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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 'గటిట్గా పటుట్కోండి' చెవులు చిలుల్లు పడేలా అరిచాడు నాగాంజనేయాచారి. రెండు తెడల్నూ కాలికింద వేసి తొకిక్ 
పటాట్డు. రెండు చేతులతో పడవ అంచులను గటిట్గా వాటేసుకునన్టుల్ పటుట్కునాన్డు. 

'జయ రఘువీర సమరాథ్! జై బజరంగ బలీ! జై భవానీ' అని శకిత్ కొదీద్ అరుసూత్ గటిట్గా పడవ అంచును 
పటుట్కునన్ది చినాన్రి లలిత. పర్మాదంలో ఉనన్పుప్డు ధైరయ్ం కోలోప్కుండా ఉండాలట! నానన్గారు చెపాప్రు. ఇషట్మైన 
దేముడిని నమమ్కంగా తలుచుకోవాలట! కళుళ్ మూసుకుని ఆగకుండా 'జై బజరంగ బలీ! జై భవానీ!' అని బిగగ్రగా 
నినాదం చేసూత్నే ఉనన్ది! 
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అంతెతుత్న అలతో పాటు బొమమ్లాగా పైకి లేచిన పడవ ఊగి పోతునన్ది! నీటి తుంపరలు వరష్పు చినుకులలాగా 
కురుసుత్నాన్యి. రెండు చేతులతో గటిట్గా పడవను ఒడిసి పటుట్కుని 'యముడా దండాలు! యముడా దండాలు!' అని 
బిగగ్రగా పార్రథ్న చేసుత్నాన్డు జాంబడు. 'మన కాటి కాపరులకు యమధరమ్రాజే ఇలవేలుపు! ఆయనేన్ నముమ్కోవాలి మనం' 
అని తండిర్ చెపిప్ంది గురుత్కొచిచ్ంది వాడికి. ఎలుగుబంటులా రెండు చేతులతో పడవ అంచును వాటేసుకుని బిగగ్రగా 
అరుసుత్నాన్డు ఆగకుండా. 

 
'రెడ ఓనస్( మమమ్లిన్ కాపాడు)ఊడాన! (డచిచ్ వారి సూరయ్ దేవుడు) రెడ ఓనస్! ఊడాన!' అని పార్రిథ్సూత్ గటిట్గా 

అంచును పటుట్కునాన్డు ఇరిమ్న. సూరుయ్డిని మించిన దేవుడు లేడట!! తండిర్ చెపిప్నది గురుత్కొచిచ్ంది 'ఇరిమ్న'కి! 
 
ఏ పార్రథ్న ఫలించిందో! ఏ దైవం కరుణించాడో! వారి తలిల్ దండుర్ల అదృషట్మో, విధి విచితర్మో! ఉవెవ్తుత్న ఎగసి 

పడిన అలతో పాటే ఎగసి కిందకు పడింది పడవ. పకక్కు ఒరిగి పోనూ లేదు! తలకిర్ందులూ కాలేదు!  ఆ కుదుపుకు 
బొంగరంలా గిరుర్న తిరుగుతూ కవవ్ంతో చిలికినటుల్ నీటిని చుటూట్ అంతెతుత్న విరజిమిమ్ంది. ఆ ఉదుటుకు జాంబడు తపప్ 
అందరూ పటుట్ తపిప్ పడవలో ఒకళళ్మీద ఒకళుళ్ పడిపోయారు. జాంబడిది భలూల్కపు పటుట్ మరి. 

 
ఒకటి రెండు నిముషాలపాటు అంతలోనే మెరుపులా వచిచ్న వరద అంతే వేగంతో మెరుపులా తగిగ్పోయింది. 

మునేన్టిలోని గండశిలలు ఇంతలోనే దరశ్నమిచాచ్యి. మామూలుగా రెండు దరులనూ ఒరుసుకుంటూ పారుతునన్ 
పర్వాహంలో అడడ్ంగా గిరుర్న తిరుగుతూ ఎవరో లాగుతూ తీసుకెళిల్నటుల్ ఊగుతూ వెళిల్ నిలువెతుత్ రామ పాద శిలకునన్ 
నెరెర్లో బలంగా ఇరుకుక్పోయింది. పిలల్ల అరుపులు, కేకలు, హరష్ధావ్నాలు ఆనందపు చిందులు మినున్ ముటాట్యి. 
ఒడుడ్న మహలు రక్షకులు ఆనందంతో వేసిన కేకలు సథ్ంభాదిర్ నరసింహుడి కొండకు తగిలి పర్తిధవ్నించాయి. 

 
శోకంతో, దిగార్భ్ంతితో చేతులలో ముఖం దాచుకుని విలపిసూత్ కూలబడిపోయిన దామోదరశరమ్ ఆ కేకలకు 

కనులు తెరిచి చూశాడు. రెండు క్షణాలు నమమ్లేనటుల్ చూసుత్ండిపోయాడు. మరుక్షణం మెరుపులా లేచి ఉతత్రీయానిన్ 
నడుముకు చుటుట్కుంటూ మునేన్టిలోకి దూకాడు. పర్తేయ్కంగా చెపేప్ పని లేకుండా మహలు రక్షకులు కూడా నీళళ్లోకి 
పరుగులు పెటాట్రు. 

 
************* 
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భవానీదీవ్పం అపూరవ్మైన గాథా లహరికి అదుభ్తమైన వేదిక అయియ్ంది. కృషణ్మమ్ అలల చిరునవువ్లతో 

ఆనందంగా కరతాళధవ్నులు చేసుత్నన్ది. నీటి పకుష్ల రెకక్ల సడులు, దీవ్పంలోని అడవి జంతువుల అరుపులు జోడు 
వాయిదాయ్లలా వంత పాడుతునన్టుల్నాన్యి. 

 
కర్మ కర్మంగా కనులముందు కదలాడుతునన్ దృశాయ్లు, చెవులలో మారుమోర్గుతునన్ ధవ్నులు సదుద్మణిగి, 

నెమమ్దిగా తన శరీర సప్ృహ, పరిసరాల ఉనికి అనుభూతం కావడం మొదలైంది కృషణ్రాయలకు. ఒక తరంగంలా, ఒక 
చిరు పర్వాహంలా, సనన్ని గాలి తెరలా కదలిక ఒకటి నడి నెతిత్న మొదలై వెనున్పూస కిర్ంది దాకా పాకింది. మెరుపులా 
చిర చిర మనన్ ధవ్నిలా అనుభూతి కలిగింది. వరిణ్ంచడానికి వీలుకాని పర్శాంతత నిండిపోయింది. 

 
'రఘువీరుడి కరుణతో కాలచకర్ భర్మణ కాంతులు కొనిన్ చూశావు కృషోణ్బా! యిది కాలరహసయ్ం. భూత భవిషయ్త 

వరత్మాన దరశ్నం షటచ్కర్ భేదన చేసిన మహా యోగులే చేయగలరు. మహాబలి కరుణకు నోచుకునన్ సిదధ్పురుషులే 
తిర్కాలరహసయ్ దరశ్నం చేయించగలరు' సమరథ్ రాముడి కంఠం మేను పులకింపజేసూత్ వినిపించింది.  

 
వీణ మెటల్ను అవరోహణ కర్మంలో మీటుతునన్టుల్, సమరథ్రాముడి కుడిచేతి చూపుడు వేలు, బొటన వేలు 

కృషణ్రాయల మాడు నుండి వెనున్పూస చివరి వరకూ నాటయ్ం చేశాయి. మెరుపు కాంతులు, తెలుపు, నలుపు, నీలం, 
బంగారు, సిందూర, రకత్(ఎరుపు) కాంతులు మాడునుండి వెనున్పూస చివరి వరకూ మెరిశాయి. శరీరమంతా దివయ్మైన 
పరిమళాలు అలుముకునాన్యి. కాంతులు మందగించిన కొనిన్ క్షణాల వరకూ తొలకరిలో తడిసిన మటిట్ వాసన 
మధురంగా నాసికకు సోకింది.    

 
మృదువుగా కృషణ్రాయల గుండె మీద, వీపు మీద నిమిరి 'ఇక కనులు తెరిచి బయటకు రా కృషోణ్బా!' అని ఆజఞ్ 

ఇచాచ్డు సమరథ్రాముడు. నెమమ్దిగా కనులు తెరిచిన కృషణ్రాయలకు సమరథ్ రాముడు కనున్లు చేసుకునన్ పుణయ్ంలా 
వీరాసనంలో కనిపించాడు. ఆయనకు రెండు వైపులా చేతులు కటుట్కుని కదలకుండా కనకదురగ్ ఆలయ మంటపంలోని 
సత్ంభాలలా ఆయన శిషుయ్లు కనిపించారు. 

 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                          |òæãÁe] 2022   

   4      

'ఇక బయలుదేరుదాము కృషోణ్బా! శుభ పరంపరలు ఎదురు చూసుత్నాన్యి! ఛతర్పతి రాకకు సమయం దగగ్ర 
పడింది. ఏరాప్టుల్ వేగిరం చేయాలి' అంటూ శిషుయ్లను చూసూత్ తల పంకించాడు సమరథ్రాముడు. కనకదురగ్మమ్ 
ధవ్జసత్ంభపు గంటలు గాలి వాలున శరీరాలు మురిసేలా చెవులకు సోకాయి. వెనువెంట అమమ్వారి ఆలయ శంఖ నాదం 
వినిపించింది మంగళం కలుగు గాక అంటూ. జోడుగా ఈ ఒడుడ్ నుండి మంగళగిరి నరసింహుడి ఆలయం నుండి దివయ్ 
శంఖ నాదం వినిపించింది ఆశీసుస్లందజేసూత్. 

 
((భవానీదీవ్పంభవానీదీవ్పం  నవలనవల  సమాపత్ంసమాపత్ం))  
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