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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

 భవానీదీవ్పం చెవులు రికిక్ంచి వింటునన్టుల్ వునన్ది. ఆ పర్శాంతమైన పర్కృతిలో సమరథ్రాముడి కంఠం 
ఒకక్టే చెవులకు సోకుతునన్ది కృషణ్రాయలకు. అదొక వరణ్నాతీతమైన అనుభూతి. కంటికి కనిపిసుత్నన్ జనమ్జనమ్ల కథల 
దృశాయ్లు, చెవులకు వినిపిసుత్నన్ సంభాషణలు ఒకపర్కక్న, తన శరీరపు సప్ృహ ఒకపర్కక్న తెలుసూత్నే వునాన్యి. 
రంగసథ్లం మీద రసవతత్రమైన నాటకం చూసుత్నన్టుల్ వునన్ది. పాతర్లు కనిపిసుత్నాన్యి. పలుకులు వినబడుతునాన్యి. 
మరలా పేర్క్షకుడిగా, శోర్తగా తన ఉనికి కూడా తనకు విడిగా పర్తేయ్కంగా తెలుసుత్నన్ది. ఒక మౌన సాకిష్గా గమనిసుత్నన్టుల్ 
తనకే తెలుసుత్నన్ది. 

మనసులో ఎకక్డో ఏ అడుగుననో మెదిలిన పర్శన్లకు ఆకాశవాణిలా సమరథ్రాముడి కంఠం సమాధానం 
చెబుతూనే వునన్ది. ఇపప్టికి కృషణ్రాయలకు కలిగిన చాలా సందేహాలకు సమాధానాలు లభించాయి.  
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మంతిర్ంచిన భసమ్ం కారణంగా శీర్విదాయ్పూరుణ్డిపై మోహపడిన తక్షక నాగిని, ఆ నాగినిని కామించి, 
శీర్విదాయ్పూరుణ్డిపై పగబటిట్న మగసరప్ం జనమ్ జనమ్లుగా వదలకుండా శీర్విదాయ్పూరుణ్డిని వెంబడిసుత్నాన్యి!  

శీర్విదాయ్పూరుణ్డు నాగుమయయ్గా జనిమ్ంచినపుడు నాగకనయ్ సంపంగిగా జనిమ్ంచింది. భంగపడిన మగ 
సరప్ం నాగుమయయ్కు అనన్గా, నాగభూషణుడిగా వెంటాడింది. సంపంగిని కబళించడానికి పర్యతన్ం చేసింది. 

'శీర్విదాయ్పూరుణ్డు కృషణ్మయయ్గా జనిమ్ంచినపుడు ఆ నాగకనయ్ మోహనాంగిగా జనిమ్ంచింది. కానీ..కానీ.. 
మోహనాంగిగా ఆమె కృషణ్మయయ్ను ఎలా లొంగదీసుకో గలిగింది? గత జనమ్లలో అంతటి మహా 

సాధకుడు అంత కటుట్బానిసగా వెలయాలి యింటిముందు పడి వునాన్డా?'  చటుకుక్న మెరుపులా పర్శన్ మెదిలింది 
కృషణ్రాయల మనసులో. 

మరుక్షణమే చిరునవువ్తో సమరథ్ రాముడి కంఠం వినిపించింది కలలోలాగా. 'రాయగా రాయగా రాతిమీద 
కూడా గురుత్లు పడతాయి కృషోణ్బా! సాకాష్తూత్ కైలాస శంకరుడి అవతారమైన ఆదిశంకరుడే అమరుక మహారాజు 
శరీరంలో పర్వేశించినపుడు మోహానికి గురికాలేదూ?' 'నిజమే కదా!' అనుకునాన్డు కృషణ్రాయలు తనలో తను. 

సమరుథ్డి కంఠం మరలా తీయగా మోర్గింది. 'నెమమ్దిగా మనసు చలించడం మొదలై మనసులో 
సంఘరష్ణ కలగడం వలననే శీర్విదాయ్పూరుణ్డికి అలా సవ్పన్ంలో కనిపించింది కృషోన్బా! ఆ అవయవ సౌందరయ్ వరణ్న 
అంతా అమమ్ సౌందరయ్విలాసాతిశయ వరణ్నమే కృషోన్బా! కంటితో చూసినవి, చెవులతో వినన్వి మనసు పొరలలో 
అడుగున పేరుకుపోయిన కోరికలకు రూపంగా సవ్పాన్లలో దరశ్నమిసాత్యి కృషోణ్బా! 

కొనిన్ సందరాభ్లలో భవిషయ్ దరశ్నాలు కూడా సవ్పాన్లలో కలుగుతాయి. 
'తీవర్మైన ఉపాసనా మారగ్ంలో అమమ్ పెటేట్ పరీక్షలు అందగతెత్ల రూపంలోనే వచిచ్పడతాయి కృషోణ్బా! 

ఎంతటి సాధకుడైనా సంఘరష్ణకు గురి అవుతాడు. తటుట్కునన్వాడు నిలబడతాడు. ముటుట్కునన్వాడు తడబడతాడు. 
పడిపోతాడు. పతితుడౌటాడు.  

'నాగుమయయ్గా సంపంగిని కూడా మనసులో ఇషట్పడాడ్డు. భుజం మీద ఆమెను మోసూత్ ఆమె శరీర 
సప్రశ్ను ఆనందించాడు. దానిని అణచుకోడానికి విఫల పర్యతన్ం కూడా చేశాడు. పటుట్ పీతాంబరమైనా వాడినకొదీద్ దాని 
వనెన్ తరుగుతుందికదా కృషోణ్బా! అందుకే కృషణ్మయయ్గా మోహనాంగికి వశుడైపోయాడు. నాగుమయయ్కు తండిర్ 
చనిపోతూ చెపిప్నమాట వినాన్వు కదా కృషోణ్బా ! ఎనన్డూ ఏ పామునూ చంపవదుద్, చంపుతుంటే చూడను కూడా చూడ 
వదుద్ అని!'  

'ఔను' అనుకునాన్డు కృషణ్రాయలు మనసులో. 
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'ఆ కారణంగానే పుటుట్గుడిడ్గా జనిమ్ంచాడు. వారి యిలవేలుపు నృసింహుడు కనుక ఆ నృసింహుడే 
సాధువుగా బాలకుడిని రకిష్ంచి సింహాచలంలో తన కొలువుకు చేరుచ్కునాన్డు' 

'అయితే..' అని పర్శిన్ంచబోయి ఆగిపోయాడు కృషణ్రాయలు. 'ఎందుకు సంశయం కృషోణ్బా? 
ఆగిపోయావేం? 

అడుగు! ఈ జనమ్లో పగతో కృషణ్మయయ్ను, మోహనాంగిని వెనాన్డలేదా ఆ మగసరప్ం? అదేకదా నీ 
పర్శన్?' 

సమరుథ్డి కంఠంలో చిరునవువ్ ధవ్నిసుత్నన్ది. ఆ సిథ్తిలో కూడా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది కృషణ్రాయలకు. మౌనం 
వహించాడు. 

'తన అనన్కు పాండవుల గుటట్మీద బిలంలో మంతర్బంధనం చేసి, ఏటేటా శాంతి జరిపాడు కదా 
నాగుమయయ్!  

'మనిషిగా జనిమ్ంచి నాగమణిని మింగి, అది శరీరంలో కలిసిపోయిన కారణంగా సరప్మై  ఆ బిలంలోనే 
పడివునాన్డు. ఇక బయటపడలేడు' అని నాగుమయయ్ చెపిప్న మాటలను మరిచిపోయావా కృషోణ్బా?’ వెకిక్రింపుగా 
అడిగాడు సమరుథ్డు.  

పాండవుల గుటట్మీద సంపంగిని రకిష్ంచి వెనకుక్ తిరిగి వసుత్నన్పుప్డు శివయయ్ అనే వృదుధ్డితో 
నాగుమయయ్ అనన్మాటలు గురుత్కొచాచ్యి కృషణ్రాయలకు. 'పెదద్ బాబు కాదు, పెదద్ పాము!' .. ' ఇక బిలంనుండి 
బయటకు రాలేడు. పడగశిల దిగబడి బిలం మూసుకుపోయింది. అందులోనే వుంటాడు. ఎనాన్ళోళ్, యెనేన్ళోళ్' అంటూ 
బాధగా నుదురు పటుట్కునన్ నాగుమయయ్ రూపం కనులముందు మెదిలింది కృషణ్రాయలకు. 

'ఆ బిలంలోనే ఆడనాగులతో కీర్డిసూత్ కాలధరమ్ం చెందాడు పూరిత్ సరప్ంగా మారిన నాగుమయయ్ అనన్. 
మరలా నీ మీది పగతో నినున్ అంతం చేయడానికి పర్తయ్క్షమయాయ్డు ఆ తక్షక నాగపురుషుడు. కొదిద్ రోజులకిర్తం నీమీద 
పడగ విసిరిన మహా సరప్ం అతడే! ఆ సరాప్నిన్ అడడ్గించి నినున్ రకిష్ంచినది ఆ నాగకనయ్యే!'  

'మోహనాంగిగా నీమీది జనమ్ జనమ్ల మోహానిన్ తీరుచ్కునన్ది ఆ నాగకనయ్. ఇక ఆమె నీడలా నినూన్ నీ 
వంశాంకురాలనూ వెనన్ంటి వుండి రకిష్ంచాలనే పర్యతిన్సుత్ంది. ఒకరికి నినున్ పొందడం వలన నీ మీది కామం 
తీరిపోయింది కృషోణ్బా. మరొకరికి నీ మీది పగ జావ్లలా జనమ్ జనమ్ల పరయ్ంతమూ రగులుతూనే ఉనన్ది!' 

ఒకక్సారిగా ఒళుళ్ ఝలుల్మనన్ది కృషణ్రాయలకు. ఈ శరీరంలో ఎందరెందరు మహాపురుషుల అంశ, 
వాసన వునన్ది! అనుకునాన్డు సంభర్మంగా. వరిణ్ంచలేని మహదానందం కలిగింది. మరుక్షణమే మరొక సంశయం 
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కలిగింది. ఆవేదన కలిగింది. 'నా మీద ఇంకా ఎంతకాలం ఆ పగ? మీరూ కటట్డి చేయలేని శతుర్వు వునాన్డా సావ్మీ?' 
ఆరిత్గా పర్శిన్ంచాడు గురుదేవుడిని. 

మౌనం వహించి, కొంతసేపటికి బదులు పలికాడు సమరుథ్డు. 'అంతా రఘువీరుడి ఆట కృషోణ్బా! 
బొమమ్లాటలో బొమమ్లం! వీడొక పెదద్ బొమమ్, నువొవ్క చినన్ బొమమ్, అంతే! సావ్మి కరుణతో జరిగినది, జరుగుతునన్ది 
తెలుసుకునాన్వు కృషోణ్బా! ఇక జరుగబోయేది చూదుద్వుగాని! ఏమి చూసినా నువువ్ దుఃఖానికి లోను కావు. ఇది 
రామశాసనం! మహాబలి దయతో కేవలం సాకిష్గా సరవ్మూ చూసి, విని తెలుసుకుంటావు. ఏ రాగ దేవ్షాలు, సుఖ 
దుఃఖాలులేని సిథ్త పర్జఞ్ నీకు లభించుగాక!' నెమమ్దిగా నీటి వాలున అంతకంతకూ దూరమైపోతునన్ సరంగు గొంతులా 
వినిపిసుత్నన్ది సమరుథ్డి కంఠం.  

మరలా ఒక తీయని మతుత్ కముమ్కునన్ది కృషణ్రాయలకు. మనసుకు చెపప్లేని హాయిగా ఉనన్ది. వేరే ఏ 
ధాయ్సా లేకుండా దురగ్మమ్ గుడి గంటలు వింటూ, కృషణ్మమ్ పరుగులు కంటూ తీరంలో ఇసుక తినెన్ల మీద కూరుచ్నన్టుల్ 
పర్శాంతంగా వునన్ది. మాటలలో వరిణ్ంచలేని ఒక చలల్దనం నిలువెలాల్ అలుముకునన్ది కృషణ్రాయలకు. కనులముందు 
చిరపరిచితమైన పరిసరాలు, మహలు కనిపించాయి. 

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

 
పాఠకుడా! పదిసంవతస్రాలు ముందుకు తీసుకుపోతాను. రా! వసాత్వా? రా! రా! ఎవరికీ ఈ అదృషట్ం 

పటట్లేదు గతంలో! వేలసంవతస్రాల కథలను, వయ్ధలను, దృశాయ్లను, రహసాయ్లను నేనెవరికీ విడమరచ్లేదు గతంలో. 
కాలపు పొరలమాటున చరితర్ మాళిగలో నికిష్పత్ం చేసిన ఆ రహసాయ్లను వెలల్డి చేయకుండ, వంచించడం ఇక భావయ్ం 
కాదు! రా! కాలమనే పాతర్లో చరితర్ను పవితర్ మధువుగా చేసి ఒంపుతాను. తనివితీరా తార్గుదువుగాని రా! యిది 
చరితర్ం! యిది పవితర్ం! యిది సంశయలతా లవితర్ం!   

ముళళ్ను విరిచిన పూల కథ యిది! పులులను మటిట్కరిపించిన లేగదూడల చరితర్ ఇది! కారిచ్చుచ్ను 
కాలరాచిన కడిమిపూల కథ ఇది! విను! 

రా! 
************* 

       కీర్.శ. 1687  
'నమసుస్లు! దయచేయండి!' అంటూ సాదరంగా చేతులు జోడించి ఆహావ్నించాడు కృషణ్రాయలు. 
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'వేలొక్మ' (సావ్గతం) అంటూ ఎదురేగి అతిథికి నమసక్రించాడు దామోదర శరమ్. గుఱఱ్ం కదలకుండా  
సునిన్తంగా దాని నుదురుమీద రాసూత్, కళాళ్లను పటుట్కునాన్డు.   
చెంగున దూకినటుల్గా గురర్ం మీదినుండి దిగాడు అతిథి. 'హోయ! డాగ' అంటూ డచిచ్ భాషలో 

పలకరింపుగా నవావ్డు. మరిచిపోయాను అనన్టుల్ నాలుక కరుచుకునాన్డు వెంటనే. 'నమషాక్రం' అంటూ విచితర్మైన 
ఉచాచ్రణతో చేతులు జోడించాడు. గురర్ం జీనుకునన్ ఒరనుండి తన తుపాకీని అందుకుని ముందుకు అడుగేశాడు. తల 
ఎతిత్ గంభీరంగా విశాలంగా వాయ్పించి ఉనన్ భవంతిని కలయజూసూత్ 'మాజేసుట్యస' అంటూ మెచుచ్కోలుగా గూడలు 
ఎగరేశాడు.  

'నీం ఆలేష్బీల్ట పాల్టస్' (దయచేసి కూరోచ్ండి) అంటూ సగౌరవంగా అతిథిని ఉనన్తమైన ఆసనంలో 
కూరోచ్బెటాట్డు దామోదరశరమ్.     

అదేమీ మొదటిసారి కాదు 'ఆంజెలా అంబార్స' ముతత్వరం రావడం, కృషణ్రాయల మహలును 
సందరిశ్ంచడం.  

ఎనిన్ వీర పోరాటాలను చూసింది ఆ మహలు! ఎందరు అవతార పురుషుల పాద సప్రశ్తో పునీతమైంది! 
ఒళుళ్ గగురుపొడిచే ఎనిన్ కథలకు శోర్త అయియ్ంది! ఆ చరితర్ అంతా కథలు కథలుగా వినాన్డు అంబార్స. నాగులవంచ 
కోటకు వచిచ్న మరునాడే కోటలో పనిచేసే పనివాళుళ్ కథలు చెపుప్కుంటుంటే వినాన్డు. వాళుళ్ దేని గురించి అంత 
అబుబ్రంగా కళుళ్ పెదద్వి చేసి, ఒళుళ్ పులకరిసూత్ చెపుప్కుంటునాన్రు అని అడిగాడు దామోదరశరమ్ను.  

దామోదర శరమ్ నాగులవంచ డచిచ్వారి కోటలో దుబాసీగా కొలువు చేసుత్నాన్డు. కోటలోవారికీ, 
వూరివారికీ ఆయన నడిచే నిఘంటువు! సంసక్ృతం, అరబిక, ఫెర్ంచి, సాప్నిష, ఇటాలియన, డచిచ్, ఆంగల్ం, చైనీస, రషయ్న 
యినిన్ భాషలలో ఆయన పండితుడు అని తెలిసి 'ఓ! గెలీరడ్! గెలీరడ్!' (ఆహా పండితుడు! పండితుడు) అని 'ఇక గూర్ట 
యూ' (మీకు నమసుస్లు తెలుపుతునాన్ను) అని వారి సంపర్దాయం పర్కారం పర్ణామం చేశాడు.  

'గాడ జేగిన్ య'(పరమాతుమ్డు మిముమ్లను ఆశీరవ్దిసాత్డు) అని చిరునవువ్లు చిందించాడు దామోదర 
శరమ్.   

అంతే! ఆనాటినుండి దామోదరశరమ్కు శిషుయ్డైపోయాడు అంబార్స. బందరు నుండి గోలొక్ండ వెళేళ్ 
రహదారిలో ముఖయ్మైన వాయ్పార కేందర్ం నాగులవంచ. సత్ంభాదిర్కి దకిష్ణంగా పనెన్ండు మైళళ్ దూరంలో వునన్ది. 
అపప్టికి దాదాపు రెండుదశాబాద్ల నుండీ డచిచ్వారికి దకిష్ణభారతంలో పర్ధానమైన వాయ్పారకేందర్ంగా వునన్ది 
నాగులవంచ. నాగులవంచ నేతగాళళ్ చేతులలో రూపు దిదుద్కునన్ నాణయ్మైన వసాత్ర్లు డచిచ్వారి ఓడలలో తీరాలు దాటి 
దూర దూర పశిచ్మ దేశాలలో పేరుమోశాయి.  
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నాగులవంచ తీయమామిడిపళళ్తో మొదలైంది డచిచ్వారి వాయ్పారం. నేతగాళళ్ నైపుణయ్ం మీద కనున్ పడడ్ది 

తరువాత. అకక్నన్ మాదనన్ల పార్పకం లభించింది వారికి. డచిచ్వారి విలువైన నజరానాలు, అకక్నన్ మాదనన్ల 
సిఫారసులు గోలొక్ండ సామార్జయ్ంలో డచిచ్వారికి సురకిష్తమైన నెలవును చూపాయి. చినన్ చినన్గా  రైతులు, వయ్వసాయ 
భూములు, మగాగ్లు, నేతగాళుళ్, పతిత్ బేళుళ్, చుటుట్పకక్ల ఊళుళ్ డచిచ్వారికి దాసోహమనాన్యి.  

నాగులవంచ పార్ంతంలో విరివిగా పెరిగే నీలిగోరింట మొకక్లు నాణయ్మైన నీలిరంగు అదద్కానికి పేరు 
మోశాయి. నీలిగోరింట మొకక్లను నీళళ్లో నానబెటిట్, వడకటిట్, ముదద్లుగా చేసి వసాత్ర్లకు అదద్కం చేయడం కోసం 
నాగులవంచ కేందర్ంగా చుటుట్పకక్ల పాతిక మైళళ్లో వేల నీలి తొటుల్ వెలిశాయి.  

ఒకరి తరావ్త ఒకరుగా వచిచ్న అధికారుల చేతులలో నాగులవంచ డచిచ్వారి వరత్క సాథ్వరంగా మొదలై 
వరత్క సామార్జయ్ం అయియ్ంది. నియంతృతవ్ం మొదలైంది. రైతులు బానిసలుగా మారారు. దోపిడీ మొదలైంది. ఆలోచనల 
పర్వాహంలో చిగురుటాకులా మనసు కొటుట్కుని పోతునన్ది కృషణ్రాయలకు. కనులముందు మెదిలిన జాఞ్పకం మనసును 
కకావికలు చేసింది. 

పదునైన విచుచ్కతుత్లు, గండర్గొడడ్ళుళ్ గాలిలో మెరిశాయి! విలువైన వజార్లు పొదిగిన తలపాగాలు, 
బంగారు కుండలాలు ధరించిన తలలు రెండు రకాత్నిన్ చిముమ్తూ బంతులలా ఎగిరిపడాడ్యి. మేలిమి బంగారు జరీ చేసిన 
వసాత్ర్లతో మొండాలు నేలమీద పడి రకత్ం మడుగు కడుతునన్ది. కాళూళ్ చేతులూ కొటుట్కుంటూ మొండాలు 
ఎగిరిపడుతునాన్యి! 

 
                                                   (కొనసాగింపు వ(కొనసాగింపు వచేచ్ చేచ్ సంచికలో...సంచికలో...))  
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