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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

హ క గాథ. స తం

త్,

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
భినన్ కోణాలనుండి

కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే
త్

గిన

.శ. 1677

మరి ంచిన గాథ.

సత్వ గాథల, చారి క

సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 54 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
.

' సావ్మీ! పర్ణామములు. మరాఠా మహాసేనాధిపతి చందర్సేనులవారు, సతీ సమేతులై తమరి దరశ్నం కోసం

వేచివునాన్రు' వినయంగా వంగి నమసక్రించి చెపాప్డు మరాఠా సైనికుడు.
'సంతోషం! వారికి ఆహావ్నం' అనాన్డు భాసక్ర రాయలు. సంభాషణ అంతా సవ్చచ్మైన మరాఠీలో జరుగుతునన్ది. 'చితత్ం'
అని వెళిళ్పోయాడు సైనికుడు.
గురుదేవులకు సాషాట్ంగనమసాక్రం చేసి తలవంచుకునాన్డు నారాయణుడు. నీరునిండిన కనులను ఉతత్రీయంతో
అదుద్కునాన్డు. ఆతడు అయిదు సంవతస్రాలుగా గురుసేవ చేసిన ఫలితం లభించింది. వాగేద్వీమంతర్ ఉపదేశం లభించింది. గురుదేవుల
అనుమతి లభించింది. ఇక వీడుకోలు తీసుకుని వెళళ్డానికి సిదధ్మయాయ్డు. గురుదేవులను వీడి వెళిళ్పోవడానికి మనసురాక కనీన్రు
పెడుతునాన్డు.
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భ నీదీ పం
'వెళిల్రా నాయనా! అమమ్ అనుగర్హం లభిసుత్ంది నీకు. మంతర్సిదిధ్ కలుగుతుంది. శుభం!' అని శెలవిచాచ్డు గురుదేవుడు.

మరొకసారి పేర్మగా పాదములను తడుముతూ గురువుదేవుడికి నమసక్రించాడు నారాయణుడు. జగనాన్థుడిని కౌగలించుకుని 'గురుదేవుడిని
జాగర్తత్గా చూసుకొ'మమ్ని అపప్గింతలు పెటిట్ నెమమ్దిగా వెళిళ్పోయాడు. దావ్రం వరకూ వెళిల్ ఆతడికి సాదరంగా వీడుకోలు పలికి లోపలకు
వచాచ్డు జగనాన్థుడు.

అతిథుల కోసం ఆసనాలు సిదధ్ం చేశాడు. గురుదేవుడికి నమసక్రించి బయటకు వెళాళ్డు.

కొనిన్ క్షణాల తరువాత అతిథులను గౌరవంగా లోపలకు తోడొక్ని వచాచ్డు. చేయి ఎతుత్మనిషి చందర్సేన జాదవ. మరాఠా
సామార్జయ్ సరవ్సైనాయ్ధయ్కుష్డు. ఔరంగజేబును గడగడలాడించిన ధనాజీ జాదవ కుమారుడు. కంచుతో చేసిన విగర్హంలా వునాన్డు. తీక్షణ్మైన
కనులు, కోరమీసాలతొ గంభీరంగా వునాన్డు. మేలిముసుగులోనుండి కాంతులను విరజిముమ్తునన్ది ఆయన సతీమణి ముఖం.
భాసక్రరాయలవారి పాదాలకు నమసక్రించి, ఆసీనులైనారు దంపతులు.
మహావీరుడు పర్తాపరావు సారధయ్ంలో, తన పోరాటపటిమతో చతర్పతి శివాజీ మహారాజ పర్శంసలు పొందిన యోధుడు
ధనాజీజాదవ. మరాఠా సామార్జాయ్నికి మూలసథ్ంభాలలో ఒకడు అని ఛతర్పతిచేత పొగడత్లు అందుకునన్వాడు. ధనాజీ మరణం తరువాత
ఆయన కుమారుడు చందర్సేన జాదవ మరాఠా సైనాయ్ధిపతి అయినాడు.
'సంతానం లేదని దిగులుపడుతునాన్వా తలీల్?' అని అడిగాడు భాసక్ర రాయలవారు వాతస్లయ్ంగా. దంపతులు యిదద్రూ
తలలూపారు ఆశచ్రయ్పోతూనే. పకక్నే వునన్ పళళ్గంపలోనుండి నవనవలాడుతునన్ మామిడిపండును తీసుకునాన్డు భాసక్రరాయలు.
అంతకుముందే గురుదేవుడికి వీడోక్లు పలుకుతూ నారాయణుడు సమరిప్ంచిన పండుల్ అవి. నిముషంపాటు కనులుమూసుకుని ఒక
దివయ్మంతర్ మననం చేసూత్ ఆ పండును మంతిర్ంచి దంపతులకు పర్సాదంగా యిచాచ్డు భాసక్రరాయలు. 'పుతర్ సంతానం కలుగుతుంది' అని
ఆశీరవ్దించాడు. కేష్మంగా వెళిళ్రమమ్ని అనుజఞ్ యిచాచ్డు. నమసక్రించి వెళిళ్పోయారు దంపతులు.
కనులు మూసుకుని ధాయ్నమగున్లైనారు భాసక్ర రాయలవారు. ఆయన మనసు బార్హీమ్ ముహూరత్ంలో మేలుకునేముందు
చూసిన కలపైకి వెళిళ్ంది. ఎకక్డో, ఎంత పార్చీనమైనదో కాళికాలయం! ఎదురుగా ఒక దివయ్తేజసస్ంపనున్డైన యువకుడు! యేవేవో సుత్తులు
సోత్తార్లు ధారాపాతంగా వెలువరిసుత్నాన్డు. కాళీవిగర్హం పార్ణం పోసుకునన్ది. మడమలకు తాకుతునన్ జుతుత్, మెడలోని పురెర్ల మాలిక
ఎగిరిపడేలా విరగబడి నవువ్తునన్ది. యింతలోనే ఆమె రూపం మారిపోయింది. శాయ్మలగా దరశ్నం యిచిచ్ంది! దివయ్మైన వీణానాదం
చెవులకు అమృతం కురిపిసుత్నన్ది. ఇంతలో సరసవ్తిగా, అంతలోనే 'బాల'గా తేరుకునేంతలో శీర్మహాలకిష్గా కనిపించింది. మరలా
మహాకాళివిగర్హంగా మారిపోయింది.
ఇంతలో ఒళుళ్ జలదరించేలా ఏదో మహాఖడగ్ం ఒక మెరుపులా మెరిసింది. అలుపూ సొలుపూ లేకుండా సోత్తర్ం చేసుత్నన్ ఆ
పురుషుడి కంఠం ఒకక్వేటుకు బంతిలా ఎగిరి కాళీవిగర్హం పాదాలమీదపడిపోయింది. ఆ శిరసుస్నుండి చిముమ్తునన్ రకత్ంతో కాళి పాదాలు
తడిసిపోతునాన్యి. అయినా ఆ సోత్తర్పఠనం ఆగిపోలేదు. శిరసుస్లేని మొండెం చేతులు జోడించి అలా నిలుచునే వునన్ది. ఆ మెడనుండి రకత్ం
అంతెతుత్న పైకి చిముమ్తూనే వునన్ది. ఆ పురుషుడి శరీరం అమమ్వారి 'ఛినన్మసత్క' మూరిత్గా మారిపోయింది!
కాళి పాదాలవదద్ వునన్శిరసుస్ పెదద్ కదంబపుషప్ంగా మారిపోయింది. 'కాదంబ కాంతారవాసపిర్యే!
కృతిత్వాసపిర్యే' అని దివయ్మైన సోత్తర్ం ఏదో వినిపిసుత్నన్ది. శరీరమంతా పులకలు రేగి, మాటలలో వరిణ్ంచలేని
మహదానందం మనసంతా అలుముకునన్ది. చపుప్న మెలకువ వచిచ్ంది.
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'తమరి దరశ్నం కోసం ఆంధర్దేశంనుండి ఎవరో మహానుభావులు వచాచ్రు సావ్మీ' అనన్ జగనాన్థుడి కంఠం వినిపించి

కనులు తెరిచారు భాసక్ర రాయలు. 'సరే' అనన్టుల్గా తల పంకించాడు. బయటకు వెళిల్ మదరపండిన మామిడిపండులా వునన్ ఒక
వృదధ్మూరిత్ని లోపలికి తీసుకొచాచ్డు జగనాన్థుడు.
'... ఆంగీరస, బారహ్సప్తయ్, భారదావ్జస తర్యారేష్య పర్వరానివ్త భారదావ్జ గోతోర్దభ్వసయ్, ఆశవ్లాయన సూతర్,
ఋగేవ్దాధాయ్యీ, అకుక్భొటల్ శరామ్ణం అహంభో అభివాదయే' అని తన పర్వర చెపుప్కుని నమసక్రించాడు ఆ వృదుధ్డు. చెవులకు రుదార్క్షలు,
నుదుట నిండైన కుంకుమ బొటుట్, శిఖతో పర్జవ్లిసుత్నన్ అగిన్ శిఖలా వునాన్డు ఆయన. ఆ పేరు చెవుల బడుతుండగానే పరవశంగా లేచి
నిలుచునాన్డు భాసక్రరాయలవారు. పేర్మగా గౌరవంగా రెండు చేతులూ జోడించి ఆయన కనులలోకే చూసూత్ వుండిపోయాడు
కొంతసేపు. తను వంగి ఆయన పాదాలకు నమసక్రించబోయాడు. చపుప్న వారించి భాసక్రరాయల బాహువులను పటుట్కుని
'దేవీ సవ్రూపులు, మహామంతర్వేతత్లు మీరు! అపచారం, అపచారం అనాన్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్. ఇదద్రూ పేర్మగా, ఆదరంగా
చూసుకుంటూ వుండిపోయారు కొనిన్నిముషాలు.
పాఠకుడా! సరవ్సాకిష్ ఐన కాలానిన్ నేను! నేనూ పరవశించిపోయే మధుర సమ్ృతులలో ఆ యిదద్రు మహాపురుషుల ఆనాటి
కలయిక ఒకటి. నీ అదృషట్ం! నీకూ ఆ మధురసమ్ృతిని నాతో పంచుకునే భాగయ్ం కలిగింది! నా మనసుపొరలలో పదిలంగా దాచుకునన్
నిజాలను వెలల్డిసుత్నాన్ను! విశవ్సించి తరిసాత్వో, విదిలించి పారేసాత్వో, నీ పార్పత్ం!
ఆ శతాధిక వృదుధ్డు అకుక్భొటుల్ విజయవాడకు, ఖమమ్ంమెటుట్కు మధయ్పార్ంతం వాడు. జమలాపురిగా పర్సిదధ్మైన
పుణయ్కేష్తార్నికి పునాది ఆయన! ఖమమ్ంమెటుట్కు ఆగేన్యంగా అరవైమైళళ్ దూరంలో శీర్వేంకటేశవ్రుడు సవ్యంగా వెలసిన పుణయ్కేష్తర్ం ఆ
జమలాపురి. జమిలివాగులు, అంటే రెండు వాగులు చుటిట్ పారుతునన్ గార్మం కనుక అది జమిలివాయి అయింది. అదే జమలాపురిగా
మారింది. ఆ వాగులు పుటిట్న దివయ్మైన పరవ్తం గంభీరమైన సూచీగిరి. సూదిలా పదునైన శిఖరం మైళళ్దూరానికి కనిపించే కొండ కనుక అది
సూచీగిరిగా, సూదిగుటట్గా పర్సిదధ్మైంది!
కలియుగ పార్రంభంలో సూదిగుటట్మీద సవ్యంగా వెలసిన వేంకటేశవ్రుడిని జాబాలి మహరిష్ అరిచ్ంచాడు. ఆ తరువాత ఆ
బాధయ్త ఆయన తన శిషుయ్డు యజఞ్నారాయణ శరమ్కు అందించాడు. జమిలివాయికి చెందిన యజఞ్నారాయణశరమ్ వంశంలో నాలుగవ తరం
వాడు అకుక్భొటుల్. వంశపారంపరయ్ంగా వచిచ్న సూదిగుటట్ శీర్ వేంకటేశవ్రుడి అరచ్నకోసం కొండను ఎకుక్తునన్ అకుక్భొటుల్ ఒకనాడు
ఎండకు తటుట్కోలేక కళుళ్ తిరిగి పడిపోయాడు. నివేదనకోసం మోసుకొసుత్నన్ పర్సాదం కొండరాళళ్ పాలైంది. తలకు తీవర్మైన గాయాలతో
మరణావశిషుట్డైనాడు అకుక్భొటుల్. అంతటి బాధలోకూడా 'అయోయ్ నినున్ ఈరోజు పసుత్ ఉంచాలిస్న దౌరాభ్గయ్ం పటిట్ంది సావ్మీ! ఇక ఈ
తిపప్లు నీకూ నాకూ వదుద్. నువువ్ కొండ దిగి రానైనా రా! లేదా నా పార్ణాలైనా తీసుకో అని కొండరాళళ్కు తలను బాదుకుంటూ విలపించాడు.
వేంకటేశవ్రుడు కనికరించి తన దివయ్ వాణిని వినిపించాడు. 'సరే! వెనుకకు తిరిగి చూడకుండా కొండ దిగు! నీవెనుకే నేను వసాత్ను! ఏమి
వినిపించినా, ఏమి జరిగినా వెనుకకు తిరిగి చూడకు! నువువ్ వెనుకకు తిరిగి చూసిన దగగ్రే నేను ఆగిపోతాను. ఇక కదలను!' అని
ఆదేశించాడు.
సంతోషంగా సావ్మి నామసమ్రణ చేసూత్ కొండ దిగడం మొదలుబెటాట్డు అకుక్భొటుల్. కర్మ కర్మంగా విచితర్మైన,
భయంకరమైన ధవ్నులు తన వెనుకనుండి వినిపించడం మొదలైంది. అంతకంతకూ పెరుగుతునన్ ఆ ధవ్నులకు ఆందోళన చెందుతూ,
వెనుకకు తిరిగి చూశాడు అకుక్భొటుల్. భూమాయ్కాశాలు
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చూసుత్ండగానే వెలిసింది! ఒకదివయ్మైన జోయ్తి సవ్రూపం పర్తయ్క్షమైంది. 'ఇక యిదే నా నిలయం! నా సేవలో నీవూ నీవారసులూ తరింతురు
గాక!' అనన్ పలుకులు వినిపించాయి. ఆ దివయ్జోయ్తి అదృశయ్మైంది! పాఠకుడా అంతటి మహాభకుత్డు ఆ శతవృదుధ్డు అకుక్భొటుల్!
గౌరవంగా అకుక్భొటల్ను కూరోచ్బెటాట్డు భాసక్రరాయలు. ఆయన పర్తేయ్కంగా అంత దూరంనుండి వచిచ్న కారణం
అడిగాడు. ఒకక్ నిముషం సాలోచనగా మౌనంగా వుండిపోయాడు అకుక్భొటుల్. వెనుకకు తిరిగి 'లకీష్ధరా!' అని పిలిచాడు. ఆ పేరు వినగానే
ఒకక్ నిముషం మనసు చలించిపోయింది భాసక్రరాయలకు. నెమమ్దిగా లోపలకు వచిచ్ రెండు చేతులూ జోడించి నమసక్రించాడు
నవయువకుడొకడు. మిటట్మధాయ్హన్ం రోహిణీకారెత్ ఎండలా కనులు జిగేలుమనిపించే వరచ్సుస్ ఆ యువకుడిది. రెండు చేతులూ జోడించి
తీయని కంఠంతో 'చతుసాస్గర పరయ్ంతం..'అని తన పరిచయం మొదలుపెటాట్డు.
భాసక్రరాయలకు అతడి కంఠం ఎకక్డో వినన్టుట్ అనిపిసుత్నన్ది. మహామంతర్వేతత్ ఐన ఆయన మంతర్ముగుధ్డై ఆ యువకుడి
ముఖంలోకే చూసుత్నాన్డు. ఎనోన్సారుల్ ఎకక్డో చూసిన ముఖమే! మెరుపులా ఆయనకు సుఫ్రించింది. మైసూరు చాముండిని సేవించి తిరిగి
వసూత్ పెనుగొండ దురగ్ంలో చూసిన తైలవరణ్చితర్ంలోని మహానుభావుడి రూపం గురుత్కొచిచ్ంది. అదే రూపం. అదే నవువ్. అదే వరచ్సుస్! ఆ
నిలువెతుత్ తైలవరణ్ చితర్ం మహామంతర్వేతత్, దేవీ ఉపాసకుడు, శీర్కృషణ్ దేవరాయల ఆసాథ్న విదావ్ంసుడు లొలాల్ లకీష్ధరపండితుడిది.
గజపతుల ఆసాథ్నంలో అపర శంభునిలా పూజలందుకునన్ మహామహోపాసకుడు లకీష్ధరపండితుడు. శీర్కృషణ్దేవరాయలు
గజపతులను జయించిన తరువాత రాయల పార్రథ్నపై ఆయన కొలువును అలంకరించాడు. శీర్కృషణ్దేవరాయల మరణం తరువాత సరిగాగ్
సంవతస్రానికి లకీష్ధర పండితుడు అమమ్వారిలో ఐకయ్మయాయ్డు. జగజజ్నని బీజాక్షరాల సంపుటీకరణతో ఆయన హోమం చేసుత్నన్పుప్డు
అమమ్వారు అగిన్శిఖలలో దరశ్నమిచేచ్ది అని పర్తీతి! ఆ లకీష్ధరుడే మరలా అదే పేరుతో జనిమ్ంచాడా అనన్టుల్ వునాన్డు ఈ యువకుడు.
వునన్టుట్ండి సంభర్మంతో, ఆనందంతో ఒకక్సారిగా పులకింతలతో చలించిపోయాడు భాసక్రరాయలు. ఆయనకు
ఒకక్సారిగా సుఫ్రించింది! రాతిర్ తను కలలో చూసిన యువకుడి ముఖం అచచ్ం ఇలానే వుంది. ఆ లకీష్ధరపండితుడి పర్తిబింబంలా వునన్ ఈ
లకీష్ధరుడి ముఖమే తనకు కలలో కనిపించింది! యిదే కంఠం, యిదే మధురమైన కంఠం తను కలలో వినన్ది.
ఆయన మనసును చదివినవాడిలా అందుకునాన్డు అకుక్భొటుల్. 'ఆ మహానుభావుడు లొలాల్ లకిష్ ధర పండితుడి
మునిమనుమడి కొడుకు ఈ లకీష్ధరుడు' అనాన్డు. ఆ పరిచయానికి మరొకసారి వినయంగా నమసక్రించాడు ఆ యువకుడు. అవే శరీర
కదలికలు! అవే ముఖ కవళికలు! అవే జోడించిన చేతులు. పరిశీలనగా చూసుత్నాన్డు భాసక్రరాయలు.
'యితగాడు నాకు మేనలుల్ని కొడుకు' అని రెండు క్షణాలు మౌనం వహించి మరలా మొదలుబెటాట్డు

అకుక్భొటుల్.

కొంతకాలంగా ఒక మహాసరప్ం వీడిని వదలకుండా వెంటబడుతునన్ది. అది ఒక దేవతా సరప్ం!' అనాన్డు అకుక్భొటుల్.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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