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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) 

 
 తనపాదాలచెంత మోకరిలిల్ నమసక్రించి ఆనందాశుర్వులు చెవులను నింపి జారిపోతుండగా తలలెతిత్ తనముఖంలోకే చూసుత్నన్ 

దంపతులను చూశాడు సమరధ్రాముడు. తనదూడలను చూసుత్నన్ కామధేనువులా సంతోషంగా చూసూత్ కనులతోనే పైకి లెమమ్నన్టుల్ తల పంకించాడు. 
దంపతులు పైకిలేచారు. వినయంగా వంగిన శిరసుస్లతో మిగిలినవారు కూడా  పైకి లేవడంతో రంగురంగుల పూవులు ఒకక్సారిగా వికసించి తలలెతిత్న 
తోటలాగా మెరిసింది పార్ంగణం.  

అలవాటైన వనంలోకి తన గునన్లతో సేవ్చఛ్గా పర్వేశించే ఐరావతంలాగా మందగమనంతో తనే ముందుగా అడుగులేశాడు ఆయన. 
సజజ్నుడిని అనుసరించే సదుగ్ణాలలాగా గుంపుగా ఆయనను అనుసరించారు అందరూ. ఎతైత్న మెటెల్కిక్ దరాబ్రులావునన్ విశాలమైన వసారాను దాటి, 
నేరుగా ఇంటి మధయ్భాగమును కూడా దాటి, లోపలికి సాగిపోయాడు సమరథ్రాముడు. కొందరు ఏనుగులు చెకిక్న మెటల్వదద్నే ఆగిపోయారు. కొందరు 
సింహాదావ్రమువదద్ ఆగిపోయారు. భకుత్డి గుండెలలోకి భగవంతుడిలాగా, పవితర్మైన మనసులోకి సదాశయములాగా అలవాటుగా అనన్టుల్ నేరుగా 
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ఈశానయ్భాగములోని పూజాగృహములోకి పర్వేశించాడు ఆయన. దంపతులు, ఆయన పర్థాన శిషుయ్డు ఐన ఉదధ్వుడు లోపలి వెళాళ్రు. మిగిలిన శిషుయ్లు 
పూజాగృహ దావ్రం వదద్ ఆగిపోయారు.  

పూజాగృహంలో వాయవయ్భాగంలో ఉనన్ది పూజామందిరం. ఉనన్తమైన వేదికమీద దంతపు కోళళ్పాదములతో, ఎరర్చందనపు చెకక్తో 
దిదిద్న నగిషీలతో గదికి సగంపైగా ఎతుత్కు గంభీరంగా ఉనన్ది ఆ మందిరం. మందిరం ముందు జింకచరమ్ం పరచిన పీఠము ఉనన్ది. దానిపై ఆసీనుడైనాడు 
సమరథ్రాముడు.  

నిలువెతుత్ తులాజ్పూరు భవానీతైలవరణ్ చితర్ం దివయ్ంగా పూలమాలలతో అలంకరింపబడి ఉనన్ది మందిరంలో. తళతళలాడుతునన్ 
పూజాపరికరాలు, పూజాదర్వాయ్ల మధయ్న చినన్ వెండి సింహాసనము మీద మూడు అంగుళాల పరిమాణంలో ఉనన్ అమమ్వారి వెండిపర్తిమ కాశీమ్ర 
కుంకుమలో కంఠము వరకు మునిగిపోయి ఉనన్ది. దివయ్సుందరమైన మందహాసపర్భలను వెలువరిసుత్నన్ ముఖము మాతర్మే పైకి కనిపిసుత్నన్ది. అగరు 
పొగల పరిమళములు, ఆధాయ్తిమ్క పర్కంపనలు అలౌకికమైన పారవశాయ్నిన్ కలిగిసుత్నాన్యి ఆ పూజాగృహంలో.  

కామాకిష్ పాదాలచెంత ఆదిశంకరునిలా, భువనేశవ్రి పాదాలచెంత విదాయ్రణయ్ యతీశవ్రునిలా, తులాజ్పూరు భవానీ మందిరములో 
కూరుచ్నన్టుల్, అరథ్నిమీలిత నేతార్లతో కొదిద్సేపు వెలుపలా, హృదయములో ఉనన్ అమమ్ను పరామరిశ్సుత్నన్టుల్, వినన్పం చేసుత్నన్టుల్ కూరుచ్నాన్డు సమరథ్ 
రాముడు. అంతరంగానికి అందిన ఏదో సూచనను పరిశీలిసుత్నన్టుల్ అందంగా కొదిద్గా ముడిపడింది ఆయన భుర్కుటి. ఆనందకారకమైన బోధకు 
హాయికలిగినటుల్గా అరవిరిసింది దరహాసం. రెండు దేవపారిజాత కుసుమాలు ఒకేసారి రేకులు విపుప్కునన్టుల్ కనులు తెరిచి కృషణ్రాయలను చూశాడు 
ఆశీసుస్లందిసుత్నన్టుల్. సూటిగా రెపప్వాలచ్కుండా కనులు అనే గవాకాష్లనుండి హృదయ మందిరంలోకి చూసుత్నన్టుల్ శోధిసుత్నన్టుల్ చూశాడు కొదిద్సేపు. 

కృషణ్రాయల మనసులో అనేకభావాలు అలలలాగా చెలరేగుతునాన్యి. సమరథ రామదాసు వారిని చూసిన దగగ్రినుండీ రాయల 
మనసు తను పుటిట్ పెరిగిన మాతృభూమి చుటూట్నే తిరుగుతునన్ది. ఆ కళాయ్ణ దురగ్ం, ఆ పర్తాప దురగ్ం, ఆ సజజ్న గఢ కనులముందు మెదులుతునాన్యి. 
మనసులో ఏదో దిగులు ఆవరించుకునన్టుట్ బరువెకిక్ంది గుండె. అంతలోనే రెండురోజులకిర్తం జరిగిన సంఘటన మరలా తరుముకొచిచ్ంది మనసులోకి.  

‘ అఖండ భారతమంతా అయోధయ్ కాదూ! ఎకక్డునాన్ రఘువీర సమరుథ్డి నీడలోనే ఉనాన్వు కృషాణ్ బా ’, రాయల మనసును 
చదివినటుట్గా లాలనగా పలికాడు సమరథ్రాముడు. ‘ కృషాణ్ బా! నువువ్ రామకారయ్ం కోసం ఇకక్డికి వచాచ్వు’ అనాన్డు. మరొక విషయము కొంతకాలంగా 
వేధిసుత్నన్ది కృషణ్రాయలను. అటు మరాఠాలకు యిటు హైదరాబాదు నవాబులకు సరిహదుద్పరగణాగా ఊగిసలాడుతునన్ది ఆ పార్ంతం కొంతకాలంగా. 
తన తండిర్ ఛతర్పతి గొడుగు నీడన మనసుకు ఊరటగా పర్శాంతంగా సతోషంగా జీవికను గడిపాడు. ఆయన గతించిన తరావ్త తన హయాములో 
హైదరాబాద నవాబులకు విధేయత పర్కటించవలసిన పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. హైదరాబాద నవాబుల మనన్న బాగానే ఉనన్ది కానీ మనసు పుటిట్ంటికి 
మరలుతునన్ది మధయ్ మధయ్.  

‘ ఇపుప్డు జరుగుతునన్ పర్తిదీ ఇంతకుముందు జరిగినదానికి కొనసాగింపే! ముందు జరుగబోయే దానికి పార్రంభమే ’ అని మరలా 
కొదిద్సేపు కనులు మూసుకుని ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు సమరధ్రాముడు. ఆ గదిలో ఆయనకాక ఆ దంపతులు, ఆయన పర్ధాన శిషుయ్డు ఐన ఉదధ్వుడు 
ఉనాన్రు. అకసామ్తుత్గా గదిలో గాలిలో, ఆ ఉనికిలో ఏదో విదుయ్తుత్ పర్సరించినటుట్ అనిపించింది ముగుగ్రికీ. ఉదద్వునికి యిది మామూలే. దంపతులు ఒక 
అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతికి లోనైనారు. లకిష్బాయి కూరుచ్నన్ది కూరుచ్నన్టేట్ బాహయ్సమ్ృతి కోలోప్యింది. 

యిది సవ్పన్మా, నిజమా, నాకేమైనా భార్ంతి కలుగుతునన్దా అని అనుకునాన్డు రాయలు. ఆయనకు ఎదురుగా మూడు అడుగుల 
దూరములో పదామ్సనములో కూరుచ్నన్ సమరథ్ రామదాసువారి సాథ్నములో ఒక దివయ్ జోయ్తిని చూశాడు రాయలు. వేరే ఏదీ కనిపించడంలేదు.  
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కనులకు మిరుమిటుల్ గొలుప్తునన్ ఆ తేజోరాశి మధయ్ములో ఒక దివయ్ కపి మూరిత్ కనిపించీ కనిపించనటుట్గా, మంచుపరదాల 
మాటునుండి సూరయ్బింబములా కనిపించింది. ఊరధ్వ్ పుండర్ములను ధరించి ఉనన్ది. చెవులకు దివయ్మైన కుండలములను ధరించి ఉనన్ది. పండిన 
మామిడిలా ఉనన్ది. ఉబికిన రెండు దవడలు కలిగిఉనన్ది. రెండు చేతులనూ ధాయ్నముదర్లో బంధించి ఉనన్ది. దివయ్ మంతర్మును మననము చేసుత్నన్ది. ఆ 
కనుల వెంట చెమమ్ కనబడుతునన్ది.  

సనన్ని వణుకు పార్రంభము ఐంది రాయల శరీరములో. అది భయముతో కలిగిన కంపము కాదు. మందమలయపవనానికి 
మందారము ఊగినటుట్, పటట్రాని ఆనందము కలిగినపుప్డు గగురాప్టుతో  హాయిగా, తీయగా, తిమిమ్రిగా శరీరమంతా పులకలు రేగినటుట్ అనిపించింది. 
శరీరములో ఏదో తెలియని ఒక తెమెమ్ర గాలిలోకి తెలుతునన్టుట్ అనిపించింది. కలలో చూసినటుల్ తన శరీరము తనకే వేరే వయ్కిత్ని  చూసినటుల్ విడిగా 
విభినన్ముగా కనిపిసుత్నన్ది. కర్మకర్మంగా తనకు బాహయ్సమ్ృతి తొలిగిపోతునన్టుట్ తెలుసుత్నన్ది. ఇపుప్డిక ఏ దృశయ్మూ లేదు, ఏదో మధురమైన అనుభూతి 
మాతర్మే ఉనన్ది. ఏదో ఒక నాదం వినిపిసుత్నన్ది.   

 

7 
 
రాం! 
ఆ దివయ్మైన నాదం మొదలు కాగానే ఉదధ్వుడు సమరథ్రాముడికి నమసక్రించి, పర్కక్నే  పరిచి ఉనన్ జింకచరమ్ముపై పదామ్సనములో 

ధాయ్నముదర్లో మననం మొదలుబెటాట్డు. ‘రాం.. రాం..  రాం..’ అని నాదం వెలువడడం పార్రంభం కాగానే కృషణ్రాయలకు కొదిద్గా బాహయ్పర్పంచం 
తెలియడం పార్రంభం ఐంది. అయితే అది మెలకువా కాదు, సవ్పన్మూ కాదు, రెండిటికి మధయ్ దశ! చెవులకు ఆ నాదము మాతర్మే వినిపిసుత్నన్ది. కంటికి 
ఆ నాదం వెలువరిసుత్నన్ మూరిత్ తాలూకు దృశయ్ము మాతర్మే  కనిపిసుత్నన్ది. మిగిలిన పర్పంచమంతా ఏమీ లేదు ఆయనకు పర్సుత్తం.  

ఎదురుగా సమరథ్రాముడు పదామ్సనంలో కూరుచ్ని ఉనన్ అనుభూతి మాతర్మే కానీ, ఆయన చుటూట్ ఒక దివయ్మైన అగిన్పర్భ 
గోళాకారంలో వెలుగుతునన్ది. ఆ వెలుతురుబంతి మధయ్లో ఆయన శరీరంచుటూట్ కించితుత్ నీలిరంగును కలిగిన అగిన్పర్భలగోళం. దానికి వెలుపల పసుపూ 
ఎరుపూ కలిసిన సిందూరవరణ్పు కాంతిగోళం. దానికి వెలుపల కణకణమండే కాలిచ్న బంగారపు వరణ్ంలో ఎరర్ని అగిన్పర్భల గోళం కనిపిసుత్నాన్యి. ఏడు 
నాలుకలు సాచి సవ్చఛ్ముగా, ఉజజ్వ్లముగా పర్జజ్వ్రిలేల్ యజఞ్వేదికలో అగిన్ వెలువరిసుత్నన్‘చిర చిర’ మనే ధవ్నులు వినిపిసుత్నాన్యి. విచితర్ం! మధయ్లో ‘హిస 
.. హిసుస్’మని ఏదో అనంత పర్మాణమైన మహాదివయ్ సరప్ము చేసుత్నన్ బుసవినిపిసుత్నన్ది. అంతలోనే ఆ అగిన్ధవ్నులు, బుసబుసలూ ఒకదానిలో ఒకటి 
లయమైపోతునాన్యి. మరలా ఒకదానివెంట ఒకటి వినిపిసుత్నాన్యి.  

యాగశాలలో హోమగుండము చుటూట్ ఉనన్టుల్ ఆ గదిలో ఉనన్ వసుత్వులు అగిన్పర్భలతో మెరిసిపోతునాన్యి. కృషణ్రాయలు, లకీష్బాయి 
దంపతుల దేహములమీద ఆ కాంతులు పర్తిఫలిసుత్నాన్యి, అగిన్లో పవితుర్లను చేసుత్నన్టుల్! ‘రాం’ అనన్ శీర్రామ ఏకాక్షర మహామంతర్ం అది. ‘ర’ అనే 
అగిన్బీజము, ‘ఆ’ అను ‘ ఆదిశేషుని బీజము’ లకు ‘సునాన్’ను చేరిచ్న శీర్రామ మహామంతర్ం. మంతర్ములలో కలప్వృక్షమువంటిది. చింతామణి వంటిది. 
హనుమంతుడు నిరంతరమూ మననము చేసే మహామంతర్ రాజము అది. 
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‘ ఓం భదర్ం కరేణ్భి శృణుయామ దేవాః..’ అనే శాంతిమంతర్మును ఉచచ్రించడం మొదలుబెటాట్డు ఉదధ్వుడు. కర్మకర్మంగా ఒకదివయ్ 
పర్ణవనాదములో అరథ్మాతర్వలె ‘రాం.. రాం’ అనే ధవ్ని తనలో తానే లీనమైనటుట్ నెమమ్దిగా ఉపశమించింది. దివయ్మైన ధవ్ని తరంగాలు సృషిట్ంచిన 
పర్కంపనలు తెలుసుత్నాన్యి. కొంతసేపటికి ధవ్నులతోపాటు అగిన్కాంతులు కూడా ఉపశమించాయి. పర్కాశవంతమైన వెలుతురు గదినిండా 
పరుచుకునన్ది. అదే కాంతి తన మదినిండా పరుచుకునన్ హాయిని అనుభవిసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు. బయట దూరంగా వాయ్పించి ఉనన్ వనంలో పకుష్ల 
కిలకిలారావాలు, వాటి రెకక్ల చపుప్డు వినిపిసుత్నన్ది. చలల్ని గాలి గవాక్షంగుండా శరీరాలకు సోకుతునన్ది. మాటలలో వరిణ్ంప శకయ్ంకాని ఆనందం 
మనసునిండా అలుముకునన్ది కృషణ్రాయలకు.  

నెమమ్దిగా కనులుతెరిచి కృషణ్రాయలను పరిశీలనగా చూశాడు సమరథ్రాముడు. సంతృపిత్ చెందినటుట్ విరిసీ విరియని చిరునగవు 
విరిసింది ఆయనముఖంలో. కొదిద్గా తలను పర్కక్కు తిపిప్ ఉదధ్వుడిని చూశాడు. ఉదధ్వుడు లేచి నమసక్రించి గది వెలుపలకు వెళాళ్డు. రెండు తలుపులను 
దగగ్రికి చేరిచ్ చేతులు కటుట్కుని నిలబడిపోయాడు దావ్రపాలకుడిలాగా.   

తలుపులుమూసుకునన్ తరువాత కృషణ్రాయలకు అభిముఖంగా తిరిగాడు సమరథ్రాముడు. తీరానికి చేరుసుత్నన్ పడవలా నెమమ్దిగా తన 
కుడిపాదమును లేపి కాలి పెదద్వేలును కృషణ్రాయల నుదురుకు తాకించి అలాగే అదిమిపెటాట్డు నిశచ్లంగా. కనురెపప్పాటులో అరథ్వంతు కాలంపాటు 
అనంతమైన విదుయ్తుత్ సోకినటుట్ చలించిపోయింది కృషణ్రాయల దేహం. ఆ తరావ్త నిటారుగా నిశచ్లంగా బిగిసినటుల్ అనిపించింది. వెనున్పూస చివరన 
మొదలై  నాభికి దిగువన, నాభికి పైభాగములో, విశాలమైన ఛాతీ మధయ్భాగములో, కంఠసాథ్నంలో, రెండు కనుబొమల మధయ్లో, నడినెతిత్న ఏదో మెరుపు 
మెరుసుత్నన్టుల్, చర చరా పాకుతూ వెళిళ్న అనుభూతి కలిగింది. ఒకొక్కక్ సాథ్నంలో ఒక నీటిబుడగ విచుచ్కునన్టుల్ చిరుధవ్ని కలిగిన అనుభూతిని పొందాడు 
కృషణ్రాయలు. బాహయ్సమ్ృతి ఎంతమాతర్మూ తెలియని సిథ్తిలో తన శరీరములో సప్ందనలను మాతర్ం గర్హిసుత్నాన్డు కృషణ్రాయలు. మాడుమీద 
మంచుకురిసిన అనుభూతి కలిగింది. ఒక దివయ్మైన చలల్దనం మాతర్మే తెలుసుత్నన్ది. ఒళల్ంతా పులకించినటుట్, తిమిమ్రిగా, హాయిగా పరవశం కలిగింది. ఆ 
అనుభూతి తపప్ లోపలా, బయటా ఏమీ తెలియని మతుత్లో మునిగిపోయింది ఆయన దేహం.     

జయ జయ రఘువీర సమరాథ్! అని మందర్సవ్రంలో ఉచచ్రిసూత్ తన కుడిచేతితో కృషణ్రాయల వక్షసథ్లం మీద మృదువుగా తడిమాడు 
సమరథ్ రాముడు. ఒక చలల్ని తెమెమ్ర వీచినటుల్ అనుభూతి చెందుతూ మెలల్గా కనులు తెరిచాడు కృషణ్రాయలు. ఎదురుగా పేర్మగా పసిబిడడ్ను చూసుత్నన్టుల్ 
సమరథ్ రాముడు కనిపించాడు. తన పర్కక్న ఏదో అలౌకికమైన పర్పంచంలోకి తొంగిచూసుత్నన్టుల్ అరమోడుప్ కనున్లతో భారయ్ కనిపించింది. నెమమ్దిగా 
జరుపుతునన్ ఉచాచ్వ్స నిశావ్సాలకు కదులుతునన్ వక్షసథ్లం తపప్ ఏ చలనమూ లేకుండా, ఎవరో శిలిప్ చెకిక్న అందమైన సజీవ శిలప్ంలా ఉంది ఆమె. 
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ కృషణ్రాయలకు తన కనులతోనే సూచన చేశాడు సమరథ్రాముడు. భారయ్ భుజం మీద మృదువుగా తటట్డంతోనే ఆమె కనున్లు 
తెరిచింది. ఏదో అడగాలని నోరు తెరిచిన కృషణ్రాయలను చూపులతోనే వారించాడు సమరథ్రాముడు. దగగ్రకు చేరవేసిన తలుపులను తెరుచుకుని ఉదధ్వుడు 
లోపలకు వచాచ్డు. 

గురువుగారి చూపులు అనే గర్ంథానిన్ చదివినవాడిలా గదిబయటకు వెళాళ్డు, మూడు నిముషాల అనంతరం లోపలి వచాచ్డు, ఆతనితో 
పాటు మరొక పర్థాన శిషుయ్డు లోపలకు వచాచ్డు, ఆయన కళాయ్ణ సావ్మి. ఆయన భుజానికి బరువైన సంచీ వేర్లాడుతునన్ది. చంకలో పొడవాటి చేతికరర్ 
ఉనన్ది, అది సమరథ్ రాముడు ఉపయోగించే చేతికరర్.  

లోపలకు వచిచ్ గురువుకు వందనంచేసి ఆయనకు అభిముఖంగా కూరుచ్ని భుజానికునన్ సంచిని తెరిచి మడతలు పెటిట్న జింకచరామ్నిన్ 
తీసి నేలపై పరిచి, సంచిలోని పరికరాలను జింకచరమ్ం మీద ఒకటొకటీ కర్మపధధ్తిలో సరాద్డు. దంతంతో చేసిన నగిషీలు చెకిక్న భరిణె వంటి పాతర్ 
ఉనన్ది, అదులో చికక్ని నలల్ని దర్వం ఉనన్ది. ఇందర్ధనుసుస్లను కటట్గటిట్నటుల్ అందంగా రంగు రంగులలో మెరిసిపోతునన్ నెమలి ఈకల కటట్ ఉనన్ది. 
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లీలగా సుగంధాలను వెలువరిసుత్నాన్యి ఆ నెమలీకలు. చివరిగా కాషాయరంగు పటుట్బటట్లో భదర్ంగా చుటిట్ పెటిట్న ఒక గర్ంథానిన్ బయటకు తీశాడు, 
జాగర్తత్గా పొదివిపటుట్కుని జలతారు ముడుల కుచుచ్లు విడదీసి, చేతులలో ఉంచుకుని సమరథ్రాముడి వైపు చూశాడు.  

ఆ గర్ంథానిన్ తన చేతులలోకి తీసుకుని భకిత్గా కనులకు అదుద్కుని ఆ గర్ంథము మధయ్నుండి ఒక దొంతరను బయటకు తీసి, మిగిలిన 
గర్ంథానిన్ తనముందునన్ పీఠంపై పెటిట్ తన చేతిలోని దొంతరను తెరిచాడు సమరథ్ రాముడు, ఆ గర్ంథము ' ఆంధర్ మహాభాగవతము, బమెమ్ర పోతనారయ్ 
పర్ణీతము, ఆ దొంతర సపత్మ సక్ంధము!         

' ఆంధుర్లు ఎంతటి భాగయ్వంతులు కిర్షాణ్బా! యిది పుణయ్పేటి ' అని తన చేతిలోని దొంతరను కనులకు అదుద్కుని దానిని తెరిచాడు. ఒక 
నిముషం కనులు మూసుకుని ఆనందానిన్ మౌనంగా అనుభవిసుత్నన్టుల్ ఉండిపోయాడు. గర్ంథానిన్ తెరిచి, మధురమైన కంఠంతో, వింటునన్ వారి చెవులను 
పాతర్లుగా చేసి అమృతానిన్ వొంపుతునన్టుల్ పఠనం మొదలెటాట్డు, అది పఠనం కాదు, గానం! 

'తను హృదాభ్షల సఖయ్మున శర్వణమున దాసతవ్మున...' అంటూ మైమరచి పదాయ్నిన్ పూరిత్చేశాడు. ఆయన కనులవెంట చెమమ్! 
'కృషోణ్బా! సంసక్ృతంలో వార్సి తనివితీరక ఆంధర్ంలో వార్సి మురిసిపోవడానికి వాయ్సుడే యిలా పుటాట్డు' అనాన్డు.  

కృషణ్రాయలకు ఏమీ ఆశచ్రయ్ం కలుగలేదు. ఉతత్ర దకిష్ణ భారత భాషలు అనీన్ చదవడం, అరథ్ం చేసుకోవడం, వార్యడం మాతర్మే 
కాదు, ఆయా భాషలలో అదుభ్తమైన కవితావ్నిన్ చెపిప్న మహానుభావుడు సమరథ్ రాముడు అని తెలుసు ఆయనకు. ఆంధర్ భాగవతానిన్ అలా అపురూపమైన 
సంపదను జాగర్తత్గా వెంట తీసుకువెళిళ్నటుల్ తనతో వెంట తీసుకుని తిరగడం కొదిద్గా అబుబ్రంగా అనిపించింది మనసులో. 'పఠించావా కృషోణ్బా?' అని 
అడిగాడు, గర్ంథానిన్ చూపిసూత్. లేదు అనన్టుల్ తలను పంకించాడు కృషణ్రాయలు. 'పఠించు, లేదు అంటే ఇకక్డ పుటిట్నందుకు పటిట్న అదృషాట్నిన్ 
కాలరాసుకునన్టేల్' అని ఒక నిముషం ఆగి, ' యిదీ గర్ంథం అంటే, జేణే పరమారథ్ వాఢే ఆఁగీ అనుతాప చఢే భకీత్ సారధ్ ఆవడే తాయ్ నావ గర్ంథ! 
పరమారథ్వృదిధ్ చేసేది, మనసులో అనుతాపమును వృదిధ్ చేసేది, భకిత్ పటల్ అనురాగానిన్ పెంచేదీ అదే నిజమైన గర్ంథం కృషోణ్బా' అనాన్డు. కొంత తడవు 
మౌనం వహించి మరలా ' అంతఃకరణం పరిశుదధ్ం అవుతుంది కృషోణ్బా' అనాన్డు.  

ఆయన కంఠం నుండి మధురమైన ఒక పలుకు ఒక బోధనలా, నినాదంలా వెలువడింది. కళాయ్ణ వెంటనే తనవెంట లోనికి తెచిచ్న 
సమరథ్రాముడి చేతికరర్ను తీసుకుని, చేతి పిడివదద్ పటుట్కుని తిపాప్డు. అది మూతలా ఊడి వచిచ్ంది. ఆ కరర్ లోపల అంతా డొలల్గా ఉంది. అందులో 
దొంతర దొంతరలుగా మెరిసిపోతునన్ పాము కుబుసంలాంటి పలుచని పటుట్ వసాత్ర్లునాన్యి. ఒక వసాత్ర్నిన్ పీఠంపై ఉంచి నెమలి ఈకను తీసుకుని, దంతపు 
భరిణెలో ముంచి సమరథ్ రాముడు చెపుత్నన్ దానిని వార్యడం మొదలెటాట్డు. 

'నవమీ భకిత్ ఆతమ్ నివేదన  
నహోతానచుకే జనమ్ మరణ  
హే వచన సతయ్ పర్మాణ  
అనయ్థా నవేహ్ '      
కృషణ్రాయల మనసు సంబరంతో అంబరానిన్ అంటినటుల్ ఎగిసిపడింది. ఒళుళ్ పులకించిపోతుండగా చేతులు జోడించి మరాఠీలో 

అనాన్డు, ' నేనెంత భాగయ్వంతుడిని! దాసబోధతో నా మహలు పావనం అయియ్ంది సావ్మీ' అనాన్డు, ఆనందంతో ఆయన గొంతు పూడుకుపోయింది.    

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