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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!

-8(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
మౌనంగా చేతులు కటుట్కుని శర్దధ్గా వింటునన్ ఉదధ్వుడు ' చినిన్ సందేహం సావ్మీ!' అనాన్డు. నాకు తెలుసు అనన్టుల్ చిరునవువ్తో తల
పంకిసూత్ ' అడుగు' అనాన్డు సమరథ్ రాముడు. ఉదధ్వుడు సామానుయ్డు కాడు. శర్దధ్లో, నిషఠ్లో, ఉపాసనలో, శిషుయ్లందరిలోనూ అగర్గణుయ్డు. సమరథ్
రాముని తరావ్త ఉదధ్వుని మాటకు విలువ, ఆ తరావ్త కళాయ్ణ సావ్మి మాటకు. ఉదధ్వుని జననమే అదుభ్తంగా, సమరథ్ రాముని ఆశీసుస్లతో జరిగింది!
బాలయ్ంలోనే సంసారంపటల్ విరకిత్తో పెళిళ్పీటల మీదినుండి పారిపోయాడు సమరథ్ రాముడు. మూడురోజులపాటు ఒక పెను వృక్షం
చిటారు కొమమ్లమీద దాకుక్ని, పెళిళ్కొచిచ్న పెదద్లు, బంధువులు ఎవరి దారిన వాళుళ్ వెళిల్పోయి, అంతా సదుద్ మణిగిన తరావ్త చెటుట్మీదినుండి కిర్ందకు
దిగాడు. సరాసరి నాసిక వెళిల్, అకక్డి పంచవటిలో శీర్ రామమూరిత్ ని దరిశ్ంచుకునాన్డు. గోదావరి తీరంలో కుటీరం నిరిమ్ంచుకుని పనెన్ండు సంవతస్రాలు
తీవర్మైన తపసుస్ చేశాడు. శీర్ రామ సాకాష్తాక్రం పొందాడు. అకక్డినుండి పనెన్ండు సంవతస్రాలు భారత ఖండం అంతా పరయ్టించాడు. ఒక సారి కాదు,
అనేకమారుల్.
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అలా దేశ పరయ్టన చేసుత్నన్ కాలంలో జరిగిందా విచితర్ం. ఒక గార్మంలో ఆయన బోధనలు చేసుత్నాన్డు ఒక ఉదయం. గార్మసుత్లు

అందరూ ఆయనను దరిశ్ంచుకుని పర్ణామాలు చేసుత్నాన్రు. ఆయన ఆశీసుస్లు ఇసుత్నాన్డు. సతరీలను తేరిపార చూసేవాడు కాదు కనుక ఒక యువతి
నమసుస్లు చేసినపుప్డు, కనులు మూసుకుని ' బహుపుతర్వతీ భవ' అని ఆశీరవ్దించాడు సమరథ్ రాముడు. వెంటనే ' వచేచ్ జనమ్లోనా సావ్మీ?' అని ఆ
యువతి ఘొలుల్మనడంతో ఆశచ్రయ్పడిన ఆయనకు విషయం ఏమిటో గార్మసుత్లు తెలియజేశారు.
ఆ యువతి ఆ గార్మపెదద్ కోడలు. కొదిద్రోజులకిర్తమే వివాహమైంది. ఆ ఉదయం దురదృషట్వశాతూత్ ఆ నవవరుడు మరణించాడు. ఆ
యువతీ 'సతీ సహగమనం' చేయడానికి నిశచ్యించుకుంది. దానికి ఏరాప్టుల్ జరుగుతుండగా సమరథ్ రాముడు గార్మంలోకి వచాచ్డు అని తెలుసుకుని
సహగమనం చేసేముందు ఆ మహానుభావుడి ఆశీసుస్లకోసం వచిచ్ంది. విషయం తెలుసుకునన్ సమరథ్ రాముడు ' జయ జయ రఘువీర సమరథ్! ఎంత
పొరపాటు జరిగిపోయింది సావ్మీ!' అని, 'నీ భరత్ దేహం వదద్కు తీసుకెళుళ్ తలీల్' అని ఆవిడ వెంట ఆవిడ ఇంటికి వెళాళ్డు. అంతా చూసుత్నన్
వందలాదిమంది గార్మసుత్లు అనుసరించారు.
గార్మపెదద్ ఇంటికి చేరుకునన్ సమరథ్ రాముడు దుఃఖ సముదర్ంలో మునిగిపోయిన గార్మపెదద్ను, ఆతని భారయ్ను, చూశాడు.
హాహాకారాలు చెలరేగుతునాన్యి ఆ ఇంటి పార్ంగణంలో. నిశేచ్షుట్రాలై చితిమీదకు ఎకక్డానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ యువతిని జాలిగా చూశాడు. కమండలంలోని
నీళళ్ను చేతిలోకి తీసుకుని 'శీర్రామ జయరామ జయ జయ రామ' అనే మంతార్నిన్ ఉచచ్రిసూత్ మృతదేహంమీద చలాల్డు. పాఠకుడా! అది దివయ్మైన శీర్రామ
తర్యోదశాక్షర మంతర్ం.
సాకాష్తూత్ శీర్రామచందుర్డే సమరథ్ రాముడికి ఉపదేశం చేశాడు, నాకు తెలుసు. నాకు
తెలియనిదేమునన్దని! అక్షరకోటుల్ ఆ మంతార్నిన్ మననం చేసి మంతర్సిదిధ్ని పొందిన పరిశుదుధ్డు సమరథ్రాముడు!
శరీరంమీద మంతర్జలం పడడంతోనే నిదర్లోంచి మేలుకునన్వాడిలా లేచి కూరుచ్నాన్డు మరణించిన యువకుడు. గార్మం ఒక
పుషప్గుఛఛ్ం అయియ్ంది, సమరథ్ రాముడి పాద పీఠం అలంకృతం ఐంది. గార్మసుత్లు అకక్డే ఉండి తమను కరుణించాలిస్ందిగా వేడుకునాన్రు. మౌనంగా
మనసులో శీర్రామచందుర్డిని వేడుకునాన్డు సమరథ్రాముడు. 'రామా! నీ ఆజఞ్ లేకుండా ఏదీ జరగదే, ఆ ఆజఞ్ పర్కారమే ఆ యువకుడి ఆయుషుష్ ముగిసింది.
కానీ నీ భకుత్ని పలుకు నిజం కావడం కోసం నీ ఆజఞ్కు విరుదధ్ంగా ఆతనికి ఆయుషుష్ను పోయాలిస్వచిచ్ంది! రామచందార్! ననున్ మనిన్ంచు' అని మనసులో
పశాచ్తాత్పపడుతూ కదిలి వెళిళ్పోయాడు సమరథ్రాముడు.
ఆనాటినుండీ తనకు ఎవరు నమసుస్లు చేసినా కేవలం ‘జయ జయ రఘువీర సమరథ్’ అని అనేవాడు కానీ ఏ అభీషట్ వరదానము,
ఆశీసుస్లు చేసేవాడు కాడు! కొంతకాలం తరావ్త ఆ పరిసరాలలో ఆయన మకాం వేశాడు అని తెలుసుకుని ఆ గార్మపెదద్ కుమారుడు, ఆ యువతీ వచిచ్
సమరథ్రాముని పాదాలమీద వాలిపోయారు. ఇపుప్డు వారి చేతిలో ఒక పసిబాలకుడు ఉనాన్డు.
మీ అనుగర్హంతో బర్తికి వీడికి తండిర్నైనాను. వీడు మీ సంపద సావ్మీ, మీరే తీసుకోండి' అని పార్ధేయపడాడ్డు ఆ యువకుడు. అనిన్
బంధాలనూ వదులుకుని దేశంపటిట్న నాకు ఈ బంధం ఎందుకు, నేనేం చేసుకుంటాను వీడిని అని నిరాకరించాడు సమరథ్ రాముడు. ఏమి చేసినా
చేయకునాన్ వీడు మీ పర్సాదమే. నా తొలి సంతానానిన్ మీకే సమరిప్ంచుకుంటాను అని ఆనాడే మీ పాదాల సాకిష్గా పర్మాణం చేసుకునాన్ను నా మనసులో.
మీరు కాదు అంటే నేను వీడితో సహా తనువును చాలిసాత్ను అనన్ది ఆ యువతి. సరే, ముందు వీడిని చకక్గా విదాయ్బుదుధ్లు చెపిప్ంచి పెంచండి, ఏమి
చేయాలో తరావ్త చెపాత్ను అని అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు సమరథ్రాముడు. మరలా కొంతకాలానికి ఆ సమీప పార్ంతంలో సమరథ్ రాముడు ఉనన్పుప్డు ఆ
దంపతులు ఐదేళళ్ బాలకుని తీసుకువచిచ్, వీడు మీ సొతుత్, మీ ఇషట్ం అని సమరిప్సేత్, వాడికి ఉదధ్వుడు అని పేరుపెటిట్ శిషుయ్నిగా అంగీకరించాడు సమరథ్
రాముడు. అంతటి విచితర్ పవితర్ చరితర్ ఉదధ్వుడిది. ఆ ఉదద్వునికి ఇపుప్డొక సందేహం వచిచ్ంది!
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'శర్వణము, కీరత్నము..ఈ కర్మంలో ఎనిమిదవది సఖయ్భకిత్, చివరిది ఆతమ్నివేదన కదా! కర్మం తపిప్ంచి 'సఖయ్ము' తో

మొదలుబెటట్డం..' అంటూ అరోథ్కిత్గా తన సందేహానిన్ వెలిబుచిచ్ ఆగిపోయాడు ఉదధ్వుడు. చిరునవువ్ నవివ్ ' అవి సామానయ్ సాధకుల మెటుల్, భకిత్ సౌధానిన్
ఎకక్డానికి. పర్హాల్దుడు ఏడు మెటుల్ ఎకేక్ ఉనాన్డు ఆ సరికే! పరమాతుమ్ని సనిన్ధి, సఖయ్ము కావాలని తహతహలాడుతునాన్డు. ఆయనతో కీర్డించాలని
వువివ్ళూళ్రుతునాన్డు. ఆతమ్నివేదనం కూడా చేయకుండా ఉండలేని ముముకుష్ సిథ్తిలో ఉనాన్డు, అందుకే నృసింహుడిని ' నాకేమీ వదుద్! నీ సనిన్ధి ఇపిప్ంచు'
అని కోరుకునాన్డు. పర్హాల్దుని పలుకులను పర్హాల్దుడు పలికినటేట్ వినిపించాడు పోతన మహానుభావుడు. గంగకు, పోతన కవితకు దోషం అంటదు
ఉదధ్వబా!’ అనాన్డు సమరుథ్డు.
ఉదధ్వుడు సమాధానం పొందినవాడిలా ఏదో అనబోతుండగా దావ్రంవదద్ అలికిడి, జయ జయ గురుమహరాజ అని ఒక శిషుయ్డి కంఠం
వినిపించింది. సమరుథ్ని కనుసైగతో తలుపులు తెరచి బయటకు వెళిల్ వెంటనే వెనుతిరిగి లోపలి వచాచ్డు ఉదధ్వుడు. వినయంగా కొదిద్గా వంగి ఆయన
దరశ్నంకోసం అతిథులు వచిచ్నటుల్ తెలియజేశాడు. ‘జయ జయ రఘువీర సమరథ్!’ అంటూ ఆసనం మీదినుండి లేచాడు సమరథ్రాముడు. దావ్రం వైపు
అడుగులేశాడు, కృషణ్రాయలు, ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ ఆయనను అనుసరించారు.
విశాలమైన దరాబ్రు వంటి గదిలో నగిషీలు చెకిక్, మెతత్ని బాలీసులు అమరిచ్న సింహాసనముల వంటి గదెద్ల మీద ఠీవిగా కూరుచ్ని
ఉనాన్రు యిదద్రు. కొదిద్గా కురచగా, ఒతత్రిగా ఉనన్ శరీరాలతో, క్షతిర్య వీరోచితమైన వసత్రధారణతో, జాతిముతాయ్లు కూరిచ్న విలువైన తలపాగాలు ధరించి
బింబము, పర్తిబింబము అనన్టుల్ ఉనాన్రు. హావభావాలు, కనుముకుక్తీరు, వరచ్సుస్ అనిన్ంటా ఒకక్ తీరుగా ఉనాన్రు. వారి నుదుట తీరిచ్న నామాలు
మాతర్మే భినన్ంగా ఉనాన్యి. ఒకరు విభూది రేఖలు ధరించి ఉనాన్రు, మరొకరు వైషణ్వశైలిలో ఊరధ్వ్ పుండర్ములను ధరించి ఉనాన్రు. వారికి కొదిద్
దూరంలో పోత పోసిన శిలాప్లవలె దావ్రం వదద్ వలయాకారములో చేతులు కటుట్కుని గంభీరమైన, నిశితమైన దృషుట్లను పర్సరిసూత్ ఎనిమిది మంది
దృఢకాయులు నిలుచ్ని ఉనాన్రు. వారి నడుములకు పొడవాటి విచుచ్కతుత్లు ఉనాన్యి, దటీట్లకు బరువైన చురకతుత్లు బిగించి ఉనాన్యి. బిరుసైన
కోరమీసాలు వారి చూపులాల్ పదునుగా ఉనాన్యి.
సమరథ్ రాముని రూపం కనుల ముందు పర్తయ్క్షము కాగానే ఒకక్ ఉదుటున లేచి సాషాట్ంగ దండపర్ణామంతో నేలకు వాలి పోయారు
అంతవరకూ, సుఖంగా కూరుచ్ని ఎదురుచూసుత్నన్ వారు యిదద్రూ. వారు అనన్దముమ్లు, వారు గోలొక్ండ సామార్జాయ్నికి రెండు కనున్లు, ఒక మేథసుస్,
వారు అకక్నన్, మాదనన్లు! చిరుగాలికి భూమిమీద రాలిన సనన్జాజులాల్ తమ పర్భువులు ఆ సనాయ్సి పాదాలమీద వాలడం చూసి, తామూ మోకాళల్మీద
వంగి తలలను వినయంగా వంచి నమసక్రించారు అకక్నన్ మాదనన్ల అంగరక్షకులు.
తన పాదాలచెంత సాషాట్ంగంగా వాలిన అనన్దముమ్లను పేర్మగా చూసూత్ 'జయ జయ రఘువీర సమరాథ్!' అని ఆశీఃపూరవ్కంగా
నినదిసూత్ 'లేవండి నాయనలారా! మీరిపుప్డు పర్భువులు' అని మరాఠీలో పలుకుతూ చిరునవువ్లు చిందిసూత్ ఒక ఉనన్తాసనం మీద ఆసీనుడైనాడు. వారిని
తమ ఆసనాలను అలంకరించుమంటూ సంజఞ్ చేశాడు. ఆయన నిశితమైన చూపులు అకక్నన్ మాదనన్ల అంగరక్షకులు ఎనిమిదిమందినీ నిశితంగా
తడిమాయి. ఒక యిదద్రి మీద అయన చూపులు నిలకడగా నిలిచాయి.
'సరవ్తంతర్ సవ్తంతర్ హిందూ సామార్జయ్ చకర్వరిత్సైతం మీ పాద దాసుడు, మేమనగా ఎంత? పొటట్ కూటికోసం పరాయి పంచన జేరిన
పై పై మెరుగుల పర్భువులం!' అంటూ వినయంగా ఒదిగి తన ఆసనంమీద కూరుచ్నాన్డు మాదనన్. సంభాషణ అంతా మరాఠీలోనే కొనసాగుతునన్ది.
' మా పర్భుతవయ్ం, ఈ దేశ భవితవయ్ం అనీన్ మీ ఆజఞ్యే కదా సావ్మీ!' అంటూ సమరథ్రాముడి చూపులను అరథ్ం చేసుకునన్టుల్గా తలను
వెనకుక్ ఓరగా తిపిప్ బలమైన తన కుడిచేతిని ఎతిత్ దావ్రంవైపు చూపించాడు అకక్నన్. వినయంగా తలలు వంచి వందనం చేసి, వెనుకకు అడుగులు వేసూత్
విశాలమైన దావ్రం బయటకు వెళిళ్పోయారు అంగరక్షకులు. ఉదధ్వుడు, కళాయ్ణ వారి వెనుకే వెళిల్, దావ్రానికి రెండుపర్కక్లా చేతులు కటుట్కుని బయట
ఉనన్వారిని పరికిసూత్ నిలబడిపోయారు.
లోపలినుండి వెండి పళెళ్రాలలో పండుల్, మిఠాయిలు తీసుకొచాచ్రు పరిచారికలు కొందరు. కొందరు చలల్ని పానీయాలను
తీసుకొచాచ్రు. వారి వెనుకగా తనే సవ్యంగా మదరబండిన మామిడిపండల్ను, పండిన వాసనలతో మహలును నింపేసుత్నన్ అరటిపండల్ను తీసుకునివచిచ్,
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సమరథ్రాముని ఎదురుగా ఉంచి నమసక్రించింది లకీష్ బాయి. ‘సీవ్కరించండి సావ్మీ’ అని పలికి, ఆయన పాదాల చెంతనునన్ పీఠంపై తను చేరాడు
కృషణ్రాయలు.
'నమసుస్లు అనాన్! కేష్మమేనా?' అని చిరునవువ్తో పలుకరించింది లకీష్ బాయి అనన్దముమ్లిదద్రినీ, మేలిముసుగును
సవరించుకుంటూ. ' కుశలమే తలీల్!' అని పేర్మగా పలికిన అనన్దముమ్లకు వారి ముందునన్ పదారాథ్లను, పానీయాలను చూపుతూ’ తీసుకోండి అనాన్!’
అనన్ది అభిమానంగా. ఒకసారి ఏరాప్టల్ను కనుచివరలతో పరిశీలించి, సంతృపిత్గా తలపంకించి, లోపలి వెళిళ్పోయింది. హంసల గుంపులా ఆమెను
అనుసరించారు పరిచారికలు.
మౌనంగా శర్దధ్గా కృషణ్రాయలు ముకక్లుచేసి ఇసుత్నన్ మామిడిపండల్ను ఆరగిసూత్, పర్శిన్ంచాడు సమరథ్ రాముడు. 'ఏమి సంగతులు
నాయనలారా? గోలొక్ండ సామార్జయ్ం ఎలా ఉంది? సులాత్న ఆనందంగా ఉనాన్డా? ముజఫర ఏమంటునాన్డు?’
'దారితపిప్న లేడి కూనలా ఉనన్ది సావ్మీ, మీకు తెలియనిది కాదు కదా! అటు ఢిలీల్ పాదుషా, యిటు దకిష్ణాది సులాత్నులు అవకాశం
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. అడపా దడపా పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు. సులాత్న ఆనందంగానే ఉనాన్డు. అనుకూలుడిగానే ఉనాన్డు' సమాధానమిచాచ్డు
మాదనన్.
'ముజఫర కోరలు తీసిన తార్చు, ముడుచుకునాన్డు' అనాన్డు అకక్నన్. 'పర్మాదం తార్చువలన కాదు, కోరల వలన, మసి చేసేంతవరకూ
విషపు కోరలు పర్మాదకరంగానే ఉంటాయి' కొదిద్గా గంభీరంగా పలికాడు సమరుథ్డు. మౌనంగా తల పంకించాడు మాదనన్, నిజమే అనన్టుల్గా.
'తనను, కొడుకును గృహనిరబ్ంధం చేసినదానికనాన్, తన సాథ్నంలో నీవు పాదుకొనడం, మీ అనన్దముమ్లు గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలో
పాదుషా తరువాత అతయ్ంత ముఖుయ్లు కావడం ఆతనికి మరణ సదృశంగా ఉనన్ది' అనాన్డు సమరుథ్డు మాదనన్తో.
'అవును సావ్మీ! ఇంకా అతడిని సమరిథ్ంచేవారు అకక్డకక్డ ఉనాన్రు' అనాన్డు మాదనన్. 'అమాయకుడా! అకక్డకక్డ కాదు, నీ
అంగరక్షకులలో ఉనాన్ ఆశచ్రయ్ము లేదు. అంతఃపురం కూడా ఇంకా వారి అనుకూలులతోనే నిండి ఉనన్ది' తల పంకిసూత్ దీరాఘ్లోచన చేసుత్నన్టుల్గా
అనాన్డు సమరథ్రాముడు.
'మీ కొతత్ పోకడలవలన గోలొక్ండ సామార్జయ్ం ఆరిధ్కంగా బలపడింది కానీ, ఇంతవరకూ ఆరిధ్కంగా పెతత్నం చెలాయించిన
సైనాయ్ధికారులు, జాగీరాద్రులు నషట్పోతునాన్రు. వారందరూ మీ పతనంకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. అవకాశాలను అనేవ్షిసుత్నాన్రు' తూచి తూచి
మాటాల్డుతునాన్డు సమరథ్రాముడు. మూసిన కనుల వెనుక తీవర్ంగా ఆలోచన చేసుత్నన్టుల్ ఉనన్ది ఆయన ముఖం.
మామిడిపండల్ను ముకక్లుగా తరిగి, అరటిపండల్ను వలిచి అందిసుత్నన్ కృషణ్రాయలు మౌన శోర్తగా ఉనాన్డు. చెవులు సంభాషణ మీద
ఉనాన్యి, ఆయన మనసులో చరితర్ వీచిన చిరుగాలులకు కదలాడుతునన్ గోలొక్ండ సామార్జయ్ గాథల పరదాలు!
.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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