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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

'వారోం మీంటేజ్ఎట' ( ఆయన ఎందుకు గంభీరంగా ఉనాన్డు?) అని లోగొంతుకతో అడిగాడు అంబార్స. 
'ఇన హ దఖత్ వర్జోంక' (ఆలోచనలలో మునిగిపోయాడు) అని సమాధానమిచాచ్డు దామోదరశరమ్. మళీళ్ తనే అనాన్డు 
'నీట సీరియస' (తీవర్మైన గంభీరత ఏమీ కాదు) అతిథితో, దామోదరశరమ్తో పొడిపొడిగా మాటాల్డుతునన్ కృషణ్రాయల 
మనసు అకక్నన్ మాదనన్ల విషాదగాథ చుటూట్ పదే పదే తిరుగుతునన్ది. 

పనెన్ండు సంవతస్రాల కాలంలో కేవలం ఒక సామానయ్ గుమాసాత్ల సాథ్యినుండి గోలొక్ండ సామార్జయ్ 
సైనాయ్ధికారిగా, పర్థానమంతిర్గా కెరటాలలాగా ఉవెవ్తుత్న ఎగిశారు. తానీషా తరువాత తానీషాలుగా వెలిగారు. తమ 
నిషక్ళంకమైన పర్భుభకిత్తో, మేథసుస్తో తానీషాకు అతయ్ంత ఆపుత్లుగా మెలిగారు. 
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తమ మంతార్ంగంతో, రాజనీతి చతురతతో ఢిలీల్ పాదుషాకు అందని పండుగా గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ 
మలిచారు. నొపిప్ంచక, నొచుచ్కోక, కాలుదువవ్క, కాళుళ్ పటుట్కోకుండా సమయానుకూలంగా సంధి, సంపర్దింపులతో 
గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ కాపాడారు.     

జనానాకు కూడా చెపప్ని రహసాయ్లను వారితో పంచుకునాన్డు తానీషా. బహుశా అదే తానీషా అంతఃపుర 
సాహిబాలకు కంటగింపు అయియ్ంది. దానికి తానీషాకు వెనున్పోటు పొడిచేవారి మంతార్ంగం తోడయియ్ంది. 

అసూయాపరుల కుటర్ జతపడింది. ఏ గోలొక్ండ రాజవీధులలో బంగారు పలల్కీలో ఊరేగారో అకక్డే 
పలల్కీనుండి కిర్ందికి లాగి వారి తలలు నరికేశారు. వారి మొండాలు గోలొక్ండ కోట గోడలకు వేర్లాల్డాయి.వారి తలలతో 
ఔరంగజేబ మదపుటేనుగులు బంతులాడుకునాన్యి. అలా వినోదించి, చివరికి వారి తలలను తన ఏనుగులతో తొకిక్ంచి 
తన కసి తీరుచ్కునాన్డు ఔరంగజేబు. 

 
సరిగాగ్ పది సంవతస్రాల కిర్తం అపర హనుమావతారుడు సమరథ్ రాముడు తనను కరుణించడానికి తన 

ఇంటికి వచిచ్నపప్టి సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది కృషణ్రాయలకు. అకక్నన్ మాదనన్లు సమరథ్ రాముడిని 
దరిశ్ంచుకోవడంకోసం ముకిత్వరం వచాచ్రు. తిరిగివెళేళ్పుప్డు జరిగిన సంభాషణ పదే పదే చెవులలో మారుమోర్గుతునన్ది 
కృషణ్రాయలకు. 

 
************************ 

 
'పాలితులకు మత, వరణ్ విచక్షణ ఉండవచుచ్నేమో గానీ, పాలకులకు ఉండకూడదు మాధోబా! 

అధికారములో ఉనన్వాడు అందరినీ సమానంగా ఆదరించాలి. అపుప్డే అందరి ఆమోదానీన్ పొందుతాడు. గోలొక్ండ 
సామార్జయ్ంలో మొదటినుండీ సేవజేసుత్నన్వారిని దూరంచేయకండి. ఆశిర్త పక్షపాతానిన్ చూపకండి.  

ఉనన్తసాథ్నంలో ఉనన్వారు చేసే మంచీ చెడూ రెండూ వందలరెటుల్గా కనిపిసాత్యి'  
'సహజశతుర్వుల చినిన్ దోషాలకు పెదద్ శిక్షలు వేయకండి. వారు పరివరత్న చెంది మృదువుగా మెలగడానికి 

అవకాశానిన్ ఇవవ్ండి. సనిన్హితుల దోషాలను విసమ్రించకండి. అవకాశము వచేచ్వరకే నా అనన్వారు. అవకాశము 
దొరికితే ఎవరూ నీవారు కారు, నినున్ ఉపేకిష్ంచరు! బలమైన శతృవులను అడుడ్కోవడానికి భుజబలం, అధికారబలం 
మాతర్మే సరిపోవు, బుదిధ్బలం, నేరుప్ కావాలి' మరొకక్మారు గంభీరంగా హితవు పలికాడు సమరథ్రాముడు! 
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' శతుర్వులు ఎంతటి బలవంతులైనా కావచుచ్గాక. అందరూ ఏకమై రావచుచ్గాక. మా తలలు తెగిపడినా 

సరే, మీ దాసులు..' అని అకక్నన్ పలుకుతుండగనే దావ్రముబయట ఎవరో పెదద్గా తుమిమ్న ధవ్ని వినబడింది.  
' జయ జయ రఘువీర సమరాథ్!' అని పెదద్గా సమ్రించాడు సమరథ్ రాముడు.  
' ... మీ దాసులు భయపడరు, మీ కారయ్రంగమునుండి వెనుదిరుగరు' తన పలుకులను కొనసాగించాడు 

అకక్నన్. 
మౌనం వహించి ఏదో ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు సమరథ్రాముడు. ఆయన భుర్కుటి ముడిపడింది. 

ఎలల్పుడూ చిరునవువ్లు చిందే ఆయన ముఖం ఎందుకో కలవరపాటునుసూచించింది.  
                                  *********************** 
 
కలవరపాటుతో దశాబద్ కాలపు జాఞ్పకాలనుండి పర్సుత్తానికి వచాచ్డు కృషణ్రాయలు. బాధగా తల 

ఊపుతూ నిటూట్రాచ్డు. ఆనాడే సమరథ్ రాముడు అకక్నన్ మాదనన్ల భవిషయ్తుత్ను దరిశ్ంచాడు అనిపించింది 
కృషణ్రాయలకు. ఆయన కారణజనుమ్డు. భూత, భవిషయ్, వరత్మానాలను సమగర్ంగా తెలుసుకునన్ కాలజాఞ్ని. ఎనెన్నిన్ 
జనమ్ల రహసాయ్లను, వేల సంవతస్రాల చరితర్ను, జనమ్జనమ్ల బంధాల గాథలను భవానీదీవ్పం వేదికకగా తనకు దరిశ్ంప 
చేసింది గురుత్కొచిచ్ ఒళుళ్ పులకరించింది కృషణ్రాయలకు. 

ఒకక్సారిగా హృదయం తేలిక పడినటుట్ అనిపించింది సమరథ్ రాముడిని గురుత్ చేసుకోవడంతో. 
'మనిన్ంచండి! మిమమ్లిన్ కూరోచ్బెటిట్ నేనేదో ఆలోచనలలో మునిగిపోయాను' అనాన్డు అంబార్స వైపు 

నొచుచ్కునన్టుల్గా చూసూత్. ఆ మాటలను పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోనపప్టికీ భావానిన్ అరథ్ం చేసుకునాన్డు అతడు. తేలికగా 
నవేవ్సూత్ 'గీన పోర్బీల్ం' అనాన్డు.   

'మీరు మాట తపాప్రు. సకుటుంబంగా మా అమమ్వారిని దరిశ్ంచుకుంటామనాన్రు. ఒకక్రే వచాచ్రు' 
అనాన్డు కృషణ్రాయలు నేరారోపణ చేసుత్నన్టుల్గా అంబార్స వైపు చూసూత్. ' జె హోపట్ జె బెలోఫట్ నీట 

నాగేకొమేన' అంటూ అనువదించి ఆ మాటలను చెపాప్డు దామోదరశరమ్.  
పెదద్గా నవువ్తూ 'నీ..నీ..హారె మాయిసైత్ట ఈజ ఒండర వే' అనాన్డు సంజాయిషీ యిసుత్నన్టుల్గా 

నవువ్తూ.  
'మాట తపప్లేదు. అమమ్గారు వెనుక వసుత్నాన్రు అంటునాన్రు' అని మళీళ్ విడమరిచి చెపాప్డు 

దామోదరశరమ్. 
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ఆరోజునుండి శరనన్వరాతుర్లు పార్రంభం. వారం రోజుల కిర్తంనుండే ముకిత్వరంలో సందడి 
మొదలైంది.కృషణ్రాయల ఆధవ్రయ్ంలో ముకిత్వరంలో జరిగే దురాగ్నవరాతుర్ల తిరునాళుళ్ గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలో 
పేరుపొందిన ఉతస్వాలలో పర్ముఖమైనవి. దూర దూర పార్ంతాలనుండి వరత్కులు, భకుత్లు పోటెతుత్తారు. 

మునేన్టిలో మునకలేసి, ఆ వొడుడ్న సథ్ంభాదిర్ నరసింహుడిని దరిశ్ంచుకుని, ఈ వొడుడ్న ముకిత్వరం 
అమమ్వారి పందిరిలో అమమ్ను సేవించుకుని ఇక తిరునాళళ్ సంబరాలలో మునకలేసాత్రు వేలాది జానపదులు. 

మునేన్టికి రెండుపకక్లా వందల సంఖయ్లో అంగళుల్ కొలువుతీరుతాయి. రతాన్ల అంగళుల్ మొదలుకొని 
రాతి పనిముటల్దాకా దొరకని వసుత్వు అంటూ ఉండదు. పాము కుబుసంలా మెరిసే పలచ్ని పటుట్ వసాత్ర్లనుండి 
పాములనాడించే వాళళ్ నాగాసవ్రాల దాకా పలెల్ జనాలను నోళుళ్ వెళళ్బెటిట్ చూసేలా వుంటాయి. వినోదాలు, వింతలు, 
సరసాలు, సాముగరిడీలు ఆ పదిరోజులపాటు పర్తి రోజూ పండగే.  

గత కొనిన్ సంవతస్రాలుగా నాగులవంచ డచిచ్వారి అంగడి కూడా ఉంటునన్ది తిరునాళళ్లో. నాగులవంచ 
నేతగాళళ్ నీలి అదద్కం వసాత్ర్లు నిముషాలలో గుటట్లు గుటట్లు అముమ్డు పోతుంటాయి. నాగులవంచ డచిచ్వారి పర్తినిధిగా 
మొదటిసారి కృషణ్రాయల వదద్కు వచాచ్డు అంబార్స. తిరునాళళ్లో అంగడి పెటుట్కోవడం కోసం అనుమతిని అడగడానికి 
దామోదరశరమ్ను  వెంటబెటుట్కొచాచ్డు. ఆనాటినుండి కృషణ్రాయల కుటుంబంతో సానిన్హితయ్ం పెరిగింది అతడి 
కుటుంబానికి.  

అంబార్స దంపతులకు ఒకక్డే కొడుకు. ఆ బుడతడి పేరు ఇరిమ్న. పదమూడేళళ్ వయసుంటుంది వాడికి. 
వాడు సారధ్క నామధేయుడు. ఇరిమ్న అంటే డచిచ్వారి దేవుళల్లో యుదాధ్నికి, శౌరాయ్నికి, పరాకర్మానికి పర్తీక అని చెపాప్డు 
అంబార్స ఒకసారి. డచిచ్వారి యుదధ్కీర్డ 'మువై'లో ఆరితేరినవాడు ఆ పిలాల్డు. 

గత రెండు సంవతస్రాలుగా ముకిత్వరం అమమ్వారి తిరునాళళ్లోల్ కుసీత్ పోటీలలో పర్థమ బహుమతిగా 
దురాగ్దేవి వెండి పర్తిమను కైవసం చేసుకుంటునాన్డు వాడు.  

రెండు పిడికిళుళ్, రెండు మోచేతులు, రెండు మోకాళుళ్, రెండు మీగాళుళ్ అనే ఎనిమిది అంగాలతో శతుర్వు 
మీద దాడి చేయడం, శతుర్వుల దాడినుండి రకిష్ంచుకోవడం అనే యుదధ్ విదయ్ 'మువై'. గత సంవతస్రం బరిసెలు ధరించిన 
ముగుగ్రు ఎనుబోతులాల్ంటి వాళళ్ను గోదాలో పరుగులు పెటిట్ంచి లొంగదీసి వందలాది పర్జల జేజేలు పొందాడు వాడు. 
బరిసె లాంటి గటిట్ ఆయుధం చేతిలో వుంటే పదిమంది పోటు మగాళళ్ను పొరిల్ంచి కొటట్గలడు. ముకిత్వరం తిరునాళల్కు 
పర్తెయ్క ఆకరష్ణ అయినాడు ఇరిమ్న. 

పటుట్ పరదాల మాటున వెండి పటీట్లు పలకరింపుగా మోగాయి. పండువెనెన్ల లాంటి నవువ్ చిముమ్తూ  
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దానిమమ్ గింజలలాంటి పళుళ్ తళుకుక్న మెరిశాయి. నిండు పునన్మి చందుర్డిలాంటి ముదుద్ల ముఖం 
ఒకటి పరదాను తొలిగించి కనిపించింది. చెవులకునన్ లోలకులు ఊగేలా తల తిపుప్తూ 'కావ్ం హాయ నీ..' 

(తను రాలేదా)  అని డచిచ్లో కొంటెగా పర్శిన్ంచింది పదేళళ్ పసిడికూన. ఆ బంగారానికి తలిల్దండుర్లు 
పెటిట్న పేరు లలిత. ఆ పేరు చినన్గుందని 'లలితా పరాభటాట్రికా మహా తిర్పుర సుందరి' అని తన పేరు మారుచ్కుంది. ఆ 
బంగారుతలిల్ కృషణ్రాయల గారాల కూతురు.  

పదేళళ్కిర్తం సమరథ్రాముడు గోలొక్ండ సామార్జయ్ పరయ్టన ముగించుకుని వెళుతూ కృషణ్రాయల 
దంపతులను ఆశీరవ్దించాడు. 'మీకు వంశోదాద్రకురాలిగా సాకాష్తూత్ అమమ్వారే పుడుతుంది' అనాన్డు చిరునవువ్తో. 
'లలిత' అని పేరు పెటుట్కోండి అనికూడా ఆయనే అనుగర్హించాడు. కృషణ్రాయలకు కొదిద్గా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. మహా 
రామభకుత్డు, హనుమ ఉపాసకుడు ఐన సమరుథ్డు 'సీత' అని పేరు పెటుట్కోమమ్ంటాడు అనుకునాన్డు తన మనసులో. 
చిలిపిగా నవువ్తూ 'సీత అంటే లలితయే కృషోణ్బా! జగజజ్నని అవతారాలలో సీతమమ్ కూడా ఒకతి' అనాన్డు. 

ఏదైనా సరే, ఒకక్సారి వినాన్, చూసినా యిటేట్ పటేట్సుకునే ఆ చినన్దానికి ఇరిమ్న పార్ణ సేన్హితుడైనాడు. 
డచిచ్ భాష వాడినుంచి పటుట్కుంటునన్ది, వాడికి తెలుగు ముటట్చెబుతునన్ది లలిత. 

చిరునవువ్తో లేచి నిలుచుని 'ఇక గోర్టే యు కేల్నె పిర్నస్' (మీకు నమసుస్లు యువరాణీ) అని చిలిపిగా 
గౌరవ వందనం చేశాడు అంబార్స. శిలప్ంలా రెండుచేతులూ జోడించి, తండిర్ ఒడిలో చేరి చిరునవువ్లు చిందించింది 
చినాన్రి లలిత. గుఱఱ్పు డెకక్ల చపుప్డు, సనన్ని సకిలింతలు వినిపించాయి. నగిషీలు చెకిక్న మెరిసిపోతునన్ గుఱఱ్పు బగీగ్  
ఒకటి వచిచ్ ఆగింది పర్హరీ దావ్రం వదద్. ఆగీ ఆగకముందే చెంగున బయటకు దూకాడు బంగారు కడీడ్లాంటి బాలకుడు. 
'ఇరిమ్న! వీస ఊపేల్టేండ..వీస ఊచిజట్' అని జాగర్తత్లు చెబుతూ నెమమ్దిగా గుఱఱ్పు బగీగ్ దిగింది తేనెలో ముంచిన 
పాలమీగడ లాంటి అందాల రాశి. ఆమె పేరు  'లేడీ హాలె'. ఆమె అంబార్స భారయ్, ఇరిమ్న తలిల్.  

 
                                                   (కొ(కొనసాగింపు వనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో...సంచికలో...))  
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