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మధుమాలిని
అభయ ముద్రింకితురాలై, అర్ మూసిన కనులతో, చిద్వవలాసింగా చూస్తూ
నిలబడి వింద్వ కరిపుర్ింలోని కాళికామూరిూ.
ఎర్రటి పట్టు వస్త్రాలతో, మరిింత ఎర్రటి జపా క్కసుమాలతో కనుల
పిండువగా ఆలింకర్ించబడి వింద్వ ఆ దేవీ విగ్రహిం. అనవర్త క్కింక్కమ
పూజతో ర్కూవరాానిి నింతరిించుకొని వన్నియి పాద పద్మాలు.
"పాహిమాిం పర్మేశ్వరీ ! పాహిమాిం లోకపావనీ !!" అని స్తతిస్తూ
అమావారి ఆర్చన ముగించి స్త్రష్ుింగ నమస్త్రుర్ిం చేశాడు ఆలయ పూజారి.
అమావారి పాద్మల చింత వని బింగారు పళ్ళెర్ింలో కర్పూర్ కళికలనుించి భకిూ
ప్రవతుూలతో పైకెతిూ పట్టుక్కన్నిడు.
ధగధగ మెరుస్తూ తన కాింతి పుింజాలతో గర్భగుడి నింతా ప్రకాశ్వింతిం
చేస్ూింద్వ కాళికాదేవి మెడలో వని ఒక పచచల పతకిం. ఆ కాింతి పుింజాలు
స్కిన మరుక్షణిం గపుూన వెలిగాయి హార్తి పళ్ళెర్ింలోని కర్పూర్ కళికలు.
తర్తరాలుగా ఆ తలిిని ఆశ్రయిించుకొని బ్రతుక్క తున్నిరు పూజారి
వింశీయులు. ఊహ తెలిసిన వాటి నుించి క్రమిం తపూక్కిండ్డ జగన్నాత పూజలోి
పాలు పించుక్కింటూనే వన్నిడతను. అయినపూటికీ హార్తి పళ్ళెర్ిం లోని కర్పూర్
కళికలు తమింతట తామే ఎలా వెలుగు తున్నియో అతనికి తెలియదు.
తెలిసిిందలాి ఒకుటే !
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ఎపుూడు

కటుబడిిందో, ఎవరిచేత

ప్రతిష్ుింపబడిిందో

తెలియని

ఆ

కాళికామూరిూ మెడలోని పచచలహార్ిం అయోమమయిన శ్కిూతో నిిండి వింట్టింద్వ.
నిిండుపునిమి రోజున, అిందర్ప గాఢ నిదుుర్లో మునిగ వని
సమయాన ఆ పతకింలో నుించి బయలు దేరుతుిందొక అపూర్వమయిన కాింతి.
అమావారి ఆలయిం చుటూు ఆరు క్రోసుల దర్ిం ప్రయాణించి, వేగు చుకు పొడిచే
సమయానికి అదృశ్యమై పోతుింద్వ.
ఆ

కాింతి

పుింజిం

ప్రసరిించిన

ప్రతి

ప్రదేశ్ిం

ససయశాయమలమై

విలసిలుితుింద్వ.
కరివీర్పుర్పు కాళి లోకకళ్యయణ ప్రద్మయిని ! ఆ తలిి కరుణార్స కటాక్ష
వీక్షణాలు ప్రసరిించిన ప్రదేశ్ింలో ఈతి బాధలు విండవని ఆ చుట్టు పటి విండే
ప్రజల ప్రగాఢ విశావసిం.
అసలు విషయిం ఆలయ పూజారులక్క మాత్రమే తెలుసు. అిందుకే
అనవర్తమూ ఆలయానిి ఆింటిపెట్టుక్కనే వింటారు వాళ్ళె. ఆ తలిి మెడలోని
పచచల పతకానిి అతి జాగ్రతూగా పరిర్క్షస్తూ వింటారు.
"ఎింతసేపు స్త్రవమీ మీ కాలయాపన? అమావారి ద్వవయజ్యయతిని మేము
కనుల కదుుక్కనేద్వ ఇింకెపుూడు?" ఆలసయిం భరిించలేని భక్కూడొకడు గర్భగుడి
బయట నుించి పెదుగా అనటింతో వలికిుపడి తన తనాయతవిం నుించి
బయటపడ్డాడు పూజారి.
తనలో తను నవవక్కింటూ, గర్భగుడి ద్మవరానికి వ్రేలాడుతుని పట్టు
తెర్ను తొలగించి బయటికి వచ్చచడు.
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భకిూ పార్వశ్యింతో రెచిచపోయారు గుడి ముిందు గుమికూడి వని ప్రజలు.
"జయహో జగజజననీ! జయహో సకల సౌభాగయ ప్రద్మయినీ!" అని ఆలయ
ప్రింగణిం అద్వరిపోయేటట్టి జయజయ ధ్వవన్నలు చేస్తూ ఒకరినొకరు తోసుక్క
స్త్రగారు.
"అమావారి హార్తి మీకిందరికి కనిపిస్తూింద్వ...... ఆ తలిి చలిని చూపు
మీ

అిందరి

మీద్మ

ప్రసరిసుూింద్వ.

తొిందర్పడకిండి

న్నయనలారా......

తొకిుసలాడుకోకిండి" అని వారిని మిందలిస్తూ హార్తి పళ్ళెరానిి పై కెతిూ పట్టుకొని
ముిందుక్క అడుగు వేశాడు పూజారి.
అదే సమయింలో వనిట్టిిండి ఆలయిం బయట చలరేగిందొక కలోిలిం.
నురుగులు కక్కుతూ, ఆయాసింతో వణకిపోతూ అకుడికి పరిగెతుూక్క వచ్చచరు
యిదురు యువక్కలు.
"బింద్వపోట్ట దొింగలు! బింద్వపోట్ట దొింగలు మన గ్రామిం మీద్వకి
దిండెతిూ వసుూన్నిరు.... పారిపొిండి. పారిపోయి మీ ప్రణాలను కాపాడుకోిండి"
జీర్పడిన గింతుకలతో బిగగర్గా అరిచ్చరు వారిదుర్ప.
వారి మాటలు అకుడి వారికి సరిగా అర్థిం కాకముిందే బలిషుమయిన
అశావలను అధిరోహిించి, బ్రహా రాక్షసులాి ప్రతయక్షిం అయిన్నరు బింద్వపోట్టి.
ఆపాద మసూకిం నలిని ముసుగులు ధరిించ్చరు. తళతళ మెరిసే ఖడ్డగలను
పట్టుకొని ఆకాశ్ిం అద్వరిపోయేటట్టి కేకలు పెడుతూ ఆలయిం ముిందుని
పౌరుల మీద కలబడ్డారు.
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చట్రాతి మీద కొటిున చిలిపెింక్కల మాద్వరి చలాిచదుర్యిపోయారు
పౌరులు.

భయింతో

వణకిపోతూ, గోలు

గోలున

విలపిసూ, ప్రణాలు

దకిుించుకోవటానికి పడరాని పాట్టి పడస్త్రగారు.
క్షణిం ముిందటి వర్కూ కాళికా న్నమాలతో ప్రతిధవనిించిన ఆలయ
ప్రింగణిం ఆరుపులతో, ఆర్ూన్నద్మలతో దదురిలిి పోస్త్రగింద్వ. అతి పవిత్రింగా
భావిించబడే ఆ ప్రదేశ్ిం నెతుూరు మడుగులతో మలినిం కాస్త్రగింద్వ.
వేగింగా కొట్టుక్కింట్టని గుిండెలిి చికుబట్టుకొని ఛింగున గర్భగుడిలోకి
పోయాడు ఆలయ పూజారి. తలుపులు మూసి, సజల నయన్నలతో అమావారి
ముిందు చేతులు జ్యడిించ్చడు.
"అసమరుులు పాలన చేసుూని రాజయిం యిద్వ. స్త్రవర్థ పరులయిన
రాజాయధికారుల అిండ చూసుకొని విచచల విడిగా దోపిడీలు చేసుూన్నిరు
దురాారుగలు. నినుి నముాక్కని అమాయక జీవలు నీ ఎదుటే సర్వన్నశ్నిం
అవతుింటే యిింకా చూస్తూనే వన్నివా ? ఎింతకాలిం ఊరుక్కింటావ ? ప్రళయ
కాల కరాళ భీకర్ సవర్పపింతో ఎపుూడు అింతిం చేస్త్రూవ యీ అన్నయయలిి?"
గదగద సవర్ింతో అడుగుతూ వలికిుపడ్డాడు.
ఆలయ ప్రింగణింలోనుించి గర్భగుడి ముిందుక్క వసుూన్నియి అడుగుల
చపుూళ్ళె. వనిట్టిిండి దడదడలాడ్డయి తలుపులు.
"తలుపులు తీయి పూజారీ...... మరాయదగా తీయకపోతే పగులగటిు
లోపలికి వస్త్రూిం..... పూల చిండు మాద్వరి నీ తలను ఎగర్గటేుస్త్రూిం"
ఖింగుమింటూ వినవచిచిందొక భీకర్ కింఠిం.
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దోపిడీలక్క బయలు దేరి వచిచన దొింగలు స్తటిగా గ్రామింలోకి
పోక్కిండ్డ సరాసరి ఆలయిం మీద్వకే వచిచ పడటింలోని కార్ణిం అపుూడు
బోధపడిింద్వ ఆలయ పూజారికి.
అమావారి

మెడలోని

పతకిం

కోసమే

వచ్చచరు

వాళ్ళె!

ద్మనిి

చేజికిుించుకోనిదే అవతలక్క పోరు!
మరోస్త్రరి దడదడలాడ్డయి తలుపులు. బరువైన భుజాలు తాక్కతునిట్టి
కిర్కిర్ శ్బాులు చేశాయి.
ముఖింమీద ఆవిర్భవిించిన సేవద బిిందువలిి ఆరిచేతోూ ఆదుుక్కింటూ
వెర్రిగా చుటూు చూశాడతను.
అమావారి వెనుక ఒక గోడక్క వ్రేలాడుతునిద్వ పొడవాటి వింకీకతిూ . ఒకు
గింతులో పోయి ద్మనిి వర్లో నుించి బయటికి లాగాడు. అదే సమయింలో
ఫెళ్ళెన విరిగ లోపలికి పడిపోయాయి తలుపులు.
నలిని ముసుగులో నుించి కౄర్ింగా చూస్తూ పూజారి ముిందు ప్రతయక్షిం
అయాయరు పద్వమింద్వ బింద్వపోట్టి.
"కాళీ మాత పేరు మీద మిమాలిి ఆరిథసుూన్నిను. దైవ ద్రోహిం చేసి సర్వ
భ్రష్టులు కాకిండి. దయచేసి న్న మాట వినిండి " వింకీకతిూని క్రింద్వకి వించి
పట్టుక్కింటూ ఆరిుించ్చడు.
వికృతింగా నవావడు. ఒక బింద్వపోట్ట. వనిట్టిిండి చేతిని జాచి
భుజాలమీద బలింగా గుద్ముడు.

7

బరువైన కొిండరాయి తన భుజాల మీద పడినట్టి బాధపడుతూ పోయి
ఒక గోడక్క గుదుుక్కన్నిడు పూజారి.
"పేరింద్వన వీరులు కూడ్డ మా పేరు విని ద్వక్కులు పట్టుకొని
పారిపోయారు. పూజలు చేసుకొని బ్రతికే నువెవింత? నీ బ్రతుకెింత??" అింటూ
రెిండు అడుగులు ముిందుక్క వేసి విగ్రహిం మెడలోని పతకిం మీద చేయి వేశాడు
బింద్వపోట్ట.
పూనకిం వచిచనట్టి అరిచ్చడు పూజారి. ఒకు గింతులో పైకి లేచి అతని
మీద్వకి లింఘించ్చడు.
అద్వరిపడి

వెనకిు

దూకాడు

బింద్వపోట్ట.

అపూటికే

ఆలసయిం

జరిగపోయిింద్వ. పూజారి చేతిలోని వింకీకతిూ విసురుక్క అతని ముఖానిి మరుగు
పరుసుూని ముసుగు క్రింద్వకి జారి పోయిింద్వ.
ప్రకుక్క వాలిన కతిూని పళె బిగువతో పైకి ఎతూబోతూ, ఆవేశ్మింతా
ఆవిరైపోగా, ఆశ్చర్యింతో శిలా విగ్రహింలా బిగుసుక్క పోయాడు పూజారి.
కోపింతో చిింత నిపుూలైన్నయి బింద్వపోట్ట కనులు.
ఆ ఆలికిడికి ఆవరిించుక్కని సథబత
ు మట్టమాయిం కాగా, చట్టక్కున లేచి
కూరుచన్నిడు పూజారి. శ్రీర్ింలో మించి బయటికి వసుూని ప్రతి ర్కూపు బొట్టు తన
శ్కిూని హరిించి వేసుూన్ని, బాధతో నరాలు మెలి తిరిగపోతూ వన్ని లెకు
చేయక్కిండ్డ, అమావారి పాణాల ముిందుని క్కింకమను రెిండు చేతులతోను తన
గాయిం మీద అదుుక్కన్నిడు. బింద్వపోటల ఆగడ్డలకి చద్వరిపోయిన పట్టుతెర్ను
భుజాల చుటూు కపుూక్కన్నిడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1983
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