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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!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు) 
 

 చరితర్కెకిక్న జాతి ఆ  అశావ్నిది. మేలు అరబుబ్ జాతి సంతతికి సంపరక్ము చేయించి పుటిట్ంచినది.  మహారాణా పర్తాప అశవ్ము 
'చేతక' జాతికి చెందినది. ఇపప్టికి అది కూడా నివెవ్రపాటు నుండి తేరుకుంది. తన జాతికి పుటుట్కతో వచిచ్న పోరాట పటిమను కూడగటుట్కునన్ది. 
యజమానికోసం పార్ణాలనివవ్డంలో పెటిట్ంది పేరు వాటికి. తన యజమాని నేలమీద పడిపోయిన సంగతి గమనించింది. పర్మాదంలో చికుక్కునన్ సంగతి 
గురిత్ంచింది.  దుముమ్లేపుతూ గిరుర్న వెనుకకు తిరిగింది. చెవులు చిలుల్లు పడేలా సకిలిసూత్ ముందుకాళుళ్ ఎతిత్ ఆ సరప్ము మీదకు దాడికి సిదధ్మైంది. 
నేలకు కూలిన ఆ మరాఠా యోధుడు మరుక్షణంలో తేరుకునాన్డు. మోకాళళ్ మీద లేసూత్ తన ఎడమచేతిలో జారకుండా బిగించి పటుట్కునన్ పిడిబాకును 
కుడిచేతిలోకి మారుచ్కునాన్డు. దాని సహాయముతోనే పోరాటానికి సిదధ్మైనాడు.  
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ఖడగ్పర్హారానిన్ తపిప్ంచుకోడానికి నేలకు జారిన ఆ మహాసరప్ము నలల్ని కెరటంలా ఉవెవ్తుత్న లేచినదలాల్ తన మీదకు దూకుతునన్ 
అశవ్ము మీదికి దృషిట్ సారించింది. పడగను విసిరి దాని మెడను పటుట్కొనడానికి పర్యతిన్ంచింది. ఆ విసురును కాచుకోవడానికి వెనకుక్ దూకినదలాల్ ఒక 
కాలు గుండర్ని నునన్ని రాతిపై పడి గిటట్ల పటుట్దపిప్ వెనుక కాళళ్పై కూలబడింది ఆ అశవ్ము. అకక్డితో ఎవరో ఆజాఞ్పించినటుల్, ఏదో పాత పగ 
గురుత్కొచిచ్నటుల్ సరుర్న వెనకుక్ తిరిగిందా మహా సరప్ము. మోకాళల్మీద లేసూత్ ఎదిరించడానికి సిదధ్మైన అశివ్కునిమీదికి పదిహేనుమూరల పైనుండి 
పిడుగులా పడగను విసిరింది కోడిపిలల్ మీదికి విసిరినటుల్. పకక్కు ఒరిగి తపుప్కోడానికి పర్యతిన్సూత్ పెదద్ మేఘములా తన మీదికి కపుప్కుంటునన్ ఆ 
భయంకరమైన పడగమీదికి బాకును దూశాడు మరాఠా వీరుడు. చినిన్ ఎలుకను పటుట్కునేదానిలాగా కనుగుడుల్ కూర్రముగా సంతృపిత్గా మెరుసుత్ండగా 
దాని పడగ అతనిమీదికి కముమ్కుంటునన్ సమయములో ఆ పార్ంతమంతా చూడశకయ్ముగాని దివయ్మైన కాంతి ఒకటి వాయ్పించింది. ఒక భయంకరమైన 
మెరుపేదో  మెరిసింది.  

 
అంతవరకూ నీడలా ఆ అశివ్కుడిని అనుసరించి వసుత్నన్ది తెలల్ని తేజంలా, చూడడానికి వీలుగాని మెరుపులాగా పర్కాశిసుత్నన్ దివయ్మైన 

శేవ్త సరప్ం. ఒక వీచికలా గాలిలోకి ఎగిరి ముందుకు దూకింది. గుటట్లుగా కరూప్రం గుమమ్రించినటుల్ ఒక అదుభ్తమైన పరిమళం గుపుప్మనన్ది. పది 
మూరలపొడవునన్ ఆ శేవ్త నాగును పదిహేను మూరలకు పైననే ఉనన్ కృషణ్సరప్ము గమనించేలోపునే వేగముగా అశివ్కుని మీదికి వాలుతునన్ నలల్ని 
పడగను పటుట్కునన్ది శేవ్తనాగు. సరిగా దాని శకిత్కి నిలయమైన మరమ్సాథ్నమును తెలిసి పటుట్కునన్టుల్ బలముగా కరిచి పటుట్కునన్ది. పెదద్ ఎతుత్న 
దుముమ్రేగుతుండగా నేలకు ధవ్నులుచేసూత్ కూలిన అరటి బోదెలలా రెండూ నేలకు కూలిపోయాయి. దాని పడగను కరిచి పటుట్కునన్ శేవ్త నాగు తన 
పటుట్ను సడలించలేదు సరికదా రకత్ము చిముమ్తుండగా మరింత కరిచిపటుట్కునన్ది. మెలికలు తిరుగుతూ రెండూ చుటుట్కుపోయి పెనుగులాడుతూ 
దుముమ్రేగేటుల్ పొరుల్తూ పొదలను విరుచుకుంటూ పలల్పు పార్ంతములోకి జారిపోయాయి. గుబురైన పొదలమాటున చెటల్మాటున అదృశయ్మై పోయాయి.  

 
తానునన్ సిథ్తిని మరిచ్పోయి, మహా భాసమానమైన ఆ తెలల్ని కాంతిని చూడలేక రెండుచేతులను కనులకు అడుడ్పెటుట్కునాన్డు ఆ 

యోధుడు. వెనుక కాళళ్మీద కుపప్కూలి లేచేపర్యతన్ములో తలకిర్ందులవుతునన్ ఆ అశవ్ముకూడా ఆ దివయ్మైన కాంతిని చూడలేక కనులు మూసుకుంది. 
అలల్ంత దూరములో చేలలోనుండి కూనిరాగాలు తీసూత్ మిటట్నెకిక్ బాట మీదికి వసుత్నన్ జానపదులు ఆ దివయ్మైన మెరుపుకు భయపడాడ్రు. పిడుగు 
పడబోతునన్దని ఎకక్డివాళుల్ అకక్డే ఒకక్ ఉదుటున నేలమీద బోరాల్ పడిపోయారు. లఘుశంక తీరుచ్కోడానికి ఆగి , వారి నుండి విడివడి దూరముగా 
ఉండిపోయిన ఒక కరష్కుడు గురర్పు సకిలింపులను, గిటట్ల చపుప్డును వినాన్డు. తీవర్మైన వెలుగును చూడలేక రెండు చేతులతో కనులు మూసుకునన్వాడలాల్ 
యధాలాపముగా చేతులు తొలగించి నమమ్శకయ్ముగాని ఒక దృశయ్మును చూశాడు.  

 
తను చూసిన దృశయ్మును జీరిణ్ంచుకొనక ముందే దిశలు చీలిపోయేటుల్ భయంకరమైన ధవ్నితో అతనికి కొదిద్ సమీపములో 

విశాలముగా కొమమ్లు సాచి ఎతుత్గా పెరిగిన మరిర్చెటుట్ మీద పిడుగు పడింది. ఫెళఫెళమంటూ దాని పెదద్ కొమమ్లు నేలకు కూలిపోయాయి. చండర్నిపుప్లు 
పెటుట్కునన్టుల్ రెండు కండుల్ భగభగ మండిపోతూ హృదయవిదారకముగా కేకలు పెడుతూ నేలకూలిపోయాడు. మరుక్షణంలోనే మాట పడిపోయింది. 
పెదద్గా అరిచి కేకలుపెటిట్ తనవారిని పిలుదాద్మనుకుని అతను పర్యతన్ము చేసిన కొదీద్ విచితర్మైన ధవ్నులతో కూడిన గాలిని మాతర్మే సవ్రపేటికలు 
వెలువరించాయి. తన చూపూ మాటా కోలోప్యిన సంగతి గర్హించిన ఆ దురదృషట్వంతుడు సప్ృహ తపిప్ నేలమీదికి కుపప్కూలిపోయాడు. 
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అంతవరకూ హాయిగా ఎగురుతూ ఆనంద సూచకములైన ధవ్నులను వెలువరిసుత్నన్ పకిష్జాతులు కీచుమంటూ భయపడుతునన్టుల్ 
ధవ్నులుచేసూత్ చెటల్కొమమ్లలో వణుకుతూ చేరిపోయాయి. ఆ పార్ంతానిన్ ఆకర్మించుకునన్ వరిణ్ంప శకయ్ముగాని తీవర్మైన కాంతులు ఏదో అదృశయ్ హసత్ము 
తీసేసినటుల్ అణిగి పోయాయి. ఆ సాథ్నంలో ముసిముసి చీకటుల్ ముసురుకునాన్యి. ఒక విచితర్మైన మహా నిశశ్బద్ము అలుముకునన్ది.  

 
నెమమ్దిగా కనులకు అడుడ్గా పెటుట్కునన్ చేతులను తొలిగించి చుటూట్ కలయజూడడానికి పర్యతిన్ంచాడు అశివ్కుడు. అంతవరకూ ఉనన్ 

మహా పర్కాశం అంతరించిపోవడం వలన ఒకక్సారిగా గాడాంధకారము అలుముకునన్టుట్ అనిపించింది. ముసిముసి చీకటల్లో తెలిసీ తెలియని వయ్కుత్లాల్గా 
చుటూట్ వునన్ చెటూల్ చేమలూ అసప్షట్ముగా కనిపించాయి. లేచి నిలబడి, తలను విదిలిసూత్ బాధను, భయమును సూచిసుత్నన్ సకిలింపు ధవ్నులను 
వెలువరిసుత్నన్ తన అశవ్ము కనిపించింది.  

 
అంతవరకూ భరించలేని పర్కాశానికి అసంకలిప్తంగా కనులకు చేతులు అడుడ్పెటుట్కుని కొనిన్ క్షణాలపాటు విచితర్మైన ధవ్నులను 

వినాన్డు అతను. తీవర్మైన బుసలను, నేలను యేవో బలిషట్మైన చేతులు చరుసుత్నన్టుల్ వెలువడిన ధవ్నులను వినాన్డు. తనకు కుడిపర్కక్న వునన్ పొదలను 
తుపప్లను విరగదీసూత్ యేవో బరువైన పార్ణుల కదలికల ధవ్నులను వినాన్డు. ఇంతలో భూమాయ్కాశాలను కంపింప జేసూత్ భయంకరమైన పిడుగుపాటు 
ధవ్నిని వినాన్డు. అనంతరం నరాలను కుంగదీసే నిశశ్బద్ము.  ఆ నిశశ్బద్ము భరింప శకయ్ము కానిదిగా తోచి కంపిసుత్నన్ చేతులను కనులమీదినుండి 
తొలిగించి నెమమ్దిగా లేచి తన ఖడగ్మును తీసుకుని అశవ్మును సమీపించాడు. అతనిని కౌగిలించుకుంటునన్టుల్ దగిగ్రికి వచిచ్ మెడతో అతని చాతీని 
రుదుద్తూ కొదిద్సేపటికి సేద దీరింది అది. కంపించిపోతునన్ది తన శరీరమా దాని శరీరమా అని సందేహము కలిగింది అతనికి ఆ క్షణములో.  

 
కొంత దూరములో ఎడమ పర్కక్న పలల్పు పార్ంతములో ఏవో మూలుగులు, విచితర్మైన ధవ్నులు వినిపించి ఖడగ్మును సిదద్ముగా 

పటుట్కుని అటువైపు అడుగులేశాడు. అనుమానముగా చుటూట్ కలయజూసూత్ అతనిని అనుసరించింది అశవ్ము. చేతికి అందే దూరములో వునన్ వసుత్వులు 
తపప్ ఏమీ కనిపించని చీకటి చుటుట్ముటిట్ంది అపప్టికి. పొదలను వేరు చేసూత్ కిర్ందికి దిగాడు. కొదిద్దూరంలో నిలువునా రెండుగా చీలిన మఱిఱ్చెటుట్ 
కనిపించింది. కొదిద్ దూరంలో పొదలకు అడడ్ంగా రెండు కనులూ మూసుకుని బాధగా మూలుగుతునన్ ఆకారం పొరుల్తూ కనిపించింది. కనులు చిటిల్ంచి 
చూసి అది ఒక పురుషుడి ఆకారముగా గురుత్ పటిట్ సమీపించాడు.  

 
ఆ సమయానికి ఆ పురుషాకారము కదలికలు ఉడిగిపోయి నిశచ్లమై పోయింది. నాడి చూసి, చాతీమీద చెవులు ఆనించి గుండె సవవ్డి 

వినాన్డు. పార్ణమునన్ది అని, పిడుగుపాటుకు సప్ృహ కోలోప్యాడని గర్హించాడు అతను. ఇపప్టికీ ఇదంతా ఒక కలగానే అనిపిసుత్నన్ది అతనికి. ఇపుప్డు 
తన పూరిత్ శకిత్యుకుత్లూ కూడా దీసుకునాన్డు. నేలమీద పడివునన్ వయ్కిత్ని తన అశవ్ము మీదికి సునాయాసముగా చేరిచ్, కళెళ్ములను పటుట్కుని అశవ్మును 
బాట మీదికి ఎకిక్ంచి, నడవసాగాడు. వేగముగా చీకటుల్ ఆకర్మించుకునాన్యి. జగతుత్ను పూరిత్గా అంధకారము అలుముకునన్ది 
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- 4- 
ముకిత్వరం గార్మంలో గత రెండు రోజులుగా ఎకక్డ జూసినా ఇదే చరచ్. చివరికి ఆ నోటా ఈ నోటా ఈ వారత్ సులాత్న అబుద్లాల్ కుతుబ 

షా కోట వరకూ చేరింది వేగుల వారి దావ్రా. రెండు రోజులకిర్తము గోధూళి వేళలో నమమ్శకయ్ము కాని సంఘటన జరిగింది ఆ గార్మపు పొలిమేరలలో. 
కృషణ్రాయలవారు తన ఏలుబడిలోని గార్మముల శిసుత్ లెకక్లు, పరిపాలనకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను వినన్వించడానికి తన వయ్కిత్గత 
సహాయకులతో కలిసి భాగయ్నగరమునకు వెళాళ్డు ఆ ఉదయం. అపప్టికే మధాయ్హన్ము అవుతునన్దని కొలువులోని అధికారులకు అందించవలసిన 
మిగిలిన వివరముల బాధయ్తను తన సహాయకులకు అపప్జెపిప్ సులాత్న అనుమతిని తీసుకుని వెనకుక్ వసుత్నాన్డుట. ధరగిరిపురమునకు, సత్ంభాదిర్కి, 
వృదధ్గిరికి దారులు తీసే కూడలి వదద్కు వసూత్ ఉండగా దాదాపు పదిహేను బారలు పొడవు, ఒక అరటి బోదె అంతటి లావు కలిగిన కాల నాగు ఆయన 
గురర్మును అడడ్గించి కొస తోక మీద నిలిచి ఆగర్హముతో బుసలు కొడుతూ కాటు వేయడానికి పర్యతన్ము చేసిందట. ఇంతలో పెదద్ పిడుగుపాటు ధవ్ని 
వినిపించిందట.  

 
మాగాణుల నుండి ఇళళ్కు మరలుతునన్ కరష్కులు ఉనన్టుట్ండి మారిపోయిన వాతావరణం గురించి మాటాల్డుకుంటూ ఉండగానే, 

భయంకరమైన ఉరుముల ధవ్ని వినవచిచ్, పిడుగు పడుతునన్దని భయముతో ఎకక్డి వారు అకక్డే నేల మీద బోరాల్ పడిపోయారుట. సమీపములోనే చెవులు 
చిలుల్లు పడేలా ధవ్నులతో పిడుగుపడడం, వీరికి వెనుకగా వసుత్నన్ వరహాల సెటిట్ కుమారుడు నాగిసెటిట్మీద పిడుగుపాటుకు కూలిన చెటుట్ తాలూకు పెను 
శాఖలు పడడం వలన తీవర్ గాయాల పాలయినాడు, ఆ మెరుపుకాంతికి ఆ పిడుగుపాటు లోని వేడిమికి, పాపం, ఆ నూతన వరుడి రెండు కనులూ గుడిడ్వి 
ఐపోయాయి, వినికిడి శకిత్ కూడా పోయింది.  

 
పిడుగుపాటు ఏమీ కొతత్ విషయము కాదు. ఋతువు మారుతునన్పుప్డు సహజముగా వరష్ముతో కొతత్ ఋతువు పార్రంభము 

అవుతుంది. పర్తీ ఋతువూ వరష్ముతో తీవర్మవుతుంది. వేసవి మధయ్లో ఒక వరష్ము పడిన తరావ్త వేసవి ముదురుతుంది. శీతాకలమూ అంతే. ఒకోక్సారి 
ఋతువుల సంధికాలము లో ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన ధూళి రేగడం, చిరువరష్మో పెనువరష్మో పడడం, అకక్డకక్డా దురదృషట్వంతులు 
పిడుగుబారినపడి అసువులు బాయడం జరిగేదే, కానీ ఆ రోజున ఒకక్ చుకక్ కూడా వరష్ము పడలేదు. అది సరే, పొలాలనుండి వసుత్నన్ కరష్కులందరికీ 
నేలమీద బోరాల్ పడుకుండిపోయినపుప్డు భయంకరమైన బుసలు వినిపించాయిట.  

 
అందరూ చెపుత్నన్మాట కనుక నమమ్వలసి వచిచ్ంది కానీ, అంత పెను సరప్ము అపప్టికపుప్డు ఎకక్డనుండి వూడిపడుతుంది? అదే 

విచితర్ము అంటే, ఏవో భయంకరమైన పెనుగులాడుకునన్ ధవ్నులు, ఒకటికంటే రెండు పెను జంతువులో సరప్ములో చేసిన హిస హిస బుస బుస ధవ్నులు 
అందరికీ వినబడాడ్యిట. ఏదో అవయ్కత్మైన ఉదివ్గన్త ఒకటి అందరినీ అలుముకుని కనులు తెరిచి చూసే సాహసము కూడా చేయలేకపోయారుట. అనిన్ 
ధవ్నులూ అణగిపోయి భయంకరమైన నిశశ్బద్ము అలుముకునన్ తరావ్త కొదిద్గా ధైరయ్ము చేసి తలలెతిత్ చూసిన వారికి ఏదో భయంకరమైన పెనుగులాట 
జరిగినటుట్ తూరాప్రబోసినటుట్ ధూళి ఎగిసి కనిపించిందే తపప్ మరేమీ లేదుట. మంతర్ము వేసినటుట్ ఆ మహాభయంకర కాలనాగు ఎలా మాయమైంది? చిరు 
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వృకాష్లను, పొదలను విరగదీసూత్ ఏవో పెను జంతువులు కుముమ్లాడిన ధవ్నులు వినిపించాయిట. మరునాడు ధైరయ్ము చేసి ఒక బృందముగా వెళిళ్న 
గార్మసుత్లకు చెలాల్చెదురుగా ఏనుగులు తొకిక్నటుట్ విరిగిపడి ఉనన్ చెటుల్, పొదలు బాటకు పర్కక్న కనిపించాయి, మరే ఆనవాలూ లేదు!  

 
మహా వీరుడు, సాహసి, తను ఒకక్డే కనీసము ఎనిమిదిమంది వీరులకు బలెల్ముతోనో, తన పొడవాటి ఖడగ్ముతోనో సమాధానము 

చెపిప్, పరాజితులను జేసి శరణు చెపిప్ంచి వదిలిపెటేట్వాడు, కృషణ్రాయలవారు. ఆయన కూడా చేతులాడకుండా నివెవ్రపోయారు అంటే ఎంత 
భయంకరమైన సరప్ము అయివుండాలి? ఉనన్టుట్ండి ఎకక్డినుండి ఎలా వచిచ్ంది, ఎకక్డికి ఎలా మాయమైపోయింది ఈ రెండు పర్శన్లు కొనిన్ వందల 
గొంతుకలు కొనిన్ వేలసారుల్ వేశాయి ఈ రెండురోజులోల్, ముకిత్వరములో!  

 
రెండురోజులకిర్తం జరిగిన సంఘటనను పదేపదే ముచచ్టించుకుంటూనే సంవతస్రం కిర్తము జరిగిన సంఘటనను 

నెమరువేసుకునాన్రు. కిర్ందటేడు సంగతి అది. గార్మసుత్లు శరనన్వరాతుర్ల పుణయ్ దినాలలో అమమ్వారి నవరాతిర్ ఉతస్వాల సంబరాలలో మునిగి 
ఉనన్పుప్డు జరిగిన కథ.  

 
కృషణ్రాయల తండిర్ భవానీశంకర రాయలు మరాఠాల ఏలుబడి సాగుతునన్పుప్డు వారి పాలెకాడుగా కొనేన్ళళ్ కిర్తం ఆ పరగణాకు 

వచాచ్డు. లేత తమలపాకులా ఉనన్ పదాన్లుగేళళ్ భారయ్నుకూరోచ్బెటుట్కుని మేనాదిగి ఊరుబయట ఉనన్ మామిడితోపులో  డేరా వేయించాడు. యాభైమంది 
రౌతులు సూరుయ్డి గురార్లాల్గునన్ మాంచి గురార్లనెకిక్ ఆయనవెంట వచాచ్రు. సూరుయ్డు నడినెతిత్నునన్పుప్డు మొదలెటిట్, సాయం సంధయ్ సమయానికలాల్ 
చుటూట్ కంచెను పాతించి, గార్మసుత్లకు, గార్మపెదద్లకు కబురుపెటిట్ అందరినీ పేరుపేరునా అడిగి పరిచయము చేసుకుని, చతర్పతి శివాజీ మహారాజు 
పంపిన ఫరామ్నాను చదవమని దళ నాయకుడికి సంజఞ్ చేశాడు. మరాఠీలోవునన్ఫరామ్నాను దాని తరుజ్మాను చదివి వినిపించాడు ఆ దళ నాయకుడు.  

 
ఆనాటి నుండీ మొదలెటిట్ ఆయన పార్పకంలో తూరుప్న పాలవంచ దాటి, ఆగేన్యాన అశవ్రావుపేటను అంటి, నైరుతిలో నందిగార్మము 

వరకూ తన పరిధిని విసత్రించాడు ఆయన. వచిచ్న మొదటి నాళల్లో పాలు, పెరుగు ఇతర పదారాధ్లను వనంలో ఉనన్వారి కోసం తీసుకెళల్డంగా వయ్వహారం 
జరిగి, చివరికి వనంలో వారుగా, వనం వారుగా ఆయన, ఆయన వంశీకులు సిథ్రపడిపోయారు. అటూ యిటూగా వందకు లోపే ఇళుల్నన్ గార్మం 
ముకిత్వరం. 

 
ఇళుళ్ అనడమే కానీ, అవి అనీన్ పూరిగుడిశెలే! మటిట్గోడలు, వెదురు కంచెల పర్హరీలు, వెదురు బొంగులమీద దటట్ముగా ఒకక్ చుకక్ 

కూడా వరష్పు నీరు జొరబడకుండా నేరుప్గా పరచిన తాటాకులు, వెదురు గడిడ్, చొపప్ పైకపుప్లుగా చేసుకునన్ గుడిశెలు వారివి. విశాలమైన ఆవరణలు, 
నితయ్మూ ఆవుపేడతో అలికి, రంగురంగుల ముగుగ్లతో తీరిచ్దిదుద్కుని పర్తినితయ్మూ పెళిల్ కూతుళళ్ లాగా కలాయ్ణానికి ముసాత్బై ఎదురుచూసుత్నన్టుల్ండే 
ముసిముసినవువ్ల మురిపాల కనయ్లవంటి లోగిళుళ్!  

 
బంతులు, చేమంతులు, జాజులు, గరుడ వరధ్నాలు, నందివరధ్నాలు మొదలైన పూల చెలుట్, చేమకూరల పాదులు ఒకపర్కక్న, తీగబచచ్లి 

పాదులు, గోగు, వంగ లాంటి యితర కూరగాయలకు పనికివచేచ్ మొకక్లు ఒకపర్కక్న శర్దధ్గా పెంచుకుంటూ ఆనందము, ఆరోగయ్ము, సౌభాగయ్ము కలిగిన 
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వారు, సంతృపిత్ని కలిగినవారు ఆ పలెల్పర్జలు. ఒకరి జోలికి వెళేళ్వారు కారు. వయ్సనాలు కలిగినవారు కారు. పగలూ రేయీ ఒళుళ్ విరుచుకుని నేలతలిల్ని 
సేవించుకోవడం, ఆమె దయకలిగి ఇచిచ్నదానితో సంతృపిత్ని చెందడం వారి జీవన విధానము. గార్మీణ కీర్డలైన కరర్సాము, కోలాటాము, చెకక్భజనలు 
వారి వినోదాలు. ఎపుప్డనాన్ ఒకసారి సథ్ంభాదిర్ గుటట్మీద జరిగే నరసింహుని కళాయ్ణానికో, ధరగిరిపురం సంతకో వెళళ్డం తపప్ ఊరు దాటరు, ఊరు కటుట్ 
దాటరు, అనన్మాట దాటరు. రహసయ్మేమిటంటే ఊరు కటుట్ అనాన్, కటట్డిచేసే మాట అనాన్ కృషణ్రాయల మాట అనన్మాట!    

 
కృషణ్రాయలు దేవీ ఉపాసకుడు. నవరాతుర్లలో నిషఠ్గా ఆహార విహారనియమాలను పాటిసాత్డు. ఆ నాటి సాయంతర్ము అమమ్వారి 

సేవలో దేవీ అశవ్ధాటి గురించి అరచ్కసావ్ముల కోరికపై ఆయనే పర్సంగించాడు. ఇంటికి తిరిగివచిచ్ అరచ్కసావ్ములు, గార్మసుత్లు అందరితో కలసి 
పంకిత్భోజనంలో ఏకభుకత్ము ముగించాడు. ఉదయమునుండీ తనతోనే ఉనన్ గార్మ రైతులకు, యువకులకు మరునాటి అతయ్వసర దైనందిక విధులను, 
అమమ్వారి ఉతస్వాలకు సంబంధించిన విధులను పురమాయించి పంపాడు. నేలపై మేను వాలిచ్ కనులు మూసుకునన్ దగగ్రినుండీ కొనిన్ గంటలకిర్తం తను 
వివరించిన అశవ్ధాటి వృతత్ం అయన మసిత్షక్ంలో కదం తొకక్సాగింది. నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. ఆయన కనులముందు ఏవేవో దృశాయ్లు 
సాకాష్తక్రించాయి.   

 
ఒక దివయ్మైన అశవ్ము! పాలసముదర్ వరణ్ము ధవళమా దాని మేనివరణ్ము ధవళతరమా  తెలియడంలేదు. తూగులు తూగుతూ కదం 

తొకుక్తుంటే గాలికెగురుతునన్ది దాని నోటి నురగలా, కీష్రాబిధ్ నురగలా తేలడంలేదు. ఆ గిటట్లధవ్ని అలా సాగుతూ, ఎకక్డినుండో వినవసూత్ కర్మకర్మంగా 
దగగ్రవుతునన్ అనుభూతి. ఆ అశవ్ం తనమీదకు దూకుతునన్దా అనన్ంతగా తనువును, మనసును, కరేణ్ందిర్యమును ఆకర్మించుకుని, అంతుబటట్ని 
ఉదివ్గన్త. ఇంతలోనే ధవ్ని అణగి పోవడం, మరలా మొదలు ఎకక్డినుండో దివయ్మైన అశవ్ధాటి.  

 
ఉండగా ఉండగా ఒక దివయ్మైన పురుషాకృతి కనప్టిట్ంది ఆ అశవ్ములో. తలవరకూ అశవ్ము, దివాయ్లంకారభూషితమైన పురుష  

శరీరము! ఒకింత కినుకగా చూసుత్నన్టుట్నన్ చూపులు, అంతలోనే పర్సనన్ వదనం మాలిమిగా తన శిశువును సమీపిసుత్నన్ అశవ్ములాగా. ఆ నిదురలోనే 
ఆయనకు చటుకుక్న హయగీర్వసావ్మి సుఫ్రణకు వచాచ్డు, గాలితాకిడికో, సుడిగాలిలా పరుగెడుతునన్ ఆ అశవ్ధాటి తాకిడికో ఆ నోటి నురగ తనమీద పడి 
మాటలలో వరిణ్ంచలేని చలల్దనానిన్, మనసు తటుట్కోలేనంత ఆనందానిన్ అనుభవించి, తనకు తెలియకుండానే సావ్మీ, దివయ్పర్భావా! పోర్షీట్శవిగర్హ! 
సునిషీట్వనోదధ్త విశిషాట్ంబుచారి జలధే! అని సోత్తర్ము పార్రంభము ఐంది.  

 
ఆ సవ్పన్ంలో తన నోటివెంట ఈ సోత్తర్ము మెదులుతూనే ఉనన్ది, వాదిరాజసావ్మి సోత్తర్ము కదూ అనుకుంటునాన్డు తనలో. ఇంతలో 

తీవర్మైన గురర్పు డెకక్ల ధవ్నులు, ఏదో ఉదివ్గన్త, అరుపులు, కేకలు ఎకక్డినుండో వినబడుతునన్ భావన కలిగి ఆయనకు మెలుకువ వచిచ్ంది.  
 
అది అరధ్రాతిర్ పనెన్ండు గంటల సమయము. పాతికమంది పిండారీలు గుంపుగా గురార్లమీద పిడుగులాల్గా వచిచ్ లూటీకి పాలప్డాడ్రు. 

భయంకరమైన పటాక్ కతుత్లు, బరిశెలు, గొడడ్ళళ్తో యముడి అనుచరులాల్గా వూడిపడాడ్రు. అంతవరకూ అమమ్వారి ఆరాధనలో మైమరచిపోయి, తీరధ్ 
పర్సాద వితరణ తరావ్త సంతోషముగా ఇళళ్కు వెళిళ్న గార్మసుత్లు ఆదమరచి నిదర్లో ఉండగా జరిగింది ఆ భయంకరమైన దాడి! ఏమి జరుగుతునన్దో 
తెలుసుకునేలోగానే పది ఇళుళ్ నేలమటట్మైపోయాయి.  
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కలలోని దివాయ్శవ్పు ధాటి, ఆ ధవ్ని, ఆ సోత్తర్ నాదము సాథ్నములో గురర్ముల సకిలింతలు, గార్మసుత్ల ఆరత్నాదాలు, మంటల ఫెళఫెళ 
ధవ్నులు చెవినబడాడ్యి. సమీపంలో ఆకాశానికి అంటుతునన్ మంటల కాంతి మిదెద్మీద పర్తిఫలిసూత్ కంటబడింది. గడీడ్ గాదమూ తగులబడుతునన్ వాసన 
నాసికకు సోకింది. అపర్యతన్ముగా తలవైపు గోడకు వారగా ఉంచిన బలెల్ంవైపు దూకి దానిని చేత బటట్కునాన్డు. మెటల్ జోలికి పోకుండా నిలువెతుత్ 
అరుగునన్ వాలు వసారాను, ఒకక్ గంతున దూకి పర్హరీ గోడవైపు పరుగులు పెటాట్డు.  

 
ఎపప్టినుండో చిందులు తొకుక్తూ, సకిలింతలతో ఆయనను హెచచ్రించడానికి పర్యతిన్సూత్ కటల్ను విడిపించుకోడానికి 

పెనగులాడుతునన్ది ఆయన మేలిమిజాతి మాలిమిగురర్ం. ఆయన వసారానుండి   దూకగానే బంధనాలు తెంచుకునన్ది. గాలిలో తేలుతునన్ దానిలా పాతిక 
ధనువుల దూరంలోని కొషట్ం నుండి నాలుగే నాలుగు దూకులలో ఆయనను దాటి ముందుకు వెళిళ్ంది. కదం తొకుక్తూ ముందరి రెండు కాళుళ్ ఆకాశానికి 
తాటిసూత్ సకిలించి, తన సంసిదధ్తను తెలియజేయడం, ఒకక్ గెంతులో ఆయన దానిమూపుపై దూకడం, పదడుగుల పర్హరీ గోడను లంఘించి అది దౌడు 
తీయడం మూడే మూడు ఉచాచ్వ్స నిశావ్సముల సమయంలో జరిగిపోయింది.  

 
పగలంతా వివిధ పనులలో, ఉతస్వాల ఏరాప్టల్లో, సంరంభంలో అలిసిపోయిన ఆయన సహచరులు, అంగరక్షకులు, సేవకులు 

పదిహేనుమంది ఆయన మిదెద్ పార్ంగణంలోనే నిదురిసుత్నాన్రు. ఈ కలకలం చెవినబడి, తమ కరర్లు, బరిసెలు అందుకుని పరుగులు పెడుతూ పర్హరీ 
దావ్రానిన్ సమీపిసుత్ండగా పొదలమాటున పొంచిన పెదద్పులిలా పర్హరీగోడ మీదినుండి దూకుతునన్ రాయలగురర్ం ఒక మెరుపులా వారి కనులముందు 
మెరిసి మాయమైంది. ఆ సరికి మిదెద్పైన నిదురిసుత్నన్ లకీష్బాయి మేలొక్ని, ఆమె పరిచారికలు ఆందోళనగా అనుసరిసుత్ండగా కంటెగోడ వదద్కు 
పరుగెతిత్ంది. ఆమె కనున్లకు సుడిగాలిలా గార్మ మధాయ్నికి దూసుకుపోతూ గురర్పు గిటట్ల తాకిడికి రేగిన ధూళి మేఘాలలో లీలగా కనిపించి 
మాయమైనాడు కృషణ్రాయలు.   
 

 

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