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శశిబాల
ప్ద్మప్ుర్ మధ్యభాగింలో ఆగిింది అమమవనరి ర్ధ్ిం.
'శనింభవీ జయ, వనలక్మమ జయ, మహాదేవీ విజయ' అనా
జయజయధ్డవనడలక మిననా ముటాాయి - ఒక్ుసనరిగన.
ర్ధ్ిం ద్గగ రిగన నిలబడి అమమవనరి దివయమింగళమూరిిని క్ననలారన
చూడడలనే

క్కతూహలింతో,

ఒక్రి

నొక్ర్ు

తోసనక్కింటూ,

తొకిుసలాడుక్కింటునడార్ు ప్ద్మప్ుర్ ౌరర్ులక.
ఆ సింర్ింభానికి ద్ూర్ింగన నిలబడి వునాది సనింద్రి. తొకిుసలాట
తగుగముఖిం ప్డిత,ే ద్గిగరికిౌో యి అమమవనరి ద్ర్శనిం చేసనక్కిందడమని
ఆమె ఆలోచన.
ప్న్ాిండు సింవతసరనల కొక్సనరి జరిగే ఆ ప్ద్మప్ురి జాతర్లో
ర్ధ్చకనాలనన తడకి,అమమవనరికి నమసురిించిన యువతి అప్ుర్ూప్మెైన
భర్ి నన ౌ ింద్గలకగుత ింద్ట.
'అప్ుర్ూప్మెైన

వర్ుడు

నడక్క

అవసర్ిం

లేద్మామ!

నేనన

కోర్ుక్కింటునా వనడు నడక్క ద్కిుతే చడలక...' అననక్కింటూ చేత లెతిి
అమమవనరికి నమసురిించిింది సనింద్రి.
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"సనింద్రీ! నీకోసిం మిండప్ౌనరకనర్ిం ద్గగ ర్ కనచనకొని వునడాడు
సనధ్ీర్..." ఆమెక్క మాతరమే వినిపించేటటుు అనడాడు, వ్ననక్ ననించి ఒక్
వయకిి.
ఉలికిుప్డి వ్ననదిరిగి చూసింది సనింద్రి.
'సనధ్ీర్ మిండప్ౌనరకనర్ిం ద్గిగర్ వునడాడు, 'మరోసనరి చెపి జనింలో
క్లిస ౌో యాడు ఆ వయకిి.
అప్రయతాింగన

గగురపిడిచిింది

సనింద్రి

శరీర్ిం.

క్ౌో లాలక

ఎర్ాబడడాయి. గుిండెలక వేగింగన కొటుాకోవటిం ౌనరర్ింభించడయి.
'మిండప్ ౌనరకనరనలక యిప్ుిడు నిరనమననష్యింగన వుింటాయి. వద్ను
వ్ళళవద్ను...' అింటూ హెచచరిించిింది సనింద్రి అింతరనతమ.
'పరరమిించిన పయ
ర ుడు ర్మమనమని క్బుర్ు పెడత
ి ే, వ్ళ్ళళ కౌగిలిలో
వనలక్ ఏమిటే యిీ తడతడసర్ిం? నీక్క అసలక బుదిి వునాదడ?'
మింద్లిించిింది ఆమె అననరనగ హృద్యిం.
ఎటూ తేలకచకోలేక్ౌో యిింది సనింద్రి... ఏిం చేయాలో అర్థింకనక్
మధ్న ప్డసనగిింది.
'కోర్ుక్కనావనడు ద్కిుతే చడలని యిప్ుిడే గదే అమమ వనరిని
వేడుక్కనడావ్!

ఎద్నర్ుప్డి

పలిచినప్ుిడు

వ్ళళక్కిండడ

యిలా
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బిడియప్డితే. ద్కిునవనడు క్ూడడ చేజారి ౌో తడడు జాగాతి!!' మరోసనరి
హెచచరిించిింది ఆమె హృద్యిం.
క్లలో

నడిచినటుు

అడుగులక

వేసి ూ

మిండప్ిం

వ్ప్
ై ు

బయలకదేరిింది సనింద్రి. కనని, మిండవ ౌనరకనరనలనన సమీపించేసరికి
దిగజారిౌో యిింది ఆమె ధ్ెైర్యిం 'పెళ్ళుకనక్ ముింద్న యిలా వింటరిగన
క్లకసనకోవటిం మించిది కనద్న... నలకగురికీ తెలిసరి మీ క్కటుింబిం ప్ర్ువు
ప్రతిష్ా లక నడివీధ్ిలో నిలబడతడయి... తిర్ుగు, వ్నకిు తిర్ుగు...'
క్ర్ుశింగన అనాది ఆమె అింతరనతమ.
గిర్ుక్కున వ్ననతిరిగిింది సనింద్రి.
దడరికి అడా ింగన నిలబడి వ్కిలిగన నవువత నా శర్వణుడిని చూస
మాానిడి ౌో యిింది.
"సనధ్ీర్ కోసిం వచడచవన సనింద్రీ? ౌనప్ిం నీ ఆశ నిరనశ అయిింది.
ననవువ యిీ శర్వణుడితో తృపి చెిందడలిసిందే!" ముింద్నక్క అడుగువేసి ూ
అనడాడు శర్వణుడు.
పడుగు ౌనటులా వినవచడచయా మాటలక సనింద్రి క్రేణిందిరయాలక్క.
సనధ్ీర్ పరర్ు చెపి తననన మోసగిించడడు శర్వణుడు. పరరమభక్ష
యాచిించి ఎననాసనర్ుు భింగప్డడాడు తనచేత. ఇప్ుిడు అింద్నక్క ప్రతీకనర్ిం
చేయబో త నడాడు!!
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నిససహాయింగన చనటూ
ా చూసింది సనింద్రి.
నిర్జనయింగన వుిందడ ప్రదేశిం... ద్ూర్ిం ననించి వినవసన
ి నా డప్ుిల

మోతలో తనన అరిచి కేక్లక వేసనడ ఎవరికీ వినిపించద్న.
"మరనయద్గన అడిగననన... కనద్ని క్సరికొటాావ్... నీ చెలిక్తెి ల
ముింద్న వ్కిురిించి హేళన చేశనవ్. అింద్రినీ మిించిన అింద్గతెి ననేగదడ నీ
గర్విం? నీ అిందడలిా జుర్ుాకొని నీ బరత క్కనన నడి వీధ్ికి ఎకిుసనినన..."
ఇననప్ గపలకసనలక కొటుాక్కింటునాటుు వినవచిచింది శర్వణుడి క్ింఠిం.
ఇననప్సి ింభిం లాింటి అతని చెయియ సనింద్రి భుజిం మీద్ప్డిింది.
కెవువన అరిచిింది సనింద్రి. ఆ చేతిని విదిలిించి కొటిా ప్క్ుక్క ప్ర్ుగు
తీసింది.
ప్క్ప్కన నవనవడు శర్వణుడు.
ప్ర్ుగు

తీసనినా

సనింద్రి

ముింద్న

ద్యాయల

మాదిరి

ప్రతయక్షమెన
ై డర్ు, అతని సరాహిత లక ప్దిమింది.
"ననవువ కేక్లక పెటా ి ప్రయోజనిం లేద్న సనింద్రీ! నీ ప్ర్ువననిా
నలిప నడశనిం చేయక్కిండడ ఒక్ు అడుగు క్ూడడ అవతలక్క వ్యయడమ
శర్వణుడు." అింటూ సనింద్రిని సమీపించడడు శర్వణుడు.
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పెననగులాడిింది సనింద్రి... పడికిలితో ౌ డిచిింది. గోళు తో గీరిింది ఏిం చేసనడ, ఎనిావిధ్డల ప్రయతిాించినడ ఏమీ ప్రయోజనిం లేక్ౌో యిింది.
గుడా

బొ మమనన

ఎతిి నటుు

అవలీలగన

ఎతిి

భుజింమీద్

వేసనక్కనడాడడమెనన శర్వణుడు.
"తలీు ప్ద్మప్ుర్ మహింకనళీ!! కోరి ప్ూజలక చేశననన... కోవ్ల
చనటూ
ా ప్రద్క్ిణలక చేశననన... ఇదడ అింద్నక్క ప్రతిలలిం?" అమమవనరిని
తలచనకొని బావుర్ుమనాది సనింద్రి.
బిగగ ర్గన నవనవడు శర్వణుడు. "ప్ద్మప్ుర్ మహింకనళే సవయింగన
వచిచనడ, ఇప్ుిడు నిననా ర్క్ిించలేద్న సనింద్రీ... ఎింద్నక్క క్ింఠశోష్?"
అింటూ కనలితో ౌనరకనర్ దడవరనలనన మూస ప్ూౌ ద్ల మధ్యక్క నడిచడడు.
అతని సరాహిత లక ౌనరకనర్ దడవరనల ముింద్న కనప్లా నిలబడడార్ు.
ద్ూర్ింగనవునా చెటుతోప్ులో నిలబడి ఆ తతింగననాింతడ చూస
గిర్ుాన వ్ననతిరిగిన ఒక్ ఆకనరననిా మాతరిం వనరెవర్ూ గమనిించలేద్న.
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"అనడా! మనిం క్ూడడ ర్థిం ముింద్న సనము చేదు డిం!"
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అమమవనరి ర్థిం ముింద్న సనము గరిడల
మ క చేసి ననా ప్ద్మప్ుర్
యువక్కలనన

చూస,

ప్డుచనతనప్ు

వుబలాటానిా

అణుచనకోలేక్

అనడాడు సమీర్.
ఆ మాటలిా వినిపించనకోలేద్న సనధ్ీర్. అతని చూప్ు సనము
గరిడమలమీద్ లేద్న.
ప్క్ుగనామప్ు క్కలపెద్ు క్ూత ర్ు సనింద్రి జాతర్ చూడడడనికి
వచిచింది.
ఆమెనన వింటరిగన క్లకసనకొని తీరనలి! ఎలా?
ఉనాటుుిండి డప్ుిలమోత ఉచఛసనథయికి చేర్ుక్కనాది. అింద్రి
గుిండెలు ో అదక ర్క్మెైన గుబులిా రేప్ుత నడాయి ఆ వర్ుసలక.
ఆపెైన ఆగలేక్ ౌో యాడు సమీర్. చేతిలోని బాణడక్ర్ానన నేలకేసకొటిా
ముింద్నక్క అడుగు వేశనడు.
అప్రయతాింగన అతని ద్ృష్ా ర్థిం వ్ననక్ భాగననికి మర్లిింది.
గుమిక్ూడి వునా జనడనిా ప్క్ులక్క న్డుతూ ఉర్ుక్కలక
ప్ర్ుగుల మీద్ వసనినడాడు హిర్ణుయడు.
"సమీర్! సనధ్ీర్!!! ౌనరకనర్ిం ద్గిగరికి ప్ద్ిండి... మిండప్ ౌనరకనర్ిం
ద్గిగరికి!!!" డప్ుిల మోతలనన మిించి వినవచిచింది అతని క్ింఠిం.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=985

***
Read other books of Mr. Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

