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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 నీలికడలి రెండుగా చీలినటుల్, తినన్గా పాపిట తీసి రెండుపర్కక్లా తళతళలాడే మెతత్ని జుటుట్ను అందంగా 
దువివ్ంది ఆమె. సౌందరయ్రస పర్వాహం అలలై ఎగసినటుల్నన్ పాపిటకు వేళాళ్డుతునన్ పాపిట బిళళ్ ముదుద్గా వునన్ది. బాల 
భానుడిని బంధించినటుల్ ఎఱఱ్ని కెంపురాయి పొదిగిన పాపిట బిళళ్ రమయ్ంగా వునన్ది. ఆ కెంపు కాంతులు వెదురు 
కొనలాంటి ముకుక్మీద పర్తిఫలిసూత్ మురిపెంగా ముసిముసి నవువ్లు చిందుతునన్ పెదాల కాంతులలో కలిసి 
కరిగిపోతునాన్యి. సనన్ని సరసమైన గొంతు తాపంతో తను గుటకలు మింగుతుంటే సఫ్టికంలా మెరుసుత్నన్ది. తపనగా 
పైకి లేచిన ముఖం పునన్మి చందుర్డిలా వునన్ది. తహ తహతో విచుచ్కునన్ ఎఱఱ్ని పెదవులు ఎరర్గా పండిన నారింజ 
తొనలలా ఉనాన్యి. గుండర్ంగా నిగనిగ లాడుతునన్ బొదైద్న గడడ్ం అదద్మంటి ముఖానికి అమరిన ముదైద్న పిడిలా ఉనన్ది.   
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ఆమె అనుకుని వునన్ పొనన్చెటుట్ను చుటిట్ వెనకుక్ పైకి లేచిన బాహువులు ఆ చెటుట్ను చుటుట్కునన్ లతలాల్ 
వునాన్యి. సాయంకాలపు చలల్ని గాలులకు నెమమ్ది నెమమ్దిగా పవిట జారి నేలకు వాలిపోయింది. 

బిగువైన రవిక దాచలేనటుల్గా పొంగుతునన్ వకోష్జాలు అమృతానిన్ నింపుకునన్ బంగారు కలశాలలా 
వునాన్యి. సనన్ని నడుమునన్ది. ఉనన్దో లేదో తెలియని ఉదరం మీద అందంగా లతలా పైకి పాకుతునన్ రోమరాజి 
తళుకులీనుతునన్ది. ఆ రోమలత, దానికి మనమ్థుడు చేసిన పాదులా లోతైన నాజూకైన నాభి కనులునన్ందుకు ఫలాలాల్ 
వునాన్యి.  

కుడిపాదం మీదుగా చాచిన ఎడమపాదంతో నిలవలేనటుల్గా నేలను రాసుత్నన్ది. గాలికి ఎగిరిపడుతూ 
ఒంటికి అంటుకుపోయిన తెలల్ని చీర వెనెన్ల కెరటంలా వునన్ది, మీగడ తరగలా వునన్ది, కోడె తార్చు విడుసుత్నన్ 
కుబుసంలా వునన్ది. బంగారు రంగులో వునన్ ఏనుగు తొండాలలా బలమైన తొడలు ఎంతటి బలవంతులనూ బానిసలు 
చేసేటుల్నాన్యి. మనసుకు వెఱిఱ్ పుటేట్లా వునన్ మోకాటి చిపప్లు రతీ మనమ్థుల కిరీటాలలా వునాన్యి. మతెత్కిక్ంచే పికక్లు 
మనమ్థుడి అముమ్ల పొదులలా వునాన్యి.  

కాలిబాటకు ఆనుకుని వునన్ పొనన్చెటుట్కు చేరగిలబడి వునన్ ఆ సుందరిని అలల్ంత దూరంనుండే చూసూత్ 
గంభీరంగా అడుగులేసుత్నాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. పొదుద్తిరుగుడు పూవులా ఆమె ముఖం అతడినే చూసూత్ నెమమ్దిగా 
అతడిని అనుసరించి తిరుగుతునన్ది. అంతకంతకూ ఆమె ఉచాఛ్వ్సనిశావ్సాలు వేగమవుతునాన్యి. తీగలాంటి ఆమె 
శరీరం సనన్గా కంపించిపోతునన్ది. తడారిపోతునన్ పెదాలను తడపడానికేమో లేత గులాబీ రెకక్లాంటి నాలుక తపన 
పడుతునన్ది. ఆమె తపనను బయటపెడుతునన్ది.  

తన ముందునుండి కీర్గంట తనను చూసూత్ అతడు దాటి పోతుంటే నిరాశగా వెలువడిన నిటూట్రుప్ బుసలా 
వినిపించింది. 

ఓరగంట ఆమెను గమనిసూత్ తొటుర్పాటు లేకుండా వడిగా ముందుకు నడిచాడు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. ఇక 
తటుట్కోలేనటుల్గా అతడిని పెనవేసుకోవాలనే కోరికతో ముందుకు దూకబోయింది ఆమె. వెండి పొనున్ తొడిగిన చేతికరర్ను 
ఆమెవైపు చాచాడు అతడు, అకక్డే ఆగు అని హెచచ్రిసుత్నన్టుల్. మంతర్ం వేసినటుల్ ఉనన్చోటే ఆగిపోయిందామె. చెటూల్ 
పొదలూ కొండరాళళ్మధయ్ కాలిబాట మీద అతడు కనుమరుగైనాడు. ఆరిత్గా చేతులు    చాచి దీనంగా అతడు వెళిళ్నవైపే 
చూడ సాగింది ఆమె.   

యింతలోనే ఎపుప్డు వచాచ్డో ఎటునుండి వచాచ్డో దృఢకాయుడొకడు ఆమె చేతులను 
ఒడిసిపటుట్కునాన్డు.   
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తళతళలాడుతునన్ నలల్రాతి శిలప్ంలా ఎతుత్గా బలంగా వునాన్డతడు. విసురుగా తనమీదకు లాకుక్ని తన 
బాహుబంధంలో ఆమెను బిగించాడు. నిండుపునన్మి చందుర్డిని నీలిమబుబ్లా కముమ్కునాన్డు ఆమెను. విలవిలలాడుతూ 
పెనగులాడింది ఆమె. అంతకంతకూ ఆమెను బలంగా చుటుట్కుంటునాన్యి అతడి బాహువులు. 

శరీరంలోని బలమంతా ఉపయోగించి ఒకక్ వుదుటున అతడిని విదిలించుకుంది. ఆ వుదుటుకు తూలి 
పకక్కు పడి మళీళ్ నలల్తార్చులా సరుర్న పైకి లేచాడతడు. తనూ తూలి నిలదొకుక్కోడానికి పర్యతిన్ంచింది ఆమె. పొదలు 
కాళళ్కు అడుడ్పడి ఆమె పర్యతన్ం విఫలమైంది. విసురుగా పకక్కు పడిపోయింది. అడవి తీగలు, పొదల మధయ్నునన్ 
గండశిలపై విసిరి కొటిట్నటుల్ పడిపోయింది. అదద్ంలాంటి అందమైన నుదురు బలంగా శిలకు తాకింది. టపుప్న 
కొబబ్రికాయ పగిలినటుల్ ధవ్ని వినిపించింది. 

చపుప్న లేచికూరుచ్నాన్డు శీర్విదాయ్పూరుణ్డు. శరీరమంతా చెమటలతో తడిసిపోయింది. కిటికీలోనుండి 
బయటకు చూశాడు. యింకా పూరిత్గా తెలవారలేదు. వెనెన్ల మసకబారింది. మరొక ఘడియలో సూరోయ్దయం అవుతుంది 
బహుశా. ఉతత్రీయంతో చెమటలు అదుద్కుంటూ ఆలోచనలో పడిపోయాడు.   

కిర్తం పౌరణ్మినాడు కాళికాలయంలో రెండు తార్చులు కలబడి, ఒకటి విభూతి మీద లిఖించిన బీజాక్షర 
యంతార్నిన్ భగన్ం చేసినతరావ్త మరలా ఏ సరప్మూ కనబడలేదు. కానీ అతడి మనసుకు తెలుసు, ఏం జరగబోతునన్దో. 
ఒక పదిహేను రోజులు పర్శాంతంగా గడిచిపోయాయి. పౌరణ్మి వెళిల్, కృషణ్పక్షం గడిచిపోయింది.       

గత పక్షం రోజులుగా కాళికాలయానికి వెళూత్నన్పుప్డు, పూజ ముగించుకుని తిరిగివచేచ్పుప్డు ఆ 
అందమైన యువతి అచుచ్ కలలో కనిపించినటేల్ కనిపిసూత్నే వునన్ది. తను గమనించీ గమనించనటుల్ అలా వెళిల్పోతూనే 
వునాన్డు. తన వెనుకే పొదలు, చెటల్ మాటుగా తనను అనుసరించి ఇంటిదాకా వసుత్నన్టుల్ తనకు తెలుసూత్నే వునన్ది. తను 
వెనుతిరిగి చూడలేదు ఏనాడూ. చూడాలిస్న అవసరం లేదు.  

ఆమె ఎవరో, ఆమెకేం కావాలో, ఎందుకు తనను కవివ్సూత్ వెంబడిసుత్నన్దో తనకు తెలుసు. పగలు 
కనిపించి కవివ్ంచినటేల్ రాతిర్ కలలలోనూ వెంటబడుతునన్ది ఆమె. కానీ ఈ రోజు దిగార్భ్ంతికరమైన సవ్పన్ం! అదద్ం 
భళుళ్న పగిలినటుల్, అందమైన అదద్ంలాంటి నుదురు ఆ రాతికి కొటుట్కుని, కొబబ్రికాయ విచిచ్నటుల్ ఆ ధవ్ని గురుత్కు వచిచ్ 
ఒకక్సారి ఒళుళ్ జలదరించింది శీర్విదాయ్పూరుణ్డికి. ఒకక్ క్షణంపాటు మనసులో ఏదో అనుమానం కలిగింది. చివాలున 
లేచాడు. చమురు దీపానిన్ అందుకుని, పూజాగృహం తలుపులు తెరిచాడు.  

దీపపు కాంతిలో చిరునవువ్లు చిందిసూత్ పూజామందిరంలో జగజజ్నని మూరిత్ కనిపించింది. ఆ 
దివయ్మూరిత్నే చూసూత్ క్షణకాలం నిలబడిపోయాడు. వెనుదిరిగాడు. రాగిచెంబులో రాతిర్ ఉంచుకునన్ నీటిని ముమామ్రు 
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పుకిక్లించి దంత పర్కాష్ళన చేసుకునాన్డు. మూలనునన్ చేతికరర్ను అందుకునాన్డు. అలికిడికి లేచిన తలిల్దండుర్లు 
పర్శాన్రధ్కంగా చూసుత్ండగా తలుపులు చేరవేసి బయటకు నడిచాడు. 

వడి వడిగా అడుగులేసూత్ ముందుకు నడిచాడు. కావలి వాళుళ్ వినయంగా నమసక్రిసుత్ండగా నగరపర్వేశ 
దావ్రానిన్ దాటాడు. పొలిమేరలలో వునన్ కాళికాలయం వైపు నడిచాడు. చెటుల్, పొదలు, బండరాళల్ మధయ్గా కాలిబాట మీద 
నడుసూత్, మలుపు తిరిగి, రోజూ ఆమె కనబడే పార్ంతానికి దగగ్రవుతునన్కొదీద్ ఆయన మనసులో ఒక ఉదివ్గన్త 
కలుగసాగింది. ఆ పొనన్ చెటుట్ కనబడింది. గుండె వేగం పెరిగింది. సమీపించి, కాలిబాట మీదే ఆగిపోయి దృషిట్ 
సారించాడు. 'అమామ్! జగజజ్ననీ!' అనన్ ఆకర్ందన అపర్యతన్ంగా వెలువడింది ఆయన నోటివెంట. 

పొనన్చెటుట్కు కుడివైపున పొదలమధయ్న తెలల్ని పటుట్కుచుచ్లు ఎగురుతునన్టుల్ మెలికలు తిరుగుతూ 
కనిపించినవైపు అడుగులేశాడు. అకక్డ, పొదల మధయ్న, నేలకు రెండు మూరల ఎతుత్నునన్ గండశిలపై ఎఱఱ్ని రకత్ం 
అంటుకుని వునన్ది. తల ఛిదర్మై, రకాత్నిన్ చిముమ్తూ, మెలికలు తిరుగుతూ పొరుల్తునన్ది రెండు నిలువుల పొడవునన్ 
గోధుమవనెన్ తార్చు. మరణానికి దగగ్రలో ఉనన్ది ఆ దివయ్సరప్ం. ఆ సిథ్తిలో కూడా అడుగుల చపుప్డు, నేలకు తాటించిన 
కరర్ చపుప్డు విని, నెతుత్టి ముదద్గా మారిన తలను తిపిప్ విదాయ్పూరుణ్డిని చూసింది. ఆ నీలి కనులు క్షణకాలం మెరిసినటుల్ 
కనిపించాయి. నీటి బుడగలా లిపత్పాటు పడగ తెరుచుకునన్ది. అంతే. తలవాలిచ్ంది. కర్మ కర్మంగా ఒకక్ తోక తపప్ 
మిగిలిన శరీరం పూరిత్గా నిశచ్లమైపోయింది. చిరుగాలికి జవరాలిపైటలా నెమమ్దిగా కదిలిన తోక కూడా ఆగిపోయింది. 
ఆయన మీదే చూపులు నిలిపి పార్ణాలు వదిలింది ఆ దివయ్సరప్ం.  

గుండెలు మెలిపెటిట్నటుల్ బాధకలిగింది శీర్విదాయ్పూరుణ్డికి. కనులవెంట నీరు తిరిగింది. ఏమిటీ విధి పరీక్ష! 
ఎందుకీ మూగపార్ణికి ఈ ఘోరమైన శిక్ష? కొంతసేపు రకరకాల భావాలతో సతమతమైన తరావ్త ఒక ఆలోచన కలిగింది 
ఆయనకు. రెండడుగులు ముందుకు వేసి చనిపోయిన సరాప్నిన్ సమీపిసుత్ండగా చెవులు చిలుల్లు పడేలా బుసుస్మంటూ 
రెండునన్ర నిలువుల నలల్ని కెరటంలా పైకి లేచింది ఆ గండశిల మాటునుండి అపప్టిదాకా గమనిసుత్నన్ నలల్తార్చు. 
తీవర్మైన కోపంతో నాలుకలు సాచి వూగిపోయింది. యేమాతర్మూ తొణకకుండా, చేతికరర్ను దానివైపు సాచాడు. 
బీజాక్షరాలు లిఖించిన వెండిపొనున్ చుటిట్న కరర్ అది. ఒక మంతర్దండానికునన్ శకిత్ ఉనన్ది ఆ బీజాక్షర సంపుటీకరణ 
కారణంగా. 

బుసుస్మంటూ నిలువునా నేలకు దబుబ్న జారిపోయింది ఆ నలల్తార్చు. దానిని ఏమాతర్మూ 
పటిట్ంచుకోలేదు విదాయ్పూరుణ్డు. పొనన్చెటుట్నుండి బలమైన కొమమ్ను ఒకదానిన్ విరిచి ఆ కొమమ్తో చనిపోయిన సరాప్నిన్ 
ఎతిత్పటిట్ వెనుదిరుగుతుండగా మరలా కోర్ధంగా బుసలు కొడుతూ పడగ ఎతిత్ ముందుకు దూకడానికి పర్యతన్ం చేసింది 
నలల్తార్చు. 'హీర్ం సరప్ సరప్ మం' అనన్ బీజాక్షరాలు నిరిద్షట్మైన సాథ్నాలలో కూరచ్బడిన మంతర్ం ఒకటి నిరిద్షట్మైన 
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సవ్రంతో ఉచచ్రిసూత్ నేలమీద మూడు గీతలు గీశాడు. విచితర్ం! వెనకుక్ వెనకుక్ పాకుతూ వెళిళ్ంది ఆ నలల్తార్చు. 
మూడుకాలాలలో, పగలు - రాతిర్ - సంధయ్లలో ఆయన అడుగులు పడిన చాయలకు కూడా రాకుండా చేసిన మంతర్కటుట్ 
అది. నిటూట్రుసూత్ వెనుదిరిగి ఇంటివైపు అడుగులేశాడు. ఆయన వెళిళ్నవైపే చూసూత్ కోపంతో బసుస్న పడగను బలంగా 
నేలకు చరిచి, నలల్ని మెరుపులా పొదలలో అదృశయ్మై పోయింది నలల్తార్చు.  

 
************** 

 
'కాళికాలయంలో బీజాక్షర మంతర్ం లిఖించిన విభూతి కారణంగా శీర్విదాయ్పూరుణ్డిపై మోహంలో పడింది 

ఆ తక్షక సరప్ం. ఆ మోహం తీరుచ్కోడానికే వెరిర్గా ఆయన వెంటపడింది. బలవంతంగా తనను పొందడానికి 
పర్యతిన్ంచిన మగతార్చుకు దూరమైంది. ఆ కారణంగా మరింత కసితో, ఆయనమీద పగతో వెంటబడింది మగతార్చు. 
శీర్విదాయ్పూరుణ్డి మంతర్ శకిత్ కారణంగా ఆయనను సమీపించలేనని, పొందలేనని విరకిత్తో తలను గండశిలపై మోదుకుని 
ఆతమ్తాయ్గం చేసింది ఆ ఆడతార్చు. తన సవ్పన్ం చేసిన సూచనతో ఏమైందో గర్హించి పరుగునా వెళిళ్న విదాయ్పూరుణ్డు తన 
సవ్హసాత్లతో ఆ ఆడతార్చుకు అగిన్తో అంతిమ సంసాక్రం చేశాడు' జరిగినదంతా మందర్ సవ్రంతో ఒక కథలా 
చెబుతునాన్డు భాసక్రాచారుయ్లవారు. 

నమమ్లేనటుల్గా ఊపిరి బిగబటిట్ వింటునాన్రు అకుక్భొటుల్, లకీష్ధరుడు. లకీష్ధరుడి మనసులో రకరకాల 
అనుమానాలు ఎండమావులాల్ తళుకుక్మని మాయమవుతునాన్యి. గమనించాడు భాసక్రాచారుయ్లవారు. 'ఊహకందని 
సతాయ్లెనోన్ సృషిట్లో వునాన్యి లకీష్ధరా! నినున్ కామించి వెంబడించిన సరప్ం నీకు సతయ్ంగా కనిపించింది, నీకు 
అనుభవం జరిగింది కనుక! ఈ జనమ్లో అనుభవాలు నీకు గురుత్నాన్యి. నీకు నేను చూపించింది నీ పూరవ్జనమ్లో 
అనుభవం!' 

'సావ్మీ!' అనాన్డు లకీష్ధరుడు ఉలికిపాటుతో, సంభర్మంగా. 
'అవును లకీష్ధరా! జనమ్జనమ్లుగా నినున్ అనుసరించి పుడుతూనే ఉనన్ది ఆ దేవజాతి సరప్ం. ఆ 

నాగకనయ్ను వెనాన్డుతూనే వునన్ది, మగ సరప్ం. ఇది జనమ్జనమ్ల పరంపర. గాలికి రేగిన పుపొప్డి రేణువు ఎకక్డో 
వాలుతుంది. వాలిన దగగ్ర మరలా మొలకెతుత్తుంది. చిగురుసుత్ంది. పుషిప్ంచి వికసిసుత్ంది. ఆ పుపొప్డి రేణువు మరలా ఏ 
చిరుగాలికో, సుడిగాలికో ఎగిరి ఎకక్డో మరలా కొనసాగుతుంది. పూరవ్జనమ్ల బంధాల వాసనలు పుపొప్డి రేణువులే! ఆ 
రేణువుకూడా లేకుండా నశించిన నాడు పూవు శాశవ్తంగా ఎండిపొయినటుల్!' 
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మరలా ఏదో అలౌకిక పర్పంచంలోకి వెళిళ్నవాడిలా వింటునాన్డు లకీష్ధరుడు. మౌనంగా తన 
ఆరాధయ్దైవం జమలాపురీశుడిని మధయ్ మధయ్న సంభర్మంతో, తతత్రపాటుతో, భయంతో సమ్రించుకుంటూ వింటునాన్డు 
అకుక్భొటుల్. 

జనమ్ జనమ్ల కథలకు 'ఊ..' కొడుతునన్టుల్గా మోగుతునాన్యి కాశీవిశేవ్శవ్రుడి గుడిలో గంటలు. 
ఆశచ్రయ్ంతో 'అంబా'రావాలు పలుకుతునన్టుల్గా గోవుల సడులు, వృషభాల రంకెలు వినిపిసుత్నాన్యి. వింటునన్వాళుళ్ 
అబుబ్రంగా గుసగుసలాడుతునన్టుల్ సనన్ని ధవ్నులతో గంగాతీరంనుండి వీసుత్నన్ చలల్గాలులు మెలల్గా సవవ్డి 
చేసుత్నాన్యి. నదిపై పడవల వాళళ్ పాటలు కథకు సంగీతానిన్ అందిసుత్నన్టుల్గా, సంగతులు వేసుత్నన్టుల్గా వునాన్యి! 
కథలేవైనా కంచికో, కాకుంటే కాశికో అనన్టుల్ చిదివ్లాసంగా విశాలాకీష్ విశేవ్శవ్రులూ వింటునన్టుల్నాన్రు!   

 
**************** 

 
కృషణ్మమ్ పరుగులాపి తృషణ్తో వింటునన్ది. ఉండీ ఉండీ ఒకచోటనుండి మరొకచోటికి ఎగురుతునన్ 

నీటిపకుష్ల రెకక్లు కరతాళ ధవ్నులు చేసుత్నన్టుల్గా ఉనాన్యి. భవానీదీవ్పం 'భళీ' అంటునన్టుల్ దీవ్పం తీరానిన్ తాకుతునన్ 
కృషణ్మమ్ అలలు ఛెళుళ్న మోగుతునాన్యి. దూరంనుండి కూర్రమృగాల అలజడులు ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన అరుపులలా 
ఉనాన్యి. 

'పర్వాహంలో అలల లాగ కాలపర్వాహంలో పుటకలు కృషోణ్బా! పర్తి అలకూ మరొక అల కారణము, 
ఫలితమూ అవుతుంది! నువువ్ చూసిన కాలసరప్ం అనేక జనమ్లుగా నినున్ వెనాన్డుతూనే వునన్ది. ఎనోన్మారుల్ నాతో 
పర్సాత్వించబోయి ఆగిపోయావు. సమయం రావాలి నీకు అంతా చెపాప్లి, చూపించాలి అని ఆగిపోయాను.' సమరథ్ 
రాముడి కంఠం కలలో వినిపించినటుల్ చెవులకు సోకుతునన్ది కృషణ్రాయలకు. 

'విదాయ్పూరుణ్డితో మొదలైన కథ నాగుమయయ్, కృషణ్మాచారుయ్లు, లకీష్ ధరుడు. కృషణ్రాయలతో 
కొనసాగింది! సంపంగిగా, మోహనాంగిగా, తక్షక నాగకనయ్గా ఒకొక్కక్ జనమ్లో ఒకొక్కక్ రూపంతో అనుసరించి వసూత్నే 
వునన్ది నాగకనయ్. ఏదో ఒక రూపంలో ఆమెనూ నినూన్ వెనాన్డుతూనే వునన్ది మగసరప్ం.' ఈ కథ యింకొనిన్ జనమ్లు 
కొనసాగుతుంది కృషోణ్బా! ఇకక్డే, ఈ భవానీ దీవ్పంలోనే కథ అంతమవుతుంది!' అని మౌనం వహించాడు 
సమరథ్రాముడు. కొదిద్ దూరంలో ఎకక్డో సింహగరజ్న భవానీదీవ్పం అంతా మారుమోర్గేలా వినిపించింది. 
                                                   (కొనసాగింపు వ(కొనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో...సంచికలో...))  

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2017/jan17_bhavani_dveepam_comments.htm

