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నాచన మనాథుడు - 4
- బాలాం పు ంకటరమణ
( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
రాజసూయం చేసేవాడు బర్హమ్దతుత్డా! రభసము ఎగసన అంటే అరాభ్టంగా చేయించేవారు హంసడిభకులా! చెలల్బో
అంటే భళా! ఇంక ఈ కృషుణ్డు ఉపుప్మోసేవాడే కాక తపప్దు మరి !
ఉపుప్ కపప్ంగా చెలిల్ంచాలి అనేదానిన్ తాను ఉపుప్ మొయయ్డంగా చితిర్ంచాడు. ఇలా తనమీదకి సవాలుగా తీసుకోవడంవలల్
అనుచరులైన యాదవ మహావీరులోల్ రోషమూ, హంసడిభకులపటల్

ఆగర్హమూ పర్జవ్రిలుల్తాయి.

తనకు తాను మురవిరోధి అని

చెపుప్కోడంలో "మురాసురిడిలాంటి వాణేణ్ అనాయాసంగా సంహరించిన వాడిని - నాకు ఈ హంస డిభకులు ఒక లెకాక్! అనే ధవ్ని. ఇది తన
గొపప్ తాను చెపుప్కోడం కాదు. దీనిన్ అరాధ్ంతర సంకర్మిత వాచయ్ ధవ్ని - అంటారు. రామాయణం లో కూడా ఒక చోట నిరహంకారి,
వినయశీలి అయిన శీర్ రామచందుర్డు కూడా “రామో అసిమ్ సరవ్ం సహ - నేను రాముణిణ్ - కనుక భరిసాత్ను” అనాన్డు. అకక్డా ఇదే ధవ్ని.
ఇంక హాసయ్పు ధోరణి కటిట్పెటిట్ గంభీరంగా రోషావిషక్రణం చేసుత్నాన్డు. కావయ్ం చదివేటపుప్డు పాతర్ల మొహంలోనూ,
కంఠంలోనూ వచేచ్ మారుప్లిన్ ఊహించుకుంటూ చదివితే ఆ రసం బోధపడుతుంది.
అపప్న మెంతగావలె నహంకరణంబు దొఱంగి యిచిచ్నన
గపప్ముపేర, నేడు నొడికారితనంబున మోసపుచచ్గా
నుపుప్లుదెతుత్రే ! సమరయోగయ్ తలంబున వైరికోటితో
నుపప్న బటెట్ లాడునెడ నుపుప్లు దెతుత్రు గాక యాదవుల!
వయ్కిత్తావ్నిన్ చంపుకుని (అహంకరణంబు దొఱంగి) కపప్ం అని చెలిల్ంచినటట్యితే ఆ కానుక (అపప్నము) ఎంతటిది
కావాలేమిటి? ఉపుప్రాయి ఇచిచ్నా మేరు పరవ్తం ఇచిచ్నా ఒకక్టే. కపప్ం కపప్మే. అవతలవారి సారవ్భౌమతావ్నిన్ అంగీకరించినటేట్,
వర్య్కిత్తావ్నిన్ చంపుకునన్టేట్ .
"శౌరిని ఇయాయ్గమునకు వేగరమమ్నుము, యాదవులచేత లవణమెంతేని నడుగుము " అని పదాలు జాగర్తత్గా పేరుచ్కుని
కపప్ం అనే మాట రాకుండా, ఇంత అని చెపప్కుండా, శతుర్తవ్ం సుఫ్రించకుండా - మాట నేరప్రితనంతో (నుడి-నొడి కారితనంబునన)
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మాయచేసేత్ (మోసపుచచ్గాన) ఉపుప్ తీసుకువసాత్రా మా యాదవులు? తీసుకురారు! సమయానికి యోగయ్మైన పర్దేశంలో శతుర్సమూహంతో
ఉపప్నబటెట్లాడేటపుప్డు తపప్కుండా ఉపుప్ను తీసుకువసాత్రు .
ఉపప్న బటెట్లాట అనేది తెలుగువారి గార్మీణ కీర్డ .పర్తిపక్షంవారిని తపిప్ంచుకుంటూ వారికి పటుట్బడకుండా అవతలి
గడిలోంచి గుపెప్డు ఇసుక తెచిచ్ తమ గడిలో కలుపుకుంటే గెలిచినటుట్. ఇసుక తీసుకు రావడానేన్ ఉపుప్తీసుకురావడం అంటారు . ఇది
జయానికి సంకేతం.
హంసడిభకులతో యుదద్మంటే మాకు ఉపప్నబటెట్లాట లాంటిది. ఉతాస్హం ఉరకలు వేసుత్ంది. వాళళ్ బలాలూ, వాళళ్
వరాలూ మాకు లెకక్ లేదు. మమమ్లిన్ భయపెటట్వు. ఆ ఉపప్న బటెట్లాటలో మేం తపప్కుండా ఉపుప్ తీసుకువసాత్ం - అంటే గెలిచి తీరుతాం !
"ఉపప్న బటెట్లాటని" పర్సాథ్వించడంవలల్ యాదవువీరులోల్ ఉతాస్హం ఉరకలు వేసుత్ంది. వీర రస సాథ్యి కుదురుకుంటుంది.
ఇపుప్డు శీర్కృషుణ్డు వారితో ఇలా అంటునాన్డు.
అనిపలికి యాదవలోకంబు నాలోకించి –
కలరా ఇంతకు మునున్ యాదవులచే గపప్ంబు దెపిప్ంపగా
గల రారాజులు మునన్, గాజులుం దొడవుగా గలిప్ంచిరా, కాకులం
కలకంఠంబుల జేసెనా కటకటా గౌరీశవ్రుం, డేమి కా
గలవారో యిటమీద హంసడిభకుల గరావ్ంధకారంబునన
యాదవవీరులారా! చరితర్లో ఎపుప్డయినా యాదవులతో కపప్ం కటిట్ంచుకునన్ రారాజులు - చకర్వరుత్లు - ఉనాన్రా? లేరు.
అంటే వారంతా గాజులు తొడుకుక్నన్వారేనా!

తొడవులు అంటే భూషణాలు.

ఇంతకాలానికి ఈ హంసడిభకులు బయలుదేరారు -

మగవాళుళ్ - మనతో కపప్ం కటిట్ంచుకోడానికి!
గౌరీశవ్రుడు వరాలిచిచ్ కాకులిన్ కోయిలలు చేసాడా!

కటకటా, అయయ్యోయ్!

వరాలవలల్ కలిగిన గరావ్ంధకారంతో

పెటేర్గిపోతునాన్రు. పాపం హంసడిభకులు ఏమయిపోతారో! సరవ్నాశనం అవుతారని తాతప్రయ్ం.
హాసయ్వీరాల సాహితయ్ రసపోషణ ఇది.
హంసడిభకులకి నోటిచొరవ ఎకుక్వ. అ చొరవతోనే శివుణిణ్ వరాలడిగారు. ఆ చొరవతోనే మునిలీన్, అందునా దూరావ్సుణిణ్
అవమానించారు. ఆ చొరవతోనే మనలిన్ కపప్ం కూడా అడిగారు. ఆ చొరవకారణంగానే అంతం కాబోతునాన్రు. అంటునాన్డు శీర్కృషుణ్డు.
శీర్కృషుణ్డలా అనగానే, యాదవవీరులు పరసప్రం చేతులు చరచుకుంటూ ఇలా ఆట పటిట్సుత్నాన్రు.
యాదవులుపుప్ మోవక మురారికి సోలలు మోవ కింక బో
రాదు, హలాయుధుం గొలువ రమమ్నరై రటుగాని యాగముం
గాదట చేయ హంసడిభక కిష్తిపాల కుమారులంచు, నా
బీదలకేల పోగుబడి బెదద్ఱికంబును బెటట్ బీరమున
అవునండీ! యాదవులకు ఉపుప్ మొయయ్కా తపప్దు, శీర్కృషుణ్డికి సోలలు మొయయ్కా తపప్దు. ఈ కాలం వారికి తెలియదు
కానీ, మా చినన్తనంవరకూ కొలమానాలు సోలలు, వీసెలూ, కుంచాలు వగైరా ఉండేవి. అందుకే అంటునాన్రు. మనకి ఉపుప్ బసాత్లు
మోయకా తపప్దు, శీర్కృషుణ్డికి సొలలతో ఆ ఉపుప్ని కొలుసూత్ అకక్డ పొయయ్కా తపప్దు. తపిప్ంచుకోలేంరా బాబూ - అని అరధ్ం.
ఇంకా నయం - బలరాముణిణ్ కూడా సేవకు రమమ్నాన్రు కాదు.
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అలా అయితేగానీ హంసడిభకులు యాగం చెయయ్డం పూరిత్కాదుట పాపం! అంటూ యాదవ వీరులు అపహసిసుత్నాన్రు.

మరికొందరైతే

"ఆ అలుప్లకి ఎందుకయాయ్ పోగుబడి పెదద్ఱికము, అంటే

తెచిచ్పెటుట్కునన్ పెదద్రికమూ, బెటట్బీరమున, అంటే మహా

పరాకర్మమూనూ.
ఇలా యాదువవీరులందరూ చేతులూ, జబబ్లూ చరుచుకుంటూ హంసడిభకులిన్ అపహాసయ్ం చేశారు.
శీర్కృషుణ్డు కూడా వారితో వంతకలిపి గలగలా నవివ్, దూతగా వచిచ్న జనారద్నుడు వినేలా గంభీరంగా ఇలా పలికాడు.
అరి గరమున నే దాలిచ్న
నరి గరము నగేందర్ధీరు డయినం జెడడే
యరి దిరమై ననన్డుగుట
యరిది రమైకాభిలాషులగు నృపతులకున
అరి అంటే చకర్ము, శతుర్వు, కపప్ము అని అరాధ్లు. కరము అంటే చేయి, మికిక్లి; తిరము అంటే సిథ్రము. అరిది అంటే
అరుదైన.
సుదరశ్న చకార్నిన్ చేతిలో నేను ధరిసేత్ శతుర్వు మికిక్లి ధీరుడైనా - మహా పరవ్తంలాంటి ధీరుడైనా సరే నాశనమైపోడా!
కపప్ం చెలిల్ంచమని ధీమాగా - తిరమై - ననన్డగడం, తమ సంపద నిలుపుకోవాలనుకునే రాజులకి చాలా అరుదైన
విషయం సుమా.
రమా+ఏకలాభిలాషులగు నృపతులు - తమ రాజాయ్నీన్, తమ సంపదనీ నిలుపుకోవాలనుకునే రాజులు ఎవరూ ననున్
కపప్ం అడగరు. అడిగి, బర్తికి బటట్కటాట్రు. హంసడిభకులు ఆడిగారు అంటే నాశనం కోరుకుంటునాన్రు.
శీర్కృషుణ్డు కొనసాగిసుత్నాన్డు.
వెదకంబోయిన తీవ కాల దవిలెన, వేయేల దురావ్సుచే
మొదటన సంచకరంబు హంసడిభకోనూమ్ల కిర్యాకేళికిం
గుదురైయునన్ది, సాటిగాక యిట మతోక్దండ కాండోదర
పర్దర పార్వరణాంబుద పర్కట శంపాకంప శాతాక్రముల
శీర్కృషుణ్డు ఇంకా ఇలా అంటునాన్డు. వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలింది. వెయేయ్ల! హంసడిభకుల ఉనూమ్లనకిర్య పెకిలించి వెయయ్డం అనే కేళికి దూరావ్సుడు ముందే బయానా (సంచకరంబు – అంటే బయానా; వసుత్వుల బేరసారాలోల్ ముందుగా ఇచేచ్
రొకక్ం). అంతకు పూరవ్ం హంసడిభకులు ఒకసారి వేటకి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ కొందరు మునులను అవమాన పరిచారు కదా. వారిలో
దూరావ్సమహరిష్ కూడా ఉనాన్డు. ఆయన తన తపోశకిత్తో వారిని భసీమ్పటలం చేయకుండా వెళిళ్ శీర్కృషుణ్డితో చెపాప్డు. శీర్కృషుణ్డు
హంసడిభకులని శికిష్సాత్నని దూరావ్సమహరిష్కి అపుప్డే వాగాద్నం చేశాడు.
అందుకే ఇపుప్డు శీర్కృషుణ్డు జనారద్నుడితో అంటునాన్డు. సంధించిన బాణంతో నా ధనుసుస్ ఒక మేఘం. దానినుంచి
ఉరుములాల్ ధవ్నిచేసూత్ (శాతాక్రము) మెరుపులాల్ (శంపా) బాణాలు వెలువడటమొకక్టే తరువాయి.
ఉపుప్ కపప్ంగా అడిగి మమమ్లిన్ అవమానించినందుకు కాదు. దూరావ్సాది మునిపుంగవులిన్ అవమానించినందుకు ఈ శిక్ష
- అని.
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“మతోక్దండ కాండోదర పర్దర పార్వరణాంబుద పర్కట శంపాకంప శాతాక్రముల” అంటునన్ శీర్కృషుణ్నిలో రౌదర్ం

సుఫ్రిసోత్ంది.
జనారద్నుడు వెళిళ్ హంసడిభకులకు ఏమి చెపప్లో, పర్తిసందేశం వివరిసుత్నాన్డు.
వారలతో నిటల్నుము.
ఈశు వరముచేత నెవవ్డే నిపాప్ట
శూరుడైన - దువువ్జూచి నకక్
యొడలు గాలిచ్కొనన్ వడువున మీరింత
లావు మాటలాడ లజజ్గాదె!
జనారద్నా! వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. శివుడిచిచ్న వరంతో ఎవడైనా ఇలా మహావీరుడే కావచుచ్. కానీ అలాంటివాణిణ్ చూసి
మీరిలా లావుమాటలు అంటే పెదద్ పెదద్ మాటలు, వీరాలాపాలు -

పలకడం సిగుగ్ సిగుగ్.

పులిని చూసి నకక్ తన ఒళళ్ంటా వాతలు

పెటుట్కునన్టుట్గా ఉంది మీ వయ్వహారం.
హరి గదావిహార మలల్ంత దోచిన
వరము మిముమ్ గాన వలతి యగునె!
వెఱిఱ్వార! పిడుగు వేర్సిన దలటొపిప్
యాగునే! వివేకమైన వలదె !
ఈ శీర్కృషుణ్డి గదావిహారం అలల్ంత దూరంలో కనిపించిందంటే చాలు, వరం గిరం పారిపోవలసిందే. అది మిమమ్లిన్
కాపాడగలుగుతుందా! వలతి అంటే సమరధ్ము.
వెరిర్మొహలాల్రా. పిడుగు పడితే తలటొపీ ఆగుతుందా. ఆ మాతర్ం వివేకమయినా ఉండవదాద్ మీకు! బలపరాకర్మాలు
లేకపోతే లేకపోయాయి, కనీసం వివేకమయినా ఉండవదాద్! అని ఎగతాళి.
అగునో కావో వరములు
డిగ విడువగ రాదు హంసడిభకుల, ననున్న
మొగరించిన హరునైనను
జగమెఱుగగ దోలి తముమ్ జంపెద ననుమీ!
వరాలు ఉనన్యో, లెవో - అవి కాపాడతాయో కాపాడవో అది వేరే సంగతి. హంసడిభకులిన్ మాతర్ం వదలను. వదలరాదు.
సాకాష్తూత్ ఆ శివుడే వచిచ్ నాతో తలపడితే - మొగరించినన - లోకమంతటికీ తెలిసేలాగా పారదోర్లి హంసడిభకులిన్ వధిసాత్నని చెపుప్.
యుదధ్ం ఎకక్డ కావాలి? మధురా పటట్ణమో, పర్యాగయో, పుషక్రసథ్లమో - ఎకక్డంటే అకక్డ, దవ్ంద యుదధ్మా? ఏ
అయుధాలయినా సరే! వారు కోరుకునన్ ఆయుధాలతో - ఆ ఎంపిక కూడా వారిదే - ఆని శీర్కృషుణ్డు హంసడిభకులకు పర్తి సందేశం
పంపించాడు.
శీర్కృషుణ్ని పర్తిసందేశానిన్ తీసుకుని జనారధ్నుడు తిరిగి వెళిళ్ హంస డిభకులకు అంతా చెపాప్డు. అంతేకాదు జనారద్నుడు
శీర్ కృషుణ్ని గూరిచ్, అతని వైభవం గురించి, అతని సభని గురించి, అతని భకుత్లగురించి ఉపనయ్సించగా, హంసుడు కోపించి అతనితో ఇలా
అంటునాన్డు. ఇది నాచన సోమనాథుని గారి మరొక రసవతత్రమైన పదయ్ం
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నిను రపిప్ంపకమునన్ వేడక్పడి పూనెన శార ఙగ్ కౌమోదకీ
వనమాలాంబుజ జకర్ భూమికలుఁ గైవారంబు జేయించె నే
లిన నాగారులచేత యాదవుల నోలిం గొలిచ్ కూరుచ్ండఁగాఁ
బనిచెన గేశవుఁడైందర్జాలికు గతిం బార్తయెయ్ నీకంతటన
ఓరి పిచిచ్వాడా ! కృషుణ్డు భగవంతుడు కాడు గిగవంతుడు కాడు . చెపాత్ను విను . ఆ విలుల్ (శారఙ్గ్) , గద (కౌమోదకి),
- మెడలోవేసుకునన్ వైజయంతీమాల (వనమాలా), చేతొత్ పటుట్కునన్ కలువపువువ్ (అంబుజం), సుదరశ్నచకర్ం - అవనీన్ అతనికి
సహజమైనవి కావు . ఆ ఆయుధాలూ అవీ సభలో కూరుచ్నన్పుప్డు ఊరికే అలంకారపార్యంగా ధరిసాత్డు . దరశ్నానికి వచిచ్న వారు చూసి
హడిలిపోడానికి .ఉతత్ హంగు, ఆరాభ్టం, అంతే

.

నువువ్ రావచుచ్ అని కబురు పంపే ముందు అతడు సభ తీరిచ్, అందరినీ కూరోచ్బెటిట్ అలంకారాలు చేసుకొని, వంధి
మాగధులని నిలబెటిట్ పెదద్ పటాటోపం చేశాడు .అదంతా చూసి నువువ్ పరమేశవ్ర లక్షణ మనుకొనాన్వు

.

నిను రపిప్ంపకముందు అనడంలో వేషం పూరిత్కాక ముందే వాడిని రానీకండి అని పడే తొందఱ వయ్ంగయ్మౌతోంది .వేగ
పడి అనడంలో, తొందఱ తొందఱగా వేషం వేసుకుని .
వేడక్పడి - అతని కది ఒక వేడుక .అది సామరథ్య్ము కాదు, శకీత్ కాదు .
సారఙ్గ్-కౌమొదకీ...అనే సమాసం అంతా వయ్ంగయ్ సూచకమే .
ఏలిన నాగారుల చేత - తన పాలనలోని గరుతమ్ంతుడు) నాగ + అరి - పాములకు శతుర్వు. నాగారి కి బహువచనము
నాగారులు . ఇది ఆకేష్పణ కోసం . ఎందుకూ పనికి రాని వాడిని" అబబ్ ! వచాచ్రండీ దొరగారు "అనన్టుట్ . దీనిలో దేవ్షము వయ్ంగము,
నిరాదరణ వయ్ంగము .
ఓలిం బిలిచ్ - వరుసగా పిలిచి యాదువలని పేరు పేరునా పిలిచి కూరోచ్పెటాట్డట .
ఇదంతా హంసుడు ఊహించిన వయ్వహారం .సరవ్ం కృషుణ్ని యందు తిరసాక్ర భావం చూపిసుత్ంది .
ఇదంతా ఆ కృషుణ్డు ఇందర్జాలికుడిలా చేశాడు . ఇందర్జాలికుడు లేనిచోట ఉనన్టుట్ కనిపించేలాగ చేసాత్డు .
పార్తయెయ్ నీకంతటన . పార్తి అంటే ఆధికయ్ము - గొపప్ . అది నీకు గొపప్గా కనిపించింది . అతని మాయలో పడిపోయి
నువువ్ ఆ కిటుకుని గర్హించలేకపోయావు. అనాన్డు హంసుడు.
ఆ తరవాత పుషక్ర కేష్తర్ంలో శీర్కృషుణ్డికీ హంస డిభకులకీ మధయ్ ఘోర సంగార్మం జరిగింది.

శీర్ కృషుణ్డు హంసుడిని

ఒక పెదద్ మడుగులో తొకిక్ చంపేశాడు . అపుప్డు తముమ్డు డిభకుడు ఇలా విలపిసుత్నాన్డు.
నా యెలిల్నీడలోన నరలోకమేలుదు నను
లావు వఱితి పాలయెయ్ననన్
దేవేందుర్నకునైనఁ దేఱి చూడఁగ రాని
గరోవ్నన్తి నీటఁ గలసెననన్
పారవ్తీ పతి చేతఁ బడసిన దివాయ్సత్ర
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భూరి సంపద వెలిల్బోయెననన్
వలరాజునకునైన వరిణ్ంపగాఁ దగు తనూ
విలాసం బేఱు గొనియెననన్
యనన్ నీ యటిట్ యనన్ ననన్నుదినంబుఁ
గారవింపఁగ నుండ నే కరదు నింక
నింక జాల నెవవ్ గలచే నిచట నిలువ
నాకు నేల - నీ తోడిదే లోకమనన్
అనన్గారి చావుకు తముమ్డు ఏడిచ్న ఏడుపిది.
ఎలిల్ అంటే రేపు, గొడుగు అని అరాధ్లు. నా గొడుగు నీడలో ఈ లోకమంతా ఏలుతాననన్ఓ అనాన్, నీ లావు, బలం కాసాత్

నరదపాలయింది కదా.
దేవేందుర్డైనా తేరిపార చూడలేని నీ గరోవ్నన్తి నీటిలో కలిసిపోయింది కదా అనాన్.
పరమశివుడి చేత పొందిన గొపప్ దివాయ్సత్ర సంపద అంతా పర్వాహంలో కొటుట్కుపోయింది కదా ఓ అనాన్. వెలిల్ అంటే
పర్వాహం. వెలిల్ వచిచ్ంది, వెలుల్వొచిచ్ంది అంటాం కదా.
మనమ్ధుడితో పోలచ్దగిన నీ సుందరమైన రూప లావణాయ్నిన్ ఏఱు తీసుకుపోయింది, ఏటిలో కొటుట్కుపోయింది కదా అనాన్.
ఒరేయ అనన్యాయ్ ననున్ ఎంతో గారం చేసూత్ ఉండేవాడివి, ముదుద్ చేసూత్ ఉండే వాడివి. ఇంక అలాంటిదెవీ లేకుండా
ఉండిపోయాను. ఇంకా నేనెందుకు ఇకక్డ ఉండాలి. నాకు నీ తోడిదే లోకం రా అనన్యా - అని విలపించాడు.
వఱితి పాలయెయ్ను, నీట గలసెను, వెలిల్బోయెను, ఏఱు గొనియెను - ఈ మాటలకు నశించిపోయింది అని తాతప్రయ్ం.
శీర్కృషుణ్డు హంసుణిణ్ మడుగులో తొకిక్ చెంపేశాడు. కాబటిట్ వాచయ్రథ్ం. వాచాయ్రథ్ం, తాతప్రాయ్రథ్ం రెండూ కలిసేలాగ పదాలు కూరాచ్డు కవి.
ఆ రోషంతో వెళిళ్ డిభకుడు శీర్కృషుణ్డితో తలపడాడ్డు. శీర్ కృషుణ్డు అతనిన్ కూడా సంహరించి దుషట్ శిక్షణ చేశాడు.
పరమ శివుడిచే పొందిన దివాయ్సాత్ర్లు గానీ, వరాలు గానీ హంస-డిభకులిన్ రకిష్ంచలేకపోయాయి .
ఇదండీ - శీర్మతస్కల భాషా భూషణ, సాహితయ్ రస పోషణ, సంవిధాన చకర్వరిత్, సంపూరణ్ కీరిత్, నవీన గుణసనాథ, నాచన
సోమనాథ పర్ణీతంబైన "ఉతత్ర హరివంశం" బను గర్ంథంబు నుండి హంస డిభకుల వృతాత్ంతం - టూకీగా.
తెలుగు కవితావ్నిన్ తేజో వంతం చేసిన కవులోల్ నాచ సొమనన్ ఒకడు. అందుకే "సోముడు భాసక్రుండు, వెలిగింపన"
అనాన్డు రామరాజ భూషణుడు.
సమాపిత్
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