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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!

- 26 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
అంతవరకూ మౌనంగా అంతా గమనిసుత్నన్ సమరథ్రాముడి ముఖం గంభీరంగా మారింది. అంతవరకూ చూడని ఒక కొతత్రూపానిన్ ఆయనలో
చూశాడు కృషణ్రాయలు. ఆయన కనులు అలల్ంతదూరంనుండి నృతయ్ం చేసుత్నన్టుల్ లయబదధ్ంగా అడుగులు వేసూత్ వసుత్నన్ సనన్ని ఆకారానిన్ పరికించి
చూసుత్నాన్యి.
గాలిలో తేలుతునన్టుల్గా ఉనన్ది ఆ నడక. అణువణువునా ఒక కళ తొణకిసలాడుతునన్ది అతడి శరీరంలో. నడుసూత్నే భుజం మీదనునన్
ఉతత్రీయానిన్ నడుముకు బిగించుకునాన్డు. పొడవాటి కేశాలను చివర ముడివేసుకునివునాన్డు. ఆజానుబాహుడు. బాగాకాలిచ్న యినుమును మలిచినటుల్
సనన్గానే అయినా దృఢంగా వునాన్డు.
పొడవాటి అంగలు వేసూత్ అతడు వసుత్ంటే నలల్రాతి శిలప్ం నడిచివసుత్నన్టుల్ వునన్ది. ఇనపకడీడ్లలాగా వునన్ పొడవాటి చేతులు, మేకులలాంటి
దృఢమైన పొడవైన చేతివేర్ళుళ్. ఏదో సాధన చేసుత్నన్వాడిలా చేతివేళల్ను చితర్ంగా కదిలిసూత్ వసుత్నాన్డు. అతనికి రెండుపర్కక్లా కొదిద్గా ఎడంగా,
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అరధ్చందార్కారంలో మూడు అడుగుల పొడవునన్ విచుచ్కతుత్లను దృఢంగా ఎతిత్పటుట్కుని అనుసరిసుత్నాన్ రు ఇరవైమంది. రెండుపర్కక్లా పదేసిమంది
వునాన్రు.
యిరవై అడుగుల దూరంలో ఆగిపోయాడు అతడు. నడుముమీద చేతులు వేసుకుని సమరథ్రాముడి బృందానిన్ పరికించిచూశాడు. అపప్టికి
సమరథ్రాముడి చుటూట్ నిలబడి సిదధ్ంగా వునాన్రు ఆయన శిషయ్బృందం. ఉతత్రభారతంనుండి వచిచ్న మహంతులు తొమిమ్దిమంది, దులాల్భటీట్
కథాగానంచేసిన సిఖుఖ్లు ముగుగ్రు, కళాయ్ణ సావ్మి, ఉదధ్వుడు, కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు ఆరుగురు, వీరూ సరిగాగ్ యిరవైమంది ఉనాన్రు.
మహంతుల ముఖాలలో యింతవరకూ ఉనన్ పర్శాంతత సాథ్నంలో వీరరసం తొణికిసలాడుతునన్ది. వారి చేతులలో నిలువెతుత్ తిర్శూలాలు
మిలమిల లాడుతునాన్యి. అంతవరకూ వాయిదాయ్లను ధరించిన సరాద్రుల చేతులలో నాలుగడుగుల పొడవాటి ఖాండా ఖడాగ్లునాన్యి. రాయల
అంగరక్షకులు తమ కరవాలాలతో ముందుకు దూకడానికి సిదధ్ంగా వునాన్రు.
'మరమ్కళ' అనాన్డు సమరథ్రాముడు, తమనే పరిశీలనగా చూసుత్నన్ సనన్నివయ్కిత్ని చూపిసూత్. ఒకక్సారిగా సంభర్మానికి లోనైనారు ఉదధ్వుడు,
కళాయ్ణ సావ్మి. సాకాష్తూత్ పరమశివుడు కుమారసావ్మికి బోధించిన యుదధ్విదయ్ మరమ్విదయ్! కుమారసావ్మి కపట వృదధ్ముని వేషంలో దానిన్
అగసత్య్మహరిష్కి బోధించాడు. ఆతమ్రక్షణకోసం, శతుర్వులను అంతం చేయడంకోసం దానికి ఆయురేవ్ద రహసాయ్లను జోడించి అగసుత్య్డు తన శిషయ్
పరంపరదావ్రా లోకానికి అందించాడు. మూడురకాల యుదధ్విదయ్లుగా మలిచి, 'మరమ్విదయ్', 'కలరిపప్యటుట్', 'సిలంబం' అనే పేరల్తో ఆయురేవ్దము,
సిదధ్వైదయ్విదయ్నూ జోడించి, శిషట్ రక్షణ, దుషట్ శిక్షణ చేయగల మహా యుదధ్ విదయ్లుగా దకిష్ణాపథాన వాయ్పిత్ చేశాడు.
మానవ శరీరంలోని 108 మరమ్సాథ్నాలను, సంధులను తెలుసుకుని, ఆ ఆయువుపటల్మీద దాడి చేసి శతుర్వును చంపవచుచ్, కదలికలు లేని
జీవచఛ్వంగా చేయవచుచ్. ఆ మరమ్సాథ్నాలనే సునిన్తంగా పేర్రేపించి సమసత్ వాయ్ధులను నయం చేయవచుచ్. దశాబాద్లతరబడి తీవర్ సాధన చేసేత్నే
పటుట్బడడం కషట్మైన మహావిదయ్ మరమ్విదయ్. అషాట్ంగయోగ సాధనలో ఆరితేరినవారికే మరమ్విదయ్ సంపూరణ్ంగా సిదిధ్సుత్ంది. కుండలినీయోగ సాధనకూడా
తోడైతే మృతుయ్ంజయుడే అవుతాడు. పంచమహాభూతాలూ అతడికి బంటుల్ అవుతాయి. మరమ్విదయ్ను సాధించినవాడు ఉతిత్చేతులతో మదపుటేనుగులను
కూడా వంచగలుగుతాడు. మహాగురువుదావ్రా ఉపదేశం పొంది కఠినమైన పరీక్షలకు తటుట్కునన్వాడికే గురుతవ్ం సిదిధ్సుత్ంది ఆ విదయ్లో. కేవలం
ఉతిత్చేతులు, చేతివేళళ్తో సాగించే మహాయుదధ్విదయ్ మరమ్విదయ్. చేతులు, వేళుళ్ కూడా ఉపయోగించకుండా కేవలం కంటి చూపుతోనే మరమ్సంధులపై
దాడిచేసి, శతుర్వును అంతం చేయగలవాడు మహాగురువు. దశాబాద్లతరబడి నియమ నిషఠ్లతో అషాట్ంగ యోగసాధనలో పరిపూరుణ్డైనవారికే
మహాగురుతవ్ం సిదిధ్సుత్ంది మరమ్విదయ్లో.
ఆ సనన్నివయ్కిత్ చిరునవువ్ చిందిసూత్ రెండుకాళూళ్ ఎడంగా దృఢంగా చాచి గూడలు వంచి రెండుచేతులూ జోడించి నమసక్రించాడు, దాడి
చేయబోతునన్టుల్ అది సూచన. వారిసుత్నన్టుల్ కుడిచేతిని సాచి, అతడి కళళ్లోకి చూసూత్ సవ్చఛ్మైన తమిళంలో పర్శిన్ంచాడు సమరథ్రాముడు 'పెరియాసన!
(మహా గురువా!) మనకు శతుర్తవ్ం లేదు, ఎందుకు అనవసరమైన హింస? పవితర్మైనవిదయ్ను ఎందుకు వయ్రధ్ం చేసుత్నాన్వు? సమరథ్రఘువీరుడు శాంతిని
కోరుతునాన్డు!
అతడు సమాధానం యివవ్లేదు. సాధన చేసుత్నన్టుల్ చేతులు విశాలంగా సాచి కదిలిసూత్ నిశితంగా చూసుత్నాన్డు. నెమమ్దిగా విచుచ్కుంటునన్
పడగలలా అతడి దృఢమైన కండరాలు పొంగుతునాన్యి.రెండుచేతులనూ ముందుకు సాచి సంజఞ్ చేశాడు సమరుథ్డు. శిషుయ్లిదద్రికీ సిదధ్ం కమమ్ని అది
సూచన.కళాయ్ణ సావ్మి, ఉదధ్వుడు మూడేసి అడుగులు ముందుకువేసి తామూ అదేమాదిరి సిదధ్ం అయినారు. గూడలు వంచి శతుర్వుకు అభివాదం చేశారు.
సనన్నివయ్కిత్ కనులు విచితర్ంగా మెరిశాయి. వయ్ంగయ్ంగా నవివ్ పర్తయ్భివాదం చేశాడు. అంతలోనే కోపంగా 'మూరుఖ్లారా! మహాగురువుతో
తలబడడానికి మీరు అనరుహ్లు! మహావిదయ్కు దోర్హం చేసుత్నాన్రు' అనాన్డు. 'జయ జయ రఘువీరసమరాథ్!' అనన్ సమరథ్రాముడి నినాదం బిగగ్రగా
వినిపించింది. మహలు, తోట, ముకిత్వరం ఆ నినాదంతో పర్తిధవ్నించినటుల్ అనిపించింది.
విచుచ్కతుత్లు, ఖాడాలు, తిర్శూలాలు మెరిశాయి. గగురుపొడిచే సంకులసమరం మొదలైంది.సింహాలలా ముందుకు దూకారు కళాయ్ణసావ్మి,
ఉదధ్వుడు. పరిసరాలలో గాలి సత్ంభించేలా 'హుం' అని ముందుకు దూకాడు మరమ్విదయ్లో మహాగురువైన ఆ సనన్నివయ్కిత్.
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ఆతని తొడలను లక్షయ్ంగా చేసుకుని ఉదధ్వుడు, చీలమండలను లక్షయ్ంగా చేసుకుని కళాయ్ణ సావ్మి వేళళ్తో దాడి చేసుత్నాన్రు. మెరుపులాగా

దూకుతూ బాకులవంటి వారి వేళళ్కు అందకుండా కాచుకుంటూ, వారి మెడలను, శిరసుస్లను లక్షయ్ంగా చేసుకుని దాడి చేసుత్నాన్డు ఆ సనన్నివయ్కిత్. అతడిని
పడగొటిట్ లొంగదీయడం వీరి లక్షయ్ం, వీరి పార్ణాలను తీయడం అతడి లక్షయ్ం. తలనుండి మెడవరకు 25 మరమ్సంధులు, వాటిపై బలంగా దాడిచేసేత్
మరణమే! తొడలనుండి చీలమండలవరకు కాళళ్లో 15 మరమ్సంధులు, వాటిపై దాడి చేయడందావ్రా శతుర్వును కదలికలు లేకుండా పడగొటట్వచుచ్.
మరమ్విదయ్తో పోరాడుతునన్ వీరి చేతులు, వేళుళ్ గాలిని చీలుసూత్ తుమెమ్దలలా ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి.
అటు ఆయుధాలతో కలబడుతునన్వారి అరుపులు, కేకలు, ఆయుధాల మోర్తలు మారుమోర్గుతునాన్యి. ఘడియసేపటిలో శతుర్వులు పదిమంది
తలలు తెగిపడాడ్రు. హరిదావ్రం నుండి వచిచ్న మహంతు మాధవసావ్మి కుడిచేయి భుజమునుండి మణికటుట్వరకూ నిలువునా చీలింది. నెతుత్టి మడుగులో
సొమమ్సిలిల్ పడిపోయాడు అతడు. ముందుకు దూకబోయిన కృషణ్రాయలను వారించాడు సమరుథ్డు. రామకృషాణ్! అని బిగగ్రగా నినదించాడు. మహలు
దావ్రంవదద్ బాలుడికి రక్షణగా వునన్ అయోధయ్ మహంతు రామకృషణ్సావ్మి ముందుకు దూకాడు. రాంబోలా బాలుడికి మరింత చేరువగా వచిచ్ కాపలా
కూరుచ్ంది.
అటువైపు మరొక ఘడియలో మిగిలిన పదిమంది శతుర్వులు నేలకూలారు. ఐదుగురు మహంతులు తీవర్ంగా గాయపడాడ్రు. నిరాయుధులైన
యిదద్రు మహంతులను కాపాడే పర్యతన్ంలో కృషణ్రాయల అంగరక్షకులు యిదద్రు అసువులు బాశారు.
యిటు మరమ్విదయ్ కొనసాగుతూనే వునన్ది. అంతకంతకూ శిషుయ్ల అలసట పెరుగుతునన్టుల్ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. ఆ మహావీరుడి చేతులకు
అందకుండా కాచుకోవడమే సరిపోతునన్ది యిపుప్డు. అతడిని ముందుకు రాకుండా అడుడ్కోవడమే జరుగుతునన్ది కానీ పడగొటట్లేక అలసిపోతునాన్రు.
ఉనన్టుట్ండి నడుముకుబిగించిన ఉతత్రీయానిన్ విపిప్వేశాడు ఉదధ్వుడు.
ఆలోచన అరధ్మైన కళాయ్ణ సావ్మి కూడా తన ఉతత్రీయానిన్ అందుకునాన్డు. వారి ఆలోచన అతడికి అరధ్ం అవుతుండగానే రెండు ఉతత్రీయాలు
అతడి రెండుచేతులకు చుటుట్కునాన్యి. చేతులు కటిట్నటుల్ ఐపోయాయి. శకిత్ని కూడదీసుకుని పకిష్లా గాలిలోకి ఎగిరిన అతడిని నేలకు విసిరికొటాట్రు.
మరుక్షణం అతడి రెండుచేతులమీద ఉదధ్వుడు, రెండు పాదాలమీద కళాయ్ణ సావ్మి కనిపించారు. కాళూళ్ చేతులు వారి పాదాలకింద నలిగిపోతూ అతడు
పెనుగులాడుతుండగా కిల కిలమని ఒక నవువ్ వినిపించింది.
పోరాటం మొదలైనదగగ్రినుండీ భయంతో ముణగదీసుకుని చూసుత్నన్ బాలుడు భవానీపర్సాదరాయలకు ఆ సనిన్వేశం బాగా నచిచ్నటుల్ంది.
అపర్యతన్ంగా చపప్టుల్కొడుతూ నవువ్తూ గంతులేశాడు. అటు తలతిపిప్న సనన్నివయ్కిత్ బాలుడిని చూశాడు. ఆ నవువ్ అతడి అహానిన్దెబబ్తీసింది.
ఏమూలనో ఉనన్ మానవతవ్ం పూరిత్గా చచిచ్పోయింది. కాళూళ్ చేతులను బలంగా నేలకు అదిమి మంతర్గాడిలా గాలిలోకి లేచాడు ఆ బలశాలి. ఉదధ్వుడూ,
కళాయ్ణ సావ్మి గాలిపటాలాల్ పర్కక్లకు పడిపోయారు. అంతదూరానీన్ నాలుగు గంతులలో తేలుతునన్టుల్గా అధిగమించాడు ఆ సనన్నివయ్కిత్. చేతులకు
చుటుట్కునన్ ఉతత్రీయాలను రెపప్పాటులో వదిలించుకుని బాలుడిమీదకు దూకాడు. భయంతో కెవువ్న అరిచి సప్ృహకోలోప్యాడు భవానీపర్సాదరాయలు.
అతడు తమవైపు దూకుతుండగానే రాంబోలా గాలిలోకి ఎగిరి అతడిమీదకు లంఘించింది. ఇనపముండల్వంటి అతడి వేళుళ్ చురుగాగ్ కదిలాయి.
ఆ చేతులకు అందకుండా పకక్కు దూకింది రాంబోలా. బలమైన మోకులాంటి తోకను విసిరింది. పొడవాటి ఆ తోక అతడి మెడకు మూడు చుటుల్
చుటుట్కోడం, ఒకక్ ఉదుటున పైకి ఎగిరిన రాంబోలా ముపైప్ అడుగుల పైనునన్ దూలానిన్ బలంగా పటుట్కోవడం రెపప్పాటులో జరిగిపోయాయి. పచిచ్మాను
విరిగినటుల్ శబద్ం చేసూత్ అతడి మెడ విరిగిపోయింది. కళూళ్, నాలుకా బయటకు వికృతంగా వెళుళ్కొచాచ్యి. గాలిలో వూగుతూ వుండిపోయింది అతడి
మృతకళేబరం.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ

2018

