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అంకిత్ం
స్వవతి ఎడిటర్ శ్రీ బలరామగారికి
స్వర్!
మీలా ఆత్మీయత్ను అంటుగట్టినటుల
మాట్లలడడం - ఆత్ీను ఆవిషురిస్తుననటుల
చూడడం - మీలా మనుషుల మీద
గొపప ప్రేమునన ఏ కొద్దిమంద్దకో
స్వధ్యపడుతందేమోగానీ
మీలా మనసంతా కనపడేటటుల నవవడం
మాత్రం అస్వధ్యమని మిమీల్నన
తెల్నసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్త.
తెల్నయని వాళ్ళకి చెప్పప ప్రయత్నమే
ఈ అంకిత్ం-మేర్లపాక ముర్ళి
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అతడు ఆమెను జయించాడు
అద్ద ఇలలంటే కాయకషిం చేస్తక్కనే వాడెవడయినా నమీడు. అందులోని
అధునాత్న అలంకర్ణ స్వమగ్రికి అయిన ్చులులు బ్లలులలసహస ఇ ఇచినునా ఏ
మధ్య త్ర్గతి వాడెవడైనా ఔరా అని ఆశ్ుర్యంసహ బ్లగదీస్తకోక్కండ్డ పోడు.
అందులోని ఇంపోర్టిడ్ కార్లల, కళ్ళళ చెద్దరే పెయింట్టంగలూ, సివమిీంగఫూల్
వగైరా

చూసిన

ఏ

రిచ్

మేనైనా

త్ను

ఎపపట్టకీ

ఈ

స్వాయికి

అందుక్కంట్లననుకోడు.
అయిదెకరాల విశాలమైన సాలంలో ఆ భవనం సిమంటుక్క బదులు
పాలకోవాను వాడినటుి నుననగా, తెలలగా మరిసి పోతంటుంద్ద. అద్ద కృషణప్రస్వద్
రాయలుద్ద. ఆయన ప్పచుల చెబ్లతే రాష్ట్రప్రజలలో ఎలభైశాత్ంమంద్ద తెలీదని అనచుల.
ఆయన

ఎటువంట్టవాడో

చెపపలేమని

ఆయన

నియోజకవర్గంలో

తంభైశాత్ంమంద్ద అనచుల.
ఆయనంటే ఎంత్ టెర్రరో, ఎంత్ వణుకో తెల్నయదని ఆ టౌన్సలో నూట్టకి
నూచులశాత్ంమంద్ద అనచుల. ఆయన ఆవూరికి రాజు. రాజక్కటుంబానికి చెంద్దన
వయకిు.

విజయనగర్ం

రాజులక్క

చెంద్దన

కృషణదేవరాయలు

వంశానికి

చెంద్దనవాచుల. ఇపపట్టకీ ఆ టౌనుక్క కిలోమీటచుల దూర్ంలో ఆనాట్ట కాలానికి
చెంద్దన కోట వంద్ద.
దీనిని పద ఇర్వ శ్తాబింలో నిరిీంరంర్ంట్లచుల. తళ్ళవంశ్ పాలన
క్రీస్తుశ్కం పద ఇర్వ శ్తాబింలో తళ్ళవ వంశానికి చెంద్దన వీర్నర్సింహసహ
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ప్రార్ంభమైంద్ద.

ఈయన

త్ముీడు

శ్రీకృషణదేవరాయలు.

వీర్నర్సింహ

మర్ణంసహ త్న ముగ్గగచుల త్ముీళ్ళను ఇకుడునన కోటలో బంధంచిననటుి
చెబుతాచుల. ఆ త్రావత్ ఆయన విజయనగర్ రాజ్యయనికి రాజయ్యయడు. ఇకుడ ఏ
రాజూ నివాసముండలేదు. అయితే రాచక్కంటుంబాలు తిచులమలక్క వచిను దేవడిన
దరిశంచుక్కనే సమయంలో ఈ కోటలోనే గడిప్పవార్ట.
ఇద్ద విడిద్ద కేంద్రంగా వండేదట. ఈ విధ్ంగా అపపట్లల ఈ కోట ప్రసిద్ది. ఆ
త్చులవాత్ కృషణ ప్రస్వద్ ముతాుత్లు దీనిన స్వమంత్ రాజులుగా పరిపాలన
స్వగంరంచుల.
ఇకుడ ఓ రాజమంద్దర్ం, ఓ రాణీమహల్, పుషురిణి, దేవాలయం
వనానయి. ఆనాట్ట రాయల వంశానికి చెంద్దనవాడే కృషణప్రస్వద్ రాయలు.
కాలక్రమంలో రాజ్యయలు అంత్రించినపోయినా ఆ వంశ్ం మాత్రం పోలేదు.
పాత్దైపోవడంసహ కృషణప్రస్వద్ రాయలవంశ్ం వారే ఆ కోటను వద్దల్నపెటేిశాచుల.
ఇపుపడు దాని ఆలనాపాలనా అంతా ఆరిుయలాజికల్ సరేవ ఆఫ్
ఇండియ్య చూస్తుంద్ద. కృషణప్రస్వద్ రాయలు ప్రస్తుత్ం ఆ నియోజక వరాగనికి
ఎమ.ఎల్.ఎ. రంలా య్యకిివగా వంట్లడు. రాజయం వీర్భోజయం అననదానిన నూట్టకి
నూచుల పాళ్ళళ నముీతాడు.
ఇత్ని మాటల్నన, చొర్వను, ధైరాయనీన చూసి ము్యమంత్రి ముచుటపడి
హోమమంత్రిగా నియమింరండు. మంత్రివర్గంలో అగగపిడుగ్గ అనన బ్లచులదు
తెచుుక్కనానడు. ఇత్ని వంశ్స్తులు కోటను వద్దలేసినా ఆ చుటుిపకుల వారికి
భూములునానయి.
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బంగ్గళ్ళచుల, హైదరాబాద్లలో విలువైన ఆస్తులునానయి. ఇపుపడు సవంత్
ఇంట్లల

వనాన

అకుడ్డ

పూర్వరాచరికపు

ఆరంరాలే

కొనస్వగ్గతనానయి.

భద్రత్రీతాయ ఇద్ద అవసర్ం గనుక పదితలనీన రంలా కఠినంగా, సిిక్టి గానూ
వంట్లయి.
అపుపడు సరిగాగ ఉదయం పద్దగంటలయింద్ద. ఆ ఇంట్ట సొగస్తను చూస్తు
వచినున వాళ్ళంతా అదో మైమచులపులో వంటే, కృషణప్రస్వద్ అపుపడే త్న పర్్నల్
ర్లమలోంచిన  ఇలోలకి ద్దగాడు. ఆ ఇలుల బయట్టకి ఎంత్ అధునాత్ంగా
వంటుందో, లోపల అంత్ పురాత్న పదితలోల వంటుంద్ద. మయిన్స గేటు
దాటగానే సమావేశ్ మంద్దర్ం వంటుంద్ద.
ఇపుపడకుడ కృషణప్రస్వద్ పర్్నల్ సెక్రటరీ గంగరాజు కాచుక్కని
వనానడు. ఆరోజు డ్యయటీకి రావడం కాసు ఆలసయమైంద్ద. దాంసహ వణుక్క
మొదలంద్ద. ఓ పద్దనిముషాల త్చులవాత్ కృషణప్రస్వద్ రాయలు అకుడికొరంుడు.
"గ్గడ్ మారినంగ సర్" గంగరాజు ఎంసహ వినయంసహ, భయంసహ
చెపాపడు.
"వాళ్ళళ వరంురా?" కృషణప్రస్వద్ కర్కర్లాడే కంఠంసహ గంభీర్ంగా
అడిగాడు. ఆయన వాచకంలో, ర్లపంలో, ఆ రాచరిక దర్పం ప్రస్తుటంగా
కనిపిస్తు వంటుంద్ద.
"వరంుచుల స్వర్" అని చెపాపడు గంగరాజు.
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ఇదిర్ల కల్నసి ఇంట్టముందు గేటు దగగర్ కట్టిన విజిటర్్ గద్దలోకి
వరంుచుల. అద్ద ప్రతేయకంగా వంటుంద్ద. అపపట్టకే అకుడికి వచినున వాళ్ళనంతా
సెక్యయరిటీ అధకాచులలు క్షుణణంగా త్నిఖీ చేశాచుల.
అకుడ సెక్యయరిటీ రంలా సిిక్టిగా వంటుంద్ద. రాష్ట్రంలో నంబర్ టూ
పొజిషన్సలో వనన వయకిు హోంమంత్రి క్యడ్డ కావడంసహ త్మవ్రవాదుల బడద క్యడ్డ
బాగానే వంద్ద.
దాంసహ సెక్యయరిటీకి తెల్నయక్కండ్డ చిననన పుచులగ్గ క్యడ్డ లోపల్నకి
ప్రవేశంచదు. విజిటర్్ గద్ద దగగరికి నడిచేలోపునే ఇపుపడ పరిషురింరంల్న్న
విషయం గ్గరించిన గంగరాజు వివరింరండు. "ఇదిర్ల మన పారీివాళ్ళళ. ఇదిర్ల
మండలాధ్యక్షుడి పదవి కావాలంటునానచుల. అదీ సమసయ" కృషణప్రస్వద్ వినానడు
త్పప మాట్లలడలేదు.
ఆయన విజిటర్్ గద్దలోకి ప్రవేశంచేసరికి అందర్ల లేచిన నిలబడ్డాచుల.
ఆయన క్యచులునన త్రావత్ అందర్ల భయం భయంగా క్కరీులోల ఒద్దగ
క్యచులునానచుల.
"ఏమిట్ట సమసయ?" అని ఆయన మొదట మండలాధ్యక్ష పదవిని ఆశస్తునన
కేశ్వర్టడిాని అడిగాడు.
కేశ్వర్టడిా పైకిలేచిన త్న వాదన వినిపింరండు.
ర్టండో ఆసిపర్టంట్ ఆద్దనారాయణ త్ను ఎందుక్క మండలాధ్యక్షుడు
కావాలో వివర్ంగా చెపాపడు.
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అంతా వినానక కృషణప్రస్వద్ "మా ఇంట్లల పూర్వం మా తాత్గాచులల వాడిన
కతులునానయి. వాట్టలో చెరొకట్ట మీ ఇదిరికీ ఇస్వును. దవందవ యుదిమననమాట.
ఎవచుల గెల్నస్తు వాళ్ళకి మండలాధ్యక్ష పదవి" అని అనానడు.
దానికి అందర్ల నవావచుల. చినవర్నునన వాళ్ళళ ఏమీ వినపడక పోయినా
నవవతననటుి ము్ం పెట్లిచుల.
అంతా అయ్యయక "బలముననవాడిదే రాజయం. మీ ఇదిరికీ ర్టండు రోజులు
టైమిస్తునానను. మజ్యరిటీ సభ్యయల్నన ఎవచుల తెచుుక్కంట్లరో వాళ్ళకే ఛాన్స్" అని
పైకి లేరండు.
మిగల్ననవాళ్ళంతా త్మ పర్్నల్ ప్రాబలమ్ గ్గరించిన చెపుపక్కనానచుల.
కొందచుల గ్రామ సమసయల గ్గరించిన వినతిపత్రాలు ఇరంుచుల.
అంతా అయ్యయక తిరిగ ఆయన ఇంట్లలకి వచిను  ఇలోల క్యచులునానచుల.
చేయ్యల్న్న పనుల గ్గరించిన గంగరాజుసహ మాట్లలడుత వంటే రాణీవాసం నుంచిన
మాలతి వచినుంద్ద.
రాణీవాసమంటే సెపరేట్గా ఏం వండదు.  ఇలోలంచిన క్కడివైపుకి
మటులంట్లయి. ఆవెకిుతే ఓపెది వింగ వంటుంద్ద. అదే రాణీవాసమంటే.
రాణీవాసంలోకి రావాలంటే కృషణప్రస్వద్కి త్పప మర్టవరికైనా పరిీషన్స
వండ్డల్న.
రాణీవాసంలో ర్టండు  ఇళ్ళళ, ఎనిమిద్ద ర్లమలూ వనానయి. ఇనిన వనాన
ఇందులో వండేద్ద కృషణప్రస్వద్ చెల్లలలు వసంత్స్తన ఒకుతే.
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కృషణప్రస్వద్కి ముపెఫు ఎనిమిద్ద సంవత్్రాలు వంట్లయి. ర్టండు
సంవత్్రాల క్రిత్ం కారేవట్ట నగర్ం జమీందాచుల వంశానికి చెంద్దన తిలోత్ుమను
పెళిళ చేస్తక్కనానడు. ఆమక్క అత్నికి ఉననంత్ వయస్త వండదు. స్తమాచుల ఇర్వై
సంవత్్రాలు వంట్లయి.
భారాయభర్ుల్నదిర్ల ఆ ఇంట్లల ఎడమవైపున వనన రాజమంద్దర్ంలో
వంట్లచుల. అందరికీ కల్నపి కామన్స కిచెన్స కింద పోర్షన్సలో వంటుంద్ద.
మాలతి ఒక పకున ఎంసహ వినయంగా చేతలు కటుిక్కని నిలుుంద్ద. ఆమ
వసంత్స్తనక్క పర్్నల్ పనిమనిషి.
ఏమిటననటుి చూశాచుల కృషణప్రస్వద్.
"అమాీయిగారికి లట్గా జవర్ముంద్ద. కాబట్టి ఒకస్వరి డ్డకిర్గారికి
చూపింరంల్న" మాలతి చెపిపంద్ద ఆందోళ్నసహ.
"అట్లలనే... జవర్ం మరీ ఎక్కువగా ఏంలేదుగా" అని ఆదురాిగా అడిగాడు
కృషణప్రస్వద్.
"లేదండి" అని చెపిపంద్ద మాలతి.
"సరేలే... నువెవళ్ళళ. మరో పద్దనిముషాలోల డ్డకిర్ని పంపిస్వును" అని
చెపాపడు కృషణప్రస్వద్.
మాలతి మటెలకిు రాణీవాసంలోకి వెళిళంద్ద.
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కృషణప్రస్వద్ క్కటుంబ సభ్యయల మీద క్యడ్డ అట్లక్ట లేదా కిడ్డనప్ జరిగే
అవకాశాలుననందువలల వీలయినంత్ వర్క్క వాళ్ళను బహిర్ంగపర్చ లేదు.
ము్యంగా ఆ ఇంట్ట ఆడబడుచు అయిన వసంత్స్తనను.
అసలు ఆమ ఎలా వంటుందో ఆ టౌన్లల ఎవరికీ తెల్నయదు. చూసినవాచుల
క్యడ్డ ఎవర్ల లేచుల.
కృషణప్రస్వద్కి ఒక చెల్లలలు వందనన విషయం మాత్రం జనానికి తెలుస్త.
ఇక ఆయన భార్య తిలోత్ుమను గూరిు క్యడ్డ అంతే. ఆమ ఫోట్లను పెళిళరోజున
పత్రికలు ప్రచురింరంయి. రాజుల ఆరంర్ం మేర్క్క ఆమ పెళిళక్యతరి డ్రెసలో
ముఖానికి ముస్తగ్గ కపుపక్కంద్ద. ఆ ముస్తగ్గ ట్రాన్స్పర్టంట్గా వనాన ము్ం
సరిగా పోలుుకోలేనంత్గా ఉంద్ద. దాంసహ ఆమ ఎలా వంటుందో ఎవరికీ తెలీదు.
వసంత్స్తనక్క పెళిళకాలేదు గనుక ఆ మాత్రం ఫోట్ల అయినా
చూడలేకపోయ్యచుల ఆ ఊరివాచుల.
"డ్డకిర్" మాలతి వెళిళపోయిన త్చులవాత్ కృషణప్రస్వద్ గంగరాజుసహ
అనానడు. ఆయన పచులగ్గ పచులగ్గన ఆ భవనం తాలూక్క సిబబంద్ద వనన గద్దవైపు
నడిరండు.
మరో పద్దనిముషాలక్క వెంకటర్మణ అనే డ్డకిర్కి కబుర్టళిళంద్ద.
ప్రస్తుత్ం ఆయన వాళ్ళ ఫ్యయమిలీ డ్డకిర్. అంత్క్క ముందునన కొండలరావ ఈ
మధ్య చనిపోయ్యడు.
వెంకట్రమణక్క నలభై ఏళ్ళళంట్లయి.
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కబుచుల రావడంసహనే వెంటనే కాచులలో బయలేిరాడు.
ఇంత్క్కముందు

ఓస్వరి

వెళ్ళళడు.

అపుపడు

క్యడ్డ

వసంత్స్తనకే

కంపలయింట్. ఇపుపడు రావడం ఇద్ద ర్టండోస్వరి. మొదట్టస్వరి వసంత్స్తనకి
ట్రీట్మంట్ ఇచిను వరంుక కిలనిక్టలోని నచుల్లంతా చుటుిముట్లిచుల.
"స్వర్! యువరాణిని చూశారా? ఎలా వంద్ద స్వర్ వసంత్స్తన?" అని
ఊపిరి సలపక్కండ్డ ప్రశ్నలు వేశాచుల.
"అసలు ఎలా వంటుందో తెల్నస్తు గదా- మీక్క చెపపడ్డనికి" అని
వెంకట్రమణ పెదవి విరిరండు.
"ఏమైంద్ద స్వర్?" అంటే మొత్ుం జరిగనదంతా వివరింరండ్డయన.
రాణీవాసంలోకి మగవాళ్ళళ ఎవరినీ అనుమతించచుల. ఎపుపడైనా విధలేని
పరిసిాతలోల మగవాళ్ళళ అకుడికి వెళ్ళవలసి వస్తు కళ్లగంత్లు కడతాచుల.
అట్లలనే వెంకట్రమణక్క గంత్లు కట్లిచుల.
ఆయన ట్రీట్మంట్ ఇచిను తిరిగ  ఇలోలకి వచినున త్చులవాత్ గంత్లు
విప్పపస్వుచుల. ఇందుకోసమే ప్రతేయకంగా స్త్రీలు వనానచుల. 'స్వర్! ఎట్లల అయినా సరే
ఆమ ఎలా వంటుందో ఒకస్వరి చూసి ర్ండి స్వర్ ప్లలజ్' అని నచుల్లు అడిగన
విషయం గ్గచులుకొచినుంద్ద ఆయనకి.
వెంకట్రమణ వెళ్ళళడు.  ఇలోల వనన ఇదిచుల స్త్రీలలో ఒకామ వచిను కళ్లక్క
గంత్లు కట్టింద్ద. అంత్క్కముందు సెక్యయరిటీ వాళ్ళళ అత్డికి క్షుణణంగా సోదా చేసి
వద్దలాచుల.
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కళ్ళక్క గంత్లు కట్లిక పైకి త్మస్తకెళ్ళళచుల. గ్గమీం దగగర్ వద్దల్న
వెళిళపోయ్యచుల గద్దలోకి వరంుడు. వసంత్స్తన వచినుంద్ద. ధ్రాీమీటచుల నాలుక
కింద పెటుికొమీని ఇరంుడు. రీడింగ మాలతి చెపిపంద్ద "తంభై తమిీద్ద"
వెంకట్రమణ ప్రిస్క్ుిపషన్స రాసివవబోతంటే మాలతి లోపల ఎవరో పిల్నస్తు
లోపల్నకెళిలంద్ద. కళ్ళక్క గంత్లు కట్టినవాళ్ళళ బయటే వనానచుల.
అపుపడొచినుంద్ద ఆయనక్క ఓ ఐడియ్య. ఇదే మంచిన సమయం. ఒకుస్వరి
గంత్లు తెరిచిన వసంత్స్తనను చూస్తు మొటి మొదట ఈ టౌన్సలో ఆమను చూసిన
వయకిు త్నే అవతాడు. ఆమ ఎలా వందో చెబుతంటే నచుల్లంతా ముక్కుమీద
వేలేస్తక్కని వింటుంట్లచుల.
ఆ విధ్ంగా చూడడం హీరోయిజం అని అనుక్కనన ఆ డ్డకిర్ మలలగా త్న
కళ్ళక్క కట్టిన గంత్లు కిందక్క లాక్కునానడు.
కానీ అత్ని అంచనా త్పపయియంద్ద.
వసంత్స్తన లేచిన త్న గద్ద గద్దలోకి వెళ్ళడ్డనికి అటు తిర్గడం, అపుపడే
కృషణప్రస్వద్ వెనకనునన దారిలోంచిన అకుడికి రావడం ర్టండ్య ఒకేస్వరి జరిగాయి.
డ్డకిర్ అట్లల గంత్లు ద్దంచుక్కని చూస్తునే వనానడు.
ఇద్ద అంతా ఏమీ తెల్నయని వసంత్స్తన మామూలుగా త్న గద్దలోకి
వెళిలపోయింద్ద.
కృషణప్రస్వద్కి డ్డకిర్ వెంకట్రమణ ఆ విధ్ంగా గంత్లు కిందక్క
లాకోువడంలో వనన ఉదేిశ్యం సపషింగా అర్ామయింద్ద
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