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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!

- 58 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
కాళీకేళీలీలలు విచితర్మైనవి గౌరీశంకరా!' అనాన్డు కంచి సావ్మి. తనపేరు ఆయనకెలా తెలిసిందో,
ఆయనెవరో, ఎకక్డినుండి అకక్డికి వచాచ్డో ఊహించడానికి పర్యతన్ం చేయలేదు గౌరీశంకరులు. సనాయ్సిలా వునన్ ఆ
వృదుధ్డితేజసుస్ను చూసూత్ అపర్యతన్ంగా చేతులు జోడించాడు. కనులు తుడుచుకుంటూ తానూ నమసక్రించింది ఆయన
ధరమ్పతిన్.
'కనన్కొడుకు కోసం నువువ్ కుమిలిపోతునాన్వు. కటుట్కునన్వాడిని కోలోప్యి ఈ బిడడ్ విలపిసుత్నన్ది. అతడు
నీ కనన్కొడుకేనని చెపుప్కోలేని నీ దుసిథ్తికి నువువ్ దుఃఖిసుత్నాన్వు. అతడు తన పెనిమిటి అని చెపుప్కునే అదృషాట్నికి కూడా
నోచుకోలేదని ఈమె విలవిలలాడుతునన్ది' అనాన్డు కంచిసావ్మి ఆ గిరిజనసతరీని చూపిసూత్. 'కానీ మహామాయ
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మాయాజాలం! యిదద్రూ దుఃఖించేది ఒకక్డికోసమే అని తెలుసుకోలేకపోతునాన్రు కదా!' అనాన్డు మళీళ్. అరథ్ంకాక
అయోమయంగా చూశాడు గౌరీశంకర నామధేయుడైన ఆ వృదుధ్డు. ధారానగర రక్షకురాలైన మహాకాళీ ఆలయంలో
అరచ్కుడు ఆయన.
'నీ కుమారుడు కాళికలో కలిసిపోయాడు కానీ నీ మనుమడు ఎదురుగానే ఉనాన్డు గౌరీశంకరా' అనాన్డు
కంచి సావ్మి, ఆ గిరిజనయువతి పకక్నునన్ కోడెతార్చులాంటి యువకుడిని చూపిసూత్. అయోమయంగా ఆ యువకుడినీ,
పకక్నునన్ సతరీని తేరిపార చూసి కంచిసావ్మికి చేతులు జోడించాడు గౌరీశంకశాసిత్.
'మీరెవరో, ఏం చెబుతునాన్రో అంతా అయోమయంగా ఉనన్ది సావ్మీ! మనిన్ంచి శెలవు యిపిప్ంచండి'
అనాన్డు. కొదిద్గా ఆగుమనన్టుల్ సంజఞ్ చేసి ఆ గిరిజనసతరీ వైపు చూసి వారితో మాటాల్డడం మొదలుబెటాట్డు కంచిసావ్మి.
వారితో ఆయన మాటాల్డుతునన్ భాష భిలుల్ల భాష అని మాతర్మే తెలుసు గౌరీశంకరశాసిత్కి. తనను, తన ధరమ్పతిన్ని
చూపిసూత్ ఆ గిరిజనులతో ఆ కాషాయాంబర సనాయ్సి మాటాల్డుతుంటే చూసూత్ ఉండిపోయాడు. ఆ సనాయ్సి ఎవరో
మహానుభావుడు అనిపించింది ఆయనకు ఆ క్షణంలో. ఆ సనాయ్సి రూపురేఖలు, ఉచాచ్రణ గమనించి దకిష్ణాపథానికి
చెందినవాడని గర్హించాడు.
'గౌరీశంకరా! ధారానగరచకర్వరిత్కి సగము దేహంగా పూజింపబడిన మహాకవి కాళిదాసు నీ కుమారుడని
నీవెలా చెపుప్కోలేకపోయావో, తన పెనిమిటి అని ఈమె చెపుప్కోలేకపోయింది! ఆ కారణజనుమ్డి కుమారుడే ఈ
యువకుడు. నీ మనుమడు, నీ వంశాంకురం ఈ చిరంజీవి' అనాన్డు.
వృదధ్దంపతులు ఆశచ్రయ్ంనుండి తేరుకునేలోపే ఆ యువకుడిని చూసూత్ ఏదో అనాన్డు ఆ దకిష్ణాదిసావ్మి.
వృదధ్దంపతుల పాదాలకు నమసక్రించాడు ఆ యువకుడు. కంగారుగా వెనుకకు అడుగులు వేసుత్ండగానే తనూ వారి
పాదాలంటి నమసక్రించింది ఆ గిరిజనసతరీ. ముఖం మీదికి చీర చెంగును లాకుక్ంటూ సనన్గా రోదించింది. తలిల్ని
ఊరడించడానికి పర్యతన్ం చేశాడు ఆ యువకుడు.
***********************
మందర్సవ్రంతో భాసక్రాచారుయ్లవారి కంఠం మంతర్మోహితులను చేసుత్నన్టుల్గా వినిపిసుత్నన్ది.
బీజాక్షరాలు లిఖింపబడిన ముగుగ్మీద మంతర్సహితంగా దరభ్లను పరిపించాడు భాసక్రచారుయ్లవారు.

వాటిమీద

జింకచరామ్నిన్ పరిచి, దానిమీద అకుక్భొటల్ను, లకీష్ధరుడిని కూరుచ్ండబెటాట్డు.
పాఠకుడా! విసుత్పోవోకు! విశవ్రహసాయ్లను నికిష్పత్ం చేసుకునన్ కాలానిన్ నేను! నేను చూడనిది,
చూడలేనిది ఏదీ లేదు. వివరంగా చెబుతాను. వింటావా? నీ అదృషట్ం!
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మహా మంతర్వేతత్ ఐన భాసక్రాచారుయ్లవారు వారిదద్రికీ మనోతతత్వ్మైన ఆజాఞ్చకర్సాథ్నానిన్ అతి రహసయ్మైన
మంతర్శకిత్తో ఉదీద్పింపజేశాడు. ఆ ఆజాఞ్చకర్సాథ్నమే భూత, భవిషయ్త వరత్మానములనిన్టినీ చూడగలిగిన మూడవనేతర్ం,
జాఞ్ననేతర్ం. ఆ జాఞ్న నేతర్ంతో రంగభూమి మీద నాటక పర్దరశ్న చూసుత్నన్టుల్గా రెండునన్రవేల సంవతస్రముల
గతగాథను తిలకిసుత్నాన్రు అకుక్భొటుల్, లకీష్ధరుడు.
చూసుత్నన్ దృశాయ్లు సప్షట్ంగా అరచేతిలో, అదద్ంలో చూసుత్నన్టుల్గా కనిపిసుత్నాన్యి. ఆ సంభాషణలు
చెవులకు సప్షట్ంగా వినబడుతునాన్యి. తోడుగా భాసక్రచారుయ్లవారి కంఠం మంతర్ పఠనంలా మధురంగా
వినబడుతునన్ది.
'ధారానగర కాళీ అరచ్కుడు గౌరీశంకరులకు లేకలేక కలిగిన కుమారుడు కారణజనుమ్డు. శాపకారణంగా
మహాసరసవ్తి అంశతో జనిమ్ంచినపప్టికీ, భర్షుట్డై, వేశాయ్లోలుడై, వయ్సనపరుడైనాడు. ధారానగర పౌరులకు బెడదగా
మారిన భిలుల్ల గుంపుతో కలిసి దారిదోపిడీలకు మరిగి, చివరికి భిలుల్లలో కలిసిపోయాడు. గూడెం పెదద్ కూతురిని
మనువాడి యధేచచ్గా జీవిసుత్నాన్డు.
భోజచకర్వరిత్ సామంతుడైన శుర్తవరిత్ కుమారెత్ సరవ్మంగళ. విదాయ్భాయ్సం ముగించుకుని తన గురువుకు
గురుదకిష్ణ చెలిల్ంచడానికి వెళిళ్ంది రాకుమారెత్. దుషుట్డైన రాజగురువు గురుదకిష్ణగా ఆమె పొందును కోరాడు.
గురువును తీవర్ంగా నిందించి, పర్వరత్న మారుచ్కోకపోతే మహారాజుకు చెపిప్ తలతీయిసాత్నని హెచచ్రించి
వెళిళ్పోయింది యువరాణి సరవ్మంగళ. పాండితయ్ంలో, పరాకర్మంలో తన పరీక్షలలో నెగిగ్, తనకనాన్ మినన్గా
నిరూపించుకునన్వాడినే వివాహమాడుతానని పర్కటించింది సరవ్మంగళ.
తనను చేపటట్డానికి పర్యతిన్ంచిన మంతిర్ కుమారుడిని, సేనాధిపతి కుమారుడిని పాండితయ్ంలో,
పరాకర్మంలో పరాజయం పాలుజేసి పరాభవించింది సరవ్మంగళ. యువరాణిని తమ తమ కుమారులకు ఇలాల్లిగా
చేసుకుని, రాజాయ్నిన్ కబళించాలని చూసి, భంగపడిన మంతిర్, సేనా నాయకులతో కలిసి కుటర్ పనాన్డు పగబటిట్న
రాజగురువు. భిలల్గుడెంలో దారులుకొటిట్ బతుకుతునన్ భర్షుట్డిని, గౌరీశంకరుల కుమారుడిని ధనం ఎర చూపి, మహా
వీరుడు, పండితుడు అని మభయ్పెటిట్ రాకుమారితో వివాహం జరిపించాడు రాజగురువు. నిజం తెలుసుకునన్ యువరాణి
నగరానికి వెలుపల ఉనన్ కాళీ ఆలయానికి వెళిల్ అమమ్వారిని ఆశర్యించి విదయ్ను పొందుమని బోధించి పంపింది
సరవ్మంగళ.
మహాకాళి కరుణతో మహాపాండితాయ్నిన్, జాఞ్నానిన్ పొంది కాళిదాసు అయినాడు ఆ భర్షుట్డు. తనకు
మహాకాళి కరుణను పర్సాదించిన సరవ్మంగళ తనకు గురువుతో సమానురాలు అని ఆమెను భారయ్గా చేపటట్డానికి
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తిరసక్రించాడు. భగన్ హృదయురాలైన సరవ్మంగళ 'నీ గతమంతా మరిచి, ఒక వేశయ్చేతిలో మరణం పాలవుతావు' అని
కాళిదాసును శపించి తను ఆతమ్తాయ్గం చేసుకునన్ది.
భోజరాజు ఆసాథ్నానికి చేరుకునన్ కాళిదాసు మహారాజుకు పీర్తిపాతుర్డైనాడు. తన మంతర్ శకిత్తో ఎనోన్
సందరాభ్లలో భోజచకర్వరిత్ని రకిష్ంచాడు. మహాకావాయ్లను రచించాడు. రాచనరత్కి ఐన వేశయ్ను మరిగి ఆమెతోనే
జీవించడం మొదలెటాట్డు. కాళిదాసు పార్భవానిన్ చూసి ఓరవ్లేని భోజరాజు ఆసాథ్న పండితులు కుటర్పనాన్రు. మహారాణి
లీలావతి అంతఃపుర దాసిని ధనం ఎర చూపి లోబరచుకునాన్రు. మహారాణికి, కాళిదాసుకు సంబంధం ఉనన్దని చకర్వరిత్
వినేలా దాని నోటితో చెపిప్ంచారు. పొరబడిన మహారాజు కాళిదాసుకు నగర బహిషక్రణ శిక్ష విధించాడు.
తన వేశయ్ ఇంటిలోనే రహసయ్ంగా దాకుక్ని కాలం గడపసాగాడు కాళిదాసు. కర్మంగా నిజానిన్ గర్హించిన
భోజచకర్వరిత్ పశాచ్తాత్పంతో విలపించాడు. మహాకవి కాళిదాసును తిరిగి రపిప్ంచడం కోసం ఒక సమసాయ్పూరణ పోటీ
పర్కటించాడు. ఆ పోటీలో గెలిచినవారికి అరధ్రాజాయ్నిన్, తన అరధ్ సింహాసనారహ్తను పర్కటించాడు. వేశయ్ దావ్రా ఆ
విషయం తెలుసుకునాన్డు కాళిదాసు. మహారాజు మనసులో ఉనన్ పూరణ ఏమిటో శోల్క రూపంలో వేశయ్కు సరదాగా
చెపాప్డు. ఆ పూరణా శోల్కంతో మహారాజును మెపిప్ంచి, అరధ్రాజాయ్నిన్ పొందాలని తెగించింది ఆ వేశయ్. తనతో రతికేళిలో
అలసి నిదురిసుత్నన్ కాళిదాసు కంఠానిన్ నరికివేసింది ఆ కఠినాతుమ్రాలు. భోజచకర్వరిత్ ఆసాథ్నానికి చేరుకొని కాళిదాసు
తనకు చెపిప్న సమసాయ్పూరణ శోల్కానిన్ వినిపించింది. అది తానే చేసిన పూరణ అని బొంకింది. శోల్కంలోని పాండితీ
మరామ్నిన్ గమనించిన మహారాజు నిలదీసి కఠినంగా బెదిరించడంతో నిజానిన్ ఒపుప్కుని లొంగిపోయింది ఆ వేశయ్.
దురావ్సమహరిష్ శాపకారణంగా కాళిదాసు సరసవ్తీ అంశతో జనిమ్ంచాడని, భోజచకర్వరిత్ బర్హమ్దేవుని
అంశతో జనిమ్ంచాడని రాజసభలో అందరూ వింటుండగా ఆకాశవాణి పలికింది. కాళిదాసు మరణించిన ఏడు
గడియలలో భోజరాజు కూడా ఆతమ్తాయ్గం చేసి అవతార పరిసమాపిత్ చేయాలనీ ఆకాశవాణి పర్కటించింది. భోజచకర్వరిత్
కాళిదాసు శరీరంతోపాటు.తనూ చితిలో పర్వేశించాడు. మహారాణి భరత్ను అనుసరించింది.
కాంచీపుర పండితుని రూపంలో సవ్యంగా అగసుత్య్డే కాళిదాసు కుమారుడిని కాళిదాసు తండిర్తో
చేరాచ్డు. కాళిదాసు కుమారుడికి సకల విదయ్లను బోధించి తండిర్ అంతటివాడిని చేశాడు. సకలవిదాయ్ రాజమైన శీర్విదయ్ను
ఉపదేశించాడు. జగదుగ్రువు ఆదిశంకరులను ఆశర్యించి కుండలినీయోగ విదయ్ను సీవ్కరించుమని ఆదేశించి
వెళిళ్పోయాడు కాంచీపురసావ్మి. ఆ సమయంలో శిషయ్సమేతుడై శీర్శైలకేష్తర్ంలో ఉనాన్రు

జగదుగ్రువు ఆదిశంకరులు.

అగసుత్య్ని కరుణ కారణంగా ఆదిశంకరుల ఆశర్యం లభించింది కాళిదాసు కుమారునికి. కుండలినీ విదయ్తోపాటు
సాంగోపాంగంగా సౌందరయ్లహరీ ఉపదేశానిన్ పొంది ధారానగరానికితిరిగివచాచ్డు కాళిదాసు కుమారుడు.
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మంతర్ధారలా వెలువడుతునన్ భాసక్రాచారుయ్ల కంఠం కొనిన్ నిముషాలు మౌనం వహించింది.
ఆశర్మంలో చెటల్మీది పకుష్ల కూతలు, గంగాతీరంలోని పడవల సరంగుల గొంతులతో కలిసి మందర్ంగా మధురంగా
వినిపిసుత్నాన్యి. గంగానదిమీదినుండి చలల్ని సాయంకాలపు గాలులు శరీరాలను మృదువుగా సప్ృశిసుత్నాన్యి. ఉండీ
ఉండీ విశవ్నాథుని మందిరంలో గంటలు ఒళుళ్ ఝలుల్మనేలా వినిపిసుత్నాన్యి.ఆ గంటల ధవ్నులకు గోవుల
అంబారావాలు, మదించిన వృషభాల రంకెలు జోడు వాయిదాయ్లలాగా హాయిగా వినిపిసుత్నాన్యి.
'లకీష్ధరా!

కాళిదాసు

కుమారుడు

నితయ్మూ

బీజాక్షర

సంపుటీకరణంతో

యంతర్సహితంగా

సౌందరయ్లహరీ ఉపాసన చేసేవాడు. సాధనా సమయంలో ఒకనాడు జరిగిన సంఘటన నీ కథకు కారణం అయియ్ంది.
యినిన్వేల సంవతస్రాలుగా జనమ్ జనమ్ల పరయ్ంతమూ వెనాన్డుతునన్ పేర్మకూ, పగకూ కారణం అయియ్ంది.. అదే..'
అంటూ చపుప్న ఆగిపోయాడు భాసక్రరాయలవారు. ఆయన చూపులు గవాక్షం మీద నిలిచిపోయాయి. మూడుమూరల
గవాక్షం వెడలుప్నా నలల్ని తెరచాపలా విచుచ్కునన్ మహాసరప్ం పడగ కనిపించింది. అరచేతి వెడలుప్న కూర్రంగా
మెరుసుత్నన్ నీలిరంగు కనులతో లొపలికి చూసూత్ కసిగా బుసలు కొటిట్ంది ఇరవై మూరల పొడవు, మూరెడు లావు
చుటుట్కొలతా ఉనన్ కాలసరప్ం.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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