ఔలియుఖ అయంబ కాలం క్రయ.పూ. 3102 సంవతసరాలు. క్రయస్త
ు తరాాత ఆటి వయకు జరిగిన కాలాన్నన కూడా ఔలుపుకుంటే
ఔలియుఖం అయంబభై 3102+2015=5117వ సంవతసయం నడుస్ుంది.

ఇ ఔలి యుగాన్నకి ఄధితి ఔలి పురుషుడు.

ఔలికి పుణ్యమత్మభలు శత్మ
ఱ వులు, పాపాత్మభలు అత్మభయులు.

ఔలి కూడ కాలం లో ఔ భాఖం. తన ఄధీనంలో వునన కాలాన్నకి ఫలాన్ననచ్చేవాడు ఔలి. ఇ ఔలి రభావం ఎంత గొదంటే బవిషమ
పురాణంలో ఒ చోట ఆలా చెఫడంది.

శో॥

ఫలాదివ విఔృషమంతే కాలేన జన బుదదమః ।

నను దూరాదిాక్రయమంతే వాతసయావన పాదః ॥

ఇ శోకాాన్నకి ఄయథం: భహా వృకాాలు సైతం ను గాలిచ్చత లాఖ ఫడ దూయంగా విసిరి వేమఫడనట్ల
ా మానవుడు ధయభ గుణ్యలన్నన ఔలి
కాలం చ్చత ఫలవంతంగా ఔలించి వేమఫడతాయి.

ఇ ఔలి రభావం ద్వాయం నందు యుఖ సంధికి మందు నుంచ్చ అయంబభైంది.

కురుక్షాతఱ సంగా
య భం జరిగిన మై ఄయిదు సంవతసరాకు ఔలియుఖం అయంబభైంది. ఄది శ్రయ ఔృషణ న్నరామణం రోజునే అయంబభైంది.
తరాాత వాయం రోజులకు శ్రయఔృషు
ణ న్న ద్వాయఔ న్నట మన్నగింది. ఇ ఔలియుఖ అయంబ కాలాన్నకి కాసు మందు వెనుఔలుగా మూడు వంశ
క్షయాలు జరిగాయి.

కురుక్షాతఱ సంగా
య భంలో కురువంశ క్షమం జరిగింది.

ఆది జరిగిన మై ఄయిదేళ్ళకు ఔలియుఖ అయంబంలో గాంధారి శాం ఆతయ కాయణ్యల వలా యాదవ కులంలో మసలం పుటిటంది.
తద్వారా యాదవ కుల క్షమం జరిగింది. ఆది నాటి యండో ద్వరుణ విషాద గటన.

శ్రయఔృషణ న్నరామణం తరాాత పాండవు తభ వంశాంకుయమ ఄరు
ు నున్న భనవడు ఄభిభనుమడ కొడుకు ఄయిన మై ఄయిదేళ్ళ
పా
ర మమనన రీకిాత్మ
ు ను హసిునకు రాజుగా చ్చసి సారా
ా రోహణ చ్చమటం జరిగింది. కొంత కాలాన్నకి మన్న కుమారుడ
శాపానననుసరించి తక్షకుడనే నాగు ఔయవగా రీకిాత్మ
ు భయణంచాడు.

ఄటికి కొడుకు జనమేజయుడు ఏడేళ్ళ సివాడు. జనమేజయుడు యుఔత వమస్తుడై సింహాసనం ఎకాుఔ తన తండర
భయణ్యన్నకి కాయణం తెలుస్తకున్న భండడా
ా డు. భూమి ైన నాఖ జాతి లేకుండా నాశనం చ్చయాలన్న సంఔలించి రత్మకాయంగా
సయయాఖం చ్చసాడు. అ యాగాగినలో డ ఄనేఔ నాఖజాత్మలు నశంచాయి.

దీన్నకి కాయకుడైన తక్షకుడు మాతఱం ఆందరసింహాసనాన్నన అశయ యించి యాగాగినలో డకుండా చివరి క్షణంలో తప్ంచుకునానడు.
ఔరోుటకుడనే నాఖం పాతాళ్ం వెళ్ళళ పా
ర ణ్యలు దకిుంచుకునానడు. సయయాఖం న్నలిపే సభయాన్నకి సయకులం లో మిగిలింది
తక్షకుడు, ఔరోుటకుడు యిదదరే. రస్త
ు తం భూలోఔంలో సంచరించ్చ నాఖజాత్మలన్నన వీరి సంతతే.

సయయాఖం వలా జరిగిన తభ నాఖలోఔ

క్షయాన్నకి సహజంగానే నాఖలోఔ రేడు నాఖరాజుకి ఄంత్మలేన్న భనోవేదన, దుఃకం

ఔలిగాయి. అ బాధలో అఖయహావేశంతో పాండు వంశాన్నన శప్ంచాడు. అ తరాాత కాలం లో దేశకాల రిసిథత్మలేమిటి?
రిణ్యమాలేమిటి? ఏం జరిగింది?

****************************************************

ఄది ఔలియుఖం మూడు వందల యాబై ఔటో సంవతసయం. ఄంటే ఆటికి నాలుగు వేల ఏడు వందల ఄయవెై అరు (4,766)
సంవతసరాల కియతం మాట.

ఔనాటి ఄరాహన వేళ్.

ఄది నలనాభ సంవతసయం.

గ్రయషభ ఊత్మవు.

ఎండలు భండపోత్మనన సభమం.

సూరుమడు న్నపులు చెరుగుత్మనానడు.

న్నలాకాశం ఄదదంలా భరుస్ుంది.

ఖఖన సీభలో ఎఔుడా భచుేకైనా ఔ భబుఫ త్మనఔ ఔన్నప్ంచుట లేదు. వడగాలులు వెచేగా ఇ చెవి నుంచి అ చెవికి
స్కుతోంది. యతనగిరి రాజమ భూభాఖంలో ఈతుయ ఄటవీ పా
ర ంతంలో న్నశశఫధం అవరించుకొనుంది. ఎండ ధాటికి బమడ
క్రకాయణమంలోన్న ఄడవి భృగాలేవీ తభ తావులు వదిలి ఫమటకు రావడం లేదు.

ఄట్లవంటి భండు వేసంగి రోజున`

ఄంతటి వడగాడునూ ఆస్తభంతయినా లెఔు చ్చమకుండా ఄటవీ మాయాంలో రయాణం సాగిస్త
ు నానడో యువకుడు. ఄతడ ఄశాం
కాలిగిటటల శఫధం మాయాం వెంట మారు మోగుతోంది. ధూళ్ళ ఎఖసి డుతోంది. ఄది రాజధాన్న యతనగిరి నఖయం నుండ ఇశానమంగా
అరావళీ యాతాలను చ్చరి ఄఔుడ నుండ ఈతుయ ఇశానమంగా వింధమ యాత పా
ర ంతాలో
ా న్న మాళ్వ రాజామన్నకి చ్చరేే రాజమాయాం.

భహందు
ర న్న ఈశ్చేశాయంను ధిఔురించ్చ ఫలిషటభైన పాల నురుగులాంటి తెలాన్న ఄశాం మీద అ యువకుడు రయాణం చ్చస్త
ు నానడు.
ఄశాం శ్వాత వయణంలో వునాన ద్వన్న జూలుకు భాఖం, తోఔ భాగాలు మాతఱం కాట్లఔ పూచినట్ల
ట చిఔుటి నలుపు యంగుతో విశ్వషంగా
అఔరిాస్ుంది. ఇ జాతి ఄశాాలు చాలా ఄరుదుగా లభిసాుమంటారు.

ఄంతటి ఄందభైన భఖ గుయయం మీద రయాణం చ్చస్ుంది కూడ ఔ స్తందరాకారుడైన యువ పురుషుడే. ఄతను ఏడడుగుల ైగా
పొడవుంటాడు. ఄతడ మక వయఛస్తస చూస్తు మాతఱం వమస్త ఆయవెై యండు లేద్వ ఆయవెై మూడేళ్ళ వమస్తస మించదన్నప్స్త
ు ంది.
వంటి మీద ఎలాంటి అబయణ్యలు ఄలంకారాలు లేవు. సాద్వసీద్వ దుస్త
ు లు ధరించాడు. కాన్న ఄతడ ఠీవి చూస్త
ు ంటే కచిేతంగా
ఎవడో ఈననత వంశ్రయుడన్న ఆటేట తెలిసిపోత్మంది.

ఄతడు క్షతిఱమ వీరుడన్న కచిేతంగా చెపొచుే. ఎందుఔంటే నడుం నుండ పొడవాటి యలో వీయ కడాం వేలాడుతోంది. ఆంకా
భుజాన విలు
ా , మూపున ఄంబుల పొది వునానయి. ఆవి గాఔ, గుయయం జీను దిగువన ఄడాంగా ఫళ్ళం, శూలం , ఫరిస వంటి అతభ
యక్షణ అయుధాలు

సిదధంగా వునానయి. జీనుకు ఄట్ల యిట్ల యండు తోలు సంచులు న్నండుగా దుస్త
ు లు, ఆతయ సామాగియ

కావలిసినంత ధనం వునానయి. మందు భాఖంలో భంచి న్నటితో కూడన సొయకామ బుయయ వేలాడుతోంది.

చూడా
ా న్నకి స్తకుమారుడలా ఔన్నస్త
ు నానడు. కాన్న ఄతడ ఄంఖ సౌషటవం చూస్త
ు ంటే న్నతమ వామయాభం, వీయ విదమల సాధనలో రాట్ల
దేలిన వీరుడన్న ఄయథభవుతోంది. సిమి ఛామ మేన్నతో ఄతడు లాగి వుంచిన వెదురు ఫదదలా వాడగా వేడగా చాలా హుషారుగా
వునానడు.

కొటేరు వంటి నాశఔ, విశాల ఫాల భాఖం, చురుకైన ఔనుదోయి న్నటయిన కోయ మీసం ఄతడలో రతేమఔతన్న చాట్లత్మనానయి.
న్నశతభైన చూపులు ఄతడ ట్ల
ట దల, కాయమదీక్షను రఔటిస్త
ు నానయి. విశాలభైన ఛాత్మ, సింహపు నడుమ, ఄజాను బాహువుతో
సాకాాత్త
ు అ చెయకు విలుకాడే వచిే తన వనాశాంై వనవిహాయం చ్చస్త
ు నానడాన్న బరమింజేస్తంతగా ఫహు స్తందరాకారుడా
యువకుడు.

ఄతడు యతనగిరి నుండ ఫమలుదేరి ఆది యండవ దినమ. ఄనువెైన చోట్ల చూసి భంచ్చసి, కింత విశయ మించడాన్నకి తగిన
పా
ర ంతాన్నన ఄనేాషిసూ
ు ఄశాాన్నన నభభదిగా పోన్నస్త
ు నానడు. ఈషణ తాపాన్నకి ఄలసిపోయిన ఄశాాన్నన భరింత బాధించటం
ఄతన్నకిషటం లేదు.

అ ఄడవిన్న యండుగా చీలుసూ
ు `

న్నలువు రేకలా వుంద్వ బాట.

ఄసలే వేసవి. అ ైన ఎయయభటిటనేల. గాలికి ధూళ్ళ ఎఖసి డుతోంది. దిగువన ఔ ఎతుయిన మిటటను ద్వటి వచిేన అ బాట
దూయంగా ఎగువన భరో ఎతుయిన మిటట వెైపు సాగుతోంది. ఔళ్ళళలు బిగించకుండా ఄశాాన్నన మందుకు పోన్నస్త
ు నానడా
యువకుడు.

ఆది ఔలియుఖ అయంబ కాలం నాటి గాధ. అ నాటి దేశకాల రిసిథత్మలు ఏయే రాజామలుండేవి మొదలయిన విషయాల మీద
కొంతయినా ఄవగాహన ఄవసయం.

కురు సాయాభౌమడు దురోమధన చఔయవరిత తనం తరాాత పాండవాఖయజుడు ధయభరాజు చఔయవరిత ఄయి మై ఄయిదేళ్ళ పాట్ల ధయభ
రిపాలన సాగించాడు. ఄశామేధ యాఖం చ్చసి భరిన్నన రాజామలు జయించి సాభంత్మలిన చ్చస్తకున్న స్తవిశాల సామా
ల జామన్నన
సాథప్ంచాడు. ఔలియుఖం అయంబభైంది. పాండవుల వాయస్తడగా రీకిాత్మ
ు రాజామధికారాన్నకి వచాేడు. తరాాత ఄతన్న కొడుకు
జనమేజయుడు చఔయవరిత ఄయామడు.

జనమేజయున్న తరాాత నాలుగు తరాలు మారేసరికి రిసిథత్మలు మారాయి. వాయస్తలు రాజామన్నన ంచుకోవటం, సాభంత్మలు
సాతంత్మ
ఱ లుగా రఔటించుకోవటంతో రాజధాన్న హసిున ఫలహీనడపోయింది. కాయణ్యలు ఏభైనా హసిున పా
ర బవం తగిా తిరిగి చినన
చినన రాజామలు ఄనేఔం ఏరాడా
ా యి. వీటిలో చాలా రాజామలకి పాండువంశ్రకులే రాజులు. అ ఔయభంలో ఏయడందే యతనగిరి రాజమం
కూడ. రస్త
ు తం ఇ రాజమం పాండువంశ్రకుడైన ధయభతేజుడనే రాజు అధీనంలో వుంది.

ఇ యతనగిరి రాజామన్నకి రాజధాన్న నఖయం యతనగిరి. శేభ సమదర త్మయంలోన్న ఎతెైన కొండకు యతనగిరి ఄన్న పేరు. ఇ కొండను
రివేషిటంచి సమదర త్మయం వయకు విసురించి నఖయం వుంది. యతనగిరి కొండ పేరు మీదు గానే ఆది యతనగిరి నఖయభైంది. ఇ నఖయం
రాధాన్నగా విసురించిన రాజమం గాఫటిట యతనగిరి రాజమం ఄయింది.

యతనగిరి కొండ ైన కోటలు పేటలతో దుయాం వుంది. కొండ ైకి చఔుటి రాచబాటతో బాట్ల విశాలభైన భటా ద్వరి కూడ వుంది. ఇ
నఖరాన్నకి ఄనేఔ యహద్వరులతో బాట్ల దద ఒడ రేవు కూడా వుంది. ద్వంతో యతనగిరి దద వామపాయ కూడలి కూడా. రేవులో
ఎపుడూ దేశ విదేశ నౌఔలు ఄనేఔం వచిే పోత్తంటాయి.

అనాటికింకా భనుషులు పొడఖరులే.

పురుషుల సరాసరి ఎత్మ
ు ఏడు నుంచి ఏడుననయ ఄడుగులు. సీుళ సరాసరి ఎత్మ
ు అరు నుంచి అరుననయడుగులు. నాటి రజంతా
శయ భ జీవులు. సంపూయణ అరోఖమంతో స్తక శాంత్మతో జీవించ్చవారు. వారి రధాన వృత్మ
ు లు వామపాయం, వమవసామం, చ్చల వేట, శు
సంద, కుల వృత్మ
ు లు. అ రోజులో
ా శేభ సమద్వ
ర న్నన (ఄరేబియా సమదరం) యతనదధి ఄన్న ప్లిచ్చవారు. యతనగిరి కొండకు అ
పేరు రావటాన్నకి కూడా సమీ సమదరంలో యతానలు

లభించటమే కాయణం. దకిాణ సమద్వ
ర న్నన (హందూ భహా సమదరం)

యతానఔయ దధిమన్న, త్తరు సమద్వ
ర న్నన (ఫంగాళ్ళఖాతం) భహాదధిమన్న వమవహరించ్చవారు.

ఆఔ సరిహదు
ద ల విషయాన్నకొస్తు`

ఇ యతనగిరి రాజామన్నకి స్తదీయఘభైన శేభ సమదర త్మయం సరిహదు
ద గా వుంది. ఈతురాన నయభద్వ నది వయకు విసురించి వుంది.
దకిాణ్యన కుంతల రాజమం (ఔరానటఔ) సరిహదు
ద . ఆఔ త్తరు దకిాణ దిశలో తిఱలింఖదేశం (తెలుగు) త్తరున విదయబ (పూయా
భీషభకున్న రాజమం. రుకిభణీదేవి పుటిటన రాజమం), ఆఔ ఈతుయ ఇశానమంగా మాళ్వ రాజమం

సరిహదు
ద గా ఖల

విశాల రాజమం యతనగిరి.

ఄటో
ా యతనగిరితో బాట్ల, హసిున, భఖధ, కోసల, కౌశాంబి, కాంభజ, గాంధాయ, ఄయోధమ, భతసమ, ద్వాయఔ, భధుయ, పాంచాల,
సాళ్ా, విదేహ, బాహీాఔ, చౌది, శూయస్తన, ఄంఖ, వంఖ, ఔళ్ళంఖ, ఔరూషటళ, కాంచి, పాండమ, కాశ్ర, కుంతల, ఄభయ ఔటఔం,
ఫరహభదేశం(ఫరాభ) మొదలయిన చినన దద ఄనేఔ రాజామలుండేవి.

వీటిలో యతనగిరితో బాట్ల ద్వాయఔ, కోస, కాశ్ర, ఄయోధమ, భధుయ, భఖధ, కౌశాంబి, కాంచీపుయ రాజామలు సంనన రాజామలుగా
పేరు పొంద్వయి. ఇ రాజామలతో వయతఔ వామపారాలకు దేశవిదేశ్ర వయతకులు ఄధిఔ అసకిత చూపేవారు. ఄలనాటి ధయభరాజు రభువుల
స్తరిపాలనను తలప్ంజేసూ
ు ధరాభతేజుడు రాజామన్నన స్తభిక్షంగా రిపాలిస్త
ు నానడు.

సరిగా
ా ఇ తరుణంలోనే యతనగిరి కోటలో ఒ విషాదం. రభువు ధయభతేజకు ఒ ఔషటం ఏయడంది. సరిగా
ా ఄపుడే అ క్షతిఱమ వీరుడు
యతనగిరి నఖయం వదిలి ఫమలుదేరాడు. తను ఎందుకు ఫమలుదేరాడో ఄతడకి తెలుస్త.

కాన్న ఎఔుడకి వెళ్ళళలో తెలీదు.

ఄది తెలుస్తకునే రమతనంలోనే ఄడవి బాట టా
ట డు. ఔ విధంగా ఆది ఄతన్నకి ఖభమం తెలీన్న రయాణమే. ఄడవి బాటన
రయాణం సాగిస్త
ు నన అ వీయ యువకుడ ఄశాం ఔయభంగా యండో కొండ ైకి కూడా చ్చరుకుంది. ద్వరిలో ఎఔుడా కింత విశాయంతికి
ఄనువెైన చోట్ల ఔన్నంచ లేదు. ఄశాాన్నన సరిగా
ా కొండ మీద బాట భధమ న్నలిప్ సొయకామలోన్న కొంచెం న్నరు తాగాడు. చలాన్న
న్నటితో మఖాన చెభట ఔడుకుున్న ైత్మండుతో మకం త్మడుచుకుంటూ ఒసారి చుటూ
ట రికించాడు.

ఔనుచూపు మేయ ఎగువన కొండ దిగువకు పోత్మనన బాట న్నరాభనుషమంగా వుంది. వెనఔ వెైపున ఄయధజామ కియతం తనకు ఎదురు
డన బిడారు గుంపు (వయతఔ సమహం) ఄట్ల ఔు ఏటవాలుగా బాట వెంట దిగువ కొండవైకి తభ వాహనాలు, సరుకులతో
సాగిపోత్త చీభలబారులా ఔన్నస్త
ు నానరు. స్తదూయ పా
ర ంతం వయకూ ఎట్ల చూసినా క్రకాయణమం. శేమాన దూయంగా భైద్వన
పా
ర ంతంలో ైకి లేస్త
ు నన పొఖను ఫటిట ఄఔుడేదో ఄటవిఔ గూడం వుందన్న వూహంచాడు.

ఎఔుడోచోట కింత విశయ మించ్చ ఈదేదశంతో ఄశాాన్నన వృక్ష ఛామలో
ా కి ఄదిలించబోత్త చివరి క్షణంలో అ రమతానన్నన
వియమించుకునానడు. చుటూ
ట వృక్షశాకల మీద విశాయంతిగా వునన కిా సమూహాన్నన ఖగ్గాలుగా క్షసారి గాలో
ా కి లేచి ఔకావిఔలెై తలో
దిశగా ఎగిరి పోత్మనానయి. అ దృశమం చూడగానే యువకుడ మకంలో అశేయమం పొడ చూప్ంది.

సందేహం లేదు. చెటా మాట్లగా ఎవరో వస్త
ు నానరు. ఎవయది? భనుషులా..? భృగాలా...? శత్మ
ఱ వులా...? ఏమీ ఄయథం గావటం
లేదు. న్నంగికఖసిన కు
ా లు అ పా
ర ంతం లోనే చకురు
ా కొడుత్త ఆంకా ఄరుసూ
ు నే వునానయి. గాలి భరింత వేడకుుత్మననట్ల
ట ంది.

ఏం జరుగుతోందఔుడ!

న్నశతంగా ఖభన్నస్త
ు నానడు.

ఆంతలో ఔ కొమభ బూయ శఫధం బిఖాయగా విన వచిేంది. ద్వన్నన ఄనుసరించి భేరీనాదం ఔటి లమ ఫదధంగా మో
ల ఖటం
అయంభించింది. అ శబా
ధ లకు భరింత విభా
ర ంతి చెంద్వడా యువకుడు. అ శబా
ధ లకు యుద్వ
ధ నుబవం ఖల ఄతడ వనాశాం బిఖాయగా
సకిలించి ఔదం తొఔునాయంభించింది.

భేరీనాదం, కొమభ బూయ ఆవి యండూ యుదధ సంక్షతాలు. ఆంత న్నశశఫధంగా ఆంతటి ఄఔసాభత్మ
ు గా ఆటికిపుడు యుద్వ
ధ న్నకి
తలడుత్మనన ఆరువరా
ా లు ఎవరు? అటవిఔ తండాలేవెైనా యుద్వ
ధ న్నకి సననదధభయామయా? తనకు తెలీకుండానే
యుదధక్షాతఱంలోకి రవేశంచాడా? రమాద్వన్నన ఎదురోుబోత్మనానడా? రిసరాలిన న్నశతంగా ఖభన్నసూ
ు రిరి విధాలా
యోచిస్త
ు నన అ యోధ యువకున్నలో ఎనోన సందేహాలు. భయనోన ఄనుమానాలు. ఄరమతనంగానే ఄతడ కుడచ్చయి కడాం ప్డ
మీద డ బిగుస్తకుంది.

ఆంతలో రిసయ పొదు చెటా మాట్ల నుండ విచితఱభైన దుస్త
ు లు, అబయణ్యలు ధరించిన అటవికులు అయుధాలు ఎకుుటిట
ఫమటికి రావడం ఔన్నంచింది. చూస్త
ు ండగానే స్తమారు వంద భంది సాయుధలెైన అటవికులు వృతా
ు కాయంలో ఄతడన చట్ల
ట
మటిట ఎడంగా న్నలఫడా
ా రు. ఄటిగా
ా న్న అ యుదధ సనానహభంతా తన కోసమేననన సంఖతి అ యువకున్నకి ఄయథం కాలేదు.
ఄయథంకాగానే కింత అశేయమ సంబరమాలకు లోనయామడు. ఎందుఔంటే వాళ్ళంతా శత్మ
ఱ సైన్నకులు కారు, అటవికులు. ఄందునా
నాగాలు. యతనగిరి ఄడవులో
ా ఎఔుడా నాగాలు న్నవశస్త
ు ననట్ల
ట గా ఆంత వయకు తను వినలేదు. ఄదే ఄతన్న అశేరామన్నకి కాయణం.

వీళ్ళంతా ఎఔుడ నుంచి వచాేరు? ఎందుకొచాేరు? తనను చుట్ల
ట మటటడంతో వీళ్ళ ఈదేదశం ఏమిటి? ఆలాంటి నాగా తెఖ
అటవిఔ జాత్మలు కొన్నన వింధామ యాతాల ైన ఄవతల ఎఔుడో ఈతుయ భూమలను
ద (నాగాలాండ్) న్నవశసాుయన్న వినానడు.
ఄలాంటి జాతికి ఇ దకిాణ ఄడవులో
ా ఏం న్న?

ఆదే విషయాన్నన త్మవరంగా అలోచిస్త
ు నానడా యువకుడు. ఄశాాన్నన ఈనన చోటే తిపుత్త వాళ్ళన్న న్నశతంగా ఖభన్నస్త
ు నానడు.
చూస్త
ు ంటే తన ఄంచనా సయైనదేనన్నప్ంచింది. వాళ్ళంతా నడుంకి జంఔ చరాభలు అచాఛదనగా ధరించారు. ఛాత్మకి ఄడాంగా సయ
కుబుసం వేస్తకునానరు. కాళ్ళకు వెండ తోడాలు, భడలో ఔరా
ణ బయణ్యలుగా వెండ అబయణ్యలు ధరించారు. మకమంగా డఖ
విప్న వెండ నాగాబయణ్యన్నన తల మీద కిరీటంలా ధరించారు.

విచితఱభైన విషమం, వాళ్ళళ యుదధభేరీ మోగిసూ
ు తన మీద యుదధం రఔటిస్త
ు నానరు. అయుధాలు ఎకుుటిట యుదధ సననదు
ధ లెై
వునానరు. కాన్న యుదధం అయంభించటం లేదు. ద్వడకి సిదధంగా వునానరు. కాన్న ద్వడ చ్చమటం లేదు. ఄంతా ఏఔ కాలంలో
కుడపాద్వన్నన నేలకు తాటిస్త
ు నానరు. ద్వంతో వెండ తోడాలు లమఫదధంగా శఫధం చ్చసూ
ు వాతావయణ్యన్నన భరింత
వేడకిుస్త
ు నానయి. తననే న్నశతంగా చూసూ
ు పామ బుస కొడుత్మననట్ల
ట విచితఱభైన శఫధం చ్చస్త
ు నానరు.

తనకు యాబై ధనువుల దూయంలో వలయాకాయంలో చుటిట వునన అ నాగాలు ఆంత హడావుడ చ్చస్త
ు నానరు గాన్న ఔుడూ తన
వెైపు ఔదిలి మందుకు రావడం లేదు. ఆంతక్ర యుదధం వాళ్ళళ అయంభిసాురా లేఔ తను మొదలు టా
ట లా? ఔలఫడన్న శత్మ
ఱ వు మీదకు
తెఖఫడటం నామమసభభతం కాదు ఖద్వ! ఏం చ్చయాలి? అ వీయ యువకున్నక్షమీ ఄయథంగావటం లేదు. లిులు... గడమలు
ఔరిగిపోత్మనానయి గాన్న రిసిథతిలో మారు లేదు.

ఆపుడు తనేం చ్చయాలి?

ఄశాాన్నన ఄదలించి వాళ్ళన్న ద్వటి తన ద్వరిన వెళ్ళళ పోవటమా? లేఔ వీళ్ళ సంఖతేమిటో తేలుేకోవడాన్నకి తలడ ఄంత్మ
చూడామా? ఏం చ్చయాలి? ఒ ఔు ఎండ మాడేేస్త
ు ంది, భరో ఔు వడగాలి. నాలుఔ ప్డచ ఖట్ల
ట కు పోతోంది. చెభటలతో
దుస్త
ు లు తడసిపోత్మనానయి. దీన్నకి తోడు, జయఖన్న యుద్వ
ధ న్నకి అరాబటం ఎకుువననట్ల
ట కొమభబూయ భేరీనాద్వల శబా
ధ లు
భరింత చికాకును, కోపాన్నన ఔలిగించాయి.

వీళ్ళ వమవహాయం ఏమిటో తేలుేకోకుండా మందుకు సాఖటం భంచిది కాదన్నప్ంచింది. వెంటనే విలు
ా ఄందుకున్న యండు బాణ్యలు
సంధించాడు. ఄది చూసి గొలు
ా న ఄరుసూ
ు అయుధాలు ఎతా
ు రు నాగా వీరులు. వాళ్ళ అరాబటాన్నన టిటంచుకోకుండా యండు

బాణ్యలను ఏఔకాలంలో రయోగించాడు.

ఝంకాయం చ్చసూ
ు గాలిన్న చీలుేకళ్ళళన బాణ్యలో
ా ఔటి సూటిగా కొమభ బూయను తాకి యండు మఔులు చ్చసింది. యండో బాణం
భేరీన్న తాకి ధాంసం చ్చసింది. ఄంతవయకు వాటిన్న ఏఔధాటిగా వాయిస్త
ు నన నాగాలు యిదదరూ బమంతో ఎగిరి వెనకిు దూకారు.
భరో యండు బాణ్యలు ఄందుకునానడా వీరుడు. ఆంతలో ఔ ఫలిషటభైన ఔంచయ గాడద పొదలను విరుఖదోస్తకొంటూ మందుకు
రావడం ఔన్నంచింది. ద్వన్న మీద వమస్త భళ్ళళన వృదధ నాగా నామకుడు ఔడు కూచునునానడు. ఄతడు ఄశాం మీది వీరుడన
శాంతించభననట్ల
ట యండు చ్చత్మతో సైఖ చ్చసూ
ు నాగా భాషలో ఏదో ఄరుస్త
ు నానడు. ఄతడన చూడగానే బాణ్యలు రయోగించ్చ
ఈదేదశం వియమించుకునానడు ఄశాఔ వీరుడు. తనను సమీప్స్త
ు నన ఔంచయ గాడదను, అ నాగా నామకుడన న్నశతంగా
చూడసాగాడు.

********************************************************

సరిగా ఄఔుడకి చాలా దూయంలో దిగువన భరో చినన కొండ వుంది. ఄంత కియతమే బిడారు గుంపు ఔటి అ కొండ ైకి చ్చరుకుంది.
ఄటికి భజన సభమం మించటంతో వాళ్ళంతా కొండ ైకి చ్చరుకోగానే చెటా న్నడన తాతాులిఔంగా భజలీ చ్చసారు.

ఇ బిడారు గుంపు నల రోజులు కిందట మాళ్వ రాజమ రాజధాన్న ఄవంత్మ నఖయం (ఈజుయిన్న) నుండ స్తమారు ఏడు వందల భంది
వయతకులు వారి సరుకులు, వాహనాలు, నౌఔయాతో ఫమలుదేరింది. మాయాంలో వివిధ నఖరాలు, టటణ్యలో
ా వామపాయం కోసం అగిన
వాళ్ళళ అగిపోగా, ఄఔుడ బిడారులో చ్చరిన వయతకులు చ్చరి వస్త
ు ండగా ఆటికింకా స్తమారు యండు వందల భంది వయతకులు వారి
సరుకుతో కూడన ఫండు
ా , నౌఔరు
ా అ గుంపులో వునానరు. వీళ్ళంతా యతనగిరి నఖయం చ్చయగానే రయాణం మగుస్త
ు ంది. యతనగిరి
నుండ ఒడలో రయాణం చ్చయాలిసన వయతకులు కూడ వారిలో వునానరు.

బిడారు గుంపు ఫమలుదేరి రయాణం చ్చస్ుందంటే చినన వూరే ఫమలుదేరి తయలిపోత్మననట్ల
ట ంట్లంది. ఇ వయతకులు
సమూహభంతా బిడారు యక్షణ వమవహాయం చూస్త బిడారు నామకున్న అధీనంలో వుంట్లంది. ఇ నామకుడు అయా మారా
ా లో
ా
ఎంతో ఄనుబవం న్నండన వాడై వుంటాడు. ఄతడ చ్చతికింద యుదధ విదమలు తెలిసిన స్తశకిాత్మలెైన భనుషులు ఄశాాల మీద
అయుధాలతో ఄనుసరిసూ
ు బిడారు యక్షణ బాధమత న్నయారితసూ
ు ంటారు.

ఄడవి మారా
ా లో
ా దోప్డ దంఖలు, ఫందిపోట్ల దంఖల నుండ కాపాడుతారు. ఔృయభృగాలిన తరిమేందుకు ఄవసయభైన డోలు
వాద్వమలు, డపు, బాణ్యసంచా కూడా వెంట వుంటాయి. మాయాంలో ఎఔుడ భజలీ చ్చయాలి, ఎఔుడ వాగు వంకు ద్వటాలి, ఏ

మాయాం స్తయకిాతంగా వుంట్లందనే విషయాలు బిడారు నామకున్నకి క్షణణంగా తెలిసి వుంటాయి.

నామకుడు ఎపుడూ ధైయమసాహసాలు ఔలిగి, ఄనుబవం ండన వాడై వుంటాడు. అ విధంగా వయతకులిన ఔ నఖయం నుంచి భరో
నఖరాన్నకి స్తయకిాతంగా చ్చరుస్త
ు ననందుకు బిడారు నామకుడు వయతకుల నుండ రుస్తం త్మస్తకుంటాడు. రయాణంలో వాయం రోజుల
తరాాత ఇ బిడారు ఄవంతికి తిరుగు రయాణభవుత్మంది.

బిడారు నామకుడు తపు చ్చస్తు ఎంత రమాదం జరుగుత్మందో న్నలోపాఖామనంలో ఒ చోట వివయంగా చెఫడంది. శన్న రభావం
చ్చత ఄడవుల పాలెైన నలభహారాజు తనతో బాట్ల ఔషట డుత్మనన భహారాణ దభమంతి ఔషటం చూసి బాధ డతాడు. తాను
వెళ్ళళపోతే తనయినా పుటిటంటికి చ్చరి స్తకడుత్మందన్న అశ డతాడు. రాతిఱకి రాతిఱ అభను నటటడవిలో వదిలి తన ద్వరిన
వెళ్ళళపోతాడు

బయత జాడ తెలీన్న దభమంతి దుఖ్ఖిత్మరాలెై చ్చస్తది లేఔ పుటిటంటికి ఫమలుదేరుత్మంది. ద్వరిలో ఔన్నంచిన ఔ బిడారు గుంపు వెంట
తను పుటిటన రాజామన్నకి నడఔ సాగిస్త
ు ంది. చాలా దద బిడారు సమూహం ఄది. ఄందులో ఎందరో వయతఔ వామపారులతో బాట్ల
త్మయథయాత్మఱకు, బిచేగాళ్ళళ ఆంకా ఆతయ ను మీద వూళ్ళకు వెళ్ళ
ు నన వాళ్ళళ యిలా ఎందరో తభ సాసథలాలు వదిలి బిడారుతో
రయాణం చ్చస్త
ు నానరు.

ఔ రాతిఱ వాయంతా ఔ లోమ పా
ర ంతంలో భజలీ చ్చసారు. ఄయితే ఄయధరాతిఱ ఏనుగుల సమూహం న్నళ్ళ కోసం భడుగు వెైపు పోత్త
ఄట్లగా వచిే బిడారు భజలీ మీద డా
ా యి. బిడారు నామకున్న ఄవగాహనారాహతమమే అ బిడారు పాలిట శాభైంది. ఄది
ఏనుగుల రాఔపోఔలు సాగించ్చ ద్వరి. చీఔటాలో ఔుసారిగా ఖగ్గాలు చెలరేగింది. ఫదిరిన ఏనుగు గుంపు బిడారు భజలీన్న ధాంసం
చ్చసాయి. దరికిన వాళ్ళన్న కాళ్ళతో తొకిు తొండంతో కొటిట చంపేసాయి.

ఏనుగు కోపాన్నకి బిడాయంతా సయానాశనభైపోయింది. ఎందరో చన్నపోగా, కొందరు పారిపోయారు. విలువెైన సయకు, ఫండు
ా
ధాంసభయామయి. ఎలాగ్గ అ బమంఔయభైన విత్మ
ు నుండ ఫమట డన దభమంతి ఄషటఔషా
ట లు డ చివయకు పుటిటంటికి
చ్చరుత్మంది. బిడారు నామకుడు ఄసభరు
థ డైతే ఎంత నషటం జరుగుత్మందో చఔుగా వివరించిన సంగటన యిది.

బిడారులంటేనే వయతఔ సమూహం.

దేశ విదేశాలతో బాట్ల కండాంతరాల వయకు భూమాయాం గుండా, జలమాయాం వెంట ధనాయునే ధ్యమమంగా ఎండనఔ వాననఔ స్తదూయ
పా
ర ంతాల వయకు వెళ్ళళ వచ్చే ఄనాటి వయతకులే భాయత కండం ఓననతామన్నన దిశదిశలా వామప్ంజేసారు. వారి వలానే భాయత కండం
ఔ అధాభతిభఔ క్షందరభన్న, రాజామలు సయాతోమకంగా ఄభివృదిధ చెందిన ధనవంతభైనవన్న విదేశ్రయుకు తెలిసింది. ఄనేఔ సాహస
గాధ రచారాన్నకి కూడా వారే కాయణం.

విశా విజేత ఄలెగా
ు ండర్ గ్రయస్త దేశం నుండ ఈతుయ భాయతం వయకు జయించుకొచిేనా, ఖజన్న భహభభదు దిహడుసారు
ా దండతిు
వచిే స్భనాధ అలమ సందలను దోచుకళ్ళళనా, పామీరు పీఠభూమి నుంచి బాఫర్ ఄనే భంగ్గలిమన్ ఆండయాకు దండతిు
వచిే షరా
ా ను ఒడంచి హసిున సింహాసనం ఎకిు మొఖలాయి రాజమం సాథప్ంచినా, ఆలా భాయత భూమి తయచూ విదేశ్రయుల
దండయాతఱకు గురికావటాన్నకి కాయణం నాటి దేశవిదేశ్ర వామపారుల మూలంగా ఔథలు ఔథలుగా ఆఔుడ స్తసంననభైన రాజామల
గురించి వినటమే.

రస్త
ు తం కొండైన తాతాులిఔంగా భజలీ చ్చసిన బిడారు నామకున్న పేరు బలా
ా తకుడు. ఄవంత్మ నఖరాన్నకి చెందినవాడు. యాబై
సంవతసరాల వమస్త. ఏడడుగు ఎత్మ
ు న ఫలిషటంగా పోతపోసిన నలాన్నన్న విఖయహంలా వుంటాడు. చింప్రి జుత్మ
ు , గుబురు ఖడాం,
భధియ స్తవించటంతో ఎయయబారిన ఔళ్ళతో చూడా
ా న్నకి రాక్షస్తడన తలప్సాుడు. కాన్న వమకితఖతంగా భన్నషి చాలా భంచివాడు. విడగా
బాట సమీంలో చెటా న్నడన నులఔ భంచం మీద విశయ మించాడు.

అ కాలంలో నాలుగు విధాలయిన రయాణ మారా
ా లుండేవి. ఄవి ఔటి భూమాయాం, యండు జలమాయాం, మూడు శంకు మాయాం,
నాలుగు అకాశ మాయాం లేద్వ వాయు మాయాం.

వీటిలో భూ మాయాం, జల మాయాం ఄందరికి తెలిసినవే. మూడవదైన శంకుధం ఄంటే ఄతి రమాద ఔయభైన యాత సానువుల వెంట
రయాణం. చాలా దుయాభభైన మారా
ా లవి. ఆఔ నాలుఖవదైన వాయు మాయాం విచితఱభైంది.

రయాణ సౌఔయమం లేన్న దద నదులిన స్తవిశాలభైన సమదరపు ఔమమలిన, నడవడాన్నకి ఄవకాశం లేన్న బమంఔయభైన లోమ
పా
ర ంతాలిన ద్వటవలసినపుడు ఇ వాయు మారా
ా న్నన ఎంచుకొనే వారు.

అ కాలంలో ఖండభేరుండ కు
ా లన్న, రాక్షస రాఫందులన్న యిలా దద దద కిా జాత్మలుండేవి. ఄవి ఖఖన మాయాంలో అహారాన్నన
వెదుకొుంటూ నదులు, కొండలు లోమలిన ద్వటి తిరుగుత్త వుంటాయి. అ పా
ర ంతాన్నన ద్వటవలసి వచిేన భన్నషి ఄపుడే
చంప్న ఄడవి గొయయ, దుప్లాంటి ఏదో ఔ జంత్మవు చరాభన్నన వలిచి ద్వన్నన ఔపుకొన్న కొండ మీద డుకునే వారు.

ఄట్లగా వచిేన రాక్షస కిా ఄదేదో చచిేన జంత్మవనుకొన్న ద్వన్నన ఫలభైన తన గ్గళ్ళతో టిట ఎత్మ
ు కు పోత్మంది. ఄది లోమను
లేద్వ ఔమమను ద్వటి అకాశంలో రయాణం చ్చసూ
ు ఄవతలి పా
ర ంతంలోకి తన గూటికి చ్చరి కు
ా లకి అహాయంగా వేస్తవి. రయాణంచిన
సాహసికుడు జంత్మ చరాభన్నన వాటికి వదిలి కిా ఔంట డకుండా గూటిలోంచి తప్ంచుకొన్న తన ద్వరిన వెళ్ళళవాడు.

నుగుయైదుగురు రయాణంచవలసి వచిేనపుడు ఆదే విధంగా మిగిలిన వాళ్ళళ కూడా వచ్చే వయకు వేచి వుండ తరాాత తభ
అయుధాతో గుంపుగా సాగిపోయే వారు. ఆలా శంకు ధం గాన్న వాయు ధం గాన్న యండూ ఎంతో సాహస వంత్మలుగాన్న చ్చమలేరు.
కోుసారి పా
ర ణ్యలు పోయే ఄవకాశం వుంట్లంది.

రస్త
ు తం బిడారు నామకుడైన బలా
ా తకుడకి ఇ నాలుగు థాలు ఄనుబవమే. ఖతంలో ఎనోనసాహసాలు చ్చసూ
ు స్తదూయ పా
ర ంతాల

వయకు రయాణం చ్చసిన ఄనుబవం ఄతడది. ఔసారి ఆలాగే ఫరహభదేశం (ఫరాభ) రయాణం చ్చసూ
ు ఫరహభ పుతా
ఱ నదిన్న ద్వట వలసి
వచిే వాయు ధంలో వెళ్ళళడు. అ కిా గూటికి చ్చరే లోలే ద్వన్న కాళ్ళ నుండ ట్ల
ట తప్ జారి భూమికి నూరు ధనువుల ఎత్మ
ు
నుండ కింద డా
ా డు. ఄటో
ా చన్న పోవలసిన వాడు ఄదృషటవశాత్త
ు ఔ ఎతుయిన వట వృక్ష శాకల మీద డాంతో ఫరతికి
పోయాడు.

ఄపుడు ఎడం కాలికి తగిలిన దఫఫ మూలంగా ఆటిక్ర ఒ కాలు ఎతెుతిు వేసూ
ు నడుసూ
ు ంటాడు. ఄతడ ఄశాం ఫలిషటభైంది
కావటం చ్చత ఎంత దూయభైనా స్తనాయాసంగా ఄతడన త్మస్తకు పోత్తంట్లంది.

వృక్ష ఛామలో నులఔ భంచం మీద విశయ మించిన బలా
ా తకుడకి స్తవకుడొఔడు జొననరొట్టటలు, ట్ల
ట తేన అహాయంగా ఄందించాడు.
నులఔ భంచం మీద లేచి కూచున్న జొన్న రొట్టటలిన తేనలో మంచుకున్న తిన సాగాడు బలా
ా తకుడు.

వయతకులు, స్తవకులు, బలా
ా తకుడ నూటయాబై భంది యక్షకులు, జంత్మవులు, గురా
ర ంతభంతా
య ల ఄరుపులతో అ భజలీ పా
కోలాహలంగా వుంది. ఄంత రొణగొణ ధాన్నలో కూడ కొండ దిగువ నుంచి బాట వెంట ఔ ఄశాం వేఖంగా వస్త
ు నన గిటటల శబా
ధ న్నన
చెవులు సి ఖటా
ట యి. భంచ్చసూ
ు నే దృషిటన్న ఄట్ల సారించాడు బలా
ా తకుడు.

********************************************

పళ్ళళన కాస్త
ు నన భంట్లట్టండలో`

యతనగిరి వెైపు నుండ కొండ ైకి సాగే బాట వెంట ఎగువన రుగు త్మస్ుందో హమమ. ద్వన్న గిటటల వెంట ఎయయటి ధూళ్ళ ఎఖసి
డుతోంది. గిటటల శఫధం రతిధాన్నసూ
ు చాలా దూయం విన్నస్ుంది.

ఄది భచేల గుయయం.

తెలుపు మీద ఎరుపు భచేలు ఔలిగిన బాడఫ (అడు గుయయం). సాధాయణంగా ఇ జాతి గురా
య లన్నన ఫలిషటంగా పోతరించి వుంటాయి.
కాన్న ఇ వారువమ సననగా నాజూగా
ా వేట జాగిలం పోలి ఫహు చలాక్రగా వుంది.

సాధాయణ ఄశాాలఔనాన కాసు పొటిటగా వుంది. మకం కాసు పొడవుగా వుండ, మకుు యంద్వ
ర లు దదవి. భడ మీది జూలు నలాగా
త్మ
ు గా వుంది. తోఔ మాతఱం తెలాగా పొడవుగా కుచుేలా వుంది. ఔళ్ళళ దదగా వుండ విచితఱం గాను, అఔయాణీమం గాను వుంద్వ
హమమ. చెవులు సూదులా
ా న్నఔు బొడుచుకొనునానయి.

ఄది ఏ జాతి గుయయమో ఄంచనా వేమటం ఔషటమే గాన్న ద్వన్న రుగు చూస్తు మాతఱం మకుున వేలేస్తకొన్న అశేయమ పోవలసిందే. కొండ
ఎక్షుపుడు కూడ కాసుయినా వేఖం భందగించకుండా రొపుత్తనే నాలుగు కాళ్ళమీద ఎఖఫడ దౌడు త్మస్ుంది.

ఄట్ల వంటి చఔున్న ఄశాం మీద ఔ లేబా
ర మపు యువకుడు రయాణం చ్చస్త
ు నానడు. స్తమారు అరుననయ ఄడుగుల పొడవుంటే
చినవాడు, దదన్నమిదేళ్ళళ మించన్న సివాడు, నూనూగు మీసాలు కూడా మొలవన్న మదు
ద లొలిక్ష బాలుడు.

ఆపుడపుడే మవానంలో ఄడుగు డుత్మనన అ యువకున్న తలమీద న్నలియంగు ఄందభైన తలపాగా వుంది. ద్వన్న తోఔ వీపు
మీదకు జారి వుంది. ంటినంటిట్ల
ట కునుండేలా తెలాటి వసుళం దట్టట బిగించి ైన లేత స్తపు వయణం ఄంగ్ర తొడగాడు. నడుం నుండ
పొడవాటి కడాం వేలాడుతోంది.

గుయయం జీనుకు మందు భాఖంలో భంచి న్నటితో సొయకామ బుయయ వేలాడగా వెనుఔ భాఖంలో యండు తోలు సంచులో
ా దుస్త
ు లు ఆతయ
సయంజామా వునానయి. ఔళ్ళళలు బిగిచి ఄతను ఄశాాన్నన నడుపుత్మనన త్మరు చూస్త
ు ంటే చాలా చినన వమస్త నుండే ఄతడకి
గుయయపు సాారీలో ఄభామసం వుందన్నప్స్త
ు ంది. మకం చందర బింఫంలా ఄదుబత సౌందయమంగా వుంది. విశాల నేతా
ఱ లు, చఔుగా త్మరిే
దిదిదనట్ల
ట ఖడాలవంటి దవులు, కొనదేరిన చుబుఔం, ఄద్వ
ద ల చెకిుళ్ళళ, శంకం వంటి భడ, విశాభైన ఛాత్మ, సననటి నడుం
చూస్త
ు ంటే అ రూంలోన్న ఄమాభయా లేఔ సితనం వీడన్న బాలుడాన్న సందేహం ఏయడఔ మానదు.

ఄతడు ఏ న్న మీద ఎచటికి రయాణం చ్చస్త
ు నానడో తెలీదు గాన్న కొండ ైకి చ్చయఔ మందే బిడారు భజలీ చ్చసిన పా
ర ంతం నుండ
కోలాహలం ఖభన్నంచాడు. కొండ ైకి చ్చయగానే గుయయం వేఖం భందగిం చ్చసూ
ు మందుకొచాేడు.

కొదిద స్తటో
ా నే భచేల గుయయం బిడారు విడది చ్చసిన చోట్లకి చ్చరుకుంది. బాట ఔునే న్నడన త్మరిగా
ా కూచున్న భం చ్చస్త
ు నన
బలా
ా తకుడన గురితంచి చెంగున తన ఄశాాన్నన దిగాడా యువకుడు. ఔళ్ళళలు జీనుకు తగిలించి ఄశాామఖాన్నన మద్వ
ద డ భుజం
తటా
ట డు. ‘‘ఎఔుడక్ర వెళ్ళకు ఆపుడే వచెేద’’ ఄంటూ ఄశాం చెవిలో చెప్ నేరుగా బలా
ా తకుడ మందుకి నడచాడు.

బలా
ా తకుడు అశేయమ సంబరమాలతో ఄతడేన చూస్త
ు నానడు.

ఎవడీ యువకిశోయం!

రూం బాలుడలా వుననటిక్ర నడఔలో వయామయం అ స్తకుమాయం చూస్త
ు ంటే బాలిఔ ఄన్నప్స్త
ు ననదే. ఆంతటి కుస్తభ
కోభలంగా అగుప్స్త
ు నానడు. భండుట్టండలో ఏ కారామరిథమ
ై ంటిగా ఇ భహాయణమంలో రయాణస్త
ు నానడో ఖద్వ. ఆలా చితఱ
విచితఱమలెైన ఄనేఔ అలోచనలు మటటడస్త
ు ండగా బలా
ా తకుడు అ యువకుడేన తదేఔంగా చూస్త
ు నానడు.

ఄతడన సమీప్సూ
ు నే అ యువకుడు సవినమంగా నభసురించాడు. ‘‘బిడారు ఄధినామకులు, ఄవంత్మ పుయవాస్తలగు శ్రయ
బలా
ా తకులవారికి రణ్యభమలు’’ ఄంటూ చిరునవుాతో లఔరించాడు.

అ వినమ విధ్యమతలు బలా
ా తకుడన మగు
ధ డన చ్చసాయి. ‘‘బాలకా.. ఎవరు న్నవు? న్నననపుడూ చూసిన గురు
త లేదే. నేన్ననకు
తెలుసా?’’ ఄనడగాడు సంబరభంగా.

‘‘నేను మీకు తెలిమఔ పోవచుేను బాబాయ్. కాన్న మీరు సామానుమలు కాదు ఖద్వ. ఇ యతనగిరి నఖయం నుండ ఄవంత్మ పుయం
వయకు ఇ మాయాంలో మిభభలిన, మీ బిడారును తెలిమన్న వారుందురా? నాకో చినన సమాచాయం కావాలి. ఄందుక్ష మీ దయశనం
కోసం అగితి’’ ఄనానడు దయహాసంతో.

అ మాటలకు భరీ మగు
ధ డయామడు బలా
ా తకుడు. కాన్న అ గొంత్మ వింటూ భరోసారి సందేహాన్నకి గుయయామడు. ఎందుఔంటే, అ
గొంత్మ మావి చిగురులు భకిు గానం చ్చస్త
ు నన ఎలకోయిల గ్గంత్మలా భధుయంగా వుంది. ఇ వమస్తకి ఇ ఄబాఫయి గొంత్మ
పురుష సాయంలా మారాలి. కాన్న ఄలా మాయ లేదంటే తన సందేహం న్నజం కాదు ఖద్వ! తను పొయఫడుత్మనానడా లేఔ` ఆతడు
ఄబాఫయి కాదు, ఄమాభయేనా? తాతాులిఔంగా తన సందేహాన్నన ఔున టిట`

‘‘ఆంతక్ర న్న నాభ దేమం ఏమిటా
ఱ ఄబాఫయ్. బాబాయ్ ఄంటూ వయస ఔలిప్ భరీ దఖాయయామవ్. రా.. యిలా కూచో’’ ఄంటూ
ఎదురుగా తినన చూప్ంచాడు.

‘‘లేదు బాబాయ్... నేను వెళ్ళళలి...’’

‘‘వెళ్ళళచుేనులే. న్న నాభధ్యమం ఏమి?’’

‘‘ఄరు
ణ డు’’

‘‘ఄరు
ణ డా?’’

‘‘ఄవును ఄరు
ణ డే. ఏమా సందేహమ?’’

‘‘ఏం లేదు గాన్న యణం ఄంటే తఱమ. అకు ఄన్న ఖద్వ ఄయథమ. ఄయణమ ఄనగా అకు కాన్నది ఄన్న ఖద్వ. న్నవు అకు గాకునన
వేరేమి?’’ ఄంటూ ఛలోకితగా ఄడగాడు బలా
ా తకుడు.

అ మాటలకు పకుున నవాాడు ఄరు
ణ డు. ఄతడ నవుా మకం చూస్త
ు ంటే భరింత ఄందంగా వునానడన్నప్ంచింది బలా
ా తకుడకి.

‘‘బాబాయ్... ఄయణ ఄంటే ఄభభవారు పాయాత్మ దేవికి ఖల పేయాలో ఔటి. అ పేరు ఎలా వచిేందననది ఔున డతే వృక్షం
యొఔు రధాన ఄంగాలో
ా తఱం ఔటి... ఄవునా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄవును.. ఄయితే?’’ అసకితగా ఄడగాడు బలా
ా తకుడు.

‘‘చెట్ల
ట కు పుటిటనది అకులు మాతఱమేనా... ఆంక్షమీ లేవా?’’

‘‘లేక్షమి? పూత, పూలు, ప్ంద, కామలు, ండు
ా ....’’

‘‘ఄవును ఖద్వ. నేను ఄరు
ణ డను. అకును కానంటే మిగిలిన వాటిలో ఏదో ఔటనే ఄయథం వుంది ఖద్వ?’’

‘‘ఄవునవును వుంది.’’ ఄంటూ దద ట్ల
ట న నవాాడు బలా
ా తకుడు.

‘‘బలే చెపావ్ ఄబాఫయ్. నువుా తఱం కాదు ఄంటే నస ండులా వునానవ్. న్ననున ండు ఄన్న ప్లవచుే.’’ ఄంటూ భళీళ
నవాాడు. ఄరు
ణ డు కూడా నవాాడు.

‘‘న్నలో ఄందమే కాదు, ఄదుబత వాకాేత్మయమం, తెలివితేటలు ఔన్నస్త
ు నానయి. న్న రాఔ మాకు చాలా సంతోషం’’ ఄనానడు
నవాాపుకొంటూ. ఆంకా తనే`

‘‘చూడు ఄరు
ణ డా! ఄతిధి దేవోబవ ఄనానరు దదలు. భజనం వేళ్కొచిేన నువుా మా ఄతిధివయామవు. మందు భంచ్చస్తు
తరాాత మాటా
ా డుకుంద్వం. అ ఔు భంచిన్నటి చెలభ వుంది, వెళ్ళళ మకం ఔయచయణ్యలు రకాాళ్నం చ్చస్తకొన్న రా. ఈషణ తాం
ఈశమిస్త
ు ంది వెళ్ళళరా.’’ ఄనానడు.

ఄతడ మాట కాదనలేఔ న్నటి చెలభ వదదకళ్ళళ మకం, కాళ్ళళ, చ్చత్మలు ఔడుకుున్న వచాేడు ఄరు
ణ డు. ఄతను తిరిగి వచ్చే సరికి
అకులో నాలుగు జొననరొట్టటలు, దననలో ట్ల
ట తేన సిదధంగా వునానయి. ఄతడ భచేల గురా
య న్నకి ద్వణ్య యివాఫడంది.

ఄరు
ణ డు త్మరిగా
ా జొననరొట్టటలు తినసాగాడు.

‘‘ఆపుడు చెవయామ. ననేనదో ఄడగాలనానవ్ ఄడుగు.’’ భజనం మగించిన బలా
ా తకుడు చ్చయి ఔడుకుున్న వచిే కూచుంటూ
ఄడగాడు.

‘‘ఏం లేదు బాబాయ్. మీరు వచ్చే ద్వరిలో తెలాటి వనాశాం మీద ఎవయైనా యోధుడు ఎదుయయామడా? ఎంత దూయంలో

ఔన్నంచాడో చెండ.’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు.

బలా
ా తకుడ ఔనుబొభలు విశాలభయామయి అ మాటలకి. అశేయమంగా ఄరు
ణ డన చూసాడు.

‘‘నువాడుగుత్మననది యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయుల వారి గురించి కాదు ఖద్వ?’’ ఄనానడు.

‘‘కాఔ పోవటమేమి... వారి గురించ్చ ఄడుగుచునానను. వారిన్న ఎరుగుదువా?’’

‘‘అహాాఁ... రిచమ భాఖమం లేదు గాన్న యతనగిరి వచిేన కొన్నన సందరాబలలో వారిన్న చూచినానులే. ఆంతకూ వారితో న్నక్షమీ
న్న?’’

‘‘నేను ధనుంజయులవారి మిత్మ
ఱ డను. అమన ఔన్నంచినాడా లేద్వ?’’

‘‘సందేహమేల? ఔన్నంచాడు. ఄయధ జామ కియతం ఄదో, అ ఎగువ కొండకు పోవు మాయామన మాకు ఄశామ మీద పోత్త
ఎదుయైనాడు. న్న భచేల గుయయం యువరాజా వారి శ్వాతాశాాన్నన ఇ రోజుకు చ్చరుట దుయాబమే.’’

భజనం మగించి చ్చయి ఔడుకుునన ఄరు
ణ డు బలా
ా తకుడతో ఏదో చెబోత్త అగి, చెవులు రికిుంచాడు. ఎఔుడో దూయం
నుంచి భూఔంం వచిేనట్ల
ట , ప్డుగులు వరిాస్త
ు ననట్ల
ట గా ఄనేఔ ఄశాాలు ఏఔకాలంలో దౌడు త్మసి వస్త
ు ననట్ల
ట గా ఔరా
ణ ఔరిణగా విన
వచిేందో శఫధం. ఄది వినగానే ఄరు
ణ డ మకం ఖంభీయంగా మారి పోయింది. ఄది ఖభన్నంచాడు బలా
ా తకుడు. లేచి దఖాయకొసూ
ు `
‘‘ఏభైంది?’’ ఄనడగాడు.

‘‘నా ఄంచనా సయైనదైతే ఏదో సైన్నఔ టాలం ఔటి ఄశాాల మీద ఆట్లగా వస్ుంది’’ ఄంటూ వేగియం బాట మీదకు పోయి, కొండ
దిగువకు దృషిట సారించాడు. ఄది కొండ ైభాఖం గాఫటిట ఄఔుడ నుంచి చాలా దూయం చూడ ఖలుగుత్మనానరు.

దూయంగా బాట వెంట ఎయయటి ధూళ్ళ భబుఫలా ఎఖసి డుతోంది. స్తమారు నూరు భంది సైన్నకులతో కూడన ఄశాఔ దళ్ం ఔటి

శయవేఖంతో దూస్తకొస్ుంది. ఄఖయ భాఖంలోన్న ఄశాం నుండ ఎత్మ
ు గా వునన జండా కొమమకు దద స్తపు యంగు తాఔం
యయలాడుతోంది. ఄది యతనగిరి రాజమ తాఔ. ద్వన్న భధమలో ఎరుపు యంగు వజరం రాజ చిహనంగా మదిరంచి వుంట్లంది.
సందేహం లేదు, ఄది యతనగిరి ఄశాఔ దళ్ం. ఄది యువరాజు ధనుంజయుల వారి కోసమే ఫమలుదేరి వుండాలి.

త్మవరంగా అలోచిస్త
ు నన ఄరు
ణ డు చివుాన తిరిగి చూస్త సరికి బలా
ా తకుడు ఔు కొచిే ఔన్నంచాడు. ఄతను కూడ అశేయమ
సంబరమాలతో అ ఄశాఔ దళ్ళనేన చూస్త
ు నానడు.

‘‘సందేహం లేదు, ఄది యతన గిరి ఄశాఔ దళ్ం. వాళ్ళంతా సైన్నఔ శబిరాలు వదిలి యుదధ సనానహాలతో ఆట్ల వస్త
ు ననట్ల
ట ందే...
ఏదనాన యుదధం న గూడనద్వ? యతనగిరిై ద్వడ జరిపేంత ధైయమం ఏ రాజామన్నకుననది?’’ తనలో తను ఄనుకుంటూ, ఄరు
ణ డన్న
చూసాడు.

‘‘లేదు లేదు. ఆది యుదధ సంయంబం కాదు’’ ఄనానడు వెంటనే ఄరు
ణ డు.

‘‘యుదధ సంయంబం కాద్వ?’’

‘‘కాదంటిన్న ఖద్వ. వేరే కాయణమండు. నాకు ఄటేట సభమమ లేదు. నేను ఫమలుదేరుచునానను. బాబాయ్ మీ అతిథామన్నకి
ఔృతజుుడను’’ ఄంటూ భరో మాటకి ఄవకాశం యివాకుండా చెంగున ఎగిరి తన భచేలగురా
య ననధిరోహంచాడు. ఔళ్ళళలు
ఄందుకోగానే తన మజమాన్న ఈదేదశం ఖయహంచినట్ల
ట గాలితో పోట్ట డుత్త రుగు ఄందుకుంద్వ ఄశాం.

బలా
ా తకుడకి ఏమీ ఄయథం కాలేదు. ఄట్ల వస్త
ు నన ఄశాఔ దళ్ళన్నన, ఆట్ల వెళ్ళ
ు నన ఄరు
ణ డ భచేల గురా
య న్నన మారిే మారిే
చూస్త
ు ` ‘‘ఆది యుదధ సంయంబం కాద్వ` వేరే కాయణమంద్వ? ఄదేభై వుంట్లంది. ఄదేమిటో చెకుండా వెళ్ళళపోత్మనానడే
ఄరు
ణ డు... న్నవు సామానుమడవు కాదురా...’’ ఄంటూ ఄయోభమంగా జుత్మ
ు పీకుునానడు. ఄటిక్ష భచేల గుయయం బాట వెంట
శయ వేఖంతో కొండ దిగువలో ఄదృశమభైంది.

********************************************

యతనగిరి యువరాజులుం గారు... శ్రయ శ్రయ శ్రయ ధనుంజయుల వారికి జమహో జమహో... రణ్యభమలు రభూ.’’

శ్వాతాశాాన్నన సమీప్ంచగానే`

భరామద పూయాఔంగా తను ఄధివశంచిన ఔంచయ గాడదను దిగి సవినమంగా వంగి నభసురించాడా నాగా వృదధ నామకుడు.
న్నశతంగా ఄతనేన చూస్త
ు నానడు యువరాజు ధనుంజయుడు. అ నాగా త్మరు కొంచెం కూడ ఄతన్నకి ఄయథం గావటం లేదు. పోరుకు
తెఖఫడ వచిేన వాళ్ళళ పోరాడకుండా ఇ రామబాయమలేమి?

‘‘మీయంతా నాగాలన్న, న్నవు వీళ్ళ నామకుడవన్న ఄయథభవుతోంది....’’ ధనుంజయుడు ఆంకా ఏదో చెబోత్తండగా
వృదధనామకుడు ఄడాం వసూ
ు `

‘‘ఄవును రభూ! నేను వీళ్ళకు మాతఱమే నామకుడను. మా ఄసలు నామకుడు వేరే వునానడు. అమన పేరు నాఖక్షసరి. నా
పేరు నాఖనందుడు’’ ఄనానడు.

‘‘భంచిది. ఄయితే నాకు ఄవఖతమ గాన్న విషమం ఔటే! మా రాజమ భూభాఖంలో ఆంత వయకు మీ ఈన్నకి మాకు తెలీఔ పోవుట
మా ఄజాఖయతు కావచుేను. కాన్న... ఈతుయ ఇశానమంలో, కొండ కోనలో
ా స్తదూయంలో ఎఔుడో వుండాలిసన మీరు
ఆఔుడకందుకొచాేరు? నా రయాణమనకు ఄవరోధమ ఔలించ కాయణం ఏమి? ఔదన కుత్తహలంతో కాలు దువేా న్న
భనుషులు పోరు అయంభించరేమి? ఄయిననూ మీకును మాకును ఖత శత్మ
ఱ తామలు ఏమియును లేవు ఖద్వ! ఄసలేమి
జరుగుతోందిఔుడ?’’ కాసు సాయం ంచి న్నలదీస్త
ు ననట్ల
ట గా ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘యువ రాజా వారు క్షమించాలి. తభతో సభయం మా ఄభిభతం కాదు’’ ఄనానడు నాగానందుడు.

‘‘గాకునన వేరేమి? ఄనవసయ కాల విలంఫన దేన్నకి? భమభ న్నలువరిం న్న యేమి?’’ వెంటనే ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘తగిన కాయణమండు రభు. మీరిలా కాయడవులఫడ యిడుమలు డుట మా ఄధినామకున్నకి నలేదు. ఄందుక్ష మీకో
హెచేరిఔ

దించభన్న మా నామకుడు నాఖక్షసరి ంగా యిలా మీ మందుకొచిేనామ యువరాజా. మీతో పోరు

సలుపునంత వాయమ కామ గాన్న, సభయమే శయణమభనన ఄందుకు సిదధడే వచిేనామ’’ ఄంటూ నయభ ఖయబంగా లికిన
నాగానందున్న మాటలు యువరాజు ధనుంజయున్న అలోచనలో డేసాయి.

ఎఔుడ నాగా న్నవాసం, ఎఔుడ యతనగిరి రాజమం. తను తభ కోట విడచి ఆది యండో రోజే. ఆంతలోనే ఇ వాయత నాగాలకు ఎలా
చ్చరింది? ఄంత దూయం నుండ వీళ్ళళచేటికి ఎలా రాఖలిగారు? నాఖ క్షసరి తనకు ంప్న హెచేరిఔ సందేశం ఏభై వుంట్లంది? తన
ఔదలిఔలిన స్తదూయ పా
ర ంతంలో వుండ కూడా నాగాలు ఎటిఔపుడు ఎలా ఖభన్నంచ ఖలుగు త్మనానరు? ఎంతగా అలోచించినా
ఔ రశనక్ర ధనుంజమకు సమాధానం లభించటం లేదు. విషమం ఏమిటో నేరుగా ఄడగి తెలుస్తకోవటం త భరో ద్వరి లేదు.

‘‘ఆంతక్ర మీ నామకున్న హెచేరిఔ సందేశమేమి?’’ సూటిగా విషయాన్న కొసూ
ు ఄడగాడు.

నాగానందుడు ఒసారి గొంత్మను సవరించుకునానడు.

‘‘క్షమించండ యువరాజా! న్నజాన్నకి ఆది మా నామకున్న హెచేరిఔ కూడ కాదు. ఄధినామకున్న హెచేరిఔ’’ ఄనానడు.

‘‘ఎవరా ఄధినామకుడు?’’ మంచుకొస్త
ు నన కోపాన్నన న్నఖయహంచుకొంటూ ఄడగాడు. సహనాన్నక్ర ఒ హదు
ద ంట్లంది. తన సహనాన్నన
రీకిాస్త
ు నానరీ నాగాలు.

‘‘నాఖలోకాన్నన రిపాలించ్చ నాఖరాజు రభువులే మా ఄధినామకులు’’ చెపాడు నాగానందుడు.

‘‘నాఖరాజా....’’ విస్త
ు పోయాడు ధనుంజయుడు. ‘‘ఄవును. నాఖరాజు... పణీందు
ర డు... భహాదుభడు.. రతమక్షదైవం. మా నాగాల
కులదైవం. మా నామకుడు నాఖక్షసరి అ సాామికి యభ బకు
త డు. అ సాామి హెచేరిఔ సందేశానేన మీకు చెభన్న భభభలిన
ంప్ంచారు. మీకవారిక్ర లేన్న నాఖ లోఔ రవేశాయహత మా నాఖక్షసరి నామకున్నకుంది.’’

‘‘ఆంతక్ర భభభలిన హెచేరిం వలసిన ఄఖతమం మీ నాఖరేడు కందుకొచిేనది?’’

‘‘ఄది వారిక్ష తెలియాలి రభూ. కాన్న వారి హెచేరిఔ సారాంశం మాతఱం యిదే` ఒ యతనగిరి యువరాజా ధనుంజయా. విధిరాతను
ఄల మానవులు తప్ంచ లేరు, తప్ంచు కోజాలరు. నాడు ఄంతటి న్న జేజతాత గాయైన రీకిాత్మ
ు భహారాజే విధిన్న తప్ంచు
కోలేఔ తక్షకున్న మూలంగా భయణంచాడు. ఆఔ న్న తండర ధయభతేజ భహారాజు ఎంత? అలోచించు. వృధా రయాస వలదు.

న్న లకాామన్నన విడచి కోటకు భయలి పొమభ. న్నయయథఔభగు న్న లక్షమం కోసం న్న వమస్తనూ సభయాన్నన వృధా చ్చస్తకోవలదు. ఆఔ
నుండ మీ రాజమ యక్షణ న్న లక్షమంగా వుంచుకో, శుబభవుత్మంది. ఇ హెచేరిఔ కాదన్న మందుకొస్తు మా అఖయహాన్నన న్నవు చవి చూడఔ
తదన్న ఖయహంపుమ. తక్షణం భయలి పొమభ.’’ ఄంటూ విననవించాడు నాగానందుడు.

అ హెచేరిఔ యువరాజు ధనుంజయున్న ఄఖయహోదగు
ధ డన చ్చసింది. వెంటనే ఔయణభేరీలు గిలి పోతాయా ఄననట్ల
ట ధనుషటంకాయం చ్చసూ
ు
ఄశాం ైనుండ ఈరిమి చూసాడు. అ చూపుల వేడ తట్ల
ట కోలేఔ వెంటనే ఄయిదడుగులు వెనకిు వేసాడు నాగా వృదధనామకుడు
నాగానందుడు.

‘‘ఄల మానవులా! ఏమా ఄయధ యహత పేరలాన?’’ ఄనరిచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄతల వితల స్తతల పాతాళ్మల గు
య మాభరు (న్నవశంచు) మీ నాఖ రేడుకి భతి తప్నద్వ లేఔ భూలోఔ మానవుల చరితఱ
భరిచినాడా! లేఔ మానవుల పూజలు ఄందుకొంటూ భతెుకిు వదరినాడా. ఄల మానవులట. ఏమా మాట? ఄల మానవులు
విధిరాతను తప్ంచలేరు, తప్ంచుకొనజాలరా! మానవులు ఄంత చులఔన ఄయినారా! క్షత్మఱమ రాజై కూడ విధిన్న వెకిురించి,
రాజరిా ఄయి, ఫరహభరిా ఄయి సృషిటకి రతి సృషిట చ్చసిన భహరిా విశాామిత్మ
ఱ ల వారు మానవులు కారా?

ఄలాయుషుున్నగా పుటిట, ఄచంచలభగు తన శవబకితతో భృత్మమవునే జయించి చియంజీవి ఄయిన భహరిా మాయుండేయుల
వారు మానవులు కాద్వ? మమన్న వెంటాడ వేధించి తి పా
ర ణ్యమలి తెచుేకునన సాధిా ఄనసూమ మానవి కాద్వ? ఄంత దేన్నకి
దేవ ద్వనవ యుదధంలో సాయాం వెళ్ళళ భహందు
ర న్నకి సామంగా యుదధం చ్చసి ద్వనవులిన న్నరిుంచి ఆందు
ర న్న ఄయధ సింహాసనం ఄలంఔరించి
విజయుడను బిరుదు పొందిన పాండవ భధమమడు ఄరు
ు నుడు మానవుడు కాద్వ. అమన మీ వంశ్రకు ఄలు
ా డు కాద్వ..? మీ
వంశాంకుయం ఈలూచిన్న వివాహం చ్చస్తకోలేద్వ? వారి కొడుకు ఫబు
ర వాహనున్న మీరు దతుత త్మస్తకుననది న్నజమ కాద్వ?
భూలోఔభందలి నాగాజాతి రజల మూల పురుషుడు ఫబు
ర వాహనుడన్న మీకు తెలిమద్వ? ఎవరు ఄలులు. ఔన్నంచగానే ఔయయ
పుచుేకొంటే అభడ దూయం పారిపోయే ఄల సయజాత్మలకు రాజువెైన న్నక్ష ఄంత ఄహంకాయభైతే యతనగిరి రాజమ భావి
సామా
ల ట్ల
ట న్న మాకంత ఄహంకాయం వుండాలి? తాయలోనే మీ నాఖలోఔం వసాును. మానవులు ఄలులు కారు ఄధికులన్న న్నరూప్సాును.
నాఖ, ఖరుడ, మక్ష, కిననయ, కింపురుష, ఖంధయా, దేవ, భూతాలో
ా ఎవయైనా గాన్న మానవ జాతితో మడ డకుండా భనుఖడ
లేదన్న మీ నాఖరాజుకి నా మాటగా చెపు...’’ ఄంటూ వీరావేశంతో లికిన యువరాజు మాటలకి మగు
ధ డైన నాఖనందున్నకి నోట

కొదిదస్తపు మాట రాలేదు.

‘‘మీ అవేశం ఄయథం చ్చస్తకోఖలను యువరాజా! కాన్న మేమ న్నమితు మాత్మ
ఱ లం ఖద్వ. మీ అవేశ పూరిత రసంఖం కచిేతంగా మా
నామకుడు నాఖక్షసరి, ఄధినామకుడు నాఖరాజు పణీందు
ర డు వినే వుంటారు. ఄయిననూ...’’ ఄంటూ అైన చెడాన్నకి కింత
సందేహంచాడు నాగానందుడు.

‘‘ఉాఁ.... ఄయిననూ.... సందేహమేల. వచింపుమ వృదధ నామకా. ననున వెను తిరిగి పొభభందువా?’’ కింత రిహాసంగా
ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘లేదు యువరాజా! మిభభలిన వెనకిు పొభభను సాహసం చ్చమను. ఄలాఖన్న మందుకూ పోన్నవా. మావాళ్ళళ మిమభ
వెళ్ళన్నవారు.’’ ఄనానడు తన ఔంచయ గాడద ఔళ్ళళలు ఄందుకుంటూ.

తిరిగి ఄదే సందిఖధత.

ఏమిట్ట వృదు
ధ డ వుదేదశం?

తనను వెనకిు పొభభనడట. ఄలాఖన్న మందుక్ర పోన్నవాడట. ఄంటే పోరుకి సిదధ డనటేట ఖద్వ.

‘‘సరిసరి అలసమభందుకు? ఆఔ పోరు అయంభించుటే భంచిది. వదరి పోకుండా మీ నాగాలను మందుకొచిే పోరాడభన్న అదేశంచు.
కాన్న యుదధం మొదలయామఔ మీలో ఔుడూ పా
ర ణ్యలతో మిఖలయన్న గురు
త ంచుకో.’’ ఄంటూ హెచేరించాడు ధనుంజయుడు.

ఄటికింకా భండుట్టండలో గిరిశకయం మీద బాటమీదే న్నలఫడునానయంతా. ఈషణతాం ఄధిఔరించి ఄతడ ఄశాం ఖరుడ ఔదం
తొకుుతోంది. వడగాలు తాకిడకి ఄడవంతా బయానఔ న్నశశఫధం అవరించి వుంది. ఖఖనతలంలో కిా కూడ తిరుగుత్మనన జాడ
లేదు. ఔంచయ గాడదను భళ్ళళంచి వెను తిరిగిన నాగా వృదు
ధ డు వెనకిు చూసి విచితఱంగా నవాాడు.

అ నవుాకి ఄయథం ఏమిటి?’’

ఄదేమిటో అ వృదు
ధ డక్ష తెలియాలి. కాన్న`

ధనుంజయుడకి అ నవుా వెకిురింపుగా తోచి త్మక్షణంగా చూసూ
ు ` ‘‘యుదధం అయంబభైతే న్న మకంలో అ నవుా వుండదు వృదధ
నామకా. ఔదం తొక్షు న్న భనుషులిన మందుకు యభభన్న అనతివుా’’ ఄంటూ త్మక్షణంగా హెచేరించాడు.

ఄపుడు కూడ అ వృదు
ధ న్న మకంలో నవుా చెయఖలేదు. ‘‘క్షమించాలి యువరాజా! మీకు తెలిమన్న విషమం ఏభంటే` మాలో ఏ
ఔురిన మీరు చం లేరు. చచిేనా తిరిగి తిరిగి లేసూ
ు నే వుంటాం. పోరాడ పోరాడ మీరు ఄలసిపోవాలి గాన్న మాకు చావటం,
ఒటమి యండూ వుండవు’’ ఄనానడు.

వృదు
ధ డ చిరునవుాకి ఄయథం ఏమిటో ఆపుడు తెలిసింది ధనుంజమకి.

విభా
ర ంత్మడై కొదిద క్షణ్యలు`

ఄలాగే అ నాగా వృదు
ధ న్నన చూస్త
ు ండ పోయాడు.

ఏభంట్లనానడీ వృదధ నాగా? చచిేనా తిరిగి తిరిగి ఫరత్మకుత్తంటారా. వీళ్ళకి చావు లేద్వ? ఆదలా సంబవం? వీళ్ళళమీ ప్శాచ
జనభలు కాదుగా? సాధాయణ అటవిఔ నాఖ తెఖ నరులే ఖద్వ. వీళ్ళకి చావు ఎందుకుండదు? ఄదే న్నజభైతే పోరాడ పోరాడ తను
ఄలసి పోవాలి గాన్న వీళ్ళళ సిథయం గానే వుంటారు. ఆఔ వీళ్ళ ఒటమి చూడకుండా తను మందుకు పోవుట ఎలా? లేదు లేదు.
తనను ఫదిరించటాన్నక్ష ఆతను ఄఫదధం చెపు
ు నానడు. హత్మడైన భన్నషి తిరిగి ఫరత్మకుట సాధమం కానే కాదు.

‘‘ఒయీ... న్నవేం చెపుత్మనానవో న్నకైనా ఄయథభవుతోంద్వ? నాఔయితే ఏమీ ఄయథం గావటం లేదు. ఄఫద్వ
ధ లతో ననున మోసగించ
లేవు. యుదధం చ్చసాురా ద్వరి తొలగుతారా వెంటనే చెపుమ’’ ఄనరిచాడు.

వృదు
ధ డు మకంలో చిరునవుా చెయఖ లేదు, ఄలాగే వుంది. చుటూ
ట ఄతడ భనుషులు అవేశంతో అయుధాలు ఝుళ్ళప్ంచి ఔదం
తొకుుత్త పామలు బుస కొడుత్మననట్ల
ట హుంఔరిసూ
ు నే వునానరు. వారి కాళ్ళ తోడాల శఫధం లమఫదధంగా మోగుత్తనే వుంది.
కింత అగి దవి విపాడు వృదధ నాగానందుడు.

‘‘నేను ఄఫదధం చెపుట లేదు యువరాజా. సతమమే చెప్నాను. మాకు చావు లేదు. ఎందుఔంటే, ఆఔుడ మీకు ఔన్నస్త
ు నన
మేభంతా న్నజం కాదు, ఆవన్నన మా రతిరూపాలు’’ ఄనానడు.

అ మాటలో ధనుంజయుడు భరింత అశేరామన్నకి గుయవుత్త` ‘‘రతి రూపాలా.....’’ ఄనరిచాడు.

‘‘ఄవును. రతి రూపాలమే. మా న్నజ శరీరాలు ఆదే విధంగా మా నాగా గూడంలో మోహరించి వునానయి. న్న రతి రూం మా న్నజ
శరీరాల భధమన వుండగా న్నవు ఆఔుడ న్నజ శరీయంతో మా భధమన వునానవు. ఄందుక్ష న్నవు భభభలిన, మేమ మిభభలిన
చూడఖలుగుత్మనానమ. న్నవు మాతో యుదధం చ్చస్తు మా మామ శరీరాలు ఄంతం కావు. మా న్నజ శరీరాలు ఄఔుడ క్షాభం గానే
వుంటాయి.’’ చెపాడు నాగా వృదు
ధ డు.

ఄటిక్ర ధనుంజయుడకి అ మాటల

మీద నభభఔం కుదయలేదు.

‘‘నేను నభభజాల . న్నవు చెపునది ఄభూతఔలన. ధాన్నకి రతిధాన్న వుండొచుేగాన్న దృశామన్నకి రతి దృశమం వుండదు’’
ఄనానడు.

‘‘ఈంట్లంది యువరాజా. ఄది సాధమమే. మా నాగాలకు మాతఱమే సొంతభైన ఒజో తాంతిఱఔ విదమ ఄనే కు
ా దర విదమ మా సొంతం.’’

‘‘ఒజో తాంతిఱఔ విద్వమ. ఄలాంటి ఔ కు
ా దర విదమ ఈననట్ల
ట వినలేదు.’’

‘‘ఆపుడు వింట్లనానరు ఖద్వ. వుంది. ఄఔుడ స్తదూయ పా
ర ంతాలో
ా న్న మా గూడం భదమలో మా నామకుడు నాఖక్షసరి అధాయమంలో
ఇ కు
ా దరపూజ చ్చసి ఇ ఒజో విదమను రయోగించటం ద్వారా మా కులదదలు మా రతిరూపాన్నన మీ వదదకు ంప్ంచారు.’’

‘‘ఆది న్నఔుభన్న నభభవచుేనా?’’

‘‘మమాభటిక్ర నభభవచుేను యువరాజా’’

‘‘న్న గాయథబ వాహనం కూడ రతిరూమేనా?’’

‘‘ఄవును.’’

‘‘ఄయినచో న్న గాయధభాన్నన సంహరించి సంశమన్నవృతిు చ్చస్తకొందును.’’ ఄంటూ గాయధబ మీదకు బాణ్యన్నన రయోగించాడు. బాణం
సూటిగా గుండలో
ా దిఖఫడంది. దదగా ఄరుసూ
ు నేలకూలింద్వ గాడద. ఄది చన్నపోయింది. నాగా మాటలు ఄసతమభన్న
వూహంచాడు ధనుంజయుడు. కాన్న భరుక్షణమే ఄతడ వూహలిన చెరిపేసూ
ు నేలకూలిన గాయధబం చెంగున లేచి న్నఫడంది.
నాట్లకునన బాణం నేల మీదడుంది. ధనుంజయుడు తన ఔళ్ళను నభభలేఔపోయాడు.

‘‘ఆటిక్ర మీ సంశమం త్మయకునన మీ కడాంతో ననున సంహరించి చూడండ యువరాజా. నేను చావను. మా ఒజో తాంతిఱఔ కు
ా దర
విదమ భహత్మ
ు ఄది. మీరు మాతో యుదధం చ్చసి భమభలను ద్వటి మందుకు పోలేరు. నా మాట విన్న కోటకు భయలిపోవుట
భంచిది. పోరాటమే మీ న్నయణమభైతే మేం సిదధంగానే వునానం’’ ఄంటూ తన ఔంచయగాడద ఔళ్ళళలు పుచుేకున్న హుంద్వగా తన
భనుషుల వెైపు వెళ్ళళపోయాడు నాగా వృదధ నామకుడు నాగానందుడు.

ధనుంజయున్నకి ఏం చ్చయాలో కొదిదస్తపు ఄయథం కాలేదు.

సరిగా
ా ఄదే సభయాన్నకి`

ఄఔుడకి కొదిద దూయంలో`

ఔ శాలివృక్షం ఛామలో న్నలఫడుంది ఄరు
ణ డ భచేల గుయయం ఢాకిన్న. ఄంతకు కొదిదక్షణ్యల కియతమే అ గిరిశకయం ైకి
చ్చరుకునానడు ఄరు
ణ డు.

దిగువ మిటట మీద బిడారు గుంపు నామకుడు బలా
ా తకున్న వదద శలవు త్మస్తకున్న ఫమలుదేరిన ఄరు
ణ డు మాయాంలో ఎఔుడా
అఖలేదు. యతనగిరి సైనమ అఖభన వాయతను యువరాజుకు తెలిమరిే హెచేరించ్చ ఈదేదశంతో వాయువేఖంతో భచేలగురా
య న్నన
దౌడు త్మయించాడు. ఄయినటిక్ర తను కొండైకి చ్చరేలోలే యువరాజు బాటవెంట అవలికి దిగిపోయి వుండొచేనుకునానడు.
కాన్న ైకి చ్చరుత్తనే ఄఔుడే వునన ధనుంజయున్న, ఔదం తొకుుత్మనన ఄతడ ఄశాాన్నన ఖభన్నంచి విసభమం చెంద్వడు. ఄఔుడ
ఏదో జరుగుతోందన్న ఄయథభై కాసు ఎడంలోనే అగిపోయాడు.

చాలా విచితఱభైన దృశామన్నన చూస్త
ు నానడతను.

యువరాజు ఎవరితోనో మాటా
ా డుత్మనానడు. కాన్న ఄతన్న సమీంలో ఔంటికవరూ ఔన్నంచటం లేదు. మాటలు ఄసషటంగా
విన్నస్త
ు నానయి. చుటూ
ట ఎవరో వుననట్ల
ట చూస్త
ు నానడు. చ్చత్మలో
ా ధనురాబణ్యలునానయి. విలు
ా ఎకుుటిట సమీంలోకి బాణం
వేసాడు. ఄది భూమిలో దిఖఫడంది. ఎవరో వెళ్ళ
ు ననట్ల
ట చూస్త
ు నానడు. ఄంతా విచితఱంగా వుంది.

న్నజాన్నకి సాధాయణ రిసిథత్మలో
ా ఄయితే చాలా దూయం వినఫడే తన ఄశాం గిటటల శబా
ధ న్నన ఖభన్నంచి ఄతడు తన వెైపు చూడాలి.
కాన్న తన ఄశాానేన ఄతడు ఖభన్నంచటం లేదు. ఄంటే! కచిేతంగా ఄఔుడేదో విచితఱం జరుగుతోంది. ఄది ఏభై వుంట్లంది?
కింత త్మవరంగా అలోచించిన ఄరు
ణ డు తన కుడచ్చతి బొటనవేలిన్న భూ
ర భధమంలో వుంచుకొన్న జా
ు నదృషిటన్న క్షందీరఔరించి కొదిదక్షణ్యలు
ఄంతరుభఖుడయామడు. ఄంతే`

ఄఔుడ ఏం జరుగుతోందీ వెంటనే`

ఄరు
ణ డకి ఄయథభైపోయి, ఔనులు తెరిచాడు.

ఄశాాన్నన మందుకు పోన్నచాేడు.

ధనుంజయున్న సమీప్ంచగానే ఏదో భంతా
ఱ న్నన ఠంచి, యండు చ్చత్మలు చ్చరిే బిఖాయగా మూడుసారు
ా చట్ల
ా చరిచాడు.

*************************************

ఄది ఈతుయ బయతవయాంలో స్తదూయంగా`

ఇశానమ పా
ర ంతాలో
ా న్న దటటభైన ఄటవీ పా
ర ంతం.

క్రకాయణ్యమలకూ, ఔృా యభృగాలకూ న్నలమం.

చీభలు దూయన్న చిటటడవి, కాకులు దూయన్న కాయడవి ఄనే నానుడకి ఄయథం ఏమిటో అ ఄయణ్యమలను చూస్తు ఄయథభవుత్మంది.
మకమంగా ఄఔుడ కడాభృగాలు, ఄనేఔ సయజాత్మలు, విషక్రటకాల సంచాయం ఎకుువ. వయాపాతం కూడా ఎకుువే. నదులు,
వాగులు, వంకులు ఎపుడు పొంగుతాయో ఎపుడు శాంతిసాుయో ఄయథంకాదు. ఄఔుడ నాగాజాతి రజలు న్నవశంచటం చ్చత అ
పా
ర ంతాన్నన నాఖభూమి ఄన్న, నాగాయణ్యమలన్న ప్లుసూ
ు ంటారు. నాగాలు త ఆతయ అటవిఔ జాత్మలేవీ ఄఔుడ ఔన్నంచవు.
నాగాజాతి త ఆతరులెవరూ ఄఔుడ ఫరతికి ఫటటఔటటడం ఄసాధమం. అైన ఄవి ఏ రాజామన్నక్ర ఄధితమం లేన్న భూభాగాలు
గావటం వలన ఄఔుడ నాగాలదే అధితమం.

సహజంగానే నాగాల జనసంకమ సాలం. వాయంతా ఄయిద్వరు గూడారాలలో తలోచోట న్నవశస్త
ు నానరు. రతి గూడాన్నకి గూడం
నామకుడు, కులదద, కుల గురువు లాంటి మఖుమలు దదలుగా వుంటారు. ఇ గూడాలన్ననటికి మకమభైన దద గూడం
ఔట్లంది. ఄది నాగుల దిఫఫ ఄనఫడే దద కొండ మీద వుంది. రతి నాఖ గూడాన్నకి నామఔతాం ఈననటిక్ర అ గూడాలన్ననటికి
నామఔతాం వహంచ్చది మాతఱం నాగులదిఫఫ మీది నాఖ గూడం మాతఱమే. అ గూడం నామకున్న మాటకి మిగిలిన నాగాలంతా
ఔట్ల
ట ఫడ వుంటారు. ఄట్లవంటి నాఖ గూడం దయ ఄయిన నామకుడ పేరు నాఖ క్షసరి.

ఫమటి వారికి అకరికి అటవిఔ సంచాయ తండాలయిన బోమ, కోమ, చెంచు, యానాది, ఈయ, ఎరుఔల మొదలయిన ఆతయ
అటవిఔ జాత్మలు

కూడా నాఖ భూమలో
ా ఄడుగు టేట సాహసం చ్చమరు. ఄంతటి రమాద ఔయభైన పా
ర ంతాలవి. ఄందుక్ష

నాగాటవిన్న భయభ భూమి ఄన్న కూడ వమవహరిసాురు.

అ ఄడవి ద్వరులన్నన కొటిటన ప్ండ గాఫటిట సాథన్నకులయిన నాగాలు మాతఱం మధ్యచఛగా ఫమటి కొచిే జన ద్వలు, నఖయ
పా
ర ంతాలు చుటిట తభ సాథనాలకు వెళ్ళళ పోత్తంటారు.

ఄంటే నాగాల గురించి ఫమటి రంచాన్నఔంతా తెలీదు గాన్న నాగాలకు ఫమటి రంచం తెలుస్త. వీళ్ళ రధాన వృతిు వేట.
వీళ్ళళ తభ కుల దైవంగా నాఖ రాజును పూజసాురు. ఆంకా కొండ దేవయకు, కాళ్ళఔభభను, వన దేవతను పూజసాురు. వీరి రధాన వృతిు
వేట. రఔృతి డలో రిభళ్ళంచిన న్నండైన జీవితం వారిది.

తరాాత కాలంలో వీరిలో కొందరు ఫమటి కొచిే వీయ విదమలు నేరుేకున్న సైనామలో
ా చ్చరి గొ ధైయమ సాహసాలు రదరిశంచారు.
ఔయభంగా నాఖ జాతి ఄభివృదిధ చెందింది. వీరు దకిాణ పా
ర ంతాన్నకి వలస పోయి రాజామలిన సాథప్ంచారు. నాగుల రిపాలనా కాలాన్నకి
చెందిన చారితఱకాధారాలు వునానయి. ఄలాగే ఖరుడ జాతి వారూ కొన్నన భూ భాగాలిన రిపాలించారు.

మానవ జాతి యావత్త
ు క్ష సారి ఏయడంది కాదన్న అయా కాలాలో
ా అయా జాత్మలు ఏయడా
ా మన్న చరితఱను గాన్న పురాణ్యలను
గాన్న రిశ్రలిస్తు ఄయథభవుత్మంది.

సాధాయణంగా ఎవరో ఔ రసిదధ పురుషుడు అ వంశాన్నకి మూల పురుషుడై వుంటాడు. శ్రయరామన్నది సూయమ వంశం, శ్రయఔృషు
ణ న్నది మదు
వంశం, దురోమధనుడది కురు వంశం ఆలా రతి వంశాన్నకి మూల పురుషుడునానడు. ఄరు
ు నుడు త్మయథ యాతా
ఱ సభమంలో తనను
వలచిన నాఖ ఔనమ ఈలూచిన్న ళ్ళళ చ్చస్తకునానడు. అభ నాఖ రాజు కుమాయత. నాఖ లోఔ వాస్తలు కోరిన రూం ధరించఖల
శకితభంత్మలు.

ఄదే భూమిై సంచరించ్చ నాఖ సరాలయితే నూరు సంవతసరాలు ఎవరిన్న కాట్ల వేమకుండా ఫరతికుంటే అ పామ విషభంతా
శయస్తసన చ్చరి నాఖభణ ఏయడుత్మంది. ఄలా భణ ఏయడన నాగాన్నకి జా
ు న సిదిధ ఔలిగి కోరిన రూం ధరించఖల శకిత వస్త
ు ంది.

ఆఔ ఈలూచి, ఄరు
ు నుల రణమంలో కొడుకు ఫబు
ర వాహనుడు జన్నభంచాడు. పుటటగానే ఄతడన మాభ గాయైన నాఖ రాజుకు దతుత
ఆచిే భాయమను నాఖ లోకానే వదిలి తను త్మయథయాతఱలు కొనసాగించాడు ఄరు
ు నుడు. తరాాత రిణ్యమాలో
ా ఄరు
ు నుడు ఈలూచి,
ఫబు
ర వాహనులిన ఔలుస్తకోలేదు. నాఖ రాజుకు దతు పుత్మ
ఱ న్నగా ఈననందున ఫబు
ర వాహనుడూ నాఖజాతికి చెందిన వాడవుతాడు.
అ కాయణంగా ఄతడ సంతతి నాఖ జాతిగా భూలోఔంలో రసిదిధ చెందింది.

హనుభంత్మడు సీతానేాషణకు సమద్వ
ర న్నన లంఘిస్త
ు ండగా అమన చెభట బిందువు ఔటి సమదరంలో డంది. ఔ భతసమ ఖంధి
అ చెభట బిందువును మిలంగి ఖయబం ద్వలచగా భచీేందు
ర డనే కొడుకు పుటా
ట డు.

శ్రయహరి స్తాద బిందువు జారి పుడమిై డగా భూదేవి సీాఔరించింది. అ విధంగా జన్నభంచిన వాడు కుజుడు. ఇమనక్ష ఄంగాయకుడు,
భంఖళ్ళడు ఄన్న పేరు
ా . అమన పుడమి పుత్మ
ఱ డు.

యభ శవున్న తపో వేడమికి అమన తిఱశూలం నుండ జారి డన స్తాదం ఔ ఔనమగా ఄవతరించింది. అభ శవ పుతిఱఔ.
శవానుఖయహంతో నదిగా మారి అభ నయభద ఄయినది. ఆలాగే భరో సందయబంలో శవున్న స్తాదం నుండ చరిేఔ ఄనే ఔనమ
పుడుత్మంది. ఆదలా వుంచితే`

భన పురాణ్యలు, ఆతిహాసాల గాధలో
ా భరో విధభైన పునరుతతిు దధతి ఔన్నస్త
ు ంది.

కుంబ సంబవులు ఄనగా కుండ నుండ పుటిటన వాయన్న ఄయథం. కుండ నుండ భన్నషి పుటటడం ఏమిటి? ఆది భనకు విడూ
ా యంగా
వుండొచుే. కాన్న`

విచిఛననభైన గాంధారి ఖయబసథ ప్ండాన్నన వామస్తల వారు తన తపోశకితతో నూరు కుండలో
ా బదరం చ్చమగా వాటి నుండ దురోమధన్నతో
సహా నూరుగురు స్దరులు జన్నభంచారు. వీయంతా కుంబ సంబవులే.

కురు పాండవులకు విదమ నేరిన దోరణ్య చారుమడునానడు. దోరణమ ఄంటే కుండ. ఇమనా కుంబ సంబవుడే. ఆలాంటివి భరి
కొన్నన వునాన మకమంగా చెపుకోవలసిన కుంబ సంబవు ఆదదరునానరు. సురు
ా లో
ా న్న వశషు
ట డు, ఄఖస్త
థ మడు వీరిదదరూ ఔవల
స్దరులు కుంబ సంబవులు. ఄదో అసకిత ఔయభైన గాధ.

ఔపుడు నారామణ్యంశతో జన్నభంచిన నయ నారామణులనే స్దరులు భహాబకు
త లు. తససంనునలు. ఆరువురు ఫదరికా
వనంలో ఘోయ తస్తస చ్చస్త
ు నానరు. అ తపో వేడమికి మలో
ా కాలు తలాడలా
ా యి. తన ఆందర దవి కోసమే వాళ్ళళ తస్తస
చ్చస్త
ు నానయన్న బరభ డా
ా డు భహందు
ర డు. వెంటనే అ స్దరులకు తపో బంఖం ఔలిగించభన్న ఄసయ భాభలను ంప్సూ
ు తోడుగా
భనభథుడన, వసంత్మడన కూడా ంప్ంచాడు.

ఫదరికా వనంలో ఄకాలాన వసంతం వెలిా విరిసింది. ఄసయ భాభలు అడ పాడారు. భరుడు స్తభశరాలు కురిప్ంచాడు. కాన్న
చెయకు విలుకాన్న స్తభ శరాలు గాన్న ఫదరికా వనంలోన్న వసంతశోబ గాన్న, ఄసయసల సయస శృంగాయ నాటమ గ్రతాలు గాన్న నయ
నారామణులను తపో బంఖం ఔలిగించలేఔ పోయాయి. ఄపుడు ఔనులు తెరిచిన నయ నారామణులు ఄటి ఔపుడు తభ
ఉరువుల నుండ (తొడలు) ఄసయ కామినులకు మించిన ఔ ఄదుబత సౌందయమ రాశన్న సృషిటంచారు. ‘‘ఒ ఄసయలారా! మా
తపోశకిత మీకు తెలిమదు. తలచుకుంటే మిమభ మించిన భదవత్మలెైన మోహనాంగిలను సృషిటంచ ఖలమ. ఆదో... మా ఉరువుల
నుంచి అవియబవించిన ఇ సౌందయమ వతి పేరు ఉయాశ. ఇభను మా కానుఔగా భహందు
ర న్నకి వగించండ. మా తస్తస భహందర
దవి కోసం కాదన్న మా మాటగా చెండ’’ ఄనానరు.

ఄలా ఄసయల వెంట సాయాం వెైపు వెళ్ళ
ు నన ఉయాశన్న సూయమ దేవుడు చూసి, మోహంచి తన సూరామ లోకాన్నకి అహాాన్నంచాడు.
సరేనన్న సూయమ లోఔం వెైపు వెళ్ళళంది ఉయాశ. ద్వరిలో ఄగిన దేవుడు అభను చూసి మోహంచి తన కోరిఔ త్మయేభనానడు. మందు
సూరుమన్నకి మాటిచిేనట్ల
ట చెప్ంది ఉయాశ. ఄయితే ననున త్మలుచుకుంటూ వెళ్ళళ చాలు ఄనానడు ఄగిన. ఉయాశ ఄలాగే
చ్చసింది. ఄంతలో వాయు దేవుడు అభను గాంచి మోహత్మడై తన కోరిఔ చెగా ఄదే సమాధానం చెప్ంది ఉయాశ. వాయు
దేవుడు కూడ తనను తలచుకొంటూ వెళ్ళభన్న కోరాడు. అ విధంగా భనస్తలో ఄగినన్న, వాయు దేవున్న తలచుకొంటూ సూయమ
లోఔం చ్చరింది ఉయాశ. సూరుమడు విషమం తెలుస్తకొన్న అఖయహంచి` ‘‘న్నవు ఆరువురిన తలచుకొంటూ నా వదదకొచాేవు. న్నకు
సూయమ లోఔ రవేశం లేదు. భహందు
ర డ వదదక్ష వెళ్ళభనానడు.

అ విధంగా తన వదద కొచిేన ఉయాశకి సమచిత సాథనమిచిే తన ఄసయగా చ్చస్తకునానడు ఆందు
ర డు. ఄయితే ఆది ఆంతటితో
ఄయి పోలేదు. ఉయాశ సౌందరామన్నన చూసిన మోహంలో తాం బరిం లేన్న ఄగిన, వాయువు ఆరువురూ తభ తేజస్తసను ఔ
కుండలో బదరరిే వెళ్ళళ పోయారు. అ కుంబంలో నుండ ఆరువురు ఔవలు ఫమటి కొచాేరు. అ శశువులే వశషు
ట డు, అఖసుమ
భహరు
ా లు.

పాయాతి నందునుడు ఖణేశున్నకి ఏనుగుతల చ్చయేఫడంది. త నయఔ ఫడన దకు
ా న్నకి మేఔతల ఄతికించఫడంది.

ఄలాగే భృఖ

శ్రయాంతో సహజంగా ఄవతరించిన దేవతలునానరు. వారిలో నయశంహున్న మందుగా చెపుకోవాలి. త్మయఖ మఖులు భనకు ఆదదరు
ఔన్నసాురు. ఔరు గాన ఖంధరుాడు త్మంబురుడు, యండవది సాకాాత్త
ు నారామణ్యవతాయభైన హమగ్రయవుడు. ఆంకా బైయవుడు కుఔు
మొకం ఔలిగిన వాడు.

********************************************

ఄది ఎయయరాతి భనునతో ఏయడన ఄతి దద కొండ గుటట. ఎత్మ
ు తకుువే. మూడు వందల ధనువుల ఎత్మ
ు కు మించదు. కాన్న గుటట
చుటూ
ట కైవాయం స్తవిశాలభైనది. బోరిాంచిన దిఫఫ రొట్టటలా ఔన్నంచ్చ అ కొండ గుట్ట పేరే నాగుల దిఫఫ. కొండకు శకయం వుంట్లంది.
గుటటకు శకయం వుండదు. ఈరితలం సభతలంగా వుంట్లంది. ఄలాంటి వాటిన్న కొండ గుటటలంటారు. ఇ నాగులదిఫఫ ఎంత
విశాలం ఄంటే ద్వన్న మీద ఔ విశాల నఖయమే న్నరిభంచ వచుే. ఄంత స్తవిశాలభైనది. అ గుటట మీదే వుంది నాగాల న్నవాససథలభైన
నాగా గూడం.

ఄది క్రకాయణమ పా
ర ంతభైనా అ గుటట ైకి చ్చయటాన్నకి ఄనేఔ ద్వరులునానయి. నాగులదిఫఫ గుటట ైనా రిసరాణ్యమలంతటా ఄనేఔ
వృక్షజాత్మలు, పలవృకాాలతో అ పా
ర ంతం ఔను విందు చ్చస్ుంది. ఏటవాలు కాలిబాటల వెంట కొండ ైకి నడవాలి. నాగుల ఔంచయ
గాడదలు, శువులు కూడా అ ద్వరులో
ా నే తియగాలి గాఫటిట ద్వరులన్నన విశాలంగానే వునానయి.

గుటట ైకి చ్చరి భరి కొంత దూయం చెట్ల
ట పుటాట వెంట నడచాఔ గుటట భధమ పా
ర ంతంలో చేన్న చెటా కియంద ఔను విందు చ్చసూ
ు
ఔన్నస్త
ు ంది నాగుల గూడం.

స్తమారు ఄయిద్వరు వందల ఆళ్ళళంటామఔుడ. ఄవన్నన పూరిళ్ళళ. దద దద చుట్ల
ట గుడసలుగా వునానయి. విశాలభైన
పా
ర ంఖణ్యలతో విసిరేసినట్ల
ట తలో రఔు ఔన్నస్త
ు నానయి. మూడువేల భందికి ైగా నాగా జాతి రజలు అడ, భఖ ప్లా
ా పీచుతో
స్తకశాంత్మలతో జీవిస్త
ు నానయఔుడ. సహజంగానే నాగాలు శయ భజీవులు. ఫలిషు
ట లు, ధైయమసాహసాలకు టిటంది పేరు. రతి ఔురు
విలువిదమ ఄబమసిసాురు. వేట ఔతిు, ఖండర గొడాలి వీరి రధాన అయుధాలు. ఫళ్ళం, కడా చాలనం, ఔయయ సామ యువకులు ఎకుువ
సాధన చ్చస్త
ు ంటారు. అయుధం లేకుండా ఎవరూ ఄడవి లోకి వెళ్ళరు.

గూడంలో చూడా
ా న్నకి ఔ దధతి లేకుండా ఔట్ల
ట కుననట్ల
ట ఔన్నసాుయి ఄఔుడ యిళ్ళళ. కాన్న ఖభన్నస్తు ఄయథభవుత్మంది వారి దధతి.

గూడం భధమలో వృతా
ు కారాంలో ఔ భైద్వన పా
ర ంతం వుంది. ఄఔుడ పలాలన్నచ్చే కొన్నన వృకాాలు మాతఱమే ంచ ఫడా
ా యి. అ
వృతా
ు కాయ భైద్వనం నుండ నాలుగు దికుులకు నాలుగు రధాన మారా
ా లునానయి. అ నాలుగు ద్వరులను ఄనుసరించి ఄట్ల
యిట్ల యిళ్ళ్ న్నరాభణం భధమలో చినన వీధులు, సందులు ఏయడా
ా యి. ఎట్ల నుండ కొండ గుటట ఎకిునా ఏదో ఔ మాయాం
గుండా భైద్వనం వదదకు చ్చరుకోవచుేను.

గూడం మొతా
ు న్నకి అ వృతా
ు కాయ భైద్వనం గుండ లాంటిది. నాగాల వేడుఔలు, ళ్ళళళ్ళళ, విందు వినోద్వలు, ండుఖలు ఏదయినా
సామూహఔంగా అ భైద్వనంలో జరుపుకుంటారు. వీరికి ఆషటభైన వృక్షం వెదురు. వీరి యిళ్ళ న్నరాభణభంతా వెదురు తోనే
సాగుత్మంది. ఄలాగే వెదురుతో చ్చసిన ఔ విధభైన త్మఖ వాదమం, వేణువు వీరికి ఆషటభైన వాదమ రిఔరాలు. ఆఔ సంఫరాలు,
ఈతసవాలో
ా కొమభ బూయలు భేరీలు డోళ్ళళ మొదయిన ఄన్నన వాదమ రిఔరాలు ఈతాసహంగా విన్నయోగిసాురు. అ రిఔరాలు
సొంతంగా తయారు చ్చస్తకోటంలో వీరు న్నషా
ణ త్మలు.

భైద్వనం శేభ భాఖంలో త్తరు మకంగా రాళ్ళతో పేరిేన దద అలమం వుంది. ఄనేఔ శయస్తసలతో కూడన నాఖరాజు
విఖయహాన్నన అ గుడలో పూజసాురు. ఄఔుడే కాసు ఎడం ఎడంగా కొండ దేవయ, కాళ్ళఔభభ, వన దేవతల గుడులు దయశనమిసాుయి. ఔు
నాఖ రాజు అలయాన త మిగిలిన గుడుల వదద కొలువులు, వేడుఔలో
ా జంత్మ ఫలి జరుగుత్మంది.

సరిగా
ా ఇ గుడులకు ఎదురుగా`

భైద్వనం యండో ఔు శేమాభి మకంగా ఔన్నంచ్చ ఆలు
ా గూడం నామకుడైన దయ నాఖ క్షసరిది. దద ఄరుగుల మీద న్నరిభంచిన
దద చుట్ల
ట గుడస ఄది. ఄఔుడ ఏ ఆంటిన్న చుటిట సరిహదు
ద లు గాన్న రహరీలు గాన్న ఔన్నంచవు.

రస్త
ు తం ఄది భధామహన వేళ్.

సూరుమడు నడమింట న్నపులు చెరుగుత్మనన వేళ్.

ఈషణ తాపాన్నకి నాగాలు ఎవరి యిళ్ళలో వాళ్ళళ విశాయంతిగా ఖడుపుత్మనానరు. ఄటిట వేళ్ నామకుడు నాఖ క్షసరి ఆంటి మందు ఔ
కాయమఔయభం న్నయాహంచ ఫడుతోంది. ఄదే ఄతి రమాద ఔయభైన ఒజో తాంతిఱఔ కు
ా దర విద్వమ రయోఖం. నామకుడు నాఖ క్షసరి
ఄధాయమంలోనే జరుగుత్మననది.

ఎరుపు, తెలుపు ఔలఖలిసిన గ్గధుభ వయణంలో స్తమారు ఎన్నమిదడుగుల భారీ భన్నషి నామకుడు నాఖ క్షసరి. ఄతడ వమస్త
కూడ ఎనబై సంవతసరాలుండొచుే. ఆటిక్ర చాలా ఫలంగా దృఢంగా భీభఫలుడ లాంటి అకాయం. గుబురు మీసాలు, భూజాల
మీద డుత్మనన వంక్రల జుత్మ
ు , తలమీద డఖ విప్న నాగాబయణం, నుదుట విభూది పూసి కుంకుభ ధరించి వింత శోబతో
భరిస్త మక వయఛస్తస.

నడుంకి నాయ ఫటట అచాఛదనగా ఔట్ల
ట కునానడు. నడుంకి, భడ, చ్చత్మలకి పూసలదండలు, వెండ ఔడయాలు అబయణ్యలుగా
వునానయి. కుడ కాలికి దద వెండ తోడా వుంది. ఄసలా గూడంలో వమస్త కొచిేన యువకుల నుంచి వృదు
ధ ల వయకు
పురుషులంతా కచిేతంగా కుడ కాలికి వెండ తోడా ధరించ్చ వుంటారు. ఄది వారి అచాయంలో భాఖం.

ఆంటి మంగిట ఎతుయిన వెదురు అసనం మీద ఖంభీయంగా అసీనుడై వునానడు నామకుడు నాఖ క్షసరి. ఎదురుగా వాకిట హోభం
రజారిలు
ా తోంది. ఄఔుడ నాగాల కుల గురువు, ఄఔుడ అలయాల పూజారి, ఖణచారి మగు
ా రూ హోభం చుటూ
ట కూచున్న దీక్షగా
ఒజో తాంతిఱఔ రయోఖంలో వునానరు. మగు
ా రూ శతాధిఔ వృదు
ధ లే. వారి రూపాలు బీబతసంగా వునానయి. ఎయయటి యఔత వయణపు
దుస్త
ు లు ధరించి వునానరు. ఎయయటిపూలు, ఎయయటి హోభదరవామలను సభరిసూ
ు ఏవేవో హోభ దినుస్తలిన వేసూ
ు , ఔళ్ళళ
మూస్తకున్న న్నషటతో మౌనంగా భంతా
ఱ లు ఠస్త
ు నానరు. పొఖ భంచు లాంటి తెలాటి ధూభం హోభ గుండంనుంచి గాలో
ా కి
వామప్స్ుంది.

వారికి ఎదురుగా ఄవతల భైద్వనం మీద తెాటి స్తననం పొడతో వేసిన విశాలభైన యండు వృతా
ు లు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఔ ద్వన్నలో
ఔటిగా ఔటి ఄంతర్ వృతుం, యండోది బాహమ వృతుం. ఄంతర్ వృతుం మై ధనువుల వెైశాలమం ఔలిగివుంట్లంది. హోభ గుండం
నుంచి లేచిన శ్వాత ధూభం ఄంతర్ వృతుంలోకి చ్చరి అ వృతుం ైన ఔ ధూభ నాళ్ళఔలా రకాశస్ుంది.

ఆఔ బాహమ వృతుంలో`

ఆదదరు నాగాలు కొమభ బూరా, భేరీలు వాయిసూ
ు ండగా నూరు భంది నాగాలు సాయుధులెై వృతా
ు కాయంలో న్నలఫడ ఔదం
తొకుుత్త తోడా శఫధం చ్చసూ
ు పామలా బుసలు కొడుత్మనానరు. ఄదదంలో రతిబింబించినట్ల
ట అ నాగా వీరుల

రతిరూపాలు

ఄంతర్ వృతుం మీద ధూభ నాళ్ళఔలో రతిబింబిస్త
ు నానయి. ఆఔుడ వీళ్ళళ ఏం చ్చస్తు రతి రూపాలు ఄదే చ్చస్త
ు నానయి. అ
రతిబింబాల భధమన ఔదం తొకుుత్మనన శ్వాతాశాం అ ఄశాం మీది రాకుమారుడు ధనుంజయుడు సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానడు.
ఄంటే` ఎఔుడో కొండ శకయం మీద ధనుంజయుడు, ఄతడ రిసయ పా
ర ంతాలతో బాట్ల ఄఔుడ చుట్ల
ట మటిటన నాగాల
రతిరూపాలు కూడా అ ధూభనాళ్ళఔలో రతిబింబించటమే కాదు, వారి మాటలు, శబా
ధ లు కూడ విన్నస్త
ు నానయి. నామకుడు
నాఖ క్షసరితో బాట్ల భరి కొందరు ఄఔుడ కూచునన నాగాదలుదు ఏం జరుగుత్మంద్వన్న అసకితగా ధూభనాళ్ళఔ లోన్న రతిబింఫ
దృశామలనే వీకిాస్త
ు నానరు.

సాధాయణ ఔనులతో చూస్తు ఒజో దృశమం ఔనఫడదు. ఄలా చూడాలంటే భంతఱ యుఔతభైన ఔ నలాటి లేనాన్నన ఔళ్ళకు కాట్లఔగా
ధరించాలి. అ లేనం వునన డబీఫ నాగాకుల గురువు చెంత వుంట్లంది. అరుదైన ప్కిలిప్టట గుండ, నలా ప్లిా ఔళ్ళళ, ఉసయ వెలిా
కాలేమం ఇ మూడంటిన్న స్తఔరించి ఔ విశ్వష ఄమావాసమ నాడు వాటికి కొన్నన దినుస్తలు చ్చరిే పుటం టిట ద్వంతో తయారు
చ్చసిన కాట్లఔ ఄది. విధిగా అ కాట్లఔ ధరిస్తునే ధూభ నాళ్ళఔ లోన్న దృశామలు ఔన్నసాుయి.

ఄటిక్ష జరుగుత్మననదంతా కుత్తహలంగా చూస్త
ు నానయంతా. నాగానందుడు తన ఔంచయ గాడద దిగి ఄంతర్ వృతుంలో
ధనుంజయున్న రతి రూపాన్నకి రణ్యభం చ్చస్త
ు నానడు.

సరిగా
ా ఆదే సభమంలో`

చయ చయ భంటూ ఏదో పాకి వస్త
ు నన శఫధం అలకించి తలతిప్ ఄట్ల చూసాడు నాఖ క్షసరి. ఄతి దదదైన ఔ సయ స్తందరి ఄట్లగా
పాకుత్త రావటం ఔన్నంచింది. విచితఱభైన నాఖ స్తందరి. స్తమారు ది ధనువుల పొడవుంట్లంది. అభ నడుం వయకు మానవ

సీుళగా వుంది. నడుం నుండ కింది భాఖం సయ రూం.

అభ వమస్త ఎంతో చెటం ఔషటం.

ఎందుఔంటే అభలో ఎఔుడా వాయధఔమ ఛామలు ఔన్నంచటం లేదు. నవ మవాన్నలా వుంది. నడుం వయకు సహజభైన మానవ
కాంత, దిగువ భాఖం నాగాకాయం. ఄందభైన మక వయఛస్తస, ఔరి భబుఫలా వియ బోసిన నలాలన్న కురులు, అరోఖమంతో మిస
మిసలాడే లేత గులాబి మేన్న ఛామ, తాభయ త్మండా వంటి చఔున్న చ్చత్మలకు దంతం గాజులు ధరించింది. సమననతభైన
వకోాజాలకు ఄడాంగా ఔ నాయ వసుళ భాగాన్నన అచాఛదనగా ఔట్ల
ట కుంది. మఖాన బొట్ల
ట , చెయఖన్న భందహాసంతో అభ రూం
విచితఱం గాను మఖధ భనోహయం గానూ వుంది. అభ సాథన్నఔ నాగాలకు స్తరిచిత్మరాలే. ఄందుక్ష ఎవరూ అభను వింతగా చూడరు.
ఄపామమంగా లఔరిసాురు. అభను చూసిన గూడం దయ నాఖ క్షసరి లఔరింపుగా నవాాడు.

‘‘రా తలీా శంఖు పుత్మఱ. న్నవింఔనూ ఇ దినమ రాలేదేమిటాన్న ఄనుకొంటిన్న. వచిేనావు. ఆలా కూచో’’ ఄనానడు.

నాఖ స్తందరి డఖ విప్నట్ల
ట గా భరి కాసు ైకి లేచి జరుగుత్మనన హోమాన్నన రిసరాలిన ఔలిమ జూసింది.

‘‘నామకా... ఏమి జరుగుత్మననదిచట? ఒజో రయోఖమా? నేను కూడ తిలకిం వచుేనా? ఏమి విశ్వషమ?’’ ఄంటూ, పాకుత్త
మందుకళ్ళళంది. ఄంతా తనకు తెలిసినటేట. కులగురువు చెంతనునన డబీఫలోన్న నలాన్న ద్వరా
థ న్నన కొదిదగా తన చూపుడు వేలితో
త్మసి యండు ఔనులకు కాట్లఔగా ఄదు
ద కొన్న వెనకిు వచిే నాఖ క్షసరి ఔునే తన శరీరాన్నన చుట్ల
ట చుట్ల
ట కొన్న లేచి కూచుంటూ
ఎదురుగా వృతా
ు లో
ా కి చూసింది.

ఆపుడు ధూభనాళ్ళఔలోన్న దృశామలు అభకు సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానయి. ఔదం తొకుుత్మనన శ్వాతశాం, ఄశాం మీది అజాను
బాహుడు, స్తందరాకారుడైన పురుషుడన చూసింది. యువ కిశోయంలా వునన ధనుంజయున్న గాంచగానే అశేయమ సంబరమాలతో
కొదిద లిుల పాట్ల, శంఖుపుతిఱగా ప్లువఫడే అ నాఖ స్తందరికి నోట మాట రాలేదు. విపారిన ఔనులతో ఄలాగే
చూస్త
ు ండపోయింది. పాలిండు
ా ఈబికి శాాస ఫరువెై మోహ యవశంతో ఔను యవాలేటం భరిే పోయింది.

శంఖు పుతిఱ భూలోఔ వాసి కాదు. సాకాాత్త
ు నాఖలోకాన్నకి చెందిన సీుళ. నాఖ లోఔంలో నాగుల రేడైన రభువు నాఖరాజుకి ఄతమంత
అపు
ు డైన శంఖు చూడుడను ఄనుచరున్న కుమాయత. కాఫటిట ఄంతా అభను శంఖుపుతిఱ ఄనే ప్లుసాురు. కాన్న అభకో పేరుంది.

భధూలిఔ ఄసలు పేరు. రస్త
ు తం అ పేరు ఎవరిక్ర గురు
త లేదు. ఄందుకాుయణం అభ నాఖ లోఔం నుండ ఫహషుృత్మరాలు
గావటమే.

ఆది స్తమారు నూటయాబై సంవతసరాల కియతం నాటి మాట.

ఄటో
ా యుఔత వమస్త లోన్న నాఖఔనమ భధూలిఔ ఄతమంత సౌందయమ రాశగా భాసిలేాది. అభకు రఔృతి సౌందయమభంటే ఆషటం.
తయచూ భూలోఔం వచిే ంటరి గానే వన వివాహాయం చ్చస్తది. కోుసారి స్తదూయ పా
ర ంతాలకూుడ వెళ్ళళ వచ్చేది.

ఔసారిలాగే మాళ్వ రాజమంలోన్న స్తందయ వన పా
ర ంతాలకు వెళ్ళళంది. ఄఔుడ కుప్ంచి దూక్ష త్మంటరి జలపాతాలకు కొదువ లేదు.
ఈరుకులు రుగులు త్మస్త కొండ వాగు, తాభయపూలతో న్నండుగా రశాంతంగా భైభయప్ంచ్చ తాభయ భడుగులు, గుంపులుగా
తిరిగే లేళ్ళ సమూహాలతో కూడన చిేఔ భైద్వనాలు, పవృకాాలు, ఎట్ల చూసినా చినన చినన కొండలు, గుటటలతో
యభణీమభైన పా
ర ంతం అ స్తందయవనాల ఄటవీ పా
ర ంతం. ఒసారిలాగే భధూలిఔ స్తందయ వనాలో
ా మానవ ఔనమ రూంలో
విహరిస్త
ు ండగా ఄదే పా
ర ంతాలో
ా వేటకు వచిేన మాళ్వ రాజ కుమారుడు బిలుాడనే వాడు అభను చూసి మోహంచాడు. ఄంద
గాడయిన ఄతడన భధూలిఔ వరించింది. అభ నాఖఔనమ ఄన్న తెలిసాఔ కూడా అభనే కోరుకునానడతను. ఆరువురూ పేరభ
ఫంధంలో చికుుకునానరు. కాన్న`

ఇ విషమం తెలుస్తకునన నాఖ రేడు కోంతో భండ డా
ా డు. నాఖలోఔ వాస్తకు మానవులతో సంఫంధాలు అమనకిషటం లేదు.
నాఖ సంతతి వయణ సంఔయం జాతి కారాదననది అమన ఄభిభతం.

ఔపుడు నాఖరాజు కుమాయత ఄయిన ఈలూచి, పాండవ భధమమడైన ఄరు
ు నున్న పేరభను ఄంగ్రఔరించిన ఄటి నాఖరేడయితే.
భధూలిఔ పేరభ పలించ్చదేమో. కాన్న రస్త
ు త రేడు అమన కాదు.

ద్వాయ యుఖం చివరి పా
ర ంతాల నుండ ఔలియుగాయంబంలో కొంతకాలం వయకు నాఖలోఔ ఄధితిగా వునన నాఖరాజు తరాాత తన
వాయస్తడైన భహా దుభడనే ఄతడన నాఖరాజుగా టా
ట భిషికు
త డన చ్చసి తను తస్తసకు పాతాళ్ లోకాన్నకి వెళ్ళళ పోయాడు.
రస్త
ు తం నాఖరాజు భహా దుభడు. ఆతడది తండర ఄంతటి విశాల హృదమం కాదు. ఄందుక్ష భధూలిఔ బిలుాల రణమం ఄతన్నకి
ఔంటగింయింది. ద్వంతో ఄధినామకుడ అజును కాదన్న భధూలిఔ బిలుాడ కోసం భూలోఔం వెళ్ళళపోవాలనుకుంది. ఇ విషమం
తెలిసి కోంతో భండడా
ా డు నాఖరాజు. మాళ్వ యువరాజున్న ఔ కులీన సయం చ్చత కాట్ల వేయించి చంప్ంచాడు. ఄంతే కాదు,
తన అనతిన్న ధిఔురించిన భధూలిఔకి శాశాతంగా నాఖ లోఔం నుండ ఫహషుృతి శక్ష విధించాడు. ఇ విషమంలో భధూలిఔ తండర

శంక చూడుడు న్నససహాయుడయామడు.
అ విధంగా నాఖ లోఔం నుండ వెలి వేమ ఫడన నాఖ స్తందరి భధూలిఔ పుట్టటడు దుకిం, ప్రయున్న వియోఖంతో నాగాటవి ఄయిన
భయభభూమికి చ్చరుకుంది. ఔయభంగా నాఖ జాతి భనుషులకు దఖాయయింది. నాగులదిఫఫ అభ న్నవాసభైంది.
గూడంలోకొచిేనపుడు యిలా సఖం సీుళ రూం ఔలిగిన సయంలా సంచరిస్త
ు ంది. సహజభైన తన ఄహాయ ఄనేాషణకు ఖట్ల
ట దిగి
ఄడవిలోకి పోయేపుడు పూరితగా సయ రూం ధరిస్త
ు ంది. కోరిన రూం ధరించఖల శకితవంత్మరాలాభ. కాన్న నాఖ లోఔం విడచిన
తరాాత తన సహజభైన ఄదుబత సౌందయమంతో కూడన నాఖ ఔనమగా ఎవరిక్ర ఔన్నంచలేదు. అభ చరితఱ గూడంలో మఖుమలయిన
కొందరు దదలకు మాతఱమే తెలుస్త. నాగా నామకుడైన నాఖ క్షసరికి కూడ తెలుస్త. ఄందుక్ష శంఖు పుత్మఱ ఄంటూ ఎంతో
అత్మభమంగా ప్లుచుకుంటాడు. ఄతన్న వమస్తకు యటిటంపు అభ వమసంటే అశేయమమే.

ఄట్లవంటి నాఖ స్తందరి భధూలిఔ తనభమంతో ఄఔుడ ధూభ నాళ్ళఔలోన్న ధనుంజయున్న రతి రూపాన్నన చూసూ
ు అలోచిస్ుంది.
ఆంతలో మేగ గయునలా` ‘‘ఒజో రయోఖం ఄరా
థ ంతయమగా విపలభవుతోంది. ఏం జరుగుచునన దచట...’’ ఄంటూ
విన్నంచ్చసరికి ఔుసారిగా భధూలిఔ అలోచనలు చెదిరి పోయాయి.

ఎదురుగా ధూభ నాళ్ళఔలోన్న రతిరూపాలు లీలగా ఔదిలి చెదరి పోత్మనానయి. పొఖ తేలి పోతోంది. ఔుసారిగా ఖందయగ్గళ్ం
నలకొందఔుడ.

*******************************

తన భచేల గుయయం మీద ధనుంజయుడ సమీంలోకి రాగానే ఄరు
ణ డు ఏదో భంతా
ఱ న్నన ఠంచి యండు చ్చత్మలూ చ్చరిే
మూడుసారు
ా బిఖాయగా చట్ల
ా చరిచాడు ఖద్వ` ద్వన్న పలితం వెంటనే ఔన్నంచింది.

శ్వాతాశాం ఖరుడ మీది యువరాజు ధనుంజయుడు ఔుసారిగా ఈలికిడా
ా డు. ఏం జరుగుత్మందో ఄయథం కాలేదు. ఎదురుగా తనేం
చూస్త
ు నానడో తెలీలేదు.

ఎఔుడఔఔుడ రఔృతి భసఔ బారుత్మననటాన్నప్ంచింది. ఎఔుడవఔుడ మథాతథంగా వునానయి. కాన్న ఔంచయ గాడదతో వెళ్ళ
ు నన
వృదధ నాగా నామకుడు నడుసూ
ు నడుసూ
ు నే ఄసషటం కాసాగాడు. చుటూ
ట ఄతన్న నాగా భనుషులూ చెరిగి ఔరిగిపోత్మనన
బొభభలా
ా ఔదులుత్మనానరు. చూస్త
ు ండగానే వాళ్ళంతా ఔరిగిపోత్మనన ప్ండ బొభభలా
ా , ఄలల తాకిడకి ఔదలాడే న్నటి మీది

దృశమంలా ఄలలు ఄలలుగా ఔదలాడుత్త ఔయభంగా గాలిలో ఄదృశమభైపోయారు. ఔురూ మిఖలేాదు. ఆపుడు తనను చుటిట
నాగాలు లేరు. వారి ఔదం తొక్షు తోడాల శఫధం గాన్న, హుంఔరించ్చ పామ బుసలుగాన్న లేవు. పోరు తదనుకునన సిథతిలో ఄంతా
ఔలలా చెదిరిపోయింది. ఄంతా భా
ర ంతి సదృశంగా వుంది.
ఎపుడైతే నాగాలంతా ఄదృశమభయామరో ఄపుడు బాహమ సృహలోకి వచాేడు యువరాజు ధనుంజయుడు. ఔ ఔల నుంచి
ఫమటడనట్ల
ట విభా
ర ంత్మడై చుటూ
ట చూసాడు. ఄపుడు ఔన్నంచింది ఎదురుగా తన వెైపు వస్త
ు నన భచేల గుయయం. అ గుయయం
మీద న్నండా దదన్నమిది వతసరాలయినా ఈంటాయో లేదో ఄన్నంచ్చ లేత వమస్త ఄతి స్తందరుడైన బాల యువకుడన చూసాడు.
ఎవడతడు? ఎననడూ చూసిన గురు
త లేదే. ఆంత సమీం లోకి వచ్చే వయకు అ ఄశాాన్నన తను ఎందుకు ఖభన్నంచలేఔ పోయాడు?
ఔనుబొభభలు మడచి భంతఱ మగు
ధ డలా ఄతనేన చూడసాగాడు.

యువరాజును సమీప్సూ
ు నే`

వినమ పూయాఔంగా చెంగున తన ఄశాం దిగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఄశ్వష యతనగిరి రాజమ భావి సామా
ల ట్ల
ట లు ఄనంగున్న ధిఔురించు ఄత్మలిత రూస్తందరులు, మాన్నన్న చితుచోరులు,
వీరాధివీరులు, యణయంఖధీరులు, దయాహృదయులెైన యువరాజు శ్రయ ధనుంజయుల వారికి జమమ జమమ. ఏలిన వారికి ఇ
ఄరు
ణ డ రణ్యభమలు’’ ఄంటూ వంగి వంగి నభసురించాడు.

ఄరు
ణ డ వినమ విధ్యమతలకి వాకాేత్మరామన్నకి మగు
ధ డవుత్త ధనురాబణ్యలను మధా సాథనంలో వుంచి ఄశాం దిగి ఄరు
ణ డ
మందుకొచాేడు ధనుంజయుడు. న్నశతంగా ఄతన్న మఖాన్నన ఖభన్నసూ
ు ` ‘‘న్నవు ఄరు
ణ డవా?’’ ఄనడగాడు.

ఄంతటి ఎండలో కూడ యువరాజు చూపు తాకిడకి ఄరు
ణ డ బుఖాలు

గులాబి మొఖాలా
ా ఎయయ బారాయి.

‘‘ఄవును రభూ! ననున ఄరు
ణ డంటారు.’’ ఄనానడు.

ఄరు
ణ డ రూం, అ గొంత్మ, నడఔత్మరు యువరాజు ధనుంజమకు ఏవో కొన్నన సందేహాలకు కాయణభయామయి. కాన్న వాటిన్ననటిన్న
ఔుటిట సందిఖధంగా చూసూ
ు ` ‘‘భనకు ఖత రిచమం వుననట్ల
ట లేదే!’’ ఄనడగాడు.‘‘భనకు రిచమం లేదు గాన్న మీరు నాకు

రిచమస్త
థ లే యువరాజా’’

‘‘ఎలా? నేను న్నకు ఄంతగా తెలుసా?’’

‘‘తెలుస్త.’’

‘‘ఎలా తెలుస్త? న్నవు యతనగిరి వాసివేనా?’’

‘‘యతనగిరి న్నవాసినే రభూ. ఆఔ మీరు ఎలా తెలుస్తనంటే ఏం చెఖను. లోఔమన సూరీడు తెలీన్న వారుందురా? యతనగిరి
రాజమమన యువరాజు ధనుంజయుల వారు తెలీన్న వారుందురా? ఄందునా నేను మీ ఄభిమాన్నన్న రభూ. ఄందుక్ష మీ గురించి
సయాం తెలుస్తకుంటూ ఈంటాను. రోజంతా రభాఔరున్న తనభమంగా చూసూ
ు సూయమకాంత పుషం తల తిద్వ? కోకిల వసంతం
వెంట రుగులు డుత్త ఔభభటి పాటలు అలప్ంచద్వ? నేనూ ఄంతే! మీ టా ఄంతటి ఄభిమానం వుననవాడన.
విశాాసపాతఱడన.’’ ఄనానడు సవినమంగా ఄరు
ణ డు.
తలంకించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్న లుకులు ఔడు విచితఱమలు. రూమ యమాదుబతం. ఆంతటి మా వీరాభిమాన్నతో ఆంత దనుఔ రిచమం లేఔపోవుట మా
దుయదృషటమే’’ ఄనానడు దయహాసం చ్చసి.

‘‘ఄంత మాట వలదు రభూ. ననున మీ మిత్మ
ఱ న్నగా తలచిన చాలును’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు.

‘‘భంచిది. న్న కోరిఔ భన్ననస్త
ు నానం. ఆఔ నుండ న్నవు మా ఄంతయంగిఔ మిత్మ
ఱ డవి. చాలునా? విషమం ఏభన` ఆంత కియతం చాలా
స్తటిగా ఆఔుడే ఔ విచితఱ సంగటన జరిగినది...’’

‘‘తెలుస్త రభూ’’ ఄనానడు వెంటనే ఄరు
ణ డు.

‘‘తెలుస్తనా?’’

‘‘తెలుస్త. క్షణం కియతం వయకు మీరు నాగాలు రయోగించిన ఒజో తాంతిఱఔ విదమ మామలో వునానరు. బరభలో డా
ా రు. మీ లక్షమం
నయవేయకూడదన్న ఄవరోధం ఔలించి వెనకుు ంప్ంచాలన్న చూసారు. అ రిసిథతి రాకూడదన్న నేనే వారి రయోగాన్నన తిప్కొటిట
బరభ నుంచి మిభభలిన ఫమటకుతెచాేను.’’‘‘న్నకా ఒజో తాంతిఱఔ విదమ తెలుస్తనా? చూచినట్ల
ట ఄంత కచిేతంగా ఎలా
చెఖలిగావు? న్న వదద ఄదీ ఆంత ప్నన వమస్తలో ఄదుబత భంతఱ శకు
త లేవో వుననట్ల
ట నానయి.’’

‘‘లేదు లేదు రభూ...’’ ఄంటూ నవేాసాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘నా వదద గొ భంతఱ శకు
త లేవీ లేవు. భంతఱ శాసుళంలో కొదిదగా రిజా
ు నం వుంది. ఄది సభయాన్నకి ఈయోఖ డంది. ఄంతే! కాన్న
రభూ, ఄసలు రమాదం మీ వెనఔనే తరుమకొస్ుంది. ఄది మీరు ఖభన్నంచలేదు.’’

‘‘ఄసలు రమాదమా...?’’

‘‘ఄవును. ఄసలు రమాదమే. ఒ

సారి రిసరాల

మీద దృషిట సారించండ. మీక్ష ఄయథం కాఖలదు.’’

ఄపుడు ఖభన్నంచాడు ధనుంజయుడు.

కొండ దిగువ నుండ ఄనేఔ ఄశాాలు శయ వేఖంతో దూస్తకొస్త
ు నన దగిటటనల ధాన్న. వింటూనే వడవడగా కొండ వంచకు నడచి
బాట మీదకు దృషిట సారించి విభా
ర ంతి చెంద్వడు.

ఄశాఔ దళ్ం దుమభతెయలు రేపుత్త ప్డుగుపాట్లలా కొండశకయం మీదికి దూస్తకొచ్చేస్ుంది. ఄది తభ యతనగిరి ఄశాఔ దళ్మే.
వెళ్ళళనంత వేఖం గానూ తిరిగి ఄరు
ణ డ మందుకొచిే ఄతడన అశేయమంగా చూసాడు.

‘‘వాళ్ళళ మా సైన్నకులే. నా కోసమే వస్త
ు నానరు ఔదూ?’’ సంశమ న్నవృతిు కోసం ఄడగాడు.

‘‘ఄవును. మీ కోసమే. కాయణమ నా ఔనాన మీక్ష బాగా తెలుస్త. మీరు వాళ్ళ ఔంట ఫడకుండా తప్ంచాలన్న వచాేను. కాన్న
అలసమభైపోయినది. వాళ్ళళ వచ్చేస్త
ు నానరు. తప్ంచుకోను ఄవకాశమూ లేదు’’ ఄనానడు న్నరుతాసహడుత్త ఄరు
ణ డు.

‘‘రాన్నమభ. సభసమకు బమడ పారిపోవు భీరుడు కాదీ ధనుంజయుడు. తదంటే సొంత సైనమంతోనే తలడ తేలుేకుంటాను
గాన్న నా లక్షమం నుండ మారుట ఔలా’’ ఄనానడు అవేశంగా ధనుంజయుడు.

ఄంతలో ఄశాాలు కొండ ైకి రానే వచాేయి. దూయం నుంచ్చ ధనుంజయున్న బాట మీద ఖభన్నంచిన సైన్నకులు ఄశామల వేగాన్నన
తగిాంచారు. ఄవి వచిేన వేగాన్నకి ఎయయటి ధూళ్ళ మేగంలా అ పా
ర ంతాన్నన చుట్ల
ట మటిటంది. ధనుంజయున్నకి ఆయవెై ధనువుల
దూయంలో ఄఖయ భాఖంలోన్న యతనగిరి తాఔపూన్నేన సైన్నకాశాం న్నలువగా ద్వన్న సయసనే దళ్తి ఄశాం వచిే న్నలిచింది. వాటి వెనక్ష
స్తమారు నూరు ఄశాాలు ఄయిదు వరుసలో
ా ఔయభశక్షణతో న్నలిచాయి. ఄశా సైన్నకులంతా స్తశకిాత్మలెై యుద్వ
ధ న్నకి సిదధంగా
అయుధాలు ధరించి వునానరు.
ఄందరీన ఈననచోటే న్నలవభన్న చెప్ దళ్నామకుడు తన ఄశాం దిగాడు. సైన్నఔ దధతిలో మందుకొచిే ధనుంజమకు సైన్నఔ
వందనం చ్చసి జమ వాచఔం లికాడు.

అ దళ్తి పేరు ఔరివీరుడు.

భన్నషి ఏడడుగుల

ైగా ఎత్మ
ు న విశాలభైన ఛాత్మతో దృఢంగా ఫలిషటంగా వునానడు. నడవమస్తంట్లంది. గుబురు మీసాలతో

ఎపుడూ ఖంభీయంగా వుంటాడు. రభువు ధయభతేజ భహారాజుకు ఎంతో నభభఔభైన వాడు ఔరివీరుడు. చఔున్న వమవహాయదకు
ా డు.
ఏ విషమంలోనూ తొందయడన్న భన్నషి. ఔరివీరున్న తన కోసం ంప్ంచుటలో తన తండర సయైన న్నయణమమే త్మస్తకునానడన్నప్ంచింది
ధనుంజయున్నకి.

‘‘దళ్త్మ! ససైనమంగా మీ రాఔడకు ఄయథమేమి?’’ సైన్నఔ వందనం సీాఔరించి, హుంద్వగా రశనంచాడు ధనుంజయుడు.ఔరివీరుడు ఒ
సారి ఄరు
ణ డ వంఔ సందేహంగా చూసాడు. ఄది ఖభన్నంచి ధనుంజయుడు ఔలించుకుంటూ` ‘‘మా మితఱడు! సందేహంఔ వచిేన
న్న చెపుమ’’ ఄనానడు.

‘‘ఆది రభువు అనతి యువరాజా. సరిహదు
ద లు ద్వటఔ మందే మిభభలిన ఔలుస్తకొన్న వెనకిు త్మస్తకురావసిందిగా

అజా
ు ప్ంచినారు. ఇ లేకను మీ కోసం ంప్ంచినారు.’’ ఄంటూ ఔరివీరుడు ఔ లేకను ఄందించాడు.

అ లేకలో సషటంగా యిలా వా
ర మఫడ వుంది.

ప్రమ కుమారా ధనుంజయా`

మీకింఔనూ సామం న్నయణయాధికాయం సంఔయమించలేదు. మా ఄనుభతి లేకుండా మీరిలా కోట విడచి వెళ్ళళట మాకు సభభతమ
కాదు. మీరు ంప్ంచిన లేక సారాంశమ ఄయథభైనది. ఄయినను సాక్షాభమ ఔనాన రాజమక్షాభమే రభువులకు మకమభన్న మీకు
తెలిమద్వ? అ శాశాతభగు శరీయమ గురించి గాన్న శరీయ బాధ గురించి గాన్న మాకు చింత లేదు. రాజ దంత్మలుగా మా చింత
ఎలాపుడును మీ గురించ్చ. మా ఏకైఔ కుమారున్నగా స్తవిశాల యతనగిరి రాజమలకిాభకి వాయస్తన్నగా మా తరాాత రాజమ భాయం
వహంచవలసిన బాధమత మీకుననది.
అ బాధమతను విసభరించి మీరిలా ఄడవుల

గు
య భభరించుచూ యిడుమల ఫడ ఎదిదయో సాధించి భమభదధరిం బూనుట

మాకు సభభతమ కాదు. వృధా రయాస. మీరు కోటకు తిరిగి వచిే మా సభక్షమనే ఈండవసిందిగా అనతిస్త
ు నానమ. ఇ
లేకను చదివిన తక్షణమే ఔరివీరున్న వెంట కోటకు భయలి రావసిందిగా అజా
ు ప్స్త
ు నానమ. రాకునన భన సైన్నఔ దళ్ం వదలదు.
సాసైనమంతోనే తలడన ఄఖామతిన్న మూట ఔట్ల
ట కొన్న సాటి రాజనుమల మందు తలవంపులు త్మస్తకురాయన్న అశస్త
ు నానమ. మీ
రాఔ కోసం ఎదురు చూస్త మీ తండరగారు.

ధయభతేజ రభువు.

ధనుంజయుడు అ లేక చదివే లోలే ఔునునన ఄరు
ణ డు ఒయఔంట సాంతం చదివేసాడు. ఄతడ ఖడాల దవుల మీద భృదు
దయహాసం విరిసింది. ఄట్ల దళ్తి ఔరివీరున్న గాన్న ఆట్ల యువరాజు ధనుంజమకు గాన్న ఆది ఔ ఄగినరీక్షయే. ఎవరి ధరాభన్నకి
వారు ఔట్ల
ట ఫడ వుననపుడు సభసమకు రిషాుయం లభించదు. దీన్న యమవసానం యుదధమా! కాఔపోవచుే.

లేకను ఔటికి యండు మారు
ా చదివిన ధనుంజయుడు ద్వన్నన తిరిగి ఔరివీరున్నక్ష ఆచిే వేసాడు` ‘‘ఆది న్నకు ఄవసయం డొచుే. న్న
వదదనే వుంచు’’ ఄనానడు.

‘‘కాన్న... మీరు మా వెంట యతనగిరికి రాఔ తదు యువరాజా’’ లేకను బదరం చ్చస్తకుంటూ సిథయంగా లికాడు ఔరివీరుడు.

‘‘దళ్త్మ మీకు తెలుస్త. ఔ న్నయణమం త్మస్తకునానఔ ఄడుగు వెనకుు త్మస్త ఄలవాట్ల నాకు లేదు. నాకో విషమం చెండ. ప్తృ
పేరభ ఎపుడూ బిడాల క్షాభం కోరుట సహజమే ఖద్వ?’’

‘‘ఄవును యువరాజా. ఎవరు కాదనఖలరు?’’

‘‘ఄదే విధమగా ప్తృ రుణం త్మరుేకొనే బాధమత కూడ పుతారుదే ఖద్వ?’’

‘‘అ మాట న్నఔుమ.’’

‘‘నా మీది వాతసామంతో ననున వారించ్చ రమతనం చ్చస్త
ు నానరు తండర గారు. కాన్న సభరు
థ డనై వుండ చ్చత్మలు మడుచుకున్న వారి
చెంతనే ఈండ వారి బాధను వేదనను చూసూ
ు బరించలేను ఖద్వ. అలోచించు. నా ఔయతవమం నేను పాటించ న్నవాండ. కొదిద దినాలు
ననున వదిలేస్తు విజమంతో తిరిగి వచిే ప్తృ రుణం త్మరుేకుంటాను.’’

‘‘మీ లుకులు సతమమలు యువరాజా. రభువులది ఔనన పేరభ. మీది ప్తృ భభకాయం. కాన్న మాది వృతిు ధయభం. రభు బకిత
రామణులం. భంచిచెడులు ఎంచకుండా రాజాజును పాటించటం మా ధయభం. అ ధరాభన్నన పాటించఔ తదు. మీరు మా వెంట
కోటకు రాఔ తదు.’’

‘‘వచుేట లేదు. పోరుకైనా సిదధమే గాన్న యతనగిరికి వచుేట ఄసాధమం’’

‘‘మేమను పోరుకు సిదధడే వచిేనామ యువరాజా. మీరు రాకుండా మేమ వెనుతిరుగుట ఄసంబవం. మీరు
ఄసహామశూరులన్న తెలిసి కూడ వచిేనామ. రాజాజు ఄటిటది. మా ఔయతవమ పాలన తదు ఖద్వ. మా ఄశాఔ దళ్ళన్నన ఒడంచి మా
శవాల మీదుగా మీరు మధ్యచేగా పోవచుేను’’ ఄనానడు సిథయంగా ఔరివీరుడు.

ఄతడ మాటలో
ా సిథయ న్నశేమం ధాన్నస్ుంది.

‘‘ఆదే మీ న్నయణమమా?’’ అకరి సారిగా ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవును యువరాజా’’

‘‘సరి. భన ఆరువురి ధయభ రిపాన కోసం ఄనవసయంగా ఆందరు వీరులను ఫలిట్ల
ట ట ధయభం కాదు ఖద్వ. ఆంత ఔనాన ఈచితభగు
న్నయణమం గైకొనుట భంచిది’’

‘‘చెండ. ఏమా న్నయణమం?’’

‘‘భనమిరువుయమ దాందా యుదధం సలుపుదమ. ఄపుడు సాసైనమంతోనే పోరాడనాభనన భచే మాకు ఏయడదు. సైన్నఔ
నషటమూ వుండదు. భన పోరాటంలో మీరు గలిచిన నేను మారాడఔ మీ వెంట యతనగిరికి వచెేదను. ఔ వేళ్ నేను గలిచిన
మీయంతా క్షాభంగా వెనుతిరిగి నేను చెప్న బంగి నడుచుకోవలె. ఆది మీకు సభభతభైన ఆఔ దాందా యుదధం అయంభించెదమ.’’
యువరాజు న్నయణమం దళ్తి ఔరివీరుడన కింత అలోచనలో డవేసింది. ధనుంజమతో దాందా యుదధభంటే ఎలా వుంట్లందో
ఔరివీరున్నకి తెలీన్న విషమం కాదు. యుదధంలో రబంజనంలా విజృంభించ్చ యువరాజు మందు ఎవరూ న్నలవలేరు. ఎందుఔంటే,
చ్చతిలో అయుధం ఏదయినా ఄలవోఔగా చెలరేగి రతమరిథన్న భటిటఔరిప్ంచుటలో దిటట. ఔటి కాదు యండు కాదు, ఄనేఔ విధమలెైన
వీయ విదమలో
ా న్నషా
ణ త్మడతను. ఄలాంటి వీరున్న తను ంటిగా జయించుటా... ఄసాధమమే. కాన్న తదు. యువరాజు ఔుడే
గావచుే. కాన్న ఄతడ మందు తభ ఄశాఔ దళ్ం న్నలువలేదనుట సతమమ. ఄతడ రాఔయమాన్నన ఖతంలో ఄభీరులతో జరిగిన
యుదధంలో సామంగా చూసినవాడు తను. ఄయధజామలో యండు వందల భంది దుండగులను ఔడతేరిేన సాహసి. ఄయినటిక్ర
ఔున్న కోసం మొతుం దళ్ళన్నన ఫలిచ్చమటం ఔనాన యువరాజు చ్చతిలో తను భయణంచినా ఄది సంతోషమే.

ఇ విధంగా అలోచించిన ఔరివీరుడు చివయకు తను దాందా యుద్వ
ధ న్నకి సభభతి చెపాడు.

ఄయితే రిసిథతి యుదధం వయకు ద్వరి త్మమటం ఔునునన ఄరు
ణ డకి నచేలేదు. ఔున్నతో చ్చసినా వంద భందితో చ్చసినా
యుదధం యుదధమే. ఄదీ దళ్తితో యుదధం చ్చమటభంటే అ దళ్ం మొతుం మీద ద్వడ చ్చసినటేట. సాసైనమం మీద ద్వడ. అ రిసిథతి

తెచిే సాటి రాజనుమలలో భచే తేవలదన్న భహారాజు ధయభతేజడు తన లేకలో సషటంగా పేరొునానడు. కాఫటిట రస్త
ు తం
సభసమకు పోరు రిషాుయం కాదు.

ఈననట్ల
ట ండ ఔదిలాడు ఄరు
ణ డు. దాందా యుద్వ
ధ న్నకి ఔత్మ
ా త్మ దూమబోత్మనన వీరులు ఆరువురి భధమకు వచిే చ్చత్మలు చాప్
వారించాడు.
‘‘మితఱమా ఄరా
ణ . ఆది మా సభసమ. న్నవు ఔుకు తొలుగుట భంచిది.’’ తన ఔయవాలం ప్డ మీద చ్చయి వేసూ
ు హెచేరించాడు
ధనుంజయుడు.

‘‘సభసమ మీదే గాన్న మీరిలా దాందా యుద్వ
ధ న్నకి తలడుట సభసమకు రిషాుయం కాదన్నప్స్ుంది. దళ్తి మీద మీరిలా ఔతిు
దూమటం కూడ రభువుకు సభభతం కాదు. అ విషమం లేకలో సషటంగా వుంది. భరిచారా?’’ ఄంటూ గురు
త చ్చసాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘భరి సభసమకు రిషాుయం?’’ దళ్తి ఔరివీరుడు సందిఖధంగా ఄడగాడు.

‘‘ఈంది. భధమవరితగా ఔత్మ
ు లు ఔలకుండానే దీన్నకో రిషాుయం నేను చెపా
ు ను. ఄదీ నా మీద నభభఔం వుంచి మీరు సభభతిస్తునే
స్తమా!’’

‘‘మందు ఄదే ఈపామమో చెపు చూద్వ
ద ం.’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు. గొంత్మ సవరించుకున్న ఔరి వీరున్న వెైపు చూసాడు
ఄరు
ణ డు.

‘‘దళ్తి ఔరివీరులు ధీభంత్మలు, శౌయమ రతాపాలో
ా సాటిలేన్న వాయన్న వినానను. కాయమదకు
ా లు, అలోచనారులన్న, న్నండుగా దేశబకిత,
రాజబకిత ఔలవాయన్న, నామమధరాభలు తెలిసిన వాయన్న కూడా వినానను. మీ దయశనం నాకు సంతోషం ఔలిగిస్ుంది.’’ ఄంటూ
మందుగా ఔరివీరున్న స్త
ు తించాడు ఄరు
ణ డు. అ పొఖడుకు భతుఫడన్న వారుండరు. ఆంకా ఏం చెపా
ు డాన్న మగు
ధ డవుత్త చూసాడు
ఔరివీరుడు.

‘‘సాామీ నేనో మాటడుగుతాను చెండ. భన ధయభతేజ రభువుల వారి ఏలుఫడలో ఇ యతనగిరి రాజామన ధయభం నాలుగు
చెయగులా వామప్ంచింది. రజలు స్తక శాంత్మలతో జీవిస్త
ు నానరు. నామమం నలకొన్న వుంది. రాజమం ఐశాయమ సభృదధభైవుంది.
ఄవునా?’’

‘‘న్నశేమంగా ఄవును. సంశమమేల?’’

‘‘నాకలాంటి సంశమం లేదు. చిననవాడన. మీ ఄంత ఄనుబవం నాకు లేదు. కాన్న ఎందుకు ఄడుగుత్మనాననో అలోచించి

ఫదులివాండ చాలు. ఄశ్వష సిరి సందలతో వరిధలు
ా .

భన యతనగిరి రాజమలకిాభకి సయా ధరాభలు తెలుస్త. అ తలిా ఄఫదధం

చెదు. మీకు నభభఔం వుంది ఔద్వ?’’

‘‘వుంది’’ ఄనానడు వెంటనే ఔరివీరుడు.

అ సంభాషణ వింట్లనన ధనుంజయున్నకి ఄరు
ణ డ ఈదేదశం ఏమిటో బోధడఔ ఄయోభమంగా చూస్త
ు నానడు. విషమం ఎఔుడకి
పోతోందో ఄయథంగావటం లేదు. కాన్న ఔుటి మాతఱం సషటంగా ఄయథభైంది. ఄరు
ణ డ వాకాేత్మయమం ఎదుటివారిన్న భంతఱ మగు
ధ లిన
చ్చస్త
ు ంది. క్షణ్యలో
ా సభసమను ఄన్నన కోణ్యల నుండ రిశ్రలించి సయైన న్నయణమం త్మస్తకున్న సలహా మవాటంలో ఄనుబవం న్నండన ఔ
రధానభంతిఱ లక్షణ్యలు ఄరు
ణ డలో ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄందుక్ష ఄరు
ణ డు ఏం చెబోత్మనానడాన్న ఆరుకాాలు
ఎదురుచూస్త
ు నానయి. తిరిగి గొంత్మ విపాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘యతనగిరి రాజమలకిాభకి చెందిన కొన్నన ఫంగారు నాణ్యలు నా వదద వునానయి. వాటి లోంచి ఔ నాణ్యన్నన త్మసి బొభభ
వేసాును. ధయభం

బొరుస్త

తెలిసిన రాజమలకిాభ న్నయణమం యిరువురిక్ర శరోధాయమం. బొభభడతే యువరాజా వారు చెప్నట్ల
ట దళ్తి

నడుచుకోవాలి. బొరుస్త డతే దళ్తి చెప్నట్ల
ట యువరాజా వారు నడుచుకోవాలి. యతనగిరి రాజమ చిహనభైన యతనం
బొభభ. భన విదేశ్ర వామపారాన్నకి గురు
త గా వెనుఔ ఔు మదిరంచిన ఒడ బొభభ బొరుస్త. ఆది మీకు సభభతభైతే నాణం
ఎగుయవేసాును’’ ఄంటూ ఄరు
ణ డు తన దట్టటలోంచి ఔ ఫంగారు నాణ్యన్నన ఫమటకు త్మసి చూప్ంచాడు. మందు ఔు యతనం
బొభభ, వెనఔ ఔు తెయచా ఒడ బొభభ

సషటంగా

వునానయి.

‘‘నాకు సభభతమే’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘నాకును సభభతం’’ ఄనానడు ఔరివీరుడు.

ఄరు
ణ డు నాణ్యన్నన ఎగుయవేసాడు.

ఄది గింగిరాలు తిరిగి కొంత ఎత్మ
ు ఎగిరి కిందడంది. చూస్తు ఄది యతనం గురు
త . బొభభ. యువరాజు కాాన్నన సూచించింది.

ఔరివీరున్న సంశమ న్నవృతిు కోసం`

ఫంగారు నాణ్యన్నన మమాభరు ఎగుయవేసాడు ఄరు
ణ డు. మూడుసారు
ా బొభభడ యువరాజున్న సభరిథంచింది నాణం. దళ్తి
ఒటమి నంగ్రఔరించి ధనుంజయున్న మాటకు ఔట్ల
ట ఫడఔ తలేదు.

‘‘యువరాజా! ధయభమ మీ కాాన న్నలిచింది. మీ మాటకు ఫదు
ధ డును. యఔతపాత యహతమగా భన సభసమను రిషురించిన మీ
మిత్మ
ఱ డు ఇ ఄరు
ణ న్న భనం ఄభినందించాలి. ఆఔ అనతివాండ. భనస్తకు ఔషటభైనను మీ అనతిన్న ఆషటమగా పాటించఖలను.’’
ఄనానడు.

‘‘దళ్త్మ!

మీరు మానధనులన్న, ఄనృతమ పులుఔ జాలయన్న నాకు తెలుస్త. కాన్న, సీుళ మందు, ధన, మాన, పా
ర ణమలకు

హాన్న వునన సందయబమన బొంఔవచుే. ఄది దోషమ కాదన్న రాక్షస గురువు శుకాయ చారుమల వారు చెప్నది మీరూ వినే వుంటారు.
ఎవరిక్ర హాన్న ఔలిగించన్న ఄఫదధమ దోషమ కాదు.

మీ ఄశాఔ దళ్ంతో మూడు నాలుగు దినమలు ఄడవుల గు
య భభరి, నేటికి ఄయిదో దినమనకు యతనగిరి చ్చరుకోండ. నేను మీకు
ఔనఫడలేదన్న రభువులకు భనవి చ్చమండ. నా జాడలు మాళ్వ రాజమం దిశగా వెళ్ళ
ు ననట్ల
ట తెలిసి మీరు సరిహదు
ద ల వయకు
వెళ్ళళరు. కాన్న ఄటిక్ష ధనుంజయుడు సరిహదు
ద లు ద్వటి మాళ్వ రాజమంలోకి ఎటో వెళ్ళళపోయారు. జాడతెలీఔ మీరు
వెనుతిరిగారు. మీ దళ్ సభుమలు కూడ ఆదే మాట చెపేలా వారిన్న హెచేరించండ. ఆఔ నేను తిరిగి వచుేలోన మీకలాంటి
సంఔటమ నేయదు. ఄయథభైనది ఖద్వ?’’ ఄంటూ ఔయతవామన్నన సూచించాడు యువరాజు.

ఄంతకుమించి భరో మాయాం కూడ దళ్తి ఔరివీరున్నకి తోచలేదు. ఄంతటితో శలవు త్మస్తకున్న యువరాజును వదిలి తన ఄశాఔ
దళ్ంతో వెళ్ళళపోయాడు.

అ ఄశాఔ దళ్ం ఔనుభరుఖయేమంత వయకు చూసి వెనుతిరిగిన ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు తభ ఄశాాల వెైపు ఄడుగులేసారు.

******************************************

అ రోజు భధామహనం నాగుల దిఫఫమీద`

ఎవరూ వూహంచన్న సంగటనే జరిగింది.

‘ఒజో’ రయోఖం ఄరా
ధ ంతయంగా విపలభైంది.

ఆది నాగాల చరితఱలో చాలా ఄరుదైన సంగటన.

రయోఖం విపలభవుత్మనన సూచన మందే తెలిసిపోయింది. ధూభనాళ్ళఔలోన్న రతిరూపాలు భసఔ బాయటం మందుగా
నామకుడు నాఖక్షసరి ఖభన్నంచాడు. ఄదే సభమంలో`

హోభగుండం మూడు ఔులా కూచున్న న్నషటగా రయోఖంలోవునన కులగురువు, అలయాల పూజారి, ఖణ్యచారి మగు
ా రూ ఎవరో
ఛెళ్ళళన వీపు మీద చరిచినట్ల
ా తృళ్ళళడ ఔళ్ళళ తెరిచారు. క్షణం కూడ అలసమం చ్చమకుండా ఎగిరి వెనకిు దూక్షసారు. ఄదే
సభయాన`

హోభగుండం పళ్ళళన శఫధం చ్చసూ
ు ఄంత ఎత్మ
ు న లేచి తియఖఫడంది. అ క్షణంలో ఄలా జరుగుత్మందన్న మందే తెలిసి హోభఔరు
త లు
మఖారూ వెనకిు దూకి తప్ంచుకునానరు గాన్న లేకుంటే న్నలువునా ఄగినసాననం చ్చస్తండే వాళ్ళళ.

ఄటిక్ష తన అసనం నుండ లేచి ‘‘ఏం జరుగుతోంది? రయోఖం ఎందుకు విపలభైంది?’’ ఄంటూ తన

ఈరుమలాటి

గొంత్మతో ఄరుస్త
ు నానడు నామకుడు. ఎవరూ ఫదులు చెలేదు. కాస్తపు న్నశశఫధం ఄలుమకుందఔుడ. కొదిదస్తటికి గాలో
ా
వామపాంచిన పొఖలు, ధూళ్ళ ఄంతరించి సాధాయణ సిథతి నలకొంది. ఆపుడు ధూభనాళ్ళఔ ఄదృశమభైంది. ఄందులోన్న రతిరూపాలూ
ఄదృశమభయామయి. ఇ రయోఖంలో పాలొ
ా నన నాగానందుడు తన ఔంచయగాడతో దఖాయకొస్త
ు నానడు. ఄతన్నన ఄనుసరించి
మిగిలిన నాగావీరులూ వస్త
ు నానరు.

ఄసలు ఆదంతా ఏమిటో, ఏం జరిగిందో ఄయథంగాఔ నాఖకుమారి శంఖుపుతిఱ ఔనులు విపారిే ఄయోభమంగా చూస్ుంది. నాగాల
కులగురువు తన తిఱశూలం ఄందుకొంటూ నామకుడు నాఖక్షసరి వంఔ ఖంభీయంగా చూసాడు.

‘‘నామకా! ఆందులో మా తపులేదు. భన రయోగాన్నన ఎవరో తిప్కొటిట విపలంజేసినారు’’ ఄనానడు.

‘‘ఎవరు? ఎవరు విపలంజేసినారు? ఄఔుడ రాకుమారుడు త ఎవరూలేరు ఖద్వ’’ తన భారీకాయాన్నన, అఖయహాన్నన
న్నఖయహంచుకొంటూ ఄరిచాడు నాఖక్షసరి.

‘‘ఄవును నామకా. ఎవరూ లేరు. కాన్న ఎవరో రాకుమారున్నకి సామం చ్చసి తప్ంచినారు. ఆది ఄసాధాయణ విషమమ. జో విదమ
భన నాగాల సొంతం. రయోగించాలనాన, విపలం చ్చయాలనాన భనమే చ్చమఖలం. అలోచించండ’’ ఄంటూ హెచేరించాడు
కులగురువు.

‘‘ఄంటే... భనవాళ్ళళ ఎవరో యతనగిరి వాయస్తన్నకి సామడనాయందురా?’’

‘‘ఄవును దరా!’’ ఄనానడు ఖణ్యచారి.

‘‘ఎవరు చ్చసి వుంటారా న్న? భన వాళ్ళవరునూ గూడం వదిలిపోలేద్వమ. రాకుమారుడఔుడనో స్తదూయ పా
ర ంతాలో
ా వునానడు.
ఆది జయఖన్న న్న’’ ఄంటూ నాగానందున్న వంఔ చూసాడు నామకుడు.

‘‘నాగానంద్వ! మీ రతిరూపాలు ఄఔుడ కొండై నుననవి. ఄపుడు రాకుమారుడుగాఔ ఆంకవయయినా ఄట్లగా వచుేట
చూచినారా?’’ ఄనడగాడు.

నాగానందుడు కింత అలోచించి ఫదులిచాేడు` ‘‘నామకా! మీయడుగుత్మంటే గురు
త కొచిేనది. సరిగా చూడలేదు గాన్న ఏదో ఔ
భచేల గుయయం

సమీంలోకి రావటం ఔన్నప్ంచినది. గుయయం మీద ఎవరునానరో చూచ్చ లోలే రయోఖం విపలభై, మేమ వెనకిు

వచిేనామ’’ ఄనానడు.

‘‘భచేల గుయయమా?’’ సందేహంగా ఄడగాడు నాఖక్షసరి.

‘‘ఄవును నామకా. తెలుపు మీద ఎరుపు భచేల జాగిలంలాంటి గుయయమ’’

‘‘సందేహం లేదు. భనం ఔంచయ గాడదలు త ఄశాాలను ఈయోగించమ. అ భచేల గుయయం మీద వచిేన వాడు సామడ
వుండాలి.’’ కాన్న ఄతను మాతఱం భన నాగాజాతికి చెందిన వాడై వుండడు. గురునాధా మీ ఄభిపా
ర మమేమి?’’ కుల గురువు
ఄభిపా
ర యాన్నన ఄడగాడు.

‘‘ఆపుడే ఔ ఄభిపా
ర యాన్నకి వచుేట సరికాదు నామకా!’’ ఄనానడు దీయఘంగా అలోచిసూ
ు కుల గురువు.

‘‘భన నాగాలో
ా కూడ ఄందరిక్ర ఇ విదమ తెలీదు. ఇ యహసమ విదమ కొందరిక్ష తెలుస్తను. ఖతంలో ఎవయనాన ఫమటవారికి
తెలిప్వునానరేమో తెలిమదు. రస్త
ు తం భనం చ్చమఖలిగినది ఏమీలేదు. వేచిచూచెదమగాఔ’’ ఄనానడు.

‘‘కాన్న... ఆలా ఄయితే రభువు నాఖరాజుకి నేన్నచిేన మాట ఏమి కావలె? అ రాకుమారున్న వెనకిు భయలించుటకు భరో
మాయామేమి?’’ నాఖక్షసరి అతఱడుత్త ఄడగాడు.

‘‘అందోళ్న చెంద న్నలేదు నామకా. ఄందుకు చాలా సభమమననది. రాకుమారుడు ఆంఔనూ దకిాణ్య ధానే వునానడు. తభ
రాజమ సరిహదు
ద లు ద్వటలేదు. ఄతడు వింధామటవి ద్వటి ఈతురాధాన్నకొచ్చే లోన ఏదో విధంగా వెనకిు భయలించెదమ.
భరొఔురి శుబ తిథి జూచి, భరొఔుమారు ఒజో రయోగించి తగు న్నయణమమ చ్చసదమగాఔ’’ ఄన్న చెప్ ఄఔుడ నుండ
న్నషుళమించాడు నాగా కులగురువు.

ఔయభంగా ఄంతా చెదిరిపోగా నాఖక్షసరి, శంఖుపుతిఱ ఆరువురే మిగిలాయఔుడ. ఫమట ఎండ త్మవరంగా వునాన నామకుడ ఆంటి
మంగిట తాటి అకు చలువ ందిరి కింద చలాగానే వుంది. ఄంతకియతమే కొందరు న్నళ్ళళ చలిా వాకిటో
ా న్నపులిన అరేసారు.

శంఖుపుతిఱ ఆంకా ఄఔుడే వుండటం ఖభన్నంచిన నాఖక్షసరి తన అలోచనలు ఔునటిట తిరిగి కూచున్న అభ వంఔ చూసాడు.

ఄటికింకా విభా
ర ంతి నుండ శంఖుపుతిఱ ఫమటడనట్ల
ట లేదు. తేరి విపారిేన నేతా
ఱ లతో ఄంత దూయంలోన్న భధమవృతుం వంక్ష
తదేఔంగా చూస్ుంది. ‘‘పారా
థ ... కిరీటి... విజయా...’’ ఄంటూ ఄరు
ు నుడ నామాలను ఈచఛరిస్ుంది. ఄదికూడ కాదు, అభ మకంలో
ఏదో తెలీన్న యవశతాం దోబూచులాడుతోంది. నామకుడు నాఖక్షసరిక్షమీ ఄయథం కాలేదు.

‘‘తలీా శంఖుపుత్మఱ! ఏభైనాది న్నకు? ఄచేట ఏమననదన్న చూస్త
ు నానవు’’ ఄనడగాడు.

ఔటికి యండుసారు
ా ప్లిచాఔగాన్న`

బాహమసృహలోకి రాలేదు శంఖుపుతిఱ.

‘‘నామకా... ఄరు
ు నుల వారిన్న దరిశంచిన ఔనులు ఖద్వ. తనభమంతో యవశంచినాను. నాక్ర దినమ ఎంతో స్తదినమ. వారిన్న
ఔనులాయ జూచు భాఖమమ లభించినది’’ ఄంది భృదుభధుయంగా.

శంఖుపుతిఱ మాటలు నాఖక్షసరికి ఏమీ ఄయథమకాలేదు. అభ లుకులు విచితఱంగా తోచాయి. తాభంతా ఆఔుడే వునానరు ఖద్వ.
తభకు ఔనఫడన్న పాండవభధమమడు ఇ శంఖుపుతిఱకి ఎలా ఔన్నంచినాడు?

‘‘ఏభంట్లనానవు? ఄరు
ు నులవారు ఔన్నంచినారా?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఄవును నామకా... వారే.’’

‘‘వారినపుడు జూచినావు?’’

‘‘ఆపుడే... ఆఔుడే... ధూభనాళ్ళఔమందగుప్ంచిన శ్వాతాశా స్తందరాంగుడు అ సవమసాచియే ఖద్వ’’ చిలుఔలుకులా
ా ంటి అభ
మాటలాలకించిన నాఖక్షసరి పకుున నవేాసాడు.

ఄటికి విషమం బోధడందతడకి.

యతనగిరి రాకుమారుడు ధనుంజయున్న జూచి ఄతడే పాండవభధమమడు ఄరు
ు నుడు ఄనుకొంటోంద్వభ. ఆంత వమస్త వచిేనా
ఄమామఔతాం పోలేదీభకు ఄనుకునానడు. ఄతడ నవుా విన్న ఄలిగినట్ల
ట చూసింది శంఖుపుతిఱ.

‘‘నామకా... రిహాసమేల. ఄతడు పారు
థ డు గాడా?’’ ఄంది.

‘‘కాదమాభ. కాన్న న్నవతడన పారు
థ డనుకునే అమనపేయాను ఈచఛరించినట్ల
ా నానవు. ఄవునా?’’

‘‘ఄవును. ఄతడు పారు
థ డుగాకునన ఆంకవరు?’’

‘‘చెపా
ు నుగాన్న, న్నవింతగా ఄరు
ు నుల వారినభిమాన్నసాువనన సంఖతి నాకు తెలిమదు స్తమా. ఏదీ... పారు
థ న్న దశ నాభమలు న్నకు
తెలుస్తనా?’’ ఄనడగాడు.

తిరిగి ఄరు
ు నున్న తలవగానే`

శంఖుపుతిఱ బుఖాలు ఎయయబారి పులఔరించాయి. తన నాఖశరీరాన్నన మడుచుకున్న భరింత మఖధగా మారింది.

‘‘ఒ... తెలిమక్షమి. ఄన్నన నాభమలు తెలుస్తను. ఄరు
ు న`పలు
ా ణ`పాయథ`కిరీటి` ధనుంజమ`సవమసాచి`
గాండీవి`శ్వాతవాహన`విజయుడు`బీబత్మసడు ఄన్న ఆవన్నన పారు
థ న్న ది నాభమలు. ఆవిగాఔ జషు
ణ వు ఄన్న భరో పేరుకూడ

ఔలదు’’ ఄంది శంఖుపుతిఱ.

‘‘అహాాఁ... ఎంత చఔుగా గురు
త ంచుకునానవు తలీా. ఏదీ దిపేరు
ా ఎలా వచిేనవో ఄది కూడ చెపు’’ ఄనడగాడు కుత్తహలంగా
నాఖక్షసరి.

‘‘తెలుపుయంగు మేన్న ఛామవాడు గావున అమన్నన ఄరు
ు నుడు ఄనానరు. ఈతురా పలు
ా ణ నక్షతఱభందు జన్నభంచినవాడు ఖనుఔ
పలు
ా ణుడు ఄనానరు. కుంత్మదేవికి ృధతి ఄన్న భరో పేరు వుంది. అ విధంగా పారు
థ డు ఄయామడు. భహందర దతుభైన కిరీటమను
సద్వ ధరించువాడు కావున అమన్నన కిరీటి ఄనానరు. సఔల సందలను జయించినవాడగుటచ్చ ధనుంజయుడయామడు. యండు
చ్చత్మలా బాణరయోఖమ చ్చయు నేయరిగా సవమసాచి ఄయినాడు. శవదతుభైన గాండీవమను ధరించి గాండీవి ఄయినాడు.
ఎపుడూ తెలాటి ఄశాాలు పూన్నేన యథమనధి రోహంచువాడు ఄందుక్ష శ్వాతవాహనుడనానరు. ఄజమభననది ఎరుఖన్న
వీరున్నగా విజయుడనానరు. శత్మ
ఱ వు భధమ బీబతసమను సృషిటంచు భహావీరున్నగా బీబత్మసడు ఄనానరు. ఄంతటి భహావీరున్న
దశనామాలు సభరించు వారికి సఔల శుబమలు నగూరునట...’’ ఄంటూ శంఖుపుతిఱ వివరిస్త
ు ంటే మగు
ధ డై వినానడు
నామకుడు నాఖక్షసరి.

‘‘చఔుగా వివరించినావు శంఖుపుత్మఱ. న్న లుకులు న్నజమలేగాన్న న్నవు జూచినవాడు మాతఱం పారు
థ డుగాడు’’ ఄనానడు.

‘‘గాఔపోవుటయేమి? శతవయామల పూయామ నా బాలమభందు ఎపుడో ఄరు
ు నుల వారి శౌయమరాఔయభమలు అమన
రూవిలాసమల గురించి ఎనోన గాధలు విన్నయుంటిన్న. వాటికి సరిత్తగు ఇ వీరుడు ఄరు
ు నుడే’’

‘‘కాదంటిన్నఖద్వ. ఆతన్న పేరు కూడ ధనుంజయుడే. పాండువంశ్రకుడు ఄరు
ు నుల వారికి మదికి మదిభనవడవుతాడు.
ఔలియుగాయంబంలోనే పాండవులంతా సారా
ా రోహణ జేసినారు ఖద్వ. ఆపుడఔుడ ఄరు
ు నుడు. ఆతడు యతనగిరి భహారాజు
ధయభతేజున్న ఏకైఔ కుమారుడు. కారామరిథమ
ై

నాఖలోఔమనకు ద్వరి వెదుకుచూ ఈతురాధాన్నకి ఫమలుదేరినాడు. ఄతడ రాఔ

నాఖరాజు రభువుకు నచేలేదు. ఄతడ రమతన బంఖమొనరిే కోటకు భయలించభన్న నాఖలోకాధితి అనతి. ఄ రమతనమే
ఇ ఒజో రయోఖం. మేమా రమతనంలో ఈండగానే న్న విటకు వచిేనావు’’ ఄంటూ వివరించాడు.

శంఖుపుతిఱకి విషమగా
య హమమ కాలేదు.

ఄయథభైకూడ ఄయథంగానట్ల
ట ంది.

ఄతడు ఄరు
ు నుడు కాదు. యతనగిరి రాకుమారుడు గావచుే కాన్న ఄతడకి నాఖలోఔంలో ఏమి న్న? ఄతన్న న్నరోధిం నాఖరాజుకు
ఄవసయం ఏమననది? నాఖలోకాన్నకి యతనగిరి శత్మ
ఱ వా? కాదే ఄదే ఄడగింది.

‘‘ధనుంజయుడు ఎందుకు ఫమలుదేరినాడు?’’

‘‘తెలీదు?’’

‘‘నాఖలోఔంలో ఄతడకి న్న ఏమి?’’

‘‘తెలీదు’’

‘‘నాఖరాజుకి ధనుంజయుడు శత్మ
ఱ వా? ఄతడన భయలిం నఖతమం ఏమిటి?’’

‘‘చాలు తలీా! న్న రశనలు

చాలును.’’ ఄంటూ నవేాసాడు నాఖక్షసరి.

‘‘న్న రశనలకు నా వదద సమాధానమలు లేవు. ఏమి జరిగినదో కూడ నాకు తెలిమదు. నేను నాఖరాజ వారి యభబకు
త డనన్న న్నకు
తెలుస్త. వారి అనతి నయవేయేటం మాతఱమే నా న్న. ఆంతకుమించి ఏమీ తెలిమదు. సరియా? ఆఔద, భజనవేళ్ మించినది.
లోన ఄంతా భన కోసం ఎదురు చూస్త
ు నానరు. ఇరోజు న్నవు మాతో వింద్వయగింవలె. లోన్నకి పోవుదమ యమభ.’’ ఄంటూ లేచాడు
నాఖక్షసరి.

‘‘ఄట్లలనే వచెేదను. న్నవు నడువుమ. కింత తాళ్ళ (అగి) వచెేదను’’ ఄంది, తిరిగి తన అలోచనలో
ా కూరుకుపోత్త
శంఖుపుతిఱ.

ఄబమంతయం చెకుండా ఒసారి అభను చూసి`

చయచరా ఆంటో
ా కి వెళ్ళళపోయాడు నాఖక్షసరి.

శంఖుపుతిఱ త్మవరంగా యోచిస్ుంది.

అభ భదిలో యతనగిరి యువరాజు ధనుంజమ భదులుత్మనానడు. ఄతడ రూవిలాసాలు భరిేపోలేఔ పోతోంది. ఄసలు
విషమం తెలీకునాన రిసిథత్మలిన కొదిదకొదిదగా ఄయథం చ్చస్తకోఖలుగుతోంది.

ధనుంజయుడు నాఖలోఔం చ్చయడాన్నకి ఫమలుదేరి వస్త
ు నానడు. ఄతడ రాఔ నాఖరాజుకి ఆషటంలేదు. తన లోఔంలో మానవుల
రవేశాన్నన అమన సహంచడు. ధనుంజయున్న శత్మ
ఱ వుగానే భావిసాుడు. ఄలాచూస్తు నాఖరాజు తనకూ శత్మ
ఱ వే. చియకాలంగా తన
భనస్తలో నాఖరాజు మీద ఖ, రత్మకాయ జాాలలు ఄలాగే వునానయి. ఇ లోఔభంతా పేరభఫంధంతోనే నడుస్త
ు నన విషమం
అమనకు తెలిమద్వ? ఄనామమమగా తన ప్రయుడు బివాన్న చంప్ంచాడు. తనను నాఖలోఔం నుండ ఫహషురించి దికుులేన్న
ఄనాధను చ్చసాడు. తన ఔషా
ట కు కాయణభయామడు.

ఄలాంటి తన శత్మ
ఱ వు నాఖరాజుమీద ఖత్మరుేకొనే ఔ ఄవకాశం కొయకు చాలాకాలంగా తను ఎదురు చూస్ుంది. భదిలోనే వేదన
డుతోంది. తన వేదన త్మరే సభమం ఔలిసి వచిేనద్వ? రాకుమారుడు ధనుంజయున్న రయాణం తనకు ఔ ఄందివచిేన
ఄవకాశమగా భావింవచుేనా? నామకున్న మాటలినఫటిట ధనుంజయుడంఔను తన రాజమ సరిహదు
ద లు ద్వటలేదన్న తెలుస్ుంది.
ఄతడు భయభభూమిలో కాలుమోఔమందే తను ఒసారి ఄతడన ఔలుస్తకుంటే భంచిదేమో. శంఖుపుతిఱ భనస్తలో నభభదిగా ఒ
థఔం రూపుదిదు
ద కుంటోంది. తన భనస్తలోన్న అలోచనలిన నామకుడు నాఖక్షసరితో ంచుకోవటం శంఖుపుతిఱకి ఆషటంలేదు.
ఄతను నాఖరాజు బకు
త డు. తన అలోచనలు నాఖరాజుకి తెలిస్తు తన పా
ర ణ్యలకు ఄపామమ. ఄందుక్ష నాఖక్షసరి మందు ఇ
విషయాలేవీ రసాువించ దలుచుకోలేద్వభ. అభ అలోచనలు ఒ కొలికిు రాఔమందే ఆంటో
ా ంచి నామకుడ ప్లుపు వినవచిేంది.
ఄంతటితో తన భావాలను ఔునటిట వింద్వయగించడాన్నకి చయచరా పాకుత్త నామకున్న ఖృహంలో రవేశంచింది శంఖుపుతిఱ.

*********************************************

ఔరివీరున్న ఄశాఔదళ్ం ఔనుభరుఖవగానే` రాకుమారుడు ధనుంజయుడు, ఄరు
ణ డు తభ ఄశాాలనధిరోహంచి కొండదిగువకు
ఫమలుదేరారు. బాటవెంట నభభదిగా దౌడు త్మస్త
ు నానయి ఖరుడ, ఢాకిన్న ఄశాాలు యండూ.

ఇ కొదిద రిచమంలోనే ఄరు
ణ డటా నభభఔమూ, స్తనహభావమూ ఏయడంది ధనుంజయుడకి. ప్లవకుండానే వచాేడు, తనకు
మిత్మ
ఱ డయామడు. యండు జటిల సభసమల నుండ ఄవలీలగా తనను తప్ంచాడు. ఄందుక్ష ఔృతజుతా భావం ఏయడంది.

‘‘నాకో విషమం బోధడుటలేదు ఄరా
ణ . మూడుసారూ
ా బొభభడుట ఏమి? సంబవమేనా? న్నజంగా మా యతనగిరి రాజమకిాభతలిా
నా కాాన న్నలిచి మాయాం చూప్ందంటావా?’’ ద్వరిలో ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

అ మాటలకు గుంబనగా నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘యువరాజా! ననున న్నజం చెభందురా, ఄఫదధమ చెభందురా?’’ ఄనానడు.

‘‘న్నజమే చెవలె’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘రభూ! లోఔంలో ఆందరజా, భహందరజా, ఖజఔయణ, గ్గఔయణ, టకుు టమారాది షడాయామలెైన గాయడీ విదమలునానయి. ఄవన్నన
చూస్తవారికి ఔన్నఔట్ల
ట చ్చసి మోసగించుటక్ష. ఈననదిలేనట్ల
ట , లేన్నది ఈననట్ల
ట చూప్ంచ్చదే ఔన్నఔట్ల
ట విదమ. న్న విజమమ కొయకు
వాటిలో ఔ విదమను రయోగించి ఔరివీరున్న మోసగించినాను’’ నవుాత్త ఄరు
ణ డు వివరిసూ
ు ంటే, నభభలేనట్ల
ట చూసాడు
ధనుంజయుడు. మోసం ఎఔుడ, ఎలా జరిగిందో ఄయథంకాలేదు.

‘‘లేదు లేదు. మోసమ జరిగినట్ల
ట నాకు తోచలేదు’’ ఄనానడు.

‘‘అహాాఁ... ఆది చూడండ రభూ. మీక్ష తెలియును’’ ఄంటూ దట్టటలోంచి యండు ఫంగారు నాణ్యలను త్మసి ధనుంజయున్న చ్చతిలో
ఈంచాడు.

వాటిన్న రిశ్రలించి విస్త
ు పోయాడు ధనుంజయుడు.

ఔ నాణం బొభభ, బొరుస్త ఔలిగి బాగానే వుంది. కాన్న యండో నాణ్యన్నకి బొరుస్త లేదు. ఆరువెైపులా బొభభ మదిరంచి వుంది. ఄంటే
ఄరు
ణ డు చ్చతిలో చూప్ంచింది భంచి నాణమే. కాన్న గాలిలో ఎఖరేసినది మాతఱం ఇ యండో నాణమ. కాఫటిట ఎన్ననసారు
ా ఎఖరేసినా
బొమేభడుత్మంది. ‘బళ్ళ! ఏమీ ఇ ఄరు
ణ డ చాత్మయమమ’ ఄనుకునానడు ధనుంజయుడు భనస్తలో. తనూ నవేాసూ
ు
నాణ్యలను ఄరు
ణ డకి తిరిగి ఆచ్చేసాడు.

‘‘ఆలాంటి నాణ్యలు కూడ వుంటాయాల్`-`? ఆరువెైపులా క్ష బొభభతో?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఈంటాయి రభూ! భనం తయారుచ్చస్తకుంటే.’’ ఄంటూ పకుున నవిా ఫదులిచాేడు ఄరు
ణ డు.

‘‘నభభలేకునానను. న్నకు చాలా విదమలు తెలిసినట్ల
ట నానయే.’’

‘‘చాలా కాదుగాన్న ఏవో కొంచెం తెలుస్త.’’

మాటలో
ా నే ఄశాాలు బాటదిగి, కొండపాదం వెైపు వచ్చేసాయి. ఄరు
ణ డు ఏదో గురు
త కొచిేనట్ల
ట యువరాజును చూసూ
ు `

‘‘ఄననట్ల
ట మీరింఔనూ భజనం చ్చమనేలేదనుకుంటాను. ఄలసినట్ల
ట ఔన్నస్త
ు నానరు. భజనం చ్చసి, కింత విశాయంతిగైకొన్న
ఫమలుదేరుట భంచిదిఔద్వ?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄవును మితఱమా. కాన్న ఄందుకు ఄనువెైన చోట్ల ఄగుప్ంచుట లేదే’’

‘‘నాతో యండ, చూప్సాును. సమీభందే ఒ చఔున్న రదేశమ ఔలదు.’’

‘‘ఉహుాఁ... నాకు తెలిసి ఄలాంటి చోటిచటలేదు. అకురాలిేన చెట్ల
ా న్నడన్నచుేట లేదు. వేడగాలి, పాదరకాాళ్నకు న్నరుఖల
చెలభగాన్న, వాగులు గాన్న లేవు. జలశయాలు ఎండనవి’’

‘‘నా మాటలు సతమమ యువరాజా! ఆంతకుమించిన వేసవిలో కూడ చలాటి న్నటితో స్తదత్మరేే రదేశమొఔటి సమీమనందే
యుననది. నాతో యండ’’ ఄంటూ ఄశాాన్నన కుడఔుకు భళ్ళళంచి, బాట నుండ చిఔుటి ఄడవిలోకి ద్వరిత్మసాడు ఄరు
ణ డు.
ఄదేమిటో చూడాలన్న తన ఄశాాన్ననకూడ ఄట్ల భళ్ళళంచాడు ధనుంజయుడు.

బాటనుండ స్తమారు వేయి ధనువుల దూయంలో ఄజా
ు తంగా వుంద్వచోట్ల. యండు చిననగుటటల భధమ సననటి ద్వరి వెంట
అవలకుపోగానే ఔన్నంచింద్వ చోట్ల. చూడగానే ఄశాాన్నన న్నలువరించి, అశేయమసంబరమాలతో ఄలాగే చూసూ
ు ండపోయాడు
ధనుంజయుడు.

తాను చూస్త
ు ననది ఔలో న్నజమో ఄయథంకాలేదు..

ఎవరో ఄజా
ు త చితఱకారుడు యంగు కుంచెతో ఄదుబతంగా చితిఱంచిన స్తందయ వనంలా ఈంద్వ పా
ర ంతం. చినన చినన కొండ గుటటల

భధమన విశాలభైన న్నటి భడుగు ఔనువిందు చ్చస్ుంది. భడుగును చుటిట దటటంగా ఄనేఔ వృకాాలు, పొదలు, లతలు చేగా
భరుసూ
ు చలాటి న్నడన్నస్త
ు నానయి. ఒ కొండ గుటట ై నుంచి జాలు వారుత్మనన సాచఛభైన న్నరు న్నశశఫధంగా కొండవాలు వెంట జారి
కింద భడుగు లోకి చ్చరుతోంది. సభృదిధగా న్నరు వునన చోట తారు లతలు ఔళ్ఔళ్ లాడుత్తంటాయి. కొంత దూయంలో ఏపుగా
రిగిన ఄడవి ఄయటి చెట్ల
ా ఄనేఔం ఔన్నస్త
ు నానయి. మాగిన ఄయటి ండాతో గలలు నోరూరిస్త
ు నానయి. ఄయటి ండు
ా భకిున
కోత్మలు వృక్ష శాకల మీద త్మరిగా
ా విశాయంతి పొందుత్మనానయి. శుఔ ప్ఔ శాలి కాది వృక్ష సమూహాలు భడుగు మీదుగా ఎగురుత్త
సందడ చ్చస్త
ు నానయి. భడుగు మీదుగా వీస్త
ు నన శ్రతల గాలులు వడ దఫఫ నుండ స్తద త్మరుస్త
ు నానయి. నమన భనోహయభగు
అ రదేశాన్నన చూసూ
ు ఄశాం దిగాడు ధనుంజయుడు. పులకించిపోయాడు. తనభమంతో` ‘‘నభభలేఔపోత్మనానను మితఱమా! ఇ
సమీపాలో
ా ఆంతటి యభణీమ రదేశమొండు ఔలదన్న ఆంతవయకు తెలిమనైతిన్న స్తమా’’ ఄనానడు మందుకు నడుసూ
ు .

ఄటిక్ష తన ఄశాం దిగిన ఄరు
ణ డు ఄతన్నన ఄనుసరిసూ
ు చెపాడు` ‘‘మీక్ష కాదు యువరాజా! బాటసారులు చాలా భందికి ఇ
చోట్ల తెలీదు. ఎందుఔంటే, బాట నుండ దూయంగా గుటటల భధమ వుననది ఔద్వ. ఇ భడుగు న్నరు సాచఛభైనది, రుచిగా
వుంట్లంది. మీరు సాననమాచరించి, భుజంచి కింత విశాయంతి నందుటకు ఄనువెైన చోట్ల. సామం సమామన తిరిగి రయాణం
సాగింవచుే’’ ఄనానడు.
ధనుంజయుడు సాలోచనగా వెనుతిరిగి`

ఄరు
ణ న్న వంఔ చూసాడు.

‘‘నాకు తెలీఔ ఄడుగుతాను ఄరా
ణ . చూస్త
ు ంటే మా ఄటవీ పా
ర ంతాన్నన న్నకు కొటిటన ప్ండలా వుననట్ల
ట ంది. ఇ యహసమ పా
ర ంతం న్నకు
మాతఱం ఎలా తెలుస్తస్త?’’ సందేహం వమఔతం చ్చసాడు.

చిననగా దయహాసం చ్చసాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘మీ మాటలు సతమదూయమ కాదులే యువరాజా. నేను తియఖన్న ఄటవీ పా
ర ంతాలు లేవు. ప్నన వమస్త నుంచీ ఄలవాటే.
ఏలాగున ఄన్న ఄడఖవదు
ద . సభమభంటూ వస్తు తఔ వివరించఖలను. మీరు సాననం చ్చమండ. నేనలా వెళ్ళళ ఄయటి ండు
ా
తెచెేదను’’ ఄంటూ భరో మాటకి ఄవకాశం యివాకుండా ఄరు
ణ డు మందుకు సాగాడు.

కొదిద క్షణ్యలు వెళ్ళ
ు నన ఄరు
ణ డనే చూస్త
ు ండ పోయాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ండాకు తొందరేమననది మితఱమా. వెనకుురా. ఆరువుయమ ఔలిస్త సాననమాచరించెదమగాఔ’’ ఄంటూ ప్లిచాడు.

‘‘లేదు లేదు. నేన్నపుడు సాననమాచరిం. మీరు కాన్నండు’’ తిరిగి చూడకుండానే ఫదులిచాేడు ఄరు
ణ డు.

ఄతడు వెళ్ళ
ు నన ద్వరిలో ఄడవి నభళ్ళళ యండు పురి విప్ నాటమం చ్చస్త
ు నానయి. అడ నభళ్ళళ అడుత్మనానయి. ఄరు
ణ డ
నడఔలో నాటమం ఔన్నస్ుంది. నడఔ త్మరు హోయులు భనోహయంగా వునానయి. ఎందుకో కాస్తలా సందిఖధంలోనే వుండపోయాడు
ధనుంజయుడు. వీడు న్నజమగా ఄరు
ణ డా? లేఔ... ఄరా
ణ ... వీడు నాకు ఄయథం గావటం లేదే. ఄయినా వమస్తకు మించిన ఄంత
దద తలపాగా ఄవసయమా... భయభమేదో అ తలపాగా లోనే వుననట్ల
ట ంది. సూరామసుభమం లోన వీడ గుట్ల
ట తెలుస్తకోలేనా?

అలోచిసూ
ు నే ఄశాాలు యంటిన్న చిేఔ మీద మేతకు వదిలాడు. వంటి మీది ఈడుపు (దుస్త
ు లు) త్మసి, నడుంకి వసుళ భాఖం
చుట్ల
ట కున్న సాననాన్నకి భడుగు లోకి దిగాడు.

ఛాత్మకి మించి లోత్మ లేద్వ భడుగు.

చలాటి న్నరు ఈషణతాపాన్నన పోగొటిట శరీరాన్నకి హాయిన్నస్ుంది. మదమతో మనఔలు వేసి ఇతలు కొడుత్త జల క్రయడకు
ఈఔయమించాడు ధనుంజయుడు. వెళ్ళ
ు నన ఄరు
ణ డకి న్నళ్ళ శఫధం విన్నసూ
ు నే వుంది. ఄయినా తిరిగి చూడలేదు. నేరుగా ఄంత
దూయంలోన్న ఔదళీ వనాన్నన చ్చరుకునానడు. ఄనేఔ ఄయటి చెట్ల
ా ఏపుగా రిగునానమక్ఔడ.

ఄచటికి చ్చరుకోగానే ఒయఔంట ఒసారి వెనకిు చూసాడు ఄరు
ణ డు. జలక్రయడలో తనభయుడై వునానడు యువరాజు. ఏడడుగులైగా
అజాను బాహుడు, గ్గధుభ వనన మేన్న ఛామవాడు, విశాభైన వక్ష సథలం, సననటి నడుం, ఔండలు తిరిగిన దృఢభైన
బాహువులు, సననటి సింహం నడుంతో న్నటి తడతో నవ భనభధున్నలా భరిసి పోత్మనన ధనుంజయున్న చూడా
ా న్నకి యండు ఔళ్ళళ
చాలవన్నప్ంచింది. ఫలవంతంగా చూపులు తిపుకొన్న ఄయటి చెటాలో జొయఫడ కడాం ఄందుకునానడు.

సరిగా
ా ఄపుడే`

ఄంత వయకు ఄఔుడ న్నడలో రశాంతంగా డుకునుంది ఄయిదు మూయా నలాతా
ఱ చు ఔటి. ఄరు
ణ డ రాఔ ఖభన్నంచి చ్చటలా సయం
విప్ంది. ‘బుస్’ భన్న భీఔయంగా బుసలు కొడుత్త ఔస్తసన ైకి లేచింది.

తన ద్వరికి ఄడాంగా వునన అ ఔరి నాగును` ఄరు
ణ డు ఖభన్నంచాడు.

ఄయినా కొంచెం కూడ తొట్ల
ఱ డలేదు, బమ డలేదు. త్మక్షణంగా ద్వన్న ఔళ్ళ లోక్ష చూసూ
ు మందుకళ్ళళడు. ఏదో భంతఱం ఠసూ
ు
తన కుడ చ్చతిన్న మందుకు చాపాడు ఄంతే`

ఄంతగా బుసకొటిటన సయం కూడ తన రోషాన్నన వదిలి డఖ మూసి ప్లిాలా ఄరు
ణ డ మందు తల నేలకు వాలిేంది.
ఄది లోనే ఔపుడు తన బిడాయిన సరాలు తన మాట విన్న ఄవిన్నతికి పాలడలేదనన కోంలో తలిా ఔదు
ర వ ఖరుడలకు అహాయం
ఔభభన్న తన సంతానాన్నన శప్ంచింది. అ శా పలితం ఖరుడులకు నాగులకు వెైయం. ఄందుక్ష సయజాతి ఔన్నస్తు ఖరుడ కు
ా లు
వదలవు. ఄలాంటి ఖరుడ రేక ఄరు
ణ డ కుడచ్చతిలో వుంది. అ ైన భంతఱ ఔట్ల
ట తో ఔరి నాగు ఄరు
ణ డ వశభైపోయింది.

‘‘ఔరి నాఖమా! ఏమా పొఖరు న్నకు? న్నకును నాకును శత్మ
ఱ తామ లేదు ఖద్వ! న్న ద్వరి న్నది, నా ద్వరి నాది. ఄడు
ా తొలగి స్తాచఛగా
వెళ్ళళపో తారితమగా.’’ ఄంటూ అజా
ు ప్ంచాడు.

అ మాటకు ఔట్ల
ట ఫడుత్త వెనకుు వెనకుు జరిగింద్వ పామ. ఄఔుడ నుండ ఎడం ఔుకు తిరిగి వేఖంగా పాకుత్త ఄంత దూయం
లోన్న దటటభైన పొదలోకి వెళ్ళళపోయింది. ఆఔ ఫమటకు ఔన్నంచలేదు.

ఄరు
ణ డు మందుకళ్ళళ చఔుగా ండన యండు ఄయటి గలలను నరికి వాటితో వెనుతిరిగాడు.ఇ లోల ఄఔుడ యువరాజు
ధనుంజయుడు సాననం మగించి, త్మయం ఎకిు దుస్త
ు లు మారుేకునానడు. తడ ఫటటను పొద మీద అయవేసాడు. వృక్ష ఛామలో
ఔంఫళ్ళ రిచి కూచునానడు. ఄశాాలు జంటగా శేఔ మేస్త
ు నానయి. చన్ననటి సాననంతో శరీయం తేలిఔ డ ధనుంజయున్నకి న్నదర
మంచుకొస్ుంది. ఆంతలో ఄరు
ణ డు ఄయటి గలలతో తిరిగి వచాేడు. ఄరు
ణ డు భడుగు న్నటిలో మకం, కాళ్ళళ చ్చత్మలు
ఔడుకొున్న వచాేడు. ఆదదరూ జొననరొట్టటలతో బాట్ల ఄయటి ళ్ళళ అయగించారు.

‘‘ఆఔ మీరు విశయ మించండ యువరాజా!’’ ఄంటూ లేచాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘భరి న్నవు? కింత విశయ మించ వచుే ఖద్వ. ఆచట ఔౄయభృగాల జాడ కూడ లేదు’’ ఔంఫళ్ళ మీద మేను వాలుసూ
ు ఄడగాడు
ధనుంజయుడు.

‘‘ఆది బలూ
ా కాలు ఄధిఔంగా సంచరించ్చ చోట్ల. నేను కాలా వుంటాను, మీరు విశయ మించండ’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు.
ధనుంజయుడు

గాఢ న్నద్వ
ర వశుడయామడు.

తిరిగి భలుకువ వచ్చేసరికి ఖటి మూడో యాభం పూయతయి సూరుమడు శేభకాశంలో ైన రకాశస్త
ు నానడు. రాతిఱ డా
ా న్నకి ఆంకో
జామ పొదు
ద మాతఱమే మిగిలి వుంది. ఄది కూడ కాదు, లేచి కూచునే సరికి ఔ విచితఱభైన దృశమం ఄతడ ఔంట ఫడంది.
బమంఔయభైన యండు ఄడవి ఎలుగొండు
ా వాటి ప్లాలు యండు, వాటి భడలో లతలు పూలతో కూడన మాలలు వేసి ఖంత్మలేసూ
ు
వాటితో అడుకుంట్లనానడు ఄరు
ణ డు. ఆది ఄసాధాయణ విషమం.

ఄడవి బలూ
ా కాలు భనుషులిన చూస్తు యచిేపోయి ద్వరుణంగా ద్వడ చ్చసాుయి. కొన్నన సందరాబలో
ా చంపేసాుయి. ఒడపోతే తిరిగి
చూడకుండా పారిపోతాయి. ఄలాంటి

ఔౄయ భృగాలను ంపుడు జంత్మవులిన చ్చసి అడుకోవటం నభభ శఔమం గావటం లేదు.

ఄసలు ఎవరీ ఄరు
ణ డు. ఆతడకి రాన్న విదమంటూ వుంద్వ? చూస్త
ు ంటే ఆతడలో ఄసాధాయణ రతిబలు చాలా వునానమన్నప్స్ుంది.
రతిక్షణం కొతుగా ఔన్నసూ
ు సరికొతు సందేహాలకు తావిస్త
ు నానడు. ఆతడు న్నజంగా యతనగిరి వాడేనా? ఎఔుడ నుండ వచాేడు?
ఎంత వయకు వసాుడు? ఏమీ ఄయథం గావటం లేదే. ఎడ తెఖన్న అలోచనలతో కొదిదస్తపు మచేటగా బలూ
ా కాలతో ఄరు
ణ డ అటను
చూస్త
ు ండపోయాడు ధనుంజయుడు.

ఄంతలో యువరాజు న్నదర లేవటం ఖభన్నంచిన ఄరు
ణ డు, అటలు అప్ బలూ
ా కాన్నన భుజం తటిట ంప్ంచ్చసాడు. ఄవి ఔనుభరుగు
కాగానే ధనుంజయున్న వదదకొచాేడు.

‘‘లేచారా రభూ! సామం సభమభైనది. ఔ జామ పొదు
ద మాతఱమే వుననది. భనమ ఫమలుదేరుట భంచిది.’’ ఄంటూ గురు
త
చ్చసాడు.

‘‘ఄలాగే మితఱమా! కాన్న అ బలూ
ా కాలేమిటి? న్న పాత మిత్మ
ఱ లా లేఔ ఖత జనభ ఄనుఫంధమా! సాధు జంత్మవులా
ా న్నతో

అడుకొనుచుననవి?’’ లేచి రిహాసంగా నవుాత్త ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄదేం కాదులే’’ ఄంటూ తనూ నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఏ జంత్మవెైనా నాకు ఆటేట వశభై పోత్మంది. ఄదఔ విదమ ఄంతే!’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు. ఆఔ జాగు చ్చమకుండా ఄశాారూఢులెై
ఄఔుడ నుంచి ఫమలు దేరారు ఆరువురూ.

ఄడవి నుంచి తిరిగి బాట మీదకు చ్చరుకోగానే ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్న యండూ పోట్ట డ దౌడు అయంభించాయి. ద్వరిలో కొందరు
ఄశాకులు, యథాలు, ఎడాఫండు
ా , గుంపులుగా బాటసారులు ఄఔుడఔుడా ఎదుయవుత్మనానరు. భధమలో ఎఔుడా అఖలేదు
ఄరు
ణ డు, ధనుంజయుడు.
ఔయభంగా సూరుమడు డభట వాలుత్మనన వేళ్యింది. ఎండ త్మవరత చాలా వయకు తగిాంది. అడవి మీదుగా శ్రతల గాలులు
అయంభించాయి. అకాశంలో కొంఖల బారులు దకిాణంగా సాగి పోత్మనానయి. ఈతురాకాశంలో కొన్నన నలా భబుఫలు గ్గచరిస్త
ు నానయి.
ఆంకొంత వమవధిలో చీఔటి డనుందనగా ఄశాాలు ఄడవి భధమ లోన్న ఔ కూడలి పా
ర ంతాన్నకి చ్చరుకునానయి. రధాన మాయాం నుండ
ఄఔుడ ఎడం ఔుగా భరో మాయాం శేభంగా చీలి పోతోంది.

తన ఄశాాన్నన ఄఔుడ న్నలువరించాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘అగితివేనయామ మితఱమా! చీఔటి డఔమందే భనం ఏదో ఔ స్తయకిాత రదేశాన్నకి చ్చరుకొనుట ఈతుభం ఔద్వ?’’ తన ఄశాాన్నన
ఄరు
ణ డ ఔుగా పోన్నసూ
ు ఄడగాడు యువరాజు ధనుంజయుడు.

‘‘యువరాజావారికింతవయకు దేశాటన చ్చసిన ఄనుబవం వుననట్ల
ట లేదు’’ కింత రిహాసంగా ఄడగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘అ మాట న్నజమ. మా యతనగిరి రాజమంలో కూడ కొంత భాఖం మాతఱమే తియగాను. ఆది దేశాటనకు ఫమలుదేరు సభమమే...
కాన్న కాయణ్యంతరాల వలన వేరే న్న ఫడంది. న్నకందుకొచిేనద్వ సంశమం?’’

‘‘కాబోయే రభువులు మీరు. దేశాటన చ్చయుట చాలా ఄవసయమ. దేశాలు తిరిగి చూచుట వలన ఄనుబవం వస్త
ు ంది. దేశ కాల
రిసిథత్మలో
ా అయా దేశాలు ఄచటి రజలు వారి భాషలు, అచాయ వమవహారాలు, ఄచటి రిపాలనా దధత్మలు, రజల ఔషట స్తఖాలు
ఄనుబవంలోకి వసాుయి. ఆపుడు మీ రయాణం అ కొయత త్మరుస్త
ు ందన్న అశసాును. మీరిలా కొంత దూయం వెళ్ళగానే ఄటవీ పా
ర ంతం
తరిగి పోయి స్తక్షాతా
ఱ లయిన ంట భూమలు ఔన్నసాుయి. చీఔటి డన కొదిద స్తటిక్ష ఎగువన రాభగిరి ఄనే గా
య భం చ్చరుకుంటారు.
రాతిఱకి ఄచటి సతఱంలో భజలీ చ్చసి, ఈదమం ఫమలు దేయవచుే.’’

ఄరు
ణ డవన్నన ఎందుకు చెపు
ు నానడో ధనుంజయుడకి ఄయథం కాలేదు. ‘‘ఄంటే... న్నవిట్ల నాతో వచుేట లేద్వ?’’ ఄనడగాడు
‘‘లేదు యువరాజా. నా మాయామ ఆట్ల. రాతిఱకి బోమ లెాలో భజలీ చ్చసి వేకువనే చంఔ పురాన్నకి ఫమలు దేయతాను’’
‘‘చంఔ పుయంలో న్న ఏమి ఄన్న ఄడఖను. కాన్న మాకు ఄంతయంగిఔ మిత్మ
ఱ డవయామవు. పునయదయశనం ఎపుడు?’’
భుజాలు ఎగుయవేసి సననగా నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘మీ స్తనహం లభించటం నా ఄదృషటం యువరాజా. భన స్తనహం సాచఛభైతే తాయలోనే భనం ఔలుస్తకోఖలభనన నభభఔం
నాకుననది. ఆఔ శ్చలవు రభూ. మీరును మందుకు సాఖండ. పోయి వచెేద’’ ఄంటూ భరో మాటకు ఄవకాశం యివాకుండా తన
ఄశాం ఢాకిన్నన్న ఄదలించాడు ఄరు
ణ డు.

దౌడు త్మస్త
ు నన ఄశాాన్నన ద్వన్న మీద వెళ్ళళపోత్మనన ఄరు
ణ డన్న చూసూ
ు భాయంగా న్నటూ
ట రాేడు ధనుంజయుడు. ఆలా భధామహనం
రిచమభై ఄలా సామంతఱం వెళ్ళళ పోత్మంటే బాధగానే వుంది. కొదిద రోజులు తన వెంట వసాుడనుకునానడు. కాన్న ఆఔుడే
విడపోయాడు. లోఔం ఎవరి కోసం అఖదు. ఎవరి నులు వారివి. లకాామన్నన వెదుకొుంటూ ంటరి గానే తను మందుకు సాగాలి.

ఄరు
ణ డ ఄశాం ఄడవి ద్వరిన ఔను భరుగు కాగానే తన ఄశాం ఖరుడను ఄదిలించి మందుకు దూకించాడు.

ఄరు
ణ డది వమస్త తకుువ గాన్న ఄనుబవంలో దిటట. ఄతడు చెప్నటేట చీఔటి డన కొదిద స్తటిక్ష పొలాల భధమ వునన రాభగిరి
గా
ా కి ఄడుగు టిటంది ఄశాం ఖరుడ
య భ పొలి మేయలో

*******************************

రాజధాన్న నఖయం యతనగిరి.

పేరుకు తఖాట్ల
ట గానే సిరి సందలతో వరిథలేా ఔ ఄదుబత నఖయం. సమదర త్మయంలోన్న ఇ నఖయం దురేబదమభైనది. ఎట్ల చూసినా
ఎతెైన బవంత్మలు, కోటలు, పేటలు, స్తక సంతోషాలతో జీవించ్చ రజలు, ఔళ్ఔళ్లాడే వీధులతో నమన భనోహయంగా
వుంట్లంది.
రస్త
ు తం యతనగిరి పాలకుడైన ధయభతేజ భహారాజు పాండు వంశంలో నాటి పాండవాఖయజుడైన ధయభరాజు తరాాత ఄంతటి ధయభ
రభువుగా అదయశ మూరితగా ప్యజల భనననలు పొందిన వాడు. యతనగిరి రజలు అమన్నన దైవంగా భావిసాురు.

ఄలాఖన్న ధయభ తేజుడు తన రాజమ యక్షణ విషమంలో ఎననడూ ఄశయ దధ చ్చమలేదు. ఄసంఖామఔ సైన్నఔ ఫలం వుంది. టిషటభైన
రిపాలనా విధానం వుంది. ఎటిఔపుడు దేశ విదేశాల సమాచారాన్నన ఄందించ్చ గూఢచాయ వమవసథ వుంది. పావురాల మూలంగా
ఎటిఔపుడు రాజధాన్నకి సమాధానం చ్చయవేమటంలో యతనగిరి వాస్తలు ఫహు చత్మరులన్న

పేరు పొంద్వరు. ఄందుక్ష

పొరుగు రాజులు ఎవరూ యతనగిరి వెైపు ఔననతిు చూడరు. ద్వడకి తెఖఫడరు.

అశనేది భనకి లేఔ పోవచుే.

కాన్న ఎదుటి వారికుండొచుే.

రాజమ కాంక్ష భనకు లేఔ పోవచుే. కాన్న పొరుగు వాడకుంట్లంది.ఄలాంటి వాళ్ళళ ఄవకాశం కోసం గుంట నఔులా
ా కాచుకున్న
వుంటారు. వాళ్ళన్న ఔన్న టటడం ఄంత స్తలువు కాదు. రస్త
ు తం యతనగిరిలో రిసిథత్మలినఫటిట ఄవకాశాన్నన రిశ్రలిస్త
ు నన మేఔ
వనన పులులు కొన్నన వునానయి. వాటి గురించి యతనగిరి రభువుకు తెలీదు. వేగులు కూడ ఆంతవయకు సి ఖటట లేఔ పోయారు.

అ రోజు వేకువనే ఔరూయ దేశాన్నకి చెందిన వయతఔ నౌఔ ఔటి యతనగిరి ఒడరేవుకు చ్చరుకుంది. రేవు స్తంఔం చెలిాంచి ఒడలోకి
ఄవసయభైన భంచి న్నరు ట్ల
ట కునానరు. అహాయ ద్వరా
థ లు న్నతామవసయ వస్త
ు వులు కొనుగ్గలు చ్చసారు సయంగులు. తభ ఒడ
వామపాయ న్నమితుంగా సింహళ్ దీాం వెళ్ళళ తిరిగొస్ుందన్న, కొన్నన భయభభత్మల కాయణంగా యండు దినాలు యతనగిరి సాఖయ జలా
ా లో
ా
న్నలిపేందుకు రేవు ఄధికారుల నుంచి ఄనుభతి త్మస్తకునానరు. తరాాత త్మరాన్నకి దూయంగా సమదర జలా
ా లో
ా తెయ చాపు దించి
తభ ఒడకు లంఖరు వేసి ఄఔుడే వుండ పోయారు సయంగులు.

న్నజాన్నకి అ ఒడ సింహాళ్ దీాం వెళ్ళనేలేదు. ఎగువన ఔరూయ రేవు నుంచి నేరుగా యతనగిరిక్ష వచిేంది. ఄది ఄనేఔ తెయ చాలతో
కూడన భారీ వయతఔ నౌఔ. కాన్న ఄందులోన్న వయతఔ వేష ధారులంతా గాంధాయ సైన్నకులు. ఄందులో వచిేన వాడు సాకాాత్మ
ు గాంధాయ
దేశాధీశుడు శతాన్నకుడు. గాంధాయం నుండ ఆఔుడ వయకు కూడ చాలా యహసమంగా సాగింది ఄతడ రయాణం.

ఎవరీ శతాన్నకుడు?

గాంధాయ దేశ రాజధాన్న గాంధాయ నఖయం. రస్త
ు తం దీన్నన కాంథహార్ ఄంట్లనానం. ఄటి గాంధాయ దేశమే నేటి

అఘన్నసాథన్. ఇ

గాంధాయ యువరాణ ధృతరాషు
ట ళన్న భాయమ గాంధారీ దేవి. అభకు నూరుగురు స్దరులు. అకరి వాడు శకున్న. శకున్న చరితఱ
తెలిసిన వారికి ఏం జరిగిందననది రతేమకించి చెనఔురేాదు. కురు సామా
ల జమ

వెైబవ కాలంలో పేరుకు శకున్న రాజే గాన్న గాంధాయ

మీద తునభంతా స్తయోధనుడదే. కురు క్షాతఱ యుద్వ
ధ నంతయం ధయభరాజు రిపాలన వచాేఔ గాంధాయను సాభంత రాజమం చ్చసి
శకున్న వంశ్రకుడన ఄఔుడ రాజును చ్చమటం జరిగింది.

ప్భభట తరాలు మారాఔ వచిేన రాజక్రమ రిణ్యమాలో
ా హసిున ఏలుఫడ నుండ సాతంతిఱంచిన కొన్నన రాజామలో
ా ఇ గాంధాయ
కూడ ఔటి. అ విధంగా ఔథా కాలం నాటికి శకున్న వంశ్రకులో
ా ఏడో తయం వాడీ శతాన్నకుడు. పొరుగు చేగా వుంటే సహం లేడు.
కుటఱలు కుతంతా
ఱ లు చ్చమటంలో ఄయ శకున్నగా రసిదు
ధ డు.

గాంధాయ దేశం వాయువమ భాయత దేశంలో ఇశానమంగా యాతాలతో విసురించి వునన దేశం. దీన్నకి ఎగువన కాశ్రభయ రాజమం, దిగువన
పాంచాల రాజమం (ంజాబ్) త్తరు సరిహదు
ద దేశాలు. వీటికి దిగువన సింధూ నది నానుకొన్న దిగువ సమదరం వయకు ఈతుయ
దకిాణ్యలుగా ఔ పీలిఔలా వామప్ంచి ఔరూయ దేశం వుంది. నేటి పాకిసాథన్ లో కొంత భాఖం, త్తరున బృగుఔచాే దీనేన బరూచ్ ఄన్న
ప్లుస్త
ు నానం. దీన్న మీద ఄధితమం ద్వాయఔ పాలకులయిన యాదవులదయినా కొంత భాఖం ఔరూయ దేశం అధితమంలో వుండేది.
శ్రయఔృషు
ణ న్న ద్వాయ న్నటి మన్నగిన తరాాత ఏయడన రాజక్రమ రిణ్యమాలో
ా రభాస రాజధాన్నగా శ్రయఔృషు
ణ న్న వంశ్రకుల పాలన
సాగింది. యాదవులు ఫలహీన డాంతో బృగుఔచఛలో కొంత భాఖం ఔరూరు పాలకుల అధీనం లోకి పోయింది.

ఆఔ ఔరూయ రాజమం విషయాన్నకొస్తు ఆది ఖతంలో భరాటాాల అధీనంలో వుండేది. గాంధాయ దేశాన్నకి భరాటాాలకు శతృతాం వుంది.
ఔరూరులు భరాటాాను జయించటంలో శతాన్నకుడు కాశ్రభరీలను, పాంచాల వారిన్న ఔలుపుకొన్న సామం చ్చసి వునానడు. అ విధంగా
ఔరూయ రాజమం గాంధాయకు మితఱ రాజమభైంది.

ఔరూయ దేశాన్నకి దకిాణ్యన సమదర త్మయం తకుువగా ఈననటిక్ర మకమభైన యండు రేవు టటణ్యలునానయి. సింధూ నది మీదుగా

ఇ రేవు టటణ్యల వయకు నౌఔల రాఔ పోఔలునానయి. ఔరూయ దేశం వాణజమ యంగా ఄభివృదిధ చెందడాన్నకి ఄదో కాయణభైంది. పోతే
గాంధాయం, కాశ్రభయం, పాంచాల, ఔరూయ దేశాలు మితఱ దేశాలు గావటంతో గాంధాయ రభువు శతాన్నకుడు న్నరాటంఔంగా దకిాణ సమదరం
వయకు వచిే పోడాన్నకి ఎలాంటి అటంకాలు లేవు. సింధూ నది మీదుగా ఄతడు సమదర రేవు టటణ్యన్నకి చ్చరుకుంటే చాలు. ఄఔుడ
సొఖసైన భారీ విలాస నౌఔ ఔటి సిదధంగా వుంట్లంది. సమదర యానాన్నకి తగు ఏయటాన్నన తృటిలో జరిగి పోతాయి.

కాన్న రస్త
ు త రిసిథతి వేరు.

ఄతడ రయాణం యహసమంగా ఈంచ ఫడంది.

మకమభైన న్న మీద గాంధాయం నుండ ఫమలు దేరిన శతాన్నకుడు ఔరూయ రాజమం మీదుగా వయతఔ నౌఔలో యతనగిరి సమదర
జలాలో
ా కి రవేశం ఖలిగాడు. యతనగిరికి చెందిన ఔ ఈననత వమకిత కోసం ఖలంతా ఎదురు చూసూ
ు నే వునానడు. ఄతడతో బాట్ల
ఄతడ రివాయమూ వయతకులు వేషాలో
ా నే వునానరు. ఄయినటిక్ర కూడ శతాన్నకుడు నౌఔ ఈరితలాన్నకి రాకుండా దిగువన తనకు
క్షటాయించిన రతేమఔ భందిరాన్నక్ష రిమితభయామడు.

ఔయభంగా సామంకాలభైంది.

శేమాకాశం ఄరుణ వయణం ద్వలిే రభాఔరుడు సమదర జలా
ా లో
ా ఄసుమించడాన్నకి సిదధ డుత్మనానడు. వాతావయణం ఆపుడపుడే
చలా ఫడుత్త సాఖయ జలాల మీదుగా శ్రతల గాలులు

వీస్త
ు నానయి. నౌఔ దిగువ భాఖంలోన్న రతేమఔ భందియంలో ఖవాక్షం చెంత

ఈచితాసనం మీద స్తఖాసీనుడై వునానడు గాంధారాధీశుడు.

భధామహన భజనానంతయం కింత విశాయంతి నందిన శతాన్నకుడు న్నదర లేచినటి నుండ ఄఔుడే కూచున్న భధియ స్తవిసూ
ు
రశాంతంగా అలోచిస్త
ు నానడు. వచిేంది యహసమ రయాణం కాఫటిట శయస్తసన భణభమ కిరీటంగాన్న రాజోచితభైన దుస్త
ు లు, అ
భూషణ్యలు గాన్న లేవు. ఔ సాధాయణ వయతకున్న వేషంలో వునానడు. ఄతడ వమస్త ఄయిదు దులు ద్వటి ఈండొచుే. నలుపు
తెలుపు ఔలఖలిప్న మేన్న ఛామతో ఏడుననయడుగుల ఎత్మ
ు న సననగా వునానడు. కోల మకం, చికిలి ఔళ్ళళ, వంపు తిరిగిన
నాసిఔ, గుబురు మీసాలతో భన్నషి చాలా ఖంభీయంగా వునానడు. ఄతడ చూపు దూయంగా త్మయంలోన్న యతనగిరి నఖరాన్నన
వీకిాస్త
ు నానయి.

ఎదురుగా త్మయ సమీంలోనే వుంది యతనగిరి కొండ. ద్వన్న మీద దురేబధమభైన యతనగిరి కోట. సమదర మాయాంగా శత్మ
ఱ వులెవరూ
కోటమీద ద్వడ చ్చమకుండా త్మయం వెంట ఄఖడాతో కూడన యండంచెల ఎత్మ
ు న కోట గ్గడల న్నరాభణం వుంది. కొండను చుటిట మిగిలిన
మూడు ఔులా యతనగిరి నఖయం విసురించి వుంది. నఖరాన్నకి డగా ఈతురాన స్తవిశాలభైన ఒడ రేవు వుంది.

యతనగిరి మీది ఄదుబతభైన కోట సంధమ వెలుగులో సషటంగా ఄందంగా ఔన్నస్ుంది. కోట బురుజులు ఫంగారు తాడాలతో
భణభమ యతన సాయణ కాంత్మలీనుత్త ఔళ్ళకు మిరుమిట్ల
ా గొలుపుత్మనానయి. బురుజుల మీద యతనగిరి జమ క్షతనాలు
యయ లాడుత్మనానయి.
ఄట్ల ఒడరేవులో దేశ విదేశ్ర నౌఔలు ఄనేఔం న్నలిచి వునానయి. కొన్నన ఒడలు యంగు యంగుల తెయ చాలు గాలికి యయలాడుత్త
సమదరం మీదకు వెళ్ళళ పోత్మనానయి. రేవులో ఒడ నుండ సరుకు దించుత్మనన రేవు కారిభకుల పాటలు ఔరా
ణ ఔరిణగా గాలి వాట్లన
వినవస్త
ు నానయి. ఖవాక్షం గుండా వీకిాస్త
ు నన శతాన్నకున్న చూపులు కోట మీది జమ క్షతనం మీదే వునానయి. అ తాఔ సాథనంలో
తభ గాంధాయ జమ క్షతనం ఎగిరే శుబ దినం వస్త
ు ంద్వ? ఄది ఎంత దూయంలో వుంది?

యతనగిరిన్న జయించటం ఄంత స్తలువు కాదన్న తెలుస్త. కాన్న జయించాలనే కాంక్ష పూరితగా వుంది. దకిాణ్యన యతనగిరి తన వశభైతే
చాలా రాజామలు జయించి చఔయవరిత కాఖలడు. యుదధ న్నతిన్న ఔున టిట కుటఱలు కుతంతా
ఱ లను అశయ యిస్తు విజయాన్నన రుచి
చూడటం ఔషటం కాదు. కాదంటే యతనగిరి రిసిథత్మలు

తనకు ఄనుకూలంగా మారాలి. తనకు ఄందిన సమాచారాన్నన ఫటిట

ఆఔుడ రిసిథత్మలు బాగా లేవు. రావలసిన భన్నషి వస్తు కచిేతభైన సమాచాయం

తెలుస్త
ు ంది. కాన్న ఖటి వేళ్ ఄతడు రాలేడు

గాఫటేట ఒప్గా
ా రాతిఱ వయకు ఎదురు చూస్త
ు నానడు.
ఔయభంగా సమదరం మీదుగా చీఔట్ల
ా ఄలుమకునానయి. చలి గాలులు ఄధిఔరించటంతో ఖవాక్షం మూసి వేమ ఫడంది. అ రతేమఔ
భందియంలో అమదం దీపాలు వెలిగించ ఫడ వెలుగు న్నండుకుంది. ఄలల తాకిడకి ఈయామలాలా వూగుతోంది నౌఔ. నౌఔ ైభాగాన
ఄనేఔ దివిట్టలు వెలిగించ ఫడా
ా యి. చీఔటితో బాటే అకాశాన నలాన్న భబుఫలు కూడ చ్చయటంతో రాతిఱకి వయాం డే సూచనలు
తెలుస్త
ు నానయి.
చీఔటి డన కొదిద స్తటికి`

తన భందియం నుంచి ఫమటికొచాేడు శతాన్నకుడు. చెఔు భటా వెంట నౌఔ ఈరితల భాగాన్నకి వచాేడు. తెయచాలు దించ
ఫడనటిక్ర కొమమల నుంచి కియకియ శబా
ధ లు విన్నస్త
ు నానయి. చుటూ
ట గాడాంధకాయం. చుట్ల
ట ఔుల రాతిఱ వేళ్ చ్చలు టేట
జాలరుల నావల ఔదలిఔలు వాటి మీద కాఖడా కాంత్మలు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄట్ల వెైబవోపేతభైన యతనగిరి నఖయ దీ కాంత్మలు
సమదర జలాల మీద రతిపలిస్త
ు నానయి. శతాన్నకుడు కాస్తపు ఄట్ల యిట్ల తిరిగి ఔ ఈననతాసనం మీద కూచునానడు. ఖటి
ఈషణ తాం నుంచి శ్రతల గాలులకు చఔుటి ఈశభనంగా వుంది.

భరికొంత తడవు నౌఔ ైనే ఈండే వాడేమో. కాన్న తడ పొడ చినుకుతో వయాం అయంబభైంది. అకాశంలో ఈరుమలు భరుపులు
లేకుండానే వయాం. ఄది ఈధృతం గావటంతో శతాన్నకుడు కిందకు వెళ్ళళపోయాడు. వయాం మూలంగా కాస్తపు హడావుడ చోట్ల
చ్చస్తకుందఔుడ. కాన్న వచిేనంత వేఖం గానూ వయాం న్నలిచి పోయింది.

నౌఔ దిగువ భాఖం చివయలో వుంది వంట శాల. చఔున్న విందు భజనాల స్తవాసనలు గాలో
ా వామప్స్త
ు నానయి. తన భజనం
అలసమభవుత్మంది గాఫటిట ఇ లోల సయంగులతో సహా సిఫఫందిన్న భజనాలు కాన్నచిే సిదధంగా వుండభన్న అజా
ు ప్ంచాడు
శతాన్నకుడు. ఄంతా విడతలుగా వంటశాలకు వెళ్ళళ భజనాలు మగించి వచాేరు.

ఔయభంగా రాతిఱ మొదటి జామ మగిసింది. కోట ై నుండ యండో యామాన్నన సూచిసూ
ు నఖరా మోగింది. తిరిగి తడ పొడ చినుకులు
అయంబభయామయి. సరిగా
ా ఄపుడే`

శయ వేఖంతో రయాణంచ్చ చినన నౌఔ ఔటి ఄట్లగా వచిేంది. నౌఔ చెరో ఔున యండు దివిట్టలు మాతఱమే భండుత్మనానయి. నౌఔ
మందు భాఖంలో నలుగురు వమకు
త లు న్నలఫడునానరు. వారిలో ఔడు శతాన్నకున్న భన్నషి.

ఈదమం రేవులో దిగి

ఄట్లనుంచి ఄటే నఖయంలోకి వెళ్ళాన వాడు. ఆపుడు కావలిసిన భన్నషిన్న త్మస్తకున్న తిరిగి వస్త
ు నానడు. మిగిలిన మగు
ా రిలో ఆదదరు
ఄంఖ యక్షకులు. భధమలోవునన వమకిత సామానుమడు కాదు. యతనగిరి రాజామన్నకి ఈ సైనామధమకు
ా డు. ఄరి వీయ బమంఔరుడన్న పేరు
డా భహా వీరుడు బాహీాకుడు. వాళ్ళ మగు
ా రూ మఖాలు తెలీకుండా నలా దుట్ల
ా మస్తగులుగా ధరించి వునానరు.
మగు
ా రూ ఔృపాణధారులెై వునానరు.

అ నౌఔ తభ సమీం లోకి రాగానే వారిలో తభ భన్నషిన్న గురు
త టా
ట రు సయంగులు. వెంటనే తభ నౌఔ నుంచి చెఔు భటా మారా
ా న్నన
తెరిచారు. అ నౌఔలోంచి ఔరి వెనుఔ ఔరుగా నలుగురూ భటా మాయాం గుండా వయతఔ నౌఔ లోకి రవేశంచారు. వారిన్న త్మస్తకొచిేన
నౌఔ లోన్న సయంగులు తభ నౌఔను ఄఔుడ నుండ ఎడంగా త్మస్తకు పోయి రిసరాలో
ా నే ఖసీు తియఖనాయంభించారు.

కొదిద స్తటో
ా నే బాహీాకుడు నేరుగా శతాన్నకున్న భందియంలో వునానడు. ఄతడ ఄంఖయక్షకులిరువురూ ద్వాయపాలకులా
ా ఫమటే
న్నఫడా
ా రు. న్నజాన్నకి ఇ బాహీాకుడు ఎవరో అ వయతఔ నౌఔ సయంగులకు గాన్న ఄఔుడ రివారాన్నకి గాన్న తెలీదు. ఄతన్నతో శతాన్నకున్న
సమావేశం యొఔు అంతయమం ఏమిటో కూడ ఄససలు తెలీదు. ఄతడన త్మస్తకొచిేన గాంధారాధీశున్న ఄంతయంగిఔ స్తవకుడక్ర

తెలీదు. తెలుస్తకోవాలనన కుత్తహలం కూడ ఎవరిక్ర లేదు. రాజక్రమ రయాణ్యలు బవిషమత్మ
ు లో ఏ మారులకు హత్మవులో
ఆపుడే చెలేం గాన్న నామకులు వాటిన్న భనస్తలోనే యహసమంగా వుంచుకుంటారు. సభమం వచిేనపుడే ఫమట
డుత్తంటారు.

బాహీాకుడు వచిేన కొదిద స్తటిక్ష తిరిగి వయాం అయంబభైంది. ఇదురు గాలులులతోబాట్ల వయాం ఔయభంగా ఄధిఔరిస్ుంది. శతాన్నకున్న
భందియం లోకి వయాం హోరు వినఫడుతోంది.

బాహీాకున్న చూడగానే మకం న్నండా నవుా పులుమకుంటూ చివుాన లేచాడు శతాన్నకుడు. బాహీాకుడు తన మస్తగు
తొలగించుకునానడు. మూసిన తలుపు వదేద న్నలఫడ సగౌయవంగా వంగి నభసురిసూ
ు ` ‘‘గాంధారాధీశులకు జమమ జమమ.
బాహీాకున్న రణ్యమాలు’’ ఄనానడు.

కింత ఆఫఫందిగా చూసాడు శతాన్నకుడు.

‘‘ఄహో... మితఱమా బాహీాకా. భన భధమ ఇ గౌయవాలు లాంఛనాలు ఄవసయభందువా? నేను గాంధాయకు వాయస్తన్నగా
ఖదదనఔుఔమందే భనం తక్షశల విశావిద్వమలమభందు విద్వమభాసమంలో సహాధామయిలభన్న, భంచి మిత్మ
ఱ లభన్న న్నవు
భయచినను నేను భరువలేదు స్తమా. అహాాఁ.... అ రోజు తిరిగి వచుేనా! ఎంత కాలభైనది మితఱమా న్ననున గాంచి’’ ఄంటూ
దఖాయకొచిే గాఢంగా కౌగిలించుకునానడు.

ఔ దేశాధీశుడై ఈండ కూడ తన టా ఆంతటి స్తనహాన్నన ఓద్వరామన్నన శతాన్నకుడు చూపుత్మంటే బాహీాకుడు న్నలువునా
పులకించిపోయాడు. ఔళ్ళలో అనందభాషాలు న్నలిచాయి.

‘‘ధనుమడన మితఱమా. మిభభలి దరిశంచిన ఇ శుబ రాతిఱన్న ఎననటిక్ర భరిే పోలేను. కాన్న నేరుగా మీరు యతనగిరికి రాజోచితంగా
వేంచ్చసి వుంటే మీకు మీ రివారాన్నకి మా రభువులు ఄపూయా సాాఖత సతాురాలకు ఏరాట్ల
ా చ్చస్తవారు ఖద్వ. ఇ వయతఔ నౌఔలో
ఆలా మారు వేషంలో రానఖతమం ఏమందన్న?’’ తన సందేహాన్నన నేరుగా ఫమట టా
ట డు బాహీాకుడు.

‘‘ఄఖతమం వుంది బాహీాకా. ఔలికాలం ఖద్వ. ఏ క్షణంలో ఎవరి బుదు
ధ లు ఎలా మారునో చెలేం ఖద్వ. మాకు మితఱదేశమలుననవి,
శత్మ
ఱ దేశమలుననవి. నేరుగా దూయ రయాణ్యలు క్షాభం కాదు. అ ైన ఆది సింహళ్ దీాం వయకు ఈదేదశంచిన యహసమ రయాణం.

క్షవలం న్ననున చూచి పోవలెననన అశ తోనే ఆఔుడ ఒడను లంఖరు వేయించాను. రా మితఱమా... కొదిదస్తపు భధియ స్తవిసూ
ు
మచేటా
ట డుకుంద్వమ.’’

‘‘కాన్న మితఱమా....’’

‘‘ఄహో... ఄబమంతయమ చెకుమ బాహీాకా. ఇ రేతిఱకి మాతోనే వుంట్లనానవు. నాతో భంచ్చస్త
ు నానవు. ఆఔుడే విశాయంతిగా
ఖడప్ వేకువనే న్ననున సాఖనంప్ంచాఔ మేమను ఫమలుదేయదమ గాఔ, కాదనకు స్తమా’’ ఄంటూ సామంగా చ్చయి టిట
త్మస్తకళ్ళళ ఈచితాసనం మీద కూచుండ జేసి ఎదురుగా కూచునానడు శతాన్నకుడు. యండు ఫంగారు లోటాలో
ా భధియ న్నంపాడు.

శతాన్నకున్న దరిశంచి ఄయధరాతిఱవేళ్ త్మరాన్నకి వెళ్ళళపోవానుకునానడు బాహీాకుడు. కాన్న ఆంత దూయం వచిేన తన కోసం ఖలు రాతిఱ
కూడ వేచి వునన మిత్మ
ఱ న్న మాటను కాదనలేఔ ఆఔ ఄబమంతయం చెలేదు. ఫమట వయాం డుత్మనన చపుడు విన్నసూ
ు నే వుంది.
నౌఔను తాకి ఎగిరి డుత్మనన కయటాల చపుడూ విన్నస్ుంది. వాతావయణం చలి చలిగా అహాాద బరితంగా వుంది. కాస్తపు భధియ
స్తవిసూ
ు కుట్లంఫ క్షాభ సమాచాయమ చెపుకునానరు. ఄంతలో కింత బాధగా బాహీాకున్న వంఔ చూసాడు శతాన్నకుడు.

‘‘న్నన్ననలా చూసూ
ు వుంటే చాలా బాధగా వుననది మితఱమా! ఄదే తట్ల
ట కోలేఔ పోత్మనానను. ఇపాటికి న్నననఔ సాతంతఱ రాజుగా
చూడాలిసన వాడన, ఆంకా ఇ యతనగిరికి ఉడఖమ చ్చసూ
ు ఈ సైనామధకు
ా న్న గానే వునానవు. నేను గాంధాయ రభువును కాగానే న్నవే
గురు
త కొచిేనావు. త్మస్తకళ్ళళ ఔ పా
ర ంతాన్నకి న్ననున రాజును చ్చయాలనుకునానను. కాన్న మాది మిగిలిన దేశాలా
ా కాదు. కొండలు
మిటట లా
ా లతో కూడన దేశమ. రజలు ఔషటజీవులే గాన్న మొయట్ల వాళ్ళళ. ఄఔుడ దధత్మలు న్నకు తెలీద్వమ. ఄలాంటి చోట
రాజును చ్చసి న్ననున ఆఫఫందులపాలు చ్చమటం యిషటం లేఔ వూరుకుంటి. కాన్న ఏదో రోజున న్ననున రాజుగా చూడవలె. ఄది నా అశ.
ఄందుకు ఏ సహామం కావాలనాన నేనుంటిన్న. ఆది భరిేపోవలదు.’’ ఄంటూ చిననబాణం వదిలాడు. ఄది బాహీాకున్నకి
తఖలాలిసన చోటే తగిలింది. కాన్న వెంటనే ఫమట డలేదు.

శతాన్నకుడు కుటఱలు కుతంతా
ఱ లో
ా అరి తేరిన వాడు. వాకాేత్మయమంలో నేయరి. ఄతడ మాటల గాయడీ ఎదుటి వారి మీద
సమోభహనాసుళంలా న్న చ్చస్త
ు ంది. ఎదుటి వారిలో ఫహీనతలిన చాఔచఔమంగా ఫమటికి యప్ంచఖలడు. తన భనస్తలో వుననది
ఫమట టటకుండానే ఎదుటి వారి భనోభావాలను ఫమట టిటంచఖలడు. తరాాత ఎదుటి వారిన్న తన అయుధంగా
భలచుకోఖలడు. తేన పూసిన ఔతిు లాంటి శతాన్నకున్న మాటల భరాభన్నన ఖయహం లేన్న బాహీాకుడు కొదిద స్తటో
ా నే తన
ఄంతయంగాన్నన ఫమట టేటసాడు.

తనే తన థకాలకు ఄనుకూలంగా యతనగిరిలో ఔ ఔతిున్న సిదధం చ్చసి వుంచాలనుకునానడు శతాన్నకుడు. కాన్న తన ఔనాన మందే
అ ఔతిు ఆఔుడ దును తేలి సిదధంగా వుందన్న తెలిసి విభా
ర ంతి చెంద్వడు. తన చికిలి ఔళ్ళ వెనుఔ అ విభా
ర ంతిన్న ద్వచ్చసూ
ు కొన్నన
లిుల పాట్ల ఄలా బాహీాకున్న చూస్త
ు ండ పోయాడు.

‘‘మితఱమా! న్న మాటలు సతమమలేనా? న్నజమంగా ఆది న్న దృఢసంఔలమేనా?’’ నభభలేనట్ల
ట ఄడగాడు.

‘‘అహాాఁ.... ఆంఔనూ సంశమమా?’’ ఄనానడు నయభ ఖయబంగా నవుాత్త బాహీాకుడు.

‘‘వాయవా... ఆపుడు ఔద్వ నా మిత్మ
ఱ డవన్నంచినావు. శభాష్...’’ ఄంటూ భచుేకోలుగా భుజం తటిట ఄభినందించాడు
శతాన్నకుడు.

‘‘ఆటికైనా న్నలో రాజమకాంక్ష ఏయడనందుకు చాలా అనందంగా వుననది బాహీాకా. రాజమం వీయ భజమం. ఄవకాశాన్నన
వీరుడననడూ వదులుకోడు. న్నలోన్న వీయతాాన్నకి బుదిధ కుశలతకి దును టేట సభమం వచిేనది. తాయలోనే ఎవరూ వూహంచన్న
ఔ ఄంతరుమళద్వ
ధ న్నన రాజ లోఔం తిలకించబోతోంది.

ఇ విషమంలో ఔ అు మిత్మ
ఱ న్నగా నా సామం న్నకపుడూ వుంట్లంది మితఱమా. ఇ విషమం భరిే పోమాకు. యతనగిరి ఖదద మీద
నా మిత్మ
ఱ డు బాహీాకున్న చూడటం ఔననను నాకు అనందం ఏమంట్లంది? నా చియకాల వాంఛ కూడ ఄదేనామ. చూసావా! న్ననున
చూడాలనన తనతో నేన్నక్ఔడ అఖటం ఔందుకు భంచిదే ఄయినది’’ ఄనానడు.

‘‘కాన్న మితఱమా. ఔ విషమం ననున ఔలవయ రుస్ుంది’’ తన భధియ పాతఱను కాళీచ్చసి పేలవంగా నవాాడు బాహీాకుడు.

‘‘నేను ఔునుండగా న్ననేనఔలవయమూ బాధిందు మితఱమా! ఄదంతయు నాకు విడచి ట్ల
ట మ.’’ ఄంటూ తిరిగి యండు
పాతఱలో
ా నూ భధియ న్నంపాడు శతాన్నకుడు. తిరిగి తనే చెపాడు.

‘‘న్న అలోచన సభయోచితమ. ఏమి చ్చయాలో ఎలా చ్చమవలెనో నేను చెబుతాను. నేనంటూ ఔదిలితే భనకు సామం
చ్చయుటకు భన మితఱదేశమలుననవి. ఆఔ చింతయేల? కాన్న ఆది ఔతిు మీద సామ వంటి వమవహాయమ. గుట్ల
ట యటటయిన యుదధం

నగూడఔ మందే న్నకు చెయవాసమ, భయణ దండన తదు. కావున అచి త్తచి ఄడుగు మందుక్షమవలె...’’ ఄంటూ హతవు
లికాడు.

‘‘ఄవును మితఱమా. తగు జాఖయతులోనే ఈననటిక్ర, అచి త్తచి ఄడుగు ఎట్ల వేమవలెనో ఆంకా ఄయథం గావటమ లేదు’’
ఄనానడు బాహీాకుడు.

‘‘సరి సరి. మిత్మ
ఱ డగా న్నకు తగిన సలహాలు, సూచనలు చ్చయుటకు నా ఄబమంతరాలు ఏమీ లేవు. కాన్న ద్వన్నకి మందు ఏదీ
ద్వచకుండా ఄడగిన వాటికి నువుా ఫదులివాాలి. యతనగిరి ఫలం ఏమిటి? ఫహీనతలు ఏమిటి? న్న రణ్యళ్ళఔలు ఏమిటి?
సభమం రాగానే న్న ఔున న్నలఫడేది ఎంతభంది? ఄంతా... ఄంతా నాకు తెలిమ వలె. మీ ఫలాఫలాలు తెలిస్తునే ఖద్వ
ఄదనంగా న్నకు తగినంత సైన్నఔ సమీఔయణ నేను చ్చమ ఖలిగేది?’’

‘‘ఄడుగు మితఱమా. ఄవసయం నాది గావున, సభమం వచిేనది గాఫటిట న్న మందు ఏదీ ద్వచను. ఎంత యహసమ సమాచాయభైనా
చెబుతాను. కాన్న నేను యతనగిరి ఖదద మీద కూచోవాలి.’’

‘‘ఆఔ భరిే పొమభ. యతనగిరి సింహాసనం న్నది. అ విషమం భరిేపో. మందుగా నాకో విషమం చెపుమ. నేను గాంధాయలో
ఫమలుదేరి ఔరూయ దేశం రేవు టటణం చ్చయగానే ఄఔుడో మాట విన్న వుంటిన్న. యతనగిరిలో రిసిథత్మలు బాగా లేవన్న ఄది ఎంత
వయకు న్నజమ?’’

‘‘లేదు లేదు. ఄలా భావించుట సరి కాదు.’’ ఄనానడు వెంటనే బాహీాకుడు.

‘‘ఄంటే! ఄంతా సరిగానే వుననదన్న ఄనుకోవలెనా?’’ వెంటనే ఄడగాడు శతాన్నకుడు.

‘‘ఄనుకోవటం కాదు గాన్న రిసిథత్మలు సవమం గానే వుననవి. ఄసలు విషమం ఏభందువా? ఖత యండు మాసమలుగా రభువు
ధయభతేజున్నకి అరోఖమం సరిలేదు. ఄట్లనంచి రాజ దయశనం ఖఖనభై పోయినది. అమనకి స్కిన వామధి ఏమిటో ఫమట ఎవరిక్ర
తెలీకుండా తగు జాఖయతులతో యహసమంగా వుంచినారు. భహారాజు రాజ భందిరాన్నక్ష రిమితభైనారు. రాజవెైదుమలు బాహు
గుట్ల
ట గా వెైదమమ నయపుచునానరు. రాజ కుట్లంఫం, భహా భంతిఱ వాస్తదేవ నామకుడు, సయా సైనాధమకు
ా డు ఄలరుుల వారికి
మాతఱమే రాజ భందియ రవేశం వుంది. రిపానా యభైన రాజ న్నయణయాలన్నన వారిరువురి మూలంగానే ఫమట ఄభలు చ్చమటం

జరుగుత్మననది...’’

‘‘అగాగు మితఱమా... కొంచెమ తాళ్ళమ’’ ఄంటూ బాహీాకున్న మాటకు భధమలోనే ఄడు
ా కునానడు శతాన్నకుడు.

‘‘మీ సయా సైనాధమకు
ా న్న పేరేభంటివి? ఄలరుుడా?’’ విసభమం చెంది ఄడగాడు.

‘‘ఄవును. కాన్న అమన ఄస్త నాభధ్యమం రపులా స్తనుడు. ఄది ఎవరిక్ర ఆపుడు గురు
త లేదు. అమన ఄలరుున్న గానే
రసిదు
ధ డు.’’

‘‘బాగు బాగు. ఄలయుమ ఄన్నన ప్చిే కుఔుమన్న ఖద్వ ఄయథమ?’’

‘‘ఄవును మితఱమా’’ ఄంటూ పకాలున నవాాడు బాహీాకుడు.

‘‘సరి గానే చెప్నావు. ఔ ప్చిే కుఔు ఎలా ఔనఫడన వారిన్న ఔరుస్త
ు ందో, ఄదే విధంగా యణ భూమిలో ఔంటికి ఔనఫడన
శతృస్తనలిన రచండ వేఖంతో ఉచ కోత కోసాుడు. ఄందుక్ష రతమరు
థ లు ఄలరుుడన్న గూఢ నాభంతో ప్లిచ్చ వారు. చివయకు ఄదే
అమనకు సయానాభంగా సిథయడంది’’ ఄంటూ వివరించాడు.

‘‘బాగుననది. ఆంతకూ రభువు ధయభతేజున్నకి సంఔయమించిన వామధి ఏమిటి? ఄది పా
ర ణ్యంతఔ వామధిగా భావిం వచుేనా?’’

‘‘వామధి న్నరా
థ యణ ఄయినటిక్ర ఫమటకు తెలీన్నయుట లేదు. యతనగిరి రజలు అమన్నన దైవాంశుడుగా భావిసాురు. రజలకు
తెలిస్తు అందోళ్న చెందుతాయన్న వామధిన్న యహసమంగా వుంచినారు. ఄయితే అరు మాసమలు మించి అమన ఫరతఔడన్న
రాచనఖరులో గుసగుసలు విన్నస్త
ు నానయి.’’

‘‘ఆంత జరుగుత్మంటే యువరాజు ఏం చ్చస్త
ు నానడు? ఄతడు యుఔత వమస్తుడన్న, భహా వీరుడన్న వినానమ. రిపాలనా
బాధమతలో
ా కూడ పాలుంచుకోడా?’’ సందేహాన్నన వమఔతం చ్చసాడు శతాన్నకుడు.

‘‘యువరాజు ధనుంజయుడు భహావీరుడు, సభరు
థ డు. ఄందులో ఎంత మాతఱమూ సంశమం లేదు. రస్త
ు తం ఄతన్నఔుడ లేడు.
తండర వామధి గుణడాలనన ఏవో ఄరుదైన కొన్నన మూలిఔలు ఄవసయభట. ఄవి ఆచట లభించవట. నాలుగు మాసమల లోల
అ దినుస్తలు తేకునన రభువు భయణంచునట. వాటి కోసం మూడు దినాల కియందటే ఎవరిక్ర చెకుండా నఖయం వదిలి
వెళ్ళళపోయినాడు యువరాజు ధనుంజయుడు.

కిాషట సభమంలో ఆలా ఔుగానఔు కొడుకు కోటను విడచి వెళ్ళళట రభువుకి ఆషటం లేదు. ఄతన్నన వెనకుు త్మస్తకు యభభన్న
ఔరివీరుడను వాన్న నామఔతాంలో ఔ ఄశాఔ దళ్ళన్నన ంప్ంచుట జరిగినది. వెళ్ళళనవారింఔను నఖరాన్నకి తిరిగి రానేలేదు.’’
ఄంటూ బాహీాకుడు వివరిసూ
ు ంటే అసకితగా వినానడు శతాన్నకుడు.

తలంకించి గాఢంగా న్నటూ
ట రాేడు.

ఫమట వయాం ఈధృతి తగిానట్ల
ట లేదు.

ఄలల తాకిడకి నౌఔ వూగుతోంది.

భధియ పాతఱలు కాళీ ఄయామయి.

‘‘మితఱమా. కాస్తపు రాచనఖరు వాయతలు ఔున డద్వమ. ఆపుడు యతనగిరి సైన్నఔ ఫలం ఎంతో వివరించు. ఈ సైనామధమకు
ా న్నగా
ఄవి న్నకు తెలీన్న విషయాలు గావు.’’ ఄనడగాడు శతాన్నకుడు.

ఄవునననట్ల
ట తల ంకించాడు బాహీాకుడు.

రాజబకిత, దేశబకిత ఔలిగిన క్రలఔ దవులో
ా న్న వమకు
త లు ఎవయైనా గాన్న పా
ర ణం పోయినా తభ సైన్నఔ యహసామలు ఫమటటటరు. ఄవి
శత్మ
ఱ యభైతే ఄనయథ హత్మవు. ఄతి సన్ననహత్మలకూుడా చెరు. కాన్న ఆఔుడ ఫమటికి చెకునాన, గాంధారాధీశున్న

సహాయాన్నన బాహీాకుడు వాంఛిస్త
ు నానడు. ఇ వంఔతోనే యతనగిరి సైన్నఔ యహసామలను బాహీాకుడ నుండ రాఫటా
ట లన్న శతాన్నకుడు
రమతినస్త
ు నానడు. ఎవరి అలోచనలు వారికునానయి గాఫటిట శతాన్నకున్న వలలో బాహీాకుడనే దద చ్చ స్తలువుగానే
డపోయింది. ఄందుక్ష ఏదీ ద్వచకుండా యతనగిరి సైన్నఔ యహసామలను ఫమట టటడాన్నకి ఈదుమకు
త డయామడు బాహీాకుడు.

‘‘మా సైన్నఔ ఫలం మొతుం యండు అకౌాణీలకు ైనే’’ ఄనానడు తిరిగి న్నంప్న భధియ పాతఱను ఄందుకుంటూ.

‘‘ఄంటే! యండు లక్షల మై అరువేల భందిఖల సైన్నఔ శకిత. యతనగిరి వయకు చూస్తు ఆది చాలా ఎకుువే. ఆందులో న్న
అధీనభందునన సైన్నఔ ఫలభంత?’’

కుత్తహలంగా ఄడగాడు శతాన్నకుడు.

‘‘ఆందులో సఖం ఫలం ఄంటే ఔ లకాా దదన్నమిది వేల భందితో కూడన ఔ అకౌాణీ సైన్నఔ ఫలం నా అధీనంలో వుంది. మిగిలిన
అకౌాణీ ఫలం సయా సైనాధమకు
ా డు ఄలరుున్న అధీనభందుననది. మొతుం సైనామన్నకి సయా సైనాధమకు
ా డు గాఫటిట మేభంతా
ఄలరుున్న అజుకు ఫదు
ధ లభై న్న చ్చయాలిస వుంట్లంది.

ఆది గాఔ, కోట యక్షఔ దళ్ం, గా
ద ల యక్షఔ దళ్ళలు వెయసి ఄదనంగా ఄలరుున్న అధీనంలో భరో
య భ, నఖరాల యక్షఔ దళ్ళలు, సరిహదు
మై వేల భంది సైన్నకులు న్న చ్చస్త
ు నానరు. వీరు గాకుండా మూడు వేల భంది స్తశకిాత్మలయిన విలుకాండరతో కూడన రతేమఔ
దళ్ం కూడ ఄలరుున్న అధీనభందు వుననది.’’

‘‘ఆందులో చత్మయంఖ ఫలాలుగా చెపుకునే యథ, ఖజ, త్మయఖ, ద్వతి దళ్ళల ఫలఖమల సంకమ ఎంత?’’

‘‘చత్మయంఖ ఫలగాన్నన ఎపుడూ ఫలోపేతంగా సయా సననదధంగా ఈంచుట మా రభువు ధయభతేజున్న ఄలవాట్ల. అమన
భహావీరుడు. ఄరివీయ బమంఔరుడు. సైన్నఔ యంగా చినన పొయబాట్లను కూడ అమన సహంచడు. అమన అభిరుచులిన త్మచ
తఔ పాటిసాుడు ఄలరుుడు. మాకు ఄయిదువేల యథాలు, యథికులు

వునానరు. యండు వేల ఖజ దళ్ం వుంది. మై వేల

ఄశాఔ ఫలం వుంది. మూడు వేల విలుకాండు
ర ఄదనం. మిగిలింది ద్వతి దళ్ళలు.’’

అ వివరాలు విన్న భచుేకోలుగా తల వూపాడు శతాన్నకుడు.

‘‘రస్త
ు తం భన ఈ కండభందు ఖల మఔు చెఔులయిన చినన రాజమమలతో పోలిస్తు యతనగిరి సైన్నఔంగా చాలా శకితవంతభైన
దేశం. స్తమారు మూడు లక్షల సైనామన్నన పోషించటం ఄసాధాయణ విషమం. సైన్నఔ యంగా ధయభతేజున్న భచుేకోవాలిసందే. మిగిలిన
విషయాలు చివరిలో మచేటిద్వ
ద ం. ఆపుడు నాకు భరో విషమం తెలియాలె. రేపు న్నవు తిరుగుబాట్ల బావుటా ఎగుయవేసి
ఄంతరుమద్వ
ధ న్నకి నాంది లికినపుడు ఇ మొతుం సైనమంలో న్న కాాన పోరాడే సైన్నఔ ఫలభంత? స్తమారుగా చెఖలవా?’’ ఄంటూ
కుండ ఫదధలు కొటిటనట్ల
ట సూటిగా ఄడగాడు.

‘‘నా అధీనంలోన్న ఔ ఄకౌాన్న సైనమం నా కాాన పోరాడుత్మంది. ఄందులో ఄణుమాతఱం సందేహం లేదు. నా యధికులు, దళ్త్మలు,
స్తనాత్మలు ఄంతా నా ఄనుకూలురు, ననున సభరిథంచువారే. ఄలాంటి వారినే నా అధీనంలోకి ఎంచుకునానను. ఄలాగే
నాఔంటూ ఔ రతేమఔ గూఢచాయ విభాఖం వుననది. ఄలరుున్న వేగుల ఔనాన చురుకైన వాళ్ళళ. వీళ్ళ గురించి ఆంత వయకు
ఄలరుున్న గూఢచారులకూుడ తెలిమదు. చాలా కాలంగా మందు చూపుతోనే నేను చ్చస్తకునన ఄంశాలన్నన ఄఔుయకొచ్చే
తరుణం అసననం కానుంది.

కాదంటే ఄలరుున్న అధీనంలోన్న రభుతా సైనమంతో సరిత్తగాలనాన ఆంఔనూ నాకు యాబై వేల సైనమం ఄవసయభవుత్మంది.
గలుపు నా కాాన వుండాలనన ఔన్నసం భరో లక్ష సైనమం భదదత్మ ఄవసయం’’ వివరించాడు బాహీాకుడు.

‘‘అ మాట న్నజమ. ఆఔుడ మందుగా నాకు యండు విషమమలు న్నరా
థ యణ కావలె. ఔటి రోఖ పీడత్మడై భందిరాన్నకి రిమితభైన
రభువు ధయభతేజుడు లేచి యణ భూమికి రాఖలడా? యండు, మూలిఔల కోసం వెళ్ళళన యువరాజు ధనుంజయుడు రానునన నాలుగు
మాసాలో
ా నే తిరిగి వసాుడా?’’

‘‘యండునూ ఄసంబవం.’’ ఄనానడు వెంటనే బాహీాకుడు.

‘‘నాలుగు మాసాలో
ా ల మూలిఔలు ఄందకునన ఄటికి భహారాజు భయణసాుడు. ఖభమం తెలీకుండా రయాణం చ్చస్త
ు నన
యువరాజు ఆటో
ా తిరిగి వసాుడనుకోను’’ ఄనానడు.

‘‘ఔవేళ్ యువరాజు తిరిగి వచిేనచో?’’

‘‘రాలేడనే ఄనుకొందును.’’

‘‘ఉహు... ఆలాంటి సందయబమందు వూహలు న్నజం కావు బాహీాకా. లాబ నషా
ట లు యంటిన్న భనం సభత్తఔం వేసి చూడాలె. ఔవేళ్
న్న తిరుగుబాట్ల మగిసి యతనగిరికి రాజువెైనాఔ తిరిగి వచిేనా లేఔ యుదధ సభయాన్నకి తిరిగి వచిేనా రిసిథతి ఏమిటి?
యతనగిరికి మితఱ రాజామల సామంతో దండతిు రాడనన నభభఔమననద్వ? భహావీరుడైన ధనుంజయుడు న్న దోరహాన్నన సహంచి
మిననకుంటాడా? అ ైన నేను వినన సమాచాయం రకాయం మాళ్వ రాజమ టటభహషి ధయభతేజున్న స్దరి. యతనగిరి రమాదంలో
వుంటే మాళ్వ సైనమం మిననకుండునా? ఆవన్నన అలోచించాలి.’’

అ మాటలు బాహీాకున్న ఈతాసహం మీద న్నరు చలిానటటయింది. అలోచనలో డనాడు. వదనంలో యంగులు మారాయి. శతాన్నకున్న
హతబోధ వాసువాన్నన రతిబింబిస్ుంది. చివయకు`

‘‘ఄవును మితఱమా. యువరాజు తిరిగి వచిేన రాజక్రమ ఖండం నాకు తదు’’ ఄనానడు.

‘‘ఄయితే అలసమభందుకు? సరిహదు
ద ద్వటిన యువరాజు తిరిగి యతనగిరిలో ఄడుగు టటకూడదు. ఄందుకు మాయాం ఔుటే.
ఄతడన రాజమం ఫమటే ఎఔుడో హతమారాేలి.’’

‘‘హతామ....’’

‘‘ఄవును. హతేమ. రాజక్రమ హతమ. ఫమటకు పొఔురాదు. భయణ వాయత యతనగిరికి చ్చయకూడదు.’’

‘‘కాన్న మితఱమా. ఄది సాధమమా? ధనుంజయుడు భహావీరుడు...’’

‘‘ఄతడన్న మించిన భహావీరులు కూడ భనునలో ఔలిసి పోయినారు బాహీాకా.’’ ఄంటూ దదగా నవాాడు శతాన్నకుడు. అ నవుా
చూసూ
ు ంటే ఔలిపురుషుడు నవిానట్ల
ట , ఔ న్నశాచరుడు విఔటాటటహాసం చ్చసినట్ల
ట ంది. కొన్నన లిుల పాట్ల బాహీాకుడ వెనున

జలధరించింది. సామం చ్చసినటేట చ్చసి చివరి క్షణంలో తనను తప్ంచి ఇ శతాన్నకుడే యతనగిరిన్న ఄఔయమించడు ఖద్వ. యతనగిరికి
తను చ్చస్త
ు నన నమవంచనలాగే శతాన్నకుడు తనకు చ్చమడన్న నమిభఔ ఏమననది? రాజక్రమ న్నతి రాక్షస న్నతి. ఄవసయం తనది
ఄయినటిక్ర తన జాఖయతులో తనుండాలి శతాన్నకున్న విషమంలో ఄన్నంచింది.

‘‘నభభఔంగా గొంత్మ కోస్త వాళ్ళళంటే ఄసాధామలు స్తసాధామలు కాఖలవు బాహీాకా. ఎంత వీరుడయినా శత్మ
ఱ వు టా జాఖయతుగా
వుంటాడు గాన్న ఄరిచిత్మలు , బకు
త లు తన చుటూ
ట భంచిగా చ్చరిన వారి టా జాఖయతు వహంరు. అఔసిభఔంగా ఒ ఄయిదుగురు
ఄతి సమీం నుండ క్షసారి ద్వడ చ్చస్తు భటిట ఔయవఔ తదు. న్న గూఢచారులో
ా సభరు
థ లిన ఄయిదుగురు ఔ జట్ల
ట గా మూడు
జటాను ఎంప్ఔ చ్చసి మూడు ఔులా ంప్ంచు. కోు జట్ల
ట ను వారితో సంఫంధం లేకుండా న్నడలా ఄనుసరించ్చ కొుఔుడన వెనక్ష
ంప్ంచు. ఄఔుడ ఏమి జరిగినా తిరిగివచిే న్నకు సమాచాయం ఄందించ్చందుకు ఇ ఏరాట్ల ఄవసయం. ఄయథభైనద్వ?’’ ఄంటూ
సలహా యిచాేడు శతాన్నకుడు.

‘‘ఉాఁ.... ఄయథభైనది మితఱమా. త్మయథయాత్మఱకుల వేషాలో
ా వారిన్న ంప్సాును. మందుగా ధనుంజయుడు భీభశంఔరున్న దరిశంచ్చందుకు
ఢాకిన్న వనాన్నకి వెళ్ళళ ఄవకాశమననది. ఎందుఔంటే, రభువు ధయభతేజుడు భీభశంఔరున్న బకు
త డు. యండోది ఄట్ల పోకుండా నేరుగా
మాళ్వ రాజమంలోకి పోవచుే. ఄవంత్మపుయం తన మేనతు మేనమాభ నఖయం (ఈజుయిన్న). ఄట్ల ఔ జట్ల
ట ను ంప్సాును. మూడవ
జట్ల
ట మాళ్వం ద్వటి వింధామటవి మాయాంలో కాపు వేసాురు. ఎఔుడో ఒ చోట నయి పోత్మంది’’ ఄనానడు ఈతాసహంగా బాహీాకుడు.

భచుేకోలుగా చూసాడు శతాన్నకుడు.

‘‘ఆపుడు... న్న భదడు పాదయసంలా న్న చ్చయుచుననది మితఱమా. నా మాటలు శయ దధగా అలకించుమ. నేను గాంధాయం చ్చయగానే
మితఱ రాజామలను సంరదించి మా గాంధాయసైనమంతో బాట్ల యండు లక్షల సైనామన్నన న్నకు భదధత్మగా సిదధం చ్చసాును. ఖంధాయం నుండ
యతనగిరి వయకు ఄనేఔ రాజామలను ద్వటి అ సైనమం యతనగిరి చ్చయటం ఄసాధమం. అయా రాజామలతో ఄకా శత్మ
ఱ తాం ఏయడుత్మంది.
కాఫటిట యథాలు, ఏనుగుల సామం చ్చమలేను. ఔరూయ దేశం మీదుగా ఒడలు మీద సైనమం యతనగిరి వచిే శేభం నుండ
యతనగిరిన్న తాకుత్మంది. మందు ఔు న్న స్తనలు, వెనఔ నుండ మా స్తనలు మపేట ద్వడతో యతనగిరికి వూప్రి సలకూడదు.

ఆదిగాఔ పాతిఔవేల ఄశాఔ దళ్ళలు ఎవరికి ఄనుమానం రాన్న విధంగా సాధాయణ దుస్త
ు లో
ా జట్ల
ా జట్ల
ా గా ఫమలుదేరి ఎవరిక్ర
ఄనుమానం రాకుండా యతనగిరి సరిహదు
ద కు చ్చరి వేచి ఈంటాయి. ఆవన్నన జయగాలంట్ట సరిగా
ా నేటికి యండు మాసాల తరాాత
మందుగా నాకు ధనుంజయున్న భయణ వాయతతో బాట్ల న్నవు తిరుగు బాట్ల అయంభించు రోజు పావుయం సందేశం మూలంగా నాకు
తెలిమరాేలి. నా అంతయంగిఔ స్తవకుడు ఔరోతి ఄనేవాడు పావురా సందేశం ంప్ంచుట లోను, వాటికి శక్షణ ఆచుేట లోను
ఫహు నేయరి. వాడే న్ననున నా వదదకు త్మస్తకు వచిేన వాడు. కొన్నన పావురాలతో బాట్ల వాడన న్న వదద వుంచి వెళ్ళ
ు ను. ఆఔ

ఇలోల భహారాజు ధయభతేజున్న అరోఖమం గురించి భరిేపొమభ. భృత్మమవును సమీప్స్త
ు ననవాడు భనలిన ఏమీ చ్చమలేడు.
ఆపుడు యతనగిరి బవిషమత్మ
ు సయాసైనామధమకు
ా డు ఄలరుున్న మీదే అధాయడుననది. ఄతడ విషమంలోనే న్నవు ఄరభత్మ
ు డవెై
వుండాలి.’’ ఄంటూ ఄనేఔ విషయాలిన బోధించాడు శతాన్నకుడు.

ఄంతా శయ దధగా అలకించాడు బాహీాకుడు.

చివరిగా భరోమాట కూడ చెపాడు ఖంధారాధీశుడు.

‘‘మితఱమా. క్షవలమ భన స్తనహమనకు గురు
త గా న్ననున రాజును చ్చయాలనే సంఔలం తోడనే ఆంత భారీ సహామమనకు న్నకు
మాట యిస్త
ు ంటిన్న. ఆందులో నాఔంటూ ఏ సాాయథమూ లేదు. కాదంటే భనతో బాట్ల మితఱదేశాల సైన్నఔ కరుేనానయి. కాఫటిట న్నవు
సింహాసనం ఎఔుగానే నాలుగు లక్షల వయహాలు సైన్నఔ కరుేకింద చెలిాస్తు చాలు, సంతోషిసాును’’ ఄనానడు.

‘‘ఎంత మాట మితఱమా!’’ ఄంటూ అనంద డ పోయాడు బాహీాకుడు.

‘‘న్నవింత సామం చ్చస్త
ు ననందుకు నేను న్నకు ఏ విషమంలో కూడా లోట్ల రాన్నసాునా? నాలుగు కాదు, అరు లక్షల ఫంగారు
వయహాలతో బాట్ల భణభమ యతానల సంచులను కానుగా
ా ఆచిే ంప్సాును’’ ఄంటూ మాటిచాేడు.

ప్భభట భరొకొన్నన మకమ విషయాలిన చరిేంచుకునానరు. ఄటికి ఄయధరాతఱయింది. మూడో యామాన్నన సూచిసూ
ు కోటై
నగారా శఫధం సమదర జలాల మీద రతిధాన్నంచింది. వయాం కూడ న్నలిచింది. అ ఄయధరాతిఱ వేళ్ శతాన్నకున్నతో బాట్ల విందు
భజనాలాయగించిన బాహీాకుడు అ భందియంలోనే మిత్మ
ఱ న్న చెంత న్నదరపోయా

డు.

వేకువనే లేచిన బాహీాకుడు తన ఄంఖయక్షకుతో తిరుగు రయాణభయామడు. నాలుగు పావురాలతో కూడన ంజయంతో ఔరోతి
కూడా వారి వెంట త్మరాన్నకి ఫమలుదేరాడు. సమీంలోనే తిరుగుత్మనన చినన నౌఔలో బాహీాకుడ ఫృందం ఫమలుదేరుత్మంటే
ఒడ ైభాఖం నుండ వీడోులు లికాడు శతాన్నకుడు. అ నౌఔ చీఔటలో
ా ఔను భరుగు కాగానే అ వయతఔ నౌఔ లంఖరు ఎతిువేమఫడయది.

సయంగు తెయచాపు లేపారు. ఎవరూ ఖభన్నంచమందే శతాన్నకున్న సూచన మేయకు అ నౌఔ ఈతుయ దిశగా ఔరూయ రేవు టటణం దిశలో
వేఖంగా సాగిపోయింది. సూరోమదయాన్నకి ఄది యతనగిరికి కొన్నన యోజనాల దూయంలో వుంది.

యతనగిరి మీద ఔ బమంఔయభైన కుటఱకు బీజం డన రోజు ఄది. ఎదుటి వారి ఔషా
ట లను, బాధలను తభకు ఄవకాశాలుగా
భలచుకునే గుంట నఔులుననంత వయకు భంచి వారికి వెతలు తవు. గాంధారాధీశుడు శతాన్నకుడు, యతనగిరి ఈ
సైనామధమకు
ా డయిన బాహీాకుడు ఆరువును చ్చత్మలు ఔలిప్ నడనునన ఇ ద్వరుణ మాయణ కాండ పలిస్త
ు ంద్వ? లేఔ
విపలభవుత్మంద్వననది కాలమే న్నయణయించాలి.

తన వెనఔ జరుగుత్మనన కుటఱలేమీ తెలీన్న యతనగిరి రాకుమారుడు ధనుంజయుడు ఄదే రోజు సామంతఱం మన్న మాపు వేళ్
ద్వటిన కొదిద స్తటిక్ష రాభగిరి గా
ా ఄడుగు టేట సరికి బాగా
య భ పొలిమేయలకు చ్చరుకునానడు. ఄతడ ఄశాం ఖరుడ గా
య భ వీధులో
చీఔటి డయది.

రాభగిరిన్న ఒ మోసురు దదగా
య భభనే చెపుకోవాలి. గా
య భభంతటా ండుఖ వాతావయణం ఔన్నస్ుంది. విశాలభైన బాటలు ఆరు
వంఔలా త్మరిే దిదిదనట్ల
ట నన ఖృహ సమద్వయాలు. రతి యిలు
ా శోబనంగా ఄలంఔరించి వాకిట మగు
ా లు త్మరిే దీపాలంఔయణ
చ్చమఫడా
ా యి. రతి మంగిట కాఖడాల కాంత్మలు వెలుగు న్నంపుత్మనానయి. నూతన వసాుళలు ధరించిన గా
య భ బాలబాలిఔలు
ఔళ్ఔళ్లాడుత్త వీధులో
ా ఈతాసహంగా రుగులు త్మస్త
ు నానరు. గుడకి వెళ్ళళస్త
ు నన సీుళ, పురుష, బాల, వృదు
ధ లనేకులు రధాన

వీధిలో ఎదుయవుత్మనానరు.

ఄదంతా చూస్త
ు నన యువరాజు ధనుంజయున్నకి ఄటిగా
ా న్న గురు
త కు రాలేదు... అ రోజు ఔృషా
ణ షటమి. శ్రయఔృషు
ణ ల వారి జమంతి ఄన్న.
సామంగా తను అ మాధవమమ బకు
త డు. తను యతనగిరిలో వుంటే ఇ ండుఖ చాలా వేడుఔగా జరిప్ంచ్చవాడు. తన గురువు
దైవం అద్వఫంధవుడు ఄంతా అ సాామిగా భావించి కొలిచ్చవాడు. అలోచిసూ
ు నే ఄశాాన్నన నభభదిగా పోన్నస్త
ు నానడు
ధనుంజయుడు. యువరాజుగా తనను తెలిసిన వారు గాన్న, గురితంచ ఖల వారు గాన్న రాభగిరిలో ఎవరూ వుండే ఄవకాశం లేదు.
ఔవేళ్ గా
య భకొతాాలుకు తెలుస్తమో గాన్న ఄతన్న గురించి తనకు తెలీదు. సాధమభైనంత వయకు తన గురించి ఎవరిక్ర తెలీకుండా
ఈండటమే భంచిది. తెలిస్తు అ భరామదలు బరించి రయాణం ఄపుకోవటం తనకి ఔషటం.

ఄయితే ఈతుమాశాం మీద అ రాతిఱ వేళ్ పుననమి చందు
ర డలా విజమం చ్చస్త
ు నన ధనుంజయున్న చూస్త
ు నన గా
య భ పౌరులు ఎవరో
ఈననత వంశ్రకుడన్న ఖయహంచి ఔుకు తొలగి ద్వరి ఆస్త
ు నానరు. ఆఔ వమస్త డుచులయితే ఄతడ నుండ చూపు తిపుకోలేఔ
భదన తాంతో తిరిగి తిరిగి ఄతడన చూసూ
ు నే వునానరు.

గా
య భ భధమంలో నాలుగు వీధుల కూడలికి కాసు ఆవతలగానే కుడ ఔున వుంది బాటసారులు విడది ఖృహంగా చెపుకునే సతఱం
ఔటి. స్తవిశాలభైన అవయణలో ఄనేఔ ఖదులతో కూడన దద భండువా లోగిటిన్న వసతి ఖృహంగా మారిే న్నయాహస్త
ు నానడు ద్వన్న
మజమాన్న.

రాతిఱకి ఫస చ్చస్తందుకు తనకు ఔ ఖది, తన సాననపానాలకు, ఄశా సంయక్షణకు ఄన్ననంటికి ఔలిప్ రుస్తం చెలిాంచాడు
ధనుంజయుడు. తన తోలుసంచులు అయుధాలు ఄన్నన ఖదిలోకి చ్చరాేఔ ఄశాాన్నన నౌఔయాకు వగించాడు. సతఱంలో ఄటిక్ష
చాలా భంది విడది చ్చస్త
ు నానరు. తను యతనగిరి రాకుమారుడనన విషమం ఫమట డకుండా చాలా జాఖయతు వహంచాడు
ధనుంజయుడు. చఔుగా వేడ న్నట సాననం చ్చసి, పొడ దుస్త
ు లు ధరించగానే రయాణ ఄసట త్మరింది. గుడకి వెళ్ళళ వచిే భంచ్చస్త
ఈదేదశంతో ఖదికి బీఖం వేస్తకున్న ఫమటి కొచాేడు.

సతఱం మజమాన్న వృదు
ధ డు.

‘‘ఄయామ! తభరే దేశ రాజకుమారులో గాన్న సామానుమలు మాతఱం కారు. దేశాటన చ్చసూ
ు మా గా
య మాన్నకొచిేనారా?’’ ఄంటూ
కుత్తహం అపుకో లేఔ ఄడగాడు.

‘‘ఄలా ఄనుకునాన తపు లేదు గాన్న ఆఔుడ ఔృషణ జమంతి బాగా జరుపుత్మననట్ల
ట నానరే. అలమం ఆఔుడకి ఎంత దూయంలో
వుననది?’’ ఄనడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఎంతోనా... కుడ ఔు వీధిలో కాసు మందు కళ్ళతే ఔనున ండువుగా అలమం ఔన్నస్త
ు ంది నామనా. అ కోలాహభంతా ఄఔుడ
నుంచ్చ. వేణుగ్గపాలున్న గుడ దరిశంచాలిసనదే. ఄదో... కోలాట బజన అయంబం కానుంది. మా వూరి కురా
య ళ్ళళ కోలాటం
బాహుగొగా వుంట్లంది.’’

‘‘ఄయితే పోయి చూడాలిసందే. తిరిగి వచాేఔ భజనం చ్చసాును’’

‘‘తకుండా వెళ్ళళయండ బాబూ. కాసు అసమభైనా ఆఫఫంది లేదు. మీకు చఔున్న ఄతిథమంతో వేడ వేడ భజనం వడాంచ్చందుకు మా
వాళ్ళళ సిదధంగా వుంటారు.’’

సతఱం మజమాన్నతో మాటా
ా డ వీధిలోకి కాలి నడఔన ఫమలుదేరాడు ధనుంజయుడు. గుడ దిశగా నడుస్త
ు ంటే బజన పాటలు
విన్నస్త
ు నానయి. అ పాటల వెంట ఄదుబతభైన వేణు గాణం కూడా యవశం చ్చస్ుంది.

కొదిద స్తటో
ా నే అలమ పా
ర ంతాన్నన చ్చరుకునానడు. వీధికి డగా ఎడభ ఔున విశాలభైన అవయణలో ఔనువిందు చ్చస్ుంది
వేణుగ్గపాలసాామి అలమం.

అలమం త్తరు మకంగా ఈండగా`

కుడ ఔుగా దహారు సుంభాలతో ఎతుయిన అలమ భండం వుంది. అ పా
ర ంతభంతా తిరునాళ్ళ వాతావయణంతో సందడగా
వుంది. చేన్న ందిళ్ళళ వేసి మామిడాకు తోయణ్యలు ఔటా
ట రు.

అలమ స్పానాలకు ఎదురుగా`

వెయిమననఔు జోమత్మలతో కూడన ఄకండ దీ చెమాభయి న్నలఫటటఫడుంది. అ దీపాలశోబ తిలకించడాన్నకి యండు ఔళ్ళళ చాటం
లేదు. ఔ దీ వృక్షంలా విసురించి వుంది. గాలికి జోమత్మలు అరి పోకుండా నాలుగు ఔులా తెలాన్న వసుళంతో తెయలు ఔటిట లోన ఔ
భన్నషి వాటి సంయక్షణ చూస్త
ు నానడు.

తెయలకు మందు చాలు యచ ఫడా
ా యి. వాటి మీద కోలాట ఫృందం గురువు కూచున్న పాడుత్మంటే నలుగురు ఔు కూచున్న
వాదమ సహకాయం ఄందిస్త
ు నానరు. ఆఔ యాబై జోడీలుగా వంద భంది గా
య భ యువకులు కోలాటంలో వునానరు. యంగు యంగుల
దుస్త
ు లు ధరించి కాళ్ళకు ఖజులు ఔటా
ట రు. మూడు జానల పొడవుంటే కోలాటం ఔయయలు చ్చత ఫటా
ట రు. గురువు గారి పాటకు
ఄనుగుణంగా ఔయయలు తాటిసూ
ు , వంత పాడుత్త వలయాకాయంలో తిరుగుత్మనానరు. లమగా ఔదిలే కురా
య ళ్ళ కాళ్ళ ఖజుల
మోతలు, కోలాటల ఔయయల శబా
ధ లు వాదమ ఘోష పాటను యకిత ఔటిటంచి చూరులను అఔరిాస్త
ు నానయి.

బకు
త లు గుళ్ళళకి వెళ్ళళ వాళ్ళళ వెళ్ళ
ు నానరు, వచ్చేవాళ్ళళ వస్త
ు నానరు. యవశంతో చుటూ
ట చ్చరి తనభమంతో కోలాటాన్నన చూస్త
వాళ్ళళ చూస్త
ు నానరు. రాజకుమారుడు ధనుంజయుడు కూడ ఄఔుడకి రాగానే కాస్తపు ఄలా చూస్త
ు ండ పోయాడు. కాసు విరాభం
తరాాత భరో పాట ఄందుకునానరు గురువు గారు. కోలాటం అయంబభైంది. గురువు గారి పాటకు ఄంతా మఔత ఔంఠంతో వంత
పాడుత్త కోలాటం అయంభించారు.

ఄంద్వల

బాలకిటటయామ ` గ్గపాల బాలా రారా

కిటటయామ ` గ్గపాల బాల కిటటయామ
అయ్ ` చిడతెయ్ ` చిడతెయ్
ఄంద్వల బాలుడమాభ ` నవన్నత చోరుడమాభ
నందున్నంట రిగినాడు ` నంద్వ కిశోరుడమాభ
మశోధా తనయూడభభ ` మదుకుల తిలకుడభభ
ఄంద్వల బాల కిటటయామ ` గ్గపాలా బాలా రా రా.
అాఁ......

నభలి ఇఔ ఔట్ల
ట కోన్న ` మయళ్ళ చ్చత ట్ల
ట కొన్న

కాలీ ఖజులు మో
ల ఖ ` గ్గ బాలను చ్చరి
ఄలాయంట్ట ఄలాయంట ` రేలెా నందడంట
ఈటిట మీద రుగు కుండ ` గూటి లోన వెనన మంత
ఎటిట టట వెననదంఖ ` ఎవరిక్ర దయఔడభభ
గొలా
ా భాభల తోడ ` ఖంత్మలేయు చిలిప్ వాడు
ఔరుణ తోడ కాచు వాడు ` ఔరుణ్యభయుడు వాడు
నలా
ా నలా
ా న్న వాడు ` రాధా భనోహరుండు
ఄవతాయ పురుషుడే ` శంఖూ చకాయల సామి
లీలా వినోదుడే ` వేణుగ్గపాలసామి
ఄంద్వలా బాలా కిటటమమ ` గ్గపాల బాలా రా రా.

యస భమ వేణు గానం కోలాటంతో చ్చరి బకు
త లకు ఄలౌకిఔ బకిత భావాన్నన యవశాన్నన ఔలిగిస్ుంది. కాస్తపు అ కాయమఔయమాన్నన
వీకిాంచిన ధనుంజయుడు అలమ రవేశం చ్చసి పుయజనులతో బాట్ల వరుసలో వెళ్ళళ సాామిన్న దరిశంచాడు. పూలు, ళ్ళళ
సభరించాడు. తను ఫమలుదేరిన న్నలో కాయమసిదిధన్న, విజయాన్నన ఔలిగించభన్న వెననంటి వుండ సహఔరించభన్న అ
వేణుగ్గపాలున్న భనసారా పా
ర రిథంచుకునానడు. రసాదం సీాఔరించి ఫమటి కొచ్చేసరికి కోలాటం కొనసాగుత్తనే వుంది. ఄపుడొ
విశ్వషాన్నన ఖభన్నంచాడు ధనుంజయుడు.

వేణు గానం వినవచ్చేది కోలాటం గురువు దఖారునంచి కాదు, ఔునునన భండం ఄరుగు నుంచి వస్ుంది. ఄఔుడ చిరు చీఔటో
ా లో
భండ సథంభాన్నన అనుకొన్న కూచునన ఒ వమకిత మయళ్ళ వాయిస్త
ు నానడు.

ఄంతా యిఔుడ వుండగా ఄతను మాతఱం ఄఔుడ విడగా ఎందుకునానడు? ఄతను కోలాట ఫృందం భన్నషి కాడా? రిశ్రలించిన
ధనుంజయుడకి అశేయమం గొలిప్న విషమం...

అ వమకిత శతాధిఔ వృదు
ధ న్నలా వునానడు. తెలాగా నయసిన గియజాల జుత్మ
ు భుజాల మీద డుతోంది. కొదిదగా మాసిన ఖడాం, నలాన్న
మేన్న ఛామతో, అ వమస్తలో కూడా అఔయాణీమంగా వునానడు. నుదుట తిఱచూయణం ధరించి, భడలో పూమాల ధరించాడు. కావి

ంచె ఔటిట భుజాన ఔండువా వేస్తకునానడు.

‘‘అ ద్వ
ద మన ఎవరు? ఄదుబతంగా వేణు గానం చ్చస్త
ు నానరు?’’ ఔునునన ఔ వమకితన్న ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄయామ! అమనవరో, వూరేదో, పేరేదో తెలీదు. ఔను చీఔటి డు వేళ్ అలయాన్నకొచాేడు. వేణు గానంతో పులకింజేస్త
ు నానడు.
ఎవరింటా భం చ్చమలేదు. పాలు తాగి అలమ రసాదం అయగించాడు. ఄంతకు మించి వివయమలు తెలిమవు’’
ఫదులిచాేడతను.

ఆంతలో కోలాటాన్నకి కొదిదస్తపు విరాభం యివాఫడంది. భండం లోన్న వృదు
ధ డు తన వదదకు యభభన్న ధనుంజయున్నకి చ్చయి
వూపాడు. ఆఔుడ ఆంత భంది వుండగా అమన తననే ఎందుకు ప్లుస్త
ు నానడు? కింత అలోచించి భండం స్పానాలెకిు
వృదు
ధ న్న చ్చరుకునానడు.

‘‘రావయామ మితఱమా. రా కూరొేనుమ. న్న కోసమే ఎదురు చూస్త
ు ంటిన్న స్తమా!’’ ఄనానడు దయహాసంతో వృదు
ధ డు.

ధనుంజయున్నకి ఏమీ ఄయథం కాలేదు. ‘మితఱమా’ ఄంట్లనానడు. తన వమసఔుడ అమన వమసఔుడ? ైగా న్న కోసమే ఎదురు
చూస్త
ు నానను ఄంట్లనానడు. ఇమన్నన ఏభనుకోవాలి? సనామసి ఄనుకోవాలా, హరి బకు
త డనుకోవాలా, సిదు
ధ డనుకోవాలా లేఔ
ప్చిే వాడనుకోవాలా? ఎవయైనా గాన్న ప్చిే వాడు మాతఱం కాడు. వేణువుతో గానాభృతం కురిప్స్త
ు నన వాడు ప్చిేవాడలా
ఄవుతాడు? అమనతో కింత సంభాషిస్తు గాన్న విషమం ఏమిటో తెలీదు.

‘‘సాామీ! మీయవరో నాకు తెలిమద్వమ. నా కొయకు మీరు ఎదురుచూచుట ఆదియేమి వింత?’’ ఎదురుగా బాసిం ట్ల
ట వేసి
కూచుంటూ ఄడగాడు. అ లుకులకు చిదిాలాసంగా నవాాడా ద్వ
ద మన.

‘‘ఆది వింత కాదయామ మితఱమా. భనం బాగా రిచమస్త
థ లమే. న్నవు నాకు బాగా కావలసిన వాడవు ఖద్వ. ఆఔుడకి తఔ
వచెేదవన్న నాకు తెలుస్త.’’

‘‘ఆంతకూ తభయవరు సాామి?’’

‘‘ననున మాధవసాామి ఄంటారులే. ఄందరిక్ర నేను తెలీఔ పోవచుేను. కాన్న ఄందరూ నాకు తెలిసినవారే.’’

‘‘మీ మాటలు ఔడు విచితఱమఖ నుననవి సాామీ. ఄయిననూ నాతో మీక్షమి న్న?’’

‘‘వూహుాఁ... న్నతో నాక్ష న్న లేదయామ. నాతోనే న్నకు న్న వుననది.’’

‘‘మీతోనా!’’

‘‘ఄవును. నాతోనే. న్నకు దిశాన్నరేదశం గావిం వలసిన న్న వుననది. ఄయిననూ ననున న్నవు అయేడ వాన్నవా త్మయేడ వాన్నవా
ఄనుకొనుచునానవు ఔదూ! అయేడు వాన్నన్న నేనే. త్మయేడ వాన్నన్న నేనే. బోధ డనద్వ?

‘‘లేదు సాామీ. మీ మాట ఄంతరాయథం కింతయు బోధ డకుననది.’’

‘‘ఄవును. బోధడదు. ఄయథమ జేస్తకొనడ వమస్త కాదు న్నది’’

ఆంతలో కోలాట ఫృందం తిరిగి కోలాటం అయంభించారు. కొతుపాట మొదయింది. మాధవసాామి కొదిదస్తపు మయళ్ళ వాయించాఔ అప్
యువరాజు ధనుంజయున్న వంఔ చూసాడు.

‘‘యువరాజా. నాకు తెలీఔ ఄడుగుచునానను. న్నవు అ వేణుగ్గపాలున్న బకు
త డవుఖద్వ. మిత్మ
ఱ న్నగా, సఖున్నగా, అద్వఫంధవున్నగా
అమన్నన నమిభ కొలిచ్చ బకు
త డవామ. భరి అమనకును నాకును ఖల భేదమేమిటో చెపు చూతమ’’ ఄనడగాడు.

తనకు తెలిమకుండానే కింత ఈలికి పాట్లకు గుయయామడు ధనుంజయుడు. ఄది వూహకు ఄందన్న విషమం. ఆఔుడ ఎవరిక్ర
తెలీన్న విషమమిది. తను యువరాజన్న, వేణుగ్గపాలున్న బకు
త డన్న ఆంత సషటంగా లికాడంటే ఇ శతాధిఔ వృదు
ధ డు సామానుమడు

కాడు. ప్చిేవాడు ఄంతఔనాన కాడన్నప్ంచింది.

‘‘సాామి! అమన దైవమ. భనం మానవమాతృలం. ఄదేగా బేధమ’’ ఄంటూ ఫదులిచాేడు.

పకుున నవాాడు వృదు
ధ డు.

‘‘పొయ ఫడతివి జూచినావా మితఱమా? అమన కూడ భనలాఖ మానవుడే. శరీయమను విడచిన ప్భభటే అమన్నన దైవంగా
జేసినారు. లీలా వినోదుడు ఖద్వ నలానమమ. అమనకు నాకును బేదం ఏమననది? అమన నలానమమ, నేను నలానమమనే.
ఄమనా పూమాల ధరించువాడు. నేనూ ధరించితిన్న. అమన మయళీధరుడు, వేణుగానలోలుడు, నేనూ వేణు గాన ప్రయుడనే.
అమన పేరు మాధవ సాామి ఄయితే నా పేరును ఄదియే ఖద్వ. భరి నేను వేరు అమన వేరు ఄనుట ఈచితమా? కాదన్నన
అమన శఖ్ఖప్ంఛమౌళ్ళ. ఄది నాకు లేదు. ఄంతియే ఔద్వ బేధమ?’’ ఄనానడు.

ఇసారి వృదు
ధ న్న మాటలు కింత నవుా పుటిటంచాయి ధనుంజయున్నకి. ఄబోఫ. ఇ వృదు
ధ న్నకి ఄతిశమం ఎకుువే. ఏవో కొన్నన
భహభలుననంత మాతా
ఱ న మానవుడు దేవుడు కాఖలడా? సందేహం లేదు కింత ప్చిే కూడ వుననదీ సాామికి.

‘‘పోలిఔలెందుగా
ా న్న సాామీ. నాకు దిశా న్నరేదశమ గావిం న్న వునానదంటిరే. ద్వన్నకి ఄయథమేమి? నేను వెళ్ళళ మాయామ సరి
కాదందురా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘సరియే... న్న మాయామ సరియే. లక్షమమను సరియేను. ఄయినను ఔ మకమ విషమమ భయచినావే.’’

‘‘మకమ విషమమా....?’’‘‘ఄవును మితఱమా. ఄతి మకమభైన విషమమ. భయచితివి! న్న ప్తృబకిత శాాగన్నమమ. తండరన్న
ఫరతికించుకొన్న ప్తృ రుణం త్మయేనంచితివి, భచేతగు విషమం. కాన్న న్న తండర ధయభతేజుడు యభ శవ బకు
త డు ఖద్వ.
జోమతిరిాంఖమలో ఔటగు సహామదిర మీది భీభశంఔరున్న దరిశంచకుండా ఏ న్న అయంభించడే. న్నవు మందుగా చ్చయాలిసనది ఢాకిన్న
వనాన్నకి పోయి భీభశంఔరున్న స్తవించాలి ఖద్వ. ఄనారోఖమమన కోట విడచి రాలేన్న న్న తండర తయఫున భీభశంఔరున్న ఄరిేంచి కాయమ
జమమ ఔలిగించభన్న పా
ర రిథంచి అ శవున్న అశ్రస్తసతో ఫమలుదేరుట భంచిది మితఱమా....’’

‘‘లేదు సాామీ! ఄది జయఖన్న న్న’’ మాధవ సాామి సలహాను భధమలోనే తియసురించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏలా జరుఖదు మితఱమా?’’ చిరునవుాతో ఄడగాడు మాధవసాామి.

‘‘సాామీ. న్నజమగా అ భీభశంఔరుడు ఄంతటి శకితభంత్మడయితే న్నజమగా బఔతవత్మసడయితే నా ప్తృ దేవునక్ర వామధి స్కి
వుండదు. త్మయన్న వామధితో నయఔ యాతన డు వారు కాదు. శవున్న టా నాకు విశాాసమ లేదు. ఄందుక్ష ఢాకిన్న వనాన్నకి వెళ్ళళ
ఈదేదశమమ లేదు’’ ఄన్న ఫదులిచాేడు.

‘‘పోన్న న్నవు కొలుచు అ వేణు మాధవ సాామి ఄంత శకితభంత్మడా?’’ మేగ ఖంభీయ సాయంతో వెంటనే రశనంచాడా వృదు
ధ డు.

‘‘వూహుాఁ.... ఄంత శకితభంత్మడే ఄయితే న్న పా
ర యథనలాలకించి న్న తండర గారిన్న వామధి నుండ విమకు
త డన చ్చయాలి ఖద్వ. వూహుాఁ...
చ్చమడు. ఎందుఔంటే ఆది సంచిత ఔయభపలం. ఄనగా ఖత జనభ ననుసరించి వచిేన పా పం. దీన్నకి ఖతంలో మీ వంశాన్నకి
నాఖరాజొసగిన శాం తోడయినది. ఄనుబవింఔ తదు. ఎందుకు చెబుత్మనాననో అలోచించుమ మితఱమా.’’

‘‘వీయ విదమలతో బాట్లఖ దేవభాషను ఆతయ భాషలను నేరిేతివి. వేద వేద్వంఖమలను చదివితివి. శవక్షశవులకు భేదమ లేదను
సతమమ నరుంఖవా? దభ పురాణం సషటంగా చెబుత్మననది ఖద్వ!

శో॥

శ్చైవంచ వెైషటవం రూ మేఔరూం నరోతుభ ।
దాయోశ్చైేవాంతం నాసిుః ఏఔరూ భహాతభనోః
శవామ విషు
ణ రూపామ శవరూపామ విషణవే ।
శవసమ హృదమం విషు
ణ రిాష్ణణశే హృదమగాంశవః

ఄలా శవున్న హృదమంలో విషు
ణ వు, విషు
ణ వు హృదమంలో శవుడు వుంటారు. వారిరువురికి భేదం లేదు. కాఫటిట నామాట విను
మితఱమా. బీభ శంఔరున్న దరిశంచి వెడుట న్న తండరకిన్న న్నకును క్షాభమ, జమఔయమ.’’ ఄంటూ హతబోధ చ్చసాడు వృదధ
మాధవసాామి. కాన్న అమన మాటలు ధనుంజయున్నకి రుచించలేదు. శవున్న దరిశం భనసంగ్రఔరించలేదు. చివుాన లేచాడు.

‘క్షమించండ సాామీ. మీయవరో తెలీదు గాన్న ఄసాధాయణ పురుషులన్న బోధ డనది. కాన్న నా న్నయణమం మాయదు.

సహామదిరకి

పోజాలను. శలవు.’’ ఄనానడు.

‘‘అలోచించు మితఱమా. న్నవుగా వెళ్ళు శయ భ తపును. తానుగా ప్లుచుకొంటే శయ భ తదు.’’

‘‘శయ మా.... నా దైవం అ ఔృషణ యమాత వుండగా శయ భ ఏటికి? పోయి వచెేద సాామీ’’ ఄంటూ నభసురించి చయ చరా భండం దిగి
పోయాడు ధనుంజయుడు.

‘‘పోయిరా మితఱమా. అ తిఔు శంఔరుడు న్ననున వదులునా ఏమి? న్న తిఔు కుదయే ఖలడులే’’ వెనఔ నుంచి గొణగాడు మాధవ
సాామి.
అలమ అవయణ ద్వటిన ధనుంజయుడు భండం వెైపు తిరిగి చూసాడు. ఆంతలోనే ఎట్ల పోయాడో గాన్న ఄఔుడ మాధవ సాామి
లేడు. అ తరాాత వేణు గానమూ విన్నంచలేదు.

***********************************************

భరు నాడు`

వేకువనే ఫమలు దేరిన రాజ కుమారుడు ధనుంజయుడు బళ్ళళన తెలావారేసరికి రాభగిరి మూడు యోజనాల దూయంలో
వునానడు. శ్వాతాశాం ఖరుడ ఈదమపు గాలికి పోట్ట డ వాయు వేఖంతో రుగులు త్మస్ుంది. చుటూ
ట చేన్న పోలాలు ఔనువిందు
చ్చస్త
ు నానయి. నులు చ్చస్త
ు నన యైత్మ జనాలు పాడుకొంట్లనన పాటలు శాయవమంగా వినవస్త
ు నానయి. లెాలు, గా
య మాలు
ద్వట్లకొంటూ ఎఔుడా అఖకుండా రయాణం మందుకు సాగుతోంది.

ద్వరి పోడవునా రాతిఱ గుడ వదద జరిగిన సంగటన గురించి అలోచిసూ
ు నే వునానడు. మాధవ సాామి శతాధిఔ వృదు
ధ డు
ఎవరామన? తన కోసం ఎదురు చూడాం ఏమిటి? భీభ శంఔయం వెళ్ళభన్న సలహా యివాటం ఏమిటి? తిరిగి చూస్తు ఔనఫడకుండా
ఎట్ల పోయాడు? ఄంతా విచితఱంగా వుంది. ఄదేమిటో తను యతనగిరి విడచినట్లనంచీ ఄన్నన విచితా
ఱ లే జరుగుత్మనానయి.
భనస్త ఄరు
ణ డ వెైపు భళ్ళళంది. న్ననన భధామహనం రిచభయామడు. సామంకాలం వీడోులు త్మస్తకునానడు. ఎఔుడ వాడో
ఎఔుడకి వెళ్ళళడో ఆదమిదధంగా తెలీదు. కాన్న కొదిద రిచమం లోనే చెయఖన్న మదర వేసాడు. ఇ రయాణంలో ఄలాంటి వాడు
ఔునుంటే ఎంతో బాగుండేది.

రిరి విధాలా అలోచిస్త
ు నానడు ధనుంజయుడు. మాయాం పొడవునా వృషబ శఔటాలు, ఄశాకులు, బాటసారులు ఎదురు
డుత్మనానరు. కొండగుట్టల వెంట చేన్న పొలాల వెంట వంపు తిరిగిసాగుత్త ఄనేఔ లెాలు గా
య భ నధిఖమించిస్ుంది మాయాం.

సామంతా
ఱ న్నకి ఄనేఔ యోజనాల దూయం రయాణంచి ఔను చీఔటి వేళ్కు ఔ లెాను చ్చరుకునానడు. అ లెాను ద్వటితే తిరిగి ఄడవి
ద్వరి అయంబభవుత్మంది. ఆంకో యండు దినాలు ఆలాగే సాగితే సరిహదు
ద ద్వటి మాళ్వ రాజమంలోకి వెళ్ళళ పోఖలడు.

రాతిఱకి లెాలో భజలీ చ్చసిన ధనుంజయుడు. భరునాడు సూరోమదమం తోనే తిరిగి ఫమలుదేరాడు. చిఔున్న ఄడవి మాయాంలో
రవేశంచింది ఄశాం. అ ఖలు యండో యాభం వయకు వాతావయణం బాగానే వుంది. సూరుమడు నడమింట కొచ్చే వేళ్కి వాతావయణం
మారి పోయింది. ఈతుయం నుండ నలాటి భబుఫలు ఔయమభకు రానాయంభించాయి. ఄంత వయకు వెచేగా వీచిన వేడగాలులు
ఈననట్ల
ట ండ చలా ఫడ పోయాయి. గాలి విస్తరు హెచిేంది. చూస్త
ు ండగానే అకాశం మేఘావృతభైంది. ఝంఝామారుతం వీస్ుంది.
వృక్షశాకలు ఄలాలా
ా డ పోసాగాయి. త్మఫాను సూచనలు ఔన్నసూ
ు గాలి జవుాన వీస్ుంది. వయాం డే లోలే ఏదో ఔ ఄనువగు
చోట్లకి చ్చరుకోవాలనుకునానడు. ఄంతలోనే చినుకు చినుకుగా చిరుజలు
ా అయంబభైంది. గాలి విస్తరుకు పళ్ పళ్ భంటూ
చెటాకొభభలు విరిగి డుత్మనానయి.

ఈరుమలు, భరుపులతో అకాశం బీబతసంగా మారిపోయింది. వీదురు గాలికి

ఄశాం వేఖం భందగించింది. వాతావయణ్యన్నకి ఎదురీది మందుకు సాఖవలసి వస్ుంది.

ఄంతలో దద భరుపు భరిసింది.

సమీంలో ఎఔుడో ప్డుగు డంది.

భూమి బీటలు వారుతోంద్వ ఄననట్ల
ట `

ప్డుగుల శఫధంతో దికుులు ప్ఔుటిలా
ా యి. నభంతరాళ్ళలు మారు మో
ల గాయి. ఄంతే` ఄశాం ఖరుడ ఫదిరి పోయి ఄదుపు
తప్ంది.
ఔు సారిగా ఔుకు తిరిగి మాయాం విడచి ఎడం ఔుగా ఄడవి లోకి దౌడు త్మసింది. ద్వన్నన ఄదుపు చ్చయాలనన ధనుంజయున్న
రమనతమేదీ పలించ లేదు. ద్వరి తెనున లేన్న ఄడవిలో ఆషటం వచిేనట్ల
ట

రుగు త్మసూ
ు నే వుంది. ఄదే సభమంలో చిటచిట

చినుకులతో భారీ వయాం అయంబభైంది.

ధనుంజయుడు ఎంత మాతఱం వూహంచన్న సంఔట సిథతి యిది. గాలివాన ఄంతఔంతకూ ఈధృతభవుతోంది గాన్న ఎఔుడా తగేా
సూచనలు ఔన్నంచటం లేదు. పళ్ పళ్ళరాబటాలతో చెటాకొభభలు విరిగి డుత్మనానయి. భహావృకాాలు కూలిపోత్మనానయి.
తను ఎట్ల పోత్మనానడో తెలీదు. ఄశాాన్నన ఆషా
ట న్నకి వదిలేసి కూచునానడు.

ఄశాం పోత్మనన వేగాన్నకి ఛెళ్ళళన చెటా కొభభలు తాకి వంటి మీద చిననచినన గాయాలేయడుత్మనానయి. టట ఖలే చీఔట్ల
ా

మసిరాయి. వాతావయణం బీబతసంగా వుంది.

‘‘హ ఔృషా
ణ ... ఏమిటయామ యిది? ఎట్ల వెళ్ళళ వాడన్న ఎఔుడకు భళ్ళళస్త
ు నానవ్? ఏమి ఄయథం గాకుననదే. ఆది యేమి లీల సాామి.
ద్వరి చూప్ంచుమ.’’ ఄంటూ తన దైవం వేణు గ్గపాలున్న భనస్తలోనే వేడుకునానడు.

ఄదే సభమంలో మొనన రాభగిరి గుడ భండంలో ఔన్నంచిన వృదు
ధ డు మాధవ సాామి మాటలు కూడ గురు
త కొచాేయి. ఔవేళ్
ఆది అ భీభశంఔరున్న భహత్మ
ు కాదు ఖద్వ! తొలి సారిగా భదిలో ఄనుమాన బీజం మొలకతిుంది.

సభమం ఎంత ఖడచిందో తెలీదు.

లోతట్ల
ట ఄడవి లోకి ఎంత దూయం వచ్చేసాడో తెలీదు.

సామం కాలాన్నకి గాన్న ఄశాం ఄదుపులోకి రాలేదు. న్నలువునా తడుసూ
ు ఖడఖడ వణకించ్చ చలి గాలిలో మందుకు సాగుత్మనానడు.
క్రకాయణమంలో ఔౄయ భృగాల

ఈన్నకి తెలుస్ుంది. తను వెళ్ళళలిసన మారా
ా న్నకి ఏ దిశలో, ఎంత దూయంలో వునానడో తెలీదు.

ఘోరాటవిలో నయ సంచాయభననది ఎఔుడా ఔన్నంచటం లేదు. న్నలువునా తడుస్త
ు నన ధనుంజయున్న చలిగాలి ఖడ ఖడ
వణకిస్ుంది. ఆదే రిసిథతి కొనసాగితే రాతిఱకి నయకాన్నన చవి చూడాలిస వస్త
ు ంది. తలద్వచుకోడాన్నకి ఄనువెైన చోట్ల ఔన్నంచటం
లేదు. ద్వరి తెనూన లేన్న ఄడవిలో ఆషా
ట న్నకి మందుకు పోతోంది ఄశాం.

ఄయితే ఏమూలనో ఄదృషటం కొంచెం ఔరుణంచినట్ల
ట ంది. కాస్తటో
ా చీఔట్ల
ా మస్తరుకుంటామనగా ఏనాటిదో పాడు డన ఔ
అలమం ఔన్నంచింది. వెంటనే ఄశాాన్నన ఄట్ల భళ్ళళంచాడు. భండంతో బాట్ల అలమం చాలా భాఖం శథిలభైనటిక్ర ఖయబ
గుడ బాగానే వుంది. ఄది ఏ దేవుడ గుడో ఄయథం కాలేదు. ఖయబ గుడలో విఖయహం లేదు. ధాంసభై వుంట్లంది. కొన్నన ఎండుఔట్టటలు ఒ
మూలన డునానయి.
మందుగా పొడ దుస్త
ు లు ధరించి, తడ దుస్త
ు లు ప్ండ అరేసాడు. లోలంతా శుబరం చ్చసి ఎండు ఔట్టటలతో నఖడు భండంచాడు.
ఄశాంతో సహా రాతిఱకి అ గుడలోనే తలద్వచుకునానడు. గుడ తలుపు మూసి వెంట తెచుేకుననవే తినానడు. ఔంఫళ్ళ నఖడు
ఔున రుచు కొన్న వెచేగా డుకునానడు. కొంత ఄలసట త్మరింది.

రాతఱంతా వయాం డుత్తనే వుంది.

సభయాన్నకి అశయ మమిచిేన అ పాడు ఫడన గుడ అ క్షణంలో ఆందర బవనం ఔనాన మినన ఄన్నంచింది. ధనుంజయున్న అలోచనలు
కొదిద రోజులు వెనకిు భళ్ళళయి.

***********************************************

ఔత్మ
ు లు భరొఔు మారు ఔణేలన మో
ల గాయి.

ఄది రాచఔనఖరునానుకొన్న వునన విశాల రదేశం. రాజ కుట్లంబాన్నకి చెందినవారు యుదధ విదమలిన ఄభామసించ్చ రదేశం. నేలంతా
ఎయయభనున, ఆస్తఔ త్మ
ు గా వేసి చుటూ
ట కొదిదపాటి ఎత్మ
ు గా గ్గడఔటటఫడంది. ఄఔుడ రస్త
ు తం యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయుడు,
మాళ్వ యువరాజు ఆందరజత్మ
ు తభ కడు విద్వమనైపుణ్యమన్నన రీకిాచుకోడాన్నకి దాందా యుదధం చ్చస్త
ు నానరు.

ఄటికి యండుమారు
ా ఆందరజత్మ
ు చ్చతినుండ కడాం జారిడంది. మూడోసారి తిరిగి తలడా
ా రు. ఈదమపు లే ఎండకు పొడవాటి
కడా
ా లు శ్వాతనాగులా
ా భరుస్త
ు నానయి. ఆరువురి శరీరాలు శ్వాదంతో న్నండ వునానయి.

మూడవసారి కూడ ధనుంజయున్న మందు ఎకుువస్తపు న్నవవలేఔపోయాడు ఆందరజత్మ
ు . కడా ఛాలనంలో భళ్కువలు తెలిసిన
ధనుంజయున్న విచితఱ కడా రహరాన్నకి ఆందరజత్మ
ు కడాం జారింది. చివుాన తారాచువాలా న్నంగికి ఎఖసి న్నలువునా వచిే
జండాకొమమలా భూమిలో దిఖఫడంది.

తన ఒటమికి ఆందరజత్మ
ు కించితుకూడ బాధడలేదు. పకుున నవుాత్త` ‘‘బావా!’’ ఄంటూ వచిే ధనుంజయున్న వాటేస్తకొన్న
ఄభినందించాడు.

‘‘న్నమందు ఎవరూ న్నలువజాలయన్న నాకు తెలుస్త బావా. న్నను ఒడంచాలంటే అరుమాసమలు నేను యతనగిరిలోనే వుండ న్న
నుండ శక్షణ పొందవలె’’ ఄనానడు.

‘‘ఈండపోరాదూ. ఄవంతి వెళ్ళళ న్నవు చ్చయు రాచకాయమమేమననది’’ ఄనానడు నవుాత్త ధనుంజయుడు.

‘‘నా సంఖతి సరి బావా. ఄదో...నా చెలెాభభ సామం రభాదేవి ఆటే వచుేచుననది. కచిేతమగా న్న కోసమే... నా కడా
రహరాలను తప్ంచుకోఖలిగావు గాన్న, తన వాడ చూపుల నుండ తప్ంచుకోలేవునులే. వెళ్ళళ వెళ్ళళ’’ ఄంటూ హాసమమాడాడు
ఆందరజత్మ
ు .
ఆందరజత్మ
ు స్దరి మాళ్వరాజమ యువరాణ ఄయిన సామంరబ. చఔుగా సింగారించుకొన్న సిడ బొభభలా భరిసిపోతోంది.
ఔయఔంఔణ్యలు కాలి ఄందిమలు భృదుభధుయంగా యవళ్ళసూ
ు ండగా ఄలాన వచిే ఄంతదూయంలో గ్గడఔున అగి ధనుంజయున్న
ఒయఔంట వీకిాసూ
ు ` ‘‘బావా... యమభ. ఆట్లయమభ’’ ఄంటూ వీణమీటినట్ల
ట త్మమన్న సాయంతో ప్లిచింది.

తన కడా
ా న్నన నేలకు గు
య చిే ఔ వసుళభాఖంతో శ్వాద్వన్నన ఄదుమకొంటూ చెంతకు వెళ్ళళడు ధనుంజయుడు.

మాళ్వ రాజదంత్మలు హయావయథనుడు వస్తంధరాదేవిలు. యువరాజు ఆందరజత్మ
ు , యువరాణ సామంరబతో కుట్లంఫసమేతంగా
యతనగిరికి విచ్చేసి వాయమలు దినమ ఖడచినవి. యతనగిరి రభువు ధయభతేజనకు తన స్దరి టా ఎనలేన్న పేరభ. వారి రాఔతో
యతనగిరి కోటలో భరింతగా అనందం వెలిావిరిసింది. మకమంగా ధనుంజయుడు, ఆందరజత్మ
ు భధమ ఫంధుతాంతోబాట్ల భంచి
స్తనహం కూడ వుంది. ఎటిఔయినా యతనగిరి ఖదదమీద ధనుంజయున్న ఔున కూచునే టటభహషి తన కూత్మరేనన్న మాళ్వ
భహారాణకి గాఢ నభభఔం. అ నభభకాన్నకి రీకాా సభమం సమీప్ంచింది.

‘‘ఉాఁ... వచింపుమ సామంరభా. ఄంతఃపుయమ విడచి ఈదమమే ఆట్ల వచిేతివేమి?’’ గ్గడమీద కూచుకుంటూ ఄడగాడు
ధనుంజయుడు.

‘‘న్న కోసమే బావా!’’ ఄంది సిగు
ా తో.

‘‘నా కోసమా....’’

‘‘ఄవును. న్న కోసమే. ఇ విషమం న్నకు తెలుస్తనా?’’

‘‘ఏ విషమమ?’’

‘‘భన వివాహ విషమమ.’’

‘‘వివాహమా... భనకా....’’

‘‘ఄవును. రాతిఱ చాలా సభమమ భన వివాహమ గురించ్చ దదలు చరిేంచినారు. ఇ ఈదమమ కూడ ఇ విషమమ చయేకు
వచిేనది.’’

‘‘బాగు బాగు. న్నవు సభభతించినావా?’’

‘‘ఆదియేమి రశన? న్నకు సభభతమ కాద్వ?’’

‘‘దదలు ఏభనుచునానరు?’’

‘‘భనకు సభభతభైన వెంటనే మహూయతమ న్నశేయించెదయట బావా. న్నఔుమ వచింపుమ. ననున వివాహమాడుట న్నకు
సభభతమ కాద్వ?’’

‘‘కాదు సామంరభా. భన వివాహమ జరుఖదు.’’

ధనుంజయున్న న్నయణమం వినగానే సామంరబ సొఖఔళ్ళలో గిరు
య న న్నరు స్తడులు తిరిగింది.

‘‘బావా! నేను ఄందమగా లేనా? వనన చిననలు లేవా? న్నకు తగినద్వనను గానా? ఏల ఇ న్నరాదయణ? వయసయిన బావవన్న
చిననటినుండ న్ననేన అరాధిస్త
ు నాననే...’’ అైన చెలేఔ చిననగా ఏడేేసింది. బాధను చూసాడు ధనుంజయుడు.

అ సంభాషణ వింట్లనన ఆందరజత్మ
ు కూడ అశేయమం నుండ తేరుకుంటూ దఖాయకొచాేడు.

‘‘బావా! ఆది న్న భనస్తలో మాటేనా లేఔ భయదలన్న ఈడకింనంచితివా? మీ వివాహంతో యతనగిరి మాళ్వ రాజామల ఫంధుతాం
భరింత ఫలడుత్మందన్న ఎటినుండో ఄనుకొంట్లననదే ఖద్వ...’’ ఄనడగాడు.

‘‘క్షమించు బావా’’ ఄనానడు బాధగా ధనుంజయుడు.

‘‘మీయంతా ననున ఄపాయథం చ్చస్తకునానరు. నా భనస్తలో మాటను గూరిే ఎవరూ ఎననడూ ఄడఖలేదు. న్నకో స్దరి ఈననందుకు
ఎపుడూ ఄసూమ చెందేవాడన్న. ఎందుకో తెలుసా? యతనగిరికి నేనఔుడనే ఏకైఔ వాయస్తడన. నాకు స్దరులుగాన్న
ఄఔుచెలెాండు
ర గాన్న ఎవరూ లేరు. అ లోట్ల త్మరుేకోవటం కోసమే న్న స్దరిన్న నా స్దరిగానే భావిసూ
ు వచాేను. ఄందుక్ష
సామంరబ నా భయదలయినా ఎననడూ మేళ్మాడలేదు. ఛత్మరోకు
త లు లుఔలేదు. భరో దృషిటతో ఏనాడూ వీకిాంలేదు.
ఎంతగా సొంత భయదలయినటిక్ర స్దరిగా భావించిన ఄతివను ఎలా వివాహమాడఖలను. ఆది ఄసంబవం....’’

‘‘లేదు బావా. న్న వాకుు న్నజమ కాదు.’’ ఄంటూ భధమలోనే ఄరిచింది సామంరబ. ధనుంజయున్న మాటాడన్నమలేదు.

‘‘న్న మాటలు ఄసతమమ. నేను న్నకు నచేలేదు ఄంతియే. అ మాట చెకుండా ఏవో సాకులు చెబుత్మనానవు. ఆఔ ఏమీ
చెకుమ. చాలును బావా. ఆంతకాలమ న్న మీద అశలు ంచుకుననందుకు తగిన బుదిధ చెప్నావు. చాలు.’’ ఄంటూ
ఔన్ననళ్ళళ త్మడుచుకొన్న చిననగా రోదిసూ
ు వేఖంగా ఄఔుడ నుండ వెళ్ళళపోయింది. ధనుంజయుడు న్నశ్వేషు
ట డయామడు.

ఆందరజత్మ
ు ధనుంజయున్న భుజం తటా
ట డు.

‘‘న్ననున నేను ఄయథం చ్చస్తకోఖలను బావా. కాన్న సామంరబ గాన్న మా యొఔు మాతాప్తరులుగాన్న ఄయథం చ్చస్తకోఖలయనుకోను.
న్నమీదే అశలు ంచుకునన ఇ ప్చిేప్లా ఄఔుడ ఏమి యఖడ చ్చస్త
ు ందో ఏమిటో. నేను వెళ్ళళ న్న తయఫున చెప్చూసాును.’’ ఄంటూ

తనూ వడవడగా ఄఔుడనుండ వెళ్ళళపోయాడు.

ధనుంజయుడు భాయంగా న్నటూ
ట రిే`

ఄఔుడనుండ తన భందిరాన్నకి ఫమలుదేరాడు.

ఄయితే ఇ సభసమ సభసిపోయేది కాదన్న తెలుసస్త. ఄపోహలకు, ఄపారా
థ లకు ద్వరి త్మస్త
ు ందన్న తెలుస్త. ఄదే జరిగింది.
ఄవంతి భహారాణ వస్తంధరాదేవి కూత్మరి ఔన్ననళ్ళళ చూడగానే బగు
ా భంది. కోంతో యాగ్ర చ్చసింది. యతనగిరి రాజదంత్మలకు
ఏంచ్చయాలో రిసిథతినలా చఔుదిద్వ
ద లో ఄయథం కాలేదు. వెంటనే యువరాజు ధనుంజయున్న ప్లిప్ంచారు.

ధనుంజయుడు తన ఄభిపా
ర యాన్నన సషటంగా చెపాడు. ఄవంతి వారికి కావలసింది ఄభిపా
ర యాలు కాదు. ధనుంజయున్నతో
సామంరబ వివాహం. ఆట్ల కొడుకిు నచేచెలేడు ఄట్ల స్దరిక్ర నచేచెలేన్న సంఔటసిథతి భహారాజు ధయభతేజున్నది.

ఄపోహు, ఄపారావథ రానేకూడదు. వస్తు ఔత్మ ఔన్ననళ్ళళ తవు. ఄలిగిన వస్తంధరాదేవి ఄటిఔపుడు సాదేశాన్నకి రయాణభైంది.
బయత భహారాజు హయావయథనుడు భారామవిధ్యయుడుగాఫటిట మౌనం వహంచాడు. ఄవంతి రాజకుట్లంఫం వెంట వచిేన రివాయం
వెంటనే యథాలను, ఄశాాలను సిదధం చ్చసి రయాణ ఏరాట్ల
ా చ్చసారు. వస్తంధరాదేవిన్న శాంతింజేమటం ఎవరివలా
ా కాలేదు.
అకరికి ఄననవదినలు కానుఔగా ఫంగారుళ్ళయంలో ఆస్త
ు నన చీయలు, యతానబయణ్యలను నేలకు విసిరికొటిటంద్వభ.

‘‘సంతోషంగా పుటిటంటికి వచిేన ననున ఔన్ననళ్ళతో సాఖనంపుత్మనానరు. ఆంఔనూ ఇ లాంఛనాలు ఄవసయమా? నా ఔన్ననళ్ళళ
వృధా పోవు. ఆంతకింత ఆఔుడ ఔన్ననరు కారేే రోజు వస్త
ు ంది. మీ కుమారుడు మా కుమాయతను మించిన ఎలాంటి యంబను వరిసాుడో
చూచెదమగాఔ.’’ ఄనరుసూ
ు ఫమలుదేరింది.

చివరిగా వెళ్ళత్త ఆందరజత్మ
ు ధనుంజయున్న చ్చయి ఄందుకునానడు. ‘‘క్షమించు బావా. న్న మేనతు కోం న్నకు తెలిమన్నది కాదు.
ఇ కోతాపాలు ఎంతకాం. ఄన్నన సరు
థ కుంటాయి. తాయలోనే నేను వసాులే’’ ఄన్న చెప్ వెళ్ళళపోయాడు.
మందు ఔ ఄశాఔదళ్ం వెనుఔ ఔ ఄశాఔదళ్ం యక్షణగా ఄనుసరిస్త
ు ండగా మూడు యథాలమీద ఄవంత్మ రాజ కుట్లంఫం తయలి
యతనగిరి వదిలి వెళ్ళళపోయింది.

భహారాజ భందియంలో జరిగిన ఇ గొడవ`

ఄఔుడ రిచారిఔలకు త రుకు తెలీదు.

వాళ్ళళ ఎవరిక్ర చెరు. సరిగా
ా `

ఆది జరిగిన వాయం దినమల తరాాత`

ఄది వస్తంధరా దేవి నోటివాకోు లేఔ విధి లిఖ్ఖతమో గాన్న యతనగిరి కోటలో ఔన్ననరు రవహంచ్చ క్షణ్యలు అయంబభయామయి. ఇ
రోజు ఈదమం భహారాజ ధయభతేజుడు న్నదర లేచ్చ సరికి వీపు మీద ఔంది గింజ రమాణంలో బుడ లేచి ఎయయగా ఔంది వుంది. ఄది

యండు యఔు గూళ్ళ భధమన సరిగా
ా వెనునమీద లేచి చిననగా సలుపుతోంది. రాజ వెైదుమలు రీకిాంచారు. ఄది సాధాయణ ఔణతి
ఄనుకునానరు. ఎందుఔంటే, వరణ్యలు ఄనేఔ యకాలు. ఄవి కాాన్నకొస్తు గాన్న న్నరా
థ యణ చ్చస్తకోవటం ఔషటం. ఄది ఄణగి పోయేందుకు
ఏవో లేనాలు, భందులు వాడారు.

రోజులు ఖడుస్త
ు నానయి గాన్న భందుల ద్వరి భందులది. ఔణతి ద్వరి ఔణతి ఄవుతోంది. క్షం దినాలయేమ సరికి న్నభభకామ
సైజుకు రిగి వరణంగా మారింది ఔణతి. ఎయయగా ఖటిటగా నత్మ
ు రు మదదలా వుండ బరిం రాన్న వేదన అయంబభైంది.

రాజ వెైదుమలిరువురూ అయురేాదంలో ఄయ ధనాంతరీలనదఖా గనాపాట్టలు. వరణం కాాన్నకి రావటం లేదు. ద్వన్న త్మరు
చూస్త
ు ంటే వారికి తొలిసారిగా ఄనుమానం మొదలయింది. ఆది రాచపుండు కాదు ఖద్వ! ఎపుడో ఄరుదుగా ఏయడే ఇ
రాచపుండునే పుటట వరణం ఄన్న కూడ ఄంటారు. నాటికి ఇ వరణ్యన్నన గుణ రిచ్చ మూలిఔలేవీ ఔనుగొనఫడ లేదు. ఆది ఔయభంగా
ప్లఔలు వేసూ
ు ఔ ఔు గిలి యసి ఒడుత్త భరో ఔు రుగుత్త ఔయభంగా ఔ పుటటలా వీపు మీద విసురిస్ుంది. బాధిత్మడు
ఫరతికుండగానే నయఔ యాతన ఄనుబవిసాుడు. అరు భసాలు మించి ఫరతఔడు. రాజ వెైదుమలు ఎనోన ఖయంధాలు తియగేసి చికితసలు
చ్చస్త
ు నాన రయోజనం లేఔ పోయింది.

భహారాజు తన రాజ భందియంలో తలాన్నక్ష రిమితభయామరు. భహారాణ ఔనకాంబిఔ దుఖా
ి న్నకి ఄంత్మలేదు. రాజుగారి రాచ
పుండు గురించి రజలకు తెలిస్తు అందోళ్న చెందుతాయన్న ఇ విషయాన్నన గ్గమంగా వుంచారు. ఇ లోల ఄవంత్మ నఖయం నుండ
యువరాజు ఆందరజత్మ
ు వచిే ఔసారి చూసి వెళ్ళళడు. ఆదే సభమంలో తిఱలింఖ దేశం నుండ, ఔరునాడు నుండ అయురేాదంలో
తల ండన వృదధ వెైదుమలు యప్ంచఫడా
ా రు. ఄటికి రాచపుండు ఏయడ యండు మాసాలయింది. వెైదుమలు భహారాజు
ధయభతేజున్న వరణ్యన్నన కు
ా ణణంగా రీకిాంచి ఄది పుటట వరణభన్న తేలిే చెపారు. బాధా న్నవాయణకు కొన్నన భందులు వాడభన్న, ఒ
విషమం తేలిే చెపారు.

‘‘భహారాజా. ఆది త్మయన్న వామధి. పూరితగా న్నవాయణకు ఎలాంటి చికితసయు లేన్న మొండ వరణమ. మీకు అరోఖమం చ్చకూయడాన్నకి క్ష
ఔ మాయాం వుననది. ఇ వరణమ నాఖ దోషమ వలన ఏయడుత్మంది. ఎవయైనా ఔ సాహసికుడు నాఖ లోఔం వెళ్ళళ దివమ నాఖభణన్న
భరో నాలుగు మాసమల లోపు తేఖలిగినచో వామధి గుణభగును. నాఖభణ భహభ వలన క్షణ్యలలో ఇ రాచ పుండు హరించి
పోయి సంపూయణ అరోఖమమ చ్చకూయ ఖలదు’’ ఄంటూ సలహా యిచాేరు.

నాఖలోఔమ!

ఎఔుడ వుందది?

ఎఔుడో ఈతుయ ఇశానమ పా
ర ంతపు ఄడవులలో ఄఔుడకి మాయామందన్న వెైదుమలు చెపారు గాన్న, కచిేతంగా ఎవరిక్ర తెలీదు.
ఄయినటిక్ర తను వెళ్ళ
ు ననానడు యువరాజు ధనుంజయుడు. కాన్న ఇ రిసిథతిలో రాజమ క్షాభం కోసభైనా యువరాజు కోటలోనే
ఈండాలన్న శాసించాడు ధయభతేజుడు. ఄంతే కాదు, నాఖలోఔం నుండ దివమ నాఖభణన్న తెచిేన సాహసికున్నకి ఄయధరాజమం ఫహుఔరిం
ఫడునన్న రాజమంలో దండోరా వేయించాలన్న న్నయణమం త్మస్తకునానడు.

కాన్న యువరాజు ధనుంజయున్నకి భనస్త ఄంగ్రఔరించ లేదు. తండర డే బాధను చూసూ
ు తలిా దుఖా
ి న్నన చూసూ
ు ఔ ఄసభరు
థ న్నలా
తను కోటలో వుండలేడు. ఄందుక్ష ఔ న్నయణమం త్మస్తకునానడు. తండర ఄభీషా
ట న్నకి విరుదధంగా దివమ నాఖభణ కోసం తనే
ఫమలుదేరాడు.

తన భందియంలో తండర ధయభతేజున్న పేయ ఔ లేక వుంచి రయాణ ఏరాట్ల
ా చ్చస్తకున్న వేకువనే తన ఄశాం ఖరుడనధిరోహంచి
యతనగిరి వదిలి వేఖంగా సాగిపోయాడు.

భధామహనం వేళ్గాన్న ధయభతేజున్నకి ఇ విషమం తెలిమ లేదు. లేక చూడగానే హతాశుడయామడు. వెంటనే యువరాజును
వెనకుు త్మస్తకు రావలిసిందిగా అజా
ు ప్సూ
ు దళ్తి ఔరివీరున్న అజా
ు ప్ంచాడు.

వంద భంది ఄశాకులతో కూడన సైన్నఔ దళ్ంతో అ సామం కాలమే ఔరివీరుడు యువరాజు కోసం ఫమలు దేరి, ఎఔుడా
అఖకుండా రయాణంచి మూడో రోజు యువరాజు ధనుంజయున్న ఔలుస్తకో ఖలిగాడు.

***************************

గాలి వానకు పాడుడా అలమంలో తల ద్వచుకునన యువరాజు ధనుంజయున్నకి ఎడతెఖన్న అలోచనల భధ్మ ఎపుడు న్నదర
టిటందో కూడ తెలీదు. ఎంత సభమం ఖడచింది కూడ తెలీదు.

ఄంతలో`

‘‘మితఱమా ధనుంజయా. న్నదర పోయినది చాలును. ఆఔలెమభ’’ ఄంటూ ఔ అత్మభమ ప్లుపు ఄతడన న్నదర లేప్ంది. ఄదే ప్లుపు,
అలమ భండంలో ఔన్నంచిన వృదధ మాధవ సాామి ప్లుపు.

దిగు
ా న లేచి కూచునానడు ధనుంజయుడు.

ఎదురుగా చ్చతిలో వేణువును విలాసంగా తిపుత్త మాధవ సాామి. తన మందే బాసిం ట్ల
ట వేసి కూచున్న దయహాసం చ్చసూ
ు
ఔన్నంచాడు. ఄయితే ఆపుడుననది రాతిఱ తను ఫస చ్చసిన శథిలాలమం కాదు, దివమ రబతో రకాశస్త
ు నన ఄదుబతభైన
అలమం. చుటూ
ట దేదీమ మానంగా జోమత్మలు రకాశస్త
ు నానయి. మాధవ సాామి వెనుఔ కొదిద దూయం లోన్న అలమ మూల విరాట్ల
ట
సాథనంలో వేణు గ్గపాలున్న విఖయహం చిరునవుా చిందిస్ుంది. పూల మాలాంఔృత్మడైన సాామి మందు పూజలు జరిగినట్ల
ట గా ధూ
నైవేద్వమలతో ఄఖరు, ఔసూ
ు రి, పునుగు స్తవాసనలతో అ పా
ర ంతం రిభళ్ బరితంగా వుంది.

ధనుంజయున్నకి ఏమీ ఄయథం కావడం లేదు. శథిలాలమంలో న్నదిరంచిన తను ఆఔుడకలా వచాేడు? మాధవ సాామి తిరిగి తన
మందు ఔన్నంచటం ఏమిటి? ఏం జరుగుతోంది? లేచి కూచుంటూ`

‘‘సాామీ... మీరా!’’ ఄనానడు ఄరమతనంగా.

‘‘ఄవునయామ. నేనే.’’ ఫదులిచాేడు వృదధ మాధవ సాామి.

‘‘ఆఔుడునానరేమి?’’

‘‘ఎఔుడైనా వుంటాను. సందేహమే?’’

‘‘శథిలామంలో ఔద్వ న్నదిరంచితి. ఆచట కలా వచిేతిన్న?’’

‘‘ప్చిేవాడా! నేనచటనునన ఄదియే నా దేవాలమమ ఖద్వ’’

‘‘మీ మాటలు ఔడు విచితఱమగా నుననవి’’

‘‘చితఱమ చ్చయువాడను. మాటలూ చితఱమలే గాన్న, నా లుకులు డ చెవిన టిటనావు ఖద్వ. రాభ గిరి నుండే నేరుగా సహామదిరకి
పోయిన ఆపుడు న్నక్ర శయ భ దమాదులునేావి కాదు ఖద్వ’’

‘‘ఄవును సాామీ. ఆది నా తప్దమే. మీరే ద్వరి చూపాలి. సహాదిరకి వెళ్ళళ అ భీభ శంఔరున్న దరిశంచెదను’’

‘‘తథాస్త
ు . న్న సంఔలమను అ శంఔరుడు నయవేయే ఖలడు. ఄంతయు భన భంచిక్ష మన్న ఖయహం వలె. శుబభగు గాఔ. పోయి
వచెేదను.’’ ఄంటూ లేచాడు.

‘‘సాామీ! ఆన్నన తెలిసిన మీరు నాకు నాఖ లోఔమ చ్చరుటకు మాయామ తెలు వచుేను ఖద్వ.’’ ఄడగాడు ధనుంజయుడు. వెను
తిరిగి చూసి భంద హాసం చ్చసాడు మాధవ సాామి.

‘‘మితఱమా! ఔష్టట పలి ఄనానరు ఖద్వ దదలు. ఔయభలు అచరించుట న్న వంత్మ, పలితాన్నన నాకు వదిలెయ్. న్న శయ భ వృధా పోదు.’’
ఄన్న చెప్ ఄలా నడుచుకొంటూ వెళ్ళళపోయాడు వృదు
ధ డు. ధనుంజయుడు చూస్త
ు ండగానే అ వృదధ మాధవ సాామి వేణు గ్గపాలున్న
విఖయహంలో ఐఔమం చెంద్వడు.

ఄటిగా
ా న్న ధనుంజయున్నకి ఄసలు విషమం బోధ డ లేదు. వచిేంది ఎవరో కాదు, సాకాాత్త
ు తన అరాధమ దైవం అ
వేణుగ్గపాలుడే. అమన్నన గురితంచలేన్న తన ఄవివేకాన్నన న్నందించుకునానడు. యండు చ్చత్మలూ జోడంచి నభసురిసూ
ు ` ‘‘హ
యంధామా... మాధవా... భధుసూదనా... వాస్తదేవా... ననున న్న సఖుడగా అదరించి, నా కోసం వచిేనావా రభూ రాధా
భనోహరా రుక్రభణీ వలాభా... వేణు గ్గపాలా...’’ ఄంటూ స్త
ు తించ సాగాడు.

ఄదే సభమంలో ఫమట కు
ా ల కిలకిలారావాలకు చట్ల
ట న భలకూ వచ్చేసింది. ఔల నుంచి ఫమట డ ఔళ్ళళ తెరిచాడు
ధనుంజయుడు. జరిగిందంతా ఔలమన్న తెలీగానే అశేయమ పోయాడు. శథిలాలమం ఖయబ గుడలో రాతిఱ ఎఔుడ న్నదిరంచాడో ఄఔుడే

ఈనానడతను. ఔున నఖడు ఎపుడో అరి పోయింది. ఫమట వయాం కూడ లేదు. లేచి తలుపు తెరిచి ఫమటకు చూసాడు.
తెలావారింది. కాన్న అకాశంలో భబుఫలు ఄలాగే వుండ పొదు
ద ఔన్నంచటం లేదు. వయాం న్నలిచి పోవడంతో ఄడవంతా భృఖ సంచాయం
అయంబభైంది. కు
ా లు కిలకిలారావాలతో సందడ చ్చస్త
ు నానయి.

ఄసలే క్రకాయణమం. అైన పొదు
ద ఔనఫడఔ పోవటంతో దికుు తెలిమటం లేదు. తన సామాను
ా సరు
ద కొన్న ఄశాం మీద వేసి ఄశాాన్నన
ఫమటకి త్మస్తకొచాేడు. స్యకామలో మిగిలిన న్నళ్ళతో మకం ఔడుకుున్న దరికిన పలాలు తినానడు. ఎందుకైనా భంచిదన్న
ఄలెాతాడు బిగించి విలు
ా ను సిదధం చ్చసి భుజాన తగిలించుకున్న ఄశాాన్నన ఄధిరోహంచి మందుకు ఄదిలించాడు. అలమ పా
ర ంతం
నుండ ఫమలు దేరింది ఄశాం.

న్నననటి గాలి వానకు ఄడవంతా చిందయ వందయ గానూ బీబతసంగాను వుంది. ఄనేఔ వృకాాలు నేల కూలాయి. వృక్ష శాకలు
విరిగిడా
ా యి. దికుు సంఖతి ఄలా వుంచి మందుకు పోడాన్నకి వీలుగా ఔ ద్వయంటూ ఔన్నంచటం లేదు. ఎట్ల వీలుంటే ఄట్ల ద్వరి
చ్చస్తకున్న ఄశాాన్నన మందుకు పోన్నస్త
ు నానడు.

సింహ శారూ
థ లాది ఔృయ భృగాలకు, వృకాాలను ఄధిరోహంచ్చ చిరుతలు, నలాపులులు, ఎలుగుఫంటాకు న్నలమం అ ఄడవి. ఆఔ
గుంపుగా సంచరించ్చ ఏనుగుల గురించి చెనఔురేాదు. వాటి ఄరుపులు వినవస్త
ు నానయి. కాసు ఏభరు పాట్లగా వునాన
పా
ర ణహాన్న తదు. వేయి ఔళ్ళతో రిసరాలను ఖభన్నసూ
ు మందుకు సాగుత్మనానడు. ఆంతలో`

వృక్ష శాకల మీద క్షలు ఔలఔలం ఄధిఔరించింది. కొభభలవెంట ఏవో దూకుత్మనన ఄలికిడవుతోంది. మధాలాంగా ఄట్ల
చూసిన ధనుంజయుడు ఈలికి డా
ా డు.

పామలు... ఎట్ల చూసినా విషనాగులు.

ఔటి కాదు యండు కాదు.

ఄసంఖామఔభైన పామలు. వృక్ష శాకల వెంట ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄవి ఄసాధాయణ విష నాగులు. వృక్ష శాకల వెంట సంచరిసాుయి.
ఔ చెట్ల
ట నుండ భరో చెట్ల
ట మీదికి దూక్ష ఎగిరే పామలు. వీటికి యఔులతో న్న లేదు. భడచి వదిలిన ఈకుు త్మఖలా శరీరాన్నన
బిగించి వదిలి చివుాన గాలిలో ఎగిరి దూకుతాయి. స్తమారు యాబై ధనువుల దూయం వయకు ఄవలీలగా ఎఖయఖలవు. ఄవతల

వృక్ష శాకలను చుట్ల
ట కొన్న కిా గూళ్ళను గాలించి గుడాను మిలంగేస్త
ు ంది.

ఄసలివి క్ష పా
ర ంతంలో వృకాాలనాశయ యించి వుండటం ఄరుదైన విషమం. వాటి ఔదలిఔలు ఄసహజంగా ఔన్నస్త
ు నానయి. ఎట్ల
చూసినా వందలాది పామలు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄవి తనను లక్షమంగా చ్చస్తకొన్న తన ఄశాం వెంఫడే ైన కొభభల మీద ఎగురుత్త
ఄనుసరిస్త
ు నానయి. తనను దిఖఫంధనం చ్చస్త
ు ననట్ల
ట నానయి.

ఄవన్నన క్షసారి తన మీదకు ద్వడ చ్చస్తు తనతో బాట్ల తన ఄశాం ఖరుడ కూడ పా
ర ణ్యలతో న్నలవటం ఔషటం. ఄసలివన్నన న్నజ
పామలేనా లేఔ అ రోజు లాగే ఆది కూడ నాగాల అటవికుల ఒజో తాంతిఱఔ విద్వమ రయోఖమా! ఄశాాన్నన ఄదలిసూ
ు
ధనుంజయుడు అలోచిస్త
ు ండగానే సమీ శాకల మీద పామలు యండు తొందయడా
ా యి. ఆంత లావున నోరు తెరిచి బుసలు
కొడుత్త ఖ ఫటిటనట్ల
ట కుప్ంచి గాలో
ా కి ఎగిరాయి.

తననే లక్షమంగా చ్చస్తకున్న ఎగురుత్త సూటిగా ఄవి తన మీదిక్ష వస్త
ు ండటం ఖభన్నంచగానే ఄరభత్మ
ు డవుత్త సరు
య న కడాం
దూసాడు ధనుంజయుడు. ఔనున మూసి తెరిచ్చలోన మీద డబోత్మనన పామలు యండూ తలలు తెగి ఄవతల డా
ా యి.

కడా
ా న్నకి ఄంటిన నత్మ
ు రు చూడగానే ఆది నాగాల ఒజో మామ కాదన్న, న్నజ సరాలన్న ఖయహంచాడు. ఄంటే... వాటిఔవి తన మీద
ఖతో రావాలిసన న్న లేదు. వెనఔ వుండ ఎవరో వీటిన్న తన వెైపు పేరరేప్స్త
ు నానరు. ఎవయది? నాఖరాజా? అలోచించ్చ వమవధి లేదు.
చూస్త
ు ండగానే భరో ఄయిదు సరాలను మఔులుగా కండంచాడు.

ఔటి కాదు యండు కాదు, ఄడవిలోన్న ఇ జాతి పామలన్నన రాతిఱకి రాతిఱ యిఔుడకి క్షందీరఔృతం చ్చమఫడ వుండాలి. ఆవి తనను
చుట్ల
ట మటటఔ మందే దూయంగా వెళ్ళళపోవాలి. అలసమం చ్చమకుండా ఄశాం ఔళ్ళళలు బిగించి ఫలనా
ా తనానడు.
‘‘దరా ఖరుడా! క్షణం అలసమభైనా భన పా
ర ణ్యలు న్నలువవు. ఇ వితుయ రిసిథతిన్న ఄధిఖమించాలంటే న్న శకిత చూప్ంచాలి.
రుగత్త
ు ’’ ఄనరిచాడు. ఄంతే`

మజమాన్న ఈదేదశం ఖయహంచినట్ల
ట ఔుసారిగా ఎగిరి నాలుగు కాళ్ళమీద దౌడు అయంభించింది ఖరుడ. ఄదే సభమంలో సరాలు
కూడ ద్వడ అయంభించాయి. శయ యంయలా వృక్ష శాకల నుండ దూస్తకు రాసాగాయి. తన కడా
ా న్నన న్నరిారాభంగా తిపుత్త
వచిేన వాటిన్న వచిేనట్ల
ట తెఖ నయఔ సాగాడు.

పామలకు ఄందకుండా`

పొదలను వియఖ దోరస్తకుంటూ`

ఆషటం వచిేనట్ల
ట రుగు త్మస్ుంది ఄశాం.

తభను సమీప్స్త
ు నన ఎగిరే పామలిన గాలిలో వుండగానే తన కడా
ా న్నకి ఫలి డుత్మనానడు ధనుంజయుడు. ఔ వృక్ష శాకల
నుండ భరో వృక్ష శాకల మీదికి ఄవలీలగా ద్వట్లకొంటూ భందలు భందలుగా ఎగిరి వసూ
ు నే వునానయా విష నాగులు.
లాగి వదిలిన బాణంలా`
దూస్తకు పోత్తనే వుంది ఄశాం ఖరుడ. వెళ్ళ
ు నన ద్వరి పొడవునా కండత సరాల నత్మ
ు రుతో ఎయయ బారుతోంది. వచ్చేవి వసూ
ు నే
వునానయి, చచ్చేవి ఛసూ
ు నే వునానయి. శరీరాలు మఔులయినా కూడ కొన్నన సరాలు పా
ర ణ్యలు శయస్తసన వుంచుకొన్న గుయయం
వెళ్ళ
ు నన మారా
ా నననుసరించి నేలమీద నత్మ
ు రొడుత్తనే భీఔయంగా బుసలు కొడుత్త పాకి వసూ
ు నే వునానయి.

ఄయినా సరే`

ఖ సాధించ్చ త్మరుతాం ఄననట్ల
ట గా.

గుయయం వేఖంతో సభంగా వృక్ష శాకల వెంట దండతిు వస్త
ు ననట్ల
ట గా ఎగియగిరి దూకి తరుమకొసూ
ు నే వునానయా పామలు.
ఆంతలో ఎగువన`

భరో రమాదం పొంచి వుండటం ఖభన్నంచాడు ధనుంజయుడు. ఄఔుడో శాలి వృక్షం శాకల మీద మాట్ల వేసి కూచునుందో నలా
పులి.
ఄతి రమాద ఔయభైన అ పులి వునన చెట్ల
ట వెైపే దౌడు త్మస్ుంది ఄశాం. చుటూ
ట దటటభైన వృకాాలు లతలు, పొదల కాయణంగా
ఄశాాన్నన భరో ఔుకు భళ్ళళంచ్చ ఄవకాశం కూడ ఄఔుడ లేదు. కొదిద క్షణ్యలు ఏం చ్చయాలో తోచలేదు ధనుంజయున్నకి. ఎగువన`
వృక్ష శాకల మీది నలా పులి ఄటిక్ష ఄశాాన్నన ఖభన్నంచింది. వేట కోసం దూఔటాన్నకి సిదధడుతోంది.

విలు
ా కు బాణం సంధించ్చ సభమం గాన్న, ఄవకాశం గాన్న ధనుంజయున్నకి లేదు. ఄట్ల చూస్తు ఔట్ట ఄరా ఆంకా పామలు దూకుత్తనే
వునానయి. ఄశాం ప్డుగు పాట్లలా దూస్తకు పోత్తనే వుంది. వెంటనే కడా
ా న్నన ఎడభ చ్చతిలోకి మారుేకొన్న తిపుత్త కుడ
చ్చతో
ు శూలం ఄందుకునానడు. చూసూ
ు ండగానే వృకాాన్నన సమీప్ంచింది ఄశాం. కొభభ ైన మాట్ల వేసిన నలా పులి కూడ
దూఔడాన్నకి సిదధంగా వుంది. ఄదే సభమంలో జీను మీద లేచి గురి చూసి ఫలంగా శూలాన్నన విసిరాడు ధనుంజయుడు.

ఄతడ గురి తదు.

గాలిన్న చీలుేకుంటూ దూస్తకళ్ళళన శూలం సూటిగా పోయి నలాపులి గుండలిన చీలుేకుంటూ దిఖఫడంది. బాధతో భీఔయంగా
గాండరసూ
ు విలవిలా తనునకొన్న దబుఫన కింద డంది. క్షణ్యలో
ా ద్వన్న పా
ర ణ్యలు ఎగిరి పోయాయి. ఇ లోల ఄశాం పులిన్న
ద్వటేసింది. ధనుంజయుడు ఄశాం ైనుండ వంగి లాగవంగా తన శూలాన్నన లాకుునానడు. పులిన్న కొంత దూయం లాకొుచిే
వదిలింది శూలం. ఇ సారి ఒ చ్చతో
ు కడా
ా న్నన, ఒ చ్చతో
ు శూలాన్నన తిపుత్త వచిేన పామన్న వచిేనట్ల
ట తెఖటారుేత్త ఄశాాన్నన
ఆషా
ట న్నకి వదిలేసాడు. భరి కొదిద స్తటో
ా నే సరాలు ఔయభంగా వెనఔ ఫడా
ా యి. ఄశాం మందుకు పోత్తనే వుంది. ద్వన్న వేఖం
భందగించ లేదు. గిటటల శఫధం కొండ గుటటల వెంట ఄడవిలో రతిధాన్నస్ుంది.

ఄదే సభయాన`

భరో శబా
ధ న్నన కూడ సి ఖటా
ట యి ధనుంజయుడ చెవులు. తనకు ఎడం ఔుగా చెట్ల
ట పుటట వెనఔ జయజయ పాకుత్త ఏదో వేఖంగా
వస్త
ు నన శఫధం. చాలా స్తటి వయకు శఫధం విన్నసూ
ు నే వచిేంది. కాన్న అకాయం మాతఱం ఔన్నంచ లేదు. ఎందుకైనా భంచిదన్న ఔళ్ళళలు
బిగించి ఄశాాన్నన దౌడుత్మయిస్త
ు నానడు. ఎంత దూయం ఄలా మందుకు సాగి పోయాడో తెలీదు గాన్న ఄడవి కాసు లేఫడ రాతినేల
పా
ర ంతాన్నన సమీప్స్త
ు ండగా ఄపుడు... ఄపుడు ఔన్నంచింద్వ అకాయం. ద్వన్నన చూడగానే ఈలికిడా
ా డు.

జీవితంలో ఎననడూ చూడన్న`

ఔ ఄరుదైన దృశామన్నన చూస్త
ు నానడు.

స్తమారుగా ది ధనువుల పొడవుండే దుంఖ లాంటి ను సయం ఔటి ఔ డగా వాయు వేఖంతో పాకుత్త తనను ఄనుసరిస్ుంది.
కాలిన దుంఖ లాంటి ఄతి నలాన్న శరీయం. ఄది శాాస వదులుత్తంటే పొఖలతో కూడన ఄగిన జాాల వెలువడుతోంది. ద్వన్న
ళ్ళంతా కాల కూట విషం లాంటి బమంఔయభైన విష త్మలమభన్న చూడగానే ఄయథభవుతోంది. ఄగినసయం!

ఄరుదైన ఇ ఄగిన సయం పామ గురించి తను వినానడు గాన్న నేరుగా ఆపుడే చూస్త
ు నానడు. గాలిలో వామప్స్త
ు నన ద్వన్న విష
జాాలలకు అకులు, ఄలమలు క్షణ్యలో
ా మాడ భసై పోత్మనానయి. ఆఔ ద్వన్న నోరు తెరిస్తు ఎంత ను విష జాాలలు వామప్సాుయో
వూహంచు కోవచుే. ఆంత వేఖంతో దూస్తకొచ్చే ను నాగాన్నన ఆపుడే చూస్త
ు నానడు. దీన్నకి చికిుతే క్షణ్యలో
ా పా
ర ణ్యలు
హరిస్త
ు ందనడంలో సందేహం లేదు.

ఆంతగా ఆది తనను వెంఫడస్ుందంటే సందేహం లేదు. ఆది నాఖ లోకాధితి అ నాఖ రాజు నే. ఒజో రయోఖం విపలం గావటంతో
ఎగిరే పామలిన తన మీదికి పేరరేప్ంచాడు. ఄదీ తప్ంచుకుంటే ఄంతం చ్చమభన్న ఇ ఄగిన సరాన్నన ఄంఔం చ్చసాడు. రాన్న....

ఎంత దూయం వస్త
ు ందో ఄదీ చూచెదను గాఔ ఄనుకొంటూ ఔళ్ళళలు బిగించి ఄశాాన్నన ఄదిలిస్త
ు నానడు. ఄగినసయం ఔదలిఔలిన ఒయ
ఔంట ఖభన్నసూ
ు నే వునానడు.

అకాశంలో మేఘాలు ఄలాగే వునానయి.
సూరుమడు ఔన్నంచ కుండా పోయాడు.
గాలి విస్తరు
ా అగి అగి వీస్త
ు నానయి.
నటటడవిలో దికుు దరి తెలీకుండా పోయాయి.
తిరిగి వయాం అయంబభైనా అశేయమం లేదు.

రాతిఱ కురిసిన వరా
ా న్నకి మిటట లా
ా లో
ా వయాం న్నరు న్నలిచి వుంది. క్షణ్యలు భాయం గానూ, వేఖం గానూ దరిా పోత్తనే వునానయి.
ఔయభంగా ఔ భైద్వన పా
ర ంతాన్నన సమీప్ంచింది ఄశాం.

చూడా
ా న్నకి ఔ భడుగులా వుంది గాన్న, న్నజాన్నకి ఄది స్తవిశాలభైన లోతట్ల
ట భైద్వన పా
ర ంతం. ైగా చాలా వయకు రాతి నేల
విసురించి వుంది. రాతిఱ కురిసిన వయాం న్నరు న్నలిచి వుంది. ఄఔుడో చెట్ల
ట ఆఔుడో చెట్ల
ట గా రిగి మిగిలిన పా
ర ంతభంతా త్మ
ు గా
చిేఔ రిగుంది. చిేఔ తాలూకు చిగుళ్ళళ న్నటి ైకి సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానయి. భైద్వనంలో మోకాలి లోత్మ మించదు న్నరు.

తను భైద్వనాన్నకి ఄడాం ఫడ వెళ్ళళ పోవచుేను. కాన్న ఄంత వేఖంగా వస్త
ు నన ఄగిన సరాన్నకి న్నరు ఄడు
ా కాదు సరి ఖద్వ న్నటి మీద
ఄది భరింత వేఖంగా తన ఄశాాన్నన చ్చరు కొంట్లంది. కాఫటిట న్నటి లోకి దిఖటం ద్వన్నకి భరింత ఄవకాశం ఆచిేనటటవుత్మంది. తెలిసీ
పొయబాట్ల చ్చమ కూడదు.

ఆఔ మిగిలింది ఔటే ద్వరి.
తాడో-పేడో తేలుేకోవటం.

ఄలా భైద్వనంలో రవేశంచటం క్షాభం కాదనుకొంటూ న్నటి వంచకు దూయం లోనే తన ఄశాాన్నన న్నలువరించాడు ధనుంజయుడు.
ఄది ఖభన్నంచ లేదు ఄగిన సయం. వస్త
ు నన వేగాన్నకి నేరుగా భైద్వనంలో న్నటి మీద కొంత దూయం దూస్తకు పోయింది. తల తిప్

ధనుంజయున్న ఔౄయంగా చూసూ
ు వెను తిరిగి తనూ అగింది. ద్వన్న శరీయ విషాన్నకి న్నరు భరిగి అవిరు
ా వస్త
ు నానయి. ద్వన్న శాాసకు
న్నటి మీదకు ఔన ఫడుత్మనన చిేఔ క్షణ్యలో
ా నలాగా మాడ పోతోంది. ధనుంజయున్న త్మక్షణంగా చూసూ
ు ఄది బుసలు కొటిట నోరు
తెయవ గానే బమంఔయ ఄగినక్రలలు గాలి లోకి వామప్ంచాయి. ద్వన్నన చూసిన ఄశాం ఖరుడ ఫదిరి నాలుఖడుగులు వెనకిు వేసింది.
వెనునతటిట ధైయమం చెపాడు ధనుంజయుడు.

ఄగిన సయం త్మరు చూస్తు ఄది తనను వదలదన్న ఄయథభవుతోంది. ఎగిరే పామల నుంచి ఎలాగ్గ తప్ంచుకు రాఖలిగాడు గాన్న
భీఔయభైన ఇ ఄగిన సయం నుంచి మాతఱం తను తప్ంచు కోలేడు. ఔటి ద్వన్నన సంహరించాలి లేద్వ తను చావాలి. ఏదో ఔటి
జయకుుండా మాతఱం మందుకు పోలేడు. ఄగినసయం నభభదిగా ఔదులుతోంది.

ఄది నేరుగా తన వెైపే వస్ుంది.
ధనుంజయుడు ఆఔ ఈపేకిాంచ లేదు.
వెంటనే ధనస్తస ఄందుకునానడు.

ఄంబుల పొది నుండ యండు బాణ్యలు త్మసాడు. ఔటి ఄయధ చంద్వ
ర కాయ శయమ, యండోది వాడ మగు బాణం. యంటిన్న ఏఔ కాంలో వింటికి
సంధించాడు. క్షణ కాలం ఔనులు మూస్తకొన్న తన దైవం ఔృషణ యమాతభను, సహామదిర భీభ శంఔరున్న తలచుకునానడు. తిరిగి
ఔనులు తెరిచ్చ సరికి ఄగినసయం న్నటి మీద రచండ వేఖంతో వచ్చేస్ుంది.

బుస కొటిట గొడుగులా డఖ విప్ంది.

ద్వన్న నోటి నుండ ఛెళ్ళళన విష వాయువులతో కూడన ఄగిన జాాలలు ఎఖసాయి. ఔయభంగా న్నటిన్న చెలా
ా చెదురు చ్చసూ
ు సమీం
లోకి వచ్చేస్ుంది. గురి చూసి బాణ్యలను వదిలాడు ధనుంజయుడు. బాణ్యలు యండూ గాలిన్న చీలుేకు వెళ్ళళయి. ఔటి ద్వన్న
శరీయంలో దిఖ ఫడంది. ఄయధ చంద్వ
ర కాయం బాణం నేరుగా వెళ్ళళ ద్వన్న డఖ దిగువకు శరీరాన్నన యండు మఔులు చ్చసూ
ు ఄవతలకు
దూస్తకు పోయింది. తల తెగి ఄవతల డగానే ద్వన్న శరీయం న్నటిన్న ఄలా ఔలో
ా లం చ్చసూ
ు ఎగియగిరి డంది. వెంట వెంటనే భరి కొన్నన
బాణ్యలు సంధించి వదిలాడు.

ఄదే సభమంలో వూహంచన్న సంగటన జరిగింది. ఄగిన సయం యొఔు కండత శయ భాఖం ఈననట్ల
ట ండ న్నటారుగా లేచి చివుాన
గాలో
ా కి ఎగిరింది. న్నపులు ఔకుుత్త సూటిగా ధనుంజయున్న మీదికి వచ్చేసింది. చివరి క్షణంలో రమాదం ఖయహంచి చట్ల
ట న తన

ఫళ్ళళన్నన ఄడాం వేసాడు. వచీే రావడమే ఫళ్ళళన్నకి దిఖ ఫడంది. కాన్న ద్వన్న నోటి నుంచి విష వాయువులు మీదకు ఎఖసాయి.
ఫళ్ళంతో సహా సయ శయస్తసను న్నటి లోకి విసిరేసాడు. కాన్న విష గాలి రభావంతో ఔు సారిగా ఔళ్ళళ గిరు
య న తిరిగాయి. ళ్ళళ
త్తలింది. శరీయంలో శకిత మొతుం హరించుకు పోత్మననటటయింది. ఄంతే` ఈననట్ల
ట ండ తెలివి తప్` ఄశాం ై నుండ దబుఫన కింద
డ పోయాడు ధనుంజయుడు. తరాాత ఏం జరిగిందీ ఄతన్నకి తెలీదు.

********************************************************************

సభమం ఎంత ఖడచిందో గాన్న`

ఄశాం ఖరుడ మకంలో మకం టిట చూసూ
ు లేవభన్న భృదువుగా ఔదిలిస్త
ు ంటే సృహ వచిేంది ధనుంజయుడకి. ఔనులు
తెయవగానే ఄశా మకమే ఔన్నంచింది. ద్వన్న ఔళ్ళలో ఔన్ననరు చూసి చలించి పోయాడు. ద్వన్న మఖాన్నన కౌగిలించుకొన్న పేరభగా
మద్వ
ద డాడు. న్నజాన్నకి న్నననటి నుంచి ఄది ఏమీ తినలేదు. తను కింద డగానే వెళ్ళళ చిేఔ మేమవచుే. కాన్న తన అఔలి కూడ
భరిేపోయి తన కోసం ఄది డన వేదన ఖయహంచి బాధ డా
ా డు. ఄపామమంగా జూలు న్నమిరాడు.

‘‘నాక్షమీ కాలేదురా ఖరుడా. ఄలా వెళ్ళళ చెటా కింద ఔడుపాయ చిేఔ తిన్నరా. నేను క్షాభంగా వునానను. వెళ్ళళ.’’ ఄంటూ చెపాడు.
ఄయినా ఄశాం ఔదలేాదు.

‘‘ఇ ంటరి రయాణంలో న్నఔనాన నాకు తోడు ఎవరురా? నాక్షమీ కాలేదంటిన్న ఖద్వ. ద!’’ ఄంటూ హెచేరించగానే ఄపుడు
ఄఔుడ నుండ ఔదిలింది ఄశాం.

చిననగా లేచ్చందుకు రమతినంచాడు ధనుంజయుడు. తల దిమభగా వుండ, కాళ్ళళ చ్చత్మలు ఆంకా పూరితగా సాాధీనంలోకి రాలేదు.
ఄదృషటం బాగుండ ఄగిన సయం శయస్తసను మీద డకుండా న్నరోధించ ఖలిగాడు గాన్న లేకునన ద్వన్న విష జాాలలకు తను ఄంతభై
వుండేవాడు.

శకిత నంతా కూడ దీస్తకున్న` నభభదిగా లేచి న్నలఫడా
ా డు.

వాతావయణంలో మారు లేదు సరి ఔద్వ` చినుకు చినుకుగా తిరిగి చిరు జలు
ా లు అయంభించింది. ఇదురు గాలి అగి అగి
వీస్ుంది.తను సంహరించిన ఄగిన సయం తాలూకు కండత భాగాలు న్నటి మీద ఔన్నంచాలి కాన్న వాటి జాడ ఎఔుడా లేదు. కాన్న
జరిగింద్వన్నకి సాకిాగా నలాగా మాడ పోయిన చిేఔ, విష పూరితభై నలాగా మారిన న్నళ్ళళ ఔన్నస్త
ు నానయి. ఏదో జరిగింది...!

తను తెలివి తపాఔ ఆఔుడ ఏదో జరిగింది. ఏమిటది? అలోచిసూ
ు వెను తిరిగిన ధనుంజయుడకి ఄపుడు ఔన్నంచాడు
భీఔరాకారుడు. తనకు సమీంలోనే ఄంత ఎత్మ
ు న శలా విఖయహంలా న్నలఫడునానడతను. విచితఱభైన అ అకారాన్నన చూసి మా
ల నడ
పోయాడు. స్తమారు దడుగుల ఎత్మ
ు న చాభన ఛామ దేహంతో ఫలిషు
ట డైన భహా కాయుడతడు. నుననగా బోడ గుండు వెనుఔ
పొడవాటి ప్లఔ గాలికి య య లాడుతోంది.

ఈకుు లఔ వంటి ఛాత్మకి ఄడాంగా జంధమం పోగు వుంది. న్నలి వయణపు ట్ల
ట వసుళం దట్టట బిగించి ఔటా
ట డు. చెవులకు భణభమ
కుండలాలు వునానయి. భడలో ఫతెుడు వెడలునన ఔంఠ హాయం ధరించాడు. యండు చ్చత్మలకు ఫంగారు ఔడయాలు, ఎడభ కాలికి
సాయణ తోడాలు వునానయి. నుదుటిన ఄయధ చందు
ర డు, భధమ చుఔుతో ఎయయటి బొట్ల
ట వుంది. ఖడాం మీసాలు లేవు. ఔను బొభలు
దదగా త్మరిే దిదిదనట్ల
ట ండ విశాభైన నేతా
ఱ లు ఔలిగి వునానడు. మకుు పొడవుగా కొటేరులా వుంది.

ఄతి ఫలాఢుమడైన ఄతడు ఎవరో, ఎందుకు ఆఔుడ వునానడో ఄయథం కాలేదు. శత్మ
ఱ వో, మిత్మ
ఱ డో ఄంత ఔనాన తెలీదు. ఎందుకైనా
భంచిదన్న చట్ల
ట న విలాంబులు ఄందుకునానడు ధనుంజయుడు.

ఄది చూసి భందహాసం చ్చసాడతను.

యండు చ్చత్మలూ జోడసూ
ు ` ‘‘భహా వీరా నమో నభః నేను న్న శత్మ
ఱ వున్న కాను. అయుధాలతో న్న యేమి?’’ ఄనానడు. ‘‘ఄలాఖన్న
మిత్మ
ఱ డవూ కాదు.’’ ఄనానడు ఔరుగా
ా ధనుంజయుడు.‘‘ఆఔ నుండ నేను న్న మిత్మ
ఱ డను’’ మేగ ఖంభీయ సాయంతో లికాడతడు.

‘‘ఎవరు న్నవు? ఆఔుడ ఏమి న్న? నాకు ఎలా మిత్మ
ఱ డవు కాఖలవు?

‘‘నాకు శా వియోచన ఔలిగించిన సాహస వీరుడవు న్నవు. ఔృతజుతగా నా స్తనహ హసుం ఄందిచు చునానను.’’

‘‘శా వియోచనమా?’’

‘‘ఄవును. శా వియోచనమే. వీయ కుమారా! నేనఔ మకు
ా డను. ననున రుచికుడందురు. న్నవు సంహరించిన ఄగిన సయం ఎవరో
కాదు, నేనే.’’

ధనుంజయున్నకి ఄతడేమి చెపు
ు నానడు.
ు నానడో, తనేమి వింట్లనానడో ఄయథం కాలేదు. అశేయమ చకిత్మడై చూస్త

‘‘శా వశమన న్నవు ఄగినసయమగా మారి వుండొచుేను గాఔ. కాన్న నా మీద న్నకు ఖ యేమి? దేాషమేమి? ఄట్ల ఎగిరే
పామలు, యిట్ల న్నవు. నను భృత్మమవు సమీమ వయకు తరిమినారు ఖద్వ. ఏమిటిదంతా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఆది నా వలన జరిగిన తప్దమ గాదు.’’ వెంటనే ఫదులిచాేడు మకు
ా డు.

‘‘వీయ కుమారా! ఆది మంతయు నాఖ రాజగు భహా దుభన్న అనతి మేయకు జరిగినది. నేను న్నమితు మాతృడను’’ ఄనానడు.
నాఖ లోకాధితి దేాషం గురించి ధనుంజయుడు ఆది యండో సారి వినటం. ఄడుఖడుగునా ఄవరోధాలు ఔలించి, తనను వెనకుు
ంప్ంచాలన్న లేద్వ నాఖ లోఔం చ్చరు లోలే తనను న్నరిుంచాన్న చూస్త
ు నానడు. తను ఄరభత్మ
ు డై వుండఔ తదు.

‘‘సాటి లేన్న విఔయమడవు. నా శాం గురించి చెపా
ు ను విను మితఱమా.’’ ఄంటూ తన గురించి చెపుకొచాేడు మకు
ా డు రుచికుడు.

‘‘మాది మక్ష లోఔం. మకు
ా లలో విలక్షణభైన సాభావమ నాది. తయచూ భూలోఔ విహాయం చ్చస్త వాడన్న. ఄలా విహరించ్చపుడు
నాగు పామ ఔనఫడతే చాలును, టిట శయమ త్మంచి తినేస్త వాడన్న. సయ బక్షణ నా ఄలవాట్ల. ఄందుక్ష సయ బక్షకుడను
నామాంతయమ కూడ ఔలదు నాకు.

ఄటో
ా ... ఄనగా ఔలి యుగాయంభాన్నకి మందు ఄయిదు వందల సంవతసరాల నాటి మాట. ఆటి నాఖరాజు మాహా దుభడ
తండర మగు దుభడు నాఖ రాజుగా వునన కాలం. ఔ రి నేను దకిాణ్య ధ భందలి దండకాయమణమన సంచరిస్త
ు ండగా ఄయిదు
శయస్తసల భహా నాగాన్నన చూసినాను. ద్వన్నన బకిాం న్నచేగించితిన్న. ద్వన్నన టట బోయినపుడు గాన్న ఄది సాధాయణ సయమ
కాదన్న, నాఖ లోకాధితి మగు నాఖరాజు దుభడన్న నాకు తెలిమనైతిన్న.

దివమ దృషిటతో నా గురించి ఖయహంచిన నాఖ రాజు అఖయహోదగు
ధ డయామడు. ‘‘ఒరీ మకాా. సయ బక్షణతో మా నాఖ జాతి ఈస్తరు
పోస్తకొను న్ననున క్షమిం జాలను. పొమభ. బమంఔయ ఄగిన సయంగా మారి మా నాఖ లోఔ భందు నాగాలకు స్తవకున్నగా డ
వుండుమ.’’ ఄంటూ శామిచిేనాడు. నేను తప్దమ ఖయహంచి శా వియోచన ఄనుఖయహంపుభన్న వేడుకొంటిన్న. ఔ భహా
వీరుడు భహరా
ు తకుడైన ఔ రాజ కుమారున్న చ్చతిలో భయణ మొందినపుడు న్నకు శా విమకిత కాఖలదన్న ఄనుఖయహంచాడు.

ఄటి నుండ ఄగినసయంగా మారిన నాకు నాఖ లోఔమే న్నవాసభైనది. ఔలి యుగాయంబభైన ప్భభట జరిగిన సయ యాఖంలో
ఄనేఔ నాఖ జాత్మలు నశంచుట తెలిసి వమధ చెంది తన వాయస్తడైన భహా దుభడన్న నాఖ రాజుగా ఄభిష్టకించాడు దుభడు.
ప్భభట తను తస్తసకై నాఖ లోఔం విడచి పాతాళ్ళన్నకి వెళ్ళళ పోయినాడు. నేను మాతఱం ఆంత కాలమూ నాఖ లోకాన ఄగిన
సయమగా నాగుల బృత్మమన్నగా ఄఔుడే డ వుంటిన్న.

ఆపుడు న్నను ఄంతం చ్చమభన్న నాఖరాజు నాకు అనతి ంప్ంచినాడు. ఄలాగే ఎగిరే పామలిన కూడ న్న మీదకు పేరరేప్ంచినాడు.
తదురి ఏమి జరిగినది న్నకు తెలిసినదే. భహరా
ు తకుడవెైన న్నవలన నేటికి నాకు శా వియోచన లభించి న్నజరూపు
ధరించినందుకు చాలా అనందమఖ వుననది. ఆఔ నుండ నను న్న మిత్మ
ఱ న్నగా భావింపుమ’’ ఄంటూ వివరిస్త
ు ంటే విసభమం చెంది
ఄలా వింటూండ పోయాడు ధనుంజయుడు.

‘‘సరి. న్న మాటలు న్నఔుమన్న నమభచునానను. న్నను మిత్మ
ఱ న్నగా భావించెదను. నేను నాఖ లోఔమ వెళ్ళళటకు మాయామ
చెపుమ.’’ ఄనడగాడు.

‘‘లేదు మితఱమా! ఄది దేవ యహసమమ. నేను చె కూడదు. ఄయిననూ తొందరేల? మాయామ తానుగా న్నను వెదకుచూ
రాఖలదు. నేనుగా న్నకో వయమిచెేదను. ఆఔ మందు న్నకు ఎలాంటి సంఔటమ నేరినను నను తలుచుకున్న ‘మక్ష వీరా రుచికా’
ఄన్న ప్లువు చాలును. తక్షణమే న్న చెంత కొచిే వలసిన సామమ చ్చసదను. చాలునా? ఆఔ శలవు మితఱమా. ఇ భైద్వనమను
ద్వటి నేరుగా రయాణస్తు న్నకు శుబం జరుగును. పోయి వచెేదను’’ ఄంటూ ధనుంజయున్నకి భరొఔు సారి నభసురించి
ఄదృశుమడయామడు మకు
ా డైన రుచికుడు.

నాఖ లోఔమ చ్చరుే మాయామ ఄంత స్తలువుగా తెలిమదన్న తెలుస్త. కాన్న మకు
ా డైన రుచికుడు కూడ చెఔ పోవటం విసభమం
ఔలిగించింది.

న్నజాన్నకి కొన్నన వందల ఏండు
ా గా ఄగిన సయంగా మారి నాఖ లోకాన బృత్మమడగా డ వుననందున రుచికుడలో నాగుల మీద
కోం, దేాషం సహజం కాఫటిట తఔ చెబుతాడనే అశంచాడు. కాన్న ధనుంజయున్నకి న్నరాశ్వ ఎదుయైంది. దేవ యహసమభంటూ
చెటాన్నకి న్నరాఔరించాడు రుచికుడు. భాయంగా న్నటూ
ట రుేత్త వెను తిరిగాడు.

ఄంత వయకు రాలుత్మనన వయాపు చినుకులు అగాయి. ఖఖన తలంలో నలాటి భబుఫలు ఆపుడపుడే చెదరి పోవటం
అయంభించాయి. గాలి విస్తరు కూడ తగిాంది.

చిేఔ మేస్త
ు నన ఖరుడను ప్లిచి తన అయుధాలు సరు
ద కొన్న ఄధిరోహంచాడు. ఔళ్ళళలు ఄందుకొన్న కొంత దూయం ఎగువకు
వెళ్ళళఔ ఄశాాన్నన భైద్వనం న్నటి లోకి భళ్ళళంచాడు. మోకాలి లోత్మ న్నటిలో భైద్వనం అవల ఔన్నస్త
ు నన ఄటవీ భాఖం వెైపు
ఄదలించాడు. న్నటిన్న చెలా
ా చెదురు చ్చసూ
ు వేఖంగా రుగు అయంభించింది ఖరుడు.

***********************************************************************

భయభ భూమి ఄటవీ పా
ర ంతం.

నాఖ జాతి రజలు న్నవశంచు నాగుల దిఫఫ కొండ గుటటల నుండ దకిాణంగా స్తదూయ పా
ర ంతంలో సంంగి వనభగు ఔ కాననమ
వుంది.

ఄఔుడ చటూ
ట మూడు కొండ గుటటల నడుభ భనోహయభగు స్తవిశాల సరోవయం ఔటి వుంది. అ సరోవయం ఎపుడూ న్నండుగా
తాభయ పూలతో ఔళ్ ఔళ్ లాడుత్త వుంట్లంది. అ తాభయ భడుగును చుటిట సంంగి మొకుు విసాుయంగా రిగి సంంగుల
స్తవాసనలతో అ పా
ర ంతం ఎపుడూ గుబాళ్ళసూ
ు ంట్లంది. ఄందుక్ష అ పా
ర ంతాన్నన సంంగి వనమగా ప్లుస్త
ు ంటారు. భలాలు,
సంంగి పూల వాసనలు నాగులకు ప్రతి ఔయభన్న వేరే చెనఔురేాదు. ఄందుక్ష అ పా
ర ంతం పామల కూుడ రసిదిధ.

భడుగు లోన్న న్నటి మీద యఔులలా
ా రుేత్త ఄందభైన హంసలు విహరిస్త
ు ంటాయి. తాభయ త్తండాను తిన్న కొన్నన హంసలు తలను
యఔుల భధమ ద్వచుకున్న భత్మ
ు గా న్నటి మీద తేలుత్త న్నదర పోత్తంటాయి. ఄలాంటపుడు ఄవి ఎవరో ఈతికి గుటటలుగా న్నటి మీద
వుంచిన తెలాటి వసుళంలా శోభిసూ
ు ంటాయి.

ఆఔ కొన్నన కొంఖలు తాభరాకు మీద రుగిడుత్త కొన్నన ంటి కాలి మీద జం చ్చసూ
ు న్నటి ైకి వచిేన చ్చలిన గుట్లకుున
మిలంగేస్త
ు ంటాయి. పూల భఔయందం గ్గయలిన త్మభభదలు ఄనేఔం తాభయ పూల రేకుల మీద భత్మ
ు గా స్లి పోత్తంటాయి.

వృక్షశాకల వెంట శుఔ ప్ఔ శారికాది వివిధ కిా జాత్మలు తిరుగుత్త ఔలఔలం రేపుత్తంటాయి. లేళ్ళళ, కుందేళ్ళళ వంటి వనమ
పా
ర ణులు సంంగి వనంలో స్తాచఛగా తిరుగాడుత్తంటాయి. ఔౠయభృగాలు ఏవీ సంంగి వనం దరిద్వపులకు రావు. పామల
సంచాయం ఄధిఔంగా వుండటమే ఄందుకాుయణం. పలవృకాాలకు త్మఖలు, లతల వెంట పూచ్చ ఄరుదైన పుష జాత్మలకు ఄచట
కొదువ లేదు.

నమన భనోహయభగు అ సంంగి వనాన్నకి నాఖ స్తందరి శంఖు పుతిఱ చ్చరుకునే సరికి సంధామ సభమం దఖాయ డంది. అకాశం
న్నయభలంగా వుంది. శేమాన కొన్నన భబుఫలు ఔన్నస్త
ు నానయి. నాఖకుమారి యువరాణ ఈలూచీశారీ దేవిన్న ఔలవాలన్న సంంగి
వన పా
ర ంతంలోనే సంచరిస్ుంది శంఖుపుతిఱ.

ఎలాఖయినా యువరాణన్న ఔలిసి యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయున్న గురించి చెప్ అ యిదదరీన ఔలటం ద్వారా నాఖరాజు
మీద రత్మకాయం త్మరుేకోవాలన్న భావించింది శంఖు పుతిఱ. తను నాఖ లోఔంలో రవేశంచ లేదు. నాఖ రాజు న్నష్టధం ఈంది. రవేశంచి
భరో సారి తను దండనకు గురి కావటం ఆషటం లేదు. కాఫటిట ఫమటే యువ రాణన్న ఔలవాలి. ఄందుకు ఄనువెైన చోట్ల సంంగి
వనం. కాఫటిట`

వెలుగు దూరాన వునన నాగుల దిఫఫ పా
ర ంతం నుండ మూడు దినమల కియతమే శంఖు పుతిఱ సంంగి వనాన్నకి చ్చరుకుంది. కాన్న
ఆంత వయకు యువరాణ దయశనం లభించ లేదు. ఈలూచీశారికి చాలా ప్రమభైన వనమిది. తయచూ చెలిఔతెుతో వన విహారాన్నకి
వసూ
ు ంట్లంది. ఆవాళ్ గాకునన రేపు తఔ వచుేనన్న నమిభఔతో అ పా
ర ంతాలో
ా నే సంచరిస్ుంది.

సామంకాలపు శ్రతలగాలులకు తోడు సంంఖపూల భధుయ స్తవాసనలు భనస్తను పులకిం జేస్త
ు నానయి. తన సయశరీరాన్నన
ఄలాన ఔదిలిసూ
ు భడుగు వెైపు ఔదిలింది శంఖుపుతిఱ. ఆంతలో భడుగు నుండ న్నళ్ళ చపుడు. కొందరు వన్నతల కిలకిలా నవుాలు
విన వచాేయి. యువ రాణ విచ్చేసి వుంట్లందనన వూహ తో చయ చరా మందుకళ్ళళంది.

శంఖు పుతిఱ వెళ్ళళ సరికి నలుగురు నాఖఔనమలు భడుగు న్నటిలో తాభయపూల భధమ జలక్రయడా న్నభగునలయి వినోదిస్త
ు నానరు.
రిహాస్కు
త లతో ఔరిై ఔరు న్నరు చలు
ా కొంటూ కిలకిలా నవుాకొంట్లనానరు. వారి ఄలారికి ఫదిరి హంసలు, కొంఖలు దూయంగా
వెళ్ళళ పోత్మనానయి. వాయంతా ఎపుడూ యువరాణన్న వెననంటి వుండే చెలిఔతెులు. ఄయితే యువరాణ ఈలూచీశారి ఄఔుడ

ఔన్నంచ లేదు.

ఄయధ నఖనంగా వునన నాఖఔనమలు భడుగు వదద కొస్త
ు నన శంఖు పుతిఱన్న ఖభన్నంచి జల క్రయడలాప్, సగౌయవంగా నభసురించారు.

‘‘ఏమిటే? మీరు మాతఱమే వుంటిరి. యువరాణీ వాయచట?’’ ఄనడగింది శంఖుపుతిఱ. అ మాటకు`

‘‘ఏమి చెబుదుభమాభ’’ ఄంటూ నాఖఔనమలంతా మక మఖాలు చూస్తకున్న మసి మసిగా నవుాకోసాగారు.

శంఖు పుతిఱకి ఏమీ ఄయథం గాలేదు.

‘‘ఏయ్... ఏమియా రాచిఔమ? యువ రాణ వారు క్షాభమలే ఖద్వ?’’ కించిత్మ
ు కోంగా ఄడగింది.

‘‘ఄయోమ! అభ క్షాభమ క్షమి కొదువ. కాదంటే కింత జాయమన బాధ డుచునానరు’’ ఄన్న ఫదులిచిేందఔ యువతి.

‘‘ఏయ్! రిహాసమ లాప్ సతమమ లుకుడు. జాయమ ఏమి?’’

‘‘ఏమి చెపుదునమాభ. సతమమే లుకుచునానమ. ఄది జాయమే స్తమా. మామూలు జాయమ కాదు, భదన జాయమ’’ ఄంది
భరో వన్నత.

శంఖు పుతిఱ వామకుల డంది. అందోళ్న న్నండన సాయంతో` ‘‘భదన జాయమా... ఄంటే...?’’ ఄంది.

‘‘ఄంటే ఏమంది? ఄది కచిేతమగా కాభ జాయమే. ఄ లక్షణమ సషటమగా పొడ చూప్నవి. వారిపుడు భన లోఔమలో
లేరు.’’ ఄంటూ ఫదులిచిేంది మూడో నాఖఔనమ.

‘‘ఏభైనదే మీకు! ఆట్ల వదరుచునానరు? ఏమి జరిగినది? ఆన్నన రోజులూ మీయంతా ఎచట వునానరు?’’ విసభమంతో
న్నలదీసింది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఄదేభడుగుతావు లేమాభ’’ ఄంటూ దదగా న్నటూ
ట రిేందఔ యువతి.

‘‘ఄవును. ను రమాదమ నుండ ఫమట డనామ. వాయమ దినమల కియందట మేభంతా ఢాకిన్న వన పా
ర ంతమన
విహాయమనకు పోతిమి’’ ఄంది భరో యువతి.

శంఖు పుతిఱ భరింతగా విభా
ర ంత్మరాలయింది.

‘‘ఢాకిన్న వనమా... వింధమ యాతమకు అవల ఖద్వ వుననది. ఫహు దూయమ. ఄంత శయ భ డ పోవుటకు ఏమననది మచట?’’
ఄంది.

‘‘ఢాక్రన్న వన రఔృతి ఄందమ ఇ కాల మన ఫహు యభమమ. ఄది చూడ వసినదే గాన్న చెనవి గాదు. ఄచట భైద్వనమ పూచు
ఖడాపూలు కూడా ఄనేఔ యంగులలో అఔరిాస్త
ు ంటాయి. యువరాణీ వారి కోరిఔ మేయక్ష మేభంతా వెడలినాయమ’’ ఄంది నాలుగ్గ నాఖ
ఔనమ.

‘‘బాగుననది. భరి ను రమాదభంటిరి ఄదేమిటి?’’ కుత్తహలంగా రశనంచింది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఄదియే చెబుత్మనానను. మేమ న్ననన ఖటి వేళ్ చిేఔ ఫమలు నందు విహరిసూ
ు ఔ దద ఖరుడ కిా ఔంట డనామ.
మేమ మానవ కాంతలు కాదు నాఖఔనమలభన్న ఖయహంచి భభభలిన టిట చంప్ బకిాంనంచి వెంట ఫడ తరిమినది...’’

‘‘ఄయోమ! ఎంత న్న జరిగినది. ప్భభట ఏభైనది?’’

‘‘మేమ నలుగుయమూ ఎలాగ్గ తప్ంచుకొన్న పొదలో దూరినామ. ఖరుడ కిా యువరాణీ వారి వెంట డనది. తను కూడ
తప్ంచు కొన్న వుంట్లందనుకునానమ. చాలా స్తటి తరాాత ఫమట కొచిే చూస్తు ఎవరును లేరు. బయాందోళ్న చెంది మేమ
వెత్మకులాడగా ఔ చోట చిేఔలో చచిే డునన ఖరుడ కిా ఔన్నప్ంచినది. కొంత దూయమన పొదల వెనఔ యువ రాణీ వారు
ఔన్నంచారు. వారు క్షాభంగా ఈననందున తేలిగా
ా వూప్రి త్మస్తకునానమ. ఎవరో బాణమేసి ఖరుడ క్షన్న చంప్ కాపాడనారు. కాన్న
ఎవరో ఏమిటో తెలీద్వమ. యువ రాణీ వారు ఏమి జరిగినదీ చెరామ. ఄటి నుండ అభ ధోయణ మారి పోయింది. ఎవరి
తోనూ మాటలాడరు. య ధామనమ. మోమన అనందమ, దవు చిరునవుా. తిండ మీద ధామస లేదు. వెంటనే ఫమలు దేరి
వచ్చేసినామ. భన నాఖ లోఔమ రాకుండా ఆచటనే అగి పోయినారు. శరీయమ వేడకిు ఈశాేాస న్నశాాసలు ఫరువెై ఎవరినో దే
దే తలపోయుచుననది. అభకు సయమలు చ్చసి చ్చసి అ జాయమ మాకు స్కి ఆదో ఈషట తామ త్మయ జల క్రయడలాడు చుంటిమి’’
ఄంటూ వివరించిందో నాఖఔనమ. వెంటనే పకుున నవాారు మిగిలిన యువత్మలు.

శంఖు పుతిఱ అ మాటలు శయ దధగా అలకించింది.

ఆదే న్నజభైతే ఈలూచీశారి ఎవరో స్తందరాకారుడన చూసి భనస్త పారేస్తకొన్న వుండాలి. వమస్త కొచిేన ఄతివలు
స్తందరాకారుడైన పురుషుడన గాంచి చలించుట సహజం. ఄతను ఎవయై వుంటాడు? ఄతను మానవ వీరుడా లేఔ మక్ష, ఖంధయా,
కిననయ, విద్వమధరాది దేవ జాత్మలకు చెందిన వాడా! తన రమతనమ విపలమ కాదు ఖద్వ. ఄసలచట ఏమి జరిగినదో మందు
తెలుస్తకోవాలి.

‘‘యువరాణీ వాయఔుడ?’’ వెంటనే ఄడగింది.

‘‘ఄదో... అ పొదల వెనఔ భండమనందునానరు’’ నలుగురూ మఔత ఔంఠంతో లికారు.

ఆఔ అలసమం చ్చమకుండా వెను తిరిగింది శంఖు పుతిఱ. నడుం దిగువ సయ శరీయమ నుండ పూరితగా నాఖ సీుళగా మారి
నడుచుకొంటూ భండం వెైపు వెళ్ళళంది. అభ ఄట్ల వెళ్ళగానే తిరిగి జల క్రయడలో
ా న్నభగునలయామరు నాఖఔనమలంతా.

పూల పొద వెనఔ వుంది ఏనాటిదో ఔ చలువ రాతి భండం. ద్వన్న భధమలో త్మ
ు గా తాభరాకు రిచి వాటి మీద ఎత్మ
ు గా
తాభయ పూలు రిచి శమమగా చ్చసారు. ద్వన్న మీద వెలిాకిలా శమన్నంచి వుంది నాఖలోఔ యువ రాణ ఈలూచీశారి. ఄటి కింకా
సూరుమడసుమించ లేదు. సంంగి పూల సౌయభాలతో కూడన చలాటి గాలులు యవశం చ్చస్త
ు నానయి.

ఄతి లోఔ సౌందయమ వతి మగు నాఖ రాజ తనమ యువ రాణ ఈలూచీశారిన్న చూడగానే అభ భనభథావసథలో వుందన్న నాఖ
ఔనమలు చెప్ంది ఄక్షయ సతమభన్న ఖయహంచింది శంఖు పుతిఱ.

సొఖఔనులు ఄయ మూతలు డా
ా యి, ఔపోలాలు ఎయయ బారాయి, ఔంచుఔం బిగుతెైనది. శాాసలు ఫరువుగా వునానయి. కుదురు లేఔ
ఄట్ల యిట్ల దరు
ా తోంది. బాహమ సృహ కోలోయి య ధామనంలో వుంద్వభ. శంఖు పుతిఱ అభను ఄబుఫయంగా వీకిాసూ
ు చిననగా
వెళ్ళళ ఔున కూచుంది.

‘‘ఏవమాభ ఄత గాడన్న భరువ లేకునానవా?’’ భృదువుగా ఄడగింది.

‘‘ఉాఁ...’’ ఄంది ఏవో ఔలలలోఔంలో విహరిస్త
ు ననట్ల
ట .

‘‘ఄంత సొఖస్తకాడా?’’

‘‘ఫహు స్తందరాకారుడు. మాన్నన్న చితు చోరుడు’’

‘‘భమా వీరుడా?’’

‘‘క్ష బాణమన ఖరుడ కిాన్న జంప్ నను కాపాడనాడు.’’

‘‘ఎవడు వాడు? నరుడా... భరుడా... ఖంధరుాడా...’’

‘‘తెలీదు.’’

‘‘ఎచటివాడు?’’

‘‘తెలీదు’’

‘‘తెలీకుండానే పేరమించినావా?’’

‘‘పేరమా...!’’

ఈలికి డ ఔళ్ళళ తెరిచింది ఈలూచీశారి.

ఎదురుగా శంఖు పుతిఱన్న చూసి. చివుాన లేచి కూచుంది. ‘‘నువాా ఄతా
ు ! ఎంత తడవెైనది వచిే?’’ ఄంది సిగు
ా డుత్త.

‘‘ఇ సిగు
ా నా మందు ఎందుకులేమాభ. ఢాకిన్న వనభందు ఏమి ఄదుబతమ జరిగినది? సవియమగా తొపుమ. న్న సఖ్ఖమలు
చెలేకునానరు’’ ఄనడగింది.

‘‘చెదను గాన్న ఄతా
ు . న్న రాఔ ఄనూహమమ. ఄనుకోకుండా ఏతెంచి నావు. ఏమి విశ్వషమ?’’ మోకాలి మీద చుబుఔమ అన్నే
ఒయ ఔంట చూసూ
ు ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄవును. విశ్వషమే భరి. ఔంత్మడా జమంత్మడా మన దఖా ఔ వీయ కుమారున్న గాంచి న్నకు తగిన జోడమన్న మంచి న్నకు తెలు
నంచి వచిేనాను. లాబమేమి? నా శయ భ వృధా పోయినది. తగిన వాడన్న న్నవే ఎంచుకొటివామ. సరి సరి. న్నవింతగా మోహ యవశ
వెైతి వంటే కచిేతంగా గొ వాడయి వుంటాడు. ఎవరా ఄదృషటవంత్మడు, ఏమా ఔథ?’’ ఄనడగింది శంఖు పుతిఱ.

ఈలూచీశారి అలోచను ఖతాన్నకి భళ్ళళయి. అభ ఔనుల మందు ఢాకిన్న వనం ఔన్నస్ుంది. చిననగా చెడం అయంభించింది.

*****************************************

అ రోజు ఎగిరే పామ, ఄగినసయం నుండ వీరోచితంగా పోరాడ ఫమట డన యువరాజు ధనుంజయుడు యండు దినాలు
ఘోరాటవిలో ద్వరి తెనున లేకుండా తిరిగాడు. యండో రోజు ఈదయాన్నక్ష భబుఫలు పూరితగా చెదిరి పోయాయి. అకాశం న్నయభలభైంది.
సూరుమడు తొంగి చూసాడు. దిశయితే తెలిసినాయి గాన్న తను ద్వరి తప్ ఎంత దూయం వచ్చేసాడో తెలీకుండా పోయింది.

‘‘హ రభ భీభ శంఔరా. ఏమిటయామ న్న లీల. న్న దయశనాన్నకి రాలేదన్న నా ద్వరి భయలిే క్రకాయణమమన నన్ననంతగా శయ భ పుచుేట
నామమమా? ఆలా ఖయితే సహామదిరకి ఎటికి చ్చయఖలను, నాఖలోఔం ఎపుడు వెళ్ళఖలను? న్న చ్చషటలకు ఄయథమేమో న్నక్ష
తెలియాలి’’ ఄనుకునానడు భనస్తలో.

మూడో రోజు భధామహనం ఄడవికి వేటకొచిేన కొందరు అటవికులు ఔన్నంచారు. వారి ద్వారా తను వెళ్ళళలిసన దిశ తెలుస్తకొన్న
మందుకు సాగాడు. అ విధంగా సంధామ సభయాన్నకి కాసు మందు గానే ఄశాం ఖరుడ ఢాకిన్న వనాటవిలో రవేశంచింది.

ఔపుడు ఢాకిన్న ఄనే రాక్షసి అధీనంలో ఇ ఄటవీ పా
ర ంతం వుననందున దీన్నకి ఢాకిన్న వన భను పేరు సాయథఔభైంది. ఄందుక్ష
ఢాకినామం భీభ శంఔయం ఄనానరు. ఎందుఔంటే, జోమతిరిాంగాలో ఔటయిన భీభ శంఔరున్న అలమం ఇ ఢాకిన్న వనం లోన్న భీమా
నది త్మరాన సహామదిర యాతం మీద వుంది. చాలా పురాణ రసిదిధ చెందిన పుణమ క్షాతఱం.

ఢాకిన్న వనమ కూడ క్రకాయణ్యమలకు రసిదిధ ఄయినటిక్ర చాలా పా
ర ంతం రాతినేల గాఫటిట చిేఔ ఫమళ్ళళ ఄధిఔం. వాటి ఄందం
చూడ తయమే గాన్న చెనలవి గాదు. కొండ దిఫఫలు భైద్వనాల వెంట ఎట్ల చూసినా చేన్న చిేఔ త్మ
ు గా ఏపుగా రిగి
ఔన్నస్త
ు ంది.

చితఱ విచితఱమలెైన ఖడాపూలు ఄనేఔ యంగులలో వియ బూసి అఔరిాస్త
ు ంటాయి. భఔయందం కోసం అ పూల వెంట త్మభభదతో బాట్ల
ఄయ చ్చమంత వుండే యంగు యంగుల సింగారాల సీతాకోఔ చిలుఔలు యఔులలా
ా రుేత్త భందలు భందలుగా సంచరిసూ
ు ంటాయి.
భరో ఔు చిేఔలో తిరుగాడే ఔృషణజంఔలు, లేళ్ళ ఄంద్వలు చెనలవి కాదు.

తన్నవి త్మరా అ ఄంద్వలను అసాాదిసూ
ు తరుత వెనగా
ా మందుకు సాగుత్మనానడు రాకుమారుడు ధనుంజయుడు. ఆదే
సభమంలో ఎగువన భైద్వనంలో విహరిస్త
ు నానరు నాఖరాజ తనమ యువరాణ ఈలూచీశారి, అభ చెలిఔతెులయిన నాఖఔనమలు

నలుగురూ.

ఄందభైన ఔృషణ జంఔలను తరుమత్త ఄవి మూకుభభడగా చెంగు చెంగున దూకి రుగులిడుత్మంటే వినోదిస్త
ు నానరు.
ఈలూచీశారి సీతా కోఔ చిలుఔల వెంట రుగులు త్మసూ
ు ట్ల
ట కునే రమతనం చ్చస్ుంది. నవుాలు, క్షరింతలతో నాఖఔనమలంతా
ఈతాసహంగా చిేఔలో ఖంత్మలు వేస్త
ు ండగా తొలి సారిగా విన వచిేంది ఔృషణ కిా ఄరుపు. ఄదిరి డ అకాశం వెైపు చూసాయంతా.

పోతరించిన ఖరుడ కిా ఔటి యకుు చాప్ రివుాన తభ వెైపు వసూ
ు ఔన్నంచింది. ఄది తభ కోసమే వస్ుందన్న ఄయథం కాగానే ఄంత
వయకు వునన ఈతాసహభంతా భట్ల మామభై పోయి అ సాథనంలో ఄంత్మ లేన్న బమం చోట్ల చ్చస్తకుంది. ఄటిక్ష ఄది సమీంలో
వుండటంతో ఏమీ చ్చమటాన్నకి పాలు పోఔ పా
ర ణ బమంతో తలో ఔుకు రుగు త్మసారు. చెలిఔతెులు ఎలాగ్గ ఎవరికి వారు పూల
పొదలో
ా దూరి పా
ర ణ్యలు దకిుంచుకునానరు. కాన్న యువ రాణ ఈలూచీశారికి అ ఄవకాశం దయఔ లేదు. తనునకు పోడాన్నకి యటిటంచిన
ఈతాసహంతో ఔృషణ కిా ఈలూచీశారి వెంట డంది.

కాలి కొదిద రుగు త్మస్ుంది ఈలూచీశారి. మూడు సారు
ా తన మీదికి ఎగురుత్త వచిేన కిా గ్గళ్ళకు చిఔుకుండా తప్ంచుకుంది.
ద్వరిలో దరికిన ఔ ఎండు కొభభను ఄందుకున్న ద్వన్నతో కిాన్న ఄదలించ్చ రమతనం చ్చసింది. కాన్న వెళ్ళళనటేట వెళ్ళా భీఔయంగా
ఄరుసూ
ు తిరిగి తిరిగి వసూ
ు నే వుంద్వ కిా. ఄది తభను నాఖఔనమలుగా గురితంచ్చ ద్వడకి తెఖ ఫడందన్న ఄయథభై పోయింది. చెలిఔతెులు
ఎట్ల పోయారో ఔన్నంచ లేదు. ఎంత దూయం పారి పోఖలదు. తన సహజ రూభైన సయ రూం ధరించ్చ సభమం కూడ లేదు.
చివరి రమతనంగా` ‘‘యకిాంచండ... కాపాడండ’’ ఄనరుసూ
ు రుగిడ సాగింది. అ ఄరుపు చెటా వెనఔగా వస్త
ు నన ధనుంజయున్నకి
విన్నంచాయి. ఈలికి డ ఄశాాన్నన న్నలువరించాడు.

ఎవరో యువతి రమాదంలో ఈననట్ల
ట ంది. ఎవరాభ? ఇ న్నయున ఄటవీ పా
ర ంతాన్నకి ఎవరు వసాురు? ఔ వేళ్ యిది ఄడవుల
సంచరించు భూత పేరత ప్శాచ ఖణ్యలకు చెందిన ఎవరో మాయావి మాయాజాలం కాదు ఖద్వ! దీయఘంగా అలోచిసూ
ు చెవులు
రికిుంచాడు.

ఄంతలో భరో మారు విన వచిేంద్వ అఔయందన.

తనకు కుడ వెైపు నుండ విన వచిేంది. అభ ఏమి రమాద్వన వుందో తెలీదు. క్షణం కూడ అసమం చ్చమకుండా`

ఄశాాన్నన ఄట్ల భళ్ళళంచాడు.

తృటిలో చెటా పొదలను ద్వటి భైద్వనం లోన్న చిేఔ మీదకు దూస్తకొచిేంది ఄశాం ఖరుడ. ఄపుడు ఔన్నంచిందో వింత దృశమం.
దద ఔృషణ కిా ఔటి ఔ యువతిన్న తరుమకొస్ుంది. అభ చ్చతిలో ఔ ఎండు ఔట్టట వుంది. ద్వంతో కిాన్న ఄదలిసూ
ు పా
ర ణ బమంతో
రుగు త్మసూ
ు ఄరుస్ుంద్వభ.

చూస్త
ు ంటే అభ సాధాయణ యువతిలా లేదు. దివమ తేజస్తసతో సఔలాబయణ భూషిత మగు ఄతి లోఔ స్తందరిలా వుంది. ఖరుడ కిా
ఔ యువతిన్న తయభటం వింత ఄయితే! ఄంతటి మోహనాంగి ంటరిగా భైద్వనమన సంచరించుట భరి యొఔ వింతగా
తోచింది. ఄశాాన్నన అభ దిశగా రుగు టిటసూ
ు విలాంబులు ఄందుకునానడు ధనుంజయుడు.

గిటటల శఫధం వింటూనే చివుాన తల తిప్ చూసింది ఈలూచీశారి. శ్వాతాశాం నాలుగు కాళ్ళ మీద దూస్తకొస్ుంది. ద్వన్న మీద
విలాంబులతో తనను కాపాడ వస్త
ు నన ధనుంజయున్న గాంచి విభా
ర ంత్మరాలయింది. రూతిున ఔలిు ఄవతాయంలా వునన
ధనుంజయున్న రూపురేఖా విలాసాలకు మగు
ధ రాలవుత్త తన ఖతిన్న మారుేకొన్న ఄశాాన్నకి ఎదురు రుగతిుంది. ఄదే
సభమంలో`

ఈలూచీశారి సౌందయమం ధనుంజయున్న భనస్తలో మదర డ పోయింది. అభ మానవ కాంత కాఔ పోవచేన్న సందేహం కూడ
ఏయడంది. ఄయితే న్నజంగా అభ దేవ ఔనమ ఄయితే ఔ ఖరుడ కిాకి భీతిలా వలసిన న్న లేదు. ఄనేఔ అలోచనలు భనస్తసన
మప్రి గొంటూండగా ఄశాాన్నన వేఖంగా పోన్నచాేడు.

అభను సమీప్స్త
ు ననకొదిద అభ దివమ సౌందయమ రభాలను వీకిాసూ
ు తనభయుడయామడు ధనుంజయుడు. ఄంతలో స్తడ గాలిలా
ఈలూచీశారిన్న సమీప్ంచింది ఄశాం.

ఄటికి ఖరుడకిా వెనకిు వెళ్ళానటేట వెళ్ళళ దదగా ఄరుసూ
ు యటిటంచిన వేఖంతో ఈలూచీశారి కోసం ఖఖన వీధి నుండ దూస్తకు
రాసాగింది. ఄశాం తనను ద్వటి మందుకళ్ళగానే క్షణం కూడ అసమం చ్చమకుండా చిేఔ మీదకు వాలి పోయింద్వభ.
ధనుంజయుడు ఄశాం ఔళ్ళళలు వదిలి వింటికి బాణం సింధించి సిదధంగా వునానడు. ఖరుడ కిా చాలా ఎత్మ
ు లో వుండగానే వింటిన్న
చెవి వయకు లాగి గురి చూసి బాణం వదిలాడు.

క్ష బాణం.

గాలిన్న చీలుేకొన్న దూస్తకళ్ళళంది.

సూటిగా ఖరుడ కిా గుండలో
ా నాట్లకుంది. ఄంతే! గాలో
ా వుండగానే ద్వన్న పా
ర ణ్యలు ఎగిరి పోయాయి. గింగిరాలు తిరుగుత్త వచిే
నేల మీద డంది. విలు
ా భుజాన వేస్తకున్న ఔళ్ళళలు ఄందుకున్న ఄశాాన్నన కిా వదదకు పోన్నచాేడు. ఄది చన్నపోయిందన్న ఖయహంచి,
ఄశాాన్నన వెనకిు తిపాడు. ఄరిచిత ఄయిన అ సౌందయమరాశ కోసం చూసాడు.

రిసరాలో
ా ఎఔుడా అభ ఔనఫడ లేదు.

ఆంతలోనే ఎట్ల పోయినది? ఏభైనది? ఄశాాన్నన చిేఔ మీద రుగులెతిుసూ
ు పొద లతలను వెదుకుత్త కొంతస్తపు గాలించాడు.
రయోజనం లేఔపోగా, ఈననట్ల
ట ండ గాలికి సంంగి పూల సౌయబం ఖపున స్కింది.

ధనుంజయుడు భరో సారి విభా
ర ంతి చెంద్వడు. భైభయప్ంచ్చ స్తవాసనలు ఎఔుడ నుండ వీస్త
ు నానయి. సమీంలో సంంగి భలెా
వంటి మొఔులు లేవు. ఎట్ల చూసినా ఖడాపూలు, ఆఔ అ మఖధ మోహనాంగి ఎట్ల పోయిందో గాన్న అభ జాడ తెలీటం లేదు.
ఆంతలో`
ఔ పొద మందు శ్వాత వయణంలో ధఖ ధగామమానంగా రకాశసూ
ు డఖ విప్ ఄడుత్మనన శ్వాత నాగు ఔటి ఄతడ ఔంట ఫడంది.
చుటట చుట్ల
ట కొన్న ైకి లేచి డఖ విప్ అడుతోంది. తననే వీకిాస్త
ు నన అ శ్వాత నాగును సంబరభంగా చూసాడు ధనుంజయుడు.
చాలా దద నాగు. చెనవి గాన్న ఄందభైన అ నాగును చూస్త
ు నానడు. ఄది కూడ ఔదం తొకుుత్మనన ఄశాాన్నన ద్వన్న మీది
ధనుంజయుడన తదేఔంగా చూస్ుంది. అ నాగు పామ తన మీద ద్వడ చ్చస్త ఈదేదశంతో వుననట్ల
ట లేదు. అనంద యవశంలో డఖ
విప్ నాటమం చ్చస్త
ు ననట్ల
ట ంది.
తను అఘా
ల ణస్త
ు నన సంంగి స్తవాసనలు అ శ్వాత నాగువన్న ఄయథభైంది. తను వెదుకుత్మనన యువతి జాడ లేదు ఆట్ల చూస్తు
సూరామసుభమం దఖాయ డుతోంది. ఆటిక్ష పామతో ను రమాదం నుంచి ఫమట డా
ా డు. దీన్న జోలికి పోయి కొతు రమాదం
తెచుేకునే ఈదేదశం ధనుంజయున్నకి లేదు. ఄందుక్ష`

ఆఔ అ ఄజా
ు త స్తందరి కోసం వెదుకులాడే ఈదేదశం వియమించుకొన్న ఄశాాన్నన వెనకుు భళ్ళళంచాడు. ఄశాం ఖరుడ నాలుగు కాళ్ళ
మీద దూకుత్త భైద్వనాన్నకి ఄడాం ఫడ చిేఔలో రుగు అయంభించింది.

ఎడైతే ఄశాం వెళ్ళళ పోవటం అయంభించిందో అ భరు క్షణమే సహజభైన తన సయ రూం వదిలి నాఖలోఔ యువ రాణ
ఈలూచీశారిగా మారి పోయింద్వ శ్వాత నాగు. వేడ న్నటూ
ట రు వదుత్త వెళ్ళ
ు నన ధనుంజయుడనే చూస్త
ు ండ పోయింది.

అభ శాాస ఫరువెైంది, శరీయం వెచే ఫడంది. వేడ న్నటూ
ట రు విడుసూ
ు ఄటే చూస్ుంది. అభకు తెలీకుండానే ఔనుకొలుకులో
ా న్నరు
న్నలిచింది. ఄది సంతోషమో బాధో అభక్ష తెలీదు. ధనుంజయుడు దూయభయేమకొదిద తెలీన్న వియహవేదన. ఄతడకి ఔన్నంచి
మాటలాడానే కోరిఔ క్షణ క్షణ్యన్నకి ఄధిఔరిస్ుంది. ఄతన్న వెంట ఫడ వెళ్ళభన్న భనస్త తొందయ చ్చసింది. తొలివలపు ఫం ఆదేనేమో!
ఏ పురుషున్న టా చలించన్న భనస్త ఆతన్నన చూడగానే ఆంతగా మోహ యవశభైనదేమిటి? ఄతను ఎవరో ఏమిటో వూరేదో
పేరేమిటో ఏమీ తెలీద్వమ. ఄయినా ఇ వలపు భైఔం ఏమిటి? అలోచిస్ుంది.

చూస్త
ు ండగానే అ ఄశాం చాలా దూయం వెళ్ళళ పోయింది. ఄది ఔనుభరుఖవుత్మననంతలో చెలిఔతెులు నలుగురూ ఈలూచీశారిన్న
వెదుకులాడుత్త ఄఔుడకి చ్చరుకునానరు. బాణం దఫఫకు చచిే డునన ఖరుడ కిాన్న చూసారు. కాన్న బాణం వేసి తభ యువ
రాణన్న ఎవరు కాపాడారో తెలీలేదు. యువ రాణ క్షాభంగా ఈననందుకు సంతోషించారు. ఆంకా ఢాకిన్న వనంలో సంచరించుట
క్షాభంకాదన్న వాయంతా యువ రాణన్న త్మస్తకున్న వెను తిరిగారు.

***********************

యువరాణ ఈలూచీశారి చెప్ందంతా`

శయ దధగా అకించింది శంఖుపుతిఱ.

జరిగింది ఄయథభైంది.

ఆంతగా ఔ భఖ ధీరుడ మీద భనస్త డందంటే ఄతడవరోగాన్న నవ భనభథుడును రాఔయభ వంత్మడును ఄయి వుండాలి.
కాన్న...
శంఖు పుతిఱకి రాకూడన్న ఄనుమానే వచిేంది. ఔవేళ్ ఄతడు రాకుమారుడు ధనుంజయుడు కాదుఖద్వ! తన అలోచనే తనక్ష

నవుా పుటిటంచింది.

తన ప్చిేగాన్న ఄతనందుఔవుతాడు? ఇ పాటికి తభ రాజమ సరిహదు
ద ద్వటి మాళ్వ రాజమంలో రవేశంచి, వింధ్మ యాతాలవెైపు
ఈతుయంగా రయాణస్త
ు ంటాడు. ఢాకిన్న వనాన్నకి వెనకుు పోవాలిసన న్న ఄతడకి లేదు. కచిేతంగా యువరాణ గాంచిన వీరుడవరో
వేరొఔుడయుంటాడు ఄనుకుంటూ పకుున నవుాకుంది. ఈలూచీశారి చిరు కోంగా చూసింది.‘‘ఄతా
ు ! ఎందుక్ష నవుాతావు? నేను
సతమమే చెప్నాను ఖద్వ! న్నజంగా నాది పేరభ కాదంటావా?’’ ఄనడగింది.

‘‘లేదు లేదు. నా నవుానఔయథం ఄది కాదు లేవే.’’ ఄంది వెంటనే శంఖుపుతిఱ.

‘‘ఆంక్షమి?’’

‘‘చూడు దేవీ. ఆంతగా న్నవతన్నన్న భరువ లేకునానవంటే న్నది పేరభ కాదన్న, వలపు లేదన్న ఎలా ఄనఖలను? మందుగా నాకో
విషమమ చెపుమ. న్నవు గాంచిన వీరుడ ఄశామ ఏ వయణమలో వుననది?’’ సందేహ న్నవృతిు కోసం ఄడగింది.

‘‘పాలఔనాన తెలాన్న శ్వాత వయణమ’’

‘‘అ ఄశాం జూలు, తోఔ భాఖమ కూడ తెలుపేనా? బాగుగా గురు
త చ్చస్తకొన్న చెపుమ.’’

కొదిదక్షణ్యలు ఔనులు మూస్తకుంది ఈలూచీశారి. అభ ఔనుల మందు ఄశాం ఖరుడ, ద్వన్ననధిరోహంచిన ధనుంజయుడు
ఔదలాడారు.
‘‘లేదతా
ు . ఄవి తెలుపు వయణమ కాదు.’’ ఄంది ఔనులు తెయవకుండానే.

‘‘తెలుపు వయణమ కాద్వ!’’ నభభ లేనట్ల
ట ఄడగింది శంఖు పుతిఱ.

‘‘కాదంటిన్నఖ. ఄశాం జూలు, తోఔ భాఖమ చిఔున్న కాట్లఔ పూసినట్లల నలాగా వుననవి’’ ఄన్న చెప్ ఔనులు తెరిచింది.

అ సమాధానం విన్న న్నరా
ఘ ంత పోయింది శంఖుపుతిఱ. సందేహ న్నవృతిు ఄయినది. ఄయిననూ నభభ లేకుననది. ఄది ధనుంజయున్న
ఄశాం. ఄతడు యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయుడే. తన ఄంచనా తప్ ఄతను ఢాకిన్న వనాన్నకందు కళ్ళళనాడో వూహ ఔందన్న
విషమం.
‘‘ఄతడు అజాను బాహుడా?’’

‘‘ఄవును.’’

‘‘ఎత్మ
ు భుజమలవాడా?’’

‘‘ఄవును.’’

‘‘ఄయితే ఆఔనేం? న్న వపు చెలికాడు ఎవడో తెలిసి పోయినది.’’

‘‘తెలిసినద్వ. ఎవయతడు?’’

‘‘అహాాఁ... ఄంత తొందరే గాన్న మీ పేరభ పలించదు. న్నవు ఄతన్నన భరిచి పోవుట భంచిది’’ కావాలనే హెచేరించింది శంఖు పుతిఱ.
ఈలూచీశారికి ఄయథం గాఔ తెలాబోయి చూసింది.

‘‘ఄతా
ు ! ఏభంటివి? నా పేరభ పలించద్వ! ఎందుకు?’’ ఄనడగింది.

‘‘ఎందుఔనగా, న్నవు వలచిన వాడు ఄభరులగు దేవజాత్మలకు చెందిన వాడేమీ కాదు. నరుడు. మానవుడైన ఄతను న్న తండరకి
శత్మ
ఱ వు. అ యువకుడు నాఖ లోఔమనకు వచుే రమతనమలో వునానడు. ఆటిక్ష న్న తండర నాఖరాజు అ యువకున్న బమ

టిట వెనకుు భయలించుటయో లేద్వ ఄతన్నన ఄంతమొందించుటయో జయగాలన్న త్మవరంగా రమతినస్త
ు నానడు. ఇ రిసిథతిలో
న్నవా మానవ యువకున్న వరించుట వమయథం. ఄందుక్ష మీ పేరభ పలించదన్న చెప్తిన్న’’ వివరించింది శంఖుపుతిఱ.

‘‘నా తండరతో ఄతన్నకి శత్మ
ఱ తాం ఎందుకు?’’ కుత్తహలంగా ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘శత్మ
ఱ తామ న్న తండరది. అ యువ కిశోరాన్నది గాదు. ఏమి? ఔపుడు నా ప్రయుడు మానవుడన్న ఄనామమమఖ ఄతన్నన్న
జంప్ంచి నను నాఖలోఔమ నుండ ఫహషురించిన వాడు న్న విషమమన మినన కుండునా? న్న తండర దృషిటలో మానవు ఄలులు,
ఄరయోజకులు.’’

‘‘లేదు లేదు. అ ఄభిపా
ర మమ సరి కాదు. నా తండర ఄతన్నన శత్మ
ఱ వుగా భావింవచుే గాఔ. నాకు శత్మ
ఱ వు కాదు ఖద్వ. ఄతన్న
వలపు దకిున నా జనభ ధనమభైనటేట. నేనా వీరు కుమారున్న భరువజాల. ఇ విషమమన నేను నా తండరన్న ఎదిరించుటకునూ
సిదధమే. ఄతా
ు . న్నకు చాలా విషమమ తెలుస్తనన్న ఄయథభైనది. ఆఔ తాభసించఔ నా వలపు రేడు వివయమలు తెలుపుమ’’
ఄంటూ ఄరిథంచింది.

‘‘సరి. న్నవింతగా ఄడుగుత్మనానవు గాఫటిట ఄతన్న వివయమ వివరించి మీ యిదదరిన ఔలిదను. కాన్న ఎన్నన ఔషటమలెైననూ న్నవు
ఄతడ చ్చయి విడువనన్న, మాట తనన్న నాకు వాగా
ధ న మొనరుేమ.’’

‘‘ఄతా
ు ! అడన మాట తను. మాటిస్త
ు నానను. పా
ర ణమ పోయినా పోవు గాఔ, ఎవరిక్ర బమ డను. అ స్తందరాంగున్న వలపు
దకిున చాలును’’ ఄంటూ రమాణం చ్చసింది యువరాణ ఈలూచీశారి.

శంఖు పుతిఱకి చాలా అనందంగా వుంది. తన థఔం పలించు సభమం ఄసననభైంది. నాఖ రాజుై ఆంతకాలం తనలో గూడు
ఔట్ల
ట కొనునన కోం చలా
ా రే రోజు తాయలో రానుంది. ఆఔ అలసమం చ్చమ లేద్వభ.

‘‘ఄతను యతనగిరి రాకుమారుడు. ధనుంజయుడను నాభధ్యయుడు...’’ ఄంటూ తనకు తెలిసిందంతా వివరించింది.

శంఖు పుతిఱ మాటలను శయ దధగా అలకించింది ఈలూచీశారి. ఎపుడైతే ధనుంజయున్న వివరాలు తెలిసాయో అ భరుక్షణమే ఄతన్నన్న

చూడాలి, మాటా
ా డాలనన కోరిఔ ఄధిఔరించింది అభలో.

‘‘ఄతా
ు . నేను వెంటనే అ మోహనాకారున్న గాంచవలె. ఆపుడే ఢాకిన్న వనమనకు పోమదను గాఔ. న్నవును రావలె’’ ఄంది.

ఈలూచీశారి తొందయ పాట్ల చూసి`

పకుున నవిాంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఏభమాభ యువరాణీ. లేడకి లేచినదే రయాణమా ఏమిటి? ధనుంజయుడు న్నకోసం గాలిస్త
ు నానడన్న తెలుస్త ఖద్వ. సయ
రూపాన తప్ంచుకొన న్న యేమి. ఄపుడే ఄతన్న ఎదురుగా బోయి లఔరిం వచుేను ఖద్వ?’’ ఄనడగింది.

‘‘ఏమో! అ సభయాన నాకా అలోచనే రాలేదు. ఄతన్న ఎదురుగా బోతే సిగు
ా దంతయ ఔనులాయ ఄతన్నన జూడ సాధమం కాదన్న
మంచి సయమనైతి...’’

‘‘సరి సరి. ఆపుడు బోవుట సాధమమ గాదులే.’’

‘‘ఄది యేమి? ఎందుకు సాధమమ గాదు. న్నకు వేరే నుననవా ఏమి?’’

‘‘నాక్ష నులూ లేవుగాన్న. ఔ విషమమ న్నవు భయచితివి. అలోచింపుమ. ఆటిక్ష నాఖ లోఔమ వదిలి వాయమ దినమలు
ఢాకిన్న వన విహాయమన వుంటివి. ఆంఔను అలసమభైన న్న తండర సందేహంఖలడు. నా మాట వినుమ.

ధనుంజయుడు ఏ కాయమరిథమ
ై ఢాకిన్న వనమన వుననను భయలి వచిే వింధామ యాతాను చ్చరుటకు ది దినమలగును.
ఇలోల న్నవు న్నజ లోఔమన క్షగి న్న తండర గారిన్న సందరిశంచి ఏమీ తెలిమ నట్లలే వుండుమ. వాయమ దినమలకు ఆదే రోజున
ఆటకు యమభ. న్న సఖ్ఖమను ఇ సంంగి వనభందే వుంచి భన మిరువుయమ వింధమ యాతమకు పోయి వచెేదమ’’ ఄంటూ
వివరించింది శంఖుపుతిఱ.

ఄంతలో జలక్రయడలు మగించుకొన్న నాఖఔనమలు నలుగురూ ఄచటికి రావటంతో వారి సంభాషణ అగి పోయింది.

***************

ఎడ తెరిప్ లేన్న రయాణం.

ఄశాం ఖరుడ ఄలుపు లేకుండా`

ఏఔ బిగిన రుగు త్మసూ
ు నే వుంది.

ద్వరి తెనున లేన్న ఄడవి.

ఇ రోజు కూడ ఎండ వేడమి ఄధిఔంగా వుంది. కాలం గాన్న కాలంలో ఇ ఎండలు, వడగాడులేమిటో ఄయథం గాలేదు. ధనుంజయుడు
ద్వరి తప్ ఆది అయవ రోజు. రాభ గిరిలో తినన భజనం త తిరిగి భంచ్చమ లేదు. దరికిన కామలు, ండు
ా తిన్న రయాణం
చ్చస్త
ు నానడు. ఇ రోజు ఈదమం సొయ కామలో భంచి న్నరు కూడ న్నండుకుంది. ద్వరిలో వాగుల వంఔల జాడ లేదు. ఎండ వేడమికి
నాలుఔ ప్డచ ఔట్ల
ట కు పోతోంది. భంచి న్నటి జాడ కోసం గాలిసూ
ు నే మందుకు సాగుత్మనానడు.

ఆదే రిసిథతిలో న్నననటి సామంకాలపు సంగటన కూడ ఆంకా భరిే పోలేదతడు. ఄదుబతభగు అ సౌందయమ రాశ మఖధ మోహన
రూపాన్నన భరువ లేఔ పోత్మనానడు. ఎవరా ఄతివ? ఎఔుడ నుండ వచిేంది? ఎటకు న్నషుళమించింది? తన భనస్తను
గిలిగింతలు టిట భంతఱం వేసినట్ల
ట మామభైనదే. తిరిగి ఔన్నస్త
ు ంద్వ? అలోచిస్త
ు ంటే అభ కచిేతంగా మానవ ఔనమ
కాదన్నప్స్ుంది.

భరిే పోద్వభనాన అభను భరిే పోలేఔ పోత్మనానడు. దే దే గురు
త కొచిే వామకుల రుస్ుంది.

అభ వూరేమి, పేరేమి, ఏ లోకాన్నకి చెందినది ఏమీ తెలిమద్వమ. కాన్న ఆంతగా తన భనస్తను హరించి ఄదృశమభవుత్మందన్న

వూహంచ లేదు. అ సొఖస్తను వరిణం తయమా?

అలోచనల నుండ ఈలికి డ`

ఄశాాన్నన న్నలువరించాడు ధనుంజయుడు.

ఈననట్ల
ట ండ భంచు కొండల నుండ వీస్త
ు ననట్ల
ట గా చలాన్న శ్రతల గాలులు తన శరీరాన్నన తాకి స్తద త్మయేటమే ఄందుకాుయణం.
ఄఔుడ కొచ్చే సరికి చలాన్న గాలికి శరీయ శ్వాదం హరించి హాయి గొలుపుత్త కొతు శకిత ఏయడనట్ల
ట ంది. ఆంతలోనే మారా...
ఏభైనది? చుటూ
ట రికించాడు.
వాతావయణంలో మారు లేదు.

ఎంత త్మవరత ఄలాగే కొనసాగుతోంది.

అకాశన భబుఫల జాడ కూడ లేదు.

కాన్న ఇ పా
ర ంతం ఆంత శ్రతలంగా అహాాద బరింతంగా ఈందేమి? ఔవేళ్` తపోధనులు, భహాసిదు
ద లు వశంచు చోట ఆలాగే వమతిరేఔ
వాతావయణం వుంట్లందంటారు. ఆది ఎవరో మన్న పుంఖవుడు వశంచు తపో భూమి కాదు ఖద్వ! ఎండ వేడమి తట్ల
ట కోలేన్న ఄనేఔ
కిాజాత్మలు వనమభృగాలు అ పా
ర ంతాలో
ా గుంపుగా చ్చరి స్తద త్మరుత్మనానయి. ఔౄయ భృగాలేవీ అ రిసరాలో
ా కి రావటం లేదు.
కచిేతంగా ఆది తపో భూమి ఄయి వుండాలి.

అ భహన్నయున్న దయశన భాఖమం పుణమ రదం పా హయం. అ ైన తనకు ఄతిధమం లభిస్త
ు ంది. సందేహ న్నవృతిు కూడ
జరుగుత్మంది. ఇ విధంగా అలోచించిన ధనుంజయుడు సమీంలో ఏదయినా మన్న వాటిఔ గాన్న అశయ భం గాన్న ఔన్నస్త
ు ందేమోనన్న
గాలిసూ
ు ఫమలుదేరాడు.
భరికాసు మందుకళ్ళగానే యణశాల ఔటి ఔన్నంచింది. విశాలభైన భటిట దిఫఫమీద ఄందభైన యణశాల. ద్వన్న వెనఔ తట్ల
ట న
కొండవాగు ఔటి రశాంతంగా రవహస్ుంది. దిగువ నుండ యణశాలను చ్చరుకోడాన్నకి దదన్నమిది భటాతో కూడన విశాలభైన రాతి
భటా వరుస ఔన్నస్ుంది. ఆఔ అ రిసరాలలో ఄనేఔ పలవృకాాలు, ండన పలాలతో ఔనువిందు చ్చస్త
ు నానయి. దిఫఫను చుటిట ైన

కూడ ఄనేఔ పూలమొఔుల త్మఖలు వియ బూసిన పూలతో అఔరిాస్త
ు నానయి. యణశాల నుంచి ‘‘ఒం నభః శశవామ’’ ఄనే ంచాక్షరీ
భంతఱం భందర సాయంలో న్ననదిసూ
ు అ పా
ర ంతాన్నన పున్నతం చ్చస్ుంది. వింట్లంటే ఄలౌకిఔ బకిత భావం ఏయడుతోంది.

తన ఄంచనా వాసువభైనందుకు`

సంతసించాడు ధనుంజయుడు.

ఎవరో భహా తశాశలిమగు మన్నందు
ర న్న న్నవాసం ఄది. అమన దయశనం చ్చస్తకోవాలి. ఆఔ అలోచించ కుండా ఄశాం దిగాడు
ధనుంజయుడు. కొండ వాగు చెంతకు ఄశాాన్నన త్మస్త కళ్ళళ న్నళ్ళళ తాప్ంచాడు. తను మకం ఔయ చయణ్యలు రకాాళ్నం
చ్చస్తకునానడు. ఄశాాన్నన ఔ చెట్ల
ట మొదలుకు ఔటిట భటా ద్వరి వెైపు ఄడుగులు సారించాడు.

పాద యక్షలిన భటా వదదనే విడచి`

భట్టాకిు

ైకి వెళ్ళళడు.

ఄఔుడంతా చాలా రశాంతంగా వుంది.

దిగువ నుండ చూసిన ద్వన్న ఔనాన యణశా అవయణ భరింతగా శోబమమానంగా వుంది. చుటూ
ట పళ్ళళన ఎండ కాచి వడగాలి
వీస్త
ు నన ఆఔుడ మాతఱం చలి వాతావయణం నలకొన్న అహాాద బరితంగా వుంది. అవయణ ఄంతటా వియ బూసిన పూలతో ఎనోన
మొఔులు లతలు ఔనువిందు చ్చస్త
ు నానయి. స్తవిశాలభైన అ యణశాల వెదురుతో న్నరిభంచ ఫడ ైన తాటియాకు ఔఫడా
ా యి.
మక ద్వాయం తలుపు దఖాయగా మూసి వుంది.

లోన తాసి ంటరిగా వుంట్లనానడో లేఔ ధయభత్మన సమేతంగా కుట్లంఫంతో వుంట్లనానడో తెలీదు. రిసరాలో
ా ఎఔుడా భరో
భన్నషి జాడ లేదు. లోలి నుంచి మాతఱం శవ ంచాక్షరి విన్నసూ
ు నే వుంది. అ తపోధనుడ ఄనుభతి లేకుండా తను లోన రవేశంచ
లేడు. అమన ఎవరో గాన్న తస్తసలో వునానడు. తన మూలంగా తపో బంఖభైతే శాపాన్నకి గురి కావలసి వస్త
ు ంది. ఏం చ్చయాలో
తోచఔ కాస్తపు వాకిటో
ా నే తట టాయిసూ
ు న్నలుచునానడు ధనుంజయుడు.

ఆంతలో`

లోన ంచాక్షరి జ దీక్ష న్నలిచి పోయింది. ‘‘ఎవయఔుడ? వాకిట న్నలిచినది ఎవరు?’’ ఄంటూ ఄదే శాంత ఖంభీయ సాయం విన
వచిేంది.

‘‘సాామీ. ఄడవిలో ద్వరితప్ వచిేన బాటసారిన్న. తభ దయశనాయథం ఏతెంచిన ఄతిధిన్న.’’ వెంటనే ఫదులిచాేడు ధనుంజయుడు.
‘‘భంచిది నామనా. ఄతిధి దేవోబవ ఄనానరు. న్నవు మా ఄతిధివి. పాద రకాాళ్న జేస్తకున్న లోనకు వచిే విశాయంతి గైకొనుమ.
మందు ఖదిలో వలసిన ఔందమూలమలు పలమలు ఖంలో వుననవి. వలసినవి అయగించి కు
ా ద్వబధ త్మరుేకొన్న వెళ్ళ వచుేను.
యమభ’’ ప్లిచాడు భహన్నయుడు. దయాయథ హృదయుడగు అ తాసి ప్లుపుకు సంతసించాడు ధనుంజయుడు. చిననగా
తలుపున నట్ల
ట కొన్న లోనకు ఄడుగు టా
ట డు.

మందు ఖది చాలా దద ఖది.

ద్వన్నకి కుడ ఎడభలుగా యండు తలుపులేాన్న కిటిక్రలునానయి. గాలి వెలుత్మరు ధారాళ్ంగా లోనకు వస్ుంది. కుడ ఔు కిటిక్ర
సమీంలో నేలమీద దయబ చా రిచి చఔుగా ఔు వేసి వుంది. తల దిండు
ా వునానయి. ఄది సాామి వమన్నంచ్చ పానుగా
వూహంచాడు. ఖది భధమలో పేమ ఔయయతో చ్చసిన నాలుగు కురీేల భధమన ఔ ఎత్మ
ు ఫలా వునానయి. ఫలా మీద ఔ ఖంలో
చఔుగా కాలిేన ఔంద మూలాలు ఄనేఔ ండు
ా కామలు వునానయి. ఔునే లోటాతో బాట్ల భంచి న్నటి కుండ మూత టిట వుంది.
కాన్న అ ఖదిలో ఎవరూ లేరు. న్నరాభనుషమంగా వుంది. ఄవతల భరో ఖదిలోకి తలుపు లేన్న ద్వాయ ఫంధం ఔన్నస్ుంది. ఫహుశ అ
భహన్నయుడు ఄవతలి ఖదిలో ఈండొచేనుకునానడు. అమన్నన దరిశంచాలనే కుత్తహలంతో ఄట్ల వెళ్ళళ లోనకు తొంగి
చూసాడు. ఄంతే`

తన ఔళ్ళను నభభ లేనట్ల
ట గా`

చూస్త
ు ననది ఔలో న్నజమో ఄయథం గానట్ల
ట గా`

ఄలా మా
ల నడ పోయాడు.

లోన వుననది భన్నషి కాదు.

ను సయం.

దరాబసనం మీద జంఔ చయభం రిచి ద్వన్న మీద చుటట చుట్ల
ట కొన్న డఖ విప్ ఔనులు మూస్త కొన్న ధామనంలో వుంది. అ శ్వాత వయణం
పామ శరీయం మీద ఄఔుడఔుడా కాలిన గాయాలా
ా పుండు
ా ఔన్నస్త
ు నానయి. ధనుంజయుడు విభా
ర ంతి చెంది చూస్త
ు నానడు.
ఆతనవరు?

న్నజంగా సయ రూపుడైన మన్న పుంఖవుడా? లేఔ తనను ఄంతం చ్చమనంచిన నాఖ రాజు కుటిల నానఖమా? ఇ నానఖమ
నాఖ రాజేనా! నాఖ రాజుకి ఄయిదు శయస్తసలుంటామంటారు. ఆతడు ఔటే శయస్తస ఔలిగి వునానడు. వంటి మీద అ పుండు
ా
ఏమిటి? ఏమీ ఄయథంగావటం లేదే. ఏభైనటిక్ర తను ఄరభతుంగా వుండుట భంచిది.

అలోచిసూ
ు ఎలా వెళ్ళళడో ఄలాగే న్నశశఫధంగా వచిే ఔ అసనం మీద కూరుేనానడు. ఆంతలో లోలి నుంచి తిరిగి భందర సాయంలో
ఄదే గొంత్మ విన్నంచింది. సయం మానవ భాషలో మాటా
ా డుతోంది.

‘‘ఏమి నామనా. లోన్నకి వచిేనావా?’’ ఄనడగింది.

‘‘వచిే, అసీనుడనైతి సాామీ’’ వెంటనే ఫదులిచాేడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్నకు ఄతిధి భరామదలు చ్చమనశకు
త డను నామనా. న్నకిషటభైన పలమలో ఔందమూలమలో ఔడుపాయ భుజంపుమ.’’

‘‘క్షమించండ సాామీ. ఎదురుగా ఖృహస్త
థ లేకుండా భుజంచుట ధయభ యుఔతమ కాదు ఖద్వ. ఔ సారి తభ దయశన భాగామన్నన
ఄనుఖయహంచండ.’’

‘‘ఄలాగునే నామనా. నేను వచెేదను. కాన్న నను గాంచి న్నవు బమ డ కూడదు స్తమా. న్నక్ష ఄకాయమ నరుే వాడను
కాను.’’
‘‘ఄలాగే సాామీ.’’

కొన్నన లిుల తరాాత`

నభభదిగా పాకుత్త మందు ఖది గుభభంలో కొచిేంద్వ సయం.

మందే అ సరాన్నన చూసాడు గాఫటిట ధనుంజయుడు బకిత భావంతో లేచి న్నలఫడ నభసురించాడు. ఄయితే ధనుంజయున్న
చూడగానే సాథణువెై పోయింద్వ సయం. ఄఔుడ అగి పోయింది.

‘‘హ భహశా... శంఔరా.... నేను ఏమీ చూచుచునానను’’ ఄంటూ ఄరమతనంగా మాటలు వెలువడా
ా యి.

భరొఔు మారు విసభయాన్నకి గుయయామడు ధనుంజయుడు. అ ను సయం ఏభంట్లందో ఄయథం కాలేదు. ఄంతలో సయం
మందుకొసూ
ు ` ‘‘ఄరు
ు నా... విజయా... పాయథ.... కిరీటి... ఏమి నా భాఖమమ. న్నవు నను జూడ వచుేటయా.... ఆది న్నజమా...’’
ఄన్న ఄంట్లంటే` అ లుకులను ఎలా ఄయథం చ్చస్తకోవాలో ధనుంజయున్నకి తెలీలేదు.

‘‘సాామీ. మీరు నను జూచి పాండవ భధమమడనన్న బరభ డుత్మననట్ల
ట నానరు. నేను పారు
థ డను కాను సాామీ’’ ఄనానడు
‘‘పారు
థ డవు కావా....?’’

‘‘కాను సాామీ. కాన్న అ వంశజుడనే.’’

అ మాటలు అలకించిన భరు క్షణమే`

ఔట్టటదుట వునన సయ రూం ఄదృశమభై`

అ సాథనంలో ఔ తాసి రతమక్షభయామడు.

అమన మక భండం దివమ తేజస్తసతో రకాశస్ుంది. న్నడు పాటి జుత్మ
ు ను వెనకుు లాగి కొపున మడ వేస్తకునానడు. నాయ

ఫటటను దట్టటగా బిగించి ఔటా
ట డు. ంటి మీద వేరే ఏ అచాఛదనా లేదు. శామభ వయణ మేన్న ఛామ. నుదుట విభూది రేకలు, ఛాత్మకి
ఄడాంగా జంధమం పోగును ఫటిట అమన ఫరహభణోతుమడన్న తోచింది. భడలో రుద్వ
ర క్షమాల చ్చతిలో జమాల వునానయి. భంచు
ఔనాన చలాన్న రశాంతభైన చూపులతో చూడగానే నభసురించాలన్నప్ంచ్చ దివమ రూం. కాన్న చందు
ర డలో భచేలా
ా అ
భహన్నయున్న వంటి మీద పుండు
ా ఔన్నస్త
ు నానయి. అమన ఔ భహా వామధి ఖయస్త
ు డు. కుషు
ట రోఖ పీడత్మడు. ఄంతటి తఃశాశలికి
ఇ వామధి ఏమిటో ఄయథం కాలేదు. ఄయినటిక్ర`

చెంత కళ్ళళ

వినమ
ల డై`

పాద్వభివందనం చ్చసాడు ధనుంజయుడు.

ఄతడ వినయాన్నకి మగు
ధ డవుత్త` ‘‘అయుషాభన్ బవ... ఄభీషట సిదిధయస్త
ు ... ఆషట కామామయథ సిదిధయస్త
ు . లే నామనా’’

ఄంటూ

ఄశ్రయాదించి భుజాలు టిట లేపాడా మన్న పుంఖవుడు.

ఄపుడు కూడ అశేయమ సంబరమాలనుండ ఫమట డ లేకుననట్ల
ట గా ధనుంజయున్న మఖాయవింద్వనేన విసభమంగా
వీకిాస్త
ు నానడు.
‘‘అశేయమమ. భహద్వశేయమమ. చరితఱ పునరావృతభవునంటే ఆదియేనేమో. ఄన్నన విధాలా శుబ క్షణ్యలతో ఄచుే గుదిదనట్లల
అ భహా వీరుడు పారు
థ న్న లాగే వునానవు నామనా. నభభ లేకునానను. న్నవు విజయుడవేననుకొన్న బరమించి పోతిన్న’’ ఄనానడు.

ఇసారి భరింత విసభయాన్నకి గుయయామడు ధనుంజయుడు. చూస్త
ు ంటే తన ఔనాన పొడఖరిలా స్తమారు ఎన్నమిది ఄడుగుల ఎత్మ
ు
వునానడీమన. అైన తనకు ఄరు
ు నుడు బాగా తెలిసినట్ల
ట మాటా
ా డుత్మనానడు. ఇమన వమస్త ఎంతయి వుంట్లంది? ఏ
కాలం వాడు? ఎవరీ తాస్తుమడు? వూహకు ఄందటం లేదు.

‘‘సాామీ. తభకు పాండవ భధమమడు తెలుస్తనా?’’ సందేహ న్నవృతిు కోసం ఄడగాడు. కాన్న అ రశనకు ఫదులు చెకుండా`

‘‘న్న నాభ ధ్యమం ఏమిటి? ఎచటి వాడవు నామనా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘సాామీ. ననున ధనుంజయుడంటారు. ఇ యతన గిరి ధరా చఔయమ నేలు ధయభతేజ రభువుల వారి కుమారుడను.
రాకుమారుడను. చందర వంశ స్తక్షతిఱయుడను.’’

‘‘ఄయథభైనది నామనా. న్నవు పారు
థ న్న వంశజుడవే. యమభ అసీనుడవు ఔమభ’’ ఄంటూ తానఔ అసనం మీద కూచునానడు.
ఎదురుగా భరో అసనాన్నన ఄలంఔరించాడు ధనుంజయుడు. ఆఔ ఈండ ఫటట లేఔ భరో సారి తన రశనను విన్నప్ంచాడు.

‘‘సామీ. తభకు ఄరు
ు నుల వారు తెలుసా?’’

‘‘తెలుస్త నామనా.’’ ఄనానడు చితుంతో.

ఖత కాలపు జా
ు కాల పొయలేవో ఔదులాడ చితుమను వామకుల రిచినట్ల
ట అమన మకభండం తెలిమజేస్ుంది. భాయంగా
న్నటూ
ట రిే చెపాడు.
‘‘ఔు ఄరు
ు ను డేమిలే నామనా. అమన ఏకైఔ కుమారుడు స్తబద్వ
ర దేవి తనయుడైన భహా వీరుడు ఄభిభనుమడును తెలుస్త.
ధయభ మూరిత ధయభజుడు భహా ఫలశాలిమగు భీభ స్తనుడును వారి స్దయి నకులసహదేవులును తెలియు. పాండవులే కాదు,
కురు సామా
ల జామన్నన ఏఔచఛతా
ఱ దితమంగా రిపాలించిన స్తయోధన చఔయవరిత అమన స్దయి ఄందరూ తెలియును.
ఫలరాభఔృషు
ణ ల వారి ఫంధు వయామను తెలియు. కురు వృదు
ధ డగు భీషాభ చారుమల వారు న్నతి కోవిదుడగు విదురుడు, భహా
ద్వత ఔరు
ణ డు, విఔరు
ణ డు శకున్న శలామది విశషట రమఖులందరూ నాకు తెలిసిన వారే.

బాలమమ నుండ కౌయవులు, పాండవులతోడ ఔలిసి క్ష గురువు చెంత విద్వమభామస మొనరిే ఄసుళ శసాుళది సభసు విదమలు
ఄబమసించిన వాడను గాన నాకు ఄందరునూ తెలిసిన వారే. ఄంతియే కాదు స్తమా, నభూతో న బవిషమతి ఄననట్ల
ట గా
దునన్నమిది దినమలు సాగిన భహా సంగా
ా నన వాడన్న. నాకు తెలిమన్న వాయవరు
య భమ కురు క్షాతఱ యణ యంఖమన పాలొ
నామనా. కాదంటే`

కాల రవాహమ ఎవరిన్న దేన్నక్ర శాశాతమగా వుంచదు. ఄందరూ పోయినారు. నేను మాతఱం మిగిలే వుంటి. ఔలియుగాంతం వయకు
ఈండ వలసిన వాడనే. చియంజీవినను నాకు యిది వయమో శామో నాక్ష తెలీదు. ఔయభపలం ఄనుబవింఔ తదు.’’ ఄంటూ
ఄరమతనంగా ఔళ్ళలో న్నలిచిన న్నటిన్న త్మడుచుకునానడు. చివరి మాటలో
ా గొంత్మ తడుమారింది. తెలిమన్న వేదన యేదో అ
తాసి గుండలిన తాకి చింతా కాయంత్మడన చ్చసింది.

అ తాసి మాటలు ధనుంజయున్నకి ఄయథభై కూడ ఄయథం గానటేట వుంది. నాటి కురుక్షాతఱ సంగా
ా నన హమా
య భమన పాలొ
హమీలందరూ తనకు తెలుస్తనంట్లనానడు. స్తమారు ఄయిదు వందల సంవతసరాల కియతం మాట. ఔ భన్నషి ఆంత కాలం
జీవించుట సాధమమేనా? ైగా ఔలి యుగాంతం వయకు ఈండ వలసిన వాడనే ఄంట్లనానడు. ఄంటే యుఖంతం వయకు జీవించ్చ
వుంటాడా? అంజనేమ, రుశు రాభ, మాయుండేయాది చియంజీవులో
ా ఇమన కూడ ఔడా. ఄయితే ఎవరీమన?

ఄనేఔ రశనలు క్ష సారి ఈదయించి ఈకిురి బికిురి చ్చస్త
ు ండగా ఄమామఔంగా చూసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘సాామీ. తభరు ఆంత చెప్నా మీ నాభ ధ్యమం ఏమిటో, మీయవరో గురితంచ లేకునన సాామీ. అ వివరాలు కూడ చెపేు
సంతసించెదను’’ ఄనానడు.

‘‘ఏమి నామనా? చందర వంశ క్షతిఱయుడవు, పారు
థ న్న సంతతికి చెందిన వాడవు. మీ పూరీాకుల గాధలు వినలేద్వ?’’ భనస్త ఔలత
బాయకుండా దృఢ రుే కొంటూ శాంత చితుంతో ఄడగాడా తాసి.

‘‘ఏదో అనోట ఇనోట వినటమే గాన్న పూరితగా తెలిమదు సాామీ. వామస భహరు
ా వారు భాయత భాఖవత కావమమను యచించియన్న
వింటిన్న గాన్న చదువుటకు వాటి వా
ర త త్మ
ఱ లేవీ లభించ లేదు మాకు.’’

‘‘ఏభంటివి నామనా. వామస్తల వారు నాటి చరితఱను భాయత, భాఖవతమను పేయ అ గాథను ఖయంథసథమ చ్చసినారా?’’

‘‘ఄవును సాామీ.’’

‘‘అహాాఁ... వామస భహరు
ా ల ఔృషి ఔడు శాాగన్నమమ ఖద్వ. బవిషమ తరాలకు తన యచన మూలంగా భహోకాయ మొనరిేనారు.
ఄయితే విను నామనా. నాది ఏభంత గొ చరితఱ కాదు. సద్వఫళహభణ వంశంలో జన్నభంచి ఈననత చరిత్మ
ఱ డనై వుండ కూడ ఘోయ
తప్దమ చ్చసి హీన చరిత్మ
ఱ డనయినాను. ననున ఄశాతా
థ భ ఄంటారు. కురు పాండవులకు ఄసుళ శసాుళది సభసమ విదమలు
నేరిన గురు దేవుడు దోరణ్య చారుల వారి కుమారుడను’’ ఄనానడు.

‘‘ఄశాతా
థ భ?’’ ఄరమతనంగా లికాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవునానమనా. ఄశాతా
థ భనే. దోరణ సంబవుడైన భదీమ జనకుడు ఘోయ తస్తస చ్చసి శవున్న భప్ంచి చియంజీవి మగు
కొడుకు కావలెనన్న వయం పొందినాడు. అ వయమన జన్నభంచిన వాడే ఇ ఄశాతా
థ భ’’

‘‘భరి ఇ కుషు
ణ వామధి ఎలా సంఔయమించినది సాామీ?’’

‘‘సంఔయమించినది కాదు నామనా. నా ఘోయ తప్ద్వలకు పలితంగా శ్రయఔృషణ వారి నుండ నాకు లభించిన శాం. ఔలి యుగాంతం
వయకు ఇ వామధిన్న ఄనుబవింఔ తదు. మా వంశ గౌయవాన్నన కుల తిఱషటను ఆనుభడం జేయు చియంజీవి మగు తనయున్న
ఫడసినందుకు భదీలో జనకుడు అనందించినాడు. కాన్న అ అచారుమన్న అశలు ఄడయాశలు జేసి భదీమ చియంజీవతామను
వమయథ రుచు కొన్న ఘోయ పాతఔమ గావించి పాప్ నైతిన్న. కావున నగు బాట్ల నుండ తప్ంచు కొనుటకు మకమ చాట్ల చ్చస్త
కొన్న అ నాటి నుండ సయ రూమన ఄజా
ు తమగా ఖడుపు చునానను. ఆపుడు కూడ న్నను పారు
థ న్నఖ నంచి న్నజ రూపు
ధరించినాడను.’’

‘‘నభభ శఔమమ గాకుననది. తపో ధనులెైన మీరు తెలిసి కూడ ఄంతటి పా కాయమమ ఏమీ జేసినారు. శ్రయఔృషు
ణ న్న శాపాన్నకి ఎలా
గుయయామరు?’’‘‘చెబుతాను నామనా. కాన్న ఄతిధిగా వచిేన న్ననున కూరుేండ ఫటిట మాటలాడుచునానను. అఔలితో వచిే
వుందువు. మందు పలమలాయగించిన ప్భభట తెలిదను.’’

ఄశాతా
థ భ ఄబమయథన మేయకు యండు పలమలు తిన్న, న్నరు తాగాడు ధనుంజయుడు. ఖతాన్నన వివరించాడు ఄశాతా
థ భ.

‘‘అ నాడు కురుక్షాతఱ సంగా
య భ భందు ఏమి జరిగినది? ధయభం ఎవరి కాాన వుననది? ఄందరిక్ర తెలుస్త. ఄయినటిక్ర కౌయవుల
కాాన న్నలిచి యుదధమన పోరాడుత్మనానయంటే కాయణమ క్షవలమ బృత్మమ ధయభం. ఄతియథ భహాయథులు కురువృదు
ధ లు ఄంతా
దురోమధన సాయాభౌమన్న విజమం కోసం శత విధాలా పోరాడన పలితం దఔు లేదు. లక్షలాది సైనమం నశస్ుంది. కురు వృదు
ధ లు
ఄతియథ భహా యథులు ఎందరో నేలకొరిగిపోయారు. యుదధం మగింపు కొస్ుంది. కౌయవులు ఒటమి పాలవుత్మనానరు. అ
సభయాన రాజ బకిత బృత్మమ ధరాభలు నాలో ఄత్మసతాసహం చూప్ంచాయి. పాండవులు కురు క్షాతఱంలో విజయులెైనటిక్ర వారికి
వాయస్తలుండ కూడదు. పాండు వంశం న్నరీాయమం కావాలనన ఔసితో తల వంపు తెచ్చే ఘాత్మఔమనకు డ ఔటిటనాను. నామమ
ధయభమను విడచితి, దయా ద్వకిాణ్యమదులు భరిచితి. ఫరహభణుడై వుండ కూడ యుదధన్నతికి విరుదధమగా ఔౄయ కాయమమ జేసితి.
గాఢ న్నదర మందునన ఈ పాండవుల కుత్మ
ు ఔలు కోసి వధించితి. పాండవుల ద్వారా దౌరత్మ దేవికి ఔలిగిన సంతానమే ఈ

పాండవులు.

ఄంతటితో అఖలేదు నేను.

ఈతుయ ఖయబసథ శశువును జంపుటకు, భు
ర ణ హతమకు తెఖ ఫడ హీన చరిత్మ
ఱ డనైతి. అ శశువు ైకి అగేనయాసుళమను రయోగించితి.
సభయాన్నకి ఔృషణ యమాతభ ఄడు
ా డ అభ ఖయబసథ శశువును కాపాడనాడు. లేకునన పాండు వంశం అనాడే న్నరీాయమభయేమది. అ
శశువే పారు
థ న్న భనుభడు ఄభిభనుమన్న కొడుకు రీకిాత్త
ు . అ రీకిాత్త
ు నుంచ్చ మీ వంశ

వృదిధ జరిగినది.

నేను గావించిన ఔౄయ కాయమమకు రతిగా ఔలి యుగాంతం వయకు భహా వామధితో బాధ డభన్న ఔృషణ బఖవానుడు నాకు
శామిచిేనాడు. అ శాపలమే నాక్ర కుషు
ట వామధి.’’ ఄంటూ వివరించాడు బాధా తు హృదమంతో.

ఄశశతా
థ భ చెప్న శా వృతా
ు ంతం విన్న విస్త
ు పోయాడు రాజ కుమారుడు ధనుంజయుడు. రభు బకిత చేరిలిా తభ వంశాన్నక్ష
హాన్న చ్చసిన దోషి ఆపుడు తన ఎదురుగా వునానడు. కాన్న అ నాడు ఘోయ పాం చ్చసిన తరాాత శాేతుపు
ు డయామడు.
శాేతా
ు పాన్నకి మించిన పా
ర మశేతుం లేదంటారు. అ ైన ఄపాయభైన శవ బకితతో మన్న వృతిులో వునానడు. నాటి తన పాపాలు
రిహాయభైనటేట. ఆపుడు విచారిం న్న లేదు. తభ వంశ మూల పురుషులను చూసిన భహాన్నయుడీమన.

‘‘సాామీ. ఖతమను తలచి చింతిం న్న లేదు. మీరిపుడు యభ వితఱభగు మన్న వృతిులో వుంటిరి. మీ వంటి భహన్నయుడు
మా యతనగిరి రాజమమన వశంచుట మాకు సంతోష ఔయమ. నేను సఔల విదమలు ఄబమసించితి కాన్న ఄసుళ విదమ బోధించు గురువు
లభించలేదు...’’ ఄంటూ ధనుంజయుడు ఏదో చెబోత్తండగా, చ్చయి ఎతిు వారించాడు ఄశాతా
థ భ.

‘‘నామనా నాకు న్న ఈదేదశమ ఄవఖతభైనది. ఄసుళ విదమ నేరుేకోవాలన్న అశ డుత్మనానవు. ఄవునా?’’ ఄనడగాడు.
ఄవునననట్ల
ట తల ంకించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్న కోరిఔ పలించదు నామనా.’’

‘‘పలించద్వ సాామీ?’’

‘‘ఄవును. పలించదు. ఄసుళ విదమ తెలిసిన వాయంతా ద్వాయ యుగాంతాన్నకి ఎవరూ మిగిలి లేరు. సు ఊషులతో బాట్ల
యశురామల వారు మాయుండేయుల వారు భరి కొదిద భంది వునానరు. ఄంతా దివమ పురుషులు భహా తససంనునలు. నా
జనకుడు దోరణ్యచారుమల నుండ ఄసుళ శసాుళది సభసు విదమలు నేరిేన వాడన. ఄయినటిక్ర బోధిం జాలను. ఔలి యుఖంలో
రయోఖ ఈ సంహయణ్యది ఄసుళవిదమలేవీ బోధిం రాదనన న్నమభమననది. భహన్నయులు విధించిన న్నమమాలను ఈలాంఘించి
న్నకు ఄసుళ విదమలు బోధిం లేను. అైన మాయణ్యయుధమలెైన ఄసుళమలను రయోగించుటకు అ విమద తెలిసిన రతమరిథ
శత్మ
ఱ వుండాలి గాద్వ...,, లేరు. కావున విలమం సృషిటంచ్చ ఄసుళ విదమల కోసం అశ డకు నామనా. వాటితో న్నకు న్న లేదు.’’

ఄశాతా
థ భ హతో దేశం సభంజసం గానే తోచింది ధనుంజయునకు.

‘‘చితుమ సాామీ. తభ ఄజా
ు నువరితన్న. ఆఔ మకమమగా యండు సంశమమలు నాలో మిగిలి వుననవి. మీరు సయాజుులు. నా
సంశమ న్నవృతిు జేసిన ఆఔ మీ ఏకాంతమనకు బంఖమ ఔలిగించఔ నా మాయామన ఫమలుదేయఖలను’’ ఄనానడు.

ఄశాతా
థ భ రసననంగా చూసాడు.

కొదిద క్షణ్యలు ఔను మూస్తకొన్న`

జా
ు న దృషిటలో ఄవలోకించాడు.

‘‘న్న సంశమమ ఏమిటో ఖయహంచితిన్న నామనా’’ ఄనానడు.

‘‘న్నననటి సంధామ సభమమన ఔ ఄదుబత సౌందయమ రాశన్న ఖరుడ కిా నుండ కాపాడనావు. అభ ఄంతలోనే ఔనుభరుగైనది.
అభ ఎవయననది న్న మొదటి సంశమమ. ఄవునా?’’ ఔనులు తెరిచి చూసూ
ు ఄడగాడు.

‘‘ఄవును సాామీ.’’ ఄనానడు విభా
ర ంత్మడై చూసూ
ు ధనుంజయుడు.

‘‘అభను యండో సారి కూడ జూచినావు ఖద్వ.’’

‘‘లేదు సాామీ.’’

‘‘బాగుగా జుప్ుకి తెచుే కొనుమ. సంంగి స్తవాసనలు, డఖ విప్ ఄడుత్త న్ననేన వీకిాంచిన శ్వాత నాగు...’’

‘‘అ మాట న్నజమ సాామీ. శ్వాత నాగును జూచితిన్న. కాన్న....’’

‘‘కాన్న గురితంచ నైతివి. న్నవు గాంచిన అ స్తందరియే శ్వాత నాగు. అభ నాఖ ఔనమ.’’

‘‘నాఖ ఔనామ....’’

‘‘ఄవును. ఄందుక్ష ఖరుడ కిా అభను, అభ చెలిఔతెులను టిట బకిాంనంచి తరిమినది. అభ సాధాయణ నాఖ ఔనమ కాదు. అభ
నాభ ధ్యమమ ఈలూచీశారి. నాఖ లోఔమనకు న్నవు రవేశంకుండా న్ననున ఆఔుటాపాలు చ్చస్త
ు నన నాఖరాజు భహా దుభడ
కుమాయత ఇ ఈలూచీశారి. న్నను తన్నవి త్మరా వీకిాం నంచి శ్వాత నాగుగా మారినది.’’

ఄశాతా
థ భ చెప్ంది విన్న`

విసభమం చెంద్వడు ధనుంజయుడు.

ఈలూచీశారి మఖధ భనోహయ దివమ రూం భనస్తలో భదులుతోంది. ఎంత పొయబాట్ల జరిగినది. ఄపుడే అభను గురితంచి
రిచమం చ్చస్తకుంటే ఎంత బాగుండును. పామలతో భరో సభసమ ఎందుఔన్న ఄపుడు తన ద్వరిన వచ్చేసాడు. ఆపుడు ఔద్వ
ఄసలు విషమం విశదభైనది. అభ దయశన భాఖమం తిరిగి లభిస్త
ు ందో లేదో...

‘‘చింతించకు నామనా. అభ రిచమం న్నకు లభిస్త
ు ందిలే.’’ భనస్తలో మాట ఖయహంచినట్ల
ట దయహాసంతో చెపాడు ఄశాతా
థ భ.
తిరిగి తనే వివరించాడు.

‘‘న్న యండో సంశమమ దివమ నాఖభణ గురించి. శయ భ దమాదులకోరిే నాఖ లోఔమను వెదుకుచూ ఫమలు దేరిన శయ భ
పలిస్త
ు ంద్వ! దివమ నాఖ భణన్న తెచిే తండరన్న కాపాడుకోఖలవా లేద్వన్న చింతిం న్న లేదు నామనా. ఔష్టట పలి ఄనానరు. న్న శయ భ
వృధా పోదు. ఆంతకు మించి చెవలసిన న్న లేదు.’’

‘‘ఔృతజుుడను సాామీ. చివరిగా నేను సహామదిరకి చ్చరు మాయామను సూచించండ చాలును. నేను ఫమలుదేరు చునానను’’ ఄంటూ
లేచాడు ధనుంజయుడు.

ఄశాతా
థ భ కూడ లేచి దఖాయ కొచాేడు.

ధనుంజయున్న మదమాయజూసూ
ు `

భుజాలమీద చ్చత్మలేసాడు.

‘‘న్నను జూడ నాటి ఄరు
ు నుడే ఔనుల మందు సాకాాతురించినట్ల
ట ననది. ఖతమ గురుత్మ చ్చస్త
ు ంటివి నామనా. యణ యంఖమన
శత్మ
ఱ వు గుండలు ఄదిరేలా శంకమను పూరించి గాండీవమను ఎకుు టిట ఆరు చ్చత్మలా శయమ సంధించు గాండీవి అ వఔయ
రాఔయభం జుప్ు కొస్త
ు ననది నామనా. యోఖ కాయకుడవు. చరితఱను సృసిటసాువు. వెళ్ళళ యమభ నామనా.

ఆఔుడ నుండ ఈతుయ దికుుగా ఄయిదు యోజనాల దూయం వెళ్ళతే ఔ భహా ధాన్నన చ్చరుకుంటావు. నువుా రాజ మాయాన ఄట్ల
రయాణంచి వుండవు. మీ రాజధాన్న యతన గిరి నుండ ఫమలు దేరిన ఇ భహ ధం త్మయం వెంట

ఈతుయంగా సాగి

తరాాత ఖతి మారుేకొన్న చంపా పుయం మీదుగా ఇశానమంగా వెళ్ళళ సహాదిర యాత శ్వయణన్న చ్చరుకుంట్లంది. ఄటనుండ సహామదిర
నానుకొనే త్తరుగా మాళ్వ రాజమం చ్చరి ఄఔుడ నుండ వింధామటవి మీదుగా వింధమ యాతాలను ద్వటి ఈతుయంగా సాగుత్మంది.

సహాదిర శ్వయణలో భీభ శంఔరుడు వెసిన సహాదిర శకరాన్నకి భీభశంకయ శకయభన్న పేరు. యథచకాయలను పోలి కొండలు వుననందున యథా
చలే ఄన్న ఄంటారు. ఄఔుడకి చ్చరుకోడాన్నకి ఄట్ల చంపాపుయం నుండ వస్తు ఔ మాయాం చీలి సహామదిర యాత శ్వయణ మీదుగా భీభ శంఔయ
శకరాన్నకి చ్చరుస్త
ు ంది. మీ తండర గారి వెంట సరివాయంగా న్నవా మారా
ా న ఖతంలో సాామిన్న దరిశంచి వుంటావు.

ఆపుడు న్నవు చ్చరుకునే రాజ మారా
ా న శేభంగా వెళ్ళళతే రేపు సామం కాలమనకు సహామదిర యాత శ్వయణన్న చ్చరుకుంటావు.
ఄఔుడ ఄంబాపుయభన్న చినన గా
య భం వుంట్లంది. రాతిఱకి ఄఔుడ భజలీ చ్చయుట భంచిది. ఄఔుడ నుండ భీభ శంఔయ శకరాన్నకి

భరోమాయాం వుంది. యండు దినమలు యాత శ్వయణ మీది మాయాంలో రయాణస్తు ఖమామన్నన చ్చరుకోఖలవు’’ ఄంటూ వివరించాడు.

అ మాటలు శయ దధగా విన్న గురు
త ట్ల
ట కునానడు ధనుంజయుడు. ఄశాతా
థ భ చయణ్యలకు భరోసారి రణమిలిా ఄశ్రయాచనం త్మస్తకున్న
ఫమలుదేరాడు. ఄతడన సాఖనంపుటకు భటా మాయాం వయకు వచాేడు ఄశాతా
థ భ. చివయగా`

‘‘నామనా ధనుంజయా. న్నవు ఄడఖకునననూ న్నకు యండు మకమ విషమమ తెలుపుచునానను. రయాణభందు తాయసిలిాన న్న
మిత్మ
ఱ డు తిరిగి న్నను చ్చరుకుంటాడు. జీవి తకాలం న్నకు తోడుగా వుంటాడు. ఆఔ యండవ విషమం మకమభైనది.

ఆది ఔలికాలం. సాాయథరులెైన మానవులు కొందరు కుటఱలు కుతంతా
ఱ లు సాగిస్త
ు ంటారు. నామమ ధరాభలు న్నతి న్నమమాలకు
తావుండదు. తాయలోనే మీ యతనగిరి ఔ భహా యుద్వ
ధ న్నన చూడ బోతోంది. ఄరభత్మ
ు డవెై చరింపుమ. విజయోసూ
ు . పోయి
యమభ నామనా.’’ ఄంటూ దీవించాడు.

భరో సారి రణమిలిా`

చయచరా భట్ల
ా దిగి వచ్చేసాడు ధనుంజయుడు.

తన ఄశాాన్నన ఄధిరోహంచాడు.

ఈతుయ దికుుగా పోన్నసూ
ు భటా వెైపు చూసాడు.

ఄటిక్ష సయ రూంగా మారిన ఄశశతా
థ భ, తన ఄశయ భంలోకి న్నషుళమిసూ
ు ఔన్నంచాడు.

పొదు
ద డభట వాలుతోంది.

ఔళ్ళళలు బిగించి ఄశాాన్నన శయవేఖంతో రుగతిుంచాడు. ఄయితే చివరిగా ఄశశతా
థ భ చెప్న యండు విషయావ దే దే
గురు
త కొసూ
ు నే వునానయి. ఔటి సంతోషం ఔలిగించ్చదే. రయాణంలో రిచమభైన వాడంటే మిత్మ
ఱ డు ఄరు
ణ డే. ఔ పూట
రిచమంలోనే మిత్మ
ఱ డగా తనకంతో దఖాయయామడు. ఄతడు తిరిగి వసాుడన్న జీవితకాలం తనతో వుంటాడంటే ఄంత ఔనాన
అనందం ఏమంట్లంది? కాన్న... యతనగిరి ఔ భహా యుద్వ
ధ న్నన చూడబోతోందంటేనే అశేయమంగాను భనస్తకు వేదన గాను వుంది.

తన జనకున్న పాలనలో యతనగిరి రజలు శాంతి స్తభికాాలతో స్తకంగా వునానరు. సైన్నఔ యంగా చాలా శకిత వంతభైన రాజమం
తభది. ఄలాంటి యతనగిరి ై మటటడ జరిపేంత తెగువ, ధైయమం ఖలిగిన శత్మ
ఱ రాజులు ఎవరునానరు? ఄయితే`

ఔుటి మాతఱం న్నజం. రిసిథత్మలు శత్మ
ఱ వులకు ఄనుకూలంగా వునానయి. రభువు పుటట వరణంతో శకిత హీనుడై రాజ భందిరాన
పానుకు రిమితభయామడు. యువ రాజు రాజధాన్నలో లేడు. శత్మ
ఱ వులు ఇ రిసిథతిన్న తభకు ఄనుకూలంగా భలుచుకునే
ఄవకాశం లేఔ పోలేదు. అ శత్మ
ఱ వులు ఫమట వారా, ఄంతయాతంగా వుంటూ వెనున పోట్ల పొడచ్చ వారాన్న తెలియాలి. ఏది
ఏభైనటిక్ర తను దివమ నాఖభణతో తారిత ఖతిన్న రాజధాన్నకి చ్చరుకోవటం భంచిది. రిసిథత్మలు విషమించ కూడదు.

ధనుంజయున్న అలోచనలతో సంఫంధం లేనట్ల
ట ఄశాం ఖరుడ శయ వేఖంతో ఄడవిలో ఈతుయ దికుుగా దూస్తకు పోత్తనే వుంది.

***************************

భీభ శంఔయ క్షాతఱం.

ద్వాదశ జోమతిరిాంగాలలో ఔటగు ఇ క్షాతఱం గురించి శవ పురాణంలో వుంది. సథల పురాణం కూడ ఄదే చెపు
ు ంది. భీమాస్తరుడనే
రాక్షస్తన్న సంహరించ్చందుకు శంఔరుడు ఆఔుడ జోమతిరిాంఖంగా రకాశంచాడు.

రావణ ఫరహభ స్దరుడైన కుంబ ఔరు
ణ న్నకి ఔయుటి ఄనే యక్షసికి జన్నభంచిన వాడు భీమాస్తరుడు. ఄతడకి ఢాకిన్న, శాకిన్న ఄన్న
ఆరువురు భాయమలు.

తన తండర, దతండు
ర లు, తాతలు, ఫంధు వయాం ఄంతా రాభరావణ యుదధంలో భయణంచాయన్న, శ్రయహరి ఄవతాయమే

శ్రయరాభచందు
ర డన్న తెలుస్తకునానడు. శ్రయహరి మీద దేవతల మీద రత్మకారేచేతో ఄనేఔ సంవతసరాలు ఫరహభను గూరిే ఘోయ
తస్త చ్చసి ఄన్నన లోకాలో
ా ను తన ఔనాన ఫలవంత్మడు వుండ కూడదన్న వయం పొందుతాడు. అ వీయ ఖయాంతో దేవతలైకి
దండతా
ు డు. మన్న వాటిఔను ధాంసం చ్చసాడు. పాతాళ్ రాజ దంత్మలిన ఫంధించి చెయలో వుంచాడు. లోకాలను ఄలాఔలో
ా లం
చ్చసాడు.

ఄట్ల వంటి భీమాస్తరున్న సంహరించ్చందుకు శంఔరుడు సహామదిరై జోమతిరిాంఖంగా అవియబవించాడు. శవున్న కోయధానం భీమాస్తరున్న
బసభం చ్చసింది. ఄంతే కాదు, ఄతడ ఄనుచయ ఖణ్యలిన కూడ దఖధం చ్చసి బసభరాస్తలుగా చ్చసింది.

ఄపుడు భీమా స్తరుడ భాయమలయిన ఢాకిన్న, శాకిన్నలు సద్వశవున్న శయణు వేడుకున్న అమన ఔృపా ఔటాక్షంతో శ్వష జీవితాన్నన
సాామి స్తవలో ఖడపారు. అ విధంగా అ పా
ర ంతం ఢాకిన్న, శాకిన్న వనంగా రసిదధభై కాలఔయభంలో ఢాకిన్న వనంగా సిథయ డంది. ఆఔ
బూదిద కులుగా మారిన రాక్షస్తల దేహాల నుంచి ఎనోన ఄరుదైన వనమూలిఔల న్నచ్చే మొఔులు, వృకాాలు, త్మఖలు
అవియబవించాయి. ఆది భీభ శంఔయం జోమతిరిాంఖమనకు సంఫంధించిన పురాణ గాధ. దీన్నకి న్నదయశనంగా తయ తరాలుగా అలమ
పా
ర ంతంలో ఄడవి నుండ ఄరుదైన వన మూలిఔలిన తెచిే ఄమభకునే అటవికులు అ పా
ర ంతంలో ఔన్నసాురు. ఄయితే`

సహాదిర యాత శ్వయణన్న ఄనుకొన్న నాలుగు దికుులా వునన ఄటవీ పా
ర ంతాలో
ా సింహ శారు
థ లాది ఔౄయ భృగాల సంచాయం ఄధిఔంగా
వుండేది. సాామి దయశనాయథం వెళ్ళళ బకు
త ల మీద, రాజ మాయాన వెళ్ళళ వాహనాల మీద ఄవి తయచూ ద్వడ చ్చసి పా
ర ణ నషటం ఔలిగించ్చవి.

యతనగిరి తన ఏలుఫడ లోకి రాగానే రభువు ధయభ తేజుడు ఇ క్షాతఱంై దృషిట టా
ట డు. సాామి దయశనాయథం వచ్చే బకు
త లకు,
యాతిఱకులకు గాన్న ఆట్ల రాజ మారా
ా న సాగే రయాణీకులకు గాన్న ఔౄయ భృగాల ఫడద లేకుండా స్తయకిాతంగా చ్చమటాన్నకి రతి
అరు మాసమలకు ఔసారి సరివాయంగా ఇ పా
ర ంతాలకు వేటకు వచ్చేవాడు. ఔౄయభృగాలను వేటాడ చంపే వారు. ఄంతే కాదు,
రతినల డపు కొటిట బాణ్య సంచా కాలిే ఔౄయభృగాలను దూయంగా తరిమేందుకు ఢాకిన్న ఄడవులో
ా న్నవశంచ్చ ఄట వికులకు
బాధమత వగించాడు. ఇ కాయణ్యలచ్చత సహామదిర పా
ర ంతాలు న్నయపామభయామయి. ఔృా యభృగాల సంచాయం తగిా పోయింది.
ధయభ తేజుడు ఇ క్షాతా
ఱ న్నన ఄభివృదిధ చ్చసాడు. బకు
త ల సౌఔరామయథం ఎనోన వసతి ఏరాట్ల
ా చ్చసాడు.

ఄశశతా
థ భ వదద వీడోులు త్మస్తకున్న ఫమలుదేరిన యువరాజు ధనుంజయుడు భరునాడు సామం కాలాన్నకి త్తరున సహామదిర
యాత శ్వయణ అయంబ పా
ర ంతం లోన్న ఄంబా పుయం గా
య భం చ్చరుకునానడు.

రాతిఱకి ఄంబా పుయంలో విడది చ్చసి, ఈదమం ఫమలు దేరి లోమలు, యాత సానువుల వెంట రయాణం సాగించి మూడో రోజు

చీఔటి డుత్తండగా సహామదిర మీది భీభ శంఔయం లెాకు చ్చరుకునానడు.

ఆది సాామి అలయాన్నకి ఔునే కాసు దిగువున వుంది. ఄఔుడే యాతిఱకుల సౌఔరామయథం రాజ కుంట్లంఫం న్నయాహస్త
ు నన ఄనేఔ
ఖదులతో కూడన దద విడది ఖృహం వుంది. ద్వన్నన న్నయాహంచు ఄధికారి ఄతడ భనుషులు ఎపుడూ ఄఔుడే వుంటారు. అ
విడది ఖృహం ఔునే లెా వుంది. ఄఔుడ వేళ్ళ మీద లెకిుంచఖ ఖృహాలు మాతఱమే ఔన్నస్త
ు నానయి.

ఄఔుడ సాామికి పూజు, ఄయేనకు ఄవసయభైన పూలు ండు
ా స్తఖంధ దరవామలు, పాలు వంటివి ఄయేఔ సాామలకు ఄందిసూ
ు
జీవిస్త
ు ననవారు కొందరు, ఄలాగే సాామి దయశనాన్నకి వచ్చే యాతిఱకుల కోసం అలమ అవయణలో పూలు, ండా దుకాణ్యలు
న్నయాహసూ
ు జీవించ్చ వారింకొందరు. భరి కొందరు అమ పా
ర ంతాలో
ా పారిశదధమ నులు న్నయాహస్త
ు ంటారు. ఆఔ మిగిలిన వారు
అటవికులు స్తఔరించి తెచ్చే వనమూలిఔలను కొనుగ్గలు చ్చసి వాటి కోసం వచ్చే అయురేాద వెైదుమలకు లాభాన్నకి ఄమభకొన్న
జీవన యాతఱ సాగిస్త
ు నానరు. అ విధంగా భీభ శంఔయం లెా వాస్తలు ఇ భీభశంఔయ క్షాతఱం మీద అధాయ డ ఫరత్మకుత్మనానరు.

పోతే ఖతంలో`

రాజ రివాయంతో తన తండర ధయభతేజ భహారాజు, తలిా భహారాణ ఔనకాంబిఔ వెంట ధనుంజయుడు చాలా సారు
ా ఇ క్షాతా
ఱ న్నకి
విచ్చేసి వునానడు. ఄలాగే తండర వెంట ఢాకిన్న ఄయణమ పా
ర ంతాలో
ా వేటకూ వచాేడు. కాఫటిట ఆఔుడ చాలా భంది తనను గురు
త టేట
ఄవకాశం వుంది. ంటరిగా వస్త
ు నన తనకిపుడు ఆఔుడ ఎలాంటి హడావుడ అరాబటాలు ఆషటంలేదు. ఄందుక్ష ఎవరూ తనను
చపున గురితంచకుండా వుండేందుకు సఖం మఖాన్నన ఔపుత్త తెలాన్న వసుళ భాగాన్నన ఔట్ల
ట కునానడు.

ఄయినటిక్ర`

ఔను చీఔటి డుత్మండగా వచిే సతఱం మందు ఄశాం దిగిన ధనుంజయున్న చూడగానే గురితంచిన ఄఔుడ ఄధికారి బమ బకు
త తో
సాషా
ట ంఖ డ పోయాడు.

‘‘చూడు! నేన్నపుడు ంటిగానే వచిేనాను. ఎలాంటి రాచ భరామదలు ఄఔుయ లేదు. నా రాఔను యహసమమ ఖనే వుంచుమ.
ఄయేఔ సాామలకును తెలిమ రుచ వలదు. ఈదమం నేను మాటా
ా డదను. సాామిన్న దరిశంచి ఎలు
ా ండ
పోమదను గాఔ. నాకో రతేమఔ భగు ఖదిన్న ఏరాట్ల చ్చయించుమ’’ ఄంటూ అజా
ు ప్ంచాడు ధనుంజయుడు.

ఈదమం వెళ్ళళ

క్షణ్యలో
ా ఏరాట్ల
ా జరిగి పోయాయి.

ఄశా సంయక్షణకు ద్వన్నన ఄశాశాలకు త్మస్తకుపోయారు స్తవకులు. ఄశాం మీది తోలు సంచులు, అయుధాలు ఄన్నన ఖదిలోకి
చ్చయేఫడా
ా యి. స్తమారు ది దినమల ప్భభట ఄలుపు త్మరా వేడ న్నట సాననమాచరించి ఔడుపాయ భృషా
ట ననభజనం
అయగించాడు ధనుంజయుడు. ఄలసిపోయిన శరీయం గావటంతో పాను మీద నడుం వాలేగానే వెంటనే గాఢ న్నద్వ
ర వశుడయామడు.

******************************

భరునాడు ఈదమం.

సూరోమదయాన్నకి మందే లేవాలనుకునానడు గాన్న, సూరోమదమభైన ప్మ్భట గాన్న లేవ లేఔ పోయాడు యువరాజు
ధనుంజయుడు.

కాలఔృతామలు త్మరుేకున్న భీభ శంఔరున్న దయశనాయథం ఫమలు దేరాడు. ఎవరూ గురితంచ కుండా సఖం మఖాన్నన ఔపుత్త తెలాన్న
వసుళ భాగాన్న చుట్ల
ట కునానడు. సతఱం నుండ ఔ స్తవకున్న వెంట త్మస్తకళ్ళళడు.

భీభ శంఔయ క్షాతఱం వెనఔ తట్ల
ట నే ఄయేఔ సాామ న్నవాస ఖృహాలునానయి. అలమం త్తరు గ్గపుయం ఎదురుగా విశాలభైన
పా
ర ంఖణంలో చెటాకియంద పూలు, ండు
ా ఆతయ ఄంఖడులు వునానయి. అలమం సమీంలోనే భీభకుండ్ ఄనే కోనేరు వుంది. నాలుగు
ఔులా రాతి భటా న్నరాభణం వుంది. పాతిఔ భట్ల
ా దిగి అ సహజ జలాశమంలో పుణమ త్మయథ మాచరించి సాామి దయశనాన్నకి
వెళ్తారు.

అ రోజు స్భవాయం గావటంతో సాామికి విశ్వష పూజలు, ఄభిష్టకాలు వుంటాయి. న్ననన రాతిఱక్ష ఆఔుడకి చ్చరుకునన బకు
త లు
ఈదమమే వచిే కొందరు పుణమసాననాలు అచరిస్త
ు ంటే, సాననం చ్చసిన వారు దేవున్న దయశనాన్నకి పోత్మనానరు. ఄంఖళ్ళ వదదను,
చెట్ల కిందను బకు
త లు ఔన్నస్త
ు నానరు.

ఏవీ టిటంచుకోకుండా స్తవకున్నతో నేరుగా కోనేటి వదదకు చ్చరుకునానడు యువరాజు ధనుంజయుడు. ఈదమపు చలి చలి
గాలులతో అహాాద బరితంగా వుంది వాతావయణం. ఄఔుడ నుండ చూస్త
ు ంటే త్తరు శేభ దికుులకు వరుస త్మరిన సహామదిర
యాత శ్వయణులు, చుటూ
ట ఢాకిన్న ఄయణ్యమల స్మఖం ఔనువిందు చ్చస్ుంది. ఄంత వయకూ త్తరు అకాశంలో రకాశస్త
ు నన రభాఔరున్న
చినన భబుఫ తెయ ఔటి మూసి వేసింది.

రాతి భట్ల
ా యండు దిగిన ధనుంజయుడు.

ఈననట్ల
ట ండ అగిపోయాడు.

తనను ఎవరో ఖభన్నస్త
ు నానయనన భావ వీచిఔ ఔటి ఎందుకో గుండలిన తాకింది. చాలా న్నశతంగా ఖభన్నస్త
ు నానరు. ఎవయై
వుంటారు?

ఒసారి చుటూ
ట ఄవలోకించాడు.

ఎవరి నులు వారు చూస్తకుంట్లనానరు. వారిలో కొందరు మధాలాంగా తనను చూస్త
ు నానరు, వాళ్ళళకాదు. ఆంకవరో...

ఎవయది? తలతిప్ కోనేటి వంఔ చూసాడు. ఄంతే`

కొదిదక్షణ్యలు గుండ కొట్ల
ట కోవటం అగి పోయిందన్నప్ంచింది. ఉప్రి త్మస్తకోవటం భరిేపోయాడు. దిగువన`

న్నటి వంచ నుండ ైకి మూడో భట్ల
ట మీద న్నలఫడుంద్వభ. న్నండా యండు దుల వమస్త కూడ వుండన్న లేబా
ర మపు మఖధ.
ఄసాధాయణ రూ లావణమవతి. విపారిన స్ఖ ఔళ్ళతో తన వంక్ష న్నశతంగా చూస్ుంది. అభ మఖాయవిందంలో ఆదీ ఄన్న తెలిమన్న
అశేయమం తొంగి చూస్ుంది. ఄటిక్ష అభ సాననం మగించి దుస్త
ు లు మారుేకుననట్ల
ట ంది. యంగు యంగుల హరివిలు
ా లాంటి
దుస్త
ు లో
ా చందర వంఔలా భరిసి పోత్మంది. అభకు యండు భట్ల
ా దిగువన ఔ బాభభ వుంది. అభ తడ దుస్త
ు లిన న్నటిలో
ప్ండుతోంది. వాళ్ళళదదరే వచిేనట్ల
ట నానరు. ఆంకవరూ లేరు ఔున. ఄది కూడ కాదు`

తను అభను చూసాడు. ఆంతకు మందు ఎఔుడో చూసాడు. కాన్న ఎఔుడో ఎపుడో గురు
త రావటం లేదు. కాన్న అ మకం...
ఄవును. అ మక వయఛస్తస చూస్త
ు ంటే మిత్మ
ఱ డు ఄరు
ణ డు గురు
త కొస్త
ు నానడు. ఇభ ఄరు
ణ డ స్దరి కాదు ఖద్వ!

ధనుంజయుడు అశేయమం నుండ తేరుకునే లోపే అభ మకం తిపుకున్న తన బాభభతో ఏదో చెప్ ఫయుదేరింది. చఔ చకా
భట్టాకిు ైకి వసూ
ు ఒయ ఔంట ధనుంజయున్న ఖభన్నసూ
ు నే వుంది. దవుల మీద చిరు నవుా, బుఖాలో
ా సిగు
ా ద్వచుకొంటూ ఄతడ
సమీం నుంచ్చ ైకి వచిే బియబిరా అలమం వెైపు వెళ్ళళ పోసాగింది. ఄంత వయకూ ధనుంజయునే ఖభన్నస్త
ు నన స్తవకుడు ఈండ
ఫటటలేఔ`

‘‘వాళ్ళనంతగా చూస్త
ు నానరు. ఏభైనది రభూ?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఏమిరా. వాళ్ళళ న్నకు తెలుస్తనా?’’ వెళ్ళ
ు నన అ ఄంద్వల రాశనే చూసూ
ు ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘తెలుస్త రభు. అ బాభభ పేరు న్నలవేణ. ఆఔుడే న్నవశస్త
ు ననది. చాలాకాలంగా ఈంట్లననది. వన మూలిఔలు కొనటం
విఔయయించటం ద్వారా బాగానే సంపాదిస్త
ు ననది. అ వెళ్ళ
ు నన ఄమాభయి పేరు బద్వ
ర దేవి.’’

‘‘బద్వ
ర దేవి?’’

‘‘ఄవును రభూ. బద్వ
ర దేవి ఆఔుడవాయందరిక్ర తెలుస్తను.’’

‘‘అ యువతికి ఄననదమభలు ఎవయనాన వుంటిరా?’’

‘‘నాకు తెలిసి ఎవరూ లేరు రభు. ఇ ఄమాభయి కూడ ఆఔుడ వుండదు. చంపాపుయం దఖాయలో ఏదో వూయట. ఄఔుడ తన
ప్ననభభ వదద వుంట్లందన్న వింటిన్న. ఄపుడపుడూ యిలా బాభభ న్నలవేణన్న చూచుటకు వచిే పోత్త వుంట్లంది.’’

స్తవకుడ మాటలు కింత అలోచనలో డేసాయి యువరాజు ధనుంజయుడన. ఔళ్ళ మందు ఄరు
ణ డు భదలుత్మనానడు.
ఆపుడే గాంచిన బద్వ
ర దేవి భదలుతోంది. ఄరు
ణ డలో బాలిఔ లక్షణ్యలు ఖభన్నంచి తను రిహసించినాడు కూడ. కాన్న పోలిఔలో
ా
సాభమమనన ఔరే ఄనుకోడాన్నకి పొంతన కుదయకుననది. ఆరువురూ ఔరేనా లేఔ వేరు వేరా... ఇ యువతి ఄరు
ణ డే ఄయితే
తనను చూచి కూడ చూడనట్ల వెళ్ళఖలడా? ఄయిననూ యఔత సంఫంధం లేన్న ఆరువురు యువత్మ యువకులందు క్ష
పోలిఔలుండుట సాధమమా... ఏమో... ధనుంజయున్న భనసంతా ఖందయగ్గళ్భై పోయింది. చివయకు తన సందేహాలను ఫలవంతాన
ఔుకు తోసి ఔ సారి సాామి అలమ గ్గపురాన్నన వీకిాంచాడు.
‘‘హ రభూ భీభ శంఔరా. ఏమిటి సాామీ నాక్ర రీక్ష. నా చంచల చితుమన నా ఄధీన భందుంచుకొను శకితన్న రసాదించు. దీకాా
ఫదు
ధ డనై దివమ నాఖభణ కోసం నాఖ లోఔమనకు ఫమలు దేరిన నాకు మాయామ చూప్ విజయాన్నన ఄనుఖయహంపుమ.’’ ఄంటూ
భనస్త లోనే వేడుకునానడు.

ఔ సారి వెళ్ళళ బాభభతో మాటా
ా డభన్న భనస్త తిుడ చ్చసింది. ఄయినా కూడ` ఄనవసయభగు వమవహాయభన్న వెళ్ళలేదు.
ఇలోల చూస్త
ు ండగానే బాభభ గారు కూడ ప్ండన తడ దుస్త
ు లిన భుజాన వేస్తకున్న భట్టాకిు తన ద్వరిన వెళ్ళళ పోయింది.
ఆఔ అలసమం చ్చమలేదు ధనుంజయుడు.

చఔ చకా భట్ల
ా దిగాడు.

కొనేటి లోకి దూకి మూడు మనఔలు వేసి తలాయ సాననమాచరించాడు. భటా ైకి వచిే పొడ దుస్త
ు లు ధరించి తడ దుస్త
ు లిన ప్ండ
స్తవకుడ చ్చతికి ఄందించి, విడది ఖృహాన్నకి ంప్ంచ్చసాడు. తను సాామి దయశనాన్నకి ఫమలుదేరాడు.

సఖం మఖాన్నకి ఄడాంగా తెలాటి వసుళ భాఖం చుట్ల
ట కోవటం, వెంట రివాయం లేఔ పోవటంతో సాథన్నకులెవరూ ఄతన్నన యువరాజుగా
గురితంచ లేదు. ఔ ఄంఖడలో పూలు, ండు
ా , ట్టంకాయి, పూజ దరవామలతో కూడన చినన బుటట త్మస్తకున్న అలమంలోకి
ఫమలుదేరాడు. ఄతడు గ్గపుయం వెైపు నడచి పోత్తండగా అరుజతల ఔళ్ళళ తననే న్నశతంగా రిశ్రలిస్త
ు నన సంఖతి
ధనుంజయున్నకి తెలీదు.

గ్గపుయ ద్వాయం ద్వట గానే ఏటవాలుగా దిగువకు రాతి భటా వరుస వుంది. వంద భట్ల
ా దిగితే గాన్న ఖరాబలమ పా
ర ంఖణం లోకి
ఄడుగు టట లేరు. చెదురు భదురుగా బకు
త వెళ్ళళ వాళ్ళళ వెళ్ళ
ు నానరు. వచ్చే వాళ్ళళ వస్త
ు నానరు. నాలుగు భట్ల
ా దిగాడో లేదో`
ఄంతే`
భరొఔు మారు విభా
ర ంతికి గుయయామడు యువరాజు ధనుంజయుడు. ఄటిక్ష సాామిన్న దరిశంచి వెను తిరిగినట్ల
ట ంది ఄంద్వల
బరిణ బద్వ
ర దేవి. లేడప్లాలా చెంగు చెంగున భటా మీద దూకుత్త ఎదురుగా వసూ
ు ఔన్నంచింది. కొదిద స్తపు భైభయచి పోయి ఄలా
చూస్త
ు ండ పోయాడు. రిభళ్ బరితభగు వసంతపు స్తడగాలి ఔటి తనను చుటేటసి పోత్మననటటన్నప్ంచింది. ఇసారి కూడ ఄతన్నన
చూసీ చూడనటేట చఔచకా భట్టాకిు గ్గపుయ ద్వాయం ద్వటి క్షణంలో ఔనుభరుగైంద్వభ.

అభ వెళ్ళళన వెైపే చూసూ
ు కాస్తపు ఄఔుడే అగి పోయాడు. బద్వ
ర దేవి సౌందయమం ఔనాన అభలో ఔన్నస్త
ు నన ఄరు
ణ డ పోలిఔలే
యువరాజున్న చితు బరభకు గురి చ్చసి అశేయమ చకిత్మడన చ్చస్త
ు నానయి. ఄంత లోనే భనస్తను దృఢ రుేకుంటూ అ దివమ
స్తందయ రూపాన్నన భనస్త నుంచి చెరిపేసాడు. తాతులిఔంగా అభను భరిేపోత్త, చితుమను భీభశంఔరున్న మీద లఖనం చ్చసి
తిరిగి భట్ల
ా దిఖడం అయంభించాడు.
‘‘హయ హయ భహాదేవ ` శంభ శంఔయ’’ ఄంటూ బకు
త న్ననాద్వలు అలమ ఖంటల జమఘోష తనువును భనస్తను
నుకింజేస్త
ు నానయి. బకిత భావాన్నన యటిటంపు చ్చస్త
ు నానయి.

అలమ రధాన ఄయేఔ సాామి పేరు శవ ద్వస్త.

ఎందుకో అమన ఫమటకు వసూ
ు భండం వదద ఎదుయయామడు. వృదు
ధ డైనటిక్ర చూడగానే యువరాజు ధనుంజయున్న గురు
త
టేటసాడు. వెంట రాచ రివాయం లేదు. అరాబటం లేదు. ఔ సాధాయణ బకు
త డలా నడుచుకుంటూ వస్త
ు నన ధనుంజయున్న గాంచి
విస్త
ు పోయాడు. ధనుంజయుడు కు
ా ుంగా తను వచిేన న్న చెపాడు. వెంటనే ఄతడ చ్చతిలోన్న పూలు, ండా బుటటను తను
ఄందుకొన్న ఄతన్నన వెంట ఫట్ల
ట కొన్న ఖయబ గుడ లోకి వెను తిరిగాడామన.

ప్భభట చఔచకా అలమంలో రిసిథతి మారి పోయింది. యువరాజు వేంచ్చసిన విషమం చెకుండానే బకు
త లిన ఖయబ గుడ నుండ
ఫమటికి ంప్ంచ్చసారు అలమ సిఫఫంది. ఄయధ జామ వయకు దయశనం న్నలిప్ వేస్త
ు ననట్ల
ట రఔటించారు. ధనుంజయున్న భీభ శంఔయ
సాామి ఎదురుగా కూచుండ జేసి రతేమఔ పూజలు అయంభించారు పూజారులు. రభువు ధయభ తేజున్న అరోఖమం కొయకు,
ధనుంజయున్న విజమం కొయకు సాామికి ఄయేనలు, ఄభిష్టకాలు న్నయాహంచారు.

భీభ శంఔరున్న సన్ననధిలో జోమతిరిాంగాన్నన దరిశసూ
ు ఄలౌకికానందంలో ఄలాగే ఎదురుగా కూచునానడు ధనుంజయుడు.
దయహాసంతో సాామి తనను అశ్రయాదిస్త
ు ననట్ల
ట ంది. బకితతో సాామికి రణమిలా
ా డు. అవిధంగా భీభ శంఔరున్న అశ్రస్తసలు త్మస్తకున్న
ధనుంజయుడు ఫమటికి నడచాక్ష తిరిగి బకు
త లిన దైవ దయశనాన్నకి ఄనుభతించారు.

తనను తోస్తకు వెళ్ళ
ు నన బకు
త లిన కూడ టిటంచు కోకుండా భండం ద్వటి భటా మాయాంలో ైకి వచ్చేసాడు యువరాజు
ధనుంజయుడు. గ్గపుయ ద్వాయం ద్వటాడు. రభాఔరున్న భరి కొన్నన నలా భబుఫలు చ్చరి తభలో ద్వచ్చస్త కోవటంతో అ రోజు ఎండ
తెలీటం లేదు. కాన్న ఆపుడపుడే గాలి వేడకుుతోంది.

గ్గపుయ ద్వాయం ద్వటి ఆలా ఫమటికి వచాేడో లేదో ఄలా భరో సంగటన ధనుంజయున్న ఈకిురి బికిురి చ్చసి అశేయమ సంబరమాలో
ా
మంచెతిుంది. ఎంత మాతఱం వూహంచన్న సంగటన. ఎదురుగా మిత్మ
ఱ డు ఄరు
ణ డు వసూ
ు ఔన్నంచటమే ఄందుకాుయణం. కాళ్ళకు
ఫంధం వేసినట్ల
ట ఈనన చోటే న్నలఫడపోయాడు.

ఄంతలో సమీం లోకి వచిేన ఄరు
ణ డు ధనుంజయున్న చూసి గురితంచి విసభమం చెందుత్త ఎదురుగా వచిే న్నలఫడా
ా డు.
వూహంచన్న విధంగా ఄరు
ణ డ రాఔతో ఆపుడు తను గాంచిన బద్వ
ర దేవి పోలిఔలిన ఄరు
ణ డలో వెదు కోువలసి వచిేంది. ఄందుక్ష
చెంత కొచిేన ఄరు
ణ డన్న లఔరించ లేదు. ఄచుే గుదిదనట్ల
ట నన ఆరువురి పోలిఔలు. ఎంతగా అశేయమభంటే తన సఖం మఖాన్నన
ఔప్ వుంచిన వసుళ భాఖం జారి పోవటం కూడ ధనుంజయుడు ఖభన్నంచ లేదు.

‘‘రభూ! మీరేమిటి ఆచట నునానరు? ఎపుడు వచిేనారు? మీరు మాళ్వ రాజమం వెైపు పోలేద్వ?’’ తనూ అశేయమం నుండ
తేరుకుంటూ ఄడగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఄదో దద గాథ. ప్భభట తెలిదను గాన్న. న్నవేమి యిఔుడ వుంటివి. ఎపుడు వచిేనావు? చంపా పుయం పోలేద్వ? ఎలా
వునానవు?’’ ఄంటూ అదయంగా చ్చయి ఄందుకునానడు. అ చ్చయి భృదువుగా కుస్తభకోభల సదృశంగా వుంది. వెంటనే చ్చయి
వెనకిు త్మస్తకునానడు ఄరు
ణ డు.

‘‘చూస్త
ు నానరుగా రభూ! నేను కుశలమ గానే వుంటిన్న. చంపాపుయం నుండ ఆటకు మూడు దినమల కియతమే వచిేనాను. కాన్న
మీరు భీభ శంఔయమ వచుేట ఔడు అశేయమ జనఔమ. నభభలేకునానను.’’

‘‘అ దినమే చెప్నావుగా. భన స్తనహమలో ఫలమననచో తిరిగి ఔలుస్తకొనదభన్న. ఫలమననది మితఱమా. ఄందుక్ష
ఔలిసితిమి. న్నను జూడ చాలా అనందమఖనుననది. న్ననన రాతిఱ ఆచటికి వచిే విడది ఖృహమన ఫస చ్చసితి. ఄన్ననటికి మించి
ఆచట గొ విచితఱమను జూచినాను.’’

‘‘విచితఱమా...?’’

‘‘ఄవును విచితఱమే! ఎవరో బద్వ
ర దేవిమట. ఄన్నన విధమలా న్న పోలిఔన న్న స్దరి వలె యుననది....’’

‘‘ఏదీ... అ న్నలవేణ బాభభ గారి భనుభరాలా... తెలుస్తలే’’

‘‘తెలుస్తనా?’’

‘‘ఄవును రభూ! తయచు సాామి దయశనాయథం వచిేపోత్తంటాను ఖద్వ. ఄందుక్ష ఆచట చాలా భంది మీ యిదదరూ ఔవల ప్లాలామన్న
నను ఄడుగుత్మంటారు. న్నజమనకు అభకు నాకు ఏ సంఫంధమను లేదు...’’

‘‘న్నజమ ఖనే లేద్వ?’’

‘‘లేదంటిన్న ఖద్వ....’’

ఏదో చెబోత్త భధమలోనే అగి పోయాడు ఄరు
ణ డు. ఔనుకొసల ఏదో ఔదలిఔ . ఄదిరి డ` ‘‘రభూ!’’ ఄంటూ చట్ల
ట న

ధనుంజయున్న ఔయమ టిట ఔుకు లాగాడు. ఄలా లాఖడమే అ క్షణమన యువరాజు పా
ర ణమకు శ్రయరాభ యక్ష ఄయింది. ఄతన్న
గుండలో
ా నాట్లకోవలసిన ప్డ బాకు ఔటి గాలిన్న చీలుేకొంటూ త్మభభదలా ఝుంకాయం చ్చసూ
ు సూటిగా దూస్తకళ్ళళ గ్గపుయం
చెఔు తలుపునకు నాట్లకొంది.
ధనుంజయున్న తృటిలో పా
ర ణ్యపామం నుండ యకిాంచడంతో అఖ లేదు ఄరు
ణ డు. భరు క్షణమే ఄతడ చ్చతి నుండ వెలువడన ప్డ
బాకు రివుాన దూస్త కళ్ళళ హతామ రమతానన్నకి కాయకుడైన వాడ గుండలో
ా ప్డ వయకు దిఖఫడంది.

తప్ంచుకునే ఄవకాశం లేఔ పోయింది వాడకి. కవుాన ఄరిచాడు. ఄరు
ణ డనే అశేయమంగా చూసూ
ు ఄలాగే నేలకు రిగి పోయాడు.
చూస్త
ు ండగానే ఎగిరి పోయాయి వాడ పా
ర ణ్యలు. వేడ రుధియం వాడ ఛాత్మ నుండ వయదలా పొంగింది. ధనుంజయుడకి ఏమి
జరుగుతోందో ఄయథం కాలేదు. ఄతడ చ్చయి ఄరమతనంగా తన కడాం ప్డ మీద డంది. కాన్న కడాం య నుంచి త్మయాలిసన
ఄవసయం లేఔ పోయింది. ఎందు ఔంటే ప్డ బాకు విసిరి ఔడన నేల కూరిేన క్షణం లోనే ఄరు
ణ డు తన కడాం దూసి చిరుత
ఖండులా రతమరు
థ ైకి దూస్తకు పోయాడు.

గ్గపుయం నుండ ఆయవెై ధనువుల దూయంలో ఔ చెట్ల
ట కియంద న్నలఫడునానరు వాళ్ళంతా. మొతుం ఄయిదుగురు. చూడా
ా న్నకి కాషామ
దుస్త
ు లో
ా సాధు సనామస్తలా
ా వునానరు. వాళ్ళలో ఔడు నేలకూలగా ఆంకా నలుగురునానరు.

వాళ్ళందరిక్ర వూహంచన్న రిసిథతి యిది. తప్ంచుకోడాన్నకో, పారి పోడాన్నకో ఄవకాశం లేదు. యువ రాజు ఔతిు దూసి ఔదన
యంఖంలోకి దూకితే ఏం జరుగుత్మందో ఄందరిక్ర తెలుస్త. ఇ బాలకుడు ఎవడో సభయాన్నకి పానఔంలో పుడఔలా ఄడు
ా డకుంటే
ఇపాటికి యువరాజు నేలకూలి వుండేవాడు. క్షణకాలం ఏం చ్చయాలో తోచ లేదు వాళ్ళకి. స్తడ గాలిలా వచిే డుత్మనన
ఄరు
ణ డన్న చూసూ
ు తభ కాషామ దుస్త
ు ల మాట్ల నుండ కడా
ా లను ఫమటకు త్మసి పోరుకు సిదధభయామరు.

ఇలోల గ్గపుయం అవయణలో చావు క్షఔ విన్న రిసరాలో
ా న్న బకు
త లంతా ఔు సారిగా ఈలికిడా
ా రు. ‘‘యువరాజా వారు...
యువరాజా వారు’’ ఄంటూ గుసగుసలు చెల రేగాయి. మఖాన్నకి అచాఛదన తొలఖటంతో ఄతడన ఄఔుడ పౌరులు చాలా భంది
గురు
త టేటసారు. ఏం జరుగుతోందో తెలీఔ ఄయోభమంగా దూయంగా న్నలఫడ చూస్త
ు నానరు.

‘‘రేయ్ దోరహులా
ా రా’’ ఄనరిచాడు సాధువులిన సమీప్సూ
ు నే ఄరు
ణ డు.

‘‘యువరాజా వారిన్న ఎదిరించు ధైయమమ లేఔ అద్వట్లగా దంఖ దఫఫ త్మయాలన్న చూసాురా
య ? లొంగి పొండు... వెంటనే లొంగి పోకునన

మీకు వీడ ఖతే డుత్మంది’’ ఄంటూ అవేశంగా హెచేరించాడు.

‘‘రే కుయయ కుంకా. మేం లొంగి పోయిననూ చచెేదమ. లొంఖ కుననను చచెేదమ. యువ రాజు ఎలాగూ భభభలిన క్షమిండు’’
ఔతిు ఝుళ్ళప్సూ
ు ఄరిచాడొఔడు.

‘‘ఄవును. మా రమతనమనకు ఄడు
ా డన న్ననున చంప్న తరాాతనే యువరాజు చ్చతిలో హతభవుతామ. న్ననున జంప్న తృప్ు
ఄయినా మాకు మిగుగాఔ’’ ఄనానడు భరొఔడు.

మాటలిన ఫటిట వాళ్ళళ లొంఖయన్న ఄయథంకాగానే కడా
ా న్నన యఄవళ్ళప్సూ
ు వాళ్ళ భధమకు దూకాడు ఄరు
ణ డు. వాళ్ళళ నుగురూ నావగు
రఔులా ఄతడన ఔయమభకునానరు. ద్వరుణభైన పోరాటం అయంబభైంది.

ఔత్మ
ు ఔణేల్ ఔణేల్ భన్న మో
ల గుత్మనానయి. ఄరు
ణ డ హుంఔరింపు రతమరు
థ ఄరుపుతో గ్గపుయ పా
ర ంఖణం హోయతిుపోతోంది. బొంఖయంలా
తిరుగుత్త దదపులిలా దూకుత్త భీఔయంగా పోరాడుత్మనానడు ఄరు
ణ డు. ఄతడ ఄరుపు చిరుతపులి గయునలా వునానయి.
ఄతడ చ్చతిలో కడాం ఔంటికి ఔన్నంచనంత వేఖంగా తిరుగుతోంది. కుయయకుంఔ ఄన్న తేలిగా
ా త్మస్తకునన రతమరు
థ కు క్షణ్యలో
ా చెభట్ల
పుటిటంచాడు ఄరు
ణ డు.

పోరాటం అయంబభైన యండో క్షణంలోనే ఄరు
ణ డకి సామంగా తానూ వెళ్ళళనుకునానడు ధనుంజయుడు. కాన్న, ఄరు
ణ డ కడా చానం,
పోరాడే త్మరు, అ వేఖం ఖభన్నంచగానే ఄతడకి తన సామం ఄఔుయ లేదన్నప్ంచింది.

మీసాలు కూడ రాన్న ఇ కురా
ఱ లు మాతఱమే వచుే. కడా
ా న్నన ఄలంకాయ పా
ర మంగా, అతభ యక్షణక్ష నడుంకి
య డకి ఏవో కొన్నన భంతా
వుంచుకునానడనుకునానడు. కాన్న చూస్త
ు ంటే ఆపుడయథభవుతోంది. ఄతడు ఄసాధాయణ వీరుడన్న. యుదధ విదమలో
ా అరి తేరిన
యోధుడన్న. ఄరు
ణ డ యుదధ కౌశలాన్నకి మగు
ధ డవుత్త సమీం లోకి పోయి వేడుఔ చూడనాయంభించాడు.

జరుగుత్మనన యణ క్రయడకు ద గటటన నుండ నేల మీది ఎయయ భనున స్తడ గాలిలా లేస్ుంది. య వాలేటం భరిే పోయి ఈతుంఠ
బరిత్మలెై చూస్త
ు నానయంతా. యండు దు కూడ ద్వటన్న యువకుడు నలుగురు వీరులిన ఎదిరించటం సాధాయణ విషమం కాదు.
ఄలాంటి ఄరు
ణ డు రతమరు
థ లతో యుదధం చ్చస్త
ు ననట్ల
ట లేదు, అడుకొంట్లననట్ల
ట ంది. పోరాటం అయంబభైన ఄయిదో న్నమిషంలోనే
ఔడ తరాాత ఔడు ఆదదరి శయస్తస తెగి పుచేకామలా
ా నేల మీద దరా
ా యి. భరో మూడు న్నమిషాలకు మిగిలిన యిదదరి
శయస్తసలను కూడ న్నరా
థ క్షణమంగా తెగేసాడు ఄరు
ణ డు. ఆంత పోరాటం సాగినా ఄరు
ణ డ తలపాగా చెకుు చెదయఔ పోవటం
యువరాజునే కాదు, చూస్త
ు నన ఄందరీన అశేయమ రిచింది. నేల మీద ఄయిదు శవాలు నత్మ
ు టి భడుగులో డునానయి.
ఄరు
ణ డు వాళ్ళన్న ఄంతం చ్చమటంతో అఖలేదు. వీరావేశంతో ఄఔుడే శవాల భధమ న్నలఫడ చుటూ
ట రికిాస్త
ు నానడు. ఄపుడే`

‘‘మితఱమా... ఏభైనది? న్న చ్చతిలో ఄందరూ హతభైనారుగా.’’ ఄంటూ మందుకొచాేడు ధనుంజమడు.

‘‘లేదు రభు. హతామ రమతనమన రతమక్షంగా పాలొ
ా న్నన వారు ఄయిదుగురే. కాన్న రోక్షంగా అరో వాడు ఆఔుడే వుంటాడు.
వాడు వెనకిు వెళ్ళళ జరిగినది చె రాదు... వాడన ట్ల
ట కునన చాలు. వీళ్ళ వెనఔనుననవాడు అ దోరహ ఎవడో తెలిమఖలదు’’
ఄనానడు.
ఄరు
ణ డ సూక్షభబుదిధకి, సభసమ టా న్నశత రిశ్రలనకి న్నవెాయ పోయాడు ధనుంజయుడు. న్నజమే! తనను ఄంతం చ్చమభన్న
వీళ్ళను ంప్ంచిన దోరహకి ఆఔుడ ఏమి జరిగినదో తెలీకూడదు. తెలిసినచో భరో రమతనం చ్చసాుడు. సందేహంతో తనూ చుటూ
ట
వునన పౌయ జనాలిన రిశ్రలించ నాయంభించాడు. ఄంతలో`

ఔ గుంపు వెనఔ సాధాయణ దుస్త
ు లో
ా న్నలఫడన బుయయ మీసాల వమకిత ఔడు నభభది నభభదిగా వెనకిు జయఖటం యువరాజు ఔంట
ఫడంది. వెంటనే బియ బిరా ఄట్ల ఄడుగులేసాడు. ఄది చూసి ఔంగారు డ పారి పోవడాన్నకి వెనకిు తిరిగాడు. ‘‘అగిపో... ఄఔుడే అగి
పొమభ’’ ఄంటూ ఄరిచాడు ధనుంజయుడు.

కాన్న అగి ట్ల
ట ఫడే ఈదేదశం వాడకి లేదు. తనను టటబోయిన కొందరు పౌరులిన విదిలిే కొటిట ఔతిు దూసాడు. పా
ర ణ బమంతో
రుగు అయంభించాడు. వాడన వదులుకునే ఈదేదశమం ఄరు
ణ డకి లేదు. వెంటనే చురిఔ త్మసి పారి పోత్మనన వాడన గామరేే
ఈదేదశంతో తొడ భాగాన్నకి గురి చ్చసి విసిరాడు. ఄతడ గురి తదు. శయ వేఖంగా దూస్తకళ్ళళ వాడ తొడలో ప్డ వయకు దిఖఫడంది.
ఄంతే`|

పా
ర ణం పోత్మననంత బాధతో విలవిలా
ా డుత్త గింగిరాలు తిరిగి నేల మీద డ పోయాడు. వాడు పా
ర ణ్యలతో చికిుటం ఄవసయం.
ఄరు
ణ డు, ధనుంజయుడు వాడ వదదకు రుగతా
ు రు. కాన్న అలసమభై పోయింది. కింద డగానే ఆఔ పా
ర ణ్యలు మీద అశ
వదులుకునన వాడు. దుస్త
ు లో
ా ంచి ఔ విషపు గుళ్ళఔ త్మసి మిలంగేసాడు. క్షణ్యలో
ా పా
ర ణం త్మస్తకునానడు. తభ రమతనం
విపలభైనందుకు కోంతో భండ డుత్త ఄరు
ణ డు` ‘‘ఛ... చచిే తప్ంచు కొంటివి ఖదరా కుఔు!’’ ఄంటూ ఔసితో శవాన్నన
ఫలంగా తనానడు.

ఄది చూసి నవాాడు ధనుంజయుడు.

‘‘మితఱమా! చచిేన వాడన ఏమి చ్చమ ఖలమలే. ఆఔ విడు’’ ఄనానడు.

ఆంతలో`ఫమటి రిసిథతి తెలిసినట్ల
ట ంది.అలమ రధాన ఄయేఔ సాామి శవ ద్వస్త, అలమ సిఫఫంది కొంత భందిన్న వెంట
ఫట్ల
ట కున్న బియ బిరా ఄఔుడకి చ్చరుకునానడు.

‘‘యువరాజా! తభరు క్షాభమే ఖద్వ. తభ క్షమియు రమాదమ గటిలా లేదు ఖద్వ?’’ ఄనడగాడు గాబరా డుత్త.

‘‘నేను క్షాభమే సాామి. చింతిలా న్న లేదు’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄంతలో అ భీభ శంఔరున్న ఔరుణ్య ఔటాక్షమ. మీరిచటనుండుట ఆఔ క్షాభ ఔయం కాదనుకొందును. మీరు ఫమలు దేయండ రభు. ఇ
న్నచుల శవాల సంఖతి భన సిఫఫంది చూస్తకుంటారు. ఫమలు దేయండ’’ ఄనానడు హెచేరిగా
ా .

‘‘ఄలాగే సాామీ.’’ ఄంటూ వెను తిరిగాడు యువరాజు ధనుంజయుడు.

‘‘సాామీ. ఇ దోరహులకు శవ సంసాుయమ జరువలదు. సహాదిర లోమ లోన్నకి విసిరేమభనండ. వీళ్ళందరూ ఄడవి నఔులకు
అహాయం గావలె.’’ యఔత సిఔతభైన కడా
ా న్నన యలో వుంచి, ధనుంజయున్న ఄనుసరిసూ
ు అవేశంగా ఄరిచాడు ఄరు
ణ డు.

ఆదదరూ విడది ఖృహం వెైపు ద్వరి త్మసారు. తనను చూసి నభసురిస్త
ు నన వాళ్ళన్న టిటంచుకోకుండా ఄరు
ణ డ వంఔ చూసాడు
ధనుంజయుడు.

‘‘మితఱమా! న్నవు ననున కాపాడుట ఆది మూడవ సారి. ఄవునా?’’ ఄనడగాడు.

ఄవునననట్ల
ట తల ంకించాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘నాదో సలహా రభు. వెంట ఔు ఄంఖ యక్షకుడయినా లేకుండ మీరిలా ంటరి రయాణం చ్చయుట న్నజమగా క్షాభ ఔయం కాదు’’
ఄనానడు.

‘‘న్న మాట సతమమే గాన్న ఆటికిపుడు సభరు
థ డైన ఄంఖ యక్షకుడు ఎచట లభించఖడు? ఄదేదో న్నవే నా వెంట రావచుేను
ఖద్వ.’’

‘‘నేనా....’’

‘‘న్నవేనయామ. న్నఔనాన సభరు
థ డవరు? న్నకు వేరే నులేభనాన వుననవా?’’

‘‘లేవు లేవు. మీతో వచుేట నాకు సంతోషమే.’’

‘‘ఄయితే అలసమమేల. భజనం గావించి ఆపుడే ఆట నుండ వెడలి పోవుదమ. న్న ఄశామ ఢాకిన్న ఎచట నుననది?’’

‘‘ఄది ఆచటనే వుననది రభు. మీరు విడది ఖృహమ చ్చరి భజనమ గావించి సిదధమగా వుండండ. ఔ ఄయధ జామలోపే సిదధభై మీ
చెంతకు వచెేదను’’ ఄన్న చెప్ చయచరా ఔ వీధి వెంట లోనకు వెళ్ళళ పోయాడు.

యువరాజు ధనుంజయుడు భంచ్చసి తన ఄశాం ఖరుడను సిదధం చ్చసి ఄరు
ణ డ రాఔ కోసం ఎదురు చూసాడు. కొదిద స్తటికి
ఄరు
ణ డు కూడ తన భచేల గుయయం ఢాకిన్నన్న ఄధిరోహంచి వచిే చ్చరాడు. సాననం చ్చసి దుస్త
ు లు మారుేకునానడు. ఆపుడు అకు
చే యంగు తలపాగా ధరించాడు.

‘‘పొదు
ద నడమింటకు చ్చయనుంది. ఆఔ ఫమలు దేరుదమ’’ ఄనానడు వసూ
ు నే.

‘‘కాన్న... ఔ సారి న్నలవేణ బాభభ ఖృహమనక్షగి బద్వ
ర దేవిన్న చూచి పోవుద్వమా?’’ ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఆది యేమి కోరిఔ రభు. తను ఄందమగా వుననదన్న మీరేమీ భనస్త పారేస్తకొనలేదు ఖద్వ?’’ ఄనడగాడు రిహాసంగా
ఄరు
ణ డు.
‘‘ఄలాంటిదేమియు లేదులే’’ ఄనానడు చిరు నవుాతో ధనుంజయుడు.

‘‘లేనపుడు అభతో న్న యేమి రభు. పోవుదమ యండు’’ ఄంటూ ఄశాాన్నన ఄదిలించాడు ఄరు
ణ డు.

ఄంతటితో అ విషయాన్నన వదిలేసి` తనూ ఫమలు దేరాడు ధనుంజయుడు.ఄశాాలు యండూ త్తరు దికుు సహామదిర శ్వయణ వెంట
దౌడు అయంభించాయి.

**********************************

రాతిఱ రధభ యాభం ఖడుస్ుంది.

న్నలాకాశంలో చుఔుల నడుభ`

ఄయధ చందు
ర డు అరుఔళ్తో రకాశస్త
ు నానడు.

సహామదిర కొండకోనలు మీదుగా ఆపుడపుడే చలిగాలులు అయంభించాయి. దవుాల ఎటనుండో నఔుల వూళ్లు, ఖబిఫలాయిల
ఄరుపులు వినవస్త
ు నానయి. దిగువన లోమ పా
ర ంతాల నుండ ఔౄయ భృగాల గయునలు విన్నస్త
ు నానయి.

ఄరాణణ వేళ్ భీభ శంఔయం లెా నుండ ఫమలుదేరిన ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు ఎఔుడా అఖకుండా త్తరుగా పోత్మనన సహామదిర
ఔనుభ వెంట రయాణంచి ఔను చీఔటి వేళ్కు ఔ కొండ గుటట ైకి చ్చరుకునానరు. చెట్ల
ట చ్చభలు లేన్న సభతల రాతి గుటట.
వెళ్ళళటపుడు ఔ రాతిఱకి యువ రాజు ఎఔుడ భజలీ చ్చసాడు ఄదే చోట్ల.

ఄశాాలను ఔ ఫండకు ఔటా
ట రు. ఎండు ఔట్టటలు పేరిే నఖడు భండంచారు. నఖడు ఔునే చెరో ఔంఫళ్ళ రిచి కూచునానరు. వెంట
తెచుేకుననవేవో తిన్న ఔబుయాలో డా
ా రు.

‘‘ఆంతకూ న్న గురించి ఏమియు చెవేమి మితఱమా. న్నవు చంపా పుయమ ఎందుకు వెళ్ళళనావు? ఄట నుండ భీభ శంఔయ క్షాతా
ఱ న్నకి
ఎందుకొచిేనావు? చెపుకుననట్ల భన భచట ఔలుస్తకొనుట ఔడు విచితఱమామనే’’ ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఆందులో విచితఱమేమననది రభు. చెపుకునేంత చరితఱ ఖలవాడనేమియు కాదులే. మా ఫంధువుల యింట అరోఖమమ సరి
లేదన్న తెలిసి చంపా పుయం పోతిన్న. వారి అరోఖమమ కొయకు పా
ర రిథంచుటకు భీభ శంఔరున్న దయశనాయథం సహామదిర వచిేతిన్న. నా
సంఖత్మలక్షమిగాన్న, మీరు సహామదిరక్షతెంచుట మాతఱం నభభ శఔమం గాకుననది. ఏం జరిగినది రభు?’’ కుత్తహలంగా ఄడగాడు
ఄరు
ణ డు.

ఆఔ ఏదీ ద్వచకుండా`

పూస గు
ట తన ఄనుబవాన్నన వివరించాడు ధనుంజయుడు. ఄది విన్న విసభమ చిత్మ
ు డయామడు ఄరు
ణ డు.
య చిేనట్ల

‘‘దైవమా... ఆది యేమి సంబరభం? ఆది యేమి వింత ఄనుబవం. నభభలేకుంటినే. ఏభది? నాఖరాజు తనమ ఈలూచీశారిన్న
కాపాడనావా! ఄశాతా
థ భ వారిన్న ఔలుస్తకొంటివా...’’

‘‘మితఱమా! నేను సతమమే జప్నాను.’’ ఄంటూ ఄరు
ణ డ మాటలిన భధమలోనే ఄడు
ా కునానడు ధనుంజయుడు.

‘‘జరిగినది అశేయమ జనఔమే గాన్న వాసువమ. ఆటిక్ర నాఖ రాకుమారి ఈలూచీశారి రూ లావణ్యమలను భరువ లేకునానను’’
ఄనానడు.

‘‘అహాాఁ... వలచినాయన్న చెండ. ఆటిక్ష నాఖరాజు మీ మీద అఖయహం చెంది వునానడు. దివమ నాఖభణతో బాట్ల తన తనమను
కూడ మీకు ఆచుేనా యేమి?’’ రిహాసంగా నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘లేదు లేదు. వలపు నాది మాతఱమే. అభది కాదు స్తమా! అ కోభలి భనస్తన ఏమననదో ఎవరికరుఔ?’’

‘‘బాగు బాగు. భరి అ బద్వ
ర దేవిన్న కూడ భరు వలేకుంటినంటిరే. ఆరువురిన్న....’’

‘‘నేను క్షతిఱయుడను ఄరా
ణ . నులుగురు భాభలను వివాహమాడవచుేను తెలుస్తనా?’’‘‘ఄనగా, ఆంకో యిదదరు కూడ ఎఔుడో
వునానయన్న ఄయథమా యేమి? ఄయిననూ యిలా నచిేన రతి డతి మీద్వ భనస్త పారేస్తకొనుట మీ వంటి వీరునకి తఖదన్న నా
ఄభిపా
ర మం. మీరు నాఖఔనమను వరించుట సమచితమే గాన్న అ బద్వ
ర దేవి మీకు తఖదు. అ పేదరాలిన్న భరిే పోవుట భంచిదన్న
నా ఄభిపా
ర మమ.’’

‘‘పొయ ఫడతివి మితఱమా. అభ నను వరించిన పేదరాలు ఎట్లలగును? కాన్న అభ భనస్తన ఏమననదో ఎవరి కరుఔ? రాసి టిట
వుంటే మాకు తదు ఖద్వ.’’

‘‘కొన్నన తప్ంచు కోవలె రభు. బద్వ
ర దేవి మీకు సరి త్తఖదు. అభను భరిచి పోవుట భంచిది. మీరు కోరిన ఎందరు
రాకుమాయతలు లేరు?’’

‘‘ఈనానరు. కాన్న భనస్తను దోచిన భగువ కావాలి ఖద్వ. బద్వ
ర దేవి.... ఄది భరిచి పోవు సౌందయమమా. న్నకు చీయ ఔడతే మీ
యిరువురూ ఄందమ నందు పోట్ట డఖలరు తెలుస్తనా?’’

‘‘ఄయోమ రభు. పురుషుడను నాకు చీయ ఔటా
ట లన్న చూడవలదు.’’ ఄంటూ పకుున నవేాసాడు ఄరు
ణ డు. ఄతడ నవుాతో తనూ
శృతి ఔలిపాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄది సరి మితఱమా. ఇ న్నశ్రధి వేళ్ కూడ న్న శయమన అ తలపాగా ఄవసయమా? త్మస్తమ వచుే ఖద్వ!’’ నవుా అప్ ఄడగాడు.

‘‘వీలు కాదు రభు. ఆది మా వంశాచాయమ.’’ వెంటనే ఫదులిచాేడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఒహో... ఄలాంటి వంశం గురించి మేమ ఎననడూ విననది లేదు. తలపాగా వంశమ. భంచిది. అచారాలను భన్ననంచ వలె.
ఆంతకూ న్నకు కడా విదమ ఔుటేనా వేరే విదమలు కూడ వచుేనా?’’

‘‘భలు విదమ, ఔయయ సామ వచుేను. భలా యుదధం ఄన్న, కుసీున్న ఄడఔుండ. నాఔవంటే చిరాకు.’’

‘‘ఒహో... న్న గురువు ఎవరు?’’

‘‘మా తండర గారు’’

‘‘మీ తండర గారా?’’

‘‘ఄవును రభు. మా తండరగారే... వారి వదేద ఄబమసించినాను’’

‘‘ఆంతకూ మీ తండర గారి నాభ ధ్యమమ....?’’

‘‘వారే లేరిపుడు. వారి పేరుతో నేమిలే రభు!’’

కొన్నన లిుల కాలం ఄరు
ణ న్న మఖాన్నన ఖభన్నంచాడు ధనుంజయుడు. వెననలో
ా మక భావాలు తెలిమ రాలేదు. కాన్న తను
ఆంతగా ఄతడ సొంత విషయాలు ఄడఖటం ఄతన్నకిషటం లేదన్నప్ంచింది. వెంటనే విషయాన్నన మారుసూ
ు `

‘‘ఄవును గాన్న, చాలా స్తటిగా అలోచిస్త
ు ంటి. ననున జంవచిేన దోరహలు ఎవరి నుపున వచిే వుంటారు? ఄయథం గాకుననది.
శవమ వదద అధాయమ కూడ ఏమీ చిఔు లేద్వమ’’ ఄనానడు.

‘‘ఄవును రభు. దయఔ లేదు. అధాయమ లేఔ ఎవరి మీదనూ న్నంద్వరోణలు చ్చమ రాదు ఖద్వ!’’ ఄనానడు నయభ ఖయబంగా
ఄరు
ణ డు.అ మాటలు ధనుంజయున్న అలోచింజేసాయి. ఄరు
ణ డ భనస్తలో ఏదో సంశమం వుంది. చెటం లేదు.

‘‘న్న లుకులఔయథమ ఏమి? న్నవు ఎవరినో ఄనుమాన్నస్త
ు నానవనేగా? సంశయింఔ చెపుమ. ఎవరు వాళ్ళళ?’’

‘‘సంశమం కాదు రభు. సతమమే. కాన్న ఆపుడు అధారాలు చూ లేను’’

‘‘ఄయథం గాకుననది. నేను అధాయమ ఄడుఖను. న్నకు తెలిసినది చెపుమ.’’

కొదిద స్తపు మౌనంగా వుండ`

ప్భభట నోరు విపాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘వాళ్ళ
ా గూఢచారులు. నభభఔభైన వేగులు’’ ఄనానడు.

‘‘ఎవరికి?’’

‘‘తభ ఈ సైనామధమకు
ా డు బాహీాకునకు.’’

‘‘బాహీాకుడా!’’ విస్త
ు పోయాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవును రభు. బాహీాకుడే. ఆంత వయకు వాన్నన్న రబవు గాన్న, మీ భహా భంతిఱ వాస్త దేవ నామకుల వారు గాన్న, మీ సయా
సైనామధమకు
ా డు ఄరుుల వారు గాన్న ఆస్తభంతయు సంశయింకుననరు. బాహీాకున్న కుచ్చషు
ట లు మీ చాయి కూడ ఔన్న టట
లేకునానరు.’’

‘‘కాన్న బాహీాకున్నకి సొంత వేగు ఎందుకు? అ ఄవసయం ఏమననది? ఄతడు చ్చస్త
ు నన కుచ్చషటతమ ఏమిటవి?’’

‘‘రభూ. ఄవసయం ఏమిటో సహామదిర ై జరిగిన హాతామ రమతనం జూచినారుగా. ఆంఔనూ ఄయథమ కాలేద్వ?’’

ఄరు
ణ డు ఄంత నభభఔంగా చెపూ
ట డయామడు. బాహీాకుడ వినమ విధ్యమతలు శౌయమ
ు ంటే యువరాజు ధనుంజయుడు న్నశ్వేషు
రాఔయమాలు తనకు తెలిమనవి కావు. తన తండర గారికి ఄతడ మీద బరోసా వుననది. ఎవరూ ఄతడ రాజ బకితన్న
ఄనుమాన్నంజాలరు. ఄలాంటి వాడన్న దోరహీ ఄంటే ఎలా నమేభది? ఄరు
ణ డు బాహీాకున్న గురించి తెలిసి న్నంద్వరోణ
చ్చస్త
ు నానడా? తెలీఔ చ్చస్త
ు నానడా తెలీకుననది.

‘‘లేదు... లేదు మితఱమా! న్నవేదో పొయఫడనట్ల
ట నానవు. న్నవు చెప్నట్ల
ట న్నజమ ఖనే అధాయమ లేఔ ఇ విషమమను
నభభజాలను’’ ఄనానడు.

‘‘రభూ! మీరు నమిభనా నభభకునాన ఆది న్నజమ. ఆందుక్ష, మీరు నభభయన్న తెలిస్త అధాయమ లేకుండా చెనంటి. మీకు
తెలుస్తనా? అ దోరహ తన చ్చతి కింద సైనమం మొతా
ు న్నన ఄవసయభగుచో తిరుఖ బాట్ల చ్చమటాన్నకి సయా సననదధంగా
ఈంచుకునానడు. ఄంతరుమద్వ
ధ న్నకి ఎంతో కాలం లేదు. రిసిథత్మలను తనకు ఄనువుగా భలచు కొంట్లనానడు. యతనగిరి ఖదద మీద
కూచోవాలన్న ఔలలు ఔంట్లనానడు.’’
కొదిదరోజుల కియతం గాంధాయ రేడు శతాన్నకుడు యహసమమఖ వయతఔ నౌఔలో యతనగిరి సమదర జలాలో
ా కి వచాేడన్న, బాహీాకుడు అ
నౌఔలోకి వెళ్ళళ శతాన్నకుడన ఔలిసి, అ రేమంతా భంతనాలు జరిపాడన్న తెలిసినది. కచిేతమగా వారి భధమ ఏదో సైన్నఔ
ందమ జరిగే వుంట్లంది. అలోచించండ యువరాజ!

భహారాజు పుటట వరణమతో న్నససహాయుడై రాజ భందిరాన వునానడు. మీరు రాజధాన్నలో లేరు. కుటఱ ద్వరులకి ఆంతకు మించి
చఔున్న ఄవకాశమ ఏమి కావలె? మీరు తిరిగి వచిేన తన అటలు సాఖవనన బమంతోనే మిమభను రాజధాన్న ఫమటే ఄంతం
చ్చయుటకు తన సొంత వేగులిన ంప్ంచినాడు. ఫహుశ మీరు వెళ్ళళ మాయాభందు భరికొన్నన దళ్ళలు మీ కొయకు ఎదురు
చూసూ
ు ండ వచుే’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు.

అ మాటలకు విభా
ర ంతి చెంద్వడు ధనుంజయుడు.

కుటఱ ద్వరునకు ఆది ఄనుకూల సభమమే. ఄందులో ఎలాంటి సంశమమను లేదు. యతనగిరి ఔ బమంఔయ యుద్వ
ధ న్నన తాయలో
చూడనుందన్న ఄశాతా
థ భ వారు చెనే చెపారు. కాన్న అ కుటఱద్వరు రాజమం ఫమటివాడు కాడు బాహీాకుడంటేనే నభభ శఔమం
గాకుండా వుంది. ఆతడు చెప్న విషమమ సతమమలెైతే రానుననది ఄంతరుమదధమ. బాహీాకునకు గాంధాయ రాజు శతాన్నకున్న
సైనమం తోడయితే బమంఔయ వినాశనం తదు. అ యుదధమ ఎంత బీబతసంగా వుంట్లందో వూహంచ లేమ. ఄదలా వుంచితే`

ఔ సాధాయణ యతనగిరి వాసి ఄరు
ణ డు. ఄందునా బాలకుడు. ఆతడకి ఆన్నన విషమమ ఎలా తెలిసినవి. తెలుస్తకోవసిన
ఄవసయం ఏమననది? ఔ వేళ్ ఆతడు గూఢచారి కాదు ఖద్వ... ఎవరి తయఫున న్న చ్చస్త
ు నానడు. గూఢచారి ఄయితే గూఢచయమం
వదులు కొన్న తన వెంట ఎందుకుంటాడు.

తేన త్మటట ఔదిలినట్ల
ట యువరాజు ధనుంజయున్న ఄనేఔ రశనలు చుట్ల
ట మటిట క్ష మారు ఈకిురి బికిురి చ్చస్త
ు నానయి. అలోచిసూ
ు
ఈతుయ దికుుగా చూస్త
ు నన ధనుంజయుడు దద ఈలు ఔటి భలుగులు చిమభత్త నేలకు రాలటం చూసాడు. ఈలాుపాతం
రాజామన్నకి తాయలో క్రడును సూచిస్త
ు ందంటారు. మందు మందు ఏమి జయఖనుంది?

ఈననట్ల
ట ండ యువరాజు మౌనం వహంచటం ఄరు
ణ డకి నచే లేదు. ‘‘క్షమించండ రభు. నేనూ మీక్ర విషమమ చెప్ వుండ
కూడదు. అధాయమ చూకుండా విననవించిన మీరు నభభయన్న తెలిసి కూడ భనవి చ్చయుట నా తప్దమే. దీన్న వలన
ఄనవసయమగా మీరు ననున గూఢచారినన్న సందేహంచు రిసిథతి ఏయడనది. నేను చారుడను గాను. వేగుడనూ గాను. యతనగిరి
పౌరుడను. రాజబకిత, దేశబకిత భండుగా వునన సామానుమడను. నేను ఏమి చ్చసినా ఄది రాజమం కోసం, మీ క్షాభం కోసం జేసినాను’’
ఄనానడు.

‘‘న్నవు సామానుమడవు కావు. ఄంత ఔనాన ఎకుువే. చాలా ఎకుువ. లేకునన రాజ రివాయమ, భంత్మ
ఱ ల, సైనామధికారుల గురించి
ఆంత వివయమగా తెలిమవు.’’

‘‘ఄందుక్ష నను మీరు సందేహ డుత్మనానరా?’’

‘‘నేను సందేహంచుట లేదు మితఱమా.’’

‘‘లేదు లేదు. మీరు సందేహంచినారు. ఄందుక్ష అ మౌనం’’ ఄంటూ డుకున్న ఔంఫళ్ళ మస్తగు తనేనసాడు

ధనుంజయుడు కింత చికాగా
ా చూసాడు.

‘‘మితఱమా! ఆది ఄనామమమ ఖదూ. ననున ంటిగా వదిలి న్నవు న్నదర పోవుట?’’ ఄనడగాడు.

‘‘న్నదర వచుేచుననది రభు.’’ మస్తగు లోంచ్చ ఫదులిచాేడు ఄరు
ణ డు.

‘‘న్నదర కాదు. నాై కోమ.’’

‘‘నేను సామానుమడను. నాకు కోమ రాదు రభు. ఄయధ రాతిఱ లేండ నేను కాలా వుంటాను. మీరు న్నదర పోవచుేను. ఆఔ ఈదమం
మీ ద్వరి మీది, నా ద్వరి నాది.’’

ఈలికి డా
ా డు ధనుంజయుడు.

‘‘మితఱమా ఏభంటివి? ఎవరి ద్వరి వారిద్వ! ఆది యేమి ఄలుఔ?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఄలుఔ కాదు రభు! అతాభభిమానమ. మీరు నను ఄనుమాన్నంచాఔ మీతో నేను రాలేను.’’

‘‘ఄయోమ! ఄమాభయిలా ఇ కినుఔ ఏమిటయామ. అలోచించాను గాన్న, న్నను ఄనుమాన్నం లేదు. న్నవు వెళ్ళళలిసన న్న లేదు.’’

‘‘ఈదమమే వెళ్ళళ పోతాను.’’

నతిు కొట్ల
ట కునానడు ధనుంజయుడు.

అ తరాాత ప్లిచినా ఄరు
ణ డు లుఔ లేదు.

ఫళ్ళం ఔటి ఄందుకున్న కాలా కూచునానడు.

ఄయధ రాతిఱ ద్వటే సరికి ఄయధ చందు
ర డు ఄసుమించి ఄడవంతా చిభభ చీఔట్ల
ా ఄలుమకునానయి. క్రచు రాళ్ళ రొద ఔయణ ఔఠోయంగా
వుంది. డొంఔల వెంట మిణుగురులు ఎగురుత్మనానయి. నఖడు భండసూ
ు ఄరభతుంగా కాలా వునానడు ధనుంజయుడు.
ఄంతలో ఄరు
ణ డు లేచి కాలా బాధమత తను త్మస్తకునానడు. ధనుంజయుడు న్నదర పోయాడు.

రేయి ఖడచ్చ కొదిద చలిగాలులు ఄధిఔరించాయి. ఄయితే ఎలాంటి ఈదరవాలు ఎదురు గాకుండానే తెలావారింది. ఄడవంతా
ధవళ్వసాుళలు ఄయ వేసినట్ల
ట తెలాటి భంచు యద్వలు దిగాయి. సూరోమదమభైన కొదిద స్తటికి ధనుంజయున్న భలకువ వచిేంది.
ఄటిక్ష నఖడు అరి పోయింది. త్తరు నుంచి సూయమకియణ్యలు దూస్తకొస్త
ు నానయి. ఆట్ల చూస్తు ఔున ఄరు
ణ డు లేడు. ఄతడ
ఄశాం ఢాక్రన్న కూడా లేదు.

*********************************

ఈలికి డ లేచి కూచునానడు ధనుంజయుడు.

ఄరు
ణ డు వెళ్ళళ పోయాడన్న తెలీగానే ఎఔుడ లేన్న న్నససత్మ
ు వ తనను అవహంచినట్ల
ట యింది. భనస్తకు బాధన్నప్ంచింది. వెళ్ళళ
పోవటం ఏమిటి? తను ఏభనానడన్న? ఔన్నసం మాట మాతఱభైనా చెకుండా వెళ్ళళ పోడమేనా? జీవితాంతం తనకు తోడు
వుంటాడన్న ఄశాతా
థ భ వారు చెప్న లుకు ఄసతమమేనా?

వెళ్ళళ పోయాడు.

ఄలిగి వెళ్ళళ పోయాడు.

అడప్లాలా వీడకి ఆంత ఄలుఔ ఏమిటి?

ఄయినా తన ప్చిే గాన్న ఄరు
ణ డు పురుషుడు కాదు, సీుళమన్న భీభశంఔయ క్షాతఱంలో తను చూసిన జవాన్న బద్వ
ర దేవి ఆతడేనన్న ఔ
సంశమం భనస్తన కుభభరి పురుగులా తొలుసూ
ు నే వుననదే. సతమమ తెలుస్తకొను లోలే జారుకునానడు. ఄవకాశమ
చ్చజారినది.

ఄసలు ఇ ఄరు
ణ డ మీద క్షణ క్షణ్యన్నకి తనలో రిగి పోత్మనన ఄభిమానాన్నకి కాయణం ఏమిటి? ఄతడలో కోు కోణమ ఫమట
డే కొదిద ఄతడ గొ తనం ఄయథభవుతోంది.

ఄతడలో ఔ కాాతఱవ వీరుడునానడు. ఔ భంతా
ఱ వాది వునానడు. గూఢచారి వునానడు. వెంట వెంటనే సందించి న్నయణయాలు
గైకొనే ఔ భంతిఱ వునానడు. ఆంకా ఎవయవరునానరో ఖద్వ. ఔు భన్నషిలో ఆన్నన ఔళ్లు సాధమమేనా...? ఄతడన రిపూయణంగా
తెలుస్తకునే లోలే వదిలి పోయాడే... ఎంత దూయంలో వునానడో, ఎట్లకళ్ళళ పోయాడో ఖద్వ. ఄంత్మ లేన్న అలోచనలతో కాస్తపు
ఄలాగే కూచుండ పోయాడు.

కు
ా ల కిలకిలా రావాలతో సందడ చ్చస్త
ు నానయి. దిగువ లోమ లోతట్ల
ట పా
ర ంతాల నుండ శారూ
థ లాల గయునలు వినవస్త
ు నానయి.
ఄడవంతా మేలొుంది. తను మందుగా మేలొున్న వుంటే ఆలా జరిగేది కాదేమో.

సూయమకియణ్యలు వెచేగా శరీరాన్నన తాకుత్మనానయి. చలి తగు
ా మకం టిటంది. లేచి సొయకామలో న్నటితో మక రకాాళ్నం
గావించుకొన్న భంచి న్నరు తా
ఱ గాడు. ఆంతలో నభభదిగా గుటట మీదికి వస్త
ు నన ఄశాం గిటటల శఫధం విన్నంచింది.

ఈలికి డ ఄట్ల చూసాడు.

ఄశాం ఢాకిన్న గుటట ైకి వసూ
ు ఔన్నంచింది.

అ భచేల ఄశాం మీద ఄరు
ణ డు చిరునవుాతో బాలభానున్నతో పోట్ట డుత్మననట్ల
ట నానడు. ఎఔుడకళ్ళళడో గాన్న చఔుగా
సాననం చ్చసి దుస్త
ు లు మారుేకున్న తాజాగా భరింత ఄందంగా ఔన్నస్త
ు నానడు. ఄరు
ణ డు తనను వదిలి పోలేదన్న తెలీగానే చాలా
సంతోషం ఔలిగింది. కాన్న అ సంతోషాన్నన ఫమటికి చూకుండా ఖంభీయంగా చూసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘వెడలిన వాడవి వెళ్ళళ పోవచుేను ఖద్వ. భయలి వచుేట ఎందుకో. ఆదేమి చోదమమ?’’ సాఖతంలా ైకి ఄనానడు.

‘‘వెళ్ళళ పోతానన్న చెప్తినా ఏమి? ఎవరి మీద రభూ ఇ ఄలుఔ?’’ ఄశాం దిఖకుండానే ఒ కాలు యండో వెైపు వేసి కూచున్న
విలాసంగా నవుాత్త ఄడగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘న్న మీదనే ఄలుఔ. వేరే చె వలెనా? ఄనృతమ వేరేనా? రాతిరి న్నవు చెప్నావుగా... ఎవరి ద్వరి వారిదంటివి.
అతాభభిమానభంటివి. ఈదమమే వెళ్ళళ పోతానంటివి. వెళ్ళళనావుగా.’’ న్నష్ట
ట యంగా ఄడగాడు.

పకుున నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఄయోమ! నా మాటలు బాగుఖనే గురుత్మననవి తభకు. కాన్న రాతిరి మాటలకు ఖలు విలువన్నవా రాదన్న తభకు తెలీద్వ
ఏమి? ఄయినను మిమభ విడచి ఎట్ల పోఖలను? మీ ఄంఖయక్షకున్నగా ఈంటానన్న మాట ఆచిేతిన్న ఖద్వ. మీకు తెలుసా? మాది
మాట తపు వంశమ గాదు.’’ ఄనానడు బింఔంగా.

‘‘ఒహో... ఫదిరించ్చ వంశమా....’’ వెకిురించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘కాదులే... బమటేట వంశమ.’’

‘‘బమమా... ననాన....!’’

ఆదదరూ క్షసారి నవుాకునానరు.

‘‘క్షమించండ రభు. గాఢ న్నదరలో వునన మిమభ లేపుటకు ఆషటం లేఔ నేనే వెళ్ళళ సాననాదుల మగించుకొన్న వచిేతి’’ ఄనానడు.

‘‘సాననమా... దవుాల న్నటి చెలభ కూడ ఔనఫడలేదు...’’

‘‘మీకు ఔనఫడవు. కాన్న ఄడవులన్నన నాకు కొటిటన ప్ండ ఖద్వ. నాకు తెలుస్త. యండు.’’

ఎలా తెలుసన్న ఄడఖలేదు ధనుంజయుడు. ఄడవులన్నన తనకు కొటిటన ప్ండమన్న చెనే చెపాడు ఖతంలో. తను ఄశాాన్నన
ఄధిరోహంచి ఄరు
ణ డన్న ఄనుసరించాడు. గుటట దిగి కాసు దూయం మందుకళ్ళగానే ఎడం ఔుగా లోనకు చినన జల పాతం
ఔట్లంది. తెలిసిన వారికి త బాటసారులకు ఄది ఔనఫడదు.

ధనుంజయుడు కాఔృతామలు త్మరుేకొన్న సాననమాచరించి సిదధభైన కొదిద స్తటికి ఄరు
ణ డు ఄయటి ండు
ా , జాభ, న ండు
ా
త్మస్తకొచాేడు. ఆదదరూ భుజంచి వలసినవి సంచిలో వేస్తకున్న తిరిగి రయాణభయామరు.

ఄశాాలు యండూ ఔద్వన్న వెనఔ ఔటిగా మందుకు సాగాయి. ఄది శంఖు మాయాం. రాళ్ళళ యలతో కూడన కొండ ద్వరి. సమదర
భటా
ట న్నకి చాలా ఎతుయిన పా
ర ంతం. ఄదీ లోమ వంచ వెంట సాగేపుడు ఫహు బదరంగా వుండాలి. ఏ మాతఱం చినన పొయబాట్ల
జరిగినా ఄశాాలతో సహా ఄఖాతం వంటి లోమలో
ా కి జారి పోవలసిందే. ఄలాంటి చోట బాహు నభభదిగా సాగాలి. విశాలభైన
ద్వరులో
ా రుగు త్మయాలిసందే.

ఇ మాయాం ఔషట తయం గాఫటిట బకు
త ల రాఔపోఔలు తకుువే. ద్వరిలో ఔటి యండు బఔత ఫృంద్వలు మాతఱం ఎదుయయామయి.

ఎఔుడా న్నలవకుండా రయాణం సాగించిన ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు సహామదిర ఔనుభ త్తరు పాదం లోన్న ఄంబా పుయం చ్చరుకునే
సరికి ఔను చీఔటి డంది. సంద వెననల గాఫటిట ఄఔుడ అఖకుండా రాజ మాయాంలో సాగి పోద్వభనుకుననటిక్ర ఄశాాలు కొండ
ద్వరులో
ా బాగా ఄలసిపోయి వునానయి. వాటి విశాయంతి కోసభైనా ఄఔుడ భజలీ చ్చయాలి.

అ రాతిఱకి ఄఔుడే ఫస చ్చసారిరువురు.

తిరిగి భరునాడు సూరోమదమం తోనే రయాణం అయంబభైంది. ఄంబా పుయం నుండ త్తరుగా ఏడు రోజుల రయాణ దూయంలో
మాళ్వ రాజమ సరిహదు
ద వుంది. ఄఔుడ నుండ అగేనమంగా చీలిన భరో మాయాం రాజధాన్న ఄవంతికి చ్చరుస్త
ు ంది. నేరుగా వెళ్ళళ
మాయాం ఔయభంగా ఈతురాన్నకి తిరిగి వింధామ యాతాలకు చ్చరుస్త
ు ంది.

యండు రోజుల రయాణ దూయం వయకు ద్వరి పోడవునా లెాలు, గా
య మాలు, చినన చినన టటణ్యలు ఄఔుడఔుడా ంట భూమలు
ఎదుయయామయి. మూడో రోజు నుండ తిరిగి దటటభైన ఄటవీ పా
ర ంతం గుండా రయాణం. మాయాభందు ఔౄయభృగాలకు తోడు
దోప్డ దంఖ ఫడద కూడ వుంట్లంది గాఫటిట అ భహా ధంలో బాట సారులు గాన్న, బిడారులు గాన్న సమూహాలుగా ఔలిసి రయాణం
చ్చసాురు. ద్వరిలో ఎదుయవుత్మనన బిడారుల గుంపులిన చూసూ
ు మందుకు సాగిపోత్మనానరు ఆదదరూ. ఆలా ఈండగా`

ఄరు
ణ డలోన్న భరో పారాశన్నన కూడ దరిశంచ్చ ఄవకాశం ధనుంజయున్నకి నాలుగ్గ రోజున చికిుంది. ఄరు
ణ డకి ఏవో కొన్నన
భంతా
ఱ లు, భహభలు వచుేనుకునానడు గాన్న ఄతడంత మాంతఱవాదో ఔళ్ళరా చూస్త వయకు తెలుస్తకోలేఔ పోయాడు.

*********************************

ఄది గ్గండాా జాతికి చెందిన ఔ సంచాయ తండా.

భహా ధంలో దటటభైన ఄటవీ పా
ర ంతంలో బాటకు కుడ ఔున విశాలభైన భైద్వన పా
ర ంతాన దిగి వుంది. అ పా
ర ంతం లోన్న పొదలు,
మొఔులు నరికి రాళ్ళళ, యలు ఏరి పారేసి తాతాులిఔంగా గుడారాలు లేప్ విడది చ్చస్తంది.

గ్గండాాలు గిరిజన తెఖకు చెందిన వాయైనా మిగిలిన అటవిఔ జాత్మలతో ఎననడూ ఔలవరు. ఆంకా చెపాంటే, తాభవాళ్ళళ
ఄయినా భరో గ్గండాా తండాల వారితో కూడ ఔలవరు. ఏ తండా ద్వరి అ తండాదే ఄననట్ల
ట ంటారు. తభ తండాలోన్న
యువత్మలను భరో తండాలోకి యివారు. తభ తండాలోనే అభకు నచిేన యువకున్నతో ళ్ళళ జరిప్సాురు. ఄలా తభ తండానే
వృదిధ చ్చస్తకుంటారు. రతి తండాకు ఔ నామకుడుంటాడు. నామకున్న మాటకు ఄంతా ఔట్ల
ట ఫడ వుంటారు.

వీరి రధాన వృతిు వేట.
ఄడవుల వెంటే తిరుగుతారు.
ఎఔుడా సిథయ న్నవాసం వుండరు.

ఄడవిలో స్తఔరించిన దినుస్తలు, వస్త
ు వులిన సమీ గా
ు మారిడ దధతిలో తభకు ఄవసయభైనవి
య భంలోన్న సంతకు త్మస్తకళ్ళళ వస్త
తెచుేకుంటారు. వీళ్ళ తండా ఔదిలిందంటే చినన లెా ఔదిలి పోత్మననటేట వుంట్లంది.

ఎడా ఫండ్ల మీద, గాడదల మీద సామాను
ా వేస్తకున్న గొయయలు, మేఔలు, కోళ్ళ
ా , ందులతో ఔదిలి పోత్తంటారు. కొందరు కావళ్ళళ

ఔట్ల
ట కొన్న ఔ రఔుగా సిప్లాలిన యండో ఔు వస్త
ు వులిన వుంచి మోస్తకు పోత్తంటారు. కాలి నడఔనే ఊత్మవులననుసరించి
ఎఔుడ వేట పుషులంగా దరుకుత్మందో అయా పా
ర ంతాలకు ఄడవులఫడ తయలి పోత్తంటారు. బాణ్యలు వేమటం, గురి
తకుండా ఫళ్ళళలు విసయటంలో వీళ్ళళ న్నపుణులు. ంటరిగా వేటకు వెళ్ళళ ఄలవాట్ల వీళ్ళకు లేదు. తండాలోన్న యువకులు
ఔన్నసం దిభందయినా ఔలిసి ఔట్ల
ట వెళ్ళళ వేట సాగిసాురు. ఎఔుడ విడది చ్చసినా ఏడాదిలో యండు మాసాల వయకు ఄఔుడే వుంటారు.
ఄడవులో
ా న్న లోమలు, భైద్వనాల వెంట న్నవశసాురు. కొండై న్నవశంచ్చ ఄలవాట్ల వీళ్ళకు లేదు.

ఄట్లవంటి అ గ్గండాా తండా లోతట్ల
ట ఄడవుల వెైపు పోత్త వేట కోసం తాతాులిఔంగా బాట ఔున విడది చ్చసింది. వాళ్ళళ
ఄఔుడ దిగి ఆది మూడో రోజు. డుచు వాళ్ళళ మసలి మతకా ప్లా
ా పీచు ఄంతా చ్చరి మొతుం యాబై కుట్లంబాలకు చెందిన
ఄయిద వందల జనాభా వుంది అ తండాలో.

అ రోజు ఎండ ఄధిఔంగా వుంది.

తండాలోన్న యువకులు భజనాలు చ్చసి వేటకు వెళ్ళడాన్నకి సిదధభవుత్మనన వేళ్. ఄంతలో ఈననట్ల
ట ండ ఏభైందోగాన్న ఔు సారిగా
ఄఔుడ రోదనలు చెలరేగాయి. ఔు ట్ల
ట న ఏడుసూ
ు గుండలు బాదుకొంట్లనానరు. అకాశం విరిగి డుత్మంద్వ ఄననంత దదగా
ఔు ట్ల
ట న ఏడుస్త
ు నానరు.

సరిగా
ా ఄదే సభమంలో `

ఎగువ నుంచి ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు తభ ఄశాాల మీద శయవేఖంతో దూస్తకొస్త
ు నానరు. తండాలో చెల రేగిన రోదనల ధానులు
వారి చెవులకు స్కాయి.

‘‘మితఱమా! ఏమా రోదనలు. ఏమి జరిగి వుంట్లంది?’’ ఎగువకు దృషిట సారిసూ
ు ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄదియే ఄయథమ గాకుననది రభు. వాళ్ళ
ా ఎవరో ఏమి ఔషటమ సంగటిలిానదో. యండ చూతమ’’ ఄంటూ తన భచేల గురా
య న్నన
భరింతగా ఄదలించాడు ఄరు
ణ డు.

వాయు వేఖంతో ఄశాాలు తండాను చ్చరుకునానయి. ఄశాాలను నభభదించి జనం లోకి పోన్నచాేరు. తండా వాస్తలంతా ఔు
ట్ల
ట న రోదిస్త
ు నానరు. ఄశాాలు యంటిన్న చూసి ఔుకు తొలగి ద్వరి వదిలారు.

‘‘ఏమి జరిగినది? మీకొచిేన ఔషటమేమి?’’ ఄశాం ైనుండే ఔ తండా వాసిన్న రశనంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏం చెనయామ. ఄయోమ దేవుడా... ఔుగా నఔు బిడాడు. మా నామకున్న కొడుకును పామ కాట్లతో చంప్ త్మస్తకు
పోత్మనానవే. దేవుడా! ఆది న్నకు నామమమా....’’ అకాశం వంఔ చూసూ
ు ఄరిచాడా వమకిత. ఄతడ మాటలిన ఫటిట తండా నామకుడ
కొడుకు పామ కాట్లకు ఫయామడన్న ఄయథభైంది.

ఄశాాలను ఆంకా మందుకు పోన్నచాేరు.

ఎదురుగా ఔన్నంచిన దృశమం చూసి న్నశ్వేషిటత్మయామరు. స్తమారు దిహనేళ్ళళ పా
ర మం ఔలిగిన బాలుడు ఔడు నేల మీద డ
వునానడు. ఄతడ నోటి నుండ నుచేలు వస్త
ు నానయి. ఔనులు తియఖఫడుత్మనానయి. ఎయయటి శరీయం ఆపుడపుడే నలుపు యంగు
తిరుగుతోంది. పామ కాటేసి ఎకుువ స్తపు కాలేదన్నప్ంచింది.

చ్చతికి ఄంది వచిేన ఔుగా నఔు కొడుకు రిసిథతికి తలాడలిా పోత్త తండా నామకుడు తల ట్ల
ట కొన్న ఏడుస్త
ు నానడు. ఄతడ
భాయమ కొడుకు ఔునే చతికిల ఫడ శోకాలు త్మసూ
ు రోదిస్ుంది. తభ నామఔ దంత్మలకొచిేన ఔషా
ట న్నన చూసి తట్ల
ట కోలేఔ సీుళలు,
బాలలు, వృదు
ధ లతో సహా ఄంతా ఔన్ననరు మన్ననరుగా విలప్స్త
ు నానరు. అ బాలుడు భరి కొందరితో దూయంగా పొదలో
ా ఔంద
మూలాలు తవుాత్మండగా పామ కాటేసి పోయిందట. మిగిలిన బాలురు అ బాలుడన తండా లోకి త్మస్తకొచాేయట. చూస్త
ు ంటే
హృదమ విద్వయఔంగా వుంది ఄఔుడ రిసిథతి.
‘‘పామ... ఆంతటి ఔషటమ ఎవరిక్ర రాకూడదు. ఫరతఔడనుకుంటాను’’ ఄనానడు బాలుడ త్మరు చూసి జాలి డుత్త
ధనుంజయుడు.
‘‘లేదు రభు. వాడు ఫరత్మకుతాడు. వాడకి అయుషు
ా వుంది.’’ ఄనానడు న్నశతంగా బాలకున్న రిశ్రలిస్త
ు నన ఄరు
ణ డు. చెంగున
ఄశాం దిగి బాలుడ వదదకళ్ళళడు.

న్నరా
ఘ ంత పోయాడు ధనుంజయుడు.

విషం శరీరాన్నన అఔయమిస్ుంది.

నుచేలు ఖయకుుత్త కొట్ల
ట కుంట్లనానడు బాలుడు. ఄలాంటి వాడకి అయుషు
ా వుంద్వ! ఫరత్మకుతాడా... ఏం చూసి ఇ ఄరు
ణ డు
ఆంత ధీమాగా చెపు
ట మడుత్మండగా ఄశాంై కూచునే కుత్తహలంగా
ు నానడు. ఏం చ్చసి ఫరతికిసాుడు. ఄనేఔ సందేహాలు చుట్ల
ఖభన్నంచసాగాడు.
ఄరు
ణ డు బాలున్న వదదకళ్ళళ చ్చయి ట్ల
ట కున్న నాడ చూసాడు. ఔనుయలు ఎత్మ
ు చూసి రిశ్రలించాడు. తండా వాస్తలిన చూసూ
ు `
‘‘మీరు బమ డఔండ. బాలుడు ఫత్మకుతాడు. మీయంతా న్నశశఫధంగా వుండండ’’ ఄంటూ వేఖంగా ఄఔుడ నుండ పొదలో
ా కి
రుగతా
ు డు.
తండా వాస్తలో
ా ఏదో అశ చిగురించింది. ఈననట్ల
ట ండ రోదనలు అగి పోయాయి. కాన్న కొందరు వెకిు వెకిు మౌనంగా రోదిసూ
ు నే
వునానరు. బాలుడు ఫత్మకుతాడంటే చాలా భందికి నభభఔం లేదు. ఄశాం మీది ధనుంజయున్న పొదలవెంట గాలిస్త
ు నన
ఄరు
ణ డన్న ఈతుంఠతో చూడ సాగాడు.

వెళ్ళళన కింత స్తటో
ా నే గుడు అకులతో తిరిగి వచాేడు ఄరు
ణ డు. ఄది ఏ మొఔుల అకులో, పాదుల అకులో గాన్న కొసలు
ఎరుపు యంగు తిరిగి వునానయి. వాటిన్న ఄయ చ్చతిలో బాగా నలిపాడు. బాలుడ నోరు తెరిప్ంచి గొంత్మలో ది చుఔులు ప్ండాడు.
అ అకులు విషం శరీయభంతా వామప్ంచకుండా వునన చోట అటంలో ఄదుబతంగా న్న చ్చసాుయి.

ఄరు
ణ డు కోరిన వెంటనే`

ఔ తొండను టిట తెచాేరు తండా యువకులు.

ఄరు
ణ డు ఔ వెడలాటి చిే అకును త్మ
ఱ ంచాడు. ద్వన్న ైన గ్గటితో ఏదో భంతఱం లిఖ్ఖంచాడు. ద్వన్నన తొండ భడకు చుటిట
జారిపోకుండా త్మఖతో ఔటా
ట డు. ప్ద ఏవో భంతా
ఱ లు చదివి తొండ మఖాన మూడు సారు
ా గాలి ఉద్వడు. ‘‘నాఖ మిత్మ
ఱ డా. ఆఔ
వేగియం పొమభ. ఇ బాలున్న కాటందుకునన దుషట నాఖమ ఎందుననను వేఖమే ఆటకు తోలుకొన్న యమభ. పొమభ.’’ ఄంటూ ద్వన్న
వీపు మీద మమాభరు తటిట నేలమీద వదిలేసాడు. ఄంతే`

తనకు ఄంతా తెలుస్తనననట్ల
ట ఄరు
ణ న్న జూచి న్నకిు న్నకిు తల వూప్ గిరుకుున తిరిగి పొదలవెైపు రుగతిు ఔనుభరుగైంది. తండా
వాస్తలంతా ఎఔుడ వాళ్ళఔుడ న్నలఫడ ఈతుంఠ బరిత్మలెై ఄరు
ణ డ వంఔ చూస్త
ు నానరు. వాళ్ళక్షమీ ఄయథం గావటం లేదు.
వాళ్ళక్ష కాదు, ఄశాం మీద కూచునునన యువరాజు ధనుంజయుక్ర ఄయథం గావటం లేదు. తొండ వెళ్ళళ కాటేసిన సరాన్నన
త్మస్తకొస్త
ు ంద్వ? వచిే ఏమి చ్చస్త
ు ంది? ఄసలా కురా
ణ డు ఄందరి వంకా
య డు ఫత్మకుతాడా లేద్వ? ఄందరిలోనూ ఆదే సంశమం. ఄరు
చూసూ
ు దద సాయంతో చెపాడు.

‘‘మీయంతా శయ దధగా అలకించండ. ఇ బాలుడన కాటందుకునన ననగాన్నన ఆటకు యప్స్త
ు నానను. మీలో ఏ ఔుడూ పామకి హాన్న
తల టటకూడదు. నా మీద అన. మీరు కొలిచ్చ దేవుళ్ళ మీద అన. అ దుషట భుజంఖం ఎట్ల నుండయినా రావచుేను. మీ కాళ్ళ
సందు నుండ కూడా రావచుేను. బమ డ మీరు ఔదల కూడదు. ఄయవ కూడదు. మౌనంగా, ధైయమమగా ఎఔుడ వాళ్ళఔుడ
న్నశశఫధంగా ఈండాలె. ఄంత ధైయమం లేన్న వాళ్ళళంటే ఆపుడే ఄలా దూయంగా బాట మీదకు వెళ్ళళ పోవచుేను. ఆపుడు ఔ
మంతలో కాచి చలా
ా రిేన పాలు, ఔ కోడ గు
ా ఆఔుడ సిదధంగా వుంచండ. తాయగా’’ ఄనానడు.
య డు

వెంటనే పాలు, గు
ా ఄఔుడ సిదధభయామయి.
య డు

సయ దరషు
ట డైన బాలున్న సమీంలో ఎవరూ లేకుండా కాసు దూయంగా ంప్ంచ్చసి తను మాతఱమే ఄఔుడ న్నలుచునానడు ఄరు
ణ డు.
పామ ఎట్ల నుంచి వస్త
ు ందోనన్న అందోళ్నతో చుటూ
ట చూస్త
ు నానయంతా.

ఄశాం మీది ధనుంజయుడు విభా
ర ంతి నుండ తేరుకోలేకునానడు. కాట్ల వేసిన పామ న్నజంగా వెనకిు వస్త
ు ంద్వ? వచిే విషాన్నన
త్మస్తకుంట్లంద్వ? ఄరు
ణ డలో ఄంత భంతఱ శకిత వుంద్వ? భతి పోయినట్ల
ట చూస్త
ు నానడు. క్షణ్యలు భాయంగా ఔరిగి పోత్మనానయి.
ఄంత కియతం వయకు`

రోదనతో హోయతిుపోయిన అ పా
ర ంతభంతా ఆపుడు చీభ చిట్లకుుభనాన విన్నంచ్చంత న్నశాఫధం ఄలుమకుంది. ఎవరికి వారు
ఆపుడు ఉప్రి త్మమటం భరిే పోయి ఈతుంఠ బరిత్మలెై చుటూ
ట చూస్త
ు నానరు. ఆంతలో జనం వెనఔ తట్ల
ట నుంచి ఎవరో
ఄరిచారు. ‘‘ఄదిగ్గ... ఄదిఖదిగ్గ పామ... వచ్చేస్త
ు ంది వచ్చేస్త
ు ంది.’’ ఄంటూ.

‘‘ష్.... న్నశశఫధం’’ ఄంటూ హెచేరించాడు ఄరు
ణ డు.

ఄందరి దృషిట ఔుసారిగా ఄట్ల తిరిగింది.

తండా ఈనన చోట్లకు శేభ దికుుగా వునన పొదలో
ా బాలుడన్న కాటందుకునన సయం ఎపుడు వెళ్ళళందో ఎలా వెళ్ళళందో గాన్న
ఆపుడు తండాకు త్తరు భాఖంగా వునన పొదల వెైపు నుండ వచ్చేస్ుంది. డఖ విప్ ఄంత ఎత్మ
ు న లేచి అడుత్త అఖమేఘాల
మీద జయజరా బియబిరా దూస్తకొచ్చేస్ుంది.

ఄందరీన భరింత విసభయాన్నకి గురి చ్చసిన విషమం ఏభంటే` ఄరు
ణ డు భంతిఱంచి వదిలిన తొండ న్నజంగానే అ ననఖం డఖ
మీద డుకున్న తోలుకొస్త
ు ననటేట వుంది.

ఎపుడైతే సయం రాఔడను ఖభన్నంచారో భరు క్షణం ఄట్ల రఔు జనం ఔుకు తొలగి ద్వన్నకి ద్వరి విడువ సాగారు. ఄది ఎటూ
చూడకుండా జనం భధమ నుంచ్చ నేరుగా ఄరు
ణ డకి ఎదురుగా వచిే అగింది. మూడు మూయల పొడవునన గ్గధుభ వనన కోడ
వమస్త తా
ఱ చు పామ. ఎండ పొడకు మిలమిలా భరిసి పోతోంది.

సయం అగిన వెంటనే`

ఄంతటితో తన బాధమత త్మరి పోయిందననట్ల
ట చెంగున నేల మీదకు దూకిన తొండ వేఖంగా ఄఔుడ నుండ చెటాలోకి పారి పోయింది.

తన మందు డఖ విప్ అడుత్మనన సరాన్నన చూసూ
ు , ఏదో భంతా
ఱ న్నన చదివాడు ఄరు
ణ డు. ‘‘ఏభయామ నాగేందరమా!
ఏమిటయామ ఇ న్న? పొయబాట్లన కాలో చెయోమ తగిలితే కాటేసి పా
ర ణం త్మసాువా? తపుఖద్వ. పో... నువుా ఔయకిున విషాన్నన న్నవే
ఖయహంచాలి. ఄది న్న విషం. తాయగా త్మస్తస్తకో. పో.’’ ఄంటూ ఄదలించాడు.

అజా
ు ఫదధభైనట్ల
ట అ దుషట నాఖం వెనకిు వెనకిు జరిగింది. బాలుడ పాద్వల వదదకళ్ళళ అగింది.

ఔను యలు వాలేటం భరిే పోయి చూస్త
ు నానయంతా. బాలుడ కుడ పాదం బొటన వేరలి ై భాఖంలో యండు నత్మ
ు టి చుఔులు
ఄతికించినట్ల
ట యండు గాట్ల
ా ఔన్నస్త
ు నానయి.

ఈననట్ల
ట ండ దద బుస కొటిట తలవిదిలించి కాట్ల వేసింది. సరిగా
ా ఄదే చోట ఖతంలో వేసిన కాట్ల ైనే తిరిగి కాట్ల వేసింది. ఄయితే
కోయలు దించి ైకి లేవకుండా ఄలాగే పాద్వన్నన ఄంటి ట్ల
ట కునుండ పోయింది.

క్షణ్యలు ఫరువుగా దరిా పోత్మనానయి.

పామలో చలనం లేదు.

ఉప్రి వదిలితే ఎఔుడ విన్నస్త
ు ందోనననంత ఈదిాఖనబరిత్మలెై విషాన్నన వెనకుు త్మస్తకుంట్లనన భుజంగాన్నన చూస్త
ు నానరు.
యువరాజు ధనుంజయుడు తను చూస్త
ు ననది ఔలో న్నజమో ఄయథం గానంత ఄయోభమంగా చూస్త
ు నానడు. ఄరు
ణ డలో ఆంత శకిత
వుంద్వ. పామ భంతఱంలో ఆంత గొ వాడా... అశేయమ పోత్మనానడు.

స్తమారు యాబై లిుల కాలం కాట్ల వేసిన చోట్ల నుండ ఔదలకుండా ఄలాగే వుండ పోయింది సయం. ఄంత వయకు న్నలి యంగు

తిరిగిన బాలుడ శరీయంలో మారు వచిేంది. ఔయభంగా న్నలి యంగు ఄదృశమభై శరీయం మధా పూయా సిథతికి చ్చరుకుంది. నోటి నుండ
నుచుేలు ఖయఔుటం పూరితగా న్నలిచి పోయింది. బాలుడ మకం కాంతి వంతభైంది. శరీయంలోన్న అకరి విషపు శ్వషాన్నన కూడ వెనకుు
త్మస్తకోగానే ఄలసి పోయినట్ల
ట ఔుకు రిగి ఄచ్చతనంగా ఄలాగే వుండ పోయింది సయం.

ఄరు
ణ డ హచేరిఔతో నేల ైనుండ లేప్ కొంత దూయంలో ఔ నులఔ భంచం మీద రుండ జేసాడు బాలుడన.

కొటిట డేసినట్ల
ట

ఄచ్చతనంగా వునన అ గ్గధుభ వనన తా
ఱ చు నభభదిగా తెరిలిా లేచ్చ సరికి ఄరు
ణ డు కోడ గు
ా , పాల మంతను దఖాయకు
య డు
జరిపాడు.

నభభదిగా గు
ా మిలంగిన నాఖం తరాాత మంత లోన్న పాలు మొతుం తా
ఱ గేసి డఖ విప్ చుటూ
ట చూసింది. ఄరు
ణ డు భృదువుగా
య డు
నవాాడు.

‘‘ఒ శ్వషమా. ప్లవగానే వచిేనందుకు ఔృతజుుడను. ఆఔనయినా భనుషులకు హాన్న చ్చమకుండా దూయంగా సంచరించు. ఆఔ
స్తాచఛగా న్న ద్వరిన వెడలుమ. పొమభ.’’ ఄంటూ వీడోులు చెపాడు. ఎవరిన్న సయం వెనఔ పోన్నమలేదు. ఄరు
ణ డ వీడోులు
త్మస్తకున్న నభభదిగా ఔదిలిన ననఖం తరాాత వేఖం ఄందుకున్న కొంత దూయం వెళ్ళళ డొంఔల వెనఔ ఔనుభరుగైంది. ఄది వెళ్ళళ
పోయిందన్న ఖభన్నంచాఔ తల తిపాడు ఄరు
ణ డు.

నాఖ దోషం భహా దోషం.

విషం వెనకుు త్మస్తకున్న తన ద్వరిన పోత్మండగా కోంలో ఄఔుడ వారు ఎవయయినా ద్వన్నకి హాన్న చ్చస్తు అ దోషం భంతఱ వాదికి
చుట్ల
ట కుంట్లంది. ఄందుక్ష ఄది స్తాచఛగా వెళ్ళళ పోయేవయకు జాఖయతుగా వుండటం.

ఆంతలో నులఔ భంచం మీది బాలుడు న్నదరలో ఔదిలినట్ల
ట ఆట్ల నుంచి ఄట్ల దరా
ా డు. ఄది చూసి తండా జనం అనందంతో
క్షరింతలు కొడుత్మనానరు. తండా నామకుడు ఄతడ భాయమ వచిే తన కాళ్ళకు నభసురిస్త
ు ంటే వారించాడు ఄరు
ణ డు. వారి
ఔళ్ళలో
ా అనందం తొణకిసలాడుతోంది.

‘‘మీరు దద వాళ్ళళ. నా కాళ్ళకు మొఔు కూడదు. మీ కొడుకిు అయుషు
ా వుననది ఄందుక్ష సభయాన్నకి మేమిట్ల రావటం
జరిగినది. నా చ్చతనైన సామమ చ్చసి మీ బిడాను ఫరతికించ ఖలిగాను. వాడు కాస్తటో
ా లేచి కూచుంటాడు. కాచిన జావ
అహాయమగా యివాండ. రాతిఱకి కూడ ఄదే యివాండ. చీఔటి డే లోపు వాడు న్నదర పోకూడదు. రమాదం. వాడు న్నదరంచకుండా
కాలా ఈండండ. ఆది చ్చస్తు చాలు. వాడకి తిరుగుండదు. లేచి కూచోగానే ఎయయ న్నళ్ళతో దిషిట త్మసి పోమండ. ఆఔ మేమ
ఫమలుదేయఖలమ.’’ ఄంటూ చయ చరా వెనకిు వచిే తన భచేల గుయయం ఎకిు ఔళ్ళళలు ఄందుకునానడు.

ఆంత సామం చ్చసి ఔన్నసం భజనం కూడ చ్చమకుండా వెళ్ళళ పోత్మననందుకు నామకుడతో బాట్ల తండా వాస్తలంతా ఎంతో బాధ
డుత్మనానరు. ఔు పూట అగి పొభభన్న ఄబమరిథంచారు. వారి ఄబమయథనను స్తన్ననతంగా తో
ఱ సి పుచిే, ధనుంజయున్నతో బాట
మీదకు వచ్చేసాడు ఄరు
ణ డు. ఄశాాలు యండూ తిరిగి రాజ మాయాం వెంట దుమభ తెయలు రేపుత్త దౌడు అయంభించాయి. ఄటికి
సంబరమాశేరామల నుంచి తేరుకునానడు ధనుంజయుడు. ఄరు
ణ డంటే ఏమిటో ఄయథం గావటంతో ఆంక్షమీ ఄడఖ లేదు. మౌనం
వహంచాడు. ఔళ్ళ మందు ఆంకా తండాలో జరిగిన సంగటనే భదలుతోంది. ఄతడేభనాన ఄడుగుతాడేమోనన్న ఎదురు
చూసాడు ఄరు
ణ డు. ధనుంజయుడు మాటాడఔ పోవటంతో తనూ మౌనంగానే వుండపోయాడు. ఄశాాలు వాయు వేఖంతో రుగు
త్మసూ
ు నే వునానయి.

***********************************

రాజధాన్న యతనగిరి నఖయం.

రాతిఱ సభమం.

రధభ యాభం జరుగుతోంది.

శేభ సమదరం మీదుగా చలాటి గాలులు వీచి నఖయ వాస్తలిన స్తద త్మరుస్త
ు నానయి.

ఄది ఈ సైనామధమకు
ా డైన బాహీాకున్న న్నవాస ఖృహమ. నఖయ భధమంలో ఎతుయిన పా
ర ంతంలో వుంది. సైన్నఔ శబిరాల నుండ
ఄపుడపుడూ యిలా తన న్నజ ఖృహాన్నకి వచిే యండు దినాలు వుండ వెళ్ళటం బాహీాకున్న ఄలవాట్ల. మూడు ఄంతస్త
థ లు
ఔలిగిన అ న్నవాస ఖృహమ ఈరిగమీద ఄయధ చందు
ర డ వెననటో
ా రశాంతంగా కూచున్న భధియ స్తవిస్త
ు నానడు బాహీాకుడు. భతున్న

అసనం మీద ఄతడు అసీనుడై వుండగా, ఄతడ కాళ్ళ దఖాయ చినన ఫలా ఔునే నేల మీద చతికిల ఫడ వునానడు ఔరోతి.

త్మవరంగా అలోచిసూ
ు భనోహయభగు నఖయ రేతిరి దృశామన్నన వీకిాస్త
ు నానడు బాహీాకుడు. ఄతడ మకంలో ఎందుకో ఄసహనం
దోబూచులాడుతోంది.

ఎదురుగా త్మయం వెంట నఖయ బవంత్మలు వాటికి అవల వెననల కాంతికి రతిపలిసూ
ు శేభ సమదర జాలాలు లంఖరు వేస్తనన
కొన్నన ఒడలు, చ్చలు డవలు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఆట్ల వాయువమంగా యతనగిరి కొండ, కోటను చుటిట ఄఖడు, కోటలో సైన్నకులు
వెలిగించిన దివిట్టల కాంతి సషటంగా ఔన్నస్ుంది. సమదర కయటాల హోరు ఇ రోజు ఄధిఔంగా వినవస్ుంది. దిగువన వీధిలో జన
సంచాయం తాలూకు సందడ ఔరా
ణ ఔరిణగా విన వస్ుంది.

బాహీాకున్న దృషిట ఆపుడు పూరితగా`

దూయంగా ఔన్నస్త
ు నన కోటైనే వుంది.

అ కోటలో పాగా వేస్త రోజు తనకు ఆంకన్నన రోజులకు వస్త
ు ంది? యతనగిరి ఖదద మీద తను టా
ట భిషికు
త డు అయే మహూయతం
ఎపుడు? ఄనుకునన నులు జయ జరా జరుగుట లేదే! యువ రాజు ధనుంజయుడ చావుతో తన తొలి పాదం అయంబం
కావాలనుకునానడు. తన గూఢచారులో
ా సభరు
థ లను ఎంచి మూడు ఫృంద్వలుగా మూడు చోటాకు ంప్ంచాడు. ఏమి జరిగిందో
గాన్న ఔు ఫృందం నుంచి కూడ ఆంత వయకు శుబ సమాచాయం రాలేదు.

ఄట్ల చూస్తు శతాన్నకుడు ఏరాట్ల
ా పూరిత కావస్త
ు నానయి. యతనగిరిలో రిసిథతి ఏమిటి? ఄంటూ పావురాల ద్వారా గాంధాయం
నుండ సందేశాలు ంప్స్త
ు నానడు. యువ రాజును ఄంతం చ్చస్తు గాన్న తన ఄడుగు మందుకు వేమ లేడు. ఄందుక్ష ఄసహనంగా
ఈనానడతను. ఎపుడు యతనగిరి తన వశభవుత్మంద్వ ఎపుడు సింహాసనం ఎకుుతాడాన్న ఈవిాళ్ళళరుత్మనానడు.

ఔునే నేల మీద కూచునన ఔరోతి కాళీ ఄయిన ఫంగారు లోటాను తిరిగి భధియతో న్నంపుత్త బాహీాకున్న న్నశతంగా
ఖభన్నస్త
ు నానడు.

పావు రాయిలకు తరీపదున్నచ్చే తన స్తవకుడు ఔరోతిన్న గాంధాయ రాజు శతాన్నకుడు ఆఔుడ వదిలి పోయాఔ వాడు తన లౌఔమంతో
బాహీాకున్నకి చాలా దఖాయయామడు. ఆపుడు వాడే బాహీాకున్న ఄంతయంఖ స్తవకుడు. తన భనస్తలో అలోచనలిన ఔరోతితో
ంచుకొంటూ వుంటాడు. వాడ ఆచఛకాలను శయ దధగా వింటాడు. వాడన పూరితగా నమభత్మనానడు. ఆలా ఏకాంతంలో ఈననపుడు
ఔ ఔరోతి మాతఱమే ఔున వుంటాడు. ఆతయ స్తవకులుగాన్న సైన్నకులు లేద్వ సైనామధిత్మలకు గాన్న ఎవరిక్ర ఄనుభతి వుండదు.
ఎవరూ ఈరిగ మీదకు రాకుండా దిగువనే ఆదదరు స్తవకులు వారిన్న అపేస్త
ు ంటారు.

ఎంతటి గొ వాయైనా కొందరిలో ఆంత్మలు చెడ మాటలు వినటం, ఄందులో న్నజాన్నజాలు ఖయహంఔనే న్నయణయాలు త్మస్తకోవటం
ఔ ఫలహీనతగా వుంట్లంది. ఄలాగే సామం న్నరా
ణ యాధికాయం వునాన ఆతరుల సలహాలను పాటించ్చ ఄలవాట్ల భరి కొందరిలో
వుంట్లంది. రస్త
ు తం బాహీాకుడు ఔరోతి మాటకు ఄంత విలువ యివాటం ఄతడ ఄదృషటమో దుయదృషటమో ఄతడక్ష తెలియాలి.

వెననటో
ా కూచున్న భధియ స్తవిసూ
ు యతనగిరి కోటనే తదేఔంగా చూస్త
ు నన బాహీాకున్న చూసి దయహాసం చ్చసాడు ఔరోతి.

‘‘రభు! దీన్నకి ఆంతగా మీరు అలోచించాలిసన న్న లేదు. ఄతి తారిత ఖతిన్న అ కోట మీ వశమ గాఔ తదు. ఆలాగే అ కోట ైన
భనం వెననటో
ా కూచున్న మీరు భధియ స్తవిస్త
ు ంటే నేను గా
ా స్త న్నంకా తదు.’’ ఄనానడు ఛలోకితగా.

ఔరోతి మాటలకు తనూ నవాాడు బాహీాకుడు.

‘‘మా అశ అశమమ కూడ ఄదేనురా ఔరోతి. కాన్న ఆంఔనూ మేమ ఎన్నన దినమలు వేచి వుండ వలెనో తెలీకుననది. యువరాజు
భయణ వాయత ఆంఔనూ భనకు చ్చయనే లేదు. వెళ్ళళన మూడు ఫృంద్వలూ ఏం చ్చస్త
ు నానవో, ఎచట నుననవో ఄయథమ గాకుననది.
శతాన్నకుల వారితో జరిగిన ందమ రకాయమ నాలుగు మాసమల వమవధిలో ఔ నల జరిగి పోనుననది. ఇ రిసిథత్మలో
చింతింకుండా వుండ ఖలనా?’’ ఄనానడు.

ఔరోతి విఔ వికా నవాాడు.

‘‘దీన్నఔంత చింతయేలను రభు. తభ చెంతనే ఈనానడుగా ఇ ఔరోతి.’’ ఄనానడు.

‘‘ఈండ. న్నవు చెంత వుండ పలమేమిరా? ఄచట గాంధాయమన భన కోసం శతాన్నకుల వారు సైన్నఔ సమీఔయణ గావించుచునానరు.
ఆఔుడ చూస్తు ఎఔుడ వేసిన గొంఖళ్ళ ఄచటనే వుననది. యువ రాజు ధనుంజయున్న ఄంతం చ్చసినారో లేదో తెలిమకుననది...’’

‘‘చ్చమకునన ఏమామ రభూ. భన వాళ్ళళ గాకునన ఏ రమాదమో అమన్నన ఫలి త్మస్తకొంట్లంది. వెళ్ళళనది ఎఔుడకి? నాఖ
లోఔమనకు. భయలి వచుేట సంబవమా? కోటలో భహారాణీ వారు రాజు గారి అరోఖమం కోసమూ, కుమారున్న క్షాభమ కోసమూ
నోమలూ, వరతాలూ అచరిస్త
ు నానయట. ఔన్నప్ంచన్న దేవుళ్ళళ వచిే కాపాడు వారా యేమి ప్చిే గాన్న’’ ఄనానడు.

‘‘ఆంతకూ న్న భనస్తలో ఏమందిరా?’ కుత్తహలంగా ఄడగాడు బాహీాకుడు.

‘‘రభూ! భనకు కావలసినది యుదధమ, విజమమ. ఔ నల సభమమిచిే యువ రాజా వారు భయణంచినాయన్న ఆఔుడ పుకారు
పుటిటంచి అ వెంటనే శతాన్నకుల వారిన్న ససైనమంగా తయలి యభభన్న యువరాజు ఄంతభైనాడన్న పావు రాయి ద్వారా సందేశం
ంప్ంచ్చద్వ
ద మ. చాలు. యుదధం తథమం.’’ ఄనానడు ఔరోతి.

వాడ మాటలు బాహీాకునకు కొంత వూయట న్నచాేయి. యుద్వ
ధ న్నకి మందే యువ రాజు తిరిగి వస్తు కొంత ఆఫఫంది తదు గాన్న
అయంబభయామఔ వస్తు ఏమీ చ్చమ లేడు. లేద్వ ఇలోపే తన భనుషులు ఄతడన ఄంతం చ్చమ వచుే. ఔరోతి మాటలకు
సభభతిస్త
ు ననట్ల
ట తల వూపాడు బాహీాకుడు.

**************************************

నాఖలోఔం.

నాఖ రాజు భహా దుభడ రాజ భందియం.

భందియ ఄంతరాబఖం ఄంతటా భణ భమ యతన కాంత్మలతో ధఖ ధగామ మానంగా భరిసి పోతోంది. ఄది నాఖ రేడు సభా
భందిరాన్నకి ఫమలుదేరు సభమం. అమన దేవేరి క్రరిత భతి కూడ ఔున వుంది. అ సభమంలో`

యువ రాణ ఈలూచీశారి బియ బిరా అ భందియం లోన్నకి రవేశంచింది. హఠాత్మ
ు గా తభ గారాల టిట రాఔ అ నాఖ దంత్మలకు
విసభమం ఔలిగిలించింది. అయిననూ`

‘‘యమభ పుత్మఱ! తఔు సభమమన క్షతెంచినావు’’ ఄంటూ దయహాసంతో లికాడు నాఖ రభువు.

‘‘తఔు సభమమా! ఄది యేమి జనకా?’’ చెంతకు వసూ
ు తన విసభయాన్నన రఔటించింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄవును తలీా. తఔు సభమమే. ఆపుడే... న్న వివాహమ గూరిే చరిేంచుకొంటిమి. న్న కొయకు తగిన వరానేాషణ
అయంభించనునానమ’’

‘‘వరానేాషణ్య... నా కోసమా... క్షమించండ తండీర. నా రిణమమన కిది తరుణమ గాదు. ఆపుడే నాకు వివాహచఛ లేదు. నేను
వచిేన న్న వేరే యుననది.’’

అ మాటకు మక మఖాలు చూస్తకున్న భరింగా నవుాకునానరు రాజ దంత్మలు. ‘‘న్న వమస్త న్నకు తెలిమకుననది పుత్మఱ.
న్న విపుడు బాలిఔవు గాదు. యుఔత వమస్తురాలివి. న్న వివాహమ వెైబవోపేతమగా జరిప్ంచుట మా బాధమత ఖద్వ! ఔ వేళ్ న్న
భనస్తకు నచిేన నాఖ కుమారుడుంటే సంశయింఔ జపుమ. న్నవు వరించిన అ ఄదృషటవంత్మన్నక్ష యిచిే మీ రిణమమ
గావించెద’’ ఄనానడు.

‘‘లేదు లేదు జనకా. నా భనస్తన ఎవరును లేరు’’ ఄంది వెంటనే. కాన్న అభ భనస్తన యతనగిరి రాకుమారుడు
భదలుత్మనానడు. అ విషమం చెబితే తండర తనను నాఖ లోఔమ నుండ ఫమటకు పోన్నమడన్న తెలుస్త. తిరిగి తండర
మాటలతో అలోచనల నుంచి ఫమట డ ఄట్ల చూసింది.

‘‘సంతోషమ. న్న భనస్తన ఎవరును లేకునన ఏమామ. మేమ ఎంప్ఔ జేసిన వరున్న వరిం వచుేను. ఆంఔను
సభమమననదిలే. ఆంతకూ న్నవు వచిేన న్న యేమి?’’ నుదురు మడుతలు డుత్తండగా సూటిగా చూసూ
ు ఄడగాడు నాఖ
రాజు.

‘‘జనకా! తభ ఄనుభతి కోరి వచిేతి’’ భృదువుగా లికింది ఈలూచీశారి.

‘‘మా ఄనుభతియా? ఎందులకు?’’

‘‘వింధామటవిలో వన విహాయమ జేమ భనసైనది జనకా. మీరు ఄనుభతిచిేన, చెలులతో పోయి వచెేదను’’

కింత ఄసహనంగా కుమాయతను చూసాడు నాఖ రభువు.

‘‘వలదు వలదు పుత్మఱ. ఆందులకు సభభతించు వాడను గాను.’’ ఄనానడు వెంటనే.

తండర ఄబమంతయమ చెటంతో`

కింత న్నరాశకు గుయైంది యువ రాణ. ఄయినా వెంటనే తేరుకున్న`

‘‘తండీర! ఆందుకు ఄబమంతయమేమననది? మీరు ఄనుభతిం వలె’’ ఄంది ధైయమం తెచుేకుంటూ.

‘‘ఎట్లల ఄనుభతిం ఖలను? న్నవా తరుణ వమసువు, చినన ప్లావు గావు. రమాదమలతో కూడన వన విహాయమలకు
అడప్లాలు మీరు పోనేల? ఄదియును గాఔ ఢాకిన్న వనమల విహరించి వచిే ది దినమలు కాలేదు తిరిగి వింధామటవిక్షల పోవలె.
వలదు వలదు.’’ ఄనానడు ఄయిషటంగా.

‘‘వింధామటవి ఇ ఊత్మవున ఔడు యభమమఖ ఈండునట. ఇసారికి ఄనుభతించరూ?’’ బుంఖ మూతిటిట తలిా క్రరిత భతిన్న చూసూ
ు
తండరన్న ఄబమరిథంచింది.

కుమాయత ఄభిపా
ర మమ ఖయహంచిన రాణ క్రరిత భతి బయత భుజం మీద చ్చయి వేసూ
ు ` ‘‘ పోన్నండు రభు! వెళ్ళళన రతి సారీ క్షాభమ ఖనే
వచుేచునానరు ఖద్వ. వెంట చెలులుండనే వుంటారు. ఇ సారికి వెళ్ళళ రాన్నండు. ఇలోల భనమ వరానేాషణ గావించి వరున్న
ఎంప్ఔ జేసి ఈంచెదమ గాఔ. ఏభందురు?’’

ఎంతయినా భహా రాణ మాట తోసి పుచే లేడు ఖద్వ. అభ సలహా సఫబు గానే తోచింది నాఖ రేడుకి. తల ంకించి కుమాయత
వంఔ చూసాడు.

‘‘సరి. ఆంతగా వేడుకొంట్లనానవు గాఫటిట ఇ సారికి ఔడు బదరమగా పోయి యమభ. త్మదరి న్న వివాహమే.’’ ఄనానడు నవుాత్త.

తండర ఄనుభతి లభించటంతో`

అనందంతో పొంగి పోయింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఔృతజుురాలిన్న జనకా. పోయి వత్మ
ు ను’’ ఄంటూ తలిా దండు
ర కు నభసురించి వెను తిరిగింది ఈలూచీశారి. ఇ త్తరి వెడునది వన
విహాయమనకు కాదన్న, తను వరించిన యతనగిరి రాకుమారుడు ధనుంజయున్న ఔలుస్తకోవడాన్నఔన్న తెలిస్తు నాఖరాజు ఎలా
సందించ్చ వాడో గాన్న, మందుగా వేస్తకునన రణ్యళ్ళఔ రకాయం యువ రాణ తన ఄంతయంగిఔ చెలిఔతెులు నలుగురితో నాఖలోఔమ
విడచి అ పూటే భయభ భూమికి చ్చరుకుంది.

ఄఔుడ సంంగి వనమ ఫమట అభ కోసం శంఖు పుతిఱ ఎదురు చూస్ుంది. చెలిఔతెులు నలుగురిన సంంగి వనమన తాను
తిరిగి వచుే వయకు వేచి ఈండభన్న వుంచి తను వెళ్ళళ శంఖు పుతిఱన్న కుస్తకుంది. ఆరువురూ ధనుంజయున్న కోసం వింధామటవికి
ఫమలుదేరారు.
ఇలోల ఄఔుడ నాఖ లోఔంలో నాఖరాజు భహా దుభడు తన రాజ భందియం నుండ సభా భందిరాన్నకి చ్చరుకునే సరికి రత్మహారి
ఔడు అమన దయశనాయథం వేచి వునానడు.

‘‘ఏభైనది?’’ ఖంభీయ సాయమతో రశనంచాడు నాఖరాజు.

‘‘ఄంతగా అశా జనఔభగు వాయత కాదు రభు’’ తల వంచుకొన్న సవినమంగా భనవి చ్చసాడు రత్మహారి.

‘‘కానునన ఏమామ? ఎంత దూయమ రాఖలడు అ రాకుమారుడు? ఄదియును జూచెదమ గాఔ. సంశయింఔ ఏమి వాయత
తెలిసినది చెపుమ’’

‘‘భనమిచట నుండ పేరరేప్ంచిన ఎగిరే నాఖమలనేఔమ అ యువరాజు కడామనకు ఫలి కాగా, ఄతడు తప్ంచుకునానడట.
ఄగిన సయమను సంహరింగా రుచికునకు శా వియోచనం జరిగి తన మక్ష లోఔం వెళ్ళళ పోయినాడట. సహామదిర వెళ్ళళ భీభ
శంఔయ క్షాతఱమను దరిశంచి ధనుంజయుడు రస్త
ు తం మాళ్వ సరిహదు
ద వెైపు సాగి పోత్మననట్ల తెలిసినది’’ ఄంటూ తనకు ఄందిన
సమాచాయమను విననవించాడు.

ఄంతా శయ దధగా విన్న` తల ంకించాడు నాఖరాజు.

కింత కోంతో ఔనులు ఎయయ బారి శాాస ఫరువెైంది. అవేశాన్నన ఄదుపు చ్చస్తకుంటూ సాలోచనగా చూసాడు.

‘‘అ మూరు
ి నకు ఄయథమ గాకుననది! చచుేటక్ష వచుేచునానడు. ఎన్నన ఄడాంకులు ఔలించిననూ పా
ర ణమను లేఔు చ్చమఔ
మను మందుక్ష వచుేచునానడు. రాన్నమభ వింధమ సానువు ద్వటిన ప్ద తగిన శాసిు ఄనుబవిం ఖలడు. ఄంత వయకు ఒ ఔంట
ఖభన్నంపుభన్న నా మాటగా నాగానామకుడు నాఖ క్షసరికి ఔబురు చ్చయుమ.’’ ఄంటూ అజా
ు ప్ంచి నేరుగా సభా భందియంలోకి
వెళ్ళళ పోయాడు నాఖరాజు.

*********************************************************

ఄది ఔ యభణీమ రఔృతి శోబ.

ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు ఄఔుడకి చ్చరుకునే సరికి సరిగా
ా మిటట భధామహనపు వేళ్ ఄయింది. సూరుమడ రతాం భరింత ధాటిగా
వుందీ రోజు. ఎండ వేడమి ఈఔు పోతకు శరీయ తాం ఄధిఔరించింది. ఄశాాలు కూడ డసిస వునానయి. మాళ్వ రాజమ సరిహదు
ద
ఄఔుడకి ఆంకో రోజు రయాణ దూయంలో వుంది.

రస్త
ు తం ఄశాాలు అగినది ఔ లోమ పా
ర ంతం. మాళ్వం వెైపు సాగే భహా థం ఇ లోమ గుండా పోతోంది. బాటకి ఎడం ఔున
కొంత దూయంలో కొన్నన ఎతుయిన యాత శ్వయణులునానయి. అ యాతాల భధమగా వస్త
ు నన కొండ వాగు ఔటి ఔ ఎతుయిన కొండ
గుటట నుండ మూడు ఄంచులుగా జారి దిగువన ఔ భడుగు లోకి దూకుతోంది. ఄది త్తరుగా కొన్నన యోజనాల దూయం
రవహంచి కిాపా
ర నదిలో ఔలుస్త
ు ంది.

ఄన్నన ఊత్మవులో
ా నూ రవహంచ్చ ఇ జల పాతపు న్నరు భడుగును చుటిట ఈనన ఄటవీ పా
ర ంతాన్నన ఎలా వేళ్లా చేగా
ఈంచుత్మంది కాఫటిట ఄఔుడ ఄనేఔ పలవృకాాలు, సౌయభాలు వెదజలేా పుషాలతో కూడన చెట్ల
ా , మొఔులు, త్మఖలు ఔనువిందు
చ్చస్త
ు నానయి. ఆఔ మూడు ఄంచులుగా జాలు వారుత్మనన జలపాతాన్నన అ కొండ గుటట ఄంద్వలను చూడ వలసిందే గాన్న
చెనలవి కాదు.

శుఔ ప్ఔ శారికాలు అహాానం లుకుత్మనానయి. పుషజాత్మలు ఔనువిందు చ్చసూ
ు తభ స్తవాసనలతో మరిప్స్త
ు నానయి. శ్రతల
గాలులు స్తద త్మరుస్త
ు నానయి. అ పా
ర ంతం భనస్తకు, శరీరాన్నకి కూడ హాయిన్నస్త
ు ండగా ఄశాాలు దిఖకుండానే ఄఔుడ రఔృతి

శోబకు పులకిం సాగారు.

ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు ఄంబాపుయమలో ఫమలుదేరి ఆది అయవరోజు. రతి దినమ వేకువనే మందుగా లేచిన ఄరు
ణ డు తాను
వెళ్ళళ సాననాదికాలు మగించు కొన్న వచిే ధనుంజయున్న న్నదర లేపుత్మనానడు. నాలుగు రోజుల తరాాత ఄటవీ పా
ర ంతంలో ఎఔుడా
మాయాంలో న్నటి వనరులునన పా
ర ంతాలు లేవు కాఫటిట యండు దినమగా సాననాదికాలు చ్చమఔ భహా ఆఫఫందిగా వుంది. ఄందుక్ష
జలపాతాన్నన చూడగానే పా
ర ణం లేచి వచిేనట్ల
ట ంది ఆరువురిక్ర.

‘‘ఄయామరే! ఔడు ఄదుబతమ. అశేయమమ. మా రాజమమన సాయామను తలప్ంచు ఆంతటి భనోహయ రదేశమొఔటి ఔలదన్న
మాక్ష తెలిమదు స్తమా. నన్ననటకు గొన్న వచిేన న్నకు ఔృతజుుడను మితఱమా.’’ ఄనానడు పులకించి పోత్త ధనుంజయుడు.
పకుున నవాాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘రభు! ఆది తభ రాజమమ. అ రదేశమ మీది. ఆందులో నాకు ఔృతజుతలు జపు న్న యేమననది? మీకు తెలిమన్న
సందయశనా సథలమ మీ రాజమమన ఆంఔనూ ఄనేఔమ ఖలవు’’ ఄనానడు.

‘‘అహాాఁ! ఄవన్ననయు సందరిశం వలసినదే. వెళ్ళచునన కాయమమ జమ రదభైన ప్భభట భరొఔు సారి ఆరువుయమ రాజమమన
యమటించఔ తదు.’’

‘‘ఄలాగే రభూ.’’ ఄంటూ ఄశాం దిగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఆది యేమి? భనమింఔను జలపాతమను చ్చయలేదు. అలసమమేల ద. సాననమాచరించెదమ.’’

‘‘సాననమాచరించిన చాలునా రభూ? భజనమ వేళ్యినది. భన వదద తినుటకు పలమలు కామలు న్నండుకుననవి. నేను
ఄశామకు తటాఔమన న్నరు తాప్ంచి ఆచటనే వేచి వుండదను. మీరు సాననమ గావించి యండు. ఇలోల పలమలు స్తఔరించి
వుంచెదను.’’

‘‘న్నవు సాననమ అచరింవా?’’

‘‘మీరు వచిేన ప్భభట నేను పోయి వచెేదను.’’

‘‘ఆది యేమి విడూ
ా యమ? ఆరువుయమ పురుషలమే ఖద్వ. నాతో వచిే సాననమాచరించుటకు ఄబమంతయమేమి?’’

‘‘ఄవును రభూ ఄబమంతయమే. ఏకాంతమన సాననమాచరించుట మా వంశాచాయమ’’ ఄనానడు ఄరు
ణ డు.

‘‘ఒహో! మీ వంశమన పురుషులు కూడ సీుళల వలే ఏకాంతమనే సాననమాచరింత్మరా! బాగు బాగు. ఆంఔను మీ వంశమన
ఏమేమి అచాయమలు ఔలవు?’’ కొంట్టగా ఄడగాడు.

ఄది వంశాచాయమ కాదన్న, తనతో ఔలిసి సాననమాచరించిన తన గుట్ల
ట ఫమట డునను బమం తోనే అచాయమ సాకు చూప్
ఄరు
ణ డు తప్ంచుకొంట్లనానడన్న వూహంచాడు ధనుంజయుడు. ఆపుడు కూడ తప్ంచుకొంట్లనానడంటే బద్వ
ర దేవి వేరు
ఄరు
ణ డు వేరు కాదు. ఆరువురూ ఔటేమను ఄభిపా
ర మమ ఄతన్నలో సిథయ డ పోయింది.

ఄరు
ణ డు కింత ఄలిగినట్ల ధనుంజయున్న ఖంభీయమగా చూసూ
ు ` ‘‘రభువులు క్షమించాలి. మా వంశాచాయమ,
కులాచాయమను పాటించుట నా ధయభమ. ఄందుకు మీరు రిహసిం న్న లేదు’’ ఄనానడు.

‘‘ఄయోమ..! నేను రిహసించుట లేదు మితఱమా. న్నజమఖనే తెలిమ గ్గరి ఄడగితిన్న. న్నకు బాధ ఔలిగించి వుంటే క్షంతవుమడను’’
ఄంటూ ఄశాం దిగాడు ధనుంజయుడు.

ఄఔుడకి జలపాతం దిగువ పా
ర ంతం ఄగుప్ంచదు. చెటా పొదలు దటటంగా ఄడు
ా గా వునానయి. తనకు ఄవసయభైన దుస్త
ు లు
త్మస్తకున్న భడుగును చుటిట జలపాతం వెైపు వెళ్ళళ పోయాడు యువ రాజు. ఄతడు ఄట్ల వెళ్ళగానే ఄశాాలు యంటిన్న భడుగులో
న్నరు తాప్ంచి చిేఔ మీద మేతకు వదిలాడు ఄరు
ణ డు. సమీ వృక్ష శాకల నుండ మామిడ ండు
ా , నస ండు
ా , ఄయటి, జాభ
పలాలను స్తఔరించి తెచాేడు. చఔుగా న్నడన్నస్త
ు నన వృక్ష ఛామలో ఔంఫళ్ళ రిచి తెచిేన పలాలు ద్వన్న మీద వుంచి విశాయంతిగా
కూచునానడు.

చాలా స్తటి తరాాత తిరిగి వచాేడు ధనుంజయుడు. తడ దుస్త
ు లిన డొంఔ మీద అరేసాడు. జలపాతం కియంద ఄలుపు త్మరా
సాననం చ్చమటంతో ఆపుడు భనస్త, శరీయం కూడ ఄతన్నకి రశాంతంగా వుంది. వచిే ఄరు
ణ డ సమీంలో కూచునానడు.

‘‘నేను పోయి సాననమాచరింత్మను’’ ఄంటూ లేచాడు ఄరు
ణ డు. సభభతమగా తలాడంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘రభూ! నేను తిరిగి వచుే వయకు మీరిచటనే వుండవలె. పొయబాట్లన కూడ ఄట్ల చూసి మా అచాయమనకు బంఖమ ఔలిగించ
రాదు’’ ఄనానడు.

‘‘ఄట్లలనే మితఱమా. పోయి యమభ’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు. ఄరు
ణ డు ఫమలుదేరి వెళ్ళళడు.వృక్ష ఛామలో కూచుంటే
చలాటి గాలికి న్నదర మంచుకొస్ుంది. అఔలి ఔనాన న్నదేర మకమం ఄన్నప్స్ుంది. కాన్న సందేహ న్నవృతిు కోసం భనస్త తహ తహ
లాడుతోంది.

ఄరు
ణ డ గుట్ల
ట తెలుస్త కొనుటకు ఆది చఔుటి ఄవకాశమ. యండు దినమలుగా సాననమనకు ఄవకాశం లేనందున సాహసించి
సాననాన్నకి పోత్మనానడు గాన్న లేకుంటే వెళ్ళళ వాడు కాదు. ఄలాఖన్న భరొఔు ఄవకాశమ చికుునను నభభఔమూ లేదు. పొదల
వెనఔనుండ చాట్లగా జల పాతం వెైపు చూడభన్న భనస్త తొందయ చ్చస్ుంది. ఄలాఖన్న మాటిచిే తపుట క్షతిఱమ ధయభం కాదంటూ
ఄంతయంఖం సతాయిస్ుంది.
కొదిద క్షణ్యలు గుంజాటన తరాాత చివయకు గుట్ల
ట తెలుస్తకొనుటకు భరుగున వుండ వీకిాంచుట తపు గాదన్న తోచినది. ఄంతే....
ఆఔ సందేహాలను ఔున టిట లేచాడు.

ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్న యంటిక్ర చఔున్న జోడ కుదిరింది. ఄవి జంటగా ఔు ఔునే తిరుగుత్త చిేఔ మేస్త
ు నానయి.
ధనుంజయుడు భడుగు వదద కళ్ళళడు. పొదల వెనఔ అకుల కొమ్భల మాట్ల నుండ భడుగు ఄవలత్మనన జల పాతం వెైపు దృషిట
సారించాడు.
కొదిద స్తటికి` ధనుంజయుడు చూస్త
ు ండగానే

ఄరు
ణ డు జల పాతం వదదకు చ్చరుకునానడు.

పొడ దుస్త
ు లిన ఔున ఫండ మీద వుంచి ఄవి గాలికి ఎగిరి పోకుండా ఫరువుకి ఔ రాతి మఔునుంచాడు. చుటూ
ట రికించి
చూసాడు. ఎవరూ లేయన్న న్నరా
ధ రించుకునానఔ ఄపుడు`

ఄపుడు తలపాగా త్మసి తల విదిలిసూ
ు తల పాగాను జాఖయతుగా ఫండ మీద ఈంచాడు. చూస్త
ు నన ధనుంజయున్నకి కొదిద క్షణ్యలు
గుండ లమ తప్ంది. యవాలేటం భరిే పోయాడు. ఎందుఔంటే` తలపాగా త్మసిన భరు క్షణం`

ఄంత వయకు భడచి తలపాగాలో ఫంధించి, బిగించి వుంచిన తలకురులు, తల విదిలించగానే జల పాతంలా ఔు సారిగా కిందకు
జాలు వారాయి. త్మభభద యఔులా
ా న్నఖ న్నఖ లాడుత్మనన దటటభైన నలాటి క్షశ సందకు ఔు సారిగా విడుదల లభించింది.
మోకాళ్ళను తాక్ష న్నడుపాటి కురులను చూడ గానే ఄయథభై పోయింది. ఄయణడు పురుషుడు కాదు సీుళమన్న. అ సీుళ ఎవరో కాదు తను
వలచిన బద్వ
ర దేవి. ఆఔ చెపాలా... యువ రాజు హృదమం అనందంతో ఈయఔలేసింది. తనను తాను ఄదుపు చ్చస్తకునానడు.
తను యువతి ఄయి వుండ కూడ ఆంతగా పురుషుడగా నటించటం ఄరు
ణ డక్ష చెలిాంది. సందేహం త్మరి పోయింది.

అరోజు సహామదిర ైన తను ఄనుమాన్నంచిందే న్నజభైంది. న్నలవేణ భనవరాలు బద్వ
ర దేవిగా సానన గటటం వదద ఔన్నంచిన ఄరు
ణ డు
తనను చూడగానే తాయగా దైవ దయశనం గావించుకొన్న ఆంటికి పోయి తిరిగి ఄరు
ణ డగా తన మందుకొచాేడు. బద్వ
ర దేవి ఎంతటి
చత్మయ? తలచుకుంటేనే విసభమం ఔలుగుతోంది.

ఄఔుడ జలపాతం వదద బద్వ
ర దేవి ఔుటొఔుటే తను భఖ వేషం దుస్త
ు లు తొలగించి నఖనంగా ఈనన వంటికి లేన్న వసుళం చుట్ల
ట
కుంటోంది. సిడ బొభభలా భరిసి పోత్మనన అభ నఖన సౌందరామన్నన చూసూ
ు వివశుడై పోయాడు. ఄయితే వెంటనే
తేరుకునానడు. నఖన సౌందరామన్నన వీకిాంచటం సబమత కాదన్న భనస్త హెచేరించటంతో చూపులు తిపుకునానడు. ఏమీ
తెలిమనటేట వెనకిు వచిే ఔంఫళ్ళ మీద మేను వాలాేడు. ఔనున మూసినా తెరిచినా భరుపు త్మఖ లాంటి బద్వ
ర దేవి సౌందయమమే
ఔళ్ళ మందు భదుతోంది. అలోచన భధమ చలా గాలికి తనకు తెలిమకుండానే న్నదర టేటసింది.

ఄలా ఎంత సభమం ఖడచిందో తెలీదు.

ఔున ఄలికిడయితే తిరిగి భలకువ వచిేంది ధనుంజయుడకి. ఄయినా కూడ న్నదర నటిసూ
ు ఄలాగే వుండ పోయాడు.

గుట్ల
ట తెలిసి కూడ ఆంకా ఈపేకిాంచి మినన కుండుట ధనుంజయున్నకి ఆషటం లేదు. వాసువంగా బద్వ
ర దేవి ఎవరు? భఖ వేషంలో
ఎందుకు తిరుగుతోంది? రయాణం మందుకు సాగే కొలది తన గురించి తెలుస్తకునే ఄవకాశం లభించఔ పోవచుే. కాఫటిట ఆపుడే
అభ గురించి తెలుస్తకోవాలన్న న్నశేయాన్నకొచాేడు. ఄలాఖన్న తను భరుగున వుండ అభను చూసిన విషమమ ఫమట డ
కూడదు. ఄతడ అలోచనలిన బఖనం చ్చసూ
ు ` ‘‘రభూ! ఆఔ లేవండ’’ ఄంటూ ఄరు
ణ డ ప్లుపు విన వచిేంది. ధనుంజయుడు ఈలఔ
లేదు లఔ లేదు.
చట్ల
ట న అ చ్చతిన్న ఄందుకునానడు ధనుంజయుడు. కుస్తభ కోభలభగు అ చ్చతిన్న భృదువుగా తడుమత్త` ‘‘ప్రమ సఖీ
బద్వ
ర ... వచిేతివా... బద్వ
ర దేవి... ఔరుణంచితివా!’’ ఄంటూ ఔలవరించాడు.

‘‘ఄయోమ రభు! నేను మీ బద్వ
ర దేవిన్న గాను, ఄరు
ణ డను. దమతో ఔయమ వదిలి లేవండ’’ ఄంటూ చ్చతిన్న వెనకుు త్మస్తకో
బోయాడు. కాన్న చ్చయి విడువ లేదు ధనుంజయుడు.

‘‘ఔన్నఔయమ జూకునన ఔయమ విడువను బద్వ
ర ... ఔలలో సాక్షతురించి పారిపో జూచుట నామమమా!’’ ఄనానడు.

ఄరు
ణ డగా భఖ వేషంలో వునన బద్వ
ర దేవికి ఏం చ్చయాలో ఄయథం కాలేదు. ధనుంజయుడకి సతమమ తెలిసి పోయినదేమో
తెలిమకుననది. ‘‘రభు! న్నదర మేలొునండ. నేను బద్వ
ర దేవిన్న గాను’’ ఄంటూ చ్చతిన్న విడప్ంచుకో బోయింది కాన్న ధనుంజయుడు
అభ చ్చతిన్న ఫలంగా మీదకు లాఖటంతో ఔు సారిగా త్తలి ఄతడ మీద డ పోయింది. అ విస్తరుకు తలపాగా ఎగిరి ఄవతల
డగా అభ క్షశ సంద చెదరి ధనుంజయున్న మఖాన్నన ఔరి భబుఫలా ఔపేసింది.

తతుయ డ లేవ బోత్మనన బద్వ
ర దేవిన్న తన అజానుబాహువులతో అభ ఛాత్మన్న చుటేటసి మీదకు లాకుునానడు.

వూహంచన్న సంగటనకు ఔంగారు డ తలపాగాను ఄందుకోబోయింది బద్వ
ర దేవి. అభకా ఄవకాశం యివాకుండా భరింతగా కౌగిలి
బిగించి మకం మీది జుత్మ
ు ను తప్ంచి చిలిప్గా అభ సొఖ ఔళ్ళ లోకి చూసాడు ధనుంజయుడు. సిగు
ా తో అభ బుఖాలు కంపులెై
ఔనుయలు ఫరువెై వాలి పోయాయి.

‘‘ఆంకా ఎన్నన దినమలు ఇ భఖ వేష ధాయణ?’’ న్నను వలచితినన్న తెలిసి కూడ నన్ననలా ఏమారుేట నామమమా? న్న గుట్ల
ట నాకు
తెలిసి పోమ. ఆపుడేమి చ్చమ వలె?’’ ఄనడగాడు కొంట్టగా.

ఒసారి ఔనుయలు ఎతిు ఄతడ ఔళ్ళలోకి చూసి వెంటనే సిగిాలి ఄతడ వక్ష సథలమన మోమ ద్వచుకుంది.

‘‘రభువులకిది తగునా? తభరింతటి చిలిప్ వారు, కొంట్ట వాయన్న తెలిమఔ జలఔమాడ బోతిన్న. భరుగున వుండ సీుళలను
వీకిాంచుట మీ వంటి భఖ ధీరులకు తఖదు ఖద్వ’’ ఄంది చిననగా.

‘‘న్నజమే. నేను సీుళలను జూడ లేదు. నా ఆషట సఖ్ఖన్న మాతఱమే జూచినాను. న్నవు మాతఱం కులాచాయమ వంశాచాయ భంటూ సాకు
చెప్ తప్ంచు కొనుట పాడయా?’’ ఖడుస్తగా ఎదురు రశనంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘మీ వలపునకు ఄరు
హ రాలను గాను. ఄందుక్ష ఄలా చెప్తిన్న’’ ఄంటూ చిననగా బుదులిచిేంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘అ విషమమ న్నరా
ధ రించుకో వలసినది మేమ ఖద్వ... ఔ వేళ్ న్న భనస్తన మాై వలపు లేకునన ఔు మాట జపుమ
చాలును. న్నను విడుత్మను. ఆఔ మీదట న్నను పురుషున్న గానే భావింత్మను. న్నససంకోచమగా తెలుపుమ.’’

అ మాటలకు నోటితో ఫదులు చె లేదు బద్వ
ర దేవి. విశాలభగు ధనుంజయున్న వక్షసథలమన స్తతాయంగా తన ఖడాల దవు
లాన్నే గ్గమగా మద్వ
ద డంది.

బద్వ
ర దేవి తన హృదిలో ధనుంజయున్న ఎంతగా అరాధిస్ుందో తెలిమడాన్నకి అ ఔు మదు
ద చాలు. పులకించి పోత్త అభ
బుఖాను సరృశంచి దోలిసితో మఖాయవింద్వన్నన ైకి లేప్ తన వెైపున తిపుకునానడు. కొన్నన లిుకాలం ఔరి నఔరు అరాధనగా
చూస్తకునానరు. నును సిగు
ా న ఎయయ బారిన చెకుు టద్వ
ద లు చూసాడు. ఄయ మూతలయిన ఔను దోయిన్న చూసాడు. ఄదురుత్మనన
ఖడాల దవులిన చూసాడు. ఄంతే`
ఆఔ తాళ్లేఔ అభను భరింతగా పొదుపుకున్న మీదకు లాకొుంటూ మరింగా ఄధరాలను మద్వ
ద డాడు.

‘‘బద్వ
ర దేవి! ంచ భూతాల సాకిాగా, సూయమ చందు
ర ల సాకిాగా రమాణమ చ్చసి రఔటించుచునానడను. న్నవే సఖ్ఖవి. నా రాణవి.
ఆందులో మారు లేదు. న్నలో సందిమమనన న్నయబమంతయమగా ఄడుఖ వచుేను’’ ఄంటూ కురులు సవరించాడు.

‘‘నాకు ఏ సంశమమలు లేవు రభు. ఄలాగునే భహారాణ కావలెననన అశ కూడ లేదు. నేను సాధాయణ యువతిన్న. మీ ద్వసిన్న. మీ
పాదమల చెంత కింత చోట్ల చాలును’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘మా భదిలో న్నవు కొలువెై ఈండ పాదమల చెంత న్న యేమి భనోహరీ’’ ఄనానడు నవుాత్త ధనుంజయుడు.

‘‘మీ హృదమ సింహాసనమన నాఖ ఔనమ ఈలూచీశారి కూడ కొలువెై వుననది భయచితిరా రభూ?’’ ఄంది ఖడుస్తగా బద్వ
ర దేవి.

అభ తెలివి తేటలు ఎటిఔపుడు ధనుంజయున్న విస్త
ు పోయేలా చ్చస్త
ు ంటాయి. ఄందుక్ష పకుున నవుాత్త` ‘‘చెరి ఔ వెైపునా
వునానరు. సింహాసనమ భనకు చాలద్వ?’’ ఄనానడు.

అ మాటలకు బద్వ
ర దేవి కూడా నవాకుండా వుండ లేఔ పోయింది. లేచి మోకాళ్ళ మీద చుబుఔం అన్నే కూచున్న క్రయఖంట
ధనుంజయున్న చూడసాగింది. తనూ లేచి అభ ఔునే కూచునానడు ధనుంజయుడు. ఔ చ్చత అభ సననటి నడుంన్న చుటిట యండో
చ్చత అభ చ్చయి ఄందుకుంటూ వంగి శంకం లాంటి అభ భడవం పు మీద మద్వ
ద డాడు.

‘‘ప్రయా... నా భనస్తన భరులనన చాలదు ఖద్వ. అ నాఖ రాకుమారి భనస్తసన ఏమననదో తెలిమదు. ఆంత వయకు తిరిగి నా
మందుకు రానే లేదు. భనమ నాఖ లోఔమ చ్చరిన గాన్న అభ దయశన భాఖమమ లభించదు. భనకా ఆంఔను నాఖ లోఔమ ఎచట
వుననదో, పోవు మాయాభదియో తెలిమకుననది. గుడాగా మన్నంచు చునానయమ. ఆంత లోనే అభ గురించి న్నకందు కింత ఄలఔ
? సీుళ సహజభైన ఄసూమ ఎందుకు? న్నవు ఄసాధాయణ యువతివన్న భరిచితివా?’’ ఄంటూ లాలనగా ఄడగాడు.

‘‘నాకలాంటి ఄలుఔ గాన్న ఄసూమ గాన్న లేదు రభూ’’ ఄంది వెంటనే బద్వ
ర వతి.

‘‘ఈంది... న్న భనస్తన ఄబదరతా భావం వుంది. ఄది పోవలె. న్నై నా పేరభ శాశాతమ. నా భదిలో న్న సాథనమ స్తసిథయమ.
సంశయిం నఔుయ లేదు. మందుగా నాకో విషమమ చెపు’’ ఄడగాడు.

‘‘ఏ విషమమ రభూ?’’

‘‘న్న విషమమే దేవీ. న్నవిట్ల పురుష వేషమన సంచరిం కాయణమేమి? న్న జనన్న జనకులు ఎవరు? ఎఔుడుంటారు? న్నవు
రాజధాన్న యతనగిరికి వచిే ఎంత కాలభైనది? బాభభ న్నలవేణకి న్నకును ఖల సంఫంధమేమి? న్న గురించి సయాం వివరిం వలె.’’

అ మాటలకు భాయంగా న్నటూ
ట రిేంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘నా గురించి చెపుటకు చాలానే వుననది రభూ. కాన్న ఆది సభమమ గాదు. పొదు
ద వాలుచుననది. భజనమ వేళ్ మించినది.
తఔు సభమమన నేనే వివరించెదను. భనమ పలమలాయగించి మనమ కొన సాగించుట భంచిది’’ ఄంటూ గురు
త చ్చసింది.

‘‘అ మాట న్నజమ. న్నఔుమఖ న్న గురించి సయామ తెలిదవు ఖద్వ?’’

‘‘సతమమగా రభు. మీరేనా పా
ర ణభై వుండగా మీకు గాఔ ఏరికి తెలు ఖలను.’’

‘‘సరి. నాదో కోరిఔ!’’

‘‘అహాాఁ! ఏమా కోరిఔ?’’

‘‘ఇ భఖ వేష ధాయణలో న్ననున చూడ లేకునానను. సహామదిర ై సానన గటటమన దయశనమిచిేనట్ల ఄంద్వల బరిణలా
ఄమాభయిగా న్నను గాంచ కోరిఔ.’’

‘‘ఉహుాఁ! ఇ కోరిఔ ఆపుడే త్మరునది గాదులే. నా వదద ఄమాభయి వలువలు లేవు. వాటిన్న బాభభ యింటనే వదిలితి. ఆపుడు
క్షవలమ పురుష దుస్త
ు లే వుననవి’’ ఄంటూ ఔ పలమ ధనుంజయున్న కిచిే తను ఔటి ఖయహంచినది.

ఄంతటితో సంభాషణ న్నలిప్ ఆరువురూ పలమలతోనే భజనం మగించారు. బద్వ
ర దేవి తన తలపాగా ధరించి తిరిగి పురుష
రూంలోకి వచిేనది. అభనే చూసూ
ు భందహాసం చ్చసాడు ధనుంజయుడు. ‘‘పా
ర ణ సఖీ... ఆపుడు న్ననేనభన్న నేను ప్లవాలి?
ఄరు
ణ డనా... బద్వ
ర దేవిమనా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄది వేరే చె వలెనా రభూ. ఏకాంతమన మీ బద్వ
ర దేవిన్న, మిగిలిన సభమమందు మీ మిత్మ
ఱ డు ఄరు
ణ డను.’’ ఄన్న
ఫదులిచిే ఄశాాలను త్మస్తకు వచుేటకు చిేఔ వెైపు ఫమలు దేరినది బద్వ
ర దేవి.

సరిగా
ా ఄదే సభమమన దవుాల నుండ మేగ గయునలా ఔుసారిగా విన వచిేనది సింహ గయున ఔటి. ఄదిరి డ ఄట్ల
చూసారు ఆరువురూ. కొన్నన లిుల కాలం వయకు కొండ కోనల వెంట రతిధాన్నసూ
ు నే వుంద్వ సింహ గయున.

************

గ్గవింద్వ... గ్గపాలా...

రాధా యభణ్య... మయళీ ధరా.

గ్గపాలా... గ్గవింద్వ!

తట్ల
ా తాళ్ళలు భృదంఖ వాదమ ఘోషతో తనభమంతో చిందులేసూ
ు బజన చ్చసూ
ు బఔత ఫృందం ఔటి బిడారు గుంపుతో ఔలిసి
సాగి పోతోంది.

పళ్ళళన ఎండ కాస్ుంది.

దినఔరుడు నడమింట రకాశస్త
ు నానడు.

మాళ్వ రాజమం నుండ వింధమ సానువుల గుండా ఄవతలి విదేహ రాజమం లోకి సాగి పోత్మనన భహా థంలో తయలి పోతోందో దద
బిడారు గుంపు ఔటి.

బిడారు నామకుడు ఔృపాణ ధారిమ
ై తన ఄశాాన్నన మందు నడప్సూ
ు ండగా ఄతడ వెనఔ స్తశకిాత్మలెైన ఄతడ భనుషులు
మూడు వందల భంది ఄశాాల మీద యక్షణ ఔలించి వసూ
ు ండగా భధమన బదరంగా సాగుతోంద్వ బిడారు. ఄందులో ఄశా
శఔటాలునానయి. వృషబ శఔటాలునానయి. ఫరువు మోస్త
ు నన ఔంచయ గాడదలు, నడచి వస్త
ు నన యాత్మఱకులు, బిచేగాళ్ళళ
ఄలా కోలాహంతో ఔ వూరే ఔదలి పోత్మననట్ల
ట ంది. ఄంత ఎత్మ
ు న ధూళ్ళ లేస్ుంది. ఄలాగే ఔ నాటమ ఫృంద్వన్నకి చెందిన సొఖసైన
నట్ల
ట వరాండరతో కూడన మూడు యథాలు కూడ అ బిడారు గుంపులో సాగి పోత్మనానయి.

బాట ఔునే ఔ దద పూలపొదలో కూచున్న సాగి పోత్మనన బిడారును అసకితగా చూస్త
ు నానరు నాగేందు
ర న్న తనమ ఈలూచీశారి,
శంఖు పుతిఱమన్న ప్లువ ఫడే నాఖసీుళ భధూలిఔ ఆరువురు.

వారీ పా
ర ంతాన్నకి చ్చరుకొన్న ఆది మూడవ దినమ. ఄఔుడకి ఎడభ భాఖమన సమననత శకయమతో కూడన వింధామ యాత శ్వయణ
ఔను విందు చ్చస్ుంది. కుడ భాఖమన ఎట్ల చూసినా దటటభగు వింధామటవీ పా
ర ంతం, ద్వన్న భధమగా గ్రత గ్రచినట్ల
ట చీలుసూ
ు
ఈతుయంగా సాగి పోత్మనన భహా థం గ్గచరిస్ుంది. వేసవి తాం త్మక్షణంగా ఈననటిక్ర ధనుంజయున్న రాఔ కోసం వేచి
చూస్త
ు నానరు. బిడారు లోన్న అకరు శఔటం కూడ తభను ద్వటి పోగానే శంఖు పుతిఱ వంఔ చూసింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄతా
ు ! భహా థాన ఎవయవరో సాగి పోత్మంటిరి. భరి నా భనోహరున్నక్షభైనది ఆంఔను రాకుండను. అ వీయ కుమారున్న జూడ
భనస్త తొందరించుచుననదే’’ ఄంది భాయంగా న్నటూ
ట రిే.

‘‘అహాాఁ! భనసైన భఖడ కోసమ ఆంత తొందరా?’’ ఄంటూ నవిాంది శంఖుపుతిఱ. తిరిగి తనే ఄంది.

‘‘ఏవమాభ! ఇ వేగియ పాట్ల నాడు ఢాకిన్న వనమన అ స్తందరాకారున్న గాంచినపుడే జూప్న, నాడే మీ రిచమమ, రణమమ
జరిగి వుండును ఖద్వ. ఄపుడేమో మిననకుండ ఆపుడు మాతఱమీతొందరేలనో’’ ఄంది రిహాసమన.

‘‘పో ఄతా
ు ! న్న చత్మయమ లెందుకు లే గాన్న, ఔ వేళ్ ధనుంజయులవారు భన ఔనాన మందు గానే ఇ వింధామ సానువుల ద్వటి
మందు కళ్ళాపోయి వుందురా?’’ ఄనడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘లేదు లేదు. ఄతడంఔను వెనుఔనే వునానడు’’ ఄంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఄయితే రాడేమీ? ఄతడ సందయశనాపేక్షతో కొండంత అశతో వచిేనాను. ఎననడూ ఄసతమమ లుఔన్న ద్వనను. ఄతడ కొయకు
జనకున్నతో తొలి సారిగా ఄసతమమ జప్ వచిేతి. నా భనస్త గలిచిన ధనుంజయుడు నా వలపునంగ్రఔరించునో లేదో... నను
సీాఔరించునో లేదో... నేను తనకు నచెేదనో లేదో... భనస్త తతుళ్ళంచుచుననదే ఄతా
ు ’’ ఄంది గొంత్మ తడుమారుచుండగా. అభ
ఔను దోయిలో చిప్లిన ఔన్ననటిన్న జూచి జాలి డ దఖాయకు త్మస్తకున్న అపామమంగా ఔనులు త్మడచింది భధూలిఔ.

‘‘ఛ! ఛ! నాఖ రాకుమారి ఆంత బేలమన్న నాకు తెలిమదు స్తమీ’’ ఄంది వెకిురింపుగా.

‘‘పో ఄతా
ు !’’ ఄంటూ పకుున నవేాసింది ఈలూచీశారి.

‘‘పోదునులే తలీా. మీ యిరువురిన్న ఔలిప్న ప్భభట ఎలాగూ నా ద్వరిన పోవు ద్వనను. ఄయిననూ జఖదేఔ స్తందరివి, నాఖ లోఔ
యువ రాణవి న్నక్షమి తకుువన్న అ సంశమమ. న్న ఄంద చందమ ధనుంజయుడు భచేడేమోమను శంఔయేల? ఄసలానాడు
ఢాకిన్న వనమన యండవ త్తరి న్నను గానఔ ఄచట న్న కొయకు గాలించునపుడే ఄయథమ గాలేద్వ? ఄతడు న్నను భచిేనాడన్న? శంఔలు
వలదుగాన్న భన మిచట వేచి వుండవలె. ఔటి యండు దినమలోనే ఄతన్నటకు తఔ వచుేను’’ ఄంటూ ధైయమమ చెప్నది

శంఖుపుతిఱ.

‘‘ఆంఔనూ ఔటి యండు దినమలా... తాళ్ లేను ఄతా
ు . ఔ న్న చ్చయుదమా? భనమే వింధామసానువుల ద్వటి అ ఄంద గాడకి
ఎదురు పోవుదమా?’’ ఄనడగింది ఈలూచీశారి ఈతాసహంగా.

అ మాటలకు అశేయమమగా`

బుఖాన వేలుంచుకొన్న చూసింది శంఖుపుతిఱ.

‘‘ఄయామరే! చూచితివా న్న ధైయమమ? ఆపుడే ఖద్వ జనకునకు ఄసతమమ జప్ ఄనుభతి పొందినందుకు నచుేకుంటివి. ఆంత
లోనే ఆంత సాహసమా? ఆదియే భరి వలపులో భహభ. పేరభ కొయకు రుగు లెత్మ
ు ట, ఄసతమమ లుకుట, న్నయబమమ,
సాహసమ ఆవన్ననయు వలపులోన్న సహజ గుణమలే గాన్న భనమ ఎదురు పోవ న్న లేదు. ఆదియే భనకు స్తయకిాత పా
ర ంతమ.

ఄయిననూ న్నవు రాకుమారున్న కొయకు ఎదురు చూచుచుంటివి. నేను మాతఱం ఄదో... ఎగువన వృక్ష ఛామలో గ్గతిన్న చుటిట గుంట
నఔులా
ా వునన కొందరు మానవులిన ఖభన్నంచుచునానను. గురు
త ననద్వ? భన ఔనానమందే మూడు దినమగా వాళ్ళచటనే
వునానరు. భనలాగే ఎవరికొయకో వేచి చూచుచునానరు’’ ఄంది.

శంఖు పుతిఱ మాటలకు తనూ సందేహసూ
ు `

దృషిటనట్ల సారించింది ఈలూచీశారి.

సరిగా
ా ఄఔుడకి`

కూత వేట్ల దూయంలోనే వునానరు వాళ్ళంతా. మొతుం అరుగురు ఫలిషటభైన మానవులు. చూడా
ా న్నకి యాత్మఱకులా
ా దుస్త
ు లు
ధరించి వునానరు. యాత పాదంలో బాట ఔునే ఔ ఎతుయిన శాఖోశాఖుగా విసురించిన ఔరి మాను వృక్షఛామలో గుండరంగా

వృతా
ు కాయంలో కూచున్న ఏదో మాటా
ా డుకొనుచునానరు. వాళ్ళళ న్నజమగా యాత్మఱకులయితే ఒ పూట భజలీ చ్చసిన వెంటనే
ఫమలుదేరి వెళ్ళళ పోవాలిగా. మూడు దినమలుగా ఆఔుడే తిషట వేసి ఎందుకునానరు? ఎవరి కోసం న్నరీకిాస్త
ు నానరు? వాళ్ళ త్మరు
చూస్తు ఏదో సందేహమే ఔలిగిస్త
ు ననది.

ఄటవీ మాయాంలో రయాణం గాఫటిట ఎవరూ న్నరాయుధులుగా రారు. వాళ్ళ దఖాయ అయుధాలునానయి. వారి ఄశాాలు అరూ
ఔునే వయసగా ఔటట ఫడునానయి. వాళ్ళళ కూడా మాటి మాటిక్ర కొండలో
ా ంచి వస్త
ు నన మాయాం వంక్ష చూస్త
ు నానరు.

‘‘ఄతా
ు ! వాళ్ళళ ఎవయయి వుందురు?’’ తనూ సందేహ ధృకుులతో శంఖు పుతిఱన్న ఄడగింది.

‘‘ఎవయన్నన నాకు మాతఱం ఏమి తెలియు? పోయి చూడవలె’’ ఄంది ఄటే చూసూ
ు శంఖు పుతిఱ.

‘‘నేను పోయి రానా?’’

‘‘న్నవిచటనే వుండుమ. నేను పోయి వారి మాటలు పొంచి విన్న వత్మ
ు ను. వాళ్ళ వివయమలు తెలుస్తకొన్న వత్మ
ు ను. పొయబాట్లన
కూడ న్నవీ పూపొద నుండ ఫమటకు రావలదు స్తమా’’ ఄన్న హెచేరించి తక్షణం తన సహజ రూభైన పూరిత సయమగా మారి
ఄఖంతకుల వెైపు భరుగున సాగి పోయింది శంఖు పుతిఱ. అభ రాఔ కోసం ఎదురు చూసూ
ు కూచుంది ఈలూచీశారి.

సయంగా మారిన శంఖు పుతిఱ ఄలికిడ లేకుండా పొదలు చెట్ల
ా అకుల కియందుగా జయ జరా పా
ర కుత్త ఔరి మాను వృక్షం వదదకు
చ్చరుకుంది.

ఄటికి అఖంతకులు అరుగురూ కాలిేన ఔందమూలాలు ండు
ా భధమలో ఔ వసుళం మీద గుటటగా వుంచారు. చుటూ
ట కూచున్న
త్మస్తకు తింటూ ఔబుయాలో డా
ా రు.

వృక్ష మానుకి వెనఔ భాఖంలో ఎండుటాకు కియంద తన సయ శరీరాన్నన ద్వచు కొన్న తల మాతఱం మానుకు చ్చరిే వారి మాటలిన ఄతి
జాఖయతుగా విన సాగింది.

వాళ్ళంతా ఫలిషు
ట లు, యోధులు. చెంత మారుణ్యయుధాలు సిదధంగా వునానయి. మాటలినఫటిట వాళ్ళంతా యతనగిరి రిసయ
వాస్తలు, గూఢచారులన్న ఄయథభైంది. సంభాషణంతా యతనగిరి గురించీ, తామ ఆషట డన ఄమాభయిలతో సయససలా
ా పాలమీద
చత్మరోకు
త లతో సాగుతోంది. ఎఔుడా యతనగిరి యువ రాజు ధనుంజయున్న రసాువన రాఔ పోవటంతో ఆఔ వెనకుు వెళ్ళళ పోద్వభన్న
ఔదిలింది శంఖుపుతిఱ. ఄపుడు...

సరిగా
ా ఄపుడు తొలి సారిగా ధనుంజయున్న రసాువన వచిేంది. ఄంతే` ఆఔ ఔదలకుండా ఈనన చోటే అగి పోయింది.

‘‘ఏమిరా ఇ న్నరీక్షణ? భనమింఔనూ ఎన్నన దినమలిచట కాపు వేమవలె? అ ధనుంజయుడు వచుే వాడయిన ఇ సరిక్ష ఆట్ల
రాడూ?’’ ఄనడగాడు ఔడు.

‘‘నాకును కూడ శంఔ గానే వుననదిరా. యువ రాజుకు భన చ్చత్మల జచుే యోఖమననట్ల లేదు. సహామదిర మీదనే భన మొదటి
ఫృందం ఄంత మొందించి యుండును’’ ఄనానడు.

అ మాటలు వినగానే`

ఔు సారిగా ఈలికి డంది శంఖు పుతిఱ.

చివయకు తన సంశమమే న్నజభైనది.

వీళ్ళంతా తభ యువ రాజును భట్ల
ట ట్ల
ట టకు ఆచట పొంచి వునానరు. ఎందుకు? ఎవరి కుటఱయిది? వీళ్ళంతా ఎవరి తయఫున
న్న చ్చయుచునానరు. శంక పుతిఱ అలోచలను రి రి విధాలా పోత్మనానయి. వీళ్ళనుకొంట్లననట్ల
ట ధనుంజయున్నకి సహామదిరై
ఎలాంటి రమాదమ గటిలా లేదు. ఄతను భహా థంలో మాళ్వ సరి హదు
ద వెైపు మన్నంచుట తన జా
ు న నేతఱమన
సందరిశంచినది. ఄసలు ధనుంజయున్న జంపుటకు యతనగిరి నుండ ఎన్నన ఫృంద్వలు ఫమలు దేరాయి..? త్మవరంగా అలోచిసూ
ు
ఆంకా అలకింనాయంభించింది.

‘‘ఔ వేళ్ సహామదిరై తప్ంచుకునననూ భన యండో ఫృందమ మాళ్వ సరి హదు
ద వదద ఈండనే వుననది. భలు జూచి ప్డబాకు
దింప్ పా
ర ణ్యలు త్మసదరు. ఇ పాటిక్ష న్న మగించి వుందురు.’’ ఄనానడు ఎదురుగా వునన భరొఔడు నభభఔంగా.

‘‘ఄనగా భనమిట్లల ఇ దికుుమాలిన కొండ ద్వరిన మాట్ల వేయుట వృథా ఄందువా?’’ ఄనడగాడు నాలుగ్గ వాడు.

అ మాటలకు పకుున నవుాకునానయంతా.

ఆంతలో వాళ్ళకి నామకుడలా వునన బుయయమీసాల వమకిత ఔలించుకుంటూ` ‘‘ఏమిరా? భన ఆషా
ట న్నకి ఏవేవో వూహంచుకున్న న్న
జేసిన ఄవతల భనకు బాహీాకుల వారితో మాట వచుేను. అ ైన యువరాజు ధనుంజయుడు సామానుమడు గాడు. ఄంతటి
భహా వీరున్న ఎంత ఏభరి పాట్లన వుననను పా
ర ణ్యమలు దీయుట ఔషటమ. ఏమో! ఎవరు జూచినారు? యండు చోటాను
తప్ంచుకొన్న వచుేచునానడేమో. ఆఔుడ తప్ంచు కొనరాదు. ఄతన్న రాఔను చూడగానే ఎవరి సాథనమనకు వారు పోయి ఏఔ
కాలమన అయుధమలు విసరి ఄతడన్న ఔు ట్ల
ట న హతమాయేవలె. గురుత్మననది ఖద్వ భనకివా ఫడన అజు రకాయమ
భనమిచటనే ఔన్నసమ మది దినమలు ఎదురు జూచి ఄటిక్రన్న రాకునన జచిేనాడన్న న్నరా
థ రించుకొన్న భనమ ఫమలు
దేయవలె.’’ ఄంటూ ఖంభీయ సాయంతో తన ఄనుచరులకు వివరించాడు.

ఄంత వయక్ష విననది శంఖు పుతిఱ.

అైన వినాలిసన ఄవసయం లేఔ పోయింది.

బాహీాకుడు ఎవడో తనకు తెలీదు గాన్న రాజమం కోసం జరుగుత్మనన ఏదో కుటఱలో రధాన సూతఱధారి ఄయి వుండాలి. తన కొస్త
ు నన
కోపాన్నకి ఆపుడే వీళ్ళందరిన్న చంపాలన్న వుననటిక్ర తభ యువ రాణకి చెకుండా తొందయ డ రాదన్నప్ంచింది. ఄందుక్ష ఎలా
వచిేందో ఄలాగే న్నశశఫధంగా వెను తిరిగింది.

‘‘ఄతా
ు ! ఎవరు అ మానవులు? ఎవరి కొయకు న్నరీకిాంచుచునానరు? వివయమలు తెలిసినవా?’’ తిరిగి వచిేన శంఖు పుతిఱన్న
అతృతగా రశనంచింది ఈూచీశారి.

‘‘నా సందిమమ వృథా పోలేదు నాఖ కుమారీ. భన వలెనే అ మానవులును ధనుంజయుల వారి రాఔ కోసమే ఎదురు చూచు
చునానరు.’’ ఄంటూ వచిే ఔున కూచుంది శంఖుపుతిఱ.

‘‘ఏభంటివి? వారి న్నరీక్షణ ధనుంజయుల వారి కొయకా?’’ నభభ లేనట్ల
ట ఄడగింది ఈలుచీశారి.

‘‘ఄవును. వారి కోసమే అ ధూరు
త ల న్నరీక్షణ’’

‘‘ధూరు
త లా...?’’

‘‘ఄవును. ధూరు
త లు, దోరహులు. వారు ఎదురు చూచునది యువ రాజా వారిన్న ఔలుస్తకొనుటకు కాదు. తభ ఈన్నకి తెలిమకుండా
ఄద్వట్లన ద్వడ చ్చసి ఄంతమ చ్చమ వలెనన్న.’’

‘‘ఄభంఖళ్మ శాంతించు గాఔ. ఄయోమ ఄతా
ు .. ఏభంటివి? నా భనోహరున్న సంహరిం నంచి మాట్ల వేసినారా?’’

‘‘ఄవును’’ ఄంటూ ఄఔుడ తను విననదంతా పూస గుచిేనట్ల ఈలూచీశారికి వివరించినది శంఖు పుతిఱ.వింట్లనన నాఖ లోఔ
యువ రాణ అఖయహంతో బుసలు కొటిటనది. ఔనులు ఎయయబారాయి. ‘‘ఄతా
ు ! వారిలో దురాలోచన తెలిసాఔ కూడ వాళ్ళను ఏమీ
చ్చమఔ భయలి వచిేతి వేమి?’’ ఄంది.

‘‘న్నకు చెకుండా చ్చయుదునా?’’ ఄంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘సరి. ఇ ఄలులు నా భనోహరున్న ఔడ తేరుేవారా? ఄదియు వీళ్ళళ పా
ర ణమతో ఈనన ఖద్వ! ఇ దోరహులిన వదల. వీళ్ళకు
నూఔలు న్నండుకుననవి.’’ ఄంటూ ఔనులు మూస్తకున్న బృకుటి మడచి తన నాఖ శకితన్న రయోగించి రిసరాలో
ా న్న విష నాగులిన
అఖంతకుల మీదికి పేరరేప్ంచింది. ఄంతే`

ఎండ వేడమికి చెటా తొయయ లో
ా ను బురిమలు ఔలుగులందు కొండ గుటటలందు నేల గుళ్ళ మందు చలువ రదేశాలో
ా స్తద

త్మరుత్మనన విష నాగులన్నన ఎవరో ఄదిలించి అజా
ు ప్ంచినట్ల
ట గా ఈలికి డ తలవిదిలించి చివుాన లేచాయి. తభ తభ తావులు
వదిలి తలో ఔు నుంచి ఔరి మాను పా
ర ంతాన్నన చుట్ల
ట మటటడాన్నకి ఫమలుదేరాయి. నేల మీద ఎట్ల చూసినా జయ జరా పా
ర కి
వస్త
ు నన పామలు. బమంఔయ విషసరాలు.

మంచు కొస్త
ు నన రమాదం తెలీన్న మూయి శఖాభణులెైన అఖంతకులు అరుగురూ ఔబుయాలో మన్నగి తేలుత్తనే ధనుంజయున్న
కోసం బాట ఎగువకు చూస్త
ు నానరు. ఄతడన చంపాలన్న కోరుకుంటూ తభ చావును తెలుస్తకో లేఔ పోయారు. చివరి క్షణంలో
ఔడు ఄదిరి డ దిగు
ా న లేసూ
ు ` ‘‘బాబోయ్... పా.... పా....పామ... పామ...’’ ఄనరిచాడు.

వాడు ఄరిచీ ఄయవఔ మందే ఔ పామ వాడ చ్చతి మీద భరోటి పాదం మీద ఔసిగా కాటేసాయి. ఄంతే` కవుాన ఄరిచి విరుచుకు
డ పోయాడు వాడు. మిగిలిన వాళ్ళళ బమ ఔంప్త్మలెై అయుధాలు ఄందుకునే లోలే పామలన్నన వాళ్ళన్న చుట్ల
ట మటేటసాయి.
దరికిన వాడన దరికినట్ల
ట ఔసిగా కాటందుకునానయి. ఖ ఫటిటనట్ల
ట ఆన్నన సరాలు ఏఔ కాలంలో తభై ద్వడ చ్చమటం ఏమిటో
వాళ్ళకి ఄయథం కాలేదు. ఏం జరుగుత్మందో ఄయథభయేమ లోలే నోటి వెంట ద్వరుణంగా నుచేలు ఖయకుుత్త తలో ఔుకు విరుచుకు
డ గిలగిలా కొట్ల
ట కునానరు. ఄయినా వదలకుండా తలో కాట్ల ంచుకునానయి పామలు. విష రభావంతో వాళ్ళ శరీరాలు
భంటలో కాలిేనట్ల
ట నలాగా మారి పోత్తండగా క్షణ్యలో
ా ఎగిరి పోయాయి వాళ్ళ పా
ర ణ్యలు.

అ విధంగా బాహీాకున్న గూఢచాయ ఫృందం అరుగురూ విఖత జీవులు కాగానే కూడ ఫలుకుుననట్ల
ట గా ఎఔుడ పామలఔుడ వెను
తిరిగి తభ తభ తావులకు శయ వేఖంతో న్నషుళమించాయి.

కొదిద క్షణ్యల కియతం వయకు అఖంతకుల నవుాలు క్షరింతలు చత్మరోకు
త తో సందడగా వునన ఔరి మాను పా
ర ంతం ఆపుడు శవాలను
చూసూ
ు న్నశశఫధభై పోయినది. ఆందులో అశేయమ ఔయభగు విషమం ఏభంటే`

అఖంతకులిన ఄంతం చ్చసిన విష నాగులో
ా ఔుటి కూడ పొయబాట్లన కూడ వారి గురా
య లను కాటేమఔ పోవటం. కొన్నన లిుల
కాలంలోనే గూఢచాయ ఫృందం నశంచింది. ఈలూచీశారి ఔనులు ఄటిగా
ా న్న శాంతించ లేదు.

ఄదృషట వంత్మన్న చెడపే వారు లేరు, దుయదృషట వంత్మన్న బాగు చ్చస్త వారు లేయననది దద సాభత. ఄది న్నజం కూడ. ఆంత వయకు
యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయున్న గాఢంగా ఄంటి ట్ల
ట కొన్న ఈననది ఄదృషట దేవత. ఄందుక్ష ఄతడన ఄంతం చ్చయాలన్న ఔంఔణ
ఫదు
ధ లెై ఎదురు చూస్త
ు నన శతృ ఫృందం ఄతడకి తెలీకుండానే ఄంతభైంది.

ఈలూచీశారి, శంఖు పుతిఱ ఆరువురూ ధనుంజయున్న కొయకు ఎదురు తెనునలు చూసూ
ు అ పూలపొదలోనే ఈండ పోయారు. ఄయితే
వారి న్నరీక్షణ భరో మూడు దినమ ప్భభట గాన్న నయ వేయ లేదు.

కొండకోనల వెంట రతిధాన్నస్త
ు నన సింహ ఖయున వింటూ వీరావేశంతో తన కడాం దూసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘బద్వ
ర ! సింహం భన హమమ వెైపు పోత్మననట్ల
ట ననది. ఄది వాటి మీద ద్వడ చ్చమఔ మందే ద్వన్నన్న న్నరిుం వలె. న్నవిచటనే
ఈండుమ.’’ ఄంటూ వేఖంగా ఔదిలాడు. కాన్న వెంటనే ఄతడన ఄడు
ా కుంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘రభూ! తొందయ వలదు. కింత శాంతించండ’’ ఄంది.

విభా
ర ంతి చెంది చూసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏభంటివి బద్వ
ర ! శాంతించ వలెనా? భన ఄశామలు రమాదమననుననవి. సింహమ వాటిన్న చంప్ తినుటకు పోనుననది.
చూసూ
ు శాంతమగా ఈండభందువా?’’ ఄనడగాడు అవేశమన.

‘‘ఄయోమ! నా ఈదేదశమ ఄది కాదు. నా మాట వినండ. ఄది హమమ వెైపు పోవుట లేదు’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి. ధనుంజయుడు
సందేహ న్నవృతిుకి ఏదో ఄడగే లోనే భరోసారి విన వచిేంది సింహ ఖయున.

‘‘అలకించితిరా రభూ! ఄది సింహ కిశోయమే గాన్న ద్వన్న ఖయునలో వేదన ధాన్నస్ుంది. వేటాడే రిసిథతిలో ఈననట్ల
ట లేదు. ఫహుశ
గామడ ఈండాలె. నేను పోయి జూచి వత్మ
ు ను. మీరిచటనే వుండండ’’ ఄంటూ ఄరు
ణ డగా వునన బద్వ
ర దేవి వడ వడగా ఖయున విన
వచిేన వెైపు ఄడుగులు సారించింది.

ధనుంజయున్నకి ఏమీ ఄయథం గాఔ భతి పోయినట్ల
ట చూస్త
ు నానడు. ఏమి యీ ఄమాభయి సాహసమ? ఖయునను ఫటిట ఄది
బాగుననద్వ, ఄనారోఖమమగా నుననద్వ ఄన్న ఎలా తెలుస్త
ు ంది? సింహమ... ఄందులోనూ గామ డన సింహభైతే భరీ
రమాదమ ఖద్వ... ద్వన్నన ఎదిరించి పోరాడఖలద్వ? ఇ బద్వ
ర దేవిలో మొండ తనమ ంకి తనమ కూడ ఔఖలిప్ ఈననట్ల
ట ననవే?
రి రి విధాలా అలోచిసూ
ు అభను ంటరిగా వదలకుండా వెనక్ష తనూ వెళ్ళళడు.

ఄలా కొంత దూయమ మందుకళ్ళళ చెటా గుబురును ద్వటగానే ఎదురుగా దృశమమను గాంచి అశేయమ సంబరమాలతో ఈనన చోటే
చితురువులా న్నలఫడ పోయాడు.

బద్వ
ర దేవి చెప్ంది ఄక్షయ సతమభై ఔళ్ళ మందు సాకాాతురించటమే ఄందుకాుయణం. ఄతడునన చోట్లకు వంద ధనువుల
దూయంలోనే ఈననద్వ క్షసరి. కోడ వమస్త సింహ కిశోయం. ఄది మందుకు రాకుండా వెనఔ కాళ్ళ మీద కూచునుంది. కుడ ంజాైకి
లేప్ ఈంచటంతో గామం సషటంగా ఔన్నస్ుంది.

ఎలా దిగిందో గాన్న కోస్తగా వుండే సననటి ఔట్టట ద్వన్న ంజాను చీలుేకున్న ఆట్ల నుండ ఄట్ల దూస్త కళ్ళళ విరిగింది. గామం పుండై
బాధ డుత్తంటే తట్ల
ట కో లేఔ ఖరిుస్ుంది. కొండకి ఄవతల లోతట్ల
ట ఄటవీ పా
ర ంతంలో సంచరించ్చ అ సింహాన్నకి గామం ఎలా
తగిలిందో ఎపుడు తగిలిందో తెలీదు. వేటాడ లేన్న రిసిథతిలో చికిు సఖభై వుంది. ద్వరి తప్ కొండ ద్వరులో
ా ఆట్ల వచ్చేసి
వుంట్లంది. ఄదలా ఈంచితే`
అఔలితో నఔ నఔ లాడుత్మనన సింహం వదదకి చ్చతిలో అయుధం కూడ టటకుండా న్నయబమంగా వెళ్ళ
ు నన బద్వ
ర దేవిన్న ఎలా ఄయథం
చ్చస్తకోవాలో తెలీఔ ఔళ్ళగించి చూసూ
ు ండ పోయాడు ధనుంజయుడు.

విచితఱం ఏభంటే` మొదట తనను సమీప్స్త
ు నన బద్వ
ర దేవిన్న ఔౄయంగా చూసూ
ు లేవటాన్నకి రమతినస్త
ు నన సింహం అభ చ్చమతిు
వారిసూ
ు తనను సమీప్ంచ గానే సాధు జంత్మవులా తోకాడసూ
ు జాలిగా చూడనాయంభించింది.

అ సింహం రిసిథతికి చాలా నచుేకుంది బద్వ
ర దేవి. ఆస్తభంత కూడ జంకు లేకుండా న్నయబమంగా చెంత కళ్ళళంది. ద్వన్న తల మీద
చ్చయి వేసి వాతసలమంగా జూలు న్నమరుత్త ంజా గాయాన్నన రిశ్రలించింది. ‘‘ఄఔటా... ఏభైనదిరా న్నకు? ఎంతగా ఄడవికి
రాజువయితే మాతఱం ఄంత చూస్తకోకుండా ంజా విసిరితివా? కొదిద సభమం ఒరుేకొమభ. న్న గామమను నేను గుణ
యేదనులే’’ ఄంటూ ధైయమం చెప్ంది.
సింహం అభ టా ఔృతజుతగా చూసింది. ఄది ఖభన్నస్త
ు నన ధనుంజయున్నకి ఔ విషమం గురు
త కొచిేంది. కొన్నన రోజుల కియందట
ఄరు
ణ డు తనను ఔలిసిన రోజు... భడుగు చెంత విశాయంతి కోసం అగినపుడు ఄలాగే ఔౄయభైన ఎలుగొాడాతో పూఫంతితో
చిననప్లాలా అటలాడుత్త అశేయమ రిచింది. ఆపుడు చూస్తు భృఖ రాజే అభ మందు

శునఔంలా

రవరిస్త
ు నానడు. సందేహం లేదు, ఇభకు వశ్రఔయణ విదమ ఏదో తెలిసి వుండాలి.

చూసూ
ు ండగానే సమీ పొదల మందు గాలించి యండు యకాల ఓషధి మొఔులిన ఔలించి తెచిేంది బద్వ
ర దేవి. చెంతకు యభభన్న
ధనుంజయున్నకి సైఖ చ్చసింది.

వెంటనే ఄట్ల నడచాడు ధనుంజయుడు. సింహమ తన ైకి దూకుత్మందనన సందేహంతో ఒ చ్చతిన్న కడాం ప్డ మీదనే ఈంచి బద్వ
ర
దేవిన్న సమీప్ంచాడు. కాన్న ఄతడన చూసి కూడ భృఖరాజు మన్నలా మౌనం గానే ఈంది.. గామభైన ంజాను ఎతిు ఈంచి మూడు
కాళ్ళ మీద కూచున్న ఄలాగే వుంది. గాయాన్నన రిశ్రలించాడు. రమాదఔయభైన గామం. ంజాలో దిఖ ఫడన కొమమ మఔును
లాగి చికితస చ్చయాలి. గామం నుండ చీమయసి ఒడుత్త ఇఖలు మస్తరుత్మనానయి.

‘‘సింహమ ఔౄయ జంత్మవు. ఄందరిక్ర తెలిసిన విషమమే. ఎంత గామ డనా భన్నషి ఔంట డగానే ంజా విసిరి పా
ర ణం త్మమఔ
మానదు. ఄలాంటి ఇ కిశోయమ న్నను గాంచఖనే శునఔమ వలె విశాాసమ రఔటించుచుననదే. ఆది ఏమి మామ? దీన్న
భయభమేమి? న్నకు వశ్రఔయణ విదుమ ఏభనాన తెలుస్తనా?’’ అశేయమం నుండ తేరుకుంటూ బద్వ
ర దేవిన్న ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

ఄవునననట్ల
ట తల ఉప్ంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘రభూ! తభక్ర సందేహమ స్తపరించుట సహజమే. రాజవశమం, భూతవశమం, ఄసుళవశమం, భృఖ సర్ వశమభను లుయఔమల
వశ్రఔయణ విదుమలుననవి. నా తండర గారు నా చిరు పా
ర మమ నుండే నాకు ధైయమ సాహసమలు నూరి పోస్త వారు. ఔుతెనూ
సంతానభగుట వలన కొడుఔయినా కూత్మయయినా నేనే ఄన్న భావించి నను భఖరాయున్నగా ంచారు. మీరు చూస్త
ు నన ఇ భఖ
వేషమ ఆపుడు కొతుగా ధరించినది కాదు. నా వూహ తెలిసినటి నుండ ధరిసూ
ు నే వునానను.

నా తండర గారు అయురేాద వెైదుమలు ఄలాగే గొ భంతఱ వేతు కూడ. మూలికా స్తఔయణకు ఄడవులకు తోడుగా ననున మాతఱమే
త్మస్తకళ్ళడ వారు. ఄడవులందు సంచరించు భూతమలు గాన్న భృఖ సరాదులు గాన్న ననున బాధింకుండేందుకు నా చిరు
పా
ర మమనే నాకు వశ్రఔయణ భంతఱ విదమలు కూడ నేరి సిదధం జేసినారు. ఄందుక్ష ఄవి ననేనమీ చ్చమ జాలవు. ఄలా సి తనమ
నుండ ఄడవులు తిరిగిన ఄనుబవం ఖనుఔనే ఇ ఄడవుల భృఖ కాామదుల గూరిే సయాం తెలియును. ఄయితే ఎలాంటి వశ్ర
ఔయణమ న్న చ్చమన్న భృఖ మొండు ఔలదు’’ ఄంటూ చెటం అప్ంది బద్వ
ర దేవి.

అసకితగా వింట్లనన ధనుంజయుడకి అభ చివరి మాటలు అశేయమం ఔలిగించాయి` ‘‘ఏమిటవి? వశమమ గాన్న భృఖమా...
ఏమిటది?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄది కడా భృఖమ.’’

‘‘కడా భృఖమా...’’

‘‘ఄవును రభూ! ఄది కడా భృఖమే. ఏ భంతఱ శకితక్ర ఄది వశం కాదు. ఈకుు ఔవచాలా
ా ంటి ద్వన్న చయభమ, ఫలభైన ద్వన్న మట్టట
మీది కొమభ భంతఱ శకితన్న క్షణంలో హరిసాుయి. ద్వన్నన సంహరించుట కూడ ఔషట సాధమభైన న్న. కడా భృఖమ ఎదురు డన
తప్ంచుకు పోవుట త తెగించి పోరాడ ద్వన్నన జయిం లేమ.’’

‘‘భరి న్న భచేల గుయయం ఎఔుడది? విచితఱభగు ఇ జాతి ఄశాాల గురించి నేను విన లేదు.’’

‘‘ఄవును రభూ! విన్న వుండరు. సూదిలా కొన దేరిన ఔయణమ, దద ఔనులు, పొడవు మకం, ఫఔులేన్న దేహం... ఇ జాతి
వారువమ భంగ్గలు ఎడారు భూమల సంచరించు సంచాయ తండా వదద మాతఱమే లభించును. నాకు దేళ్ళ
పా
ర మభపుడనుకొందును, ఔ తండాకు చెందిన కొందరు భంగ్గలులు బయత కండమను దరిశం వచిేనారు. వారి వదద ఇ
హమమను జూచినాను. ఄటికి నా ఢాకిన్న వమస్త అరు మాసమల కూన. ద్వన్న వంటి మీద భచేలు నాకు నచిేనవి.
చూచుటకు గాయధబ కూన వలె నుననది వదదన్న నా తండరగారు వారించినారు. కాన్న ఄదే కావలెనన్న పేచీ టటడంతో నా కోసం ఄయిదు
వయహాలిచిే కొనానరు. ఄటి నుండ నా సొదరి వలె నాతో బాటే మా యింట రిగినది. ఄందుక్ష ఄది నా పా
ర ణభై వుననది.
చూచుటకు ఫఔుగా వుననను రుగులో వాయు దేవున్నతో పోట్ట డ ఖలదు.’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవి వివరిస్త
ు ంటే భరొఔు మారు
విసభయాన్నకి లోనయామడు యువరాజు ధనుంజయుడు. ఆంకా ఄనేఔ సందేహాలుననటిక్ర ఆది సభమమ కాదు గాఫటిట వాటిన్న
ఔున టిట` ‘‘సరి సరి బద్వ
ర ! ఄవత పొదు
ద వాలుచుననది. ఆపుడేమి చ్చమ వలె?’’ ఄనడగాడు.
‘‘దీన్న గామమను గాంచితిరిగా రభూ!’’ ఄంటూ సింహం జూలు న్నమరుత్త ద్వన్న ంజాను చూప్ంచింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘పామ. వేటాడ లేఔ, అహాయమ లభించఔ చికిుశలమమభైనది. నేను దీన్నకి చికితస నయదను గాఔ, ఇలోపు మీరొఔ న్న
చ్చమవలె’’ ఄంది.

‘‘ఏమి చ్చమ వలెను?’’

‘‘మీరు పోయి ఏదో ఔ భృఖమను వేటాడ తేవలె.’’

‘‘బాగా బాగు. ఏదో ఔటిమన ఎమమది?’’ వెంటనే ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్నవు ఖజ రాజును వేటాడ ఇ భృఖరాజుకి అహాయమగా తెభభన్నన నా వలను గాదు స్తమా. ఏయిన` ఏనుగును చం
ఖలనుగాన్న ఆటకు మోస్తకు రాలేను ఖద్వ.’’

‘‘ఄంత శయ భ వలదులే రభూ’’ ఄంది నవుాత్త బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఏ కొండ గొయయనో మేఔనో వేటాడ తెచిేన చాలును.’’ ఄంది తిరిగి తనే.

‘‘మితఱమా ఄరా
ణ ! ఆది మికిులి ఄనామమమ ఖదూ? చందర వంశ క్షతిఱయుడను. పాండు వంశజుడను... ఔౄయ భృఖమ
న్నరా
ద కిాణమమగా వేటాడ రజా యక్షణ జేయు యువరాజును... ఄంతటి ననున ఔ ఔౄయ భృఖమను కాపాడుటకు సాధు జంత్మవు
జంప్ తెభభనుట నామమమా? మాకు న్నమభ విరుదధమ ఖద్వ?’’ కింత హాసమం మేళ్వించి ఄడగాడు.

‘‘రభూ! ఇ న్నమభమలు అచాయమలు ఄదిలో ఎఔుడవి? ఄన్ననయు ఄవసరాయథమ భనమ ఏయయచినటిటవే ఖద్వ. ఔ జీవి
భరో జీవిై అధాయ డుటయే ఖద్వ రఔృతి ధయభమ? ఏ జీవిన్న ఄయిననూ అదలో అదుకొనుట మానవ ధయభమ. భనమ ఇ
సింహమను కాపాడుటలో దోషమ లేదు.’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి. ఆఔ రాజీ డఔ త లేదు

ధనుంజయున్నకి.‘‘సరి సరి.

వాదులాటలో న్నను జయించుట దుసాసధమభన్న ఄయథభైనది. పోయి వచెేద’’ ఄంటూ చయ చరా ఄశామనన దిశగా వెళ్ళళ పోయాడు.

కొదిద స్తటిక్ష ఄశామ రుగడుత్మనన గిటటల శఫధం విన వచిేంది. చిననగా నవుా కొంటూ సింహమ వంఔ చూసింది బద్వ
ర దేవి.
‘‘ఏమిరా... నాతో నడువఖలవా? యమభ...’’ ఄంటూ భడుగు వెైపు ద్వరి త్మసింది. ఄంతే`

ఄంత వయకు మౌనంగా బుదిధగా కూచునన సింహం లేచి మూడు కాళ్ళ మీద కుంట్లత్త గురు
ు శునఔమ
య గురు
య న చపుడు చ్చసూ
వలె ఄనుసరించింది.

భడుగు డు
ా న సింహాన్నన కూచుండ జేసింది బద్వ
ర దేవి. మందుగా తను తెచిేన యండు యకాల ఓషధి మొఔులో
ా ఔ మొఔు నుండ
కొన్నన అకులు కోసి ఄయ చ్చతిలో బాగా నలిప్ంది. యసాన్నన ంజా గామం మీద వెనఔ మందు కూడ చఔుగా ప్ండంది. ఇ అకు
సరు డన శరీయ భాఖం తిమిభయకిు కొంత సభమం వయకు బాధ తెలీకుండా పోత్మంది.

కొన్నన లిుల కాలం అగి`

జాఖయతుగా ంజాలో విరిగిన కొయ్మ మఔును టిట లాగింది. స్తలువుగా ఄది వూడ వచ్చేసింది. నప్ తెలిసినట్ల
ట ంది చిననగా
ఄరుసూ
ు ంజాను వెనకుు లాకుుంది. ద్వన్న జూలు న్నమిరి ఔళ్ళ లోకి చూసింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఒరుేకోరా. ఄడవికి రాజువి అ మాతఱం బాధను ఒరుేకోలేవా? ఆతయ జంత్మవులిన వేటాడేపుడు ఇ నప్ న్నకు తెలిమదు
ఔదూ.’’ ఄంటూ మాటా
ా డుత్తనే భడుగు న్నళ్ళతో గాయాన్నకి ఏయడన చీమ నత్మ
ు రు ఄంతా శుబరంగా ఔడగింది. తరాాత తన
తల పాగా నుంచి కొంత వసుళ భాఖం చించి గాయాన్నన శుబరంగా త్మడచింది.

ఆపుడు యండో ఓషధి మొఔు అకులు త్మ
ఱ ంచి బాగా ఄయ చ్చతిలో నలిప్ గామం మీద ప్ండంది. గాయాన్నన మానటంలో
ఄదుబతంగా న్న చ్చస్త శతాగినమనే ఓషధి మొఔు అకులు ఄవి. తగినంత యసాన్నన గాయాన్నకి బాగా టిటంచాఔ తన తలపాగా
నుండ భరి కొంత వసుళ భాగాన్నన చించింది. ఆపుడు ప్ండన యండు ఓషధి మొఔుల అకుల మదదను ంజాకు ఄట్ల యిట్ల
గామం మీద వుంచి చఔుగా ఔట్ల
ట ఔటిటంది.
ఎంత బుదిధగా ఄణకువగా గాయాన్నకి ఔట్ల
ట ఔటేటంత వయకు అభనే చూసూ
ు కూచుంది సింహం. గామం సలుపు తగిా వూయట
లభించటంతో ద్వన్న ఔనులు చెభభగిలా
ా యి. ఄది చూసి నవుాత్త ఔనులు త్మడచి పేరభగా జూలు న్నమిరింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘బాధ డకు రాజా! న్నవు ఄడవికి రాజువి. ఄంద్వన్నకి భృఖ రాజువి. జూలు విదిలించి ఎటిలా సఖయాంగా తియఖాలవు. వాయం
తియఔు మందే గామం నమభై పోత్మంది చూడు. కాన్న న్న తావు వదలి ఆలా కొండలు ద్వటి రావటం రమాదం స్తమా. వేట గాళ్ళళ
న్నను చూసిన వారి బాణమ రయోగించి న్న ఈస్తరు త్మయుదురు. చీఔటి డఔ మందే కొండలు ద్వటి ఘోరాయణమంలోకి భయలి పోయి
న్న వాళ్ళను ఔలుస్తకో’’ ఄంటూ ఔయతవమం బోధించింది.

ఄయథభైనది ఄననట్ల
ట గా చెవులు హోయతేులా తన సహజభైన గొంత్మతో ఈతాసహంగా లేచి భడ తిప్ ఖయున చ్చసింది సింహం.
ఆంతలో ఔ కొండ గొయయను వేటాడ తెచాేడు ధనుంజయుడు. ద్వన్నన సింహం మందు డేసాడు. అఔలితో బాధ డుతోందేమో
మొహ మాట డకుండా గొయయ శరీయం మీద డ గుండలు చీలిే అవురావురుభంటూ అయగించ నాయంభించింది.

ఆఔ అ సింహ కిశోయం గొయయ మాంసాన్నన ఔడుపాయ తిన్న కొండ గుటటలు ద్వటి లోతట్ల
ట ఄడవి లోకి వెళ్ళళ పోత్మందన్న బద్వ
ర దేవికి తెలుస్త.
‘‘రభూ! సభమం మించినది. ఆఔ భనం ఫమలు దేరుట భంచిది. పోవుదమ యండు’’ ఄంది తలపాగా సరి చ్చస్తకుంటూ.
ఆఔ అలసమం చ్చమకుండా`

తభ ఄశాాల మీద ఫమలుదేరారిరువురూ.

ఆదే సభమంలో`

యండు ఄదృశమ నేతఱమలు చాలా స్తటిగా తభనే ఖభన్నస్త
ు ననవనన సంఖతి వారికి తెలీదు. బాట మీదకు రాగానే ఄశాాలను శయ
వేఖంతో రుగతిుంచారు. చీఔటి డఔ మందే ఄవి లోమ ద్వటి ఎగువకు వెళ్ళళ పోయాయి.

*********************************************

రాతిఱ యండో జామ అయంబభైంది.

అకాశం న్నయభలంగా వుంది.

నలరాజు మింటి నుండ వెననల కురిస్త
ు నానడు.

ఆంకో నాలుగు రోజులో
ా పౌయణమి రానుంది.

భహా థంలో పోట్ట డ రుగు త్మస్త
ు నానయి ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్న యండూ. రశాంతంగా ఈనన ఄడవిలో ఄపుడపుడూ
భృగాలు ఄరుపు విన వస్త
ు నానయి. రివుాన వీస్త
ు నన శ్రతలగాలులు ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలను స్తద త్మరుస్త
ు నానయి. ఖలు
చాలా సభమం వృధా ఄయినందున రాతిఱకి ఎఔుడా అఖకుండా తెలా వారే సరికి మాళ్వ సరి హదు
ద కు చ్చరుకోవాలన్న ఏఔ బిగిన
రాతిఱకి రాతిఱ రయాణం కొనసాగిస్త
ు నానరు.

భహా థాన్నకి సమీంలో ఎఔుడో చెంచు గూడం నుండ వేణు నాదం ఔటి న్నశ్రధిలో గాలి వాట్లన ఄలలు ఄలలుగా తేలుత్త

వినవస్ుంది. బాట మీద ఄశాాల గిటటల శబా
ధ న్నకి వేణు నాదం తోడు కాగా రయాణం ఈతాసహంగా సాగుతోంది. న్నరాభనుషమంగా
వునన భహా థంలో దూస్తకు పోత్మనానయి ఄశాాలు. ఆంతలో `

ఎఔుడ నుండో విన వచిేంది ఔ భీఔయభైన ఄరుపు. అ శఫధం వింటూనే ఈలికి డ తన ఄశాం ఔళ్ళళలు బిగించి బద్వ
ర దేవి
ఎపుడైతే అగి పోయిందో వెంటనే తన గురా
య న్నన కూడ అప్ వెనకిు వచాేడు ధనుంజయుడు. చాలా విఔృతంతగా వునన అ
ఄరుపును యువరాజు ధనుంజయుడు కూడ వినానడు. ఄది ఏ భృఖం ఄరుపో ఄయథం కాలేదు.

‘‘బద్వ
ర ! ఏ భృఖభది ఄంత బీబతసమగా ఄరిచినది?’’ ఄనడగాడు వెననటో
ా చుటూ
ట రికిసూ
ు .

‘‘రభూ! ఄది కడా భృఖమ ఄరుపు’’ ఄంది జాఖయతుగా రిసరాలను ఖభన్నసూ
ు బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఏభంటివి? కడా భృఖమా...’’ నభభ లేనట్ల
ట ఄడగాడు.

‘‘ఄవును.’’

‘‘భన ఄడవులందు కడా భృఖమ లెఔుడవి. ఄవి ఈననట్ల
ట ఎననడూ వినలేదే!’’

‘‘ఄదియే ఄయథమ గాకుననది రభూ. కాన్న ఄది న్నఔుమగా కడా భృఖమ ఄరుపే.’’

బద్వ
ర దేవి సవరిస్త
ు ననంతలోనే భరో సారి విన్నంచింద్వ ఄరుపు. ఇసారి సషటంగా తామ వచిేన మాయాం వెనఔ తట్ల
ట నుండ
విన్నంచింది. న్నశ్రధిలో కొన్నన లిుల పాట్ల రతిధాన్నంచింద్వ ఄరుపు. ఆదదరూ తామ వచిేన మాయాం వెైపు దృషిట సారించారు.
ఎందుకైనా భంచిదన్న తన ధనస్తస ఄందుకున్న సిదధం చ్చసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄయిననూ ఄది దూయమన ఎచటనో సంచరిస్త
ు ననట్ల
ట ననది బద్వ
ర ! భనక్షమి? భన ద్వరిన భనం పోవుటయే మేలు ఖద్వ?’’
సందేహ న్నవృతిు కోసం ఄడగాడు.

వెంటనే ఫదులు చె లేదు బద్వ
ర దేవి. అభ ఔనులు అందోళ్న చెందుత్మనానయి. ఄంత చలిలో కూడ అభ నుదుట శ్వాద్వన్నన
వెననటో
ా ఖభన్నంచ ఖలిగాడు ధనుంజయుడు. ఆది ఄంత తేలిఔ విషమం కాదన్న ఄయథభైంది. బద్వ
ర దేవి తలతిప్ ధనుంజయున్న
చూసింది.
‘‘ఏభైనది ప్రయా! ఔలవయమేల?’’ ఄడగాడు.

‘‘లేదు రభూ! అ దుషట శకిత భనలిన విడువదు’’ ఄంది.

‘‘ఏభంటివి? దుషట శకిత? ఎవయది? ఄది న్నజంగా కడా భృఖం కాదందువా?’’

‘‘కాదు రభూ! నా సందేహమ వృధా పోదు. ఎఔుడో పొయబాట్ల జరిగినది. భనమ ఏభరి ఈంటిమి. భనలిన వాళ్ళళ
ఖభన్నంచుచునానయన్న తెలిమనైతిమి. బాగుగా అలోచించండ. భనం సింహమ చెంత వుననపుడు సంభాషించితిమి ఖద్వ! ఏ
వశ్రఔయ భంతఱమనకు లొంఖన్న భృఖమ కడా భృఖభన్న వచించితిన్న ఖద్వ!’’

‘‘అ మాట న్నజమ. ఄయితే...?’’

‘‘ఆటికిపుడు ఇ పా
ర ంతమనకు కడా భృఖమ ఎట్ల వచిేనది? అ మాయావి ఎవడో అ భృఖ రూమన భన న్నరిుం
వచుేచునానడు. వాడు కచిేతమగా నాఖ రాజు బృత్మమడై వుండవలె. ఄంతియు కాదు, ఆఔుడ జరుగుత్మననదంతయు తభ
ఒజో భంతఱ విదమతో నాగాలు చూచుచునానరు, సందిమమ లేదు.’’ ఄంటూ తన ఄభిపా
ర యాన్నన వివరించింది బద్వ
ర దేవి.

అ మాటలు వినగానే ధనుంజయున్న ఛాత్మ ఈపొంగింది. అవేశంతో మకుుపుటాలు ఄదిరాయి. ఔనులు ఎయయ బారాయి.
‘‘రాన్నమభ బద్వ
ర . ఄది ఎలాంటి దుషట శకిత ఄయినా గాన్నమభ, నా ఔయకు బాణమ దఫఫకు ఄది భటిట ఔరువఔ తదు.’’ ఄంటూ
ధనుషటంకాయం చ్చసాడు. ఄది యుద్వ
ధ నాద్వలకి సంక్షతం. వింటి నారి శఫధం కొన్నన లిుల పాట్ల చెవులిన హోయతిుంచింది. ఄయితే
ఄతడ కోయధావేశాన్నన వెంటనే తన మాటలతో ఄదుపు చ్చసింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘రభూ! మీయంతటి సభరు
ధ న్న నాకు తెలియు. కాన్న మామను మామతోనే జయింవలె. ఫలమన న్నరిుం లేమ. మీరు
ధనురాబణమతో సిదధమగా ఈండండ. తఔు సభమమ నేను తెలిదను. ఄపుడు శయమను సంధించి వదిలిన చాలును.
ఇలోల మందు అ నాగాలకు బుదిధ చెవలె’’ ఄంటూ తన భచేల గుయయం నుండ కియందకు దూకింది బద్వ
ర దేవి. వంగి గుడు
ఆస్తఔ త్మస్తకొన్న ఄభి భంతిఱంచి ఇశానమ దికుును చూసూ
ు గాలో
ా కి ఫలంగా ఉదింది. ఄంతే`

అభ చ్చతి నుండ ఆస్తఔ రేణువులు న్నపుయవాలుగా మారి గాలో
ా కి ఎఖసి ఄదృశమభయామయి.

సరిగా
ా ఆదే సభమంలో మాయాం ఎగువ నుండ భరొఔు మారు భీఔయంగా విన వచిేంది కడా భృఖం ఄరుపు. ద్వంతో బాటే
భూఔంం వస్త
ు ననట్ల
ట నే ఄదయ నాయంభించింది.

ఄదిరి డ ఎగిరి తన ఄశాం మీద కూచుంది బద్వ
ర దేవి. ఄట్ల చూసిన ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలకు వెననల వెలుగులో బాట మీద
ఔ బీబతస దృశమం గ్గచరించింది.

ఒ మోసురు చినన కొండలా వునన కడా భృఖం ఔటి విఔృతంగా ఄరుసూ
ు భహా రౌదరంగా ఎగువ నుంచి దూస్తకొస్ుంది.
విశృంకలంగా ఎఖ ఫడ దూస్తకొస్ుంది. ద్వన్న ద గటటన తోనే ఄదిరి పోతోంది. మట్టట మీద ఫలభైన కొమభతో చెటాను
కూలగొడుత్త తటటలకొదిద భటిటన్న ళ్ళగించి పోసూ
ు ఄటటహాసంగా వస్ుంది.

ఄది సహజభైన కడా భృఖం కాదన్న ద్వన్న భారీ అకాయం చూస్తునే ఄయథభై పోతోంది. ఄది తభను వెంటాడ వేటాడేందుక్ష వస్ుందన్న
కూడ ఖయహంచారు. ద్వన్న అరాబటాన్నకి గొంత్మ తడారి పోత్తండగా ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు న్నశ్వేషు
ట లెై ఄలా చూస్త
ు ండ పోయారు.

**********************************************

ఎఔుడో ఇశానమ

భాయతంలో`

భయభ భూమి ఄటవీ పా
ర ంతంలో`

నాగుల దిఫఫ మీది నాగాల గూడం.

సభమం రాతిఱ యండో యాభం.

గూడభంతా న్నదర పోత్మననటిక్ర నామకుడు నాఖ క్షసరి ఆంటి మందు నాఖ క్షసరితో బాట్ల ఄనేఔ భంది కూచునునానరు.
ఎపుడో సామంకాలం అయంభించిన ఒజో తాంతిఱఔ కు
ా దర విద్వమ రయోఖం ఆంకా కొన సాగుత్తనే వుంది. కుల గురువు, భత గురువు
ఖణ్య చారి హోభ గుండాన్నన చుటిట కూచున్న రయోఖం న్నయాహస్త
ు నానరు. విశాలభైన వాకిటో
ా ఄవతల ధూభ నాళ్ళఔలో భహా
థంలో వెననటో
ా రయాణస్త
ు నన యువ రాజు ధనుంజయుడు, ఄరు
ణ డు ఔన్నస్త
ు నానరు.

వెననటో
ా గూడం తడసి మదదవుతోంది. చుటూ
ట కాఖడాలు వెలుగుత్మనానయి. చలాటి గాలులు అగి అగి వీస్త
ు నానయి.

భత గురువు చెంత వునన డబీఫ నుండ నలాటి కాట్లఔ త్మసి ఔళ్ళకు కాట్లఔ ట్ల
ట కున్న కూచోడంతో ఄఔుడునన వాళ్ళంతా ధూభ
నాళ్ళఔలోన్న దృశామన్నన సషటంగా చూడ ఖలుగుత్మనానరు, విన ఖలుగుత్మనానరు.

ఆది చాలా రతేమఔభైన కాయమఔయభంగా ఏరాట్ల చ్చమ ఫడంది. ఄందుకు తగిన కాయణం కూడ వుంది. యతన గిరి యువరాజు
ధనుంజయుడు దివమ నాఖ భణ కోసం పా
ర ణ్యలకు లెఔు చ్చమఔ నాఖ లోఔం రావటాన్నక్ష ఔృత న్నశేయుడై వసూ
ు ండటం నాఖ రాజుకి
ఆషటం లేదు. ఔంటగింపుగా వుంది. ఫదిరింపులకు లొంఖడన్న ఄయథం కాగానే ఄతడన ఄంతం చ్చమ సభ ఔటిట సయ శ్రరు
ా డనే దుషట శకిత
మాయావిన్న ఏరాట్ల చ్చశాడు. వాడన మందుగా నాగాల గూడం నామకున్న వదదకు ంప్ంచాడు. అ విధంగా సయ శ్రరు
ా డకి
ధనుంజయున్న చూప్ంచటం కోసం ఇ రతేమఔ కాయమఔయభం ఏరాట్ల చ్చమటం జరిగింది. ఄయితే ఇసారి శంఖు పుతిఱ మాతఱం ఆచట
లేదు. ఆదే సభమంలో అభ యువరాణ ఈలూచీశారి వెంట వింధామ యాత మాయాంలో ధనుంజయున్న రాఔ కోసం న్నరీకిాస్ుంది. ఇ
విషమం ఎవరిక్ర తెలీదు.

ఒజో కు
ా దర విదమతో ధూభ నాళ్ళఔలో ధనుంజయుడు ఔుడే ంటరిగా ఔన్నసాుడన్న నామకుడు నాఖ క్షసరితో సహా ఄంతా
భావించారు. కాన్న వెంట భరో యువకుడతో సింహం వదద చూసి విస్త
ు పోయారు.

సామంకాలం నుంచి వారిన్న చూస్త
ు నానరు. వారిన్న ధూభ నాళ్ళఔలో వీకిాంచిన వెంటనే సయ శ్రరు
ా డు ఄఔుడ ఄదృశమభై ధనుంజమ,
ఄరు
ణ లునన చోట్లకు వెళ్ళళ పోయి ఄదృశమ రూంలో ఖభన్నంచసాగాడు. అ దుషట శకిత ధనుంజయున్న ఄంతం చ్చస్త దృశామన్నన
వీకిాంచాన్న ఄటి నుండ ఎదురు చూసూ
ు నే వునానయంతా.

ఄది కూడ కాదు`

ఔౄయ భృఖభైన సింహ కిశోరాన్నన ఄరు
ణ డు వశం చ్చస్తకొన్న చికితస నయప్న విధం చూసి విభా
ర ంతి చెంద్వరు నాగాలు. నామకుడు
నాఖ క్షసరి ఏదో ఄనుమానం వచిే నాగానందున్న చెంతకు ప్లిచాడు.

‘‘అ రోజు మొదటి సారి మీరు ధనుంజయున్న ఒజో రభావంతో ఔలిసినపుడు అరోజు భన రయోఖం విపలభైనది ఖద్వ. ఄపుడు ఔ
భచేల గుయయం మీద ఎవరో రావటం చివరి సారిగా జూచితినంటివి. ఄది అ యువకుడేనా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄవును నామకా! ఄతడే సందేహమ లేదు.’’ ఄంటూ బుదులిచాేడు నాగానందుడు.

‘‘కాన్న... ఄతడు న్నజమగా యువకుడేనా? హావ భావమ తిలకిం పురుష వేషమలోన్న సీుళ వలె తోచుచునానడే.’’ ఄంటూ
సందేహంచాడు నాఖ క్షసరి. ధూభ నాళ్ళఔ లోన్న దృశామన్నన, మాటలు వినుటతో కొదిద స్తటి లోనే అ సందేహమ కూడ త్మరి
పోయినది. అభ బద్వ
ర దేవి మనే యువతి మన్న, పురుష వేషమన ఄరు
ణ డగా సంచరిస్ుందన్న ఄయథభైంది. ధనుంజయున్నకి యక్షణ
వలమంగావునన అభలో ఄంతటి భంతఱ శకిత ఎలా వచిేందో ఄయథం గాఔ విసభమం చెంద్వడు. తభ మొదటి రయోఖం విపలభైన
రోజు హోభ గుండం నుండ ఎఖసిన న్నపులిన అ బీబతాసన్నన ఆంకా భరిే పోలేదు ఎవరూ.

ఄయితే ఆపుడు ధనుంజయున్న పా
ర ణ్యలు త్మమటాన్నకి వెళ్ళళన వాడు సామానుమడు కాడు. నాఖ లోఔ బృత్మమడు దుషట మాయావి
ఄయిన సయ శ్రరు
ా డు. కాఫటిట సయ శ్రరు
ా డ చ్చతిలో ధనుంజయుడు అ యువతి కూడ ఛసాుయన్న నభభఔంతో వునానయంతా. అ
దృశామన్నన నమనానందంగా వీకిాంచాన్న ఈవిాళ్ళళరుత్త ట్ల
ట దలగా కూచునానయంతా.

సింహాన్నకి చికితస మగిసాఔ`

పొదు
ద వాలుత్తండగా జల పాతం భడుగు పా
ర ంతం నుండ ధనుంజమ ఄరు
ణ లు తభ ఄశాాల మీద ఫమలు దేయటం చూసారు.
ఄదృశమ రూంలోన్న సయ శ్రరు
ా డు వారి మీద ఎపుడు ఎలా ద్వడ చ్చస్ుడో ఄయథం కాలేదు ఎవరిక్ర. కుత్తహలంతో చీఔటి డనా
ఔదలకుండా వూప్రి బిగించి చూస్త
ు నానయంతా. ఔు నామకుడు నాఖ క్షసరి మాతఱం వూహంచ ఖలిగాడు.

ఄరు
ణ డు చెప్నట్ల
ట కడా భృఖం మీద ఎలాంటి వశ్ర ఔయణ భంతఱం న్న చ్చమదు. అ ఔౄయ భృఖం వశం కాదనన సంఖతి
తెలిసినదే. కాఫటిట సయ శ్రరు
ా డు కడా భృఖంగా మారి ద్వడ జరు వచేన్న వూహంచాడు నాఖ క్షసరి. ఄదే న్నజభైంది.
కడా భృఖం ఄరుపు వినానరు.

ఄశాాలు బాట మీద న్నలిచి పోవటం చూసాడు.

బీబతసంగా దూస్తకొస్త
ు నన కడా భృగాన్నన ఖభన్నంచారు. ఆంక్షమంది కడాభృఖంగా భృత్మమవులా వచిే డుత్మనన సయ
శ్రరు
ా డ చ్చతిలో అ యిరువురిక్ర చావు తదనుకునానరు. అ క్షణం కోసం ఔళ్ళళ తిుకామలు చ్చస్తకున్న ధూభ నాలిఔను
వీకిాస్త
ు నానరు. ఄంతలో ఄరు
ణ డగా వునన బద్వ
ర దేవి కోయధావేశంతో... ‘మందుగా అ నాగాలకు బుదిధ చెవలె’ ఄంటూ ఄశాం
నుంచి దూకి గుడు ఆస్తఔ త్మసి ఄభి భంతిఱంచటం చూసారు.

‘‘చూడండరా! అ ప్లాగాడు భనకు బుదిధ చెబుతాడట’’ ఄంటూ నాగాలు నవుాకో సాగారు. కాన్న ఖత ఄనుబవం వలన నాగాల
నామకుడు నాఖ క్షసరి నవుాకో లేఔ పోయాడు. గాబరాతో చివుాన లేచి` ‘‘అ కుయయది ఏదో చ్చమ బోత్మననది. అండరా! ద్వన్నన
అండ’’ ఄంటూ హోభం న్నయాహస్త
ు ననవాళ్ళ నుదేదశంచి దదగా ఄరిచాడు.

న్నశ్రధిలో ఄతడ గొంత్మ మారు మో
ల గింది.

నాగాలు ఔు సారిగా ఈలికి డా
ా రు. నాగాల దదలు జాఖయతు డే లోలే జయగాలిసంది కాసాు జరిగి పోయింది. ఄరు
ణ డు భంతిఱంచిన
ఆస్తఔను గాలో
ా కి ఉగానే న్నపు యవాలు ఎఖయటం మాతఱం ఔన్నంచింది. అ భరు క్షణమే ఄంత వయకు ఔన్నస్త
ు నన దృశామలు
ధూభ నాళ్ళఔలో ఄదృశమభయామయి. ఔు సారిగా ధూభ నాళ్ళఔ చెదరి పోయి ఄందులో హోభ ధూభంతా గాలి లోకి చెదిరి పో
నాయంభించింది.
హోభం న్నయాహస్త
ు నన గురువు ఄదిరి డ ఔంగారుగా లేచి పోయారు. ఄదే సభమంలో జరిగి పోయిందో విరీతం. ఎవడో
రాక్షస్తడు హోభ గుండం లోంచి ఉదుత్మననట్ల
ట హోభ గుండం నుండ ఔు సారిగా ఔణ ఔణ భండే న్నపులు గాలో
ా కి ఎగిరి చెలా
ా
చెదురుగా నాగాలమీద వయాంలా కుయవ నాయంభించాయి. ఄంతటితో అఖకుండా నాగాల నామకుడ ఆంటితో బాట్ల సమీం లోన్న
కొన్నన యిళ్ళ మీద డా
ా యి.

దమన్నమంగా మారి పోయింది నాగాల రిసిథతి. న్నపు ఔణ్యల తాకిడకి వంటి మీద బొబుఫ లేస్త
ు ండగా కాళ్ళళ తొకుుకున్న
చిందులేసూ
ు గ్గలగ్గలగా రుగు అయంభించారు. ఆంతలో ఆళ్ళకు న్నంట్లకున్న భంటలు లేచాయి.

తాటి, కొఫఫరి వంటి అకులతో ఔప్న యిళ్ళళ ఄవి. గాలికి వెంట వెంటనే ఄంట్లకునానయి యిళ్ళళ. న్నదర పోత్మనన వాళ్ళన్న
ఫమటకు తెచ్చే లోపు కోు ఆలు
ా కాలి బూడద కాసాగింది. నాగాల నామకుడు నాఖ క్షసరికి ళ్ళంతా కాలింది. బఖ బఖ
భంటలతో ఆళ్ళళ తఖల ఫడుత్తంటే న్నససహామంగా చూసూ
ు ండ పోయాడు.

భంటలు....

ఎట్ల చూసినా భంటలు.

గూడం మొతుం చూసూ
ు ండగానే భంటలో
ా చికిు ద్వరుణంగా తఖల ఫడ పోసాగింది. నాగాల ఏడుపులు డబొఫఫలు మినున
మటా
ట యి.
‘‘న్నజం గానే అ కుయయది తభకు బుదిధ చెప్ంది.’’ ఄనుకునానడు నాఖ క్షసరి.

మిగిలిన రాతిఱ నాగాల పాలిట కాళ్ రాతిఱగా మిగిలి పోయింది. ఄయధ రాతిఱ ద్వటే సరికి పా
ర ణ నషటభంటూ ఏమీ జయఖ లేదు. కాన్న
నాగాలు తభ శువుల తోను, ఔట్ల
ట ఫటటల తోను కాందిశ్రకులుగా మిగిలి పోయారు.

**************************

‘‘బద్వ
ర ! ఄది వచిే డుచుననది. ఆపుడేమి చ్చయాలె?’’ విలాంబులను సిదధంగా ట్ల
ట కున్న ఄడగాడు యువ రాజు ధనుంజయుడు.
బాట వెంట భహా రళ్మంగా ఈఖయ రూంతో దూస్తకొచ్చేస్ుంది కడా భృఖం.

బద్వ
ర దేవి తన ఄశాం మీది ండా సంచి నుండ మూడు న్నభభకామలు త్మసింది. వాటిన్న కొన్నన లిుల కాలం ఄభి భంతిఱంచి
మమాభరు వూది చ్చతిలో సిదధంగా వుంచుకుంది. తన ఄశాం ఔళ్ళళలు ఄందుకున్న సిదధం చ్చసూ
ు ధనుంజయున్న ఄశాం ఔళ్ళళలు
కూడ తన చ్చతి లోకి త్మస్తకుంది.

‘‘రభూ! ఄశాం మీద వెను తిరిగి కూచున్న వస్త
ు నన కడా భృగానేన ఖభన్నసూ
ు ండండ. నేను ఄశాాలను వేఖంగా పోన్నసాును. కడా
భృఖం భన సమీం లోన్నకి రాగానే ఔ న్నభభ కామను విస్తరుతాను. అ కామను ద్వట గానే కడా భృఖం ఄదృశమభై అ సాథనంలో
అ రూం ధరించిన మాయావి కొదిద లిుల కాలం ఔన్నసాుడు. ఄలా ఔన్నంచిన వెంటనే బాణం వదిలి వాడన డగొటా
ట లె. తిరిగి
భృఖంగా మాయఔ మందే వాడన భటిట ఔరిప్ంచాలె. భనకి మూడు ఄవకాశమలు మాతఱమే ఔలవు. తప్తే అ భృఖం భనలిన
ఫరత్మఔ న్నవాదు.’’ ఄంటూ వివరించింది.

‘‘బమ డకుమ బద్వ
ర ! చెప్నావుగా. ఆఔ నేను వాడ సంఖతి చూస్తకొందును. ఄశామను పోన్నమభ’’ ఄంటూ ఄశాం జీను మీద
వెను తిరిగి కూచున్న సిదధభయామడు. ఄశాాలను ఄదలించింది బద్వ
ర దేవి.

ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్నలు ఔు సారిగా రుగు ఄందుకునానయి. ఄటిక్ష వారికి నూరు ధనువుల దూయం లోకి వచ్చేసింద్వ కడా

భృఖం. ఎపుడైతే ఄశాాలు రుగు ఄందుకునానయో ఆఔ ఄశాాలకు కడా భృగాన్నకి అయంబభైంది రుగు ందం.

ఄటికి నూరు ధనువుల సమీం లోకి వచ్చేసింద్వ భృఖం. తనకు ఄందకుండా పారి పోత్మనన ఄశాాలను చూసూ
ు యటిటంచిన
వేఖంతో తరుభ నాయంభించింది.

సహజంగా కడా భృఖం చాలా ఫరువెైన జంత్మవు. ఄది ఄశాాలతో సభంగా రుగతుటం ఄసంబవం. కాన్న ఆఔుడ తరుమతోంది
మాయా కడా భృఖం. ఄందుక్ష ఎగిరి వస్త
ు నన కొండ గుటటలా ఄమిత వేఖంతో ఄశాాలను వెననంటి వస్ుంది. బుసలు కొడుత్త
బీబతసంగా తరుమతోంది. న్నశ్రధిలో ఄశాాల గిటటల శఫధం, కడా భృఖం ద గటటనతో ఄటవీ పా
ర ంతం మారు మో
ల గుతోంది. క్షణం
అగినా ఄది ఄశాాలతో సహా తభను కుమిభ పాద్వలతో భటటగించి చంపేస్త
ు ందన్న తెలుస్త. ఄశాాలను వాయు వేఖంతో
రుగతిుస్త
ు నానరు.

భచేల గుయయం మీది బద్వ
ర దేవి తల తిఱప్ అ బయానఔ భృఖం బీబతాసన్నన ఖభన్నసూ
ు నే వుంది. ఔయభంగా ఄది తభకు యాబై
ధనువుల సమీం లోకి వచ్చేసింది. ఄపుడు`

ధనుంజయున్న హెచేరిసూ
ు తన తల మీదుగా మొదటి న్నభభ కామను వెనకుు విసిరేసింది బద్వ
ర దేవి. చూసూ
ు ండగానే కడా భృఖం
భంతిఱంచిన న్నభభ కామను ద్వటింది. ద్వటిన భరు క్షణం ఔ ఄదుబత దృశమం ఔంట ఫడంది.

కడా భృఖం ఄదృశమభై`

అ సాథనంలో ఔ వింత అకాయం రతమక్షభైంది.

అ అకాయం రొపుత్త రుగత్మ
ు కొస్ుంది.

వాడు ఫలిషటంగా దడుగుల ఎత్మ
ు ండే భన్నషి రూపుడు. కాన్న వాడకి తల సాథనంలో డఖ విప్న దద సయం తల వుంది. చ్చటంత
డఖ, ఎయయన్న ఔళ్ళతో చూసూ
ు అ సయ శయస్తసడు బయానఔంగా వునానడు. నలాటి దేహం, ఎయయటి ంచె దట్టట బిగించి ఔటా
ట డు.
భడలోను చ్చత్మలకు నాగాబయణ్యలునానయి. ఄట్ల ధనుంజయుడు ఆట్ల బద్వ
ర దేవి కూడ అ విచితఱ రూం గాంచి

చకిత్మలయామరు.

ధనుంజయుడు ఎంతగా విభా
ర ంత్మడయామడంటే వాడ ైకి బాణం వేమటం కూడ భరిే పోయాడు. ద్వంతో కొన్నన లిుల కాలం
భరుపులా భరిసిన అ అకాయం తిరిగి కడా భృఖంగా మారి పోయాడు. యటిటంచిన వేఖంతో కడా భృఖం తిరిగి తరుమకొస్ుంది.
ఔయభంగా ఄది దఖాయవుతోంది.

‘‘క్షమించు బద్వ
ర ! అ విచితఱ రూమను గాంచి విభా
ర ంత్మడనై బాణమ వేమ లేఔ పోతిన్న’’ ఄనానడు బద్వ
ర దేవితో ధనుంజయుడు.
‘‘భనకు ఆంఔను యండు ఄవకాశమలుననవి రభూ. ఇసారి రయోగించండ. వాడన్న ఎంత తాయగా వధించిన ఄంత భంచిది.’’
గురా
ు నే ఄరిచింది బద్వ
ర దేవి.
య లను ఄదలిసూ

చెట్ల
ట పుటటలు శయ వేఖంతో వెనకిు పోత్మనానయి. వెననటో
ా వాయు వేఖంతో రుగు త్మస్త
ు నానయి ఄశాాలు. వాటి సందడకి ఏం
జరుగుతోందో ఄయథం గాఔ గూళ్ళ లోన్న ఄడవి కు
ా లు ఔకావిఔలెై గాలో
ా కి ఎగురుత్మనానయి.

కొంత ఄవధి తరాాత ధనుంజయున్న హెచేరిసూ
ు తన తల మీదుగా యండో న్నభభ కామను వెనకిు విసిరింది బద్వ
ర దేవి.

ఇసారి ధనుంజయుడు ఄరభతుంగానే వునానడు. యండు బాణ్యలను వింటికి సంధించి సిదధంగా వునానడు. అ యంటిలో ఔటి ఄయధ
చంద్వ
ర కాయ బాణం.

కడా భృఖం న్నభభ కామను ద్వటింది.

ఄంతే` భరు క్షణమే కడా భృఖం ఄదృశమభై తిరిగి సయ శయస్తస వాడు రతమక్షభై రుగత్మ
ు కు రాసాగాడు. వాడు ఔన్న
ఔన్నప్ంచగానే ఏఔ కాలంలో యండు బాణ్యలనూ రయోగించాడు ధనుంజయుడు. ఄతడ గురి తదు.

ఔ బాణం సూటిగా పోయి అ మాయావి గుండలో
ా నాట్లకుంది. వస్త
ు ననవాడు వస్త
ు ననటేట అగి పోయి దదగా ఄరిచాడు. అ ఄరుపు
గొంత్మ ద్వట్లత్తండగానే ఄయధ చంద్వ
ర కాయ భాణం రివుాన వచిే వాడ సయ శయస్తసను కండంచి దూయంగా డేసింది. ద్వంతో వాడు

నత్మ
ు రు ధారుగా పారుత్మండగా ఄఔుడ ఔఔుడే విరుచుకు డ పోయాడు. ఄది చూడ గానే ఄశాాలను న్నలువరించి వెనకుు
తిపారు ధనుంజమ బద్వ
ర దేవిలు.

ధనుంజయుడు తన ఄశాం మీద మధా రకాయం కూచున్న బద్వ
ర దేవితో వెనకిు వచాేడు. ఄశాాలను అప్ అ వింత భన్నషిన్న
చూసారు. కింద డ ఆంకా కొట్ల
ట కుంట్లనానడు వాడు. ఄంతలో దూయంగా తెగి డన ఄతడ సయ శయస్తస నభభదిగా గాలో
ా లేచి రా
నాయంభించింది.
మందుగా అ దృశామన్నన చూసిన బద్వ
ర దేవి ఈలికి డంది. అ శయస్తస వచిే మొండేన్నకి చ్చరితే తిరిగి అ మాయావి ఫరత్మకుతాడు.
ఔథ భళీళ మొదటి కొస్త
ు ంది. ‘‘రభూ!’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న హెచేరించింది.

క్షణం కూడ అలసమం చ్చమకుండా భరో బాణ్యన్నన సంధించి, గాలో
ా తేలి మొండం వదద కొస్త
ు నన డఖ మీదికి వదిలాడు. అ బాణం
డఖ భధమలో దిగి రివుాన వెళ్ళళ వెనఔ వునన భదిద వృక్షం మానుకు నాట్లకుంది. బాణ్యన్నకి వేలాడుత్త చెట్ల
ట కు నాట్లకున్న
ఄలానే ఈండ పోయింది పామ తల. ఇ లోల ధనుంజయుడు అ భీఔరాకారున్న మీద భరో యండు బాణ్యలు వేసి భరింత గామ
రాేడు.
ఆదదరూ ఄశాాలు దిగారు.

దద ఖండం ఖడచినందుకు`

తేలిగా
ా ఉప్రి త్మస్తకునానరు.

బద్వ
ర దేవి చెట్ల
ట కు నాట్లకునన సయ శయస్తస సమీం లోకి వెళ్ళళ ఏవో భంతా
ఱ లు చదివి శయస్తస వంఔ చూసింది. ‘‘నువిాంకా చావ
లేదు. ఫరతిక్ష వుంటివి. మాటా
ా డ ఖలవు. చెపు! ఎవరు నువుా?’’ కోంతో అ శయస్తసను ఖదిదంచి ఄడగింది.

ఎయయన్న ఔళ్ళతో ఆదదరిన్న ఔౄయంగా చూసూ
ు బద్వ
ర దేవి రశనకు ఫదులు చెకుండా విషాన్నన ఔకిుంద్వ సయ శయస్తస. అ విషం మీద
డతే క్షణ్యలో
ా పా
ర ణ్యలు ఎగిరి పోవలసిందే. కాన్న మందు రమాద్వన్నన వూహంచి దూయంగా న్నలవటంతో రమాదం తప్ంది.

‘‘చచ్చే మందయినా న్నజం చెప్ చావరా మరా
ి ! ఎవరు న్నవు?’’ తిరిగి ఖదిదంచింది బద్వ
ర దేవి.

ఄపుడు నోరు విప్ంద్వ సయ శయస్తస.

‘‘ననున సయ శ్రరు
ా డంటారు. నాఖ లోఔ వాసిన్న. నాఖ రాజు బృత్మమడన’’ ఄంది.

‘‘న్నను నాఖ రాజు ంప్ంచినాడా?’’

‘‘ఄవును. ధనుంజయున్న ఔడ తేయేభన్న అనతిచిే ంప్ంచినాడు.’’

‘‘మా ఈన్నకి ఎలా తెలిసినది?’’

‘‘నాగాలు ఒజో రయోఖం చ్చసి చూప్ంచినారు. నేరుగా ఄట్ల నుండ జల పాతం వదద కొచిేతిన్న.’’

‘‘ఄంటే... అదృశమ రూంలో మా మాటలు ఄఔుడ వినానవు. ఄందుక్ష కడా భృఖంగా మారి మా మీదకు ద్వడ చ్చమ వచిేనావు.
ఄవునా?’’

‘‘ఄవును. కాన్న... నా నుంచి మీరు తప్ంచుకోవచుే. దివమ నాఖ భణన్న మాతఱం సంపాదింజాలరు. ఇ లోలే మీరును
చచెేదరు... మీకును...’’ ఄంటూ ఈననట్ల
ట ండ తల వాలేేసింద్వ శయస్తస.

సయ శ్రరు
ా డు భయణంచాడన్న తెలీగానే ఆదదరూ వెనకిు వచాేరు. ఄఔుడ సయ శ్రరు
ా డ మొండం కూడ యఔతపు భడుగులో ఄచ్చతనంగా
డుంది.
చుటూ
ట క్రచు రాళ్ళ రొద.

కు
ా లింకా అకాశంలో తారాడు త్మనానయి. ఄవి ఆంకా గూళ్ళకు చ్చరుకో లేదు. భబుఫలు లేన్న అకాశంలో చందు
ర డు పాల వెననల

కురిప్స్త
ు నానడు.

ధనుంజయున్నకి ఇ గన విజమం ఄమితానంద్వన్నన ఔలిగించింది. ఄయితే సయ శ్రరు
ా డన తను సంహరించి ఈండొచుే. కాన్న
బద్వ
ర దేవి ఔున లేకుంటే ఇ విజమం సాధమభయేమది కాదు. భృఖ రూం లోన్న సయ శ్రరు
ా డన తను జయిం ఖలిగే వాడు కాదు.

బద్వ
ర దేవితో రిచమం పేరభ ఄంతా తన ఄదృషటమే. అ వేణు గ్గపాలుడూ, సహామదిర భీభ శంఔరుడు తనకు ఔటాకిాంచిన వయమే ఇ
సౌందయమ రాశ బద్వ
ర దేవి.

ఈపొంగిన పేరమాతిశమంతో మదమాయ బద్వ
ర దేవిన్న కౌగిలించుకున్న తన ఔృతజుత తెలిపాడు. బద్వ
ర దేవి వలపు మీయ కొసరి కొసరి
మద్వ
ద డంది.

‘‘రభూ! నేను మీ హృదయేశారినే కాదు. ఄంఖ యక్షకుడన్న కూడ. అ భృత్మమవెైనను మిమ చ్చరాలంటే నను ద్వటే రావాలె. మీ
కొయకు పా
ర ణ తామగాన్నకైనను వెయగు డు ద్వనను కాను’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄంత మాటనకు దేవీ. న్నవు లేన్న లోఔంలో ఇ ధనుంజయుడూ వుండడు’’ ఄంటూ మద్వ
ద డాడు.

‘‘రభూ! ఇ మాటలు సతమమలేనా? నభభ వచుేనా?’’ ధనుంజయున్న ఛాత్మకి ఫలంగా హత్మ
ు కు పోత్త అరితగా ఄడగింది బద్వ
ర
దేవి. అభ చుబుకాన్నన ఎతిు ఔళ్ళ లోకి అత్మభమంగా చూసాడు ధనుంజయుడు. వెననల కాంతిలో తాభయ పుషంలా భరిసి
పోత్మనన అభ మక సౌందరామన్నన కొదిద స్తపు మగు
ధ డై తిలకించాడు.

‘‘ప్రయా... సందేహమా? ఄట్ల సూరుమడు ఆట్ల ఈదయించినా ఈదయించు గాఔ కాన్న ఇ ధనుంజయుడు తన భనోహరికిచిేన
మాట ఎననడూ తడు’’ ఄనానడు.

అ మాటలతో పులకించి పోత్త మదు
ద లతో ఄతడన ఄభిష్టకించింది బద్వ
ర దేవి. వెననల చలా దనంలో చుంఫన అలింఖనాదుల
యవశంతో భైభయచి పోయారిరువురూ. ఄంతలో ఔయతవామన్నన గురు
త చ్చస్తకుంటూ కౌగిలి విడప్ంచుకున్న తన భచేల గుయయం వెైపు
ద్వరి త్మసింది బద్వ
ర దేవి.

అ విధంగా సయ శ్రరు
ా డన్న సంహరించాఔ పేరమికులిదదరూ తిరిగి తభ ఄశాాల మీద ఫమలు దేరి రాతిఱకి రాతిఱ రయాణ్యన్నన కొన
సాగించారు. తెలా వాయఔ మందే వారు మాళ్వ సరి హదు
ద ను సమీప్ంచారు.

****************************

రాతిఱ నాలుగ్గ యాభం కొంత సభమం ఖడచ్చ సరికి చందు
ర డు ఄసుమించి లోఔభంతా గాడాంధకాయం ఄలుమకుంది. చుఔులు
రకాశ వంతంగా ఔన్నస్త
ు నానయి. భహా థం మీద పోట్ట డ రుగులు త్మస్త
ు నానయి ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్నలు.

‘‘భనమ మాళ్వ సరి హదు
ద ను సమీప్స్త
ు నానం దేవీ.’’ ఄంటూ గురు
త చ్చసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవును రభూ! యతన గిరి సరి హదు
ద ను ద్వటి పోనుంటిమి’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి. యండూ ఔటేనన్న ఆరువురిక్ర తెలుస్త. ఄందుక్ష

రిహాసంగా నవుాకునానరు.

సయశ్రరు
ా డ సంహాయం ప్భభట`

న్నరాటంఔంగా రాతఱంతా కొన సాగుత్తనే వుంది వారి రయాణం. ఆరు రాజామల సరి హదు
ద వదద భహా థం మీద సరిహదు
ద దళ్ళల
శబిరాలుంటాయి. సరి హదు
ద దళ్ళలు న్నయంతయంగా కాలా వుంటారు. ఄఔుడ ఄధికారులు భహా థంలో సాగే బిడారులు
బాటసారుల నుండ స్తంకాలు వసూలు చ్చసాురు. అ విధంగా ఄట్ల మాళ్వం గాన్న ఆట్ల యతన గిరి గాన్న రాజమం లోకి వచ్చే వారి
చెంత మాతఱమే స్తంఔం విధిసాురు. రాజమం నుండ వెళ్ళళ వారి వదద వసూలు చ్చమరు. కాన్న వివరాలు ఄడుగుతారు.
సందేహాసదభైన వమకు
త లయితే స్ద్వ చ్చసి గాన్న వదలరు.

సరి హదు
ద లకి చ్చయగానే`

తభ సైన్నఔ శబియంలో తగినంత విశాయంతి త్మస్తకున్న న్నదర పోయి ఈదమం భం చ్చసాఔ ఫమలు దేరే ఈదేదశంలో వునానడు
ధనుంజయుడు. న్నదర లేమి ఄలసట నుండ ఫమట డ వచుే. ఄశాాలకూ తగిన విశాయంతి లభిస్త
ు ంది.
కాన్న ఆదే ఄభిపా
ర యాన్నన చెప్నపుడు బద్వ
ర దేవి వెంటనే తియసురించింది.

‘‘రభూ! అ విధమగా చ్చయుట భనకి స్తయకిాతభందురా?’’ ఄనడగింది, తిరిగి తనే చెప్ంది.

‘‘ఒ రఔు యతనగిరిలో రిసిథత్మల గురించి వింటూనే వునానం. బాహీాకుడు శతాన్నకున్నతో చ్చయి ఔలిప్ ఄంతరుమద్వ
ధ న్నకి సిదధ
డుత్మనానడు. ఈ సైనామధమకు
ా డైన అ దోరహ తన అధీనం లోన్న స్తనలిన ఏవేవో రలోభాలు చూప్ తన వెైపు తిపుకునానడు.
చా కింద న్నరు వలె వాడ భనుషులు ఎఔుడ ఔఔుడ ఎంత దూయం వయకు వామప్ంచి వునానరో తెలీద్వమ. సరి హదు
ద దళ్మందు
ఄతడ భనుషులు లేయనన నభభఔం ఏమననది? ఇ రిసిథతిలో భనం శబియంలో న్నదర చ్చమటం రమాదమే. భనకు విష రయోఖం
జయఖ వచుే లేద్వ న్నదిరంచునపుడు భన కుత్మ
ు కు కోమ వచుే. భనను ఫరతఔ న్నవారు. అలోచించండ రభూ. నననడగినచో
ఄసలు మీరు సరి హదు
ద ద్వటిన సంఖతే ఆట్ల యతన గిరి దళ్ళలకు గాన్న ఄట్ల మాళ్వ రాజమ దళ్ళలకు గాన్న తెలిమ కూడదు.’’
ఄంది.

బద్వ
ర దేవి సలహా లోన్న వాసువాన్నన ఖయహంచి ఄవునననట్ల
ట తలూపాడు ధనుంజయుడు. ఄడవి కోళ్ళళ కూస్త వేళ్కి ఄశాాలు సరి
హదు
ద ను చ్చరుకునానయి. ఄఔుడకి కాసు ఎగువనే బద్వ
ర దేవి సలహా మేయకు తన వేషం మారుేకునానడు ధనుంజయుడు. తలకు
తలపాగా చుట్ల
ట కునానడు. మకం తెలీకుండా వసుళ భాగాన్నన చుట్ల
ట కునానడు. తన ఄశాాన్నన గురు
త టటకుండా నలాన్న జూలు
మీద తెలాటి వసుళం ఔపాడు.

అ విధంగా తగిన జాఖయతులు త్మస్తకున్న సైన్నఔ శబిరాన్నన సమీప్ంచారు. వెంటనే సరి హదు
ద దళ్ళన్నకి చెందిన కావలి బట్లలు వారిన్న
అపారు.

ధనుంజయుడు మౌనం వహంచాడు.

బద్వ
ర దేవి వాళ్ళతో మాటా
ా డంది ఄరు
ణ డగా.

భఖ వేషం లోన్న అభ వాకాేత్మయమం న్న చ్చసింది. కించిత్మ
ు కూడ ఄనుమాన్నంచకుండా వారిన్న వదిలేసారు బట్లలు. ఄఔుడ నుండ
యతనగిరి భూ భాఖం ద్వటి మాళ్వ రాజమ భూ భాఖం లోకి రవేశం గానే ఄఔుడ మాళ్వ శబియం వదద బటలు అపేసారు.

ఄఔుడ కూడ మౌనం వహంచాడు ధనుంజయుడు. బద్వ
ర దేవి తనను ఄరు
ణ డగా రిచమం చ్చస్తకొన్న మాటా
ా డంది. తామిదదరూ
మిత్మ
ఱ న్న ఄవంత్మ పుయంలో (ఈజుయిన్న) ఫంధువు యింట శుబ కారామన్నకి పోత్మననట్ల
ట చెప్ నమిభంచి రయాణ స్తంకాన్నన
చెలిాంచింది.

అ విధంగా యిరువురూ సరి హదు
ద ద్వటి భహా థంలో మందుకు సాగే సరికి త్తరుపు తెలా వారింది. చీఔటి మాట్లన సరి హదు
ద
ద్వటి నందున ఎవరూ ధనుంజయున్న గాన్న ఄతన్న ఄశాాన్నన గాన్న గురు
త టట లేదు. సరి హదు
ద ద్వటిన కొదిద స్తటిక్ష ఄడవి తరిగి
పోయి మాళ్వం లోన్న ంట భూమలు ఔను విందు చ్చసూ
ు ఔన్నంచాయి. భనుషుల సంచాయం ఔన్నంచింది.

రాతఱంతా న్నదుయ లేనందున ఆరువురూ బాగా ఄలసి వునానరు. ఔనులు ఎయయ బారి భండుత్మనానయి. అఔలి సంఖతి ఎలా వునాన
ఎఔుడో చోట ఔ జామ న్నదర పోవాలి. ఄనువెైన చోట్లను గాలిసూ
ు మందుకు సాగుత్మనానరు. ఔ చోట ద్వరిలో ఄగుప్ంచిన ంట
కాలువ లో ఔయ చయణ్యలు మక రకాాళ్న చ్చస్తకున్న తిరిగి మందుకు సాగారు. పొదు
ద పొడచిన కొదిద స్తటికి ఔ పా
ర ంతాన్నన
చ్చరుకునానరు. ఎగువన చిన్నన లెా ఔన్నస్ుంది. సమీంలో బాటకి ఎడంగా ఔ దద సతఱం వుంది. ఄఔుడ రాతిఱ భజలీ

చ్చసినట్ల
ట నానరు ఔ దద బిడారు గుంపు ఔన్నస్ుంది. మందుకు పోయి లెాలో భజలీకి ఏదో ఔ ఄనువెైన చోట్ల
చూడాలనుకుంటూ ఄశాాలను ఄదలించారు.

ఄశాాలు సతఱం ను ద్వటి పోత్మనానయి. ఆంతలో` ‘‘ఆదిగ్గ ఄబాఫయ్! ఄరా
ణ ... అగుమ’’ ఄంటూ రిచమమనన గొంత్మ ఔటి
బిఖాయగా విన్నంచటంతో వెంటనే ఔళ్ళళలు బిగించి ఄశాాన్నన అప్ంది బద్వ
ర దేవి. ఄఔుడ విసభమ రిచ్చ భరో సంగటన
జయఖనుందన్న అ క్షణంలో ఆరువురిక్ర తెలీదు. తల తిప్ చూసిన బద్వ
ర దేవికి బిడారు గుంపు మందు ఒ కాలు కొదిదగా కుంట్లత్త
చ్చయి వూపుత్మనన బలా
ా తకుడు ఔన్నంచాడు.

ఄతడే అ బిడారు నామకుడు.

****************************************

బలా
ా తకుడ బిడారు యతన గిరి చ్చరిన మూడో రోజునే తిరిగి సాసథలభైన ఄవంతికి ఫమలుదేరింది. వాళ్ళంతా మొనన సామం
కాలమే సరి హదు
ద ద్వటి వచిే అ సతఱం వదద రాతిఱకి భజలీ చ్చసారు. వాళ్ళంతా న్ననన ఈదమమే ఄవంతికి రయాణం చ్చయాలి కాన్న
అ రాతిఱ జరిగిన వూహంచన్న సంగటన ఔటి వాళ్ళన్న ఄఔుడ నుండ ఔదలకుండా చ్చసింది. ఏం చ్చయాలో తెలీన్న సంఔట సిథతిలో
బలా
ా తకుడు కొట్ల
ట మిటా
ట డు త్తండగా యువరాజు ధనుంజయున్న వెంట ఫట్ల
ట కున్న ఄరు
ణ డు ఔన్నంచటం గొ వయంగా తోచింది.
ఄందుక్ష భచేల గురా
త టటగానే ఄరు
ణ డన్న ప్లిచాడు. న్నజాన్నకి ఄరు
ణ డు పురుషుడు కాదన్న సీుళమన్న బలా
ా తకుడకి
య న్నన గురు
తెలీదు. బాలుడనే ఄనుకుంట్లనానడు.

ఄసలా సతఱం వదద మొనన రాతిఱ ఏం జరిగింది? అ రాతిఱ బిడారు లోన్న వయతకులు ఆతయ రయాణీకులు ఄంతా భజనాలు చ్చసి సతఱం
మందు అరు ఫమట వెననటో
ా డుకునానరు. ంట పొలాల మీదుగా వీస్త
ు నన ైయ గాలికి ఎఔుడ వాళ్ళఔుడ గాఢ న్నదర లోకి
జారుకునానరు. ఄతడ భనుషులు యక్షణగా కాలా తిరుగుత్మనానరు. కొందరు ఄశాాల మీద ఔంటి మీద ఔనుకు లేకుండా
ఄరభతుంగా వునానరు.

ఄటిక్ష ఄంటే బిడారు గుంపు రావటాన్నకి ఄయిదు రోజుల మందే అరుగురు సభుమలతో కూడన ఔ ఫృందం ఄశాాల మీద
వచిే అ సతఱంలో విడది చ్చసింది. సాధాయణ వామపారులా
ా దుస్త
ు లు ధరించి వునానరు. కాన్న చెంత మాయణ్యయుధాలునానయి. అ
సతఱంలో ఈంటూ బాట మీద వచ్చే పోయే వాళ్ళ మీద న్నఘా వుంచారు. జామకు ఔడు చొపున మారుత్త ఖలు రేయి కాపు
వేసి ఎవరి కోసమో చూస్త
ు నానరు. బిడారు ఄఔుడ విడది చ్చసినపుడే వాళ్ళ త్మరు బలా
ా తకుడకి సందేహం ఔలిగించింది. వాళ్ళన్న

ఒ ఔంట ఔన్న టిట విషమం ఏమిటో తెలుస్తకోభన్న తన భనుషులిదదరిన న్నమమించాడు.

భనకు సంఫంధం లేన్న విషమభైనటిక్ర కోు సారి కుత్తహలంతో ఄదేమిటో తెలుస్తకో భంట్లంది. ద్వన్నవలా ఄపుడపుడూ
కొన్నన చికుు సభసమలూ ఎదుయవుత్తంటాయి. బిడారు నామకుడు బలా
ా తకుడ విషమంలో కూడ ఄదే జరిగింది.

అ రాతిఱ భధియ స్తవించి చఔుగా భంచ్చసి వెననటో
ా అరు ఫమట న్నదిరంచిన కొదిద స్తటిక్ష ఄతడు న్నమమించిన భనుషులిదదరూ
వచిే తటిట లేపారు. లో గొంత్మతో వాళ్ళళ చెప్న విషయావ వినగానే బలా
ా తకున్నకి తాగిన భధియ భత్మ
ు మొతుం దిగి పోయింది.

అ అఖంతకులు అరుగురూ కచిేతంగా ఎవరి భనుషులో తెలీదు. కాన్న వాళ్ళళ వేచి వుననది ఎదురు చూస్త
ు ననది మాతఱం
సాకాాత్త
ు యతనగిరి యువ రాజు ధనుంజయున్న కోసం. ఄతడు సరి హదు
ద ద్వటి మాళ్వం లోకి రాగానే హఠాత్మ
ు గా మూకుభభడగా
ద్వడ చ్చసి చంటం లక్షమంగా ఄఔుడ కాపు కాసి కూచునానరు.

ఇ విషయాలు తెలీగానే విభా
ర ంత్మడయామడు బలా
ా తకుడు. ఆది సాధాయణ విషమం కాదు. ఔ రాజామన్నకి ఏకైఔ వాయస్తడయిన
యువ రాజున్న ఔడ తేయేటభంటే యతన గిరి లో ఏదో బమంఔయభైన కుటఱ జరుగుతోంది. అ కుటఱలో భాఖం గానే వీళ్ళళ
వచుేండాలి. ఆది రతమరు
థ లు తల టిటన ఄతి దద నేయం.

తనకు యువ రాజా వారితో రిచమం లేదు. కాన్న ఄతన్నన చూసాడు. భహా ఄందగాడు, భహా వీరుడన్న వినానడు. ఎంతటి
వీరుడైనా వెనున పోట్ల పొడస్తు ఏమీ చ్చమ లేడు. ఇ ఘోరాన్నన తను అప్ నేయస్త
ు లిన టిట యువ రాజుకు వగిస్తు యతనగిరిలో
తన యతి ఆనుభడస్త
ు ంది. వీళ్ళళఔుడ కాపు వేసాయంటే కచిేతంగా ధనుంజయుల వారు వసూ
ు వుండాలి.

ఇ విధంగా అలోచించిన బలా
ా తకుడు పుణమం పురుషాయథం కూడ ఔలిసి వస్త
ు ందనన ఈదేదశంతో అ దోరహులు అరుగురిన ఫంధించి తన
మందుకు త్మస్తకు యభభన్న తన భనుషులకు అజా
ు ప్ంచాడు.

అ రాతిఱ వేళ్`

వూహంచన్న విధంగా బలా
ా తకుడ భనుషులు తభను చుట్ల
ట మటట గానే అఖంతకులు ఔత్మ
ు లు దూసారు. లొంగి పొభభన్న

హెచేరించినా లెఔు చ్చమ లేదు. కొదిద స్తపు పోరాడ తప్ంచుకు పారి పోవాలన్న చూసారు. ఄశాాల మీద తరిమి తరిమి వాళ్ళన్న
ట్ల
ట కునానరు. ఄయితే చివరి క్షణంలో వాళ్ళలో నలుగురు విషపు గుళ్ళఔలు మిలంగి పా
ర ణ్యలు త్మస్తకునానరు. మిగిలిన యిదదరూ
కూడ ఄదే న్న చ్చమ బోత్మంటే, ఄడు
ా కున్న విషపు గుళ్ళఔలు లాకుున్న అ యిదదరీన డ యఔులు విరిచి ఫంధించి బలా
ా తకుడ
మందుకు త్మస్తకొచాేరు.

వాళ్ళళ అరుగురూ ట్ల
ట ఫడతే రిసిథతి వేరేగా వుండేది. నలుగురు చావటంతో బలా
ా తకున్న రిసిథతి ఆరుకున డంది. ట్ల
ట
ఫడన వాళ్ళన్న ఎంత హంసించినా తామ వయతకులభన్న తభ క్షమీ తెలీదన్న బొంకారు. చచిేన వాళ్ళతో తభకు ఎలాంటి
సంఫంధం లేదనానరు. కాఫటిట కొతాాలుకు వీళ్ళన్న వగించి రయోజనం లేదు. ఇ నేయం మొతుం ఄనవసయంగా తన నతిున డే
రమాదం వుంది. ఏం చ్చయాలి?

ఔు లెాను ద్వటి ఎగువకు పోతే ఄవంతికి వెళ్ళళ బాట కుడ ఔుగా చీలి పోత్మంది. ఄఔుడకి ఎగువన ఖల దద గా
య భంలో
ఈంటాడు కొతాాలు. ఄసలే వాడు చండ శాసనుడు. భహా తిఔు భన్నషి ఄంటారు. తను చూస్తు నాలుగు శవాలతో సతఱం వదద
చికుు ఫడా
ా డు. కొతాాలు వస్తు కచిేతంగా తనను ఈరి త్మయిసాుడు. ఇ సభసమ నుంచి ఫమట డాలంటే యువ రాజు
ధనుంజయుడు రావాలి. ఄందుక్ష తనను కాపాడభన్న వేయి దేవుళ్ళకు మొకుుకుంటూ సతఱం ఫమటే ఈనానడు బలా
ా తకుడు.
ఄట్ల వంటి సభమంలో యువరాజు ధనుంజయుడు ఄరు
ణ డు ఔన్నంచటం ఄతడకి పా
ర ణం లేచి వచిేనట్ల
ట ంది. కాన్న ఄఔుడ
అఖటం ధనుంజయుడకి ఆషటం లేదు.

‘‘భన

ద్వరిన భనం వెళ్ళళ పోవుట భంచిదనుకొందును బద్వ
ర . ఆచట భన క్షమి న్న?’’ ఄనానడు.

‘‘రభూ! ఄతను బలా
ా తకుడు. అ బిడారు నామకుడు. మీతో రిచమమ లేఔ పోవచుే గాన్న మీరు ఄతన్నకి తెలుస్త. చాలా
భంచి వాడు. భనమ చఔుగా భజనమ చ్చసి ఔంటి న్నండా న్నదర పోవుటకు తగిన చోట్ల. మీరు యండ.’’ ఄంటూ ఄశాాన్నన
భళ్ళాంచింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఏమిటి బాబాయ్! యతన గిరి నుండ ఄపుడే తిరిగి వచ్చేసినారా?’’ బలా
ా తకుడ మందు ఄశాం దిగుత్త ఄడగాడు ఄరు
ణ డు.

‘‘వచిే మూడు దినమలెైనది ఄరా
ణ . మీ కొయక్ష ఎదురు చూచుచుంటిన్న’’ ఄంటూ వడ వడగా ధనుంజయున్న మందు కళ్ళళ
చ్చత్మలు జోడంచాడు.

‘‘యువరాజుల వారికి జమమ జమమ. రభూ! ఄనుకోకుండా సంఔటమన డతి. మీరు ననున కాపాడాలి’’ ఄంటూ
ఄరిథంచాడు.
ఄతడ మాటలు ఄయథం గాఔ ధనుంజమ బద్వ
ర దేవిలు మక మఖాలు చూస్తకునానరు.

‘‘ఏభంటివి బాబాయ్! న్నకు సంఔట సిథతియా? ఏమి జరిగినది?’’ ఄనడగింది.

‘‘నాతో యండ చూదను.’’ ఄనానడు బలా
ా తకుడు.

ధనుంజయుడు కూడ ఄశాం దిగాడు.

ఆరువురిన వెంట ఫట్ల
ట కున్న సతఱం వెనుఔ భాగాన్నకి త్మస్తకళ్ళళడు బలా
ా తకుడు. ఄఔుడ చ్చత్మలు విరిచి చెటాకు ఫంధిం
ఫడునానరు ఆదదరు దృఢకాయులు.

‘‘చూడండ రభూ! వీళ్ళళ మీకు తెలుస్తనా?’’ ఄనడగాడు వాళ్ళన్న చూప్సూ
ు బలా
ా తకుడు.

ధనుంజయున్న క్షమీ ఄయథం కాలేదు.

వాళ్ళన్న ఎననడూ చూసిన గురు
త లేదు.

కాన్న బద్వ
ర దేవికి ఏదో సందేహం ఏయడంది. చెట్ల
ట వెనకిు వెళ్ళళ వాళ్ళ చ్చత్మలిన రికించింది. అ యిదదరిక్ర కుడ చ్చతి భణఔట్ల
ట మీద
యఔులు విప్ న్నల ఫడన డేఖ బొభభ చే బొట్ల
ట వుంది. ఄది బాహీాకుడ సొంత గూఢచాయ వమవసథకి సంక్షతం ఄది.

‘‘వీళ్ళతో ఆంకో నలుగురు ఈండాలి బాబాయ్. వాళ్ళళ ఏభయామరు?’’ ఄనడగింది.

ఇ సారి బలా
ా తకుడు విస్త
ు పోయాడు.

‘‘ఄంటే... వీళ్ళ గురించి న్నకు మందే తెలిస్తండాలె. వీళ్ళళ మొతుం అరు భంది. వీళ్ళలో నలుగురు విషపు గుళ్ళఔలు మింగి చన్న
పోయినారు. యండు...’’ ఄంటూ ఄఔుడకి కొంత దూయంలో చా కింద వరుసగా ఈంచిన నాలుగు శవాలను చూప్ంచాడు. తరాాత
జరిగినదంతా పూస గుచిేనట్ల
ట వివరించాడు.

ఄంతటితో బలా
ా తకుడ సంఔట సిథతి ఏమిటో ఖయహంచి నవుాకుంది బద్వ
ర దేవి. ధనుంజయున్న జూచి`

‘‘రభూ! వీళ్ళళ బాహీాకున్న భనుషులు. సందేహమ లేదు. వీళ్ళ భణ ఔట్ల
ట మీది డేఖ గురేత ఄందుకు సాక్షమం. మిమభ ఔడ
తేరుేటకు తన గూఢచారి విభాఖమ నుండ ఎంప్ఔ చ్చసి ంప్న మూడు ఫృంద్వలో ఆది యండవది. మూడవ ఫృందం ఎగువన
ఎచటనో కాపు వేస్త వుంట్లంది. భనమ ఄరభతుంగా పోవలె’’ ఄంది.

ఄవునననట్ల
ట తల ంకించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘బలా
ా తకా! మాకు శత్మ
ఱ వులన్న తెలీగానే మా క్షాభం కోరి ఇ దోరహులిన ఫంధించినందుకు ఔృతజుుడను. ఆఔ నుండ న్నవు మాకు
అపు
ు డవి. మేమ వచిేనామ గావున న్ననేన సంఔటమ బాధిందు. ఇ సారి యతన గిరికి వచిేనపుడు నా వదదకు వచుేట
భరువకుమ. కొతాాలుకు ఔబురు ంపుమ. మిగిలిన విషమమ మేమ చూస్తకొందుమ’’ ఄనానడు.

‘‘చితుమ రభూ!’’ ఄనానడు వినమంగా బలా
ా తకుడు.

ఄంతలో ఄరు
ణ డు ఔలించుకొంటూ` ‘‘బాబాయ్! రాతఱంతా చ్చసిన రయాణ ఫడలిఔతో మికిులి ఄలసి వుంటిమి. రభువులకు
న్నదిరంచుటకు ఏరాట్ల చ్చమ ఖలవా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄయోమ! ఎంత మాట ఄరా
ణ . మీ రాఔ మా ఄదృషటమ. యండ...’’ ఄంటూ సతఱం లోకి ద్వరి త్మసాడు బలా
ా తకుడు.

అ విధంగా సతఱం లోన్న ఔ ఖదిలో భతున్న దిండాతో వేసిన ఔు మీద ఔు ఔునే డుకున్న న్నదర పోయారు ధనుంజమ, బద్వ
ర
దేవిలు. వారి ఄశాాలను రాభరిశంచుటకు తన భనుషులిన న్నమమించాడు బలా
ా తకుడు. ఔ ఄశాకుడన్న కొతాాలు కోసం
గా
ా చ్చమ సాగాడు.
య మాన్నకి ంప్ంచాడు. యువ రాజు కోసం చఔుటి విందు భజనం తయారు చ్చమటాన్నకి తగిన ఏరాట్ల

గాఢ న్నదరలో ధనుంజమ ఄరు
ణ లకు ఎంత సభమమ ఖడచిందో తెలీదు. ఇలోల కొతాాలు కోసం వెళ్ళళన ఄశాకుడకి
ఄనుకోకుండా మాళ్వ యువ రాజు ఆందర జత్మ
ు చినన ఄశాఔ దళ్ంతో సరి హదు
ద పా
ర ంతాన్నకి పోత్త ద్వరిలో ఎదుయయామడు.
రాచరిఔపు ఫంధుతాాలు అ ఄశాకున్నకి తెలుస్త. వెంటనే `

ఄశాం దిగి ఆందర జత్మ
ు ఄశాాన్నకి ఎదురు వెళ్ళళ స వినమంగా నభసురించాడు. యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయుడు తన
మిత్మ
ఱ డు ఄరు
ణ డతో సతఱంలో న్నదిరస్త
ు నన విషమం భనవి చ్చసాడు. ఄలాగే జరిగిందంతా పూస గుచిేనట్ల
ట వివరించాడు.

తన బావ ధనుంజయుడ రాఔ తెలీగానే ఆందర జత్మ
ు భహద్వనందం చెంద్వడు. కొతాాలును త్మస్తకు యభభన్న ఆదదరు బట్లలిన
వెనకిు ంప్ంచి మిగిలిన ఄశాఔ దళ్ంతో అఖ మేఘాల మీద సతఱంకి చ్చరుకునానడు. సాకాాత్త
ు తభ యువ రాజే సతఱంకి

వేంచ్చమటంతో బిడారు నామకుడు బలా
ా తకుడ అనంద్వన్నకి మేయ లేదు. ఖతంలో తభ యువరాజుతో మక రిచమం
ఈననటిక్ర గాఢ రిచమం లేదు. ఆపుడీ సంగటనతో మాళ్వ రాజ కుట్లంబాన్నక్ర యతనగిరి రాజ కుట్లంబాన్నక్ర కూడ
దఖాయవుత్మనానడు.

ఆందర జత్మ
ు సామంగా బలా
ా తకుడన ఄభినందించి తన భడలోన్న యతానల హాయంతో సతురించాడు. బావ ధనుంజయుడు లేచ్చ
వయకు వేచి వునానడు. ఫంధువులిదదరిన, భయణంచిన నలుగురిన చూసాడు. విషమం కొంత ఄయథభైంది. ఇలోల అ పా
ర ంతపు
కొతాాలు తన భనుషులతో హుటా హుటిన ఄఔుడకి చ్చరుకునానడు.

ఫంధిత్మలిరువురితో బాట్ల`

శవాల భణ ఔట్ల
ట మీద డేఖ చే బొట్ల
ట ను ఖభన్నంచాడు ఆందరజత్మ
ు . ఫంధిత్మలు న్నజం చెయన్న ఄయథభైంది. వాళ్ా ఄశాాలు
అరింటిన్న రిశ్రలించినపుడు ఄవి యతనగిరి సైనామన్నకి చెందినవన్న ఄయథభైంది. కాఫటిట ఆందరజత్మ
ు ఔ న్నయణమం త్మస్తకుంటూ
సామంతఱం లోపు ఫంధిత్మలిదదరూ న్నజం చెపేు సరి. లేదంటే రేపు సూరోమదమం తోనే శయచ్చఛదన ఄభలు చ్చమభన్న కొతాాలును
అజా
ు ప్ంచాడు. కొతాాలు తన భనుషులతో ఫంధిత్మలతో బాట్ల శవాలు నాలుగింటిన్న కూడ వెంట త్మస్తకు పోయాడు.

ఆదంతా జరిగిన చాలా స్తటికి`

ఄనగా పొదు
ద డభట వాలుత్తండగా ధనుంజమ ఄరు
ణ లు న్నదర లేచారు. రయాణ ఄలసటతో బాట్ల న్నదర భత్మ
ు కూడ త్మరింది.
ఆఔ వూహంచన్న విధంగా బావ ఆందరజత్మ
ు కూడ వచిే ఈండటం ధనుంజయున్నకి ఄమితానందం ఔలిగించింది.

ధనుంజమ ఄరు
ణ లు సాననాదికాలు మగించి దుస్త
ు లు మారుే కొన్న రాగానే ఆందర జత్మ
ు తో ఔలిసి విందు భజనం చ్చసారు.
ప్భభట ఆరు రాజామల రిసిథత్మలు, కుట్లంఫ యోఖ క్షాభం గురించి మచేటించుకునానరు. బాహీాకుడు తెగించి ఄంతరుమద్వ
ధ న్నన
మొదలు డతే సయా సననదధంగా వునన మాళ్వ స్తనలు యతనగిరి స్తనలకు ఄండగా వసాుమన్న సామంగా తానే స్తనలిన
నడప్సాునంటూ మాటిచాేడు ఆందరజత్మ
ు . కోటకు వచిే యండోరజుండ వెళ్ళభన్న ఄరిథంచాడు గాన్న ధనుంజయుడు స్తన్ననతంగా
తియసురించాడు.‘‘బావా! చాలా స్తటిగా

ఄడగానుకుంట్లనానను.

ఇ బాల మిత్మ
ఱ డు ఎఔుడ లభించాడు న్నకు?’’

ఄనడగాడు ఄరు
ణ డన్న సందేహంగా చూసూ
ు ఆందర జత్మ
ు . ఄతడు పురుషుడు కాడు సీుళయేమోనన్న ఄనుమానం పీకుతోంది. కాన్న
ధనుంజయుడు రిహాసంగా నవేాసాడు.

‘‘బావా! వీడు చూడా
ా న్నకి బాలుడే గాన్న బాహు మేధావి. నాకు మిత్మ
ఱ డే కాదు. రస్త
ు తం ఄంఖయక్షకుడు కూడ. దివమ నాఖ భణతో
తిరిగి వచుే వయకు నా తోనే ఈంటాడు. భహా వీరుడు కూడాను. రీకిాం దలిచిన ఆతన్నతో దాందా యుదధమనకు తల
డవచుే.’’ ఄనానడు.
‘‘ఆపుడు కాదులే. మీరు భయలి వచిేన ప్ద తఔ రీకిాంత్మను’’ ఄనానడు ఆందరజత్మ
ు .

ఄంతా వదన్న వారిస్త
ు నాన అఖకుండా పొదు
ద డభట వాలుత్తండగా ఄందరి వదద వీడోులు త్మస్తకున్న తభ ఄశాాల మీద భహా
థంలో సాగి పోయారు ధనుంజమ, ఄరు
ణ లు. వారి ఄశాాలు ఔను భరుగు కాగానే ఆందరజత్మ
ు తన సిఫఫందితో సరి హదు
ద వెైపు
ఔదిలి పోయాడు. అ విధంగా ఄంతా ఎవరి ద్వరిన వారు వెళ్ళళ పోగానే తేలిఔ డా భనస్తతో తన బిడారును ఫమలుదేయ దీసాడు
బలా
ా తకుడు.

**********************************

సతఱం నుండ ఫమలు దేరిన`

ధనుంజమ, ఄరు
ణ లకు దూయంగా వింధామ యాత ంకు
త ల శకరాలు ఔన్నస్త
ు నానయి. అకాశం న్నయభలంగా వుండ చలాటి గాలులు
వీస్త
ు నానయి. ఇ రోజు ఎండ త్మవరత తకుువ గానే వుంది. వింధమ యాతాలను చ్చరాంటే నాలుగు జామ ఄంటే ఔ ఖటి రయాణ
దూయం ఈంట్లందన్నప్ంచింది. యండు జామలో
ా నే అ దూరాన్నన ఄధిఖమించి చీఔటి డన తొలి జామ వేళ్కి చ్చరుకోవాలన్న లక్షమంగా
ఄశాాలను శయ వేఖంతో రుగులు త్మయిస్త
ు నానరు.

మాయాంలో కొదిద స్తటిక్ష కుడ ఔుగా చీలి పోత్మనన ఄవంత్మ మారా
ా న్నన చూసారు. భహా థం నేరుగా ఎగువకు పోత్త ఔయభంగా
ఈతురాభి మకంగా తిరిగి వింధామ సానువుల వెైపు పోతోంది. బాట సాయి ఄశాకుల శఔటాలు మాయాంలో ఎదుయవుత్మనానయి.
చినన చినన లెాలో
ా జన ద్వలు వెనకుు పోత్మనానయి. ఔయభంగా ంట భూమలు తరిగి పోయి చిటటడవి అయంబభైంది. ఄది
ఎగువకు పోయే కొదిద దటటభైన ఄటవీ పా
ర ంతంగా మారి పోతోంది. వింధమ యాతాలను చ్చరుకుంటే ఄఔుడ నుండ అయంబభయేమది
వింధామటవి. అ యాత శ్వయణన్న ద్వటితే ఄవతల హెైహమ రాజమ భూభాఖం లోకి రవేశసాురు.

చిటటడవిలో బాటల మీద రిసరాల వెంట కుందేళ్ళళ, ఄడవి కుఔులు, నఔులు, ందుల సంచాయం ఔన్నస్ుంది. వాయు వేఖంతో

దూస్తకొస్త
ు నన ఄశాాల గిటటల శబా
ధ న్నకి చెదిరి బాట వదిలి ఄవి దూయంగా రుగులు త్మస్త
ు ంటే బద్వ
ర దేవి హుషారుగా ఄరుస్ుంది.
అకాశంలో కొంఖల బారులు శేభంగా ఎగిరి పోత్మనానయి. కు
ా ల గూళ్ళకు చ్చరుకొంట్లనానయి.

ఔయభంగా సూరుమడు ఄసుమించాడు.

ఄడవంతా పుచే పువుాలా వెననల రుచుకుంది. చీఔటి డన కొదిద స్తటిక్ష చిటటడవి కూడ ద్వటి దటటభైన ఄడవిలో
రవేశంచారు. ఆపుడు వింధమ యాతాలు సషటం గాను దఖాయ గాను ఔన్నస్త
ు నానయి.

రాతిఱ మొదటి జామ మగిస్త వేళ్కి భహా థం యండు ఎతుయిన యాతాల నడుభ మందుకు పోత్త వారిన్న వింధమ యాతాలో
ా కి
త్మస్తకు పోయింది.

రాతిఱవేళ్గాఫటిట ఎగువ నుంచి రయాణీకులు ఎవరూ ఎదురు కావటం లేదు. తామ కూడ ఎఔుడో చోట రాతిఱకి భజలీ చ్చయాలి.
అనువెైన చోట్ల కోసం గాలిసూ
ు ఄలా మందుకు సాగి పోత్తనే వునానరు.

వింధమ సానువులు ద్వటాలంటే`

ఔన్నసం ఄయిద్వరు యోజనాల దూయం రయాణంచాలి. న్ననన రాతిఱ న్నదర లేకుండా రయాణంచటం చ్చత ఇ రాతిఱకి ఄలా రయాణం
చ్చయుట ఔషటం. రాతిఱకి ఄనువెైన చోట తామ భజలీ చ్చమఔ తదు. ఄలా కొంత దూయం వెళ్ాగానే ఈననట్ల
ట ండ తన ఄశాాన్నన
న్నలువరించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘రభూ! ఏభైనది?’’ ఄంటూ తన ఄశాాన్నన భళ్ళాంచింది బద్వ
ర దేవి.

చ్చమతిు కుడ ఔు చినన గుటటల మీదకు చూప్ంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄట్ల చూడుమ బద్వ
ర ! అ గుటట ైన ఏదో శధిల భండమననది’’ ఄనానడు.

ఄట్ల చూసిన బద్వ
ర దేవికి ఎత్మ
ు గా ఈనన భండమ ఄరుగు వెననటో
ా గ్గచరించింది. సథంభాలు కూలి పోయి క్ష ఔ సథంబమ
మాతఱమ పొడవుగా న్నలఫడ ఔన్నస్ుంది.

‘‘సందేహమేల రభూ! పోయి చూచెదమ గాఔ’’ ఄంటూ తన భచేల గురా
య న్నన గుటటల ైకి రుగతిుంచింది. ఏటవాలుగా వునన
గుటటల ైకి ఄశాాలు యండూ చ్చరు కొనే సరికి ఄంత వయకూ ఄఔుడ తిషట వేసి చెలగాటమాడుత్మన్న ఄడవి ందులు గుటట దిగి పారి
పోయాయి.
ఆదదరూ ఄశాాలు దిగి అ పా
ర ంతాన్నన రిశ్రలించారు. ఔపుడు ఏకాలంలో ఎవరు న్నరిభంచారో గాన్న బాటసారుల వసతి కోసం
చఔుటి విశాలభైన రాతి భండపానేన న్నరిభంచారు. కాన్న కాల ఔయభంలో సథంబాలు, ై ఔపు శథిలభై

కొంత ఔుకు డ పోగా,

క్ష ఔ సథంబం మాతఱం నాటి వెైబవాన్నకి గురు
త గా ఎత్మ
ు గా న్నల ఫడుంది. భండపాన్నకి త్తరు వెైపున కాసు దూయంలో శాకలు
విసురించిన దద వట వృక్షం వుంది.

సమీ కాలంలో అ భండం మీద ఎవరూ భజలీ చ్చసిన గురు
త లు లేవు. భండం ఎత్మ
ు గా స్తవిశాలంగా ఆటిక్ర చెకుు
చెదయకుండా వుంది దూళ్ళ ధూసరితో.

‘‘ఏం చ్చద్వ
ద ం?’’ ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఆంత ఔనాన ఄనువెైన చోట్ల భనకు దరుకుత్మందనుకోను రభూ!’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

ఄశాాలను భరియ వృక్షం ఉడలకు ఫంధించారు. భండం ఄరుగును తగినంత మేయ శుబరం చ్చస్తకున్న ఔంఫళ్ళ రిచి కూచున్న వెంట
తెచుేకునన రొట్టటలు తిన్న న్నరు తా
ఱ గారు. ఄరు ఫమట చందు
ర డ వెననల చలాటి కొండగాలి ఄన్ననటిక్ర మించి తభకు చఔున్న
ఏకాంత రదేశం.
బద్వ
ర దేవిన్న డ లోకి లాకుునానడు.

పేరభగా బుఖాలు న్నమిరి మద్వ
ద డాడు. ‘‘ఆపుడైనా న్న వివయమలు చె వలె. న్న గురించి తెలిమ గ్గరుచునానను.’’ ఄనడగాడు.
స్తన్ననతంగా విడప్ంచుకుంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘బద్వ
ర ! ఏభైనది?’’ లాలనగా ఄడగాడు.

‘‘ఆఔుడ ఎవరో వునానరు రభూ!’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘లేదే... ఎవరును లేరు.’’

‘‘ఈనానరు. భనను గు
ు ననట్ల
ట నానది.’’
య చిే చూస్త

‘‘ఎవరు?’’ ఄంటూ పకుున నవాాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఒ ఄయథభైనది ప్రయా. చందు
ర డు చూచుచునానడన్నయే ఖద్వ న్న సంశమమ. పేరమికులకు అపు
ు డే ఖద్వ జాబిలి.’’

‘‘కాదు రభూ! నల రాజు కాదు.’’
అకాశ మారా
ా న దద భరుపు.అ వెనక్ష దికుులు ప్ఔుటిలా జేసూ
ు ఈరుమల శఫధం. ద్వంతో బాటే చిట ట చినుకులు రాలటం
అయంబభైంది. యభ భాఖవతోతుమడైన అ పురుష్ణతుమడు అకాశం వంఔ చూసూ
ు ` ‘‘అఖవయామ వరుణ దేవా. ఏమా తొందయ?
ఆచట వమవహాయమింఔను చఔు ఫడ లేదు. మేమ వెడలు వయకు ఔు వాన చినుకు రాలినా వూరుకోను స్తమా’’ ఄంటూ మయళ్ళన్న
అకాశం వంఔ చూపుత్త హెచేరించాడు.

అశేయమం... ఄదుబతం.

అమన హెచేరించిన భరు క్షణం రాలుత్మనన చినుకులు కూడ అగి పోయాయి. కుంబ వృషిటగా డుత్మందనుకునన వాన అగి
పోయింది. కాన్న ఖఖన తలాన నలా భబుఫలు కారాడుత్తనే వునానయి.

ఆపుడు ఄతివలిరువురి వంఔ చూసి

భంద హాసం చ్చసాడా మయళీ ధరుడు.

‘‘ఏభనానవు తలీా... నేను ఎవయన్న ఖదూ ఄడగినావు. ఄదేమిటో గాన్న లోఔమన ఄందరూ నాకు తెలియు... కాన్న నేను కొందరిక్ష
తెలియు... విచితఱమ ఖదూ!

సి పా
ర మమన నోరు తెరిచిన గాన్న నా బొజులో ఏమననదో తెలిమ లేదట. రోలును లాగి చెటాను కూలిేనపుడు గాన్న నా
ఫలభంతో ఎరుంఖయైతిరి. నను శుల కారి మన్న కొందరు, ఄలారి వాడను త్మంటరి వాడనన్న ఆచేకాలాడు వారు కొందరు, వెనన
దంఖనన్న న్నంద వేయు వారు కొందరు, ఔటి మన్న, మోస గాడనన్న ఇసడంచు వారు కొందరు` ఏభైతే నేమి గాన్న తలీా నను
మాతఱం మాధవ సాామి ఄంటారు. అ రాధా యభణుడు వేణు మాధవున్న బకు
త డను’’ ఄనానడు.

మాధవ సాామి మాటలు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు ఄంత్మ చిఔు లేదు గాన్న ఄఔుడే వునన భూతం గృతాచికి ఄయథభై
పోయింది. నోరు కొట్ల
ట కుంది, నతిు కొట్ల
ట కుంది.

‘‘ఄయోమ ప్చిే తలు
ా లూ ! ఇమన మాటలు నభభఔండమాభ. వేషమ జూచి మోస పోవలదు. ఇ దివమ పురుషుడు
ఎవయనుకొనుచునానరు? సాకాాత్త
ు అ పురుష్ణతుమడేనమాభ. లీలా మానుష రూపుడు, జఖనానటఔ సూతఱధారి, అ వెైకుంఠ
వాస్తడు, అ వేణు గ్గపాలుడే మిమభ ఔరుణంచి వచిేనాడు... మోస పోవలదు స్తమా.’’ ఄంటూ ఆంత లావున నోరు తెయచి
ఄతివలిరువురిన్న హెచేరించానుకుంది. కాన్న అ మోహనాకారున్న చూస్త
ు నన దివామనందంలో ఔన్ననరు ఈపొంగి గొంత్మ ఖలఔ
ఈకిురి బికిురి ఄవుతోంది. ద్వన్న ఄవసథ ఖయహంచి భంద హాసం చ్చసాడు మాధవ సాామి.

‘‘గృతాచీ! తాయ లోనే న్న పామ రిఔాత చెందనుననది. న్న రుధియ ద్వహమ త్మయనుంది. ప్భభట ఇ భూత జనభ నుండ న్నకు
విమకిత లభించి భరు జనభమన కాశ్రభయ రాజ తనమగా జన్నభంచఖ యోఖమ. ఄంత దనుఔ న్నవు చూచినది చూచినట్ల, విననది
విన్ననట్ల భయచి పోవలె స్తమా’’ ఄంటూ నయభ ఖయబంగా హెచేరించాడు.

‘‘ధనుమ రాలను తండీర’’ ఄంటూ బకితతో నభసురించింది గృతాచి.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు`

చ్చషటలు దకిు చూస్త
ు నానరు.

వారి క్షమీ ఄయథం గావటం లేదు.

‘‘ఄమాభ బద్వ
ర దేవి’’ ప్లిచాడు మాధవ సాామి.

ఈలికి డ చూసింది బద్వ
ర దేవి.

తన పేరు ఇ సాామికి ఎలా తెలుస్త?

అశేయమం నుండ అభ తేరు కొనఔ మందే మాధవ సాామి దయ హాసంతో లికాడు` ‘‘న్నను ఄరు
ణ డన్న ప్లువనా... ఆపుడు
పురుష వేషమన లేవు గాఫటిట బద్వ
ర దేవి మనే ప్లుత్మను’’ ఄనానడు.

బద్వ
ర దేవి సిగు
ా డంది.

ఈలూచీశారి అసకితగా వింటోంది.

‘‘భరీ అశేర్మ పోవలదు స్తమా. న్న గురించియే కాదు న్న చెలిా మగు ఇ ఈలూచీశారి గురించీ తెలియు. నాఖ లోఔ యువ రాణ,
నాఖ రాజు దంత్మల గారాల టిట, నాఖ కుమారి. మీ వలపుల చెలి కాడు యతనగిరి రాకుమారుడు ధనుంజయుడు. సరి గానే
చెప్తిన్న ఖద్వ? ఆది జోమతిషమ కాదమాభ, వాసువమ. ధనుంజయుడు ఎవరో కాదు, నా నేసుమ, ప్రమ సఖుడు, అపు
ు డు నాకు
ఎంతో కావలసిన వాడు. నాకు తెలుస్త ఄతడ గురించి తనకు తోచిందే గాన్న ఔరు చెబితే వినుకోడు. భహా మొండ వాడు.
లేకునన మీయంతగా చెప్నా వినకుండా శవమమ దయశనాన్నకి వచుేనా? వచిే ఄదృశమభై మిభభలినలా ఔడ ఖండాపాలు జేస్త
వాడా. వినడే....’’ ఄంటూ భాయంగా న్నటూ
ట రాేడు.

‘‘కాన్న సాామీ....’’ ఄంటూ ఈలూచీశారి ఏదో ఄడఖ బోత్మంటే చ్చమతిు వారించాడు మాధవ సాామి.

‘‘నాకు తెలుస్త నాఖ రాజ పుత్మఱ. న్నఔంతయు తెలియు. ధనుంజయున్న ఄదృశమమన గొన్న పోయి పాతాళ్మన డ వేసిన వాడు
మీ నాఖ లోఔ రమఖుడు వఔయ దంత్మడు. ఄవునా?’’ ఄడగాడు.

తల వూప్ంది ఈలూచీశారి.

‘‘మీకు తెలీన్న విషమం ఏభన, ధనుంజయున్న గూరిే మీఔననను నాక్ష బాగుగా తెలియు. ఄంత దేన్నకి? ఖతంలో రామ గిరి వేణు
గ్గపాల సాామి అలయాన ఔలిసినామ. చిలకిు చెప్నట్లల జప్తి. నామనా ఆది దధతి కాదయామ. మీ ఆలవేలుపూ న్న తండర
గారి అరాధమ దైవమ మందుగా న్నవు సహామదిరకి ఖద్వ పోవలె. అ భీభ శంఔరున్న అశ్రస్తసలు పొంది ఫమలు దేరుమ.
శుబమలొనగూరును ఄంటి. వింటేనా! అ శవమమకి ఄంత శకిత వుంటే నా తండర పుటట వరణమ బారిన డు వారేనా! సస్తమిరా పోను
పొభభనానడు. ఏభైనది. ఄలిగిన అ భీభ శంఔరుడు గాలి వాన సృషిటంచినాడు. ను గాలి వానలో ద్వరి తప్ ఄడవులఫడ దికుు
తెలిమఔ ఄషట ఔషటమలు ఄనుబవించినాడు. ద్వరిలో చియంజీవి మగు ఄశాద్వ
ధ భను ఔలిసి కొన్నన విషమమ తెలుస్తకునానడు.
ప్భభట ఢాకిన్న వనం చ్చరాడు. ఄఔుడే ఖదూ ఇ నాఖ పుతిఱన్న కాపాడ భనస్త హరించినాడు. ఄంతేనా! భనస్త మారుేకున్న
బుదిధగా సహామదిర చ్చరి భీభ శంఔరున్న స్తవించినాడు. అ శవమమ ఔరుణతో ఇ బద్వ
ర దేవి దయశనభైనది. ఄరు
ణ డే బద్వ
ర దేవిమను
సతమమను తెలిసినది. ఄచోేటనే దోరహల నుండ ను రమాదమను తప్నది. చూచితిరా! దైవ ఔృపా ఔటాక్షం ఈననచో క్రడులో
కూడ మేలు ఎట్లల న గూడునో’’ ఄంటూ కాస్తపు చెటం అపాడు మాధవ సాామి.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు అమన మాటలు వింటూంటే ఖతం గురు
త కొచిే దుకిం పొంగుకొస్ుంది. తిరిగి తన సందేశం
విన్నప్ంచాడు మాధవ సాామి.

‘‘చూడండ లలనా భణులారా. అలయాన మీరు మీ ప్రయున్న గానఔ విలప్ంచినారు ఖద్వ. సమాధానమ కావలెనన్న వేడు కొంటిరి
ఖద్వ. ఆదో సమాధానమ. మీరు ఄనాధలు గాదు, తల ద్వచుకొన గూడు లేన్న ఄభాగుమలూ గాదు. సంపూయణ

దైవానుఖయహం

ఔలిగిన ఄదృషటవంత్మలు. మీ యక్షణ కొయకు అ కైలాస నాధుడు నందీశారున్న, బైయవున్న ంప్ంచినాడు. ఆదో... తన శవ ఖణ్యలనూ,
భధమవరితగా ననూన ంప్ంచినాడు. ఆంక్షమి కావలె? యండమాభ! అ సాామి సన్ననధికి పోవుదమ. మీక్ష కొయతా రాబోదు.’’ ఄంటూ
వచిేన న్న వివరించాడు.

ఄంతా విన్న బాధగా చూసూ
ు `

ఔన్ననరు త్మడుచుకుంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘క్షమించండ సాామీ. మేమ రాలేమ’’ ఄంది.

‘‘ఏవమాభ! ఇ రేయి గాలి వానలో ఇ శాలి వృక్షమ చెంతనే చలికి ఖడ ఖడ వణకుచూ ఔషట డుదురా. ఏభైనది?’’ భంద
హాసంతో ఄడగాడు సాామి.

‘‘ఎలా రాఖలమ సాామి. ఄచట పాతాళ్ లోఔమన మా భనోవలాభుడు ఎన్నన బాధలు ఔషటమలు డుచునానరో ఖద్వ. తనచట
ఆడుమల గు
య భభరుచుండ మేభట్లల ఆచట స్తకమన ఈండ ఖలమ సాామీ. అమనను కాపాడుట వదలి మా కొయకు ఄఔుయ
చూపుట ఆది యేమి ధయభమ? అ ఖయళ్ ఔంఠున్నకి తెలిమన్న ధయభమండునా? మా ఎడబాటే అ సాామికి అనందమా?’’ ఄంది
ఔన్ననళ్ళతో బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄవును సాామీ. మా సఖుడు భయలి వచుేవయకు మేమిచటనే ఈందుమ.’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవిన్న సభరిథంచింది ఈలూచీశారి.

‘‘వూహు! ఆది సరి మగు న్నయణమమ గాదు. మీరు పొయఫడుచునానరు. చూడు తలీా బద్వ
ర దేవి, భహా భహులే శవ తతా
ు ాన్నన
ఄయథమ జేస్త కొన జాలరు. బాలిఔలు మీవలా ఄగునా? ఔయభ పలం ఄనుబవింఔ తదు. ఔరుభ చ్చమఔనూ తదు. స్తతిు
దఫఫలు తిన కుండ ఫంగాయమ ఄందభగు అబయణమ ఄగునా? జీవితమ గూడ ఄంతియే. కాయణ జనుభలు ఎంత ఔషట డన
ఄంతఔంత క్రరిత రతిషటలను స్తకమను ఫడమ ఖలరు. చెప్తిన్న ఖద్వ! క్రడు లోనూ మేలు న గూరుేనదే దైవ ఔృ. ఆచటను
ధనుంజయునకు ఔ రయోజనమ ఖలదు. ఄతను భయలి రాగానే ఄది మీకు ఄయథమ కాఖలదు.

ఔ రఔు నాఖ దండు ఈలూచీశారి కోసమ రమతినంచు చుండ న్న విట్లల భీషిభంచి ఆచటయే ఈండుట క్షాభమ గాదు. నా మాట
వినండ. దండ’’ ఄంటూ ఄనునమంగా నచే చెపాడు.

తన కోసం గాకునాన ఈలూచీశారి క్షాభం కోరి ఄయినా ఇ దైవ అహాానాన్నన ఄంగ్రఔరింఔ త లేదు బద్వ
ర దేవికి. మందుగా

వృషబమ కొండ గుటట దిశగా ఄడుగు లేసింది. అ వెనక్ష తభ ఄశాాలను నడప్ంచుకుంటూ బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఫమలు
దేరారు. వారికి మందు దివిట్టలతో శవ ఖణ్యలు నడచాయి. వెనఔ యక్షణగా శునఔ రూంలోన్న బైయవుడు ఄనుసరించాడు. చివరిగా
భూతం గృతాచి గాలిలో తేలుత్త ఫమలు దేరింది.

ఄతివలిదదరి మందు నడుస్త
ు నన మాధవ సాామి తిరిగి మయళ్ళ ఄందుకున్న ఔళ్ళమణ రాఖం ఄందుకునానడు.

చెంగు చెంగున దూకుత్త కాలి బాట మీద మందుగా గుటట ైకి సాగి పోతోంది వృషబ రాజమ. ద్వన్నన ఄనుసరించి మౌనంగా గుటట
ఎకుుత్మనానయంతా. శవ ఖణ్యలు కూడ మయళీ యవం వింటూ మౌనంగా నడుస్త
ు నానరు. వాదమ ఘోష చ్చమటం లేదు. మయళీ
యవాన్నకి రఔృతి పులకిస్ుంది.

‘‘సాామీ! తెలీఔ ఄడుగుచుంటి క్షమింపుడు. ఔళ్ళమణ రాఖం మీకు ఄంత యిషటమా?’’ ద్వరిలో ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘నాకు ఄతమంత పీరతి ఔయభగునవి మోహన, ఔళ్ళమణ రాఖమ. అ కైలాస నాధున్నకి పీరతి ఔయభగునవి శంఔరాబయణమ, బైయవీ
రాఖమ.’’ ఄనానడు మాధవ సాామి.

‘‘ఄంత ఄదుబతమగా వేణు గానమాలప్స్త
ు నానరు. మీ గురు దేవులు ఎవరు సాామి?’’ ఇసారి బద్వ
ర దేవి ఄడగింది.

‘‘గురు దేవుడు... హహహ’’ ఄంటూ పడాలున నవాాడు మాధవ సాామి.

‘‘తలీా... నా చదువుకు గురు దేవుడునానడు గాన్న వేణువుకి ఏ గురువులునూ లేడమాభ. సాధాయణ శుల కారిన్న,
గ్గపాలుడన. ఏమియు తోచఔ మయళ్ళ వాయిస్త
ు ంటే తానుగా ఄభామసభై పోయినది’’ ఄంటూ భరో రశనకు ఄవకాశమివాకుండా
వెంటనే మోహన రాఖం ఄందుకునానడు.

సమోభహ రిచ్చ మోహన రాఖ మాధురామన్నకి రఔృతే పులకించ సాగింది. చీఔటా మాట్లన తెలీటం లేదు గాన్న చుటూ
ట పొదల వెంట
లతలు త్మఖలు సాగి పుషించి సౌయభాన్నన వెద జలు
ా త్మనానయి. నడుస్త
ు నన మాధవ సాామి పాద ద్వభల కింద చిేఔ యవశంచి
త్మ
ు గా రిగి పోతోంది. పొదల వెంట కుందేళ్ళళ, ఈడుతలు మొదలెైన చిరు పా
ర ణులు, కొన్నన కిా జాత్మలు న్నయబమంగా తభ

తావులు వదిలి ఫమటికొచిే యవశంతో చిందులేస్త
ు నానయి. యస భమ వేణు గానంలో మోహన రాఖ యవశంలో కొండ గుటట ైకి
ఎలా చ్చరుకునానరో వారికి తెలిమ లేదు. ఄంతా పా
ర కాయ గ్గపుయం ద్వటి మందుగా దహారు సుంభాల రాతి భండపాన్నన
చ్చరుకునానరు.

ఄశాాలను ఄచటనే వదిలి బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలిరువురు మందుగా మూసి వునన అలమ ద్వాయం మందు కళ్ళళ సాషా
ట ంఖ డ
అ దేవ దేవుడు సద్వ శవున్న భనసారా పా
ర రిథంచారు. తిరిగి లేచ్చ సరికి ఆపుడఔుడ వృషబమ లేదు, శునఔమ లేదు, శవ చయణులు
లేరు. భండమ ఄరుగు మీద కూచున్న వేణువాలప్స్త
ు నానడు మాధవ సాామి.

భండపాన్నన చుటిట ఄయిదు వరుసలతో కూడన భట్ల
ా నానయి. అ భండ న్నరాభణమే చుటూ
ట ఫమటి ఔు ఎన్నమిది సథంభాలు,
లోన దఖాయ దఖాయగా ఎన్నమిది సథంభాలు ఔలిగి ైన దృఢభైన రాతి ఔపుతో కూడన ఄదుబత న్నరాభణమ.

అ భండం నైరుతిలో చివరి యండు సథంభాలకు ఄశాాలు ఫంధించ ఫడ చిేఔ వేమ ఫడుంది. వాటి కోసం ఔునే దద చెఔు తొటిట
న్నండుగా న్నరు ఈంచఫడంది. ఇ చివయ యండు సథంభాలకు యండు దివిట్టలు ఔటటఫడ భండ పా
ర ంతం కాంత్మలీనుతోంది. భూతం
గృతాచి తభ తోలు సంచిలోంచి తడసిన దుస్త
ు లు త్మసి ఫమట వరుస సథంభాలకు చుటూ
ట అయ ఔడుతోంది. ఎపుడో ఈదమం
పుణమ సాననం చ్చసి ప్ండన దుస్త
ు లవి. ధనుంజయున్న ఄదృశమంతో వాటి గురించి టిటంచుకో లేదు.

ఆఔ భధమలో ఎన్నమిది సథంభాల నడుభ రదేశంలో చఔుగా న్నదర పోవటాన్నకి ఄనువుగా నేల మీద ట్ల
ట బాలీనుతో కూడన రుపు
వేమఫడ వుంది. ఆవతలగా చినన ఫలా మీద భంచి న్నటితో కూడన బింద, యండు లోటాలు ఈంచఫడా
ా యి. నేల మీద యండు
పీటలు ఈంచి వాటి మీద అహాయ ద్వరా
థ తో కూడన ళ్ళయమ చఔుగా మూత

ఈంచ ఫడునానయి. ఆంతలోనే ఆన్నన

ఏరాట్ల
ా ఎలా జరిగాయో ఄయథం గాఔ యువత్మలిదదరూ ఄయోభమంగా చూసూ
ు భట్టాకిు ైకి వచాేరు.

‘‘యండమాభ! మీకొయక్ష చూస్త
ు నానను’’ ఄంటూ మయళ్ళ వాయించటం అప్ లేచాడు మాధవ సాామి.

‘‘మీ సఖుడు ధనుంజయుడు భయలి వచుే దనుఔ మీకిచట ఏ కొయత యును రాదు తలీా. కాన్న ఆపుడు నేను నుడువు మాటలు
జాఖయతుగా విన్న గురుత్మంచుకోవలె. రాతిఱ వేళ్ భండమను చుటిట శవ చయణులు ఄదృశమ రూమన మీకు కావలి యుందురు.
చీభను కూడ భండమ లోన్నకి చోయ న్నమరు. కావున శతృ బమమ లేఔ మీరు ఆచట న్నశేంతగా ఈండ వచుేను. ఆఔ ఖటి
వేళ్` సూరోమదమమ ప్భభట మీరు ఎట తిరిగినను సూరామసుభమమనకు మందే భండమనకు వచిే చ్చయ వలె.
సూరామసుభమమ తరాాత తిరిగి సూరుమడుదయించు లోన రాతిఱ వేళ్ పొయబాట్లన కూడ మీరు ఇ భండమ వదలి

ఫమటకు పోవలదు. ఏలమన శవ యచయణులు కావలి యుననను మిమభ అరు. నాఖ లోఔమ నుండ వచిేన నాఖ రాజు బట్ల
మిమభ ఄహరించు ఄవకాశమ ఔలదు. ఫహు జాగురూకులెై హెచేరిఔ నుండ వలె. ఄయథభైనది ఖద్వ’’ ఄంటూ వివరించి
చెపాడు.

ఎంత గొ విద్వమ వేతు ఄయినా రాజాదయణ వుంటేనే రాణంచఖలడు. కాఫటిట తగు సభమం వచిేనదన్న భాయమ సలహా
ననుసరించి ఫమలు దేరాడు.
ఄలా భండుట్టండలో ఄడవి ద్వరిన నడచి పోత్మనానడు. సామం కాలాన్నకి గాన్న హసిునకు చ్చయ లేడు. ఆంతలో`
తన వెనఔ ఎవరో నడచి వస్త
ు నన ఄలికిడయినది. తల తిఱప్ చూసాడు. వస్త
ు ననతలన్న రూపు రేకలు చూసి అశేయమ డుత్త
కొన్నన క్షణ్యలు ఄఔుడే అగి పోయాడు.
తనే ఎన్నమిదడుగుల పొడఖరి కాగా`
ఄతడు తనను మించి దడుగుల పొడవునానడు. ఔృషణ వయణంలో సననగా రివటలా వునానడు. తన లాగే నడ వమస్త వుంట్లంది.
బోడ గుండు వెనుఔ పొడవుగా ప్లఔ గాలికి య య లాడుతోంది. ఎగుడు దిగుడు ఔను బొభలు కాసు ఎత్మ
ు ళ్ళళ, ఛాత్మకి ఄడాంగా
జంధమం పోగు.
ఎరుపు ట్ల
ట ంచె ఔటిట భుజాన ఈతురీమం వేస్తకునానడు. వేరే ఏ అచాఛదనా లేదు. నుదుట, భుజాల మీద ఛాత్మ మీద విభూది
రేకలునానయి. చ్చతి సంచి ఔటి పుచుేకున్న పాదుఔలు టఔ టఔ లాడంచు కొంటూ వేఖంగా నడచి వస్త
ు నానడు.
ఄతడు ఎవయనేది ఄగిన బటా
ట యకుడకి ఄయథం కాలేదు. కాన్న ఎవరో బా
ర హభణోతుమడన్న వూహంచుకునానడు. ఄతడు చాలా వేఖంగా
నడుస్త
ు నానడు. చూసూ
ు ండ గానే తనకు సమీప్ంచ్చసాడు. ద్వటి పోబోత్త ఎందుకో ఄనుమానం వచిే ఄగిన బటా
ట యకున్న వంఔ

చూసాడతడు.
‘‘సాామీ! ఆంత ఎండన ఫడ పోవు చుంటిరి. ఎవరు మీరు? ఎచటకు పోవు చుంటిరి?’’ ఄనడగాడు.
‘‘మీరును ఎండన ఫడే పోవుచుంటిరి ఖద్వ, ఎచటికి?’’ ఄంటూ ఎదురు రశనంచాడు ఄగినబటా
ట యకుడు.
‘‘నా మనమ హసిునకు. రీకిాత్మ
ు భహారాజును కాపాడవలె’’ ఄనానడతను.
‘‘నేనును అ న్న మీదే పోవుచుంటి’’ ఄనానడు ఄగిన బటా
ట యకుడు.
‘‘బాగుననది. న్నవు భంతఱ వేతువా?’’
‘‘ఄవును భహాశయా.’’
‘‘తక్షకున్న నుండ రభువును కాపాడ ఖలవా?’’
‘‘తఔ కాపాడఖను.’’
‘‘న్నజమగా కాపాడ ఖలవా?’’
‘‘న్నఔుమగా.’’
‘‘ఒహో! న్న శకితన్న రీకిాం వలసినదే.’’
‘‘ఎందుకు మీక్ర సందేహమ. మీరును భంతఱ వేతు ఄయి వుందురు, ఄందుక్ష రభువును కాపాడుటకు ఫమలు దేరితిరి.’’
‘‘కాదు.’’ ఄంటూ విఔటంగా నవాాడు అ వమకిత.
‘‘కాద్వ...!’’
‘‘ఄవునయామ! నేను ఫమలు దేరినది పా
ర ణమ కాపాడుటకు గాదు. రీకిాత్మ
ు పా
ర ణమ త్మయుటకు. నేనవరో తెలుసా?
హాలాహలమతో సభభగు ఄతి బమంఔయభైన విషమ ఖయకుు సయ శ్వయషు
ట డను, తక్షకుడను.’’
‘‘తక్షకుడవా...!’’ న్నవెాయ పోయాడు ఄగిన ఫటా
ట యకుడు.
‘‘ఄవును. నేనే తక్షకుడను. నా శకిత న్నకు రదరిశంచి చూద.’’ ఄంటూ తన సయ రూపాన్నన ధరించాడు తక్షకుడు.
సననగా ది బాయల పొడవున చిఔుటి కాట్లఔ యంగులో ఎండకు న్నఖ న్నగా భరిసి పోతోంది ఔృషణ సయం. సయం సననగా
వుననటిక్ర డఖ చ్చటంత వుంది. ఄట్ల యిట్ల చూసి చయచరా బాట ఔుకు వెళ్ళళడు తక్షకుడు.
దద మోదుఖ వృక్షం ఔటి ఄఔుడ ఏపుగా రిగి వుంది. భీఔయంగా బుసలు కొడుత్త వెళ్ళళ అ చెట్ల
ట మాను మీద కాటేసి విషం
ఖయకాుడు తక్షకుడు. ఄంతే`
ప్డుగు పాట్లకు గుయైనట్ల
ట గా జవ జవ లాడంద్వ మోదుఖ వృక్షం. చూసూ
ు ండగానే బఖ బఖ భంటలు వామప్ంచి కొదిద స్తటో
ా నే

చేన్న చెట్ల
ట కాసాు బగు
ా న కాలి బూడదయినది. తిరిగి బా
ర హభణ రూపు ధరించి ఄగిన బటా
ట యకుడ మందు న్నలఫడ తన ఎత్మ
ు
ళ్ళతో వికాయంగా నవాాడు తక్షకుడు.
‘‘జూచితివి ఖద్వ నా విష రభావమ. ఆఔ చూప్ంచు న్న భంతఱ రభావమ. ఏదీ... కాలి బూడదైన అ వృక్షమను తిరిగి సజీవమగా
న్నలు ఖలవా?’’ ఄనడగాడు.
‘‘తక్షకా...! ఒసారి వెను తిరిగి చూడుమ’’ ఄనానడు నవుాత్త ఄగిన బటా
ట యకుడు.
చూసిన తక్షకుడు న్నవెాయ పోయాడు.
తన ఔళ్ళను నభభ లేఔ పోయాడు.
ఔట్టటదుట ఎటిలా సాకాాతురించి వుంది మోదుఖ వృక్షం. అకులు కూడ కాలిన గురు
త లేదు. ఆంత వయకు తన విషాన్నకి తిరుగు
లేదన్న ఖరిాంచ్చ వాడు, ఄలాంటిది కాలి బూడదైన చేన్న చెట్ల
ట ను మధా తథంగా న్నలటం సాధమమేనా? తను వెను తిరిగే లోలే
తన భంతఱ రయోఖంతో వృకాాన్నన సజీవంగా మధా తథంగా న్నలిప్న ఆతడ భంతఱ శకితన్న ఎంత పొగిడనా తకుువే ఖద్వ. ఆలాంటి
వాడు హసిునకు వస్తు తను రీకిాత్మ
ు ను వేట్ల వేమ ఖలడా? వేసి పా
ర ణం త్మమ ఖలడా? ఆతను తఔ రీకిాత్మ
ు భహా రాజును యకిాం
ఖల సభరు
ధ డు. ఆతన్నన ఏదో విధంగా వెనకిు ంప్ంచకుంటే తన లక్షమం నయ వేయదు. మన్న బాలకున్న శాపాన్నన న్నరిాగనంగా నయ
వేయే లేడు.
ఇ విధమగా యోచించిన తక్షకుడు ఄగిన బటా
ట యకుడ మందు సాషా
ట ంఖ డ నభసురించి లేచాడు.
‘‘అహా... ఏమి నా ఄదృషటమ. తభ దయశన భాఖమమతో నా జనభ తరించినది ఖద్వ. ఏమి మీ భంతఱ భహభ! మీ విదాత్మ
ు ను
గురితంచ నేయన్న మీ రభువు రీకిాత్మ
ు మికిులి దుయదృషటవంత్మడు ఖద్వ. పేదరిఔమన యిట భండు ట్టండన కాలి నడఔన పోవు
దుసిథతి అమమను ఖద్వ తభకు. భూ సరోతుమా! పోన్నండు, రీకిాత్మ
ు గురితంచ కునన ఏమామ. ఇ తక్షకుడు మీ శకితన్న
గురితంచినాడు.’’ ఄంటూ మోమ ఖలిగినంత యండు ఖండు సంచుల న్నండుగా వెల ఔటట లేన్న భణ మాణకామది నవ యతానలు,
ఫంగారు నాణమలను ఄతడ మందుంచాడు.
‘‘ఆవి నేను మీకిస్త
ు నన కానుఔ. విర వరామ! మీ ద్వరిదమళమ తొలగి పోవుటకు ఇ సంద చాలద్వ? మిమ గురితంచన్న రీకిాత్మ
ు ను
మీరు కాపాడనేల? యోచింపుమ. ఇ సంద త్మస్తకున్న ఖృహమ చ్చరుకొన్న న్నశేంతగా వుండండ. నేను వెళ్ళళ నా కాయమమను నయ
వేరుేకొన్న పోమద... ఏభందురు? నా విననమ భన్ననంచి ఖృహమన క్షగుట భంచిది. శయ భదమాదుల కోరిే హసిున పోనే?
రీకిాత్మ
ు ఆంత ఔనాన ఄధిఔ సంద న్నచుేనా?’’ ఄంటూ తెలివిగా వేడుకునానడు.
ఄంతటి ఄగినబటా
ట యకుడు కూడ తక్షకున్న రలోభాన్నకి లొంగి పోయి హాయిగా అ యండు సంచులు త్మస్తకున్న కొం చ్చరుటే
ఈచితభన్న భావించాడు. మారు మాటాడఔ ఔను చెదిరిన భణులతో కూడన సంచులిన ఄందుకున్న ఖృహోనుభఖుడయామడు.
తక్షకుడు సంతోషంగా మందుకు సాగి పోయాడు.
అ రోజు సామం కాలాన్నక్ష`
హసిునకు చ్చరుకునానడు తక్షకుడు.

ఄది సూరుమడసుమించు వేళ్.
బా
ర హభణ వేష ధారి మగు తక్షకుడు న్నరాటంఔమగా బద్వ
ర తా ఏరాటాను ఄగినవలయాలిన ద్వట్ల కొన్న రీకిాత్మ
ు కొలువెై వునన
ంటి సథంబం మేడలో రవేశంచాడు. లోన విశాలభగు సభా భందియంలో సింహాసనాననధిషిటంచి వునానడు రీకిాత్మ
ు భహారాజు. ఎట్ల
చూసినా బా
ర హభణులే ఔన్నస్త
ు నానరు.
రభువు రీకిాత్మ
ు క్షాభం కోరి ఊతిుాకుులు ఄఔుడ గొ యాఖం న్నయాహస్త
ు నానరు. కొందరు తభ రేడును తక్షకుడ నుండ
కాపాడభన్న రతేమఔంగా రుదర పూజు చ్చసూ
ు పా
ర రిథస్త
ు నానరు.
తక్షకుడు నేరుగా రీకిాత్మ
ు భహారాజు మందుకు వెళ్ళళడు. వినమంగా రణ్యభం చ్చసాడు రీకిాత్మ
ు . తక్షకుడు సాసిు వాచఔం లికి
అశ్రయాదించి చఔుటి ఔ న్నభభ ండును కానుఔగా రీకిాత్మ
ు చ్చతిలో వుంచాడు.
సిమి యంగులో వూరిస్త
ు న్న అ న్నభభ ండును మధాలాంగా వాసన చూసాడు రీకిాత్మ
ు భహారాజు. ఄపుడు` సరిగా
ా ఄపుడు
జరిగింది ఎవరూ వూహంచన్న ఘోయ సంగటన. ఎపుడైతే భహారాజు న్నభభ ండు అఘా
ల ణంచాడో అ భరు లిులో ఄఔుడ
బా
ర హభణడు ఄదృశమభై న్నభభ ండును చీలుేకొన్న ఫమటి కొచిే రీకిాత్మ
ు నాసిఔ మీద కాట్ల వేసాడు. తన న్న పూరిత గావటంతో
ఄఔుడ నుండ ఄదృశమ భయామడు. రీకిాత్మ
ు పొలి క్షఔతో అ ంటి సుంబం మేడ మారు మో
ల గింది. ఄంతే` ఔు సారిగా హాహా
కారాలు చెల రేగామఔుడ. ఄట్ల సూరుమడు ఄసుమిసూ
ు ండగా యిట్ల రీకిాత్మ
ు కూడ తక్షకున్న కాట్లతో ఄసుమించాడు. క్షణ్యలో
ా ఇ
ఘోయ వాయత హసిున ఄంతటా పా
ర కి పోయింది. నఖరాన్నన చీఔట్ల
ా మూస్తరుకునే సరికి నఖయ వాస్తలంతా శోఔ సమదరంలో మన్నగి
పోయారు.
******************************
తభ రభువును కాపాడ ఈదమం వెళ్ళళన తన బయత ఄగినబటా
ట యకుడు చీఔటి డఔ మందే ఆంటికి చ్చయటం చూసి ఄతడ భాయమ
అశేయమ పోయింది. ప్భభట జరిగింది తెలుస్తకున్న అఖయహంతో భండడంది.
‘‘ఏమిది సాామీ! మీరు చ్చసిన న్న? సిరి సందలు కోరి ఎననడైననూ మిమభ సతాయించితినా? పేదరిఔమ భనకు కొతు కాదు
ఖద్వ. రభువును కాపాడన సిరి సందలు క్రరిత రతిషు
ట లభించునన్న అశ డతిన్న గాన్న యిలా రలోబమనకు లోఫడ పుచుేకునన
సంతిు కోసమ గాదు. ఇ మాతఱపు సంద భనకు రీకిాత్మ
ు వారు యివారా?
రభు బకిత దేశ బకిత లేన్న రజలు రాణంచరు. ఄయోమ... రజలను ఔననబిడాలా
ా పాలించు ధయభ రభువు రీకిాత్మ
ు వారిన్న కాపాడన క్రరిత
రతిషటలు మీకు చెందకుండా పోయినవే. మీరు చాలా గొవారు. ఄది నాకు తెలుస్త. ఆంత కాలమ గొ గాను ధయభ ఫదధం గానే
జీవించినామ. రభువును కాపాడ లేన్న మీ విదాత్మ
ు భంతఱ శకిత న్నరుయోఖమ ఖద్వ... భనక్ర సంద వలదు. అ తక్షకుడు
హసిునకు పోయి రభువును ఏమి చ్చయునో ఖద్వ... సాామీ! అలసమమేల. భయలి పొండు. హసిునకు పోయి రీకిాత్మ
ు వారిన్న కాపాడ
రావలె. మీరా న్న చ్చమకునన భూదేవి అనగా లుకు చుంటిన్న. జీవిత కాలం ఆఔ మీతో మాటలాడు ద్వనను గాను.’’ ఄంటూ
హెచేరించింది.
భాయమ మాటలాలకించిన ఄగినబటా
ట యకుడు ఖ్ఖనునడైనాడు. ఄటి గా
ా న్న తను చ్చసిన పొయ బాట్ల ఏమిటో ఄయథం గాలేదు. అ చీఔటి
రేయి ఎలా వచిేన వాడు ఄలా తిరిగి హసిునకు ఫమలు దేరాడు. ఇసారి తండరన్న ంటరిగా రాతిఱ వేళ్ ంప్ంచటం ఆషటం లేఔ
కొడుకు లిదదరూ తోడుగా వెంట నడచారు.

ఄలా అ రేమంతా వారు ఄడవి ద్వరులో
ా ఄషటఔషా
ట లు డ నడుచుకుంటూ తెలా వారే సరికి హసిునకు అభడ దూరాన్నకి
చ్చరుకునానరు. వారు హసిునలో రవేశంచ్చ సరికి పొదు
ద చాలా ైకి వచ్చేసింది. నఖయమే శోఔ సమదరంలో వుంది.
అ ఈదమమే సూరోమదమం తోనే చందన ఔట్టటల చితి పేరిే అవు నయిమ స్తఖంధ దరవామలు వేసి శాస్ుళఔతంగా రీకిాత్మ
ు భహా రాజు
చితికి రాజ లాంఛనాలతో ఄగిన సంసాుయం చ్చమటం జరిగింది. ఄటికి ఏడేళ్ళ సివాడైన రీకిాత్మ
ు కుమారుడు జనమేజయున్న
చ్చత చితికి న్నపు మటిటం జేసారు. ఄగిన బటా
ట యకుడు సభశాన వాటిఔకు చ్చరేటిక్ష రీకిాత్మ
ు భౌతిఔ కామం బూడదయి
పోయింది. ఄంతా ఄయి పోయినది.
తభ ప్రమతభ రభువు ఄంతిభ యాతఱకు తయలి వచిేన హసిునా పురి రజలు పొగిలి పొగిలి రోదిస్త
ు నానరు. కొందరు నేల ఫడ
దరు
ా త్త గుండలు బాదుకుంట్లనానరు. సీుళ పురుష వయో బేధం లేకుండా రాజ కుట్లంఫంతో బాట్ల రజలూ శోఔ సమదరంలో
మన్నగి వునానరు. ఄదంతా చూస్త
ు నన ఄగిన బటా
ట యకుడు ఔనులు చెరువులెై ఔన్ననరు రవహస్త
ు ండగా కూల ఫడ పోయాడు.
ఄయి పోయింది.
ఆపుడు తను చ్చమ ఖలిగింది ఏమీ లేదు.
ఇ ఄనరా
థ న్నన అఖల శకిత వుండీ అ లేఔ పోయిన తన ఄసభయథత మీద రోత పుటిటంది. ఏ మకం ట్ల
ట కున్న ఆంటికి పోఖలడు. తన
భాయమ తనను క్షమిస్త
ు ంద్వ? ఇ విషమం తెలిసిన రాజమ రజలు క్షమించ ఖలరా? ధన హనుడైనా బాధ లేదు గాన్న ఇ విధమగా
చరితఱ హీనుడ నైతి నేలమన్న రోదించాడు ఄగిన బటా
ట యకుడు. ఎలాగ్గ తండరకి నచే జప్ అమన్నన వెంట ఫట్ల
ట కొన్న
ఖృహోనుభఖులయామరు కొడుకు లిదదరూ.
*****************************************
ఄంత వయకు చెప్న ప్భభట`
కొదిద స్తపు మౌనం వహంచింది బద్వ
ర దేవి.
యువ రాజు ధనుంజయుడు అసకితగా వినానడు గాన్న అ ఄగిన బటా
ట యకున్నకి బద్వ
ర దేవికి ఖల సంఫంధం ఏమిటో ఄయథం కాలేదు.
ఄంతే కాదు`
ఆంటికి చ్చరిన ఄగిన బటా
ట యకున్నతో ఄతన్న భాయమ మాటా
ా డనద్వ? తక్షకుడు యిచిేన యండు సంచుల భయఔత మాణకామది
యతానలు సిడ కానుఔలు ఏభయామయి? అ సంతిున్న వారు విన్నయోగించుకున్న ధనవంత్మలెైనారా లేఔ పేదరిఔం లోనే వునానరా?
ఄగిన బటా
ట యకుడు ఆంటికి చ్చరాఔ ఏమి జరిగింది? ఏ విషమమూ తెలీదు. ఆవే సందేహాలను ఄడగినపుడు కింత విరాభం
తరాాత తిరిగి మాటా
ా డంది బద్వ
ర దేవి.

వెననటో
ా దిగువన`

తామనన కొండను చుటిట గాలో
ా ఎగురుత్త కావలి తిరుగుత్మనన భూతం గృతాచి ఔన్నస్ుంది. ఔ చెట్ల
ట ఎండు కొభభను ఖదలా
భుజాన వేస్తకొన్న భరీ తిరుగుతోంది. కొండ ైకి చినన పురుగు వచిేనా ఄది చంపేస్త
ు ంది. సందేహం లేదు`

‘‘రభూ! ఔలి యుగాయంబం తరాాత కురు సామా
ల జామన్నకి తొలి చఔయవరిత రీకిాత్మ
ు భహారాజు. ఄంతటి చఔయవరిత భయణం ఄదో దద
విషాద ఔయ సంగటన. ఄదలా వుంచిన` ఆట్ల ఄగినబటా
ట యకున్న ఖృహమన ఏమి జరిగినదో తొలుత చెవలె.

ఄగినబటా
ట యకున్న భాయమ దడా యిలా
ా లు. మాటకు ఔట్ల
ట ఫడు భన్నషి. భూదేవి సాకిాగా బయతకు రమాణమ చ్చసినది గావున అ
వాకుునకు ఔట్ల
ట ఫడే వుననది. రీకిాత్మ
ు ను కాపాడ లేఔ ఆంటి కొచిేన బయతతో అభ మాటా
ా డనే లేదు. అ దినమనే గాదు, భయణ
కాలమ దనుఔ మాటా
ా డనే లేదు.

ఖృహ ఔృతామలు నయ వేరుేకొన్న, బయతకు కావసినవి సభ కూరుేట ఄంతయు మౌనమ గానే సాగించినది. ఄందరితో సంభాషించ్చది
గాన్న సంసాయమలో భారామ బయతల భధమన మాటలు లేవు. ఆలా వుండగా`

కొడుకు లిరువురిక్ర వివాహమలు జరిగినవి. కోడండు
ర వచిేనారు. ఄపుడు గూడ తక్షకుడు యిచిేన సందను ద్వచి వుంచారు
గాన్న కరుే చ్చమ లేదు. తనకు తెలిసిన విదమలన్నన ఄగిన బటా
ట యకుడు కొడుకులకు భధించి తనంత వాళ్ళళగా త్మరిే దిద్వ
ద డు.

ఆలా వుండగా ద్వచిన యండు సంచుల సందలోను ఔ సంచి లోన్న భణ మాణకామలు ఫంగాయం దంఖల పాలయామయి. దంఖలు
దోచుకుంటే యండు సంచు త్మస్తకుపోయే వారు గాన్న ఔ సంచి వదిలేసాురా? కోడళ్ళళ వచిేనారుగా` వాళ్ళళ ఔ సంచి త్మసి
ంచుకున్న తభ పుటిటళ్ళకు తయలించారు. ఄందుక్ష వాళ్ళళ ధనవంత్మలెైనారు ఄన్న గా
య భ వాస్తలు గుసగుసలు పోయినారు. అ
మాట న్నజమ కూడ. ఄయిననూ ఄగినబటా
ట యకుడు ఎవరిన్న లెాత్మ
ు మాట ఄనలేదు.

కాలం ఔరిగి పోత్తనే వుననది.

హసిునలో రీకిాత్మ
ు కుమారుడు జన మేజయుడు యుఔత వమస్తుడయినాడు. టా
ట భిష్టఔం జరిగి సింహాసనం ఄధిషిటంచి కురు
సామా
ల జామన్నకి చఔయవరిత ఄయినాడు. తన తండర భయణ్యన్నకి తక్షకుడనే సయం కాయణభన్న తెలిసి అఖయహంతో భండ డనాడు. పుడమి
ై నాఖ జాతే ఈండ రాదన్న సయ యాఖం జరిప్ంచినాడు.

అ యాగాన్నకి ఄగినబటా
ట యకుడూ వెళ్ళళడు. ఄఔుడే వామస్తల వారిన్న ఔలిశాడు. కాయణం ఏభైనా గాన్న సయ యాఖం భధమలో న్నలిచి
పోయినది. దీనంతటిక్ర కాయణభైన తక్షకుడు మాతఱం ఆందు
ర డ సింహాసనాన్నన అశయ యించి ఫరతికి పోయాడు. పేరు పేరున
ఊతిాకుులు ప్లుస్త
ు ండగా ఄనేఔ నాఖజాత్మలు వచిే యాగాగినలో ఫడ భయణంచాయి.

అ విధమగా సయ యాఖంతో నాఖలకు క్షమం గావుట ఄటి నాఖ లోఔ రభువెైన దుభడకి ఎంతో భనః క్షాశం ఔలిగించినది.
చెట్ల
ట పుటటల నాశయ యించి ఫరతిక్ష నాగుల నాశనాన్నకి ఔ చందర వంశ రాజు కాయకుడయామడు. నేటి నుండ తొంబై వతసయమల
ప్భభట నుండ అ ైన తొమిభది వందల వతసయమల వయకు సింహాసనం ఎకిు రిపాలించు చందర వంశ రాజు పుటట వరణ వామధి
బారిన డ భయణంచెదరు గాఔ మన్న చంద్య వంశాన్నన ఘోయంగా శప్ంచాడు.’’ ఄంటూ వివరించింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄనగా... నా జనకున్నకి ఏయడన పుటట వరణమనకు కాయణమ నాటి నాఖరాజు శామేనా?’’ అసకితగా వింట్లనన ధనుంజయుడు

అశేయమ సంబరమాలతో బద్వ
ర దేవిన్న రశనంచాడు.

‘‘ఄవును రభూ. అ శామే కాయణమ.’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ప్భభట ఏమి జరిగినది?’’

‘‘ఇ శా వృతా
ు ంతమను గూరిే వామస బఖవానుడ శషుమన్న మూలమగా ఄగిన బటా
ట యకున్నక్ర తెలిసినది. మానసిఔంగా భరింతగా
ఔృంగి పోయినాడామన.

‘‘ఓరా! అనాడు నేను జేసిన పొయబాట్ల ఎన్నన ఄనయథమకు కాయణంఫైనది! తను తక్షకున్న న్నరోధించి రీకిాత్మ
ు ను కాపాడ వుంటే
నాఖలకు క్షమమ జరిగేనా...? నాఖ రాజు వలన చందర వంశ రాజుక్ర శామండడద్వ? ఄనోమనమభగు తభ సంసాయ భందు భారామ
బయతల భధమ మాటలు ఔరువెై ఎడ బాట్ల ఈండేద్వ? ఄయోమ... ఎంతటి ఄనయథమ గటిలిానవి’’ ఄంటూ వా పోయాడు.

సత్మ త్మల నడుభ మాటలు లేకునననూ ఔరి మడల ఔరికి ఖల పేరమానురాఖమ చెకుు చెదయ లేదు. ఆలా వుండగా కాలమ
ఎవరి కోసమూ అఖదు.

ఄగినబటా
ట యకున్న భాయమ ఇలోఔమ వదిలి పోయినది. భయణ అసనన కాలభందునా తనతో మాటాడన్న భాయమ మీద అమనలో
భరింత పేరభ రిగినదే గాన్న తరుఖ లేదు. అ విధమగా భాయమ మీది ఫంఖ తోడనే ఄనతి కాలభందే ఄగిన బటా
ట యకుడూ కాలం
చ్చసినాడు.
ఄవసాన కాలభందు కొడుకులిరువురిన్న దఖాయ కూచుండ ఫట్ల
ట కున్న మాటా
ా డనాడు.

‘‘నామన లారా! మీ జనన్న ఈతుభ యిలా
ా లు. భహా సాధిా. అభ నా టా చూప్న పేరమానురాఖమలు భరువ లేన్నవి. నే జేసిన
తపునకు నాతో మాటలాడఔ జీవిత కాలమ తను శక్ష ఄనుబవించినది. ఆపుడు నేనును తన వదదకు పోవు చుంటిన్న. ై లోఔమ
నయిననూ నాతో మాటలాడునో లేదో తెలిమదు. కాన్న నా అతభ మాతఱమ కోాభిసూ
ు నే వుంట్లంది. నా అతభ శాంతించి ఈతుభ
ఖత్మలు పొందుట ఄనేది మీ చ్చత్మలందే యుననది. ఆపుడు నేను జపు విషమమ ఔడు జాఖరూకులెై అలకించండ.

నా మూలమన జరిగిన తపున్న నా వంశ్రకులే సరి దిదదవలె. నేటి నుండ భన వంశమన తరాలు మారినా ఄంతా సిదధ వెైదుమలు,
గొ పామ భంతఱ వాదులు గానే ఈండాలె. రతి తయమ తామ నేరిేన విదమలిన మందు తరాలకు బోధిం వలె. నా గాధను
విన్నప్ంచ వలె. ఎందుఔనగా, చందర వంశ రాజులిన భన వంశ్రకులే కాపాడ వలె. నాఖ రాజు శామనకు తిరుగు లేదు. ఄది
పలించును. రానునన వేయి సంవతసయమల కాలభందు ఎందరు అ శామనకు ఫలి మగుదురో తెలిమదు. వారిలో
కొందరినయినా కాపాడతే నా అతభ శాంతిస్త
ు ంది.
పుటట వరణమనకు ఆంత వయకు సిదధ వెైదమమన భందు లేదు.

కాన్న ఎవడయినా చందర వంశ వీరుడు సాహసమతో నాఖ లోఔమ పోయి దివమ నాఖ భణన్న తెచిేన ఄది పుటట వరణమను
హరించును. నాఖ రాజు శామన భరో కిట్లకును ఖలదు. శామ నుండ తప్ంచు కొనుటకు ఖల ఏకైఔ మాయామ ఄదే.
సింహాసనం ఄధిషిటంచి రి పాలించు చందర వంశ రాజుక్ష నాఖ రాజు శాం వరితంచును. కావున తన టట భహషిన్న ఖదదనకిుంచి అభ
తయఫున రిపాలన సాగించిన చందర వంశ రాజు శాం నుండ తప్ంచుకో వచుేను. బవిషమ కాలమన కురు సామా
ల జమమ
వుండదు. జన మేజయున్న వాయస్తలు ఄధిఔరించి సామా
ల జమమ మఔులెై చినన చినన రాజమమలగును. అయా రాజనుమలను
భన వాయస్తలే కాపాడ వలె. ఆది నా అన.’’ ఄంటూ ట్ల
ట టిట భరీ కొడుకు లిరువురిక్ర వివరించాడు ఄగిన బటా
ట యకుడు.

‘‘కాన్న జనకా! శకిత భంత్మలగు రాజనుమలు ఇ శా వృతా
ు ంతమను విశాసింత్మరా? భనమ చెప్నట్లల నడచు కొందురా?’’
కొడుకులు తభ సందేహమను ఄడగినారు.

‘‘నామన లారా! బుదిధ ఔయభను సారిణ ఖద్వ. ఔయభ బాగునన వారు విన్న ఫరతికదరు. వినన్న వారు చెడుదురు. వారికి తెలిమ
జపుట మీ ఔయతవమభన్న భయచి పోవలదు.

ఆఔపోతే..

తక్షకుడు నాకిచిేన యండు ధన రాస్తలునన సంచులలో ఔ సంచిన్న మీ భాయమలు తసురించి, చెరి సఖం ంచుకొన్న వారి
పుటిటళ్ళకు యహసమమగా ంప్ంచినారు. యండో సంచిన్న దంఖలు దోచుకళ్ళళనారు.

భటిటన్నలు
ా ఔడు పేదరిఔమన వునన ఖయహంఔ, ఄతా
ు , మాభలు, ఔట్ల
ట కునన బయత, ఔడుపున పుటిటన బిడాలు అరిథఔ యభైన
ఆడుమలు డుచునననూ, పుటిటంటిన్న కాపాడే రమతనమలు ఏ కోడళ్ళయితే చ్చయుదురో వారు రానునన కాలమలో ఫహు

రీతిన ఔషటమల పాలవుదురు. వారికి నయఔ లోఔ పా
ర ప్ు తథమమ.

తభ కూత్మరు ఔ ఆంటికి కోడలెై కూడా తన బయతను, ఄతా
ు మాభలిన న్నయాక్షమం చ్చస్త
ు నాన భందలించన్న అడప్లాల తలిాదండు
ర లు,
అభ తోడ బుటిటన వాళ్ళళ కూడా రోఖ పీడత్మలెై బమంఔయభైన నయఔం ఄనుబవింత్మరు.

ధయభమ భయచి ఄను క్షణమ బయతను కించ రుచుచూ, తన తోడ బుటిటన వారిన్న పొగుడుదురో వారు 84 జనభమలు ఎతిు
యవయవాది నయఔమ ఄనుబవింత్మరు. ఆదియే ఇ ఄగినబటా
ట యకుడ శామ...’’ ఄంటూ ఔు కునన పాతఱలోన్న న్నరు త్మస్తకున్న
భంతో
ఱ చాఛయణ చ్చసూ
ు గాలో
ా కి వెద జలా
ా రు. తభ జనకుడలో వెలు
ా వెతిున అఖయహావేశాలను చూసి కొడుకులిదదరూ విసభయాన్నకి
లోనయామరు.

‘‘ఄవును నామనలారా... నా అఖయహావేశాలు సఫఫయినవే. నా బిడాలయిన మీ కొయకు సాధయభం సాాయథంతో కూడుకుననదయినా
య ధయభం ఔంటే గొదన్న రాజ దోరహాన్నకి లడా
ా ను.

పలితంగా ఄంది వచిేన యండు సంచులలో యండవది దంఖల పాలయినది. మొదటి సంచి మీ భాయమలు దంగిలించారు. ఆదే నా
అఖయహాన్నకి కాయణం...

బయత బరించినంత వయక్ష భాయమ తన పుటిటంటి మీద భభకాయం చూప్ంచాలి. ఄది హదు
ద లు ద్వటితే ఄనరా
థ లే జరుగుతాయి.
బయతను, ఄతా
ు మాభలిన న్నరాదయణకు గురి చ్చసి, న్నంద లేస్త కూత్మరిన భందలించి సరి దిదదన్న అడప్లాల తలిాదండు
ర లు, అభ
స్దరీ భణులు సైతం నా శాం నుండ తప్ంచు కోలేరు.

ఆఔ ఇ చివరి గడమలో
ా మీ క్షమీ యివాలేన్న ఄశకు
త ణణ...’’ ఄంటూ ఔంట న్నరు ట్ల
ట కునన తభ జనకుడన చూసి కుమారూలిదదరూ
చలించి పోయారు.

ఄటిక్ష చివరి శాాసలో
ా వునన ఄగినబటా
ట యకుడు ఏదో స్తపయణ కొచిేనట్ల
ా తన కుడ చ్చతి వేళ్ళ వెైపు చూస్తకొన్న సంతృప్ుగా
తల పంకించి, కుమారులను చెంతకు యభభన్న సంజు చ్చసి, తన కుడ చ్చతి ఄనామిఔ వేలికునన దివమ నాఖ లోఔ ఄంగుళీయాన్నన
నభభదిగా త్మసి ద్వన్నన బకితగా ఔళ్ళ ఔదు
ద కొన్న కుమారుల వెైపు చూసూ
ు `

‘‘పుత్మ
ఱ లారా...! తక్షకుడు యండు ఫంగారు సంచులతో పాట్ల ఆది నా చ్చతికి తొడగాడు. కాల ఖభనంలో దీన్న సంఖతే నేను
ఏభరిచితిన్న.
ఆది ఄతమంత విలువెైన, ఄపూయాభైన, ఄననమ సామానమభైన, ఄన్నతయ సాధమభైన నాఖ లోఔపు దివమ నాఖ న్నలభణ...

నా పుత్మ
ఱ లయిన మీకు చివరి దశలో ఏమి యివా లేఔ పోయాననే వేదన లేకుండా చ్చమ ఖలిగింది ఇ దివమ నాఖ లోఔపు న్నలభణ.
మీరిదదరూ క్ష ఆంటిలో ఄనోమనమమగా జీవించాలి, విడ పోకూడదు.

మీ భాయమలు మిభభలిన తఔ విడ దీమఖరు. వారి టా

ఔడు జాఖరూకులెై ఈండ వలె. ఇ దివమ నాఖ లోఔపు న్నలభణ మీ ఆదదరి ఈభభడ సొత్మ
ు . దీన్నన రతి న్నతమమ పూజంచాలి...
స్తవించాలి.. దీన్నకునన శకు
త లు ఄననమ సామానమభైనవి, ఄసాధాయణభైనవి.

దీన్నన అసరాగా త్మస్తకున్న భంతిఱస్తు ఎంతటి విషభైనా తక్షణం హరించి పోవలిసందే. ఄంతే కాదు, ఎలాంటి జబుఫలనైనా చిటిఔలో
మామం చ్చమఖల భహతుయ శకిత దీన్నకుంది.

మీ భాయమల మాటలు విన్న దీన్నన విడ గొటిట చెరి సఖం చ్చస్త కోవాలన్న రమతినస్తు ఆది న్నరుయోఖంగా మారి పోత్మంది.

మందుగా దీన్నన శయ ద్వ
ధ బకు
త లతో పూజంచి, స్తవించి, సరిశంచి శవ లింఖం మందుంచి నేను మీకు నేరిన సయ భంతఱమను మీ
ఈపాధిగా చ్చస్తకొన్న న్నజాయితిగా జీవించండ...’’ ఄన్న కొదిద గడమలాగి... అ నాఖ లోఔపు దివమ న్నల భణన్న ఆదదరిక్ర
ఄందించాడామన.
పుత్మ
ఱ లిదదరూ తభ తభ హసాులిన చాప్ ద్వన్నన ఄందుకొన్న ఔళ్ళ ఔదు
ద కునానరు.

చిఔుటి న్నశశఫధం ఆపుడఔుడ...

చిననగా... ఄతి చిననగా... నభభదిగా... ఄతమంత నభభదిగా ఄగినబటా
ట యకుడు ద్వలు ఔదిలాయి...

‘‘ఒం నమో నారామణనామః’’ ఄంటూ ఄషా
ట క్షరి భంతఱం జప్ంచటం అయంభించారామన.

తభ జనకున్నకి అకరి గడమలు సమీప్ంచామన్న కుమారులకు ఄయథభై పోయింది.

ఔరు త్మలసాకు, భరొఔరు ఔలశంలో భంచి న్నరు త్మస్తకొచాేరు వెంటనే. వణుకుత్మనన జనకున్న ద్వలభధమ కోు చుకాు
పోమనాయంభించారు. కొన్నన లిుల కాలం లోనే అ భహా భహుడ పా
ర ణ్యలు ఄనంత వాయువులో
ా ఔలిసి పోయాయి...
ఎనోన రశనలతో న్నండ వునన ధనుంజయుడన చూసూ
ు చెటం అప్ంది.

బద్వ
ర దేవి విన్నప్ంచిన విషయాలిన ఄతి శయ దధగా వినానడు యువరాజు ధనుంజయుడు. ఄయినటిక్ర కొన్నన సందేహాలు ఆంకా
మిగిలి పోయాయి.

‘‘ఄనగా... మీ వంశ మూల పురుషుడు నాటి ఄగిన బటా
ట యకుడనేగా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄవును రభూ!’’ ఄంది రశాంతంగా బద్వ
ర దేవి.

‘‘మీ వంశమన రతి తయమ తభ విదమలతో బాట్ల ఇ గాధను కూడ మందు తరాన్నకి బోధిసూ
ు నే వునానరా?’’

‘‘ఄవును రభూ’’

‘‘న్నవు ఎనోన తయమ?’’

‘‘ఏడవ తయమ.’’

‘‘న్నవు వచించిన రకాయమ జూడ నా జనకునకు మారుఖ నా జనన్న సింహాసన భందుండన నా జనకునకు పుటట వరణమ
సంబవించెడది కాదందువా?’’

‘‘నేను ఄనటం కాదు రభూ, అనాడు నా జనకున్న మాటలు ధయభ తేజుల వారు అలకించి వునన నేడు వారిక్ర వరణ బాధ భయణ
యాతన వుండేడవి కాదు.’’

‘‘న్న తండర గారా... ఄంటే....?’’

‘‘ఄవును. ధయభతేజుల వారు యతనగిరి ఖదదనకుు సభమమనకు నా తండర ఄరుణ బటా
ట యకుడు అసాథన వెైదుమడు.
‘‘ఄరుణ బటా
ట యకుడా....!’’
‘‘ఄవును. ఄరుణ బటా
ట యకుడే. ఆదే విషమమన హెచేరించినందుకు అసాథనమన హళ్న జేసినారు. ఄవమాన్నం ఫడా
ా రు.
ఄవన్నన గాలి వాయతలన్న కొటిట పారేసినారు. అ ఄవమాన భాయమను తట్ల
ట కో లేఔ అసాథన వెైదుమన్నగా తన దవిన్న వదులుకొన్న మా
సాసథలభగు సహామదిర మీది భీభ శంఔయ లెాకు వచ్చేసినారు.’’
‘‘ఎపుడో నా చినన వమస్త నాటి మాట. ఄరుణ బటా
ట యకుల వారి పేరు వింటిన్న గాన్న చూడ లేదు. లెా లోన్న బాభభ న్నలవేణ...’’
‘‘నా జనకున్న తలిా గారు...’’

‘‘ఆంతక్ర న్న జనన్న జనకులు ఎఔుడ?’’
‘‘వారిపుడు లేరు రభూ. ఄయిదేండా కియందట ఔ యా దినాన భీమా నదికి పుణమ సాననమనకు వెళ్ళళన వారు తిరిగి రానే లేదు.
ఄఔసాభత్మ
ు గా ఏయడన వయదలకు నదిలో కొట్ల
ట కు పోయినారు. వారి శరీయమలు కూడ లభించలేదు.’’ రుదధ ఔంఠంతో లికింది
బద్వ
ర దేవి.
‘‘ఄయరే... ఎంత న్న జరిగినది. ఖతమ గురు
త చ్చసి న్నను బాధ టిటతిన్న. క్షమించు బద్వ
ర .’’ ఄనానడు అభ చ్చయి ఄందుకుంటూ
ధనుంజయుడు.
‘‘ఄంతయు మగిసి పోయినది. తలచుకొన్న బాధ డన రయోజన మేమి? మూడు సంవతసయమల కియతం రాజ కుట్లంఫం సహామదిరకి
వచిేనపుడు తొలి సారిగా మీ దయశనభైనది. మిమభ జూచినది మొదలు నాలో మీ మీద పేరభ ఄంకురించినది. మిమభ జూడ
భనస్త తహ తహ లాడడది. మిమభ చూచుటక్ష తయచూ యతన గిరికి వచెేడ ద్వనను.
చంపా పుయమ సమీమన మా తలిా గారి స్దరి కుట్లంఫమననది. ప్ననభభ యింటిఔన్న బాభభతో చెప్వ వచెేడ ద్వనను.
పురుష వేషమన ఈందును ఖనుఔ యతన గిరిలో న్నరాటంఔమగా సంచరిసూ
ు మీరు రాజ వీధిన బోవునపుడు మిమభ గాంచి మరిసి
పోయే ద్వన్నన్న. ఄలా సంచరించుట లోనే మీకు తెలిమన్న ఄనేఔ విషమమ నాకు తెలిసడవి. బాహీాకున్న కుటఱను గూరిేయు
ఄట్లలనే తెలిసినది. చివరిగా యతన గిరి వచిేనపుడు మీరు దివమ నాఖ భణ కోసం ఫమలు దేరిన యహసమ సమాచాయమ
తెలిసినది. మిమభ వెనకుు యప్ంచుటకు ఄశాఔ దళ్ళన్నన ంప్న సమాచాయమ తెలిసి మీ కోసం మీ వెనక్ష అనాడు వచిేతిన్న.
నాడు ద్వరిలో మిమభ వదిలి చంపా పుయమ పోయి ఄనారోఖమమగా నునన మా ప్ననభభను జూచి భందు లిచిే ఄట నుండ
సహామదిరకి వచిేతి. మీ కొయకు తిరిగి ఫమలు దేయనుండగా మీరే ఄట్ల వచుేట సంతోషమ ఔలిగించినది. మిగిలిన విషమమ
మీకు తెలిసినదే’’ ఄంటూ మగించింది బద్వ
ర దేవి.
‘‘అ దివమ నాఖ లోఔపు న్నలభణ ఄంగుళీఔమ ఏభైనది?’’
‘‘తెలిమదు...’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.
‘‘మీ వంశ్రయులు ఆంఔను ఎచట్టచట వునానరు? ఎవరినయినా వారు కాపాడ ఖలిగినారా?’’ కింత విరాభం తరువాత ఄడగాడు
ధనుంజయుడు.
బద్వ
ర దేవి భాయంగా న్నటూ
ట రిేంది.
‘‘రస్త
ు తం చందర వంశ రాజు పాలించు చాలా రాజమమలందు మా వంశ్రకులు విసురించి వునానరు రభూ. వారిలో కొందరితో
ఆటిక్ర మాకు సంఫంధమలుననవి. ఆఔ కాపాడు విషమభందురా` మా జనకునకు ఏయడన ఄనుబవమే చాలా భందికి
ఏయడనది. వినన రాజనుమలు స్తయకిాత్మలు, వినన్న వారు నాఖ రాజు శాపాన్నకి గుయై పుటట వరణంతో భయణంచినారు. భరొఔు
విషమం ఏభనగా మా వారి లోను ఄందరూ సభరు
థ లుగారు. సభరు
థ లు కొంత భందే. మిగిలిన వారు ఄయకొయ విదమతో మిగిలి
పోయినారు. జాతకున్న ఖయహఫలం బాగుననంత వయకు ఏ శామ ఄతన్నన బాధించదు. ఖయహ దృషిట వఔయ ఖతిన్న టిటనపుడు శాం
బారిన డఔ తదు.
ఄయితే ఏ రాకుమారుడూ ఆంత వయకు నాఖ లోఔమ పోయి దివమ నాఖ భణన్న సంపాదించి తెచిేన సమాచాయమ లేదు. అ

రమతనమలో వునన మీకు నేను సహఔరించుట నా విధి ఔయతవమమ గూడ. మీరు విజయులయితే మా పూయా జేజ తాత గారు
ఄగిన బటా
ట యకుల వారి అతభ శాంతిస్త
ు ంది. నా పా
ర ణ్యధిఔభగు మీకును గొ క్రరిత రతిషటలు న గూడును. ఆందుకు నేను ఖయా
డుత్మనానను.’’ ఄంది.
‘‘ఄవును దేవి. నేనును ఖయా డుచుంటిన్న. న్న వంటి మేధావి మగు సౌందయమ వతి నాకు తోడు దరికినందుకు సతతమ నేనును
ఖయా డుచునే వుందును.’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవిన్న తిరిగి డ చ్చరుే కొన్న మద్వ
ద డాడు ధనుంజయుడు.
ఄదే సభమంలో`
ఈననట్ల
ట ండ ఔుసారిగా`
గుటట దిగువ నుండ వినవచిేంది ఄలజడ ఔటి. క్షఔలు ఄరుపులు. ఫండలు దరు
ా త్మనానయి. రాళ్ళళ ఎగురుత్మనానయి.
భూఔంం వచిేనట్ల
ట నేల ఄదురుతోంది. ఏమి జరుగుత్మందో ఄయథం గాఔ ఈలికి డ లేచిన ధనుంజమ బద్వ
ర దేవిలకు వెననల
కాంతిలో గుటట దిగువన మొదట ఏమీ ఔన్నంచ లేదు.
********************************************
ఎండు కొభభ ఔటి భుజాన వేస్తకున్న గాలిలో ఎగురుత్త కొండ గుటటలను చుటిట ఄరభతుంగా కావలి తిరుగుతోంది భూతం
గృతాచి.
బద్వ
ర దేవికి వశభయామఔ ఆఔ అభ అజా
ు ఫదు
ధ రాలు ఄది. గుటట ైకి ఏ పా
ర ణ పోకుండా వేయి ఔళ్ళతో శోధించి గాలిస్ుంది.
రేయి యండవ యాభం నడుస్ుంది.
వెననల కాంతిలో ఄడవి పులకిస్ుంది. ఎట్ల చూసినా న్నశశఫధం రాజమం చ్చస్ుంది. చలాటి గాలి తెయలు వీసూ
ు రశాంతంగా వుంది
ఄంతటా. భండం లోన్న ఆరువురూ ఆంకా న్నదర పోకుండా ఏవో విషయావ మచేటించు కొంట్లనానరు. ఄట్లవంటి సభమంలో`
గుటట మందు భాగాన`
దద ఔరి నాఖమొఔటి జయ జయ పాకుత్త గుటట ైకి పోత్తండటం గృతాచి ఔంట ఫడంది.
ఏ మాతఱం భరుపు లేన్న చిఔుటి కాట్లఔ వంటి దేహంతో భీఔయంగా వుంద్వ ఔరి నాగు. తను కావలి ఈండ గానే ఏ మాతఱం లక్షమ
టటకుండా గుటట ైకి పోత్మనన భుజంగాన్నన సి ఖటటగానే కోంతో బగు
ా భంది భూతం గృతాచి.
‘‘అహాాఁ... దుషట నాఖమా! ఏమి న్న సాహసమ. ఎట నుండ న్న రాఔ, ఎటకు న్న పోఔ! ఇ గృతాచి కావలి ఈండగానే ఔనున ఖప్ గుటట
ైకి పోదువా? న్న అఖడమనకు ఔఠన శక్ష తదు. న్న ఎమఔలు చూయణమ జేసద. న్న శయస్తస చిదిమి సంహరించెద. అగుమ...
ఄఔుడే అగుమ..’’ ఄన్న హెచేరిసూ
ు రివుాన వెళ్ళళ ఎండు కొభభతో అ ననఖమను ఔు బాదు బాదింది. ఄయితే`
చివరి క్షణంలో గృతాచి రాఔను ఖభన్నంచిన అ పణ తృటిలో తప్ంచుకున్న దద దద ఫండల సందు లోకి దూరింది. ఄది చూసి
భరింత భండ డంది గృతాచి.

‘‘ఒహో... నా మందరే న్న కుప్ ఖంత్మలా ధూరు
త డా... ఎచటకు పోమదవు? తప్ంచుకు పోఖలవా? చూచెద గాఔ...’’ ఄంటూ
ఫండలను ఔుకు దరిాంచింది. ఄవి దడ దడ లాడుత్త దదగా శఫధం చ్చసూ
ు గుటట దిగువకు దరా
ా యి.
కాన్న ఄపుడు కూడ తప్ంచుకున్న ఎగువన పొదలో
ా కి జారుకుంద్వ పామ. ద్వంతో వళ్ళళ భండ ఎండు ఔట్టటతో పొదన్న చిందయ
వందయగా బాదటం అయంభించింది గృతాచి. ద్వన్న తాకిడకి పొదలు చెదరి రాళ్ళళ య గాలో
ా కి ఎఖయ సాగాయి. ఄయినా
తప్ంచుకొన్న గుటట ైకి సాగి పోత్తనే వుంద్వ పామ. భరింత ైకి పాఔఔ మందే ద్వన్న తోఔను దయఔ పుచుేకున్న వెనకిు లాగింది
భూతం. ఄంతే`
ఔస్తసన డఖ విప్ తలతిప్ భూతాన్నన చూసింద్వ నాఖం. నాలులు తోడుత్త భీఔయంగా బుసలు కొటిట ఎగిరి భూతం మీద డ
ద్వన్న ంటికి చుట్ల
ట కుంది. యండో చ్చతో
ు ద్వన్న తలను డసి ట్ల
ట కుంది భూతం. దద ఫంతిలా దరు
ా కుంటూ కొంత దూయం దిగువకు
వెళ్ళళయి. ఆదే సభమంలో ఄలజడ ఖభన్నంచిన ధనుంజమడు, బద్వ
ర దేవి లేచి న్నలఫడ గుటట దిగువకు చూసారు.
మొదట వారి క్షమీ ఔనఫడ లేదు.
కొన్నన క్షణ్యల తరాాత`
గృతాచి కొండ దిగువన ఎవరి తోనో నుగు లాడుత్మననట్ల
ట గురితంచారు. వాటి పోరాటాన్నకి ఫండలు దరు
ా త్మనానయి. రాళ్ళళ
ఎగురుత్మనానయి. దుమభ ధూళ్ళ గాలిలో వామప్స్ుంది. సాధాయణ పామ ఄయితే తన చ్చతిలో ఎపుడో చచ్చేది. తను టిటంది
సాధాయణ పామ గాదన్న శకిత వంతభైన నాఖభన్న గురితంచింది భూతం గృతాచి. ఎలాగైనా ద్వన్నన ఄంతం చ్చయాలన్న శకితవంచన
లేకుండా పోరాడుతోంది. సయం తన శరీరాన్నన ంచి తోఔతో భూతాన్నన చుటిట నేలక్షసి కొడుత్మంటే భూతం ద్వన్న తోఔ టిట
తప్ంచు కొన్న ఔసిగా గియ గిరా తిపుతోంది. ఄంతలో`
‘‘గృతాచి... ఎవరితో అ పోరాటమ. టిట ఆటకు గొన్న యమభ.’’ ఄంటూ గుటట ై నుంచి బద్వ
ర దేవి ఄరుపు వినఫడంది. ఄంతే`
ఔ చ్చతో
ు తోఔను యండో చ్చతో
ు తను డసి టిట గాలో
ా ఎగురుత్త గుటట ైకి వచిేంది గృతాచి. ద్వన్న చ్చత్మలో
ా గింజు కొంట్లనన
భీఔయ సరాన్నన చూసి విభా
ర ంత్మలయామరు ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు.
‘‘ఇ దుషట సయమ నా ఎరుఔ లేఔయే గుటట ైకి వచుేచుననది ఏలికా. దీన్నన్న సంహరించుటకు ఄనుభతి సంగుమ. దీన్న తల
త్మ
ఱ ంచి నత్మ
ు రు తా
ఱ గద.’’ ఄంది గృతాచి.
ఄది సాధాయణ సయమ గాదన్న, ధనుంజయున్న పా
ర ణమ హరించుటకు భరో ఘోయ సరాన్నన నాఖ రాజు ఄంఔం చ్చసి వుంటాడన్న
ఖయహంచింది బద్వ
ర దేవి. అ సయం వికాయ రూం జూస్త
ు ంటే ధనుంజయున్న డలు జలదరిస్ుంది.
‘‘వలదు వలదు గృతాచి! ద్వన్నన సంహరింవలదు. ద్వన్న విషమమ నేను జూచుకొందును. ద్వన్నన ఆఔుడే విడచి న్నవు ఎటి
వలె కావలికి పొమభ’’ ఄంది.
వెంటనే సరాన్నన నేల మీద వదిలి గాలో
ా ఎగురుత్త గుటట దిగువకు వెళ్ళళ పోయింది గృతాచి. నేల ఫడన భరు క్షణమే అ సయం
ఄదృశమభై ఄఔుడ నలాగా వికాయ రూపుడయిన ఔ అజాను బాహుడు రతమక్ష భయామడు. నలాటి దేహంతో స్తమారు
ధానలుగు ఄడుగుల ఎత్మ
ు నానడు.

ఇలోల సయం నేల ఫడన భరు క్షణమే బద్వ
ర దేవి ఄది ఎటూ ఫసకుుండా భంతఱ ఔట్ల
ట ఔటిటంది. అభ ఄలా చ్చమటమే అ క్షణం
ధనుంజయున్న పా
ర ణ్యలు కాపాడంది. లేకుంటే గృతాచి విడచిన భరు క్షణమే ఄది ఎగిరి ధనుంజయున్న మీద డ కాటేసి వుండేది.
భంతఱ రభావంతో ఎటూ ఔదల లేఔ భన్నషి రూం ధరించింద్వ నాఖం.
‘‘ఎవరు న్నవు?’’ భండం ఄరుగు మీదే న్నల ఫడ సూటిగా అ వమకితన్న రశనంచింది బద్వ
ర దేవి.
‘‘ఎవరా..! నననవయన్న ఄడుగు చుంటివా... న్న దరినునన అ రాకుమారుడు ధనుంజయున్న పా
ర ణమ ఔు కాట్లతో హరిం
వచిేన వాడను. నా ఔరాళ్ దంషటమ ఖయకుు విషాగినకి ఎలాంటి జీవి గాన్న ఔ లిు కాలభందే పా
ర ణమ విడువఔ తదు. నా శకిత
న్నకు తెలిమదు.’’
‘‘ఒ నాఖ లోఔ వాసీ! న్న ఫదిరింపులకు బమ డు వారిచట ఎవరును లేరు. బీయమ లుకుట అపుమ. భహా వీరుడగు
ధనుంజయున్న జంపుట ఄంత స్తలువను కొంటివా? న్నకు మందు వచిేన ఄగిన సయమ ఏమామ? మాయావి సయ శ్రరు
ా డు
ఏభైనాడు? న్నకును వారి ఖతి టటఔ మందే న్న వివయమ తెలు వలె.’’
‘‘బీయమలా... నావి బీయమలా...’’ హుంఔరించాడా వమకిత.
‘‘శుషు వాగా
ధ నమ` లఫధ రసంఖమ బీయమలనడు ఄనవసయపు గొపు పొవు నైజమ నాది కాదు. నేను మిత భాషిన్న.
ఄయినను... ఔ అడప్లాను ఄడు
ా ట్ల
ట కొన్న నాఖ లోఔమ దనుఔ రానంచిన ఇ రాకుమారుడు సిగిావలె. వీరుడకి తోడు
ఄవసయమా...’’ యచే గొటేట విధంగా మాటా
ా డాడతను. ఄతడ ఈదేదశం ఄయథభై చిననగా నవిాంది బద్వ
ర దేవి.
‘‘న్నవు మిత భాషివి ఖద్వ. ఄధిఔ రసంఖమేల? చాట్లన కాట్ల వేమ వచిేన న్నకు లేన్న సిగు
ా మాక్షల? న్న వివయమ తెలు
బమమేల?’’
‘‘బాలికా... తెలిమదు, నా గురించి మీకు తెలిమదు.’’
‘‘తెలిమ జభనే ఄడుగు చుంటిన్న ఖద్వ.’’
‘‘న్నవు నాై భంత్య ఔట్ల
ట ను విప్ జూడుమ. ఄపుడు జద... తృటిలో మీ యిరువురి పా
ర ణమలు త్మసద.’’
‘‘న్నవంతటి సభరు
థ డవన్న నాకు తెలుస్త గాన్న అలసమభదియేల? న్న నాభ ధ్యమ మేమి? న్నఔసలు నాభ ధ్యమమననద్వ లేఔ నాఖ
రాజుకి ఎవరూ దయఔఔ నాఖ లోఔ భందలి ఄనాభకుడ వెైన న్ననున ంప్ంచినాడా?’’ యచే గొటిటంది. ద్వంతో రోషం మంచు కొచిే
హుంఔరించాడా వమకిత.
‘‘అయ్... ఎంత మాటంటివి బాలికా... నేను ఄనాభకుడనా. నననవయనుకొంటివి? పేరు లేన్న బీరువు ననుకొంటివా? నేను
నాఖలోఔ రమకండ, మాత ఔదు
ర వ తనయుండ, తక్షఔ సొదరుండ, ఔరోుటఔ నాభథేయుండ.’’ ఄనరిచాడు.
ఄంత వయకు పేరక్షకున్నలా చూసూ
ు న్నవచునన ధనుంజయున్నకి కోం హదు
ద ద్వటింది. వెంటనే వింటిన్న సంధిసూ
ు ` ‘‘న్నవు ఏ కుండవెైన
మాక్షమిరా దూరా
త . ఇ క్షణమే న్న శయమను కండంచి మీ నాఖ రేడుకి కానుఔ జేసద.’’ ఄనరిచాడు.
రమాదం ఖయహంచి వెంటనే ఄతన్నన వారించింది బద్వ
ర దేవి` ‘‘రభూ! అవేశమ వలదు. వచిేనది శత్మ
ఱ వెైనను వారి దదరికాన్నన

భనం గౌయవించ వలె. కురు సంగా
ఱ కాాన వుననను వారిన్న నభసాుయ బాణమతో ఄరు
ు నులవారు
య భమన కురు దదలు శత్మ
గౌయవించ లేద్వ? వచిేన వాడు సామానుమడు గాదు. తక్షకున్న సొదరుడు ఔరోుటకుడు’’ ఄంటూ హెచేరించి, ఔరోుటకున్న జూచి
వినమంగా` ‘‘పూజుమ, పురాణ రసిదు
ధ లు, మాతృవాఔమ రిపాకులు, భహా శకితవంత్మలగు ఔరోుటకుల వారికి సవినమంగా బద్వ
ర
దేవి రణమిలు
ా చుననది’’ ఄంటూ మోకాళ్ళ మీద కూచున్న రణ్యభం చ్చసింది. ఄంతే`
ఄంతటి ఔరోుటకుడు కూడ`
బద్వ
ర దేవి బుదిధ చాత్మరామన్నకి వినమ విధ్యమతలకు పులకించి పోయాడు. రసనునడయామడు. వెనఔ మందు అలోచించకుండా
వెంటనే` ‘‘ధీరా
ఘ యుషాభన్ బవ. భనో భీషట సిదిధయస్త
ు . ఔళ్ళమణ భస్త
ు . లెమభ బాలికా. న్న మడల రసనునడనైతి’’ ఄంటూ
అశ్రయాదించ్చసాడు.

‘‘ఔృతజుురాలిను సాామీ’’ ఄంటూ లేచి న్నలఫడంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄయితే అసమమేల? నను ఫంధించి వుంచిన భంతఱ ఔట్ల
ట విపుమ. వచిేన న్న మగించు కొన్న పొమద. మా రేడుకి మాటిచిే
వచిేతి ఇ యువ రాజున్న ఔడ తేరిే వత్మ
ు నన్న.’’ ఄనడగాడు ఔరోుటకుడు.

‘‘ఄదేమి భహాశయా... మా టా రసనునడవెైతివి ఖద్వ!’’

‘‘ఄవును. న్న టా మాతఱమే రసనునడనైతి. యువ రాజు టా గాదు.’’

‘‘బాగు బాగు. మీ గురించి తెలిసీ మిమభ నమభట నా తపు.’’

‘‘అహాాఁ! నా గురించి తెలియునా? ఏమి తెలియు?’’

‘‘ఆచిేన మాట తపు వారు, మోస కారి, ఔటిమన్న తెలియు.’’

‘‘ఏభంటివి? మాట తప్తినా... ఔటినా? ఇ న్నంద్వలామలేల?’’

‘‘న్నంద కాదు, సతమమే. ఈతుమరాలయిన సవతి వినతను ఒడంచి తనను ద్వసిన్న చ్చస్త కొనుటకు మీ తలిా ఔదు
ర వకు తక్షకుండు
న్నవును సహఔరించ లేద్వ? తలిా ద్వసమ విమకితకి ఖరుడుడు దేవతలతో పోరాడ ఄభృతమ తెచిేనది న్నజమ కాద్వ? తన మాట
వినన్న తన సంతతి నాగులను ఖరుడులకు అహాయం ఔభభన్న మీ తలిా ఔదు
ర వ శప్ంచినది న్నజమ కాద్వ? మీ తలిా వాయసతామే
మీకును వచిేనది. ఄందుక్ష ఆచిేన మాటను అశ్రయాచనమను ఆంత లోనే భయచి మాటాడుచునానరు.’’

‘‘వన్నతా... ఔ నాటి విషమమ ఆపుడేల? ఄనవసయమగా నామీద న్నందలేమకుమ. ఆంతకూ న్నవేభందువు? నేనేమి ఔటమ
జేసినాను? నేనేమీ మాట తప్తిన్న?’’

‘‘ఆపుడే ఖద్వ నను భనసారా అశ్రయాదించినారు. భనోభీషట సిదిధయస్త
ు `ఔళ్ళమణభస్త
ు మన్న. ఆంత లోనే భయచితిరా?’’

‘‘లేదు బాలికా! నా వచనమ వృధా కాదు.’’

‘‘కాఔ ఏభగును? నా ఔున యువరాజు ధనుంజయుల వారు లేకునన మీ అశ్రయాచనమ ఎట్లల పలించు?’’

‘‘ఄయథమ గాకుననదే... ఏమి మీ సంఫంధమ?’’

‘‘రణమ ఫంధమ. నా భనోభీషటమ వీరిన్న ండాయాడుట. వీరే నా ప్రయుడు, సఖుడు, నా పా
ర ణమ, నా సయాసామ. మా పేరభ
పలించి వివాహమ గాకునన మీ వాకుు ఎట్లల పలియించు? వీరిన్న ఔడ తేరుేటమనన ఄది మీరు మాట తపుటయే ఖద్వ?’’

అ మాటలు విన్న ఔు సారిగా విభా
ర ంతి చెంద్వడు ఔరోుటకుడు. ఄటి గా
ా న్న వారిదదరూ పేరమికులన్న ఄయథం గాలేదు. ఇ విషమం
తెలీఔ అశ్రయాదించ్చసాడు. తనను పొగిడ మందు గానే అశ్రరాాదం పొంది ఆరుకున ఫటిటంది. ఆపుడు ధనుంజయున్న ఔడ తేరుేట
మట్ల
ా ?
తనను మాటలతో భబమ టిట మందు కాళ్ళకు ఫంధం వేసిన బద్వ
ర దేవి చాత్మయమమనకు ఔ రఔు కోమ, భరో వంఔ నవుా
కూడ వచాేయి. త్మరా అశ్రయాదించ్చసాడు. ఆపుడేమి చ్చమఖలడు? అశ్రయాదించాడు గాఫటిట అభ ప్రమ సఖున్న ఄంతమ చ్చమ
జాలడు.
‘‘ఒహో... గొ చిక్షు వచిేనది ఖద్వ... న్న భంతఱం తోనే కాదు, మాటల తోనూ నను ఫంధించి న్నససహాయున్న జేసితివమాభ.
ఄయిననూ న్నను భచిేతి. న్న వంటి శకిత వంత్మరాలయిన ధీయ వన్నత ఔునుండ ఇ ఄదృషటవంత్మడగు పూరా
ణ యుషుున్న ఏ అద్వ
బాధిందు. ధనుంజయా! న్నను ఔడ తేయే వచిేన ననున భన్ననంచు.’’ ఄనానడు.

‘‘ఄంత మాట వలదు. మీరు దదలు. ఆవే నా రణ్యభమలు.’’ ఄంటూ ఄపుడు నభసురించాడు ధనుంజయుడు. ఆరువురిన్న
ఔలిప్ దీవించి` ‘‘మీరు మీ లక్షమమన విజయులెై సంతోషమన ఈందురు గాఔ... నేను పోయి వచెేద... కాన్న...’’ ఄంటూ అగి
పోయాడు ఔరోుటకుడు.

‘‘కాన్న... సందేహమేల? చెండ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘మా రభువులకి మాట యిచిే వచిేతి గాన్న ఆచట విపలభైనది. ఏదో ఔ ద్వన్నన్న కాట్ల వేసి పోవలె... ఎచట కాటందుకోవలె
వచింపుమ.’’ ఄనడగాడు ఔరోుటకుడు.

‘‘ద్వన్న కింత అలోచనందుకు? భంతఱ ఔట్ల
ట విదను, ఇ గుటట వంచన న్నటి చెలభ వదద యంభా వృక్షమలుననవి, ఔ ద్వన్నన్న

కాటందు కొన్న పో వచుేను.’’ ఄంటూ సూచించింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘యంభా వృక్షమా...?’’ ఄంటూ ఖ్ఖనునడై చూసాడు ఔరోుటకుడు.

యంభా వృక్షభంటే ఄయటి చెట్ల
ట .

యంబమ ఄంటేనే ఄయటి. ఄయటి బోద వంటి ఉరువు ఔలిగినది కాఫటిట ఄసయ భాభలో
ా కాభను యంబ ఄనానరు. ఄలాగే నయ
నారామణులో
ా సాకాాత్త
ు నారామణున్న ఉరువు నుంచి ఈదబవించిన భహా సౌందరామవతి కాఫటిట భరో ఄసయ భాభను ఉయాశ
ఄనానరు. కావున`
బద్వ
ర దేవి సూచించినట్ల
ట తను ఄయటి చెట్ల
ట ను కాటేస్తు ఏభవుత్మందో ఔరోుటకున్నకి తెలుస్త. ఄయటి పీచులో తన కోయలు చికుు
ఫడ తల వెనకుు త్మస్తకో లేడు. ఇ లోన తన విషాగినకి ఄయటితో బాట్ల తనూ కాలి బూడదయేమ రమాదం వుంది. బద్వ
ర దేవి
మందు చూపును భచుేకుంటూ`

‘‘తరుణీ! ఄబమ మిచిేతి ఖద్వ. ఆంఔనూ బమమేల? నా నుంచి మీకు ఏ రమాదమూ గటిలాదు. నను నమభ. న్న సూచన సరి
కాదు. నా దదరిఔమను గాయవించి భరో మాయామ జపుమ.’’ ఄనానడు.

‘‘సరి... భంతఱ ఔట్ల
ట విపుచునానను. ఇ గుటట దిగిన ప్భభట మాయామన మందుగా న్నకు ఏ భృఖమ ఎదుయైన ద్వన్నన్న
కాటందుకొన్న నాఖ లోఔమ పోవచుేను.’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

ఏదో భంతఱం ఠంచి గాలిలో యండు సారు
ా వూదింది ఄంతే` ఄంత వయకు ఔరోుటకున్న ఫంధించి వుంచిన భంతఱ ఫంధం విడ పోయి
స్తాచఛ లభించింది.

ఔరోుటకుడు చిరు నవుాతో మందు కొచిే చ్చమతిు ఆరువురిన్న అశ్రయాదించాడు. ప్భభట సయ రూంగా మారి వేఖంగా గుటట
దిగువకు వెళ్ళా పోయాడు.

అ విధంగా ఔరోుటకుడు న్నషుళమించాఔ భూతం గృతాచి కావలి తిరుగుత్తండగా మిగిలిన రాతిఱ ధనుంజమ బద్వ
ర దేవిలు
న్నశేంతగా భండం మీద న్నదర పోయారు.

*************************************

ఄది నాఖ లోఔ రాజ భందియం.

నాఖ రాజు భహా దుభడ ఄంత యంగిఔ సమావేశ భందియం. ఄఔుడ నాఖ రాజు మందు తల వంచుకు న్నల ఫడ వునానడు
ఔరోుటకుడు. యతన గిరి యువ రాజు ధనుంజయున్న జంపుటకు పోయి అ న్న చ్చమ లేఔ భయలి వచిే తన ఄశఔతతను తెలిమ జేసి
తల వంచుకునానడు.
వింధామ సానువుల నుండ ఄంత కియతమే నాఖ లోఔం చ్చరుకునన ఔరోుటకుడు నేరుగా రాజ దయశనాయథం వచాేడు. అ సభమంలో
ఔరోుటకున్న స్దరుడు తక్షకుడు ఄఔుడ వునానడు. ఆంకా నాఖలకు దద వాస్తకి, శంఖు పుతిఱ తండర శంకచూడుడు, ఆంకా
శంకుడు, భహా శంకుడు, గుళ్ళకుడు జత్మ
ు ల మారిగా పేరు పొందిన మాయావి భహా గుళ్ళకుడు మొదలగు నాఖ లోఔ
రమఖులంతా ఄఔుడే అసీనులయి వునానరు.
నాఖ రాజు వదనం ఖంభీయంగా వుంది.

ఄట్ల యిట్ల చారు
ా చ్చస్త
ు నానడు.

ఔరోుటకుడు కూడ విపలుడై భయలి వచుేట ఄతన్నకి నభభ శఔమం గాకుండా వుంది. దివమ నాఖ భణ కోసం ధనుంజయుడు నాఖ
లోఔం వయకు రాఔ మందే ఄంతం చ్చయాలనన తన లక్షమం నయ వేరేట్ల
ట ఔన్నంచటం లేదు. ఈననట్ల
ట ండ అగి ఄందరి వంఔ న్నశతంగా
చూసాడు.
‘‘ఆది యేమి విరీతమో తెలిమ కుననది. ఔ మానవున్న జంపు వీరుడే భన నాఖ లోఔమన ఔయవెైనాడా? ఔరు కాదు యిదదరు
కాదు, పోయిన వారు తిరిగి రాలేదు. ఔరోుటకుడంతటి వాడే చ్చత గాఔ యిదో... రిఔత హసుమల భయలి వచిే భన మందు శయమ
వంచి న్నలుచునానడు. ఏమి చ్చమ వలె. ఆఔ ఈపేకిాంచి లాబమ లేదు. సామమఖ నేనే వెడలి అ మానవాధమన్న భట్ల
ట ఫటిట
వచెేద.’’ ఄనానడు అవేశంగా.

‘‘తపు భహా ద్వభ!’’ ఄంటూ నాఖ రాజు మాటలిన వెంటనే కండంచాడు వృదు
ధ డైన వాస్తకి.

‘‘న్న ఄభిపా
ర మమ తపు. న్న లుకులు సరి గాదు.’’ ఄనానడు తిరిగి తనే.నాఖ లోఔం లోన్న వృదు
ధ లలో ఔడు, రమకడైన వాస్తకి
మాటలను గురు వాఔమంగా భావిసాుయంతా. ఎదిరించ్చ సాహసం చ్చమరు. ఄయితే తను నాఖ లోకాధి తి గాఫటిట వాస్తకి తనను
తపు ఫటటడం భహా దుభడకి నచే లేదు.

‘‘ఏభంటిరి వాస్తకి దేవా! నా ఄభిపా
ర మమ తందురా? నా లుకులు సరి కావా?’’ ఄనడగాడు వెంటనే.

‘‘మమాభటిక్ర కాదు భహా ద్వభ. మానవుల ై ఇ తేలిఔ ఄభిపా
ర మమ ఏలాగున ఏయడనది న్నకు? మానవాధమన్నఖ న్నవు
రిఖణంచుట సరియా? మానవులలో భహన్నయు ఎందరు లేరు?

నాడు ఈలూచి వరించి ఫబు
ర వాహనున్నకి జనభ న్నచిేనది

మానవ శ్వయషు
ట డైన ఄరు
ు నున్న వలన గాద్వ? వీరులను గౌయవించుట భన నాఖ లోఔ సాంరద్వమమే ఖద్వ. ఖతమన భన నాఖ
లోఔమను దరిశంచిన మానవ వీరుల గురించి భయచితివా? ధనుంజయున్న రాఔ న్నకు నచేనంత మాతఱమన ఄతడన్న
మానవాధమడన్న న్నందించుట పాడ గాదు.’’ ఄంటూ హతోదేశం చ్చసాడు వాస్తకి.

అ హతవు నాఖ రాజుకు రుచించ లేదు. ఄయిషటంగా మకం మడుచుకునానడు.

‘‘ఖతమ గూరిే చయే ఏటికి భహోదయా! భన చయే వయత మానమను గూరిే ఖద్వ!’’ ఄనానడు.

‘‘ఄయిన నేమి? వయత మానమన సాంరద్వమమ మారినవా లేఔ చరితఱ మాసి పోవునా. ఔ వీరున్న చులఔన జేసి వెడలి న్నవునూ
బంఖ డన ఄది న్నకు ఎంత ఄవమానమో వూహంచితివా? ఄదియును గాఔ`

ధనుంజయున్న వెంట ఄతన్న మిత్మ
ఱ డైన బాలకుడు ఎవరో యక్షణగా వచుేచునానడన్న, ఄతడు శకితవంత్మడైన భంతఱ గాడన్న వింటి...’’

‘‘క్షమించండ భహోదయా’’ ఄంటూ వాస్తకి మాటకు ఄడు
ా వచాేడు ఔరోుటకుడు. ఏమిటననట్ల
ట చూసాడు వాస్తకి.

‘‘ధనుంజయున్న మిత్మ
ఱ డు బాలకుడు కాదు, పురుష వేషమ లోన్న బాలిఔ. యుఔత వమస్తస తరుణ. ఄమిత సౌందయమ వతి.
నేనాభను దఖాయగా జూచితి, సంభాషించితి. భహా తెలివెైనది.’’ ఄంటూ వివరించాడు. ఔరోుటకున్న మాటలకు ఔు సారిగా న్నవెాయ
పోయాయంతా.
నాఖ రాజు అశేరామన్నకి ఄంత్మ లేదు.

నాగాల ఒజో కు
ా దర విద్వమ రయోగాన్నన తిప్ కొటిటనది ఔ యువతియా! ఄతివలకు ఄంతటి శకిత ఎలా ఄబిఫనది? నాఖ రాజే
కాదు, ఄచటి రమఖులందరి భది లోను ఆవే అలోచనలు స్తడ తిరుగుత్మనానయి.

‘‘ఏభంటివి ఔరోుటకా! ఄతడు ఄతడు కాద్వ? అభయా? న్నజమగా అభ యేనా?’’ నభభ లేనట్ల
ట ఄడగాడు నాఖ రాజు.

‘‘నేను చెపునది న్నజమ రభు. అ బాలిఔ పేరు బద్వ
ర దేవి. భహా మేధావి, చురుకైనది. అభ భంతఱ శకితకి తిరుగు లేదు. ఄగినకి
వాయువు తోడైనట్ల
ట బద్వ
ర దేవి ధనుంజయున్న చెంత ఈండగా ఄతడన్న ఎవరూ ఏమీ చ్చమ జాలరు. అైన వారిరువురు
పేరమికులు. ఆది చాలదననట్ల
ట వారికి యక్షణగా ఔ భూతమ కావలి కాయు చుననది. ద్వన్న పేరు గృతాచి. అ భూతం గుటట ైకి
పోకుండా ననన న్నరోధించునపుడు జరిగిన యుదధంలో నాకు తగిలిన గామమలు ఆంఔను బాధించు చుననవి.’’ ఄంటూ తెలిపాడు
ఔరోుటకుడు.

అ మాటలు వింటూ ఔు సారిగా న్నశశఫధభై పోయాయంతా. ఔ అడప్లాకు ఆంతటి భంతఱ శకిత ఎలా సిదిధంచినది? త్మవరంగా
అలోచిస్త
ు నానడు తక్షకుడు. ఏదో సందేహం ఏయడ ఔు సారి ఔనులు మూస్త కొన్న ఄంతర్ దృషిటలో బద్వ
ర దేవి గురించి
ఄవలోకించాడు. తిరిగి ఔళ్ళళ తెయవ గానే` ‘‘ఆపుడు తెలిసినది. అభ సామానుమరాలు కాదు’’ ఄనానడు.

‘‘ఄనగా ఄయథమేమి?’’ వెంటనే ఄడగాడు నాఖ రాజు.

‘‘ఔపుడు భహా భంతఱ వేతు మగు ఄగినబటా
ట యకున్న వంశమన జన్నభంచినది అభ. తండర ఄరుణ బటా
ట యకుడు’’ ఄంటూ
బద్వ
ర దేవి గురించిన వివయమలు చెపాడు తక్షకుడు. ఄంతే కాదు, తన వంశ మూలభగు ఄగిన బటా
ట యకున్న అశమ సాధన కోసం
ఔంఔణ ఫదు
ధ రాలయి ధనుంజయున్న వెననంటి వస్త
ు ననదన్న కూడ తెలిమ జేసాడు.

సాలోచనగా తల ంకించాడు నాఖ రాజు. అ చయే ఆంకా కొన సాగేదేమో గాన్న ఆంతలో నాఖ రాణ క్రరితభతి హడా వుడగా అ
భందియంలో ఄడుగు టటడంతో చయే ఄంతటితో అగి పోయింది.

రాణ క్రరిత భతి వసూ
ు నే ఔళ్ వళ్ డుత్త బయత నాఖ రాజు వంఔ చూసింది` ‘‘రభూ! మీ రాచ కాయమమ ఔున ఫటిట ఔ రి ఖృహ
విషమమ జూచుట భంచిది’’ ఄంది.

‘‘ఏభంటివి దేవీ... ఖృహమన ఏమి జరిగినది?’’ వెంటనే ఄడగాడు నాఖ రాజు.

‘‘తభకు తెలిమద్వ రభూ? భన గారాల టిట ఈలూచీశారి ది దినమల కియందట వింధామటవికి విహాయమనకు వెళ్ళళనది. ఆంత
వయకు తిరిగి రాలేదు. వెంట వెళ్ళళన చెలి ఔతిుయు నలుగురూ సంంగి వన భందు సంచరిస్త
ు నానయన్న ఆపుడే తెలిసినది. వారితో
యువరాణ లేదట. ఏమి జరిగినదో తెలిమఔ ఔలవయ డుచుంటిన్న.’’ ఄంది క్రరిత భతి.

‘‘ఔలవయమేల దేవీ. భన మదు
ద ల తనమ భదీమ వాయసతామను, గుణమను పుణకి పుచుేకుననది. ధైయమ సాహసమలు
అభ సొంతమ. మానవుల వెైపు ఔననతి జూడదు.

ఄయిననూ అనాడే వన విహాయమనకు వలదన్న వారించితిన్న. న్నవే ఖద్వ ఇ త్తరికి ఄనుభతించభన్న కోరితివి. ఆపుడీ అందోళ్న
యేమిటి? ఏమి జరిగినదో చెలి ఔతెును బిలిప్ంచి విచారించెదమ గాఔ.’’ ఄంటూ ఄంత వయకు చయేలో పాలొ
ా నన దదలందరిన్న
ంప్ంచ్చసాడు నాఖ రాజు.
ఄటి ఔపుడు` ఈలూచీశారి

చెలిఔతిుమను బిలుచుకు యభభన్న కొందరు రాజ బట్లలను సంంగి వనాన్నకి ంప్ంచాడు.

త్తరున బాల భానుడు తొంగి చూస్త సభయాన్నకి ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్నలు వింధామ సానువులో
ా న్న భహా థంలో ఈతుయంగా
చాలా దూయం వచ్చేసాయి. భరో యోజన దూయం మందుకు పోతే వింధమ యాతాలు ద్వటి హెైహమ రాజమ భూభాఖంలో
రవేశసాుయి.

వేకువనే లేవగానే మఖాలు ఔడుకుున్న భండం నుండ ఫమలు దేరునపుడు భూతం గృతాచి విషమం వచిేంది. బద్వ
ర దేవి
భూతాన్నన ప్లిచి ఄడగింది` ‘‘ఏమి! న్నవు యిచటనే వుందువా? మాతో వత్మ
ు వా?’’ ఄన్న.

‘‘నేన్నపుడు న్న యాజా
ు ఫదు
ధ రాలిన్న తలీా. నేను మీ తోనే వత్మ
ు ను. మీ అనతి నయ వేరు
త ను. కాన్న... నాకు రుధియమ.. మానవ
రుధియమ కావలె.’’ ఄంది వినమంగా భూతం.

‘‘మాతో వచిేన న్నకు ఔడుపాయ మానవ రుధియమ లభించదు. కాన్న ఄతి తాయలోనే ఔ భహా సంగా
య భమ గటిలానుననది. అ
సంగా
య భభందు నరుకుు చచ్చే వీరుల రుధియమతో న్నకు గొ విందు భజనమే లభించ ఖలదు. ఄంత దనుఔ న్నవు భృఖమల
రుధియమ తా
ఱ గి మాతో ఈండ ఖలిగితే నా ఄబమంతయమ లేదు. న్నవును మాతో రావచుేను’’ ఄంటూ సూచించింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄట్లలనే తలీా. మీకు సామ డనట్లల నుండు, ఄట్లలనే భహా సంగా
య భమన నా రుధియ ద్వహమను త్మయ ఖలదు. నేనును మీ

వెంట వత్మ
ు ను.’’ ఄంది భూతం.

అ భూతం తెచిేన చఔుటి పలమలను అయగించి ఄశాాలనధిరోహంచారు ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు. భూతం గృతాచి ఄదృశమ
రూపాన భచేల గుయయం మీది తోలు సంచిలో విశాయంతిగా డుకుంది. ఄశాాలు గుటట దిగి రుగు అయంభించాయి.

అ విధంగా సూరోమదమ పూయామే రయాణంలో వునన ధనుంజమ బద్వ
ర దేభలు సూరుమడు తొంగి చూస్త సభయాన్నకి చాలా
దూయం వింధమ యాతాలను ద్వటేసారు. ఇ లోల ఄట్ల నుంచి వస్త
ు నన వయతకుల గుంపు ఔటి ఎదుయైంది. బాట సారులు కొందరు
ఏవో శవాల గురించి అశేయమంగా చరిేంచు కొంటూ పోత్తండటం కూడ విన్నంచింది. అ శవాలు ఏమిటో ఎఔుడునానయో కూడ
వివరాలు తెలీదు.

దిన ఔరున్న ఄరుణ కియణ్యల కాంతి వింధామటవి ఄంతటా రుచుకుంది. కు
ా ల కిలకిలా రావాలు భృగాల ఄరుపులతో ఄడవంతా
సందడగా వుంది. యాత సానువులో ఎఔుడ నుంచో ఏనుగు ఫవంకాయ రావం విన వస్ుంది. శ్రతల గాలులు అహాాద ఔయంగా
వీస్త
ు నానయి.

ఔయభంగా`

వింధమ సానువు చివరి యాత ంకితన్న కూడ ద్వట్లత్మనానయి ఄశాాలు. ఄలా ద్వట్ల త్తండగా ఎగువన కొంత దూయంలో బాట
సారుల గుంపు ఔటి మకుు మూస్తకున్న ఎడభ రఔుఖ చెట్ల
ట కిందకు బమం బమంగా చూసూ
ు ఫదరి వడ వడగా రుగు త్మసి
వసూ
ు ండటం చూసి ధనుంజమ బద్వ
ర దేభలు అశేయమ పోయారు.

ఄంతకు మందే ఎగువన వసూ
ు ండగా శవాల గురించి విన్న వునానరు గాఫటిట బాహుశ అ చెట్ల
ట కిందే శవాలు

ఈండొచేన్న

వూహంచారు. అ వృకాాన్నన సమీప్ంచగానే ఄశాాలను నభభదించారు. ఔటి కాదు యండు కాదు`

అరుగురు వమకు
త ల శవాలు ఄఔుడ ఄడా దిడాంగా డ ఈబిఫ వునానయి. ఄఔుడ ఎలాంటి యుదధం గాన్న పోరాటం గాన్న జరిగిన
గురు
త లు లేవు. వారి అయుధాలు యలో
ా నే వునానయి. శవాల వంటి మీద చినన గామం కూడ ఔన్నంచటం లేదు. కాన్న కాలి
పోయినట్ల
ట శవాన్నన నలాగా మాడ పోయి వునానయి. అశేయమ ఔయభగు విషమం ఏభంటే` ఄటవీ పా
ర ంతం గాఫటిట శవం దరికితే
చాలు భృగాలు, కు
ా లు పీకుు త్మనేసాుయి. ఄలాంటిది ఔు పా
ర ణ కూడ శవాలను మటటఔ పోవటం విసభమం గొలుపుతోంది. ఆదే

విషమం బద్వ
ర దేవిన్న ఄడగినపుడు అభ చెప్న సమాధానం ధనుంజయున్న విసభయాన్నకి గురి చ్చసింది.

‘‘సందేహం లేదు రభూ! వీయందరూ పామ కాట్లతో భయణంచారు. ఔటి కాదు యండు కాదు, ఄనేఔ విషనాగులు మూకుభభడగా
వీళ్ళ మీద ద్వడ చ్చసి వుండాలి. భృత దేహాలు బమంఔయ విష త్మలమం ఄయి పోయాయి. ఄందుక్ష కు
ా లు గాన్న భృగాలు గాన్న
శవాల జోలికి పోలేదు.’’ ఄంది.

తన భచేల గుయయం దిగింది బద్వ
ర దేవి. తనూ ఄశాం దిగాడు ధనుంజయుడు. శవాలు కుళ్ళటం మొదలెై దురాాసన
అయంబభైంది. ఫహుశ యండు లేద్వ మూడు రోజుల కియందట వీళ్ళంతా భయణంచి వుండాలనుకుంది బద్వ
ర దేవి.

మకుుకు గుడా చుట్ల
ట కొన్న దురాాసన తఖలకుండా గాలి వాట్లకు ఎగువన న్నల ఫడ శవాలిన రిశ్రలించారు. లెఔు టిట నట్ల
ట
అరుగురు వునానరు వాళ్ళళ. బద్వ
ర దేవి త్మవరంగా అలోచిస్ుంది. సహామదిర మీద ద్వడ చ్చసింది అరుగురు, మాళ్వ సరి హదు
ద వదద
కాపు వేసి బలా
ా తకుడకి చికిున వాళ్ళళ అరుగురు. ఆపుడఔుడ చచిే డునన వాళ్ళళ అరుగురు. వీళ్ళళ మూడో ఫృందం కాదు
ఖద్వ!

బద్వ
ర దేవి ఔ పొడవాటి కొమమ మఔును ఄందుకొన్న శవాలకు భరింత దఖాయగా వెళ్ళళంది. కొమమతో లేప్ వాళ్ళ చ్చతి భణ ఔట్ల
ట ను
రిశ్రలించింది. శవాలు నలాగా మాడ పోయినా భణ ఔట్ల
ట మీది యఔులు విప్న డేఖ గురు
త ను ఖభన్నంచగానే బద్వ
ర దేవి సందేహం
త్మరి పోయింది. ధనుంజయుడు కూడ చూసాడు. అనుమానంతో చుటూ
ట చూసింది బద్వ
ర దేవి. బాటసాయి ఎవరో మేతలేఔ ఛసాుమన్న
జాలి డ హత్మల తాలూకు ఄశాాల ఫంధనాలు తెఱంచినట్ల
ట నానరు. ఄవి సమీం లోనే తిరుగాడుత్త చిేఔ మేస్త
ు నానయి. ఄవి
యతనగిరి రాజ చిహనం ఔలిగి వుననందున వాటిన్న త్మస్తకు పోవటాన్నకి బమ డ వుంటారు. ఄదియును గాఔ అ రదేశం సయ
భూమి గావచుేననన బమంతో వేగియం మందుకు సాగి పోయి వుంటారు.

హత్మలంతా ఈ సైనామధకు
ా డు బాహీాకున్న సొంత గూఢచాయ విభాగాన్నకి చెందిన వారు. సందేహమే లేదు. వీళ్ళళ వింధామటవిలో
ఎఔుడో ధనుంజయున్న కోసం కాపు వేసి వుంటాయన్న మందుగా వూహంచిందే. ఄయినటిక్ర వాళ్ళళ ఆఔుడే ఎదురు చూస్త
ు ండటం
విష సరాలు ద్వడ చ్చసి వీళ్ళన్న హత మాయేటం ఄయథం గాకుండా వుంది. ఄవి ఎందుక్ర న్న చ్చసాయి? ఏమి జరిగి వుంట్లందన్న
అలోచిస్త
ు నన బద్వ
ర దేవి దవుల మీద ఈననట్ల
ట ండ నల వంఔలా భరిసింది ఔ చిరు నవుా.

‘‘ఏభైనది బద్వ
ర ! అ దయహాసమేటికి? వీయంతా బాహీాకున్న భనుషున్న ఄయథభైనది గాన్న వీళ్ళ భయణమ ఔడు విచితఱమఖ నుననది.’’
ఄనడగాడు ధనుంజయుడు.

బద్వ
ర దేవి మసి మసిగా నవిాంది.

‘‘ఆందులో విచితఱమేమియు లేదులే రభూ!’’ ఄంటూ తన ఄశాం వెైపు ద్వరి త్మసింది.

‘‘ఆది విచితఱమ కాదందువా?’’ అభను ఄనుసరిసూ
ు ఄడగాడు.

‘‘కాదంటిన్న ఖద్వ. మీకు కావలసిన వారే మీ మేలు కోరి మీ శత్మ
ఱ వును హత మారిే వుందురు.’’

‘‘ఏమి ఇ వింత! ఆచట నాకు కావలసిన వారు ఎవరునానయన్న?’’

‘‘ఈండయే వుంటారు. తిన బోత్త రుచి ఄడుఖనేల? ఫమలు దేయండ.’’ ఄంటూ తన భచేల గురా
య న్నన ఄధిరోహంచి ఔళ్ళళలు
ఄందుకుంది బద్వ
ర దేవి.

ధనుంజయుడు తన శ్వాతాశాం ఖరుడ నధిరోహంచి ఔళ్ళళలు ఄందుకున్న ఄశాాన్నన ఄదిలించాడు. ఎంత యోచించినా బద్వ
ర దేవి
మాటలు ఄతన్నకి ఄయథం కావటం లేదు. ఇ లో స్తమారు ది దినాలుగా ఎవరి కోసభైతే ఄచట బాట ఔున పూ పొదలో ఎదురు
చూస్త
ు నానరో అ ధనుంజయున్న దూయంగా వుండగానే గురితంచారు నాఖ లోఔ యువ రాణ ఈలూచీశారి, శంఖు పుతిఱ యిరువురూ.
చెట్ల
ట వదద అఖటం కూడ చూసారు. ఈలూచీశారి అనంద్వన్నకి హదు
ద లేదు.

ధనుంజయున్న గురితంచారు గాన్న ఔున భచేల గుయయం మీది పురుష వేషంలో బద్వ
ర దేవి ఎవరో ఄయథం కాలేదు. ఄతడవరో
బాలకుడనుకునానరు. ధనుంజయుడు ంటరిగా ఈంటేనే ఈలూచీశారి ఄతన్నన ఔలుస్తకో ఖలదు. ఔున భరో పురుషుడుండగా
ఎలా మందుకళ్ళళది.

‘‘ఄతా
ు ! ఆపుడేమి చ్చమ వలె?’’ ఄంటూ బేలగా తనను ఄడుగుత్మనన ఈూచీశారిన్న చూసి నవిాంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఇ సంకోచమేలనభభ ఈలూచి. పేరమికులకు సిగు
ా బమమ ఈండవంటారు ఖద్వ. ఄవి న్ననున వదిలినట్ల
ట లేదే. ఎదురు చూసిన
శుబ గడమలు రాగానే ఆలా ఫదురు యేల?’’ ఄంది

‘‘ఆది ఫదురు కాదులే ఄతా
ు . ధనుంజయుల వారి ఔున భరో పురుషుడునానడు. వారి మందుకలా పోఖలను?’’ ఄంది
ఈలూచీశారి.

‘‘న్నవు పోనవసయమ లేదు. జఖదేఔ స్తందరివి న్ననున వెత్మకుచూ తనే వచుేను. ఏదో విధమఖ అ బాలకుడన నేను అదను.
న్నవు తారితమఖ కొంత దూయమ ఎఖవకు పొమభ. బాట ఔునునన పొనన చెట్ల
ట కియంద ఄతడ రాఔ కోసం ఎదురు చూడుమ.
పొమభ.’’ ఄంది శంఖు పుతిఱ. వెంటనే ఈలూచీశారి తన సహజ రూభైన శ్వాత నాగుగా మారి బియ బిరా ఎగువకు వెళ్ళళ పోయింది.
ఆఔ ధనుంజుయున్నకి ఎదురు వెళ్ళళటకు ఆట్ల ఫమలు దేరింది శంఖు పుతిఱ.

*****************************

ఄశాాలు జమగా రుగు త్మస్త
ు నానయి.

తన సంశమం త్మయఔ ఈకిురి బికిుయవుత్మనన ధనుంజయుడు బద్వ
ర దేవి వంఔ చూసాడు. ‘‘దేవీ! యోచన మందు న్నమంత చురుకు
దనమ నాకు లేదు గాన్న అ శవాల గుట్ల
ట వివా? నాకు కావలసిన వారే అ న్న జేసి నాయన? ఎవరు వారు?’’ ఄనడగాడు.

మసి మసిగా నవిాంది బద్వ
ర దేవి.

దిన ఔరున్న సిడ కియణ్యలకు భరింత శోభామమానంగా రకాశస్ుంది అభ మఖాయవిందం. అభ ఖడాల ఄధరాల మీద
మరిప్ంచ్చ దయ హాసమనకు భరింత ఈడుకుునానడు ధనుంజయుడు.

‘‘అ నవుానఔయథమేమి? నాకు చె కూడద్వ?’’ ఄనడగాడు.

‘‘చెపుటక్షమననది రభూ! మీ హృదమ రాణ ఈలూచీశారిన్న భయచితిరా?’’ ఄంది.

‘‘ఄది యేమి రిహాసమ. న్నవు మాతఱమ నా హృదమ రాణవి గాద్వ? ఄయినను రిచమమే లేన్న అభ రసాువన ఆపుడేల?’’

‘‘ఆపుడు రిచమభగునులే.’’

‘‘ఆపుడా... ఄసంబవమ ఖద్వ. ఎఔుడో ఢాకిన్న వనమన అభను గాంచితి. అభ ఇ వింధామటవిక్షల వచుేను.’’

‘‘ఏమి? రాకూడద్వ? నేను రాలేద్వ? వలచిన వన్నత జంట కోరి ఎంతటి దూయభైనను రాఖలదు. ఎంతటి సాహసభైనను వెను
దీమదు. నా ఄంచనా తదు రభు. అభ భనకు సమీం లోనే వుననది...’’

ఄటి గా
ా న్న బద్వ
ర దేవి ఄభిపా
ర మం ఏమిటో ధనుంజయున్నకి ఄయథం కాలేదు. సంబరమాశేరామలకు గుయై రిసరాల మీద దృషిట
సారించాడు. ‘‘ఄంటే... అ గూఢ చాయ ఫృందం అరుగురీన ఈలూచీశారి రి మారిే వుంట్లందంటావా?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄవును రభు. మీ రాఔ కోసం అభ కూడ ఇ రిసరాలలోనే న్నరీకిాస్త
ు ండగా అ మషురులిన ఖభన్నంచి ఈంట్లంది. వారు మీకు
శత్మ
ఱ వులన్న ఖయహంచి ఄంతం జేసి వుండును.’’

‘‘న్న మాటలు న్నఔుభైనచో ఏదీ... ఎఔుడా అభ ఔనఫడదే.’’ ఄంటూ ఎదేదవా చ్చసాడు ధనుంజయుడు. ఆంతలో`

ఎగువన తభకు ఎదురు వస్త
ు నన ఔ వృదు
ధ రాలిన్న చూసారు ఆరువురూ. చూడ గానే విసభమం చెంద్వరు. ఎందుఔంటే` కొన్నన
లిుల కియతం వయకు న్నరాభనుషమంగా వునన బాట మీదకు ఆటి ఔపుడు అ ండు మసలి ఎపుడు ఎలా వచిేందో ఄయథం
కాలేదు. ఔయభంగా అభ తభను సమీప్స్ుంది.

శతాధిఔ వృదు
ధ రాలాభ. తను మగు
ా బుటటలా ండ పోయింది.

నడుం వంగి పోయింది.

చ్చతి ఔయయ అధాయంగా వంగి నడుస్ుంది.

ఄయినా చఔున్న మదురాకు చే చీయ ధరించింది. నుదుట కుంకుభ బొట్ల
ట , చ్చత్మలకు గాజులు, వంటి మీద నఖలు అభకు
వింత ఔళ్ను అపాదిస్త
ు నానయి. బోసి నోరు తాటిసూ
ు ఔళ్ళకు చ్చయి ఄడాం ట్ల
ట కున్న ఄశాాల మీది ఆరువురిన్న చూస్ుంది.

ఎవరా మదుసలి?

అభకు బమమే లేద్వ?

వంటి మీద భణ భమ అ భూషణ్యదులతో ఔ చ్చయి నడుం మీద ఈంచు కున్న ఔ చ్చతో
ు ఔయయ తాటిసూ
ు న్నయబమంగా బాట మీద
వస్ుంది. వెంట ఎవరూ లేరు. తభ ఔళ్ళను తామే నభభ లేనట్ల
ట అభనే చూస్త
ు నానరు. కాన్న అ వృదు
ధ రాలి చూపు పురుష
వేషంలోన్న బద్వ
ర దేవి మీదే వునానయి. ఄలాగే ధనుంజయున్న చూస్ుంది.

ఎఔుడో ` నాగాల ఒజో కు
ా దర విద్వమ రయోఖ భందు ధూభ నాళ్ళఔలో ధనుంజయున్న జూసింది. ఆపుడు ఎదురుగా రతమక్షంగా
చూస్ుంది. దిా శతాధిఔ వమస్తురాలయిన తనక్ష భరులూరిస్త
ు నన స్తందరాకారుడు ధనుంజయుడు. ఆఔ ఈలూచీశారి తొలి
చూపు లోనే ఆతడన వరించుటలో అశేయమం ఏమననది? ఄనుకుంది వృదధ నారి రూం లోన్న శంఖు పుతిఱ.

ఄశాాలు తనను సమీప్ంచటంతో `

ఈననట్ల
ట ంటి తన చ్చతి ఔయయను`

భచేల గురా
ు `
య న్నకి ఄడాంగా చాసూ

బాట భధమకు వచ్చేసింది.

‘‘ఆదిగ్గ భనవడా! అగుమరా తండీర. న్న కొయకు నేను వచుేచుండ న్నవేమిరా నను జూడనట్ల
ట పోత్మంటివి. అగుమ.’’ ఄంటూ బోసి
నోరు తాటిసూ
ు ఄరిచింది.

ఔళ్ళళలు బిగించి`

ఄశాాలు న్నలిపారు ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు. న్నజం గానే ఄరు
ణ డగా తిరిగే బద్వ
ర దేవికి అ వృదు
ధ రాలు తెలుస్తమో ఄనుకునానడు
ధనుంజయుడు. మొదట బద్వ
ర దేవిక్ర ఄయథం కాలేదు. తరాాత ఏదో సందేహం వచిే ధనుంజయున్న వంఔ చూసింది.

‘‘ఄరా
ణ ! ఇభ న్నకు రిమస్త
థ రాలేనా?’’ ఄనడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవును రభూ! ఎవరో ఄనుకుంటిగాన్న ఇభ నాకు బాగుగా రిచమమనన బాభభ గారే’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄవునానమనా. యువరాజా వారు మీరు అగుట్టందుకు దండ. భనవడతో కాస్తపు మచేటించి, మీ వెనక్ష ంప్ంచెదను.’’
ఄంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘ఄవును రభు. ఇ బాభభ యోఖ క్షాభమలయసి మీ వెనక్ష వచిే చ్చరుకొందును. మీరు మందుకు సాఖండ.’’ ఄంది వృదు
ధ రాలి
మాటలిన సభరిథసూ
ు బద్వ
ర దేవి.

‘‘కాన్న బద్వ
ర ... న్నవే కాదు, నేను యువ రాజునన్న కూడ ఇభకు తెలిసింది. ఆంతకూ ఎవరీభ?’’ సందేహసూ
ు ఄడగాడు
ధనుంజయుడు.

‘‘నేను వచిే తెలిదనులే రభు. సంశమ మొందఔ మీరు సాఖండ.’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

ఆఔ ఏం మాటా
ా డాలో తెలీఔ`

ఒ సారి యిదదరి వంఔ జూచి` ఔళ్ళళలు బిగించి ఄశాాన్నన ఄదలించాడు. ధనుంజయున్న ఄశాం దూయం కాగానే భచేల గుయయం మీది
బద్వ
ర దేవి వంఔ చూసింది వృదు
ధ రాలు.

‘‘ఉాఁ !

చెవే మసలి ద్వనా. న్నవు నా బాభభవా... నేను న్న భనవడనా... ఏనాటి ఫంధమ భనది?’’ రిహాసంగా ఄడగింది

బద్వ
ర దేవి.

‘‘భనది ఇనాటి ఫంధమే లేవే ఖడుగా
ా యి. పురుష వేషం లోన్న రువాల బొభభవి. ఒ సారి ఄశాం దిగి న్న వివయమలు విన్నప్ంచ
రాదూ?’’ ఄనడగింది మసలి వేషం లోన్న శంఖు పుతిఱ.

‘‘అహాాఁ! వృదధ నారిగా దయశన మిచిేన నాఖ వన్నతవు. మందుగా న్నవే న్నజ రూం చూప్ంచ వచుే ఖద్వ!’’ ఄంటూ ఄశాం దిగింది
బద్వ
ర దేవి.

అ లుకులకు ఈలికి డంది శంఖు పుతిఱ.

ఎదురుగా వుననది సామానమ బాలిఔ కాదన్న అవులిస్తు పేరవు లెకిుంచఖల సభరు
థ రాలన్న ఖయహంచింది. వెంటనే తన వృదధ రూం
వదిలి శంఖు పుతిఱగా మారి పోయింది. అభ ఄసలు రూం గాంచి విభా
ర ంత్మ రాలయింది బద్వ
ర దేవి. అభ ఄశాం ఫదరి
నాలుఖడుగులు వెనకిు వేసింది.

అభ నడుం ై వయకు స్తందయ భైన పౌరఢ సీుళ రూం, నడుం నుండ కియంది శరీయం సయ రూం. బాట మీద చుటట చుట్ల
ట కొన్న ైకి లేచి
బద్వ
ర దేవిన్న చిరునవుాతో చూసింది శంఖు పుతిఱ. బద్వ
ర దేవి అ విచితఱ రూపాన్నన వింతగా జూచింది.

‘‘నను జూచినావు ఖద్వ. నాఖ లోఔ సీుళన్న. ననున శంఖు పుతిఱ ఄంటారు. ఄసలు నాభ ధ్యమం భధూలిఔ. ఆఔ చెపు! న్న సంఖతేమి?
ధనుంజయున్నతో న్న సంఫంధమేమి? పురుష వేషంలో ఄతన్నన వెననంటి రానేల?’’ ఄనడగింది.

అభ రశనలో
ా ఔు ద్వన్నక్ర సమాధానం చెకుండా బద్వ
ర దేవి ఄడగిన రశన` ‘‘మీ యువ రాణ నాఖ కుమారి ఈలూచీశారి ఎఔుడ
వుననది?’’ ఄన్న.

అ రశన శంఖు పుతిఱన్న భరో సారి విసభమ యచింది. ఈలూచీశారి గురించి ఇభకు ఎలా తెలుస్త? ఄంటే... తెలుస్త గాఫటేట తన
థఔం ఖయహంచి తన మాటలు సభరిథంచి ధనుంజయున్న మందుకు సాఖభన్న పోరతసహంచి వుండాలి. ఄసలు ధనుంజయున్న
ఄంతయంగిఔ విషయాలు ఇ ఄమాభయికి ఎలా తెలుస్త? ఎవరీభ?

‘‘ఄతిగా అలోచించకు శంఖు పుతిఱ. ఈలూచీశారి తఔ వచుేనను నమిభఔ మాకుననది. ధనుంజయున్న జంపుటకు కాపు వేసిన
వెైరి వయాం అరుగురిన్న త్మద మటిటంచటం చూడ గానే ఄనుమాన్నంచితి. యువ రాణ ఇ సమీభందే ఈండునన్న. మా వూహ
న్నజభైనది. న్నవు ఎవరు? ఈలూచీశారి చెలి ఔతెువా?’ ఄనడగింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘న్న నాభ ధ్యమమేమి?’’ ఄడగింది శంఖు పుతిఱ.

‘‘నను బద్వ
ర దేవి ఄంటారు. పురుష వేషమన ఄరు
ణ డన్న ప్లిచెదరు.’’

‘‘చూడుమ బద్వ
ర దేవి. నేను యువ రాణ చెలి ఔతిుమను గాను. అభకు వరుసకు ఄతుమగుదును. నా వమస్త యండు వంద
యాబై వతసయమల ై మాటే ’’ ఄంటూ జరిగిందంతా వివరించింది శంఖు పుతిఱ.

‘‘న్నవు సందేహం న్నలేదు. న్న వివయమలు తెలిప్న సంతసించెద ’’ ఄంది.

ఆఔ ఏదీ ద్వచకుండా తన గురించి`

శంఖు పుతిఱకి వివరిసూ
ు బాట ఔున వృక్ష ఛామ లోకి ద్వరి త్మసింది బద్వ
ర దేవి. అభననుసరించింది శంఖు పుతిఱ.

******************************

నాఖ లోఔం!

ఄది నేయస్త
ు లను ఫంధించి శక్షలు ఄభలు చ్చయు కారాగాయం. ఄనేఔ భంది ఄఔుడ చెయసాలలో భలగు
ా త్మనానరు. అ శకాా విభాఖం
మొతుం రాతి ఔటటడం. చాలా పొడవుగా విశాలంగా వుండ ఄట్ల యిట్ల ఔట ఔటాలతో ఄనేఔ ఖదులునానయి. భధమలో వరుసగా
వునన రాతి సథంభాలకు కొందరిన్న గొలుస్తలతో ఫంధించి ఈంచారు. ఫలిషు
ట లెైన బట్లలు వారిన్న కొయడాలతో బాదుత్మనానరు.
నేయస్త
ు ల అఔయందనలతో అ పా
ర ంతం మారు మో
ల గుతోంది.

గ్గడకు తగిలించిన కాఖడాలు ఄఔుడ చీఔటాను పాయదోరలుత్మనానయి. ఄఔుడ కారాగారాలో
ా భలగు
ా చునన వాయంతా నాఖ లోఔ
వాస్తలే గావటం విశ్వషం. ఄందునా వాయంతా పురుషులే. వారిలో ఎకుువ శాతం భంది మానవులతో సంఫంధాలు ఔలిగి వుండటమే
వారు చ్చసిన నేయం. మానవ సుారీతో సంఫంధం ఔలిగి వుండటం భహా నేయం. కొయడా దఫఫలు తింట్లనన పురుషులంతా మానవ
సీుళలను పేరమించి ట్ల
ట ఫడ కారాగారాన్నకి తేఫడన వారే.

ఄదే సీుళలయితే వారు పేరమించిన మానవులన్న ఄంతం చ్చసి అ సీుళన్న నాఖ లోఔం నుండ ఫహషురిసాురు. అ విధంగా వెలి వేమ
ఫడనదే శంఖు పుతిఱ. తనకు సమీ ఫంధువు, అపు
ు డన్న కూడ చూడకుండా శంఖు ఛూడున్న కుమాయత భధూలిఔమను శంఖు
పుతిఱన్న తభ లోఔం నుండ ఏనాడో ఫహషురించాడు నాఖ రేడు భహా దుభడు. ఆతన్న తండర దుభడు నాఖ రాజుగా వునన
కాలంలో శక్షలు ఆంత ఔఠనంగా లేవు. మానవ దేాషి ఄయిన భహా దుభడ హయాం అయంబభయామక్ష ఆలా రిసిథత్మలు
మారాయి.

భహా దుభడు రస్త
ు తం అ కారాగాయంలో శక్షలు ఎలా ఄభలు జరుగుత్మనానయో రిశ్రలిస్త
ు నానడు. అ సభమంలో సంంగి
వనాన్నకి వెళ్ళళన బట్లలు తిరిగి వచిే భహా దుభడన దరిశంచారు. రి చారిఔలు నలుగురీన తెచిే విచాయణ భందియంలో
ఈంచినట్ల
ట తెలిమ రాేరు. వెంటనే ఄఔుడకి ఫమలు దేరాడు భహా దుభడు.

నాఖ లోఔమనకు ైన`

ఎఔుడో భయభ భూమి మందుఖ సంంగి వనాన్నకి పోయి వచుేటకు ఔ పూట డుత్మంది. కాఫటిట ఇ లోల రాచ కారామలు
జూచుకొన్న కారాగాయ రిశ్రలనకు వచాేడు నాఖ రాజు. ఄంతలో ఈలూచీశారి చెలిఔతిుమలు నలుగురూ గొన్న రాఫడన వాయత విన్న

సరాసరి ఄచటికి ఫమలుదేరాడు.

ఄనేఔ ఔక్షమలను ద్వట్ల కొంటూ`

తన రాజ భందిరాన్నన ఄనుకొన్న వునన`

విచాయణ భందిరాన్నకి చ్చరుకునానడు.

ఄటిక్ష ఄచట భహా రాణ క్రరిత భతి ఄతడ రాఔ కోసం ఎదురు చూస్ుంది. భహా దుభడు లోనకు రాగానే విచాయణ భందియ
ఔవాటాలు మూమ ఫడా
ా యి.

విశాలభైన అ భందియంలో స్తఖాశ్రనురాలెై వుంది రాణ క్రరిత భతి. ఎదురుగా ఔ ఔున శయస్తస వంచుకొన్న నేల చూపులు చూసూ
ు
వరుసగా న్నలఫడునానరు యువ రాణ చెలి ఔతిుమలు నలుగురూ.

అ భందియం నాలుగు మూలలా నలుగురు సీుళలు చ్చత్మల మందు ధరించి వునన భణుల కాంత్మలతో టట ఖలా
ా ఈందఔుడ. అ
సీుళలు నడుం వయకు సయ రూం ైన మానవ సీుళ రూంతో వునానరు. నరులతో క్రయడంచినందు గా
ా ను వారిన్న ఫహషురించకుండా
ద్వసీలు గా విధిం ఫడన శక్షలు ఄనుబవిస్త
ు నానరు అ ఄభాగినులు.

దద దద ఄంఖలతో ఖంభీయంగా లోనకు వచిేన నాఖ రేడు తన రాణన్న కూడ లఔరించకుండా చెలి ఔతిుమలు నలుగురీన న్నశతంగా
చూసాడు.

వాయంతా బమ ఔంప్త్మలెై`

ఖజ ఖజ వణుకుత్త`

నేల చూపులు చూస్త
ు నానరు. యువ రాణ ఈలూచీశారి చెలిఔతెులు నలుగురూ. ఆపుడు వారి మందునన రధాన సభసమ తభ
గారాల పుతిఱఔ ఈలూచీశారి ంటిగా ఎఔుడకి పోయినది? ఎచట వుననది?

రాణ క్రరిత భతి తభ గారాల తనమ గురించి చాలా అందోళ్న చెందుతోంది. బయత వునన మూలంగా సభసమ అమనకు వదలి
మౌనంగా చూస్ుంది.

వచిేన వెంటనే చెలి ఔతిుమలిన రశనంచ లేదు నాఖ రేడు. ఄందుకాుయణం కోం... అఖయహం మంచుకొస్ుంది. ఆలాంటి సభమంలో
కోం సహజం. కాన్న కోం బుదిధన్న భందగిం జేసి అలోచనలిన ఔు ద్వరి టిటస్త
ు ంది. ఄందుక్ష కోపాన్నన ఄదుపు జేస్తకునేందుకు
కొన్నన లిుల కాలం ఄట్ల యిట్ల చారు
ా చ్చసాడు. ప్భభట అగి న్నశతంగా అ నలుగురు యువత్మలిన వీకిాంచాడు. ఫహుశ ఄసలు
విషమం వీళ్ళక్ర తెలిసి ఈండఔ పోవచుే. వీళ్ళను శకిాంచి రయోజనం లేదు. శాంతంగా ఄడగి జరిగిన దేమిటో తెలుస్త కోవాలి.

‘‘ఄమాభయిలూ! మీరు ఄనవసయంగా బమ డుచునానయనుకొందును. ఆందులో మీ దోష భంతయో మాకు తెలిమదు. ఆపుడు
మాకు తెలియాలిసంది మా తనూజ జాడ. చెండ, ఏమి జరిగినది? తను ంటిగా ఎచటకు పోయినది? ఎపుడు వచుేను?’’
ఄంటూ శాంత ఖంభీయ సాయంతో రశనంచాడు.

నాఖ రాజు మాటలు చెలి ఔతెు బయాన్నన కొంత పోగొటా
ట యి. ఄయినా దవి విపేంతగా ధైయమం చాలేాదు ఎవరిక్ర.

‘‘ఆంఔనూ బమమేల? మీరుగా యువ రాణన్న విడచి ఈండయన్న మాకు తెలుస్త. తనే మిభభలిన సంంగి వనమన వేచి వుండభన్న
వెడలి వుండ వచుే. ఄబమ మిచిేతిన్న ఖద్వ. మాటలాడవలె. ఏమి జరిగ?’’ తిరిగి ఄడగాడు.

ఄపుడు`

ఔ చెలి ఔతిుమ ధైయమం చెంది మందుకొచిేంది. ‘‘క్షమించండ రభూ! ఏమి జరిగినదో న్నఔుమగా మాకును తెలిమదు.
వింధామటవిఔనే మేమ ఫమలెాడలితిమి. మాయామన కొంత తడవు సంంగి వనమన అగితిమి. ఄపుడు తను తిరిగి వచుే
వయకు ఄచటనే వేచి వుండభన్న అజా
ు ప్ంచి యువ రాణ వారు మేమ ఎంతగా వేడు కునాన వినఔ ంటిగా ఎటకో వెళ్ళళనారు.

ఔటి కాదు యండు కాదు వెడలి ది దినమ లెైనను తిరిగి రాలేదు. మాకు ఏమీ చ్చమ వలెనో దికుు తోచఔ సంంగి వనభందే
గు
య భభరు చుంటిమి.’’ ఄన్న సవినమంగా భనవి చ్చసింది.

తను వూహంచిందే జరిగింది.

నాఖ రేడు బృకుడ మడచి`

త్మవరంగా అలోచిస్త
ు నానడు.

‘‘తన రయాణ భచటికో మీతో చెనే లేద్వ?’’ ఄడగాడు.

‘‘లేదు రభూ! చెనేలేదు... కాన్న...’’ ఄంటూ ఄరోధకిత లోనే అగి పోయింది భరో యువతి.

‘‘ఉాఁ...! కాన్న...? మీరిఔ ద్వచ న్న లేదు. చెపుమ బాలికా ఏభైనది?’’

‘‘మేమ కియందటి సారి ఢాకిన్న వన విహాయమ చ్చయునపుడు ఔ విశ్వషమ జరిగినది.’’

‘‘విశ్వషమా... ఏభది? ద్వన్నకిన్న ఆపుడు మా పుతిఱఔ ంటిఖ ఏగుటకు సంఫంధమేమి? తను ఢాకిన్న వనమనక్ష పోయి వుండునా?’’

‘‘ఆపుడు పోయినది ఎటకో మాకును తెలిమదు రభు. కాన్న నాటి సంగటనకు ఆపుడు యువరాణ వారు వెళ్ళళటకు
సంఫంధమండునన్న మా సందేహమ రభు.’’

‘‘నాడు ఏమి సంగటిలిానది? మందుగా అ విశ్వషమ చెండ.’’

‘‘నాడు యువ రాణీ వారిన్న ఒ ఖరుడ కిా తరుభగా ఄపుడు స్తందరాకారుడైన ఒ యువకుడు బాణమేసి అ కిాన్న సంహరించి
కాపాడనాడు. భనభధాకారుడైన అ వీరున్న గాంచినది మొదలు యువ రాణ వారి భనస్త ఄతడ మందు లఖనభైనది. ఄతడు
వెడలి పోయినాడు. కాన్న తన భనస్త ఄతడ మందు లఖనభై యువ రాణ వారు వమధనందినారు. వారి బాధ చూడ లేఔ మేమ
సంంగి వన భందే అగితిమి.’’

అ మాటలు విన్న`

రాజ దంత్మలు మక మఖాలు చూస్తకునానరు. తభకు ఆంత వయకు తెలిమన్న విషమమిది.

‘‘ఆంతకూ ఎవరా యువ వీరుడు? ఖంధరుాడా? కిననరుడా? లేఔ ఆంద్వ
ర ది దేవతలు వశంచు సాయా లోఔమనకు చెందిన వాడా?’’
ఄడగాడు.

‘‘ఄతడు దివిజుడు గాడు రభు. భూమికి చెందినవాడు. మానవ వీరుడు.’’

‘‘ఏభంటివి? మానవ వీరుడా!’’ మకం మాడుేకున్న చీదరించుకొంటూ ఇసడంపుగా చూసాడు నాఖ రాజు.

‘‘ఄవును రభూ! న్నఔుమగా ఄతడు మానవుడే. కాన్న దివిజును సైతం ధిఔురించు మేటి ఄంద గాడు.’’

‘‘చాలు న్న ఄధిఔ రసంఖమ.’’ ఄంటూ కోపోదరకు
త డై ఄరిచాడు నాఖ రాజు.

‘‘మాకు మానవుల పొడ గిటటదన్న తెలిసి కూడ పొఖడుటకు న్నకు ఎంత ధైయమం?’’ హుంఔరించాడు.

ఖజ ఖజ వణకి పోయింద్వ చెలి ఔతెు.

‘‘క్షమించండ రభూ. పొయ బాట్లన నోరు జారితి.’’ ఄంటూ చ్చత్మలు జోడంచి పా
ర రిథంచింది.

‘‘సరి సరి. ప్ద ఏమి జరిగినది? అ మానవుడు మా తనమను వీకిాంచినాడా?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఄవును రభూ.’’

‘‘ఈలూచీశారి ఄతన్నన జూచినద్వ?’’

‘‘ఄవును రభూ.’’

‘‘ఆరువురూ సంభాషించినారా?’’

‘‘లేదు రభూ లేదు. వెంటనే శ్వాత నాగు గా మారిన యువ రాణీ వారిన్న గురితంచ నేయఔ తన ద్వరిన వెడలి పోయినాడు ఄతడు.’’

‘‘ప్భభట ఏభైనది?’’

‘‘మేమ నాఖ లోఔమనకు భయలితిమి. కాన్న యువ రాణీ వారు భన లోఔమనకు రాఔ` సంంగి వనమనే తన ప్రయున్న కొయకు
వియహమన పొగిలిరి. వారికి ఄనేఔ ఈ చయమ లోనరిే స్తద త్మరిేతిమి.’’

‘‘ఆంతకూ ఎవరా మానవుడు? తెలిసినద్వ?’’

‘‘లేదు రభూ! కాన్న శంఖు పుతిఱ కి తెలుసన్న మా సంశమమ.’’

‘‘శంఖు పుతిఱ...? తను మా తనమను ఔలిసినద్వ?’’ ఄవునననట్ల
ట తలూపాయంతా.‘‘సంంగి వనమన ఈండగా అభ మా చెంత
కొచిే ఏకాంతమన యువ రాణీ వారితో చాలా స్తపు మచేటించినది. అభ వెళ్ళళన తరాాత యువ రాణీ వారు ఈతాసహమన
మా వెంట యిటకు వచిేనారు. మాకు అ వీరున్న వివయమలు తెలిమవు గాన్న ఄతడ ఄశామ శ్వాత వయణమన ఆందు
ర న్న ఈశ్చైేశాయ
త్మయఖమ వలె నుననది. కాన్న ద్వన్న జూలు, తోఔ భాఖమ కాట్లఔ వలె చిఔున్న నలుపు... ’’

‘‘అగాగు.... అగుమ.’’ ఄంటూ అభను వారించాడు నాఖ రాజు.

అభ మాటలకు భహా దుభన్నకి రాకూడన్న ఄనుమానమే వచిేంది. అ ఄశామ ధనుంజయున్న ఄశామగా తను విన్న వునానడు.
ఄతడు యతన గిరి యువ రాజు ధనుంజయుడు కాదు ఖద్వ. ఄతడు ఢాకిన్న వనమన ఔనటిట నాడంటే కచిేతమగా ఄతడపుడు
వింధామటవిలో వస్త
ు ండాలి. ఄతడ కొయక్ష ఈలూచీశారి ంటరిగా వింధామటవికి పోయి వుండునా? ఄది యును గాఔ `

శంఖు పుతిఱకి నాగుల దిఫఫ మీద నాగా అటవికులతో విసృత రిచయాలునానయి. అభకు ధనుంజయున్న గూరిే తెలిసి
వుండాలి. తనను దఫఫ త్మస్తందుక్ష ఈలూచీశారికి ధనుంజయున్న వివయమలు చెప్ వుండాలి. ఄయిననూ`

తన గారాల టిట ఔ మానవున్న వరించుటయా! ఆఔుడ అభ కొయకు వరున్న ఎంప్ఔ చ్చసి వుండగా అభ ఆలాంటి ఔ న్నచ కాయమమ
జేయుట నభభ శఔమం గాకుంది. రి రి విధాలా అలోచిస్త
ు నన నాఖ రాజున్న భాయమ క్రరిత భతి ప్లుపు ఈలికి డేలా చ్చసింది.

‘‘ఏభైనది రభూ! ఎవ యతగాడు?’’ అతృతగా ఄడుగుతోంది.

‘‘ఎవయన్న చెను! ఏభన్న చెను దేవీ. ఄలా
ా రు మదు
ద గా ంచినందుకు భన గన క్రరితకి మామన్న భచే తెచిేనది. భన నాఖ
లోఔమ నుండ స్తవరోాఔమ వయకు ఄతల స్తతల తలా తళ్ పాతాళ్మ వయకు భనల నవుాల పాలు జేసినది. ఔ మానవ
మాత్మ
ఱ డన పేరమించినది.

ఄదీ ఎవరిన్న? దివమ నాఖ భణ కొయకు భన నాఖ లోఔమనకు రయాణభై వచుేచునన యతన గిరి రాకుమారుడు యువ రాజు
ధనుంజయుడన. నా శత్మ
ఱ వున్న. నా అనతి ధిఔురించి చావును వెత్మకొునుచూ వచుేచునన మూయి శఖా భణన్న ఏభన్న
చెపుదును? మానవులతో సంఫంధమ ఔఠన శక్షలకు గురి కావటభన్న తెలిసీ యిలా జేసినది. ఏమి చ్చమ వలె?’’ ఄంటూ కాన
గు
ట వమథతో ఄరిచాడు నాఖ రాజు.
య భభరు భతేుబమ ఫవంఔరించునట్ల

‘‘ఄవును రభూ! మీరే ఖద్వ, భన తనమ నా వాయసతామ పుణకి పుచుేకుననది. భనుజుల ఔననతిు జూడదన్న పొఖడతిరి. తనకు
మిమభల ధికుురించు ఆంత తెలివి ధైయమం ఎట్లల వచిేనవో తెలిమ కుననది. మందు తను ఎచట ఈననదో తెలుస్తకున్న
ఆటకు గొన్న రావలె. గాలించి తెచుేటకు వెంటనే కొందరు బట్లలను వింధామటవికి ంప్ంచండ రభూ.’’ ఄంది రాణ క్రరిత భతి.

‘‘ఉహుాఁ! ఆది బట్లల వలన అగు కాయమమ గాదు దేవి. సామమఖ నేనే పోయి వచెేద.’’ ఄంటూ చయ చరా అ భందియం నుండ
ఫమటకు వెళ్ళళ పోయాడు నాఖ రాజు.

****************************

శ్వాతాశాం బాట మీద మందుకు సాగు త్మననదే గాన్న ధనుంజయున్న అలోచలను వెనకుు రుగు త్మస్త
ు నానయి. బద్వ
ర దేవి కోసం
వెను దిరిగి చూసూ
ు నే వునానడు. ఎవరా వృదు
ధ రాలు? న్నజమగా అభ బద్వ
ర దేవికి తెలుస్తనా? ఏమి జరుగుతోందఔుడ? రి
రి విధాల అలోచిస్త
ు నానడు. ఄటిక్ష ఄశాం బాట భలుపు తిరిగింది. ఄంతలో `

ఔు సారిగా వీచిన సంంగి పూల సౌయభాన్నకి ఈలికి డ ఄశాం ఔళ్ళళలు బిగించాడు. ఆదే స్తవాసన` అనాడు ఢాకిన్న వనమలో

శ్వాత నాగుగా దయశన మిచిేనపుడు ఈలూచీశారి నుండ వీచిన భధుయ స్తవాసన. ఆఔుడ ఎచట నుండ వీస్త
ు ననది? సమీమన
సంంగి చెట్ల
ా వుననవా? లేఔ... సందేహసూ
ు ఄశాాన్నన న్నలువరించి` చుటూ
ట రికించి చూడ సాగాడు ధనుంజయుడు. ఆంతలో
వెనఔ నుంచి విన వచిేంది పామ బుస. చివుాన త తిప్ వెనకిు చూసాడు. తనకి ఎడం ఔుగా బాట సమీం లోనే వుంది దద
పొనన వృక్షం ఔటి. ద్వన్న ఛామలో ఔ ఫండ మీద చుటట చుట్ల
ట కొన్న లేచి డఖ విప్ అనంద పాయవశమంతో అడుత్త తననే
చూస్ుంది ఔ శ్వాత నాఖం.

భలెా పూవు ఔనాన తెలాన్న శ్వాత వయణంలో ఄదుబతంగా భరిసి పోత్త ఄందమే తానుగా డఖ విప్ అడుత్మనన నాగును అశేయమ
సంబరమాలతో కొదిద స్తపు ఄలా చూస్త
ు ండ పోయాడు. ఎవరీ శ్వాత నాఖం. ఈలూచీశారి కాదు ఖద్వ! గాకునన ఆలా ఫహయంఖమన
తన ఎదుటకు వచుేనా... రిసిథత్మలు జూడ అభ నాఖ కుమారి లానే తోచు చుననది. బద్వ
ర దేవి రాఔ కోసం తిరిగి తిరిగి
చూడాంలో పొనన చెట్ల
ట ను ఖభన్నంచకుండా ద్వటి వచ్చేసాడు. ఄశాాన్నన వెనకుు భళ్ళాంచాడు. బాట ఆరు వంఔలా న్నరాభనుషమంగా
వుంది. ఄడవంతా సందడగా వుంది. ఆపుడపుడే గాలిలో వేడమి తెలుస్ుంది.

ఄశాాన్నన పొనన చెట్ల
ట ఛామ లోకి పోన్నచిే తాను కిందకు దిగాడు. ఄపుడు కూడ ఫండ మీదే ఈంది శ్వాత నాగు. వెళ్ళళ పోలేదు.
తననే చూస్ుంది. సంంగి స్తవాసనలు ఆపుడు భరింత గాఢంగా వీచి భనస్తను యశం జేస్త
ు నానయి. వేయి నాద సారాలు
ఔు సారిగా మోహన రాఖం అలప్స్త
ు ననట్ల
ట కోటి వీణలు ఔు ట్ల
ట న రణమ గ్రతిఔలు అలప్స్త
ు ననట్ల
ట ధనుంజయున్న భనస్త
పులకిస్ుంది. ఄది ఈలూచీశారియే మను నమిభఔ ఫల డ సాగింది. తెలిమన్న యవశం ఔలుగుతోంది.

‘‘నాకు తెలుస్త దేవీ! న్నవు నాఖ రాజ తనమ ఈలూచీశారివి. ఄట్లల గాకునన నను చూచి కూడ వెడల కుండా ఆచేటే అఖవు.
అనాడు ఢాకిన్న వనమన భరుపులా దయశన మిచిే మామభైన శ్వాత నాగు న్నవన్న గురితంచ నేయఔ భంద భాగుమడనై వెడలితి.
ఆపుడఔ తాభద మేల? న్న దివమ స్తందయ రూమను రకాశం జేసూ
ు దయశన మిమ వచుేను ఖద్వ!’’ ఎదురుగా న్నలఫడ
సూటిగా చూసూ
ు ఄడగాడు. శ్వాత నాగులో చలనం లేదు. న్నటారుగా లేచి బుస కొడుత్త`

డఖ విప్ అడుతోంది. ధనుంజమనే చూస్ుంది. భాయంగా న్నటూ
ట రాేడు ధనుంజయుడు.‘‘ఔ లక్షమంతో నాఖ లోఔమను
వెదుకుచూ ఫమలు దేరిన నాకు మాయామన న్నవే ఔన్నంచ వలె? ఔనడతివి పో` న్న వివయమలు నాకు తెలిమనేల? తెలిసినది
పో... నా భది న్న మందు లఖనమ గా నేల? లఖనభైనది పో... న్న దివమ స్తందయ రూమను రఔటిం వేల? న్నవు ఈలూచీశారివి
కాదను కొందునా? వేయవరో మను కొందునా? నా ద్వరిన పోవచుేనా? న్నను భరిచి పోదునా?’’ ఄడగాడు. ఄపుడు`

సరిగా
ా ఄపుడు ఈననట్ల
ట ండ ఔదిలింది శ్వాత నాఖం. చుటటలు విపుకొన్న ఫండ ై నుండ నేలకు దిగి వచిేంది. ధనుంజయుడు
న్నయబమంగా ఄలాగే న్నలఫడ నాగాన్నన చూసూ
ు నానడు. ఄది ఄటో యిటో వెళ్ళళ పోలేదు. నేరుగా ఄతడ పాద్వల వదద కొచిేంది.

పాద్వభి వందనం జేస్త
ు ననట్ల
ట శయస్తసను కొన్నన లిుల పాట్ల పాద్వల మీద వుంచింది. తిరిగి లేచి ఄతడ మోకాళ్ళ వదద నుండ
వలమంగా చుట్ల
ట కొంటూ శరీయం మీదికి పా
ర కింది. వీపు భాఖం నుండ ఛాత్మ మీదుగా భుజాల వెైపు వస్త
ు ంటే సందేహాలు వీడ
ఄనుమానంగా శ్వాతనాగు శరీరాన్నన తాకి న్నమిరాడు ధనుంజయుడు.

ఄలా ఛాత్మ మీదుగా ైకి వచిేన శ్వాత నాగు ఄతన్న భుజం మీద తలానుేకొన్న మిగిలిన శరీరాన్నన న్నటారుగా నేకు వదిలి ఄలాగే
వుండ పోయింది.

‘‘ఆంఔనూ ఇ సంకోచమేల? న్నను జూడ ఔను కామలు కాచి వుననవి. న్న దివమ సౌందరామన్నన రఔటింవా?’’ ఄనడగాడు.

ఄంతే` ఈననట్ల
ట ండ శ్వాత నాగు ఄదృశమభై అ సాథనంలో మోహనాంగి ఈలూచీశారి రతమక్షభైంది.

తాభయ త్తండా వంటి అభ ఔయమలు ఄతడ ఛాత్మన్న పూల చెండాలా చుటేటసాయి. అభ ఎద భారాలు ఄతడ విశాల భగు ఛాత్మన్న
గాఢంగా హత్మ
ు కునానయి. అభ శయస్తస ఄతడ భుజం మీద వుంది. సఔలా బయణ శోభిత్మ రాలెై తనను బిగియాయ కౌగిలించి
రతమక్షభైన ఈలూచీశారిన్న తడవు చ్చమకుండా తన చ్చత్మలతో ఫంధించి సిమి ఛామలో శంకంలా భరుస్త
ు నన అభ భడ
వంపు మీద మద్వ
ద డాడు. పులకింతతో భరింత గాఢంగా కౌగిలి బిగించింది

ఈలూచీశారి.

‘‘దేవీ... న్న స్తందయ మఖాయ వింద్వన్నన ద్వచ నేల? న్న మోమ జూవా?’’ ఄంటూ తన వెైపు మఖాన్నన తిపుకో బోయాడు. కాన్న
అభ ఄలాగే ఈండ పోయి చిననగా ఏడేంది. ఈలికి డా
ా డు ధనుంజయుడు.

‘‘దేవీ... ఇ శుబ తరుణంలో ఇ దుఃకం ఎందుకు?’’ లాలనగా వీపు న్నమరుత్త ఄడగాడు.

‘‘ఄలసితిన్న రభూ! మీ కోసం న్నరీకిాంచి ఄలసితి. ఔటి కాదు యండు కాదు ది దినమలుగా మీ రాఔ కోసం వేయి ఔనులతో
న్నరీకిాంచితి. కాస్తపు మీ కౌగిట స్తద దీయవలె ’’ ఄంది. అభ లుకులు విన్న` ఈలికి డా
ా డు ధనుంజయుడు. ‘‘దేవీ ఏభంటివి...!
ది దినమలా...?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఄవును. మీరిట్ల వత్మ
ు యన్న ఄతు శంఖు పుతిఱ చెప్నది. ఆరువుయమ ఆచటనే ఎదురు చూచు చుంటిమి.’’

‘‘శంఖు పుతిఱ ఎవరు?’’

‘‘మాయామన మీకు ఎదురు డన ఄవా రూమ లోన్న నాఖసీుళ.’’ నభభ లేనట్ల
ట కౌగిలి వీడ`

అభ మఖాయ వింద్వన్నన తన వెైపు తిపు కొన్న ఔళ్ళ లోకి చూసాడు. ‘‘అభ న్నజమఖ ఄవా కాద్వ?’’ ఄడగాడు.

‘‘కాదు రభూ.’’

‘‘భరి న్నవే మా మందుకు రాకుంటివి?’’

‘‘ఎట్లల వచుేట? మీ ఔున ఎవరో బాలకు డగు పురుషు డునానడుగా... ఄతన్నన అప్ మిమభ నుచుటక్ష శంఖు పుతిఱ ఄవా
రూమన మీ ఎదుట కొచిేనది.’’

ఄటి గా
ా న్న ధనుంజయున్నకి విషమం ఄయథం కాలేదు. చిననగా నవుాత్త, ఫండ మీద కూచునానడు. అభ ఔయమ టిట దఖాయకు
త్మస్తకునానడు. ‘‘ఄది పురుషుడు కాదు, అ వేషం లోన్న యువతి.’’

‘‘ఄది యేమి? తను పురుషుడు గాద్వ?’’ విభా
ర ంత్మ రాలయింది ఈలూచీశారి.

‘‘కాదంటిన్న ఖద్వ. అభ బద్వ
ర దేవి మను స్తందరాంగి... దేవీ! మందుగా న్నకో న్నజమ చెవలె స్తమా...’’

‘‘చెండ యువ రాజా! నాడు ఢాకిన్న వనమన నా జీవమ కాపాడనారు. అ క్షణమన మీయవరో నాకు తెలిమదు. కాన్న నా భది
మీ చూపు దగులు కొన్న భయలి రానంది. మీ దివమ స్తందయ రూమను ఔను లారా దరిశం నంచి శ్వాత నాగుగా మారితి. నా
దుయదృషట వశమన మీరు ననున గురితంచఔ ఄట నుండ వెడలి నారు. నాఖ లోఔమ జేరి వియహమన కుందుచునన నను ఒద్వరిే

ఄతు శంఖు పుతిఱ మీ వివయమ తెలిప్నది.’’

‘‘దేవీ! న్న పేరభకు పాత్మ
ఱ డగుట ఄది నా ఄదృషటమ. కాన్న ఆంతకు మందే నా హృదమ పీఠమన భరో వన్నత వుననది. ఇ
విషమమలో న్నవు నను క్షమించ వలె.’’

‘‘ఆందులో క్షమించున దేమననది రభూ. మీ వంటి రాజనుమలకు ఔరి ఔనన ఎకుువ భాయమ లుండుట సహజమే ఖద్వ. ఆంతకూ
ఎవరా ఄదృషటవంత్మ రాలు? ఎవరా ఄనునల మినన?’’ ఄంది విషయాన్నన తేలిగా
ా తో
ఱ సి పుచుేత్త ఈలూచీశారి. బద్వ
ర దేవి
కూడ ఆలాగే మాటా
ా డంది. ైగా ఈలూచీశారి విషమంలో తనను పోరతసహంచింది.

‘‘ఎవరో కాదులే దేవీ. న్నవు నా ఔున భచేల గుయయం మీద గాంచిన బాలకుడను పురుషుడు. ఄది పురుషుడు కాదు డతి. పేరు
బద్వ
ర దేవి.’’ ఄంటూ ఏదీ ద్వచ కుండా తభ గురించి వివరించాడు.

ఄతడ ఎత్మ
ు భుజ సుంధాల ైన కోభలభగు తన చ్చత్మలుంచి మీదకు వాలుత్త ఔళ్ళ లోకి నేరుగా చూసింది

ఈలూచీశారి.

హభ పూరిత భగు అ చూపుల వేడమికి వివశుండై తిరిగి బిగి యాయ అభను సందిట ఫంధించాడు. భువనైఔ రూసి మగు అభ
సొఖ ఔనుల మీద మద్వ
ద డాడు.

తేన లూరు అభ ఖడాల ఄధరాలు ఔంప్సూ
ు తొలి ఄధయ చుంబనం కోరి అహాాన్నస్త
ు నానయి. కాన్న అభ నాఖ ఔనమ. మదు
ద
త్మస్తకోవాలా వద్వ
ద న్న ధనుంజయుడు సంశయిస్త
ు ండగా తనే ఄతడ భడ వంచి ఄతడ ఄధరాలను ఄలుపు త్మరా మద్వ
ద డంది.
‘‘ఄధయ చుంఫనాన్నకి ఄబమంతయమేల రభూ? నాఖ రూమన ఈననపుడే నా కోయల విషమండును. డతి రూంలో ఏ విషమ
వుండదు. మీరు నా పా
ర ణభై వుండగా మీకు హాన్న ఔలిగింత్మనా?’’ ఄన్న ఈలూచీశారి వివరిస్త
ు ంటే యవశుడై తిరిగి గాఢంగా అభ
ఄధరాభృతాన్నన అసాాదించాడు.

‘‘కాన్న ఔు సందిమమ దేవి!’’ ఄనానడు ఔళ్ళ లోకి చూసూ
ు .

‘‘చెండ రభూ! ఏమా సంశమమ?’’ ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘దివమ నాఖభణ కోసం నాఖ లోఔమనకు మనభైన ననున అది నుండీ న్న జనకుడు నాఖ రాజు ఔ శత్మ
ఱ వు గానే భావించి
ఄడు
ా కుంట్లనానడు.

హత మారాేలన్న రమతినస్త
ు నానడు. ఄలాంటపుడు న్నను నాకు ఆచుేనా? భన పేరభను

ఄంగ్రఔరించునా?’’ ఄడగాడు.

‘‘న్నఔుమగా వారు ఄంగ్రఔరించరు.’’ ఄంది నవుాత్త ఈలూచీశారి.

‘‘మా నాఖ లోఔమన నా కొయకు వరానేాషణ జరుగు చుననది. నాకు మీరు తెలుస్త నన్న గాన్న, నా భది మీ మందు లఖనభైన
సంఖతి గాన్న వారికి తెలిమదు. ఆపుడు కూడ వింధామటవిలో వన విహాయమనఔన్న సాకు జప్ చెలి ఔతెును సంంగి వన భందే వేచి
వుండభన్న అనతిచిే శంఖు పుతిఱ వెంట మీ దయశనాయథం వచిేతి.’’ ఄంది.

‘‘ఄయిన ఆఔ నేమి? నాతో న్న జనకున్న శత్మ
ఱ తామ దిాగుణీఔృతమ ఄయినటేట’’ ఄనానడు దయ హాసంతో ధనుంజయుడు.

‘‘ఄగు గాఔ. ఆఔ నుండ మీరే నా లోఔమ, నా సయాసామ.’’

‘‘ఆంతకూ నాకు మీ నాఖ లోఔమ చ్చరు మాయామేది?’’

‘‘నేనే మీ చెంత నుండ ఄంత శయ భ మీక్షల రభూ. మీకు శయ భ ఔలుఖన్నత్మ
ు నా. దివమ నాఖ భణులు మా తండర గారి భందియమన ఔ
సాయణ పేటిఔలో ఈననవి. సద్వ నాఖ ఫంధమతో బీఖమ వేమ ఫడ యుండును. ఎలాగ్గ అ బీఖమ తెరిచి మీ కొయకు ఔ దివమ
నాఖ భణ న్న గొన్న వచెేదను. ఆట నుండే యతన గిరికి పోవుదమ.’’

‘‘ఄది సరి కాదు సఖీ. ఄలా చ్చమ తఖదు.’’ ఄనానడు వెంటనే ధనుంజయుడు. ‘‘ఆపుడు న్నవు నా హృదయేశారివి. నా
మూలమగా న్నవు న్న తండర శామనకు గుయవుట ఄంగ్రఔరించను. న్నతో బాట్ల దివమ నాఖ భణ న్న కూడ న్న తండర గారిన్న భప్ంచి
ప్ంచి వారి ఄనుభతి తోనే యతన గిరి గొన్న పోమద. నాఖ లోఔమ పోవునుపామమ తెలిప్న చాలును.’’

‘‘ఄట్లలయిన వేరే ఈపామమే. నేనే మీ వెంట వచిే మాయామ చూదను.’’

‘‘ఄనగా నేమి? న్నవు వెనకుు వెళ్ళవా?’’

‘‘వెళ్ళను. మీతోనే నేను.’’

‘‘మాతో న్నవెందుకు ప్రయా. ఄడువుల శయ భ డుట...’’

‘‘చెప్తిన్న ఖద్వ. మీ శయ భ నాది కాద్వ. లోఔమ తలా కియందులయినను, నా తండర వచిే బిలిచినను నేను మిమభ విడచి వెళ్ళను.’’
ఄంట్లనన ఈలూచీశారిన్న భరో సారి కౌగిట ఫంధించాడు ధనుంజయుడు.

‘‘నా జనకున్న బాధ చూడ లేఔ వారి పుటట వరణమను బాపుటకై రాజ వెైదుమల సలహా మేయకు దివమ నాఖ భణ కోసం ద్వరే తెలిమన్న
నాఖ లోఔమనకు ంటరిఖ ఫమలెాడలితిన్న. ఄట్ల వంటి నాకు మాయామన మందుగా యండు అణ మతమమలు లభించినవి.
ఔటి బద్వ
ర దేవి, యండు న్నవు. ఆఔ దివమ నాఖభణ లభించిన చాలును. భనమ యతన గిరి వెళ్ళళ పోవచుేను.’’ ఄనానడు.

‘‘తఔ లభించ ఖలదు సఖా. నను అదరించిన మీ సహృదయాన్నకి కానుఔగా దివమ నాఖ భణ తఔ లభించఖదు. నా జనకున్న

భప్ంచ ఖల సభయథత తభకుననది.’’ ఄంటూ బిగియాయ కౌగిలించి మద్వ
ద డంది.

బిగి కౌగిట యవశంలో`

కొదిద స్తపు ఄలానే వుండ పోయారు.

ఄంతలో ఎవరో వస్త
ు నన ఄలికిడ విన్న ఄట్ల చూసారు. తన భచేల గురా
ర దేవి, అభ
య న్నన ఔళ్ళళలు టిట నడప్ంచు కొంటూ బద్వ
ఔునే సీుళ రూమ పామ శరీయంతో జయ జరా పా
ర కుత్త శంఖు పుతిఱ ఆరువురూ ఔబురు
ా చెపు కొంటూ తభ దిశగా నడచి
రావటం ఔన్నంచింది.

వెంటనే కౌగిలి విడప్ంచుకొన్న` ఔుకు జరిగింది ఈలూచీశారి. శంఖు పుతిఱన్న గాంచి ధనుంజయుడు ఄచెేరువందు చుండగా బద్వ
ర
దేవి న్న న్నశతంగా చూసూ
ు ఈలూచీశారి ఈదిాగునరాలయింది.

మీస ఔట్ల
ట లేకుండా దద తల పాగా ధరించి ఖంభీయంగా ఈననందున అభను చూసి ఆపుడే వమస్త కొచిేన బాలకుడనుకుంది.
అభను చూసి బద్వ
ర దేవి ఄంటే నభభ లేఔ పోయింది. కాన్న ఆపుడు ఄయథభవుతోంది. అ హంస నడఔ, వయామయమ ఎచటకు
పోవును. మానవ సీుళలో భణ పూస వంటి ఄదుబత సౌందయమ రాశ.

‘‘ఏవమాభ ఈలూచీశారి. ఆన్నన దినమల వలపు చెలి కాన్న కోసయం ఔలవరించితివి ఖద్వ. న్న ఔల పలించినద్వ? న్న భనోహరున్న
ఄనుఖయహమ లభించినద్వ? మా రాఔ ఏకాంతమనకు బంఖమ కాదు ఖద్వ!’’ ఄంటూ వసూ
ు నే చత్మరులాడన శంఖు పుతిఱ
మాటలకు సిగిాలి`

‘‘పో ఄతా
ు !’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న వెనకుు చ్చరి మకం ద్వచుకుంది ఈలూచీశారి.

‘‘ఎట్ల పోదును? న్నవును రావలె ఖద్వ’’ ఄంది శంఖు పుతిఱ.

‘‘లేదు లేదు. నేను వచుేట లేదు. వీరి తోనే వత్మ
ు ను.’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న వదిలి ఆవతలి కొచిేంది ఈలూచీశారి. బద్వ
ర దేవి
న్న ఈతాసహంగా చూసూ
ు చ్చత్మలు ఄందుకుంది.

‘‘ఄకాు! న్న గురించి భన పా
ర ణేశారుడు చెపు వయకు నాకు తెలిమ లేదు. నను క్షమించు. ఆఔ నుండ నను న్న స్దరిగా
అదరించుమ.’’ ఄంది.

‘‘ఏకాకి నగు నాకు న్నవంటి భువనైఔ మోహనాంగి స్దరి మగుట నా ఄదృషటమ.’’ ఄంటూ ఄపామమంగా ఈలూచీశారిన్న కౌగిలించు
కుంది బద్వ
ర దేవి.

ఆంతలో భచేల గుయయం మీది తోలు సంచిలో విశయ మించిన భూతం గృతాచి లేచింది. లేసూ
ు నే` ‘‘అఔలి... అఔలి.’’ ఄంటూ వచిే
బద్వ
ర దేవి ఎదుట న్నఫడంది. విచితఱ భగు అ నలాటి వికాయ రూపాన్నన జూచి విభా
ర ంతి చెంద్వరు శంఖు పుతిఱ, ఈలూచీశారిలు. ద్వన్న
గురించి వారికి వివరించింది బద్వ
ర దేవి. ఄటికి ఎలాగూ భజన వేళ్ సమీప్స్ుంది.

‘‘గృతాచి పొమభ. వనమనకు పోయి న్నకు నచిేన భృఖమను వధించి న్న అఔలి బాపు కొన్న యమభ. ఄలాగునే మాకు వలసిన
చఔున్న ండాను కూడ స్తఔరించి తెమభ’’ ఄంటూ అనతిచిేంది. వెంటనే ఄఔుడ నుండ ఄదృశమభైంది గృతాచి.

గృతాచి వెళ్ళగానే నలుగురూ ఄఔుడే వృక్ష చామలో కూచున్న చయేలో మన్నగి పోయారు.

*********************

అ రోజు ఈదమం రాజధాన్న యతన గిరి లో`

కారిేచుేలా ఔ వదంతి వామప్ంచింది. ద్వన్న సారాంశం... దివమ నాఖ భణ కోసం వెళ్ళళన యువ రాజు ధనుంజయుడు ఎఔుడో
భతసమ దేశ పా
ర ంతంలో రమాదవ శాత్మ
ు కొండై నుండ లోమలో డ భయణంచాడన్న. దీనేన చిలవలు లవలు జేసి ఄనేఔ
విధాలుగా చెపుకో సాగారు. ఇ వాయత న్నజం గానే యతనగిరి నఖయ రజా జీవనాన్నన ఄతలా కుతలం చ్చసింది.

రజు బమ భా
ర ంత్మలయామరు.

ఏం జయఖ బోతోంది?

తభ ప్రమతభ నామకుడు భహా రాజు ఄశాస్త
థ డై వునానడు. యువ రాజు భయణస్తు ఆఔ ఇ దేశం ఏమి కానుంది? ఇ వాయతకు
తోడు తాయ లోనే శత్మ
ఱ రాజు యతన గిరి రాజమం మీద ద్వడ చ్చమనునానయన్న కూడ వదంత్మలు నఖయంలో షికారు చ్చస్త
ు నానయి.
నఖయమే ఔు సారిగా విషాద సాఖయంలో మన్నగి పోయింది. ఔు ట్ల
ట న విలప్ంచసాగారు.

ఄయితే పుటట వరణంతో బాధ డుత్మనన రభువు ధయభ తేజున్నకి గాన్న అమన టటపు రాణ ఔనకాంబిఔకు గాన్న ఇ దురాాయత
తెలీకుండా రధానామాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డైన ఄరుుల వారు తగు జాఖయతులు త్మస్తకునానరు.
ఄంతే కాదు` వెంటనే భంతిఱ వయా సమావేశాన్నన ఏరాట్ల చ్చసారు. అ సమావేశాన్నకి వివిధ శాకలకు చెందిన ఄమాత్మమలతో బాట్ల
ఈ సైనాధమకు
ా డు బాహీాకుడు కూడ ప్లువ ఫడా
ా డు.

సమీంగా ఄరుున్నకి బాహీాకున్న మీద కొన్నన సందేహాలు ఏయడా
ా యి. తెయ వెనుఔ ఏదో కుటఱకు లడుత్మనానడన్న ఄనుమానం
కూడ వుంది కాన్న సయైన అధారాలు లభించఔ ఈపేకిాసూ
ు వస్త
ు నానడు. రధానామాత్మమన్నకి కూడ ఆంత వయకు చె లేదు. ఆపుడీ
వదంత్మల విషమంలో కూడ ఄతడ హసుం వుండొచేన్న అలోచనలో ఄనుమానం వుంది. ఄది న్నజం కూడ.

తన వద్ద డునన గాంధాయ వాసి ఔరోతి సలహా మేయకు తన సొంత గూఢ చారుల ద్వారా నఖయంలో ఇ వదంత్మలిన వామప్ం
జేసాడు. ఎందుఔంటే`

యువ రాజున్న ఄంతం చ్చమభన్న సభరు
థ లగు తన గూఢ ఛారులిన అరుగురు చొపున మూడు ఫృంద్వలుగా ంప్ంచాడు.
వెళ్ళళన వాళ్ళ నుండ ఆంత వయకు ఏమి జరిగిందనే సమాచాయం లేదు. ఄవత యువ రాజు వెళ్ళళ నల రోజు ద్వటింది. ఄట్ల చూస్తు
గాంధాయం నుండ రాజు శతాన్నకుడు ఏం జరిగింది యువ రాజున్న ఄంతం చ్చసారా లేద్వ ఄంటూ పావురాల ద్వారా లేకలు
సంధిస్త
ు నానడు.

ఇ రిసిథత్మలో
ా ఔరోతి ఔ సలహా చెపాడు. న్నజాన్నకి ఔటి కాదు యండు సలహాలు. ఄందులో మొదటిది సయా సైనామధమకు
ా డైన
ఄరుుడన్న మందుగా ఄంతం చ్చమటం. దీన్న వలన ఄరుున్న భయణంతో ఈ సైనామధమకు
ా డైన బాహీాకుడు సయా సైనాధమకు
ా డగా అ
సాథనంలో దోననతి పొందుతాడు. ఄందు వలా సైనమం మొతుం ఄతడ అధీనం లోకి వస్త
ు ంది గాఫటిట ఄంతరుమదధం ఄంతగా వుండదు.
చెదురు భదురుగా ఎదురు తిరిగిన సైనామన్నన స్తలువుగా త్మద మటిటం వచుే. ఇ లోల శతాన్నకున్న సామం ఎలాగూ ఈండనే
వుంది. ఆఔ యండో సలహా`

యువ రాజు ధనుంజయుడు భయణంచి నట్ల
ట నఖయంలో వదంతి వామప్ం జేమటం. దీన్నవలా సైనమంలో భనో ఫలం
సననగిలు
ా త్మంది. స్తలువుగా బాహీాకున్న కాాన్నకి వచ్చేసాురు. ఄదే సభమంలో ఆఔుడ రిసిథత్మలు ఄనుకూలంగా ఈనానమన్న
వెంటనే సైనమ సమేతంగా ఫమలు దేయభన్న సందేశం ంప్ంచటం.

గాంధాయం నుండ మితఱ క్ష స్తన ను కూడ ఖట్ల
ట కొన్న గాంధాయ స్తనలు సమదర మాయాంగా యతన గిరి చ్చయటాన్నకి ఎలాగూ నల రోజులు
డుత్మంది. ఇలోల రిసిథత్మలిన పూరితగా తభ ఄదుపు లోకి తెచుేకో వచుే.

ఇ అలోచన నచేటంతో మందుగా బాహీాకుడు సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుున్న హత మారేేందుకు వాయం రోజుల కియందట భరిఔ
లా
ా ంటి తన భనుషులు ఆయవెై భందిన్న ఏరాట్ల చ్చసాడు.

ఄయితే అ రోజు అరుున్న ఄదృషటం బాగుంది. నఖయం భలులి పా
ర ంతం లోన్న సైన్నఔ విడది నుండ రాతిఱ మొదటి జామలో ంటి
గానే నఖయం లోన్న తన న్నవాసాన్నకి రావటం ఄరుున్న ఄలవాట్ల. అమన న్నవాసం ఎగువన బాహీాకున్న న్నవాసం మూడు వీధుల
ఄవతల కోట గ్గడ సమీం లోనే వుంది. వెంట ఄంఖ యక్షకులిన కూడ తెచుేకునే ఄలవాట్ల అమనకు లేదు. మూడు దినాల
కియందట ఎటి లానే తన ఄశాం మీద తొలి జామ మగిస్త వేళ్లో ఖృహోనుభఖుడై వస్త
ు నానడామన. అ సభమంలో
రయోగించారు. మందుగా వచిేన ఫళ్ళం ఄదృషట వశాన చెవి ఔుగా దూస్తకు పోటంతో ఄరభత్మ
ు డై సరు
య న కడాం దూసి
ఄశాాన్నన వెనకిు భళ్ళళంచాడు ఄరుుడు. తన మీదకు వస్త
ు నన అయుధాలిన గాలో
ా నే చెదయ గొడుత్త ఄశాాన్నన

చెటా వెనకిు

పోన్నచాేడు. ద్వంతో దుండగులు అమన్నన చుట్ల
ట మటా
ట రు. ఄపుడు జరిగిన పోరాటంలో ఄరుున్నకి కొదిద పాటి
గాయాలయామయి. ఇలోల కోట గ్గడ ైన హారా తిరుగుత్మనన సైన్నకుల ఔత్మ
ు ల శఫధం విన్న క్షఔలు వేసారు. వెనక్ష కొందరు
సైన్నకులు కూడ ఄట్ల ఄరుున్నకి సామంగా దూస్తకు రావటంతో దుండగులు చీఔటా మాట్లన తప్ంచు కొన్న పారి పోయారు. అ
విధంగా ఄరుున్న హతామ రమతనం విపలం గావటం బాహీాకున్న ఔలవయ యచింది.

కాన్న ఄరుున్న ఆపుడు గాకునన తరాాతయినా ఄంతం చ్చయొచుేనన్న భావించి యండో సలహాను ఄభలు చ్చసాడు. ద్వన్న రకాయం
ఄతడ సొంత గూఢ చారులు యంఖం లోకి దిగి యువ రాజు గురించిన వదంత్మలిన నఖయంలో వామప్ం జేమటం అయంభించారు.

మందుగా యతనగిరి ఒడ రేవు పా
ర ంతం నుండ అ వదంత్మలు వామప్ంచాయి. ఄరుుడు మీద హతామ రమతనం జయఖటంతో
ఆపుడతన్నన రేయింఫవళ్ళళ ది భంది ఄంఖ యక్షకులు వెననంటి వస్త
ు నానరు. మూడు రోజులుగా తన జాఖయతులో తనుండగా
ప్డుగు పాట్లలా యువ రాజు భయణ వాయత గురించిన వదంత్మలు నఖయంలో షికారు చ్చమటం ఄరుునే కాదు భహా మాత్మమడు
వాస్త దేవ నామకుడన్న కూడ ఔల వయ రుస్త
ు నానయి. ఄందుక్ష ఇ రతేమఔ సమావేశం.

సమావేశాన్న కొసూ
ు నే` ‘‘ఆది ద్వరుణం. సహం రాన్న దుశేయమ. యువ రాజా వారి గురించి ఆలాంటి వదంత్మలు వామప్ంచుట
న్నజమగా దుయ దృషట ఔయం. వారు ఎవయైనా గాన్న దుండగులిన ట్ల
ట కుంటాం. వారికి తగిన శక్ష తదు’’ ఄంటూ అవేశంగా
మాటా
ా డాడు బాహీాకుడు.

ఄతడ అవేశం చూసి కొన్నన లిులకాలం ఄఔుడ దదలంతా మౌనంగా వుండ పోయారు.

‘‘న్నజమే బాహీాకా! ట్ల
ట కుంటాం... శకిాంచెదమ... కాన్న ఎపుడు?’’ ఄంటూ సూటిగా ఄడగాడు ఄరుుడు.

‘‘కోట రి యక్షణ విభాఖమ నా ఄధీనభందుననది. నఖయ రి యక్షణ విభాఖమ న్న అధీనభందుననది. నా మీదనే తెఖ ఫడ హత
మాయే జూచి నారు శత్మ
ఱ వు. హతామ రమతనమ జరిగి యిది నాలుఖవ దినమ. మీ వాళ్ళంతా ఏమి జేయు చునానరు?
దుండగుల గురించిన చినన అచూక్ర కూడ ఆంత దనుఔ తెలుస్తకో లేఔ పోయిరి. ఆపుడీ వదంత్మల వెనఔ ఎవరి హసుమ వుననదో
ఎటికి తెలుస్తకో ఖలరు?’’ ఄనడగాడు.

ఄరుున్న మాటలు బాహీాకున్నకి అఖయహం ఔలిగించాయి. ఄయినా న్నఖయహంచుకునానడు. ‘‘ఄరుుల వారు క్షమించ వలె. మీ ఈదేదశమ
మేమ చ్చత కాన్న వాయభనా లేఔ ఄసభరు
థ లభనా తెలిమకుననది. మేమ అ రమతనమ లోనే వుంటిమి.’’ ఄనానడు.

ఄపుడు రధానా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు ఔలించు కొంటూ` ‘‘బాహీాకా! ఆపుడు సభసమ సభయథత ఄసభయథత
గురించి కాదు. శత్మ
ఱ జాడ కోసం ఎంత వేఖమగా న్న చ్చయుచునాన భననదే మకమం. ఄరుున్న మాటలు ఄసతమమ కాదు ఖద్వ.
న్నకు తెలిసిన సమాచాయం ఏభనాన వుంటే చె వచుేను’’ ఄంటూ సూచించాడు.

‘‘ఄమాతామ! శత్మ
ఱ గూఢచారులు నఖయంలో తిషట వేసినట్ల
ట సమాచాయమననది. ఄరుుల వారి మీద హతామ రమతనం గాన్న ఆపుడీ
వదంత్మలు గాన్న ఆదంతయు వారి దుశేరేమ. భన యతన గిరి లోన్న రిసిథత్మలిన ఄవకాశంగా త్మస్తకొన్న శత్మ
ఱ దేశ పాలకుడు ఎవడో

కుటఱకు పాలడుత్మనానడు. భనలిన ఫల హీనులిన చ్చస్తందుక్ష ఄరుుల వారి మీద హతామ రమతనం జరిగింది. రేపు నా
మీదనూ జయఖ వచుేను. ఄందుక్ష శతృ గూఢ చారుల అచూక్ర కోసం త్మవరంగా రమతినస్త
ు నానం.’’ ఄనానడ బాహీాకుడు.

‘‘ న్న వదద సమాచాయమ సయైనదే ఄనుకుంద్వమ. వూహ మాతఱం గా నయినా భన శత్మ
ఱ వు ఎవరో తెలియాలి ఖద్వ. భన మీద
ద్వడ చ్చయు ధైయమం ఏ దేశాన్నకుననది? కుటఱ ద్వరుడు ఏ దేశాధీశుడు?’’ ఄనడగాడు ఄరుుడు.

‘‘వదంత్మలు మనుభందుగా ఒడ రేవు పా
ర ంతభందు మొదలయినవి. సమదర మాయామగా వచిేన గూఢచారుల న్న యిది....’’
బాహీాకున్న మాటలిన భధమ లోనే కండంచాడు ఄరుుడు.

‘‘భనం శేభ సమదర త్మరాన వునన సంఖతి బాహీాకుల వారు భయచినట్ల
ట నానరు. భనకు శేభంగా సమదరమ త
రాజమమ లేవు.

శేమోతుయంగా ఎగువన ఎఔుడో ఔరూయ దేశమ, పాయశ్రఔలో ఆరాను, గరాను, ఠాను మొదలగు పాలకులననను వారివి చినన
దేశమలు. సమదర మాయామగా భన రాజమమై దండత్మ
ు తెగువ ధైయమం వారికఔుడవి? ఆలాంటి ఄయథం లేన్న సమాచాయమలు
ఎందుకూ కొయగావు. శత్మ
ఱ వు రాజమం ఫమట లేడు. లోలే వునానడు. భన భధ్యమ వునానడన్న సందేహమ. రస్త
ు తం రభుతా

చారులు ఄది తెలుస్తకునే రమతనం లోనే వునానరు. మీరు అవేశ డ పలితమ శూనమం. మీరు కూచోండ.’’ ఄనానడు
న్నరొభహమాటంగా సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు.

ఄతడ మాటలు బాహీాకున్నకి చెం ట్ల
ట లాంటిది. తన గురించి ఄరుున్న వదద సమాచాయం ఈండొచేనన సందేహం ఏయడంది. ఄదే
న్నజభైతే తను తొందయగా పావులు ఔదిప్ ఇ దంగాటను తాయగా మగించాలి ఄనుకునానడు. ఄందుక్ష ఆఔ మాటా
ా డఔ మౌనంగా
వుండ పోయాడు. అ సమావేశంలో త్మస్తకునన న్నయణమం రకాయం` ‘‘యువ రాజా వారు క్షాభంగా వునానరు. తాయలో నఖరాన్నకి
రానునానరు. రజలు వదంత్మలు నమిభ మోస పోవదు
ద . వదంత్మలు వామప్ం జేస్త
ు నన వారిన్న తాయలో ట్ల
ట కుంటాం. వారికి ఔఠన
దండన తదు.’’ ఄంటూ అ రోజే నఖయ భంతటా దండోరా వేమఫడంది. అ రోజే కాదు, వరుసగా మూడు రోజుల పాట్ల కొన
సాగింద్వ దండోరా.

************************************

గాఢ న్నదరలో వునానడు యువ రాజు ధనుంజయుడు. ఄతన్నకి ఄట్ల బద్వ
ర దేవి ఆట్ల నాఖరాజ తనమ ఈలూచీశారి వునానరు.
వారి ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్నలు యండు ఔునే ఔ శాలి వృకాాన్నకి ఫంధిం ఫడునానయి.

ఄపుడు సభమం`

రాతిఱ మూడవ మామం.

అకాశం మేఘావృతభైంది.

నలు దిశలా చిఔుటి చీఔటి ఄలుమకునుంది. కాన్న వయాం డే సూచనలేావు. చలాటి గాలి వీస్ుంది. రఔృతి రశాంతంగా వుంది. ఄడవి
నుండ ఔౄయభృగాల సదు
ద కూడ విన్నంచటం లేదు.

ఄది హెైహమ రాజమ భూ భాఖం.

ఄఔుడకి భతసమ దేశ సరి హదు
ద పా
ర ంతం ఔ పూట రయాణ దూయంలో వుంది. భహా ధాన్నకి కాసు ఎడంగా స్తవిశాలభైన
భైద్వనంలో రాతి గుట్టల మీద న్నదర పోత్మనానయంతా. వారికి భూతం గృతాచి వేయి ఔళ్ళతో రేమంతా కావలి తిరుగు తోంది.

మూడు దినమల కియందట`

వింధామ యాత శ్వయణ పా
ర ంతం నుండ వారు ఫమలు దేరారు. అ దినమన శంఖు పుతిఱతో సహా నలుగురూ సామం సభమం వయకు
ఄచేటనే ఖడపారు. వాసువాన్నకి ఈలూచీశారి, ధనుంజమలను ఔలిపాఔ, ఈలూచీశారిన్న తిరిగి తభ నాఖ లోఔం చ్చరేే ఈదేదశంలో
వుంది శంఖు పుతిఱ. కాన్న ఈలూచీశారి ఎపుడైతే ధనుంజయున్న విడచి రానందో శంఖు పుతిఱ ఆయకాటాన డంది.

ఄటిక్ష అలసమభైంది గాఫటిట ఇ పాటికి తను ఎఔుడ వుననదీ నాఖ రాజుకు తెలిసి పోయి వుంట్లంది. వెనకుు వెళ్ళతే తను
ఔదలకుండా రాజ భందియం లోనే న్నయఫంధిసాుయనన బమం తోను, ధనుంజయున్న విడచి పోలేఔ ఈలూచీశారి అ న్నయణమం త్మస్తకుంది.
ఄయితే`

శంఖు పుతిఱది వారితో ఈండ లేన్న వెనకుు పోలేన్న సంఔట రిసిథతి. ధనుంజమ, ఈూచీశారులిన ఔలటంలో తన పాతఱ వుందన్న
తెలిస్తు నాఖ రాజు అఖయహాన్నకి గురి కావలసి వస్త
ు ంది. ఆంతకాలం తరాాత భరో సారి శక్షకు గురి కాలేదు. కాఫటిట వారి వెంట
మన్నంచ లేదు. తనక్ష సంఫంధం లేనట్ల
ట వెనకుు వెళ్ళళ పోవటం భంచిది. ఄందుక్ష`

సామం కాలం వేళ్ వారిన్న విడచి అభ వెళ్ళళ పోయింది. వెళ్ళా మందు భయభ భూమిలో వారి రాఔ కోసం ఎదురు చూసాునంటూ
చెప్ంది.
నాగులకు అకాశ ఖభనం తెలుస్త.

ఖటి వేళ్ ఖరుడ కు
ా లకు వెయచి`

అకాశ యానం చ్చమరు.

చీఔటి డుత్తండగా అకాశ మాయాన వేఖంగా వెళ్ళళ పోతారు. శంఖు పుతిఱ కూడ ఄదే విధంగా అ రాతిఱక్ష అకాశ ఖభనం ద్వారా భయభ
భూమికి చ్చరుకుంది.

అ విధంగా శంఖు పుతిఱ న్నషుళమించాఔ ధనుంజమడు తన సఖ్ఖమ లిరువురితో హెైహమ రాజమంలో మందుకు సాగి పోత్తనే
వునానడు. యువ రాణ ఈలూచీశారి ఎవరిక్ర ఔనఫడకుండా ఖలు శ్వాత నాగుగా మారి ఖరుడాశాం మీది తోలు సంచిలో
విశయ మిస్ుంది. బద్వ
ర దేవి ఄశాం మీద అభతో బాట్ల తోలు సంచిలో భూతం గృతాచి రయాణం చ్చస్ుంది. హెైహమ రాజమం చినన
రాజమం. రాజధాన్న జమంత్మ పుయం భహా థాన్నకి ఎడంగా లోలికి వుంది. బాట నఖరాన్నకి చీలి పోత్మంది. ఄట్ల పోకుండా
టటణ్యలు లెాలో
ా కొండ కోనలు ద్వట్లకొంటూ ఄఔుడకొచ్చేసరికి చీఔటి డంది. ద్వంతో భైద్వనం లోన్న అ రాతి గుటట మీద
మగు
ా రూ రాతిఱకి భజలీ చ్చసారు.

వారి రయాణ మాయాంలో ఎగువన భతసమ దేశం వుంది. ఄది ద్వటితే ఄంఖ రాజమం వస్త
ు ంది. ఄంఖ రాజమం నుండ ఇశానమంగా ఫా
ర గ
జోమతిష పుయం రాజధాన్నగా ఔటి నయకాస్తరుడ రాజమం వుంది. ఄఔుడ రజలను ఄస్మ ఄంటారు. అ రాజామన్నన అనుకొన్న
ఄవతల వుననదే స్తవిశాలభైన భయభ భూమి ఄటవీ పా
ర ంతం.

అ సభమంలో`

గాఢ న్నద్వ
ర వశుడైన ధనుంజయుడు ఔ ఔల ఖంట్లనానడు. ఔలలో ఄది ఏ పా
ర ంతమో, తను ఎఔుడునానడో తెలీదు. చెట్ల
ట చ్చభలు
చెదురు భదురుగా వునానయి. వాటి భధమ తను న్నరాయుధుడగా ంటరిగా రుగు త్మస్త
ు నానడు. ఄతడ వెనఔ ఔటి కాదు
యండు కాదు ఄనేఔ సరాలు ఖ ఫటిటనట్ల
ట పోట్ట డ తరుమ త్మనానయి. తన అయుధాలయిన విలాంబులు, ఔృపాణమ,
శూలమ,

ఫరిస మొదలయినవి ఏభైనవో తెలిమదు. చెంత ఔు అయుధమూ లేదు. పా
ర ణ సఖ్ఖమగు బద్వ
ర దేవి గాన్న ఈలూచీశారి గాన్న
లేరు. ఎఔుడునానరో తెలీదు. ఄసలు ఏభైనదో ఏమి జరిగినదో కూడ తెలిమదు. రుగు... ఔటే ఄలురుఖన్న రుగు.
పామల బారిన డకుండా తప్ంచుకు పోత్తనే వునానడు. ఄలా ఎంత దూయం వచ్చేసాడో తెలీదు.

ఆంతలో`

ఔు సారిగా`

కాళ్ళ కింద భూమి యండుగా చీలింది.

అ చీలిఔ లోకి జారి పోయాడు.

చిభభ చీఔటి ఔంటి క్షమీ ఔన్నంచటం లేదు. ట్ల
ట కుంద్వభంటే చ్చతి క్షమీ దయఔటం లేదు. చీఔటిలో శయ వేఖంగా ఎఔుడకో జారి
పోత్మనానడు. కొంత స్తటికి ఄలా జారి జారి ఆస్తఔ మీద డ పోయాడు. డ లేచి చుటూ
ట చూసాడు. ఄదేదో ఎడారి భూమిలా
వుంది. చిరు చీఔటి ఄలమ కొన్న వుంది. న్నరాభనుషమంగా వుంది. సమీంలో ఎఔుడా ఆళ్ళళ గాన్న ఔటటడాలు గాన్న చెట్ల
ట చ్చభలు గాన్న
లేవు. ైన నక్షతా
ఱ లూ లేవు. ఄసలది ఏ లోఔమో, తను ఎఔుడ కొచిే డా
ా డో ఫమటి కలా వెళ్ళ ఖలడో ఏమీ ఄయథం గాన్న
ఄయోభమంతో దికుు తోచఔ మోకాళ్ళ మీద ఆస్తఔలో కూల ఫడ పోయాడు. పుటట వరణంతో నయఔ యాతన ఄనుబవిస్త
ు నన తండర
ధయభ తేజుడు గురు
త కొచాేడు. తననే నమభకునన పా
ర ణ సఖ్ఖమలు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి గురు
త కొస్త
ు నానరు.

‘‘ఄయోమ బఖవంత్మడా! ఏమి ఇ దుయవసథ. తండర బాధను పోగొటిట ఔనన రుణం త్మరుేకో లేన్న ఄ రయోజకుడనైతినే. ప్రయా బద్వ
ర ,
భనోహరీ ఈలూచీ... ఎచట వునానరు. మీరు ఏమి దుయవసథ పాలెైతిరో ఖద్వ. మీ పేరభకు దూయభైతి. మీ అశలు వమభ జేసితి. నా
వంటి న్నరాబగుమన్న వరించి ఔషటమల పాలెైతిరి ఖద్వ. విధి యిలా వంచన జేసిన దేమి? నాకా ఇ దుయవసథ. ఆది యేమి పా
ర యబథ
ఔయభ...’’ ఄన్న దుఖ్ఖిసూ
ు బిఖాయగా ఄరిచి రోదిస్త
ు నానడు. అ భరు భూమిలో ఄతడ రోదన రతిధాన్నస్ుంది.

ఄలా ఎంత స్తపు ఖడచిందో తెలీదు.

తరాాత ఏమి జరిగేదో గాన్న ఆంతలో`

బిఖాయగా ఄరుస్త
ు నన భూతం గృతాచి ఄరుపు ఔుసారిగా ధనుంజయున్న ఈలికి డ లేచ్చలా చ్చసాయి. దిగు
ా న లేచాడు. కొన్నన
లిులకాలం ఏమీ ఄయథం కాలేదు. ఆపుడు ఎడారి లేదు, చీఔటి లేదు. ఆంత స్తపు తను గాంచినది సానభన్న ఖయహంచాడు. ద్వన్నకి
ఄయథం ఏమిటో తెలీఔ తల విదిలించి చూసాడు. ఄతన్నకి మందే న్నదర లేచిన బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు కూడ విభా
ర ంత్మలెై చుటూ
ట

చూస్త
ు నానరు.

తాభంతా రాతిఱ ఎచట న్నదిరంచారో ఄదే రాతి గుటట మీద వునానరు. సభమం తెలావారు జామ సమీప్స్త
ు ననట్ల
ట శేమాకాశంలో
రకాశస్త
ు నన శుఔయ ఖయహం సూచిస్ుంది. తామనన రాతి గుటటను చుటిట చఔయ ఫంధంలా ఎట్ల చూసినా ఄనేఔ దివిట్టలు గాలికి య య
లాడుత్త అ పా
ర ంతాన్నన టట ఖలు చ్చస్త
ు నానయి.

ఆది ఔల కాదు వాసువం. మగు
ా రూ లేచి న్నల ఫడ` మక మఖాలు చూస్త
ు నానరు.

రాతి గుటటను ఎవరో మటటడంచ బోత్మననట్ల
ట ఎట్ల చూసినా ఔటి కాదు యండు కాదు` వందలాది దివిట్టలు ఔదలి వస్త
ు నానయి.
వాటి వెలుగులో యసరాలు సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానయి.

మందు వరుసలో సరాలు ఄనేఔం బారులు త్మరి వేఖంగా ఔదలి వస్త
ు నానయి. కోకొలాలుగా సరాలు. ఎయయ తా
ఱ చు, నలా తా
ఱ చు,
గ్గధుభ వనన తా
ఱ చు, మినానగు, యక్త ప్ంజేరులు యిలా ఄన్నన బమంఔయభైన విషాన్నన ఖయక్షు ఔౄయసరాలు. బుసలు కొడుత్త
డఖలు విప్ అడుత్త ఔ ద్వన్నన ఔటి తో
ఱ స్తకుంటూ గుటట సమీం లోకి వచ్చేస్త
ు నానయి.

అ సరాల భధమలో`

నాఖ లోకాన్నకి చెందిన ఄనేఔ భంది బట్లలు కాఖడాలు చ్చత ఫటిట వస్త
ు నానరు. వాళ్ళంతా సఖం సర్ రూంలోను ైన యండు
చ్చత్మలు, శయస్తసతో మానవాకాయం గాను వునానరు. నాగాబయణ్యలు ధరించి వునానరు. ఔ చ్చత శూలం, ఫరిస మొదలెైన
అయుధాలు ఔలిగి వునానరు.

అ నాఖ టాలాన్నకి వెనగా
ా వస్త
ు నానరు నాగా జాతి వీరులు. వాయంతా భయభ భూమి (నాగా లాండ్) ఄటవీ పా
ర ంతం లోన్న నాగుల
దిబ్ఫ రిసయ నాగా రజలకు చెందిన నాగా వీరులు. విలాంబులు, ఔృపాణ్యలు, ఇట్టలు, ఫరిసలు మొదలయిన అయుధాలు
ధరించి యుద్వ
ధ న్నకి సననదు
ధ లెై వీరావేశంతో వస్త
ు నానరు. వారి వెంట నాగా నామకుడు నాఖ క్షసరి, వృదధ నాగానందుడు ఆంకా వారి
భత గురువు ఖణ్యచారిలు కూడ తయలి వస్త
ు నానరు.

వాయంతా రాతి గుటటను చుటిట నలు వెైపులా మటటడకి వస్త
ు ండగా ఈతుయ దికుున వాయందరిక్ర వెనగా
ా చిరు చీఔటాలో వస్త
ు నానడు
నాఖ రాజు భహా దుభడు. సయ రూంలో ది శయస్తసలను గొడుగులా డఖ విప్ నాలుఔలు తోడుత్త ఈఖయ రూంతో జయ
జరా పా
ర కుత్త వస్త
ు నానడు.

అకులతో కూడన చిే కొభభ ఔటి పుచుేకున్న ఎగియగిరి ఖంత్మ లేసూ
ు ఄటిక్ష గుటటను సమీప్స్త
ు నన పామలిన దఫ దఫ
బాది వెనకిు తోసి డేసూ
ు దదగా బద్వ
ర దేవి ఫృంద్వన్నన లేవభన్న ఄరుస్ుంది భూతం గృతాచి. ఄటి కింకా ధనుంజయున్న ఔంట
డలేదు నాఖ రాజు. కాన్న తన కూత్మరు ఈలూచీశారి కోసం ఄతడే తయలి వస్త
ు నానడన్న ధనుంజయుడు ఖయహంచి సఖ్ఖమలిదదరిన
అశేయమ సంబరమాలతో చూసాడు.

‘‘బద్వ
ర ...! ఏం జరుగుతోంది?’’ ఄనడగాడు యుధాలాంగా.

ఄతడ రశనకు ఈలూచీశారి ఫదులిచిేంది.

‘‘నా కోసమ సామమగా నా జనకుడే తయలి వచిేనట్ల
ట నానడు’’ ఄంది గాబరాతో ధనుంజయున్న భుజం మీద చ్చయి వేసి.

‘‘వారి వెంట మీ లోఔమనకు పోదువా?’’ ఄడగాడు.

‘‘లేదు సఖా. మీ పాద్వల చెంతనే నా పా
ర ణమ పోయిననూ పోవు గాఔ, నేను మాతఱం మిమభ విడచి పోజాల’’ ఄంటూ
పేరమాతిశమంతో ధనుంజయున్న గాఢంగా హత్మ
ు కొన్న ఄతడ ఄధరాలను వలపు మీరా చుంబించింది ఈలూచీశారి.

‘‘బమ డకు. ఄవసయభైతే భన కోసం న్న తండరతో యుదధం చ్చసద. దివమ నాఖభణ కొయకు మీ నాఖ లోఔం వయకు తరుమ
కళ్ళ
ు ను.’’ ఄనానడు అవేశంగా ధనుంజయుడు.

ఄతడ మాటలకు బద్వ
ర దేవి`

‘‘ప్రయా! తొందయ డ వలదు. ఆలాంటి సభమమన భనకు అవేశకావేషమలు లాబం చ్చకూయేవు. ఖలు శతృతాాలను
ంచుకొనుట భంచిది కాదు. వచిేంది ఎవరు? సాకాాత్త
ు నాఖ లోఔ రభువు. భన ఈలూచీశారి జనకుడు. రేపు మీ పాద
రకాాళ్నమ జేసి ఔనామ ద్వన మొనరుే మాభ గారు. నాకును వారు ప్తృ సమానులు. వారితో ఔమమమన నులు కావు.
నమమమన సాధించు కొవలె’’ ఄంది సాలోచనగా.

‘‘దేవీ! న్న ఄభిపా
ర మమేమి? ఇ ఖండమ ఖడచుట ఎట్ల
ా ?’’ ఄనడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘చూచెదమ గాఔ. పొయ బాట్లన కూడ మీరు అయుధమ రయోగిం వలదు రభూ. గుటట దిఖ రాదు. ఆపుడే వచెేద.’’ ఄంటూ
బద్వ
ర దేవి పొడవాటి ఔ ఎండు కొభభ ఄందు కొన్న వేఖంగా గుటట దిగింది.

ధనుంజమ ఈలూచీశారిలు చుటూ
ట చూస్త
ు నానరు. వారికి నాఖ రాజు జాడ ఆంకా తెలీ లేదు. ఎట్ల చూసినా దివి ట్టలు, వందలు,
వేలాది పామలు. ఄవి గుటట సమీం లోకి వచ్చేస్త
ు నానయి.

గుటట దిగిన బద్వ
ర దేవి ఏవో భంతా
ఱ లు ఠసూ
ు ఎండు కొభభతో నేల మీద గుటటను చుటిట గ్రత గ్రసూ
ు రుగతిుంది. వృతుం పూరిత
కాగానే వెళ్ళళనంత వేఖం గానూ వెనకిు వచ్చేసింది బద్వ
ర దేవి. అభ ఏమి చ్చమ బోతోందో ఄయథం గాఔ ధనుంజమ ఈలూచీశారిలు
ఈతుంఠ బరిత్మలెై చూస్త
ు నానరు. ఄవతల చూస్తు నాఖ దండు గుటట సమీం లోకి వచ్చేస్ుంది. పోరాటం తదన్నప్స్ుంది
ధనుంజయున్నకి. ఎందుకైనా భంచిదన్న విలు
ా ఄందుకున్న ఄలెా తాడు బిగించి ద్వన్నన సిదధంగా వుంచాడు. వారిన్న చ్చరు కునన బద్వ
ర
దేవి మందు హెచేరిఔగా`

‘‘రభూ! ఇ గుటటను చుటిట ఄగిన రేక గ్రచితి. అ గ్రతను ద్వటి పామలే కాదు, ఎవరూ గుటట ైకి రాలేరు.’’ ఄంది.

అభ మాటా
ా డుత్తండగానే`

గృతాచి దఫఫ నుంచి తప్ంచుకునన ఄయిదు సరాలు తొందయ డ గుటట ైకి రావాలన్న రమతినంచాయి. ఄవి బద్వ
ర దేవి
గ్రచిన గ్రతను ద్వట్లత్మండగా ఔు సారిగా అ గ్రత నుండ బగు
ా న ఄగిన క్రలలు ఎఖసి తృటిలో అ పామలిన బసీభ టలం చ్చసాయి.
ఄది చూసి నాఖ లోఔం వీరులు

ఘొలు
ా న ఄరిచారు.

ఄవేమీ టిటంచు కోకుండా`

గృతాచి కోసం చూసింది బద్వ
ర దేవి.

ఄటి కింకా అ భూతం గుటట దిగువన గాలో
ా ఎగురుత్త పామలు రాతి గుటటను సమీప్ంచకుండా చిేకొభభలతో బాది వెనకిు
విస్తరుత్త ఎగియగిరి చిందులేస్ుంది.

‘‘గృతాచి... ఆట్ల యమభ’’ ఄంటూ ఎలుగతిు ప్లిచింది బద్వ
ర దేవి.

అభ ప్లుపు వినగానే`

చిేకొభభ ఄఔుడ డేసి`

రివుాన వచిే గుటట మీద వాలింది భూతం.

తన తోలు సంచి లోంచి ఔ నాఖ సాయం బుయయ త్మసి గృతాచి కిచిేంది బద్వ
ర దేవి.

రతి సభమం లోను బద్వ
ర దేవి సభమ సూపరిత, శకిత సాభరా
థ మలు, తెలివి తేటలు ధనుంజయున్నకి కొతు గాను అశేయమ జనఔం గాను
వుంట్లనానయి. ఆపుడీ కిాషట సభమంలో అభ ఏమి చ్చమ బోత్మంద్వమన్న ఈతుంఠ బరిత్మడై చూస్త
ు నానడు. ఄంతకు మించి
ఈతుంఠ బరిత్మరాలెై నాఖ సాయం బుయయను చూస్ుంది ఈలూచీశారి.

పొడవు పీఔతో కూడన ఎండన సొయ కామ బుయయకు కింద యంథా
ర లు ఔలిగిన యండు సననటి వెదురు గొటా
ట లు ఔలిగి వుండ, పీఔ ైన
యంథరం నుండ గాలి వూదుత్త వాయించ్చదే నాఖ సాయం బుయయ. పామలాడంచ్చ వాళ్ళళ దీన్నన ఉదుత్మంటే ఎలాంటి సయభైనా
అనందంతో డఖ విప్ అడుత్మంది. బద్వ
ర దేవి అ బుయయను గృతాచి కిచిే చెబుతోంది`

‘‘నా లుకులు శయ దధగా వినుమ. మాకును నాఖ రేడుకును నడుభ ఄమామఔ పా
ర ణులెైన ఇ సయమలు ఫలి మగుట పాడ
గాదు. ఆఔ న్నవు వాటిన్న తరుభ న్న లేదు.

శకిత వంతభగు ఇ నాఖ సాయం నా తండర గారిది. దీన్న నాఖ సాయ గానమనకు ఆచటి సయమలన్ననయు భై భయచి న్న వెంట
డఖలవు. న్నవు కొంత ఎత్మ
ు లో గాలిలో తేలుత్త గుటట దిగువనకు పోయి దీన్నన వూదుకొంటూ ఄలా దకిాణ దిశగా పొమభ. ఆటకు
దవుాలనే ఔ లోమ ఖలదు. గుడాగా న్ననున ఄనుసరించిన పామలు లోమను చ్చయగానే అ లోమ లోకి డ పోఖలవు. అకరి
పామ కూడ లోమలో డు వయకు న్నవు నాఖ సాయమ అ వలదు.

అ పామ లోమ ైకి చ్చరు సరికి తెలా వారుత్మంది. ఄటికి నాఖ రాజు పేరయణ శకిత తొలగి ఄవన్నన తలో ద్వరిన తభ తావులకు
పోఖలవు. న్నవు భయలి వచిే దీన్నన్న తిరిగి నాకు యివా వలెను. పొమభ. వేగియమే ఇ కాయమమ సాధించు కొన్న యమభ’’ ఄంది బద్వ
ర
దేవి.

‘‘చితుమ. తభ అన. మీరు చెప్నట్ల చ్చసద’’ ఄంటూ రివుాన గుటట దిగువకు ఎగిరి వెళ్ళళంది గృతాచి.

ఇ లోల కొన్నన సరాలు బుసలు కొడుత్త రాతిగుటట మీదికి వచ్చే రమతనంలో ఄగినరేకను ద్వటాయి. ఄంతే` పళ్ళళన
ఎఖసిన ఄగినక్రలు తృటిలో వాటిన్న బూడద చ్చసాయి. ఄది చూసిన నాఖ లోఔ బట్లలు ఎఔుడ వాళ్ళఔుడ అగి పోయారు. ఆంతలో
`
ఈతుయం దికుులో కాఖడాలకు వెనఔ చినన ఔలఔలం. ఄట్ల నుంచి ఄనేఔ భంది ఔదిలి రావటం ధనుంజయుడు, బద్వ
ర దేవి,
ఈలూచీశారిలు ఖభన్నంచారు.

వారి వెనఔ రివాయంతో చీఔటా నుండ ఄపుడే కాఖడాల వెలుగు లోకి వసూ
ు ఔన్నంచాడు నాఖ రాజు. ఄతన్నపుడు సయ రూంలో
వునానడు.
ఄంత ఎత్మ
ు న డఖ విప్న ది శయస్తసలు, రతి శయస్తస మీద న్నలి యంగులో దివమ కాంత్మలు చిందుత్మనన న్నలి భణులు ఔలిగి
వునానడు. ది శయస్తసతో గొడుగులా విప్న డఖలతో ఈఖయ రూంగా బియ బిరా మందుకొస్త
ు నానడు. అమన రాఔ ఖభన్నంచి
ఔుకు తొలగి గుటట వెైపు ద్వరి వదులుత్మనానరు నాఖ బట్లలు. వాయంతా సఖం సయం, సఖం పురుషాకాయంతో అయుధ ద్వరులెై
వునానరు. నాఖ జాతి వీరులు వారితో సిదధంగా వునానరు. నాఖ రాజు వెంట నాగా నామకుడు కుల గురువు ఄంతా వస్త
ు నానరు.
గుటటకు వంద ధనువుల దూయంలో కొచిే అగాడు నాఖ రాజు.

సరిగా
ా ఄదే సభమంలో`

భూతం గృతాచి నాఖ సాయం ఉదటం అయంభించింది. ఄంతే` ఔు సారిగా ఄఔుడ న్నశశబా
ధ న్నన ఛేదిసూ
ు గాలిలో ఄలలు ఄలలుగా
భధుయ నాఖ సాయ నాదం అ పా
ర ంతభంతటా మారు మో
ల ఖ నాయంభించింది.

ఄంతటి నాఖ రాజే అ సారాన్నకి ఈలికి డా
ా డు. ఆఔ గుటటను చుటిట డఖలు విప్ అడుత్మనన సరాలన్నన అ గానాన్నకి భై భయచి
ఔు సారిగా తలలు ఄట్ల తిపాయి. నభభదిగా వెను తిరిగి గృతాచి దిశగా ఔదలనాయంభించాయి.

ధనుంజయున్నకి తను చూస్త
ు ననది ఔలో న్నజమో ఄయథం గావటం లేదు. పామలన్నన గానం విన వస్త
ు నన దకిాణ దిశగా ఔదలి పో
నాయంభించాయి. యువ రాణ ఈలూచీశారి కూడా నాఖ సారాన్నకి తనభయురాలెై భై భయచి వెంటనే శ్వాత నాగుగా మారి
పోయింది. వేఖంగా గుటట దిగి వెళ్ళళ రమతనం చ్చస్త
ు ండగా రమాదం ఖయహంచి వెంటనే అ పామను ట్ల
ట కొన్న ధనుంజయున్న కిచిేంది
బద్వ
ర దేవి. ఎందు ఔంటే గుటట దిగి వెళ్ళళలనాన ఄగినరేకను ద్వటాలి. ఄది తృటిలో బఖనం చ్చసి పా
ర ణం త్మస్త
ు ంది. ధనుంజయుడు
బుజుగించిన కొదిద స్తటికి తనను తాను ఄదుపు చ్చస్తకుంటూ తిరిగి సీుళ రూం ధరించిన ఈలూచీశారి ధనుంజమన్న చ్చతిన్న ఖటిటగా
ట్ల
ట కుంది.

ఆదే సభమంలో ఄఔుడ ఎదురుగా నాఖ రాజు రిసిథత్మ ఄలానే వుంది. రాతి గుటటను చుటిట భైద్వన పా
ర ంతభంతటా నాఖ సాయ
నాదం సమోభహనాసుళంలా మారు మో
ల గుత్త రా యభభన్న ప్లుస్త
ు ననట్ల
ట ంది. భనస్తను సంంఖ రిభళ్ంలా మరిప్ంచ్చస్ుంది.
నాఖ లోఔం నుండ వచిేన బట్లలు రివాయంలో చాలా భంది పూరితగా సయ రూం లోకి మారి పోత్త తనభమంతో గృతాచి
దిశగా ఔదలి పో నాయంభించారు.
నాఖ రేడుకు రిసిథతి ఄయథభై పోయింది.

ఆలా సయ రూం లోనే వుంటే`

తను కూడ అ గాన వశంలో ఄదుపు తప్ ఄట్ల వెళ్ళళ పోఔ తదన్నప్ంచింది. వెంటనే సయ రూం విడచి ఎటిలా తన
పురుషాఔృతిన్న ధరించాడు. అమన న్నజ రూం గాంచి ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు భరో సారి విభా
ర ంతి చెంద్వరు.

స్తమారు ననండడుగుల ఎత్మ
ు న`

దివమ తేజస్తసతో రకాశస్త
ు నానడు.

ట్ల
ట పీతాంఫరాలు ధరించాడు. గుబురు మీసాలు, శయస్తసన ధఖ ధగామ మానంగా రకాశస్ుంది భణ భమ యతన కిరీటం.
అమన ధరించిన పాదుఔలు కూడ భణులతో రకాశస్త
ు నానయి. అచాఛదన లేన్న ఛాత్మకి ఄడాంగా సాయణ మజో
ు వీతం భరుస్ుంది.
సఔలాబయణ శోభిత్మడై ఖంభీయంగా విరాజలు
ా త్మనానడు. ఔ చ్చత ఖధాయుధం, యండో చ్చతిలో నాఖ పాశం ఔలిగి వునానడు.

పురుషాఔృతి ద్వలేగానే` ‘‘అండ! అ నాఖ సాయ నాదమను తక్షణం న్నలుపు చ్చమండ.’’ ఄంటూ హుంఔరించాడు. వెంటనే
సందించిన నాఖ వీరులు నాఖ లోఔం బట్లలు ఄంతా అకాశం వంఔ చూసారు. చీఔటిలో చీఔటిగా ఔలిసి పోత్మనన భూతం ఎవరిక్ర
ఔన్నంచటం లేదు. ఄయినా నాఖ సాయం వినవస్త
ు నన దిశగా అకాశం లోకి బాణ్యలు వదల సాగారు. కాన్న ఄటిక్ష గృతాచి
దకిాణంగా వెళ్ళళ పోతోంది. నేలమీద గుటటలు గుటటలుగా సరాలన్నన ఔద్వననఔటి తో
ఱ స్తకొంటూ నాఖ సాయ తనభమంలో ఄవి
కూడ దకిాణంగా వెళ్ళళ పో సాగాయి.

ఎపుడైతే సరాలన్నన దకిాణంగా తయలి పోయాయో ఆపుడా భైద్వన పా
ర ంతం బోసిగా ఔన్నస్ుంది. ఄటిక్ర దివిట్టలు టిటన ఄనేఔ
భంది ఆంకా గుటటను చుటిట వునానరు.

గుటట ైన ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలతో యువ రాణ ఈలూచీశారి లేకుంటే ఇ పాటికి ఄఔుడ ఘోయ సంగా
య భ జరుగుత్తండేది.
రాగానే అం వయాం కురిప్ంచ్చ వారు నాఖ వీరులు. కాన్న తన కుమారి క్షాభం కోరి యుద్వ
ధ న్నకి ఄనుభతి యివా లేఔ పోత్మనానడు
నాఖ రాజు. నాగాల నామకుడు నాఖ క్షసరిన్న ప్లిచి ఏదో చెబుత్మనానడు.

ఄదే సభమంలో`

ధనుంజయుడు నారి సవరించి వింటికి బాణం సంధించి వదిలాడు. ఄది నభసాుయ బాణం. గాలిన్న చీలుేకొంటూ నేరుగా దూస్త
కళ్ళళ నాఖ రాజు పాద్వల వదద నేలలో దిఖ ఫడంది. ఈలికి డ తలెతిు గుటట ైకి చూసాడు నాఖ రాజు.

తన వినయాన్నన రఔటిసూ
ు మోకాలి మీద వంగి కూచున్న నభసురించాడు ధనుంజయుడు. చ్చతిలో విలు
ా ఄలాగే వుంది. ఄతడ
ఔునే మోకాళ్ళ మీద కూచున్న తనూ బకితతో నభసురించింది బద్వ
ర దేవి. వారి వెనఔ న్నలఫడన యువ రాణ ఈలూచీశారి కూడ
తండరకి సవినమంగా రణ్యభం చ్చసింది.

వారి వినమ విధ్యమతకు నాఖ రాజు ఄంతయంఖం ఔు సారిగా పులకించింది. తనకు తెలీకుండానే యండు చ్చత్మలు ఎతిు ఄశ్రయాదించ
బోయాడు. కాన్న లిు కాలం లోనే భనస్త మారుేకునానడు. పులకింత నుండ తేరుకున్న హుంఔరించాడు. నాఖ క్షసరితో ఏదో చెప్
గుటట వదదకు ంప్ంచాడు. అ నాఖ జాతి నామకుడు ఏ సందేశమో రామ బాయమో తెస్త
ు నానడన్న ఖయహంచి ధనుంజయున్నతో బాట్ల
ఄతివలిరువురూ గుటట వంచ కొచిే న్నలుచునానరు. ఒ చ్చతో
ు కాఖడా పుచుేకొన్న యండో చ్చతో
ు ఇట్ట ఄందుకొన్న వూపుకొంటూ దద

దద ఄంఖలతో గుటట కిందికొస్త
ు నానడు నాఖ క్షసరి.

‘‘రభూ! వచుే వాడు భయభ భూమి ఄటవీ భాఖం లోన్న నాగా జాతి రజ నామకుడు. ఄతడ నాభధ్యమమ నాఖ క్షసరి.
నాగాలంతా మా జనకున్నకి వీయ బకు
త లు’’ ఄంది ధనుంజయున్నతో ఈలూచీశారి.

తల ంకించాడు ధనుంజయుడు.

నాఖ క్షసరి గుటట దిగువకు వసూ
ు ండగా` ‘‘ఆఔ మందుకు రావలదు’’ ఄనరిచింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄచట ఄగినరేక వుననది, రమాదం. మీరు చెదలుచుకుననది ఎదిదయో ఄచటి నుండయే చె వచుేను.’’ ఄంటూ
హెచేరించింది. వెంటనే ఄఔుడే న్నలిచి పోయి తలెతిు గుటట ైకి చూసాడు నాఖ క్షసరి.

‘‘యతన గిరి యువరాజులుం గారికి జమమ జమమ. నేను నాగా నామకుడను నాఖ క్షసరి మను వాడను. మా దైవం నాఖ
రాజులుం గారి నుపున వచిేతి. మీతో మాటలాడవలె.’’ ఄనరిచాడు.

‘‘ఏమి మాటలాడదవు?’’ వెంటనే ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘యువ రాణ ఈలూచీశారిన్న వగించుమ. లేకునన పోరు తదన్న మా దైవం తయఫున హెచేరిం వచిేతిన్న’’

‘‘ఆంత దనుఔ వచిేన మీ దైవం నా మందు కొచుేట క్షమి? భధమ వరితతో మాటలాడు వాడను గాను. సామమగా వారినే ఆటకు
వచిే మాటలాడభన్న పోయి వారితో నా మాటగా చెపుమ’’ ఄనానడు.

నాఖ క్షసరి తన జాతి జనంలో ఎనోన చికుు సభసమలు ఖటిట తఖవులు త్మరిేన ఄనుబవ శాలి. వమస్తలో దద వాడు. ఄలాంటి
వాడే ధనుంజయున్న మాటలకు కంగు తినానడు.

ఫహుశ దివమ నాఖ భణ న్న యిస్తు మీ యువ రాణన్న ంప్సాునంటూ ధనుంజయుడు భలిఔ టట వచేన్న వసూ
ు వసూ
ు వూహంచాడు.
నామనా సి వాడవి ఎంతో బవిషమత్మ
ు ఔల వాడవి. దదలతో వెైయమ క్షాభం కాదు. నా మాట విన్న యువ రాణీ వారిన్న
వగించుమ ఄంటూ హతవు చెపాలన్న కూడ ఄనుకునానడు. కాన్న ధనుంజయున్న కచిేతభైన సమాధానం ఄతడ
అలోచనలిన తలకియందులు చ్చసింది. చూస్త
ు ంటే ఇ సభసమ ఄంత స్తలువుగా తేలేది కాదన్న ఄయథభై పోతోంది. హతవు చెపే
ఈదేదశాన్నన వియమించుకున్న గిరుకుున వెను తిరిగి చయ చరా నాఖ రాజు మందుకళ్ళళ వివరించాడు.

అ మాటలు వినగానే`

నాఖ రాజు మకం జేగురించింది. ఔళ్ళయయ జేసి హుంఔరించాడు. ఖద్వయుధాన్నన లేప్ భుజాన వేస్తకున్న అఖయహావేశాలతో విస విసా
గుటట దిగువకు వచ్చేసాడు. ఄగిన రేకకు మూడడుగులు ఆవతలే అగి పోయి తలెతిు గుటట ైకి చూసాడు. భంద హాసంతో
వినభృడై భరో సారి నభసురించాడు ధనుంజయుడు. బద్వ
ర దేవి కూడా రణ్యభం చ్చసింది. ఈలూచీశారి మాతఱం వారికి వెనగా
ా
న్నలఫడ తండర వంఔ చూడ లేఔ మౌనంగా తల దించుకుంది. వారి విధ్యమతకు భరింత ఈడకి పోయాడు నాఖ రాజు.

‘‘అండ మీ వినమమ’’ ఄనరిచాడు.

‘‘ఏమి ధైయమమ? ఏమి ఇ దుసాసహసమ. క్షవలమ మానవ మాత్మ
ఱ లు మాతో సరియా? ధనుంజయా... న్నవు మా తనూజను
చ్చట్ల
ట నంతటి గొవాడవా? న్నకు నాఖ లోఔపు దివమ నాఖభణ కావలెనా? ఇ మామలాడ భంతఱ ఖతెును నమభకొన్న మిడసి
డుచునానవా... న్నకు పా
ర ణమ మీద అశ వుననచో తక్షణమే మా పుతిఱఔను మాకు వగించి మీ రాజమమనకు భయలి పొమభ.
లేకునన తగిన శాసిు ఄనుబవించఖలవు. ఆదియే నా చివరి హెచేరిఔ’’ ఄనరిచాడు.

అ మాటలకు ధనుంజయుడు అవేశ డలేదు. ఎందుఔంటే బద్వ
ర దేవి ఄతడన మందే హెచేరించింది అవేశకావేశమ వలదన్న.
దయహాసంతో శాంత ఖంభీయ సాయంతో యిలా ఄడగాడు.

‘‘నాఖ రాజా! తభరు దదలు, సయాం

తెలిసిన వారు. మేమ క్షవలం మానవులమా... ఄలులమా. మీలో ఆలాంటి ఄల

ఄభిపా
ర మమ మా టా ఔలుగుటకు కాయణమేమి? మానవులందు భహన్నయులు ఖలయనన సతమమ మీరు ఎరుంఖన్నద్వ? నేనేమీ
ఄనాభకుడనుగానే.

పాండు వంశజుడను, ఄయున ఄభిభనమ రీకిాత్మ
ు జనమేజయాది వీయపురుషుల వాయస్తడను. వారి యఔతమే నాలోనూ రవహంచు
చుననది. చందర వంశమ గురించి మీకు తెలిమద్వ లేఔ ఖతమను భయచితిరా.

నా పా
ర ణ సఖ్ఖ బద్వ
ర దేవి ఔ మామలేడా, భంతఱఖతెుయా? ఎవరికి హాన్న జేసినది? నోటి న్నండా విషం ట్ల
ట కొన్న మీ జాతివారు
మానవులకు హాన్న జేస్త
ు ంటే తన భంతఱ శకితతో వారిన్న కాపాడుత్మంది. ఇభ శకిత మీకు తెలియాలంటే ఄదో... మీ మందునన
ఄగినరేకను ద్వటి గుటట ైకి యండు. చూచెదమ గాఔ’’ ఄంటూ సవాల్ విసిరాడు.

నాఖ రాజుకి ఏం చెపాలో ఄయథం గాఔ గింజుకొంట్లనానడు. ఄంతలో బద్వ
ర దేవి ఄందుకుంది.

‘‘సాామీ! మీరు నా తండర లాంటి వారు. దమ జూవలసిన మీలో ఇ కాఠనమమేల? మేం మానవులమే. మీ నాఖ జాతి టా మాకు
చె రాన్న గౌయవం`బకిత. ఄందుక్ష నాగుల చవితి మన్న ఔ యా దినమే ఏయయచి మీకు పూజలు చ్చస్త
ు ంటాం. ధనుంజయుడు నా
పా
ర ణ సఖుడు. ఄతన్న కోసం నా శకితన్న యుకితన్న వెచిేంచుట దోషభలా ఄవుత్మంది?

నా సఖుడు మీ తనమ యువ రాణ ఈలూచీశారిన్న ఫలిమిన్న గొన్న రాలేదు. ఇభ తానుగా వలచి వరించి మా వదద కొచిే మాలో
ఔట్టైనది. ఆందులో వీరి దోషమేమననది?’’ ఄనడగింది సూటిగా.

‘‘ఄధిఔ రసంఖమ’’ ఄనరిచాడు ఄసహనంగా నాఖరాజు.

‘‘ఆపుడు సభసమ దోషమలెనునట గాదు. మా ప్రమ పుతిఱఔను మాకు వగించ వలె. లేకునన పోరు తదు’’ హెచేరించాడు.

‘‘ఎవరు వగించవలె? నేనా? ఈలూచీశారి ఆపుడు నా భనోహరి. నా పా
ర ణమలో పా
ర ణం. వలచి వచిేన ఔనమను నేనుగా
పొభభన్న జపు ఔఠనాత్మభడను గాను. తను వచిేన న్నయంబమంతయమగా మీతో గొన్న పో వచుేను. రాకునన వెను దిరిగి పోవలె.
కాకునన పోరు తదందురా. వియామన్నఔయినా, నయామన్నఔయినా, ఔయామన్నఔయినా నేను సిదధమే. న్నయణమం మీది. తను
వస్త
ు ందేమో ఄడగి చూడండ. నా ధనస్తస శకిత మీకు తెలిమదు’’ ఄంటూ చట్ల
ట న విలు
ా లేప్ ధనుషటంకాయం జేసాడు. ఄంతే`

ఔు ట్ల
ట న వేలాది త్మభభదలు భైద్వనమన జేరి ఝుంకాయ నాదమ సలుపు త్మననట్ల
ట గాలిలో చెల రేగిన రొదకు తట్ల
ట కో లేఔ
చెవులు మూస్తకునానయంతా. న్నలువెత్మ
ు న వునన ధనుంజయున్న వింటి నారి నుంచి పుటిటన టంకాయ నాదం కొన్నన లిుల కాలం
వయకు అ పా
ర ంత భంతటా మారు మో
ల గుత్తనే వుంది. అ శఫధం నాగా అటవిఔ వీరుల

గుండలో
ా నే కాదు, నాఖ బట్లల

గుండలో
ా నూ దడ పుటిటంచింది. ఫహుశ గుటటను చుటిట బద్వ
ర దేవి గ్రచిన ఄగిన వలమం లేకుంటే సామంగా నాఖ రాజే గుటట ైకి
వచిే తన తనమను ఫలవంతంగా వెంట త్మస్తకు పోయే వాడేమో. మఖా మఖ్ఖన్న సభసమ ఎటూ తేలేట్ల
ట లేదు. యుదధం రస్త
ు తం
ఄవాంఛ న్నమం. అలోచిస్త
ు నన నాఖ రాజు సహనం కోలోత్త` ‘‘చాలు... ఆఔ చాలును’’ ఄనరిచాడు.

‘‘జరిగినది చాలును. న్న వీయమ బీయమ వినుటకు రాలేదు. ఄమాభ ఈలూచీశారి... నా కొభరితగా రువు న్నలపాలిసన బాధమత
న్న మీద వుననది. ఄయినదేదో ఄయినది న్న కొయకు వరున్న ఄనేాషించి ఈంచితిమి. ఇ తరుణంలో న్నవిలా జేసి భమభ ఏడేడు
దునాలుగు లోఔమలందు నగు బాట్ల చ్చమ తఖదు. న్న జనన్న న్న కొయకు ఫంఖటిలిా ఎదురు చూచుచుననది. జరిగినది భరిచి
పొమభ. యమభ. భన లోఔమనకు పోవుదమ’’ ఄంటూ ఈలూచీశారిన్న ప్లిచాడు.

ఈలూచీశారి తన ఄయిషటతను వమఔతం చ్చసూ
ు ఫదులు చెకుండా ధనుంజయున్న వెనకుు జరిగింది.

‘‘న్న మౌనమనఔయథమేమి? వచుే ఈదేదశమననద్వ లేద్వ? ఫదులు చె వలె’’ ఖరిుంచాడు నాఖ రాజు.

‘‘వూహు! ఇ మౌనమ తఖదు దేవీ. న్నయబమమఖ న్న న్నయణమమను మీ జనకునకు తెలిమ జపుమ’’ ఄంటూ ధనుంజయుడు
ఈలూచీశారిన్న మందుకు లాగాడు.

వంచిన శయస్తస ఎతుకుండానే`

ఫదులిచిేంది ఈలూచీశారి.

‘‘క్షమించు జనకా. నేను తపు జేసితినో పు జేసితినో నాక్ష తెలిమదు. మీరు నా ఄభీషటమ నననడును కాదన లేదు. నా
భనస్త ఇ రాకుమారున్న వరించినది. మా పేరభ సిథయభైనది, శాశాతభైనది. నా పా
ర ణమ సయాసామ ఆతడే. వీరిన్న విడచి భన
జాలను. నేను వీరి తోనే భన లోఔమనకు వత్మ
ు ను. ఆపుడు మీ వెంట రాజాలను. జనకా... మీరు మామందు ఔరుణ జూప్ భన
నాఖ లోఔపు ఔు దివమ నాఖ భణన్న నసంగిన చాలును. మేమ యతన గిరికి పోమదమ.’’ ఄంటూ చ్చత్మలు జోడంచి తండరన్న
ఔన్ననళ్ళతో ఄరిథంచింది.

ఄంత సషటంగా ఈలూచీశారి తన న్నయణయాన్నన చెపాఔ ఆఔ ఏం మాటా
ా డాలో ఏం చ్చయాలో ఄయథం కాలేదు నాఖ రాజుకి.
యుదధభంటూ అయంభిస్తు అ యిదదరే కాదు, తన కుమాయతకూ హాన్న తదు. అ యువతి బద్వ
ర దేవి వదద ఆంకా ఎన్నన భంతఱ
శకు
త లునానయో తెలీదు. రస్త
ు తాన్నకి అశ వదులుకొన్న భయలి పోవుటే భంచిది. నేరుగా జయిం సాధమమ గానపుడు యుకితతో
జయిం వలె. చూచెద గాఔ ఄనుకుంటూ`

ఒ సారి గుటట ైన మగు
ా రిన్న కోయధావేశంతో చూసాడు. ఄంతే` ఆంక్షమీ మాటా
ా డ కుండా ఖద్వయుధాన్నన భుజాన వేస్తకొన్న గిరుకుున
వెను తిరిగి చయ చరా తన రివాయం వెైపు వెళ్ళళ పోయాడు. వాళ్ళతో ఏదో చెప్ చీఔటాలో మందుకు సాగాడు.

క్షణ్యలో
ా అమన అనతి`

భైద్వనభంతటా పా
ర కి పోయింది.

వచిేన నాగా జాతి వీరులు నాఖ లోఔ బట్లలు ఄంతా ఎలా వచిేన వాళ్ళళ ఄలాగే భైద్వనం వదిలి వెళ్ళళ పో సాగారు. చూసూ
ు ండ
గానే భైద్వన భంతా ఖాళీ ఄయింది. కాఖడాలు మూడు వరుసలో
ా ఔయభంగా దూయభవుత్త ఄదృశమభయామయి.

ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారివ మాతఱం గుటటైన బొభభలా
ా ఄలాగే న్నలఫడునానరు. దుఖ్ఖిస్త
ు నన ఈలూచీశారిన్న బద్వ
ర దేవి
ఒద్వరిేనది.

‘‘నా జనకుడు ఎందుకింత మానవ దేాషిగా మారినారో తెలిమకుననది. నను ఄయథమ జేస్త కొన్న భన నాశ్రయాదింత్మయన్న
భావించితి. కోయధమన వెడలినారు’’ ఄంటూ బాధ డుతోంది.

‘‘బాధ డకుమ స్దరీ. ఆపుడేభైనది. ఆవాళ్ గాకునన రేపు ఄయథమ జేస్త కొన్న భననాశ్రయాదించెదరు’’ ఄంది ఄనునమంగా
బద్వ
ర దేవి.

సరిగా
ా ఆదే సభమంలో`

భూతం గృతాచి రివుాన గాలిలో ఎగురుత్త వచిే బద్వ
ర దేవి ఎదుట న్నఫడంది. నాఖ సాయమ బుయయను ఄందించి చ్చత్మ ఔట్ల
ట
కుంది వినమంగా.

‘‘తలీా! మీరు చెప్నట్లలేజేసితి. ఔు సయమను మిగుల లేదు. ఄన్ననయు లోమలో డనవి’’ ఄంది ఈతాసహంగా.

ఆంతలో బద్వ
ర దేవి భుజం తటిట` ‘‘ఄకాు! ఄట్ల చూడుమ’’ ఄంటూ చ్చమతిు శేభంగా చూప్ంచింది
ఄట్ల చూసారు.

ఈలూచీశారి. ఄంతా

ఄఔుడ నేలకు ఎత్మ
ు గా`

ఔ దివిట్ట గాలికి య య లాడుత్త భండుతోంది. ఫహుశ నేలకు గుచిేన ఇట్టకు ఄది ఔటటఫడ వుండాలి. అ ఔుట్ట త
గుటటను చుటిట వేయఔుడా భరో దివిట్ట లేదు.

అ ఔు దివిట్ట న్న వాళ్ళళ`

ఎందుకు వదిలి వెళ్ళానట్ల
ట ?

ఆందులో ఏదనాన మోసం వుననద్వ?

సందేహం రానే కూడదు.

వస్తు తక్షణమే సందేహ న్నవృతిు చ్చస్త కోవాలి. లేదంటే సభసమలు తవు. ‘‘గృతాచి వెళ్ళళమ. అ దివిట్ట సంఖతేమిటో చూసి
యమభ.
ద్వన్నన అశయ యించు కొన్న ఎవరు వుననను వదలకుమ. టిట నా ఎదుటకు తెమభ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘చితుమ. ఆపుడే పోయి జూచి వచెేద’’ ఄంటూ ఎలా వచిేందో ఄలాగే రివుాన గాలిలో ఎగురుత్త భండుత్మనన దివిట్ట వెైపు
వెళ్ళళ పోయింది గృతాచి.

ఄది తిరిగి వచుే లోల ఏవో భంతా
ఱ లు ఠసూ
ు తను రాతి గుటటను చుటిట గ్రచిన ఄగిన రేకను ఈసంహరించింది బద్వ
ర దేవి.
ఄటికి శేమాకాశాన` శుకు
య డు ఄసుమించాడు.త్తరు అకాశం తెలాఫడుతోంది.

తెలావాయడాన్నకి ఄటేట సభమం లేదు.

‘‘అ దివిట్ట వదద ఎవరో వుండ వుంటారా?’’ ఄటే చూసూ
ు ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏమో... వుండే వుంటారు. లేకునన అ ఔు దివిట్టన్న వాళ్ళళ విడచిపోనేల?’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

ఇలోల భూతం గృతాచి దివిట్ట వదదకు చ్చరు కొన్న చూసింది. ఔ ఇట్టను నేలలో గు
య చిే ద్వన్న ై భాఖన దివిట్ట ఔటటఫడుంది. ద్వన్న
రిసరాలో
ా పురుగు కూడ ఔదులుత్మననట్ల
ట లేదు. ‘ఏమననదిచట?’ ఄనుకొంటూ వెను తిరిఖ బోయి ఏదో ఄనుమానం వచిే
భరోసారి ఇట్టను
రికించి చూసింది. ఄది ఄసహజంగా వుంది. ఔటి కాదు యండు ఇట్టలు న్నలఫటిటనట్ల
ట ంది. ఄసలివి ఇట్టలేనా లేఔ వేరే
ఏభనాననా? ఄనుమానంతో ఇట్టను టిట చూసింది. న్నజంగానే ఄవి ఔటి కాదు, యండు. ఔ ఇట్ట ఖటిటగా వుంది. యండోది భతుగా
తగిలింది. అ ఇట్టను న్నలువునా ఏదో సయం అశయ యించు కొన్న ఇట్టలా బరభ ఔలిగిసూ
ు మోసం చ్చస్ుందన్న ఄయథం కాగానే గృతాచికి
టట రాన్న కోం వచిేంది.

‘‘అహాాఁ! పామలన్ననటిన్న త్మస్తకళ్ళళ లోమలో పాయవెైచితి. న్నవు మాతఱం తప్ంచు కొన్న ననేన ఏమాయేదవా? వదల... న్నను వదల’’
ఄంటూ ద్వన్న నడుం పుచుేకున్న ఇట్ట నుండ ఫలంగా లాగింది.

ఄది యఔత ప్ంజేరిలా ఎయయగా వుంది. కాన్న ఄంత ఔనాన ఫలంగా పొడవుగా వుంది. ఆవతలకు లాగిన వెంటనే విఔటాటటహాసం చ్చసూ
ు
గృతాచి చ్చతికి తన తోఔ భాగాన్నన చుటేటసింది. తల భాగాన్నన ైకి లేప్ంది. అశేయమం`

ద్వన్న శరీయం పామ శరీయమే గాన్న త పామ తల కాదు, ఔ పురుషున్న తల. ఎయయటి మక వయఛస్తస, దద ఔళ్ళళ అ వింత పామ
భూతం గృతాచి చ్చతికి చికిుంది గాఫటిట సరి పోయింది. ఄదే భన్నషయితే ఄదిరి డ పా
ర ణ్యలు వదిలేస్త వాడు. అ సయ శరీరుడైన
పురుషుడు విఔృతంగా నవుాత్తనే తల లేప్ గృతాచి మకంలో మకం టిట చూసూ
ు ` ‘‘ఏయ్ భూతమా. న్నవు ననేనమీ చ్చమ
ఖలవు? విడచి ట్ల
ట మ. లేకునన నా శరీయంతో న్నను చుటిట, ఫంధించి ద్వరుణమగా హంసించెద’’ ఄనరిచాడు.

అ మాటలకు వళ్ళళ భండన గృతాచి వాడ తల మీద ఔు దఫఫ వేసింది. ‘‘నేను మామూలు భూతాన్నన కాదురా న్నవు

హంసించుటకు. న్నను వదల. నా నుంచి తప్ంచుకో లేవు’’ ఄంటూ దివిట్టన్న లాగి వాడ శరీరాన్నకి తాకించింది. ఄంతే`

ళ్ళళ కాలిన బాధతో కవుాన ఄరిచాడా నాఖ లోఔ వాసి. భూతం చ్చతిన్న వది లేసి వేలాడుత్త` ‘‘వదు
ద ... నను కాలేకు.
వదిలెయ్’’ ఄంటూ ఄరిథంచాడు.

‘‘వదులుతా కాన్న ఆఔుడ కాదు స్తమా. న్న సంఖతేమిటో వాళ్ళళ చూచు కొనదరు గాఔ’’ ఄంటూ ఒ చ్చతో
ు అ వింత పామన్న యండో
చ్చతో
ు ఇట్టతో సహా దవిట్టన్న పుచుేకొన్న ఎలా వెళ్ళళందో ఄలాగే గాలిలో రివుాన ఎగురుత్త వచిే బద్వ
ర దేవి ఎదుట న్నలిచింది.
ఇట్టను నేలలో గుచేగానే దివిట్ట వెలుగులో ఆపుడు మఖాలు సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానయి.

గృతాచి తెచిేన వింత పామను జూచి ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు విభా
ర ంతి చెందగా యువ రాణ ఈలూచీశారి మాతఱం వాడన
చూసి` ‘‘నువాా?’’ ఄనరిచింది.

‘‘వీడు న్నకు మందే తెలుస్తనా?’’ ఄడగింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄవును ఄకాు. వీడు మా నాఖ లోఔ వాసి. ఄందునా మా జనకున్న భంతిఱ వయా భందు ఔ భంతిఱ కుమారుడు. వీడు ఫహు
మాయావి, టఔురి. కుయుకు
త లు నునట లోను మోసమ చ్చయుట లోను నేయరి. వీడ నాభ ధ్యమమ వఔయ దంత్మడు. ఄంతా
ఆచోేట్ల వదలి వెడలి పోయినా వీడు మాతఱమ ఎందుకు ఆచట వుండ పోయినాడో ఄయథమ గాకుననది’’ ఄంది ఈలూచీశారి.

‘‘గాదు... న్నకు ఄయథమ గాదు యువ రాణీ. న్నవు తెలుస్త కొన వలసిన విషమమ ఄనేఔమననవి.’’ ఄంటూ తన వంఔయ ళ్ళళ
ఫమట టిట భళీళ వెకిలిగా నవాాడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘ఏమా విషమమ?’’ వాడ చూపుతో వేడగా ఄడగింది ఈలూచీశారి. భూతం గృతాచి చ్చతిన్న చుట్ల
ట కొనే ఄలా ఖయాంగా తల
ైకతిు యువ రాణ వంఔ చూసాడు వాడు.

‘‘ఏభందువా? నా జనకుడు న్న కొయకు ఎంప్ఔ జేసిన వరుడు ఎవరో న్నకు తొస్తనా? న్నకు తెలిమదు. హ...హ...హ... ఄది నేనే’’
ఄనానడు.

‘‘న్ననున ఎంప్ఔ జేసి నారా!’’ ఄంటూ విస్త
ు పోయింది యువ రాణ. ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు మక మఖాలు చూస్తకున్న వస్త
ు నన
నవుాన్న ఫల వంతంగా అపుకునానరు.

‘‘ఄవును ననేన’’ ఄనానడు వఔయ దంత్మడు సఖయాంగా.

‘‘నాక్షమి తకుువ? భరీ అశేయమ పోవలదు. భన జోడ ఄదుబతభన్న భన వాయంతా భచిేరి. నాఖ రేడుకు కాబోవు ఄలు
ా డ. క్ష
కుమాయతవు గావున అమన తరాాత సింహాసనమనకు నేనే వాయస్తడనన్న, తదురి నాఖ రేడు నేనేమన్న ఎంతో అశతో వుంటిన్న,
ఎనోన ఔలలు ఖంటిన్న. కాన్న న్నవు జాతి తప్ ఔ మానవున్న వరించి ఘోయ తప్దమ జేసి తల వంపు దసిువి. నా అశలన్ననయు
న్నరాశ జేసినావు’’ ఄనరిచాడు.

ఆపుడు బద్వ
ర దేవి ఔలించు కొంటూ` ‘‘బాగు బాగు. న్న గురించి తెలిసినది సరి. ఄందరితో వెడలి పోఔ కాఖడాను అశయ యించు కొన్న
మాట్లన ఆచటనే ఈండుటకు కాయణ మేమి?’’ న్నల దీసింది.

‘‘చె... ఄది మాతఱం చెజాల’’ ఄరిచాడు వాడు.

‘‘చె వలె’’

‘‘చె నంటిన్న ఖద్వ. ఇ భూతాన్నన ఄండగా జూచు కొన్న నను ఫదిరిం ఫన్న లేదు. నేను తలచిన ఆపుడే వెడలి పో ఖలను’’
ఄనానడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘ఄలాగునా. భంచిది. పొమభ చూచెదమ గాఔ. గృతాచి, వాడన వదులుమ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

మౌనంగా చూసూ
ు న్నలుచునానడు ధనుంజయుడు. ఇ విషమంలో తను ఔలించు కోవలసిన న్న లేదు. ఏం చ్చయాలో బద్వ
ర దేవికి
తెలుస్త.

భూతం గృతాచి తృటిలో అ సయ శరీరుడన చ్చతి నుండ లాగి కోంతో నేలకు విసిరి కొటిటంది. వాడు చుటట చుట్ల
ట కొన్న శయస్తస
ైకి లేపే లోన భంతఱంతో వాడకి ఔట్ల
ట ఔటిటంది బద్వ
ర దేవి. ద్వంతో వాడు శయస్తస ైకి లేప్ బొభభలా ఄలాగే వుండ పోయాడు.

‘‘వెడలి పోఖలవా? రమతినంచు’’ ఄంది వమఖమంగా బద్వ
ర దేవి.

వఔయ దంత్మడు ఔదిలే రమతనం చ్చసాడు.

కాన్న ఄతడ వలా కాలేదు.

‘‘స్దరీ! ఆదియే వీడ ఄసలు రూమా లేఔ పూరితగా పురుషాఔృతి వుననద్వ?’’ ఈలూచీశారిన్న ఄడగింది.

‘‘ఈననది’’ ఄంది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄంటే ఇ వింత రూమన వీడు భనల మోసగించు చునానడు. చూడు వఔయ దంతా! న్న న్నజ రూపు రదరిశంచి, న్నవిచట ఎందుకు
ఈంటివో చె వలె. చెకునన న్నన్ననలా వదిలి పోయేదమ. ఄపుడు అఔలి దపులతో శుషిుంచి భయణంచెదవు గాఔ. చావో
ఫరత్మకో న్నవే న్నశేయించు కొమభ. ఄవతల ఈష్ణదమ వేళ్ సమీప్ంచు చుననది. మేమ ఫమలు దేయ వలె’’ ఄంటూ ఔదిలింది
బద్వ
ర దేవి.

వఔయ దంత్మడు గుటఔలు మిలంగాడు.

మిరియ మిరియ చూసాడు.

న్నజం గానే తనన్న లాగే వదలి పోతారేమో నన్న బమం ట్ల
ట కుంది. బద్వ
ర దేవి భంతఱ శకితన్న ఄంచనా వేమ లేఔ సరిగా
ా చికుు
ఫడా
ా డు. తన శకిత మకు
త లన్నన రయోగించి ఫమట డాలన్న చూసాడు. రయోజనం లేఔ పోయింది.

సాధాయణంగా భంతఱ గాడు ఎవడైనా పామను భంతఱంతో ఔట్ల
ట ఔడతే ఄలా వదిలి పోడు. ఔట్ల
ట విప్ అ పామ న్నయపామంగా
అవలకు పోయేలా చూసి ఄపుడు వెళ్తాడు. ఎందు ఔంటే నాఖ దోషం భహా దోషభన్న వాళ్ళకు తెలుస్త. కాన్న ఆఔుడ బద్వ
ర దేవి
వఔయ దంత్మడన ఄలాగే వదిలి పోతాననడంలో తంతఱం వుంది, ఫదిరింపు వుంది. అభ తంతఱం పలించింది. న్నజం గానే వెళ్ళళ పోతారేమో
నన్న ఔంగారు డా
ా డు వఔయ దంత్మడు. వాడు అలోచించ్చ లోలే`

తభ వస్త
ు సామాగియన్న తిరిగి ఎటిలా ఄశాాల మీద సరేదసారు మగు
ా రూ. బద్వ
ర దేవి తన భచేల గురా
య న్నన ధనుంజయుడు తన
శ్వాతాశాాన్నన ఔళ్ళళలు ఄందుకొన్న నడప్ంచు కొంటూ ఖట్ల
ట దిగేందుకు ఫమలు దేరారు. ఄపుడు ఄరిచాడు వఔయదంత్మడు`
‘‘అఖండ. మీరు చెప్నట్ల
ట చ్చసద’’ ఄంటూ.

బద్వ
ర దేవితో బాట్ల ఄంతా ఄతడన చూసారు.

‘‘సరి. న్నజ రూం రదరిశంపుమ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

వెంటనే ఄఔుడ సయ రూపుడు ఄదృశుమడై అ సాథనంలో అజాను బాహుడైన ఔ పురుషుడు రతమక్షభయామడు. ననండు
ఄడుగుల ఎత్మ
ు న ఎయయటి దేహంతో ఫలిషటంగా వునానడు. న్నలం యంగు ట్ల
ట ంచె దట్టట బిగించి ఔటిట భడ లోను శరీయం మీద భణ
భమ అభూషణ్యలు ధరించి వునానడు. ఄపుడు కూడ చలనం లేనట్ల
ట శలా విఖయహంలా న్నల ఫడ వునానడు. ఎందుఔంటే` బద్వ
ర
దేవి భంతఱ ఔట్ల
ట ఈ సంహరించ లేదు. ఄది ఄలాగే ఫంధించి వుంచింది వాడన్న.

‘‘చెపుమ వఔయ దంతా. ఄంతా వెడలి నారు. న్నవే ఆచోేటనే వుంటివి?’’ ఄడగింది బద్వ
ర దేవి.

వఔయ దంత్మడు భాయంగా న్నటూ
ట రిే కాయణం వివరించాడు.

‘‘ఄది మా నాఖ రేడు అనతి. భరుగున మీ మాటలు విన్న మీ అలోచనలు తెలుస్త కొనుట, మీ రయాణ మాయామను గ్గమమగా
ఄనుసరించుట, సభమమ జూచి యువ రాణ ఈలూచీశారిన్న ఄహరించి మా నాఖ లోఔమనకు ఎత్మ
ు కు పోవుట. ఇ కాయమమ
సాధించుకు యభభన్న మా రభువు ఈతురువిచిే నన్ననచట విడచి వెళ్ళళనారు. ఄలా చ్చసినచో తక్షణం యువ రాణన్న నాకును
వివాహమ జరిప్ంచెద మన్న నాకు మాట యిచిేనారు. ఄందుక్ష నేన్నచట న్నలిచితి’’ ఄంటూ ఄసలు విషమం ఫమట టా
ట డు.

అ మాటలు వినగానే`

దండ తాడత భుజంఖంలా బుసలు కొటిట వఔయ దంత్మన్న యఔత వీక్షణ్యలతో చూసింది యువ రాణ ఈలూచీశారి.

‘‘చూచితివా ఄకాు ఇ ఄనామమమ? నా జనకుడే ఄనతిచిేనాడో లేఔ ఇ గుంటనక్షు సామమన న్నయణయించు కునానడో తెలీదు
గాన్న నననహరించుటక్ష వేచి వుండ. వీడ భంతఱ ఔట్ల
ట వికుమ. ఇ ధూరు
త డు ఄనానహాయమ లేఔ అఔలి దపులతో మాడ
ఔృంగి ఔృశంచి నశం వలె. వీడన్న వదలకుమ’’ ఄంది అవేశంగా. అ మాట్ల విన్న ` ‘‘ఆదనామమమ, ఘోయమ’’ ఄనరిచాడు
గాబరాతో వఔయ దంత్మడు.

‘‘ఆందున నా దోషమిస్తభంతయు లేదు. ఆది న్న జనకున్న న్నయణమమ. నా సీామ న్నయణమమ గాదు. నను విడచి టిటన చాలును,
నా ద్వరిన బోమద. బుదిధ వచిేనది. ఆఔ మీ వంఔ ఔననతిు మ
ై న జూచు వాడను గాను. నా మందు దమ జూప్ విడచి టటండ.
యువ రాజా ధనుంజయా! ఔరుణ్య హృదయుడవు. న్నవెైన చెపుమ’’ ఄంటూ ధీనంగా ఄరిథంచాడు.

‘‘వలదు వలదు. వీడ మాటలు నభభ వలదు. ఇ ఔటి భనల విడువడు’’ ఄంటూ హెచేరించింది ఈలూచీశారి.

‘‘వదలఔ ఏమి చ్చమ ఖలడు?’’ దయ హాసంతో ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘నేను చెంత నుండ న్నను ఄహరిం ఖలడా? ఆఔ భన వెంట డనంట్లనానడు. పా
ర ధ్యమ డు చునానడు. విడచెదమ గాఔ.
బద్వ
ర వీడన్న తాయగా పొభభనుమ. భనమ ఫమలు దేయ వలె’’ ఄనానడు. ఄంతే కాదు, తన ఄశాాన్నన ఄధిరోహంచి ఔళ్ళళలు
ఄందుకునానడు.

‘‘సరి వఔయ దంతా. మా రభువు అనతి శయసావహంచి న్నను వదిలెద. ఇ త్తరి మా ఔంట ఫడన న్నకు భయణమ తదు. పొమభ,
మధ్యచేగా పొమభ’’ ఄన్న హెచేరించి ఏదో ఈచేరిసూ
ు భంతఱ ఔట్ల
ట విప్ంది. ఄంతే`

ఎపుడైతే విమకిత ఔలిగిందో తక్షణమే కాలు చ్చత్మ విదిలించాడు. ఔన్నసం తను వెళ్ళ
ు ననట్ల
ట కూడ చెలేదు వారితో. ఒసారి యువ
రాణ ఈలూచీశారి వంఔ వంఔయగా నవుాత్త జూచి వేఖంగా గుటట దిగి చీఔటా మాట్లన ఎటో నడుచుకుంటూ వెళ్ళళ పోయాడు వఔయ
దంత్మడు.

వఔయ దంత్మడు ఔను భరుగు కాగానే ఎటిలా భూతం గృతాచి భచేల గుయయం మీది తోలు సంచిలో రవేశంచి విశాయంతిగా
డుకుంది. ఈలూచీశారి మాతఱం సూరోమదమం వయకు న్నతో ఈంటానంటూ ధనుంజయున్న ఄశాం మీద ఄతడ మందు కూచుంది.
ఄశాాలు యండూ గుటట దిగి భతసమ దేశం సరి హదు
ద దిశగా దౌడు అయంభించాయి. ఄపుడే త్తరు దికుు

తెలా ఫడుతోంది.

ఆపుడు అ గుటట మీద గృతాచి వదిలిన ఇట్ట చివయ దివిట్ట మాతఱం గాలికి య య లాడుత్త ంటిగా మిగిలి పోయింది.

******************************************

గాంధాయ రాజమం.

రాజ ధాన్న గాంధాయ నఖయం.

ఈదమపు సూయమ కియణ్యలకు శతాన్నకున్న కోట ఄదుబతంగా రకాశస్ుంది. ఔషట జీవులెైన నఖయ వాస్తలు ఎవరి నులు వారు దిన
చయమలలో భాఖంగా చ్చస్తకు పోత్మనానరు. కోట లోన్న తన రాజ భందియంలో చాలా ఈతాసహంగా వునానడు గాంధాయ రభువు
శతాన్నకుడు.

ఄంత కియతమే యతన గిరి నుండ ఄచటి ఈ సైనామధమకు
ా డైన బాహీాకున్న లేకను త్మస్తకొన్న వచిే చ్చరింది ఔ ఔపోతం. అ పావుయం
నుండ లేక త్మస్తకొన్న చదివి అనంద బరిత్మడై సిడ లోటా లోన్న భధియను పూరితగా తాగే సాడు.

అ లేక సారాంశం....

తన భనుషులు హెైహమ రాజమ భూ భాఖం లోన్న యాత పా
ర ంతాలో
ా యతన గిరి యువ రాజు ధనుంజయున్న హత మారాేరు. అ
విషమం తెలిసిన యతన గిరి రజలు కూడ బయాందోళ్నల భధమ వూగిసలాడుత్మనానరు. నా అధీనం లోన్న సైనమం తిరుగు
బాట్లకు ఈవిాళ్ళళరుత్మనానరు. యతన గిరి సైనమంలో ధనుంజయున్న భయణ వాయత ఔలఔలం రేప్ంది. ధైయమం సననగిలిా వునానరు.
కావున యుద్వ
ధ న్నకి ఆది ఄనుకూలభైన సభమం. మీరు ససైనమంగా ఎటికి యతనగిరి చ్చయ ఖలరో తెలిమ జేస్తు అ రోజుకి కాసు
మందుగా ఆచట మేమ తిరుగు బాట్ల అయంభించుటకు ఄనుకూలంగా వుంట్లంది. మీ లేక కోసం న్నరీకిాసూ
ు ంటాను. ఄన్న పేరొున
ఫడ వుంది.

తన చియకాల వాంఛ నేయ వేరు సభమమ అసననభైనందుకు భహద్వనంద బరిత్మడై వునానడు శతాన్నకుడు. ఆటిక్ష మితఱ
రాజామలను సంరదించి సైనమ సమీఔయణ గావించటం జరిగింది. ఄలాగే పాంచాల దేశాన్నన ఄనేఔ నావలను, దిగువ త్మయ రాజమభైన
ఔరూయ దేశాన్నన దివేల యుదధనౌఔలను సిదధంగా ఈంచభన్న కోయడభైనది. అ నులు ఄచట అఖ మేఘాల మీద
జరుగుత్మనానయి. ఆఔ మిగిలింది తన భంత్మ
ఱ లతో సంరదించి యుదధ వూమహాన్నన రూపొందించుట, ఄలాగే సభరాన్నకి ఫమలు
దేరేందుకు అసాథన పురోహత్మలచ్చ భంచి మహూయతమ న్నయణయించుట, బాహీాకున్నకి వయతమానమ ంప్ంచుట మిగిలి వుననవి.
తామ యతన గిరి సమదర జలాలో
ా రవేశంచుటకు ఔన్నసం ఆరువది దినమలు ఄగును.

ఇ దినమ భరిచి పోలేన్నది.

కాఫటిట మకమభైన నులన్నన`

ఇ దినమ జరిగి పోవలె.

ఄందుక్ష తెలావారి తొలి జామ జయఔు మందే తన భంతఱ వయా సమావేశం ఏరాట్ల జేమ ఔబురు ంప్ంచాడు. వాయంతా వచిే
ఈండాలె.

అలోచిసూ
ు నే తాయ తాయగా తయాయయామడు. ట్ల
ట పీతాంఫరాలు ఔటిట ఔశ్రభరు స్తఖంధ లేనం పూస్తకునానడు. భణ భమ
అభూషణ్యదులు ధరించి శయస్తసన యతన కిరీటం ధరించాడు. ఫంగారు జరీ ఄంచుతో కూడన ఈతు రీమం భుజాన వేస్తకున్న కోయ
మీసం తిపుత్త భణులు పొదిగిన సిడ పాదయక్షలు ధరించి అడంఫయంగా సమావేశ భందిరాన్నకి ఫమలు దేరాడు.

ఆది ఄంతయంగిఔ సమావేశం కాఫటిట వెంట వింజాభరు వీచు ద్వసీలను గాన్న ద్వస ద్వసీలను గాన్న ప్లువ లేదు. ంటి గానే ఄనేఔ
ఔక్షమలు ద్వటి తన సభా భందిరాన్నకి వెనఔ వునన ఄంతయంగిఔ సమావేశ భందియంలో హుంద్వగా రవేశంచాడు. వెంటనే భందియ
ఔవాటాలు మూమ ఫడా
ా యి.

ఄటిక్ష భంత్మ
ఱ లు ది భందీ వచిే వునానరు. తన ఄంతయంగిఔ సలహా ద్వయి వచాేరు. తన సైనామధమకు
ా డు ఆదదరు ఈ
సైనామధమకు
ా లు, నలుగురు స్తనా త్మలు వచిే వునానరు. ఆంకా మగు
ా రు అసాథన పురోహత్మలూ వచిే ఄంతా ఈచితాసనాలో
ా
కూచునునానరు. రభువు శతాన్నకున్న రాఔ ఖభన్నంచి గౌయవ సూచఔంగా వాయంతా లేచి న్నలఫడా
ా రు.

వసూ
ు నే వేదిఔ మీది తన యతన కచిత సాయణ సింహాసనాన్నన ఄలంఔరించి ఄందరీన కూచోవలసిందిగా సైఖ చ్చసాడు. ఄస్త ఇ
ఄతమవసయ సమావేశం దేన్న గురించో ఄయథం గాఔ మక మఖాలు చూస్తకుంటూ న్నశశఫధంగా కూచునానయంతా.

రాజు శతాన్నకుడు ఒసారి గొంత్మ సవరించుకున్న తన ఄంతయంగాన్నన ఄందరి మందు ఫమట టా
ట డు. యతనగిరి రిసిథత్మలిన
వివరించాడు. సయైన వూమహంతో సమదర మాయాంగా వెళ్ళళ తభ ఄసంఖామఔ సైన్నఔ ఫంతో యతన గిరి మీద విరుచుకు డ
జయించాలనానడు. బాహీాకున్నన విజమం వరించాలనానడు.

తాయలో సభరాన్నకి సననదధం కావాలన్న సైన్నఔ మఖుమలకు మందే తెలుస్త గాఫటిట వారు మౌనంగా వింటూ కూచునానరు. అశేయమ
పోలేదు. దవి విప్ మాటా
ా డ లేదు. సైన్నఔ వూమహం గురించి చయే అయంబభైనపుడు గాన్న వారు దవి విప్ మాటా
ా డరు.
ఄయితే శతాన్నకున్న రసంఖం భధమ లోనే ఔ గొంత్మ ఖంభీయంగా విన్నంచింది. ‘‘ఆపుడీ యుదధం భనకి ఄవసయమా?’’ ఄంటూ.

అ గొంత్మ ఎవరిదో ఄందరిక్ర తెలుస్త.

ఄది శతాన్నకున్న ఄంతయంగిఔ సహాద్వరులో
ా ఔడైన సచీేలుడది. ఄఔుడునన వారిలో కుండ ఫరదదలు కొటిటనట్ల
ట న్నజాయిత్మగా రభువు
నదిరించి హతవు లిక్ష వాడు ఎవడనాన వునానడూ ఄంటే ఄది సచీేలుడు ఔుడే. ఆతడు సాయానా శతాన్నకున్న ప్న తండర.
తండర తయఫు ఫంధువులో
ా మిగిలి వుంది కూడ ఄతడొఔుడే. ఇ కాయణం చ్చత కూడ ఄపుడపుడు శతాన్నకున్న యిలా న్నల
దీసూ
ు ంటాడు సచీఛలుడు. ప్న తండర గాఫటిట ఄతడ ైన ఎననడూ అఖయహంచడు శతాన్నకుడు. వృదు
ధ డైన సచీేలుడు తన అసనం
నుండ లేచి సూటిగా రశనస్త
ు ంటే దయహాసం చ్చసాడు శతాన్నకుడు. ఄంతడంకా యిలా ఄడుగు త్మనానడు.

‘‘ఆపుడు భనకు ఏమి కొయవ? ఎందుక్ర యుదధమ? న్న రిపాలనలో భన గాంధాయమ స్తభిక్షమఖనే యుననది ఖద్వ.
రజాన్నఔమ శాంతి సౌఖామలతో జీవించుచునానరు. కోశాగాయమన కొలాలుఖఖ ధనమననది. సిడకి కొయత లేదు. యతన రాస్తలకు

కొదువ లేదు. ఐశాయమమనకు లోట్ల లేదు. అహాయ కొయతయును లేదు. ంటలు పుషులమఖ ండుచుననవి. ఆఔ
రాజమభందువా? ఈనన రాజమమ భనకు చాలద్వ? భన్నషికి అశ భంచిదే గాన్న దురాశ భంచిది గాదు. పేరాశ తనమనకు ద్వరి
త్మయును.యతనగిరి భన శత్మ
ఱ రాజమమూ కాదు. ఄలాఖన్న భన పొరుగు రాజమమూ గాదు. దకిాణ్యన ఎచటో స్త దూయమన
వుననది. ఎవన్న మాటలో నమిభ న్నషాుయణమన సైనమమను నయ మేథమనకు నడప్ంచుట నామమ సభభతమా? అ బాహీాకుడు
న్నకు మిత్మ
ఱ డైన ఄగు గాఔ. వాడు సాామి దోరహ, రాజ దోరహ. ఄలాంటి న్నచున్నకి న్నవు సామం వెడలుట` ఆది న్న వివేఔభనుకొందునా
ఄవివేఔభనుకొందునా?’’ ఄంటూ వాసువాన్నన అవేశంగా న్నదీసాడు సచీఛలుడు.

అ మాటలను శయ దధగా అలకించి`

ఖంభీయంగా చూసాడు శతాన్నకుడు.

‘‘గౌయవన్నయులు, హతాభిలాషిమగు ప్న తండర గారూ! మా హతవు కోరి మీరు చ్చసిన హత బోధకు శతాభివందనమ.
ఔృతజుుడను’’ ఄనానడు.

‘‘మీరొఔ విషమమను భయచినారు. రాజమమ వీయ భజమభను అరోమకిత మీరు విన లేద్వ? చరితఱ మీకు తెలిమన్నద్వ! ఄంది వచిేన
సదవకాశమను వదలుకొనుట వివేఔమా ఄవివేఔమా? గుటటలుగా సంద వుననను ఆంఔనూ సంపాదించన్న పురుషున్న లోఔమన
ఔుడ నైనను చూప్ంచ ఖలరా? ఄట్ల మీరు చూప్ంచిన ఇ యుదధమను వియమింత్మను’’ ఄనానడు.

అ మాటకు గుంబనగా నవాాడు సచీఛలుడు.

‘‘నామనా శతాన్నకా! చరితఱ నేను భరువ లేదు స్తమా. భన మూల పురుషుడైన శకున్న మాటలు నమిభ రాజమమ వీయ భజమభన్న
వియయ వీగి పాండు కుమారులతో వెైయమను ంచుకొన్న రిసిథతిన్న కురు క్షాతఱమ వయకు త్మస్తకళ్ళళడు స్తయోధన సాయాభౌమడు.
ఏభైనది? అ యుదధ పలితం న్నకు తెలిమన్నది కాదు. బుదిధ భంత్మడు ఎననడూ తొందయ చూడు. ఄవకాశం ఄనుకున్న అదలు
కొన్న తెచుేకోడు. యతనగిరిన్న తకుువగా ఄంచనా వేయుట భంచిది కాదు. న్న న్నయణమమను పునరాలోచింపుమ’’ ఄనానడు.

‘‘ప్న తండర గారూ! ఆంతగా మీరు ఄడుగుచునానరు గావున మీకో న్నజమ చె వలె. బాహీాకుడు నా మిత్మ
ఱ డే గాన్న ఆపుడు నా
యుదధ తంతఱమన వాడొఔ ఫలి శువు. నేను విజమమ కొయకు ఄతడన్న పావుగా వాడుకొనుచునాన నంతే...’’

‘‘ఄది నభభఔ దోరహమ కాద్వ?’’

‘‘ఆంతకు మనుపే ఖద్వ తభరు శలవిచిేతిరి అ బాహీాకుడు ఔ సాామి దోరహ, రాజ దోరహమన్న. ఄలాంటి దోరహకి నేను నభభఔ
దోరహ మొనరుేటలో ఄనామమ మేమననది? ఄది నామమ సభభతమే ఖద్వ?’’

‘‘కావచుేను. కాన్న వాడు న్నకు మాతఱం దోరహం చ్చమడనుటకు హామీ ఏమి వుననది?’’ సూటిగా ఄడగాడు సచీేలుడు.

‘‘న్నలాగే తగు జాఖయతులో ఈనానడేమో ఎవరికి తెలియు? ఄంత దేన్నకి, భహా రాజు ధయభ తేజుడు రోఖ పీడత్మడైనందున యుదధ
ఖళ్మనకు రాఔ పోవచుేను. కాన్న యువ రాజు ధనుంజయుడు రాకుండునా?’’ ఄడగాడు.

అ మాటలకు ఄసహనంగా`

మకం చిటిాంచాడు శతాన్నకుడు.

‘‘ప్న తండరగారూ! మీకు ఄయథమ గాకుననది. బాహీాకున్న భనుషులు ధనుంజయున్న ఄంత మొందించినారు. అ విషమమ లేకలో
సషటమఖ నుననది’’ ఄనానడు.

‘‘బాహీాకున్న లేకను ఎంత వయకు నభభ వచుేను? అ లేక గాఔ యువ రాజు ధనుంజయున్న భయణ్యన్నన ధృవీఔరించ్చ భరో అధాయం
వుననద్వ? అలోచించితివా?’’ సూటిగా ఄడగిన సచీఛలున్న రశనకు ఏం ఫదులు చెపాలో ఄయథం కాలేదు

భహారాజు

శతాన్నకున్నకి. బాహీాకుడు లేకలో ఄసతమమ వా
ర సినాడన్న ఄనుకో లేడు. అ లేకను తను పూరితగా విశాసిస్త
ు నానడు. ఄందుక్ష తన
ఄభిపా
ర యాన్నన సిథయంగా యిలా లికాడు.

‘‘దకిాణ థాన రాజమ సాథన భదీమ చియకాల వాంఛ. మా కుమారుడు విజయేందు
ర డు యుఔత వమస్తుడగు చునానడు. నేన్నంఔను
వమస్త లోనే ఈంటిన్న. దవీ కాంక్ష త్మయ లేదు ఖనుఔ వాన్నకి నా రాజమమను రస్త
ు తం ంచి యివాజాల. కావున యతనగిరి జయించి

ఄచట నా కుమారున్నకి టా
ట భిష్టఔ మొనరిే నా రతి న్నధిగా యతన గిరి సింహాసనమన కూచుండ జేసద. సభసమను ఄన్నన
కోణమలు రిశ్రలించి అలోచించి ఇ న్నయణమం గైకొనుట జరిగినది. కావున సభయమ ఄన్నవాయమమ. ఇ విషమమన ఆఔ
వాదోవాదమలకు తావు లేదు. మీరు కూచో వచుేను’’ ఄనానడు న్నరొభహమాటంగా.

అ విధంగా భహా రాజు ఄంతయమం పూరితగా తెలిసాఔ ఆఔ ఆంకా తాను వాదించిన ఔంఠ శోష త ఎలాంటి రయోజనమ లేదన్న
సచీఛలున్నకి ఄయథభైంది.

‘‘సంతోషమ రభూ! మీకు విజమమ చ్చకూయ ఖలదన్న అశస్త
ు నానను. మీ న్నయణమమ శరో ధాయమభైనటిక్ర నేను యుదధ
విమఖుడను గావున క్షమించండ. నేను న్నషుళమించుచునానను....’’ ఄంటూ సమావేశం నుండ ఫమటికళ్ళళ పోయాడు
సచీఛలుడు. ఄతన్నన అపే రమతనం ఎవరూ చ్చమలేదు గాన్న చివరిగా ఄతడు లికిన లుకు శతాన్నకున్నక్ష కాదు, ఄచట ఎవరిక్ర
విన ఫడ లేదు. అ లుకు ఏవంటే` ‘‘వినాశ కాలే విరీత బుదిధః’’ ఄన్న.

అ విధంగా సమావేశం నుండ సచీేలుడు న్నషుళమించాఔ శతాన్నకుడు ఆఔ అలసమం లేకుండా భంతనాలు సాగించాడు. యణ తంతఱం
గురించి సైనామధిత్మలతో చరిేంచాడు. అసాథన పురోహత్మలు లెకుులు ఖణంచి పేరు ఫలం చూసి సరిగా
ా నాటికి దో రోజున
సైనమం ఔదులుటకు రయాణ మహూయతం న్నయణయించారు. అ సామంకాలమే శతాన్నకున్న సందేశాన్నన త్మస్తకొన్న ఔపోతం ఔటి
గాంధాయం నుండ యతన గిరికి ఎగిరి పోయింది.

ఆలా ఆఔుడ గాంధాయంలో ధనుంజయున్న భయణం మీద చయే సాగుత్మనన తరుణం లోనే ఄఔుడకి దకిాణ అగేనమంగా స్త దూయంలో
వునన నాఖ లోఔంలో యువ రాజు ధనుంజయున్న ఎలా ఄంతం చ్చయాలాన్న అసకిత ఔయభైన చయే సాగుతోంది.

*************************************************

ఄది భయభ భూమి ఄటవీ పా
ర ంతం.

ఄచట భూమి లోల ఎచటనో వునన నాఖ లోఔం. ఄచట రాజ భందియంలో నాఖ రేడు భహా దుభడు కొలువు దీరి వునానడు.
వేదిఔ మీది భణ భమ సింహాసనాన్నన ఄధిషిటంచి వునానడు. వేదిఔ ఎదురుగా దిగువన యండు వరుస లో
ా న్న ఈచితాసనాలను
ఄలంఔరించి వునానరు ఄతడ భంత్మ
ఱ లు, హత్మలు, ఫంధువులు. ఄందరి మందు ఎదురుగా తల దించుకొన్న చ్చత్మలు ఔట్ల
ట కొన్న

వినమ
ల డై న్నలుచున్న వునానడు వఔయ దంత్మడు. తను వగించిన న్న నయ వేయేకుండా తభ వెనక్ష రిఔత హసుమలతో వచిేన వఔయ
దంత్మన్న మీద అఖయహంచి వునానడు నాఖ రేడు.

‘‘శయమ వంచి న్నలుచుట కాదు వఔయ దంతా. సమాధానమ కావలె.’’ ఈరుమ లాంటి గొంత్మతో ఖదిదంచాడు.

‘‘న్నను నమిభతి. ఔడు సభరు
థ డవనుకొంటి. ఄందుక్ష నా కొభరితలన్నచిే న్నకు ఫండా జేసి మా ఄలు
ా న్న జేమ నంచితి. న్నకు
వగించిన కాయమమ గూడ చిననది. న్నవు మా తనమ న్నంటికి జేరిేన, అ ఖత్మరుడు ధనుంజయున్న సంఖతి తరాాత చూడ
వచుేనను కొంటి. ఄందుక్ష భరుగున వారిన్న ఄనుసరించి సభమమ జూచి ఈలూచీశారిన్న ఎత్మ
ు కు యభభంటి. కాన్న న్నవు ఏమి
జేసితివి? ఄసభరు
థ డవన్న న్నరూప్ంచుచూ

మా వెనక్ష పారి వచిేనావు. న్ననేనభన వలె?’’ ఄంటూ ఖదిదంచాడు.

ఄపుడు తలెతిు ఒసారి ఄందరీన చూసాడు వఔయ దంత్మడు` ‘‘క్షమించండ రభూ. ఆది చినన విషమభన్న మీయనుకొంట్లననది
వాసువమ గాదు. సామమగా మీరే వచిేన కాన్న న్న నా వలా ఄవునన్న ఎట్లల వూహంచినారు? ధనుంజయున్న వెంట వుననది
సామానుమలు గారు. భంతఱ శకితలో ఄజేమభైన ఔనామ భణ అ బద్వ
ర దేవి. వారికి యక్షణగా వునన భూతం గృతాచి
ఄసామానమభైనది. ఆఔ వారితో వునన ఈలూచీశారి శకిత సామాయథమమలు మీకు తెలిమన్నవి గావు.

అ గృతాచి నను సి ఖటిట టిట కాఖడాతో ళ్ళళ కాలిేనది. ఄది కొటిటన దఫఫలింఔను బాధించుచుననవి. ధనుంజయున్న దయా
గుణంతో నేను ఫరతికి వచిేతి గాన్న లేకునన అ బద్వ
ర దేవి నను భంతఱ ఔట్ల
ట తో ఫంధీన్న చ్చసి పోయేది. అఔలి దపులతో భయణంచి
వుండడ వాడన్న’’ ఄంటూ వివరించాడు.

‘‘ఄవును రభూ! అ భూతం గృతాచి ఈండగా వారి నేమీ చ్చమ జాలమ. నాడు ఄది కొటిటన దఫఫలు ఆంఔనూ నను బాధించు
చుననవి’’ ఄంటూ వఔయ దంత్మన్న మాటలను సభరిథంచాడు ఔరోుటకుడు ఖతం గురు
త చ్చస్తకుంటూ.

‘‘ఄలాఖన్న చ్చత్మలు మడుచుకున్న ఈందుమా? ఏదో ఔటి జేసి నా కుమాయతను తేవలె. ఆపుడైననూ తగు ఈపామమ చెండ’’
ఄడగాడు నాఖ రాజు.

‘‘ఈపామమ వుననది’’ ఄనానడు ఄఔుడే వునన తక్షకుడు.

‘‘చెండ భహోదయా. మా దదలు పూజుమలు మీరు. మీ ఈపామమ ఄనుకూలభైనచో తఔ అచరించెదమ’’ ఄనానడు
ఄట్ల చూసూ
ు నాఖ రాజు.

తక్షకుడు గొంత్మ సవరించుకునానడు.

‘‘ధనుంజయుడు లేకునన ఈలూచీశారి ఄచట ఈండునా?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఈండదు. భన వదదకు తఔ భయలి వచుేను. కాన్న అ రాకుమారున్న ఄంతమ జేయు వీరుడే భనలో ఔరువెైనాడే’’ ఄనానడు
వమథతో నాఖ రేడు.

‘‘రస్త
ు తమ న్న సభసమ ధనుంజయుడు గాదు. న్న తనూజ ఈలూచీశారి. ఄవునా?’’

‘‘అ మాట న్నఔుమ. కాన్న...’’

‘‘భహా ద్వభ! ధనుంజయున్న భయణంతో న్న సభసమ రిషాుయభగునన్న తలం వలదు. ఏలయిన ధనుంజయున్న కాటేసి విషం
ఖయకిునను అ బద్వ
ర దేవి ఄతన్నన పునరీువిత్మడన చ్చమఖల సభరు
థ రాలు. వంశ పాయంయమంగా వచిేన దివమ భంతఱ శకు
త లాభవి.
కాఫటిట ధనుంజయున్న జంపు అలోచన వియమించి ఄతన్నన ఄదృశమమ గావించిన ఎట్లలుండునో అలోచింపుమ’’ ఄంటూ
సూచించాడు తక్షకుడు.
‘‘ఄదృశమమ... ఄది ఎట్లల సంబవమ?’’

‘‘సంబవమే. ధనుంజయుడు మానవుడు. ఄతను భహా వీరుడే గాన్న ఄతన్న వదద దివమ శకు
త లేమియును లేవు. అ ైన భూ లోఔమ
దఔు వేరే లోఔమూ తెలిమదు. ఄతను న్నదిరంచు సభమమన భూలోఔమ నుండ గొన్న పోయి భరో లోఔమన విడచి వచిేన
ఄతడు తిరిగి భూ లోఔమనకు రా ఖలడా?’’

‘‘రాలేడు...’’

‘‘ఄపుడు ఄతడ జాడ తెలిమఔ విసిగి వేసారి చివయకు అశ వదులు కొన్న భన ఈలూచీశారి ప్తృ సదనమను వెదుకుకొనుచూ
యిచటికి రాఖలదు’’

‘‘భరి అ మానవ వన్నత బద్వ
ర దేవి...?’’

‘‘అభయును అశ వదులుకొన్న సా ఖృహమన క్షగును. అభ కూడ మానవ మాత్మ
ఱ రాలే ఖద్వ’’

‘‘అహా... యోచనమన్నన యిది. ఄదుబతం. ఄమోగమ’’ ఄంటూ తక్షకున్న సలహాకు అనంద బరిత్మడయామడు నాఖ రాజు.
కాన్న ఄంతలోనే భరో సందేహం ఔలిగింది.

‘‘యోచన బాగుననది కాన్న ఇ కాయమమను సాధించు వారు ఎవరు?’’ ఄనడగాడు.

‘‘రభూ! నేను సాధించెద. ఇ త్తరి విపలమ చెందు వాడను గాను’’ ఄనానడు వెంటనే వఔయ దంత్మడు.

‘‘బాగు బాగు. కాన్న ఈలూచీశారి ధనుంజయున్న జాడయమ సభరు
థ రాలే ఖద్వ. తిరిగి ధనుంజయున్న భూ లోఔమనకు యప్ంచు
రమతనమ జేమ కుండునా?’’ ఄంత వయకు వింటూ వునన ఄనంత్మడను కుల దద భరో సందేహాన్నన ఫమట టా
ట డు.
‘‘ఄసంబవమ’’ ఄనానడు వెంటనే నాఖరాజు.

‘‘ఈలూచీశారికి ఆంత దనుఔ భరో లోఔమ మేమ జూ లేదు. భూ లోఔమన ఎచట వుననను ఄయయు దివమ దృషిట మాతఱమే అభ
కుననది. ఆతయ లోఔమ గాలించు భహా దృషిట అభకు లేదు’’ ఄంటూ ఄసలు విషయాన్నన ఫమట టా
ట డు.

‘‘ఄట్లలయిన ఇ యోచన దివమమఖ నుననది’’ ఄనానడు ఄనంత్మడు.

‘‘యోచన దివమమ ఖనే యుననది. కాన్న ఄది న్నచభన్న మీరు ఎరుంఖరా?’’ ఄంత వయకు మౌనంగా వింట్లనన వాస్తకి మను కుల
దద ఆఔ సహం లేఔ ఖటిటగా ఄడగాడు.

‘‘ఔ నాఖ ఔనమ మానవ వీరున్న వరించుట ఔనననూ యిలా వఔయ మాయామన న్నతి బాహమభైన కుతంతఱమ జేసిన భన నాఖలకు
రతిషట ఆనుభడంచునా? ఆఔ మానవ వీరున్న ఏమియు జేమ లేఔ, భరో లోఔమన మోసమన విడచి వచుేటయా! ఆంత
ఔనననూ సిగిాల కాయమమొండు ఖద్వ? నాఖలకు నామమ ధయభమ న్నతి సూతఱమ గాదన్న ఆట్ల ఄఔయభ మాయామను న్నవే పురిగొలుట
ఆది యేమి దురాఖతమ? ఆంత ఔనననూ, అ రాకుమారున్నకి పాద రకాాళ్నమ జేసి ఔనామ ద్వనమ గావించి దివమ నాఖ భణన్న
కానుఔ జేసి సగౌయవమఖ యతన గిరికి ంప్ంచి భన రువును కాపాడు కొనుట ఈతుభ మాయామ ఖద్వ’’ ఄంటూ హతవు లికాడు.

‘‘హుాఁ...! ఏభంటిరి? బూజు టిటన భన నామమ ధయభమ న్నతి సూతఱమ ఎవరికి గావలె? వయణ సంఔయమ జాతి సంఔయమను
సభభతించుటకు నేను మా తండర గారు దుభడను గాను. ఔలి కాలమన మానవులక్ష గాదు పుడమిై సభసు జీవుకు వఔయ
మాయామలు తవు. మా తనమ తెచిేన తల వంపు ఎననటిక్ర భరువ జాల. ఄది సరి దిదు
ధ టకు ఏ వఔయ మాయాభైననూ
ఄనుసరించెద. నా ఇ న్నయణమమన మారు లేదు. తక్షకుల వారి యోచన ఄదుబతమఖ నుననది. ఈలూచీశారి సాఖృహమ
చ్చరుటకు ధనుంజయున్న భరో లోఔమన డవెైచుటే ఈతుభ మాయామ. ఄట్లలే చ్చమవలె’’ ఄంటూ తన ఔఠోయ న్నయణయాన్నన
తెలిమ జేసాడు.అ మాటలు వినగానే`
వాస్తకితో బాట్ల భరి కొందరు నాఖలకు దదలు దిగు
ా న లేచారు.

‘‘భంచిది భహాద్వభ. న్నవిట్లల ఏఔ క్ష న్నయణమమ గైకొనునపుడు ఆఔ మా వంటి దదల సూచనలు సలహాలతో న్న
యేమననది? భమభ ప్లిచి ఈండ కూడదు. న్న మభిభతమ రకాయమ గాన్నమభ. మేమ వెడలుచునానమ.’’ ఄంటూ భరో
మాటకు ఄవకాశం యివాకుండా అఖయహంతో సభా భందియం నుండ వెళ్ళళ పోయారు వాళ్ళళ. వారి వెనక్ష భరి కొందరూ వెళ్ళళ
పోయారు. వారిన్న అపే రమతనమూ చ్చమలేదు నాఖ రాజు. ఆఔ ఄఔుడ మిగిలింది తక్షఔ ఔరోుటఔ ఄనంతాది కొందరు దదలే
మిగిలారు.

‘‘ఎవరికిషటమననను లేకుననను నా న్నయణమమ మాయదు. తక్షఔ భహోదయా శలవీమండ. అ ధనుంజయున్న ఏ లోఔమన డ
వేయుట ఈతుభమ?’’ ఄనడగాడు తక్షకుడన్న.

‘‘భనకు దిగువన ఄతల, వితల, స్తతల, తలా తలాది లోఔమలుననవి. వాటిలో చివరిదైన పాతాళ్ లోఔమ శ్వయమ సుయమ.

ఄన్నన లోఔమలు ద్వటి ఄతడు భూ లోఔమ చ్చరుట దుయాబమ. భయణ సభమ. పాతాళ్ రభువు ఫలి చఔయవరిత ఄనుమల చొయ
బాట్లను అమన క్షమించడు’’ ఄంటూ నవాాడు తక్షకుడు.

‘‘యోచన ఄదుబతమ ఖనే యుననది. కాన్న ఆది సాధించు కొచుే వారు ఎవరు? వఔయ దంత్మన్న నభభ వచుేనా?’’

‘‘నభభ వచుేను నాఖ రాజా. భేషుగా
ా నభభ వచుేను. ఏదో ఄతడ చెడు కాలమన వారికి చికిు ఎలాగ్గ ఫమట డ వచిేనాడు
గాన్న ఆలాంటి మామలు జేయుటలో వఔయ దంత్మడే సభరు
థ డు.’’

‘‘ఄవును రభూ. నాకు భరో ఄవకాశమ దమ చ్చమండ. విజయుడనై భయలి వచెేద’’ ఄనానడు నభభఔంగా వఔయ దంత్మడు.

‘‘భంచిది. న్న ఔున్న వలన ఇ కాయమమ ఄగునా? తోడు కావలెనా?’’ ఄడగాడు నాఖ రాజు.

‘‘కావలెను రభూ. ఆచట యండు కాయమమలుననవి. ఔటి ధనుంజయున్న గొన్నపోయి పాతాళ్మన డ వెైచి వచుేట. ఆఔ యండవ
కాయమమ ధనుంజయుడ ఄదృశమం ప్భభట కూడ ఈలూచీశారి భయలి వచుేనను నమిభఔ నాకు లేదు. కొదిద దినమలు జూచి
ఄట్లల భయలి రాకునన అ బద్వ
ర దేవి ఈలూచీశారికిన్న భమఔమ ఔలించి ఄశా శఔటమన యమమన వారి న్నచటకు గొన్న
రావలె. ఄందుకు కొందరు భన నాఖ బట్లలతో బాట్ల ఔ ఄశా శఔటమను తభరు ఄనుఖయహం వలె’’ ఄంటూ వివరించాడు వఔయ
దంత్మడు.

‘‘భరి అ భూతం సంఖతి ఏమి జేసదవు? బద్వ
ర దేవి న్నచటకు గొన్న రావలదు స్తమా!’’

‘‘చితుమ. బద్వ
ర దేవిన్న విడుతమ. ఆఔ భూతమను ఏమారుేటకు భన మాయా శృంగుడు చాలును’’ ఄనానడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘భంచిది. వలసిన వారిన్న దోడొున్న ఄశా శఔటమన తక్షణమే ఫమలు దేరుమ. ధనుంజయుడు రస్త
ు తమ భతసమ దేశ భూ
భాఖమన మన్నంచు చుండును. ఎందుకైనా భంచిది మీరు భతసమ దేశమ వెైపు వారికి ఎదురు వెళ్ళండ. వారి ఔంట డకుండా
కాయమమ సాధించు కొన్న యండ. వెళ్ళండ.’’ ఄంటూ ఄనుజు యిచాేడు నాఖ రేడు. ఄంతే`

భరో జామ లోనే వఔయ దంత్మన్న ఫృందం ఫలిషటభైన ఄశామలు పూన్నేన ఔ ఄశా శఔటం మీద ఄంఖ రాజమం వెైపు సాగి పోయింది.

**********************************************

అ రోజు రాతిఱకి`

హెైహమ రాజమం లోన్న భైద్వన పా
ర ంతంలో గుటట మీద ధనుంజమ ఫృందం భజలీ చ్చసింది. అ రాతిఱ వూహంచన్న విషయాలు
చాలానే జరిగాయి. సామంగా నాఖ రాజు తన కుమాయత ఈలూచీశారిన్న వెనకుు త్మస్తకళ్ళళందుకు స రివాయంగా అరాబటంగా
వచాేడు కాన్న ఏమీ చ్చమ లేఔ రిఔత హసాులతో భయలి పోయాడు. ఄంతే కాదు, వఔయ దంత్మన్న ఖయా భణచి దమ దలచి విడచి
టా
ట ఔ, సూరోమదయాన్నకి పూయామే ఄఔుడ నుండ ఄంతా ఄశాాల మీద ఫమలు దేరారు.

వాతావయణం బాగుండటంతో సూరుమడు నడమింటికి చ్చరే లోలే వారు సరి హదు
ద లు ద్వటి భతసమ రాజమ భూభాఖంలో
రవేశంచారు.
భతసమ రాజమం.

ఔటి విరాట్లన్న రాజమం.

ఄజా
ు త వాస కాలంలో పాండు పుత్మ
ఱ లకు అశయ మమిచిేన దేశం. వలున్నగా వంటలు చ్చస్త
ు నన భీభ స్తనుడు సైయంధిర వేషం లోన్న దౌరదీ
దేవి కోసం వచిేన క్రచకున్న ఄంతం చ్చసిన రాజమం. ఄంతేనా`

ఈతుయ గ్గఖయహణమన స్తయోధనుడ ఖయాభణచి ఄరు
ు నుడు గ్గవును భళ్ళళంచిన దేశం. తభ మూల పురుషుడైన రీకిాత్మ
ు కు
జనభన్నచిేన ఄభిభనుమ భాయమ ఈతుయ పుటిట రిగిన రాజమం. ఄందుక్ష భతసమ దేశంలో కాలు టటగానే తభ పూరీాకులను
తలచుకొన్న డలు పులఔరించగా ఄశాం దిగి నేలకు శయస్తస అన్నే బకితతో నభసురించాడు ధనుంజయుడు.

విరాట్లన్న కాలం నాటి భతసమ దేశం నాటికి నేటికి ఄలాగే వుంది. యఖ లేదు తయఖ లేదు. శతృ యహతభైన రాజమం. విరాట్లన్న
కుమారుడైన ఈతుయ కుమారున్న సంతతి వారే నేటిక్ర భతసమ దేశ పాలకులు. తరాాతి తరాలు కూడా రాజమం ంచుకో లేదు. ఏ
తయంలో ఄయినా దద కొడుకిు టా
ట భిష్టఔం చ్చసి తమభలు రాజమ భారాన్నన వహసూ
ు సంయకిాస్త
ు ంటారు. టిషటభైన సైన్నఔ వమవసథ
వుంది. ధయభ రిపాలన గావటంతో రజు స్తక శాంత్మలతో వునానరు.

ఆటిక్ర భతసమ దేశ రజలు వమవసామం, గ్గసంద మీదే అధాయ డ జీవిస్త
ు నానరు. వయతఔ వామపారాలు కూడ
జరుగుత్మనానయి. రజలు గ్గసందను తభ జీవ నాడగా భావిసాురు.

రాజమంలో ైరు చేల తో బాట్ల ఄడవులు గుటటల వెంట భందలు భందలుగా గ్గవులు తిరుగుత్తంటాయి. తోఔలు లేప్ చెంగు
చెంగున దూక్ష త్మవామయిల సందడ, తభ లేఖలకు పేరభగా పాలిచ్చే గ్గమాతలు ఔను విందు చ్చసూ
ు ంటాయి. ద్వరిలో చెటా న్నడన
చ్చరి మయళ్ళ వాయించ్చ గ్గ బాలురులు, కోతి కొభభచిే, చెడుగుడు మొదయిన అటలాడుకొంట్లనన శు కారుల సందడ
మందుకు మన్నంచ్చ కొదిద నమన భనోహయంగా వుంది రఔృతి.

సరి హదు
ద ద్వటి కొంత దూయం వెళ్ళగానే`

బాట సారుల సౌఔరామయథం భతసమ రభువు న్నయాహం జేస్త
ు నన సతఱం ఔటి వుంది. ధనుంజమ ఫృందం చాలా రోజు తరాాత
షడు
ర చులతో ఄఔుడ విందు భజనం చ్చసారు. కొదిద స్తపు విశాయంతి గైకొన్న పొదు
ద డభయ వాలుత్తండగా తిరిగి రయాణం
అయంభించారు. ఎగువన సరి హదు
ద ఄశాాల మీద క్షం దినాల రయాణ దూయం లోనే వుంది. అ దూరాన్నన ఆంకా మందుగానే
ఄధిఖమించు ఈదేదశంతో ఄశాాలను శయ వేఖంతో రయాణస్త
ు నానరు. భతసమ దేశ రాజధాన్న నఖయం విరాట పుయం దిశగా పోకుండా
నేరుగా సరి హదు
ద మాయాం లోనే సాగుతోంది వారి రయాణం.

ఔ వాయం దినమలు న్నరిారాభంగా సాగింది వారి రయాణం. ఏ విధభైన అటంఔమలు ఎదురు కాలేదు. ఄయితే ఆంతటితో తభ
రమతనమ అప్ మౌనంగా వుంటాయన్న ఄనుకోవటం లేదు. నాఖ రాజు భరో కుటిల రమనతం ఏదో చ్చమకుండా వుండడన్న
విశాసిస్త
ు నానరు. కాఫటిట రయాణం పొడవునా ఔడు జాఖరూకులెై సాగుత్మనానరు.

ఆదే వేఖమన భరి కొన్నన దినమలు రయాణస్తు చాలును. ఫా
ర గ జోమతిష పుయమ (ఔటి నయకాస్తరుడ రాజధాన్న) ద్వటి భయభ
భూమి ఄటవీ పా
ర ంతంలో ఄడుగు టటఖలరు. తభ నాఖ లోఔమనకు మాయామ ఎలాగూ ఈలూచీశారికి తెలుస్త. ఄచటికి చ్చయగానే
సభసమను నాఖరాజుతో మఖామఖ్ఖ తేలుేకో వచుేను.

ఆలా ఈండగా`

ఎన్నమిదవ దినమ ఈదమమనకు ద్వరిలో వునన శవ నాఖ పుయభను చినన టటణమను సమీప్ంచారు వారు. ఎగువన కొంత
దూయంలో టటణం ఈందనగా ఆవతలగా బాట రఔునే చిటటడవిలో కొంత దూరాన చినన కొండ మీద ఏ నాటిదో ఄదుబతభైన ఔ
శవాలమం ఔన్నస్ుంది. అ గుటట ఔు నుంచ్చ కొండ వాగు ఔటి రవహస్ుంది. ఇ శవాలయాన్నన ఫటేట అ వూరికి శవ నాఖ పుయభను
పేరు వచిేనది.
అ రోజు ఄచట ఏదో యా దినమ ఄగుటచ్చ శవ నాఖ పుయమతో బాట్ల చుట్ల
ట రఔుల వూళ్ళ రజలంతా ఄఔుడే వునానరు.

ఄశా శఔటాలు, వృషబ శఔటాలు ఄనేఔం ఔన్నస్త
ు నానయి. కొందరు యంగు యంగుల వసుళ భాఖమలతో ఎత్మ
ు గా రబలు ఔట్ల
ట కున్న
మొ
ల కుు త్మరుేకోవడాన్నకొచాేరు. వాగులో పుణమ సాననాలు గావించి దైవ దయశనాన్నకి కొండ ైకి వెళ్ళళ వాళ్ళళ వెళ్ళ
ు నానరు. శవ
దయశనం చ్చస్తకున్న తిరిగి వచ్చే వాళ్ళళ వస్త
ు నానరు.

అలమం వునన గుటటను చుటిట`

ఎట్ల చూసినా జన సందోహం.

‘‘హయ హయ భహా దేవ శంభ హయ శంఔయ’’ ఄంటూ బఔత జనం చ్చస్త
ు నన శవ నాభ సభయణతో అ పా
ర ంతభంతా మారు మో
ల గుతోంది.
వింట్లనన వారికి డలు పులఔరిస్ుంది.

‘‘ప్రమ భాభలారా! యా దినమ ఄననపుడును రావు. వచిేనపుడే భనమను పుణమ సాననమలాచరించి సాామి దయశనం
చ్చస్తకున్న స్తవించి మందుకు సాగుట శుబ ద్వమఔం. దండ’’ ఄంటూ ఄశాాన్నన ఄట్ల భళ్ళళంచాడు. బద్వ
ర దేవీ ఈతాసహంగానే
వుంది. ఄశాాలు బాటను వదలి చిటటడవి లోకి ద్వరి త్మసాయి.

ధనుంజయున్న మాటలిన న్నదర మొదు
ద భూతం గృతాచి విన లేదు గాన్న ధనుంజయున్న తోలు సంచిలో వునన శ్వాత నాగు
రూంలోన్న ఈలూచీశారి వింది. తల ఫమటకు టిట చూసింది. ఖఖనంలో ఎఔుడా ఖరుడ కు
ా ల జాడ లేదు. నభభదిగా ఄశాం ైకి

పా
ర కి ధనుంజయున్న వెనఔ ఈలూచీశారిగా రూం మారుేకున్న కూచుంది. ఔయభంగా గుటటను సమీప్స్త
ు ండగా ఎందుకో అభ భనస్త
క్రడును శంకించనాయంభించి ధనుంజయున్న భుజ సుంధాలను ఄదిమింది.

‘‘భనకిపుడు దైవ దయశనం ఄవసయమా రభూ? నాకిది ఈచితమగా తోచుట లేదు. శవ దేవుడు సరాాంతరామమి ఖద్వ. ప్ద
ఎపుడైనను దరిశం వచుేను. ఄశామను భళ్ళళంచండ. నేరుగా పోవుదమ’’ ఄంది.

‘‘లేదు లేదు సఖీ. అ సాామి అశ్రస్తసలు పొందే వెళ్ళదమ గాఔ’’ ఄనానడు ఔృత న్నశేమంతో ధనుంజయుడు.

‘‘ఄయోమ! మీకు ఄయథమ గాకుననదే మా వాళ్ళ గురించి మీకు తెలిమదు. ఆలాంటి చోట కాపు వేమ ఄవకాశమ ఔలదు. అ ైన
నా భనస్త భీతిలు
ా చుననది. వాళ్ళళచట ఏ రూమన తిరిగదరో తెలిమదు.

ఄకాు! న్నవెైనను చెపుమ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవితో.

‘‘ఄవును రభూ! ఈలూచి మాటలు భన్ననంచి భన ద్వరిన భనం మందుకు పోవుదమ. భన లక్షమం చ్చరువలో వుననది. తారిత
ఖతిన్న నాఖ లోఔమ చ్చరుట ఖద్వ భనకి మకమమ.’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి. ఄయితే చెడు కాలమ ద్వపురించు నపుడు భంచి
మాటలు చెవి కఔువు. యువత్మల భీతి జూచి పకుున నవాాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄయామరే... మీరేల యిట్లల ఫదరు చునానరో తెలిమ కుననదే. ఎనోన యిడుమల కోరిే ఆంత వయకు వచిేనామ. శవ
దయశనమ చ్చస్తకొన్న వెడలి పోఖలమ. ఆంతకు ఆంతలో ఄదియును ఆంత జన సందోహమన ఎవరేమి చ్చమ ఖలరు? ఄంతకూ
ఎవరేన్న తెఖ ఫడ వచిేన ఇ సారి ఎవరిన్న వదల. ఄందరిన్న త్మద మటిటంచెద. బమమ వలదు. యండ’’ ఄనానడు.

ఄంత బింఔమగా ధనుంజయుడు చెప్న ప్భభట ఆఔ ట్ల
ట ఫటిట ఄతడన వెనకుు భయలించుట యుఔతమ గాదన్నప్ంచింది.
ఄందుక్ష ఄతివలిరువురూ ఆఔ మాటా
ా డ లేదు. కాన్న ఎందుకైనా భంచిదన్న ద్వరి పొడవునా బఔత జనం మీద ఒ ఔనేనసి వుంచారు.
ఔయభంగా ఄశాాలు గుటటను సమీప్ంచాయి.

ఎఔుడా న్నలువకుండా జనం భధమగా ఄశాాలిన పోన్నసూ
ు నేరుగా కొండ వాగు వదద సానన గటా
ట న్నకి సమీం లోకి వెళ్ళళ పోయారు.
ఄఔుడే ట్టంకామలు, పూలు, ండు
ా , శవ పీరతమయథం సభరించ వలసిన పూజా దరవమమలు విఔయయించ్చ ఄంఖళ్ళళ ఄనేఔం వరుస దీరి
వునానయి. ఄఔుడునన ఔ శాలి వృకాాన్నకి ఄశాాలిన ఫంధించారు. సరిగా
ా ఄఔుడకి ఎదురుగా వునన ఄంఖడకి వెళ్ళళడు
ధనుంజయుడు. ఔ వృదు
ద డు ఄతడ కొడుకు అ ఄంఖడ నడుపుత్మనానరు. తామ తిరిగి వచ్చే వయకు ఄశాాలను వాటి మీద
సంచులను బదరంగా చూడభన్న యండు వయహాలిచాేడు. వెళ్ళళపుడు ఆంకో యండు వయహాలు యిసాుననగానే వాళ్ళళ అనందంగా
పుకునానరు.

ఄయితే వామపాయం మాన్న వాళ్ళళ ఄశాాలనే చూసూ
ు వుండరు. ఆలాంటి చోట చోరుల బమం ఈండనే వుంది. ఄందుఔన్న బద్వ
ర దేవి
భూతం గృతాచిన్న లేప్ ఄదృశమ రూమన ఄచట కావలి ఈండభన్న అదేశంచిన ప్భభట మగు
ా రూ సానానన్నకి ఫమలు దేరారు.
శయ దధగా పుణమ సాననమాచరించారు.

పొడ దుస్త
ు లు ధరించారు.

తడ దుస్త
ు లిన ప్ండ తరాాత అయ ఫటేటందుకు తోలు సంచిలో వుంచారు. వెనకిు వచిే అ సంచిన్న ఄశాాన్నకి తగిలించారు. ఄదే
ఄంఖడలో పూజా దరవామలను ఔ బుటట లోకి త్మస్తకున్న కాలి నడఔన గుటట ైకి ఫమలు దేరారు.

మందుగా ధనుంజయుడు, ఄతడ వెనక్ష బుటటతో బద్వ
ర దేవి చివరిగా ఈలూచీశారి వరుసగా విశాలభైన బాట మీద రవేశంచారు.
వారికి మందు వెనఔ వరుస్త త్మరిన బఔత జన సందోహం వస్ుంది.

ద్వరిలో తన వెనఔ నుంచి కొందరు ఄతివలు గుస గుస శబా
ధ లు చివరిగా వస్త
ు నన ఈలూచీశారి చెవుల ఫడ నవుా పుటిటంచాయి.
ఒయ ఔంట చూస్తు ఔరు కాదు యిదదరు కాదు, సీతా కోఔ చిలుఔలా
ా సింగారించుకునన ఆయవెై భంది ఔననప్లాలు గుంపుగా
వస్త
ు నానరు. వాయంతా పోట్ట డ మందు పోత్మనన ధనుంజమనే చూసూ
ు వేడ న్నటూ
ట రులు విడుస్త
ు నానరు. వాయంతా సమీం
లోన్న శవ నాఖ పుయం ఄమాభయిలు.
‘‘ఎవడే వీడు ఆంత సొఖస్తగా వునానడు. ఔంత్మడా... జమంత్మడా, భుమికి వచిేన చందు
ర డా. భనస్తను లాగేస్త
ు నానడు.
ఎవయయి వుంటాడు?’’ ఔ యువతి ఄడుగుతోంది.

‘‘ఄతడవయైనా గాన్న ఄతన్న వెంట ఄసయ భాభలిన మించి యిదదరు మదు
ద గుభభలునానరు. భన వంఔ ఔననతిు చూడడు గాన్న

దండే’’ ఄంటోంది ఔు యువతి.

‘‘ఄకాు! వింట్లనానవా అ మాటలు?’’ ఄంది చిననగా బద్వ
ర దేవితో.

‘‘న్నవు వెనఔ సంఖతి వింట్లనానవ్. ఆట్ల మందు చూడుమ. పాం ఎందరు భాభలు భన సఖున్న గాంచి భనస్త
పారేస్తకుంట్లనానరో. డలు వేడకిు వూప్రి త్మస్తకో లేఔ విలవిలా
ా డ పోవు చునానరు’’ ఄంది నవుాత్త బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఆంతకూ భన రభువుల వారి చూపు ఎట్ల వుననదో’’ ఄంది కొంట్టగా ఈలూచీశారి.

‘‘ఎందరి వలపు చూపులు నాై వుననను నా చూపు మాతఱమ మీ మీదనే స్తమా’’ ఄనానడు వెను తిరిగి కొంట్టగా చూసూ
ు
ధనుంజయుడు.

దైవ దయశనం గావించి గుటట దిగుత్మనన ఄతివలు ద్వరిలో న్నలిచి పోయి భరీ ధనుంజయున్న రూపు రేఖా విలాసాలను తన్నవి త్మరా
చూస్త
ు నానరు.

ఄవేమీ టిటంచు కోకుండా`

ఔయభంగా గుటట ైకి చ్చరుకున్న అలమ పా
ర ంఖణంలో రవేశంచాయంతా. ఎదురుగా ఏనాటిదో దహారు సుంభాలతో కూడన విశాలభైన
రాతి సభా భండం వుంది. ద్వన్న శల సంద ఄపురూంగా వుంది. ద్వన్నన ద్వట గానే ఎతుయిన ధాజ సుంబమ ద్వన్న మందు
ఖయబ గుడ లోన్న శవున్న చూసూ
ు ఄయ మోడు ఔనులతో ధామన్నసూ
ు కూచుననట్ల
ట నందీశారున్న ఄదుబతభైన రాతి విఖయహం వుంది.
ఄఔుడ నుండే అలమ రవేశ ద్వాయం వుంది. చాలా దద ద్వాయం. ఫమటి నుండే సీుళలకు యండు వరుసలు, పురుషులకు యండు
వరుసలుగా ఏయయచి దయశనాన్నకి ంప్ంచుటలో బకు
త లు తాయగా శవ దయశనం గావించుకొన్న ఫమటకు రాఖలుగుత్మనానరు.

పురుషుల వరుసలో ధనుంజయుడు, సీుళ వరుసలో బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు న్నలుచున్న వరుసలో మందుకు సాగుత్మనానరు.
ఄలా అ మగు
ా రూ సీుళ, పురుషులంటూ విడ పోవటమే ఄతి దద రమాద్వన్నకి ద్వరి త్మసింది. వాళ్ళళ ఔయభంగా ఖరాబలమ సమీం
లోకి వచ్చేసారు. ఄదుబతభైన శవ లింఖం ఔను విందు చ్చస్ుంది. పూజలు, ఄయేనలు న్నయాహసూ
ు ఄయేఔ సాామలు క్షణం త్మరిఔ
లేకుండా వునానరు. శవ నాభ సభయణతో ఖరాబలమం పులకిస్ుంది. అ సభమంలో`

ఎవరో తన భుజం తటిట ప్లిచినటటయింది యువ రాజు ధనుంజయుడకి. తిరిగి చూస్తు తన వెనఔ ఔ పొటిట వాడు ఔన్నంచాడు. తల
మీద శంకం బోరిాంచినట్ల
ట ఔ కొమభ వుంది వాడకి. వాడు ఆంతకు మందు తన వెనఔ లేడు. ఎందుకు ప్లిచాడో తెలీదు. కాన్న
వాడకి ఔునే రిచమమనన పొడుగు వాడన చూసి ఈలికి డా
ా డు. వంఔయ ళ్ళతో నవుాత్మనానడు వాడు. వాడు వఔయ
దంత్మడు. ఏదో జయఖబోతోందన్న ఖయహంచి జాఖయతు డే లోపే మామ శృంగుడనే పొటిట వాడు ధనుంజయున్న మకం మీద చ్చతిన్న
అడంచాడు. ఄంతే` ఈననట్ల
ట ండ తెలివి తపాడు ధనుంజయుడు.

ఄతడు కింద డే లోపే లాగి భుజం మీద వేస్తకున్న ధనుంజయున్నతో సహా ఄదృశమభయామడు వఔయ దంత్మడు. వాడతో బాటే ఎట్ల
పోయాడో ఔన్నంచ కుండా పోయాడు మాయా శృంగుడు.

ఎపుడైతే ఄఔుడ ఄంతా చూస్త
ు ండగానే ధనుంజయుడు ఄదృశమభయామడో భరుక్షణం ఄలజడ చెల రేగిందఔుడ. ఄటికి సీుళ
వరుసలో కొంత దూయం మందునన బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఄలజడ విన్న తిరిగి చూసారు. పురుషుల వరుసలో ధనుంజయుడు
వారికి ఔన్నంచ లేదు. ఄదృశమభైంది తభ పా
ర ణ వలాభుడు ధనుంజయుడన్న తెలిసి న్నశ్వేషు
ట లెై ఄలాగే న్నల ఫడ పోయారు.

*******************************************

వఔయ దంత్మన్న అనంద్వన్నకి ఄవధి లేదు.

సృహ లేన్న ధనుంజయున్న త్మస్తకున్న ఄధో లోకాలు ఔటొఔటే ద్వట్ల కొంటూ ఄనేఔ గుహా మారా
ా లు బిల మారా
ా లననుసరించి
రివుాన సాగి పోత్మనానడు.

డుపుగా ధనుంజయుడు తనకు చిఔుటం కోతికి కొఫఫరి కామ దరికిన చందంగా వుంది వాడకి` ‘‘నరాధమా.. న్నఛ మానవా...
మా నాఖ జాతి తోనే ంతమలా న్నకు? ఇ జనభలో న్నవు తిరిగి భూ లోఔమ జూడ జాలవు. అనతి లేదు గాన్న లేకునన
న్నన్ననచటనే ఔడ తేయేద’’ ఄంటూ కోమ త్మరా ద్వరిలో ధనుంజయున్న శరీరాన్నన రాతి గ్గడకు గుదు
ద త్మనానడు. వాడు ఄలా
చ్చమటమే భంచిదయింది. కొదిద కొదిదగా ధనుంజయున్నకి సృహ రానాయంభించింది.

మూడు దినమల కియతమే ఄంఖ రాజమం మీదుగా వఔయ దంత్మడ ఫృందం ఄశా శఔటంలో శవ నాఖ పుయం చ్చరుకుంది.

ఄఔుడ

రసిదధభైన బాల శవ నాఖ దేవున్నకి మూడు నాళ్ళళ తిరునాళ్ళళ అయంబభైంది. ఆవాళ్ళ రేపో ధనుంజమ ఫృందం ఄఔుడకి
చ్చరుకొంట్లందన్న శవ దయశనాయథం అగుత్మందనే నభభఔంతో తభ భనుషులతో కాపు వేసాడు. ఄది చఔుగా పలించింది. అకరి
రోజైన మూడో దినమ ధనుంజమ ఫృందం ఄఔుడకి వచిే అగింది. వాళ్ళకి ఏ మాతఱం చివరి క్షణం వయకు సందేహం ఔలకుుండా
జాఖయతు డ కాయమం సాధించాడు. తన ఄదృషటం బాగుండ బద్వ
ర దేవి చూడ లేదు గాన్న చూస్తు గుడ లోనే తనను బసభం చ్చసి ఈండేది.
బద్వ
ర దేవి సీుళ వరుసలో లేకుండా ధనుంజయుడ రఔునే వునాన తన న్న నయ వేరేది కాదు.

ఆపుడా యువత్మల మఖాలు చూడాలి. ప్రమ సఖున్న కోసం బోరున విప్స్త
ు ంటారు. అహా! విజమం తనదే. ధనుంజయున్న
ఄడాంకి తొలఖటంతో ఆఔ యువ రాణ ఈలూచీశారి తనదే. నాఖ రాజు ఄలు
ా డు తను. బవిషమత్మ
ు లో కాబోవు నాఖ లోఔ రభువు
తను. ఆఔ తనకు ఎదురు లేదు. ఇ అలోచనే వఔయ దంత్మన్నకి భహద్వనంద్వన్నన, ఈతాసహాన్నన ఔలిగిస్ుంది.

భూ లోఔం వదల గానే ఄదృశమ రూం వదలటం వన ఆపుడు ఆరువురూ మధా రూంలోనే వునానరు. కాన్న చిఔుటి కాట్లఔ
లాంటి చీఔటిలో తన సయ దృషిటతో వక్ యదంత్మడు చూడ ఖలడు గాన్న ధనుంజయుడు చూడ లేడు. అ ైన ద్వరిలో రాతి ఫండకు
గుదద ఫడన గాయాల బాధలో ధనుంజయున్నకి కొదిద కొదిదగా సృహ వస్ుంది. ఎవరో తనను భుజం మీద వేస్తకున్న చీఔటి మాయాంలో
ఎచటికో మోస్తకు పోత్మనానరు.

ఔనున తెరిస్తు చిభభ చీఔటి.

తలంతా దిమభగా వుంది.

కాస్తపు ఏం జరిగిందీ ఏదీ`

గురు
త లేకుండా పోయింది.

ఔయభంగా గుడలో సంగటనలు ఔటొఔటిగా గురు
త రా సాగాయి. ఆది వఔయ దంత్మన్న ఄఔృతమభన్న ఄయథం కాగానే ధనుంజయున్న యఔతం
సలసల భయఖ నాయంభించింది. ఇ దుషు
ట డు తనను ఎచటకు త్మస్తకు పోత్మనానడో తెలీదు. ఄచట తన ప్రమ భాభలిరువురూ
తనను గానఔ ఎంతగా రోదిస్త
ు నానరో ఖద్వ.

ఆదే క్షణంలో ఔ విషమం గురొతచిే ధనుంజయున్న మేన్న జలధరించింది. ఄదేభంటే, కొదిద రోజుల కియందట తను ఔ బమంఔయభైన
ఔలఖనానడు. సరాలు... ఄనేఔ ఔౄయ సరాలు తనను వెంట ఫడ తయభటం ఔలలో చూసాడు. వాటి నుంచి తప్ంచు కోడాన్నకి
తను రుగతిు రుగతిు ఔ బిల మాయాంలో డ పోయాడు. అ బిల మాయాం వెంట ఎఔుడకో జారి పోయి ఔ భరు భూమిలో డ
రోధించాడు. నాటి అ సానం నేడు మధాయథం కాబోతోంద్వ. నాడు ఔరుణతో ఇ వఔయ దంత్మన్న క్షమించి విడచి ఎంత తయినదో
ఆపుడు ఖద్వ ఄయథభవుతోంది.
ధనుంజయున్న అలోచనలు ఔ కొలికిు రాఔ మందే భూమి పొయలో
ా ... చాలా లోత్మలో
ా ఎఔుడో ఔ బిల మక ద్వాయం వదద అగాడు
వఔయ దంత్మడు.

దిగువ ఎఔుడ నుండో నల వంఔ వెనన వంటి భసఔ వెలుగు అ బిల మాయాంగా ైకి వామప్స్ుంది. ఏట వాలుగా దిగువకు పోతోంది అ
మాయాం.
భుజం మీది ధనుంజయుడు ఔదలటం ఖభన్నంచి విఔటాటటహాసం చ్చసాడు వఔయ దంత్మడు. ‘‘ఒరి మూయి మానవా. పొమభరా. న్న కొయకు
భరు భూమి ఎదురు చూచుచుననది. ఆదియే న్నకు నా వీడోులు. ఆఔ ఆచటనే న్నవు ఔృశంచి ఔృశంచి నశంచి పొమభ. యువ రాణ
ఈలూచీశారి నాది. హహహ’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న గియ గిరా తిప్ బిల మాయాం లోకి విసిరేసాడు. ఎదిరించ టాన్నకో

రతిగటించ్చందుకో ఄవకాశమే లేఔ పోయింది ధనుంజయున్నకి.

గింగిరాలు తిరుగుత్త పోయి దబుఫన బిల మాయాంలో డన ధనుంజయున్న శరీయం ఏటవాలుగా దిఖవకు జారి పో సాగింది. ై నుంచి
వఔయ దంత్మన్న విఔటాటటహాసం చాలా దూయం వయకు ధనుంజయున్నకి విన్నసూ
ు నే వుంది.

***********************************

పొరదు
ద డభట ఄసుమిస్ుంది.

ఈతుయ దికుు నుండ`

నలాటి భబుఫలు ఔయమభకొస్త
ు నానయి.

ఆట్ల త్తరు దిశగా మస్తరు కొస్త
ు నానయి చిభభ చీఔట్ల
ా .

ఆపుడు అ చిటటడవిలో ఎఔుడా జన సంచాయం లేదు. ఄశాాలను ఔటిటన ఄదే శాలి వృక్షం కియంద పుట్టటడు దుకింతో దిగాలు డ
కూచునునానరు ఄతివలు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు.భధామహనం గుడ లోనే ధనుంజయుడు ఄదృశమం గావటంతో ఏం
చ్చయాలో తోచ లేదు వారికి.

‘‘ఄకాు! భన రభువున్న తన సన్ననధి లోనే మామం జేస్త
ు ంటే మౌనమగా వేడుఔ జూచిన అ శవ సాామి న్న భనం దయశనం చ్చమ
రాదు. దకాు వెడలి పోవుదమ’’ ఄంది ఔన్ననళ్ళతో ఈలూచీశారి.

‘‘లేదు లేదు. భనమ ఄంతగా వారించినా కూడ వినుకోకుండా తన దయశనాన్న కొచిేన భన సాామిన్న ఄదృశమం జేయు చుండగా
అ శవ సాామి ఏమి చ్చస్త
ు ననట్ల? భనకి సమాధానమ కావలె. ఄంత దనుఔ భనం వేచి వుండాలె. ద. ధనుంజయున్న క్షాభం కోరి
అమన పేయ భనమే ఄయేన చ్చయించెదమ’’ ఄంటూ ఔయతవమం బోధించింది బద్వ
ర దేవి.

ఄదే విధంగా లోన్నకి పోయి ఄయేన చ్చయించి కాపాడభన్న ఔన్ననళ్ళతో వేడు కొన్న ఫమటి కొచిే ఄఔుడే రాతి భండంలో
కూచునానరు.
పొదు
ద డభయ వాలే వేళ్కి బఔత జనం తగిా పో నాయంభించారు. ఄటి గా
ా న్న ఄది సాామి తిరు నాళ్ళళ మూడవది అకరి దినభన్న
ఄతివలిరువురిక్ర తెలీ లేదు. ఄయేఔ సాామలు శవ దయశనం న్నలిప్ వేసారు. అలయాన్నన శుదిధ చ్చస్త న్నలో ఄందరీన గుటట దిగువకు
వెళ్ళళ పొభభంట్లనానరు. రాతిఱళ్ళళ గుటట ైన ఎవరిన్న ఈండ న్నమయట. అలయాన్నన తిరిగి ఄమావాసమ

వెళ్ళళన శుదధ విదిమ

నాడు మాతఱమే తెరుసాురు. ఔన్నసం ఄఔుడ ఈండేందు కూుడ వీలు లేదు. ఏమి చ్చయాలో పాలు పోఔ దుఖా
ి న్నన దిఖ మిలంగుత్త గుటట
దిగి వచ్చేసారు.
ఄటిక్ష చిటటడవిలో జన సంచాయం లే ఫడంది. మూడు దినాలుగా ఄభభకాలు సాగించిన పూలు, ండా వామపారులు, తిను
ఫండారాలు, అట బొభభలు, ఖృహో ఔయణ్యలు ఔుటేమిటి, వామపారులంతా ఄంఖళ్ళళ త్మస్తసి వృషబ శఔటాలకు ఎకిుంచి వెళ్ళళ
పోత్మనానరు.
నేరుగా తభ ఄశాాలను ఫంధించిన శాలి వృక్షం వదదకొచాేరు. ఄశాాలను తభ వస్త
ు వులిన బదరంగా చూసినందుకు యండు
వయహాలు ఄదనంగా యిసాునన్న ఄంఖడ వాన్నకి మాట యిచాేడు ధనుంజయుడు. ఄపుడే ఫమలుదేరుత్మనన ఄంఖడ వృదు
ధ డన
ప్లిచి యండు వయహాలు యిచిే ంప్ంచింది బద్వ
ర దేవి.

ధనుంజయుడ ఄశాం ఖరుడ తన మజమాన్న ఔన ఫడఔ దికుులు చూస్ుంది. భూతం గృతాచికి ఏం జరిగిందీ ఄయథం గాఔ ఇసారి
ప్లవ కుండానే దఖాయ కొచిేంది. బద్వ
ర దేవి జరిగింది కు
ా ుంగా చెప్` ‘‘గృతాచి! చాలా ఔషా
ట లో
ా వునానమ. నాఖ దండు ఎంత
భంది వచాేరో తెలీదు గాన్న ఇ రిసయమలందే ఎచటనో భరుగున ఈండదరు. పొమభ. వారి జాడు తెలుస్తకొన్న యమభ’’ ఄంది.

‘‘నుడలో పోయి వచెేద తలీా. మీకింత ఘాత్మఔమ సలిన అ న్నచుల వదల’’ ఄంటూ ఄదృశమభైంది గృతాచి.

ఄశాాల రఔునే నేల మీద కూచునానరు.

దుకిం పొంగుకొస్ుంది.

ఈలూచీశారి ఄయితే బద్వ
ర దేవి డలో తల ట్ల
ట కున్న చిననగా రోదిస్ుంది. తన రిసిథత్మ ఄదే కాదంటే తన్నపుడు ంటరి కాదు.
ఈలూచీశారి బాధమత తన మీద వుంది. ఔషా
ట లు ఔన్ననళ్ళళ తనకు కొతు కాదు. భీమా నది తన జనన్న జనకులిన మింగేసినపుడు

దుఖ్ఖించింది. భళీళ ఆపుడు దుఖ్ఖిస్ుంది. తన రిసిథతి వేరు. కాన్న ఈలూచీశారి ఄలా కాదు. నాఖ లోఔ యువ రాణ. వలచిన
ప్రయున్న కోసం తన రాజ భగాలు స్తఖాలు వదులుకొన్న వచిే తభ వెంట ఈండ తభ ఔషా
ట లు తనూ ఄనుబవిస్ుంది. ఆపుడీ
వితుయ రిసిథతిలో తనూ రోదిస్తు ఔషా
ట లు త్మరేే వారు లేఔ పోగా శతృవు కు ఄవకాశం ఆచిేనటటవుత్మంది. ఄవతల నాఖ లోఔం
నుంచి దుండగులు ఎంత భంది వచాేరో తెలీదు. ఎచట భకాం వేసి మాట్ల వేసి ఖభన్నస్త
ు నానరో తెలీదు. ఆటిక్ష
ధనుంజయున్న తభకు దూయం చ్చసారు. ఆపుడు ఈలూచిన్న కూడ తనకు దూయం చ్చస్త రమతనంలో వుంటారు. వారి రమతానలిన
తిప్ కొటిట రత్మ కాయం త్మరుే కోవాలి. మకమంగా అ వంఔయ ళ్ళ వెధవ వఔయ దంత్మన్న న్న టా
ట లి. గుండ రాయి చ్చస్తకున్న ఇ
ఔషా
ట న్నన ఄధిఖమించాలి. ఔన్ననళ్ళళ త్మడుచుకున్న ఈలూచీశారి జుత్మ
ు న్నమిరింది. లేప్ ఔన్ననళ్ళళ త్మడచింది.

‘‘ఛఛ! ఏమి ఇ బేల తనమ స్దరీ. ఔన్ననరు భన ఔషా
ట లు త్మయేదు. ఄసలు భనకు ఔన్ననరు రాకూడదు’’ ఄంది.

‘‘ఄకాు...’’ ఄంటూ బేలగా చూసింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄవును. భనమ ఎవయమ? భయచితివా? భహా వీరుడు ధనుంజయున్న ప్రమ సఖ్ఖమలమ. అమన ధైయమ సాహసమలు
సఖభైనను భనకు ఈండ వలద్వ? భన రభువుకి ఏమీ కాదు. ఆవాళ్ గాకునన రేపు క్షాభమగా వచిే చ్చయదరు. ద్వన్నకి మందు
భనమ చ్చమ వలసిన నులు చాలానే వుననవి. భనకు ఎడబాట్ల ఔలించి ఆంతోటి ఔషటమన కయ జేసిన శత్మ
ఱ వు మీద ఖ
రత్మకాయమ కోం లేవా? ఖ సాధించాలి. దఫఫకు దఫఫ త్మయాలి....’’‘‘కాన్న ఄకాు....!’’

‘‘ఆంక్షమియును జకు. నాకు దివమ దృషిట, జా
ు న దృషిట ఆలాంటివి లేవు. మీ నాఖ శకితతో అ దృషిట న్నకుననది అ ధూరు
త డు వఔయ
దంత్మడు భన పా
ర ణ వలాభున్న ఎటకు గొన్న పోయినాడో ఄవలోకించి చెపుమ’’ ఄంది.

‘‘భనమ గుటట ైన గుడ భండభందుననపుడే అ న్న జేసితి. భన సఖుడు భూలోఔమన లేరు’’ ఄంది ఈలూచీశారి.

‘‘లేరా....’’

‘‘ఄవును. లేరు’’

‘‘భరో లోఔమనకు గ్గన్న పోయి వుండునా?’’

‘‘కాన్న... భూ లోఔమ తఔు ఆతయ లోఔమ గాలించు భహా దృషిట నాకు లేదకాు.’’

‘‘సరి. ఆపుడు ఆంకో రి ఄవలోకించుమ. భన వలాలభున్న జాడ తెలిమకునన అ న్నఛుడు వఔయ దంత్మన్న జాడయిన ఄయయుమ.’’

‘‘సరి...’’

వెంటనే బాసిం ట్ల
ట వేసి కూచున్న`

ఄయథ న్నమీలిత నేతా
ఱ లతో`

జా
ు న దృషిట లోకి వెళ్ళళ పోయింది ఈలూచీశారి.

ధనుంజయున్న కోసం ఎదురు చూసూ
ు తన వంఔ ఖభన్నస్త
ు నన ఄశాం ఖరుడ జూలు న్నమిరి నుదురు మద్వ
ద డంది బద్వ
ర దేవి` ‘‘బాధ
డకుమరా ఖరుడా. న్న మజమాన్న తాయలోనే రాఖలరు’’ ఄంటూ వెనున తటిటంది. తన భచేల గుయయం ఢాకిన్నకి, ఖరుడకు
భరింత చిేఔ వేసింది. ఄంఖడ వృదు
ధ డు ఄశాాల కోసం చిేఔ వేయించి వుంచాడు. అ విధంగా తను త్మస్తకునన రూఔకు
నామమం చ్చసాడు.
ఄటికి సూరుమడు పూరితగా ఄసుమించాడు.

రాతిఱకి ఎఔుడ ఖడటం?

ఆది తభ మందునన రధాన సభసమ. అ ైన ధనుంజయున్న జాడ తెలీఔ అ బాధలో ఏమీ తిన లేదు. తనకు ఈలూచీశారికి
సంచిలో ండో కాయో ఏభనాన మిగిలాయో లేదో తెలీదు. గుటట ైన గుడ భండం తభ భజలీకి చాలా ఄనువెైన చోట్ల కాన్న
ఄఔుడ వుండన్నమరు. ఄట్ల చూస్తు ఈతుయం నుండ ఈరుమలు భరుపులతో నలా భబుఫలు పోట్ట డ దూస్తకొస్త
ు నానయి. పోన్న
ఄలా వూళ్ళళకి పోయి ఏదనాన సతఱం వుందేమో లేద్వ ఎవయనాన అతిథమం ఆసాురేమో ఄడగి చూద్వ
ద భనాన తామిదదరూ
యువత్మలు. రాతిఱ వేళ్ ఎఔుడన్న తియఖాలరు? గృతాచి తాయగా వస్తు బాగుండును. ఏదో ఔటి తాయగా అలోచించాలి.

బద్వ
ర దేవి అలోచనలు ఒ కొలికిు రాఔ మందే ఔళ్ళళ తెరిచింది ఈలూచీశారి. వెంటనే ఔున కూచుంటూ` ‘‘ఏభైనది? భన
సఖున్న జాడలేవెైనా తెలిసినవా?’’ ఄనడగింది.
‘‘లేదకాు. ఎంతో గాలించితి. ఏమియు తెలిమ లేదు. విచితఱం ఏభన అ వఔయ దంత్మన్న జాడును తెలిమ లేదు. ఄనగా వాడంఔనూ
భూ లోఔమనకు భయలి రాలేదన్న మయథమ’’ ఄంది ఈలూచీశారి.
‘‘ఄనగా... భన పా
ర ణ సఖున్న భూ లోఔమ నుండ వేరే లోఔమనకు గ్గన్న పోయి వుండునా? ఄదియే సతమభైనచో ఄది ఏ లోఔమ?
ఉయథా లోఔమకా...’’
‘‘లేదు లేదు. ఉయథా లోఔమ దేవ లోఔమ. వారు మానవులకు సామ డుదురు. నా సందేహమ ఄది కాదు. ఄధో లోఔమ రాక్షస
లోఔమ. కచిేతమగా ఄటే ఏదో లోఔమనకు గొన్న పోయి ఈండును’’
కాస్తపు మౌనంగా ఈండ పోయింది బద్వ
ర దేవి.
ఄంతలో నాఖ దండును గాలిసూ
ు వెళ్ళళన గృతాచి తిరిగి వచిేంది.
‘‘ఏభైనది? జాడ లేవెైన తెలిసినవా?’’ ఄడగింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘లేదు తలీా. ఆట నుండ ఫమలు దేరి ఇ గుటటను చుటిట గాలించినాను. ఄవతల చిటటడవి. ఎగువన దటటభైన ఄడవి గుట్ల
ట
లోమలు ఄన్నన వెదికినాను ఎఔుడా నాగుల సంచాయం జాడ లేదు. కాన్న... ఆంతకు మందే ఔ విచితఱమను గాంచితి’’ ఄంది
గృతాచి.
‘‘విచితఱమా... ఏభైనది?’’
‘‘ఇ కొండ వాగు అవల ఎగువన దటటభగు ఄటవీ పా
ర ంతమననది. ఄచట ఔ ఄశా శఔటమను గాంచితి. నలాన్న ఄశాాలు నలాన్న
యథమ. ఄఔుడే భరో యాబై ఄశాాలనూ గాంచితి. కాన్న ఄచట ఎవరును లేరు. ఄవి నరుల ఄశాాలా లేఔ నాఖ లోఔం నుంచి
వచిేన నాఖ బట్లల ఄశాాలా ఏమీ తెలిమకుననది. ఄచట ఎవరిన్న గానఔ విసిగి భయల వచిేతి’’ ఄంటూ ఄస్త సంఖతి చెప్ంది
గృతాచి.
‘‘ఄకాు సందేహమ లేదు. వాళ్ళళ... నలాటి ఄశామ పూన్నేన నలాటి యథమ... ఄవి మా నాఖ లోఔమనకు చెందినవే.’’ ఄంది
వెంటనే ఈలూచీశారి.
‘‘కావచుేను. కాన్న వాటిన్న ఄచటనే వదలి వాయందరు ఎట్ల పోయినట్ల?’’ ఄంది సాలోచనగా బద్వ
ర దేవి.
‘‘నాకును ఄదియే ఄంత్మ ఫటటకుననది. కాన్న...’’ ఄంటూ కొండ వాగు అవలకు చూసూ
ు మాటలు మిలంగేసింది ఈలూచీశారి.
ఄటికి బాగా చీఔటి డ పోయింది.
వాగు ఄవతల దూయంగా`
వరుసలు త్మరిన ఄనేఔ దివిట్టలు కొరివి దయామలా
ా ఔదులుత్త ఆటే వసూ
ు ఔన్నస్త
ు నానయి. బద్వ
ర దేవి కూడ ఄట్ల చూసి అశేయమ
చకిత ఄయింది.
‘‘వాళ్ళళనా?’’ ఄంది ఄనుమానంగా.
‘‘ఄవును. వఔయ దంత్మడు తిరిగి రాకుండా వాళ్ళళ భకామ నుండ ఔదిలే ఄవకాశమ లేదు.’’
‘‘ఏమో... వచిేనాడేమో. ఎందుకైన భంచిది భరొఔ రి వాడ జాడలు ఄవలోకింపుమ’’ ఄంటూ హెచేరించింది బద్వ
ర దేవి.
ఇ సారి జా
ు న దృషిట నుండ`
తాయ గానే ఫమటి కొచిేంది ఈలూచీశారి.
‘‘వచిేనాడకాు. ఆంత కియతమ వచిేనట్ల
ట ండ. వాడ ఔునే మాయా శృంగుడును ఈండ’’ ఄంది గాబరాగా.
‘‘మాయా శృంగుడవడు?’’ ఄయథం గాఔ ఄడగింది బద్వ
ర దేవి.
‘‘వాడో పొటిట వెధవ. నతిున కొమభ ఈండును. భహా మాయావి. వాళ్ళ మాటలిన ఫటిట వఔయ దంత్మడు భన రభువును
పాతాళ్మనకు పోవు బిల మాయామన పాయవెైచి వచిేనాడు’’ ఄంటూ దుకింతో గొంత్మ ఖలఔ ఏడేేసింది.

‘‘బాధ డకు స్దరీ. ఎన్నన ఔషటమలెైనను బరించి భన సాామి భన కోసం క్షాభంగా భయలి వత్మ
ు రు. రస్త
ు తమ భనమీ ఔషటమ
నుండ ఫమట డవలె. అ దివిట్టలు మీ నాఖ దండే ఔదూ?’’
‘‘ఄవును. ధనుంజయున్న భన నుంచి దూయమ జేసి వచిేన వఔయ దంత్మడు ఈతాసహమఖ వునానడు. ఇ రాతిఱక్ష నను ఄహరిం
కుత్తహల డుచునానడు.’’
‘‘రాన్నమభ. అ న్నచుల సంఖతి నేను జూచెద. రాతిఱకి వారితో ను పోరాటమ తదు. కాన్న ఇ లోల భనమ తల
ద్వచుకొనుటకు తావు లేకుండా జేసినాడే అ శవమమ. ఄదే బాధగుననది. భరి కొదిద స్తటో
ా ఇ పా
ర ంతమను గాలి వాన
మంచెతునుంది’’ ఄంది అకాశం వంఔ జూసూ
ు బద్వ
ర దేవి.
సరిగా
ా ఄదే సభమంలో`
తొలి సారిగా ఔ విచితఱమ అవిషుృతభైంది ఄఔుడ.
శవాలమం వునన కొండ గుటట వెైపు నుండ భీఔయంగా విన వచిేంది ఔ ఎదు
ద యంక. న్నశ్రధలో అ పా
ర ంతభంతటా మారు మో
ల గింద్వ
యంక.
ఈలికి డ ఄట్ల చూసిన ఆరువురిక్ర`
చీఔటి మాట్లన కూడ తెలాగా భరిసి పోత్మనన పోతరించిన వృషబం ఔటి తోఔ ైకి లేప్ బుసలు కొడుత్త శయ వేఖంతో గుటట దిగి
వసూ
ు ఔన్నంచింది. ద్వన్న ఄటటహాసం చూస్తు గుండ చెదిరి పోయేలా వుంది. ఄది నేరుగా తభ వెైపే దుమభ తెయలు రేపుత్త
దూస్తకొస్ుంది. ద్వన్న భడ లోన్న ఖంటల శఫధం మారు మో
ల గుతోంది.
ఎవరిద్వ వృషబమ? ఎవరి ైకి ఄంత ఈఖయ రూమన వస్ుంది. ఈలూచీశారి ఔంగారుగా బద్వ
ర దేవి వంఔ చూసింది. ఔునునన
భూతం గృతాచి కూడ విభా
ర ంతి చెందింది. ‘‘ఄమాభ! చూడనది చాలా పొఖరు బోత్మ గితు వలెనుననది వెళ్ళళ ద్వరి
భళ్ళళంచభందురా?’’ ఄనడగింది.
‘‘వలదు వలదు. రాన్నమభ. ద్వన్న సంఖతేమిటో చూతమ గాఔ’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.
వచుేనది సాధాయణ వృషబమ కాదన్నప్స్ుంది బద్వ
ర దేవికి. శవున్న వాహనం నందీశారుడు. ఇ నంది కూడ గుటట ై నుండే దిగి
వచిేనది. సందేహం లేదు. ఄందుక్ష గృతాచిన్న వారించింది.
చూసూ
ు ండగానే భరో సారి యంక వేసింది వృషబం.
ఄది దుమభ తెయలు రేపుత్త స్తడ గాలిలా వారి సమీం నుండే నేరుగా కొండ వాగు వంచ వయకు దూస్తకళ్ళళ అగింది. కాలు
దువుాత్త మోయ చాప్ వాగు ఄవతల దివిట్ట దిశగా చూసూ
ు దికుు మారు మో
ల గేలా యంక వేసింది. ఄఔుడ నుండ ఫమలు దేరి శాలి
వృక్షం దకిాణం వెైపు వెళ్ళళ యంక వేసింది. ఄలా వృకాాన్నన చుటిట ఄన్నన దికుులకు యంకలు వేసి ప్భభట శాంతిసూ
ు తోఔ దింప్ సూటిగా
వచిే బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి సమీంలో చఔుగా కాళ్ళళ మడుచుకున్న డుకుంది గుడలో నందిలా.
ఆంతలో గుటట వెైపు నుండ ‘‘భౌ భౌ’ భంటూ శునఔ మొఔటి ఄరుచుకొంటూ దిగి వస్త
ు నన జాడ తెలిసింది. అ శునఔం కూడ భహా

ఈఖయంగా దూస్తకొస్ుంది. నలుపులో నలుపుగా చీఔటాలో ఔలిసి పోయి సమీం లోకి వచ్చే వయకూ ద్వన్న జాడ తెలీ లేదు. చ్చమత్మ
ు
ఫలిషటభైన శునఔం. ఄది కూడ నేరుగా వాగు త్మరాన్నకి దూస్తకళ్ళళ దివిట్టలను చూసూ
ు బిఖాయగా కాస్తపు మొరుగు త్తనే వుంది.
తరాాత మొరుగుత్త శాలి వృకాాన్నన చుటిట వచిేంది. వృషబం సమీం లోకి వసూ
ు నే శాంతించి వెనకాుళ్ళళ మడుచుకున్న
కూచుంది.
తల తిప్ చూసిన బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు వాగు ఄవతల దివిట్టలు ఔయభంగా వెనకిు తఖాటం సషటంగా ఔన్నస్ుంది. బద్వ
ర దేవికి
ఆపుడపుడే కొంచెం కొంచెం బోధ డుతోంది.
అ శవమమ వాహనభైన నందీశారుడు, సద్వ అమన్నన ఄనుసరించి తిరిగే శునఔ రూపుడైన బైయవేశారుడు తభకు యక్షణ కోసం
కొండ దిగి వచాేరు. ఆంత ఔనాన ఏం కావాలి. వీరి అరాబటం తభ కోసం ఔదలి వస్త
ు నన నాఖ దండుకి దడ పుటిటంచి ఈండాలి.
వెనకిు వెళ్ళళ పోత్మనానరు. ‘‘హ రభూ శంఔరా... ఇ విధంగా దమ చూప్ంచావా ఔరుణ్యభయా బఔత వతసలా....’’ ఄన్న శంఔరున్న
పా
ర రిథసూ
ు ఈలూచీశారితో సహా తభ మందునన నందికి, బైయవుడకి సాషా
ట ంఖ నభసాుయం చ్చసింది బద్వ
ర దేవి.
సరిగా ఄపుడే`
భరో విచితఱం కూడ అవిషుళతభైంది.
ఄది భృదు భధుయభైన ఔ వేణు నాదం.
సమోభహ రిచ్చ యసభమ మయళీ యవం ఔటి చలాటి గాలి ఄలల మీద తేలి యాడుత్త ఔయణ పేమంగా విన వస్ుంది.
ఇ న్నయున రదేశంలో ఆంత చీఔటి వేళ్ మయళీ గానం చ్చసూ
ు ఆట్ల వచిేనది ఎవరు? శుల కారులా... వారు మను మాపు వేళ్క్ష
శుల భళ్ళళంచు కొన్న పోదురే... బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు మక మఖాలు చూస్తకునానరు.
వీనుల విందు చ్చసూ
ు మయళీ గానం స్ఔ గానే ఆట్ల వృషబమ, ఄట్ల శునఔమ కూడ లేచి తోఔలు వూపుత్త అనందంగా ఄటే
వీకిాం సాగాయి. భూతం గృతాచి ఄయితే తనభమంతో చిందులేమనాయంభించింది. ఆంతలో`
ఔ ఄదుబత దృశమం వారి ఔంట ఫడంది.
శవామం వునన కొండ గుటట, ఔున కొండ వాగు భధమ పా
ర ంతంలో సానన గటటం వదద ఄపుడే భలుపు తిరిగిన బఔత ఫృందం ఔటి
ఆటే వస్ుంది.
ంటి న్నండా విభూది పూస్తకునన జడ ధారులెైన వమకు
త లు యిదదరు ఄట్ల యిట్ల దివిట్టలు పుచుేకున్న మందుగా నడచి
వస్త
ు నానరు. వారి వెనఔ మయళ్ళ వాయిసూ
ు తనభమంతో నాటమం చ్చసూ
ు శతాధిఔ వృదు
ధ డు ఔడు వస్త
ు నానడు. వారి వెనఔ
స్తమారు పాతిఔ భంది ఄనుసరించి వస్త
ు నానరు. కాఖడాల వెలుగులో వాయంతా సషటంగా ఔనఫడుత్మనానరు. డలంతా విభూది
పూస్తకునన జడధారులు వాళ్ళంతా. వారిలో కొందరు మయళీ గానాన్నకి వంతగా డోలు భృదంఖం తాళ్ళలు వాయిస్త
ు నానరు.
మిగిలిన వారు తిఱశూలాలు అయుధాలుగా ధరించి వునానరు.
ఄయితే ఆచట విచితఱం ఏభంటే` వేణు గాన లోలుడైన శతాధిఔ వృదు
ధ డు అ బఔత ఫృందంలో భిననంగా ఔన్నస్త
ు నానడు. వాయంతా
శవ బకు
త న్న చూడ గానే చెపొచుే. కాన్న వారి భధమన మయళీ ధారుడు మాతఱం విభూది పూస్తకోలేదు. లలాట పలకాన ఔసూ
ు రీ

తిలఔం ధరించాడు. శఖ్ఖ ఫంచం లేదు గాన్న న్నల మేగ శామమడు న్నలి యంగు జరీ ట్ల
ట ంచె ఔటా
ట డు. వంటి మీద వేరే అచాఛదనా
లేదు. నరిసిన గియజాల జుత్మ
ు భుజాల మీద డుతోంది. శతాధిఔ వృదు
ధ డైనా ఫహు స్తందరాకారుడు. ఎంతో ఈతాసహంగా నాటమం
చ్చసూ
ు వేణు గానమాలప్స్త
ు నానడు. ఄతడ చ్చతి వేరళ్ళ నుండ యసఝరీ రవాహంలా పొంగి రఔృతిన్న యవశం చ్చస్ుంది మయళీ
యవం.
ఄతడ భడలో త్మలసీ దళ్ళలు పారిజాత పుషాలతో కూరిేన న్నడుపాటి పూమాల వేలాడుతోంది. అమన ఔరా
ణ బయణ్యల
యతనకాంత్మలు దివిట్టల కాంత్మలకు తళ్ళకులీనుత్మనానయి. అ బఔత ఫృందం నభభదిగా ఔదులుత్త యిటే వస్ుంది. లేచి న్నల
ఫడ అశేయమ సంబరమాలతో వారినే ఖభన్నస్త
ు నానరు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు.
శవ చయణు భధమన హరి బకు
త డా!
ఔడు విచితఱమ.
వాయంతా ఎవరు? ఎచటకు వచుేచునానరు.
వేణు గాన యవశంలో పులకిసూ
ు నే అలోచిస్త
ు నానరు. ఄంతలో అ ఫృందం వారి మందుకు రానే వచిేంది. ఄటికి అకాశం
పూరితగా మేఘావృతభై పోయింది. ఈరుమలు భరుపులతో వాతావయణం ళ్ళళ సందడలా వుంది. చలి గాలి జవుాన వీస్ుంది. ఏ
క్షణభైనా కుండ పోతగా వయాం డే సూచనలు ఔన్నస్త
ు నానయి. అశేయమ యచిన విషమం ఏభంటే, వృషబమ, శునఔమ యండూ
కూడ మందు కాళ్ళ మీద వంగి అ శతాధిఔ మయళీధరున్న పాద్వలను బకితతో తాఔటం. ఆఔ భూతం గృతాచి అమన మందు
సాషా
ట ంఖ డ నభసురిసూ
ు ఔన్ననరు విడుస్ుంది.
తభకు ఏమీ ఄయథం గాఔ పోయినా బకిత భావంతో మోకాళ్ళ మీద కూచున్న రణ్యభం చ్చసారు బద్వ
ర దేవి, ఈూచీశారిలు.
మయళ్ళ వాయించటం అప్ చిరు నవుాతో ఄందరిన చూసూ
ు చెమతిు ‘‘శుబభస్త
ు ’’ ఄంటూ అశ్రయాదించాడామన.
‘‘సాామీ! ఄంధకాయమలో కొట్ల
ట మిటా
ట డుచునన మాకు సభయాన్నకి దైవంలా వచిేనారు. మాక్షమియు ఄయథమ గాకుననది సాామీ.
ఇ వృషబ రాజమ, ఇ శునఔమ, ఆపుడు మీయంతా... ఆది మా ఄదృషటమే ఄనుకోవలె. కాన్న మీకు నభసురించుట త ఏ
ఄతిథి సతాుయమ అచరిం లేన్న ఄభాగుమలం. భభభలిన క్షమించి తభరు ఎవరో తెలిమ జేసి మాకు ద్వరి చూండ’’ ఄంటూ
వేడుకుంది బద్వ
ర దేవి.
అ మయళీ ధరుడు భందహాసం చ్చసాడు.
ఄదే సభమంలో................................

అకాశ మారా
ా న దద భరుపు.

అ వెనక్ష దికుులు ప్ఔుటిలా జేసూ
ు ఈరుమల శఫధం. ద్వంతో బాటే చిట ట చినుకులు రాలటం అయంబభైంది. యభ
భాఖవతోతుమడైన అ పురుష్ణతుమడు అకాశం వంఔ చూసూ
ు ` ‘‘అఖవయామ వరుణ దేవా. ఏమా తొందయ? ఆచట
వమవహాయమింఔను చఔు ఫడ లేదు. మేమ వెడలు వయకు ఔు వాన చినుకు రాలినా వూరుకోను స్తమా’’ ఄంటూ మయళ్ళన్న
అకాశం వంఔ చూపుత్త హెచేరించాడు.
అశేయమం... ఄదుబతం.

అమన హెచేరించిన భరు క్షణం రాలుత్మనన చినుకులు కూడ అగి పోయాయి. కుంబ వృషిటగా డుత్మందనుకునన వాన అగి
పోయింది. కాన్న ఖఖన తలాన నలా భబుఫలు కారాడుత్తనే వునానయి.

ఆపుడు ఄతివలిరువురి వంఔ చూసి

భంద హాసం చ్చసాడా మయళీ ధరుడు.

‘‘ఏభనానవు తలీా... నేను ఎవయన్న ఖదూ ఄడగినావు. ఄదేమిటో గాన్న లోఔమన ఄందరూ నాకు తెలియు... కాన్న నేను కొందరిక్ష
తెలియు... విచితఱమ ఖదూ!

సి పా
ర మమన నోరు తెరిచిన గాన్న నా బొజులో ఏమననదో తెలిమ లేదట. రోలును లాగి చెటాను కూలిేనపుడు గాన్న నా
ఫలభంతో ఎరుంఖయైతిరి. నను శుల కారి మన్న కొందరు, ఄలారి వాడను త్మంటరి వాడనన్న ఆచేకాలాడు వారు కొందరు, వెనన
దంఖనన్న న్నంద వేయు వారు కొందరు, ఔటి మన్న, మోస గాడనన్న ఇసడంచు వారు కొందరు` ఏభైతే నేమి గాన్న తలీా నను
మాతఱం మాధవ సాామి ఄంటారు. అ రాధా యభణుడు వేణు మాధవున్న బకు
త డను’’ ఄనానడు.

మాధవ సాామి మాటలు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు ఄంత్మ చిఔు లేదు గాన్న ఄఔుడే వునన భూతం గృతాచికి ఄయథభై
పోయింది. నోరు కొట్ల
ట కుంది, నతిు కొట్ల
ట కుంది.

‘‘ఄయోమ ప్చిే తలు
ా లూ ! ఇమన మాటలు నభభఔండమాభ. వేషమ జూచి మోస పోవలదు. ఇ దివ్మ పురుషుడు
ఎవయనుకొనుచునానరు? సాకాాత్త
ు అ పురుష్ణతుమడేనమాభ. లీలా మానుష రూపుడు, జఖనానటఔ సూతఱధారి, అ వెైకుంఠ
వాస్తడు, అ వేణు గ్గపాలుడే మిమభ ఔరుణంచి వచిేనాడు... మోస పోవలదు స్తమా.’’ ఄంటూ ఆంత లావున నోరు తెయచి
ఄతివలిరువురిన్న హెచేరించానుకుంది. కాన్న అ మోహనాకారున్న చూస్త
ు నన దివామనందంలో ఔన్ననరు ఈపొంగి గొంత్మ ఖలఔ
ఈకిురి బికిురి ఄవుతోంది. ద్వన్న ఄవసథ ఖయహంచి భంద హాసం చ్చసాడు మాధవ సాామి.

‘‘గృతాచీ! తాయ లోనే న్న పామ రిఔాత చెందనుననది. న్న రుధియ ద్వహమ త్మయనుంది. ప్భభట ఇ భూత జనభ నుండ న్నకు
విమకిత లభించి భరు జనభమన కాశ్రభయ రాజ తనమగా జన్నభంచఖ యోఖమ. ఄంత దనుఔ న్నవు చూచినది చూచినట్ల, విననది
విన్ననట్ల భయచి పోవలె స్తమా’’ ఄంటూ నయభ ఖయబంగా హెచేరించాడు.

‘‘ధనుమ రాలను తండీర’’ ఄంటూ బకితతో నభసురించింది గృతాచి.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు` చ్చషటలు దకిు చూస్త
ు నానరు.వారి క్షమీ ఄయథం గావటం లేదు.

‘‘ఄమాభ బద్వ
ర దేవి’’ ప్లిచాడు మాధవ సాామి. ఈలికి డ చూసింది బద్వ
ర దేవి.

తన పేరు ఇ సాామికి ఎలా తెలుస్త?

అశేయమం నుండ అభ తేరు కొనఔ మందే మాధవ సాామి దయ హాసంతో లికాడు` ‘‘న్నను ఄరు
ణ డన్న ప్లువనా... ఆపుడు
పురుష వేషమన లేవు గాఫటిట బద్వ
ర దేవి మనే ప్లుత్మను’’ ఄనానడు.

బద్వ
ర దేవి సిగు
ా డంది.

ఈలూచీశారి అసకితగా వింటోంది.

‘‘భరీ అశేయమ పోవలదు స్తమా. న్న గురించియే కాదు న్న చెలిా మగు ఇ ఈలూచీశారి గురించీ తెలియు. నాఖ లోఔ యువ రాణ,
నాఖ రాజు దంత్మల గారాల టిట, నాఖ కుమారి. మీ వలపుల చెలి కాడు యతనగిరి రాకుమారుడు ధనుంజయుడు. సరి గానే
చెప్తిన్న ఖద్వ? ఆది జోమతిషమ కాదమాభ, వాసువమ. ధనుంజయుడు ఎవరో కాదు, నా నేసుమ, ప్రమ సఖుడు, అపు
ు డు నాకు
ఎంతో కావలసిన వాడు. నాకు తెలుస్త ఄతడ గురించి తనకు తోచిందే గాన్న ఔరు చెబితే వినుకోడు. భహా మొండ వాడు.
లేకునన మీయంతగా చెప్నా వినకుండా శవమమ దయశనాన్నకి వచుేనా? వచిే ఄదృశమభై మిభభలినలా ఔడ ఖండాపాలు జేస్త
వాడా. వినడే....’’ ఄంటూ భాయంగా న్నటూ
ట రాేడు.
‘‘కాన్న సాామీ....’’ ఄంటూ ఈలూచీశారి ఏదో ఄడఖ బోత్మంటే చ్చమతిు వారించాడు మాధవ సాామి.

‘‘నాకు తెలుస్త నాఖ రాజ పుత్మఱ. న్నఔంతయు తెలియు. ధనుంజయున్న ఄదృశమమన గొన్న పోయి పాతాళ్మన డ వేసిన వాడు
మీ నాఖ లోఔ రమఖుడు వఔయ దంత్మడు. ఄవునా?’’ ఄడగాడు.

తల వూప్ంది ఈలూచీశారి.

‘‘మీకు తెలీన్న విషమం ఏభన, ధనుంజయున్న గూరిే మీఔననను నాక్ష బాగుగా తెలియు. ఄంత దేన్నకి? ఖతంలో రామ గిరి వేణు
గ్గపాల సాామి అలయాన ఔలిసినామ. చిలకిు చెప్నట్లల జప్తి. నామనా ఆది దధతి కాదయామ. మీ ఆలవేలుపూ న్న తండర
గారి అరాధమ దైవమ మందుగా న్నవు సహామదిరకి ఖద్వ పోవలె. అ భీభ శంఔరున్న అశ్రస్తసలు పొంది ఫమలు దేరుమ.
శుబమలొనగూరును ఄంటి. వింటేనా! అ శవమమకి ఄంత శకిత వుంటే నా తండర పుటట వరణమ బారిన డు వారేనా! సస్తమిరా పోను
పొభభనానడు. ఏభైనది. ఄలిగిన అ భీభ శంఔరుడు గాలి వాన సృషిటంచినాడు. ను గాలి వానలో ద్వరి తప్ ఄడవులఫడ దికుు
తెలిమఔ ఄషట ఔషటమలు ఄనుబవించినాడు. ద్వరిలో చియంజీవి మగు ఄశాద్వ
ధ భను ఔలిసి కొన్నన విషమమ తెలుస్తకునానడు.
ప్భభట ఢాకిన్న వనం చ్చరాడు. ఄఔుడే ఖదూ ఇ నాఖ పుతిఱన్న కాపాడ భనస్త హరించినాడు. ఄంతేనా! భనస్త మారుేకున్న
బుదిధగా సహామదిర చ్చరి భీభ శంఔరున్న స్తవించినాడు. అ శవమమ ఔరుణతో ఇ బద్వ
ర దేవి దయశనభైనది. ఄరు
ణ డే బద్వ
ర దేవిమను
సతమమను తెలిసినది. ఄచోేటనే దోరహల నుండ ను రమాదమను తప్నది. చూచితిరా! దైవ ఔృపా ఔటాక్షం ఈననచో క్రడులో
కూడ మేలు ఎట్లల న గూడునో’’ ఄంటూ కాస్తపు చెటం అపాడు మాధవ సాామి.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు అమన మాటలు వింటూంటే ఖతం గురు
త కొచిే దుకిం పొంగుకొస్ుంది. తిరిగి తన సందేశం
విన్నప్ంచాడు మాధవ సాామి.

‘‘చూడండ లలనా భణులారా. అలయాన మీరు మీ ప్రయున్న గానఔ విలప్ంచినారు ఖద్వ. సమాధానమ కావలెనన్న వేడు కొంటిరి
ఖద్వ. ఆదో సమాధానమ. మీరు ఄనాధలు గాదు, తల ద్వచుకొన గూడు లేన్న ఄభాగుమలూ గాదు. సంపూయణ

దైవానుఖయహం

ఔలిగిన ఄదృషటవంత్మలు. మీ యక్షణ కొయకు అ కైలాస నాధుడు నందీశారున్న, బైయవున్న ంప్ంచినాడు. ఆదో... తన శవ ఖణ్యలనూ,
భధమవరితగా ననూన ంప్ంచినాడు. ఆంక్షమి కావలె? యండమాభ! అ సాామి సన్ననధికి పోవుదమ. మీక్ష కొయతా రాబోదు.’’ ఄంటూ
వచిేన న్న వివరించాడు.

ఄంతా విన్న బాధగా చూసూ
ు ` ఔన్ననరు త్మడుచుకుంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘క్షమించండ సాామీ. మేమ రాలేమ’’ ఄంది.

‘‘ఏవమాభ! ఇ రేయి గాలి వానలో ఇ శాలి వృక్షమ చెంతనే చలికి ఖడ ఖడ వణకుచూ ఔషట డుదురా. ఏభైనది?’’ భంద
హాసంతో ఄడగాడు సాామి.

‘‘ఎలా రాఖలమ సాామి. ఄచట పాతాళ్ లోఔమన మా భనోవలాభుడు ఎన్నన బాధలు ఔషటమలు డుచునానరో ఖద్వ. తనచట
ఆడుమల గు
య భభరుచుండ మేభట్లల ఆచట స్తకమన ఈండ ఖలమ సాామీ. అమనను కాపాడుట వదలి మా కొయకు ఄఔుయ
చూపుట ఆది యేమి ధయభమ? అ ఖయళ్ ఔంఠున్నకి తెలిమన్న ధయభమండునా? మా ఎడబాటే అ సాామికి అనందమా?’’ ఄంది
ఔన్ననళ్ళతో బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄవును సాామీ. మా సఖుడు భయలి వచుేవయకు మేమిచటనే ఈందుమ.’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవిన్న సభరిథంచింది ఈలూచీశారి.

‘‘వూహు! ఆది సరి మగు న్నయణమమ గాదు. మీరు పొయఫడుచునానరు. చూడు తలీా బద్వ
ర దేవి, భహా భహులే శవ తతా
ు ాన్నన
ఄయథమ జేస్త కొన జాలరు. బాలిఔలు మీవలా ఄగునా? ఔయభ పలం ఄనుబవింఔ తదు. ఔరుభ చ్చమఔనూ తదు. స్తతిు
దఫఫలు తిన కుండ ఫంగాయమ ఄందభగు అబయణమ ఄగునా? జీవితమ గూడ ఄంతియే. కాయణ జనుభలు ఎంత ఔషట డన
ఄంతఔంత క్రరిత రతిషటలను స్తకమను ఫడమ ఖలరు. చెప్తిన్న ఖద్వ! క్రడు లోనూ మేలు న గూరుేనదే దైవ ఔృ. ఆచటను
ధనుంజయునకు ఔ రయోజనమ ఖలదు. ఄతను భయలి రాగానే ఄది మీకు ఄయథమ కాఖలదు.

ఔ రఔు నాఖ దండు ఈలూచీశారి కోసమ రమతినంచు చుండ న్న విట్లల భీషిభంచి ఆచటయే ఈండుట క్షాభమ గాదు. నా మాట
వినండ. దండ’’ ఄంటూ ఄనునమంగా నచే చెపాడు.

తన కోసం గాకునాన ఈలూచీశారి క్షాభం కోరి ఄయినా ఇ దైవ అహాానాన్నన ఄంగ్రఔరింఔ త లేదు బద్వ
ర దేవికి. మందుగా
వృషబమ కొండ గుటట దిశగా ఄడుగు లేసింది. అ వెనక్ష తభ ఄశాాలను నడప్ంచుకుంటూ బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఫమలు
దేరారు. వారికి మందు దివిట్టలతో శవ ఖణ్యలు నడచాయి. వెనఔ యక్షణగా శునఔ రూంలోన్న బైయవుడు ఄనుసరించాడు. చివరిగా
భూతం గృతాచి గాలిలో తేలుత్త ఫమలు దేరింది.

ఄతివలిదదరి మందు నడుస్త
ు నన మాధవ సాామి తిరిగి మయళ్ళ ఄందుకున్న ఔళ్ళమణ రాఖం ఄందుకునానడు. చెంగు చెంగున
దూకుత్త కాలి బాట మీద మందుగా గుటట ైకి సాగి పోతోంది వృషబ రాజమ. ద్వన్నన ఄనుసరించి మౌనంగా గుటట
ఎకుుత్మనానయంతా. శవ ఖణ్యలు కూడ మయళీ యవం వింటూ మౌనంగా నడుస్త
ు నానరు. వాదమ ఘోష చ్చమటం లేదు. మయళీ
యవాన్నకి రఔృతి పులకిస్ుంది.

‘‘సాామీ! తెలీఔ ఄడుగుచుంటి క్షమింపుడు. ఔళ్ళమణ రాఖం మీకు ఄంత యిషటమా?’’ ద్వరిలో ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘నాకు ఄతమంత పీరతి ఔయభగునవి మోహన, ఔళ్ళమణ రాఖమ. అ కైలాస నాధున్నకి పీరతి ఔయభగునవి శంఔరాబయణమ, బైయవీ
రాఖమ.’’ ఄనానడు మాధవ సాామి.

‘‘ఄంత ఄదుబతమగా వేణు గానమాలప్స్త
ు నానరు. మీ గురు దేవులు ఎవరు సాామి?’’ ఇసారి బద్వ
ర దేవి ఄడగింది.

‘‘గురు దేవుడు... హహహ’’ ఄంటూ పడాలున నవాాడు మాధవ సాామి.

‘‘తలీా... నా చదువుకు గురు దేవుడునానడు గాన్న వేణువుకి ఏ గురువులునూ లేడమాభ. సాధాయణ శుల కారిన్న,
గ్గపాలుడన. ఏమియు తోచఔ మయళ్ళ వాయిస్త
ు ంటే తానుగా ఄభామసభై పోయినది’’ ఄంటూ భరో రశనకు ఄవకాశమివాకుండా
వెంటనే మోహన రాఖం ఄందుకునానడు.

సమోభహ రిచ్చ మోహన రాఖ మాధురామన్నకి రఔృతే పులకించ సాగింది. చీఔటా మాట్లన తెలీటం లేదు గాన్న చుటూ
ట పొదల వెంట
లతలు త్మఖలు సాగి పుషించి సౌయభాన్నన వెద జలు
ా త్మనానయి. నడుస్త
ు నన మాధవ సాామి పాద ద్వభల కింద చిేఔ యవశంచి
త్మ
ు గా రిగి పోతోంది. పొదల వెంట కుందేళ్ళళ, ఈడుతలు మొదలెైన చిరు పా
ర ణులు, కొన్నన కిా జాత్మలు న్నయబమంగా తభ
తావులు వదిలి ఫమటికొచిే యవశంతో చిందులేస్త
ు నానయి. యస భమ వేణు గానంలో మోహన రాఖ యవశంలో కొండ గుటట ైకి
ఎలా చ్చరుకునానరో వారికి తెలిమ లేదు. ఄంతా పా
ర కాయ గ్గపుయం ద్వటి మందుగా దహారు సుంభాల రాతి భండపాన్నన
చ్చరుకునానరు.

ఄశాాలను ఄచటనే వదిలి బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలిరువురు మందుగా మూసి వునన అలమ ద్వాయం మందు కళ్ళళ సాషా
ట ంఖ డ
అ దేవ దేవుడు సద్వ శవున్న భనసారా పా
ర రిథంచారు. తిరిగి లేచ్చ సరికి ఆపుడఔుడ వృషబమ లేదు, శునఔమ లేదు, శవ చయణులు
లేరు. భండమ ఄరుగు మీద కూచున్న వేణువాలప్స్త
ు నానడు మాధవ సాామి.

భండపాన్నన చుటిట ఄయిదు వరుసలతో కూడన భట్ల
ా నానయి. అ భండ న్నరాభణమే చుటూ
ట ఫమటి ఔు ఎన్నమిది సథంభాలు,
లోన దఖాయ దఖాయగా ఎన్నమిది సథంభాలు ఔలిగి ైన దృఢభైన రాతి ఔపుతో కూడన ఄదుబత న్నరాభణమ.

అ భండం నైరుతిలో చివరి యండు సథంభాలకు ఄశాాలు ఫంధించ ఫడ చిేఔ వేమ ఫడుంది. వాటి కోసం ఔునే దద చెఔు తొటిట
న్నండుగా న్నరు ఈంచఫడంది. ఇ చివయ యండు సథంభాలకు యండు దివిట్టలు ఔటటఫడ భండ పా
ర ంతం కాంత్మలీనుతోంది. భూతం
గృతాచి తభ తోలు సంచిలోంచి తడసిన దుస్త
ు లు త్మసి ఫమట వరుస సథంభాలకు చుటూ
ట అయ ఔడుతోంది. ఎపుడో ఈదమం
పుణమ సాననం చ్చసి ప్ండన దుస్త
ు లవి. ధనుంజయున్న ఄదృశమంతో వాటి గురించి టిటంచుకో లేదు.

ఆఔ భధమలో ఎన్నమిది సథంభాల నడుభ రదేశంలో చఔుగా న్నదర పోవటాన్నకి ఄనువుగా నేల మీద ట్ల
ట బాలీనుతో కూడన రుపు
వేమఫడ వుంది. ఆవతలగా చినన ఫలా మీద భంచి న్నటితో కూడన బింద, యండు లోటాలు ఈంచఫడా
ా యి. నేల మీద యండు
పీటలు ఈంచి వాటి మీద అహాయ ద్వరా
థ తో కూడన ళ్ళయమ చఔుగా మూత

ఈంచ ఫడునానయి. ఆంతలోనే ఆన్నన

ఏరాట్ల
ా ఎలా జరిగాయో ఄయథం గాఔ యువత్మలిదదరూ ఄయోభమంగా చూసూ
ు భట్టాకిు ైకి వచాేరు.

‘‘యండమాభ! మీకొయక్ష చూస్త
ు నానను’’ ఄంటూ మయళ్ళ వాయించటం అప్ లేచాడు మాధవ సాామి.

‘‘మీ సఖుడు ధనుంజయుడు భయలి వచుే దనుఔ మీకిచట ఏ కొయత యును రాదు తలీా. కాన్న ఆపుడు నేను నుడువు మాటలు
జాఖయతుగా విన్న గురుత్మంచుకోవలె. రాతిఱ వేళ్ భండమను చుటిట శవ చయణులు ఄదృశమ రూమన మీకు కావలి యుందురు.
చీభను కూడ భండమ లోన్నకి చోయ న్నమరు. కావున శతృ బమమ లేఔ మీరు ఆచట న్నశేంతగా ఈండ వచుేను. ఆఔ ఖటి
వేళ్` సూరోమదమమ ప్భభట మీరు ఎట తిరిగినను సూరామసుభమమనకు మందే భండమనకు వచిే చ్చయ వలె.
సూరామసుభమమ తరాాత తిరిగి సూరుమడుదయించు లోన రాతిఱ వేళ్ పొయబాట్లన కూడ మీరు ఇ భండమ వదలి
ఫమటకు పోవలదు. ఏలమన శవ యచయణులు కావలి యుననను మిమభ అరు. నాఖ లోఔమ నుండ వచిేన నాఖ రాజు బట్ల
మిమభ ఄహరించు ఄవకాశమ ఔలదు. ఫహు జాగురూకులెై హెచేరిఔ నుండ వలె. ఄయథభైనది ఖద్వ’’ ఄంటూ వివరించి
చెపాడు.

‘‘చితుమ సాామీ. ఆది తభ అనతిగా భావించి అచరింత్మమ గాఔ’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి ఆరువురు బకితతో అమనకు
పాద్వభివందనం చ్చసి అశ్రస్తస త్మస్తకునానరు.

‘‘ఆఔ నేను పోయివత్మ
ు నా?’’ ఄనానడు మాధవ సాామి.

‘‘చితుమ సాామీ. కాన్న నాదఔు సందిమమ. తెలీఔ ఄడుగు చుంటి. ఄనమధా భావించ వలదు’’ ఄంది ఈలూచీశారి.

‘‘ఎంత మాట స్తదత్మ. ఄనునల మిననవు, నాఖ రాజ తనమవు. న్న జనకుడు మా హరి బకు
త డే ఖద్వ. న్న సందిమమ త్మరుేట నా
ఔయతవమభై యుననది. ఄడుగుమ బాలికా. ఏమా సందిమమ?’’ దయహాసంతో ఄడగాడు మాధవ సాామి.

‘‘సాామీ! హరి హరులు వేరు వేరు ఖద్వ. అ హరున్న తయఫున మా కొయకు హరి బకు
త లగు తభరు విచ్చేసి మాకింతటి ఈకాయ

మొనరుేట ఔడు అశేయమమననుననది. దీన్న భయభ మేమి సాామీ’’ ఄంటూ ఄంత వయకు భనస్తను తొలుస్త
ు నన సంశయాన్నన
ఫమట టిటంది ఈలూచీశారి.

అ మాటలు వింట్లనన భూతం గృతాచి ఈలికి డ చ్చస్త
ు నన న్న అప్ రుగు రుగున వచిేంది. అ మాటలు వినన మాధవ
సాామి కూడ అభ ఄమామఔతాాన్నకి మచేట డుత్త పకుున నవేాసాడు. బద్వ
ర దేవి కూడ అమన ఏం చెపా
ు డాన్న అసకితగా
చూస్ుంది.

‘‘ఄహో.... ఎంతటి ఄమామకురాలివమాభ. రూ భేదమే గాన్న వారిరువురికిన్న భేదమ లేదనన సతమమను న్న జనకుడు
న్నకననడును చెనే లేద్వ? భేద భావమ భనలోనే గాన్న అ శవ క్షశవులకు లేవమాభ. తామ వేరు వేయన్నప్సాురు కాన్న ఆరువురును
ఔటే... తోడు దంఖలు. ఔరిలో ఔరుంటారు. హహహ’’ ఄన్న దదగా నవుాత్త యండు భట్ల
ా దిగి అకాశం వంఔ చూసాడు మాధవ
సాామి.

ఄయథభయీమ ఄయథం గానట్ల
ట న్న అమన మాటల సారాంశాన్నన జీరిణంచుకో లేఔ చ్చషటలు దకిు ఄలా చూస్త
ు ండ పోయారు బద్వ
ర దేవి,
ఈలూచీశారిలు.

మాధవ సాామి అకాశం వంఔ చూసి మయళ్ళతో సైఖ చ్చసూ
ు ` ‘‘వరుణ దేవా` ఎంత స్తన్న న్న జల ధాయను ఖామ టిట బిగించి
ఈంచెదవయామ. ఆఔ చాలును వాటిన్న విడువుమ. వచిేన కాయమమ మగిసినది. నేను న్నషుళమించు తరుణమాసననభైనది.
కాన్నమభ’’ ఄనానడు. ఄంతే`

ఔు సారిగా కుంబ వృషిటగా మొదలయింది వాన. భట్ల
ా దిగి మయళ్ళ వాయించుకుంటూ అలమ ద్వాయం వెైపు ఄడుగులు
సారించాడు మాధవ సాామి. వయాం హోరును మించి మయళీ యవం భనస్తను కొలాగొడుతోంది. వెళ్ళత్మనన మాధవ సాామిన్న అశేయమ
సంబరమాలతో భండంలో న్నలఫడ ఄలా చూస్త
ు ండ పోయారు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు. కాయణం` ఄంత వయాం డుత్మనాన
ఔు వాన చినుకు కూడ మాధవ సాామి మీద రాలటం లేదు. ఎవరో గొడుగు డుత్మననట్ల
ట అమన్నన చుటిట వాన డుతోంది
గాన్న అమన్నన తడటం లేదు. ఄంతే కాదు, అమన పాద్వలను తాకి పులకిసూ
ు వెనకిు జారుతోంది వాన న్నరు. అవయణ ద్వటి
రవేశ ద్వాయం వయకూ వెళ్ళళడామన. ద్వారాన్నకి బీగాలు వేస్తనానయి. ఄయినా చూస్త
ు ండగానే అమన ఎట్ల వెళ్ళళడో ఔన్నంచ
లేదు. చీఔటా మాట్లన గ్గచయం కాలేదునుకునానరు యువత్మలిరువురూ.

ఆంతలో భూతం గృతాచి నేలకు డ డ దండాలు డుత్త చిననగా రోదిస్త
ు ంటే ఄచెేరు వంది ఄట్ల చూసారు. ఆంత కియతం

ఎఔుడ మాధవసాామి న్నలఫడునానడో ఄఔుడ అమన పాద్వలు తాకిన చోట్లను బకితతో మొకుుతోంది గృతాచి.

‘‘గృతాచి... ఏభైనది న్నకు?’’ ఄనడగింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘నాక్షమియు కాలేదమాభ. మీక్ష ఄయథమ గాకుననది’’ ఄంది గృతాచి.

‘‘అ సాామి మాటల భరాభన్నన తెలుస్తకో లేఔ పోతిరి ఖద్వ. అమన హరి బకు
త డు కాదమాభ. సాకాాత్త
ు అ శ్రయహరే. అమనే క్షశవుడు,
మాధవుడు, ఄవతాయ పురుషుడు, పురుష్ణతుమడు సాకాాత్త
ు అ వేణు గ్గపాలుడు’’ ఄంది.

అ మాటలు వింటూనే` డత్మలిరువురూ కొమమబారి పోయారు.

మాధవ సాామి మాటల భయభం ఏమిటో కొదిద కొదిదగా ఄవఖతం కాసాగింది. ఔట్టటదుట ఈనన సాామి ఄసలు రూపాన్నన గురితంచ లేఔ
పోయిన తభ ఄవివేకాన్నకి ఖ్ఖనునలయామరు.

అ పురుష్ణతుమన్న పాద్వలు తాకిన చోట్లను ఆపుడు గృతాచి తో బాట్ల బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు కూడ తాకి బకిత రత్మ
ు లతో
అమన్నన సభరిసూ
ు రణమిలా
ా రు.

ఫమట కుండ పోతగా వయాం డుత్తనే వుంది.

*****************************************************

బిల మాయాంలో డ ఏటవాలుగా జారి పోత్మనానడు ధనుంజయుడు. దిగువకు... ఆంకా దిగువకు... ఎనోన భలిఔలు, భలుపులు
తిరుగుత్త చాలా దూయం వెళ్ళళ పోయాడు. బిల మాయాం భలుపులో
ా ఆరుకు గ్గడకు గుదు
ద కొన్న శరీయం హునభై పోతోంది. తనను
తాను న్నలదకుుకునే ఄవకాశమే లేఔ పోయింది. ఄలా చాలా దూయం సాగిన అ బిల మాయాం చివయకు ధనుంజయున్న ఈననట్ల
ట ండ
ఫమటకు విసిరేసింది.

శయ వేఖంతో దూస్తకొచిేన ధనుంజయున్న శరీయం కొదిద స్తపు గాలిలో గిరిక్రలు కొటిట కొంత దూయం వెళ్ళళ దబుఫన కియంద డ పోయింది.
డా చోట్ల దటటభైన ఆస్తఔ రదేశం గావటంతో ఫలభైన దఫఫలేమీ తఖలేాదు గాన్న దూస్తకొచిేన వేగాన్నకి వెంటనే తెలివి తప్
ఄచ్చతనంగా ఄలాగే ఈండ పోయాడు.

ఄలా ఎంతస్తపు ఖడచిందో ఄతడకి తెలీదు. ఎటికో నభభదిగా సృహలో కొచాేడు. కాన్న తను ఎవరు, ఏం జరిగింది ఏదీ
గురు
త లేకుండా పోయింది. నాలుఔ ప్డచ ఔట్ల
ట కు పోయి విరీతభైన ద్వహం వేస్ుంది.

నభభదిగా శకిత కూడ దీస్తకున్న` లేచి కూచునానడు.

ఔను మూస్తకున్న తదేఔంగా అలోచించాఔ ఄపుడు ఔయభంగా ఔుటొఔుటిగా జరిగిన సంగటనలు గురు
త కు రానాయంభించాయి.
ఎపుడైతే ఖతం గురు
త కొచిేందో చట్ల
ట న ఔనులు తెరిచి రిసరాల మీద దృషిట సారించాడు.

ఄది ఏ పా
ర ంతం?

తను ఎఔుడునానడు?

ైన సూరుమడు గాన్న చందు
ర డు గాన్న తాయకులు గాన్న కాన రావటం లేదు. చిభభ చీఔటి. కాన్న ఎచటి నుండో నక్షతా
ఱ ల వెలుగుల
వంటి న్నలి యంగు కాంతి రేకలు చీఔటి ఔల ఖలిసి రిసయమలనుటా వామప్ంచి ఈంది. ఔనులు చికిలించి కొదిద స్తపు అ వెలుత్మరుకి
ఄలవాట్ల డా
ా ఔ కొంత మేయ వీకిాం ఖలుగుత్మనానడు.

చూడా
ా న్నకి ఄదేదో ఎడారి పా
ర ంతంలా వుంది.

ఎఔుడా చెట్ల
ట చ్చభ జాడ లేదు.

తన వెనుఔ తట్ల
ట న చాలా ఎత్మ
ు వయకు వరుసగా పేరిేనట్లల ఄనేఔ రాతి పొయలు దయశనమిస్త
ు నానయి. వాటిలో ఎఔుడో ైన బిల
మాయాం గుండా వచిే తన్నఔుడ డా
ా డు. వెలుగు ఄతి తకుువగా వునాన గాలి మాతఱం ధారాళ్ంగా వీస్ుంది. చలాటి శ్రతల గాలులు
స్తద త్మరుస్త
ు నానయి. కాన్న ద్వహం త్మరుేకునేందుకు ఎఔుడా న్నటి జాడలు ఔన్నంచటం లేదు.

కొంత సభమం తరాాత`

తనకు ఎడం ఔుగా స్తదూయంలో ఄనేఔ దీ కాంత్మలతో కూడన సౌధాలు గ్గచయభయామయి. ఄఔుడేదో నఖయం వుంది. తను
ఄఔుడకి చ్చరుకో ఖలిగితే ఆది ఏ పా
ర ంతమో తెలిస్త ఄవకాశం వుంది. ఄలాగే ఆఔుడ నుండ ఫమట డేందుకు సామం
లభించవచుే. కచిేతంగా ఆది భూలోఔం మాతఱం కాదు. అ ధూరు
త డు వఔయ దంత్మడు తిరిగి తను భూ లోఔం చ్చయకుండా
న్నరోధించ్చందుకు తెచిే ఄధో లోకాలో
ా ఎఔుడో డేసి పోయాడు.

శవాలమమన ఏమి జరిగినదో ఆపుడపుడే గురు
త కొస్ుంది. దైవ సన్ననధి లోనే వాళ్ళళ ఆంతకు తెగించెదయన్న తను వూహంచ లేఔ
పోయాడు. మందుగా పొటిట వాడొఔడు తన వెనఔ నుంచి ప్లిచాడు. వాడ నతిున శంకం బోరిాంచినట్ల
ట విచితఱభైన కొమభ వుంది.
వాడే తన మకం మీద చ్చయి అడంచి తెలివి తప్ంచాడు. చివరి క్షణంలో తనను భుజాన వేస్తకుంట్లనన వఔయ దంత్మన్న
గురితంచాడు. కాన్న తను వాళ్ళన్న ఏమీ చ్చమ లేన్న న్నససహాయుడయామడు. బద్వ
ర దేవి తన

ఔునుంటే యిలా జరిగేది కాదేమో.

కాన్న వాళ్ళళదదరూ సీుళ వరుసలో మందుండ తనను ఖభన్నంచ లేదు.

వదులు వదలన్న ప్రమసఖ్ఖలిరువురూ వారించినా వినఔ శవ దయశనాయథం వచిేనందుకు తనకు యిలా జరిగినదేమిటి? అ న్నల
ఔంఠున్న దమ తప్నద్వ. ఆంత జరుగుత్మనాన మిననకుండనాడు? అలయాన తనను గానఔ బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఎంతగా
దుఖ్ఖించారో ఖద్వ. ఎంతగా తతురిలు
ా చునానరో. ఏభైనదో ఖద్వ. ఄహో...

తనకు కొదిద దినమల కిందట ఏయడన దుససానమ ఆంతగా మద్వయథమ గావలెనా! ఆపుడేమిటి తనకు ద్వరి? వలచి
వలప్ంచుకొన్న తననే నమభకునన పా
ర ణ సఖ్ఖమలకు దూయభైతినే... దివమ నాఖభణ కోసం ఫమలు దేరిన తను ఇ తెయంగున
బరషు
ట డ నైతి నేమి?

పుటట వరణ బాధ నుండ జనకున్న విమకు
త న్న గావించి ఔనన రుణమ త్మరుేకోలేన్న ఄ శకు
త డనైతినే. దైవమా... న్నయంతయమ పూజలు
సలుపుచూ క్షణమొఔ యుఖంగా తన కొయకు ఎదురు చూచు ఔనన తలిాన్న తిరిగి దరిశంచ లేన్న ఄభాగుమడ నైతినే. హతవిధీ!
ఆపుడు నాకు ద్వరేది? ఏ తెయంగున తిరిగి భూలోఔమ చ్చయ ఖలను? హ శంఔరా ఎందుకిలా జేసినావు. హ రభూ మాధవా

భధుసూధనా వేణుగ్గపాలా... సద్వ న్నను అరాధించు వాడనే... నేనేం కావాలన్న మౌనం వహంచితివి’’ ఄంటూ ఄందరిన్న తలచుకొన్న
చాలా స్తపు రిరి విధాలా రోధించాడు.

కాన్న ఎంత ఏడేనా ఏమి రయోజనం లేదు.

ఔన్ననళ్ళళ ఔషా
ట లను త్మయేవు.

తారితమన ఆట నుండ ఫమట డు మాయామ చూడ వలె. ఄయిననూ మేరు నఖ సమాన ధీరుడగు తనేమిటి ఆలా భీరువులా
తలాడలు
ా ట ఏమి? భహా వీరుడన్నప్ంచుకునన ధనుంజయున్న ఔంట ఔన్ననరా! ఄంతా భన భంచిక్ష ఄనుకుంటే ఏ ఔషటమ
బాధించదు ఖద్వ. ఏమో! అ జఖనానటఔ సూతఱ ధారి మయళీ మోహనుడు ఏ రయోజనమ నాశంచి తన చ్చయి విడచినాడో...
చూచెదను గాఔ. మందు ఇ ద్వహారిత త్మయవలె...

తనకు తానే ధైయమం చెపుకొంటూ` ఔన్ననరు త్మడుచుకునానడు.

చిననగా శకిత కూడదీస్తకున్న లేచి న్నల ఫడా
ా డు. డంతా హీనభై శకిత హీనుడుగా వునానడు. అ ైన కు
ా ద్వఫధతో బాట్ల ద్వహారిత.
ఄలానే డుత్త లేసూ
ు దూయంగా గ్గచరిస్త
ు నన దీ కాంత్మలతో కూడన నఖయం దిశగా ఫమలు దేరాడు.

ఆపుడు తను న్నరాయుధుడు.

ఈదమం దైవ దయశనాయథం పోత్త ఔృపాణంతో సహా అయుధాన్నన తన ఄశాం ఖరుడ చెంతనే ఈంచ్చసాడు. రానుననది రమాదభైనా,
రమోదభైనా ఎదురొునఔ తదు. ఄసలిచట ఖలు రాతిఱమను బేధమననద్వ? ఄలాంటి సూచనలే ఄగు టటకుననవే...
అలోచిసూ
ు మందుకు సాగి పోత్తనే వునానడు. అ చిరు చీఔటా లోనే స్తమారు వేయి ధనువుల దూయం వచ్చేసాడు.

ఆంతలో దవుాల ఄలికిడ విన్నంచి అగి పోయి చుటూ
ట చూసాడు. తనకు ఎడం ఔుగా యండు ఄశాాలు దుమభ తెయలు రేపుత్త
తన వెైపు దూస్తకు రావటం ఔన్నంచింది. బాహుశ ఄఔుడ బదరతా దళ్ళలకు చెందిన ఄశాకు కావచేనుకునానడు. వారిన్న ఄడగితే
వివరాలు తెలుసాుయి. అ ైన ద్వహారితకి భంచి న్నరు లభిస్త
ు ందనన అశతో ఄలా న్నలఫడ చూడ సాగాడు.

ఔయభంగా ఄశాాలు సమీప్స్త
ు నానయి.

చిరు చీఔట్ల
ా న్నలి యంగు కాంతి ఔలఖలిసిన వెలుగులో ఄవి సమీప్ంచ్చ వయకు సషటంగా చూడ లేఔ పోయాడు. చూడ గానే అశేయమ
సంబరమాలతో న్నశ్వేషు
ట డై ఔను యలు మూమటం కాస్తపు భరిచి పోయాడు.

ఄవి యండూ ఄశాాలే. కాన్న వాటి మీద ఄశాకులు విడగా లేరు. ఄశా శయస్తసలకు ఫదులు అ సాథనంలో పురుషాఔృతి ఔన్నస్ుంది.
ఄంటే` ఄశాం జూలు భాఖం నుండ ైన నడుం వయకు పురుష రూం వుంది. శయస్తస భడ భుజాలు యండు చ్చత్మ ఛాత్మ భాగాలు
సషటంగా ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄసలిది ఏ లోఔమ? వీళ్ళన్న ఏభనాలి? ఄశాాలు ఄనాలా పురుషులు ఄనాలా లేఔ ఄశా పురుషులన్న
ప్లవాలా. విచితఱభైన రూపాలు. ఄబుఫయ డ వీకిాస్త
ు ననంత లోనే ధనుంజయున్న సమీం లోకి వచ్చేసాయి ఄవి. వాళ్ళ తల ైన
తల పాగా చుట్ల
ట కునానరు. అ తల పాగా మీద ఫంగారు నక్షతఱం బిళ్ళ గుచే ఫడ తళ్తళ్ భరుస్ుంది. ఔ చ్చతిలో కొయడా యండో
చ్చతిలో ఫరిస అయుధాలుగా ధరించి వునానరు. ఆరువురిక్ర భడలో సొయ కామ బుయయ లాంటి వెండ పాతఱ వేలాడుతోంది. ఫహుశ
తా
ఱ గేందుకు వెంట న్నరు తెచుేకొనుండాలి. అ ఄశా పురుషు మఖాలు విఔృతంగా వునానయి. చూపు ఔౄయంగా వునానయి.
వసూ
ు నే కొయడాలు ఝుళ్ళప్సూ
ు ధనుంజయున్న చుటూ
ట వృతా
ు కాయంలో మూడు సారు
ా రుగతిు రిశ్రలిసూ
ు చెరో ఔు అగి గు
య చిే
చూసారు. ఔ ఄశా పురుషుడు ఏదో ఄడగాడు. డబాఫలో గులఔ రాళ్ళళ పోసి అడస్త
ు ననట్ల
ట ఔంఠ సాయం వికాయంగా వుంది.

ధనుంజయుడు తనకు తెలిసిన నాలుఖయిదు భాషలో
ా చెప్ చూసాడు. వాళ్ళకి ఄయథం కాలేదు. వాళ్ళ భాష ధనుంజయున్నకి ఄయథం
కాలేదు. తనకు ద్వహంగా వుందన్న భంచి న్నరు కావాలన్న సైఖతో సూచించాడు. వాళ్ళళ భంచి న్నరు యివాటాన్నకి ఫదు కొయడాలు
లేపారు. వూహంచన్న రిణ్యభం. కొయడా వంటిన్న చుటిట వచ్చే సరికి చురు
ా న భండంది ధనుంజయున్న అఖయహం.
య భంది ళ్ళళ. బగు
యండో వాడ కొయడా మీది కొస్త
ు ంటే ద్వన్నన డసి ట్ల
ట కునానడు. ద్వన్నన ఄలానే ట్ల
ట కున్న మందుగా తనను కొటిటన వాడ ఄశా
శరీయం కాళ్ళ మీద ఎగిరి తనానడు. ఄంతే` పా
ర ణం పోత్మననంత బాధతో విరుచుకు డ నాలుగు కాళ్ళళ తనునకుంటూ డ
బొఫఫలు టా
ట డు వాడు.

ఄంతటితో అఖ లేదు ధనుంజయుడు. తను కొయడా తోలు డసి టిటన యండో ఄశా పురుషుడ నుంచి కొయడాను లాకుున్న ద్వంతో
వాడన్న చితగొాటా
ట డు. వాడు కొయడా దఫఫలు తిన్న వెరియ క్షఔలు వేసూ
ు నఖయం దిశగా పారి పోయాడు. ఄటికింకా మొదటి ఄశా
పురుషుడు మోకాలి బాధతో లేచి న్నలువ లేఔ ఄవసథ డుత్మనానడు. వాడ భడ లోన్న వెండ న్నటి బుయయను లాకుునానడు. మూత
త్మసి కొదిదగా తాగి చూసాడు. కొఫఫరి న్నళ్ళలా తిమమగా వుంది న్నరు. సందేహంచకుండా ద్వహం త్మరేలా సఖం న్నరు తాగేసాడు.
ద్వన్నన ఄఔుడే పారేసి వాడ ఫరిసను అయుధంగా ఄందుకున్న తిరిగి నడఔ అయంభించాడు.

ద్వహం త్మయగానే శరీరాన్నకి కొతుగా శకిత ఏయడనట్ల
ట ంది. ఒ చ్చత ఫరిస, ఒ చ్చత కొయడా అయుధాలుగా వునానయి. ఆఔ న్నయబమంగా
నఖయం వెైపు చయ చరా ఄడుగులు సారించాడు.

ఄయితే ఎకుువ దూయం పోఔ మందే`

గుంపుగా ఄనేఔ భంది ఄశా పురుష బట్లలు తన వెైపు శయ వేఖంతో దూస్తకు రావటం ఔన్నంచింది. తన చ్చతిలో దఫఫలు తిన్న పారి
పోయిన వాడు వాళ్ళందరిన్న వెంట ఫట్ల
ట కొసూ
ు ఏదో ఄరిచి చెపు
ు నానడు. ఄరుపులు క్షఔలతో భహా ఄటటహాసంగా వచిే

డుత్మనానరు వాళ్ళంతా.

వాళ్ళన్న చూడ గానే ధనుంజయున్న కోం మినున మటిటంది. అవేశంతో ఔండరాలు బిగుస్తకునానయి. అఖయహంతో వూగి పోయాడు.
తనకు సామం చ్చమఔ పోగా వాళ్ళళ తననఔ ఄరాధిన్న చ్చసి దండతిు రావటం పుండు మీద కాయం చలిానట్ల
ట ంది. యాబైకి ైగా
వునానరు వాళ్ళళ. వాళ్ళను త్మక్షణంగా చూసూ
ు కొయడాను నడుంకి చుట్ల
ట కునానడు. ‘‘యండరా మూయి శఖాభణులారా. మీ ఄంత్మ
చూచెద గాఔ’’ ఄనరుసూ
ు ఫరిసను గియగిరా తిపుత్త న్నయబమంగా వాళ్ళకి ఎదురు రుగతా
ు డు.

వచీే రావటమే అ విచితఱభైన ఄశాపురుషులు ధనుంజయున్న డ గొటా
ట లన్న ఫరిసలు విసయనాయంభించారు. వాటిన్న గాలో
ా నే తిప్
కొడుత్త వీరావేశంతో ఄశాాల భధమకు దూస్తకు పోయాడు. వాళ్ళ అయుధాలకు చిఔుకుండా గిరిక్రలు కొడుత్త దరికిన ఄశా
పురుషున్న దరికినట్ల
ట ఫరిస తిప్ కాళ్ళ మీద మోదసాగాడు. కాళ్ళళ విరిగినంత బాధతో వెరియ క్షఔలు వేసూ
ు విరుచుకు
డుత్మనానరు వాళ్ళళ. కొందరిన్న ఫరిసతో గామరుస్త
ు నానడు. బమంఔయ పోరాటం. ఄరుపు క్షఔలు అయతనాద్వలతో అ పా
ర ంతం
హోయతు సాగింది. ఆస్తఔతో కూడన ధూళ్ళ గాలో
ా కి స్తడ గాలిలా లేస్ుంది. చూసూ
ు ండగానే ది భంది ఄశా పురుషులిన కూలాేడు
ధనుంజయుడు. ఄంత అరాబటంగా వచిే చుట్ల
ట మటిటనా ధనుంజయున్న వేగాన్నన అటం వాళ్ళ వలా కాలేదు.

అ పోరు ఄలాగే కొన సాగితే ఏమి జరిగేదో గాన్న ఆంతలో ఔ ఄశాం మీద అజాను బాహుడైన వమకిత ఔడు శయ వేఖంతో
దూస్తకొచాేడు. ఄతడ వెనక్ష పాతిఔ ఄశాాల మీద ఔృపాణ్యలు ధరించిన రాక్షస వీరులునానరు. వారిలో చాలా భందికి నతిున
ఔటి లేద్వ యండు కొమభనానయి. భడలో పూసల దండలు, వికాయ రూపాలు, నలాటి దుస్త
ు లు ధరించి వునానరు. వారికి
నామకుడలా వునన వమకిత వసూ
ు నే తన ఄశాాన్నన న్నలువరిసూ
ు ` ‘‘అండ. పోరు అండ’’ ఄన్న తభ భాషలో ఄరిచాడు.

ఄతడ హెచేరిఔ వింటూనే ఄశా పురుషులెైన వీరులు వెనకిు తగా
ా రు. వాళ్ళందరి భధమ ంటరిగా న్నలఫడ దఫఫ తినన
ఫబుఫలిలా చూస్త
ు నానడు ధనుంజయుడు. ఄతడ శరీయం మీద గాయాలు తొలుస్త
ు నానయి. ఇ ఄశా పురుషులెవరో తెలీదు.
వచిేన వాళ్ళవరో తెలీదు. కాన్న వాళ్ళంతా రాక్షస జాతికి చెందిన వాళ్ళన్న మాతఱం ఖయహంచాడు.

ఆపుడూ ఄదే సభసమ`

భాషా సభసమ.

ఫరిస నేలకు అన్నే ఄవసయభైతే భరో సారి పోరుకు సిదధంగా వునానడు ధనుంజయుడు. ఄశాం మీద వచిేన ఄధికారి ఏదో
ఄడుగుత్మనానడు. ధనుంజయున్నకి ఄయథం గావటం లేదు. ధనుంజయున్న భాష వాళ్ళకి ఄయథం గావటం లేదు. మక మఖాలు
చూస్తకుంట్లనానరు. మందీ భాషా సభసమ రిషాుయం గాకుంటే వీళ్ళళ తనను దోషి గానే చూసాురు. ఏం చ్చయాలి?

కింత త్మవరంగా అలోచించిన ధనుంజయుడు పా
ర చీన పా
ర ఔృత భాషలో` ‘‘మీయంతా ఎవరు? ఆది ఏ పా
ర ంతమ? ఏ లోఔమ?’’
ఄనడగాడు.

విచితఱంగా అ భాష వాళ్ళకి ఄయథభైంది.

ఄశాం మీది ఄధికారి సంబరమాశేరామలతో చూసాడు.

‘‘ఆది ఏ పా
ర ంతమో తెలీఔనే మా లోఔమలోన్నకి చొయ ఫడతివా?’’ ఄన్న పా
ర ఔృత భాషలో రశనంచాడు. ఇ విధంగా భాషా సభసమ
తొలగినందుకు ధనుంజయుడు అనందించాడు.

‘‘క్షమించాలి. నేను చొయబాట్ల ద్వరుడన కాను. నాకు శత్మ
ఱ వెైన నాఖ లోఔ వాసి ఔడు మోస పూరితమన నను గొన్నవచిే ఔ బిల
మాయాన డ వేసినాడు. అ మాయామ నన్ననటకు చ్చరిేనది. నేను కావాలన్న మీ భూమి మీద కాలు మో లేదు. కు
ా ద్వఫధ ద్వహారిత
నను న్నలువ న్నయుట లేదు. నను ఄతిధిగా భావించి అదరించటాన్నకి మారుగా చొయబాట్ల ద్వరున్నగా న్నంద వేయుట తఖదు’’
ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘కాన్న న్నవు మా ఖసీు దళ్ సభుమలిరువురిన్న గామ రిచినావు. ఆచట ఆంత భందిన్న కొటిటనావు. సామం ఄడగే దధతి ఆదియేనా?’’
ఖంభీయంగా రశనంచాడతడు.

‘‘లేదు. మీ వాళ్ళళ మీకు తపుడు సమాచాయమిచిేనారు. ద్వహారితకి న్నరు ఄడగితే కొయడాతో హంసించారు. అతభ యక్షణ కోసం
పోరాడుట నేయమ కాదన్న మీకు తెలిమద్వ?’’ ఄనడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్న నాభ ధ్యమమేమి?’’ కింత అలోచించి ఄడగాడతడు.

‘‘నను ధనుంజయుడందురు’’ ఫదులిచాేడు. కాన్న ఄంతకు మించి వివరాలేమీ చెలేదు.

‘‘ఏ లోఔమ న్నది?’’ భరో రశన.

‘‘భూలోఔమ.’’

‘‘ఒ... నరుడవా?’’

‘‘ఄవును. మానవుడను. మానధనుడను. స్తనహాన్నకి పా
ర ణమిచుేట, శత్మ
ఱ వయితే ఄంత్మ చూచుట మా వీయ లక్షణమ.’’

‘‘బళ్ళ! మానవులో
ా ఆంత సాహసాన్నన సమీకాలమన జూచి ఎరుఖను. ఒ ఄరిచిత్మడా! ఆది పాతాళ్ లోఔమ. మా యొఔు
రభువు భహా ద్వత, ధయభ గుణ సంనునడు, అడన మాట తన్న వాయగు ఫలి చఔయవరు
త వారు. న్నవు దుసాసహసమన మా
బట్లలను ఎదిరించి రయోజనమ లేదు. ఄనధికారిఔమగా ఎవరు మా లోఔమన రవేశంచినను చొయబాట్ల ద్వరున్న గాను మాకు
శత్మ
ఱ వు గానే రిఖణంచి న్నయఫంధించ వలసి వుననది. ఄది రాజ శాసనమ. కావున అయుధమ వదిలి న్నవు లొంగి పోవుట భంచిది.
న్నవు చె దలచుకుననది రాజ సబలో చెపుకునన తగిన సామమ లభించ ఖలదు.’’ ఄంటూ సూచించాడా సైన్నకాధికారి. కొన్నన
లిులకాలం అలోచించాడు ధనుంజయుడు.

ఄతడు చెప్నదీ సభంజసం గానే వుంది.

లొంగి పోతే తనను ఫలి చఔయవరిత మందు రవేశ డతారు. చె దలచినది అమన తోనే చెపుకొన్న తగిన సామం పొంద వచుేను.
ఇ విధంగా అలోచించిన ధనుంజయుడు ఫరిస పారేసాడు.

ఄది ఎంత పొయబాటో`

అ భరు క్షణమే తెలిసి వచిేంది.

బిల బిలా ఄశాాలు దిగిన రాక్షస బట్లలు ధనుంజయున్న చుట్ల
ట మటిట కాళ్ళకు చ్చత్మలకు సంకళ్ళళ బిగించ్చసారు. చ్చత్మల నుంచి
పొడవుగా మిగిలిన యండు గొలుస్త చివయాను నలుగురు బట్లలు ట్ల
ట కునానరు. ఔనున మూసి తెరిచ్చ లోన ఫంధిత్మడై పోయాడు
ధనుంజయుడు. కొందరు రాక్షస బట్లలు ధనుంజయున్న శరీరాన్నన వాసన చూసూ
ు ` ‘‘అహాాఁ... వాసన... నయ వాసన... ఔభభటి నయ
వాసన. ఆతడు నరుడే’’ ఄంటూ గుస గుసలు పోసాగారు. అఖయహావేశంతో వాళ్ళందరిన విదిలిే కొటా
ట డు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏమిట్ట మోసమ? ఏమిట్ట ద్వరుణమ? నేనుగా మీ వెంట వచుే వాడనే... నాక్ర సంకళ్ళళ ఄవసయమా? మీ లోఔమ నుండ పారి
పోఖలనా?’’ ఄశాం మీది ఄధికారిన్న ఖదిదంచాడు.

‘‘పారి పోలేవు ధనుంజయా. కాన్న మేమ ఄరాధులను, నేయస్త
ు లను రాజ సబకు గొన్న పోవు విధమ ఆదే. ఆది రాజ శాసనమ.
అచాయమ’’ ఄనానడతడు.

‘‘అచాయమ కాదు, ఄవమానమ. ఘోయ రాబవమ. సహం రాన్న ఄనైతిఔ చయమ. నేను ఄరాధిన్న కానన్న ఄరిచి చెప్ననూ మీ
భటిట బుయయకు ఄవఖతమ కాద్వ? ఇ ఄవమానమను సహంజాల’’ ఄంటూ తనను నడవ భన్న గొలుస్త లాగుత్మనన రాక్షస్తలిన
ఈరిమి చూసాడు. అ గొలుస్తలిన డసి టిట తన వెైపు ఫలంగా గుంజాడు. ఄంతే`

వాటిన్న ట్ల
ట కునన నలుగురూ ప్లిా మొఖాలు వేసూ
ు వచిే ధనుంజయున్న కాళ్ళ దఖాయ డా
ా రు. డా వాళ్ళన్న పాద్వలతో ద్వరుణంగా
భరిథసూ
ు గొలుస్తలిన కొంత మేయ చ్చత్మలకు చుట్ల
ట కునానడు. మిగిలిన కొసతో వీయ బదు
ర డలా చెల రేగి దరికిన వాడన దరికినట్ల
ట
గొలుస్తలతో మొదనాయంభించాడు. గొలుస్త శబా
ధ లు రాక్షస్తల క్షఔలతో భరొఔ మారు మారు మో
ల గింద్వ పా
ర ంతం. తలకామలు
గిలిన వాళ్ళళ కొందరు, కాలు చ్చత్మలు విరిగిన వాళ్ళళ కొందరు కొదిద స్తపు యుదధ యంఖంగా మారి పోయింద్వ పా
ర ంతం. ఄదే
వూపులో వాళ్ళ నామకుడ ఄశాాన్నన గొలుస్తతో ఫలంగా మోదగానే ఄది దదగా సకిలించి నామకున్న కింద డేసి ఎటో పారి
పోయింది. రిసిథతి విషమిస్ుందన్న ఖయహంచిన నామకుడు కియంద డ లేసూ
ు నే దుమభ దులుపుకొంటూ`

‘‘అగుమ ధనుంజయా అగుమ. అవేశం తగిాంచుమ.’’ ఄనరిచాడు.

‘‘ఆంత ఄవమానమ జరిగిన ప్భభట ఆంఔనూ ఄవేశమ తగిాంచుటా! ద. ఇ వమవహాయమను రాజ సబలోనే తేలుేకొందును.

ఄదియు ఇ ఫంధనాలను తొలగిస్తునే’’ ఄనరిచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘లేదు లేదు. రాజ శాసనాన్నన మేమ ధిఔురించ లేమ. కావాలంటే న్నననవరూ గొలుస్తలు టిట నడప్ంచరు. గొలుస్తలతో ఄలాగే
మా వెంట వస్తు చాలు.’’ ఄంటూ సంధికి సిదధభయామడు నామకుడు.

‘‘సరి. ఄట్లలనే వత్మ
ు ను. న్నవు నా మందు నడువ వలె. మీలో ఎవరును ఄశామ నధిరోహంచి నా వెంట రాకూడదు. కాలి నడఔన
నా వెనఔ రావలె’’ ఄంటూ షయత్మ విధించాడు ధనుంజయుడు.

గొలుస్త దఫఫలు తినే ఔనాన`

ఄతడ షయత్మనంగ్రఔరించుటే భంచిదన్నప్ంచింది నామకుడకి. ఄతడ అజుతో ఄంతా ఄశాాలు దిగి పోగా కొందరు వాటిన్న తభ
వెంట త్మస్తకు పోయారు. మందు నామకుడు నడుస్త
ు ంటే ఄతడ వెనక్ష సంకళ్ళతో భాయంగా నడుసూ
ు ధనుంజయుడు
ఄనుసరించాడు. వాళ్ళకి ఎడంగా వెనఔ రాక్షస బట్లలు అయుధాలు వూపుకుంటూ ధనుంజయున్న వెంట నడఔ సాగించారు.

అ విధంగా రాక్షస బట్లల వెంట ఫమలు దేరిన ధనుంజయుడు చాలా దూయం నడుసూ
ు నే వునానడు. గాయాల బాధ, అఔలి
బాధ, ద్వహారితకి తిరిగి నాలుఔ ప్డచ ఔట్ల
ట కు పోతోంది. ఆస్తఔ భూమిలో నడఔ వేఖంగా సాఖటం లేదు. అ ైన సంకళ్ళ ఫరువు.
ద్వరిలో నామకుడన ఄడఖగా ఄతడు జాలి డ భంచి న్నరు తాఖటాన్నకిచాేడు. ఔయభంగా నఖయం దఖాయ డుతోంది.

ఄఔుడ దీపాలంటూ విడగా ఏమీ లేవు.

భణ భమ యతనకాంత్మలతో నఖయ సౌధాలన్నన ధఖధగామమానంగా భరిసి పోత్మనానయి. ఄటిక్ష చొయబాట్ల ద్వరున్నగా
ధనుంజయున్న గురించి నఖయంలో తెలిసి పోయినట్ల
ట ంది. వీధు లో
ా ను, సౌధాల మీద నఖయ రజలు చ్చరి అసకితగా ఎదురు
చూస్త
ు నానరు. ఔయభంగా ధనుంజయుడు నఖయ రధాన వీధిలో రవేశంచాడు. ఄతన్నన వాళ్ళంతా చోదమం చూస్త
ు నానరు.
ధనుంజయుడు కూడ ఄచటి పౌరులిన అసకితగా ఖభన్నస్త
ు నానడు.

వారిలో కొందరు సీుళ, పురుషులు చఔుగా భనుషులా
ా గే వునానరు. కొందరు మాతఱం వికాయ రూపాలు, ఄస్త వమసుంగా దుస్త
ు లు,

తల మీద ఔటి లేద్వ యండు కొమభలు ఔలిగి కోయ ళ్ళతో భడలో చితఱ విచితఱభైన హారాలతో విఔృతంగా వునానరు. సు్
రీపురుషు బేధం లేకుండా కొమభలు మొలిచి వునానయి. వీధులో
ా అడుకొంట్లనన బాలబాలిఔలో
ా నూ కొందరు ఄందం గానూ
కొందరు తలమీద కొమభతో విఔృతం గానూ ఔన్నస్త
ు నానరు. వాళ్ళందరూ రాక్షస జాతేనా లేఔ ఆతయ జాత్మలు కూడ వీళ్ళతో ఔల
ఖలిసి వునానరాన్న ధనుంజయున్నకి బోధ డ లేదు.

సౌధాల ఈరిగ మీద ఖవాకాాల చెంత, ఄరుగు మీద గుంపులు గుంపులుగా చ్చరి ధనుంజయున్న విభా
ర ంతి చెంది చూస్త
ు నానయంతా.
ఄసలు వీళ్ళంతా ఇ చీఔటి రాజమంలో ఏం తిన్న ఫరత్మకుతారో, ంటలు ండస్త
ు నానరో లేదో. ఆఔుడ జీవన విధానం ఏమిటో
ధనుంజయున్నకి ఄంత్మ చిఔుటం లేదు. వీధులో
ా ఄఔుడఔుడా ఄశాారూఢులెైన సైన్నకులు, ఄశా పురుషులు, కొన్నన శునకాలు
దయశనమిస్త
ు నానయి. ఄంతకు మించి భరో పా
ర ణ జాడ లేదు. చూద్వ
ద భనాన శువుల జాడ లేదు. కాన్న స్తసంనన లోఔం. ఎట్ల
చూసినా వెల ఔటట లేన్న యతన మాణకామలు, వజా
ర లు కాంత్మలు వియ జమభత్త ఔన్నస్త
ు నానయి.

ఄవన్నన చూస్తకొంటూ కొన్నన వీధులు ద్వటాఔ నఖయ నడ బొడు
ా న వునన కోట సింహ ద్వాయం ద్వటి లోన రవేశంచాడు.
ధనుంజయున్న అ ఄధికారి, బటలు కోట లోకి నడప్ంచారు. ఄనేఔ ఔక్షమలు నడవాలు ద్వటి మందుకు త్మస్తకు పోత్మనానరు. ఎట్ల
చూసినా కోటలో సిడ తాడాలు, వజర వెైఢూరామలతో కూడన ఄదుబత దృశామలే ఔన్నస్త
ు నానయి. వాటి కాంత్మలే ద్వరి
చూప్స్త
ు నానయి. గొలుస్తల చపుడు చ్చస్త
ు ండగా భాయంగా ఄడుగులు సారిస్త
ు నన ధనుంజయుడు ఈననట్ల
ట ండ ఈలికి డా
ా డు.

ఎవరో తనను ఖభన్నస్త
ు నానరు.

చాలా న్నశతంగా రిశ్రలిస్త
ు నానరు.

అతఱ డ చూస్త
ు నానరు.

అ విషమం తనకు సషటంగా తెలుస్ుంది.

ఎవయది?

చుటూ
ట చూసాడు.

‘‘వలదు అచారామ. ఄసలు శక్షా కూడదననది నా వాదన. మీరు జాలి డ తగిాంచు శక్ష నాకు ఄఔుయ లేదు. సీుళ మందు వివాహ
భందు ధన మాన పా
ర ణ వితు హాన్న మందు బొంఔ వచుే ఄది తపు గాదననది శుఔయ న్నతి ఖద్వ. తభరు చెప్నదే. కాన్న ఏ సిథతి
మందును నేను సతమమనే లికితి. ఄనృతమలాడలేదు. సతమ వాకుునకు మీ పాతాళ్ లోఔమన భయణ దండనే శక్ష ఄనునేన్న
ఄదియే విధిం వచుేను. పా
ర ణమ కొయకు పా
ర ధ్యమ డు ఄలుడు కాడీ ధనుంజయుడు’’ ఄనానడు.

ధనుంజయున్న మాటలు భరొఔు మారు సభికులను ఈలికి డేలా చ్చసాయి. సబలో గుస గుసలు అయంబభయామయి. ఇ
సభసమకు రిషాుయం ఏమిటో ఎవరిక్ర ఄంత్మ చిఔుటం లేదు. చటటమా, ధనుంజయుడా... యంటిలో ఏది నామమమో ఎవరూ
న్నరా
ధ రించుకోలేఔ పోత్మనానరు. ఇలోల`

కొంత సభమం శుకాయ చారుమలు ఫలి చఔయవరితతో తగు
ా సాయమన భంతనాలు సాగించారు. చివరికి ఔ న్నయణయాన్నకొసూ
ు ఫలి
చఔయవరిత గుబురు మీసంత దువిా ధనుంజయున్న వంఔ చూసాడు.

‘‘ధనుంజమ నాభ ధ్యయా... న్నకు శక్ష లేకుండా ఔ భధ్యమ మాయామను సూచించెద. ఎతెుయంగున న్నవు మా పాతాళ్మనకు
వచిేతివో ఄదే విధమఖ తిరిగి భూ లోఔమనకు భయలి పొమభ. ఇ ఄవకాశమనుయోగించు కొన్ననచో న్నకు దోషిగా ఎలాంటి
శకాా విధిం ఫడదు.’’ ఄనానడు.

అ మాటకు నవాాడు ధనుంజయుడు.

ఄతడ సంకళ్ళళ ఔణఔణ్య ధాన్నంచాయి.

‘‘బాగుననది భహా ఫలి. ఏభంటివి? ఎట్లల వచిేతినో ఄట్లలనే భయలి పోవలెనా! ఎట్ల? భయలి పోవు మాయామ తెలిసిన
ఄపుడే భయలి పోయేడ వాడన్న ఖద్వ. మీ బట్లల ఔంట ఫడు వాడనా. ఄది తెలిమఔనే ఖద్వ మీ మందు సంకళ్ళతో ఫంధీగా
న్నలిచితి. మీరు మాయామ చూండ. నేనట్లలనే వెడలి పోమద’’ ఄనానడు.

‘‘ఄసంబవం.’’ ఄనానడు ఫలి.

‘‘మాయామ మేమ చూప్న తిరిగి తిరిగి వచిే పోవుటకా? మాయామ ఄడగి ఄతి తెలివి చూకుమ. ఎట్లల భయలి పోవుటయో
ఄది న్న సభసమ’’ ఄంటూ బట్లల వెైపు చూసి`

‘‘ఆతడన్న విడది ఖృహమనకు గొన్నపోయి సంకళ్ళళ తొలగించండ. భజనాది వసత్మలు ఔలించండ. ఎన్నమిది జామల యమంతం
ఄవకాశం ఆవాండ. ఇ సభమమను ఈయోగించు కొన్న ఆతడు తన లోఔమనకు పోవలె. ఄట్లల పోకునన తొమిభదవ జామన
తిరిగి సంకళ్ళతో ఫంధించి భన కారాగాయమన చెయ వాసమన ఈంచ వలె’’ ఄంటూ అజా
ు ప్ంచాడు.

‘‘ఆది ఄసంబవమ... శక్ష ఄనామమమ’’ ఄనరిచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఆది మాకు నామమ సభభతమే మానవా. ఇ ఄవకాశమను న్నవు సదిాన్నయోఖ రుచుకో వలె. లేన్న క్షమన న్నకు ఆచట

కారాగాయ వాసమ తదు. అభయణ యమంతమ... అాఁ’’ ఄంటూ హుంఔరించాడు ఫలి చఔయవరిత. వెంటనే సబ చాలిస్త
ు ననట్ల
ట
రఔటించి లేచి ఖద్వ యుధాన్నన భుజాన వేస్తకొన్న సింహాసనం వెనుఔ యద్వ వెనకుు వెళ్ళళ పోయాడు.ఆంత జరిగినా`

శుఔయ చారుమల దవుల మీద దయహాసభందుకో, తననే అ భహన్నయుడు ఎందుకు చూస్త
ు నానడో ధనుంజయున్నకి ఄయథం కాలేదు.
తల ఎతిు ై నడవా యద్వ వెనకుు చూసాడు. అభ యద్వ వెనఔ న్నడలా ఄలాగే న్నల ఫడుంది. మాట మాటక్ర ఔన్ననరు
త్మడుచుకుంటోంది. తన గురించి ఔన్ననరు కాయేటమా. ఎవరా లతాంగి? అభ వివరాలు తనకు ఎవరు చెపా
ు రు?

ధనుంజయున్న అలోచనలు ఒ కొలికిు రాఔ మందే రాక్షస బట్లలు ఄతడన్న సంకళ్ళతో సభా భందియం నుండ ఫమటకు
నడప్ంచారు.

***************************************

విడది ఖృహమ.

ఄది ఄంతఃపుయ ఈద్వమనవన సమీమన ఖల ఔ స్తందయ భందియమ. ఄచట ఖవాక్షమ నుండ వీకిాంచిన, ఄదుబత భగు ఈద్వమన
వనమ ఔనుల ండువుగా దయశనమిస్త
ు ంది. వనాంతరాబఖమన ఄందమఖ త్మరిే దిదద ఫడన ఄనేఔ పొదలు లతలు, త్మఖలు,
వృక్షమలు చిరు చీఔటాలో కూడ కాన వస్త
ు నానయి.

ఈద్వమన వనభంతటా ఄచటచట పొదఖ ఫడన యతనకాంత్మల వెలుగు జలుగులతో బాట్ల ఄచటి వృక్షమలే కొన్నన సామం
రకాశమగా శోభిలు
ా చుననవి. చితఱ విచితఱమలగు పుష జాత్మలు, పల వృక్షమలు, సూయమ కాంతి లేఔయే ఄవి ఫరత్మకుట,
పుషించుట, పలించి పలమ నసంగుట ఄది ఄంత్మ చిఔున్న విషమమే. ఈద్వమన వన స్తభ సౌయభాలతో అ పా
ర ంతభంతా
గుబాళ్ళస్ుంది.

ఄంతే కాదు`

విడది ఖృహంలో ఈద్వమన వన ఄభి మకంగా కొంత మేయ గ్గడ లేదు. ఄచట ఖృహ ై భాగాన ఎచటి నుండో సాచఛభైన జల ధాయ

గ్గడ లేన్న భాఖం పొడవునా ఫమటకు ఄదదంలా జాలు వారుతోంది. అ న్నరు దిగువ నుండ ఈద్వమన వనం లోకి రవహసూ
ు విడది
ఖృహాన్నన చలాగా ఈంచుతోంది. ఈద్వమన వన కాంత్మలు అ జల ధాయ మీద రతిపలించి వింత ఄనుభూతిన్న ఔలిగిస్త
ు నానయి.

ధనుంజయున్న ఄచటికి నడప్ంచుకొచిేన రాక్షస బట్లలు ఄతడ సంకళ్ళళ తొలగించారు. జల ధాయ సమీంలో ఔ ట్ల
ట
రుపులు యండు తల దిండు
ా వేసారు. ఔునే ఔ పీట మీద ఫంగారు ళ్ళయంలో అహాయ ద్వయథమలుంచి మూత టట ఫడంది. ఔ
కూజా న్నండుగా భంచి న్నరు, తాఖడాన్నకి లోటా ఈంచ ఫడా
ా యి. భరో కుజాలో భధియ ఈంచ ఫడంది. ఏరాట్ల
ా పూరిత చ్చమగానే
ధనుంజయున్న స్తాచఛగా వదిలి భందియం ఫమటకు పోయి కాలా కూచునానరు.

ఫంధనాలు తొలగినటిక్ర`

ధనుంజయున్న భనస్త విఔలభై`

ఄసువమసుంగా వుంది.

కిం ఔయతవమం?

త్మవరంగా అలోచిస్త
ు నానడు.

ఆపుడు తను ఏం చ్చయాలి?

తనకు ఎన్నమిది జామల ఖడువు యివా ఫడంది. ఄంటే రాతిఱ నాలుగు జామలు ఖలు నాలుగు జామలు ఔలిప్ ఔ రోజు
సభమభది. ఇ సభమమను ఈయోగించుకొన్న తను భూ లోఔమనకు భయలి పోవలెనా? ఎట్లల? ఏది మాయామ? ఎలా
పోఖలడు?
గ్గడనానుకొన్న న్నలఫడ జల ధాయను చూసూ
ు త్మవరంగా అలోచిస్త
ు నానడు. ఎంత అలోచించినా తనకు మాయామ ఔన్నంచటం లేదు.
ఎవరో ఔరు తనకు సామం చ్చయాలి. ఎవరు చ్చసాురు? ఄలాంటి వారునానరా..? గుండ లోత్మలో
ా ఎఔుడ నుంచో వునానయన్న

సమాధానం వస్ుంది. ఈంటే ఎవయది...? గురు
త కు రావటం లేదు.

ఄదే సభమంలో`

తన పా
ర ణ సఖ్ఖయు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు గురు
త కొచిే భనస్త వేదన డుతోంది. ఔళ్ళలో న్నరు స్తడ తిరుగుతోంది.
అలమంలో తనను గానఔ, ఏమి జరిగిందో తెలిమఔ అ ఄఫల లిరువురూ ఎంతగా తలాడలు
ా త్మనానరో ఖద్వ. తను వచుే వయకు
అమం వదేద ఎదురు చూస్త
ు ంటారో లేఔ తనను గాలిసూ
ు మందుకు సాగి పోతారో తెలీదు.

బద్వ
ర దేవి సాటి లేన్న వీయ వన్నత. అైన అభ భంతఱ శకితకి తిరుగు లేదు. గాఫటిట వఔయ దంత్మడు ఈలూచీశారిన్న నాఖ లోకాన్నకి
ఄహరించుకు పోతాడనన బమం లేదు. కాన్న... ఏమో! అ న్నఛుడు బద్వ
ర దేవిన్న మోస పుచిే ఈలూచీశారిన్న
ఄహరించినాడేమో... తనను వాళ్ళకు దూయం చ్చయుటలో అ ధూరు
త డ ఈదేదశం ఄదే ఖద్వ. ఈలూచీశారిన్న త్మస్తకళ్ళళ నాఖ రాజు
అశ్రస్తసలతో వివాహం చ్చస్తకోవాలననది వాడ దురాశ.
ఇ విధంగా అలోచనలు సాగుత్తండగానే`

చట్ల
ట న ధనుంజయున్న ఔళ్ా మందు భదిలాడో మకు
ా డు. శా వశంగా ఄగిన సయంగా మారి నాఖ లోఔంలో ద్వస్తమడగా వునన
ఄతడకి తన మూలంగా శా వియోచన ఔలిగింది. అ సందయబంగా మకు
ా డు తనకు మిత్మ
ఱ డైనాడు. ఎపుడు ఄవసయభైనా తనను
తలచుకొన్న తన పేరును బిఖాయగా ప్లిస్తు చాలు తక్షణం వచిే సామ డదునన్న అనాడు మాటిచాేడు. కాన్న... కాన్న... ఄతన్న
పేరు... ఄదో విచితఱభైన పేరు. ఎంత అలోచించినా మకు
ా న్న పేరు గురు
త కు రావటం లేదు. ఇ ఎన్నమిది జామ సభమంలో గురు
త కు
రాకుండా ఈంట్లంద్వ? చూద్వ
ద ం ఄనుకునానడు. ఄంత లోనే ఄతడ అలోచనలు తను పాతాళ్ లోఔ కోటలో రవేశంచినట్లనంచి
తనను వెంటాడుత్మనన ఄజా
ు త స్తందరి వెైపు భళ్ళళయి.

అభ తన కోసం చాలా అతఱ డంది. ఄఔుయ చూప్ంది. దుఖ్ఖించింది. అ విషమం తను ఖయహంచాడు. కాన్న ఎవరా స్తందరి? అభకు
తనకు ఏమి సంఫంధం? అభ ఎవరో తెలుస్త కోవాలన్న భనస్త తొందరిస్త
ు నాన ఎవరినడగి తెలుస్తకోఖలడు. ఔన్నసం అభ నాభ
ధ్యమం కూడ తనకు తెలీదు. తను పాతాళ్ లోఔం విడచి వెళ్ళళ వయకు అభ తనకు ఒ రశనగానే మిగిలి పోత్మందేమో.

ధనుంజయున్న భనస్తకి బాధగా వుంది.

అ బాధలో భజనం చ్చయాలన్నప్ంచటం లేదు. ఄసలు అ ళ్ళయంలో ఏ విధభైన భజమ ద్వరా
థ లునానయో కూడ చూడ లేదు.
భనస్తన వమధ, శరీయ గాయాల బాధ ఄతడన ఎకుువ స్తపు న్నలువన్నమటం లేదు. ఆంత వయకు దివమ నాఖ భణన్న సంపాదించ లేఔ
పోయానే ఄనే వేదన భరో ఔు బాధిస్ుంది. వచిే రుపు మీద కూచునానడు. అఔలి వేస్త
ు నాన భజనం మీదికి భనస్త పోలేదు.
కొదిదగా భంచి న్నరు తాగాడు. ప్భభట యండు లోటాల భధియ స్తవించాడు.

నయ నరాన భధియ భత్మ
ు అవహంచగానే ఆఔ సఔల బాధలు, వమధలు ఄన్నన భరిే పోయి రుపు మీద వెలిాకిలా డుకున్న గాఢ న్నదర
లోకి జారుకునానడు. తరాాత ఏం జరిగిందో ఄతడకి తెలీదు.

ధనుంజయుడు న్నద్వ
ర వశుడైన ఄయధ జామ తరాాత, ద భంజీరాలు గలు
ా గలు
ా న సదు
ద చ్చస్త
ు ండగా, ఔయ ఔంఔణ్యలు భృదు
శబా
ధ లు అలప్ంచగా సఔలా బయణ భూషితభై మేలి మస్తగు వేస్తకున్న, భరుపు త్మఖ లాంటి లతాంగి కాభ

చ్చతిలో ఫంగారు

ళ్ళయంతో ఄంతఃపుయ దిశ నుండ విడది ఖృహ రవేశ ద్వాయం వెైపు వచిేంది.

ఄసయ భాభను ధిఔురించు ఄతి లోఔ సౌందయమ వతి, కుస్తభ కోభలి. అభ రాఔను ఖభన్నంచిన కావలి రాక్షస్తలు నలుగురూ
ఄదిరి డ లేచి న్నలుచున్న వంగి వంగి రణ్యమాలు చ్చసారు. అభ వారితో ఏదో చెప్ంది. నలుగురూ బమ బకు
త లతో తల వూప్
ఄఔుడ నుండ దూయంగా వెళ్ళళ పోయారు.,

అ స్తందరాంగి సరా సరి`

విడది ఖృహంలో రవేశంచింది.

నేరుగా అభ ధనుంజయున్న వదదకొచిేంది. ఎదురుగా న్నలఫడ కొన్నన లిుల పాట్ల ఔనులాయ ఄతడనే చూసూ
ు న్నలఫడంది.
గాయాలతో డసిస పోయి ఄలసటతో గాఢ న్నద్వ
ర వశుడైన ధనుంజయున్న చూస్త
ు ంటే అభ ఔనులు జల పాతాలే ఄయామయి. ఄతడు
భం చ్చమ లేదన్న ఖయహంచింది.

మేలి మస్తగు తొలగించింది.

ళ్ళరాన్నన ఔున వుంచింది.

మందుగా వంగి ఄతడ పాద్వలకు నభసురించింది. ప్భభట వచిే రుపు మీద ధనుంజయున్న ఔునే అసీనురాలయింది. తను
తెచిేన ళ్ళయం మీది ట్ల
ట వసాుళన్నన తొలగించింది. ఄందులో గభ గభ లాడే వంటకాలతో కూడన ఄదుబత భజమ
ద్వరా
థ లునానయి. వాటి ఔునే చినన సిడ గిననలో వెనన పూస లాంటి తెలాన్న భతున్న ద్వయథం వుంది. అ గిననను ఄందుకుంద్వ
స్తందరి. ద్వన్నన ఔున ఈంచింది. ట్ల
ట వసాుళన్నన కూజా లోన్న న్నటితో తడప్ ప్ండ అ వసుళంతో మందుగా ధనుంజయున్న వంటి
మీది యఔతపు భయఔలిన గాయాలిన చఔుగా త్మడచింది.

ధనుంజయున్న ఛాత్మ మీద ఄంగ్రన్న విప్ ఔుకు తొలగించింది. ప్భభట సిడ గిననలోన్న తెలాటి ద్వరా
థ న్నన ఄతడ గాయాలకు
పూమటం అయంభించింది. ఄది ఏ దివమ ఓషధమో గాన్న పూసిన వెంటనే గామం భట్ల మామభై పోతోంది. అభ ఔున కూచున్న
ఄంతగా స్తవలు చ్చస్త
ు నాన ధనుంజయున్నకి వెంటనే భలకువ రాలేదు. అభ వెచేన్న ఔన్ననరు నాలుగు చుఔులు ఛాత్మ మీద సాాతి
చినుకులా
ా రాలగానే దిగు
ా న భలకువ వచిేంది.

ఏం జరుగుతోందీ ఄయథం కాలేదు.

చిననగా ఔళ్ళళ తెరిచి చూసాడు.

అశేయమంతో ఄతడ ఔళ్ళళ విశాలభయామయి.

స్మగాల హరివిలు
ా లా వునన లేబా
ర మపు సౌందయమ రాశ తన ఔున కూచున్న స్తవలు చ్చస్ుంది. ఔన్ననరు విడుస్ుంది. ఄటిక్ష తన
వంటి మీది గాయాలన్నన భట్ల మామభై శరీరాన్నకి కొతు శకిత ఏయడనట్ల
ట ంది. భధియ తాగిన భత్మ
ు లో తను చూస్త
ు ననది
సానమో, భా
ర ంతియో ఄయథం గాఔ అభ మఖాయవింద్వన్నన ఄలాగే చూస్త
ు ండ పోయాడు.

ఄందంలో తన ప్రమ భాభలు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలతో పోట్ట డే ఄదుబత సౌందయమ రాశ. ఆరువది వతసరాల లేబా
ర మపు
చిగురు బోణ. తాకితే ఔందిపోత్మందన్నప్ంచ్చ మేలిమి ఫంగారు దేహ ఛామ, శంకం లాంటి పొడవగు భడ భాఖం, అ ఔరా
ణ మత
నేతా
ఱ లు, తాభయ త్తండా వంటి చ్చత్మలు, వుంద్వ లేద్వ ఄన్నంచ్చ సననటి నడుమ, ఖడాలను పొడుమ చ్చసి ఄదిదనట్ల
ట నన
దవులు, మవానాన్నన రతిపలించ్చ బుఖాలు, సఔలాబయణ శోభిత మగు అభను చూస్త
ు ంటే కచిేతంగా అభ ఔ యువ రాణ
ఄయి వుండాలన్న తోచింది ధనుంజయున్నకి. ఄంతే కాదు, కోటలో ఄడుగిడనటి నుండ తనను వెంటాడన ఄజా
ు త స్తందరి కూడ
అమేనన్న ఖయహంచాడు. అభ మఖాయవిందం ఎంత చూసినా తన్నవి త్మయదన్నప్ంచింది. ఄంతే కాదు, ఇ స్తందరాంగిన్న తను ఆంతకు
మనుననడూ ఎఔుడా చూసిన గురేత లేదు. ఄలాంటి ఄరిచిత మగు భామా భణ తన టా ఆంత ఄఔుయ అపేక్ష ఔన యేటం,
ఎంతో కావలసిన యువతిలా యిలా నేరుగా తన ఔు కొచిే కూచున్న స్తవలు చ్చమటం ధనుంజయున్నకి వింత గానూ అశేయమం
గాను వుంది.

కొన్నన లిుల కాలం తరాాత గాన్న`

ధనుంజయుడు ఔనులు తెరిచి తననే ఖభన్నస్త
ు నన సంఖతి అభ ఖభన్నంచ లేదు. వెంటనే అభ సిడ బుఖాలు సిగు
ా న కంపులు
పూచాయి. తతుయ పాట్లతో దిగు
ా న లేవ బోయింది. చట్ల
ట న అభ ఔయమ ఄందుకున్న కూచుండ జేసాడు.

‘‘వెడలి పోకుమ స్తందరీ... ఆపుడైనను న్న వివయమలు తెలిమకునన జీవితాంతమ న్నవు నాకు ఄజా
ు త స్తందరి గానే మిగిలి
పోదువు’’ ఄనానడు.

భృదువు గా చ్చయి విడప్ంచుకుంద్వభ.

‘‘లేదు రభూ. మీ పాద ద్వసిన్న, ఎలా వెళ్ళ ఖలను? మీ తోనే ఈంటాను.’’ ఄంది. వీణ మీటినట్ల
ట భధుయంగా వుంది అభ సాయం.

అభ మాటలు ధనుంజయున్న అశేరామన్నన భరో భట్ల
ట ైకి చ్చరాేయి.

‘‘యద్వ మాట్ల నుండ ఄఔుయగా నను వీకిాంచినది న్నవే ఔదూ?’’ ఄడగాడు.

ఄవునననట్ల
ట తల వూప్ంది.

‘‘ఎవరు న్నవు? ఆచటందరూ నను దోషి ఄంట్లంటే న్నవు మాతఱమ నను వేరుగా భావించుట వింతగా యుననది. చూచుటకు
యువ రాణ వలె ఈంటివి. పాద ద్వసినంటూ నను కించ యచకు.’’

‘‘లేదు రభూ. కించ రుచుట లేదు. వాసువమే వచించితి. మీరు నాకు మందే తెలియు. మీరు యతనగిరి యువ రాజు
ధనుంజయులన్న తెలియు. మీరే నా పా
ర ణమ... నా సయాసామఖ భావించితి’’ ఄంది.

ధనుంజయుడు ఈతుంఠ బరిత్మడై పోయాడు. తను ఇ ఄంఖనా భణకి తెలుస్తనా? ఎలా? అ ైన తన వివయమలు కూడ
చెబుత్మననదే. చూస్త
ు ంటే తనను వరించినట్ల ఄయథభగుచుననది. ఏమిట్ట మామ?

‘‘ఄయోమ దేవీ. న్న లుకులు ఄయథమ గాకుననవి. ఎవరు న్నవు? న్న నాభ ధ్యమమేమి?’’ లేచి తల దిండాను ఄనుకొన్న కూచుంటూ
ఄడగాడు.

అభ ఫదులు యివా లేదు.

మౌనంగా లేచి వెళ్ళళ జల ధాయలో చ్చత్మలు శుబర రుచు కొన్న వచిే ధనుంజయున్న సయసనే కూచుంది. ళ్ళయం ఄందుకుంది.

‘‘మీరు ఏమియు భుజం లేదు. మందు భజనమ చ్చమండ. ప్భభట మీ సందేహమలన్ననయు త్మయే ఖలను’’ ఄంది.

‘‘నాకు అఔలి లేదు. న్న గురించి తెలియాలె’’ ఄనానడు ట్ల
ట దలగా.

‘‘అఔలి ఎందుకు లేదు? ఈంది. తిన వలె’’ ఄంది తనూ ట్ల
ట దలగా.

‘‘నా భజనమ ఔున సిదధమఖ వుననది. చూడ న్నవింఔను భుజంచి నట్ల లేదు. స్తందయభగు న్న మఖాయవిందమ కింత
వాడనది న్నవు భుజంపుమ.’’

‘‘ఄది ఫంధీలకు సగు నాసి యఔమ భజనమ. మీరు తినలేరు. కాదనఔండ’’ ఄంటూ చనువుగా మదద ఔలిప్ తనే ఄతడ నోటికి
ఄందించింది. వారించ లేఔ పోయాడు.

ఄది ఏ తృణ ధామమతో చ్చసిన వంటఔమో ఏమి దినుస్తలు ఔలిప్ వండ వారిేనారో గాన్న జీవితంలో ఎననడూ తిన్న ఎరుంఖన్న ఒ
సరి కొతు ఔభభటి రుచితో ఄదుబతంగా వుంది. అశేయమం ఏభంటే ధనుంజయుడకి తిన్నప్స్త
ు నన ఄదే చ్చతో
ు తనూ భుజంచింది.
ఄతడ ఎంగిలిన్న అసాాదించింది. అ విధంగా అయంబమే ఆరువరి భధమ ఒ ఫంధం ఏయడ పోయింది.

‘‘ఆపుడయినా న్న వివరాలు చెబుతావా?’’ భజనానంతయం ఄడగాడు.

అభ ఄతడ చ్చయి ఄందుకున్న గ్గమగా మద్వ
ద డంది.

‘‘నేను ఫలి చఔయవరిత దంత్మల దతు పుతిఱఔను. యువ రాణ భణమేకలను’’ ఄంది. ఄంతే`

ఄదిరి డా
ా డు ధనుంజయుడు.

‘‘ఏభంటివి? దతు పుతిఱఔవా... యువ రాణవా!’’ ఄనడగాడు ఈతుంఠత బరించ లేఔ.

‘‘ఄవును. ఄలాఖన్న రాక్షస వంశం కాదు నాది. నేనూ మానవినే. వెైశమ ఔనమను. రతి సంవతసయమ భలబారు రజలు భహా ఫలి
అశ్రస్తసలు కోరి పా
ర యథనలు చ్చయుట మీకు తెలిసియే వుంట్లంది. అ దినమన ఫలి చఔయవరు
త ల వారు ఄదృశమ రూమన భూలోఔ
సంచాయమ జేసి రజల ఔషట స్తకమలు ఖభన్నంచి వలసిన వారికి తగు సామమొనరిే వచుేట రిపాటి.

ఒసారి ఄలా వెళ్ళళనపునడు ఄటవీ మారా
ా న తలిా దండు
ర ల శవమ వదద సంవతసయం న్నండన్న సి బిడానైన నేను ఏడుేచునాననట.
ధనవంత్మలెైన వెైశమ దంత్మలు నా జనన్న జనకులు తభ సిఫఫందితో అ మాయామన నఖయమనకు మన్నంచగా ఫంది పోట్ల
దంఖలు మా సిఫఫందిన్న ఄడు
ా డన నా తలిాదండు
ర లను హతమారిే దోప్డ చ్చసినాయట. సి బిడానన్న జాలి డ నను చంఔ
వదిలి పోయియట. అ విషమం ఖయహంచిన భహా ఫలి నను చూచి మచేట డ జాలి గొన్న తన వెంట పాతాళ్మనకు తెచిే భహా
రాణకి ఆచిేనాయట. ఄటి నుండ వారే నా తలిాదండు
ర లెైనారు. నను దతుత త్మస్తకున్న సొంత బిడా వలె ఄలా
ా రు మదు
ద గా ంచి
యువ రాణన్న జేసి నారు. శుకాయ చారుమల వారి శషుమరాలినై సఔల విదమలు ఄబమసించితి. వారి దమ వలన దైవీఔ శకు
త లును
సిదిధంచినవి.

యుఔత వమస్తురాలినయిన నా కొయకు నా జనకుడు ఫలి చఔయవరు
త వారు తగిన వరున్న కోసం లోకాన్నన గాలిస్త
ు నానరు. నాకు
ఎవరును నచే లేదు. నేను శవ క్షశవుల బకు
త రాలను. హరున్న హరిన్న కూడ న్నతమమ అరాధించుద్వనను. నా బాధమతను వారిక్ష
వదిలి సరిమగు తిన్న చూభన్న వేడుకునే ద్వన్నన.

ఆలా ఈండగా ఒ రాతిఱ సానభందు శతాధిఔ వృదు
ధ డైన వేణు గాన ప్రయుడగు ఒ హరి బకు
త న్న ధరిశంచితి. చింతిలాకు బాలిఔ.
భూలోఔమన యతనగిరి రాజామన్నకి యువరాజు భహా వీరుడు ధనుంజమ నాభధ్యయుడు న్నకు తి కాఖల ఄన్నన ఄయహతలు వునన
వాడు. తాయలోనే మీ పాతాళ్ భరు భూమిై కాలుమో ఖలడు. ఄతండే న్నకు తగిన వరుడు. ఄన్న జప్ ఄదృశమభైనాడు.
ప్భభట భరు భూమిలో గు
య భభరుచునన మిమభ సానమన దరిశంచితి. ఄటి నుండ మీ రాఔ కొయకు ఎదురు తెనునలు
చూసితి. ఆట్లండ మా బట్లలు మిమభ న్నందిత్మన్న జేసి సంకళ్ళ ఫంధించి నడప్ంచుట జూచి అతఱ డతి, దుఖ్ఖించితి’’ ఄంటూ
చెభరిేన ఔనులు ైట చెంగుతో వత్మ
ు కుంది భణ మేకల.

అభ చెప్న సాన వృతా
ు ంతమ విన్న ధనుంజయుడు భరింత ఈతుంఠ బరిత్మడై పోయాడు.

‘‘న్న సానభందు సాకాాతురించిన అ హరి బకు
త డు ఎట్లండ? శతాధిఔ వృదు
ధ డా... చ్చతిలో మయళ్ళ వుననద్వ? న్నల మేగ
శామమడు, ఈతాసహ వంత్మడు ఖదూ. భడలో పారిజాత స్తమాలతో కూడన త్మలసి మాల ధరించినాడు ఖదూ?’’ ఄడగాడు.

ఇసారి భణ మేకల ఄచెేరువందింది.

‘‘ఄవును రభూ... అమనే... మీరు అమన్నన దరిశంచినారా?’’ ఄంది విభా
ర ంత్మరాలెై.

‘‘న్నకు బాగా గురుత్మనానద్వ? అ సాామి తన నాభ ధ్యమమ మాధవ సాామిమన్న, హరి బకు
త డనన్న వచించినాడా?’’

‘‘ఄవును. అమన మాధవ సాామిమట హరి బకు
త డననే చెప్నాడు.’’

అ మాటలు వినగానే ధనుంజయున్నకి ఔటొఔటిగా ఄయథం గాసాగింది. అలమంలో దైవ సన్ననధి లోనే అ ధూరు
త డు వఔయ దంత్మడు
తనను ఄహరిస్త
ు నాన అ శవమమ గాన్న ఇ వేణు మాధవుడు గాన్న ఎందుకు మిననకునానరో ఆపుడు తెలిసి వస్ుంది. తనను
తాళ్మనకు భణ మేకల కోసం ంప్ంచుటక్ష మిననకునానరు. దీన్నకి వఔయ దంత్మడు తనకో సాధనభైనాడు. విషమం తెలీగానే
అశేయమ సంబరమాలతో ఈకిురి బికిుయవుత్త` ‘‘ఄయోమ... ఄయోమ...’’ ఄంటూ నుదురు కొట్ల
ట కునానడు ధనుంజయుడు.

‘‘హ జఖనానటఔ సూతఱధారి... ఏమిటయామ న్న లీల. నన్ననలా ఆరికించినావేమి? ఄషట భాయమల ఫహు కుట్లంబీకుడవన్న నాకును
ఆట్ల వరుస ఫటిట వధువులను ఎంప్ఔ జేసి వేడుఔ చూస్త
ు ంటివా. ఆది యేమి చోదమమ. ఈనన ఔషటమలు నాకు చాలవా?’’ ఄంటూ
ఄంఖలారాేడు. న్న మాటలు వినుచునాననులే ఄననట్ల
ట స్తదూయంలో ఎచటి నుండో మోహన రాఖంలో భధుయంగా విన రాసాగింది
వేణు గానం.

‘‘రభూ! ఏభైనది?’’ తతుయ డుత్త ఄడగింది భణ మేకల.

‘‘ఆంకా ఏమి కావలె. సాన భందు న్నవు దరిశంచిన సాామి న్నజమగా హరి బకు
త డు కాడు. సాకాాత్త
ు అ హరియే. మా ఆల వేలుపు,
సద్వ నేను అరాధించు నా గురువు, దైవం, సఖుడు ఄతడే. అమనే సాకాాత్త
ు అ వేణు మాధవుడు. అ సాామి సంఔలం ఆపుడు
ఖద్వ ఄయథభైనది.’’ ఄనానడు. ఄంతే కాదు, శుకాయ చారుమల వారి దయహాసభందుకో, తననే న్నశతంగా చూచుట ఎందుకో తెలిసి
వచిేనది. తన జాతఔమ అ పురాణ్యల పురుషున్నకి తెలిమకుండునా!

భణ మేకల మగు
ధ రాలవుత్త`

భరింత దఖాయగా జరిగింది.

ఄతడ ఛాత్మ మీద వాలుత్త`

తన సొఖ ఔనులతో ఄతడన్న చూసింది.

‘‘చెండ రభూ! అ సాామియే భనల ఔలిప్నాడు. ఆఔ మీరే నా సయాసాం, నా పా
ర ణం. ఇ దీనురాలిన్న మీ పాద ద్వసిగా
సీాఔరిసాురా?’’ ఄంటూ అరితగా ఄడగింది.

అ మదధరాలికి ఏమి సమాధానం చెపాలో ధనుంజయున్నకి ఄయథం కాలేదు. అలోచిస్త
ు నానడు. ఄతడ మౌనం భణ మేకలకు బాధ
ఔలిగించింది. ‘‘చెండ రభూ! నేను మీకు సరి జోడ కాదన్న ఔు మాట చెండ. ఆచటనే పా
ర యోవేశం చ్చసి పా
ర ణ
తామఖమొనయేద’’ ఄంది ఔన్ననళ్ళతో.

చట్ల
ట న అభను బిగి కౌగిట ఫంధించి`

ఔన్ననరు త్మడచాడు.

‘‘దేవీ! న్నవు ననున ఄపాయథం చ్చస్తకునానవు. ఇ మౌనం న్నవు నాకు నచేఔ గాదు. పాతాళ్ లోఔ యువ రాణవి, ఫలి చఔయవరిత ప్రమ
దతు పుతిఱఔవు, కుస్తభ కోభలివి, సాటి లేన్న సౌందయమ రాశవి. న్న పేరభకు పాత్మ
ఱ డ నగుట నా ఄదృషటమే. కాన్న....’’

‘‘ఉాఁ...! ఄయితే ఄబమంతయ మేమి రభూ?’’

‘‘ఆటిక్ష నా హృదమ పీఠమన ఆరువురు భాభలు ఄధివశంచి వునానరు. న్నవు మూడవ సాథనమను కోరుచునానవు....’’

‘‘దీన్న కింత చింతయే? స్త క్షతిఱమ రాకుమారుడు నలుగురు ఔనమలను వివాహమాడ వచుేనన్న శాసుళమ చెబుత్మననది. మూడవ
సాథనమ నా కొసంగినను నాలావ సాథనమ కాళీ గానే ఈననది ఖద్వ’’ ఄంటూ నవిాంది.

‘‘ఄయోమ! నా సంఔటమ న్నకు ఄయథమ గాకుననది.’’

‘‘నాకు ఄయథభైనది రభూ. ఇ చెయ వాసమ తొలగి పాతాళ్మ నుండ భూ లోఔమ చ్చరుట ఎట్లలన్న ఖదూ మీ చింత? నేను మీ
చెంత నుండ అ చింత మీక్షల. మీరు సభభతించిన చాలును. ఇ క్షణమే మిమభ భూ లోఔమనకు గొన్న పోఖలను. ఆఔ మీరే నా
పా
ర ణమ మీతో వచెేదను’’ ఄంది భణ మేకల.

అభ దృఢ సంఔలం విన్న`

విభా
ర ంతి చెంద్వడు ధనుంజయుడు.

‘‘దేవీ! ఆది దధతి మనుకోను. న్నను ంచి దద జేసిన అ పుణమ దంత్మలకు మాట మాతఱభైనా చెకుండా నా వెంట వచుేట
సరి కాదు. అ ైన న్నను గొన్న పోయిన నేను భహా ఫలి ఎదుట న్నజమ ఖనే దోషినగుదును. అలోచింపుమ’’ ఄనానడు సాలోచనగా.

‘‘ఄవును. కాన్న భనకు వేరు మాయాభమమది? మిమ దోషిగా చూస్త
ు నన జనకుడు నను మీకిచిే వివాహమ జేయునా? వేరే
వరున్నతో వివాహమ జేయు న్నశేయింత్మరు. పా
ర ణమ విడుత్మను గాన్న ఄందుకు ఄంగ్రఔరిం జాల. ప్భభట ఎట్లలనో వారికి
నచేజపుకొన వచుేను. రస్త
ు తమ భనమ భూ లోఔమనకు వెళ్ళళ పోవుటయే ఆందుకు రిషాుయమ’’ ఄంది భణ మేకల.
భాయంగా న్నటూ
ట రాేడు ధనుంజయుడు.

‘‘న్నవు పొయఫడుచునానవు దేవీ. న్నకు చాలా విషమమలు తెలిమవు. బద్వ
ర దేవి విషమంగా నాకు ఎలాంటి సభసామ లేదు. కాన్న
నాఖ లోఔ యువ రాణ ఈలూచీశారి నను వలచి నా చెంతకు వచుేటతో నాఖ రాజుకి శత్మ
ఱ వునైతి. ఆపుడు న్నను గొన్న పోయి
భహాఫలితో కూడ వెైయమ తెచుేకొనుట భనకు క్షాభమా?’’ ఄంటూ తన జనకుడు ధయభతేజున్నకి ఏయడన పుటట వణరమ
మానుటకు దివమ నాఖ భణ కోసం ఫమలు దేరిన మొదలు జరిగిందంతా భణ మేకలకు వివరించాడు ధనుంజయుడు.

ఄంతా విన్న బేలగా చూసింది భణ మేకల.

‘‘ఄట్లలయిన భన సభసమకు రిషాుయమ ఏమి రభూ? ఇ ఎన్నమిది జామల సభమమన భూలోఔమ చ్చరుట ఎట్లల?
ఖడువు ద్వటిన అభయణ్యంతమ చెయసాల వాసమ ఖద్వ’’ ఄంది రుదద ఔంఠంతో.

‘‘అ బమమ న్నకు వలదు హృదయేశారి. ఄలాగున జరుఖదు. అ మాధవుడు ఆట నుండ వెడలుటకు ఏదో మాయామ నాకు
చూఔ పోడు. న్నవు మాతఱమ ఆచటనే ఈండవలె. న్నయబమమఖ న్న భనస్తలో మాట న్న తలిాదండు
ర లకు చెవలె. వారు
ఄంగ్రఔరించినను న్నరాఔరించినను వారికి తెలిమ రుేట న్న ధయభమ.

ఇ లోల నేను భూ లోఔమన నా బాధమతలు మగించిన ప్భభట న్న కొయకు ఇ పాతాళ్ లోఔమనకు భయలి వత్మ
ు ను. ఄపుడు
నేనే మీ దదలతో మాటా
ా డ ప్ంచి న్నను చ్చటట ఖలను. నా మాట నమభ. న్నను కూడా నా వెంట యత్న గిరికి చ్చరిన ప్భభట మీ
మవురునూ క్ష సారి రిణమ మాడద. న్నవు దుఖ్ఖిం న్న లేదు.’’ ఄంటూ లాలనగా ఔన్ననరు త్మడచాడు.

ధనుంజయున్న విశాలభగు ఛాత్మన్న కౌగిలించుకున్న చాలా స్తపు మౌనంగా ఈండ పోయింది భణ మేకల. అభ ఔన్ననరు ఄతడ
ఛాత్మన్న తడుపు త్తనే వుంది. ఔరి భబుఫలా దటటంగా పొడవుగా త్మభభద యఔులా
ా వుండ స్తఖంధ బరితంగా వునన న్నడు పాటి
అభ క్షశాలను సవరిసూ
ు ఄనునయించాడు ధనుంజయుడు. అభ ఔననరువాలు ఎద భారాలు చాత్మన్న ఄదిమేస్త
ు ంటే
ధనుంజయున్న వలపు కోటలో ఄలజడ.

మదమాయ అభ మఖాయవింద్వన్నన తన వెైపు తిపుకొన్న ఔన్ననరు త్మడచాడు. ఄంతే` ఔు సారిగా మీదకు ఎఖ బా
ర కి ఄతన్న
ఄధరాలను చుంభించింది. అభ స్తందయ దేహం ఄతడ కౌగిట ఫంధీ ఄయింది. తొలి కౌగిలి స్తఖాన్నన మదు
ద మాధురామన్నన
ఄనుబవిసూ
ు కాస్తపు సయాం భరిే పోయారు.

‘‘దేవీ...’’ ప్లిచాడు.

‘‘ఉాఁ...’’ ఄంది.

‘‘న్నవు వచిే సభమమ ఖడచినది. ఆఔ న్నవు ఄంతఃపుయమన న్న భందియమన క్షగుట భంచిది. ఎవయైనా ఖభన్నంచిన ఆపుడే
భన గుట్ల
ట యట్ల
ట కాఖలదు’’ ఄంటూ గురు
త చ్చసాడు.

ఆషటం లేకునాన భణమేకలకు`

ఫమలు
ా దేయఔ త లేదు.

అభను సాఖనంపుటకు భందియ ద్వాయం వయకు వచాేడు ధనుంజయుడు. ఖడ ద్వటఔ మందే గిరుకుున వచిే భరోసారి
ధనుంజయున్న గాఢంగా కౌగిలించుకున్న ఄధయ చుంఫనాందించింది భణ మేకల.

‘‘నను భరువరు ఖద్వ. మీ కోసం ఎదురు తెనునలు చూసూ
ు నే వుంటాను’’ ఄంది.

భరో సారి ధనుంజయుడు మాట ఆచాేఔ`

ఄతడన్న వదిలి పోలేఔ పోత్త`

వడ వడగా ఄంతఃపుయం వెైపు వెళ్ళళ పోయింది భణ మేకల. ధనుంజయుడు వెనకిు వచిే కూచునానడు. భణ మేకల
న్నషుళమించటం ఖభన్నంచాఔ కావలి రాక్షస బట్లలు నలుగురూ వచిే తిరిగి ఫమట కాలా కూచునానరు.

ధనుంజయుడ భనస్త చంచలంగా వుంది. డుకునాన న్నదర టేటట్ల
ట లేదు. తిరిగి భరి కొంత భధియ స్తవించి డుకునానడు.
తన్నఔుడ నుండ ఫమటకు పోవడాన్నకి తనుకునన క్ష ఔ మాయాం తన మిత్మ
ఱ డైన మకు
ా డు. కాన్న ఎంత అలోచించినా ఄతన్నన
ప్లిచ్చందుకు ఄతడ పేరు గురు
త కు రావటం లేదు. ఎడ తెఖన్న అలోచనల భధమ ఎపుడు న్నదర టిటందో అ ైన ధనుంజయున్నకి
గురు
త లేదు.

************************************

అ రాతిఱ`

మాధవ సాామి అహాానం మేయకు, అ సద్వ శవున్న అశ్రస్తసలతో బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు గుటట మీది శవాలమ భండంలో తల
ద్వచుకునానరు...

అ రాతిఱ కుంబ వృషిటగా అయంబభైన వాన యండు రాత్మ
ఱ లు యండు ఖళ్ళళ విడవ కుండా కురుసూ
ు నే వుంది. వాగులు వంఔలు
ఏఔభపోయాయి. చిటటటవీ పా
ర ంతభంతా జల భమభై పోయింది. ఄశాాలతో సహా భూతం గృతాచితో బాట్ల బద్వ
ర దేవి,
ఈలూచీశారి లిరువురూ భండం లోనే శవ ఖణ్యలకు ఄతిధులుగా ఏ లోట్ల లేకుండా ఈండపోయారు. వారు ధనుంజయున్న రాఔ
కోసం క్షణ మొఔ యుఖంగా ఎదురు చూస్త
ు నానరు.

ఆలా ఈండగా`

అ రోజు వెదుకుత్త వెళ్ళళన భూతం గృతాచికి నలాటి ఄశాాలు, నలాటి యధమ మాతఱం ఔన్నంచాయి. న్నజాన్నకి సయ రూంలో
నాఖ లోఔం నుంచి వచిేన వాళ్ళంతా ఄఔుడే వునానరు. అ విధంగా వఔయ దంత్మన్న ఫృందం కొండ వాగు ఄవతల దూయంగా దటటభైన
ఄటవీ పా
ర ంతంలో విడసి వునానరు. చీఔటి డన కొదిద స్తటికి పాతాళ్ బిలం నుండ తిరిగి వచిేన వఔయ దంత్మడు చాలా
ఈతాసహంగా వునానడు. బద్వ
ర దేవి, ఈూచీశారిలు శవాలమం వునన కొండ గుటట వదేద

ఈంటాయన్న తెలుస్త. న్నలో న్న

అ రాతిఱక్ష ఈలూచీశారిన్న కూడ నాఖ లోఔం ఎత్మ
ు కు పోవాలన్న తన ఫృంద్వన్నన ఫమలుదేయ దీసి కాఖడాలతో కాలి నడఔన సాగాడు.

వఔయ దంత్మడు ధనుంజయున్న ఄదృశమం చ్చమటం లోనే తొందయ డా
ా డన్న చెపాలి. అ తొందయలో ఘోయభైన తపు చ్చసాడు. ఔ
తపు భరిన్నన తప్ద్వలకు ద్వరి త్మస్త
ు ంది. నాఖ రాజు అనతి వేరు వఔయ దంత్మడు చ్చసింది వేరు. ధనుంజమ ఫృందం ఏదో ఔ
చోట రాతిఱకి భజలీ చ్చసినపుడు ఄంతా గాఢ న్నదరలో వుండగా ధనుంజయున్న పాతాళ్ లోకాన వదిలి యభభనానడు. తెలా వారి బద్వ
ర
దేవి, ఈలూచీశారిలకు ధనుంజయుడు ఏభయామడో ఄంత్మ చిఔు కూడదన్న ఄపుడు న్నరాశలో ఈలూచీశారి తభ నాఖ లోకాన్నకి
తిరిగి వస్త
ు ందన్న నాఖ రాజు ఈదేదశం.
కాన్న ఄత్మమతాసహం చూప్న వఔయ దంత్మడు నాఖ రాజు అనతిన్న కాదన్న, టట ఖలే శవ సన్ననధి నుండ ధనుంజయున్న
ఄహరించటంతో అ న్న చ్చసింది వక్య దంత్మడన్న బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు తెలిసి పోయింది. ఆఔ ఄదే ఔయభంలో అ రాతిఱక్ష
ఈలూచీశారిన్న కూడ ఎత్మ
ు కు పోతే వచిేన న్న మగుస్త
ు ందన్న, పాతాళ్ం నుండ తిరిగి వసూ
ు నే తన నాఖ దండుతో దివిట్టల
కాంతిలో అలయాన్నకి ఫమలు దేరాడు. కాన్న కొండ వాగును చ్చయఔ మందే నందీశారున్న యంకులు, శునఔ రూం లోన్న బైయవున్న
ఄరుపులు నాఖ దండున్న ఔంగారు టిట వారి రమతానన్నన బంఖ రిచాయి. అ ైన కుండ పోత వయాం, ను గాలి అయంబం
గావటంతో పొంగి పొరు
ా త్మనన వాగును ద్వటే సాహసం చ్చమ లేఔ పోయారు. తిరిగి సయ రూపాలు ధరించి పొదలు, బొరిమలు,
కొండ రాళ్ళ గుళ్ళలో తల ద్వచుకునానరు.

మూడవ దినమ వయామ తెరిప్చిే సూరుమడు ఔన్నంచినా, వాగులు వంఔలు పొంగి పొరు
ా త్త ఄటవీ పా
ర ంతం జల భమం గానే
వుంది. ఄవతల శవ నాఖ పుయం జన జీవనం ఄసు వమసథభైంది. ఉరు సఖం జల భమం గావటంతో ఄనేఔ ఖృహాలు కూలి
పోయాయి.
ఖటి వేళ్ నాఖ లోఔ వాస్తలు`

ఫహయంఖంగా తియఖ లేరు.

మానవ రూంలో సంచరించినా ఖరుడ కు
ా లు వారిన్న సి ఖటేటసాుయి. వేటాడ చంప్ తినేసాుయి. తభ భంతఱ శకు
త లేవీ అ కు
ా ల
మీద న్న చ్చమవు కాఫటిట ఏం చ్చసినా రాతిఱ వేళ్ళ చ్చయాలి. ఈలూచీశారిన్న ఄహరించ్చందుకు వాళ్ళంతా ఄదను కోసం ఎదురు
చూడ సాగారు. అ ఄవకాశం నాలుఖవ రోజు తెలా వారు జామన ఔలిసి వచిేంది వాళ్ళకు.

***********************************

ఫలి చఔయవరిత ఆచిేన ఎన్నమిది జామల ఖడువు సభమం ఖడచి పోయింది. ఄది ఖలు రాతిఱకి బేధం లేన్న చీఔటి రాజమం గాఫటిట
జామలిన సూచిసూ
ు రతి జామకి ఔ సారి కోట ైభాఖం నుండ నగారా మో
ల గుత్మంది. అ భేరీ నాదం పాతాళ్ నఖయ భంతటా
విన్నస్త
ు ంది.
ధనుంజయుడు న్నదర లేచినటి నుండ` త్మవా
ర తి త్మవరంగా అలోచిసూ
ు నే వునానడు.

తనను ఇ వితుయ రిసిథత్మల నుండ కాపాడ ఖల సభరు
థ డు ఏకైఔ మిత్మ
ఱ డు మకు
ా డు. కాన్న భసిుషుం వేడకిు పోతోంది గాన్న
ఎంతగా తయచి అలోచించినా ఄతడ పేరు గురు
త కు రావటం లేదు. లేచి జల ధాయలో సాననం చ్చసి తిరిగి ఄవే దుస్త
ు లు ధరించాడు.
కాసు ఄలసట నభభదించింది.

ఄంతలో రాక్షస బట్లలు ది భంది రానే వచాేరు. ఆను సంకళ్ళతో తిరిగి ధనుంజయున్న

ఫంధించారు. అభయణ్యంతం చెయ వాసం తదన్న ధనుంజయున్న రిహాసంగా చూడ సాగారు. విడది ఖృహం నుండ ఫమటకు
నడప్ంచారు.
ఄంతఃపుయ ఖవాక్షం నుండ తిరిగి ఫంధిత్మడైన ధనుంజయున్న వీకిాసూ
ు దుఖ్ఖిత్మ రాలెై ఔన్ననరు విడచింది యువ రాణ భణ మేకల.
బట్లలు వెంట భాయంగా నడుస్త
ు నన ధనుంజయున్న వేదనతో చూస్త
ు ండ పోయింది.

విడది ఖృహం ఄంతఃపుయం ఈద్వమన వనాన్నన అనుకునే వుంది. కాన్న చెయసాల ఄలా కాదు. కోట వెనఔ తట్ల
ట న భరు భూమిలో విడగా
న్నరిభంచిన స్తవిశాలభైన రాతి ఔటటడం ఄది. రవేశ ద్వాయం నుండ పొడవుగా ఆరు వంఔలా రాతి సుంభాలు వునానయి. వాటికి ఄట్ల
యిట్ల ఈకుు వూచతో కూడన ఄనేఔ ఔటఔటాల ఖదులునానయి. ఖది వెనఔ దృఢభైన వూచలతో కూడన కిటిక్ర వెనఔ నుండ భరు
భూమి మీదుగా ఎపుడూ శ్రతల గాలులు వీసూ
ు ంటాయి.

ఄఔుడ

భరో

చ్చమ ఫడ లేదు.

విశ్వషం కూడ ఖభన్నంచాడు ధనుంజయుడు. అ రాతి ఔటటడంలో ఎఔుడా కాంత్మలు చిందే భణులు న్నకిాుం
చీఔటాను పొగొటేటందుకు సుంభాలకు తగిలించిన కాఖడాలు సద్వ భండుత్తంటాయి. ఄఔుడ కొన్నన ఖదులో
ా

ఫంధీలునానరు. వాళ్ళలో కొందరు రాక్షస్తలు మిగిలిన వాయవరో తెలీదు. కాన్న చాలా ఖదులు కాళీగానే వునానయి.

అ చెయసాలకు ఔ రాక్షసాంఖన ఄధికారిణ గావటం విశ్వషం. రవేశ ద్వాయం ఔునే అభ ఄధికారిఔ కారామలమం వుంది. ధనుంజయున్న
త్మస్తకొచిేన సభయాన్నకి అభ ఄచట లేదు. గొన్న వచిేన రాజ బట్లలు ధనుంజయున్న చెయ సాల బట్లలకు వగించి వివరాలు
చెప్ వెళ్ళళ పోయారు. చెయసాల రాక్షస బట్లలు ధనుంజయున్న ఔ ఖది లోకి నటిట తలుపులు మూసారు. లోన ఎత్మ
ు గా వునన ఔ
తినన మీద నడుం వాలాేడు ధనుంజయుడు. అలోచనలో
ా సభమం తెలీ లేదు. చాలా స్తటి తరాాత చెయ సాల ఄధికారిణ
ఄయిన రాక్షస ఔన్మ ఄఔుడ కొచిేంది. ఄశాం దిగి నేరుగా తన కారామలమంలో కూచుంది. ధనుంజయున్న గురించి తెలీగానే
ఄతడన తన మందుకు త్మస్తకు యభభన్న అజా
ు ప్ంచింది.

అ ఄధికాయణ పేరు చితిఱఔ.

తల మీద గుడు ఎత్మ
ు న రిగిన యండు కొమభలను ఫటిట అభ రాక్షస యువతి ఄనుకోవాలి గాన్న చూడా
ా న్నకి ఄందభైన
యువతి లాగే వుంది. వీయ విదమలో
ా అరితేరిన ఔనమ ఄగుట చ్చత అ చెయసాలను న్నయాహంచు బాధమత అభకు వగించఫడంది.
మిగిలిన రాక్షస యువత్మలా
ా వికాయంగా లేద్వభ. ఎపుడూ సైన్నఔ దుస్త
ు లే ధరిస్త
ు ంది. కాన్న సద్వ భధియ స్తవిస్త
ు ంది. నడుంకి యలో
ఔృపాణం చ్చతిలో కొయడాతో సంచరించటం అభ ఄలవాట్ల. యువతి ఄయినా అభను చూస్తు చాలు రాజ బట్లలు కూడ
జంకుతారు. ఄంతకు మందే ధనుంజయున్న గురించి కొంత విన్న వుంది. ఄందుక్ష తక్షణం ఄతడన చూడాలన్న బట్లలిన
ంప్ంచింది. కాన్న వాళ్ళళ రిఔతహసాులతో తిరిగి వచాేరు.

‘‘ఏభైనది? ఫందీ ఎఔుడ?’’ కోంతో ఖదిదంచింది.

‘‘తను రానంట్లనానడమాభ. తనతో మాటా
ా డాంటే మీరు ఄఔుడకి రావాలట’’ ఄనానరు బట్లలు.

అ మాటలకు చితిఱఔ కోంతో భండ డంది. వెంటనే కొయడా ఄందుకున్న విస విసా ధనుంజయున్న ఖది మందుకు వెళ్ళళంది. ఄఔుడ
ఏమి యబస చ్చస్త
ు ందోననన జంకుతో బట్లలు అభ వెంట వెళ్ళ లేదు.

ఖది లోన తిననమీద`

న్నయాక్షమంగా కూచునన ధనుంజయున్న చూడగానే చితిఱఔ కోం ఔు సారిగా అవియై పోయింది. భదన తాం అయంబభైంది.
ధనుంజయున్న రూపు రేఖా విలాసాలకు, రాజసాన్నకి మగు
ధ రాలవుత్త తాళ్ం త్మసి ఖది లోకి నడచింది. తన డాంబికాన్నన వదులు
కోకుండా` ‘‘ఏమి న్న ధైయమం? ఆచట న్నవు ఫందీవన్న భరిచితివా? నా సభక్షమనకు యభభన్న ఔబుయంప్న రానంటివట? ఄంత
తెంరి తనమా?’’ ఄంటూ ఖదిదంచింది.

‘‘న్న నాభ ధ్యమమేమి?’’ అభ మాటలిన టిటంచు కోకుండా సూటిగా చూసూ
ు రశనంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘చితిఱఔ’’ చెప్ంది.

‘‘రాక్షస యువతివా?’’

‘‘రాక్షస ఔనమను.’’

‘‘ఆచట సీుళలు కూడ సైనమమన న్న చ్చత్మరా?’’

‘‘ఄవును. ఄనేఔ భంది యువత్మలు సైనమంలో విధులు న్నయాహస్త
ు ంటారు’’

గొలుస్త శఫధం చ్చస్త
ు ండగా`

తినన దిగి న్నలఫడా
ా డు ధనుంజయుడు.

‘‘చూడు చితిఱకా. స్తవ గొనుటే గాన్న స్తవించు ఄలవాట్ల లేన్న స్తక్షతిఱమ వంశం మాది. నను ఎవరూ శాసిం జాలరు. న్నవు నా
మందు ఄధికాయ దయమ చూ కుండుట భంచిది. వెళ్ళళమ’’ ఄనానడు.

చితిఱఔ భందహాసం చ్చసింది. అభ ఎద భారాలు బిగువెై ఔంచుఔం ప్ట ప్ట లాడంది. ఔళ్ళలో యువానపు భరుపు భరిసింది.

‘‘అహాాఁ! నరుడవెైన నేమి. అ ఄనంగున్న తప్ంచు స్తందయ పురుషుండవు. జూడగానే నా భనస్తన భరులు రేప్ కాభ పీడత్మ రాలిన్న
జేసినావే..., ఏ దేశ రాకుమారుండవు?’’ ఄంది చితిఱఔ.

‘‘ఄది న్నకు ఄవసయమా?’’ ఖంభీయంగా ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄవసయమే ఖద్వ... నా భది దోచిన వాడవి. ఎలాగూ యిచట న్నకు చెయ వాసమ తదు. నను వివాహమ చ్చస్తకొనుమ. ఇ
చెయ వాసమ తప్ంచి న్నను మా ఖృహమనకు గొన్న పోదును. భనమ స్తయత క్రయడ దేలి మవాన భధురామన్నన చవి చూడ
వచుేను.’’
ధనుంజయుడు చితిఱఔ మాటలకు చిననగా నవాాడు.

‘‘ఄసంబవమ చితిఱకా... జయఖన్న వాటికి అశ డకుమ. న్నవు రాక్షస ఔనమవు, నేను మానవుడను...’’

‘‘ఄయిన నేమి?’’ ఄంటూ ఄతడ మాటలకు ఄడు
ా వచిేంది చితిఱఔ.

‘‘సద్వఫళహభణుడు, ఫరహభ మానస పుత్మ
ఱ డగు పులసుమ ఫరహభ తన కుమారున్నకి మా రాక్షస ఔనమ

కైఔసి న్నచిే వివాహమ చ్చమ

లేద్వ? అ దంత్మలు రావణ ఫరహభకు జనభ న్నమ లేద్వ? ఄంత దేన్నకి, పాండవ దిాత్మయుడు భీభ స్తనుడు మా రాక్షస ఔనమ
హడంఫను వివాహ మాడ గటోతుచున్నకి జనభ న్నమ లేద్వ? న్నవు ననున వరించుట లో తపే మననది? నా పొందు న్నకు విందు
స్తమా’’ ఄంటూ నవిాంది.
‘‘చితిఱకా... భనకు పొసఖదు. న్న కోరిఔ త్మయన్నది. ఆఔ న్నవు వెళ్ళ వచుేను’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

అభ వెళ్ళ లేదు.

చిననగా ఄతడ మందు కొచిే న్నల ఫడంది.

భుజాల మీద చ్చత్మ లేసి కుడ కాలు లేప్ ఄతడ నడుంన్న చుటేటసూ
ు హత్మ
ు కొన్న ఔళ్ళ లోకి అఔలిగా చూసింది.

‘‘వివాహమన కిచే లేకునన ఏమామ. ఔ రి నా కోరిఔ త్మరుేమ. నా కాభ ద్వహమను పోదోరలుమ. న్నను గాంచ ఖనే నా
ఎదలో యగిలిన మవాన చిచుేను చలా
ా రుేమ. న్న బిగి కౌగిట సాయామను తలప్ంచుమ. ఄది చాలును’’ ఄంటూ తన ఎద
భారాలను ధనుంజయున్న ఛాత్మకి ఄది మేసూ
ు కౌగిలి బిగించి ఄధయ చుంఫనాన్నకి తల డంది.

ఄదిరి డుత్త ధనుంజయుడు ఔు తోపులో చితిఱఔను వెనకిు నటేటసాడు. అ విస్తరుకు చితిఱఔ త్తలుత్త వెళ్ళళ గుభభం మందు
డంది. ఄంతే`

న్నపులు కురిస్త ఔళ్ళతో భుజంఖంలా చివుాన లేచి న్నలఫడంది చితిఱఔ` ‘‘ఏమిరా మానవా...

కోరి వచిేతినన్న ఆంత

చులఔనా? నా కోరిఔ తియసురించి నను ఄవమాన్నంచి ఘోయ తప్దమ జేసినావు. నా కోరిఔ త్మయేకునన ఆపుడే న్నను
సంహరించెద’’ ఄంటూ ఫదిరించింది.

‘‘అహాాఁ! చం ఖలవేమో రమతినంచు చూడమ’’ ఄనానడు ధయహాసంతో ధనుంజయుడు.

‘‘నరుడవి... మానవుడవి న్నకింత ఄహంకాయమ, తల పొఖరు న్నకి రాదు. నను తియసురించి నందుకు ై లోఔమన చింతించెదవు
గాఔ. నయ మాంస బక్షణ జేసి చాలా దినమ లామ. న్నను జంప్ న్న యఔత మాంసమలతో వింద్వయగించెద. అ విధమగా న్నను నాలో
ఐఔమమ గావించెద’’ ఄంటూ సరు
ా న్నన దూసి రాక్షస ఫలంతో ధనుంజయున్న తల నయఔడాన్నకి వేఖంగా మీదకు వచ్చేసింది.
య న కడా

ధనుంజయుడు అభ కడా రహరాన్నన తన చ్చతి గొలుస్తలతో తిప్కొటిట ఄదే వేఖంతో ఫలంగా అభ మకం మీద కొటా
ట డు.
గొలుస్తల దఫఫకు దిభభ తిరిగి గింగిరాలు తిరుగుత్త పోయి గుభభంలో డంది.

‘‘సీుళల, బాలల, వృదు
ధ లిన హంసిం రాదు, చం రాదను న్నమభమ ఖల వాడన్న గాఫటిట ఫరతికి పోయావ్. ఆఔనయినా న్న
ఄహంకాయమ విడచి అవలకు పొమభ’’ ఄంటూ హెచేరించాడు.

అభకు వెళ్ళళ ఈదేదశం లేదు.

చివుాన లేచి రౌదరంగా చూసింది.

‘‘ననేన కొటిటన న్న అఖడాన్నకి శక్ష తదు. చావు తదు’’ ఄంటూ దదగా ఄరిచి తన రాక్షస సిఫఫందిన్న ప్లిచింది. ఄఔుడ ఏం

జరిగిందో ఄయథం గాఔ పోయినా ఇటలు, ఫళ్ళళల వంటి తభ మాయణ్యయుధాలిన ఎకుు టిట బిల బిలా రుగు లెత్మ
ు కొచ్చే సారు
ఆయవెై భంది రాక్షస బట్లలు. చితిఱఔ లేచి న్నల ఫడ ఔృయంగా చూసింది.‘‘ఆఔ న్నకు చావు తదురా నరుడా. స్తక్షతిఱయుడవు ఖద్వ.
న్న యఔత మాంసమ ఫహు రుచి ఔయ మఖ ఈండును’’ ఄంటూ తన బట్లలిన చూసింది.అభ మాటలకు ఈలికి డా
ా డు
ధనుంజయుడు.

‘‘రుచి... రుచి ఔయ మఖ... తన మిత్మ
ఱ డు మకు
ా న్న పేరు ఆలాంటిదే ఖద్వ... ఄవును... రుచికుడు’’ అహా మితఱమా గురు
త వచిేనది.
న్న పేరు గురు
త కొచిేనది’’ ఄనుకుంటూ అనంద డ పోయాడు. ఇ లోల`

‘‘ఇ నరుడన ఔౄయంగా వధించండ’’ ఄంటూ తన బట్లలకు అజా
ు ప్ంచింది చితిఱఔ. ‘‘ఇ దినమన నయ మాంస బక్షణతో
వింద్వయగించెదమ గాఔ. పొఖరు తేలిన వీడ మాంసమ ఄమిత రుచి ఔయమఖ వుండును. ఉాఁ... చంండ’’ ఄనరిచి అజా
ు ప్ంచింది
బట్లలకు.

తన మీద కొస్త
ు నన రాక్షస బట్లలిన ఄట్ల యిట్ల బాది చెదయ గొడుత్త చితిఱఔను చూసాడు ధనుంజయుడు` ‘‘చితిఱకా! నాకు
శత్మ
ఱ వుగా మారినను భహోకాయమే జేసినావు. ఔృతజుుడను...’’ ఄంటూ ైకి చూసి` ‘‘హ మక్ష రమఖా... మితఱమా రుచికా...
ఎఔుడునానవయామ. బిరాన వచిే నాక్ర పాతాళ్ చెయ వాసమ తప్ంచి భూ లోఔమ చ్చరుేమ’’ ఄంటూ బిఖాయగా ఄరిచాడు.

ఄంతే`

దద భరుపు భరిసింది.

ఔనులు మిరుమిట్ల
ా గొలిపే అ కాంతిన్న చూడ లేఔ వెరియ క్షఔలు వేసూ
ు విరుచుకు డ పోయారు రాక్షస బట్లలు. రాక్షస ఔనమ చితిఱఔ
బమంతో గ్గడలకు దిగి ఔళ్ళళ ఖటిటగా మూస్తకుంది. అ భరుపుల వెంఫడే ఄఔుడ రతమక్షభయామడు మకు
ా డు రుచికుడు.

‘‘అహాాఁ! మితా
ఱ మా. ఎన్నన దినమలకు నేను గురుత్మకు వచిేతిన్న. మికిులి అనందమఖ నుననది.’’ ఄంటూ వచిే ధనుంజయున్న
కౌగిలించుకునానడు. ఄపుడే ఄతడ సంకళ్ళను చూసి అశేయమ చకిత్మ డయామడు. ఄఔుడ బట్లలను కారా గారాన్నన చూసి
కోపోదు
ర కు
త డయామడు.

‘‘ఏమిది... ఏమి చూస్త
ు ంటి? భహా వీరుడవి. న్నను సంకళ్ళతో ఫంధించిన శత్మ
ఱ వు లెవరు? ఄసలు ఇ పాతాళ్ లోఔమనకు, ఇ
కారాగాయమనకు ఎట్లల వచిేతివి?’’ ఄన్న రశనసూ
ు తృటిలో ధనుంజయున్న సంకళ్ళను ఖడా పోచలను తెఱంచినట్ల
ట తెఱంచి ఄవతల
డేసాడు.

‘‘ఄదంతయూ ప్భభట వివరించెద గాన్న మితఱమా. మందు నను భూ లోఔమన భతసమ దేశ భందలి శవ నాఖ పుయమన ఖల
గుటట మీది శవాలమమనకు చ్చరుేమ’’ ఄంటూ ఄరిథంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ఄది ఎంత న్న మితఱమా. కాన్న న్నన్నన తెయంగున ఫంధించిన వారికి బుదిధ చె వలె ఖద్వ’’ ఄంటూ ఖది లోకి వెళ్ళళ వెనఔ గ్గడను
ఫలంగా తనానడు. ఄంతే` అ రాతి గ్గడ త్మనాత్మనఔలుగా గిలి పోయి ఄవతల ఎడారి లోకి మాయాం ఏయడంది.

‘‘యమభ మితఱమా. కొదిద స్తపు ఄలా న్నల ఫడ చూడుమ.’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న ఫమటికి ంప్ంచి లోలి కళ్ళళడు. ఄటిక్ష
చితిఱఔతో సహా రాక్షస బటలు పా
ర ణ బమంతో చెయ సాల మక ద్వాయం వెైపు రుగతా
ు రు. రుచికుడు మిగిలిన ఖదుల తలుపు
ఖల గొటిట ఫంధీలను ఫమటకు తరిమాడు. ప్భభట తన శరీరాన్నన ఄనూహమంగా ంచ్చసూ
ు కారా గాయం ై ఔపును ఫలంగా
మోదటంతో అ భాఖం ప్డుగు పాట్లకు గుయైనట్ల
ట గా కియ కియ లాడుత్త కూలి పోయింది.

చితిఱఔతో సహా ఄచటి కావలి బట్లలు ఫంధీలు హాహాకారాలు చ్చసూ
ు దూయంగా రుగులెతా
ు రు. బమ భా
ర ంత్మలెై చూడ సాగారు.
కొండలా ంచిన తన భారీ శరీయంతో కారాగాయపు దృఢభైన రాతి ఔటటడాన్నన కాళ్ళతో తన్నన చ్చత్మలతో ఔలించి కూలేేసాడు
రుచికుడు. చూస్త
ు ండ గానే ఔటటడం మొతుం రాళ్ళ కుగా మారి తఖలఫడ పోసాగింది.

రాక్షస ఔనమ చితిఱఔ వూహంచన్న రిణ్యభం యిది. అభ ఔళ్ళలో ఔన్ననరు కాదు, నత్మ
ు రు రవహస్ుంది. ఆంత ఘోయం జరుగుత్మందన్న
ఏమాతఱం తెలిసినా నరుడన్న చులఔనగా చూసి ధనుంజయున్న టా ఄలా ఄనుచితంగా రవరితంచ్చది కాదేమో.

న్న పూరిత కాగానే తన శరీరాన్నన సాధాయణ సిథతికి తగిాంచు కుంటూ ధనుంజయున్న మందుకొచాేడు రుచికుడు. ‘మితఱమా! ఇ
పాతాళ్ వాస్తలు న్నకు నయప్న ఄరాధమకు ఇ శక్ష చాలనుకొందును. ఆఔ యమభ. తృటిలో భూ లోఔమన న్నవు కోరిన చోట్లకి
న్నను చ్చయేఖలను’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న ఎతిు తన భుజాల మీద కూచోఫట్ల
ట కునానడు. ధనుంజయున్న ఔళ్ళ మందు యువ
రాణ భణ మేకల భదిలింది. ఔ సారి అభను చూడాలనుకునాన వెంటనే అ
ధనుంజయున్నతో సహా గాలో
ా కి ఎగిరాడు. ఄంతే` ఄంతా చూసూ
ు ండ గానే

ఈదేదశాన్నన వియమించుకునానడు. రుచికుడు

క్షణంలో ఄదృశమ భయామడు.

ఇ సంగటన జరుగుత్మనన సభయాన్నకి ఄఔుడ తన రాజ సబలో ఫలి చఔయవరిత కొలువు త్మరి వునానడు. ధాంసభైన కారాగాయం
నుండ రుగులెత్మ
ు కొచిేన కావలి బట్లలెైన రాక్షస్తలు సరాసరి సబ లోకి దూస్తకొచ్చేసారు. వసూ
ు నే` ‘‘రభూ... ఘోయం...
విరీతం జరిగి పోయినది’’ ఄనరిచారు.

వంటిన్నండా గాయాలతో తన మందు కొచిేన కారాగాయ కావలి బట్లలిన చూడగానే అశేయమ డుత్త చట్ల
ట న సింహాసనం నుండ
లేచి తన ఖద్వయుధాన్నన భుజాన వేస్తకుంటూ ఈగు
య డై చూసాడు ఫలి చఔయవరిత.

‘‘ఏమిరా... ఎవరు మిమభ తరుమకొచిేనది? మీై ద్వడకి తెఖ ఫడన ధూరు
త లెవరు?’’ ఄంటూ హుంఔరించాడు.

‘‘ఎవరూ ద్వడ చ్చమ లేదు. తరుభనూ లేదు రభూ.’’ ఄంటూ ఏం చెపాలో, ఎలా చెపాలో ఄయథం గాఔ తలలు వంచు కునానరు
బట్లలు.

‘‘ఏమీ జరుఖ కుండా మీక్ర గామమలు ఎట్ల ఏయడనవి? ఎందుకు పారి వచిేతిరి?’’ ఖదిదంచాడు.

‘‘క్షమించాలి రభూ. మకు
ా డు రుచికుడు వచిే అ మానవ వీరుడు ధనుంజయున్న ఫంధీన్న చ్చసినందుకు ఄఖయహోదగు
ధ డై ఄందరీన
ఫమటకు తరిమి భన కారాగాయ ఔటటడ సమద్వమం మొతుం ధాంస మొనరిే రాళ్ళ కుల జేసి తగుల ఫటిటనాడు. ప్భభట
ఫంధనాలు తొలగించి ధనుంజయున్న భుజాల మీద కూచో ఫట్ల
ట కొన్న భూలోఔం గొన్న పోయాడు’’ ఄంటూ తడ ఫడుత్త
వివరించాడు ఔ బట్లడు.
ఆది జరుగుత్మనన సభమంలో యువ రాణ భణ మేకల రాణ వాసపు సీుళల నడుభ ైన యద్వల వెనఔనే వుంది. బట్లలు
తెచిేన వయతమానం వింటూనే ఖ్ఖనునరాలయింది. ధనుంజయుడు భూ లోఔం వెళ్ళళ పోయాడన్న తెలీగానే సయాం పోగొట్ల
ట కుననట్ల
ట
బాధా తు హృదమంతో దుకిం ఄతి శయింగా ‘‘హాాఁ.. ప్రమ సఖా! నను వదిలి పోతివా’’ ఄంటూ ఔు సారిగా తెలివి తప్ అ
స్తకుమారి సొభభసిలిా పోయింది. ద్వంతో ఏం జరిగిందీ ఄయథం గాఔ రాణ వాసపు

సీుళలంతా భణ మేకలను చుట్ల
ట మటేటసారు.

ఄనూహమంగా ఖందయ గ్గళ్ రిసిథతి ఏయడందఔుడ. ఇ విషమం సబ లోన్న ఫలి చఔయవరితకి తెలీదు. బట్లలు తెచిేన వయతమానం విన్న
విభా
ర ంతి చెంద్వడు.

‘‘ఏమిరా! భతి చెడనద్వ? పొయఫడతిరా? రుచికుడేమి వచుేటేమి? ఄతగాడు శా వశాన ఄగిన సయమగా మారి నాఖ
లోఔమన బృత్మమడగా డ వుననట్లల వింటిమి!’’ ఄన్న ఖదిదంచాడు.

ఄంత వయకూ మౌనంగా వునన రాక్షస గురువు శుకాయ చారుమల వారు ఄపుడు ఔలించు కొంటూ` ‘‘భహా ఫలి! ఄదంతయును
ఖతమ. ఇ ధనుంజయున్న మూలమన శా విమకిత పొందిన రుచికుడు ధనుంజయున్న మిత్మ
ఱ డైనాడు’’ ఄనానడు.

‘‘ఄవును రభూ. మితఱమా రుచికా ఄంటూ ప్లవ గానే రుచికుడు ధనుంజయున్న ఎదుట రతమక్షభైనాడు. ఄసలీ ఄనయథమనకు
కాయకురాలు మా ఄధికారిణ చితిఱఔ’’ ఄనానడొఔ బట్లడు.

‘‘చితిఱఔ... ఏమి జేసినది?’’ నభభ లేనట్ల
ట రశనంచాడు ఫలి.

‘‘అభ అ మానవున్న మోహంచి ఄనుచితమగా రవరితంచినది. ఄతడు తియసురించ గానే ఄఖయహంచి ఄతడన జంప్ నయ మాంస
బక్షణ చ్చమనంచి ఔతిు దూసినది...’’ ఄంటూ చెయసాలలో చూసింది చూసినట్ల
ట , జరిగింది జరిగినట్ల
ట విశదీఔరించాడా బట్లడు.
అఖయహోదగు
ధ డవుత్మనన ఫలి చఔయవరితన్న శుకాయచారుమడు శాంతిం జేసూ
ు ` ‘‘రభూ! తభకు తెలీదు. యువ రాణ అ నరున్న వలచి
వలప్ంచు కోగా లేన్నది చితిఱఔ ఄతడ టా మోహత్మరాలయి ఄనుచితంగా రవరితంచుటలో వింత యేమననది? ఇ విషమమను
ఔున ఫటిట ఔ రి తభ గారాల దతు పుతిఱఔ యువ రాణ భణ మేకల గురించి అలోచించండ. ధనుంజయుడు భూ లోకాన్నకి
వెళ్ళళ పోయాడన్న తెలీగానే అ బాలిఔ సొభభసిలిానట్లననది. పోయి విచారించిన అభయే చె ఖలదు’’ ఄంటూ సలహా యిచాేడు.

ఆది ఫలికి సరి కొతు విషమమ.

భణ మేకల ధనుంజయున్న వలచినద్వ!

నభభ లేఔ పోత్మనానడు. వెంటనే` ‘‘గురు దేవా! మీరును నాతో రావలె’’ ఄన్న కోరుత్త వెంటనే సబ చాలించి దద దద ఄంఖలతో
భణ మేకల వదదకు ఫమలు దేరాడు. అమన వెంట శుకాయ చారుమలూ ఫమలు దేరారు.

***************************

శవాలమ భండం.

నాలుగ్గ రోజు రాతిఱ సభమం.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు`

గాఢ న్నదరలో వునానరు.

యండు దినాలు కుంబ వృషిటగా కురిసిన వయాం న్నలిచినా మూడో దినమ ఈదయాన్నకి గాన్న వాగులు వంఔలు న్నరు త్మసి మథా సిథతికి
రాలేదు. చిటటడవిలో న్నరు ఆంకి దటటంగా చిేఔ మొలవ నాయంభించింది. ఇలోల ధనుంజయున్న ఄశాం ఖరుడ ఈలూచీశారికి
బాగా భచిేఔ ఄయింది.
మూడో రోజు ఈదమం తన భచేల గుయయం ఢాకిన్న మీద బద్వ
ర దేవి, దనుంజయున్న ఄశాం మీద ఈలూచీశారి ఫమలు దేరి కొండ
దిగారు. బద్వ
ర దేవి చెంత ఈండగా ఖరుడ కు
ా లు ద్వడ చ్చసాుమన్న బమం లేదు. ఄలాగే ఫహయంఖంగా ఖటి వేళ్ నాఖ దండు వస్తు
ఖరుడ కు
ా లు ద్వడ చ్చసి వేటాడేసాుయి గాఫటిట వాళ్ళళ రారు. అ బమం లేదు.

డతలిరువురూ ఄశాాలమీద కొండ వాగు వయకు వెళ్ళళ కాల ఔృతామలు త్మరుేకునానరు. సాననాదికాలు చ్చసి పొడ దుస్త
ు లు
ధరించి తడ దుస్త
ు లిన ప్ండ ఄవి అరే వయకు ఄఔుడ వునానరు. తరాాత తిరిగి అలమ భండపాన్నకి వచ్చేసారు. దైవ సన్ననధిలో
వారికి ఏ లోట్ల లేదు. ధనుంజయున్న రాఔ కోసం క్షణమొఔ యుఖంగా ఎదురు చూసూ
ు అ సద్వ శవున్న, వేణు మాధవున్న పా
ర రిథసూ
ు
న్నషటగా ధామన్నంచసాగారు. ఇలోల`

వాన న్నలిచి పోయింది గాఫటిట`

మూడో రోజు రాతేఱ వఔయ దంత్మడ ఫృందం ఈలూచీశారిన్న ఄహరించ్చందుకు ఄయధ రాతిఱ ద్వటాఔ కొండ గుటట ఎకిుంది. కాన్న
భండంలో ఄడుగు టట లేఔ పోయారు. ఄదృశమ రూం లోన్న శవ ఖణ్యలు వాళ్ళన్న కొండ గుటట దిగువకు తరిమి కొటా
ట యి. ఇ
విషమం బద్వ
ర దేవికి గాన్న, ఈలూచీశారికి గాన్న తెలీదు.

వెనకిు వచిేన వఔయ దంత్మడు ఆఔ అ రాతిఱకి రమతానన్నన వియమించుకునానడు. నాలుగ్గ రోజు రాతిఱకి కొతు మారా
ా న్నన
ఎంచుకునానడు.
తామ భండంలో ఄడుగు టట లేరు గాఫటిట యువరాణ ఈలూచీశారినే ఫమటకు యప్ంచటం ఔుటే మాయాం. ఄందుకు తగిన
ఎత్మ
ు ఖడతో నాలుగ్గ రోజున ఄయధ రాతిఱ ద్వటాఔ చిటటడవి గుండా కొండ గుటట దిగువకు చ్చరుకునానరు. చీఔటో
ా చీఔటిగా ఔలిసి పోత్త
నలాటి ఄశాాలు పూన్నేన నలాటి యధమ, నలాటి ఄశాాల మీద నాఖ దండు చీఔటో
ా చడీ చపుడు లేకుండా వచాేరు. ఄయధ రాతిఱ
తరాాత రావటం చ్చత వాళ్ళ గురించి బద్వ
ర దేవికి గాన్న, ఈలూచీశారికి గాన్న తెలీదు. ఆఔ భూతం గృతాచిది మొదు
ద న్నదర. ద్వన్నక్ర
తెలీదు. ఄందరిన్న గుటట దిగువనే వుంచి వఔయదంత్మడు, మాయా శృంగుడు ఆరువురూ సయ రూపాలతో కొండ గుటట ైకి పా
ర కుత్త
వెళ్ళళరు.

ఄటికి తెలావారు జామ అయంబభైంది.

బద్వ
ర దేవి ఈలూచీశారిలు గాఢ న్నదరలో వునానరు. అ సభమంలో ఈననట్ల
ట ండ ధనుంజయున్న గొంత్మ తనను ప్లిచ్చ సరికి ఈలికి
డ ఔళ్ళళ తెరిచింది ఈలూచీశారి.

‘‘హాాఁ..! ప్రమ సఖీ ఈలూచీశారీ. ఎఔుడునానవ్ దేవీ. తాయగా యమభ. గాయాల బాధతో గుటట ఎఔు లేకునానను. బిరాన వచిే
చ్చయి ఄందించవా. రా భనోహరీ... తారితమఖ వచిే నను కాపాడుమ.’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న గొంత్మ న్నదర లోకి విన్నంచింది,
న్నదర లేచాకా విన వచిేంది.

మొదట ఈలూచీశారి క్షమీ ఄయథం కాలేదు. కాన్న అ గొంత్మ తన భనోహరున్నదే. సందేహం లేదు. ఏభైనది? తను పాతాళ్ లోఔం
నుండ వచిేనారా? ఄతడు వచాేడనన అనందంతో అభ ఈకిురి బికిుయవుత్త దుస్త
ు లు సరి చ్చస్తకుంది. న్నడుపాటి తన
కురులను లాగి మడ వేస్తకుంది. ప్రయున్న చూడాలనన అతఱంలో ఔునే న్నదిరస్త
ు నన బద్వ
ర దేవిన్న లేపాలనన అలోచన కూడ
రాలేదు. వేఖంగా భండం దిగి అ చీఔటా లోనే గ్గపుయ ద్వాయం గుండా కొండ వంచకు రుగతిుంది.

న్నజాన్నకి ఄది శత్మ
ఱ వు నానఖభన్న అ క్షణంలో ఖయహంచ లేఔ పోయింది ఈలూచీశారి. మాయా శృంగుడు గుటట వంచన కూచున్న
ఈలూచీశారి ఔయణ పుటాలకు మాతఱం చ్చరేట్ల
ట ధనుంజయున్న గొంత్మను ఄనుఔరించి ప్లిచాడు. ఄతడ తంతఱం పలించింది. కావలి
వునన శవ ఖణ్యలు ఫమటి కొస్త
ు నన ఈలూచీశారిన్న అ లేదు.

‘‘పా
ర ణ సఖా ధనుంజయా. ఆదో వచుే చుంటిన్న’’ ఄనరిచింది.

గుటట వంచ కొచిే ఔళ్ళళ చికిలించి ధనుంజయున్న కోసం గాలిస్త
ు నన ఈలూచీశారి మందు మాయా శృంగుడు రతమక్షభయామడు.
చ్చతిన్న అభ మకం మీద అడంచాడు. ఄంతే`

ఏం జరుగు త్మందో ఄయథభయేమ లోపే`

తృటిలో తెలివి తప్ంది ఈలూచీశారి.

వెనక్ష వచిేన వఔయ దంత్మడు అభను లాగి భుజాన వేస్తకునానడు. తక్షణమే గాలో
ా ఎగురుత్త ఈలూచీశారిన్న గుటట దిగువకు
త్మస్తకు పోయారు. న్నజాన్నకి ఆది శత్మ
ఱ వు నానఖభన్న ఈలూచీశారి ఏమాతఱం మందుగా వూహంచినా తన నాఖ శకితతో మాయా
శృంగుడ రమతానన్నన బంఖ రిచి వాళ్ళ బయతం టిట వుండేది. వెంటనే బద్వ
ర దేవిన్న ప్లిచి ఈండేది. చాలా వేఖంగా జరిగి పోయిన
అ సంగటనలో అభకా ఄవకాశమే లేకుండా పోయింది.

ఆఔుడో భరో విశ్వషం ఏభంటే` భూతం గృతాచికి ఎందుకో భలకువ వచ్చే సరికి ఈలూచీశారి లేచి ఫమటకు పోత్తండటం
ఔన్నంచింది. ఎందుకు వెళ్ళత్మందో ఄయథం గాఔ వెనక్ష తనూ ఫమట కొచిేంది. కాన్న ఄటిక్ష వాళ్ళళ

ఈలూచీశారిన్న

గుటట దిగువకు త్మస్తకు పోత్త ఔన్నంచారు. గాలో
ా ఎగురుత్త తనూ గుటట దిగిన గృతాచికి ఄఔుడ నలాటి యథమ, ఄనేఔ భంది
నాఖ దండు ఄశాకులు ఔన్నంచారు. ఈలూచీశారిన్న యథంలో డుండ జేసి ఄశాాలను ఄదిలించారు. వాళ్ళంతా వెళ్ళా పోత్మనానరు.
వాళ్ళళ చాలా భంది వునానరు. తను వాళ్ళన్న అటం సాధమం కాదన్నప్ంచింది. చూసూ
ు ండ గానే ఄశాాలు చాలా దూయం వెళ్ళళ
పోయాయి.

నాఖ దండును కొంత దూయం వయకు ఄనుసరించిన గృతాచి, యువ రాణన్న కాపాడటం తన ఔు ద్వన్న వలన జరిగే న్న కాదన్న
ఖయహంచింది. ద్వంతో వెళ్ళళనంత వేఖం గానూ భండపాన్నకి తిరిగి వచిే బద్వ
ర దేవి న్న న్నదర లేప్ంది.

బద్వ
ర దేవికి న్నదర భత్మ
ు లో`

మొదట ఏమీ ఄయథం కాలేదు.

చూస్తు ఔున ఈలూచీశారి లేదు.

‘‘ఘోయం జరిగి పోయిందమాభ!’’ ఄంటూ భూతం గృతాచి జరిగింది వివరించ గానే కోపోదేరఔంతో ఄగినశకలా భండ డంది.

‘‘కుతిసత్మలు... సిగు
ా ఎగు
ా లేన్న జడలు, ప్రికిందలు. మోసం చ్చసి ఎంత దూయమ గొన్న పో ఖలరు. ఄసలు ఈలూచీశారి ఫమటి
కందు కళ్ళళనది?’’

వెంటనే న్నదర భత్మ
ు వదిలేలా న్నటిన్న పుకిులించి మక రకాాళ్న గావిసూ
ు ఄడగింది బద్వ
ర దేవి. గృతాచి తను చూసింది
వివరించింది` ‘‘ధనుంజయుల వారి గొంత్మ ఄనుఔరించినట్ల
ా నానయమాభ! పా
ర ణ సఖా... ధనుంజయా... ఆదో వచుేచుంటి’’ ఄన్న

ఄయవటం విన్నప్ంచినది’’ ఄంది.

ఏమి జరిగి వుంట్లందో వూహంచింది బద్వ
ర దేవి. ఏభైనటిక్ర ఆలా జరిగి వుండ కూడదు. తభ భనోహరుడు తిరిగి వస్తు ఏమి
ఫదులు చె వలె? ‘‘వద... అ న్నచులను విడచి టట’’ ఄన్న తరిుంచుకొంటూనే మడ జాయకుండా క్షశాలను ఫంధించి పోరుకు
ఄనుకూభైన దుస్త
ు లిన ధరించి యతో సహా కడా
ా న్నన నడుంకి బిగించింది. తన భచేల గురా
య న్నకి జీను బిగించి ఔున ఄడాంగా
యండు ఫరిసలు, యండు ఇట్టలను ఔటిటంది.

‘‘గృతాచి! భన ధనమ, దుస్త
ు లు, ఆతయ సామాగియ సహా సంచులన్నన ఆచటనే వుననవి. జాఖయతు! ఆచటనే వుండుమ. యువ
రాజా వారు వచిేన జరిగినది భనవి చ్చయుమ. నేను పోయి ఈలూచీశారిన్న విడప్ంచి తెచెేదను’’ ఄంటూ హెచేరించి చెంగున
ఎగిరి జీను మీద కూచుంది.

‘‘నాఖ దండు ఎట్ల మన్నంచిందీ ఖభన్నంచితివా?’’ ఔళ్ళళలు ఄందుకున్న ఄశాాన్నన ఄదిలిసూ
ు ఄడగింది.

‘‘వాళ్ళళ శవ నాఖ పుయం మీదుగా ఄంఖ రాజమం వెైపు పోత్మనానయమాభ’’ ఄంది భూతం గృతాచి.

క్షణం కూడ అలసమం చ్చమకుండా ఄశాాన్నన దూకించింది బద్వ
ర దేవి. భండం దిగి కాలి బాటన గుటట దిగిన ఄశాం ఢాకిన్న
చిటటడవిలో కాలు మోగానే శయ వేఖంతో రుగు అయంభించింది. బద్వ
ర దేవి వీరావేశంతో ఄశాాన్నన దౌడు త్మయిసూ
ు శవ నాఖ పుయం
ద్వట గానే నాఖ దండును ఄనేాషిసూ
ు స్తడ గాలి వేఖంతో దూస్తకు పోసాగింది.

ఇ లోల`

సరిగా
ా బద్వ
ర దేవి వెళ్ళళన కొదిద స్తటిక్ష పాతాళ్ లోఔం నుండ ధనుంజయున్న తెచిేన మకు
ా డు రుచికుడు శవాలమ భండంలో
రతమక్షభై ధనుంజయున్న కియందికి దించాడు. ధనుంజయున్న చూడ గానే భూతం గృతాచికి దుకిం అఖ లేదు. బోరున ఏడేేసింది.
చూస్తు ఄఔుడ బద్వ
ర దేవి లేదు, ఈలూచీశారీ లేదు. తన ఄశాం గురుడ మాతఱం వుంది. మజమాన్నన్న చూడగానే ఄది అనందంతో
దదగా సకిలించి చిందులేసింది.
రిసిథతి చూడగానే`

ఏదో విరీతం జరిగిందన్న`

ధనుంజయున్నకి ఄయథభై పోయింది.

‘‘గృతాచి! ఏమి జరిగినది?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఏమి చెను రభూ! అ నాఖ లోఔ వాస్తలు మోసమ జేసినారు.’’ ఄంటూ దుకిం అపుకున్న జరిగినది చఔ చకా వివరించినది.

‘‘మితఱమా! వాళ్ళళ ఎంత దూయమ పోఖలరు. న్ననున ఄచటిక్ష గ్గన్న పోయేద యమభ!’’ ఄనానడు ఄంతా వింట్లన్న రుచికుడు.

‘‘లేదు మితఱమా! ఆటిక్ష న్నకు ఔడు శయ భ యిచిేతి. బద్వ
ర దేవికి సామమగా నేను వెడుచునానను. వాళ్ళళ ఈలూచీశారిన్న నాఖ
లోఔమనకు త్మస్తకు పోలేరు. రత్మకాయమ తదు. అ వఔయ దంత్మన్నకి తగిన బుదిధ చె వలె’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘సరి. న్నవు యమభ. పోరాటమన నేను ఔలించుకోను గాఔ. కాన్న ఄదృశమమన అ పోరాటమ జూడ న్నచేఖలుగుచుననది.
ఄనుభతిన్నమభ’’ ఄడగాడు రుచికుడు.

‘‘న్న ఆచేను కాదందునా మితఱమా! ఫమలుదేరుమ. వెనక్ష వచుేచునానను.’’ ఄన్న ధనుంజయుడు చెగానే వెంటనే
ఄదృశమభయామడు రుచికుడు.

ధనుంజయుడు క్షణం కూడ అసమం చ్చమ లేదు. నాలుగు దినమలుగా వేస్తకునన దుస్త
ు లే వంటి మీద ఈనానయి. ఄయినా
దుస్త
ు లు మారుేకో లేదు. ఄఔుడ బద్వ
ర దేవి ఔుతే ఄంత భంది నాగులతో పోరాడుతోంది. రిసిథతి ఏమిటో తెలీదు.
ఈలూచీశారి ఎలా వుందో తెలీదు. రతమరు
థ ల మీద ఖతో ఄతడ గుండ బగు
ా న భండుతోంది. మకమంగా వఔయ దంత్మడ మీద.

తన అయుధాలు ఄందుకునానడు.

ఔృపాణం యతో సహా నడుంకి బిగించాడు. తన ధనుస్తస ఄందుకున్న ఄలెా తాడు బిగించి ఔటా
ట డు. ఄంబుల పొది వీపున
ఔట్ల
ట కునానడు. అశాం ఖరుడను బుజుగించి, ద్వన్న వీపున జీను వేసి బిగించాడు. ఇట్ట, ఫరిసను ఄట్ల యిట్ల ఄడాంగా ఔటా
ట డు. ఒ
ఔున చఔచకా సిదధభవుత్తనే గృతాచిన్న తయచి తయచి ఄడగి జరిగిన వివరాలు తెలుస్తకునానడు. ఄశాాన్నన ఄధిరోహంచ్చ
మందు ఒసారి అ సద్వశవున్న, వేణు గ్గపాలున్న భనస్తన సభరించి, గృతాచిన్న ఄఔుడే వుండభన్న అదేశంచి చెంగున
ఄశాాననధిరోహంచి ఔళ్ళళలు ఄందుకునానడు. కొండ గుటట దిగుత్తనే ఄశాాన్నన సభరోతాసహంతో శయ వేఖంగా రుగతిుంచాడు.
ఄటికి తెలావాయడాన్నకి ఄయధ జామ కూడ సభమం లేదు. ఄపుడపుడే త్తరు ఖఖనం తెలాఫడుతోంది. శవ నాఖ పుయం
ద్వటగానే గాలితో పోట్ట డుత్త భహా ధంలో దూస్తకు పోనాయంభించింది ఄశాం ఖరుడ.

*********************************************

వఔయదంత్మడకి ఆపుడు చాలా సంతోషంగా వుంది. ఈలూచీశారి చిఔుటం తన ఄదృషటంగా భావిస్త
ు నానడు. అభను నాఖ లోఔం
చ్చయేగానే రభువు నాఖరేడు వదద తన రతిషట ఆనుభడస్త
ు ంది. వెంటనే ఈలూచీశారితో తన వివాహం జరిగి పోత్మంది. పాతాళ్
లోఔమ నుండ ధనుంజయుడు తిరిగి వచుేట ఔలా. ఄచటి చటటమలు, శాసనమలు తనకు తెలుస్త. ఄఔయభంగా తన పాతాళ్
లోఔంలో ఄడుగిడన ఎవరిన్న ఫలి చఔయరిత క్షమించడు. కాఫటిట ధనుంజయున్నకి ఄచట చెయ వాసమ తదు. ఄతడు భూలోఔమ
చ్చరుట ఄసంబవం.
ఆఔ బద్వ
ర దేవి`

పాం అ సౌందయమ వతి జంట బాసిన ంటరి ఄయినది. ధనుంజయుడు లేకునన అ డతికి నాఖ లోఔమతో న్న లేదు. ఔ వేళ్
ఈలూచీశారి కోసం రావాలనుకునననూ అభకు నాఖ లోఔమనకు మాయామ గాన్న, రవేశమ గాన్న తెలీదు. ఈలూచీశారి
ఄదృశమభైన సంఖతి ఈదమమ న్నదర లేచాఔ గాన్న అభకు తెలీదు. ఄటికి తామ చాలా దూయమ వెళ్ళళ పోతారు. ఄశాకులు
ఖటి వేళ్ ఖరుడ కు
ా లు తభ మీద ద్వటి చ్చమకుండా బాణమ ఎకుు టిట ఈంటారు గాఫటిట వాటిన్న తరిమి తామ
న్నరాటంఔంగా రయాణం చ్చసూ
ు ఄంఖరాజమ సరి హదు
ద కు వెళ్ళళ పోఖలరు. కాఫటిట ఏకాకి ఄయిన బద్వ
ర దేవి దుకిమన ఔృంగి
న్నరాశతో సాసథమనకు భయలి పోఔ తదు. ఆఔ తను నాఖ రాజునకు ఄలు
ా డగుటకు మాయామ స్తఖభభైనటేట... ఄందుక్ష
అనందంతో ఄశాాన్నన ఈతాసహంగా దౌడు త్మయిస్త
ు నానడు వఔయదంత్మడు.
నాఖ దండుకి ఄఖయ భాఖంలో వఔయ దంత్మడు, మాయా శృంగుడ ఄశాాలు మందుగా దౌడు త్మస్త
ు నానయి. అ వెనక్ష యండు వరుసలో
ా
పాతిఔ ఄశాాల మీద నాఖ దండు ఄశాకులు, వాటి వెనఔ వస్ుంది నలాటి యథమ. అ యథమలో తెలివి తప్ డుననది యువ
రాణ ఈలూచీశారి. అ యథం వెనఔ భరో పాతిఔ ఄశాాల మీద యండు వరుసలో
ా యథమనకు యక్షణగా వస్ుంది నాఖ దండు. వాళ్ళంతా

భహా థంలో భహా అరాబటంగా ఄమిత వేఖంగా రయాణం చ్చస్త
ు నానరు.

ఄవి వస్త
ు నన వేఖం చూసి`

తెలా వారు జామనే రయాణం సాగిస్త
ు నన బాట సారులు బమంతో ఔుకు రుగు త్మసి ద్వరి వదులుత్మనానరు. బాట మీదకు
వస్త
ు నన ఄడవి భృగాలు కూడ బమంతో ఔకా విఔలెై లోతట్ల
ట ఄయణమం వెైపు పారి పో సాగాయి. ఆదే సభమంలో తభ వెనక్ష బద్వ
ర
దేవి ఈఖయ రూంతో తన ఄశాం మీద దూస్తకొస్ుందన్న నాఖ దండుకు తెలీదు.

శవ నాఖ పుయం నుండ స్తమారు ఄయిదు యోజనాల దూయం వెళ్ళళఔ గాన్న ఎగువన సాగి పోత్మనన నాఖ దండు బద్వ
ర దేవి ఔంట ఫడ
లేదు.
ఄటికి తెలతెలవారుతోంది.

ఄశాాలు రుగడుత్మనన వేగాన్నకి వాటి గిటటల చపుడుతో ఄటవీ పా
ర ంతం మారుమో
ల గుతోంది. స్తడ గాలిలా ైకి లేస్ుంది ధూళ్ళ.
నాఖ దండు ఔంట డ గానే భరింత వేఖంగా దూస్తకు పో సాగింది బద్వ
ర దేవి. ఄంతలో`

తభ వెనక్ష వచిే డుత్మనన బద్వ
ర దేవిన్న చిటట చివరి ఄశాకుడొఔడు ఖభన్నంచి, ఄదిరి డుత్త` ‘‘వచ్చేస్త
ు ననది! అ బద్వ
ర దేవి
వచ్చేస్త
ు ననది.’’ ఄనరిచాడు. ఄయితే గురా
య ల గిటటల శఫధం హోరులో వాడ ఄరుపు సమీంలో వాళ్ళక్ష విన్నంచాయి. చినన పాటి
ఔలఔలం రేగింది. ఄదేమిటో ఄయథం గాఔ తిరిగి చూసిన వఔయదంత్మడకి ఄపుడు ఔన్నంచింది బద్వ
ర దేవి. కడాం దూసి వీరావేశంతో
వచ్చేస్ుంద్వభ. ఆపుడో కాస్తటికో తభను చ్చరుకునే ఄవకాశం వుంది. అభను చూసిన ఔంగారులో ఔళ్వళ్డపోయాడు. తన
ఄంచనా తారుమాయైంది. భూతం గృతాచి సంఖతి తను భరిే పోయిన సంఖతి ఄటిగా
ా న్న గురు
త రాలేదు.

‘‘మాయా శృంగా! ఏమిరా యిట్లల జరిగినది? న్నవే ఏదో ఔటి జేసి అభను అ వలె. లేకునన డన శయ భ బూడదలో పోసిన
న్ననరు చందభగును.’’ ఄనానడు.

‘‘ఆంఔనూ ఏమి చ్చయునది? అభ భహా భంతఱఖతెు మన్న భయచితివా? సాధాయణ యువతియా ఏదో ఔటి చ్చయుటకు. అభ
చూసూ
ు ండగా భన మామ లేవీ న్న చ్చమవు. రాన్నమభ! అభ ంటరిది. భనం ఆంత భంది ఈంటిమి. పోరాడ మూకుభభడగా

ద్వడ నయప్ అభను ఄంతం చ్చమటే మాయామ. సాధమభైనంత వయకు మందుక్ష సాగి పోవుదమ.’’ ఄంటూ సలహా యిచాేడు
మాయా శృంగుడు. ఄశాాల వేగాన్నన భరింత ంచింది నాఖదండు.

భూఔంం వచిేనట్ల
ట ఄశాాల వేగాన్నకి నే ఄదురుతోంది. ఆంత జరుగుత్మనాన యథం లోన్న ఈలూచీశారికి ఏమీ తెలీదు. వాళ్ళళ
తనను ఖభన్నంచాయన్న ఖయహంచ గానే తన భచేల గురా
ర దేవి.
య న్నన భరింత ఄదిలించింది బద్వ

ఆంతలో నాఖదండుకి ఎగువన`

భహా థాన్నకి ఆరువంఔలా వునన భహా వృకాాలు యంటిలో ఔటి పళ్ పళ్ళరాబటాలతో బమంఔయ శఫధం చ్చసూ
ు వేరళ్ళతో సహా లేచి
బాటకు ఄడాంగా కూలి పోయింది. ద్వన్న వెనక్ష యండో ఔు వృక్ష రాజం కూడ ఄదే విధంగా కూలి భహా థ మారా
ా న్నన మూస్తసాయి.
ఄది చూసి నాఖ దండు ఄదిరి డంది. వఔయ దంత్మడకి నోట మాట రాలేదు.

ఎఔుడా గాలి విస్తరు గాన్న స్తడ గాలి జాడ గాన్న లేదు. ఈననట్ల
ట ండ అ భహా వృకాాలు ఎలా కూలి పోయాయో ఄయథం కాలేదు గాన్న,
వాటిన్న తప్ంచుకున్న మందుకు పోయే ఄవకాశం తభకు లేదు. ఎందుఔంటే ఄది చాలా దటటభైన ఄటవీ పా
ర ంతం. ఏం చ్చయాలో
ఄయథం గాఔ ఄఖయ భాగాన ఈనన వఔయ దంత్మడు మాయా శృంగుడు కూడ ఄశాాల వేగాన్నన తగిాంచారు. నాఖ దండు వేఖం ఎపుడైతే
భందగించిందో బద్వ
ర దేవి వాళ్ళకి భరింత చ్చరువ కాసాగింది.

న్నజాన్నకి అ వృకాాలను కూలిే నాఖ దండును మందుకు పోకుండా న్నరోధించింది మకు
ా డు రుచికుడు. ఄటిక్ష చాలా దూయం
నుంచి ఄదృశమ రూంలో గాలిలో తేలుత్త వాళ్ళన్న ఄనుసరించి వస్త
ు నానడు. పాతాళ్ లోఔం నుంచి వసూ
ు ండగా ధనుంజయుడు
బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి గురించి కు
ా ుంగా చెగా వినానడు. ఆపుడు మాయాంలో నాఖదండును ఔసిగా వెంఫడస్త
ు నన బద్వ
ర దేవిన్న
చూసాడు. చూసూ
ు ంటే సూరోమదమభైన చాలా స్తటి వయకూ నాఖదండు బద్వ
ర దేవికి చిక్షుట్ల
ట లేదు. తను పోరాటంలో పాలొ
ా ననన్న
మాటిచాేడు గాన్న సామం చ్చమనన్న మాటివా లేదుగా. ఄందుక్ష భహా వృకాాలను నేల కూలిే నాఖ దండు పారి పోకుండా
న్నలువరించ్చసాడు. ఄసలు ధనుంజయుడు కోయ లేదు గాన్న కోరితే తనే యథం లోన్న ఈలూచీశారిన్న తిరిగి భండపాన్నకి చ్చరిే వుండే
వాడు. కాన్న ధనుంజయుడు కోయ లేదు. అ న్నజాయిత్మయే ధనుంజయున్నతో స్తనహ ఫంధాన్నన భరింత ంచింది. ఖ రత్మకారాలు
తభవి గాఫటిట ఈలూచీశారిన్న విడప్ంచ్చ బాధమత తభదే ఄనుకునానడు . ధనుంజయుడు. కాన్న ఆఔుడ వఔయ దంత్మడ ఫృందం తన
భంతఱ శకితతో బద్వ
ర దేవే అ వృకాాలను కూలిే వుంట్లందనుకుంది.

మందుకు పోవడాన్నకి` భరో మాయాం ఔన్నంచ లేదు వఔయ దంత్మడకి. కూలిన వృకాాల సమీంలో ఄశాాలు అగి పోయాయి.

ఄవతల రచండ వేఖంతో ఈఖయ రూంతో తన భచేల గుయయం మీద దూస్తకొచ్చేస్ుంది బద్వ
ర దేవి. ఆఔ పోరు తన్న రిసిథతి.
ధనుంజయున్న పాతాళ్ లోకాన్నకి ంప్ంచినట్ల
ట ఎవరూ ఖభన్నంచఔ మందే ఈలూచీశారిన్న నాఖ లోకాన్నకి చ్చరాేలనుకునన థఔం
ఆంత ద్వరుణంగా ఫడసి కొటటడంతో వఔయ దంత్మడకి భతి పోయినటటయింది. ద్వంతో `

‘‘వెళ్ళండరా... పొండ... వేగియం అ ప్శాచి ఆఔుడకి రాఔ మందే బాణ్యలు వేసి ఄశాంతో సహా నేల కూలేండ. తాయగా...’’ ఄంటూ
ప్చిే టిటనట్ల
ట ఄరిచాడు.

ఄతడ ఄరుపుతో నాఖ దండు చెైతనమ వంతభైంది.. ఄశాకులు యాబై భందీ యథాన్నన ఄఔుడే వదిలి తభ ఄశాాలను వెనకుు
భళ్ళళంచారు. వస్త
ు నన బద్వ
ర దేవికి ఎదురు వెళ్ళత్త బాణ్యలను రయోగించ నాయంభించారు.

వాళ్ళ ఈదేదశాన్నన దూయం నుండే ఖభన్నంచింది బద్వ
ర దేవి. వెంటనే కడా
ా న్నన యలో వుంచి, ఔ చ్చతో
ు ఇట్ట, ఔ చ్చతో
ు ఫరిస
ఄందుకుంది. ఄశాం ఔళ్ళళలు వదిలేసింది. ద్వన్నన కాళ్ళ తోనే ఄదుపు చ్చసూ
ు , ఇట్టను, ఫరిసను ఆరు వంఔలా చఔయ వూమహంలా
తిపుత్త వస్త
ు నన బాణ్యలిన వస్త
ు ననటేట గాలో
ా నే ఎఖయ గొడుత్త మందుకు సాగింది. ఫరిస తిటంలో అభ నేరు చూసి నాఖ
దండే కాదు, ఄదృశమ రూంలో ఖభన్నస్త
ు నన మకు
ా డు రుచికుడు కూడ అశేయమ పోయాడు. ఎంత వేఖభంటే అభ చ్చతిలో విషు
ణ
చకాయలా
ా తిరుగుత్మనన ఇట్టను, ఫరిసను ద్వటి అభను గాన్న ఄశాాన్ననగాన్న ఔు బాణం కూడ తాఔ లేఔ పోతోంది. భచేల గుయయం
ఢాకిన్న నేరుగా వేఖంగా బద్వ
ర దేవిన్న నాఖ దండు ఄశాాల భధమకు త్మస్తకొచ్చేసింది. వసూ
ు నే, వీరావేశంతో` ‘‘రేయ్ న్నఛులారా!
మోసం చ్చసి ఈలూచిన్న త్మస్తకు పోతారా
ు ఫరిసతో కొందరి
య . మీ ఄంత్మ చూసద. ప్రికి ందలారా...’’ ఄన్న చిరుతలా యంక లేసూ
ధనస్తసలిన ధాంసం చ్చసింది. కొందరిన్న పొడచి ఄశాాల నుంచి కూలిేంది. ఄరుపులు, క్షఔలు, అయతనాద్వలతో సంకుల సభయం
అయంబభైంది. ఆంత జరుగుత్మనాన పొయబాట్లన కూడ వఔయ దంత్మడు యుదధ ఖళ్ంలో రవేశంచ లేదు. బద్వ
ర దేవి ద్వవానలంలా
విరుచుకు డ దరికిన వాడన దరికినట్ల
ట చీలిే చెండాడుతోంది.

ఄదే సభమంలో`

యథం వెనఔ ఄశాం మీద కూచున్న మిరియ మిరియ చూస్త
ు నన వఔయ దంత్మడ మీద డంది బద్వ
ర దేవి దృషిట. తభ భనోహరున్న తభకు
దూయం చ్చసాడు. ఆపుడు ఈలూచీశారిన్న మోసంతో గొన్నపోవ సిదధభైనాడు. న్నపులు ఔరుస్త
ు నన ఔళ్ళతో` ‘‘నాఖ లోఔ న్నచ
న్నఔృషు
ణ డా! ఎఔుడకి పోమదవురా...’’ ఄనరుసూ
ు చ్చతిలో ఇట్టను సూటిగా వాడ గొంత్మకి గురి చూసి విసిరింది బద్వ
ర దేవి.

ఄదిరి డా
ా డు వఔయ దంత్మడు.

తృటిలో ఄశాాన్నన ఔుకు దూకించి తప్ంచుకునానడు గాన్న లేకుంటే అ క్షణమే ఇట్ట నాట్లకున్న వాడ పా
ర ణ్యలు పోయేవి.

ఇట్టను ఄట్ల విసయ గానే అ చ్చతో
ు నే తన కడా
ా న్నన య నుంచి సరు
ర దేవి. రతమరు
థ లకు చిఔుకుండా ఔ ఔు
య న దూసింది బద్వ
ఫరిసతో భరో ఔు కడాంతో దరికిన వాడన దరికినట్ల
ట దయా ద్వకిాణమం లేకుండా ఄడాంగా నరిక్షసూ
ు తన ఄశాం మీద వీయ విహాయం
చ్చమనాయంభించింది.
ఆఔుడ వఔయ దంత్మడ అలోచన వేరుగా వుంది. ఄఔుడ బద్వ
ర దేవి నాఖదండుతో పోరాటంలో మన్నగి వుండగానే తను యథంలోన్న
ఈలూచీశారిన్న తన ఄశాం మీద వేస్తకున్న ఄడవిన ఫడ తన ద్వరిన నాఖ లోఔం వెళ్ళా పోవటం భంచిదన్నప్ంచింది. లేకునన బద్వ
ర
దేవిన్న అటం ఔషటం. తను ఄడవి లోకి వెళ్ళళ పోతే ఆఔ బద్వ
ర దేవికి తన జాడ తెలిస్త ఄవకాశమే లేదు. ఇ అలోచన యిచిేంది
ఔునునన మాయా శృంగుడు.

‘‘వఔయ దంతా ఏమి అలసమం... తాయగా’’ ఄంటూ ఔు ఄశాం మీదునన మాయా శృంగుడు హెచేరిస్త
ు నానడు.

వఔయ దంత్మడు ఄశాం దిగి`

ఈలూచీశారి కోసం యథం ఎకాుడు.

పోరాటంలో మన్నగి వునన బద్వ
ర దేవి వాడ ఈదేదశం ఖభన్నంచ లేదు గాన్న మకు
ా డు రుచికుడు ఖభన్నంచాడు. ఈలూచీశారిన్న వాడు
ఎత్మ
ు కు పోతే వాడ జాడ బద్వ
ర దేవికి గాన్న, ధనుంజయున్నకి గాన్న తెలీదు. డన శయ భ వృధా ఄవుత్మంది. చూసూ
ు వూరుకో లేఔ
పోయాడు. ఄదృశమ రూంలో భరో సారి ఔలించుకునానడు.

ఈలూచీశారి కోసం యథం ఎకిున వఔయ దంత్మడు అభను తాకుటకు మందే ఎవరో తనను ఎతిు విసిరేసినట్ల
ట గింగిరాలు తిరుగుత్త
గాలో
ా కి ఎగిరి చివుాన వచిే తన ఄశాం కాళ్ళ దఖాయ డా
ా డు. ఄంతలో యథ ఛోదకుడు కూడ ఎవరిదో ఄదృశమ హసుం తనను
తాకినట్ల
ట కవుాన ఄరిచి తన సాథనం లోంచి ఎగిరి ఄవతల డా
ా డు.

యథ ఄశాాల ఔళ్ళళలు తామగా గాలో
ా కి లేచాయి. ఎవరో ఄదిలించినట్ల
ట ఄశాాలు ఔదిలాయి. ఄయధ చంద్వ
ర కాయంలో యథం వెనకిు
తిరిగి వచిేన ద్వరినే రుగు అయంభించింది. ఇ మామ ఏమిటో ఄయథం గాఔ లేచి కూచుంటూ తెలాబోయాడు వఔయ దంత్మడు. ఄదే
సభమంలో ఎగువ నుంచి తభ వెైపు వాయు వేఖంతో దూస్తకొస్త
ు నన శ్వాతాశాాన్నన, అ ఄశాం మీది ధనుంజయున్న మందుగా
చూసిన మాయా శృంగుడ ఔళ్ళళ దదవయామయి. ఄది ఔలో న్నజమో ఄయథం గాఔ ఔళ్ళళ నులుమకున్న చూసాడు. ధనుంజయున్న గురు
త
టటగానే బమంతో కవుాన ఄరిచాడు.
‘‘వఔయ దంతా! న్న జాతఔం యిలా తఖలడందేమిరా... లే... లేచి తాయగా ఄశాం ఎకుు. వాడు వచ్చేస్త
ు నానడు.’’ ఄనరిచాడు.

‘‘ఆఔుడ ఎవడో ఄదృశమ రూంలో ఈనానడు.. ఎవడు వాడు? అ సంఖతి చూడుమ’’ ఄనరుసూ
ు లేచాడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘వాడ సంఖతి తరాాత... ఄట్ల చూడుమ. ధనుంజయుడు ధనుషటంకాయం గావిసూ
ు కాల మమడలా వచుేచునానడు. భనం
వెంటనే పారి పోవుట భంచిదనుకొందును.’’ ఄంటూ హెచేరించాడు.

ఄపుడు చూసాడు వఔయ దంత్మడు ధనుంజయున్న. ఄటికి తెలా వారి సూరోమదమం గావటంతో సషటంగా చూడ
ఖలుగుత్మనానరు. పాతాళ్ లోఔం నుండ ఎలా ధనుంజయుడు తప్ంచు కొచాేడో బుయయ చించుకునాన వఔయ దంత్మడకి ఄయథం గాఔ
ప్చిే టిటనట్ల
ట చూసాడు. ధనుంజయుడు యంఖ రవేశం చ్చస్తు ఆఔ రిసిథతి తభ చ్చయి ద్వటి పోయినటేటనన్న ఖయహంచాడు. పా
ర ణ్యలు
దకిుంచుకోవాలంటే మాయా శృంగుడు చెప్నట్ల
ట తోఔ మడచి పారి పోఔ తదన్నప్ంచింది. ఄటిక్ష మాయా శృంగుడు తన
ఄశాాన్నన వెనకిు తిపేసాడు.
ఆఔ క్షణం కూడ అలసమం చ్చమకుండా ఎగిరి తన ఄశాం మీద కూచున్న ఔళ్ళళలు ఄందుకునానడు వఔయ దంత్మడు. భరు క్షణమే
ఎవరూ చూడఔ మందే వఔయ దంత్మడు, మాయా శృంగుడ ఄశాాలు ఄడవి లోకి ఄదృశమభయామయి.

ఇలోల`

నాఖ దండుతో తను ఔుతే ది భంది ట్ల
ట గా హోరా హోరీ పోరాటంలో మన్నగి వునన బద్వ
ర దేవి చివరి క్షణంలో గాన్న యథం తభ
ఔు నుంచ్చ వెళ్ళటం ఖభన్నంచ లేదు. యథ ఛోదకుడు లేడు. ఄట్ల చూస్తు వఔయ దంత్మడు, మాయా శృంగుడ జాడ లేదు. యథంలో
ఈలూచీశారి ఈందో వాళ్ళళ త్మస్తకు పోయారో తెలీఔ ఔంగారు డుత్త ఄడు
ా వచిేన యండు ఄశాాలిన, నాఖ సైన్నకులిన తెఖటారిే
తన ఄశాాన్నన యథం వెైపు దూకించ బోయింది. ఎగువ నుంచి వచ్చేస్త
ు నన శ్వాతాశాాన్నన, ధనుంజయున్న ఄపుడు చూసింది.
చూడగానే అ రమతనం వియమించుకుంది. అభ మఖాయవిందం సూరుమన్న గాంచిన ఔలువలా అనందంతో విచుేకుంది. ఄంతే`
యటిటంచిన ఈతాసహంతో తిరిగి రతమరు
థ ల మీద విరుచుకు డంది. కొదిద దూయం వెళ్ళళన యథం ఄఔుడే అగింది. వస్త
ు నన
ధనుంజయుడకి యథం లోన్న ఈలూచీశారిన్న చూసాఔ గాన్న భనస్త కుదట డ లేదు. ఆఔ ఄఔుడ నుండే నాఖ సైన్నకుల మీద ఄం
వయాం కురిప్సూ
ు దూస్తకు వచ్చేసాడు.

చావగా మిగిలిన నాఖ దండు సైన్నకులకు దికుు తోచ లేదు. ఄట్ల చూస్తు వఔయ దంత్మడు, మాయా శృంగుల జాడ లేదు. ఆట్ల చూస్తు
ఆటిక్ష ది ఄశాాలను, ఆయవెై భందికి ైగా తభ సైన్నకులను తెఖటారిేంది బద్వ
ర దేవి. ఆపుడు ధనుంజయున్న బాణ్యలకు
ఄశాాలు, బట్లలు కూడ నేల కూలుత్మనానరు. ఆఔ తామ ఎవరి కోసం పోరాడాలి? పా
ర ణ్యలు ఄయ చ్చత ట్ల
ట కు పారి పోవటం
భంచిదన్నప్ంచింది. ఄంతే` ఔరి కొఔరు కూడ ఫలుకుున్న ఄశాాలిన భళ్ళళంచి చావగా మిగిలిన వాళ్ళళ ఄడవి లోకి పారి
పోయారు. అ పోరాటం మొతుంలో ది భంది మాతఱమే తప్ంచుకు పోయి వుంటారు.

బద్వ
ర దేవి చ్చతిలో పాతిఔ భంది, ధనుంజయున్న బాణ్యలకు దిహను భంది, మొతుం నలబై భంది హత్మలు కాగా మైప ఄశాాల
వయకు నేలకొరిగాయి. ది ఄశాాలు గాయాలతో ఄడవి లోకి పారి పోయాయి.

ఔుడ భరో విశ్వషమేభంటే`

నాఖ లోఔ బట్లలు పా
ర ణ్యలు కోలో గానే వారి శరీరాలు పురుషాఔృతిన్న కోలోయి తభ న్నజ రూభగు సరాలుగా మారి పోవటం.
ఎట్ల చూసినా నత్మ
ు టి భడుగులు కండత సయ శరీరాలే ఔన్నస్త
ు నానయి. పోరు జరిగిన చోట భహా థం యఔత సిఔతభైంది.
ఄటిక్ర కోం త్మయఔ బద్వ
ర దేవి ఆంకా కొస పా
ర ణ్యంతో మూలుగుత్మనన నలుగుయైదుగురిన తన ఫరిసతో గుచిే పా
ర ణ్యలు త్మసింది.
అభ చ్చత్మలో
ా న్న ఫరిసలు, కడాం నత్మ
ు రొడుత్మనానయి. దుస్త
ు లు యకాతభిష్టఔం చ్చసినట్ల
ట ఎయయ ఫడ పోయాయి. ఄదే సభమంలో
ఖఖన తలంలో ఖరుడ కు
ా లు సయ శరీరాల కోసం కారాడటం ఔన్నంచింది. ఆపుడో కాస్తటికో ఄవి నేలకు వాలే ఄవకాశం వుంది.
ఆంతలో ధనుంజయుడ శ్వాతాశాం బద్వ
ర దేవి సమీం లోకి వచిే అగింది. కొన్నన లిుల కాలం పాట్ల ఔరి నఔరు అరాధనగా
చూస్తకుంటూ వుండ పోయారు. ఆరువురి ఔళ్ళ లోనూ న్నరు చిప్లు
ా తోంది.

ధనుంజయుడు ఄశాం దిగి తన ధనస్తసను ఄశాం జీనుకు తగిలించి బద్వ
ర దేవి కోసం చ్చత్మలు చాపాడు. ఄంతే`

ఔు దూకులో తన ఄశాం దిగిన బద్వ
ర దేవి ఫరిసను, కడా
ా న్నన నేలకు గుచిేంది. రివుాన వచిే ధనుంజయున్న కౌగిట వాలి
పోయింది. అభను పేరభగా గుండకు హత్మ
ు కునానడతడు. దుకిం అపుకో లేఔ ఏడేేసింది. కొదిద స్తపు మాటలు ఖలేాదు ఆరువురిక్ర.
నాలుగు రోజుల ఎడబాట్ల నాలుగు యుగాలుగా వుంది. బిగి కౌగిట కొదిద స్తపు స్తద దీరారు.

‘‘బమ డతి రభూ! ఇ జనభలో తభ దయశనం లభించ దేమో నన్న బమభందితి. అ శంఔయ సాామి, వేణు గ్గపాల సాామి భమభ
ఔరుణంచి నారు. అ ధూరు
త డు వఔయ దంత్మడు వంచనతో ఈలూచిన్న ఄహరిం జూచినాడు. తృటిలో తప్ంచ కొన, లేకునన
వాడచటనే ఄంతభై వుండేవాడు...’’ ఄంటూ అ ైన మాటలు ఖఔ వెకిు వెకిు ఏడేంది బద్వ
ర దేవి.

ధనుంజయుడు అభ మకం ైకతిు పేరభతో ఔన్ననరు త్మడచాడు.

‘‘నాఔంతయు తెలిస సఖీ. భూతం గృతాచి చెప్నది. ఆఔ న్న వీరోచిత పోరాటమ, అవేశమ, ఈలూచీశారిన్న కాపాడన త్మరు ఔడు
శాాగ న్నమమ బద్వ
ర . న్నననలా ఄభినందించాలో తెలియుట లేదు’’ ఄంటూ మదమాయ గాఢంగా హత్మ
ు కున్న నుదుట మద్వ
ద డాడు.
పులకించింది బద్వ
ర దేవి.

ఆదదరూ ఄశాాలను వదిలి` యథం వెైపు నడచారు. ఈననట్ల
ట ండ ఏదో గురు
త కొచిేనట్ల
ట విభా
ర ంతి చెంది ధనుంజయున్న వంఔ చూసింది
బద్వ
ర దేవి.
‘‘రభూ! ఆచట్టవరో ఄదృశమమన భనకు సామ డనారు. ఄదో... అ

ను వృకాాలను కూలిే నాఖ దండును అడు
ా కునానరు.

చోదకుడు లేకుండానే యథమ వెనకిు వచిే ఆచట అగినది. లేకునన వఔయ దంత్మడు ఈలూచీన్న తన ఄశాం మీద గొన్న పోయి ఈండే
వాడు’’ ఄంది.
ఄలా సామ డనది ఎవరో` ధనుంజయున్నకి తెలుస్త.

తను యంఖ రవేశం చ్చమకుండా రోక్షంగా బద్వ
ర దేవికి సామం చ్చసాడు. ఆపుడు కూడ ఆచటనే ఎఔుడో ఄదృశమంగా వునానడు.
‘‘అ శకిత ఎవరో నాకు తెలుస్తలే దేవీ. ఄది నా మిత్మ
ఱ డు మకు
ా డు రుచికుడు. నను పాతాళ్మన చెయ వాసమ నుండ యకిాంచి తఔు
సభమమన ఆటకు చ్చరిేంది ఄతడే’’ ఄంటూ కు
ా ుంగా చెపాడు.

తను యథం ఎకిు, సృహ లేకుండా డునన ఈలూచీశారి ఔున కూచున్న అభ తను డలో ట్ల
ట కున్న తెలివి యప్ంచ్చ

రమతనం చ్చసాడు.

బద్వ
ర దేవి కూడా యథంలో కొచిేంది.

ఈలూచీశారి ఔున కూచున్న మఖాన న్నరు చిలఔరించింది. బుఖాలు తటిట ప్లిచింది. కొంత స్తటికి సృహలో కొచిేన
ఈలూచీశారి ఈలికి డ లేచి కూచుంది, ప్చిే చూపులు చూసింది. ఏం జరిగిందీ అభకు ఄయథం కాలేదు.

ఄటికి బాగా తెలా వారి పోయింది.

త్తరు అకాశంలో బాల భానుడు తొంగి చూస్త
ు నానడు. తన ఎదురుగా వునన బద్వ
ర దేవిన్న చూసింది ఈలూచీశారి తన వెనఔ
వునన ధనుంజయున్న ఖభన్నంచ లేదు. యఔత సిఔతభైన దుస్త
ు లతో బీబతసంగా వునన బద్వ
ర దేవిన్న చూడ గానే కొదిద కొదిదగా జరిగింది
గురు
త రాసాగింది.

‘‘ఄకాు! నా కొయకు పోరాడతివా... అ న్నచులు ఏభైనారు?’’ ఄనడగింది, గొంత్మ ఔలిే రుదద ఔంఠంతో.

‘‘వఔయ దంత్మడు, మాయా శృంగుడు తప్ంచుకు పోయినారు. నాఖ దండును నాశనమొనరిేనామ. వెను తిరిగి చూడుమ ఎవరు
వచిేనారో!’’ ఄంది నవుాతో బద్వ
ర దేవి.

తన వెనక్ష కూచునునన ధనుంజయున్న చూడగానే చందు
ర న్న గాంచిన తాభయలా అభ మఖాయవిందం విఔసించింది. ఆది ఔలో న్నజమో
ఄయథం కాలేదు. ఔు సారిగా ఎద పొంగిన సంతోషం, వియహం దుకిం మప్రి గొన్న ఈకిురి బికిురి చ్చమగా` ‘‘హాాఁ... పా
ర ణ సఖా.
వచిేనారా...’’ ఄంటూ ఎఖసి ధనుంజయున్న భడను కావిలించుకొన్న ఏడేేసింది. అభను మదమాయ గుండకు హత్మ
ు కొన్న జుతు
న్నమిరి పేరభగా మద్వ
ద డ ఒద్వరాేడు.

మగు
ా రూ యథం దిగే సరికి`

ఎదురుగా మకు
ా డు రుచికుడు చిరు నవుాతో రతమక్షభయామడు. దిహనడుగుల ఎత్మ
ు న పోత పోసిన విఖయహంలా వునన
మకు
ా న్న రూపాన్నన చూసి విభా
ర ంత్మలయామరు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు. ధనుంజయుడు రిచమం చ్చమగానే తనకు సామ
డన ఄదృశమ శకిత ఎవరో బద్వ
ర దేవికి ఄయథభైంది. ఔృతజుతగా భాభలిరువురూ రుచికుడకి నభసురించారు.

‘‘స్తఖీబవ... ఄభీషట సిదిధయస్త
ు ...’’ ఄంటూ ఄశ్రయాదించాడు రుచికుడు. ఄలాగే బద్వ
ర దేవి వీరోచిత పోరాటాన్నన గనంగా
ఄభినందించాడు. ధనుంజయున్న జూచి`

‘‘మితఱమా! ఆఔ నేను పోయి వత్మ
ు నా..? మాయామనకు ఄడాంకి లేకుండా అ ను వృకాాలను తొలగించి వెడలెదను గాఔ. ఆఔనయినా
నా పేరు రుచికుడన్న భరువకు స్తమా! ప్లిచినంతనే ఎన్నన నులునననూ విడచి తృటిలో న్న చెంఖట వాలెద. వలసిన సామమ
జేసద.’’ ఄంటూ మాటిచాేడు.

‘‘ఄట్లలనే మితఱమా! ఆపుడు న్నవు జేసిన సామమ గూడ భరువ లేన్నది. ఔృతజుుడను.’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

‘‘భనలో భనకు ఔృతజుత లేమి గాన్న ఆపుడు మీ మన భట్ల?’’

‘‘శవ నాఖ పుయమ పోవలె. తదు ఖద్వ. మా సంచులు, భూతం గృతాచి ఄచట భండభందే వుననవి. అైన వఔయదంత్మన్న
కాయణంగా నాడు శవ దయశనం చ్చమనే లేదు. అ నులు మగించుకొన్న తిరిగి ఆదే మాయామన ఄంఖ రాజమమ వెైపు
మన్నంచెదమ.’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు.

బద్వ
ర దేవి ధనుంజయున్న చెవిలో ఏదో చెప్ంది.

‘‘ఏమి సంశమమ? నేను చ్చమ వలసిన నులేభైనా వుననవా?’’ ఄడగాడు రుచికుడు.

‘‘ఏమీ న్న గాదు గాన్న, న్నవు పోవు మాయామన భూతం గృతాచితో ఒ మాట చెప్ పోవలె. ఄఔుడ మా సంచులు త్మస్తకున్న కొండ
వాగు వదదకొచిే శాలి వృక్షం కియంద మా కొయకు ఎదురు చూడభన్న చెప్న చాలును. కొండ వాగులో సాననాదికాలు మగించు కున్న
పొడ దుస్త
ు లు మారుేకొన్న దైవ దయశనాన్నకి పోవలె.’’

‘‘ఄవశమమ మితఱమా! గృతాచితో ఒ మాట చెప్ వెడలెద గాఔ. న్న వంటి భహా వీరుడు మిత్మ
ఱ డు గావటం నాకు ఖయా కాయణం
ధనుంజయా. భన స్తనహ ఫంధమ చియ కాలమండాలె. తారిత ఖతిన్న మూవురు రాణులతో న్నవు యతనగిరి సింహాసనమన
రకాశం వలె. ఄది వీకిాంచి నేను అనందించ వలె. ఆఔ పోయి వత్మ
ు నా సఖుడా! శలవు గైకొనద.’’ ఄంటూ ఄదృశమ భయామడు
రుచికుడు.

చివరిగా రుచికున్న మాటలు`

ధనుంజయున్న ఈలికి డేలా చ్చసాయి.

పాతాళ్ లోఔ యువ రాణ భణమేకల గురించి ఆపుడే బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలకు తెలిమ కూడదనుకునానడు. కాన్న తను
పొయబాట్లన చెప్నాడో కావాలనే చెప్నాడో గాన్న రుచికుడు నోరు జారి కొం మంచాడు. ‘‘ఆదేమి న్న మితఱమా! పోత్త పోత్త
పొఖ ఫటిట పోతివే. వీళ్ళకి ఏంచెపాలి?’’ ఄంటూ భనస్త లోనే ఔళ్ వళ్ డ పోయాడు. చివయకు ధనుంజయుడు బమ డ నటేట
జరిగింది. బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఄచెేరు వంది మక మఖాలు చూస్తకునానరు.

‘‘ఄకాు! భనం ఆరువుయమే ఖద్వ. భరి అ మక్ష మిత్మ
ఱ డేమి ఄట్లల జప్నాడు. మూవురు రాణలతో సింహాస భధిషిటం భన్న. అ
మూడవ రాణ ఎవరు?’’ ఄనడగింది ఄమామఔంగా.

‘‘ఏమో... నాక్షమి తెలియు? అ గుట్ల
ట వి వలసినది భన సాామియే ఖద్వ.’’ ఄంటూ దీయఘం త్మసింది బద్వ
ర దేవి.

ఆఔ ధనుంజయుడు ఔలించు కొనఔ త లేదు.

‘‘వేయవరునానరు దేవీ! మీ ఆరువురే ఖద్వ. రుచికుడు మూవురు రాణులన్న పొయబాట్లన నుడవినాడు’’ ఄంటూ నవాాడు.

‘‘ఉహుాఁ... అయమ పుత్మ
ఱ లు ఄనృతమలాడుట శోభించదు.’’ ఄంది ఈూచీశారి.

ఄదే సభమంలో`

ఎవరో టిట లాగినట్ల
ట ఎగువన బాటకు ఄడాంగా డునన భహా వృకావా యండూ ఔ ద్వన్న తరాాత ఔటిగా ఔుకు తొలగి మాయాం
స్తఖభభైంది. మకు
ా డు వాటిన్న తొలగించి వెళ్ళళ పోత్మనానడన్న ఄయథభైంది. ఄవతల కొందరు ఄశాకు బాటసారులు న్నలిచి పోయి
వునానరు. ఄడాంకి తొలఖ గానే వాళ్ళంతా సంబరమాశేరామలకు లోనవుత్త మందుకు ఫమలు దేరారు. ఆఔ ఎకుువ స్తపు
తామ ఄఔుడ వుండటం భంచిది కాదన్న ఖయహంచాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ప్రమ సఖ్ఖయు! మీరు ననున క్షమించాలి. అభ పేరు భణ మేకల. ఫలి చఔయవరు
త ల వారి దతు పుతిఱఔ. తన్న రిసిథతిలో
యువరానణ భణ మేకలతో వలపు ఫంధాన చికిుతి. వివయమలు ప్భభట తెలిద గాఔ. భనమ ఫమలు దేయ వలె’’ ఄంటూ
ధనుస్తస భుజాన వేస్తకొన్న తన శ్వాతాశాాన్నన ఄధిరోహంచాడు.

బద్వ
ర దేవి ఈలూచీశారిలు`

మసి మసిగా నవుాకునానరు.

బద్వ
ర దేవి వెళ్ళళ నేలకు గుచిేన తన కడా
ా న్నన, ఫరిసను ఄందుకున్న మథా సాథనాలో
ా వుంచి భచేల గురా
య న్నన ఄధిరోహంచింది.
ధనుంజయున్న మందు శ్వాతాశాం మీద కూచుంది ఈలూచీశారి. ఄంతే` ఄశాాలు యండూ పోట్ట డుత్త శవ నాఖ పుయం వెైపు దౌడు
త్మసాయి.

******************************

‘‘ఏమిరా వఔయ దంతా! ఆట్లల తఖల ఫడన దేమిరా న్న జాతఔమ. న్నఔన్నన ఄజమమలే గాన్న జమమలు లేవా? రాబవమలే
గాన్న గౌయవమ లేవా? తొలి రమతనమన విపలభైతివి. సరి... కాబోయే ఄలు
ా డవన్న యండో ఄవకాశమనూ న్నక్ష సంగినారు
రభువు. నేను వెంట వచిే సామ డతి. యాబై భంది భన నాఖ దండు టాలమ అరాబటమఖ భనతో వుననది.

ధనుంజయున్న పాతాళ్ లోఔంలో డవేసినావు. ఏభైనది! నాలుఖవ దినమనక్ష న్నక్షామగా తిరిగి వచెే. యువరాణ
ఈలూచీశారిన్న మోసగించి ఄహరించినామ. ఏమామ! అ బద్వ
ర దేవి రుదు
ర న్న స్దరి వలె భన వెనక్ష వచిే భన నాఖ దండును
ఛినానభిననమ గావించె. ఆంతటి సాహస నారిన్న నేనచటనూ గాంచ లేదు. ధనుంజయుడు శయ యంయతో కొందరిన్న కూలిేనాడు.

అకరికి యథమ నుండ ఈలూచీశారిన్న ఄశాం మీద దోడొున్న పొభభంటి. అ రమతనమను ఫడసి కొటిటనది. ఄశాాలు జచెే,
సైన్నకులు జచెే. ఔన్నసం ఄయిద్వరుగురు సైన్నకులయినా నాఖ దండులో మిగిలారో లేదో తెలీదు. ఏమీ సాధించ లేదు. సయాం
పోగొట్ల
ట కొంటిమి.
ఆంతటి రాబవమను, ఆంతటి ఄజమమను మూట ఖట్ల
ట కొన్న రిఔత హసుమతో ఏ మకం ఫట్ల
ట కున్న భనమ నాఖ లోఔమ
పోవలె... రభువు నాఖ రేడును ఎట్లల దరిశం వలె’’ ఄంటూ ఄంఖలారాేడు మాయా శృంగుడు.

ఄటికి బాగా తెలావారి పోయినది.

దిన ఔరుడు బాయడు ఎత్మ
ు న ఖఖనతం నుండ కాయడవి లోకి తొంగి చూస్త
ు నానడు. ఄశాాలు యండూ ద్వరి తెనున లేన్న క్రకాయమణం
గుండా ఇశానమ దికుుగా ఄంఖ రాజమం సరిహదు
ద వెైపు రుగు త్మస్త
ు నానయి. వఔయ దంత్మడు దీరా
ఘ లోచనలో వునానడు.

‘‘ఏమిరా... నా అవేదన విన ఫడుట లేద్వ? న్న ఔయణమలు విన్నకిడ శకితన్న కోలోయినవా... ఆపుడేమి చ్చమ వలె?’’ ఄరిచాడు
మాయా శృంగుడు.

ఄపుడు దవి విపాడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘నేను నాఖ లోఔమ వచుేట లేదు.’’ ఄనానడు సిథయంగా.

‘‘ఏభంటివి? భన లోఔమనకు వచుేట లేద్వ?’’ కింత ఄచెేరు వందుత్త ఄడగాడు మాయా శృంగుడు.
‘‘ఄవును. వచుేట లేదు.’’

‘‘రాఔ ఎచటికి పోమదవు?’’

‘‘ఫా
ర గ జోమతిష పుయమ పోవలె. వచిేన న్నవును నాతో రావచుేను. లేద్వ న్నవు నాఖ లోఔమన క్షగి జరిగినది నాఖ రేడుకు తెలిమ
రుేమ.’’ వఔయ దంత్మడ న్నయణమం మాయా శృంగున్న విసభమ రిచినది.

‘‘ఏమిరా! భతి తప్నద్వ న్న ఖతి మారినది. ఏభంటివి. ఫా
ర గ జోమతిష పుయమనకా? అ ఄస్మ రాజధాన్నలో ప్శాచమను
మించిన భంతఱ గాళ్ళళ ఈందుయన్న వింటి. ఄచటి రజలు వెదకి వెదకి భరీ భన నాఖ జాతిన్న జంప్ బకిాంత్మయట. రమాద ఔయభగు అ
నఖయమనకు న్నవు పోనేల? ఏమననదచట?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఄచట జడల మాంతిఱకున్న ఔలవ వలె...’’ ఫదులిచాేడు వఔయ దంత్మడు.

అ న్నయణమం విన్న తెరిచిన నోరు`

మూమటం భరిే పోయాడు మాయా శృంగుడు.

ఄతి బమంఔరుడగా పేరు పొందిన భహా మాంతిఱకుడు అ జడల మాంతిఱకుడు. కాయణం తెలీదు గాన్న వాడు కొదిద రోజులు భయభ
భూమి ఄటవీ పా
ర ంతాలో
ా సంచరించాడన్న వినానడు. ఄలాంటి వాడతో వఔయ దంత్మడ క్షమి న్న? అలోచిస్త
ు నన మాయా శృంగుడకి
వఔయ దంత్మడ భదిలో ఏదో సరి కొతు దుషట నానఖం రూపు దిదు
ద కుంటోందన్న సందేహం ఏయడయది.

‘‘ఄసలు న్న భనస్తన ఏమననదో చెపుమ. ఄది విన్న నేను న్నతో వచుేటయో, నా ద్వరిన పోవుటయో తెలిద.’’ ఄనానడు.
ఄశాాలు క్రకాయణమంలో కొభభలు, డొంఔలు తప్ంచుకొంటూ నభభదిగా మందుకు సాగుత్మనానయి. కొన్నన లిుల కాలం తరాాత
వఔయ దంత్మడు తన భనస్త విపాడు.

‘‘ఄజమమకు బమ డ కూచునన` కామితమలు సిదిధంచవు. ఄవునా?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఄయితే?’’

‘‘భన ఖభమమనకు ఔ మాయామ మూస్తకు పోయిన అ వెను వెంటనే వేరొఔ మాయామ ఄనేాషిం వలె. ఆపుడు నా రమతనమ
ఄదే. అ యండో మాయామే జడల మాంతిఱకుడు.’’

‘‘నా భటిట బుయయకు ఄంత చపున ఄయథమ గాదు గాన్న విషమేమిటో వివయమఖ

జపుమ.’’

‘‘నాఖ రేడుకు ఄలు
ా డనగుదునేన్న ఔుతే తనమ గావున తదురి వాయస్తడ నేనే ఖద్వ. నాఖ లోఔ అధితమం నాదేనన్న
సింహాసనమనకు నేనే ఄధితినన్న అశ డతి. ఆపుడా అశ నయ వేయదన్న రూఢభైనది. ఆఔ నా లక్షమం సాధించాలంటే యండో మాయాం
తన్న సరి.
జడల మాంతిఱకుడు ఖతంలో భయభ భూమి మందు సంచరించినపుడు వాన్నతో రిచమభైనది. వాడు ది శయమల నాఖమ
కొయకు ఄనేాషించుచునానడు. ఄలాంటి నాఖమ భన లోకాధీశుడు నాఖ రేడు భహా దుభడు తఔు లోఔమన వేరొఔండు లేడు. అ
విషమం తెలిసి అ మాంతిఱకుడు భయభ భూమిలో ఄనేాషణ సాగించినాడు. కాన్న వాడకి నాఖ లోఔమనకు మాయామ తెలీదు. నాఖ

రాజు భూ లోఔమనకు రాఔ పోఔలు సాగించు వేళ్యు తెలీఔ విసిగి న్నరాశతో భయలి పోయినాడు. ఄపుడు నేను నా గురించి గాన్న
భన గుట్ల
ట భట్ల
ట గాన్న చె లేదు.
ఄసలు విషమమేభనగా, ఇ జడల మాంతిఱకున్నకి భూ లోఔమన ఎలాంటి అశలు లేవు. ఄతడ దృషిట ఖంధయా లోఔమై వుననది.
లోకాధి దేవత మోహన్న శకితన్న ఈపాసించి సిదిధం జేస్తకున్న అభ సాకాాతాుయం పొంది తన ఄభీషటం భనవి చ్చసాడు. ఄందుకు అ శకిత
సభభతించి తనకు భూలోఔమన ది శయమల నాఖమను గొ హోభం చ్చసి ఫలియిచిేన న్న కోరిఔ త్మయేదనన్న మాటిచిేనది.

ఄసలీ జడల మాంతిఱకులు భహా ఔౄరులు, రమాద ఔయభగు భహా మాంతిఱకులన్న నాకు తెలియు. వాడ తల మీద జడలు ఖటిటన
క్షశమలు కోుటి కోు భంతఱ సిదిధకి గురుత్మ. వాడన్న ఎవరూ సంహరిం లేరు. వాడ పా
ర ణం ఎఔుడ న్నకిాుం చ్చస్తకునానడో
ఎవరిక్ర తెలీదు. వాన్నకి ఖంధయా లోఔమ ఄచటి భఖ భాఖమమలన్నన భకుువ మికుుటమ.

వాడు భన నాఖ రేడు జాడ యయుటలో విపలభైనాడు. నేను భన నాఖ రేడును వాడకి ఫంధీన్న చ్చస్తు వాడు నాకు భన నాఖ
లోకాధితమమను యివా ఖలడు. కాఫటిట నేను అ జడల మాంతిఱకున్న ఔలిసి భయభ భూమికి గొన్న పోవలె.’’ ఄంటూ ఄసలు గుట్ల
ట
ఫమట టా
ట డు వఔయ దంత్మడు.

వఔయ దంత్మడ న్నయణమం వినగానే ఔళ్ళళ గిరు
య న తిరిగి మూయే వచిేనంత నైంది మాయా శృంగుడకి. ఏదో దురాలోచన
చ్చస్త
ు నానడనుకునానడు

గాన్న వఔయ దంత్మడ ఔనున సింహాసనం మీద ఈందన్న గాన్న నాఖ రాజుక్ష పొఖఫటిట నాఖ లోకాధితమం

చ్చజకిుంచుకోవాలనుకుంట్లనానడన్న

గాన్న వూహంచ లేఔ పోయాడు.

ఇ కుటఱ గురించి తను వినఔ పోయినా బాగుండేది. వినానడు గాఫటిట ఆఔ తన ద్వరిన నాఖ లోఔం పోలేడు. వఔయ దంత్మడు సహండు.
వెళ్ళతే తన కుటఱ గురించి రభువుకు ఎఔుడ చెపేసాుడోనన్న సందేహంచి తన పా
ర ణం త్మస్త

రమతనం చ్చమ వచుే.

‘‘ఏమిరా! నాతో వత్మ
ు వా? న్న ద్వరిన పోదువా?’’ ఄడగాడు వఔయ దంత్మడు.

‘‘మితఱమా! న్నవు రాజైన భహా భంతిఱ నేనే ఖద్వ. సంతోషమే ఖద్వ. ఆనుమతో చ్చరినందుకు ఄగిాక్ర స్తతిు దబుఫ తవననట్ల
ట న్నతో
చ్చరినందుకు నాకునూ తిలు తవు ఖద్వ. న్నతోనే నేను’’ ఄనానడు మాయా శృంగుడు.

ఄఔుడతో రయాణం అప్ ఖలంతా విశాయంతి త్మస్తకునానరు. చీఔటి డగానే ఄశాాలను వదిలి ఆదదరూ అకాశ మారా
ా న ఫా
ర గ
జోమతిష పుయం దిశగా సాగి పోయారు.

****************************************

శవ నాఖ పుయం నుండ భతసమ దేశ సరి హదు
ద ద్వటి ఄంఖ రాజమంలో రవేశంచ డాన్నకి వాయం రోజులు, అంఖ రాజమం నుండ ఄస్మ
రాజమం మీదుగా భయభ భూమి ఄటవీ పా
ర ంతం చ్చయడాన్నకి భరో వాయం రోజులు వెయసి క్షం దినాలు ఄశాాల మీద రయాణం
సాగించాలి. కాన్న ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు ట్ల
ట దలతో ఏఔ ధాటిగా రయాణం సాగించి ఏడో రోజుక్ష భయభ భూమిలో రవేశంచారు.

అ రోజు నాఖదండును నాశన మొనరిే ఈలూచీశారిన్న విడప్ంచాఔ ఄంతా శవ నాఖ పుయం కొండ గుటటను చ్చరుకునానరు. ఄఔుడ
భూతం గృతాచి వాగు చెంత శాలి వృక్షం కియంద వారి కోసం ఎదురు చూస్ుంది.

ధనుంజయుడు బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఄలుపు త్మరా వాగు న్నటిలో సాననాలు చ్చసారు. యఔత సిఔతభైన దుస్త
ు లిన ఈతికి ప్ండ అయ
ఫటిట పొడదుస్త
ు లు ధరించారు. తిరిగి కొండ గుటట ఎకిు శవాలయాన్నన చ్చరుకునానరు.

అ రోజు అలయాన్నన తెరిచ్చ రోజే`

కాసు అలసమభైనటిక్ర ఄయేఔ సాామలు వచిే`

గుడ తాళ్ళలు త్మసారు. అలమంలో శవున్న ఄభిష్టకించి పూజాదికాలు అయంభించారు. ధనుంజయుడు తన ఆరువురు భాభలతో
బకిత శయ దధలతో అ సద్వశవున్న స్తవించుకున్న త్మయథ రసాద్వలు త్మస్తకునానరు. శవ నాఖ పుయం సతఱంలో భధామహన భజనాలు గావించి
ఆఔ ఫమలు దేరారు.
భూతం గృతాచి బద్వ
ర దేవి ఄశాం మీది తోలు సంచి లోను, ఈలూచీశారి శ్వాత నాగు రూంలో ధనుంజయున్న ఄశాం మీది
తోలు సంచిలోను విశయ మించారు. ధనుంజమ, బద్వ
ర దేభలు ఄశాాలను భహా థంలో శయ వేఖంతో రుగులెతిుంచారు. అ విధంగా
ఏడో రోజుక్ష వీరు భయభ భూమి ఄడవి లోకి రవేశంచారు.

నామమ ధరాభలు, ఄఔయమాలు ఄనామయాలు వీటికి ఏ యుఖం లోనూ, ఏ కాలంలోనూ కూడ పొసఖదు. సాాయథం భన్నషిన్న ఄఔయమాలు
ఄనామయాలకు నడప్స్తు, నామమ ధరాభల కోసం పోరాటాలు తవు. ఖడచిన యుగాలో
ా వీటి నడుభ భహా యుద్వ
ధ లే జరిగాయి.
ఄఔుడ యతన గిరిలో రిసిథతి ఏమిటో ఆద మిదధంగా ధనుంజయున్నకి తెలీదు. తన జనకుడ అరోఖమం రోజు రోజుకూ క్రాణసూ
ు ంట్లంది.
యుదధ గంటిఔలు మో
ల గుత్త వుంటాయి. తను ఎంత తాయగా దివమ నాఖ భణతో యతన గిరి చ్చరుకుంటే ఄంత భంచిది. తండర
గారిన్న, రాజామన్నన కూడ కాపాడుకో ఖలడు. ఄందుక్ష తొందయగా నాఖ లోఔం చ్చరుకోవాలన్న ధనుంజయుడు వేగియ డుత్మనానడు.
నాఖ రాజును ఎలాగ్గలా ప్ంచి దివమ నాఖ భణన్న సంపాదించాలన్న అరాట డుత్మనానడు. ఄందుకు తఖాటేట తారిత ఖతిన్న
భయభ భూమికి చ్చరుకో ఖలిగారు. ఎన్నమిదో రోజు పొదు
ద పొడచిన కొదిద స్తటికి యువరాణ ఈలూచీశారి ఄందరిన్న సంంగి వనాన్నకి
త్మస్తకళ్ళళంది.

విచితఱంగా ఄఔుడ ంటరిగా శంకు పుతిఱ తభ కోసం ఎదురు చూసూ
ు ండటం ఄందరిన్న అశేయమ రిచింది. శంకు పుతిఱ మకం ఔళ్
తప్వుంది. అభ మకం చూడ గానే ఏదో జరిగిందన్న ఄందరిక్ర ఄయథభై పోయింది.

ఄశాం నుంచి ఔు దూకులో దిగి`

శంకు పుతిఱ చెంతకు రుగతిుంది ఈలూచీశారి. వెనక్ష ధనుంజయుడు, బద్వ
ర దేవి ఄశాాలు దిగి దఖాయ కళ్ళళరు.

‘‘ఄతా
ు ! ఏమి జరిగినది? న్న మకమ వాడ యుననది. న్న ఔనుల న్నరు చిప్లు
ా చుననవి. ఄందరూ కుశలమే ఖద్వ?’’ ఄనడగింది
అతఱంగా.

‘‘లేదు. క్షాభమగా లేరు. నాతో యండ మీక్ష తెలియు’’ ఄంది ఖ్ఖనన వదనంతో శంకు పుతిఱ.

‘‘ఎవరు క్షాభమన లేరు. ఄసలేమి జరిగినది?’’ ఈలూచీశారి ట్ల
ట ఫటిట ఄడగింది. శంఖు పుతిఱ ఔనులు త్మడుచుకుంది.

‘‘ఏమి చెపుదు? ఎలా చెపుదు? న్న జనకుడు నాఖరేడు రమాదపు ఄంచున కు
థ డన్న
య ందుచునానడు. ఎంతో ఈతుమడు, సభరు
భావించి ఄలు
ా డన చ్చస్తకోవాలన్న చూసిన వఔయ దంత్మడు ఎంత న్నచ న్నఔృషు
ట డో, ఎంతటి ధూరు
త డో ఆపుడు ఖద్వ తెలిసి వచిేనది.
వాడు న్నజమగా అశ డనది న్ననున గాదు, నాఖ లోఔ అధితమమ. ఆఔ న్ననున పొందుట ఄసాధమభన్న ఖయహంచి తన దోరహ బుదిధ

చూప్ంచినాడు. ఎవడో మాంతిఱకున్న వెంట దచిే నాఖ రేడును ఫలి పీఠమన

ఈంచినాడు. ఄచట బమంఔయ విషాదమ

నలకొన్న వుననది. ఇ ఖండమ కాయుట ఎవరి వలానూ ఄగునట్ల
ా లేదు. మీరు వస్తు ఏదో విధమన యకిాంచెదయన్న న్నరీకిాంచుచుంటి.
తఔు సభమమనకు వచిేతిరి. ధనుంజయా! వేగియమ నా వెంట యండు.’’ ఄంటూ ఔన్ననరు త్మడుచు కున్న లేచింది శంకు పుతిఱ.

నాఖ రాజు భహా దుభన్న మూలంగా ఔపుడు శంకు పుతిఱ తన ప్రయున్న కోలోయింది. నాఖ లోఔ రవేశాయహత కోలోయి ఎనోన ఔడ
ఖండ్ల పాలయింది. ఄయినటిక్ర నాఖరేడు అదలో వుంటే సంతోష డ లేదు. వేదన చెంది దుఖ్ఖిత్మరాలయిందంటే అభ
రభూబకిత ఎంత గొదో ఄయథం చ్చస్తకో వచుే. కాన్న వాసువంగా ఄఔుడ ఏమి జరుగుత్మందీ ఎవరిక్ర ఄయథం కాలేదు. అభ మాటలు
ఄందరిన్న సంబరమాశేరామలకు గురి చ్చసాయి. నాఖ రాజు ఄంతటి భహా శకిత సంనునడన్న ఔ మాంతిఱకుడు ఫంధీన్న చ్చమటమా...?

‘‘న్నశశఫధంగా నాతో రావలె. ఄచట ఏమి జరుగుచుననదీ మీరే చూదు
ద రు గాన్న.’’ ఄంటూ ఄఔుడ నుండ ఔదిలింది శంకు పుతిఱ.
ధనుంజయుడు బద్వ
ర దేవి ఄశాాలను సంంగి వనం లోనే చెటాకు ఫంధించి తభ అయుధాలు త్మస్తకున్న కాలి నడఔన ఫమలు
దేరారు. మకమంగా ఈలూచీశారి తన జనకున్న చూడ నంచి మందు పోబోత్తండగా శంకుపుతిఱ, బద్వ
ర దేవిలు అభ రమతానన్నన
ఄడాగించారు.

‘‘ఆపుడు ంటిఖ న్నవచటికి పోవుట రమాదమ. మేమ ఏదో ఔటి జేసి న్న జనకున్న యకిాంత్మమ గాఔ. వేగియ పాట్ల వలదు.’’
ఄంటూ హెచేరించింది బద్వ
ర దేవి. ఄంతే కాదు, ఈలూచీశారి వెళ్ళకుండా చూస్తకునే బాధమతను భూతం గృతాచికి
వగించింది. తాభయ భడుగును చుటిట ఄవతలి కొండ పాదం వెైపు ఔదిలాయంతా.

ఄదృషటవంత్మన్నకి ఄవకాశాలు వెదుకొుంటూ వసాుయి. దుయదృషట వంత్మన్నకి వచిేన ఄవకాశాలు కూడ చ్చజారి పోత్తంటాయి.
మొదట మాటకు ఈద్వహయణ యువరాజు ధనుంజయుడు ఄనుకొంటే యండో మాటకు ఈద్వహయణ వఔయ దంత్మడు ఄనుకో వచుే.
ఎన్నన ఔషట నషా
ట లు ఎదుయైనా నామమ ధరాభలు తఔ సాహసమే ఉప్రిగా మందుకు సాగుత్మనన వాడు ధనుంజయుడు. వరుస
రాజయాలతో ఄభాస్త పాలెై చివయకు వఔయ మాయాంలో నాఖ లోఔ అధితామన్నక్ష అశ డ తపు మీద తపు చ్చసూ
ు నే వస్త
ు నానడు
వఔయ దంత్మడు. ద్వన్న పలితమే ఆపుడీ కిాషట రిసిథతి.

ఏభైనటిక్ర ఆది తభకు ఔలిసి వచిేన ఄవకాశం గానే భావిస్త
ు నానరు ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవిలు. నాఖ రాజును ఖనుఔ తామ
యకిాం ఖలిగితే అమన ఔృకు పాత్మ
ఱ లెైనటేట. ఈలూచీశారితో బాట్ల దివమ నాఖ భణ న్న కూడ ఆచిే సగౌయవంగా తభను
ఄశ్రయాదించి ంప్సాుడు. కాఫటిట ఇ ఄవకాశాన్నన సదిాన్నయోఖం చ్చస్తకో ఖలగాలి. ఎటిట రిసిథతి లోను నాఖ రాజును కాపాడాలి. కాన్న
ఄఔుడ రిసిథతి ఏమిటో, అ దుషట మాంతిఱకుడు ఎవరో తెలీకుండా వూహా గానాలు చ్చసి లాబం లేదు. అలోచిసూ
ు నే వడ వడగా
నడుస్త
ు నానయంతా. ఈలూచీశారి ఄయితే ద్వరి పోడవునా దుఖ్ఖిసూ
ు నే వుంది. గృతాచి అభ మందుకు వెళ్ళళ పోకుండా జాఖయతుగా

ఄనుసరించి వస్ుంది. న్నశశఫధంగా మందుకు సాగుత్మనానయంతా.

ఄఔుడ తాభయ భడుగు శేభ త్మయంలో సంంగి వనం ఈండగా, భడుగు త్తరు త్మరాన వుంది ఎతుయిన కొండ శకయం. ఇ
కొండ పాదం లోనే త్తరు దికుు నుండ నాఖ లోకాన్నకి యహసమ మాయాం వుంది. ధనుంజమ ఫృందం న్నశశఫధంగా భడుగును చుటిట
దకిాణ భాఖంగా కొండ పాదం చ్చరుకుంది. ఄఔుడ దటటభైన చెటా భధమ పొదలిన ఄడు
ా ట్ల
ట కుంటూ కొంత దూయం మందుకు పోగానే
ఄపుడు వారి ఔంట ఫడంద్వ ఘోయ దృశమం.

సూరుమన్న నలా భబుఫలు మూస్తమటంతో ఎండ జాడ లేదు. ఄయినా అ రదేశం సషటంగా గ్గచరిస్ుంది. ఎదురుగా కొండ పాదం
వదద స్తవిశాలభైన భైద్వన పా
ర ంతం వుంది. అ భైద్వనం భధమలో ఄతి దదదయిన ఄగిన వలమం ఔటి ఔణ ఔణ యగులుతోంది. అ
వలమం ఫమట కొండ పాదం ఄంతటా ఄనేఔ భంది నాఖ లోఔ వాస్తలు, రమఖులతో న్నండ వుంది. ఄంతా శలా విఖయహాలా
ా
న్నలఫడ దుఖ్ఖిస్త
ు నానరు. వాస్తకి, తక్షకుడు, ఔరోుటకుడు, గుళ్ళకుడు, భహా గుళ్ళకుడు, శంఖుడు మొదయిన రమఖులంతా
ఈండీ భంతఱ ఫదు
ధ లయి ఏమీ చ్చమ లేన్న న్నససహామ సిథతిలో ఔన్ననళ్ళతో చూస్త
ు నానరు. వారి మందు శోఔ తు ఄయిన నాఖ రాణ
క్రరిత భతి కొంగు చాప్ తన బయతను కాపాడభన్న ధీనంగా ఄందరిన్న ఄరిథస్త
ు నన దృశమం గుండలిన ఔదిలించ్చలా వుంది.

ఄగిన వలమం కుడ ఔున దద రాతి సథంబం వుంది. ద్వన్నకి చ్చరిే ఔన్నప్ంచన్న ఫంధనాలేవో తనను ఔటిట పారేసినట్ల
ట భారీ సయ
రూం లోన్న నాఖ రేడు భహాదుభడు ఫంధిత్మడై వునానడు.

ది శయస్తసల సయరేడు. కోు శయస్తస ైన దివమ కాంత్మలు వెదజలు
ా త్త నాఖ భణులు రకాశస్త
ు నానయి. భంతఱ ఫదు
ధ డై
న్నససహామ సిథతిలో అ సయ రేడు ఔనులు ఔన్ననరు వరిాస్త
ు నానయి.

అమనకు ఎదురు గానే దడుగుల దూయంలో హోభ గుండం ఔటి ఔణఔణ్య యగులుత్త జాాలలు ఎఖసి డుత్మనానయి. ద్వన్నన
చుటిట ఏవో చితఱ విచితఱభైన యంఖ వలిాఔలు... వాటి మీద స్తపు కుంకుమ దటటంగా చలా ఫడ ఎయయటి పూలతో బీబతసంగా ఈనన
అ హోభ గుండం మందు న్నలఫడునానడు జడల మాంతిఱకుడు. భన్నష్ట విచితఱంగా బయానఔంగా వునానడు. స్తమారు
దడుగుల పొడవున సననగా వునానడు. భసి బొగు
ా యంగు దేహ ఛామ. పొటట వెనునకు ఄత్మకుుంద్వననట్ల
ట లోలికుంది.
నత్మ
ు రు వయణం లోన్న ఎయయటి ంచె ఄంగ్రలా చుట్ల
ట కునానడు. ఄది మోకాళ్ళ కింది వయక్ష వుంది. నడుంకి తెలాటి వెండ బిళ్ళతో కూడన
ట్టట బిగించాడు. వంటి మీద భరే అచాఛదనా లేదు. భడలో ఎరుపు నలుపు ఔలఖలిసిన పూసల దండలునానయి. కాలికి వెండ
తోడా, ఔ చ్చతికి వెండ ఔడమం, భడలోను భుజాలకు వెండ అబయణ్యలునానయి. ఄవి చూడా
ా న్నకి అబయణ్యలా
ా వుననటిక్ర ఄవి
భంతఱ మంతఱ సభన్నాతభై భహభ ఔలిగినవి. మఖాన యఔత వయణంలో దద బొట్ల
ట వుంది.

వాడ జుత్మ
ు త్మ
ు గా ఄనేఔ జడలు ఔటిట భుజాల మీదకు వేలాడుతోంది. గుబురు మీసం... ఫవిరి ఖడాం... జుత్మ
ు రాగి యంగులో ఈండ

ఄతడ వమస్త ఎంతో ఄంచనా వేమటం ఔషటం. తల విదిలించినపుడంతా జడ నుండ సననటి న్నపు యవాలు రాలుత్మనానయి.
సాధాయణ మాంతిఱకులకు జడల మాంతిఱకులకు ఆదే తేడా. మాంతిఱకులక్ష మాంతిఱకుడన తఖా శకితభంత్మడు ఇ జడల మాంతిఱకుడు.
హోభ గుండాన్నన చ్చరిే పొడవాటి కడాం. ఔటి స్తపు కుంకుభలు పూసి న్నల ఫటట ఫడ వుంది. ఄది ఫలి కడాం. నాఖ రేడును
ఫలి ఆచ్చేందుకు సిదధంగా వుంచ ఫడంది. జడల మాంతిఱకున్న ఔున మూడు కోణ్యలకు మూడు న్నభభకామలు గుచే ఫడన
తిఱశూలం ఔటి భూమిలో గుచిే న్నల ఫటిట వుంది. జడల మాంతిఱకుడు గుగిాలం స్తపు కుంకుభలు హోభ గుండం లోకి
గుప్ళ్ళతో విస్తరుత్త భంతో
ఱ చాఛటన చ్చసూ
ు అకాశం వంఔ చూసి తను ఈపాసించ్చ ఖంధయా లోకాధి దేవత మోహన్న శకితన్న
అవాహన చ్చస్త
ు నానడు.
వఔయ దంత్మడు, పొటిట మాయా శృంగుడు ఆదదరూ ఄగిన వలమంలో మాంతిఱకుడ సమీం లోనే వునానరు. ఄపుడే తను నాఖ
లోకాధి తి ఄయినట్ల
ట బోయ విరిచి న్నలఫడ సఖయాంగా ఄవతల న్నససహామంగా చూస్త
ు నన నాఖ లోఔ వాస్తలిన వీకిాస్త
ు నానడు. ఆఔ
తనకు తిరుగు లేదనన ధీమా వాడ న్నశత చూపులో
ా సషటంగా ఔన్నస్ుంది.

ఄయితే మాయా శృంగుడు మాతఱం ఎపుడేం జరుగుత్మందోననన బమంతో బిత్మకు బిత్మకు భంటూ చూస్త
ు నానడు. ఇ ఫలి
వమవహాయం ఏదో వేగియం మగిస్తు బాగుండునన్న వుంది వాడకి. ఎందుఔంటే` వఔయ దంత్మడు ఏది తల టిటనా ఄజమమే గాన్న
విజమభననది ఆంత వయకు లేదు. ఆపుడు కూడ ఄనుకుననది ఄనుకుననట్ల
ట తారితమ గా జయగాలి. లేదంటే ఎపుడే
ఄవాంతయం వచిే డుత్మందో తెలీదు. అ ైన అ ధనుంజయుడు, బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి ఄంతా నేరుగా నాఖ లోఔం చ్చయటాన్నకి
వచ్చేసూ
ు ంటారు. వాళ్ళళ వస్తు ఔథ ఄడాం తిరిగినటేట. ఏదో ఔటి చ్చసి నాఖ రాజును విడప్ంచఖల సభరు
ధ లు. ఄందుక్ష బమ
డుత్మనానడు మాయా శృంగుడు.

ఆఔుడ యిలా వుండగా`

ఄఔుడ పొదల వెనఔ నుండ జరుగుత్మననదంతా చూస్త
ు నన ధనుంజమ ఫృంద్వన్నకి ఏం చ్చయాలో, ఎలా నాఖ రేడును కాపాడాలో
ఄయథం గావటం లేదు. తన తలిాదండు
ర కు టిటన దుయాతిన్న జూచి ఔన్ననరు మన్ననరుగా విలప్స్ుంది యువరాణ ఈలూచీశారి. భూతం
గృతాచి తో బాట్ల శంకు పుతిఱ చెరో ఔున వుండ అ ఫటిట గాన్న లేకుంటే

ఈలూచీశారి తండర వదదకు రుగతిు తను కూడ

రమాదం బారిన డ వుండేది.
ధనుంజయుడు బద్వ
ర దేవి వంఔ చూసాడు.

ఄటిక్ష అభ దీరా
ఘ లోచనలో ఔనులు మూస్తకొన్న వుంది. ఆలాంటి విషయాలో
ా అభ సలహా సంరదింపులు లేకుండా తను తొందయ
డ ఏమీ చ్చమ లేడు. చూస్తు వాడు భహా మాంతిఱకుడలా వునానడు. భహా భహుల నాఖ లోఔ వాస్తలేన న్నమంతిఱంచి నాఖ
రేడునే ఫంధించాడంటే తను వేస్త బాణ్యల వలన రయోజనం లేఔ పోగా తభ ఈన్నకి మాంతిఱకుడకి తెలిసి పోయి తామ కూడ అ

దుషు
ట డకి ఫంధీలుగా చిక్షు రమాదం వుంది. ఄందుక్ష తొందయ డాం లేదు ధనుంజయుడు. ఇలోల`

బద్వ
ర దేవి తన భనస్తను ఔరేణందిరయాలను లఖనం చ్చసి ఖతం గురు
త తెచుేకునే రమతనం చ్చస్ుంది. వాడు జడల మాంతిఱకుడు.
సందేహం లేదు, తన తండర ఄరుణ బటా
ట యకున్న దమ, ఔృషి మూలంగా చినన వమస్త నుండే ఄనేఔ భంతఱ సిదు
ధ లు పొందడమే గాఔ
మాంతిఱకులకు సంఫంధించి ఖయంథాలనూ చదివింది. వాటిలో జడల మాంతిఱకుల గురించి చదివిన వివరాలు గురు
త కొస్త
ు నానయి.
మకమంగా అ విషమంగా తన తండర చెప్న మాటలు చెవులో
ా రతిధాన్నస్త
ు నానయి.‘‘చూడు పుత్మఱ! న్నవు ఎపుడు గాన్న, ఎఔుడ
గాన్న బవిషమత్మ
ు లో పొయబాట్లన కూడ ఇ జడల మాంతిఱకుల జోలికి పోవలదు. వాళ్ళళ ఄతి ఔౄరులు. భహా రమాద కారులు.
గటనా గటన సభరు
థ లు. ఔ జడల మాంతిఱకున్న ఎదిరిం భరో జడల మాంతిఱకుడే సభరు
థ డు. సాధాయణమగా వీళ్ళళ తభ
పా
ర ణ కిాన్న గొంత్మలో న్నకిాుం జేస్తకుందురు. కావున వీళ్ళ శరీయ భాగాలను కండంచినా తిరిగి మథా రకాయమ ఄత్మకొున్న తృటిలో
పునరీువిత్మలు కాఖలరు.

ఄలాఖన్న వీళ్ళకి చావే లేద్వ ఄంటే వుననది. ఎవయైనా సాహసికుడైన వీరుడు వాడు ఖభన్నంచఔ మందే శయస్తసను కండంచాలి.
కండత శయస్తస నేల ఫడ కూడదు. నేలను తాకిన భరు క్షణమనే ఄది చెండులా చివుాన లేచి మొండమనకు ఄత్మకుున్న
పునరీువిత్మడవుతాడు. కావున కండత శయస్తస గాలిలో వుండగానే ఄది నేరుగా పోయి ఄగిాలో ఫడ కాలి పోయేలా చూడాలి. ఇ
లోలే భరో రఔు వాడ మొండమనకు ఄగిా మటిటంచి ఄది కూడ కాలి పోయేలా చూడాలి. అ విధంగా చ్చసినచో ఇ జడల
మాంతిఱకులు జత్మ
ు రు. వాడ జడలు ఄగిాన ఫడ కాలి పోత్మననపుడు చిట ట లాడ పోత్త వాడ భంతఱ శకు
త లు సయాం తొలగి
పోతాయి. ఎంతో సాహసమ, ధైయమమఖ వీరులు త ఇ కాయమమను ఄనుమలు చ్చమ జాలరు.’’

అ విధంగా`

ఔపుడు తన జనకుడు చ్చసిన హత బోధ గురు
త కు రాగానే చపున ఔనులు తెరిచింది బద్వ
ర దేవి. ఄది ఖభన్నంచిన
ధనుంజయుడు వెంటనే` ‘‘బద్వ
ర ! ఔు బాణంతో అ దుషట మాంతిఱకున్న తల తృంచ ఖలను. ఏమి చ్చమ వలె? చెపుమ.’’
ఄనడగాడు.

‘‘తారితమఖ మీరే ఏదో ఔటి జేసి అ దురాభరు
ా న్న ఄంతమొందిం వలె. లేకునన వాడు మా నాఖ రేడును ఄనామమమఖ ఫలి
ఆచుే లాగున వునానడు.’’ ఄంది అతఱ డుత్త శంఖు పుతిఱ.

‘‘అతఱ డన నులు కావు శంఖు పుతిఱ. వేచి వుండ వలె... లేకునన వాడు భన విడువడు.’’ ఄంటూ హెచేరించి, ధనుంజయున్న

వంఔ చూసింది.

బద్వ
ర దేవి తెలిప్న సమాచాయం విన్న ధనుంజయుడే కాదు, శంకు పుతిఱ, ఈలూచీశారిలు కూడ ఄచెేరు వంద్వరు. ధనుంజయుడు
తన విలు
ా ఄందుకుంటూ` ‘‘దీన్నకింత చింతయేల బద్వ
ర ! ఏఔ కాలమన యండు శయమలు రయోగించెద. ఄయధ చంద్వ
ర కాయ బాణమ
వాడ శయస్తసను కండంచగా, ఄగిన సఖలతో కూడన యండో బాణమ వాడ శరీయమన నాట్లకొన్న న్నపు టటఖలదు. వరుస
బాణ్యతో వాడ శయస్తస నేల ఫడకుండా నేరుగా హోభ గుండంలో డునట్ల
ట జేసద’’ ఄనానడు.

‘‘వూహుాఁ... సఖుడా.... బఖ బఖ భండుత్త దూస్తకు వెళ్ళళ బాణమ ఄధిఔ శఫధమ సృషిటంచి జడల మాంతిఱకున్న దృషిట న్నట్ల
భళ్ళళంచును. ఔ రి వాడు తప్ంచుకునన ఆఔ ఏమీ చ్చమ లేమ. ఆది ఔరి వలా ఄగు కాయమమ గాదు’’ ఄంది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄనగా న్నవునూ....’’

‘‘ఄవును. నేను ఇట్ట మొనకు వసుళ భాఖమ చుటిట భండంచుటకు సిదధ రిచెద. ప్భభట వాడ శయమ సంఖతి మీరు చూచు
కోవలె. క్ష బాణమనకు వాడ శయమ తెగి గాలి లోకి లేవాలి. అదే సభమమన నేను ఇట్టతో ఫమలు దేయద. బాణ రయోఖమ
జేసిన వెంటనే భనమ ఫమలు దేయ వలె. వాడు పూజ మగించి నాఖ రేడును ఫలి ఆచుేటకు ఫలి కడామను ఄందుకొను
తరుణమ భనకు ఄనుకూలమ. వాడ దృషిట పూరితగా కడా భందు లఖనభై యుండును’’ ఄంటూ వివరించింది.

ఄంత వయకు అ దుషట మాంతిఱకున్న న్నరిుంచుట ఎలాఖన్న చింతిస్త
ు నన ధనుంజయున్నకి బద్వ
ర దేవి మాటలు ఔ వయంలా తోచాయి.
తనకో మాయామ చూప్న్నేనట్ల
ట ంది. అ విధంగా`

ధనుంజమ బద్వ
ర దేవి లిరువురూ జడల మాంతిఱకున్న ఄంతం జేసి నాఖ రేడును యకిాంచ్చందుకు సంసిదు
ధ లవుత్త తఔు సభమం
కోసం జాఖయతుగా ఎదురు చూడ సాగారు.

ఇ లోల`

ఄఔుడ ఄగిన వలమంలో`

హోభ గుండం మందు`

జడల మాంతిఱకుడు ఖంధయా లోకాధి దేవత మగు మోహన్న శకితకి న్నయాహస్త
ు నన పూజా కాయమఔయభం మగింపు కొచిేంది. ఄంత వయకు
తన విఔృతభైన గొంత్మతో జరుపుత్మనన భంతో
ఱ చాఛయణ మగించాడు. ఄయితే ఫలి కడా
ా న్నన వెంటనే త్మస్తకో లేదు. వెను తిరిగి
ఄగిన వలమం వెలుల నాఖ లోఔం వెళ్ళళ గుహ మాయాం రిసరాలు మొతుం న్నలుచున్న

దికుు తోచఔ అశుయ నమనాలతో

చూస్త
ు నన నాఖ లోఔ వాస్తల వంఔ చూసాడు.

ఔ చ్చతో
ు వఔయ దంత్మన్న దఖాయకు త్మస్తకున్న భుజం తటా
ట డు. ఎలుగతిు న్నశతంగా చూసూ
ు ` ‘‘ఒ సయ జాతి రజలారా! నాఖ లోఔ
వాయస్తలారా. మీయంతా శయ దధగా అలకించవలె. మీ రభువు నాఖ రేడును చివరి సారిగా దరిశంచుకోండ. ఎందుఔంటే కొదిద సభమం
లోనే నేను అమనను మోహన్న శకితకి ఫలి యివానుంటి. ఆఔ నుండ మీ నాఖ లోఔమనకు రభువు, కొతు నాఖ రేడు ఇ వఔయ
దంత్మడు.’’ ఄంటూ రఔటించాడు.
అ రఔటన వినగానే నాఖ జనంలో వఔయ దంత్మడకి ఄనుకూలుయైన కొంత భంది ఈతాసహంతో చట్ల
ా చరిచి ఄభినందించారు. వఔయ
దంత్మన్న వదిలి జడల మాంతిఱకుడు త్మవరంగా చూసూ
ు ఆంకా ఆలా హెచేరించాడు.

‘‘నేను అ ఫలి కాయమఔయభమ మగించు కొన్న ఖంధయా లోఔమ పోవుటకు మందు, నా శకు
త లు కొన్నన ఇ వఔయ దంత్మన్న వశం జేసి
పోమద. ఆతడ అధితమమను మీలో కొందరు అమోదించిన చాలదు. మీయంతా అమోదించి విధ్యయులయి వుండ వలె. కాదన్న
ఎదిరించు వారిన్న ఄజేయుడగు వఔయ దంత్మడు న్నయదమగా హతమాయే ఖలడు. ఆది నా శాసనమ. అన. ఆఔ నుండ, ఇ క్షణమ
నుండ మీ నాఖ లోకాధితి వఔయ దంత్మడు.’’ ఄంటూ దద సాయంతో రఔటించాడు.

అ రఔటన వినగానే`

భహా రాణ క్రరిత భతి గొలు
ా న విలప్సూ
ు `

ఔు సారిగా మూరిఛలిా నేల కూలినది.

నాఖ రేడు భహా దుభడు ఔళ్ళ మందు జరుగుత్మననదంతా చూసూ
ు ఔన్ననరు విడుస్త
ు నానడు. ఆఔ తన చావు న్నఔుభన్న తెలిసి
తను అరాధించు దేవతలను తలచుకో సాగాడు.

ఆఔ జడల మాంతిఱకుడు ఫలి న్నయాహంచ్చందుకు సంసిదు
ధ డయామడు. యండు చ్చత్మలతో పొడవాటి కడా
ా న్నన ఄందుకునానడు.
యండు చ్చత్మలతో ఫలి కడా
ా న్నన లేప్ మందుగా హోభ గుండాన్నకి నభసురించాడు. బఖ బఖ భండుత్త ఄగిన క్రలలు భరింత
ైకి లేచాయి. తదురి అకాశం వంఔ చూసి తను సభరిస్త
ు నన ఫలిన్న సీాఔరించి తనకు ఖంధయా లోకాధి తమం వయంగా
యిభభంటూ ఔనులు మూస్తకున్న మోహన్న శకితన్న ఄరిథసూ
ు నభస్తసలరిస్త
ు నానడు. ఄపుడు... సరిగా
ా ఄపుడు జరిగింద్వ
సంగటన. ఎవరూ వూహంచన్న ఔ భహాదుబతం జరిగింది.

దకిాణం వెైపు పొదల మాట్ల నుండ తళ్ తళ్ళ భరుసూ
ు నన ఄయధ చంద్వ
ర కాయపు బాణం ఔటి భరుపు వేఖంలో దూస్తకొచిేంది. గాలి
శబా
ధ న్నకి ఈలికి డ జడల మాంతిఱకుడు తల తిపే లోన అ బాణం వాడ భడ భాగాన్నన నరికి తలను గాలో
ా కి ఎగుయ వేసింది.

ఎగిరిన తల కిందకు జారే లోలే భరో బాణం దూస్తకొచిే అ తలను భరింతగా గాలో
ా ఎత్మ
ు కు లేప్ంది. బాణ్యల వెంఫడే బాణం
మీద బాణం రయోగిసూ
ు శయ వేఖంతో దూస్తకొస్త
ు నన ధనుంజయున్న ఄపుడు చూసాయంతా.
ఎపుడైతే మాంతిఱకుడ తల మొండం నుండ వేయైందో అ భరు క్షణమే ఔణ ఔణ రుగులుత్మనన ఄగిన వలమం చుటూ
ట ఎవరో న్నరు
పోసి అరినట్ల
ట చపున అరి పోయింది. తల లేన్న మొండంగా న్నల ఫడునన మాంతిఱకుడు రోదిస్త
ు ననట్ల
ట గా గుండలు బాదుకోవటం
చూసి న్నవెాయ పోయాయంతా. ఄదే క్షణంలో ధనుంజయున్న వెనక్ష అడు చిరుతలా ఇట్ట పుచుేకున్న యంక వేసూ
ు దూస్తకొస్త
ు నన బద్వ
ర
దేవిన్న చూసి భతి పోగొట్ల
ట కునానరు. ఄసలఔుడ ఏం జరుగుత్మందో కొదిద స్తపు నాఖ లోఔ వాస్తలకి ఄయథం కాలేదు. ఄయితే తామ
ఆంత భంది ఈండీ చ్చమ లేన్న కారామన్నన ఔ సాహస వీరుడు సాధించాడు. నాఖ రాజు కాపాడ ఫడుత్మనానడన్న ఖయహంచి అనంద
భాషాలు రాలుస్త
ు నానరు.
బఖ బఖ భండుత్మనన ఇట్టలతో ఄగిా ప్డుగులా దూస్తకొస్త
ు నన బద్వ
ర దేవి అరి పోయిన ఄగిన వలయాన్నన చెంగున ఔు
దూకులో ద్వటింది. ఄఔుడ నుంచ్చ ఇట్టను గురి చూసి మాంతిఱకున్న ఛాత్మ మీదకు ఫలంగా విరిసింది.
తృటిలో ఄది దూస్తకళ్ళళ మాంతిఱకుడ ఛాత్మ లోకి ఫలంగా దిఖ ఫడంది. ఇట్ట నాట్లకునన విస్తరుకు త్తలి వెలిాకిలా డ పోయింది
మొండం. ఛాత్మ మీద ఇట్ట భాఖం తఖల ఫడుతోంది. బద్వ
ర దేవి వసూ
ు నే ఔున ళ్ళంలో వునన గుగిాలం స్తపు కుంకుభలిన
వాడ మీద వెదజలిాంది. ఄంతే` మాంతిఱకుడ శరీయం బఖ బగా భంటలో
ా చికిు ఔు సారిగా తఖల ఫడ పోనాయంభించింది. ఄయినా
సరే `
నత్మ
ు టి భడుగులో తఖల ఫడుత్మనాన వాడ చ్చత్మలు ఛాత్మన్న కొట్ల
ట కోవటం అలేదు. ఄంటే` శయస్తస నశస్తు గాన్న వాడ పా
ర ణ్యలు
పోవన్న ఖయహంచింది బద్వ
ర దేవి. ఄవతల ధనుంజయుడు మాంతిఱకుడ శయస్తస ైనే గురి వుంచి హోభ గుండాన్నన చుటిట రుగడుత్త
బాణ్యలు సంధించి శయస్తసతో చెండాడుకొంట్లనానడు. ఄది హోభ గుండాన్నకి నేరుగా వచ్చేలా చూస్త
ు నానడు. ఄతడ వేఖం,
ధనుస్తస ఎకుు టిట బాణ్యలు సంధిస్త
ు నన త్మరు నాఖ లోఔ వాస్తలిన ఄబుఫయ రుస్త
ు నానయి. ఇ లోల`
సరు
ర దేవి.
య న య నుంచి కడాం దూప్ంది బద్వ
మాంతిఱకుడ మొండాన్నన కాలితో తొకిు టిట రౌదరంగా చూసూ
ు ` ‘‘నాఖ రేడునే ఫలి యిచెేదవురా శునఔమా! న్నలాటి న్నఛున్నకి
ఖంధయా లోకాధితమమ కావలెనా? న్న భయణంతో ఆఔుడే గాదు, ఖంధయా లోఔ వాస్తలూ ఄదృషటవంత్మలవుతారు. ఆంకా
ఎంతస్తపు కొట్ల
ట కొనదవురా... చావుమరా’’ ఄంటూ అవేశంతో అ మొండం నుండ కాలు చ్చత్మలిన నరికి వేరు చ్చసింది.
ఆఔుడ ఄందరి ఔనాన మికుుటంగా ఄమితాశేయమంతో బాట్ల హతాశుడై చ్చషటలు దకిు చూస్త
ు ననవాడు వఔయ దంత్మడు. ఔునునన
మాయా శృంగుడకైతే భతి లేదు. చివరికి బమ డనంతా ఄయింది. ధనుంజమ, బద్వ
ర దేవి రవేశంతో ఔథ మొతుం మారి
పోయింది ఄనుకుంటూ నేలకు పాతిన కొమమలా ఏం చ్చయాలో తోచఔ చ్చషటలు దకిు చూస్త
ు నానడు. వఔయ దంత్మడకైతే నాఖ
లోకాధితి కావాలనన తన ఔల ఔళ్ళ మందే ఔరిగి పోత్మననట్ల
ట ంది. జడల మాంతిఱకుడు చావ కూడదు. ఏదో ఔటి చ్చయాలి.
ధనుంజయుడు అ తలను నేల ఫడకుండా చూస్త
ు నానడంటే ఄది కింద డతే మాంతిఱకుడు ఫరత్మకుతాడేమో... చివరి
రమతనంగా ఄడాం డేందుకు ధనుంజయున్న వెైపు ఔదులుత్త ఄఔుడ డునన ఫలి కడాం ఄందుకునానడు.
భరో యండు బాణ్యలతో గాలి లోకి మాంతిఱకుడ శయస్తస నేరుగా ఄగిన గుండంలో డ పోఖలదు. కాన్న వఔయ దంత్మడు ఄడాం డతే
సాధమం గాదు. ఒ ఔు బాణ్యలు సంధిసూ
ు వాడ కడాం నుంచి తప్ంచు కోవటం దుసాసధమం. ఒయ ఔంట వాడన ఖభన్నంచ గానే

ధనుంజయున్న కోం తారా సాథయికి చ్చరుకుంది.. వెంటనే` ‘‘బద్వ
ర !’’ ఄనరిచాడు.
‘‘ఇ గుంట నఔు సంఖతి చూడుమ. అ రోజు న్న నుంచి తప్ంచుకునానడు. ఆపుడు న్న చ్చతిలో చావు తదు. వాడన్న
వదలకుమ’’ ఄంటూ హెచేరించాడు.
ధనుంజయున్న ప్లుపుతో చివుాన ఄట్ల తిరిగింది బద్వ
ర దేవి. ఫలి కడాంతో ధనుంజయునే ఄంతం చ్చయాలన్న దూకుత్మనన వఔయ
దంత్మన్న చూడగానే కోంలో న్నపు ఔణంలా మారింద్వభ. నత్మ
ు రోడుత్మనన కడాంతో శయ వేఖంగా రుగతిు వఔయ దంత్మన్న మారా
ా న్నకి
ఄడాంగా న్నలిచింది. క్ష వేట్లతో వాడ చ్చతిలో ఫలి కడాం జారి పోయేలా చ్చసింది. ఄదే సభమంలో ధనుంజయున్న ఔృషి పలించింది.
గాలి లోన్న మాంతిఱకుడ శయస్తస గింగిరాలు తిరుగుత్త వచిే నేరుగా హోభ గుండంలో డంది. ఄంతే`
వాడ జడలను ఄగినక్రలలు అఫగా ఔఫళ్ళంచనాయంభించాయి. చిట ట పేలుత్త మాంతిఱకుడ జుత్మ
ు తో బాట్ల తల దఖథం
గానాయంభించింది. సరిగా
ా ఆఔుడే కింత ఖందయగ్గళ్ రిసిథతి నలకొంది.
ఫలి కడాం చ్చజాయ గానే వఔయ దంత్మడు పా
ర ణ బమంతో బద్వ
ర దేవికి దూయంగా పారిపో నాయంభించాడు. వాడన వదిలే వుదేదశం అభకు
లేదు. వెంటడంది. ఆఔుడ ఎపుడైతే జడల మాంతిఱకుడ జడలు ఄగినలో తఖల ఫడటం అయంబభైందో భరు క్షణం వాడ
భంతఱశకు
త లూ ఄంతరించ నాయంభించాయి. ద్వంతో ఄంత వయకు ఫండకు ఫంధిత్మడై వునన నాఖ రేడుకు విమకిత లభించింది.
వెంటనే ది శయమల సయ రూం నుండ తన ఖంభీయ పురుషాఔృతి ధరించి ఖద భుజాన వేస్తకునానడు. ఄట్ల ఄంత వయకు
నేలకు పాతిన కొమమ బొభభలా
ా వునన నాఖ లోఔ వాస్తకూ విమకిత లభించి ఔదిలారు. వారి లోన్న వఔయ దంత్మన్న భదదత్మ ద్వరులు
స్తమారు యాబై ఄయవెై భంది వయకు బద్వ
ర దేవి నుంచి వఔయ దంత్మన్న కాపాడేందుకు అయుధాలు ఝుళ్ళప్సూ
ు క్షఔలు ఄరుపులతో
రుగులెత్మ
ు కు రాసాగారు.
బద్వ
ర దేవి కడా రహరా నుంచి యండు మారు
ా తప్ంచుకునన వఔయ దంత్మడు ఆఔ బద్వ
ర దేవి తనను విడువదన్న ఄయథం కాగానే పా
ర ణ
బమంతో తప్ంచుకోడాన్నకి ఄదృశమభై అకాశ మాయాం వెైపు పోబోయాడు. కాన్న బద్వ
ర దేవి తన భంతఱ శకితతో వాడన్న కిందకు
లాగింది. గాలి లోనే ఄదృశమ శకిత క్రాణంచి దబుఫన కియంద డా
ా డు వఔయ దంత్మడు.
‘‘ఆంత జేసి ఎచటకు పారి పోమదవురా న్నఛుడా! అనాడు నా సఖుడు ధనుంజయుల వారు పా
ర ణ భిక్ష టటగా తప్ంచుకొంటివి.
వారినే వధిం ఔతిు లేప్న న్ననున క్షమిం. ఆఔ న్నవు తప్ంచుకో లేవు. న్నవు చావఔ తదు’’ ఄనరుసూ
ు తన వెైపు దూస్తకొస్త
ు నన
బద్వ
ర దేవిన్న చూసి వణకి పోత్త చివుాన లేచి తన కోసం వస్త
ు నన భదదత్మ ద్వరుల భధమకు రుగు త్మసాడు. ఄయినా వదలేాదు.
ఛురిఔ త్మసి విసిరింది. గాలిన్న చీలుేకు దూస్తకళ్ళళన ఛురిఔ వఔయ దంత్మన్న వీపు భాఖంలో డ వయకు దిఖ ఫడ పోయింది. ‘కవుాన’
ఄరిచి బోరా
ా డ పోయాడు వఔయ దంత్మడు. డ లేచ్చ లోన స్తడ గాలిలా వచిేన బద్వ
ర దేవి క్ష వేట్లతో వాడ తల నరిక్షసింది. ఄంతే
కాదు, వాడకి భదధత్మగా వచిేన నాగుల మీద వీరావేశంతో విరుచుకు డ వీయ విహాయం చ్చమనాయంభించింది. అభకు ఄండగా
వెనక్ష ధనుంజయుడు రావటంతో సంకుల సభయం అయంబభైంది. భరో రఔు వారికి సామంగా నాఖ రేడు కూడ ఖద్వయుధంతో
దరికిన వాడన దరికినట్ల
ట చేడ చ్చసూ
ు పోరాటం లోకి వచ్చేసాడు. ఈననట్ల
ట ండ` ‘‘ధనుంజయా....’’ ఄనరిచాడు.
‘‘వఔయ దంత్మడ సామ డన మాయాశృంగుడు తప్ంచుకున్న ఖఖన మాయాంగా పారిపోవుచునానడు. వాడన్న నేలకూలుేమ’’
ఄంటూ హెచేరించాడు.
సామంగా నాఖ రాజే తనను ప్లిచి హెచేరించటం ధనుంజయున్నకి ఈతాసహాన్నన, ఫలాన్నన ఆచిేంది. వెంటనే అకాశం వంఔ

చూసూ
ు ధనుస్తస ఎకుు టా
ట డు. ఄటిక్ష చాలా దూయం ైకి వెళ్ళళ పోయాడు మాయా శృంగుడు.
బాణ్యన్నన చెవి వయకు లాగి గురి చూసి వదిలాడు ధనుంజయుడు. ఄతడ గురి తదు. త్మభభదలా ఝుంకాయం చ్చసూ
ు దూస్త
కళ్ళళన బాణం ఏట వాలుగా మాయా శృంగున్న వీపు భాఖం నుండ గుండ లో
ా కి దూస్తకు పోయింది. వాడ చావు క్షఔతో అ పా
ర ంతం
మారు మో
ల గింది. గాలో
ా ఈండ గానే వాడ పా
ర ణ్యలు ఎగిరి పోగా శరీయం గిరిక్రలు కొడుత్త వచిే హోభ గుండంలో డ దఖధం గా
నాయంభించింది.
ఇ లోల నాఖ లోఔ సైన్నఔ దళ్ం బిల బిలా దూస్తకొచిే అ పా
ర ంతాన్నన చుట్ల
ట మటిటంది. ఄరుపులు అయతనాద్వలు క్షఔలతో అ
పా
ర ంతం దదదరిలానాయంభించింది. ఆంతలో` ‘‘ఄకాు!’’ ఄంటూ యువ రాణ ఈలూచీశారి దదగా ఄయవటం విన్నంచి తృళ్ళళ డంది
బద్వ
ర దేవి. ధనుంజయున్న వంఔ చూసింది. శతృ సంహాయంలో నత్మ
ు రొడుత్మనన కడాంతో ఎయయ ఫడన దుస్త
ు లతో ఄగిన క్రలలా
రకాశస్ుంది బద్వ
ర దేవి.
‘‘బద్వ
ర ! వీళ్ళ సంఖతి మేమ జూచెదమ. న్నవు ఈలూచీ వదదకు పోయి ఏమి జరిగినదో చూడుమ’’ ఒ క్ఔ పోరాడుత్తనే చెపాడు
ధనుంజయుడు.
వెంటనే ఄట్ల యిట్ల ఈనన శత్మ
ఱ వులిన కడాంతో చెండాడ మాయాం జేస్తకున్న పోరు మొన నుండ ఫమట డ ఈలూచీశారి కోసం
రుగతిుంది బద్వ
ర దేవి.
ఇ రిసిథతిలో ఒ ఔు నాఖ రేడు ఈఖయ రూంతో తన ఖద్వయుధంతో విజృంభించగా భరో వంఔ ధనుంజయుడు తన కడా
రహరాతో వూచ కోత కోస్త
ు నానడు. మొదట వఔయ దంత్మన్న భదదత్మ ద్వరులు యాబై ఄయవెైకి మించయనుకుంది పొయబాటే. స్తమారు
మూడు వందల భందికి ైగా ఈంటారు. ఆఔ నాఖ బట్లల రవేశంతో వాళ్ళళ కూడ దరికిన వాళ్ళను దరికినట్ల
ట వధించ సాగారు. వఔయ
దంత్మన్న భయణంతో చాలా భంది పారి పోవాన్న చూసారు గాన్న ఎవరిన్న వదిలే ఈదేదశం లేదు. చూసూ
ు ండగానే వాళ్ళ సంకమ తరిగి పో
నాయంభించింది.
ఆలా వుండగా`
ఄంతకు మందే`
అయంబంలో ఎపుడైతే ధనుంజమ బద్వ
ర దేవిలు పొదల వెనఔ నుండ జడల మాంతిఱకున్న వెైపు ఔదిలారో అ వెను వెంటనే ఈలూచీశారి
తెలివి తప్ డునన తన తలిా క్రరిత భతి వదదకు రుగతిుంది. అభ ననుసరించి శంఖు పుతిఱ , భూతం గృతాచి వెళ్ళళరు.
భహా రాణ క్రరితభతి గాఢభైన మూయేలో ఈలుకు లుకు లేకుండా డుంది. ఈలూచీశారి తలిా తలను డలోకి త్మస్తకుంది. అభ
రిసిథతికి అందోళ్న చెందింది. భూతం గృతాచి తృటిలో భడుగు వదదకళ్ళళ న్నరు తెచిేంది. న్నరు మఖాన చలా
ా రు, బుఖాలు
తటా
ట రు, గాలి విసిరారు, శంఖు పుతిఱ భహా రాణ పాద్వలు రుదిదంది. ఎన్నన ఈ చయమలు చ్చసినా భహా రాణకి తెలివి రాలేదు. ఇ
లోల మాంతిఱకుడ శయస్తస ఄగినలో డగానే వాడ భంతఱ శకిత తొలగి నాగులు చెైతనమవంత్మయామరు. రాజ కుట్లంబాన్నకి చెందిన
సీుళలు, రిచారికులు ఄంతా గుమి గూడ భహారాణ రిసిథతికి విచారించ సాగారు. బద్వ
ర దేవిన్న ప్లిస్తు గాన్న రిసిథతి చఔు
ఫడదనుకుంది ఈలూచీశారి. కాన్న ఄఔుడ హోరా హోరీ పోరులో వునన బద్వ
ర దేవిన్న ప్లవాలా వద్వ
ద ఄయథం కాలేదు. కాన్న అత్మ
ఱ త
అపుకో లేఔ చివరికి ‘‘ఄకాు’’ ఄంటూ మమాభరు ఎలుగతిు ప్లిచింది.

అ ప్లుపు వినగానే ధనుంజయున్న సలహాతో పోరాటం నుంచి ఫమట డ నేరుగా ఄఔుడకి రుగత్మ
ు కొచిేంది బద్వ
ర దేవి.
నత్మ
ు రొడుత్మనన కడా
ా న్నన యలో వుంచుత్త ఄగిన పుషంలా వస్త
ు నన బద్వ
ర దేవిన్న ఄబుఫయంగా చూసూ
ు నాఖ సీుళలంతా ద్వరి
వదిలారు.
‘‘ఏభైనది?’’ వసూ
ు నే ఄడగింది బద్వ
ర దేవి క్రరితభతిన్న న్నశతంగా చూసూ
ు .
‘‘ఄకాు... జనన్న... ఈలుకు లుకు లేదు. ఎంత ఈచరించినా తెలివి రాకుననది.’’ ఄంటూ ఏడేేసింది ఈలూచీశారి.
‘‘ఄయ... దీన్నకింత ఔలత ఏల? నేనునానఖద్వ. కొంచెం తాళ్ళమ.’’ ఄంటూ వచిేనంత వేఖం గానూ వెను తిరిగి సమీం లోన్న
పొదలో
ా కి వెళ్ళళంది బద్వ
ర దేవి. వెళ్ళళన మూడో న్నమిషం లోనే ఄయ చ్చమంత వునన ఔ చేన్న అకు, ఎరుపు యంగు లోన్న భరో చినన
అకులతో తిరిగి వచిేంది. ఄవి యండూ ఄయ చ్చతిలో వుంచి నలిప్ బాగా ఄదిమి ప్ండ క్రరితభతి నాసికా యంధా
ర లో
ా యండు చుఔులు
ప్ండంది. ఄంతే`
ఫలంగా యండు సారు
ా త్మమిభ సృహ లోకి వసూ
ు లేచి కూచుంది క్రరిత భతి. ఈలూచీశారిన్న చూసూ
ు నే దుకిం అపుకో లేఔ విలప్సూ
ు `
‘‘వచిేనావా తలీా... చూచితివా ఇ ఘోయం... మీ జనకున్న అ న్నచ మాంతిఱకుడు...’’ ఄన్న చె బోత్మంటే వారించింది ఈలూచీశారి.

‘‘లేదమాభ! న్నవనుకుననట్ల
ట ఏ ఘోయమ జరుఖలేదు. అ జడల మాంతిఱకుడు ఄంతభైనాడు’’ ఄంది నవుాత్త. క్రరితభతి సృహ
లోకి రావటంతో సీుళలంతా సంతోషించారు.

‘‘ఏభంటివి? జడల మాంతిఱకుడు ఄంతభైనాడా... న్న జనకుడు క్షాభమా... ఎవరు... సభయాన్నకి దైవంలా వచిే కాపాడనది
ఎవరు? ఇ వీయ వన్నత ఎవరు?’’ ఄంది బద్వ
ర దేవిన్న చూసూ
ు .

‘‘ఆంకవరు జనన్న... ఒసాయట్ల చూడుమ’’ ఄంటూ నాఖ రేడును, ధనుంజయున్న చూప్ంచింది.

మందుగా తన నాధుడు నాఖ రేడును గాంచగానే ఉయట చెంది అనందంతో ఔన్ననరు త్మడుచుకుంది.కడాంతో వీయ విహాయం చ్చసూ
ు
శత్మ
ఱ వులిన చెండాడుత్మనన ధనుంజయున్న గాంచగానే ఄబుఫయ పాట్లతో అభ ఔనులు విశాలభయామయి. ఄతడేనా ఄననట్ల
ట
ఈలూచీశారి వంఔ చూసింది. ఄవునననట్ల
ట తల వూప్ంది ఈలూచీశారి.

‘‘వారేనమాభ నేను వరించిన యతన గిరి యువ రాజు ధనుంజయుల వారు. ఆదో... ఄఔు బద్వ
ర దేవి. గొ వెైదమ శఖా భణ, భంతఱ
శకు
త లో
ా ఄజేయురాలు, వీయ వన్నత. చూస్త
ు నానరుగా! జడల మాంతిఱకున్న ఎలా వధించి జనకున్న కాపాడ వచుేనో అ కిట్లకు ఄఔు
చెకునన ఇ విజమమ సాధమభయేమది గాదు. ఄలాగే సకాలమన ఄతు శంకుపుతిఱ ద్వరి కాచి మాకు విషమమ చె ఫటిట
తఔు సభమమన మేమిచటకు చ్చయ ఖలిగితిమి’’ ఄంటూ ఈలూచీశారి ఈతాసహంగా వివరిస్త
ు ంటే రాణ క్రరితభతి తో బాట్ల
నాఖసీుళలంతా ఄచెేరువంద్వరు.
క్రరిత భతి బద్వ
ర దేవిన్న చూసూ
ు ` ‘‘ఏ తలిా ఔనన బిడావో... ఇనాడు నాకు తి భిక్ష టిటనావు. ఏమిచిే న్న రుణం త్మయే ఖలను
తలీా!’’ ఄంటూ చ్చత్మలు జోడస్త
ు ంటే చపున ఎదురుగా కూచున్న అభ చ్చత్మలు టిట వారించింది బద్వ
ర దేవి.

‘‘ఄమాభ! మీరు నాఖ దేవతలు. మేమ నరులమ. మీ బిడాలా
ా ంటి వాళ్ళమ. మీ ఔయమలు అశ్రయాదించాలే గాన్న నభసురించ
కూడదు. తలిాదండు
ర లు లేన్న ంటరిన్న. ఆఔ నుంచి ననున కూడ మీ బిడాగా భావించిన చాలును’’ ఄంది.

బద్వ
ర దేవి వినయాన్నకి, అభ మాటలకు పులకించిన రాణ క్రరిత భతి అభను దఖాయకు త్మస్తకున్న నుదురు మద్వ
ద డ శయస్తసన చ్చయి
వుంచి అశ్రయాదించింది.

ఇ లోల ఄఔుడ సభయం మగింపుకు రావటంతో వారి సంభాషణ అగి పోయింది. క్రరిత భతి లేచి బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి తో నాఖ
రేడు వదదకు ఫమలు దేరింది.

వఔయ దంత్మడ అకరి భదదత్మ ద్వరులు మగు
ా రూ ధనుంజయున్న చ్చతిలో హతం గావటంతో అ పోరాటం మగింపు కొచిేంది. ఎట్ల
చూసినా శవాలు, నత్మ
ు టి భడుగు. బీబతసంగా వుంది ఄంతటా. ఄంత దూయంలో ఖద్వయుధాన్నన భుజాన వేస్తకున్న
ధనుంజయున్న ఄవఔయ రాఔయమాన్నన అసకితగా వీకిాస్త
ు నానడు నాఖ రేడు భహా దుభడు.

ఄంతలో రాణ క్రరిత భతి శవాలను తొకుుకొంటూ తన వదదకు రుగులెత్మ
ు కు రావటం చూసాడు. బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారి, శంఖు
పుతిఱ, భూతం గృతాచి ఄంతా ధనుంజయున్న వదదనే అగి పోయారు.

రుగున వచిే బయత కౌగిట వాలి పోయి ఏడేేసింది రాణ క్రరిత భతి. అనందం దుకిం మప్రి గొనగా నాఖ రేడు ఔళ్ళ లోనూ న్నరు
న్నలిచింది. ఆది తభకు పునయునభగా వుంది. తను ఔన్ననరు విడుసూ
ు నే భాయమ ఔన్ననరు త్మడచి ఒద్వరాేడు భహా దుభడు. క్రరితభతి
అనంద పాయవశమంతో పులకిసూ
ు కుమాయత ఈలూచీశారి చెప్న విషయాలన్నన బయతకు వివరించి చెప్ంది.

ఇ లోల నాఖ సైన్నకుల శవాలను ఄఔుడ నుండ తొలగించటం అయంభించారు. ఄంత వయకు దూయం గానే వుండ చూస్త
ు నన నాఖ
లోఔ దదలు, రమఖులు, రజలు ఄంతా ఔదిలి రానాయంభించారు. తభ రాజ దంత్మల క్షాభం గాంచి అనంద భాషాలు
విడుస్త
ు నానరు.
నాఖ రేడు ధనుంజమ ఫృంద్వన్నన`

చెంతకు యభభన్న సైఖ చ్చసాడు.

ఄంతా వచిే ఎదురుగా న్నలిచారు. ఈలూచీశారిన్న చెంతకు ప్లిచి పేరభగా నుదురు మద్వ
ద డాడు. దుకింతో మాటలు ఖలేాదు
ఈలూచీశారికి.
నాఖ రేడు తలెతిు మందుగా` శంకు పుతిఱ వంఔ చూసాడు.

ఄటిక్ష అభ తండర శంఖుడు`

కుమాయత వదదకొచిే న్నలిచాడు.

‘‘భధూలిఔ! నయ జాతి టా నాకునన తేలిఔ భావంతో న్నకు చాలా ఄనామమమే చ్చసాను తలీా. ఄయినా న్నవు మా క్షామాన్నన
కోరావు. న్న లోన్న క్షమా గుణ్యన్నన ఏభన్న పొఖడను. నేను విధించిన ఄయథమ లేన్న అంక్ష మూలంగా ఆంత కాలం ఎనోన ఆడుమల
ఫడతివి. నా మూయితామను భన్ననంచమాభ. నాడు భయణంచిన న్న ప్రయున్న తిరిగి తేలేను గాన్న ఆఔ మీదట న్నకు విధించిన
న్నష్టద్వజులను తొలగించు చునానను. ఆఔ నుండ మాతో బాట్ల న్నవును భన నాఖ లోఔ భందే న్న జనకున్న చెంత వశం వచుేను’’
ఄనానడు.

‘‘ఔృతజుతలు రభూ!’’ ఄంటూ తండర కూత్మళ్ళళ యిదదరూ నభసురించారు.

తరాాత బద్వ
ర దేవి వంఔ చూసి`

చెంతకు ప్లిచాడు నాఖ రేడు.

బద్వ
ర దేవి శయమన చ్చయి వుంచి`

ఄపామమంగా దీవించాడు.

‘‘అ రోజు రాతిఱ న్నను భంతఱ ఖతెువన్న చులఔన జేసి మాటలాడనందుకు చాలా బాధగా వుంది తలీా. సిగు
ా డుచునానను,
భన్ననంచు. న్న విలువ ఏమిటో ఆపుడు ఖద్వ తెలిసినది. సీుళలమందు అణ మతామన్నవి. ఆఔ మీదట తలిా దండు
ర లు లేయను కొయత
న్నకు లేదు. మేమంటిమి. ఇ దినమ నుండ మాకు ఆరువురు బిడాలు. మా దద కుమాయత బద్వ
ర దేవి, యండవ కుమాయత
ఈలూచీశారి.’’ ఄంటూ ఄందరి మందు రఔటించాడు. హరా
ా తిశమంతో నాఖ లోఔ వాస్త చట్ల
ా చరిచి ఄభినందించారు. బద్వ
ర
దేవి అనందంతో నాఖ రాజ దంత్మలకు పాద్వభివందనం చ్చసింది.

చివరిగా ధనుంజయున్న చూసి రసనునడవుత్త దయహాసం చ్చసాడు నాఖ రేడు. ‘‘యువ రాజా ధనుంజయా... మానవుల టా
నాలోన్న చులఔన భావం నా ఔనులను పొరుఖప్ ఄహంకాయమన న్నకు ఄనేఔ ఔషటమలు ఔలిగించితి. న్నను గురితంచుటలో నేను పొయ
ఫడతి. ఄందుక్ష దోరహ అ వఔయ దంత్మన్న నమిభ తపు జేసితి. ఄందుకు తగిన శక్ష ఄనుబవించితి. నేను తపు జేసినను మా తనూజ
ఈలూచీశారి పు జేసినది. న్నను గురితంచి వరించినది. ఇనాడు మీ ధైయమ సాహసాలు భమల భృత్మమ కుహయమ నుండ
కాపాడనవి. ఇ సంతోష సభమంబున అనందమఖ న్నకు యండు వయంఊ ఄనుఖయహంచెద. కోరుకొనుమ... ఄదియును... దివమ
నాఖభణ... మా గారాల టిట ఈలూచీశారి తఔు... ఏభైనను కోరుకొనుమ. ఆచెేద’’ ఄనానడు మీసం భలివేసి ఖంభీయంగా.

బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిలు ఔరినఔరు చూస్తకున్న మసి మసిగా నవుాకునానరు. ధనుంజయుడు కూడ నవాాడు.

‘‘ననున రీక్ష టటఔండ రభూ! ఈలూచీశారి నా యండవ పా
ర ణమ. దివమ నాఖభణ, ఈలూచీశారి తఔు లోఔమన వేరేదియు నాకు
సభభతమ గాదు’’ ఄనానడు.

‘‘అహాాఁ... భరి న్న మొదటి పా
ర ణమ బద్వ
ర దేవి ఖద్వ. అభ వలద్వ? ఆపుడు అభ కూడ మా కుమాయతయే ఖద్వ’’ ఄనడగాడు
రిహాసంగా నాఖ రేడు.

‘‘ఄయోమ! బద్వ
ర దేవి లేఔ ఎట్లల? సరి రభు! నాకు దివమ నాఖ భణ తో బాట్ల మీ ఆరువురు కుమాయతలూ కావలె’’ ఄంటూ తన
మాటను సవరించుకునానడు ధనుంజయుడు.

ఔు సారిగా నవుా విరిసామఔుడ.

‘‘సరి భహా వీరా.న్నకు దివమ నాఖ భణన్న యిత్మ
ు ను, ఄట్లలనే న్న కాళ్ళళ ఔడగి మా ఆరువురు కుమాయతలను న్నకు ఔనామ ద్వన
మొనయేద. కాన్న....’’ ఄంటూ అగాడు నాఖ రాజు.

తిరిగి ఏమి భలిఔ డతాడోనన్న`

ఔంగారు డా
ా డు ధనుంజయుడు.

‘‘కాన్న... ఇ సంతోష సభమంబున మా నాఖ లోఔమనకు ఏడు దినమల ండుఖ దినమఖ రఔటించు చుంటిన్న. ఇ ఏడు
దినమను మీరు మా అత్మభయుగా మా నాఖ లోఔమన ఈండాలె. సభభతమే ఖద్వ?’’ ఄంటూ ఄడగాడు నాఖ రాజు.

ఆది ధనుంజయున్నకి ఆఫఫంది ఔయ భగు సభసమ. ఄవతల తన జనకుడు ఎట్లననదీ తెలిమదు తను యతనగిరి వదలి చాలా
దినమ ద్వటినది. భరో ఔు బాహీాకున్న కుటఱ పలితమగా ఄచట యుదధమ ఄన్నవాయమమ. ఎపుడు యతన గిరికి భయలి
పోవుదమాన్న అతఱ డుచునానడు. ఇ సంఔట సిథతిలో సంతోషమఖ అతిధమభట్లల సీాఔరించునది! ధనుంజయుడు ఏమి
ఫదులు చెపేవాడో గాన్న ఇ లోల యువ రాణ ఈలూచీశారి ఔలించుకొంటూ` ‘‘జనకా! యువ రాజా వారి కి మూడో పా
ర ణమ
కూడ ఖలదు. అ సంఖతి ఄడుఖ రేమి? మాతో బాట్ల తను కూడ ఄతిధిగా రావాలి ఖద్వ’’ ఄంది ఄమామఔంగా.

‘‘మూడో పా
ర ణమా...’’ నభభ లేనట్ల
ట చూసాడు నాఖ రేడు.

ఇ కొంట్టప్లా కొం మంచినదే. ఆపుడేమి చ్చపాలి ఄనుకుంటూ` ‘‘యువ రాణీ వారికిది రిహాస సభమమ గాదు స్తమా’’
ఄనానడు.
‘‘ఆందులో రిహాస మేమననది. న్నవు చె వేమి ఄకాు!’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవిన్న ఄడగింది ఈలూచీశారి.

బద్వ
ర దేవి ఏమి చెపేదో గాన్న ఆంతలో చినన ఔలఔలం విన్న మాటలు అప్ ఄట్ల చూసాయంతా. అశేయమ సంబరమాలతో నోట మాట
రాలేదు ఎవరిక్ర.

ఄంత దూరాన రతమక్షభైన పాతాళ్ రేడు ఫలి చఔయవరిత ఖద్వయుధాన్నన భుజాన వేస్తకున్న మీసం తిపుత్త దద దద ఄంఖలతో
ఆటే వస్త
ు నానడు. అమన వెనక్ష అమన దేవేరీ యువ రాణ భణ మేకల, శుకాయ చారుమల వారు భరి కొందరు రమఖులు
విచ్చేస్త
ు నానరు. తన ఔనులను నభభ లేఔ పోయాడు నాఖ రేడు భహా దుభడు. వెంటనే చ్చత్మలు జోడసూ
ు ఎదురు వెళ్ళళడు.
ధనుంజయున్నకి రిసిథతి ఄయథభై పోయినది.

తను వూహంచన్న విషభ రిసిథతి యిది. రసనునడైన నాఖ రేడు నుండ తనకు ఄవసయభగు దివమ నాఖ భణన్న పొంది, ఎలాగ్గ
ప్ంచి వెంటనే యతన గిరికి తిరుగు రయాణం చ్చస్త ఈదేదశంతో తనుండగా, పులి మీద పుటఱలా యిలా ఄఔసాభత్మ
ు గా పాతాళ్ రేడు
రాఔ ఏ కొతు సభసమకు ద్వరి త్మస్త
ు ందో ఏమిటో. యువ రాణ భణ మేకల తభ వలపు గురించి చెకుండా భరికొదిద దినమలు

అగాలిసంది ఄన్న చింతిసూ
ు ఄఔుడే న్నలుచుండ పోయాడు ధనుంజయుడు. ఇలోల`

‘‘అహాాఁ... ఏమి ఇ స్తదినం. ఒ ఔు మా పా
ర ణమలు యకిాం ఫడుటయే గాఔ శతృ సంహాయమ జరిగి వరుస
శుబమలొనగూడు చుననవి. రణ్యభమ భహా ఫలి. దమ చ్చమండ. తభ దయశన భాఖమమే ఔడు దుయాబమ. ఄలాంటిది తభరే
సామమగా విచ్చేయుట భహద్వనంద ఔయం. దమ చ్చమండ.’’ ఄంటూ ఎదురు వెళ్ళత్త ఫలి చఔయవరితకి రణ్యభం చ్చసాడు నాఖ
రేడు. ఄయితే`
నాఖ రేడు మాటలు టిటంచు కోకుండా దద దద ఄంఖలతో మందుకు వసూ
ు ` ‘‘ఎచట అ ఔటి... మోసగాడు.. చోరుడు... ఎచట
నుండతను’’ ఄంటూ మేగ ఖంభీయ సాయమతో ఄడగాడు ఫలి.

నాఖ రేడుకు ఄయథం గాలేదు.

విస్త
ు పోయాడు.

‘‘భహా ఫలి! ఎవరిన్న గూరిే లుకుచునానరు?’’ ఄనడగాడు.

‘‘ఆంకవయయామ నాఖరాజా! అ యతన గిరి యువ రాజు ధనుంజయున్న గురించ్చ’’ ఄంటూ ఖదను భుజం నుంచి దించి నేలకు అన్నే
అగాడు ఫలి చఔయవరిత.

ఇసారి భరింత విస్త
ు పాట్ల చెంద్వడు నాఖరాజు భహా దుభడు` ‘‘భహా ఫలి... ఏభంటిరి? యువ రాజు ధనుంజయుడు
ఔటియా... మోసగాడా.. చోరుడా... ఆదేమి చోదమమ’’ ఄనడగాడు.

‘‘చోదమమగాఔ ఆంక్షమి. ఄతడన్న ఏభనవలె? న్నండు పేరోఖమన న్నలఫటిట ఄడగినను తన వివయమలు తెలన్న వాడు ఔటి
కాద్వ? మాకు చెఔనే మా ఄనుభతి లేఔనే మా పాతాళ్మ నుండ భయలి వచిేన వాడు మోసగాడు గాడా... వచిేనాడు పో...
పా
ర ణ్యధిఔభగు మా దతు పుతిఱఔ భణ మేకల హృదమమ దోచుకొన్న పారి వచిేన వాడు చోరుడు కాడా... ఄతడన్న ఏ విధమన
శకిాంవలె?’’ ఄంట్లనన ఫలి చఔయవరిత మాటలకు మొదట న్నవెాయ పోయినా విషమం ఄయథం కాగానే పకుున నవాాడు నాఖ రేడు.
ఈలూచీశారి చెప్న ధనుంజయున్న మూడో పా
ర ణం ఎవరో ఆపుడు తెలిసి పోయింది తనకు.

వచిేన వెంటనే ధనుంజయున్న జాడ కోసం గాలిస్ుంది యువరాణ భణ మేకల. అభ ఔనుఖవల నుండ తప్ంచుకో లేఔ పోయాడు
యువ రాజు ధనుంజయుడు. ఄతన్న గాంచ గానే చందు
ర న్న గాంచిన చకోయ కిాలా అనందంతో పొంగి పోయింద్వభ. ఄంతే` తన
వారిన్న వరిన్న వదిలి చెంగున ఔదిలింది.

ఆన్నన రోజుల వేదన, వియహం మప్రి గొన ఈకిురి బికిుయవుత్త లేడ ప్లాలా దూకింది. సఔలాబయణ భూషితభై దేవ ఔనమలా భరిసి
పోత్త ఔయ ఔంఔణ్యదులు సదు
ద చ్చస్త
ు ండగా నాఖ జనాలను తప్ంచుకున్న దూస్తకు వచిే ధనుంజయున్న కౌగిట దిగి పోయింది.
ఄతడ గుండల మీద వాలగానే దుకిం అఖఔ వెకిు వెకిు ఏడేంది. అభను బిగియాయ కౌగిలించి బుజుగించి ఒద్వరాేడు
ధనుంజయుడు. ఆంత వయకు వచాేఔ ఆఔ సంధిఖధత వృధా ఄన్నంచింది. తల తిప్ బద్వ
ర దేవి, ఈలూచీశారిల వంఔ చూసాడు.

‘‘ప్రమ సఖ్ఖయూ! మూడో పా
ర ణమ ఎఔుడన్న ఄడగినారుగా. ఆదో వచిేనది భదీమ మూడవ పా
ర ణంబు’’ ఄంటూ ఔరి నఔరికి
రిచమం గావించి భణ మేకలను వారికి వగించి నేరుగా ఫలి చఔయవరిత వెైపు ఔదిలాడు.

నాఖ రాణ క్రరిత భతి తనకు పాద్వభివందనం చ్చసిన భణ మేకలను లేప్ మరింగా చూసింది. ‘‘చఔు దనాల చుఔువు. మీ
మూవురి వలపు చూయ గొనన ధనుంజయుడే కాదు, మీరును ఄదృషటవంత్మలే. మీ సకమత ఆట్లలనే కొనసాఖవలె’’ ఄంటూ
అశ్రయాదించి ఄఔునచ్చరుేకుంది.
ఄఔుడ ధనుంజయుడు నేరుగా ఫలిచఔయవరిత మందుకళ్ళళ న్నలిచాడు. ‘‘క్షమించండ భహాఫలి. మీరు వెదుకుచునన ఔటి,
మోసగాడు, చోరుడు ధనుంజయుడు మీ మందుకు వచిేనాడు. భదీమ రణ్యభమ దమతో సీాఔరించండ’’ ఄంటూ
సవినమంగా మోకాళ్ళ మీద కూచున్న నభసురించాడు.

‘‘ఄహో...!’’ ఄంటూ తిరిగి ఖదను భుజాన వేస్తకున్న మీసం తిపుత్త హుంఔరించాడు ఫలి చఔయవరిత. తల తిప్ శుకాయచారుమల వంఔ
అశేయమంగా చూసాడు.

‘‘అచాయమ దేవా... జూచితిరా! జూచినారా ఆతడన్న? న్నండు పేరోఖమన మాకు రణమిలిా, తల వంచన్న వీరుడు ఆపుడు ఆచట
రణమిలిానాడు. ఇ యువ కిశోయమనకు ఏమి శక్ష విధింవలె’’ ఄనడగాడు.

‘‘యువరాణ, మీ గారాలటిట భణమేకలన్నచిే ఫండా చ్చయుట ఔనననూ వేరేమి శక్ష ఔలదు భహాఫలి’’ ఄంటూ నవాాడు
శుకాయచారుమలు.
‘‘లెసస లికితిరి అచాయమ దేవా. ఄదియే ఆతగాడకి సమచితభగు శక్ష’’ ఄంటూ దయహాసంతో ధనుంజయున్న లేప్ అపామమంగా
కౌగిలించుకునానడు ఫలి చఔయవరిత.

‘‘క్షమించండ రభూ! నేను పాతాళ్మన డనటి రిసిథత్మలు వేరు. ఆది భూలోఔమ. మీరు పురాణ పురుషులు మాకపుడూ

అరాధుమలు...’’ ఄంటూ ధనుంజయుడు చె బోత్మంటే వారించాడు ఫలి చఔయవరిత.

‘‘తపు న్నది కాదు ధనుంజయా, మాది. నాడు సబలో న్న లుకు డాంబిఔమన్న ఎంచితి. భంద బుదిధనై న్న వివయమ జా
ు న దృషిటనైన
ఄయమ నైతి. భణ మేకల చెపు వయకు న్నజమఖ న్నవెవరో తెలిమవెైతివి’’ ఄనానడు.

ఆంతలో నాఖ రాణ క్రరిత భతి, ఈలూచీశారి, బద్వ
ర దేవి, భణమేకల మూవురిన్న వెంటన్నడుకొన్న ఄచటి కొచిేనది. యువత్మలు
మూవురూ పాతాళ్ రాజ దంత్మకు పాద్వభివందనం చ్చసి అశ్రస్తసలు త్మస్తకునానరు.

‘‘భహా ఫలి! ఇ శుబ తరుణమన నాదో విననమ. ధనుంజయున్నతో బాట్ల మీరును సరివాయమఖ మా నాఖ లోఔమనకు
విచ్చేమ వలె. ఔ వాయమ దినమల పాట్ల మా అతిధమం సీాఔరిం వలె’’ ఄంటూ ఫలి చఔయవరితన్న ఄరిథంచాడు నాఖ రేడు
భహాదుభడు.
వెంటనే ఄబమంతయమ తెలిపాడు శుకాయచారుమడు.

‘‘మీ ఄతిధమమను పొందుటకు మాక్ష ఄబమంతయమను లేదు నాఖ రాజా. కాన్న ధనుంజయున్న ఆఫఫంది టటకుమ. ఆతడు వెంటనే
ఫమలు దేయవలసిన సభమమాసననభైనది’’ ఄనానడు.

అ మాటలు ఄందరిన్న విభా
ర ంతి రిచాయి.

ధనుంజయుడు అందోళ్న చెంద్వడు.

‘‘అచారామ! ధనుంజయున్న ఆఫఫంది ఏమననది?’’ ఄనడగాడు నాఖ రేడు.

‘‘రిసిథత్మలు విషమించినవి నాఖ రాజా! మీకు తెలిమన్నదేమననది, కాలమ ఎవరి కోసమూ అఖదు ఖద్వ’’ ఄనానడు
శుకాయచారుమడు. ఆంకా`
‘‘ఄచట ఆతన్న జనకుడు భయణ శమమై నుండ. వెంటనే వెళ్ళళ ఫరతికించుకో వలె. భరో వంఔ యుదధమ అయంబభైనది. పోయి

రాజమమను కాపాడుకో వలె. లేకునన యండును దఔువు’’ ఄంటూ హెచేరించాడు.

ఎటిఔపుడు అ భహన్నయుడు తన టా ఄఔుయ చూపుత్త యతన గిరి రిసిథత్మలిన ఖభన్నసూ
ు నే వునానడన్న ధనుంజయున్నకి
ఄయథభైంది. వెంటనే చెంతకళ్ళళ` ‘‘అచాయమ దేవా... నాడు సబలో మీ చిరు నవుాన ఔయథమ ఏమో భణ మేకల నను వరించుటతో
తెలిసినది. సయాజుులు. నామందు దమ వుంచి రస్త
ు తమ యతన గిరి రిసిథత్మలేమిటో వివరించండ’’ ఄంటూ ఄరిథంచాడు.

‘‘ఏమి చెపుదు ధనుంజయా! న్న జనకుడు ధయభ తేజుడు పుటట వరణ త్మవరతకు నయఔ యాతన ఄనుబవించుచునానడు. రిసిథతి
ఆట్లలే వుండన వాయమ దినమలకు మించి ఫరత్మఔడు. న్న జనన్న ఔనకాంబిఔ ఔన్ననరు మన్ననరుగా విలప్ంచుచూ క్షణమొఔ
యుఖమ వలె న్న కొయకు ఎదురు చూచుచుననది.

ఄట్ల మీ ఈ సైనామధమకు
ా డు దోరహ బాహీాకుడు ఆదే తఔు సభమభన్న ఎంచి తిరుగు బాట్ల బావుటా ఎగుయ వేసి
ఄంతరుమదధమనకు తెయ త్మసినాడు. న్నవు భయణంచితివను వదంతి పుటిటంచినాడు. ఄట్ల రజలు ఆట్ల సైనమమ గూడ వదంతిన్న
నమాభలో వదోద తెలిమఔ ఄయోభమంలో ఈండ. ఎపుడేమి జరుగునోమన్న యతన గిరి వాస్తలు భీతిలు
ా చునానరు.

భరో ఔు గాంధారాధీశుడు శతాన్నకుడు బాహీాకున్న ఄడు
ా ట్ల
ట కొన్న యతన గిరిన్న చ్చజకిుంచుకోవాలన్న యుదధ తంతఱమను నయపు
చునానడు. తన స్తనతో బాట్ల మితఱ కాాల స్తనల గూడ ఫమలుదేరినాడు. నేడో రేపో ఄతడ యుదధ నౌఔలు యతన గిరి జలాలో
ా కి
రవేశం నుననవి. ఆరు కాాలుగా న్నలువునా చీలిన మీ స్తనలు ఆటిక్ష తభలో తామ నరుకుు ఛస్త
ు ననవి. యతన గిరి ఒడ రేవు
మూసి వేమ ఫడనది. మీ యుదధ నౌఔలు జల మాయామన ఖసీు తిరుగు చుననవి. నఖయమనకు రాఔ పోఔలు న్నష్టధించి పుయ రవేశ
ద్వాయమ మూయించి నాడు మీ సయా సైనాధమకు
ా డు ఄరుుడు. బాహీాకున్న ఎలాగ్గ న్నలువరిం వచుేను. కాన్న శతాన్నకున్న
ఫలగాలు యతనగిరి చ్చరుకుంటే రిసిథతి ఔయమ ద్వట్లనన్న భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డు
ఄరుుడు సందేహ డుచునానరు. ఆఔ మాళ్వ యువ రాజు న్నకు బావ మగు ఆందర జత్మ
ు యతనగిరిలో ఄంతరుమదధమనణచి
వేయుటకు మీకు సామమగా తన స్తనతో ఫమలు దేరి యతనగిరి వెైపు సాగుచునానడు. ఇ కిాషట సభమమన న్నవు వెంటనే యతన
గిరి చ్చరుట ఄవశమమ.’’ ఄంటూ వివరించిన శుకాయ చారుమల మాటలు ఄందరిన్న దిగాబళంతికి గురి చ్చసాయి.
అ మాటలు వినగానే మందుగా సందించినది బద్వ
ర దేవి. వెంటనే భూతం గృతాచిన్న ప్లిచి భడుగు అవల సంంగి వనమన
వదిలిన తభ ఄశాాలను వెంటనే త్మస్తకు యభభన్న అదేశంచి ంప్ంచింది.

ఄయితే, శుకాయ చారుమలు చెప్ంది వినగానే ఎలా సందించాలో ధనుంజయున్నకి ఄయథం కాలేదు. ఆచట ఇశానమ భాయతం లోన్న
భయభ భూమి నుండ నైరుతి దికుుగా ఄనేఔ రాజామలు ద్వట్లకొన్న ఄశాాల మీద తభ యతన గిరిన్న చ్చరాలంటే ఎంత తకుువ
ఄంచనా వేసినా ఆరువది దినమలగును. ఄలాంటిది వాయం దినమలలోన తను యతనగిరి చ్చరుట సాధమభగు కాయమమేనా? దివమ

నాఖభణ చెంత వుననను తగు సభమమనకు చ్చయకునన తన జనకున్న ఔడ సారి చూపుకైనా నోచలేడే. ఏమి చ్చయాలి? ఄలా
త్మవరభైన అలోచనలతో చింతా కాయంత్మడైన ధనుంజయున్న గాంచి భంద హాసంతో భుజం తటా
ట రు శుకాయచారుమల వారు. బద్వ
ర దేవిన్న
కూడ చెంతకు ప్లిచారు. దుషట జడల మాంతిఱకున్న సంహాయంతో బాట్ల కొదిద స్తటి కియతం వయకు సాగిన పోరుతో ఆరువురూ నత్మ
ు టి
చారిఔలతో, మాసిన దుస్త
ు లతో బీబతసంగా వునానరు.
‘‘నాయానా ధనుంజయా! మేరు యాతమ వోలె ప్లాలన్నచుే న్న ఆరువురు మాభలమ చెంత నుండ యతన గిరి ఎట్ల
చ్చరుటమను చింత న్నక్షలనయామ... సకాలమనకు చ్చయదవు గాఔ’’ ఄంటూ తన ఔభండలమ నుండ కొదిదగా జలమ గైకొన్న కొదిద
సభమం ఔనులు మూస్తకొన్న తెరిచి అ జలమను ఆరువురి శయస్తసన సంపోరకిాంచి అశ్రయాదించారు. ఄంతే`

అశేయమ ఔయంగా బద్వ
ర దేవి, ధనుంజయులు ఆరువురూ తాజాగా మారి పోయారు. ఆపుడు వారి వంటి మీద యఔతపు చారిఔలతో
కూడన దుస్త
ు లు లేవు. వాటి సాథనంలో నూతన దుస్త
ు లు అవిషుళతభయామయి. ట్ల
ట పీతాంఫరాలతో సఔలాబయణ భూషితగా
దిగి వచిేన దేవ ఔనమలా తన సహజ సౌందయమంతో భరిసి పోతోంది బద్వ
ర దేవి. ఆఔ యువ రాజు ధనుంజయుడైతే రాజోచితభగు
దుస్త
ు లో
ా దిగి వచిేన నవ భనభథున్న వలె రకాశస్త
ు నానడు. అ జంటను గాంచి మరిసి పోయాయంతా. ఈలూచీశారి, భణ మేకల
ఆరువరూ ‘‘ఄకాు’’ ఄంటూ అనందంతో బద్వ
ర దేవి కిరు వంఔలా చ్చరి పోయారు. ధనుంజయుడు తన సఖ్ఖయు మూవురితో
సవినమంగా శుకాయ చారుమలకు పాద్వభివందనం చ్చసాడు.
నాఖ రాజు భహా దుభడు ఔయమలు చాప్ తవగానే ఄతడ చ్చత్మలో
ా దోసిట ఆమిడే ఔ సిడ టటఖమ రతమక్షభైనది. ద్వన్నన
ధనుంజయున్నకి ఄందించి` ‘‘తెయచి చూడుమ’’ ఄనానడు.

మూత తెయచిన ధనుంజయున్న ఔనులు సంబరభంతో భరిసాయి. ఏ దివమ నాఖభణ కోసభైతే ఆన్నన దినాలు తను యతనగిరి వదలి
శయ భద్వమాదుల పాలయామడో అ దివమ నాఖ భణ ఇ సిడ టటఖంలో వుంది. న్నలి యంగు దివ్మ కాంత్మలతో రకాశస్ుంది. మూత
మూసి ఔనులఔదు
ద కొన్న ఔృతజుతగా నాఖ రేడు వంఔ చూసాడు. అమన అదయంగా కౌగిలించుకున్న భుజం తటా
ట డు` ‘‘మిభభలిన కొదిద
దినమలు మా నాఖ లోఔమన ఄతిథులుగా ఈంచుకొన్న ంప్ంచాలనుకొంటి. ఄదిపుడు సాధమ డదన్న తెలిసినది. ఇ న్నల భణ
న్నక్ష సొంతమ. ఆది మీ చెంత ఈననంత కాలమ బవిషమ తరాలో
ా కూడ ఎవరిక్ర పుటట వరణమ స్ఔనట్లల వయభనుఖయహస్త
ు నానను.
ఆఔ న్నకు చింత వలదు. న్న తండర ధయభ తేజుడు తక్షణమే సంపూరా
ణ రోఖమ వంత్మడు కాఖలడు’’ ఄనానడు.

ఇ లోల`

ఫలి చఔయవరిత ఔనులు మూస్తకొన్న తలచి నంతనే ఄచట ఔ పుషఔ విమానం రతమక్ష భైనది.. దదన్నమిది సథంభాలతో
ఈచితాసనాలతో భణ భమ కాంత్మలు వెదజలెా ఄందభైన అ ఫంగారు పుషఔ విమానాన్నన గాంచి అశేయమ చకిత్మలయామయంతా.

‘‘ధనుంజయా’’ ఄంటూ ప్లిచాడు ఫలి చఔయవరిత.

‘‘ఆది ఔపుడు మాకు ఆందర దతుభగు పుషఔం. ఆపుడు న్నవునన సిథతిలో తారిత ఖతిన్న యతన గిరి చ్చరుటకు వేరొండు మాయామ
లేదు. న్నవు కోరిన చోట్లకు ఄది అకాశ మాయామన వేఖమఖ గొన్న పోయి చ్చయే ఖలదు. మీ ఄశామతో సహా మన్నం వచుేను.
మీరు దిగిన తక్షణం ఄదృశమభై పాతాళ్మన మా కోటకు చ్చరును. కావును న్నవు బద్వ
ర దేవిన్న వెంట న్నడు కొన్న యతనగిరికి
భరులుమ. ఄచట రిసిథత్మలు చఔు ఫడఖనే మేమ ఈలూచీశారి, భణ మేకలను దోడొున్న యతన గిరికి వచెేదమ’’ ఄనానడు.

‘‘ఔృతజుుడను భహా ఫలి’’ ఄనానడు ధనుంజయుడు. ఔ సభసమ త్మరినది గాన్న యండో సభసమ మొదలయినది. ఈలూచిన్న, భణ
మేకలను విడచి వెళ్ళళటకు ఄతడ భనస్త ఄంగ్రఔరించుట లేదు. ఇ సభసమను యువత్మలే రిషురించారు .

‘జనకా! వారిరువురి వెంట మేమను వెడుచునానమ’’ ఄంది భణ మేకల. అభను ఈలూచీశారి సభరిథంచింది.

యుదధ వాతావయణమ నలకొన్న వునన తరుణంలో ఆరువురిన్న ధనుంజయున్న వెంట ంపుట ఆట్ల నాఖరాజు దంత్మలకు, ఄట్ల

ఫలి చఔయవరిత దంత్మలకూ ఆషటమ లేదు. నచే చెప్ వారించాలన్న చూసారు. చివయకు శుకాయ చారుమలు ఔలించుకొంటూ` ‘‘అ
నలుగురి పా
ర ణమ ఔుటే. వారింనేల? ఆఔ ఔరిన్న విడచి ఔరు ఈండ లేరు. యుద్వ
ధ నంతయ వేడుఔలకు, వీరి వివాహమనకు
ఎలాగూ భనభంతా యతన గిరికి తయలి వెళ్ళ వలసిన వాయమే ఖద్వ. ఄందరిన్న అశ్రయాదించి ంప్ంచండ’’ ఄనానడు. అ విధంగా
ఇ సభసమ కూడ రిషాుయభైంది.

మందుగా భూతం గృతాచి ఄశాాలు ఖరుడ, ఢాకిన్నలను త్మస్తకున్న పుషఔంలో రవేశంచింది. ధనుంజయుడు సఖ్ఖయు
మూవురితో ఔలిసి నాఖ రాజు దంత్మలు, ఫలి చఔయవరిత దంత్మలు, శుకాయచారుమలకు భరో సారి రణమిలిా అశ్రస్తసలు పొంద్వడు.
ఄలాగే వెను తిరిగి నాఖ లోఔ దదలు వాస్తకి, తక్షఔ, ఔరోుటకాది దదలందరిక్ర నభసురించి అశ్రస్తసలు పొంద్వడు. శంఖు పుతిఱ
భధూలిఔ ఈలూచీశారిన్న కౌగిలించుకుంది. బద్వ
ర దేవిన్న, భణ మేకలను కూడ కౌగిలించుకున్న విడచి ఔన్ననళ్ళతో ఄందరిక్ర
వీడోులు లికింది.

ధనుంజయున్నతో సహా యువత్మలు మూవురూ పుషఔ విమానంలో రవేశంచారు. ధనుంజయుడు ఔనులు మూస్తకున్న పుషకాన్నకి
నభసురించి ఆందు
ర న్న, ఫలి చఔయవరు
త ల వారిన్న తలచు కున్న తభను తాయగా యతన గిరి కోటకు చ్చయేభన్న ఄరిథంచాడు.

ఄంతే`

చివుాన గాలో
ా కి లేచిన పుషఔ విమానం భరుపు వేఖంతో భబుఫల మాట్లన ఄదృశమభైంది. అ విధంగా ధనుంజమ ఫృంద్వన్నన
సాఖనంప్న ప్భభట నాఖ రాజు దంత్మలు, ఫలి చఔయవరిత దంత్మలు, శుకాయ చారుమల వారి రివాయంతో ఔలిసి తభ నాఖ లోకాన్నకి
ఫమలు దేరారు.

***************************

అకాశ మాయాంలో భబుఫల ైన`

భరుపు వేఖంలో దూస్తకు పోతోంది పుషఔ విమానం. ఄది నేల విడచి ఖఖనంలో రయాణం అయంభించిన కొదిద స్తటిక్ష ఈననట్ల
ట ండ
ధఖధగామమానంగా రకాశసూ
ు ఄభభ వారు రతమక్షభైంది. ఄషట భుజాలు రసనన వదనంతో జఖనోభహనభగు స్తందయ రూంతో
ఔట్టటదుట సాకాాతురించిన ఄభభవారిన్న గాంచి ఖంధయాలోకాధి దేవత మోహన్న శకితగా గురితంచి తన సఖ్ఖమతో ఔలిసి ఄనేఔ విధాలుగా

స్త
ు తిసూ
ు బకితతో సాషా
ట ంఖ రణ్యభం చ్చసాడు ధనుంజయుడు.

‘‘ధనుంజయా! దురాశరులు దుషు
ట లెైన బకు
త లు, మాంతిఱకుల వలన మాకును ఆఫఫందులు తవు. జడల మాంతిఱకున్న
సంహరించి లోఔ ఔళ్ళమణం నయప్నారు. రసనునరాలినైతి. కోరుకొనుమ. ఏమి వయమ కావలెనో ఄనుఖయహంచెద’’ ఄంది లోఔ మాత.

‘‘ఄమాభ లోఔ యక్షక్ర. ఄంఫ గౌరీ పాయాతి జఖనాభత. ఖంధయా లోకాన మోహన్న శకితగా పూజలందుకొను అది శకితవి. నాఔంటూ ఏ
వయమాూ వదు
ద జనన్న. ఇ జరుఖనునన యణ యంఖమన విజమమ వరించునట్ల దీవించిన చాలును’’ ఄనానడు మకుళ్ళత
హసాులతో ధనుంజయుడు.

‘‘విజయీబవ. న్న శౌయమ రాఔయమాలు వినమ సంతిు ఄదిాత్మమమ. న్నవు కోయకుననను ఆవి మీకు ఄనుఖయహంచితి’’ ఄంటూ తన
ఎన్నమిది చ్చత్మలో
ా న్న అయుధాలో
ా ఔ ఄక్షమ త్తణీయమ, ఔ శంకమను ధనుంజయున్నకి ఔ దివమ కడా
ా న్నన బద్వ
ర దేవికి
రసాదించింది.

‘‘ఆవి మీ చెంత వుననంతకాలం ఄజమభననది మీ దయకి రాదు. దుందుభి మను ఇ శంక నాదమ శత్మ
ఱ వుల భీతిలా జేయును.
ఇ ఄక్షమ త్తణీయమ, ఇ ఄంబుల పొది నుండ ఎన్నన బాణమలు రయోగించినను న్నండుఖనే ఈండును. న్నవు రయోగించు ఔు
బాణమ న్నవు తలవఖనే ఄనేఔ బాణమగా పోయి ఏఔ కాలమన శత్మ
ఱ సంహాయమ గావించును. బిడా
ా బద్వ
ర దేవి. ఇ దివమ కడామ
న్న చెంతనుననంత వయకు న్నకును ఄజమమ ఔలుఖదు. ఈలూచీశారి, భణ మేకల బిడాలారా. మీయలారు ఔలకాలం యిలా
సకమతగానుండ ఎన లేన్న క్రరిత రతిషటలు, ఄషటయిశాయమమలతో చియ కాలమ రాజమ పాలన చ్చయుదురు గాఔ. ఆఔ యుదధ
యంఖమన వీయ విహాయమ చ్చమండ. మీ జమ క్షతనమన వుండ యణ భూమిన్న వీకిాంచెద. విజయీ బవ’’ ఄంటూ ఄందరిన్న
ఄశ్రయాదించి ఄదృశమభైంది మాత మోహన్న శకిత.

********************

యతన గిరి కోట.

భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు.

కోట బురుజు మీద ంటరిగా న్నలఫడ త్మవరంగా అలోచిసూ
ు నఖయ రిసరాలిన రికిస్త
ు నానడు. ఎనోన యుద్వ
ధ లు చూసిన వాడు.
ఎనోన యుదధ తంతా
ఱ లు, వూమహాలు తెలిసిన వాడు. ఄయినా ఆంతటి కిాషట రిసిథతిన్న ఎననడూ ఎదురోు లేదు.

ఈదమం ఄయధ జామ ఖడచిన వేళ్.

త్తరున భసఔ బారిన అకాశంలో సూరుమడు నత్మ
ు టి వయణంలో రకాశస్త
ు నానడు. యతన గిరి మీద రాతిఱ ఔమిభన భంచు యద్వలు
ఔరిగి పోయి స్తదూయ పా
ర ంతం వయకు సషటంగా ఔన్నస్ుంది.

తభ ఈ సైనాధమకు
ా డు బాహీాకుడు తిరుగు బాట్ల చ్చస్త ఄవకాశమందన్న సమీంగా సూచనలు ఄందుత్తనే వునానయి. కాన్న
చివరి క్షణం వయకు అ ధూరు
త డు నఔు వినయాలు రదరిశంచి తభ ఄంచనాలకి ఄందనంతగా రభు బకితన్న రదరిశసూ
ు తప్ంచు
కునానడు. మందే తెలిస్తంటే రిసిథతి చ్చయి ద్వటఔ మందే అ దోరహన్న టిట చెయలో ఈంచ్చ వాళ్ళళ.

తగిన అధారాలు లేకుండా ఎవరిన్న న్నయఫంధించ డాన్నకి భహా రాజు ధయభ తేజున్న శాసనాలు ఄంగ్రఔరించవు. అైన ఔ వేళ్
వదంత్మలు న్నజభై బాహీాకుడు ఄంతకు తెగించి ఄంతరుమద్వ
ధ న్నక్ష డ ఔడతే స్తలువు గానే తిరుగు బాట్లను ఄణచి వేసి బాహీాకున్న
ఄంతం చ్చయొచేనన నభభఔంతో వునానడు ఆంత వయకూ. కాన్న అ న్నఛుడు ఄధికాయ ద్వహంతో యతన గిరికి త్మయన్న దోరహం చ్చసూ
ు
గాంధాయ రాజు శతాన్నకున్నతో చ్చత్మలు ఔలుపుతాడన్న వూహంచ లేదు. ఄసలు తిరుగు బాట్లకు ధైయమమే శతాన్నకుడదన్న ఆపుడు
ఄయథభవుతోంది. ఆది ఄససలు వూహంచన్న విషమం. ఆదే ఆపుడు భహా మాత్మమన్న త్మవరంగా వేధిస్త
ు నన సభసమ.

గాంధాయం నుండ ఔరూయ దేశం సామంతో యండుననయ అకౌాణీ సైనమంతో మైపవేల యుదధ నౌఔలో
ా శతాన్నకుడు సమదర మాయాంగా
యతన గిరి వెైపు రయాణస్త
ు ననట్ల
ట వేగులు సమాచాయం ంప్ంచారు. ఆటిక్ష తను ఎందుకైనా భంచిదన్న త్మయ యక్షణ కోసం వేయి
యుదధ నౌఔలిన యతనగిరి జలాలో
ా మొహరించి ఈంచాడు. భరో వేయి నౌఔలిన సిదధం చ్చస్త
ు నానరు. ఄయినా మైపవేల యుదధ
నౌఔలిన యండువేల నౌఔలు న్నలువరిం ఖలవా? ఄది హాసామసదమ, అతభ హతామ స దృశమమను.

ఆట్ల చూస్తు తభ ప్రమతభ నామకుడు అత్మభయుడు రభువు ధయభ తేజుడు భరో వాయం దినమలకు మించి ఫరతఔడన్న ఇ
లోలే దివమ నాఖ భణ తే ఖలిగితేనే ఫరతికించుకో ఖలభన్న రాజ వెైదుమలు తేలిే చెపేసారు. ఄట్ల చూడ దివమ నాఖ భణ కోసం
నఖయం విడచి వెళ్ళళన యువ రాజు ధనుంజయుడు ఆంత వయకు జాడ లేదు. ఇ వాయం రోజులో
ా వసాుడనన నభభఔమూ లేదు. ఇ కిాషట

సభమంలో అ భహా వీరుడుంటే రిసిథతి వేరుగా వుండేది. ఆంత వయకు తిరిగి రాలేదంటే ఔవేళ్ ధనుంజయుడు
భయణంచాడననది వదంతి కాదేమో. ఄది న్నజమేనేమో మను శంఔ పీడసూ
ు బమం గొలుపుతోంది.

భహా రాణ ఔనకాంబిఔ దుకిం వయణనాత్మతం. భహా రాజు చూస్తు భయణ యాతనలో వునానరు. బఖవంత్మడా... చీభ కైనా హాన్న
తలన్న ధయభరులు, దయా మూరు
త లయిన మా రాజ దంత్మలక్ష ఏలన్నఔషా
ట లు. మూఖ వేదనతో రోదిస్ుంది అ వృదధ ఄమాత్మమన్న
హృదమం. చెభభ గిలిాన ఔనులను ఈతురీమంతో త్మడుచుకున్న భనస్త రాయి చ్చస్తకునానడు. ఏది ఏభైనటిక్ర అకరి నత్మ
ు టి
బొట్ల
ట నేల రాలే వయకు యతన గిరి రాజమ లకిాభ కోసం రభువు కోసం పోరాడఔ తదు. వీయ భయణ్యననయినా సాాఖతింఔ తదు.

దృషిటన్న సమదరజలాల మీదకు సారించాడు. దూయంగా తభ యుదధ నౌఔలు బారులు త్మరి ఖసీు తిరుగుత్మనానయి. ఆటిక్ష ఒడ
రేవు మూస్తమటం జరిగింది. వయతఔ నౌఔలిన రేవు లోకి ఄనుభతించ కుండా వెనకిు ంపేస్త
ు నానరు.

యతన గిరి రజలు ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుత్మందో తెలీఔ లోలోన బమ డుత్తనే మౌనంగా దిన చయమలు సాగిస్త
ు నానరు. రోజూ విన
ఫడే కోలాహం సందడ ఆపుడు నఖయ వీధులో
ా ఔన్నంచటం లేదు. నఖయ వాకిళ్ళళ మూస్తమటంతో నఖయం లోకి రాఔ పోఔలు న్నలిచి
పోయి ఎట్ల చూసినా సైన్నకుల సందడే ఔన్నస్ుంది. చివరిగా తభ సైన్నఔ శబిరాల వెైపు దృషిట సారించాడు భహా మాత్మమడు.

న్ననన ఄఔసాభత్మ
ు గా మొదలెైన ఄంతరుమదధంలో చాలా నషటం జరిగింది. సైన్నఔ శబిరాలు చాలా వయకు ధాంసభయామయి. సామంతఱం
యుదధ విరాభ సభయాన్నకి రభు బకిత పారామణుగు సైన్నకులు ఄయిదు వేల భందికి ైగా వీయ భయణం పొంద్వరు. ఄనేఔ భంది
గామ డ చికితస పొందుత్మనానరు. ఄట్ల వెైపు నషటం ఎంతో కచిేతంగా తెలీదు.

న్ననన మొననటి వయకు ఔలిసి వునన సైన్నకులే యిలా యండు వరా
ా లుగా నరుకుు చావటం ఎంతో వేదన ఔలిగిస్త
ు నాన ఄన్నవాయమం.
ఄధికాయ కాంక్ష... భఖ లాలస... ధన వామమోహం... భన్నషిన్న ఎంతటి న్నచాన్నకైనా దిఖ జారుసాుయి.

మొతుం యతన గిరి యండు అకౌాణీల ైగా సైనమం న్నలువునా చీలింది. దీన్న యమవసానం ఏమిటో వూహకి ఄందటం లేదు. యుదధ
విరాభం తరాాత బాహీాకుడు తన క్షం వహస్త
ు నన స్తనను త్మస్తకున్న ఎగువన భైద్వన పా
ర ంతాలకు పోయి విడది చ్చసాడు. తెలా
వాయ గానే తిరిగి పోరు అయంబం కావాలి. ఄనుబవజుుడైన సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుున్న మీద తనకు పూరిత విశాాసం, నభభఔం
వునానయి. యుదధ వూమహాలో
ా అరి తేరిన వాడు. తెలా వారి ఇ సభయాన్నక్ష తిరిగి పోరు అయంబం కావాలి. కాన్న ఆంత వయకు
యణభేరీలు మో
ల ఖటం లేదు. ఎవరో ఔరు ఄట్ల నుంచి వస్తు గాన్న ఏం జరుగుత్మందో తెలీదు.

శతాన్నకుడు యతనగిరి జలాలో
ా రవేశంచ్చ లోలే ఄవంతి నుండ ఫమలుదేరిన మాళ్వ యువ రాజు ఆందర జత్మ
ు తన స్తనలతో యతన
గిరి చ్చరుకో ఖలిగితే మందీ ఄంతరుమద్వ
ధ న్నన ఒ కొలికిు తెచిే బాహీాకున్న ఫంధిం వచుే. ప్ద శతాన్నకున్న స్తనలిన
ఎదురొువటం ఎలాగ్గ వూమహ యచన చ్చమటాన్నకి వీలవుత్మంది.

త్మవరభైన అలోచనలో
ా మన్నగివునన భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు ఎవరో కోట బురుజు ైకి వస్త
ు నన ఄలికిడ విన్న ఄట్ల
చూసాడు.

సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు ఎవరినో వెంట న్నడుకొన్న చయ చరా భట్టాకిు రావటం ఔన్నంచింది. వెనక్ష ఄంఖ యక్షకులు నలుగురు
ది భంది సైన్నకులూ వస్త
ు నానరు.

చ్చత్మలు వెనకిు భడుచు కున్న బురుజు భధమ భాఖం లోకి వచాేడామన. ఄరుున్న వెంట వస్త
ు నన వాడు దోరహ బాహీాకున్న భన్నషి.
వాడన చూడగానే అ విషమం ఄయథభవుతోంది. బురుజు ైకి వసూ
ు నే ఄమాత్మమన్నకి సైన్నఔ వందనం చ్చసి న్నలిచాయంతా.

‘‘ఏభైనది? బాహీాకుడు రామ బాయం ంప్ంచినాడా?’’ సూటిగా విషయాన్న కొసూ
ు ఄడగాడు భహామాత్మమడు.

‘‘ఄవును భహా మాతామ. తక్షణం తన అధి తామన్నన ఄంగ్రఔరించి లొంగి పోయి యతన గిరిన్న తన సాాధీనం చ్చమ వలె నట. ఄట్లల
గాకునన భారీ విధాంసం తదన్న హెచేరిస్త
ు నానడు. భనకు ఄవకాశం యిచుేచూ ఇ రామ బారి వెనకుు పోయి భన
ఄభిపా
ర మమ తెలుపునంత వయకు యుదధ విరాభం పాటిసూ
ు తన స్తనలిన హదు
ద లో ఈంచుతాడట. భన స్తనలిన కూడ ఄంత
వయకు న్నలువరించభన్న ఄడుగుత్మనానడు.’’ ఄంటూ విషమం వివరించాడు ఄరుుడు.

వెంటనే సమాధానం చెకుండా కాస్తపు మౌనంగా చారు
ా చ్చస్త
ు ండ పోయాడు భహా మాత్మమడు. ఆలా రామబాయం ంప్ంచుటలో
బాహీాకున్న ధైయమం వెనఔ శతాన్నకున్న ఄండ జూచుకునే ఄన్న తేటతెలాభవుతోంది. గాలి వాట్ల ఄనుకూలంగా లేనందున శతాన్నకుడు
తన స్తనతో రేపు ఈదయాన్నకి గాన్న యతన గిరి చ్చరుకో లేడు. ఆపుడే తాడో పేడో తేలుేకోవటం బాహీాకుడకి ఆషటం లేదు.

ఔు రోజు అగితే శతాన్నకున్న సైన్నఔ శకిత ఄదనంగా చ్చరుత్మంది కాఫటిట ఇ రోజుకి యుదధ విరామాన్నన అశస్త
ు నానడు వాడు. ఄలాగే
ఄదనపు ఫలగాలు మాళ్వ స్తన ఆఔుడకి చ్చయటాన్నకి తభకూ ఔ రోజు విరాభం ఄవసయమే. ఇ రామబారాన్నన ఏ విధంగా
ఈయోగించుకోవాలన్న అలోచిస్త
ు నానడు భహా మాత్మమడు. ఄతడ సలహా కోసం వేచి చూస్త
ు నానడు ఄరుుడు. ఈననట్ల
ట ండ అగి
రామబారి వంఔ చూసాడు భహా మాత్మమడు.

‘‘ఆతన్న పేరేమి?’’ ఄడగాడు.

‘‘వయదుడు’’ చెపాడు రామబారి.

‘‘ఆతను ఔుడే వచిేనాడా వెంట ఎవయనాన ఈంటిరా?’’

‘‘ఆంకో ఆరువురు వచిేనారు. వారు రాజ పా
ర సాదం వదద వేచి వునానరు’’

ఇ సారి సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు ఫదులిచాేడు.

‘‘భంచిది. చూడు వయద్వ! యఔత పాతం న్నవారించుటకు మీ నామకుడు బాహీాకుడు యిలా రామబాయం నయపుట మాకును
సంతోషమే. కాన్న సమాధానమిచుేటకు ఇ రాజమమ మాది కాదు. క్షవలమ మేమ బృత్మమలమ మాతఱమే. కావున రాజ
దంత్మలతో సంరదించఔ సామం న్నయణయాధికాయమ మాకు లేదు. కావున మీకు రత్మమతుయ మిచుేటకు తాభదమ తదు.
సామం సభయాన గాన్న రేటి ఈదయాన గాన్న మా భన్నషి ద్వారా రాజ న్నయణయాన్నన బాహీాకున్నకి తెలిమ యేఖలం. పోయి ఆదే
మా మాటగా బాహీాకున్నకి తెలిమ జేయుమ. మదధ విరామాన్నకి ఔట్ల
ట ఫడ మా స్తనలు ఈనన చోట్ల నుండ ఔదలవు. మీరు కూడ
ఄలాగే ఈండాలె. పోయి యమభ’’ ఄనానడు.

‘‘చితుం భహామాతమ. శలవు’’ ఄంటూ రామబారి వయదుడు వెను తిరిగాడు. ఄరుున్న ఄఔుడే వుండభన్న వయదున్న వెంట సైన్నకులిన
ంప్ంచాడు వాస్తదేవ నామకుడు.

బాహీాకున్న హెచేరిఔ విన గానే ఄఔుడే వయదుడన మకుులుగా నరికి మూట ఖటిట వచిేన యిదదరి చ్చత వెనకిు ంప్ంచాలననంత
కోం వచిేంది. ఄలాంటిది భహామాత్మమడు ఆంత రశాంతంగా ఆంత తేలిగా
ా బాహీాకున్నకి వయతమానం ంటం ఏమిటో ఄయథం గాఔ
విస్త
ు పాట్లతో చూస్త
ు నానడు ఄరుుడు. భహా రాణ దుకింలో వునానరు, భహా రాజు ఈలుకూ లుకూ లేదు. ఎవరితో
సంరదించాలి? ఄతడ ఄవసథ ఖభన్నంచి దయహాసంతో` ‘‘ఏమిటి ఄరాు! అశేయమమగా వుననద్వ? రిసిథతి ఄయథమ గాలేద్వ?’’
ఄనడగాడు వాస్తదేవ నామకుడు.
‘‘రిసిథతియే గాదు, మీ అలోచన గూడ ఄయథమ గాకుననది ఄమాతామ’’ ఄనానడు ఄరుుడు.

‘‘అవేశమ తగిాంచిన అలోచన రిసిథతిన్న భనకు బోధ రుస్త
ు ంది. అవేశమ వచిేన ఄవకాశాలిన ధాంసం చ్చస్త
ు ంది.
ఄంతరుమదధంలో జయాజయాలు ఄంచనా వేమ లేమ. కాఫటిట గాంధాయ రేడు శతాన్నకున్న ఫలగాలు సామం వచుే వయకు
బాహీాకున్నకి యుదధ విరాభం ఄవసయం. ఄందుక్ష ఇ రామబాయ తంతఱం రయోగించాడు. అలోచిస్తు భనకు సామం వచుే వయకు
భన రిసిథత్మ ఄదే. ఆవి యండూ ఆరు కాాలకు రేటికి సభకూయఖలవు. ఄందుక్ష నేనలా చెప్ వయదుడన ంప్ంచితి. కాన్న ఇ
సభయాన్నన ఈయోగించుకొన్న భనమ బాహీాకున్న చావు దఫఫ కొటట వలె’’ ఄనానడు దయహాసంతో వాస్తదేవ నామకుడు.

‘‘భహా మాతామ! ఄదలా సాధమం?’’ ఄడగాడు ఄరుుడు.

‘‘సాధమమే. రస్త
ు త రిసిథతిలో ఎవరి కోసం యుదధం చ్చయాలనన న్నరాశతో భనమ లొంగి పోయి యతన గిరిన్న దోసిట
వగించెదభనన ధీమాతో బాహీాకుడు వాడన ఫల రిచ్చ స్తనలు రాతిఱకి భైద్వనం లోన్న తభ శబిరాలో
ా త తాగి ఄద భయచి
న్నదరస్త
ు ంటారు. న్నవు భన స్తనలిన మూడు భాగాలు చ్చసి సిదధంగా ఈంచుమ. రాతిఱ యండో జామ మగుస్త
ు ండగా కాఖడాలు
వెలిగించకుండా చీఔటా లోనే చా కింద న్నరు వలె భైద్వనం వెైపు రయాణంచి వాళ్ళన్న చుట్ల
ట మటా
ట లె. ఏమి జరుగుచుననదో
వాళ్ళకి తెలిస్త లోలే సఖం భంది ఄంతం కావాలి. ఈదయాన్నకి బాహీాకున్నతో సహా ఎవరూ పా
ర ణ్యలతో మిఖల రాదు.’’

అ మాటలతో వాస్తదేవ నామకుడ ఄంతయంఖం ఄయథభై విభా
ర ంతి చెంద్వడు ఄరుుడు. యుదధ తంతా
ఱ లో
ా ఆది ద్వరుణమ, న్నచభైన
తంతఱం. ఆది ధయభ యుదధం ఄన్నంచుకోదు. సందేహం పీడంచగా` ‘‘భహా మాతామ! న్నదిరంచ్చ వాళ్ళన్న ఉచ కోత కోమటం
నామమమా?’’ ఄనడగాడు.
‘‘నామమమే’’ ఄనానడు భహా మాత్మమడు.

‘‘ఔలికాలమ అయంబభై నాలుగ్గ శతాఫధం నడుస్త
ు ననది. ఔలి రభావమ. నామమ ధరాభలు ఖతి తఫటేట బాహీాకున్న వంటి
న్నచులు ఄధిఔరిస్త
ు నానరు. ఄవతలి వాడు ధయభం తప్నపుడు భనం తపుటలో తపేమననది. మలు
ా ను మలు
ా తోనే త్మమ
వలె....’’ ఈననట్ల
ట ండ

అకాశం వంఔ చూసూ
ు మాటలు అపేసాడు వాస్త దేవ నామకుడు.

ఄతన్న చూపులు భబుఫల ైనే న్నలిచి పోయాయి.

సూయమ కాంతికి ధఖధగామమానంగా రకాశసూ
ు ఏదో కిందికి దిగి వసూ
ు ండటం ఄతన్న ఔంట డంది. ఄరుుడు కూడ ఄట్ల చూసి
విసభమం చెంద్వడు.

ఄటికి బాహీాకుడు ంప్న రామబారి వయదుడు మిగిలిన యిదదరూ కోట విడచి రాజ మాయాంలో నఖయ వాకిళ్ళ వెైపు ఄశాాల
మీద పోత్త ఔన్నస్త
ు నానరు. వాళ్ళన్న నఖయ వాకిళ్ళళ స్తయకిాతంగా ద్వటించ డాన్నకి ది భంది ఄశాకులు కూడా వెంట వెళ్ళ
ు నానరు.
వాళ్ళళ దూయం వెళ్ళళ పోత్మననందున అకాశం నుంచి వస్త
ు నన వస్త
ు వు వాళ్ళ ఔంట ఫడే ఄవకాశం లేదు. కాన్న కోట రిసరాల లోన్న
కొందరు పౌరులు వీధులో
ా కొచిే భరీ అకాశం వంఔ అశేయమంగా చూస్త
ు నానరు. ఄది భరి కాసు దిగువకు రాగానే ఄరుుడు గురితసూ
ు `
‘‘భహా మాతామ! సరిగా చూడండ. ఄది పుషఔ విమానమ కాదు ఖద్వ?’’ ఄనానడు.

‘‘ఄది ఏలాగున ఈండునో నాకును తెలిమదు ఄరాు! కాన్న ఎగిరి వచుేచునన అ సిడ వాహనమను గాంచ పుషఔమ వలెనే
తోచుచుననది. దేవతలు విహరించు అ విమానమ ఄదియు ఈదమ కాలమన భన నఖయమన క్షతెంచుట ఄబుఫయమఖ
నుననది. సరిగా ఖభన్నంచుమ. ఄందులో యండు ఄశామలు, ఎవరో భనుషుల జాడ తెలియు చుననది’’

‘‘ఄవును భహామాతామ. సూయమ కియణమలు సరిగా చూడ న్నచుేట లేదు. కాన్న నేరుగా ఄది కోట వెైపే వచుే చుననది. ఔ వేళ్
ఄందులో వచుేనది భన యువ రాజు ధనుంజయుల వారు కాదు ఖద్వ’’ సందేహం వెలిబుచాేడు ఄరుుడు.

‘‘ఄంత ఄదృషటమా... ఄదియే న్నజభైనచో భన రభువు ధయభ తేజుల వారు భనకు దకిునటేట. అ విమానమ రాజ పా
ర సాద అవయణ
వెైపు వాలుచుననట్లననది. ఄదేమిటో చూచెదమ గాఔ ద’’ ఄంటూ ఔదిలాడు భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు.
ఆరువురూ వడవడగా కోట బురుజు నుండ దిఖ నాయంభించారు.

***********

పుషఔ విమానం నేరుగా యతనగిరి కోట లోకి వచిే రాజ పా
ర సాదం మంగిట నేలకు వాలింది. మందుగా యువరాజు ధనుంజయుడు
కిందకు దిగి మాతృ భూమిన్న తాకి నభసురించాడు. ప్భభట చ్చయి ఄందించి సఖ్ఖమలు మూవురిన్న కిందకు దించాడు. చివరిగా
భూతం గృతాచి ఔళ్ళళలు పుచుేకున్న ఄశాాలు యంటిన్న కిందకు దించింది.

రాజ పా
ర సాదం కావలి బట్లలు యక్షణ సైన్నకులు ఄటిక్ష పుషఔ విమానాన్నన ఖభన్నంచి అశేయమ సంబరమాలతో చూస్త
ు నానరు.
ఎపుడైతే ఄందు లోంచి తభ యువ రాజు ధనుంజయుడు దిగాడో ఆఔ వారి ఈతాసహాన్నకి ఄంత్మ లేకుండా పోయింది. ‘‘జమహో
యువరాజా... జమమ జమమ. ధనుంజయుల వారికి జమమ జమమ’’ ఄంటూ ఔు ట్ల
ట న జమ ఘోష అయంభించారు.
అ ఘోష ద్వారాలు ద్వటి ఔక్షమలు ద్వటి భందిరాలు ద్వటి రాజ పా
ర సాదభంతటా సమదర ఘోషలా రతిధాన్నంచ సాగింది. వారి
ఄభిమానాన్నకి మగు
ధ డవుత్త చిరు నవుాతో సైన్నకులకు చ్చయి వూపాడు ధనుంజయుడు. ప్భభట`

ఆయవెై దినమల ైగా ఖల తభ రయాణ దూరాన్నన ఔ ఖలు, రాతిఱ లోనే మగించి ఖఖన మారా
ా న తభను యతనగిరి కోటకు
చ్చరిేన పుషఔ విమానాన్నకి ఔృతజుతగా నభసురించాడు. ఄంతే` లిు కాలంలోనే పుషఔ విమానం ఄఔుడ నుండ ఄదృశమభైంది.
‘‘గృతాచి! న్నన్ననట్లల గాంచిన యిచటి జనులు హడలి చత్మ
ు రు. ఄదృశమమగా ఈండుమ.’’ ఄంటూ బద్వ
ర దేవి
హెచేరించుటతో భూతం గృతాచి కూడ ఄదృశమభైనది.

కొందరు బట్లలను ప్లిచి ఄశాాల మీది తభ అయుధాలను, సంచులను ఄన్ననటిన్న తన భందిరాన్నకి చ్చయేభన్న అజా
ు ప్ంచాడు
ధనుంజయుడు. ఄలాగే ఄశాాలు ఆన్నన రోజులు ఎడ తెఖన్న రయాణ్యలతో ఄలసి పోయి వునానయి. వాటిన్న ఄశాశాలలో
వగించి బదరమగా వాటిన్న సంయకిాం ఄశాశాల సంయక్షకులకు చెభన్న అజా
ు ప్ంచాడు. ప్భభట సఖ్ఖమలు మూవురిన్న
తోడొున్న రాజ పా
ర సాదంలో రవేశంచాడు.

ఇ లోల`

ఄట్ల భహారాజు భంచాన్నకి రిమితభై.. ఆట్ల ఔననకొడుకు దూయభైన ఫంఖతో భహా రాణ ఔనకాంబిఔ తిన్న తినఔ శుషిుంచి అ
భీభ శంఔరున్న నమభకొన్న ధామన్నసూ
ు ఎకుువ సభమం పూజా భందియం లోనే ఖడుపుతోంది. అ ఈదమం కూడ ఄఔుడ ఈండగా
ఈననట్ల
ట ండ ఫమట బట్లల కోలాహలమ, జమ ఘోష అభకు విన్నంచింది. ఄంతే`

ఄంతటి ఫలహీనతలో కూడ అ తలిాకి ఄంత ఫలం ఎలా వచిేందో తెలీదు. చివుాన లేచింది.

‘‘బిడా
ా ధనుంజయా... వచిేనావా నామనా... ఎఔుడునానవయామ...’’ ఄంటూ రుగు రుగున రిచారికులు వెంట డ
వారిస్త
ు నాన వినకుండా తడ ఫడుత్మనన ఄడుగులతో ఎదురు వెళ్ళళంది. తన కోసం వస్త
ు నన ఔననతలిాన్న చూడగానే రుగున
వచాేడు ధనుంజయుడు. త్తలి డబోత్మనన తలిాన్న డసి ట్ల
ట కున్న ఄకుున చ్చరుేకునానడు. ‘‘కుమారా... నామనా...
వచిేనావా తండీర’’ ఄంటూ దుఖ్ఖిస్త
ు నన తలిాన్న ఒద్వరుస్త
ు ంటే ధనుంజయున్న ఔళ్ళళ చెభరాేయి. అ తలీా కొడుకులిన చూస్త
ు నన
ఄందరి ఔళ్ళలోనూ న్నరు న్నలిచింది.
‘‘ఄమాభ నేను వచిేతిన్న ఖద్వ. ఆఔ బమమ వలదు. ఫంఖటిలా న్న లేదు. దివమ నాఖభణ తెచిేతి. జనకుడు ఎటిలా లేచి
నడయాడ ఖలరు’’ ఄంటూ తలిాన్న వూయడంచాడు.

భహా రాణ ఔన్ననరు త్మడుచుకుంటూ ఄపుడు చూసింది తన కుమారున్న వెంట దేవ ఔనమలా
ా భరిసి పోత్మనన మగు
ా రు
యువత్మలిన. ఎవయననట్ల
ట ధనుంజయున్న చూసింది.

‘‘దివమ నాఖ భణతో బాట్ల నాకు లభించిన మూడు మేలిమి యతానలు.’’ ఄంటూ ధనుంజయుడు తన కాబోయే

కోడండు
ర

మగు
ా రిన్న రిచమం చ్చస్త
ు ంటే భహా రాణ అనంద్వన్నకి ఄంత్మ లేకుండా పోయింది. వినమంగా తనకు పాద్వభి వందనం చ్చస్త
ు న్న

మగు
ా రిన్న లేప్ ఄకుున చ్చరుేకుంది. ప్భభట`

ఄందరిన్న త్మస్తకున్న తన తండర భహా రాజు ధయభతేజుడునన భందిరాన్నకి ఫమలుదేరాడు. ఆంతలో కోట బురుజు నుంచి దిగి
వచిేన భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు ఄఔుడకి చ్చరుకునానరు. దదయిన అ
యిరువురిక్ర సవినమంగా నభసురించాడు ధనుంజయుడు. తభ యువ రాజును చూడగానే అ యిరువురి అనంద్వన్నకి మేయ లేఔ
పోయింది. అ భహా వీరుడు తిరిగి వచుేటతో గుండ నుండ ను భాయం దిగి పోయినట్ల
ట సంతోషించారు.

ఄందరూ రాజ భందియంలో రవేశంచారు.

హంస త్తలికా తలం మీద సృహ లేన్న సిథతిలో బోరా
ా డ వునానడు రభువు ధయభ తేజుడు. ఆరువురు ద్వసీలు చెరో ఔున
వుండ వింజాభరాలు వీస్త
ు నానరు. రాజ వెైదుమలు నలుగురు ఄఔుడ వునానరు.

భహా రాజు రిసిథతి చాలా దమన్నమంగా వుంది. ఄమన వెనున మీద యండు యఔు గూళ్ళకు భధమన వృతా
ు కాయంలో ఄయచ్చమంత
మేయ వామప్ంచిన రాచపుండు లావా పొంగుత్మనన జాాలా మఖ్ఖలా వుంది. ఎయయగా పుటటలా రిగి నత్మ
ు టి మదదలా వుంది. బాధ
ఈశమించ డాన్నకి వరణం చుటూ
ట వెైదుమలు పూసిన ఓషధి లేనాలు, పూతలు నలాగా మాడ ఎండ పోయి చూడా
ా న్నకి గిలిన ఄగిన
యాతాన్నన తలప్స్ుంది. ఆంత కాలమ అ వరణ బాధను అమన ఎలా బరిసూ
ు వచాేడో గాన్న అ బాధ వయణనాత్మతం. ధనుంజయున్న
ఔళ్ళలో న్నరు న్నలిచింది.

‘‘యువరాజా! రిసిథతి విషమించినది. దివమ నాఖభణ లభించినద్వ. యిలా యివాండ.’’ ఄనడగాడు రాజ వెైదుమలలో వృదు
ధ డు.

ధనుంజయుడు తన దుస్త
ు ల నుంచి ఫంగారు పేటిఔ త్మసి ఄందించబోత్మంటే వెంటనే వారించింది బద్వ
ర దేవి. వెైదుమన్న చూసూ
ు `
‘‘మీరు గన వెైదుమలు. ఄందులో సందేహం లేదు. కాన్న ఆంత వయకు మీరు దివమ నాఖ భణన్న చూసి వుండరు. ద్వన్న శకితన్న మీరు
తట్ల
ట కో లేరు.’’ ఄంటూ ధనుంజయున్న చ్చత్మల నుంచి పేటిఔను ఄందుకున్న ఈలూచీశారికి ఄందించింది.

‘‘చెలీా... ఇ కాయమమ న్నవే న్నయాహంచ వలె. కాన్నమభ’’ ఄంది.

రాజ వెైదుమలు న్నరా
ఘ ంత పోయారు.

‘‘ఄమాభ! మీయవరో మాకు తెలిమదు. మేమ చ్చమ లేన్న కాయమమను ఇ ఄభభడు చ్చమ ఖలద్వ?’’ ఄనడగాడు వృదధ వెైదుమడు.

‘‘సందేహమ వలదు. ఇ దివమ నాఖ భణకి ఇభయే వాయస్తరాలు.’’ ఄన్న ఫదులిచిేంది బద్వ
ర దేవి.

రాజ వెైదుమలకు ఄయథం కాలేదు.

ఄయినా మిననకుండ పోయారు.

ఈలూచీశారి పేటిఔను దోసిట ఈంచుకున్న ఄయధ న్నమీలిత నేతా
ఱ లతో బకితతో మందుగా తన తాత గారు నాటి నాఖ రేడు దుభడన్న
సభరించుకుంది. ప్భభట తన జనకుడు భహా దుభన్న తలచుకుంది. ప్భభట పేటిఔ మూతను తెరిచింది. ఄంతే`

ఔు సారిగా న్నవెాయ పోయాయంతా.

సామం రకాశభగు దివమ న్నల భణ న్నలి యంగు కాంతి పుంజాలతో రాజ భందియమే తేజో వంతభై పోయింది. అ కాంత్మలిన చూడ
లేఔ కొంత తడవు ఔనులు మూస్తకునానయంతా.

ఈలూచీశారి అ న్నలి కాంత్మలు పుటటవరణ్యన్నకి స్క్షట్ల
ట వాలుగా ట్ల
ట కున్న సమీంలో న్నల ఫడంది. దివమ నాఖ భణ కియణ్యలు
తాఔగానే మొదట వరణం చుటూ
ట వేసిన ైపూతలు లేనాలు ఎండ ఖటిట డనవి ఔరిగి స్తడ గాలికి లేచి పోయే ధూళ్ళలా లేచి పోయి
చయభం శుబర డంది. చీమ నత్మ
ు రుతో కూడన వరణం లోన్న దరవం ఆంకి పోనాయంభించింది.

ప్భభట దివమ నాఖ భణన్న త్మమకుండానే అ ఫంగారు పేటిఔను ఄలాగే వరణం మీద బోరిాంచి ఖటిటగా ఄదిమి ట్ల
ట కుంది. ఎపుడైతే
దివమ నాఖ భణ వరణ్యన్నన తాకిందో ఄంత వయకు సృహలో లేన్న భహా రాజు ధయభ తేజుడు ఔు సారి బిఖాయగా మూలిగి తిరిగి
ఄచ్చతనుడయామడు.

ఏం జరుగుతోందీ ఎవరిక్ర ఄయథం గావటం లేదు. సంబరభంతో వీకిాస్త
ు నానయంతా. ఎవరో లోలి నుంచి తోస్తస్త
ు ననట్ల
ట సాయణ పేటిఔ
లేచి లేచి డుతోంది. ఈలూచీశారి ఫలంగా ఄదిమి టిట ఈంచుతోంది. ఫహుశ పుటట వరణం తాలూకు దోషం తప్ంచుకునే

రమతనం చ్చస్ుంద్వ ఄన్నస్ుంది చూరులకు.

క్షణ్యలు భాయంగా దరిా పోత్మనానయి.

భహా రాజులో చలనం లేదు.

చీభ చిట్లకుుభనాన విన్నంచ్చంతగా`

రాజ భందియంలో న్నశశఫధం ఄలుమకునుంది.

ఉప్రి బిఖ ఫటిట ఈతుంఠ బరిత్మలెై వీకిాస్త
ు నానయంతా. సిడ కాంత్మ లీను సాయణ పేటిఔ ఔయభంగా కాంతి హీనంగా మారి
నలాఫడుతోంది. పాల ఔనాన తెలాన్న ఈలూచీశారి చ్చత్మలు కూడ ఔమిలి వాడ పోత్మననట్ల
ట నలాగా మారి పోత్మనానయి. బద్వ
ర దేవి
అ దివమ నాఖ భణన్న రాజ వెైదుమలకు యివాకుండా ఎందుకు అప్ందో ఄటిగా
ా న్న ధనుంజయున్నక్ర ఄయథం కాలేదు.

సాయణ పేటిఔతో బాట్ల తన చ్చత్మలూ నలా ఫడ పోయినా పేటిఔను విడువ లేదు ఈలూచీశారి. ఄదిమి టిట ఄలాగే ఈంచింది. చాలా
స్తటికి ఈననట్ల
ట ండ మారు మొదలయింది.

పాలి పోయిన ధయభ తేజున్న శరీయం తిరిగి కాంతి పుంజుకో నాయంభించింది. నలుపు వయణం తరిగి పోత్త సాయణ పేటిఔ తిరిగి సిడ వయణం
సంతరించుకుంది. నలా బారిన ఈలూచీశారి ఔయమ తిరిగి మథా పూయా సిథతికి మారాయి.

ఈతుంఠ బరిత్మలెై వీకిాస్త
ు నానయంతా...

భరి కొంత తడవు అగిన ప్భభట...

సాయణ పేటిఔను దివమ నాఖ భణతో సహా...

వెనకుు త్మస్తకుంది ఈలూచీశారి...

దివమ కాంత్మలతో భరిసి పోతోంది నాఖ భణ. పేటిఔను ఎటిలా మూసి వేసింది. ఄందరి ఔళ్ళళ అసకితగా రభువు వెనున భాగాన్నన
చూస్త
ు నానయి. అశేయమం... ఄదుబతం... విచితఱం. వెనున మీద ఎఔుడా ఔన్నసం పుటట వరణం తాలూకు చినన భచే కూడ ఔన్నంచ
లేదు. దివమ నాఖ భణ రభావం మొతుం పుటట వరణ్యన్నన సమూలంగా హరించి రభువును సంపూయణ అరోఖమ వంత్మడన చ్చసింది. కాన్న
అమన ఆంకా సృహ లోకి రాలేదు.

ఈలూచీశారి దివమ నాఖ భణ వునన సాయణ పేటిఔను ఄతు గారు రాణ ఔనకాంబిఔకు ఄందించగా అభ ద్వన్నన ఔు భందియంలో బదర
రిచి వచిేంది. ఇ లోల బద్వ
ర దేవి రాజ వెైదుమలిన చూసి` ‘‘భహా రాజు గారు సృహ లోకి వచుేటకు కొంత సభమభగును.
లేవ గానే అఔలికి తట్ల
ట కో జాలరు. ఫల వయధఔమ, తేలిఔగా జీయణభగు అహాయమ ఏమి యివా వచుేనో న్నయణయించి ఏరాట్ల
చ్చయించండ’’ ఄంది.

యువ రాజు ధనుంజయున్న భనస్త ఆపుడు తేలిఔ డంది.

****************

ఄదే రోజు భధామహన వేళ్

యతన గిరి కోట నుండ ఫమలు దేరిన ఄశాకుడొఔడు చెభటలు ఔకుుత్త ఄశాాన్నన భైద్వన పా
ర ంతాల వెైపు దౌడు
త్మయిస్త
ు నానడు. యతన గిరికి ఇశానమంగా ది యోజనాల దూయంలో ఄటవీ పా
ర ంత సమీంలో విసురించి ఈనానయా భైద్వనాలు.
బాహీాకున్న స్తనలు రస్త
ు తం అ భైద్వనాలో
ా న్న శబిరాలో
ా విడది చ్చసి వునానయి.

ఄశాకుడు శబిరాల భధమగా చాలా దూయం మందుకు పోయి ఄఔుడ రతేమఔంగా న్నరిభంచిన దద ఄందభైన శబియం మందు ఄశాం
దిగాడు. ఄతడన ఎవరూ ఄడాగించ లేదు.

యతనగిరిలో బాహీాకున్న ఄనుయాయులు ఆంకా వునానరు. ఎటిఔపుడు ఄఔుడ సమాచాయం ఄంద జేస్త
ు ంటారు. వారిలో ఇ
ఄశాకుడొఔడు. రాజ పా
ర సాద యక్షణ దళ్ం లోన్న సైన్నకుడు. ఏదో వంఔతో నఖయ వాకిళ్ళళ ద్వటి రాఖలిగాడు.

ఄశాం దిగుత్తనే వడ వడగా లోన రవేశంచాడు వాడు. అ సభమంలో బాహీాకుడు కొందరు స్తనాత్మలతో యుదధంలో
ఄనుసరించాలిసన వూమహాల గురించి చరిేస్త
ు నానడు. లోనకొచిేన ఄశాకున్న చూడగానే చిరు నవుాతో` ‘‘రా ఈతుళ్ళ...
యతనగిరి సమాచాయ మేమి? మా రామబాయమ ఄచట సంచలనభైనద్వ?’’ ఄనడగాడు.

‘‘సంచలనమ కాదు నామకా! సంకోాబభయేమట్ల
ట ననది. విషమమ మీకు తెలిసినదో లేదో మన్న ఆట్ల వచిేతి’’ ఄనానడు
ఈతుళ్ళడనే అ సైన్నకుడు.

‘‘ఏ విషమమ గూరిే ఄడుగుచునానవు?’’

‘‘ఏకాంతమ కావలె.’’

బాహీాకుడు సైఖ చ్చమగానే`

స్తనాత్మలు శబియం నుండ న్నషుళమించారు.

‘‘ఆపుడు చెపుమ ఈతుళ్ళ. ఏమి జరిగినది?’’ ఄడగాడు.

‘‘యువ రాజు ధనుంజయుడు కోటకు తిరిగి వచిేన సంఖతి మీకు తెలియునా?’’ ఄడగాడు ఈతుళ్ళడు.

అ రశన ఔు సారిగా బాహీాకున్న ఈలికి డేలా చ్చసింది. పాద్వల కింద భూమి కొన్నన లిుల కాలం పాట్ల చలించినటటన్నప్ంచింది.

నభభ లేనట్ల
ట చూసాడు. ఆంత కాలం తిరిగి రాన్న వాడు ఇ సభమంలో వచుేట ఏమి? ఄతడ రాఔ తనకు ఆఫఫంది ఔయమే కాదు
ఄతమంత రమాద ఔయమ.

‘‘ఏభంటివి? యువ రాజు వచిేనాడా?’’ ఎలాగ్గ నోరు ఔలిే ఄడగాడు.

‘‘ఄవును. దివమ నాఖ భణతో బాట్ల ఄసయస వంటి మగు
ా రు ఔనమలతో పుషఔ విమానంలో వచిే దిగినాడు. దివమ నాఖ భణ
రభావంతో భహా రాజు ధయభ తేజుడు సంపూయణ అరోఖమ వంత్మడైనాడు. కోటలో ండుఖ వాతావయణం నలకొన్న వుననది. రాజ
కుట్లంఫభంతా విందు భజనాలాయగిస్త
ు ండగా అ సమాచాయంతో నేన్నట్ల వచిేతి’’ ఄంటూ ఈతుళ్ళడు వివరిస్త
ు ంటే బాహీాకున్న
మకం ఔళ్ళ విహీనభై పోయింది.

‘‘నేను ంప్ంచిన రామ బాయం గూరిే రసాువన రాలేద్వ?’’ ఄడగాడు.

‘‘ఆంత వయకు ఇ విషమం తెలిసి ఈండదనుకుంటాను. భహా వీరుడయిన యువ రాజు గాన్న, భహా రాజు ధయభ తేజుడు గాన్న
రాజామన్నన వదులుకోడాన్నకి సిదధంగా ఈండరు. సందేహమ లేదు. యుదధం తదు. ఇ దినమ యుదధ విరాభమ రఔటించ కుండా
ఈండాలిసంది.’’

తల ంకించాడు బాహీాకుడు.

‘‘న్న లుకులు సతమమలే. కాన్న యిఔుడ ఆరు వెైపులా ఫలగాలు సభంగా వుననవి. ఄట్ల చూడ ఔ అకౌాణీ మాళ్వ స్తను యతన
గిరికి భదదత్మగా తయలి వస్త
ు ననట్ల
ట వాయతలు వింట్లనానమ. ఇ సభమంలో భనకు ఄదనపు ఫలం ఄవశమం. గాంధాయం నుండ
మారు వేషాలతో రాజామలు ద్వటి వచిేన ఄశాఔ దళ్ం పాతిఔ వేల ఈతుయ సరిహదు
ద లో వేచి వుంది. ఄది మూడు దినమల కియతమే
ఫమలు దేరింది. ఄది రేటికి వచిే చ్చరుత్మంది.. ఄట్ల శతాన్నకున్న నౌఔలు కూడ రేటికి గాన్న యతనగిరి చ్చరుకో లేవు. చూచెదమ
గాఔ! యతనగిరి, మాళ్వ స్తను ఔలిప్ యండు అకౌాణీ సైనమం. శతాన్నకున్న రాఔతో భనది మూడుననయ అకౌాణీ సైనమం. భన మందు
న్నలువ లేఔ యతనగిరి ద్వస్హభనఔ తదు. ఄందుక్ష ఇ యుదధ విరాభం ఇ దినమన ఄన్నవాయమభైనది.’’ ఄంటూ వివరించాడు
బాహీాకుడు.

‘‘న్నజమే. కాన్న ధయభ తేజుడు సంపూయణ అరోఖమవంత్మడగుట, యువరాజు తిరిగి వచుేట ఇ రిణ్యభం భన సైన్నకులకు తెలిసిన

కొంత స్తన వెనకుు పోవు రమాదమననది...’’

‘‘తెలిమదు. నేనా ఏరాట్ల చూసదను. రేపు ఈదమం తిరిగి యుదధ భేరీలు మో
ల ఖనుననవి. న్నవు కోటకు భయలి పోదువా? ఈండ
పోదువా?’’ ఄడగాడు బాహీాకుడు.

‘‘యుద్వ
ధ నంతయమ మీరు విజమ లకిాభతో యతన గిరిలో రవేశంచునపుడు గనంగా సాాఖత సతాురాలు ఏరాట్లకు నేను ఄచట
ఈండుట ఄవసయమ. పోయి వత్మ
ు ను’’ ఄంటూ వచిేన వాడు వచిేనట్లలే తిరిగి ఄశాాననధిరోహంచి యతన గిరికి సాగి పోయాడు
ఈతుళ్ళడు.

********************

యతన గిరి కోట ైన ఄదే బురుజులో`

యువ రాజు ధనుంజయుడు, భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుులతో ఏకాంతంగా సమావేశభై
వునానడు. మిటట భధామహన సభమం. తను నఖయంలో లేన్న సభమంలో జరిగిన రిణ్యమాలు రస్త
ు త రాజక్రమ రిసిథతి న్నననటి
యుదధ విశ్వషాలు పూస గుచిేనట్ల
ట వివరిస్త
ు ంటే శయ దధగా వినానడు ధనుంజయుడు. బాహీాకున్న రామబాయ సమాచాయం వినాన
కొంచెం కూడ అవేశం రదరిశంచ లేదు.

చాలా ఎత్మ
ు లో వునన కోట బురుజు నుండ ఄట్ల శేభ సమద్వ
ర న్నన ఆట్ల నఖయ రిసరాలు స్తదూయం వయకు సషటంగా చూడ
ఖలుగుత్మనానరు. రాతిఱకి తభ యుదధ వూమహం గురించి ఎత్మ
ు ఖడ గురించి కూడ ఆరువురూ యువ రాజుకి వివరించి చెపారు.

చాలా కాలం తరాాత తన మాతా ప్తలతో బాట్ల సఖ్ఖమలు

మగు
ా రితో విందు భజనం యువ రాజుకి చాలా అనందంగా

వుంది. మకమంగా తండర సంపూయణ అరోఖమవంత్మడు గావటం తన తలిా అనందం యువ రాజుకి ఎన లేన్న సంతోషాన్నన అనంద్వన్నన
ఆస్త
ు నానయి. చాలా కాలం తరాాత భంచ్చమటంతో వెంటనే న్నదర పోయాడు రభువు ధయభ తేజుడు.

కొంత తడవు మౌనంగా వునన యువ రాజు దయహాసంతో ఎదురుగా వునన ఆరువురిన్న చూసాడు.

‘‘ఇ ఔు రాతిఱకి బాహీాకున్న రశాంతంగా న్నదర పోన్నచెేదమ గాఔ. భన స్తనలు
ా ఔదలాలిసన న్న లేదు. విజమం కోసం భనమేల
ఄడు
ా ద్వరి తొఔువలె? ఈదమమ తొలి జామ ఖడువ ఖనే యుదధ భేరీలు మో
ల గాలె. ఆట్ల భన స్తనలు ఄట్ల బావ ఆందర జత్మ
ు
వెంట వస్త
ు నన మాళ్వ స్తన భధమ ఄడ ఔతెుయలో చికిున పోఔ చెఔు వలె బాహీాకుడు వాన్న స్తనలు చికిు నలిగి నశంచి పోవలె.
మట ద్వడలో మొతుం త్మడచి ట్ల
ట కు పోఖలరు.’’ ఄంటూ తన ఄభిపా
ర మం విన్నంచాడు.

ఄది విన్న మక మఖాలు చూస్తకునానరు భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు. రిసిథతి
యువ రాజుకి సరిగా బోధ డనట్ల
ట లేదన్నప్ంచింది వారికి.

‘‘కాన్న... శతాన్నకున్న సంఖతి భరిే పోయినట్ల
ట నానరు. భూ మాయాంగా వచిేన పాతిఔ వేల ఄశాఔ దళ్ం ఈతుయ సరి హదు
ద నుండ
యతన గిరి వెైపు ఔదలి వస్ుందన్న సమాచాయం...’’

‘‘ఄవఖతభైనది ఄమాతమ వరామ’’ ఄంటూ భహా మాత్మమన్న మాటలకు ఄడు
ా వచాేడు యువ రాజు.

‘‘ఄశాఔ దళ్ళన్నన నేను త్మడచి టట ఖలను. ఄయిననూ యండు అకౌాణీ గాంధాయ స్తనలిన సాఖయం మీద న్నలువరించ లేమ. ఄది
ఔుటే ఔలవయ రుస్త
ు ననది. ఏదో ఔటి జేసి అ మూరు
ి డు శతాన్నకున్న న్నలువరించాలె. చూచెదమ గాఔ, భనమొఔ రి
సామంకాలమ సమావేశభగుట భంచిది. ఎవరు ఎట్ల వెైపు సాయధమమ వహంచిన మేలు జరుగునో చరిేంచెదమ గాఔ. భరొఔు
విషమమ, రస్త
ు త రిణ్యభమ జనకునకు తెలిమవు. పోరు సంఖతి తెలిసిన తనూ యణ క్షాతఱమనకు ఫమలుదేయ ఖలరు.
అమనకు విశాయంతి ఄవసయమ. కోటక్ష రిమితమ గావలె. వారికి ఏ విషమమూ తెలిమ గూడదు. ఄలాగే భన రధాన స్తనలిన
ఇ రోజే అరు భాగాలుగా విబజంచి సిదధంగా ఈంచండ’’ ఄనానడు యువ రాజు.

ఄరుుడు ఏదో భనవి చ్చమ బోత్త`
ఈననట్ల
ట ండ అగి పోయాడు.
యండో సారి ఄతడ చెవులకు స్కింద్వ శఫధం.
పామ బుస..!

ఆంత స్తపు చయేలలో డ ఖభన్నంచ లేదు గాన్న ఖపున వీస్ుంది సంంగి పూల రిభళ్ం. ఈలికి డ చూసిన ఄరుున్నకి బురుజు
మూడో సుంబం వదద చుటట చుట్ల
ట కొన్న లేచి డఖ విప్ అడుత్మనన దద శ్వాత నాగు ఔంట ఫడంది. తెలాగా భరిసి పోత్మనన అ
సరాన్నన చూసి హడలి పోయాడు` ‘‘యువ రాజా! ఄట్ల చూడండ విష సయం... శ్వాత నాగు... ఆది ఎలా వచెేన్నటకు’’ ఄంటూ
విసిరేందుకు వెంటనే చురిఔ త్మమ బోయాడు. చపున వారించాడు ధనుంజయుడు. ఄంతటి భహా మాత్మమన్న కూుడా అ శ్వాత
నాగును చూడగానే నుదుట శ్వాదం ఄలుమకుంది.

‘‘ఄది ఎవరిన్న ఏమీ చ్చమదు. మీరు తతుళ్ళం న్న లేదు. అఖండ’’ ఄన్న వారిసూ
ు శ్వాత నాగు వదదకళ్ళళ నవుాత్త` ‘‘ఏమి
కాయమమిది? ఆచటిక్షల వచిేతివి ప్రమ సఖీ’’ ఄంటూ చ్చత్మలు చాపాడు. ఄంతే`

శ్వాత నాగు ఄతడ ఔయమలకు చుట్ల
ట కున్న భుజం మీదికి ఎఖ బా
ర కింది. ఄరుుడు, వాస్త దేవ నామకుడు మాటలు భరిచి
విభా
ర ంత్మలయి చూస్త
ు నానరు. ఈలూచీశారి నాఖ ఔనమమన్న వారికి తెలీదు. ఈననట్ల
ట ండ శ్వాత నాగు ఄదృశమభై ఄఔుడ
ఈలూచీశారి రతమక్షభైంది.
‘‘సఖీ... ఆది యేమి కొంట్ట తనమ. ఄనవసయమఖ వారిన్న ఔంగారు రిచినావు ఖద్వ. ఄంతఃపుయమన విశాయంతి గైకొనకు ఆట్ల

రానేల?’’ అభ చ్చయి ఄందుకొంటూ ఄడగాడు ధనుంజయుడు.

‘‘యతన గిరి పుయమ జూడ ఆచే ఖలిగి వచిేతి. మిమ ఔలత రిచిన దదలు నను క్షమించ వలె.’’ ఄంట్లనన ఈలూచీశారిన్న
చూసూ
ు ఔలత నుండ తేరుకొన్న నవాారు ఄమాత్మమడు, ఄరుుడు ఆరువురూ.

‘‘రభూ! బాహీాకున్న స్తనలు విడది చ్చసినది స్తదూయమన ఔనట్ల
ట అ భైద్వన భూమలే ఖదూ?’’ చ్చమతిు చూపుత్త యువరాజును
ఄడగింది ఈలూచీశారి.

‘‘ఄవును గాన్న మా చయమలు న్నవు వింటివనుకొందును. ఇ యుదధ సనానహమలతో న్నకు న్న యేమి? బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల
ఆరువురును ఎచట?’’ ఄడగాడు.

‘ఆదో... వచుేచుంటిమి రభూ!’’ ఄంటూ ఄపుడే భట్టాకిు ైకి వసూ
ు ఔన్నంచారు ఄతివలిదదరూ.వచిన భాభలు మగు
ా రూ ఔ
చోట చ్చయటంతో ఆఔ తభ ఈన్నకి ఄచట ఈచితమ కాదన్న ఄయథం జేస్తకున్న యువ రాజు వదద శలవు గైకొన్న కిందకు వెళ్ళళ పోయారు
వాస్త దేవ నామకుడు, ఄరుుడు.

ప్భభట సఖ్ఖమలు మూవురితో మచేటలాడుత్త చాలా స్తపు అ బురుజు మీదే ఈండ పోయాడు యువ రాజు ధనుంజయుడు.

*************

ఄదే రోజు సామం సభయాన`

ధనుంజయుడు తన మక్ష మిత్మ
ఱ డు రుచికున్న తలచుకున్న ప్లిచాడు. వెంటనే రతమక్షభై ధనుంజయున్న సంతోషంగా
కౌగిలించుకున్న ఄభినందించాడు రుచికుడు. ఆదదరూ చాలా స్తపు భంతనాలు జరిపారు.

‘‘మితఱమా! నా సహకాయం ఎపుడూ న్నకు ఈంట్లంది. ఄయిననూ యండు అకౌాణీల ైగా సైనమమ మాటలు కాదు. ఇ రాతిఱక్ష

సాధమభగునంత వయకు నౌఔను సమదరమ పాలు జేసి శతాన్నకుడు తల ట్ల
ట కున్న వమథ చెందేలా జేసద. న్నట మన్నగి చచిేన
వాళ్ళళ చావగా ఫతికి త్మయమనకు వచుే స్తనలను మీ భలుకాండు
ర బాణమ వేసి భట్ల
ట టట వచుే. ఆఔ యతనగిరి కోట వయకు
మా మకు
ా లు ఄదృశమ రూమన కావలి ఈందురు. శత్మ
ఱ వు ఎవడు కోట గ్గడను తాకినా నత్మ
ు రు ఔకుుకున్న చచెేదరు. రేపు
యుదధ సభమమన వచిే ఔలిసద’’ ఄన్న మాటిచిే ఄదృశమభైనాడు రుచికుడు.

వెంటనే సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడతో మాటా
ా డ ఄనేఔ భంది మేటి విలుకాండరను తభ ఖసీు నౌఔలో
ా కి తయలిం జేసాడు
ధనుంజయుడు.
అ రాతిఱ రశాంతంగా న్నదర పోయింది కోట లోన్న రాజ కుట్లంఫం మాతఱమే. ఄట్ల సమదరం మీద తయలి వస్త
ు నన గాంధాయ రేడు
శతాన్నకున్నకి, ఄఔుడ భైద్వన భూమలో
ా విడసిన బాహీాకున్నకి వారి సైనామన్నకి ఄది కాళ్ రాతిఱ.

సమదరం మీద గాలి వాట్ల ఄనుకూంగా లేఔ యండోరజులు అలసమభైనా అ రోజు ఈదమం నుండ వాతావయణం సానుకూలంగా వుంది.
సమదర జలాలిన చీలుేకుంటూ తభ యుదధ నౌఔలన్నన యతనగిరి వెైపు శయ వేఖంతో దూస్తకు పోత్మనానయి. న్నండుగా గాలి
పోస్తకొన్న తెయ చాపు య య లాడు త్మనానయి. రయాణం యిలాగే సాగితే తెలా వారే సరికి నౌఔలు యతనగిరి చ్చరుకొన్న
మటటడసాుయి. ఄట్ల నుంచి బాహీాకున్న స్తనలు ఆట్ల నుంచి గాంధాయ స్తన భధమ యతన గిరి స్తనలు ఄగినలో డా శలభాలా
ా మాడ
భసి గాఔ తదు. మూడు దినాలకు మించన్న మటటడతో యతనగిరి తన వశం గాఔ తదు.

తన రతేమఔ నౌఔ ై భాఖంలో కూచున్న భధియ స్తవిసూ
ు సమదరం మీద మిడతల దండులా సాగుత్మనన తభ నౌఔలను, సమదరం
మీద సంధామ సభయాన్నన వీకిాసూ
ు యతనగిరి ఆపుడే తన వశభై పోయినట్ల
ట వూహా గానాలతో అనంద డుత్మనానడు గాంధాయ
దేశా ధీశుడు శతాన్నకుడు. న్నజాన్నకి యతనగిరి యువరాజు ధనుంజయుడు యతనగిరి చ్చరుకుననట్ల
ట గాన్న, దివమ నాఖ భణ
రభావంతో యతన గిరి రాజు ధయభ తేజుడు సంపూయణ అరోఖమవంత్మడైనట్ల
ట గాన్న శతాన్నకున్నకి తెలీదు.

సమదరం మీద శేమాన సూరామసుభమభైంది. చిఔుటి కాట్లఔ వంటి నలాటి చీఔట్ల
ా త్తరు నుంచి చూస్త
ు ండ గానే
ఄలుమకునానయి. వేలాది యుదధ నౌఔల మీద కాఖడాలు వెలిగించ ఫడా
ా యి. రాతిఱ తొలి జామలో శతాన్నకుడు తన నౌఔలో స్తనా
త్మలతో సమావేశభయామడు. ఈదమం యతనగిరి మీద మటటడ ఎలా చ్చయాలనే విషమంగా చాలా స్తపు వాయంతా
చరిేంచుకునానరు. సరిగా
ా ఄపుడే అయంబభైంది సంకోాబం.

ఖఖన తలం నుండ దద ఖయహ శఔలం ఏదో జారి సమదరంలో డనట్ల
ట బమంఔయ శఫధం ఏయడంది. ఄది సరిగా
ా నౌఔ భధమన డంది.
ఈన తాకినట్ల
ట రాకాసి ఄలలు లేచి సాఖయం ఄలాఔలో
ా లభైంది. ఄంత వయకు ఄనేఔ వరుసలు త్మరి ఔయభ శక్షణతో సాగుత్మనన
యుదధ నౌఔలు ఄలల తాకిడకి తలో ఔు దూయంగా చెదిరి పోనాయంభించాయి. ఄది డన వేగాన్నకి ది నౌఔలు తలాకియందులెై

సమదరంలో మన్నగి పోయి వంద సైన్నకులు న్నటి పాలయామరు. చీఔటాలో ఔు సారిగా హాహాకారాలు అయతనాద్వలు చెల రేగాయి.
ఎందరు ఫతికునానరో, ఎందురు చచాేరో తెలీదు.

శతాన్నకుడు ఄతడ స్తనాత్మలు వునన నౌఔ కూడ కొదిద స్తపు వూగి పోయింది. చయేలు ఄరా
థ ంతయంగా అగి పోయాయి. ఄంతా నౌఔ
ఈరితలాన్నకి రుగత్మ
ు కొచిే చూసారు. ఄలల తాకిడకి చెదిరి పోత్మనన నౌఔలు ఔన్నంచాయి. ఏదో సమదరంలో డందన్న
సైన్నకులు చెపు
ు నాన ఄదేమిటో ఄయథం కాలేదు.

న్నజాన్నకి ఄలా దూకింది ఎవరో కాదు`

ధనుంజయున్న మక్ష మిత్మ
ఱ డు రుచికుడు.

అకాశం లోనే తన శరీరాన్నన యాతంలా ంచ్చసి ఔు సారిగా సమదరం లోకి దూకి నౌఔలిన చెలా
ా చెదురు చ్చసాడు. ఆఔ తరాాత
శతాన్నకున్న నౌఔతో అడుకోవటం అయంభించాడు. సమదర జలాలో
ా తిమింఖంలా ఇదుత్త దరికిన నౌఔను దరికినట్ల
ట సమదరంలో
మంచ్చమ సాగాడు. కాన్న సొయచ్చలు ద్వడ చ్చస్త
ు నానమన్న శతాన్నకుడు భావించాడు. చూస్త
ు ండగానే ఄనేఔ నౌఔలు తలాకిందులు
గావటంతో మందుకు పోడాన్నకి ధైయమం చాలేాదు. మందు సమదరం విడచి త్తరు త్మయం చ్చరుకుంటే తరాాత మటటడ గురించి
అలోచించ వచేనుకునానడు. ద్వంతో నౌఔలు దిశ మారుేకొన్న త్తరుగా త్మయం వెైపు రయాణం అయంభించాయి. ఄయినా
భృత్మమవులా రుచికుడు వాళ్ళన్న వెంటాడుత్తనే వునానడు. తెలతెల వారుత్తండగా నౌఔలు త్మరాన్నన సమీప్ంచ్చ సభయాన్నకి
ది వేల నౌఔలిన సమదరంలో మంచ్చసాడు రుచికుడు. శతాన్నకుడకి న్నద్య లేకుండా చ్చసాడు. ఏభైతేనేమి అ రాతిఱ ది వేల
నౌఔలిన, డఫైబ వేల సైనామన్నన కోలోయాడు శతాన్నకుడు.

తెలా వారే సరికి వేలాది గాంధాయ సైన్నకుల భృత దేహాలు త్మరాన్నకి కొట్ల
ట కు రా నాయంభించాయి. ఎలాగ్గ పా
ర ణ్యలు గుప్ట
ఈంచుకొన్న త్మరాన్నకి ఇదుకొస్త
ు ననవాళ్ళను యతనగిరి నావికా దళ్ంలో విలుకాండు
ర బాణ్యవ వేసి పా
ర ణ్యలు త్మమ సాగారు.

బళ్ళళన తెలా వారే సరికి ఫరత్మకు జీవుడా ఄననట్ల
ట మిగిలిన సైనమంతో యతనగిరికి ఈతుయంగా ది యోజనాల దూయంలో త్మయం
చ్చరుకునానడు శతాన్నకుడు.

ఇ లోల ఄదే రాతిఱ`

ఄఔుడ భైద్వన భూమలో
ా బాహీాకుడు ఄతడ స్తనలు శబిరాలో
ా గాఢ న్నదరలో వుండగా ఔు సారిగా చెలరేగింది ఔలఔలం. ‘‘బాబోయ్
పామలు... ఎట్ల చూసినా విష సరాలు’’ ఄంటూ సైన్నఔ శబిరాలో
ా ఄరుపులు, అయతనాద్వలు చెల రేగాయి. గాఢ న్నదరలో వునన
బాహీాకుడు తృళ్ళళడ లేచాడు. లేచీ లేవ గానే కాఖడాల వెలుగులో బుసలు కొడుత్త వస్త
ు నన యండు విష సరాలను చూసి
ఄదిరి డ ఔుకు దూకాడు. వెంటనే కడాం దూసి యంటిన్న మకుులుగా కండంచి చయ చరా గుడాయం లోంచి ఫమటి కొచాేడు.

ఄటిక్ష రిసిథతి ద్వరుణంగా వుంది.

ఎట్ల చూసినా కులు తెలుగా వచిే డుత్మనన విష నాగులు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄవి దరికిన వాళ్ళన్న దరికినట్ల
ట కాట్ల
వేస్త
ు నానయి. ఎట్ల చూసినా సైన్నకుల ఄరుపులు, అయతనాద్వలు, ద్వన్నకి తోడు హడావుడలో ఎలాగ్గ ఎగిరి కొన్నన కాఖడాలు
గుడారాఄ మీద డ బగు
ా న ఎఖసాయి భంటలు. భరో వంఔ సైన్నకులు ఔన్నంచిన సరాన్నన ఔన్నంచినట్ల
ట తన ఔయవాలాలకు
ఫలివా సాగారు. బాహీాకున్నకి ప్చిే టిటనంత నయింది. ఈననట్ల
ట ండ అ భైద్వన భూమలో
ా కి వేలాది విష నాగులు ఎలా
వచాేయో ఎందుకు తభ మీద ద్వడ చ్చస్త
ు నానయో బుయయ చించుకునాన ఄయథం గావటం లేదు. గాలి వాట్ల ఄధిఔరించటంతో
శబిరాలు వయసగా తఖల ఫడ పోత్మనానయి. ఄశాాలు తాళ్ళళ తెంచుకొన్న ఖంత్మలేస్త
ు నానయి. ఖందయ గ్గళ్ంగా వుంది రిసిథతి.
సయ దరషు
ట లెై తన సైన్నకులు ఎందరు నేలకు రిగి పోత్మనానరో తెలీటం లేదు. రిసిథతి ఆలాగే కొన సాగితే ఎవరూ పా
ర ణ్యలతో
మిఖలయన్న ఄయథభై పోయింది.

దికుు తోచ లేదు బాహీాకున్నకి. పామల నుంచి కాపాడుకోడాన్నకి శబిరాల భధమ రుగులు త్మస్త
ు నానరు సైన్నకులు. కొందరు
ఫళ్ళళలు, ఫరిసలతో దరికిన వాటిన్న దరికినట్ల
ా చంపేస్త
ు నానరు. ఎట్ల చూసినా ఄలజడ ఔలవయం ఔన్నస్ుంది. వెంటనే భైద్వన
భూమలు విడచి పారి పోవటం ఔనాన భరో మాయాం ఔన్నంచ లేదు. వెంటనే ఄన్నన సరు
ద కున్న తన ఄశాాన్నన ఄధిరోహంచాడు. అ
పా
ర ంతాన్నన ఖాళీ చ్చసి ఫమట డభన్న ఄజా
ు ప్సూ
ు ఄశాాన్నన ఄదిలించాడు.

త్తరుగా వెళ్ళు ఄట్లగా వస్త
ు నన మాళ్వ స్తనకు చిక్షు రమాదం వుంది గాఫటిట నేరుగా ఈతుయ ఄడవుల వెైపు ద్వరి త్మసాడు. ఄతడ
వెనక్ష సైనమం ఫమలు దేరింది. యథ ఖజ తరుఖ ద్వతి దళ్ళలన్నన క్షణ్యలో
ా ఫమలుదేరి పోయాయి. రాతఱంతా ఄడవిలో రయాణం
సాగిసూ
ు నే వునానయి.

ఆపుడునన ఖందయగ్గళ్ రిసిథతిలో న్నదర లేఔ బమందోళ్నలో
ా వునన తన సైనమం ఈదమమే పోరుకు సిదధంగా ఈండదన్న ఖయహంచిన
బాహీాకుడు తెలతెల్ వారే సభయాన్నకి చిఔుటి లోతట్ల
ట ఄడవులో
ా న్న లోమ పా
ర ంతాలకు వెళ్ళళ పోయాడు. తెలావారి చూస్తకుంటే
విష సరాల ద్వడలో ది వేల సైన్నకులకు మూడు వేల ఄశాాలు ఖలాంతయినట్ల
ట తేలి తల ట్ల
ట కునానడు. ఆఔ అ రోజంతా
విశాయంతి త్మస్తకున్న సైనమంలో కొతు ఈతాసహం న్నంప్తే గాన్న యుదధం చ్చమ లేయన్న ఖయహంచి స్తనాత్మల అలోచన కూడ ఄదే విధంగా
వుండటంతో అ రోజు కూడ యుదధ విరాభం రఔటించి లోమ లోనే ఈండ పోయాడు బాహీాకుడు.

ఆఔ ఄతడు విడసిన భైద్వన భూమలో
ా తెలా వారే సరికి అ పా
ర ంతభంతా బీబతసం గాను బయానఔంగానూ వుంది. యుదధం
జయకుుండానే ఄపాయ నషటం. ఎనోన గుడారాలు తఖలఫడ పోయాయి. ఎట్ల చూసినా పామ కాటాతో విషాన్నకి భయణంచిన సైన్నకు
భృత దేహాలు, కండత సరాలు ఔన్నస్త
ు నానయి. ఄడవి నఔులు శవాలను పీకుు తింట్లనానయి. అకాశంలో ఖయదదలు
కారాడుత్మనానయి. అవిధంగా బాహీాకున్నకి, ఄతడ స్తనలకు అ రాతిఱ ఔంటి మీద ఔనుకు లేకుండా చ్చసినది ఎవరో కాదు, నాఖ
రాకుమారి ఈలూచీశారి. తన నాఖ శకితతో భైద్వన పా
ర ంతాల చుటూ
ట వునన విష సరాలను పేరరేప్ంచటంతో ఄవి చెలరేగి సైన్నఔ
శబిరాల మీద ద్వడ చ్చసి ద్వరుణ మాయణ హోభం సృషిటంచాయి. ఆలా ఈండగా`

అ రోజు వేకువ జామనే యతనగిరి కోటలో యుదధ సనానహాలు అయంబభయామయి. రాజ కుట్లంఫం తలారా సాననాలు చ్చసి
నూతన వసారలు ధరించారు. యుదధంలో గలుపు కోసం రాజ కుట్లంఫం కుల దైవంగా భావించ్చ సహామదిర భీభ శంఔరున్నకి...
ధనుంజయుడు కొలిచ్చ వేణు గ్గపాలున్నకి... యతన గిరి నఖయ ఄధి దేవత అంకా దేవికి... రాజ పురోహత్మలు రతేమఔ పూజలు
హోమాలు న్నయాహంచారు. సూరోమదమభయేమ సరికి ఄవన్నన బకిత శయ దధలతో న్నయాహంచి పురుషులు యుదధ సననదు
ధ లయామరు.

ధనుంజయుడు శయసాుళణం, ఛాత్మ ఔవచం, భుజ ఔవచాలు, భణ ఔట్ల
ట ఔవచాలు ధరించాడు. భుజాన ఄక్షమ త్తణీయం బిగించాడు.
గాంధాయ లోఔ ఄధి దేవత మోహన్న శకిత రసాదించిన ఄక్షమ త్తణీయం ఄది. ఎన్నన బాణ్యలు వాడనా ఄది సద్వ బాణ్యలతో న్నండుగా
సిదధంగా వుంట్లంది. ఖతంలో ఆలాంటిది గాండీవి వదద మాతఱమే ఈండేది. ఆఔ భహా రాజు ధయభ తేజుడు కూడ అ వమస్తలో
యణోతసహంతో సయా సననదధభై వచాేడు.

ఄసలు ధనుంజయున్న అలోచన వేరు.

తన తండరతో బాట్ల సఖ్ఖమలు మూవురిన్న కూడ కోటక్ష రిమితం చ్చయానుకునానడు. కాన్న భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ
నామకున్న సహా... తండర సభరోతాసహం చూసాఔ అమన్నన వారించ లేఔ పోయాడు.

రాజు ధయభ తేజు భహా వీరుడు. ఖతంలో ఎనోన యుద్వ
ధ లు చూసిన వాడు. అ ైన చాలా కాలంగా రభు దయశనం లేఔ రజలు
అందోళ్న చెందుత్మనానరు. అమన మందుంటే చాలు సైనమం యటిటంచిన ఈతాసహంతో పోరాడ ఖలదు.

ఆఔ బద్వ
ర దేవి కూడ పురుష వేషంలో యణ క్షాతా
ఱ న్నకి సయా సననదు
ధ రాలయి వచిేంది. పాతాళ్ లోఔ యువ రాణ భణ మేకల కూడ

పురుష వేషంలో సయా సననదు
ధ రాలయి నడుమన వీయ కడాం, భుజాన విలు
ా , వీపున ఄంబుల పొది ధరించి బద్వ
ర దేవి వెంట
వచిేంది.
కుస్తభ కోభలి ఄయిన భణ మేకల వీయ విదమలో
ా కూడ న్నషా
ణ త్మరాలన్న ఆంత వయకు ధనుంజయున్నక్ష తెలీదు. అభ
సామానుమరాలు కాదు. ఫలి చఔయవరు
త ల వారి ప్రమ దతు పుతిఱఔ. గటనా గటన సభరు
థ లగు శుకాయ చారుమల వారి శషుమ రాలు. ఆఔ
అభకు రాన్న విదమంటూ ఏమంట్లంది? ఆవన్నన ఖయహంచాక్ష బద్వ
ర దేవి భణ మేకలను తన వెంట న్నడుకొన్న వచిేంది. ఄశాశాల
అవయణలో ఔలిశాయంతా. బద్వ
ర దేవి భణ మేకల వెంట రాణ ఔనకాంబిఔ, యువ రాణ ఈలూచీశారి రిచారిఔలు ఄంతా వచాేరు.
ఄచట యథాలు సిదధం చ్చమ ఫడ వునానయి. జరిగేది భహా యుదధం గాఫటిట ధనుంజయుడు తన ఄశాం ఖరుడన్న, బద్వ
ర దేవి తన
భచేల గురా
ా కుడు యుదధంలో రుగతేు రతేమఔ ఄశాాలు యంటిన్న బద్వ
ర దేవి,
య న్నన ఄశ్వ శాలలోనే ఈంచ్చసారు. ఄశా శాల సంయకు
భణ మేకల ఆరువురి కోసం సిదధం చ్చసి వుంచాడు.

సాధాయణంగా యుదధ యంగాన్నకి వెళ్ళళ యథాలు ఄశాాలు ఎట్ల ఫడతే ఄట్ల స్తలువుగా రుగతుడాన్నకి యథం కోరిన వెైపు భళ్ళటాన్నకి
ఄనువుగా యండే చకాయలు ఔలిగి వుంటాయి. నాలుగు చకాయలు యథాలు రయాణ్యలకు ఈయోగించ్చవి.

యండు నలాటి ఄశాాలు పూన్నేన, యథకున్నకి గొడుగు టిటనట్ల
ట ండే తన యథం ైన జమ క్షతనం వంఔ చూసాడు ధనుంజయుడు.
ఈదమపు గాలికి ఄది య య లాడుతోంది. ఔ సారి ఔనులు మూస్తకున్న ఖంధయా లోకాధి దేవత మోహన్న శకితన్న సభరించుకున్న
ఔనులు తెరిచాడు. ఄంతే` యథ క్షతనం ఔు సారిగా రకాశవంతభైంది. జండాలో తభ

రాజ చిహనం ైన ధఖ ధగామ మానంగా

రకాశసూ
ు ఄభభ వారు తనను అశ్రయాదిసూ
ు రతమక్షభైంది. ధనుంజయుడు అ దేవిన్న బకితతో రణ్యభం చ్చసాడు.

భహా రాజు ధయభ తేజున్నది ఎయయటి క్ష ఄశాం పూన్నేన బాదం కామ అకాయం లోన్న యథమ. ద్వన్నకి ైన గూడు లేదు. యథ ఛోదకున్న
వెనఔ ఄడు
ా చెఔు నుండ న్నటారుగా వునన కొమమ ైన జమ క్షతం య య లాడుతోంది. యథంలో బాణ్యలు గుటటగా ఈంటాయి.
యధికుడు న్నలఫడ బాణ్యలు సంధిస్త
ు ంటాడు. ఄలాగే`

వరుసలో భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకున్న యథం, భరి కొందరు యథికుల యథాలు సిదధంగా వునానయి. ఇ యథాలన్నన రాజ
కుట్లంఫ ఫంధు వయామ, మఖుమలకు చెందినవి. ఄంతా యణ యంఖంలో ఄం వయాం కురిప్ంచ ఖల సభరు
థ లు. ఆవి గాఔ సైన్నఔ
శబిరాల వదద మూడు వేలకు ైగా యథాలునానయి. యండు వేల యథాల సైనమం యండుగా చీలినపుడు బాహీాకున్న కాాన వెళ్ళళ
పోయాయి.

ఄటిక్ష యథ ఛోదకులు ఔళ్ళళలు పుచుేకున్న యథాల మీద సిదధంగా వునానరు. భహా రాణ ఔనకాంబిఔ, నాఖ లోఔ యువ రాణ
ఈలూచీశారి భహా రాజు ధయభతేజున్నకి, యువ రాజు ధనుంజయున్నకి, బద్వ
ర దేవికి, భణ మేకలకు హాయత్మలిచిే వీయ తిలఔం

దిద్వ
ద రు. మిగిలిన యథకులు కూడ వారి కుట్లంఫ సభుమల నుంచి హాయత్మలందుకొన్న వీయ తిలఔం పొంద్వరు.

ఄంతా ఫమలు దేరు మహూయత సభమం కోసం ఎదురు చూస్త
ు నానరు. ఄంతలో గూఢచారులిదదరు ఄశాాల మీద వచిే దిగారు.
భహా రాజుకి, యువ రాజుకి నభసురించారు. వారు తెచిేన సమాచాయం విన్న న్నరా
ఘ ంత పోయారు.

రాతిఱ భైద్వన పా
ర ంతాలో
ా న్న బాహీాకున్న శబిరాల మీద కులు తెలుగా విష నాగుల ద్వడ చ్చమటంతో బాహీాకుడు భైద్వన
పా
ర ంతాలు వదిలి ఈతుయంగా ఄడవులో
ా న్న లోమ పా
ర ంతాన్నకి తన స్తనలతో పారి పోయాడు. వేలాది సైన్నకులు భయణంచి ఄపాయ నషటం
జరిగిందననది అ సమాచాయం.

ఄది వినగానే`

న్నననటి రోజున కోట బురుజు ైన ఈలూచీశారి భైద్వన పా
ర ంతాలను చూప్సూ
ు ఔటికి యండు మారు
ా ఄడగిన సంఖతి గురొతచిే అభ
వంఔ చూసాడు ధనుంజయుడు. ఇ న్న అభ త ఎవరూ చ్చమ లేరు.

ఈలూచీశారి ఄలారిగా నవుాతోంది.

‘‘దేవీ... ఆది తగునా?’’ చెంతకు వెళ్ళళ ఄడగాడు.

‘‘ఏది తభరు తఖదనుచునానరు?’’ ఖడుస్తగా ఎదురు రశనంచింది.

‘‘నాకు తెలుస్త. బాహీాకున్న శబిరాల మీదకు విష నాగులిన పేరరేప్ంచినది న్నవే ఔదూ?’’

‘‘ఄవుననుకోండ. ఄఔు బద్వ
ర దేవి లాగ్గ, చెలిా భణ మేకల వలెనో నేను మీతో వచిే ఔతిు టిట ఔదన యంఖమన యుదధమ సలు
లేను ఖద్వ. ఄందుక్ష తోచినంతలో భన శత్మ
ఱ వు ఫలాన్నన కొంతయినా తగిాం నంచి ఄట్లల జేసితి. ఄది తఖదందురా!’’ ఄంటూ
ఄమామఔంగా చూసూ
ు ఈలూచీశారి లుకుత్మంటే ధనుంజయున్నకి నవాచిేంది. భహారాజు ధయభ తేజుడు, రాణ ఔనకాంబిఔ

కోడలిన్న భచుేకోలుగా మరింగా చూసారు.

ఄంతలో భరో యిదదరు గూఢ చారులు వేఖంగా వచిే ఄశాాలు దిగి నభసురించి న్నలిచారు. వారు తెచిేన సమాచాయం కూడ
ఄందరిన్న అశేయమ చకిత్మలిన చ్చసింది.

తన ఄపాయ సైన్నఔ శకితతో సాఖయం మీద తయలి వస్త
ు నన గాంధారాధీశుడు శతాన్నకుడు ఈదయాన్నకి యతనగిరి దరి ద్వపులో
ా ఈండాలి.
కాన్న రాతిఱకి రాతిఱ దిశ మారుేకొన్న త్తరుగా రయాణంచి యతన గిరికి ఈతుయంగా ది యోజనాల దూయంలో త్మయం చ్చరాడు. రాతిఱ
ఏదో సమదర రాకాసి తాకిడకి వేలాది నౌఔలిన, సైనామన్నన కోలోయాడననది చారులు తెచిేన సమాచాయం.

ఎందుఔలా జరిగిందో ఎవరిక్ర ఄయథం కాలేదు గాన్న ఄలా చ్చసి తభ శత్మ
ఱ వును కొంత ఫలహీన రిేంది మాతఱం తన మక్ష మిత్మ
ఱ డు
రుచికుడన్న ధనుంజయున్నకి తెలుస్త. మాట న్నలుపుకునానడు రుచికుడు.

సరిగా
ా ఆదే సభమంలో మాళ్వ యువ రాజు ఆందర జత్మ
ు కొందరు మఖుమలిన వెంట ఫట్ల
ట కున్న సరా సరి ఄఔుడకి చ్చరుకునానడు.
ఄంతా సైన్నఔ దుస్త
ు లో
ా యుదధ సనానహం లోనే వునానరు. ఆందర జత్మ
ు వెంట వచిేన ఔ ఄకౌాణీ మాళ్వ సైనమం యతన గిరికి
త్తరుగా యండు యోజనాల దూయంలో న్నలిచి వుంది. బాహీాకుడు వాడ సైనమం భైద్వన పా
ర ంతాలో
ా లేఔ పోవటం... ఄఔుడ తఖల
ఫడన శబిరాలు... గుటటలుగా విఖత జీవులెైన సరాలు... సైన్నఔ శవాలను చూసి ఏం జరిగిందో ఄసలేం జరుగుతోందో ఄయథం గాఔ
సైనామన్నన ఄఔుడే వుంచి నేరుగా ఫమలు దేరి వచాేడు ఆందరజత్మ
ు .

సంపూయణ అరోఖమ వంత్మడైన తన మేన మాభ భహా రాజు ధయభ తేజున్న చూడ గానే ఄతడ అనంద్వన్నకి మేయ లేదు. ఄలాగే
ధనుంజయున్న వరించిన ఔనుమలు మూవురిన్న కూడ చూసి సంతోషించాడు. కొదిద స్తపు రిసిథతిన్న సమీకిాంచుకునానఔ తన స్తనలిన
త్మస్తకున్న వేఖంగా తభ సైన్నఔ శబిరాలను చ్చరుకోభన్న ఆందర జత్మ
ు ను వెనకిు ంప్ంచాడు ధనుంజయుడు.

ఆఔ మహూయత సభమం వచిేందన్న పురోహత్మ హెచేరించటంతో ఄంతా తభ తభ యథాలను ఄధిరోహంచారు. ఄందరి వదద
వీడోులు త్మస్తకున్న ఫమలు దేరారు. ఈలూచీశారి ఄతు గారు రాణ ఔనకాంబిఔతో కోట లోనే ఈండ పోయింది.

అయంబంలో వంద భంది ఄశాకులు యండు వరుసలో
ా ఫమలు దేయగా వెనక్ష భహా రాజు ధయభ తేజున్న యథం, ద్వన్న ఄనుసరించి
ధనుంజయున్న యథం ఔదిలాయి. వాటి వెనఔ చెరో ఔు బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల తభ ఄశాాలను ఄదలించారు. వారి వెనఔ భహా

మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడ యథం ద్వన్నన ఄనుసరించి మఖుమలయిన వారి యథాలు యాబై నడవగా చివయగా భరో వంద
ఄశాాల మీద యండు వరుసలో
ా ఄశాఔ దళ్ం ఔదిలింది. భంఖళ్ వాద్వమలు భేరీ నాద్వలు కొమభ బూయ శబా
ధ లు మారు మో
ల గాయి.

అ విధంగా ఫమలు దేరిన భహా రాజు ధయభ తేజున్న చూస్తందుకు నఖయ రజలు బారులు త్మరి పుష వయాం కురిప్ంచారు. చాలా
కాలం తరాాత తభ రభువున్న చూసిన అనందంలో జేజేలు లికారు. డత్మలు ధయభ తేజున్నకి, ధనుంజయున్నకి విజమ
హాయత్మలిచాేరు. నఖయ వీధుల నుండ నఖయ వాకిళ్ళ వయకు రజా సందోహం వెలు
ా వెతిు జమ జమ నాద్వలు చ్చసింది. న్నరాజనాలు
టిటంది.

నఖయ వాకిళ్ళళ ద్వటగానే`

యథాన్నన వేఖం ఄధిఔరించి తభ సైన్నఔ శబిరాల దిశగా శయ వేఖంతో రుగులు త్మసాయి.

యుదధం ` ఄది విధాంసం.

యుదధం ` ఄది వినాశఔయం.

యుదధం ` బయానఔం.

యుదధం ` ఄభివృదిధ న్నరోధఔం.

యుదధం ` ఄది భృత్మమ క్రయడ.

శాంతి కామకుయిన యతనగిరి రజలు గాన్న రభువు గాన్న యుద్వ
ధ న్నన కోరుకో లేదు. రాజమ కాంక్షతో రతమరు
థ లే పోరుకు తెయ త్మసారు.
కాఫటిట అతభ యక్షణ కోసం యతనగిరి యుదధం చ్చమఔ తదు. యతనగిరి రభువులు శాంతి కామకులే కాదు, శౌయమ రతాపాలో
ా త్మసి
పోయన్న లోకాన్నకి తెలుస్త. ఄది భరో సారి రుజువు చ్చయాలిసన సభమం వచిేంది.

ఄధికాయ కాంక్షతో ఄంతరుమదధం అయంభించిన ఈ సైనామధమకు
ా డు బాహీాకున్నకి, ఄట్ల బాహీాకున్న ఄడు
ా ట్ల
ట కున్న యతనగిరి
సింహాసనం మీద ఔనేనసిన గాంధాయ రేడు శతాన్నకున్నకి రాతిఱ ఫలభైన ఎదురు దఫఫలే తగిలాయి. కోలుకోడాన్నకి ఇరోజు యుదధ
విరాభం కోరుకో వచుే. కాన్న తభకు అ ఄవసయం లేదు. ఆంటో
ా చ్చరిన విష క్రటకాలిన వెదికి వెదికి చంప్నట్ల
ట రాజమంలో చొయ ఫడన
శతాన్నకున్నకి... ఆంటి దంఖ బాహీాకున్నకి తగిన బుదిధ చెపాలి.

యతనగిరి సైనమం సఖం, ఔళ్ళంఖ సైనమం సఖం ఔలిసి యథ ఖజ త్మయఖ ద్వతి దళ్ళలతో సహా భహా రాజు ధయభ స్తనుడ వెంట ది
యోజనాల దూయంలో త్మయం చ్చరిన శతాన్నకున్న వెైపు తయలింది. మాళ్వ యువ రాజు ఆందర జత్మ
ు , భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ
నామకుడు రభువు వెంట వునానరు.

ఆఔ మిగిలిన సైనమంలో ఄయిదు వేల సైనామన్నన త్మస్తకున్న ధనుంజయుడు బాహీాకున్నకి బాసటగా వస్త
ు నన పాతిఔ వేల గాంధాయ
ఄశాఔ దళ్ళలకు ఎదురు వెళ్ళళడు. మిగిలిన యతనగిరి, మాళ్వ స్తనలు సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుున్న నామఔతాంలో బాహీాకున్న
కోసం లోమ పా
ర ంతాల వెైపు ఔదిలాయి. బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల ఄరుున్న వెంట వునానరు.

ఆఔ అయంబభైంది బమంఔయ యుదధం.

అ యుదధం మూడు చోటా అయంబంలో క్షందీరఔృతభైంది. మందుగా అరోజు భధామహానన్నక్ష యువరాజు ధనుంజయుడు తన ఄశాఔ
దళ్ంతో ఎదురు వెళ్ళళ బాహీాకున్నకి బాసటగా వస్త
ు నన పాతిఔ వేల గాంధాయ ఄశాఔ దళ్ం మీద విరుచుకు డా
ా డు. మూడు
దినాలు రేయింఫవళ్ళళ సాగిన అ ఘోయ యుదధంలో ధనుంజయుడు పాతిఔ వేల ఄశాఔ దళ్ళన్నన సమూలంగా త్మడచి టేటసి ఄఔుడ
నుండ వాయువమంగా శతాన్నకుడతో రధాన యుదధం జరుగుత్మనన సమదర త్మయ పా
ర ంతాల వెైపు తన ఄశాఔ దళ్ంతో సాగి
పోయాడు.

ఆఔ ఄఔుడ చావు తప్ ఔననలొటట పోయిన చందంగా త్మయం చ్చరిన గాంధారాధీశుడు శతాన్నకుడు ఄతడ ఄశ్వష స్తన అ రోజంతా
ఄఔుడే విశాయంతి త్మస్తకున్న భరునాడు ఈదమం దకిాణంగా యతనగిరివెైపు ఔదలింది. ఄంతలో యతనగిరి సైనమం తభ వెైపు తయలి
వస్త
ు నన సంఖతి తెలిసింది. వేగులు తెచిేన సమాచాయం ఄతడన దిగాబళంతికి గురిచ్చసింది. ఎందుఔంటే, సామంగా యతనగిరి
రభువు తన స్తనలిన నడప్స్త
ు నానడు. వెంట భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, మాళ్వ యువ రాజు ఆందర జత్మ
ు
వునానరు. భహా రాజు పుటట వరణం నుండ సంపూయణ అరోఖమవంత్మడు గావటం, యువరాజు క్షాభంగా తిరిగి వచిేన విషమం ఆవి
యండూ శతాన్నకున్నకి శరాఘాతం వంటి వాయతలే. ఄయినా ఆంత వయకు వచాేఔ వెనకుు తగేా అలోచన శతాన్నకున్నకి లేదు. ఆఔ
వూమహాలు రతి వూమహాలు అయంబభయామయి. యతనగిరి స్తన మూడు భాగాలుగా విడ పోయి శతాన్నకున్నై మపేట ద్వడ
అయంబభైంది. సంకుల సభయం బీబతసంగా సాగింది.

ఆఔ ఄట్ల బాహీాకున్న కోసం ఔదిలిన ఄరుున్న స్తన సామంకాలాన్నక్ష నేరుగా పోయి లోమ పా
ర ంతాలను చుట్ల
ట మటిట బాహీాకున్న ఄతడ
సైనామన్నన ఈకిురి బికిురి చ్చసింది. భీఔయ యుదధం అయంబభైంది.

ఄయుమ ఄంటేనే ప్చిే కుఔు మన్న ఄయథం.

యచిే పోయిన ప్చిే కుఔు విచక్షణ్య యహతంగా ద్వడ చ్చసినట్ల
ట ఄరుుడు యచిేపోయి రతమరు
థ లిన వూచ కోత కోస్త దృశమం చూడ
వలసిందేగాన్న చెనలవి కాదు. ఄసలు సయా సైనామధమకు
ా డైన ఄరుుడు తభ వెైపు వసాుడన్న బాహీాకుడు వూహంచ లేదు. ఄదలా
వుంటే ఆఔ పురుష వేషం లోన్న బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల ఆరువురి శౌయమ తా
ఱ పాలు వయణనాత్మతం.

మొతుం ఏడు రోజులు సాగిందఔుడ పోరు.

బాహీాకుడు గొ యోధుడే. ఄందులో సందేహం లేదు. సైనమ యంగా కూడ ఄటిక్ర ఄతడదే ై చ్చయి. కాన్న ఄరుున్న వయాం పోరాట
టిభ మందు ఄతడ స్తనలు న్నలువ లేఔ పోయాయి. ఆరు వెైపులా ఎందరో వీరులు నేలకొరుగుత్మనానరు. ఄశాాలు విఖత
జీవులవుత్మనానయి. నత్మ
ు రు ఏరులెై రవహంచింది. ఏడో రోజు భీఔయ పోరాటంలో బాహీాకుడు బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల ఆరువురిక్ర
చికాుడు. ఄతడన తరిమి తరిమి ఄశాం నుండ డగొటిటంది భణ మేకల. ఄతడన న్నరాయుధుడన చ్చసింది బద్వ
ర దేవి. చండఔ లా
వాడన కాలితో తొకిు టిట కడాం లేప్ంది. దేవీ దతుభైన అ కడా
ా న్నకి ఎదురు లేదు. ‘‘రేయ్ విశాాస ఘాతకా. న్నకు యతనగిరి
సింహాసనం కావలెనా? నమిభన రభువునే వెనునపోట్ల పొడచిన ప్చిే కుఔువి. ఆంత న్నచాన్నకి పాలిడన న్నకు ఔ అడద్వన్న చ్చతిలో
కుఔు చావు చచాేవను సంఖతి జనభ జనభక్ర గురుత్మండవలె. న్నకు ఫతిక్ష ఄయహత లేదు’’ ఄంటూ క్ష వేట్లతో వాడ తల నరికి
శూలాన్నకి గుచిే ైకి లేప్ంది.

ఎపుడైతే బాహీాకున్న ఄంతం చూసారో ఆఔ ఎవరి కోసం యుదధం చ్చయాలనన న్నరాశతో చావగా మిగిలిన ఆయవెై వేల బాహీాకున్న స్తన
ఄరుున్నకి లొంగి పోయింది. అ విధంగా లోమ పా
ర ంతంలో యుదధం మగిమటంతో ఄరుున్న వయాం రధాన యణ క్షాతఱభైన సమదర త్మయ
పా
ర ంతం వెైపు ఫమలు దేరింది.

శతాన్నకుడు తలచింది ఔటి, జరిగింది ఔటి ఄయింది. ఄతి స్తలువుగా యతనగిరి తన వశభవుత్మందనన ఄతడ ఄంచనా ఄంతా
తారుమాయయింది. అయంబంలో తనదే కాసు ైచ్చయిగా వునాన నాలుగ్గ రోజు సామంగా ధనుంజయుడు తన సైనమంతో వచిే చ్చయ
గానే ఄతడ యంఖ రవేశంతో రిసిథతి మారింది. బాహీాకున్న ఄంతం చ్చసిన ఄరుున్న వయాం ససైనమంగా దో రోజుకి వచిే చ్చయటంతో
రభువు ధయభ తేజున్న సైనమం రి పుషటభై తెగించి పోరాడ సాగింది. భహా వీరులయిన ధయభ తేజుడు, ధనుంజయుడు, మాళ్వ
యువరాజు ఆందర జత్మ
ు , భహా మాత్మమడు వాస్త దేవ నామకుడు, సయా సైనామధమకు
ా డు ఄరుుడు, బద్వ
ర దేవి, భణ మేకల ఆంకా
ఄరి వీయ బమంఔరులు విశాాస పాత్మ
ఱ లయిన యతనగిరి దళ్త్మలు స్తనాత్మలు పాలొ
ా నన భహా యుదధభది.

ద్వాయ యుగాంతంలో జరిగిన కురు క్షాతఱ సంగా
య భం తరాాత ఔలి యుఖం నాలుగ్గ శతాఫధంలో సంబవించిన యండో ఄతి దద
యుదధభది. మొతుం ఆరు కాాలూ ఔలిప్ ఄయిదు వేల ఄకౌాణీ సైనమం పాలొ
ా నన భహా సంగా
య భం. దకొండు దినాలు రేయింఫవళ్ళళ
సాగిన అ ఘోయ సంగా
ా నూ ఔలిప్ నాలుగు అకౌాణీ సైనమం త్మడచి ట్ల
ట కు
య భంలో ఎందరో వీరులు భయణంచారు. ఆరు కాాలో
పోయింది. ఎట్ల చూసినా పీనుగుల కులు, వేలాది ఄశాాలు, ఏనుగులు భయణంచాయి. భృత్మమవు విలమ తాండవం
చ్చసింది. స్తమారు మూడు అకౌాణీ స్తనలతో తయలి వచిేన శతాన్నకుడకి చివయకు మైప వేల సైనమం కూడా మిఖలేాదు. ఒటమి
తదన్న ఆవాళ్ళ-రేపో తను యతనగిరి స్తనకి ట్ల
ట ఫడఔ తదన్న శతాన్నకుడు ఖయహంచాడు.

యతనగిరికి ట్ల
ట ఫడతే జరిగేదేమిటో కూడ తెలుస్త. యతనగిరికి నషట రిహాయం చెలిాంచాలి. చెలిాంచినా తనను పా
ర ణ్యలతో
వదులుతారో లేదో తెలీదు. చివయకు ఒటమికి బమ డన శతాన్నకుడు దకొండో రోజు రాతిఱ చీఔటి మాట్లన మిగిలిన తన
స్తనలతో పారిపోయి, తభ నౌఔలను చ్చరుకొన్న తిరోమఖుడైనాడు. విషమం ఖయహంచి యతనగిరి నౌఔలు కొంత దూయం
తరుమకళ్ళళయి గాన్న శతాన్నకుడు తప్ంచుకునానడు.

యతనగిరి విజమ తాఔ ఎగుయ వేసింది.

ఆఔుడ మకమంగా చెపుకోవలసింది ఇ యుద్వ
ధ న్నకి మూల కాయణభైన వాడు బాహీాకున్న ఄంటి ట్ల
ట కున్న వునన శతాన్నకున్న భన్నషి
ఔరోతి. యుద్వ
ధ యంబంలోనే వాడు బాహీాకున్న ఆంటి నుంచి మోమ ఖలిగినంత ధనం మూట ఖట్ల
ట కొన్న యతనగిరి వదిలి ఈతుయంగా సాగి
పోయాడు. ఄలా వెళ్ళళన వాడు తత్మ నదీ త్మయ పా
ర ంతాలో
ా ఫంది పోట్ల దంఖలకు చికిు పా
ర ణ్యలు పోగొట్ల
ట కునానడు. వాడు
మోస్తకొచిేన ధనాన్నన దంఖలు దోచుకు పోయారు.

ఆఔ భూతం గృతాచికి యుదధం సాగిన దకొండు దినాలు విందు భజనంలా సాగింది. తన రుధియ ద్వహం త్మరేలా భృత వీరుల
శరీరాల నుంచి గ్గరు వెచేన్న నత్మ
ు రు తాగుత్తనే వుంది. ఄలా తన రుధియ ద్వహం త్మయగానే యుదధం మగిసిన మూడో రోజునే దేహ
తామఖం చ్చసింది. ధనుంజయుడు భూతం గృతాచికి గనంగా ఄంతమ సంసాురాలు జరిప్ంచాడు.

యుదధం మగిసింది.

కాన్న యుదధం సృషిటంచిన విధాంసం నుండ యతనగిరి తేరుకున్న సాధాయణ రిసిథత్మలు నలకొనడాన్నకి యండు మాసాలు టిటంది. ది
దినాలు యతనగిరిలో సభయ విజయోతసవాలు గనంగా న్నయాహంచారు.

ఆఔ యుదధంలో ఘోయ రాజమం పాలెై తప్ంచుకు పారి పోయిన శతాన్నకున్న నౌఔలు క్షం దినాలకు ఔరూయ దేశం ఒడ రేవుకు
చ్చరుకునానయి. గాంధాయ రాజు సైనమం వెంట ఔరూయ ఒడ రేవులో ఄడుగు టటడం ఄంతా చూసారు. కాన్న తరాాత ఄతడ జాడ
ఎవరిక్ర తెలీకుండా పోయింది. వాయం రోజులు ఒడ రేవు లోనే వేచి చూసిన సైనమం న్నరాశతో రయాణంచి గాంధాయం చ్చరుకుంది. అరు
మాసాలు ఖడచినా శతాన్నకున్న జాడ తెలీఔ పోవటంతో భంత్మ
ఱ లు ఄతడ కొడుకునకు టా
ట భిష్టఔం చ్చసి గాంధాయకు రభువుగా
రఔటించారు.

న్నజాన్నకి రాజు శతాన్నకుడకి ఔరూయ దేశంలో ఄడుగు టేట సరిక్ష జీవితం మీద వియకిత ఔలిగింది. ఄతామశకు పోయి తన స్తనలతో బాట్ల
మితఱ దేశాల సైనామన్నన కూడ యతనగిరికి తయలించి ఫలి టా
ట డు. ఆపుడు సాదేశం లోకి వెళ్ళళ వారికి మకం ఎలా చూప్ంచాలి,
యుదధంలో ఒటమి తాలూకు రాబవాన్నన ఄవమానాలను ఎలా సహంచాలి. ఄందుక్ష ఎవరిక్ర తన మకం చూప్ంచ లేఔ రాతిఱకి
రాతిఱ ఄశాం మీద ంటరిగా ఫమలు దేరి బృగు ఔచఛ మీదుగా ఎగువన యాదవ రాజమం చ్చరుకున్న అ ైన కొదిద దినాలు
రయాణంచి హమాలయాలకు చ్చరుకునానడు. శ్వష జీవితాన్నన ఄఔుడే మన్న వృతిులో ఖడుపుత్త యహసమంగా ఈండ పోయాడు.
ఄతడేభైనాడో ఫమటి రంచాన్నకి తెలీకుండా పోయింది.

*********

యుదధం మగిసిన మూడు మాసాల ఄనంతయం`

ఄతమంత వెైబవంగా యతన గిరి కోటలో యువరాజు ధనుంజయున్న వివాహం జరిగింది. వివాహాన్నకి ఔళ్ళంఖ రాజ

కుట్లంఫం ఔత్మ

భయచి తయలి వచిేంది. మక్ష మిత్మ
ఱ డు రుచికుడు హాజయయామడు. నాఖ లోఔం నుండ నాఖ రేడు భహా దుభడు, పాతాళ్ం నుండ
ఫలి చఔయవరిత సకుట్లంఫ సరివాయంగా తయలి వచాేరు.

నాఖ రేడు దంత్మలు తభ కుమాయత ఈలూచీశారితో బాట్ల బద్వ
ర దేవిన్న ఔనామ ద్వనం చ్చమగా ఫలి చఔయవరిత దంత్మలు తభ దతు
పుతిఱఔ భణ మేకలను ఔనామ ద్వనం చ్చసారు. ఎన లేన్న కానుఔలందించారు. క్ష స్తమూహయతంలో ధనుంజయుడు సఖ్ఖమలు
మూవురిక్ర తాళ్ళ ఔటిట తన రాణులిన చ్చస్తకునానడు. యంఖ యంఖ వెైబవంగా సాగిన వివాహ వేడుఔలిన దేవతలు కూడ సంతోషంగా
వీకిాంచారు.

తరాాత కాలంలో ధనుంజయుడు యతనగిరి రాజామన్నకి రభువెై, ఄరి వీయ బమంఔరుడగా, రజలకు రజా యంజఔభగు పాలన
ఄందిసూ
ు తన మూవురు భాయమలతో స్తకసంతోషాలతో ఎన లేన్న క్రరిత రతిషటలను సంపాదించాడు.

