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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!

- 33 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
పాఠకుడా! యింత కాలంగా ఉతక్ంఠతో ఎదురుజూసుత్నన్ సమయం వచిచ్ంది. ఇక మనమధయ్నునన్ మాయల తెర తొలిగిసాత్ను. కొనిన్ఘడియలే!
ఈ కొదిద్సేపూ ఓపికపటుట్!
కృషాణ్నది మీదినుండి చలల్ని గాలులు వీసుత్నాన్యి. ఇందర్కీలాదిర్ కూడా ఆ గాలులకు పులకింతలతో చలల్బడుతునన్ది. కొండమీదనునన్
వివిధజాతుల పూలు సువాసనల అలలు ఎగవేసుత్నాన్యి. కృషణ్కు ఆవలి తీరాన మంగళగిరి సావ్మి గాలిగోపురం మధయ్ మధయ్ కనువిందుజేసుత్నన్ది. ఒళుళ్
విరుచుకుంటునన్ ముగధ్లా మెరుసుత్నన్ది కృషణ్మమ్. నైరుతి దిశలో ఎతుత్గా పెరిగిన వృకాష్లతో నడిమధయ్న కనిపిసుత్నన్ది భవానీ దీవ్పం. దటట్మైన
పచచ్దనంతో కృషణ్మమ్ సిగముడిలా కనిపిసుత్నన్ది. దీవ్పం మీద చెటల్పైనుండి ఎగురుతునన్ పకిష్జాతుల ధవ్నులు గాలివాలుకు ఆగి ఆగి వినిపిసుత్నాన్యి.
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పీఠంలాంటి విశాలమైన బండమీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు సమరుథ్డు. కొదిద్గా ఎడంగా ఉనన్ శిలపై కూరుచ్ని సమరుథ్ని కథను మైమరచి వింటునాన్డు

కృషణ్రాయలు. అలల్ంత దూరంలో సమరుథ్నికి అభిముఖంగా చేతులు కటుట్కుని వింటునాన్డు బాలకృషణ్ సావ్మి. శాయ్మలవరణ్ంలో సమోమ్హనంగా ఉనాన్డు.
పాతిక చుటుట్పకక్లనే ఉంటుంది అతని వయసు. ఆ శరీర వరణ్ం అతను ధరించిన కాషాయ దుసుత్ల అందానిన్ యినుమడింప జేసుత్నన్ది. ఆ యువకుడు
బందరు పీఠానికి బాధుయ్డు. తిర్లింగదేశములోని మరొక మహంతు. బాలకృషణ్సావ్మిది ఒక ఆశచ్రయ్కరమైన చరితర్.
భారతం చుటూట్ సముదర్ తీరంలోని పర్తి పర్ధాన పటట్ణంలోనూ సమరుథ్డు తన పీఠాలను సాథ్పించి మహంతులను నియమించాడు వాటి
నిరవ్హణకు. బందరును సందరిశ్ంచినపుప్డు అకక్డ మహాబలి మందిర సాథ్పనచేసి, ఒక మఠానిన్ నెలకొలాప్డు.
అపుప్డు

దకిష్ణభారత

యాతర్లో వునన్

సమరుథ్డు

మహాలయ

అమావాసయ్కు

బందరు

సముదార్నికి

వచాచ్డు. సముదర్ంలోకి

లాకుక్పోతునన్ అలలనుండి ముగుగ్రు తీరథ్యాతిర్కులను తనొకక్డే కాపాడాడు ఒక యువకుడు. సముదర్పు అలలతో పోరాటంలో మరణపు అంచులకు
వెళిల్న

అతడిని

సమరుథ్డు

రకిష్ంచి

ఒడుడ్కు

చేరాచ్డు. పంచముడని

చూడకుండా

అతడిని

అకుక్న చేరుచ్కునాన్డు.

శిషుయ్డిని

చేసుకుని

నెలరోజులు దీక్షనిచాచ్డు. తర్యోదశాక్షరీ మంతార్నిన్ ఉపదేశించాడు. బందరు పీఠ బాధయ్తను అపప్గించాడు. బందరునుండి అతనితోపాటు వచిచ్న మరొక
యిదద్రు సనాయ్సులు యిపుప్డు అతని పర్కక్న వునాన్రు.
వారికి కొదిద్దూరంలో గోలొక్ండ నిజాము పర్తినిధులుగా వచిచ్న సైనికులునాన్రు. వారు సమరుధ్ని రక్షణకోసం పంపబడాడ్రు. సమరుధ్డు నిజాము
అతిథి, తవ్రలో ఛతర్పతి హైదరాబాద సందరశ్నకు వసుత్నాన్డు కూడా. కొండ పాదంనుండి నూటయాభై అడుగుల ఎతుత్ పెరిగిన విశాలమైన పొగడ చెటుట్
నీడన సైనికులగుఱాఱ్లు సేద దీరుతునాన్యి. కొదిద్దూరంలో మొఘలు పాలకుల సైనికబృందం ఉనన్ది. వారు మొఘలు పర్భువుల తరపున సమరుథ్నికి
ఆతిథయ్ం యిచిచ్ దురగ్మమ్ దరశ్నానికి తోడుకొని వచాచ్రు. మొఘలులకు ఒక సనాయ్సి దురగ్మమ్ను సందరిశ్ంచుకొనడానికి వచాచ్డని మాతర్మే తెలుసు. ఆ
సనాయ్సి నిజాము పర్భువుల అతిథి అని మాతర్మే తెలుసు.
బార్హీమ్ ముహూరత్ంలో కాలినడకన బయలుదేరాడు సమరుథ్డు. కృషణ్రాయలు, అతని నలుగురు అంగరక్షకులు వెంట నడిచారు. అపరాహణ్ వేళకు
మహానివేదన సమయానికి అమమ్వారి సనిన్ధికి చేరుకునాన్రు. అమమ్ను దరిశ్ంచుకుని 'పంకిత్ కంఠన'తో తన పరిచయ గాథను వివరించడం దలుబెటాట్డు.
మరమ్కళా విదాయ్రిథ్గా తన అనుభవ గాథలను రోమాంచితంగా వివరించాడు కృషణ్రాయలకు.
'ఇది ఋషి సంపర్దాయం కృషోణ్బా! నితయ్చైతనయ్ శీలురైన భారతీయ ఋషుల విధానం. అనుకునన్ పని ముగిసిన తరువాత వెళిళ్నచోట
వుండకూడదు. కాలము కరూప్రంలా కరిగిపోతుంది కృషోణ్బా! కాలాయాపన చేయకూడదు' అనాన్డు సమరుథ్డు. చినన్ నవువ్ నవివ్ ' విశావ్మితుర్డంతటి
వాడే రఘువీరుడితో పని ముగిసిన తరువాత మళీళ్ కనబడకుండా పోలేదూ?' అనాన్డు.
కృషణ్రాయలు అవుననన్టుట్ తలపంకించాడు కానీ అతని మనసులో కుతూహలం తొలిగిపోలేదు. మహా సరాప్లభయానక గాథ వినడంతో ఆ
తరువాత ఏమైందీ తెలుసుకోవాలని మనసులో వునన్ది.
కొంతసేపు మౌనం వహించి మొదలుబెటాట్డు సమరుథ్డు. 'నెలరోజులకు పూరిత్గా తేరుకునాన్రు పంకిత్కంఠన, అగసత్య్ పెరియాసన. మిగిలిన
శిషుయ్ల వలన దీని చూపులకు అలౌకికమైన శకిత్ వచిచ్ందని గర్హించాడు పెరియాసన' అనాన్డు తన ఛాతీమీద చూపుడువేలితో సప్ృశిసూత్.
చిరునవువ్తో మరలా కొనసాగించాడు సమరుథ్డు. ' ఏకాంతంలో వీడిని తరచి తరచి పర్శిన్ంచి, వీడుసందరిశ్ంచిన గరుడ మూరిత్ గురించి, ఆ
అనుభవానిన్ గురించి తెలుసుకునాన్డు. సంపర్దాయం కొరకు అతయ్ంత రహసయ్మైన నూకువరమ్ కళను నెలరోజులపాటు బోధించాడు. కృషోణ్బా! నూకువరమ్
కళతో కేవలం చూపులతో మదపుటేనుగులను, సింహాలను కూడా లొంగదీసుకోవచుచ్, సంహరించవచుచ్' అనాన్డు. కృషణ్రాయలు శావ్స తీసుకోవడం
మరిచినటుల్ వింటునాన్డు.
' తాను సవ్యంగా పరీకిష్ంచి, వీడిని పెరియాసన గా పర్కటించాడు. వీడు వీడుకోలు తీసుకుంటూ, గురుదకిష్ణ సీవ్కరించవలసిందే అని
పటుట్బడితే పంచముఖ హనుమతక్వచ మంతార్నిన్ కోరాడాయన! ' అని ఆగిపోయాడు. ఆయన కనులలో పలచ్ని నీటి తెర, ఆనందానికి సూచనగా. తన
గురువుకు తాను గురువై సుందర గురుమూరిత్ కవచానిన్ ఉపదేశించిన దృశయ్ం ఆయన కనులముందు మెదిలింది. శరీరం పులకలెతిత్ంది.
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' వెళిల్న లక్షయ్ం సిదిధ్ంచింది. వెంటనే వెనుకకు మరలాను కృషోణ్బా! మహంతుల దావ్రా పంకిత్కంఠన వారత్లు తెలుసూత్నే వుండేవి. ఆ తరువాత ఒక

సంవతస్రానికి పంకిత్ కంఠన పెరియాసన గా అరహ్తను సాధించాడని వినాన్ను. మరొక రెండు సంవతస్రాలకు నూటపాతిక సంవతస్రాల వయసులో అగసత్య్
పెరియాసన శరీరానిన్ వదిలిపెటాట్డు '
' అడగకుండా వుండలేక పోతునాన్ను సావ్మీ..' అని సంశయంతో ఆగిపోయాడు కృషణ్రాయలు. తనకు తెలుసు అనన్టుల్గా నవావ్డు సమరుథ్డు. '
తమిళులలో రావణుడిని ఆరాధించేవారు వునాన్రు కృషోణ్బా. వారు రాముడిని, రామదాసులను శతుర్వులుగా చూసాత్రు. పంకిత్ కంఠన అటువంటివాడే.
అందుకే నీలకంఠన అని తలిల్దండుర్లు పెటిట్నపేరును రావణుడి పేరున పంకిత్కంఠన అని మారుచ్కునాన్డు. వీడు రామదాసుడని మొదటిసారి చూసినపుడే
గర్హించాడు. దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. పెరియాసన వీడిని అభిమానించడంతో అసూయ పెరిగింది అతడికి '
' అరిషడవ్రాగ్లలో అనిన్టికనాన్ అసూయ పర్మాదకరమైనది కృషోణ్బా! భారాయ్ భరత్ల మధయ్, బయటివారి పైనా అసూయ కలుగుతుంది. కనన్వారి
పైనా కానివారిపైనా అసూయ కలుగుతుంది. శతుర్వులమీదే కాదు, సేన్హితులపైనా కలుగుతుంది. గురు శిషుయ్ల మధాయ్ కలుగుతుంది! పర్పంచంలోని ఏ
బంధమూ అసూయకు అతీతం కాదు. అసూయను జయించినవాడు మరణానిన్ జయించినవాడితో సమానుడు కృషోణ్బా! అసూయతో వీడిని అంతం
చేయాలనుకునాన్డు పంకిత్కంఠన '
' ముందు వీడిని, ఆ తరువాత శివబానూ అంతం చేయడానికి ఒక మహావీరుడి వేటలో పడాడ్రు గోలొక్ండ అంతఃపుర బానిసలు. ఆ తరువాత
అకక్నన్ మాదనన్ల అడుడ్ తొలిగించుకోవాలని ఆలోచన. అనేవ్షణలో పంకిత్కంఠన జాడ పటుట్కునాన్రు. వీడి కోసం అనగానే పంకిత్కంఠన పరుగున వచాచ్డు.
దుషుట్డిలో మారుప్ దూరపుకొండల నునుపు వంటిది కృషోణ్బా! రఘువీరుడి కరుణతో బతికి బయటపడడ్ సంగతినీ మరిచిపోయాడు ' అని, సందేహం
తీరిందా అనన్టుట్ చూశాడు కృషణ్రాయలను.
మరేదో అడగబోయిన కృషణ్రాయలను చిరునవువ్తోనే వారిసూత్ ఎడమచేతిని సాచి దూరంగా చూపించాడు. కృషణ్మమ్ అలల మధయ్
వూయలలూగుతునన్ దీవ్పానిన్ చూపిసూత్ ' భవానీ దీవ్పం పిలుసోత్ంది కృషోణ్బా! మరెనోన్ రహసాయ్లు రమమ్ంటునాన్యి నినున్. యింకెనోన్ సందేహాలు
కముమ్కుంటాయి నినున్. అనీన్ యికక్డేనా? యిపుప్డేనా? కొనిన్టిని అకక్డికి దాచుకో! ఎనిన్టినో అకక్డ నీకోసం దాచాను నేను ' అనాన్డు.
తలతిపిప్ చూశాడు కృషణ్రాయలు. పొర్దుద్ వాలుతునన్ది. ఆకాశంనుండి లేత వంగపండురంగు పటుట్చీరను లాకుక్ని కటిట్నటుల్ంది కృషణ్మమ్.
అంచులాల్గా దీవ్పపు అంచులోల్ మెరిసిపోతునన్ది కృషణ్మమ్ నీరు. ఒళుళ్ విరుచుకునన్ కృషణ్మమ్ పైట తొలిగిందేమో, వక్ష సథ్లంలా ఎతుత్గా కనిపిసుత్నన్ది
దీవ్పం. వంగపండురంగు ఆకాశంలో లేత నీలిరంగు మేఘాలు రకరకాల ఆకారాలు మారుచ్కుంటూ సాగిపోతునాన్యి ఎకక్డికో!
ఒక మేఘం జుటుట్ విరబోసుకుని గంతులేసుత్నన్ పిలల్లా కనిపించింది. అంతలోనే పీచులాసాగి గడడ్ంతో ఎవరో యోగిలా కనిపించింది.
అంతలోనే పూరిత్గా సాగి పలుచబడి నాటు తుపాకీలా కనిపించింది. ఇంతలోనే కొస విచుచ్కుని, గాలికి పైకిలేచి, పడగ విపుప్కునన్ పెదద్ పాములా
కనిపించింది.
' ఎనెన్నిన్ ఆకృతులు! ఎనిన్ వికృతులు! చూడగలిగే కనులుంటే ఎనిన్ చూడవచుచ్! వెళిల్ చూదాద్ం పద. భవానీ దీవ్పం చూపెడుతుంది ' అనాన్డు
సమరుథ్డు. ఆయన కంఠంలో పర్శాంతమైన గాంభీరయ్ం ధవ్నించింది. తమకై ఎదురుచూసుత్నన్ వారికి పదమనన్టుల్ సూచన చేసి ముందుకు అడుగులేశాడు
కృషణ్రాయలు.
'జయ జయ రఘువీర సమరాథ్! జై భవానీ' అని నినదిసూత్ కదిలాడు సమరథ్రాముడు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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