
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              Ä>∑dtº  2020     

1   కోరికలు - దాయ్రిథ్ 

 కోరికలు                                                                దాయ్రిథ్ 
    

"గడప దాటి అడుగు ముందుకు పడదుగానీ, నాకలోకానికి ఎగబాకుతానందట, నీబోటి ముసిలేద్. యేడకొసాత్వేటి? ఇదో ఈ దిగువు 
అహోబిల సామి ఉనాన్డు, నీబోటి ముసిలాళల్ కోసమే. ఈడ దండమెటుట్కుని, ఈడనే కూసో, మేం ఎగువ అహోబిలానికి పోయొసాత్ం", గటిట్గానే 
హెచచ్రించిది ఒక పలెల్ పడుచు ముసలల్మమ్ని. 

 
"ఇదో బోటి, నాకోసం పెదద్నన్ అటో కడితే, మీరందరు వెంటడొచాచ్రు. తొమమ్ండుగురు ఆటోలో ఇరుకుక్ని రేతిరంతా పయాణంలో 

ననున్ నలిపి, ఇపుప్డు పైన సామి దగగ్రకు ననున్ రావొదద్ంటావా, ఎంత ధైరయ్ం నీకు, నా సంగతి తెలీదేటి నీకు? ఎవరనుకుంటునాన్వేటి ననున్? నేను చెంచు 
బిడడ్ను” గటిట్గానే బదులిచిచ్ంది ముసలమమ్.   

 
"నీ సంగతి తెలీకే, నినన్ గాక మొనన్ జైలు నుండి వచాచ్వు. నీతో మాకెందుకులే. సరే సూసాత్ ఏడ దాకా ఎకుక్తావో? అయినా అంత 

పైకెకిక్ మొకుక్కోటానికి, నీబోటి ముసిలికి కోరికలేటో" అనన్ది ఒకతె.  
 
"నాకు కోరికలేటే బోటి, నీకే మంచి మొగుడు రావాల, నీ కడుపు పండాల" అనన్ది ముసలమమ్. సిగుగ్ మొలకలతో కొంచెం తల 

తిపుప్కుంది ఆ పూబోటి. 
 
"ఈ బోటి సోదయ్ం ఎందుకు కానీ, పెదద్నా, నువువ్ గొయింద కొటుట్" అని కేక వేసింది ముసలవవ్ .    
 
"మూడు గీతలోడా గోయిందా గోయిందా" అనాన్డు పెదద్నన్ 
"గోయిందా, గోయిందా" అని వలిల్ంచారు ఆ ఆడవారందరూ. 
 
"నిలూ గీతలోడా గోయిందా గోయిందా"  
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా" 
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"గోయిందా గోయిందా" 
 
చెటల్ కొమమ్ల మీది పకుష్లు అహోబిలేశునికి 

మేలొక్లుపులు పాడుతునాన్యి. గరుడాదిర్ పర్కక్నుండి సూరుయ్డు హారతి 
వెలుగులతో ఆకాశానికి సింధూర తిలకం దిదుద్తునాన్డు.  ఇటు వైపున సావ్తి 
నక్షతర్ం వేదాదిర్ పైన కొండెకుక్తునన్ది. గరుడాదిర్ వేదాదిర్ పరవ్త శేర్ణుల 
సంధిలో అహోబిల కేష్తర్ం భకుత్ల గోవింద నామావళితో మేలొక్ంటునన్ది.  

 
ఎగువ అహోబిలానికి వెళేల్ మెటల్ దగగ్రగా ఎవరో 

గొపిప్ంటివారు, ఎగువ అహోబిలానికి వెళేల్ దారి ఇదేనా అని అడుతునాన్రు. పైకి 
తలెతిత్ చూసి, హమోమ్ అనుకునన్ వాళుల్ ఒకరు. దారిలో తినటానికి తాగటానికి 
ఏమీ తెచుచ్కోలేదు అనుకునన్వారు కొందరు. ఇపుప్డు పైకెకిక్తే ముఖయ్మైన 
పనులకు తిరిగి వెళల్టానికి ఆలసయ్మవుతుంది, ఇపుప్డు కాదులే అనుకునన్వారు 
ఇంకొందరు. పైకి కారు వెళేల్దారి ఎందుకు వెయయ్లేదని పర్శిన్ంచేవారు మరి 
కొందరు. అదే ఫారిన కంటీర్స లో అయితే ఈ పాటికి కేబుల కార వేసావాళుల్, ఛ, 
చా అంటు వాపోయినవారు ఒకరు. చివరికి ఆ గొపిప్ంటివారందరూ కోరికలనీన్ 
దిగువ అహోబిలంలోనే చెపుప్కుని కిర్ందే మొకుక్కుని వెళల్దాము అని 
నిరణ్యించుకునాన్రు.    

 
పెదద్నన్ వెంటబడి ఆ తొమమ్ండుగురు ఆడవారు మాతర్ం గటిట్ 

గటిట్గా మాటాల్డుకుంటూ, ఊసులాడుతూ, ఒకరినొకరు పరిహాసాలాడుతూ సునాయాసంగా మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు. దటట్మైన నలల్మల అడవి పార్ంతం. మెటల్ 
పర్కక్నునన్ చెటల్ మీద, కొండ ఎకేక్వారి దగగ్ర ఉనన్ తిను బండారాల కోసం కోతుల గుంపులు కాపు కాసివునాన్యి. ఆ కోతులని చూపిసూత్ ఒక పడుచు, 
"ఇదిగో ముసిలవావ్, ఈడ కోతులే కాదు, ముందుగాళల్ అడివిలో తోడేళుల్ంటాటాయి" అని భయపెటట్బోయింది. 

  
"ఓసోసి, నాకు సెపుతావంటే బోటి, నా పసిగాపునాడే నే ఒంటిగా కటెట్ పులల్లేరుకోటానికి అడివికి పోయెచేచ్దానిన్. ఓ పరి మేకల మీదకి 

తోడేలొసేత్, నే గొడడ్లి తిపిప్ తరిమి తరిమి కొటిట్నాను.  ఆ తోడేళేల్ అలూల్ పోయాయి. ఏటనుకుంటునాన్వో", ఆ బోటితో మెటుల్ పోటీగా ఎకుక్తూ చెపిప్ంది 
ముసలవవ్.  

 
ఆ వేగంతోనే అహోబిలం నవనారసింహ కేష్తర్ంలోని మొదటిదైన భరోగ్టి నరసింహాలయం చేరుకునాన్రు. సావ్మి దరశ్నం తరువాత 

అక్షయ తీరథ్ంలోనుంచి కొంచెం నీళుల్ తార్గుతుంటే, ఆ గుంపులో నుంచి ఇంకొకామె "ముసిలవావ్, ఈడదాకా ఎకాక్వు కదా, సామి నీ కోరికలు తీరుసాత్డు. 
ఈడ మంచి నీళుల్ కూడా ఉండాయి. ఈడనే ఉండరాదు, మేం పైదాకా పోయెసాత్ం" అనన్ది.  

 
"ఒసే బకక్దానా, నాకు కోరికలేటే, సామి నాకిచేచ్టియయ్నీన్ ఎపుప్డో ఇచేచ్శాడు. నీకే, కడుపు పండాల, పండంటి బిడడ్ పుటాట్ల, ఓబులేశు 

అని పేరు పెటాట్ల. నేను ఎగువ సామిని సూసేది సూసేదే. పెదద్నాన్, ఈ బకక్దాని సోదెందుకుగానీ, గోయింద కొటుట్".  
  

       భరోగ్టి నరసింహ సావ్మి 
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"బొగోగ్టి నరసింహా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా, గోయిందా”    
                                                                                
పైకి వందల మెటోల్, వేల మెటోల్ ఏటవాలుగా ఉనాన్యి. వడి వడిగా ఎకుక్తునాన్రు పెదద్నన్తోబాటు ఆ ఆడవాళల్ందరూ. ఒక పర్కక్ కొండ 

చరియ, ఇంకొక పర్కక్ లోయలో పర్వహిసుత్నన్ భవనాశిని నది. మధయ్ నిటట్ నిలువుగా వునన్ మెటల్ మీద ఈ శార్మిక వరాగ్నికి చెందినవారు సునాయాసంగా 
పైకి ఎకుక్తునాన్రు. ఇంతలో కరర్లు గటిట్గా తాటిసుత్నన్ చపుప్డుతో, తపుప్కోండి, తపుప్కోండి అంటూ కేకలు వినిపించాయి. అందరూ ఒక పర్కక్కు జరిగితే, 
ఒకపుప్డు సుఖపడి, ఇపుప్డు డోలీలో పార్యాసపడుతునన్ ఒక భారీ కాయం పెదాద్విడను వేరే మనుషులు ఎగువ అహోబిలం గుడికి మోసుకు 
వెళుల్తునాన్రు.      

  
"మనుసులు మోసుకు పోతే సామి కోరికలు తీరుసాత్డేటి? సొరాగ్నికి కూడా డబుబ్లు కటిట్, కూలీలెటుట్కుని మోసుకు పోతారా?" అంటూ 

వెటకరించింది ఆ ఆడవాళల్ గుంపులో నుంచి ఒకతె.     
 
"ఆ అమమ్ ఏ కషట్ంలో ఉనన్పుప్డు సామికి మొకుక్కుందో? కషాట్లు తీరేటపప్టికి ఎకక్లేకపోతాంది. ఏ, ఎలాగైతేనేటి? సామిని 

సూడాలనుకుంది ఆ మనిషి, నీకేటి? మోసుకెళేల్ మనుషులేవనాన్ ఊరకే మోసుకు పోతునాన్రా? అసువంటి అమమ్లుంటేనే మోసుకెలేల్ వాళల్కి కూలి గిడతది, 
ఆ పూటకు బువవ్సొత్ది, కడుపు నిండుతుది." అనన్ది ముసలల్వవ్.  

 
"కూలేటి? సుఖపడేది ఆళుల్, కూలి సేసేది మనమా?? 
 
"కషట్పడే మనుసులకు రాతిర్ బాగా నిదర్డతది. అంతకంటే సుఖమేటి? ఉనన్ సుఖాలు మరిస్పోయి లేని సుఖాలకు అరుర్లు 

చాచటమెందుకూ?" పర్శన్కు పర్శన్లతోనే జవాబిచిచ్ంది ముసలవవ్.  
 
"నీకూ డోలీ కటిట్సాత్ంలే ముసలవావ్. నీ  కోరికలు కూడా ఎగువ సామి తీరుసాత్డులే" అంటూ వెటకారం చెయయ్బోయింది ఇంకొకతె.    
 
"ఇదో యెరర్దానా, ఏటనుకుంటావో, నాకు ఈడు రాక మునుపే, వేసంగిలో, ఊరి సెరువు ఎండిపోతే, ఉరుకురుకున పోయి 

కొండకావల కోనేటిలో నుండి నీటి బిందె మీద నీటిబిందెలెటుట్కుని కొండలెకిక్ తెసిత్ని. నాకివావ్లిస్న సతుత్వ సామి ఎపుప్డో ఇచేచ్సాడు. ఇంక నాకు 
కోరికలేటి? నీ బిడడ్కే మనువు కుదరాలా, నీ నెతిత్నే బోలెడు సారెతుత్కుపోవాలా, సాయానికి ననున్ రమమ్నాల", అనన్ది ముసలవవ్. 

 
కొండ పైకి మెటుల్ అలా సాగుతూనే ఉనాన్యి. కొండ దారిలో ఒక కానుగ చెటుట్  కిర్ంద చలల్ని నీడలో చినన్ మందిరం కనబడింది. 

లోపల సావ్మికి దణణ్ం పెటుట్కుని బయటకు వచాచ్రందరు. 
 
గుడి పర్కక్గా ఉనన్ రాళల్ గుటట్ల మీద పడిన కానుగ కాయలు ఏరటం మొదలుపెటిట్ంది ముసలవవ్.  
 
"ఓయ, ముసలవవ్, ఏడ పడితే ఆడ ఎకుక్తుండావ, ఆ రాళల్ కింద పురుగూ పుటార్ కుడితే ఏటి సేసాత్వ, నీకు మందూ మాకెయయ్టానికి 

ఈడ ఏదీలేదు" అరిచింది ఒకతె. 
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"ఇదో సోగుదాన, నాకేటీ మందకక్రాల్, కానుగ గింజల అరగదీసీ రాసేత్ తేలు కుటిట్నా నొపిప్ పోతది, కానుకాక్యలు కనబడితే ఏరతనాన్. 
నా సినన్తనాన అడివిలో సింతాకు కొయయ్టానికి పోనపుప్డు తేలు కుడితే, పర్కక్నే పడునన్ కానుగ గింజల అరగదీసి రాసుకునాన్, అదే మందు” అనన్ది 
ముసలవవ్. 

 
"ఏది సెపిప్నా అనీన్ తెలిసినటుట్ సెపుతావే"?   

 
"ఇదో సోగుదాన, నేను చెంచును, ఈ అడివిలో పుటిట్నాను, 

పెరిగినాను. అడివంతా తెలుసు. సామి మాకు అడివిలో అనీన్ ఇచిచ్నాడు. 
తిండికిచిచ్నాడు, మందుకీ ఇచిచ్నాడు. కానుగ సెటుట్ ఆకులతో దురద రోగం 
తగుగ్దిద్, కాయలతో పుండు తగుగ్దిద్, తేలు కుడితే విషం తగుగ్దిద్. కానుగు సెటుట్ంటే 
రోగాలకి మందుంటాది, సామి ఉంటే మనసుకు మందుంటాది. తెలుస్కో. 
పెదద్నాన్, ఈ సోగుదానితో వాదెందుకాక్నీ, గోయింద కొటుట్"  అనన్ది ముసలవవ్. 

 
"కానుగ సెటుట్ నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద"  
 
మళీల్ మెటల్ మారగ్ం చేరి పైకి ఎకక్టం మొదలు పెటాట్రు 

అందరూ. తెలల్ని పంచె కటుట్, ఆ పైన కుంభాకారపు ఉదర భారం, ఆ పైన 
తిరునామంతో ఒక అయయ్వారు "మహోగర్ భీకరాకారం .." అంటూ నరసింహ 
సోత్తర్ం చెయయ్బోతూ, అయాసం ఎకుక్వయియ్, ఎగశావ్సతో ఇబబ్ంది పడుతూ 
నెమమ్దిగా ఎకుక్తునాన్రు. వారి వెనుక, వారి ఆండాళుల్ పూజా సామాగిర్ సంచులు 
మోసుకుంటూ ఇంకా భారీగా పార్యాసపడుతూ ఎకుక్తునాన్రు. వడివడిగా 
ఎకుక్తునన్ ఈ శార్మిక సతరీలు వారిని దాటుకుని పైకి ఎకక్బోతుండంగా, ముసలవవ్ 
ఆ ఆండాళుల్తో, “మాయమమ్, అంతేటి సంచులు సేతులతో మోసూత్ అంతేటి కాకు 

పడుతుండవ, నే నెతిత్ నెటుట్కొచిచ్ పైన సామి దేవళం దగగ్ర ఇసాత్, ఇటియమామ్ అనన్ది”. ఆ ఆండాళుల్ సంచులందించబోయి అయయ్వారి వంక సందేహంగా 
చూసింది. అయయ్వారు చిరునవువ్తో, "మహాలకిష్నే చెంచులకిష్ అయియ్, నరసింహ సావ్మిని చేరుకుంది. ఫరావ్లేదు, ఈ చెంచు సతరీలు పూజా సామాగిర్ 
పటుట్కుంటే ఆచారానికి దోషమేమీ ఉండదు" అనాన్రు. ఆ ఆడవాళుల్ ఆ సంచులు మోసూత్  పైకి ఎకుక్తుంటే ఆండాళుల్ కొంత తేలికపడింది. 

   
"అయోయ్రు, సామి కథ సెపుతూ ఎకక్రాదే" అనన్ది ముసలవవ్. ఆ ఆండాళుల్ అయాసపడుతూ ఎకుక్తునన్ అయయ్వారిని కొంటెగా 

చూసూత్, "కూరుచ్ని రాతుర్ళల్ంతా పురాణం చెపప్టం కాదు, కొండ ఎకుక్తూ ఇపుప్డు పురాణం చెపప్ండి, చూదాద్ం" అనన్ది. అయయ్వారు ఎగశావ్సతోనే, 
గటిట్గా నవివ్ పాడడం మొదలు పెటాట్రు. 

 
"వినరయయ్ నరసింహ విజయం జనులాల 
అనిశము సంపదలు నాయువు నొసగును 

కారంజ (కానుగ) నరసింహ సావ్మి 
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....."  
 
అలా పాడుతూ ఎకుక్తునాన్రు. ఇంతలో, రెండు పెదద్, పెదద్ పరవ్త శేర్ణుల మధయ్ నునన్ జలపాతం కనబడింది. అయయ్వారు "అదిగో 

భవనాశి నది" అంటూ, పెరిగిన ఉతాస్హంతో, హెచిచ్న ఎగశావ్సతో ఎకక్టం మొదలుపెటాట్రు.  
 
"అయోయ్రూ, ఈ ఏటికి పేరు సెపాప్రే, అరథ్ం సెపప్రూ", అడిగింది ముసలవవ్. 
 
"భవము అంటే పుటుట్క, ఈ పుటట్కలోని పాపాలను నశింప చేసి, సావ్మి సానిన్ధయ్మునకు తీసుకు వెళేల్ది ఈ భవనాశినీ నది. నరసింహ 

సావ్మి హిరణయ్కశిపుడిని సంహరించిన తరువాత, ఉగర్నరసింహుడిని శాంతింప చేయటానికి ఆకాశ గంగయే జలపాతముగా దిగి వచిచ్ంది. అదిగో అటు 
గరుడాదిర్, ఇటు వేదాదిర్ పరవ్త శేర్ణుల సంధిలోనుండి పడుతునన్ది. అదిగో ఆ పైన అహోబిలం ఉగర్ నరసింహ సావ్మి ఆలయం!", అనాన్రు అయయ్వారు.  

  
"అయోయ్రు, అసలు ఈ సంధి ఏటో, అసలు ఓబులేశు సామి కథేటి? అరథ్మేటి?" అడిగింది ముసలవవ్.  
 
"భవనాశినిలో సాన్నం చేసి కథ చెపుప్కుందాము" అనాన్రు అయయ్వారు. ఆ ఆడవాళల్ గుంపు పెదద్నన్తో కలసి హాయిగా ఆ జలపాతంలో 

నిలబడి సాన్నం చేసారు. పైకి వసుత్నన్ కొందరు భకుత్లు "అమోమ్!, నీళుల్ ఇంత చలల్గా ఉనాన్యేమిటి?" అనుకుంటూ, అరచేతితో తీరథ్ం పటిట్నటుట్, పటిట్, 
మూడు సారుల్ తలపై పోసుకుని ముందుకు సాగారు. అయయ్వారూ, ఆండాళుల్ చలి వణుకులతోనే మంతోర్చాచ్రణ చేసుకుంటూ సాన్నం చేశారు. ఈ శార్మిక 
వరాగ్నికి మాతర్ం చలి తెలవలేదు. తలలు భవనాశిని జలపాతం కిర్ంద పెటిట్ తనమ్యతవ్ంతో తడిచారు.  ఆడవాళుల్ చీరలు అడడ్ంగా పటుట్కుని తడి బటట్లు 
తీసి పోడి బటట్లు మారుచ్కుని మెటల్మీద కూరుచ్ంటే, అయయ్వారు పై మెటుట్మీద కూరుచ్ని పురాణం మొదలుపెటాట్రు.  

 
"ఒకసారి విషుణ్వు లకీష్ దేవితో ఏకాంతములో ఉండగా, సనక సనందులు అనే మహరుష్లు సావ్మిని చూడడానికి వచాచ్రు. వారిని 

జయ విజయులు అనే దావ్రపాలకులు అడడ్గించారు. ఆ మహరుష్లకి కోపం వచిచ్ జయ విజయులని రాక్షసులుగా పుటట్మని శపించారు ...."  
 
"సామి అమోమ్రుతో ఉంటే, కాపలా కాసేటోళుల్ ఆళల్ పని ఆళుల్ సేసారు, తపేప్టి? ఎవుడడితే ఆడు నేను సనాన్సిని, నాకు అనీన్ 

తెలుసంటూ ఇంటోకి తోసుకుపోతుంటే కాపలా కాసేటోళుల్ అడుడ్ పడొదాద్? మనం కాపలా పనికి కుదిరితే యెళల్నిసాత్మా?" అనన్ది ఒకతె.   
 
"పెదద్పెదోద్ళల్ దగగ్ర కొలువు సేసేటపుప్డు భదర్ముండాల, మెలుకువుండాల. వచిచ్నోళూల్ సదూకునన్ సాములే గందా, ఆళల్తో సరీగా 

మాటాడి కూకోపెటాట్లి, అంతేగానీ తరుముతారా?" అనన్ది ఇంకొకతె. 
 
వాదులాట పెరగబోయింది. "ఊకే గోల సేసత్రు, అయోయ్రు కథ సెపుత్ంటే, యినుకోరాదే?" అంటూ ఖసుస్ మనాన్డు పెదద్నన్. 
 
"అయోయ్రూ, కాపలా కాసేటోళుల్ సేసిన పని వోపో కాదో అగుపడటలే, సరిగా సెపుప్" అనన్ది ముసలవవ్.    
 
"సరైన పర్శన్. జీవితములో ఏది ఒపోప్, ఏది తపోప్ తెలియని సంధి కాలములో, పగలనక రేయనక, లోపల పరిషక్రించాలా బయట 

పరిషక్రించాలా అంటూ తాతాస్రం చేయక, సందేహించక, అవసరమైతే మనిషే మృగమై సనామ్రాగ్నికి దారి చూపించే కథే నరసింహ సావ్మి కథ. 
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హిరణయ్ము అంటే బంగారం. అక్ష అంటే ఇందిర్యము. 
మిలమిలలాడుతూ కనిపించే పర్తి వసుత్వునూ 
చూచినపుప్డలాల్, అవి కావాలి, ఇవి కావాలనే కోరికలతో 
అలజడి సృషిట్ంచేవాడే హిరణాయ్కుష్డు. ఏ వసుత్వునైనా 
చూచినా, తాకినా, వినినా, రుచి వాసనలతో పర్బలే 
కోరికలని సంహరించటమే వరాహావతారము. అలాగే, 
కశిపు అంటే వసత్రం. మిల మిలలాడే బంగారపు వసత్రము 
వంటి అహానిన్ తొడుగుకునన్పుప్డు, కోరరాని కోరెక్లతో 
అహానిన్ పెంచుకుంటునన్పుప్డు, సరావ్ంతరాయ్మి ఆ 
అహానిన్ సంహరించటమే నరసింహవతార కథ. ఈ 
అహం మనందరిలోనూ ఉంటుంది, బర్హమ్మూ 
మనందరిలోనూ ఉంటుంది. మనలోని బర్హమ్ము 
అహానిన్ సంహరించటమే  నరసింహోపాసన. అంటే, 
మనము కోరికలు తీరుచ్కోవటం కోసం జీవకోటిని పెటేట్ 
హింసకు సింహమై, కోరికలను అదుపులో 
పెటుట్కోవాలనమాట" అంటూ ఇంకా ఏదో 
చెపప్బోయారు అయయ్వారు. 

 
"ఇసుమంత అగుపడడ్ది, అసలు కథ 

సెపప్రాదే అయోయ్రు?" అనన్ది మరొకతె. 
 
అయయ్వారు, గటిట్గా ఉపిరి 

పీలుచ్కుని, "అదిగో, ఆ కనబడుతునన్దే, నిటట్ నిలువుగా 
కొండ, అదే ఉగర్ సత్ంభం, ఆ పైన ఉకుక్ సత్ంభం ఉనన్ది. 
విషుణ్వు సరావ్ంతరాయ్మి అని పర్హల్దుడి 
అనన్పుప్డు,  హిరణయ్కశిపుడు ఆ ఉగర్ సత్ంభం పైన ఉనన్ 
ఉకుక్ సత్ంభానిన్ చూపించి,  "సథ్ంభే న దృశయ్తి" అంటే, 
ఎకక్డ? ఆ విషుణ్వు  సత్ంభంలో కనబడటం లేదు 
అంటాడు. అపుప్డు పర్హాల్దుడు "సత్ంభేన దృశయ్తి" అంటే 
నాకు సత్ంభంలోనే కనపడుతునాన్డు అని అంటాడు. 
అపుప్డు ఉగర్ నరసింహసావ్మి, ఆ ఉకుక్ 
సత్ంభంలోనుంచి వచిచ్ హిరణయ్కశిపుడుని, అదిగో, ఆ 

ఉగర్ సత్ంభం 
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పైన ఉనన్ బిలం, అంటే గుహ. ఆ బిలానికి లోపలా బయటా కాని గడప మీద కూరుచ్ని హిరణయ్కశిపుడుని సంహరించాడు. అపుప్డు, దేవతలు అశచ్రయ్ంతో 
"అహో బలం", అనగా, ఆశచ్రయ్ంతో అహో, సావ్మికి ఎంత బలం అనాన్రు. అందుకనే ఈ కేష్తర్ం పేరు "అహో బలం" అయియ్ంది. ఉగర్నరసింహసావ్మి ఆ 
బిలంలో ఉనాన్డు కావున, అహోబిలం అని అయియ్ంది”. 

 
"సామి వచిచ్న ఆ ఉకుక్ కంభానికి దండమెటుట్కుని 

వతాత్" అంటూ లేచింది ముసలవవ్. 
 
అయయ్వారు ఆశచ్రయ్ంగా ఆ కొండ వంకా, ముసలవవ్ 

వంకా చూసి, "ఉగర్ సత్ంభం పైన ఉనన్ ఉకుక్ సత్ంభానికి నమసక్రించితే, 
కోరికలనీన్ తీరుతాయి అని అంటారు. కానీ, సావ్మిని కోరేవాళల్కి 
మాతర్మే పై దాకా వెళేల్ శకిత్  ఉంటుందేమో!"  

 
"అయోయ్రూ, నాకు ఈడు రాక మునుపే కొండల 

పైకి మేకలిన్ తోలక్పోయేదానిన్.  కొండలకావల నా నలల్ మేక జంటిగా 
ఈనితే, రెండు మేక పిలల్లని మెడ మీదేసుక్ని కొండలు దాటి వచాచ్.  
సామి నాకిచేచ్టి బలం ఎపుప్డో ఇచిచ్నాడు. నాకు కోరికలేటి, అయోయ్రూ, 
నువేవ్ సలల్గుండాల, అమోమ్రు సలల్గుండలా. మీ పిలల్గాండుల్ సలల్గుండి, 
ఈలానే అందరికీ సామి కథ సెపాప్ల". అంటూ ఉగర్ సత్ంభం ఎకక్టానికి 
వెళేల్ దారికి అడడ్ంగా ఉనన్ ఒక బండరాయి పైకి ఎకక్టం మొదలుపెటిట్ంది 
 

"జైలునుండీ ఇపుప్డే వచిచ్నావు కూసోమంటే 
కూసోలా. సామిని సూడాలని గోలెటిట్ంది. ఈడదాకా వసేత్, ఇపుప్డు ఉగగ్ 
కంభం మీదకి యెగబాకుతానంటాది. ఆగు మేమూ వసాత్ం" అంటూ 
బయలదేరారందరూ. జైలు మాట వినపడగానే ఆండాళుల్ జంకింది. 
అయినా, ఆ పైన ఉకుక్ సత్ంభం మీద పూజ చెయయ్టానికి ఒక చినన్ 
కుంకుమ పొటల్ం, కొనిన్ పూలు, గబ గబా సంచిలో నుంచి తీసి ఆ 
ముసలవవ్కి అందించింది ఆండాళుల్ .  

 
ముసలవవ్ పైకెకుక్తూనే, "అయోయ్రూ, గోయింద 

కొటట్రాదే" అంటూ కేక వెసింది. 
 
"గరుడాదిర్ వాసా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 ఉగర్ సత్ంభం పైకి వెళేల్ దారి 
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"పర్హాల్ద వరదా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"లకీష్నృసింహా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా"  

 
ఉగర్ సత్ంభం పైకి వెళేల్ దారి. దారంటే దారి కాదు. ఏటవాలుగా ఉంది. ఒక దరి లోయ, మరొక దరి నిటారు కొండ చరియ. వాడిగా, 

పదునుగా కోసుకుపోయే రాళల్ దారికి, అడడ్ంగా నిలువెతుత్ బండ రాళుల్. ఊతం పటుట్కుని ఎకక్బోతే, కదిలి ఊడివచేచ్ రాయ ఒకటి, కాలు కింద జారుడు 
రాయలు కొనిన్, కొండ చరియ నుండి పొడుచుకు వసుత్నన్ ములుకు రాళుల్ మరికొనిన్. కొనిన్ చోటల్ అడుగు పడితే జారిపోయే సూది మొన కలుల్ రాళల్ గుటట్లు. 
అయినా వాదులాటలు మానకుండా, గోల గోలగా, హుషారుగా పెదద్నన్ నాయకతవ్ంలో ఎకుక్తునాన్రు అందరూ.   

 
ఎదురుగా ఒక పటన్ం కురార్ళల్ గుంపు జాగర్తత్గా పైకి ఎకుక్తునాన్రు. కురార్ళుల్ అకక్డకక్డా ఆగి, బండ రాళల్ మీద ఫోజులు పెడుతూ, 

సెలీఫ్లు కొటుట్కుంటనాన్రు. వాళల్ని దాటుకుంటూ ఎకక్బోయింది ఈ ఆడవాళల్ గుంపు. ఉనన్టుట్ండి ముసలవవ్ గటిట్గా గావు కేక పెటిట్ ఒక కురర్వాడిని 
చెటుట్  పర్కక్కి గటిట్గా తోసి, తను కూడా ఒక బండ రాయి కిర్ంద నకిక్ కూరుచ్ంది. కొండ చరియ పైనుండి రెండు బండ రాళుల్ ఒక క్షణం కిర్తం వీళుళ్ 
నుంచునన్ బండ రాయి మీద పడి ముకక్లై, కిర్ంద లోయలోకి డొలుల్కుంటూ పోయాయి.    

 
ఆ కురర్వాడు తేరుకోలేదు. కిర్ంద బండరాయి మీద పడడ్ నొపిప్తో మెలికలు తిరుగుతునాన్డు. "కురార్డికి పిరర్లు పగిలిపోనాయి" 

అంటూ కిసుకుక్మనన్ది ఒకతె. దౌర్పది నవివ్తే సుయోధనుడికి వచిచ్నంత కోపం వచిచ్ందా కురార్డికి. అవమానానికి గాటిట్గా ఘరిజ్ంచి, తిటుల్తో కూడిన 
నాలుగు డైలాగులు చెపప్బోయి, కిర్ంద పడిన నొపిప్తో నాలుగు కాళల్ మీద లేసూత్ సనన్గా మాయ్వ అంటూ మూలాగ్డు.  
 
 "బిడడ్కి దెబబ్ తగిలితే, ఆసికాలా" అంటూ ఖసురుకుంది ముసలవవ్. నెమమ్దిగా ఆ కురార్డిని లేప బోయింది. ఇంతలో మిగతా కురర్వాళుల్ 
అకక్డికి వచిచ్, "దెబబ్ తగిలితే తగిలింది, నువువ్ వాడిని పర్కక్కి తొయయ్కపోతే తల పగిలి, బతికేవాడు కాదు" అంటూ ముసలవవ్ చేతులు పటుట్కునాన్రు. 
ఇంతలో ఒకడు, "మేము టెర్కిక్ంగ అని పాల్న చేసుకుని, మంచి బూటుల్  కొనుకుక్ని, ఎకక్టానికి సరంజామాతో వచాచ్ం. మీరేమో చెపుప్లు కూడా లేకుండా 
చీరలు ఎగగటుట్కుని ఎకుక్తునాన్రు!" అంటూ ఆశచ్రయ్పోయాడు.     

 
ఉగర్ సత్ంభం కొపుప్రం పైకి చేరుకునాన్రు అందరూ. ఆ పది మంది మాతర్మే ఇరుకుక్ంటే పటేట్ కొండ కొన.  హోరున చలి గాలి. 

ఉనన్టుట్ండి, ఉవెవ్తుత్న తెరలు తెరలుగా కొడుతునన్ గాలి దెబబ్లు.  పైకి వచిచ్న ఆ చినన్ దారి తపిప్తే చుటూట్, కను చూపు మేర పచచ్ని చెటుల్ కపిప్వేసిన 
లోయలు. ఇంతలో ఒక గరుడ పకిష్ వీళల్ పైన ఐదడుగుల ఎతుత్లో చకక్రుల్  కొడుతో ఆశచ్రయ్ంగా చూసి వెళిల్ంది.  

 
కిర్ంద లోయలను చూపుతూ పెదద్నన్, "ఈడనే అనన్మాట, సామి ఇరణయ్కశిపుడితో కోటాల్డి, ఆడికి కాలు అడుడ్పెటిట్ పడేసి, ఆడు 

పడిపోకుండా జుటట్టుట్కుంటే, కింద లోయలోకి తోసాత్డని అలూల్పోయాడు" అనాన్డు.  
 
"ఉకుక్ కంభం ఏది?" అనన్ది ముసలవవ్.  
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"ఇదో, ఈ పరి దిగూకి సునన్ంతో గీత పెటాట్రు. ఈ బండ రాళల్ మీద నుండి దిగాలేమో" అంటూ చూపింది ఒకతె. 
 
"ఇదో ముసిలల్వావ్, ఈడ దాక ఎకిక్నావ, ఇక సాలేల్, ఇంకేడకి దిగుతావు." అనన్ది ఇంకొకతె.   
 
"ఇదో, పొటిట్దానా, నే మనువాడిన తరువాత, నా మగడు తాడు నా నడుము కటిట్ పటుట్కుంటే, యేలాడుతూ కొండ దరికి పటిట్న తేన 

తుటుట్కు దిగి, తేనె తుటుట్ ముకక్లు బుటట్లో యేసుకిని పైకి తెచేచ్దానిన్. ఈడనూ దిగగలను, సామి నాకు ధైరయ్ం ఇచిచ్నాడు, నాకేటి భయం" అనన్ది 
ముసలల్వవ్. ఒకక్రు మాతర్మే పటేట్ ఆ దారిలో బండ రాళల్ మీద నుండి జారుకుంటూ, హోరు గాలి తోపుళల్కు రాళల్ని కరుచుకుంటూ సాగింది ముసలవవ్. 
పెదద్నన్ వెనక తోడువసేత్ ఉకుక్ సత్ంభం చేరుకుంది. కాలు ఒక నూలు పోగు వాసి జారినా పాతాళానిన్ తలపించే లోయలోకి పడటం ఖాయం. 
అయినాసరే  ఉకుక్ సత్ంభం చుటూట్ మూడు సారుల్ పర్దకిష్ణ చేసింది. కిర్ంద ఆండాళుల్ ఇచిచ్న కుంకుమ పొటల్ం, పూలూ, కొంగు ముడిలోనుండి తీసి ఉకుక్ 
సత్ంభానికి పూజ చేసింది.  

 
"జైలు నుండీ రాటం రాటం ఓబులేసు సామిని సూడాలని గోల గోల సేసినావ. ఈడ దాక ఎకిక్నావు. ఇంకేటనాన్ కోరికలునాన్యా" 

అనాన్డు పెదద్నన్. 
 
"పెదద్నాన్, సామి ననున్ ఈడ దాకా తీసుకొచిచ్నాడు. నే తొలీగా కడుపుతా ఉనన్పుప్డు, నా మొగుడు నా కోసం పుటట్ తేనె అటుట్కుని 

వచేచ్పుప్డు, ఇనపరాయి కోసం రెడిడ్ మనుసులు సుంకాలమమ్ గుడి ఇరగొగ్డుతాంటే అడుడ్పడాడ్డు. ఆ కొటాల్టలో ఆడు గొడడ్లితో ఫాక్షనోళని ఇదద్రిని నరికితే, 
ఆళుల్ నా మొగుడిని కొటేట్సారు. నా బిడడ్డిని ఒకక్దానేన్ సాకా.  ఫాక్షనోళుల్ నా మీద కచచ్ కటిట్ గుడిస తగలెటాట్రు, ఎనోన్ తగాదాలు సేసారు. అయినా ఏడో 
తరగతి దాకా నా కొడుకిక్ సదూ సెపిప్ంచితే, ఆడు మిలటీర్లో జేరాడు. నా బతుకిక్ సతుత్వ సామి ఎపుప్డో ఇచేచ్శాడు. ఇంక  నాకేటీ వదుద్. నీకే మంచి 
కోడలు రావాలా, నీకు కడుపునిండా మూడు పొదుద్లా బువవ్ పెటాట్ల. గోయింద కొటుట్" అనన్ది సాకా.  ఫాక్షనోళుల్ నా మీద కచచ్ కటిట్ గుడిస తగలెటాట్రు, 
ఎనోన్ తగాదాలు సేసారు. అయినా ఏడో తరగతి దాకా నా కొడుకిక్ సదూ సెపిప్ంచితే, ఆడు మిలటీర్లో జేరాడు. నా బతుకిక్ సతుత్వ సామి ఎపుప్డో 
ఇచేచ్శాడు. ఇంక  నాకేటీ వదుద్. నీకే మంచి కోడలు రావాలా, నీకు కడుపునిండా మూడు పొదుద్లా బువవ్ పెటాట్ల. గోయింద కొటుట్" అనన్ది. 

 
"వీర నరసింహా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా గోయింద" 

 
ముసలవవ్ కాసేపు అకక్డే ఉకుక్ సత్ంభానిన్ అంటి పెటుట్కుని కూరుచ్ంది. తనలో తనే ఏదో మాటాల్డుకుంది. కంటి తడిని కొంగుతో 

తుడుచుకుంది. నెమమ్దిగా కొండ కొన పైకి చేరుకుని మిగతా ఆడవాళల్తో కలసి, ఉగర్ సత్ంభం దిగటం మొదలుపెటాట్రు.  
 
అందరూ మళీల్ వాదులాడుకుంటూ గోల గోలగా భవనాశి జలపాతం దగగ్రకు చేరుకునాన్రు. మళీల్ అటు వైపు పైకి మెటుల్ ఎకిక్ ఎగువ 

అహోబిలం గుహాలయం చేరుకునాన్రు. ఎవరో రాజకీయ నాయకుడు, ఎలచచ్నల్యినాయి, ఇంకా పెదద్ పదవి కోరుకోవటానికి డోలీ ఎకిక్ వచాచ్డట. వాళల్ 
మందీ మారబ్లంతో హడావుడిగా ఉనన్ది. వాళల్ని దాటుకుని గుహాలయంలోకి వెళాల్రు. ముసలవవ్ వడి వడిగా ముందుకు సాగింది. గుహ గడప దగగ్ర 
రాజకీయ నాయకుడి సెకూయ్రిటీ వాళుల్ ఇదద్రు ముసలవవ్ను భుజం పటుట్కు తోసేత్,  కిర్ంద పడింది, "ఏయ, ముసిలాద్నా, యేడకి తోసుకుపోతావ? లోపల 
మంతిర్గారు అభిషేకం చేయించుతునాన్రు, ఈ గడపకి ఇవతలే దండం పెటుట్కు ఫో, కోరికలేమనాన్ ఉంటే ఇకక్డే చెపుప్కో,  ఫో, ఇంకో ఆడుగేసావో కేసు 
పెటిట్ జైలులో తోసాత్" అంటూ అరిచాడు ఒకడు.      
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ముసలవవ్ ఉవెవ్తుత్న లేచింది. కళల్తో రకత్ం చిమిమ్ంది. "ఎవుడురా నే సామి కాడికొసేత్ అడుడ్ సెపేప్ది?  ఏటి జైలా? నా కొడుకు మిలటీర్, 
ఆడు దేశానికి కాపలాకు పోతే, నిండుమనిషి నా కోడలుతో ఉంటిని. సుంకాలమమ్ గుడి కూలిచ్నపుప్డు నా మొగుడును కొటేట్సిన రెడిడ్  కచచ్తో, బిడడ్ 
పుటట్గూడదని, నా కోడలిన్ భంగపరచ్టానికి ఆడి కొడుకునూ, ఫాక్షన రౌడీలని పంపినపుప్డు, ఫాక్షనోడి కొడుకుని గడప మీదే పులల్ల కొటేట్ గొడడ్లితో కొటేట్సి, 
నా కోడలీన్, బిడడ్నీ కాపాడా. పదాద్నుగేళుల్ జైలులో ఉండి రాటం రాటమే సామి దగగ్రికి వసిత్ని. ఎవుడురా నాకు అడడ్మొచేచ్ది? నాకు జైలంటే భయమేటి? 
సామి ఇరణయ్కశిపుడిని ఈ గడప మీద వటిట్ సేతులతో సంపినాడు, అడడ్మొసేత్ నినున్ కూడా ఈ గడప మీదే సంపుతా. ఫాకోష్న్డి  రగతంతో తడిసిన 
సేతులియియ్, సూసాత్వరా ఈటి దెబబ్? నాకు కోరికలేటి, సామి కడుపుతూండ నా కోడలిన్ కాపాడే ఉదేర్కం నాకెపుప్డో ఇచేచ్సినాడు" అంటూ పూనకం 
పటిట్నటుట్  ఊగిపోతూ, ఒక సెకూయ్రిటీ వాడిని గటిట్గా తోసింది.  

 
ఈ అలల్రికి, అరుపులకీ, లోపల పూజ చేసుత్నన్ 

అరచ్కుడు వచాచ్డు. "అయాయ్, ఈమె చెంచు సతరీ. చెంచులకిష్  అమమ్వారు 
వీరి ఆడపడుచు. వీరికి అహోబిలం ఆలయ పర్వేశం ఎపుప్డూ 
ఉంటుంది. వారిని కాదంటే అందరికీ అనరధ్ం" అని సరిద్ చెపిప్ లోపలికి 
తీసుకు వెళాల్డు.  

 
ఆలయం లోపల నుండి మంతిర్ గారు పళుల్ బిగబటిట్ 

గమనిసుత్నాన్డు. ముసలవవ్ పూనకంతో ఊగిపోతూ సావ్మి విగర్హం 
ముందు కెళిల్, "పెదద్నాన్, గోయింద కొటుట్" అని అరిచింది. 

 
"పదును గోళల్ వాడా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"కోర దవడలోడా. గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 
 
"ఉగగ్ నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద”  
                                                    
అరచ్కులవారు హారతి కరూప్రం వెలుగులో 

ముసలవవ్ రౌదర్ం, సావ్మి రౌదర్ం రెండూ కనబడాడ్యి.  
 
ఆలయం బయటకి వచిచ్నా ముసలవవ్ పూనకంతో ఊగిపోతునన్ది.  

 

ఉగర్ నరసింహ సావ్మి 
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"ఇరణయ్కశిపుడి పేగులు తీసి సంపిన తరవాత సామి  ఊగి పోయినటుట్ ఊగుతావేటి? సామి కోపం తగిగ్ంచటానికి లచిచ్మీ దేవి 
చెంచులచిచ్మిగా వచిచ్ంది. నీకెవడొసాత్డూ? సాలు, సాలులే తగుగ్, అదో చెంచులచిమి, మన కుల దేవత దేవళం" అనన్ది ఒకతె. అందరూ చెంచులకిష్  
గుడిలో తమ ఆడపడుచుని చూసుకుని ఇంకో కొండదారి పటాట్రు.  

 
భవనాశిని తుంపరలలో తడుసూత్, నది పర్కక్నునన్ ఇరుకు దారిలో నుండి కోర్ఢ నరసింహసావ్మి గుహాలయం చేరుకుని, దరశ్నం 

చేసుకుని కొండ దిగుతునాన్రు అందరూ. ముసలవవ్కి పూనకం ఇంకా తగగ్లేదు. "ఇంకా ఊగుతావేటి? ముసిలాద్నివి ఇంకా ఇంత కోపం ఏటి?" అనన్ది 
ఒకతె. 

 
"సామి సెపిప్ంది, కోపం రావాలిస్నపుప్డు కోపం 

తెచుచ్కోవాలే యెరిర్దానా, పెదద్నాన్ గోయింద కొటుట్" అని కేక వేసింది 
ముసలవవ్. 

 
 
"కోఢ నరసింహా గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద"  

 
“వరాహ నరసింహా గోయిందా గోయింద” 
“గోయిందా గోయింద” 
 
“ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా” 
“గోయిందా గోయింద” 

 
కొండ అంచుని ఆనుకుని ఒకరి వెనక ఒకరు మాతర్మే 

నడిచే బండరాళల్ దారి పటాట్రు. ఒక వైపు నిటట్ నిలువు కొండ. రెండవ వైపు 
అగాధం. చీమల బారులు లాగా సాగుతునాన్రు. కొండ చరియ మీద నుండి 
ఒక జలపాతం ఈ రాళల్దారి మీద పడుతునన్ది. “హమోమ్! దాటుకుని 
వెళాల్లంటే కాళుల్ జారి కిర్ంద పడతాం, ఎనకిక్ పోదాం" అనన్ది 
ఒకతె.  “ఓసోస, ఈ మాతర్ం దాటలేమా? అందరూ ఒకరి సేతులు 
ఒకరు  పటుట్కుంటే అందరికీ ఊతం ఉంటది" అంటూ దాటించారు, ముసలవవ్ 
పెదద్నాన్ కలసి.  మరి కొంత దూరం నడిచేటపప్టికి గరుడాదిర్ వేదాదిర్ పరవ్త శేర్ణులుగా చీలే మధయ్లో, ఒక సువిశాలమైన రాతి పలకను చేరుకునాన్రు. ఆ 
పలక రాతి మీద లక్షలకొలది గుండర్టి అక్షరాలు,  దిదుద్తునన్టుల్గా చెకక్బడి ఉనాన్యి. పైనుంచి ఒక జలపాతం, నీరు ఒక మడుగులోకి చేరి 
ఎరర్బడుతోంది. ఆ వెనుక జావ్లా నరసింహ గుహాలయం.     

కోర్ఢ (వరాహ) నరసింహ సావ్మి 
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"ఇదే పెహాల్దుడి బడి. సెండామారుక్లు బండరాతి మీద 

అచచ్రాలు దిదిద్ంచినాడు.  ఈ రెండు కొండల మజిజ్గ ఉండేది ఇరణయ్కశిపుడి 
మిదెద్. ఇదో మిదెద్కి గడప, సామి ఇరణయ్కశిపుడిని ఉగగ్ కంభం 
మీద  కొటేట్సినాక, ఈడకి ఈడుసుకొచాచ్డు. సామి వేడి వేడి ఊపిరల్తో 
బుసకొడుతూ ఊగాడు.  కళల్లోనుండి నిపుప్లు పడాడ్యి. అందుకే జోలా 
నరసింహ సామి. దవడలు గిట గిట ఊగినాయి, పెదాలు పెట పెట 
లాడాయి, పళుల్ పట పటలాడాయి. ఎగువ బొఱెఱ్  కాడ సామి ఇరణయ్కశిపుడి 
పేగులు పీకి సంపేసినాక, ఈడ కొచిచ్ రగతం సేతులు ఈ మడుగులోనే 
కడుకుక్నాన్డు. ఇరణయ్కశిపుడి రగతంతో తడిసిన నీళుల్  గందా,  అందుకే ఈ 
మడుగులో నీళుల్ యెరర్గుంటాయి" అంటూ ఎరర్మడుగుని చూపించాడు 
పెదద్నన్.                                                          

 
అందరూ జావ్లా నరసింహ సావ్మి 

గుహాలయంలో దండం పెటుట్కుని బయట పడాడ్రు. పర్హాల్దుడు 
అకాష్రులు దిదిద్న పలక మీద నుండి వసుత్నాన్రు. ఉనన్టుల్ండి ఒకతె, 
తమతో వచిచ్న ఇంకొకతెతో "ఇదో బీబీ, మా సామి దుండగీడుని 
ఎటాట్ సంపినాడో సూసినావా" అనన్ది ఇంకొకతె. 

 
"నా సామి, నీ సామీ ఏటీ? అనిన్ సాములొకటే" 

అనన్ది బీబి.  
 

“బాగా సెపిప్నావు. బీబీ, నీ బిడడ్ సలల్గుండూలా, పెహాల్దుడికి మలేల్ బాగా సదూకోవాల. ఈ పరి నువువ్ గోయింద కొటట్రాదే" అనన్ది.  
 
 
"జోలా నరసింగ బాబా కీ జై" అనన్ది బీబి 
"జోలా నరసింహా గోయిందా గోయిందా" అనాన్రు అందరూ.    
      
ఎరర్గుంటలోని నీళుల్ కొంచెం తలపైకి జలుల్కుని ముందుకు సాగుతూ దగగ్రలోని ఒక పర్శాంతత వనంలోకి పర్వేశించారు. కొండ 

గోగులు విరగ పూచి వునాన్యి. ఎదురుగా ఇంకొక దేవాలయం కనిపించింది. ముసలవవ్ కొంగులోకి కొండగోగు పూలు కొయయ్టం మొదలుపెటిట్ంది. 
"ముసలవావ్, నీకు పూల మీద మనసడాడ్ది, నీకు కొతత్ కొరికలేటునాన్యి?" అంటూ పరాచికమాడబోయింది ఒకతె. 

 

పర్హాల్దుడి బడి అని చెపప్బడే  
పెదద్ బండరాతి పలక 

చండామారుక్లవారు పర్హాల్దుడితో  
చెకిక్ంచిన అక్షరాలు 
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"ఒసే, బుగీగ్, ఈ పూలు సామికే, రోజూ మొగుడితో కొటాట్డుతుంటావ, 
నివేవ్ తల నిండా పూలెటుట్కు పోరాదే నీ మొగుడు దగగ్రకి, అపుప్డు ఆడు నినున్ అకుక్న 
తీసుకుంటాడు, అపుడుగానీ నీ కడుపు పండుతాది, అపుప్డు మేమందరూ నీకు సీమంతం 
సెయాయ్ల. అదేనే నే కోరేది" అనన్ది ముసలవవ్. బుగిగ్ బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి. 

  
దేవళంలో పర్వేశించారు. "ఈడ సామి కథేటి అయోయ్రు" అంటూ 

గుడిలోని అరచ్కడుని ముసలవవ్ అడిగింది.  
                                            
"

నరసింహ 
సావ్మి 

హిరణయ్కశి
పుడిని 

సంహరిం
చిన 

తరువాత, లకీష్ దేవి చెంచులకిష్  రూపంలో వచిచ్ ఆయనను శాంత 
పరిచింది. అపుప్డు సావ్మి పేర్మతో చెంచులకీష్ దేవిని తన వళోల్ 
కూరోచ్పెటుట్కుంటాడు. "మా" అంటే లకీష్ దేవి, "లోల" అంటే 
అమితమైన పేర్మ. అందుకే ఇకక్డ సావ్మిని "మాలోల లకీష్ నరసింహ 
సావ్మి" అంటారు”, అనాన్డు అరచ్కుడు. 

 
ముసలవవ్ తను కోసుకొచిచ్న కొండగోగు పూలతో 

చెంచులకిష్ నీ, సావ్మినీ అలంకరించింది. "అయోయ్రూ, అంత పెదద్ పేరు, 
నువవ్యితే సరీగా సెపుతావ, గోయింద కొటుట్" అనన్ది. 

 
"ఈ రోజు సావ్తి నక్షతర్ం శుభ దినం. సావ్తి నాడు 

అమమ్వారికీ, సావ్మికీ పూజ చేశారు, మీ అందరికీ శుభం", అనాన్రు 
అరచ్కులు. 

 
 
"మాలోల నరసింహా గోవిందా గోవింద" 
"గోయిందా గోయిందా"   

మాలోల నరసింహ సావ్మి 

జావ్లా నరసింహ సావ్మి 
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ఇంకొక కొండదారి పటుట్కునాన్రు అందరూ. సూరుయ్డు నడి నెతిత్మీద ఉనాన్, దటట్మైన అడవిలో  చెటల్ కిర్ంద నడుసుత్నన్ వాళల్ను ఇబబ్ంది 

పెటట్లేకపోతునాన్డేమో, అందరూ  గోల గోలగా మాటాల్డుకుంటూ, వాదులాడుకుంటూ, నవువ్కుంటూ, కొండల మధయ్ నుండి ఆదిశేషుడి తోకలాగా 
మెలికలు  తిరుగుతూ, వడి వడిగా పర్వహిసుత్నన్ పావని నదిని అంటుకుని ఉనన్ దారి మీద ముందుకు సాగుతునాన్రు. ఉనన్టుల్ండి దగగ్రగా  కొముమ్ 
బూరలు, డపుప్ల చపుప్డు వినబడాడ్యి. పర్కక్న ఉనన్ చెంచు గూడెంలోని వాళల్ందరూ, చెంచు భాషలో పాటలు పాడుకుంటూ, తలలమీద గంపలలోనూ, 
కుండలలోనూ ముడుపులు పెటుట్కుని చిందులువేసుకుంటూ వచిచ్ వీళల్ దారిలో కలిసారు. ఈ ఆడవాళుల్ కూడా చెంచుల భాషాలోని పాటలకు గొంతు కలిపి 
చిందులు వేసూత్ సాగుతూ ఇంకొక గుహాలయానికి చేరుకునాన్రు. ఆ గుహాలయం ముందు చెంచుల సంబారాలు జరుగుతునాన్యి. చెంచులు కొముమ్ 
బూరలూదుతూ, డపుప్లు కొడుతుంటే, చెంచితలు పాటలు పాడుతూ  చిందులు వేసుత్నాన్రు. అరధ్చందార్కారం వరుసలో నిలబడి  ఆడవారు అందరూ ఒకరి 
భుజాల మీద ఇంకొకరు చేతులు వేసుకుని నిలబడి, వేడుకగా, చాలా పాటాలు పాడారు, చిందులు వేశారు.  

ఇంతలో కొండ గాలి తిరిగింది. చెటల్నీన్ జోరుగా తలలు ఊపాయి. పర్కక్నే ఉనన్ వెదురు పొదలోనుండి గాలి ఆనంద భైరవి రాగం 
పలికింది. అరధ్చందార్కారములో నిలబడి చిందులు వేసుత్నన్ ఆడవాళల్కి ఎదురుగా ఎకక్డి నుండో ఒక నెమలి వచిచ్  వాలి, పురి విపిప్ ఆడటం మొదలు 
పెటిట్ంది. వడి వడిగా నలల్ని మబుబ్లు కముమ్కొనాన్యి.  

 
ఉనన్టుల్ండి ముసలవవ్ "మా ఇంటి పడుచు, చెంచు 

లచచ్మామ్" అంటూ రాగం  తీసింది.  చెంచులందరికీ తెలిసిన పాటేమో, వాళుల్ 
వెంటనే "మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్" అంటూ వంత పాడుతూ, 
చిందేసుత్ంటే, వాళల్ అందెలు తాళం వేసాయి.  మేఘాలు ఆది తాళంలో 
మృదంగనాదముతో, హరష్ణ ఘరజ్నలతో పర్తిదవ్నించాయి. సావ్తి వాన జలుల్ 
పడటం మొదలయియ్ంది. ముసలవవ్ పాట కొనసాగించింది. 

 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
తేనెటీగ సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
 
సామికి పుటట్ తేనె తీసేటేళ  
కొమమ్ కొమమ్కూ పూలు కావాల పూల గుతుత్లూ కావాలని  
తేనెటీగ ఝుమమ్ంటూ సెవిలోన సేరి కోరినాది  
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
సెటుట్కునన్ పువువ్ సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
 
సామికి కొమమ్ మీది పూలు కోసేటేళ 
సెటుట్కి సలల్ని గాలి, సలల్ని నీరు కావాలని 

పావన (పాములేటి) నరసింహ సావ్మి 
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సెటుట్కునన్ పువువ్ నా బుగగ్లకు గిలిగింత పెటిట్ కోరినాది                         
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
పాములేటి నీరు సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
 
సామికి పాములేటిలో జలకము తెచేచ్టేళ 
కొండ కోన మీద జడివాన కురువాల రంగుల విలుల్ గుడి కటాట్లని 
పాములేటి నీరు నా సేతులను తడిమి తడిమి కోరినాది  
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
పాములేటి నీరు సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
 
సామికి తేనే పూలూ నీరు తేవాలంటే 
చెంచులను సామి కాయాలని, చెంచితల కడుపు పండాలని  
ఓబులేశునకు సేతులెతిత్ దండమెటిట్ కోరినామని  

 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
చెంచు కులముదద్రించాలని  సామిని కోరినామని సెపప్మమ్  
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 

 
ఇంకా ఎనోన్ పాటలు పాడారు చిందులు వేసారు. ఆట పాటలు ముగిసే సమయానికి వాన వెలసి, గరుడాదిర్, వేదాదిర్ కొండకోనల మీద 

హరివిలుల్ గుడి కటిట్ంది. 
 
గుహ ముందు నుంచుని "అలుల్డోరికి ముడుపులు తెచిచ్నాం, మా ఆడబొటిట్కి సారెలు తెచిచ్నాం" అంటూ కేక వేసూత్ గుహాలయంలోకి 

పర్వేశించబోయారు. నుదుట పెదద్ బొటుట్తో, కాషాయం లాలీచ్ వేసుకుని, జుటుట్ విరబోసుకుని, అరాభ్టంగా గడడ్ం సవరదీసుకుంటునన్  పెదద్ మనిషి ఒకరు, 
“హదేవిటి, హెవరు పడితే వాళుల్ లోపలికి వెళల్కూడదు, అపచారం" అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోయాడు.   

 
అపప్టిదాకా చిందులు వేసిన ముసలవవ్, నుదుటి మీద చెమటని తుడుచుకుంటూ,  "ఇదో పెదాద్యనా, 

నరసింహసామి  ఇరణయ్కశిపుడిని ఇరిసినాక, తీవరంగా తుక తుక లాడుతుంటే దేవతలడిలిపోనారు. అపుప్డు మా ఆడుబిడడ్ చెంచులచిమి సామికి కోపం 
తగిగ్ంచి ఈ బొఱెఱ్లోనే కొలువైనాది. మా బిడడ్కి మా అలుల్డికి సాతి నాడు ముడుపులెటట్టం మా ఆచారం. ఇదో పెదాద్యనా, నువు తగుగ్ తగుగ్. చెంచుదొరా ఈ 
మనిసి సంగతి నే సూసుకుంటా గాని, నువు లోనికి పోయి ముడుపులు సెలిల్ంచు" అంటూ ఆ పెదద్ మనిషిని కళల్తో గుచుచ్తూ నిలబడింది.  
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 చెంచుల ఆచారం పర్కారం పూజలు అయిన తరువాత అందరూ కలసి వేడుకగా సంబరాలు జరుపుకుంటూ అనీన్ పంచుకుని 
తినాన్రు.    

 
 చెంచుల సంబరాలు ముగించుకుని వెళల్బోతునాన్రు. ముసలల్వవ్ చెంచు దొరతో, "గోయింద కొటట్రాదే" అనన్ది. 
 
"పాములేటి నరసింహా గోయిందా గోయిందా"  
"గోయిందా గోయిందా" 
 
సూరుయ్డు వేదాదిర్ కొండల చాటుకు చేరుకునే వేళకి ఈ తొమమ్ండుగురు ఆడవాళుల్ పెదద్నన్తో కలసి కొండ దిగటం మొదలుపెటాట్రు. 

పావన నరసింహుడి సంబరాలు ముగిసినా ఈ శార్మికుల సందడి మాతర్ం తగగ్లేదు. అదే ఉతాస్హంతో ఊసులాడుకుంటూ తవ్ర తవ్రగా దిగుతునాన్రు.  
 
కొండ దిగువలో యోగముదర్లో ఉనన్ నరసింహుడి విగర్హంతో కూడిన తోరణం కనబడింది. దాటుకుని వెళితే, ఇంకొక గుహాలయం. 

యోగముదర్లో  ఉనన్ నరసింహ సావ్మి పర్హాల్దుడికి రాజయ్ం అపప్చెపేప్ ముందు యోగ విదయ్ను పర్సాదించిన గుహ.  దరశ్నం అయియ్న తరువాత అందరూ 
అరచ్కుడిచిచ్న కుంకుమ పెటుట్కుని బయటకి వసుత్నాన్రు.  

 
"ముసలవావ్, ఏదడిగినా వదద్ని అంటావు, నీకు అసలు 

కోరికలు ఉండవా, నిజంగానే కోరికలుండవా నీకు?" అడిగింది ఒకతె. 
 
"యెరిర్దానా, నేనూ మనిసినే, నాకు కోరికలుంటాయి. 

కోరికలకి అడూడ్ అదుపూ ఉండాల. ఇరణయ్కశిపుడు అడడ్మైన కోరికలు కోరితే 
సామి ఇరిచేసాడు.  అరుర్లు చాచి కోరికల కోరే మనసే ఇరణయ్కశిపుడు, 
సామిని తలుసుకుని అరుర్లు చాచే మనసును అదుపులో పెటిట్, కోరికలని 
ఇరిసేత్ ఆ మనిషే నరసింహం" అనన్ది ముసలవవ్.  

 
"ఓసోసి, జైలోల్ యేదాంతం యెకిక్ంది ముసలవవ్కి" 

అంటూ నవివ్ంది ఇంకొకతే. 
 
"ముసలవవ్కు కోరికలేటి, కొడుకు మిలటీర్లో ఉజోజ్గం, 

సొముమ్లంపుతునాన్డు, కోడలు బువెవ్డుతుంది, మనవడు పనులోల్కి 
పోకుండా బడికోతునాన్డు, ఇంకేటి ముసలవవ్కు కోరికలు. ముసలవావ్, 
జైలుకి పోతే పోయినావు, ఇపుప్డు నీకేటి చింత, నీకేటి కోరికలు"  అనన్ది 
ఇంకొకతె. 

  
"సింతా ఉనాన్ది కోరికా ఉనాన్ది. నా గుడిసెకి సేరాల, నా యోగానంద నరసింహ సావ్మి 
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నలల్ గేదె ఈనాల, గేదా దూడా సలల్ంగా ఉండాల. నా మనవడికి నే జునున్పాలు వండాల, ఆ పరి నా నలల్ గేదె పాలతో సిరి పాయసం వండాల, 
సామికి  నైయేదద్ం పెటాట్ల" అనన్ది ముసలవవ్. 

  
"ఓసోసి, నీ నలల్ గేద గంగి గోవేటి? నలల్ గేదె పాలతో సామికి నైవేదద్మెటట్టానికి!" వేళాకొళం చెయయ్బోయింది ఇంకొకతె. 
 
 "ఒసే నలల్దానా, నువువ్ మనిసివి కాదేటి? నలల్గా ఉంటే మాతర్ం ఏటి, గేదె దాని బిడడ్ తాగాలిస్న పాలు మనకి పోసాత్ది. 

మనుసులందరూ గేదె పాలు తాగుతారు, పూజలు మాతర్ం తెలల్గా ఉంటేనే! తెలల్గా ఉంటేనే గంగి గోవా? మనకు పాలు ఇచేచ్దేదైనా గంగి గోవే" అనన్ది 
ముసలవవ్.  

 
"నీతో మాట గెలవటమే, అనిన్టికనీన్ సెపుతావు" అనన్ది ఇంకొకతె.   
 
"పెదద్నాన్ ఈ నలల్దాని సోదెందుకు కానీ, గోయింద కొటుట్ “ అనన్ది ముసలవవ్. 
 
"జోగి నరసింహా గోయిందా గోయిందా” 
"గోయిందా 

గోయిందా”                                                          
 
కొండ అడుగు పార్ంతం, చిటట్డవి. పకుష్లు 

అహోబిలేశునికి పవళింపు సేవలు పాడుతునాన్యి. అందరూ వడి వడిగా 
నడుసుత్నాన్రు. రోజంతా కొండలు ఎకక్టం, దిగటంతో గడిచినా ఎవరికీ 
అలసట కనబడటంలేదు.  

 
"ముసిలవావ్, జైలు నుండి రాటం రాటమే మంకు 

పటాట్వ. నీతోడి వసేత్ ఇయాయ్ళ అంతా సందడి సందడిగా గడిసింది. మళీల్ 
రేతిరంతా ఆటోలో పోవాల, రేపు పనులకు పోవాల. పోయిన తరవాత 
కొతత్ కసాట్లు ఏటి ఎదురైతాయో" అనన్ది ఒకతె. 

  
"ఒసే పిచిచ్దానా, కసాట్లు మనుసులుకు రాక బండ 

రాళల్కు వతాత్యా? సోదయ్ం సెపుతునాన్వే! అదుగో ఇంకో దేవళం 
అగుపడతాంది. కషాట్లొచిచ్నన్పుప్డు ఓరుప్ కావాల, సతుత్వ కావాల, ధైరయ్ం 
కావాల, ఉపాయం కావాలని సామిని కోరుకో" అనన్ది ముసలల్వ. 

 
మఱిఱ్ చెటుట్ గొడుగు పటిట్తే, ఆ కిర్ంద వెలసిని 

నరసింహుడి గుడి. అందరూ దండం పెటుట్కుని బయలుదేరారు. 
 

ఛతర్వట నరసింహ సావ్మి 
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"పెదద్నాన్, గోయింద కొటుట్" అనన్ది ముసలవవ్. 
 
"గొడుగు నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 
 
చీకటి కముమ్కునన్ది. మిణుగురు పురుగుల వెలుగులో చిటట్డవి దాటి దిగువ అహోబిలానికి చేరుకునాన్రు. 
 
మనిషి నిలబడగలిగినంత ఎతుత్లో ఉనన్ గుహలో గరాభ్లయం. గుహలో ఒక పర్కక్ అరుగులాంటి పెదద్ బండ రాయి మీద నెలకొనన్ 

పర్హాల్ద వరదుడు. ఆ అహోబిలానికి గంభీరంగా కాపలా కాసుత్నన్ నిలువెతుత్ జయ విజయలు విగార్హాలు. కాకతీయ రాజులు, విజయనగర రాజులు 
అహోబిలానికి ఆనుకుని కటిట్ంచిన ఆలయం, రంగ మండపాలు. సావ్తి నక్షతర్ం నాడు అవటము వలన జన సందోహం ఎకుక్వగానే ఉంది. ఈ ఆడవారి 
గుంపులోని వారందరూ ఓపికగానే నిలబడాడ్రు. గుహ గడప దగగ్రకు వచాచ్రు. ఎవరో దంపతులు లోపలికి వెళుతునాన్రు. వారి వెంట ఉనన్ బుడి బుడి 
నడతల పాప ఎతైత్న గడప దాటలేక, గడప మీద కాలు వేసి ఎకక్బోయింది. ముసలవవ్ వంగిన నడుముతో ఆ పాపను ఎతుత్కుని, "గడప తొకక్కూడదే సిటిట్ 
మాలచిమి” అంటూ ఆ పాపను గడప దాటించింది. అహోబిలం గరాభ్లయంలో భకుత్లు సావ్మి వారికి కానుకులు అరిప్సుత్నాన్రు. అరచ్కుడు బాసిపెటుట్కుని 
కానుకలు అందుకుంటూ అందరికీ శఠగోపం పెడుతునాన్డు. 

 
"అయోయ్రు, పైని ఓబులేశుని కాడికెళిల్, పైని దేవళాలనీన్ సూసుకుంటూ వచిచ్నాం, సామికియయ్టానికి మా దగగ్ర కానుకలు లేవు" అనన్ది 

ముసలవవ్. 
 
“నవనరసింహులని చూడాలంటే ఏభై కిలోమీటరల్ కొండ దారుల్, అంతా నడిచారేమిటి? మరి ఆపైన ఉగర్సత్ంభం?" 

సందేహిసూత్  పర్శిన్ంచారు అరచ్కులవారు.  
 
"అనిన్ దేవళాలలోనూ సామికి దండమెటిట్, మా చెంచులచిమిని సూసుకుకొని వతత్నాన్ము,  అయోయ్రు. ఉకుక్ కంభానికి కూడా 

దండమెటుట్కొచిచ్నా" అనన్ది ముసలవవ్.   
 
"మంచిది, నవనారసింహులందరినీ దరిశ్ంచుకుని వచాచ్రనమాట, పర్హల్దవరదుడు మీకు కూడా వరాల జలుల్ కురిపిసాత్డు, కోరికలు 

తీరుసాత్డు" అంటూ మంతోర్చాచ్రణ చేసూత్, అందరికీ శఠగోపం పెటిట్, కుంకుమ, పూలు ఇచాచ్డు అరచ్కుడు. 
 
"అహోబిలే గారుడ శైల మధేయ్ కృపావశాత కలిప్త సనిన్ధానమ   
లకాష్మ్య్త సమాలింగిత వామభాగం లకీష్నృసింహ శరణయ్ం పర్పదేయ్"   

"ఇపుప్డు నరసింహ సోత్తర్ం నాతో పాటు అందరూ చెపప్ండి" అనాన్రు అయయ్వారు.  

"ఉగర్ం వీరం మహా విషుణ్ం జవ్లంతం సరవ్తోముఖం 
నృసింహం భీషణం భదర్ం మృతుయ్ర మృతుయ్ం నమామయ్హం" 
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"అయోయ్రు, నువు సదివింది మాకు అగుపడదుగానీ, 
గోయింద కొటట్రాదే" అనన్ది ముసలవవ్. 

"సరే! గోవింద నామానికి మించినది లేదు" అంటూ 
గోవింద చెపాప్రు అయయ్వారు 

"పర్హాల్దవరదా గోవిందా గోవిందా" అనాన్డు అరచ్కుడు. 
"గోయిందా గోయిందా" అని అందరూ అంటే, 

అహోబిలం పర్తిదవ్నించింది. 

ఆటో దగగ్రకు చేరారందరూ. గూటిలో గువవ్లులాగా 
అందరూ ఒదిగి ఒదిగి ఆటోలో కూరుచ్నాన్రు.  

"పెదద్నాన్, అడిగిందే తడవుగా ఆటో కటిట్నావు, సామికాడికి 
తీసుకొచిచ్ కోరిక తీరిస్నావు, గోయింద కొటుట్" అనన్ది ముసలవవ్. 

"మూడు గీతలోడా గోయిందా గోయిందా 
"గోయిందా గోయింద" 

"నిలూ గీతలోడా గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 

"ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా గోయిందా 

గోల గోలగా బయలుదేరింది ఆటో. 
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