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ఐకమత్యం 
పడైిమర్రి రామకృష్ణ 

(బంటీ పిల్ల ల్ కధలు) 
 

 
అనగనగా క అడవిలో కోతుల గుట్ట ఉండేది. అకకడ చాలా కోతులు, కండముచ్చులు నివసంచేవి. ఆ గుట్టకు దగగరలోనే క చెరువు 

ఉండేది. ఆ చెరువు డ్డున క మర్రి చెట్టట చ్ుగా పెదదపెదద ఊడలతో అందంగా ఉండేది. ఆ మర్రిచెట్టట కంద కంతకాలంగా క ముని 

శివుని కోసం తస్సు చేస్సకంటూ ఉండేవారు. 

 

కోతులు, కండముచ్చులు ఎప్పడ్డ పోటా్లడ్డకునేవి. చెట్ాకు కాసన ళ్లా, కాయలు కోస్సకుని తిని, చెరువులో నీటిని తాగి మర్రిచెట్టట మీద 

ఎగిరేవి. కండముచ్చులు రాగానే కోతులు మర్రిచెట్టటను వదిలి గుట్టలోాక పారిపోయేవి. 

 

ఇదంతా చాలా కాలంగా తస్సు చేస్సకుంట్టనన ముని గమనించేవాడ్డ. అవి అప్పడప్పడ్డ ముని తస్సును భంగరిచేవి. ముని 

టిటంచ్చకోక  వాటి సహజ గుణానిన చూస నవుుకునేవాడ్డ. 

 

ఇలా ఉండగా ఎండాకాలం ఎండలు ఎప్పడ్డ లేనంతగా వచాుయి. దంతో చెరువు ఎండిపోయింది. చెరువుని చూస కోతులు, 

కండముచ్చులు బాధడాుయి. దహం తీరుుకోట్లనిక ఏం చేయాలో వాట్క తోచ్లేదు. అప్పడే బుజ్జి కోతులు నీటి కోసం 'కచ్కచ్'మని 

అరిచేవి. ముసలి కోతులకు కూడా కషటమంది. అవి నీటికోసం చాలా దూరం ప్రయాణంచి మరో చెరువులో ఉనన కదిదనీటిని తాగి వచేువి. 

 

మునిక కూడా స్నననాక, ఇతర కారాాలకు నీటి కరత ఏరడింది. అతడ్డ కూడా దూరంలో ఉనన మరో చెరువులో స్నననం చేస, తన 

కమండలంలో కంత నీటిని తీస్సకుని మర్రిచెట్టట కంద తస్సు చేస్సకుంట్టండేవాడ్డ. 

 

కరోజు అతను తస్సు చేస్సకుంట్టండగా క కోతిక బాగా దహంవేస, దూరంగా ఉనన మరో చెరువు దగగరకు పోలేక ముని 

కమండలంలోని నీటిలో మూతి పెటిటంది. ముని కండ్డ ాతెరచి చూశాడ్డ. కోతిక భయం వేసంది. మునిని చూస 'గుర్ర్' మని 

భయపెటిటంది. ముని మాటా్లడలేదు. తిరిగి కండ్డ ామూస్సకని తస్సు చేస్సకోస్నగాడ్డ. కోతి, నీళా్ల తాగి కమండలం కందడవేస 

వెళ్లాపోయింది. 

 

ఆ క్షణం అతడిక ఆ ప్రదేశం వదిలి మరోచోటిక వెళ్లా తస్సు చేస్సకోవాలనిపంచింది. కానీ అడవిలో ఏ చోటైనా జంతువులు, 

క్షులుంట్లయని గ్రహంచాడ్డ. ఎండలక అనిన చెరువులో ాదదప్ప ఎండిపోయిందని కనిపెట్లటడ్డ.  ఏం చేయట్మా ....అని దీరఘంగా 

ఆలోచించాడ్డ. అతడిక క ఆలోచ్న తటిటంది. 

 

వెంట్నే మర్రిచెట్టటకు కాసత దూరంలో ఉనన క ప్రదేశానిన ఎనునకుని అకకడ పూజ చేశాడ్డ. కబ్బరికాయ కటిట కండ్డ ామూస్సకుని 

నమసకరించాడ్డ. కబ్బరి చిలకై కోతులు, కండముచ్చులు అకకడ చేరుకునానయి. అతని ముందే కోతులు, కండముచ్చులు 

పోటా్లడ్డకోస్నగాయి. 
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ముని మొదట్స్నరిగా గంతువిపాడ్డ. ''ఆండి! మీ పోటా్లట్! అంటూ అరిచాడ్డ.  ముని మాటా్లడట్ంచూసన కోతులు అవి 

ఆశురాపోయాయి. అతని కళ్ాలో ప్రకాశిస్సతనన దివాజ్యాతిని చూస భయంతో తలవంచ్చకని నిలబ్డాుయి. ముని- కోతుల నాయముడ్డ, 

కండముచ్చుల నాయకుడిని దగగరకు పలిచాడ్డ. 

 

''వానరులాారా! మీ శకత అమోఘమది. ఇలా కోతిచేషటలతో మీ శకతని వృధా రుచ్చకోకండి. మీ ఇదదరూ ఎకమ నిలబ్డితే ఎంతటి కారామన 

అవలీలగా స్నధంచ్గలరు అనానడ్డ ముని. 

 

ఐకాంగా ఉంటే ఏ నైనా తేలికగా స్నధంచ్డం స్నధామేనా? అని కోతుల నాయముడ్డ ప్రశినంచాడ్డ. 

 

నిసుందేహంగా- ''ఐకమతామే మహాబ్లం అని మరువకండి''. ట్టటదలతో ఉననవారిక ఏది అస్నధాము కాదు. 

 

మునీంథ్రా! మేము అనుక్షణం నీటి కోరత వల ామాలో కనిన కోతులు మరణంచ్డం వల.ా  మా రండూ జాతుల మధా వైరం ఏరడినది. మా 

దహారితని తీరేు మారగం చూపంచి ప్పణాం కట్టటకండి. 

 

మీ సమసాను తకుండా రిష్కకరిస్నతను. 

 

మీ కోతుల దండ్డ అంతా ఏకమతే మీ దహాం తీరిపోతుంది. 

 

''వానరులారా! నేను పూజచేసన ఈ ప్రదేశంలో క మంచి నీటిని బావిని తవుండి! 

అందులో జలసీరి ఎగసడ్డతుంది. మీ కష్కటలు సమసపోతామని అభయమిచాుడ్డ మునీంధ్రుడ్డ. 
 

అంతే.....జాతివైరం మరచి, కోతులు, కండముచ్చులు ఏకమయాాయి. బావి తవుకాని కావలసన లుగుపార, తట్టబుట్ట తీస్సకోని బావి 

తవుడం ప్రారంభంచాయి. రండూ రోజులు కషటడి క పెదదబావిని తాుయి. అందులో నుండి పాతాళ్ గంగ ఎగసడి కోతుల శ్రమను, 

అలసట్ను మరచిపోయేలా చేసంది. కోతులు, కండముచ్చులు కదనికోకటి తమ అభనందనలు తెలుప్పకని సంబ్రడాుయి. 
 

ఆ వానరనాయకులు తమ అనుచ్రులతో మునీంధ్రునిక ప్రణమిలి.ా మీ ట్ ాఅచారంగా ప్రవరితంచినందుకు క్షేమించ్మని ప్రారిథంచాయి. 

 

అసలే కోతులు మీ బుదిధ నిలకడగా ఉండదు కానీ, మీ సంకలం మాత్రం బ్హు గోది. 

 

మీవలా నలుగురిక మంచి జరగాలి. అప్పడే మీకు మంచి జరుగుతుందని ఆశీరుదించాడ్డ. 
 

వనదేవత! మునీంధ్రుని ముందు ప్రతాక్షమ....! వతాు! నీ ప్రయతనము అదుుతము. నాడ్డ శ్రీరాముడ్డ లంకకు వారధకటిట రావణ సంహారం 

కావించి, సీతకు రావణనుని చెరనుండి విముకత కలిగించాడ్డ. నేడ్డ ఈ వానరసేనతో పాతళ్గంగను భూమిపై గలగలపారించి 

అరభగీరధుడవై నిలిచావు. నీకు సకల శుభములు కలుగుతాయి అని ఆశీరుదించి, వనదేవత అదృశామంది. 

 

మునీంధ్రుడ్డ రండూ కనులు మూస్సకని తన ధాానంలో నిమగనమయాాడ్డ.  
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