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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!

-4(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
పిండారీలు!
కనున్మూసి తెరిచేలోగా గార్మమధయ్ సథ్లానికి చేరుకునాన్డు రాయలు. తీవర్మైన ఆరత్నాదాలు, అగిన్జావ్లలలో దగధ్మౌతునన్ గుడిసెలు
చెటుల్ వెలువరిసుత్నన్ ఫెళఫెళారాభ్టాలు చెలరేగుతునాన్యి. ఏమి చేయాలో తోచని ఆందోళనలో కకావికలై పరుగులు పెడుతునాన్రు గార్మసుత్లు. కంసుడి
సేనలాల్ రెచిచ్పోతునాన్రు ముదురు వంగపండు రంగులో, వంపులు తిరిగిన ఇనుప చువవ్లవంటి శరీరాకృతి కలిగిన దురామ్రుగ్లు. కంటెలు, కడియాలు,
వంకీలు బిరుసైన తలపాగాలు ధరించారు. బరిసెలు పటుట్కుని కొందరు గురర్ములమీద, కొందరు పరుగులు పెడుతూ, చెటూట్ పుటట్కు పారిపోజూసుత్నన్
గార్మసుత్లను తరుముతునాన్రు. ఉండీ లేనటుట్నన్ గుడిసెల తలుపులను కూలదనున్తునన్ గురార్లు, ముషక్రుల మూకలు. పసిపిలల్లను హతుత్కుని
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పారిపోజూసుత్నన్ సతరీమూరుత్లు. చేతులెతిత్ నమసక్రిసూత్ వణికిపోతునన్ వృదుధ్లు. వసూత్నే అలల్ంత దూరమునుండి భీతావహమైన దుర్శయ్పరంపరను చూశాడు
రాయలు.
బరిసెను ఎతిత్ తన గురార్నికి ఎదురొచిచ్న వాడిని ఆయన గురార్నిన్ పర్కక్కు గెంతించి కాచుకునాన్డు. కుడికాలితో తనిన్న తనున్కు వాడి
కనులు బైరుల్ కమిమ్ పోతుండగా వాడి చేతిలోని బరిసెను లాకుక్నాన్డు. దానితోనే వాడి కుడిగూడను పైనుండి కిర్ందికి చీరేశాడు. గూడలవరకూ ధరించిన
వాడి గోధుమరంగు జుబాబ్ నెతుత్టితో ఎరర్ముదద్ అయియ్ంది. వాడు నేలకూలుతుండగా రచచ్బండపై ఒక సతరీ గుండెలమీద చెయేయ్సి నెడుతూ చంకనునన్
పసికందును లాగుతునన్ వాడు కనిపించాడు. అంతకుముందే సావ్ధీనమైన బరిసె ఒక మెరుపు మెరిసింది. శార్వణ మాసపు పెను తుఫానులో సుడిగాలి
అడవి వెదుళళ్లో దూరితే వచేచ్ ఝుమమ్నే నాదం ఒక నాడీసప్ందన కాలమాతర్ం వినిపించింది. గాలిలో కంటికి కనిపించకుండా దూసుకెళిళ్ంది బరిసె. వాడి
నడుములో దిగబడి, పొతిత్కడుపును చీలుచ్కువచిచ్న దాని మొన వాడి నెతుత్టితో మెరిసూత్ అపుప్డు కనిపించింది!
ఈ సరికి ఉరుకులు పరుగులమీద కృషణ్రాయల బృందం వచిచ్ పడింది. ఎదురైనవాడిని ఎదురైనచోటనే నేలకూలచ్డమో, వారిసూత్
పెనుగులాడడమో పార్రంభము ఐంది. కొదిద్ నిముషాలకు తమకు పర్తిఘటన ఎదురవుతునన్ది అని తెలుసుకునన్ దోపిడీ మూక వారి భాషలో అరుపులూ
కేకలూ విచితర్మైన ఈలలూ వేయడం, దాడికి వచిచ్న వారందరూ వీరిమీద దృషిట్ కేందీర్కరించి కముమ్కోడం మొదలైంది. దోపిడీగాళళ్ను చూసిన
దగగ్రినుండీ ఒకపర్కక్ రెండు చేతులలో రెండు ఆయుధాలతో చండవిహారం చేసూత్నే ఒక వయ్కిత్ కోసం వెదుకుతునాన్యి కృషణ్రాయలకళుళ్.
ఆయన వెతుకుతునన్ ఆకారం కంటపడగానే అంతవరకూ నోటితో బిగించిపటుట్కునన్ కళాళ్లను వదిలి, సవ్చచ్మైన మరాఠీలో అడిగాడు
’నువేవ్నా దళ నాయకుడివి’ అని. అంతటి చెవులు పగిలిపోయే అరుపులూ కేకలు ధవ్నులమధయ్ కూడా భేరీ నాదంలాగా వినిపించింది ఆ కంఠధవ్ని.
రచచ్బండకు దకిష్ణంగా ఉనన్ గుడిసెల మధయ్నుండి గురార్నిన్ దూకిసూత్ వచిచ్న ఒక ఆకారం లిపత్పాటు నివెవ్రపోయింది. ఎరర్ని జుబాబ్ ధరించి పోతపోసిన
ఇనపముకక్లా ఉనాన్డు వాడు. దండచేతికీ, నడుముకూ చిరుఘంటలు కుటిట్న నెమలీకల దండలు, ఎరర్ని తలపాగా ధరించి ఉనాన్డు, వాడే ఆ దోపిడీ దళ
నాయకుడు అని చెపప్డానికి గురుత్గా.
ఎరర్ని భవానీ దీకాష్ వసత్రములో ఉనాన్డు కృషణ్రాయలు. ఒకచేతిలో బరిసె మరొక చేతిలో అపుప్డే ఒకడి దగగర పోరాటంలో సావ్ధీనం
చేసుకునన్ గండర్గొడడ్లిని ఉనాన్యి. రెండు ఆయుధాలూ బొటుల్ బొటుల్గా చికక్ని నెతుత్రు ఒడుసుత్నాన్యి. ముఖాన పటిట్న ముచెచ్మటల తడికి కొదిద్గా కారిన
అమమ్వారి సిందూరం ఆయన ముఖంలో పర్తిఫలిసుత్నన్ తీవర్మైన కోపపు ఎరర్దనంతో పోటీచేసుత్నన్ది. తెలల్నిగురర్ం మీద తేజసుస్తో కళెళ్రర్ జేసిన కలిక్లా
ఉనాన్డు. చుటూట్ రగులుతునన్ మంటలోల్ దక్షయజఞ్ వేదికపై రెండవ వీరభదుర్డిలా ఉనాన్డు. దండయాతర్కు బయలుదేరిన రెండవ శివాజీలా ఉనాన్డు.
కుడిచేతిలో వంకీ కతిత్ని పైకెతిత్ గురార్నిన్ దూకిసూత్ వసూత్ కృషణ్రాయల పర్శన్ను వినాన్డు వాడు, దగగ్రికి వచిచ్ రూపానిన్ చూశాడు, మరుక్షణం
‘శివాజీసేన వచిచ్ంది, పారిపోండి’ అని మరాఠీలో అరుసూత్ కనున్మూసి తెరిచేలోగా గురార్నిన్ గిరుర్న తిర్పిప్ ముందుకు దూకించాడు
పారిపోవడానికి.
కొదిద్గా ఊహించని పరిణామముతో లిపత్పాటు ఆలసయ్ముగా సప్ందించిన కృషణ్రాయలు తన గురార్నిన్ ముందుకు దూకించాడు వాడిని
వెనన్ంటి పటుట్కోడానికి. వాడు ఆ సరికే ఐదు ధనువుల దూరం వెళిళ్పోయాడు. తన గురార్నిన్ ముందుకు దూకిసూత్ దూరానిన్ అంచనా వేసూత్ ధనుసుస్
ఆకారంలో పూరిత్గా పైకి లేపాడు తన కుడిచేతిని. విసిరిన బరిసె ముందు పరుగెడుతునన్ గురర్ం తొంటిని చీలుచ్కుని ముందుకు తేలింది.
మూడు పలీట్లు కొటిట్ తలకిర్ందులై బాధగా చేసుత్నన్ దాని సకిలింపులు మినన్ంటాయి. ఆ రౌతు ఆ ఉదుటుకు వడిసెలనుండి వదిలిన
రాయిలాగా గాలిలో తేలుతూ వెళిల్ పర్కక్నునన్ పొదలమీద పడిపోయాడు. పొదలను విరగదొకుక్తునన్ దునన్పోతులాగా పొరుల్తూ పలల్ంలోకి జారిపోయాడు.
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కొదిద్సేపు కనులు బైరుల్ కమిమ్ అయోమయంగా ఉనన్వాడు తేరుకుని లేచేలోపు బలిషఠ్మైన కృషణ్రాయలపాదము వాడిని పైకి లేవకుండా గుండెలమీద
తొకిక్పటిట్ంది.
పడగను విసిరే అవకాశంకోసం ఎదురుజూసుత్నన్ పగగొనన్ తార్చులా చూపులకు చూపులు కలుపుతూ చూసుత్ండిపోయాడు వాడు.
నేలమీదినుండి లేవడానికి విఫల పర్యతన్ము చేశాడు. వాడి గుండెమీద తొకిక్పటిట్న మోకాలిమీదికి మోచేతిమీద వంగాడు కృషణ్రాయలు. గొడడ్లి అంచును
వాడి గడాడ్నికి ఆనించి, కళళ్లోల్కి చూసూత్ సవ్చచ్మైన మరాఠీలో పర్శిన్ంచాడు.
‘ఎనిన్ దళాలు దాడికి బయలేద్రాయి?’
‘తెలియదు’
‘ఎకక్డెకక్డ దాడికి బయలేద్రారు?’
‘తెలియదు’
‘నువువ్ దళ నాయకుడివి కదూ?’ మౌనం.
‘సమరథ్రాముడి దాసుడిని నేను. ఛతర్పతి సైనికుడిని. మాట ఇసేత్ తపప్ను. జవాబు చెపుప్, నినున్ వదిలిపెడతాను’
కొనిన్ క్షణాలు కోర్ధంగా, మౌనంగా చూసి, మనసు మారుచ్కునన్వాడిలా నిటూట్రిచ్, మోచేతులమీద పైకి లేవడానికి పర్యతిన్ంచాడు
వాడు. దారికి వసుత్నాన్డు అని కొదిద్గా పొరపాటుపడి, వాడి గుండెమీది కాలును తీశాడు రాయలు. వాడు మోచేతులమీద నడుములదాకా పైకి లేచాడు.
ఎడమ చేతోత్ తన గడాడ్నికి ఆనించి ఉంచిన గొడడ్లిని నెమమ్దిగా పర్కక్కు నెటాట్డు. అంతే! కుడి దండచేతికి కటిట్ ఉంచిన చినన్ సంచీలాంటి గుడడ్ముకక్ను
నాలుకతో కొరకడం, అందులో ఉనన్ ములుల్లాంటిది వాడి నాలుకలో దిగి, ఒకే ఒకబొటుట్ రకత్ం చిమమ్డం రెపప్పాటులో జరిగిపోయాయి. ఒకక్ ఉదుటున
వాడిని వారించబోయి తమాయించుకుని ఆగిపోయాడు రాయలు.
వాడు పిండారీ! శతుర్వును చంపడమో, వాడు చావడమో రెండే తెలుసు ఆ జాతికి. అడవులోల్ తిరిగే నలల్తార్చు కోర కుడి భుజానికి
జాగర్తత్గా కటుట్కుని, కులదేవతకు దునన్పోతును మెడ సగం నరికి బలిఇచిచ్, అది పార్ణాలు వదిలేలోగా పొలిమేరలు వదిలి దాడికి వెళాత్రు. ఓటమి జరిగి,
పటుట్బడితే ఆ విషపు కోరను కొరికి పార్ణాలు విడుసాత్రు. నలల్తార్చు విషపు కోర ఎంతకాలమైనా విషయుతంగానే ఉంటుంది. అది ఒంటోల్ దిగబడి, ఆ విషం
రకత్ంలోకి జొరబడడం అంటూ జరిగితే ఏ విరుగుడూ ఉండదు, పార్ణాలు విడవడమే ఉంటుంది. రెండే రెండు నిముషాలలో వాడి శరీరం కాటుక పూసినటుట్
నలల్బడింది. నోటివెంట కొదిద్గా నీలిరంగు కలిసిన తెలల్ని నురగలు వచాచ్యి. కనుగుడుల్ తిరిగిపోయాయి. వాడి పార్ణాలు పోయాయి. ఆ సరికి అకక్డికి
చేరుకునన్ కృషణ్రాయల అనుచరులు, మొండిగా పిండారీలను ఎదిరించడానికి ధైరయ్ంగా ముందుకొచిచ్న కొంతమంది యువకులు విసమ్యంగా
చూసుత్ండిపోయారు.
మధయ్భారత అరణాయ్లలో కారిచ్చుచ్లాగా పుటిట్ దారికి అడుడ్ వచిచ్న వారిని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా కాలరాసూత్ దోపిడీలు సాగించి జీవించే
ఆటవిక గిరిజన జాతివాళుళ్ పిండారీలు. ఒక దశలో కేవలం మధయ్ భారతమే కాక ఉతత్ర దకిష్ణ భారతంలోని రాజాయ్లూ, జనపదాలు కూడా వాళళ్ ధాటికి
విలవిలలాడిపోయాయి. కొముమ్లుతిరిగిన చకర్వరుత్లకు, లక్షల వీర సైనికులకు కూడా కొరుకుడుపడని వాళళ్ను ఛతర్పతి శివాజీ శౌరయ్శకిత్, ఆయన గురువు
సమరథ్ రామదాసు మేథో బలము ఏకమై అణచివేశాయి. శివాజీ మహారాజు నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వారిని ఊచకోతకోసి దారికి తెచాచ్డు.
కొందరు లొంగిపోయారు. కొందరు పారిపోయారు. కొందరు విధేయులుగా మారిపోయారు. శివాజీ మహారాజు అనుచరులు కంటబడిన చోట వెనకుక్ తగిగ్
పారిపోవడం వారికి అలవాటైపోయింది. అలా పారిపోవడానికి పర్యతిన్ంచాడు వీడు. అది సాధయ్ం కాక, పటుట్బడి లొంగిపోవడం ఇషట్ం లేక పార్ణాలు

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2017

4

భ నీదీ పం

వదిలాడు. తుపప్లూ, చెటల్ కొమమ్లూ పేరిప్ంచి, వాడి శరీరానిన్ ‘ఆ విషపు కోరతో కలిపి’ బూడిద కుపప్గా మారేవరకూ కాలిప్ంచి, వెనకుక్ మళాల్డు
కృషణ్రాయలు.
అంతవరకూ పురాణ గాథను చెపుప్కుంటునన్టుట్ మరొకసారి పిండారీల దాడి, కృషణ్రాయల పరాకర్మాల గురించి అబుబ్రంగా
ముచచ్టించుకుంటునాన్రు గార్మసుథ్లు. ఇంతలో మూటగటిట్న సూరుయ్డి తేజసుస్లాగా, చుకక్లమధయ్ వెలిగిపోతునన్ పునన్మిచందుర్డిలా, ఋషుల మధయ్లో
శుకమహరిష్లాగా, వినయంగా తనను అనుసరిసుత్నన్ అనుచరులతో అకక్డికి వచాచ్డు ఒక దివయ్ సుందర పురుషుడు.
ఊరంత పెరిగిన వేపచెటుట్ నీడలో, ఆవుపేడతో అలికిన ఎతైత్న మటిట్అరుగుమీద చేరి కృషణ్రాయల కథను చెపుప్కుంటునన్వారి ముందు
నిలిచాడు. అసంకిలిప్తంగా వయ్కత్మవుతునన్ గౌరవభావముతో మంతర్ముగుధ్లై నమసక్రిసూత్ అరుగు దిగారు అందరూ. ముదుద్లు మూటగడుతునన్
ముఖంలో సనన్ని దరహాసపు వెనెన్ల కురిపిసూత్ మందర్సవ్రంలో, మధుర సవ్రంలో, మనసులు వశంతపిప్ మనుషులు దాసులయేయ్ మంతర్సాధకుడిలా
‘ఉదద్వా!’ అని నెమమ్దిగా పిలిచాడు.
‘సావ్మీ!’ అంటూ ఆయన వెంట ఉనన్వాళళ్లోకాలిచ్న మెరుపుతీగలాగా, నచికేతునిలాగా మెరిసిపోతునన్ ఒక నవయువకుడు అడుగు
ముందుకేశాడు. అరుగుమీద కూరుచ్నన్ వాళళ్ను చూసూత్ ‘ కృషణ్రాయలవారి మహల యిదే కదూ?’ అని అడిగాడు. నోరుతెరిచి సమాధానం కూడా
చెపప్లేని వారిలాగా ‘అవును’ అనన్టుల్ తలలూపి, గభాలున ముందుకు దూకారు వారు. పరుగెతుత్తునన్టుల్గా వెళిల్, కోటతలుపులలాగా ఉనన్ విశాలమైన,
దృఢమైన తలుపులను తడుతూ పిలిచారు. ‘జై శీర్రామ’ అని ఉచఛ్సవ్రంతో నినాదం చేసూత్ అడుగుముందుకేశాడు దివయ్పురుషునిలా ఉనన్ ఆ
మహానుభావుడు.

- 5శీర్రామ జయరామ జయజయరామ!
మహారాషట్ర అడవులలో తిరిగే మదపుటేనుగు దంతాలతో చేసిన ఆసనం మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు కృషణ్రాయలు. ఒక చేయి చుబుకం
కిర్ంద, మరొకచేయి మదపుటేనుగు తొండంలాగా ఉనన్ తొడపై చేరిచ్ రెండు రోజులకిర్తం ఎదురైన ఆశచ్రయ్కరమైన అనుభవంగురించే ఆలోచిసుత్నాన్డు.
ఏదో అంతుబటట్ని మానవాతీతమైన శకిత్ ఆ సంఘటనవెనుక ఉనన్ది అనిపిసుత్నన్ది ఆయనకు. అంతలోనే అదేమీ కాదు అనిపిసుత్నన్ది,
మహా సరాప్లఉనికి గురించి దటట్మైన అరణాయ్లలో తిరగడం తెలిసిన ఆయనకు తెలియనిది ఏమీ కాదు. కానీ ఇంత పెను పరిమాణములో ఉనన్
కాలసరప్ము ఎదురవడం యిదే పర్థమం. అంతకనాన్ ఆయన ఆలోచిసుత్నన్ది అది 'పగగొనన్ దానిలాగా’ తనగురించే ‘వేచి వునన్దానిలాగా’ తననే లక్షయ్ంగా
చేసుకుని అంతం చేయడానికి పర్యతిన్ంచడం ఎందువలన అనన్ పర్శన్తో! అంతకుముందు ఎనన్డూ చూసి ఎరుగని ఆ భయంకర సరాప్నికి తను ఏమి
కీడు చేయడానికి పర్యతిన్ంచాడు కనుక, అది తన మీద పగబటట్డానికి?
తన తండిర్ ఛతర్పతి పాలెగాడుగా ఆ పరగణాకు వచిచ్నపుప్డు మామిడితోపు మధయ్లో బస చేసుకొనడానికి చదును చేసుత్నన్పుడు ఆ
తోటలో నైరుతిమూలలో చెటుట్కింద ఉనన్ పెదద్పుటట్ను చాలా సునిన్తంగా తొలిగించినపుప్డు బయటకొచిచ్ పడగవిపిప్ బుసలుకొటిట్న జమిలి తార్చులు
గురుత్కొచాచ్యి ఆయనకు. ఎంత సొగసుగా ఉనాన్యని! ఒళుళ్ జలదరించే భయముతోపాటు మెచుచ్కోలును కలిగించే అందం వాటిది. మధాయ్హన్పు
ఎండలో అమమ్వారి పటుట్చీర అంచులా తళతళ మెరిసిపోతూ ముదురు గోధుమ రంగులో ఊగిపోతూ కనిపించాయి. రెండుచేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించి ‘
మీకేమీ దోర్హం తలపెటట్డంలేదు, వేరే ఎకక్డికైనా వెళిల్ మీ నివాసం ఏరప్రచుకోండి’ అని తన తలిల్దండుర్లు అనగానే తెరచాపలాల్ ఊగుతునన్ పడగలను
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నిలిపి, ఒకక్ నిముషం బుసలుకొడుతూ చూసి, చటుకుక్న పడగలు దించుకుని వెళిళ్పోయాయి కదా! మరి ఈ భయంకర సరప్ము ఎందుకిలా వెంటబడడ్ది?
దాని కళళ్లో ‘నీ అంతు చూసాత్ను’ అని పలుకుతునన్టుల్గా కనిపించిన కోర్ధపు మెరుపు వదలకుండా గురుత్కొచిచ్నపుప్డలాల్ యిది యాదృచిచ్కంగా జరిగినది
కాదు, ఏదో కారణం ఉనన్ది అనుకోకుండా ఉండలేకపోతునాన్డు ఆయన.
ఇంతలో గుమమ్ం వదద్ తడుతునన్టుట్ పిలుసుత్నన్టుట్ ధవ్ని వినిపించింది. ఆయన అంగరక్షకులు దావ్రం వదద్కు వెళళ్డం చూసుత్నన్
ఆయనకు ‘ జై శీర్రామ’ అనే నినాదం వినిపించింది. ఒళుళ్ జలదరించింది. యుగాలపరయ్ంతం ఆ నామానిన్ ఉచఛ్రించిన గొంతులా వినిపించింది. ఆ
పవితర్తలో మునకలేసిన పవనతనయుడి గొంతులాగా వినిపించింది.
తన అదృషట్వశాతూత్ తనలాంటి అనేకులూ, అనేకులైన పాలెగాళూళ్, సరాద్రులూ తులాజ్పూరు భవానీ ఉతస్వాలలో ఒకసారి, ‘పర్తాప
గడ’ మహాబలిజయంతి ఉతస్వాలలో ఒకసారి దూరంనుండి చూసిన మహానుభావుని రూపం గురుత్కొచిచ్ంది.
అంతకుముందు వినిపించిన నినాదంతో రేగిన శబద్తరంగాలకు ఆయన మనసులో సుఫ్రించిన దివయ్రూపం విరజిమిమ్న
కాంతితరంగాలు తోడైనాయి. వెనున్పూస కిర్ందినుండీ మెదడులో నరాలవరకూ విదుయ్త తరంగాలు వాయ్పించిన అనుభూతి కలిగింది. లిపత్లో నూరవవంతు
మతుత్లా అనిపించింది, శరీరం నిలువెలాల్ చలించిపోయింది. అటూ యిటూ ఉనన్సేవకులు అనుసరిసుత్ండగా, పీఠం మీదినుండి లేవడం, పాలరాయి
పరచిన ఎతైత్న ఏడు మెటల్ను దిగడం, పరుగున దావ్రంవదద్కు చేరుకోవడం కలలో జరిగినటుల్గా అనిపిసుత్ండగా, తెరిచిన దావ్రములోనుండి కనిపించాడు ఆ
మహానుభావుడు!
ఆయన

కాషాయాంబరాలలో

కలిక్లా

ఉనాన్డు.

తాబేటిచిపప్లా

పొంగిన

ఎడమభుజానికి

వేర్లాడుతునన్

వింటినారి

మంచిగంధపుచెటుట్కు అలుల్కునన్ మలెల్లతీగలా ఉంది. ఎడమచేత ధనువును పటిట్, రాముడిలా ఉనాన్డు. కుడిచేతిలో దండకమండలాలతో, గుండెమీదకు
వేర్లాడుతునన్ గడడ్ంతో ‘ఆయన’ కులగురువులా ఉనాన్డు. జై శీర్ రామ అని పలుకుతునన్పుప్డు తనమ్యతవ్ంతో మెరుసుత్నన్ కించితుత్ నీలి కనులతో,
విపుర్నివేషంలో వివరం తెలుసుకోడానికి వచిచ్న వీరహనుమలా ఉనాన్డు. బర్హమ్తేజము, కాష్తర్తేజము కలిసిపోయి దకిష్ణామూరిత్, శీర్రామచందర్మూరిత్
ఏకమైపోయిన వాడిలా ఉనాన్డు. ఎడమ కుడిగా సూరుయ్డు చందుర్డు ఏకమైపోయి, చండర్నిపుప్లు పండువెనెన్లా కలిసి కదిలి వచిచ్నటుల్నాన్డు. ఆ
ఘటనాఘటన సమరుథ్డు సమరథ్రాముడు! ఆయన శివాజీని చతర్పతిని చేసిన సమరథ్ రామదాసు!
శీర్రాముడిని చూసిన గుహుడైనాడు, శీర్కృషుణ్డిని చూసిన కుచేలుడైనాడు కృషణ్రాయలు. ఆయన పాదాలచెంత వాలిపోయాడు
అమాంతం. కనులవెంట జారుతునన్ ఆనందబాషాప్లు ముతాయ్లు కుటిట్న అంగరఖాను తడిపేసుత్నన్ సంగతి గమనించలేదు. కంపించిపోతునన్ చేతులను
జోడించి ఆ మహానుభావుని పర్సనన్వదనంలోకే చూసుత్ండిపోయాడు. గుమికూడిన కొదిద్మంది గార్మసుథ్లు, రాయల అనుచర, అంగరక్షక గణం
వసంతపూరిణ్మ పర్భాతవేళలో ధరితిర్మీద రాలిన సనన్జాజులాల్గా నేలమీదికి సాషాట్ంగంగా వార్లిపోయారు.
పరిచారికల దావ్రా విషయము తెలిసినటుట్ంది, అషట్సిదుధ్లు వెనన్ంటి వసుత్నన్ ఆదిలకిష్లా పరిచారికలతో లోపలినుండి పరుగున
వచిచ్ంది లకీష్బాయి. తలమీదుగా మేలిముసుగును సవరించుకుంటూ, చినిన్ వెండి బిందెలో తనే పరిశుభర్మైన నీటిని మోసుకొచిచ్ంది. భరత్చేతులమీదుగా
జలధారతో వెండి పళెళ్రంలో ఆయన పాదములను కడిగింది. భరత్తోపాటు తనూ ఆ జలమును శిరసుమీద చలుల్కుని, భరత్కు తోడుగా ఆయనకు
మోకరిలిల్ంది. వనవాసంలో రాముడేతెంచిన మతంగుని ఆశర్మం ఐంది రాయల మహల. వనవాసం నుండి రాముడు తిరిగొచిచ్న అయోధయ్ ఐపోయింది
రాయల పార్ంగణం. తనచుటూట్ మోకరిలిల్న వారిని కలయచూశాడు సమరథ్రాముడు. గోకుల బృందావనంలోని గోవులను, దూడలను పేర్మగా పరికిసుత్నన్
శీర్కృషుణ్నిలా పరికిసూత్ చుటూట్ చూశాడు.
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భ నీదీ పం
చుటూట్ పది అడుగుల ఎతుత్న దృఢమైన పర్హరీ గోడతో మూడెకరాలలో పరుచుకునన్ దేవిడీ అది. నాలుగుమూలలలో చినన్ బురుజులు

శిఖరాలనెతిత్ చూసుత్నన్ చినన్ పరవ్తాలలాగా ఉనాన్యి. బురుజులకునన్ ఎఱఱ్ని జెండాలు శివునితోకలిసి తాండవం చేసుత్నన్ పారవ్తీదేవి పైట చెంగులా గాలికి
కదలాడుతునాన్యి. ఆ చిరుధవ్జాలకు కుటిట్న చిరుమువవ్లు నృతయ్ పర్దరశ్నకు సిదధ్మవుతునన్ నరత్కీమణులు సవరించుకుంటునన్ కాలి అందెలలాగా
ఉనాన్యి. చకిక్లిగింతలను రేపే సనన్ని సడులను చెవులకు విందు జేసుత్నాన్యి.
అలల్ంత దూరంలో ఒకపర్కక్న అశవ్శాల, కొంత ఎడంగా గోశాల, ఆ వెనుక కనిపిసుత్నన్ విశాలమైన వనము. నానాజాతుల ఫల, పుషప్,
తరువులకు నెలవై నయనమనోహరంగా ఉంది. తన ఎడమపర్కక్న దివయ్మైన పరిమళముల పరంపరతో గాలిని పరిశుదధ్ము చేసుత్నన్ తులసీ బృందావనము
ఉనన్ది. పదిమంది దృఢకాయులు ఒకేసారి పర్వేశించగలిగినంత విశాలమైన నగిషీలు చెకిక్న సింహదావ్రానికి అభిముఖంగా ఉనన్ది అది. ఒక మూలన
అంగరక్షకుల, పరిచారకుల నివాస సముదాయము కనిపిసుత్నన్ది. జనావాసాలు, పశువాసాలు, వనము, బృందావనము ఎకక్డికకక్డ దృఢమైన వెదురు
కంచెలతో విభజింపబడి ఉనాన్యి. చలువరాళుళ్ పరచిన కాలిబాటలు మినహా నేల అంతా ఆవుపేడతో అలుకబడి, తెలల్ని ముగుగ్లతో తీరిచ్ దిదద్బడి,
ముతాయ్ల పేరులతో ముసి ముసి నవువ్లు చిందుతునన్ పెదద్ ముతైత్దువులా ఉంది. అకక్డకక్డ చలల్ని నీడనిచేచ్ పెదద్ పెదద్ చెటల్కు చుటూట్ కటిట్న
అరుగులునాన్యి. పార్ంగణం మధయ్లో తెలల్ని మూడుఅంతసుత్ల మిదెద్ కంఠం పైకెతిత్ చూసుత్నన్ కైలాస శిఖరంలా ఉనన్ది. వినయమునన్ విదావ్ంసుడిలా
ఉనన్ది. దయను కలిగిన శూరుడిలా ఉనన్ది. నిరాడంబరుడైన సంపనున్డిలా ఉనన్ది. మతస్రానిన్కూడా జయించిన మహరిష్లా ఉనన్ది!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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