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రాత్రి ది ఖంట లవుతంది.
వెన్ననల భడుగులో నిశ్శఫదంగా జలకాలాడుతంది.
పాడుఫడ్డ ఒరుఖల్లు కోటకు వెళ్ళే మాయగంలో... చ్చిఔ ఫమల్ల పైన డుకుని ఆకాశ్ంలోకి
వీక్షిస్తూ... పకుుభంటూనన పూయణ చంద్రుని నవువల జిల్లగులలో తడ్సి ముదదవుతంది ఒ యువ
జంట.
వారు అలా ఎంతసేపు ఉన్ననరో తెలీదు, చేరువలో ఎవరివో అడుగుల చపుడు
వినిపంచడ్ంత లేవబోయాడు ఆ యువకుడు.
అపుడేన్న, రాజా!" అంటూ అతని ఛాతీ పైన తల పెట్టుకుని డుకునన యువతి అతనిన
లేవనీమకుండా ఆబోయంది.
"ఎవరో వస్తూననట్టున్ననరు, రాణీ! చూద్దం ద" అంటూ పైకి లేచ్చ, ఆమెకు చేయ అందించ్చ
పైకి లేపా డ్తను.
చేతల్ల పెనవేస్తకుని రోడ్ వైపు నడ్చారు ఇదదరూ.
చెట్టుట్టుల్ల వేస్తకుని అటే వస్తూనన భరో యువ జంట వారి ఔంటడంది.
వారికి ఎదురు వెళ్ళే డ్తను. ఆమె అనుసరించ్చంది.
"హాయ్!" అంటూ ఆఖంతకులను ల్లఔరించాడు. "మీరు టూరిస్తులా?" అనడగాడు.
ఓనననట్టు తల ఊపారు వాళ్ళే... ఆ యువకుడకి ఇయవయ్యేళ్ళేంట్టయ. మీడమం హైటూ,
చాభనచామ యంగూను... తెలుగా, పొడ్వుగా, సిుమగా ఉనన ఆ యువతి వమస్త ద్డడనిమిదికి
మించదు... వారి రూపాల్ల, వస్త్రధాయణ - సంనునలాు ఉన్ననరు.
"మై నేమ ఈజ్ రాజా. టూరిస్టు గైడ్ ని," తనను తాను రిచమం చేస్తకున్ననడు రాజా. "షి
- మై ఖర్లు ఫ్రండ్. ఝానీీరాణి".
వెన్ననలలో వాహాేళికి ఫమల్లదేరినట్టు చెపారు వారు. రాజా అడగిన ప్రశ్నకు, తామింకా
ఒరుఖల్లు ఫోర్లు ను చూళ్ళేదని చెపారు.
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"తాజ్ భహల్ ను అందరూ చూస్తూరు. కాని, ద్ని అంద్లను వెన్ననలలో చూసినపుడే
జనమ తరిస్తూంది. అలాగే ఒరుఖల్లు కోట, రాభ దేవాలమం, శివలంఖం, వేయ సథంభాల
భంటం...ఇవనీన ఖటి పూట ఔంటె, పుననమి రాత్రి చూసేూ యవశులమైపోతాం" అన్ననడు రాజా.
ఆ జంట ముఖాల్ల చూస్తకుంది.
"మీరు వస్తూనంటే, ఇపుడే మిభమలన అఔుడ్కు తీస్తకువెళ్ేఖలను నేను. వెన్ననలోు ఔనువిందు
చేసే ఆ శిలకుడాేలనినటినీ చూపంచ్చ వాటి చరిత్రను వివరిస్తూను... న్న ఫీజు ఎకుువేమీ కాదు. జస్టు
థౌజండ్ రుపీస్ట. వేయ రూపామలే" అన్ననడు రాజా, వారి ముక ఔవళిఔలను ఖభనిస్తూ.
భళ్ళే ముఖాల్ల చూస్తకుంది ఆ జంట.
అది ఖభనించ్చ, "ఐ నో. ఇపుడు భనీ మీ దఖగయ లేదనేగా మీ సంశ్మం?" నవావడు రాజా.
"డంట్ వర్రీ. తిరిగి వచాిఔ మీ హోటల్ రూమకి వచ్చి తీస్తకుంట్టను".
వారు మాట్టడ్ఔపోయ్యసరికి, మౌనం అరాథంగీకాయంగా తీస్తకుని హుషారుగా ఈల వేస్తడు
రాజా.
"ఎంత వెన్ననలైతే మాత్రం, వాహనమేదీ లేకుండా ఇపుడ్ంత దూయం ఎలా వెళ్తాం,
రాజా?" మెలుగా అంది అతని ఖర్లు ఫ్రండ్.
"అలా రోడ్ పైకి వెళ్ళూ ట్టక్సీ ఏదైన్న ఔనిపస్తూందేమో చూస్తూను," అన్ననడు.
ఆ జంటత, "జస్టు ఎ మినిట్ స్తర్ల! ఐల్ గెట్ ట్టక్సీ," అంటూ, రాణిని అఔుడే ఉండ్భని
చెప వెళ్ళేడు.
న్నల్లగు అడుగుల్ల వేస్తడ లేదో, కారు ఔటి ఎదురు వచ్చింది అతనికి. ద్నికి అడుడగా
వెళిే ఆపాడు.
లోల డ్రైవర్ల ఔుడే ఉన్ననడు. నలుగా, ఎతూగా, దృఢంగా ఉన్ననడు. ముకం విఔృతంగా,
చూపుల్ల కోయగా ఉన్ననయ... కారు చూసేూ ఇక్ష్వవకుల కాలం న్నటిదిలా ఉంది.
అతని రూం చూసి కించ్చతూ జడుస్తకున్నన, అతనిత మాట్టుడ బేయం కుదురుికున్ననడు
రాజా. టూరిస్టు జంట వెనుఔ సీట్టలో కూరుింటే, రాజా రాణీల్ల ముందు సీట్లు డ్రైవర్ల ఔును
కూరుిన్ననరు.
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ప్రస్తూత వయంఖల్గా రూపొందిన ఒరుఖల్లు యొఔు చారిత్రాతమఔ ప్రాశ్సూయం... శ్తాబ్దదల
వాతావయణ కాల్లషాేనిక్స, పాలకుల నియుక్ష్వేనిక్స గురైన ఆ ఫృహత్ ఔటుడాల్ల పాడుఫడ్డ్ం...
చెకుుచెదయని యభణీమతత విలసిలేు ఆ శిలఔళ్ళ చాతయేం.. వీటి గురించ్చ ద్రి పొడ్వున్న
వివరిస్తూనే ఉన్ననడు రాజా.
"అసల్ల ద్నికి ఒరుఖల్లు అనన పేరు ఎలా వచ్చిందో తెల్లస్త? తమిళ్ంలో 'రు ఔల్లు’
అంటే 'ఔ రాయ’ అని అయథం. ంటి రాతిత నిరిమంఫడన ఔటుడ్ం ఔనుఔ ‘రు ఔల్ల’ అని
పలచేవారు ద్నిన. కాల క్రమాన అది ‘ఒరుఖల్లు’గా రిణాభం చెందింది" చెపాడు.
తన ప్రియుడ వాగాధటికి లోలోలే మురిసిపోతంది రాణి.
అంతవయకు మౌనంగా డ్రైవ్ చేస్తూనన డ్రైవర్ల హఠాతూగా అన్ననడు, "కోటకు ఐదు క్రోశుల
దూయంలో పాడుఫడ్డ జమీంద్రు బవంతి కూడా ఉంది"
రాజు, రాణి చ్చననగా ఉలకిడాడరు. డ్రైవర్ల వంఔ అనుమానంగా చూస్తడు రాజా.
"నినున ఈ ప్రాంతాలలో ఎపుడూ చూసినట్టు లేదు. ఈ వేళ్పుడు హఠాతూగా ఎఔుడ నుండ
ఊడడాడవ్?" అనడగాడు.
డ్రైవర్ల నవేవ సమాధానం చేస్తడు.
కారులో కాసేపు మౌనం ఆక్రమించుకుంది.
ఔటి ఒరుఖల్లు కోట ప్రాంతానికి చేరుకునేంతవయకు ఎవరూ మాట్టుడ్ లేదు.
కారు దిగారు అంతా.
ఔపుడు అతేంత ప్రాబవంత వెల్లగందిన కాఔతీమ రాజుల సంసుృతికి చ్చహనంగా
కేవలం శిథిల కుడాేల్ల, ముకద్వరాల్ల, ఆర్లిలూ స్తవఖతం లకాయ. కాలక్రభంలో
జీరిణంచుకుపోయన రాభ దేవాలమం దయశన మిచ్చింది. శివలంఖం, భంట ప్రాంఖణం, వేయ
సథంభాల భంటం వగైరాల్ల అలన్నటి ప్రాశ్స్తథయనిన చాట్టతంటే... వెన్ననలలో తడసి ముదదవుతూనన
ఆ ఔటుడాల యభణీమత, న్నటి శిల్లల శిలఔళ్ళ నైపుణేం చూరులను ఆఔట్టుకునేలా ఉన్ననయ.
ఆ యువతీ యువకుల్ల ఆ కుడాేల భధే తిరుగాడుతూంటే, "ఆలకించే ఆసకిూ ఉండాలే
కాని, ఈ శిథిలాల్ల ఔథల్ల చెబుతాయ. శిలాల్ల చతరుు ల్లకుతాయ," అంటూ కోు ఔటుడ్ం
గురించీ వివరిస్తూ, వాటి వెనుఔనునన చరిత్రను చెస్తగాడు రాజా.
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గుడ శిథిలాల లోల, ఇతయ హరామయల నడుభ త్రవవఫడ్డ గోతలను చూపస్తూ, "ఇవి ప్రజల
అతాేశ్కు, ప్రభుతవం యొఔు అలక్ష్వేనిక్స ప్రతేక్ష చ్చహానల్ల. కాఔతీమ ప్రభువుల్ల తభ నిధి
నిక్షేపాలను భూమిలో ద్చ్చపెటిుయుంట్టయనన అపోహత ఈ శిథిలాలను శ్ఔలాల్ల చేమడానికి
పూనుకున్ననరు కందరు దుండ్గుల్ల” అన్ననడు.
డ్రైవర్ల వేయ సథంభాల భంటం మీద కూరుిని మౌనంగా ఎట్ల చూస్తూన్ననడు.
కాసేటి తరువాత భళ్ళే కారులో కూరుిన్ననయంతా.
"వెనకిు పోనీ" అన్ననడు రాజా.
"భరి జమీంద్రు గారి బవంత?" అన్ననడు డ్రైవర్ల అదోలా నవువతూ.
"పాడుఫడ్డ బవనం. అఔుడ్ చూడాడనికేముంది?’ అన్ననడు రాజా అయష్ుంగా.
"చాలా ఉంది. పూయవం భహారాజు తన రాణులలో ఔరి కోసం ఔటిుంచ్చన బవంతి అది.
తరువాత అది జమీంద్రుల నివాస భయంది. చూసితీయవలసిందే" అన్ననడు డ్రైవర్ల.
రాజా ఏదో అనబోతే, "అఔుడకే పోనియ్" అన్ననడు వెనుఔ సీట్ట లోని యువకుడు.
కారు స్తుర్లు చేస్తూ, "ఆ బవంతికి ఒ ప్రతేేఔమైన చరిత్ర ఉంది," అన్ననడు డ్రైవర్ల.
"ఇపుడ్దంతా వీళ్ేకు చెడ్ం అవసయమా?" అన్ననడు రాజు షార్ల గా.
"యవాలేదు, చెనీ" అని వెనుఔ నుంచ్చ ఆ యువకుడు మెలుగా అనడ్ంత,
చెపుకుపోయాడు డ్రైవర్ల కాఔతీమ రాజ వంశీయుల అనంతయం ఎవరెవరికో ఆ బవంతి ఆవాసభయంది. చ్చవయగా
యవీంద్ర రెడడ అనే ఒ జమీంద్రు నివసించేవాడు అందులో. కడుకు, కోడ్ల్ల, భనవరాలత
ఉండేవాడు అతను. ఎపుడూ ల్లవురు నౌకరుు చాఔయుత ఔళ్ఔళ్లాడుతూండేది ఆ బవంతి...
యవీంద్ర రెడడ భనవరాల్ల జఖదకు ద్డడనిమిదేళ్ళే. విశ్వం అనే ఒ స్తమానే టూరిస్టు గైడ్ ను
ప్రేమించ్చంది ఆమె...’
చురుగాగ చూస్తడు రాజు, డ్రైవర్ల వంఔ.
అదేమీ ఖభనించనట్టు చెపుకుపోయాడు అతను -
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‘వారి ప్రేభ పెదదలకు ఆమోదయోఖేం కాలేదు. విశావనిన భయచ్చపొభమని జఖదను
హెచిరించారు. వినిపంచుకోలే ద్మె. విశ్వంత వివాహం చేమఔపోతే ఆతమహతే చేస్తకుంట్టనని
బెదిరించ్చంది... ద్ంత స్తాటెజీని మారిిన యవీంద్ర రెడడ, వారి ప్రేభను అంగీఔరిస్తూననట్టు
నటించాడు. తవయలోనే వారి వివాహం జరిపస్తూనంటూ భనవరాలని నమిమంచ్చ, విశావనిన తెచ్చి
ఇంట్లు పెట్టుకున్ననడు... న్నలాుళ్ే తరువాత ఒ రోజున వారిని రాభ గుడకి వెళిే యభమని చెప
కారులో ంపంచాడు...
పెద్దమన ఆదేశాల మేయకు త్రోవలో కారును కండ్కు గ్రుదిదంచ్చ, తాను ఫమటకు
ఉరికేస్తడు డ్రైవర్ల. ఆ యువ జంట అఔుడ ఔఔుడే భయణించ్చంది. ఐతే డ్రైవర్ల కూడా బ్రతఔలేదు.
బైటకు ఉరికినపుడు తల ఒ ఫండ్రాతికి తఖలడ్ంత అతనూ చనిపోయాడు... జమీంద్రు
కుట్టంబ్దనికి చెందిన ఆడ్పలు ఒ స్తమానుేడత ప్రేభలో డ్డ్ం సహంచలేఔ, రువు కోసం
వారిని చంపంచాడు యవీంద్ర రెడడ...’
ఆగాడు డ్రైవర్ల. ఒ క్షణం వారి నడుభ నిశ్శఫదం అలముకుంది.
భళ్ళే చెపాడు అతను 'ఆ తరువాత ఆరెనల్లు తియఖకుండానే యవీంద్ర రెడడ కడుకు, కోడ్ల్ల ఏదో వింత జబుుత
భయణించడ్ం జరిగింది. అందుకు ఫలవంతపు చావుకు గురైన ఆ యువ జంట ఆతమలే కాయణభని
జ్యేతిష్కుడు చెడ్ంత, బ్రతికుండ్గా వారు ఔలసి తీయంచుకునన ఫోట్లను పెదదగా చేసి టం
ఔటిుంచ్చ హాలోు ఆవిష్ురించాడు జమీంద్రు. ఆ విధంగా కంతైన్న ఉశ్భనం ఔల్లగుతందనన
ఆలోచనత. కాని భరో ఆరెనలుకు అదే వాేధిత అతనూ కాలం చేస్తడు...అనంతయం ఆ బవంతిలో
అడుగు పెట్టుడాని కెవరూ స్తహసించలేదు. అటి నుండీ అది అలాగే ఉండ పాడుఫడపోయంది...
అదంతా జరిగి ముయ్యేళ్ేయపోయంది...’
ఎవరూ నోరు మెదలేదు.
"అంతేకాదు, ఆ డ్రైవర్ల దమేమై, అదే కారును నడుపుతూ అపుడ్పుడు ఈ ప్రాంతాలలో
ఔనిపస్తూంట్టడ్ని చెబుతూంట్టరు" అన్ననడు అతను. "లేత ఎరుపు యంగు అంబ్దసడ్ర్ల కారు అది".
ఉలకిపాట్టను ఔపపుచుికున్ననడు రాజా. ప్రస్తథతం వారు ప్రయాణిస్తూననది లేత ఎరుపు
యంగు అంబ్దసడ్ర్ల!
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డ్రైవర్ల వంఔ కోంగా చూస్తడు. "ఇలాంటి ఔథల్ల చెప వాళ్ేను బెదయగటిు, న్న బేయం
చెడ్గటుకురా భఖడా! అసలే ఈ భధే తెలంగాణా సభసే మూలంగా టూరిస్టు ట్రాఫిక్
డపోయంది," అన్ననడు. "కారు వెనకిు త్రిపు, వెళిేపోద్ం".
అతని ల్లకుల్ల చెవిలో డ్డట్టున్ననయ, "ముందుకే పోనీ" అన్ననడు వెనుఔ సీట్లుని
యువకుడు.
చ్చననగా నుదురు బ్దదుకున్ననడు రాజా.
కదిద క్షణాల్ల ఆగి, భళ్ళే అన్ననడు డ్రైవర్ల - "ఇంకో విష్మం తెల్లస్త? ప్రతి పుననమి
న్నడూ విశ్వం, జఖదల ఆతమల్ల మానవ రూపాల్ల ధరించ్చ చ్చిఔ ఫమళ్ే పైన దొరుుతూ,
వెన్ననలలో చెట్టుట్టుల్ల వేస్తకుని ఈ ప్రాంతాలలో తిరుగుతూంట్టమట!"
అప్రమతనంగా రాజా ఔళ్ే లోకి చూసింది రాణి. విరిసీ విరిమని చ్చరునవువ లీలగా
వెలసింది అతని పెదవుల మీద.
వెనుఔ కూరుినన జంటలో ఔదలఔ వచ్చింది. ఆ యువతి యువకుడ పైకి జరిగి అతని చేతిని
ఖటిుగా ట్టుకుంది, ఆమె భుజం చుటూు చేయ వేస్తడు అతను.
అంతలోనే, "అదిగో, బవంతి!" అన్ననడు డ్రైవర్ల.
దూయంలో - వెన్ననలోు ంటరి చెట్టులా నిలచ్చయునన పాడుఫడ్డ బవంతి యొఔటి
దయశనమిచ్చింది.
కారు బవన్ననిన సమీపంచగానే, "చూస్తంగా, ఇఔ వెనకిు పోద్ం" అన్ననడు రాజు, కారు
లోంచ్చ దిఖకుండానే.
"లోలకి వెళ్ేకుండాన్న?" అన్ననడు డ్రైవర్ల.
కారు లోంచ్చ దిగింది వెనుఔ కూరుినన జంట.
"లోల చీఔటిగా ఉంట్టంది" అన్ననడు రాజా.
"న్న దఖగయ లాంప్ ఉంది" అంటూ, మూడు టూేబ్సీ త కూడన ఎమెరెెనీీ లాంప్ ను బైటకు
తీస్తడు డ్రైవర్ల.
అతను లైట్ చూపుతూంటే ముందుకు నడ్చాయంతా.
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బవంతికి పెదద తాళ్ం ఔ ఉంది.
"అట్టఔు కిటిక్స ఉండాల. చూద్దం దండ" అన్ననడు డ్రైవర్ల.
అట్టవైపు వెళ్ళేయంతా.
పెదద కిటిక్స అది. తల్లపు దఖగయకు మూసియుందే త లోల గెడ్ పెటుఫడ్ లేదు.
తెరుస్తూంటే వింత శ్ఫదం చేసింది.
ఆ కిటిక్స గుండా జాగ్రతూగా లోల ప్రవేశించారు. వారి వెనుకే భళ్ళే కిటిక్స తల్లపు
మూసేస్తడు డ్రైవర్ల.
లోల అడుగు పెటుగానే దుయగంధం గుపుభంది... ఎమెరెెనీీ లాంప్ వెల్లతరులో
రిశీలనగా చూస్తయంతా.
విశాలమైన హాల్ల, కనిన ఖదులూను... దుముమ కట్టుకుపోయన కరీదైన పరినచర్ల...
గోడ్లకు బూజులత ఔఫడయునన తైల వయణ చ్చత్రాల్ల, ఫోట్లల్ల... మేడ్ పైకి మెట్టున్ననయ...
ఖబ్బులాల్ల హఠాతూగా వెల్లతరు ఔనిపంచడ్ంత ఖడ్బ్బడ్గా ఎగురుతన్ననయ.
గ్రండ్ ఫోుర్ల లో ఉనన ఖదుల్ల - కిచెన్, డైనింగ్, గెస్టు రూమీ - దరిశంచారు. అనంతయం
మేడ్ పైకి వెళ్ేడానిఔని మెటు వైపు ద్రి తీస్తరు.
డ్రైవర్ల నిల్లిండపోయ, "ఆ ప్రేభ జంట ఫోట్ల ఇదే ననుకుంట్టను. చూద్దం ఉండ్ండ”
అంటూ గోడ్ వదదకు వెళ్ళేడు. గోడ్ పైన బూజుల్ల అలముకునన పెదద ఫోట్లగ్రాఫ్ ఔద్నిని
అందుకోబోయాడు. చేతికి అందలేదు అది. ఫరువుగా ఉనన టీపాయ్ ఔటి మోస్తకువస్తూంటే,
"అంత ఔష్ుడ ద్నిన చూడ్నవసయంలేదు కాని, వదిలెయ్" అన్ననడు రాజు.
డ్రైవర్ల జవాబ్బవవకుండా, గోడ్ దఖగయగా టీపాయ్ వేసి, ద్ని పైకెకిు, చేతలత ఫోట్ల మీది
బూజులన తొలగించాడు.
ఈ స్తరి ఫోట్ల సష్ుంగా ఔనిపస్ూంది.
ద్ని వంఔ చూసిన రాజు, రాణి తృళిేడాడరు.
అప్రమతనంగా తభ ఔుకు చూస్తరు.
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‘టూరిస్టు’ జంట అఔుడ్ లేదు! అంతవయకు వారి ఔునే నిల్లినన ఆ యువ జంట
అదృశ్ేమైపోయంది...!
ఫోట్ల లోని వేకుూలన చూసిన డ్రైవర్ల కమేబ్దరిపోయాడు...
దబుుభనన శ్బ్దదనికి తేరుకుని తిరిగి చూస్తడు.
రాజా, రాణీల్ల నేల పైన సృహ తప డున్ననరు.
తభత వచ్చిన యువ జంట జాడ్ లేదు...!
తాము ప్రవేశించ్చన కిటిక్సత సహా మూసిన తల్లపుల్ల మూసినటేు ఉన్ననయ...!?
బమంత ఉనన చోట్టనే బ్బగుస్తకుపొయా డ్తను...
— తిరుభలశ్రీ
93942 91998
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