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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)  

  
 

సమరుథ్ని మీదకు దాడికి సిదధ్మై పొడవాటి వయ్కిత్ చేసిన సింహనాదం పరిసరాలను పర్కంపింపజేసూత్ అలల్ంతదూరం లోని ఆశర్మానికి కూడా 
సోకినటుల్ంది. పరుగు పరుగునా అకక్డికి చేరుకునాన్రు పదిమంది యువకులు. అందరూ ఒకే విధమైన దుసుత్లు ధరించి వునాన్రు. నడుములకు నగిషీలు 
దిదిద్న మేలుజాతి కొయయ్ కతుత్లు వేళాళ్డుతునాన్యి. అడవిలో ఆహారంకోసం గుంపుగా బయలేద్రిన సింహపు కూనలాల్ వునాన్రు. వారిని వెనన్ంటి గాలిలో 
తేలుతునన్టుల్గా చేరుకునాన్డు వృదధ్సింహంలా గంభీరంగా వునన్ ఒక మహానుభావుడు.  

ఆయన పొడవాటి తెలల్ని గడడ్ము, తెలల్ని జుటుట్ పంపాతీరంలోని తెలల్ని రెలుల్లా గాలికి ఎగురుతునాన్యి అందంగా. ముదురు నీలపు రంగు ధోవతీ 
పికక్ల వరకూ ధరించి వునాన్డు. నడుముకు అదే రంగులో ఉనన్ ఉతత్రీయానిన్ బిగించి కటుట్కునాన్డు. ఆ ఉతత్రీయానికి మువవ్లు కుటిట్ వునాన్యి. ఒళుళ్ 
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గగురుపొడిచే గాంభీరయ్ం వునన్ది ఆయనలో. మంతర్ముగుధ్లను చేసే ఆకరష్ణ వునన్ది ఆయన కనులలో. ఆయనకోసమే తాను వచిచ్ంది అని గర్హించాడు 
సమరుథ్డు.  

ఆయన అగసత్య్ పెరియాసన! పర్పంచంలో బర్తికి వునన్ ఒకే ఒక మహాగురువు, పెరియాసన, మరమ్విదయ్లో! సమరుథ్నిపై దాడికి సాహసించిన 
వయ్కిత్తో సహా, మిగిలిన వారందరూ ఆయన శిషుయ్లు అని గర్హించాడు సమరుథ్డు.  

శిషుయ్లందరూ అలల్ంతదూరంలో బాణంతో నేలకు నాటిన నలల్జండాలా మెలికలుతిరుగుతునన్ కాలనాగునే చూసుత్నాన్రు.అది తీవర్మైన 
బుసలుకొడుతూ నలల్మదిద్ కొమమ్లా మెలితిరుగుతునన్ది. వి చుచ్కునన్ పడగ విచుచ్కునన్టేట్ విలవిలలాడుతూనన్ది. సరిగాగ్ దానికంఠానికి తలకు మధయ్న, 
విఛిచ్న పడగకు కిందిభాగంలో బాణం దిగింది కనుక పార్ణం పోలేదు. అది కదులుతునన్పుడలాల్ రకత్ం చిముమ్తునన్ది. బుసలతోపాటు మధయ్మధయ్ 
బలహీనంగా వికృతంగా కీచుమని అరుసుత్నన్ది! శిషుయ్లందరూ ఆశచ్రయ్ంగా ఆ కాలసరాప్నిన్, సమరుథ్డిని, ఆయన విలల్ంబులను, తమ సహాధాయ్యినీ 
మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్రు.  

ఆ వృదధ్మూరిత్ ఒక నిముషంపాటు ఆ సరాప్నిన్ చూసి సమరుథ్ని వైపు తిరిగాడు. వెనకుక్కటుట్కునన్ చేతులు అంజలి ముదర్లోకి రావడం గమనించి, 
తవ్రపడుతూ రెండుచేతులూ జోడించి తలను వంచి ఆయనకు నమసక్రించాడు సమరుథ్డు. శిషయ్బృందం ఆశచ్రయ్ంలో మునిగేటుల్, రెండుచేతులూ జోడించి 
సమరుథ్డి ముఖంలోకి చూసుత్ండిపోయాడు  ఆ వృదధ్మూరిత్. ఆయన ఎవరికైనా ఆశీసుస్లు అందించడమే తెలుసు శిషుయ్లకు. ఇపుప్డు చేతులు జోడించి 
అలాగే అరథ్నిమీలిత నేతార్లతో ఆయన ఆనందంగా నూతనవయ్కిత్ని చూసుత్ంటే వారి కనులను వారు నమమ్లేకపొతునాన్రు.   

' మీ శిషయ్రికం కోరి వచాచ్ను సావ్మీ! ననున్ అనుగర్హించండి ' మందర్సవ్రంలో మధురమైన సంసక్ృతంలో పలికాడు సమరుథ్డు. శిషుయ్లకు 
మరింత ఆశచ్రయ్ం కలిగేటుల్ ఆయనా సంసక్ృతంలోనే పలికాడు. ' నా భాగయ్ం తండీర్! అపుప్డు సావ్మికి, యిపుప్డు నీకు గురువునైనాను! ' శిషుయ్లందరూ 
దిగార్భ్ంతులైనటుల్గా చూసుత్నాన్రు. వారికి మళయాళము తపప్ సంసక్ృతము తెలియదు. ఏదో విచితర్మైన మారుప్ తమ గురుదేవుడిలో వారికి కొంత 
తెలుసుత్నన్ది. సమరుథ్నివైపు కుతూహలంగా, కొంత బెరుకుగా చూడడం మొదలుబెటాట్రు. 

ఆ వృదధ్మూరిత్ చేతులు జోడించే వునాన్డు యింకా. అరమూసిన కనులతో చూసూత్ ' కృతేతు మారుతాఖయ్శచ్, తేర్తాయాం పవనాతమ్జ, దావ్పరే 
భీషమ్ సంజఞ్శచ్ రామదాసః కలౌ యుగే ' అనాన్డు పారాయణ చేసుత్నన్టుల్! ' సావ్మీ! తమరు సరవ్జుఞ్లు! నేను సామానుయ్డిని! లోకహితం కోసం ననున్ 
శిషుయ్నిగా సీవ్కరించి మరమ్విదాయ్ రహసాయ్లను ఉపదేశించండి. ననున్ అనుగర్హించండి ' వినయంగా పలికాడు సమరుథ్డు. ఆ వృదధ్మూరిత్ చెకిక్ళళ్మీదుగా 
చెమమ్ కనిపిసుత్నన్దిపుప్డు.ఉఛావ్స నిశావ్సాల కదలికలు కూడా లేకుండా అలాగే ఆరథ్నిమీలిత నేతార్లతో చూసుత్నాన్డు. 

పాఠకుడా! ఆ గురుదేవుడు సమాధిసిథ్తిలో వునాన్డు. ఆయన ఒక అపూరవ్మైన దృశాయ్నిన్ అంతరేన్తర్ంతో చూసుత్నాన్డు. యుగాల కిర్తం నేను 
చూసిన దృశయ్మే అది! నాకెలా తెలుసునని, అసలు నేనెవరిని అని నీ పర్శన్ కదూ? నేను చూడనిది సృషాట్య్దినుండి యేదీ లేదు. నా జాఞ్పకాల ధార 
యింకిపోదు. తవ్రలోనే నా రహసాయ్నిన్ తెలియజేసాత్! దిగులుపడకు!  

మంచుతెరలలోలాగా మసకగా కనిపిసుత్నన్ ఒక మహాకపిరూపానిన్ చూసుత్నాన్డు పెరియాసన! విరాడూర్పం అది. ఆ మహాకారపు పరిధులు 
తెలియడంలేదు. అగిన్వరణ్పు పర్కాశం మధయ్ అపుడపుడు గోచరమవుతునన్ది. అదేదో మహావనం! ఏదో యోజనాల పరయ్ంతం వాయ్పించిన 
వటవృక్షంలాగుంది. శాఖలు, ఆకులు కనబడడంలేదు. కేవలం ఆదయ్ంతాలు తెలియని ఊడలు వేలసంఖయ్లో కనిపిసుత్నాన్యి.  ఎవరెవరో చుటూట్ 
చేతులుజోడించి కూరుచ్నన్టుల్ లీలగా కనిపిసుత్నన్ది. ఒక మహాసూరుయ్ని చుటూట్ వందల బాలసూరుయ్లు చేరినటుల్ దివయ్మైన పర్కాశం మధయ్ కనిపించీ 
కనిపించనటుల్గా ఉనన్దా దృశయ్ం! నిజంగా కనిపిసుత్నన్దా, కలప్నా అనేది తెలియనంత మసక! మహాజావ్లల పర్కాశం లాంటి పర్భల మధయ్ ఆ కపిరూపం 
పదామ్సనంలో యేదో చెపుతునన్ది! చుటూట్ చేరినవారు చేతులు జోడించి వింటునన్టుల్ ఉనాన్రు.    

పెరియాసన నోటివెంట అపర్యతన్ంగా ఒక దివయ్నాదం వినిపించింది. ఎవరో మహాగురువు వలేల్ వేయిసుత్ంటే పలికే శిషుయ్డిలా, నిదానంగా, సవ్ర 
బదధ్ంగా, దివయ్మంతర్ం వినిపించింది. ' రామ ఏవ పరంబర్హమ్ రామ ఏవ పరంతప..'అంటూ ఆ దివయ్ మంతర్శోల్కం మొదలుకాగానే ధనుసుస్ను నిదానంగా 
నేలమీద వుంచాడు సమరుథ్డు. రెండుచేతులూ జోడించి, కుడిమోకాలు వెనుకకు మడిచి, ఎడమమోకాలు మడిచి నిలిపి, కూరుచ్ండిపోయాడు, రాముని 
పాదాలచెంత  
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హనుమలా! నిలుచ్ని నిదర్లో ఉనన్వాడిలా అగసత్య్ పెరియాసన నోటివెంట దివయ్మైన ఉపనిషతుత్ పర్శాంత గంభీరమైన గంగాపర్వాహంలా వెలువడుతూనే 
ఉనన్ది. సమరుథ్డు కూడా సమాధి సిథ్తిలో ఉనన్టుల్ చేతులు జోడించి అలాగే కూరుచ్ండిపోయాడు. 

తన సహచర శిషుయ్ల సరసన అపప్టివరకూ గురుదేవుడికి నమసక్రించి నిలుచునాన్డు సమరుథ్ని మీద దాడి చేయడానికి సిదధ్మైన పొడుగాటి 
వయ్కిత్. అతడు పంకిత్కంఠన. అతడు మరమ్విదయ్లో గురువు సాథ్యికి చేరుకునన్వాడు, ఆసన! కనీసం పదిసంవతస్రాల మరమ్విదాయ్ కఠోరసాధన, 
యోగవిదాయ్సాధనలో ఉతీత్రుణ్డైతేనే, గురువు సంతృపిత్ చెందితేనే, ఆసన (గురువు) గా గురిత్ంపు లభిసుత్ంది. రామనామం వినపడగానే కూర్రంగా సమరుథ్డిని 
చూసూత్ విసవిసా నడిచి వెళిళ్పోయాడు. అతడిని అనుసరించారు మిగిలిన శిషుయ్లు.  

'భదర్ం..' అంటూ కలలో పలుకుతునన్టుల్ ఆ వృదధ్గురువు శాంతిమంతర్ం పఠించడం మొదలుపెటిట్న క్షణం బాహయ్ సిథ్తిలోకి వచాచ్డు సమరుథ్డు. 
కొంతసేపటికి అగసత్య్పెరియాసన బాహయ్పర్పంచంలోకి వచాచ్డు. ఒక నిముషంపాటు ఆయన తన పాదాలచెంత మోకరిలిల్న సమరుథ్డిని అలానే చేతులు 
జోడించి చూసుత్ండిపోయాడు. భుజాలు పటుట్కుని సమరుథ్డిని లేపి కౌగిలించుకునాన్డు. గురు, శిషుయ్లు ముందూ వెనుకగా ఆశర్మంవైపు అడుగులేశారు.  

తలలో దిగిన బాణంతో విలవిల లాడుతునన్ కాలనాగును సమీపించాడు సమరుథ్డు. సునిన్తంగా దాని పడగను పటుట్కుని నిదానంగా బాణానిన్ 
పైకిలాగాడు. ఆయన నోటివెంట దివయ్మైన శీర్రామ తర్యోదశాక్షరీ మంతర్ం ఆగకుండా అమృతంలా కురుసుత్నన్ది. వెలికి వఛిచ్న బాణంతోపాటు రకత్పు 
ధారలు ఆ కాలసరప్ం తలనుండి విరజిమామ్యి. చితర్ం! అది మేలిమి శిశువులా ఆయన చేతిలో తలను వుంచి కనులు మూసుకునన్ది. నేలమీద పదిలంగా 
దానిని వుంచి రెండు చేతులూ జోడించి, 'మనిన్ంచు తలీల్! నీకు సవ్సథ్త చేకూరుతుంది' అనాన్డు సమరుథ్డు. కొనిన్ క్షణాలు గడిచాయి. కనులు తెరిచింది ఆ 
కాలసరప్ం. నిలువునా లేచి పడగవిపిప్ సమరుథ్డిని తేరిపార చూసింది. పడగ దించి, సరసరా పొదలలోకి అదృశయ్మైంది. చీకటుల్ అలుముకునాన్యి!          

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