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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

బిహూటినెయ్న' (పర్ణామములు) అని వినయంగా కృషణ్రాయల పాదాలకు నమసక్రించాడు ఇరిమ్న. భాష 
పూరిత్గా అరథ్ం కాకునాన్ చినన్ చినన్ మాటలు, పలకరింపులు అరథ్ం చేసుకుంటునాన్డు కృషణ్రాయలు. 'చిరంజీవ' అంటూ 
పేర్మగా భుజాలు పటుట్కుని లేవదీశాడు.  

'హాలొల్ బూర్డేర ! హూ హాహెట మెటేయ్' (సోదరా! ఎలా ఉనాన్రు) అంటూ చిరునవువ్తో రెండుచేతులూ 
జోడించింది 'లేడీ హాలె'. కుశలమే అనన్టుల్ చిరునవువ్తో తలపంకించి పర్తి నమసాక్రం చేశాడు కృషణ్రాయలు. 
కూరొచ్మమ్నన్టుల్ ఆసనానిన్ చూపించాడు. 'బెడంకట్' అని ధనయ్వాదం తెలుపుతూ భరత్ పర్కక్నునన్ ఆసనంపై కూరుచ్నన్దామె.  
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'హూ హా హెట కైల్నే పిర్నస్స' (తమరెలా ఉనాన్రు యువరాణీ) అంటూ కృషణ్రాయల ముదుద్లపటిట్కి  

నాటకీయంగా వంగి అభివాదం చేశాడు ఇరిమ్న. 'హేలుకిక్గ వాషేట్ నుహ వాషేట్న (సంతోషంగా అతిథులకోసం 
ఎదురుచూసుత్నాన్ము) అంటూ అంతే నాటకీయంగా వంగి నమసక్రించింది చినాన్రి లలిత. పెదద్ల నవువ్లకు జత 
కలిపారు పిలల్లిదద్రూ. 

 
పరిచారికలు పటుట్ పరదాలు పకక్కు తొలిగిసుత్ండగా బయటకు వచిచ్ంది కృషణ్రాయల అరాధ్ంగి. 

తనపాదాలకు నమసక్రించిన 'ఇరిమ్న'ని లేవనెతిత్ంది ఆశీసుస్లు అందిసూత్. అంబార్స దంపతులకు నమసక్రించి తనకోసం 
సిదధ్ం చేసిన ఆసనంలో కూరుచ్నన్ది. పరిచారికలకు పండుల్ పానీయాలు తెమమ్ని పురమాయిసుత్ండగా పర్హరీ దగగ్ర రేగిన 
చినన్ కలకలం అందరి దృషిట్నీ ఆకటుట్కుంది. ఆ అరుపులు సప్షట్ంగా వినబడగానే ఇరిమ్న, లలితల ముఖాలలో 
చిరునవువ్లు పూచాయి.  

 
ఆ తరువాత అకక్డి వారందరూ కనిపించిన దృశాయ్నిన్ నోళుళ్ తెరుచుకుని కనులు వెళళ్బెటుట్కుని చూశారు 

ముందు. మైమరచి బిగగ్రగా నవువ్తూ చూడసాగారు ఆ తరువాత. ముకిత్వరం గార్మ వడల్బతుత్డు నాగాచారి కొడుకు 
నాగాంజనేయాచారి విచితర్మైన అరుపులతో మధయ్ మధయ్ పెదద్గా నవువ్తూ పార్ంగణంలోకి దూసుకొచాచ్డు. అతడి వెనుకే 
పెదద్ కఱఱ్తో తండిర్ నాగాచారి పరుగులు తీసూత్ వచాచ్డు.  

 
'ఆగు ఆగు' అని అరుసూత్ కొడుకును మాటలతో ఆపడానికి శతవిధాలా పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు నాగాచారి. 

మధయ్ మధయ్ చేతిలో కఱఱ్ను యథాశకిత్ ఉపయోగించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. పకక్కూ ముందుకూ దూకుతూ తండిర్ కరర్ 
దెబబ్లను తపిప్ంచుకుంటూ, బతిమిలాడుకుంటూ ముపుప్ తిపప్లు పెడుతునాన్డు కొడుకు. వగరుసూత్ ఆగిపోయాడు 
నాగాచారి. చేతి కరర్ను చంకలో ఇరికించుకుని అంతెతుత్ వసారాలో గదెద్ మీద కూరుచ్ని నవువ్తూ చూసుత్నన్ కృషణ్ 
రాయలకు నమసక్రించాడు. నడుముకు చేతులు ఆనించి ఆయాస పడుతూ తనూ పేర్క్షకుడిలా కొడుకు చేషట్లను 
చూసుత్ండిపోయాడు.    

 
'ఆగు' అంటూ తనను పటుట్కోడానికి ముందుకొచిచ్న కృషణ్రాయల అంగరక్షకుల మధయ్నుండి ఉడతలా 

దూకి తపిప్ంచుకునాన్డు నాగాచారి కొడుకు. వాళుళ్ కోపంతో, రోషంతో వెంటబడటంతో ఆగకుండా ముందుకు 
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పరుగెతాత్డు. నిలువెతుత్నునన్ వెదురు కంచెను గురర్ంలా ఎగిరి దూకాడు. వాడిని గమనించి విసురుగా కదిలి అడుడ్ వచిచ్న 
కృషణ్రాయల గురర్ం కాళళ్ సందునుండి పిలిల్లా క్షణంలో దూరి పోయాడు. రెటిట్ంచిన కోపంతో, అవమానం జరిగినటుల్, 
కసిగా వెంబడించారు కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు.    

 
పదేళళ్కిర్తం సమరథ్ రాముడి విశార్ంతికోసం వేయించిన పరణ్శాల చుటూట్ పరుగులు పెటాట్డు నాగాచారి 

కొడుకు. అశవ్శాలలో, గోశాలలో సత్ంభాలాట ఆడుతూ చికిక్నటేట్ చికిక్ మెలికలు తిరుగుతూ తపిప్ంచుకునాన్డు. రివువ్న 
మామిడి  తోటలోకి పరుగెతాత్డు. విశాలమైన వటవృక్షంలా పెరిగిన వింత మామిడి చెటుట్ కిర్ంద ఇపుప్డొక రామ 
మందిరం ఉనన్ది. ఇపుప్డుఆ మందిరం ఉనన్చోటనే పదేళళ్ కిర్తం పడగను గొడుగులా పటిట్ సమరథ్రాముడిని  
సేవించుకునన్ది భయంకరమైన నలల్తార్చు ఒకటి.  

 
ఎనోన్ ఏళుల్గా ఆ వింత మామిడి చెటుట్ కింద పెదద్ పుటట్లో అది నివాసం ఉండడం కృషణ్రాయలకు, 

ముకిత్వరం గార్మసుత్లకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కృషణ్రాయల దంపతులు, భదార్చల రామదాసు, మహలులో 
పనివాళుళ్, అంగరక్షకులు, గార్మ పర్జలు, అందరూ చూసుత్ండగా కొనిన్ ఘడియలపాటు తలమీద మూరెడు ఎతుత్న 
మూడడుగుల వెడలుప్న పడగను గొడుగులా పటిట్ సమరథ్ రాముడిని సేవించింది ఆ కృషణ్సరప్ం.  

 
'అమామ్! యిక ఎకక్డికైనా వెళిల్ విశార్ంతి తీసుకో! సావ్మికి నీ సేవ యిక చాలు' అనాన్డు సమరథ్రాముడు 

మందర్ సవ్రంతో. ఆ పలుకులు పూరిత్ అయీయ్ కాకమునుపే, విశావ్సపాతర్మైన పెంపుడుజంతువులాగా పడగముడిచి, 
అలాగే వెనకుక్ జారిపోయింది ఆ సరప్ం. వెనకనునన్ పుటట్ను పర్దకిష్ణగా చుటిట్ ఈశానయ్ దికుక్న దృఢంగా నిరిమ్ంచిన 
వెదురు కంచెను దాటి వెళిళ్పోయింది సరసరా, ఎఱఱ్ని ఆకాశంలో నలల్ని మెరుపులా, కోదండమునుండి వెలువడిన 
నాగాసత్రంలా! 

 
కృషణ్రాయలకు వీడుకోలు తెలిపి ముకిత్వరంనుండి వెళిళ్పోయేముందు ఆ పుటట్ను నితయ్మూ భకిత్ శర్దధ్లతో 

పూజించాలని ఆజాఞ్పించాడు సమరథ్ రాముడు. సమయం వచిచ్నపుప్డు దానిని భగవతేర్ప్రణ తనంత తానుగా 
తొలగించేలా చేసుత్ంది అని తెలిపాడు. అపప్టిదాకా పూజాదికాలు జరగాలిస్ందే అని  ఆదేశించి వెళిళ్పోయాడు. 
ఆనాటినుండీ సమరథ్రాముడి ఆజఞ్ మేరకు అకక్డ పూజలు కొనసాగాయి. 
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భదార్చల రామదాసు వారి ఆహావ్నము మేరకు పర్తి చైతర్ శుదధ్నవమికి భదార్చల రాముడి కలాయ్ణానికి 
వెళేళ్వాడు కృషణ్రాయలు. సీతారాములకు పెళిల్ పటుట్బటట్లు, కళాయ్ణపు తలంబార్లు నెతిత్న పెటుట్కుని బార్హీమ్ముహూరత్ంలో 
కాలినడకన బయలుదేరేవాడు. కళాయ్ణ ఘడియలు సమీపించే సమయానికి పెళిల్ మంటపానికి చేరుకొని సీతారాములకు 
పటుట్బటట్లు, తలంబార్లు సమరిప్ంచేవాడు. గోలొక్ండ పర్భువుల ముతాయ్ల తలంబార్ల అనంతరం ముకిత్వరం పర్భువుల 
తలంబార్లు సీతారాముల శిరసుస్లపై మెరిసేవి. తానీషా పంపిన పటుట్బటట్ల తరువాత కృషణ్రాయలు సమరిప్ంచిన నూతన 
పటుట్వసాత్ర్లు సింగారించుకునేవారు సీతారాములు. 

 
సమరథ్రాముడు కరుణించి వెళిళ్పోయిన మూడవ సంవతస్రం ముసురుపటుట్కునన్ది చైతర్మాసంలో. చినన్ 

చినన్ వాగులు, వంకలు, చితత్డి నేల నడకను మందగింపజేశాయి. గోదావరి యివతలి తీరంలో కాలుమోపుతూండగానే 
తలంబార్ల సనాన్యి ఘోష వినిపించి దుఃఖంతో ఇసుకలో కూలబడిపోయాడు కృషణ్రాయలు. 'రామచందార్! నేను తెచిచ్న 
తలంబార్లు, పెళిల్ బటట్లు సీవ్కరించకుండానే పెళిల్ చేసుకునాన్వా అంటూ కుమిలిపోయాడు. 'అరవై మైళుళ్ నడిచి వచాచ్నే, 
అయినా అందుకోలేకపోయానే' అంటూ ఆవేదనతో మూరచ్పోయాడు. 

 
ఆ అచేతనావసథ్లో సీతా, లక్షమ్ణ సమేతుడై కృషణ్రాయల కనులకు సాకాష్తక్రించాడు భదార్దిర్ రాముడు. 

'ఇకపై నాకోసం ఇకక్డిదాకా నీవు రావాలిస్న అవసరంలేదు. నీ తోటలోనే నేనునాన్ను. ఆ పుటట్నుండి ననున్ బయటికి తీసి 
నువువ్, నీ వారసులు సేవించుకోండి' అని అనుగర్హించాడు. సప్ృహలోకి వచిచ్న కృషణ్రాయలు ఎకక్డా ఆగకుండా 
ముకిత్వరానికి పరుగులు తీశాడు. సరాసరి తోటలోకి దారి తీశాడు. హుటాహుటిన పనివాళళ్ను రపిప్ంచాడు. జాగర్తత్గా ఆ 
పుటట్ను తొలిగించారు. సీతా, లక్షమ్ణ సమేతుడైన శీర్రామచందుర్ని దివయ్మంగళ మూరుత్లు కనిపించాయి. అపప్టికి సరిగాగ్ 
రెండవ ఝాము పూరిత్ అయియ్ంది. ముకిత్వరం గార్మమంతా తరలి వచిచ్ంది.  

 
చూసుత్ండగానే చుటుట్పర్కక్ల గార్మాలకు, సత్ంభాదిర్కి వారత్ పాకింది. పరగణా అంతా తరలివచిచ్నటుట్ 

ముకిత్వరం కిటకిట లాడిపోయింది. అపప్టికపుప్డు తాటాకు పందిళుళ్ వేయించాడు కృషణ్రాయలు. మునేన్టి నీటితో 
సావ్మిని అభిషేకించి, శుదిద్ చేసి సీతారామ కళాయ్ణం జరిపించాడు. భదార్చల రాముడి ఆజఞ్మేరకు ఆయనకోసం సిదధ్ం 
చేసిన తలంబార్లను, పటుట్బటట్లను ముకిత్వరం రాముడికి సమరిప్ంచాడు. రామ దరశ్నంతో ముకిత్వరం మూడవ అయోధయ్ 
అయియ్ంది. సీతాకళాయ్ణంతో మూడవ మిథిల అయియ్ంది.  
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ఆనాటినుండీ పర్తి చైతర్ శుదధ్నవమి నాడు భదార్చల రాముడి కళాయ్ణం ఐన నాటి అరథ్రాతిర్ ముకిత్వరం 
రాముడి కళాయ్ణం చేయడం సంపర్దాయం అయియ్ంది. భదార్చల రాముడు పంపిన పటుట్బటట్లు, ముతాయ్ల తలంబార్లతో 
ముకిత్వర రాముడి కళాయ్ణం జరపడం ఆనవాయితీ అయియ్ంది. మరునాటినుండే దివయ్మైన పాలరాతి మందిర నిరామ్ణం 
మొదలుపెటాట్డు.          

       
సీతమమ్ కీరిత్లాంటి ఆ తెలల్ని పాలరాతి రామమందిరం చుటూట్ చికక్కుండా పరుగులు పెటాట్డు నాగాచారి 

కొడుకు. ఏమనుకునాన్డో ఏమో, కనులు మూసి తెరిచేలోపు చిరుతపులిలా దాటుల్ కొడుతూ కృషణ్రాయలు, అతిథులు 
కూరుచ్నన్ వసారాను సమీపించాడు. 

 
ఇంకా ఆయాసపడుతూ అంతా చూసుత్నన్ నాగాచారి కలవరపడుతూ ఒకక్సారి ముందుకు దూకాడు. 

రెండు చేతులతో కరర్ను అడుడ్పెటట్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. అపప్టిదాకా చోదయ్ం చూసూత్ విరగబడి నవువ్తూ 
ఆనందిసుత్నాన్రు కోటలోని కొందరు పరిచారకులు, మిగిలిన అంగరక్షకులు. కృషణ్రాయలు, విదేశీ అతిథులు కూడా 
అసహనము, కోపము లేకుండా వినోదిసుత్ండడంతో వాళూళ్ నవువ్తూ చపప్టుల్ కొడుతూ సందడి చేసుత్నాన్రు అపప్టిదాకా.  

 
'పటుట్కొండి..పటుట్కోండి' అని కొందరూ 'వచేచ్..వచేచ్..' అని కొందరూ ఉతాస్హ పరుసుత్నాన్రు పరుగులు 

పెడుతునన్ అంగరక్షకులను, పరుగెతిత్సుత్నన్ బాలకుడిని. 'వెరాబ్జింగ వేకేవ్ండ'(అదుభ్తం) అంటూ అసలే పెదద్గునన్ నీలి 
కళళ్ను యింకా పెదద్వి చేసూత్ ఆశచ్రయ్పడుతునాన్డు ఇరిమ్న. కిల కిల నవువ్తూ చపప్టుల్ కొడుతూ తండిర్ ఒడిలో తెగ 
ఆనందపడిపోతునన్ది లలిత.   

 
కృషణ్రాయలవైపు ఆ బుడతడు రావడం మొదలెటట్గానే ముందుకు దూకి పటుట్కోడానికి పర్యతన్ం చేశారు 

అందరూ. వారు తనను సమీపించేలోపే ఒకక్ గంతులో ఆఖరి మెటుట్ మీదకు దూకి సాషాట్ంగపడి మొరలు పెటట్డం 
పార్రంభించాడు వాడు. 'మా అయయ్ ననున్ చంపేసాత్డు. రకిష్ంచండి' అని లబలబ లాడాడు. 'మీ కోటలోనే ఉంచుకోండి, 
మీ కాళళ్ దగగ్ర పడి ఉంటాను' అని మొతుత్కునాన్డు.  

 
వాడి తండిర్ని, తన అంగరక్షకులను, కోటలో పనివాళల్ను అందరినీ వారించాడు కృషణ్రాయలు. 'నీకు 

వచిచ్న భయమేమీ లేదు. చెపుప్! ఏమిటీ గొడవ? ఎందుకిలా అలల్రి చేశావు' అని అడిగాడు వాడిని. తెచిచ్పెటుట్కునన్ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              y˚T     2021   

   6      

కోపంతో మెతత్గా కోపప్డాడ్డు. నాగాచారిని అడిగాడు, ఎందుకు నీ కొడుకు వెంట పడాడ్వు కరర్ పటుట్కుని? పసివాడిని కొటిట్ 
చంపుతావా? అని మందలించాడు.  

 
'నిండా పనెన్ండేళుళ్ లేవు. చదువు చకక్దనం లేకుండా వడర్ంగం మొదలుబెటాట్డు. ననున్ పని 

చేసుకోనీయకుండా నా పనిముటుల్ లంకించుకుంటాడు. ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి వంకర టింకర వసుత్వు చేసి దొరగారికి 
చూపిసాత్నంటాడు' కొడుకు నేరాలను ఏకరువు పెటాట్డు వడల్బతుత్డు నాగాచారి. 

 
తోక తొకిక్న తార్చులా చివువ్న లేచాడు నాగాచారి సుపుతుర్డు. ఎరర్బడడ్ ముఖంతో, 'వంకర టింకర 

వసుత్వులా? నా రథం రాయలోరికి చూపిసాత్. వారు మెచుచ్కొని, అదిద్రా నాగాంజనేయులూ! మన తిరునాళళ్లో నీకో 
అంగడి ఇపిప్సాత్ అనకుంటే నా చెవి కోయించుకుంటా' అనాన్డు కృషణ్రాయలను చూపిసూత్. చిరునవువ్లు చిందిసూత్, 
విసురుగా కొడుకు మీదికి వెళుతునన్ నాగాచారిని వారించాడు కృషణ్రాయలు. 'కులవృతిత్ని పేర్మించే కొడుకుకనాన్ ఇంకేం 
కావాలి చెపుప్?' అనాన్డు అనునయంగా.  

 
'అదిద్రా నాగాంజనేయులూ! మన తిరునాళళ్లో నీకో అంగడి కావాలా? సరే! ఏం రథం తయారు చేశావు? 

అని అడిగాడు వెకిక్రింతగా, సరదాగా నవువ్తూ. 
 
ముకిత్వరం దురాగ్ నవరాతుర్లలో, వీధి నాటకంలో సైనికుడిలా వంగి వినయంగా నమసక్రించాడు వాడు. 

కళుళ్ మెరుసుత్ండగా  'సుదరశ్న రథం! సుదరశ్న రథం తమరి కోసం చేశాను. తమరు ఆజాఞ్పిసేత్ సమరిప్ంచుకుంటాను 
పర్భూ' అంటూ అలాగే వంగి వెనకుక్ అడుగులువేసూత్ ఎతైత్న మెటుల్ దిగాడు. వీధి వైపు తిరిగి 'జాంబడూ! జాంబడూ!' అని 
పిలిచాడు పెదద్గా.  

 
'వచెచ్! వచేచ్! అని కంచు బిందెలో ఊదిన శంఖంలా వినిపించింది ఒక గొంతు. నాలుగు చినన్ చినన్ 

చకార్లతో వునన్ చినన్ ఎదుద్ల బండిలాంటి దానిన్ గొలుసుతో లాగుతూ వచిచ్ంది ఒక చినన్ పరవ్తంలాంటి ఆకారం. ఆ 
బండి తొటిట్లో ఒక పెదద్ చకర్ం నిలబెటిట్ ఉనన్ది. కొయయ్తో చేసిన చినన్ చినన్ కీళళ్ లాంటి కరర్లు ఉనాన్యి తొటిట్ నిండా. 
కొనిన్ పదునైన కొయయ్ బాణాలు ఉనాన్యి.  
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బండిని వదిలి, పెదద్ చకార్నిన్, కొయయ్ కీళుళ్, కరర్లు, బాణాలు, వడర్ంగం పనిముటల్ పెటెట్ను నేలమీద పెటిట్ 
కృషణ్రాయలకు, ఓలందులకు (డచిచ్వారిని ఓలందులు అని పిలుసాత్రు గార్మీణులు, హాలండ నుండి వచిచ్నవారు అని 
వారి అరథ్ం) మిగిలిన అందరికీ, అనిన్ వైపులకూ వంగి వంగి దండాలు పెటిట్ంది ఆ ఆకారం.  

ఆ ఆకారం పేరు జాంబవంతుడు. పేరుకు తగిన ఆకారం వాడిది. వాడికి ఆ పేరు పెటుట్కొమమ్ని వాడి 
తండిర్కి కృషణ్ రాయలే సెలవిచాచ్డు, నా బిడడ్కు తమరే పేరు పెటాట్లి దొరా అని వేడుకుంటే. గార్మ కాటి కాపరి వీరభదుర్డి 
కొడుకు జాంబవంతుడు. 

 
పనిముటల్ పెటెట్ను చూడగానే కోపంతో రివువ్న ముందుకు దూకాడు నాగాచారి. చెంగున ఎగిరి వసారా పై 

మెటుట్ మీదకు, కృషణ్రాయల రక్షణలోకి చేరుకునాన్డు నాగాచారి కొడుకు. క్షణంలో పొరుల్కుంటూ తను లాకొక్చిచ్న బండి 
చాటుకు మాయమైపోయాడు జాంబడు. తలవరకూ బయట పెటిట్ కోపంగా గుడుల్ మిటకరించి చూశాడు నాగాచారిని.   

 
'నాగాచారీ!' అంటూ వారించాడు కృషణ్రాయలు. కుతూహలంగా చూసూత్ అతడి కొడుకు, 

నాగాంజనేయాచారికి సైగ చేశాడు కానిమమ్ని. ఉతాస్హంగా దూకుతునన్టుల్గా వెళాళ్డు ఆ చినన్ బతుత్డు. పొరుల్కుంటూ 
బండి చాటునుండి వచాచ్డు జాంబడు. వంచిన తల ఎతత్కుండా వరుసగా ఒకొక్కక్టీ అందించడం మొదలు బెటాట్డు. 
యంతర్ంలా చక చకా పరికరాలను అమరచ్డం మొదలుబెటాట్డు నాగాంజనేయాచారి. అందరూ కుతూహలంగా చూడడం 
మొదలుబెటాట్రు.   

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