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÷Ѡцp ¢pɊþ äĢĚǘ ąüď, éĢʥ Ă¢ȸĂї, ąĪɂ, söɂėɁ,
Ǖăɑ, pʥ ăɑ £ąɂї Ѡјҙ ąĊ æ. Ģʥ ěþȻĢpč ¢óɂѠ, Ģʥф rpě £ąɂѠ,
éĢʥ јўѤ ą£ąѠ, ĤĜ ¢ɇќ Źĩ æ. şĤě Ƙěȼ Ă¢ȸĂї şĤŻҫȸ,
şѠѥї rїфpюȼ Ƙěȼ 'rǐ£ї' қp Źҫȸ ąŶ ĤȽ ą£ĩ æ. ¢ɇpʥ ¢pќǋ
ưѠƘě ѝȻ, ë ̂ þɁѠ, ąф æѠ, óɂї éĢʥ æѠ Ĥĩǐġ äȽě
æ. tĀƇ ĢĊpę rě şĤĩ ¢óɂф ġĀ Ҋð ĢĊ vpщȮ rȼ éĢʥ Ģŋї ǃĔpč,
Ă¢ȸ қp äě w£ǋ ąĊ Ģŋ÷ɁЖ . } ą£ĩ ǕіĔ ǋ ưК ̂. . 1677
їpĔ sіě äpҊ þ rpþї, rppæї Ħğȼ ƼòїpĔ ĦĢɈpč æ. ƘpĢĈ
şĤĩ ƘěȼĒě, rpĢĬ şĤýĤɊ zěȼĒǋǏ ¢ɇќ Źҫȸ ąĊ Ă¢ȸ æ, éĢʥ ¢óɂ
¢ƌɁЖ äȽě æ!

- 65 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
పాఠకుడా! గురుత్ పెటుట్కో! అది పర్భవనామ సంవతస్రం కీర్.శ. 13-10-1687 సోమవారం. చరితర్
సృషిట్ంపబడిన రోజు! చరితర్ పుటలలో బంగారు అక్షరాలతో వార్యబడాలిస్న రోజు! మసకబారిన కనున్లకు, నర నరాలా
బానిసతవ్పు మతెత్కిక్న చూపులకు, దేశ దోర్హులకు, ధరమ్ దోర్హులకు ఈ పుణయ్ భూమి వీర చరితర్ కనబడదు. భారత వీర
కుమారుల శౌరయ్ గాథలకు వాళుళ్ పుటుట్ చెవిటి వాళుళ్.
భరతమాత ముదుద్బిడడ్ల సాహస, పరాకర్మ కాంతులకు వాళుళ్ పుటుట్ గుడిడ్వాళుళ్. వంచకులకు,
ఆతమ్వంచకులకు ఆ చరితర్ అంటే భయం, దేవ్షం. వాళుళ్ వీర పోరాటాలను కుటర్లుగా, తాయ్గ బలిదానాలను
పరాజయాలుగా భర్మింపజేసే భర్షుట్లు!
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పాఠకుడా! నువొవ్క కలాల్ కపటం తెలియని అమాయకుడివి. నీకు ఇనాన్ళూళ్ చెపిప్ందే నిజమని, నీవు
ఇనాన్ళూళ్ వినన్దే నిజమనుకునే బేలవు. అందుకే నీకోసం, కేవలం నీకోసమే కాలపు మంచు పరదాల మాటున దాగిన
అరుణోదయ కాంతులను చూపుతునాన్ను. ఏవో సరదాల కథలు నీకు చెబుతునాన్ను అనుకుంటునాన్వు. కాదు, కలల్ల
పరదాలు తొలగిసుత్నాన్ను. భర్మలను తీరుసుత్నాన్ను. నిజాలను తేట తెలల్ం చేసుత్నాన్ను. రా! నాతో రా! అదృషట్వంతుడివి
అవుదువుగాని.
కటుట్ కథలు కాదు కమనీయమైన యదారథ్గాథలు చెబుతునాన్ను. నేను నేపథయ్ములో ఉంటూనే కొనిన్
సతయ్ములను చెబుతునాన్ను. కొనిన్ మిథయ్లను తేట తెలల్ములు చేసుత్నాన్ను. కొనిన్ రహసయ్ములను దాచి దాచి నా గుండె
బరువెకిక్ంది, కొదిద్గా 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!
గతం శూనయ్మని, చరితర్ దైనయ్మని, భవిత హైనయ్మని భర్మిసాత్వో, నీ సేవ్చచ్! కానీ , మరలా చెబుతునాన్,
ననున్ తెలుసుకో, నినున్ తెలుసుకో, మనంతటి వాళుళ్ లేరని తెలుసుకో. తెలుసుకుంటావా? నాతో రా మరి! ఎంతో కాదు,
మూడువందల ముపైప్నాలుగు సంవతస్రాల వెనకుక్ నినున్ తీసుకుపోతా. భయపడకు. మరలా నినున్ ఇకక్డికే తెచిచ్
దింపుతా. కాల రహసయ్ మధువు నీకై అంతా ఒంపుతా. భావి పాతర్లో అననయ్ సతయ్ముల అమృతం నింపుతా, తాగి
అమరుడవు అవుతావో, వలదని జీవనమ్ృతుడవు అవుతావో, నీ పార్పత్ం!
సరే! ఇకక్డే కాలాయాపనమెందుకు, వెళాద్ం రా!
*********

'శీర్ పర్భవ నామ సంవతస్రే, ఉతత్రాయణే, శరదృతుః ఆశీవ్యుజ మాసే, శుకల్ పకేష్, సపత్మాయ్ం, ఇందు
వాసరే, శుభవాసరే ..' మధుర గంభీరమైన సవ్రంతో సంకలప్ మంతర్ విధి జరుపుతునాన్డు కృషణ్రాయలు. పర్కక్న ఆయన
అరాధ్ంగి లకీష్బాయి కూరుచ్ని భరత్తో పాలు పంచుకుంటునన్ది పూజలో. వారికి అభిముఖంగా అనిన్ వరాణ్లకు చెందిన
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గార్మసుత్లు భారాయ్ భరత్లు జంటలుగా కూరుచ్ని వారూ పూజలో పాలొగ్ంటునాన్రు, పూజా దర్వాయ్లూ, అమమ్వారి రూపు
వునన్ పళెల్రాలతో.
తలిల్ పకక్న కూరుచ్నన్ చినాన్రి లలిత శర్దధ్గా పూజా కర్మానిన్ గమనిసుత్నన్ది. మధయ్ మధయ్ మురిపెంగా
గరవ్ంగా అతిథులను, పర్తేయ్కించి 'ఇరిమ్న' వైపు చూసుత్నన్ది. కృషణ్రాయల పకక్న ఆయన వారసుడు భవానీ పర్సాద
రాయలు కూరుచ్ని ఉనాన్డు. నూనూగు మీసాల నూతన యవవ్న సామార్జాయ్నికి యువరాజులా ఉనాన్డా బుడతడు.
అమమ్ను పూజిసుత్నన్ కుమారసావ్మిలా దివయ్మైన తేజసుస్తో వెలిగిపోతునాన్డు.
నవరాతుర్ల పార్రంభం రోజున సాయంతర్ం సమయానికలాల్ మంథని గురుకులం నుండి ముకిత్వరం
చేరుకునాన్డు భవానీ పర్సాద రాయలు. మరి కొదిద్సేపటికి గురుకులానికి తిరిగి వెళాత్డు. పర్తి దురాగ్షట్మి నుండి
విజయదశమి వరకు మూడు రోజులపాటు మంథని గురుకులంలో విదాయ్రుథ్లకు పర్తిభా పాటవ పోటీలు వుంటాయి.
మహా సపత్మి పూజ చేసుకుని, సరసవ్తీ సవ్రూపిణి ఐన అమమ్వారి ఆశీసుస్లు తీసుకుని గురుకులానికి తిరిగి వెళళ్డం పర్తి
సంవతస్రమూ ఆనవాయితీ అతడికి.
అందరికీ సప్షట్ంగా కనిపించేలా ఎతైత్న వేదిక మీద దివయ్ సవ్రూపంతో సింహవాహన ఐన దురాగ్మాత
కొలువు దీరి ఉనన్ది. ఏడవ నాటి పూజ పార్రంభం అయియ్ంది. వేదికకు ఎదురుగా విశిషట్ అతిథులకు, అధికారులకు,
పర్ముఖులకు, సతరీలకు పర్తేయ్కంగా ఆసనాలు వేసి ఉనాన్యి.
ముందు వరుసలో అంబార్స దంపతులు, వారి కుమారుడు ఇరిమ్న ఒక వైపు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అంబార్స
పకక్న డచిచ్ వారి దుబాసీ దామోదర శరమ్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. సంకలప్ం మొదలుకొని మంటపంలో జరుగుతునన్ పూజా
విధానానిన్ అంతరారాథ్నిన్ డచిచ్లో వివరిసుత్నాన్డు. అటు పకక్ ముందు వరుసలో సథ్ంభాదిర్ నుండి, హైదరాబాదు నుండి
వచిచ్న గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలోని అధికారులు ఉనాన్రు.
వేదిక మీద ఒక పకక్న పర్తేయ్కంగా వేసిన ఆసనాల మీద మరునాడు, దురాగ్షట్మి రోజున కుమారీ పూజ
అందుకొనబోయే పదేళుళ్ నిండని బాలికలు కూరుచ్ని వునాన్రు. వేదికమీద, వేలాదిమంది పర్జల ఎదురుగా కూరోచ్వడం,
పూజ వాతావరణం అలవాటు కావడం కోసం ఒక రోజు ముందు నుండే వేదిక మీదకు వారిని వేంచేపు చేశారు.
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వారందరూ పటుట్ పరికిణీలతో, పసుపు, పారాణితో, పసిడి హారాలతో మిసిమి కాంతులతో మెరిసిపోతునాన్రు. తమ అంద
చందాలకు, అలంకరణకు తామే మురిసి పోతునాన్రు. మాటి మాటికీ నగలు, బటట్లు సరుద్కుంటూ హొయలు పోతునాన్రు.
వేదిక కింద కూరుచ్నన్ తలిల్ తండుర్లను, బంధువులను చూసూత్ మురిపెంగా, గరవ్ంగా ముసి ముసి నవువ్లు
కురిపిసుత్నాన్రు.
ఏడవ రోజున, సపత్మినాడు సరసవ్తీ పూజ అమమ్వారికి పవితర్మైన మహా సాన్నంతో పార్రంభం
అవుతుంది.
అమమ్వారి పర్తిమకు ఎదురుగా ఒక అదాద్నిన్ ఉంచుతారు. అదద్ంలో పర్తిబింబించే అమమ్వారికి పవితర్మైన
నదీ జలాలతో సాన్నం చేయిసాత్రు. ఆ తరువాత నవపతర్ పూజ చేసాత్రు. అరటి, మాను పసుపు, పసుపు, జయంతి, బిలవ్,
దానిమమ్, అశోక, రేల పతార్లు, ధానయ్పు గింజలు ఈ తొమిమ్ది నవ పతార్లు అనబడతాయి. ముందురోజు నవ పతార్లు
మంతర్ సహితంగా దండగా కటిట్ ఉంచుతారు. సపత్మినాడు నదిలోనో, పారే నీటిలోనో ఆ నవపతర్ మాలకు సాన్నం
చేయించి, ఎఱఱ్ని లేదా కాషాయ వరణ్పు వసత్రం పరచిన పీఠం మీద అమమ్వారికి కుడి పకక్న ఆ మాలను ఉంచి పూజిసాత్రు.
బిలవ్పతర్ం అమమ్వారికి పర్తీకగా భావించి, మరునాటి అషట్మి నాటి పూజకు అమమ్వారిని ఆహావ్నించడానికి సంకేతంగా
బిలవ్ వృకాష్నిన్, పతార్నిన్ పూజ చేయడం జరుగుతుంది.
నవపతర్ పూజ తరువాత సరసవ్తీ పూజ చేసి, విశేషించి బాల బాలికలకు విదాయ్ బుదుధ్లు పర్సాదించాలని
వినన్వించుకుంటారు. ఘంట, శూలము, నాగలి, శంఖము, రోకలి, చకర్ం, ధనురాబ్ణాలు ఎనిమిది చేతులలో ధరించిన
తలీల్ దయ జూడమామ్ అని సాగిలబడతారు. నలల్ని మబుబ్ మాటునుండి వెలువడిన తెలల్ని జాబిలిల్ వంటి తలీల్! మహాకాళీ
సవ్రూపిణి ఐన గౌరీదేవి శరీరం నుండి ఉదభ్వించిన తలీల్, తనయులను తనివి తీరా కరుణించమామ్ అని కాళళ్ మీద
పడతారు. శుంభ నిశుంభులను తుంచిన తలీల్, మాకు శుభములు పర్సాదించమామ్ అని పార్రథ్నలు చేసాత్రు.
దామోదర శరమ్ వివరణను ఆసకిత్గా వింటునన్ అంబార్స దంపతుల వదద్కు పరుగువంటి నడకతో వచాచ్డు
డచిచ్వారి సైనికుడొకడు. అతడి ముఖంలో ఆందోళనను గమనించి వేగంగా పకక్కు తీసుకు వెళాళ్డు అంబార్స. రెండు
క్షణాలు లోగొంతుకతో ఏదో చెపాప్డు ఆ సైనికుడు. అంబార్స ముఖంలో భయం, కోపం రెండూ గమనించాడు దామోదర
శరమ్. అతడి మనసులో ఒక భయంకరమైన అనుమానం కలిగింది.
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అంబార్స ఆతుర్తగా పకక్కు వెళల్డంతో కొడుకును దగగ్రకు లాకుక్ంటూ భరత్ను సమీపించింది 'లేడీ హాలె'.
వారి సంభాషణ విని, విషయం గర్హించడంతోనే ఆమె అందమైన ముఖం తెలల్గా పాలిపోయింది.
భయంతో తీగవంటి ఆమె శరీరం కంపించిపోవడం గమనించాడు దామోదర శరమ్. ఆ సమయానికి
నివేదన, హారతి పూరిత్ అయాయ్యి. మిగిలిన కిర్యా కలాపానిన్ పూరిత్ చేసి, తీరథ్ పర్సాదాలు చపుప్న తీసుకునాన్డు కృషణ్
రాయలు. దేవీ మూరిత్కి నమసక్రించి దూకినటుల్గా వేదిక దిగాడు. రెండు అంగలోల్ అంబార్స దంపతులను సమీపించాడు.
అంబార్స భుజం మీద చేయి వేశాడు భరోసా ఇసుత్నన్టుల్గా.
ఉరుములాగా కృషణ్రాయల కంఠం మోగింది. అకక్డకక్డా ఆకతాయిలను ఒక కంట కనిపెడుతూ
ఉతస్వాలకు రక్షణగా కాపలా కాసుత్నన్ కృషణ్రాయల భటులు పాతికమంది రెండు క్షణాలలో అకక్డికి చేరుకునాన్రు. వేదిక
వదద్ సిదధ్ంగా ఉనన్ కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు పదిమంది పరుగునా వచాచ్రు.
దామోదర శరమ్తో ముకత్సరిగా చెపాప్డు కృషణ్రాయలు. డచిచ్లో దానిన్ అంబార్స చెవుల వేశాడు దామోదర
శరమ్.
'కంగారు పడవదుద్. వందమంది సైనికులు, పాతికమంది నా అంగరక్షకులు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. మీ వెంట
రక్షణగా నాగులవంచకు వసాత్రు. మీ శరీరం మీద ఈగ కూడా వాలకుండా చూసుకుంటారు. నాగులవంచలో మిగిలిన
వారి సంగతి నేను చెపప్లేను. దురామ్రుగ్లకు శిక్ష తపప్దు. అమమ్ దయ! పరిసిథ్తులు చకక్బడి, మీరు తిరిగి వచేచ్వరకూ
లేడీ హాలె, ఇరిమ్న ఇకక్డే నా కోటలో సురకిష్తంగా ఉంటారు' కృషణ్రాయల సందేశానిన్ వినన్ది వినన్టుట్గా వినన్వించాడు
దామోదర శరమ్.
భారయ్ను, కుమారుడిని రెండు చేతులతో దగగ్రకు తీసుకుని ఆలింగనం చేసుకునాన్డు అంబార్స. ధైరయ్ం
చెపిప్ వీడుకోలు పలికాడు. దురగ్మమ్కు, కృషణ్రాయలకు మౌనంగా, దీరఘ్ంగా నమసక్రించాడు. మరి కొనిన్ నిముషాలలో
రెండు పలల్కీలలో కృషణ్రాయల కోటవైపు అంబార్స భారాయ్ పిలల్లు, కృషణ్ రాయల భారాయ్ పిలల్లు వెళిళ్పోయారు.
కృషణ్ రాయల అంగరక్షకులు పాతికమంది, సైనికులు వందమంది ముందూ వెనుకగా రక్షణగా వెంట
రాగా గురర్ం మీద వేగంగా కదిలాడు అంబార్స. అతడిని అనుసరించబోయిన దామోదర శరమ్ను వారించి తన కోటకు
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పంపించాడు కృషణ్రాయలు. పదిమంది సైనికులను తిరునాళళ్లో డచిచ్ వారు నిరవ్హిసుత్నన్ అంగడికి రక్షణగా కాపలాకు
పంపించాడు.
తీరథ్ పర్సాద వితరణ ముగిసి, చూసూత్ండగానే ఉతస్వ వేదిక సదుద్మణిగింది. జన సమమ్రద్ంతో కిట కిట
లాడిన పందిళుళ్ బోసిపోయాయి. వేదికకు రక్షణగా ఉనన్ సైనికులను, అఖండ దీపానికి బాధుయ్లుగా /ఉనన్ అరచ్కులను
చూసూత్ ఆలోచనలో పడిపోయాడు కృషణ్రాయలు. అఖండ దీపపు ఎఱఱ్ని కాంతులు రాక్షసుల రకత్ంతో తడిసిన అమమ్వారి
ఖడగ్ం చందర్హాసం అంచులాల్ మెరుసుత్నాన్యి. నేల అంతా రకత్ం పారుతునన్ ఎఱఱ్ని పర్వాహంలా, సేవ్చాఛ్ శిశువును
పర్సవించబోయే నాగులవంచ నడిబొడుడ్లా కనిపిసుత్నన్ది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...)
COMMENTS
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