డో కాని గదిలోంచి బైటకు రాదు. రాతర్యేసరికి ఆ భయం ఇనుమడించేది.  
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 ఇంకో రాతిర్ - ఎందుకో మెలకువ వచేచ్సింది చరితకు. పకక్లో హరీశ గాఢ నిదర్లో ఉనాన్డు. లేచి బాత రూమ కి వెళిళ్ంది. లైట వేసి 
లోపల అడుగుపెటట్బోయి, భయంతో కెవువ్న అరచింది.  
 బాత రూమ అంతటా బకెట తో పోసినటిట్ రకత్ం...! గోడలపైనా నెతుత్టి మరకలే! 
 వాటిని చూసి హిసీట్రియా పేషెంటులా ఆగకుండా అరుసూత్నే ఉందామె.  
 ఆ కేకలకు తృళిళ్పడి మేలొక్నన్ హరీశ కు పకక్లో భారయ్ కనిపించలేదు. కంగారుగా మంచం దిగి, ’చరితా!’ అని బిగగ్రగా పిలుసూత్ 
కేకలు వసూత్నన్ వైపు పరుగెతాత్డు.  
 బాత రూమ గుమమ్ం దగగ్ర రెండు చేతులతోనూ కళుళ్ మూసుకుని వణికిపోతోంది చరిత. ఆమెను చూసి, పొదివి పటుట్కుని, 
"ఏమైంది, చరితా? ఎందుకలా కేకలు పెడుతునాన్వ? ఎందుకిలా వణికిపోతునాన్వ?" అంటూ ఆతుర్తగా పర్శిన్ంచాడు.  
 భరత్ గొంతుకు ఆలకించి మెలల్గా కళుళ్ తెరచిందామె. అతని వక్షంలో ముఖం దాచుకుంది. భయంతో నోరు పెకలడం లేదు.  చేయి 
చాచి బాత రూమ లోపలికి చూపించింది.  
 లోపలికి చూసిన హరీశ, "ఏముందకక్డ? ఎందుకలా భయపడిపోతునాన్వ?" అనడిగాడు.  
 "రకత్ం..." అంది.   

"ఎకక్డా?" అయోమయంగా అడిగాడు, "ఇకక్డేమీ లేందే!" 
 చటుకుక్న అటువైపు చూసింది... రకత్ం లేదు! బాత రూమ కడిగేసినటుట్ శుభర్ంగా ఉంది! 
 నిరాఘ్ంతపోయింది. నేలపైన మడుగు కటిట్న రకత్పుటేరుల్, గోడల మీది నెతుత్టి మరకలూ అంతలోనే ఎలా అదృశయ్మైపోయాయి..!? 
 "నువేవ్దో ఊహించుకుని భయపడుతునన్టుట్నాన్వు. అసలు ఆ పణికర, మురుగేశన ల మరణం తరువాతే నినున్ భయం 
ఆవహించుకుంది" అనాన్డు అతను సముదాయిసూత్. 

తాను చూసింది వాసత్వం కాదనీ, కేవలం అదంతా తన భర్మ అనీ నమమ్లేకపోతోంది చరిత. తనకేమయిందోననన్ ఆందోళన కూడా 
కలిగింది. ఆ రాతిర్ ఆమెకు కంటి మీద కునుకు లేదు.                                                                           

# 
 కొదిద్ రోజులుగా చరిత ఆరోగయ్ం బావుండడంలేదు. అహరిన్శలూ ఉలికులికిపడుతుంది. ’కంచుకీ! నినున్ వదల!’ అంటూ ఎవరో 
చెవిలో బెదిరిసుత్నాన్రంటుంది. ఇంటోల్ అజాఞ్త వయ్కిత్ ఎవరో నడయాడుతోందంటుంది. పకక్ ఫాల్ట లోని దయయ్ం తమ ఇంట 
తిషఠ్వేసిందంటుంది.  

డాకట్రస్ కు చూపిసేత్, ఆమెది మానసిక రుగమ్త అనీ, ఎందుకో భయపడుతోందనీ అంటూ మందులేవో ఇచాచ్రు.    
 చరిత కోలుకునేంతవరకు కొనాన్ళళ్పాటు తోడుంటుందని అతత్గారిని రపిప్ంచాడు హరీశ.  
 కూతురి పరిసిథ్తిని గమనించిన వరథ్నమమ్కు, చరితను ఏ దయయ్మో ఆవహించడమో, లేక ఎవరైనా ఆమెకు చేతబడి చేయడమో 
కారణమై ఉంటుందనన్ అనుమానం కలిగింది.  
 వెంటనే కాకినాడలో ఉంటూనన్ తన అనన్యయ్ భవానీశంకర కు ఫోన చేసింది... భవానీశంకర కు యాభై ఏళుళ్ంటాయి. దేవీ 
ఉపాసకుడు. శకిత్ పీఠం ఉంది.  
 మేనకోడలి పరిసిథ్తి గురించి ఆలకించిన భవానీశంకర నాలుగు రోజులోల్ చెనైన్ చేరుకునాన్డు... చరిత ఉండే ఫాల్ట లో 
అడుగిడుతూంటే, పరిసరాలలో కుష్దర్శకిత్ ఏదో సంచరిసుత్నన్టల్నిపించింది. 
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 కుశల పర్శన్ల అనంతరం ఇలల్ంతా తిరిగి కోణ కోణమూ పరీకిష్ంచాడు అతను... చరిత పరిచయం చేసూత్ంటే భవానీశంకర, 
మలిల్కలు వింతగా వీకిష్ంచుకునాన్రు.  
 సాన్నాదులు ముగించుకుని పూజలో కూరుచ్నాన్డు భవానీశంకర. పూజ ముగిసాక అంతా వచిచ్ హారతి తీసుకుంటూంటే, మలిల్క 
కనిపించలేదు.  

"పిర్యుడి చేత మోసగింపబడడ్పప్టున్ంచీ దేవుడి మీద అలిగింది మలిల్క. పూజగది దాపుకు కూడా రాదు" అంది చరిత.  
6 

 ఆ రోజు శుకర్వారం - 
 సాయంసంధయ్ వేళ విశాలమైన ఆ హాలోల్ నటిట్ంట పరాశకిత్కి పర్తేయ్క పూజ ఆరంభించాడు భవానీశంకర. పిండితో, రంగులతో 
పదామ్కారంలో ఆసనం తయారుచేసాడు. పీఠం వేసి, దాని పైన తనతో తీసుకొచిచ్న సుమారు పనెన్ండు అంగుళాల పొడవుండే ’దురాగ్దేవి’ 
కంచు విగర్హానిన్ పర్తిషిఠ్ంచాడు. పూలమాలలతో అలంకరించాడు. మెళోళ్ నిమమ్కాయల దండ వేసాడు. అగరువతుత్లు వెలిగించి, దీపారాధన 
చేసాడు. సాంబార్ణి ధూపం వేసాడు. తొలుత శుదధ్ జలంతో దేవిని అభిషేకించి, పిమమ్ట పసుపు కుంకుమలతో అరచ్న చేసాడు... అగరువతుత్ల 
పొగ, సాంబార్ణి ధూపం ఇలల్ంతా దటట్ంగా కర్ముమ్కుని వింత సువాసన లీనుతునాన్యి.  
 చరిత తలంటు పోసుకుని పటుట్ చీర కటుట్కుని పూజ దగగ్ర కూరుచ్ంది. హరీశ, వరథ్నమమ్లు ఆమెకు చెరో పకక్నూ ఆసీనులయాయ్రు. 
భకిత్శర్దధ్లతో ముకుళిత హసాత్లతో పూజా కారయ్కర్మానిన్ తిలకించసాగారు. భవానీశంకర వారి నుదుటను దేవి కుంకుమను దిదాద్డు.                   
 మలిల్క మాతర్ం గదిలోంచి బైటకు రాలేదు. నిజానికి భవానీశంకర వచిచ్నపప్టున్ంచీ గదిలోంచి బైటకు రావడం తగిగ్ంచిందామె.  
 ’ఓం ఐం హీర్ం కీల్ం...చాముండాయై విచైఛ్ః ...’ - గంభీర సవ్రంతో భవానీశంకర చేసూత్నన్ మంతోర్చాఛ్టన ఇలల్ంతా పర్తిధవ్నిసోత్ంది. 
అకక్డ ఉనన్వారి శరీరాలలో పర్కంపనలను రేపుతోంది.  

రాను రాను మంతోర్చాఛ్టన ఉధృతమౌతోంది, జోరు హెచిచ్ంది.  
 హఠాతుత్గా గది తలుపు భళుళ్న తెరచుకుని బైటకు వచిచ్ంది మలిల్క. ఆమె ముఖం జేవురించియుంది. "ఆపు...!? అంటూ అరచింది.  

ఆశచ్రయ్పోయారంతా.  
 "ఎందుకు?" శాంతంగా అడిగాడు భవానీశంకర.  
 "నాకిషట్ం లేని పూజలు ఈ ఇంటోల్ జరపడానికి వీలేల్దు!" తీక్షణ్ంగా అంది మలిల్క.  
 "శకిత్ పూజను నియంతిర్ంచే శకిత్ ఏ శకిత్కీ లేదు!" గంభీరంగా అనాన్డు భవానీశంకర.  
 "ఆపు! నేను వెళిళ్పోతునాన్ను..." అంటూ గుమమ్ం వైపు నడచిందామె. 

గడప దాటబోతే, అజాఞ్త శకిత్ ఏదో తోర్సేసినటుట్ వెనకిక్ తూలిపోయింది. ముఖం రాతిలా చేసుకుని కిటికీ వైపు నడచింది. అకక్డా అదే 
అనుభవం! 
 "అషట్దిగబ్ంధన జరిగింది. దేవి ఆజఞ్ లేనిదే మానవేతరు లెవరూ ఈ ఇంటి గడప దాటలేరు" అనాన్డు భవానీశంకర. 
 అతని వంక ఉరిమి చూసింది. "ఒరేయ! ననున్ వెళళ్నీరా!"  

ఆమె వదనం ఎరుపెకిక్ంది. కనుగుర్డుల్ పెదద్వయాయ్యి.  
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 మలిల్కలో వచిచ్న మారుప్కు కలవరపడాడ్రు చరిత, హరీశ, వరథ్నమమ్లు. అయోమయానికి గురయాయ్రు. చరిత భయంతో భరత్ చేయి 
గటిట్గా పటుట్కుంది.  
 "నా ఒళళ్ంతా మంటలురా... ననున్ పోనియయ్రా!" తీవర్ సవ్రంతో మళీళ్ అరచింది మలిల్క, మెలికలు తిరిగిపోతూ.  
 "నువువ్ మనిషివి కావని నాకు తెలుసు. చెపుప్, ఎవరు నువువ్? ఎకక్ణుణ్ంచి వచాచ్వ? ఎందుకు వచాచ్వ?" గరిజ్ంచాడు భవానీశంకర.  
 విషయం అరథ్ం అయీ అవనటుట్ండడంతో భయం భయంగా చూసారంతా.  
 మలిల్క పైన మంతర్పు జలం చిలకరించాడు భవానీశంకర. 
 అకక్డ పెదద్ మెరుపు మెరిసింది. మలిల్క సాథ్నంలో దటట్మైన పొగ ఏరప్డింది.   

ఆ పొగలో అసప్షట్మైన మానవాకారం!  
వికృత వదనంతో భయం గొలుప్తోంది. 

 "చెపుప్, ఎవరు నువువ్?" భవానీశంకర కంఠం కంచులా మోర్గింది.                                      
 "చెబుతానార్, చెబుతాను. నేనెవరో తెలిసేత్ మీ గుండెలు ఆగిపోతాయి!" అంటూ పర్తిధవ్నితో ఆ ఆకారం చెబుతూనన్ దానిన్ 
మంతర్బదుధ్లాల్ వింటూండిపోయారంతా...   
 ’నా పేరు అలోఖి. ఓ శకిత్వంతమైన మాంతిర్కురాలిని.  కాళికాదేవి కటాక్షంతో జరామరణాలను జయించి నితయ్ యౌవనంతో 
అలరారవలసిన తరుణంలో...నా శిషుయ్రాలు కంచుకి ననున్ ఘోరంగా వంచించింది. ఫలితంగా పేర్తాతమ్గా మారి పునరజ్నమ్కు నోచుకోక 
అశాంతితో తిరుగాడుతునాన్ను నేను. పగతో, పర్తీకారేచఛ్తో నూరేళుళ్గా కంచుకి కోసం వెదుకుతూనే ఉనాన్ను... 
 ఓ రోజున అడవిలో ఓ యువకుణిణ్ చూసి మోహించాను. మానవ రూపం ధరించి అతని వెంట వచాచ్ను. ఇకక్డకు వచాచ్క 
కనిపించింది నాకు - కంచుకి. ఆ యువకుడి భారయ్ రూపంలో!...  
 కంచుకుని మానసికంగా శారీరకంగా హింసించి బాధలు పెటిట్ కూర్రంగా చంపాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. అనంతరం ఆమె భరత్తో 
కాపురం చేయాలనుకునాన్ను... కాని, కంచుకి మెళోళ్ ఉనన్ దేవి బిళళ్, ఆమె భరత్ జబబ్కు కటుట్కునన్ హనుమంతుడి బిళాళ్...అడుడ్ వచాచ్యి. 
ఎలాగో వారిచేత వాటిని ఒంటి నుండి వేరుచేయించి నా సతాత్ చూపించాలనుకునాన్ను... 
 పకిక్ంటి పేర్తానిన్ వదిలించడానికి వచిచ్న కుష్దర్ శకుత్ల మంతర్గాడు ననున్ చూసాడు. అందుకే వాణిణ్ మెడ విరిచి చంపేసాను... ననున్ 
ఇంటి నుండి పంపేయమంటూ కంచుకికి పనిమనిషి  సలహా ఇవవ్డం గమనించాను. నా నిజరూపం చూపించి దానిన్ పిచిచ్దానిన్ చేసాను...’  
 ఆగి, చరిత వంక చూసింది అలోఖి పేర్తాతమ్. ’ఇంతకుముందు సాన్నం చేసూత్ మెళోళ్ంచి దేవి బిళళ్ ఉనన్ గొలుసు తీసి పకక్ను 
పెటిట్ంది కంచుకి. దానిన్ తిరిగి ధరించడం మరచిపోయింది. నేను ఆ విషయం గర్హించే లోపునే వచిచ్ పూజ దగగ్ర కూరుచ్ంది...’ 
 అపర్యతన్ంగా మెడ తడుముకుంది చరిత. గొలుసు లేదు.  
 ’ఇపుప్డు దీనెన్వరు కాపాడుతారో చూసాత్ను. దీని నెతుత్రు తార్గుతాను. నా పగ తీరుచ్కుంటాను...’ అంటూ హఠాతుత్గా చరిత పైకి 
లంఘించింది పేర్తాతమ్. ఐతే విదుయ్దాఘ్తం లాంటి మెరుపులు తాకడంతో ’కెవువ్’న అరచి దూరంగా పారిపోయింది.  
 నవావ్డు భవానీశంకర. "చరిత మెళోళ్ దేవి బిళళ్ లేకపోయినా, నుదుటను దేవి కుంకుమ ఉందనన్ మాట మరచిపోయావు". 
 తీక్షణ్ంగా చూసింది పేర్తాతమ్. ’మీ పూజను భగన్ం చేసాత్ను. మిమమ్లన్ందరీన్ నాశనం చేసాత్ను’ ఆగర్హంతో అరుసూత్ రుధిరంతో 
నిండిన ఓ బిందెను సృషిట్ంచి అందులోంచి రకాత్నిన్ శకిత్పీఠం పైన గుర్మమ్రించింది.  
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అది పీఠం చేరగానే పసుపు నీరుగా మారి దేవిని అభిషేకించింది. పురెర్లు సృషిట్ంచి దేవి మీదకు విసిరింది. అవి పుషాప్లుగా మారి 
దేవిని అలంకరించాయి.                                              

  పిచెచ్కిక్నటుట్ పేటేర్గిపోయింది అలోఖి పేర్తాతమ్. "మిమమ్లన్ందరీన్ నాశనం చేసేసాత్ను. ఈ ఇంటిని సమ్శానం చేసేసాత్ను" 
అంటూ పెనుగాలి సృషిట్ంచింది. నిపుప్ల వరష్ం కురిపించింది.  

అవేవీ వారి దరిదాపులకు కూడా చేరలేకపోయాయి. వారి చుటూట్  లక్షమ్ణరేఖలా ఓ అగిన్కవచం ఏరప్డడమే అందుకు కారణం.  
 పేర్తాతమ్ అకక్డ పర్ళయం సృషిట్ంచింది. భూకంపం వచిచ్నటుట్ అలాల్డిపోయింది ఫాల్టంతా. తలకిర్ందులైంది. అంతా పకక్లకు 
ఒరిగిపోయారు. ఒకరి మీద నొకరు పడిపోయారు. భయాందోళనలతో కేకలు పెటాట్రు.  

వారి అవసథ్ చూసి వికటంగా నవివ్ంది అలోఖి పేర్తాతమ్.  
భవానీశంకర మాతర్ం ఏమాతర్ం తొణకుక్ండా మంతోర్చాఛ్టనను ముమమ్రం చేసాడు.  

 ఆ గందరగోళంలో చరిత నుదుటి మీది కుంకుమ చెరిగిపోయింది. ఆ సంగతి గురిత్ంచిన పేర్తాతమ్ ఆమెను దొరకబుచుచ్కుంది. 
’కంచుకీ! నయవంచకీ! నేటితో నీకు ఆయువు మూడింది. నా పగ తీరుతుంది’ అంటూ ఆమె శిరసుస్ పైన మోదడానికి చేయి పైకెతిత్ంది.  

చరిత భయంతో ’కెవువ్’ మంది. హరీశ, వరథ్నమమ్లు హాహాకారాలు చేసారు.  
 భవానీశంకర రానునన్ పర్మాదానిన్ గురిత్ంచాడు. క్షణం ఆలసయ్ం చేయకుండా, "జై దురాగ్ భవానీ...!" అంటూ కూరుచ్నన్ చోటు నుండే 
పీఠం మీది దేవి విగర్హానిన్ భకిత్తో కనున్లకు అదుద్కుని పేర్తాతమ్ మీదకు విసిరాడు.  
 విగర్హం సూటిగా వచిచ్ తాకడంతో ఓ వెరిర్కేక పెటిట్ చరితను వదిలేసింది పేర్తాతమ్.  

హరీశ భారయ్ను పీఠం వైపుకు లాగేసాడు.  
 విగర్హం తాకిడితో అగిన్ జావ్లలు రేగి అలోఖి పేర్తాతమ్ నిలువునా దహించుకుపోయింది. చూసూత్ండగానే పిడికెడు బూడిదగా 
మారిపోయింది.  

అలోఖి పేర్తాతమ్ అంతరించడంతో ఆ ఇంటోల్ మళీళ్ పర్శాంతత నెలకొంది.  
 ’జై ఆది పరాశకీత్!’ అని నినదిసూత్ దేవి విగర్హానిన్ పీఠం పైన పునఃపర్తిషిఠ్ంచి శుదిధ్ జరిపాడు భవానీశంకర.  "ఇక అలోఖి పేర్తాతమ్ 
పీడ విరగడైనటేట్. చరితకిక ఏ ఆపదా లేదు," అంటూ దేవి కుంకుమను ఆమె నుదుటను దిదాద్డు.  

తరువాత అలోఖి పేర్తాతమ్ బూడిదను ఓ సీసాలో బంధించి సీలు వేసాడు - దానిన్ సముదర్ంలో వదలిరావడానికి. 
 ’ఓం ఐం హీర్ం కీల్ం ... చాముండాయై విచైఛ్ః ...’ 

 - ఆ రాతర్ంతా ఆ ఇంట మంతోర్చాఛ్టన మంగళపర్దంగా మారోర్మ్గుతూనే ఉంది.  
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