రాముని దాసు
రామభద్ర రారా అంటూ తామరస లోచనుణ్ణి లాలంచి,
ఫాహిరామప్రభో అంటూ వైదేహి రాముణ్ణి రంజంప్జేసి,
ఆంతా రామమయమే ఈ జగమంతా రామమయమే అంటూ, ప్శుప్క్షాద్ులను సహితం సపందంప్జేసి,
రామ చరణ్మే మాకు శరణ్ం అంటూ రామునుకి దాసుడైన గోప్నన 1620 లో నేలక ండప్లి లో లంగనన
మూరతి రామాంబ ద్ంప్తులకు జనిమంచారు.
వాగేేయకారులోి రామ భకిిచే ప్ునీతుడయ్యి, శ్రీరాముణ్ణి క లచి, కీరి ంత చి, భకి రామదాసు గా
సుప్రసిద్ు ుడైనాడు.
తలుగు లో కీరినలకు ఈయన ఆధ్ుిడు. దాశరధీ శతకం, ఎననన సంకీరినలు, భదారచల దేవస్ాానం,
ఇవనీన రామదాసు నుండి తలుగు వారతకి సంకీమంచిన పెనినధ్ులు.
గోప్నన గురువు గారు శ్రీ రఘునాధ్ భటటాచారుిలు.
తారకమంతరము కోరతన దొ రతకెను ధ్నుిడనైతిని ఓరనాన అంటూ, కబీర్ దాసు గారు తనకి ఉప్దేసించిన
తారకమంతారనిన జనులంద్రతకీ ఉప్దేసించారు.
తకుువేమ మనకు, ప్రకున రాముడునానడంటూ అంద్రతకీ ధైరిం చబుతూ,
శ్రీరామ నీనామమేమ రుచి రా అంటూ దారక్షపాకము కంటే తీయని రామనమానిన రుచింప్జేసి,
నితిము రామనామసమరణ్ చసేవారు.
ఇక గోప్నన భదారచల ప్రయాణ్ం గురతంచి చపాపలంటే, అద ఒక మహిమానిిత ఘటా మే!
గోప్నన మేనమామ మాద్నన అప్పటి గోల్ుండ నవాబు. తానీష గారత క లువు లో పెద్ద ఉదయ ిగులు.
ఆయన సిఫారుు తో గోప్ననకు పాలించ ప్రగణ్ తహసీలద ారు ప్ద్వి లభంచింద. ద్ునేనవాడిదే భూమ
అంటూ రెైతులకి చేయూతనిసత
ి , ప్రజల పాలనా వివహారములు చాలా చకుగా నిరిరతించేవారు.
రామదాసు, కమలమమను వివాహం చేసుకుని గుీహస్ాాశీమమును మూడు ప్ువుిలు, ఆరు కాయలుగా
ప్రకాసింప్చేశారు.
ద్మమకు అనే భకుిరాల కోరతక మేరకు, ఆ భద్ర శైల రాజునికి మందరానిన నిరతమంచి, ప్ునరుద్ు రతంచుటకు
అంగీకరతంచారు.

శ్రీరామ నామము మరువక, గోవింద్ునే క లుసత
ి , నారాయణ్ునే నముమతూ, ఆలయ నిరామణ్ానికి
శంకుస్ాాప్న చశారు.
సేకరతంచిన ధ్నము సరతపో క తాను వసతలు చేసిన శిసుి నుండి క ంత ధ్నమును మందర నిరామణ్ానికి
వచిచంచినారు.
జనులంద్రతనీ, పో ర తుహిసి త,తన సంకీరినలతో నవ నాడులనత సపందంప్జేసి త, రాముని మందర
నిరామణ్ానిన ప్ూరతి చేశారు.
కానీ, విధ చసే వింతలు ఎవరతకి ఎరుక!
శిసుి కటా లేద్ని కోపించిన నవాబు గారు గోప్ననకు ప్ననండు సంవతురాలు కారాగార శిక్ష విధంచారు.
ఊచావాస నిశాిస్ాలోి శ్రీరాముణ్ణి క లువు తీరుచకునన రామదాసు, రామా! రామా! అంటూ,
ప్ంజరములోని రామచిలుకవలె, కారాగుీహముల్, అనేక శిక్షలతో, దబబలతో చితరహింస ప్డినాడు.
సీతారామ లక్షమణ్ ఆంజనేయుల చితరమును చితిరంచుకుని వారతని కీరి ంత చుచత తన గాయాలను కుడా
లక్షిం చేయక,
“నీ ప్లుకే బంగారమాయ్యె కోద్ండ పాణ్ణ, ఎంత పిలచినా ప్లుకవేల” అంటూ శ్రీరామచంద్ురని ద్రశన
భటగిం క రకు వేయ్య కనునలతో ఎద్ురు చతసినాడు.
ఇక చితర హింసలకు తాళలేక , ఏ తీరుగనైనా నా పెై ద్య చతప్రా ఇనవంశొతి మా!
కర
ీ ర కరమములు నేరక చేశాను, ఇక నేరములెంచక, నా దారతద్మ
ర ునే ప్రతహారముగా చేయ్య రామా అని
మొరపెటా టకునానడు.
ఎంత వేడుద్ు, ఎంతని పాడుద్ు, నీ ద్య చతప్వ రామా, నీవంటి అనాియ దైవము నయిడ గాననయి
రామయాి అంటూ రాముని కటటక్షము లభంచలేద్ని ఆకోీషిసి త , లక్షమణ్ుకి చేయ్యసిి ముతాిల ప్తకము,
సీతమమకు చయ్యసిి చింతాకు ప్తకము, కలకితురాయ్య నీకు పొ లుప్ుగా చేయ్యసిి ని , య్యెవడబబ స్ొ మమని
నీవు కులుకుచత తిరతగేవు రామచందార అని రామునికి లెకులు ఒప్పచపిప, మరలా తన రాముణ్ణి
నిందంచినాడని బటధ్ప్డి,
ఆబటబ తిటిాతినని ఆయాస ప్డబో కు రామచందార ఈ దబబలకోరిలేక తిటిాతినయాి అంటూ తన బటధ్కి,
కోపానికి, కారణ్ము చపిప,

రామచంద్ురడు నాపెై చలము చసినాడు, ప్రకున చేరుచక చకిుల నొకుుచత చకుగా మరుకేళి స్ొ కిు
యుండు వేళ, నను బోర వమని విభునకి చప్పవే సీతమమ తలి అంటూ నిశచల పెరమకలగతన అమాయక
బటలుని వలె తలి కి, తన బటధ్ని చప్ుపకునానడు.
క్షమాప్ణ్ అడగటం లో రాముని పెై రామదాసు పేరమ వలి డీగుచుననద.
ఆవాిజమైన పేరమ ఉననచొటే, చిరు కోప్ం కరడా ఉంటటంద్నటటనికి రామదాసు కీరినలే నిద్రశనం.
రామదాసుని కరమ శేషము ప్రతసమాపిి కాగానే రామలక్షమణ్ులు తానీషా గారత వద్ద కు వళిి ఆరు లక్షల
వరహాలు చలి ంచి, రామోజీ లక్షమమజీలము మేము , రామానుజమతము వారం, సరాురు బటకీ పెైకం
మాచేత ప్ంప్గా వచిచనాము అంటూ రామదాసు విడుద్ల ప్తరం తీసుకునానరని ప్రతీతి.
ఆప్ుపదచిచన నాణ్ెములను రామ టంకా నాణ్ెములు అనేవారట.
రామదాసు గొప్పతనానిన తలుసుకునన తానీషా వారు వంటనే రామాద్సుని విడుద్ల చేయ్యంచారట.
శ్రీరముడు సతీ సమేతుడై రామదాసుకు స్ాక్షాతురతంచి మోక్షానిన ప్రస్ాదంచగా, రామనామము కనన
మొక్షమేల అంటూ
మంగళ రామునికి, మహిత గుణ్ ధామునికి, రాజజా మననహరాయునికి మహిత మంగళానొనసగత,1670
వ సంవతురమున శ్రీరాముని లో ఐకిమైనాడు భకి రామదాసు.
తాిగరాజు తన కీరినలు "రామచంద్ురని పాద్ భకుిలకెలి వీరుడనని గతన వలసిన శ్రీ రామదాసు వినుతింతు
మదన్" అని వారసిరత.
దీనిని బటిా రామదాసు ఎంతటి మహిమానిితుడయ తలయుచుననద.
ప్రజలలో శ్రీరామదాసు కీరినలు చాలా ప్రచారములోనుననవి. ప్ండితులర పామరులర కరడా ఆ
కీరినలను భకిి గా పాడుక ంద్ురు.
రామదాసు కీరిన ఒకుటైన రాని ఆంధ్ురడు ఉండడంటే అతిశయొకిి కాద్ు
అంతేగాక , కుల మతాలకు అతీతంగా, భదారచల సీతారామ కళాిణ్ మహో తువ ద్రశశ భటగిం,
జనులంద్రతకీ అందంచాలని, ఆరు బైటే జరపాలని రామదాసు చేసిన శాసనం ఇప్పటికీ భదారచలం లో
అమలుప్రుస్ాిరు.

రాముని గొప్పతనానిన, దవితాినిన చాటిచపిపన వాగేేయకారుడు, తేజోమయుడు ఐన రామదాసుకు
శతకోటి నమస్ాురాలు, పాదాభ వంద్నాలు.

శుశ్రల దేవి క రతిమరి ,
శ్రీకృతి గెంటేల

