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కాలకన్య
“ర్ిండి....ర్ిండి....అయ్యలారా......అమ్మలారా......పిన్నలారా....పెద్దలారా
.....ర్ిండి! చూడిండి....చూసి మెచ్చుకిండి....ర్ిండి బాబూ, ర్ిండి ......”
మాటలు ఎింత రాగయుక్తింగా, వేగింగా వస్తతన్ననయో నిశీధుడి చేతుల్లో
వున్న చ్చర్క్తుతలు అింత క్ింటే వేగింగా, ఒక్ ర్క్మైన్ ఝింకార్ిం చేస్తత గాలిల్లకి
ఎగురుతున్ననయి.
ఒక్ దాని వెనుక్ ఒక్టిగా క్కడిచేతిల్ల నుించి పైకి లేచి ఎడమ్ చేతిల్లకి
వాలుతున్ననయి. మ్ళ్ళీ వెన్వింటనే గాలి ల్లకి ఎగిరి క్కడిచేతిల్ల చేరుతున్ననయి.
నోళ్ళీ తెరుచ్చకొని సింభ్రమాశ్ురాయలతో నిలబడి ఆ హసతలాఘవానిన
తిలకిస్తతన్ననరు సాకేత పుర్వాస్తలింద్రూ. పావు ఘడియ్పాటు కొన్సాగిిందా
క్తుతల గార్డీ - వార్ింద్రి క్ళ్ీఎదుటే ఒక్దాని వెనుక్ ఒక్టిగా నిశీధుడి దిట్టీల్ల
దూరి పోయాయి చ్చర్క్తుతలన్నన.
హర్షధ్వవన్నలతో మోగిపోయిింది

ఆ ప్రద్శ్మ్ింతా.

అింద్రూ ఆ

యువక్కణ్ణి అతని నేర్పరితన్ననిన మెచ్చుక సాగారు. మ్రికొనిన విద్యలు
చూపిించమ్ని బలవింత పెటీసాగారు.
చిరున్వువతో వారి కరిక్ను తిర్సురిించాడు నిశీధుడు. గురుద్తతమైన్
విద్యలిన ఒక్సారిక్ింటే ఎక్కువ ప్రద్రిశించ రాద్ని చెపిప ర్చుబిండ దాటి పుర్
వీధిల్లకి అడుగు పెట్టీడు ద్ట్టీ సవరిించ్చక్కింటూ.
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అక్ుడికి వింద్ అడుగుల దూర్ింల్ల చిన్న తాటియాక్కల 'సావిడి' వున్నది.
పుర్ వీధిన్ పోయే బాటసారులు ఆగి విశ్రింతి తీస్తకవట్టనికి నిర్దదశింపబడిన్
సథలమ్ది. దాని ప్రక్ునే వున్న చెటుీ కిింద్ నిశీధుడి ముసలి గుర్రిం, నేల మీద్ వున్న
గడిా పర్క్లను కొరుక్కతున్నది ఓపిక్గా.
అశ్వవనికీ తన్కూ వున్న దూరానిన క్నులతోనే లెక్ు వేశ్వడు నిశీధుడు.
వెన్క్ నుించి హెచురిక్ వస్తత పోయి, అశ్వవనిన అధిరోహించి పారిపోవట్టనికి
వీలుిందా లేదా అని......
ఆ తలింపు అతని మ్దిల్ల మెదులుతూ వుిండగానే, ర్చుబిండ ద్గిిర్
నుించి అరుపులు విన్వచాుయి.
“పటుీకిండి.... పటుీకిండి.... దింగ..... దింగ...... పారిపోతున్ననడు.!”
అింతవర్కూ ప్రశ్వింతింగా న్డుస్తతన్న నిశీధుడు వెింటనే పరుగు తీశ్వడు.
క్షణింల్ల పోయి అశ్వవనిన క్టుీకొయ్యక్క బింధిించి వున్న తాటిని ఊడదీ ఒక్ు
గింతుల్ల ఎగిరి అధివసిించాడు. తల కిిందికి వించి, తోక్ను పైకెతిత పరుగు
అిందుక్కిందా

వృదాదశ్విం.

సాకేత

పుర్వాస్తలు

తమ్

తమ్

అశ్వవలను

అధిరోహించి వెన్ననడే ప్రయ్తానలు ప్రార్ింభించేసరికి సాకేత పుర్పు పొలిమేర్లు
దాటి మాయ్మై పోయిింది.
అతను పోయిన్ దారినే పోయి పటుీక్కిందామ్ని ప్రయ్తినించారు కొింద్రు
వీరాగ్రేసరులు. వారి ప్రయ్తానలేవీ ఫలిించలేదు. తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి ఇళ్ీక్క
చేరుక్కన్ననరు.
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ర్చుబిండ ద్గిిర్ ఇింకా జన్ిం గుమికూడే వున్ననరు. అింద్రూ
పారిపోయిన్ యువక్కడి గురిించే మాట్టోడుక్కింటున్ననరు.
“అబబ....అతని

హసతలాఘవిం

మాత్రిం

అసామాన్యిం

స్తమా!”

మెచ్చుక్కన్ననరు కొింద్రు.
“ఆఁ - ఆఁ అసామాన్యమే మ్న్ ర్తన శ్రేష్టీ బింగారు న్నణేల మూట
చూడ్డలాఘవింగానే కొటేీశ్వడు. ” గుసగుసలాడ్డరు మ్రికొింద్రు.
“మ్ించి పని చేశ్వడు వడీాలక్క వడీాలు క్టిీ దోచ్చక్కన్న డబబది.
నిలుస్తతిందా? న్న్నడిగితే ఆ యువక్కడిని పూలమాలలతో సతురిించాలి. ” ర్తన
శ్రేష్టీ దుిండగాలక్క బలియైన్ ఒక్ పౌరుడు గొణ్ణగాడు.
ఏమ్యితేనేిం ర్తనశ్రేష్టీ యిింటిల్ల వున్న వెయియ వర్హాలు గలోింతై
పోయాయి. చ్చర్క్తుతల గార్డీల్ల ప్రేక్షక్కలను మైమ్ర్పిించి, వారా మ్తుతనుిండి
తేరుకక్ ముిందే చెయ్యవలసిన్ పని చేసి మాయ్మ్యాయడ్డ యువక్కడు.
చీక్టి పడే దాకా సాకేత పుర్ ర్చుబిండ ద్గిిర్ అతని న్నమ్సమర్ణే
జరిగిింది.
***
మ్సక్ చీక్టుో క్ముమతుిండగా ఒక్ చిన్న గ్రామానిన సమీపిించాడు
నిశీధుడు. అపపటికి అతని వృదాాశ్విం బాగా అలపు చెింది వుింది. దానిన మ్రిింత
ఆయాస పెటీటిం ఇష్ీిం లేక్ దిగి, న్డిపిించ్చక్కింటూ గ్రామ్ింల్లకి అడుగు
పెట్టీడు.
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పదున్నిమిది వరాషల ప్రాయ్పువాడు నిశీధుడు. నూనూగు మీసాలు
ఇింకా వచీు రాన్టేో క్నిపస్తతన్ననయి. న్వివతే సొటీలు పడే బుగిలు. ఎపుపడ
న్వువతూ వుిండే పెదిమ్లు, అతనిన చూస్తత ఎవరికైన్న అదక్మాదిరి అభమాన్ిం
క్లుగుతుింది. అతని మ్న్సతతవిం కూడ్డ అలాింటిదే. ఏ రోజు కారోజు హాయిగా
బ్రతక్టమే అతని దేవయ్ిం. ర్దపటి సింగతి ర్దపు చూస్తకవచునే ధైర్యిం అతనిది.
అిందుకే స్తడిగాలికి ఎగిరిన్ పిండుట్టక్కలా వున్న చోట వుిండక్కిండ్డ దేశ్వటన్
చేస్తతన్ననడు.
నిశీధుడికి తలిోద్ిండ్రులు కాని - అకాు చెలెోళ్ళీ గాని ఎవరూ లేరు. అతని
కసిం విచారిించే వారూ లేరు. సింతోష్టించే వారూ లేరు. అతనికి వున్నద్లాో ఆ
వృదాదశ్విం. ద్ట్టీల్ల వున్న చ్చర్క్తుతలు - అవే అతని ఆసిత పాస్తతలు......ఎటువింటి
పరిసిథతిన్యిన్న ఎదురోుగల బుదిా క్కశ్లత, సాహసిం పెటీని సొముమలు.
చీక్టి పడగానే భోజన్నదిక్ములు ముగిించ్చకొని పక్ుక్క ఎక్కుతున్ననరా
గ్రామ్స్తతలు. క్ష్ీజీవులు, వారి అలవాటది. నిశీధుణ్ణి, అతని అశ్వవనిన చూడగానే
గ్రామ్ పెద్ద సాద్ర్ింగా ఆహావనిించాడు. ఎటువింటి వారినైన్న ఆహావనిించి అతిధి
సతాురాలు చెయ్యటిం వారి ప్రతేయక్ లక్షణిం.
నిశీధుడికి మాట్టోడే అవకాశ్ిం కూడ్డ ఇవవక్కిండ్డ, తన్ క్కర్రవాళ్ీను
పిలిచి అశ్వవనిన పశువుల చావడిల్ల క్టిీించాడు. వేడి వేడి వరి అన్నింతో అతని
క్షుదాబధను అింతరిింపచేశ్వడు.
చలువ దుపపటి పరిచిన్ మ్ించిం మీద్ అతనికి పడక్ వేయిించాడు.
క్డుపునిిండ్డ భుజించి పడక్ మీద్ మేను వాలాుడు నిశీధుడు. అింతవర్కూ
6

అతనికీ ఆ గృహస్తథకూ మ్ధయ ఒక్టి - రిండు మాటలు తపప మ్ర్దమీ సింభాష్ణ
న్డువలేదు.
మెతతటి తలగడ మీద్ శర్స్తు ఆనిించగానే మాగనునగా నిద్రపోయాడు
నిశీధుడు. ఆ సమ్య్ింల్లనే అక్ుడక్క చేరిన్ గ్రామ్స్తథల మాటలు అతని
క్ర్దిింద్రియాలక్క సోకాయి.
ఎిండలు కాస్త తరుణమ్ది....సరియైన్ న్నటిపారుద్ల సౌక్రాయలు లేక్
బాధపడుతున్ననరా గ్రామ్స్తథలు, ఆ గ్రామానికి ఆధ్వర్మైన్ చెరువు మెర్క్ పడిింది.
దానిన బాగు చేయిించేవారు లేరు. అిందుక్క తగిన్ ధన్ిం బాగు చేయిించేవారు
లేరు. అిందుక్క తగిన్ ధన్ిం కూడబెటీలేక్ అవసథలు పడుతున్ననరు వార్ింద్రూ.
ఆ మాటల తరావత మ్రిింకే సింభాష్ణలు జరిగాయో నిశీధుడికి
తెలియ్దు. వెయియ ఏనుగులు మీద్ పడి తొకిున్న మెలక్కవ రాన్ింత గాఢ
నిద్రపోయాడు.
***
తూరుప దిక్కున్ తొలి వెలుగులేక్ పొడచూపగానే లేచి పించల్లకి వచాుడు
గ్రామాధికారి - రాత్రి వచిున్ వాడేమో చూదాదమ్ని. మ్ించిం ఖాళ్ళగా వుింది.
దానిమీద్ పరిచిన్ దుపపటి మ్డత పెటిీ వుింది. అలాగే పోయి పశువుల శ్వలల్ల
చూశ్వడు. ముసలి గుర్రిం కూడ లేదు.
నిశీధుడు తన్క్క చెపపక్కిండ్డ పోయిన్ిందుక్క బాధపడలేదా అమాయ్క్
గ్రామ్స్తథడు. పొదుదనేన కాసత చలిది అన్నిం తినిపోయిన్టేోయితే బాగుిండేది క్దా
అని చిింతిించాడు.
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ఆ చిింతతోనే నిశీధుడు శ్య్నిించిన్ మ్ించిం ద్గిిరికి వచాుడు శుభ్రింగా
మ్డతపెటిీన్ చలువ దుపపటి మీద్ చిన్న మూట ఒక్టి వుింది. మూటకిింద్ ఒక్
తాటి ఆక్క మీద్ చ్చర్క్తిత మొన్తో వ్రాసిన్ లేఖ క్నిపిించిింది.
అవి రిండ పటుీకొని ఆ గ్రామ్ింల్ల కొదిదగా చదువనూ, వ్రాయ్నూ
నేరిున్ దేవీ మ్ిందిర్ పూజారి ద్గిిరికి పరుగెతాతడు. గ్రామాధికారి అతనితో పాటు
మ్రి కొింత మ్ింది గ్రామ్స్తథలు కూడ్డ అక్ుడ చేరారు. వార్ింద్రి సమ్క్షింల్ల
తాటియాక్క మీది లేఖను చదివాడు దేవీ ఆలయ్పు పూజారి .
“అతిధయమిచిు

ఆద్రిించిన్

గ్రామ్స్తథలక్క

న్న

వింద్న్నలు. మీ అతిధయిం మ్రుపు రానిది. రాత్రి నిద్ర
పటీబోతుిండగా మీ క్ష్టీలు విన్ననను. న్నక్క చేతన్యిన్ింత
సహాయ్ిం చేదాదమ్నుక్కన్ననను. ఈ సించీల్ల వెయియ వర్హాలు
వున్ననయి. వాటితో మీ చెరువు బాగు చేయిించ్చకొని పింటలు
పిండిించ్చకిండి. న్న లాింటి వాళ్ీక్క న్లుగురికీ అతిధయమిస్తత
వుిండిండి. అదే మీరు చేయ్గల ప్రతుయపకార్ిం.
- నిశీధుడు. ”
సించీ విపిప అిందుల్ల వున్న డబుబ లెక్ు పెట్టీడు పూజారి పది వింద్ల
వర్హాలున్ననయి.

వాటిని

చూసి

నోట

మాట

రాక్

నిలబడిపోయారు

గ్రామ్స్తథలింద్రూ, ఆ రోజుతో క్ష్టీలు గట్టీకాుయి.
ఆ రోజు నుించీ సింధయ దీపిం పెటిీ నిశీధుడి పేరు చెపిప ద్ణిిం
పెటుీకసాగారు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1911
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