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23 వ భాగం     
 రణయ్క పుడు, పర్ ల్ ద చరితర్  – 5 

    
 ఇపప్టివరకూ పర్హాల్దుడికి మంచిగా చెపిప్ చూసాడు తండిర్. తండిర్కెంత పటుట్దల ఉంటే కొడుకిక్ అంతకనాన్ ఎకుక్వే ఉంది. నేనింత 

గొపప్వాణణ్ని నువువ్ ఎందుకు గురిత్ంచలేవురా అంటూంటే, భగవంతుడు నీకనాన్ గొపప్వాడు కదా అంటునాన్డు కొడుకు. కానీ అహంకారం 
వలల్ హిరణయ్కశిపుడు కళళ్ముందు ఒక తెర కపేప్సి ఉంది. దానికితోడు విషుణ్వు ఎకక్డా కనపడడు వాడికి. ఏ పేరైతే నిరంతరం 
వినకూడదనుకుంటునాన్డో అదే కొడుకు అహరిన్శలూ జపిసుత్నాన్డు. కోపం ఇంక తారాసాథ్యిలో అందుకుంది. ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు 
కొడుకుతో,  

క.  దికుక్లు గెలిచితి ననిన్యు 
 దికెక్వవ్ఁడు? రోరి! నీకు దేవేందార్దుల 
 దికుక్ల రాజులు వే ఱొక 
 ది కెక్ఱుఁగక కొలుతు రితఁడె దికక్ని ననున్న     [7-261] 
 

 నేను దశ దికుక్లీన్ గెలిచ్నవాణిణ్. లోకపాలకులనీ గెలాచ్ను కదా? ఈ దికుక్లోల్ ఉండే పాలకులంతా వేరే దికుక్లేక ననేన్ 
కొలుసుత్నాన్రు. నువువ్ మాతర్ం కాదంటావా? ఇది చాలదంటావా?చూసోక్ నా బలమెంతో. 

క. బలవంతుఁడ నే జగముల 
 బలములతోఁ జనక వీరభావమున మహా 
 బలుల జయించితి నెవవ్ని 
 బలమున నాడెదవు నాకుఁ బర్తివీరుఁడ వై     [7-262] 
 

 మాహా బలులిన్ అందరీన్ ఓడించేను నేను. అలాంటి వాడినైన నాకు నువువ్ పోటిపడి మీదకి వసుత్నాన్వే? ఏమిటి నీ బలం? 
ఎవరిన్ చూసుకుని నీకు ఆ ధైరయ్ం? 

 
వ.  అనినఁ దండిర్కి మెలల్న వినయంబునఁ గొడు కిటల్నియె.     [7-263] 
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 తండిర్ ఏ విధమైన పరిసిథ్తిలో ఉనాన్డో తెలిస్ంది కదా?..."గంపమానగాతుర్ండును నరుణీకృతనేతుర్ండును" కళుళ్ ఎరర్గా 
అయియ్, గాతర్ం కంపిసోత్ంది వాడు మాటాల్డుతూంటే. అంత కోపంలో ఉనన్ తండిర్తో  పర్హాల్దుడు ఎలా మాటాల్డుతునాన్డు? "మెలల్న 
వినయంబున.." 

క. బలయుతులకు దురభ్లులకు 
బల మెవవ్ఁడు? నీకు నాకు బర్హామ్దులకున 
బల మెవవ్ఁడు పార్ణులకును 
బల మెవవ్ం డటిట్ విభుఁడు బల మసురేందార్!      [7-264] 
 

 బలం ఉనన్వాళళ్కీ, లేనివాళల్కీ కూడా భగవంతుడే బలం. ఇకక్డ పోతన రాసిన పదాయ్లు అదుభ్తంగా ఉంటాయి. " నెవవ్ని 
బలమున నాడెదవు నాకుఁ బర్తివీరుఁడ వై.." అని అడిగితే, .."బలమెవవ్డు? నీకు నాకు బర్హామ్దులకున.." అని దీటుగా సమాధానం వసోత్ంది 
కొడుకు దగిగ్రున్ంచి. 

 
క.  దికుక్లు కాలముతో నే 

దికుక్న లే కుండుఁ గలుగుఁ దికుక్ల మొదలై 
దికుక్గల లేని వారికి 
దికక్యెయ్డు వాఁడు నాకు దికుక్ మహాతామ్!      [7-265] 
 

 దికుక్లనీన్ ఏ కాలంతో పాటు లేకుండాపోతాయో, ఉనన్పుప్డు దికుక్లనిన్ంటికీ ఉండే దికెక్వవ్డో, దికుక్ ఉనన్వాళళ్కీ 
లేనివాళళ్కీ కూడా దికెక్వరో ఆయనే నాకు దికుక్ మహాతామ్ అంటునాన్డు. తండిర్ని ఏవగించుకోకుండా "మహాతామ్" అంటునాన్డు చూసారా? 
అదే దైవీ లక్షణం. అటునుంచి చూసేత్ హిరణయ్కశిపుడిది అసురలక్షణం అని తెలుసోత్ంది కదా? అలా కాదూ, శీర్హరి నీకు వైరి అంటావేమో, 
అయితే విను. 

 
సీ. కాలరూపంబులఁ గర్మవిశేషంబుల 

నలఘుగుణాశర్యుం డయిన విభుఁడు 
సతత్వ్బలేందిర్య సహజపర్భావాతుమ్ఁ 
డై వినోదంబున నఖిలజగముఁ 
గలిప్ంచు రకిష్ంచు ఖండించు నవయ్యుం 
డనిన్ రూపము లందు నతఁడు గలఁడు 
చితత్ంబు సమముగాఁ జేయుము మారగ్ంబుఁ 
దపిప్ వరిత్ంచు చితత్ంబుకంటె       [7-266] 
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తే. వైరు లెవవ్రు చితత్ంబు వైరి గాఁక? 
చితత్మును నీకు వశముగాఁ జేయ వయయ్! 
మదయుతాసురభావంబు మానవయయ్! 
యయయ్! నీ మోర్ల మేలాడ రయయ్! జనులు.      [7-266.1] 

 పరమేశవ్రుడు తిర్గుణాతమ్ంబైన లక్షణాలతో వినోదంగా ఈ జగాలనీన్ కలిప్సాత్డు. అవే మళీళ్ లయం చేసూత్ ఉంటాడు. 
ఇందులో నీకు శతృవెవరనే పర్సకిత్ లేదు. నీ మనసే కదా నీకు శతృవు? ఓ సారి చూసుకో. నీ మనసు వశం చేసుకునాన్వంటే నీ అంత 
గొపప్వాడు ఇంకోడు లేడు. 

 
ఉ.  లోకము లనిన్యున గడియలోన జయించినవాఁడ విందిర్యా 

నీకముఁ జితత్మున గెలువ నేరవు నినున్ నిబదుధ్ఁ జేయు నీ 
భీకర శతుర్ లారువ్రఁ బర్భినున్లఁ జేయుము పార్ణికోటిలో 
నీకు విరోధి లేఁ డొకఁడు నేరుప్నఁ జూడుము దానవేశవ్రా!    [7-267] 
 

 లోకాలనీన్ గడియలో జయించానంటావు. మనసుని కుదురుగా ఉంచుకోలేకపోతునాన్వ. నీకునన్ ఆరుగురి అంతఃశతృవులీన్ 
(అరిషడవ్రాగ్లు) సరిగాగ్ చూసుకో. అపుప్డు నీకు పార్ణికోటిలో విరోధి అనేవాడే ఉండడు. కొంచెం నేరుప్గా ఆలోచించి చూడు మరి. 

 
వ.  అనినఁ బరమభాగవతశేఖరునకు దోషాచరశేఖరుం డి టల్నియె.    [7-269] 
 

 ఇలా అనేసరికి తండిర్ సమాధానం చెపుత్నాన్డు. ఇకక్డ పోతన తండీర్ కొడుకులని ఏమనాన్డో గమనించారా? పర్హాల్దుడు 
పరమభాగవతాశేఖరుడు, తండిర్ దోషాచరశేఖరుడు (రాతిర్పూట తిరిగే రాక్షసులో గొపప్వాడు). 

 
క.  చంపినఁ జచెచ్ద ననుచును 

గంపింపక యోరి! పలువ! కఠినోకుత్ల నన 
గుంపించెదు చావునకుం 
దెంపరి యై వదరువాని తెఱఁగునఁ గుమతీ!      [7-270] 
 

 చంపితే ఛసాత్ననీ, ఏమిటార్ వాగుడు? చావుకి తెగించినటుట్నాన్వు. ఎకక్డునాన్డు శీర్హరి? 
 

శా. నాతోడం బర్తిభాషలాడెదు జగనాన్థుండ నా కంటె నీ 
భూతశేర్ణికి రాజు లేఁ డొకఁడు; సంపూరణ్ పర్భావుండు మ 
దార్భ్తం జంపిన మునున్ నే వెదకితిం బలామ్ఱు నారయణుం 
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డే త దివ్శవ్ములోన లేఁడు; మఱి వాఁ డెందుండురా? దురమ్తీ!    [7-271] 
 

 నాకంటే జగనాన్ధుడు ఈ పర్పంచంలో లేడు. నాతోటే నువువ్ వాదిసుత్నాన్వు. నేను వెతికాను నీ పినతండిర్ని శీర్హరి చంపాక. 
ఒకసారి కాదు పలుమారుల్. ఈ విశవ్ంలో ఎకక్డాలేడూ, నాకు కనపడలేదు వెతికితే. దురమ్తీ ఎకక్డునాన్డురా శీర్హరి?  

 
 వ.  అనిన హరికింకరుండు శంకింపక హరష్పులకాకుంర సంకలిత విగర్హుండై యాగర్హంబు లేక హృదయంబున హరిం 

దలంచి నమసక్రించి బాలవరత్నంబున నరత్నంబు జేయుచు నిటల్నియె. [7-273] 
 
 ఇలా అనేసరికి పర్హాల్దుడు (హరి కింకరుండు) ఒళుళ్ పులకిసూత్ మనసు లో ఏమీ అనుమానం లేకుండా - అంటే ఎంత 

నమమ్కమో చూడండి - నాటయ్ం చేసూత్ ఇలా అనాన్టట్. 
 

మ.  కలఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ, గలఁ డాకాశంబునం, గుంభినిం 
గలఁ, డగిన్న దిశలం బగళళ్ నిశలన ఖదోయ్త చందార్తమ్లం 
గలఁ, డోంకారమునం దిర్మూరుత్లఁ దిర్లింగవయ్కుత్లం దంతటం 
గలఁ, డీశుండు గలండు, తండీర్! వెదకంగా నేల యీ యా యెడన.    [7-274] 
 

 గాలిలో, నీళళ్లో, ఆకాశంలో, దశదిశలోల్, అగిన్లో, పొదుద్నాన్, రాతీర్, ఆకాశంలో పర్కాశించే సూరుయ్ళోళ్ (ఖదోయ్త), 
చందుర్ళోళ్, ఓంకారంలో, తిర్మూరుత్లోల్, ఆడా, మగా, నపుంసకులలో కూడా ఉనాన్డు. ఎకక్డలేడని చెపప్మంటావయాయ్ ఈ ఎడా, ఆ ఎడా 
కనిపిసూత్ంటే?  ఇపుప్డైతే మనుషులందరూ సమానమే అందరికీ సమానంగా అనీన్ కలిప్ంచాలి అంటునాన్రు కానీ లింగభేధంతో, వివక్షతో 
చాలా కాలం వేరుగా చూసే ఆచారం ఉండేది కదా? ఎపుప్డో రాసిన భాగవతంలో కూడా మనుషులందరూ సమానం - అందరిలో ఉండేది ఆ 
పరంజోయ్తే అని ఎపుప్డో చెపాప్రు చూసారా? 

 
 ఈ పదయ్ం గురించి ఓ సారి చూదాద్ం. మొదటోల్ హిరణయ్కశిపుడు బర్హమ్ని వరం ఏమని అడిగాడు?  
 

శా.  గాలిం, గుంభిని, నగిన్, నంబువుల, నాకాశసథ్లిన, దికుక్లన,  
రేలన, ఘసర్ములం, దమఃపర్భల, భూరిగార్హ, రకోష్, మృగ 
వాయ్ ళాదితయ్, నరాది జంతు కలహవాయ్పిత్న, సమసాత్సత్ర శ 
సాత్ర్ళిన, మృతుయ్వులేని జీవనము లోకాధీశ! యిపిప్ంపవే.     [7-90] 

 
 ఇపుప్డు అదే పదధ్తిలో చెపేప్డు పర్హాల్దుడు తండిర్ ఎకక్డ చావకూడదనుకునాన్డో అదే గాక పర్తీదీ కూడా శీర్హరి మయం  

అని. ఆ పదాయ్నికీ ఈ పదాయ్నికీ ఎనిన్పోలికలునాన్యో చూసారా? 
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క.  ఇందు గలఁ డందు లేఁ డని 

సందేహము వలదు చకిర్ సరోవ్పగతుం 
డెం దెందు వెదకి చూచిన 
నందందే కలఁడు దానవాగర్ణీ! వింటే.       [7-275] 
 

 ఇది చాలదనన్టూట్ తండిర్ గాయం మీద కారం అదుద్తూ చెపుత్నాన్డు - ఇందులో ఉనాన్డు, అందులో లేడు అని 
అనుకోనకక్రేల్దు. ఎకక్డ వెతికితే అకక్డే ఉనాన్డు. కానీ - "దానావాగర్ణి వింటే" అంటునాన్డు. అంటే ఏమిటంటే మనసు మారుచ్కు చూడు 
కనిపిసాత్డు సుమా అని. 

 
మ.  హరి సరావ్కృతులం గలం డనుచుఁ బర్హాల్దుండు భాషింప స 

తవ్రుఁడై యెందును లేఁడు లేఁ డని సుతున దైతుయ్ండు తరిజ్ంప శీర్ 
నరసింహాకృతి నుండె నచుయ్తుఁడు నానా జంగమ సాథ్వరో 
తక్ర గరభ్ంబుల ననిన్ దేశముల నుదద్ండ పర్భావంబునన.    [7-277] 
 

 ఇలా వాదోపవాదాలు జరుగుతునాన్యి. తండిర్ ఎకక్డా లేడు శీర్హరి అంటూంటే ఎకక్డపడితే అకక్డునాన్డు అని కొడుకు 
మంకు పటుట్ పటిట్ చెపుత్నాన్డు. హిరణయ్కశిపుడికి కాలం సమీపించింది అని తెలుసూత్నే ఉంది. ఆ సమయంలో శీర్హరి నృసింహావతారంలో 
అనిన్ జంగమ సాథ్వరాలోల్ దేశ కాల పరిసిథ్తులతో సంబంధం లేకుండా ఉదధ్ండ పర్భావంతో కాసుకుని కూరుచ్ని ఉనాన్టట్ బయటకి రావడానికి.  

 
 ఇకక్డాగి ఓ సారి ఆలోచించుదాం. నృసింహావతారంలో బయటకి రావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు సరే. ఆ అవతారం 

ఎందుకంటే హిరణయ్కశిపుడి కోరిక పర్కారం అతడు చావాలి. మరి నానా జంగమ సాథ్వరాలోల్ అదే రూపంలో ఎందుకు ఉండడం?  పర్హాల్దుడు 
చెపుత్నాన్డు కదా - ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు అని. అకక్డ హరికింకరుడు అలా హామీలిచేచ్సూత్ ఉంటే వాటిని తీరచ్డానికి 
సిదధ్ంగా ఉనాన్డనన్మాట భగవంతుడు. ఇపుప్డు తండిర్ ఎకక్డ చూపించమంటాడో తెలియదు.ఏమో ఈ కతిత్లో చూపించు, ఈ రాయిలో 
చూపించు అంటే? అందుకే ఎకక్డపడితే అకక్డున్ంచి రావడానికి కాసుకుని కూరుచ్నాన్డుట. ఏ విధంగా ఉనాన్డు? - తన కింకరుణిణ్, 
ఇపప్టిదాకా పెటిట్న భాధలనీన్టికీ కసి తీరుచ్కోవడానికి - ఉదధ్ండ పర్భావంతో ఉనాన్డు. 

 
 వచేచ్ వాయ్సంలో నృసింహావతారావిరాభ్వం, దానిమీద పోతన రాసిన అతయ్దుభ్తమైన వచనం, అది అసలు తెలుగేనా 

అనిపించే అసలు సిసలు తెలుగూ చదువుదాం. 
 

[ఈ వాయ్సంలో “తెలుగు పదయ్ం” బాల్గు రాసే శీర్ భైరవభటల్ కామేశవ్రరావు గారి ఆలోచనలు రాసాను. పూరిత్గా చదవాలనుకునేవారు ఇకక్డ 
చూడవచుచ్(చివరిలో). http://telugupadyam.blogspot.com/2012/09/blog-post.html ] 

 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                qe+ãsY  2015 

6  భాగవతంలో రసగుళికలు

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

