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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)  

   వరష్పు తెరల చాటున సుదరశ్నాచారుయ్లు మాయమయాయ్డో లేదో విచితర్మైన ఆకారం పర్తయ్క్షమైంది. సుదరశ్నాచారుయ్లు తన బాధామయమైన 
సిథ్తిలో గమనింపలేదో, దటట్మైన వరష్పు పరదాల మాటున ఆ వయ్కిత్ కనబడలేదో తెలియదు.  

పూరిత్గా తలెతిత్ చూడాలిస్నంత ఎతుత్. ఆజానుబాహుడు. గోధుమరంగు నొకుక్ల జుతుత్ వెనుక వీపుమీదకు, గడడ్ంతో కలిసిపోయి ముందుకు, ఛాతీ 
మీదకు పడుతునన్ది. ఎవరు పెడతారో, ఎపుప్డు తింటాడో, ఏమి తింటాడో, ఎకక్డ తింటాడో తెలియని బైరాగి, కానీ జంకు కలిగించే భారీ విగర్హం.  

చివరన అదిమినటుట్నన్ పెదద్ ముకుక్. పెదద్ పెదద్ నాసికారంధార్లు. ముళళ్లా దటట్మైన గోధుమరంగు కనుబొమమ్లు. తీక్షణ్మైన మెరుపులాల్ంటి 
చూపులు. ముదురు బంగారురంగు కనుగుడుల్. విశాలమైన నోరు. హోమగుండంలో నేయిపోసే పెదద్పెదద్ కటెట్ గరిటెలలాంటి వెడలాప్టి అరచేతులు. 
అరచేతులు తపప్ ఒళల్ంతా ముళళ్లాంటి గోధుమరంగు రోమాలు. ఎవరికైనా ఏదో తెలియని జంకు కలిగించే విగర్హం.  

ఎరర్టి చిరుగుల ఉతత్రీయము విలుల్లాంటి భుజాలమీద వేళాళ్డుతునన్ది. ఎరర్టి చిరుగుల పటుట్బటట్ కటుట్కునాన్డు. ఒక చేతిలో పెదద్ తంబుర, 
రెండో చేతిలో పెదద్ చిడతలు. కొండచరియలాంటి విశాలమైన ఎదురొర్ముమ్ మీద మెలికలు పడడ్ అడవితీగలాల్ తామరపూసల మాలలు. తంబుర శృతి 
పంచుతూనే వునన్ది. చిడతలు మోగుతూనే వునాన్యి. ఆ ఆకారం మీద పడుతునన్ వరష్పు చిందులు బంగారు మెరుపులు మెరిపిసూత్ రాలిపోతునాన్యి.  
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'టకుక్ టకూక్.. టికుక్ టికూక్' అని లయబదధ్ంగా పాడుతూనే  పరుగులాంటి నడకతో ముందుకు దూకాడు.  అంతదూరంనుండీ నాలుగు 
అంగలోల్ పాడుబడడ్బావి దగగ్రకు చేరుకునాన్డు. 'టకుక్ టకూక్.. టికుక్ టికూక్' అని పాడుతూనే లోపలికి చూశాడు. వెంటనే 'హహహా' అని పెదద్గా నవావ్డు. 
బావిలోపలికి తొంగిచూసూత్ 'కువావ్..కువావ్' అనాన్డు పసిపిలల్ల ఏడుపును అనుకరిసుత్నన్టుల్. రెండుక్షణాలు అలా వినోదిసూత్నే వునాన్డు మొండిగోడ చుటూట్ 
చినన్గా గంతులేసూత్.  

యిపుప్డు వరష్ం పూరిత్గా తగిగ్పోయింది. అంతలోనే పడమటి ఆకాశం పూరిత్గా సవ్చఛ్ంగా దరశ్నమిచిచ్ంది. బంగారు రంగులో మెరిసిపోతూ 
సూరుయ్డు బయటకొచాచ్డు. భీతావహంగా వునన్ది పాడుబడడ్బావి. కొనిన్ దశాబాద్లకిర్తంవరకూ సంతూరు చుటుట్పకక్ల ఊళల్కు కూడా దాహం తీరిచ్న 
బావి. అయిదు ధనువుల పొడుగు, మూడు ధనువుల వెడలుప్ యాభై ధనువుల లోతు వునన్బావి అది.  

దటట్ంగా వల అలుల్కునన్టుట్ బావి అడుగునుండి పైకి పాకి  నాలుగుమూలలకూ బలంగా అలుల్కుని వునన్ది తిపప్తీగ.  తిపప్తీగమీద 
వుయాయ్లలూగుతునాన్డు కనన్తండిర్ విసిరేసిన పసిగుడుడ్. వాడిని విసిరిన వూపుకు తిపప్తీగ నెమమ్దిగా వుయాయ్ల వూగుతూనే వునన్ది యింకా. వూగుతునన్ 
తీగ నుండి వరష్పు బిందువులు జలుల్లు కురిపిసుత్నాన్యి వెనకూక్ ముందుకూ. అంతవరకూ వాడి వొంటిని మెతత్గా చుటుట్కునన్ సిందూరం రంగు పటుట్బటట్  
అంచులు తలలు ఎగరేసుత్నాన్యి. పరమాతుమ్డి కరుణ జయించిందని జెండాలు ఎగరేసుత్నన్టుట్ ఎగురుతునాన్యి.       

'కువావ్ .. కువావ్' అనన్ ధవ్ని వెలువడడమే ఆలసయ్ం! జాలిగా 'వువావ్..వువావ్..' అని రోదించాడు శిశువు. వాడు తన దీనగాథను చెబుతునన్టుట్ 
వునన్ది ఆ ఏడుపు. తంబురను, చిడతలను కూలగా మిగిలిన మొండిగోడమీద పెటాట్డు ఆ వయ్కిత్. దూకుతునన్టుట్గా బావి నాలుగుమూలలను పర్దకిష్ణగా 
చుటాట్డు. వరసగా నాలుగుమూలల తీగను దృఢమైన బాహువులతో ఒకక్ దగగ్రకు మూటలా లాగాడు. తిపప్తీగతో చేసిన వలలో బులిల్ చేపలా వునాన్డు 
పసివాడు. బావి గోడకు, అంచులకు తగలకుండా జాగర్తత్గా తీగను పైకి చేదుకునాన్డు, పర్హాల్దుడిని నృసింహమూరిత్ చేదుకునన్టుట్.   

ముతయ్పుచిపప్లోనుంచి చినిన్ ముతాయ్నిన్ తీసినటుట్ జాగర్తత్గా బాలుడిని బయటకు తీశాడు. వాడిని చుటిట్న పొడవైన వసాత్ర్నిన్ తనభుజానికి చుటిట్ 
కొసలు ముడేశాడు. వుయాయ్లలాగా జోలె తయారైంది. కువావ్..కువావ్ అని శిశువు మొహంలోకి చూసి నవావ్డు 'బయలుదేరుదామా' అని అడిగినటుట్. ఒకే 
ఒక లిపత్పాటు వాడి గులాబీరంగు పెదవులు చినన్గా విచుచ్కునన్టుట్ సనన్గా నవావ్డు. మళీళ్ 'వువావ్ వువావ్' అని ఏడాచ్డు. పిలాల్డిని జోలెలో వేసుకునాన్డు. 
తంబుర చిడతలు అందుకునాన్డు. తాళం, పాట అందుకునాన్డు. 'టకుక్ టకుక్ .. టికుక్ టికుక్' అంటూ.  

టకుక్ టకుక్ టికుక్ టికుక్ టకక్రి బండి  
టకక్రోడి బండి దీని తంతు చూడరండి  
ఎంతెంత దూరం కోసెడుంది దూరం  
యింకెంత దూరం యింక కోసు దూరం 

తియయ్ని గంభీరమైన గొంతుతో పాడుతూ ముందుకు కదిలాడు. జోరున కురిసిన వరాష్నికి నాని వునన్ది దారి. ఆ భారీకాయుడు అడుగులేసుత్ంటే 
గజంలోతు గుంటలు పడుతునాన్యి. నాటయ్ంలో కదలికలలాగా వునాన్యి జారుతునన్ అడుగులు. గుడిముందునుండి, సుదరశ్నాచారుయ్ల 
యింటిముందునుండి నడిచాడు. ఆ గొంతునుండి ఆ మారిమ్క తతత్వ్ గీతం వెలువడుతూనే వునన్ది.  

ఏమిటింత దూరం ఏమిటింత భారం 
ఏమి వింత పుంత లింత వేదభావ సారం  
బండి తోలువాడు జగమొండి బుదిద్ దేవుడు  
బండినెకుక్వాడు వాడి అండజికుక్ జీవుడు  
టికుక్ టకుక్ టికుక్ టకుక్ తికక్ల బండి  
తిపుప్లాడి బండి దీని తీరు చూడరండి  
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పర్హరీగోడ ముందునుండి గాలి అలలకు తేలి తేలి వసుత్నన్ గొంతు వినబడగానే సుదరశ్నచారుయ్ల ఒళుళ్ ఎందుకో ఝలుల్మనన్ది. చెంగున 
పైకిలేచాడు. వసారా దూలం పటుట్కుని పైకి నిగిడి చూశాడు.  

గండగొండి మొండిబుదిద్ బండి తోలునండీ  
మొకిక్ బండినెకిక్ బాటసారి సాగునండీ   
యిందిర్యాల దశకమంట గురార్లవి కళెళ్వంట  
మనసు యికక్డకక్డాగి నికిక్ నికిక్ చూడకుండ   

పర్హరీ ముందుగా తేలుతూ పోతునన్ గొంతు వినిపిసుత్నన్ది. చెటుల్, పొదల మధయ్నుండి మూలమలుపు తిరుగుతునన్ ఆజానుబాహువు ఆకారం 
కనిపించింది.పైకి లేచిన ఒక చేతిలో తంబుర కనిపించింది. యింకొక చేతిలో పెదద్ చిడతలు కనిపించాయి. నడుముకు వేళాళ్డుతునన్ సిందూరం రంగు 
జోలె కనిపించింది. జోలె లోనుండి కుదుపులకు ఎగురుతునన్ రెండు లేత పాదాలు కనిపించాయి. గాలికి వూగుతునన్ రెండు మందారపూలలాగా వునాన్యి 
ఆ పాదాలు. నిలువెలాల్ ఝలుల్న వణికిపోయాడు సుదరశ్నాచారుయ్లు. ఘడియ కిర్తం తను పొతిత్ళళ్లో చుటిట్న సిందూరం రంగు వసత్రం అది. అరధ్మైంది 
సుదరశ్నాచారుయ్లకు. 

ఒకక్గంతున దూకి పరుగున పర్హరీ దావ్రానిన్ దాటాడు. వాకిలి అంతా గండర్యిసుక, ఎరర్మనున్ వునన్ది వరాష్కాలంలో జారకుండా. కనుక ఆ 
దూకుడుకు ఏ పర్మాదమూ జరగలేదు. తలుపులు తెరుచుకుని బయటకు దూకినవాడు దూకినటేట్ బురదలో తలకిందులైనాడు. తేరుకుని చేతులమోపుమీద 
వేగంగా లేవబోయి మరలా జారి బోరల్పడిపోయాడు. ఎందుకో తెలియని దుఃఖం వరదలాగా తనున్కొసుత్నన్ది. కనీన్రు బురదనీటితో కలిసి చాతీమీదికి 
కారిపోతునన్ది. ఆ ఆకారం కనబడకునాన్ అంతకంతకూ దూరమౌతునన్ గొంతు గాలివాలుకు వినిపిసూత్నే వునన్ది.  

ఎపుప్ డెపుప్ డెకక్ డెకక్ డెటుల్ సాగుచుండునో  
ఎవని పయనమరథ్వంత మౌచు సాగుచుండునో  
అందమైన పయనమంతలోనే ఆగుచుండునో  
ఎవవ్డంట తెలిసినోడు? వెలుతురింట వెలిసినోడు  

జారుతూ పడుతూలేసూత్ పిచిచ్వాడిలా ఆ గొంతువెనుకే పరుగెతాత్డు సుదరశ్నాచారుయ్లు. నెమమ్దిగా గాలిలో కరిగిపోయినటుట్ ఆ గొంతు 
వినిపించడం ఆగిపోయింది. చినన్జలుల్గా మొదలై  జోరున వరష్ంకురవడం మొదలైంది. 

వరష్పు పరదాల చాటున సప్షట్ంగా కనిపించకుండా పోయింది. దాదాపు పొలిమేరలోల్కి వచిచ్నటుట్ గర్హించాడు సుదరశ్నాచారుయ్లు. అలాగే 
నిలువెలాల్ తడిసిపోతూ ఎంతసేపు వునాన్డో తనకే తెలియదు. వరష్ం నెమమ్దించి చిరు జలుల్గా మారింది. నిశేచ్షుట్డైనాడు. నెమమ్దిగా వెనకకు తిరిగాడు. 
దూరంగా గుడి గోపురం లీలగా కనిపించింది. రెండుచేతులూ పైకెతిత్ బిగగ్రగా 'నరసింహా' అని గావుకేక పెటాట్డు. నిలువెలాల్ వణికిపోతూ బిగగ్రగా 
రోదించడం మొదలుబెటాట్డు. చాలాసేపటికి కనీన్రు అయిపోయిందేమో, మౌనంగా తూలుతునన్టుల్ అడుగులు ముందుకేశాడు.           

ఎలా ఇలుల్ చేరుకునాన్డో తెలియదు. నిలువునా పరుచుకునన్టుట్ పడిపోయాడు. సగం సప్ృహలో సగం మగతలో వుండిపోయాడు. ఆలోచనలు 
మాతర్ం ఆగలేదు. యింతటికీ ఆ ఆజానుబాహువే, ఆ బైరాగే కారణం అని చటుకుక్న మెరుపులా మెరిసింది.    

సంతూరులో మొదటిసారి ఆ ఆకారం దాదాపు సంవతస్రం కిర్తం పర్తయ్క్షమైంది. అపుప్డు సుదరశ్నచారుయ్ల తండిర్ శఠగోపాచారుయ్లు ఆ బైరాగిని 
యింటికి పిలిచాడు. భోజనం పెటిట్ంచాడు. అతడొక ముకత్పురుషుడని గర్హించాడు శఠగోపాచారుయ్లు.  

ఎనిన్ అడిగినా యిషట్మైతేనే రెండుమూడు ముకక్లోల్ సమాధానం చెబుతాడు. అంతే. ఒకోసారి అడిగినా అడగకునాన్ ఉరుములు ఉరిమినటుట్ 
తనంత తనే యేవో చెబుతాడు. తన వివరాలు యేవి అడిగినా మౌనమే సమాధానం. ముగుగ్రు మనుషుల అనన్ం తినాన్డు. వెళళ్బోతూ వెనుకకు తిరిగాడు. 
తంబురా, చిడతలతోనే రెండు చేతులూ  పైకి ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుట్గా  ఎతిత్ 'మహాయోగి పుడతాడు. వంశం తరిసుత్ంది. నారసింహుడి అవతారమే!' అని 
వెళిళ్పోయాడు.  ((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))

COMMENTS 

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

