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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

, మం

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే

సత్ లను,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

త్, తెలు ను అనుకుంటునన్

హ క గాథ. స తం సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద

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,
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక

హ క యోధుడి కథతో మొద

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

సత్వ దూరం కాని ఊహలతో

.శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ

భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ

తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే

త్

గిన

సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 17 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
మునేన్టివడిని గంభీరంగా తటుట్కుని, ఆ రాపిడికి నునుపుదేలిన బండపై కూరుచ్ని సాన్నంచేసి ఒడుడ్కు చేరుకునాన్డు సమరధ్రాముడు.
తన పార్తఃకాలవిధులు తీరుచ్కుని బయలేద్రాడు. కొదిద్గా వెనుకగా గోపనన్, మిగిలిన శిషుయ్లు అనుసరించి వసుత్నాన్రు. ఆయన కుడిచేతిలో దండ
కమండలాలు, ఎడమచేతిలో ధనుసుస్, కుడి మూపుకు అముమ్లపొది విచితర్మైన శోభలను వెలువరిసుత్నాన్యి. దతాత్తేర్యుడు, శీర్రాముడూ కలిసిపోయి
అడుగులేసుత్నన్టుట్ ఉనన్ తనను కుతూహలంగా, భకిత్గా నమసక్రిసూత్ చూసుత్నన్గార్మసుత్లను పర్సనన్మైన దృషుట్లతో చూసూత్, చిరునవువ్లతోనే ఆశీరవ్దిసూత్
కృషణ్రాయల కోటలోకి పర్వేశించాడు సమరధ్రాముడు. తనకై ఏరాప్టుజేసిన కుటీరంలోకి వెళళ్లేదు. నిలువెతుత్నా పెరిగి జొనన్కంకులాల్గా వెనున్లను తొడిగి
పరిమళపు అలలను ఎగవేసుత్నన్ తులసీ బృందావనానిన్ దాటాడు. గోశాలను, అశవ్శాలను దాటాడు. తనకై వేసిన కుటీరము ముందునుండి
మామిడితోటలోకి నడిచాడు. విశాలమైన ఆతోపులో ఈశానయ్దికుక్లో భారీగా వటవృక్షంలా పెరిగిన ఒంటి మామిడిచెటుట్కిర్ందికి దారితీశాడు. ఆశచ్రయ్ంగా
చూసూత్ ఆయనను అనుసరిసుత్నాన్రు మిగిలినవారు.
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'జయజయ రఘువీర సమరధ్' అంటూ నినదిసూత్ ఆయన లోపలి అడుగుబెటట్గానే ఆసరికి సిదధ్ంగా ఉనన్ కృషణ్రాయలు ఆయనను
అనుసరించాడు మిగిలినవారితో. ఎంచుకునన్ లక్షయ్ంవైపు సాగుతునన్ రామబాణంలా ఆ మూలన ఉనన్ మామిడిచెటుట్వైపు ఆయన నడుసుత్ంటే కొదిద్గా
వడిగా అడుగులువేసూత్ ఆయన సమీపానికి చేరుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. ఏదోచెపప్బోయి ఏకాగర్తతో ఆ మామిడి చెటుట్ను, పరిసరాలను పరికిసుత్నన్టుట్నన్
ఆయనను కదిలించడానికి ధైరయ్ం చాలక ఆగిపోయాడు. ఆ కాసత్ కదలికనూ గమనించి 'పరావ్లేదు, చెపుప్'మనన్టుల్ తలపంకించాడు ఆయన.
తన తండిర్గారు అకక్డికి వచిచ్ కోట నిరామ్ణానికి పూనుకునన్పుడు పుటట్ను తొలగిసుత్నన్పుడు బయలప్డిన రెండు పెను
తార్చుపాములగురించి చెపాప్డు. ఆ అనుభవముతో ఈ మామిడి చెటుట్ కిర్ందునన్ పుటట్ను తొలగించకుండా వదిలిపెటిట్న విషయము యిపుప్డు గురుత్కొచిచ్,
' అపప్టినుండీ ఈ మామిడిచెటుట్ ఇలానే ఉంది సావ్మీ! పర్తివసంతములో కొతత్చివుళుళ్ తొడిగి తొడిగి చినన్వటవృక్షంలా ఎదిగింది.
రెండు మూడుసారుల్ అదుభ్తమైన కృషణ్ సరప్ం ఆ పుటట్కు రాకపోకలు సాగించడం నేను కూడా చూశాను. ఎందుకు దోషం మూటగటుట్కోవడం అని దీనికి
నీరు పెటట్డంకోసం కూడా ఎకుక్వగా రాకుండా కటట్డి చేశాను. అయినా మిగిలిన వాటికనాన్ కూడా సమృదిధ్గా ఎదుగుతూనే ఉనన్ది. దివయ్ంగా ఫలిసూత్నే
ఉనన్ది. నేనే షుమారు యాభై సంవతస్రాలుగా దీనిన్ చూసుత్నాన్ను! యింతకాలం మామిడిచెటుట్యిలా ఉండడం జరగదు సహజంగా. అంత భయంకరమైన
కృషణ్ సరప్మూ జనావాసాలోల్ కనిపించదు' అని ఆగిపోయాడు. ఆయన మాటలోల్ని ఆందోళనను గమనించినటుట్ చిరునవువ్ నవావ్డు. 'శేషుడునాన్డా,
శేషశయనుడునాన్డా కిర్షాణ్బా?' అనాన్డు పసిపిలాల్డిని ముదుద్గా వెకిక్రిసుత్నన్టుట్. తన ఆందోళనను గమనించి వెకిక్రిసుత్నన్టుట్ అనిపించి, పసిపిలాల్డిలానే
తలతిపుప్కునాన్డు. గార్మ పొలిమేరలోల్ ఎదురైనా అనుభవము యింకా తనకు మరపుకురాలేదు అనుకునాన్డు తనకు తానే.
దటట్ంగా నీడను పరుసుత్నన్ ఆ చెటుట్కిర్ంద పీఠముపై కృషాణ్జినానిన్ పరిచాడు ఒకశిషుయ్డు. తూరుప్దిశగా తిరిగి కూరుచ్నాన్డు ఆయన.
తనకు పర్కక్గా మరొక చరమ్మును పరిపించాడు గోపనన్కోసం. మహలులోనుండి తెపిప్ంచిన విలువైన కంబళుళ్ పరిచారు పరిచారకులు, ఆయన సూచన
మేరకు. అందరూ ఆసీనులైనారు.
ఆ దృశయ్ము ఉషోదయపు సతస్ంగం ఏరాప్టు అయినటుల్గా ఉనన్ది చూడడానికి. భానుడు బయలుదేరి ఎకుక్వసేపు కాలేదు. బంగారు
కాంతులతో మెరిసిపోతునన్ ఆకులతో వింతగా భారీగా పెరిగిన ఆ మామిడి వృక్షము వటవృక్షములా ఉనన్ది. మంచుకొండలోల్ మొలిచిన మారాత్ండుని
మహసుస్లు పర్తిఫలించి బంగారువరణ్ంలో మెరిసిపోతునన్ దకిష్ణామూరిత్లా ఉనాన్డు సమరధ్రాముడు. పర్కక్న పినాకములా ధనుసుస్. అటూయిటూ
మహరుష్లాల్ గోపనన్, కృషణ్రాయలు, ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణసావ్మి, గోవిందసావ్మి, మాధవసావ్మి, యితరులు.
దివయ్మైన పార్తః కాలపు సంకీరత్న పార్రంభం చేశాడు సమరధ్రాముడు. తోట తోటంతా మధురంగా పర్తిధవ్నిసుత్నన్ది. అరమోడుప్
కనులతో చిటితాళాలు మోర్గిసూత్, చేతులతో తాళాలు వేసూత్, గొంతులు కలిపి పాడుతూ, వాయిదాయ్లు మోర్గిసూత్ సమరుధ్ని గానవాహినిలో
మునకలేసుత్నాన్రు. కేవలం వారి శరీరాలు మాతర్మే యిహలోకంలో ఉనాన్యి. మనసులు పరమాతుమ్ని లోకంలో.
సుకుమారమైన చేతితో మృదువుగా తొలగిసుత్నన్టుల్ సనన్గా ఆకులు గలగలలాడాయి సమరధ్రాముని వెనుకవైపు. మెతత్ని సప్రశ్
నడుముమీదినుండి మెడ మీదుగా శిరసుస్ను మృదువుగా అమమ్లా తడుముతూ పైకి పైకి ఎగబార్కుతునన్ అనుభూతి, కుండలినీ శకిత్ చోదకమైనటుల్! ఆయన
కుడి తొడను మెతత్గా ఒరుసుకుంటూ, ఎడమ తొడను చుటిట్ ఒక వృతత్ం పూరిత్చేసి, పీఠం నుండి తోకను నేలమీదకు వేళాళ్డవేసి, శిరసుస్పైన మూరెడు
ఎతుత్న, గొడుగులా మూడడుగుల వెడలుప్న పడగవిపిప్ంది దివయ్మైన కృషణ్సరప్ం. భజన పూరిత్ ఐంది. సమరధ్రాముని కంఠం మౌనం వహించడంతో
దివయ్మైన పర్శాంతతో కనులుతెరిచినవారికి ఎదురుగా శరీరాలు గగురొప్డిచేటుల్గా, ఆయన తలపై పడగవిపిప్ గొడుగుపటిట్నటుల్ ఆ కృషణ్సరప్ం కనిపించింది.
పర్సనన్వదనంతో చిరునవువ్లు చిందిసూత్ 'జయజయ రఘువీరసమరధ్' అని పలికాడు సమరధ్రాముడు!
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ఎపుప్డైతే వాయిదాయ్ల హోరు సదుద్మణిగి, అందరి చూపులూ తనపై పర్సరించాయో 'హిసుస్'మని చినన్గా ధవ్నిచేసూత్ కనిపించీ
కనిపించనంత సునిన్తంగా ఊగుతూ పడగ ఊపుతూ కలయజూసింది ఆ సరప్ము. అది పుటట్లోనుండి వెలువడిన మరుక్షణంనుండీ కొమమ్లోల్ దాగిన
పకుష్లు భయంతో అరుసూత్ పైన కొమమ్నుండి కొమమ్కు గిరికీలు కొటట్డం పార్రంభించాయి. ఆయన కూరుచ్నన్ భంగిమ ఎపుప్డు మారిందో తెలియలేదు
ఎవరికీ, సమరధ్రాముడు పదామ్సనంలో ఉనాన్డు. ఆయన వదనం విచితర్మైన కాంతులను వెలువరిసుత్నన్ది. అవయ్కత్మధురమైన బర్హామ్నందానిన్
అనుభవిసుత్నన్టుల్ కనులు అరమోడుప్లైనాయి. నిశితంగా పరిశీలిసేత్ తపప్ ఆయన ఉచాచ్వ్స నిశావ్సములు నడుసుత్నన్ సంగతి తెలియదు. దీరఘ్ ఉచాచ్వ్సము
అనంతరము అంతకనాన్ రెటిట్ంపు కుంభనం అనంతరం అంతకనాన్ రెటిట్ంపు సమయము నిచాచ్వ్సము, అలా కొదిద్సేపు. అంతే! ఆ తరువాత పూరిత్గా
వాయు సంచారానిన్, ఉచాచ్వ్స నిశావ్సాలను నిలుపు చేశాడు. గోమేదికంతో చెకిక్న సజీవ శిలప్ంలా ఉనాన్డాయన యిపుప్డు. ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణుడు
గమనించారు. ఆయన కుండలిని మేలుకొలిపాడు.
కుండలినీ శకిత్ కర్మ కర్మంగా మూలాధారము, సావ్ధిషాఠ్నము, మణిపూరము, అనాహతము, విశుదధ్ము, ఆజాఞ్ చకర్ములను దాటుతూ
సహసార్రానికి చేరుకునన్ది. కనిపెటట్గలిగినవాళళ్ కళళ్కు ఆయన వెనెన్ముక కిర్ందిభాగంలో, పొతిత్కడుపు కిర్ంద, నాభికి పైన, వక్షసథ్లం మధయ్న హృదయ
సాథ్నంలో, కంఠసాథ్నంలో, కనుబొమల మధయ్న చినన్ మెరుపులు వరుసగా మెరుసూత్ పైకి పాకినటుల్ కనిపించింది. అదివరకు ఆ వేగుచుకక్వంటి మెరుపు
ఆయా సాథ్నాలలో మెరిసి పైకి పాకినటుల్ ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణుడు మాతర్మే చూడగలిగారు. యిపుప్డు కృషణ్రాయలు కూడా ఆ దృశాయ్నిన్ చూడగలిగాడు.
అంతా ఆరు రెపప్పాటుల సమయంలోనే వరుసగా లీలగా మెరిసిన ఆరు మెరుపులు, ఆరు సాథ్నాలలో. తన కనులకు కనిపించినది నిజమా, కేవలం భర్మా
అని ఒక నిముషం అయోమయావసథ్కు గురైనాడు కృషణ్రాయలు. వెంటనే గర్హించాడు. కుండలినీ శకిత్ చోదితమై వరుసగా ఆ ఆరుసాథ్నాలలో ఆరు
చకర్ములు లీలగా దరశ్నమిచాచ్యి అని. అపుప్డు ఆయన గర్హించాడు, నినన్ ఆ దయామయుడు తనకు శకిత్పాతం చేశాడు అని, తనకు కుండలినీ
యోగమారగ్ ఉపదేశం జరిగింది అని. ఆనందంతో పులకలెతిత్ కనులవెంట అశుర్బిందువులు జాలువారాయి కృషణ్రాయలకు.
విశవ్మంతటి ఆకృతిని ధరించగలిగిన సరాప్కృతి కుండలినీ శకిత్ది. సరిగా మూడునన్ర చుటుల్ చుటుట్కుని ఆ మామిడిచెటుట్ చిటారు
కొమమ్ల ఎతుత్కు ఎదిగిన ఒక దివయ్ సరప్ం వటవృక్షమంత వెడలుప్న పడగను విపిప్ నాలుకలను సాచిన దృశయ్ం కనిపించింది కృషణ్రాయలకు. విచితర్ం! ఆ
దివయ్ సరప్ం తెలల్ని వరణ్ంలో ఉనన్ది. నెమమ్దిగా ఊగీ ఊగనటుట్ ఊగుతునన్ ఆ విశాలమైన తెలల్ని పడగ ఒక భారీ తెరచాపలా కనిప్ంచింది. ఆ తెరచాపకిర్ంద
పదామ్సనంలో కూరుచ్నన్ సరంగులా సమరధ్రాముడు దరశ్నమిసుత్నాన్డు.
ముందుగా వానలో తడిసిన కమమ్ని మటిట్ వాసన సోకింది అందరి నాసికలకు. అనంతరము వెచచ్ని అనుభూతి, శీతాకాలము
నెగడువదద్ కూరుచ్నన్టుల్. ఆ తరువాత చలల్ని మంచు జలుల్ చిలుకరించిన అనుభూతి. మరుక్షణం మందపవనాలు తమ శరీరాలను సప్ృశించిన అనుభూతిని
పొందారు. యింతలోనే 'హ'మమ్ని ఒక దివయ్నాదం అఖండముగా వినిపించింది, ఏదో దివయ్మైన తంబుర శృతిలాగా. అనంతరం ఏదో అవయ్కత్మైన మానసిక
పర్శాంతతను, చలల్ని అనుభూతిని, ఆనందానిన్ పొందిన భావన కలిగింది అందరికీ. అంతే! ఆ తరువాత ఒక మధురమైన మతుత్ ఆవరించింది అందరికీ.
పైనుండి ఎకక్డినుండో ధారలు ధారలుగా వెనెన్ల కురుసుత్నన్టుల్ మాటలలో చెపప్లేని అదుభ్తమైన ఆనందపు మైకం కలిగింది. అలా కొదిద్ నిముషాలు
గడిచాయి. అనంతరం మెలల్మెలల్గా బాహయ్ పర్పంచంలోకి వచాచ్రు అందరూ ఎపుప్డైతే ఆయన శరీరములో కుండలిని మేలుకుని సహసార్రానికి
చేరుకునన్దో ఆయన శిరసుస్పై పడగవిపిప్ ఆడుతునన్ కృషణ్సరప్ం మంతిర్ంచినటుల్ నిశచ్లమైపోయింది. ఆ హిసుస్మనన్ ధవ్ని లేదు. నాలుకలు సాచడం లేదు.
చూడగలిగిన వారికి దాని కనులుకూడా మేను జలదరింపజేసే కూర్రమైన మెరుపును కోలోప్యి నిశచ్లమైనటుల్ తెలుసుత్ంది. విశావ్కారమైన కుండలినీ సరప్
పర్భావానికి ఈ కృషణ్సరప్ం కుదేలయింది. ఎనిన్ నిముషాలు గడిచాయో తెలియదు, అరమోడుప్ కనులతో 'అమామ్! యిక ఎకక్డికైనా వెళిల్ విశార్ంతి తీసుకో!
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సావ్మికి నీ సేవ యిక చాలు' అనాన్డు మందర్సవ్రంతో. ఆ పలుకులు పూరిత్ అయీయ్ కాకమునుపే, విశావ్సపాతర్మైన పెంపుడుజంతువులాగా పడగముడిచి,
అలాగే వెనకుక్ జారిపోయింది ఆ సరప్ం. వెనకనునన్ పుటట్ను పర్దకిష్ణగా చుటిట్ ఈశానయ్ దికుక్న దృఢంగా నిరిమ్ంచిన వెదురు కంచెను దాటి వెళిళ్పోయింది
సరసరా, ఎఱఱ్ని ఆకాశంలో నలల్ని మెరుపులా, కోదండమునుండి వెలువడిన నాగాసత్రంలా!
చూసుత్నన్వారికి ఏదో మాంతిర్కలోకంలో ఉనన్టుట్ గడిచిపోయింది అంతా. కొనిన్ నిముషాలకు కనులు తెరిచి చూపులతోనే అందరినీ
సేదదీరాచ్డు సమరధ్రాముడు. జయజయ రఘువీర సమరధ్ అనన్ నినదం వెలువడింది. ఆయన చూపులతో జారీచేసిన ఆజఞ్మేరకు కళాయ్ణుడు దారి
చూపించగా అందరూ ఆయనకు నమసక్రించి, వెనకుక్ అడుగులువేసి, అకక్డినుండి వచేచ్శారు. అందరి శరీరాలలో, ముఖాలలో విసమ్యము, భయము,
భకిత్ కలగలిసిన గౌరవభావం కనిపిసుత్నన్ది. ఆయన తలపంకించి సంజఞ్ చేయడంతో గోపనన్ అకక్డే ఆగిపోయాడు. అంతవరకూ పదామ్సనములో ఉనన్
సమరధ్సావ్మి వీరాసనంలో ఉనాన్రిపుప్డు. ఆయన ఏదో పలికినటుల్ పెదవుల కదలిక కనిపించింది. గోపనన్ పదామ్సనంలో ధాయ్నముదర్లో కూరుచ్నాన్డు. తన
తలిల్దండుర్లను తలచుకుని నమసక్రించుకునాన్డు సావ్మి ఆజఞ్మేరకు. తనకు శీర్వైషణ్వమారగ్ గురువైన రఘునాథ భటాట్రకులవారిని తలుచుకుని, ఆయన
పదములకు నమసక్రించుకునాన్డు. అంజలించి సమరుద్లవైపు చూశాడు తరువాతి నిరేద్శం కొరకు. భానుని తొలికిరణాలకు విచుచ్కునన్ పదమ్ములా
సమరుద్లవారి పెదవులు విచుచ్కునాన్యి. మకరందములా ఒక దివయ్ రామమంతర్ము గోపనన్ చెవులకు సోకింది. తేనెబొటల్ను కోరికగా, తమకంగా
చపప్రిసుత్నన్ పాపడిలా గోపనన్ పెదవులు కదిలాయి. మంతార్నిన్ నిరేద్శించిన విధంగా ఉచచ్రించాడు. మననం చేశాడు. కంచరల్ గోపనన్ రామదాసుగా సారధ్క
నామధేయుడైనాడు.
మహలులో పనివారిదావ్రా బయటపడిందేమో బహుశా, ఈ కథ అంతా మరునాడు రచచ్బండవదద్ రకిత్గటిట్ంచింది. సత్ంభాదిర్నుండి
కృషణ్రాయల అశవ్శాలకు దాణా తీసుకువచేచ్ సాయిబు చెవులకూ చేరింది ఈ వారత్. మరుసటి వారం సంతలో బేరసారాలకు వెళిళ్నపుడు కాలకేష్పానికి
కబురుల్ చెపూత్ తన ఖాస దోసుత్లు యిదద్రు ముగుగ్రికి చెపాప్డు ఈ వింత సంఘటనను. ఉతత్రాదినుండి వచిచ్న ఎవరో బైరాగికి ముకిత్వరంలో, కృషణ్రాయల
కోటలో, మామిడితోటలో, యాభై అడుగుల నలల్తార్చు పడగవిపిప్ గొడుగులాగా పటిట్ందట మూడురోజులపాటు విసుగూ విరామం లేకుండా! తానీషాగారి
ఖైదునుండి విడుదలైన పాలవంచ తాసిలాద్రు గోపనన్గారు కూడా అపుప్డు అకక్డే ఉనాన్రుట! గోపనన్ గారికి ఆ బైరాగి ఏదో మంతర్ం కూడా నేరాప్టట!
రెండురోజులతరావ్త గోలొక్ండలో జరిగే పెదద్ సంతకు కొనుగోళల్కు వెళేళ్ ఆ దోసుత్లకూ దేశ విదేశాలనుండి వచేచ్ బేరగాళళ్ మెహఫిల లో చెపప్డానికి
లాజవాబ కహానీ దొరికింది! అకక్డ యిక అంతా వాళళ్దే హలచ్ల, హంగామా!

18
మధాయ్హన్పు పొడిగాలి అలలు అలలుగా మెలల్గా వీసుత్నన్ది. వెళిళ్న హేమంతము, రాబోయే శిశిరము కలిసిపోయిన గాలి అది.
సంకార్ంతి రోజులు కనుక కనుచూపుమేర ఎటుచూసినా అందమైన ముగుగ్ల మధయ్లో గొబిబ్యలు కనిపిసుత్నాన్యి. సూరోయ్దయం అయేయ్పప్టికే తీరిచ్న
ముగుగ్లు మధాయ్హన్పు సమయానికి వడలినా, పౌర్ఢలాల్ ముదుద్గా ఉనాన్యి. ముచచ్టగా ఉనాన్యి. పుషయ్మాసంలో పూసంత వేసంగి నునువెచచ్గా ఉంది.
నిషర్క్మించబోతునన్ హేమంతపు

చిరు చలల్దనం మునిపంటితో సనసనన్గా కొరుకుతునన్ది. అలల్ంత దూరంలో ఉపవనంలో మహలు పరివారం

భోజనాలు చేసుత్నాన్రు. తినేవారికీ, వడిడ్ంచే పరిచారికలకూ అకక్డకక్డ లోగొంతుకల సరసపు విసురుల్ నడుసుత్నాన్య. గోశాలలో యింకా బీళల్కు వదిలే
వయసురాని దూడలు గంతులేసుత్నాన్యి. అంగుషఠ్ పర్మాణం కూడా లేని చినిన్ కొముమ్లతో ఒకదానొన్కటి సవాలు చేసుత్నాన్య. దుడుకు దూడలు సేవ్చచ్గా
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తిరుగుతునన్ నెమళళ్ను తరుముతునాన్యి. ఉండీ ఉండీ అవి తిరగబడుతుంటే మళీళ్ వెనకుక్ చెంగులు వేసుత్నాన్యి. ఆ పర్కక్నునన్ అశవ్శాలనుండి
మధయ్మధయ్ గుఱాఱ్ల సనన్ని హేషలు ఫిరాయ్దు చేసుత్నన్టుల్ వినిపిసుత్నాన్యి. గాలితో పోటీబడి పరుగెతేత్ అశావ్లు అవి. ఊరికే నిలబడి ఉండడంతో అటూ
యిటూ అసహనంగా కదులుతూ గిటట్ల చపుప్ళుళ్ చేసుత్నాన్యి.
తన కుటీరములో శిషుయ్లమధయ్ కొలువుదీరి ఉనాన్డు సమరధ్రాముడు. గంభీరమైన కంఠంతో ఆదేశాలు జారీ చేసుత్నాన్డు. ఆ
మధాయ్హన్ం సమయానికి మరికొందరు శిషుయ్లు చేరుకునాన్రు ముకిత్వరానికి. దకిష్ణ భారతంలో ఉనన్ మఠాలకు అనిన్టికీ అదివరకే వరత్మానం వెళళ్డంతో
ఒకరొకరే ఆయనను చేరుకుంటునాన్రు. మరొక మాసంలోపే ఛతర్పతి గోలొక్ండకు వసుత్నాన్డు. ఆ సంగతి యింకా గోలొక్ండ తానీషావారికి, యితర
అధికారులకు ధృవీకరింపబడలేదు. రేపో మాపో వారికీ తెలియజేసేముందే కావలసిన ఏరాప్టుల్ మూడోకంటికి తెలియకుండా చేసుత్నాన్డు సమరుధ్డు.
ఒకమాసం గోలొక్ండ పాలకుల అతిథిగా ఉండబోతునాన్డు ఛతర్పతి. సరీగా గత విజయదశమినాడు రాయగడ నుండి బయలుదేరి మారగ్ంలోని
శతుర్వులను వంచి, సామంతులుగా చేసుకుంటూ దకిష్ణానికి సాగుతునాన్డు. గోలొక్ండ సామార్జయ్ములో కాలుమోపినదగగ్రినుండీ ఛతర్పతి బస జేయడానికి
దారిలో అకక్డకక్డ కోటలు నిరామ్ణం జరుగుతునాన్యి. ఆలయాలు పునరుదధ్రింపబడుతునాన్యి. మహాబలి ఆలయాలు కొర్తత్గా నిరిమ్ంపబడుతునాన్యి.
సుసిథ్ర హైందవ సామార్జయ్విసత్రణ అనే యజఞ్ం జరుగుతునన్ది. చతర్పతి శివాజీ ఆ యాగ కరత్. సమరధ్రాముడు బర్హమ్! గోలొక్ండ సమీపంలో ఒకటి,
పాలవంచ పరగణాలో రెండు కోటలు శరవేగంతో నిరామ్ణం అవుతునాన్యి. గోలొక్ండ సమీపంలో మహంకాళి పాదాలచెంత, మహేశవ్రంసమీపంలో ఒక
కోట నిరామ్ణం అవుతునన్ది. గోలొక్ండపర్భువుల అతిథిగా వసుత్నన్ ఛతర్పతికి విడిది ఆ కోటలోనే అని నిరణ్యించారు సమరధ్రాముడు. అటునుండి
శీర్శైలభర్మరాంబికను దరిశ్ంచుకుని మహానందిని మంచాల యతీందుర్లను సేవించుకుని దకిష్ణానికి ముందుకు సాగిపోతాడు. అదీ పర్ణాళిక.
'నితోయ్బా! ఈరోజునుండీ ధరగిరిపురంలోనే నీ బస! అకక్డికోటను సిదధ్ంగా యోగయ్ంగా ఉంచవలసిన బాధయ్త నీదే' అనాన్డు.
ఒకక్క్షణం మౌనం. ' రథసపత్మినాటికి రథాలు తిరుగుతాయి' అనాన్డు చిరునవువ్తో. వినయంగా తలపంకించాడు నితాయ్నందుడు అనబడే ఒక శిషుయ్డు.
ఆయన ఆ మధాయ్హాన్నికే అకక్డికి చేరుకునాన్డు.
యిరవైనాలుగేళళ్కిర్తం మొదటిసారిగా సమరుధ్డు తెలుగునేలమీద కాలుబెటిట్నపుడు ఆరుమాసాలు తెలుగునేల నాలుగుచెరగులా
పరయ్టించాడు. అనేక మఠాలను సాథ్పించి మహాబలి హనుమంతుని సేవామారాగ్నిన్ బోధించాడు. అపుప్డు కృషాణ్నదీతీరంలో నందిగార్మములో నెలకొలిప్న
మఠానికి నితాయ్నందుడిని బాధుయ్నిగా నియమించాడు.
యిపుప్డు సత్ంభాదిర్కి సమీపంలో ధరగిరిపురంలో జరుగుతునన్ కోటనిరామ్ణబాధయ్త ఆయనకు అపప్గించబడింది.
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు గోపనన్. గోలొక్ండ ఖైదునుండి బయటపడి, తన జనమ్సథ్లానికి చేరుకునన్పుడు కొతత్గా కోట నిరామ్ణమవుతునన్
సంగతి వినాన్డు. పౌరులెవరూ అటు వెళళ్డానికి వీలు లేదు. ఆనోటా ఈనోటా తానీషావారు కోట కడుతునాన్రు అని మాతర్మే వదంతులు వచాచ్యి. ఆ
కోట ఛతర్పతికోసం అని యిపుప్డు తెలిసింది. రథసపత్మినాటికి కోట పూరిత్గా సిదధ్ంకావాలి అని సూచించినటుల్ గర్హించాడు. ఛతర్పతి తన గార్మానికి
రాబోతునాన్డనే విషయం ఆయనకు కూడా ఎందుకో తెలియని సంతోషానిన్, ఒకింత ఉతుస్కతను కలిగించింది. ఆటగా నవావ్డు సమరధ్రాముడు. ఛతర్పతిని
దరిశ్సాత్వా గోపాబా? అనాన్డు చిలిపిగా. ఇదివరలో చూడలేదూ? అనాన్డు తనే మళీళ్ కొంటెగా. తను ఎపుప్డు చూశాడు? తనలో తనే తరిక్ంచుకునాన్డు
గోపనన్. అదే అడగబోతుండగా మరొక శిషుయ్నికి ఆదేశం జారీచేశాడు సమరుధ్డు.
'భికాజీబా! మహేశవ్రం వెళిల్ దతాత్తేర్యసావ్మికి, వాసుదేవసావ్మికి సహకరించండి' అనాన్డు. ఒకనిముషం మౌనం తరావ్త 'శివబా
యాతర్లో అది కీలకమైనసాథ్వరం. గోలొక్ండలో ఛతర్పతిరాకను సహించలేని వయ్తిరేకులకు అది దగగ్రలో ఉనన్ది' అనాన్డు సాలోచనగా. మరలా
గోపనన్వైపు దృషిట్ని సారించి ' ఛతర్పతిని చూసిన తరువాత చెబుదువుగాని గోపాబా! గతంలో చూసినదీ లేనిదీ' అనాన్డు. చిరునవువ్తో తలపంకించి
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నమసక్రించి శెలవు తీసుకునాన్డు గోపనన్. తనూ ధరగిరిపురం వెళిల్, ఆ రాతిర్కి అకక్డ నిదురించి మరునాడు యిలాల్లితో పాలవంచకు తిరుగు పర్యాణం
అనన్ సంగతి తెలియజేశాడు. 'జయజయ రఘువీర సమరధ్!'అని ఆశీఃపూరవ్కంగా అనుమతించాడు సమరుధ్డు. కృషణ్రాయలు సాదరంగా వీడుకోలు
పలికినవెంటనే గోపనన్వారి పలల్కీ బయలుదేరింది.
కంచరల్ గోపనన్వారు, నితాయ్నందుడు, భికాజీ తమ తమ గమాయ్లకు వెళిళ్పోయారు. సమరుధ్నికి తెలిపి, తన ఏలుబడిలోని గార్మాల
పరయ్వేక్షణకు బయలుదేరి వెళిళ్పోయాడు కృషణ్రాయలు. వెనుకనే ఆయన సిపాయీలు నలుగురు తమ గుఱాఱ్లమీద అనుసరించారు. ఆయనఅశవ్ం కోట
గుమామ్నిన్ దాటి, గిటట్లచపుప్డు అణిగిపోయేవరకూ అది వెళిళ్నవైపే చూసుత్ండిపోయిన సమరుధ్డు నారాయణుడు అనే శిషుయ్నివైపు సాలోచనగా చూశాడు.
'నారాయణ బా! జమిలివాయికి వెళుళ్. సూచీగిరిపాదంలో కడుతునన్ కోటబాధయ్త నీవు చూసుకో' అనాన్డు. నారాయణుడు నమసక్రించి నిషర్క్మించాడు.
పొదుద్ పడమరకు తిరుగుతునన్కొదీద్ వేగంగా పగటి వెలుతురు మందగిసుత్నన్ది. రంగసథ్లం మీది పరదాలాల్ వేగంగా తెలల్ని పొగమంచు
తెరలు కముమ్కుంటునాన్యి. దూరాన కొండలమీది గిరిజనులు వేసిన మంటల పొగలు మెలికలు తిరుగుతూ ఆకాశంలోకి లేసుత్నాన్యి. గోధూళి వేళ
అయియ్ంది. గోశాలలోకి కాపరులు తోలుకొసుత్నన్ గోవుల అంబారవాలు ఆందోళనగా పర్శిన్సుత్నన్టుల్నాన్యి. చెంగులు పెడుతూ తలుల్లను సమీపించిన
దూడల అరుపులు సమాధానాలిసుత్నాన్యి. పగలంతా బిడడ్లను వదిలిన తలుల్లు బిడడ్లను తనువంతా నాలుకలతో తడుముతూ లాలిసుత్నన్టుల్గా సనన్గా
ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి. ఆ అంబారావాలు యిపుప్డు భినన్ంగా ఉనాన్యి,సముదాయిసుత్నన్టుల్, ముదుద్ చేసూత్, ముచచ్టుల్ చెబుతునన్టుల్ ఉనాన్యి. దూడల
అరుపులు గుణుసుత్నన్టుల్, అలిగి మారాం చేసుత్నన్టుల్ ఉనాన్యి. వందల తలుల్లు, వందల సంఖయ్లో శిశువులు అలా పులకింతగా దగగ్రికి చేరుతుంటే
విడదీయడానికి గోపాలకులకు వలల్మాలిన పని అవుతునన్ది. కసరుతూ వారు అరుసుత్నన్ అరుపులోల్ కూడా పేర్మ ధవ్నిసుత్నన్ది. కొషాట్లలోకి మళిల్ంచిన
ధేనువుల మూతర్ం ధారలుగా వరష్ంలా కురుసుత్ంటే పవితర్మైన గోమూతర్ం, గోమయంతో తడిసిన మటిట్ వాసన అంతటా అలుముకుంటునన్ది. వందల
సంఖయ్లో ఉనన్ గోవులను, దూడలను ఇకక్డినుండే చూపులతోనే పేర్మగా తడుముతునన్ సమరుద్నికి శివాజీ గురుత్కొచాచ్డు!
ఆయన కనులు వాతస్లయ్భావనతో ఒక క్షణకాలం చెమరాచ్యి. రెకక్లకషాట్నిన్ నముమ్కుని ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్న బిడడ్ గురుత్కొచిచ్న
తలిల్మనసులా అయిపొయింది ఆయన అంతరంగం. పాఠకుడా! నిజమే! ఆయన సరవ్సంగపరితాయ్గి! పనెన్ండు సంవతస్రాల వయసులోనే యిలూల్, తలీల్,
అనాన్ వదినలు, అనిన్టినీ అందరినీ వదులుకుని ధరమ్ంకోసం, దేశంకోసం పర్పంచం మీదికి బయలేద్రాడు. ఆయన వలపును గెలిచినవాడు ఛతర్పతి!
ఆశచ్రయ్ం ఏమీ లేదు! ఆయన ధరమ్ం, ఛతర్పతి సౌశీలయ్ం! ఆయన మేనకనెరుగని విశావ్మితుర్డు, ఛతర్పతి శీర్రాముడు! ఆయన నారాయణుడు, ఛతర్పతి
నరుడు.
ముకిత్వరంలో ఆయన కాలుమోపి మూడురోజులవుతునన్ది నేటికి. అంతకుముందు రెండురోజులకిర్తం వరత్మానం పంపాడు ఛతర్పతికి,
ఈరోజు తిరుగు వరత్మానం రావాలి. ఆలోచనలలోనే ఆయన లోచనాలు ఆకాశంలోకి నిగిడించాడు. దూర సిందూరవరణ్పు సాగరంలో చినిన్ చుకక్లా
గగనంలో ఒక విహంగం ఆయన కంటబడింది. అంతకంతకూ దిగుతూ దిగుతూ అటువైపే వసోత్ంది. యిపుప్డు దాని రెకక్లు, పదునైన ముకుక్ సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్నాన్యి. యిపుప్డు దాని కూత కూడా వుండీ వుండీ వినిపిసుత్నన్ది. చిరునవువ్తో ఆయన పెదవులు విచుచ్కునాన్యి. 'రాం పాయ్రీ!' అనన్ పిలుపు
వెలువడింది. అలాగే రెండునిముషాలు ఆకాశంలో చుటుల్ తిరిగి, పరిశీలనగా ఆ పార్ంగణమంతా కలయజూసూత్ నెమమ్దిగా దిగి, ఆయన ఎడమభుజంమీద
వాలింది ఆ గర్దద్! అది అయన పెంపుడు గర్దద్, దాని పేరే 'రామ పాయ్రీ'.
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భ నీదీ పం
పనెన్ండు సంవతస్రాల వయసులో ఇలుల్ వదిలి, పనెన్ండు సంవతస్రాలు గోదావరీ తీరంలో తపసుస్ చేసి, మరొక పనెన్ండు

సంవతస్రాలు భారత దేశమంతా కాలినడకన పరయ్టించి ముపైప్ఆరు సంవతస్రాల వయసులో ఆయన పర్తిషాఠ్నపురం చేరుకునన్పుడు ఒక విచితర్మైన
సంఘటన జరిగింది. కాషాయ దుసుత్లలో విలల్ంబులు ధరించి, కైకేయి కోరికను మనిన్ంచిన రాముడిలా ఉనాన్డు అపుప్డాయన. అకక్డి పండితులు
ఎగతాళిగా 'సనాయ్సి వేషమేమిటి? ఈ ధనురాబ్ణాలు ఏమిటి? ధనురేవ్దం కూడా తెలిసిన యోగివా? ఆ బాణాలు అలంకారాలా, బాణంవేయడంవచుచ్నా? '
అని అడిగారు. వారికి సమాధానంగా ఆకాశంలో ఎగురుతునన్ గర్దద్కు గురిపెటిట్ బాణం వేశాడు, గురితపప్ని సమరధ్రాముడు! బాణం దెబబ్కు నేలకు
వాలింది గర్దద్. పండితులు సవ్రం మారాచ్రు! 'సనాయ్సివి అయి వుండికూడా అనాయ్యంగా జీవ హింసచేశావు. నువువ్ పార్యశిచ్తత్ం చేసుకోవాలిస్ందే'
అనాన్రు దోషిని చూసుత్నన్టుల్ చూసూత్.
'పార్యశిచ్తత్ం చేసుకుంటే, చేసిన పాపం తొలిగిపోవచుచ్నేమో, ఆ పాపానికి బలైన జీవుల గతి ఏమిటి? దీని సంగతి ఏమిటి?' అనాన్డు
కిర్ందపడిన గర్దద్ను చూపించి. శరీరంలో దిగబడిన బాణంతో పార్ణాలు వదిలి, రకత్పుమడుగులో నేలకు పడిపోయి ఉనన్ది ఆ గర్దద్.
'దాని సంగతి ఏముంటుంది? నీ కారణంగా పార్ణాలు కోలోప్యింది, దాని గతి అంతే' అనాన్రు వారు.
'ఓహో! మన ధరమ్శాసాత్ర్లలో ఎంత కూర్రుడికైనా ముకిత్ ఉనన్ది కానీ, మన కౌర్రాయ్నికి బలైన మూగజీవులకు ముకిత్ లేదనన్మాట!'
అనాన్డాయన. వారు మాటాల్డలేదు, ఏవగింపుగా ఆయనను అలాగే చూసూత్ వుండిపోయారు.
కిర్ందపడిన గర్దద్ను చేతిలోకి తీసుకునాన్డు ఆయన. దాని శరీరంలో దిగిన బాణానిన్ మృదువుగా బయటకు లాగాడు. దాని శరీరంలో
మిగిలివునన్ రకత్ం బయటకు చిమిమ్ంది. పర్శాంతంగా చిరునవువ్లు కురిపిసూత్ అందరినీ కలయజూశాడు. కనులు మూసుకుని 'శీర్రామ జయరామ
జయజయ రామ' అని మననం చేసూత్ మూడుసారుల్ దాని శరీరానిన్ తడిమాడు. అంతే! పార్ణం పోసుకుని కదిలి, కనులు తెరిచి, రెకక్లు అలల్లాల్రిచ్, ఆయన
అరచేతులలో సిథ్రంగా నిలిచింది అది. ఎరర్ని కనులు తిపుప్తూ ఆయననే పరిశీలనగా చూసింది. దాని మెడమీది రోమాలు నిగిడాయి. రెకక్లు సాచింది
శెలవు యిమమ్నన్టుల్గా. మెతత్గా దాని తలమీద నిమురుతూ 'రాంపాయ్రీ! రాముడి ఆట అంతా! వెళుళ్! సేవ్చఛ్గా ఎగిరిపో!' అని దానిని ఎగురవేశాడు.
ఎగిరిపోయింది! మరుక్షణం యిదద్రు పండితులు సప్ృహతపిప్ 'నేలమీద' పడాడ్రు, మిగిలినవాళుళ్ 'ఆయనపాదాలమీద!'
పక్షంరోజులు పర్తిషాఠ్నపురంలోనే బసచేశాడు. పర్తి సాయంతర్మూ ఆయన ఉనన్ కుటీరానికి వచేచ్ది అది. పర్కక్నే ఉనన్ రావిచెటుట్మీద
కూరుచ్ని ఆయననే చూసేది. దాని యిషట్ం వచిచ్నపుడు ఎగిరిపోయేది. అకక్డునన్పుడే ఆయన పుటిట్న ఊరు, 'జాంబా' నుండి వచిచ్న వయ్కిత్ ఒకరు ఆయనను
గురుత్ పటాట్డు. ఆయన తలిల్ చూపును కోలోప్యి, వృదాధ్పయ్ంలో ఆయననే పలవరిసూత్ దీనదశలో ఉనన్దని తెలిపాడు. తలిల్కోసం ఇరవైనాలుగు సంవతస్రాల
తరావ్త తను పుటిట్న గార్మానికి బయలేద్రాడు ఆయన. కుటీరమునుండి బయటకు అడుగులేసి, రావిచెటుట్ కిర్ందుగా వెళుత్ంటే కొమమ్లోల్ కూరుచ్ని తననే
చూసుత్నన్ ఆ గర్దద్ కనిపించింది. చిలిపిగా నవువ్తూ ' రాంపాయ్రీ! అమమ్ దగగ్రకు వెళుత్నాన్ను' అని చెపాప్డు. ఏమి విచితర్ం! అది నేరుగా వచిచ్ ఆయన భుజం
మీద వాలింది. కొనిన్ నిముషాలు అలానే వుండి ఎగిరిపోయింది. ఎకక్డికో పోలేదు. నేలమీద ఆయన నడుసుత్ంటే, ఆకాశంలో అది అనుసరించింది.
అది కూడా ఆయనతో జాబ గార్మానికి చేరుకుంది. ఆనాటినుండి ఆయనకు మచిచ్క అయియ్ంది. ఆయనకు వారాత్హరునిగా మారింది.
ఆయన భకుత్లందరూ దానికి సుపరిచితులు. ఆయన దాసులందరూ దానికి దేవుళుళ్. ఢిలీల్లో మాయమైన శివాజీ జిజాబాయి ఒడిలోకి సురకిష్తంగా
చేరేవరకూ ఎనిన్ వరత్మానాలు మోసిందని! ఎంత సేవ చేసిందని!
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భ నీదీ పం
దాని రెకక్కు అడుగున భదర్ంగా అమరిచ్న చినిన్ ఉండను బయటకు తీశాడు సమరుధ్డు. దానిన్ మృదువుగా తటిట్ సాగనంపాడు. ఎగిరి

వెళిల్ రచచ్బండఉనన్ విశాల వృక్షం మీద కూరుచ్ని చుటూట్ చూడసాగింది అది. పలచ్ని పటుట్ వసత్రం మీద అందంగా శివాజీ చేతి వార్తతో మరాఠీలో
ఉనన్లేఖను చదువుకునాన్డు.
ఎలబ్రాగ్ యుదధ్ంలో మరాఠాసేనలు పఠానులను పరాజితులను చేశాయిట. హంబీర రావు నాయకతవ్ంలో మరాఠాలకు లొంగిపోయి
చికాక్రుట హసన ఖాన మియా, అతని సోదరుడు కాసిం ఖాన మియా. విజయము ఆనందముతోబాటు విషాదానీన్ మిగిలిచ్ంది. పందొమిమ్ది సంవతస్రాల
పడుచు పిడుగు 'నాగోజీ జెఢే' అపర అభిమనుయ్డిలా పోరాడి అమరుడైనాడుట! తాత 'కానోహ్జీ జెఢే' తో పోటీపడి గుఱఱ్పు సవారీలో ఆయనను ఓడించి,
ఛతర్పతిచే పురసాక్రానిన్ పొందిన ముదుద్ ముఖం కనులముందు మెదిలింది సమరుధ్డికి. అపుడపుడే ఉదయిసుత్నన్ భానుడి కిరణాలాల్ంటి కోర మీసాల
మొలకలు మెదిలాయి మనసులో. ఆ యువకుడి ఆతమ్కు శాంతినిమమ్ని రాముడిని వేడుకునాన్డు మనసులో.
ఏం చూసిందో ఏమిటో, ఆందోళనతో కఠోరంగా అరుసూత్ రివువ్న వచిచ్ ఆయన భుజం మీద వాలింది 'రాంపాయ్రీ'. మరలా గాలిలోకి
ఎగిరి పడమరగా చకక్రుల్ కొడుతూ అరుసూత్నే ఉనన్ది. రెండు గడియలకిర్తం జమీ పనులమీద వెళిళ్న కృషణ్రాయలు నలుగురు సిపాయీలు కనులముందు
మెదిలారు సమరుధ్డికి. 'జయ జయ రఘువీర సమరాద్!' అంటూ రెండు నిముషాలు కనులు మూసుకునాన్డు. ఆయన ఏదో దరిశ్ంచాడు. మరుక్షణం
'ఉదద్వా!' అని పిలిచాడు బిగగ్రగా.
మంతర్గాడిలా ఒకక్ క్షణంలో ఎదుట పర్తయ్క్షమైన ఉదధ్వుడికి రెండే ముకక్లు మరాఠీలో నిరేద్శించాడు. మూడవ క్షణంలో విలల్ంబులతో,
కాలనాగువంటి కరవాలంతో అశవ్శాలలోని గుఱఱ్ంమీద కనిపించాడు ఉదధ్వుడు. నాలుగు గంతులతో కోట దావ్రానిన్ దాటి పడమరగా పరుగుతీసింది
ఉదధ్వుడి గుఱఱ్ం. ఐదు ధనువుల దూరంలో ముందుగా ఆకాశంలో ఎగురుతూ వెళిళ్ంది 'రాంపాయ్రీ', దారి చూపిసుత్నన్టుల్గా!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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