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18 వ భాగం

రణయ్క పుడు – ౩

హిరణయ్కశిపుడికి బర్హమ్ కనిపించి చెపేప్డు కదా ఏది కావలిసేత్ అది ఇసాత్నని? ఇపుప్డు ముందు తముమ్ణిణ్ చంపిన విషుణ్వు మీద పగ
చలాల్రుచ్కోవడానికి వేసుకునన్ ఉపాయాలు, యుకుత్లూ, పనాన్గం, పథకాలూ అంతా పెటిట్ అడుగుతునాన్డు మనసులొ కోరెక్.
.

గాలిం, గుంభిని, నగిన్, నంబు ల, నాకాశసథ్లిన్, దికుక్లన్,
రేలన్, ఘ ములం, దమః భల, భూరి హ, రకోష్, మృగ,
య్ళాదితయ్, నరాది జంతు కలహ య్పిత్న్, సమ, త్ శ
త్ర్ళిన్, మృతుయ్ లేని జీవనము లోకాధీశ! యిపిప్ంప .

[7-90]

“గాలిలో, నేలమీద, ఆకాశంలో, భూమీమ్ద, ఏ దికుక్లో అయినా సరే మృతుయ్వు సంభవించకూడదు. పాములు, మృగాలు, దేవతలు,
మనుషుల వలాల్, ఏ విధమైన పార్ణం ఉనన్దానితో అయినా, లేనిదానితో అయినా సరే యుదధ్ం చేయవలసి వసేత్ నాకు చావు రాకూడదు. ఏ
విధమైన శసత్ర అసాత్ర్ల వలాల్ నాకు మరణం రాకూడదు. పగలు గానీ రాతిర్గానీ మృతుయ్వు ఉండకూడదు. నీకు కనక నా తపసుస్ నచిచ్నటైట్తే ఈ
కోరిక తీరుచ్." ఈ పదయ్ం శైళి ఒకసారి గురుత్పెటుట్కుందాం. ఎందుకంటే మళీళ్ పర్హాల్దుడు ఇదే శైళిలో తండిర్తో మాటాల్డతాడు ఉతత్రోతత్రా.
హిరణయ్కశిపుడు ఏ చావు వదద్నుకునాన్డో అదే తాను కోరుకునాన్డని మనకి చివరోల్ తెలుసుత్ంది.
వ.

అని మఱియు రణంబులందుఁ దన కెదురులేని శౌరయ్ంబును, లోకపాలుర నతికర్మించు మహిమయును, భువనతర్యజయంబును,

హిరణయ్కశిపుండు గోరిన నతని తపంబునకు సంతోషించి దురల్భంబయిన వరంబు లనిన్యు నిచిచ్ కరుణించి విరించి యిటల్నియె.
[7-91]
యుదధ్ంలో ఎదురులేని శౌరయ్ం, లోకపాలకులని నెగేగ్టువంటి పరాకర్మం అనీన్ ఇవవ్ండి అనాన్డు. ఓ విషయం గమనించారా?
విషుణ్వుని నేను చంపెయాయ్లి అలా కోరిక తీరుచ్ అని అడగలేదు ఎందుకంటే ముందే చెపేప్డు - విషుణ్వెలా ఉంటాడో తెలియదు. ఓ సారి
మృగంలా వచిచ్ తముమ్ణిణ్ చంపేడు. ఇంకోసారి దేవతలాగా వచిచ్ చంపవచుచ్. అందుకే ఇలా అందరీన్ కలిపేసేత్ ఏ రూపంలో/అవతారంలో
వచిచ్నా చంపేయవచుచ్ అని అనుకునాన్డు. ఇపప్టికి బర్హమ్కి తెలిస్ంది. తథాసుత్ అనక తపప్దు. కానీ ఇతడి కోరిక చూసేత్ గొంతెమమ్ కోరిక.
ఇది అనుగర్హిసేత్ ఇతడేం చేసాత్డో తెలియదు. అందుకని అనీన్ ఇచాచ్క ఈ కోరిక మూలాన ఎటు తిరిగి ఎటు వసుత్ందో, జాగర్తత్గా ఉండు
నాయనా అని చెపప్డానికి అంటునాన్డిపుప్డు.
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అనాన్! కశయ్పపు ! దురల్భము లీ యరథ్ంబు లె
ము నెన్

రికిన్;

రలుఁ గోర రీ వరములన్; మోదించితిన్ నీ యెడన్

ననున్ం గోరిన లల్ నిచిచ్తిఁ
పనన్త ంబున నుండు మీ

ణత ంబుతో బుదిధ్ సం
మతి భ క లుండ .

[ 7-92]

“ఒరే నాయనా ఇలాంటి వరాలు ఇపప్టిదాకా ఎవరూ అడగలేదూ, నేను ఇవవ్లేదు. నీ తపసుస్ చూసి నీకు మాతర్ం ఇచేచ్ను. కాసత్
మంచివాడిలా ఉండి బుదిధ్మంతుడవై ఉండు సుమా” అని హెచచ్రిసుత్నాన్డు. అతడికాక్వాలిస్ంది వరాలు, బర్హమ్ ఇచేచ్ ఉచిత సలహా కాదు.
వరాలు ఇచిచ్ వెను తిరిగాడు అంబోజాసనుడు. అంతే ఒకక్సారి జూలు విదిలిచ్ హిరణయ్కశిపుడిలోంచి అసలు రాక్షసుడు బయటకొచేచ్డు.
దాదాపు ఎవరితోనూ చావకూడదు కదా? ఇపుప్డు దండయాతర్ సాగించేడు.
మ.

దితిపు ండు జగతత్ర్

క భుఁ దే ం

ం స నో

దధ్తుఁ యుండ హరాచుయ్తాంబుజభ ల్ దపిప్ంచి భీతిన్ సమా
గతు తకిక్న యకష్ కినన్ర మరుదగ్ంధర

దాధ్దు లా

నతు కానుక లిచిచ్ కొలుత్ రతనిన్ నానా కారంబులన్.

[7-99]

దేవేందర్ సింహాసనం ఎకేక్డు. హరాచుయ్తాంబుజభవుల తపిప్ంచి - అంటే తిర్మూరుత్లని తపప్ మిగతా అందరీన్ లోబరుచుకునాన్డు.
మరి తిర్మూరుత్లని ఎందుకు తపిప్ంచేడు? దీనికి సమాధానం సులభంగా చెపప్వచుచ్. హరి ఎలా ఉంటాడో తెలియదు. తముమ్ణిణ్ యజఞ్
వరాహరూపంలో చంపేడు. మనిషా? జంతువా? మరి బర్హోమ్? తనకి వరాలు ఇచాచ్డు అంటే గురువుకింద లెకక్. మరి శంకరుడో? ఆయక
మూడో కనున్ తెరవొవ్చుచ్. ఆ మూడో కనున్ వరంలో అడగలేదు కదా?
అదీగాక రాక్షసులందరికీ శివుడే ముందు నుంచీ దేముడు కదా? వీళళ్ని వదిలేసి గంధరవ్,యక్ష కినన్ర కింపురుష, దేవ
దానవులందరీన్ లోబరుచుకునాన్డు. ఇపుప్డు చూసేత్ ఇతడు అమరుడిలా కనబడుతునాన్డు. ఇతడి కోరిక తీరచ్మని బర్హమ్దేముడి దగిగ్రకి
ఎందుకెళాళ్మురా భగవంతుడా అని దేవతలు ఏడుసుత్నాన్రు. బర్హమ్గారికేమో ఇంకో రకమైన తలనెపిప్. కోరికలు తీరచ్కపోతే ఇతడి తపశశ్కిత్కి
లోకాలు దగధ్మైపోయేలాగ ఉనాన్యి. దేవతలే ముందు వచిచ్ అతడి కోరిక తీరచ్మనాన్రు కదా? కోరిక తీరిసేత్ ఇపుప్డు ఇది.
.

ఏ దికాప్లకురఁ జూచి నేఁ డలుగునో యే దే
యే దిగాభ్గముమీఁద దాడి చనునో యే

బంధించునో

ణులం జంపునో

యీ తేయ్శ రుఁ డంచు నొండొరులు దా రిం దు లా త్న భూ
దిన్ మెలల్న నికిక్ చూతురు భయా రూభ్త రోమాంచు .

[7-100]

ఇంకా ఊరుకోలేదు. ఇతడి ఆగడాలు చూసే సరికి ఏ రోజు ఎవరి మీదకి దండెతుత్తాడో తెలియదు. ఏ దికాప్లురమీద ఇతనికి కోపం
వసుత్ందో తెలియదు. వీళళ్ందరూ వణికిపోతునాన్రు ఎపుప్డు ఎవరిన్ చంపుతాడో అని. అతడు చెపిప్నపుప్డే పాములు తల పైకి ఎతాత్లిట.
తాపసులందరూ వీడు చెపిప్నటుట్ దీవించాలి. ఎలా పాడమంటే అలా పాడాలి గంధరువ్లందరూ. అంటే ఏమిటనన్మాటా వాళళ్ందరికీ
సవ్తంతర్ం అనేది లేకుండా పోయింది. కటకటాలోల్ పెటిట్ కడుపునిండా భోజనం పెడతాం అంటే ఎవరు మాతర్ం ఒపుప్కుంటారు?
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లీలోదాయ్న లతా ని సములలో లీలావతీయుకుత్ఁ
లాపాన వరధ్మాన మదలోలావృతత్ తా

కుష్ఁ

కేళిం దేలఁగ నేనుఁ దుంబురుఁడు సంగీత సంగంబులన్
లాయంబుఁ గరంగఁ జేయుదుము దేవదే

నురీ శ రా!

[7-102]

ఇది చాలదు కాబోలు మనవాడికి. ఇపుప్డు నారద తుంబురలీన్ ఇదద్రీన్ రపిప్ంచి అతడు లీలావతి తో అలా విహారం చేసూత్ ఉంటే
అతడు చెపిప్నటూట్ అతడికులాల్సం కలిగ్ంచే సంగీతం పాడాలి. మాంచి రసికుడు కదా? మొదటోల్నే చెపుప్కునాన్ం ఈ హిరణయ్కశిపుడి కధ
నారదుడు ధరమ్రాజుకి చెపుత్నన్టూట్. అందుకే ఇందులో "నేను" అంటునాన్డనన్మాట. అంటే ఇంతమంది పీడితులోల్ నారదుడు కి కూడా ఏమి
మినహాయింపు లేదు. “అరె అరె హిరణయ్కశిపుడినిరా నినూన్ నంచుకు తింటాను రా” అనే పాట మీరు వినాన్రా ఎపుప్డైనా? ఇదే దేవ
దానవులని నంచుకు తినడం అంటే.
క.

దరుఁ జంపిన పగ
యాదర మించుకయు లేక య రేం ఁడు కం
జోదరు

రము దు

రామ్దరతుం డగుచుఁ జే మనుజాధీశ!

[7-94]

ఇదంతా ఎందుకు? అసలు కధానాయకుణిణ్ పటుట్కోవాలి. దానికోసమే అసలు ఈ పర్ణాలికంతాను. ఈ హిరణయ్కశిపుడు
సామానుయ్డా? వైకుంఠం దాకా వెళాళ్డు శీర్హరిని పటుట్కోవడానికి. కానీ ఆయనకబడేడ్? పెదద్ శతృవు కనబడటేల్దనుకోండి, ఏం చేసాత్ం? అతడి
భృతుయ్లన్ందరీన్ నానా హింసలూ పెడితే అసలాయన వచిచ్ లొంగిపోతాడనే కదా? తముమ్ణిణ్ చంపిన శీర్హరిని పటుట్కోవాలంటే ఆయన చికక్డు,
దొరకడు. ఆయనకి ఆపుత్లైన యోగులీన్, యజాఞ్లీన్, వేదాలీన్, దేవతలీన్ పటుట్కుంటే ఆయనే కాళళ్బేరానికి వసాత్డని ఆశ. ఈ పదయ్ంలో విషుణ్వుని
కంజోదరుడు అంటునాన్డు పోతన. కంజము అంటే పదమ్ం. అది ఉదరంలో ఉనన్వాడు. పదాయ్లోల్ ఇలాంటి పదపర్యోగాలు చేయడంలో
పోతనది అందేవేసిన చేయి.
ఇతడు పెటేట్ బాధలు భరించలేక దేవతలందరూ శీర్హరి మీద మనసు నిలిపి ధాయ్నించేరు. భగవంతుడంటే అనీన్ తెలిస్నవాడు కదా?
కానీ కరమ్ పరిపాకం అవకుండా ఆయన కూడా ఏమీ చేయలేడు. అందుకే ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు ఆయన.
మ.

భయముం జెందకుఁ డయయ్! నిరజ్రవరుల్! భ ంబు మీ కయెయ్డున్
జయమున్ లాభము భూతసంతతికి మత ందర న పిత్ న
వయ్య

చేరు; నెఱుంగుదున్ దితి త

య్పారభా

ప

రయ్యముల్; కాలము గూడఁ జంపెదఁ జనుం డందాఁక మీ

వలన్.

[7-110]

“నేను చూసుత్నాన్ను ఇతడు చేసేవనీన్. భయం విడవండి. ఇతడు చేసే దుషక్ృతాయ్లనీన్ చూసూత్నే ఉనాన్ను. సరైన కాలం చూసి
చంపుతాను ఇతడిని.” బర్హమ్ వీడికిచిచ్న కోరికల పర్కారం చంపాలి అంటే వీడికనాన్ మాంఛి విశేల్షణాతమ్కమైన తెలివితేటలు ఉండాలి. కానీ
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చంపబోయేది తన సవ్ంత దావ్రపాలకుడిన్. ఏదో ఆషామాషీగా చంపేసేత్ అతడిలో రాక్షసతవ్ం పోదు. దీనితో పాటు ఇతడు అందరీన్ పెటేట్
బాధలకి సరిపడా శిక్ష పడాలి. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం ఇతడు చావడానికి ముందు అనుక్షణం తననే తలుచ్కుంటూ ఉండాలి. ఇవనీన్
ఆలోచించేడు మహావిషుణ్వు.
మీరు గమనించే ఉంటారు. బాగా దకుష్లైన నిరావ్హకులుంటారు వాళుళ్ చేసేవనీన్ పైకి చెపప్రు. కాని ఒక పర్ణాలిక మొదలు పెడితే
దాని ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అవి అందరికీ ముందు చెపప్కక్రేల్దు. అనీన్ అయేయ్క అందరూ "ఓహో, ఏం పర్ణాలిక!
ఎంత మంచి దక్షత" అనుకోవడం మనకి తెలుసుత్ంది. అందుకే ఇకక్డ విషుణ్వు అనీన్ విడమరిచ్ చెపప్లేదు దేవతలకి. మీరు వెళళ్ండి; నేను
చూసాత్ను ఇతడి సంగతి అంటునాన్డంతే.
వచేచ్ వాయ్సంనుంచీ, శీర్హరి పర్హాల్దుడి రూపంలో హిరణయ్కశిపుడికి తెలియకుండా అతడింటోల్నే నిపుప్ పెటిట్ అతణిణ్ నాశనం చేయడం
పర్హాల్దోపాఖాయ్నంలో చదువుకుందాం.

పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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