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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
యోగ

, మం

చారి క పురు ల

రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు,

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్

తెలు ను అనుకుంటునన్ కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే
మొదలుకొని యుదధ్, జానపద డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

హ క గాథ. స తం

త్,

సమరరంగముతో

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

నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

హ క యోధుడి కథతో మొద
భినన్ కోణాలనుండి

కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే
త్

గిన

.శ. 1677

మరి ంచిన గాథ.

సత్వ గాథల, చారి క

సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 57 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
చిర చిర చిరమనే ధవ్నులు చేసూత్ చూసూత్ండగానే క్షణాలలో దగధ్మైపోయాయి మూడు శరీరాలు.
మౌనంగా చూసూత్నన్ మహారాజపర్సాదం మరణ సంతాపానిన్ తెలుపుతునన్టుల్ ఉనన్ది. వదుద్ వదద్నన్టుల్ కొమమ్ల రెమమ్ల
చేతులూపుతునన్టుల్ ఉదయపు గాలులకు చలిసుత్నాన్యి ఉదాయ్నవనంలోని మహావృకాష్లు. భోజచకర్వరిత్ ఆసాథ్నంలోని
పండితులు ఒకరినొకరు కౌగలించుకుని విలపిసుత్నాన్రు.ఆ నవరతాన్లలో ఒక రతన్ం అగిన్లో కాలి బూడిదైంది.
అమాతుయ్లు, సైనాయ్ధికారులు, సైనికులు, అంతఃపుర భటులు అందరూ పార్ణాలు లేని శరీరాలలా కళ
తపిప్ కటెట్లలా నిలబడిపోయారు. పౌరులు, పురపర్ముఖులు, జానపదులు వందల సంఖయ్లో నిశేచ్షుట్లై నిలబడి యింకా
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అలానే చూసుత్ండిపోయారు . సతరీలు సనన్గా రోదిసూత్

వెకిక్ళుళ్

పడుతునన్

ధవ్నులు శరీరాలు గగురుపొడిచేలా

వినిపిసుత్నాన్యి.
మహాకవి కాళిదాసు శవపేటికకు వెనుకగా ఇనుప గొలుసులతో బంధించి లాకుక్నివచిచ్న సతరీ నేలపై
కుపప్లా కూలిపోయి ఉనన్ది. ఒకక్సారిగా వేల కనున్లు ఆ సతరీపై పడాడ్యి. తెలల్గా పాలిపోయిన ముఖంతో, ఎండిపోయిన
పెదాలు వణుకుతుండగా రెండు చేతులూ జోడించి విచుచ్కతుత్లు పటుట్కునన్ భటులను పార్ధేయ పడడం మొదలుపెటిట్ంది.
'నరకండి! నరకండి పాతకిని! ముకక్లు ముకక్లు చేసి కాకులకూ గదద్లకూ వేయండి' అనే కేకలు మినున్ముటాట్యి
పౌరులనుండి. కొందరు మంతుర్లు, సైనికులు కూడా తమ గొంతులను కలిపారు.
అందుకోసమే ఎదురుచూసుత్నన్టుల్ అంతవరకూ పకక్నే కాచుకుని కూరుచ్నాన్రు ఇదద్రు తలారులు.
ఆకలిగొనన్ పులులలాగా ముందుకు కదిలారు. పిరుదులు దాటి మోకాళళ్ వెనుక వరకూ వేర్లాడుతునన్
కురులను పటుట్కుని మెడను వంచాడు ఒకడు. రెండుచేతులతో బిగించి పటుట్కుని పొడవాటి ఖడాగ్నిన్ పైకి లేపాడు మరొక
తలారి. 'ఆగండి' అనన్ కంఠం గంభీరంగా వినిపించింది. 'ఈ రాజపార్సాదం, ఈ ఉదాయ్నవనం సంగీత సాహితయ్ సరసవ్తీ
నూపుర ధవ్నులతో పవితర్మైనాయి యింతవరకూ. ఈ నీచురాలి రకత్ంతో అపవితర్ం కాకూడదు' అంటూ ముందుకు
అడుగులేశాడు సనాయ్సిలా కనిపిసుత్నన్ వృదధ్మూరిత్. దివయ్మైన తేజసుస్తో వెలిగిపోతునన్ ఆ ఆజానుబాహుడు ముంజుడు.
ఆయన భోజచకర్వరిత్కి సవ్యానా పినతండిర్. భోజచకర్వరిత్ తండిర్ మహారాజు సింధులుడి తముమ్డు. 'ఈ దుషుట్రాలిని
నేరసుత్ల వధయ్సథ్లానికి తీసుకువెళిళ్, సవ్రగ్సుత్డైన భోజచకర్వరిత్ ఆజఞ్ను నెరవేరచ్ండి!' అని ఆజాఞ్పించాడు.
ఆ మాటలు వినబడడంతోనే అరుపులూ కేకలతో పరసప్రం తోసుకుంటూ నగరం వెలుపల ఉనన్
వధయ్సథ్లానికి పరుగులు తీశారు వందలాదిమంది. ఆ సతరీని బలవంతంగా లాకుక్ంటూ వెళిల్పోయారు భటులు. ముంజుడికి
వినయంగా నమసక్రించి, ఆ సతరీ వెంట, భటుల వెనుక వెళిళ్పోయారు యిదద్రు తలారులు.
ఆ తలారులకూ, ముంజుడికీ 'తలను నరకండి' అనే ఆజఞ్ను సీవ్కరించడం, యివవ్డము అదే మొదటిసారి
కాదు! దాదాపు యాభై సంవతస్రాలకిర్తం ధారానగర చకర్వరిత్ ముంజుడు అరధ్రాతిర్వేళ ఈ తలారులకే
యిదే ఆజఞ్ను యిచాచ్డు. అపుప్డు తెగిపడాలిస్న తల వేరు!
పాఠకుడా! కాళిదాసమహాకవి కనీన్టి గాథలోనుండి తేరుకునాన్వా? అంతా కలప్న అని మినన్కునాన్వా?
వేలసంవతస్రాలుగా నా కడుపులో దాచుకునన్ రహసాయ్లివి, వింటునాన్వా? అమాయకుడా! ఈ విశవ్మే
ఒక కలప్న, ఒక కల, కాలసాగరంలోని ఒక అల! జాలిచూపుల జీవుల చాపలను నిరద్యగా బంధించే
వల!నేను ఆ అనంత కాలానిన్! ఆ మహేందర్జాలానిన్! ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా, కనన్ది కనన్టుట్గా నీకు చెబుతునాన్! వినన్ది
వినన్టుట్గా విశవ్సించావా నువువ్ ధనుయ్డివి!
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ధారానగర సారవ్భౌముడు సింధులుడికి ఒకక్గానొకక్ కుమారుడు భోజుడు. పార్ణాంతకమైన విషజవ్రంతో
మరణశయయ్పై ఉనాన్డు సింధులుడు. అపర ధనవ్ంతరులైన రాచవైదుయ్లకు, భూతవైదుయ్లకు, మహా మహా
మంతర్గాళళ్కు కొరుకుడుపడని ఆ భయంకర వాయ్ధికి లొంగి రాలిపోయేముందు తన కుమారుడిని, ధారానగరానిన్ తన
తముమ్డు ముంజుడి చేతిలో ఉంచి మహారాజు మరణించాడు. మహారాణి సహగమనం చేసింది. బాలుడైన భోజుడికి
సంరక్షకుడిగా, మహారాజుగా పరిపాలన చేపటాట్డు ముంజుడు. నేడో రేపో యువరాజుగా భోజుడికి పటాట్భిషేకానికి
రాచగురువులు,

విశావ్సపాతుర్లైన

మంతుర్లు

మహారాజు

ముంజుడిని

తవ్రపెడుతునాన్రు.

ఆ

సమయంలో

కాంచీపురంనుండి ఒక మహావిదావ్ంసుడు, దేవీ ఉపాసకుడు దేశాటన చేసూత్ మహారాజు ముంజుడి కొలువుకు
చేరుకునాన్డు.
అపర అగసుత్య్డిలా వెలిగిపోతునన్ ఆ కాంచీపురపండితుడు మహారాజును ఆశీరవ్దించి, ఆయనతో
ఘనంగా సతాక్రానిన్ అందుకునాన్డు. మహారాజు పర్కక్న బాలసుబర్హమ్ణుయ్డిలా వెలిగిపోతునన్ బాలుడు భోజుడిని
తదేకంగా చూశాడు. ఈ బాలుడు దైవాంశ సంభూతుడు, మనువులా, మాంధాతలా, రఘుమహారాజులా మహాచకర్వరిత్
అవుతాడు. యుగాలపరయ్ంతం కీరిత్ంపబడుతాడు. కవి, పండిత, గాయక కలప్తరువు అవుతాడు. అపర చతురుమ్ఖ బర్హమ్
ఈ బాలకుడు అని బాలుడిని పొగిడాడు. ఆశీరవ్దించాడు. ఆ పొగడత్లు, భవిషయ్వాణి ముంజుడి గుండెలో
అసూయాజావ్లలను రగిలాచ్యి. సింహాసనానిన్ వీడి, తనూ తన సంతానము ఈ అరభ్కుడి అడుగులకు మడుగులు
వతాత్లిస్ందేనా అని మండిపోయాడు. అరధ్రాతిర్ ఈ ఇదద్రు తలారులను పిలిపించాడు. మూడవకంటికి తెలియకుండా
బాలుడి తలనరకండి అని నిరద్యగా ఆజాఞ్పించాడు.
సగం నిదురలో ఉనన్ బాలకుడిని అరణయ్మధయ్ంలోకి తీసుకెళాళ్రు తలారులు. బాలకుడి ముదుద్లముఖానిన్
చూసి జాలితో కనీన్ళుల్ పెటుట్కునాన్రు తలారులు. మహారాజును మనసులోనే నిందించారు. రాజాజఞ్ను ధికక్రిసేత్ తమనూ
వధిసాత్డని భయంతో బాలుడి తల నరకడానికి సిదధ్మయాయ్రు. విషయానిన్ గర్హించాడు భోజుడు. తనమీది జాలితో కనీన్టి
పరయ్ంతమౌతునన్ తలారులను గమనించాడు. వారిని తమ విధిని నిరవ్రిత్ంచాలిస్ందిగా ఆజాఞ్పించాడు. ఒక చినన్ కోరికను
మాతర్ం తీరాచ్లిస్ందిగా అడిగాడు. ఏమిటా కోరిక అని అడిగారు తలారులు. తన పినతండిర్, మహారాజు ముంజుడికి ఒక
సందేశానిన్ పంపడానికి అనుమతిని అడిగాడు. పినతండిర్కి తన సందేశానిన్ చేరవేసిన తరావ్త తనను వధించాలని
కోరాడు. సరేననాన్రు తలారులు.
తన మణికటుట్ను కోసుకుని మరిర్ ఆకులో రకాత్నిన్ నింపాడు భోజుడు. తన అంగవసత్రం మీద రకత్ంతో ఒక
సందేశానిన్ శోల్క రూపంలో వార్సి పంపాడు.
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మాంధాతాచ మహీపతిః కృతయుగాలంకారభూతో గతః
సేతురేయ్న మహోదధౌ విరచితః కావ్సౌ దశాసాయ్ంతకః
అనేయ్చాపి యుధిషిఠ్ర పర్భుర్తయో యాతౌ దివం భూపతే
నైకేనాపి సమంగతా వసుమతీ నూనం తవ్యాయాసయ్తి
కృతయుగానికే అలంకారభూతుడైన మాంధాత వెళిళ్పోయాడు. శతయోజనవిసీత్రణ్మైన సముదార్నికి వారధి
కటిట్, పదితలల రావణుడిని అంతం చేసిన శీర్రామచందుర్డు నేడు ఎకక్డునాన్డు? మిగిలిన మహాచకర్వరుత్లు ధరమ్రాజు
పర్భుర్తులు కూడా దివికేగారు. కానీ ఏ ఒకక్రూ భూమిని, రాజాయ్నిన్, సంపదను వెంట తీసుకెళళ్లేదు! చినాన్నాన్! రేపో
మాపో నీవూ వెళాళ్లిస్నవాడివే. అందరూ వెళిళ్పోయేవాళేళ్ ఈ లోకంనుండి. పోయేపుప్డు నీవూ ఏమీ తీసుకెళల్వు. ఎవరూ
ఏమీ తీసుకెళళ్రు! అదీ ఆ సందేశం!
ఒక తలారి ఆ సందేశానిన్ పటుట్కుని మహారాజు ముంజుడికి అందించడానికి రాచానగరుకు
బయలుదేరాడు.
తెలల్వారుఝామున తలారి సందేశానిన్ అంతఃపుర భటులు ముంజుడికి అందించారు. భోజుడి శోల్కానిన్
చదువుకునన్ ముంజుడి హృదయం దర్వించింది. పశాచ్తాత్పంతో కనీన్రు కారాచ్డు. బాలుడు యింకా సజీవుడిగానే
ఉనాన్డని తెలుసుకునాన్డు. పరుగున అరణాయ్నికి వెళాళ్డు. అనన్కొడుకును అకుక్న చేరుచ్కునాన్డు. మరునాడు ఉదయమే
భోజుడిని యువరాజుగా పటాట్భిషికుత్డిని చేశాడు. రాజగురువును యువరాజుకు సంరక్షకుడిగా నియమించి, తాను
సనయ్సించి వనాలకు వెళిళ్పోయాడు. ఇనేన్ళళ్కు భోజమహారాజు ఆతమ్తాయ్గం చేసుత్నాన్డనే వారత్ విని ధారానగరంలో
మరలా అడుగు పెటాట్డు ముంజుడు.
కొనిన్ లిపత్లలో ఉదాయ్నవనం బోసిపోయింది. నేరసుత్రాలిమీది కసితో, తలారులు ఆమె తలను నరకడానిన్
కళాళ్రా చూడడానికి కొందరు పరుగున వెళిళ్పోయారు. కొందరు విరకిత్తో, శోకంతో తమ తమ గృహాలకు, గార్మాలకు
వెళిళ్పోయారు. చితాభసామ్నిన్ పవితర్ నదీ నదాలలో చలల్డానికి కలశాలలో సేకరించారు. ఆచితి పేరిచ్న వేదికను గంగా
జలంతో శుభర్పరచడానికి పూనుకునాన్రు కొందరు భటులు. ఇతర కారయ్కర్మాల పరయ్వేక్షణకు వెళిళ్పోయారు మంతుర్లు,
అధికార ముఖుయ్లు.
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అందరికీ దూరంగా, రాజపర్సాదశిఖరమంత ఎతుత్న పెరిగిన అశోకవృక్షం కిర్ంద పదామ్సనంలో కూరుచ్ని,
మొదటినుండీ మౌనంగా అంతా వీకిష్సుత్నాన్డు ఒక వృదధ్ మూరిత్. కైలాసంనుండి దిగివచిచ్న వృదధ్నందికేశుడిలా ఉనాన్డు.
అమమ్సేవలో పండిపోయిన అగసుత్య్డిలా ఉనాన్డు. పాఠకుడా! ఆ మహానుభావుడెవరో తెలుసా?
ఆయనే ఆనాడు బాలుడైన భోజుడిని భావిమహాచకర్వరిత్గా భవిషయ్వాణిని వినిపించిన కాంచీపుర
పండితుడు.
ఎలా తెలిసిందో, ఎకక్డినుండి ఎలా వచాచ్డో, ఒక అవతార పరిసమాపిత్ని కనులారా చూడడానికి
వచాచ్డు.
కాదు! రెండు అవతారాలు అంతమవడానిన్ చూడడానికి, కాదు, కాదు, మూడు అవతారాల ముగింపును
వీకిష్ంచి ధనుయ్డవడానికి ధారానగరానికి మరొకసారి చేరుకునాన్డు.
ఆయనకు కుడివైపు అలల్ంత దూరంలో వృదధ్ దంపతులిదద్రు మొదటినుండీ మౌనంగా రోదిసూత్ అంతా
చూసూత్ నిలబడిపోయారు. శోకభారంతో రెండుసారుల్ సొమమ్సిలిల్పోయింది ఆ ఇలాల్లు. కొలనునీటిలో తన ఉతత్రీయానిన్
తడిపి, భారయ్ ముఖం మీద ఆ ఉతత్రీయానిన్ పిండి, పెనిమిటి ఆమెను సేద దీరుసూత్ ఉనాన్డు. అపప్టిదాకా
నిగర్హించుకునన్ వృదుధ్డు కనీన్రు నిండిన కడవ భళుళ్న పగిలినటుల్ నేలకు కూలిపోయి రోదించడం మొదలుబెటాట్డు.
ఆయన ధరమ్పతిన్ పండిన మామిడిపండులా ఉనన్ది. రోదించీ రోదించీ ఎరర్గా కమిలిపోయాయి ఆమె కనులు, నాసిక,
చెకిక్ళుళ్. తన పెనిమిటిని తాను ఊరడిసుత్నన్ది యిపుప్డు. పవిట చెంగుతో భరత్ కనులను ముఖానిన్ అదుద్తూ ఆ వృదుధ్డి
శోకానిన్ ఉపశమింపజేయడానికి విఫల యతన్ం చేసుత్నన్ది.
'కనన్కొడుకు కళెళ్దురుగా కాలి బూడిదైపోతుంటే కనీసం కొడుకా అని అని ఎలుగెతిత్ ఏడేచ్ వీలులేని
దౌరాభ్గుయ్డిని..' అంటూ కుమిలిపోతునాన్డు ఆ వృదుధ్డు. ఆ మాటలను ఎవరైనా వింటారేమో అని ఆందోళనగా చుటూట్
పరికించి చూసూత్ ఆయనను లేవదీయడానికి పర్యతిన్సూత్ ఓదారేచ్ పర్యతన్ం చేసుత్నన్ది ఆ ఇలాల్లు. వారికి వెనుకగా ఉండి
వారినే గమనిసుత్నాన్రు ముగుగ్రు. ఒక వృదుధ్డు, ఆయన కుమారెత్ కావచుచ్ బహుశా, మెరుగుపటట్ని మేలిమిబంగారంలా
ఉనన్ది. పవిట చెంగును అడుడ్పెటుట్కుని సనన్గా రోదిసుత్నన్ది. మధయ్ మధయ్ కనులు తుడుచుకుంటూ ఆ వృదధ్ దంపతులను
నిశితంగా గమనిసుత్నన్ది.
వారి మాటలను వింటూ తనూ కుమిలిపోతునన్ది. ఆమె భుజం మీద చేయి వేసి అనునయంగా తడుతూ
చలల్బరిచే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు కుబుసం విడిచిన తార్చులా మెరిసిపోతునన్ నవయువకుడు. పదహారేళళ్ పార్యం
ఉండవచుచ్ ఆ పడుచు ఫలుగ్ణుడికి.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsYY

2020

6

భ నీదీ పం

ఆ సతరీ పికక్లదాకా గోచీతో బిగించి కటిట్న చీరతో, దండచేతులకు వెండి వంకీలతో, కాళళ్కు బరువైన
కడియాలతో, నడుముకు వెండి రేకులాంటి వడాడ్ణంతో ఉనన్ది. దంతంతో చేసిన గాజులు మోచేతులదాకా ఉనాన్యి.
భుజాలదాకా వేర్లాడుతునన్ వెండి ఆభరణాలునాన్యి చెవులకు. అరచేయంత ఉనన్ సనన్ని ముకుక్పోగు ఆమె కనీన్ళళ్లాగే
మధయ్ మధయ్ మెరుసుత్నన్ది. వృదుధ్డు, యువకుడు చేతులలో పదునైన ఈటెలు ధరించి ఉనాన్రు. తలలకు దంతపు పూసలు
కుటిట్న పాగాలు చుటుట్కునాన్రు. ఆ పాగాలలో నెమలి ఈకలు అందంగా మెరిసిపోతునాన్యి. ఇందర్ధనుసుస్లా
మెరిసిపోతునన్ తలపాగాతో ఇందర్సూనుడిలా ఉనాన్డా యువకుడు. వారి రూపురేఖలు, వసత్రధారణ వారు ఆటవికులో,
గిరిజనులో అయి ఉండవచుచ్ అని తెలుపుతునాన్యి.
ఆ ముగుగ్రినీ, ఈ వృదధ్ దంపతులను మారిచ్ మారిచ్ పరిశీలనగా చూసుత్నాన్డు కాంచీపుర వృదుధ్డు.
ఆయన ముఖంలో చిరునవువ్ మెరిసింది. ఆ సతరీని, బహుశా తన తలిల్ని, ఊరడిసుత్నన్ గిరిజన యువకుడు ఎందుకో తలెతిత్
కంచిసావ్మిని చూశాడు. అందుకోసమే ఎదురుచూసుత్నన్టుల్గా, తన వదద్కు రమమ్ని అతడికి సంజఞ్ చేశాడు కంచిసావ్మి.
పర్శాన్రధ్కంగా చూసి ముందుకు అడుగేసిన యువకుడికి వుర్దుద్డినీ, ఆ సతరీని కూడా తనవదద్కు తీసుకురమమ్నన్టుట్ సంజఞ్
చేశాడు. యువకుడు ఆ విషయం చెపిప్నటుల్నాన్డు, ఆ సతరీ, ఆ గిరిజన వృదుధ్డు యువకుడితో కలిసి కంచిసావ్మివదద్కు
అడుగులేశారు.
తరువాత వృదధ్ దంపతులను చూసూత్ 'మహానుభావా! గౌరీశంకరా!' అని పిలిచాడు. ధరమ్పతిన్
చేయూతతో నెమమ్దిగా లేచి వేలోల్పోవడానికి అడుగులేసుత్నన్ వృదుధ్డు వెనుకకు తిరిగిచూశాడు. 'ఇలా రండి
మహానుభావా!' అనాన్డు కంచి సావ్మి ఆ వుర్దుద్డిని చూసూత్. అయోమయంగా చూసూత్ కంచిసావ్మి వదద్కు
అడుగులేశాడు గౌరీశంకర నామధేయుడైన ఆ వృదుధ్డు. ఆయన ధరమ్పతిన్ ఆయనను అనుసరించింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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