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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
యోగ

, మం

చారి క పురు ల

రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు,

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్

తెలు ను అనుకుంటునన్ కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే
మొదలుకొని యుదధ్, జానపద డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

హ క గాథ. స తం

త్,

సమరరంగముతో

ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక

గాథ. ఇలానే జరిగింది అని తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి,
సత్వ దూరం కాని ఊహలతో

గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక

నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

హ క యోధుడి కథతో మొద
భినన్ కోణాలనుండి

కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే
త్

గిన

.శ. 1677

మరి ంచిన గాథ.

సత్వ గాథల, చారి క

సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 55 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
'గుపుప్'న ఘాటైన పరిమళం ఒకటి కముమ్కునన్ది. వందల కడవలకొదీద్ ఏదో ఘాటైన పరిమళ దర్వాయ్నిన్ గుమమ్రించిన
అనుభూతి కలుగుతునన్ది. తలనుండి మొదలై, ఏదో బరువైన కుంచెతో నెమమ్దిగా రాసూత్ కిందికి కిందికి దిగుతునన్ సప్రశ్ తెలుసుత్నన్ది. ఆ
మెతత్దనంలో ఏదో కరుకుదనం వునన్ విచితర్మైన అనుభూతి కలుగుతునన్ది. పొరలు పొరలుగా, మెతత్గా పాకుతునన్టుల్ ఆ కుంచె నెమమ్దిగా
తలనుండి పాదాలదాకా అలుల్కుంటూ కిందికి కిందికి పాదరసంలా జారుతునన్ది. పటుట్ పరదాలా మెతత్గా అలుల్కుంటూ పైనుండి కిందికి
జారుతునన్ది.
పూలగొలుసేదో మెతత్గా గటిట్గా అలుల్కుంటునన్ అనుభూతి. మలెల్పూల చందర్హారం మొలకు చుటుట్కుంటునన్ భావం
కలిగింది. పరవశమైన మతుత్ కలుగుతునన్ది ఆ పరిమళానికి. మనసును వశపరుచుకునే మతుత్. ఒళల్ంతా తీయగా తిమిమ్రెకిక్నటుల్ అనిపించే
మతుత్. దేనికో ఆరాటపడుతునన్ది మనసు. నరనరాలు హాయితో మెలికలు తిరుగుతునన్ తీయని బాధ సలుపుతునన్ది. నెమమ్ది నెమమ్దిగా
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కలవరిసుత్నన్టుల్ మైకంతో తను చేసుత్నన్ సనన్ని మూలుగు తనకేజ్ వినిపిసుత్నన్ది. కనులు మతుత్తోనో నిదర్తోనో అరమూతలు పడాడ్యి.
కనులముందు ఒక మోహన రూపం పర్తయ్క్షమైంది.
ఆ అందం మానవకాంతల అందం కాదు. పాల నురుగులాంటి తెలల్నివసత్రం ధరించింది. వజార్లు పొదిగిన అదుభ్తమైన
నీలిరతన్ం సిగలో ధరించింది.ఆ నీలికాంతులు మతుత్ను గొలుపుతునాన్యి. గాలికి తొలిగిందో, వాలుగా వీలుగా జారిందో అలలు అలలుగా
పవిట అందంగా జారిపోయింది. ఏమి అందం అది. మనమ్థసామార్జాయ్నికి అభిషేకం చేయడానికి సిదధ్ం చేసిన కలశాలలా వునాన్యి ఎతైత్న
పాలిండుల్. గండుచేపలలాంటి కనులు తళతళలాడుతునాన్యి. కిందిపెదవిని ఓరగా కోరగా నొకిక్పటిట్న దంతాలు తెలల్గా మిలలాడుతునాన్యి.
ముదుద్గా వంకర తిరిగిన చెంపమీద కందిగింజంత నలల్ని మచచ్ దిషిట్చుకక్లా వునన్ది.
ఆమె వేడి ఊపిరి సెగలు ముఖానికి తగులుతునాన్యి. కనులలో చెమమ్ కనిపిసుత్నన్ది. కోరికతో ఎగిసిపడుతునన్ వకోష్జాల
బరువు రవిక తటుట్కోలేకపోయింది. రవికను బిగించి కటిట్న పటుట్ కుచుచ్లు ఇక మా వలల్ కాదని పకుక్న నవివ్నటుల్ తెగిపోయాయ్యి. గటుల్
తెంచుకునన్ శృంగార పర్వాహం అలలై ఎగిసింది. పరువపు పాలకడలిలో రెండు మంధరపరవ్తాలలా, కటుల్ తెంచుకునన్ మదపుటేనుగులలా
పాలిండుల్ దూకాయి.
చపుప్న మెలకువ వచిచ్ంది. కనులు తెరుచుకోగానే కనిపించిన దృశయ్ం గుండె ఆగిపోయేలా చేసింది ఒక నిముషంపాటు.
బొడుడ్నుండి మొదలైన కెవువ్మనన్ కేక గొంతులోనే ఆగిపోయి ఊపిరి ఆడకుండా అయిపోయాడు. ముఖం మీద వూగిసలాడుతునన్ మహాసరప్ం
పడగ కనిపించింది. ముదురు నీలిరంగు కనులు మిలమిలా మెరుసుత్నాన్యి. తెరచాపలా పడగను వూపుతూ తలను పైకెతిత్ నోరు తెరిచినపుప్డు
చిటికెన వేర్ళళ్ పరిమాణంలో వునన్ కోరలు తెలల్గా మెరుసుత్నాన్యి. చీలిన ఎఱఱ్ని నాలుక అగిన్శిఖలాల్ ఎగురుతునన్ది. అంతలోనే చివాలున తెలల్
మబుబ్లా కిర్ందికి దిగింది పడగ.
అసంకలిప్తంగా మెరుపులా లేచిన ఎడమచేతితో దాని గొంతును పటుట్కునాన్డు. కపుప్కునన్ దుపప్టిని ఒకక్ ఉదుటున
కుడిచేతితో లాగి పారేయడానికి పర్యతిన్సూత్ లేచి కూరుచ్నాన్డు. భయంతో, ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన కేకలు యిపుప్డు గొంతును దాటి బయటకు
వచాచ్యి. లాగిపారేసే అవసరం లేకుండా, తన వొంటిమీద కపుప్కునన దుపప్టి పకక్కు పడివునన్ది. అంతేకాదు. తన నడుము కింది
భాగంనుండీ నగన్ంగా వునాన్డు తను. గోచీతో సహా చేతితో లాగి పకక్న పడేసినటుల్ ధోవతీ పకక్న పడివునన్ది!
నడుమును చుటుట్కుని, కిందికి దిగి, ఎడమ తొడనుండి పికక్లదాకా పెనవేసుకుని, దాని తోక..తన.. తన..
పురుషావయవానిన్ బలంగా పాముతునన్టుల్ కదులుతునన్ది. ఒళల్ంతా కంపరంతో, భయంతో వణికిపోతూ కేకలు పెడుతూనే లేచి నిలుచ్నాన్డు.
కుడిచేతితో దాని నడుమును పటుట్కుని బలవంతంగా లాగి రెండు చేతుల బలంతో ఒకేసారి విసిరి వేశాడు. వెళిల్ దబుభ్న శబద్ంచేసూత్ దావ్రం
వదద్ పడడ్ది. ఆ తాకిడికి వతిత్ తగిగ్ంచి పెటిట్న చమురుదీపం రెపరెపలాడింది. అదృషట్వశాతూత్ ఆరిపోలేదు.
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దీపపు వెలుగులో తెలల్గా మెరిసిపోతునన్ దాని పరిమాణానిన్ పూరిత్గా చూసి గుండెలు అవిసిపోయినాయి. దాదాపూ పది

మూరల పొడవునన్ తెలల్ తార్చు అది. మసక వెలుతురులో మరింత భయంకరంగా కనిపిసుత్నన్ది. అరుపులు వినపడి ఎవరో పరుగున వసుత్నన్
ధవ్ని వినిపించింది. చివాలున లేచి పడగవిపిప్ వెనకుక్ చూసింది అది. తీరిచ్ దిదిద్నటుల్గా సవ్సిత్క చిహన్ం సప్షట్ంగా కనిపించింది చాటంత
పడగమీద.
దావ్రం వదద్ అలికిడి వినిపించింది. తలుపులు తీవర్ంగా తటిట్న ధవ్ని వినిపించింది. 'లకీష్ధరా! లకీష్ధరా!' అని ఆందోళనగా
పిలుపులు వినిపించాయి. రెండే క్షణాలు. తలుపులు విరిగేలా బలంగా తటిట్న ధవ్నులు ఆగిపోయాయి. దావ్రానికి రెండుపర్కక్లా కిటికీలు
వునాన్యి. కుడిపకక్నునన్ కిటికీ తలుపులు బలంగా నెటిట్నటుల్ విసురుగా తెరుచుకునాన్యి. చువవ్లగుండా లోపలకు తొంగి చూసిన ముఖాలు
భయంతో గావుకేకలు పెటాట్యి. 'పాము..పాము.. తార్చు..తార్చు' అనే అరుపులతో పార్ంగణం అంతా దదద్రిలిల్పోయింది.
తెలల్ని మెరుపులా పడగను కిర్ందికి దించింది తార్చు. అపుప్డు గమనించాడు లకీష్ధరుడు. ఈ పర్కక్న దకిష్ణం వైపు గోడకునన్
కిటికీ తెరిచి వునన్ది. తెలల్ని తీగలా మెరిసింది తార్చు. కళుళ్ మూసి తెరిచేలోపు ఆ కిటికీని సమీపించింది. కిటికీ నిలువునా లేచి పడగ విపిప్
వెనకుక్ తిరిగింది. ఒక క్షణం పాటు నిశచ్లంగా లకీష్ ధరుడినే చూసూత్ వుండిపోయింది. రెండవ క్షణంలో కిటికీలోనుండి అదృశయ్మైంది.
కిటికీలోనుండి చూసూత్ పెదద్గా అరుసూత్నే వునాన్రు బయట వునన్వాళుళ్.
తానింకా నగన్ంగానే వునన్ సంగతి అపుప్డు గమనించాడు లకీష్ధరుడు. చపుప్న వంగి ధోవతీ చుటుట్కునాన్డు. అది వెళిళ్న
కిటికీవైపే చూసూత్ వణుకుతునన్ కాళళ్తో పరుగున వెళిల్ తలుపులు తెరిచాడు. ఒకక్సారిగా లోపలికి దూకినటుల్ అడుగుపెటాట్రు లకీష్ధరుడి
తండీర్, తముమ్డు. వారి చేతులలో బలమైన కరర్లునాన్యి. ముఖంలో భయాందోళనలు వునాన్యి. చపుప్న వెళిల్ దీపం వతిత్ని పెదద్దిగా చేశాడు
అతడి తముమ్డు.
సప్షట్మైన కాంతిలో మూలలు వెతుకునన్ తండిర్కి, తముమ్డికి కిటికీ చూపించాడు లకీష్ధరుడు. 'ఆ కిటికీలోనుండి
వెళిళ్పోయింది' అనాన్డు. అతడి గొంతు కంపించిది. ఒళల్ంతా నిలువునా వణికిపోతూనే వునన్ది యింకా. దగగ్రికి వచిచ్ భుజం మీద చేయి వేసి
ఏదో చెపప్బోయాడు తండిర్. 'అబబ్! ఏమిటీ వాసన?' అనాన్డు ఒకక్సారిగా. తన నడుముకు, తొడకు, పికక్లదాకా తెలల్గా మెరిసిన
కసూత్రిలాంటి తడి గురుత్కొచిచ్ంది లకీష్ధరుడికి. వంగి పికక్లను తడిమి చూసుకునాన్డు. యింకా చెమమ్గా, జిగటగా తగులూత్నే వునన్ది. చేతిని
వాసన చూశాడు. అదే, అది ఆ సువాసనే! తన నడుమును, తొడను పెనవేసి, తన.. బలంగా తడుముతూ, అలలా ఎగిసిపడుతునన్ తార్చు తోక
కళళ్ముందు మెదిలింది లకీష్ధరుడికి. కళుళ్ తిరిగి తూలి పడిపోయాడు. చపుప్న ముందుకు దూకి, తండిర్కి తోడుగా అనన్ను పటుట్కునాన్డు
అతడి తముమ్డు.
****

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2020

4

భ నీదీ పం
చెపప్టం ఆపి మౌనం వహించాడు అకుక్భొటుల్. మౌనంగా కనులుమూసుకుని వింటునాన్డు భాసక్ర రాయలవారు. చెపప్డం

ఆగిపోవడంతో కనులు తెరిచాడు. అరధ్మైంది అనన్టుల్గా తలపంకించాడు. ఆయన చూపులు లకీష్ధరుడి మీదికి మళాళ్యి. సిగుగ్తో అనన్టుల్
తలను వాలుచ్కుని వునాన్డా యువకుడు. 'ఆ తరువాత కూడా రెండు సారుల్ నా వెంటపడింది సావ్మీ!' అనాన్డు చివువ్న తల ఎతిత్. చిరునవువ్తో
'నినున్ మోహించింది నాయనా' అనాన్డు భాసక్రరాయలు. అసలే ఎరర్నైన లకీష్ధరుడి ముఖం యింకా ఎరర్బడింది.
'మీరేమీ పర్తికిర్యలు పర్యతన్ం చేయలేదా?' అని అకుక్భొటల్ను పర్శిన్ంచాడు భాసక్రరాయలు.
'చెయయ్కేం? విపప్ పులల్లూ, అతిమధురమూ మంట వేశాము. గరుడచూడామణి పర్యతన్ం చేశాము' అనాన్డు అకుక్భొటుల్.
'కొంత కాలమే! తరువాత మామూలే..' అని, నిషర్ప్యోజనమైంది అనన్టుల్ పెదవి విరిచాడు.
(దూసరి తీగ / చీపురు తీగ వేరును నూరిన పసరు నీటిలో కలిపి తాగడానిన్ గరుడచూడామణి అని నాటువైదయ్ంలో
వయ్వహరిసాత్రు. అలా తాగినవారిని ఆరు నెలలవరకూ ఏ విషసరప్మూ సమీపించలేదు. తీగవేళళ్ను దావ్రానికి తోరణంలా వేర్లాడ తీసినా ఆ
యింటి చాయలకు సరాప్లు రావు అని సరప్శాసత్రం చెబుతుంది)
'దిరిసెన వేరుతో, తెలల్ జిలేల్డు, తెలల్ గలిజేరుతో ..చెపిప్న పదధ్తులనీన్ పర్యతన్ం చేశాను' చివువ్న తల ఎతిత్ దీనంగా చెపాప్డు
లకీష్ధరుడు. కొంతకాలమే కనబడకుండా పోయింది. అదీ ఈ నాటు చికితస్లవలన అనిపించలేదు నాకు. తరువాత మరలా వెంటబడడం
మొదలు' అనాన్డు. మెచుచ్కోలుగా చూశాడు భాసక్రరాయలు అతడిని.
కొంతసేపు మౌనం నెలకొనన్ది కుటీరంలో. 'మంతర్ తంతర్ పర్యోగాలలో తమరిని మించినవారు లేరని మిమమ్లిన్
ఆశర్యించాము' అనాన్డు అకుక్భొటుల్. ' ఈ చికితస్లు, తంతార్లు ఆ తలిల్ని ఏమీ చేయలేవు' అనాన్డు భాసక్రరాయలు. ఆయన కంఠధవ్నిలో
ఏదో మారుప్ వినిపించి వంచిన తలలు ఎతాత్రు శోర్తలు యిదద్రూ. ఆయన చూపు వారివైపు లేదు. ఆయన చూసుత్నన్వైపే చూసిన వారిదద్రూ
నిలువునా చలించిపోయారు. గంగానదిమీదినుండి చలల్గాలిని అందిసుత్నన్ గవాక్షంవైపే పర్శాంతంగా చూసుత్నాన్డు భాసక్రరయలవారు.
కిటికీలోనుండి ఆరుమూరల పొడవున లొపలికి జారి, పడగ ఎతిత్ చూసుత్నన్ది తెలల్ తార్చు. సగం కిటికీ బయటే వునన్ది. పడగను తిపిప్
లకీష్ధరుడిని చూసింది తదేకంగా. నెమమ్దిగా, నెమమ్దిగా పూరిత్గా లోపలకు జారింది.
'అకక్డే ఆగిపో తలీల్!' అనాన్డు భాసక్రరయలవారు, మనిషితో మాటాల్డుతునన్టుల్గా. మృదువుగా శాసిసుత్నన్టుల్గా వునన్ది
ఆయన కంఠం. ముందుకు పాకబోయిన సరప్ం మూడు చుటట్లు చుటుట్కుని, నిలువునా పడగలేపి నిశచ్లంగా ఆయననే చూడడం
మొదలెటిట్ంది.
'నీవలన భయంలేదు తలీల్! నాకు తెలుసు! కానీ ఆ దురామ్రుగ్డు బయలుదేరాడు నినున్ వెతుకుతూ! నువువ్ దకక్డంలేదని
కసిగా వెంటబడుతూనే వునాన్డు! ఒకటి, రెండు వందల ఏళుళ్గా కాదు. వేల సంవతస్రాలుగా!' ఆశచ్రయ్ం! ఆయన మాటలను సాటిమనిషిలా
అరధ్ం చేసుకునన్దానిలా చివువ్న పడగ తిపిప్ తను వచిచ్న కిటికీవైపు చూసిందా మహా సరప్ం. ముదురు నీలం రంగులో ముగుగ్వేసినటుల్గా
సవ్సిత్క చిహన్ం కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపించింది, పెదద్ అరిటాకంత వెడలుప్నన్ పడగమీద. మరలా తల తిపిప్ భాసక్రరాయలవారినే చూడసాగింది.
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అరథ్ం చేసుకునన్టుల్గా 'అతడు రావడానికి యింకా సమయమునన్ది తలీల్! రాకముందే నువువ్ వెళిళ్పో! తెలియక జరిగిన

పొరబాటుకు యింకా ఎనిన్ జనమ్లు నీకీ వాయ్మోహం?' అనాన్డు భాసక్రరాయలవారు నచచ్ చెబుతునన్టుల్గా. చివువ్న తల తిపిప్ లకీష్ధరుడిని
లిపత్పాటు చూసిందా సరప్ం. పడగ దింపి మెరుపులా అంతెతుత్నవునన్ కిటికీలోనుండి మాయమైంది.
కొంతసేపు అటువైపే చూసూత్ వుండిపోయాడు భాసక్రరాయలవారు. తలతిపిప్ సుడిగాలిలో లేత తీగలలాగా నిలువునా
వణికిపోతునన్ అకుక్భొటల్ను, లకీష్ధరుడినీ ఉదేద్శించి 'నా వదద్కు రావడంలో ఏమాతర్ం ఆలసయ్మైనా తీవర్మైన పర్మాదం జరిగేది. మంచిపని
చేశారు' అనాన్డు. మాటలు పెకలక వణుకుతునన్ వారి మనసులో పర్శన్లను అరథ్ం చేసుకునన్టుల్గా 'తక్షక జాతికి చెందిన దేవతాసరప్ం!
లకీష్ధరా! రెండువేల సంవతస్రాలుగా నీమీది వాయ్మోహంతో, నినున్ వదలలేక వెంటబడుతునన్ది' అనాన్డు. ఆయన కంఠం
సమోమ్హనకరమైన మంతర్పఠనం చేసుత్నన్టుల్ మోగుతునన్ది. ఆయన ముఖం నుండి వెలువడుతునన్ దివయ్మైన కాంతులు కుటీరానిన్
ధగధగలాడే కాంతులతో అభిషేకిసుత్నాన్యి. ఏదో కలలో వింటునన్టుల్గా వింటునాన్రు అకుక్భొటుల్, లకీష్ధరుడు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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