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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!

- 21 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
కృషణ్రాయల మహలు రాతిర్ని జయించిన వేకువలా ఉనన్ది చుటూట్ వెలుగుతునన్ చమురుదీపాల కాంతులలో. అకక్డకక్డా ఉనన్
అందమైన గాజు దీపాలు మరింత కాంతిని పారిసుత్నాన్యి. కోటబురుజులమీద కదులుతునన్ కావలివాళళ్ నీడలు కూడా సప్షట్ంగా కనిపించే కాంతి.
గంభీరంగా కూరుచ్ని ఉనన్ సమరధ్రాముని చుటూట్ పరివేషిట్ంచి ఉనాన్రు శిషుయ్లు. కొదిద్గా ఎడముగా ఆసనం మీదకూరుచ్ని ఉనాన్డు కృషణ్రాయలు. ఆయన
ముఖంలో ఒకవిధమైన నైరాశయ్ం, ఆందోళన, బాధ అనీన్ కలగలిసి నీడలాల్ కదులుతునాన్యి. కొదిద్గా దూరంగా నేలమీద రకత్పు చారికలతో, మెడవిరిగి
పడిఉనన్ కళేబరం.
'నేనెవరితోనూ శతృతావ్నిన్ మూటగటుట్కోలేదు సావ్మీ! ఎందుకిలా? ఎవరికి పగ నామీద?' మౌనానిన్ భగన్ం చేసూత్ అనాన్డు.
సమరధ్రాముడు మాటాల్డలేదు. ఆయన నిశితంగా చుటూట్ కలయజూసూత్ ఉనాన్డు.
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మునేన్టి తీరంలో దాడి తరువాత తన సాన్నం, సాయంసంధయ్ ముగించుకుని వచాచ్డు ఆయన. అంతకు ముందే చేరుకునాన్డు

కృషణ్రాయలు. యథావిధిగా రఘువీరుని సాలగార్మ విగర్హాలకు సాయంకాలపు సేవ, కీరత్న ముగిసింది. ఆందోళన చెందుతునన్ కృషణ్రాయల సతీమణి
లకీష్బాయిని ధైరయ్పరచి, భోజనాదికాలు ముగించినతరువాత సమావేశానిన్ ఏరాప్టుచేశాడు సమరధ్రాముడు.
గత సంవతస్రం గార్మం మీద పిండారీలు దాడి చేసిన దగగ్రినుండీ కృషణ్రాయల కోటలో యాభైమంది సైనికులు సాథ్నికంగా
వుంటునాన్రు. ఎనిమిదిమంది ఆయన అంగరక్షకులు. సహజంగా నలుగురు మహలును కనిపెటుట్కుని ఉంటారు. నలుగురు ఆయనతో మామూలు
సందరాభ్లలో వెనన్ంటి ఉంటారు. ఆ నలుగురిలో యిదద్రిని బలి తీసుకునన్ది ఈ సాయంకాలం ఆయనమీద జరిగిన దాడి. ఉదద్ండులు వారు.
ఈరోజెందుకో వారికి కలిసిరాలేదు అనిపించింది కృషణ్రాయలకు. విసురుగా పర్కక్నునన్ గండశిలమీదికి పడిపోవడంతో
తల బర్దద్లై ఒక వీరుడు మరణించాడు. మరొకడు కృషణ్రాయలకు కవచంగా మారి, బాణం దెబబ్కు ఒరిగిపోయాడు.
ముందు ఆయన అంగరక్షకులలో మిగిలిన ఆరుగురితో మాటాల్డి, వారికి కొనిన్ సూచనలు చేసి పంపించాడు సమరధ్రాముడు. తరువాత
కోటలోఉండే మిగిలిన సిపాయీలతో మాటాల్డి పంపించాడు. యిపుప్డు ఆయన, శిషుయ్లు, కృషణ్రాయలు మాతర్మే ఉనాన్రు.
'నీ మితుర్ల శతుర్వులూ నీ శతుర్వులే కిర్షాణ్బా! నీమీద తుపాకీని పర్యోగించింది ఎవరో ఊహించావా?' అని అడిగాడు కృషణ్రాయలను.
'ఊహించాను కానీ..' అని ఆగిపోయాడు. మళీళ్' ఇబర్హీం మనిషి అనుకుంటునాన్ను' అనాన్డు కృషణ్రాయలు. చిరునవువ్తో అవుననన్టుట్
తలపంకించాడు సమరుధ్డు.
'నామీదకు వచిచ్ంది..?' పర్శాన్రధ్కంగా అడిగాడు సమరుధ్డు మళీళ్.
కృషణ్రాయలు మౌనం వహించాడు. ఆయనకు తెలుసు. తనకు తెలుసునోలేదో వినోదంగా పరీకిష్సుత్నాన్డు. ఆ వినోదంగా
పరీకిష్ంచడంకూడా తన మనసులో బరువును తేలిక చేయడానికి, వీరుల జీవితాలలో యివనీన్ మామూలే అని చెపప్డానికి. అనీన్ తెలిసిన మహానుభావుడు.
మనుషులను మనసులను వశపరుచుకుని కారాయ్నిన్ ఎలా సాధించాలో ఆయనకనాన్ మినన్గా తెలిసినవారు ఎవరూ లేరు, ఒకక్ విశావ్మితుర్డు తపప్!
ఇలాంటి శకిత్ పేర్రేపిసుత్నన్పుడు శివాజీలు ఎందుకు ఉదభ్వించరు? అనుకునాన్డు లోలోపల.
'మలల్పప్! తను వచేచ్ సాహసం లేక, గోలొక్ండ బానిసలను పంపాడు' అనాన్డు సమరధ్రాముడు కొదిద్గా దూరంగా నేలమీద పడి ఉనన్
శవానిన్ చూసూత్. నేలమీద పడిఉనన్ ఆకారం మూడునన్ర బారల పొడవు ఉనన్ది. నలల్గా యినుప సథ్ంభంలా ఉనాన్డు వాడు. వాడు చచిచ్ కొనిన్ గంటలు
అయినా నూనె పూసినటుట్ వాడి శరీరం మెరుసూత్నే ఉనన్ది. నెతిత్మీద జుతుత్ ఎకుక్వగా లేదు. సహజంగా గోలొక్ండ అంతఃపురాలకు కావలి కాసే నలల్జాతి
బానిసల దళంలో వాడు వీడు. ఉతత్ చేతులతో ఎనుబోతులను మటిట్గరిపించే కీర్డలు వాళళ్ వాయ్యామ కీర్డలు. అంతటి బలమైన వాడి మెడను ఎండుపులల్ను
విరిచినటుట్ విరిచిపారేసి మాయమయియ్ందట విచితర్ంగా పర్తయ్క్షమైన కొండముచుచ్. అదెంత బలం కలిగి ఉనన్దో అనుకునాన్డు విరిగిన మెడనుండి
బయటకు తెలల్ని దిమమ్లా పొడుచుకువచిచ్న ఎముకను చూసూత్. మౌనంగా చిరునవువ్లు చిందిసూత్ కృషణ్రాయల ముఖానిన్ పరికిసుత్నాన్డు సమరధ్ రాముడు.
రంగులు మారుతునన్ ఆ వదనం వెనుకనునన్ భావాలను అదద్ంగుండా చూసినటుట్ చదువుతునాన్డు. ఆయన చేసిన సంజఞ్ను గర్హించి ఆ కళేబరానిన్
తొలిగించి, ఖననానికి తీసుకెళాళ్రు నలుగురు సిపాయీలు. వాడి చరితర్ ముగిసింది.
'మాధోబా ఎదుగుదలతోపాటు, ఆతని వయ్వహార శైలి శతుర్వులను పెంచడమే కాక, వారిని ఒకక్టి చేసింది కృషాణ్బా! '
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'గోలొక్ండ సామార్జాయ్నిన్ అంతవరకూ శాసిసుత్నన్ శకుత్లకు మాధోబా అడుడ్పడాడ్డు. యిపుప్డు పెతత్నం అంతా అకక్నన్ మాదనన్లే

చేసుత్నాన్రని ఇబర్హీం, వాడి అనుచరులు, జనానాలోని కొందరు ఒకక్టయాయ్రు. డచిచ్వారిని తనకు తొతుత్లుగా చేసుకుని వారి నజరానాలు, ఖితాబులు,
గుఱాఱ్లు, మణిమాణికాయ్లు వెనకేసుకుంటునాన్డు అని మలల్పప్కు మంట!' మౌనంగా వింటునాన్డు కృషణ్రాయలు. సరావ్ంతరాయ్మికి ఎనిన్ తెలుసో అనిన్
ఈయనకూ తెలుసు అనుకునాన్డు. అలా అనుకోవడం ఈ మూడు రోజులనుండీ అది ఎనోన్సారో, లెకక్ లేదు.
'ఒకొక్కక్ మెటుట్ ఎకిక్నకొదీద్ నేలకు దూరమైపోతాము కృషణ్బా! నేలమీద ఉంటేనే ఎకుక్వ రక్షణ, ఆకాశంలో కనాన్! నేలను
మరిచిపోకూడదు. ఎతుత్లకు ఎదిగినకొదీద్ పడిపోవడం జరిగితే వాటిలేల్ పర్మాదంలో తీవర్త పెరుగుతుంది.'
' గోలొక్ండలో పరసప్రం మితుర్లు అనన్దముమ్లిదద్రే. బయటి బలవంతుడైన మితుర్డివి నువువ్. నీకారణంగా నేను, నా కారణంగా
ఛతర్పతి, ఆ కారణంగా బలపడుతునన్ హైందవ సామార్జయ్ం. ఛతర్పతి రాకను ఆపుజేసే పర్యతాన్లలో యివి భాగాలు కృషాణ్బా!' గంభీరంగా పలికాడు
సమరుధ్డు.
'యింతటితో ఈ పర్యతాన్లు ఆగుతాయా? అలా అనిపించడంలేదు సావ్మీ' అనాన్డు కృషణ్రాయలు. యిపుప్డు అయన మాటలోల్, శరీర
భాషలో ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్న ధోరణి కనిపిసుత్నన్ది. దెబబ్కుదెబబ్ తీయడానికి సిదధ్ం కావాలనే తెగింపు కనిపిసుత్నన్ది.
చిరునవువ్ నవావ్డు సమరుధ్డు. ' యివి ఇపుప్డిపుప్డే ఆగవు. కానీ విరామం ఉంది. ఒక చివరి యతన్ం ఉంటుంది. ఇంతకనాన్ బలంగా
ఉంటుంది. అలా అయినా ఛతర్పతి రాక ఆగితే చాలు అని ఆశ' సాలోచనగా పలికి చినన్గా నవావ్డు సమరుధ్డు. ' యినీన్ చేసిన రఘువీరుడే యింకా అనీన్
చేసాత్డు. యిదంతా మనమా చేసింది! విశార్ంతి తీసుకో కృషణ్బా! రేపు సేవకు సథ్ంభాదిర్ నృసింహుడు పిలుసుత్నాన్డు' అనాన్డు.
'అలాగే సావ్మీ! ఏరాప్టుల్ జరుగుతాయి' అని నమసక్రించి మహలులోకి వెళిళ్పోయాడు కృషణ్రాయలు. ఉదధ్వుడిని, కళాయ్ణ సావ్మిని,
చినన్గోవిందుడిని, వీరభదుర్డినీ పిలిచి కొంతసేపు లోగొంతుకతో చరిచ్ంచి వారిని పంపి తను విశర్మించాడు సమరుధ్డు. నలుగురూ కోట నాలుగు
మూలలకు తమ ఆయుధాలను తీసుకుని నిషర్క్మించారు. 'జయజయ రఘువీర సమరాద్!' అని నినదించి మౌనం వహించాడు సమరధ్రాముడు.
పర్శాంతంగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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