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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) 

'కషేట్విణ ఫలనాహిం కషేట్ం విణ రాజయ్ నాహీం  
ఆథింకషాట్చే దుఃఖసోసితీ తే పుథేం సుఘాచేం ఫలభోగితీ'.. 

కషట్ము లేకుండా ఫలితము లేదు, కషట్ము లేకుండా రాజయ్మూ లేదు. ముందుగా ఎవరైతే కషాట్లలో, దుఃఖాలతో అలిసిపోతారో వారే 
పిదప సుఖఫలితానిన్ అనుభవిసాత్రు. గోపాబా! మీకు తెలియనిదా? రామదాస సామార్జయ్ము ఎనిన్ కషాట్లననుభవిసేత్ దకుక్తుంది. సంకీరత్న అనంతరం 
సమరధ్ రాముడు పలికిన పలుకులు చెవులలో పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి నిదుర పటట్ని గోపనన్ చెవులలో. 
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బురుజులమీద కావలివారు తిరుగుతునన్ అలికిడి వినిపిసుత్నన్ది. పగలలాల్ సేవ్చఛ్గా యేభయమూ లేకుండా రాసుకుని తిరిగిన పెంపుడు 

నెమళుళ్ మునగదీసుకుని పడుకుని మధయ్మధయ్ చేసుత్నన్ ధవ్నులు వినిపిసుత్నాన్యి. చిరుగాలులకు ఆకులు చేసుత్నన్ సనన్ని సవవ్డులు మృదువుగా సంగీతం 
వినిపిసుత్నాన్యి. అలల్ంత దూరంలో యోగులకు యోగయ్మైన శయయ్మీద సమరధ్రాముడు నిదురిసుత్నాన్డు పర్తేయ్కముగా ఆ సాయంతర్ము వేసిన 
కుటీరములో. ఒక మాసము వారి మకాము అకక్డేనట!  ఆయనకు రెండు ధనువుల దూరంలో నలుదికుక్లా నలుగురు శిషుయ్లు పడుకునాన్రు. సేవకోసం  
మాతర్మే కాదు,  రక్షణగా కూడా. ఉతిత్ చేతులతో ఒకొక్కక్రూ నలుగురిని నిలువరించగలిగిన సాహసికులు, వీరులు వారు. ఒకక్ గటిట్ కరర్ చేతికి దొరికిందా, 
పదిమందిని పరుగులు పెటిట్ంచగల సమరుధ్లు వారు, సమరధ్రాముడి శిషుయ్లు కదా!  

సామానయ్ంగా గృహసుథ్ల యిళళ్కు వెళళ్డు సమరధ్రాముడు. వెళిళ్నా భిక్ష మాతర్మే సీవ్కరించి వెళాత్రు. ఛతర్పతి అంతటివాడు పోరగా 
పోరగా వేళళ్మీద లెకక్బెటట్గలిగిననిన్ పరాయ్యాలు మాతర్మే ఆయన రాజపార్సాదానికి వెళాళ్డు. యిపుప్డు పర్తేయ్కమైన రాజకారయ్ముమీద ఉనాన్డాయన. 

ఛతర్పతి దకిష్ణానికి దృషిట్సారించాడు. శరనన్వరాతిర్ ఉతస్వాలు దివయ్ముగా జరిపించి, తులాజ్పూరు భవానీ దరశ్నం చేసుకుని, ఆమె 
ఆశీసుస్లు అందుకునాన్డు. గత విజయదశమినాడే, అకోట్బర పదహారవ తారీఖు,1676 శుకర్వారమునాడు దకిష్ణానికి ఉతాస్హంతో బయలుదేరాడుట 
శివాజీ మహారాజు. మూడు మాసాలుగా యుదాధ్లు, విజయాలు, పుణయ్కేష్తర్ దరశ్నలు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతునాన్డు. గోలొక్ండ యాతర్కు తేదీ 
కూడా నిరణ్యింపబడింది, కానీ యింకా రహసయ్ంగానే ఉంచబడింది. సాయంకాలపు రామసేవ ముగిసిన అనంతరం ఛతర్పతి రాక జరుగుతుందా అని 
కృషణ్రాయలు కుతూహలంగా పర్శిన్ంచినపుడు ఈ విషయాలను సవ్యంగా చెపాప్డు సమరధ్రాముడు.  

పెరిగిన బిడడ్డు నూతన విజయాలకోసం ముందుకు వెళుతునన్పుప్డు అడుడ్ చెపప్కుండా, తానే కషట్పడి ఫలితానిన్ అందించకుండా, 
పరిశీలిసూత్, పరయ్వేకిష్సూత్ తెరవెనుక ఉండి కనిపెటిట్ కాపాడే తండిర్లాంటివాడు సమరధ్రాముడు. శివాజీ పర్యతాన్లు ఫలించే బీజాలు వేయడానికి, శతుర్వుల 
కదలికలు కనిపెటిట్ కటట్డిచేయడానికి మరలా దకిష్ణానికి బయలుదేరాడు తనుకూడా. గతములో ఒకసారి దకిష్ణాపథానిన్ మొతత్మూ చుటట్బెటాట్డు ఆయన. 
కనాయ్కుమారివరకూ పర్తిచోటా మఠాలను ఏరాప్టు చేశాడు, కొనిన్చోటల్ రహసయ్ముగా, కొనిన్చోటల్ అందరికీ తెలిసేలా. ఆయన మఠమో, అనుయాయులో, 
గూఢచారులో లేని పటట్ణమే లేదు యావదాభ్రతంలో. ఆయనకు తెలియని అరణయ్, నదీ, పరవ్త పృథీవ్మారాగ్లే లేవు. ఆ బలముతోనే, ఆ 
యంతార్ంగముతోనే ఢిలీల్లో కనున్గపిప్ మాయమైన శివాజీ చిరునవువ్ చెదరకుండా తన అంతఃపురానికి చేరుకునాన్డు. సమరధ్రాముడు పరతతత్వ్ సేవలో 
ఉనన్పుడు ఒక బర్హమ్రిష్. రాజాయ్ంగతంతర్ రచనలో, సుసిథ్ర హైందవ సామార్జయ్ సాథ్పనలో ఒక రాజరిష్. పవితర్తలో, సాధనలో, భకిత్లో దేవరిష్. భరతమేదినిలో 
ఆయనవంటివాడు ఆయనే, వేరెవరూ లేరు! ఆలోచనల వీచికలలో ఊయలలూగుతూ మనసులోనే నమోవాకాలు సమరిప్ంచాడు గోపనన్. మరలా తనను 
పటిట్పీడిసుత్నన్ వేదనవైపుకు మరలింది గోపనన్ మనసు. 

ఎంతటి నిరద్యుడవైపోయావు రామచందార్! చివరకు తానీషా నీ దరశ్నానికి నోచుకునాన్డే, నేనేం పాపం చేశాను? నీ సుందర రూపానిన్ 
చూపించి, జీవితాంతమూ నీకు చెరసాలయే గతి అని చెపిప్నా నా భాగాయ్నికి మురిసిపోయే వాడినే! నాకనాన్ ఆ తానీషా ఎంత అదృషట్వంతుడు! యివే 
ఆలోచనలు ఆయనను నలిపివేసుత్నాన్యి గత షుమారు పక్షం రోజులుగా.  

తెలల్వారుజామున చెరసాల తలుపుతీసి, ' మీ బాకీ ఎవరో యిదద్రు రాకుమారులు చెలిల్ంచారుట తానీషావారికి. రశీదు కూడా 
పుచుచ్కుని వెళాళ్రుట. సగౌరవంగా మిముమ్లను పాలవంచకు పంపే ఏరాప్టుల్ జరుగుతునాన్యి' అని సిపాయీ అంటుంటే సంభర్మంతో ఉదుటున లేచాడు 
తను. పకక్గా రాతిగదెద్మీద పరిచిన చిరుగుల కంబళి  చెదిరి, పాదుషా సవ్హసాత్లతో దసత్ఖత చేసి, రాజముదర్ వేసిన రశీదు  కంబళి కింద కనిపించింది. 
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రామోజీ, లకోష్మ్జీలకు తానీషా యిచిచ్న రశీదు, ఎంత మోసం! రామ లక్షమ్ణులే వారు అని తెలుసుకుని తను బావురుమనన్ సంగతి గురుతుకొచిచ్ంది. 
బాధగా తల విదిలించాడు.  

ఆ దుఃఖము మరలా తనున్కొచిచ్ంది. నిదుర పటిట్ందో, ఆరిత్తో బాహయ్పర్పంచానిన్ విసమ్రించాడో తెలియదు ఆయనకు, కనురెపప్లనుండి 
జాలులై, చెవిదొపప్లు నిండి తలగడను తడిపిన కనీన్టి చెమమ్ లీలగా తెలుసుత్నన్ది ఆయనకు. ఒక దివయ్సుందర రూపం కనులకుకనిపించింది. 
పోలిచ్చెపప్డానికి వీలుగాని తీయని కంఠం ఒకటి వినిపించింది. ఒక కథ చెపప్డం పార్రంభించింది ఆ మూరిత్. తను వింటునాన్డు. 

- 16 - 

'పారా హుషార..పారా హుషార..పారా హుషార' అని మూడో ఝాము హెచచ్రికలు కోటబురుజులనుండి వినిపించాయి. 
మూడోఝాముకు వంతులు మారుతాయి, అంతవరకూ రెండుఝాములపాటు కావలి కాసిన వారు దిగిపోతారు. ఝాము ఝాముకూ హెచచ్రికలు చేసే 
కంఠసవ్రం మారిపోవడంతో కొతత్గొంతు వినబడి, చపుప్న మెలకువ వచిచ్ంది గోపనన్కు. సమరధ్రాముడి సనిన్ధిలో నిదురించాలనే కోరికతో తనూ 
కుటీరములోనే కంబళి పరుచుకుని పడుకునాన్డు. ఎంతోసేపు ఆలోచనలతో సతమతమై నిదురించిన తరువాత సవ్పన్పు తెర తొలగిపోయి 
లేచికూరుచ్నాన్డు.  

గగన మధయ్ం నుండి పడమరకు సగం సాగిన చందుర్డు చలల్ని వెనెన్ల కురిపిసుత్నాన్డు. గిలిగింతలు పెటేట్ చిరు చలిగాలులు 
వీసుత్నాన్యి. దూరాన కోటబురుజులమీద కావలివాని తలమీద తెలల్గొడుగులా కనిపించింది చందర్బింబం. చుకక్లను పిండికొటిట్ రాలిచ్నటుల్ తోటలోని 
వృకాష్లు తెలతెలల్గా కనిపిసుత్నాన్యి. కృషణ్రాయల సౌధం వెనెన్ల కాంతిలో తెలల్ని కొండలా కనిపిసుత్నన్ది. ఎడమ భుజంమీదికి ఒతిత్గిలిల్ నిదురిసుత్నన్ సమరధ్ 
రాముని విశాలమైన భుజములమీద నడుముమీద పిరుదులమీద ఏటవాలుగా వెనెన్ల పడి మెరుసుత్నన్ది. దీరఘ్మైన ధనుసుస్లా కనిపించింది ఆ ఆకారం. 
కలలో కనిపించిన ధనుసుస్, ఆ వింటినారి చేసిన ధవ్ని, ఆ విలుల్ను పటుట్కుని కొంటె నవువ్లు నవువ్తూ ఒక గండశిలమీద కూరుచ్నన్ గొలల్పిలల్డు 
గురుత్కొచాచ్రు. అంతలో దూరంగా, యింతలోనే దగగ్రగా గోవులు కనిపించి దూరాల పచిచ్క బీళళ్లో కరిగినటుట్ మాయమవడం మరలా కనులముందు 
మెదిలింది. ఆ పిలాల్డి చేతిలో గోవులను అదిలించే బెతత్ంలా ఒకసారి, అంతలోనే పదునైన బాణంలా ఒకసారి మెరిసిన వెదురు గురుత్కొచిచ్ంది. కిలకిల 
నవివ్, దిగులెందుకు గోపనాన్? హాయిగా నవవ్రాదూ! ఒక కథ చెపప్నా పోనీ, 'అనగనగా..' ఆ పలుకులు మళీళ్ గురుత్కొచాచ్యి.  

యింకా ఆ కలలోనే సగంశరీరము మనసు ఉండిపోయి, మతుత్గా అనిపించింది ఆయనకు. మెలల్గా కనులు తెరిచి లేచి కూరుచ్ని దకిష్ణ 
హసాత్నిన్ దరిశ్ంచి, చిరునవువ్లు చిందిసూత్ తననే చూసూత్ సమరధ్రాముడు కనిపించాడు. 'జై శీర్రాం! కథ బాగుందా గోపాబా? కథకుడు బాగునాన్డా?' అని 
సమరధ్రాముడు చిలిపిగా అడగడంతో పూరిత్గా ఈలోకంలోకి వచాచ్డు గోపనన్. 

అబుబ్రపాటుతో 'జై శీర్రాం!' అని తనూ నినదించి ఆయనకు నమసక్రించాడు కూరుచ్నన్చోటినుండే. కలలో కథ, కథకుడు, ఎలా 
తెలిసింది ఈయనకు? ఈయన చూడలేనిది లేదా? అనుకునాన్డు తనలో తనే. ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ.. 

‘దాస డోగరీం రాహాతో యాతార్ దేవాచీ పాహాతో 
దేవభకాత్ సరేవ్ం జాతో ధాయ్నరూపేం’ అనాన్డు సమరధ్రాముడు.  
తనే అందుకుని మళీళ్ ' సమరధ్రామదాసు పరవ్తములందు ఉంటాడు. అకక్డినుండే పలెల్పలెల్లో ఊరేగే శీర్రాముని దరిశ్సాత్డు. 

రఘువీరుడు ధాయ్నరూపముతో తన భకుత్లతో కలిసి నా ఉతస్వాలలో ఉంటాడు'  
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'యిది శుభోదయం గోపనాన్! రఘువీరుడే రామునిగా కృషుణ్నిగా నీ సవ్పన్ంలో సాకాష్తక్రించాడు. ఒకక్ రాముడినే చూడాలనుకునాన్వు 
కదూ, యిదద్రిగా కనిపించాడు చూశావా ఎంత దయాళువో!'   

'ఈ తానీషా గత జనమ్లో వీరశైవుడు! శివుని సాకాష్తాక్రం కోసం శివవర్తం సంవతస్రకాలం చేయాలని వర్తదీక్ష చేపటాట్డు. ఒకరోజు 
ముందుగా ముగించిన కారణంగా వర్తభంగ దోషంతో మరలా యిలా జనిమ్ంచాడు! అచంచలమైన భకిత్ కారణంగా శివుని ఉపాసయ్ దైవమే ఆయనకు 
కనిపించి కరుణించాడు' 

ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా మరిచినటుల్ నిశచ్లుడై వింటునాన్డు గోపనన్. ఆ సరికి తామూ మేలుకుని గురుదేవునిచుటూట్ 
చేతులుకటుట్కుని చేరిన శిషుయ్లు కూడా శోర్తలైనారు. కలలో తను వినన్ కథను కుల్పత్ంగా ఆయన దరిశ్ంచినటుట్ చెబుతుంటే ఆయన పాదాలకు 
నమసక్రించబోయాడు గోపనన్. వారించాడు సమరధ్రాముడు.  

గోపనన్ను వాతస్లయ్ముతో చూసూత్ ' రామదాసశేర్షాఠ్! నీ ఖైదుకు అపుప్డు గోలొక్ండ పాదుషాగా ఉనన్  ఈతడి మామ 'అబుద్లాల్ కుతుబ 
షా' బాధుయ్డు. సులాత్నుకు ముదుద్ల అలుల్డిగా, కాబోయే సులాత్నుగా, ఆనాడే నినున్ కాపాడగలిగిన పలుకుబడి ఉండీ ఈ తానీషా ఉపేకిష్ంచాడు. పరోక్షంగా 
నీ పనెన్ండు సంవతస్రాల జైలు శిక్షకు నిమితుత్డు ఐన కారణంగా, తనూ ఖైదులోనే పనెన్ండు సంవతస్రాలు కృశించి తనువును విడిచిపెడతాడు. 
పాపక్షయం అయినందున శివైకయ్ం చెందుతాడు, ధనుయ్డు!' అనాన్డు.   

అపుప్డపుప్డే లేతఎరుపురంగును పులుముకుంటునన్ది ఆకాశం. కర్మకర్మంగా పసుపు వనెన్ను, తెలల్నిరంగును సంతరించుకుంటునన్ది. 
చలల్ని పర్భాతవాయువులు శరీరాలు పులకించేలా వీసుత్నాన్యి. బురుజులపై జెండాలు నరత్కీమణుల హసత్వినాయ్సాలలా అలలుగా కదులుతునాన్యి. 
గోశాలలో తలలెతిత్న గోవులు మువవ్లు ఘలుల్మనేలా ఒళుళ్ విదులుచ్కుంటునాన్యి. దూడలు మరింతగా తలుల్ల డొకక్లలోకి దూరి 
మునగదీసుకుంటునాన్యి. కర్మంగా వెలుగురేఖలు చిమమ్డానికి బాలభానుడు పర్యతిన్సుత్ంటే పొగమంచు పరదాలు కమమ్డానికి పోటీ పడుతునన్ది 
వెళిళ్పోతునన్ హేమంతం. కుటీరపు అంచులనుండి ఒకొక్కక్బొటుట్గా వుండీ వుండీ మంచు బిందువులు కురుసుత్నాన్యి. సమరధ్రాముని గంభీరమైన 
పలుకులనే వింటునన్ శోర్తల ఆకారాలు ఇపుప్డిపుప్డే సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.    

మహా సాధకుడు, సూఫీ సాధువు ‘హజర్త షా రాజు కటట్ల’ ఈతనికి గురువు. ఆ మహానుభావుడు 'జావియా'లో మూడు రోజులు 
మౌనంగా 'ధిక్ర్' చేసూత్ మంతిర్ంచిన దానిమమ్ పండును అబుల హసన తానీషాకు పర్సాదంగా యిచాచ్డు. తానీషా కేవలం పదాన్లుగు గింజలను మాతర్మే 
తినాన్డు. కనుక పదాన్లుగు సంవతస్రాలు మాతర్మే యితడు పర్భువుగా ఉంటాడు. ఆ పండును మొతాత్నీన్ పర్సాదంగా తిని ఉంటే ఎనిన్ గింజలు అందులో 
ఉనాన్యో అనిన్ సంవతస్రాలు యితడు, అనంతరం యితని వారసులు గోలొక్ండను పాలించేవారు. కుతుబ షాహీల పరిపాలన ఈతనితో 
అంతరించిపోతుంది. అంతా ఈశవ్రుని లీల! అనాన్డు.  

'రాతిర్ భూతల శయనం జరిగింది, సావ్మి దరశ్నం అయియ్ంది, ఆజఞ్ లభించింది, నీకు రామతారకం లభించబోతునన్ది! శుచివై నితయ్ 
పూజావిధులు నిరవ్రిత్ంచుకుని రా తండీర్' అనాన్డు పేర్మగా! గోపనన్ మేను పులకించింది. వినయంగా తలవంచి నమసక్రించి చితత్ం అనన్టుల్ తల 
పంకించాడు. దూరంగా గార్మీణుల గుడిసెల మీదినుండి కోళళ్కూతలు ఉషోదయానిన్ పర్కటించాయి. యింతలోనే గార్మపు నడిబొడుడ్న ఉనన్ దేవాలయపు 
ఘంటలు శుభమమ్ని, కమమ్ని ధవ్నులను పంచాయి!   

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