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నాచన మనాథుడు
- బాలాం పు ంకటరమణ
( రంభం)
నాచన సోమనాథుడు అనగానే మనకి చపుప్న గురుత్కొచేచ్ పదయ్ం :
అరిజూచున హరిఁ జూచుఁ జూచుకములం దందంద మందారకే
సరమాలా మకరంద బిందు సలిలసయ్ందంబు లందంబులై
తొరుగం బయెయ్ద కొంగొకింతఁ దొలఁగం దోడోత్ శరాసారమున
దరహాసామృత పూరముం గురియుచుం దనవ్ంగి కేళీగతిన
ఈ పదయ్ం నాచన సోమనాథుడు రచించిన “ఉతత్రహరివంశము” లో సతయ్భామ నరకాసురునితో యుదధ్ం చేసుత్నన్
ఘటట్ంలోనిది. ఆమె శీర్కృషుణ్ని పర్కక్నే ఉండి యుదధ్ం చేసోత్ంది. దూరంగా ఉనన్ అరిని, శతుర్వుని రోషంగా చూసోత్ంది. పర్కక్నే ఉనన్ హరిని
పేర్మ ధృకుక్లతో చూసోత్ంది. ఆమె చూచుకముల మీద, సత్నాగర్భాగాలమీద అకక్డకక్డ మందార పుషప్మరందము చెమట బిందువులతో
కలిసి అందంగా భాసిసోత్ంది.
బాణపరంపరలిన్

అపుప్డపుప్డు

తొలగుతునన్ పైటని చేతితో సరుద్కుంటోంది.

అటు నరకునివైపు శరాసారమున,

గుపిప్సోత్ంది. ఇటు భరత్వైపు అమృతమయమైన చిరునవువ్లూ చిందిసోత్ంది. దరహాసామృత పూరముం గురియుచున.

ఇదంతా ఆమె కేళీ పార్యంగా చేసోత్ంది.
ఈ ఘటట్ం రౌదర్శృంగార రసాల కలయిక. రౌదర్ శృంగార రసాలు విరోధి రసాలు. రెంటికీ పొసగదు. కానీ ఈ రెండు
రసాలీన్ ఏక పదయ్ంలో అధుభ్తంగా గుపిప్ంచిన ఒక మహాకవి యొకక్ పర్ఙఞ్ ఇకక్డ మనం చూసుత్నాన్ం.
అరిన జూచున, హరిన జూచున యమకం. చూచున - చూచుకములన – మళీళ్ యమకం. తరవాత సమాసమంతా –
మందార కేసర మాలా మకరంద బిందు సలిలసయ్ందంబులై - "అందంద" అనే అక్షరాలు మాటిమాటికీ రావడం వృతత్య్నుపార్స. ఈ
యమకం వృతయ్నుపార్సలతో కూడిన పదయ్ం చదివేసరికి మనసుస్ ఆనందడోలికలోల్ విహరిసుత్ంది.

వినేవారికి శర్వణ పేయంగా ఉంటుంది.

ఆహా! అనిపిసుత్ంది.
ఇంత అందమైన పదాయ్లు నాచన సోమన కవితవ్ంలో కోకొలల్లుగా కనిపిసాత్యి.

కవితర్యం – ననన్యయ్, తికక్నన్,

ఎరర్నన్ – వాయ్స భారతానిన్ తెనుగీకరించే కర్మంలో తెలుగు భాషకి పార్ణ పర్తిషఠ్ చేసారు, అందునా ముఖయ్ంగా తికక్నని చెపుప్కోవాలి.
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“ఒకవిధముగా చెపప్వలెననన్ తికక్న తెలుగు భాషను సృషిట్ చేసినాడని చెపప్వలెను” అనాన్రు విశవ్నాథ వారు. ఆందర్ మహాభారతం విరాట
పరవ్ం మొదలుకొని సవ్రాగ్రోహణ పరవ్ందాకా పదిహేను పరావ్లలో, 16,617 పదయ్-గదాయ్లోల్ మహానుభావుడు తికక్నగారి ఆ పని చేశారు.
కవితర్యం

తమ రచనలో ఆధాయ్తిమ్క భావనకి తతవ్బోధనకీ అధిక పార్ధానయ్ం ఇచాచ్రు. కవితర్యం యొకక్ శైలికి భినన్ంగా పదయ్రచనకి

శీర్కారం చుటిట్నవాడు నాచన సోమనాథుడు. అందుకే ఆయన నవీన గుణసనాథ, సంవిధాన చకర్వరిత్ అనిపించుకునాన్డు. తెలుగు భాష
అందానికి మెరుగులు దిదిద్న వాడు, తెలుగు పదాయ్నిన్ అందంగా తీరిచ్ దిదద్డం అనే కళను మొదలుపెటిట్నవాడు నాచన సోమన ఆని పెదద్లు
అంటారు. ఈ కళ శీర్నాథుడి యందు మహా వృక్షం అయియ్ పెదద్నాదులయందు ఫలించింది ఆని చెపప్వచుచ్ను.
సహజ పండితుడిగా పర్ఖాయ్తి వహించిన పోతనామాతుయ్డికి ఇదద్రు మహా కవుల పటల్ ఆరాధయ్ భావం. మెండుగా ఉంది.
ఒకరు ఎరార్పర్గడ, రెండో వారు నాచన సోమనాథుడు. ఈ ఇదద్రు కవుల యొకక్ శైలి పర్భావం పోతన గారి కవితవ్ం లో కనిపిసుత్ంది.
నక్షతార్లనీన్ సవ్యం పర్కాశాలే అయినా, ఒక నక్షతర్ం పర్భావం మరొక నక్షతర్ం మీద పడినటుల్.
ఇందాకా మనం జాఞ్పకం చేసుకునన్ “అరి జూచున, హరిజూచున...” అనే పదయ్ం పోతన గారికి ఎంత నచిచ్ందంటే, ఆయన
“భాగవతం” లో “నరకాసుర వధ” ఘటట్ంలో ఇలా వార్సుకునాన్డు.
పరుజూచున వరుజూచునొంపనలరింపన రోషరాగోదయా
విరత భూర్కుటి మందహాసములతో వీరంబు శృంగారమున
జరగం, గనున్ల గెంపు సొంపు బరగం, జండాసత్ర సందోహమున
సరసాలోక సమూహమున నెరపుచుం, జందార్సయ్ హేలాగతిన !
శీర్నాథుడు-పోతన బావ బావమరుదులని పర్చారంలో ఉంది.

ఇది ఎంతవరకూ నిజమో తెలియదు.

కానీ వారికి

సంబంధించిన కొనిన్ కథలు చెబుతారు. పోతన గారు ఏ రాజునో ఆశర్యించి తన కవితవ్ంతో మెపిప్ంచి ఐశవ్రాయ్లు సంపాదించి భోగాలు
అనుభవించడం లేదని శీర్నాథుడికి కొంచెం కినుక. ఒకసారి ఈయనిన్ చూడాడ్నికి వచిచ్నపుప్డు పోతన గారు పొలం దునున్కుంటునాన్రట
అందుకని పోతనని వేళాకోళం చేసూత్ “హాలికులకు కేష్మమా?” ఆని అడిగితే దానికి పోతన గారు ఈ పదయ్ంలో శీర్నాథుడికి సమాధానం
చెపాప్రని కథ.
బాల రసాల సాల నవ పలల్వ కోమల కావయ్ కనయ్కన
కూళల కిచిచ్ అపప్డుపు కూడు భుజించుట కంటే సతక్వుల
హాలికులైన నేమి గహనాంతర సీమల కందమూల కౌ
దాద్లికులైన నేమి, నిజదార సుతోదర పోషణారధ్మై
అయాయ్, లేత తియయ్మామిడి చిగురులాంటి కావయ్ కనయ్ని ఏ దురమ్రుగ్డికో ఇచిచ్ వాడిచేచ్ ఆ పడుపు కూడు మెకేక్ కంటే
సతక్వులయిన వారు తమ భారాయ్ పిలల్లిన్ పోషించుకోడానికి హాలికులయితేనేమి, అడవులోల్ ఉంటూ కందమూలాలు తింటేనేమి? - ఆని
గూబ గుయియ్మనేలాగా సమాధానం చెపాప్టట్.
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ఈ పదయ్ం పోతన గారి పదయ్ంగా పేరు పడింది. కానీ దీనిన్ రాసినవాడు . కేయూరబాహు చరితర్ము రాసిన మంచన. ఈ

పదాయ్నిన్ పోతనగారు ఏదో సందరభ్ంలో ఉటంకించారు, దాంతో అది పోతన గారి పదయ్ంగా పార్చురయ్ం పొందింది.
నాచన సోమనాథుడు తికక్న గారి శిషుయ్డు తికక్నగారి వారసతావ్నిన్ అందిపుచుచ్కుని హరిహరినాథునికి అంకితంగా
“ఉతత్రహరివంశం” రచించిన వాడు. సోమనాథుడు ఇతని పేరు. నాచనగారి పుతుర్డు కాబటిట్ నాచన సోమనాథుడు అనాన్రు.
తన ఉతత్ర హరివంశంలో “ఇది శీర్మదుభయకవిమితర్ కొమమ్నామాతయ్ పుతర్ బుధారాధన విరాజి తికక్న సోమయాజి
పర్ణీతంబైన శీర్ మహాభారత కథానంతరంబున....” అంటూ ఆశావ్సాంత గదయ్ం వార్సుకునాన్డు. తికక్న గారి నామధేయానిన్ పర్తి ఆశావ్సం
చివరిలోనూ సంసమ్రించి తన గురుభకిత్ని పర్కటించుకునాన్డు సోమన.
మనకి లభించిన “ఉతత్ర హరివంశం” ఆరు ఆశావ్సాల గర్ంథం. సాధారణంగా పర్తి గర్ంథానికీ ఉండే “అవతారిక” ఈ
ఉతత్ర హరివంశానికి లేదు. ఆరవ ఆశావ్సం చివరిలో ఈ గర్ంథం ముగిసినటుట్ కూడా చెపప్లేదు. సాధారణంగా కవులు “అవతారిక”లో తమ
గురించి, తమ వంశం గురించి, ఇంకా ఎవరికైనా ఆ గర్ంథానిన్ అంకితం ఇసేత్, ఆ కావయ్ గర్హీత వివరాలూ

వగైరాలు వార్సుకుంటారు.

ఉతత్ర హరివంశం గర్ంథానికి అవతారిక లేకపోవడంతో సోమన గారి కాలం గురించి వాదోపవాదాలు జరిగాయి.
విజయనగర రాజు బుకక్రాయలు గుతిత్ దురగ్ంలో ఉనన్ పెంచుకలదినెన్ అనే గార్మానిన్ నాచనసోమనన్కు కీర్.శ. 1344లో
దానం చేసినటుల్ లభించిన తామర్శాసనం ఆధారంగా ఇతడి కాలానిన్ సుమారు 1300 నుంచి 1380 మధయ్ కాలంలో జీవించి ఉంటాడు ఆని
పరిశోధకులు నిరాథ్రించారు. ఎఱాఱ్పర్గడకు సమకాలీనుడు కానీ కొంచెం తరువాతవాడు గానీ అవుతాడు.
కవిసమార్ట విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారు నాచన సోముని కవితా వైభవానిన్ “ఒకడు నాచన సోమన” అనే చకక్టి
విశేల్షణాతమ్క గర్ంథంలో వార్సారు. “సాహితయ్ సురభి” అనే పదయ్సంకలన గర్ంథంలో సోమన గురించి విశవ్నాథ వారు ఇలా అనాన్రు
"కొందఱితనిని తికక్నన్ కనాన్ గొపప్వాడని యనుకొనువారు కలరు. కొనిన్ విషయములలో నటేల్ యనిపించును. తికక్నన్ గారికంటే
పౌర్ఢుడు. కాని తికక్నన్కు శిషుయ్ని వంటివాడు. ఎఱఱ్నన్ - ననన్య గారి ననుసరించినటుల్గా నాచన సోమనన్ తికక్నన్గారి ననుసరించెను.
కాని ఎఱఱ్యయ్ ననన్యయ్కు కొంత తగిగ్పోవునని చెపప్వలయును. సోమనన్ తికక్నన్ను కొనిన్చోటల్ మించి పోవునని చెపప్వలయును" అనాన్రు.
దీనిన్ బటిట్ సోమనాథుడు ఎంతటి మహాకవో మనం గర్హించవచుచ్ను.
లక్షణగర్ంథాలోల్ ఇచిచ్న ఒకటి రెండు ఉదాహరణలిన్ బటిట్ నాచన సోమనన్ "వసంతవిలాసము" అనే మరోకావయ్ం
రచించాడని తెలుసోత్ంది. కానీ ఇంతవరకూ అది బయటపడలేదు.
ఇపుప్డు మనం నాచన సోమనాథుని ఉతత్ర హరివంశం నుండి ఒక రసవతత్ర ఘటాట్నిన్ జాఞ్పకం చేసుకుందాం.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో..)
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