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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) 

  
  ముహూరత్కాలంలో కనీ వినీ ఎరుగని దృశాయ్లకు వేదిక అయియ్ంది కృషణ్రాయల మహలు. చేయెతుత్న ఉనన్దరాబ్రు హాలును ఒకక్ గంతులో 

అధిరోహించాడు కృషణ్రాయలు. నగిషీలు చెకిక్న సింహాసనంలాంటి ఉనన్తాసనంలో సప్ృహకోలోప్యి ఉనాన్డు బాలుడు భవానీపర్సాదరాయలు. ఎతైత్న 
పైకపుప్ దివయ్మైన తైలవరణ్చితార్లతో అలంకరింపబడి ఉనన్ది. అందమైన గాజు దీపపు సెమెమ్లు లోపలునన్ దీపపు కాంతులను రంగులలో 
పర్తిఫలిసుత్నాన్యి. చీనా నుండి పరిష్యా నుండి తెపిప్ంచిన ఖరీదైన గాజు చిమీన్లు అవి. మలబారు అడవులనుండి తెపిప్ంచిన జాతి కలప దూలాలు 
అందమైన చితార్లు చెకక్బడి ఉనాన్యి. విశాలమైన ఆ హాలుగోడలను పందిరిలా అలుల్కుని ఉనాన్యి ఆ దృఢమైన దూలాలు. మధయ్లో ఉనన్ దూలం మీద 
నిలువెతుత్నా నిలిచి కోపంగా నోరుతెరిచి ధవ్నులు చేసూత్ రొముమ్లు బాదుకునన్ది 'రాం బోలా'! బలమైన మోకులా వేర్లాడుతునన్ రాంబోలా తోకకు 
వేర్లాడుతునాన్డు అంతవరకూ సింహంలా చెలరేగిన మరమ్యుదధ్వీరుడు. 
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అతడి మెడకు బలంగా బిగుసుకుని ఉనన్ తోకను ఎరర్గా మెరిపిసూత్ చుకక్లు చుకక్లుగా కారుతునన్ది చికక్ని రకత్ం. అతడి ఎదురురొముమ్ 
మీదుగా, నడుముకు చటుట్కునన్ దటీట్ మీదుగా, కిర్ందకు కారుతునన్ది యిపుప్డిపుప్డే. మెడ ఎముక విరిగి చెవి వెనుక పైకి తేలింది. మెడ, తల అసహజంగా 
వంకర తిరిగిపోయాయి. వికృతంగా తెరుచుకునన్ కనులలో యింకా కూర్రతవ్ం ఉటిట్పడుతూనే ఉనన్ది! కృషణ్రాయలతో పాటే గాలిలో ఎగురుతునన్టుట్ 
అకక్డికి చేరుకునన్ సమరథ్రాముడు బాలుడిని చూపిసూత్ సేదదీరుచ్మని సూచిసూత్, ఆ దురామ్రుగ్డి నడుముకునన్ వసాత్ర్నిన్ ఒకక్ ఉదుటున విపప్దీసి 
వేర్లాడుతునన్ శరీరంకిర్ంద నేలమీద దటట్ంగా పరిచాడు. రెండు మూడు లిపత్ల వయ్వధితో అకక్డికి చేరుకునాన్రు రాయల అంగరక్షకులు, మహంతులు. 

'ఇతని రకత్ం ఒకక్ బిందువు కూడా ఇకక్డ పడకూడదు' గంభీరంగా ఆదేశించాడు సమరథ్రాముడు. అంగరక్షకులు ఆ మృతశరీరానిన్ 
సమీపించగానే చుటుట్కునన్ తోకను సడలించింది రాంబోలా. మరుక్షణంలో అకక్డినుండి పార్ంగణంలోకి మోసుకొచాచ్రు. దటట్ంగా ఆకులు వసత్రమూ పరిచి 
వాటి మీద ఆ శవానిన్ పడుకోబెటాట్రు. 

మహలు సింహదావ్రానిన్ అపుప్డు తెరిపించాడు సమరుథ్డు. నిశేచ్షుట్రాలైన లకీష్బాయిని, బాలుడిని ఉపచారాలతో సేద దీరుసుత్నాన్రు 
సేవకురాళుళ్. ఎపుప్డు చేరుకునాన్డో, సమరథ్ రాముడు తన పిర్యశిషుయ్లు కళాయ్ణుడిని, ఉదధ్వుడిని కనులు తెరిపించే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. 
బాలుడు,లకీష్బాయితేరుకోవడంతో సమరుథ్డిని సమీపించిన కృషణ్రాయలు సంభర్మానికి గురిఐనాడు. 

అంతవరకూ ఎవరూ ఎనన్డూ చూడని సమరథ్రాముడు కనిపిసుత్నాన్డు. ఆయన చేతిలో ఉనన్ బాణం ఒక పరికరంలా మెరుసుత్నన్ది. 
పదునైనబాణపు మొనతో శిషుయ్ల శరీరాలను గుచుచ్తునాన్డు. మరమ్యుదధ్ మహావీరుడిని నేలమీద పడవేసి అతని రెండు చేతులూ రెండు కాళూళ్ తొకిక్పటిట్ 
నిలుచునన్పుడు వారి ముఖాలు విజయ గరవ్ంతో మెరిశాయి. ఇపుప్డు కళతపిప్ ఉనాన్యి. జీవకళ లేక వాడిపోయిన పూలలా నేలమీద పడివునాన్రు. కాళూళ్ 
చేతులు నేలకు తనిన్పటిట్ గాలిపటంలా పైకి లేచినపుడు వారిని ఎండుటాకులలా పర్కక్కు విసిరేశాడు ఆ వీరుడు. 

'కంటికి కనిపించని వేగముతో వీరిని గాయపరిచాడు కృషోణ్బా! భవానీపర్సాదు పరిహాసంగా నవవ్డమే వీరిని రకిష్ంచింది. లేకుంటే వీరిని 
వదిలేవాడు కాడు అతడు' ఒకపర్కక్న తన పని కొనసాగిసూత్నే కృషణ్రాయలకు వివరించాడు. ఛాతీ కిర్ంద కుడిపర్కక్న, కుడి చెవి వెనుక పర్కక్న,ఎడమ చేతి 
మణికటుట్కు మోచేతి మడతకు మధయ్న వేగంగా ఒక కర్మపదధ్తిలో పొడిచాడు సునిన్తంగా.  

'చేతివేర్ళుళ్, కఱఱ్లు ఉపయోగించవచుచ్ కృషోణ్బా! మరమ్సంధులను ఒతిత్డికి గురిచేయడం పర్ధానం. పదునైన మొనలతో  యింకా నిశితంగా 
సూక్షమ్మైన సంధిసాథ్నాలను కొటట్వచుచ్, కానీ తీవర్ సాధన కావాలి!' చంపడానికీ యివే మరమ్సంధులు, యివే ఆయుధాలు! బర్తికించడానికీ యివే 
మరమ్సాథ్నాలు, యివే ఆయుధాలు! చిరునవువ్తో చెపాప్డు. సంహారకుడు, సంరక్షకుడూ రఘువీరుడే కదా! సమసత్ జీవులలో ఆయనే కదూ! అనాన్డు మళీళ్.  
యిపుప్డు కుడి తొడలు,  మోకాలి కిర్ంద, చీలమండల మీద గుచుచ్తునాన్డు. కుడిపాదాల పెదద్వేర్ళళ్మీద బాణపు మొనను కొదిద్సేపు సునిన్తంగా నొకిక్పటిట్ 
వుంచాడు. 

అపప్టిదాకా అచేతనంగా పడివునాన్రు కళాయ్ణుడు, ఉదధ్వుడు. కళతపిప్న ముఖాలలో వెలుగు తిరి రావడం సప్షట్ంగా గమనించాడు కృషణ్రాయలు. 
అపప్టిదాకా కముమ్కునన్ మబుబ్లు గాలికి చెలాల్చెదురై, చందుర్డు బయటపడడ్టుట్ వారి ముఖాలు తేటపడాడ్యి కానీ కదలికలకూ చేతకాని నిసస్తుత్వతో 
ఉనాన్రు. ఆయన సూచనమేరకు వారిని సునిన్తంగా దొరిల్ంచి బోరాల్ పడుకోబెటాట్రు మహంతులు. 

వెనెన్ముక చివరన, ఆ తరువాత నాలుగేసి అంగుళాలు వదిలి మెడ ఎముక చివర వరకూ అయిదు సాథ్నాలలో సునిన్తంగా అదిమిపెటిట్ ఉంచాడు 
బాణపు మొనను. మొదలు వారి కాళుళ్, ఆ తరువాత చేతులు, తొడలు, పిరుదులు కంపించడం సప్షట్ంగా కనిపించింది. ఆ సాథ్నాలలో కండరాలు 
ఎగిరిపడడం కనిపించింది. రెండుసారుల్ దీరఘ్ ఉచాఛ్వ్స నిశావ్సాలు చేశారు. దుముమ్ ధూళి ముకుక్లలోకి వెళిళ్నటుల్ ఉనన్టుట్ండి పెదద్గా మూడేసి మారుల్ 
తుమిమ్, అపుప్డు లేచి కూరుచ్నాన్రు ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ సావ్మి! 

వారి తలలమీద అరచేతిని ఉంచి మౌనంగా దివయ్మైన జీవమంతార్నిన్, శీర్రామ మంతార్నిన్ మననం చేశాడుసమరథ్రాముడు. సమసత్ 
మృతుయ్గండాలను, భయాలను నాశనం చేసే మంతర్ం అది. సాకాష్తూత్ హనుమ ఉపదేశించినది.  దానికి ఆయనే ఋషి, శీర్రామచందుర్డు దేవత, 
ఐదక్షరముల మహామంతర్ం! దానిని సిదిధ్ంపజేసుకునన్వాడు సేవ్చాచ్ మరణానిన్ పొందుతాడు. వజర్కాయుడు అవుతాడు. సిదిధ్ంపజేసుకునన్ సాధకుడు 
కరుణిసేత్, ఏ రుగమ్తా లేని శతాధిక వతస్ర పూరాణ్యువు కలుగుతుంది. 
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ఆయన పాదాలమీద నుదురు తాకించి సాషాట్ంగదండపర్ణామం చేశారు శిషుయ్లు. ఆయన ఆజఞ్ పర్కారం వెళిల్ పరణ్శాలలో సుఖాసనంలో ధాయ్న 
సమాధిలో మునిగిపోయారు.'యితడికి పర్తేయ్కంగా ఉతత్రకిర్యలు చేయాలి కృషోణ్బా! మహా సాధకుడు! మహోపాసకుడు!' కృషణ్రాయలను ఆదేశించాడు 
సమరథ్రాముడు. దానికి ఏరాప్టల్కు పురమాయించాడు కృషణ్రాయలు. 

‘యుదధ్పరవ్ంముగిసింది కృషోణ్బా! యిక నీపై దాడి జరుగదు. తానీషా దరాబ్రుకు సమాచారం పంపించు. ఇంతవరకూ జరిగిన పర్యతాన్లను 
అనిన్టినీ వివరించు’ అంటూ ఆదేశించాడు సమరుథ్డు. 

 'చితత్ం గురుదేవా! యితడు ఎవరు సావ్మీ? మీకు ఎలా పరిచితుడు? తెలుసుకోవచాచ్?' సందేహిసూత్ అడిగాడు కృషణ్రాయలు. 
'పంపా తీరంలో, మలబారు మహారణాయ్లలో మరమ్విదయ్లో యిదద్రు సహాధాయ్యులు కృషోణ్బా! అపర అగసుత్య్డు వారి గురుదేవుడు! వారిదద్రూ 

మరమ్విదయ్లో  చివరిమహాగురువులు! వారిలో ఒకడు యితడు' అని కొంతసేపు మౌనం వహించాడు సమరథ్రాముడు. 'నా సహాధాయ్యి.. కృషోణ్బా!' అనాన్డు 
మహంతులు మోసుకువెళుత్నన్  మృతకళేబరానిన్ చూసూత్!

((కొనసాగింపు వకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోచేచ్ సంచికలో....))  
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