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మిందుగా
ఈ నవలలోని కొనిా పాత్రలు 'క్నలకనయ' అనే నవలలో పాఠక్కలక్క పరిచయిం
అయ్యయయి. క్నలకనయ చదవని పాఠక్కలక్క తెలియటిం కోసిం అిందులోని కథను
క్కుపతింగా యిచచట వివరిించటిం జరిగింది.
నిశీధుడు అనే నాగరిక యువక్కడు ఒక నలుగుఱ్ఱిం కోసిం కోయలతో చేయి
కలుపుతాడు. తన శౌర్య సాహసాలతో వార్ని మెప్పించి వారిలో ఒకడు
అవుతాడు. అతని సాహసాలను చూసిన కోయలు 'క్నలనాగు' అని నామకర్ణిం
చేసాతర్తనికి.
కోయ పడుచు 'క్నలకనయ'ను వివాహిం చేసుకోవటానికి, తను క్నవాలనుక్కనా
క్నలాశ్వవనిా వశపరుచుకోవటానికి అరివీర్ భయింకరుడైన కోయవీరుడు భీమనా
చెలిమి సింపాదిించటానికి అతను చేసిన సాహసాలు చూప్న నేరుప 'క్నలకనయ'లో
వివరిించబడ్డాయి.
ఆ నవలతో ఎటువింటి సింబింధమూ లేకపోయినా, ఆ తరువాత కోయగూడింలో
నిశీధుడి జీవనానిా వివరిించేదే యీ కధ.
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కాలనాగు
"వదుు, వదుు. పోవదుు. నా మాట విను." అింటూ నిశీధుడి చేతులు
పటుుకొని బ్రతిమలాడిింది క్నలకనయ.
ఆ మాటలు నవువ తెప్పించినా, ఆ క్నటుక కళ్ళలో ప్రతిఫలిసుతనా భయిం
నిశీధుడి పటుుదల మీద చన్నాళ్ళళ చిలకరిించిింది. మళ్ళళ పకుమీద కూరుచనాాడు.
మళ్ళళ లేచి పోతాడేమో అనా భయింతో, అతనిా బలవింతింగా పడుకోబెటిు ఎలుగు
బింటి చర్మింతో తయ్యరు చేయబడిన దుపపటిని కప్పింది క్నలకనయ. తను
మించానికి ఆనుక్కని కూరుచింది.
కళ్ళళ మూసుక్కనాాడు నిశీధుడు. నిద్రపోవటానికి ప్రయతిాించసాగాడు.
మరొకుసారి ఆ నిశబు నిశీధిని చీలుచక్కింటూ వినవచిచిందా శబుిం.
మామూలు శబుిం క్నదది. హృదయ విదార్కమైన రోదన ధవని. ఒక
కింఠిం క్నదు. కొనిా విందల కింఠాలు ఒకుసారిగా రోదిసుతనాటుు వినప్స్తింది.
కడుపులో చేయి పెటిు కెలికినటుు అనుభూతి కలిగస్తింది.
మీద వునా దుపపటిని గుడిశె మూల పడేడటుు విసిరి కొటిు విసురుగా లేచి
నిలబడ్డాడు నిశీధుడు. గోడక్క తగలిించి వునా ఆరుమూర్ల బరిశె అిందుకొని
దావర్ిం వైపు తిరిగాడు.
దావరానికి అడుాగా నిలబడి వుింది క్నలకనయ. చేతులు జోడిించి కన్నారు
క్నరుసుతనాది.
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"మామా.... క్నలనాగుక్క సాధయిం క్నని పనులు కూడ్డ కొనిా వునాాయి.
అనవసర్ింగా ప్రమాదాలక్క ఎదురుపోయి ప్రాణాలు పోగొటుుకోవటిం గొపపక్నదు.
ఆ మాట విను. ననుా అనాయయిం చేయక్క. " అని విలప్ించసాగింది.
పేరుక్క తగనట్లు క్నలనాగులా చివువన తల ఎతాతడు నిశీధుడు. అతని
సాహసాలను చూసి కోయలు అతనికి పెటిున పేర్ది.
"ప్రాణాలు పోగొటుుకోవటిం నా అభిమతిం క్నదు. క్నని వెయియ మింది
నివశించే గూడింలో అర్ధరాత్రి పూట యీ అపసవరాలు వినిప్సుతింట్ల క్నర్ణిం
తెలుసుకోక్కిండ్డ కూరోచవటిం నాక్క చేతక్నదు. ఏమిటా శబుిం? ఎవరు
ఏడుసుతనాారు? ఎిందుక్క?" అని అడిగాడు సూటిగా చూసూత.
"మామా..... ఇింతవర్కూ న్న మాటక్క ఎదురు చెపపలేదు ఇక మిందు
చెపపను కూడ్డ. క్నని..... క్నని, ఈ ఒకుసారికి నా మాట మనిాించు మామా. ్ననిా
గురిించి ననేామీ అడగక్క" దగిరికి వచిచ ప్రాధేయపడిింది క్నలకనయ.
బేలలా దిగాలు పడుతునా క్నలకనయను చూసి నిశీధుడి హృదయిం
మెతతబడిింది. ఆమె కోరిక తిర్సురిించి, ఆ అిందాలరాశకి విచార్ిం కలిపించడిం
కొించెిం బాధగానే వుింది. క్నన్న మిందు రోజు కూడ్డ ఇదే మాదిరి
అడుాపడిిందామె. అతని ప్రశాలక్క సమాధానాలు ఈయక్కిండ్డ, అతనిా బయటక్క
పోన్నయక్కిండ్డ అడుాపడిింది.
అది జఞప్తకి రాగానే నిశీధుడి పటుుదల రెటిుింపు అయిింది. బయట రోదన
ధవని ఆగ ఆగ వినిప్స్తింది.
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మాటలు చెప్ప క్నలకనయను వప్పించటిం అసింభవిం. అది అతనికి బాగా
అనుభవమైన సింగతి. మొర్టు అని అనిపించినా విధిలేక ఆమెను పటుుకొని
బలింగా పకుక్క విసిరాడు. అడుా పడబోయిింది. "మామా.....వదుు మామా" అని
అరుసూత.
ఆమె ప్రయతాిం ఫలిించలేదు. గుడిశె బయటకి రాగానే ఎడమ క్నలితో
తనిా తలుపులు మూసి చీకటులో కలిసిపోయ్యడు నిశీధుడు.
తను గూడ్డ బయటికి రాబోయిింది క్నలకనయ. తలుపు మీద చేయి
వేయబోతుిండగా రోదన ధవని చెవులు చిలుులు పడేటింత శృతిలో వినిప్ించిింది.
ఆమె ర్కతిం గడాకటుుక్క పోయినటుయిింది. నిలబడటానికి గూడ్డ శకిత లేక అలాగే
కూలబడిపోయిింది.
బరిశెను బిగించి పటుుకొని దటిులో వునా చుర్కతితని తడుమక్కింటూ ఆ
ధవనులు వినిప్సుతనా దిశక్క అడుగులు వేశ్వడు నిశీధుడు. కోయగూడింలో చీమ
కూడ్డ చిటుక్కుమనటిం లేదు. ఎపుపడూ నడివీధిలో సించరిసూతిండే శునక్నలు
గూడ్డ ఆ రోజు కనిప్ించటిం లేదు. కోయ వీరులు అిందరూ గుడిశెలోు నుించి
బయటక్క రాక్కిండ్డ బిగించి పడుక్కనాారు. ఎిందుకని?
కొిండ దేవత ఆలయిం సమీప్సుతనా కొ్ను ఏడుపులు సపష్టుింగా
వినిప్ించసాగాయి. వాటి సపష్టుతను బటిు అవి ఆలయింలో నుించే వసుతనాాయని
గ్రహించాడు నిశీధుడు.
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అింతవర్కూ

చెక్కుచెదర్ని

ధైర్యింతో

వచాచడు

గాని, ఆలయ్యనిా

సమీప్సుతనాకొల్న చెపపలేని భయిం అతణ్నా న్నర్సుణ్నా చేయసాగింది. గుిండలు
వేగింగా కొటుుకోసాగాయి. బరిశెను బిగించి పటుుక్కనా చేయి వణకసాగింది.
ఎిండిపోయిన పెదిమలను నాలుకతో తడుపుక్కింటూ ఆలయ ప్రాక్నర్ిం
దాటి లోపలక్క పోయ్యడు.
ఒకుసారిగా రోదన ధవని ఆగపోయిింది.
రెిండు అడుగులు వేసి కొిండదేవర్ విగ్రహిం వైపు చూసిన నిశీధుడి చేతిలో
నుిండి బరిశె జారి క్రింద పడిపోయిింది శరీర్మింతా చెమటతో తడిసిపోయిింది.
కొిండ దేవర్ విగ్రహిం మిందు సుమారు రెిండువిందల మింది కోయ
వీరులు నిలబడి వునాారు. వార్ిందరూ సామానయమైన కోయలు క్నదు.
సైనాయధిపతులు అని వారి దుసుతలు తెలియజేసుతనాాయి. వారి అిందరికింట్ల
మిందు కోయనాయక్కడి దుసుతలోు ఒక లావుపాటి వయకిత నిలబడి వునాాడు.
అిందరి చేతులోునూ తళ్ తళా మెరుసుతనాా వేట కతుతలు ఉనాాయి. వాటితో తమ
శరీరాలను తామింతట తామే చినాాభినాిం చేసుక్కింటునాారు వార్ిందరూ.
కొిండ దేవర్ పాదాలు కేసి తల బాదుక్కింటునాాడు నాయక్కడు.
ర్కతింతో ఎర్రబడిన శరీరాలు వారివి. అింతకింట్ల మరిింత ఎర్రగా
కనిప్సుతనా కళ్ళతో నిశీధుడి వైపు చూశ్వరు వార్ిందరూ.
ఇక నిలబడలేకపోయ్యడు నిశీధుడు. వారు ఎవరో తెలియగానే సపృహతప్ప
అకుడే పడిపోయ్యడు.
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చలుటి న్నరు మఖిం మీద పడగానే సపృహ తెచుచక్కనాాడు నిశీధుడు.
తనచుటూు చాలామింది గుమిగూడి ఉనాటుు గ్రహించి కనులు తెర్వక్కిండ్డనే
అలాగే కదలక్కిండ్డ వుిండిపోయ్యడు.
తగుి సవరాలతో మాటాుడుక్కింటునాారు వార్ిందరూ. ఆ మాటలు సరిగాి
అర్థిం క్నవటిం లేదు. వునాటుుిండి వారి మాటలను మిించి వినిపించిింది క్నలకనయ
కింఠిం.
"మామా....నా వైపు ఒకుసారి చూడు......ననుా దిక్కులేని దానిా చెయయక్క
మామా" అని అతని పాదాలకేసి తల బాదుక్కింటునాది.
పోయిన శకిత క్రమింగా పుింజుకోసాగాడు నిశీధుడు. కళ్ళళ తెరి్త వారి
మాటలు ఆగపోతాయేమో అని అలాగే సపృహ రానటుు నటిించసాగాడు.
"చిలుక దొరా......ఏమింటావ్?" తనక్క క్కడివైపు నుించి వచిచన ఆ
శబాునిా బటిు కోయనాయక్కడు పోతురాజు అని గ్రహించాడు. సపర్యలు చేసుతనాది
చిలుకదొర్ అని కూడ్డ తెలిసిింది.
"క్నలనాగు క్నబటిు యిింక్న ప్రాణాలతో ఉనాాడు. అదే ఇింకెవర్యినా
అయితే యీ పాటికి క్నటికి ప్రయ్యణిం కట్లువాళ్ళళ. "
"ఏమైనా రాను రాను బిండరాతిలా తయ్యరౌతునాాడు క్నలనాగు. ఇది
వర్కూ వింటరి వాడు క్నబటిు ఏిం చేసినా ఎలా తిరిగనా చెలుుబడి అయిింది.
ఇపుపడు 'తన మీద ఆధార్పడి వునా జీవి వకటి వుింది' అనా విచక్షణా జాఞనిం
వుిండనకుర్లా?"
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"తెింపరితనిం పుటుుకతో రావాలి. అలవాటు చేసుక్కింట్ల వచేచది క్నదు.
అది వునావారిని క్నలకనయలాింటి అిందాల బొమమలు క్నదు గదా. కొిండదొర్
మింత్రాలు కూడ్డ అడుాకోలేవు. "
"అయితే క్నలనాగును దెబబతీసిింది కొిండదొరేనింటావా?"
"వూరుకోిండి. భీమనా యిటు చూసుతనాాడు."
"క్నలకనయ రోదిించటింలో అర్థిం వుింది. భీమనా ఎిందుక్క అలా దిగాలు
పడిపోతునాాడు?"
"క్నలనాగు భీమనాక్క ఆరోప్రాణిం. ఇదురికీ శరీరాలు వేర్యినా ప్రాణాలు
ఒకుట్ల. అిందుకే అతని బాధ."
కోయపడుచుల గుసగుసలు నిశీధుడు విింటూనే ఉనాాడు. వారి
మాటలలో ధవనిించిన కొిండదొర్ ఎవరో? తనను దెబబతీయటిం ఏమిటో అతనికి
అర్థిం క్నలేదు. "మామూలు మూర్ఛ అయితే ఈ పాటికి తెలివి వచిచ తీరాలి.
ఇింక్న కదలకపోవటిం చూసుతింట్ల యిది మింత్ర సింబింధమైన మతుత అని
అనుమానింగా వుింది" పోతురాజు చెవిలో గుస గుసలాడుతునాాడు చిలుకదొర్.
ఆ మాటుల క్నలకనయ చెవిన పడ్డాయి క్నబోలు. ఆమె రోదన మరిింత
వుధృతమయిింది.
"మింత్రశక్కతలునా తెలు దునాను చింప్న వాడిని......యీ తూతూ
మింత్రాలక్క లింగపోయ్యవా? క్నలనాగులా చెించులను చీలిచ చెిండ్డడే న్న శరీర్ిం
ఇటువింటి క్కద్ర శక్కతలక్క లింగపోయిిందా ? మామా.....లే మామా....ననుా
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చూడు మామా.....కన్నసిం న్న నేసతిం భీమనా కోసమైనా కళ్ళళ తెరు మామా....."
అని అలాుడిపోతోింది.
ఆ పైన తన నటన కొనసాగించలేక, మెలుగా కళ్ళళ తెరిచాడు నిశీధుడు.
అది చూసి అిందరూ ఆనిందింగా నిటూురాచరు. క్నలకనయ ఒకు గింతులో
మిందుక్క వచిచ అతని గుిండలక్క కరుచుక్కపోయిింది.
ఆమెను అలాగే పొదవి పటుుకొని లేచి కూరుచనాాడు నిశీధుడు. చుటూు
వునా ్ాహతులనాిందరీా చూసి చిరునవువ నవావడు. ఆలయ ప్రాక్నర్ింలో నుిండి
తను తన గుడిశెక్క చేర్చబడినటుు గ్రహించాడు. అపపటికి అపుపడే అసలు సింగతి
తేలిచపారేయ్యలని అనుక్కనాాడు. క్నని చిలుక దొర్ మిందలిింపులు అిందుక్క
ప్రతిబింధక్నలు అయ్యయయి. విశ్రింతి అవసర్ిం అింటూ అిందరీా బయటక్క పింప్
తను కూడ్డ వెళ్ళళపోయ్యడు.
గుడిశెలో క్నలకనయ, భీమనాలు మాత్రమే మిగలారు అతనికి తోడుగా.
"నేనే తీసుకొచాచను క్నలనాగూ! తెలువారుఝామన చెలాుయ్ వచిచ గొడవ
చే్సరికి నాక్క క్నళ్ళళ, చేతులు ఆడలేదు. పోతురాజును తీసుక్కని గుడి దగిర్క్క
వచాచను. ప్రాక్నర్ిం లోపల పడిపోయి ఉనాావు" నిశీధుడి చూపులోుని ప్రశాను
అర్ధిం చేసుక్కని జరిగింది వివరిించాడు భీమనా.
వేడిపాలు రెిండు మింతలనిిండ్డ తీసుకొచిచ, యిదురికీ యిచిచింది
క్నలకనయ. ఆమెను దగిరికి లాకొుని, సగిం తను తాగ, సగిం ఆమె చేత
తాగించాడు నిశీధుడు.
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"ఈ ప్రికిదానిా పెళాళడటిం కోసిం ఎనిాపాటుు పడ్డానో తలుచుక్కింట్ల
నవువ వసుతింది. ఎలుకను చూసినా భయమే ప్లిుని చూసినా భయమే " అనాాడు
క్నలకనయ మింగురులు సవరిసూత.
"ఆఁ పెదు ధైర్యవింతుడు బయలు దేరాడు. వదుు వదునా కొ్ను పోయి,
ప్రాణాల మీదికి తెచుచకొని, నా ప్రాణాలు తీశ్వడు" ఎతిత పొడిచిింది క్నలకనయ.
వారి మాటలు విింటూ వినోదింగా నవువక్కనాాడ భీమనా.
"చెలాుయ్ మాట నిజిం క్నలనాగూ. ఎింత బలిం వునాా మనక్క
అసాధయమైన పనులు కొనిా ఉింటాయి. వాటిలో తల దూర్చటిం మించిది క్నదు"
అనాాడు మిందలిింపుగా. ఆ మాటలతో అసలు సింగతికి వచాచడు నిశీధుడు.
బాసిపటుు వేసుకొని అతని వైపు తిరిగ కూరుచనాాడు.
"రాత్రి ఒక విింత దృశయిం చూశ్వను. దాని అర్థిం తెలిసి కూడ్డ,
అప్రయతాింగా భయపడి పడిపోయ్యను. అదేమిటో మీక్క తెలుసు. దానిా గురిించి
నాక్క తెలియని విష్టయ్యలు చాలా వునాాయి. భీమనాా! ్ాహతుడిగా
అడుగుతునాాను. కటుుక్కనా పెళాళిం జవాబు చెపపటానికి నిరాకరిించిింది. కన్నసిం
నువెవవనా చెపుప." అని అడిగాడు.
చెపపవదుని నిశీధుడు చూడక్కిండ్డ సైగ చేసిింది క్నలకనయ. ఆమె అలా
చేయటిం

అనవసర్ిం.

ఆమె

సైగ

చూడక

మిందే

చెపపకూడదని

నిర్ణయిించుక్కనాాడు భీమనా.
"క్నలనాగూ ! నా ప్రాణిం అడుగు. సింతోష్టింగా ఇసాతను. ఈ ప్రశాక్క
సమాధానిం మాత్రిం నా నోటి వెింట రాదు" అనాాడు.
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నవావలో ఎడ్డవలో అర్థిం క్నక వెర్రిగా చూశ్వడు నిశీధుడు. భీమనా గూడ్డ
నిరాకరిించాడింట్ల తను తెలుసుకోకూడనిది ఏదో వుింది. ఆ మాట అనుకోగానే
అతని పటుుదల పదిింతలు అయిింది.
రాత్రి ఆలయింలో తను చూసిన కోయవీరులు మానవులు క్నదు.
మానవులే అయితే అలా భూమికి రెిండు జానల ఎతుతన గాలిలో నిలబడరు.
వారెవరో దేవతలో దయ్యయలో అయి వుింటారు. అది ఖాయిం. అయితే తను
గూడపు ఆలయింలోకి వచిచ ఆ ఏడవటిం దేనికి?
"మొదటిసారి అనుకోక్కిండ్డ ఎదురైనాయి క్నబటిు ఆ దయ్యయలక్క
భయపడ్డాను. ఈ సారి అటువింటి పొర్పాటు జర్గదు. మీరు చెపపకపోతే రాత్రికి
పోయి వాటినే అడుగుతాను?" అనాాడు బిింకింగా.
"ఏ.....ఏమని అడుగుతావు?" తడి ఆరిపోయిన గొింతుతో అనాది
క్నలకనయ.
"నిద్రపోన్నయక్కిండ్డ రాత్రిళ్ళళ ఈ జాతర్ ఏమిటని? మరాయదగా నోరు
మూ్త సరే సరి. లేకపోతే నా చుర్కతిత వాడి కొించెిం రుచి చూప్సాతను" జవాబు
ఇచాచడు నిశీధుడు.
ఎింత వదుు అనుక్కనాా ఆ మాటలక్క నవవక్కిండ్డ వుిండలేకపోయ్యడు
భీమనా. అింత నవువలోనూ నిశీధుడు అనాింత పన్న చేసాతడేమో అనా భయిం
కూడ్డ ధవనిించిింది.

12

"గొపపపని చేసాతవ్. రాత్రికి పోయి తిరిగ వసాతవేిం? చూసాతగా..... ఎలా
బయటకి పోతావో ! ఈ గడపదాటితే నా మీదే ఒట్లు" అని విసురుగా బయటకి
వెళ్ళళపోయిింది క్నలకనయ.
నెమమదిగా తను కూడ్డ

జారుక్కనాాడు భీమనా. తను అనాటుు

తనింతటతానే ఆ ప్రశాలక్క సమాధానిం తెలుసుకోక తపపదని గ్రహించి
మించింమీద మేనువాలాచడు నిశీధుడు. క్నలకనయ ఒటుుపెటిు పోవటిం పరిహాసింగా
తీసుక్కనాాడు.
చీకటి పడిన తరువాత గాని అది పరిహాసిం క్నదనని తెలిసి రాలేదు.
గూడింలో వునా పెళ్ళళక్నని పడుచులోు సగిం మింది నిశీధుడి గుడిశెలో
గుమిగూడ్డరు. వార్ిందరికీ మిందు భార్య పెటిున ఒటుు కటుుబాటును క్నదనే
ధైర్యిం లేక గుడిశెలోనే వుిండిపోయ్యడు.
ఎపపటి మాదిరి అర్ధరాత్రి అవగానే వినిప్ించాయ్ ఏడుపలు. చేతులు
నలుపుక్కింటూ, నిద్రపటుక పకుమీద పొర్ుటిం తపప మరేిం చేయలేకపోయ్యడు. ఆ
ఒకు రోజే క్నదు అలా వరుసగా ఎనిమిది రోజులు గడవగానే అతని సహనిం
నశించిపోయిింది. ఆ రోజు క్నలకనయ క్నదు. గూడింలోని వార్ిందరూ కటుుకటిునా
పోయి తీరాలని నిశచయిించుక్కనాాడు. క్నలకనయ ఏడుపులనూ, ఎతిత పొడుపులనూ
లక్షయపెటుక్కిండ్డ, చీకటి పడగానే ఆయుధాలు ఎించి పెటుుకొని అర్ధరాత్రి కోసిం
ఎదురు చూశ్వడు.
అర్ధరాత్రి వచిచింది. తొలికోడి కూడ్డ కూతబెటిుింది. రోదన ధవనులు
క్నదుకదా, కన్నసిం కీచురాళ్ళ చపుపడు కూడ్డ వినిప్ించలేదు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Kalanagu
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