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భ నీదీ పం

నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
యోగ

, మం

చారి క పురు ల

రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు,

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్

తెలు ను అనుకుంటునన్ కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే
మొదలుకొని యుదధ్, జానపద డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

త్,

హ క గాథ. స తం సమరరంగముతో

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

నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

హ క యోధుడి కథతో మొద

.శ. 1677

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!

- 45 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
జంకును, విసమ్యానిన్ కలిగించే తెలల్ని రంగులో మిలమిల లాడిపోతునన్ది ఆ సింహం. అచచ్మైన తెలుపు కాదు. తెలుపు గోధుమరంగు
కలిసి కళుళ్ జిగేలుమనేలా మెరుసుత్నన్ రంగు. ముదురు పసుపు రంగు కనులు గుండర్ంగా తిపుప్తూ కలయజూసింది. తోకను జండాకొయయ్లా నిఠారుగా
నిలిపింది. శరీరంమీది గోధుమరంగు రోమాలు ముళళ్లా నికక్బొడుచుకునాన్యి. పెదద్ పుచచ్కాయలా నోరును తెరిచి ఆవులించింది. ముందుకాళళ్మీద,
వెనుకకాళళ్మీద భారీ శరీరానిన్ సాగదీసింది. తోకను గుండర్ంగా తిపుప్తూ నిశితంగా పరిశీలిసుత్నన్టుట్ చూసింది. ఒళుళ్ జలదరించేలా గరజ్నలు చేసింది.
మొదలు భయంతో నిలువెలాల్ వణికిపోయాడు శఠగోపాచారుయ్లు. తరువాత భయం సాథ్నంలో సంభర్మం కలిగింది. అపర్యతన్ంగా
దివయ్మైన సుత్తి వెలువడింది ఆయన నోటివెంట. 'మారి మలై ముళఞిఙ్ల మనిన్కిక్డనుద్ఱఙుమ..' అని మైమరచి పాడసాగాడు. జగజజ్నని ఆండాళ పాడిన
తిరుపాప్వైలోది అది. దివయ్మైన సింహంతో పోలిచ్ పరమాతమ్ను సుత్తించిన గేయం అది. ఎంతసేపు అలా మైమరచి గానంచేశాడో ఆయనకు తెలియదు.
గరజ్నలు చేయడం ఆగిపోయింది. పర్సనన్ంగా, గంభీరంగా చూడసాగింది ఆ సింహం.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2019

2

భ నీదీ పం
చితర్ం! చూసుత్ండగానే ఆ సింహం ముఖ కవళికలు మారిపోయాయి. నెమమ్దిగా నెమమ్దిగా సింహంరూపు కరిగిపోతునన్ది. జూలు

బవిరిగడడ్ంగా మారిపోయింది. సింహం ముఖం ఆ ఉదయం చూసిన బైరాగి ముఖంలా మారిపోయింది. పదామ్సనం వేసుకుని నింపాదిగా కూరుచ్నాన్డు.
అవే తీక్షణ్మైన చూపులు చూసూత్ పర్శిన్ంచాడు.
'ఇకనైనా ఒక ఇంటివాడిని చెయయ్వా నీ కొడుకును?'
'చేదాద్మనే అనుకుంటునాన్ను. తగిన పిలల్ దొరకొదూద్?'
'పిలల్ బంగారంలా వుంది. ఏ యింటికి కోడలై కళాకాంతులు చిముమ్తుందో' అనాన్వుగా! ఏం? ఆ పిలల్ను కోడలిగా తెచుచ్కోరాదూ?'
'నేనా? ఎవరిని చూసి అనాన్ను? ఎపుప్డనాన్ను?'ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు. గురుత్ తెచుచ్కోడానికి పర్యతిన్ంచాడు.
'జోగులాంబ సనిన్ధిలో! సాథ్నాచారుయ్ల కూతురును చూసి!'
'ఆ అమామ్యా! అమామ్యి బంగారం!' చపుప్న అనాన్డు శఠగోపాచారుయ్లు. అంతలోనే గురొత్చిచ్ సరుద్కుని అడిగాడు.
'కానీ, తెలిసే అడుగుతునాన్రా, వేళాకోళమా? ఎకక్డి తెంగలై వైషణ్వుల పిలల్డు, ఎకక్డి జోగులాంబ సాథ్నాచారుయ్ల శైవుల కూతురు?
మావాళుళ్ వెలేయరూ?'
పిచిచ్వాడా! అనన్టుట్ పకపకా నవావ్డు బైరాగి. 'ఇందాక తిరుపాప్వై పాశురం వలెల్వేశావుగా! తిరుపాప్వై వర్తం కదూ?' చిలిపిగా చూసూత్
పర్శిన్ంచాడు బైరాగి.
'అవును! ధనురామ్స వర్తం. తిరుపాప్వై వర్తం!' యిపుప్డు ఆ పర్సాత్వన ఎందుకు అనన్టుల్ చూసూత్ బదులిచాచ్డు శఠగోపాచారుయ్లు.
'పరమాతుమ్డితో తనకు వివాహం జరగాలని కోరికతో ఆ వర్తం చేసిందికదూ గోదమమ్?' బైరాగి అడిగాడు. 'ఔ'నని బదులిచాచ్డు
శఠగోపాచారుయ్లు.
'ఆ వర్తంలో ఎవరిని పూజించింది గోదాదేవి?'
'కాతాయ్యనిని..' అంటూ ఠకుక్న ఆగిపోయాడు శఠగోపాచారుయ్లు. యిపుప్డు అరథ్మైంది బైరాగి ఎందుకు యిదంతా అడుగుతునాన్డో.
'కాతాయ్యని అంటే జోగులాంబే కాదూ?' తెచిచ్పెటుట్కునన్ అమాయకతవ్ంతో అడిగాడు బైరాగి. శఠగోపాచారుయ్లు సమాధానమివవ్లేదు.
' మరి జోగులాంబ, అదే, కాతాయ్యని 'వడగలై'నా? 'తెంగలై'నా? రెటిట్సుత్నన్టుట్ అడిగాడు బైరాగి.
'వైషణ్వానాం శివో యథా..అనలేదూ పురాణం? వైషణ్వులలో ఉతత్ముడు శివుడు అని కాదూ? మరి శివుడు 'వడగలై'నా? 'తెంగలై'నా?
యిపుప్డు నిలదీసుత్నన్టుల్గా ఉనన్ది బైరాగి గొంతు. శఠగోపాచారుయ్లు మాటాల్డలేదు.
'యథా నదయ్ః సయ్ందమానాః సముదేర్సత్ం గచఛ్ంతి నామరూపే విహాయ..తథా విదావ్న నామరూపాదివ్ముకత్ః పరాతప్రం పురుషముపైతి
దివయ్ం' ..నీకు తెలియదూ? పర్వహించేపుప్డే వేరేవ్రు పేరుల్ నదులకు. సముదర్ంలో కలిసినతరావ్త యేది గంగ? యేది యమున? యేది సరసవ్తి?' యిపుప్డు
పసిపిలాల్డికి అనునయంగా అరథ్ం అయేయ్టుల్ చెబుతునన్ అమమ్ గొంతులా వునన్ది బైరాగి గొంతు. 'ఆరాధనామారాగ్లు అనీన్ వేరేవ్రు నదులు. పరతతత్వ్ం ఒక
సముదర్ం' ఉనన్టుట్ండి చెంగున లేచాడు బైరాగి.
'అది తెంగలై కాదు. వడగలై కాదు. వైఖానసం కాదు. శైవం కాదు. వైషణ్వం కాదు. శాకేత్యం, గాణాపతయ్ం, మరొకటీ కాదు. అది ఏదీ
కాదు. అది అనీన్ కూడా ' అని నవువ్తూ వంగి శఠగోపాచారుయ్ల ముఖంలోకి తొంగిచూశాడు. 'ఆ పరతతాత్వ్నిన్ చూసింది ఎవరు? తెలుసుకునన్ది ఎవరు?'
అంటూ తంబురా మీటుకుంటూ చిందులేయడం మొదలుబెటాట్డు. తీయగా, గంభీరంగా బైరాగి గొంతు మోర్గింది.
ఎవరూ విననిది,అనీన్ వినునది
ఎవరూ కననిది,అనీన్ కనునది
ఎవరనరానిది,అనిన్టి ననునది
ఎవవ్రికైనా సప్ృశింపరానిది,నశించి పోనిది
వాసము లేనిది,'వాసన' లేనిది,
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అనిన్ట 'తానై',అనిన్ట 'నేనై',
శూనయ్పు మేనై,మాయల జాణౌ
నదే భవిషయ్ం ,అదే రహసయ్ం
వరత్మానమది,గతమయయ్దియే!
తీసివేతలో తీసిపోనిది, వడపోతలలో తేలిపోనిది,
ఏకతమున ఏకాంత సీమలకు
తరలువారిటకు మరలిరాని
ఘన సనిన్ధానమది, పెనిన్ధానమది!
గంతా, మంతా, అంతా తానై,
కరాత్, భరాత్, హరాత్ తానై
నరత్న, మాయల వరత్న జేసే
వేద నాదమది, విధి విధానమిది!
దానికి లేదే కులమూ, మతమూ!
కాదే జాతీ అహితము, హితమూ!
ఆతండొకడే సతుయ్డు, ఎరిగిన వాడే నితుయ్డు!
అంతలోనే ఎవరో బలవంతంగా ఆపుజేసినటుల్ వునన్టుట్ండి ఆగిపోయాడు బైరాగి. 'నీ వంశం తరించే వారసుడు రావొదూద్?' అని

చినన్పిలాల్డిలా నవావ్డు. సమోమ్హితుడు అయినటుల్గా పలుకు లేకుండా వింటునాన్డు శఠగోపాచారుయ్లు.
'ఆ అమామ్యి కారణజనుమ్డిని కనడంకోసమే పుటిట్ంది. అందుకోసమే ఆలంపూరులో అడుగుబెటిట్ంది! ఇంకో రహసయ్ం చెపప్నా? అసలా
అమామ్యి..' అని మధయ్లోనే ఆగిపోయాడు బైరాగి. ' అనీన్ నేనే చెపప్డం ఎందుకులే! తన కుమారెత్ గురించి బాలబర్హేమ్శవ్ర శరమ్ సవ్యంగా చెబుతాడులే!
లే! లే! అంటూ పెదద్గా నవావ్డు బైరాగి.
అలా ఆపకుండా నవువ్తూనే వునాన్డు బైరాగి . తెరలు తెరలుగా ఆ నవువ్ చెవులలో మారుమోర్గుతునన్ది. బైరాగి రూపం
మంచుతెరలాగా కరిగిపోతునన్ది. ఆ గొంతుమాతర్ం వినిపిసూత్నే వునన్ది. చపుప్న మెలకువ వచిచ్ంది శఠగోపాచారుయ్లకు. కొదిద్గా ఎడంగా గాఢ నిదర్లో
భారయ్ కనిపించింది. యిటుపర్కక్న కొడుకు సుదరశ్నాచారుయ్లు మంచి నిదర్లో ఉనాన్డు. 'నీ వంశం తరించే వారసుడు రావొదూద్?' అనన్ బైరాగి గొంతు
చెవులలో మరలా మోర్గింది. అపప్టిదాకా కలగనన్టుల్ అపుప్డు గర్హించాడు శఠగోపాచారుయ్లు. ఎంత విచితర్మైన కల అనుకోకుండా వుండలేకపోయాడు.
జోగులాంబ సనిన్ధిలో తండిర్తో కనిపించిన కనయ్ గురుత్కొచిచ్ంది. కొడుకును చూసూత్ ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. కొదిద్గా మెసిలి లేచి కూరుచ్నాన్డు
సుదరశ్నాచారుయ్లు. చమురు దీపం వెలుగులో తననే చూసూత్ కూరుచ్నన్ తండిర్ కనిపించాడు. ఉలికిపడాడ్డు.
'ఏమిటి నాయనా? నలతగా వునన్దా?' అంటూ తండిర్ని సమీపించాడు. ఆ అలికిడికి తనూ లేచింది మలల్మాంబ. భారయ్ను, కొడుకును
పకక్న కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు శఠగోపాచారుయ్లు. విచితర్మైన తన కల గురించి చెపాప్డు.
రెండురోజుల తీవర్ తరజ్న భరజ్నల తరావ్త శఠగోపాచారుయ్ల మేనా హేమలాపురి జోగులాంబ సనిన్ధికి బయలుదేరింది. మలల్మాంబ
అభయ్ంతరాలను శఠగోపాచారుయ్లు తోర్సిపుచాచ్డు. కలలో బైరాగి పలికినవి అనీన్ నిజాలే అని నిశచ్యించుకునాన్డు. తన కుమారెత్ గురించి బాలబర్హేమ్శవ్ర
శరమ్ సవ్యంగా ఏం చెబుతాడో తెలుసుకునన్ తరావ్తే ఒక నిశచ్యానికి వసాత్ను అని భారయ్కు మాట అయితే యిచాచ్డు. పెదద్లు, మితుర్లు,
శేర్యోభిలాషులు కొందరు తోడు కదిలారు.
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భ నీదీ పం
శఠగోపాచారుయ్ల పర్సాత్వనకు బాలబర్హేమ్శవ్ర శరమ్ తిరసాక్రానిన్ చూపలేదు కానీ ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. ఆనందపడినటుల్ కూడా

కనిపించాడు. విచితర్ంగా ఆతడి ఇలాల్లు కూడా ఏమీ అభయ్ంతరం వునన్టుల్ కనిపించలేదు. కొంతసేపు ముచచ్టించిన తరువాత శఠగోపాచారుయ్లను
ఒకక్డినీ లోపలకు తీసుకువెళాళ్డు బాలబర్హేమ్శవ్ర శరమ్. పరమాతుమ్డి లీలలకు యిది మరొక తారాక్ణం అనాన్డు. ఆనందము, ఆశచ్రయ్ము తాండవం
చేసుత్ండగా విచితర్మైన నిజానిన్ వెలల్డించాడు. ఆతని పర్కక్నే భారయ్ సాకిష్గా అనన్టుల్ వునన్ది.
సంతానం లేని తమ దంపతులు పదమూడేళళ్కిర్తం కంచి అమమ్ను వేడుకొనడానికి వెళిళ్నటుల్ చెపాప్డు. మూడు రాతుర్ళుళ్ అమమ్
సనిన్ధిలో నిదర్చేసినటుల్ చెపాప్డు. తిరుగు పర్యాణంలో కావేరీ తీరంలోని అడవి మారగ్ంలో పొదలమధయ్ గుండెలు అవిసేలా ఏడుసుత్నన్ నెలల పసికందు,
బాలిక కనిపించింది అని చెపాప్డు. కొదిద్ దూరంలో బహుశా ఆ శిశువు తండిర్ కావొచుచ్, తీవర్మైన గాయాలతో కనిపించినటుట్ చెపాప్డు. రకత్పు మడుగులో
విగత జీవుడై పడివునాన్డని చెపాప్డు. అతడి గాయాలను, పరిసరాలను పరిశీలించి భారయ్ను పులిబారినుండి కాపాడుకునే పర్యతన్ంలో పార్ణాంతకమైన
గాయాలకు ఎర ఐనటుల్ తేలుచ్కునాన్మని చెపాప్డు. పసికందు తలిల్ని పులి నోటకరుచుకుని పోయినటుల్ పొదలు, కొమమ్లకు చికుక్కునన్ చీర చెంగు
పేలికలను చూసి నిరాద్రించుకునన్టుల్ చెపాప్డు. చేతిసంచిలోని తిరుమళి, తిరుచూరాణ్లు, తిరుమాళిగ చూసి శీర్రంగం వెళూత్నో, వసూత్నో పులిబారిన పడిన
వైషణ్వుడు అని గర్హించినటుల్ చెపాప్డు. నోటమాట లేకుండా ఐపోయాడు శఠగోపాచారుయ్లు. కలలో కనిపించిన బైరాగిని తలచుకుని నమసక్రించుకునాన్డు.
************
సప్ృహలో లేనటుట్గా మగతగా పడివునాన్డు సుదరశ్నచారుయ్లు. సంవతస్రం కిర్తం జరిగిన గాథ మనసులో సుడులు తిరుగుతునన్ది.
బైరాగి జోలెలో కుదుపులకు చినన్గా ఎగిరిపడుతూ కనుమరుగైన లేత పాదాలు పదే పదే గురుత్కు వసుత్నాన్యి. తెరలు తెరలుగా తెలియని దుఃఖం
తనున్కువసుత్నన్ది. నారసింహా! నారసింహా! అని ఆకోర్శిసూత్ కుమిలిపోవడం మొదలుబెటాట్డు. తెరపిలేకుండా వరష్ం విసురుతూనే వునన్ది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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