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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!

- 19 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
తన ఆధీనంలో ఉనన్ ముజుజ్గుడెం, ధరగిరిపురం, గోవులపలిల్, మొదలైన గార్మాల పరయ్వేక్షణ ముగించుకుని ముదిగొండ పొలిమేరలు
దాటుతునాన్డు కృషణ్రాయలు. మరికొంతసేపటిలో సూరుయ్డు పూరిత్గా కనుమరుగు కాబోతునాన్డు. ఆకాశపు అరుణిమను పోతపోసుకుని అమమ్వారి
రథధవ్జపతాకలా ఎగురుతునన్ది ఆయన ఉతత్రీయం. సిందూరపర్వాహంలా సాగుతునన్ది ఆయన గుఱఱ్ం. నిలువెలాల్ పూచిన కనకాంబరం గాలికి
కదలాడుతునన్టుట్ ఉనన్దా గుఱఱ్ం. ఆయన గుఱఱ్పు వేగానిన్ అందుకోడానికి పర్యతిన్సూత్ వెనుకనే వసుత్నాన్రు ఆయన సిపాయిలు నలుగురూ. గాలివాలుకు
కూసుమంచి గణపేశవ్రాలయ గంటలు ఉండీ ఉండీ సనన్గా ఘలుల్ ఘలుల్మని వినిపిసుత్నాన్యి, పర్దోషపూజ జరుగుతునన్ సూచనగా.
కర్మకర్మంగా సిందూరవరణ్ చీనాంబరం విడిచి వంగపండు రంగు వలువను సింగారించుకుంటునన్ది అంబరమనే అతివ. మెలల్మెలల్గా
బూడిద రంగుకు, నలల్నిరంగుకు ఆకాశపు అంచులు మారుతునాన్యి. కాకతీయుల కరవాలాల కరకుధవ్నులు మోర్గిన కదనరంగాలు, ముదిగొండ
చాళుకుయ్ల చురకతుత్ల పదునుమెరిసిన సథ్లాలు చూసూత్ గుఱఱ్పు వడికి అనుగుణంగా తను వంగుతూ, నిగుడుతూ వేగంగా సాగుతునాన్డు కృషణ్రాయలు.
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అటునుండి ముజుజ్గుడెం బాలసాగరం మీదినుండి చలల్ని గాలులు వీసుత్నాన్యి, సేదదీరుసూత్. యుగాల చరితర్ను కడుపులో దాచుకునన్ భూమి, బౌదధ్ం,
జైనం, శైవం విలసిలిల్న పవితర్భూమిని పరికిసూత్ సాగుతునాన్డు. నిరుడువిరిసి రాలిన విరులలా వీరుల శిరసులెనిన్ ఈ
ధూళిలో పొరలాడాయో కదా అనుకునాన్డు. ఆయన మనసు ఒక క్షణకాలం బరువెకిక్ంది. రెండు ధనువుల దూరంలో వెనుక ఉనాన్రు
ఆయన సహచరులు.
ఒక నిటూట్రుప్లా సనన్ని ధవ్ని చినిన్ బుసలా వినిపించింది. రికాబులలో కాళుళ్ తనిన్పటిట్, కళాళ్లను ఒడిసిపటిట్ సావ్రీ చేసుత్నాన్డు.
చెంగున దూకుతూ సాగుతునన్ గుఱాఱ్నికి అనుకూలంగా కొదిద్గా ముందుకు వంగిన క్షణంలో రివువ్న వచిచ్న బాణం ఆయన తలపాగాను ఎగురకొటిట్ంది.
లిపత్లో గర్హించాడు ఆయన. అంతకనాన్ కొదిద్గా ముందే గర్హించింది ఆయన గుఱఱ్ం. మంతర్పు గుఱఱ్ంలా దిశను మారుచ్కుని ఎడమపర్కక్కు
లంఘించింది. ఆయన కుడి భుజం మీదుగా మరొక బాణం దూసుకువెళిళ్ంది. ఆయన గుఱఱ్ం తెలివిగా ఎడమపర్కక్కు దూకకుంటే ఖచిచ్తంగా ఆయన
గుండెలోల్కి దూసుకుపోయి ఉండేది! మంతర్ం వేసినటుల్ ఆయన ఎడమచేతిలోకి వచిచ్ంది రెండుఅడుగుల వాయ్సం ఉనన్ డాలు. మూడు అడుగుల పొడవునన్
విచుచ్కతిత్ ఎపుప్డు కుడిచేతిలోకి వచిచ్ందోగానీ, ఒక రక్షణకవచంలా గాలిలో తిరుగుతుంటే దాని పదును మాతర్మే మెరుసూత్ కనిపిసుత్నన్ది.
వెనుక వసుత్నన్ గుఱాఱ్లముందు నేలకు నాటుకునన్ మూడు బాణాలు సనన్ని దుముమ్తెరను లేపాయి. ఏం జరుగుతునన్దీ గమనించేలోపే
ముందునన్ గుఱాఱ్నికి మెడలో దిగిన బాణం తోలు పటీట్ని చీలిచ్ రెండోపర్కక్న మొనతేలింది. పదిఅడుగులు పైకిలేచి పలీట్ కొటిట్ంది అది. రౌతు వడిసెలలో
రాయిలా లేచి పొదలమధయ్నునన్ బండరాతికి శిరసు తగిలి పడినవాడు యికలేవలేదు. మిగిలిన ముగుగ్రు సిపాయిలు ఆసరికి దాడి జరుగుతునన్ విషయం
గమనించారు. మరుక్షణంలో కృషణ్రాయలకు రక్షణగా కుడిఎడమలకు ముందుకూ వచాచ్యి వారి అశావ్లు.
అలల్ంతదూరంలో గండశిలల మాటునుండి యమకింకరులాల్ నలుగురు ఆశివ్కులు పర్తయ్క్షమైనారు. మధయ్నునన్ యిదద్రి చేతులలో
విచుచ్కతుత్లు, బరిశెలు ఉనాన్యి. అటూయిటూ ఉనన్ ముషక్రుల చేతులలో కాలనాగులాల్ ధనుసుస్లు మెరుసుత్నాన్యి. ఆ వింటి అలెల్తాళుళ్
బుసకొడుతునన్టుల్ ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి. కాటుకుసాచే కోరలాల్ పదునైన బాణాలు వచిచ్పడుతునాన్యి. సమీపంనుండి ఆయనను ఎదిరించి నిలవడం
సాధయ్ంకాదని గతంలో తెలిసినవాళుళ్ బహుశా, దూరంనుండే పడగొటాట్నికి విలల్ంబులను ఎంచుకునాన్రు!
రెండే రెండు క్షణాలలో తనవూయ్హం నిరణ్యించుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. 'పర్కక్లనుండి కముమ్కోండి' అనన్ ఆజఞ్ వెలువడడ్ది సవ్చచ్మైన
మరాఠీలో. ఆయన పర్కక్నునన్ యిదద్రి గుఱాఱ్లు నలల్ని మెరుపులాల్ అటూయిటూ పొదలోల్కి నలల్తార్చులాల్ మెరిసి మాయమైనాయి. ముందునన్ సిపాయీ
చేతిలో బలెల్ం బాణాకరర్లా వృతాత్కారంలో ఏటవాలుగా మెరుసూత్ తిరుగుతునన్ది. దాని వడికి రివువ్న గాలి చేసే ధవ్నులు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి.
చకర్ంలా తిరుగుతునన్ ఆ బలాల్నికి తగిలి ఖంగుమంటూ బాణాలు పర్కక్లకు పడుతునాన్యి. మూడు నిముషాలు కొనసాగింది ఆ రక్షణావలయం.
తన ముందునన్ సైనికుడిని అడుడ్పెటుట్కునన్ కృషణ్రాయలు క్షణంలో గుఱాఱ్నిన్ అదుపులోకి తెచుచ్కునాన్డు. సూటిగా ముందుకు
దూకించాడు గుఱాఱ్నిన్ వారివైపుకు. పది ధనువుల దూరంలో ఉనన్వారి ఆకారాలు లీలగా కనిపిసుత్నాన్యి. మధయ్లోనునన్ వయ్కిత్ భుజానికి వేర్లాడుతూ లీలగా
కనిపిసుత్నన్ నాటు తుపాకీమీద ఉనన్ది ఆయన దృషిట్. అది పైకి లేవడం రెండుచేతులతో దానిన్ బరువుగా ఎతత్డం కనిపిసుత్నన్ది. చినిన్ మూలుగుతో
ముందునన్ సిపాయీ ముందుకు వాలిపోయాడు గుఱఱ్ం మీదికి. అతని గుండెలోనుండి దూసుకుని వీపుపైన తేలింది పదునైన బాణం ఒకటి. దానితో
అటువైపు అముమ్లపొదులు ఖాళీ ఐనటుల్నాన్యి. కరవాలాలు దూసి గుఱాఱ్లను ముందుకు దూకించడం కనిపిసుత్నన్ది మసకమసకగా.
యింతలో పర్కక్లనుండి రెండు గురార్లమీద వారిమీదికి దూకుతునన్ తన సిపాయీలు యిదద్రు కనిపించారు.
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ఎకక్డినుండి వచిచ్ందో పరశురామునిబాణంలా ఒకటి నాటుతుపాకీని పైకిలేపిన మణికటుట్ను ఖండించింది! నేలకు పడుతునన్ తుపాకీ

పేలిన ధవ్ని చుటుట్పర్కక్ల చెటల్మీదికి చేరుతునన్ పకుష్లను కలకలంతో ఎగిరేలా చేసింది. ఎరర్టి నిపుప్ముదద్ ఒకటి ముందునన్ సైనికుడి గుఱాఱ్నిన్
పదిఅడుగులఎతుత్కు లేపి గుడడ్బంతిని విసిరినటుట్ విసిరేసింది. తుపాకీని మణికటుట్ను కోలోప్యిన ఆకారం గుఱాఱ్నిన్రివువ్న వెనకుక్తిపిప్ తిపిప్
బండరాళల్చాటుకు మాయమైంది. రెండవ గుఱఱ్ం మీది వయ్కిత్ ఆతడి వెనుకనే మాయమైనాడు. ఆసరికి అకక్డికి చేరుకునన్ కృషణ్రాయలు వారించేలోపే
బాణాలు పర్యోగించినవారు కృషణ్రాయల సైనికులచేతిలో హతులైనారు. తలలు తెగి నేలమీదికి పడిపోయిన ఆకారాలను చూసి పెదవి విరిచాడు
కృషణ్రాయలు నిరాశగా. ఒకక్డినైనా పార్ణాలతో పటుట్కోవాలి అనుకునన్ ఆయన ఆలోచన విఫలమైంది! పోరాటంలో తగిలిన గాయాలను లెకక్చేయకుండా
ఆయనను సమీపించిన సైనికులిదద్రు ఆయన కేష్మంగా ఉనన్ందుకు సంతోషానిన్ వయ్కత్ం చేసుత్ంటే కృషణ్రాయల దృషిట్ వారిమీద లేదు, వారి వెనుకవైపునుండి
నిదానంగా అడుగులేసూత్వసుత్నన్ గుఱఱ్ం మీద ఉనన్ది. దానిమీది ఉదధ్వుడి ఆకారం మతస్య్యంతార్నిన్ భేదించిన పారుథ్డిలా ఉనన్ది!

20
'రాంపాయ్రీ', ఉదధ్వుడు వెళిళ్నవైపు చిరునవువ్తో చూసి సాయంకాల విధులకు బయలుదేరాడు సమరుధ్డు. మునేన్టికి సాన్నానికి
బయలేద్రాడు. యిదద్రు శిషుయ్లను మాతర్మే తనవెంట అనుమతించాడు. మిగిలినవారిని మహలును కనిపెటుట్కుని ఉండాలని నిరేద్శించాడు. అపప్టికింకా
పూరిత్గా చీకటుల్ అలుముకోలేదు. మరొక పది పదిహేను నిముషాలలో పూరిత్గాపగటి వెలుతురు అంతరించిపోతుంది. మహలునుండి దాదాపు పావుకోర్సు
దూరం ఉంటుందేమో మునేన్టి రేవుకు. గార్మకూడలి కేందర్ం రచచ్బండ. విశాలమైన రావిచెటుట్ చుటూట్ వేదిక. గార్మసుత్లకు రచచ్బండ కబురల్కువేదిక.
ఆయనను చూడగానే రచచ్బండవదద్ చేరినవారు నమసక్రిసూత్ నిలుచునాన్రు భకిత్పర్పతుత్లతో. పర్సనన్దృకుక్లతోనే వారిని ఆశీరవ్దిసూత్ వడిగా రేవువైపు
అడుగులేశాడు సమరుధ్డు.
సగందూరము నుండి బాటకు యిరువైపులా ఉనన్ పెదద్పెదద్ వృకాష్లసాథ్నంలో పొదలు, పెదద్పెదద్ శిలలు పర్తయ్క్షమవుతునాన్యి.
సాయంకాలపు అరుణవరణ్ంలో కాషాయపు ముసుగులేసుకునన్ కపటసనాయ్సులాల్ ఉనాన్యి. మునేన్టిగలగలలు లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి. ఆవలిఒడుడ్న
ఎడమపర్కక్న మసకమసకగా సథ్ంభాదిర్ నృసింహుని దేవాలయగోపురం కనిపిసుత్నన్ది. కుడిపర్కక్న సత్ంభాదిర్ రాతికోట మహాభూతంలా కనిపిసుత్నన్ది.
రేవును సమీపిసుత్నన్కొదీద్ గాలివాలుకు కోటలోని గుఱాఱ్ల హేషలు సనన్గా వినిపిసుత్నాన్యి. యింకా సప్షట్ంగా ఉదధ్వుడు వెళిళ్న పడమరదిశలో గుఱాఱ్ల
హేషలు వినిపిసుత్నాన్యి. రేవుకు ఆవల, తూరుప్వైపునుండి వినిపిసుత్నన్ హేషలకు వీటికి తేడా సప్షట్ంగా తెలుసుత్నన్ది. అడుగుదూరంలో ఆయనను
అనుసరిసుత్నన్ శిషుయ్లు కళాయ్ణుడు, చినన్గోవిందుడు అది గమనించినటుట్నాన్రు. ఒకింత ఉదివ్గన్తతో ముఖాలు చూసుకునాన్రు.
ఉదధ్ృతంగా లేచిన పెనుకెరటంలా వడివడిగా అడుగులేసుత్నన్ సమరుధ్ని దృషిట్ సథ్ంభాదిర్ నృసింహుని ఆలయశిఖరం మీదనే ఉనన్ది.
యింతలో దికుక్లు పికక్టిలేల్లా తుపాకీ పేలిన ధవ్ని వినిపించింది. ఆ ధవ్నికి బాటకు కొదిద్గా దూరంగా పర్కక్నునన్ చెటల్మీదినుండి కలవరంతో పైకిలేచిన
పకుష్లు మరలా కొమమ్లమీదకు చేరుకునాన్యి. సమరధ్రాముని అడుగులు ఆగిపోయాయి. ఒకక్అడుగులో ఆయనను సమీపించి రెండుపర్కక్లా నిలిచారు
కళాయ్ణుడు, గోవిందుడు. ఆయన ముఖంలోకి చూశారు కంగారుగా. దండకమండలాలు పటుట్కునన్ కుడిచేయి నడుముకు ఆనించి, ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుల్
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ఉనాన్డాయన. ఎడమచేయి వింటిని బిగించి పటిట్ఉనన్ది. మూపున అముమ్లపొది. మెడలో మేలిమి తామరపూసల మాలలు. కాషాయపు ఉతత్రీయం మునేన్టి
చిరుగాలులకు ఎగురుతునన్ది. సిందూరవరణ్పు తార్చు పడగవిపిప్నటుల్నన్ది.
డచ వారు, ఫెర్ంచ వారు, ఇంగీల్ష వారు అడుగుబెటట్డంతో అమరిన ఆయుధం తుపాకీ. మందుగుండు ఫిరంగులలో దటిట్ంచడంతోనే
ఆగిన భారతీయులకు అది అదనపు ఆయుధం. మామూలు సిపాయీలకు అపప్టికి అది అందుబాటులో లేదు. కనీసం మూడువేల సైనికులకు దళపతి
ఐనవాడికే అందే ఆయుధం అది. కొంతసేపటికిర్తం చతర్పతి నుండి వచిచ్న లేఖలోని విషయం మెదిలింది ఆయన మనసులో. నాగోజీ జెఢే బీజాపూర
సేనాపతి హుసేన ఖాన మియా సవారీ చేసుత్నన్ ఏనుగు అంబారీ మీదకు సాహసించి తన గుఱాఱ్నిన్ దూకించాడు. దాని తొండానిన్ నరికి తీవర్ంగా
గాయపరిచాడు. హుసేన ఖాన తన తుపాకీతో ఆ యువకిశోరానిన్ కాలిచ్ చంపాడు. ఆ సాథ్యి సైనికులకు అందుబాటులో ఉనన్ తుపాకీని పటుట్కుని
కృషణ్రాయలమీదకు బయలేద్రిన వారిని తలచి గంభీరంగా తలపంకించాడు.
ఆయన పెదవులు ఉనన్టుట్ండి చిరునవువ్తో విచుచ్కునాన్యి. అయోమయంగా, ఆదురాద్గా ఆయనను సమీపించిన శిషుయ్లచూపులు
ఆయనపైన నిలిచాయి. ఆయన చూపులుమాతర్ం బాటకు యిరుపర్కక్లా గంభీరంగా నిలిచిన గండశిలలచాటునుండి ఆయుధాలతో కముమ్కుంటునన్
ఆగంతకులమీద నిలిచాయి. అటు నలుగురు, యిటు నలుగురు ఎనిమిదిమంది రాక్షసులాల్ ఎదుటపడాడ్రు. ఆయన చూసుత్నన్ వైపు చూసి శిషుయ్లు
నివెవ్రపోలేదు. నినదించారు 'జయజయ రఘువీర సమరాద్' అని!
కళాయ్ణబా! ఎపుప్డూ ఘంటమేనా? నీచేతిలో ఖడాగ్నిన్ చూసి చాలాకాలం ఐంది అనాన్డు సమరుధ్డు, ముసిముసి నవువ్లు
విరబూయిసూత్. కళాయ్ణుడి శరీర భాష మారిపోయింది. గురుదేవుడికి నమసక్రించి మూడు అడుగులు కొలిచినటుల్ పర్కక్కువేశాడు. బాట పర్కక్కు
అడుగులువేసి, ఎదురుచూసుత్నన్టుల్నన్ రాతిమీద కూరుచ్నాన్డు సమరుధ్డు.
ఊ! కదులు! అనన్టుల్ తల ఊచాడు గోవిందుడిని చూసూత్. అందుకోసమే ఎదురుచూసుత్నన్టుల్ నమసక్రించి తనూ ముందుకు
అడుగులేశాడు చినన్గోవిందుడు.
మహారాషట్ర అడవులలో కొండలోల్ ఉండే పిండారీలను, ఆశర్మాలమీద మఠాలమీద దాడులు చేసే బందిపోటల్ను, మొగలాయీల
సైనికులను ఎదురొక్నడంకోసం, ఆతమ్రక్షణ చేసుకొనడంకోసం తన మహంతులను, శిషుయ్లను అందరినీ యుదధ్విదయ్లలో నిషాణ్తులను చేశాడు
సమరధ్రాముడు. ఆయన తన ఇరవైనాలుగు సంవతస్రాల వయసులో మొదలుబెటిట్ పనెన్ండు సంవతస్రాలపాటు యావదాభ్రతానీన్ పరయ్టించాడు. మలబారు
కొండలలో గిరిజనుల గెరిలాల్ పదధ్తులను చూశాడు. టార్వెంకూరు సైనికుల పార్చీన యుదధ్విదయ్లను పరిశీలించాడు. పాండయ్, చోళ, కళింగ, విజయనగర
సామార్జాయ్ల యుదధ్విదయ్లను, సాముగరిడీలను సనిన్హితంగా గమనించాడు. మధయ్, ఉతత్ర, ఈశానయ్, తూరుప్ పార్ంతాల యుదధ్విదయ్లను గమనించాడు.
అనిన్ంటినీ జోడించి, అవసరమైతే ఉతత్చేతులతోనే శతుర్వులను ఎదిరించి, మటిట్గరిపించే యుదధ్విదయ్ను రూపొందించాడు. ఛతర్పతి ఏటేటా నిరవ్హించే
వసంత, శరనన్వరాతుర్ల ఉతస్వాలలో యుదధ్విదయ్ల పర్దరశ్నలు పర్తేయ్క ఆకరష్ణలు. వాటిలో ఎపుప్డూ సమరుధ్ని 'మహాబలి' బృందాలదే పర్థమ సాథ్నం.
ఛతర్పతి సమరుధ్ని తన గురువుగా ఎంచుకునన్ తరావ్త పర్తేయ్క బృందాలను సమరుధ్ని వదద్కు పంపేవాడు ఆ విదయ్లలో శిక్షణకోసం. ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణుడు,
చినగోవిందుడు, వీరభదుర్డు ఆ శిక్షణాశిబిరాలను వంతులవారీగా నిరవ్హించేవారు. యిపుప్డు వీరభదుర్డు మహల వదద్ ఉనాన్డు, కృషణ్రాయల కోటలోని
సైనికులకు తోడుగా. ఉదధ్వుడు కృషణ్రాయల రక్షణ నిమితత్ం వెళిల్ఉనాన్డు. కళాయ్ణుడు, చినన్ గోవిందుడు గురువుగారికి కనువిందు చేయడానికి
కదనరంగంలోకి దిగారు.
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ఏ సైనయ్ం అయినా ఒక నాయకుడి కనుసనన్లలో నడుసుత్ంది. వారి ధైరయ్ం ఆ నాయకుడిని చూసుకునే హెచుచ్ తగుగ్లకు లోనవుతుంది.
నాయకుడిని పడగొడితే అనుచరులు బిళళ్బీటుగా నేలకు పడిపోతారు. ఎదుటనిలిచిన ఎనిమిదిమందిలో శిరసాత్ర్ణం, దుసుత్లు బటిట్ ముఖుయ్డు
అనుకునన్వాడిమీద దృషిట్ కేందీర్కరించాడు కళాయ్ణుడు. మొదటిదెబబ్ ఎవరు కొడతారు అనేది మరొక ముఖయ్విషయం. తన అనుచరులను ముగుగ్రిని
సమరుధ్ని వైపు కదలమని సంజఞ్చేసి తను ముందుకు కదిలాడు వారిని నడిపిసుత్నన్టుల్నన్ వయ్కిత్. యిదద్రు గోవిందుడివైపు, యిదద్రు కళాయ్ణుడివైపుకు దూకారు.
అలా కదిలామని వారు అనుకునాన్రు, అంతే. వారి ఆలోచనలు కారయ్రూపంలోకి రాకముందే కదిలారు శిషుయ్లు యిదద్రూ.
రెండు పలీట్లు, ఆ తరావ్త నీటిలోకి దూకే చేపపిలల్లా నాయకుడిమీదకు దూకాడు కళాయ్ణుడు. రెకక్లు సాచిన రాబందులా వాడిమీదకు
దూకుతూనే రెండుచేతులతో కతుత్లెతిత్ ముందుకు దూకుతునన్ యిదద్రిని హతాశులను చేశాడు. తలపోటుకు తన కంఠం విరిగినటుల్ విలవిలలాడుతూ
నాయకుడు నిలువునా పడిపోయాడు. కతుత్లను పైకెతిత్న యిదద్రి చేతులను గొంతులను కళాయ్ణుడి రెండు చేతులు బిగించాయి. వారూ నేలకు
కూలిపోయారు. చెంగున మరొక పిలిల్మొగగ్తో నిలిచిన కళాయ్ణుడి చేతిలోకి వచాచ్యి రెండు విచుచ్కతుత్లు! రెండు గంతులతో గోవిందుడి మీదకు
ఉరుకుతునన్వారిమీదకు దూకాడు. రెండే రెండు విసురల్కు వారి చేతులలోని ఆయుధాలు ఖంగుమంటూ నేలకు పడిపోయాయి. మరొక రెండు విసురల్కు
గూడలను రొముమ్లను చీలుసూత్ నెతుత్టిని వెలువరించాయి.
బలాల్లను దూసి సమరుద్నివైపు దూకుతునన్ ముషక్రులమీదకు చాపచుటట్లా పడిపోయాడు గోవిందుడు. వారితోపాటు నేలకు పడిన
మరుక్షణమే మెరుపులా లేచి నిలుచునాన్డు. ఒకడి బలెల్ం ఆతడి చేతులలో మెరిసింది. పడినవారు దటీట్లకునన్ కతుత్లను లాగి మొదలుబెటాట్రు. నాయకుడిలా
ఉనన్వాడు గొంతునుపటుట్కుని బాధగా అలాగే పొరుల్తునాన్డు. మిగిలినవారు లేచి ఎదిరించడం మొదలుబెటాట్రు. సమరుధ్ని ఆలోచన మరిచిపోయారు.
శిషుయ్లిదద్రినీ మటుట్బెటాట్లనన్ పటుట్తో చుటూట్ కముమ్కునాన్రు. కళాయ్ణుడి చేతిలో కతుత్లు, గోవిందుని చేతిలో బలెల్ం కనులకు కనిపించడంలేదు. అవి
తిరుగుతుంటే వెలువడుతునన్ ధవ్నులు మాతర్మే వినిపిసుత్నాన్యి. మోకాళల్మీద గుండర్ంగా తిరుగుతూ దుముమ్తెరలు రేపుతూ ఉనన్చోట ఉండకుండా
చిరుత గండులాల్ దూకుతునాన్రు. బలాల్లతో, కతుత్లతో వారిని పడగొటట్డానికి పర్యతిన్సుత్నన్వారి శరీరాలమీద కర్మకర్మంగా పెరుగుతునన్ గాయాలు
కనిపిసుత్నాన్యి. పూచిన తంగేడులాల్ వాళళ్ శరీరాలు వెలువరిసుత్నన్ ఎరర్ని రకత్పు చెమమ్లు మెరుసుత్నాన్యి. కర్మకర్మంగా చుటుట్ముటిట్న ముషక్రుల
ఉతాస్హం, ధైరయ్ం, శకిత్ జావగారిపోతునాన్యి. కిర్ందపడి పొరుల్తునన్ ఆకారం ఎపుప్డు మాయమైందో, జాడ లేదు! పదినిముషాలలో ఒకటి, రెండు,
మూడుకతుత్లు ముకక్లైనాయి. మరొక రెండు పిడులు విరిగి నేలకు జారాయి. కూడబలుకుక్నన్టుల్ ఒకేసారి వెనకుక్ దూకి పొదలోల్కి వారు మాయమైన
మరుక్షణం బలెల్పు వీరులు కూడా అదేబాట పటాట్రు.
కిర్ందపడి పొరుల్తునన్ ఆకారం నిజానికి పారిపోలేదు. పోరాటం ముమమ్రమై శిషుయ్లిదద్రూ చెలరేగుతునన్పుడే అది నెమమ్ది నెమమ్దిగా
వెనకుక్జరిగి బండరాళల్వెనకుక్ చేరుకుంది. పోరాటానిన్ ఒక కంట గమనిసూత్నే నెమమ్దిగా అడుగులేసూత్ సమరధ్రాముడు కూరుచ్నన్ బండవెనకుక్ సడి
చేయకుండా చేరుకుంది. వీరాసనంలో కూరుచ్ని, వీరంగం వేసుత్నన్ శిషుయ్లను చూసుత్నాన్డు ఆయన. శిషుయ్ల విదాయ్పాటవానిన్ పరిశీలిసుత్నన్టుల్నాన్డు. తన
వెనుకకు చేరుకునన్ ఆకారానిన్ గమనించలేదో, గమనించనటుల్ ఉనాన్డో తెలియదు. ఆ ఆకారం విసురుగా చేతిని పైకి లేపింది. పైకెతిత్న ఆ చేతిలో మూడు
మూరలపొడవున విచుచ్కతిత్ మెరిసింది. సమరధ్రాముడి కంఠానిన్ గురిచూసి బలంగా కరవాలానిన్ విసిరింది. అంతే!
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ఎపుప్డు వచిచ్ందో, ఎకక్డినుండి వచిచ్ందో పెదద్ కొండముచుచ్ ఒకటి అమాంతం ఆ ఆకారం మీదకు లంఘించింది. నాలుగు అడుగుల

ఎతుత్, ఆరడుగుల పొడవు, నాలుగు మణుగుల బరువునన్ ఆ మహా వానరం తన మీదకు దూకడంతోనే దబుబ్న నేలకు కూలిపోయాడు వాడు. ఆ ధవ్నికి
నిదానంగా తలతిపిప్ వెనకుక్ చూశాడు సమరధ్రాముడు. ఆయన కంటికి చితర్మైన దృశయ్ం కనిపించింది. బండవెనుక పొదలమీద అడడ్ంగా పడి ఉనాన్డు
వాడు. ఎనిమిది బారల పొడవునన్ తోకతో వాడి శరీరానిన్ చుటిట్, రెండుకాళళ్తో వాడి చేతులను తొకిక్పటిట్ వాడి మెడను రెండుచేతులతో పటుట్కునన్ది ఆ
మహామరక్టం. ఆ బరువుకు రొపుప్తూ శావ్స తీసుకోడానికి పర్యాస పడుతునాన్డు వాడు. పెనుగులాడుతునన్ వాడి మెడను చొపప్దంటును విరిచినటుల్
విరిచిపారేసింది ఆ మరక్టం. టపుప్న విరిగిన మెడలోనుండి తెలల్ని ఎముక బయటకు పొడుచుకువచిచ్ అంచులవెంట బొటుల్బొటుల్గా రకత్ం సర్వించడం
మొదలుబెటిట్ంది. దాడికి వచిచ్నవారిలో ఏడుగురు గాయాలతో పారిపోయారు. ఎనిమిదవవాడు, వారి నాయకుడు పరలోకానికి పోయాడు. సంభర్మంతో
చూసుత్ండిపోయారు శిషుయ్లు. సాలోచనగా చూశాడు గురుదేవుడు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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