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నిశ్శబధ చపుళ్ళు వినిపిస్తూ పిలలకలువ రవళ్ళు తొకుుతింది. మూగ సైగలు చేస్తూ క్షులు
కిలకిలలన మానేసుూన్ననయ. రుగులన నడకలుగా మలుస్తూ పైరగాలులు వీసుూన్ననయ. భానుడు
దికుులు మారుతున్నన చెట్ట్ నీడ మాత్రిం నిద్రిసుూనన ఆ ప్రేమకుడిపై నుిండి జరగడింలేదు. అతడు
కలలు గింట్టననింతసేపూ రసరాలు సూింభించి నిద్రకు ఉక్రమించాయ. అతనికి లాగానే.
నిశ్శబధత్సిండవిం చేసుూనన వాత్సవరంిం ఎింత సవచఛంింగా ఉింది. అతని ప్రేమకు లాగానే. ప్రేమకుడి
హృదయిం ఎలా అరామయయిందో ఏమో ఆ ప్రకృతికి, బాధత సేదతీరుతునన అతనికి
సహకరస్టూింది. అతను మాత్రిం ప్రేయసి తలపులోల విహరస్తూ ఉన్ననడు.
మేఘిం మేఘానిన మోహసేూ పుట్ట్న చినుకొకట్ట ప్యయరాచుట్ లేకుిండా నేలపైకి
దూసుకెళ్ుింది. ఎనిన గాలులు గమాయనిన మారచడానికి ప్రయతినించాయో! ఎనిన క్షులు రెకులన
అడుుపెట్ట్యో! ఎనిన చచట్టకులు ిందిరగా మారాయో! ఆ చినుకు దేనీన లెకుచేయలేదు.
వేగింగా ఆ ప్రేమకుడి కనురెపై వాలింది.
అతని తలపులు భగనమయాయయ.
అింతే! అకుడ నిశ్శబధిం ఒకుస్మరగా బదదలింది.
“ఎకుడి చినుకువే నువు? న్న కునుకును కడతేరాచవు. ప్రేయసెటూ దూరమింది. కనీసిం తన
జ్ఞాకలతనైన్న సేద తీరుదామని కనులు మూసేూ, ఆ భాగయమూ దకుకుిండా చేశావు.
మిండుటిండకు ఆవిరైపోత్సవు పో” అింటూ రెలపై కూలబడు ఆ చినుకును కిింద డి ఉనన
ఆకుపై అమాింతిం విసిరేశాడు.
“ప్రేమక! ప్రేమక!” అింట్టనన చినుకు పిలుపులు అతనికి వినిపిించలేదు. అతని
పెదాలనుిండి ఒకుమాట్ట రావడింలేదు. కళ్ువింబడి మాత్రిం నీళ్ళు జలజలా రాలుతున్ననయ.
అతని మౌన్ననిన ఆ చినుకు భరించలేకుింది.
“నేల దిగే ఉత్ససహింలో మతుూగా జ్ఞరడాునే త, ఇలా నీ కలలన చితుూ చేస్మూననుకోలేదు.
కరుంజూపి శాప్యనిన వనకిుతీసుకో “ అింటూ ప్రాధేయడిింది.

“పిచిచ చినుక! నేనేదో ఆవేశ్ింలో ఆవిరైపోత్సవని అింటే దానిన శాిం అనుకున్ననవా?
మించుకొిండవైన నీవు నేల చేరేలోపు నీరయాయవు, ఎిండడితే ఆవిరవుత్సవు. అసలు పుట్ట్కతనే
నువువ

శాగ్రసుూరాలవి.

ననున

ప్రాధేయడి

ఏిం

లాభిం?”

అింటూ

అసహనింత

నిట్ట్రులొదిలాడు.
ఆ ప్రేమకుడి మాటలకు చినుకుకు దుుఃఖిం తనునకువచిచింది. చినుకు చినుకే కనీనరుగా
మారింది. సూింభించిన పిలలకలువ సవవడిచేస్తూ ఉరకలేస్టూింది. పైరగాల వేగింగా రుగులు
తీస్టూింది. నీడ కూడా స్తరుయడి చలన్ననికి వయతిరేకింగా కదులుతింది. చినుకును భరసుూనన ఆకు
గాలకి కదలాడుతింది. ఎిండ చిననగా ఆ చినుకును త్సకే ప్రయతనిం చేయస్మగింది. చినుకెకుడ
ఆవిరవుతుిందోనని ప్రేమకుడు వింటనే ఆ ఆకును తన చేతిలో బింధించాడు.
“మత్రమా! నువువ బాధలో ఉన్నన సరే, ననున ఎిండనుిండి రక్షించావు. నీ దుుఃఖానికి
కరంమేమట్ట? అసలు నీ ప్రేయసి ఎిందుకు దూరమింది? న్నత చెవా?" అని అడిగింది.
“ పిచిచ చినుక! తెలుసుకుని నువేవిం చేయగలవు? సరే, చెబుత్సను విను. న్న గుిండెలో
భారిం కొదిదగైన్న తగుుతుిందేమో! “ అింటూ చెస్మగాడు.
***
“తను మా రాజ్ఞయనికి యువరాణి. అింతుఃపురింలో ఆమెను నిద్రలేడానికి, ఉదయానేన క్షులనీన
చేర సుప్రభాత గీత్సలాన చేసేవి. వేకువ తొల కిరణాలు ఆమెను సృశించాలనన ఆత్రుతత
వేగింగా దూసుకొచిచ సునినతింగా త్సకేవి. చలలట్ట పొగమించు తెరలుతెరలుగా అింతుఃపురానిన
అలుముకొని, ఆమె శావసగా మారేది.
ఆమె మేనికి సహజింగానే ఒక రమళ్ిం ఉింట్టింది. ఆ రమళానికి సుగింధ వృక్షాలు
మొహిం మాడుచకునేవి. సుమాలు కుడా చిననబోయేవి.
ఆమె పూల వన్నలోల అలా నడుచుకుింటూ వళ్ళుటపుడు, ఎనిన గులాబీలు విచుచకునే
ప్రయతనిం చేశాయో! ఆమె స్టయగాలు చూడట్టనికి. ఎనిన ముదదబింతులు విరగకసి
ఎదురుచుశాయో! ఆమె ముదుదకోసిం.

ఉదాయనవనింలో సుమాలనిన ఆమె సరశకై కచుకొనికూరుచింటే, ఆమె మాత్రిం తనకిష్మన
త్సమరపుష్పల కోసిం కొలను వైపుగా స్మగేది. దూరింనుిండి ఆ దాాలను చూడటమే త
ఏన్నడూ వాట్ట చెింతచేర ముదాదడిిందిలేదు.
ఒక యువరాణిగా ఆమెకు ఎట్టవింట్ట ఆింక్షలున్ననయో ఆ రాజ్ఞయనికి సేన్నధతిగా న్నకు
తెలుసు. ఒక మనసునన మనిషిగా ఆమె సింతష్పనిన దూరించేయకూడదని కూడా తెలుసు. అిందుకే
రోజుకో దాింత ఆమెకు శుభోదయిం లకేవాడిని. ఎవరకీ తెలయకుిండా, ఎన్నన స్మయింత్రాలు
దాాలత నిిండిన కొలనులన ఆమెకు బహుమతిగా ఇచేచవాడిని. ఆమె మురసిపోతుింటే, ఆ
చిరునవువలు చూసి న్న హృదయింలో ఆనిందిం త్సిండవమాడేది. ఆ క్రమింలో న్న హృదయానిన
ఆమెకు ఎపుడు అరించాన్న తెలయదు. తనూ ననున ప్రేమించేది. ఆ విషయిం న్నత
చెకపోయన్న, ఆమె ప్రవరూన ప్రసుటింగా ప్రతిబింబించేది. అింతలోనే ఈ విషయిం
మహారాజుగారకి ఎలా తెలసిిందో ఏమో! ననున బిందీగా మారచడిం, కరాగారానికి తరలించడిం
వింటనే జరగపోయాయ.
అదే అదునుగా భావిించి కు దేశ్పు రాజు మా రాజ్ఞయనిన ఆక్రమించేశాడు. ఆ విషయిం
కరాగారింలో ఉనన న్నకు రెిండు రోజుల తరావతగానీ తెలయలేదు. ఎింత కష్ింత అకుడినుిండి
బయటడి, అింతుఃపురానికి వళాును. మహారాజుత సహా సైనయమింత్స శ్వాలుగా డిఉన్ననయ.
యువరాణి ఆచూకి అసలేలేదు. రాజయమింత్స రాయ రాజు ఆధీనింలో ఉింది. ఎనిన మారువేష్పలు
వేశాన్న న్న ప్రేయసి జ్ఞడ కోసిం. ఎన్నన యుదాధలను జయించి రాజ్ఞయనిన కప్యడిన నేను. ఈ స్మర
అట్ట రాజ్ఞయనిన, ఇట్ట న్న ప్రేమను, దీనీన కప్యడుకోలేకపోయాను.... ” అని చెబుతూవుిండగానే
గాలకి ఆ ఆకు ఎగురుకుింటూ పిలలకలువలో డిింది.
“ప్రేమక!

నీ

ప్రేమను

నేను

గెలపిస్మూను....”

కొట్ట్కునిపోయింది.
“కొమాల చాట్టన, పూరేమాల మాట్టన...
కోనలలోన, కొలనులలోన... ఎకుడ ఉన్నన వతికేస్మూ!
చినుకు తలసేూ ఏమవుతుిందో లోకనికి నే చూపిస్మూ!
త్రింపై సవారీ చేస్తూ విత్ర ప్రేమను గెలపిస్మూ! ”

అింటూ

ఆ

చినుకు

అరుస్తూ

అింటూ ఆ చినుకు నీళ్ుపైనుిండి వళ్తూ అింతట్ట గాలస్టూింది.
ఎనిన ప్యయలు చిలిందో! ఆ పిలలకలువ. అలసిపోయ త్రింపై కునుకు తీసుూనన ఆ
చినుకును ఒక కొలనులోకి తీసుకెళ్ుింది.
ఆవలస్తూ ఆ చినుకు మెలలగా కళ్ళు తెరచిింది.
ఆ కొలనింత్స దాాలత నిిండిపోయ ఉింది. ఇింక చింద్రుడు వళ్ుపోకుిండా ఎిందుకో
కచుకొనిఉన్ననడు. ఆ వేకువన, చింద్రుడి కిరణాలకు కొలనింత్స విండిసముద్రమ మలమలా
మెరుస్టూింది. ఎగురుతునన సీత్సకోకచిలుకలలోించి తరింగాలను వస్త్రింగా చుట్ట్కొనన శ్వవత
దాింలా ఒక యువతి ఎర్రట్ట దాానిన విరహింత ముదాదడుతింది. మనసులో ఎదో వేదన ఉననట్టల
అసహనింగా, అమాయకింగా కనిపిస్టూింది.
“అబాా! ఎింత సిందరయింగా ఉిందో ఈమె! అచచిం దేవతలా ఉింది. బహుశా ఈమే
అనుకుింట్ట ఆ యువరాణి. ఇింక ఆలసయిం చేయకుిండా వీళ్ుదదరీన వింటనే కలపేయాల. ఎలా?
న్నవలల అవుతుిందా?...” అనుకుింటూ దీరాాలోచనలో డిింది.
కొదిదసేట్ట తరువాత తెలాలరింది. యువరాణి మాత్రిం ఒకచోట కూర్చచని దాానిన
సుత్సరింగా

నిమురుతూ

ప్రియుడి

ఆలోచనలోల

ఉింది.

కళ్ువింట

నీరు

ధారగా

కరుతున్ననయామెకు.
“ఇక నేను ఉపేక్షించకూడదు. న్న ప్రాణానిన ంింగా పెట్యన్న సరే ఈ ప్రేమను
గెలపిించాల ” అనుకుింటూ సురయకిరణాల వైపుగా ఆకుని నడిపిించిిందా చినుకు. కిరణాల త్సకిడికి
ఆ చినుకు కొదిదసేట్టకే ఆవిరగా మార మేఘింలో కలసిపోయింది. ఆలసయిం చేయకుిండా మేఘానిన
వదిల ఆ ప్రియుడి పైనే మళ్ళు వరషించిింది. ప్రేయసి జ్ఞడను చెపి, వార ప్రేమకు ప్రాంిం పోసిింది.
ఇట్టదాక ఎన్నన ప్రేమకథలను చుసిన న్నకు, ఇదో గొ అిందమన ప్రేమకథలా
అనిపిించిింది. ప్రాణాలను తయజించి వాళ్ు ప్రేమను గెలపిించిన ఆ ప్రేమ చినుకుకు న్న సలాిం!
ఇింతకీ నేనెవరో చెలేదు కదూ... మమాలనిందరనీ అనుక్షంిం గమనిించే అింతులేని ఆకశానిన.
*

రచయత వివరాలు

ప్రభుతవ ఉదోయగిం (వాణిజయ నునలశాఖ)
రాయచోట్ట, కడ జలాల

