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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  

 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 
హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 

కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని 

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
                               

                  - 25 -  
(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు) 

  
' ఉగర్ సింహుడా దులాల్భటిట్  
జగజెజ్టిట్రా దులాల్భటిట్ 
అపర కలిక్రా దులాల్భటిట్  
కాలసరప్మౌ ఖడగ్ము బటిట్  
తొడగొటిట్ మీసం మెలిబెటిట్  
పగబటిట్ రిపులను పడగొటిట్ 
పడతుల మానము గాచిన మేటి  
భారతమొక వీరుల వనవాటి.. ' 
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లయబదధ్ంగా దాడి పదధ్తిలో వీరకథాగానం సాగుతునన్ది. పాటకు అనుగుణంగా వీరరస భావ పర్కటన చేసూత్ కథను రకిత్ కటిట్సుత్నాన్రు 

గాయకులు. రంగు రంగుల తలపాగాలు, సిఖుఖ్సంపర్దాయ దుసుత్లను ధరించి చినన్ ఢకక్లవంటి చరమ్వాయిదాయ్లను లయబదధ్ంగా మోర్గిసుత్నాన్రు. 
లయబదధ్ంగా చిందు వేసుత్నాన్రు.        

మకరసంకార్ంతికి ముందురోజును భోగి అని తెలుగువారు పండుగ జరుపుకుంటారు. ఆరోజును లోరీ పండుగ గా ఉతత్రభారతంలో 
విశేషించి సిఖుఖ్లు పెదద్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. జానపదుల వీరగాథలు, ఆటపాటలు, మలల్యుదధ్ పర్దరశ్నలు, విందు వినోదాలు జరుగుతాయి. లోరీ 
పండుగ సందరభ్ంగా గానం చేయబడే వీరగాథలలో 'పంజాబు పుతుర్డు' దులాల్ భటీట్ గాథ పర్సిదధ్మైనది. 

అకబ్రు చకర్వరిత్కి చమటలు పటిట్ంచిన పంజాబు సింహం దులాల్ భటీట్. ఇసాల్ంమతానిన్ సీవ్కరించిన పంజాబు రాజపుతర్ 
వంశానికిచెందినవాడు, పంజాబు రాజపుతుర్ల పౌరుషానికి పర్తీక! సావ్భిమానానిన్ అకబ్రు పాదాలవదద్ తాకటుట్పెటిట్ లొంగి ఉండడానికి నిరాకరించి 
ఎదురుతిరిగిన వీరుడు. గెరిలాల్ యుదధ్ పదధ్తులతో ముచెచ్మటలు పటిట్ంచి, అకబ్రు ఢిలీల్ నుండి లాహోరుకు వచేచ్లా చేసినవాడు. ధనమదం ఎకిక్నవారిని 
దోచి, చేజికిక్న సంపదనంతా బీదసాదలకు పంచిపెటిట్నవాడు. యుదధ్ంలో తన చేతికి చికిక్న అకబ్రు కుమారుడు జహంగీరును 'నాకు నీ తండిర్ శతుర్వు, 
నువువ్ కాదు'అని, పార్ణభిక్ష పెటిట్ వదిలిన ధీరోదాతుత్డు. అకబ్రు సైనాయ్ధికారుల దురామ్రాగ్లనుండి అబలలను రకిష్ంచి వారి మాన పార్ణాలను కాపాడిన 
దేవుడు. అకబ్రు అంతఃపుర సతరీలు తన చేతికి చికిక్తే, వారిని మాతృమూరుత్లుగా భావించి సగౌరవంగా సాగనంపిన సాధుచరితుడు. 

మోసంతో అతడిని బంధించి, ఉరి తీయించాడు అకబ్ర. ఉరికంబానికి వేర్లాడేముందుకూడా 'పంజాబు వీరపుతుర్లు శతుర్వులను 
పార్ణభిక్ష అరిధ్ంచరు' అని నవువ్తూ మృతుయ్వును ఆహావ్నించిన మొండివాడు దులాల్ భటీట్. 

 
'ధూమకేతువై దులాల్భటిట్  
అకబ్రు సేనలపై పగబటిట్  
కారిచ్చుచ్గా చుటుట్ముటెట్రా  
వందలనొకడే మటుట్బెటెట్రా  
అకబ్రు అహ మలాల్డ జొచెచ్ను  
ఢిలీల్ విడి లాహోరుకొచెచ్ను  
వంచనతో భటీట్ని పటెట్ను  
ఉరికొయయ్కు వేళాళ్డగటెట్ను  
భటీట్ మగటిమి గగనము ముటెట్ను  
పూమాలగ ఉరితాడు పటెట్ను 
భళి భళి భటీట్ వీరసింహమా! 
భళీ భళీ పంజాబు సింహమా! 
 
తారసాథ్యికి చేరుకునన్ది వీరగానం. వింటునన్వారు శరీరాలను మరిచిపోయారు. మధయ్లో జావ్లలు చిముమ్తునన్ నెగడు చుటూట్ 

కూరుచ్ని ఉనాన్రు అందరూ. పర్తేయ్కమైన పీఠం మీద సమరుథ్డు ఆసీనుడైనాడు. ఆయనకు వెనుక చేతులు కటుట్కుని ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ సావ్మి పోతపోసిన 
కంచువిగర్హాలలా మంటల వెలుగులో మెరిసిపోతునాన్రు. వారికి అభిముఖంగా మహలు పనివారు, గార్మసుత్లు చుటూట్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఆ 
వెనుక కూరుచ్ని వునాన్రు ఆ సాయంతర్మే ముకిత్వరం చేరుకునన్ సమరుథ్ని శిషుయ్లు పదిమంది. పంజాబు, హిమాలయపార్ంతం, తూరుప్ భారతంనుండి 
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వచిచ్న మహంతులు వారు. వారికి కొదిద్గా దూరంగా కూరుచ్ని వునాన్రు సమరుథ్ని శిషుయ్రాళుళ్ పదిమంది. వారు కూడా వివిధ పార్ంతాలనుండి ఆ 
సాయంతర్మే చేరుకునాన్రు. 

కొదిద్గా ఎడంగా కృషణ్రాయలు తన ఆసనం మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. పకక్న కూరుచ్ని కథలో లీనమైపోయాడు కృషణ్రాయల 
వంశాంకురం, భవానీపర్సాద రాయలు! అపుప్డే మొలిచిన మావిడి చివురులా లేతగా మెరిసిపోతునాన్డు. మధయ్ మధయ్ కనులు పెదద్వి 
చేసి పిడికిళుళ్ గాలిలోకి విసురుతునాన్డు. కోపంతో రోషంతో పళుళ్ బిగించి బుసలు కొడుతునాన్డు. భటీట్ పార్ణతాయ్గం వినగానే ఆ ఎరర్బడడ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
చిముమ్తునాన్యి.  

మంథని అగర్హారంలో గురుకుల విదాయ్భాయ్సం చేసుత్నాన్డు ఆ బుడతడు. ఆ ఉదయమే కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు వెళిల్ తీసుకువచాచ్రు 
సంకార్ంతి వేడుకలకోసం.  వచీచ్ రాగానే రాంబోలా మాలిమి నేసత్ం ఐపోయింది. మధయ్ మధయ్ రాం పాయ్రీ కవివ్సూత్ ఎగురుతుంటే, తను కోట పార్ంగణం, 
తోట అంతా పరుగులు తీసి అలిసిపోయాడు. ఇంతలోనే ఎవరు చెపాప్రో, ఎలా తెలిసిందో, ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ సావ్మి తమ యుదధ్విదయ్లను 
తనకు చూపించాలని మారాము చేశాడు కొంతసేపు. సాయంతర్ం భోగిపండల్ వేడుకలో పడి మరిచిపోయాడు. ఆ తరావ్త మరలా మారాము మొదలు, 
ఉదధ్వుడూ కళాయ్ణుడు పరసప్రం తలబడితే ఎవరు గెలుసాత్రో చూడాలని! యిపుప్డు వీరకథాగానంలో పడి ఆ కోరికను పకక్నబెటాట్డు. 

ఈ సమూహానికి దూరంగా నిలువెతుత్న ఉనన్ దరాబ్రు హాలు వంటి నడవాలో ఆసీనురాలై పర్దరశ్నను చూసుత్నన్ది లకీష్బాయి. చుటూట్ 
చేరి తామూ చూసుత్నాన్రు ఆమె సేవకురాళుళ్. వారూ కథలో లీనమై మధయ్ మధయ్ కోపానిన్, బాధను, జాలిని సూచిసూత్ ధవ్నులు చేసుత్నాన్రు.  దులాల్భటీట్ కథ 
అందరినీ కరిగించింది!  

వీరగానం ముగింపు దశకు చేరుకునన్ది. శరీరాలు గగురుపొడిచేలా కరుణరసానిన్ ఒలికిసూత్ దులాల్ భటీట్కి నివాళులు అరిప్సుత్నాన్రు 
గాయకులు. నెగడు వెలుగులు విరజిముమ్తునాన్యి. అంతదూరం నుండి గోశాలలోని పశువులు, ఆ పర్కక్న కటిట్ ఉనన్ గుఱాఱ్లు కూడా ఆ గాన మాధురాయ్నిన్ 
గోర్లుతునాన్యి అనన్టుల్ మౌనంగా ఉనాన్యి అంతవరకూ. ఉనన్టుట్ండి ఆహనంగా, ఆందోళనగా కదులుతూ ధవ్నులు చేశాయి. వెనెన్ల వెలుగులాంటి 
మంచుపరదాల మాటున ముగధ్లా మెరిసిపోతునన్ది రాయల మహలు. మహలుకు చుటూట్ పది ధనువుల దూరంలో దృఢంగా నిరిమ్ంపబడిన కోట గోడలు 
మౌనసాకుష్లాల్ మౌనంగా అంతెతుత్న ఉనాన్యి. 

బురుజులమీద పహారా తిరుగుతునన్ కావలివాళుళ్ కూడా మధయ్ మధయ్ చెవులు కథాగానం వైపు వేసుత్నాన్రు. అటుపర్కక్ విశాలమైన 
వనంలో రకరకాల జాతుల చెటుల్ కూడా మౌనంగా ఉనాన్యి మంచులో తడుసూత్.     

గోశాలలో పశువుల కదలికను, గుఱాఱ్ల శాలలో చిరు సకిలింపు ధవ్నులను ఆలకించాయి సమరుథ్ని చెవులు. వీరగానం ముగింపు 
దశకు చేరుకునన్ సూచకంగా వీరులకు మంగళం పాడుతునాన్రు గాయకులు. ఉదద్వా! అని అతనికి మాతర్మే వినిపించేలా పిలిచాడు సమరుథ్డు. ఆ 
పిలుపుకోసమే ఎదురుచూసుత్నన్టుల్ చురుగాగ్ కదిలాడు ఉదధ్వుడు. గార్మసుత్లవదద్కు వెళిల్ లోగొంతుకతో ఏదో చెపాప్డు. వారందరూ లేచి అకక్డినుండే 
సమరుథ్డికి, కృషణ్రాయలకు నమసక్రించి వడివడిగా వెళిళ్పోయారు. వారిని వెంటవుండి బయటకు పంపి దృఢమైన కోటతలుపులను మూయించాడు 
ఉదధ్వుడు.  

కళాయ్ణ సావ్మి కనుసైగతో సమరుథ్ని శిషుయ్రాళుళ్ లేచి అతడిని అనుసరించారు. కళాయ్ణ సావ్మి భవానీ పర్సాదరాయల చేయిపటుట్కుని 
వడిగా మెటెల్కిక్ లకీష్బాయికి ఏదో వినన్వించాడు. శిషుయ్రాళుళ్,సేవకురాళుళ్ వెనన్ంటిరాగా మహాలులోకి వెళిళ్పోయింది లకీష్బాయి. 
మహలు తలుపులు మూసుకునాన్యి.  

అయోధయ్నుండి వచిచ్న రామకృషణ్ సావ్మి కళాయ్ణ సావ్మిని అనుసరించాడు మౌనంగా. సింహదావ్రం వదద్ వునన్ ఆసనంలో 
భవానీపర్సాదరాయలను కూరుచ్ండబెటిట్ పర్కక్న గంభీరంగా నిలుచుండిపోయాడు రామకృషణ్సావ్మి. ఎకక్డినుండి వచిచ్ందో 
రాంబోలా బాలుడికి రెండవపర్కక్న కూరుచ్ని యికిలించింది. ఏమీ అరథ్ం కాక సగం, ముంచుకొసుత్నన్ నిదర్తో సగం అయోమయంగా చూసుత్నన్ బాలుడితో 
నవువ్తూ చెపాప్డు కళాయ్ణ సావ్మి  

'పోరాటం చూసాత్ను  అనాన్వుగా భవానీ! యికక్డనుండి కదలకుండా చూడు!'అని.  
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హెచచ్రిసుత్నన్టుల్గా రామకృషణ్సావ్మి వైపు చూసి మెరుపులా మెటల్ను దిగి సమరుథ్నివైపు కదిలాడు. కొంతసేపటికిర్తం అశవ్శాలలో 
గోశాలలో ఆ మాలిమి జంతువుల ధవ్నులు వినబడడానికి ముందు నైరుతివైపు బురుజుమీద ఒక సనన్ని పొడవాటి ఆకారం పర్తయ్క్షమైంది. పహారా కాసుత్నన్ 
సిపాయీని కదలికలు కనిపించనంత వేగంగా సమీపించింది. కనులు మూసి తెరిచేలోపు ఆ సిపాయీ దేహానిన్ తడిమినటుల్గా అనిపించింది. సిపాయీ 
బురుజుమీద ఒరిగిపోయాడు. మెరుపువేగంతో ఆ సనన్ని ఆకారం కదిలింది. వాయవయ్, ఈశానయ్, ఆగేన్య దిశలలో ఉనన్ బురుజులమీది సిపాయీలు 
కూడా వాలిపోయారు. నీడలలా నాలుగువైపు గోడలమీద ఐదేసి ఆకారాలు ఆయుధాలు ధరించి పర్తయ్క్షం అయాయ్యి. సనన్ని ఆకారం దూదిపింజలా 
గాలిలో తేలుతునన్టుల్ కోటబురుజులమీదినుండి నేలమీదకు వాలింది. మిగిలిన ఆయుధధారులు బురుజుల మెటల్వెంట నీడలాల్ దిగి ముందుకు కదిలారు. ఆ 
సనన్ని ఆకారం సరాసరి కృషణ్రాయలు పర్భుర్తులు ఉనన్వైపు విలాసంగా నాటయ్ం చేసుత్నన్టుల్ నడిచింది. ఆయుధాలను ధరించిన ఆకారాలు 
నాలుగుపర్కక్లకూ విడిపోయి ఆయుధాలను ఎతిత్పటుట్కుని ముందుకు కదిలాయి.  

((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))  
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