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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  
 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, 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, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

  జయ బజరంగ బలీ! జయరాం! అనన్ ధవ్నులు సోకాయి సమరుథ్ని చెవులకు. శరీరంలోని ఎముకలు నుగుగ్ నుగుగ్ అవుతునన్బాధకు 
మూతలుపడుతునన్ కనులు తెరుచుకునాన్యి. శరీరం ఆపాదమసత్కం కోటల్ విదుయ్లల్తలు పర్సరించినటుట్ ఒకక్ క్షణం కంపించింది. ఆయన శరీరం 
లోహమయం అయినటుట్ అనుభూతి చెందాడు.  

పెదద్గా అరుసూత్ కఱఱ్లు బరిశెలతో శకిత్వంచన లేకుండా ఆ మహాసరాప్నిన్ గాయపరిచే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు అగసత్య్పెరియాసన 
శిషుయ్లు. తలను బలంగా విసురుతూ వారిని భయపెడుతూ ఎదురుదాడి చేసుత్నన్ది అది. అవకాశం దొరికితే సమరుథ్ని తలను చికిక్ంచుకోవాలని దాని 
పర్యతన్ం. 
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ఆ పర్కక్న పెరియాసన అదే సిథ్తిలో ఉనాన్డు. పెరియా! పెరియా! అని అరుసూత్, ఆయనను చుటుట్కునన్ కొండచిలువను 
నిలువరించడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు శిషుయ్లు. వారి దెబబ్లను తపిప్ంచుకోడానికి, వారిని గాయపరచడానికి అది తలను విసురుతునన్పుడలాల్ దాని పటుట్ 
బిగుసుత్నన్ది పెరియాసన శరీరం మీద. ఆయన సప్ృహలో లేడు. 

 
పంకిత్కంఠన పరిసిథ్తి అతయ్ంత దారుణంగా వుంది. అతని తలను పూరిత్గా మింగేసింది కొండచిలువ. మిగిలిన శరీరానిన్ కబళించడానికి 

మెలికలు తిరుగుతూ అతడిని లోపలికి లాకుక్ంటునన్ది. శిషుయ్లు దానిని విడవకుండా  శకిత్కొదీద్ కరర్లు బరిశెలతో కొడుతునాన్రు, పొడుసుత్నాన్రు. బరిశెల 
పోటల్కు చినన్ చినన్ గాయాలు మాతర్మే అవుతునాన్యి ఆ మహాసరాప్లకు. కఱఱ్లతో బాదుతుంటే దబుబ్న చపుప్డు అవుతునన్ది. ఆ మహాసరాప్లు మెలికలు 
తిరుగుతూ తలలు విసురుతుంటే ఆకులూ ధూళీ రేగుతునాన్యి. పంకిత్ కంఠన మీద దాదాపు ఆశలు వదులుకునే సిథ్తికి వచాచ్రు ఆ నలుగురు శిషుయ్లు.    

 
శరీరంలో నరనరానా విదుయ్తుత్ పర్సరించినటుల్ అయియ్ంది సమరుథ్నికి. లోహంతో చేసినటుల్ దృఢమైన బాహువులను సాచాడు. ఒకక్సారి 

కంపించినటుల్ అయియ్ంది ఆ మహాసరప్ం. చివువ్న తలను తిపిప్ సమరుథ్ని వైపు చూసింది. ఆ కాసత్ వయ్వధిలో దాని తలను కుళళ్బొడిచే పర్యతాన్లు చేశారు 
నలుగురు శిషుయ్లు. వారిపైకి మరలింది మళీళ్. 

 
దాని బలమైన బంధంలో యిరుకుక్నన్ రెండు చేతులను దగగ్రికిచేరాచ్డు సమరుథ్డు. ఆయన కంఠం నుండి దివయ్మైన ధాయ్నశోల్కం 

వెలువడింది. సుదరశ్నసంహితలోని మహాశకిత్వంతమైన పంచముఖ హనుమాన కవచం లోనిది ఆ ధాయ్నశోల్కం. సాకాష్తూత్ సీతాదేవికి శీర్రామచందుర్డు, 
పారవ్తీదేవికి పరమశివుడు ఉపదేశించిన ఆ కవచానిన్ గరుతమ్ంతుడు ఉపదేశించాడు సాధకులకు. 

 
'వందే వానర నారసింహ ఖగరాట' అని ధాయ్నపార్రంభం చేసి కనులు మూసుకునాన్డు సమరుథ్డు. రెండు అరచేతులను గరుడముదర్లో 

వుంచాడు. సిదిధ్ని పొందితే వజర్సదృశమైన శకిత్ని పర్సాదించే ముదర్ అది. మరణోనుమ్ఖులైన వారికి కూడా మృతుయ్ంజయుడి శకిత్ని పర్సాదిసుత్ంది. సమరుథ్ని 
అంతరేన్తర్ంలో దివయ్మైన ఐదుముఖాలతో హనుమ దరశ్నమిచాచ్డు. ఆ మహాసరప్ం రెపప్పాటు కాలం సుడిగాలికి తీగలా కదిలిపోయింది. 'పశిచ్మం 
గారుడం వకత్ర్ం, వకర్తుండం మహాబలం, సరవ్నాగపర్శమనం విషభూతాదికృనత్నమ' గంభీరంగా వెలువడుతోంది సమరుథ్నినోటివెంట. విచితర్ం! 
అంతవరకూ భయంకరమైన బుసలతో శిషుయ్లమీదికి విసురుతునన్ తల బలం తగిగ్నటుల్ కనిపించింది. బుసలు బలహీనమయాయ్యి. దాని వేగం తగిగ్ంది. 
శిషుయ్ల దాడి వుధృతమైంది. ఆ దెబబ్లకు అది బలహీనపడుతునన్టుల్ కనిపిసుత్నన్ది యిపుప్డు. 

 
సమరుథ్ని కనులముందు ఒక మహాదుభ్తమైన ఆకారం కనిపించింది. ముందు ఎకక్డో అంతు తెలియని దూరంలో ఒక చినన్ చుకక్లా 

కనిపించింది. అంతకంతకూ వరిణ్ంచలేనంత వేగంతో అది సమీపిసుత్ంటే ఆ దిగర్భ్మ కలిగించే మహారూపం కర్మేపీ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. సమరుథ్ని 
శరీరం కంపించిపోయింది. ఆయనను బలంగా చుటిట్న ఆ మహాసరప్ం వడలిపోయినటుట్ యిపుప్డు తలను నేలకు వాలిచ్ంది. శిషుయ్లు ఆనందంగా 
ఉతాస్హంగా కేకలు పెడుతునాన్రు. వారిదెబబ్లకు యిపుప్డు అది లొంగిపోతునన్టుల్ కనిపిసుత్నన్ది.    

 
సమరుథ్ని కనులకు యిపుప్డు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. అది ఒక దివయ్సవ్రూపం. కొండలాంటి మూపు వునన్ది. మోకాళల్నుండి బలమైన 

తొడలు బంగారు రంగులో వునాన్యి. మొలభాగం మిరుమిటుల్గొలిపే తెలల్ని కాంతులతో వునన్ది. నడుమునుండి కంఠం వరకూ కుంకుమ రంగులో 
యెఱఱ్గా పర్కాశిసుత్నన్ది. వంద పునన్మిచందుర్లవంటి తెలల్ని పొడవైన ముకుక్ వునన్ది. ఆ ముకుక్ చివర భయంకరంగా కొనదేలి వంపుతిరిగి నలల్గా 
వునన్ది. తెరచాపలవంటి విశాలమైన రెకక్లు, ఈకలు బంగారు రంగులో మెరిసిపోతునాన్యి. రెండుకాళళ్వేళళ్కు విచుచ్కతుత్లలాంటి పదునైన గోరుల్ 
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మెరుసుత్నాన్యి. పసుపురంగులో కనులు మెరుసుత్నాన్యి. దికుక్లు దదద్రిలేల్లా 'కీర్ం కీర్ం' ధవ్నులు చేసూత్ వచిచ్ంది. అది అదుభ్తమైన పకిష్ రూపం. అది 
గరుతమ్ంతుని సవ్రూపం. 

 
'సవ్సిత్కో దకిష్ణం పాదం వామపాదంతు కుంచితమ..' అపర్యతన్ంగా సమరుథ్ని నోటివెంట మహాగారుడ ధాయ్నశోల్కం వెలువడింది. 

అధరవ్ణ వేదాంతరగ్తమైన ఉపనిషతుత్లోని మంతర్శోల్కం అది. పచచ్ని బంగారు ముదద్లాల్ మెరుసుత్నన్ కనులతో సమరుథ్ని కనులలోకే చూసుత్నన్ది ఆ 
దివయ్విహంగం. ముఖంలో ముఖం పెటిట్ చూసింది అరనిముషంపాటు. కుడి రెకక్తో సమరుథ్ని తలపై చినన్గా చరిచింది, నిమిరినటుట్. అంతే! ఒకక్సారిగా 
లక్షసూరుయ్ల కిరణాలు కంటికి సోకినటుల్ అయింది సమరుథ్నికి. ఆయన కనులు ఎఱఱ్గా కాలిచ్న బంగారు ముదద్లాల్ మెరిశాయి క్షణకాలం. ఆ దివయ్మైన 
రూపం కరిగి, మాయమైంది. 

 
అంతవరకూ ఎముకలు పిపిప్చేసూత్ చుటుట్కునన్ ఆ మహాసరప్ం వుతిత్ దారపు పోగులాగా వేర్లాడబడిపోయింది.  'జయజయ 

రఘువీరసమరాథ్' అని అడవి మారుమోర్గేలా నినదిసూత్ లేచి నిలుచునాన్డు సమరుథ్డు. కరర్ల దెబబ్లకు బరిశెల పోటల్కు విలవిలలాడుతునన్ది ఆ 
కొండచిలువ. గోధుమరంగులో వునన్ తోకను కదిలిసూత్ నిలువునా మెలికలు తిరిగిపోతునన్ది. బరిశెలను గునపాలలాగా దాని తలలోకి దించి చీలేచ్శారు 
శిషుయ్లు. ఆకుపచచ్ని దర్వంతో కలిసిన దాని రకత్ంతో తడిసిపోయాయి వారి శరీరాలు.  

 
సింహాలలాగా దూకుతూ అగసత్య్పెరియాసన ని సమీపించారు శిషుయ్లు.  ఒక కాలిమీద సిథ్రంగా నిలుచ్ని అంజలిముదర్లో కనులు 

మూసుకునాన్డు సమరుథ్డు. 'ఓం పశిచ్మముఖాయ గరుడాననాయ పఞచ్ముఖహనుమతే మంమంమంమంమం సకలవిషహరాయ సావ్హా' అనే మంతర్ం 
వెలువడింది ఆయన నోటివెంట. అపుప్డు కనులు తెరిచాడు. 'ఓం ఈం ఏహేయ్హి శీర్మహాగరుడాపర్తిహతశాసనా..సరవ్విషం నాశయ నాశయ హస హస 
దహ దహ 

పచ పచ భసీమ్కురు భసీమ్కురు హుం ఫట సావ్హా' అని పఠిసూత్ నిశితంగా చూశాడు. సుదరశ్నసంహితలోని మంతార్నికి గరుడోపనిషత 
మంతార్నిన్ జోడించిన మహాశకిత్ అది. దానికి సమరుథ్ని చూపుల శకిత్ తోడైంది. అంతే! కెరటంలాగా తలను విసురుతునన్ కొండచిలువ తలను నేలకు 
వాలిచ్ంది. కదలికలు లేకుండా బలహీనంగా వుండిపోయింది. శిషుయ్ల బరిశెలు దాని తలను చీలేచ్శాయి.  

 
మెరుపులాగా వారిని దాటుకుని పంకిత్కంఠన వదద్కు చేరుకునాన్డు సమరుథ్డు. అపప్టికి మెడవరకూ అతడిని మింగేసింది ఆ 

కొండచిలువ. సమరుథ్ని చేతులు పడడంవలల్నో, రెటిట్ంచిన వుతాస్హంతో శిషుయ్లు దాడిచేయడంతోనో  తెలియదు, అది కూడా 
వడలిపోయినటుల్ కనిపించింది. దాని మెడమీద బరిశెలను దించి నోటివరకూబాదంకాయను చీలిచ్నటుల్ చీలిచ్పారేశారు. దాని నోటిలో 
యిరుకుక్నన్పంకిత్కంఠన తలను బయటకు లాగేశారు. 

 
'కుమార గురవే! కుమార గురవే! శరవణ భవ జయ కుమార గురవే!' అనే నినాదాలతో అడవి దదద్రిలిల్ంది.  

 
 

((కొనసాగింపు వచేచ్కొనసాగింపు వచేచ్  సంచికలోసంచికలో....))  
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