1

భ నీదీ పం

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!

- 12 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
ఆనందంగా ఒకరినొకరు చూసుకునాన్రు అనన్దముమ్లు. ధనయ్వాదసూచనగా మరొకసారి నమసక్రించారు. సమరథ్రాముని చూపులు
దావ్రబంధం బయటికి పర్సరిసుత్నాన్యి, పరిశీలనగా. ఒక చిరుకదలిక ఆయనదృషిట్ని తపిప్ంచుకోలేకపోయింది. తన పర్థాన శిషుయ్నివైపు చూసి కంటితోనే
ఏదో ఆజఞ్ యిచిచ్నటుల్నాన్డు. చటుకుక్న కదిలి లోగొంతుకతో ఏదో చెపిప్, అకక్నన్ మాదనన్ల అంగరక్షకులను దూరంగా, మామిడి తోటలోకితీసుకునివెళిల్,
చెటల్ కిర్ంద కూరోచ్నబెటిట్న సడి వినిపించింది.
'మాధోబా! జాగరూకులై, రకిష్తులై ఉండండి. జయజయ రఘువీర సమరథ్!' మందర్సవ్రంతో పలికారు సమరథ్ రాముడు. మాదనన్ ఏదో
అనబోతుండగా, పర్థాన శిషుయ్డు లోనికి వచాచ్డు. 'ఎవరో అతిథి వచిచ్నటుల్నాన్రు, మీ సమాచారానిన్ అడుగుతునాన్రు' అనాన్డు మాదనన్తో, మరాఠీలో.
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పర్శాన్రథ్కంగా, సంశయంగా చూసూత్ 'కూరుచ్ండబెటట్ండి, వసాత్ను' అనాన్డు మాదనన్. చిరునవువ్తో 'రావలసినవాడే సమయానికే వచాచ్డు, లోనికి పంపు'
అనాన్డు సమరథ్రాముడు. శిషుయ్డు బయటకు వెళాళ్డు. కృషణ్రాయలకు, అనన్దముమ్లకు కలిగిన కుతూహలం వారి కనులలో దాగలేకపోయింది.
రెండునిముషాల అనంతరం శిషుయ్ని వెనుకగా లోనకు వచాచ్డొక నడివయసు వయ్కిత్.

షుమారు యాభై

సంవతస్రాల వయసు

ఉండవచుచ్. నలిగిన నలల్కలువలాగా ఉనాన్డు. చిరిగిన చెంగున అటుకులను మూటగటిట్ తెచిచ్న కుచేలుడిలా ఉనాన్డు. శాయ్మవరణ్ం ఎంత అందంగా
ఉంటుందో ఆతడిని చూసేత్ మరొకసారి తెలుసుత్నన్ది. సావ్పిన్కలోకంలోకి చూసుత్నన్టుల్ నలల్ని తళుకులీనుతునన్ లోతైన పెదద్కనులు. పొడవైన సనన్ని నాసిక,
అందమైన చుబుకం. కేశసంసాక్రం లేనటుల్, మాసిన గడడ్ంతో ఉనాన్ అదొక వింత అందం ఉనన్ది ఆముఖంలో. బకక్పలచగా, దృఢంగా, ఉనాన్డు.
నిదానంగా లోనకు రావడంతోనే చుటూట్ కలయజూశాడు. సమరథ్ రామునికి నమసక్రించి ఒక లిపత్మాతర్ం ఆయన ముఖంమీదనే దృషిట్ నిలిపి
రెండుచేతులూ బంధించి, కుడిఎడమలుగా చెవులను చూపుడు, మధయ్వేర్ళళ్ మధయ్న పటుట్కుని ' చతుసాస్గరపరయ్ంతం గో బార్హమ్ణేభయ్ః శుభంభవతు.. ..
అహం భో అభివాదయే'. ఆ పర్వర ముగియడంతోనే, పరిచయం అవగానే, కనులకు సప్షట్ంగా కనిపించని కదలికతో ఆసనమునుండి లేచాడు సమరథ్
రాముడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ తామూ నిలుచునాన్రు మిగిలినవారు.
కనులుతెరిచి, చేతులను విడదీసి నమసాక్ర భంగిమలో, పర్శాంతంగా గుండెలోతులలోకి చూసుత్నన్టుల్ సమరథ్ రాముడినే చూసుత్నాన్డు
ఆ నడివయసుక్డు. చినన్కొడుకును తలిల్ లాగా, మారుతిని శీర్రాముడిలా ఆపాయ్యంగా, మురిపెంగా ఆతడి కనులలోకి చూసుత్నాన్డు సమరథ్రాముడు.
అంతవరకూ కృషణ్రాయలు, అకక్నాన్ మాదనన్లు చూసి ఎరుగని సంఘటన జరిగింది. అందరినీ సంభర్మాశచ్రాయ్లకు గురిచేసింది. ఒకక్ ఛతర్పతి శివాజీకే
దకిక్న బహుమతి దకిక్ంది ఆ అతిథికి. దృఢములైన తన రెండు బాహువులను విశాలంగా సాచాడు సమరథ్రాముడు. చెకిక్ళళ్మీదుగా మెరుసుత్నన్ చెమమ్తో,
నమసక్రిసూత్నే కొదిద్గా వంగి ఆ బాహువులమధయ్ ఒదిగిపోయాడు ఆ నడివయసుక్డు, సీతమమ్ను చూసివచిచ్న హనుమ శీర్రాముని కౌగిలిలో ఒదిగినటుల్.
పాఠకుడా! పర్వర సరిగా వినాన్వో లేదో, నా సమ్ృతుల మైమరపులో నేను చెపాప్నో లేదో, ఆతేర్యస-అరచ్నానస-శావాశవ్- తర్యారేష్య పర్వరానివ్త
ఆతేర్య గోతర్ పావనుడు, శుకల్ యజుశాశ్ఖాధాయ్యి, ఆతడు కంచరల్ గోపనన్!

-13తన బాహువులలో ఒదిగి, అకక్డనుండి పాదాలమీదకు జారి, అకక్డ తన నుదురును తాకించి విశార్ంతిగా ఉనన్ గోపనన్ను పైకి
లేవనెతాత్డు సమరధ్రాముడు. గోపనన్ మెడమీద, ముంజేతులకు ధరించిన బంగారపు కంకణాల అంచులకిర్ంద నలల్ని కదుములు. పనెన్ండు సంవతస్రాల
దీరఘ్కాలం యినుప గొలుసులు రుదుద్కుని కాచిన కాయలవి. హెచిచ్న పునెన్పు గురుత్లో, తొలిగిన ఒకొక్కక్ అపరాధపు గురుత్లో, దండచేతులమీద,
ముంజేతులమీద కొరడా దెబబ్ల గాయాలు. కొనిన్ యింకా పచిచ్ మాననటుల్గా, ఎరర్నెరర్గా ఉనాన్యి, చిరునవువ్తో విచిచ్న శీర్రాముని పెదవులాల్. సమరధ్
రాముని కనులు చెమరించినటుల్ పలచ్ని తడి మెరిసింది చెకిక్ళళ్మీద. కరుణతో చలించి పోయారు అనుకునాన్రు అకక్నాన్, మాదనన్లు. ఒక పాత సంఘటన
గురుత్కొచిచ్ంది కృషణ్రాయలకు.
ఒకసారి శిషయ్సమేతంగా ఒక గార్మం గుండా వెళుత్నాన్డు సమరధ్రాముడు. భోజనంవేళ దాటిపోయినా యింకా వెళాళ్లిస్న దూరం
ఉనన్ది. ఎండకు ఒక చెటుట్కిర్ంద ఆయనను కూరుచ్ండబెటిట్, ఆయన శిషుయ్లు పర్కక్న ఉనన్ చేలోకి వెళిల్, కావలివాడు కానీ, యజమానిగానీ ఉనాన్రేమో, కొనిన్
కంకులు యిమమ్ని అడుగుదామనుకునాన్రు. ఎవరూ కనబడలేదు. నాలుగంటే నాలుగు కంకులు కోసుకొచాచ్రు. ఆయనకు గింజలు వలిచి పెటాట్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2017

3

భ నీదీ పం

యింతలో ఆ చేను యజమాని వచిచ్, ఆయనను చూశాడు. తన పంటచేనుమీద పడి మొకక్జొనన్పొతుత్లు కోసుకునాన్డని, ఆయనను పశువునుబాదినటుట్
బాదడం మొదలెటాట్డు. ఆయన వారించడంతో శిషుయ్లు అడుడ్కోడానికి కూడా లేకుండాపోయింది. ఆయన వెళుతునన్ది ఛతర్పతి శివాజీ ఆహావ్నం మేరకు,
రాజధానికి. మరునాడు ఆయన ఒంటినిండా గాయాలను చూసి, ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామనుకునాన్డు ఛతర్పతి. ఆయన నవివ్ ఊరుకునాన్డు.
శిషుయ్ల దావ్రా జరిగింది పసిగటాట్డు ఛతర్పతి. ఆ రైతును మరునాడు రాజసభకు బంధించి తీసుకొచాచ్రు ఛతర్పతి సైనికులు. అతడిని శికిష్ంచవదుద్ అని
ఆజాఞ్పించి, పైపెచుచ్ తన సహనశకిత్ని పరీకిష్ంచుకునే అవకాశం కలిప్ంచాడు అని ఆరైతుకు ఛతర్పతి చేతులమీదుగా సతాక్రం చేయించాడు
సమరధ్రాముడు! తన శరీరానికి తగిలిన దెబబ్లకు చలించలేదు, గోపనన్ శరీరం మీది గాయాలకు చలించిపోతునాన్డు! మహానుభావులకు తమ
దేహబాధలు ఎంతటి తీవర్మైనవి అయినా సవ్లప్ంగా కనిపిసాత్యి. యితరులకు ఏ చినిన్ బాధ కలిగినా కరుణతో దర్వించిపోతారు అనుకునాన్డు
కృషణ్రాయలు.
పసిబిడడ్ శరీరానిన్ పేర్మగా, సునిన్తంగా నిమిరినటుల్ ఆ కదుములమీద ఆయన చేతులతో మృదువుగా నిమురుతుంటే, ఆ కనున్ల చెమమ్
రామసేవా పతకాలను అబుబ్రంగా చూసుత్నన్ ఆనందపు చెమమ్ అనిపించింది గోపనన్కు. మరుక్షణమే ఆ గాయాల బాధ మటుమాయమైన అనుభూతి
కలిగింది, చలల్ని చందనము పూసుకునన్ హాయి కలిగింది. గోపనన్కు కూరుచ్ండమని సంజఞ్ చేశాడు సమరధ రాముడు తనూ కూరుచ్ంటూ. అకక్డునన్వారి
ఉచాచ్వ్స నిశావ్సాలు కూడా వినిపించేంత పర్శాంతమైన నిశశ్బద్ం అలుముకుని ఉనన్ది ఆ విశాలమైన గదిలో. బయట మామిడి చెటల్కిర్ంద సిపాయీలు
మాటాల్డుకుంటునన్ ధవ్నులు, పకుష్ల కూతలు, దూరంగా గోధూళివేళకు యిళళ్కు మరలుతునన్ పశువుల మెడలకునన ఘంటల ధవ్నులు, కాపరుల
అదలింపులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఉండీ ఉండీ సనన్సనన్గా గుఱాఱ్ల సకిలింపులు జోడు పలుకుతునాన్యి.
సుఖాసనంలో కనులుమూసుకుని సమరధ్రామదాసు తనలోపల ఏదో చూసుత్నన్టుల్నాన్రు. మేనమామల కుశల పర్శన్లకు
అనయ్మనసక్ంగా సమాధానాలు యిసుత్నాన్డు గోపనన్.
అంతకు పక్షం రోజులకిర్తమే తానీషా ఖైదునుండి సమసత్ రాజలాంఛనాలతో విడుదల అయినాడు గోపనన్. వంద ఉతత్మజాతి
అరేబియా గుఱాఱ్లమీద రౌతులు ఊరేగింపుగా వెనన్ంటి వచాచ్రు. తానీషా ఆంతరంగికులకు ఉపయోగించే బంగారు నగిషీలు దిదిద్న వెండి పలల్కీలో
గోలొక్ండనుండి పాలవంచవరకూ సగౌరవంగా ఆయనను తోడొక్ని పోయారు తానీషా కొలువులోని బానిసలు. దారిపొడవునా, ఊరూరా సాగిలబడేవారు,
మంగళహారతులిచేచ్వారు, వైకుంఠానికి వినిపించేటుల్ రామునికీ, రామదాసుకూ జయజయధావ్నాలు పలికేవారు బారులుతీరారు.
తానీషా సవ్యంగా వీడుకోలు చెపిప్న ఫతే దరావ్జానుండి పాలవంచవరకూ దారికిరువైపులా మానవహారం ఏరప్డింది. వెనుక మరొక
పలల్కీలో తానీషా భదార్చలరామునికి సమరిప్ంచిన బంగారు జరీ చేసిన చీనాంబరాలు బంగారు పళెళ్రంలో ఉంచబడాడ్యి. ఆఫిర్కా ఏనుగుల దంతాలతో
చేసినచినిన్ పేటిక కూడా ఉంచారు ఆ పలల్కీలో. ఆ పేటికలో రామ లక్షమ్ణులు తానీషావారికి చెలిల్ంచిన వాటిలోనుండి కొనిన్ మాడలు, సరాక్రువారికి
రామదాసు చెలిల్ంచవలసిన పైకం ముటిట్నటుల్గా రశీదు భదర్పరచబడాడ్యి.
పలల్కీలో ఊరేగుతునన్ రామదాసు కంటివెంట బాషప్పర్వాహం ఆగలేదు, జనపర్వాహంలాగే. ధరమ్పతిన్ని పలల్కీ ఎకిక్ంచుకుని భదార్దిర్
రాముడిని పుషక్రకాలంతరువాత పునరద్రశ్నం చేసుకునన్పుడూ ఆగలేదు, ఇంకా ఉధృతమైంది. ఈ పక్షంరోజులుగా ఖైదులో ఉనన్ పనెన్ండు సంవతస్రాలు
విలపించినదానికనాన్ ఎకుక్వ విలపించాడు ఆయన. గుండె బీటవారి, కనీన్రు యింకిపోయింది. యిపప్టి వేదన యింకా దురభ్రంగా ఉనన్ది ఆయనకు.
సమరధ్రాముని ఆగమనవారత్ తెలిసి, ఆయన దరశ్నంకోసం వచాచ్డు కానీ మనసులో ఆ దుఃఖకారణము నలిపివేసూత్నే ఉనన్ది.
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-14గతానిన్, పర్సుత్తానిన్, భావిని తురిమి, తురిమి, తరచి చూసుత్నటుల్ నిశచ్లంగా కనులుమూసుకుని అంతరీవ్క్షకులైన సమరధ్ రాముడు
నెమమ్దిగా కనులు తెరిచాడు. పరిచారికలు సాయంకాల పానీయాలు అందించారు. సేవించిన అనంతరం అకక్నన్ మాదనన్లు సమరుధ్నివదద్ శెలవు
తీసుకుని, మేనలుల్డిని పరామరిశ్ంచి, ఎటట్కేలకు బంధవిముకుత్డైనందుకు తమసంతోషానిన్ పర్కటించి తిరుగు పయనమయాయ్రు. కృషణ్రాయలు, గోపనన్లు
మాతర్మే ఉనన్ సమయములో, చాలా నెమమ్దిగా హెచచ్రించాడు సమరధ్రాముడు.
'మాదోబా! మలల్పప్ మనుషులు, ఇబర్హీం అనుచరులు నీ అంగరక్షకులలో చేరిపోయారు. అనుక్షణము మీ అనన్దముమ్ల కదలికలు
కనిపెటిట్, మీ శతుర్వులకు చేరవేసుత్నాన్రు. ఛతర్పతి గోలొక్ండలో కాలుబెటట్డం మీకింకా శతుర్వృదిధ్కి కారణమవుతుంది. జాగర్తత్ వహించండి' అనాన్డు.
'మీ అండన ఉనాన్ము. మాకేం భయం?' చిరునవువ్తో నమసక్రిసూత్ పలికి, ఆభరణాల, గలగలలు, కరవాలపు గరగరలు ధవ్నిసూత్
కదిలాడు మాదనన్. మదగజంలా, సూథ్లకాయానిన్ బరువుగా కదిలిసూత్ దరాబ్రు హాలును, విశాలమైన నడవాను దాటాడు. చలువరాళుళ్ పరిచిన
మెటల్నుదిగి, వెనుదిరిగి మరొకసారి వినయంగా నమసక్రించి, మేనాను ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. అనన్ను అనుసరించాడు అకక్నన్. వెనుకా ముందూ
అంగరక్షకులు గురార్లమీద కదిలారు. పలల్కీ కదిలి వెళిళ్పోయింది.
బోయీల అహోం అహోం ధవ్నులు కోట పార్కారానిన్దాటి, వీధినంతటినీ ఆకర్మించుకునన్ రావిచెటుట్ కిర్ందుగా, దూరంగా , చెవులకు
అందకుండా పోయేంతవరకూ గంభీరంగా దృకుక్లు సారించి చూసుత్నన్ సమరధ్రాముడు ' గోపనాన్! ఈ రాతిర్ మీ సంకీరత్న వినాలనుకుంటునాన్డు
రఘువీరుడు' అనాన్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్. సాయంసంధాయ్విధుల అనంతరం సంకీరత్న, సతస్ంగం, పవళింపుసేవలతో రాముడిని నిదర్బుచిచ్ తాము
విశార్ంతి తీసుకుంటారు ఆయన. 'మహాపర్సాదం' అనాన్డు గోపనన్ ఆనందంగా. తను ఆ రాతిర్కి ముకిత్వరంలోనే ఆగిపోతునన్టుల్ ధరగిరిపురంలో
ఎదురుజూసుత్నన్ తలిల్దండుర్లకు, భారయ్కు వెంటనే వరత్మానంపంపాడు ఒక అనుచరునితో.
శిషుయ్లు అనుసరిసుత్ండగా మునేన్రుకు సాన్నానికి వెళిల్, సాన్న, సంధాయ్వందన, జపవిధులు తీరుచ్కుని సమరధ్రాముడు వచేచ్సరికి సీతా
లక్షమ్ణ హనుమతస్మేత శీర్రామ మూరిత్ని దివయ్ంగా అలంకరించి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు యిదద్రు శిషుయ్లు. అపప్టికి చీకటుల్ పూరిత్గా కముమ్కునాన్యి.
కోటబురుజులమీద చమురుదీపాలు, మధయ్ మధయ్ కాగడాలు కృషణ్రాయల కోటలో రాతిర్ని పగలుగా మారేచ్శాయి. సువిశాలమైన
మామిడితోపునుండి, పూలతోట నుండి తీయని సువాసనలను మోసుకొసుత్నాన్యి మునేన్టి చలల్నిగాలులు. మినేన్టిశయనుడు తముమ్డితో, అమమ్డితో,
కరమున విలల్ముమ్లతో, అంజలిసుత్నన్ హనుమతో అయోధయ్విభుడిగా వేదికమీద కొలువైనాడు. కలాయ్ణసావ్మి కంజర అందుకునాన్డు. ఉదధ్వుడు మదెద్ల
ముదుద్గా వాయించాడు. సమరధ్రాముడు చిటి తాళాల రసధవ్ని చిలికించాడు. కృషణ్రాయవనం వైకుంఠబృందావనం అయియ్ంది. పనీన్టిజలుల్వలె రామదాసు
గానామృతం పర్వహించడం మొదలైంది. కుతూహలంతో తిలకించడానికి పొడిచిన చందుర్డు పోటీగా వెనెన్ల సుధలను కురిపిసుత్నాన్డు. భదార్చల
రామదాసు గానసుధలను కురిపిసుత్నాన్డు. సమరధ్రాముడు, శిషుయ్లు, కృషణ్రాయలు, ఆయన యిలాల్లు, దాసీసమూహం, కోటలోని అంగరక్షకులు,
పరివారము, బురుజులమీదికెకిక్ పహారా పార్రంభించిన కావలివాళుళ్, ఆహావ్నింపబడిన గార్మముఖుయ్లు అందరూ ఆదమరచి ఆలకిసుత్నాన్రు.
అకక్డిశరీరాలనీన్ ఒకక్మనసుతో, ఒకక్ ఆతమ్తో, ఒకక్ చితత్ంతో రామాయతత్మయాయ్యి.
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'దినమొక ఏడుగ ఘనముగ గడిపెద తనయునిమీద దయలే దయయ్యోయ్! యేమిరా రామా! నావలల్ నేరమేమిరా రామా!' అని

నిషూఠ్రంతో మొదలు పెటాట్డు గోపనన్. 'హరిహర రామ ననన్రమరచూడకు నిరతము నీ నామ సమ్రణ ఏమరను' అని పర్తినజేశాడు. 'రామజోగి మందు
కొనరే, పామరులారా! అని పర్బోధించాడు. 'గరుడగమన రారా నను నీ కరుణ నేలుకోరా' అని బర్తిమిలాడాడు. 'కోసలేందార్య మందహాస దాస
పోషణాయ వాసవాదివినుత సరవ్రాయ మంగళం!' అని ముగించిన కొంతసేపటివరకూ ఆనందపారవశయ్ంతో మూసిన వందల నేతార్లు తెరిపిళుళ్
పడలేదు. భదార్చల రామదాసు అశుర్పాతముతో సత్ంభించిపోయాడు. సమరధ్రాముడు సమాధిసిథ్తిలోకి వెళిళ్పోయాడు. కోటయావతూత్ వెనెన్లకుంచెతో
చితిర్ంచిన చితత్రువయియ్ంది.
.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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