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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)  

 కృషణ్మాచారుయ్ల రూపం నీటి అలల మధయ్న మెరుపు  వలయాలలా  కనుమరుగైపోతునన్ది. యేవేవో  దృశాయ్లు  అసప్షట్ంగా 
కనిపిసుత్నాన్యి. ఒక భారీకొండ కనిపించింది. ఆ కొండ మీది కోవెల శిఖరధవ్జం చిరుగాలికి ఎగురుతూ కనిపించింది. కోవెల గంటలు మధురంగా 
వినిపిసుత్నాన్యి. ఉలులతో తొలిచిన మెటల్దారి కనిపించింది. ఆ కొండ, దేవాలయం, పరిసరాలు అంతకు ముందు చూసినవాటిలా కనిపించాయి.  

కలలో కనిపించినటుల్ కనిపిసుత్నన్ది అంతా. చపుప్న సుఫ్రించింది కృషణ్రాయలకు. అది సథ్ంభాదిర్ నృసింహసావ్మి కోవెల. ఆ 
మహాపరవ్తం సథ్ంభాదిర్! అంతలో దృశయ్ం మారిపోయింది. రెండుచేతులూ నెతిత్న పెటుట్కుని ఆనందపారవశయ్ంతో ఊగిపోతూ అడుగులేసుత్నన్ 
కృషణ్మాచారుయ్లు కనిపించాడు.   కడలి కెరటాలలాగా ఎగసిపడుతునన్టుల్ తలలు ఊపుతునన్ కొబబ్రిచెటల్ గుంపులు కనిపించాయి. బంగారు రంగులో 
మెరిసిపోతునన్ అలయశిఖరాల కలశాలు కనిపించాయి. ఏడు శిఖరాలు!  

' రంగనాథా! రంగనాథా!' అనన్ నాదాలు చెలరేగుతునాన్యి. జయజయ ధావ్నాలు, శరణాగతి ఘోషలూ వినిపిసుత్నాన్యి. ఆదయ్ంతాలు 
తెలియని శాయ్మల సుందరమూరిత్ కనిపిసుత్నన్ది. అది నలల్ని శిలామూరిత్. రాగిరేకులను  శిరసుస్మీద పెటుట్కుని ఆ శిలామూరిత్ పాదాల చెంత కనిపించాడు 
కృషణ్మాచారుయ్లు. శరీరం గగురాప్టుతో పులకించిపోయింది కృషణ్రాయలకు. ఎంత అందమైన పాదాలు! ఏదో ఆకరష్ణ పటిట్లాగుతునన్ది ఆ పాదాలలో. 
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చెలాల్చెదురై తేలిపోతునన్ అలల మధయ్న కరిగిపోతునన్టుల్ కనుమరుగైపోతునన్ది కృషణ్మాచారుయ్ల ముఖం. ఆ సాథ్నంలో అపుప్డే 
వికసించిన పదమ్ంలాంటి అందమైన ముఖం కనిపించింది. ఒకక్సారి చూసేత్ వశులైపోయే అందమైన ముఖం. అంతకు ముందు చూసిన ముఖమే 
అనిపించింది. ఒకక్సారిగా 'మోహనాంగి!' అనుకునాన్డు కృషణ్రాయలు. కృషణ్మాచారుయ్లను దాసుడిని చేసుకునన్ అందం అది. ఇంతలోనే ఆ ముఖం 
మబుబ్లమాటున పలచ్గా కనిపించే నిండుచందర్ంబింబంలా మసకబారింది. మరుక్షణంలోనే మబుబ్లు తొలిగిన పునన్మి చందర్బింబంలా కనిపించింది.  

ఆ ముఖమేనా? అవుననే అనిపించింది కృషణ్రాయలకు. అది మోహనాంగి ముఖంలానే కనిపించింది. అంతలోనే కొదిద్గా వేరుగా 
కనిపించింది. మోహనాంగి ముఖమే మరింత పర్కాశవంతంగా కనిపించింది. కాదు! అచుచ్  మోహనాంగిలానే వునన్ మరొక అపస్ర రూపం! ఈ ముఖానికి 
ఎడమ బుగగ్ మీద కందిగింజంత ముదెద్ౖన నలల్ని మచచ్ కనిపిసుత్నన్ది. చందర్బింబంలో మచచ్లా వునన్ది ఆమె ముఖచందర్బింబానికునన్ ముదెద్ౖన పుటుట్మచచ్. 
ఆ అందం, ఆ ఆకరష్ణ, మానవమాతుర్లకు లభించేది కాదు. అది దేవతాసతరీలకు కూడా అరుదుగా లభించే అందం! 

'కృషోణ్బా!' అంటూ లీలగా సమరథ్రాముడి కంఠం వినిపించింది. ఎకక్డో సుదూర తీరాలనుండి వినిపించి, కర్మకర్మంగా 
దగగ్రవుతునన్టుల్ వినిపించింది ఆ పిలుపు. అది సాయం సమయమా? ఉదయమా? అరథ్ం కావడంలేదు కృషణ్రాయలకు. చలల్ని గాలి శరీరానికి 
సోకుతునన్ది. ఒళల్ంతా తీయని పులకింతలతో సనన్గా కంపించి పోవడం తెలుసుత్నన్ది. మూసిన కనులకు యేవో దివయ్కాంతిపుంజాలు ధారలు ధారలుగా 
కురుసుత్నన్టుల్ సోకుతునాన్యి. కనులు తెరిచి చూడాలి అనిపించని మధురమైన మతుత్ మబుబ్లు అలుముకునన్టుల్ అలుముకుని వునన్ది. అది మెలకువ, నిదర్ 
కాని విచితర్మైన సిథ్తి. సవ్పన్ంలోలా తనకు తనే వేరుగా కనిపిసుత్నన్ అనుభూతి. 

'మానవజనమ్లు ఒక పెదద్ సవ్పన్ంలో చినన్ సవ్పాన్లవంటివి కృషోణ్బా! అంతు తెలియని కాలసముదర్ంలో ఏ మధయ్లోనో, ఎకక్డో 
తెలియకుండా మొదలై తేలుతూ వచేచ్ అలల లాంటివి! పర్తి అలకూ ఒక పుటుట్క సాథ్నం వునన్ది, మామూలు కనులకు కనబడదు! పర్తి కథకు ఒక కారణం 
వునన్ది, సామానుయ్లు  కనుగొనలేరు, అంతే! మూలం కనిపించనంత మాతార్న వేరుల్ లేకుండానే మహావృక్షం ఎదుగుతుందని అనుకుంటామా?'  

మధురమైన సమరథ్రాముడి కంఠం మాతర్ం సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నన్ది. మిగిలినదంతా సావ్పిన్కమైన అనుభూతి! పర్శాంతంగా బోధ 
చేసుత్నన్టుల్ సమరుథ్ని గొంతు ధవ్నిసుత్నన్ది.    

'కృషోణ్బా! నేను ముకిత్వరం రావడానికి రెండురోజులముందు భయంకరమైన అనుభవం కలిగింది నీకు! మహా భయంకరమైన 
కాలసరప్ం నినున్ కబళించాలని చూసింది. దైవానుగర్హంలా దేవతాసరప్ం అడుడ్పడడ్ది. ఆ శేవ్తనాగు ఆ కాలసరాప్నిన్ నిరోధించింది. నినున్ కాపాడింది. ఆ 
కాలనాగు కక్షకు, శేవ్తనాగు రక్షకు జనామ్ంతరాల కారణాలునాన్యి కృషోణ్బా! మామూలు కనులకు కనబడని దృశాయ్లు. ఒకవేళ దురదృషట్వశాతూత్ 
కనబడితే తటుట్కోలేక కనులు మాడిపోయే దృశాయ్లు అవి.'  

' అమాయకుడైన నాగిశెటిట్ కనులు పిడుగుపాటు కారణంగా మాడిపోలేదు కృషోణ్బా! దివయ్సరాప్నిన్ చూడడం వలన, ఆ కాంతిని 
భరించలేక అతడి దృషిట్ పోయింది. పిడుగుపాటు కాకతాళీయం. అతడు చూడగలగడం కూడా జనామ్ంతర వాసనా బలమే కృషోణ్బా! అతడూ 
జనమ్ంతరాలనుండి నినున్ అనుసరిసూత్నే వునాన్డు. పూరవ్జనమ్ల సంబంధ కారణం లేకుండా ఈ పర్పంచంలో ఎవరికీ ఎవరితోనూ కలయిక, విడిపోవడము 
జరగదు కృషోణ్బా!' 

'ఈ కొదిద్రోజులుగా ఎపప్టికపుప్డు ఆ కాలసరప్ం కసికి కారణం ఏమిటో అడుగుదామనుకుని సంశయంతో ఆగిపోయావు. ఈ జనమ్లో 
నీవు కలిసిన పర్తివయ్కిత్తో నీకు పూరవ్జనమ్ల సంబంధం వునన్ది కృషోణ్బా, నాతో సహా! ఈ రామదాసుకూ, ఆ భదార్చల రామదాసుకూ కలిగిన సంపరక్ం 
ఈనాటిది కాదు.' 

'ఆ జనమ్ జనమ్ల కథనే నువువ్ సవ్యంగా చూసుత్నాన్వు కృషోణ్బా! ఆ దివయ్దృషిట్ నీకు లభించడం కోసమే నీకు కుండలినీ శకిత్ని 
పర్సాదించాను. నీ పూరవ్జనమ్ల వాసనా పర్భావం వలల్, నా అనుగర్హం వలల్ ఒకక్ రోజుకే నీకు కుండలిని మేలుకునన్ది కృషోణ్బా!' 

'అనంతజనమ్ల ఈ కథను అవసరమైన మేరకే చూదుద్వుగాని. మరలా అనుభవిదుద్వుగాని. నాగుమయయ్ను చూశావు. నాగసాధువుగా 
మారి, నాగసరప్పు కోరలకు బలైన సదాశివశాసిత్ని చూశావు. సదాశివశాసిత్ని బలితీసుకునన్ ఆ కాలసరప్ము నినున్ అనేక జనమ్లుగా అనుసరిసుత్నన్ది 
కృషోణ్బా!' అని ఒకనిముషం ఆగిపోయింది సమరథ్రాముడి కంఠం. సుడిగాలికి పూలతీగలా చలించిపోయింది కృషణ్రాయల శరీరం, ఒకే ఒకక్ క్షణం. ఏదో 
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అడుగుదామనుకునాన్డు. నేను నాగుమయయ్నా? నేను సదాశివశాసిత్నా? కృషణ్మాచారుయ్లు నేనేనా? ఒకేసారి అనిన్ పర్శన్లు మనసులో మెదిలాయి. 
అడగకమునుపే మరలా ఆ ఆనందకరమైన మైకం అలుముకునన్ది! 

' నాగుమయయ్కు, సదాశివశాసిత్కి, కృషణ్మాచారుయ్లకు, నీకు విడదీయరాని బంధం వునన్ది కృషోణ్బా! అది కూడా అనేకజనమ్ల 
సంబంధమే. యింతటికీ మూలం యిపప్టికి రెండువేల సంవతస్రాలకు పూరవ్మే పురుడు పోసుకునన్ పుణయ్చరితర్ కృషోణ్బా! కృషణ్మాచారుయ్ల 
మోహనాంగికి, నువువ్ చూసుత్నన్ భువన సుందరికి విడదీయరాని బంధం వునన్ది కృషోణ్బా!  

ఏవో రాజసౌధపు గోడలమీద చితిర్ంచిన వరణ్చితార్లలా యేవేవో ఆకృతులు కృషణ్రాయల కనులకు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ 
పరిచయమునన్ వయ్కుత్ల మూరుత్లు. కొనిన్ సుందరీమణుల ఆకృతులు. కొనిన్ భయంకరమైన పర్కృతులు. నాగుమయయ్భుజం మీది సంపంగి కనిపించింది. 
కృషణ్మాచారుయ్ల కౌగిలిలో మోహనాంగి కనిపించింది. ఇపుప్డు మరలా ఆ నవువ్ ముఖం కనులముందు నిలిచిపోయింది!  

అదే ముఖం! ఎడమ చెంప మీద అదే అందమైన నలల్ని కందిగింజంత పుటుట్మచచ్. అవే చేపల లాంటి  విశాలమైన నేతార్లు, అవి 
మధుపాతర్లు. ఆ అందం కృషణ్రాయలను సమోమ్హితుడిని చేసుత్నన్ది. ఆ నవువ్, ఆ చూపులు, ఆ చెకిక్ళుళ్, ఆ చుబుకం, ఆ శరీర పరిమళం, ఆ అణువణువూ 
చిరపరిచితమైన విభార్ంతి కలిగిసుత్నన్ది. 

'కృషోణ్బా! ఇక మరలా చూడు! అనంత కాలపర్యాణంలో రెండువేల సంవతస్రాల వెనకుక్ వెళుళ్! ఈ కథలో మరలా పాతర్వైపో! యిది 
సాకాష్తూత్ ఆదిశంకరుల ఆశీసుస్లతో ఆరంభమైన కథ! కాళిదాసు కరుణతో కలిగిన కథ! ఈ కథకు యిది ఆది! ఈ పవితర్ చరితర్కు యిది పునాది! మరలా 
అనుభవించు కృషోణ్బా!' మంతర్ బోధ చేసుత్నన్టుల్ సమోమ్హనంగా ఆలపించిన రాగం ఆగిపోయినటుల్ మౌనం వహించింది సమరథ్రాముడి కంఠం.  

భవానీదీవ్పం కుతూహలంగా, నిశశ్బద్ంగా చెవులు రికిక్ంచి వింటునన్టుల్ అంతటా సదుద్మణిగింది. చుకక్లు  నీలాకాశంలో 
తళుకుమంటునాన్యి మెరుసుత్నన్ కళళ్తో భవానీదీవ్పం గమనిసుత్నన్టుల్. సనన్గా కృషణ్మమ్ అలల సడులు వినిపిసుత్నాన్యి భవానీదీవ్పం ఉదివ్గన్తతో 
నెమమ్దిగా ఊపిరి పీలుసుత్నన్టుల్. కృషణ్రాయల కనుల ముందర వెనెన్ల పరదాలమాటున వెండిశిలప్ంలా ఆ ముగధ్మోహనరూపం మరలా సాకాష్తక్రించింది. 

గుపుప్మని వేలసంపెంగతోటల పరిమళం సోకింది. ఎకక్డినుండో ఏదో నాగసవ్రంలా వినిపిసుత్నన్ది. ఒళుళ్ పులకరించే మతైత్న కంఠం 
ఏదో వినిపిసుత్నన్ది.  

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