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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

డల మరామ్లు,

, 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

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

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!

- 23 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
ఇపుప్డు మంచు తెరలు పూరిత్గా తొలిగిపోయాయి. కొండనిండా పరచుకునన్ గండశిలలతో, నానాజాతుల భారీ వృకాష్లతో
గంభీరముగా కనిపిసుత్నన్ది సథ్ంభాదిర్. కొండపాదమువదద్ తనకై ఎదురుచూసుత్నన్ అరచ్కసావ్ములవదద్కు చేరుకునాన్డు సమరధ్రాముడు. పెదద్
వెండిపళెళ్ములో నూతనవసత్రముతో ఆచాఛ్దితమైన కలశమును కుడిచేతిలో ధరించి అంతవరకూ జరుగుతునన్దంతా గమనిసుత్నాన్రు అరచ్కసావ్మి.
గజలకిష్, సవ్సిత్క చిహన్ములు చితిర్ంచిన మృతిత్కతోచేసిన కలశములో నారికేళము, మామిడాకులు అందముగా అమరచ్బడివునాన్యి.
కలశముయొకక్ కంఠానికి మామిడాకుల తోరము శోభలు కలిగిసుత్నన్ది. కలశమునిండా సవ్చఛ్మైన నీరు ఉనన్ది. చేతిదూరములో ఆయన వెనుకే
అనుసరించి వసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు. కృషోణ్బా అనన్ పిలుపుకు ఆయనను సమీపించాడు.
చిరునవువ్తో తన ధనుసుస్ను, మూపున ఉనన్ అముమ్లపొదిని రాయలకు అందించాడు సమరధ్రాముడు. సంభర్మము, ఆనందము
కలగలిసిన ఉదివ్గన్తతో వాటినివినయముగా అందుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. అముమ్లపొదిని తన మూపున చేరుచ్కునాన్డు.
ధనుసుస్ను తన ఎడమచేత ధరించాడు. సమరధ్రాముడి పాదుకలను తన శిరసున ధరించాడు.
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సమరధ్రాముడికి పనీన్రు చిలికించి, పుషప్మాలతో అలంకరించి, పరివటాట్నిన్ కటట్బెటాట్డు అరచ్కసావ్మి.'న కరమ్ణా న పర్జయా ధనేన'

అనే కృషణ్యజురేవ్దాంతరగ్త మహానారాయణోపనిషతుత్లోని పవితర్మంతార్లతో పూరణ్కుంభంతో సావ్గతం పలికాడు. తను ముందుగా మెటల్మీదుగా
దారితీశారు అరచ్కసావ్మి. జోడించిన చేతులతో, అరధ్నిమీలిత నేతార్లతో మందగమనంతో అనుసరించాడు సమరధ్రాముడు. ఆ వెనుక కృషణ్రాయలు,
మిగిలినవారు అనుసరించారు.మెటల్పర్కక్గా గంతులువేసూత్ అనుసరించింది రాంబోలా.
రాతి తోరణముగుండా ధవ్జసథ్ంభము వదద్కు చేరుకునాన్రు. నాలుగు పర్కక్లా ఆకాశానికి అంటుతునన్టుల్నన్ కొండ. పర్శాంతమైన
ఉదయపు గాలులు వీసుత్నాన్యి. కొండనిండా విరిసిన పూవుల సువాసనలను మోసుకొసుత్నాన్యి.
'ఈ సమీపంలోనే ఉనన్ కొణిజెరల్ గార్మంలో ఒక పుణాయ్తుమ్రాలు ఉండేది సావ్మీ! ఆమె తన పశువులను మేపుకుంటూ కొండ ఎకిక్ందిట
ఒకరోజు. ఇకక్డికి వచేచ్పప్టికి భయంకరమైన సింహ గరజ్నలు వినిపించాయిట!' వందల మెటెల్కిక్న ఆయాసానిన్ ఆపుకునే పర్యతన్ం చేసూత్ సథ్ంభాదిర్
నృసింహుని కథను చెపప్డం మొదలెటాట్డు అరచ్కసావ్మి.
మెడలో పూలమాల, తలకు చుటిట్న పరివటట్ము వింతశోభలు వెలువరిసుత్ంటే మెరుపు నిండిన కనులతో వింటునాన్డు సమరధ్రాముడు.
చుటూట్ వందల అడుగుల ఎతుత్నునన్ గంభీరమైన కొండ పులకించి వింటునన్టుట్గా మధురమైన మౌనం నెలకొని ఉనన్ది. అరచ్కసావ్మి కొనసాగించాడు. '
ఆ తరువాత కొనిన్ రోజులు ఆమె ఈ పార్ంతానికి రాలేదు. కలలో ఒక వింత సింహం కనిపించడం మొదలైంది ఆమెకు. గరజ్నలతో సింహంలా కనిపించి,
సగం మనిషిలా సగం సింహంలా కనిపించి, చివరకు ఒక దివయ్ తేజసుస్ పర్తయ్క్షమై మెలకువ వచేచ్దిట'
'పుణాయ్తుమ్రాలు!' అనాన్డు సమరుధ్డు. ఆయన చెకిక్ళళ్ మీద ఆనందపు చెమమ్ మెరుసుత్నన్ది. కొనిన్రోజులు అలానే సవ్పన్ం వచిచ్న
తరువాత ఒక ఎరుకలసాని వంటిమీదకు నరసింహుడు పూని ఆమెను ఈ కొండకు రమమ్ని చెపాప్టట్! మరాన్డు శుచిగా ఆమె కొండనెకిక్ ఇకక్డకు
వచేచ్పప్టికి అదిగో, అకక్డినుండి సింహగరజ్నలు వసుత్నన్టుట్ గమనించింది! ఆలయ సింహదావ్రంవైపు చూపిసూత్ అటు అడుగులేశాడు అరచ్కసావ్మి.
ఇంతలో

ఒకక్సారిగా

గంపలనిండా

కరూప్రపు

రాశులు

గుమమ్రించినటుల్

దివయ్పరిమళం

ఆ

పార్ంతానిన్

నింపేసింది.

సింహదావ్రంగుండా లోపలకు వెళళ్బోతునన్ అరచ్కసావ్మి తొటుర్పాటుతో వెనుకకు దూకినంతపని చేశాడు. ఆయన రెండుచేతులలో పొదివి పటుట్కునన్
వెండి పళెళ్రం కంపిసుత్నన్టుల్గా పళెళ్ం మధయ్నునన్ పూరణ్ కలశం అటూ యిటూ ఊగిసలాడుతునన్ది. గగురాప్టుతో 'ఆసీత్క! ఆసీత్క! ఆసీత్క!' అంటూ పెదద్గా
ఉచచ్రించడం మొదలెటాట్డు!
పాఠకుడా! ఆ దివయ్ సనిన్వేశానికి నేను సాకిష్ని! దర్షట్ను! నముమ్తావా, నీది అదృషట్ం! యుగాల పరయ్ంతం ఎనిన్ చూశాను! ఎనిన్ కనీన్ళుల్!
ఎనిన్ ఆనందపు ఆనవాళుళ్! యిపప్టికీ నాకు గురేత్! యిపుప్డే నా కళళ్ముందే జరుగుతునన్ది అనన్ంత సప్షట్ంగా నా మసిత్షక్పు తెరమీద మనోనేతర్ంతో
చూసుత్నాన్ను మరలా! వినిపిసుత్నాన్ను! విని తరిసాత్వో, తతత్వ్ం గర్హిసాత్వో, తృణీకరిసాత్వో, విశృంఖలంగా చరిసాత్వో నీ పార్పత్ం! నీ సేవ్చచ్!
రాతిని తొలిచి చేసిన సింహదావ్రం గుండా వసుత్నన్ది ఆ కరూప్రపు వాసన! పరిమళపు వరద పోటెతిత్నటుల్గా మతుత్లో ముంచెతేత్
ఘాటైన సువాసన అది! శరీరాలు చలల్బడిపోయాయి అందరికీ! పాల నురగ పర్వహించి వసుత్నన్టుల్గా సింహదావ్రం లోనుండి నెమమ్దిగా శిరసుస్ను
బయటకు పెటిట్, నిదానంగా వసుత్నన్ది ఒక తెలల్ని మహాసరప్ం! దివయ్సరప్ం! మధయ్ మధయ్ నెమమ్దిగా తలనెతిత్ బరువైన తెరచాపలాంటి విశాలమైన పడగను
విపుప్తూ వసుత్నన్ది. వసూత్నే ఉనన్ది. తలనెతిత్ పూరిత్గా విపిప్నపుడు నాలుగుమూరల సింహదావ్రానికి సరిపోతునన్ది ఆ పడగ. ఎనిమిది మూరల పొడవు
బయటకు వచిచ్నపుడు కంఠం వరకే కనిపించింది. అరఘడియ కాలంవరకూ నిదానముగా పాకుతూ పదెద్నిమిది మూరల పొడవైన ఆ మహా శేవ్తసరప్ం
పూరిత్గా బయటకు వచిచ్ంది!
పాకుతునన్పుడు తెలల్ని గొలుసులు మౌనంగా కదులుతునన్టుల్ పొలుసులు కదులుతూ మెరుసుత్నాన్యి. ఎంతవయసునన్దో తెలియని
వృదధ్ సరప్ం అది. అరచేతి వెడలుప్న ఉనన్ నీలి కనుగుడల్ అంచులకు కముమ్కునన్ పచచ్ని పొర గగురాప్టు కలిగిసుత్నన్ది.
వెనకుక్ వెనకుక్ అడుగులువేసూత్ సమీపంలో లేకుండా వెళిళ్పోయారు అందరూ. పాఠకుడా! ఆ మహానుభావుడు సమరధ్రాముడు ఒకక్
అడుగూ కదపలేదు. ఆ వదనంలో పర్సనన్త చెదిరిపోలేదు! అలల్ంతదూరంనుండి వసుత్నన్ అమమ్ను చూసిన బిడడ్లా సంబరపడడ్టుల్ కనిపించాడు! కనులు
మిరుమిటుల్ గొలిపే తెలుపు వరణ్ం మీద బంగారు రంగుల పొలుసులు మిలమిల లాడుతునాన్యి ఆ మహాసరప్ం పాకుతుంటే. పాకుతునన్పుడు బారెడు
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పర్మాణము ఉనన్ తలమీద చికక్ని ఊదారంగు పాదముల గురుత్లు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. పడగవిపిప్నపుడు తలమీద పెదద్ బంతిలా గడుడ్కటిట్నటుల్ ఉబిబ్
కనిపిసుత్నన్ది. కమిలినటుల్ నీలిరంగులో ఉనన్ది. దివయ్మైన మణి అది. ఎనిన్వేల సంవతస్రాల వయసుతోనో పడగలో పెరిగిన నాగమణి అది. సింహదావ్రం
బయటకు వచిచ్ తలను పూరిత్గా ఎతిత్ పడగవిపిప్ కొనిన్ నిముషాలపాటు పరికించి చూసింది.
కదలకుండా తొణకకుండా సమాధిలో ఉనన్టుల్ అరధ్ నిమీలిత నేతార్లతో శాంతంగా చూసుత్నాన్డు సమరధ్ రాముడు. ఆయన కుడిచేతివైపు
పాకుతూ పర్దకిష్ణగా ఆయనను మూడునన్ర చుటుల్ చుటిట్ పూరిత్గా తలెతిత్ పడగవిపిప్ ఆయననే చూసూత్ ఉండిపోయింది పరిశీలిసుత్నన్టుల్. ఎపప్టి పాత
సేన్హితుడినో చూసుత్నన్టుల్, ఎదిగిన బిడడ్ను తలిల్ చూసుత్నన్టుల్ చూసుత్నన్ది. అందరూ దూరగా ఉండి నిలువెలాల్ కంపిసూత్ చూసుత్నాన్రు. ఎవరికీ నోట
మాటలేదు. ఏమి చేయాలో పాలుపోవడంలేదు. గుస గుస లాడుతునన్టుల్ లోగొంతుకతో ' మాటేడు వేణు గోపాలుడి సేవ అయియ్ందా అమామ్?’ అనాన్డు
సమరధ్ రాముడు కుశలపర్శన్లు వేసుత్నన్టుల్.
సథ్ంభాదిర్ నుండి ఓరుగలుల్ వెళేళ్ మారగ్ంలో ఉనన్ కుగార్మం మాటేడు. ఎంత పురాతనమైనదో తెలియని వేణుగోపాలుని మందిరం ఉనన్ది
అకక్డ! ఒక తెలల్ని దివయ్సరప్ం అకక్డ ఎలల్పుప్డూ కనిపిసుత్ంది అని కథలుగా చెపుప్కుంటారు పరిసరాల పలెల్ల పర్జలు. సమరధ్రాముడి పర్శన్ వినగానే
తెరచాపలాంటి తెలల్ని పడగను ముందుకు సాచింది. సత్ంభాదిర్ నృసింహుడి సేవకోసం వచాచ్వా అమామ్? అనాన్డు ఆయన మళీళ్.
నిదానంగా పడగను అలాగే ముందుకు సాచి నెమమ్దిగా ఆయన నుదురును తాకింది పడగతో. ముదుద్ పెటిట్నటుల్. ముదుద్గా దీవనలు
పెటిట్నటుల్. ఆయన కదలికలు ఎవరి కనులకూ కనిపించలేదు. ఎపుప్డు జోడించాడో చేతులు, యిపుప్డు నమసాక్ర ముదర్లో ఉనాన్డు!
భయముతో కూడిన అరుపులు వెలువడాడ్యి కొనిన్ గొంతుల నుండి. సావ్మీ సావ్మీ అని అలల్ంత దూరము నుండి ఆందోళనగా
అరుసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు. దేవాలయ పరిచారక సిబబ్ంది, మిగిలినవాళుళ్ ఆ మహాసరప్ం పూరిత్గా బయటకు రాగానే భయంతో కేకలు పెడుతూ
పారిపోయారు. ఈ సమయానికి పరుగులతో రొపుప్కుంటూ సగం మెటుల్ దిగి కొండ కిందికి వెళిళ్పోయారు! ఎపుప్డు వెళిల్ందో, రాతి ధవ్జసత్ంభము మీదకు
ఎకిక్ చూసుత్నన్ది కొండముచుచ్ రాంబోలా. అది చాలా పర్శాంతంగా ఉంది!
అరచ్కసావ్మి ధవ్జసత్ంభం దాకా వెళిళ్పోయాడు ఎపుప్డో! ఆయన సవ్రం యిపుప్డు కంపించడంలేదు. 'ఆసీత్క! ఆసీత్క!' అనన్ పలుకులకు
బదులుగా సప్షట్ంగా లయబదధ్ంగా సవ్రయుకత్ంగా ఒక మంతార్నిన్ ఉచాచ్రిసుత్నాన్డు ఆయన!
'జరతాక్రురజ్గదౌగ్రీ! మానసా! సిదధ్ యోగినీ! వైషణ్వీ! నాగభగినీ! శైవీ! నాగేశవ్రీ తథా జరతాక్రుపిర్యాసీత్కమాతా! విషహారేతిచ
మహాజాఞ్నయుతాచైవ సా దేవీ విశవ్పూజితా!' అనే పనెన్ండు నామాల దివయ్ మంతార్నిన్ ఉచచ్రిసూత్ తడబడకుండా సమరధ్రాముడి వైపు అడుగులేసుత్నాన్డు
యిపుప్డు. చేయిసాచి అందుకునే సమీపానికి వెళిల్ కనులు మూసుకుని నిశచ్లంగా ఉండిపోయాడు. శేవ్త చంపక వరాణ్భాం రతన్భూషణ భూషితాం అని
మొదలయేయ్ దివయ్ధాయ్నమంతర్ం వెలువడింది ఆయన నోటివెంట. వెంటనే 'ఓం' తో మొదలయేయ్ ఐదు బీజాక్షరాలతో కూడిన 'సావ్హా'కారంతో ముగిసే
దివయ్మంతార్నిన్ ఉచచ్రించడం మొదలెటాట్డు.
పాఠకుడా! జనమేజయుడి సరప్యాగానిన్ ఆపి నాగజాతికి మహోపకారం చేసిన ఆసీత్కుడి పేరును ఉచచ్రిసేత్ సరాప్లు తొలిగి
దారినిసాథ్యి. ఆసీత్కుడి తలిల్, నాగమాత జరతాక్రువు. సాకాష్తూత్ లకీష్ అంశ! ఆమె పనెన్ండు నామాలను పూజాసమయంలో పఠించినవారికీ, వినన్వారికీ
నాగమాత అనుగర్హం లభిసుత్ంది. సోత్తర్ఫలం సిదిధ్ంచిన వారికీ, వారి వంశము వారికీ పాములపుటట్మీద పడుకునాన్ సరప్భయం ఉండదు. ఎంతటి
విషానైన్నా జీరిణ్ంచుకోగలరు. పాములను పూలమాలల లాగా అలంకరించుకోగలరు. ధాయ్నశోల్క మంతర్ంతో, బీజాక్షరయుతమైన మానసాదేవి
మూలమంతార్నిన్ సిదిధ్ంచుకునన్వాడు కాలసరప్విషానిన్కూడా అమృతానిన్ తాగినటుల్ తాగ గలుగుతాడు. ఆ దివయ్మంతార్లనే అరచ్కసావ్మి ఆశర్యించాడు
యిపుప్డు.
షుమారు అరఘడియపాటు ఆ మంతోర్చాచ్రణ జరుగుతూనే ఉనన్ది. రెండుచేతులూ జోడించి పర్శాంతంగా చూసూత్నే ఉనాన్డు
సమరధ్రాముడు. ఆయన నుదురుకు పడగను తాకించి అలానే ఉనన్ది ఆ మహాసరప్ం. ధవ్జసథ్ంభము మీదనుండి శర్దధ్గా కుతూహలంగా చూసూత్నే ఉనన్ది
వానరం. అరుపులు ఆపి నిరాఘ్ంతపోయి చూసూత్నే ఉనాన్డు కృషణ్రాయలు.
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నెమమ్దిగా పడగను దించి సింహాదావ్రంగుండా ఆలయంలోకి వెళళ్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఆ దివయ్సరప్ం. దానితోపాటే కరూప్రపు

పరిమళం కర్మంగా దూరమవుతునన్టుల్ తెలుసూత్నే ఉనన్ది. ఆ వెనుక అనుసరిసుత్నన్టుల్గా కదిలాడు అరచ్కసావ్మి. అపుప్డు కనులు తెరిచిన సమరధ్రాముడు
ఆయనను అనుసరించాడు. సమరధ్రాముడి విలల్ంబులతో ధవ్జసథ్ంభము వదద్నే నిలబడి చూసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు. ఆ దివయ్సరప్ం సమరధ్రాముడికి
నృసింహుడి దరశ్నానికి అనుజఞ్నిచిచ్ లోపలకు తోడెక్ళిళ్నటుల్ తోచిందికృషణ్రాయలకు.
గుడిలోనుండి మధురంగా గంటమోగిన ధవ్ని వినిపించింది. 'ఉగర్ం వీరం మహావిషుణ్ం' అంటూ నృసింహ దివయ్మంతర్ం వినిపించడం
మొదలయియ్ంది! ధవ్జసత్ంభం మీద కొండముచుచ్ సంతోషంగా కిచకిచలాడింది!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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