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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
యోగ

, మం

చారి క పురు ల

రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

సత్ లను,

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు,

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్

తెలు ను అనుకుంటునన్ కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే
మొదలుకొని యుదధ్, జానపద డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

హ క గాథ. స తం

త్,

సమరరంగముతో

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

నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

హ క యోధుడి కథతో మొద
భినన్ కోణాలనుండి

కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే
త్

గిన

.శ. 1677

మరి ంచిన గాథ.

సత్వ గాథల, చారి క

సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 47 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
తలల మీద రెండు చేతులూ జోడించి నృసింహుని నామసమ్రణ చేసూత్ కొండదిగుతునాన్రు ఆ భకుత్లు. ఆరుగురు వునాన్రు వారు.
ఆరుగురూ యించుమించు ఒకే పోలికతో కనిపిసుత్నాన్రు. మానవులై వచిచ్న ఆరు శాసాత్ర్లలా వునాన్రు. ఆరు ఋతువులలా ఒకరి వెనుక ఒకరుగా వరుసగా
ముందుకు సాగుతునాన్రు. కొండ శిఖరాల మీదకు ముసురుకుంటునన్ కరిమబుబ్లాల్ వారి బలమైన భుజాల మీద పొడవాటి కేశాలు నాటయ్ం చేసూత్నాన్యి.
పెదద్ పెదద్ కనులు, కొనలు తేరిన తీరైన నాసికలు, దృఢమైన శరీరాలతో ఆకరష్ణగా వునాన్రు.

నిరంతర తాంబూల చరవ్ణం వలల్నేమో అనన్టుల్ ఎఱఱ్ని

పెదాలు దొండపండల్లా వునాన్యి. చితర్ంగా, వారి ముఖ కవళికలలో, శరీర భాషలో ఆడతనం, లేతదనం, నాజూకుదనం కనిపిసుత్నాన్యి!
విరామం లేకుండా నామసమ్రణ చేసూత్ వడివడిగా అడుగులేసుత్ండడం వలన వారి శరీరాలు చెమటలతో అభిషేకం చేసినటుల్ వునాన్యి.
ఉదయకాలపు చలల్ని గాలులు వీవనలు విసురుతూ చెమటలను ఆరిప్, వారి శరీరాలను చలల్బరుసుత్నాన్యి.
తూరుప్న సముదర్ంనుండి అపుప్డపుప్డే పైకి లేసుత్నాన్డు సూరుయ్డు. కాలమనే పాము కాటుకు గురై చలనం లేకుండాపోయిన జీవులను
బర్తికించి లేపడానికి వైదుయ్డిలా వసుత్నాన్డు. పాపాల, శాపాల, రోగాల చీకటల్ను చీలచ్డానికి బాకులాల్ంటి కిరణాలతో పైకి లేసుత్నాన్డు. గాలికి తెరలు
తెరలుగా కదులుతునన్ నీలి పరదాలా కనిపిసుత్నన్ది సముదర్ం. పరదా మాటునుండి పసిపిలాల్డు తొంగిచూసినటుల్ తోసుత్నాన్డు బాలభానుడు.
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వరుసగా ఒకరి తరువాత ఒకరు నృసింహ తతాత్వ్లు ఆలపిసూత్నే వునాన్రు ఆగకుండా. మిగిలినవారు వంత పాడుతునాన్రు. భుజాలకు
వేర్లాడుతునన్ మూటలు లయబదధ్ంగా కదులుతునాన్యి. ఒక చేతితో చిడతలు వాయిసుత్నాన్రు. రెండవ చేతితో అభినయం చేసుత్నన్టుల్ ముదర్లు
చూపిసుత్నాన్రు, గానానికి భావానుగుణంగా. కిర్ంద కొండచుటూట్ బొమమ్లాల్ కనిపిసుత్నన్ ఇళుళ్ కర్మేపీ పెదద్వి అవుతునాన్యి. అంతకంతకూ తొలిగిపోతునన్
మాయలా చీకటి తొలిగిపోతునన్ది. భార్ంతిలా దూరం కరిగిపోతునన్ది.
కొంతసేపటికి కొండను పూరిత్గా దిగారు. కొండపాదంలో కాలిబాటకు పర్కక్నునన్ పెదద్ రావిచెటుట్కింద ఆగిపోయారు. పరసప్రం
కూడబలుకుక్నాన్రు. వారు వెళాళ్లిస్న మారగ్ం గురించి చేతులతో చూపించుకుంటూ నిరాధ్రణ చేసుకుని ముందుకు కదిలారు. జయజయ నారసింహా అనన్
నినాదం మరలా మారుమోర్గింది. కొంతసేపటికి ఒక సంపనన్మైన వాడలో వునాన్రు వారు.
ఇరువైపులా విలాసవంతమైన మేడలు కనిపిసుత్నాన్యి. తోటలు, తోటలలో తూగుటుయాయ్లలు కనిపిసుత్నన్ విలాసవంతమైన
భవంతులు. అకక్డకక్డా నెమళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. చిలుకల పలుకులు వినిపిసుత్నాన్యి. విలువైన పరిమళ దర్వాయ్ల వాసనలు ఉదయపు చిరుగాలులకు
ముకుక్లకు సోకుతునాన్యి. పర్హరీగోడల మీదుగా వీథిలోకి వాలిన కొమమ్లోల్నుంచి ముదద్మందారాలు ముదుద్గా దరశ్నమిసుత్నాన్యి.
ముదద్మందారాలు మూతులు ముడుచుకునేలా ముగధ్ల ముదుద్ముఖాలు కనిపిసుత్నాన్యి అకక్డకక్డ. పొర్దుద్నేన్ పనిలోకి దిగిన
పరిచారికల ముఖాలు అవి. కొదిద్గా ఆశచ్రయ్ము, కొదిద్గా కొంటెతనము, యింకొదిద్గా పరిహాసము కలగలిసిన చూపులు విసురుతునాన్రు వీరి మీదకు.
అందరిలోకీ చినన్వాడిలా కనిపిసుత్నన్ యువకుడు ఒక భవంతి ముందు కళాళ్పు చలుల్తునన్ సుందరి ముందుకు వెళాళ్డు. తనకు కావలసిన సమాచారం
యేదో అడిగాడు, యేవో గురుత్లు చెపుత్నన్టుల్ సంజఞ్ చేసూత్.
పర్హరీ గోడమీద మందార కొమమ్ల మధయ్నుంచి ఒక ముదద్బంతి తొంగి చూసింది. 'ఎవరే? ఎవరు కావాలిట?' అని అడిగింది కళాళ్పు
చలుల్తునన్ ముదద్మందారానిన్. ముదద్మందారం వివరం చెపిప్ంది ముదద్బంతికి. ముదద్బంతి వీథిలోకి వచిచ్ంది. చేతిని ముదుద్గా మూడు నాలుగు మెలికలు
తిపుప్తూ దూరంగా చూపిసూత్ ఏదో చెపిప్ంది యువకుడికి. అరథ్మైంది అనన్టుల్ తల పంకించి వెనకుక్ వచాచ్డు ఆ యువకుడు.
ఆరుగురూ ముందుకు కదిలారు. కళాళ్పు చలల్డం పూరిత్ చేసి, ముగుగ్ ముంతను అందుకునన్ది ముదద్మందారం. తలలు వంచుకుని
వడివడిగా అడుగులేసుత్నన్ ఆరుగురిని చూపించి ముదద్బంతి చిలిపిగా ఏదో అనన్ది. యిదద్రూ పడిలేచే తరంగాలలా పడీ పడీ నవువ్కునాన్రు. ముగుగ్ముంత
చినన్బోయేలా ముతాయ్ల పిండి వెదజలిల్నటుల్ నవువ్తూనే వునాన్రు!
కొంతసేపటికి మూడు నాలుగు వీథులు మారి, ఒక విశాలమైన వీథిలోకి వచాచ్రు ఆ ఆరుగురు. ఈ వీథి యింకా విలాసవంతంగా
వునన్ది. రెండు, మూడు అంతసుత్ల చలువరాతి మేడలు కనిపిసుత్నాన్యి యెటు చూసినా. ఎకక్డ ఆగాలో, ఎటు వెళాళ్లో తెలుచ్కోలేనటుట్ ఒకక్ క్షణం
నిలుచుండిపోయారు ఆరుగురు. రాజభవనంలా కనిపిసుత్నన్ ఒక సౌధం ముందు ఆగిపోయారు. పెదద్ పెదద్ వృకాష్లలా పెరిగిన నందివరధ్నం, గరుడవరధ్నం
చెటల్ మధయ్న చలువరాళుళ్ పరిచిన వీధి అరుగులు వునాన్యి. ఒక అరుగుమీద కనిపించిన యువకుడి ముందుకు వెళాళ్రు వారు. అందరిలోకీ పెదద్వాడిలా
కనిపిసుత్నన్ వయ్కిత్ అడుగులు ముందుకువేశాడు. 'జై నరసింహ! అయాయ్! నమసుస్లు!' అనాన్డు.
అరుగుమీది యువకుడు తలపైకెతాత్డు. చేతులు జోడించి అందరినీ పరిశీలనగా చూశాడు. 'జయ సింహాచలేశా' అనాన్డు
కొంతసేపటికి. 'ఎవరు మీరు? ఎవరు కావాలి?' అని అడిగాడు. కొంతకాలంగా తన భకిత్రస పర్వాహంతో, గానామృతంతో సింహాచలం చిగురించేలా
చేసుత్నన్ యువకుడే అతడు. మోహనాంగి మోహంలో మునిగిపోయింది అతడి అందచందాలకే.
'కృషణ్మాచారుయ్లవారి కోసం తిరుగుతునాన్ము సావ్మీ! వారు ఎకక్డ వుంటారో చెపప్గలరా?'
వడిసెలలో రాయి విసిరినటుట్ 'కృషణ్మాచారుయ్ల కోసమా? మీరెవరు?' అని వెంటనే అడిగాడు అరుగుమీది యువకుడు.
'మేము అహోబిల నారసింహుని సేవకులము. పాతకమూరు వాసత్వుయ్లము. వీరు ఐదుగురూ నా తముమ్లు' తమ పరిచయం
చేసుకునాన్డు సమాచారం అడిగినతడు.
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భ నీదీ పం
చపుప్న అరుగు దిగాడు ఆ యువకుడు. రెండు చేతులూ తలమీద చేరిచ్ జోడించాడు. 'నమో నమః పాతకమూరు భాగవతులా!' అని

అడిగాడు సంభర్మంగా. 'అవున'ని సమాధానం వసుత్ండగానే మరలా అడిగాడు ఆ యువకుడు.
'మీరు అనన్దముమ్లు పుణాయ్తుమ్లు! మహా భాగవతులు! సాకాష్తూత్ అహోబిల నృసింహుడే మీ నృతయ్ గానాలకు పేర్క్షకుడై
పరవశించిపోతాడని అంటారే.. మీకా భర్షుట్డు, వేశాయ్లోలుడు కృషణ్మాచారుయ్లతో ఎందుకు..' అని యింకా ఏదో అనబోయాడు ఆ యువకుడు.
అందరికనాన్ చినన్వాడిలా వునన్ యువకుడు సింహాచల యువకుడి మాటలకు చపుప్న అడుడ్పడాడ్డు. కొదిద్గా ఆవేశంగా, నొచుచ్కునన్టుల్
'తమకు తెలిసేత్ కృషణ్మాచారుయ్లవారి నివాసం గురించి చెపప్ండి. లేదంటే మేమే వెదుకుక్ంటాం. ఆయనను నిందించే అవసరం యేముంది?' అనాన్డు
పదునుగా.
సోదరులలో పెదద్వాడు శాంతించుమనన్టుల్ చూశాడు తముమ్డిని. సింహాచల గాయకుడివైపు తిరిగాడు. 'అయాయ్! దయచేసి
కృషణ్మాచారుయ్లవారిని నిందించకండి. ఆయన కారణజనుమ్డు. సాకాష్తూత్ నరసింహుడి అంశయే ఆయన రూపంలో జనిమ్ంచింది. అందుకే సింహాచలేశుడే
ఆయనను తనకొండకు చేరుచ్కునాన్డు. పుటుట్ గుడిడ్కి చూపునిచాచ్డు. పుటుట్ మూగవాడిని మధుర గాయకుడిని చేసి, తన సేవ చేయించుకుంటునాన్డు.
పరేల్దులెండి! యింకెవరినైనా అడిగి ఆయన జాడ తెలుసుకుంటాము' అని చేతులు జోడించి వెనకుక్ మళాల్డు.
సింహాచల గాయకుడి ముఖం చినన్బోయింది. ఎందుకో కనులలో నీళుళ్ సుడులు తిరిగాయి. ' మనిన్ంచండి..' అని ఏదో
చెపప్బోయాడు. అతడి కంఠం గదగ్దమైంది. పాతకమూరు భాగవతుడు రెండడుగులు వేసినవాడు ఆగిపోయాడు.
'అహోబిల నారసింహుడు మా నాటయ్గానాలకు పేర్క్షకుడై పరవశిసాత్డు అనాన్రు. అదేమో కానీ, ఆయన కలలో కనిప్ంచి ఆదేశించాడనే
కృషణ్మాచారుయ్లవారిని దరిశ్ంచుకోడానికి వచాచ్ము'
'నా అపరాధానిన్ మనిన్ంచండి. యిది సానివాడ! మీలాంటివారు రావలసిన చోటు కాదు. యికక్డ మీకు ఆ కృషణ్మాచారుయ్లు
కనబడడు. అతడుండేది యికక్డికి కోర్సు దూరం వుంటుంది. తమరు కొండ దిగిన తరావ్త పెదద్ రావిచెటుట్ను చూశారు కదా. అకక్డినుండి ఎడమవైపు
తిరిగి ఈ వాడలకు వచాచ్రు. అకక్డినుండి కుడివైపుకు తిరిగితే అరకోర్సు దూరంలో వుంటుంది అతడి నివాసం. వెళిల్ ఆ కృషణ్మాచారుయ్లను కలుసుకోండి'
అని రెండు చేతులు ఎతిత్ నమసక్రించాడు సింహాచల గాయకుడు.
పర్తి నమసాక్రం చేసి పాతకమూరు సోదరులు వెనుదిరిగారు. సింహాచల గాయకుడు అలానే చేతులు జోడించి నిలుచుండిపోయాడు.
అతడి కనులవెంట చెకిక్ళళ్ను కడుగుతూ అశుర్ధారలు పర్వహిసుత్నాన్యి. గాలివాటుకు అతడి భుజాలమీది ఉతత్రీయం తొలగిపోయింది.
' ముందే ఈ మూడు ముకక్లూ చెపేత్ ఏమయాయ్? అనవసరంగా సాధునింద చేశావు!' అని మనసులో అనుకుంటూ అనుకోకుండా
వెనుకకు తిరిగి చూశాడు అనన్దముమ్లలో ఆఖరివాడు. చేతులు జోడించి నిలుచుండిపోయిన సింహాచల యువకుడి ఎదురు రొముమ్ మీద కొటట్వచిచ్నటుట్గా
కనిపించింది పడగవిపిప్న నలల్తార్చు చిహన్ం. ఒకక్సారిగా అతడి ఒళుళ్ గగురొప్డిచింది. వెనుకకు తిరిగి అలా చూసూత్నే ముందుకు నడిచి, తన అనన్లను
అందుకునాన్డు.
సింహాచల యువకుడికి తను ఎంతసేపు అలా నిలుచుండిపోయాడో తనకే తెలియదు. ధారలుగా కారుతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకోవాలనే
ధాయ్స కూడా లేనటుల్ వెనకుక్ తిరిగాడు. భవంతివైపు చూడనైనా లేదు. పాతకమూరుసోదరులు వెళిళ్నవైపు కాకుండా యింకొక పకక్కు వడివడిగా
అడుగులేశాడు. పరుగులాంటి నడకతో వీథి మలుపు తిరిగి కనిపించకుండా పోయాడు. కొంతసేపటికి భవంతి పై అంతసుత్ నుండి కోకిల పాడినటుల్గా
పిలిచిన ధవ్ని వినిపించింది. తరువాత మెటల్మీదుగా మువవ్లు మోగిన ధవ్ని వినిపించింది. తరువాత 'కృషాణ్! కృషాణ్!' అని పిలుసూత్, సింహదావ్రానికునన్
పరదాలు తొలిగిసూత్ మోహనాంగి ముఖం కనిపించింది, మబుబ్ల మాటునుండి చందమామలా.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)

øöeTT~

COMMENTS

www.koumudi.net

»qe] 2020

