
øöeTT~ www.koumudi.net @|æÁ˝Ÿ   2020 

   1  భ నీదీ పం 

 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)

 పాఠకుడా! నాకు అంతా ముందే తెలుసు! అంతా నేను అనుకునన్టేట్ జరిగింది, జరుగుతునన్ది, ముందు ముందు 
జరుగుతుంది. నువొవ్క పిచిచ్వాడివి! పిరికివాడివి! అవివేకివి! జరిగింది, జరుగుతునన్ది కూడా నీకు తెలియదు. చెపుప్డు కథలు విని తుపుప్ పటిట్న చెవులు 
నీవి. కాలసాగరంలో ఎగిరి, విరిగి పడిన అలలెనోన్! ఆ గలగలలను వినన్ చెవులు నావి! ఆ కదలికలను కనన్ కనులు నావి! యిపప్టికీ పదిలంగా నా 
సమ్ృతిలో మిగిలునన్ గాథలు యివి! గాథలా? ఊహూ. కాదు! చరితర్ యిది! 

పురిటికందుగా సంతూరును వదిలిపెటిట్న బాలుడు పాతిక సంవతస్రాల తరావ్త, సరిగాగ్ పనెన్ండు సంవతస్రాల కిర్తం, 
మరలా సంతూరును చేరుకునాన్డు. పాతికేళళ్ కిర్తం పాడుబడడ్ బావిలోనుండి అతడిని బయటకు తీసి, సింహాచలానికి చేరిచ్న బైరాగి వెంట వచాచ్డు. 
ఆలంపూరునుండి వెళిళ్న మేనమామ అలుల్డిని కనిపెటిట్, ఇంటికి పటుట్కొచాచ్డు.  

పాతికేళళ్కిర్తం పరమపదించిన శఠగోపాచారుయ్లు పలల్కీ దిగి వసుత్నాన్డని భయంతో పరుగులు పెటాట్రు కొందరు. ఆ అందానికీ, 
వరఛ్సుస్కూ మైమరిచి నోళుళ్ వెళళ్బెటిట్ చూశారు కొందరు. తీరథ్ యాతర్లనుండి తిరిగొచిచ్న పారుథ్డిలా వునాన్డని పాదాలపై పడాడ్రు యింకొందరు. 
కృషణ్మాచారుయ్ల తలిల్దండుర్లు ఆనందంతో మూడు సారుల్ మూరఛ్పోయారు. బైరాగి వారిని తెరుకునేటుట్ చేశాడు. కృషణ్మాచారుయ్ల నాయనమమ్ 
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ఆనందంతోనో, పశాచ్తాత్పంతోనో బైరాగి కాళళ్మీదపడి వదలలేదు. పొంగి పొంగి పారిన కృషణ్మమ్లా ఆమె కనీన్రు కారింది. వయ్తీపాత యోగంలో, చెడు 
నక్షతర్ంలో, గుడిడ్వాడిగా పుటిట్, పాడుబడడ్ బావిలో విసిరివేయబడడ్ బాలుడు, గాన గంధరువ్డై, రూపంలో మనమ్థుడై తిరిగొచాచ్డు. అతడి తలిల్ 
దండుర్లకు అతడిని వదిలించుకునన్ రెండేళళ్ తరువాత మరొక కుమారుడు కలిగాడు. వాడు కూడా అనన్ను కౌగలించుకుని ఆనందంతో నిశేచ్షుట్డై 
పోయాడు.  

చుటుట్పకక్ల పరగణాలకు కారిచ్చుచ్లా పాకింది ఆ వారత్. ఆనోటా ఆనోటా కాకతీయ పర్భువుల చెవుల బడడ్ది. పర్భువులు మేనా 
పంపించి మరీ సాదరంగా కృషణ్మాచారుయ్లను ఓరుగలుల్ పిలిపించుకునాన్రు. వారం రోజులపాటు ఓరుగలుల్ కృషణ్మాచారుయ్ల గానపర్వాహంలో 
ఓలలాడింది. సంవతస్రం కూడా తిరకుక్ండానే కాకతీయ పర్భువులకు ఆధాయ్తిమ్క గురుతులుయ్డైనాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. సంతూరుతో సహా 
యాభై గార్మాలను కృషణ్మాచారుయ్లకు దానం చేశాడు కాకతీయ పర్భువు. మరొక యాభై గార్మాలకు అధికారిగా నియమించినటుల్ శాసనం జారీ చేశాడు.  

తన కోరికను చెలిల్ంచుకునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్ల మేనమామ. మేనలుల్డికి తన బిడడ్ను యిచిచ్ పెళిళ్ చేశాడు. ఎంతమంది అవుననాన్, 
కాదనాన్, ఒపుప్కోకునాన్ ఆలంపూరుకూ, సంతూరుకూ రెండో తరంలో కూడా వియయ్ం కుదిరింది! కాకతీయ పర్భువులు సవ్యంగా ముఖయ్ 
అతిథిగా విచేచ్శాడు. పాతకమూరు భాగవతులు ఆ పదహారు రోజుల పెళిళ్లో పర్తిరోజూ గజెజ్కటిట్, చిందులేసి కనులకు విందు చేశారు.  

అమామ్యిని అపప్గింతలు పెటిట్ సాగనంపే సమయంలో ఒక బాలుడిపై నారసింహుడు పూనాడు! అలల్కలోల్లం చేశాడు. 
పాతికమంది మీదపడి పటుట్కునాన్ పూచికపులల్లను విదిలించినటుల్ విదిలించి పారేశాడు. 'నాకు యిచిచ్న మాట మరిచావారా? నాలుగులక్షల పద కైంకరయ్ం 
నాకేదిరా? అని గరజ్నలు చేశాడు. కృషణ్మాచారుయ్లు 'నాలుగులక్షల పదాలు పూరిత్చేసి శీర్రంగం తీసుకొచిచ్ సమరిప్సాత్ను సావ్మీ'  అని గానం చేసి, 
పర్మాణం చేశాడు. పాతకమూరు సోదరులు హారతులు పటాట్రు.     

                                అపుప్డు  బాలుడి ఒంటిమీద పూనిన నరసింహుడు శాంతించాడు. పర్భువుల పోర్తాస్హంతో తన నాలుగు 
లక్షల పదకవితా యజాఞ్నిన్ కొనసాగించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు.  

మనవడు తిరిగివచిచ్న రెండేళళ్ తరువాత, తను పాడుబడడ్బావిలో పారేయించిన పెదద్ మనుమడి ఒడిలోనే పార్ణాలు 
విడిచింది కృషణ్మాచారుయ్ల నాయనమమ్. ఆ తరావ్త మూడు సంవతస్రాలకు నిదర్లో నాగుపాము కరిచి కృషణ్మాచారుయ్ల తలిల్ మరణించింది. ఆ 
తరువాత నాలుగేళళ్కు కోవెలలో కొలుపు చేసి వసూత్, పిడుగుపడి, కృషణ్మాచారుయ్ల తండిర్ పార్ణాలు వదిలాడు. అతడి తముమ్డు సతరీ లోలుడై, భర్షుట్డైనాడు. 

 
***************** 

 
కోలాహలంగా అరుపులు, కేకలు పెడుతూ వురుకులు పరుగులమీద వూరవతలి మామిడి తోపుకు వచిచ్పడుతునాన్రు ఊరు వూరంతా. 

వసంత ఋతువు కళకళలాడుతునన్ది చినన్ వూరంత వునన్ మామిడితోటలో. ఇంకొదిద్గా వంగితే నేలకు తాకుతాయేమో అనన్టుట్ వంగి వునాన్యి మామిడి 
కొమమ్లు. గుమమ్డి కాయలంత మామిడి కాయలు ఆకులు, కొమమ్లు కనబడకుండా విరగ కాసి వునాన్యి. కింద రాలిన ఎండు కొమమ్లు 
విరుగుతునన్ చపుప్డు, ఆకులూ అలములూ నలుగుతూనన్ ధవ్నులు  చెలరేగుతునాన్యి. అరుపులు కేకలతో గోల గోలగా కంచెను దూకుతూ, 
ఎగిరి గంతులు వేసూత్ వసుత్నాన్రు. పనులకు వెళిల్ అపుప్డే యిళళ్కు మళుళ్తునన్ శార్మికులునాన్రు. పలెల్లో కులవృతుత్లు చేసుకునే అనిన్ వరాగ్ల వారు 
వునాన్రు. చినాన్ పెదాద్ తేడా లేకుండా పడుతూ లేసూత్ పరుగులు పెడుతూ చేరుకునాన్రు. చూసుత్ండగానే తోట నిండిపోయింది ఊరి జనులతో. 

తోట మధయ్ ముచచ్టైన పరణ్శాల వునన్ది. చుటూట్ దటట్ంగా పెరిగిన మామిడి చెటల్ మధయ్న, మనసులో దాగిన మరమ్ంలా వునన్ది. 
పాపిషిట్వాడి మనసులో పాపకరమ్లా వునన్ది. తోటమధయ్లో వునన్ గుడిసె దావ్రానికి వునన్ వెదురు తడిక పూరిత్గా లోపలకు తెరుచుకుని వునన్ది. దావ్రం 
బయట ఒకపర్కక్న మౌనంగా, గంభీరంగా చేతులు వెనుకకు కటుట్కుని ఎదురుగా వునన్ వయ్కిత్ని చూసుత్నాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. ఛాతీ మీదకు వేర్లాల్డుతునన్ 
గడడ్ం సగానికిపైగా తెలల్బడి వునన్ది. భుజాలమీదకు వేర్లాడుతునన్ నొకుక్ల నొకుక్ల జుతుత్ వాగువడుడ్న రెలుల్పొదలలాగా తెలల్గా మెరిసిపోతునన్ది. సాయం 
సంధయ్ సమీపిసుత్నన్ సూరుయ్డిలా వెలిగిపోతునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు.  
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ఎదురుగా చేతులు కటుట్కుని నలల్రాతి శిలప్ంలా మెరిసిపోతునాన్డు గార్మీణుడు ఒకడు. మొండిగా మెడ ఎగరేసి చూసుత్నాన్డు. కసిగా 
కనులు తళతళ మెరుసుత్నాన్యి. అతడి కాళళ్మీద, అంగవసత్రం మీద చిమిమ్న చికక్ని రకత్ం యింకా పచిచ్గానే వునన్ది. యిదద్రి 
మధయ్నా తెరిచివునన్ దావ్రంగుండా లోపల భయంకరమైన దృశయ్ం కనిపిసుత్నన్ది. వొంటి మీద వసాత్ర్లు పూరిత్గా తొలిగిపోయినటుల్ వునాన్రు సతరీ పురుషులు 
ఇదద్రు. కామకేళిలో మునిగి, పర్పంచానిన్ మరిచి, నిశచ్లంగా వునాన్రు. పైన వునన్ పురుషుడి వెనున్లోనుండి, కిర్ంద వునన్ సతరీ గుండెలోనుండి 
నేల లొపలికి దిగిపోయిన గునపం పావు వంతు కనిపిసుత్నన్ది. చిమిమ్న నెతుత్రు దాని అంచులనుండి యింకా కారుతూనే వునన్ది చికక్గా. నగన్ంగా వునన్ సతరీ 
పురుషుల శరీరాలనుండి వరదలా పారిన రకత్ం దావ్రం దాకా మడుగు కటిట్ంది. ఆవుపేడతో అలికిన నేల పీలుచ్కునన్ది పోను, పచిచ్గా కళుళ్ 
చెదిరేటుట్ ఎరర్గా మెరుసుత్నన్ది, వరదలు కటిట్న నెతుత్రు. ఇపుప్డిపుప్డే కొదిద్గా నలుపుకు తిరుగుతునన్ది. 

వందలమంది చుటూట్ చెటుల్ కనిపించకుండా మూగారు. గుస గుసలు, గుండెచపుప్ళుళ్, తోటలో గాలులు కలిసిపోయిన వింత ధవ్ని 
వినిపిసుత్నన్ది. జరగండి, జరగండి అని గుంపును చీలుచ్కుంటూ వడి వడిగా ముందుకు వచాచ్రు నలుగురు దృఢకయులు. గార్మ రక్షక భటులు వాళుళ్. 
దావ్రం వదద్కు చేరుకునాన్రు. కృషణ్మాచారుయ్లకు నమసక్రించారు. ఎదురుగా వునన్ వయ్కిత్ని రెండుపకక్లా పెడరెకక్లు విరిచి పటుట్కునాన్రు. ఒకక్సారి 
అలలాగా విసురుగా హుంకారం చెలరేగింది తోటలో. గుంపులో ముందునన్ పది పదిహేను మంది ముందుకు దూకబోయారు. యిదద్రు రక్షకభటులు 
ఒరలనుంచి పొడవాటి ఖడాగ్లను సరుర్న బయటకు లాగారు. రెండో చేతిలో వునన్ బలాల్లను బలంగా నేలకు తాటించి సిదధ్ంగా పటుట్కునాన్రు. 
కృషణ్మాచారుయ్లు చూపులతోనే రక్షకభటులను వారించాడు. తలతిపిప్ గుంపును పర్శాంతంగా చూశాడు. ముందుకు 
వురకబోయిన ఆవేశపరులు ఆగిపోయారు.  

'వదిలిపెటట్ండి!' కుల్పత్ంగా ఆదేశించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. రక్షకభటులు వారు పటుట్కునన్ వయ్కిత్ని వదిలిపెటిట్ పకక్కు తపుప్కునాన్రు. 
గుడిసె లోపల వెనున్లో గునపం దిగి పార్ణాలు వదిలినవాడు కృషణ్మాచారుయ్ల సోదరుడు. అతడితో రతిలో, గుండెలో గునపం దిగి మరణించిన యువతి 
సంతూరు రజకుల కులపెదద్ కోడలు. వారిదద్రినీ భూమిలోకి అంట పాతినవాడు ఆ యువతి పెనిమిటి!  

కృషణ్మాచారుయ్ల కనుసైగతో, ఆయనకు నమసక్రించి అకక్డనుండి వెళిళ్పోయారు రక్షకభటులు. 'నా తముమ్డు 
పతితుడై పడిపోయాడు. తన పర్వరత్న కారణంగా బలవనమ్రణం పాలైనాడు. ఎవరికి  యేది పార్పత్మో వారికి అదే సంపార్పత్ము. చనిపోయినవారికి అంతయ్ 
కిర్యలు చెయాయ్లి' అనాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. చుటూట్ మూగిన వారిలో ఎవరూ పెదవులు మెదపలేదు. ముందుకు రాలేదు. అందరి కనులలో, 
కదలికలలో నిరసన, తిరసాక్రం, జుగుపస్, ఆవేశం!  

'మడేలా! పోదాం పా! పీనుగులు కుళిళ్ కుళిళ్ పోవాలి' భగ భగలాడే చింతనిపుప్లాల్ంటి కళుళ్ పెదద్వి చేసి వురుములా పలికాడు ఒక 
నడివయసు వయ్కిత్. ఒకక్సారి కృషణ్మాచారుయ్ల కళళ్లోకి చూసి తలదించుకునాన్డు యిదద్రినీ గునపతో అంటపొడిచిన పెనిమిటి. 
క్షణంపాటు సంశయంగా వూగిసలాడాడు. కదిలి గుంపుతో వెళిళ్పోయాడు. వెళిళ్పోతునన్వారిని మౌనంగా పర్శాంతంగా చూశాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. 
'నరసింహా!' అని బిగగ్రగా నామోచాచ్రణ చేసి కనులు మూసుకునాన్డు. కొందరు వెనుకకు తిరిగి చూశారు. రెండు చేతులూ జోడించి కనులు మూసుకునన్ 
కృషణ్మాచారుయ్లు వారికి కనిపించాడు. తెరిచే వునన్ దావ్రంలోనుండి లోపల ఒళుళ్ గగురు పొడిచే దృశయ్ం కనిపించింది. 

వింటినుండి బాణంలాగా చివువ్న తనంత తనే పైకి లేచి దబుబ్న పకక్కు పడిపోయింది గునపం. చిలిల్ కుండలోనుంచి నీరు చిమిమ్నటుట్ 
రకత్ం చిమిమ్ంది. ఆ చపుప్డుకు కనులు తెరిచి క్షణం పాటు శవాలవైపే రెపప్కొటట్కుండా చూశాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. విసురుగా పకక్కు తిరిగి 
అడుగులేశాడు. భయంతో వణికిపోతూ, కిందా మీదా పడుతూ పకక్కు తపుప్కుని దారి యిచాచ్రు గుంపుగా నడుసుత్నన్ జనం. సూటిగా చెటల్ 
మధయ్నుండి దూరంగా ఒక మూలకు నడిచాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. 

అపుప్డు జరిగిందా సనిన్వేశం! పాఠకుడా!  
భయంతో కీచుగా అరుసూత్, ఆరత్నాదాలు చేసూత్, వెనకుక్ చూసూత్ పరుగులు పెటాట్రు కొందరు. కిందపడి లేవను కూడా లేవకుండా 

దొరుల్తూ చెటల్ చాటుకు తపుప్కుని, వణుకుతూ గుడల్పప్గించి చూశారు కొందరు. పిలిసేత్ సరేనని వెంట నడిచే సేవకులలా, కంటికి కనిపించకుండా ఎవరో 
ఈడుచ్కు వెళుత్నన్టుట్ కదిలాయి ఆ రెండు పీనుగలు. శరీరాలలో మిగిలిన నెతుత్రు ఊటలా వుబుకుతుంటే దారి పొడుగునా నెతుత్రు చిందిసూత్ 
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కృషణ్మాచారుయ్ల వెనుకే ఈడిచ్నటుల్ కదిలాయి. నేలమీది ఎండుటాకులు నెతుత్టి శరీరాలకు అతుకుక్ని శవపూజ చేసిన ఎరర్ పూలలా అయినాయి. దుముమ్, 
ధూళి, ఆకులు పకక్లకు చెదిరిపడేలా లాకుక్వెళిల్నటుట్ వెళిల్ కృషణ్మాచారుయ్ల వెనుకే ఆగిపోయాయి శవాలు రెండూ. కింద పడివునన్ 
రెండు ఎండు పులల్లను తీసుకునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. ఆ రెండు మృత కళేబరాలమీద వేశాడు. రెండు అడుగులు వెనకుక్ వేశాడు. అంతే! కడవలకొదీద్ 
నేయి గుమమ్రించి నిపుప్ అంటించినటుల్ వాటంతట అవే భగుగ్న మండి పోయాయి శవాలు. చూసుత్ండగానే చిర చిర చిరలాడుతూ కాలి బూడిదై పోయాయి. 
ఎకక్డివాళుల్ అకక్డే సాగిలబడి 'దండాలయాయ్!' 'తపుప్ కాయవయాయ్!' అని వణుకుతూ పార్ధేయపడసాగారు జనం. 

'నా తముమ్డు, నీ యింటిది తపుప్ చేశారు. చేసిన తపుప్కు అనుభవించారు. మనుషులకే తపొప్పుప్లు! శవాలకేముంటాయి, నిపుప్లు 
తపప్!' పెదద్గా ఏడుసూత్ తన కాళళ్ముందు పడిపోయిన పెనిమిటిని చూసూత్ అనాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు, వూరుబయటకు ఏటివైపు అడుగులేసూత్.   

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

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2017/jan17_bhavani_dveepam_comments.htm



