
 

 

 

 
��ా రంభం: 

బ�ద
  భగానుడ� ఈ భ�� �ద అవత��ంచ����  �!"#$�%&ల 
మ�ందు )రాఘ�ాజ,ంల- ఒక మ0న1త వ,� 2 జ�3ం4�డ�. 
అత� 56ర7 8�ా9. :;ప= >ధుడ�. క@2  య�ద
ంల- అసమCన 
ప�@DEFాG, గ��� తప=� 8లH�ాడ�, వజ� సమCనIJKన బEహMబలHడ�, 
అంతNలO� Pైర,FాG. గంSరIJKన 8గహంT , S@ ఎ��గ� చూపW 
ఆయన8. ఆయన �ండ� కHండలC YZణక� మ�\ి; సత,�ష_ 
గలాడ�; ప8తN� డ�; Fాంత స`DEవWడ�. ఆయన ఆaశపడ:ా, �cపం:ా 
మCటEe డ:ా ఎవర7 చూడలOదు.  

ఆయనకH �ాజంటf :gరవం, భ� 2. 8�ా9 ప��చయం ఉన1 
వ,కH2 లకH ఆయనంటf పiజ,DEవం. ఆయన ఇంటkమ�ందు నుంl 
mnopాళrp ఎవ�stu� :gరవసూచకం:ా తలవంచుకH mnopాళrp. 

మ�లం: vw_xాy Yైz{ 
 

రచ|త మCటల-e : "uaను ప"ో తరగ@ చ"#a �%&ల-e  
'8�ా9' చ"#ాను. u�కH ఎంత నl~ందంటf అప=టkనుంl 
ఇప=టk వరకH క�సం వంద �ారe|u� చ"#వWంటEను. 
8�ా9 �ాత� u� �8త దృక=థం �ద, �వన8P�నం 
�ద 4�లC ప�DEవం చూ5ిం"#. 8�ా9 నవGకను 
4�లCమం"# 4ేత చ"#8ం4�ను. చ"#8న ాళpంద��"# 
ఒకటf అ���ా యం. సబ�{_ అదు�తం:ా ఉం"#..." 

 
 



పvి5ిలeలH IJర7సు2 న1 ఆయన కళpను చూvి lర7నవW`లH 
lం"#ం4ే ాళrp. మధ,వ��2:ా ఆయన 4ె56= �ర7=G1 ఆ 
��ా ంతాసులంY� ��%P�ర,ం:ా DE8ం4ేాళrp.  

ఉన1ట�_ ం�� ఒక�%& �ా&:ా���  5wద$  ప�మCదం 
మ�ంచు�!l~ం"#. �ాజ ప�@�P#:ా, )రాఘ �ాజ,ంల- సగDE:ా�1 
ప���ాGసు2 న1 �ా&:ా�� బEవమ��"#�  �ాజ,ం �Y�2 �1 
ఆకT�ం4�లన1 అY�,శ పWటk_ం"#. �ా&:ా�� vwౖన,ంల-� IJ��కలCe ంటk 
>ధులకH లం4�Gl~ తనmౖపW @ప�కHu�1డ�. పiజ�ర7లను 
ల-బర7చుకHu�1డ�. ఆ �ాజ�,��  ప8త� �ాజlహ1ం:ా ఎu�1 aల 
సంవతz�ాలనుంl �ాజస�%వరంల- ఉంట�న1 హంసG1 �ా@��  �ాYే� 
పiజ�ర7ల "�`�ా తరGం4ేFాడ�. తనకH అందుబEట�ల- ఉన1 
ఏనుగ�G1 v6క��ంచుకHu�1డ�. �ా& పటe  �cపం:ా ఉన1 
పర`తాసుG1 4ేర"�vి తన vwౖన,ంల- కలHపWకH� �ాజP�� �"#�  
దం�ెY�2 డ�.  

�ాజ�జ�  I�రకH �cట ��ా �ా�ాల5wౖ సూ�%,దయం నుంl 
సూ�ా,స2మయం "��ా న:ా�ాలH �:�ం4�ర7. గంటలH �!టE_ ర7. �ా@� 
�ా:ాua �cట:%డ :%పW�ాల5wౖ 5wద$  �ాగ��లH mG:�ం4�ర7. ఆ మంటల5wౖ 
4ేపల ��లHసులH చలCe ర7. ��లHసులH మంట5wౖ పడ:ాua పసుపW 
రంగ� mలHతNర7 వ4ే~"#. అ"# ప�మCద సం��తం. �cటకH ప�మCదం 
ఏర=��ం"#, రం�� అ� ప�జలకH 5ిలHపW. అ|Yే ప�జలH ఎకH�వ:ా 
�ాలOదు. ాళ�p భయప����యCర7. �ారణం ఏ�టంటf �ాజహంసలH 
"ొం:�Gంపబ��� యన1 8షయం �ాజ,ం నలHmౖపWలC YెGvి��|ం"#. 
vwౖన,ంల- �ా&:ా���  ఎంY� 8Fా`స�ాతN� లH:ా 56ర7��ం"#న 
గజదn�P#ప@, v6u�P#ప@ క��� శతN� వWలY� కGvి��యCర7. "�ంY� 
�:�Gన �!"#$మం"# స�ా$ ర7e  క��� ల-ల-పలO వణ�� ��తNu�1ర7.  

u కర7e , బE�సలH మందలH మందలH:ా ఉu�1ర7 తప= �cట 
ర¡ణ బEధ,త అప=:�"�$ మంటf 8Fా`స�ాతN� �ైన స�ా$ ¢ ఒక�డ� క��� 
క�5ించలOదు. ఈ ప��vి£@�  ప�P�న �ారణం �ా&:ా�� వ,వ¤రF¥tG. 
ఆయన క¦�న హృదయ�డ�. lన1 తప�లH 4ేvిu� 5wద$  �¡లH 
8P#ంచటE��  ఎప�డూ vిద
ం:ా ఉంటEడ�. �ామంత�ా&ల నుంl 
కప=ం వసూలH 4ేయడంల- �ర$య:ా వ,వహ���ా2 డ�. అందువలe  
ఆయన ఇలCంటk ఆపద సమయంల- �తN� ల �ాయమ��£ంl 
భంగప��� డ�.  



ఈ 8పత�ర ప��vి£తNల-e  తనను ఆదు�cగల ాళrp ఎవర7? అ� 
ఆల-lసు2 ండ:ా �ా&:ా���  తనపటe  అచంచల భ� 28Fా`�ాలHగల 
8�ా9 గ��;2 4�~డ�. mంటua పలe �  ఎ� � 8�ా9 ఇంటk�  mn�pడ�. 
�ా&:ార7 పలe �  "#గ:ాua 8�ా9 �ా§ా_ ంగ నమ�ా�రం 4ేFాడ�. �ా� 
8�ా9 మ�ందు �ా&:ార7 "�నం:ా, యCచకH��లC క�5ిం4�డ�. తన 
vwౖu�,��  u�యకత`ం వ¨©ంl శతN� వWను ఎదు�%�వలvిం"#:ా 
�c�ాడ�. 8�ా9 �ా&:ా���  ప�ణ�మం 4ేvి "� ఆజ�  ��%P�ర,ం. 
8"�ో¤:�1� అణ�l:ా� @��:� ఈ ఇంటªe  అడ�గ� 5wట_ను" అ� ప�@జ� 
4ేFాడ�.  

mంటua 8�ా9 తన �!డ�కHG1, స`జనుG1, బE�సG1, 
�:�Gన vwౖ�కHG1, �ాజభకH2 G1 స�క��ంl శతN� వW5wౖ�  య�"�
 ��  
బయలH"ే�ాడ�. అడ8గ�ం�� ప�యCణ�ంl సూ�ా,స2మయ 
సమయC��  ఒక న"���ా��  4ేర7కHu�1ర7.  

స��:ా«  ఆ న"# ఆవG ��ాua1 అసంఖC,కIJKన శతN� v6న 8��"# 
4ేvి ఉం"#. తమ సంఖC,బలం, )�ాP#)ర7లౖన >ధులH �!ందర7 
తమ vwౖన,ంల- ఉండడంY� తమకH ఎదుర7లOదు, 8జయం 
తమ"ేనన1 Pైర,ంY� ఉu�1ర7. అందు�� ఈ �ా@��  8FTా ం@ �సు�!� 
మర7u�టk ఉదయం న"#� "�టk �cట5wౖ "��� 4ెయవచ~ua ఉ"ే
శంY� 
ఉu�1ర7. �!"#$మం"# మCత�ం మర7u�డ� న"#� "�ట����  )లH:ా 
5wద$5wద$  4ెటeను న���  న"#5wౖ వంYెన ���3సు2 u�1ర7.  

ఈవG ��ాu� 8�ా9 vwౖన,ం మ�ాం avిం"#. 8�ా9 ఒక పWG� 
aటEడ�త® న"� ��ాua1 �!ంత దూరం ��|నప�డ� అక�డ ఒక 
��వW ఉన1ట�_  గ���2ం4�డ�. mంటua వl~ vwౖu�,�1 
సమCయత2ప��4�డ�. అర£�ా@� �ా:ాua తన vwౖu�,�1 �సు�!� ��వW 
"�టk హ¦ాతN2 :ా v6నల5wౖ�  8జృం�ం4�డ�. 8�ా9 vwౖ�కHలH 
మండ�తNన1 �ాగ��లY� ఏనుగ�G1 భయ5wటk_  4ెలCe 4ెదుర7 4ేFార7. 
అర£�ా@� aళ ఏనుగ�లH గందర:%ళం:ా పర7:sత2డంY� �ద�నుంl లOlన 
శతN� వWలH ఎవ�� "���న ాళrp పర7గ�లH �Fార7.  

�ాజ,�ాం¡Y� య�"�
 ��  vిద
పడ�  �ా&:ా�� బEవమ��"# 
గ���రంల- ఉu�1డ�. అంద��కu�1 మ�ందు:ా 8�ా9 ఆ గ���రంల-�  
ప�a�ం4�డ�. ల-పG�  అడ�గ� 5wట¯_5wట_:ాua ఇద$��� యమపW���  
పం5ిం4�డ�. మ�డవాడ� ఆయ�ధం అందుకHua ల-56 ా��� Yెగ 



న���ాడ�. ఆ °కటkల-ua మ�% ఇద$��Y� ���ా�� ఒక�� �రసుz 
ఖం"#ం4�డ�. మ��క��� బలe ంY� ����l పరల-�ా��  పం�ాడ�. 
ాళpంY� ��±�వWలౖ కHప=క�లC�ా, ఆ గ���రంల-నున1 ప8త� 
�ాజl¤1లౖన హంసG1 ఎవర² "ొం:�GంచుకH ��కHం�� 8�ా9 ఆ 
గ���రం ా� G దగ«�� �ాపలC �ాFాడ�. అ|Yే ఎవర² �ాలOదు. 
8జ>Y�zహంY� 8�ా9 vwౖ�కHలH శతN� వWG1 తర7మ�కHmn�pర7. 
�!"#$v6పటk�  ఆ రణ:;ణ ధ`� సదు$ మణ�:�ం"#. 8�ా9 ఖడ« ం 4ేతబ��, 

తనY� వl~న >ధుల �cసం ��±³�సూ2  ప�Fాంతం:ా గ���రం ా� G 
దగ«ర క�ర7~u�1డ�.  

�!ంతv6పటk�  అర7ణ´దయమ|ం"#. సూర7,�� నునులOత 
� రణ�లకH Y���4ెటe  ఆకHలH పvి�� ఎర7పWY� ప��ా�సు2 u�1|. 

న"#ల- ాటk ప�@µంబEలH mలHగ�తNన1 �ాగ��లCe  అగ�5ిసు2 u�1|. 

త®ర7=న ఆ�ాశం5wౖ 5wద$  :ాయంలC, రక2పW మ�ద$లC క�5ిసు2 u�1డ� 
సూర7,డ�. సూ�%,దయం �ావడంY� 8�ా9 అక���నుం�� లOl న"# 
వద$కH mn�pడ�. తన దుసు2 G1 న"� ��ాన ఉంl �ళpల-�  "#:ాడ�. 
4ే@� , ఒంటk�  అ|న ర�ా2 �1 �ళpY� కడ�కH�u�1డ�. 4ేతNలH 4�5ి 
భగవంతNణ�¶  ��ా ��£ం4�డ�. ప�DEత సంధ, ధవళ �ాం@ల- ఒడ�� కH 4ే�� 
దుసు2 లH ధ��ం4�డ�. �ా@� °కటªe  జ��:�న య�ద
ంల- ఎవ�sవర7 
చ���|ం"� గమ�ంచ����  8�ా9 గ���రం వద$కH mn�pడ�.  

అక�డ దృశ,ం ·భతzం:ా ఉం"#. శాలH కళrp Yెర7చు�!� 
ఉu�1|. మ�ఖCలH భయంY� బ¸"#����|నట�e u�1|. �ా&:ా�� 
బEవమ��"# తల ఒక4¹ట Yె:� ప��వWం"#. మ�% పక�న )రాఘ 
v6u�ప@:ా ఉం�� శతN� వWలY� 4ేతNలH కG5ిన �ాజ"ో�¨©, గ�ం�ెల-e  
క@2��ట�Y� చl~ ప��ఉu�1డ�. 8�ా9 ఆ శాల కళpను మ�Fాడ�. 
�ా@� తను చం5ిన �:�Gన ాళp శాలను చూడ����  మ�ందుకH 
న��4�డ�. �!�1 శాల మ�ఖCల �ద దుసు2 లH ప�� ాటk� 
గ���2ంచడం �!ం4ెం కష_మ|ం"#. �sండ� శాలను 8�ా9 గ���2ంచలOక 
��యCడ�. ాళrp అప��lతNలH. బహMFా ాళrp 8"�ో¨© బE�సలౖ 
ఉండవచు~.  

ఆ శాలను చూసూ2  మ�ందుకH �ాగ�తNన1 8�ా9 lవరన 
ప��ఉన1 శా�1 చూvి �Fº~షN_ �ై��యCడ�. 8�ా9 కళrp మసకలH 
బE�ా|. శ�±రం అదుపW త5ి=ం"#. స=ృహ త5ి=నంత పన|ం"#. ఆ 
శవం తన అన1 బ»లంగ¢ "#. అతu¼క పర`త�ా&. ఆ 8"�ో¨©�  



య�ద
ంల- �ాయపడటE��  వ4�~డ�. °కటªe  అన1� 
గ���2ంచలOక చం56Fాడ�. �!న ఊ5ి�� ఉu�1�ే� ర³�ంచుకHం"�మ� 
వం:� గ�ం�ె �!ట�_ కHంట�ం"ే�న� చూFాడ�. �ా� అ"# Fాశ`తం:ా 
ఆ:���|ం"#. అత� ��ా ణాయ�వWలప��ో :ాGల- కGvి��యC|. 

�ా� అత� నలe� IJర7సు2 న1 uaY�� లH 8�ా9 హృదయC�1 
°లHసు2 న1ట�_  చూసు2 u�1|. 8�ా9 అ@కష_ం �ద ఊ5ి�� 
5ీలH~�cగG:ాడ�. �రసం:ా ఆ శాల మధ, క�లబ��� డ�. ఆ శాల 
మధ, Y�నూ ఒక శవంలC అ�5ింlందత�� . తనను అప�ాP#లC, 
హంతకH��లC �ల"�సు2 న1 తన అన1 చూపWలను తట�_ �cలOక తన 
దృ\ి_� మ�%mౖపWకH మ¿pం4�డ�.  
(సFºషం)  
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