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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

హ క యోధుడి కథతో మొద

నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

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!

- 53 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
. 'శీర్విదాయ్వేతత్లు కదా తమరు!' అరోద్కిత్గా ఆగిపోయాడు విదాయ్పతి. తను వెంటేసుకొచిచ్న అందరికీ నాయకుడిలా వునాన్డు.
నడుమున చేతులు పెటుట్కుని నములుతునన్ తాంబూలానిన్ దవడకు నొకిక్పెటిట్, తన సహచరులందరినీ కలయజూసూత్ అడిగాడు. ఆ పర్శన్లో
వయ్ంగాయ్నిన్ గమనించీ చిరునవువ్తో అందరికీ గౌరవంగా నమసక్రించాడు భాసక్రాచారుయ్లు. కూరోచ్ండి అనన్టుల్ సంజఞ్ చేశాడు మరొకసారి.
గురువుగారు అలా వంగి వంగి వారికీ వినయంగా నమసక్రించడం సుతరామూ నచచ్లేదు నారాయణాచారుయ్లకు. వారికేం తెలుసు
భాసక్రాచారుయ్ల మహిమ! ఎనిన్ జనమ్లెతిత్తే అరథ్ం చేసుకోగలరు ఆయన అవతారపురుషుడని. ఉతత్రీయానిన్ భుజం మీదినుండి తీసి విదిలించి
నడుముకు బిగించుకునాన్డు అపప్టికి మూడోసారి. పటట్రాని కోపం వసుత్నన్ది ఆ యువకుడికి.
గురువుగారికి రెండవ పర్కక్నునన్ మరొక శిషుయ్డు జగనాన్థుడు కనులతోనే నారాయణుడిని మందలించాడు. గురువుగారికి
నమసక్రించి తమరు కూరొచ్నండి అని మౌనంగా సైగలతో వినన్వించాడు. కసిగా మెరిసుత్నన్ కళళ్తో చూసుత్నాన్రు, కలహానికి దిగినటుల్నాన్రు
కాశీ పండితులు.
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విదాయ్పతికి నమసక్రించి కూరుచ్ండబెటాట్డు. దరప్ంగా తనవారిని కలయజూసూత్ ఆవుపేడతో అలికిన మటిట్ అరుగుమీద

కూరుచ్నాన్డు విదాయ్పతి. తనవారికి సైగచేశాడు. వారూ కూరుచ్నాన్రు.
సాయంకాలపు అరుణిమ ఆశర్మానిన్ అభిషేకం చేసుత్నన్ది. గంగమమ్ గలగలలు కాశీపండితుల అజాఞ్నానికి సనన్గా
నవువ్తునన్టుట్ వునాన్యి. విశవ్నాథుడి మందిరంనుండి మధురంగా శంఖనాదాలు వినిపిసుత్నాన్యి. దశాశవ్మేధ ఘటట్ం వదద్ జనుల కలకలం
అంతకంతకూ పెరుగుతునన్ది. గంగాహారతి సమయం దగగ్రపడుతునన్కొదీద్ అడుగుల చపుప్డు, వురుకులు పరుగులతో గంగా తీరానికి
చేరుకుంటునన్ సందడి పెరుగుతునన్ది. జంతర మంతర తలుపులు మూసుత్నన్ కిరుర్మనన్ గంభీరమైన ధవ్నులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఖగోళ
యంతర్సూత్పం గంభీరంగా బంగారు రంగులో మెరిసిపోతునన్ది. కైలాస నందికేశవ్రుడిని సవాలు చేసుత్నన్టుల్నన్ వందల వృషభాలు రంకెలు
మధురంగా వినిపిసుత్నాన్యి.
యిపుప్డు చెపప్ండి అనన్టుట్ చూశాడు భాసక్రాచారుయ్లు. అంతే వయ్ంగయ్ంతో కొదిద్గా కోపానిన్ జోడించి మళీళ్ అడిగాడు
విదాయ్పతి. 'తమరు శీర్విదాయ్వేతత్లు కదూ! పర్తిభా పర్దరశ్నం కోసం తిర్లింగదేశంనుండి కాశీదాకా కాలు సాగించారట కదా! కాశీ
పండితులకు, మహామహోపాసకులు మా కుంకుమానంద సావ్మికి చెపిప్ అనుమతి తీసుకునాన్రా? అదేమిటి.. ఏమిటా పేరు?' అంటూ తన
సహచరులవైపు చూశాడు. 'సౌభాగయ్ ..' అని అందించబోయాడు ఆతడివెంట వచిచ్న వాళళ్లో ఒక పండితుడు.
'ఆ! అదే! అదే! సౌభాగయ్భాసక్రం! అమమ్వారి సహసర్నామ భాషయ్ం అట కదా!' భుగ భుగలాడుతునన్ చూపులు
విసురుతూఊపిరి పీలుచ్కోటానికి అనన్టుల్ ఆగాడు విదాయ్పతి. అవుననన్టుల్ తల వూపుతూ పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు భాసక్రాచారుయ్లవారు.
ఇపుప్డాయన ముఖంలో చిరునవువ్ సాథ్నంలో కొదిద్గా గాంభీరయ్ం చోటు చేసుకునన్ది.
'లలితాసహసర్నామ భాషయ్ం వార్యడమంటే లలాల్యి కవితవ్ం వార్యడమా! సాథ్నిక పండితులను, మహా మహోపాసకులు
కుంకుమానందసావ్మినీ పరిగణలోకి తీసుకునే పనిలేదా?' నేరారోపణ చేసి, నిలదీసుత్నన్టుల్ ఖంగుమనన్ది విదాయ్పతి గొంతు.
'నేను వార్యడమేమిటి! పరదేవతా కటాక్షం! అమేమ్ అడిగి వార్యించుకునన్ది. అయితే ఏమంటారు? తమరి బాధ ఏమిటి?'
గంభీరమైన సవ్రంతో అడిగాడు భాసక్రాచారుయ్లవారు. మహోపాసకుడి తీక్షణ్త ఆ గొంతులో నిండింది యిపుప్డు. నారాయణసావ్మి ముఖం
సంతోషంతో విపాప్రింది. 'ఇక మీ పని ఐపోయింది' అనన్టుట్ తల వూపుతూ విదాయ్పతిని, అతడి సహచరులనూ చూశాడు. తాను జాలిగా
చూశాడు జగనాన్థుడు.
'ఏమంటాం! తమరి భాషయ్ ఉపనాయ్సాలు కూడా చేసుత్నాన్రట కదా! ఒకక్ సందేహం తమరి వదద్ తీరుచ్కుందామని వచాచ్ం!
తమరు అనుగర్హించాలి మరి' మరింత వయ్ంగయ్ంగా అనాన్డు విదాయ్పతి.
సహచరుల ముఖాలలో ముసిముసినవువ్లు పూచాయి. అమాయకులారా అనన్టుల్ చూసి, 'అడగండి' అనన్టుల్ తల
పంకించాడు భాసక్రాచారుయ్లవారు. 'మహాచతుషష్షిట్ కోటి యోగినీగణసేవితా అనన్ నామానికి తమరు ఏం భాషయ్ం వెలయించారో? ఆ పేరుల్,
ఆ రూపాల వివరణ కావాలి' అనాన్డు విదాయ్పతి ఏదో నేరానికి సంజాయిషీ కావాలి అనన్టుల్గా. మౌనంగా ఒకక్ నిముషం కనులు మూసుకుని,
'అలాగా!

రేపు ఉదయమునుండీ నిరాహారులై, సాయంతర్ం గంగాహారతిసమయానికి గంగాతీరానికి రాండి! ఇక

వెళిళ్రండి!' అని ఆసనం మీదినుండి లేచాడు భాసక్రాచారుయ్లవారు. నారాయణుడు, జగనాన్థుడు ముందు నడుసుత్ండగా గంగాతీరానికి
బయలుదేరాడు హారతి దరశ్నానికి.
*****
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గంగా తీరంలో వందలాది భకుత్లు కాశీ విశవ్నాథుని సమ్రణ చేసూత్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు హారతి కోసం. సూరుయ్డు పూరిత్గా

అసత్మించాడు. ఆకాశం అమమ్వారి సిందూరం పులుముకునన్టుల్ వునన్ది. గంగమమ్ సిందూరపు ఆకాశవసాత్ర్నిన్ తానూ లాకుక్ని పోటీగా
కపుప్కునన్ది. గాలి కెరటాలకు రేగుతునన్ సనన్ని అలలు ఎగురుతునన్ సిందూరపు రంగుచీర కుచిచ్ళళ్లా కదులుతునాన్యి. ముచచ్టగా
కదులుతునాన్యి.
విశవ్మంతా విశాలాకిష్ దయా వీకిష్తమై, నింగీనేలా దివ్గుణితమై అరుణితమై పోయాయి. విశవ్మంతా అరుణ
రాగరంజితమై పోయింది. విశవ్నాథుడు విశేవ్శవ్రీ రాగరంజితుడయాయ్డు. ఇంతలో దికుక్లు నిండేలా, గుండెలు పొంగేలా, తనువులు
పులకించేలా, విశవ్మంతా నిండిన ఓంకారంలా శంఖధావ్నాలు చెలరేగాయి. గంటలు ఖంగుఖంగున మోర్గాయి. ఆకాశపు అరుణిమను
చీకటుల్ కపేప్శాయి. తాను మాతర్ం సిందూరవసాత్ర్నిన్ వదిలేది లేదనన్టుల్గా వందలుగా వెలిగిన హరతుల కాంతులతో మిలమిలలాడింది
గంగాభవాని! సంధాయ్తాండవకేళీ వేళలో మూసిన మూడవ కంటిని పరిహసిసుత్నన్టుల్ హారతి జోయ్తులు తాండవం చేసుత్నాన్యి. భేరీనాదాలు,
శంఖనాదాలు, గంటానాదాలు, హర హర మహాదేవ నినాదాలు, మంగళహారతి గీతాలు కాశీని కైలాసానిన్ ఏకం చేశాయి.
నెమమ్దిగా నిశశ్బద్ం అలుముకుంటుండగా మరొక శంఖంలా మోర్గింది భాసక్రాచారుయ్లవారి కంఠం. అలల్ంత దూరంలో
వేరొక సాన్న ఘటట్ంలో నడుమువరకూ గంగలో దిగి వునాన్డు ఆయన. విశాలమైన రేవుమెటల్మీద వినోదంగా కూరుచ్నాన్రు విదాయ్పతి
బృందం. రెండుచేతులూ జోడించి విశవ్నాథుడి గోపుర ధవ్జానికి నమసక్రించాడు. 'వివరణ అడిగారుగా! విని తటుట్కొన గలరా? వినిపిసేత్
చాలునా? చూపితే చూడగలరా?' విశవ్నాథుని గుడి జేగంటలా మోర్గింది ఆయన కంఠం. తెలియకుండానే అందరి శరీరాలు కంపించడం
మొదలుబెటాట్యి.
'దివయ్ యోగిని! మహాయోగిని! సిదధ్యోగిని!..' అంటూ ఆయన కంఠం మోర్గుతునన్ది. ఆవాహన చేసుత్నన్టుల్గా రెండు
చేతులూ వినాయ్సం చేసుత్నాన్యి. గాలిలో అంతవరకూ లేని ఏదో కలకలం చెలరేగింది. ముందు యేవో గుసగుసలుగా సనన్ని ధవ్నులు మొదలై
భాసక్రచారుయ్లవారి గొంతు అనేక గొంతులుగా వినిపిసుత్నన్ది.
ఒక గొంతు కీచుగా వికృతంగా వునన్ది. ఒక గొంతు ఉరుములు వురిమినటుల్గా వునన్ది. ఒక గొంతు సుకుమారంగా
సమోమ్హనకరంగా వునన్ది. మరొక గొంతు గంభీరంగా సింహనాదంలా గుండెలు దడదడలాడేలా వునన్ది. వేరొక గొంతు మదపుటేనుగు
ఘీంకారంలా దికుక్లు పికక్టిలిల్నటుల్గా వునన్ది. ఒకగొంతు లేతగా పదేళళ్ బాలిక గొంతులా వునన్ది. పోటీపడి ఆ గొంతులు పలుకుతునాన్యి.
ఒక గొంతులో మరొకటి కలిసిపోతూ, ఏ ఒకక్టీ సప్షట్ంగా వినిపించకుండా ఒకేసారి ఎనోన్ గొంతులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఒకొక్కక్ గొంతు
ఒకొక్కక్ భావానిన్ శోర్తలకు కలిగిసుత్నన్ది. కొనిన్ నిముషాలకు చెవులు పనిచేయకుండా పోయిన భావం కలిగింది. అంతు తెలియని
కొండగుహలో ఒకేసారి పదులకొదీద్ గొంతులు మోర్గినటుల్, వందలకొదీద్ పర్తిధవ్నులు చెలరేగినటుల్ చెవులు బదద్లై పోతునాన్యి.
కరణ్భేరి పగిలి చెవులవెంట రకత్ం కారుతునన్ భావన కలిగింది విదాయ్పతికి. తాను ఎవరో, ఎకక్డునాన్డో, ఏం జరుగుతునన్దో
తెలియనటుల్, పిచెచ్కిక్నటుల్ భావన కలిగింది. తనకు వతాత్సుగా వచిచ్నవాళుళ్ కొందరు రెండు చెవులూ మూసుకుని దొరల్డం కనిపిసుత్నన్ది.
చెవులు మూసుకునే శకిత్ కూడా లేనటుల్గా కంపిసుత్నన్ శరీరాలు మెలికలు తిరుగుతునాన్యి. లేచి అకక్డినుండి పరుగెతిత్ పారిపోవాలి
అనుకునాన్డు. లేచి నిలబడే శకిత్ కూడా లేకపోయింది. తన శరీరం నిలువెలాల్ వణికిపోతునన్టుల్ తెలుసుత్నన్ది. పళళ్బిగువున బలవంతంగా లేచి
నిలుచునాన్డు. అంతవరకూ కూడదీసుకునన్ శకిత్ హరించుకుపోయింది. కుపప్కూలిపోయాడు. అతడి మనసులో యిపుప్డు భయంకలిగింది.
ఒకక్డే యినిన్ గొంతులతో ఎలా మాటాల్డుతునాన్డు అనన్ సందేహం కలిగింది. బైరుల్ కముమ్తునన్ కనులకు వడివడిగా వసుత్నన్ కుంకుమానంద
సావ్మి కనిపించాడు.
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భ నీదీ పం
పరుగెతిత్నటుల్ వసూత్నే దండ కమండలాలు గటుట్న పెటిట్ రెండుచేతులూ శిరసుస్మీద జోడించి భాసక్రాచారుయ్లవారికి

నమసక్రించాడు కుంకుమానందసావ్మి. పేరుకు తగగ్టేట్ కాశీమ్ర కుంకుమ రంగులో పండుపండినటుల్ మెరిసిపోతునన్ డెభైభ్ ఏళళ్ వృదుధ్డు
ఆయన. ఆయన పాదాలమీద పడిపోయాడు విదాయ్పతి. 'ఒకక్డే..ఒకక్డే..యినిన్ గొంతులతో..' అంతకంటే అడిగే శకిత్ లేకపోయింది అతడికి.
చిరునవువ్తో కమండలానిన్ అందుకునాన్డు కుంకుమానందసావ్మి. అందులోని నీళళ్తో విదాయ్పతికి, మిగిలినవారికీ కనులు తుడిచాడు
సవ్యంగా! గంగానదిపై ఆకాశానిన్ చూపించి రెండు చేతులూ శిరసుస్న అంజలించాడు.
అపుప్డు కనబడిన దృశాయ్నికి నేనే సాకిష్ని మితర్మా! పాఠకుడా! కాలసాగరంలో అది ఒక అల! ఒక అందమైన కల!
ఎవరోకాదు సుమా, కాలపురుషుడు కనన్ కల! పృథివ్ మొతత్మూ భవానీ దీవ్పం కాదూ? చరాచర విశవ్మంతా చాముండీ చింతామణిదీవ్పం
కాదూ? అనంత కాలసాగరానిన్ వీకిష్సూత్ అమమ్! అంతులేని జనమ్పరంపరల అలలతో పాదయ్మిచేచ్ మటిట్బొమమ్! హ హ హ! అరథ్ం కాని
వేదాంతమా? ఆది, అంతము, అనంతము వేదాంతమే! మిగిలినదంతా కడకు అంతమే!
గంగానదిపైన ఆకాశమంతా ఆవరించిన అమమ్! అరవైనాలుగు రూపాలలో అమమ్ కనిపిసుత్నన్ది అందరికీ! అరవై నాలుగు
ఆకృతులు! ఏ ఒకక్ ఆకారమూ వేరొకదానిలా లేదు. దేనికదే విభినన్ంగా వునన్ది. అయినా అనిన్టిలో ఒకే వెలుగు కనిపిసుత్నన్ది! ఒక ముగుగ్రు
యోగినులలా వునాన్రు. ఒక తలిల్ మహేశవ్రీ సవ్రూపంలో వునన్ది. ఒక పెదద్మమ్ పిశాచ సవ్రూపిణిగా భయంకరంగా వునన్ది. ఒక అమమ్ లకీష్
సవ్రూపిణిగా వునన్ది. మహాకాళిగా ఒక జనని దరశ్నమిసుత్నన్ది. మృతశరీరానిన్ పీకుక్ని తింటునన్ది ఒక భయంకర రూపిణి! పీనుగమీద
కూరుచ్ని వునన్ది ఒక శకిత్! పర్తి రూపమూ పలుకుతునన్ది. తనను తాను చెపుప్కుంటునన్ది. కొందరు మధురంగా పలుకుతూ మందహాసం
చిందిసుత్నాన్రు. కొందరు వికృత కంఠధవ్నులతో గుండెలు అవిసేలా అరుసుత్నన్టుల్గా పలుకుతునాన్రు.
ఒకొక్కక్ సవ్రూపానిన్ చూసూత్ నిలువెలాల్ ఆనందంతో కంపించిపోతునాన్డు కుంకుమానందసావ్మి. ఆయన కనులవెంట
ఆనందబాషాప్లు కంఠానిన్, వక్షసథ్లానిన్ తడుపుతూ అంగవసాత్ర్నిన్ తడుపుతునాన్యి. అలా ఎనిన్ క్షణాలో ఎంతసేపో తెలియలేదు ఎవరికీ.
గాలిలో కరిగిపోయినటుల్గా ఆ ఆకుర్తులనీన్ మాయమైపోయాయి.
నిశశ్బద్ం అలుముకునన్ది! అంతలోనే భాసక్రచారుయ్లవారి కుడిభుజం మీద లలితాసవ్రూపంతో అమమ్ దరశ్నమిచిచ్ంది.
ఎడమ కుడిగా ధనురాబ్ణములు కిర్ంది రెండుచేతులలో, పాశము, అంకుశము పై రెండు చేతులలో ధరించి వునన్ది. ఆయన ఎడమ భుజం
మీద శాయ్మలా సవ్రూపంతో అమమ్ ఆశీనురాలై వునన్ది.
నాలుగు భుజాలతో మరకత పచచ్ కాంతితో మెరిసిపోతునన్ది! దివయ్మైన వీణను మోర్గిసూత్ మందహాసం చిందిసుత్నన్ది. ఆ
మూరుత్లను చూసి ఆనందంతో సత్ంభించిపోయాడు కుంకుమానందసావ్మి. ఒంటిపాదం మీద రెండుచేతులూ జోడించి అలాగే సమాధిలోకి
వెళిళ్పోయాడు. గాలికి ఎగురుతునన్ ఉతత్రీయానిన్ కపిప్న శిలాపర్తిమలా ఐపోయాడు. ఉచాఛ్వ్సనిశావ్సాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. చూసుత్నన్
దృశాయ్నిన్ మెదడు గర్హించినంతలోనే ఆ మూరుత్లు మాయమైపోయాయి. నడుములోతు నీళళ్లో సమాధి సిథ్తిలో నిలిచిన భాసక్రచారుయ్లవారు
మాతర్మే దరశ్నమిచాచ్రు.
భయంతో సప్ృహ కోలోప్యారు కొందరు. యాభై మెటూల్ దొరుల్తునన్టుట్గా ఎపుప్డు దిగాడో, భాసక్రాచారుయ్ల ముందు
నడుములోతు గంగలో రెండు చేతులూ జోడించాడు విదాయ్పతి. పసిపిలల్వాడిలా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలుబెటాట్డు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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