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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)  

 'రంగని వారము మేము సిరులకు పొంగెడు వారము కాము  
ఘన నర సింగని వారము మేము రాజీవ నయనా! రకిష్ంపవే మముమ్ రాక్షసకులాంతా..' 
 
..అంటూ కృషణ్మాచారుయ్ల కంఠం అమృతానిన్ వరదలెతిత్సుత్నన్ది. కాకతీయ పర్భువులు పంపిన రథం మీద వూరేగుతూ వసుత్నాన్డు 

కృషణ్మాచారుయ్లు. మేలిమి అరబుబ్జాతి గుఱాఱ్లు నాలుగు లాగుతునాన్యి ఆ రథానిన్. ఒకరినొకరు తాకకుండా 
పాతికమంది కూరోచ్డానికి సరిపోయే పెదద్ రథం అది. బంగారు రేకులు తాపడం చేసిన సత్ంభాలతో, నగిషీలతో, శిఖరంతో కదిలివసుత్నన్ కాంచనపరవ్తంలా 
వునన్ది. పాతకమూరు సోదరులు ఎపప్టికనాన్ అదుభ్తంగా వేషాలు కటిట్ కృషణ్మాచారుయ్ల గానానికి అనుగుణంగా దివయ్నరత్నం చేసుత్నాన్రు.  

 
ఊరూరా, వాడవాడలా ఆగుతూ సాగుతునన్ది రథం. సంతూరునుండి బయలుదేరి వారం రోజులు అవుతునన్ది. 

ఊరూరా కృషణ్మాచారుయ్లు కూరుచ్నన్ రథానికి, ఆ వెనుకే వసుత్నన్ మరొక నాలుగు రథాలకు మంగళ 
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హారతులు పటిట్, పొరుల్దండాలు పెటిట్ తనమ్యులవుతునాన్రు పర్జలు. వెనుక వునన్ నాలుగు రథాలలో ఒకొక్కక్దాంటోల్ ఒక పెదద్ భోషాణం వునన్ది. 
విలువైన చందనపు కలపతో పర్తేయ్కంగా కాకతీయ పర్భువులు చేయించిన మందసాలు అవి. కాకతీయ పర్భువుల ఆసాథ్న విశవ్కరమ్లు ఆరు 
మాసాలు అహోరాతార్లు శర్మించి తీరిచ్ దిదిద్న మందసాలు అవి. ఒకొక్కక్ దాంటోల్ ముగుగ్రు దృఢకాయులు హాయిగా పడుకోవచుచ్. అంత పెదద్వి! ఒకొక్కక్ 
మందసానికి రక్షణగా యిదద్రు సైనికులు వునాన్రు పర్తి రథంలో. నిలువెతుత్నా నలల్రాతితో చెకిక్న కాలభైరవుని పర్తిమలలా వునాన్రు.  

 
ఆ నాలుగు మందసాలలో ఒకొక్కక్ దానిలో లక్ష చొపుప్న నాలుగు లక్షల రాగి రేకులు వునాన్యి. మూడునన్ర  దశాబాద్ల కిర్తం 

సింహాచలంలో చిగురులు తొడగడం మొదలైన పాటల పారిజాతాలు నాలుగు లక్షలు ఆ రాగిరేకులమీద  చెకిక్ంచబడి 
వునాన్యి. పలల్వించిన పదసంకీరత్నాకుసుమాలు వాడకుండా భదర్ంగా అలా రాగిరేకుల మీద చెకిక్ంచి పరమాతుమ్డికి అపప్జెపప్డానికి 
బయలుదేరాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. కాకతీయ పర్భువులు వాటిని భదర్ంగా చేరేచ్ బాధయ్తను తీసుకునాన్రు. అంగరంగ వైభవంగా ఏరాప్టుల్ చేసి, రథాలను, 
రక్షకభటులను నియోగించి ఆ సంకీరత్నా యజఞ్ంలో తామూ పాలు పంచుకుంటామనాన్రు కాకతీయ పర్భువులు. ఒకక్ కోరిక మాతర్ం కోరారు. ఆ 
నాలుగులక్షల దివయ్ పారిజాతాల రథాలు ఓరుగలుల్ మీదుగా వెళాళ్లి అని మనవి చేశారు కృషణ్మాచారయ్ యతీందుర్లకు.  

 
ఆ నాలుగు లక్షల సంకీరత్నా గర్ంథాలు, కృషణ్మాచారుయ్లు ఓరుగలుల్ పటట్ణానిన్, కాకతీయ పర్భువులను తమ 

దరశ్నంతో ధనుయ్లను చేయాలి అని విజాఞ్పన చేశారు. అలానే అని పర్భువులను మనిన్ంచి ఓరుగలుల్ మీదుగా యాతర్ను కొనసాగించడానికి నిశచ్యించారు 
కృషణ్మాచారయ్ యతీందుర్లు. కాకతీయ పర్భువులను ఆశీరవ్దించి, ఓరుగలుల్ భదర్కాళిని, వేయి సత్ంభాల గుడిలో రుదేర్శవ్రుడిని దరిశ్ంచుకోవాలి. 
సత్ంభాదిర్ నృసింహుడిని కొలిచి, ఇందర్కీలాదిర్ కనకదురగ్ను సందరిశ్ంచుకోవాలి. మంగళాదిర్ పానకాల 
రాయుడి  పాదాలకు నమసక్రించి ఇక శీర్రంగనాథుడి సనిన్ధికి, కావేరీ తీరానికి చేరుకోవాలి. అది ఆ యాతార్ సూచి, కాకతీయ పర్భువులు 
సవ్యంగా నిరేద్శించినది! అదేవిధంగా అంకితయాతర్ ఆరంభించారు కృషణ్మాచారయ్ యతీందుర్లు.  

 
రెండుపర్కక్లా నేల కనిపించకుండా బారులు తీరిన జనులు జయజయ ధావ్నాలు చేశారు. ఆకాశానికి చిలుల్లు పడేటుల్ చేసిన ఆ 

ధవ్నులకు యిహలోకంలోకి వచాచ్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. చిరు చమటలు అదుద్కుంటూ కూరుచ్నాన్రు పాతకమూరు సోదరులు. మంగళహారతులు పటిట్ 
రథం ముందు వంతులేసుకుని సాషాట్ంగ దండపర్ణామాలు చేశారు పర్జలు. ఆ పలెల్ను వదిలి ముందుకు కదిలాయి రథాలు. రథం 
కుదుపులు లయబదధ్ంగా జోలపాడుతునన్టుల్ అనిపిసుత్నాన్యి. చెవులలో యింకా కృషణ్మాచారుయ్ల గొంతు తియయ్గా  మారుమోగుతూనే వునన్ది. 
కొదిద్సేపు కునికిపాటుల్ పడి, అంతలోనే నిదర్లోకి జారుకునాన్రు అనన్దముమ్లు. 

 
మాసం కిర్తం నుండి జరిగిన సంఘటనలు మగతలో కలలా కదలాడుతునాన్యి అనన్దముమ్లలో 

పెదద్వాడు  యోగానంద నరసింహుడికి. నాలుగు లక్షల గర్ంథాల (సంకీరత్నల) రచన పూరిత్ అయియ్ంది, శీర్రంగనాథుడికి అంకితం చేయడానికి 
బయలుదేరాలి అని కబురు వచిచ్ంది సంతూరునుండి. పటట్రాని ఆనందంతో సోదరులు  బయలుదేరారు వునన్పళంగా. 'అదేమిటి సావ్మీ! సింహాచలేశుడికి 
అంకితంగా కాదూ గర్ంథాలు?' అని  అడుగు పెడుతూనే అడిగాడు కృషణ్మాచారుయ్లను. చిరునవువ్తో ముందు కాళుళ్ కడుకోక్మని సంజఞ్ చేశాడు  

కృషణ్మాచారుయ్లు. తరావ్త సుఖంగా కూరోచ్ండి అని. తరావ్త దాహం తీరుచ్కోండి అని. ఆ తరావ్త అనన్దముమ్లు సిథ్మితపడిన తరావ్త 
చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచాడు 'అహోబిలేశుడు, సింహాచలేశుడురంగనాథుడు.. ఎవరైతేనేం అంతా ఒకటే కాదూ?' మళీళ్ తనే అందుకునాన్డు 'అహోబిలేశుడు, 
సింహాచలేశుడు కూడా శీర్రంగానికే పదమనాన్రు' అనాన్డు. పర్శాన్రథ్కంగా చూశారు అనన్దముమ్లు. తను కలగనన్ సంగతి చెపాప్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. 
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రెండు దివయ్మైన సింహాలు! కళుళ్ జిగేలుమనే గోధుమ వనెన్ శరీరాలతో మెరిసిపోతునాన్యి. బంగారు రంగు కేసరాలు మెరుపులలా, 
బంగారు రంగు అలలలా ఎగురుతునాన్యి. నీలమో, మరకతమో, రెండూ కలిసినదో తెలియని రంగులో కనులు గగురుపొడిచేలా 
మెరిపిసూత్ తీక్షణంగా చూసుత్నాన్యి. అంతలోనే బంగారు కొండలా అంతెతుత్న మెరిసిపోతునన్ పేటిక కనిపించింది. ఆ పేటికకు బంగారు 
పూవులు నగిషీ చెకిక్ వునాన్యి. విలువైన మణులు తాపడం చేసి వునాన్యి. దాని నిండా రాగి రేకులు వునాన్యి. దాని మూతను బిగించి 
ఆపాయ్యంగా పొదివి కౌగిలించుకునాన్డు తను. ఇంతలోనే ఆ పేటిక పెదద్ రథం మీద కనిపించింది. విచితర్ం! ఆ రెండు సింహాలూ గుఱాఱ్లలా పగాగ్లతో ఆ 
రథానిన్ లాగుతూ దౌడు తీసూత్ కనిపించాయి! 'నరసింహా! నరసింహా!' అని ఆకోర్శిసూత్ తను ఆ రథం వెనుక పరుగులు పెడుతునాన్డు!  

 
గరజ్నలు చేసూత్, జూలు విదిలిసూత్ గాలిలో ఎగురుతునన్టుల్గా ఆగకుండా పరుగులు పెడుతూనే వునాన్యి ఆ సింహాలు. కొండలూ, 

గుటట్లూ, అడవులూ, వాగులూ దాటి పోతునాన్యి. ఇంతలో ఆకాశానిన్ తాకుతునన్టుల్ వునన్ పెదద్ గోపురం కనిపించింది. ఏడు బంగారు 
శిఖరాలు వునాన్యి ఆ గోపురానికి. ఎంత ఎతుత్ వునన్దో తెలియని మహా దావ్రం ఒకటి కనిపించింది అంతలోనే. వింజామరలు వీచినటుల్ తెలల్ని 
మేఘాలు ఎగురుతూ ఆ దావ్రానిన్ సప్ృశిసుత్నాన్యి. ఎకక్డినుండో ఏదో మధుర గంభీరమైన గొంతు వినిపిసుత్నన్ది '..కావేరీ  విరజాసేయం వైకుంఠం 
రంగమందిరం..' ఆ రెండు దివయ్ సింహాలు దూకుతునన్టుల్గా ఆ మహాదావ్రం లోపలికి ఆ రథానిన్ లాగుతూ మాయమైనాయి. తను బిగగ్రగా నరసింహా! 
అని పిలుసుత్నన్టుల్గా ఆ మహాదావ్రం లోపలికి దూకాడు.  

 
ఎదురుగా ఏదో దివయ్మైన మూరిత్ పడుకునన్ భంగిమలో వునన్ది. నలల్గా నిలువునా మెరుసూత్ వునన్ది! ఆ రెండు 

సింహాలూ రథంతో సహా ఆ మూరిత్లో దూకినటుల్గా, కరిగిపోయినటుల్గా మాయమైనాయి. తను ఆ ఆకారానిన్  సమీపించి విభర్మతో చూసుత్నాన్డు. 
కుడిచేయి తలకిర్ంద పెటుట్కుని నిదురిసుత్నన్టుల్ వునన్ మహావిగర్హం అది! శిరసుస్ భాగము, పాదాలు పూరిత్గా చూడలేనంత పొడవునా వాయ్పించి వునన్ది. ఆ 
విగర్హం పార్ణం పోసుకునన్టుల్ కదిలి, కనులు తెరిచింది. ఆహా! ఏమి అందం ఆ కనున్లది! ఎంత సమోమ్హనకరమైనచూపు! అది సౌందరయ్పర్వాహం! ఆ 
పర్వాహంలో కొటుట్కుపోతానేమో అనే భయంతో అనన్టుల్ ఒక బంగారు సత్ంభానిన్ గటిట్గా పటుట్కునాన్డు తను. అలా మైమరచి చూసూత్ వునాన్డు. అంతే! 
మెలకువ వచిచ్ంది.  

 
కనులు మూసుకుని మరలా ఆ కలను చూసుత్నన్వాడిలా చెబుతునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. 

అందమైన అనుభవానిన్మరలా అనుభవిసుత్నన్టుల్ మైమరచి చెబుతునాన్డు. ఆయన చెంపలమీదుగా మెరుసూత్ తడి కనిపిసుత్నన్ది. నోళుళ్ తెరుచుకుని 
గుడల్పప్గించి వింటునాన్రు ఆరుగురు అనన్దముమ్లు.  

 
పాఠకుడా! ఆశలు, ఆలోచనలు, అనుభూతులు, కోరికలు పరసప్రం తాకి విరిగిపోయే అలలు. అంతరంగం మహా సాగరం. 

అంతరంగంలోని అలల అలజడి కలల వీచికలను రేపుతుంది. మనుగడ ఒక పెదద్ కలలో చినన్ కల లాంటిది. ఇవి ఆ కలలో యింకా చినన్ చినన్ కలలు! 
ఎనిన్ కలలు, ఎనిన్ కథలు, ఎనిన్ వెతలు, ఎనిన్ కలోల్లాలు చూశాను నేను! పర్తి కథా మరొక కథతో ముడిపడి వునన్దే. పర్తి కలా కరిగిపోయేదే! 
కొనిన్ పీడకలలు, కొనిన్ మధుర సవ్పాన్లు, అంతే తేడా! అది గర్హించినవాడు జాఞ్ని. ఆ జాఞ్నికి జనన మరణాలు పర్పంచమనే పెదద్ కలలో చినన్ కలలు, 
క్షణికాలు. ఆ జాఞ్నావసథ్ ఎనన్డో అనుభూతమైంది కృషణ్మాచారుయ్లకు.  

 
కృషణ్మాచారుయ్ల సోదరుడు హీనమైన చావుకు గురియై రెండు దశాబాద్లు దాటుతునన్ది. తముమ్డి భారయ్ను తన కనన్కూతురిలా 

చూసుకుంటూ వచాచ్డు. వివాహమైన పదిహేనేళల్కు కృషణ్మాచారుయ్లకు కొడుకు పుటాట్డు. హమమ్యయ్ అని నిటూట్రాచ్డు. భారయ్ను, కొడుకును, 
మరదలిని ఒకరికొకరిని తోడుగా వుంచి తను అనిన్ బంధాలు వదిలించుకుని సనాయ్సం తీసుకోవచుచ్ అని సంతోషపడాడ్డు. నెమమ్దిగా వాడికి ఉపనయనం 
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చేసి  వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ సంతూరు నరసింహుడి కొలువు అపప్గించి వెళిల్పోదామనుకునాన్డు. కానీ పిలల్వాడి కరమ్ ఫలం ఏమిటో తెలిసి లోలోపల 
వేదన చెందాడు. ఆయన అనుకునన్టేల్ అయియ్ంది! 

 
ఒక అపరాహణ్ వేళ కోవెలలో నివేదన చేసుత్ండగా పరుగున వచిచ్న పనివాడు భోరున గుండెలు  బాదుకుని   
ఏడుసూత్, కృషణ్మాచారుయ్లను యింటికి తీసుకెళాళ్డు. అరుగుల మీద కొడుకు శవానిన్ పెటుట్కుని గుండెలు  
అవిసిపోయేలా విలపిసుత్నన్ది ఆయన ఇలాల్లు. ఊరు ఊరంతా తిరునాళళ్కు మూగినటుట్ మూగి వునాన్రు ఆవరణ నిండా. 

సలసల మరిగే గంజి గుంటలో పడి దారుణ మరణం పాలైనాడు కృషణ్మాచారుయ్ల కొడుకు. నిరిల్పత్ంగా భారయ్ను అనునయించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. 
పర్పంచం మీద ఆయన విరకిత్ యింకా పెరిగింది. జనమ్ జనమ్ల కరమ్ ఫలితం ఆ కొడుకు, వాడి తల రాత అని తెలుసు ఆయనకు. ఆ బంధం, ఆ కరమ్ 
పరిపాకం యింకా ముగిసిపోలేదు అని కూడా తెలుసు. నిరేవ్దంగా మూడు రోజులపాటు సంతూరు నరసింహుడి పాదాల మీద తలవాలిచ్ ఆతమ్ 
నివేదన చేసుకునాన్డు. ఏం సమాధానం దొరికిందో! తను పూరిత్ చేసాత్ననన్ గర్ంథ రచనమీద మనసు పెటాట్డు పూరిత్గా.  

 
కొడుకుమీది బెంగ మనోవాయ్ధిగా మారి కుర్ంగి కృశించి పోయింది కృషణ్మాచారుయ్ల ఇలాల్లు. కొడుకు చనిపోయిన రెండు 

సంవతస్రాలకు తనూ రాలిపోయింది. ఆ జీవికి విముకిత్ దొరికిందనుకునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. మరదలు పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది. పర్తేయ్కంగా 
సనాయ్సం సీవ్కరించని సనాయ్సి అయినాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. ఈ అయిదు సంవతస్రాలు నిరంతరం నృసింహ నామసమ్రణయే ఊపిరిగా బర్తికాడు. 
తలపెటిట్న నాలుగులక్షల గర్ంథ రచన పూరిత్ అయియ్ంది. రంగనాథుడు నువువ్ నా దగగ్రికే రమమ్నాన్డు. సరేనని బయలుదేరాడు కృషణ్మాచారుయ్లు! 

 
ఏకశిలా నగరం పోలిమేరలలోకి వచిచ్నటుల్ గర్హించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. పర్భువుల ఆజాఞ్నుసారం నగర సావ్గత తోరణం వదద్ 

రథాలు ఆపుజేశారు పర్భువుల సైనికులు. కాళుళ్ కడిగి, మంగళ హారతులు పటిట్, పూరణ్కుంభంతో సావ్గతం పలికారు కాకతీయ పర్భువు. వంద ఏనుగులతో, 
రెండువందలమంది అశివ్కులతో,  సవ్యంగా తమ రథం మీద కృషణ్మాచారుయ్లను ఊరేగింపుగా నగరంలోకి వేంచేపు చేయించారు. ఓరుగలుల్ వీధులలో, 
రెండు పర్కక్లా జయజయ ధావ్నాలతో, నాలుగులక్షల సంకీరత్నల సరసవ్తికి మంగళ వాయిదాయ్లతో దివయ్మైన ఊరేగింపు జరిగింది. పర్భువుల ఆదరణకు, 
నృసింహ సంకీరత్నల పటల్ భకిత్కి పులకించిపోయాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. 

 
'భదర్ంబులగు నీకు భకూత్ల బంధూడా  
భదార్కాళికి మేటి పెదద్నాన్! నరసింహా! ..' 
అని ఆనందబాషాప్లతో నిలువెలాల్ తడిసిపోతూ ఎలుగెతిత్ గానం చేశాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. పాఠకుడా! నేనే యేనాడూ చూసి ఎరుగని 

అదుభ్తం జరిగింది! నమమ్కపోతే నీ కరమ్ం, జరిగింది జరిగినటుల్గా చెపప్డం నా ధరమ్ం. ఓరుగలుల్ వీధులలో ఆకాశం నుండి బంగారు నాణాల వరష్ం 
కురిసింది. నేనే పర్తయ్క్ష సాకిష్ని!  

పర్భువుల సతాక్రానిన్ నరసింహుడికి చేసుత్నన్ సేవగా సీవ్కరించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. భదర్కాళిని దరిశ్ంచుకునాన్డు. వేయిసత్ంభాల 
గుడిలో నందికేశవ్రుడికి ఆహారానిన్ నివేదన చేశాడు. రుదేర్శవ్రుడికి అభిషేకం చేయించుకునాన్డు! పర్భువులు నగరపొలిమేరల వరకూ వెనన్ంటి వీడుకోలు 
పలికారు, అంజలి ఘటించి, అశుర్వులతో చెమమ్గిలిల్న కనులతో!  

కర్మంగా కనుమరుగై తరలిపోయాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. పాఠకుడా! కథలనీన్ కదిలి వెళిళ్పోయేవే, కంచికి కొనిన్, కావేరీ దీవ్పానికి 
కొనిన్!  
                                                   ((కొనసాగింపు వచేచ్ సంకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోచికలో....))  


