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17 వ భాగం

రణయ్క పుడు – 2

శీర్హరి మీద యుదాధ్నికి అనిన్ పర్ణాలికలూ సిదధ్ం చేసుకునాన్డు కదా? ఇపుప్డు ముందు తపసుస్ చేయాలి. దానికంటే ముందు
తముమ్డు పోయిన దుఃఖంలో ఉనన్ తన తలిల్ని ఓదారాచ్లి. తరావ్త కోపం అంతా విషుణ్వుమీద చూపించ వచుచ్.

ఇలా అనుకుని

హిరణయ్కశిపుడు తలిల్ ఐన దితి దగిగ్రకి బయలేద్రేడు.
వ.

అంత హిరణయ్కశిపుండు దుఃఖితుండై, మృతుం డయిన సోదరునకు నుదక పర్దానాదికారయ్ంబు లాచరించి, యతని బిడడ్ల శకుని

శంబర కాలనాభ మదోతక్చపర్ముఖుల నూఱడించి, వారల తలిల్తోఁ గూడ హిరణాయ్కుష్ని భారయ్ల నందఱ రావించి, తమ తలిల్యైన దితి
నవలోకించి యిటల్నియె.
.

[7-37]

నీరాగారని షట్పాంథుల యన్ నికక్ంబు సం రసం
చారుల్ వతుత్రు గూడి తుత్రు సదా; సంగంబు లే దొకక్చో;
రుల్ పోయెడి

వఁ బోయెను భవతూ నుండు దలీల్! మ

రుం డాతఁడు తది యోగమునకున్

కింప నీ కేటికిన్.

[7-38]

ఇపుప్డు వీళళ్ందరికీ వేదాంతం చెపుత్నాన్డు చూడండి. “చలివేందర్ం దగిగ్రకి నీళళ్కోసం వెళాత్ం, పోతాం బాటసారులాల్గా ఈ
సంసారంలో. ఇందులో శాశవ్తం అనేదేమీ లేదు. అదీగాక మనవాడు శూరుడిలాగా వాళళ్ తోవనే పోయేడు. అందుచేత శోకించడం
ఎందుకు? యముడికి నావాడు, పైవాడు అనే పక్షపాతం లేదు. కాలం కలిస్రాని నాడు ఎకక్డునాన్ పార్ణం పోతుంది.”
ఆ.

ధనము థిఁ బడిన వవశంబున
నుండు; పో

మూల నునన్ న;

నడ రకష్ లేని యబలుండు వరిధ్లుల్;
రకిష్తుండు మందిరమునఁ జచుచ్.

[7-49]

దైవం అనుకూలిసేత్ వీధిలో పోగుటుట్కునన్ డబుబ్లు కూడా దొరుకుతాయి. అడవిలో ఉండే ఏమీ చేతకానివాడు కూడా హాయిగా
ఉంటాడు. లేకపోతే ఇంటోల్ పెటుట్కునన్ డబుబ్లూ పోతాయి, చుటూట్ ఎంతటి రక్ష ఉనన్వాళైళ్నా సరే చచిచ్పోతారు.
క.

అజరామరభావంబును

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2015

భాగవతంలో రసగుళికలు

2
జగ జయ్ంబు న తిద ంద ము దో
రి జితాఖిల

వమును

గజరిపుబలమును
వ.

రణయ్క పుఁడు గోరెన్.

[7-71]

ఇటుల్ గోరి మందరాచల దోర్ణికిం జని; యందుఁ గాలి పెనువేర్ల నేలనిలువంబడి, యూరధ్వ్బాహుండయి మినున్ చూచుచు, వాఁడి

మయూఖంబులతోడి పర్ళయకాల భానుండునుం బోలె దీరఘ్జటారుణ పర్భాజాలంబులతోడ నెవవ్రికిం దేఱిచూడరాక పరమదారుణంబైన
తపంబు జేయుచుండె; నిరఝ్రులు నిజసాథ్నంబుల నుండిరి; అంత.

[7-72]

ఇలా ఇంటోల్ అందరీన్ ఊరడించి తపసుస్కి బయలేద్రేడు. తలిల్కి ఎంత వేదాంతం చెపిప్నా హిరణయ్కశిపుడి పటుట్దలలో ఏ మాతర్ం
తేడాలేదు. అంటే తన మనసుస్లో ఉండే కోర్ధానీన్ మద మాతస్రాయ్లనీ ఇంకా జయించలేదు మనలాగే. "విశావ్మితుర్డు అసలు తపసుస్
ఎందుకు మొదలుపెటేట్డు? వశిషుట్డిచేత బర్హమ్రిష్ అని పిలిపించుకోవడానికేగా? దానికోసం వశిషుట్డి నూరుగురు కొడుకులనూ చంపుతాడు.
అందుచేత విశావ్మితుర్డి తపసుస్ కూడా రాక్షసుల తపసుస్ను పోలినదే" అని ఎకిక్రాల భరదావ్జ గారంటారు. ఏదీ అకక్రేల్దు అనుకుని చేసే
తపసుస్ వలల్ గానీ బర్హమ్ జాఞ్నం లభించదు.
ఇపుప్డు హిరణయ్కశిపుడి తపసుస్ ఎలా ఉందంటే – “పెనువేర్ల నేలనిలువంబడి, యూరధ్వ్బాహుండయి మినున్ చూచుచు, వాఁడి
మయూఖంబులతోడి పర్ళయకాల భానుండునుం బోలె దీరఘ్జటారుణ పర్భాజాలంబులతోడ నెవవ్రికిం దేఱిచూడరాక పరమదారుణంబైన
తపంబు.” కాలి వేళళ్మీద మాతర్ం నిలబడి దారుణమైన తపసుస్ మొదలుపెటేట్డు. ఇపుప్డు ఇంకో పర్శన్. ఎవరు మాతర్ం కాలివేళళ్మీద అలా
రోజలాల్ నించోగలరూ అని. ఎందుకు నుంచోలేరు? అభాయ్సం చేసేత్ ఏదైనా చెయొచుచ్ అని మనకి తెలిస్ందే. అదీగాక మన ముతాత్తలకి ఉండే
దేహ దారుఢయ్ం అందరూ ఎరిగిందే. యుగాలు గడిచే కొదీద్ దేహ ధారుఢయ్ం తగుగ్తుందనీ అందుకే కలియుగంలో పూరవ్ం చేసినటుట్గా వెయేయ్సి
ఏళుళ్ తపసుస్ చేయకక్రేల్దనీ చెపాత్రు. అయితే చేసే తపసుస్లో మనసు ఎకక్డ ఉందీ అనేది ముఖయ్ం.
మ.

అదిరెం గుంభుని,

కలఁగె నే డంభోనిధుల్, తారకల్

చెదరెన్ స హసంఘ , దిశలు చిఛ్నాన్ంత మండెఁ, బె
లల్దరెన్ గుండెలు జంతుసంహతికి, ను చార తేయ్ం మూ
రధ్ది దూధ్తసధూమ

తిపటలోదంచతత్పోవ న్చేన్.

[7-73]

ఇలా హిరణయ్కశిపుడు చేసే తపసుస్కి, భూమి అదిరింది నక్షతార్లనీన్ చెదిరిపోయేయిట. ఎకక్డికకక్డ జీవితం సథ్ంభించింది. ఈ
తపసుస్ విషుణ్వు గురించే ఎందుకు చేయలేదు? దీనేన్ కరమ్ అని చెపుప్కునాన్ం. మన కరమ్ ఎలా, ఎటువేపు తోసేత్ మనం అలా నడుసూత్ ఉంటాం.
తలిల్కి వేదాంతం చెపిప్ అందులో విషుణ్వుమూలానే ఇదంతా అని తెలీస్, బర్హమ్దేవుడికోసం ఎందుకు తపసుస్ చేసేడు? తనని పుటిట్ంచిన బర్హేమ్
అనిన్ంటికీ కారణభూతుడనే ఆలోచనతోనే.
సతవ్ రజసత్మోగుణాలతో భగవంతుడు బర్హమ్ విషుణ్ మహేశవ్రులిగా దరశ్నమిసూత్ ఉంటాడని చెపుప్కునాన్ం. అందుకే భగవదీగ్తలో
"ఆదితాయ్నామహం విషుణ్ం, రుదార్ణాం శంకరశాచ్సిమ్" అనాన్డు కృషుణ్డు. అయితే మనలో ఉండే ఈ తిర్గుణాలవలల్ మనకే దేముడి ఆకృతి
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నచుచ్తుందో దానేన్ మనసులో ఉంచుకుంటాము కదా? అందుకే బర్హమ్కోసం తపసుస్. ఇపుప్డీ తపసుస్ వలల్ దేవతలు అంభోజాసనుడి
దగిగ్రకెళిళ్ మొర పెటుట్కుంటునాన్రు.
క.

దితికొడుకు తపము ఁడిమి
నతితపుత్ల

తి మింక నలజడి నమరా

వతి నుండ ఱతు; మెయయ్ది
గతి మాకును? దేవదేవ! కారుణయ్నిధీ!
.

[7-75]

శంకాలేశము లేదు దేవ! జగత ం రమున్ దేవతా
సంకోచంబును ద

పద సంకేష్పమున్ లేక యే

వంకన్ లేవ నటంచు దుస హతపో య్వృతిత్ చితత్ంబులో
సంకలిప్ంచె ని చరుండు తిసం క్రంబు చింతింప .

[7-76]

దితి కొడుకు తపసుస్ మొదలుపెటేట్డు. దాని వేడికి మేము అమరావతిలో ఉండలేకపోతునాన్ం. వీడి మనసులో ఏ కోరిక ఉందో మనకి
తెలియదు. వేదాలిన్ పాడు చేయడానికా, మూడు లోకాలీన్ నాశనం చేయడానికా? అందుచేత మీరు వెళిళ్ వాడి సంగతి చూడాలి అనాన్రు.
సరేనని బర్హమ్ బయలేద్రేడు. ఆయనొచేచ్సరికి ఇకక్డునన్ది పురుగులు, చీమలూ తినేసిన హిరణయ్కశిపుడి దేహమూ, అది
నిలబడడానికునన్ ఎముకలూను. వీడు తపసుస్ చేసుత్నాన్డని తెలుస్ కానీ ఇంత దారుణంగా అని ఇదే పర్తయ్క్షంగా చూడటం. ఇది చూసి సృషిట్
కరత్ ఆశచ్రయ్పోయి ఇలా అంటునాన్డు.
.

దంశ తములుం బిపీలికలు మేదః వయ్ రకత్ంబులన్
సంకీరణ్ంబులు జే పటిట్తినఁగా శలాయ్వ

ట్ండ

వంశచఛ్నన్తృణావళీయుత మ వలీమ్కమం దిం య
ంశం బింతయు లేక నీకు నిలువం

ణంబు లెటుల్ండెనో?

[7-82]

రోజుకోసారి భోజనం చేసేవాళళ్ని యోగులనీ, రెండుసారుల్ చేసేవాళుళ్ భోగులనీ, మూడు సారుల్ అంతకనాన్ ఎకుక్వసారుల్
కానీచేసేవాళుళ్ రోగులనీ సరదాగా అంటూ ఉంటారు. ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుడికి భోజనం గాలి మాతర్మే. బర్హమ్ అంటునాన్డు "ఈగలూ,
చీమలు నీలో ఉండే కొవూవ్, మాంసం అనీన్ తినేసినా అసలు ఇందిర్యాలు చెదరకుండా ఉండటం ఎలా కుదురుతుంది? నీ పార్ణాలెలా నిలబడి
ఉనాన్యి?"

ఉ.

ఉతు కతన్ జలానన్ముల నొలల్క యీ య నూఱుదివయ్ సం
వత రముల్ శరీరమున
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యుత వమయెయ్ఁ జూచి మము ను తపంబున గెలిచ్ తీ

నే

వత లతన్ నినుం గదియ వచిచ్తిఁ గోరిక లెలల్ నిచెచ్దన్.

[7-83]

ఇలా తిండీ తిపప్లూ లేకుండా అసలు ఇనిన్సంవతస్రాలు బతికి ఉండడం సాధయ్మేనా? నీ పటుట్దల చూసి చాలా సంతోషం
అయియ్ంది. ఇంక లే, నువేవ్మి కోరితే అదే ఇసాత్ను. మొటట్మొదట హిరణయ్కశిపుడి దగిగ్రున్ంచి నేరుచ్కోవలిస్ంది వాడి పటుట్దల. శరీరం ధవ్ంశం
అయిపోయినా సరే తను అనుకునన్ది సాధించి తీరుతాడు. అంత పటుట్దలా, పరాకర్మం ఉనాన్డు కనకే అదుభ్త చరితుడయేయ్డు.
వ.

అని పలికి వనమకిష్కాపిపీలికాభకిష్తం బైన రకోష్విభుని దేహంబుమీఁదంగ మండలు జలంబులు పోర్కిష్ంచిన న

దాద్నవేందుర్ండు గమలాసనకరకమల కమనీయ కనకమయదివాయ్మోఘ కమండలు నిరగ్త నిరమ్ల నీరధారా బిందుసందోహ సంసికత్
సకలాంగుం డయి తపంబు చాలించి సాందర్కీచకసంఘాత సంఛాదిత వామలూరుమధయ్ంబువెలువడి మహా పర్భావ బలసౌందరయ్తారుణయ్
సహితుండును, వజర్సంకాశ దేహుండును, దపత్సువరుణ్ండును నై నీరసేంధననికర నిరగ్తవహిన్యునుంబోలె వెలుంగుచుం జనుదెంచి.
[7-84]
ఇపుప్డు బర్హమ్ అతడి మీద కమండలోంచి తీసిన నీరు జలేల్డు. వెంఠనే "దానవేందుర్ండు మహా పర్భావ బలసౌందరయ్తారుణయ్
సహితుండును, వజర్సంకాశ దేహుండును, దపత్సువరుణ్ండు" అయియ్ బయటకొచేచ్డు.
గంగ విషుణ్పాదాల దగిగ్ర మొదలై, బర్హమ్ కమండలంలోంచి, శివుడి జటాజూటంలోంచి నేల మీదకి దిగింది అని కధ. ఇపుప్డు
హిరణయ్కశిపుడిలో బల సతావ్లు పునురుదధ్రించడానికి ఇదే గంగాజలం వాడేడు బర్హమ్. కానీ ఈ జలం వలేల్ నాకు ఇలా కోరిక సిదిధ్ంచిందీ,
అందువలల్ మళీళ్ తపసుస్ చేదాద్ం అనుకోవటేల్దు. అదే రాక్షసతవ్ం అంటే. ఇదీ ముఖయ్ంగా భాగవతోతత్ముడైన అంబరీషుడికీ రాక్షసుడైన
హిరణయ్కశిపుడికీ తేడా. మనలో గుణాలని బటిట్ కోరికలు ఈడేరాక కోరికలిన్ ఇచిచ్న దేముడేన్ మరిచ్పోతూ ఉంటాం అని చెపూత్ ఉంటారు.
భసామ్సురుడిందుకో పెదద్ ఉదాహరణ.
ఇపుప్డు కోరికలు అడిగే సమయం వచిచ్ంది. వచేచ్ వాయ్సంలో హిరణయ్కశిపుడు శీర్హరి గురించి అనీన్ జాగర్తత్గా ఆలోచించి,
విశేల్షించుకుని అడిగిన కోరికా, బర్హమ్ దేవుడి సమాధానం చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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