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21 వ భాగం

రణయ్క పుడు, ప
ర్ ల్ ద చరిత
ర్ – 3

శీర్హరి చింతనం వదిలించడానికి మళీళ్ పర్హాల్దుణిణ్ తీసుకెళాళ్రు కదా చండామారుక్లు? మళీళ్ అనేకసారుల్ బురర్ంతా కడిగి అనీన్ చెపిప్
తీసుకొచాచ్రు.
క.

భారగ్వనందనుం డతనికి
మారగ్ము చెడకుండఁ బెకుక్ మాఱులు నిచచ్ల
వరగ్తిర్తయము చెపెప్ న
నరగ్ళ మగు మతివిశేషమమర నరేందార్!

వ.

[7-156]

మఱియు గురుండు శిషుయ్నకు సామదానభేదదండోపాయంబు లనిన్యు నెఱింగించి నీతికోవిదుండయెయ్ నని నమిమ్

నిశచ్యించి తలిల్కి నెఱింగించి తలిల్చేత నలంకృతుం డయిన కులదీపకు నవలోకించి.

[7-157]

తీసుకెళేళ్ముందు మళీళ్ సామ భేధ దండోపాయాలనీన్ చెపేప్రు - సరిగాగ్ చెపప్కపోతే బెతత్ం ఉండనే ఉంది మరి జాగర్తాత్ అని
చూచాయగా చెపూత్. వచేచ్ముందు తలిల్తో చెపిప్ రాజుగారి దగిగ్రకి కదా వెళుత్నాన్డు అని మంచి బటట్లూ నగలూ పెటిట్ తీసుకెళేళ్రు. సభలో
పర్వేశించే ముందు హెచచ్రిసుత్నాన్రు ఇంకోసారి.
ఉ.

తిర్పప్కు మనన్ మా మతము, దీరఘ్ములైన తిర్వరగ్పాఠముల
దపప్కు మనన్, నేఁడు మన దైతయ్వరేణుయ్ని మోర్ల నేము మున
చెపిప్నరీతి గాని మఱి చెపప్కు మనన్ విరోధిశాసత్రముల,
విపప్కుమనన్ దుషట్మగు విషుణ్చరితర్కథారథ్జాలముల.

[7-158]

ఒరే నాయనా మా కొంపలు ముంచకు, మేమేం చెపాప్మో అవే చెపూప్, నీకు వేరైనా ఏవైనా తెలిస్ ఉంటే అవి మాతర్ం
మాటాల్డకు బాబూ, మా ఉదోయ్గాలు పోతాయిరా నాయనా అని వేడుకుంటునాన్రు. వేరే ఎదైనా అంటే, "దుషట్మగు విషుణ్చరితర్
కథారథ్జాలముల” అని. దేవతలకి రాక్షసులెంత శతుర్వులో రాక్షసులకి దేవతలు కూడా అంత దుషుట్లే కదా? అందుకే ఇకక్డ విషుణ్ చరిత
దుషట్మైపోయింది. ఇవనీన్ వినేవాడైతే పర్హాల్దుడౌతాడా?
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ఇపుప్డు వీణిణ్ తీసుకెళిళ్ మహారాజుగారి దగిగ్ర చూపించి చెపుత్నాన్రు. ఇదిగోనండి మీ అబాబ్యి గారు. బాగా శికిష్ంచాము,
మళీళ్ అనీన్ బురర్లోకి ఎకిక్ంచాము. మేము నేరిప్న విదాయ్ బలం అంతా పరీకిష్ంచుకోండి అని.
క.

శికిష్ంచితి మనయ్ము లగు
పక్షంబులు మాని నీతిపారగుఁ డయెయ్న
రకోష్వంశాధీశవ్ర!
వీకిష్ంపుము; నీ కుమారు విదాయ్బలమున.

వ.

[7-161]

అని పలికిన శుకర్కుమారకు వచనంబు లాకరిణ్ంచి దానవేందుర్ండు దనకు దండపర్ణామంబుచేసి నిలుచునన్ కొడుకును

దీవించి బాహుదండంబులు చాచి దిగగ్నన డగగ్ఱం దిగిచి గాఢాలింగనంబు చేసి తన తొడలమీఁద నిడుకొని చుంచు దువివ్ చిబుకంబుఁ బుడికి
చెకిక్లి ముదుద్గొని శిరంబు మూరొక్ని పేర్మాతిరేక సంజనిత బాషప్సలిల బిందుసందోహంబుల నతని వదనారవిందంబుఁ దడుపుచు
మందమధురాలాపంబుల ని టల్నియె.
శా.

[7-162]

చోదయ్ంబయెయ్డి నింతకాల మరిగెన శోధించి యేమేమి సం
వేదాయ్ంశంబులు చెపిప్రో? గురువు లేవెంటం బఠింపించిరో?
విదాయ్సార మెఱుంగఁ గోరెద భవదివ్ఙాఞ్తశాసత్రంబులోఁ
బదయ్ం బొకక్టి చెపిప్ సారథ్ముగఁ దాతప్రయ్ంబు భాషింపుమా.

[7-163]

సంతోషంగా కొడుకుని దగిగ్రకి తీసుకుని తొడమీద కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు. బావుందిరా అబాబ్య ఇంతకాలానికి మళీళ్
కనిపించావ, ఏమేం చెపాప్రు నీకు, ఏం నేరుచ్కునాన్వ అవనీన్ వదుద్ కానీ ఓ చినన్ పదయ్మో ఎదో ఒకటి చెపుప్ నాకు అనాన్డు. ఎంతైనా కొడుకే
కదా పేర్మ ఉంది కానీ విషుణ్ భకిత్ ఉండకూడదనే ఈ తతంగం అంతా.
క.

చదివించిరి నను గురువులు
చదివితి ధరామ్రథ్ముఖయ్ శాసత్రంబులు నేఁ
జదివినవి గలవు పెకుక్లు
చదువులలో మరమ్ మెలల్ఁ జదివితిఁ దండీర్!

[7-166]

ఇపుప్డు కురార్డు చెపుత్నాన్డు - గురువులు చెపప్మనన్టేట్ - గురువులు ననున్ చదివించారు. ధరమ్శాసాత్ర్లు అవీను. చదులోల్
ఉనన్ మరమ్ం అంతా చదివేను తండీర్ అనాన్డు. అకక్డ ఊరుకుంటే బాగుండేది కదా? ఊరుకుంటే హిరణయ్కశిపుడికి రాక్షసతవ్ం ఎలా
పోతుంది? అందుకే ఇంకో పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు శీర్హరి.
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మ.

తనుహృదాభ్షలసఖయ్మున శర్వణమున దాసతవ్మున వందనా
రచ్నముల సేవయు నాతమ్లో నెఱుకయున సంకీరత్నల చింతనం
బను నీ తొమిమ్ది భకిత్మారగ్ముల సరావ్తుమ్న హరిన నమిమ్ స
జజ్నుఁడై యుండుట భదర్మంచుఁ దలతున సతయ్ంబు దైతోయ్తత్మా!

[7-167]

ఉనన్ తొమిమ్ది భకిత్మారాగ్లలోనూ శీర్హరి సమ్రణ వదలకూడదని తెలుస్కునాన్ను. అదే జీవితంలో మంచిది అని
తెలుస్కునాన్ను తండీర్. అంతే కాదు,
శా.

అంధేందూదయముల మహాబధిరశంఖారావముల మూకస
దర్గ్ంథాఖాయ్పనముల నపుంసకవధూకాంక్షల కృతఘాన్వళీ
బంధుతవ్ంబులు భసమ్హవయ్ములు లుబధ్దర్వయ్ముల కోర్డస
దగ్ంధంబుల హరిభకిత్ వరిజ్తుల రికత్వయ్రథ్సంసారముల.

[7-168]

హరిభకిత్ లేకపోతే జీవితం ఎలాంటిదంటే, గుడిడ్వారికి సూరోయ్దయం చూపించడం, చెవిటివాడికి శంఖం వినిపించడం,
మూరుఖ్డికి సదర్గ్ంధం చదవడం లాంటివి. ఇదంతా వయ్రధ్ పర్యతన్ం కదా?

ఈ సరికి రాజుగారి కనుబొమలు ముడిపడడం, మొహం

ఎరర్బడడం, మనకి కనిపిసుత్ంది. ఏమిటీ? అనుకునేలోపుల మళీళ్ చెపుత్నాన్డు
సీ.

కమలాకుష్ నరిచ్ంచు కరములు కరములు;
శీర్నాథు వరిణ్ంచు జిహవ్ జిహవ్;
సురరక్షకునిఁ జూచు చూడుక్లు చూడుక్లు;
శేషశాయికి మొర్కుక్ శిరము శిరము;
విషుణ్ నాకరిణ్ంచు వీనులు వీనులు;
మధువైరిఁ దవిలిన మనము మనము;
భగవంతు వలగొను పదములు పదములు;
పురుషోతత్ముని మీఁది బుదిధ్ బుదిధ్;

తే.

[7-169]

దేవదేవుని చింతించు దినము దినము;
చకర్హసుత్నిఁ బర్కటించు చదువు చదువు;
కుంభినీధవుఁ జెపెప్డి గురుఁడు గురుఁడు;
తండిర్! హరిఁ జేరు మనియెడి తండిర్ తండిర్.
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శీర్హరి ని సేవించే చేతులే చేతులు. చూసే కళుళ్ మాతర్మే కళుళ్. ఇలా మన శరీరంలో పర్తీ అవయవం కూడా శీర్హరిని
పూజించడానికే వాడాలి తండీర్ అంటునాన్డు పర్హాల్దుడు. అంబరీషోపాఖాయ్నంలో 'హరియని సంభావించును..." “చితత్ంబు మధురిపు
శీర్పాదముల యంద …“ అనే పదాయ్లు దీనికి సరిపోయినటుట్గా అనిపించిందా? అదే పోతన గొపప్దనం. ఒకే భావానిన్ అనేక రీతులోల్ "హరి"
అనే పదానిన్ అనేక రకాలుగా వాడి చూపించగలడు. అందుకే పోతన కవితాకళ పర్యోగించడంలో అక్షయ సమోమ్హనాసత్రతూణీరుడు. అది
చులాగాగ్, ఏవో రెండు మూడు పదాయ్లు రాయగానే వచేచ్ది కాదు. పోతన భాగవతంలో ఎకక్డికకక్డ ఇలాగే "పలికించెడు వాడు
రామభదుర్ండట .. " అనేది మనకి అవగతం అవుతూఉంటుంది చదువుతూంటే.
ఈసరికి హిరణయ్కశిపుడికి కోపం ఉగర్సాథ్యిలో నషాళం అంటుకుంది. కురార్ణిణ్ ఒళోళ్ంచి కిందకి దించి గురువులమీద
చూపిసుత్నాన్డు ఆ కోపం. కురార్డి మీదే ఎందుకు చూపించలేదంటే, ముందు చెపాప్డుగా, "ఎటాట్డిన అటాట్డుదు.." అని ? ఇంకా చినన్ కురార్డే
కదా, వీడి తపుప్ లేదు, ఈ గురువులే వీణిణ్ ఇలా తయారుచేసుత్నాన్రనే అనుకుంటునాన్డు ఇంకా.
చ.

పటుతరనీతిశాసత్రచయ పారగుఁ జేసెద నంచు బాలు నీ
వటు గొనిపోయి వానికి ననరహ్ము లైన విరోధిశాసత్రముల
కుటిలతఁ జెపిప్నాఁడవు భృగుపర్వరుండ వటంచు నమిమ్తిన
కటకట! బార్హమ్ణాకృతివి గాక యథారథ్పు బార్హమ్ణుండవే?

[7-173]

వీణిణ్ తీసుకెళిళ్ నీతిశాసాత్ర్లనీన్ నేరుప్తానని చెపిప్ ఇదా మీరు చేసేపని? నువేవ్దో భృగు వంశం వాడివనీ బార్హమ్ణుడివనీ
నమామ్ను నేను. ఇదా మీరు చేసే నిరావ్కం? అని గదిద్ంచేటపప్టికి వాళుళ్ వణికిపోయి సమాధానం చెపుత్నాన్రు.
ఉ.

తపుప్లు లేవు మావలన దానవనాథ! విరోధిశాసత్రముల
చెపప్ము కూర్రులై పరులు చెపప్రు మీ చరణంబులాన సు
మెమ్పుప్డు మీ కుమారునకు నింతయు నైజమనీష యెవవ్రుం
జెపెప్డిపాటి గాదు పర్తిచింతఁ దలంపుము నేరుప్కైవడిన.

క.

[7-176]

మితుర్లము పురోహితులము
పాతుర్ల మే మదియుఁ గాక భారగ్వులము నీ
పుతుర్ని నిటువలెఁ జేయఁగ
శతుర్లమే దైతయ్జలధిచందర్మ! వింటే.
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ఓ సారి ఆలోచించండి మహారాజా, మేము ఇలా ఎపుప్డైనా చేసామా ముందు? మేమెందుకు చెపాత్ం ఇవనీన్? ఇవనీన్ మేము
చెపిప్నవి కాదు. మీవాడికి ఇవి బురర్లో ఎలా వచాచ్యో పరమేశవ్రుడికెరుక. మేము మీ పురోహితులం, హితులమూను, శతృవులం కాదు
కదా? ఇలా అనేసరికి పర్హాల్దుడు చెపుత్నాన్డు గురువుల తపుప్లేదు నానాన్, అని వాళళ్ని వెనకేసుకొసూత్.

ఉ.

అచచ్పుఁ జీకటిం బడి గృహవర్తులైన విషయపర్విషుట్లై
చచుచ్చుఁ బుటుట్చున మరలఁ జరివ్తచరవ్ణు లైనవారికిం
జెచచ్రఁ బుటుట్నే పరులు చెపిప్న నైన నిజేచఛ్ నైన నే
మిచిచ్న నైనఁ గానలకు నేఁగిన నైన హరిపర్బోధముల.

[7-181]

భవసాగరంలో ఈదుతూ, అచచ్పు చీకటిలో అనేకానేక జనమ్లెతుత్తూ పుటిట్ చచిచ్పోయేవాళల్కి ఈ హరి గురించి ఒకళుళ్ చెపేత్
మాతర్ం ఎలా తెలుసుత్ంది? భకిత్ అనేది ఒకసారి కలిగేది కాదు కదా? ఆయన కరుణ ఉనన్పుప్డు మాతర్ం అది నిరాటంకంగా పర్వహిసూత్
ఉంటుంది. అందుచేత వీళల్ తపుప్ లేదు అంటునాన్డు పర్హాల్దుడు.
శా.

కోర్డంబై పినతండిర్ఁ జంపె నని తాఁ గోర్ధించి చితత్ంబులో
వీడం జేయఁడు బంటుభంగి హరికిన విదేవ్షికిన భకుత్ఁడై
యోడం డకక్ట! పార్ణవాయువులు వీఁ డొపిప్ంచుచునాన్ఁడు నా
తోడన వైరముపటెట్ నిటిట్ జనకదోర్హిన మహిం గంటిరే.

[7-185]

ఇలా అనేసరికి హిరణయ్కశిపుడికి కోపం ఎకుక్వై చెపుత్నాన్డు. పినతండిర్ హిరణాయ్కుష్ణిణ్ చంపాడని తెలిసీ వేలంతలేని వీడు
శీర్హరి శీర్హరి అంటూ నా పార్ణాలు తీసుత్నాన్డు. నేను సొంత తండిర్నని తెలిసీ ఇలాచేసే కొడుకులిన్ ఈ పర్పంచంలో ఎకక్డైనా చూసారా?
ఇంకవీడు బతకడం అనవసరం.
శా.

అంగవార్తములోఁ జికితస్కుఁడు దుషాట్ంగంబు ఖండించి శే
షాంగశేర్ణికి రక్ష చేయుకిర్య నీ యఙుఞ్ం గులదోర్హి దు
సస్ంగుం గేశవపక్షపాతి నధముం జంపించి వీరవర్తో
తుత్ంగఖాయ్తిఁ జరించెదం గులము నిరోద్షంబు గావించెదన.

[7-188]

శరీరంలో ఏదైనా ఒక అవయవం కుళిళ్పోతే దానిన్ తీసేసి పార్ణానిన్ రకిష్ంచే విధంగా కుల దోర్హీ, కేశవ పక్షపాతీ అయిన
వీణిణ్ చంపించి రాక్షస కులానికి శతృవులు లేకుండా (నిరోద్షంబు గావించెదన) చేసాత్ను చూడండి.
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క.

హంతవుయ్ఁడు రకిష్ంపను
మంతవుయ్ఁడు గాడు యముని మందిరమునకున
గంతవుయ్ఁడు వధమున కుప
రంతవుయ్ం డనక చంపి రం డీ పడుచున.

[7-189]

ఏ విధంగా చూసినా చంపదగినవాడే. పోయి వీణిణ్ తీసుకెళిళ్ చంపేసి రండిరా అనాన్డు.
మొటట్మొదటోల్ యుధిషుట్రుడు నారదుణిణ్ "ఎంత చెడడ్వాడైనా కొడుకుని చంపేసి రమమ్ని చెపేప్ తండిర్ ఉంటాడా?" అని
అడిగాడనీ చెపుప్కునాన్ం. దానికోసం ఈ కధంతా చెపేప్డనన్ మాట. ఎందుకంత కోపం హిరణయ్కశిపుడికి? అనిన్వేల సంవతస్రాలు చేసిన
తపసుస్ వయ్రధ్ం అయిపోతోంది అయిదేళళ్ కురార్డి ముందు. అంటే తాను సంపాదించినది - పుణయ్ం కానీయండి, డబుబ్లు కానీయండి, మరోటి
కానీయండి - పోతోంది. వాటిని అంటిపెటుట్కునన్ందుకే ఈ కోపం అంతాను. నేను ఇపుప్డు రారాజుని అనే అహంకారం సంగతి సరే, ఈ
మమకారం వలేల్ కోపం అంతాను.
భగవదీగ్తలో శోల్కం ఇదే చెపోత్ంది చూడండి.
ధాయ్యతో విషయాన పుంసః సంగసేత్షూ పజాయతే
సంగాసత్ం జాయతే కామః కామాత కోర్ధోభిజాయతే
కోర్దాదభ్వతి సమోమ్హః సమోమ్హా సమ్ృతివిభర్మః
సమ్ృతిభర్ంసా బుధిధ్నాశో బుధిధ్నాశాత పర్ణసయ్తి

[భగవదీగ్త 2.62, 63]

విషుణ్వుని జయించాలనే తీవర్మైన కోరికా (కామం) ఆ కోరిక తీరకపోవడం వలల్ కోపం, ఆ కోపం వలల్ సమోమ్హం,
సమోమ్హం వలల్ మంచి చెడూ తెలియకపోవడం, దానివలల్ బుధిధ్ నాశనం, బుదిధ్ నాశనం వలల్ అధోగతి (మృతుయ్వు).
ఇకక్డిదాకా హిరణయ్కశిపుడు కొడుకుని మమూలుగా చూసాడు. ఇపుప్డు శతృవులా చూడడ్ం మొదలుపెటిట్ శికిష్ంచడం
మొదలుపెటేట్డు. వచేచ్ వాయ్సం నుంచీ చావుకాలం సమీపించిన హిరణయ్కశిపుడి ఆలోచనలూ, అవనీన్ ఓరుచ్కునన్ పర్హాల్దుడి సంగతీ చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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