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అంతరాజ్తీయ కిర్కెటోల్ అనిన్ ఫారామ్టల్కి వీడోక్లు పలికిన తరావ్త, కుటుంబ సమయానిన్ ఆనందిసుత్నన్
అంతరాజ్తీయ కిర్కెటర కుమార సంగకక్ర, కొనిన్ వారాలు సరదాగా గడుపుదామని, శీర్లంకలో తను పుటిట్పెరిగిన ఊరు
కండీ (kandy)కి

వచాచ్డు. పర్శాంతమైన విశార్ంతి తరావ్త భవిషయ్త కారాయ్చరణ గురించి ఆలోచించాలని తన

ఉదేద్శం. ఇంతవరకూ కిర్కెటే తన సరవ్సవ్ంగా గడిచిపోయింది. ఎపుప్డూ జీవితంలో తన సెకండ ఇనిన్ంగస్ గురించి
ఆలోచనే రాలేదు. తనతో గడిపే సమయం కోసం కొనేన్ళుల్గా వేచిచూసుత్నన్ తన కుటుంబానిన్ మనసులో పెటుట్కొనే, ఏ
నిరణ్యమైనా తీసుకోవాలని తెలుసు. అసలే రెండు వారాల కిర్తం తన రిటైరెమ్ంట సనామ్న సభలో శీర్లంక అధయ్కుష్డు
అనూహయ్ంగా తనని బిర్టనోల్ శీర్లంక హైకమీషనర పదవికి పర్తిపాదించినపప్టి నుంచీ, తన కుటుంబ సభుయ్లంతా చాలా
ఉతేత్జితులై ఉనాన్రు. “అంతరాజ్తీయ సమాజంలో తమ దేశానికి సంగా సరైన పర్తినిధి” అంటూ అధయ్కుష్డు కొనియాడటం
ఇంకా తన చెవులోల్ మారుమోగుతోంది. కిర్కెట వలల్ ఇపప్టికే కావాలిస్నంత సంపాదించాడు. పర్పంచంలో కోరుకునన్ చోట
పిలల్లిన్ చదివించగలడు. సెలవులకి భూగోళం మీద ఎకక్డైనా వాలగలడు. కాబటిట్, ఇంటోల్నివాళల్కి అందుబాటులో,
కిర్కెటేతర ఇనిన్ంగస్ ఏదైనా మొదలుపెటాట్లా? ఎలాగూ, చాలా సంపాదించేశాడు కాబటిట్, అందరు కీర్డాకారులాల్, తానూ
ఆటనుంచి రిటైర అయియ్, వేరే వాయ్పకం ఎందుకు చేపటట్కూడదు? ఇలాంటి వాయ్పకాలైతే కుదురుగా ఒకచోట ఉండి
పరయ్టనల వలల్ కుటుంబంతో కోలోప్యిన సమయానిన్ తిరిగి పొందే వీలు కూడా ఉంటుంది కదా?
కానీ, అంతగా ఆరాధించిన ఆటకి దూరమై తను సంతోషంగా ఉండగలడా? తననంటూ నిరిమ్ంచి,
అంతరాజ్తీయంగా తనకు దిగగ్జ గురిత్ంపునిచిచ్న శీర్లంక కిర్కెటిక్ కూడా తాను చేయాలిస్నవి చాలానే ఉనాన్యని
గురెత్రిగినవాడు సంగా. నినన్కూడా సరేర్ కౌంటీ కిర్కెట కల్బ (SCCC) నుంచి కాంటార్కుట్ విషయమై ఫోనుకాల వచిచ్ందని
తన మేనేజర చెపాప్డు. ఈ సీజన కాంటార్కుట్లు ముగించడానికి ఇంక నాలుగు వారాలు మాతర్మే ఉందని గురుత్ చేసాడు.
ఆటతో తన పర్యాణానిన్ ఇంకా ఆటగాడిగా, కోచ గా, లేదా వాయ్ఖాయ్తగా కొనసాగించి తననెంతో పేర్మించే కుటుంబానిన్
మరినిన్ తాయ్గాలకి గురి చేయాలిస్ందేనా? ఇలాంటి పర్శన్లనుంచి ఉపశమనం కోసం పర్శాంతత వెతుకుక్ంటూ వచాచ్డు
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చినన్పుడు పుటిట్పెరిగిన తన ఊరికి. ఎపప్టిలాగా వేసవికాలం ఐరోపాకి వెళల్కుండా ఇకక్డికి వచిచ్నందుకు తన పిలల్లకి
కొంచెం కోపంగా ఉంది. కానీ వాళల్కి తమ తాతయయ్, నానమమ్లని కలుసుకునన్ందుకు సంతోషంగానూ ఉంది. గత
వారంరోజులుగా వాళల్కి తను చదువుకునన్ సూక్లు, కాలేజీ, సేన్హితులతో తిరిగిన పర్దేశాలూ చూపిసుత్నాన్డు.
ఒకానొక ఉదయం, ఇంకా తెలల్వారక ముందే మెలకువరావడంతో, లేచి బయటికి వెళాల్లనిపించింది
సంగాకి. ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరూ నిదర లేవలేదు. కొంచెం కాఫీ కలుపుకొని, ఫాల్సుక్లోకి తీసుకుని బయటికి బయలేద్రాడు
ఊరిబయట తాగుదామని. కారు మెలిల్గా ఊరికి ఉతత్రదిశలో పరుగుపెటిట్ంది. ఇంకా సూరోయ్దయం కాకపోయినా,
వేసవికాలం అవడంతో చలల్టి వెలుగు పరుచుకొని ఉంది. డోరు గాల్సులు దించేసి, వీసుత్నన్ చిరుగాలిని ఆసావ్దించడం
మొదలు పెటాట్డు సంగా. కండీ నగరం శీర్లంకలో రాజులు అంతరించేనాటికి వారి చివరి రాజధాని. చుటూట్ పచచ్ని
కొండల మధయ్, పీఠభూమిపై ఉంటుంది కండీ. నగరానికి కొంచెం ఉతత్రంగా సారవంతమైన ‘మధయ్ కొండలు (Central
Hills)’ ఉంటాయి. అలా అలక్షయ్ం(aimless)గా తిరుగుతూ, ఒక సరసుస్ కనిపిసేత్, కారు అకక్డ ఆపి, పర్శాంతంగా
ఉనన్ ఆ దృశయ్ం చూదాద్మని దిగాడు. ఒళళ్ంతా ఒకసారి విరుచుకొని, రొముమ్లనిండా గాలి పీలుచ్కునాన్డు. రోడుడ్పకక్న,
“దునువిలా 0Km, మాతలై 16Km” అనన్ బోరుడ్ కనిపించింది. ఊరుదాటి కాసత్ ముందుకు వచిచ్న సంగతి అపుప్డు
గమనించాడు. అకక్డునన్ పర్కృతిని ఆసావ్దిసూత్ అటూఇటూ నడుసుత్నన్ సంగాకి, దివయ్ తేజసుస్తో మెరిసిపోతునన్ ఒక
మనిషి, గటుట్మీద కూరొచ్ని, చాలా దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ కనిపించాడు. 'ఈయనెవరబాబ్, చాలా వింతగా, గొపప్గా
ఉనాన్డు' అనుకుంటూ ఆశచ్రయ్పోయాడు. అయినా ఈ సమయంలో ఇకక్డేం చేసుత్నాన్డో అనుకుంటూ, దగగ్రికెళిల్
అడిగాడు, “మీరెవర”ని .
గడడ్ంకింద పెటుట్కునన్ చేయి తీసి, దీరాఘ్లోచన నుంచి బయటికొచిచ్న ఆయన, తల పైకెతిత్ ఓసారి
సంగావైపు చూసి, ఏభావం లేకుండా పకక్కి తిపుప్కునాన్డు. సమాధానం కోసం సంగా ఇంకా తననే చూసూత్ండటంతో,
ఓసారి నిటూట్రిచ్, "నేనా? నేను, దేవేందుర్ని సారథిని, ననున్ మాతలి అంటారు" అనాన్డు తనవైపు చూడకుండానే.
"ఆఁ!?" అని నివెవ్రపోయిన సంగకక్రకి ఏంచేయాలో పాలుపోలేదు. తనకి హిందూ మైథాలజీ గురించి
తెలిసింది తకుక్వే అయినా, ఆయన ఏంచెపాప్డో అరథ్మైంది, కానీ, నమామ్లనిపించలేదు, పైగా, పర్శాంతంగా ఉంటుందని
పొదుద్నేన్

ఇలా వసేత్, ‘ఈయనెవరో, ఎందుకిలా చెబుతునాన్డో?'నని విసుగొచిచ్ంది. కాసేపు మౌనంగా ఉండి,

కోలుకునాన్క, ‘అంటే ఈయనో హిందూ దేవుడనమాట!’ అనుకుంటూ మెలిల్గా అడిగాడు, కొంచెం వెటకారంగా,
"అయాయ్, అయితే, మీరు ఇకక్డ, ఇపుప్డు ఏంచేసుత్నాన్రో?" అని. సమాధానం రాకపోయే సరికి, "అయినా, తమరంత
గొపప్వారు కదా, ఎందుకో తమరు కొంచెం దిగులుగా కనిపిసుత్నాన్రు?" అనాన్డు.
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అయినా బదులు రాకపోయేసరికి, ‘ఇదేదో ఆసకిత్గా ఉందే, ఈయన నాటకాలు ఆడుతునాన్డో, లేక
నిజంగానే అంతటివాడో తెలుసుకోవాలి’ అనుకుంటూ, కాఫీ సంగతి గురొత్చిచ్, కారులో ఉనన్ ఫాల్సుక్ తీసుకొదాద్మని
ఆయనకి చెపప్కుండానే కారు దగగ్రికొచాచ్డు. తీరా వచాచ్క గురొత్చిచ్ంది, తనకొకక్డికే మగుగ్ తెచుకునాన్డని. ‘ఆఁ!,
దేవతలు కాఫీ తాగరులే’ అని తనకితానే వెటకారంగా సమాధానం చెపుప్కునాన్డు. పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ మగుగ్లో
పోసుకొని వచిచ్, "ఇంక చెపప్ండి మీ కథ!" అని ఎదురుగా కూచునాన్డు. అంతలోనే, “నా దగగ్ర ఒకే మగుగ్ ఉంది,
అందుకనే మీకు కాఫీ ఇవవ్లేక పోతునాన్ను” అని కూడా చెపాప్డు. ఈలోపు తన మొబైల ఫోను తీసి, అంతరాజ్లంలో
ఈయన గురించి వెదుకుతునాన్డు.
అపుప్డపుప్డూ తనని ఓరకంట కనిపెడుతూ, మొబైల ఫోను చూసుకుంటూ, మధయ్ మధయ్లో కాఫీ
తాగుతునన్ సంగాతో, కాసేపయాయ్క ఆ దివయ్ పురుషుడు మెలిల్గా మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్డు, "చేసుత్నన్ పనిలో
సంతృపిత్, అదే, జాబ శాటిసాఫ్క్షన అంటారే మీరు, అది ఉండటేల్దయాయ్ నాకు" అని.
అయన మాటల కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ సంగా, మొబైల సీర్క్నులోనుంచి తల పైకెతిత్, "ఒకక్ నిముషం,
ఏమనాన్రూ? సాకాష్తూత్ దేవతలందరికి బాసు అయిన దేవేందుర్ని రథసారథి అయియ్ఉండి, కేవలం గొపప్వాళుల్ మాతర్మే
ఉండే సవ్రగ్ంలో ఉండీ ఇలా మాటాల్డుతునాన్రే? హమ్, ఆసకిత్కరంగా ఉందే!" అని ఆశచ్రయ్పోయాడు సంగకక్ర.
"అబేబ్, అంత అమరావతిలోనూ నేను సాధించిన గొపప్ కారాయ్లు అంటూ పెదద్గా ఏం లేవయాయ్"
నిటూట్రాచ్డు ఆయన.
"అవునా, సామానయ్ంగా మీ ఉదోయ్గ బాధయ్తలెలా ఉంటాయి?" పర్శించాడు సంగా.
"ఇందాక చెపిప్నటుల్, నేను ఇందుర్ని రథ సారథిని, అంటే డైరవరుని. ఆయన యుదాధ్లోల్ పాలొగ్నన్పుప్డు తన
రథానిన్ చాకచకయ్ంతో, సమయసూఫ్రిత్తో శతుర్వుల మధయ్లో నడిపించి విజయానికి దోహదపడతాను"
"మరింకేం, దేవతలకే రాజు కాబటిట్, లోకాలకలాయ్ణం కోసం గొపప్ గొపప్ యుదాధ్లు చేసే ఉంటారుగా
మీరిదద్రూ కలిసి?", ఆయనిన్ అనుమానించి అడుగుతునన్టుల్లేదు, అరథ్ం చేసుకుందామనే అడిగినటుల్ ఉంది.
"ఎకక్డా? సవ్రగ్ం మీదకి దండెతేత్ది ముఖయ్ంగా రాక్షసులు. అందులోనూ, తపసుస్ చేసి, గొపప్ గొపప్ వరాలు
పొందిన వాళుల్ మాతర్మే యుదాధ్నికి వసాత్రు. ఆ వరాల సంగతి తెలిసి, వాళల్ని ఎలాగూ గెలవలేం అని, ఇందుర్డు
ముందుగానే లొంగిపోయి, అపస్రసలతో రిసెపష్న ఏరాప్టు చేసాత్డు. అందరం అవమానాల పాలవుతాము. ఒకవేళ చినన్
చినన్ రాక్షసులు వచాచ్రంటే, అపుప్డు యుదధ్ం ఉంటుంది, కానీ, సులభంగా అయిపోతుంది, సవాలు ఉండదు."
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"ఓహో! అదనన్మాట మీ సమసయ్! ఇదేదో మా మీదునన్ విమరశ్లాగా ఉందే. ననున్, నా మితుర్డు
జయవరధ్నను ఆ మధయ్ flat track bullies అని, Minnow Bashers అని అనాన్రులెండి. అది పకక్న పెడదాం,
ఆలెకక్న, మీ కెరీరోల్ గొపప్గా చెపుప్కునే యుదాధ్లే లేవా?"
"ఎందుకు లేవు, అలాంటి జాఞ్పకాలు కొనైన్నా ఉనాన్యి కాబటేట్, అపుప్డపుప్డు వాటిని నెమరు వేసుకొని
తృపిత్పడుతూ ఉంటా. ఇపుప్డుకూడా, ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్ననుకునాన్వ, అందుకే! చాలా కాలం కిర్తం ఇకక్డ
చోటుచేసుకునన్ అలాంటి ఒక గొపప్ జాఞ్పకానిన్ తలచుకుందామని వచాచ్."
"అవునా, ఇకక్డా? ఇంకా ఆసకిత్కరంగా ఉంది, చెపప్ండి, నేను కూడా వింటాను" అంటూ తన మగుగ్ మళీల్
నింపుకునాన్డు సంగా.
"నా కెరీరోల్ నేను పాలొగ్నన్ ఒకానొక గొపప్ సమరం, రామ రావణ యుదధ్ం. ఏరకంగా చూసుకునాన్, అదొక
గొపప్ చారితార్తమ్క సమరం. ఆ యుదధ్ంలో సుసంపనన్ రాక్షస సైనయ్ంతో రావణుడు ఒక పకక్, పరమ సామానయ్
వానరసేనతో ధరమ్మూరిత్ రాముడు ఇంకో పకక్ పోరాడుతునాన్రు. రాముడి తండిర్ దశరథుడు, అనగా, పది రథములు
కలవాడు అని అరథ్ం. అంతటి చకర్వరిత్ కుమారుడే అయినా కానీ, వనవాసంలో ఉనన్కారణంగా, ఒక సాధారణ
సైనికుడిలాగా, యుదధ్ం చేయడానికి ఒకక్ రథం కూడలేక, పోరాడిన అనిన్ రోజులూ నేల మీదనించి, లేకపోతే
హనుమంతుడి భుజాలమీద నుంచి బాణాలు వేశాడు.
ఒకక్ చివరి రోజు మాతర్ం, మహా ఘటాట్నికి సహకరిసూత్ దేవేందుర్డు సారథితో సహా తన రథానిన్
రామునికి ఇచిచ్ యుదధ్ం చేయమనాన్డు. అలా నాకు కూడా ఆ యుదధ్ంలో ఒకక్ రోజు పాలొగ్నే అవకాశం వచిచ్ంది.
కళాల్రా రాముని యుదధ్ పర్తిభ సందరిశ్ంచే భాగయ్ం, ఆయనకి సారథయ్ం వహించే భాగయ్ం కూడా కలిగింది. రాముడు
అరివీర భయంకరుడు, ఎంతటి దయామూరోత్, అంతటి కదన కుశలుడు. వందలమంది భయంకర రాక్షసులని క్షణాలోల్
తన బాణాలతో ఇటేట్ పడగొటట్ గలడు. యుదధ్ంలో రాముని బాణాలని ఆ తరావ్త కాలంలో శీర్ కృషణ్ దేవరాయలు అనే కవి
ఆముకత్మాలయ్ద అనే కావయ్ంలో ఇలా వరిణ్ంచాడు.
సయ్ందనసిథ్త బిడౌజః క్షతత్ృ జాడయ్కృత ఝంఝామరుత గరుత ఝాతక్ృతములు
కర్వాయ్శిరాట గాతర్ కనదసృక గాహన సుఫ్టశలయ్ హవయ్భుక ఛూతక్ృతములు,
యోధవరిమ్త హృతుప్టోతార్క్ంత నిజపాత సాలాశమ్కృత ముహు షాఠ్తక్ృతములు
పతితోగర్రక్షః కబంధ భారభృశారిత్ భుగన్భోగ ఫణీంధర్ పూతక్ృతములు
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దాని భావం ఏంటంటే, ‘ఇందుర్డు బహుకరించిన రథంలోనుండి శీర్రాముడు బాణాలు విసురుతుంటే, అవి
మహావేగంగా వెళూత్, అంతేవేగంతో వెనుకకి కొతత్ గాలులని సృషిట్సూత్ 'ఝాత' 'ఝాత' మని సారథి అయిన మాతలి
పకక్నుంచి పోతూ అతడికి ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగిసుత్నాన్యి. రాక్షసుల శరీరాలలో దిగి, వాళల్ రకత్ంలో మునిగి, బాణాల
కొలుకులలోని వేడిమి 'ఛూత' మని వేడి వసుత్వును నీళల్లో ముంచినపుడు వచేచ్ శబద్ం చేసుత్నాన్యి. ఆయన విసిరిన
బాణాలు మహాయోధుల హృదయాలని చీలుసూత్ వెనుక నుండి బయటకి వచిచ్ అకక్డి చెటుల్, రాళల్ని తాకగా 'ఠాత' మని
ధవ్ని పుడుతునన్ది. రాక్షసుల తలలు తెగి పడుతుండగా కొనిన్ క్షణాల తరువాత నేల మీద కుపప్కూలుతునన్ వారి
మొండాల బరువుని భరించలేక భూమిని మోసుత్నన్ ఆదిశేషువు వేయి ముఖాలనుండి ఉసుస్రుగా 'ఫూత' మనే శబద్ం
వసుత్నన్ది. ఒకేసారి, 5, 10, 20గా ఒకదాని వెంబడి మరొకటి వసుత్నన్ బాణ పరంపర, యుదధ్రంగంలో అలసిపోయిన
దేవేందుర్ని గురార్లకి రేకుల shed లాగా నీడనిసుత్నాన్యి.’
తానూ సవ్యంగా ఒక రాజు కాబటిట్, కృషణ్దేవరాయలు అంత బాగా వరిణ్ంచగలిగాడు ఆ బాణాలిన్.
అంతటి భయంకరంగా సాగింది ఆ యుదధ్ం. నేను పర్తయ్క్షంగా పాలొగ్నన్ది ఒకక్రోజే అయినా, రావణ సంహారానిన్
అపేకిష్ంచిన వారము అవడం వలల్, అమరలోకం మొతత్ం విను వీధులనుంచి రాముని వీరవినాయ్సం, సమరోతాస్హం
కనున్ల పండుగలా తిలకించి పులకించాం. ఆ తరావ్త నేను అటువంటి యుదధ్వినాయ్సంలో పాలొగ్నలేదు" అని గరవ్ంతో
కనులు మెరుసుత్ండగా ముగించి సంగావైపు తిరిగి చూసాడు ఆయన.
"ఆహా! అదుభ్తం!, రామాయణం సూథ్లంగా కథ తెలుసు కానీ, ఇంత కూలంకుషంగా నాకు తెలీదు.
వింటునన్ నాకే ఇలా ఉందంటే, పర్తయ్క్షంగా పాలొగ్నన్ మీకెలా ఉంటుందో ఉహించుకోగలను" అంటూ ఆరాధనగా
చూశాడు సంగా ఆయనవైపు.
"అవును, ఎపప్టికీ చెరిగిపోనిది ఆ సమర జాఞ్పకం” అని తృపిత్గా అనుకునాన్డాయన.
"ఆ! ఇపుప్డు అరథ్మైంది, మీరీ దునువిలా సరసుస్ దగగ్ర ఎందుకు కూరుచ్నాన్రో. కథలు కూడా ఉనాన్యి
ఆ యుదాధ్నిన్ ఈ సరసుస్ని కలుపుతూ. సింహళ భాషలో, ‘దును’ అంటే బాణం అని, ‘విలా’ అంటే సరసుస్ అని అరథ్ం"
అంటూ తను చినన్పుప్డు వినన్ సంగతి గురుత్ చేసుకునాన్డు సంగా.
"అవును, రావణుణిణ్ సంహరించడానికి ఇకక్డే రాముడు చివరిగా బర్హామ్సత్ర పర్యోగం చేసింది. అందుకే
ఇకక్డికొచిచ్ అవనీన్ గురుత్ తెచుకుంటునాన్, మళీల్ వీలైనంత తొందరోల్ అలాంటి ఒక గొపప్ కారయ్ంలో భాగంకావాలని ఆ
రామచందుర్ణిన్ కోరుకుందామని వచాచ్!" అని నిటూట్రాచ్డు మాతలి, తిరుగు పర్యాణానికి సిదధ్మవుతూ.
"అరథ్మైంది. గుడ లక!" అని చెబుతూ వినయంగా ఆయనకి తన రెండు చేతులతో షేక హాయ్ండ ఇచిచ్
వీడోక్లు పలికాడు సంగా. చిరునవువ్ నవువ్తూ అంతరాధ్న మయాయ్డు ఆయన. ఇంకా ఆ సెప్ల నుంచి బయటపడని
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కండ్ ఇనిన్ంగ్

మోపూరి కె రెడిడ్

సంగా, "అవును, ఒకదాని తరావ్త ఒకటి గొపప్ కారాయ్లు సాధించుకుంటూ పోవాలనే కదా కారయ్సాధకులు కోరుకునేది"
అనుకుంటూ తనకి కాసత్ సప్షట్త వచిచ్నందుకు సంతోషించాడు. ఫాల్సుక్, మగుగ్ సరుద్కుని కుటుంబంతో మాటాల్డాలని
ఇంటివైపు పయనమయాయ్డు.
మరుసటి రోజు విలేఖరుల సమావేశంలో, తన కిర్కెట కమిటెమ్ంటస్ కారణంగా అధయ్కుష్ని పర్తిపాదనని
సునిన్తంగా తిరసక్రించానని, కానీ ఆయన కోరిక మేరకు శీర్లంక మాదకదర్వయ్ నిరూమ్లన కారయ్కర్మానికి రాయబారిగా
వయ్వహరిసాత్నని పర్కటించాడు. అలాగే, తాను అపుప్డే కిర్కెట నుండి దూరం కాలేదనీ, రానునన్ సీజన లో సరేర్ కౌంటీ
తరపున ఆడనునన్టుల్ కూడా పర్కటించాడు.
***
.
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