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అనగనగా కళింగదేశమనే సువిశాల సామార్జయ్ం ఉండేది. సుకేతుడనే పర్భువు ఆ రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసూత్ ఉండేవాడు. గంగా, గోదావరి 
వంటి జీవనదులతో, సువిశాలమైన అడవులతో, పాడిపంటలతో ఎపుప్డూ సుభిక్షంగా ఉండేది కళింగరాజయ్ం. పర్జల కేష్మమే తన ధరమ్ంగా, 
వారి సుఖశాంతులు తన బాధయ్తగా భావించి పర్జారంజకంగా పరిపాలించేవాడు సుకేతుడు. యజఞ్యాగాదులు, కర్తువులు కర్మం తపప్కుండా 
జరిపించేవాడు. రాజయ్హితానిన్ కోరి యాగాలు నిరవ్హించే బార్హమ్ణులకు భుకిత్కి లోటు లేకుండా దానధరామ్లు చేసేవాడు. కర్మం తపప్క తన 
రాజయ్ంలో ఉనన్ ఆశర్మాలను సందరిశ్ంచి ఆశర్మవాసం యోగకేష్మాలు తెలుసుకునేవాడు. రాజయ్ంలో దేవాలయలనీన్ నితయ్ం దీపధూప 
నైవేదాయ్లతో కళకళలాడేందుకు సరిపడా మానాయ్లిచేచ్వాడు. చోరులను, రాజదోర్హులను కఠినంగా శికిష్ంచేవాడు. 

సుకేతుడి పటట్మహిషి సుమతి అతడికి అనిన్విధాల సరిజోడి. రాజయ్భారంతో నితయ్ం సతమతమయేయ్ పర్భువుల యోగకేష్మాలు 
దగగ్రుండి చూసుకునేది. ఆ దంపతులకి ముచచ్టగా ముగుగ్రు కుమారులు వికర్మసేనుడు, సుసేనుడు, చితర్సేనుడు. ముగుగ్రూ విదాయ్భాయ్సానికి 
కళింగరాజాయ్నికి దూరంగా ఉనన్ శివదతుత్డనే గురువు ఆశర్మానికి వెళాళ్రు. సుకేతునికి వేటయందు వినోదము కాని, యుదద్మునెరపి ఇతర 
రాజాయ్లను ఆకర్మించుటలో కాని ఆసకిత్లేదు. పండితగోషిట్, ఆధాయ్తిమ్క చింతనయందే అతని ఆసకిత్. కులదైవమైన వాయ్ఘేర్శవ్ర సావ్మి ఉతస్వాలు 
ఏటేటా కారీత్కమాసంలో  కనున్లపండువగా జరిపించేవాడు. 

అది ఒక నిండు కారీత్క పౌరణ్మి రాతిర్, సతీ సమేతంగా వాయ్ఘేర్శవ్ర సావ్మి దరశ్నం చేసుకుని అంతఃపురానికి చేరుకునాన్డు సుకేతుడు. 
ఆ తనమ్యతవ్ంలో అలానే నిదర్కు ఉపకర్మించాడు. రాతిర్ మూడవ జామున అతడొక వింత సవ్పాన్నిన్ చూసాడు. ఆ సవ్పన్ంలో సుకేతుడు ఒక  
తెలల్ని అశావ్నిన్ అధిరోహించి వనాలోల్ విహరిసుత్నాన్డు. అతడి శరీరం సువరణ్మయకాంతితో మెరుసోత్ంది. అతని వదనం మికిక్లి పర్సనన్ంగా 
ఉంది. అలా ముందుకు సాగుతునన్ సుకేతునికి కాసత్ దూరంలో దవళకాంతులతో వెలిగిపోతూ, నిలువెలాల్ పాల నురగవంటి తెలల్ని వసాత్ర్లు 

 తెలుగు గడపలోల్  కథ అనే ఊహకు రూపం చిగురించిందే "అనగనగా ఒక రాజు" అనే ఏడుగురు 
రాకుమారుల కథతో. బామమ్, తాతయయ్ నిదర్ పుచేచ్ ళ చెపిప్న ఆ రాకుమారుల కథలోల్  మనం ఒదిగిపోయి 
అందమై న లోకాలోల్  హరించాం, ంత  జంతు లిన్ కలి ం, మాటాల్ డే పకుష్లతో న్హం చే ం, ఎనోన్ 
అదుభ్తాలు చూ ం, బర్ హమ్రాకష్ లు ఎదురై తే మన పరాకర్ మానిన్ పర్ దరి ంచాం.  
మనలిన్ చినన్పిలల్ లిన్ చే  కేరింతలు కొటిట్ ంచిన ఆ కథలే, మన ఊ శకిత్ ని పెంచాయనేది కాదనలేని 
సత్ వం. బాలయ్మనే బంగారుదశ డి, గవంతమై న సత్ వ జీ తాలోల్  పడి పాపం ఆ రాకుమారులను, 

అందమై న రాకుమారెత్ లను, ఒంటికనున్ రాకష్ లను ఒంటరిగా ఆ మాయాలోకాలోల్  వదిలే ం. తమతో 
ఆడి, పాడే తోడెవరూ లేక దిగులు చీకటి కముమ్కునన్ ఆ నేత్ లను తిరిగి పలకరించే పర్ యతన్మే ఈ 
గోపనన్ కథలు. 
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ధరించిన ఒక సతరీ ఎదురయియ్ంది. ఆమె నడుసుత్నన్ బాటంతా వెలుగు పరుచుకుంటోంది. ఆమె చేతులతో సప్ృశిసుత్ంటే వనమంతా సరికొతత్ 
చైతనయ్ంతో శోభిసోత్ంది.  ఆమె మందసిమ్త వదనంతో సుకేతుడిన్ ఒకే ఒకక్ క్షణం చూసి, ముందుకు సాగిపోయింది. ఆ చూపులలోని తీవర్త 
సుకేతుడిన్ పటిట్లాగింది. సుకేతుడు ఆమెను చేరుకోవాలని తన గురార్నిన్ అటువైపు దౌడు తీయించాడు. ఆమె మేఘాలలో తేలుతునన్టుట్గా 
ముందుకు సాగిపోతోంది. సుకేతుడు వేగం హెచిచ్ంచాడు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆమెను చేరుకోలేకపోయాడు. కాసేపటికి దటట్మైన 
పొగమంచు అలముకొంది. ఆ మసక వెలుతురులో ఆమె అదృశయ్మయియ్ంది. 

ఆ సవ్పాన్నిన్ చూసుత్నన్ంతసేపు అతడి మనసు అవయ్కాత్నుభూతికి లోనయియ్ంది. అతడు అంత పర్శాంతతను, ఆనందానిన్ 
ఇదివరకెనన్డూ అనుభూతి చెందలేదు. మరుసటి దినమంతా అదే అనుభూతిలో గడిపాడు. ఆ రోజు మొదలు అతడికి పర్తిరాతిర్ ఆ సవ్పన్ం 
గోచరమయేయ్ది. కర్మంగా అతడికి పార్పంచిక విషయాల పై ఆసకిత్ సనన్గిలిల్ంది. పరిపాలననూ, మంతార్ంగానిన్ పకక్నపెటేట్సాడు. పర్భువుల ఈ 
సిథ్తి గమనించి పరివారం, రాజయ్ంలోని పర్జలు మికిక్లి ఆందోళన చెందారు. పర్భువులకు తమ ఆందోళనను చెపుప్కోవాలని అందరూ 
రాజభవనానికి చేరారు. 

తండోపతండాలుగా తరలి వచిచ్న పురజనులిన్ చూసి విషయమేంటని విచారించాడు సుకేతుడు. పర్భువులు నితయ్ం అనయ్మనసుక్లై 
ఉండటం, రాజయ్పాలనను విసమ్రించటం అందోళన కలిగిసుత్నన్దని చెపుప్కునాన్రు పర్జలు. సుకేతుడు వెంటనే పండితులను, మునులను, 
మహరుష్లను పిలిపించాడు. తనకు నితయ్ం సాకాష్తాక్రమవుతునన్ సవ్పన్ం గూరిచ్, దాని వలన తన మానసికసిథ్తిలో వచిచ్న మారుప్ గూరిచ్ 
వివరించాడు. సవ్పన్ం యొకక్ అంతరారాధ్నిన్, తన తక్షణకరత్వాయ్నిన్ నిరేద్శించమని వారిని కోరాడు. పండితులు, మునులు  ఎంతో తరిక్ంచిన 
పిమమ్ట పర్భువులు సవ్పన్ంలో చూసినది గంగాదేవియని, గంగానది సందరశ్నం, పుణయ్సాన్నమాచరించటమే పర్భువులు చెయయ్వలసిన 
కరత్వయ్మని చెపాప్రు. 

తాను సవ్పన్ంలో కాంచింది గంగాదేవియేనని తెలియగానే సుకేతుడు లేచి నిలబడి “పండితులు, పురోహితులు నా కేష్మం కోరి 
పరిహారం మాతర్ం సెలవిచాచ్రని అరధ్మయియ్ంది. నిజానికి ఆ సవ్పాన్నికి అరధ్ం నాకు తెలిసొచిచ్ంది. సరేవ్శవ్రుని పిలుపయియ్ంది, నేను 
వానపర్సాథ్నికి వెళుతునాన్” అని లేచి నిలబడి కటుట్బటట్లతో పర్జల ఆకర్ందనలను సునిన్తంగా తిరసక్రిసూత్ ముందుకు సాగిపోయాడు. 
అంతఃపురంలో విషయం తెలుకునన్ సుమతి పరుగు పరుగున వచిచ్ సుకేతుడిన్ చేరుకుని, అతని అడుగుజాడలనే అనుసరించింది. 

యావతుత్ రాజయ్పర్జలు, పరివారం అతని వెంట నడుసూత్ కనీన్రు పెటుట్కునాన్రు. మహారాజును, మహారాణిని నిలువరించే పర్యతన్ం 
చేసారు. సుకేతుడు కనీసం వెనుదిరిగి చూడకుండా ముందుకు సాగిపోయాడు. పర్జలంతా నగర పొలిమేర వరకూ నడిచి అకక్డే ఆగిపోయారు, 
పరివారం మరికొంత దూరం మహారాజు వెంటే నడిచి విచారంతో వెనుదిరిగారు. 

మహామంతిర్, ముఖయ్ రాజోదోయ్గులతో రహసయ్మంతనాలు జరిపి రాజకుమారులను తక్షణమే తిరిగి రావాలిస్ందిగా గురుకులానికి 
కబురు చేసాడు. రాజకుమారులను భదర్ంగా తోడొక్ని వచేచ్ందుకు అతయ్ంత నమమ్కసుత్లైన నలుగురు అంగరక్షకులను పంపాడు. అంగరక్షకులు 
గురుకులానిన్ చేరేసరికి చీకటిపడింది. ఆ రాతిర్వేళలోనే అతయ్వసరంగా గురువైన శివదతుత్డిన్ కలుసుకుని జరిగిన వృతాత్ంతం వినన్వించారు 
అంగరక్షకులు. విషయం తెలిసిన రాజకుమారులు తండిర్ని, తలిల్ని తలచుకుని మికిక్లి కలత చెందారు. ఏకధారగా ఏడుసుత్నన్ రాకుమారులిన్ 
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శివదతుత్డు అనునయించి "కుమారులారా, బేలతనం కూడదు. రాజాయ్నికి, రాజయ్ంలోని పర్జలకి ఈ ఆపతస్మయంలో ధైరాయ్నిన్, నమమ్కానిన్ 
కలిగించాలిస్న మీరే ఇలా వాయ్కులపడితే అది రాజాయ్నికి కేష్మం కాదు. మీరు నేరుచ్కునన్ విదయ్లకు సారధ్కత కలిప్ంచాలిస్న సమయం 
ఆసనన్మయింది. దేవదేవుడు మీయందుండి ముందుకు నడిపిసాత్డు. ఈ రాతిర్కి విశర్మించి ఉదయానేన్ రాజాయ్నికి పర్యాణంకండి" అని 
ఆశీరవ్దించాడు. విచారవదనాలతోనే రాజకుమారులు విశార్ంతిమందిరం వైపు కదిలారు. అంగరక్షకులు విశార్ంతిమందిరం బయట రక్షణగా 
నిలుచునాన్రు. 

కావలి కాసుత్నన్ అంగరక్షకులకు నడిజాములో గుఱఱ్పు డెకక్ల శబధ్ం వినిపించి అపర్మతత్మయాయ్రు. శబధ్ం వచిచ్నవైపు ముందుకు 
కదిలారు. గుఱఱ్ం పై వచిచ్నవాడు గూఢచారి. వగరుసూత్ వచిచ్ కూలబడాడ్డు. వాడికి తార్గేందుకు నీరిచిచ్, విషయమేంటని అడిగారు.  మహారాజు 
నిషర్క్మణ విషయం చారుల దావ్రా వినన్ పొరుగుదేశపు రాజు భైరవవరమ్, కళింగ సామార్జయ్ం పై మెరుపుదాడికి తెగబడి మంతిర్ సహా సమసత్ 
పరివారానిన్ బంధించాడని, రాకుమారులను హతమారేచ్ందుకు ఒక దళానిన్ పంపాడని చెపాప్డు గూఢచారి. 

అంగరక్షకులు పరుగున వెళిళ్ జరిగిన విషయం శివదతుత్నికి చెపాప్రు. శివదతుత్డు అందరిని అపర్మతత్ం చేసి, రాకుమారులని పిలిచి 
"రాకుమారులారా, కళింగకు తూరుప్న ఉనన్ నాగావళి నదీతీరంలో గోతీరధ్మనే అగర్హారముంది. గోపాలురు నివసించే ఆ అగర్హారం ఎవరి 
ఏలుబడికి చెందని సవ్తంతర్య్గార్మము. ఆ అగర్హారంలోనే మీ తండిర్గారి చిరకాల మితుర్డు గోపనన్ నివసిసుత్నాన్డు. గోపనన్కు మీ 
తండిర్గారంటే ఎనలేని అభిమానం. అయనే ఆ గోపాలురకు కులపెదద్. తక్షణమే ఆ అగర్హారానికి పోయి ఆయన ఆశర్యం పొందండి. 
పర్సుత్తానికి అదే మీకు కేష్మం" అని వీడోక్లు పలికి కేష్మంగా సాగనంపాడు. 

అంగరక్షకులు వెంటరాగా రాతర్ంతా పర్యాణం చేసిన రాకుమారులు సూరోయ్దయం అవుతుండగా నాగావళి నదీతీరానికి 
చేరుకునాన్రు. పర్యాణ బడలిక వలన అలసిన రాకుమారులు నాగావళినదిలో దిగి సాన్నాదికాలు చేసుత్ండగా వారికి జానపదుల పాటలు 
దూరంగా వినిపించాయి. 

“అడవి లోన ముసలిగెదద్కెవరు తెలివి సెపెప్రా  

మడుగులోన మొసలిపడుచుకెవరు ఒడుపు నేరెప్రా 

ఒంటికాలి దొంగజపం కొంగకెటుల తెలుసురా 

మడిసితోటి చుటట్రికం కొతికెవుడు పెటెట్రా 

తందనాన తానానే తందనాన 

తందనాన తారారో తందనాన 

నలల్నోడే ఆ నలల్నోడే 
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అనిన్టికి ముడులేసే అలల్రోడే” 

జానపదాలు వినిపించిన వైపు నడిచిన రాకుమారులకు గోమందలు పచిచ్క మేసూత్ కనిపించాయి. గోవులను అదిలిసూత్ కొందరు 
గోపాలురు కనిపించారు. ఒక పెదద్ మఱిఱ్మాను నీడన ఒక పెదాద్యన సేదతీరుతూ పాడుకుంటునాన్డు. రాకుమారులు, అంగరక్షకులు ఆ 
వృదుధ్డిన్ సమీపించారు. పాలనురగలా నెరసిన గిరజాలు, మేలినలుపురంగులో మెరుసుత్నన్ కరర్వంటి దేహం, ముడతలు పడిన చరమ్ం అతడి 
వారధ్కాయ్నిన్ సూచిసుత్నాన్, గొపప్ తేజసుస్తో వెలుగుతునన్ అతడి ముఖంలో ఆ ఛాయలు లేవు. రంగుల తలపాగా చుటుట్కునాన్డు. మోకాలి వరకూ 
ధోవతి చుటుట్కునాన్డు. భుజంపై కంబళి వేసుకునాన్డు. ముకుక్న, చెవిన వెండి జూకాలు వేలాడుతునాన్యి. కాళళ్కు వెండి కడియాలునాన్యి. 
నుదుటిపైన వెంకనన్ నామాలునాన్యి. 

రాకుమారులను చూడగానే ఆ వృదుధ్డు లేచి పరుగున వారి వదద్కు వచాచ్డు. వారితో వినయంగా "ఎవరో రాచబిడడ్లాల్ ఉనాన్రు. 
అడవిలోగాని దారి తపాప్రా సామి?" అని వాకాబు చేసాడు. రాకుమారులోల్ పెదద్వాడైన వికర్ముడు " అయాయ్, మేము కళింగ పర్భువులు సుకేత 
మహారాజుగారి పుతుర్లం. ఆయన చిరకాల మితుర్లు గోపనన్గారిని కలవాలని వచాచ్ం" అని చెపాప్డు. 

వృదుధ్డు ఆనందంతో "నేనే బాబు గోపనన్ని. ధరమ్పర్భువులు మహారాజుగారు కులాసాగా ఉనాన్రా? దయతో ఈ గోపనన్కు ఏదైనా 
కబురు సెలవిచాచ్రా? దయచేయండి. దయచేయండి " అని రాకుమారులను ఆహావ్నించాడు. గోవులను కాసుత్నన్ యువకులను ఒకక్ కేకలో 
పిలిచి రాకుమారుల కోసం తియయ్ని ఫలాలు, పుటట్తేనె తెమమ్ని పురమాయించాడు. 

దుఃఖానిన్ అదుపులో తెచుచ్కుంటూ వికర్ముడు గోపనన్కు జరిగిన విషయాలు చెపాప్డు. విషయం వినన్ గోపనన్ పండుటాకులా 
కదిలిపోయాడు. విచారంతో ఉనన్చోటనే కూలబడిపోయాడు. గోపయువకులు పరుగున వచిచ్ అతడికి సపరయ్లు చేసారు. కాసేపటికి తేరుకునన్ 
గోపనన్ వాతస్లయ్ంతో రాకుమారులకు ఫలాలు, తేనె అందించాడు. రాతర్ంతా పర్యాణం చేసిన శర్మవలన ఆకలిగా ఉనన్ రాకుమారులు, 
అంగరక్షకులు కడుపారా ఆరగించారు. 

వారి నిదార్వసథ్ను గర్హించిన యువకులు ఆ మఱిఱ్చెటుట్ నీడనే తమతో తెచిచ్న గొంగళుళ్ పరిచి నిదర్కు ఏరాప్టుల్ చేసారు. "అయయ్లూ, 
అడవి మాతలిల్ చలల్ని గాలితో మన కషాట్లిన్ మాపేసి జోలకొడతాది. చింతలనీన్ మరిచి కాసేపు కునుకు తియయ్ండి. బడలిక తగాగ్కే ఊరి వైపు 
పోదాం" అని రాకుమారులతో చెపాప్డు గోపనన్. ఆ చలల్నిగాలికి రాకుమారులంతా దుఃఖం మరిచి అకక్డే నిదర్లోకి జారిపోయారు. 
అంగరక్షకులను కూడా నిదర్పొమమ్ని చెపిప్ గోపయువకులే కాపలాగా నిలిచారు. గోపనన్ పాటే ఆ పూట అందరికీ జోలపాటయియ్ంది. 

“ముంతలో చలల్ను తార్గేసింది 

కళుళ్మూసి దొంగపిలిల్ 

ఒంటికోడి పిలల్ను తనున్కు పోయింది 

మాటేసిన గెదొద్కటి 
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పిలిల్ని చూసాడు గెదద్ను చూసాడు 

గాలిలోన వేలితోటి లెకక్లేసేసాడు 

నలల్నోడే ఆ నలల్నోడే                                 

అనిన్టికి ముడులేసే అలల్రోడే” 

 

            PPP 
  

చీకటి చికక్బడుతుండగా నిదర్ నుండి మేలొక్నన్ రాకుమారులను తీసుకుని అగర్హారం వైపు దారితీసాడు గోపనన్. ఒక అడుగు ముందే 
అగర్హారానికి చేరుకునన్ గోపయువకులు అగర్హారంలో అందరికీ రాకుమారుల ఆగమన వారత్ తెలియజేసారు. రాచబిడడ్లొసుత్నాన్రు, కొనాన్ళుళ్ 
తమతోటే ఉండబోతునాన్రని తెలియగానే అగర్హారమంతా సందడి మొదలయియ్ంది. రాజకుమారులు ఉండేందుకు సౌకరయ్వంతమైన విడిదిని 
సిదద్ం చేసారు. అవసరమైన వసుత్సామాగిర్ని తెచిచ్ తీరుగా సరిద్బెటాట్రు. రాతిర్ భోజనానికై పర్తి గడప నుండి పోటీపడి రుచికరమైన 
తినుబండారాలు తెచిచ్పెటాట్రు. 

పొలిమేరలోల్కి వసూత్నే అగర్హారంలో చినాన్రుల కేరింతలు విని జరుగుతునన్ సందడిని గర్హించిన గోపనన ముఖాన చిరునవువ్ 
విరిసింది. గోపజనులంతా గుంపులు గుంపులుగా పొలిమేర వరకూ వచిచ్ రాజకుమారులకు ఆహావ్నం పలికారు. అంతఃపురవాసంలో అయినా, 
గురుకులంలో అయినా వీలైనంత ఏకాంతంలో గడిపే రాకుమారులకు ఈ ధోరణి కొతత్గా ఉంది, కాసత్ ఇబబ్ందిగా అనిపిసుత్నాన్ ఆ పర్జలు 
చూపిసుత్నన్ ఆదరాభిమానలకు మికిక్లి ఆనందంగా ఉంది. 

పెదద్వాడైన వికర్ముడు అందరికీ నమసక్రిసూత్, ముందుకు సాగుతూ కాసత్ పెదద్రికంగా వయ్వహరిసుత్నాన్డు. చినన్వారైన సుసేనునికి, 
చితర్సేనునికి ఇంకా రాచపోకడలు, పెదద్రికం ఎరుకకు రాకపోవటాన ఆ కోలాహలానిన్ చూసూత్ ఉంటే కాసత్ సంబరంగా ఉంది.  

అలా అందరూ విడిదికి చేరారు. గోపనన్ రాజకుమారులకి సాన్నాదికాలు కానిచిచ్ భోజనానికి సిదద్ం కమమ్ని చెపాప్డు. వారు సాన్నం 
చేసి వచేచ్ంతలో అపుప్డే తీసిన ఆవుపాలను కాచి తీసుకువచాచ్డు. రాజకుమారులు ముగుగ్రికి భోజనానిన్ సిదద్ం చేసాడు. రాజకుమారులు 
ముగుగ్రూ వచిచ్ భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. సుసేనుడు, చితర్సేనుడు ఆ రుచికరమైన పదారధ్లను ఆసావ్దిసూత్ "అనాన్ ఈ కుడుములు భలే రుచిగా 
ఉనాన్యి. మోదకాలు భలే మధురంగా ఉనాన్యి" అంటూ ఒకోక్ పదారాధ్నిన్ వరిణ్సూత్ ఆనందంగా భుజిసుత్నాన్రు. వికర్ముడు మికిక్లి పేర్మతో 
తముమ్ళళ్ తల నిమిరుతూ, కళళ్తోనే కడుపు నింపేసుకునాన్డు. 
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గోపనన్ వికర్ముని మానసికసిథ్తి ఎరిగినవాడై అతడిన్ సమీపించి “పెదద్నాయనా, కలిగిన నాడు పర్భువు పర్జలకు కనాన్కు. 
కానికాలమొచిచ్న నాడు పర్జల అభిమానమే పర్భువులకు కాపు. కలలోనయినా కలత మీ దరిచేరనియయ్ం. వాయ్కులపడక కాసత్ ఎంగిలిపడు" అని 
సముదాయించాడు. గోపనన్ చలల్ని మాటలకి కాసత్ సైథ్రాయ్నిన్ తెచుచ్కుని వికర్ముడు భోజనానికి ఉపకర్మించాడు. బలిషుట్లైన గోపయువకులని 
ఎనిన్, రాకుమారులకు రాతర్ంతా కాపు కాయమని పురమాయించాడు గోపనన్. తన నులకమంచం కూడా తెచుచ్కుని విడిది బయటే 
వేసుకునాన్డు. చలి కాచుకునేందుకు మంట వేసారు. 

“చిమమ్చీకటిలోన మాయ కమేమ్సింది 

మాయమతుత్కి యమున చీలి రెండయియ్ంది 

గోకులానికి చేరే రాచబిడొడ్కడు 

దొంగమామకు ఇంక చికక్నేచికక్డు 

కాపుకై తెసిత్వా ఓ కనన్తండిర్ 

లోకాలనే కాసేటోడిన్ ఓ పిచిచ్తండిర్”  

భవిషయ్తుత్ అగమయ్గోచరమైందనే ఆలోచనలతో తలల్డిలుల్తునన్ వికర్మునికి నిదురనన్ ఊసే తటట్టం లేదు. తలిల్డండుర్లను కోలోప్యిన 
బాధ, రాజయ్ం శతుర్వులుపాలయియ్ందనే ఆవేశం ఒకటి వెంట ఒకటిగా అతడి ఆలోచనలోల్ చేరి అతడిని తీవర్ కోష్భకు గురిచేసుత్నాన్యి. గోప 
యువకులు వెలిగించిన చలిమంట వదద్కు వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. అనన్గారి విచారం గురిత్ంచిన సుసేనుడు, చితర్సేనుడు కూడా వచిచ్ అనన్పకక్నే 
గుబులుగా కూరుచ్నాన్రు. 

వారిని అనునయిసూత్ గోపనన్ “నాయనలారా, రాజాయ్నిన్ కోలోప్యిన రాజు, అడవిని వదిలిన సింహం ఒకటే. వారికి ఎంత సామరధ్య్ం 
ఉనాన్ ఆ బలహీన క్షణాలోల్ ఆందోళన, దైనయ్ం సహజం. కానీ కడలి ఎగసి ఊరు మీద పడినపుప్డు పరుగులుపెటేట్వాడు కాదు, ఓరుప్గా 
తెపప్నలేల్వాడే తెలివి కలవాడు. కాలం ఎపుప్డూ ఒకక్రీతిన ఉండదు. గొలల్వానింట పాలు, వెనన్ తినన్ రాజులెవరూ ఓడిపోరులే“ అని ధైరయ్ం 
చెపాప్డు. 

అకక్డే ఉనన్ గోపాల యువకులు "పెదద్యాయ్, నువువ్ చాలా కథలు వింటివి, దేశం మీదకెళొళ్సిత్వి కదా. అనాయ్యాన రాజాయ్నిన్ 
కోలోప్యిన రాజుల కథలేవీ తారసపడలేదా?" అని అడిగారు. 

“ఎందుకు కనపడలేదోరయయ్. రాజుల కథలనీన్ వెతలే” అని సాలోచనగా నిటూట్రాచ్డు గోపనన్. 

“మరి అటాట్ంటి రాచకుటుంబాలు ఏమయినాయి పెదద్యాయ్” అని అడిగారు యువకులు. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net  
                                 

8  $yGHFLï ÔnfHðFL ¥qDÍÓj - Fc$qMLjjOqÈ¢bÍO| 

“ఏమవుతాయి? ఏమవావ్లో అవే అయినయి. మనం చేసేటి కరమ్లే మనకు దకేక్టి ఫలాలు. ఈ సతేత్నిన్ చూపించే కాశీరాజుగోరి కథ 
చెబుతా ఇనుకోండి” అని ఆకాశం వైపు చూసూత్ కథ చెబుతునాన్డు గోపనన్. గోపాలురతో బాటు, రాకుమారులు కూడా ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. 

PPP 

రాసరికం చూడోరయయ్ మేడిపండునాటిదే. కోట నిండా మంది, కొదవలేని సుఖముంటాది కానీ, కంటి నిండా కునుకుండదు. ఈ 
గోపనన్ గోవులెతుత్కుపోటానికి ఏ గోపయొయ్సాత్డు. ఈ నులకమంచమేసుకుని కిటట్యాయ్ అనుకుంటూ తందాగా కునుకుతీసాత్ను. కానీ గదెద్నెకిక్న 
పర్భువులకి ఆ కులాసలేదు. నితయ్ం అపాయమే. అని కాశీరాజు కథ చెపప్నారంభించాడు. 

గోపనన్ చెపిప్న కాశీరాజు కథ 

ఆ రోజులోల్ కాశీ పటట్ణంలో మహాదేవుడనే గొపప్ రాజు రాజయ్ం చేసుత్నాన్డు. ఆ మహారాజు పరమ శివభకుత్డు. సూరోయ్దయానికి 
ముందే లేచి గంగానదిలో సాన్నాదికాలు చేసి, కాశీనాధుడైన పరమేశవ్రునికి మొకిక్ కాని పచిచ్ గంగను కూడా ముటేట్వాడు కాదు. గొపప్ గొపప్ 
యజాఞ్లు చేసి దేవతలను మెపిప్ంచిన మహాపుణాయ్తుమ్డు. ఆ రాజుగారు కొలువు చేసేత్ దేవతలు మాయారూపులై వచిచ్ కొలువులో కూచుంటారని 
చెపుప్కునేవోరు. ఆ చలల్ని పర్భువు పాలనలో ధరమ్ం నాలుగు పాదాల, నేల నాలుగు చెరగులా పాకింది. ఎకక్డెకక్డి నుండో మునులు, 
పండితులు వచిచ్ ఆశీరవ్చనాలు పలికి తగిన దానం పుచుచ్కు వెళేళ్వారు. ఆ రాజయ్ంలో ఆకలి బాధలు లేవు, చోరుల భయం లేదు, అకాల 
మరణాలు లేవు, అకాల వరాష్లు, అనావృషిట్ లేదు. అంతా సుభిక్షమే. 

అంత గొపప్ మహారాజుకి ఒకటే లోటు. సంతానం లేదు. గురువులు, పండితుల ఆదేశంతో ఉతత్మ రాజకుటుంబాల నుండి ఎనున్కుని 
ముగుగ్రు కనయ్లను వివాహం చేసుకునాన్డు. కానీ అతని లోటు తీరలేదు. మహాదేవునికి మనసుస్లో తీరని వయ్ధ మొదలయియ్ంది. వంశానిన్ 
నిలుపుకునేందుకు, అనాధిగా వసుత్నన్ పితృకరమ్లు కొనసాగించేందుకు ఒకక్డైనా వారసుడు లేక పోయాడనే కోష్భ అతనిలో పెరగసాగింది. 

ఒకనాడు గంగానదిలో సాన్నం చేసి తిరిగి వసుత్నన్ మహాదేవునికి, వంటినిండా తెలల్ని విభూది పూసుకుని, మండుతునన్ నిపుప్వలే 
ఎరర్ని కనున్లతో, చేతిలో తిర్శూలం ధరించిన సాధువు ఎదురయాయ్డు. మహాదేవుడు భకిత్తో పర్ణమిలాల్డు. "రాజా, దకిష్ణ భారత యాతర్కు వెళిళ్ 
పుణయ్కేష్తార్లు దరిశ్ంచు. నీ మనసులో ఉనన్ కలత తీరుతుంది" అని పలికి క్షణం కూడా ఆగకుండా గంగవైపు సాగిపోయాడు సాధువు. 

పరమేశవ్రుడే కరుణించాడని భావించిన మహాదేవుడు పర్యాణానికి సిదద్మయాయ్డు. ముగుగ్రు భారయ్లోల్ పటట్మహిషి సులోచన 
మాతర్మే సభకిత్కంగా సిదద్పడింది. మిగిలిన భారయ్లు సుదకిష్ణ, సులక్షణ తమకు సుసిత్ చేసిందని, పర్యాణం చెయయ్లేమని చెపాప్రు. 
మహాదేవుడు నిరాశచెందినా, సాధువు మాటే దేవుడి పంపిన వరత్మానంగా భావించి పర్యాణం మాతర్ం వాయిదా వెయయ్లేదు. రాజయ్భారానిన్ 
రెండవభారయ్ సుదకిష్ణ అనన్గారు మరియు సామంతుడు అయిన వీరభదుర్నికి అపప్గించి సపరివారంగా దకిష్ణభారత యాతర్కి తరలి వెళాళ్డు. 
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పరివారం కూడా వచిచ్న పండితులు, గురువులు దారిపొడవునా విశార్ంతి వేళలోల్ పురాణ శర్వణం, కథాకాలకేష్పాలతో పర్భువుల భకిత్కి, 
ఏకాగర్తకు భంగం వాటిలల్కుండా చూసారు. 

దకిష్ణభారతంలో పర్సిదద్ కేష్తార్లను, ఆశర్మాలను దరిశ్సూత్ రామేశవ్రం చేరుకునాన్రు. ఆ రామేశవ్రకేష్తర్ పర్భావం మహాదేవుని 
మనసుస్ని కటిట్పడేసింది. ఆ పర్దేశంలో అడుగుపెటిట్న నాటి నుండి అవయ్కాత్నుభూతికి లోనయిన మహాదేవుడు ఆ కేష్తర్ంలోనే కొనాన్ళుళ్ విడిది 
చేయాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. ఆ రామేశవ్రుని సేవలో రోజులు గడుసుత్ండగానే మహారాణి సులోచన పండంటి మగపిలాల్డికి జనమ్నిచిచ్ంది. 
మహాదేవుని ఆనందానికి అవధులేల్వు. శివదతుత్డని నామకరణం చేసాడు. 

ఆ ఆనందానిన్ రాజయ్పర్జలతో పంచుకోవాలని భావించిన మహాదేవుడు తిరుగు పర్యాణమయాయ్డు. పరివారంతో కూడి 
దండకారణాయ్నిన్ దాటుతుండగా బందిపోటు దొంగలగుంపు వారిపై దాడిచేసింది. పరివారమంతా చెటుట్కొకరు, పుటట్కొకరుగా పరుగులు 
తీసారు. మహాదేవుడు వారిని ఎదిరించి పార్ణాలు కోలోప్యాడు. పార్ణాంతకమైన గాయాలతో తపిప్ంచుకునన్ మహారాణి సులోచన బిడడ్తో సహా 
కొంతదూరం పోయి ఒక గుహలో తలదాచుకుంది. 

రెండు పగళుళ్, రెండు రాతుర్లు ఆ చీకటి గుహలోనే రకత్మోడుతూ బిడడ్ను సాకిన సులోచన మూడోరోజున మహాశివరాతిర్ పరవ్దినాన 
శివైకయ్ం చెందింది. ఆ గుహ సామానయ్మైన గుహ కాదు. భసామ్సురుని బారి నుండి తపిప్ంచుకునేందుకు శివుడు ఆ గుహలో తలదాచుకునాన్డని 
పర్తీతి. ఆ గుహలో సవ్యంభువుగా వెలిసిన శివలింగం ఉంది. దటట్మైన అడవిలో ఉనన్ ఆ గుహకు ఏడాదికోమారు మహాశివరాతిర్ నాడు 
గిరిజనులు తండోపతండాలుగా వచిచ్ ఉతస్వం చేసాత్రు. 

ఆ రోజు ఉతస్వం కోసం వచిచ్న గిరిజనులు చీకటిలో పడి ఉనన్ నిరీజ్వమైన మహారాణి దేహానిన్, ఆ పసిపిలాల్డిని చూసి కంటనీరు 
పెటుట్కునాన్రు. ఆ బిడడ్కు శివుని అనుగర్హం ఉందని నమిమ్న గిరిజనులు తమ గూడేనికి తీసుకుని వెళాళ్రు. ఆ గూడెంలో పర్తి గడప తనదిగా, 
పర్తి తలీల్ తన తలిల్గా పెరిగాడు శివదతుత్డు. శివుని గుహలో దొరికిన బిడడ్ని ఆ గిరిజనులు శివయయ్ అని పిలిచేవారు.  

శివయయ్ ఆ అడవిలో పర్తి పుటట్తోనూ, చెటుట్తోనూ సేన్హం చేసాడు. పకుష్లతో కలిసి పాడుకునేవాడు, జంతువులతో కలిసి 
ఆడుకునేవాడు.  శివయయ్కి పకుష్ల భాష, జంతువుల భాష అబిబ్ంది. అడివంతా వాడితో మాటాల్డుతుందని చెపుప్కునేవారు ఆ గిరిజనులు. 
అడవిలో ఏ లేడి పిలల్కో పార్ణభయమయితే శివయాయ్ అని పిలిచేది, పరుగున వెళిళ్ ఆదుకునేవాడు. ఏ పకుష్లకో బాణం దెబబ్ తగిలితే "శివ 
శివ"మనేవి. వేటగాళళ్ను మందలించి వాటికి పార్ణాలు పోసేవాడు. అడవే ఆధారంగా బర్తికే గిరిజనులకు ఈ పోకడలు వింతగా ఉండేవి. 
అయినా శివయయ్ శివుని అంశ అనే నమమ్కంతో ఎవరూ ఎదురు చెపేప్వారు కాదు. 

అడవిలో సేవ్చఛ్గా విహరించే శివయయ్, ఒకనాడు తన తలిల్ మరణించిన గుహ వదద్ ఒక గురువు తన శిషుయ్లతో విడిది చెయయ్టం 
చూసాడు. ఆ గురువు తన శిషుయ్లకు సకల అసత్రవిదయ్లు నేరిప్సుత్నాన్డు. శివయయ్ ఆ గురువు దగగ్రకు వెళిళ్ మికిక్లి వినయంతో నమసక్రించి 
తనని కూడా శిషుయ్డిగా సీవ్కరించి అసత్రవిదయ్లు నేరిప్ంచమని పార్రిధ్ంచాడు. ఆ గురువు పరీక్షగా శివయయ్ని చూసి "నీ వేషం చూడగా 
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బోయవానివలె ఉనాన్వు. నీ నిండైన విగర్హము, ముఖ వరఛ్సుస్ ఉతత్మకుల సంజాతునివలె ఉనన్వి. ఎవరు నీవు? ఎకక్డ నుండి వసుత్నాన్వు?" 
అని అడిగాడు. 

శివయయ్ విచార వదనుడై "నా వృతాత్ంతమేమియు నాకు తెలియదు. ఈ గుహనందు దొరికినానని మా గూడెపు పెదద్లు చెపాప్రు" అని 
చెపాప్డు. 

ఆ గురువు అతనిని అనునయించి "నీవెవరైననూ చూడగా గొపప్ వీరుడు కాగల లక్షణాలు నాకు గోచరిసుత్నాన్యి. నా పేరు 
పూరాణ్నందుడు. నీవంటి శిషుయ్ల కోసమే నేను ఎదురు చూసుత్నాన్ను. నీకు సకల విదయ్లు నేరిప్సాత్ను, కానీ ఒకక్ షరతు. గురుదకిష్ణగా నీవు నా 
శిషయ్గణంతో కూడి కాశీ రాజైన వీరభదుర్ని గెలిచి, రాజయ్ం నుండి పారదోర్లాలి" అని మాట తీసుకునాన్డు. 

శివయయ్ ఏకాగర్తతో, కఠోర సాధనతో గురువుకు తెలిసిన అనిన్ విదయ్లు అభయ్సించాడు. పూరాణ్నందుడు సహితం శివయయ్ ధారణాశకిత్కి 
ముగుద్డై అతడికి అనిన్ మెలకువలూ నేరిప్ంచాడు. శివయయ్ను తన శిషుయ్లకు నాయకుడిని చేసాడు. శివయయ్ తన తోటి శిషుయ్లతో సేన్హంగా 
మెలుగుతూ వారి బలాబలాలు గురిత్ంచాడు. లోపాలు గురిత్ంచి సరిచేసుకునేందుకు సహాయం చేసాడు. ఏనోన్రోజుల కఠోరమైన శర్మతో 
వారంతా గొపప్వీరులుగా తయారయాయ్రు. 

శిషుయ్ల పరాకర్మానిన్, ముఖయ్ంగా శివయయ్ శకిత్యుకుత్లను పరిశీలించిన పూరాణ్నందుడు కాశీ పైకి దండెతాత్లిస్న సమయం 
ఆసనన్మయియ్ందని భావించాడు. శివయయ్ను పిలిచి "చూడు శివయయ్ కాశీ సామానయ్నగరం కాదు. ఒకనాడు యధేచచ్గా దేవతలు సంచరించిన 
నగరం. నేడు ఒక దుషుట్ని పాలనలో మగుగ్తుంది. మికిక్లి దురేభ్దయ్మైన ఆ కోటను జయించటం సులువైన పనికాదు. మీరు చేయబోయే ఈ 
యుదద్ం పార్ణాంతకమని గురుత్ంచుకో. పర్జలోల్ పర్భువు పై ఉనన్ వయ్తిరేకతే మనకునన్ బలం. వైరి బలం తెలుసుకోకుండా యుదాద్నికి 
తెగబడటం యుకిత్వంతులు చేయాలిస్న పని కాదు. శిషుయ్లందరినీ ఇకక్డే ఉంచి నీవు, నేను మారువేషంలో బాటసారులుగా కాశీపటట్ణం పోయి 
సిథ్తిగతులు గమనించి వదాద్ం" అని చెపాప్డు. 

అనుకూలమైన ఒకరోజు నిరణ్యించుకుని ఇదద్రూ కాశీకి పయనమయాయ్రు. సంధయ్వేళకు ముందే కాశీకి చేరువైనపప్టికి, చీకటిపడే 
వరకూ నగరం వెలుపలే ఎదురుచూసి దీపాలు వెలిగాక పటట్ణంలో అడుగుపెటాట్రు. శివయయ్ కాశీలో అడుగుపెటిట్న క్షణంలో ఒక అదుభ్తం 
చోటు చేసుకుంది. దీపాలు వెలిగించి, తలుపులు వేసిన కాశీనాధుని ఆలయంలో గంటలు పెదద్ శబధ్ంతో మోగాయి. పూజారులు ఆశచ్రయ్ంతో 
తలుపులు తీసి దేవాలయం మొతత్ం గాలించినా ఎవరూ కనబడలేదు, గంటలు ఎలా మోర్గాయో తెలియలేదు. క్షణాలోల్ విషయం నగరమంతా 
పార్కింది. సతర్ంలో విడిది చేసిన పూరాణ్నందుడు, శివయయ్ ఆశచ్రయ్ంతో పర్జలు ఈ విషయం చెపుప్కోవటం వినాన్రు. పూరాణ్నందుడు 
సంతోషంతో కాశీకి మంచిరోజులు రాబోతునాన్యి అనాన్డు. 

మరునాడు గురు,శిషుయ్లిదద్రూ నగరమంతా గమనించారు. రాజభవనం వదద్ సందడిగా ఉంది. మహారాజు వినోదం కోసం 
పరివారంతో సహా వేటకు వెళేళ్ందుకు సనన్దద్మవుతునాన్డని తెలుసుకునాన్రు. సతార్నికి చేరుకునాన్క పూరాణ్నందుడు, శివయయ్తో "నగరం మీద 
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దండెతత్టం కంటే అడవిలోనే ఎదురొక్నటం మేలు. తక్షణమే మనం వెనుదిరిగి మహారాజు వేట నుండి తిరిగి పటట్ణానికి వచేచ్లోపు మనవారితో 
దాడిచెయాయ్లి" అని చెపాప్డు. ఇదద్రూ ఆ రాతిర్ సతర్ం బయట ఉనన్ ఒక రావిచెటుట్ నీడలో నిదిర్ంచారు. 

ఆ రావిచెటుట్ పైన ఒక పకిష్ తన పిలల్లతో సహా నివాసముంటుంది. ఆ పకిష్ తన పిలల్లకు కథలు చెబుతూ " చూసారా దేవుడు చేసే 
చమతాక్రం. ఈ చెటుట్ కిర్ంద నిదర్పోతునన్ వాడు ఈ రాజాయ్నేన్ ఏలాలిస్నవాడు. వీడి తలిల్దండుర్లను అడవిలో బందిపొటులతో చంపించిన 
రాజు, నేడు అడవికి పోతునాన్డు. ఈ మహరాజుపై దండెతేత్ందుకు మరో రాజు అడవిలో పొంచునాన్డు. మారువేషంలో వచిచ్న వీడేం చేసాత్డో 
మరి" అని చెపిప్ంది. 

ఆ పకిష్ మాటలు వినన్ శివయయ్ ఉలికిక్పడి లేచాడు. పూరాణ్నందుడి వదద్కు వెంటనే వెళిళ్ "గురువరాయ్, మీరెవరు? ఎందుకు ఈ 
కాశీరాజుని నిరూమ్లించాలని భీషిమ్ంచారు. ఆ పకిష్ మాటలోల్ని మరమ్మేమిటి?" అని తాను వినన్ది మొతత్ం చెపాప్డు. పూరాణ్నందుడికి సమసత్ం 
అవగతమయియ్ంది. మికిక్లి సంతోషంతో శివయయ్ను ఆలింగనం చేసుకునాన్డు. వివరాలేవి చెపప్కుండానే శివయయ్ను తీసుకుని వెంటనే తమ 
సాథ్వరానికి తిరిగి వచాచ్డు. 

శివయయ్ను పెంచిన గూడేనికి వెళిళ్, అతను దొరికినపుప్డు అకక్డే మరణినించిన అతని తలిల్ రూపురేఖలెవరైనా చెపప్గలరేమో అని 
పర్యతిన్ంచాడు. చూడగా ఆమె మహారాణి వలె ఉనన్దనన్ మాటే కానీ ఎవరూ వివరంగా చెపప్లేకపోయారు. గూడెపు పెదద్ మాతర్ం ఏదో 
గురొత్చిచ్న వాడలేల్ పరుగున వెళిళ్ అమమ్వారి కుంకుమలో పడేసిన ఒక అంగుళీకం తెచిచ్, శివయయ్కు తలిల్ గురుత్గా ఉండేందుకు ఆమె చేతి నుండి 
తీసినదని చెపాప్డు. చూడగా అది కాశీరాజు మహాదేవుని రాజముదిర్క. నిశేచ్షుట్డైన శివయయ్ను దగగ్రకు తీసుకుని ఆ గూడెపు పర్జల సమక్షంలో 
"నీవు సామనుయ్డవు కాదు నాయనా. దేవతలు సహితం అభిమానించిన కాశీ మహారాజు మహాదేవుని వారసుడవు" అని పర్కటించాడు 
పూరాణ్నందుడు.ఎపప్టికీ రహసయ్ంగా మిగిలిపోతుందేమో అని భావించిన జనమ్రహసాయ్నిన్ తెలుసుకుని శివయయ్ కదిలిపోయాడు.  

"నాయనా నీ తండిర్ నీకు పెటిట్న పేరు శివదతుత్డు. నేను మహాదేవుని ఆసాథ్నంలో రాజగురువును. కాశీపటట్ణ సింహాసనానికి వారసుడు 
ఉదయించాడని తెలియగానే నీ సవతి తలుల్లైన సులక్షణ, సుదకిష్ణ అసూయ, మతస్రాలతో రగిలిపోయారు. సింహాసనం పై ఎపప్టి నుండో 
కనున్నన్ వీరభదుర్నితో కలిసి కుటర్ పనాన్రు. దకిష్ణభారత యాతర్ ముగించుకు వసుత్నన్ నీ తండిర్ పై బందిపోటుల వలె దాడిచేసారు. ఆ దాడిలో 
నీ తండిర్ అకక్డే పార్ణాలు కోలోప్గా, గాయాలబారిన పడిన నీ తలిల్ పసికందుగా ఉనన్ నినున్ రకిష్ంచేందుకు పారిపోయింది. ఆ దాడిలో 
పార్ణాలతో బయటపడిన నేను కాశీనగరం చేరి జరిగిన విషయాలు తెలుసుకునాన్ను. నాటి నుండి అజాఞ్తంలో బర్తుకుతూ నీ తండిర్ చావుకి 
పర్తీకారం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. " అని మొతత్ం కథను వివరించాడు పూరాణ్నందుడు. 

“నా తలిల్ కాపాడిన ఈ పార్ణాలకు పరమారధ్ం ఆ దుషుట్డిని శికిష్ంచినపుప్డే గురుదేవా. ఆనతినివవ్టం మన జటుట్తో వెళిళ్ వాడిని 
మటుట్బెడతాను” అని ఆవేశంగా అరిచాడు శివదతుత్డు.  
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గురుశిషుయ్లిదద్రూ సాథ్వరం చేరుకునాన్రు. వేటలోనే ఉనన్ రాజు పై దాడిచేసేందుకు వూయ్హం సిదద్ం చేసుకునాన్రు. పూరాణ్నందుడు తన 
శిషుయ్లందరినీ ఒకొక్కక్రిగా పిలిచి, వారి బలాబలాలను అనుసరించి తగిన సూచనలు చేసాడు. అందరూ దాడికి సనన్దద్మయాయ్రు. ఇనాన్ళళ్ 
తమ సాధనకు నేడు సారధ్కత లభించనుందని ఉతాస్హంతో ఉరకలు వేసారు. గురువుగారి ఆజఞ్ను అనుసరించి అడవిలో రాజుని వెతుకుతూ 
ముందుకు సాగారు.  

అలా వెతుకుతూ ముందుకుపోతునన్ వారికి కాశీ నుండి వచిచ్న ఒక వారత్హరుడు ఎదురయాయ్డు. అతడు పూరాణ్నందుని వెతుకుక్ంటూ 
కాశీపటట్ణం నుండి వచాచ్డు. పూరాణ్నందుడు అతడిని గురిత్ంచి, అతడు తీసుకొచిచ్న వారత్ ఏంటో చెపప్మనాన్డు. 

“గురువరాయ్, మీ మితుర్లు సదానందులవారు మీకు ఒక వారత్ చెపప్మనాన్రు. వేట కోసం అడవికి వెళిళ్న మహారాజు పై శతుర్వులు 
దాడిచేసారు. రెండు సేనల మధయ్ భీకరమైన పోరు జరిగింది. ఆ పోరాటంలో ఇరుపకక్ల వందలోల్ సేనలు నిహతులయాయ్రు. మహారాజు 
తీవర్ంగా గాయాలపాలయాయ్రు. అంగరక్షకులు గాయపడిన మహారాజుని నగరానికి చేరాచ్రు. శతుర్వులు మాతర్ం రాజకుమారెత్ను ఎతుత్కుని 
వెళాళ్రు. కొన పార్ణాలతో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ మహారాజు, తన కుమారెత్ను కాపాడి తెచిచ్న వీరునికి ఆమెనిచిచ్ వివాహం చెయయ్టమే కాకుండా 
రాజాయ్నిన్ కూడా ఇచేచ్సాత్నని చాటింపు వేసారు” అని చెపిప్ వారాత్హరుడు అకక్డ నుండి నిషర్క్మించాడు. 

పూరాణ్నందుడు సంతోషంతో " నాయనా శివదతాత్, ఇక మనలిన్ అడడ్గించే వారెవరూ లేరు. తక్షణమే నగరానికి వెళిళ్ ఆ దుషుట్డిన్ 
నిరూమ్లించి నీ రాజాయ్నిన్ నీవు తిరిగి తీసుకో" అని చెపాప్డు. శివదతుత్డు మాతర్ం విచారంతో మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అతడి విచార 
వదనానిన్ చూసి "ఆనందించాలిస్న సమయంలో ఈ చింత దేనికి నాయనా" అని అడిగాడు పూరాణ్నందుడు. 

“కొన పార్ణాలతో ఉనన్ ఆ దుషుట్డిన్, తన కూతురేన్ రకిష్ంచుకోలేక ఎవరికయినా రాజాయ్నిన్ ఇచేచ్సాత్ అని వాగాధ్నం చేసిన అబలుడిన్ 
చంపి తీరుచ్కునేది రకత్పిపాసే కానీ, విజయం ఎలా అవుతుంది గురువరాయ్? నావలె తలిల్దండుర్లను కోలోప్యి శతుర్వుల బారినపడిన, 
యువరాణిని తలుచుకుంటే బాధగా ఉంది. మీ ఆనతి అయితే ఒకక్మాట, మా సమరోతాస్హానిన్ శతుర్వులపై చూపి ఆమెను కాపాడటం, మేము 
సాధన చేసిన విదయ్కు సారధ్కత అని నా భావన" అని వినయంగా చెపాప్డు శివదతుత్డు. 

కాసేపు మౌనంగా, దీక్షగా ఆలోచించిన గురువు " రాజనే వాడికి వీరతవ్ంతోపాటు కావాలిసినది దయాగుణం. అడవిలో పెరిగినా నీ 
తండిర్కి సరైన వారసుడివి అనిపించుకునాన్వు." అని అభినందించి "నీ మంచి ఆలోచనను అనుసరించి యువరాణిని కాపాడదాం. కానీ 
శతుర్వులు ఏ దిశగా వెళాళ్రో ఏలా తెలుసుత్ంది?" అని అనుమానం వయ్కత్ం చేసాడు. 

శివదతుత్నికి మెరుపులా ఒక ఆలోచన తటిట్ంది. అడవిలో తన నేసాత్లైన పకుష్లను, జంతువులని పిలిచి అడవంతా గాలించమనాన్డు. 
జంతువులనీన్ ఉతాస్హంతో చెంగుచెంగున దూకుతూ అడవంతా గాలించ సాగాయి. పకుష్లనీన్ రివువ్న ఎగిరి వెతకానరంభించాయి. అందరూ 
ఆతృతతో ఎదురు చూసుత్నాన్రు. ఒక చినన్ పిచుచ్క ఎగరలేక ఆపసోపాలు పడుతూ వచిచ్ శివదతుత్ని కాళళ్ దగగ్ర పడిపోయింది. శివదతుత్డు 
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పరుగున పోయి నీరు తెచిచ్ ఆ పిచుచ్కకు తాగించాడు. ఆ పిచుచ్క కాసత్ ఊరడిలిల్ "శివయాయ్, అడవి మధయ్లో పెదద్ చెరువు వదద్ ఎవరో విడిది 
చేసునాన్రు. చూడబోతే ఎవరో సైనికులాల్ ఉనాన్రు" అని చెపిప్ంది. 

శివదతుత్డు వెంటనే తన జటుట్తో వెళిళ్ వారిపై మెరుపుదాడి చేసాడు. సమరోతాస్హంతో రగిలిపోతూ బెబుబ్లై మీదపడడ్ శివదతుత్ని జటుట్ 
ముందు శతుర్వులు నిలవలేకపోయారు. క్షణాలోల్ అంతా చితత్యిపోయారు. వారిని హెచచ్రించి, పార్ణాలతో విడిచిపెటాట్డు శివదతుత్డు. 
యువరాణిని బంధవిముకుత్రాలిని చేసి కాశిపటట్ణం వైపు సాగారు. 

రాజభవనంలో గాయాలతో బాధపడుతూ, కదలలేని సిథ్తిలో ఉనన్ వీరభధుర్నికి యువరాణి అగమన వారత్ తెలిసింది. కుమారెత్ కేష్మంగా 
తిరిగి వసుత్నన్ందుకు ఏంతో సంతోషించిన వీరభదుర్డు, వారిని ఆహావ్నించేందుకు ఎదురు వెళాళ్డు. అకక్డ పూరాణ్నందుడిని చూడగానే 
వీరభదుర్డు నిశేచ్షుట్డయాయ్డు. ఆనాడు జరిగిన దాడిలో మరణించాడని భావిసుత్నన్ వాడు బర్తికి రావటంతో కంగారు పడాడ్డు. 

పూరాణ్నందుడు చిరునవువ్తో "చచిచ్న పాముని చంపములే వీరభదర్. ధరమ్మే ఎపప్టికయినా గెలిచేది, నిలిచేది. ఈ సువిశాల కాశీ 
రాజాయ్నికి అసలైన వారసుడు, మహాదేవుని కుమారుడైన శివదతుత్డు ఇదిగో" అని శివదతుత్డిని చూపించాడు. మహాదేవుని వారసుడు పార్ణాలతో 
ఉనాన్డా అని క్షణకాలం ఆశచ్రయ్ంతో రాజభవనంలో ఉనన్ పరివారమంతా నిలబడిపోయారు. మరుక్షణంలో జయజయ ధావ్నాలు 
మినన్ంటాయి. పటట్ణమంతా ఈ వారత్ పార్కింది. పర్జలంతా తండోపతండాలుగా రాజభవనానికి తరలి వచాచ్రు. 

కాశీ పర్జలు ఇపప్టికి ఆరాధిసుత్నన్ది మహాదేవుడినే అని గురిత్ంచిన వీరభదుర్డు అందరి సమక్షంలో శివదతుత్ని శరణు వేడాడు. 
రాజాయ్నిన్ అపప్గించి వనాలకు వెళాత్నని పర్కటించాడు. తన కుమారెత్ అనాధగా మిగిలిపోతుందని తనని వివాహం చేసుకోమని పార్ధేయపడాడ్డు. 
శివదతుత్డు అందుకు అంగీకరించాడు. శివదతుత్డు చేసిన మేలు మరువకుండా, తనని సంరకిష్ంచి పెంచిన గూడెం పర్జలందరినీ పటట్ణానికి 
ఆహావ్నించి వారి సమక్షంలో వివాహానిన్, పటాట్భిషేకానిన్ జరుపుకునాన్డు. పూరాణ్నందుని ఆశీసుస్లతో జనరంజకంగా పాలించి, తండిర్కి తగగ్ 
తనయుడనిపించుకునాన్డు. 

కథ చెపప్టం పూరిత్చేసిన గోపనన్ వికర్ముడిని చూసి "నాయన బళుళ్ ఓడలవుతాయి, ఓడలు బళళ్వుతాయి. నేడు పోయిందే అని 
చింతించకు నీదైనది ఎకక్డునాన్ నినేన్ వెతుకుతూ వసుత్ంది. చింత మరచి హాయిగా కునుకు తియియ్" అని అనునయించాడు. 

రాజకుమారులంతా విశార్ంతి తీసుకునేందుకు విడిదిలోకి నడిచారు. 

PPP 

భానుడి తొలి కిరణాలు నేలను తాకేందుకు శతవిధాల పర్యతిన్సుత్నాన్యి. గుంపులుగా సాగుతునన్ గోవుల మందల గిటట్ల 
తాకిడికి దటట్ంగా లేచిన దూళి, సూరుయ్డిన్ పరిహాసం చేసూత్ అతడి పర్తాపానిన్ నిరీవ్రయ్ం చేసుత్ంది. నదిలో సాన్నం చేసి అగర్హారం వైపు వసుత్నన్ 
రాకుమారులకు, గోవుల వెంటే వెళుతునన్ గోపనన్ నవువ్తూ ఎదురయాయ్డు. వారు కూడా గోపనన్తో పాటుగా గోవుల వెంటే వెళాళ్రు. 
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ఆవులనీన్ కొండవాలు దిగి మేత మేసుత్నాన్యి. గోపాల యువకులంతా గుంపులుగా విడివడి చెటుట్కో గుంపు చొపుప్న చేరి 
పందేలుకటిట్ ఆటలాడుతునాన్రు. గోపనన్తో పాటుగా రాకుమారులంత ఒక చెటుట్ నీడలో కూరుచ్నాన్రు.  

 
“పాల సందర్ములోన పవవ్ళించే సామికి 
పాలు,వెనన్కు కరువా? ఏల దొంగిలించాడో? 
పడగ నీడన కునుకు తీసే వానికి 
పామేమి చేసెనో? ఏల పడగనెకాక్డినాడో? 
 
నలల్ని నా సామికి నిలువెలాల్ సితర్మే 
ఎలల్లెరుగని వాడంటే ఎలల్రకూ ఆతర్మే” 

 
కాసేపటికి ఎకక్డ నుండి ఊడిపడాడ్డో కానీ ఒక వారాత్హరుడు మారువేషంలో వచాచ్డు. సరాసరి వచిచ్ రాకుమారులను 

సమీపించి "పర్భూ, మహామంతిర్ గారిని చూసి వచాచ్ను. కారాగారంలో బంధింపబడడ్ మంతిర్గారు, మీ కేష్మ సమాచారాలు తెలుసుకుని 
రమమ్నాన్రు. సందేశం సెలవయితే మంతిర్గారికి చేరుసాత్ను" అని వినయంగా అడిగాడు. 

ఆ హఠాతప్రిణామానికి చినన్ వారిదద్రూ కలవరపడాడ్రు. గోపాల యువకులు కొతత్ వయ్కిత్ని చూడగానే అపర్మతుత్లై ఒకక్ 
పరుగున అకక్డకి చేరుకునాన్రు. వికర్ముడు సాలోచనగా గోపనన్ వైపు చూసాడు. గోపనన్ నిండుగా నవావ్డు. గోపనన్ నవువ్నే సూచనగా 
సీవ్కరించి వికర్ముడు "రాకుమారులంతా కేష్మంగా ఉనాన్రని, వారికొచిచ్న ఆపదేమీ లేదని మంతిర్గారికి తెలియజేయు" అని చెపిప్ తన 
చేతికునన్ ఉంగరానిన్ ఇచిచ్ ఆ వారాత్హరుడిన్ పంపివేసాడు. 

ఆ వారాత్హరుడు వెళుతునన్ వైపే చూసూత్ వికర్ముడు “సైనయ్మా? లేదు. తొలిల్ పోరిన అనుభవమా? అదీ లేదు. మంతిర్ 
సామంతులంతా బందీలయాయ్రు. భవిషయ్తుత్ అగమయ్ గోచరంగా ఉంది” అంటూ వాయ్కులపడాడ్డు. అకక్డునన్ వారంతా విచారంలో 
మునిగిపోయారు. 

గోపనన్ వారందరినీ దగగ్రకు పిలిచి " పర్తి పొదూద్ పోరాడలనే ఉతాస్హమే బర్తుకు, గెలవాలనే ఆశే పార్ణం. నిరాశ కమేమ్సి 
రేపటిని కానలేని నాడు సచిచ్నవాడితో సమానం కదయాయ్" అని హితవు పలికాడు. రాకుమారులను ఉతాస్హ పరిచేందుకు "ఏడుతరాలు 
రాజాయ్నిన్ కోలోప్యిన ఏడుగిరుల చరితర్ మీకు చెబుతాను ఇనుకోండి" అని ఏడుగిరుల కథ చెపప్టం మొదలుపెటాట్డు గోపనన్ 

ఏడుగిరుల కథ 
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పూరవ్ం సారంగపురమనే గొపప్ రాజయ్ం ఉండేది. రాజాయ్నికి పెటట్ని కోటలా ఏడు గిరులు ఎలల్లుగా ఉండి శతుర్వుల దాడి 
నుండి కాపాడేవి. రాజాయ్నిన్ పరిపాలించే రాజు వసంతవరమ్కు మువువ్రు భారయ్లు, ఏడుగురు కుమారులు. పర్జారంజకంగా పరిపాలించే 
వసుంతుడంటే రాజయ్ంలో అందరికీ అభిమానం. 

ఒకనాడు సారంగరాజయ్ంలో ఒక సరిహదుద్గార్మం పై దాపులనే ఉనన్ అడవి నుండి వచిచ్న ఒక పులి దాడిచేసింది. ఆవులపై, 
మేకలపై దాడిచేయటమే కాక ఒక మనిషిని కూడా చంపి ఈడుచ్కుపోయింది. మనిషిరకత్ం మరిగిన ఆ పులి నాటి నుండి సరిహదుద్ గార్మాలపై 
పర్తిరోజూ దాడి చెయయ్నారంభించింది. పర్జలు ఎంత అపర్మతత్ంగా ఉనాన్ ఆడవారినో, పసిపిలల్లనో నోట కరుచుకుపోయేది. 

గార్మాలోల్ని యువకులు ఆ పులిని కుదిరితే బంధించేందుకు లేదా చంపేసేందుకు గార్మాలోల్ వలలు, కందకాలు ఏరాప్టు 
చేసారు. ఒకనాటి రాతిర్ వలలో చికుక్కునన్టేట్ చికిక్న పులి, ఆ వలని ఛేదించుకుని పారిపోయింది. నాటి నుండి పులి గార్మాలోల్కి రాకుండా 
గార్మం నుండి అడవి వైపు వెళేళ్వారి పై దాడిచేసేది. విసుగుచెందిన పర్జలు పర్భువు వసంతునికి ఈ పులి వలల్ కలుగుతునన్ కషట్నషాట్లు 
వివరించారు. 

పర్జల బాధను గర్హించిన వసంతుడు తక్షణమే ఆ పులిని వేటాడేందుకు వచిచ్ గార్మంలో విడిది చేసాడు. పగలంతా అడవి 
మొతత్ం గాలించినా పులి జాడ తెలియలేదు. వారం రోజులు గడిచింది గార్మంలో దాడులేవీ జరగలేదు. పులి ఆ అడవి విడిచి పోయిందని 
అందరూ అనుకునాన్రు. వసంతుడు మరొకక్ రోజు వేచి కోటకు వెళిళ్పోదామని సేనలకు చెపిప్ విశార్ంతి మందిరానికి వెళిళ్పోయాడు. 

ఆ రోజు పునన్మిరాతిర్ కావటంతో అడవంతా అందమైన వెనెన్లతో తడిసి ముదద్వుతోంది. ఆ సౌందరాయ్నికి ముగుద్డైన 
వసంతుడు తన విడిది నుండి బయటకు వచిచ్ ఆ నిండు చందుర్డిన్ తమకంగా చూసూత్ నిలుచునాన్డు. పొదలోల్ ఉనన్టుట్ండీ ఏదో కదిలి, ఎగిరి 
వసంతుని పైకి దూకింది. క్షణంపాటు తతత్రపాటుకి గురైన వసంతుడు, తన పైకి దూకుతోంది పులి అని గర్హించగానే, ఆతని చేయి ఒరవైపు 
కదిలింది. కానీ విశార్ంతి సమయం కావటంతో అతడు ఆయుధానిన్ ధరించిలేడు. నరమాంసానిన్ మరిగిన ఆ పులి తన వాడియైన పంజాతో 
వసంతుని ముఖంపై బలంగా కొటిట్ంది. 

ఆ బలమైన దెబబ్ తాకగానే వసంతునికి సగంపార్ణం పోయింది. తన మరణం తథయ్మని గర్హించిన వసంతుడు, పర్జలకు 
మాతర్ం ఈ పులి బాధ నుండి విముకిత్ కలిగించాలని మనసులోనే సంకలిప్ంచుకునాన్డు. మొలలో చినన్ చురకతిత్ అతని చేతికి తగిలింది. దానిన్ 
అందుకుని బలంగా పిడికిలి బిగించాడు. పులి వసంతుని నోటకరుచుకు పోయేందుకు దగగ్రగా వచిచ్ంది. వసంతుడు తన శరీరంలో మిగిలి 
ఉనన్ బలానన్ంతా కూడదీసుకుని పులి మెడను చికిక్ంచుకుని, చురకతిత్తో గొంతు కోసేసాడు. పులి తల మొడెం నుండి వేరు కావటం, 
వసంతుడు మరణించటం ఒకక్ క్షణంలోనే జరిగిపోయింది. 

పులి పెటిట్న చావు కేకలు విని సైనయ్మంతా అపర్మతత్మై వచాచ్రు. చేతిలో పులి తలను పటుట్కుని, మరణించిన వసంతుడు 
కనిపించాడు. అతని శరీరం నుండి రకత్ం కారుతూనే ఉంది. ముఖం మాతర్ం పర్సనన్ంగా ఉంది. పులిని చంపేసిన సంతృపిత్ ఇంకా 
మూతలుపడని అతని కళళ్లో కనిపిసోత్ంది. తలతెగిన పులిరకత్ంతో తడిచి నేలంతా ఎరర్గా మారిపోయింది. 
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వసంతుని మరణవారత్ రాజయ్మంతా క్షణాలోల్ పాకేసింది. రాజు పోరాడిన ఆ పర్దేశానిన్, దృశాయ్నిన్ చూసేందుకు రాజయ్ంలోని 
పర్జలంతా తండోపతండాలుగా వచాచ్రు. వసంతుని మరణంతో రాజయ్మంతా విచారంలో మునిగిపోయింది. అంతఃపురంలో మాతర్ం కలోల్లం 
మొదలయియ్ంది. దాయాదులు, బంధువులు చేరి ముగుగ్రు రాణులకూ, తమకు తోచిన సలహాలిచిచ్ కలహానిన్ సృషిట్ంచారు.  

పెదద్లు, మంతుర్లు, పండితులు, గురువులు, రాచకుటుంబానికి రాజాయ్నికి హితులు వచిచ్ తీవర్ంగా చరిచ్ంచిన పిదప కూడా 
సామరసాయ్నిన్ సాధించలేకపోయారు. తుదకు తపప్ని సిథ్తిలో రాజాయ్నిన్ ఏడు భాగాలుగా విభజించారు. రాజాయ్నికి ఎలల్లుగా ఉనన్ 
ఏడుపరవ్తాలనూ ఆధారంగా చేసుకుని వాటిని ఆనుకుని ఉనన్ గార్మాలను ఏడుగురు కొడుకులకు పంచిపెటాట్రు. ఆ పరవ్తాల పేరు మీద 
కొతత్గా ఏడు రాజాయ్లు వెలిసాయి. అవే రామగిరి, శివగిరి, సింహగిరి, వరహగిరి, రతన్గిరి, హేమగిరి, శేవ్తగిరి. 

తలుల్ల మధయ్ సయోధయ్ లేకపోయినా, రాజయ్ం ముకక్లయినా అనన్దముమ్ల మధయ్ బాంధవయ్ం చెడిపోలేదు. ఏడుగురు 
సఖయ్తతో ఉంటూ తండిర్కి తగగ్ తనయులుగా రాజయ్పాలన కొనసాగించారు. 

రోజులు అలా గడుసుత్ండగా భారత ఉపఖండం పై ఒక పారశీక చకర్వరిత్ గొపప్సైనయ్ంతో దాడికి తెగబడాడ్డు. తన 
దండయాతర్లో ఎదురైన పర్తిరాజాయ్నిన్ కబళించి, పర్జలను హింసించి, కోటపై తన ధవ్జసథ్ంభానిన్ సాథ్పించి తన పర్తినిధిని సామంతుగా 
నియమించసాగాడు. ఆ పారశీక చకర్వరిత్ లక్షమంది సైనయ్ంతో ఈ ఏడు గిరులపై దాడిచేసాడు. అనన్దముమ్లంతా కలిసి ఉమమ్డిగా ఆ పారశీక 
సైనాయ్నిన్ ఎదిరించారు. దికుక్లను కమేమ్సినటుట్గా ముపేప్ట దాడిచేసుత్నన్ ఆ సైనాయ్నిన్ నిలువరించటం అసాధయ్మని గర్హించిన 
అనన్దముమ్లందరూ యుదధ్ంలో వీరమరణం పొందేందుకే నిరణ్యించుకునాన్రు. కానీ అంతఃపుర సతరీలు శతుర్వుల చేతికి చికక్కుండా 
అంతఃపురానికి నిపుప్పెటిట్ంచారు. వారసులను మాతర్మూ రహసయ్ంగా కోట దాటించారు. 

ఆ భీకరయుదద్ం ముగిసే సరికి ఏడు రాజాయ్లోల్ రాజులు, సతరీలు, సేనలు ఎవరూ పార్ణాలతో మిగలలేదు. విగతజీవులతో నిండి 
ఉనన్ ఆ రాజాయ్ల పై ఎటువంటి ఆసకిత్ని చూపక పారశీక చకర్వరిత్ తన పర్తినిధిని ఉమమ్డిగా అనిన్ రాజాయ్లనూ ఏలుకోమని వదిలి 
వెళిళ్పోయాడు. 

కోటను దాటిన వారసులు సమీపాన అడవులలో తలదాచుకునాన్రు. అడవిలోన గురుకులాలోల్ బార్హమ్ణులుగా చేరి వేషం 
మారుచ్కుని వేదాలు నేరుచ్కునాన్రు. తమ రాజాయ్నిన్ తిరిగి దకిక్ంచుకోవాలని నితయ్ం మంతార్ంగం నడిపారు. కానీ విదేశీ సేనలతో పటిషట్మైన ఆ 
కోటను జయించటానికి సరిపడా సేనలను సమకూరుచ్కోలేకపోయారు. వయసుస్ మళిళ్ంది, ఇక తమ కల నెరవేరదని గర్హించిన వారసులు, 
తమ రెండవ తరానికి తమ చరితర్ చెపిప్ ఎపప్టికైనా కోటను దకిక్ంచుకొమమ్ని చెపాప్రు. రోజులు గడుసుత్ండగా శతుర్వుకి వీరి జాడ తెలిసింది. 
గురుకులం పైన దాడిచేయటానికి శతుర్వులు వసుత్నాన్రనే ఉపప్ందగానే రెండవతరం వారసులను అకక్డి నుండి తపిప్ంచి, మొదటితరం 
తపోవనాలకు వెళిళ్పోయింది. 

రెండవతరం వారసులు దటట్మైన అడవుల మధయ్ ఉండే ఆదివాసిలలో కలిసిపోయారు. ఆటవీకుల విదయ్లు నేరుచ్కుని అడవి 
పైన ఆధారపడి బర్తుకుతూ కోటను దకిక్ంచుకునేందుకు అలోచనలు చేసూత్ ఉండేవారు. ఆటవీకులను సైనయ్ంగా మారిచ్ దాడిచేయాలని 
ఆలోచించి ఒక దండుని తీసుకుని సారంగరాజయ్ం సరిహదుద్ల వరకూ వెళాళ్రు. కానీ అకక్డి సైనాయ్నిన్, ఆయుధసంపతిత్ని చూసి వారిని 
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ఎదిరించటం దుసాస్ధయ్మని గర్హించి వెనకిక్ వచేచ్సారు. రెండవతరం కూడా ఏమీ చేయకుండానే అంతరించింది. కానీ తమ పెదద్లాల్నే వీరు 
కూడా మూడవతరానికి తమ చరితర్ చెపిప్, కోటను సాధించమని కోరారు. 

మూడవతరం వారసులు చోరులుగా బర్తుకుతునన్ ఒక జాతి పర్జలతో చేరారు. వారితోనే బర్తుకుతూ చోరకళ 
నేరుచ్కునాన్రు. పెదద్ పెదద్ బురుజులను, గోడలను పార్కుతూ ఎకక్టం, ఎవరికీ చికక్కుండా భవనాలోల్ చొరబడి దోచుకోవటం నేరుచ్కునాన్రు. 
వీరికి రాజాయ్నిన్ తిరిగి దకిక్ంచుకోవలనే కోరిక లేదు. ఇనిన్ తరాలుగా తమ పూరువ్లు జయించలేని వారిని, ఏ యుదద్విదయ్లూ తెలియని తాము 
జయించలేమనే అభిపార్యంతో తమ బర్తుకులు తాము బర్తికారు. కానీ యధావిధిగా తమ వంశచరితర్ నాలుగవతరానికి అందించి 
వెళిళ్పోయారు. 

చౌరయ్ం దావ్రా తమ పెదద్లు సాధించిన ఆభరణాలనూ, రతాన్లనూ, మణులను మూటలకెతుత్కుని నాలుగవతరం పటట్ణాలోల్ 
వాయ్పారులుగా సిథ్రపడాడ్రు. ఒకరికొకరు వాయ్పారంలో పోటీ కావటం ఇచచ్గించక ఒకొక్కక్రూ ఒకోక్ పటట్ణానికి పోయి వాయ్పారం చేసారు. 
అందరూ వాయ్పారంలో గొపప్గా సంపాదించినా దురవ్య్సనాల పాలై చివరికి సమసత్ం పోగొటుట్కుని మరణించారు. వీరు కూడా తమ వారసులకు 
వంశచరితర్ను కథలు కథలుగా చెపాప్రు. 

అయిదవతరం వారు ఆసుథ్లేమీ మిగలక వివిధ రాజాయ్లోల్ వంటవారిగా సిథ్రపడాడ్రు. ఏడాదికోమారు అందరూ 
కలుసుకునేవారు. వీరికి వంశచరితర్ ఒక కథగా మాతర్ం మిగలటం చేత రాజయ్మనే ఆశే లేదు. కానీ తమ వంశపర్తిషట్ చెపుప్కునేందుకు మాతర్ం 
ఆ కథలు చెపుప్కునేవారు. ఆరవతరం వారు తమ తండుర్లు వంటలు చేసుత్నన్ రాజాయ్లోల్నే సైనయ్ంలో చేరారు. అనేక యుదాద్లోల్ పాలొగ్నాన్రు. ఆ 
అనుభవలతో తరిక్ంచి లక్షలమంది సైనయ్మునన్ పారశీకులను ఎదురోక్వటం అవివేకమని భావించి రాజయ్ం గురించి ఎపుప్డూ ఆలోచించలేదు. 
కేవలం తమ శౌరయ్,పర్తాపాలను తమ రాజులను మెపిప్ంచేందుకే ఉపయోగించారు. 

ఏడవతరం మొదలయియ్ంది. వరుసగా అందరూ ఆడపిలల్లే పుటాట్రు. తమవంశం ఇకక్డితే ఆగిపోతుందని భావించారు 
ఆరవతరం వారసులు. ఆరవతరంలో అందరికంటే చినన్వాడైన వారసుడు సునందుడు. సునందుడికి ఒకనాడు పరమేశవ్రుడు కలలో కనిపించి 
శైవకేష్తార్లను దరిశ్ంచమని ఆదేశించాడు. అనన్లందరికీ విషయం చెపిప్, వారి అంగీకారంతో సునందుడు పర్యాణం మొదలుపెటాట్డు. 

అలా పుణయ్కేష్తార్లను దరిశ్సూత్ సునందుడు ఒక సముదర్ తీరానికి చేరుకునాన్డు. పర్యాణం వలన కలిగిన అలసటతో అకక్డ 
ఇసుక తినెన్లపై నిదురించాడు. మంచి నిదర్లో ఉనన్ సునందునికి ఏదో అలజడి వినిపించి లేచాడు. అతనికి అతి సమీపంలో భయంకరమైన 
విషసరప్ం పడగ విపిప్ ఉంది. అది ఏ క్షణానైనా అతడిని కాటేసేందుకు సిదద్ంగా ఉంది. సునందుడి పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. మనసుస్లో 
పరమేశవ్రుడిన్ సమ్రించుకునాన్డు. చోదయ్ం చూసేందుకు నిలబడడ్ పర్జలగుంపు నుండి ఒక అపురూప సౌందరయ్వతియైన కనయ్ ఒకక్ పరుగున 
వచిచ్, వెనుక నుండి ఆ పాముని చేత చికిక్ంచుకుని, సముదర్ంలోకి విసిరేసింది. 

ఆమె తెగువను చూసి అచెచ్రువొందిన జనం తెలల్బోయి చూసుత్ండగా, సునందుడు ఆమెను సమీపించి ఆమె దైరాయ్నిన్ 
ఎనోన్విధాలుగా పొగిడి, తన పార్ణలు కాపాడినందుకు కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్డు. తన పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు ఆమెకు వినిపించాడు. ఆమె తన 
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పేరు అముకత్ అని, తాను సింహళరాజు సోదరుని కుమారెత్నని, తమ ఆతిధయ్ం సీవ్కరించమని ఆహావ్నించింది. సునందుడు ఆమె వెంట వెళాళ్డు. 
అముకత్ తండిర్ సునందుడిని గౌరవంతో చూసుకునాన్డు. సునందుడు తమ వంశచరితర్ వారికి వివరించాడు. 

వసంతుని పేరు పర్ఖాయ్తలు అపప్టికే విని ఉనన్ అముకత్ తండిర్ సునందుడిని పిలిచి తన కుమారెత్ను వివాహం చేసుకోమని 
కోరాడు. సునందుడు మికిక్లి సంతోషంతో ఆమెను తన భారయ్గా సీవ్కరించాడు. వారికి ఒక కుమారుడు కలిగాడు. తమ వంశానికి కీరిత్ తెచిచ్న 
వసంతుని గురుత్గా ఆకుమారుడికి కూడా వసంతుడని నామకరణం చేసారు. సునందుడు పంపిన వారత్ను అందుకొని ఆరవతరం వారంతా 
తమ వారసుడిన్ చూడటానికి వచాచ్రు. అతడిని అందరూ చినవసంతుడని పిలిచేవారు. అతడు గొపప్ యోగజాతకుడు. చినవసంతుడిని గొపప్ 
గొపప్ గురువుల వదద్కు పంపి అనిన్ విదయ్లూ నేరిప్ంచారు. 

అనిన్ విదయ్లూ నేరుచ్కుని తిరిగి ఇంటికి చేరుకునాన్డు చినవసంతుడు. అరవతరం వారసులంతా వచిచ్ చినవసంతునికి తమ 
వంశచరితర్ వివరించారు. ఇక తాము వృదద్లమయాయ్మని, వంశానిన్ నిలిపేందుకు నువువ్నాన్వనే ధైరయ్ంతో వెళుతునాన్మని చినవసంతునికి 
అనిన్ జాగర్తత్లు చెపిప్, వారు అడవులకు వెళాళ్రు. 

చినవసంతుడు సహజంగా మికిక్లి చురుకైనవాడు, సంకలప్బలం ఉనన్వాడు. తమవంశ చరితర్ తెలుసుకుని, ఏడు తరాలుగా 
రాజాయ్నిన్ కోలోప్యి అనేక కషాట్లనుభవించిన తన పితృపితామహుల గూరిచ్ మికిక్లి చింతించి, వారి కోరిక తీరచ్టం తన కరత్వయ్ంగా 
భావించాడు. 

సారంగపురానిన్ దరిశ్ంచి అకక్డి పరిసిథ్తులను ఆకళింపు చేసుకునాన్డు. ఏ చినన్ దాడి జరిగినా పరుగున వచేచ్ంత దూరంలో 
లక్షలమంది సైనయ్ం ఉందని గర్హించాడు చినవసంతుడు. తన ఒకక్డివలాల్ అయేయ్ పని కాదు. సైనాయ్నిన్ సమకూరుచ్కునేందుకు తనకా 
రాజయ్ంలేదు, తగినంత ధనం లేదు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక నిరాశతో ఒక తోటలో చెటుట్ కిర్ంద కూరుచ్నాన్డు సునందుడు. 

ఆ చెటుట్ పై నుండి బాగా పండిన ఫలమొకటి కిర్ందపడింది. ఒక చీమ ఆ ఫలం దగగ్రకు వచిచ్ తీసుకునిపోవాలని చూసోత్ంది. 
వసంతుడు ఆసకిత్గా గమనించసాగాడు. ఆ చీమ పోయి మరికొనిన్ చీమలను తీసుకుని వచిచ్ంది. అనిన్ చీమలూ కలిసి ఆ ఫలానిన్ తీసుకు 
వెళేళ్ందుకు పర్యతిన్ంచాయి, సాధయ్ం కాలేదు. చినవసంతునికి ఆసకిత్ పెరిగింది. చీమలు ఆ ఫలానిన్ తొలిచి కొంచెం కొంచెంగా 
తీసుకెళళ్నారంభించాయి. కాసేపటికి తొకక్ మాతర్మే మిగిలింది. ఫలమంతటినీ చీమలు తీసుకునిపోయాయి. చినవసంతునికి ఆ దృశయ్ం ఒక 
గుణపాఠమయియ్ంది. తనరాజాయ్నిన్ తిరిగి సంపాదించుకునేందుకు ఉపాయం చికిక్ంది. 

చినవసంతుడు తమ మొదటితరం వారసులు గడిపిన గురుకులాలు తిరిగి సకల విదయ్లనూ అభయ్సించిన యువకులను ఒక 
జటుట్గా ఏరాప్టు చేసాడు. రెండవతరానికి ఆశర్యమిచిచ్న ఆదివాసులను కలిసి గురి చూసి విలల్ంభులు కొటట్గల యువకులను చేరదీసాడు. 
మూడవతరం వారిని కలుపుకునన్ చోరులను కలిసి సారంగపురంలో ఒకోక్గిరిలో ఒకొక్కక్టి చొపుప్న ఉనన్ ఖజానాలనిన్ంటిని దోచి పర్జలకు 
తనపేర పంచమని కోరాడు. చినవసంతుడి పితామాహులతో ఉనన్ పరిచయం వలన వారు కాదనలేక అతడి మాటను ఆంగీకరించారు. మికిక్లి 
నైపుణయ్ంతో కోటలను ఎగబార్కి ఖజానాలు దోచి, వసంతుడి రాజయ్ం తిరిగి రాబోతుందని పర్కటించి ఆ ధనానిన్ పర్జలకు పంచేసారు. 
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కోటలో తగినంత ధనం లేక పరిపాలన సథ్ంబించింది. వాయ్పారులకు ధనం పంపమని కబురుచేసారు. కానీ నాలుగవతరం 
వారసులంటే ఉనన్ అభిమానంతో వాయ్పారులంతా ధనసహాయం చేయకుండా, వాయ్పారాలను పకక్నబెటిట్ పుణయ్కేష్తార్లను దరిశ్ంచేందుకు 
వెళిళ్పోయారు. జరుగుతునన్ కుటర్ను గర్హించిన పారశీక పర్తినిధి చకర్వరిత్కి కబురుచేసాడు. ఆసరికి పారశీక సైనయ్మంతా సారంగపురానికి 
అతి చేరువలోనే విడిది చేసి ఉనాన్రు. పర్తినిధి పంపిన వారత్ను మోసుకు వెళుతునన్ వారాత్హరుడిన్ అడవిలో అదివాసులు అటకాయించారు. 

చినవసంతుని మాటపై పారశీక విడిదిలో పర్వేశించిన పర్తేయ్క పాకశాసత్రనిపుణులు మొదట తమ వంటతో వారిని మెపిప్ంచి, 
తదుపరి పర్తేయ్కమైన మూళికలు కలిపిన వంటలతో పారశీక సైనాయ్నిన్ శకిత్హీనులను చేసారు. ఆదివాసులంతా ఏడు గిరులపై చేరి 
సారంగపురం లోపలి జీవిని బయటకు, బయట జీవిని లోపలికి పోకుండా కాపలా కాసుత్నాన్రు. బయట నుండి ఏ సహాయం అందక, 
రాజయ్ంలో పరిపాలన సథ్ంబించి పారశీక పర్తినిధి సంకటసిథ్తిలో పడాడ్డు. పర్జలు అతడిని తిరసక్రించటం మొదలయియ్ంది. పర్జలు అతడిని 
తిరసక్రించటం మొదలుపెటాట్రు. అదే సరైన సమయంగా భావించిన చినవసంతుడు తనకునన్ చినన్ సైనయ్ంతో దండెతిత్ క్షణాలోల్ సారంగపురానిన్ 
చేజికిక్ంచుకునాన్డు.  

ఏడుతరాలుగా రాజాయ్నిన్ తిరిగి సంపాదించుకోవాలనే కోరిక నెరవేరకుండానే మరణించిన తన పితృపితామాహులందరికీ 
ఘనంగా తరప్ణాలు అరిప్ంచి, వారి శాంతి కోసం యజాఞ్లు, యాగాలు చేయించాడు. వసంతుడి పరిపాలనను తలపించే రీతిన సారంగపురానిన్ 
పరిపాలించి, సుఖసంతోషాలతో కడదాక తులతూగాడు 

కథ చెపప్టం ముగించి, సాలోచనగా వికర్ముని వైపు చూసాడు గోపనన్. వికర్ముడు సంతృపిత్గా తలపంకించాడు. 
 

PPP 

తెలల్ తెలల్వారుతుండగానే అగర్హారమంతా కోలాహలంగా ఉంది. గడపలకు మావిడితోరణాలు, వాకిటోల్ ముగుగ్లు, ఎకకడ చూసిన 
పూమాలలతో అగర్హారమంతా శోభాయమానంగా ఉంది. అందమైన గోపసతరీలు నిండుగా అలంకరించుకుని గుంపులుగా వీధులోల్ నడుసుత్ంటే ఆ 
అగర్హారం అలనాటి వేర్పలెల్ను తలపిసోత్ంది. అగర్హారంలో పార్యానికొచిచ్న యువతీయువకులకి వివాహాలు నిశచ్యిసుత్నాన్రు. ఎకేక్ గడప, దిగే 
గడపగా పేరంటాలు సాగుతునాన్యి. పేరంటంలో సతరీలకు పూసిన చందనపు పరిమళం, జడలో గుచిచ్న పూల పరిమళం గాలిలో చేరి ఊరంతా 
గుభాళిసోత్ంది. వారలా సందడిగా తిరుగుతుంటే బంగారు గాజులు, మెడలో సూతార్లు, కాలి మువవ్లు లయబదద్ంగా చేసుత్నన్ శబధ్ం 
సంగీతమలేల్ వీనులవిందుగా వినవసోత్ంది. 

“కలువ కనున్ల నిండా కనన్యేయ్ నిండిన 
పడుచుపిలల్కు నేడు మనువాడె ఈడు 
గుండె నిండా దిగులు కముమ్కునన్ది తండిర్కి 
వరుడెవరంటే కోరింది కిటట్యయ్నే జోడు 
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మది మదిలో నిండిన అలల్రోడు నవావ్డు 
మనువాడవొచిచ్న వరుడు ఆ రూపుగా తోచాడు 
ఏడేడు లోకాల నిండిన నా సామిని  
వేడుకుంటే వాడు ఏడు జనమ్లకు తోడు” 

అగర్హారంలో అమల అనే అమామ్యి గొపప్ సౌందరయ్వతి. ఆమెను పెండాల్డాలని ఇరువురు గోపయువకులు పోటీ పడాడ్రు. అమల 
తండిర్ ఒకడికి మాట ఇచాచ్డు. ఆమె తలిల్ మరొక యువకుడిన్ ఎంపిక చేసింది. ఇదద్రు యువకులూ అమల నాదంటే, నాదంటు పోటాల్టకు 
దిగారు. మొతాత్నికి ఆ పోటాల్ట మూడు గడపల గొడవగా మారింది. ఊరంతా చోదయ్ం చూసూత్ నిలబడాడ్రే తపప్ ఎవరూ ఇదీ నాయ్యమని 
చెపప్లేకపోయారు. ఆ గొడవ తీరచ్మని ఊరి జనాలంతా గోపనన్ను ఆశర్యించారు. 

గోపనన్ వారి పితూరి విని నిండుగా నవావ్డు. అకక్డే ఉనన్ రాకుమారులు గోపనన్ ఈ సమసయ్ను ఎలా పరిషక్రించబోతునాన్డో అని 
ఆసకిత్గా గమనించసాగారు. 

అందరినీ సావధానంగా కూరోచ్మని చెపాప్డు గోపనన్. ఎదురుగా కాలుతునన్ కటెట్లిన్ చూసూత్ సాలోచనగా చెపప్నారంభించాడు 
గోపనన్.  

“ఒక చినన్ మొకక్ మొలిచినపుప్డు దానికి ఆలనాపాలన చూసాత్ం. అది పెరిగి పెదద్యి పువోవ్, కాయో కాసేత్ సంబరం చేసాత్ం. ఏపుగా 
ఎదిగి పచచ్ని చెటట్యాయ్క అందంగా ఉందని, నీడనిసుత్ందని ఆనందపడతాం. అదే చెటుట్ ఎండి మోడయిపోతే నరికి పొయియ్లో పడేసాత్ం. 
కాలిపోతునన్ ఈ కటేట్ నాడు పళిళ్చిచ్న పచచ్ని చెటట్ని మనకి గురుత్ంటుందా? మనం పేర్మగా పెంచుకుంటునన్ ఈ కటెట్ కూడా అంతే” అని తన 
శరీరానిన్ చూపించాడు గోపనన. 

సౌందరయ్మే సరవ్మని భావించి, ఆ మాయలో పడి జీవిత చరమాంకం వరకూ సతాయ్నిన్ గర్హించలేకపోయిన పదమ్వలిల్ అనే రాకుమారి 
కథ వినాన్రా ఎపుప్డయినా అని అడిగి, ఎవరూ మాటాల్డకపోయేసరికి కథ చెపప్టం మొదలుపెటాట్డు గోపనన్. 

గోపనన్ చెపిప్న పదమ్వలిల్ కథ 
కాంచిపురానిన్ పరిపాలించే రతన్దీపునికి ఒకక్గానొకక్ కుమారెత్ కలిగింది. ఎనోన్ నోములు, పూజలు చేసాక పుటిట్న కుమారెత్ కావటంతో 

ఆమెను అలాల్రు ముదుద్గా పెంచాడు. ఆమెకు పదమ్వలిల్ అని పేరు పెటిట్ ఆపురూపంగా చూసుకునేవాడు. అంతఃపురంలో పరివారమంతా 
ఎపుప్డూ తన వెంటే ఉంటూ తనతో ఆడి, పాడేవారు. జాబిలి తునకలా మెరిసిపోయే పదమ్వలిల్ అందం చూడటానికి వేయికళుళ్ సరిపోయేవి 
కావు. తలిల్ మొదలు అంతఃపురంలో సతరీలందరికీ ఆమెను అందముగా ముసాత్బుచెయయ్టం నితయ్కృతయ్ం. వనమంతా తిరిగి మేలైన పూలు తెచిచ్ 
దండలు గుచిచ్ పదమ్ జడను అలంకరించేవారు. పర్తిరోజూ సరికొతత్ వసాత్ర్లు, నగలు తెపిప్ంచేవారు. రాజభవనమంతా ఆమె తిరుగుతుంటే 
చినాన్రి దేవకనయ్లా ఉండేది. ముదుద్లొలికే ఆమె రూపం గురించి విని పటట్ణంలో పర్జలు కూడా తరుచూ రాజభవనానికి వచిచ్ ఆమెను చూసి 
వెళేళ్వారు. 
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పదమ్వలిల్కి పెళీళ్డు వచిచ్ంది. రతన్దీపునికి ఆమె వివాహం ఒక పెదద్ సమసయ్గా పరిణమించింది. ఆమె సౌందరయ్ం గురించి ఆనోట 
ఈనోట విని దేశ దేశాల రాజులు, చకర్వరుత్లు ఎందరో ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని ఆరాటంతో రతన్దీపునికి వరత్మానం పంపారు. 
తనంత అందగాడు వసేత్ తపప్ వివాహం చేసుకునేది లేదని పటుట్బటిట్ కూరుచ్ంది పదమ్వలిల్.  

ఏ రాకుమారుని చితర్పటం తెచిచ్నా కనున్ వంకర, ముకుక్ వంకర అంటూ తిరసక్రించేది. రతన్దీపుడు ఆమెకు గొపప్ వీరుల గురించి, 
వారి వంశచరితర్ గురించి చెపిప్ ఒపిప్ంచాలని చూసాడు. కానీ పదమ్వలిల్ తండిర్ పర్యతాన్లనిన్ంటినీ తిరసక్రించింది. ఆమె అంగీకారం లేనిదే 
వివాహం జరిపించుటకు రతన్దీపునికి మనసక్రించలేదు. 

తాము పంపిన వరత్మానానిన్ తిరసక్రించినందుకు సాటి రాజులు, చకర్వరుత్లు రతన్దీపుని పై శతృతవ్ం పెంచుకునాన్రు. రాజకీయ 
పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ ఆమెకు వీలయినంత తొందరలో వివాహాం చేయమని హితోభిలాషులు రతన్దీపుని హెచచ్రించారు. ఎటూ పాలుపోని 
రతన్దీపుడు కొలువుకు రావటం మానుకునాన్డు. దిగులుతో అంతఃపురంలోనే ఉంటూ, రాజయ్భారానిన్ మంతుర్లకు అపప్గించాడు. 

ఒక పౌరణ్మి నాటి రాతిర్ పదమ్వలిల్ వెనెన్లోల్ వనవిహారం చేసుత్ండగా మొగలిపూల వాసన ఆమెను తాకింది. సమోమ్హనురాలైన పదమ్వలిల్ 
మొగలిపొదలను వెతుకుతూ వాటిని సమీపించింది. ఆమె ఆ పరవశంలో ఉండగా బుసుస్మంటూ భయంకరమైన విషసరప్ం ఆ పొదలోల్ నుండి 
బయటకి వచిచ్ంది. పదమ్వలిల్ నిశేచ్షుట్రాలై నిలబడిపోయింది. మెరుపువేగంతో ఆ సరప్ం పదమ్వలిల్ని కాటేసేందుకు పడగనెతిత్ంది. పదమ్వలిల్ కళుళ్ 
మూసి గటిట్గా కేకపెటిట్ంది. 

ఆమె కళుళ్ తెరచి చూసేసరికి చెటల్మాటు నుండి ఒక యువకుడు ఒకక్ ఉదుటున వచిచ్ చాకచకయ్ంతో ఆ సరాప్నిన్ పటుట్కుని దూరంగా 
విసిరేసాడు. పదమ్వలిల్ భయంతో సప్ృహ కోలోప్యి కూలబడిపోయింది. ఆమె తిరిగి లేచేసరికి ఆ యువకుడు ఆమెకు సపరయ్లు చేసూత్ 
కనిపించాడు. అంతఃపుర వనంలో ఎవరీ పరపురుషుడు? అనే సప్ృహ ఆమెకు రాగానే చపుప్న లేచి పకక్కు తపుప్కుంది. 

ఆ యువకుడు కాసత కంగారుపడి, వెను వెంటనే ఆమె భావాలిన్ అరధ్ంచేసుకునన్వాడై తాను సమీపాన గల ఆనందపురానిన్ 
పరిపాలించే సామంతరాజునని, తన పేరు ఆనందవరధ్నుడని వివరాలు చెపాప్డు. పదమ్వలిల్ తన మేలిముసుగులో నుండి ఓరకంట అతడిన్ 
గమనించింది. సుప్రదూర్పి, మాటతీరు మృదువుగా ఉంది. అనిన్ంటికీ మించి తన పార్ణాలు కాపాడినవాడు. ఆమె ఆ క్షణమే అతడిన్ వరించింది. 

ఆనందుడిన్ అంతఃపురంలోనికి ఆహావ్నించింది. తండిర్ని పిలిచి తన నిరణ్యానిన్ పర్కటించింది. ఆనందుడు అందగాడనన్ మాటే తపప్ 
మిగిలిన ఏ విషయాలోల్నూ రతన్దీపుడు సంతృపిత్ చెందలేదు. పార్ణాలను కాపాడిన ఆపుత్నిగా అతడిన్ సతక్రిదాద్ం, ఆజనామ్ంతం ఋణపడి 
ఉందాం అంతే కాని వివాహం తగదని పదమ్వలిల్తో చెపిప్ చూసాడు. ఆమె అందుకు అంగీకరించలేదు. నా అంతటి అందగాడు అతడేనని, దేవుడి 
సంకలప్ంతోనే తాము కలుసుకోగలిగామని చెపిప్ మొండితనం వహించింది. చేసేదేమీ లేక రతన్దీపుడు ఆమె వివాహం, ఆనందునితో 
జరిపించాడు. ఆనందుడు ఆమెను తీసుకుని వెంటనే తన రాజాయ్నికి వెళిళ్పోయాడు.  

పదమ్వలిల్ వివాహా వారత్ అనిన్ రాజాయ్లకు చేరింది. తమను కాదని ఒక సామంతుకు ఆమెనిచిచ్ వివాహం జరిపించటం అవమానంగా 
భావించి రాజులంతా ఏకమై రతన్దీపుని పైకి దండెతాత్రు. ఈ పరిసిథ్తిని ముందే ఊహించిన రతన్దీపుడు ఒకక్ రకత్పుబొటుట్ కూడా నేల 
రాలకుండా, రాజాయ్నిన్ వారికి అపప్గించి భారయ్తో సహా అడవులకు వెళిళ్పోయాడు. 
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ఆనందపురంలో పెళిళ్వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతునాన్యి. రాజభవనమంతా రంగురంగుల కాంతులతో శోభాయమానంగా ఉంది. 
లోక పర్సిదద్మైన అందాలరాశిని తమ పర్భువు వరించి తీసుకుని వచాచ్డని తెలిసి రాజయ్మంతా సంబరాలు చేసుకుంటునాన్రు. పటట్ణంలో 
పర్జలంతా విందు విలాసాలోల్ మునిగి తేలిపోయారు. పదమ్వలిల్కి పటట్రాని ఆనందంగా ఉంది. ఆందగాడైన ఆనందవరధ్నుడితో తన జీవితం 
మొదలు కాబోతోంది. తమ జంట భావితరాలకి గొపప్ ఉపమానం కాబోతోందని ఆమె ఉతాస్హపడుతోంది. 

ఆనందపురంలో పర్జలంతా ఈ మైకంలో ఉండగా శతృదేశపు రాజు నరసింహభూపతి పెదద్సైనయ్ంతో దండెతిత్ వచాచ్డు. 
ఆనందపురంలో భదర్తా సిబబ్ంది, సైనయ్ం ఎవరూ అపర్మతుత్లై లేకపోవటంతో సునాయాసంగా నరసింహుడు తన సైనయ్ంతో నేరుగా 
రాజభవనంలోకి పర్వేశించాడు. ఆ హటాతప్రిణామానికి అందరూ నివెవ్రపోయారు. నరసింహుని సైనయ్ం మంతిర్ సహా సకల సిబబ్ందిని క్షణాలోల్ 
బంధించారు. వివాహ వేడుక తమకంలో ఉనన్ ఆనందుడు నిసస్హాయుడై నరసింహుని ముందు నిలబడాడ్డు. ఆనందుడు బంధింపబడాడ్డని 
తెలియగానే పదమ్వలిల్ అంతఃపురం నుండి పరుగున వచిచ్ంది. 

నరసింహుడు మికిక్లి దరప్ంతో ఆనందుడిన్ చూసి "నీ రాజయ్ంలో నేను తీసుకుని వెళేళ్ందుకు నా దగగ్రలేనివి, అమూలయ్మైనవి 
ఏమునాన్యి? ఏమీలేవు. ఈ రాజాయ్నిన్, ఈ సంపదను నీవే ఉంచుకో. కాని అపురూప సౌందరయ్రాశియైన పదమ్వలిల్ని మాతర్ం నాకపప్గించు" 
అని అవహేళనగా పలికాడు. 

నిసస్హాయుడైన ఆనందుడు ఆ అవమానానిన్ భరించలేకపోయాడు. నరసింహుడు అవసరమైతే తనని చంపైనా సరే పదమ్వలిల్ని 
తీసుకునే వెళతాడనన్ విషయం అతనికి అరధ్మయియ్ంది. నరసింహుని వైపే తీక్షణంగా చూసూత్, ఎవరూ ఊహించని విధంగా తన శిరసుస్ని 
ఖండించుకునాన్డు. నరసింహుని సహా అందరూ ఒకక్ క్షణం తతత్రపాటుకి లోనయాయ్రు. పదమ్వలిల్ కనీన్రు మునీన్రుగా రోదించింది. 

పదమ్వలిల్ని తనతోపాటు తీసుకుపోయిన నరసింహుడు అంతఃపురంలో పర్తేయ్క మందిరానిన్ కేటాయించి సకల మరాయ్దలతో 
చూసుకోసాగాడు. నరసింహునికి మాతర్ం మానసిక శాంతి కొరవడింది. పార్ణతాయ్గం చేసూత్ ఆనందుడు చూసిన చివరి చూపు అతడి 
మసిత్షక్ంలో ముదిర్ంచుకుపోయింది. రాతుర్లు నిదర్పటేట్ది కాదు. కళుళ్ మూసేత్ దీనంగా చూసుత్నన్ ఆనందుడి మొహం కనిపించేది. అతడు 
భళుళ్న తన మీద రకత్ం కకిక్నటుట్గా కలలో కనిపించేది. నరసింహుడు కంగారుగా లేచి తన శరీరమంతా తడిమి చూసుకునేవాడు. ఈ వయ్ధలో 
అతడికి అనన్,పానియాలు సహించేవి కావు. ఆహారం, నిదర్ లేక కర్మంగా నీరసించిపోయాడు. 

ఏడాదికాలం గడిచిపోయింది. పదమ్వలిల్ దుఃఖం నుండి బయటపడింది. ఏడాదికాలంగా తనను ఏవిధంగాను బాధపెటట్ని నరసింహుని 
ఔదారాయ్నిన్ గర్హించింది. తన మందిరంలోని పరిచారికల దావ్రా నరసింహుని గుణవిశేషాలు తెలుసుకుని దేవ్షభావానిన్ వీడింది. కానీ 
నరసింహునికి మాతర్ం శాంతి లభించలేదు. నరసింహుని సిథ్తి తెలుసుకుని రాజవంశ హితం కోరే పెదద్లంతా దేశ దేశాల నుండి విచేచ్సారు. 
పండితులనూ, పురోహితులనూ పిలిచారు. మహారాజు మానసికసిథ్తిని, అతడనుభవిసుత్నన్ మానసికవయ్ధను వివరించారు. పండితులు 
నరసింహుని నక్షతర్బలాలు, జాతకచకార్లు పరిశీలించి పుణయ్కేష్తర్ దరశ్నానిన్ సూచించారు. 

అంతఃపురకాంతలతో సహా నరసింహుని తీసుకుని కాశీకి పర్యాణమయాయ్రు. గంగానదిలో సాన్నం చేయించారు. ఆ పవితర్ 
గంగానదీ తీరంలోనే యజాఞ్లు నిరవ్హించారు, పార్యశిచ్తాత్లు జరిపించారు. మానసిక శాంతి కలిగేందుకు వేదపఠనం, పురాణకాలకేష్పాలు 
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చేయించారు. కాశీపటట్ణంలో గంగానది తీరంలో ఒక భవనానిన్ నిరిమ్ంచి, అనిన్ వసతులు కలిప్ంచి, తగినంతమంది పరిచారికలను అపప్గించి, 
పదమ్వలిల్ని అకక్డే నివసించమని సగౌరవంగా చెపిప్ ఆమెను అకక్డే విడిచి నరసింహుడు తన అనుయాయులతో తన రాజాయ్నికి తిరిగి 
వెళిళ్పోయాడు. 

పదమ్వలిల్ జీవితం మరలా మోడుబారింది. ఆ భవనంలోఒంటరిగా నిసాస్రమైన జీవితానిన్ గడిపేది. ఆనందుడు, నరసింహుడు ఆమె 
సమ్ృతిపథంలో చెరిగిపోయినా, తండిర్ గురొత్చేచ్వాడు. తండిర్ గురొత్చిచ్న రోజులోల్ ఒంటరిగా తన మందిరంలో కూరుచ్ని రోజంతా ఏడేచ్ది. 
పరిచారికలు ఆమెను ఓదారచ్టానికి ఎనోన్ విధాలుగా అనునయించేవారు. ఎపుప్డు తినేదో ఏం తినేదో తెలిసేది కాదు. పరిచారికలు మాతర్ం 
సమయానికి ఆమెకు అనిన్ అందుబాటులో ఉంచేవారు. రోజంతా తన మందిరంలో నిలబడి దూరంగా కనిపిసుత్నన్ గంగానదిని చూసూత్ ఉండేది. 
తనకంటే ఆ గంగానదిలో తిరిగాడే పడవలు, చేపల కోసం నదిపై ఎగురుతూ తిరిగే కొంగలు అదృషట్వంతులు అనుకునేది. 

ఏళుళ్ గడిచిపోయాయి. పరిచారికలు కొందరు చెపప్కుండా వదిలి వెళిళ్పోయారు. పదమ్వలిల్ పై అభిమానం కల కొందరు మాతర్మే 
మిగిలారు. పదమ్వలిల్ జీవనంలో కొతత్ మారుప్లేవీ రాలేదు. ఎపప్టిలానే ఒకరోజు తనమందిరం నుండి గంగానదీ తీరంలో వచిచ్పోయే పడవలిన్ 
చూసూత్ కూరుచ్ంది. నదీతీరంలో ఇసుకతినెన్లపై తిరుగాడుతునన్ వయ్కిత్ పడిపోవటం గమనించింది. కొంత వయ్వధి గడిచినా అతడు 
లేవకపోవటం చూసి తన పరిచారికలను వెంటతీసుకుని నదీతీరానికి వెళిళ్ంది. 

చూడగా అతడొక వృదుద్డు. దుసుత్లు, ఆభరణాలను చూసేత్ ఏ రాజాయ్నికో రాజలేల్ అనిపిసుత్ంది. పరిచారికల సాయంతో అతడిన్ 
భవనానికి చేరిచ్ సపరయ్లు చేసింది. వైదుయ్డిని పిలిపించి అతడిని పరీకిష్ంచమని చెపిప్ంది. వైదుయ్డు పరీకిష్ంచిన పిమమ్ట రోగి మనోవయ్ధతో 
బాధపడుతునాన్డని, నీరసించి ఉనాన్డని చెపిప్ మందులిచిచ్ వెళాళ్డు. సమయానికి మందులిసూత్, మంచి భోజనం అందే ఏరాప్టుల్ చేసి అతడు 
కోలుకునేవరకూ కనిపెటుట్కునే ఉంది పదమ్వలిల్. 

అతడు కోలుకుని తాను కాశీ పటట్ణానికి సమీపంలో ఉనన్ విధాయ్పురి అనే గొపప్ రాజాయ్నికి పర్భువునని, తన పేరు కారిత్కేయుడని, 
భారాయ్ వియోగం వలన కలిగిన దుఃఖముతో గంగానదీ తీరంలో సంచరిసూత్ ఉనాన్నని తన వృతాత్ంతం చెపాప్డు. పదమ్వలిల్ సేవకులను పిలిచి 
అతడి రాజాయ్నికి కబురు పంపింది. మంతిర్, సైనాయ్ధయ్కుష్లతో కూడి అతడి పరివారం తరలి వచిచ్ంది. ఆరోగయ్వంతుడైన తమ పర్భువుని చూసి 
వారు ఎంతో సంతోషించి, పదమ్వలిల్కి తమ కృతజఞ్తలు తెలియజేసారు. 

కారిత్కేయుడు తన రాజాయ్నికి వెళేళ్ ముందు పదమ్వలిల్ని సమీపించి, "చూడగా ఈ కాశీ పటట్ణంలో ఒంటరిగా నివసిసుత్నాన్రు. 
జీవితమందు అనురకిత్ లేని వారు అంతయ్కాలమందు గడిపే జీవనం సాగిసుత్నాన్రు. కారణాంతరాలు ఉండి ఉండొచుచ్ గాక, నేను పర్శిన్ంచను. 
కానీ సాదారణ జీవితం గడిపాలనే కోరిక మీలో ఉంటే నేను మిమమ్లిన్ వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను” అని అడిగాడు. 

నిసాస్రమైన జీవితం గడుపుతునన్ పదమ్వలిల్కి ఎటువంటి ఆసకీత్ కలుగలేదు. కానీ ఆమె పరిచారికలు ఆమెకు ఎనోన్ విధాలుగా హితవు 
పలికి ఆ వివాహానికి అంగీకరింపజేసారు. ఆమె కారీత్కుడితో విదాయ్పురి చేరుకుంది. ఆ పటట్ణమంతా పెదద్ పెదద్ పార్కారాలతో, గొపప్ 
రాజపార్సాదాలతో నిండి ఉంది. పర్భువైన కారీత్కుడు కళారాధకుడు. మందిరాలనిన్ నితయ్ం సంగీతంతో, మంజీరనాదాలతో పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి. 
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పదమ్వలిల్ జీవితం వరణ్రంజితమయియ్ంది. నిలువెతుత్ ఆనందానిన్ ఆమె జీవితంలో ఎవరో కడవలతో పోసుత్నన్టుట్గా ఉకిక్రిబికిక్రయియ్ంది. 
గొంతెతిత్ పాడింది, గజెజ్ కటిట్ ఆడింది. వనమంతా మయూరంలా పరుగులు తీసింది. కారీత్కుడు ఆమెను ఎంతో ఆపాయ్యంగా, పేర్మగా 
చూసుకునేవాడు. ఆమెలో కలిగిన మారుప్లు గురిత్ంచి ఆమెను పోర్తస్హించేవాడు. కారీత్కుడు ఆమెకు గొపప్ గొపప్ దేవాలయాలు, విదాయ్లయాలు, 
వనాలు, అడవులు, జలపాతాలు చూపించాడు. ఆమె కారీత్కుడిన్ ఎంతగానో ఆరాధించింది. ఆమెలో దాగిన కళలు తిరిగి ఊపిరిపోసుకునాన్యి. 

ఒకరోజు పార్తఃకాలంలో నదీతీరంలో కారీత్కుడు సంధాయ్వందనం చేసుత్నాన్డు. ఆ సుందర దృశాయ్నిన్ చూసి ఆమె పులకరించి ఆ 
దృశాయ్నిన్ చితర్పటంగా చితిర్ంచింది. కారీత్కుడు సంధాయ్వందనం ముగించుకుని నీళుళ్ విడిచాడు, ఉతత్రక్షణంలో పార్ణాలు కూడా. పదమ్వలిల్ నింగి 
కూలి తనపై పడడ్టుట్గా బిగుసుకుపోయింది, దుఃఖాదిదేవతే అయియ్ంది. ఆమెను వారించటానికి ఎవరికీ తరం కాలేదు. పార్ణతాయ్గానికి 
సిదద్పడింది. పరివారమంతా అమెను పటిట్ నిలువరించారు. ఆమె కళళ్ ఎదుటే కారీత్కుడు కదలి వెళిళ్పోయాడు. రాజయ్ంలో ఉనన్ పర్జలు, 
కళాకారులు, పండితులు వచిచ్ భోరున విలపించారు. కారీత్కుని పై తనకునన్ అనురాగానికి గురుత్గా దేశ దేశాల నుండి బార్హమ్ణులను రపిప్ంచి 
ఉతత్రకిర్యలు ఘనంగా జరిపించింది పదమ్వలిల్. 

పదమ్వలిల్కి ఇక ఒకక్ బాధయ్త మిగిలిపోయింది. కారీత్కునికి మొదటి భారయ్ వలన కలిగిన పర్దీపవరమ్ అపప్టికింకా పసి పార్యంలో 
ఉనాన్డు. మంతిర్,ఆచారుయ్లతో చరిచ్ంచి అతడిని పటాట్భిషికుత్డిన్ చేసింది. తాను వానపర్సథ్ం సీవ్కరించి పటట్ణం వెలుపుల నదీతీరంలో ఒక 
ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకుని అకక్డే వసించనారంభించింది. పర్దీపుడు, మంతుర్లు అను నితయ్ం వచిచ్ ఆమెను సందరిశ్ంచి వెళేళ్వారు. పర్జల 
బాగోగులు, పర్దీపునికి ఎదురయేయ్ పరిపాలనా చికుక్లు అడిగి తెలుసుకునేది పదమ్వలిల్. పర్దీపునికి అవసరమైన సూచనలు, హెచచ్రికలు చేసేది. 
తండిర్ వలనే పండితులను, కళాకారులను, వీరులను, విదాయ్వేతత్లను ఆదరించమని పర్జలను పేర్మగా పరిపాలించమని హితవు చెపేప్ది. తండిర్ని 
మించిన పర్భువు కమమ్ని ఆశీరవ్దించేది. పర్దీపుడు యుకత్వయసుస్కు రాగానే అతడికి వివాహం జరిపించింది. అతడి సుఖసంతోషాలను చూసి 
ఆనందించింది. 

ఒకనాటి రాతిర్ ఆమెకు కలలో తండిర్, ఆనందుడు, కారీత్కుడు కనిపించారు. వారికి కొంత దూరంలో గొపప్ వెలుగు కనిపించింది. ఆ 
మువువ్రూ ఒకక్రొకక్రుగా వెళిళ్ ఆ తేజసుస్లో ఐకయ్మయిపోయారు. ఆమె నిదర్ నుండి మేలొక్ని ఆశర్మానిన్ వదిలి వెళిళ్పోయింది. ఉదయానేన్ 
వచిచ్ చూసిన పర్దీపునికి ఆమె జాడ తెలియలేదు. సైనాయ్నిన్ పంపి నలు దికుక్లా వెతికించాడు అయినా ఆమె జాడ ఎవవ్రికీ ఎపప్టికీ 
తెలియలేదు. 

పదమ్వలిల్ కథను చెపప్టం ముగించిన గోపనన్ అందరినీ చూసి "ఆనందమయమైన జీవితానికి సౌందరయ్మూ, సంపద ముఖయ్మనుకునే 
వారికి పదమ్వలిల్ కథే ఒక కనువిపుప్. ఏది పార్పత్మో అదే దకుక్తుంది. సంతోషమైనా, దుఃఖమైనా పూరవ్జనమ్ కరమ్ఫలాలుగా సంపార్పిత్సాత్యి." 
అని చెపాప్డు. 

అమలను పెళాళ్డాలని తగవు పడుతునన్ యువకులిదద్రినీ పిలిచి “ఋణాను బంధ రూపేణా పశు పతీన్ సుతాలయా” అని హితవు 
చెపిప్, ఆమె అభీషాట్నిన్ తెలుసుకోమని సూచించాడు.  
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అమలను ఆశీరవ్దిసూత్ "నీకు నచిచ్న వారిని నువేవ్ ఎంపిక చేసుకో. ఎంపిక చేసుకునేపుప్డు పదమ్వలిల్ కథ గురుత్ంచుకో" అని చెపిప్, 
అందరినీ సావధాన పరిచి ఇళళ్కు పంపించాడు గోపనన్. రాకుమారులు కూడా గోపనన్ చెపిప్న హితవును మనసులో నింపుకుని విడిదిలోకి 
నడిచారు.                              PPP 

 

 “అటుకులిచిచ్నింట బాధలనిన్ 

చిటికెలోన తీరెచ్నంట 

శరణనన్ నరునికి 

నారాయుడై కాచెనంట 

నలల్నయయ్ తోటి చెలిమి 

నటిట్ంటోల్ కలిమి కదా 

కిటట్యయ్ తోడుంటే 

గుండెలోల్ బలిమి కదా” 

తూరుపు వాకిట వెలుతురు అడుగిడి, పొదుద్కు ఆహావ్నం పలుకుతోంది. అగర్హారమంతా ఉదయరాగం వినిపిసోత్ంది. ఆడవారంతా 
వాకిట రంగవలుల్లు దిదుద్తునాన్రు. గోపాలురు పాటలు పడుకుంటూ గోవుల వెంట అడవి దారి పటాట్రు. రాకుమారులు ముగుగ్రూ నదీ 
తీరంలో సంధయ్ వారుచ్కుంటునాన్రు. గోపనన్ అపుప్డే సూరయ్ నమసాక్రాలు ముగించుకుని, నుదుటికి నామాలు దిదుద్కుంటునాన్డు. కొంతమంది 
గోప యువకులు అకక్డే నీటిలో ఆటలాడుతునాన్రు. 

దూరంగా గురర్పు డెకక్ల చపుప్డు వినపడింది. సైనిక దుసుత్లోల్ ఉనన్ ఇదద్రు అటు వైపుగా వసుత్నాన్రు. గోపనన్ కనుసైగతో ఇరువురు 
గోప యువకులు వారికి ఎదురెళాళ్రు. సైనికులిదద్రూ గురార్లు దిగి నడిచి వచిచ్ గోపనన్ చేతికి ఒక లేఖను అందజేసారు. ఆ లేఖను పంపింది 
తిర్కూటమనే రాజాయ్నిన్ పాలించే రాజు శంభుదేవుడు. అతడు కళింగదేశానికి, రాజ వంశానికి ఎంతో ఆపుత్డు. రాకుమారుల తండిర్ సుకేతుడనిన 
శంభునికి ఎంతో అభిమానం. 

జరిగిన వృతాత్ంతం ఆలసయ్ంగా తెలిసిందని, రాకుమారుల జాడ తెలిసిన తనకు తెలియజేయమని, వారి రక్షణ బాధయ్త తాను 
వహిసాత్నని లేఖ సారాంశం. 
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లేఖ చదివిన గోపనన్ ఒకక్ క్షణం దీరఘ్ంగా ఆలోచించి, రాకుమారుల జాడ తెలియగానే తానే సవ్యంగా తోడొక్ని వసాత్నని తన 
మాటగా పర్భువులతో చెపప్మనాన్డు గోపనన్. సాదారణ దుసుత్లోల్ ఉనన్ రాకుమారులను ఆ సైనికులు గురిత్ంచలేకపోయారు. సైనికులు అకక్డ 
నుండి వెళిళ్పోయారు. 

వెంటనే గోపనన్ అకక్డునన్ యువకులందరినీ పిలిచి, అడడ్దారిలో వెళిళ్ ఆ సైనికులని బంధించి, కాళుళ్ చేతులు కటిట్ పులులు, సింహాలు 
తిరిగే లోయలో పడేయమని చెపాప్డు. గోపనన్ మాట ముగియటంతోనే యువకులంతా చిరుతలాల్ పరుగందుకునాన్రు. 

జరుగుతునన్దేంటో అరధ్ం కాని రాకుమారులు నిరాఘ్ంతపోయి గోపనన్నే చూసూత్ నిలబడిపోయారు. వారి ఆశచ్రాయ్నిన్ గర్హించిన 
గోపనన్ దగగ్రకు పిలిచి రాకుమారులారా, “రాజాయ్నిన్ పరిపాలించే రాజు నితయ్ం అపర్మతుత్డై ఉండాలి. అందులోనూ మీరిపుప్డు ఆపదలో 
ఉనాన్రు. ఆసరాకు ఏదో ఒక మారగ్ం దొరికిందని భావించి తెలియని వారితో చేతులు కలిపితే అది మీ పార్ణాలకే పర్మాదం. 

ఈ లేఖలో శంభు మహారాజు గారి రాజముదర్ లేదు గమనించారా? ఆ సైనికుల వేషభాషలు, తీరు ఏవీ శంభు మహారాజావారి 
సంపర్దాయంలో లేవు. అతయ్ంత సాతివ్కుడైన శంభురాజు గారు ఇలాంటి వారినా మీ కోసం పంపేది? ఇందులో ఏదో కుటర్ ఉంది. వారి 
మొలలో ధరించిన చురకతుత్లను గమనించారా? ఆ కతుత్ల చివర ఒక రంధర్ంలా గుంట కనిపించింది. సాదారణంగా ఇలాంటి రంధర్ం కలిగిన 
కతుత్లను విష పర్యోగం కోసం ఉపయోగిసాత్రు. ఆ గుంటలో కాలకూట విషం ఉంటుంది. మోసంతో శతుర్వులను మటుట్బెటాట్లనుకునే వారే 
ఇలాంటి కతుత్లను ఉపయోగిసాత్రు. శంభు మాహారాజు గారితో, మీ తండిర్ గారికి ఉనన్ సానిన్హితాయ్నిన్ అడుడ్పెటుట్కుని మీ జాడను 
పసిగటేట్ందుకు వచిచ్న చారులు వీరు” అని చెపాప్డు గోపనన్. 

రాకుమారులు పెదద్ముపుప్ తపిప్ందనన్ విషయానిన్ గర్హించారు. గోపనన్ సూక్షమ్బుదిద్కి, సునిశిత పరిశీలనకు ఆశచ్రయ్పడాడ్రు.  
“మరి ఆ దురామ్రుగ్లను ఇకక్డే ఎందుకు సంహరించలేదు?” అని పిడికిలి బిగిసూత్ అడిగారు రాకుమారులు.  
గోపనన్ చిరునవువ్ నవివ్ “ఈ చారులు కళింగ రాకుమారులను వెతుకుక్ంటూ మన అగర్హారం వరకూ వచిచ్న వారత్ అనిన్ గార్మాలోల్నూ 

తెలిసే ఉంటుంది. వారిని ఇకక్డే మటుట్బెడితే, శతుర్వుకి మనమే దారి చెపిప్నటట్వుతుంది” అని చెపాప్డు. 
వికర్మసేనుడు మనసంతా భారమయియ్ంది, తముమ్లను దగగ్రకి తీసుకుని, గదగ్ద సవ్రంతో  
"ఈ కుటర్ పనిన్న దురామ్రుగ్లెవరో? మా తండిర్గారు సేన్హితులను ఎంతగానో ఆదరించేవారు. అలాంటిది ఆయన ఆపుత్ల పేరిట 

జరిగిన ఈ కుటర్ను ఎలా అరధ్ం చేసుకోవాలో తెలియటం లేదు" అని బాధపడాడ్డు.  
గోపనన్ రాకుమారులని సమీపించి "అంతా మన మంచికే. అడవిలో పులి గాండిర్ంపు వినేంత వరకూ మేకపిలల్ అడవంటే సేవ్చఛ్, 

ఊరంటే మెడకటుట్ అనుకుంటుంది. పొదలో ఆపదను గురిత్ంచటానికి కంటిచూపు మాతర్మే సరిపోదు, అడవిని తెలుసుకునన్ అనుభవం కావాలి. 
ఇలాంటి పర్మాదాలే మనలిన్ అపర్మతుత్లను చేసాత్యి. మీ తండిర్గారు సేన్హితులందరినీ ఒకేలా ఆదరించినా ఆయన వైభవానిన్, గొపప్తనానిన్ 
చూసి ఓరవ్లేని ఎందరో అసూయపడేవారు. ఆయన సేన్హితులే కొందరు కళింగ పతనం కోరుకునాన్రు. అందుకే ఈ రోజున కళింగ 
రాకుమారులు ఇలా అగర్హారంలో తలదాచుకునాన్రు" అని నిటూట్రుప్ సవ్రంతో చెపాప్డు. 
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ఈలోకంలో దురామ్రుగ్లైన సేన్హితులు కూడా ఉంటారని చెపేప్ కారిత్కేయ మహారాజు కథ చెబుతాను వినండి అని కారిత్కేయ మహారాజు 
కథను చెపప్నారంభించాడు గోపనన్. 

కారిత్కేయ మహారాజు కథ 
పూరవ్ం సరవ్సిదిద్ అనే మహాముని గురుకులంలో కారిత్కేయుడనే రాకుమారుడు విదయ్నభయ్సించేందుకు వచాచ్డు. ఆ ఆశర్మంలోనే 

ఉంటునన్ మరో రాకుమారుడు నాగేందర్వరమ్తో అతనికి సేన్హం కుదిరింది. కారిత్కేయుడు వినయశీలి, మృదుసవ్భావి. గురువుగారికి మికిక్లి 
భకిత్,శర్దధ్లతో సుశృష చేసేవాడు. గొపప్ చకర్వరిత్ కుమారుడైనాసరే గురుకులంలో అందరితో సమానంగా మసలేవాడు. అందరితోనూ సేన్హంగా 
ఉండేవాడు. గురుకులంలో సహాధాయ్యులతో కలిసి అడవికి వెళిళ్ కటెట్లు తేవటం, పూజకు పువువ్లు తేవటం, నది నుండి నీటిని తేవటం వంటి 
ఆశర్మ బాధయ్తలోల్ ఉతాస్హంగా పాలు పంచుకునేవాడు. ఆశర్మంలో అందరికీ అతడంటే ఎంతో అభిమానం. 

నాగేందుర్డికి ఈ ఒరవడి నపేప్ది కాదు. అతడు రాకుమారుడనే దరాప్నిన్ పర్దరిశ్ంచేవాడు. గురువు ముందు వినయం పర్దరిశ్సూత్, 
గురువు లేనపుప్డు అందరిపై అజమాయిషీ చేసేవాడు. మితుర్డు కారిత్కేయుడు ఎంత హితవు చెపిప్నా నాగేందుర్డు చెవికెకిక్ంచుకునేవాడు కాదు. 
అతడి సవ్భావానిన్ అరధ్ం చేసుకునన్ సేన్హితులు సరుద్కుపోయేవారు. 

కారిత్కేయుని వినయ విధేయతలకు ముగుద్డైన గురువు సరవ్సిదిధ్ అతడిని తన పిర్యశిషుయ్నిగా పర్కటించి, తనకు తెలిసిన విదయ్లనీన్ 
నేరేప్వాడు. అది నాగేందుర్నికి గిటేట్ది కాదు. అయినా కారిత్కేయునితో సేన్హం నటిసూత్ ఉండేవాడు. 

ఒకనాడు గురువు ఒక పర్తేయ్కమైన ధాయ్నం కోసం సూరోయ్దయానికి ముందే చీకటిలోనే నిదర్ లేచి, తన వెంట కారిత్కేయుడిని, 
నాగేందుర్డిని తీసుకుని నదీతీరానికి బయలేద్రాడు. తన నిదర్ చెడగొటిట్నందుకు మనసులో గురువుని తిటుట్కుంటూ నాగేందుర్డు వారిని 
అనుసరించాడు. కారీత్కేయుడు అపర్మతత్ంగా పరిసరాలు గమనిసూత్ ముందుగా నడుసుత్ండగా మిగిలిన ఇదద్రూ అతడినే అనుసరిసుత్నాన్రు. 

ముగుగ్రూ దటట్మైన అడవిలో పొదల మధయ్ నుండి ఇరుకు దారిలో నడుసుత్ండగా, గుబురుగా ఉనన్ ఒక చెటుట్ పై నుండి ఒక 
కొండచిలువు వారి పైన పడింది. ఆ బరువుకి ముగుగ్రూ తూలి కిర్ంద పడాడ్రు. వెంటనే తేరుకునన్ నాగేందుర్డు వేగంగా కదిలి కొండచిలువ పటుట్ 
తపిప్ంచుకునాన్డు. ఆకలిగా ఉనన్ కొండచిలువ గురువుని, కారిత్కేయుడిని గటిట్గా చుటుట్కునన్ది. కొండచిలువకు తల వైపు ఉనన్ కారిత్కేయుడు 
చురుకుగా కదిలి, దాని నోరు తెరవనీకుండా బలంగా ఒడిసి పటుట్కునాన్డు. 

నాగేందుర్ని సహాయం కోసం గటిట్గా అరిచాడు కారిత్కేయుడు. కారిత్కేయుని పై అసూయ, తనకంటే కారిత్కేయుని పిర్యంగా 
చూకుంటునన్ గురువు మీద కోపంతో ఉనన్ నాగేందుర్డు ఇదే తగిన సమయమని భావించాడు. ఇదద్రినీ వదిలించుకుని ఆశర్మానికి వెళిళ్ 
కొండచిలువ మింగేసిందని మింగేసిందని చెబితే అందరూ ఏడిచ్ ఊరుకుంటారు. ఎలాగూ తన విదయ్ పూరిత్కావొచిచ్ంది కాబటిట్ తాను తన 
రాజాయ్నికి వెళిళ్ సుఖంగా జీవించవచచ్ని భావించాడు. కానీ తన కుటిలబుదిద్ని బయటపెటట్కుండా  

“మితార్మా ఉండు బలమైన కటెట్ తీసుకుని వసాత్ను” అని చెపిప్ అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయాడు. 
వృదుధ్డైన గురువుగారి కషాట్నిన్ గర్హించిన కారిత్కేయుడు పార్ణతాయ్గానికి సిదద్పడాడ్డు. కొండ చిలువపటుట్నంతా తన పైకి బలంగా 

లాకుక్ని, ఆ పటుట్ నుండి గురువుగారిని తపిప్ంచాడు. కొండచిలువ నోటిని మాతర్ం బలంగా పటుట్కునే ఉనాన్డు. ఆగర్హంతో చిలువ 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net  
                                 

28  $yGHFLï ÔnfHðFL ¥qDÍÓj - Fc$qMLjjOqÈ¢bÍO| 

కారిత్కేయుని మరింత గటిట్గా చుటేట్సింది. అపప్టివరకూ శావ్స అందక ఇబబ్ందిపడడ్ గురువు సిథ్మితపడి కారిత్కేయుని రకిష్ంచే పర్యతన్ం చేసాడు. 
తన కోసం పర్మాదం కొనితెచుచ్కోవదద్ని, తక్షణమే అకక్డి నుండి వెళిళ్పొమమ్ని కారిత్కేయుడు గురువుతో చెపాప్డు. 

కారిత్కేయుని గురుభకిత్కి, తాయ్గానికి గురువు కదిలిపోయాడు. సవ్పర్యోజనం కోసం ఎపుప్డూ వినియోగించని తన మంతర్శకిత్తో 
భగవంతుడిన్ పార్రిధ్ంచగానే, పొదలోల్ నుండి ఒక చిరుత వారి మధయ్కు దూకుంది. కారిత్కేయుని చుటేట్సిన కొండచిలువను నోటకరిచి విసురుగా 
లాగి ఈడుచ్కుంటూ అడవిలోకి మాయమయియ్ంది. 

గురువు కారిత్కేయుని సమీపించి ఆలింగనం చేసుకునాన్డు. ఆ ఆనందంలో తనకు తెలిసిన మంతర్,తంతర్ విదయ్లనీన్ కారిత్కేయునికి 
ధారపోసాడు. అంతేగాక తన మానసపుతిర్కగా లోకోతత్ర సౌందరయ్వతిగా జనించిన అమృతమయిని కారీత్కునికి ఇచిచ్ వివాహం జరిపించాడు. 

సకల విదాయ్భాయ్సం ముగించుకుని, అమృతమయి తోడుగా రాజయ్ంలో అడుగుపెటిట్న కారిత్కేయినికి తలిల్దండుర్లు ఘనసావ్గతం 
ఏరాప్టుచేసారు. తన కుమారుడు సాధించిన విజయాలు, గురువుల పర్శంసలూ విని కారిత్కేయిని తండిర్ మికిక్లి సంతోషించి  

“రాజాయ్నిన్ పరిపాలించగలిగే శకిత్యుకుత్లు నువివ్పుప్డు సంపాదించుకునాన్వు. ఇక రాజయ్భారానిన్ నువేవ్ సీవ్కరించు” అని అతడికి 
అపప్గించాడు. 

రాజయ్ంలో పర్జందరినీ తన సొంత మనుషులుగా భావించి అందరినీ ఆదరిసూత్ కారిత్కేయుడు అందరి మనన్నలు అందుకునాన్డు. 
రాజయ్మంతటినీ ఒకక్తాటిపై నడిపిసూత్ పర్జలందరిలో మంచిని నింపాడు. ఆ రాజయ్ంలో ధరమ్ం నాలుగుపాదాలా నడవసాగింది. కవులు, 
కళాకారులు ఆ రాజాయ్నికి వచిచ్ కారిత్కేయుని కొలువులో చేరాలని ఉతాస్హపడేవారు. పండితులు, మునులు కారిత్కేయుని ఆతిధయ్ం 
సీవ్కరించేందుకు ఎంతో సంతోషించేవారు. కారిత్కేయుని కీరిత్ నేల నాలుగు చెరగులా పాకింది. 

ఈ పర్శంసలనీన్ నాగేందుర్ని చెవిలో పడాడ్యి. అతడు అసూయతో రగిలిపోయాడు. ఒకే గురువు వదద్ అభయ్సించినా, సమానహోదా 
కలిగి ఉనాన్ తనకి దకక్ని కీరిత్ కారిత్కేయుడికి దకక్డం అతడికి నచచ్లేదు. ఎలా అయినా కారిత్కేయుని ఈ భూమీమ్ద లేకుండా చేయాలనే 
కుటిలమైన ఆలోచన అతడికి తోచింది. మితుర్ని కలుసుకోవాలనే నెపంతో అతిధిగా కారిత్కేయుని కోటలో అడుగుపెటాట్డు. 

కారిత్కేయుడు మికిక్లి సంతోషంతో తన మితుర్డిని ఆహావ్నించి అతడికి సవ్యంగా అతిధి సతాక్రాలనీన్ జరిపించాడు. ఏ లోటు 
కలుగకుండా గౌరవించమని సేవకులను నియమించాడు. కారిత్కేయుని రాజయ్వైభవానిన్ చూసి నాగేందుర్నికి మరింతగా కళుళ్కుటాట్యి. ఎలా 
అయినా కారిత్కేయుడిని చంపి అతడి రాజాయ్నిన్ కూడా చేజికిక్ంచుకోవాలనుకునాన్డు. భోజనాల వేళ కారిత్కేయునితో వేటకు వెళళ్ 
మనసయియ్ందని పర్సాత్వించాడు నాగేందుర్డు. సేన్హితుడు అడిగిందే తడువుగా కారిత్కేయుడు వేటకు తగిన ఏరాప్టుల్ చేసాడు. 

ఇదద్రూ అడవికి వెళిళ్ అలసిపోయేవరకూ జంతువులను వేటాడి ఒక చెటుట్ కింద విశార్ంతికి ఉపకర్మించారు. అవకాశం దొరికితే 
కారిత్కేయుడిని మటుట్బెటాట్లని కాచుకుని కూరుచ్నాన్డు నాగేందుర్డు. నాగేందుర్డి మోసానిన్, కపటసేన్హానిన్ గర్హించలేకపోయాడు కారిత్కేయుడు. 
మాటల మధయ్లో నాగేందుర్డు  

"మితర్మా అలసిన మనపై ఏ సింహమో దాడిచేసేత్ ఎలా తపిప్ంచుకోవటం?" అని అడిగాడు.  
కారిత్కేయుడు నవువ్తూ  
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"ఇదిగో మన వదద్ చచిచ్పడి ఉనన్ ఏ మృగంలోనికో పరకాయపర్వేశం చేసి ఆ సింహంపై దాడిచేసాత్ను" అనాన్డు. 
నాగేందుర్డు ఇలాంటి విదయ్లు నిజంకావు, కేవలం కలిప్తం అని వాదానికి దిగాడు. మితుర్ని నమిమ్ంచేందుకు కారిత్కేయుడు అకక్డే పడి 

ఉనన్ చిరుత శరీరంలో  పర్వేశించి చూపించాడు. అంతవరకూ చచిచ్పడి ఉనన్ చిరుత లేచి తిరగటంతో నాగేందుర్నికి నమమ్కం కలిగింది. తిరిగి 
సవ్శరీరంలోనికి వచిచ్న కారిత్కేయునితో తనకు ఆ మంతార్నిన్ చెపప్మని పార్ధేయపడాడ్డు. మితుర్ని మీద నమమ్కంతో కారిత్కేయుడు ఆ విదయ్ను 
నాగేందుర్నికి నేరిప్ంచాడు. 

మంతార్నిన్ మననం చేసుకుంటునన్ నాగేందుర్నికి ఒక దురామ్రగ్మైన ఆలోచన వచిచ్ంది.  
"మితర్మా ఒకసారి మన మిదద్రం విగతజీవులైన ఆ  జింకపిలల్ల శరీరాలోల్ పర్వేశించి వనమంతా తిరిగి వదాద్ం" అని అడిగాడు. 

మితుర్ని మాటను మనిన్ంచాడు కారిత్కేయుడు. ఇదద్రూ ఒకేసారి మంతార్నిన్ పఠించి జింకపిలల్ల శరీరాలోల్నికి పర్వేశించారు. మరుక్షణంలోనే 
నాగేందుర్డు జింకపిలల్ శరీరానిన్ వీడి కారీత్కేయుని శరీరంలోకి పర్వేశించాడు. కారీత్కేయుడు జరిగిన మోసానిన్ గర్హించేలోపే అతడి శరీరంలో 
ఉనన్ నాగేందుర్డు కోటకు వెళిళ్పోయాడు. 

కారిత్కేయుడే అని భావించిన సేవకులంతా అతనికి రాచమరాయ్దలు చేసుత్నాన్రు. అకక్డ అడవిలో జరిగిన మోసానిన్ గర్హించిన 
కారిత్కేయుడు, అకక్డే పడి ఉనన్ నాగేందుర్ని శరీరంలోనికి పర్వేశించి కోటకు వచాచ్డు. కారిత్కేయుని రూపంలో ఉనన్ నాగేందుర్డు అతడిని కోట 
బయటే అడడ్గించమని, రాజయ్ంలో అడుగుపెటట్నివవ్వదద్ని సైనికులను ఆజాఞ్పించాడు. నాగేందుర్ని రూపంలో ఉనన్ కారిత్కేయుడు ఎంత చెపిప్నా 
వినకుండా సైనికులు అతడిని కోట నుండి వెళళ్గొటాట్రు. 

అడవికి వెళిళ్ వచిచ్నపప్టి నుండి తన భరత్లో ఏదో మారుప్ వచిచ్ందని అమృతమయి గమనించింది. అతడి విపరీత చరయ్లు, భాష 
ఆమెను కలవరపెటాట్యి. అతడిని సమీపించేందుకు ఆమె మనసు అంగీకరించక పోవటంతో ఆమె అతడికి ఎదురుపడకుండా తపుప్కు 
తిరగసాగింది. తన మనసులో చెలరేగిన ఈ అలజడి సదుద్మణిగేందుకు ఆమె దేవాలయానికి వెళిళ్ంది. ఆమె ఏ క్షణమైనా అకక్డికి వసుత్ందని 
ముందే అకక్డికి చేరుకుని నాగేందుర్ని రూపులో ఉనన్ కారిత్కేయుడు వేచి ఉనాన్డు. 

అమృతమయిని చూడగానే ఉతాస్హంగా కదిలి, ఆలింగనం చేసుకునేందుకు ముందుకు వసుత్నన్ అతడిని ఆమె హెచుచ్ సవ్రంతో 
నిలువరించింది. ఆమె కళుళ్ ఆగర్హంతో ఎరుపెకాక్యి. పరిసిథ్తిని అరధ్ం చేసుకునన్ కారిత్కేయుడు ఆమెకు అడవిలో జరిగినదంతా చెపాప్డు. 
అతడి సమీపంలో కారీత్కుని భావన అమృతమయి మనసుకి తెలుసోత్ంది. పూరిత్గా నమమ్కం కుదరకపోయినా ఆమె అతడు చెపిప్న విషయాలనీన్ 
విని, “మీరే నా భరత్ని ఎలా నమమ్గలను? అదే వాసత్వమయినా కూడా ఈ సమసయ్కు పరిషాక్రమేంట”ని అడిగింది. 

నాగేందుర్డు తన శరీరానిన్ ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ వీడడని సంశయించిన కారిత్కేయుడు, ఆమెకు ఒక ఉపాయానిన్ చెపాప్డు. ఆమెకు ఒక 
మంతార్నిన్ ఉపదేశించాడు. ఆ రాజయ్ం నుండి కొనిన్ వందల యోజనాల దూరం పర్యాణించిన పిమమ్ట ఒక వింత పర్దేశం చేరుకోవచచ్ని, ఆ 
పర్దేశమంతా తెలల్ని కాంతితో వెలిగిపోతూ ఉంటుందని, అకక్డ పటట్పగలే నక్షతార్లు, గర్హాలు అతి సమీపంలో కనిపిసాత్యని చెపాప్డు. ఆ 
పర్దేశంలో అరుణగిరి అనే ఒక పరవ్తం ఉందని, ఆ పరవ్తానిన్ ఎకిక్ ఈ మంతర్ం జపిసేత్ చందర్మండలానికి చేరుకోవచచ్ని చెపాప్డు. 
నాగేందుర్డిని ఎలా అయినా అకక్డికి తీసుకు రమమ్ని చెపాప్డు. 
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కోటకు చేరుకునన్ అమృతమయి నాగేందుర్ని సమీపించి  
“మా తండిర్గారు వరత్మానం పంపారు, చందర్మండలానిన్ చేరుకుని అకక్డి శేవ్తఖడాగ్నిన్ పొందటం దావ్రా, మీరు పర్పంచ చకర్వరిత్ 

కావటం తండిర్గారి అభిమతం” అనిచెపిప్ంది. పర్పంచాధిపతయ్ం అనే మాట వినగానే నాగేందుర్నికి అతాయ్శ కలిగింది. వెంటనే రధానిన్ సిదద్ం 
చేయించి, అమృతను వెంట తీసుకుని ఆమె చెపిప్న మారగ్ంలో వింతపర్దేశం వైపు సాగాడు. 

కొనిన్ వందలమైళుళ్ దాటిన తరావ్త వారికి కాసేపు కళుళ్ కనిపించని చీకటి ఎదురయియ్ంది. ఆ చీకటిలోనే ఎనోన్ బాధలు పడుతూ 
కాసేపు ముందుకు సాగిన పిమమ్ట కారిత్కేయుడు చెపిప్న వింతలోకం కనిపించింది. అకక్డంతా వెలుగే, తెలల్ని వెలుగు, గాలంతా పరిమళం. 
మొకక్లకు వేళుళ్ లేవు గాలిలో తేలుతునాన్యి. ఆ మొకక్లకునన్ పెదద్ పెదద్ పూలు పరిమళం వెదజలుల్తునాన్యి. చేతికందేంత దగగ్రిలో 
నక్షతార్లు మెరుసుత్నాన్యి. 

ఇదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా ఆ వింతలను చూసూత్ ముందుకు సాగారు. అపుప్డు ఎదురయియ్ంది వారికి అతి పవితర్మైన అరుణగిరి. రధం దిగి 
ఇదద్రూ పరవ్తానిన్ అదిరోహించారు. పరవ్త శిఖరానికి చేరిన పిమమ్ట అమృత ఆ మంతర్ం చదివింది. ఇదద్రూ సప్ృహ కోలోప్యారు. కొనిన్ 
నిమిషాల చీకటి తరావ్త ఇదద్రూ కళుళ్ తెరిచి చూసే సరికి ఒక కొతత్లోకంలో ఉనాన్రు. చుటూట్ గమనించారు. తెలల్ని ఇసుక, తెలల్ని రాళళ్తో 
నిండి ఉందాలోకం. ఎకక్డా మరోపార్ణి జాడలేదు. దూరంగా ఆకాశంలో భూమి కనిపించింది. అపుప్డు గర్హించారు వాళిళ్దద్రూ తామునన్ది 
చందర్మండలమని. 

అమృత అతడిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. తన ఎదుట ఇపుప్డు ఉనన్ది కారిత్కేయుని రూపం కాదు, నాగేందుర్ని రూపం. ఆమె కళళ్లో 
ఆశచ్రాయ్నిన్ చూసి అతడు తనని తాను చూసుకునాన్డు. అతడు కూడా ఆశచ్రాయ్నికిలోనయాయ్డు. అసలు విషయం అమృతకు 
తెలిసిపోయినందుకు ఎలా తపిప్ంచుకోవాలా అని ఆలోచించసాగాడు. శేవ్తఖడాగ్నిన్ ధరించిన కారిత్కేయుడు వారి మధయ్కు వచాచ్డు. 

"ఈ లోకానికి ఎవరూ సశరీరంగా రాలేరు. కేవలం మన సూక్షమ్దేహాలు మాతర్మే వసాత్యి. అందుకే సహజరూపాలు కనిపిసుత్నాన్యి. 
మితర్మా నేటితో నీ మోసానికి, నీకు ముగింపు" అని పలికాడు కారిత్కేయుడు. నాగేందుర్డు తన ఖడాగ్నిన్ తీసుకుని కారిత్కేయునితో పోరాటానికి 
సిదద్పడాడ్డు. కారిత్కేయుడు కొదిద్ నిమిషాలోల్నే నాగేందుర్డిని జయించి అతడిని సంహరించాడు. 

అమృత జరిగినదంతా చూసి, ఈ పర్మాదం నుండి బయటపడి నందుకు సంతోషించింది. ఇదద్రూ తిరిగి భూమి పైకి చేరుకునాన్రు. 
కారిత్కేయుడు తన సవ్శరీరం లోనికి పర్వేశించాడు. 

ఆ విధంగా సేన్హితులలో శేర్యోభిలాషులే కాకుండా, నయవంచకులు కూడా ఉంటారని గర్హించిన కారిత్కేయుడు అపర్మతుత్డై ఎనోన్ 
ఏళుళ్ రాజాయ్నిన్ ఏలాడు అని కథ చెపప్టం ముగించాడు గోపనన్. తమ భవిషయ్తుత్కి, జీవితానికి ఉపయోగపడే ఒక గొపప్పాఠానిన్ 
నేరిప్ంచినందుకు రాకుమారులు అతడికి కృతజఞ్తలు చెపాప్రు. 

PPP 
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“మాయతో వచిచ్నోడు మాయలోనే సచిచ్నాడు 

రూపుమారొచ్చిచ్నాడు రూపులేకపోయినాడు 

ఒడుపు చూపబోయినోడు ఒడలు విరిగి ఒరిగినాడు 

మనసారా కొలిచినోడు మారాజై ఎలిగినాడు 

మాయలనిన్టినీ మాపే పెనుమాయ కనన్యయ్ 

మదిలోన నిలిపితే మమేమ్లు కిటట్యయ్...” 

 

చెటుట్ నీడన కూరుచ్ని గోపనన్ కమమ్నిపాట వింటునాన్రు గోపాలురు. గోవులనీన్ అపప్టివరకూ మేసి గుంపుగా కూరుచ్ని 
నెమరేసుకుంటునాన్యి. రాకుమారులు ముగుగ్రూ చెటెల్కిక్ ఫలాలు కోసుత్నాన్రు. ఉనన్టుట్ండీ చినన్వాడు చితర్సేనుడు పటుట్తపిప్ కిర్ందపడాడ్డు. 
పెదద్వాడు వికర్ముడు హడలిపోయి చెటుట్ మీద నుండి దూకి రెండు చేతులతో తముమ్డిని ఎతుత్కుని గోపనన్ వదద్కు తీసుకుని వచాచ్డు. 
చితర్సేనుడికి సప్ృహ లేదు. సుసేనుడు తముమ్డి కోసం బిగగ్రగా ఏడుసుత్నాన్డు. గోపనన్ ఒకక్ అంగలో వారిని చేరుకుని ఏం జరిగిందో 
తెలుసుకునాన్డు. 

పకక్నే ఉనన్ సెలయేటి నుండి నీటిని తెపిప్ంచి చలల్నినీరు చితర్సేనుడి మొహాన చలిల్, తడిగుడడ్తో శరీరం మొతత్ం తుడిచాడు గోపనన్. 
కాసత్ సపరయ్ల అనంతరం చితర్సేనుడు సప్ృహలోకి వచాచ్డు. మండు వేసవికాలం ఎండ సోకటం వలల్ జరిగిందని, పర్మాదంలేదని చెపిప్ 
వికర్ముడిని, సుసేనుడిన్ బుజజ్గించాడు. చితర్సేనుడికి చెటుట్ నీడన పడుకునేందుకు ఏరాప్టుచేసారు. 

ఒక గోపాల యువకుడు విచారవదనంతో "ఎండకనెన్రుగని మారాజు బిడడ్లు ఎనిన్ కషాట్లు పడుతునాన్రో. ఏ సామో వచిచ్ మాయో, 
మంతర్మో వేసి ఈ పిలల్ల కషాట్లు తీసేయొయ్చుచ్ కదా గోపనన్ తాత" అని అడిగాడు. 

గోపనన్ అతని అమాయకతావ్నికి నవావ్డు. జింకపిలల్ను తరుముకుంటూ వచేచ్ పులే మాయ, ఆ పులికి చికక్కుండా జింక చేసే 
పర్యతన్మే నిజమైన మంతర్ం. మంతార్లనే నముమ్కునన్ విదాయ్నగర రాజవంశం ఏమయియ్ందో చెబుతాను వినండి అని కథ చెపప్నారంభించాడు 
గోపనన్. 

గోపనన్ చెపిప్న నరసింహగజపతి కథ 

పూరవ్ం విదాయ్నగరమనే పటాట్ణానిన్ ఏలే మహారాజు నరసింహగజపతి శతృభయంకరుడు. చినన్నాటి నుండే అతడికి వీరగాధలనన్ 
ఎంతో మకుక్వ. పసిపార్యంలోనే యుదద్విదయ్లనీన్ కుష్ణణ్ంగా అభయ్సించాడు. నూనూగుమీసాల పార్యానికే మికిక్లి ఉతాస్హంతో 
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యుదద్రంగంలో అడుగుపెటాట్డు. కాకలు తీరిన యోధులను మొదటియుదద్ంలోనే మటిట్ కరిపించాడు. అతడు సింహాసనానికి వచేచ్నాటికి 
విదాయ్నగరం దరిదాపులోల్ ఉనన్ అనిన్ కోటలను జయించి ఒక గొపప్ సామార్జాయ్నిన్ ఏరాప్టు చేసాడు. 

అతడి వీరతావ్నిన్ కథలు కథలుగా వినన్ ఎందరో రాజులు అతడిని అలుల్డిగా చేసుకోవాలని ఉతాస్హం చూపారు. అతిలోక 
సౌందరయ్రాశులైన ముగుగ్రు కనయ్లను ఎంపిక చేసుకుని వివాహం చేసుకునాన్డు నరసింహుడు. భయపెటేట్ శతుర్వులు లేకపోవటంతో 
విదాయ్నగర పర్జలు, రాజయ్ం ఎపుప్డూ పర్శాంతంగా ఉండేవారు. తమ పర్భువు వీరతవ్మే తమ రక్ష అని భావించేవారు పర్జ. సేవకులు, సైనయ్ం, 
మంతుర్లు ఎలల్ వేళలా నరసింహుని శకిత్యుకుత్లను కీరిత్సూత్ ఉండేవారు. నరసింహునికి అది మికిక్లి ఆనందానిన్ కలిగించేది. 

రోజులు గడిచిన కొదీద్ అతడి బలమే అతడి బలహీనతగా మారింది. అతడి మదిలో ఒక సంశయం మొదలయియ్ంది. తన వంశంలో 
పుటేట్ తరావ్తి తరాలోల్ తనంతటి వీరులు లేకపోతే విదాయ్నగర సామార్జయ్ం ఎమవుతుందో అనే భయం అతడి మదిలో మొదలయియ్ంది. ఆ 
మనోవయ్ధ అతడిలో ఇంతింతై పెరిగి అతడిని పూరిత్గా తొలిచివేయనారంభించింది. నిదర్లో తాను గెలిచిన కోటలోల్ని సైనాయ్లనీన్ ఏకమై 
విదాయ్నగరం మీద దండెతిత్నటుట్, తన వారసులను అతి కిరాతకంగా సంహరించినటుట్ కలగనేవాడు. 

రోజు రోజుకి బలహీనమైపోతునన్ పర్భువుని గమనించిన మంతుర్లు అతడి మనోవయ్ధకు కారణం విచారించారు. పర్భువు తన 
సంశయం వారితో చరిచ్ంచాడు. పర్భువుని సమాధానపరిచేందుకు సింహంజాతిలో సింహమే పుడుతుందని, తమ వీర లక్షణాలు వారసులకు 
సంకర్మిసాత్యని వారు అనేక హితవచనాలు పలికారు. ఎందరు ఎనిన్ చెపిప్నా నరసింహుని వయ్ధ తీరలేదు. పండితగోషుట్లు జరిపించారు, 
బార్హమ్ణులతో ఆశీరవ్చనాలు పలికించారు. ఎంత చేసినా అతడికి ధైరయ్ం కలగలేదు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోని సంకటసిథ్తిలో పడాడ్రు 
మంతుర్లు. 

ఆసాథ్న పండితులందరినీ సమావేశపరిచి పర్భువును కాపాడే ఉపాయం చెపప్మని అడిగారు మంతుర్లు. ఎంతో చరిచ్ంచిన పిమమ్ట 
మంతర్ం వలన కానిది తంతర్ం వలన మాతర్మే సాధయ్మవుతుందని, తాంతిర్కులను కలవమని చెపాప్రు. నరసింహుడు గొపప్ తాంతిర్కులను 
వెతుకుతూ అడవులు పటాట్డు. ఎంతోమంది గొపప్ తాంతిర్కులను కలిసినా అతనికి సహాయం లభించలేదు. చిటట్చివరిగా మహాకాళుడనే 
మాంతిర్కుని గుహకు చేరాడు. గుహలో అడుగుపెటిట్న నరసింహునికి మరణావసథ్లో ఉనన్ మహాకాళుడు కనిపించాడు. నరసింహుడు పరుగున 
వెళిళ్ అతడికి సపరయ్లు చేయబోయాడు. 

మహాకాళుడు అతడిని వారించి "మహారాజా, నా మరణం తధయ్ం, నీది అనవసరమైన శర్మ. నీ ఈపిస్తం నేనెరుగుదును. అనేక 
ఏళుళ్గా నా దగగ్ర బందీయై బానిసలుగా ఉనన్ ఏకాకిష్ అనే రాక్షసుడిని, ఏకశిఖ అనే భూతానిన్ నీవశం చేసుత్నాన్ను. అవి నీ వంశానికి రక్షగా 
ఉనన్ంత వరకూ నీ సామార్జాయ్నికి ఎదురులేదు. కానీ రాజా కతిత్ పటిట్న వాడు కతిత్కి, తంతార్నిన్ నమిమ్నవాడు తంతార్నికి బలి అవుతాడు అనే 
మాట మరిచిపోకు. సరియైన మారగ్ంలో ఉపయోగించే సమరుధ్డు మాతర్మే ఈ సిథ్తిని దాటగలడు" అని హెచచ్రించి పార్ణాలు విడిచాడు. 

నరసింహుడు సంకటసిథ్తిలో పడాడ్డు. మహాకాళుని హెచచ్రిక అతడికి భయానిన్ కలిగించింది. కానీ అకక్డే ఉనన్ అతని మంతుర్లు 
"మహాపర్భూ, సంశయించకండి. సమరుధ్లైన మంతిర్సామంతుల ఉపాయాల మధయ్ , పండితుల హితవచనాల మధయ్ ఈ శకుత్లు దురివ్నియోగం 
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జరిగే అవకాశం లేదు" అని నమమ్కంగా పలికారు. వారి మాటలకు అంగీకరించిన నరసింహుడు ఏకాకిష్ని, ఏకశిఖను పిలిచాడు. 
భూమాయ్కాశాలను కలిపే శరీరాలతో వారి ముందు పర్తయ్క్షమయాయ్రు ఏకాకిష్, ఏకశిఖ. నరసింహునికి నమసక్రించి "మహారాజా, నీ 
శకిత్యుకుత్లు ఎరినిగినవారమై నీకు లోబడి ఉండేందుకు అంగీకరిసుత్నాన్ం. తలచిన తక్షణం ఎదుట నిలచి నీ ఆదేశము 
శిరసావహించగలవారము" అని పలికి మాయమయినారు. 

ఇనుమడించిన ఉతాస్హంతో రాజాయ్నికి చేరుకునాన్డు నరసింహుడు. ఎనోన్ రోజుల తరావ్త అతడిలో కనిపిసుత్నన్ వెలుగును చూసి 
పర్జలంతా సంతోషించారు. అడవిలో జరిగిన వృతాత్ంతమంతా పర్జలు కథలుగా చెపుప్కునాన్రు. నరసింహుడు పర్శాంత చితత్ంతో పరిపాలన 
కొనసాగించాడు. ఏళుళ్ గడిచాయి. అతడికి ముగుగ్రు కుమారులు జనిమ్ంచారు. వారే విజయేందర్గజపతి, రాజేందర్గజపతి,జయరామగజపతి. 
లేక లేక పుటిట్న సంతానం కావటంతో అలాల్రు ముదుద్గా పెంచారు. 

నరసింహుడు శౌరయ్ం, పర్తాపం, విదాయ్భాయ్సం అని ఎంత చెపిప్నా రాణులు వినకుండా పుతుర్లను ఎండకనెన్రుగకుండా పెంచారు. 
తమ తండిర్లా కాక ముగుగ్రూ యుకత్వయసుస్ వచేచ్ంత వరకూ గురుకులానికే పోలేదు. గురుకులంలో చేరిన పిమమ్ట కూడా విజయేందుర్డు, 
రాజేందుర్డు విదాయ్సకిత్ కనబరచలేదు. జయరాముడు మాతర్ం భకిత్,శర్దద్లతో గురువులను సేవించేవాడు. తండిర్కి తగగ్ తనయుడిగా 
వెలుగొందుతావని జయరాముడిని గురువులు కొనియాడేవారు. కానీ అతడు తండిర్ వలే కేవలం యుదద్విదయ్లయందే కాక సకలశాసాత్ర్లయందు 
అనురకుత్డై ఉండేవాడు. 

నరసింహునికి ఈశవ్రాదేశమయియ్ంది. అతడు తన పార్ణాలు విడిచేలోపు తన మువువ్రు పుతుర్లను పిలిచి వారికి ఏకాకిష్, ఏకశిఖలను 
గురించి వివరించాడు. దురివ్నియోగ పరచరాదని హితవు పలికి పరలోకపార్పిత్ పొందాడు. తమకు అంత గొపప్ శకుత్లు తోడై ఉనాన్యని 
తెలిసుకునన్ విజయేందుర్డు, గజేందుర్డు విదాయ్భాయ్సం పూరిత్గా విడిచిపెటాట్రు. జేయ్షుఠ్డిగా విజయేందుర్డు సింహాసనం అదిషిట్ంచాడు. 
నరసింహునియందుకల భయభకుత్లతో సామంతులంతా విజయేందుర్నికి సహితం లోబడి ఉనాన్రు. 

కానీ అనతికాలంలోనే విజయేందుర్నికి గరవ్ం పెచుచ్మీరింది. పరిపాలనను నిరల్క్షయ్ం చేసాడు. నితయ్ం మదయ్ం మతుత్లో ఉండేవాడు. 
సామంతుల కోటలకు విహారయాతర్లకు వెళిళ్ అందమైన కనయ్లను బలవంతాన వరించి తీసుకుని వచేచ్వాడు. అతడి చరయ్లకు పర్జలు 
బెంబేలెతిత్పోయారు. అందరూ మహామంతిర్కి తమ కషాట్లు వివరించారు. మహామంతిర్ ఇక చేసేది లేక సామంతులందరినీ పిలిపించి 
సమావేశపరిచాడు. 

సామంతులంతా "మన మహారాజు నరసింహుడు కోరుకునన్ వారసుడు వీడు కాదు. సమరుధ్లైన వారసులు రావాలని, ఈ సామార్జయ్ం 
ఎపప్టికీ సురకిష్తంగా ఉండాలనేదే అతని అభిమతం. కావున విజయేందుర్డు తన సమరధ్తను నిరూపించుకోవాలని " అని ముకత్కఠంతో తేలిచ్ 
చెపాప్రు. 
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మహామంతిర్ జరిగిన విషయానిన్ నరసింహుని మువువ్రు భారయ్లకు, విజయేందుర్నికి వివరించాడు. విజయేందుర్డు ఉగర్రూపం 
దాలాచ్డు. నరసింహుని వారసుడైన తనను సామరధ్య్ పరీక్షకు పురికొలిప్న అందరినీ తక్షణమే నాశనం చేసాత్నని పరుశంగా మాటాల్డి ఏకాకిష్ని, 
ఏకశిఖను తలచుకునాన్డు. 

పెనుగాలుల మధయ్ ఆకాశానిన్ తాకే పరిమాణంలో ఉనన్ ఏకాకిష్, ఏకశిఖ అతడి ముందు నిలిచారు. వారిని చూడగానే మొదట 
విజయేందుర్డే తతత్రపాటుకి లోనయాయ్డు. కానీ వారు తన బానిసలే అనే నమమ్కంతో భయానిన్ పోగొటుట్కుని, తన సామంతులనంతా 
సంహరించమని ఆదేశించాడు. ఆ విపరీతాదేశానికి ఇదద్రూ సంశయించి "రాజా, నీ తండిర్ మముమ్లను దుషట్కారయ్ములకు నియోగించనని 
చెపిప్యునాన్డు. అతడి వారసుడివైన నీవు ఇటుల ఆనతీయుట ఉచితముగా తోచుటలేదు." అని పలికారు. 

విజయేందుర్డు పటట్రాని ఆగర్హంతో "బానిసలైన మీకు ఉచితానుచితములు వివరించు పని నాకు లేదు. ఇది నా ఆజఞ్" అని 
హెచుచ్సవ్రంలో పలికాడు. అతడి పర్వరత్నకు ఇదద్రిలోనూ దాగిన రాక్షసలక్షణాలు పెలుల్బికినాయి. వికృతంగా అరుసూత్ విరుచుకుపడాడ్రు. 
క్షణాలోల్ రాజమందిరానిన్ నాశనం చేసారు. మంతిర్,సామంతులంతా పరుగులు తీసారు. పరివారమంతా పార్ణాలు దకిక్ంచుకునేందుకు 
మందిరానిన్ విడిచిపోయారు. 

 

నీవు చేసిన అకృతాయ్లకు నీకు తగిన శిక్ష ఇదే అని విజయేందుర్ని ఒకక్ దెబబ్తో సంహరించారు. రాజమందిరమంతా సమ్శానంలా 
మిగిలింది. ఏకాకిష్, ఏకశిఖ నగరం మీద పడి విలయం సృషిట్ంచారు. చివరగా వెళిళ్పోతూ ఇక నుండి పర్తి పౌరణ్మికి వసాత్ం. మముమ్లని 
జయించు సమరుధ్డు ఉంటే వచిచ్ తలపడండి లేదా మీకు ఈ శాసిత్ తపప్దు అని హెచచ్రించి వెళిళ్పోయారు. 

పర్జలెంతగానో విచారించారు. రాజకుటుంబం మికిక్లి దుఃఖించింది. విజయేందుర్డు మరణిచినందున రాజేందుర్డిని సింహాసనం పై 
కూరుచ్ండబెటాట్రు. కానీ తన కళళ్ ముందే అనన్గారి మరణానిన్ చూసిన రాజేందుర్డికి కంటి మీద కునుకులేదు. మరలా ఆ భూతాలు పౌరణ్మికి 
వసాత్యనే భయంతో అతడు వణికిపోసాగాడు. అందరూ అతడికి ధైరాయ్నిన్ నూరిపోసేందుకు పూనుకుని తన తండిర్ శౌరయ్ం గురించి కథలు 
చెపాప్రు. అతడి వారసుడికి ఎంత వీరతవ్ం ఉండాలో బోధించారు. వారంతా చెపిప్న మాటలు అతడిలో ధైరాయ్నిన్ కాసత్ పెంచాయి. తన తండిర్ ఏ 
యుదద్ం చేయకుండానే వారిని వశం చేసుకునాన్డని తెలుసుకునాన్క అతడికి కాసత్ భయం తగిగ్ంది. 

పౌరణ్మి దగగ్గ్రపడుతుందంటేనే పర్జలు భయంతో వణికిపోయారు. మానవులు రాక్షసులను జయించేదెలా, ఇక మనకి చావు తపప్దని 
కృంగిపోయారు. సామంతులంతా విదాయ్నగరంతో సంబంధాలు రదుద్ చేసుకునాన్రు. ఆ రాక్షసులను జయించుట కలల్ అని భావించి 
నరసింహుడు గెలిచిన కోటలనీన్ తమని తాము సవ్తంతుర్లుగా పర్కటించుకునాన్యి. ఎనిన్ పరిణామాలు జరిగినా రాజేందుర్డు మాతర్ం 
మినన్కుండిపోయాడు. మంతుర్లు అతడికి ఈ తిరుగుబాటల్ గురించి వివరించినా ఆ రాక్షసులను వశపరుచుకుంటే ఈ కోటలనీన్ క్షణాలోల్ తన 
సొతుత్గా మారుతాయని, అందరితో యుదద్ం చేయు పనిలేదని చెపిప్ అందరి మాటలను పెడచెవిన పెటాట్డు. 
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పౌరణ్మిరోజు వచిచ్ంది. చీకటి పడుతుండగా రెండు భారీ శరీరాల నీడ కోటను సోకింది. ఆ నీడలు చూడగానే విషయం గర్హించి 
అందరూ ఇళళ్లోకి పరుగులు తీసారు. ఏకాకిష్, ఏకశిఖ రాజమందిరం వదద్కు చేరుకునాన్రు. ఎవడురా లోపల, తలపడేది ఉందా లేక పార్ణాలు 
విడుసాత్రా అని గరిజ్ంచారు. వారి ఉగర్రూపాలని చూసూత్ నిలబడేందుకు ఎవరూ సాహసించలేకపోయారు. రాజేందుర్డు వణుకుతూ వచిచ్ ఆ 
భారీ శరీరాలను చూడగానే భీతిచెంది వారి కాళళ్పై బడాడ్డు. ఇదద్రూ వికటాటట్హాసం చేసి "చచుచ్దదద్మమ్, శరణనన్ వాడిని చంపములే. పో 
పోయి ఎకక్డో గుహలోల్ తలదాచుకో. ఈ రాజయ్ంలో ఉనాన్వని తెలిసిందో నీ అనన్ దగగ్రికే పంపిసాత్ం" అని హెచచ్రించి వెళిళ్పోయారు. 

రాజేందుర్డు తక్షణమే రాజయ్ం వదిలి వెళిళ్పోయాడు. గురుకులంలో ఉనన్ కడపటి వారసుడు జయరాముడికి వరత్మానమందింది. 
రాజాయ్నికి రానే రావదద్ని అతడి తలిల్ సందేశం పంపింది. తన అనన్ల దుసిథ్తి తెలుసుకుని చింతించిన జయరాముడు, తన తండిర్ కీరిత్ పర్తిషట్లు 
నిలుపుట తన కరత్వయ్మని భావించి కోటకు పయనమయాయ్డు. 

రాజ కుటుంబమంతా అతడి దుసాస్హసానికి నిందించారు. అతడు అందరినీ అనునయించి, నరసింహ చకర్వరిత్ కీరిత్చందిర్క 
నిలబెటుట్ట తన కరత్వయ్మని, బీరువు వలే పారిపోయిననూ తాను చచిచ్నవానితో సమానమేనని చెపాప్డు.  అందరూ ఊరడిలాల్రు. 
పరివారమంతా అతడిని సింహాసనం అధిరోహించమని పిలిచారు. అతడు మందసిమ్తంతో తిరసక్రించి నా సమరధ్త నిలుపుకునన్ నాడే 
నేనందుకు అరుహ్డినని చెపాప్డు. 

జయరాముడు నగరమంతా తిరిగి అందరికీ ధైరయ్ం చెపాప్డు. తన పార్ణాలరిప్ంచైనా పర్జలకు రక్షణనిసాత్నని చెపాప్డు. 
ముకుక్పచచ్లారని ఆ పసివాడి ధైరయ్ం వారికి విసమ్యానిన్ కలిగించింది. తండిర్కి తగగ్ తనయుడితడే అని అందరూ విశవ్సించారు. రాజయ్ంలో 
సాదారణ పరిసిథ్తులు నెలకొనాన్యి. అందరి మనసులోల్ ఉతక్ంఠత మాతర్ం తొలగలేదు. మరలా పౌరణ్మి వచేచ్సింది. 

జయరాముడు పౌరణ్మినాడు ఉదయానేన్ లేచి తమ కులదైవానికి, రాజయ్ రక్షణగా భావించే దేవతలందరికీ పూజలు చేసాడు. తన 
తండిర్కి తగురీతిన తరప్ణమిచాచ్డు. పర్శాంతచితుత్డై సాయంతర్ం వరకూ వేచి చూసూత్ కోత ముందే నిలుచునాన్డు. ఆ పసివాడి సంకలాప్నికి, 
మనోఃధైరాయ్నికి అందరూ జేజేలు పలికారు. 

చీకటి పడుతుండగానే భారీ శరీరాలతో, పెదద్ పెదద్ అంగలు వేసూత్ ఏకాకిష్, ఏకశిఖ రాజమందిరం ముందుకు వచాచ్రు. వారిని చూసి 
క్షణకాలం కూడా తతత్రపాటుకు లోను కాకుండా నిలబడిన జయరాముడిని చూసి ఇదద్రూ ఆశచ్రాయ్నికి లోనయాయ్రు. గటిట్గా గరిజ్సూత్ "ఏం 
రాకుమారా, పోరుకి సిదద్మా" అని అడిగారు. "సిదద్మే" అని సిథ్రంగా పలికాడు జయరాముడు. 

ఏకాకిష్ గాలిలో చేయి చాపాడు. అతడి చేతిలో ఒక ముళళ్దండం వచిచ్పడింది. జయరాముడిని చూసి ఏకశిఖ "రాకుమారా, వాడు నీ 
బలానిన్ పరీకిష్సాత్డు. నేను నీ బుదిద్బలానిన్ పరీకిష్సాత్ను. కానీ ఈ రెండూ ఒకేసారి జరుగుతాయి" అని చెపిప్ంది. 
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"రాకుమారా, ఏ బలం మానవునికి అనిన్ వేళలా తోడు నిలుసుత్ంది? శారీరక బలమా? బుదిద్బలమా?" అని పర్శిన్ంచింది ఏకశిఖ. ఆ 
పర్శన్ వింటుండగానే ఏకాకిష్ తన ముళళ్దండంతో మీద పడాడ్డు. తరాలుగా తమవంశం శౌరాయ్నిన్ నిలుపుతునన్ ఖడాగ్నిన్ ధరించిన జయరాముడు 
ఏకాకిష్ దెబబ్ను ఒడుపుగా అడుడ్కునాన్డు. "ఆతమ్బలం మాతర్మే మనిషికి అనిన్ వేళలా తోడు నిలిచేది" అని ఏకశిఖకు సమాధానం చెపాప్డు. 

ఏకాకిష్ తిరిగి బలానిన్ కూడదీసుకుని మరో దెబబ్వేసాడు. ఆ దెబబ్ను ఆపుకునేందుకు జయరాముడు సిదద్పడుతుండగానే "రాకుమారా, 
ఈ లోకంలో శాశవ్తమైనదేది సౌభాగయ్మా, యశసాస్?" అని అడిగింది ఏకశిఖ. ఏకాకిష్ దెబబ్ను తపుప్కుని ఏదురుదెబబ్ వేసూత్నే "ఈ 
పంచభూతాతమ్కమైన లోకంలో శాశవ్తమైనదేదీ లేదు" అని సిథ్రంగా చెపాప్డు. 

దైవానిన్, తన పితృదేవతలను సమ్రించి తన ఖడగ్ంతో విసురుగా ఏకాకిష్ పై ఒక దెబబ్వేసాడు జయరాముడు. ఆ దెబబ్ను అడుడ్కునే 
పర్యతన్ంలో తూలి పడాడ్డు ఏకాకిష్. సరిగాగ్ అపుప్డే "చివరి పర్శన్, నీవు విశవ్సించేదేది మంతర్మా, తంతర్మా?" అని అడిగింది ఏకశిఖ.  "నేను 
కేవలం నా సవ్శకిత్ని మాతర్మే విశవ్సిసాత్ను" అని చెబుతూనే ఏకాకిష్ని సంహరించేందుకు ఖడాగ్నిన్ ఎతిత్ పటుట్కునాన్డు జయరాముడు. 

మరుక్షణంలో ఇదద్రూ అతని పాదాకార్ంతమయాయ్రు. " రాకుమారా, మేము మా ఓటమిని అంగీకరిసుత్నాన్ం. ఇక పై నీ ఆజాఞ్బదుద్లం" 
అని పలికారు. పర్జల హరష్దావ్నాలు మినన్ంటాయి. జయరాముడు పర్సనన్ంగా నవివ్ "మీరు ఇక పై ఎవరికీ బానిసలై వసించే పనిలేదు. మీకు 
సేవ్చఛ్నిసుత్నాన్ను. ఎవరికీ ఏ హానీ కలిగించకుండా బర్తకండి" అని పర్కటించాడు. 

సామాంతులంతా అతడి ఏలుబడిని అంగీకరించారు. నరసింహుడే తిరిగి వచాచ్డని కొనియాడారు. అందరీ ఆశీసుస్లతో 
జయరాముడు చిరకాలం విదాయ్నగరానిన్ పరిపాలించాడు. 

కథ చెపప్టం ముగించిన గోపనన్ వికర్ముడితో "మీరు కూడా మీ తండిర్ కీరిత్ని కాపాడాలి" అని చెపాప్డు. 
PPP 

“అతత్గారి కొడుకైనా ఆ నూరు వకక్లే 

అమమ్గారి అనౖెన్నా మనిన్ంపు దకక్లే 

ధరామ్నిన్ కాసితేను సుటట్మై ఉంటాడు  

దాయాదుల కషట్బెడితే కడతేరచ్మంటాడు 

నలల్నోడే ఆ నలల్నోడే 

అందరినీ నడిపించే మాయలోడే 

నలల్నోడే మా నలల్నోడే 
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ఎవవ్రికీ చికక్ని అలల్రోడే” 

మిటట్ మధాయ్హన్ంవేళ సూరుయ్డు నడినెతిత్న తీక్షణంగా ఉనాన్డు. నాగావళి  చడీచపుప్డు లేకుండా మెలల్గా పర్వహిసుత్ంది. అడవిగాలి 
రివువ్న తిరిగి ఎండవేడిని తగిగ్సూత్ ఉంది. ఆవులు చెటల్ నీడలోల్ చేరి అపప్టి వరకూ తినన్ రుచి నెమరేసూత్ ఉనాన్యి. కొంతమంది యువకులిన్ 
కాపుకి ఉంచి, మిగిలిన గోపాలురంతా కూటి కునుకులో ఉనాన్రు. గోపనన్తో పాటు రాకుమారులకు కూడా మాగనున్గా నిదర్ పటేట్సింది. 
కాపలా కాసుత్నన్ యువకులంతా ఒకచెటుట్ నీడన చేరి వైకుంఠపాళీ ఆట మొదలెటాట్రు. 

ఆట మహారంజుగా సాగుతూ ఉంది. పాము నోట పడడ్వాడు అయోయ్ అని నిటూట్రుసుత్ంటే, మిగిలినవారు విరగబడి నవువ్తునాన్రు. 
నిచెచ్నలెకుక్తునన్ వాళుళ్ గీరావ్ణాలు పోతునాన్రు. చెటల్కిర్ంద చతికిలబడడ్ ఆవులంతా లేచి, మోరలెతిత్ చూడసాగాయి. ఆటలో పడిన 
యువకులకు ఆవుల ధాయ్సే లేదు. కాసత్ దూరంగా ఉనన్ ఆవులు "అంబా" అంటూ అరవటం మొదలుపెటాట్యి. మందలో ఒకక్సారిగా అలజడి 
మొదలయియ్ంది. ఆ ఆవుల అరుపులో భయం దవ్నించగానే గోపనన్కు చపుప్న తెలివొచిచ్ంది. నిదర్ నుండి లేసూత్నే అపర్మతుత్డై, అలజడి 
మొదలైన వైపు చూపు సారించాడు. 

దూరంగా ఉనన్ ముళళ్పొదలోల్ ఏదో జంతువు నకిక్నటుట్ గోపనన్ గర్హించాడు. అతని చూపు ఆ పొదపైనే నిలిచిపోయింది. అతని 
చెవులు, ముకుక్ కూడా అపర్మతత్ంగా అనిన్ంటినీ గర్హిసుత్నాన్యి. ఆ పొదల పై నుండి వచిచ్న గాలి ముకుక్న సోకగానే పొదలోల్ బెబుబ్లిరా అని 
పెదద్ కేక పెటాట్డు గోపనన్. అంతే అకక్డ నిదర్లో ఉనన్ వారంతా ఉలికిక్పడి ఒకక్సారి లేచారు. వైకుంఠపాళీ ఆడుతునన్ కురార్ళుళ్ పరుగున 
అకక్డికి వచాచ్రు. అందరూ పెదద్గా అరుసూత్ ఆ పొద వైపుగా పెదద్ పెదద్ రాళుళ్ విసురుతూ, బరిసెలతో ముందుకు ఉరికారు. ఆ సందడికి 
కంగారు పడిన పెదద్పులి ముందుకి ఉరికేందుకు చూసినా, అంతమంది జనాలిన్ చూసి వెనకిక్ తగిగ్ అడవిలోకి పారిపోయింది. 

నటట్డివిలో కాపుకి వచిచ్నపుప్డు కనిపెటుట్కుండాలని తెలియదా? ఆ పులినోట ఒకక్ ఆవు పడినా గోహతయ్ చేసిన పాపం మనందరికీ 
చుటుట్కుంటుంది. పని మీద శర్దద్ ఉండాలి. అడవి మధయ్లో ఆదమరిచి ఉంటే పశువులకే కాదు, మనుషులకి కూడా పర్మాదం తపప్దు. గాలిలో 
వచేచ్ వాసనలతో, వినిపించే శబాద్లతో దాపులకు ఏ జంతువు వచిచ్ందో గర్హించాలి. మనం శర్దద్గా వింటే చెటుట్ మీద పిటట్ కూడా 
హెచచ్రిసుత్ంది. ఆవులు మోరలెతిత్ అరుసాత్యి, భయంతో పరుగులు పెడతాయి. పరిసరాలు గమనించక పోతే ఎలా? అని కాపలా ఉనన్ 
యువకులను మందలించాడు గోపనన్. 

చేసిన తపుప్కి వారు క్షమాపణలు చెపుప్కునాన్రు. వారం రోజులపాటు అగర్హారంలో గుడిని శుభర్ం చెయయ్మని వారికి శిక్ష విధించాడు 
గోపనన్. యువకులంతా తలదించుకుని ఆ శిక్షకు అంగీకరించారు. చీకటి పడుతుండటంతో అందరూ కదిలి అగర్హారం వైపు నడిచారు. 

సాయంతర్ం గోపనన్ గుడి బయట కూరుచ్ని ఉనాన్డు. యువకులు నది నుండి కావళళ్తో నీళళ్ను తెచిచ్ గుడిని శుభర్ం చేసూత్ ఉనాన్రు. 
రాకుమారులు గోపనన్ దగగ్రకు వచిచ్ "గోపనన్ తాత, పాపం ఈ యువకులంతా ఎంతో మంచివారు, మీరంటే భయం,భకిత్ ఉనన్వారు. ఏనాడు 
తపుప్ చేసి ఎరుగరు కదా. ఈ ఒకక్రోజు చేసిన తపుప్కి వారిని శికిష్ంచటం, వారిని చినన్బుచిచ్నటుట్ కాదా?" అని అడిగారు. 

గోపనన్ నవివ్ "నాయనలారా, పర్జలను ఏలే పర్భువులైనా, గార్మానిన్ కాచే పెదద్లయినా ముందుగా గురిత్ంచాలిస్ంది సమూహ రక్షణ. 
ఈ బాధయ్తలో ఏ చినన్ అలసతావ్నికి అవకాశానిన్చిచ్నా అది సమూహానికి పెను పర్మాదంగా దాపురిసుత్ంది. సదా సతుప్రుషులను పూజించే 
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యాదవకులం కేవలం ఒకనాడు ఒక మహరిష్ని అవమానించిన పాపానికి నాశనం కావటం తెలుసు కదా. అంతే కాదు పరిపాలనలో తన,పర 
అనే విచక్షణ కూడదు. సమనాయ్యం కలిగిన నాడే అది ధరమ్బదద్మైన పరిపాలన. బంధుపీర్తితో సమనాయ్యానిన్ ఉపేకిష్ంచి తగిన ఫలితం 
అనుభవించిన విశవ్నాధ భూపతి కథ చెబుతాను వినండి అనాన్డు గోపనన్. 

గోపనన్ చెపిప్న విశవ్నాధ భూపతి కథ 

పూరవ్ం సింహపురిని విశవ్నాధ భూపతి అనే గొపప్ చకర్వరిత్ పరిపాలించేవాడు. అతడు సకలశాసత్రకోవిదుడు, వీరుడు. తన పూరీవ్కులు 
సాథ్పించిన రాజాయ్నిన్ సురకిష్తంగా కాపాడుతూ గొపప్ పరిపాలకుడిగా పేరు గడించాడు. కులదైవమైన బాలతిర్పురసుందరిని భకిత్,శర్దధ్లతో 
కొలిచేవాడు. అతడికి ఆమమ్ కటాక్షం కలిగిందని, అతడు పిలిసేత్ పలుకుతుందని అందరూ నమేమ్వారు. దానికి గురుత్గా అనన్టుట్ 
రాజమందిరానికి ఎదురుగా ఉండే చెటుట్ తొరర్లో ఒక బంగారు చిలుక ఉండేది. ఆ చిలుక ఎకక్డి నుండి వచిచ్ందో ఎవరికీ తెలియదు. 
పగలంతా కొమమ్లపై వాలి రాజమందిరం వైపు చూసూత్ ఉండేది. చీకటి పడుతుండగా తొరర్లోకి వెళిళ్పోయేది. 

ఆ చిలుక ఏదైనా తినన్టుట్గా ఎపుప్డూ ఎవరూ చూడలేదు. కొందరు పిలల్లు సరదా పడి పళూళ్, తినుబండారాలు పెటిట్ పిలిచినా ఆ 
చిలుక కనెన్తైత్నా చూడలేదు. కొంతమంది ఉతాస్హవంతులైన యువకులు ఆ చిలక సంగతేంటో తేలుసాత్ం, రాతిర్పూట తొరర్లో ఉండగా 
పటేట్సాత్ం అని ముందుకు వచాచ్రు. రాజుగారికి ఆ మాట తెలిసి "ఆ చిలుకను పటుట్కునేందుకు వసేత్ రాజయ్ం నుండి బహిషక్రిసాత్నని" దండోరా 
వేయించారు. దానితో బయపడి ఎవరూ ఆ చిలుక జోలికి రాలేదు. ఏళుళ్ గడిచినా ఆ చిలుకకు వనెన్ తగగ్లేదు, ముసలితనం రాలేదు. పర్జలంతా 
ఆ చిలుక బాలతిర్పురసుందరి అంశ అని నమమ్సాగారు. 

పర్తీ ఏడాదిలానే ఒకసారి రాజయ్ంలో విజయదశమి ఉతస్వాలు జరుగుతునాన్యి. పదిరోజులపాటూ సాగే ఆ ఉతస్వాలోల్ రధోతస్వం, 
తెపోప్తస్వం అంటూ అనేక సంబరాలు ఉంటాయి. ఆ రోజు చీకటి పడుతుండగా అమమ్వారికి తెపోప్తస్వానికి సిదద్ం చేసారు. రాజయ్ంలో 
పర్జలంతా వచిచ్ అమమ్వారి కోనేరు ఒడుడ్న నిలుచునాన్రు. మహారాజు గారికోసం అందరూ ఎదురు చూసుత్నాన్రు. మహారాజు తన మరిది 
సూరవరమ్తో సహా అకక్డికి చేరుకునాన్డు. ఉతస్వానిన్ పార్రంభించారు. పర్భువు పూజలో ఉండగా అతడి మరిది సూరవరమ్ అకక్డ అందంగా 
అలంకరించుకుని ఉనన్ సతరీలను గమనించ సాగాడు. 

కళావతి అనే కనయ్ అతడి దృషిట్ని ఆకరిష్ంచింది. నవయవవ్నంతో, అపురూప లావణయ్ంతో మెరిసిపోతునన్ ఆమెను చూడగానే అతడి 
బుదిద్ పకక్దారి పటిట్ంది. సమయం, సందరభ్ం తానునన్ పర్దేశం అనీన్ మరిచి ఆమె వైపుగా సాగాడు. కళావతి ఆ సంబారాలను తిలకిసూత్ 
దేవాలయమంతా తిరుగుతూ ఉంది. సూరవరమ్ ఆమెను అనుసరించాడు. ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమెను సమీపించి ఆమెను నిరబ్ంధించాడు. 
బితత్రపోయిన కళావతి బిగగ్రగా ఎవరు నువవ్ని అరిచింది. అతడు తన వివరాలు చెపిప్ తనను అంగీకరిసేత్ రాజభోగాలు కలిప్సాత్నని ఆశ 
చూపాడు. ఆమె అతడి నుండి చేతిని విడిపించుకుని దూరంగా జరిగి తనకు ఎటువంటి ఆశలూ లేవని, తన బావ ఆదితుయ్డే తన కాబోయే భరత్ 
అని చెపిప్ంది. 

కళావతిని వెతుకుక్ంటూ అపప్టికే అకక్డకు వచిచ్న ఆదితుయ్డు, సూరవరమ్ దౌరజ్నాయ్నిన్ చూసి ఆగర్హోదగుర్డయాయ్డు. సరాసరి 
పిడిగుదుద్లతో అతడి మీదకి దూకాడు. ఒక సతరీ ముందు తనకి జరిగిన అవమానానిన్ భరించలేని సూరవరమ్ అతడి పైకి కతిత్ దూసాడు. ఆదితుయ్డు 
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కూడా అతన కతిత్తో అతడి పై తలబడాడ్డు. ఇదద్రి మధయ్ దవ్ందవ్యుదద్ం సాగింది. ఆ అలజడికి దాపులనే ఉనన్ రాజభటులు అకక్డకు 
చేరుకునాన్రు. సూరవరమ్తో తలపడుతునన్ ఆదితుయ్డిని బంధించారు. 

మరునాడు విశవ్నాధుడు కొలువు చేసాడు. ఆదితుయ్డిని అతడి ముందు పర్వేశపెటాట్రు. రాజభటులు అతడి పై అభియోగానిన్ మోపుతూ 
రాజబంధువు పై తిరుగుబాటు రాజయ్దోర్హమని, తగిన శిక్ష విధించమని చెపాప్రు. ఆదితుయ్డు మహారాజుకి నమసక్రించి జరిగిన వృతాత్ంతం 
వివరించాడు. మహరాజు వెంటనే భటులను పిలిచి కళావతిని సభకు తోడొక్ని రమమ్నాన్డు. కళావతి మికిక్లి దుఃఖితయై జరిగినది 
వివరించింది. ఆమె మాటలతో సతాయ్నిన్ గర్హించిన మహారాజు దుందుకుడుతనం వదులుకొమమ్ని సూరవరమ్ను హెచచ్రించి, ఆదితుయ్డిని 
విడువమని భటులను ఆదేశించాడు. సభలో అందరూ విశవ్నాధుని ధరమ్బుదిద్ని పర్శంసిసూత్ కీరిత్ంచ సాగారు. బంధుపీర్తి లేని పరిపాలకునిగా 
కొనియాడారు. 

ఆదితుయ్డు మాతర్ం ఆ తీరుప్ని గరిహ్ంచాడు. "మహారాజా, ఏ తపుప్ చెయయ్ని ననున్ బంధించి సభకు లాకుక్ని వచాచ్రే, తపుప్ చేసాడని 
తేలిన సూరవరమ్ను ఎందుకు బంధించలేదు? కేవలం మందలింపుతో సరిపెటాట్రు, ఎందుకు శికిష్ంచలేదు?" అని పర్శిన్ంచాడు. సభలో అందరూ 
నివెవ్రపోయారు. తన తముమ్డిని శికిష్ంచే పరిసిథ్తి వసుత్ందని గర్హించిన మహారాణి, రాజబంధువుని పర్జల సమక్షంలో సామానుయ్డిలా శికిష్సేత్ 
రాజకుటుంబం విలువ దిగజారుతుందని రాజుని హెచచ్రించింది. మహారాజు తీరుప్ని ఎదిరించిన ఆదితుయ్డిని రాజదోర్హిగా పరిగణించి 
అతడికి నూరు కొరడా దెబబ్లు శిక్ష విధించమని మహామంతిర్కి ఆజాఞ్పించింది. మహారాజు ఆమె మాటలు కాదనలేక మౌనంగా అకక్డి నుండి 
వెళిళ్పోయాడు. 

ఆదితుయ్డిని పటట్ణ వీధులోల్ ఊరేగించి, శికాష్సథ్లికి తీసుకుని పోయి పర్జల సమక్షంలో నూరు కొరడా దెబబ్లు కొటిట్ వదిలారు. 
ఆదితుయ్డు బాధను మునిపంట అణుచుకునాన్డు. శిక్ష పూరిత్ కాగానే ఆకాశం వైపు చూసూత్ "దేవతలారా, మా రాజు ధరమ్ం తపాప్డు. 
అరభ్కుడినైన ననున్ నిషాక్రణంగా శికిష్ంచాడు. అతడికి తగినబుదిద్ చెపేప్ అవకాశమివవ్ండి" అని బిగగ్రగా అరిచాడు. ఆ క్షణంలో 
రాజమందిరానికి ఎదురుగా ఉనన్ బంగారు చిలుక రివువ్న గాలిలో ఎగురుతూ ఎటో వెళిళ్పోయింది. ఆ చిలుక మరి తిరిగి రాలేదు. రాజయ్మంతా 
ఆందోళన మొదలయియ్ంది. రాజు చేసిన పనికి అమమ్ రాజాయ్నిన్ వదిలి వెళిళ్పోయిందని అందరూ చెపుప్కునాన్రు. 

మహారాజు జరిగినది తెలుసుకుని మికిక్లి విచారించాడు. ఆనాటి నుండి అతడి పూజలో, బాల తిర్పురసుందరి ధాయ్నంలో అతడికి 
ఏకాగర్త కుదిరేది కాదు. రాజయ్ంలో వరాష్లు కరువయాయ్యి. దొంగతనాలు, అలల్రుల్ చోటు చేసుకునాన్యి. ఇదివరకెనన్డూ చూడని దారుణాలు 
రాజయ్ంలో మొదలయాయ్యి. 

ఆదితుయ్డు కళావతిని వివాహం చేసుకునాన్డు. రోజులు గడుసుత్నాన్యి కానీ అతడు జరిగిన అవమానం మరిచిపోలేకపోతునాన్డు. 
కళావతి ఎనోన్ విధాలుగా అతడి మనసు మరలేచ్ందుకు యతిన్ంచింది. పెదద్లు పలువిధాలుగా బోధించారు. అయినా అతడి మనసు 
నిరివ్రామంగా మండుతూనే ఉంది. ఆ దంపతులకు ఒక కుమారుడు కలిగాడు. కళావతి ఎంతో సంతోషించింది. బిడడ్ను చూసైనా ఆదితుయ్డు 
లోకంలో పడతాడని అనుకుంది. ఒకనాడు అరధ్రాతిర్ అందరూ ఆదమరిచి నిదిరిసుత్ండగా ఆదితుయ్డు ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు. ఉదయానేన్ 
అందరూ ఊరు,వాడ వెతికించారు. ఆదితుయ్డి జాడ తెలియలేదు. కళావతి ఆ రోజు నుండి దుఃఖిసూత్నే ఉంది. 
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ఏనోన్ ఏళుళ్ గడిచిపోయాయి. విశవ్నాధ మహారాజు వృదుధ్డయాయ్డు. సింహపురి కళతపిప్ ఎపుప్డూ కరువుకటకాలతో అలాల్డేది. ఎనిన్ 
పూజలు చేసినా, యజాఞ్లు చేసినా ఫలితం దకక్లేదు. మహారాజుకి పదహారేళళ్ కూతురు ఉంది. ఆమె గొపప్ జాతకురాలు. కులదేవత పేరు మీద 
ఆమెకు బాలామణి అని పేరు పెటుట్కునాన్డు మహారాజు. ఆమె పుటిట్న తరావ్త రాజయ్ంలో కషాట్లు తీరొచచ్ని పండితులు చెపాప్రు. కానీ ఆమెకు 
పదహారేళొళ్చిచ్నా  రాజయ్ం పరిసిథ్తిలో మారుప్ రాలేదు. మహారాజుకి ఆశ సనన్గిలిల్ంది. పార్యశిచ్తత్ంతో అతడి మనసు దహించుకుపోతుంది. 

మహారాజు ఒకనాడు కూతురిని తీసుకుని దేవాలయానికి వెళిళ్ వసుత్ండగా క్షణాలోల్ వాతావరణం మారి పెనుగాలి వీచింది. 
సేవకులంతా చెటుట్కోకరు, పుటట్కొకరుగా కొటుట్కుపోయారు. మహరాజు కంగారుపడి చూసుత్ండగా, ఒక మాంతిర్కుడు అతని ముందుకు 
వచాచ్డు. మహరాజు చూసుత్ండగానే బాలమణిని బంధించి అకక్డి నుండి అదృశయ్మయాయ్డు. మహారాజు నివెవ్రపోయాడు. నేలపై పడి "బాల 
బాల" అని ఏడవ్సాగాడు. పరివారమంతా అకక్డకు చేరి అతడిని నిలువరించేందుకు పర్యతిన్ంచసాగారు. 

మహారాజు నిలుచునన్ చోటే పండితులను, మంతుర్లను రపిప్ంచాడు. సైనాయ్నిన్ నలుదికుక్లా పంపించాడు, అంజనం వేయించాడు, 
జాతకాలు చూపించాడు. ఎవవ్రికీ ఏమీ అంతు చికక్లేదు. రాకుమారి జాతకంలో అనీన్ గొపప యోగాలే ఉనాన్యి. మృతుయ్భయం లేదు అని 
మాతర్ం చెపాప్రు. రోజులు గడిచిపోతునాన్ రాకుమారి జాడ తెలియలేదు. విసుగు చెందిన మహారాజు రాకుమారిని తెచిచ్నవారికి ఆమెనిచిచ్ 
వివాహం చేసాత్నని, తన రాజాయ్నిన్ ధారపోసాత్నని చాటింపు వేయించాడు. 

కళావతి కుమారుడు విజయుడు అపప్టికి పెరిగి పెదద్వాడయాయ్డు. ఈ చాటింపు వినాన్డు. తలిల్ దగగ్రకు వెళిళ్ తను రాకుమారిని 
వెతుకేందుకు వెళతానని, తనని ఆశీరవ్దించమని అడిగాడు. ఆమె అతడిని వారించింది. మాంతిర్కులను ఎదిరించటం సామానుయ్లకు సాధయ్ం 
కాదని చెపిప్ంది. అయినా అతడు తన మొండి పటుట్దల వీడలేదు. చివరకు ఆమె ఆంగీకరించి సింహపురి సమీపంలో ఉనన్ పరవ్తాలోల్ 
వెతకమని, అకక్డే మంతర్గాళుళ్ ఉంటారని చెపిప్ంది. ఆమమ్కు నమసక్రించి విజయుడు పరవ్తాల వైపుగా సాగాడు. 

రెండు రోజుల పర్యాణానంతరం విజయుడు ఆ పరవ్తాల వదద్కు చేరాడు. అకక్డ వృకాష్ల ఫలాలు తింటూ, పగలంతా వెతుకుతూ, 
రాతుర్లుల్ విశర్మిసూత్ ముందుకు సాగాడు. కొండలు, గుటట్లు, గుహలు, లోయలు ఎంత గాలించినా మరో మనిషి జాడే కనిపించలేదు. తిరిగి 
తిరిగి మనిషి సుషిక్ంచిపోయాడు. ఒకనాడు అడవిలో గాలిసుత్ండగా అతడికి ఒక పాడుబడిన దేవాలయం కనపడింది. విశార్ంతి కోసం ఆ 
దేవాలయం మండపంలో కూరుచ్నాన్డు. 

కాసేపటికి అతడికి పెదద్ పెదద్ శబాధ్లు వినపడసాగాయి. ఆ శబాధ్లను అనుసరిసూత్ అతడు ఆ గుడిలోకి పర్వేశించాడు. గరభ్గుడిలో 
కాళీమాత భారీ విగర్హం కనిపించింది. చూసేందుకు ఆ విగర్హం భీతిగొలుపుతూ ఉంది. అకక్డంతా వెతికినా మనుషులెవరూ కనిపించలేదు. 
అలా వెతుకుతునన్ విజయుడికి అమమ్వారి చేతిలోని శూలం తగిలింది. అది కొదిద్గా అమమ్వారి చేతి నుండి జారినటట్యియ్ంది. దానిని సరి 
చేసేందుకు విజయుడు విగర్హం నుండి శూలానిన్ వేరు చేసాడు. వెంటనే పెదద్ శబధ్ంతో విగర్హం వెనుకనునన్ రహసయ్ దావ్రం తెరుచుకుంది. 

విజయుడు ఆ శూలానిన్ పటుట్కుని ఆ రహసయ్దావ్రం గుండా లోపలికి పర్వేశించాడు. లోపల కళుళ్పొడుచుకునాన్ కనపడని చీకటి. ఆ 
చీకటిలోనే అలా ముందుకు కాసేపు నడిచాడు విజయుడు. కాసేపటికి మరో మందిరం కనిపించింది. అకక్డ దివిటీల వెలుగులో ఒక 
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మాంతిర్కుడు కనిపించాడు. అతడు ధాయ్నంలో ఉనాన్డు. విజయుడు చుటూట్ చూసాడు ఎకక్డా రాకుమారి జాడలేదు. "దురామ్రుగ్డా, నీ కపట 
పూజలు చాలించి లే. మా రాకుమారిని ఎకక్డ దాచావో చెపుప్" అని గటిట్గా అరిచాడు విజయుడు. 

ఆ మాంతిర్కుడు ధాయ్నంలో నుండి లేచి విజయుడిని చూసాడు. పటట్రాని కోపంతో విజయుని పైకి ఆయుధంతో వచాచ్డు. విజయుడు 
తన దగరునన్ శూలంతో అతడిని ఎదిరించాడు. ఇదద్రూ దీటుగా తలపడాడ్రు. ఒకరినొకరు తీవర్ంగా గాయపరుచుకునాన్రు, అయినా పోరు 
ఆగలేదు. అలా కొనిన్ గంటలు గడిచాయి, మాంతిర్కుడి శకిత్ సనన్గిలిల్ నేలపై చతికిలబడాడ్డు. విజయుడు అలుపు తీరుచ్కునేందుకు అకక్డే ఉనన్ 
శిలాపర్తిమపై ఒరిగిపోయాడు. విజయుని సప్రశ్ సోకగానే ఆ శిల బాలామణిగా మారింది. 

మాంతిర్కుడు, విజయుడు ఇదద్రూ ఆశచ్రాయ్నికి లోనయాయ్రు. జరుగుతునన్దేమీ అరధ్ం కాని బాల బితత్ర చూపులు చూడసాగింది. 
అపుప్డే అకక్డకు ఎగురుతూ బంగారు చిలుక వచిచ్ంది. ఆ బంగారు చిలుకను చూడగానే మాంతిర్కుడు, విజయుడిని "ఎవరు నీవు? నీకు 
ఈమెకు గల సంబంధం ఏమిటి?" అని అడిగాడు. విజయుడు తాను కళావతి కుమారుడనని, రాకుమారిని కాపాడాలని వచాచ్నని చెపాప్డు. 

ఆ మాంతిర్కుడు విజయుడిని కావలించుకుని "కుమారా, నేను నీ తండిర్ ఆదితుయ్డిని. మహారాజు పై పగతో మీ అందరిని వదిలి ఇలా 
దీక్ష పటాట్ను. కానీ భగవంతుడు మరోలా నాయ్యం చేసాడు" అని చెపిప్, రాకుమారిని,విజయుడిని వెంటబెటుట్కుని విశవ్నాధుని చెంతకు 
వచాచ్డు. జరిగినదంతా తెలుసుకుని విశవ్నాధుడు ఆదితుయ్నికి, కళావతికి క్షమాపణలు చెపిప్, ఇచిచ్న మాట పర్కారం బాలామణిని, 
విజయునికిచిచ్ వివాహం జరిపించాడు. వివాహ సమయంలో రాజమందిరంలో బంగారు చిలుక వచిచ్ కనిపించి మాయమయియ్ంది. 

విజయుడు మహారాజయాయ్డు. రాజయ్ంలో తిరిగి వరాష్లు కురిసాయి, పంటలు పండాయి. చోరభయం తగిగ్ంది. శాంతి,సౌభాగాయ్లు వెలిల్ 
విరిసాయి. ధరామ్నిన్ తపిప్తే జరిగే వినాశం తెలిసిన విజయుడు, కలకాలం నీతిగా పరిపాలించాడు. 

కథను మొతత్ం వినన్ రాకుమారులు "గోపనన్తాత, పరిపాలన లో బంధుపీర్తి కూడదని, చినన్ నేరమైనా ఉపేక్ష కూడదని, పర్జలందరినీ 
సమ దృషిట్తో చూసేత్నే భగవంతుడు హరిష్సాత్డని మేము తెలుసుకునాన్ము. ఇంత గొపప్ నీతిని నేరిప్న నీకు ఋణపడి ఉంటాం" అని చెపాప్రు. 
గుడిని శుభర్ం చేయటం పూరిత్కావటంతో అందరూ ఇళళ్కు నడిచారు. 

PPP 
 

“నిపుప్లోన వేసాత్డు 

నీళళ్లోకి తోసాత్డు 

నిమమ్ళంగా వచిచ్ చేయందిసాత్డు 

మాయలెనోన్ చేసాత్డు 

మిధయ్లో వొదిలేసాత్డు 
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మాయపొరలనిన్టిని తీసిపారేసాత్డు 

మాయలోడే మహా మాయలోడే 

మాయలనిన్టికీ మాయ ఆ నలల్నోడే” 

ఆవేళ ఎండ మండిపోతూ ఉంది. గోవులనీన్ ఎండకు తాళ లేక చెటల్ నీడన సేద తీరుతూ ఉనాన్యి. పకుష్లనీన్ గుబురుచెటల్లో కూరుచ్ని 
చపుప్డు చెయయ్కుండా ఉనాన్యి. యువకులంతా ఒక కంట గోవులిన్ గమనిసూత్, మరోపకక్ ఆటపాటలోల్ మునిగిపోయారు. రాకుమారులు 
కూడా ఆ యువకులతో ఉలాల్సంగా గడుపుతునాన్రు. గోపనన్ ఆకాశానిన్ చూసి భోజనం వేళయియ్ందని గర్హించి, యువకులందరినీ కూటికి 
రమమ్ని కేకేసి, కాళుళ్ కడిగేందుకు యేటిలోకి దిగాడు. 

దూరంగా అగర్హారం నుండి పెదద్గా కేకలు, అరుపులు వినబడసాగాయి. గోపనన్ వెంటనే యేటిలో నుండి బయటకు వచిచ్ అగర్హారం 
వైపు చూపు సారించాడు. అగర్హారంలో ఏదో కలవరం మొదలయియ్ంది. గోపనన్ ఇదద్రు యువకులిన్ విషయం తెలుసుకు రమమ్ని పంపాడు. 
ఇదద్రు యువకులూ ఊరిలోకి పరుగుతీసారు. గుడి మలుపులో ఉండే మలల్నన్ కొడుకు ఎంకనన్ ఉనన్వాడు ఉనన్టుట్గా నేల మీద విరుచుకుని 
పడిపోయాడు. మనిషి మెలుకువగానే ఉనాన్డు కానీ, మనలో లేడు. గాలిలోకి చూపులు చూసుత్నాన్డు. ఎవరితోనో మాటాల్డుతునాన్డు. 
ఉనన్టుట్ండి గాటిట్గా నవువ్తునాన్డు, వెంటనే ఏడుసుత్నాన్డు. ఎంకనన్ తలిల్ సూరమమ్ శోకాలు మొదలెటిట్ంది. ఆడవారంతా చేరి ఆమెను 
ఓదారుసుత్నాన్రు. 

"ఓరి నా కొడుకో కొడుకా.. ఒకక్గానొకక్ కొడుకో కొడుకా.. లేక లేక పుటిట్న పుణాయ్ల పురుడా.. నీకోసం దేశాలనీన్ తిరిగి... ఎనిన్ 
దేవుళళ్కి మొకాక్నురా.. ఎనిన్ ముడుపులు కటాట్నురా... ఏ దిషిట్ సోకిందిరా నీకు... ఎవరి కళుళ్ పడాడ్యిరా నీకు.. ఏ గాలి సోకిందిరా నీకు..." 
అంటూ సూరమమ్ శోకాలతో ఉరంతా ఒకక్చోట చేరింది. 

విషయం తెలుసుకునన్ గోపనన్ భూతవైదుయ్డిని తోడొక్ని రమమ్ని ఒక యువకుడిని పంపి, మిగిలిన వారితో అగర్హారం చేరుకునాన్డు. 
నేరుగా మలల్నన్ ఇంటిలోకి వెళాళ్డు. ఎంకనన్ కనుగుడుల్ పెదద్వి చేసి గోపనన్ను చూసి దెయయ్ంలా ఒక నవువ్ నవావ్డు. చినన్వారైన ఇదద్రు 
రాకుమారులు సుసేనుడు, చితర్సేనుడు భయంతో గజగజ వణుకుతూ అనన్ వికర్ముడి వెనుక దాకుక్నాన్రు. వికర్ముడు కాసత్ ధైరయ్ంగా ఉనాన్, 
ఎంకనన్ విచితర్ పర్వరత్న గమనించసాగాడు. 

ఇంతలో భూతవైదుయ్డు అకక్డకు చేరుకునాన్డు. అతడిని చూడగానే ఎంకనన్ భయంతో గటిట్గా కేకలు వేసూత్ అకక్డి నుండి పారిపోయే 
పర్యతన్ం చేసాడు. బలమైన యువకులు నలుగురు పటుట్కునాన్ ఎంకనన్ని ఆపలేకపోతునాన్రు. భూతవైదుయ్డు గటిట్గా అరుసూత్ వచిచ్ చేతిలో 
ఉనన్ మంతర్దండంతో ఎంకనన్ తలమీద ఒక దెబబ్వేసాడు. ఎంకనన్ లోని ఆవేశం ఒకక్సారిగా తగిగ్పోయింది. తలదించుకుని వేలాడిపోయాడు. 
భూతవైదుయ్డు పసుపు, కుంకుమలతో ఒక ముగుగ్ వేసి "వచిచ్ ఇకక్డ కూరోచ్" అని ఆజాఞ్పించాడు. ఎంకనన్ కుకక్పిలల్లా అతడి వెనుకే వచిచ్ 
ముగుగ్లో కూరుచ్నాన్డు. అతని ఎదురుగా భూతవైదుయ్డు కూరుచ్నాన్డు. ఎంకనన్ మెలల్గా మూలుగుతూ ఏడుపు అందుకునాన్డు. 
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"ననున్ తరిమేయకండిరా.. ననున్ వదిలేయండిరా.. నేనెకక్డికీ పోనురా.. ననున్ సుఖంగా ఉండనివవ్ండిరా.." అని ఎంకనన్ ఆడవాళళ్ 
తీరున ఏడుపు అందుకునాన్డు. 

"ఎవరు నువువ్.. చెపుప్ ఎవరు నువువ్?" అని గదిద్ంచాడు భూతవైదుయ్డు. "నేను అమిమ్గారిచెరువు పకక్న మామిడితోటలో కాపురమునన్ 
పేరిశాసిత్గారి కోడలిన్రా. నా పేరు అలివేలురా.. అలివేలు. మా ఆయన రామశాసిత్ మీద బెంగపెటుట్కునాన్నురా.. మా ఆయన తిండిలేక నిదర్లేక 
కషట్పడి పోతునాన్డురా... మా ఆయనిన్ నాతో తీసుకుపోతానురా..." అని ఎంకనన్ శోకాలు పెడుతూ చెపాప్డు. 

"మరి ఇకక్డికి ఎందుకొచాచ్వ.. ఈ పిలాల్డిని ఎందుకు పటుట్కునాన్వ.." అని గదిద్ంచాడు భూతవైదుయ్డు. "మా ఆయన దగర 
మంతర్ముంది.. విదయ్లునాన్యి.. దేవుళుళ్ తిరుగుతారు. ఆ గుమమ్ంలోకి పోలేక తోటలోనే తిరుగుతునాన్ను.. వీడు తోటలోకి వచిచ్ చికాక్డు.. 
వీడిని వదలను.. ననున్ వదిలించాలని చూసేత్ వీడిని చంపేసాత్.. వీడి మెడ కొరికి చంపేసాత్..." అని చెపిప్ంది ఎంకనన్లోని దెయయ్ం. 

భూతవైదుయ్డు నిపుప్లోల్ సాంబార్ణి వేసి పొగబెటాట్డు. "నీకు ఏం కావాలో చెపుప్ ఆ చలల్ని తలిల్ చేసిపెడుతుంది. ఆ తలిల్ బిడడ్ను వదిలిపో" 
అని సూరమమ్ని చూపిసూత్ చెపాప్డు భూతవైదుయ్డు. సూరమమ్ వచిచ్ ఎంకనన్ ముందు మోకరిలిల్ "అవును తలిల్ అవును. నీకు ఏం కావాలనాన్ చేసి 
పెడతాను. బాపానోలింటి బిడడ్వి ఇది నీకు తగదు. నా బిడడ్ను వదిలిపో" అని చెపిప్ంది. 

"నాకు పొంగళి కావాలి, గారెలు కావాలి, అరిసెలు కావాలి, ఎరర్కోక కావాలి, అడవిలో దెయాయ్లకోనలో గుహకు వేలాడుతునన్ 
పుటట్తేనె కావాలి" అని ఎంకనన్కు పటిట్న దెయయ్ం తన కోరికలు చెపిప్ంది. "ఇపుప్డే అనీన్ చేసి పెడతాను" అని సూరమమ్ ఉరుకులు మీద వంటకు 
ఏరాప్టు చేసింది. ఊరిలో ఆడాళళ్ంతా సాయంగా వెళాళ్రు. వంటలు తయారవుతునాన్యి కానీ ఆమె కోరిన పుటట్ తేనె, అందులోనూ 
దెయాయ్లకోనలో గుహ గోడకు వేలాడుతునన్ తెనెపటుట్ నుండి ఎలా తేవటమని ఊరిలో మగవాళళ్ంతా తల పటుట్కునాన్రు. 

గోవులను కాచే చిటట్డివి దాటి, దటట్మైన అడవిలో ఉండే ఆ దెయాయ్లకోన పేరు వినటమే కాని సాహసించి ఎవరూ అటువైపే పోలేదు. 
అటుపోయి తిరిగొచిచ్న మానవమాతుర్డే లేడంటారు. ఆ దెయాయ్లకోనలో ఉనన్ గుహలో దెయాయ్లు నివాసముంటాయని, అడవిలోని బలిసిన 
ఏనుగులని, దునన్లను పీకుక్తుంటాయని చెపుప్కుంటారు. అనిన్ంటిలోనూ నరమాంసమంటే వాటికి ఎంతో పీర్తి అని అనుకుంటారు. అలాంటి 
కోనకు వెళిళ్ పుటట్తేనె తెచేచ్ మొనగాడెవవ్డు? ఆ దెయాయ్నికి వదిలిపోవటానికి ఇషట్ంలేకే ఇలా చెపిప్ంది అని అందరూ చరిచ్ంచుకోసాగారు. 

వంట చేసూత్నే సూరమమ్ "నా కొడుకుని కాపాడే మొనగాడే లేడే ఈ ఊరిలో? ఇలాంటి ఊరిలో దెయాయ్లు కాక మనుషులు 
బర్తకగలరా?" అంటూ శోకాలు పెడుతూనే ఉంది. చేవగల వీరులు, యువకులు ఎందరునాన్ ఒకక్రూ అడుగు ముందుకు వెయయ్లేదు. 
భూతవైదుయ్డు గోపనన్ వదద్కు వచిచ్ "తాతా ననేన్ పొమమ్ందువా, నేను దెయాయ్లకోనకు పోతాను. కానీ భూతవైదుయ్డిని అంటి పెటుట్కోని తిరగటం 
దెయాయ్లకు మాములే. అలా నా వెనుకే దెయాయ్లు ఊరిలో జొరబడినా జొరబడతాయి. అందుకే సంశయిసుత్నాన్" అని చెపాప్డు. 

అనీన్ గమనిసూత్ కూరుచ్నన్ గోపనన్ తన మునకాల కరర్ అందుకుని అకక్డ నుండి కదిలాడు. గోపనన్ ఆంతరయ్ం గర్హించిన వికర్ముడు 
తన తముమ్ళళ్ను తను తిరిగి వచేచ్ంత వరకూ అకక్డే ఉండమని చెపిప్ గోపనన్ వెంట కదిలాడు. కొంతమంది గోపయువకులు గొడడ్ళుళ్, బరిసెలు 
అందుకుని వారి వెంటే నడిచారు. 
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అందరూ ఏరు దాటి చిటట్డవి, చిటట్డవి దాటి దటట్మైన అడవిలోకి పర్వేశించారు. దెయాయ్లకోన అని వినటమే కాని ఎపుప్డూ 
వెళళ్కపోవటం వలన ఎవరికీ దారి తెలియదు. ఎవరో చెపప్గా వినన్ అనవాళేళ్ ఆధారంగా అందరూ ముందుకు చొచుచ్కుపోతునాన్రు. ఆ 
దండును చూసి చెటల్పై పకుష్లనీన్ కలవరపడుతునాన్యి. వేటగాళెళ్వరో వచాచ్రని భయపడి జంతువులు దూరంగా పారిపోయాయి. అలా ఎంతో 
దూరం అడవిలో నడిచాక వారికి కుళిళ్నమాంసపు దురావ్సన వచిచ్ంది. అకక్డే పరీక్షగా చూసేత్ దటట్మైన వృకాష్ల వెనుక వారికి ఒక చీకటి గుహ 
కనిపించింది. 

అందరిలో కాసత్ భయం తొంగి చూసింది. అకక్డ పడి ఉనన్ జంతు కళేబరాలు, అసిత్పంజరాలు వారి భయానిన్ మరింత పెంచాయి. 
యువకులంతా గొడడ్ళుళ్, బరిసెలు తీసి సిదద్ంగా పటుట్కునాన్రు. ఒకోక్ అడుగు వేసూత్ ముందుకు కదిలారు. గోపనన్ అందరినీ ఆపి ఒక చెటుట్ 
చాటు నుండి ఆ చీకటిగుహను గమనించాడు. అందరూ అతడి వైపే చూసూత్ నిలుచునాన్రు. కాసేపు శాంతంగా గమనించాక గోపనన్ మొహం 
కాసత్ తేలికపడింది. నవువ్తూ యువకుల వదద్కు వచిచ్, దెయాయ్లు లేవు భూతాలు లేవు. ఆ గుహ వాకిట చూడండి సింహం కాలిగురుత్లు 
కనిపిసుత్నాన్యి. ఈ జంతువులిన్ చంపి తినన్ది ఆ సింహమే. మృగరాజు గుహలో ఉనన్ జాడలు లేవు. అది రాక ముందే మన పని ముగించుకుని 
పోవాలి అని అందరిని పురమాయించాడు. 

గోప యువకులంతా కదిలి ఆ తేనెపటుట్కి పొగబెటాట్రు. తేనెటీగలు దాడికి దొరకుక్ండా అందరూ పొదలు మాటున నకాక్రు. ఆ పొగకు 
తేనెటీగలనీన్ పటుట్ను వదిలి దూరంగా ఎగిరి వెళాళ్యి. తేనెటీగలు పటుట్ని వదిలి వెళళ్గానే ఆ పొగలోనే యువకులు వెళిళ్ ఆ పటుట్ని ఆకులోల్ 
చుటిట్ గోపనన్ వదద్కు తెచాచ్రు. ఉతాస్హంతో అందరూ కేకలు పెటాట్రు. అందరూ తిరిగి ఊరి వైపు కదిలారు. 

వికర్ముడు గోపనన్ వదద్కు వచిచ్ "గోపనన్ తాతా, యువకులు ఇందరు ఉండి సాహసించలేకపోయారు. మీరు మాతర్ం ఎందుకు అంత 
చొరవ తీసుకునాన్రు?" అని అడిగాడు. 

గోపనన్ నవివ్ "ఊరి పెదద్గా యువకులోల్ ధైరయ్ం నింపాలిస్న భాదయ్త నాదే కదా. ఇకక్డ నిజంగా దెయాయ్లే ఉంటే అవి ననున్ పీకుక్ని 
తింటే, ఈ అడవిలోకి రావటం పర్మాదమని ఊరిలో అందరికి చెపిప్న వాడినవుతాను. అలాకాకుండా అందరిలానే నేను కూడా కదలకుంటే 
ఊరికి పిరికితనానిన్ నేరిప్నవాడినవుతాను. 

పర్భువు అంటే పలల్కి నెకేక్వాడే కాదు, అపాయమొచిచ్న వేళ అందరికంటే ముందు నిలబడేవాడు. నేను నాలుగు అడుగులు వేసేత్, 
ఊరిలో ఎందరు ముందుకు కదిలారో చూడు. నాయకతవ్మంటే నడిపించటం కాదు నడవాలనే సప్ృహ కలిగించటం, ఉతేత్జానిన్ రేకెతిత్ంచటం" 
అని చెపాప్డు. 

ఇలాంటి సమసేయ్ ఎదురైనపుప్డు పర్జలే ముఖయ్మని భావించిన సుశరమ్ అనే రాజు కథ చెబుతాను వినండి అని చెపప్నారంభించాడు 
గోపనన్. యువకులంతా ఉతాస్హంగా కథ వింటూ ముందుకు నడవసాగారు. 

పూరవ్ం పాటలీపుతార్నిన్ పరిపాలించే సుశరమ్ గొపప్ ధరమ్వరత్నుడు, దయాహృదయం కలవాడు. పర్జలను కనన్బిడడ్లాల్ 
పరిపాలించేవాడు. పర్జలకు కూడా అతడంటే ఎంతో అభిమానం అంతకు మించిన నమమ్కం. అతడి పాలనలో  రాజయ్ం ఎలల్పుప్డూ సుభిక్షంగా 
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కళకళలాడుతూ ఉండేది. సామంతరాజులు పర్భువుకి విధేయులై ఉండేవారు. సకాలంలో వరాష్లు పడుతూ ఉండేవి. పాడిపంటలకు 
లోటులేకుండా ఉండేది. పర్జలెంతో సంతోషంగా బర్తుకుతుండేవారు. 

రాజుగారికి ఒకక్గానొకక్ కుమారెత్ అందాల బరిణె దమయంతి. రాచకారాయ్లు తీరిన పిమమ్ట , సమయమంతా కూతురుతోనే 
గడిపేవాడు మహారాజు. ఆమెతో పాటు తోటలోల్ ఆడేవాడు. వనాలోల్ విహరించేవాడు. ఆమెకు నచిచ్న పూలు, పళుళ్ తెచిచ్ అందించేవాడు. 
కూతురంటే అతనికి పంచపార్ణాలు. మహారాణి ఇందుమతీదేవికి వారి ఆటలు చూసేత్నే కడుపు నిండిపోయేది. లేక లేక కలిగిన సంతానం కనుక 
దమయంతి ఆనందమే తమ ఆనందంగా భావించేవారు రాజదంపతులిదద్రూ. 

ఒకనాడు మహారాజు తోటలో కుమారెత్తో ఉలాల్సంగా గడుపుతునాన్డు. ఇంతలో పర్వేశదావ్రం వదద్ ఏదో అలజడి మొదలయియ్ంది. 
భటులు ఎవరినో గటిట్గా హెచచ్రిసుత్నాన్రు. మహారాజు అది గమనించి అటుగా వచాచ్డు. ఒక విపుర్డు వీపు మీద మూటతో అకక్డ నిలబడి 
ఉనాన్డు. అతడి వెంట అతని కుమారుడు పదేళళ్ పాపడు కూడా ఉనాన్డు. ఏం జరిగిందని భటులను అడిగాడు మహారాజు. "పర్భువులు 
విహారంలో ఉనాన్రు, పర్వేశం నిషిదద్మని చెబుతునాన్ వినకుండా వేధిసుత్నాన్డు ఈ విపుర్డు" అని చెపాప్రు భటులు. 

"విపోర్తత్మా, మీరెవరు? మీరు వచిచ్న కారణము?" అని అడిగాడు సుశరమ్. 

"పర్భు, నేను మీ రాజయ్ం వాడినే. బాటసారినై నగరానికి వచాచ్ను. పనులను ముగించుకుని తిరుగు పర్యాణమయేయ్ంతలో సంధయ్ 
వాలిపోయింది. నేటికి ఇకక్డ విశర్మించవచచ్ని పాపడితో వసేత్ మీ భుర్తుయ్లు ఇలా నిలువరించారు" అని చెపాప్డు విపుర్డు. 

"బార్హమ్ణోతత్మా, మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే నా ఇంట అతిధి గృహాలునన్వి. దయ చేయండి. నేటికి మా ఇంట అతిధయ్ం 
గర్హించండి" అని ఆహావ్నించాడు సుశరమ్. 

" పర్భూ, బడుగు బాపడను. ఆ విలాసవంతమైన భవనలోల్ విడిది మాకు ముళళ్పై నడక వంటిది. మీరు అనుమతినిసేత్ ఈ వనమందే 
విశర్మిసాత్ం" అని చెపాప్డు బార్హమ్ణుడు. 

"అభయ్ంతరమేమునన్ది అటులే కానిండు. ఆ కనిపిసుత్నన్ మలెల్పందిరి కిర్ంద అనుకూలురై విశర్మించండి" అని చెపిప్ కూతురితో సహా 
అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయాడు. భటులను పిలిచి బార్హమ్ణునికి, అతని కుమారునికి భోజన సదుపాయం చూడమని చెపాప్డు సుశరమ్. 

మహారాజు పంపిన విందు భోజనం ఆరగించి, సంతుషుట్లై ఆ బార్హమ్ణులిదద్రూ అకక్డే మతుత్గా నిదర్లోకి జారుకునాన్రు. 
నడిరాతిరిలో బార్హమ్ణ కుమారుడు పెదద్కేకతో లేచి కూరుచ్నాన్డు. అతని అరుపులకి బార్హామ్ణుడు కూడా లేచాడు. ఆ బార్హమ్ణ బాలుడు 
వికృతమైన శబాధ్లు చేసూత్, వింతగా పర్వరిత్ంచసాగాడు. అతడిని నిలువరించటం బార్హమ్ణుడి వలల్ కావటంలేదు. తోటలో కాపలా కాసుత్నన్ 
భటులు ఆ సందడికి అకక్డికి చేరుకునాన్రు. వారు కూడా ఆ బాలుడిని ఆపేందుకు పర్యతిన్ంచారు. ఆ బాలుడు బలమైన నలుగురు భటులిన్ 
విసిరికొటాట్డు. ఒకోక్డు ఆమడ దూరంలో పడాడ్రు. కొందరు భటులు అతడిన్ తాళళ్తో కటేట్ందుకు పర్యతిన్సేత్ గడిడ్పరకలిన్ తెంపినటుట్ తెంపి 
పారేసాడు ఆ యువకుడు. 
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భటులంతా పెదద్గా కేకలు పెడుతూ "బర్హమ్రాక్షసి బాబోయ బర్హమ్రాక్షసి" అంటూ అరుసూత్ కోటలోకి పరుగులు పెటాట్రు. వారి 
అరుపులు విని మహారాజు బయటకు వచాచ్డు. జరిగిన వృతాత్ంతం తెలుసుకుని, రాజవైదుయ్లకు, భూతవైదుయ్లకు కబురుపెటాట్డు. 
భూతవైదుయ్డు వచిచ్ మంతర్ం వేసి, బూడిద చలిల్ ఆ బాలుడిని శాంత పరిచాడు. సిథ్మితపడిన ఆ బాలుడి పిలక పటుట్కుని "ఎవరు నువువ్? ఈ 
పిలాల్డిన్ వదులాత్వా? లేదా?" అని గదిద్ంచాడు భూతవైదుయ్డు. 

"పిచిచ్వాడా, నీ విదయ్లు దెయాయ్లను భయపెడతాయేమో, నేను బర్హమ్రాక్షసిని. ననున్ నువువ్ ఏం చెయయ్లేవు" అని గటిట్గా నవువ్తూ 
చెపాప్డు బాలుడు. 

"ఈ పిలల్వాడిని వదిలి వెళిళ్పోవటానికి ఏం చెయాయ్లో చెపుప్" అని అడిగాడు భూతవైదుయ్డు. 

"అలాల్రా దారికి. ఊరి చివర చిటట్డివిలో నా సవితి రాక్షసి కాపురమునన్ గుహలో చెటుట్కు కాసిన మామిడిపండు కావాలి. అది ఏడాదికి 
ఒకే కాయ కాసుత్ంది. ఆ కాయ తెచిచ్సేత్ వీడిని వదులుతాను" అని చెపిప్ంది బర్హమ్రాక్షసి. 

"ఆ భటులు ఆపినపుప్డే పోవాలిస్ంది. ఎందుకు ఈ తోటలోకి వచిచ్ పడాడ్మో. రాజు కోసం వచిచ్ందో, రాణి కోసమొచిచ్ందో ఈ రాక్షసి 
నా పిలాల్డిన్ పటుట్కుంది. ఇపుప్డు నేనేమి చెయయ్గలను?" అంటూ బార్హమ్ణుడు పెదద్గా ఏడవసాగాడు. 

మంతిర్గారు అకక్డికి చేరుకుని కొంతమంది సైనికులని అడవిలోనికి పంపుతానని మహారాజుతో చెపాప్డు. మహారాజు 
విచారవదనంతో "మంతిర్, ఇది నా వైఫలయ్ం. నా ఇంట ఒక అతిధికి, బాటసారికి అందునా ఒక బార్హామ్ణునికి రక్షణ లేకునన్ నేనెటిట్ పర్భువును? 
పర్యాణానికి ఏరాప్టు చెయయ్ండి. నేనే సవ్యంగా అడవికి వెళతాను" అని చెపాప్డు. 

పర్యాణినికి మహారాజు సిదధ్మయియ్ గురార్నిన్ అధిరోహించాడు. అపుప్డు బర్హమ్రాక్షసి ఒక ఎండిన ఆకుని తీసి ఉఫుఫ్మని ఊదింది. ఆ 
ఆకు ఎగురుతూ పోసాగింది. బర్హమ్రాక్షసి "మహారాజా, ఆ ఆకు వెంటే పో. అదే నీకు దారి చూపుతుంది" అని చెపిప్ంది. మహారాజు తన 
గురార్నిన్ వేగంగా దౌడుతీయించాడు. 

ఆ ఆకు పటట్ణం దాటి, పలెల్లు దాటి, వాగులువంకలు దాటి అడవిలోకి ఎగురుతూ సాగింది. మహారాజు అ ఆకునే అనుసరిసూత్ 
ముందుకు సాగాడు. ఆ ఆకు వెళిళ్ వెళిళ్ ఒక గుహముందు కిర్ందపడింది. మహారాజు ఆ గుహదగగ్రకు చేరుకుని తన గురార్నిన్ బయట ఉంచి, 
గుహలోకి అడుగుపెటాట్డు. చిమమ్చీకటిగా ఉనన్ ఆ గుహలోకి జాగర్తత్గా ఒకోక్ అడుగు వేసూత్ వెళాళ్డు మహారాజు. గుహ మధయ్కు చేరుకునేసరికి 
వెలుతురు కనిపించింది. ఆ గుహకు పైకపుప్ లేకపోవటంతో సూరయ్కాంతి లోపల పడుతుంది. 

మహారాజు చుటూట్ గమనించాడు. అకక్డ మనుషుయ్లు కాని దెయాయ్లు కానీ ఉనన్టుట్ కనిపించలేదు. ఒక మూల అతనికి మామిడిచెటుట్ 
కనిపించింది. మహారాజు అకక్డెవరూ లేరని నిరాధ్రించుకుని మామిడిచెటుట్ని సమీపించాడు. మామిడిచెటుట్కి దగగ్రగా రాగానే, చెటుట్ చుటూట్ గిరి 
గీసినటుట్ మంటలు ఎగసిపడాడ్యి. మహారాజు వెనకిక్ తగాగ్డు. ఒరలో నుండి కతిత్ని తీసి సిదధ్ంగా పటుట్కునాన్డు. 

అపుప్డు అతనికి చెటుట్పై నుండి బర్హమ్రాక్షసి మాటలు వినిపించాయి "ఎవడార్ నువువ్? నా గుహలోకి వచిచ్ అమూలయ్మైన 
మామిడిపండు తీసుకుపోవాలని చూసుత్నాన్వ?" అని అడిగింది. మహారాజు ఆవేశపడకుండా జరిగిన విషయమంతా చెపాప్డు.  
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అంతా వినన్ ఆ బర్హామ్రాక్షసి "ఓహో ఇది నా సవితి రాక్షసి పనా? దానికి చేత కాక నినున్ పంపిందా?" అని బిగగ్రగా వికటాటట్హాసం 
చేసింది. 

"ఓ రాక్షసి, పూరవ్జనమ్లో ఏ పాపాలు చేయటం వలనో నీకు ఈ రాక్షసజనమ్ కలిగింది. ఒక బాలుని పార్ణరక్షణ కోసం వచాచ్ను నేను. 
ననున్ అడుడ్కుని మరింత పాపం మూటగటుట్కోకు" అని హెచచ్రించాడు మహారాజు. 

"రాజా, ధరమ్పనాన్లు మాని నేను చెపేప్ది శర్దధ్గా విను. ఈ చెటుట్కి ఏడాది ఒకే ఒకక్ పండు కాసుత్ంది. అది ఆరునెలలకు ఎండి 
నేలరాలిపోతుంది. ఈ పండుతినన్వానికి పునరజ్నమ్లుండవు. జననమరణ చకర్ం నుండి బయటపడతాడు. ఈ ఫలానిన్ ఇంతవరకూ ఎవరూ 
పొందలేదు. వందల ఏళళ్గా పళళ్నీన్ ఎండి నేల రాలిపోతునాన్యి. ఇలాంటి అపురూపమైన ఫలం నీకు కావాలంటే, ఇకక్డకు నూరు కోర్సుల 
దూరంలో పాతాళబావి ఒకటుంది. ఆ బావిలో పూచిన కమలానిన్ తెచిచ్ నాకివువ్" అని చెపిప్ంది. 

ఆ చెటుట్ మీద నుండి కొనిన్ మిణుగురులు మిలమిలా మెరుసూత్ కదిలాయి. బర్హమ్రాక్షసి ఆ మిణుగురుల వెలుగును అనుసరిసూత్ 
వెళళ్మని మహారాజుతో చెపిప్ంది. మహారాజు పరుగున తన గురార్నిన్ చేరుకుని ఆ మిణుగురులను అనుసరిసూత్ ముందుకు కదిలాడు. ఆ 
మిణుగురులు అడవిలోని సరసుస్లనూ, కొండలను, గుటట్లను దాటి ముందుకు సాగి ఒక బావి దగగ్ర మాయమయాయ్యి. 

మహారాజు గురార్నిన్ దిగి ఆ బావిలోకి చూసాడు. ఏంతో లోతుండి విశాలమైన ఆ బావిలో కిర్ందకు చేరుకునేందుకు సోపానపంకిత్ 
ఉంది. మహారాజు మెలల్గా అడుగులు వేసూత్ బావిలోకి దిగి అకక్డ పూచిన కమలానిన్ అందుకోబోయాడు. వెంటనే బావిలో నీళుళ్ ఎగసిపడుతూ, 
సుడిగుండాలు ఏరప్డాడ్యి. మహారాజు వెనకిక్ తగాగ్డు. 

"ఎవడవురా నువువ్? నరమానవుడనన్వాడు సమీపించని నా బావి దగగ్రకు వచిచ్ ఈ అమూలయ్మైన పుషాప్నిన్ చేజికిక్ంచుకోవాలని 
పర్యతిన్సుత్నాన్వు?" అని ఒక రాక్షససవ్రం వినిపించింది. మహారాజు కలవరం చెందక జరిగిన వృతాత్ంతమంతా వివరించి చెపాప్డు. 

"అయితే ఇదంతా నా ఇదద్రి పెళాళ్ల పననన్మాట. వారి దుషట్బుదిద్ భరించలేక వదిలేసి వసేత్, వారిని చేరనివవ్నని నినున్ ఇలా 
పంపారా?" అని గరిజ్ంచాడు. 

"దుషట్బుదిద్లేని వాడివని నువేవ్ అనాన్వుగా. ఒక పసివాడి పార్ణాల కోసం వచిచ్న నాకు సహకరించు" అని మహారాజు అడిగాడు. 

"రాజా అలాగే సహాయం చేసాత్ను. ఈ బావిలో విరిసిన కమలం ఎంత విలువైనదో నీకు తెలుసా. ఈ కమలం సాకాష్తుత్ మహాలకిష్ 
వరం. ఈ పుషాప్నిన్ పూజలో సమరిప్ంచిన పార్ణి మహావిషుణ్వుకు అతయ్ంత పీర్తిపాతుర్డై అనంతంగా వైకుఠంలోనే కొలువై ఉంటాడు. అటువంటి 
ఈ పుషాప్నిన్ నీకు ఇవావ్లంటే నాకు నువొవ్క పనిచేసి పెటాట్లి. ఈ బావి నుండి ఉతత్రానికి యోజనం దూరంలో ఉనన్ కొండపైన ఉనన్ 
అమృతవలిల్ అనే మొకక్ను తెచిచ్ నాకు ఇవువ్" అని చెపాప్డు. 

ఆ బావి నీటిలో నుండి ఒక జలపకిష్ లేచి ఎగరసాగింది. రాక్షసుడు చెపిప్నటుట్ మహారాజు ఆ పకిష్ని అనుసరిసూత్ వెళాళ్డు. అలా వెళిళ్ 
వెళిళ్ కొండను చేరుకునాన్డు. కొండ నిలువుగా ఉండటం వలన గురర్ంతో పర్యాణం సాధయ్ం కాదని గర్హించిన రాజు గురార్నిన్ అకక్డే వదిలి 
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కొండను ఎకక్నారంభించాడు. ఎంతో పర్యాసతో పైకి చేరుకునాన్డు. అకక్డ వరకూ దారి చూపిన జలపకిష్ అకక్డ నీరుగా కరిగిపోయింది. ఆ 
కొండపైన బంగారు రంగుతో మెరిసిపోతునన్ మొకక్ను చూసి అదే అమృతవలిల్ అని గర్హించిన మహారాజు ఆ మొకక్ను సమీపించాడు. 

మహారాజు సమీపించగానే ఆ మొకక్ అదృశయ్మయిపోయింది. వెంటనే ఒక బర్హమ్రాక్షసుని భయంకరమైన నవువ్ వినిపించింది. " 
దేవతలకే అందుకొనగ సాధయ్ంకాని అమృతవలిల్ని అందుకునేందుకు వచిచ్న నరుడా నీకు అయువు తీరినదిరా" అని హెచచ్రించాడు రాక్షసుడు. 
మహారాజు ఆ హెచచ్రికకు ఏ మాతర్మూ చలించకుండా మొతత్ం వృతాత్ంతం వివరించాడు. 

"అయితే ఇది నా మాయదారి కొడుకు పననన్మాట. వాడికి ఇవవ్కపొమమ్నాన్నని నినున్ పంపాడా?" అని నవావ్డు. మహారాజు 
పార్ధేయపడాడ్డు. 

"రాజా, ఈ అమృతవలిల్ సాదారణమైనది కాదు. ఇందుర్ని ఇంట ఉనన్ పారిజాతానికి తోబుటుట్వు. పారిజాతం ఉనన్వాడు 
దేవలోకాధిపతి అయినటేట్ ఈ అమృతవలిల్ కలిగినవాడు ఈ భూమండలానిన్ ఏలే చకర్వరిత్ కాగలడు. వాడికి చావు లేదు. అలాంటి ఈ 
అమృతవలిల్ని నీకు ఇసాత్ను. కానీ పర్తిఫలంగా నువేవ్మివవ్గలవు?" అని అడిగాడు రాక్షసుడు. 

"నీవు కోరితే నా పార్ణాలైనా ఇసాత్ను" అనాన్డు సుశరమ్. "వయసుడిగిన నీ పార్ణాలతో నాకేమి పని? నీ కుమారెత్ పార్ణాలు కావాలి. 
నేను ఆమెను పటిట్, ఆమె రకాత్నిన్ పీలిచ్ నా యవవ్నానిన్ తిరిగి పొందుతాను. అందుకు సమమ్తమయితే చెపుప్ అమృతవలిల్ని నీకు ఇసాత్ను." అని 
చెపాప్డు. 

సుశరమ్ నివెవ్రపోయాడు, సాథ్ణువై నిలుచుండిపోయాడు. అతడి పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. 

"మహారాజా, పర్జల పార్ణమా? నీ కనన్ పార్ణమా? తేలుచ్కో నీకు వయ్వధి లేదు. ఆ బాలుడు మరణానికి దగగ్రవుతునాన్డు" అని 
హెచచ్రించాడు రాక్షసుడు. 

నోటమాటైనా రాక నిలుచుండిపోయాడు సుశరమ్. తన పార్ణాలు తీసుకోమని ఎంతగా అరిధ్ంచినా ఆ రాక్షసుడు అంగీకరించలేదు. 
రాకుమారెత్ పార్ణాలే కావాలని పటుట్బటాట్డు. దైవమే తనకు విధించిన పరీక్షగా భావించి, పర్జల రక్షణే పర్భువు ధరమ్మని తన కూతురి పార్ణాలు 
తీసుకొమమ్ని చెపాప్డు సుశరమ్. నరుల మాటలు నీటి మూటలు తాను నమమ్జాలనని, ఆ రాక్షసుడు మహారాజును అతని వంశపెదద్లపైన, 
కులదైవము పైన, అతడి ముదుద్ల కూతురు దమయంతి పైన పర్మాణం చెయయ్మని అడిగాడు. గుండెను రాయి చేసుకుని పర్మాణం చేసాడు 
సుశరమ్. వెంటనే అతడి ముందు అమృతవలిల్ పర్తయ్క్షమయియ్ంది. 

"రాజా నీవు ధరామ్తుమ్డివి. పర్జల కోసం కనన్కూతురిని పణంగా పెటేట్ందుకు అంగీకరించావు. నీ కథ చిరసాథ్యిగా నిలిచిపోతుంది. 
ఇది కేవలం నా పరీక్ష అమృతవలిల్ని గర్హించు" అని చెపాప్డు రాక్షసుడు. 

అమృతవలిల్ని తీసుకుని మహారాజు పాతాళబావికి చేరుకుని ఆ నీళళ్లోల్ అమృతవలిల్ని విడిచి పెటాట్డు సుశరమ్. అమృతవలిల్ తక్షణమే 
అదృశయ్మయియ్ంది. ఆ బావిలోని కమలం మెలల్గా సుశరమ్ చేతి దగరకే వచిచ్ంది. "మహారాజా, అమృతవలిల్ని పొందినవాడు భూమండలాధిపతి 
కాగలడని తెలిసి కూడా వచిచ్ దానిన్ నాకు అరిప్ంచావు. నీవు ఉతత్ముడవు. ఈ కమలానిన్ గర్హించు" అని పలికాడు జలరాక్షసుడు. 
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ఆ కమలానిన్ గర్హించి మహారాజు గుహ వదద్కు చేరుకునాన్డు. ఆ కమలానిన్ తీసుకుని వెళిళ్ మామిడిచెటుట్ మొదలోల్ వదిలాడు. ఆ 
కమలం ఎగురుతూ మామిడిచెటుట్ పైకి పోయింది. "రాజా, ఈ కమలం వలన కలిగే పర్యోజనం తెలిసి కూడా దీనిని నాకు వదిలేసుత్నాన్వు. 
సావ్రధ్ంలేని నీ మంచి మనసుకి ఇదే నా కానుక" అని పలికింది బర్హమ్రాక్షసి. మామిడిపండు వచిచ్ సుశరమ్ చేతిలో పడింది. 

సుశరమ్ ఆ మామిడిపండుని తీసుకుని వెళిళ్ ఆ బార్హమ్ణ బాలుడికి ఇచాచ్డు. ఆ బాలుడిని పటిట్న బర్హమ్రాక్షసి వెంటనే విడిచి 
వెళిళ్పోయింది. ఆ సమయంలో ఆకాశవాణి వినిపించింది. " మహారాజా, ఆ మామిడిపండు నీకు మోకాష్నిన్వవ్గలదని తెలిసి కూడా దానిన్ 
పొందాలని ఆలోచించక, పరుల పార్ణాల కోసం వెచిచ్ంచావు నీవు తాయ్గశీలివి. ఇది నీకు పెటట్బడిన ధరమ్పరీక్ష. ఇందులో నీవు నెగాగ్వు. నీ 
తాయ్గనిరతి, ధరమ్పరిపాలన చిరసాథ్యిగా నిలిచిపోతాయి" అని పలికింది ఆకాశవాణి. పైలోకాల నుండి దేవతలు సుశరమ్పై పూలవాన 
కురిపించారు.  

కథ చెపప్టం ముగించిన గోపనన్ వికర్ముడితో "నీవు కూడా అంత గొపప్ చకర్వరిత్వి కావాలి" అని ఆశీరవ్దించాడు. కథ వింటూ శర్మ 
తెలియకుండా అందరూ ఊరిలోనికి చేరుకునాన్రు. 

సూరమమ్ చేసిన వంటకాలనిన్ బాగా తిని పుటట్ తేనె ఏదిరా అని అడుగుతునన్ ఎంకనన్లోని దెయయ్ం, అపుప్డే అకక్డకు వచిచ్న 
గోపయువకుల చేతి నుండి తేనెపటుట్ని లాకొక్ని పిండుకుంటూ తేనే తాగానారంభించింది. మలల్నన్ పంపిన కబురందుకుని రామశాసిత్ అకక్డకు 
వచాచ్డు. అతడిని చూసూత్నే ఆ దెయయ్ం తాగుతునన్ తేనెను నేల పై పడేసి వచిచ్ రామశాసిత్ కాళళ్పై పడింది. పెదద్గా ఏడవసాగింది. 

"అలివేలు బర్తికుండగా పేరాశతో సుఖం,శాంతి లేకుండా గడిపావు. చనిపోయి కూడా అదే అశాంతిలో కాలిపోతునాన్వు. నా శకిత్తో 
నీలోని అశాంతిని తొలగిసాత్ను. ఈ దెయయ్ం రూపం వదిలి పరలోకానికి వెళుళ్" అని చెపిప్ రామశాసిత్ మంతిర్ంచిన జలం ఎంకనన్ పైన చలాల్డు. 
ఆవేశం తగిగ్న ఎంకనన్ రామశాసిత్ పాదాలకు మొకిక్, దూరంగా కదిలాడు. ఒకక్సారిగా దెయయ్ం ఎంకనన్ను వదిలి వెళిళ్పోయింది. అందరూ 
రామశాసిత్కి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్రు. ఎవరింటికి వారు కదిలి వెళళ్టంతో ఊరు సదుద్మణిగింది. 

PPP 
ఆ రోజు గోతీరథ్ంలో ఉదయానేన్ గొడవ మొదలయియ్ంది. గోవులను తోలుకుని అడవికి పోవాలిస్న మగవాళుళ్, ఇంటిలో వంట 

చేయాలిస్న ఆడవాళుళ్ అందరూ వాళళ్ పనులు మాని అందరూ గోపనన్ ఇంటి ముందు చేరారు. రాకుమారులంతా వచిచ్ అకక్డే వేసిన 
నులకమంచాల పైన కూరుచ్నాన్రు. గోపనన్ పూజలో ఉనాన్డు. అందరూ గోపనన్ కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. అందరూ గొడవ గురించి 
మాటాల్డుకుంటూ, గోపనన్ చెపప్బోయే తీరుప్ కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. జనాల మధయ్లో ఎరర్నన్, మలల్నన్ ఒకరినొకరు చంపేసుకునేలా 
కోపంగా చూసుత్నాన్రు. పూజ ముగించుకుని గోపనన్ బయటకు వచిచ్ అందరిని చూసి విషయం ఏంటని అడిగాడు. 

"నేను చెబుతాను తాత, ఏడాది కిర్తం ఈ మలల్నన్ ఇంట రెండు ఆవులు ఈనాయి. అందులో ఒక దూడని ధర చేసి నేను కొనాన్ను. 
ఏడాదిపాటు ఆ దూడని తలిల్తోనే ఉంచి సాకమని పైకం కూడా ఇచాచ్ను. ఈ రోజు వాడి ఇంటిలో ఒక దూడ చచిచ్పోయింది. ఆ చనిపోయింది 
నేను కొనుకుక్నన్ దూడ కాదు. కానీ ఈ మలల్నన్ నా దూడే చనిపోయిందని చెపిప్ మోసం చెయాయ్లని చూసుత్నాన్డు" అని చెపాప్డు ఎరర్నన్. 
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మలల్నన్ లబోదిబో మని గుండెలు బాదేసుకుని "సతెత్ పెమాణకంగా చెబుతునాన్ చనిపోయింది ఈ ఎరర్నన్ కొనన్ దూడే గోపనన్తాతా" 
అని ఏడుపు అందుకునాన్డు. ఇదద్రూ పర్మాణల మీద పర్మాణాలు చేసుత్నాన్రు. ఏడుపులు పెడబొబబ్లు పెడుతునాన్రు. ఎవరు నిజం 
చెబుతునాన్రో ఎవరు అబదద్ం చెబుతునాన్రో అకక్డునన్ ఎవరికీ తెలియటం లేదు. 

గోపనన్ అందరినీ ఆ రోజుకి వెళిళ్ మరనాడు వసేత్ తీరుప్ చెబుతాననాన్డు. చనిపోయిన దూడను ఆ ఒకక్ రోజుకి ఊరు మధయ్లో ఉండే 
మఱిఱ్చెటుట్ నీడలో గడిడ్ని పరిచి, ఆ గడిడ్పైన ఉంచమని చెపాప్డు. ఎరర్నన్ అలాగే చేసి వెళిళ్పోయాడు. ఊరిలో జనాలంతా చెవులు కొరుకుక్ంటూ 
ఎవరి ఇంటికి వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు. యువకులంతా గోవులను తోలుకుని అడవిలోకి వెళిళ్పోయారు. సంధయ్ వాలుతునన్ సమయంలో ఊరంతా 
వింత చూసూత్ మఱిఱ్చెటుట్ కిర్ంద చేరారు. చనిపోయిన దూడని వెతుకుక్ంటూ ఒక ఆవు వచిచ్ దాని పకక్నే కూరుచ్ని కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. 
ఊరంతా ఆ దృశయ్ం చూసి కంటతడి పెటుట్కునాన్రు. 

అపుప్డే అడవి నుండి తిరిగొచిచ్న గోపనన్ ఎరర్నన్ని, మలల్నన్ని అకక్డకు పిలిపించాడు. గోపనన్ గదిద్సూత్ "ఏం మలల్నన్ అమిమ్ంది ఈ 
ఆవు దూడని కాదని చెపాప్వు. మరి ఈ గోమాత ఎందుకు బిడడ్ను పోగొటుట్కునన్టుట్ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంటుంది?" అని అడిగాడు. చేసిన తపుప్కు 
మలల్నన్ లెంపలు వేసుకుని ఎరర్నన్కి క్షమాపణ చెపుప్కునాన్డు. జరిగిన అలల్రికి గానూ పరిహారంగా కొంత సొముమ్ కూడా కటాట్డు. 

ఆ రోజు రాతిర్ భోజనాలయాయ్క ఊరిలో అందరినీ గోపనన్ పిలిచాడు. అందరూ వచిచ్ ఇంటి ముందు కూరుచ్నాన్రు. "ఎంతటి 
సతెత్మూరిత్కైనా ఏదో ఒకనాడు దొంగబుదిద్ పుడుతుంది. కానీ ఆ దొంగబుదిద్కి లొంగిపోతే ఎం జరుగుతుందో చెపేప్ మహామంతిర్ మాధవశరమ్ 
కథ మీకు చెబుతాను వినండి" అని చెపప్నారంభించాడు. 

గోపనన్ చెపిప్న మహామంతిర్ మాధవశరమ్ కథ: 

పూరవ్ం భేరుండపురమనే రాజాయ్నిన్ ఆదితయ్వరుధ్నుడు పరిపాలించేవాడు. అతడు గొపప్ పరాకర్మశాలి. సింహాసనం ఎకిక్ననాటి నుండి 
అనేక యుదాద్లు జయించి రాజాయ్నిన్ విసత్రించాడు. అతని వదద్ మాధవశరమ్ మహమంతిర్గా ఉనాన్డు. ఎనోన్ తరాలుగా మాధవశరమ్ కుటుంబం 
రాజవంశానిన్ సేవిసూత్ తమ పర్భుభకిత్ని చాటుకుంటూ ఉంది. మాధవశరమ్ గొపప్ తెలివైనవాడు, శాసత్రవిజాఞ్నం కలిగినవాడు, అనిన్ంటికంటే 
మినన్గా రాజతంతర్ం తెలిసినవాడు. అతడి బుదిద్కుశలత భేరుండపురానికి పెటట్నికోటగా కాపుకాసూత్ ఉంది. 

మహారాజు కూడా మాధవశరమ్ను కేవలం ఒక సేవకుడిగా, మంతిర్గా కాక సొంత సోదరునివలే ఆదరించేవాడు. మాధవునికి చెపిప్గాని 
ఏ నిరణ్యమూ తీసుకునేవాడు కాదు. అతడు వెంట నడవనిదే ఏ కారాయ్నిన్ చేసేవాడు కాదు. వారి మధయ్ అనుబంధం ఆ రాజయ్ పర్జలందరికీ 
విదితమే. ఎంతటి గొపప్ కీరిత్ పర్తిషట్లునాన్ వారిదద్రికీ ఒక కలత అలానే ఉండిపోయింది. ఇదద్రికీ సంతానం కలగలేదు. ఎనోన్ పూజలు చేసారు, 
యాతర్లు చేసారు. ఎందరెందరో దేవుళళ్ను, తపసువ్లను సేవించారు. ఎంత చేసినా ఫలితం దకక్లేదు. 

ఒకరోజు ఆ రాజాయ్నికి హిమాలయాల నుండి ఒక యోగిపుంగవుడు వచాచ్డు. మహారాజు అతడిని సాదరంగా ఆహావ్నించి, సపరయ్లు 
జరిపాడు. మహారాజు వినయవిధేయతలకు మురిసిపోయిన ఆ యోగి "మహారాజా, నీ సేవతో ననున్ సంతృపిత్ పరిచావు. నీ మదిలో ఉనన్ చింత 
నాకు తెలుసు. పుతర్కామేషిట్ యాగం జరిపించు నీకు పరాకర్మవంతుడు, వంశతిలకం వంటి సుపుతుర్డు ఉదయిసాత్డు" అని చెపాప్డు. "యాగం 
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ముగిసిననాటి రాతిర్ యాగాశావ్నిన్ బలిచిచ్, యాగశాలలో మహారాణిని నిదురించమని చెపుప్. నీకు సుపుతుర్డు ఉదయించే వరకూ ఆమె 
పరణ్శాలలోనే నివసించాలి" అని బోధించి ఆ యోగి తిరిగి హిమాలయాలకు వెళిళ్పోయాడు. 

మహారాజు పుతర్కామేషిఠ్ జరిపించేందుకు ఏరాప్టుల్గావించాడు. మహామంతిర్ మాధవశరమ్ను కూడా తనతో పాటుగా యాగం 
చేయమని పటుట్బటాట్డు మహారాజు. అనుకునన్టేట్ యాగానికి నేల ఈనినటుల్గా దేశదేశాలోల్ని బార్హమ్ణులు, ఋతివ్కుక్లు, వేదపండితులు 
తరలివచాచ్రు. యాగానంతరం దానధరమ్ల కోసం లక్షగోవులను సిదద్ంచేసారు. బంగారు ఆభరణాలు, ముతాయ్లు రతాన్లు మానికలతో కొలిచి 
రాశులుపోసారు. భూమండలంలో ఈకాలంలో ఇలాంటి గొపప్కారయ్ం జరిపిసుత్నన్ రాజు ఆదితుయ్డు మాతర్మే అని పర్జలంతా చెపుప్కునాన్రు. 
అందరి ఆశీసుస్లతో భకిత్శర్దధ్లతో యాగం అనుకూలంగా ముగిసింది. 

యాగాశావ్నిన్ బలిచిచ్ ఒక పరణ్శాలలో పరుండబెటాట్రు. మహారాణి ఆనాటి నుండి ఆ పరణ్శాలలోనే ఉండాలని యోగి చెపాప్డు. 
అందుకు తగిన ఏరప్టల్నీన్ చేసారు. మహారాజ దంపతులతో పాటుగా మంతిర్ దంపతులు కూడా యాగంలో పాలుపంచుకునాన్రు. అందుకే 
మంతిర్గారి భారయ్ను కూడా మహారాణితో సహా ఆ పరణ్శాలలో ఉంచేందుకు అనిన్ వసతులు కలిప్ంచారు. వారిదద్రికీ సపరయ్లు చేసేందుకు 
ఆంతరంగికులైన అంతఃపురకాంతలను అకక్డే ఉంచారు. రక్షణ ఏరాప్టుల్ చేసారు. రాజయ్ంలోని పర్జలెవరూ అటువెలల్కూడదని ఆంక్షలు 
విధించారు. 

మహారాణి, మంతిర్గారి భారయ్ ఇదద్రూ ఎంతో నిషఠ్తో తమ ఆశర్మవాసం కొనసాగించారు. పర్తినితయ్ం పురోహితులు, పండితులు వచిచ్ 
వారికి రామాయణ భారత భాగవతాలను వినిపించి వెళేళ్వారు. ఆ పురాణ కాలకేష్పాలతో సతరీ జనమంతా ఎంతో నిరమ్లంగా భకిత్ శర్దధ్లతో 
మెలిగేవారు. మహారాజు,మహామంతిర్  వచిచ్ వెళుతుండేవారు. కొంతకాలానికి వారి పూజలు ఫలించి ఇదద్రూ గరాభ్నిన్ ధరించారు. నెలలు నిండే 
సమయానికి మహారాజు అతయ్వసర రాచకారయ్ంపై పొరుగు రాజాయ్నికి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. ఎపుప్డూ తన వెంటే తీసుకుని వెళేళ్ మాధవశరమ్ను 
ఆశర్మం దగగ్రే ఉండమని చెపిప్ మహారాజు తన సేవకులతో సహా పర్యాణమయాయ్డు. 

ఆ నాటి రాతిర్ మహారాణి, మంతిర్గారి భారయ్ పండంటి మగపిలల్లిన్ కనాన్రు. మాధవుడు అకక్డే ఉనన్ సేవకులతో మహారాజుగారికి 
వరత్మానం పంపాడు. బిడడ్ను చూసుకునేందుకు పరణ్శాలలోకి మాధవుడు వెళేళ్సరికి మహారాణి ఇంకా మైకంలోనే ఉంది. చుటూట్ సేవకులెవరూ 
లేరు. అలాంటి క్షణాలోల్ మాధవుడికి ఒక దురుభ్దిద్ పుటిట్ంది. తన భారయ్కు పుటిట్న బిడడ్ను తీసుకుని వెళిళ్ మహారాణి పకక్నే పరుండబెటిట్, 
మహారాణికి పుటిట్న బిడడ్ను తెచిచ్ తన భారయ్ పకక్లో పరుండబెటాట్డు. అంతా గమనించిన మంతిర్ భారయ్ భరత్ను "బిడడ్లను ఎందుకు 
మారాచ్రని?" నిలదీసింది. "నీకు పుటిట్న కొడుకుకి మహారాజయోగం కలిప్ంచాను. ఆనందపడక బాధపడతావేం?" అని కసురుకునాన్డు 
మాధవుడు. ఆమెలోని తలిల్పేర్మ బిడడ్ను వదలలేక దుఃఖిసుత్నాన్, మాధవుడిని కాదనలేక ఆమె మౌనం వహించింది. 

ఆదితుయ్డు తన పరయ్టన ముగించుకుని ఎంతో సంతోషంతో రాజాయ్నికి తిరిగి వచాచ్డు. మేలతాళాలతో అటట్హాసంగా మహారాణిని 
రాజభవంతికి తీసుకుని వెళాళ్రు. బిడడ్ వెళిళ్పోవటం చూసి మంతిర్భారయ్ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. ఆవిధంగా మహామంతిర్కి పుటిట్నబిడడ్ సురేందుర్డనే 
పేరుతో యువరాజుగా ఎదిగాడు. మహారాజుకి పుటిట్నబిడడ్ వికర్మసింహుడనే పేరుతో మహామంతిర్ ఇంటిలో పెరిగాడు. సురేందుర్డు చినన్నాటి 
నుండే తన దూకుడుతో అందరిని చికాకు పరిచేవాడు. మహామంతిర్ కుమారుడు వికర్ముడిని దరిచేరనిచేచ్వాడు కాదు. అతడికి సేవకులనాన్, 
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రాజయ్పాలననాన్ మికిక్లి నిరల్క్షయ్ం. వేట యందు, యుదద్ములందు అమిత ఆసకిత్. దూకుడుగా పొరుగు రాజాయ్లపై దండెతిత్వచేచ్వాడు. ఎపుప్డు ఏ 
రాజయ్ంపైన పడతాడో అని పొరుగురాజాయ్ల రాజులు భయపడేవారు. 

వికర్ముడు బుదిద్కుశలత కలవాడు. మాధవుడు చినన్నాటి నుండి వికర్ముడిని చేరదీసేవాడు కాదు. అతడినొక కుమారుడిలా ఎపుప్డూ 
సాకలేదు. తండిర్ తనపై చూపించే నిరల్క్షయ్దోరణి అతడిని ఆశచ్రయ్పరిచేది. అదే అతడిని ఆలోచనాపరుడిని చేసింది. మంతిర్భారయ్ మాతర్ం 
వికర్ముడిని కనన్బిడడ్లానే పెంచింది. తండిర్కి తెలియకుండా అతడికి ఎనోన్ విదయ్లు నేరిప్ంచింది. యువకుడైన పిమమ్ట వికర్ముడు తండిర్ వలే 
తాను కూడా రాజవంశానికి సేవచేసాత్నని తన తలిల్ని అడిగాడు. ఆమె అతడి కోరికను మాధవుడికి చెపిప్ చూసింది. ఏనాడైన తనలానే 
కుటిలబుదిద్తో వికర్ముడు రాజదోర్హం తలపెడితే తనబిడడ్ పార్ణానికే పర్మాదం అని భావించిన మాధవుడు అతడి కోరికను మనిన్ంచలేదు. 

మాధవుని ఆలోచనలని గర్హించిన అతడి భారయ్, వికర్ముని పార్ణాలకు కూడా పర్మాదం ఉందని భావించింది. ఒకనాడు వికర్ముడిని 
పిలిచి "నాయనా, నీవంటి వీరకుమారులు గొపప్ రాజాయ్లిన్ పరిపాలించాలి తపప్ తండిర్గారి వలే కేవలం సేవకుడిగా మిగిలిపోరాదు. దేశాటనకు 
వెళుళ్ నీకు తగిన మారగ్ం దొరుకుతుంది. ఇదే నీ తలిల్ కోరిక" అని చెపిప్ంది. వికర్ముడు తలిల్కి నమసక్రించి ఒంటరిగా దేశాటనకు 
పయనమయాయ్డు. 

ఎనోన్ దేశాలు, వనాలు, అడవులు, వింతలువిశేషాలు చూసూత్ వికర్ముడు కారిత్కేయపురమనే రాజాయ్నికి చేరుకునాన్డు. ఆ రాతిర్ 
గడిపేందుకు ఒక పూటకూళళ్ పెదద్మమ్ ఇంటిలో బస చేసాడు. రాతిర్ భోజనం చేసి విశార్ంతి తీసుకుంటునన్ వికర్మునికి అకక్డే నిదిర్సుత్నన్ 
మరికొందరి మాటలు వినిపించాయి. ఆ రాజయ్ంలో యువరాణికి వింతవాయ్ధి సోకిందని, ఆమె ఎంతోకాలం బర్తకదని చెపుప్కుంటునాన్రు. 
మరునాడు లేచి తన దారంట తాను వెళళ్బోతునన్ వికర్మునికి ఒక దండోరా వినిపించింది. యువరాణి జబుబ్ నయమయేయ్ందుకు అవసరమైన 
మందు తయారుచేసేందుకు అవసరమైన నాగులకోనలో విషసరాప్ల కాలకూట విషం తీసుకుని వచిచ్న వారికి పర్భువులు అరధ్రాజయ్మిచిచ్ 
గౌరవిసాత్రహో అని పర్కటించారు. 

వికర్ముడు ఆ విషానిన్ తెచేచ్ందుకు సిదద్మని కారిత్కేయపుర మహారాజుతో చెపాప్డు. ఆ రాజు "కుమారా, రాజయ్ం మీద కోరికతో 
ఎందరో యువకులు ఆ నాగులకోనకు వెళిళ్ తమ పార్ణాలు కోలోప్యారు. ఈ సాహసానికి పూనుకునేముందు నీకు హెచచ్రించటం నా ధరమ్ం" 
అని చెపాప్డు. "మహారాజా, మీ కుమారెత్ పార్ణాలు కాపాడుకోవాలనే సావ్రాధ్నిన్ విడిచి నా శేర్యసుస్ను కాంకిష్సుత్నన్ మీవంటి ఉతత్ముల దుఃఖానిన్ 
తీరచ్లేకపోయినచో ఇంక నేను నేరుచ్కునన్ విదయ్లకు ఏమి సారధ్కత. మీ ఆశీసుస్లు నాతోనే ఉంటే తపప్క సాధించుకు వసాత్ను" అని చెపిప్ 
వికర్ముడు నాగులకోనగా పిలవబడే భయంకరమైన అడవిలోకి పర్వేశించాడు. 

కౄరమృగాలు అతడిని వెంబడించాయి అతడు భయపడకుండా వాటిని అదిలించాడు. భయంకర సరాప్లు ఎదురైనపుప్డు తీసి 
అవతలకు గిరాటేసాడు. అలా ఒకోక్ అడుగు వేసుకుంటూ మహాసరాప్లుండే చోటుకి చేరుకునాన్డు. ఆ సరాప్ల విషం సేకరించుటెటుల్ అని 
ఆలోచిసుత్నన్ అతనికి ఒక దివయ్పురుషుడు దరశ్నమిచాచ్డు. "రాకుమారా, ఈ లోకంలో ఎవరి పార్ణాలు శాశవ్తం కాదు. విధి లిఖితంగా 
నడుసుత్నన్ ఈ కాలచకర్ంలో నిశచ్యించబడిన కరమ్ను దాటిపోవటం సాధయ్ం కాదు. అయిన నీకొక అవకాశం ఇసుత్నాన్ను. యువరాణికి 
బదులుగా మరొక పార్ణం బలికి సిదద్మయితే ఆమె పార్ణలు నిలిచే అవకాశం ఉంది" అని ఆ దివయ్పురుషుడు వికర్ముడికి చెపాప్డు. 
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వికర్ముడు ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలసయ్ం చేయకుండా తన పార్ణాలను తీసుకోమని కోరాడు. వికర్ముని తాయ్గనిరతికి మెచిచ్న 
దివయ్పురుషుడు "వేరొకరిని బలి చేసాత్మని చెపిప్ నీకంటే ముందు వచిచ్న యువకులంతా పార్ణాలు కోలోప్యారు. సావ్రధ్ంలేని నీ మంచితనమే 
నినున్ కాపాడింది. విషం తీసుకునే పని లేదు. ఇదిగో ఈ నీలమణిని ఆమె నుదుటిపైన పెటిట్ నేను చెపేప్ మంతర్ం చదువు, అమె బర్తుకుతుంది" 
అని చెపిప్ మణిని ఇచిచ్, మంతోర్పదేశం చేసి ఆ దివయ్పురుషుడు అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు. 

వికర్ముడు మికిక్లి ఉతస్హంతో కారిత్కేయపురానికి చేరుకుని ఆ మణి సహాయంతో రాకుమారెత్ను బర్తికించాడు. రాజు మికిక్లి 
సంతోషంతో కేవలం అరధ్రాజాయ్నేన్ కాక యువరాణిని వికర్మునికిచిచ్ వివాహం జరిపేందుకు నిశచ్యించాడు. తన తలిల్దండుర్లకు ఈ విషయం 
తెలియజేయాలని వికర్ముడు ఆ మహారాజుని కోరాడు. ఆ వారత్ను మోసుకుని వెళిళ్న వేగు రెండే రోజులోల్ తిరిగి వచాచ్డు. భేరుండపురంపైన 
దండయాతర్ జరుగుతుందని సామంతులు, పొరుగు రాజులు మూకుమమ్డిగా దండెతిత్ వచాచ్రనే వారత్ను మోసుకువచాచ్డు. 

తనతండిర్ పార్ణాలకు కూడా ముపుప్ వాటిలుల్తుందేమోనని భయపడిన వికర్ముడు కారిత్కేయపుర సైనాయ్నిన్ వెంట తీసుకుని భేరుండకు 
చేరుకునాన్డు. వెనుక నుండి వచిచ్ మీద పడడ్ కారీత్కేయపుర సైనయ్ం దాడికి సామంతులు తతత్రపాటుకి లోనయాయ్రు.  ఒక వైపు భేరుండ 
సైనాయ్నిన్, మరోవైపు వికర్ముడు సైనాయ్నిన్ ఒకేసారి ఎదిరించలేక సామంతులు ఒకొక్రొకక్రిగా లొంగిపోయారు. కానీ ఎనోన్సారుల్ సురేందుర్ని 
వలన దాడికి గురైన పొరుగు రాజాయ్లోల్ని కొందరు రాజులు కుటర్పనిన్, అతడిని ఒంటరిని చేసి యుదద్భూమిలోనే అతడిని చంపేసారు. 

కుమారుడి మరణవారత్కు చలించిపోయి మహారాజు, మహారాణి వచిచ్ విగతజీవుడైన కూమారుడిన్ ఒడిలోకి తీసుకుని ఏడవ్సాగారు. 
అదే సమయంలో పుతర్శోకంతో మహామంతిర్ భారయ్ వచిచ్ చచిచ్ పడి ఉనన్ సురేందుర్డిని చూసి "నాయనా, నీ తండిర్ చేసిన పాపానికి నువువ్ 
బలయాయ్వా?" అని దుఃఖించసాగింది. మహారాజు ఆశచ్రయ్ంతో మంతిర్ భారయ్ను పర్శిన్ంచాడు. ఆమె మాధవుడు చేసిన మోసానిన్ మహారాజుకి 
చెపిప్ంది. అపుప్డే వికర్ముడు తన సేనలతో అకక్డకు చేరుకునాన్డు. 

మహారాజు అసలు విషయానిన్ చెపిప్ వికర్ముడిని దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. మహారాణి కూడా ఇనేన్ళుళ్గా దూరమైన బిడడ్ దకిక్నందుకు 
ఎంతో సంతోషించింది. వికర్ముడు మాతర్ం మంతిర్భారయ్ పాదాలపై పడి "అమామ్, నీ బిడడ్ను కాదని తెలిసి కూడా సొంత బిడడ్కంటే మినన్గా 
సాకావు. తండిర్ వలేల్ నాకు పార్ణాపాయం ఉందని గర్హించి ననున్ రాజయ్ం నుండి పంపి నాకు పునరజ్నమ్నిచాచ్వు. నీవు ఎపప్టికీ నా తలిల్వే" అని 
పార్రిధ్ంచాడు. 

వారందరిని చూసి సిగుగ్తో మాధవశరమ్ తలదించుకునాన్డు. ఆదితుయ్డి కాళళ్పైనబడి తనని తగినవిధంగా శికిష్ంచమని కోరాడు. "నీవు 
చేసిన తపుప్కి దేవుడే పెదద్ శిక్షవేసాడు" అని చెపిప్ ఆదితుయ్డు అతడిని విడిచి వెళిళ్పోయాడు. మాధవుడు పశాచ్తాత్పంతో అడవులకు 
వెళిళ్పోయాడు. వికర్ముడు భేరుండను, కారిత్కేయపురానిన్ ఒకక్టి చేసి గొపప్ చకర్వరిత్గా పరిపాలించాడు. 

కథ చెపప్టం ముగించిన గోపనన్ దురుభ్దిద్తో మనం చేసే తపుప్లకు శిక్ష అనుభవించక తపప్దు సుమా అని అందరిని హెచచ్రించాడు. 

అడవిలోన గుంట నకక్ 

పాచికపై దొంగ లెకక్ 
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నడిరాతిరి మండు లకక్ 

అనిన్టినీ కూడేసాత్డు 

లెకక్లు సరిచేసాత్డు 

నలల్నోడే ఆ నలల్నోడే 

నమిమ్నోళళ్కు మహా చలల్నోడే 
PPP 

“తూరుపు కొండపైన దీపాలు ఎలిగాయి 

అడవిలోన పురుగుపుటర్ లేచి పరుగందుకునాన్యి 

నలల్నయాయ్ లే మేలుకో 

తెలల్వారింది సావ్మి లే మేలుకో 

 

రాతిరంతా ఏ లోకాలు కాపు కాచావో 

ఆదమరిచి నిదురలో ఏళమరిచావు 

చలల్నయాయ్ లే మేలుకో 

లోకాల గతి ఆగిపోయేను తొరగా మేలుకో” 

గోపనన్ నదిలో నీళుళ్ వదులుతూ కనన్యయ్ను పార్రిధ్సుత్నాన్డు. కళుళ్ మూసుకుని పారవశయ్ంలో ఉనన్ గోపనన్కు మదిలో ఒక దృశయ్ం 
గోచరమయియ్ంది. మెలుకువలో ఎదురై న సవ్పన్ంలా తోచింది ఆ దృశయ్ం. ఆ సవ్పన్ంలో గోపనన్ సూరయ్ నమసాక్రం కోసం నదిలో దిగి 
దోసిలితో నీళుళ్ తీసుకునాన్డు. నీళళ్తో పాటుగా అతని చేతిలోకి ఒక చినన్ సువరణ్ చకర్ం వచిచ్ంది. ఆశచ్రయ్ంతో గోపనన్ గమనిసుత్ండగానే ఆ 
చకర్ం అతని దోసిలి నుండి గాలోల్కి ఎగిరింది. గాలోల్ ఎగిరిన ఆ చకర్ం చూసుత్ండగానే పెదద్దయియ్ సుదరశ్న చకర్ంగా మారింది. గోపనన్ ఆ 
సుదరశ్న చకార్నికి మొర్కాక్డు. ఆ సుదరశ్న చకర్ం ఒక పర్కాశవంతమైన వెలుగుగా మారి అగర్హారంలో నిదురిసుత్నన్ రాకుమారుడు వికర్ముడిలో 
పర్వేశించింది. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net  
                                 

55  $yGHFLï ÔnfHðFL ¥qDÍÓj - Fc$qMLjjOqÈ¢bÍO| 

భగవంతుని నిరణ్యం ఇలా పర్కటితమైందని మనసులో గర్హించిన గోపనన్ సాలోచనగా కళుళ్ తెరిచాడు. వడివడిగా అడుగులు వేసూత్ 
అగర్హారం వైపు నడిచాడు. అపప్టికే గోపనన్ ఇంటి ముందు వేచి ఉనన్ గుంపు గోపనన్ను చూసి లేచి దండాలు పెటాట్రు. వారంతా చుటుట్పర్కక్ల 
గార్మాలోల్ ఉనన్ గోపాలకులు. గోపనన్ వారందరినీ ఆపాయ్యంగా పలకరించి "తెలల్వారే అంతా కలిసికటుట్గా వచాచ్రు ఏమిటో విశేషం" అని 
అడిగాడు. "గోపనన్తాతా, సుకేత పర్భువులు రాజాయ్నిన్ వదిలి వెళిళ్నాక ఏటేటా జరిగే పశువుల పర్దరశ్నలు, సంతలు నిలిచిపోయాయి కదా. ఈ 
యేడు వరత్కులంతా పటుట్బటిట్ రాజుని ఒపిప్ంచి పశువుల సంతకు ఏరాప్టు చేసారు. ఎపప్టిలానే నీ నాయకతవ్ంలో ఆ పర్దరశ్నకు వెళాళ్లని మా 
యోచన" అని ఒక యువకుడు చెపాప్డు. 

గోపనన్ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి వెంటనే "తపప్కుండా అంతా కలిసే వెళదాం. యువకులంతా సిదద్ంకండి. యాతర్కు ఏరాప్టుల్ 
చెయయ్ండి" అని తన అంగీకారానిన్ తెలిపాడు. గోపనన్ అంగీకరించగానే యువకులంతా ఉతాస్హంగా కేరింతలు కొడుతూ "ఘనంగా ఏరాప్టుల్ 
చేసాత్ం తాతా" అంటూ సందడిగా అకక్డి నుండి పరుగుతీసారు. 

గోపనన్ రాకుమారుల విడిది వదద్కు వెళిళ్ వికర్ముడిని కలుసుకునాన్డు. "నాయనా, సమయం వచిచ్ంది. ఎదరిబలం తెలుసుకునేందుకు 
ఒక అవకాశం కుదిరింది. పటట్ణంలో జరిగే పశువుల సంతకు మనం గోవులిన్ తోలుకుని వెళిళ్ అనుపానులు పసిగటాట్లి. కుదిరితే చెరలో ఉనన్ 
మంతిర్గారిని కలిసిరావాలి" అని చెపాప్డు. ఆ మాటలు మొదట వికర్ముడిలో కాసత్ ఆందోళన కలిగించినా, ఎదురుచూసుత్నన్ సమయం 
వచిచ్ందనే ఆలోచన అతనిలో ఉతాస్హానిన్ నింపింది. 

పర్యాణ సమయం రానే వచిచ్ంది. వికర్ముడు మారువేషం ధరించి గోపయువకులోల్ కలిసిపోయాడు. తన తముమ్ళళ్కు జాగర్తత్లు చెపిప్ 
అగర్హారంలోనే ఉండమని చెపిప్, గోపనన్ వెంట పటట్ణానికి పర్యాణమయాయ్డు. గోపనన్ కొందరు బలిషట్మైన చురుకైన యువకులిన్ 
అగర్హారంలోనే రాకుమారులకు రక్షణగా ఉండమని నియమించాడు. చుటుట్ పర్కక్ల గార్మాలోల్ని యువకుల జటుల్ కూడా వచిచ్ పర్యాణంలో 
చేరాయి. అందరూ తమ గోవులిన్ అందంగా అలంకరించి తీసుకుని వచాచ్రు. ఆటపాటలతో సందడిగా అలుపు తెలియకుండా పర్యాణం 
సాగింది. 

సంతకు వచేచ్ వారి కోసం ఊరి చివర కీర్డాపార్ంగణంలో విడిది ఏరాప్టుల్ చేసారు. అంగడులు వెలిసాయి. యువకులంతా ఆ వింతలు 
విశేషాలు గమనిసుత్ండగా గోపనన్, వికర్ముడిని తీసుకుని నగర పరయ్టనకు వెళాళ్డు. నగరంలో ఉనన్ కావలిని, సైనాయ్నిన్ గమనిసూత్ వారు 
ముందుకు సాగారు. అలా వెళుతూ వారు కులదైవమైన వాయ్ఘేర్శవ్ర సావ్మి ఆలయానిన్ సమీపించారు. ఆలయంలో ఏవో పర్తేయ్కపూజలు 
జరుగుతునాన్యి. అంతలో పటట్పుటేనుగు అదుపుతపిప్ జనాలోల్కి వచిచ్ంది. జనమంతా చెలాల్చెదురై పరుగులు తీసారు. సైనికులు ఆ ఏనుగును 
అదుపులోకి తెచేచ్ందుకు దానివెంటే పరుగులు పెడుతునాన్రు. 
 

వాయ్ఘేర్శవ్ర సావ్మికి అలంకరించిన ఒక పువువ్లదండను మహారాజుకి పర్సాదంగా ఇచేచ్ందుకు పూజారి ఆలయం నుండి తీసుకుని 
వసుత్నాన్డు. పటట్పుటేనుగు అతడిని సమీపించి అతని చేతిలోని దండను తొండంతో లాగేసింది. ఆ ఏనుగు పరుగు పరుగున వెళిళ్ ఆ దండను 
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వికర్ముడి మెడలో వేసి, అతడి ముందు మోకరిలిల్ంది. అంత వరకూ భీభతస్ం చేసిన పటట్పుటేనుగు అంత పర్శాంతంగా మోకరిలల్టం చూసి 
పర్జలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 

పర్జలు వికర్ముడిని గురిత్ంచక ముందే గోపనన్ అతడిని తీసుకుని ఊరిచివర కీర్డాపార్ంగణం వైపు సాగాడు. పటట్పుటేనుగు ఉందతం 
నుండి వికర్ముడు ఇంకా తేరుకోలేదు.  గోపనన్ చిరునవువ్తో వికర్ముడి వెనున్తటిట్ "అంతా శుభమే" అని ధైరయ్ం చెపాప్డు. 

మరునాడు ఘనంగా సంత మొదలయియ్ంది. అందరితో పాటుగా గోపనన్, వికర్ముడు సంతలో అడుగుపెటాట్రు. అనేక గార్మాల నుండి 
వచిచ్న గోపాలురు తమ పశువుల గొపప్తనం పర్దరిశ్సూత్ ఉనాన్రు. అనిన్ంటినీ గమనిసూత్ ముందుకు సాగారు వారిదద్రూ. సంతలో ఒక చినన్ 
దొమీమ్ చోటు చేసుకుంది. గోపనన్ వెంటే వచిచ్న ఇదద్రు యువకులు వేరే గార్మ యువకులతో కొటాల్టకు దిగారు. ఆ కొటాల్ట పెదద్దయియ్ంది. ఆ 
సంత నిరవ్హణకు రక్షణగా వచిచ్న సైనికులు ఆ ఇదద్రు యువకులిన్ తీసుకుని వెళిళ్ చెరలో వేసారు. సంత నియమాల పర్కారం వారికి పక్షం 
రోజులు కారాగారం తపప్దు. తన పాచిక పారినందుకు గోపనన్ సంతోషించాడు. వికర్ముడిని తీసుకుని తిరిగి విడిదికి చేరుకునాన్డు. 
మంతిర్గారి ఆలోచనలేమిటో తెలుసుకునేందుకే వారిని పంపానని వికర్ముడికి వివరించాడు. 

ఇనిన్ జరుగుతునాన్ వికర్ముడు దిగులుగా ఉండటం గమనించాడు గోపనన్. "నాయనా, అనీన్ మనం అనుకునన్టేల్ జరుగుతునాన్యిగా. 
ఇంకా ఈ విచారమెందుకు?" అని అడిగాడు. "గోపనన్తాతా, నేను మా గురువుల వదద్ అనిన్ యుదద్విదయ్లు నేరుచ్కునాన్ను. శతుర్రాజును 
సవ్యంగా ఎదిరించి సంహరించగలను. కానీ మన తరపున యుదద్ం చేసేందుకు సైనయ్మెకక్డిది? ఎలా మనం శతుర్వును ఎదిరించగలం?" అని 
అడిగాడు వికర్ముడు. 

"దృఢమైన సంకలప్మే నీ ఆయుధం, అదే నీ రధం, అదే నీ బాట. నీ సంకలప్ం దృఢమైనదే అయితే, నీకు అనాయ్లోచన లేకుంటే, ఈ 
పోరు తకక్ మరో దారిలేదని నీవు నమిమ్తే నీ విజయానికి దారులు తెరుచుకుంటాయి. చీకటిగదిలో బంధించి కొడితే చినన్ పిలిల్ సైతం బెబుబ్లిలా 
మీద పడుతుంది. చావోరేవో అనే సిథ్తి అంత బలానిన్సుత్ంది" అని గోపనన్ హితవు పలికాడు. వికర్ముడి మనసు తేలిక పడేందుకు గోపనన్ ఒక 
కథ చెపప్నారంభించాడు. 

గోపనన్ చెపిప్న మరుగుజుజ్రాకుమారుడి కథ 

పూరవ్ం శాండిలయ్పురానిన్ పరిపాలించే వీరవరమ్కు ముగుగ్రు భారయ్లు మైతిర్, సునేతిర్, సుగాతిర్. వీరవరమ్ పేరుకు తగినటుట్గా గొపప్ 
వీరుడు. అనేక రాజాయ్లు జయించాడు. శతుర్భయంకరుడిగా పేరుగాంచాడు. అతడి పరకర్మాలు విని, కని ఇంతటి వీరుడిని అలుల్డిగా 
పొందటం తమ గౌరవమని భావించి ఎందరో రాజులు తమ కనయ్లను సీవ్కరించమని కోరగా వారిలో ఈ మువువ్రిని వరించాడు వీరవరమ్. 

వీరవరమ్ మువువ్రు భారయ్లనూ ఎంతో పేర్మగా ఆదరించేవాడు. ఒకరు గొపప్ ఒకరు తకుక్వనే భావం లేకుండా చూసుకునేవాడు. వారు 
కూడా వీరవరమ్ తకక్ మరో ధాయ్సలేకుండా చరించేవారు. అయిననూ వారికి ఎంతకాలమైనా సంతానం కలుగలేదు. మువువ్రు రాణులలో 
సంతానం లేకపోవటం ఒక చింతగా మారింది. వారి మనసు గర్హించిన వీరవరమ సంతానం కోసం అనేక పూజలు, శాంతులు జరిపించాడు. 
అయిననూ ఏ పర్యోజనమూ కలుగలేదు. 
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గౌతముడనే గొపప్ మహరిష్ తీరధ్యాతర్లు చేసూత్ ఒకనాడు శాండిలయ్పురానికి చేరుకునాన్డు. ఆ మహరిష్ ఆ పటట్ణంలో అడుగుపెటేట్ 
సమయానికి వీరవరమ్ ధానధరామ్లు, సంతరప్ణలు జరిపిసుత్నాన్డు. గౌతముడు జరుగుతునన్ కర్తువులనిన్ంటినీ గమనించి, మహారాజు అభీషాట్నిన్ 
గర్హించాడు. ఇంతటి ధాతకు, వినయశీలికి కలిగిన సంతానలేమి అనే బాధను తొలగించటం దైవకారయ్ం అని భావించాడు. మహరాజుని 
సమీపించి "రాజా, తపసుస్ దావ్రా నాకు లభించిన మంతర్శకిత్తో నేను నీకు సహాయం చేయదలిచాను" అని ఆశీరవ్దించాడు. వీరవరమ్ ఎంతో 
సంతోషించాడు. సపతిన్ సమేతంగా గౌతముడిని సేవించి అతడి ఆశీసుస్లు పొందాడు. 

గౌతముడు మంతిర్ంచిన జలానిన్ మహారాజు ఉదాయ్నవనంలో ఉనన్ ఒక మామిడిచెటుట్పై చలాల్డు. మహారాజుని అతడి ముగుగ్రు 
భారయ్లను పిలిచాడు. "మహారాజా, నేటికి వారంరోజులోల్ ఈ చెటుట్కి మూడు కాయలు కాసాత్యి. అవి పండేంతవరకూ ఆగి ఒకోక్ రాణికి 
పర్సాదంగా ఇవువ్. నీ ఈపిస్తం నెరవేరుతుంది" అని ఆశీరవ్దించి సెలవు తీసుకుని ముందుకు సాగిపోయాడు. 

సరిగాగ్ ఏడవరోజుకి మహరిష్ చెపిప్నటుట్గా ఆ చెటుట్కు మూడు మామిడికాయలు కాసాయి. అందరూ ఎంతో సంతోషించారు. మొదట 
పండిన కాయను కోసి మహారాజు సునేతిర్కి ఇచాచ్డు. అమె ఒకక్ రోజులోనే గరభ్ందాలిచ్ంది. మరో పదిరోజులకి రెండవ కాయ పండింది. ఆ 
పండును మహారాజు సుగాతిర్కి ఇచాచ్డు. ఆమె కూడా గరభ్ందాలిచ్ంది. కానీ నెలరోజులు గడుసుత్నాన్ మూడవకాయ పండలేదు. విసుగుచెందిన 
వీరవరమ్ పూరిత్గా పండని ఆ కాయను కోసి మైతిర్కి ఇచాచ్డు. వీరవరమ్ తొందరపాటు చరయ్కు మైతిర్ కలవరపడింది. పూరిత్గా పండకుండానే 
పండుకోసినందున ఏం చెడు జరగనుందోనని ఆమె భయపడింది. మైతిర్ కూడా గరభ్ం దాలిచ్ంది. 

నెలలు నిండాకా మువువ్రు రాణులకూ ముగుగ్రు పుతుర్లు కలిగారు. వారికి జయవరమ్, విజయవరమ్, అజేయవరమ్ అని నామకరణం 
చేసారు. కానీ కొదిద్రోజులోల్నే వారికి అజేయుడు మరుగుజుజ్వాడనే విషయం బయటపడింది.  జయవరమ్, విజయవరమ్ పార్యానికి తగినటుట్గా 
పెరుగుతునాన్, అజేయుడి పెరుకువ తకుక్వగా ఉండేది. అజేయుడు మరుగుజుజ్వాడనే విషయం అందరికీ తెలిసి అందరూ మైతిర్ని 
ఆటపటిట్ంచేవారు. మహారాజు కూడా అజేయుడిని తన కుమారుడిగా చెపుప్కునేందుకు ఇషట్పడేవాడు కాదు. అజేయుడిని చూసేందుకు కూడా 
అయిషట్త పర్దరిశ్ంచేవాడు. మహారాజు పర్వరత్న మైతిర్కి కషట్ంగా ఉండేది. 

శాండిలయ్పుర సామంతులంతా ఒకనాడు విజయగజపతి అనే సామంతరాజు నాయకతవ్ంలో పర్భువు పై తిరుగుబాటు చేసారు. 
అనుకోని ఈ హటతప్రిణామానిన్ ఎదురుక్నేందుకు సనన్దద్ంగా లేని వీరవరమ్ యుదధ్ంలో వీరమరణం పొందాడు. జయవరమ్ను, విజయవరమ్ను 
శతుర్వులు కారాగారంలో బంధించారు. మరుగుజుజ్వాడైన అజేయవరమ్ను మాతర్ం ఈ పొటిట్వాడు ఏం చేయగలడని హేళన చేసి వదిలేసారు. 
మువువ్రు రాణులనూ కోట నుండి వెళళ్గొటాట్రు. కొంతమంది హితులు వెంటరాగా మువువ్రు రాణులూ, అజేయవరమ్ అడవిలో ఒక రహసయ్ 
పర్దేశంలో తలదాచుకునాన్రు. 

పార్ణాధికుడైన మహారాజు మరణానికి తోడు, కుమారులు శతుర్వుల చేత చికాక్రనే బాధతో సునేతిర్, సుగాతిర్ ఎంతో దుఃఖించసాగారు. 
మైతిర్ కూడా బాధతో "కుమారా, నీవు కూడా నీ అనన్ల వలే సాదారణ శరీరం కలవాడవయితే, ఈ కషట్ం నుండి రకిష్ంచేవాడివి కదా" అని 
ఏడవ్సాగింది. దానికి అజేయుడు "తలీల్, నేను కూడా అనన్ల వలే సాదారణంగా ఉండి ఉంటే, ననున్ కూడా బంధించి ఉండేవారు కదా. ఈ 
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లోపమే నాకు హితమైనది కదా. అయిననూ పోరేందుకు కావాలిస్నది ఆతమ్బలం తపప్ దేహబలం కాదు. నేను ఎటులైన నా అనన్లను 
రకిష్ంచికాని తిరిగి రానని" పలికి అజేయుడు పర్యాణమయాయ్డు. 

అజేయుడు తన తండిర్కి ఆపుత్లైన కొదిద్మందిని వెంటబెటుట్కుని శాండిలయ్కు సామంతరాజయ్మైన దకిష్ణపురానికి చేరుకునాన్డు. అకక్డి 
పర్భువైన శీర్కరుడిని కలుసుకునేందుకు అనుమతికై కబురుపెటాట్డు. మరుగుజుజ్వాడనే జాలితో, వీరవరమ్ అంటే ఏకొసానో ఉనన్ భకిత్తో శీర్కరుడు 
అజేయుడిని కలుసుకునాన్డు. అజేయుడు ఏంతో అభిమానంతో "రాజా, మీరనన్ మా తండిర్గారికి ఎంతో పేర్మ. మీరు గొపప్ వీరులని, మీ 
వీరతవ్ం వలననే మన రాజాయ్నికి దకిష్ణ దికుక్నుండి ఎటువంటి దండయాతర్లు జరగటంలేదని చెపేప్వారు. వీరతవ్మే కాక మీరు 
కళాభిమానులని, అనిన్ కళలలో పర్వేశం కలదని చెపేప్వారు" అని పర్శంసలతో మెపిప్ంచాడు. ఆ పొగడత్లకు లొంగిపోయిన శీర్కరుడికి తనపై 
ఇంత గొపప్ అభిపార్యం కలిగిన మహారాజుకి దోర్హం చేసాననే అపరాధభావన మనసులో మొలకెతిత్ంది. శీర్కరుడు రహసయ్ంగా అజేయుడు 
అతని మువువ్రు తలుల్లు తన రాజయ్ంలో ఉండవచుచ్నని, వారికి ఏ భయమూ లేదని అభయమిచాచ్డు. 

శీర్కరుని ఆయువుపటుట్ గర్హించిన అజేయుడు అతడిని మెపిప్ంచి అతని దావ్రా మరికొంతమంది సామంతుల గుటుట్ గర్హించాడు. 
వారిలో తన తండిర్ వీరవరమ్ అంటే అభిమానమునన్ కొందరిని కలుసుకుని వారితో సేన్హం పెంచుకునాన్డు. వారందరినీ సమావేశపరిచి 
"రాజశేర్షుట్లారా, మీరంతా మీ శకిత్యుకుత్లతో ఏనోన్ ఏళుళ్గా కాపాడుతునన్ రాజయ్ం శాండిలయ్పురం. మా తండిర్గారిని ఎదిరించి నేడు మీరు 
సాధించినదేమిటి? సవ్ంతంతుర్లయాయ్రనే పేరుకే కాని ఇపప్టికీ మీరంతా ఆ గజపతి మాట కాదని ఒకక్ అడుగైనా వేయగలుగుతునాన్రా? మా 
తండిర్ వీరవరమ్ వీరోచితంగా పోరి తెచిచ్న రాజాయ్నిన్, నిరిమ్ంచిన కోటను ఆ గజపతి కైవసం చేసుకునాన్డు. ఆ సంపదలనిన్ంటినీ ఒకక్డే 
అనుభవిసుత్నాన్డు. మీ శకిత్యుకుత్లిన్ తన సవ్పర్యోజనా నికి వాడుకునాన్డు. గర్హించండి" అని పదే పదే నూరిపోసాడు. 

విజయగజపతి దాషీట్కాలిన్ అపప్టికే చూసుత్నన్ సామంతులందరికీ అజేయుడి మాటలు బాగా తలకెకాక్యి. వారంతా మిగిలిన 
సామంతులందరినీ తోడొక్ని వచిచ్ సమావేశపరిచారు. ఎవరికి జరిగిన అనాయ్యానిన్ వారు ఏకరువు పెటాట్రు. వారంతా ఏకమయాయ్రు. 
ఆజేయుడు "ఇకపై మీరు సామాంతులు కాదు. విజయగజపతిని తరిమి కొడదాం. ఎవరి రాజాయ్లు వారే పరిపాలించుకుందాం. ఎవరికి ఎవరూ 
సామంతులు కాదు" అని ఉపదేశించి రెచచ్గొటాట్డు. 

సామంతులంతా మరుగుజుజ్వాడైనా సరే యుకిత్పరుడైన అజేయుడే తమ నాయకుడని పర్కటించారు. అందరూ ఒకక్టై మూకుమమ్డిగా 
విజయగజపతి పై తిరుగుబాటు చేసారు. తాను వేసిన మంతర్ం తనకే చుటుట్కుందని గర్హించిన విజయగజపతి తన సేనలతో శాండిలయ్పురం 
కోటవదిలి పారిపోయాడు. 

అజేయుడు తన అనన్లను విడిపించాడు. తన ముగుగ్రు తలుల్లను తీసుకుని తమ కోటలోకి తిరిగి పర్వేశించాడు. మరుగుజుజ్వాడైనా 
వంశకీరిత్ని ఇనుమడింపచేసిన గొపప్ కుమారుడిని కనాన్వని సునేతిర్, సుగాతిర్ తమ చెలెల్లు మైతిర్ని అభినందించారు. ఆమెను, అజేయుడిని 
అవహేళన చేసిన వారంతా క్షమాపణలు చెపుప్కునాన్రు. జయవరమ్, విజయవరమ్ కూడా తమ రాజాయ్నికి రాజు కాబోయే అరహ్త అజేయుడికే 
ఉందని పర్కటించారు.  
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అజేయుడు సామంతులందరినీ సమావేశపరిచి "ఇకపై మనమంతా ఒకరికొకరం సహకరించుకుంటూ సవ్తంతర్ంగా 
పరిపాలించుకుందాం" అని పర్కటించాడు. అందరూ అతడిమాటకు అంగీకరించారు. 

ఆవిధంగా మరుగుజుజ్వాడైనా చేతిలో సైనయ్ం లేకపోయినా కేవలం సంకలప్బలంతో అనిన్ంటినీ సిదిద్ంచుకునాన్డు అజేయవరమ్ అని ఆ 
కథను ముగించాడు గోపనన్. 

ఆ కథను విని వికర్ముడు కొండంత ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. "గోపనన్ తాతా, నాకు సరైన మారాగ్నిన్ ఉపదేశించావు. నాలో ధైరాయ్నిన్ 
నింపావు. ఇపుప్డు నాలో ఉతాస్హం ఉరకలేసుత్ంది. భయం, నిసేత్జం నానుండి తొలగిపోయాయి. జరగవలసింది జరిపించుదాం పదండి" అని 
ఉతాస్హంగా చెపాప్డు వికర్ముడు. అందరూ అగర్హారానికి తిరుగు పర్యాణమయాయ్రు.  

PPP 
“లెకక్లు నేరప్వమామ్ యశోద 

నీ ముదుద్ల కనన్యయ్కు 

అంపకాలు చేసే లెకక్లు నేరుప్ 

ఈ గడసరి కిటట్యయ్కు 

అయిదే ఊళుళ్ చాలంటాడు 

కాదంటేనే కయయ్మంటాడు 

ఆయుధం పటట్ని సాయమంటాడు 

ఏం కావాలో కోరమంటాడు 

లెకక్లు నేరప్వమామ్ యశోద 

నీ ముదుద్ల కనన్యయ్కు 

అంపకాలు చేసే లెకక్లు నేరుప్ 

ఈ గడసరి కిటట్యయ్కు 

చీకటి చికక్పడింది. అగర్హారమంతా నిదర్లో ఉంది. గోపనన్కు నిదర్పటట్లేదు. అతని మనసుస్లో అనేక ఆలోచనలు తిరుగుతూ నిదర్కు 
అవకాశం ఇవవ్టం లేదు. కాపలా తిరుగుతునన్ యువకల సంచారం తపప్ మరే అలికిడి లేదు. గోపనన్ మాతర్ం ఎవరికోసమో ఇంకా ఎదురు 
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చూసుత్నే ఉనాన్డు. సరిగాగ్ అపుప్డు కాపలా కాసుత్నన్ యువకులకు దూరంగా ఊరి చివర రెండు దివిటీలు కనిపించాయి. వెంటనే యువకులంతా 
అపర్మతత్మయాయ్రు. చపుప్న బాణాకరర్లందుకుని ఆ దివిటీలు కనిపించిన వైపు కదిలారు. అందరికంటే కాసత్ ముందు కదులుతునన్ యువకుడు 
"ఎవడార్ వాడు, ఈ రాతిర్ పూట. దొంగతనానికి గాని దారి తపొప్చాచ్రేమొ. ఈ మలల్నన్ దెబబ్ పది మండలాలోల్ చెపుప్కుంటారు. వినలేదేటొరేయ" 
అని అరుసూత్ ముందుకి ఉరికాడు. 

దగగ్రగా వచాచ్క ఆ దివిటీలు పటుట్కునన్ ఇదద్రినీ చూసి అందరూ గొలుల్మనాన్రు. వాళిళ్దద్రూ అగర్హారం యువకులే. పటట్ణంలో సంత 
గొడవలో చెఱసాలలో వెయయ్బడిన వాళుళ్. వాళిళ్దద్రూ నవువ్తూ "అవునొరేయ మలల్నన్ నీ దెబబ్ మాగొపప్దని అనిన్ మండలాలోల్ చాటింపేసే 
వతత్నాన్ంరా" అనాన్రు. "ఆహా అతత్గారింటి ముదుద్ ముగిసిపోయిందేటొరే అపుప్డే అగర్హారంలో దిగడిపోయారు" అని నవావ్డు మలల్నన్. అలా 
అందరూ పరాచికాలాడుకుంటూ గోపనన్ ఇంటికి చేరుకునాన్రు 

ఆ అలికిడి విని గోపనన్ బయటకు వచాచ్డు. ఆ యువకులు చెఱసాలకు వెళిళ్న నాటి నుండి వారి రాకకోసం ఎదురుచూసుత్నన్ ఆతృత 
గోపనన్ కళళ్లో కనపడింది. వాళుళ్ గోపనన్ కు దండాలు పెటిట్, రొంటిలో దోపుకునన్ ఒక కొయయ్ముకక్ను తీసి గోపనన్కు ఇచాచ్రు. ఆ కొయయ్ను 
పరీక్షగా చూసిన గోపనన్కు ఒక చినన్ రందర్ం కనిపించింది. ఆ రంధర్ం నుండి బయటకు వేర్లాడుతునన్ ఒక సనన్ని దారానిన్ ఒడుపుగా లాగితే 
ఆ చెకక్ ముకక్లో నుండి ఒక పలుచని లేఖ బయటపడింది. మంతిర్గారితో మాటాల్డే అవకాశం తమకు దొరకలేదని, తాము చెఱసాలకు వచిచ్న 
సంగతి తెలుసుకునన్ మంతిర్గారే ఈ చెకక్ను మాతర్ం పంపారని చెపాప్రు ఆ యువకులు. గోపనన్ ఆ లేఖను అందుకుని రాకుమారుల విడిది 
వైపు నడిచాడు. యువకులంతా అతడిని అనుసరించారు. 

గోపనన్ రాకుమారుల విడిది వదద్కు చేరుకునే సమయానికి చినన్వాళిళ్దద్రూ నిదర్లో ఉనాన్రు. వికర్ముడు మాతర్ం ఆలోచనలో నిదర్ 
లేకుండా తోటలో తిరుగుతునాన్డు. గోపనన్ను అతని వెంట వచిచ్న యువకులిన్ చూసి గుమమ్ంలోకి వచాచ్డు. గోపనన్ ఆ లేఖని వికర్ముడికి 
అందించాడు. ఆ లేఖపై ఉనన్ తమ రాజచిహాన్నిన్ చూసూత్నే మంతిర్గారి సందేశమని గర్హించాడు వికర్ముడు. ఆ లేఖలో విషయం కుల్పత్ంగా, 
రహసయ్ంగా ఉంది. 

"రాబందు గుడుడ్ పగలగొటిట్ంది. చందమామని మింగేసింది. మిగిలింది పెంకులే" 

ఈ ఒకక్ వాకయ్ం మాతర్మే అందులో ఉంది. మంతిర్గారి పంపిన ఈ సందేశంలో ఉపయోగపడే రహసయ్మేదో ఖచిచ్తంగా ఉంటుంది 
అని వికర్ముడికి తెలుసు. అయినా అతడికి ఆ వాకయ్ంలో మరమ్ం ఎంత ఆలోచించినా బోధపడలేదు. 

కాసత్ ఆలోచించిన పిమమ్ట గోపనన్కు కాసత్ సుఫ్రించింది. వికర్మునికి తన ఆలోచన చెపాప్డు. రాబందు అంటే మన శతుర్వు భైరవవరమ్, 
పగిలిన గుడుడ్ మన కళింగ సామార్జయ్ం.  

"మరి ఈ చందమామ, పెంకులు దేని గురించి?" అని అడిగాడు వికర్ముడు. 
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"రాకుమారా, కళింగ చుటూట్ అనేక చినన్ చినన్ రాజాయ్లునాన్యి. వాటిని మీ ఏలుబడిలో మీ సామంతులే పరిపాలించేవారు. అవనీన్ 
తెలల్ని పాలరాతి కోటలు. కళింగకు మధయ్లో ఉనన్వి మాతర్మే సువరణ్మయమైన తాపడాలతో విరాజిలేల్ సౌధాలు. మంతిర్గారు చెపప్ దలచిన 
రహసయ్ం కళింగ సరిహదుద్లోల్ ఉనన్ సామంతులు మాతర్మే విశవ్సించదగినవారు అని" తన ఆలోచన చెపాప్డు గోపనన్. 

"ఇపుప్డు మనం చెయాయ్లో చెపప్ండి గోపనన్ తాత" అని అడిగాడు వికర్ముడు. "సమయం ఆసనన్మయియ్ంది నాయనా. మనం 
శతుర్వును ఎదిరించేందుకు సిదద్పడాలి. ముందుగా మంతిర్గారి సందేశం పర్కారం, ఆ సరిహదుద్ రాజాయ్లను సందరిశ్ంచి వారి సహాయానిన్ 
పొందాలి" అని విశదీకరించాడు గోపనన్. 

వికర్ముడి మదిలో అనేక అనుమానాలు మొదలయాయ్యి. "గోపనన్తాతా, కేవలం మన ఆలోచనే ఆధారంగా సరిహదుద్ సామంతులు 
మన పక్షమే అని నమిమ్ మనంతట మనమే వెళిళ్ మన రహసాయ్లు పర్కటిసేత్ అది మనకు పర్మాదం కాదా? మన ఆలోచన లేదా మంతిర్గారి 
వరత్మానం నిజం కాక వారు శతుర్వు పక్షమే అయితే మనం కోరి కషాట్లను తెచుచ్కునన్టేట్ కదా" అని అడిగాడు వికర్ముడు 

గోపనన్ అతడిలో చెలరేగుతునన్ అనుమానాలను, ఆలోచనలను శాంతపరచేందుకు శర్వణుడి కథ చెపాప్లనుకునాన్డు. అందరినీ తన 
దగగ్రకే వచిచ్ కూరోచ్మని చెపాప్డు. 

గోపనన్ చెపిప్న శర్వణుడి కథ: 

శర్వణుడు అనే బాలుడికి ఊహ తెలిసేపప్టికి ఒక అడవిలో నివసించేవాడు. అతడికి తలిల్దండుర్లు లేరు. ఒక ముదసలి బామమ్ మాతర్ం 
ఉండేది. ఆ అడవిలో ఉండే జంతువులు, మనుషులు అందరూ బామమ్ మాట వినేవారు. వయసుస్ మలిల్న బామమ్కు, ఆమె దగగ్రే ఉనన్ శర్వణుడికి 
కావాలిస్న ఆహారం, బటట్లు అనీన్ ఆ అడవిలో ఉండే వాళుళ్ అందించేవారు. 

శర్వణుడు మెలల్గా పెరిగి పెదద్వాడయాయ్డు. పెదద్యిననాటి నుండీ అతడికి అనేక సందేహాలు రావటం మొదలయాయ్యి. బామమ్ను తన 
సందేహాలతో వేధించేవాడు. "బామామ్ నేనెవరి కొడుకుని? నా తలిల్దండుర్లెవరు? ఎందుకు మనం ఇలా అడవిలో నివసిసుత్నాన్ం" అని నితయ్ం 
పర్శన్లతో బామమ్ను వేధించేవాడు. బామమ్ పర్తి పర్శన్కూ నవేవ్సూత్ "సమయం వచిచ్నపుప్డు నేనే చెబుతా" అంటూ ఉండేది. 

ఒకరోజు శర్వణుడు బామమ్ దగగ్రకొచిచ్ "బామమ్ నాకు మలల్ విదయ్ నేరుచ్కోవాలని ఉంది" అని అడిగాడు."మలల్ విదయ్ అంటే కషట్మేనే" 
అని బాగా ఆలోచించిన బామమ్ "అడవి మధయ్లో ఉండే కోతుల గుహకు వెళుళ్, నీకు నేరుచ్కోవాలనే శర్ధధ్ ఉంటే ఆ కోతులే నేరుప్తాయి" అని 
చెపిప్ంది. కోతులు మలల్విదయ్ నేరప్టమేంటో శర్వణుడికి అరధ్ం కాలేదు. సరే బామమ్ చెపిప్ంది కదా వెళిళ్ చూదాద్ం అని అడవిలోకి బయలుదేరాడు. 

అడవి మధయ్లో ఉండే ఆ కోతుల గుహకు చేరుకోగానే గుంపులు గుంపులుగా కోతులునాన్యి. అనీన్ ఒక చెటుట్ మీద నుండి మరో చెటుట్ 
మీదకి ఎగిరుతునాన్యి, క్షణాలోల్ ఇటు నుండి అటు చుటిట్ వచేచ్సుత్నాన్యి. అనిన్ కోతులను ఒకేసారి చూసి శర్వణుడు భయపడాడ్డు. అయినా 
బామమ్ ఏం చెపిప్నా నా మంచికే చెబుతుంది అని నమమ్కంతో ఆ గుహలోనికి వెళాళ్డు. గుహ మధయ్లో ఒక పెదద్ కోతి కూరుచ్ని ధాయ్నం 
చేసుకుంటుంది. శర్వణుడికి ఆ కోతిని చూడగానే హనుమంతుడు గురొత్చిచ్ ఆ కోతి ముందు మోకరిలాల్డు. ఆ కోతి కళుళ్ తెరిచి చూడగానే 
శర్వణుడు తన బామమ్ పంపితే వచాచ్నని, మలల్విదయ్ నేరుచ్కోవాలని ఉందని చెపాప్డు. 
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ఆ కోతి "నా వెంటే వచిచ్ నేరుచ్కో" అని చపుప్న చెటుట్ మీదకి ఎకేక్సింది. శర్వణుడికి ఆ చెటెట్కక్టానికి చాలా సమయం పటిట్ంది. 
శర్వణుడు చెటుట్ మీదకి చేరుకోగానే ఆ కోతి పకక్ చెటుట్ మీదకి దూకింది. శర్వణుడి మలల్విదయ్ నేరుచ్కోవటానికి మరోమారగ్ం లేదు. ఆ కోతిని 
తిటుట్కుంటూ ఆ పకక్ చెటుట్ మీదకు దూకేందుకు పర్యతిన్ంచాడు. పటుట్తపిప్ పడబోయిన శర్వణుడిని ఆ కోతే కాపాడింది. రోజు ఇలా కోతి 
చేషట్లనీన్ చేయించి శర్వణుడికి దేహధారుడయ్ం పెరిగేలా చేసింది. 

శకిత్వంతుడిగా మారిన శర్వణుడికి మలల్విదాయ్రహసాయ్లు భోదించింది. నితయ్ం దీక్షగా నేరుచ్కునన్ శర్వణుడు అనతికాలంలోనే 
మలల్విదయ్లో నిషాణ్తుడయాయ్డు. తను కోరిన విదయ్ను పర్సాదించిన ఆ కోతికి అనేక విధాలుగా కృతజఞ్తలు చెపిప్, తిరిగి తన బామమ్ వదద్కు 
వచాచ్డు. 

మరికొనిన్రోజులు పోయాక శర్వణుడు బామమ్ దగగ్రకు వచిచ్, బామామ్ నాకు యుదద్విదయ్లు నేరుచ్కోవాలని ఉంది అని అడిగాడు. 
"అమోమ్ యుదద్విదయ్లే" అని కాసేపు ఆలోచించిన బామమ్ "తూరుప్ వైపుగా వెళుళ్ అకక్డ జాంబకోన ఉంటుంది. అకక్డ ఒక ఎలుగు 
చీకటిగుహలో ఉంటుంది. దానిని కలిసేత్ నీకు యుదద్విదయ్లు నేరుప్తుంది” అని చెబుతుంది. 

బామమ్ చెపిప్నటేట్ నాకు కోతి మలల్విదయ్ నేరిప్ంది కాబటిట్, ఇది కూడా బామమ్ చెపిప్నటేట్ జరుగుతుంది అని నమిమ్ బామమ్ దగగ్ర 
సెలవుతీసుకుని బయలేద్రాడు. అడవిలో ఎంతో దూరం వెళాళ్క శర్వణుడికి జాంబకోన కనిపించింది. వెతగాగ్ వెతగాగ్ అతడికి ఒక పాడుబడిన 
గుహ కనిపించింది. ఆ గుహ మొదటోల్ ఒక పెదద్ బండరాయి ఉంది. అకక్డే శర్వణుడు తిరుగుతుంటే గుహ లోపల నుండి "ఎవరు నువువ్? ఏం 
పని మీదొచాచ్వ?" అనే గొంతు గుహ నుండి వినిపించింది. 

శర్వణుడు తనకు యుదద్విదయ్లు నేరుచ్కోవలని ఉందని, తన బామమ్ను అడిగితే ఇకక్డకు పంపిందని చెబుతాడు. శర్వణుడు తనకు 
యుదద్విదయ్లు నేరుచ్కోవాలని ఉందని, తన బామమ్ను అడిగితే ఇకక్డకు పంపిందని చెబుతాడు. నేను వెతుకుతునన్ ఎలూ మీరే అనుకుంటా 
నాకు మీరు యుదద్విదయ్లు నేరిప్సాత్రా అని అడిగాడు శర్వణుడు. 

దానికి ఆ ఎలుగు "దానికేం భాగయ్ం తపప్కుండా నేరిప్సాత్, కానీ మొదట ఈ గుహకు అడడ్ంగా ఉనన్ రాయిని తొలగించు" అని 
అడిగింది. ఆ రాయిని కదిపేందుకు ఎంతో కషట్పడాడ్డు శర్వణుడు. అతడి దీక్ష,చితత్శుదిద్ గర్హించిన ఎలుగు అనేక అసత్రశసాత్ర్లతో కూడిన 
యుదద్విదయ్లు నేరిప్ంచింది. శర్వణుడు తను కోరిన యుదద్విదయ్లు నేరిప్నందుకు ఆ ఎలుగుకి అనేక కృతజఞ్తలు చెపిప్ తిరిగి బామమ్ వదద్కు 
వచాచ్డు. 

అనిన్ విదయ్లనూ అభయ్సించి వీరుడిగా రూపుదిదుద్కునన్ శర్వణుడిని చూసి బామమ్ సంతోషించి "నాయన ఎంతో కాలంగా దాచిన నీ 
రహసాత్నిన్ చెబుతునాన్ విను. ఈ అడవికి పది యోజనల దూరంలో ఉనన్ శీర్చకర్పురం మన ఊరు. నీ తండిర్ గొపప్ మహరాజు. దాయాదులతో 
జరిగిన యుదద్ంలో నీ తలిల్దండుర్లిదద్రూ అసత్మించారు. నేను నినున్ కోట నుండి తపిప్ంచి తీసుకుని వచిచ్ ఇకక్డే పెంచాను. ఇపుప్డు నువువ్ 
శకిత్మంతుడవు, బుదిద్బలం కలవాడివి నీ రాజాయ్నిన్ నువువ్ తిరిగి సంపాదించుకో అని చెపిప్ంది. 
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శర్వణుడు తన జనమ్రహసయ్ం తెలియటం తోనే ఉతాస్హంతో ఊగిపోయాడు. బామమ్ పాదాలకు నమసక్రించి శీర్చకర్పురం పై దండెతిత్ 
వెళాళ్డు. తను నేరుచ్కున అసత్ర,శసాత్ర్లతో, ధవ్ంధవ్యుదాద్లతో ఎనోన్ రోజుల పోరాడి శీర్చకర్పురానిన్ తిరిగి చేజికిక్ంచుకునాన్డు శర్వణుడు. 

ఆ కథ చెపప్టం ముగించిన గోపనన్ "చూసావ నాయన, కూర్ర జంతువులని భయపడి ఉంటే శర్వణుడు జయించేవాడా? నీవు కూడా 
సందేహాలు వీడు. మహామంతిర్ గారి మాటపై విశావ్సం ఉంచి, నీ మేలు కోరు రాజాయ్లనిన్ంటినీ కలుపుకో" అని చెపాప్డు. వికర్ముడు తన 
సందేహాలు వీడి, తన కరత్వయ్ం పై దృషిట్నిలిపాడు. గోపనన్తో తన పర్యాణసనాన్హకాలు చేయమని కోరాడు. 

ఆరోజుకి అందరిని విశార్ంతి తీసుకోమని చెపిప్ గోపనన్ తన ఇంటి వైపు సాగాడు.  
PPP 

“నీ అండ చేరితే 

కొండనైనా ఎతిత్ కాపుకాసాత్వు 

నీ తోడు కోరితే 

బండి నడిపి దరికి చేరేచ్వు 

నలల్నయాయ్ ఓ చలల్నయాయ్ 

నీ నామ జపమే మా ఇంట చెలుల్నయాయ్” 

“రాబందు గుడుడ్ పగలగొటిట్ంది. చందమామని మింగేసింది. మిగిలింది పెంకులే" 

 

మంతిర్గారు పంపిన రహసయ్ సందేశానిన్ ఆ రాతిర్ పూట చలిమంటల వెలుగులోల్ చదువుకుంటునాన్డు వికర్ముడు. అపటికే అతడు 
గూడేనిన్ వదిలి పక్షం రోజులు గడిచింది. సరిహదుద్ రాజాయ్లను పరిపాలిసుత్నన్ సామంతులను కలిసేందుకు మారువేషంలో బయలేద్రాడు. తన 
తముమ్లను అగర్హారంలోనే వదిలి వచిచ్న బెంగ అతడి మనసులో మెదులుతూనే ఉంది. గోపనన్ రక్షణలో ఉనాన్రనే ఊరట అతడి బెంగను 
తగిగ్సూత్ ఉంది. అవే తలపులతో తన శిబిరంలోకి వెళిళ్ పానుపు పై మేను వాలాచ్డు. 

నితయ్ం పర్యాణాలు చేయటం వలన కలిగిన శరీర శర్మకి తోడు, మదిలో మెదిలే అనేక ఆలోచనల వలన కలిగిన వతిత్డి వలన అతడికి 
శిరోభారంగా ఉంది. ఆ బాధలోనే మగతనిదర్లోకి జారుకునాన్డు. శిరోభారం వలన కలవరిసూత్ ఉనాన్డు. అతడికి నిదర్లో ఒక సవ్పన్ం 
సాకాష్తాక్రమయియ్ంది. మేఘాల తునకలా ఆకాశంలో మందర్ంగా సాగుతునన్ ఒక విమానం కనిపించింది. దవళకాంతులతో విరాజిలుల్తునన్ ఆ 
దేవవిమానానికి రెండు తెలల్ని హంసలు పూనచ్బడి ఉనాన్యి. లోకోతత్ర సౌందరయ్ంతో, మణిమయకాంతులతో మెరిసిపోతునన్ ఒక దేవకాంత ఆ 
విమానంలో నిలబడి, తన మనోభీషట్ంతో ఆ విమానానిన్ నడుపుతోంది. ఆ విమానంలో తెలల్ని వసాత్ర్లతో పర్శాంత చితుత్లై ఆసీనులై ఉనన్ 
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సుకేతుడు,సుమతి కనిపించారు. వారి వదనంలో పర్శాంతత, చిరునవువ్లో పర్సనన్త ఆ సవ్పాన్నిన్ వీకిష్సుత్నన్ వికర్ముడిని తాకాయి. అతడి 
శిరోభారం మంతర్ం వేసినటుట్గా మాయమయియ్ంది. కలవరింతలు ఆపి వికర్ముడు ఆ సవ్పన్ంలో లీనమయాయ్డు. 

ఆకాశమారగ్ంలో సాగుతునన్ ఆ విమానం నుండి చిరునవువ్తో ఆ దేవకాంత తననే చూసుత్ందేమో అనే భావన కలిగింది వికర్మునికి. 
ఆదే నిజమనన్టుట్ ఆ దేవకాంత ఆ విమానానిన్ వికర్ముడునన్ శిబిరం వైపుకు మళిళ్ంచింది. వికర్ముడు అబుబ్రపడుతూ చూడసాగాడు. ఆ 
విమానం శిబిరం వదద్నే నేలకు దిగింది. సుకేతుడు, సుమతి ఆ విమానం దిగి శిబిరంలోకి వచాచ్రు. సుమతి తన బిడడ్ తలను ఒడిలో ఉంచుకుని 
తల నిమరసాగింది. ఎనోన్ రోజులుగా కలిగిన శారీరక శర్మ, మానాసిక ఒతిత్డి మెలల్గా అతడిని వీడిపోయాయి. భారమంతా తొలగి అతడి 
శరీరం తేలికపడింది. ఉతాస్హం, ఉతేత్జం అతడిలో పర్వేశించాయి. తండిర్ సుకేతుడు వచిచ్ నిదిర్సుత్నన్ వికర్ముని పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 

"కుమారా, మన వంశంలో పటాట్భిషికుత్డు కాబోయే వారసుడు మండలం రోజులపాటు వాయ్ఘేర్శవ్రసావ్మి దీక్ష తీసుకునే ఆచారం 
ఉంది. దైవసంకలప్మైన ఈ బర్హమ్ముహూరత్ంలో ఒక తండిర్గా, కళింగ చకర్వరిత్గా ఈ దీక్షను నీకు ఉపదేశిసుత్నాన్ను. నేటి నుండి నీవు 
మండలం రోజులపాటు ఈ దీక్షను ధరించి ఉండాలి" అని చెపిప్ వికర్ముని చేతికి ఒక కంకణానిన్ కటాట్డు సుకేతుడు. తన మెడలో ఉనన్ 
వాయ్ఘేర్శవ్రసావ్మి మాలను తీసి కుమారుని మెడలో వేసాడు. సువరణ్మయమై గొపప్కాంతితో పర్కాశిసుత్నన్ ఒక ఖడాగ్నిన్ అతడి చేతిలో ఉంచాడు. 
దీక్షనియమాలను, మూలమంతార్నిన్ అతడి చెవిలో ఉపదేశించి శాసోత్ర్కత్ంగా వికర్మునికి దీక్షనిచాచ్డు. 

వికర్ముడు తన తండిర్ ఉపదేశించిన మూలమంతార్నిన్ మననం చేసుకుంటూ కలవరించసాగాడు. తామొచిచ్న కారయ్ం ముగిసినదనే 
తృపిత్తో సుకేతుడు, సుమతి లేచి తిరిగి విమానం వైపు సాగారు. విమానం ఆకాశంలోకి లేచి అలానే ముందుకు సాగిపోయింది. వికర్ముడు 
చపుప్న కళుళ్ తెరచి చూసాడు. తన ఎదురుగా ఎవరూ కనపడలేదు. సవ్పన్భార్ంతి అనుకుంటూ తిరిగి నిదర్కు ఉపకర్మిసుత్నన్ వికర్ముడు తన 
చేతికి ఉనన్ కంకణానిన్ గమనించాడు. పానుపు పై ఉనన్ ఖడాగ్నిన్ చూసాడు. తన మెడలో ఉనన్ వాయ్ఘేర్శవ్రసావ్మి మాలను పరిశీలించాడు. 
అంతవరకూ తను కనన్ది సవ్పన్ం కాదని అవగతమయియ్ంది. దైవానుగర్హమని, తన తలిల్దండుర్ల సాకాష్తాక్రమని తెలుసుకొనాన్డు. 

తన తండిర్ ఉపదేశించిన మంతార్నిన్ జపిసూత్, దీక్ష నియమాలను అనుసరించి కటికనేలపై నిదురించాడు. ఉదయానేన్ లేచి 
సంధాయ్వందనం ముగించుకుని నారవసాత్ర్లు ధరించాడు. నుదుటిపైన విభూది పూసుకునాన్డు. వికర్మునితో పాటుగా వచిచ్న గోపయువకులు 
అతడిలో వచిచ్న మారుప్ గమనించి ఆశచ్రాయ్నికి లోనయాయ్రు. అతడి మొహంలో ఇది వరకెనన్డూ చూడని కొతత్కాంతి వారు గమనించారు. 
అగర్హారానికి వచిచ్ననాటి నుండి దిగులు మొహంతో, నిసప్ృహతో ఉంటూ వచిచ్న వికర్మునిలో కొతత్ ఉతాస్హం తొణికిసలాడుతోంది. అతడి 
వదనం ఎంతో పర్సనన్ంగా ఉంది. వికర్ముడిలోని ఆ మారుప్కి అందరూ సంతోషించారు. తమ పర్యాణం జయపర్దమవవ్బోతునన్దనే సంకేతం 
వారికి వికర్ముడిలో కనిపించింది. 

అకక్డ కళింగరాజయ్ంలో చెరసాలలో బందీలుగా ఉనన్ మంతిర్,సామంతులు తమ అనుచరగణంతో సహా చాకచకయ్ంగా తపిప్ంచుకుని 
గోతీరధ్ం వైపుగా సాగారు. బందీలు చెరసాల నుండి తపిప్ంచుకునాన్రనన్ విషయం తెలుసుకునన్ భైరవవరమ్కు గుండెలోల్ గుబులు మొదలయియ్ంది. 
కళింగ చేతికి చికిక్నా, సుకేతుని వారసుల జాడ ఇంతవరకూ చికక్లేదనే ఆందోళన అతడిలో నితయ్ం రగులుతూనే ఉంది. దానికి ఈ బందీలు 
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తపిప్ంచుకుపోయిన సంఘటన ఆజయ్ం పోసింది. తిరుగుబాటు తపప్దనే భయంతో పటిషట్మైన సైనాయ్నిన్ సిదద్ంచేసి బందీలు తపిప్ంచుకునన 
దికుక్గా ఆ సైనాయ్నిన్ పంపాడు. దొరికినవారిని దొరికినటుట్గా వధించమని చెపిప్ మరీ పంపాడు. 

గోతీరధ్ం చేరుకుని మంతిర్ గోపనన్ను కలిసాడు. వికర్ముడు సరిహదుద్ రాజాయ్లకు పర్యాణమయాయ్డని తెలుసుకుని సంతోషించాడు. 
వికర్ముడు తిరిగి వచేచ్ంతవరకూ అకక్డే రాకుమారులకు రక్షణగా ఉండేందుకు మంతిర్ నిరణ్యించాడు. ఇనిన్ రోజులుగా చెరసాలలో 
బికుక్బికుక్మంటూ పార్ణాలు అరచేతులోల్ పెటుట్కు బర్తికిన పరివారమంతా ఆరోజు హాయిగా సేదతీరింది. ఉదయానేన్ వారికి భైరవుడు తమ 
కోసం సేనలను పంపిన వారత్ చేరింది. అందరిలోనూ ఆందోళన మొదలయియ్ంది. 

"గోపనాన్, మా ఉనికి కారణంగా నేడు మీ అగర్హారానికి ఆపద రానునన్ది. ఆ భైరవుని సేనలు వచిచ్ మీ అగర్హారానిన్ నాశనంచేయక 
తిరిగిపోదు. రక్షణ కలిప్ంచిన మీకు ముపుప్ తెచిచ్పెటేట్ కంటే మేమే వెళిళ్ లొంగిపొతాం" అని గోపనన్తో చెపాప్డు మంతిర్. 

"మంతిర్గారూ, మా కులదైవం కిటట్యయ్ సాకిష్గా నాటి నుండి నేటి వరకూ ఆశర్యించిన వారిని విడిచిపెటట్టం గోపకులం ఎరుగదు. 
చావుపుటుట్కలు దైవలీలలు, చావుకి భయపడి ఈ ముకుక్ పచచ్లారని పసికందులను శతృవుకి విడిచిపెటట్టం కలల్." అని ఖచిచ్తంగా తన 
అభిపార్యానిన్ పర్కటించాడు గోపనన్. అగర్హారమంతా ముకత్కంఠంతో "అవును అవును" అని గోపనన్ నిరణ్యానిన్ బలపరిచారు. 

"మరి ఈ ఆపద గటెట్కేక్దెలా?" అని అడిగాడు మంతిర్. 

నా వెంటే అందరూ రండి అని చెపాప్డు గోపనన్. అందరూ గోపనన్ వెంటే నడిచారు. అందరూ అనుసరిసుత్ండగా గోపనన్ నదీతీరానికి 
చేరుకునాన్డు. అకక్డునన్ వారందరికీ నది మధయ్లో ఉనన్ ఒక కొండను చూపించాడు. "అందరూ శర్దధ్గా ఆలకించండి. ఆ కనిపిసుత్నన్ 
కొండపేరు గోవరధ్నగిరి. నది మధయ్లో ఉండే ఆ కొండను మనం చేరుకోవాలి. అదే మనకు సరైన సాథ్వరం. ముందుగా మనం అకక్డకు 
చేరుకుని సిదద్ంగా ఉండాలి. శతుర్వు మన జాడ కనిపెటిట్ అకక్డకు చేరుకునే పర్యతన్ం చేసినా, నదిలో వచేచ్ వారిని మనం పై నుండే సులువుగా 
మటుట్పెటట్గలం" అని చెపాప్డు గోపనన్. అపప్టికపుప్డు అందరూ అకక్డికి చేరుకునేందుకు తెపప్లను తయారు చేయించాడు. 

తెపప్లనీన్ సిదద్మయాయ్క గోతీరధ్ం అగర్హారమంతా గొడుడ్గోదాములతో సహా గోవరధ్నగిరికి పర్యాణమయాయ్రు. బలిషట్మైన యువకులు 
నాలుగు వైపులా నిలబడి నడపగా తెపప్లనీన్ గోవరధ్నగిరిని చేరాయి. గోపనన్ ఆ తెపప్లను భదర్ంగా ఒడుడ్కి చేరిప్ంచాడు. సతరీలు, వృదుధ్లు, 
పసివారు సురకిష్తంగా ఉండేందుకు గిరి పైన ఉనన్ గుహలాంటి పర్దేశంలో ఏరాప్టుల్ జరిగాయి. గోపయువకులు, మంతిర్ సహా సైనయ్ం ఆ 
కొండపై అంచలంచెలుగా వూయ్హాతమ్కంగా రక్షణగా నిలిచారు. 

గోతీరాధ్నిన్ చేరిన భైరువుని సైనాయ్నికి నిరామ్నుషయ్మైన ఆ అగర్హారానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఎంతగాలించినా పశుపకాష్య్దులతో 
సహా ఒకక్ పార్ణి కూడా ఎదురవలేదు. నిరాశతో వెనుదిరుగుతునన్ ఆ సేనావాహినికి అగార్హారమంతా మూకుమమ్డిగా కదిలి వెళళ్టం వలన 
ఏరప్డిన ఆనవాళుళ్ నేలపై కనిపించాయి. గోవుల వయ్రాధ్లు, మనుషుల అడుగుజాడలు వారికి దారి చూపాయి. వాటిని అనుసరిసూత్ నదీతీరానికి 
చేరుకుంది భైరవుని సైనయ్ం. దూరంగా ఉనన్ కొండపై కనిపిసుత్నన్ వెలుగు గమనించిన సైనయ్ం, అగర్హారమంతా తరలి అకక్డికి చేరుకునాన్రని 
అరధ్మయియ్ంది. 
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వారంతా ఆ రాతిర్ ఆ నది ఒడుడ్నే ఉండి నది దాటేందుకు కావాలిస్న సనాన్హాలు చేయసాగారు. పర్భువైన భైరవునికి ఆ విషయం 
చేరవేసారు. సైనయ్ం చేసుత్నన్ సనాన్హాలనీన్ గోవరధ్నగిరి పైనుండి అందరూ చూసూత్నే ఉనాన్రు. సైనాయ్నిన్ ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ కొండపైకి 
రానివవ్కుండా ఉండేందుకు వూయ్హాలు పనున్తూ ఉనాన్రు. తెపప్లూ, పడవలూ సిదద్ం కాగానే భైరవుని సైనయ్ం అంచలంచెలుగా కొండవైపుకు 
సాగారు. 

ముందే సిదద్ంగా ఉనన్ మంతిర్, సైనయ్ం వాడైన బాణాలతో కొండకు దగగ్రగా వచిచ్నవారిని వచిచ్నటుట్గా మటుట్బెటాట్రు. గోపయువకులు 
కూడా ఉతాస్హంతో పదునైన తమ ఈటెలను బలంగా విసిరి శతృవులను మటుట్బెటాట్రు. అంచలంచెలుగా వెళళ్టం వలన పర్యోజనం లేదని, 
ఎవరూ చివరికి కొండను చేరుకోలేమని భైరవుని సేనలు గర్హించాయి. అందరూ మూకుమమ్డిగా ఒకక్సారిగా తెపప్లనెకిక్ కొండవైపుగా 
దూసుకురాసాగాయి. గోవరధ్నగిరిపై చూసేత్ అందరి వదాద్ బాణాలు, ఈటెలు నిండుకునాన్యి. సైనయ్ం చూసేత్ పర్చండవేగంతో దూసుకు వసుత్ంది. 
అందరిలో ఆందోళన మొదలయియ్ంది. 

పరిసిథ్తిని గమనించిన గోపనన్ సతరీలకు కబురుపెటిట్ నూనె, నిపుప్ తెపిప్ంచాడు. ఆ కొండపై ఉనన్ పెదద్ బండరాళళ్కు నూనె పూసాడు. 
రాళళ్ను బలంగా గాళోళ్కి విసిరేందుకు ముందుగానే ఏరాప్టుల్ చేసి ఉంచారు. ఆ చెకక్లపై ఇపుప్డు రాళళ్ను చేరిచ్ నిపుప్ పెటిట్ గాలిలోకి 
విసరమని తన వూయ్హానిన్ వివరించాడు గోపనన్. ఆ రాళుళ్ సరాసరి వెళిళ్ శతృవుల తెపప్లపై పడాడ్యి. ఆ రాళళ్ ధాటికి కొనిన్ తెపప్లు 
ఛిదర్మయాయ్యి, కొనిన్ంటికి మంటలు అంటుకుని కాలిపోయాయి. భైరవుని సేనలు ఒకక్రొకక్రుగా ఆ నదిలో పడి మునిగిపోయారు. కొందరు 
నీళళ్లోల్ ఈదుకుంటూ తిరిగి ఒడుడ్ వదద్కుపోయారు. విషయం పర్భువులకు చెపేప్ందుకు కళింగ దికుక్గా సాగారు. 

అగర్హారం పర్జలంతా ఆ విజయానికి ఎంతో సంతోషించారు. గోపనన్ వూయ్హాలని, సమయసూప్రిత్ని మహామంతిర్ ఎంతగానో 
పర్శంసించాడు. కాకపోతే పారిపోయిన భైరవుని సేనలు కళింగను చేరుకుని గొపప్ సైనయ్ంతో తిరిగి దాడికి తెగబడతాయని అతడిలో ఆందోళన 
మొదలయియ్ంది. 

వికర్ముడు సరిహదుద్రాజయ్మైన వైశాలి పటట్ణానిన్ చేరుకునాన్డు. వైశాలి పటట్ణ పర్భువుని కలిసేందుకు సరాసరి కోటలోకి వచిచ్న 
వికర్ముడిని చూచినా ఎవరూ ఆకేష్పణ చేయలేదు. వాయ్ఘేర్శవ్రసావ్మి దీకాష్నియమాలతో వసిసూత్, నారవసాత్ర్లోల్ ఉనన్ అతడిలో ఏదో ఆకరష్ణ 
అందరినీ కటిట్పడేసింది. వికర్ముడిని చూసూత్నే సాకాష్తుత్ వైశాలి మహారాజు సింహాసనం దిగివచిచ్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకునాన్డు. 
వికర్మునితో వచిచ్న గోపయువకులకు అంతా అయోమయంగా ఉంది. జరుగుతునన పరిణామాలనీన్ ఏదో కలలా అనిపిసోత్ంది. వికర్ముడు 
మాతర్ం సిథ్రంగా ఉనాన్డు. ఈ పరిణామాలనీన్ తన తండిర్ ఉపదేశించిన దీకాష్నుగర్హమని గర్హించాడు. వైశాలి మహారాజు వికర్ముని దావ్రా 
జరిగిన పరిణామాలానీన్ తెలుసుకుని అతనికి సహాయం చేసేందుకు మాటిచిచ్, అతడి సైనాయ్నిన్ వికర్ముని వెంట పంపాడు. 

వికర్ముడు ముపప్దిదినములలో ఎనమండుగురు రాజులను కలిసాడు. వారి సైనాయ్లను కలుపుకునాన్డు. ఇపుప్డతని వెంట గొపప్ 
సేనావాహిని ఉంది. ఇక బృహతాక్రయ్ం చేపటాట్లిస్న సమయం ఆసనన్మయియ్ందని గర్హించిన వికర్ముడు ఆ గొపప్ సైనాయ్నిన్ కళింగరాజయ్ం వైపు 
నడిపించాడు. 
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భైరవుడు గోవరధ్నగిరి వదద్ జరిగిన పరాభవం తెలుసుకుని రగిలిపోయాడు. తన ఆదిపతయ్ం అంతం కానునన్దేమోననే ఆందోళన 
అతడిని కృంగదీసింది. వెనుక,ముందులు ఆలోచించకుండా తన సమసత్ సైనాయ్నిన్ గోవరధ్నగిరి వదద్కు పంపించాడు భైరవుడు. సైనయ్మంతా 
కోటను వదిలి గోవరధ్నగిరి వైపుగా సాగింది. 

అరణాయ్నిన్ కబలిసుత్నన్ దావాణలం వలే వికర్ముడు కళింగ వైపుకు దూసుకు వసుత్నాన్డు. భైరవునికి వికర్ముడు గొపప్ సైనయ్ంతో వసుత్నన్ 
వారత్ తెలిసింది. అతడికి జరగబోయేది అవగతమైనది. కానీ చివరి పర్యతన్ంగా తన సేనలను వెనకిక్ తిరిగిరావాలిస్ందిగా సమాచారానిన్ 
పంపాడు. నలల్ని మేఘం ఆకాశానిన్ సాంతం ఆకర్మించినటుట్గా వికర్ముడు తన సేనలతో కళింగను చుటుట్ముటాట్డు. పర్తిఘటించేందుకు 
సైనయ్మే లేకపోవటం అతడికి ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. 

సైనయ్ం ముందుగా కోటలోకి దూసుకుపోయి రహసయ్మారగ్ం దావ్రా తపిప్ంచుకునేందుకు పర్యతిన్సుత్నన్ భైరవుడిని, అతడి పరివారానిన్ 
బంధించి తెచిచ్ వికర్ముడి ముందు పడేసారు. భైరవుని దావ్రా అతడి సైనయ్ం గోవరధ్నగిరి వైపు వెళిళ్న సంగతి తెలుసుకునన్ వికర్ముడు తన అరధ్ 
సైనాయ్నిన్ వారిని నిలువరించేందుకు పంపించాడు. గోతీరధ్ం చేరక ముందే భైరవుని సేనలని కలుసుకునన్ వికర్ముడి సైనయ్ం వారి రాజు బందీ 
అయిన వారత్ను వారికి తెలియజేసింది. తమ పర్భువే బందీ అయాయ్డని తెలియగానే ఆ సైనయ్ మనోసైథ్రాయ్నిన్ కోలోప్యింది. వారంతటే వారే 
లొంగిపోయారు. 

వికర్ముడి సేనలు గోవరధ్నగిరి పైకి వారాత్హరుడిని రాజముదిర్కనిచిచ్ పంపి వికర్ముడి విజయవారత్ తెలియజేసారు. అగర్హారం 
పర్జలంతా ఆనందోతాస్హాలతో గోవరధ్నగిరిని వీడి గోతీరధ్ం వైపు పర్యాణమయాయ్రు. మహామంతిర్ గోపనన్ను, రాకుమారులను వెంటబెటుట్కుని 
ఆ సైనయ్ం వెంట కళింగకు పర్యాణమయాయ్డు. 

శీర్వాయ్ఘేర్శవ్రసావ్మి దీక్షలో ఉనన్ తాను హింసకు పాలప్డనని, శతుర్వులను పార్ణాలతో క్షమించి విడిచిపెడుతునాన్నని పర్కటించాడు 
వికర్ముడు. భైరవుడిని అతడి పరివారానిన్ బంధవిముకత్లను చేసి విడిచిపెటాట్డు. ఆ రోజుతో అతడి మండలంరోజుల దీక్ష ముగిసింది. 
మంతిర్,గోపనన్,రాకుమారులు కూడా కళింగ చేరుకునాన్రు. కతిత్దూయకుండానే, రకత్పాతం జరగకుండానే తన రాజయ్ం తిరిగి తనకు దకక్టం 
తన తండిర్ ఆశీరావ్దమని గర్హించాడు.  

పటాట్భిషేకానికి మండలం ముందు అని తన తండిర్ చెపిప్న మాటల పర్కారం, మండలం ముగిసింది. ఇదే అతన తండిర్ నిరణ్యించిన 
ముహూరత్మని గర్హించి ఆ రోజే వికర్ముడు పటాట్భిషికుత్డయాయ్డు. ఇనిన్రోజులుగా తనకు, తన సోదరులకు ఆశర్యం కలిప్ంచటమే కాక తన 
వికాసానికి ఉపయోగపడే బోధలు కథల రూపంలో చెపిప్న గోపనన్కు నమసక్రించి ధనయ్వాదాలు తెలిపాడు. తన తండిర్ చెపిప్న మాటలను, తన 
తండిర్ పరిపాలనా విధానాలను పాటిసూత్, గోపనన్ కథల సారానిన్ మనసులో నిలుపుకుని సోదరలతో సహా వికర్ముడు కళింగను 
పదికాలాలపాటు చలల్గా పరిపాలించాడు. 
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