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జగనాన్థ రథచకార్లు తిరుగుతునాన్యి. ఊరుతత్రాన
జరుగుతునన్ తొలి రథయాతర్. వసుత్నన్ రథం మీదకు జనం
అరటిపళుళ్ విసురుతునాన్రు. ఆటవసుత్వులూ, హరివిలుల్
రంగుల చీనా విసనికరర్లు అమేమ్వాళుళ్ ఎకక్డివాళళ్కక్డే
నిలడాడ్రు.
గోడవారగా నిలబడి శివా తలెతిత్ పకక్ పకక్నే
అంటించిన

దౌర్పదీ

వసాత్ర్పహరణం,

దౌర్పదీ

మాన

సంరక్షణం పోసట్రల్ని చూసుత్నాన్డు.
అకక్డికి ఒక చినన్పిలల్ చేరుకుని వెనకుక్ చేతలు
కటుట్కుని శివా చేతిలోని తైతకక్ బొమమ్ను చూసూత్ నిలుచ్ంది.
అది ఆడబొమమ్.
అనిన్ బొమమ్లూ అముమ్డుపోగా శివా దగగ్ర ఆ ఒకక్
బొమేమ్ బిగిలింది. అవి తోలుబొమమ్లాట బొమమ్లాల్ంటి చినన్
అటట్బొమమ్లు. వాచీ మారుక్ సిగరెటుట్ పెటెట్లు కతిత్రించి
కీలుముళుళ్ పెటిట్ రంగులు దిదిద్ పటుట్కుని ఆడించడానికి
మధయ్గా వెదురుబదద్ తగిలించిన వాటిని శివా తండిర్ ధరమ్యయ్
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తయారు చేసాత్డు.
ముందరికి గుండర్ంగా చుటిట్న జటకు కటిట్న నెమలికంఠం రంగు టఫెటా సిలుక్ గుడడ్తో బాలకృషణ్ విగర్హం
లాగునన్ ఆ పిలల్ను చూసి శివా బొమమ్ అందించి "అణాపరక - ఆరుకానుల్" అనాన్డు. పిలల్ బికక్ముఖం వేసింది.
ఆ పిలల్కంటే శివా కొంచెం పెదుద్ంటాడు.
"డబుబ్లేల్వా? ఎలాగ కొంటావు మరి" అనాన్డు.
"మా వూరు కాంచెనకోటకి రావూ?" అనన్ది అమామ్యి.
"ఓహోహ్! మీ వూరొసేత్ డబిబ్సాత్వనన్మాట. మరి నీ పేరు?"
"బాల...బాలామణి. వేణుగోపాలాస్మి గుడిలేదూ పకక్నే మా ఇలుల్. మా తాతయయ్ ఎనోన్ డబుబ్లిసాత్డు" అంది.
ఆలిచ్పప్లాల్ంటి కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్తూ.
"మీ వూరు రాను" అనాన్డు శివా మూతిబిగించి. బాలబొమమ్ యిచేచ్సూత్ంటే తీసుకోకుండా నవువ్తూ "వొదుద్లే,
బొమమ్ ఊరికే తీసుకో" అనాన్డు.
బాల తటపటాయించి ఏదో తీసి శివా చేతిలో పెడుతూ "పోనీ ఇది తీసుకో. అతత్యయ్ కొనిచిచ్ందిలే ఆరు కాణీలే.."
అంటూనన్ంతలో ఒక పెదాద్విడ వగరుచ్కుంటూ "బాలా" అని కేకపెటిట్ "హమమ్యయ్ నినున్ వెతుకుతూ చచాచ్నే బాలామణీ"
అంటూ బాలను బిరబిరా లాకుక్పోయింది.
రధం అవతారాల మందిరానికెదురుగా నిలిచ్ంది. పెదద్ రధం. బలల్ నిచెచ్న ఎకిక్ బలభదర్, సుభదర్, జగనాన్థులిన్
జనం సేవించుకుంటునాన్రు. శివా చేతిలోది చూశాడు. ఎరర్టి ఉంగరం.
"శివా.. నా దగగ్ర బొమమ్లుండి పోయాయి" అంటూ ధరమ్యయ్ వచాచ్డు. అరుగుమీద బొమమ్లు పడేసి, శివా దగగ్రి
డబుబ్లు లెకెక్డుతూంటే శివా హనుమంతుడి బొమమ్ తీసి ఆడిసూత్ "ఇది ఉండిపోయిందా? హనుమానేల్ కావాలని
పిలోల్ళళ్ంతా గోలచేశారులే" అని చెబుతూంటే ధరమ్యయ్ "ఒకబొమమ్వి తకుక్వరా అబీబ్. డబుబ్లుచుచ్కోడం మరిచావు"
అనాన్డు శివా.
"లేదయాయ్.. ఊరికే యిచాచ్" అనాన్డు.
"ఏంటీ ఊరికే యిచాచ్వా? ఎవరికిరా" అనాన్డు ధరమ్యయ్.
అదే సమయంలో దరశ్నం ముగించు కొని రథం దిగబోతూనన్ అతత్తో చేతిలో బొమమ్ అలాల్డుతుండగా అంత
ఎతుత్న బాల కనిపించింది.
"అదుగో నానాన్ అదో" అంటూ శివా చూపించాడు. ధరమ్యయ్ చూశాడు. ఆవిడెవరో కాదు, రాజరతన్మమ్. ఆవిడది
అరసవిలిల్. శివాతలిల్ ధరమ్యయ్ భారయ్ నాగమణికి రసానుగుణయ్ంగా 'ముఖారి' రాగానిన్ ఎనిన్ రకాలుగా పాడవచుచ్నో
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నూరిపోసి నేరిప్ంది. బొమమ్లాటలోల్ నాగమణి సీత, సైరంధిర్, మండోదరి, సుధేషణ్లకి వెనుక పాట పాడేది. మహా మహా
వాళేళ్ మెచుచ్కునేవారు. నాగమణి గురుత్కొచిచ్ ధరమ్యయ్ కళుళ్ నీళుళ్ నిండాయి.
"అదెంటయాయ్ అలా చూసాత్వు" అనన్ శివా మాటకి తెపప్రిలాల్డు. జనం కిటకిటలాడుతునాన్రు. చీకటి పడుతోంది.
ఇంటికెళాళ్క ఆ రాతిర్ బాల బొమమ్ను మరీ మరీ ఆడించి నిదద్టోల్ బొమమ్లాగే ఛెంగు ఛెంగున గాలిలో ఆడినటుల్
కలగనన్ది.
శివా పదే పదే ఉంగరానిన్ చూసుకుంటూ, నిదద్టోల్ బాల - బాలామణి, కాంచెన కోట అని కలవరించాడు.
శీర్గాకోళానికి వారధి దాటితే ఏటి అవతల మరో రథాయాతర్, రథోతస్వాల చివరి రోజు. అవతారాలు చాలించి
జగనాన్థుడు నితాయ్లయానికి వేం చేసుత్నాన్డు. ఆ యాతత్రోల్ రాజరతన్ం ధరమ్యయ్ను పిలిచ్ "అకక్డ యాతత్రోల్ పిలల్ది బొమమ్కి
పైసలివవ్లేదట" అంటూ ఇవవ్బోతుంటే శివా ముందుకొచిచ్ "ఈ ఉంగరం యించిందమామ్" అంటూ జేబులోంచి తీసి
యివవ్బోతూంటే ధరమ్యయ్ నివెవ్రపోయాడు. రాజరతన్మమ్ "అది నీ వేర్లికే పెటుట్కోరా అబీబ్" అంది నవువ్తూ.
"ఎవరమామ్ ఆ చిటిట్ది, ఈ యాతర్కి రాలేదేం?" అనాన్డు ధరమ్యయ్.
"మా బాబాయి మనవరాలు, ఆటా పాటా అబుబ్తుందని నా దగగ్రుంచారులే. ఆ భడవా బొమమ్తోపాటు గెంతుతూ
రమమ్నాన్ రాలేదు" అని చెపిప్ రాజరతన్మమ్ "ధరామ్! పిలల్వాడికి మాటా, పాటా బాగా నేరుప్. కొడుకు రూపంలో మళీళ్
నాగమణి బతికొచిచ్ందనిపించాలి సుమీ" అనన్ది.
ధరమ్యయ్ నిటూట్రిచ్ సినీమాలొచేచ్శాయి గదమామ్. అనిన్టినీ సినిమా మింగేసాత్ది. ఇపప్టికే బొమమ్లముమ్కుంటునాన్ం
గద" అనాన్డు.
రాజరతన్ం ఔననన్టుల్ బదులు చెపప్కుండా "అనన్టుట్ మా అరసవిలిల్లో వసూత్నన్ కారీత్కంలో తెపప్తిరణాలనాడు
బొమమ్లాటకి ఏరాప్టు చేయిసాత్ను. అపుప్డు చూసాత్గా నీ కొడుకేక్ం నేరాప్వో. ఒకక్ పలుకైనా పలికించు" అని చెపిప్
వెళూత్ంటే ధరమ్యయ్ "అలాగేనమామ్ అలాగే కానియయ్ండి" అనాన్డు.
రాజరతన్మమ్ శాసతరీయ నాటయ్ం, గానం, వీణావాదనం, ఫిడేలు వాయిదయ్ం నాలిగ్ంటిలో మంచి విదావ్ంసురాలు.
తగిన ఔతాస్హిక సమాజాలోల్ చందర్మతి, దమయంతి పాతర్లు వేసి మెపిప్ంచిన ఒకనాటి రంగసథ్ల కళాకారిణి. ధనకాంక్ష,
కీరిత్కంక్ష లేకుండా విదయ్కే అంకితమైపోయింది.
ధరమ్యయ్ బొమమ్లాట బృందంతో ఊళుళ్ తిరుగుతుంటాడు. బొమమ్లాడిసూత్ మాటలు పదాయ్లు చదువుతాడు.
మదెద్ల వాయిసాత్డు. వాళుళ్ వీధి నాటకాలు, పగటి వేషాలు కూడా కడుత్ంటారు. 'నవాబు గులాము' నాటకం కడితే జనం
తిరగబడేవారు.
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ఒక నవాబుకి గులామాలీ అనే విధూషక సేవకుడు నీలమ అనే నాటయ్కతెత్ను కుదురుసాత్డు. నవాబును పొగుడుతూ
హుకాక్ అందిసుత్ండడమే వాడి పని. నాటయ్ నాటాయ్నికి నవాబు హారాలు తీసి నీలమ కి యిచేచ్సూత్ అంగరఖా కూడా ఇచిచ్
చిరుగుల జుబాబ్తో చిపప్పటుట్కుని జనంలోకి వెళిళ్ అడుకుక్ంటుంటే గులామాలీ నవాబు అంగరఖా హారాలు వేసుకుని
నీలమ తో ఖుషీగా గెంతుతుంటాడు. గులామాలీ వేషం చూసేత్నే నవువ్ పుడుతుంది. ముఖం నిండా మసి పూసుకుని,
గోనెపీచు చింపిరిజుటుట్ తగిలించుకుని నవాబుకీ, తనకీ సంచీలాల్ంటి పకక్ జేబులోల్ 'బుడుల్' కుకుక్కుని, మువవ్లు కుటిట్న
లాగుతో కడుపులు చెకక్లయేయ్లాగ నవివ్సుత్ంటాడు. హడావుడి అంతా వాడిదే. గులామాలీ వేషానికి ధరమ్యయ్కు
మంచిపేరు.
బాల వెళూత్ వెళూత్ అతత్యయ్ దగగ్ర చాలా నేరుచ్కుంది. నృతయ్ం మీద ఆసకిత్ పెరగడానికి, సవ్ంత రీతి
సంతరించుకోడానికి బొమమ్ మంచి పేర్రణ అయియ్ంది.
కాంచనకోట గైరమమ్ సంబరానికి బొమమ్లాట కటిట్ంచారు. సుందరకాండ ఆడుతునాన్రు. జనంలో ఆడాళళ్ గోల
ఎకుక్వ కావడంతో బంగారకక్, గంధోళి బొమమ్లు తెరకెకిక్ంచడంతో చూడడ్ం చాలించి తాతయయ్తో ఇంటికొసుత్నన్ దారిలో
బాలకు బొమమ్ గురొత్చిచ్ంది. అది తన పెటెట్ అడుగున భదర్ంగా ఉంది.
"బాలా, నీ నాటయ్ంకూడా పాదాలు నేల తాకనటుల్ ఆ బొమమ్ ఛెంగులాల్గె కనిపిసుత్ంటుంది సుమీ. ఆ పదాయ్లు
చదివాడులే" అంటునాన్డు తాతయయ్. తనకేమో తెరవెనక సీతకి మాటలు చెపిప్, పాడిన తియయ్టి గొంతు ఎంతో బాగుంది.
ఎపుప్డో వినన్టేట్ అనిపించింది బాలకి.
మరాన్టి ఉదయం బాల పరికిణీ వోణీ వేసుకుని తెలల్ చామంతులు కనకాంబరాలు పెటుట్కుని వాకిలి గోడనానుకుని
వీధిలో గోడమీది 'మాలపిలల్'ను చూసుత్నన్ది. అలల్ంత దూరమున్ంచే బాలను చూసి ఘలుల్ఘలుల్ గజెజ్ల మోతతో వచిచ్న
ఆడవేషం ఇంటిముందాగింది.
"అమామ్యి లలితా తిర్పురసుందరీదేవి" అంటూ తాతయయ్ అపుప్డే ఇంటోల్ంచి వచాచ్డు. బాల చితర్ంగా చూసోత్ంది.
"అలాగే పిలుసాత్ మరి యిపుప్డు నువువ్ లలితవు. నాలుగు రోజులుపోతే పెళిళ్ పీఠానిన్ అధిషిఠ్ంచి రాజరాజేశవ్రి అవుతావు"
అంటూ సోదె వలిల్సుత్నన్ తాతయయ్ మాటలిన్ ఆడవేషం బాగా వినన్ది.
మదెద్ల పెదద్వాడు మిగతా హంగుదారూల్ చేరుకునాన్రు, రాతిర్ బొమమ్లాట వేసి తెలాల్రగనే ఊరు తిరిగి
కటన్కానుకలు దండుకోవడం వాళళ్ మామూలు.
"నలల్వాడే.. గొలల్పిలల్వాడే" మాలపిలల్ లోని పాట పాడుతూ ఆడుతూనన్ వేషం కళుళ్ మాటిమాటికి చూసూత్ 'నువువ్
నాకు తెలుసు' అంటునాన్యిగాని బాలకు వినిపించలేదు. సిగగ్నిపించింది. అంతే. తాతయయ్ ఇచేచ్ రూపాయి, జరీఖండువా
యిచాచ్డు. మదెద్ల పెదద్ జయవాకాయ్లు చదివి దారి తీశాడు. రాతిర్ సీతకు తెరవెనక గొంతు యీ ఆడవేషానిదే.
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"లలితమామ్ ఆ పాట బసవరాజు అపాప్రావు గీతం. ఉరూర్తలూగిసుత్నన్దనుకో. ఇదే మొదటి తెలుగు సినీమా పాట
అనొచుచ్" అంటూ తాతయయ్ చెబుతునాన్డు. వయసుకి పెదద్ అయినా కళాభిరుచిలో కురార్డికంటే కురార్డు తాతయయ్.
ఇపప్టికీ హారోమ్నియం వాయిసూత్నే ఉంటాడు.
పకక్నునన్ వేణుగోపాలసావ్మి గుడికి దండం పై బొమమ్లాట జటుట్వెళుత్నాన్రు. అందరి వెనకా నడుసూత్ 'ఆడపిలల్'
వేషం వెనకుక్ చూసూత్నే నడిచింది.
ఆ చుటుట్పకక్ల బొమమ్లాటలు కడుతూ కాంచనకోటలో పగటి వేషాలు వేసూత్ వాళుళ్ చాలా రోజులునాన్రు. ఆ
రోజులోల్నే బాలామణి వేణుగోపాలసావ్మి ఆలయ పార్ంగణంలో నృతయ్ం పర్దరిశ్ంచింది. రాజరతన్మమ్ వచిచ్ వీణ
వాయించింది. నృతాయ్ంతంలో బాల అతత్యయ్ పాదాలమీద పర్ణమిలిల్ంది. మరాన్డే రాజారతన్ం వెళిళ్పోయింది.
బాల నృతయ్ం బొమమ్లాటవాళూళ్ చూశారు. పగటి వేషాల చివర వచిచ్న అరధ్నారీశవ్ర వేషం 'నీ నృతయ్ం చూశాను"
అనన్టుల్గా మెచుచ్కోలుగా బాలను చూసూత్ ముసుగు మారుసూత్ చాలాసేపు ఆడింది. బాలకు ఆ అరధ్నారీశవ్ర వేషం బాగా
హతుత్కుపోయింది.
తరావ్త నవాబు వేషం కూడా ఊరు సంత బయలోల్ కటాట్రు. కొంచెం పినన్ వయసస్నిపించినా నీలమ వేషానిన్,
నృతాయ్నిన్ ఊళోళ్ జనం తెగ మెచుచ్కునాన్రు. ఊళోళ్ అంత గొపప్గా చెపుప్కుంటునన్ ఆ నాటయ్ంలో ఏముందోగాని, బాల
చూడలేదు. తన నృతాయ్నిన్ కొందరే అభినందించారు గాని ఊరంతా చెపుప్కునన్టుట్లేదు. గులామాలీ కొతత్వాడట, అంత
చెపుప్కోలేదు.
అవి రెండో పర్పంచ యుదద్ం రోజులు. రేషనింగు కరోక్టకంగా అమలు జరుగుతునన్ది.
ధరమ్యయ్ కాలం చేసి పదోరోజు. శివా అమమ్మమ్ పండు ముసలిది తెసుత్నన్ చినన్ మూట ధానాయ్నిన్ 'కింకరుడు'
కలబడి గుంజుకునాన్డు. ముసలిది తూలిపడి సొమమ్సిలిల్పోయింది. శివా ఆ కింకరుణిణ్ చావబాదాడు. శివాను పోలీసులు
లాకెక్ళాళ్రు.
శివాకి అదొక పెదద్ మలుపు. దొరతనం మీద కసి. ఉడుకుతూనన్ యువక రకత్ం, ఎదురు తిరగాలనన్ మొండి
ఉతాస్హం.
అజాఞ్తవాసంగా పాతాళచరులైన అతివాదులకు విధవ్ంసక చరయ్లకు సాయపడుతునాన్డని మళాళ్ జైలోల్ తోశారు.
దెబబ్లు తినాన్డు, బాధలు పడాడ్డుగాని గుటుల్ రటుట్ చెయయ్లేదు. ఆ రోజులోల్నే విశవ్ంతో మంచి సేన్హం ఏరప్డింది.
శివా జైళుళ్ చూశాడు. తపిప్ంచుకు పారిపోయాడు. చాలా పార్ంతాలు, జిలాల్లు తిరిగాడు. దొరతనం వయ్తిరేకంగా
పర్దరశ్నలోల్, బురర్కథ దళాలోల్ తిరిగాడు. విపల్వకారుల మూఠావాడనిపించుకునాన్డు.
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పీడకల అంతరించింది. బంగారు కలలు పండించుకునే సవ్ంతరోజులు వచాచ్యి పర్జలకు. మంతుర్లు
వసుత్నాన్రు, వెళుత్నాన్రు.
ఔనో కాదోగాని శివాను 'నకస్లైటు' అని తోలుకెళాళ్రు. తరావ్త శివా సంగతి తెలిసిరాలేదు.
విశవ్ం పర్జలిన్ చైతనయ్వంతులిన్ చేయాలనన్ ఆశయంతో రాజకీయ రంగం నుంచి చితర్రంగానికి మారాడు.
శివా రకరకాల బాధలీన్, కారాగారాలిన్, ఆకలిని జీరిణ్ంచుకునాన్డు. ఆరోగయ్ం బాగా పాడైంది. కూటికోసం కోటి
విదయ్లోల్ మరేది తెలియదు గాని, చినన్తనంలో తండిర్ దగిగ్ర నేరుచ్కునన్ బొమమ్లు చెయయ్డం తపప్.
జగనాన్ధ రధచకార్లు తిరుగుతూనే ఉనాన్యి. పెదద్ రధాలు శిధిలమైపోయి దూరమయాయి. చిటిట్రథాలు, తోర్పుడు
రథాలు వచాచ్యి. యాతత్రుల్ జరుగుతూనే ఉనాన్యి. చిరుచకార్లు తిరుగుతూనే ఉనాన్యి.
PPP
తిర్కళ... తిర్కళాదేవి. అమమ్వారి దరశ్నారధ్ం వసుత్నన్దట. కాంచెనకోటలాంటి చినన్ ఊరూపేరూలేని ఊరికి
వసుత్నన్దట. ఎపుప్డో మొకుక్కుందట. అదీ వారత్.
అది కాంచెనకోట మధయ్ నుంచి పోతూనన్ గార్ండ టర్ంకు రోడుడ్, నలల్ని తారు రోడుడ్. రోడుడ్కి ఇటు అమమ్వారి గుడి.
అటు సినిమాహాలు. ఆ రోజు అమమ్వారి ఉగాది జాతర. సినీమా హాలోల్ 'అలల్రి చిలల్రి చలాకి బులోల్డు'కి తొలిరోజు,
బులోల్డి వయసుస్ రెండేళుళ్ పాతబడినా.
గుడి దగిగ్ర జనం కిటకిట, హాలు దగిగ్ర జనం కిరకిర కరకరా.
శివ

బొమమ్లు

పటుట్కుని

రోడుడ్మీద

తిరుగుతునాన్డు.

కాంచనకోటకు

వెళాళ్లనిపించింది.

వచాచ్డు.

వేణుగోపాలసావ్మి గుడిపకక్ ఇంటినేనాడో అమేమ్సి వాళుళ్ మహాపటన్ం వెళిళ్పోయారట. కొతత్ మేడేదో ఉంది. శివా
శూనయ్ంగా చూసూత్ండగా ఒక పలెల్కారు పిలల్వాడు చేతులు వెనకుక్ కటుట్కుని బొమమ్లు చూసుత్నాన్డు. శివాకేదో గురొత్చిచ్
వాడికో బొమమ్ ఇచాచ్డు.
దానిన్ వాడు ఆడిసూత్ంటే ఇంకో కురార్డు "ఎందుకురా అది? ఆ డబుబ్లోత్ సినామ్కెళొళ్చుచ్గదా" అనాన్డు.
అంతలోనే వాడి తలిల్ వచిచ్ "అదెలాగొచిచ్ందిరా" అని గదిద్సుత్ంటే "డబుబ్లడగనేదు. ఊరికే యిచిచ్ండు" అనాన్డు కొడుకు.
తలిల్ బొమమ్లు ఎగరేసూత్ "ఓ పని సేదాద్ం పద. నువూవ్ నేనూ సినీమా సూడొచుచ్" అంటూ వాణిణ్ లాకెక్ళుతూంటే
"డిసుకోలూ, పైటింగులూ ఉంటాయి గదే" అంటునాన్డు కొడుకు.
తిర్కళ.. తిర్కళ వసుత్నాన్ది. కలకలంతో జనం రోడుడ్వారల్కి తపుప్కుని బారుల్ నిలబడుతునాన్రు.
ఎవరీ తిర్కళ. మహామాయ తిర్కళ ఆ అమమ్వారి పేరేల్నట. బాల, లలిత, రాజరాజేశవ్రి ఆ పర్కృతిమాత
రూపాలేనట. తన చినన్తనంలో ధరమ్యయ్ నలుగురీన్ కూకోబెటుట్కుని గంజాయి పీలుసూత్ చెబుతుంటే అరధ్ంకాక పోయినా
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తను వింటుండేవాడు తిర్కళ. పేరు బాగుంది. బాలను తాతయయ్ లలితా - రాజరాజేశవ్రి అంటూండగా చెవినై పడడ్ం
గురొత్చిచ్ంది. నెమరు వేసుకుంటూ తిరుగుతునాన్డు శివా.
తిర్కళ ఉతత్మ తరగతి నాటయ్తార. ఉజవ్లంగా పర్కాశిసూత్ కోరి తగిగ్ంచుకుంటూంది యిపుడిపుడే. నృతయ్
పర్ధానమైన నాయికా పాతర్లోల్ రాణించి ఉరూర్తలూగించింది.
సవ్ంతంగా

రూపొందించిన

పర్కిర్య

'రాధాకృషణ్'

విచితర్

నృతాయ్నిన్

రంగసథ్లం

మీద

పర్దరిశ్సూత్

విఖాయ్తినందుకునన్ది. దానికి ఆధారం పగటి వేషాలోల్ని అరధ్నారీశవ్రీ వేషం.
రంగం మీద నేరుప్గా పెదద్ దరప్ణం అమరిచ్ ఉంటుంది. ముందు వెనుకగా రాధాకృషుణ్లు పకక్వాటుగా
కనిపిసుత్ంటారు. అదద్ం ముందు రాధ ఉంటే అదద్ంలో కృషుణ్డు, కృషుణ్డు ముందుంటే రాధ రెపప్పాటున మారుతుంటారు.
అలా తిర్కళ గిరుర్న తిరుగుతుంది. రాధాకృషుణ్ల పరిషవ్ంగాలూ కనిపిసాత్యి. అంటే తిర్కళ తనున్ తానే అలా పటుట్కుని
ఇదద్రు అనే భర్మ కలిగిసుత్ంది. అదద్ం తెలియకుండా చుటూట్రా లతలు పువువ్లు కపిప్ ఉంటాయి.
పెళిళ్ చేసి చూడు చితర్ంలోని 'రాధనురా - నీ రాధనురా ఎంతో తెలిసిన వేదాంతులకే అంతులు తెలియని గాధను
రా!' అనే పాటనే పదయ్ంలో వినిపిసూత్ంటుంది. ఆ పాట తిర్కళకి అభిమానమట.
తిర్కళ నాటయ్ం చేసూత్ంటే గాలిలో తేలుతూనన్టుల్ తోలుబొమమ్లాట చెంగు చెంగులు సుఫ్రణకొసుత్ంటాయని
పెదద్వాళుళ్ అంటుంటారు. ఆమె భరత్ పేరూ డబూబ్ వసూత్నన్ చితార్లతోబాటు పర్యోజనాతమ్క విపల్వధోరణి చితార్లూ
తీసుత్నాన్డు.
హంసలాంటి తెలల్టి కారు నిశశ్బద్ంగా గుడికెదురు రోడుడ్వార ఆగింది. ఉతత్పాదాలతో తిర్కళ ఒకక్తే దిగింది. జనం
ఆమె తిర్కళ అని నమమ్లేదు. ఎరర్టి సాదాచీర రవికెతో నిరాభరణంగా అతి నిరాడంబరంగా ఉంది. జుటుట్ గాలిలో
ఎగురుతునన్ది. రోడుడ్ దిగి నాలుగడుగులు వేసి ఆగిపోయింది.
కురార్డు బొమమ్ పటుట్కుని నిలడాడ్డు. మెరుపులాగ ఆ బొమమ్ ఆమె కళళ్కు గుచుచ్కునన్ది.
"బొమమ్ కావాలంటే మీరు తీసోక్వచుచ్నమమ్గోరూ రూపాయి పెటిట్ కొనాన్ం" అంది పకక్నే వునన్ తలిల్.
తిర్కళ తలలో చకార్లు తిరుగుతునాన్యి. వెనకుక్. ఇలాగే ఇలాంటి కురార్డే గోడవార బొమమ్పటుట్కుని నిలబడాడ్డు,
అపుప్డది ఆడబొమమ్. ఇపుప్డది మగబొమమ్. పనితనం ఒకక్లాగే ఉంది.
తిర్కళ ఆ మగబొమమ్ను తీసుకుని ఎంత నోటో? కురార్డికిచిచ్ంది.
తిర్కళను పిచిచ్దానిన్ చూసినటుల్ చూసి నోటు లాకుక్ని కురార్డితలిల్ గబగబా కొడుకుని ఈడుచ్కుంటూ పలాయనం
చితత్గించింది.
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జనం రోడుడ్మీదకు పరుగెడుతునాన్రు. అది ఏకిస్డెంటల్కి గొపప్ పేరు పర్ఖాయ్తులు పొందిన రోడుడ్ మలుపు. ఏదో
జరిగింది. తిర్కళకి అదేమీ తెలీదు. బొమమ్పటుట్కుని దానిన్ చూసూత్ అలాగే నిలబడిపోయింది.
"రాజేశవ్రీ ఏమైంది?" అని కేకేసూత్ విశవ్ం కారు దిగాడు.
పెళిళ్కి పేరు బలాలు సరిపోతాయని 'రాజరాజేశవ్రి' అని మారాచ్రు. పెళైళ్న కొతత్లో రాజరాజేశవ్రి 'బంగారుపాప'
సినిమాని ఎనోన్సారుల్ చూసింది. 'తాథిమి తకథిమి తోలబొమామ్ దీని తమాస చూడర..' అంటూ రంగారావు ఆడించే
బొమమ్ ఆటకోసం. 'తిర్కళాదేవి' ఆమె వెండితెర పేరు. విశవ్ం భారయ్ని రాజేశవ్రి అని పిలుసాత్డు.
విశవ్ంకి రోడుడ్మీద మూగిన గుంపు మధయ్ ఏం కనిపించిందో, పరుగున వెళిళ్ "శివా" అంటూ గావుకేక పెటాట్డు.
నలల్ని తారురోడుడ్మీద బొమమ్లు చెలాల్చెదురుగా ఉనాణ్యి.
ఎలా జరిగిందోగాని శివాను గుదేద్సి లారీ యమవేగంతో పారిపోయిందట. శివా రోడుడ్ అంచున పడాడ్డు.
సప్ృహలేదు. విశవ్ం శివా తల తొడమీద పెటుట్కుని సోడానీరు ముఖం మీద చలిల్ రుమాలుతో విసురుతునాన్డు. "అతను
మీకు తెలుసా?" అనన్ పర్శన్తో అకక్డకు చేరిన తిర్కళ బకక్చికిక్ గడడ్ం పెరిగిన శివాను చూసుత్నన్ది. శివా జేబులోంచి
చిలల్రతోబాటు జారిపడి ఏదో దొరుల్కంటూ ఆమె పాదం ముందాగింది.?
"మా శివా. నీ గురించి శివా చెపితేనేగదా ఆనాడు యీ వూరు నీకోసం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది" అనాన్డు విశవ్ం.
తిర్కళ పాదం ముందునన్దేమిటో చూసింది. ఏనాటిదో, మెరుపుపోయిన తెలల్టి గాజుపొడితో చినన్ సెలూలాయిడ
రబబ్రుది ... ఎరర్టి ఉంగరం.
తిర్కళ మెదడులో రథచకార్లు తిరుగుతునాన్యి. ఎంత భదర్ంగా దాచుకునాన్డో. ఎందుకు దాచుకునాన్డో? చకార్లు
ముందుకూ వెనకూక్ జోరు జోరుగా తిరుగుతునాన్యి.
శివా కళుళ్ తెరిచాడు. తిర్కళను విశావ్నిన్ చూశాడు. తిర్కళాదేవి అంటూనన్ జనం కలకలం చెవులోల్ పడుతూంది.
శివా కళళ్లో వెయియ్ జోయ్తులు వెలిగాయి. తిర్కళ చేతిలో మగబొమమ్ అలాల్డుతోంది.
తిర్కళ ఎవరో తెలిసింది "అమామ్! తిర్కళాదేవీ నువేవ్నా?" అనాలనుకుంటునాన్డు. నోరుకదుపుతునాన్డు కానీ మాట
పెగలడంలేదు. ఆనందంతో గుండె వాయ్పిసుత్నన్టుల్ంది. కళుళ్ మూతలు పడుతునాన్యి. మూసుకునన్ రెపప్లోల్నే బాల,
లలిత, రాజరాజేశవ్రి రూపాలతో తిర్కళ కనిపిసూత్నే ఉండిపోయింది.
వనెన్ తగుగ్తునన్ ఎరర్టి సంధయ్లో పాడయ్మి నెలరేఖ లీలగా కనిపిసుత్నన్ది. శుకర్తార పొడిచింది. గుడిలో జేగంట
మోర్గుతూనన్ది.
ఎకక్డో "కల యిదనీ నిజమిదనీ తెలియలేదులే..." అంటూ ఘంటసాల అమర కంఠానిన్ టేపు రికారడ్రు
వినిపిసోత్ంది.
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పాదం ముందునన్ ఎరర్టి ఉంగరానిన్ దివయ్లోకమునుండి జారిపడిన సురమందారానిన్ తీసినటుల్ తీసి కళళ్కదుద్కుని
దానిన్ అలాగే చూసూత్నన్ది. చకార్లు తిరగడంలేదు. జగనాన్థ రథం నిలిచిపోయింది. ఆ చినన్ ఎరర్టి ఉంగరానిన్
కనాన్రప్కుండా చూసూత్నన్ది తిర్కళ. ఆ నాటి బాల.
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