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ఈ సంఘటనలు కొనిన్ వేల సంవతస్రాలవి. కాల గరభ్ంలో కలిసిపోయి, దాని ఛాయలు మన పురాణ ఐతిహాసిక కథలలో కనిపిసాత్యి.
******
దాదాపు రెండు వేల సంవతాస్రాల కిర్తం, అవంతి రాజయ్ం, ఉజజ్యిని నగరంలో భదర్భటుట్ అనే ధనికుడైన ఒక వరత్కుడుండేవాడు. తన
వాయ్పార విషయాలోల్ చాలా సునిశితమైన దృషిట్ వుండేది. ఏదైనా మంచి లాభదాయకమైన విషయం గమనిసేత్, వెంఠనే పటేట్సేవాడు. అందుకే తరగని సంపద
వచిచ్ంది. వరహా ధరమ్ం చెయయ్డు. ఉజజ్యిని నగర పెదద్లతో, మహరాజులతో మంచి సంభంధాలు ఉండేవి.
అతనికి పుషప్ అని ఒకే కూతురు. సౌందరాయ్నికి మారు పేరులా ఉంటుంది. పాలరాతి ఛాయ,

చకక్గా దిదిద్నటుట్ వుండే కళుళ్,

చూడడానికి ఒక అదుభ్తమైన దేవకనయ్లాగా ఉండేది. ఇరవై సంవతాస్రలొచేచ్సరికి, చదువుతో పాటు, మంచి లోక ఙాన్నం కూడా నేరుచ్కుంది. కాని
చదువుకునన్ది వలల్ కాబోలు, తండిర్ లాగ కాకుండా, దయా దాకిష్ణాయ్లు, ఉపకార బుధిధ్ వునాన్యి.
అదే ఊళోళ్ కాశీయపప్ అనే వాసుత్శిలిప్కి విశవ్కరమ్ అనే కొడుకు వునాన్డు. విశవ్కరమ్ చాలా సృజనాతమ్క దృషిట్ కలవాడు. కొతత్ కొతత్ గా
ఆలో చించి, వాటి తాలూకు నమూనాలు తయారుచేసేవాడు. ఒక సారి ఒక దురిభ్ణి తయారు చేసి, దూరపు వసుత్వులు దగగ్రగా చూసే అవకాశం
కలిపించాడు. ఇంకోసారి, కటట్డాలకి ఉపయోగించే సామాగిర్

తయారు చేసి, అవి వాళళ్ నానన్కు చూపించాడు. అవి ఆయనకి ఎంతగానో

ఉపయోగపడాడ్యి. కాని ఆయనకు ఇవనిన్ అనవసరపు పనులుగా అనిపించాయి.

బుధిధ్గా తమకు అచొచ్చిచ్న పని, అనన్ం పెటేట్ పని చేసుకోకుండా,

ఇలాంటి పనులేంటి? అందుకే ఆయన తన కొడుకుని పోర్తాస్హించలేదు. తెలిసిన వాళుళ్ ఆ అబాబ్యి ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి తయారు చెయయ్డం చూసి,
ఒక పిచోచ్డని అనుకునేవాళుళ్.
ఆ ఊళోళ్ పురుషదతుత్డు అనే వజార్లవాయ్పారి కొడుకునాన్డు. పురుషదతుత్డికి చినన్పప్టున్ంచి

ఏది కావాలంటే అది దొరికే

అలవాటయియ్ంది. దాని మూలంగా, డబుబ్ందని అహంకారంతో పాటు, తమకంటే సాథ్యి లో తకుక్వుండే వాళళ్ంటే అసహయ్ం. అతను భదర్బటుట్డి
కుమారెత్కి అపుప్డపుప్డు ఖరీదైన బహుమతులు ఇసూత్ వుండేవాడు. భదర్బటుట్ కూడా, పురుషదతుత్డు తన కూతురుతో సనిన్హితంగా వుండడం చూసి ఏమీ
అనేవాడు కాదు. వజార్ల వాయ్పారితో బంధుతవ్ం కలుపుకుంటే తన వాయ్పారానికి కూడా మంచిదే కదా.
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పురుషదతుత్డుకీ, విశవ్కరమ్కీ ఆ పుషప్ అంటే ఇషట్ం. విశవ్కరమ్ వాళళ్ నానన్ తో పాటు భవనాలు, ఇళుళ్ కటేట్ పని నేరుచ్కునాన్డు. ఒకసారి
భదర్భటుట్డుండే భవనానికి ఏదో మరమతుత్ పనులు చేసూత్, పుషప్ని చూసి మనసు పారేసుకునాన్డు.
తను మాతర్ం ఇదద్రినీ సమానంగా చూసేది. విశవ్కరమ్ ఏదో వంకతో పుషప్ని అపుప్డపుప్డూ కలుసూత్ వుండే వాడు, తను తయారు
చేసిన వాటిని ఆమెకు ఇచేచ్వాడు. కొనిన్ సారుల్ అవి పని చేసేవి, కొనిన్ సారుల్ మొరాయించేవి. పనిచెయయ్ని వాటిని సరిచెయయ్డానికి అతను పడే అవసథ్ చూసి,
పుషప్ గల గలా నవేవ్ది. కాని కించపరిచేది కాదు. పోర్తాస్హించేది. అతను చేసేవి కొతత్గా వునాన్యని, ఇంకా చేసూత్ ఉండమని చెపేప్ది. ఇంకేముంది?
నచిచ్నమామ్యి ఇలాగ పోర్తాస్హమిసేత్ ఎకక్డలేని శకిత్ రాదు?
పురుషదతుత్డికి విశవ్కరమ్ వేసుత్నన్ వేషాలు తెలిసింది. ఒకసారి తన మందీ మారబ్లం తీసుకెళిళ్, వాళళ్ నానన్ ముందే హెచచ్రించాడు.
ఇది తెలిసి కాశీయపప్ తన కొడుకుని అతని ముందే తిటిట్, మళీళ్ ఇలాగ జరగదని మాటిచాచ్డు.

ఇంక ముందు ఇలాంటి చెతత్ పనులు, ఊరికే కూరుచ్ని

పనికిరానివి తయారుచెయయ్డం ఆపి, తన పనిలో బుధిధ్ పెటట్మనాన్డు.
మనసు ఊరుకోదు కదా. పైగా పుషప్ కూడా కాసత్ సేన్హంగానే వుంది. విశవ్కరమ్ రహసయ్ంగా కొతత్వి తయారు చెయయ్డం, ఏదో విధంగా
కలవడానికి పర్యతాన్లు చేసూత్నే వునాన్డు. పుషప్ కూడా, ఇతను అందరిలాగా కాకుండా, కొంచెం విభినన్ంగా వుండడం, తనని నవివ్ంచడం చేసూత్ంటే
కాసత్ మంచి అభిపార్యం కలిగింది.
కొనిన్ రోజుల తరువాత, ఒక సారి తనను కలవమని పుషప్ తాలూకా ఎవరో వచిచ్ చెపాప్రు విశవ్కరమ్కి. ఉజజ్యిని నగరం లోని ఒక
వసత్ర దుకాణం కి రమమ్ని కబురు. అతను అకక్డికి వెళాళ్డు. దుకాణం బయట పుషప్ తన సేన్హితురాళళ్తో మాటాల్డుతూ వుంది. ఇతను వెళిళ్, మెలల్గా
నసుగుతూ మీరు రమమ్ని చెపాప్రట అని అడిగాడు. ఆశచ్రయ్పోవడం ఆ అమామ్యి వంతయియ్ంది. తనేమీ రమమ్ని చెపప్లేదంది. ఈ తికమకేంటో అతనికి
అరథ్ం కాలేదు.
ఇంతలో పురుషదతుత్డు తన మనుషులేన్ కాకుండా, కొంత మంది రాజ భటులని కూడా వెంట తెచాచ్డు. విశవ్కరమ్ని చూపించి అతనిన్
వెతకమనాన్డు. భటులు వెతికితే అతని దగగ్ర ఒక వజార్ల హారం దొరికింది. పుషప్ నమమ్కశయ్ం కాని మొహంతో అతనిన్ చూసింది. విశవ్కరమ్ తనేమీ
చెయయ్లేదని ఎంత మొతుత్కునాన్ భటులు వినలేదు. అకక్డే పడేసి చావు కొటుట్డు మొదలు పెటాట్రు. పురుషదతుత్డు వాళళ్ని ఆగమని, పుషప్తో ఈ హారం నీ
కోసమని నేను తెసేత్, వీడు కొటేట్సి నీకిదాద్మనుకునాన్డు, నీకు దగగ్రయేయ్ందుకు పర్యతిన్ంచాడు, ఇలాంటి అలగా జనానికి ఇలాంటి బుదుధ్లే వసాత్యని
నోటికొచిచ్నటుట్ తిటాట్డు. ఇంకా నమమ్లేని సిథ్థిలో వుంది పుషప్..కింద పడి వునన్ విశవ్కరమ్ దగగ్రకెళిళ్ విషయం అడిగింది. అతని మళీళ్ తనేమీ చెయయ్లేదని
చెపాప్డు. తనకు దగగ్రయేయ్ విషయం మటుకు వాసత్వమని, తనని పేర్మిసుత్నాన్నని చెపాప్డు. అది విని పురుషదతుత్డు బిగగ్రగా నవివ్, పది జనమ్లెతిత్నా
తనలాంటి అమామ్యి అతనికి దకక్దని, ఎవరి సాథ్యిలో వాళుళ్ వుండాలని, అసలైనా నీ దగగ్రేముందని, ఎగతాళి చేశాడు.
ఇంతలో ఈ గొడవ విషయం ఎవరో చెపేత్ భదర్భటుట్ తన కూతురిని వెతుకొక్ని వచాచ్డు. పురుషదతుత్డు విషయం చెపేత్, భదర్భటుట్
ఉగుర్డయాయ్డు. తన ఇంటికి పనికి వచిచ్, తన కూతురి మీద ఆశపడడం నచచ్లేదు. విశవ్కరమ్ని తిటిట్, ముందు ఏదైనా పర్యోజకమైన పని చెయయ్మని,
డబుబ్ సంపాదించి, అపుప్డు తనని చూసే సాథ్యికి రమమ్ని కూతురుని తీసుకెళాళ్డు. పురుషదతుత్డు భటులిన్ ఈ దొంగ ఇకక్డెందుకని చెపేత్, వాళుళ్
విశవ్కరమ్ని తీసుకెళిళ్ కారాగారంలో వేసారు.
విషయం తెలిసిన కాశీయపప్, నానా తంటాలు పడి తన కొడుకుని విడిపిచిచ్కొని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ తిటిట్పోసాడు. పెదద్వాళళ్తో ఎందుకు
పెటుట్కునాన్వని, ఆ వజార్ల హారం నువువ్ దొంగలించలేదని తెలుసని, కాని డబుబ్నన్ వాళళ్తో ఎందుకీ తలనొపుప్లని, మళీళ్ ఆ అమామ్యి వంక చూడొదద్ని
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చెపాప్డు. తండిర్ వెళిళ్పోయిన తరువాత, తలిల్ వచిచ్ దెబబ్లు మీదా వేడి గుడడ్తో వతుత్తూ, ఎందుకురా ఇవనీన్ మనకు, నువేవ్వో తయారుచేసుకుంటునాన్వు
కదా, ఊరికినే పనికిరానివి తయారుచెయయ్డం కంటే ఏదైనా ఉపయోగపడేది చెయయ్మని ఓదారిచ్ బటట్లు బయట ఆరెయయ్డానికి వెళిళ్ంది.
విశవ్కరమ్ బయట మంచం మీద పడుకొని, జరిగిన సంఘటనలనీన్ గురుత్ తెచుచ్కుంటునాన్డు. ఏదైనా కొతత్ది తయారు చేసి అందరినీ,
ముఖయ్ంగా ఆ భదర్భటుట్ని, పుషప్ని అబుబ్రపరచాలి. దాని మూలంగా పేరు పర్ఖాయ్తలే కాకుండా, డబుబ్ కూడా సంపాదించాలి. ఇంతవరకూ ఎవవ్రూ
ఊహించనిది, అదుభ్తమైనది చెయాయ్లి. డబూబ్, పేరు అతయ్వసరం. అపుప్డు ఆ పురుషదతుత్డి మీద కూడ కసి తీరుచ్కోవాలి. ఎలా? ఏం చెయాయ్లి?
ఏదో చెయాయ్లని కసి, తపన వునాన్ ఏం చెయాయ్లో తోచల..పడుకొని ఆకాశంలోకి చూసేత్ పకుష్లు ఎగురుతునాన్యి...మనకు కూడా
ఎగిరే శకిత్ వుంటే బాగుండు. తల తిపిప్ పకక్న చూశాడు. తన తలిల్ బటట్లు ఆరేసోత్ంది, వాటికి దగగ్రగా చకెక్ల పొయియ్ మీదా గినెన్లో ఏదో ఉడుకుతోంది. ఆ
పొయియ్ కారణంగా వచేచ్ పొగతో బటట్లు పైపైకి లేసుత్నాన్యి. విశవ్కరమ్ మళీళ్ ఆకాశంలోని పకుష్ల వంక చూశాడు. మళీళ్ తల తిపిప్ ఆ పొగ, బటట్ల వంక
చూశాడు.
మెదడులో ఒక మెరుపు. ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాడు. అవును, చెయయ్చుచ్. తనేం చెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో అరథ్ం అయియ్ంది. దిగుగ్న
లేచి గటిట్గా అరిచి, వాళళ్మమ్ని గటిట్గా హతుత్కునాన్డు. వాళళ్మమ్ ఆరేసిన పెదద్ కొలత బటట్లు పీకి ఇంటోల్కి పరిగెతాత్డు. ఆవిడ ఉలికిక్పడి, తన కొడుకు
ఇంక పూరిత్గా పిచిచ్వాడైపోయాడని అనుకుంది.
ఒక రోజు తరువాత అతననుకునన్ది తయారు చేశాడు. ముందు బటట్లనీన్ ఒకదానికొకటి జత చేసి కుటిట్, దాని కింద తాళుళ్ కటిట్,
వాటికి ఒక లోహం డబాబ్ కటాట్డు. ఆ డబాబ్లో చెకక్ పులల్లు పెటిట్ పొగ వచేచ్లా చెశాడు. ఆ పొగ రావడం దావ్రా జత చేసిన బటట్లు ఒక పెదద్ బుడగ లాగ
ఉబిబ్ పైకి లేచింది. అతను సంతోషంతో చపప్టుల్ కొటాట్డు. ఇంక దీనిని పెదద్ది చేసేత్ తను ఈ గాలి బుడగలో కూరుచ్ని ఆకాశయానం చెయయ్చుచ్.
పర్పంచంలో ఆకాశయానం చేసిన మొటట్మొదటి మనిషి తనే అవుతాడు. అంతే కాకుండా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి తవ్రగా కూడా వెళళ్చుచ్.
నెల రోజులు కషట్పడి ఇంకో పెదద్ గాలి బుడగ తయారు చేశాడు. తెలిసినవాళళ్ందిరికీ ఊరి బయట రమమ్ని, సోమవారం ఉదయం
ఆకాశయానం చేసే మనిషిని చూడొచచ్ని చెపాప్డు. ఎవరూ ఇతనిన్ పటిట్చుచ్కోలేదు. ఆ రోజు ఒక పటుట్మని పది మంది కూడా రాలేదు. అయిన సరే
విశవ్కరమ్ సిధధ్మయాయ్డు. సమయానికి తన పెదద్ గాలి బుడగలో పొగ రాజేసేత్, అది మెలల్గా పైకి వెళళ్డం మొదలెటిట్ంది. కింద వునన్వాళుళ్ నోరెళళ్బెటాట్రు.
ఆ బుడగ అలా నెమమ్దిగా ఎగురుతూ, చాలా ఎతుత్కు చేరి, గాలి వలల్ చాలా దూరం వెళిళ్, అయిదు కోసుల (10 మైళుళ్) దూరంలో వునన్ గార్మం దగగ్ర
దిగింది. అకక్డి వాళుళ్ ఇదేంటో తెలీక భయంకంపితులయియ్, దానిన్ తగలబెటట్డానికి వసేత్, విశవ్కరమ్ కాళాళ్ వేళాళ్పడి ఏదో చెపిప్ మళీళ్ ఉజజ్యిని కి
వచాచ్డు.
ఈ విషయం దావానలంలా వాయ్పించింది. చివరికి పుషప్కి, భదర్భటుట్కి, పురుషదతుత్డికీ కూడా చేరింది. చివరికి ఉజజ్యిని మహరాజుకి
కూడా తెలిసింది. ఆయన కబురంపాడు. తనే సవ్యంగా వచిచ్ చూసాత్నని, మళీళ్ చెయయ్మని ఆదేశం. విశవ్కరమ్కి తననుకొనన్ అవకాశం దకిక్ంది.
మహరాజు గారు మెచిచ్తే ఇంక తనకు తిరుగుండదు. పుషప్ని అడిగే తాహతు కూడ వుంటుంది అపుప్డు.
ఇంకో నెల రోజుల తరువాత ఊరి బయట, ఇసక వేసేత్ రాలని జనం మధయ్ మహరాజు గారు, ఆయన మందీ మారబ్లం ఉనాన్రు.
పుషప్, ఆమె తండిర్ భదర్భటుట్, పురుషదతుత్డు కూడా వచాచ్రు. ఇంక విశవ్కరమ్ బుడగ లోకి ఎకుక్తూ పుషప్ వంక చూశాడు. తన అందమైన చిరునవువ్తో
తలాడించింది. అతను కూడా చినన్గా నవివ్ ఆమె వైపు చెయియ్ వూపాడు. పురుషదతుత్డు వైపు చూసేత్ అతను కూడా నవువ్తునాన్డు. విశవ్కరమ్కి చితర్ం గా
అనిపించింది. ఎందుకు నవువ్తునాన్డు? సరే వెళేళ్ సమయమయియ్ంది.
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గాలి బుడగ మెలల్గా పైకి లేచింది. హాహాకారాలు జనం లోంచి. అలాంటి దృశయ్ం ఎనన్డూ చూడలేదు. బుడగ పైపై కి వెళుత్ంటే
విశవ్కరమ్ కింద చూసూత్ అందరికీ చెయియ్ ఊపుతునాన్డు. ఇంతలో పెదద్ కుదుపు. కటిట్న తాళళ్లో ఒకటి ఊడొచిచ్ంది. తను నిలొచ్ని వునన్ డబాబ్ కిందకి
వంగింది..దాని మూలంగా అతను జారి అంత ఎతుత్ నుండి దాదాపు కిందకు పడిపోయేవాడు. కాని డబాబ్ అంచు పటుట్కొని, పైకి పాకాడు. లోపల బుడగ
ఎగరడానికి పెటిట్న పొయియ్ కూడా జారుతోంది. అది జారితే మొతత్ం బుడగ మంట అంటుకుంటుంది. దానిన్ ఇంకో చేతోత్ పటుట్కొని కింద కదలకుండా
పటాట్డు.
ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది అతనికి పురుషదతుత్డు ఎందుకు నవువ్తునాన్డో. లేదు, తను విఫలం కాకూడదు. ఎలాగైనా సరే ఆ గార్మం దాక
వెళాళ్లి. ఈ పొగ పొయియ్ జరగనంత వరకు పరావ్లేదు. దానిన్ అలానే పటుట్కొని ఒక చేతోత్, ఇంకో చేతోత్ బుడగ తాడుని పటుట్కొని వేళాళ్డుతూ అలా ఆ
గార్మం వచేచ్వరకు ఉనాన్డు.
అకక్డ మహరాజుగారి భటులు అతనిన్ మళీళ్ మహరాజు గారి దగగ్రికి వెనకుక్ తీసుకొచాచ్రు. జనాలందరూ విశవ్కరమ్ని చుటుట్
ముటాట్రు. మహరాజుగారి ఆనందానికి అవధులు లేకపోయింది. అతనిన్ విపరీతంగా మెచుచ్కొని, తన మెడలోని హారాలిన్ బహుమతులిచిచ్, ఇక నుంచి
రాజయ్ సభలో ముఖయ్ సలహా దారుడిగా ఉండాలని, రాజాయ్నికి అవసరమైనపుప్డు ఉపయోగపడే వసుత్వులు తయారు చెయాయ్లని చెపాప్రు. ఇంత కంటే
కావలిస్ంది ఏముంది?
అందరూ వెళిళ్న తరువాత, భదర్భటుట్, పుషప్ వచాచ్రు. పురుషదతుత్డు ఎకక్డా కనిపించలేదు. భదర్భటుట్ మెదడు చురుగాగ్ పని చేసింది.
ఈ బుడగ దావ్రా తన వాయ్పారం ఇంకా పెంచుకోవచుచ్.. నిజంగా ఆకాశమే హదుద్. పైగా మహరాజుగారి కి అతయ్ంత ఆంతరంగీకుడైయాయ్డు. అవకాశానిన్
ఎలా పటాట్లో వరత్కుడికి బాగా అనుభవం. ఇంతకు ముందు జరిగినవి మరిచిపోవాలని, ఇదద్రికీ ఇషట్మైతే పెళిళ్కి కూడా అభయ్ంతరం లేదని చెపాప్డు. పుషప్
అందమైన నవువ్ చూసి, విశవ్కరమ్ మాటలేల్కుండా వుండిపోయాడు..
************
ఇదద్రికీ పెళిళ్ జరిగి సంవతస్రమయియ్ంది...సంపద, పేరు, మరాయ్ద అనీన్ వచాచ్యి..
ఒక రోజు తన భవనం బయట వుంటే, తన మామగారు భదర్భటుట్, ఎవరొ ముగుగ్రు తమ పరివారంతో రావడం కనిపించింది. తన
దగగ్రికి వచిచ్ "వీళుళ్ ఏదో దీవ్పం నుంచి వచాచ్రు. మన భాష రాదు. కాని తెలిసిందేంటంటే నువువ్ చేసిన బుడగ గురించి విని, దాని కోసం వచాచ్రు.."
వాళళ్ వంక చూసేత్ వేరే దేశసుథ్లులా వునాన్రు. తనని పరిచయం చేసుకునాన్డు.
"నా పేరు విశవ్కరమ్. ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు?”
మామగారు వాళళ్తో చెపేత్, వాళుళ్ ఏదో చెపాప్రు. మామగారు మళీళ్ మాటాల్డుతూ,
"వీళుళ్ లంక దీవ్పం నుండి వచాచ్రట."
"అలాగా, మీకు పుషప్క విమానం కావాలా?"
మామగారు అరథ్ం కాక చూసారు.
"అదే, మీ కూతురు, నా భారయ్ అయిన పుషప్ పేరే పెటాట్ను నా గాలి బుడగకి. తనే కదా దానికి సూఫ్రిత్"
మామగారు వాళళ్తో ఏదో చెపిప్, మళీళ్ అనాన్రు.
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పుషప్క మానం

ర కొపప్రపు

"ఈయన పేరు కుబేరుడు. వారి అనన్గారు లంక దీవ్పానికి చకర్వరత్ట. నీ గాలి...అదే పుషప్క విమానం చకర్వరిత్ గారికి కావలట. ఏదో
ముఖయ్మైన పని వునన్దట దానితో. కొనిన్ మారుప్లు చెయాయ్లట."
"అలాగా..ఆ చకర్వరిత్ పేరు?"
వాళళ్తో మాటాల్డి చెపాప్రు మామగారు
"రావణ చకర్వరిత్"
****

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2018

