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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!  
                               

                  - 24 -  
(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు) 

'భవానీదీవ్పం పిలుసోత్ంది కృషోణ్బా!' అనన్ మాటలు చెవులబడి చివువ్న తలెతిత్ చూశాడు  
కృషణ్రాయలు. ఆయన కనులలో ఆశచ్రయ్ం మెరుసుత్నన్ది.  
అరచ్న అనంతరం తీరథ్ పర్సాదములు సీవ్కరించి కొంతసేపు మౌనంగా ధాయ్నం చేసుకుని కనులు తెరిచాడు సమరథ్రాముడు. 

అరచ్కసావ్మికి వీడోక్లు పలికి వెనుదిరిగి మెటల్వదద్కు నిదానంగా నడుసుత్నాన్రు వారు.  
యిపుప్డు కొదిద్గా ఎండ ఎకిక్ంది. వీసుత్నన్ గాలులలో అంత చలల్దనం లేదు. కొదిద్గా పొడిబారింది గాలి. ధవ్జసత్ంభానికునన్ 

చిరు గంటలు సనన్ని ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి. కొండమీద, చెటల్మీద పకుష్ల కూతలు చితర్ంగా పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి. రెండుమాసాల తరావ్త రాబోయే 
వసంతవేదికకు ఇపప్టినుండే సాధన చేసుత్నన్ది కోయిల ఒకటి. గుబురైన కొమమ్లలో దాకుక్ని మధురంగా కూసుత్నన్ది. పర్తిధవ్నిసుత్నన్ తనకూతకు 
జవాబుగా పోటీగా మరలా తను కూసుత్నన్ది! కోకిలల బృందగానంలా వునన్ది వినేవారికి. ధవ్జసత్ంభానికునన్ మువవ్ల నాదం జోడువాయిదయ్ంలా ఉనన్ది. 
ఆ గాన  ధవ్ని పర్తిధవ్నులు సమరథ్రాముడి చెవులకు సోకాయి.   
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'చూశావా! కృషోణ్బా! ఒకటే సతయ్ం, మరొకటి దాని అనుకరణ! ఒకటి బింబం, మరొకటి పర్తిబింబం! రెండు పిటట్లు, ఒకటి 

పరమాతమ్, మరొకటి జీవాతమ్!' అంటూ ఉనన్టుట్ండి నిలుచ్ండిపోయాడు సమరుథ్డు. ఆనంద పారవశయ్ంతో ఆయన ముఖం వెలిగిపోతునన్ది. ఆయన 
శరీరంమీద పులకలు రేగుతునాన్యి. సగమే తెరుచుకునన్ కనులు కూడా ఏదో దివయ్లోకానిన్ చూసుత్నన్టుల్ అరధ్నిమీలితాలు అయినాయి. ఇంచుమించు 
సమాధి సిథ్తి అది. ముసి ముసి నవువ్లు కురిపిసూత్ ఉనన్టుట్ండి అందుకునాన్డు మధురంగా.  

 
'అనగనగా ఒక ఊరు వూరిలోన ఊర చెరువు 
గటుట్ మీద రావి చెటుట్ చెరిసగమై వేపచెటుట్ 
చెటుట్ కొమమ్ మీద పిటట్ పకక్న ఇంకొకక్ పిటట్  
గుబురాకుల కొమమ్న ఉండే కబురులాడు పిటట్లు రెండు  
అంటుంది వింటుంది కంటుంది ఒక పిటట్ 
అనకుండా వినకుండా కనకుండా ఇంకొక పిటట్  
పిటట్ ఒకటి ఏడుసుత్ంది ఒక పరి సంతోషిసుత్ంది 
మరొకటేమొ మౌనంగా ఆటగ గొని గమనిసుత్ంది  
అనుభవించు నొకపిటట్ ఆడించేదొక పిటట్   
అయినా గమనింపుడయాయ్ ఆ రెండూ ఒకటేనయాయ్  
పిటట్ ఒకటి బింబమౌను ఒకటౌ పర్తి బింబము!' 
 
లయబదధ్ంగా చిందులేసుత్నన్ ఆయన పాదాలు ఆగిపోయాయి. ఆయన పాట ఆగిపోయింది.అవయ్కత్మధురమైన ఆనందం 

కలిగింది రాయలకు. ఎపుప్డొచాచ్డో ఏమో, అరచ్కసావ్మి సమీపంలో వుండి వింటునాన్డు ఆ తతత్వ్గీతానిన్. కనులు తెరిచాడు సమరథ్రాముడు.'భవానీ 
దీవ్పానికి పిటట్ ఎగిరిచేరే సమయమయియ్ంది కృషోణ్బా!' అంటూ ముందుకు అడుగులేశాడు.  

యిపప్టికిపుప్డా సావ్మీ? సంశయంగా పర్శిన్సూత్ అనుసరించాడు కృషణ్రాయలు.  
దాదాపు వేయి ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో కృషాణ్నదీగరభ్ంలో ఉనన్ దీవ్పం భవానీ దీవ్పం. చితత్డి  నేలల, చిటట్డవులమయం. 

భయంకరమైన విషసరాప్లకు, కూర్రమృగాలకు నిలయం. దురామ్రుగ్లైన ఆటవికులకు ఆటపటుట్. అటు మంగళగిరికి, యిటు ఇందర్కీలాదిర్కి మధయ్నునన్ 
కృషాణ్దీవ్పం. పానకాలసావ్మికి, కనకదురగ్మమ్కు మధయ్లో వెలసిన మాయామయమైన దీవ్పం!  

నిరంతరమూ కృషణ్మమ్ అలలమధయ్న వూయలలూగుతూ ఉతుస్కతను, ఉదివ్గన్తను రేకెతిత్ంచే రహసాయ్ల మయం 
భవానీదీవ్పం అని ఎందఱో అంటుంటే విని ఉనాన్డు రాయలు!  

ఎందఱో తాంతిర్కుల ఉగర్సాధనలకు మౌనసాకిష్ భవానీదీవ్పం అని చెపుత్ంటే వినాన్డు.  
శరనన్వరాతుర్లలో దురగ్మమ్ పతిదేవుడితో విహరిసుత్ందట ఆ దీవ్పంలో! అందునా పైయెతుత్న కురిసిన వరాష్లకు పొంగి 

పొరలుతునన్దట కృషణ్మమ్. ఏరాప్టల్కు ఒకరోజనాన్ సమయం కావాలే అనుకునాన్డు తన మనసులో.  
'రేపు మకరసంకర్మణం! కృషణ్మమ్ తీరథ్సేవ, భవానీకేష్తర్ సందరశ్నం, భవానీ దీవ్ప దరశ్నం!'మూడు ముకక్లలో ముదుద్గా 

ఆదేశించాడు సమరథ్రాముడు.  
'కృషాణ్పర్వాహం మాతర్మే కాదు, కాలపర్వాహమూ కనిపించనునన్ది కృషోణ్బా! జరిగినదీ,  
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జరుగుతునన్దీ, జరుగబోయేదీ అంతా చమతాక్ర దరశ్నం యివవ్బోతునన్ది! ఇంతకుముందు జరుగని విచితర్ం 
జరుగబోతునన్ది కృషోణ్బా!' అనాన్డు. సంశయం సాథ్నంలో సంభర్మం చోటుచేసుకుంది కృషణ్రాయల మనసులో.  

ఈపాటికి మెటల్మీదుగా కొండను దిగి సగందూరం వచాచ్రు వారు. కొండ పాదాలవదద్ మెటల్మీదుగా కోలాహలం 
వినిపించింది. పెదద్ పెదద్ వలలు, ఆయుధాలు ధరించిన సిపాయీలు పరుగునా మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు. సత్ంభాదిర్ ఖిలాల్ రక్షకభటులు వారిని అనుసరిసుత్నాన్రు. 
వారి వెనుక పెదద్ పెదద్ నాగసవ్రాలు ధరించిన పాములవాళుళ్!  

ఆలయంలో మహాసరప్ం బయటకు వచిచ్నవెంటనే పారిపోయిన సిపాయీలు అందరికనాన్ ముందుగా పరుగునా మెటుల్ 
ఎకిక్వసుత్నాన్రు. తాము చూసిన మహాసరప్ంగురించి కొతావ్లుకు వివరించి చెపిప్నటుల్నాన్రు. కొతావ్లు ఆదేశంతో సమరథ్రాముడికి, కృషణ్రాయలకు రక్షగా 
మందీ మారబ్లంతో వసుత్నాన్రు! ఆ కోలాహాలానిన్ చూపిసూత్ చిలిపిగా నవావ్డు సమరథ్రాముడు! 

'పిచిచ్ పిలల్లు కృషోణ్బా! వారికి తెలియదు! ఆమె నాగమాత! పెదద్ పామును కొటట్డం మాతర్మే అనుకుంటునాన్రు' అంటూ 
ఆగిపోయాడు. చేతులుసాచి కృషణ్రాయలనుండి తన అముమ్లపొదిని అందుకునాన్డు. మూపుకు బిగించుకునాన్డు. విలుల్ యథాపర్కారం ఆయన 
వామహసాత్నిన్ అలంకరించింది.  

తమను చూసి మూడు మెటల్ కిర్ందుగా ఆగిపోయిన సమూహానిన్ చూపిసూత్ కృషణ్రాయలకు సంజఞ్ చేశాడు. వారివదద్కు వెళిల్ 
సమాధానపరిచి వెనుకకు మరలాచ్డు కృషణ్రాయలు. ఆఖరి మెటుట్ దిగుతుండగా కనిపించారు ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ సావ్మి. వారి పర్కక్న కృషణ్రాయలపలల్కీ 
బోయీలు కనిపించారు. ఆ వెనుకగా సిదధ్ంగా ఉనన్ది పలల్కీ. 

'నీ కోరికమేరకు ముకిత్వరంవరకూ దీనికి పలల్కీసేవ' అనాన్డు సమరుథ్డు చిలిపిగా తనను 
చూపించుకుంటూ. ఆయన అధిరోహించిన పలల్కీ కదిలింది. దానికి ముందుగా కృషణ్రాయల గురర్ం దారి చూపింది. అటూ 

యిటూ ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ సావ్మి కదిలారు. వెనుకగా 'రాంబోలా'చుటూట్ కలయజూసూత్ అనుసరించింది.  
వారు రహదారివెంట వృకాష్లమధయ్ కనుమరుగైన వెంటనే తాము చూసిన ఐదు తలల తెలల్ పామును గురించి అందుకునాన్రు 

గుడిలోనుండి పారిపోయిన సిపాయీలు. అది పడగలు విసిరితే తాము ఎంత చురుగాగ్ తపిప్ంచుకునన్దీ మరలా చెపప్డం మొదలెటాట్రు. బండరాళళ్మీద 
చేరగిలబడి నోళుళ్ తెరుచుకుని వినసాగారు శోర్తలు.  

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