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మచచల గుర్రిం

విరీతమైన దాహం వేసంది వాయుణికి. ఄదేనిగా తడఫడటం
మొదలు పెట్టాయి ఄడుగులు. గియురగియురన తియగసాగాయి కళ్ుు. ' ఆక
నడవడం నావలుకాదు. నా ని ఄయిపోయింది' ఄసషాంగా ఄంటూ
చ్తికిలఫడంది క చెటుా మొదట్లు.
ఫరిశె మాదిరిగా పొడుగాా ఈనన క చెటుా కొభమని బిగించి
టుాకుని,

కొొకొ ఄడుగే భుందుకువేసుునన చ్ందురడ ళ్ుు

ఝలుుభంది కొసారిగా.
తన
ఄట్వయకూ

వెనుకవసుునన
అ

మానవుల

భహావాయఘరం.

గురించి

ట్ాంచ్ుకోలేదు

ఄసలు

వాయు

తనను

ఄనుసరిసుుననటుుగా కూడా దానికి తెలిమదు.
ఈననటుుండ వినవచిచన మాటల శబాానిన అలకించ్గానే గుండెలు
జలదరించేటటుు గాండిసూు గియురన తిరిగింది వెనకిొ.
“వెళ్ళుపో వాయుణీ. వెనకిొ వెళ్ళుపో... ఄసలు ఇ రదేశంలోనించి
దూయంగా పారిపో” ఄని వాయుణిని హెచ్చరిసూు,

చేతులోు ఈనన

చెటుాకొభమతో

అ

భీకయభృగానిన

ఎదిరించ్ట్టనికి

సదాడాాడు

చ్ందురడు.
ఄట్కి భూడు మాసాలనించీ అ ఄడవిలో విశృంఖలంగా
విహరిస్ుంది అ కూరయభృగం. ఎకొడనించి వచిచందో తెలిమదుగాని,
వచీచ రావటంతోనే ఄడవి ఄంచ్ున ఈనన ఈతలభహరిి అశరభం మీద
డంది దాని కనున.
గలు-రాతిి తేడాలేకుండా ఄవకాశం ఄంటూ లభంచిన వెంటనే
దాడచేమటం

మొదలుపెట్ాంది

అశరభంలో

హాయిగా

జీవించే

సాధుజంతువుల మీద.
నాలుగు గోవులు,
కుందేళ్ుు,

రండు

ఎనిమిది జంకలు,
నెభళ్ుు

ది ండెిండు

కనిపంచ్కుండా

పోయేసరికి

చిరాకుడాాడు ఈతలభహరిి.
“అ వాయఘ్రరనిన హతమారిచతీరాలి... అ ని చేసన వారికి అయు
రోజులు హరిహయపుయంలో జరిగే వసంతోతసవాలను చ్ూస అనందించే
ఄవకాశం కలిసాును” తనకు ఎంతో ప్రరతిపాతిమైన రండో నెభలి
మామమైపోయిన రోజున ఄందయూ వింటూ ఈండగా రకట్ంచాడు.

ఄయువదిభందికి పెైగానే చ్దువుకుంటునానయు అ అశరభంలో.
కళ్ళంగ

కాభయూ

భగధ

పాంచాలరాజులకు

చెందిన

రాజకుమాయులునానయు వారిలో.
విదయభ,

వియూ,

రాకుమారులునానయు.
వెైభోగాలను

వెైరోచ్న

రాజ్యయలు

ఄనుబవించే

దండనామకుల బిడాలు,

వణిక్

దేశాలకు

లేకపోయినా
సాయవభౌభుల

చెందిన

తతసమానమైన
బిడాలునానయు.

దళ్తుల సంతానాలు చాలాభంది

బకిుశరదధలతో విదాయభ్యయసం చేసుునానయు.
ఈతలభహరిి రకటనను వినగానే ఈపొంగాయి వారి శరీరాలు.
పోటీలుడ తభ అశరభంమీద ఄఘ్రయితాయనికి పాలడుతునన అ
కూరయభృగానిన వెదకటం పారయంభంచాయు. ఄందయూ ఄనుసరించిన
మారాానిన వదిలి ఄడుగు తీస ఄడుగువేమటం ఄతికషాభని ఄనిపంచే
ఈతుయ దిశలోకి వచాచయు వాయుణి, చ్ందురడు.
చ్ుయకతుులవంట్ భుళ్ుు కలిగివునన పొదలు, దటామైన చెటుు,
ఎగుడుదిగుళ్ుతో నిండ వునన నేల - సూయుయడు నడమింట్కి చేయుకునే
సభయానికలాు పూరిుగా ఄలసపోయింది వాయుణి. తాభు ఎకొడ
ఈనానరో, ఎందుకు వచాచరో, భరిచపోయి నోయు విపంది.

తను మాట్టుడన రండే రండు మాటలు ఎటువంట్ రమాదానిన
తెచిచపెట్టాయో చ్ూసేసరికి కొసారిగా నిలువు నీయయిపోయింది
అమ.
“నువువ కూడా వచేచయ్ చ్ందార... నువువ కొడవే దానిన
ఎదిరించ్లేవు. వచేచయ్” ఄని చ్ందురడని హెచ్చరిసూు,

తాను ఏ

చెటుాకింద కూలఫడందో అ చెటుాను టుాకుని పెైకి ఎగబాకట్టనికి
సదధం ఄయింది.
తన వెనుకే ఄతను వచేచసాుడని ఄనుకునన అమ అలోచ్నకు
మొదట్లునే విఘ్రతం కలిగింది. వెనకిొ వచేచమటం కాదుకదా...
ఄసలు అమ మాటలు తనకు వినఫడనట్లు అ భీకయభృగానిన
ఎదిరించాడు చ్ందురడు.
ఄతని చేతులోు ఈనన చెటుాకొభమతగిలి రండుచోటు గామడంది
అ పులి శరీయం... ఎయరట్ నెతుుయు వెలుువలా ఫమట్కి వస్ుంది...
బరించ్రాని బాధతో దానికి పచిచట్ానటుు ఄవుతోంది. చెవులు చిలుులు
డపోయేటటుు
ఎగిరింది.

దాయుణంగా

గాండిసూు

కొసారిగా

గాలిలోకి

విచ్ుచకతుుల మాదిరి కనిపసుునానయి దాని ంజ్యలకునన
గోళ్ుు. ఄవి తగలటం ఄంటూ జరిగితే చ్ందురడ ని ఄకొడకకొడే
పూరిు ఄయిపోతుందని ఄయధమైపోయింది వాయుణికి. వెనుకా భుందు
చ్ూడకుండా,

ఎగబాకుతునన చెటుాను వదిలి,

ఎగిరి నేలమీదికి

దుమికింది. కింద ఈనన క పెదా ఫండరాయిని రండు చేతులతోను
టుాకుని ఫలంగా విసరింది. చ్ందురడ తలమీదికి లంఘంచ్బోతునన అ
వాయఘరపు శియసుసకు తగిలింది అ ఫండరాయి. కళ్ుు బైయుుకమామయి
కాబోలు - గుండెలవిసపోయేలా ఄయుసూు క కొకు డపోయిందా
భృగం.
“కొట్లాయ్ చ్ందార. అలసయం చేశావంట్ల ఄది భన ఆదారీన కయకరా
నమిలేసుుంది. లేచి నిలఫడకభుందే నాశనం ఄయిపోవాలి” ఄని
చ్ందురడని

హెచ్చరిసూు,

కిందనించి

ఆంకో

ఫండరాయిని

ఄందుకుననది వాయుణి.
అమ
చెటుాకొభమని

హెచ్చరికను
గాలిలో

ఄక్షరాలా
గియురన

నాలుగుదెఫబలు వేసేశాడు నెతిుమీద.

ఄభలోుపెట్టాడు

తిపుతూ

దెఫబమీద

చ్ందురడు.
దెఫబగా

ఐదో దెఫబ వేమకభుందే గింగిరాలు తియుగుతూ వచిచ
తగిలింది వాయుణి విసరిన ఫండరాయి.
భూడుభూయల ఎతుు,

తొమిమదిభూయల పొడవు ఈనన అ

భీకయ పారణికి తటుాకోవటం ఄసాధయమైపోయింది. ఎదిరించే అలోచ్నని
వియమించ్ుకుని ఄకొడ నించి పారిపోయే రమతనం చేసంది. భూడు
ఄడుగులు కూడా వేమకభుందే గురిచ్ూస మడమీద వేశాడు
చ్ందురడు ఫలమైన వేటు. చిచ చిరిచింతకొభమ విరిగిపోయినటుా
ఛటభని

శఫాం

అఖరిసారిగా

చేసూు

బావుయుభని

విరిగిపోయింది
క

దాని

వికృతశఫాం

మడ
చేస

ఎభుక.

భుందుకు

డపోయింది ఄది.
లావుగావునన భరో ఫండరాయిని టుాకుని దాని దగిారికి
దుభుకబోతునన వాయుణి చెయియ టుాకుని అపేశాడు చ్ందురడు.
“దాని ని ఄయిపోయింది వాయుణీ.... చ్చిచ సవరాానికో, నయకానికో
వెళ్ళుపోయింది. నువువ సిమితంగా నిలఫడు.... భుందు అ ఫండని
ఄవతల పారేయ్” భృదుసవయంతో అమకు చెపాడు.
ఄపుడు, అ భువవనెనల మఖం ఆక లేచి తియుగాడ లేదని
నిశచమంగా

తెలిసన

తయువాత

తగిాపోయింది

వాయుణిని

అవరించ్ుకుని ఈనన అవేశం. వెంటనే గుయుుకు వచాచయి అమకు తన
శారీయక బాధలు.
“దాహం వేస్ుంది. కళ్ుు తియుగుతునానయ్” ఄంటూ భళ్ళు
నేలమీద చ్తికిలఫడపోయింది.
చేతులోునే ఈనన చెటుాకొభమని ఄవతలికి విసుయుతూ చియునవువ
నవావడు

చ్ందురడు.

డతాయ్...

ఄతనికి

నవివనపుడు

ఄతని

తెలిమకుండానే

ఫుగాలు

కళ్ుు

సొటాలు

ఄయభూతలుగా

భూసుకుంట్టయి.
ఄలాగే చ్ూసూు ఈండపోవాలని ఄనిపసుుంది ఎవరికైనా. ఆపుడు
మాతిం ఄలా ఄనిపంచ్లేదు వాయుణికి.
“చ్చిచపోతునాననురో

దేవుడో

ఄని

నేను

దేబిరిసుుంట్ల

ధవజసుంబం మాదిరి నిలఫడ చిలకనవువలు నవువతునానవ.. నీకు
ఄసలు భతిలేదు....” చివాటుు మొదలుపెట్ాంది.
నవువతూనే పొదలోుకి పోయాడు చ్ందురడు. ది నిమిషాల
తయువాత కనిపంచింది క నీట్గుంట.

అగి అగి వీసుునన చియుగాలుల తాకిడకి ఄలలు రేగుతునానయి
ఄందులో. ఄయచేయి వెడలున విచ్ుచకుని ఄందంగా కనిపసుునన
తాభయపూలు,

వాట్కి సంఫంధంచిన అకులు ఄనీన ఈయాయలలు

ఉగుతునానయి అ ఄలల మీద. ఫమట్కి చెకపోయినా చ్ందురడ
గంతు కూడా ఎండుకుపోయినటుాగానే ఈంది.ఎదుట కనిపంచిన
జలాశయానిన చ్ూడగానే యుగు యుగున పోయి అ నీట్లో
దూకాలనన కోరిక కలిగింది ఄతనికి.
ఄయినా సరే తొందయడలేదతను....
నెభమదిగా నీట్ ఄంచ్ును సమీపంచి, దణహసాునిన నెభమదిగా
ఄతి నెభమదిగా జ్యచాడు.
ఛటభంటూ నీట్ని చీలుచకుని అ చేతిని టుాకోబోయింది
వికృతయూంలో ఈనన క భకరి.
ఄటువంట్

రమాదం

ఏదో

కట్

ఈండ

వుండవచ్చని

భుందుగానే ఉహంచి ఈండటం వలు వేగంగా చేతిని వెనకిొ
లాగేసుకునానడు చ్ందురడు.
దొయకొ దొయకొ క మానవుడ చేయి దొయకనే దొరికిందనన
సంతోషంతో పెైకి లేచిన భకరికి నిరా శే మిగిలింది. తిరిగి నీళ్ులోు డన

తరావత ఄలవాటు రకాయం ఄడుగు భ్యగంలోకి వెళ్ళుపోలేదు ఄది.
టకా కతుుల వంట్ కోయలనీన ఫమట్కి కనిపంచేటటుా ఆంత లావున
నోట్ని తెరిచి ఫహుకూరయంగా చ్ూసంది ఄతనివంక.
ఆట్కే క పారణానిన ఫలితీసుకుని వునానను. వెంటవెంటనే
నినునకూడా చ్ంప జీవహంస చేమటం నావలుకాదు... నీ జోలికి నేను
రాను, నా జోలికి నువువ రాకుండా వుంట్ల చాలా సంతోషిసాును”
ఄంటూ గఫగబా ఆంకో కొకి ఫమలుదేరాడు చ్ందురడు.
భూడు బాయల దూయం ఄతనిన ఄనుసరించింది అ భకయం.
ఄతను నీట్లో ఄడుగుపెటాటం జయగదని నిశచమం ఄయేయసరికి
నిరాశగా వెను తిరిగింది.
ఄటువంట్

రిణాభం

కోసమే

ఎదుయు

చ్ూసుునానడు

చ్ందురడు. ఄది వెనకిొ భయలిన భయుక్షణం,

దగిారోు వునన

తాభరాకులు రండంట్ని పుటుాకుొన తెంపాడు. మిఠాయి పొటుం
మాదిరిగా చ్ుట్ా నీట్ని నింపుకునానడు.
తను మోసపోయినటుా గరహంచి పొడవాట్ తోకతో నీట్ని
దఫుబన బాదుతూ భళ్ళు ఄతనికేస వచిచంది అ భకయం. మాటలు

రాకపోయినా దాని కళ్ులోు కనిపసుునన కోోధభ్యవాలిన గభనించి తనలో
తను నవువకుంటూ వెంటనే వెనకిొ ఫమలుదేరాడు చ్ందురడు.
“భుషిా భూడు దోసళ్ు నీళ్ుు తీసుకురావట్టనికి ఆంతసేపా?
నీకు

ఄసలు

ఎదుట్వాళ్ు

బాధలిన

గురించి

ట్ాంచ్ుకోవటం

చేతకాదా?” తాభరాకుల దొనెనలో వునన నీయు లికిపోకుండా
జ్యగరతుగా వసుునన ఄతనిన చ్ూస ఄమోమయుతలిులా ఄరిచింది వాయుణి.
“ఎకుొవగా ఄరిసేు గంతు చినిగి, శఫాపేట్క పాడయిపోతుంది.
శాశవతంగా భూగతనం వచేచసుుంది. నోయు భూసుకుని తాగు. కాసని
నాకు కూడా మిగులుచ” తాభరాకుల దొనెనను ఄందిసూు చెపాడు
చ్ందురడు.
“నోయు భూసుకుని నీళ్ుు ఎలా తాగుతారోయ్? నీకు ఄసలు
ఫుదిధలేదు” ఄంటూ గుటకలేసంది వాయుణి.
“చాలా యుచిగా వునానయ్. నువువ ఄకొడే తాగి రావాలిసంది.
ఎందుకు తాగలేదు?” ఄంటూ అఖరోు నాలుగు గుటకల నీట్ని
మిగిలిచ ఄతనికందిసూు ఄడగింది.
ఏభయుపాటుగా

వుంట్ల

ఎగిరి

చెయియటుాకోవట్టనికి

సయవసదధంగా వునన భకరిని గురించి అమకు చెలేదు చ్ందురడు.

“ఆట్కే చాలా అలసయం ఄయిపోయింది. గుయువుగాయు భనకోసం
అందోళ్నడుతూ వుంట్టయు... వెంటనే ఫమలుదేయకపోతే చీకట్
డపోతుంది.

చీకట్లు

దారితపాభంట్ల

ఎటు

పోతామో

తెలుసుకోవటం కషాం” ఄంటూ పారణాలు వదిలేసన భహా వాయఘ్రరనిన
ఄమాంతం పెైకతిు బుజంమీద వేసుకునానడు.
“దీనిన హతమాయచటమే భుఖయం. భనవెంట తీసుకుపోవాలిసన
ఄవసయం ఏమాతిం లేదు” వచిచన దారినే వెనకిొ వేగంగా నడుసూు
ఄననది వాయుణి.
“గుయువుగాయు గాని, గుయుతినగాని ఏమీ ఄనుకోయు. భనం
చెపంది

విని

సంతోషిసాుయు.

భన

సహాధ్యయములు

కొందరికి

ఄనుమానపు రోగం వుంది. ఒ ట్టాన నభమయు” అమ వెనకే
ఄడుగులు వేసూు చెపాడు చ్ందురడు.
“వాళ్ుు నమిమతే భనకేమిట్, నభమకపోతే ఏమిట్? భనం
చేమవలసన నిచేసేశాం. ఄది చాలదా?” సూట్గా ఄతనివెైపు
చ్ూసూు ఄడగింది వాయుణి.
“చాలదు. హరిహయపుయంలో జరిగే వసంతోతసవాలకు భనం
వెళ్ళులంట్ల ఇ కూరయభృగం భయణించినటుు ఄనుమానం లేకుండా

ఄందరి తెలియాలి. ఄలా తెలియాలంట్ల సాక్షయం వుండాలి” చెపాడు
చ్ందురడు.
వసంతోతసవాల రసకిు వచేచసరికి అనందంతో ఄయభూతలు
డాాయి వాయుణి కనులు. “ఎనిమిది సంవతసరాల నించీ ఇ ఄడవిలో
వుంటూ నాగరికతకు దూయంగా ఫతుకుతునానం. విదాయభ్యయసం
పేయుతో ఎనెననోన ఄనుబూతులను, ఄనుబవాలను కోలోతునానం....
వసంతోతసవాలలో

పాలుంచ్ుకోవటం

ఄంట్ల

నా

భనసుస

ఈపొంగిపోతుననది” తనమమతవంగా చెపంది ఄతనికి.
అ మాటలు గుయుదేవులుగాని, గుయుతినగాని వినటం జరిగితే
ఎలా సందిసాురో ఉహంచ్ట్టనికి రమతినసూు సాధయమైనంత వేగంగా
ఄడుగులు వేమడం మొదలుపెట్టాడు చ్ందురడు.
***
ఫండ చ్కారల వంట్ పెదా పెదా కళ్ుతో, కతుుల మాదిరి కనిపంచే
కోయలతో, యభ బమంకయంగా కనించే వికృత సవయూం భుందు
నిలఫడ గుపళ్ుతో వెదజలాుడు వారిికుడు సుపు, కుంకుభలిన.
“లుకు తల్లు.... నీ ఫంగాయు నోట్ని తెరిచి మా భహారాజు
ఫతుకును గురించి భంచి లుకులు లుకు” ఄంటూ ఄరిధంచాడు.

“యకుపు

వాసన

చ్ూపంచ్కుండా

లకభంట్ల

ఎలా

లుకుతాయురా? అకలి ఄధకంగా వుంది. అహాయం లేనిదే మాట
ఫమట్కి రాదు” ఈననటుుండ వినవచాచయి అ మాటలు అ అకాయం
నోట్నించి.
“తీసుకుయండరా... ఫలి జంతువులిన డేస ఇడుచకు యండ”
ఖంగుభంటునన కంఠంతో తన ఄనుచ్యులకు చెపాడు వారిికుడు.
నలుగా నిగనిగ మరిసే శరీరాలతో పెదా భట్ాగుటాలాు కనిపంచే
ఄడవిదుననలు అరింట్ని ఄతి రమతనం మీద ఄకొడకి లాకుొ
వచాచయు ఄతని ఄనుచ్యులు.
భూడు

భూయల

పొడవునన

ఫలిఖడాానిన

టుాకుని

చెలరేగిపోయాడు వారిికుడు. ఛట్టఛట్టభని తెగి వికృత సవయూపు
పాదాల దగాయ డపోయాయి అ జీవాల తలలు. ఎయరట్ యకుం
కొసారిగా చివువన పెైకి ఎగస అ అకాయపు పాదాల చ్ుటూా డంది.
“ఆచాచను తల్లు. ఫలి ఆచాచను... పెదవులు తడుపుకుని మాకు
భంచిమాటలు చెపు....” ఖడాానిన కిందపెట్ా చేతులు జోడసూు
ఄడగాడు వారిికుడు.

“నాకు భంచి కనిపంచ్టం లేదురా... భృతుయవు కనిపస్ుంది...
సంహాసనం మీద కూయుచనన మీ చ్కివరిు జుటుా టుాకుని కిందికి
లాగటం గోచ్రిస్ుంది” ఈననటుుండ మాట్టుడంది అ వికృతయూం.
భనసుస

ఈపొంగిపోయే

తీప

మాటలు

వినవసాుమని

ఎదుయుచ్ూసుునన వారిికుడ ళ్ుు చ్లిగాలి వీచినటుా జలదరించింది.
“ఎవయు? సయవం సహా చ్కివరిు,
కలిగినవాడు,

ఄసమాన శౌయయసాహసాలు

ఇ వారిికుడని ఄమితంగా ఄభమానించేవాడు

ఄయినటువంట్ బుజంగ బూతిని సంహాసనం మీది నించి కిందికి
లాగగల మొనగాడు ఎవడు?” ఖంగుభంటునన కంఠంతో ఄడగాడు.
“బుజంగ బూతేకాదు - కాలం కలిసరాకపోతే బూమిని మోసే
అదిశేషుడు కూడా ఄవమానాలపాలు కావాలిసందే... విధ లిఖితానికి
తలవంచాలిసందే” చెపందా అకాయం.
“వీలుకాదు.... ఇ వారిికుడు ఫతికివుండగా ఄలా జయగట్టనికి
ఄసలు వీలు లేనేలేదు... సభసుమైన పూజలు చేసాును.... సయవశకుులిన
అవాహన

చేసాును.

అయు

నూరైనా

సరే

యంచ్ుకుంట్టను” అవేశంగా ఄనానడు వారిికుడు.

నా

చ్కివరిుని

“జయగబోయేది చెభని ఄడగావు. చెపాను. నభమటం,
నభమకపోవడం నీ ఆషాం... నాతో ని ఄయిపోయిందా?” ఄడగిందా
కంఠం.
“అయు జీవాల ఈసుయును దిగమింగి ఄపుడే వెళ్ళుపోతానంట్ల
ఎలా? ఎవరివలు అ రమాదం వసుుంది? ఎలా వసుుంది? వివరాలు
చెపు” ఄడగాడు వారిికుడు.
“చాభంతిచామ మేను.... నవివతే సొటాలుడే ఫుగాలు. ఎదిరిసేు
ఄధఃపాతాళ్ళనికి

సాగనంపే

ఫలిషాభయిన

హసాులు...

వెనకాల

సననజ్యజ తీగవంట్ నారీభణి.... వివరాలు కనిపంచ్టంలేదురా...
ఆట్కి

ఆవే

అఖరి

మాటలు....”

ర గా
తీవం

అలోచించి

మాట్టుడుతుననటుా అగిఅగి చెపుకొచిచందా అకాయం....
“ఄసంబవం....

ఄతి

ఫలసంనునడయిన

నా

చ్కివరిుని

సాధ్యయణమైన వీయుడు ఎదిరించ్టం ఄసంబవం.... వాడవెనుక క
అడది వుంట్ల - నా చ్కివరిు వెనుక మంతి తంతి భంతి విదయలోు
మొనగాడనయిన నేను వుంట్టను....” చెపాడు వారిికుడు.
“నువువ కాదు, నేను వెనుక నిలఫడనా జయుగబోయేది ఏదో
జరిగే తీయుతుంది. ఄకిభ కృతాయలతో, భదమాతసరాయలతో క్షణక్షణం

రోజురోజు నిభుష నిభుషం భహా పాకృతాయలు కావిసూు చెడుకు
రతియూంగా తయాయవుతునన మీ బుజంగ బూతికి చాలా దగిారోునే
వుననది తనం...” ఄంటూ మాటలిన అపంది అ యూం.
ఆంకా ఏదో చెపుతుందని ఉపరి బిగట్ా ఎదుయు చ్ూశాడు
వారిికుడు. ఎంతసేట్ మాట్టుడకపోయేసరికి,

విరీతభయిన

అలోచ్నలతో కొసారిగా భుడుతలు డంది ఄతని నుదుయు.
“ఆంకా కొనిన భహషాలిన ఫలి ఆచిచ ఆంకోసారి అవాహన
చేమండ దొరా” నెభమదిగా తన ఄభపారయానిన వెలుడంచాడు ఄతని
ఄనుచ్యులోు కడు.
“ఄది వీలుడని నిరా... ఄమావాసయ ఄషాభగడలో వుననపుడే
భనకి ఄందుబాటులోకి వచేచ శకిు ఆది. మాభూలు సభయాలోు
భహషాలనే కాదు,

భన తలలిన నరికి ఫలిగా ఆచిచనా నెనతిు

లుకదు...” గట్ాగా నిటూాయుసూు వివరించి చెపాడు వారిికుడు.
“భరి ఆపుడు భన కయువయం ఏమిట్? వినిపంచిన మాటలిన
తీసుకుపోయి

చ్కివరిు

ఄడగాడు అ వయకిు.

చెవులకు

చేయవేమటమేనా?”

వెంటనే

తనను సంహాసనం మీదినించి కిందికి లాగే మొనగాడు కడు
బూమి మీద వునానడని తెలిసన భయుక్షణం చ్కివరిు మొఖంలో
ఎలాంట్ మాయు వసుుందో ఉహంచ్ుకునేసరికి చ్చని వేపాకులు కొనిన
నమిలినటుా యభ చేదుగా తయాయయింది వారిికుడ నోయు.
సభ్య
సంహాసనం

బవనం
మీది

దదారిలిుపోయేటటుు
నించి

లేసాుడు,

పొలికేకలు
తన

చేతికి

పెడుతూ
ఎలుపుడు

ఄందుబాటులో వుండే ఖడాానిన తీసుకుని “వదుా.... ఇ మాటలిన
భనం అమనకి చెవదుా” తనకు తెలిమకుండా బిగారిగా ఄరిచాడు
వారిికుడు.
“రాబోయే వసంతోతసవాలకు హరిహయపుయం వెళ్ళులని చ్కివరిు
అకాంక్ష. రాజధ్యని వదిలి ఎకొడకయినా ఫమలుదేరేభుందు భంచి
చెడులు చ్ూడభని భనకి వయుమానం ంపంచే ఄలవాటు అమనది.
భరి ఆపుడు ఏభని చెపాలి?” ఄడగాడు అ ఄనుచ్యుడు.
“ఄంతా

భంచే

జయుగుతుందని

చెపేసేు

సరిపోతుంది...

సంహాసనం మీదినించి డపోవడం ఆట్కిపుడు జయగబోవడంలేదు
కదా...

అ

సభమం

అలోచించ్ుకోవచ్ుచను”

వచేచ

లోల

ఈననటుుండ

ఏదో

క

పెదవులు

ఄనుకుంటుననది ఫమటపెట్టాడు ఆంకో ఄనుచ్యుడు.

ఈపామం

విప

తను

“అ అటలు చ్కివరిు భుందు సాగవురా... జయగబోయే చెడును
చెటంతోపాటు
సంతోషిసాుడు...”

అ

రిసితిని

యకయకాల

తపంచ్ుకునే
అలోచ్నలతో

మాయాం

చెపేసేు

సతభతభవుతునన

వారిికుడు వెంటనే ఄనానడు.
“ఄయితే ఆపుడు భభమలిన ఏం చేమభని మీ అజఞ? ”
ఄడగాడు మొదట్ ఄనుచ్యుడు.
“భన కాలపశాచి విగరహం పాదాల దగిాయ కాలకూట విషానికంటె
బమంకయమైన భంతారలు లిఖించ్ఫడన భంతిం గరంథం వుంది. దానిన
తీసుకుయండ....”
వెంటనే కదలబోయిన ఄనుచ్యులిన భళ్ళు తానే చేతులు తట్ా
వెనకిొ పలిచాడు. “ఫలి కావాలని ఄంటుంది కాలపశాచి. గరంథఠనం
చేసన తరావత ఆసాుభని వాగాధనం చెమయండ” ఄని చెపాడు. తలలు
ఉప అ భందియంలోనించి ఫమట్కి రిగెతాుయు వాళ్ుు.
***
“భూడు భూయల ఎతుు,

తొమిమది భూయల పొడుగు....

ఄబోబ.... దీనిన మానవమాతురడు ఎవయూ వధంచ్లేయు. ఄది కూడా

సరైన అముధం లేకుండా వట్ా చెటుాకొభమతో డగటాడం - నాకు
నభమకం లేదు.”
అశరభం వెలులవుండే క ఫండరాయిమీద చ్ందురడు
డవేసన భహావాయఘరపు శరీరానిన ఄదేనిగా చ్ూసూు నాలుక
చ్రించాడు ఈనమతుుడు.
ఄతని ఄసలు పేయు ఄదికాదు. ఄయినా ఄందయూ ఄతనిన
ఄలాగే పలుసాుయు. ఄతను మాట్టుడతే మౌనంగా నిలఫడ వింట్టయు.
ఎందుకంట్ల

ఄతను

సామానుయడు

కాదు,

పాంచాలరాజ్యయనికి

కాబోయే భహారాజు.
“నువువ చెపంది నిజమే మితిమా... ఄసలు జరిగింది
ఏమిటంట్ల ఇ దుషాభృగం భన చ్ందురడ మీదికి లంఘంచే
సభమంలో ఄకొడకి కొందయు వనదేవతలు వచాచయు. పాంచాల
రాజ్యయనికి

కాబోయే

చ్దువుకుంటునానభని

భహారాజు
వారికి

నేను

ఈనమతుుల
చెపాను.

వారితో
వెంటనే

కలిస
వారి

చేతులోునించి మయుపులు ఫమటకువచిచ దీనిన ఄంతం చేసేశాయి”
ఎవరి తెలిమని భహాయహసాయనిన ఫమటపెడుతుననటుాగా మొఖంపెట్ా
చెపంది వాయుణి.

“మితిమా.... వాయుణి నినున వెకిొరిస్ుంది” ఄందయూ పకుొన
నవవడంతో ఈనమతుుడ చెవిలో ఄదే విషయానిన ఉదాడు ఄతని
సేనహతుడు కతను.
ఎయరఫడపోయాయి ఈనమతుుడ కళ్ుు.
గట్ాగా బిగుసుకునానయి పడకిళ్ుు.
టటభని శఫాం చేశాయి దంతాలు.
“ఏం జయుగుతోంది ఆకొడ?” గంభీయంగా వినవచిచంది ఈతల
భహరిి కంఠం.
భంతిం వేసనటుాగా మామమైంది ఈనమతుుడ అవేశం. ఄసలు
కోం ఄంట్ల ఎలా ఈంటుందో తెలిమనటుు ఄమామకంగా చ్ూసూు
నిలఫడపోయాడతను.
ఄతనిన భరింతగా అటలు ట్ాంచ్ట్టనికి సంసదుధరాలై ఈనన
వాయుణి కూడా నిలుచ్ుండపోయింది ఏమీ ఎయుగనిదానిలా.
యభ శాంతభూరిు మాదిరిగా కనిపంచే ఈతలభహరిిలో
ఄణిగిభణిగి ఈంటుంది దాయుణమైన కోం. అశరభ నిమమాలకు
వియుదధంగా నడుచ్ుకునాన, ఄనవసయమైన గడవలకు కాయణమైనా,

అ ని చేసనవారి మీద ఄగినహోతిం మాదిరి వియుచ్ుకుడతాడామన.
శిక్ష

కఠినంగా

ఈంటుంది.

కోొసారి

అశరభ

ఫహషాొయం

విధంఫడవచ్ుచ.
ఈతల భహరిి అశరభంలో నుంచి ఫహషొృతుడెైన విదాయరిధకి
విదయను నేరే సాహసం ఎవయూ చేమయు. నియక్షయ కు మాదిరి
ఫితుకవలసందే.
బిగుసుకుపోయిన

తన

అగభనానిన

విదాయయుిలందరి

గభనించి
వంకా

శిలా
చాలా

విగరహాలాు
నిశితంగా

చ్ూశాడామన ఆపుడు.
“ఄసలు ఆకొడ జయుగుతుననదేమిట్?” ఄడగాడు.
“ఄదీ... ఄసలు విషమం ఏమిటంట్ల.... భన చ్ందురడు”
తడఫడకుండా

ఈండట్టనికి

విశవరమతనం

చేసూు

మాటలు

మొదలుపెట్టాడు క విదాయరిి. ఄంతలోనే గుయువుగారి చ్ూపు భహా
వాయఘరపు శరీయం మీదికి భయలాయి.
“ఄరరే.... ఆది సుభోది యవతాల భధయ సంచ్రించే దుషా
దురామయాపు జీవి. చ్యమం చాలా భందంగా ఈంటుంది. మాభూలు
అముధ్యలతో దీనిన నిరిజంచ్టం కషాం... మడ ఎభుక విరిగితే త

దీని పారణాలుపోవు” అశచయయంగా మాట్టుడుతూ భరికొంచెందగారికి
పోయి భరింత నిశితంగా చ్ూశాడు ఈతల భహరిి.
“ఄదే జరిగింది గుయుదేవా! భన చ్ందురడు క సామానయమైన
చెటుాకొభమతో దీని మడని విరిచేశాడు” ఎంత బిగటుాకునాన
ఄణిగివుండని ఈతాసహంతో చెపంది వాయుణి.
వాయుణి

చెపనదానికి

సంతోషంగా

తల

ఉవలసన

గుయుదేవుడు చ్టుకుొన తలతిప సూట్గా చ్ూశాడు

అమ

మొఖంలోకి.
“ఎకొడో ఄడవిలో చ్ందురడు చేసన ఘనకారాయనిన గురించి
నీకలా తెలిసంది?” కనులు చిట్ుసూు ఄడగాడు.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=192

