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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)

మిటట్ మధాయ్హన్పు జాడలు తెలియని చికక్ని అడవిలో ఒంటరిగా సాగుతునాన్డా వయ్కిత్. పాతిక సంవతస్రాల పడుచుదనంతో 
మిసమిసలాడుతునాన్డు. చురుకైన కనులు, దృఢమైన భుజాలు, కొనదేలి వంపు తిరిగిన నాసిక రాజసానిన్ చిందిసుత్నాన్యి. భుజాలదాకా వేర్లాడుతునన్ 
జడలు, తాపసిలా ముడివేసిన కొపుప్లో, మెడలో వేర్లాడుతునన్ తామరపూసల దండలు సాతిత్వ్క పర్భలను వెలువరిసుత్నాన్యి. ఎడమచేతిలో ధనుసుస్ను 
బిగించి పటుట్కునాన్డు. కుడిచేతిలో కాలపాశంలా మెరుసుత్నన్ది పదునైన బాణం. మధయ్ మధయ్ అడుడ్ తగులుతునన్ అడవి తీగలను ఆ బాణంతో తొలిగిసూత్ 
నిరివ్కారంగా ముందుకు సాగుతునాన్డు. అతని కుడి మూపున బరువుగా వేర్లాడుతునన్ది అముమ్లపొది. రంగురంగుల ఈకలతో పడగలెతిత్న తార్చులాల్ 
ఉనాన్యి అముమ్లపొదిలోని పదునైన బాణాలు. కుడిభుజం మీదుగా ఎడమవైపుకు నడుమున వేర్ళాళ్డుతునన్ గుడడ్సంచీలోనుండి తపోదండం కనిపిసుత్నన్ది. 
బరువుగా కమండలం కదలాడుతునన్ది. ధనురాబ్ణాలు ధరించిన బర్హమ్లా ఉనాన్డు అతడు. దండ కమండలాలు ధరించిన దాశరథిలా వునాన్డు.  

నడినెతిత్త్న మండుతునన్ గోళంలా ఉనన్ సూరుయ్ని వేడిమి సోకకుండా దటట్ంగా ఆకాశానికి అంటుతునన్ భారీ వృకాష్లు పందిరివేసినటుల్ 
అలుల్కుని వునాన్యి. అంతరంగంలో అలుముకునన్ అహంకారంలా మధాయ్హన్మే మసక చీకటుల్ కముమ్కునాన్యి అడవిలో. వెఱిఱ్తలలు వేసే సావ్రథ్ంలా 
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దృఢమైన కొమమ్లను సాచి ఎదిగిన నానాజాతుల పెనువృకాష్లు భయం కొలిపేలా ఉనాన్యి. నిరభ్యంగా, నిదానంగా ముందుకు సాగుతునాన్డు అతడు. 
పాపిషిట్ అంతరంగంలో పశాచ్తాత్పంలా అపుప్డపుప్డు ఆకులమధయ్నుండి పదునైన సూరయ్కిరణాలు తాకుతూ మెరుసుత్నాన్యి.  ఆకాశం కనబడకుండా 
వృకాష్లు, నేల కనబడకుండా చికక్గా అలుల్కుని ఉనన్తీగలు, ఆకుపచచ్ని తివాచీలాగా దటట్ంగా పరుచుకునన్ఆకులతో భూమాయ్కాశాల పరిచయం లేని కొతత్ 
లోకంలా ఉనన్దా అడవి. 

కొమమ్లనుండి కొమమ్లకు దూకుతునన్ చితర్మైన కోతుల అరుపులు, ఎకక్డో దూరంగా మదగజాలు చేసుత్నన్ ఘీంకారాలు మధయ్ మధయ్న 
వినబడుతూనాన్యి. అలికిడికి అణిగిపోతునన్ కీటకాల ధవ్నులు నిశశ్బాద్నిన్ మరింత గంభీరంగా నిలబెడుతునాన్యి. ఉనన్టుట్ండి ఒక విశాలమైన వృక్షశాఖ 
మీద పర్తయ్క్షమైంది వింత కోతి. సింహంతోక లాంటి  తోక, జూలు విదిలిసూత్ నాలుగు కాళళ్మీద గంతులు వేసూత్ విచితర్ంగా అరిచింది అడవి దదద్రిలేల్లా. 
మరుక్షణం పదుల సంఖయ్లో పర్తయ్క్షమయాయ్యి దాని సహచరులు. తీగలు పటుట్కుని వేర్ళాళ్డుతూ కొమమ్నుండి కొమమ్కు దూకుతూ చెటల్మీదుగా అతడిని 
అనుసరించడం మొదలెటాట్యి.వాటి అరుపులతో అడవి ఉలికిక్పడి మేలుకునన్టుల్ అనిపించింది. అతడు చలించలేదు. చిరునవువ్లతో వాటిని పలకరిసూత్ 
ముందుకు సాగుతూనే ఉనాన్డు. కొంతదూరం అనుసరించి సింహాలాల్ంటి కోతులు కొమమ్లమీద ఆగిపోయాయి, గురగురలాడుతూ. అలసట అంటే ఏమిటో 
తెలియనటుల్ ఆ యువకుడు సాగిపోతునాన్డు. ముదిరిన మధాయ్హన్పు ఎండ చెదిరి సాయంకాలపు ఎండగా మారేవరకూ ఆగకుండా నడిచాడు.  

ఇపుప్డు భారీ వృకాష్ల జాడలు పలుచనయాయ్యి. దటట్మైన పొదలు గుబురుల మాటున దూరంగా మెలికలు తిరుగుతూ 
మిలమిలలాడుతూ పంపానది దరశ్నమిసుత్నన్ది. గాలివాటుకు లీలగా పర్వాహపు ధవ్నులు కూడా వుండీ వుండీ వినిపిసుత్నాన్యి. ఇపుప్డు సాయంకాలపు 
సిందూరవాహినిలా కనిపిసుత్నన్ది పంపానది. అటువైపు తీరంలో మసక మసకగా కనిపిసుత్నన్ కొండల మీదినుండి, అడవుల నుండి సనన్ని సాయంకాలపు 
పొగలు రేగుతునాన్యి. రెండు చేతులు జోడించి ఆ బర్హమ్కుమారెత్కు, శివపతిన్కి, పంపానదికి నమసక్రించాడు ఆ యువకుడు.  

అడవిబాట ఇపుప్డు చదునుగా మారింది. అలల్ంతదూరంలో తలలూపుతునన వందల సంఖయ్లోని కొబబ్రిచెటల్మధయ్ పరణ్శాలలలాంటివి 
కనిపిసుత్నాన్యి. ఎటుచూసినా పచచ్దనం, చినాన్ పెదాద్ కొలనులు పరవశింపజేసుత్నాన్యి. మలబారుపర్కృతి పచచ్ని వలువలు కటిట్న పడుచులా వునన్ది. 
నీటి నీలిమల నిగారింపుతో చామనఛాయల సొగసుకతెత్లా వునన్ది. సాయంకాలం వేగంగా రాతిర్లోకి జారుతునన్ది. మినుకు మిణుకుమంటూ అకక్డకక్డా 
చమురుదీపాల కాంతులు చుకక్లాల్ పొడిచాయి. నాలుగుపర్కక్లా వాయ్పించిన నీటి వనరుల చెమమ్ ఇంతలోనే గాలిలో తెలుసుత్నన్ది. వేప, మదిద్, కానుగ, 
అవిసె, మఱిఱ్ వృకాష్ల బదులుగా యిపుప్డు చూసినంత మేరా కొబబ్రి చెటుల్ కొమమ్ల చేతులు సాచి నాటయ్ం చేసూత్ కనిపిసుత్నాన్యి. నీళళ్మీద తేలుతునన్ 
పడవ ఇళుళ్ నీరెండలో మెరుసుత్నాన్యి. ఒకటొకటిగా పడవలయిళుళ్ చమురుదీపాలతో గుపుప్న వెలగడం పార్రంభించాయి. 

ఇపప్టికి ఒక కాలిబాట కనిపించింది ఆ యువకుడికి. అటూ యిటూ రంగురంగులపూలచెటల్ మధయ్గా ఆ కాలిబాటను అనుసరించాడు. 
చినన్ చినన్ గుటట్లమీద, పలల్పు పర్దేశాలలో తీరిచ్ దిదిద్న బొమమ్రిళల్లాంటి యిళుళ్. పొదరిళళ్లాంటి వెదురిళుళ్. అపుప్డపుప్డు బయటికి వచిచ్ విచితర్ంగా 
చూసుత్నన్ వారిని గమనిసూత్ ముందుకు నడిచి ఒక పొడవాటి కఱఱ్వంతెనను సమీపించాడు. గాలికి ఊయలలూగుతునన్టుల్నన కఱఱ్వంతెన మీదుగా 
అడుగులేశాడు.  

వెంబనాడు సరసుస్ నీలి వరణ్ంలో మెరిసిపోతునన్ది వంతెనకింద. కనుచూపుమేరా రకరకాల ఆకృతులలో, చినన్ పెదద్ పడవల యిళుళ్ 
కనిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ మూడు నాలుగు అంతసుత్ల పడవయిళుళ్. కొనిన్టికి విశాలమైన లోగిళుళ్, కొనిన్ వెదురు గుడిసెల లాంటి చినన్ చినన్ యిళుళ్. పది 
మైళళ్ వెడలుప్, డెభైభ్ మైళళ్ పొడవున దకిష్ణ భారతాన వెలసిన అతయ్ంత పొడవైన సరసుస్ వెంబనాడు సరసుస్. పంపా ధారలతో పాదుకుని, సంవతస్రం 
పొడవునా పది నదుల జలధారలతో సమృదద్ద్మైన సరసుస్ వెంబనాడు. ఉపాసకులకు, యుదద్కళలకు, భావుకులకు, భవానీ దాసులకు ఆటపటుట్ వెంబనాడు 
సరసుస్లోని దీవులు. తంతర్ మంతర్ శాసాత్లకు, మరమ్యుదధ్ శాసాత్ర్నికి పుటిట్నిళుల్ వెంబనాడు సరసుస్దీవులు.  

ముచచ్టగా మూడు దీవులను ఒరుసుకుంటూ, వెంబనాడు సరసు భూభాగంలో చినాన్ పెదాద్ కాలువలుగా అలుల్కుని వుంటుంది. 
కాలువలను దాటడానికి ముచచ్టైన కఱఱ్వంతెనలు వుంటాయి మూడు దీవులలో. పొడవైన కఱఱ్వంతెనను దాటి పొదలమధయ్నునన్ కాలిబాట మీద ఆ 
యువకుడు పాదం మోపినవెంటనే మంతర్గాడిలా పర్తయ్క్షమైనాడు పొడవాటి వయ్కిత్ ఒకడు. సనన్గా పొడవుగా ఉనాన్డు. భుజాలవరకూ వేర్లాడుతునన్ జుతుత్ 
సాయంకాలపు గాలులకు నలల్తార్చు పడగలా కదులుతునన్ది. నడుముకు బిగించిన దటీట్లో మూడుమూరల పొడవున నిగనిగలాడుతునన్ జాతి కఱఱ్తో చేసిన 
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ఖడగ్ంలాంటి సాధనం వునన్ది. నగిషీలు దిదిద్న దాని మొన అరచేతి పొడవున సూదిలా పదునుగా మెరుసుత్నన్ది. రెండుచేతులూ నడుమున ఆనించి గుచిచ్ 
గుచిచ్ చూసూత్ కరుకైన కంఠంతో మలయాళంలో పర్శిన్ంచాడు. 

'ఎవరు నువువ్? ఎకక్డికి వెళాళ్లి?'  
యువకుడు పర్శాంతంగా చూసూత్ సమాధానమిచాచ్డు. ' జయ జయ రఘువీర సమరథ్! నేనొక సనాయ్సిని! రామదాస నామం! 

మరమ్గురు అగసత్య్ దరశ్నం కోరి వచాచ్ను' 
ఆ వయ్కిత్ ముఖంలో ఎందుకో రంగులు మారాయి. చీదరించినటుల్గా ' రామదాసా? సనాయ్సివా?అనాన్డు. పరిహాసం చేసుత్నన్టుల్ నవువ్తూ 

' సనాయ్సికి ధనురాబ్ణాలు ఎందుకు?' అనాన్డు. 
' ఆతమ్రక్షణకు!' సమాధానమిచిచ్ దూరంగా దృషిట్ని సారించాడు ఆ యువకుడు, సమరథ్రాముడు! పొదలు, పూలచెటల్ మాటున, అలల్ంత 

దూరంలో, శాఖోపశాఖలుగా విసత్రించిన విశాలమైన వటవృక్షం కనిపించింది. ఊడల మధయ్ లీలగా ఒక కుటీరం కనిపించింది.  
హేళనగా నవావ్డు ఆ వయ్కిత్. 'నాలుగు బాణాలతో ఎంతసేపు ఆతమ్రక్షణ చేసుకుంటావు?' అనాన్డు. మరలా పర్శిన్ంచాడు 'ఎకక్డినుండి 

వచాచ్వు?'  
'నాసిక సంగమ కేష్తర్ం నుండి వచాచ్ను' చిరునవువ్ చెదరకుండా సమాధానమిచాచ్డు సమరుథ్డు. 
కోపంతో మరింత నలల్గా మాడిపోయింది ఆ వయ్కిత్ ముఖం. 'నీచుడా! ఆరుయ్డా! దార్విడ యుదధ్విదాయ్ రహసాయ్లు తెలుసుకోడానికి 

వచాచ్వా? ధనురాబ్ణాలతో ఆతమ్రక్షణ చేసుకుంటావా? ఏదీ, పర్యతిన్ంచు' అంటూ రెండు పాదాలను ఎడంగా చాచాడు. మోకాళుళ్ కొదిద్గా వంచి, గూడలు 
వంచి రెండు అరచేతులు నమసాక్ర భంగిమలో దగగ్రకు చేరాచ్డు. మెరుపులా అతడి చేతిలోకి వచిచ్ంది దటీట్కి బిగించిన పదునైన కొయయ్ సాధనం. గాలి 
పోసుకునన్టుల్ బుస బుస పొంగాయి భుజాలు, ఛాతీ కండరాలు. గాలిని చీలుసుత్నన్టుల్ బుసకొడుతునన్టుల్ ధవ్ని వెలువడింది అతని కంఠంనుండి. 
మరుక్షణం ఎవరూ ఊహించని సంఘటన జరిగింది.  

యిదద్రి మధయ్నా బుసుస్మంటూ పనెన్ండు అడుగుల ఎతుత్న పడగ విపిప్ంది కాటుక రంగులో ఉనన్ నలల్ తార్చు. నీటి పటుట్న 
ఆహారంకోసం బయలుదేరినటుల్ంది. తన దారికి అడుడ్గా ఉనన్ యిదద్రినీ గమనించి తపుప్కునిపోయే పర్యతన్ంలో ఉనన్ది అది. ఆగర్హంతో ఆ వయ్కిత్ చేసిన 
ధవ్ని విని తనమీదకి దాడిగా భావించి నిలువునా పైకి లేచింది. నాలుకలు సాచుతూ కోపంతో ఊగిపోతూ యిరువురినీ గమనించింది. విచుచ్కునన్ దాని 
పడగమీద, పదాన్లుగు అడుగుల పొడవైన శరీరం మీద ముదురు గోధుమ రంగు చారలు మిలమిల లాడుతునాన్యి. బుసలు కొడుతూ ఊగుతూ దాని 
పడగ తనవైపు మరలినా సమరథ్ రాముడు చలించలేదు. నీలి రంగులో మెరుసుత్నన్ కనులతో పడగ విసరడానికి సిదధ్ంగా అది తనను చూసుత్ంటే చెదరకుండా 
శాంతంగా చూపులు కలిపి దానేన్ చూశాడు. క్షణంపాటు అలాగే పడగ వూపుతూ సమరథ్ రాముడిని చూసింది అది. వెంటనే పడగతిపిప్ అవతలి వయ్కిత్ని 
చూసింది. 

అతడి ముఖకవళికలు చూసి దాని మీదికి చేతిలోని ఆయుధానిన్ పర్యోగించబోతునాన్డని ఊహించాడు సమరథ్రాముడు. ఆ కాలనాగు 
కూడా అతడి కదలికలను గమనించింది. 'మితర్మా! కదలకు' అని నిదానంగా లోగొంతుకతో సమరథ్రాముడు అంటుండగానే మెరుపువేగంతో తన చేతిలోని 
పదునైన ఆయుధానిన్ దాని పడగమీదకు అతడు దూశాడు. నేరుప్గా అది పడగవంచి పకక్కు తపుప్కునన్ది. మరుక్షణంలోనే  కెరటంలా తోక చివరన లేచి 
అతడి మెడమీదికి పడగను పిడుగులా విసిరింది ఆ కాలనాగు. అతడి మెడ నరాలను దానికోరలు అందుకుంటుండగా కనులకు కనిపించని వేగంతో 
కదిలాడు సమరథ్ రాముడు.బాణానిన్ వింటికి తొడగడం, చెవులదాకా నారిని లాగి కొటట్డం, దాని పడగలో దిగబడి గదద్లా తనున్కుపోయి పొదల అవతల 
పచిచ్కలో ఈకలవరకూ బాణం దిగబడడం కనులు మూసి తెరిచేలోగా జరిగింది!    

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