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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!  
                               

                  - 56 -  
(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)  

  ఆకాశానికి తాకుతునన్ బంగారు శిఖరాలతో గంభీరంగా కనిపిసుత్నన్ది మహారాజ పార్సాదం. పర్భువుల  
ఉదాయ్నవనంలో జాలిగా తలలూపుతునన్టుల్ కదులుతునాన్యి వృక్షశాఖలు. చెటల్ మధయ్నుండి మౌనంగా చూసుత్నన్ 
యోగిలా కనిపిసుత్నన్ది మహారాజసౌధం. ఉదాయ్నవనం మధయ్లో చందర్కాంతశిలలు పరిచిన విశాలమైన వేదిక 
కనిపిసుత్నన్ది. వేదిక మధయ్లో విశాలంగా పేరిచ్న చందన దారుమయమైన చితి కనిపిసుత్నన్ది. ఎతైత్న ఆ చితిని ఎకక్డానికి 
బంగారపు మెటల్ పీఠం ఉనన్ది.         

 
నిలువెతుత్నా పేరిచ్న చందనపు దుంగలు నానిపోయేలా తడుపుతూ వరదలుగా పారుతునన్ది ఆవునెయియ్. 

అటు పకక్న పెదద్ పెదద్ బంగారపు  పాతర్లలో కజ్రిగించిన ఆవు నేయి వునన్ది. ఒకొక్కక్ పాతర్ను బలిషుట్లైన భటులు 
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నలుగురు మోసుకొచిచ్ వేదిక మీదవునన్ భటులకు అందిసుత్నాన్రు. వారు ఆ నేతిని చందనపు దుంగలమీద 
ఒంపుతునాన్రు. ఒక పకక్న బంగారు పాతర్లు నిండుకుంటునాన్యి. మరొకపకక్   

అంతఃపురం వెనుకనునన్ వంటశాలనుండి నేయి నింపిన బంగారు పాతర్లను కండలు తిరిగిన భటులు 
మోసుకొసుత్నాన్రు. మరిగిన ఆవునెయియ్ వాసన మంచి చందనపు వాసనతో కలిసి పరిమళాల అలలు చెలరేగుతునాన్యి. ఆ 
పరిమళం ఆ ఉదాయ్నవనానిన్, ఆ రాజ పార్సాదానిన్, అంతఃపురానిన్, ధారానగరం మొతాత్నిన్ నింపుతునన్ది. 

 
ధారానగరం! కాళిదాసకవనధారానగరం! భోజరాజ దానధారానగరం! కవిశుండాల 

కావయ్దానధారానగరం! పాఠకుడా! ఉలికిపడాడ్వా? భర్మపడాడ్నేమో అనుకుంటునాన్వా? నీవు నిజమే వినాన్వు. నేను నిజమే 
అనాన్ను. రెండువేల ఐదువందలసంవతస్రాల కిర్తం ఆ దృశయ్ం నేను కనాన్ను. నేను అపుప్డూ వునాన్ను. అంతకుముందూ 
వునాన్ను. ఇంకా అనంత కాలం వుంటాను. నేను కాలపర్వాహానిన్. నేను గంగను. నేను కృషణ్ను. నేను నిరంతర 
జీవపర్వాహానిన్. జీవనదీపర్వాహానిన్! నేను సరావ్నిన్! కదిలేవి, కదలినివి, పార్ణులు, పార్ణరహితాలు అనీన్ నేనే! అనీన్ నా 
విభూతులే! నమిమ్కతో ఉనాన్వా, సతాయ్నిన్ పొడగనాన్వా, అనంత కాలరహసాయ్లను వినాన్వా నువువ్ అదృషట్వంతుడివి! 

 
ఆ సతాయ్నిన్ తానూ చూసుత్నాన్డు భాసక్ర రాయలు. కాశీపండితులకు గంగానదిపై ఆకాశంలో 

అమమ్వారిని పర్తయ్క్షంగా సాకాష్తక్రింపజేసిన మహామహోపాసకుడు భాసక్రరాయలు. ఆయన దివయ్దర్షట్. మహామంతర్సర్షట్. 
ఆయనకు అభిముఖులై కూరుచ్ని ఉనాన్రు లకీష్ధరుడు, అకుక్భొటుల్. అషట్దళపదమ్ంగా వేసిన  ముగుగ్ల మధయ్ అరధ్నిమీలిత 
నేతుర్లై పదామ్సనంలో కూరుచ్ని వునాన్రు. ఎనిమిదేసి రేకుల మంతర్మయమైన పదామ్లు రెండు. ఒకొక్కక్ రేకులో ఒకొక్కక్ 
బీజాక్షరం వార్యబడి ఉనన్ది. పూవుమధయ్లోని దుదుద్మీద మరొక బీజాక్షరం. దానిమీద మంతర్మయమైన దరభ్లు పరిచి, 
వాటిమీద జింకచరమ్ం పరిచి, దానిమీద వారిని కూరొచ్నబెటాట్డు భాసక్రరాయలవారు.  

 
ఒక నిరీణ్తమైన విశిషట్మైన రోజున, పర్తేయ్కమైన తిథి, వారము, నక్షతర్ం కలిసిన రోజున మంతర్పూరవ్కంగా 

గర్హింపబడిన సమిధలు అవి. తూరుప్కు కొసలు ఉండేటుల్గా పరిచిన ఆ దరాభ్సనం మీద వారికి శకిత్పాతం  చేశాడు 
భాసక్రరాయలవారు. ఆ క్షణం నుండి వారికి శరీరసప్ృహలేదు. తమలో తాము తొంగి చూసుత్నన్టుల్గా అరథ్ నిమీలిత 
నేతార్లతో రెండునన్రవేలసంవతస్రాల గతకాలపు దృశాయ్లను చూసుత్నాన్రు. భాసక్రరాయల వారికి గతము, వరత్మానము 
రెండూ సప్ృహలో వునాన్యి. ఋగేవ్దంలోని ఒక ఉపనిషతుత్లోని మంతార్నిన్ హవనం చేశాడు ఆయన. అంతకుమునుపు 
ఆ మంతర్దర్షట్యైన ఋషిని, 'దీరఘ్తమ ఔచథుయ్డిని' ఆవాహన చేశాడు. మానసికంగా తనను తాను రెండుగా 
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విభజించుకునాన్డు. ఒకే కొమమ్మీద కూరుచ్నన్ రెండు పకుష్లలా ఒకే దేహానిన్ ఉపాధిగా చేసుకునిరెండు ఆతమ్లుగా భూత, 
వరత్మానకాలాలను చూసుత్నాన్డు.  

 
ఉరుకులు పరుగులమీద వందల సంఖయ్లో అకక్డకు పర్వాహంలా చేరుకుంటునాన్రు ధారానగర 

పౌరులు.అనిన్వయసుల వాళూళ్ వునాన్రు. సతరీలు, పురుషులు, బాల బాలికలు ఉనాన్రు. తలపాగాలు, శిరసాత్ర్ణాలు, 
వసాత్ర్లు, ఆభరణాలు చూసుత్ంటే సంపనున్లు, సామానుయ్లు అందరూ కనిపిసుత్నాన్రు. విచుచ్కతుత్లు, బలెల్ములు ధరించిన 
రాజభటులు సామానయ్ పౌరులను, జానపదులను కటట్డి చేయడానికి విఫలపర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు. గుండెలు 
బాదుకుంటూ రోదిసుత్నాన్రు సతరీలు. ఆరత్నాదాలు చేసుత్నాన్రు పురుషులు. తలిల్దండుర్లను చుటుట్కుని బావురుమని కనీన్రు 
మునీన్రవుతునాన్రు పసివాళుళ్. 

 
అలల్ంతదూరంనుండీ అంతకంతకూ దగగ్రవుతునన్ మంగళ వాయిదయ్ముల ఘోష వినిపిసుత్నన్ది. పౌరుల 

కలకలం పెరిగింది. యిపుప్డు మంగళ వాయిదయ్ములతోబాటుగా బిగగ్రగా వేదమంతర్ ఘోష వినిపిసుత్నన్ది.భుజములమీద 
చందన పేటికను మోసూత్ భటులు సమీపిసుత్నాన్రు. వారికి ఒకపర్కక్న మంగళ వాయిదయ్ములను మోర్గిసూత్ ఆసాథ్న 
కళాకారులు వసుత్నాన్రు. మరొక పర్కక్న కలశములను ధరించిన వేదపండితులు మంతోర్చాచ్రణ చేసూత్ కదిలి వసుత్నాన్రు. 

 
పటుట్వసాత్ర్లతో, నేలకు తాకుతునన్యాయ్ అనన్టుట్ వేళాళ్డుతునన్ పూలమాలలతో అలంకరింపబడి ఉనన్ది 

భటుల భుజాలమీద ఉనన్ చందనపేటిక. ఆ పేటికకు ముందు భాగంలో చేతులు జోడించి, కదిలివసుత్నన్ మేరుపరవ్తంలా 
ఉనాన్డు ఆజానుబాహుడు. పటుట్ పీతాంబరములు, భూమికి తాకుతునన్ నిండైన పూల మాలలు ధరించి ఉనాన్డు. 
భుజములమీదకు వాలుతునన్ అందమైన నలల్ని శిరోజాలతో, ఇనుప గుదియలలా ఉనన్ భుజాలతో ఉనాన్డు. ఈ లోకంతో 
సంబంధం లేనివాడిలా నిరివ్కారంగా ఉనాన్డు. నీలిమేఘం కముమ్కునన్ నిండు జాబిలిల్లా ఉనాన్డు. జంటబాసి, దిగులుగా 
గంభీరంగా నడిచి వసుత్నన్  సింహంలా వునాన్డు. ఆయన ధారానగర చకర్వరిత్ భోజుడు.  

 
ఆయన పర్కక్న మేలిముసుగులో మెరుపుతీగలా ఉనన్ సతరీమూరిత్ ఆయన ధరమ్పతిన్, ధారానగర పటట్పురాణి 

లీలావతి. వారికి ముందు కృపాణ ధారులైన భటులు  వందమంది కదిలివసుత్నన్ శిలాప్లలా కవాతు చేసూత్ వసుత్నాన్రు. 
చందనపేటికకు వెనుకగా మరొక వందమంది భటులు ఆయుధధారులై అనుసరిసుత్నాన్రు.  వారి వెనుక కాళూళ్ చేతులూ 
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గొలుసులతో కటిట్వేసిన ఒక సతరీని తీసుకువసుత్నాన్రు పదిమంది భటులు. ఆమె ముందు ఎండిపోయిన నెతుత్టి మరకలతో 
వునన్ వేటకతిత్ని ఒక పళెళ్ంలో పటుట్కుని నడుసుత్నాన్డు ఒక భటుడు.  

 
ఆ ఊరేగింపు కంటబడగానే కోలాహలం ఎకుక్వైంది. మహారాజా! పర్భూ! అని ఆరత్నాదాలు చెవులు 

చిలుల్లు పడేలా చెలరేగుతునాన్యి. 'అమామ్! మహారాణీ! అని సతరీల శోకరావాలు మినున్ముటాట్యి. వేదికకు సమీపంలో 
పేటికను కిందికి దించారు భటులు. పూల మాలలూ వసాత్ర్లూ తొలిగించి పేటికను తెరిచి పకక్కు తపుప్కునాన్రు. 
మహారాజు ధరమ్పతిన్తో ముందుకు నడిచి పేటికను సమీపించాడు. 

పేటిక లోపలికి చూసి 'మహాకవీ' అని కొనిన్ నిముషాలు బిగగ్రగా రోదించాడు. నీరంతా వరిష్ంచిన 
మేఘంలా తేలికబడాడ్డు. మహారాణి కెవువ్న కేకవేసి శోకంలో మునిగిపోయింది. పర్జా సమూహం చేసిన  రోదనలతో 
ధారానగరం మారుమోర్గింది.  

 
మహారాజు పర్జలవైపు తిరిగి రెండడుగులు ముందుకు వేశాడు. శాంతించండి అనన్టుట్ చేతులు జోడించి 

వెనుకకు తిరిగాడు. పర్జల రోద అణిగిపోయింది. పురోహితుల బృందంలోని నలుగురు యువకులు ముందుకు వచిచ్ 
పేటికను సమీపించారు. పేటికలోనుండి ఒక మృతదేహానిన్ బయటకు తీసి భుజాలమీద మోసూత్ ముందుకు నడిచారు. 
భయంతో, గగురుపాటుతో కూడిన కేకలు ఎగిసిపడాడ్యి. పురోహితుల భుజాలమీది మృతదేహానికి తల లేదు. మెడవరకు 
నరకబడిన మొండెం నలల్గా గడడ్కటిట్న రకత్పు చారికలతో భీతావహంగా ఉనన్ది.  

 
మరొక పురోహితుడు ముందుకు వచిచ్ పేటికలోనుండి పటుట్వసత్రం పరచిన బరువైన బంగారు పళాల్నిన్ 

కంపిసుత్నన్ చేతులతో బయటకు తీశాడు. పర్జలు భయంతో చేసిన హాహాకారాలు నిటూట్రుప్లతో రాజసౌధం 
కంపించిపోయింది. మహారాణి అనుసరిసుత్ండగా ముందుకు నడిచాడు భోజమహారాజు. పర్దకిష్ణగా పర్జాసమూహానికి, 
నిశేచ్షుట్లై చూసుత్నన్ ఆసాథ్న కవి పండిత గాయక కళాకారులకు రాజగురువులకు నమసక్రించాడు. మహారాణి భరత్ను 
అనుకరించింది. పురోహితుడి చేతిలోని పళాల్నిన్ తన చేతులలోకి తీసుకునాన్డు భోజమహారాజు.  

 
ఆ పళెళ్రంలో సగం మెడవరకూ ఉనన్ తల ఉనన్ది. ముకుళించిన నలల్కలువలలా  ఉనాన్యి  శాశవ్తంగా  

మూసిన విశాలమైన కనులు. శార్వణ మేఘాలు కముమ్కునన్ పునన్మి చందుర్డిలా వునన్ది నలల్ని కురులతో యింకా 
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కళకళలాడుతునన్ ముఖం. ఆ ముఖంలో ఇపప్టికీ ఒక దివయ్తేజసుస్ కనిపిసుత్నన్ది. ఆ ముఖం పొరపాటున రాహువు 
శిరసుస్కు బదులుగా శీర్హరి ఖండించిన శీతాంశుడి శిరసుస్లా ఉనన్ది.  

 
అది కాళిని కనులారా కనన్ శిరసుస్! అది కవికులశిరోమణి యైన మహాకవి శిరసుస్. అది 'నీవే నేను' అని 

వాణి పర్కటించిన కవికులగురువు శిరసుస్. అది ఉపమానానికి అతడే అనిపించుకునన్ అనుపమానుడైన కవి శిరసుస్. అది 
మహాకవులందరినీ అనామకులను చేసిన సారధ్కనామకుడైన మహాకవి కాళిదాసు శిరసుస్. 

 
ఒకక్సారిగా ఆ అలౌకికమైన సిథ్తిలో కూడా నిలువునా చలించిపోయాడు లకీష్ధరుడు. ఆ ముఖం అచుచ్ 

తన ముఖంలా కనిపించింది. మరు నిముషంలో ఆ ముఖం తన పితామహుడు మహామహోపాసకుడు లకీష్ధరపండితుని 
ముఖంలా కనిపించింది. 'వేంకటేశా! జమలాపురీశా!' అని అపర్యతన్ంగా నామసమ్రణ చేసూత్ కంపించిపోయాడు 
అకుక్భొటుల్. కనులు తెరిచి వారిదద్రినీ పర్శాంతంగా చూశాడు భాసక్రరాయలవారు. ఆయనకు ఆశచ్రయ్మేమీ కలుగలేదు.  

 
వారిపుప్డు చూసి కలవరపడుతునన్ ముఖానిన్ రెండురోజుల కిర్తమే సవ్పన్ంలో చూశాడు ఆయన. కలలో 

కాళికాలయంలో ఖండింపబడిన శిరసుస్ను రెండునన్రవేల సంవతస్రాల కిర్తం భోజచకర్వరిత్ బంగారు పళెళ్రంలో మోసిన 
శిరసుస్గా ఆయన గురిత్ంచాడు. ఆ ముఖమే విజయనగర చకర్వరుత్ల పెనుగొండ రాజసౌధంలో తైలవరణ్చితర్ంలో 
కనిపించింది. ఆ ముఖమే ముమూమ్రుత్లా తనకెదురుగా ధాయ్నావసథ్లో కూరుచ్నన్ నవయువకుడు లకీష్ధరుడి ముఖానిన్ 
పోలి ఉనన్ది! పాఠకుడా! విసమ్యపడకు! కాలసాగరంలో వీచికలు అనీన్ ఒకే తతత్వ్ం! కొనిన్ చిరువీచికలు, కొనిన్ 
పెనువీచికలు, అంతే తేడా!  

 
మహాకవులు విలపిసుత్నాన్రు. పర్జానీకమంతా రోదిసూత్ మొరలుపెడుతునన్ది. మహారాజా! కనికరించండి! 

పర్భూ ఆగిపోండి! అని దీనమైన పలుకులు వినిపిసుత్నాన్యి. కరకు కతుత్లు ధరించిన మొండి సైనికుల కనులుకూడా 
నిండుచెరువులవుతునాన్యి. కొనిన్ గొంతుకలు వేదమంతార్లు పఠిసూత్ రుదధ్మై ఆగినపుప్డు మరికొనిన్ గొంతులు 
అందుకుంటునాన్యి. తలలేని మొండానిన్ కనీన్ళళ్తో తడుపుతూ జాగర్తత్గా చితి మీదకు చేరాచ్రు వాహకులు. గొలుల్న 
రోదిసూత్ పకక్కు తపుప్కునాన్రు. వేదమంతార్ల ఘోష, వాయిదాయ్ల రొద, చూసుత్నన్వారి రోదనలతో దారానగరం 
దదద్రిలిల్పోతునన్ది.  
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కాళిదాసకవి శిరసుస్ను ఉంచిన బంగారు పళెల్రానిన్ గుండెకు హతుత్కుని పర్శాంతంగా ముందుకు 
నడిచాడు భోజమహారాజు. పర్శాంతంగా చితిని ఎకాక్డు. మృతకళేబరం మొండానికి శిరసుస్ను అతికించినటుల్గా శిరసు 
ఉంచిన పళెల్రానిన్ ఉంచాడు. పర్కక్నే పదామ్సనంలో ధాయ్నభంగిమలో కూరుచ్నాన్డు. ఆయన పకక్న అలాగే మహారాణి 
కూరుచ్నన్ది. ముమామ్రు ఓంకార నాదానిన్ సంధానంచేసి కనులు మూసుకునాన్రు రాజదంపతులు. చితికి నిపుప్ 
అంటించారు రాజగురువు. గుండెలు బర్దద్లయేయ్ శోకనాదాలు మినున్, మనున్ ఏకం చేశాయి.  

ఫెళ ఫెళారాభ్టాలతో ఏడేడు నాలుకలు సాచి ఎగిసిపడుతునాన్యి అగిన్జావ్లలు. బంగారపు రేకులు 
తాపడంచేసిన కోట బురుజులు మంటలవెలుగులో మళీళ్ మళీళ్ కాలుతునన్ బంగారపు కలశాలలా ఉనాన్యి. 
ఉదాయ్నవనంలోని చెటుల్, ఆకులు, కొలను, శిలాపర్తిమలు బంగారు కాంతులతో  మెరిసిపోతునాన్యి. శిలలై చూసుత్నన్ 
పురపర్ముఖులు, కవి పండిత గాయక కళాకారులు ఆకాశానికి అంటుతునన్ మంటల వెలుగులో కదలని బంగారు 
శిలాప్లలా మెరిసిపోతునాన్రు. 

ఘడియలో నడుమెతుత్న బూడిదకుపప్ మిగిలింది. అంతకుముందు కొనిన్ క్షణాల కిర్తం మూడు దివయ్ 
రూపాలు వెనుదిరిగి చూడకుండా ఆకాశమారగ్ంలో పర్కాశిసూత్ వెళల్డానిన్ చూశారు భాసక్రరాయలవారు, అకుక్భొటుల్, 
లకీష్ధరుడు.    

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