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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)  

 సైనికులు అందరూ తమ గుఱాఱ్లను కొండపాదంలో ఉనన్ చెటల్కింద విడిచారు. కృషణ్మమ్ అలలలో వూయలలూగుతునన్ పడవలవదద్కు దారి 
తీశారు యిదద్రు మొఘలు సైనికులు. వారిని అనుసరించారు యిదద్రు గోలొక్ండ సైనికులు. బాలకృషణ్సావ్మి ముందు నడుసుత్ండగా నదిని చేరుకునాన్రు 
సమరుథ్డు, కృషణ్రాయలు. తలలూపుతునన్ కొండపలిల్ బొమమ్లాల్ నాటయ్ంచేసుత్నాన్యి రెండు పడవలు. నదిలో పాదం మోపకముందే వంగి కృషణ్మమ్ నీటిని 
నెతిత్న చలుల్కునాన్డు సమరుథ్డు. కృషణ్రాయల తలపై, బాలకృషణ్సావ్మి తలపై చలాల్డు. చేతులు జోడించి నదికి నమసక్రించాడు. ఒకపడవలో సమరుథ్డు, 
కృషణ్రాయలు, బాలకృషణ్సావ్మి కూరుచ్నాన్రు. మిగిలినవారు రెండవదానిలో కూరుచ్నాన్రు. రెండవ పడవలో యేవో వసుత్వులు చినన్ గుటట్లా పేరచ్బడాడ్యి.  
పైన మందపాటి కంబళుళ్ దటట్ంగా కపిప్ వునాన్యి. పడవలు నెమమ్దిగా కదిలాయి భవానీదీవ్పం వైపు. 
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పాఠకుడా!  
 

ఇక తెర తొలిగిసాత్ను. అనంతకాలంగా అనీన్చూసుత్నన్ దాని నేను. నీ ముతాత్తల తాతలను చూసినదానిని నేను. మహాగణపతికి మొర్కిక్న దానిని 
నేను. కాశీవిశేవ్శవ్రుని మరులకు జికిక్ మతెత్కిక్ంచుకునన్దానిని నేను. దతాత్తేర్యుని దయను దకిక్ంచుకునన్ దానిని నేను. బసవని భవయ్మైన పలుకులతో 
సంగమించిన దానిని. మలల్నన్కు మోకరిలిల్నదానిని. నరసింహునికి నతులుజేశాను. శాకయ్ముని సమ్ృతుల గంగలో తడిశాను. కాలచకర్ వైభవాల సుడులు 
తిరిగాను. శాతవాహన శౌరయ్ ధారలనూ చవిజూశాను. దురగ్మమ్ పాదాలను సప్ృశించాను. పరమహంసల పరిషవ్ంగములో పరవశించాను. 

అగాధమైన గాథ నాది. అననయ్ సామానయ్మైన వీథి నాది. పుణయ్పురుషుల వినోదాల పునాది నాది.  ఎందరిని చూశాను! ఎనిన్ చూశాను! 
ఎందరికోసం ఎదురు చూశాను! ఎనిన్ దుఃఖాశుర్వులు మోశాను? ఎనిన్ మధుర గీతికలు మోర్శాను? ఇపప్టిదా? నా వీక్షణ, నిరీక్షణ, పరీక్షణ, ఎనిన్ 
యుగాలది! ఇంకెనిన్ యుగాలు చూసాత్ను! ఇవనీన్ నాకు లిపత్ మాతర్ములు! నేనేవరికోసమూ ఆగలేదు, ఆగను. సాగిపోతూనే ఉంటాను. మధయ్మధయ్లో 
పలుకరిసాత్ను, ఆగర్హిసాత్ను. బర్తికిసాత్ను, బర్తుకులను బండలూ చేసాత్ను. 

 పాఠకుడా! నేను కృషణ్ను. నేను గంగను, పాతాళగంగను!  
కలల్లు కాదు, కమనీయమైన యదారథ్ గాథలు చెబుతునాన్ను. నేను నేపథయ్ములో వుంటూ కొనిన్ సతయ్ములను చెబుతునాన్ను. కొనిన్ మిథయ్లను 

తేట తెలల్ములు చేసుత్నాన్ను. రహసాయ్లను దాచి దాచి నా గుండె బరువెకిక్ంది, దానిని తేలిక పరుచుకుంటాను! ఒళల్ంతా చెవులు చేసుకో. చెవులలో కాల 
రహసయ్ సారమంతా నూరిపోసాత్ను. విని విషయానిన్ గర్హిసాత్వో, విజఞ్తతో చరిసాత్వో, నీ ఇషట్ము. కలల్లను నిజాలుగా భర్మిసాత్వో, విశృంఖలంగా 
పరిభర్మిసాత్వో, నీ సేవ్చచ్!  

మరలా చెబుతునాన్, ననున్ తెలుసుకో, నినున్ తెలుసుకో, మనంతటి వాళుళ్ లేరని తెలుసుకో. తెలుసుకుంటావా? నాతో రా! భయపడకు. మరలా 
నినున్ యికక్డికే తెచిచ్ దింపుతా. కాల రహసయ్ మధువు నీకై అంతా ఒంపుతా. భావి పాతర్లో అననయ్ సతాయ్ల అమృతం నింపుతా, తాగి అమరుడివి 
అవుతావో, వదద్ని జీవనమ్ృతుడివి అవుతావో, నీ పార్పత్ం! సరే! ఇకక్డే కాలాయాపనమెందుకు, వెళాద్ం రా! భవానీదీవ్పం పిలుసుత్నన్ది. వెళాద్ం! ఇంతవరకు 
ఎవరూ చెపప్ని కథలు యిపుప్డు  చెపప్బోతునాన్ను! జరిగిన కథలు! జరుగబోయే కథలు! సతయ్మైన కథలు చెపప్బోతునాన్ను!  
 
                       ****************************** 
 

దీవ్పం ఈశానయ్పు అంచును కోసూత్ కాలువలా చేసిన నీటిలో పడవలను ఆపారు. జై భవానీ! అని నినదిసూత్ సమరుథ్డు ముందుగా పాదం 
మోపాడు భవానీ దీవ్పం మీద. వెనుకగా మిగిలినవారందరూ పడవలలోంచి దిగారు. రెండవ పడవలో కంబళల్ కిందనుండి విశాలమైన పేటికను, యేవో 
పరికరాలునన్ పెదద్ మూటను ఒడుడ్కు దింపారు. నలుగురు సైనికులు, పడవలు నడిపిన వాళిళ్దద్రు కలిసి పర్యాసతో ఒడుడ్కు చేరాచ్రు ఆ పేటికను. 
వందసంవతస్రాల వయసునన్ పొగడ చెటుట్ మొదలుతో చేసిన పేటిక అది. కరిగించిన పంచలోహాలతో మరలు, మూడు గడియలు బిగించారు దానికి. 
చకార్ల ఆకారంలో వునన్ మూడు గడియలను ఒక కర్మ పదధ్తిలో తిపిప్తే తపప్ ఆ పేటిక తెరుచుకోదు. రెండుపకక్లా మూడేసి, మొతత్ం ఆరు చకార్లునాన్యి 
ఆ పేటికను లాగుకొని వెళళ్డానికి వీలుగా.    

యిపుప్డిపుప్డే వెలుగులు మందగిసుత్నాన్యి. చీకటుల్ ముసురుకోడానికి తవ్రపడుతునాన్యి. వారి పదద్తిలో నమసక్రించి సెలవు తీసుకునాన్రు 
సైనికులు. పడవలలో ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. పడవలు కాలువనుండి వెనకుక్ తిరిగి నదిలో నెమమ్దిగా కదిలి కనుమరుగైనాయి. బాలకృషణ్సావ్మి, 
బందరునుండి వఛిచ్న యిదద్రు సనాయ్సులు చేతులు కటుట్కుని చూసుత్నాన్రు సమరుథ్ని ఆదేశం కోసం. దీవ్పానిన్ కనబడిన మేరా పరిశీలనగా చూసుత్నాన్డు 
ఆయన.  

చివరలు కనబడకుండా ఆకాశానికి ఎదిగిన మహావృకాష్లు, చీకటల్లా చికక్గా అలుల్కునన్ పొదలు గంభీరంగా వునాన్యి. దీవ్పానికి అటుచివర 
పెదద్ కొండ శిఖరం మసక మసకగా కనిపిసుత్నన్ది. చీకటుల్ పూరిత్గా కముమ్కోకముందే గూళల్కు చేరుకోవాలనే పకుష్ల గుంపులు సైనికులాల్ బృందాలుగా 
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చేరుకుంటునాన్యి. చెటల్ మీదకు చేరుకునన్ పకుష్ల కోలాహలం వాటికి సావ్గతం పలుకుతునన్టుల్ వునన్ది. ముందు దీరఘ్ంగా, తరావ్త ఆగి ఆగి వరుసలుగా 
గంభీరంగా వినిపించాయి, సింహ గరజ్నలు. బందరు సావ్ముల అంగరఖాల చాటునుండి పర్తయ్క్షమయాయ్యి మూడేసి అడుగుల పొడవునన్ కతుత్లు. తానూ 
నడుముకునన్ కతిత్మీద చేయి వేశాడు కృషణ్రాయలు.     

' నాలుగుమైళళ్ దూరంలో గరిజ్ంచింది, భవాని వాహనం భవానీ దీవ్పానికి సావ్గతం పలుకుతునన్ది కృషోణ్బా ' అనాన్డు సమరుథ్డు వినోదంగా. 
కృషణ్రాయలు ఏదో అనబోయేంతలో పొదలు విసురుగా కదిలాయి. వేగంగా పరుగులు పెడుతూ వఛిచ్ దూకాయి రెండు నకక్లు. ఎవరో తరుముతునన్టుల్గా 
వఛిచ్, వీరిని చూసి భయంతో పకక్కు దూకి పొదలమధయ్న మాయమైనాయి, సనన్గా అరుసూత్. కొనిన్ నిముషాలకు తెలిసింది వాటి పరుగులకు కారణం. 
పొదలను పొడవాటి బరిశెలతో తొలిగిసూత్ పర్తయ్క్షమయాయ్రు ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణసావ్మి! అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనకు ఉలికిక్పడడ్ బందరు సావ్ములు 
చిరునవువ్లు చిందించారు వారిని చూసి. కృషణ్రాయలకు మాతర్ం ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణసావ్మి అకక్డకు వచేఛ్ సంగతి కృషణ్రాయలకు 
తపప్ మిగిలినవారికి అందరికీ తెలిసినటుల్గా వుంది. 

గురుదేవుడికి నమసక్రించి పేటికను కదిలించారు ఉదధ్వుడు. మూటను భుజాలకెతుత్కునాన్డు ఒక బందరు సావ్మి. బరిసెను పటుట్కుని, దారి 
చేసూత్ ముందుకు కదిలాడు కళాయ్ణ సావ్మి. అందరూ కదిలారు. అందరికీ వెనుకాల కతిత్ని ఎతిత్పటుట్కుని పరిసరాలను గమనిసూత్ కదిలాడు మరొక బందరు 
సావ్మి. చిరు చీకటల్మధయ్ చికక్ని పొదలను చీలుచ్కుంటూ ఘడియసేపు సాగింది నడక. పూరిత్గా చీకటుల్ కముమ్కునే సమయానికి తొలిగిన పొదల మధయ్న 
వింత దృశయ్ం కనిపించింది కృషణ్రాయలకు. 

పొదలు, మహావృకాష్లు లేని పచిచ్కమైదానం లాంటి సథ్లంలో విశాలంగా చదునైన సథ్లం కాగడాల వెలుగులో కనిపించింది. అకక్డ  పది 
ధనుసుస్ల వైశాలయ్ంలో వృతాత్కారంలో నిలువెతుత్నా దృఢమైన కంచె నిరిమ్ంపబడి వుంది. బలమైన వెదురు గడలు, వెదురు తీగలతో గోడలా దృఢంగా 
వునన్ది ఆ కంచె.  సరిగా మధయ్లో మూడు ధనువుల వైశాలయ్ంలో మరొక కంచె వృతాత్కారంలో వునన్ది. వెదురు గుడిసెలా పైకపుప్ వేసి వునన్ది. కాగడాల 
వెలుగులో పగటిలా సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది అంతా.  

వెదురు తడికతోనే చేసిన దావ్రానిన్ తెరుచుకుని లోపలి పర్వేశించారు అందరూ. కృషణ్రాయలకు అంతా సంభర్మంగా ఉనన్ది యింకా. శిషుయ్లు 
అందరూ ఎంతో ముందుగా ఆదేశింపబడడ్టుల్ ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసుకుంటూ పోతునాన్రు. రెండు అడుగుల ఎతుత్న వెదురు గడలతో చేసిన 
ముకాక్లిపీటలాంటి ఆసనం మీద కూరుచ్ని మౌనంగా పరయ్వేక్షణ చేసుత్నాన్డు సమరుథ్డు. మధయ్భాగంలో ఏడు వృతాత్లుగా ముగుగ్ వేశాడు ఉదధ్వుడు. 
మధయ్లోని యేడవ వృతత్ంలో విరిసిన పదమ్ం ఆకారంలో వేశాడు. ముగుగ్వేసుత్నన్ంత సేపూ ఉధద్వుడి పెదవులు కదులుతునాన్యి మంతర్ పఠనం చేసుత్నన్టుల్. 
పెదద్ పెదద్ మటిట్ బానలలో కృషణ్మమ్ నీళుల్ సిదధ్ంగా వునాన్యి. అందరూ సాన్నాలు ముగించారు. సమరుథ్డి పూజాపేటిక సిదధ్ంగా వుంది. రఘువీరుడికి 
కొలుపు ముగిసింది. అందరూ ఫలాలను ఆహారంగా తీసుకునాన్రు కృషణ్రాయలు తపప్. ఆ రాతిర్కి మంచినీరు మాతర్మే తీసుకోవాలని రాయలకు 
ఆదేశించాడు సమరుథ్డు. సమరుథ్డి ఆదేశం మేరకు కృషణ్రాయలు తపప్ మిగిలినవారందరూ అకక్డినుండి నిషర్క్మించారు. 

“కృషోణ్బా!” అనన్ పిలుపుతో తన ఆలోచనలనుండి బయటపడి తలెతిత్ చూశాడు రాయలు. పదామ్సనంలో ఆరథ్నిమీలిత నేతార్లలో రాయలను 
చూసుత్నాన్డు సమరుథ్డు. కనులలోకి చొరబడి, గుండెల లోతులోల్కి దిగబడి శోధిసుత్నన్వాడిలా చూసుత్నాన్డు. ' పర్తిదానికీ ఒక మూలం వునన్ది కృషోణ్బా! 
తెలుసుకోగలగాలి, అంతే ' అనాన్డు.  

కొదిద్సేపు మౌనం తరావ్త మరలా కొనసాగించాడు. ' నేటికీ, నినన్టికీ, రేపటికి సంబంధం వునన్ది. అది శరీరానికి సంబంధించి కాదు. ఈ 
శరీరం ఇవావ్ళా ఉనన్ది అంటే నినన్ కూడా వునన్ది కదా. రేపు యిది ఉండక పోవచుచ్. కానీ ఆతమ్ వుంటుంది. నినన్, ఈరోజు ఆతమ్ వునన్ది. రేపూ, 
సంవతస్రాల తరబడి, యుగాల పరయ్ంతం వుంటుంది. అనంతాతమ్లో లీనమయేయ్దాకా జీవాతమ్గా వుంటుంది. మరలా మొదలు' అనాన్డు. 

' అనంతాతమ్ను చూడగలిగితే అందులో అంతరాభ్గమైన జీవాతమ్ను చూడవచుచ్. ఆ జీవాతమ్ అనుభవాలను చూడవచుచ్.ఆ అనుభవాలే వివిధ 
జనమ్లు. వివిధ జనమ్ల కరమ్ల ఫలం అంతమయేయ్దాకా జీవుడి పర్యాణం అది. వివిధ జనమ్లు ఆ పర్యాణంలో మజిలీలు. ఒక దీరఘ్ పర్యాణం ముగించిన 
తరావ్త, పర్యాణంలో మజిలీలను అనుభవాలను గురుత్చేసుకోవడం లాంటిది అది. అదే దివయ్దృషిట్ ', అరమోడుప్  కనున్లతో చూసూత్ చెబుతునాన్డు 
సమరుథ్డు.  
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' భయంకరమైన కాలసరప్ం నినున్ అంతం చేయటానికి పర్యతిన్ంచింది. దానికి ఒక కారణం వునన్ది కృషోణ్బా! దివయ్మైన శేవ్తనాగు దానిని 
అడుడ్కుని, నినున్ కాపాడడానికి కూడా కారణం వునన్ది. ఈ కథ యిపప్టిది కాదు. యిపుప్డు ముగిసేదీ కాదు. అంతా చూదుద్వుగాని ' అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ంతో 
వింటునాన్డు కృషణ్రాయలు. ' రేపటి రోజు నీదొక దివయ్దృషిట్. నువొవ్క అపూరవ్ దర్షట్వు. ఈ క్షణం నుండీ నీకు మౌనవర్తం కృషోణ్బా! ఏ ఆలోచనలు 
లేకుండా నీ ఉఛావ్స నిశావ్సాల మీద దృషిట్ పెటిట్ పర్శాంతంగా నిదిర్ంచు' అని మౌనం వహించాడు సమరుథ్డు. కృషణ్మమ్, భవానీదీవ్పం, పర్కృతి అనీన్ శర్దధ్గా 
వింటునన్టుల్ మౌనం వహించాయి. అడవి సదుద్మణిగింది.  

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