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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!

- 36 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
ఉరుకులు పరుగులతో పర్వాహంలాగా పోటెతిత్ వసుత్నాన్రు పలెల్ పర్జలు. చినాన్ పెదాద్ ఆయుధాలు వూపుతూ హెచచ్రికలు చేసూత్ మిడతల
దండులా దూసుకొసుత్నాన్రు నాలుగుపకక్లనుండీ. కోపము, తెగింపు కనిపిసుత్నాన్యి అందరిలో. వారి అరుపులతో ఆ కొండ మారుమోర్గుతునన్ది. పెదద్పెదద్
చెటల్మీది కోతులు కొండముచుచ్లు అరుసూత్ ఒకచెటుట్ మీదినుండి మరొక చెటుట్మీదికి గెంతుతూ పారిపోతునాన్యి.
ఆ కోలాహలం ఆ యువతికి వినిపించడంలేదు. తమలపాకులాల్ంటి కళుళ్ తెరిచే వునాన్ ఆమెకంటికి ఈ దృశాయ్లు ఏవీ కనబడడంలేదు.
అరమోడుపు కనున్లతో యేదో కలలపర్పంచంలోకి తరచి చూసుత్నన్టుల్ వునన్ది ఆమె చూపు. నాలుగువైపులనుండి పరవ్తం మీదకు వచేచ్శారు
వందలమంది. వాళళ్ అరుపులు కేకలు యింకా ఎకుక్వయాయ్యి. కొండశిఖరం మీద అటుచివరకు వునన్ బిలంలోకి ఆమె నెమమ్దిగా జారుతూనే వునన్ది.
ఎవరో కాళుళ్ పటుట్కుని
నెమమ్దిగా కిర్ందికి లాగుతునన్టుల్ దిగబడుతూనే వునన్ది. ఆమె వారికి కనబడగానే వాళల్ పరుగులు ఆగిపోయాయి. ఒకరికొకరు హెచచ్రికలు
చేసుకుంటూ చేతులలోని ఆయుధాలను పైకెతిత్ నెమమ్దిగా నాలుగు పకక్లనుండీ కముమ్కోడం మొదలుపెటాట్రు.
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చూసుత్ండగానే ఆ యువతి మోకాళల్ వరకూ దిగబడిపోయింది ఈ సరికి. ఒకొక్కక్ అడుగే ముందుకు వేసూత్ వసుత్నన్వారిలో కొంతమంది

భుజాలమీద బలమైన తాళుల్, మోకులు వునాన్యి. ఆ కొండకొనకు ఒకపర్కక్న విశాలమైన పొగడచెటుట్ కొమమ్లు చాచుకుని ఆకాశం అంటుకునేటుల్ ఎదిగి
వునన్ది. దాదాపు వంద అడుగులకు పైగా పెరిగిన విశాలమైన చెటుట్ అది. పుషిప్ంచే ఋతువు కావడంతో కనున్లపండుగగా తెలుపురంగుపూలతో,
మతెత్కిక్ంచే పరిమళంతో, గరవ్ంగా తలెతిత్న గంధరవ్కనయ్లా వునన్ది ఆ పొగడచెటుట్. పెదద్ పెదద్ కొమమ్లు ఆ కొండచివరివరకూ విసత్రించి, గొడుగులా,
గుబురుగా వునాన్యి. బలమైన తాళుల్, మోకులు మోసుత్నన్ నలుగురు యువకులు చరచరా పొగడచెటుట్నెకాక్రు. ఆ బిలం మీదకు వాయ్పించి, సత్ంభాలాల్
బలంగా వునన్ రెండు కొమమ్లమీదకు యిదద్రేసి యువకులు చేరుకునాన్రు. రెండు కొమమ్లకు రెండు మోకులను బలంగా బిగించారు.
సొరంగంలాంటి బిలంలోకి దాదాపు నడుముదాకా దిగబడిపోయింది ఆ యువతి. ఆ యువతిని నెమమ్దిగా లోపలికి లాకుక్ంటునన్ ఆ బిలం
వెనుకపర్కక్న దృఢంగా ఆకాశంలోకి లేచిఉనన్ది కొండశిఖరం. మహాశిలిప్ ఎవరో నేరుప్గా చెకిక్నటుల్ విశాలమైన పడగలు విపిప్న మహాసరప్ం ఆకారంలో
వునన్ది ఆ కొండశిఖరం. మధయ్లో పెదద్ మణిలాగా చెకిక్నటుల్ గుండర్ని శిలలా సహజంగానే ఏరప్డింది విపిప్న పడగల ఆకారంలో వునన్ శిఖరం పైన.
పడగలలాంటి ఆ శిఖరం మీద పర్తయ్క్షమయాయ్రు నలుగురు యువకులు.
పొగడచెటుట్ కొమమ్లమీదునన్ యువకులు మోకుల కొసలను పడగలశిఖరం మీదకు నేరుప్గా విసిరారు. ఆ రెండు మోకులనూ ఒడుపుగా
అందుకునాన్రు శిఖరం మీది యువకులు. పడగలమీద మనీలా చెకిక్నటుట్నన్ కొండరాతికి చుటిట్ బలంగా వుచుచ్ముడులు బిగించారు. ఎతైత్న పొగడచెటుట్
కొమమ్లనుండి పడగశిఖరానికి ఏటవాలుగా రెండు బలమైన మోకులు బిగుసుకునాన్యి. మరుక్షణం కొమమ్లమీదునన్ వాళల్లో యిదద్రు యువకులు తమ
నడుములకు పైనునన్ మోకులకు వుటిట్లా బలమైన తాళల్ను బిగించుకుని ఒకక్ వుదుటున ముందుకు దూకారు. ముందు నిదానంగా, ఆ తరువాత వేగంగా
పడగల శిఖరం వైపుకు జారడం మొదలుబెటాట్రు.
బిలంలోకి దిగబడుతునన్ యువతిని సమీపించిన మరుక్షణం ఎంతో నేరుప్గా చెరొక పర్కక్నుండి ఆమెను బలంగా హతుత్కుని మరింత వేగంగా
జారుతూ పడగల శిఖరం మీదకు చేరుకునాన్రు. శిఖరం మీద వునన్వారు ఆమెను ఒడుపుగా పటుట్కుని శిఖరం పైకి లాగారు. ఆ యిదద్రు యువకులూ
ముందుకు దూకి శిఖరం మీదకు చేరుకునాన్రు కొండకు గుదుద్కుని గాయపడకుండా.
పది అడుగుల దూరంలో చుటూట్ కముమ్కుని చూసుత్నన్వాళుళ్ చేతులోల్ని కరర్లు, ఆయుధాలు పైకెతిత్ హరష్ధావ్నాలు చేశారు. మరుక్షణమే ఎవరూ
వూహించని చితర్ం జరిగింది. బిలంలోనుండి రాళూళ్ రపప్లతో దుముమ్లాంటిది రేగింది. పర్ళయకాలపు హోరులాగా భయంకరంగా కీచుమని ధవ్నిచేసూత్
ఎగిరిపడడ్ రాళుల్ తలలు ముఖాలు పగులగొడుతుంటే హాహాకారాలు చేసూత్ దూరంగా వెళళ్డానికి పర్యతాన్లు చేశారు చుటూట్ చేరినవాళుల్. ఒక క్షణకాలం
నిశశ్బద్ం అలుముకుంది బిలంలో. తమలో తాము తొకిక్సలాడుకుంటూ కొండదిగి పోవడానికి పరుగులు పెడుతునన్ ధవ్నులు చెలరేగాయి. మరుక్షణం
గుండెలు అవిసిపోయేలా నమమ్శకయ్ంకాని భయంకరమైన బుసలు వినిపించాయి. తోసుకుంటూ పరుగులు పెడుతూ వెనుదిరిగినవాళల్ కనులకు ఒళుళ్
జలదరించే దృశయ్ం కనిపించింది.
బిలంనుండి ఇరవై అడుగుల ఎతుత్కు సరుర్న గాలిలోకి లేచింది భయంకరమైన నలల్ని సరప్ం. బిలానికి సరిపడా లావు వునన్ మెడను వూపుతూ
కలయజూసింది. నలల్టి తెరచాపలాంటి పడగను విసురుతూ సుడిగాలిలో నలల్మదిద్ చెటుట్లా వూగిపోయింది. విచితర్ంగా కీచుమని అరిచింది! గుహలా
నోరుతెరిచి టపుప్మని చపుప్డయేయ్లా పెదద్గా చపప్రించినటుట్ తెలల్ని దర్వంలాంటిదానిన్ చిమిమ్ంది. విషం! భయంకరమైన విషానిన్ చిమిమ్ంది.
నమమ్శకయ్ం కాని దృశాయ్నిన్ చూసూత్ భయంతో కేకలు పెడుతూ పరుగు పెడుతునాన్రు పలెల్ పర్జలు. విషపు చిందులు మెడలమీద, చేతులమీద
పడిన ముగుగ్రు దురదృషట్వంతులు మరుక్షణం నేలకూలారు. మెలికలు తిరిగిపోయారు. రెపప్పాటులో తెలల్ని నురుగులు కకుక్తూ నలల్గా మాడిపోయారు.
గుండెలు అవిసిపోయేలా బుసలు కొడుతూ పడగను విసురుతూ కలయజూసింది ఆ కాలసరప్ం. పొగడచెటుట్ కొమమ్ల మీదునన్ యిదద్రిని
చూసింది. మరలా టపుప్మని విషానిన్ చిమిమ్ంది. బాగా ఎతుత్న ఉండడం, గుబురైన కొమమ్లు ఆకులు రక్షణగా వుండడంతో చెటుట్మీదివారిపై విషపు
చిందులు పడలేదు. వేగంగా తలతిపిప్ంది. పడగశిఖరం మీది వయ్కుత్లపై దాని దృషిట్ పడింది. వారి మధయ్లో వడలిపోయిన కలువలా వునన్ యువతిమీద
పడింది దాని చూపు.
సముదర్పు కెరటంలాగా ఉవెవ్తుత్న కోర్ధంతో లేచింది. ఎకక్డో పైనునన్ కొమమ్ల ఆకులు అలల్లాల్డేటుల్ బుసలు కొటిట్ంది.
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భ నీదీ పం
బిలంలోనుండి యింకా బయటకు వసూత్ పడగశిఖరం వైపు బాణంలా పడగను విసిరింది.
దాని దృషిట్ తమమీదినుండి మరలిన మరుక్షణం పొగడచెటుట్మీది యువకులు యిదద్రు మెరుపులాల్ కదిలారు. క్షణాలమీద నడుముకు, పైనునన్

మోకులకు బలమైన తాళల్ను వుటిట్లా కటుట్కునాన్రు అంతకుముందు తమ సహచరులు కటుట్కునన్టుల్. వారివీపులకు కటుట్కునన్ కతుత్లు చేతులోల్కి వచాచ్యి.
అడుగు వెడలుప్, ఐదడుగుల పొడవు వునన్ విచుచ్కతుత్లు అవి. అడవిలో కౄరమృగాలను హతమారచ్డంకోసం పర్తేయ్కంగా మలిచినవి. యిదద్రూ
కూడబలుకుక్నన్టుల్ ఒకక్సారే ముందుకు దూకారు ఆ యువకులు. సరుర్న అంతకంతకూ వేగంగా ముందుకు జారారు. ఆ భయంకరమైన సరాప్నిన్
సమీపించిన మరుక్షణం బలంగా విసిరారు తమ కతుత్లను.
కొండశేఖరం మీదునన్వారినుండి ఒకక్క్షణం దృషిట్ మరలించి వెనకుక్ పడగను తిపిప్ంది ఆ కాలసరప్ం. దానికి తనమీదకి వసుత్నన్ యిదద్రు
కనిపించారు. వారి చేతులోల్ని కతుత్లు గాలిలోకి లేవకముందే దగగ్రోల్ వునన్ ఒక యువకుడిని ఎలకను పటుట్కునన్టుల్ పటుట్కుంది. ఆ నిరాభ్గుయ్డు దాని
కోరలమధయ్ రకాత్నిన్ చిముమ్తూ యిరుకుక్పోయాడు. మరుక్షణమే రెండవ యువకుడి చేతిలోని కతిత్ దాని మెడను చీలిచ్ంది. పడగవరకూ తెగి నోటిలో
కరిచిపటుట్కునన్ దురదృషట్వంతుడితో సహా నేలకు కూలింది. తాటిచెటుట్లాగా వూగుతూ నేలకు కూలిన దాని శరీరమునుండి ధారలుగా నెతుత్రు చిమిమ్ంది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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