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÷Ѡцp ¢pɊþ äĢĚǘ ąüď, éĢʥ Ă¢ȸĂї, ąĪɂ, söɂėɁ,
Ǖăɑ, pʥ ăɑ £ąɂї Ѡјҙ ąĊ æ. Ģʥ ěþȻĢpč ¢óɂѠ, Ģʥф rpě £ąɂѠ,
éĢʥ јўѤ ą£ąѠ, ĤĜ ¢ɇќ Źĩ æ. şĤě Ƙěȼ Ă¢ȸĂї şĤŻҫȸ,
şѠѥї rїфpюȼ Ƙěȼ 'rǐ£ї' қp Źҫȸ ąŶ ĤȽ ą£ĩ æ. ¢ɇpʥ ¢pќǋ
ưѠƘě ѝȻ, ë ̂ þɁѠ, ąф æѠ, óɂї éĢʥ æѠ Ĥĩǐġ äȽě
æ. tĀƇ ĢĊpę rě şĤĩ ¢óɂф ġĀ Ҋð ĢĊ vpщȮ rȼ éĢʥ Ģŋї ǃĔpč,
Ă¢ȸ қp äě w£ǋ ąĊ Ģŋ÷ɁЖ . } ą£ĩ ǕіĔ ǋ ưК ̂. . 1677
їpĔ sіě äpҊ þ rpþї, rppæї Ħğȼ ƼòїpĔ ĦĢɈpč æ. ƘpĢĈ
şĤĩ ƘěȼĒě, rpĢĬ şĤýĤɊ zěȼĒǋǏ ¢ɇќ Źҫȸ ąĊ Ă¢ȸ æ, éĢʥ ¢óɂ
¢ƌɁЖ äȽě æ!

- 71 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
'దురామ్రుగ్డా! ఇంతటితో నీ కథ ముగిసింది' అంటూ కతిత్ని విసిరింది యువరాణి. మెరుపులా పకక్కు వంగి
తపుప్కునాన్డు మంతార్ల మారయయ్. యువరాణి రెండు చేతులనూ వడిసి పటుట్కునాన్డు. యువరాణి చేతిలో కతిత్
కిందపడిపోయింది. తపిప్ంచుకోడానికి పెనుగులాడింది యువరాణి.
'హహహ' అని వికటంగా నవివ్ 'ఇక తపిప్ంచుకోలేవు లలితమమ్గోరూ' అని నాలుక కరుచుకుని నెతిత్మీద
చరుచుకునాన్డు మంతార్ల మారిగాడుగా నటిసుత్నన్ జాంబడు. ఒకక్ ఉదుటున యువరాణిని భుజం మీదకు ఎతుత్కునాన్డు.
'ఇక నా మంతార్ల దీవ్పంలో నినున్ బలిసాత్ను' అంటూ వడిగా అడుగులేశాడు.
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కోపంగా జాంబడి నెతిత్మీద చరిచింది చినాన్రి లలిత. 'అరేయ! నేను యువరాణినిరా తికక్లోడా' అని అరిచింది.
'తపైప్పోయింది యువరాణిగోరూ! అయినా యువరాణిగోరి పేరు కూడా లలితమమ్ గోరు అనుకుందాంలే' అని
పరుగెతత్బోయాడు మంతార్ల మారిగాడు.
మామిడిచెటుట్ కొమమ్లోల్నుండి హఠాతుత్గా కిందికి దూకాదు ఉజజ్యిని యువరాజు. 'భయపడకు యువరాణీ! ఈ
మంతార్ల మారిగాడిని విడిపించి నీ భరతం పడతాను' అంటూ కతిత్ని ఝళిపించాడు ఉజజ్యిని యువరాజు. కిసుకుక్న
నవివ్ యువరాణిని నేలమీద పడేశాడు మంతార్ల మారిగాడు. నేల మీద ఎతిత్ పడేసినందుకు బాధ పడలేదు యువరాణి.
నడుము కలుకుక్మని నొపిప్ పెటిట్న సంగతీ పటిట్ంచుకోలేదు. కోపంగా అసహనంగా నుదురు బాదుకునన్ది.
'నీ మొహం! ననున్ విడిపించి ఈ మంతార్ల మారిగాడి భారతం పటాట్లిరా!' కోపంగా అరిచింది ఉజజ్యిని
యువరాజును. పొటట్ ఎగిరి పడేటుట్ నవువ్తూ కింద కూలబడాడ్డు మంతార్ల మారిగాడు. 'పొరపాటు అయియ్ంది' అనన్టుట్
చేయి ఊపుతూ తానూ కూలబడాడ్డు ఉజజ్యిని యువరాజు ఇరిమ్న. అపప్టిదాకా బిగబటుట్కునన్ నవువ్ అలలు అలలుగా
చెలరేగుతుండగా తానూ కూలబడింది యువరాణి.
ముసురుపటిట్నటుట్గా ఉనన్ది వాతావరణం. ఉదయం నుండీ ఉండీ ఉండీ తుంపర పడుతునన్ది. దటట్ంగా మబుబ్లు
కముమ్కుని జలుల్లతో అంతలోనే తేలిపోతునాన్యి. సూరుయ్డు నడి నెతిత్న ఉనాన్ మబుబ్లు చికక్గా కముమ్కోవడంతో
పటట్పగలే చీకటుల్ ముసురుకుంటునాన్యి.
'జెనూహ (ఇక చాలు) ఇరిమ్న! 'కొమ నార హాయిస' (ఇంటోల్కి వచేచ్యండి) అంటూ మిదెద్ మీదినుండి లేడీ హాలె
గొంతు శరతాక్లంలో కోయిల గొంతులాగా మామిడి చెటల్మధయ్ పర్తిధవ్నించింది. లోపల విశాలమైన గదిలో మగతగా
పకక్మీద పడి ఉనన్ అంబార్స ఆ ధవ్నికి కొదిద్గా కనులు తెరిచి మళీళ్ మతుత్లోకి జారుకునాన్డు. ఒళల్ంతా కటల్తో
కూలిపోయిన బూరుగు చెటుట్లా ఉనాన్డు.
పానుపుకు రెండుపకక్లా కూరుచ్నన్ వైదుయ్లు సంతృపిత్గా ముఖాలు చూసుకునాన్రు. అలల్ంత దూరంలో మెతత్ని
బాలీసుల మధయ్న కూరుకుపోయినటుల్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు దామోదర శరమ్. మౌనంగా అంతా గమనిసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
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అపుప్డే తన మాధాయ్హిన్క అనుషాఠ్నం పూరిత్ చేసుకుని వచిచ్న పర్శాంతత వెనుక ఏదో కలవరం చెలరేగుతునన్ది
దామోదరశరమ్ అంతరంగంలో.
ఆ ఉదయం సూరోయ్దయ సమయానికి పార్ణాలతో ఉనన్దీ లేనిదీ తెలియని సిథ్తిలో ఉనన్ అంబార్స, ఒంటిమీద
అకక్డకక్డ గాయాలతో నీరసించి ఉనన్ కృషణ్రాయలు నాగులవంచ నుండి చేరుకునాన్రు. కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు
అందరూ కూలడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ కులపరవ్త శిఖరాలలాగా ఉనాన్రు. గాయాలతో నిలువునా పూచిన తంగేడు చెటల్లా
ఉనాన్రు.
అపర ధనవ్ంతరి అని పేరు మోసిన కృషణ్రాయల అంతఃపుర వైదుయ్డు తన శిషుయ్ల సహాయంతో చికితస్
పార్రంభించాడు. ఆవిరి సాన్నాలు, మూలికల కటుల్, కషాయాలతో నాలుగు ఘడియలలో తేరుకునాన్రు కృషణ్రాయలు,
ఆయన అంగ రక్షకులు. మధాయ్హన్ సమయానికి కానీ కనులు తెరవలేదు అంబార్స. కర్మ కర్మంగా అంబార్స ముఖం తేట
పడడంతో తేలికగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు వైదుయ్లు.
ఆ రోజు దురాగ్షట్మి. సాయంతర్ం పందిరిలో విశేషమైన బాలా పూజ ఉనన్ది. ఉదయకాలపు పూజ, ధాయ్నం
ముగించుకుని పండుల్, పాలు తీసుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. అంగరక్షకులను పరామరిశ్ంచి, విశార్ంతి తీసుకొమమ్ని చెపిప్
అమమ్వారి పందిరి వైపు వెళిల్ అకక్డి ఏరాప్టల్ను పరయ్వేకిష్ంచాడు. నాగులవంచ వారత్లు తెలిసి సత్ంభాదిర్నుండి గోలొక్ండ
పర్భువుల పర్తినిధులు వచిచ్ పరామరిశ్ంచారు. దీరఘ్ంగా చరచ్లు చేశారు. వివరాలు అడిగి తెలుసుకునాన్రు.
కృషణ్రాయలను సమగర్మైన నివేదికను గోలొక్ండ పర్భువులకు పంపవలసిందిగా అడిగి, అభినందించి వెళాళ్రు.
కృషణ్రాయల మనసంతా అలల్కలోల్లంగా ఉనన్ది. నవరాతిర్ దీక్షలో ఉండి పొలిమేరలు దాటడం మొదటిసారి.
చేజేతులా పార్ణ హింసకు పాలప్డవలసి వచిచ్ంది పవితర్మైన దీకాష్ సమయంలో. సజజ్నుడైన అంబార్స పార్ణ రక్షణకోసం,
సేన్హ ధరమ్ంగా, గోలొక్ండ పర్భువుల అధికార పర్తినిధిగా విధుయ్కత్ ధరమ్ నిరవ్హణ కోసమే కదా వెళిళ్ంది అని
అంతరాతమ్కు నచచ్ చెపుప్కోడానికి పర్యతన్ం చేసూత్నే ఉనాన్డు. కానీ సంతృపిత్ కలగడం లేదు. పూజ గదిలో జింక చరమ్ం
పరుచుకుని మౌనంగా విశర్మించాడు. ఆలోచనలతో అలల్కలోల్లమౌతునన్ మనసును సమాధాన పరచడానికి పర్యతన్ం
కొనసాగించాడు.
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ఆటలు చాలు, ఇంటోల్కి రమమ్ని కొడుకును పదే పదే పిలిచ్ అలిసిపోయింది లేడీ హాలె. లొపలికి వచిచ్
భరత్ పానుపు పకక్న కూరుచ్నన్ది. పరిచారికలను పిలల్లకోసం తోటలోకి పంప వలసిందిగా దామోదర
శరమ్కు గురుత్ చేసింది మరొకమారు.
'గోలొక్ండ పర్భువుల పర్తినిధిగా, పాలకుడిగా ఉండీ సామానుయ్లతో అంతగా కలిసిపోవడం ఆశచ్రయ్ంగా
ఉనన్ది' అనన్ది లేడీ హాలె దామోదర శరమ్తో. సంభాషణ అంతా డచిచ్లో నడుసుత్నన్ది.
'అది సమరుథ్డైన నాయకుడి సహజ లక్షణం' అనాన్డు దామోదరశరమ్.
'భారతీయుల సామాజిక వయ్వసథ్లో బార్హమ్ణులంటే చాలా ఉనన్తులు అని కదా! తన కూతురు విదేశీయుల
పిలల్డితో, చివరికి కాటి కాపరి కొడుకుతో కూడా అలా సేవ్చఛ్గా ఆడుకుంటుంటే అభయ్ంతరం చెపప్కపోవడం
వింతగా ఉనన్ది' అనన్ది.
'కులము, అంతసుత్, అధికారము మనుషులను విడదీయడానికి కాదు అని కృషణ్రాయల విశావ్సం. పిలల్లు
దైవసవ్రూపులు అని ఆయన నముమ్తాడు. అనిన్టికీ మించి చినాన్రి లలిత ఆయన పార్ణం. ఆ చిటిట్తలిల్ని
చినన్బుచచ్డం ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ చేయడు కృషణ్రాయలు' అనాన్డు దామోదరశరమ్.
కొంతసేపు మౌనంగా ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది లేడీ హాలె. 'మామిడి తోటలో రాముడి మందిరం! దురాగ్
నవరాతుర్లు, అమమ్వారి అరచ్న! పూజామందిరంలో నితయ్మూ మహాబలి ఉపాసన! కృషణ్రాయలను అరధ్ం
చేసుకోలేకపోతునాన్ను' అనన్ది.
'హనుమ శివ కేశవ సమిషిట్ సవ్రూపం. సీతాదేవి దురాగ్ సవ్రూపిణి. కనుకనే సాధనా మారగ్ంలో అతుయ్నన్త సాథ్యికి
చేరుకునన్ కృషణ్రాయలకు ఎకక్డా, ఎందులోనూ, ఎవరిలోనూ ఏ భేదమూ కనిపించదు. షటచ్కర్ భేదనం తెలిసిన
మహాయోగి కృషణ్రాయలు. అంతా ఆయన గురుదేవుడు సమరథ్ రాముడి అనుగర్హం' అనాన్డు దామోదరశరమ్.
పిలల్లకోసం తోటలోకి వెళిళ్న పరిచారిక వచిచ్ పిలల్లు మునేన్టి మధయ్లో ఉనన్ జీడికంటి రాముడి దరశ్నానికి
వెళాళ్రని చెపిప్ంది. ఆ మాట వినడంతోటే దిగుగ్న లేచాడు దామోదరశరమ్. చేతికరర్ను అందుకునాన్డు. భుజాలమీదుగా
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ఉతత్రీయానిన్ బలంగా చుటుట్కునాన్డు. మహలు రక్షకులను పిలుసూత్ వడిగా అడుగులు వేసూత్ మిదెద్ దిగాడు. ఇదద్రు
రక్షకులను వెంట తీసుకుని వడిగా మునేన్టి వైపు పరుగు తీసినటుల్గా అడుగులేశాడు.
భదార్దిర్ రాముడు కృషణ్రాయలను కరుణించి ముకిత్వరం వేంచేసే సమయంలో మునేన్టి మధయ్లో ఉనన్ పెదద్
గండశిలపై పాదాలు మోపాడట. దానికి నిదరశ్నంగా ఆ శిలపై రాములవారి పాదాల గురుత్లు కనిపిసాత్యి. ఆ పాదాలకు
పర్తి ఉదయమూ పూజలు చేసాత్రు ముకిత్వరం పూజారులు.
మామూలుగానే మునేన్టి పర్వాహం మధయ్లో, చేరుకోడానికి కషట్ంగా ఉంటాయి ఆ పాదాలు. గత రెండు
రోజులుగా మహారాషట్ర, మధయ్భారతంలో పై ఎతుత్న కురిసిన వరాష్ల వలన మునేన్టికి వరద నీరు చేరి పర్మాదకరంగా
ఉనన్ది అని ఆ ఉదయం గార్మసుత్లు అంటుంటే వినాన్డు దామోదరశరమ్.
అలాంటి పరిసిథ్తులలో సథ్ంభాదిర్ రేవునుండి పడవ వేయడం కూడా మామూలే. ఒకోసారి కనుమూసి తెరిచేలోపు
క్షణాలలో ఉపెప్నలాగా పెదద్ ఎతుత్న వరద వచిచ్ అంతలోనే చలల్బడుతుంది. ఆ తాకిడికి పడవ కొటుట్కుపోయి, మునేన్టి
పొడవునా ఉనన్ గండ శిలలకు కొటుట్కుని ముకక్లు ముకక్లై పార్ణ నషట్ం జరగడం కూడా సాధారణ విషయమే.
పడవ వేయకుంటే ఆ సాయంతర్ం నవరాతిర్ పూజకు సత్ంభాదిర్నుండి వచేచ్ అరచ్కులు చుటూట్ తిరిగి రావలసిందే
అనడమూ వినాన్డు. అమాయకంగా వెళిల్, మునేన్టి పర్వాహంలో పిలల్లు ఇబబ్ంది పడతారనే భయంతో మహలు
రక్షకులను వెంటబెటుట్కుని మునేన్టి ఒడుడ్కు పరుగులు పెటాట్డు దామోదరశరమ్.
**************

రాములవారి పాదాలునన్ గండశిల శిఖరం మాతర్మే కనిపిసుత్నన్ది. రెండు దరులూ పూసి పారుతునన్ది మునేన్రు.
రెండు మూడు నిలువుల ఎతుత్న కనిపించే బండరాళల్నీన్ కనిపించకుండా పోయాయి వరదలో.
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'హమోమ్! ఎంత వరదో! ఇపుప్డెలా? పాదాల దగగ్రకు వెళల్లేం! వెనకుక్ తిరిగి వెళాద్మా?' కొదిద్గా భయంగా కనులు
పెదద్గా చేసి చూసూత్ అడిగింది చినాన్రి లలిత. ఒడుడ్న ఇటువైపు ఉనన్ బండలు, ఈత చెటుల్, పొదల మధయ్ నుండి
సుపరిచితమైన గొంతు వెకిక్రింతగా వినిపించింది.
'అంజి గాడి గొంతు!' ఆశచ్రయ్ంగా అనన్ది లలిత, చుటూట్ కలయచూసూత్.
'హహహ! పిరికి సనాన్సులాల్రా! వెనకుక్ పారిపోతారా? నా పడవలో ఎకిక్ రాములోరి పాదాల దగగ్రకు పోతారా?'
అని అడుగుతూ పర్తయ్క్షమైనాడు వడల్బతుత్డి కొడుకు నాగాంజనేయాచారి. మాట పూరిత్ చేసూత్నే బండల మాటున
మాయమైనాడు.

బండలు, చెటల్ మాటున ఉంచిన చినన్ పడవను పెదద్గా అరుసూత్, నీళళ్లోకి నెటిట్, పడవ లొపలికి

దూకాడు. లాఘవంగా తెడుల్ వేసూత్ పడవను ఒడుడ్నునన్ పిలల్ల ముందుకు తీసుకొచాచ్డు.
ఉతాస్హంతో గోలగా కేరింతలు కొడుతూ మోకాళళ్ లోటు నీళళ్లోకి దిగి,పడవలోకి దూకారు పిలల్లు ముగుగ్రు.
పర్వాహపు వేగానిన్ తటుట్కుంటూ, ఊయలలు ఊగుతునన్పడవను ముందుకు కదిలించాడు. ఒడుడ్నుండి పిలుసుత్నన్
గొంతులు లీలగా వినిపించి వెనుకకు చూశారు పడవలో పిలల్లు.
ఆందోళనగా పిలుసూత్ పరుగెతిత్ వసుత్నన్ దామోదరశరమ్, మహలు రక్షక భటులు కనిపించారు. ఏదో చెపప్డానికి
నోరు తెరిచిన ఇరిమ్న పర్వాహం పై ఎతుత్న వేలితో చూపిసూత్, కళుళ్ పెదద్వి చేసి భయంతో పెదద్గా 'ఓవర
సోట్ర్మింగ.. ఓవర సోట్ర్మింగ..' అని అరిచాడు. జాంబడు ఇరిమ్న చూపించిన వైపు చూసూత్ 'ఉపెప్న..ఉపెప్న..' అంటూ
భయంతో వణికిపోతూ అరిచాడు. నీళళ్లోకి దూకబోతునన్ దామోదర శరమ్ను రక్షకభటులు పెనవేసుకుని బలవంతంగా
ఆపుజేసి వెనకుక్ లాగారు.
తాడి చెటుట్ ఎతుత్న తెలల్ని నురగలు చిముమ్తూ చికక్ని గోధుమరంగులో వరద ఒకక్సారిగా విరుచుకు పడడ్ది. ఆ
తాకిడికి ఆ చినిన్ పడవ సుడిగాలిలో ఎండుటాకులా ఆ ఎగిరింది. అలల మీద తెలల్ని నురగల మధయ్న నలుగురు చినాన్రుల
చినిన్ పడవ విసిరి కొటిట్నటుల్గా మాయమైంది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...)
COMMENTS
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