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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!  

- 35 -
(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

  ' గమయ్సాథ్నం ఒకక్టే అయినా మారాగ్లు అనేకం వుంటాయి కృషోణ్బా! ఏ మారగ్ం గొపప్ది? ఏది సులభంగా, పర్మాద రహితంగా ఖచిచ్తంగా 
గమాయ్నిన్ చేరుసుత్ందో అది గొపప్మారగ్ం. ముఖయ్ంగా ఏది అనుసరించడానికి సులువుగా వుంటుందో అది గొపప్ మారగ్ం కృషోణ్బా! ' చినన్ రాగిపాతర్లో 
నీటిని అందిసూత్ చెపాప్డు సమరుథ్డు. ' సగం మాతర్మే తార్గు కృషోణ్బా ' అనాన్డు. అలాగే చేశాడు కృషణ్రాయలు. సగంనీరు మిగిలునన్ పాతర్ను 
పర్కక్నపెటాట్డు సమరుథ్డు. దానిమీద చినిన్ రాగిపళాళ్నిన్ మూతగా వుంచాడు. 

కేవలం కౌపీనం ధరించి రెండుకాళల్ను బంధించి నిటారుగా కూరుచ్నాన్డు కృషణ్రాయలు. రెండుచేతులనూ బంధించి వేర్ళళ్సందులలో వేర్ళుళ్ 
బంధించి బొడుడ్కు దిగువన ఒడిలో వుంచుకునాన్డు. కనులు మూసుకునాన్డు. కృషణ్రాయల కనుబొమల మధయ్న తన అంగుషఠ్ముతో వొతిత్డి తెలిసేమేరకే 
అదిమి వుంచాడు సమరుథ్డు. ' యిది నాసికాగర్ము కృషోణ్బా! ఇకక్డే దృషిట్ని నిలుపు. నీ ఉఛావ్స నిశావ్సాలను మాతర్మే గమనిసుత్ండు. శావ్సమీద మాతర్మే 
నీ ధాయ్సను వుంచు. మిగిలిన ఆలోచనలు అనీన్ వదిలేయ కృషోణ్బా! ' 
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' నీ శరీరంలో జీవశకిత్ పర్వాహానిన్ గమనిసాత్వు. అపుప్డు పార్రంభం అవుతుంది నీ సాధన. నీ దేహంలో అనిన్ సాథ్నాలలో తీవర్మైన అలజడులు, 

నొపుప్లు, బాధలు కలుగవచుచ్. డెభైరెండు లక్షల నాడీకేందార్లను శుదిధ్ చేసూత్ జీవచైతనయ్శకిత్ పర్వహిసుత్ంది. మలినాలను, మనోవికారాలను, శారీరక 
మానసిక రుగమ్తలను తుడిచిపెడుతుంది. అపుప్డు కలుగుతాయి ఈ శారీరక బాధలు. ఆ తరువాత రకరకాల అనుభవాల సమ్ృతులు. రకరకాల దరశ్నాలు. 
రఘువీరుడి కరుణ కారణంగా నీకు సులువుగా పటుట్బడుతుంది కృషోణ్బా! ' అంటూ కొనసాగిసుత్నాన్డు సమరుథ్డు. రహసయ్ములు, అతిరహసయ్ములు 
అయిన సూచనలు వెలువడుతునాన్యి ఆయన నోటివెంట.  

 
కృషణ్రాయల శరీరము పులకలురేగుతూ, మనసు అలౌకికమైన సిథ్తిలో విహరిసుత్నన్ది. కనుబొమలమధయ్న యిపుప్డు జలతారు కుచుచ్లతో 

అదిద్నటుల్ మెతత్ని సప్రశ్ అనిపిసుత్నన్ది. ' యిది శాకయ్ముని మారగ్ం కృషోణ్బా! గౌతమబుదుద్డు అనేక జనమ్ల పరంపరలను దరిశ్ంచిన మారగ్ం యిదే కృషోణ్బా! 
మూడవ కంటిని తెరిచి నువూవ్ చూదుద్వుగాని. అనంతకాలపు ముసుగును తొలిగించి అనేకజనమ్ల అనుభవాలను చూదుద్వుగాని '. సమరుథ్ని పలుకుల 
పర్వాహం ఆగిపోయింది. మౌనం నెలకొనన్ది. లీలగా కృషణ్మమ్ పరుగుల సవవ్డి వినిపిసుత్నన్ది. దూరాలనుండి, దగగ్రి పొదలనుండి, చుటూట్ ఉనన్ 
వృకాష్లమీదినుండి నానాజాతి పకుష్ల కూతలు అలిల్బిలిల్గా అలుల్కునన్టుల్ వినబడుతునాన్యి. బదులిసుత్నన్టుల్ అడవి జంతువుల అరుపులు ఆగి ఆగి 
వినిపిసుత్నాన్యి. 

 
నిదానంగా అడుగులేసూత్ కృషణ్రాయలను వదిలి కదిలాడు సమరుథ్డు. సమరుథ్డు బయటకు వఛిచ్న మరుక్షణం గోపురం ఆకృతిలో నిరిమ్ంచిన 

వెదురు శిఖరాల పైనుండి నెమమ్దిగా జలతారు పరదాలు జారాయి. పైకపుప్ను, వృతాత్కారంలో కటిట్న వెదురు గోడలను నెమమ్దిగా మూసేశాయి. చినిన్ 
గుడారంలో, చీకటిలో, ఏకాంతంలో ధాయ్నసముదర్ంలో మునిగిన పాలరాతిశిలప్ంలా వుండిపోయాడు కృషణ్రాయలు. యిపుప్డిక ఏ ధవ్నులూ కృషణ్రాయల 
చెవులను సోకడంలేదు. ఎవరో ఒక తంబురను మధురంగా మీటుతునన్టుల్, అవిచిచ్నన్మైన శుర్తిలా శరీరములో అణువణువునా ఒక సనన్ని నాదం 
వినబడుతునన్ది. నరనరాలలో రకత్పర్వాహపు సవవ్డి కావచుచ్! నాడి నాడిని నింపుతూ పొంగులెతుత్తునన్ జీవ చైతనయ్ పర్వాహధవ్ని కావచుచ్! 

 
మలెల్లరాశిలాంటి తెలల్ని హంస ఒకటి మబుబ్తెరలాల్ంటి రెకక్లను విపిప్ వింజామరలాల్ వీచినటుల్ అనిపించింది రాయలకు. ఆ రెకక్లచపుప్డు 

నుండి ' సో .. హం ' ' హంసో.. హం' అనన్ సనన్ని ధవ్నిలా ఉఛావ్స నిశావ్సాల సడి వినిపించింది. ఇక చెవులకు 'సోహం హంసోహం' అనన్ చిరుమృదంగ 
నాదమే వినిపిసుత్నన్ది. ఆ లయలో కలిసిపోతూ నాడుల శృతి ఆదివేదంలా, జీవనాదంలా, పర్ణవ నాదంలా వినిపిసుత్నన్ది. కర్మకర్మంగా వినిపిసుత్నన్దా 
లేదా అనన్ంత    మందర్ంగా, ఆ నాదం చెవులలో సిథ్రపడింది. ధాయ్స అంతా శావ్సపై లగన్మైంది. శరీరం దూదిపింజలా తేలిక ఐన భావన కలిగింది. 
శరీరపు పర్తి రోమకూపంలో చెపప్లేని సుఖం అనిపించింది. మనసుకు అవధులులేని సంతోషంగా అనిపించింది. చిరుగాలికి వూయలలూగుతునన్ 
నెమలికనున్లా అంతకంతకు తేలిక, తేలిక, తేలికై పరిమళపు పొగలా నాటయ్మాడుతునన్ది శరీరం. శరీరానిన్, మనసును దాటి, సుఖానిన్, సంతోషానిన్ 
గెలిచేసూత్ అంతకనాన్ ఏదో మధురమైన అనుభూతి, ఏదో ఆనందం, ఏదో పరమానందం కలుగుతునన్ది. పార్ణాలు తటుట్కోలేని మహదానందం 
అదేకాబోలు!  అంతే! 

 
ఏదో రాక్షస హసత్ం రెండు తొడలనూ బలంగా విరుసూత్ నిలువునా రెండుగా చీలిచ్నటుల్ అనిపించింది. బాధతో విలవిలలాడాడు కృషణ్రాయలు. 

నిపుప్లకొలిమిలో పడడ్ వానపాములా శరీరం మెలికలు తిరిగిన బాధ. నిలువునా క్షణంలో దగధ్ం ఐన బాధ. ఆ క్షణకాలంలోనే యుగాలకు సరిపోను బాధను 
చూపించినబాధ. నడినెతిత్న మొదలై శరీరమంతా కాలువలుగా చెమటలు పర్వహించాయి. ' సోహం సోహం ' నాదానిన్ చెవులు విడువలేదు. నాసికా 
రంధార్లనుండి పైకిపర్వహించి, కపాలానిన్ తాకి మరలా కిర్ందకు జాలువారుతునన్ జలపాతంలా పర్సరిసుత్నన్ చలల్ని శావ్సపై ధాయ్సను విడువలేదు. 
ఎంతసమయం గడిచిందో తెలియదు. బాధలు కరిగిపోయాయి మంచులా. మరలా ఆనందపు వీచికలు ఉపెప్నలా ఎగిశాయి.  
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ఉతిత్చేతులతో కడుపును చీలిచ్ కాలేయానిన్ పెకిలించిన బాధ కలిగింది కొంతసేపు. మెడను బలంగా పటుట్కుని వెనకుక్ విరిచిన బాధ కలిగింది. 

పర్తిబాధకూ మరణయాతనను అనుభవించాడు కృషణ్రాయలు. బాధకు బాధకు మధయ్ విరామమే సుఖం అనిపించింది శాపగర్సత్ జీవితంలా! ఇక నిలవడం 
వలల్కాదు అనిపిసుత్ంటే చెవులను, ధాయ్సను సావ్ధీనంలో వుంచుకోడానికి చివరి పర్యతన్మేమో అనిపించింది. ఎకక్డో తెలియని దూరమునుండి సమరుథ్ని 
గొంతు వినిపించింది 'తతత్వ్మసి.. తతత్వ్మసి' అని తపెప్ట మోర్గిసూత్. ' నువువ్ శరీరానివికాదు. నీకు బాధలేదు. నువువ్ ఆతమ్వు. అనంతుడివి. అచుయ్తుడివి. 
అతీతుడివి ' వురుములా సమరుథ్ని కంఠం మోర్గినటుల్ అనిపించింది. పంటిబిగువున భరించరాని బాధను సహించడానికి పర్యతన్ం చేశాడు కృషణ్రాయలు. 
సమయము తెలియలేదు. కర్మేపీ తొలిగే చీకటల్లా బాధలు మందగించినటుల్ అనిపించింది. లేదూ తానే అలవాటు పడాడ్డో!    

 
ఉరకలెతిత్న పర్వాహం శాంతించినటుల్, అగిన్పరవ్తం బర్దద్లై ఆరిపోయినటుల్ శరీరబాధలనీన్ ఉపశమించాయి కొంతసేపటికి.  
పార్రంభంనుండీ ఉనన్ నాదం మరల మందర్ంగా వినిపించడం మొదలైంది. మలెల్మొగగ్ విచుచ్కునన్టుల్ కనుబొమలమధయ్ ధవ్నికలిగిన భావన. 

తాను కూరుచ్నన్ పీఠంతో సహా కృషాణ్నది, భవానీదీవ్పం, సమసత్ భూమండలం కమమ్రిసారెపై ముంతలా గిరుర్న తిరిగిన భావన. శరీరమంతా బరువును 
కోలోప్యి అడుగు తెలియని అగాధపు లోయలోకి జారుతునన్ భావన. ఒళుళ్ తెలియని మైకం కలిగిన అనుభూతి. తన శరీరమునుండి ఏదో తెలియని 
పొగలా, పటుట్కు దొరకని మెతత్ని పదారధ్ంలా వేరై తననూ, సమసత్ పర్పంచానీన్ పరికిసుత్నన్ భావన. 

 
విచితర్ంగా వక్షసథ్లం మధయ్న చిరు వేడిమి, ఎకక్డో లోతులోల్ ఏదో నెగడు వెలుగుతునన్టుల్. మిగిలిన శరీరమంతా మంచుకొండలా 

మొదుద్బారినటుల్ అనిపించింది. యేవో అరుపులు, కేకలు లీలగా వినిపించాయి. కృషణ్రాయల కనులకు యేవో వింత దృశాయ్లు కనిపించాయి. ఒకదానిన్ 
మరొకటి చెదరగొడుతూ పరుగులు పెడుతునన్ మబుబ్లాల్ ఏవేవో ఆకృతులు, ఏవేవో దృశాయ్లు కనులముందు సప్షట్ంగా కనిపించాయి. చెవులకు సప్షట్ంగా 
ధవ్నులు వినిపించాయి. 

 
ముందు ఏదో విశాలమైన కొండశిఖరం కనిపించింది. అంతు తెలియని విశాలమైన కొండ. ఆ కొండ అంచులవెంట, అకక్డకక్డా 

పరుచుకునన్టునన్ విశాలమైన వృకాష్లు కనిపించాయి. మహావృకాష్లతో నిండిన అడుగు తెలియని లోయలు ఆ విశాలమైన కొండచుటూట్ కనిపిసుత్నాన్యి. 
ఎకక్డో అడుగున వెండి మొలతాళళ్లాల్ మిల మిల లాడుతునన్ నీటి పర్వాహాలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఆకాశానికి అంటుకుని ఎగురుతునన్ గదద్ కనులకు 
కనిపించినటుల్ విహంగ వీక్షణంగా కనిపిసుత్నన్ది సమసత్ము.  

 
కొండ కిర్ందినుండి, భారీ వృకాష్ల మధయ్గా, చీమల బారులాల్ అనిన్వైపులనుండీ అరుపులు, కేకలతో ఉరుకులు పరుగులతో పోటెతిత్ వసుత్నాన్రు 

వందల సంఖయ్లో వునన్ జనులు. కరర్లు, బరిశెలు, కతుత్లు, గొడడ్ళుల్ ఉనాన్యి వాళల్ చేతులలో. కొండకు ఒక చివర నిటారుగా ఆకాశానిన్ అంటుకునన్టుల్ 
లేచింది ఒక శిఖరం.ఇపుప్డు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది. ఆ శిఖరం పడగవిపిప్న ఒక మహాసరప్ం ఆకృతిలో ఉనన్ది. ఎవరో విచితర్శిలిప్ చెకిక్న రాతిపడగ 
ఆకారంలో ఉనన్ది. అనిన్వైపులనుండీ వరదలా ఆ శిఖరం వైపే పరిగెతిత్ వసుత్నాన్రు జనం.  

 
ఆ శిఖరం పాదంలో, కొండ అంచున ఒక బిలంలా ఉనన్ది. కొండమీద చిలిల్ పెటిట్నటుల్ వికృతంగా ఉనన్ది ఆ బిలం. ఒక సనన్ని మనిషి పటేట్ంత 

వెడలుప్ మాతర్మే ఉనన్ది. అకక్డ నమమ్రాని భయంకరమైన దృశయ్ం కనిపించింది. నలిగిన నలల్కలువలా వునన్ ఒక యువతి నిలువునా ఆ బిలంలోకి 
దిగబడుతునన్ది. ఎవరో తాళల్తో దించినటుల్గా అంతు తెలియని ఆ బిలంలోకి దిగబడుతూనన్ది అంతకంతకూ. నిలుచునన్దానిన్ నిలుచునన్టేల్ ఎవరో లోపలి 
లాకుక్ంటునన్టుల్ ఆ బిలంలోకి కర్మేపీ దిగబడుతునన్ది. ఆ యువతి కనులు తెరిచే వునన్ది కానీ యేదో మగతలో చూసుత్నన్టుల్ చూసుత్నన్ది. ఏదో 
మంతర్కటుట్లో ఉనన్దానిలా చూసుత్నన్ది. 
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కాళళ్కు కడియాలు, కొపుప్లో ఎరర్ గనేన్రు గుతుత్లు అందంగా మెరుసుత్నాన్యి. మోచేతులవరకు గాజులు, భుజాలకు దండకడియాలు, మెడలో 

ఏవేవో అలీల్ బిలీల్ పూసల దండలు మిలమిలలాడుతునాన్యి. చీర, రవిక, ముకెక్ర, ముచచ్టైన కటుట్ బొటుట్తో మారువేషం కటిట్న వనకనయ్లా వునన్ది. 
పర్వాహంలా వసుత్నన్ పర్జల అరుపులు కేకలు మహా ఘోషలావినిపిసుత్నాన్యి యిపుప్డు. చూసుత్ండగానే పాదాలు, అందమైన పికక్లు, మోకాళుళ్ ఆ 
కొండబిలంలోకి వెళిల్పోయాయి.కర్మేపీ లోపలికి దిగబడిపోతునన్ది ఆ యువతి. 

 
((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))  
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