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డియర్ రీడర్ ,
పేషంటు
ల్ ,

ౖ నా రేgenreకథ ర్ యాలని మన బలాటపడుతుంది.
ప్టల్ గురించి కాకుండా ఎపుప్డె
దాని ఫలితమే ఈ నెలనుంచి 'అనగనగా...కథలు'
చందు ౖ లజ
PPP

సింహపురి రాజయ్ంలో, నీల సిందూర పరవ్తం పై కాతాయ్యినీ దేవి ఆలయం ఉంది.

ఆలయం వెనుక లోయలో, భూభాగమనన్దే

కనిపించనంత దటట్మైన అడవి. లోయలో నుండి రెండు ఎతైత్న నీల సిందూర వృకాష్లు పర్తేయ్కంగా కనిపిసూత్ ఉంటాయి. చుటూట్ ఉనన్
వృకాష్ల కంటే ఎతుత్గా నిలబడి దేవాలయం వైపు వాలి ఉంటాయి. పరసరాలోల్ , మరెకక్డా గాలి వీయకపోయినా, ఆకు కదలకపోయినా, ఆ
రెండు చెటూల్ నిరంతరం సంతోషంగా ఊసులాడుకుంటునన్టేల్ కదులుతుంటాయి. నితయ్పేర్మికుల వలె ఎపుప్డూ అనోయ్నయ్ంగా ఉంటాయి. ఆ
రెండు చెటల్కూ పూజ చేసేత్ , కనయ్లకు కలాయ్ణమవుతుందనీ, పేర్మికులకు పేర్మ ఫలిసుత్ందనీ ఆ చుటుట్పకక్ల ఊళల్లో వినికిడి. ఆ వృకాష్లను
చూసేందుకు, వరమడిగేందుకు ఎకక్డెకక్డినుండో వసుత్ంటారు. దేవి ఆలయం చుటూట్ పర్దకిష్ణం చేసే కనెన్లు ఆ చెటల్కు మొకుక్తుంటారు.
ఆ జంట వృకాష్లలో ఒక దానికే పూలు పూసుత్ంటాయి. ఋతువులకతీతంగా పూసే ఆ పుషాప్లను

దేవాలయంలో పూజలకు

వినియోగిసాత్రు. నీల సిందూర పుషప్ం చాలా పెదద్దిగా ఉంటుంది. దోసిలిలో ఒకే ఒక పుషప్ం ఇముడుతుంది. నీల లోహిత వరణ్పు రేకులతో
ఉనన్ ఆ పూవు మధయ్లో మాతర్ం, సిందూరం రంగులో ఉంటుంది. వేలితో ముటుట్కుంటే, చేతికి సిందూరం అంటుతుంది. దేవికి, ఆ
సిందూరానేన్ నుదిటిన అలంకరిసాత్రు.
ఎతుత్గా ఉనన్ ఆ చెటుట్ నుండి పూలు అందుకోవడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు. ఆ నగరంలోని ఒక వయ్కిత్ వచిచ్ నిలబడినపుడు మాతర్మే ఆ
చెటుట్ నమసక్రిసుత్నన్టుల్గా వంగుతుంది.

ఆయన ఉతత్రీయానిన్ విపిప్ పటుట్కునన్పుడు

చెటుట్ నుండి పూలు జల జలా రాలతాయి.

ఏకకాలంలో ఆయన కనుల వెంట ముతాయ్లు కూడా.
ఈ విచితర్ం వెనక ఒక వృతాత్ంతముందని, కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం జరిగిన కథను చెపుప్కుంటుంటారు.
PPP
అరథ్ రాతిర్, కేశవుడు వడివడిగా కొండ మెటుల్ ఎకుక్తూ ఉనాన్డు. జడివాన కురుసోత్ంది. వరష్పు ధారలు అతనిన్ నిలువునా
తడిపివేసుత్నాన్యి. చీకటి వలల్, దారి కనిపించడం కూడా కషట్ంగా ఉంది. అయినా పరుగు వంటి వడకతో, ఆగకుండా పరవ్తం పైకి
వెళుతునాన్డు. వరాష్నికి మెరుపులు, ఉరుములు తోడై ఆకాశం ఆగర్హంగా ఉనన్టుల్ తోసుత్ంది. అతని మనసు అంతకనాన్ ఆగర్హంగా ఉంది.
వేగంగా వీసుత్నన్ గాలి తోడైంది. కళల్లోకి ఈడిచ్కొడుతునన్ వరష్పు జలుల్లతో దారి కనిపించడం లేదు. వడి వడిగా వెళుతుండడంతో,
తడిసిన కొండ మెటల్ మీద పాదాలు పటుట్ తపిప్ జారిపడుతునాన్డు. వెంటనే లేచి, మరలా పరుగందుకుంటునాన్డు. మెటల్ మీద కోసురాళుల్
తగిలి పాదాలకు గాయమవుతునాన్, లక్షయ్ పెటట్డడం లేదు.
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మనసుకైన గాయంతో పోలిసేత్ అవెంత.
‘ఎంతటి అవమానం!’
తండిర్ మాటలు చెవులలో వినపడుతునాన్యి.
ఎంతలేసి మాటలనాన్డు?
‘సోమరి
చేతకానివాడు
తనకేమి చేతనవునో తండిర్కి తెలియజెపాప్లి.
లక్షయ్ం లేకుండా జీవించడం మృతుయ్వుతో సమానమనాన్డు.
అవును. తనకిపుడు మృతుయ్వే లక్షయ్ం. దానిన్ నెరవేరుసాత్డు.
నిశచ్యంగా అదే జరగాలి.

తన శవానిన్ చూసి తండిర్ కుమిలిపోవాలి. కాతాయ్యినీ దేవి ఆలయం వెనుక నునన్ లోయలో దూకితే సరి.’ అనుకునాన్డు.
ఆ దేశంలో విరూపాకుష్డనే గొపప్ శిలిప్ ఉనాన్డు. విరూపాకుష్డు ఉలి పటుట్కుంటే రాతిర్ పగలూ ఏకమైపోతాయి. పిడుగులు పడినా
ధాయ్నం చెదరదు. దేశ దేశాల నుండి ఎందరో శిలప్కళాకారులు అతని వదద్ శిషయ్రికం చేయాలని వచేచ్వారు. నీల సిందూర పరవ్తం మీద
వెలసిన కాతాయ్యినీ దేవి కి దేవాలయం కటిట్ంచాలని రాజ గురువు సూచించగా, మహారాజు దేవాలయ నిరామ్ణ

బాధయ్తలను

విరూపాకుష్డకపప్గించాడు. తన శిషుయ్లతో కలసి గుడి గోపురం పైనా, పార్ంగణంలోనూ శిలాప్లను ఏరాప్టు చేయడంలో కొనిన్ నెలలుగా
నిరంతరం శర్మిసుత్నాన్డు.
దేవాలయ నిరామ్ణం దాదాపు పూరిత్ కావొసోత్ంది. అతని శిషుయ్లలో కొందరు పర్జాఞ్వంతులునాన్రు. వారు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేలా
శిలాప్లను చెకక్డం చూసి, తన కుమారునికా ఆసకిత్ లేనందుకు విచారించాడు విరూపాకుష్డు.
కేశవుడతని కుమారుడు.
కేశవుడు చూడ చకక్ని యువకుడు. బాలయ్ంలో కొంత కాలం తండిర్ వదద్ శిలప్కళనభయ్సించాడు కానీ యవవ్నాగమనంతో అతని
శర్దధ్ సనన్గిలిల్ంది. అతనికో సిథ్రమైన వాయ్పకం గానీ , లక్షయ్ం గానీ లేవు. ఎపుప్డూ మితుర్లతో కలసి నగరంలో విహరిసూత్ ఉండేవాడు.
ఆ నాటి రాతిర్ ఆనాడు ఆలసయ్ంగా ఇలుల్ చేరిన కేశవుని పై తండిర్ కోపగించుకునాన్డు. భాషకు ఆగర్హం తోడైతే, పదాలు
పరుషమవుతాయి. తండిర్ మాటలకు కేశవుడి మనసు నొచుచ్కుంది. గాయ పడిన మనసు తీసుకునన్ నిరణ్యమే అతనిన్ నడిపిసోత్ంది.
చీకటి దారిలో వేగంగా నడిచి కొండ పై భాగానికి చేరుకునాన్డు. అతడు నడచి వచేచ్ సమయంలో కొండ దారిలో చిమమ్ చీకటి. కానీ
కొండపైకి చేరుకోగానే చీకటి అంతమైంది. ఆ పర్దేశమంతా పర్కాశవంతంగా ఉంది. జడివానకు అంతంలేదా అనన్టుల్ వరష్ం కురుసూత్నే
ఉంది.
ఆకాశం నుండి వెండిధారలు కురుసుత్నాన్యా అనన్ంత వెలుగు ఉనన్దా పర్దేశంలో. మేఘాలు కముమ్కుని జడివాన కురుసుత్నాన్ సరే ,
ఆ పర్దేశమంతా అంత పర్కాశవంతంగా ఎందుకునన్దో, ఆ వెలుగెకక్డనుండి వసోత్ందో, అరథ్ం కాలేదు.
ఆ కాంతిలో వరష్పు ధారలను చూసుత్ంటే, మలెల్ల జలుల్ కురిసినటుల్, ఆహాల్దంగా ఉంది. పూరిత్గా తడిసిపోతునాన్ చలివెయయ్డం లేదు.
వెచచ్ని వరష్పు ధారలలో తడిసిపోతూ ఎదురుగా చూశాడు.
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దేవాలయ పర్వేశ దావ్రం వదద్ బర్హామ్ండమైన సింహాలు సావ్గతిసుత్నాన్యి. వాటిని చూడాలంటే, దూరాన నిలబడి తల యెతిత్
చూడవలసిందే. వాటి రూపం, ఠీవి చూసుత్ంటే, అవి సజీవంగా ఉనాన్యేమోననన్ అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
లోపలికి అడుగు పెటాట్క, ఒక విశాలమైన వింత లోకంలో అడుగిడిన భావన కలిగిందతనికి.

కొండ రాతిని చదును చేసి,

విశాలమైన పార్ంగణం వలె మలచారు. ఆ పర్దేశం లేత గోధుమ వరణ్ంలో సిందూరపు రంగు కలసినటుల్నన్ది. పై నుండి పడుతునన్
వరష్ధారలు, క్షణాలోల్ మాయమవుతునాన్యి.
చీకటి ఆకాశం, ఆగని వరష్పు ధారలు, కొండ మీద బంగారు కాంతి, ఆ వింత కలయిక అతను మునుపెనన్డూ చూడలేదు. ఎలా
సాధయ్ం అని పర్శిన్ంచే వివేకానికి మైకం కమిమ్నటుల్నన్ది . సప్ృహకూ, సవ్పాన్నికీ, మధయ్సథ్ంగా ఉంది అతని సిథ్తి. అపూరవ్మైన అనుభూతిని
అనుభవించకపోతే అదృశయ్మవుతుందేమోనని ముందుకు సాగిపోతునాన్డు.
ఆ వెలుగులో, కాతాయ్యినీ దేవి విగర్హం అతని వైపే పర్సనన్ంగా చూసోత్ంది. దేవి ముఖం మీద ఎరర్ని సిందూరం సూరయ్కాంతివలె
మెరుసోత్ంది. బిడడ్ అలల్రికి కోపగించని తలిల్ చూసినటుల్నన్ది ఆమె చూపు. అతనిలోని ఆవేశం తగిగ్నటైల్ంది.
తాను ఆగర్హంతో అకక్డికి వచిచ్నటుల్ జాఞ్పకం తెచుచ్కోబోయాడు. సాధయ్ం కాలేదు. ఆ కోపం మునుపటి జనమ్దేమో అనన్ంత
శాంతం అలముకుంది. ఆమె ముందు మోకరిలాల్డు. తలిల్ ముందు ,తపుప్ చేసిన పిలల్వాడిలా సిగుగ్పడాడ్డు.
ఆ పర్దేశం విడిచి వెళాల్లని లేదు. ఆ పార్ంగణంలోని శిలాప్లను చూసూత్ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు.
అదుభ్తమైన కళారూపాలతో దేవాలయ పార్ంగణం నిండి ఉనన్ది. ఏ శిలాప్నిన్ చూసినా ఆగిపోతునాన్డు. ఒక శిలప్ంలో, యువతి అతి
పలుచని మేలి ముసుగు కింద సిగుగ్పడుతోంది. అడుగున కరాణ్భరణాలు కనిపించేంత పలుచని వసత్రమా ముసుగు. దాని అడుగున నును
సిగుగ్ని కూడా చెకక్గల సామరథ్య్ం! అది కనికటేట్మో అరథ్ం కాలేదు. ఒకరి పద మంజీర విశేషాలను చూసూత్నో, మరొకరి కర కంకణ
వివరాలను పరిశీలిసూత్నో ఎకక్డికకక్డ ఆగిపోతునాన్డు. సమయం తెలియడం లేదు.
ఒక శిలప్ం నుండి వేరొక శిలప్ం వైపు దాటిపోతూ, దీనిని మరలా సావకాశం వెనకకు వచిచ్ చూడవలసిందే అనుకుని ముందుకు
సాగుతునాన్డు. పర్తి శిలప్ం లోనూ జీవమునన్దా అనన్ భార్ంతి కలుగుతోంది. చూసిన కొదీద్, కొతత్ అరాథ్లు తెలుసుత్నాన్యి. నిగూఢమైన
భావమేదో తెలుసోత్ంది. ఊసుబోక చెకిక్న శిలప్ం ఒకక్టీ లేదు.
ఎంత సమయం గడిపినా, అరథ్ం చేసుకోవడానికి జీవితం మొతత్ం చాలదని అనిపిసోత్ంది.
తండిర్ ఎంత గొపప్ శిలిప్?
దేవి విగర్హం దాటి వెనుకకు వెళాల్డు. ఇంతలో ఒక మెరుపు మెరిసింది. వెను వెంటనే పిడుగు ధవ్ని వినిపించింది.
కనులు తెరిచి చూశాడు. పరవ్తం అంచున, లోయ వైపు తిరిగి కూరుచ్ని ఉనన్ యువతి శిలప్ం ఒకటి ఉనన్ది. ఆ శిలప్ం వెనుకవైపు
భాగమే కనిపిసోత్ంది. ముందు భాగం, ముఖం చూడాలంటే లోయలోకి అడుగుపెటాట్లేమో.
నీలి మేఘాల వంటి కేశాలు. కేశాలు

దాచలేని ఎడమ భుజము, చేతికునన్ ఆభరణమూ, అతి సుకుమారమైన జఘనం తపప్

వివరాలేమీ లేవు. జఘనపు వంపుకు కొదిద్గా దిగువన ఆమె వసత్రం, ఆభరణాలు చెకాక్రు.
ఆ శిలిప్ ఎవరో , అతని పర్జఞ్కు ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
‘ఎంతటి సౌకుమారయ్ం. ఎంత లావణయ్ం.
ఇంత అందమైన సతరీ రూపానిన్ శిలప్ంలా చెకక్వచుచ్నేమోగానీ, సృషిట్ంచడం బర్హమ్కైనా సాధయ్మా?’
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మెరుపు మెరిసింది. ఒక కాంతి రేఖ ఆమె జఘనపు వంపులో పడి, మెరిసింది. అతని చూపు ఆ వంపులోనే చికుక్కుని ఆగిపోయింది.
సౌందరయ్నిధి దాగిన పర్దేశమదేననన్టుల్ చూపు తిపుప్కోవడం అతని వశం కావడం లేదు.
అతని చూపులో సౌందరయ్ం పటల్ మనన్న ఉంది. ఆ సౌందరయ్ రహసాయ్నిన్ చూపులతోనే ఛేదించే పనిలో నిమగన్మైనాడు.
చూపు తిపిప్తే, ఊపిరాగిపోతుందేమోనని నిశచ్లంగా నిలబడి చూసుత్నాన్డు.
గాలివీసోత్ంది. కేశాలు కదుతునన్ భార్ంతి కలిగింది.
ఆ శిలాప్నిన్ దాటి పోగల సామరథ్య్ం తనకు లేదని నిశచ్యంగా తలచి అకక్డే నిలబడి ఆ శిలప్ సౌందరాయ్నిన్ వీకిష్సుత్నాన్డు.
క్షణమొక యుగానుభవంగా ఉంది.
యుగాలు గడచినా ఆకళింపు కానంత ఉతక్ృషట్మా సౌందరయ్ం.
జడివానలో ,శిల వలె నిలబడిపోయాడు.
కొంత సేపటికి వరష్ం ఆగిపోయింది. గాలులు హాయిగా వీసుత్నాన్యి. పరవ్త పుషాప్ల పరిమళం గాలిలో నిండింది

అతని

తడిదుసుత్లు ఆరిపోయాయి. అకారణమైన ఆనందం వెలుల్వవుతోంది.
కొండ మీద వెలుగు మరింత పర్కాశమైంది. బంగారు కాంతి తో వెనెన్ల విరిసినంత హాయిగా ఉంది.
నలల్ని మబుబ్లతో నిండిన ఆకాశంలో అపుప్డొక మెరుపు, అపుప్డో మెరుపు కనిపిసోత్ంది.
ఒక వైపు శాంతం , మరొక వైపు పర్ళయం అనన్టుల్గా ఉంది వాతావాణం.
అంతటి సౌందరాయ్నిన్ చెకక్గల శిలిప్ ఎవరు?
తండిర్ శిషుయ్లలో ఎవరో అంతటి పర్జాఞ్శాలి?
ఆశిలప్ సౌందరాయ్నిన్ ఆరాధించడమే ధాయ్నమనన్టుల్ , అది తపప్ తన జనమ్కు వేరే అరథ్ం లేదని నిశచ్యంగా నమామ్డు. శావ్సించితే
కాలమాగిపోతుందేమోనని, రెపప్వాలిసేత్ ఆ అపూరవ్ సవ్పన్ం మాయమవుతుందేమోనని, భీతి చెందాడు.
నిదర్ పోవాలనన్ శరీరపు సంకేతాలను నిరల్క్షయ్ం చేసి రాతిర్ మూడవ జాము వరకూ నిలబడే ఉనాన్డు.
ఎకక్డో మెరుపు మెరిసింది.
వెంటనే పిడుగు పాటు ధవ్ని.
కేశవుడికి సప్ృహ తపిప్ంది.
PPP
కళుల్ తెరిచి చూసేత్, ఇంటిలో తన శయయ్పైనునాన్డు. పకక్నే తలిల్ ఆందోళనగా చూసోత్ంది. ఉదయం, దేవాలయ పనుల నిమితత్ం
వెళిల్న తండిర్ శిషుయ్లు , సప్ృహ తపిప్ ఉనన్ తనని మోసుకొచాచ్రని ఆమె చెపోత్ంది. లేచి కూరుచ్నాన్డు. తాగడానికేదో తెసాత్నని ఆమె వెళిల్ంది.
శిరసంతా భారంగా ఉంది.
అసప్షట్మైన ఆలోచనలతో తికమకగా ఉంది.
‘రాతిర్ ఏం జరిగింది?’ అని
ఆలోచిసుత్ంటే, ‘జరిగింది కలా? నిజమా?’ అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
కొండ అంచునునన్ ఆ శిలప్ం!
ఆ సుందర శిలప్ం.
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ఆహారమూ, నిదర్ లేక అశకుత్డై ఉనాన్, రాతిర్ తను చూసిన శిలప్ం గురుత్కు రాగానే, అణువణువులోనా జీవం నిండినటైల్ంది.
ఒకక్ సారి ఆ శిలాప్నిన్ మరలా చూడాలి.
కొండ వైపు పరుగుతీశాడు.
తలిల్ పానీయంతో వచేచ్ సరికి, శయయ్ మీద కేశవుడు లేడు.
PPP
కొండ పైన, తండిర్తో కలసి వందలాది xమంది శిలప్ కళాకారులు, పనిలో సతమతమవుతునాన్రు.
వడివడిగా దేవాలయం వెనుక వైపునన్ లోయ వైపు వెళిల్ చూశాడు. రాతిర్ ఆ శిలాప్నిన్ చూసిన పర్దేశానికి వెళిల్ నిలబడాడ్డు.
ఆశచ్రయ్ం. ఆ పర్దేశం లో బలమైన వృకాష్లు తపప్, శిలప్మేమీ లేదు.
ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
‘రాతిర్ చూసిన ఆ శిలప్ం ఏదీ? తను కలగనాన్డా? రాతిర్ వరాష్నికి ఒక వేళ లోయలో పడిపోయిఉంటుందా?’
లోయలో తొంగి చూశాడు. చెటుల్ ,లతలు తపప్ వేరే ఏమీ కనిపించలేదు.
ఒక వేళ లోనికి తరలించుకునిపోయి ఉంటారేమోనని దేవాలయం లోపలకు వెళిల్ వెదికాడు.
అకక్డ కూడా కనిపించలేదు.
తండిర్ ముఖయ్ శిషుయ్డైన సోమదతుత్డి వదద్కు వెళిల్, ఆ శిలప్ం ఎలా ఉంటుందో, ఎకక్డ చూశాడో ఆనవాళుల్ చెపిప్, ‘ఆ శిలప్ం ఏదీ?’ అని
అడిగాడు. ఆ వివరాలు వినన్ సోమదతుత్డు విసమ్య పడాడ్డు. అటువంటి శిలప్మేదీ లేదని నిశచ్యంగా తెలిపాడు.
రాతిర్ చూసిన శిలాప్లనీన్ కళెల్దురుగా ఉనాన్యి. తనను పరవశింపజేసిన ఆ శిలప్ం తపప్.
‘అయితే అది సుందర శిలప్ం కాదా?’
‘సుందరిని శిలప్మని భార్ంతి చెందాడా?’
కొదిద్ సేపటికి అతనికి విషయం బోధ పడింది.
‘అయితే ఆమె ఎవరు? ఎకక్డ ఉంటుంది?’
అశాంతిగా అమమ్వారి విగర్హం ముందు కూలబడాడ్డు. అందరూ తీరికలేకుండా శర్మిసుత్నాన్రు. ఉలుల శబాద్లతో పరవ్తం
పర్తిధవ్నిసోత్ంది. నిదర్లేదు. ఆహారం లేదు. మనసు మనసులో లేదు.
“ఆ సుందరి కనిపించి వెళిల్పోయింది. ఎలా అమామ్?” దేవిని పర్శిన్ంచాడు.
“ఆమె నాకు కావాలి కదా!” నాయ్యం కోరాడు.
కనీన్ళుల్ పెటుట్కునాన్డు.
దేవాలయ అరచ్కుడు వచిచ్, తీరథ్ పర్సాదాలిచిచ్,
“ఇంటికెళుల్ కేశవా. ఇకక్డెందుకు?” అని అనునయంగా చెపాప్డు.
‘ఎలా వెళతాడు. తన మనసు దోచిన సుందరి లేకుండా, ఒంటరిగా ఎలా మనగలగడం?’
రాతిర్ ఆ శిలప్ం కనిపించిన ఆ పర్దేశం శూనయ్ంగా ఉండడం భరించలేకపోయాడు.
‘తన నుండి ఎలా వెళిల్పోతుంది?
ఆమెను తన కోసం సృషిట్ంచుకోవాలి.’
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అందరూ దేవాలయం ముందునన్ పార్ంగణంలో శిలాప్లను చెకుక్తునాన్రు. ఉలి తీసుకుని దేవాలయం వెనుకకు వెళాల్డు. రాతిర్
ఆమెను ఏ పర్దేశంలో చూశాడో, అదే చోట ఉనన్ కొండ రాయిని చెకక్డమారంభించాడు. ఊహ తెలిసిన నాటి నుండీ , తండిర్ శిషుయ్లచేత
వలిల్ంపచేసే పాఠాలు అతడి మసిత్షక్ం లో నికిష్పత్మైయునాన్యని అతనికి కూడా తెలియదు.
నీలి సముదర్ం లోని అలలు.
నలల్ని మేఘాల శేర్ణులు.
అతడి మనోయవనిక పై పరచుకునన్ ఆమె కురులు.
సంతోషం, విసమ్యం , ఆరాధన అనీన్ కలగలసిన భావంతో , రాతిని చెకక్సాగాడు. ఒకొక్కక్ కేశానిన్ ఊహించుతూ,
ఉతేత్జితుడవుతునాన్డు. ఉలిధవ్ని అతనికి ధాయ్నమైంది.
అతని లోని నిశశ్బద్ శూనయ్ం నుండి సుందర శిలప్ం ఉదభ్విసోత్ంది. చుటూట్ ఉనన్ పర్కృతి, శిలప్ంలోని జీవానికి అచెచ్రువొందుతోంది.
సూరాయ్సత్మయం అయింది. అందరూ ఇళల్కు వెళాల్రు. కేశవుని ఉలిధవ్ని ఆగలేదు.
చందోర్దయమయింది. వెనెన్ల విరబూసింది. జఘనపు వంపులో తాను వీకిష్ంచిన సౌందరయ్మంతా శిలప్ంలో పర్తిషిట్ంచాలని తపన
పడుతునాన్డు.
అతడాశించిన మెరుపునివవ్డానికి వెనెన్ల తోడప్డుతోంది. అతనికి సంతృపిత్గా లేదు. కొండ దిగి, నది ఒడుడ్నుండి ఇసుకను తెచాచ్డు.
మెడలోని బంగారు గొలుసు తీసి ఇసుకతో కలిపి చూరణ్ం చేశాడు. శిలాప్నికి నగిషీ పెటాట్డు.
రాతిర్ సమయంలో కొండ మీద వింత కాంతి నిండి ఉండేది. ఆ వెలుగులోనే శిలాప్నిన్ చెకుక్తూ పరవశించేవాడు. శిలప్ంతోనే నిదర్,
నిదర్లోనే సవ్పన్ం. సవ్పన్ంలోనే చేతన. చేతనలోనే జడతవ్ం.
సూరోయ్దయ సమయానికి నిదర్లోకి జారుకునేవాడు.
ఆమె వెనుక వైపు భాగం, తాను చూసినంత మేరకు శిలాప్నిన్ చెకాక్డు. మనసులో సంతృపిత్ లేదు. ఆమెను అసంపూరిత్గా ఉంచడం
అపరాధమనుకునాన్డు. ఆమె ముఖం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఎలా అయినా సరే ఆమెకు పూరిత్ రూపానిన్వాలనుకునాన్డు.
ఇంత చకక్ని కేశాలునన్ యువతి , ముఖమెలా ఉండి ఉంటుందోనని ఆలోచించాడు. నిరంతరం అదే ధాయ్స. కనులు మూసుకుని
తాను ఆమెను చూసిన రాతిర్ని , ఆ అనుభవానీన్ మరల మరల జఞ్పిత్ తెచుచ్కునేవాడు.
మనసు లగన్ం చేసేత్ అసాధయ్మైనదేదీ ఉండదుకదా.
ఆమె అందం ఇలా ఉండి ఉంటుందేమోననన్ ఆలోచన మనసులో ఆమెకొక రూపానిన్చిచ్ంది.
ముఖమూ , మిగిలిన శరీరమూ కూడా చెకాక్లని తలచాడు. ఆ పని పూరిత్ చేయాలంటే అతను లోయలోకి వెళల్వలసిందే.
అంచనాకందనంత లోతుగా ఉనన్దా లోయ. లోయలో పెరిగిన బలమైన వృకాష్లకు తాళుల్ కటిట్ కొనిన్ ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్డు. తాననుకునన్
రూపం వచేచ్వరకూ ఆ వృకాష్లపై నిలబడి శిలాప్నిన్ చెకేక్వాడు. కొనిన్ రాతుర్లు , పగళుల్ గడిచాక ఆమెకో రూపం వచిచ్ంది.
తోటి శిలుప్లంతా అతని పర్జఞ్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
విరూపాకుష్డు , కుమారుని పనితనం చూసూత్నే ఉనాన్డు. అతని తపన వెనుక సూఫ్రిత్ ఏమిటా అని ఆలోచించాడు.
శిలప్ం మొతత్ం పూరిత్ అయింది. ఆమె ఎవరో తెలియదు. ఆమె పటల్, ఆ సౌందరయ్ం పటల్ ఆరాధన, గౌరవం , అంత కనాన్ మమకారం
ఏరప్డింది. అంతా పూరిత్ అయాక ఆమెను విడిచి వెళల్డానికి మనసు రాలేదు.
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తపప్ని సరై ఇంటికి వెళాళ్డు. ఆ రాతిర్ నిదర్పోవాలని పర్యతిన్ంచాడు కానీ సాధయ్ం కాలేదు. క్షణమొక యుగం లా గడుసోత్ంది.
గవాక్షం నుండి కొండ మీద దేవాలయం వైపే చీకటిలోకి చూసుత్నాన్డు. అరథ్ రాతిర్ అయాక, జడివాన మొదలైంది. ఆమె ఒంటరిగా
తడిసిపోతూ ఉండి ఉంటుందని కలవరపడాడ్డు. ఇంటోల్ ఉనన్ పటుట్ కంబళి తీసుకుని పరుగు పరుగున కొండ మీదకు వెళాల్డు. కొండ మీద
చీకటిగా ఉంది. ఇదివరకు రాతిర్ సమయంలో శిలాప్నిన్ చెకుక్తునన్పుడు ఉండే వెలుగు లేదు. ఆ శిలప్ం ఎటు వైపు ఉనన్దో అంచనా వేసి ఆ
చోటికి వెళాల్డు.
తాను తెచిచ్న పటుట్ కంబళి ఆమెకు కపిప్, " వంటరిగా వదలి వెళాల్ను. మనిన్ంచు.” అని దూరంగా నిలబడాడ్డు.
శిలప్ం మీద కపిప్న పటుట్ కంబళి జారి అతని పాదాల వదద్ పడింది. దానిన్ తీసి మరలా కపప్బోయాడు. కఠినమైన శిలకు బదులుగా
సుకుమారమైన దేహ సప్రశ్ అనుభవమైంది. శరీరమంతా పులకరించి పోయింది. ‘భర్మ కాదు కదా’ అనుకొని చేతులతో శిలాప్నిన్
తడమాలనుకునాన్డు.
సుకుమారమైన రెండు చేతులు అతని పర్యతాన్నిన్ ఆపి వేశాయి. ఆ చేతులే , పూలదండలా మారి, అతని మెడలో హారంగా
అమరింది.
వరష్ం ఆగింది.
మెరుపు మెరిసింది. మెరుపు వెలుగులో ఆమె సిగుగ్ మరింత వెలిగింది.
PPP
ఆనాడు సూరోయ్దయం కాక మునుపే విరూపాకుష్డు నిదర్లేచాడు. ఉదయానేన్ లేచిన విరూపాకుష్డికి కొడుకు పర్జఞ్ గురించి అందరూ
అనుకోవడం తలపుకు వచిచ్ంది. లక్షయ్ం లేకుండా తిరిగే పుతుర్ని గురించి ఇదివరకెంతో బాధపడేవాడు. ఆ దేవి కటాక్షంతోనే కేశవుడు
బుదిధ్మంతుడైనాడని అనుకునాన్డు.
ఏనాడు తనవదద్ శిషయ్రికం చేయకుండానే అంతటి విదయ్ ఎలా పటుట్బడిందో అరథ్ం కాలేదు. ఆ శిలాప్నొన్క సారి పరిశీలించాలనుకుని
దేవాలయానికి చేరుకునాన్డు. సూరోయ్దయానికింకా కొంత సమయముంది. వెలుగు రేఖలు ఆకాశానిన్ అందంగా తీరిచ్ దిదుద్తునాన్యి. రాతిర్
కురిసిన వరాష్నికి లోయలోని చెటల్నీన్ సంతోషంగా ఊగుతునాన్యి.
దేవాలయం వెనుకవైపుకు వెళిల్, కేశవుడు చెకిక్న శిలాప్నికి కొదిద్ దూరంలో నిలబడి చూసుత్నాన్డు. అకక్డునన్ దృశయ్ం చూసి
ఆశచ్రయ్పోయాడు. లోయ వైపు తిరిగి ఉండాలిస్న శిలప్ం దేవాలయం వైపు తిరిగి కూరుచ్ని ఉనన్ది. శిలప్ం అటునుండి ఇటు ఎలా తిరిగిందో,
ఆ వింతనెలా అరథ్ం చేసుకోవాలో అనుకునాన్డు. అంత కనాన్ విచితర్ంగా, శిలాప్నికి సజీవమైన కేశాలునాన్యి. పొడుగాటి అందమైన నీలి
కురులు బంగారు కాంతులీనుతూ గాలికి అటూ ఇటూ ఊగుతునాన్యి.
ఆమె శరీరం మొతత్ం కనిపించకుండా ఆమె పై పటుట్ కంబళి కపిప్ ఉనన్ది. మొతత్ం సరిగా పరీకిష్ంచాలని దగగ్రకు వెళిల్, కంబళిని
తొలగించబోయి, ఒకసారెందుకో తల యెతిత్ ముఖం వైపు చూశాడు. సిగుగ్తో కనులు దించుకుని ఉంది. ఆమె ముఖంలోని సిగుగ్ని చూసి ఒక
అడుగు వెనకుక్ వేశాడు.
కొదిద్ దూరంలో కేశవుడు ఆదమరచి నిదర్పోతునాన్డు. ఆమె ముఖంలోని సిగుగ్, శిలప్ం పైన తమ ఇంటి వసత్రం, విరూపాకుష్నికి ఏదో
అరథ్మయినటూల్, మరేదో అరథ్ం కానటూల్ ఉనన్ది. కేశవుడిని నిదర్లేపకుండా కొండ దిగి వచేచ్శాడు.
తెలల్వారే సరికి , కేశవుడు చెకిక్న పర్తిమ తన దిశను మారుచ్కుందనీ, శిలాప్నికి నిజమైన శిరోజాలు ఏరప్డాడ్యనీ, పర్జలంతా
చెపుప్కునాన్రు. ఆ వింత వారత్ నగరమంతా పర్తిధవ్నించింది.
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అంతే కాదు. ఆ నోటా , ఈ నోటా ఈ విషయం ఆ దేశపు రాజుగారి వదద్కు చేరింది. ఆ వింత చూసే ఏరాప్టు చేయమని తన
పరివారానిన్ ఆదేశించాడు.
కొనిన్ దినాల తరావ్త, ఒక సాయం సమయాన,
సంధయ్ వెలుగులో, ఆ శిలాప్నిన్ మైమరచి తదేకంగా చూడసాగాడు మహారాజు. నీలి మేఘాలకు బంగారు పూతలదిద్నటుల్నన్ కేశాలు
సజీవంగా అలల వలే గాలికి కదులుతునాన్యి. లోయనుండి వచేచ్ అరుదైన పుషాప్ల పరిమళంతో కలసి గాలివీసోత్ంది. ఆమె అందం
కనువిందు చేసోత్ంది. శిరోజాలు గాలికి తొలిగినపుడు ఆమె చెకిక్లి , మెడ, భుజం కనిపించింది. అంతటి సౌందరయ్ం ఊహాజనితం కాదు.
దీనికి సూఫ్రిత్ ఎవరో ఉండి ఉంటారనుకునాన్డు.
అంతటి అదుభ్త సౌందరయ్ రాశి ఎవరో!
“ఈ శిలాప్నికి సూఫ్రిత్గా నిలిచిన సుందరి ఎవరు?” కేశవునినడిగాడు.
నిశశ్బద్ంగా తలవంచుకునాన్డు.
కేశవుడు పర్తుయ్తత్రమివవ్కుండా నిలబడినందుకు మహారాజు ఆగర్హిసాత్రేమోనని భయపడి, విరూపాకుష్డు కేశవుడి దగగ్రకు వచిచ్,
“సమాధానం చెపప్వేం కేశవా?" అనాన్డు.
కళెల్తిత్ తండిర్ వంక చూసి, మరల కనులు దించుకునాన్డు.
కేశవుని హృదయభావన తండిర్కరథ్మైంది.
“పర్భూ, ఆ శిలప్ం ఊహాజనితం. తన ఊహలోల్ మెదిలిన ఆలోచనతోనే చెకాక్డు.”
“ఆ మాట నీ కుమారుడిని చెపప్మను విరూపాకాష్.”
తండీర్ కొడుకులు ఒకరినొకరు చూసుకునాన్రు.
మరల నిశశ్బద్మే.
మహారాజు పర్శన్కు సమాధానమివవ్కపోవడంతో ఎంతటి ఆగర్హానికి గురికావలసి వసుత్ందోనని పరివారమంతా భీతి చెందారు.
పర్కృతికూడా నిశచ్లంగా నిలబడింది. ఆకు కదలడం లేదు.
“పోనీ, నీ శిలప్కళ మీద ఆన తీసుకొని చెపుప్ విరూపాకాష్, అది ఊహా శిలప్మంటావా?”
“పర్భువులు క్షమించాలి.” ఏమి మాటాల్డాలో తెలియక పార్ధేయపూరవ్కంగా మహారాజు వైపు చూశాడు విరూపాకుష్డు.
విరూపాకుష్డు, కేశవుడు ఇదద్రూ నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు.
"మీ ఇరువురి మౌనానిన్ రాజధికాక్రంగా పరిగణించ వచుచ్నా?" రాజు పర్శిన్ంచాడు.
విరూపాకుష్డు కలవర పడాడ్డు.
“మహారాజా. కేశవుడు వటిట్ అమాయకుడు. అతనికేమీ తెలియదు. నా కుమారుని పై దయజూపండి.”
రాజు కేశవుడి వైపు చూశాడు. అతనికి సమాధానం చెపేప్ ఉదేద్శం ఉనన్టల్నిపించలేదు. తండిర్కి శిక్ష అంటే కేశవుడు తపప్కుండా
నిజం చెపాత్డని ఆలోచించి, “విరూపాకాష్. అతడు వివరాలు వెలల్డించని పక్షంలో నీకే శిరచేఛ్దం.” పర్కటించాడు
“పర్భువులే శిక్ష విధించినా మహా పర్సాదం గా సీవ్కరిసాత్ను. నా పుతుర్డు కేష్మంగా ఉంటే అంతే చాలు.”
“పర్భూ, నా తండిర్ని విడిచిపెటట్ండి. ఆ శిక్ష ఏదో నేనే సీవ్కరిసాత్ను. నా తండిర్కే సంబంధమూలేదు.”
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“అయితే ఆమె ఎవరు. ఎకక్డ ఉంటుంది. వివరాలు చెపుప్.”
“తెలియదు పర్భూ.”
“నువావ్మెను చూశావా?”
ఆమె వివరాలు పర్జలందరి ముందూ చెపప్డం భావయ్ం కాదని మరలా తలవంచుకునాన్డు.
ఆమె రచించిన తన పర్ణయకావాయ్నిన్ పది మంది ముందూ పఠించడమా?
కేశవుడి మౌనం , రాజుకు ఆగర్హం తెపిప్సోత్ంది.

“ఆ శిలాప్నిన్ పెకలించి తీసుకురండి . అది నా మందిరంలో పర్తిషిట్ంచండి.” సేవకులనాజాఞ్పించాడు రాజు.
“పర్భూ!” కేశవుడు ఆతృతతో కదిలాడు. “ఆమెను దేవి సమక్షం లో ఉండనీయండి పర్భూ.”చేతులు జోడించాడు.
మహారాజు అతని మాటలు విననటుల్, “చూసాత్రేం?” ఆగర్హంగా పరివారం వైపు చూశాడు.
“శిలాప్నిన్ అకక్డినుండి తొలగించండి. ఆ పైన విరూపాకుష్డిని కాతాయ్యనీ దేవికి బలి ఇవవ్ండి. కేశవుడిని బందీని చేసి కారాగారంలో
ఉంచండి.” సేవకులకు ఆదేశించాడు.
ఇంతలో ఆ పర్దేశం కదిలినటల్నిపించింది. మహరాజు కళుల్ తిరిగి తూలిపడబోతుంటే సేవకులు పటుట్కునాన్రు. విచితర్మైన శబాద్లు
వినవచాచ్యి. అందరూ ఆ శిలప్ం వైపు తిరిగి నిశేచ్షుట్లై చూశారు.

( సశేషం)
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