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కళ్యాణ తిలకం
(ఆఖరి భాగం)

" భంచికో

చెడుకో

ఒక

అడుగు

భుంద్ుక్కవేమటం జరిగిపోయింద్వ. ఎనిన కష్టా లు
ఎద్ురై నా వెనుకంజ వేమటం కూడనిని.... " అంటూ
ఇంటి భుంద్ుక్క దారితీశాడు. అత్ను ఊహంచినటుి
డుత్ూ లేషూత రిగెత్ుత క్క రానే ఴచిచంద్వ పూటకూటి
పెద్ద భమ.
" కాంతిఴంత్మై న

తోకచుకు

ఇకుడ

చెపుక్కంటునానయు...

వెలుగుల్పన

వెద్జలుి త్ూ

ర త్యక్షం

అయింద్ని

మీయు

చూశారా

నామనలారా ? " ఆయాసానిన అణుచుక్కనే ర మ త్నం
చేమక్కండ్డ ర శనంచింద్వ.

అటుఴంటి

ర వన

వినఴలసిఴషుతం ద్ని

అనుక్కంటూనే వునానడు ఫలదేవుడు. వెంటనే త్ల
ఊపాడత్ను... అంద్రికీ అగుపంచిన వెలుగు త్భక్క
కూడ్డ కనిపంచినటుి చిత్ర వి చిత్ర మై న ఴయణ న లు జోడించి
చెపాడు.
" తోకచుకు రాక అరిశా దా మకభని అంద్యూ

అంటూ వుంటాయు... మా నగరానికి ఎటుఴంటి కీడు
వాటిలి నుననదో త్లచుకోఴటానికి బమంగా వుననద్వ. "
గద్గ ద్ కంఠంతో అంటూ ఇంటి భుంద్ునన భటిా
అయుగుల మీద్ ద్ఫుున కూలఫడిపోయింద్వ పెద్ద భమ.
ఆమ ఆందోళనను తొలగించే మాయగం స్ననహత్ులక్క
అగుపంచలేద్ు.

నిజం

చెపతే

చిటికెలో

మామం

అవుత్ుంద్వ ఆందోళన.... కాని ఆ త్యువాత్ తాభు
ఎద్ుర్కుఴలసిన

కష్టా లు

చెనలవి

కావు.

కూడఫలుక్కుననటుి మౌనం ఴహంచాయు వారిద్ద యూ.
కొద్వద స్న టి త్యువాత్ త్నను తానే షంభాళించు క్కననద్వ

పెద్ద భమ.
" నగంయంలోని ఆలయాలనినటిలోనూ పూజలూ ,

పునసాురాలు జరిపంచభని మూఴరానికి చెపుతాను...
భహారాజులవారి

పేరిట ,

ర తేయకమై న

అయచనలు

అనినంటికంటే

ఉత్త భం "

ముఴరాజులవారి

పేరిట

ఆయంభంచేమటం
అని

త్నలో

తాను

అనుక్కంటుననటుి పెై కే అనుక్కంటూ ఇంటిలోల్పకి
వెళిిపోయింద్వ.
మొలకెతిత న ఴరిగడిా యకల్పన ,

చివుళుి తొడిగిన

గోశాల ద్ూలానిన చూసిన త్యువాత్ ఆమ ఇంకెటుఴంటి
లుక్కలు

లుక్కత్ుందో

ఊహంచటానికి

ర మ తినషూత , ఆమతోపాటు లోనికి వెళిి , వెనువెంటనే
టెా భంచంమీద్

మేనులు

ఇద్ద యూ.
* * * * *

వాలాచయు

స్ననహత్ులు

అయధ రా తిర

షభమం

దాటిపోయిన

త్యువాత్

మలుక్కఴగానే వునన పూటకూటి పెద్ద భమ ,

త్ూయు

ద్వక్కున తొల్పవెలుగులు ర త్యక్షం కాకభుందే నిద్ర లే చి ,
చకచకా ఇంటినులు పాా యంభంచింద్వ.
అయచేతిలో ఇమిడే నూనెదీపాన్ననకదానిన వువుల
పాకక్క ద్ూయంగా నిలబెటిా ,
ఊడిచవేషుతం డగా ,

కిరం ద్వునన గడిా  యకల్పన

ఆమ కంటడ్డా యి మొలకెతిత న

గడిా  యకలు. చిగుయులు తొడిగిన గోశాల ద్ూలం కూడ్డ
కనిపంచింద్వ. యుగుయుగున ఴచిచ స్ననహత్ుల్పద్ద య నీ
నిద్ర లే పందామ.

వారిని

చేత్ులు

టుా కొ ని

తీషుక్కపోయి , ఆ విచితాా ల ను చూపంచింద్వ.
" అరిష్టా నిన

మీద్ుగా

కల్పగించే

ఆఴల్పకి

తోకచుకు

పోయి

ఎండిపోయిన

మోళుి

వుబషూచకం.

రాతిర

వుండద్ు

తిరిగి
మాక్క

ఈ

ర దే వం

పెద్ద మామ...

చిగుళుి
అగుపంచిన

వేమటం
వెలుగు

తోకచుకు భూలకంగా ఉద్భవించింద్వ అయివుండద్ు.

ఏ గాంధయుిలో ,

కింపుయుశులో ,

భధుమాఴతీదేవి

అందాలను చూడటం కోషం ఇటుగా ఴచిచ వుంటాయు " .
త్డుభుకోక్కండ్డ అనానడు ఫలదేవుడు.
ఒకుక్షణం నిరాఘం త్పోయి , అంత్లోనే తేయుక్కని
" నువుి భహామాటకారివి... ఴటిా మాటకారివి

కాద్ు , భరాయద్ తెల్పనిన మాటకారివి. నీ మాటల్పన నా
చిటిా త్ ల్పి కి త్క్కండ్డ వినిపసాత ను " నవుిత్ూ అననద్వ.
అత్ని బుజం మీద్ ఆపాయమపూయికంగా ఒక దెఫు
వేసింద్వ.
ఆమను

అఴత్ల్పకి

పొభమనిచెప ,

గోశాలను

వుబరం చేస్న నిని త్ను చేటాా డు ఫలదేవుడు.
" నలాి వు

జగడ్డలమారిద్వ

ద్గిగ రి కి
అద్వ....

పోక్క

నామనా...

చిననటి

నుంచీ

ఴటిా
పెంచి

పెద్ద చే సిన ననేన పొడఴటానికి చూషూత వుంటుంద్వ. " పెద్ద

కంఠంతో

హెచచరించి

చూషుకోఴటానికి

మిగిల్పన

వెళిిపోయింద్వ

నులు

పెద్ద భమ.

అలా

వెళిిపోఴడమే భంచిద్వ అయింద్వ.
ఎంద్ుకంటే ,

ఆమ

హెచచరించినటుి ,

ఫలదేవుడిని చూసి కొభుమల్పన బాయు చేమలేదా నలాి వు .
చంటిబ్లడా మా ద్వరి అత్ని ద్గిగ రి కి జరిగి ఆపాయమత్ను
ర ద్ రిశంచింద్వ.

గోశాలలను ,

వువుల

పాకలను

ఆవర యించుక్కని ఫర తి కే గామాయుి క్కటా టంఴలి , ఎయర టి
గాయాలు

రండు

ఆ

గోమాత్

భూపుయం

మీద్

అగుపషుత నానయి.
నూనెదీపు వెలుగులో వాటిని చూసి , ' అపుడే
చిల్పకిన వెనన ఈ గాయాలను వెంటనే మానుత్ుంద్వ...
పెద్ద భమను అడిగి కాషతం త్ తీషుక్కరాగలవా మిత్ర మా '
అని ఴషంత్ుడికి చెబోయాడు ఫలదేవుడు.
అంత్లోనే అగుపంచిన ద్ృవయం అత్ని వరీరానిన

ఝలుి భ నిపంచింద్వ. త్లను ఴంచి అత్ని గుండెలను
భృద్ువుగా త్డుభుతోంద్వ ఆ గోవు. ఉననటుిం డి
ర కుక్క తిరిగి త్న భూపురానిన అత్ని ద్ట్టా కే సి రాసింద్వ.
ద్ట్టా లో

వునన

శలలు

గుపుభని

సెగల్పన

వెలుఴరించటం ఫలదేవుడికి తెల్పసిఴచిచంద్వ. ఆ సెగలు
ఆ గోవును కూడ్డ షృశంచి వుంటాయి. చూషూత
వుండగానే మామం అయిపోయాయి గోవు భూపుయం
మీద్ వునన గాయాలు.
" ఎనెనన్నన త్రాల నుంచి ఎకుడెకుడో డిపోయిన

త్భను తిరిగి ఒకచోటికి చేర్చచ ర మ తానలు షపలీకృత్ం
అవుత్ునానమనన

ఆనంద్ం

ఆఴరించుక్కననవి.

త్భ

వక్కత ల్పన

ఈ

శలల్పన

ర ద్ రిశంచటం

పాా యంభంచాయి ఇవి... షందేసడఴలసిన అఴషయమే
లేద్ు... " ఆ ద్ృశాయనిన చూసిన ఴషంత్ుడు అనానడు.
ఆలషయం

చేసినా ,

భరికొద్వద స్న పు

అకుడే

నిలఫడినా ,

ద్ట్టా లో ని

ర క టించేంద్ుక్క

శలలు

త్భ

షంతోష్టనిన

వెలుగుల్పన

ర ష రించటం

మొద్లుపెడతామనన బమంతో ,

వేగంగా గోశాలను

వుబరం చేసి , ఈఴలక్క ఴచేచశాడు. అఴత్లగావునన బావి
ద్గిగ రి కి

పోయి

వారిద్ద యూ

సాననషంధయల్పన

పూరిత చే షుకోఴటం , పూటకూటి పెద్ద భమ వారిద్ద రి నీ పెద్ద
కంఠంతో పలఴటం ఒకేసారి జరిగింద్వ.
" షూర్కయద్మం అయిన పభమట ఘడిమకాలం

మా సెై నాయధయక్షల వాయు త్భ ఇంటిద్గిగ య మీక్క ద్యశనం
ఇసాత యు.

ఆలషయం

చేస్నత

భహారాజుల

ద్యశనాయధం

వెళిిపోఴచుచ... త్ియగా యండి " అంటూ చకుని అయటి
ఆక్కలోి వేడివేడిగా వునన పామసానిన ఴడిాం చింద్వ.
ఆపాయమంగా బుజించి ,

ఈఴలక్క రాబోత్ూ ,

తాభు అకుడ విడిద్వ చేసినంద్ుక్క ర తి పలం ఎంత్
ఇఴిఴలసి వుంటుందో తెలుషుకో గోరాడు ఫలదేవుడు.

" ఫర త్ుక్క తెయువు చూషుకోఴటానికి ఴచిచన మీ

ద్గిగ య ఇపుడిపుడే ఏమీ తీషుకోను.... రాచకొలువులో
క్కద్ుయుక్కని

మొటా మొ ద్టి

బృత్యం

పుచుచకోండి.

అపుడు తీషుక్కంటాను. అంత్ఴయక్క మీయు ఇకుడే
వుండ్డల్ప "

అంటూ

వారిద్ద రి నీ

సాగనంపందా

అలి రి పెటిా న

పూటకూటింటి

ఴృద్ుద రా లు.
షంకీయరాజయంలో

మజమానురాల్ప ర ఴ యత న క్క , ఆమక్క గల ఴయతాయసానిన
గురించి మాటలాడుక్కంటూ రాచవీధిలో అడుగులు
వేశాయు

స్ననహత్ులు.

పావుఘడిమ

త్యువాత్

సెై నాయధయక్షులవారి బఴంతి భుంద్ు నిలఫడి ,
కాలా

బటులక్క

తామంద్ుక్క

అకుడి
ఴచాచర్క

తెల్పమచేశాయు.
భర్క పావుఘడిమ గడిచిన త్యువాత్ వారిని
లోల్పకి
షంఴత్సరాల

పల్పపంచాడు
ఴమషుంటద్వ

సెై నాయధితి.
ఆమనక్క....

అయుఴద్వ
తెలి గా

నెయసిన

జుటూా ,

మీసాలు ,

ధఴళఴరాణ నిన

అదొకయకమై న

పొంద్వన

గుఫుయు

గాంభీరాయనిన

ఆమన

ఴద్నానికి ఆపాద్వషుత నానయి.
త్న సాసష చయయలక్క ఫహుభతిగా భహారాజుల
ఴద్ద

నుండి

భృద్ుభధుయ

పుచుచక్కనన
ధినులు

ఫంగాయు

చేషుతం డగా ,

కంకణాలు
ధఴళఴయణ పు

మీసాలను ద్ువుిక్కంటూ ర శానయధ కంగా చూశాడు.
తాభు ఎంద్ుక్క ఴచాచర్క ,

ఎఴరి నుపున

ఴచాచర్క తెల్పమచేశాడు ఫలదేవుడు. అంద్ుక్క గుయుత గా
పాపటిచేయును చూపంచభని ఴషంత్ుడికి సెై గ చేశాడు.
ఴషంత్ుడ్డని

చేమకభుందే

ద్క్షణససాత నిన

పెై కె తిత అత్నిన వారించాడు సెై నాయధితి.
" ముఴరాణి

పెద్ద భమ

ఇంటికి

భధుమాఴతీదేవి
రాఴటం ,

పూటకూటి

మాటాి డ టం

త్న

ఆబయణానిన మీక్క ఫహూకరించటం అంతా మాక్క

తెలుషు. చింత్లతోపు ద్గగ రి భంత్ర వా ద్వ ద్గిగ రి కి ఆమ
ఒంటరిగా మనమౌత్ుంటే ,

అంగయక్షక్కల మాద్వరి

మీరిద్ద యూ అనుషరించి వెళిటం కూడ్డ మా ద్ృష్టా కి
ఴచిచంద్వ. " ఉయుభు ఉరిమినటుి నన కంఠంతో ఆమన
ఆ

మాటల్పన

చెపుత్ుంటే ,

చల్పగాల్ప

వీచినటుి

జలద్రించింద్వ ఫలదేవుడి వరీయం షససాా క్షు డి మాద్వరి
నగరానిన కనిపెటుా క్క ని వునానడు ఆమన... చీకటి
వీధులోి ని కద్ల్పకలనినటినీ రికిషుత నానడు. వువుల
పాకద్గిగ య చచలు ర క టించిన షంతోష్టలను గభనించి
వుంటాడ్డ ?
గుఫగుఫలాడుత్ునన గుండెల్పన చికుఫటుా క్క ని ,
భుంగాళిమీగ నిలుఫడిన అత్ని భుఖంఴంక చూసి
చినన చియునవుి నవాిడు సెై నాయధయక్షుడు.
" ముఴరాణి ఎడల మీయు చూపన గౌయఴం , స్నవా

త్త్యత్ భభమల్పన షంప్రర త్ుల్పన చేశాయి. మిభమల్పన
కొలువులో

చేయుచకోఴటంతో

పాటు

మీక్క

అతిభుఖయమై న బాధయత్ను అగించద్ల్పచాభు... "
భరింత్

అధికం

భద్వలోని అలజడి ,

అయిపోయింద్వ

ఫలదేవుని

కాళిక కంఠహాయంలోని చచలోి

భూడు త్భక్క లభంచాయి. నాలుగఴచచ ఎపుడు
ఎలా ద్యశనం ఇషుతం దో తెల్పమని రిషథ తి . ఆ విశయానిన
భరిచిపోయి అతి భుఖయమై న బాధయత్లను త్లలమీద్
వేషుక్కంటే తాభు ఴచిచన ని నెయవేయటం ఎలా ?
అత్ని భనషుసలోని అలజడిని అణుమాత్రం గా
కూడ్డ

గభనించలేద్ు

సెై నాయధితి.

" రాక్కమారిని

ద్రిశంచిన క్షణం నుంచీ మీరిద్ద యూ మా కొలువులో
క్కద్ుయుక్కననటేి లెకు ఈ ర్కజు నుంచీ మా ముఴరాజు
షుద్ంత్ుడికి అంగయక్షక్కలుగా వుంటాయు. అనార్కగయం
పాలెై న మా ముఴరాజును కంటికి ర మాద్వరి
కాచుక్కంటారా ? " చేతిని ఎతిత ఎఴరికో సెై గ చేశాడు.
వెంటనే

అఴత్ల్పకిపోయి

అయక్షణికంలో

తిరిగిఴచాచడు ద్ూయంగా నిలఫడి వునన స్నఴక్కడు
ఒకత్ను. టుా ఴ షతరం లో భూటగటిా న కొనిన ఫంగాయు
నాణేలను తీషుక్కఴచిచ స్ననహత్ుల దోసిళిలో పోశాడు.
" మీయు చేస్న స్నఴలక్క భుంద్ుగానే ఇషుత నన బృత్యం

ఇద్వ. విశాిషంతో మీ కయత వాయనిన నియిహంచండి... "
అంటూ

ర కుక్క

తిరిగి ,

రాజ్యయధికాయులతో

ఏదో

మాటాి డ టంలో భునిగిపోయాడు సెై నాయధితి.
ఆమన త్భ ఴంక చూడకపోయినా ,

త్లలు

ఴంచి అభవాద్ం చేశాయు స్ననహత్ులు ఇద్ద యూ. మత్త గా
అడుగులు వేషూత బఴనం వెలుల్పకి ఴచాచయు.
ముఴరాజు షుద్ంత్ుడికి అంగయక్షక్కలుగా వాయు
నిమమింఫడిన వాయత , వారికంటే భుంద్ుగా బఴనం
వెలులవునన వీయబటులక్క తెల్పసిపోయింద్వ.
" ఇటిఴయకూ

వత్షంఖయను

మించి

అంగయక్షక్కలు నిమమింఫడ్డా రా ? .... అయుఴద్వభంద్వ

భత్ులుచెడి

పచిచవాళుిగా

మారిపోయాయు...

నలుఫద్వభంద్వ అషువుల్పన కోలోయాయు... ఇపుడు
మీక్క

ఴంత్ు

ఴచిచంద్వ "

వెకిురింపుగా

నవుిత్ూ

అనానయు వారిలో కొంద్యు. సానుబూతి షూచకంగా
పెద్వులు విరిచాయు భరికొంయు.
" భుంద్ుగానే ఇఴిఫడిన ఫంగాయు నాణేలను

వెంటనే

ఏదో

ఒక

నికి

వినియోగయుచుకోక్కండ్డనే

వినియోగించుకోండి...
మీక్క

ర్కజులు

భూడిపోఴచుచ " అనానయు ఇంకా భరికొంత్భంద్వ.

End of Preview.
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