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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)  

'నిషాక్రణంగా సాధునింద వినాన్ం పొదుద్నేన్' అనాన్డు సోదరులలో పెదద్వాడు నొచుచ్కునన్టుల్గా. 
అతడి పేరు యోగానంద నారసింహుడు. 'అతనిలో ఏదో తేడా వునన్ది' అనాన్డు సోదరులలో చినన్వాడు. అతడి పేరు జావ్లా నారసింహుడు.  
కొంతసేపటి కిర్తం తమకు తారసపడి కృషణ్మాచారుయ్లను నిందించిన యువకుడి గురించి మాటాల్డుకుంటూ వడివడిగా నడుసుత్నాన్రు ఆరుగురు 

అనన్దముమ్లు. అహోబిలం సమీపంలోని పాతకమూరు వారి సవ్సథ్లం. వారి తలిల్దండుర్లు నిరక్షరాసుయ్లైన గార్మీణులు. అహోబిల నారసింహుడు వారి 
యిలవేలుపు. ఆ సావ్మి మీది భకిత్తో ఆరుగురు కొడుకులకూ ఆ నరసింహుడి పేరేల్ పెటుట్కునాన్రు.  

నవనారసింహుల పుణయ్కేష్తర్మైన అహోబిలానికి పర్తిరోజూ పర్భాతసేవకలాల్ చేరుకుంటారు కాలి నడకన. భయంకరమైన అడవి, కొండలు, 
గుటట్లు, వాగులు దాటుకుని తెలల్వారకముందే సావ్మి సనిన్ధికి చేరుకుంటారు. ఎగువన, దిగువన వునన్ నవమూరుత్లకు  తమ గానంతో, నృతయ్ంతో సేవ 

జేసుకుంటారు. తీరథ్ పర్సాదాలు తీసుకుని మరలా దారిపొడుగునా గానం చేసుకుంటూ వారి గార్మానికి చేరుకుంటారు. అహోబిల నరసింహుడికి 
వారి గొంతు వినబడకుంటే తెలల్వారదు.  
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ఒక వరాష్కాలంలో భవనాశిని నదికి కొండలోల్నుంచి వందలాది వాగుల నీరు వచిచ్ చేరింది. ఎగువన సావ్మి సేవలో వునన్ అరచ్కసావ్మి అలాగే 
చికుక్పడి అకక్డే వుండిపోయాడు. వారం రోజులపాటు అనన్దముమ్లు సావ్మి దరశ్నానికి వెళళ్లేకపోయారు. సావ్మిని దరిశ్ంచుకోలేకపోయిన బాధతో  

విలపిసూత్ అహోబిలం కొండవైపు తిరిగి మొరపెటుట్కునాన్రు. మైళళ్దూరం కనబడే ఉగర్సత్ంభానికి   నమసక్రించుకునాన్రు. ఆ వారంరోజులూ 
యింటివదద్నే సావ్మికి సంకీరత్న చేసుకునాన్రు. నాటాయ్నిన్ చేశారు. అందులో పెదద్ విచితర్మేమీ లేదు కానీ, ఆ వారం రోజులూ పాతకమూరు కంటికి 
కనిపించని సింహం చేసుత్నన్ గరజ్నలతో దదద్రిలిల్పోయిందట.  

అనన్దముమ్ల గానము, నాటయ్ము మొదలుబెటేట్ సమయానికి ఆ గరజ్నలు మొదలయేయ్వి. పూరిత్ చేసి సావ్మికి హారతులు యిచిచ్ మంగళహారతులు 
పాడే సమయానికి ఆ సింహమేదో దూరంగా వెళిల్పోతునన్టుల్ గరజ్నలు అంతకంతకూ దూరంగా దూరంగా వినిపిసూత్ పోయేవి. మరునాడు ఉదయం 
అనన్దముమ్ల సేవమొదలయేయ్ సమయానికి మరలా గరజ్న ధవ్నులు పార్రంభం అయేయ్వి. ఆ వారం రోజులూ పాతకమూరు ఊరు ఊరంతా వారి యింటోల్నే 
గుమికూడారు. వరద తగుగ్ముఖం పటిట్ంది, యిక మరాన్టినుండీ అహోబిలం వెళళ్వచుచ్ అనుకునన్ రోజున పెదద్ విచితర్ం జరిగింది.  

అనన్దముమ్ల గానం మొదలు కాగానే ఓబులేశుడనే ఒకతనికి నృసింహసావ్మి పూనాడు. గరజ్నలు చేశాడు. ఓబులేశుడు అంటే గిరిజనుల, 
గార్మీణుల పరిభాషలో అహోబిలేశుడే! అనన్దముమ్లు తన కొండెకిక్ రావడం వీలుకాదని, తనే కొండ దిగి వచాచ్నని అనాన్డు. కొలుపు చేసి, 
శాంతింపజేశారు.  

ఎపప్టిలాగే గరజ్నలు దూరంగా వెళిళ్పోయి, వినిపించడం మానేసిన తరావ్త ఆ వయ్కిత్ విరుచుకుని పడిపోయాడు. మరునాడు అహోబిలం 
చుటుట్పకక్ల ముపైప్ అయిదు వూళళ్ జనం పోగయాయ్రు. ఎంత వారిసుత్నాన్ వినకుండా  ఆరు మేనాలలో ఆరుగురు అనన్దముమ్లను కూరోచ్బెటాట్రు. ఏడో 
దాంటోల్ వారి తలిల్దండుర్లను కూరోచ్బెటాట్రు. ఊరేగింపుగా అహోబిలం చేరుకునాన్రు. నవనారసింహుల దరశ్నం చేసుకుని కొలుపులు చేశారు. 
అపప్టినుండీ పర్తిసంవతస్రమూ ఆ ఏడురోజులూ అలా అనన్దముమ్లనూ, వారి తలిల్ దండుర్లనూ సావ్మి సనిన్ధికి పలల్కీ సేవతో తీసుకెళల్డం ఒక 
ఆనవాయితీ అయియ్ంది.  

ఆ పుణాయ్తుమ్లకు విచితర్ంగా కొదిద్రోజులకిర్తం వారి యిషట్దైవం కలలో కనిపించాడు. అనన్దముమ్లు ఆరుగురికీ అదే కల. అందులో 
చితర్మేముంది? ఆదిశంకరుల తలిల్దండుర్లిదద్రికీ ఒకే రాతిర్ వృషాచలేశవ్రుడు కలలో కనిపించలేదా? అనన్దముమ్లకు కలలో కనిపించిన సావ్మి 'నా పరమ 
భకుత్డు కృషణ్మాచారుయ్లు సింహాచలంలో వునాన్డురా! నా అవతారమేరా! వెళిల్ దరిశ్ంచుకోండిరా! మాట తపాప్డురా! దారి తపాప్డురా! దారి 
మరలించండిరా..' అని ఆదేశించాడు. అదేం విచితర్ం కాదు.  

అపర శంకరుడైన ఆదిశంకరాచారుయ్లు అమరుక మహారాజు శరీరంలో దారి తపప్లేదూ? 'తతత్వ్మసి.. తతత్వ్మసి' అనన్ తన శిషుయ్ల పర్బోధంతో 
తనను తాను తెలుసుకోలేదూ? పశాచ్తాత్పంతో కనీన్రు కారుసూత్ 'నీ చేయూతనిమమ్'ని నృసింహుడిని పార్ధేయపడుతూ కరావలంబ సోత్తర్ం చెయయ్లేదూ?  

పాఠకుడా! నీకేమనాన్ కొతత్గా, వింతగా, అనిపించవచుచ్! ఆశచ్రయ్ంలేదు! నీ కండూల్ చెవుల పరిధి అలప్ం! నాకు యిదేమీ వింతా కాదు, కొతాత్ 
కాదు! ఎనిన్ చూశానని! ఇంకెంత చూసాత్నని! యుగాల చరితర్లు నాకు కేవలం కొనిన్ లిపత్లు! గురుత్నాన్నా? కథల కలల జడిలో కొటుట్కుపోతూ ననున్ 
మరిచిపోలేదు కదా? నేను కాలానిన్! గాలానిన్! నీ కరమ్లను బటిట్ అమృతానిన్, హాలాహలానిన్! జనమ్లు, పునరజ్నమ్లు మజిలీలు! మాయల తెరలు! మమతలు 
ఎరలు!       

సావ్మి ఆదేశం మేరకు సింహాచలం వచిచ్న అనన్దముమ్లు ఆ మహాభకుత్డు ఎకక్డుంటాడు అనన్ది తెలుసుకోడం కోసం తిరుగుతూ మరలా 
కొండపాదం వదద్కు చేరుకునాన్రు. విశాలమైన రావిచెటుట్కింద కొదిద్సేపు ఆగి సేద దీరారు. అంతకుముందు వారికి కృషణ్మాచారుయ్ల యింటి జాడలను ఆ 
యువకుడు చెపిప్నది గురుత్ చేసుకునాన్రు. కొండ పాదానికి కుడివైపు కనిపిసుత్నన్ కాలిబాట వైపు చూపించి యిదే ఆ మారగ్ం అంటే యిదే అనుకునాన్రు. 

రావిచెటుట్కింద బాటసారులు కూరుచ్ని ఆయాసం తీరుచ్కోడానికి వేదికలలాగా పెదద్ పెదద్ రాళుళ్ పరిచి వునాన్యి. రచచ్బండ రాళళ్లాల్ వునన్ 
వాటిమీద కూరుచ్ని వునాన్రు ఎకక్డెకక్డినుండో సింహాచలేశుడి దరశ్నానికి వచిచ్న భకుత్లు. తిర్లింగదేశం నలుమూలలనుండి వచిచ్నటుల్ వాళళ్ 
రూపురేఖలు, కటుట్బొటుట్, మాట తీరూ చెబుతునాన్యి. సతరీలు, పురుషులు, వృదుధ్లు, పిలల్లు అనిన్ వయసులవాళుళ్ వునాన్రు. దరశ్నం చేసుకుని కొండదిగి 
వచిచ్నవాళుళ్ వునాన్రు. కొందరు దరశ్నంకోసం కొండనెకాక్లిస్నవాళూళ్ వునాన్రు.  
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దూర దూరంగా విడిచిన ఎడల్ బండుల్ పదుల సంఖయ్లో కనిపిసుత్నాన్యి విశాలమైన ఆ రావిచెటుట్కు దూరంగా, చుటూట్తా. కాడి భారం వదిలిన 
వృషభాలు పొడవాటి తాళుళ్ అనుకూలించిన మేరా నెమమ్దిగా తిరుగుతూ పచిచ్క మేసుత్ంటే ఆగకుండా లయబదధ్ంగా వాటి మెడలలోని మువవ్లు 
మోగుతునాన్యి. ఆమూలా, ఈ మూలా పోగైన బైరాగులు పాడుతునన్ యేవేవో తతాత్వ్లకు వాదయ్ సహకారం అందిసుత్నన్టుల్ వునాన్యి ఆ మువవ్లమోతలు. 
జోడువాయిదాయ్లలా మారాము చేసుత్నన్ పెంకిపిలల్ల ఏడుపులు వినిపిసుత్నాన్యి. పచిచ్క మేసుత్నన్ వృషభాలు కూడా రకరకాల ఆకృతులలో వునాన్యి. 
కొనిన్టి కొముమ్లు పెదద్గా విచుచ్కతుత్లలా వునాన్యి. కొనిన్టికి కురచగా వేలెడంత వునాన్యి. తెలల్టి మంచు పరవ్తాలలగా అంతెతుత్న వునాన్యి కొనిన్. 
కొనిన్ పొటిట్గా, చినన్గా వునాన్యి.          

ఒక బండమీద కూరుచ్ని వునాన్డు ఎవరో యాతీర్కుడు. పొదుద్నేన్ కొండమీద సావ్మిని దరిశ్ంచుకుని వసుత్నన్టుట్నాన్డు. సావ్మికి ఆరగింపు చేసిన 
దధోయ్దనం పర్సాదానిన్ బాదం ఆకులలో పెటిట్ భకుత్లకు యిచిచ్నటుట్నాన్రు ఆలయంలో. అరమోడుపు కనులతో ఆనందంగా ఆరగిసుత్నాన్డు. వేర్ళుళ్ చీకుతూ, 
తన సమీపంలో కూరుచ్ని కలలో సావ్మి యిచిచ్న ఆదేశానిన్ గురించి, కృషణ్మాచారుయ్ల గురించి తమలో  తము చరిచ్ంచుకుంటునన్ అనన్దముమ్లను చూసి 
పలకరింపుగా నవావ్డు. 

'ఎకక్డినుండి వసుత్నాన్రు సావ్మీ' అని అడిగాడు అనన్దముమ్లను. తనూ పలకరింపుగా నవువ్తూ 'అహోబిలం నుండి సావ్మీ అని 
సమాధానమిచాచ్డు యోగానంద నరసింహుడు. 'తమరు?' అని అడిగాడు అతడిని. 'ఆలంపురం నుండి సావ్మీ' అనాన్డు పర్సాదానందం అనుభవిసుత్నన్ 
వయ్కిత్. అతడు నడివయసు వయ్కిత్. అరచెయయ్ంత కుంకుమబొటుట్ పెటుట్కుని వునాన్డు. చెవులకు కుండలాలు, మెడలో రుదార్క్షలు, కటూట్ బొటూట్ చూసేత్ 
అరచ్కుడిలా వునాన్డు. 

'చాలా దూరం! ఆ కొసనుండి ఈ కొసకు వచాచ్రనన్మాట! సావ్మి దరశ్నం బాగా జరిగిందా?' అని అడుగుతూ లేచాడు. అతని తముమ్లూ లేచి 
కదిలారు. 'ఒక దరశ్నం అయియ్ంది. యింకొక దరశ్నం కావాలి' అంటునన్ అలంపురం వయ్కిత్ని పర్శాన్రధ్కంగా చూసూత్ శెలవు అనన్టుట్ చేతులు జోడించి 
తముమ్లతో కలిసి సాగిపోయాడు. కొంతసేపటికి విశాలమైన చెరువుకటట్ను దిగి కొదిద్దూరంలో కనిపిసుత్నన్ పరణ్శాలను చూశారు. అదే కావచుచ్ 
కృషణ్మాచారుయ్ల కుటీరం అనుకుంటూ వేగంగా దానిని సమీపించారు. 

చుటూట్ వెదురు కంచె మధయ్లో అందమైన కుటీరం. అపుప్డే ఆరవేసినటుట్నన్ అంగవసాత్ర్లు నీటి బిందువులను రాలుసూత్ చిరుగాలులకు 
ఊగుతునాన్యి. ఆవరణలో పూలమొకక్లు లాలన పాలన లేనటుట్ వాడిపోయి వునాన్యి. నడుమెతుత్ తులసికోటలో నాలుగు దళాలునన్ కొమమ్ సగం 
ఎండిపోయి వునన్ది. మిగిలిన చెటుట్ మొతత్ం ఎండిపోయి వునన్ది. కుటీరం ముందు సంశయంగా ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటూ ఒకక్ క్షణం 
నిలుచుండిపోయారు అనన్దముమ్లు.  

వీరి అలికిడి వినాన్డేమో, లోపలనుండి ఒక అందమైన యువకుడు బయటకు వచాచ్డు. కాషాయరంగు బటట్లలో సనాయ్సిలా వునాన్డు. 
సనాయ్సాశర్మంలో వునన్ మనమ్థుడిలా వునాన్డు. 'కృషణ్మాచారుయ్లవారి కోసం అహోబిలం నుండి వచాచ్ము సావ్మీ' అనాన్డు యోగానందుడు. లోపలికి 
రమమ్నన్టుల్గా తల  పంకించాడు ఆ యువకుడు. కూరొచ్మమ్ని అరుగులను చూపించాడు. అనన్దముమ్లు ముందుకు నడిచి మటిట్ అరుగులమీద 
కూరుచ్నాన్రు. వారికి అభిముఖంగా తనూ కూరుచ్నాన్డు. 'దాహం తీరుచ్కుంటారా?' అని అడిగాడు. నునన్గా గుండుతో, గడడ్ము మీసము లేకుండా, 
అపుప్డే తీరిచ్దిదిద్నటుల్నన్ ఊరద్వ్పుండార్లతో వునాన్డతడు. అపుప్డే సాన్నం చేసిన తడిని పూరిత్గా అదుద్కోనటుల్, భుజాలనిండుగా కపుప్కునన్ ఉతత్రీయం 
కొదిద్గా చెమమ్గా వునన్ది. చూసీ చూడగానే ఎకక్డో బాగా చూసిన వయ్కిత్లా అనిపించాడు అనన్దముమ్లకు.  

'అహోబిలం నుండి వసుత్నాన్రా!' అని అడిగాడు. ఆ కంఠం కూడా బాగా వినన్ కంఠంలా అనిపించింది.  
'అవును సావ్మీ! వీరు ఐదుగురూ నా తముమ్లు. అహోబిల నారసింహదాసులం. మాది పాతకమూరు..' అని యోగానందుడు అంటుండగానే 

అందుకునాన్డు జావ్లానరసింహుడు.        
'తమరు యింతకుముందు ఆ వేశాయ్వాడలో కనిపించి మాతో మాటాల్డారు కదూ? కృషణ్మాచారుయ్లవారిని నిందించి, ఆయన కుటీరానికి దారి 

చెపిప్ంది మీరే కదూ? యింతలోనే కటూట్బొటూట్ మారిపోయాయే!' అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.  
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ఒకక్ క్షణం చినన్బుచుచ్కుని మౌనం వహించాడు ఆ యువకుడు. అంతే పెదద్పెటుట్న రోదించడం పార్రంభించాడు. ఉవెవ్తుత్న గంగాపర్వాహంలా 
ఉబికి ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్రు చెకిక్ళళ్ మీదుగా, కంఠానిన్, వక్షసథ్లానిన్ తడుపుతూ యింకిపోతునాన్యి. కదిలి కదిలి పెదద్గా రోదిసుత్నన్ తాకిడికి ఉతత్రీయం 
తొలిగిపోయింది. కనీన్టిలో తడిసి మెరిసిపోతూ పడగవిపిప్న నలల్తార్చు ఆకారంలో వునన్  పచచ్బొటుట్లాంటి పుటుట్మచచ్ కనిపించింది. 

'ఔను ! అకక్డ మీతో మాటాల్డింది నేనే! ఆ భర్షుట్డిని, పతితుడిని నేనే! ఆ కృషణ్మాచారుయ్డిని నేనే' 
అని బిగగ్రగా 'నారసింహా! నారసింహా!' అని రోదించసాగాడు కృషణ్మాచారుయ్లు.  
 

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