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తేర్తాయుగం… 

దశరధుడి యాగఫలంగా రామ, లక్షమ్ణ, భరత, శతృఘున్లు జనిమ్ంచారు. 
అయోధయ్ పండుగ చేసుకుంది. 

 ఆ తరువాత రాముడితో పాటే అయోధయ్ ఆడుకుంది, పాడుకుంది. రాముడి బాధను తన బాధగా 
భావించింది. అతని నిరణ్యాలను శిరసావహించింది. రోజులు గడిచాయి. రావణ వధ జరిగింది. వనవాసం పూరత్యింది. 
పటాట్భిషేకం జరిగింది. కానీ ఎవరో ఏదో అనాన్రని రాముడు అంతకాలం తనను అనుసరించిన సాధివ్ సీతను 
తయ్జించాడు. ఎనోన్ సంవతస్రాల తరువాత… తిరిగి సీతను పొందలేక పోయినా, కొడుకులను కలుసుకునాన్డు. ఒక 
యుగం ముగింపుకు వచిచ్ంది.  

అలాంటి సమయంలో వినవచిచ్ంది ఒక వారత్. 
రాముడు పార్యోపవేశం చేయబోతునాన్డట. ఆ వారత్ తెలిసి అయోధయ్ గుండె గుభిలుల్మంది. 
రాముడు ఎపుప్డూ ఇంతే! తను పర్శాంతంగానే ఉంటాడు. కానీ, కానీ అతని చరయ్లను అరధ్ం చేసుకునే 

పర్యతన్ంలో ఎంతో మందికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది.  
 చిరు పార్యంలోనే ఎకక్డో ఆకాశంలో కనిపించే చందమామను తన చేతికివవ్ందే కుదరదని మారాం చేసి 

ముగుగ్రు అమమ్ల గుండెలు గుభిళుల్మనిపించాడు. అదృషట్ం కొదీద్ అదద్ంలో చందమామను చూసి రాముడు తవ్రగానే 
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మాయలో పడాడ్డు కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే ఎకక్డ దశరధుడు నిజంగా తనను తీసుకు వెళిల్ రాముడికి ఆటబొమమ్ను 
చేసాత్డో అని ఆకాశంలో చందుర్డి పై పార్ణాలు పైనే ఎగిరిపోయాయంట. 

 ఓర చూపుల సీత మీద ధాయ్సతో ఎకుక్పెటట్మని ఇచిచ్న విలుల్ని ఫెళుల్మని విరిచి సభాసదుల ఒడలు 
ఝలుల్మనిపించాడు. పొంగుకొసుత్నన్ ఆనందానిన్ పెదిమ చివరలోల్ బంధించిన సీత శరీరం ఆనందంతో పులకరించిందని 
ఆమెకి తపప్ ఎవరికి తెలుసు? 

 తండిర్ మాట నిలపటం కోసం అడవి బాట పటిట్ తముమ్లను శోకానికి గురి చేశాడు. ఉరుము ఉరిమి 
మంగళం మీద పడడ్టుట్ రాముని అడవి బాట తమ పార్ణాల మీదకు వచిచ్ందని అరణాయ్లోల్ నివసించే రాక్షసులు 
కుమిలికుమిలి ఏడాచ్రని వారికి మాతర్మే తెలుసు. 

 రామబాణానికి కూలిపోయిన మహాబలుడు వాలిని చూసిన వానర సమూహానికి ఒంటోల్ శకిత్ హరించుకు 
పోయినటుల్ అయింది. తాను నమిమ్న దేవుడి బలం మొదటిసారి చూసి హనుమంతుడికి లేశ మాతర్ం గరవ్ం ఉనన్టల్యితే 
అది హరించుకు పోయింది.      

 సీతాదేవిని అగిన్పర్వేశం చేయమని ఆదేశించి యుదధ్ రంగంలో ఉనన్ అందరినీ శోకతపత్ హృదయులను 
చేశాడు. ఆ సాధివ్ తీక్షణతను తను తటుట్కోగలనా అని అగిన్ దేవుడు భయంతో వణికి పోయాడని రాముడికి తపప్ ఎవరికి 
తెలుసు? 

 అలాంటి రాముడు ఇపుప్డు ఈ నిరణ్యం ఎందుకు తీసుకునాన్డో ఎవరికీ తెలియటం లేదు. లవకుశులకు 
పటాట్భిషేకం చేసి తను పార్యోపవేశం చేయవలసిన అవసరం ఇపుప్డు ఏమి వచిచ్ందో? 

ఎవరికయినా అరధ్మవటానికి రాముడెపుప్డనాన్ రెండు మాటలకు మించి నోరు తెరచి మాటాల్డాడు కనుకనా?  
 గత కొనిన్ రోజులుగా అయోధయ్లో ఏదేదో జరుగుతోంది. ఎవరో వచిచ్ రాముడిన్ రహసయ్ంగా కలుసుకుని 

వెళాల్రు. ఆ వచిచ్ంది యముడే అని అందరూ అనుకుంటునాన్రు. ఆయన ఏం అడిగాడో, ఈ రాముడు ఏం చెపాప్డో కానీ 
గందరగోళపు నిరణ్యాలు వడివడిగా జరిగి పోతునాన్యి.  

 రాముడి పార్యోపవేశ నిరణ్యం ముందే తెలుసేమో, ఆ ఘోరం చూడలేనటుల్… లక్షమ్ణుడు ఎవరికీ 
చెపప్కుండా సరయూ నది ఒడుడ్న ఊపిరి బిగబటిట్ కూరుచ్నాన్డంట. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఎవరూ సరిగాగ్ చెపప్లేక 
పోతునాన్రు. అపప్టి నుండి ఆ లక్షమ్ణుడు మాతర్ం కనపడటం లేదు. దేవేందుర్డే దిగి వచిచ్ లక్షమ్ణుడిని సశరీరంగా 
సవ్రాగ్నికి తీసుకుపోయాడని ఒక పుకారు.  

 భరతుడు అనన్నే అనుసరించబోతునాన్డనీ, శతుర్ఘున్డు కూడా తన రాజాయ్నిన్ కొడుకులకు అపప్చెపిప్ 
అయోధయ్కి బయలుదేరాడని తెలుసోత్ంది. 

 కోసల దేశం నలుమూలల నుండి జనాలు తండోప తండాలుగా అయోధయ్ వేపు బయలుదేరారు. 
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 వందల మందితో మొదలయిన ఆ సమూహం వేలు, లక్షలుగా మారి మహా పర్భంజనమయింది. నది 
సముదుర్నిన్ చేరటం మామూలు. సరయు నది ఒడుడ్కు చేరుతునన్ జనానిన్ చూసుత్ంటే సరయులో కలవటానికి సముదుర్డే 
తోసుకు వసుత్నన్టుల్ ఉంది. 

 తొకుక్కుంటూ తోసుకుంటూ నలువేపుల నుండి చేరుతునన్ జనాల పద ఘటట్నలకు లేచిన ధూళి 
అలముకుని అయోధయ్లోని భవంతులకు వేసిన రంగులు వెలతెళా పోతునాన్యి. ఎపుప్డూ రాముడి కీరత్నలతో 
పర్తిధవ్నించే వీధులు ఉపెప్నలా పరుగులు తీసుత్నన్ జనాల చేతులోల్ని పిలల్ల ఏడుపులకు తలల్డిలుల్తునాన్యి. 

 అంత సంరంభంతో అయోధయ్ సతమవుతుంటే, అదే నగరంలో ఒక పకక్ వీధిలో, ఒక మూల ఇంటోల్ 
కూరుమ్డనే వాడు మాతర్ం ఇంకా గాఢంగా నిదర్పోతునాన్డు. 

 రాముడు పుటిట్న అయోధయ్లోనే కూరుమ్డు కూడా పుటాట్డు.  
 వాడు పుటిట్నపుడు ఎవరో ఒక అయోయ్రు వాడి జాతకం చూసి, “ఈ బిడడ్డికి తెలివి అపారం. కానీ 

ఆలోచనలు అపసవయ్ం. నలుగురు నడిచిన బాటన నడవడు. అయితే వైరాగయ్ంతో విరాగి అవుతాడు. లేదూ... అందరినీ 
ఎదిరించి ఆతామ్ధికార మోక్షం పొందుతాడు.” అనాన్డు. 

ఆ జవాబు విని కూరుమ్డి తలిల్తండుర్ల అనుమానం తీరకపోగా అయోమయం మరింత ఎకుక్వయింది. అయితే ఆ 
మాటల అరధ్ం కూరుమ్డు పెదద్వాడయేయ్ కొదీద్ తెలిసింది. వాడి మదిలో అనీన్ పర్శన్లే. ఎవరు చేసిందీ వాడికి నచచ్దు. 
అందరినీ తన పర్శన్లతో విసిగించేవాడు. 

 ఆ పర్శన్లకు సమాధానం చెపప్లేని వాళుళ్ తమ అసమరధ్తని బయట పెటుట్కోకుండా కూరుమ్డికి 
రెటమతమని ముదర్ వేశారు. 

 మిగిలిన విషయాలు ఎలా ఉనాన్ అందరిలానే కూరుమ్డికి కూడా రాముడంటే ఇషట్ం. యవవ్నంలో తన 
వయసే ఉనన్, తన ఆరాధయ్ పురుషుడికి పటాట్భిషేకం అని తెలిసి పొంగి పోయాడు. ఆఖరి నిమిషంలో పటాట్భిషేకానికి 
బదులు రాముడు వనవాసం వెళుత్నాన్డనాన్రు. అందరూ ఎంతో బాధ పడాడ్రు.   

అయితే బహిరంగంగా ఆ నిరణ్యానిన్ పర్శిన్ంచింది కూరుమ్డు ఒకడే! ‘రాముడొసేత్ తమ బతుకులు మారతాయని 
లచచ్లాది మంది ఎదురు చూసుత్ంటే, తండిర్కిచిచ్న మాటకోసం ఇనిన్ లచచ్ల మంది ఆశని పటిట్ంచుకోనివాడు దేవుడెటాల్ 
అవుతాడు?’ అని బహిరంగంగా ఆకోర్శించాడు.  

అది తన దేవుడు దూరమయిన బాధ అనుకునాన్రు అందరూ.  
ఆ తరువాత క్షణమొక యుగంగా రాముని వనవాసం పూరిత్కావటానికి నిరీకిష్ంచాడు అతను. అనుకోకుండా 

సీతాదేవి అపహరణకి గురయిందని తెలిసింది. తన తలిల్కే కషట్ం వచిచ్నటుల్ బాధ పడాడ్డు. ఎపుప్డు ఏం జరుగుతుందో 
తెలియక నరకం అనుభవించాడు. ఎటట్కేలకు రావణుడు వధింపబడాడ్డు. పోనీలే కథ పూరత్యిందనుకుంటే సీతాదేవిని 
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అగిన్పర్వేశం చేయమని ఆదేశించాడు రాముడు. అకక్డ సీత సంగతి ఏమో కానీ ఇకక్డ కూరుమ్డు హతాశుడయాయ్డు. 
ఆమెని అవమానించటం ఎవరి తృపిత్ కోసం అని పర్శిన్ంచాడు. అతని పర్శన్కు సమాధానం చెపేప్వారు కరువయాయ్రు. 

ఎటట్కేలకు అతని కోరిక తీరుసూత్ అయోధయ్కు రాముడొచాచ్డు. అభిషికుత్డయాయ్డు. రామరాజయ్ం వచిచ్ంది. ఆ 
ఆనందం పటుట్మని పది రోజులు కూడా అనుభవించకుండా ఎవడో ఏదో అనాన్డని తిరిగి సీతాదేవిని అడవుల పాలు 
చేశాడు రాముడు. అదేమి నిరణ్యమని బహిరంగంగా పర్శిన్ంచాడు కూరుమ్డు. ఇదే రామరాజయ్ం అయితే ఇలాంటి 
రామరాజయ్ం నాకు వదుద్ అనాన్డు. అందరూ అతని మాటలకు కోపగించుకునాన్రు. కొందరు అతనికి మతిపోయిందని 
నవావ్రు. ఎగతాళి చేశారు. అతనిన్ ఓ పిచిచ్వాడి కింద జమకటాట్రు. అందరూ ఎగతాళి చేసుత్ంటే అతను మరింత 
మొండికేశాడు. “రామరాజయ్మంటే అందరికీ నాయ్యం జరగాలి. అంతే కానీ ఎవరో తృపిత్ కోసం తన భారయ్ని అడవులకు 
పంపటం రాజు లక్షణం కాదు.” అనాన్డు. 

ఈ మాటలు ఆ నోటా ఈ నోటా వేగుల దావ్రా రాముడి చెవిన పడాడ్యి. 
అపప్టికే ఇలాంటి ఓ పిచిచ్వాడి మాటలు విని సీతాదేవిని అడవిపాలు చేసి ఉనాన్డు రాముడు. ఇపుప్డీ మాటలకు 

ఏం చేసాత్డో అని రాముడి చుటూట్ ఉనన్ వారు హడలి పోయారు.  
అయితే వారు అనుకునన్టుల్ రాముడు ఏమీ చెయయ్లేదు. తనదైన ఒక నవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 
రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ కూరుమ్డు మరింత మొండివాడయాయ్డు. “ఎవరెవరికో అనీన్ ఇచాచ్డు రాముడు. రాయిగా 

పడి ఉనన్ అహలయ్కు అడగకుండానే శాప విమోచనం కలిగించాడు. సహాయం కోరి దరి చేరిన సుగీర్వుడు అడగగానే అతని 
అనన్ను చాటు నుండి చంపి మరీ రాజయ్ం ఇపిప్ంచాడు. రావణుడిన్ చంపి ఆ రాజయ్ం తను తీసుకోకుండా అతని తముమ్డు 
విభీషణుడికి వదిలేశాడు. ఎంగిలి పళుల్ తిని మరీ శబరికి ముకిత్ పర్సాదించాడు. ఇవనీన్ రాజు కాకముందే చేశాడు. మరి 
రాజయాయ్క ఏం చేశాడు? భారయ్ని అడవులకు పంపాడు. కనన్ బిడడ్లిన్ దూరంగా పెటాట్డు. ఎవరిని సంతోష పెటట్టానికి ఈ 
నిరణ్యం? ఎవరిని మాయ పుచచ్టానికి ఈ పని? ఎందుకీ మారుప్? అనే అతని పర్శన్లకు ఎవరూ సమాధానం చెపప్టం 
లేదు.  

కానీ అతను వేసుత్నన్ పర్శన్లనీన్ వేగుల దావ్రా రాముడికి చేరుతూనే ఉనాన్యి. వాటికి ఏనాడూ రాముడు జవాబు 
ఇచేచ్ పర్యతన్ం చేయలేదు. అలా అని కూరుచ్డిని శికిష్ంచే పర్యతన్మూ చేయలేదు. 

తన ఇంటోల్ ఒక మూల పడుకుని నిదర్ పోతునన్ కూరుమ్డి చెవిలో, సరయు నది తీరానికి చేరుతునన్ జన 
సందోహపు సందడి చేరింది.  

 నిదార్ భంగమయి లేచి కూరుచ్నన్ అతను, “ఏంటిరా ఈ సంరంభం? ఈ జనాలకి పిచిచ్ పటిట్ందా? ఎటు 
పోతునాన్రు వీళల్ంతా?” అంటూ అడిగాడు కొడుకుని. అతని కొడుకు అపుప్డే బయట నుండి పరుగెతుత్కుంటూ వచాచ్డు.  
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 తండిర్ మాటకు బదులివవ్కుండా సరాసరి తలిల్ దగగ్రకు వెళాళ్డు ఆ పిలాల్డు. “అమామ్! లెగవేవ్! రాములోరు 
సొరాగ్నికి ఎళత్నాన్రంట. ఆరితో ఎళేత్ అందరూ సొరాగ్నికి పోవొచచ్ంట…” ఒగరుసూత్ చెపాప్డా కురార్డు. 

రాముడిన్ విమరిశ్సుత్నాన్డని ముందుగా కూరుమ్డిన్ అయోధయ్ పటిట్ంచుకోవటం మానేసింది. ఆ తరువాత అతని 
వాడ, వీధి అతనిన్ ఒక మనిషిగా లెకిక్ంచటం మానేశాయి. కాల కర్మంలో ఇంటోల్ వాళుల్ కూడా అతనిన్ తమలో ఒకడిగా 
భావించటం మానేశారు. 

అందరూ వెలి వేసినటుల్ చూసుత్ంటే కూరుమ్డు మరింత మొండికేశాడు. రాముడు చేసుత్నన్ పర్తి పనినీ పర్శిన్ంచటమే 
పనిగా పెటుట్కునాన్డు.     

 పర్శన్ అడిగిన తనకు సమాధానం చెపప్కుండా తలిల్తో మాటాల్డుతునన్ కొడుకును చూసేత్ కూరుమ్డి కోపం 
నషాళానికి అంటింది.  

 అతను కోపంగా ఏదో అనబోయేటంతలో, “రాములోరు సొరాగ్నికి పోటమేంటార్?” ఉలికిక్పడి లేచి 
నిలబడుతూ అంది కూరుమ్డి భారయ్. ఆమెకు రెండు రోజులుగా జవ్రం. మగతగా పడుకుని ఉండటంతో బయట 
జరుగుతునన్ విషయాలు తెలియవు. 

 “అందరూ అనుకుంటునాన్రే. అందుకే అలా పరుగెడుతునాన్రు…” చెపాప్డు కొడుకు. 
 బయటకు ఒక చూపు చూసింది ఆమె. కొడుకు చెపిప్ంది నిజం కాకపోతే ఇంత మంది ఎందుకు పరుగులు 

తీసాత్రు? అది కూడా ఇపుప్డు కాకపోతే ఇంకెపుప్డూ ఆ అవకాశం దొరకనటుల్ ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటూ పరుగులు 
తీసుత్నాన్రు. “మనం కూడా పోదామంటార్?” అంది ఆమె కొడుకుతో. 

“దేనికి చావటానికా?” అమె మాటకు అడుడ్ వసూత్ అనాన్డు కూరుమ్డు వయ్ంగయ్ంగా. 
 ఎపప్టిలానే… అందరిలానే, అతని మాటలిన్ కొడుకు పటిట్ంచుకోలేదు. “రాముడంటే దేవుడని చెపిప్ంది 

నువేవ్ కదమామ్. ఆ దేవుడు లేని ఈ లోకం మనకెందుకు? ఆయన వెనుకే మనమూ వెళాద్ం… అలా అయితే సరాసరి 
సొరాగ్నికి ఎళాత్మంట,” అనాన్డు తలిల్తో. 

 “కురర్ కుంకా! రాముడి సంగతి నీకు తెలియదురా. ఆయన ఎనక ఊరంతా పరుగెతత్టం ఇది మొదటిసారి 
కాదు…” ఎగతాళిగా అనాన్డు కూరుమ్డు. “మొదటిసారి నేను కూడా ఇలానే పరుగులు పెటాట్ను. పటాట్భిషేకం 
చేసుకోవాలిస్న రాముడు వనవాసానికి వెళుత్నాన్డని తెలిసి అయోధయ్ మొతత్ం కటార్ట అయింది. ఇపప్టిలానే అపుప్డు కూడా 
రాముడు లేని రాజయ్ంలో మేము ఉండలేమంటూ ఊరి జనాలు తంబలు తంబలుగా బయలుదేరారు. చివరికి ఏమయింది? 
పొలిమేరలాద్కా పోయినాక, ఆ రాముడు ఎనకిక్ చూసి, మీరంతా అడవికి రాకూడదు. ఆ భాగయ్ం నాకే… అనాన్డు. 
అంతే… ఎలా పోయిన వాళల్ం అలా వెనకిక్ వచేచ్శాం. ఇపుప్డూ అటాట్గే ఏదో చెపాత్డు. ఈ పరుగెతుత్తునన్ జనాలంతా 
ఎరిర్మొకాలేసుకుని ఎనకిక్ వసాత్రు.” 
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 “ఈ సోది కబురల్కేం గానీ… తొందరగా చెపుప్. నువువ్ మాతో వసుత్నాన్వా? లేదా?” అంది కూరుమ్డి భారయ్. 
“ఏడకే నేను వచేచ్ది? చెవుతుంటే అరధ్ం కాలా… కాసేపాగి మీరే ఈసురోమంటూ ఎనకిక్ తిరిగి వతాత్రు. 

పనికిరాని పరుగులు, కాళల్ నొపుప్లు తపప్ మిగిలేదేం ఉండదు.” తను తయారు చేసిన కుండలు సరిద్, బండి మీదకి ఎగిరి 
కూరుచ్ని అముమ్కోవటానికి బయలుదేరుతూ అనాన్డు కూరుమ్డు. 

ఇక అతనిన్ పటిట్ంచుకోకుండా కొడుకుతో కలిసి అనారోగయ్ంతోనే బయటకు నడిచింది కూరుమ్డి భారయ్.  
పర్వాహంలా సాగిపోతునన్ జన సందోహంలో కలిసి పోయి కొనిన్ క్షణాలోల్ కనపడకుండా పోయింది. 

 ఊరందరిదీ ఒక దారి అయితే ఉలిపి కటెట్ది మరో దారి అనన్టుల్ కూరుమ్డు అయోధయ్ పర్జలు వెళుత్నన్ దికుక్కి 
వయ్తిరేకంగా సాగిపోయాడు.  

అలా ఎంతసేపు గడిచిందో తెలియదు. ఎంత దూరం పర్యాణించినా పర్జలందరిదీ ఒకే దారిలా ఉంది.  అందరూ 
ఉరుకులు పరుగులు పెడుతూ సరయూ తీరానికి పరుగులు పెడుతునాన్రు. కాసేపటికి ఆ జన పర్వాహం కూడా తరిగి 
పోయింది. ఇపుప్డు ఎకక్డా జన సంచారమే కనపడటం లేదు. జనాలే లేకపోతే ఇక వాయ్పారం చేసేది ఎలా? ఒకక్ కుండ 
కూడా అముమ్డు పోలా. ఇంత మంది జనం నమిమ్ంది తపుప్ ఎలా అవుతుందని మొదటిసారి అతనికి అనుమానం 
వచిచ్ంది. అందుకే ఇక తన పని మానుకుని వెనకిక్ తిరిగాడు అతను. 

 తిరిగి తన ఇంటి దగగ్రకు చేరుకునాన్డు. ఇంటోల్కి నడిచాడు. అకక్డ ఎవరూ లేరు. భారాయ్, కొడుకూ జనాలతో 
సరయూ తీరానికి వెళాల్రని గురుత్ వచిచ్ంది. వారు ఇంకా తిరిగి వచిచ్నటుల్ లేదు.  

రాముడు లేని రాజయ్ంలో పాలనా బాధయ్త తను తీసుకునన్టుల్ నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలుతోంది.  
లేచి ఇంటోల్ నుండి బయటకు వచాచ్డు కూరుమ్డు. 
కనుచూపు మేర మనిషనన్వాడు కనపడ లేదు. ఎకక్డా ఒకక్ శబద్ం కూడా వినపడటం లేదు. 
పకిక్ంటోల్కి తొంగి చూశాడు. అకక్డ కూడా ఎవరూ లేరు. మరో ఇంటోల్, ఆ పకిక్ంటోల్ కూడా ఎవరూ లేరు. 

ఒకక్సారిగా కూరుమ్డికి అనుమానం వచిచ్ంది. నిజంగానే వీళల్ందరూ రాముడితో పాటు పార్ణాలు విడవటానికి వెళాల్రా? 
నిజంగానే వాళల్ందరూ సవ్రాగ్నికి వెళుత్నాన్రా? 

అపుప్డే ఏదో తటిట్నటుల్ ఆకాశంలోకి చూశాడతను. ఒకక్ పకిష్ కూడా ఆకాశంలో కనపడ లేదు. అరుదయిన 
రాముడి కోపానిన్ చవి చూసిన కాకాసురుడి వారసులు కాకులు ఎపుప్డూ కావుకావుమంటూ ఇళల్ చుటూట్ తిరుగుతూ 
ఉండేవి. అవి కూడా కటట్కటుట్కునన్టుల్ ఎటో పోయాయి. ఒకక్టీ కనపడ లేదు. చెటల్ కొమమ్ల మీద ఆడుకుంటూ అటుఇటు 
తిరిగే ఉడుతలూ లేవు. పెరళల్లో లేగ దూడలిన్ కటేట్యటానికి ఉపయోగించే కటుట్కొయయ్లు ఉనాన్యి తపప్ లేగ దూడలు 
లేవు.  

పశువులు, పకుష్లు కూడా ఎకక్డికి వెళాల్యో అతనికి అరధ్ం కాలేదు. 
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ఈ వీధిలో వాళల్ందరూ సరయూ తీరానికి పోయారా ఏమిటి అనుకుంటూ పకక్ వీధిలోకి వెళాల్డు కూరుమ్డు. 
అకక్డ కూడా ఇదే వాతావరణం. అకక్డే కాదు, ఆ పకక్ వీధిలో, దాని పకక్ వీధిలో కూడా ఎవరూ లేరు.  

నిజంగా రాముడు అందరీన్ తనతో తీసుకు వెళుత్నాన్డా? ఎవరూ లేని అయోధయ్లో తను మిగిలి పోయాడా?... 
అనుకునే సరికి కూరుమ్డి గుండె గుభిళుల్మంది.  

ఒకక్సారిగా సరయు నది తీరానికి పరుగందుకునాన్డతను. వసుత్నన్ అలుపును అదుపులో పెటుట్కుంటూ పరుగు 
తీసూత్నే ఉనాన్డు. ఎంత పరుగు తీసినా ఎవరూ కనపడ లేదు. ఎటు చూసినా నిరామ్నుషయ్మే. గుంపులు గుంపులుగా వెళిల్న 
జనాలు ఏమయాయ్రో తెలియదు. మరింత ముందుకు వెళాల్డతను. ఎదురుగా సరయు నది యుగయుగాలుగా 
పర్వహించినటేల్ పర్శాంతంగా, నిరమ్లంగా పర్వహిసూత్ ఉంది. నర సంచారం అంటూ అకక్డ లేదు.  

ఇంతలో అతని చూపు దూరంగా నిలబడి ఉనన్ రెండు ఆకారాల మీద పడింది. వారెవరో అరధ్ం కాక అటు 
పరుగెతాత్డతను. దగగ్రకు వెళాల్క తెలిసింది వారు హనుమంతుడు, విభీషణుడు అని. ఇదద్రికిదద్రూ రాముడి వీర భకుత్లే. 
మరి వీరు పార్యోపవేశం చేయకుండా ఇకక్డే ఎందుకు ఉండి పోయారో అతనికి అరధ్ం కాలేదు. నది ఒడుడ్న నిలబడి 
నిరిన్మేష దృకుక్లతో దీరఘ్ంగా చూసుత్నాన్రు వారిదద్రూ. 

“ఇటు వచిచ్న జనాలంతా ఏమయాయ్రు?” హనుమంతుడికి దండం పెడుతూ అడిగాడు కూరుమ్డు. అతనికి 
రాముడంటే ఎలాంటి అభిపార్యం ఉనాన్, హనుమంతుడంటే మాతర్ం చాలా గొపప్ అభిపార్యం ఉంది. 

వేలు పైకి చూపించాడు హనుమంతుడు. 
“మరి రాముడు?” 
“రాముడేగా ముందు మహా పర్సాత్నం చేశాడు.” 
“అంటే?” 
“ఆయన ఈ లోకానిన్ తయ్జించారు. అగిన్హోతర్ంతో బార్హమ్లు దారి చూపుతుంటే, పటుట్ బటట్లు ధరించిన రాముడు 

గాయతిర్ మంతార్నిన్ జపిసూత్ నదిలోకి నడిచాడు. సిరి సంపదలు, అసత్రశసాత్ర్లు ఆయనిన్ అనుసరించాయి. యావనమ్ంది 
పర్జలు, కిర్మి కీటకాలు, పశువులు, పకుష్లు, చరచరాలనీన్ మరో ఆలోచన లేకుండా తమ దేవుడిన్ అనుసరించాయి. ఊరధ్వ్ 
లోకం నుండి దిగివచిచ్న బర్హమ్ దారి చూపుతుంటే అందరూ సవ్రాగ్నికి వెళిల్ పోయారు.” 

“అంటే ఆ మహా జన పర్వాహం అంతా…?” ఇంకా అనుమానం తీరక అడిగాడు కూరుమ్డు. 
“అందరూ సవ్రాగ్నికి వెళిల్ పోయారు.”   
“మరి మీరు?” 
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“ఆయనిన్ అనుసరించే అనుమతి మాకు దొరక లేదు. చిరంజీవులుగా ఉండమని మమమ్లిన్దద్రినీ ఆజాఞ్పించాడు 
రాముడు. అది వరమో, శాపమో తెలియక అలాల్డుతునాన్ం...” విచారంగా చెపాప్డు హనుమంతుడు. మరో వైపు 
విభీషణుడు కూడా తను రాముడిన్ అనుసరించలేక పోయినందుకు కుమిలి పోతునాన్డు.  

నితయ్ కళాయ్ణం పచచ్ తోరణంలా కళకళలాడే అయోధయ్ని అలా నిరామ్నుషయ్ంగా చూడలేక పోయాడు కూరుమ్డు. 
అందరితో పాటు తన భారయ్, కొడుకు కూడా ఇక కనిపించరని అతనికి అరధ్మయింది. ఎవరూ లేని ఈ లోకంలో తను 
ఒంటరిగా బర్తకాలా?…. 

ఆ మాట తలచుకోగానే అతనికి ఒకక్సారిగా ఈ పర్పంచం మీద విరకిత్ కలిగింది. తను కూడా సరయు నది వేపు 
పరుగెతత్ బోయాడు. 

“ఆగు…” అనాన్డు హనుమంతుడు అతనిన్ ఆపుతూ. “నీ భారాయ్, పిలల్లకు దకిక్ంది దేవుని సానిన్ధయ్ం. ఇపుప్డు 
నీవు చేసుకోబోతోంది ఆతమ్హతయ్. ఇది పాపం. ఈ పాపానికి పార్యశిచ్తత్ం కూడా ఉండదు.” 

“ఎందుకు నాకీ శిక్ష? ఎవరూ లేని ఈ లోకంలో నేను ఎందుకు ఉండాలి?” రోదిసూత్ అనాన్డు కూరుమ్డు. 
సమాధానం హనుమంతుడు చెపాప్డు. “రాముడితో లోకం అంతం కాలేదు. కాబోదు కూడా. నేనూ ననెన్ందుకు 

తీసుకు వెళల్టం లేదని రాముడిన్ అడిగాను. తన నామం లోకంలో వినిపించేటంత వరకు నేను ఇకక్డ ఉండాలిస్ందే అని 
చెపాప్డు.” 

“మీరు ఆయన భకుత్లు. మీకు ఒక లక్షయ్ం ఉంది. నేను దోర్హిని. ఆయన చేసిన పర్తి పనినీ విమరిశ్సూత్నే ఉనాన్ను. 
మరి నేనెందుకు బర్తకాలి?”  

“ఆ రాముడు నీకు కూడా ఒక లక్షయ్ం నిరేద్శించాడు.” 
“ఆయన ననున్ గురుత్ పెటుట్కుని నా గురించి చెపాప్రా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు కూరుమ్డు. “నాలాంటి భర్షుట్డు 

చేయగలిగిన పని ఏముంటుంది?” 
“నీ పర్శన్లోనే సమాధానం ఉంది. నీకునన్ పర్శిన్ంచే గుణం కారణంగానే నీకు ఒక లక్షయ్ం నిరేద్శించాడాయన.” 
“ఆ గుణం ఎవరికీ నచచ్దుగా?” 
“ఎవరికి నచిచ్నా నచచ్కపోయినా పర్శన్తోనే లోకం పురోగమిసుత్ందని రాముడే చెపాప్డు. ఒకక్సారిగా శూనయ్త 

ఆవహించిన ఈ లోకానికి ఇపుప్డు ఆ గుణం మరింత అవసరం అనాన్డు. మానవ పురోగతికి పర్శేన్ సమాధానం. ఆ 
పర్శిన్ంచే గుణం ఉనన్ నువువ్ ఇకక్డ ఉండటమే శేర్యసక్రం అని నా రాముడు తీరామ్నించాడు.” చెపాప్డు హనుమ.    

మొదటిసారి విభీషణుడు కలిప్ంచుకునాన్డు. “రామరాజయ్ంలో పర్తేయ్కత ఏమీ కనిపించటం లేదని ఎపుప్డూ 
అనేవాడివటగా. మిగిలిన రాజుల పరిపాలనకీ, రామరాజాయ్నికీ తేడా ఇపుప్డయినా తెలిసిందా?” అని అడిగాడు కూరుమ్డిన్. 

పర్శాన్రధ్కంగా చూశాడు కూరుమ్డు. 
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“పర్శిన్సుత్నన్ నినున్ భరించే గుణమే రామరాజయ్ం పర్తేయ్కత. వేరే రాజయ్ంలో అయితే ఇపప్టికే నినున్ ఉరి తీసేవారు. 
కానీ ఇకక్డ అలా కాదు. పర్శిన్ంచే గుణానిన్ సహించటమే మన దేశ గురిత్ంపు. మన సౌహారాద్నికి నిదరశ్నం. అందుకే నువు 
జీవించే ఉండాలి. రాబోయే రోజులోల్ కూడా పర్శిన్సూత్నే ఉండాలి. పర్శిన్ంచే వారికి కూడా మన సమాజం కలిప్ంచే 
గౌరవానికి పర్తీకగా నీలాంటి వారు ఎపప్టికీ ఉండాలి… అదే రాముడి తీరుప్.” గరవ్ంగా చెపాప్డు విభీషణుడు. 

గర్హణ విముకిత్ పొందిన చందుర్డు మరింత పర్కాశవంతంగా వెలుగులు చిమిమ్నటుల్, దిశా నిరేద్శమయిన కూరుమ్డు 
తల ఆడించాడు. 

 
 

  
PPP 

 
 
 

 

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/march_2022/march22_katha2_comments.htm

