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(కిర్ ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)   
 

  అనితరసాధయ్మైన శైలిలో గోదాదేవి అందచందాలను వరిణ్ంచాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. గోదాదేవి సౌందరాయ్నిన్ శృంగార 
రసభరితంగా వరిణ్ంచాడు. పర్బంధ సంపర్దాయం పర్కారం నాయికల సౌందరయ్ వరణ్న కొతత్దేమీ కాదు, కానీ రాయలు వరిణ్ంచిన తీరు, ఆయన 
తీసుకొచిచ్న పోలికలు వేరెకక్డా లేనివి, ఆలోచింపజేసూత్ ఆనందింపజేసేవి.కొనిన్టిని పరిశీలిదాద్ము. కనుల వరణ్న తరావ్త ఆమె నాసికను 
వరిణ్సుత్నాన్డు. 

 
నాసాచంపకతసుస్గంధ మచటన  రా భృంగముల గోర్ల సం 
తార్సం బందియు బలుక్చో నలము వకత్ర్ం బేల నా నేల యం 
దే సౌరభయ్ము లేదు? కుందములు గావే దంతములాగ్ని నా 
డాసకిత్న పర్తిబింబ దంభమున నేలా వరాల దజాజ్తికిన? 
 
ఆమె ముకుక్ సంపెంగలా ఉనన్ది. ముకుక్ను సంపెంగతో కవులు పోలచ్డంలో ఒక చమతాక్రము ఉనన్ది. సంపెంగ పూవును కాడను 

పైకి ఉండేటుల్ దళములు కిర్ందికి ఉండేటుల్ చేసి చూసేత్ కాడలాంటి సనన్ని పొడవైన ముకుక్, దళముల లాంటి ముకుక్పుటలు అని పోలిక అని 
అరథ్ం అవుతుంది. సరే, ముకుక్ సంపెంగలా ఉనన్ది. సువాసనలను వెదజలేల్ ఆమె ముఖానికి ముసురుకుందామని తుమెమ్దలు ఆశపడడం 
జరుగుతునన్ది. కానీ ముకుక్ సంపెంగ అయేయ్పప్టికి వాటికి ఆశాభంగము అవుతునన్ది, ఎందుకంటే సంపెంగ పూల వాసన తుమెమ్దలకు 
పడదు. ఐతేమాతర్ం వాటికి ఊరటగా ఆమె ముఖంలో ఏ సౌరభము లేదని? అనిన్ సౌరభాలూ రాశిపోసుకునన్ అందగతెత్ ఆమె. ఆమె 
దంతములు మొలల్లు, ఆమె మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఆ దంతముల సౌరభము ఎగసిపడుతుంటే, ఆ సౌరభానికి మతెత్కిక్ ఆమె ముఖానికి 
ముసురుకుంటునాన్యి తుమెమ్దలు. 

తెలల్ని మొలల్ల లాంటి సవ్చఛ్మైన ఆమె దంతములలో ఎగురుతునన్ తుమెమ్దల పర్తిబింబాలు కనిపిసుత్నాన్యి! ఆ పరిమళము కోసం 
కాకుంటే, తుమెమ్దలు ఎందుకు ముసురుకుంటాయి ఆమె ముఖానికి, అదద్ంలో అందచందాలు చూసుకునన్టుల్ ఆమె దంతములపై తమ 
పర్తిబింబాలు చూసుకోడం అనే వంకతో ఆమె దంతముల పరిమళం కోసమే ఆ తుమెమ్దలు ముసురుకుంటునాన్యి. 
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శంఖ సామయ్ముమ్ రా మునున్ జలజభవుడు  
సరసిరుహపతత్ర్ నేతర్ కంధర యొనరెచ్  
జవవ్నము వచిచ్ వెండి సాకాష్తక్రించు  
శంఖమున చేసె నును గంధసార చరచ్  
 
ఆమెను చేసేపుప్డే బర్హమ్దేవుడు ఆమె కంఠము శంఖానిన్ పోలేటుల్గా ఉండేటుల్ చేశాడు. ఇంతలో ఆమెకు యవవ్నం వచిచ్ంది. గంధపు 

పూత తెచిచ్ంది. దాంతో నిజంగానే శంఖం ఐపోయింది ఆమె కంఠం. బాలయ్ం విడిచి యవవ్నం రావడంతో అలంకరణ, సోకులు తెలిశాయి 
కనుక గంధం పూసుకోవడం మొదలైంది, దాంతో ఆకారంలోనే కాక రంగులో, అందంలో కూడా నిజంగానే శంఖం ఐంది ఆమె కంఠం. 

 
కమలదళేక్షణ సంగీ 
తమున నిగుడు మందర్ మధయ్ తార తిర్ సాథ్ 
నములకు దీరిచ్న రేఖల  
కర్మమగు రేఖా తర్యమున గంఠం బమరున  
 
ఆ పదామ్కిష్ పాడుతునన్పుప్డు సంగీతంలో ఉండే మందర్, మధయ్, తారా సాథ్యిలకు ఆమె కంఠం పుటుట్కసాథ్నం అని చెపుత్నన్టుల్గా ఆమె 

కంఠం మీద ముచచ్టగా మూడు ముడుతలు ముదుద్గా ఉనాన్యి. అసలే నాదానికి శేర్షఠ్మైన శంఖం కదా ఆమె కంఠం, ఆ శంఖానికి ఉనన్టేల్, 
ఆమె పాడేపుప్డు సంగీత శాసత్రం నిరేద్శించినటేల్ మూడు సాథ్యిలు ఆమె గొంతుకలో పుటాట్యి అనన్టుల్గా మూడు ముడుతలు ఆమె కంఠంమీద 
ఉనాన్యి.ఇందులో యింకొక చమతాక్రం ఏమిటంటే, సతరీకి కంఠం మీద మూడు ముడుతలు ఉండడం శీలానికి, పాతివర్తాయ్నికి చిహన్ం, అదే 
పురుషులకు ఉంటే ఠీవికి రాచరికానికి చిహన్ం అని శరీర సాముదిర్కాశాసత్ర సూచన. 

 
లలన మృదు బాహుబిసలతలు గడగి  
బిసలతా శీర్లనెలల్ను వెస హరించె  
మరి హరింపంగ గా యవి నెరులు విరిగి  
సారె దనుయాతర్ దంతుల జరపుచుండు  
 
ఆమె బాహువులు పొడవుగా, సునిన్తంగా తామర తూడులాల్ ఉనాన్యి. ఆమె బాహువుల నాజూకుదనం, అందం తామర తూడుల 

'శీర్'ని, వాటి వైభవానిన్, పర్తిషట్ను కాజేశాయి. వాటి నడుములు విరిగిపోయాయి, వెనున్లు చచుచ్బడాడ్యి, తూడులు వాలిపోయాయి, దాంతో ఆ 
తామరలు తూడుల మధయ్న ఉండే సనన్ని దారములాంటి దాంతోనే జీవనం గడుపుకోవడం మొదలెటాట్యి, చేసేదిలేక! ఆమె 
'బిసతంతుతనీయసీ'అని పొగడబడిన 'అమమ్వారి' పర్తిరూపమే కదా మరి! 
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తళుకొతుత్న్ భుజ కీరిత్ వ  ణి  య్త ర ప్ర 
తక్ళికా చి  కుచద యోపరి గలాధస లప్ త్ర  
రఘ్య్ లసతిత్రయ్గురసత్టం బను ంచనమ్నో జాత పా 
టల దంతఛచ్దబోడబా కము దండలో లె గేళిళ్ంతికిన్ 
 
గోదాదేవి కంఠము కిర్ందుగా వక్షసథ్లం వరకూ ఉనన్ శరీర పర్దేశం విశాలమైనది, సుందరమైనది. అది చూడడానికి, మనమ్థుడు 

రతీదేవిని వివాహము చేసుకునన్పుడు రతీదేవికి కటిట్న బాసికంలాగా ఉనన్ది. అటుపర్కక్ ఇటు పర్కక్ పొడవైన, వజర్ములు, హారములు పొదిగిన 
కేయూరములతో తళతళలాడే సుందరమైన, కోమలమైన బాహువులు, వేర్ళాళ్డుతునన్ పూలహారాలలాగా ఉనాన్యి.  

 
ఒద డు జవ నంబు లికొతత్గ బయెయ్ద గుగ్ గూడి బి 
టట్దుమగ లేత లౌట దిగ నాకకుమీరను లేక వకష్పుం  
జదుపున కక్లనెమ్ర  చపప్ట  మరి లా గూడ   
బొదలె ననంగ బికక్టిలె బొలుత్క చనున్లు నాడునాటికిన్  
 
ఆమెకు యవవ్నము వచిచ్ కూడింది. దానితోపాటు పుటుట్కొచిచ్న చనున్లను ఆ యవవ్నం పైకి, బయటకు నెటేట్సింది. కానీ 

యవవ్నంతో పాటే వచిచ్న సిగుగ్ పైటను తెచిచ్పెటిట్ంది. ఆ పైట చనున్లను అదిమిపెటిట్ంది, బిగించి పటిట్ంది. దానితో పాపం ఆ వకోష్జములకు 
లోపలికి పోవడానికీ బయటకు రావడానికీ వీలుకాక, పర్కక్లకు వాయ్పించినటుల్ ముదద్లుగా పర్కక్లకు వాయ్పించి, నానాటికీ విశాలములు 
అయినాయి. 

 
వృతరఘూతత్మ పమొకిక్ంత డిచి  
డిచి కడకేగ నపుప్డపుప్డక డు  

చ యుగ మన రొమొమ్యయ్నా మించి  
కొమిరెచనున్లు పృథుచూచుకముల నమరె  
 
శీర్రాముడు సీతాదేవి వియోగానిన్ అనుభవిసుత్నన్పుప్డు చకర్వాక పకుష్లకు శాపం ఇచాచ్టట్. నేను నా పిర్యురాలి వియోగానిన్ 

అనుభవిసుత్ంటే మీరు హాయిగా సంయోగానందానిన్ నా కనున్ల ఎదురాగానే అనుభవిసూత్, ననున్ ఉడికిసూత్ వెకిక్రిసూత్ బాధిసుత్నాన్రు, 
భడవలాల్రా, మీకు రాతిర్పూట ఎడబాటు కలుగుగాక, పగటిపూటే మీకు ఒకరినొకరు చూసుకోడం, కలుసుకోడం జరుగుగాక అని శాపం  
ఇచాచ్టట్. ఆ శాప పర్భావం వలన పగటిపూట కలుసుకునన్ చకర్వాక పకుష్లు ఆనందంగా కౌగలించుకుని ముకుక్లు రాసుకునన్టుల్ గోదాదేవి 
వకోష్జములు పర్కక్లకు పెరిగి పెరిగి ఒకదానినొకటి ఒరుసుకుంటునాన్యి. ఆ చకర్వాక పకుష్ల ముకుక్ల లాగా ఆమె చూచుకములు 
రాసుకుంటునాన్యి! శీర్రాముని గాథలోని పౌరాణిక అంశానిన్, పర్కృతిలోని ఒక విచితర్మైన విషయానిన్ కలిపి ఈ పదయ్ంలో అందంగా 
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పొదిగాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. చకర్వాక పకుష్లు సూరోయ్దయముకాగానే ఒకదానిని ఒకటి చేరుకొని మురిసిపోవడం వాటి జీవన విధానం. 
రాతిర్ళుళ్ అవి చీకటిలో విడిపోయి, ఒకదానికోసం మరొకటి దిగులుపడి, తెలల్వారగానే గూడును జోడును చేరుకోవడం అనేది భారతీయ 
కవిలోక సంపర్దాయం. మహానుభావుడు మయూరుడు కూడా తన 'సూరయ్శతకం' లో ఈ అంశానిన్ వరిణ్సూత్ అదుభ్తమైన శోల్కానిన్ చెపాప్డు. 
ఇంతటి సమసత్ శాసత్ర పరిచయము రాయలవారిది.     

 
తా రె టల్టుల్గ దముమ్ం  
జేరిన ముతెత్ంపుసరుల జేడియచనున్ల్  
లోరెంట లుడిపె ఘనమగు  
రు నిజారజ్వము జేరు రికి నీరే 

 
ఉతత్ములైనవారు వారిని ఆశర్యించిన వారికి తమ ధైరాయ్నిన్, సతాత్వ్నిన్, లక్షణాలను అందించినటుల్, యజమానుల లక్షణాలు 

సేవకులకు వచిచ్నటుల్ గోదాదేవి వకోష్జాలను ఆశర్యించిన ఆభరణాలకు ఆ వకోష్జాల లక్షణాలు వచాచ్యి. విపరీతమైన వైశాలయ్ం వలన ఆ 
వకోష్జాలు ఒకదానికొకటి అంటుకుపోయాయి. ఆమె ధరించిన ఆభరణాలు ఆమె వకోష్జాల మధయ్లో ఇరుకుక్పోవడం వలన, పేటలనీన్ 
ఒకక్టిగా ముడిపడి, ఒకక్టై పోయాయి. యిదీ రాయల వరణ్నా వైదుషయ్ం, విచితర్మైన ఊహలకు పోలికలకు ఉదాహరణ.    

 
 

(తరువాయి వచేచ్ సంచికలో) 
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