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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)  

 నిశేచ్షుట్లై చూసుత్నాన్రు పాతకమూరు సోదరులు. కృషణ్మాచారుయ్లు బిగగ్రగా రోదిసుత్నాన్డు, ఆపుత్లెవరో హఠాతుత్గా కాలంచేసేత్ రోదించినటుల్. 
నీటిబుగగ్లోల్ంచి ఉబికి ఉబికి వసుత్నన్ ఊట నీటిలా తెరలు తెరలుగా కనీన్రు చెంపలమీదుగా ఛాతీ మీదకు ధారలుగా కారిపోతునన్ది. అసలే ఎఱఱ్ని 
ముదుద్ముఖం, బచచ్లి పండులాగా యింకా ఎరర్గా అయియ్ంది ఆ రోదనకు.  

అనన్దముమ్లెవరూ ఏమీ మాటాల్డలేదు కొంతసేపు. తరావ్త అందరిలోకీ చినన్వాడు జావ్లా నరసింహుడు ఏదో అనబోయాడు. యోగానందుడు 
చేతి సైగతో వారించాడు. వరష్ంతో ఋతువు  మారి, ఉదధ్ృతం ఐనటుల్ మనిషి పశాచ్తాత్పంతో కనీన్టివరష్ంతో మారుతాడు. నీరంతా వరిష్ంచిన తరావ్త 
మేఘాలు కనిపించకుండా పోయి, ఆకాశం తేటపడినటుట్ కనీన్రంతా కారిపోతే దుఃఖంనుంచి మనిషి తేటపడుతాడు. 

ఎదుట ఎవరో అపరిచితులు ఉనాన్రనన్ ఆలోచన కూడా లేకుండా పసిపిలాల్డిలా ఏడిచ్ ఏడిచ్ నిసాత్ర్ణగా ఉండిపోయాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. " 
తమరు కారణ జనుమ్లు. ఇంతగా ధైరయ్ం చెడకూడదు. పరమేశవ్రుడి పరీక్షలకు అవతార పురుషులూ లోను కాలేదూ? మీరూ అంతే! తొండరడిపొప్డి 
ఆళావ్రుల కథ తమకు తెలియనిది కాదుకదా" అనాన్డు యోగానందుడు అనునయంగా! ఆ మాటలకు మరొకక్సారి కుదుపుకు లోనైనటుట్ విలపించాడు 
కృషణ్మాచారుయ్లు. దాంతో యే మూలో కాసోత్ కూసోత్ మిగిలిన శోకం కనీన్రుగా కరిగిపోయింది. పర్శాంతంగా వుండిపోయాడు కొంతసేపు.  
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చెరువు మీదినుండి వసుత్నన్ చలల్గాలికి సేదదీరుతునన్టుల్గా కూరుచ్ండిపోయారు అందరూ. కుటీరం పైకపుప్ మీద చేరిన పకుష్ల కిలకిలలు 

వినిపిసుత్నాన్యి. చెరువుమీదినుండి నీటిపకుష్ల ధవ్నులను గాలులు మోసుకొసుత్నాన్యి. 'పకిష్రాజ తురగుడా పరాకు సేయకూ..' అని బర్తిమాలుతునన్టుల్గా 
నెమమ్దిగా మందర్ంగా మొదలైంది కృషణ్మాచారుయ్ల కంఠం నుండి ఒక తేనెసోన!  

తేలిక పదాలు. పాండితీ పర్కరాష్ లేదు, పర్దరశ్నాలేదు. చెలమలోనుండి ఊరుతునన్తీయని జలంలా గుండె లోతులలోనుండి ఉబుకుతునన్ 
వినన్పం. 'పసిబాలుని వలెనూ పలికెద ననన్నూ పర్హాల్దుడు మీ చెంతనే వునాన్డే' అని నృసింహ సుత్తిగా పదం పర్వహించడం మొదలైంది. 'బాలకులనూ 
భళిగా లాలించుటకూ జావ్లా నరసింహూడా నీలా ఎవరునాన్రూ' అని కొనసాగుతునన్ది.  

మేఘ గంభీర సవ్రం కృషణ్మాచారుయ్లది. ఉదయపు పర్శాంత సమయంలో గాలులకు ఆ సవ్రం చుటుట్పర్కక్లకు శంఖనాదంలా వినిపించడం 
మొదలైంది. ఒకరు, యిదద్రు, ముగుగ్రుగా మొదలై, గుంపుగా శోర్తలు పరణ్శాలలో చేరారు. ఎంతకాలానికో వసంతమొచిచ్ంది అని సంతోషంగా కోకిల 
మైమరచి పాడుతునన్టుట్ పర్పంచ సప్ృహ లేకుండా పాడుతునాన్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. ఎంతకాలానికో ఆ గళం అలా ఆ కుటీరంలో ధవ్నించడం 
మొదలుబెటిట్ంది అని ఆబగా పోగై వింటునాన్రు శోర్తలు.  

గానం పార్రంభం ఐన వెంటనే తమ మూటలు విపాప్రు అనన్దముమ్లు. పలల్వి పూరిత్ కాకముందే గజెజ్లు కటుట్కోవడం, నడుముకు కటిబంధం 
చుటుట్కోవడం, కనులకు కాటుక, నుదుట బొటూట్ దిదద్డం ఐపోయింది. ఇక అదుభ్తమైన నాటయ్ం మొదలైంది. కూడబలుకుక్ని తోడుగా పర్దరశ్న చేసుత్నన్టుట్ 
ఆ గానానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం సాగుతునన్ది. చెవులను పాతర్లుగా చేసుకుని ఆ గానపానం చేసుత్నాన్రు శోర్తలు. కనున్లు పాతర్లుగా చేసుకుని ఆ దివయ్ 
నరత్నం ఆసావ్దిసుత్నాన్రు. 

పర్హాల్దుడి పర్సాత్వన వసుత్ండగానే గునగునా లోపలినుండి ముదుద్గా బొదుద్గా వునన్ పిలాల్డు తలవరకూ బయటపెటిట్ తొంగి చూసి మురిపెంగా 
చిరునవువ్లు చిందించాడు. వాడిని చూసి పరవశించి పోయారు అనన్దముమ్లు. బంతులలాంటి బుగగ్లు, నలల్టి గండుతుమెమ్దలలాంటి పెదద్ పెదద్ కనులు. 
కుటీరం పైకపుప్కు అలుల్కుపోయిన తీగకునన్ పూలలాంటి ఎరర్టి పలచ్ని పెదాలు. అపుప్డే సాన్నం చేయించి, యింకా జుటుట్ దువవ్లేదేమో వాళళ్మమ్, 
నొకుక్ల నొకుక్ల నలల్ని జుటుట్ చెంపలమీదుగా ఎగురుతునన్ది వాడు తల తిపిప్ అటూ యిటూ చూసుత్ంటే.  

'రారా రాజీవా నయనా, రాజూగా దాసూడ ననేన్లూకోరా నరసింహూడా' అని అందుకునన్పుప్డు భావానికి అనుగుణంగా నరిత్సూత్ వెళిల్, వాడిని 
పిలుసూత్ చేతులు సాచాడు యోగానందుడు లయబదధ్ంగా అడుగులు వేసూత్. ఏ మాతర్మూ సంకోచించకుండా ఆ చేతులు పటుట్కుని చిందులు తొకుక్తూ 
బయటకు వచాచ్డు బాలుడు. తనూ కేరింతలు కొడుతూ చిందులు తొకక్డం మొదలుబెటాట్డు, సోదరులతో కలిసి. ఆ దివయ్ సంకీరత్నం, ఆనంద నరత్నం 
ఎంతసేపు అలా కొనసాగాయో గాయకుడికీ, నరత్కులకూ, శోర్తలకూ ఎవరికీ పటట్లేదు. అదొక అనుభవం. అదొక పారలౌకికమైన అనుభూతి, బహుశా 
దానినే బర్హామ్నందం అంటారేమో! 

ఆ పసివాడికి కూడా ఆనందమే తపప్ అలసట లేనటుట్ంది. వాడూ తీసిపోకుండా కదం తొకాక్డు. పదులసంఖయ్లో గుమికూడిన శోర్తలలోనుండి 
కొంతసేపటికి ఒకవయ్కిత్ లేచాడు. సందు చేసుకుంటూ ముందుకు వచిచ్, అరుగుమీద పందిరి గుంజకు ఆనుకుని కూరుచ్నాన్డు. నోరు తెరుచుకుని ఆ 
నృతాయ్నిన్ చూసూత్, గానానిన్ వింటూ కృషణ్మాచారుయ్లను చూపులతో శోధిసూత్ కూరుచ్నాన్డు. అతడి ముఖంలో పటట్రాని ఆనందం. అకక్డునన్ శోర్తలందరి 
అనుభూతికీ భినన్మైన అనుభూతి అతడిది. విభినన్మైన ఆనందం అతడిది. ఏదో సాధించిన సంతృపిత్ అతడి ముఖంలో కనిపిసుత్నన్ది. ఆ గానానికో, 
గానంతో మమేకమై కనున్లపండుగగా సాగుతునన్ నృతాయ్నికోగానీ అతడి కనులచెమమ్ చెంపలను తడుపుతూ తళతళ మెరిసిపోతునన్ది. అతడు 
అంతకుముందు రావిచెటుట్కింద సోదరులతో మాట కలిపిన వయ్కిత్. అలంపురం నుండి సింహాచలేశుడి దరశ్నం కోసం వచిచ్న వయ్కిత్ జయజయ ధావ్నాలతో, 
మంగళంతో సంకీరత్న ముగించాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. తోడుగా తామూ జేకొటాట్రు మూగిన శోర్తలు, నరత్కులు. మౌనంగా ఒకక్సారి అందరినీ కలయ 
జూసి కనులు మూసుకుని గోడకు అనుకుని కూరుచ్ండిపోయాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. అది అలసట కాదు. పర్శాంతత. అది హాయి! తపిప్పోయిన పిలాల్డు 
మళీళ్ అమమ్ ఒడిని చేరుకొని, ఆ సప్రశ్ను నిలువెలాల్ అనుభవిసూత్ హాయిగా కనులు మూసుకునన్టుట్ ఉండిపోవడం!  
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గానం పూరిత్ కాగానే దూరంనుండే నేలకు చేతులు ఆనించి కృషణ్మాచారుయ్లకు దండాలు పెటిట్ వెళాళ్రు కొందరు. వినయంగా వచిచ్, అరుగుకు 
చేతులు ఆనించి దండాలు పెటిట్ వెళిళ్పోయారు కొందరు. అందరూ వెళిళ్పోయారు. అనన్దముమ్లు, ఆలంపూరు వాసత్వుయ్డు, కృషణ్మాచారుయ్లు 
మిగిలిపోయారు. గానం పూరిత్ అయియ్, నరత్నం ఆగిపోయి, బిగగ్రగా జయజయ ధావ్నాలు మొదలు కాగానే గునగునా లోపలికి పరిగెతుత్తునన్ పిలల్వాడిని 
పటుట్కోబోయాడు జావ్లనందుడు. వాడు చికక్కుండా తురుర్న మాయమైనాడు. 

'ఇక ఆగదు సావ్మీ! ఈ పర్వాహం కొనసాగుతుంది. కొనసాగించండి! తమరు నాలుగు లక్షల పదాలు సావ్మికి సమరిప్సాత్నని వాగాద్నం 
చేశారట' అరుగుమీద చేరగిలబడుతూ అనాన్డు యోగానందుడు. ఆశచ్రయ్ము, ఆనందము కలగలిసిన చూపులతో నిలువెలాల్ అతడిని అభిషేకించాడు 
కృషణ్మాచారుయ్లు. 'తమరికెలా తెలుసు?' అనాన్డు కలలో మాటాల్డుతునన్టుల్. 'అహోబిలేశుడు కలలో కనిపించి, ఆనతిసేత్నే తమరి దరశ్నం కోసం 
వచాచ్మని వినన్వించాను కదా సావ్మీ' అనాన్డు యోగానందుడు. 'ఎంత భాగయ్వంతులు మీరు! సావ్మిని చూసిన కనున్లతో ఈ భర్షుట్డిని చూడడం వీడి 
అదృషట్ం అనుకోవడమే. వీడికి సావ్మి దరశ్న భాగయ్ం లేదు' అనాన్డు ఆరిత్తో కృషణ్మాచారుయ్లు. 

జావ్లానందుడి మనసంతా లోపలికి, అమమ్దగగ్రికి పరుగెతిత్న పిలాల్డిమీదే వునన్ది యిందాకటినుండీ. ఒకక్సారి వాడిని దగగ్రకు తీసుకుని, బుగగ్లు 
పిండి, వొళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని, ముదుద్ చెయాయ్లని తహతహగా వునన్ది. మామూలు అందమా వాడిది! ఇక ఆగలేకపోయాడు. 'సావ్మీ! ఏమనుకోకుంటే 
ఒకక్సారి పిలల్వాడిని బయటకు పిలవరూ! అలాగే అమమ్గారినీ పిలిపిసేత్ తమ దంపతులకు దకిష్ణ యిచుచ్కుని, యిక మేము బయలుదేరుతాము' అనాన్డు 
సాభిపార్యంగా తన అనన్లందరినీ కలయ చూసూత్.  

'పిలల్వాడెవరు' అని అడిగాడు కృషణ్మాచారుయ్లు కొదిద్గా అయోమయంగా. 'తమరి కుమారుడు కాదూ! యిపప్టిదాకా తనూ మాతో చిందులు 
తొకాక్డు తమరు పాడుతుంటే. తమరు కళుళ్ మూసుకుని..' అంటుండగా ఒకక వుదుటున 'నరసింహా! నరసింహా!'అని ఆకోర్శిసూత్ సుడిగాలిలా లోపలకు 
పరుగుపెటాట్డు కృషణ్మాచారుయ్లు. ఆపకుండా పిలుసూత్ పెరటిలోకి వెళాళ్డు. మరలా కుటీరం లోపలికి వచాచ్డు. కూకటి వేళళ్తో కూలిపోయిన 
వటవృక్షంలా తన పూజామందిరం ముందు కూలిపోయాడు. 'నరసింహా! నరసింహా!' అని పెదద్గా ఆకోర్శిసూత్ విలపించాడు.  

కొనిన్ క్షణాలు ఏం జరిగిందో అరథ్ం కాక ముఖాలు చూసుకుంటూ నిలబడిపోయారు అనన్దముమ్లు. ఒకరొకరుగా నెమమ్దిగా లోపలకు వెళాళ్రు. 
వారిని చూడడంతోటే మోకాళళ్మీదే పరుగునా వచిచ్ ఒకొక్కక్ళళ్ పాదాలమీద పడిపోయాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. వారు విడిపించుకోడానికి పర్యతన్ం 
చేసినకొదీద్ పాదాలకు చుటుట్కుపోయాడు 'నరసింహా! నరసింహా! అని విలపిసూత్. 

'నరసింహుడే కనిపించాడు మీకు! నాకూ పిలల్వాడు ఎవరూ కనిపించలేదు. మొదలయిన దగగ్రనుండీ నేను యికక్డే వునాన్ను అనాన్డు' 
ఆలంపురం వయ్కిత్. అతడూ కుటీరం లోపలకు వచిచ్, దావ్రంలో నిలబడాడ్డు జరుగుతునన్దంతా సంభర్మంగా చూసూత్. మరలా భోరున శోకించాడు 
కృషణ్మాచారుయ్లు. ఒకక్ నిముషం మౌనంగా వుండి 'కృషణ్మాచారుయ్లకు వివాహం జరగలేదు. అందుకోసమే నేను వచాచ్ను' అనాన్డు ఆలంపురం వయ్కిత్. 
సొమమ్సిలిల్ పడిపోయిన కృషణ్మాచారుయ్ల ముఖం తడి వసత్రంతో తుడిచారు. అతడు తెపప్రిలిల్న తరువాత నెమమ్దిగా అరుగులమీద చలల్గాలికి కూరోచ్బెటిట్ 
కొండమీద యిచిచ్న సావ్మివారి పర్సాదం నెమమ్దిగా తినిపించారు. తమ సొరకాయ బురర్లోల్ చలల్టి నీటిని తాగించారు. అలంపురం వయ్కిత్ వారికి సహాయం 
చేశాడు కృషణ్మాచారుయ్లకు సపరయ్లు చేయడంలో.  

అంతా సరుద్కునన్ తరువాత 'తమరికీ ఈ సావ్మికీ ఏమిటి సంబంధం' అని ఆలంపూరు మహాశయుడిని వింతగా అడిగాడు యోగానందుడు. ఎలా 
చెపాప్లో అరధ్ం కానటుట్ చూశాడు అతడు. 'నేను అతగాడి మేనమామను!' అనాన్డు. అతడి గొంతు అతడికే కీచుగా, విచితర్ంగా ధవ్నించింది. వులికిపడి 
'నాకా? మేనమామలా?' అని అడిగాడు కృషణ్మాచారుయ్లు. అతడి గొంతులో కొదిద్గా నీరసం, చిరాకు వినిపించాయి. 

'అవునయాయ్! పోయినేడు మొదటిసారి సింహాచలం వచిచ్నపుప్డు మంటపంలో గానం చేసుత్నన్ నినున్ చూశాను. ముమూమ్రుత్లా నీ పితామహుడు 
శఠగోపాచారుయ్లవారి పోలికలు కనిపించాయి. అదే రూపం, అదే అవయవ సౌషట్వం, అదే నవువ్, అదే గొంతు! విచితర్మైన ఆ పచచ్బొటుట్, వయసు ఈ 
రెండే తేడా. యింటికి వెళిళ్నతరువాత నీ గురించి చెపిప్, ఆ పచచ్బొటుట్ గురించి చెపిప్నపుప్డు ఒకక్సారే పెదద్పెటుట్న శోకాలు పెటిట్ంది మా అమమ్గారు, నీ 
మాతామహురాలు. పురుడుపోసిన మంతర్సానిని వునన్పళంగా పిలిపించింది' అంటూ వునన్టుట్ండి ఆగిపోయాడు ఆలంపూరు మహాశయుడు. అందరూ 
విచితర్ంగా చూసుత్నన్వైపు చూశాడు అపర్యతన్ంగా.  
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వెదురు తడికను పకక్కు జరుపుతూ లోపలకు వసుత్నాన్డు ఒక వృదుధ్డు. కనులు తపప్ ముఖంలో ఏమీ కనబడకుండా గుబురుగా తెలల్బడడ్ 
కనుబొమలు, గడడ్ంతో, వంగిపోయిన తాడిచెటుట్లా అంతెతుత్ వునాన్డు. ఒక చేతిలో తంబుర వునన్ది. మరొక చేతిలో చిడతలు వునాన్యి.  వందల ఏళళ్ 
వటవృక్షంలా వృదుధ్డిలావునాన్డు, దృఢముగా వునాన్డు. చూడగానే ఎందుకో తెలియదు, వృదధ్ సింహానిన్ చూసిన జంకు, గగురుపాటు కలిగేటుట్ వునాన్డు.  

గురుత్ వచిచ్ందా? పాఠకుడా! కొనేన్ళళ్ కిర్తం మనిషికి మనిషి కనిపించని కుంభవృషిట్లో ఒక పాడుబడడ్ బావిలోనుండి పసిమొగగ్లాంటి శిశువును 
చేదుకునాన్డు ఒక విచితర్ వయ్కిత్! అతడే యితడు! 

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