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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)

'జయ జయ నవ నరసింహశరీరా 
జయ రకోష్విభు వక్షవిదారా' 
అంటూ తూరుప్కనుమలలో చిరపరిచితమైన కంఠం వినిపించింది. సింహాచలం గుహలలో, పరవ్తశిఖరానికి  తాకి ఆ మథురమైన 

కంఠం గంభీరంగా మారుమోర్గింది. గాలి వాలున ఆ గాన తరంగాలు వినిపించాయేమో ఆనందం పటట్లేనటుల్ ఎగిసిపడుతూ పదిమైళళ్ 
రంనుండి కనిపిసుత్నన్ది తూరుప్సముదర్ం. పంచమంలో శృతి పడుతునన్టుల్ సముదర్ఘోష తీరమంతా వినిపిసుత్నన్ది. ఆ గొంతు ధవ్నించడం మొదలు 
కాగానే యాతిర్కులు నెమమ్దిగా ఆ గాయకుడిచుటూట్ మూగడం మొదలుపెటాట్రు. వరాహనరసింహుని గుడి గంటలు, చిరుగాలులకు 
కదులుతునన్ ధవ్జసత్ంభపు గంటలు జోడువాయిదాయ్లలా మధురంగా మోర్గుతునాన్యి. 

విరకిత్తో రతీదేవిని, వసంతుడిని వదిలిపెటిట్ వచిచ్న మనమ్థుడిలా వునాన్డా గాయకుడు. వసంతంమీద రోతపుటిట్ గీర్షమ్ంలో 
కనున్లపండుగ చేసుత్నన్ కంతుడిలా వునాన్డు. రాబోయే వరష్ ఋతువు సూచనలు మధయ్ మధయ్ ముసురుతునన్ మబుబ్లలో కనిపిసుత్నాన్యి. అది ఆషాఢ శుదధ్ 
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దావ్దశి. కిర్తం రోజు శయనేకాదశి. సింహాచల వరాహనరసింహుడి శయనోతస్వం దివయ్ంగా దరిశ్ంచుకుని సావ్మి సనిన్ధిలో నిదురించిన భకుత్లు 
మైమరచి ఆ గానం వింటునాన్రు. 

పదెద్నిమిది సంవతస్రాల యువకుడు ఆ గాయకుడు. పసిమివనెన్లో మిసమిసలాడుతునాన్డు. తారసాథ్యిలో గానం చేసుత్ంటే 
కంఠంమీద ఉబిబ్న నరాలు అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. పర్పంచానిన్ మైమరచి గరభ్గుడిలోని నరసింహుడికోసమే గానం చేసుత్నన్టుల్ సావ్మి మూరిత్ మీదే 
దృషిట్, మనసు లగన్ం చేసి గానకైంకరయ్ం చేసుత్నాన్డు. ఎడమచేతిలో తంబుర, కుడి చేతిలో చిడతలు కంఠంనుండి పొంగిపొరలుతునన్ 
గానగంగాపర్వాహంతో కలిసి  

సామగాన తిర్వేణీసంగమసాన్నం చేయిసుత్నాన్యి శోర్తలను. చెరుకువింటిని, పూల బాణాలను పకక్న పారేసి, తంబురను, చిడతలను 
పటుట్కునన్ మనమ్థుడిలా వునాన్డు ఆ యువకుడు.      

పరవ్తపాదంలో విడిచిన గుఱాఱ్ల సకిలింపులు మధయ్మధయ్ గాలివాటుకు వినిపిసుత్నాన్యి. వాటికి వంత పాడుతునన్టుల్గా మదగజాల 
ఘీంకారాలు వినిపిసుత్నాన్యి. కాకతీయ, కళింగ, కొంకణ, దార్విడ, మైసూరు పాలకులు సావ్మికి పంపిన కానుకలను తీసుకువచిచ్న అధికారుల 
వాహనాలు అవి.  

వందలసంఖయ్లో వునన్ శోర్తలు ఉచాచ్వ్స నిశావ్సాలు మరిచిపోయినటుల్ వింటునాన్రు. పిలల్లు, అనిన్ వయసుల మహిళలు, పురుషులు, 
వృదుధ్లు ఆ గానవాహినిలో ఓలలాడుతునాన్రు. పర్హాల్దుడు కటిట్ంచాడని పేరుమోసిన ఉతస్వ మంటపం మీద మైమరచి గానం చేసుత్నాన్డు. తోడుగా, 
లయబదద్ంగా చిరుచిందులు వేసుత్నాన్డు. రాతి తోరణాలతో, అందమైన శిలాప్లతో మనోహరంగా వునన్ మంటపంలో నరిత్సుత్నన్ శిలప్ంలా వునాన్డు 
ఆ యువకుడు.    

మూడుజతల కనున్లు మినహా మిగిలిన కనులు అనీన్ ఆనందపారవశయ్ంతో మూతలు పడినటుల్నాన్యి. వాటిలో రెండు జతల కనున్లు 
దేవ్షంతో, అసూయతో రగిలిపోతునన్టుల్ ఎరర్బడాడ్యి. ఆ రెండుజతల కనున్లు ఆలయ అరచ్కబృందంలోని యువకులవి. ఊరధ్వ్ పుండార్లు, శిఖలు, 
ఉతత్రీయాలు, మెడలలో తామరపూసల మాలలు వారికి అసహజంగా, ఎబెబ్టుట్గా కనిపిసుత్నాన్యి. నడుముకు బిగించి కటిట్న దటీట్ని విపిప్, 
విదిలించి విసురుగా వెనుకకు తిరిగి వెళళ్బోయాడు వారిలో ఒకయువకుడు. చేయి పటుట్కుని బలవంతంగా అతడిని ఆపివేశాడు రెండవ యువకుడు. 
'నీకెందుకు! కొదిద్గా ఓపిక పటుట్' అనన్టుల్గా సంజఞ్ చేసి మూడవజత కనున్ల ముగధ్మోహన రూపానిన్ చూపించి కనుబొమలెగరేశాడు.     

ఆమె రెండుకనున్లు గండుచేపలాల్ మిలమిలలాడుతునాన్యి. ఆ రెండుకనున్ల మధయ్న సనన్ని ముకుక్ తినన్ని  గాలంలా వుంది. 
గడుసుగా వుంది. ఆ కిర్ంద కొదిద్గా మైకంగా, కొదిద్గా కోరికతో అరతెరుచుకునన్ ఎఱఱ్ని పెదాలు రెండు ఎరలలా వునాన్యి. ఆ కనులు ఆలిచ్పప్లాల్ వునాన్యి. 
పెదాలు అమృతపు చిపప్లాల్ వునాన్యి. ఆ కిర్ంద అందమైన చుబుకం యింకా అందమైన ముదెద్ౖన నొకుక్తో తలకటుట్ లేని 'ద'కారంలా వుంది. దరప్ంగా 
వుంది.  ఆ రూపం అమృతానిన్ పంచడానికొచిచ్న మోహిని ఆకారంలా వుంది. ఒకటి కాదు, అమృతభాండాలు రెండు అనన్టుల్ పొగరైన వక్షసథ్లం వునన్ది. 
పరవ్తపాదంలో మైదాన పర్దేశంలా ముదెద్ౖన పొతిత్కడుపు గాలివాలుకు పవిటతొలిగినపుప్డు కనువిందు చేసుత్నన్ది. పెదద్ ముదద్మందారం నడిమిలా నాభి 
వునన్ది. రవికకునన్ జలతారు చమీక్ దండ ఆ నాభిమీద  కితకితల కేసరంలా వునన్ది! సముదర్పు నురగలాంటి తెలల్ని చీర, రవిక లోపలి 
శరీరపు బంగారురంగు కాంతులను పైకి విరజిముమ్తునాన్యి.   

ఆ అందం మనమ్థుడు పురుషులను పణంగా పెడితే రతీదేవి కాసిన పందెంలా వునన్ది. గెలవాలని కసిగా వేసిన పాచికలా వునన్ది. ఆ 
పాచికకు పదహారేళళ్ వయసు. ఆ మోహనరూపం పేరు మోహనాంగి. ఆమె రతాన్ంగి ముదుద్ల పటిట్. రతాన్ంగి చోళరాజుల 
సామంతరాజు ఉంపుడుగతెత్. యాతిర్కులు సేదదీరడానికి మహారాజు ఎవరో కటిట్ంచిన బర్హమ్ండమైన శిలామంటపం వెనుక వునన్ పునాన్గచెటుట్ను 
ఆనుకుని ఆ అమృత గానానిన్వింటునన్ది మోహనాంగి. ఆమె కీర్గంటి చూపుల బిచచ్గాళుళ్ ఆ అరచ్క యువకులు యిదద్రూ.  
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మంటపం నిండా కూరుచ్ని వునాన్రు యాతిర్కులు. ఎవరూ వేరే ఎవరినీ పటిట్ంచుకోవడం లేదు. అందరి చూపులూ మంటపంలోని 
మనమ్థుడి మీదే. అందరి చెవులూ అతడి గానం మీదే.            

 
జయ దైతేయ్భసమూహ వినాశా 
జయ ఘన రిపుజన రుధిర పిపాసా 
జయ దానవజనవిపిన కుఠారా 
జయ జయ దనుజనికాయ కఠోరా  
 
.. అంటూ గానవీచికలు ఎగసి పడుతూనే వునాన్యి. అందమైన ఆలిచ్పప్ల కనున్లు రెండు మతుత్గా బరువెకాక్యి. అమృతపు చిపప్ల 

పెదాలు ముదుద్గా వంకర తిరిగాయి. మదరపండిన నారింజతొనలా వునన్ కిర్ందిపెదవిని పంటనొకుక్తూ 'ఊ..చెపప్ండి! మీకోసం కాకునాన్ నాకోసమనాన్ 
వీడిని మరిగించుకోవాలి! ఏమందం! ఎకక్డివాడో ఎవరో కానీ, యినాన్ళూళ్ నా కంట పడలేదేందుకో' అనన్ది ఆమె. ఆ అందమైన 
శరీరం సనన్గా కంపించింది. 

చెకిక్ళళ్మీద, మెడమీద, అందమైన ఉదరం మీద పులకలు రేగాయి. మచిచ్కైన యజమాని చేతితో నిమురుతుంటే మైనా కంఠంలా 
మతుత్గా ధవ్నించింది గొంతు. 

'ఎకక్డివాడో తెలియని అనామకుడు. కొనేన్ళళ్ కిర్తం వరకూ రెండు కనులూ కనిపించని పుటుట్ గుర్డిడ్. ఎవరో బైరాగి ఎకక్డినుండో వీడిని 
గుదిబండలా మా నెతిత్న పెటిట్ పోయాడు' అనాన్డు ఒక యువకుడు. అతడిపేరు అపప్యయ్ శాసుత్ర్లు.  

'వీడివలన సాథ్నాచారుయ్లకు, అరచ్కులకు విలువే లేకుండా పోయింది. సింహాచలం అంటే వీడు, వీడి పేర్లాపనలు అనుకుంటునాన్రు 
జనులు. అపప్నన్ను చూడడానికి, వీడి పదాలు, పాటలు వినడానికే వసుత్నాన్రట, భకుత్లే చెపుప్కుంటునాన్రు' అనాన్డు రెండవ యువకుడు. కుతలాడుతునన్ 
అగిన్పరవ్తంలా వునాన్డతను. అతడి పేరు వరాహశాసిత్. 

'రెండు కనులూ కనిపించని పుటుట్ గుర్డిడ్వాడా?! అతడికి చూపు ఎలా వచిచ్ంది మరి?' అసలే పెదద్ కళళ్ను యింకా పెదద్గా చేసూత్ 
ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మోహనాంగి. మంటపంలోని మనమ్థుడిమీద చూపులు మళీళ్ నిలిపింది. 'ఓహ!' అని సంభర్మంగా చినన్ కేక పెటిట్ంది. చపుప్న 
జింకపిలల్లా గంతులేసుత్నన్టుల్ మంటపం వైపు నడిచింది. నృతయ్ం చేసుత్నన్ వూపుకు, వీసుత్నన్ గాలులకు ఆ గాయకుడి చాతీని చుటిట్ భుజం మీదుగా      
కపుప్కునన్ ఉతత్రీయం తొలిగిపోయింది. అతడి విశాలమైన వక్షసథ్లం మీద పచచ్ పొడిచినటుల్ నలల్గా నిగనిగలాడుతునన్ చిహాన్నిన్ అబుబ్రంగా 
చూడసాగింది.    

   
జయ విధవ్సత్ సమసత్ విరోధి 
నిరసత్ మహాసుర, ఈశ! పర్శసాత్! 
జయ జయ ఖేలన! సుత జన పాలన! 
జయ ఘనరంహా! జయ నరసింహా! 
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..అని చివరి చరణానిన్ ముగించాడు గాయక మనమ్థుడు! రాగాలాపనలో మునిగిపోయాడు. జయ జయ ధావ్నాలతో మైమరచి 
అడుగులు తొకుక్తునాన్డు. ఉతత్రీయం జారిపోయింది అనన్ సుర్ప్హ లేనటుట్ంది అతడికి. తమకు తెలియకుండానే జయ జయ ధావ్నాలు చేసూత్ 
అంతకంతకూ ముందుకు ముందుకు అడుగులు వేసూత్ మంటపం చుటూట్ గుమికూడారు అందరూ. ఎతైత్న మెటల్ను  చెంగున దూకుతూ 
ఎకిక్ంది మోహనాంగి. మంటపంలో కిర్ందపడిన ఉతత్రీయానిన్ తీసుకుంది. రెపప్కొటట్కుండా అతడినే చూడసాగింది. ఆ సముదర్తీర పటట్ణంలో 
యింతవరకూ ఆమెను రెపప్వాలచ్కుండా చూసినవాళేళ్ మగాళుళ్ అందరూ. ఒక మగాడిని ఆమె రెపప్వాలచ్కుండా చూడడం అదే మొదలు.  

ఆ నలల్ని పెదద్ కనున్లను, నుదుటిమీదకు పడుతునన్ మెలితిరిగిన ముంగురులను ఆనందంగా చూసింది. ఆ ఎఱఱ్ని పెదాలను ఆశగా 
చూసింది. విశాలమైన ఆ వక్షసథ్లానిన్ ఆబగా చూసింది. అంతే! పదే పదే అతడి చాతీని విసమ్యంగా చూడసాగింది. బొడుడ్ను చుటుట్కుని, చాతీ మధయ్వరకూ 
పైకి లేచి, పడగవిపిప్న తార్చు బొమమ్ అది. శర్దధ్గా నేరుప్గా పచచ్ పొడిచినటుల్ వునన్ది. అతడి ఉతత్రీయానిన్ పటుట్కుని రెండు చేతులూ సాచింది మోహనాంగి, 
అందించడానికో, కపప్డానికో! అంత దగగ్రగా ఏ సతరీనీ అదివరకు చూడలేదు అతడు. అంత అందమైన సతరీని అసలే చూడలేదు. లిపత్పాటు సంభర్మంగా, 
సమోమ్హనంగా చూశాడు. తనవైపు సాచిన చేతులను గమనించి 'అర' అడుగు వెనకుక్ వేయబోయాడు.  

ఆ మంటపంలో పరచిన శిలమీద మధయ్లో బర్హామ్ండమైన పదమ్ం నలల్రాతితో చెకిక్ వుంది. అంచు పైకి లేచిన నునన్ని ఆ పదమ్ం రేకు 
మీద మోహనాంగి పాదం పడడ్ది. ఆ నునుపుకు ఆ పాదం జారింది. చేతులు సాచి ముందుకు మొగిగ్ంది మొగిగ్నటుల్గా ఆ గాయక మనమ్థుడి మీదకు 
వాలిపోయింది. వెనుకకు అడుగు వేయబోతునన్ వాడు ఆమె తనమీద పడడంతోఆ వూపుకు ఆమెతోపాటు వెనకుక్ వాలిపోయాడు. చుటూట్ మూగిన జనులు 
ఉతాస్హంగా, సంభర్మంగా, చిలిపిగా హరష్ధావ్నాలు చేశారు ఎందుకో! 

 
 

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

COMMENTS 

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

