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నాచన మనాథుడు - 2
- బాలాం పు ంకటరమణ
( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
మహాభారతం, ఉదోయ్గపరవ్ంలో తికక్నగారు

సంజయ రాయబారానిన్ అతయ్దుభ్తంగా నిరవ్హించారు.

శీర్కృషణ్ రాయబారం

గురించి చెపప్నే అకక్రలేదు. అది జగదివ్తం. ఈ రెండు రాయబారాలోల్ తికక్న సోమయాజిగారి రాజకీయ దురంధరత పర్తి మాటలోనూ,
కదలికలోనూ పర్సుఫ్టం ఔతుంది. నాచన సోమనన్ ఉతత్రహరివంశంలో జనారద్నుడి రాయ బారానిన్ అంత రసవంతంగానూ పండించాడు.
బర్హమ్దతుత్డు సాళవ్దేశానికి రాజు.

అతనికి ఇదద్రు భారయ్లు.

చాలాకాలం సంతానం లేదు.

పదేళుళ్ తపసుస్చేసేత్

పరమేశవ్రానుగర్హం వలల్ ఇదద్రు కుమారులు జనిమ్ంచారు. వారి పేరుల్ హంసుడు, డిభకుడు.
బర్హమ్దతుత్డికి ఒక సేన్హితుడునాన్డు. అతని పేరు మితర్సహుడు. ఇతడికీ సంతానంలేదు. ఇతడుకూడా పదేళుళ్ తపసుస్ చేయగా
విషుణ్మూరిత్ అనుగర్హం వలల్ ఒక కుమారుడు జనిమ్ంచాడు. అతడి పేరు జనారద్నుడు . జనారద్నుడు విషుణ్భకుత్డయాయ్డు.
ఈ ముగుగ్రు పిలల్లూ సేన్హంగా పెరుగుతూ సమసత్ విదయ్లూ నేరుచ్కునాన్రు. మహావీరులయాయ్రు .
హంస-డిభకులు హిమాలయాలకు వెళిళ్ శివుణిణ్ గురించి తపసుస్ చేశారు.

దేవాసురల చేతిలో ఓటమిలేకుండా ఒక వరం,

బర్హామ్సత్రంతో సహా సకల అసాత్ర్లూ మరో వరంగా పొందారు. నితయ్ం వారికి అంగరక్షకులుగా

ఉండేలాగా ఇదద్రు పర్మథులిన్ కూడా

సంపాదించారు. పరమేశవ్రుడి వలల్ పొందిన వరాలవలల్ వాళుళ్ గరావ్ంధులై విఱఱ్వీగ సాగారు. వీళుళ్ ఒకసారి వేటకని అడివికి వెళిళ్ అకక్డ
కొందరు ఋషులిన్ పీడించి దురాభ్షలాడారు. వారిలో దురావ్స మహరిష్ కూడా ఉనాన్డు. ఆయన ఎంతటి ముకోక్పి అయినా, ఎంతో నిగర్హం
పాటించి వీరిని శపించడమో, భసమ్ం చేయడమో చేయకుండా దావ్రకకు వెళిళ్ శీర్కృషుణ్నికి అంతా వినన్వించాడు. శీర్కృషుణ్డు హంస డిభకులిన్
సంహరిసాత్నని పర్తిజఞ్ చేసాత్డు.
వేటనుండి తిరిగి వచాచ్కా, హంస-డిభకులు రాజసూయ యాగంచెయయ్మని తమ తండిర్ బర్హమ్దతుత్డిని పోర్తస్హించారు. మేం
దిగివ్జయం చేసి యజఞ్ సంభారాలనీన్ సమకూరుసాత్మనాన్రు. బర్హమ్దతుత్డు అంగీకరించాడు.
అయితే జనారద్నుడు వారికి హితం చెపాప్డు. ధరణి ఇంగిలాల పుటట్. అగిన్ కణాలలాంటి గొపప్ రాజులతో, శూరులతో, మహా
వీరులతో ధర నిండి ఉంది. రాజసూయ యాగం చేయాలంటే వారందరినీ జయించాలి. అది జరిగే పని కాదు. అనరధ్కారణం ఔతుంది ఆని
చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు.
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వివరించాడు. అజేయుడైన జరాసంధుడునాన్డని చెపాప్డు. ఈశవ్ర వర పర్భావంతొ వాళళ్ందరినీ ఎలగో అలాగ నిగర్హించినా, శీర్కృషుణ్ని
ముందు ఆ వరాలు ఏవీ పనిచేయవు అని చెబుతూ, శీర్కృషుణ్ని పరాకర్మం గుఱించి చెపిప్న పదయ్ం ఇది.
నరకాసుర పార్ణ నాళోతత్ఱణకేళి
రణకేళి వలకేలి రమణ జూపె
కంసదానవశిరః కమల కృతత్న మేలు
తన మేలుచేయి పెదద్లకు నొసగె
చాణూర ముషిట్క క్షతజ కీలాలంబు
నాలంబులోనెలల్ నలవు వఱపె
ముర హయగీర్వాంతర్మూల ఫేనావళి
నావలిదలగ జీకాకు వఱచె
వీర రస సార కాసార విహరణంబు
విషుణ్నకు నొపుప్ నతనితో విగర్హింప
దొరకొనిన వచుచ్ మనకు "మదుద్లు మునింగి
పాఱ వెంపళుళ్ తమకెంత బంటి" యనుట.
నరకాసురుణిణ్ అవలీలగా సంహరించాడు. అతడి పార్ణనాళాలను (తూడులు) పెకలించడం (ఉతత్రణం) ఒక కేళి. అటువంటి రణకీర్డలో
తన ఎడమ చేతి గొపప్దనం (వలకేలు - దాని రమణ = వలకేలి రమణన) చూపించాడు.
నరకాసురుడంతటివాణిణ్ ఒక తూడుని పీకినటుట్ హేలగా కేళీ విలాసంగా ఎడంచేతోత్ పీకేశాడు .
ఇక కంసాసురుడు. వాణిణ్ కుడిచేతోత్ పీకేశాడు. కంసుడి శిరసుస్ ఒక కమలం. దానిన్ తుంచెయయ్డం (కృతత్నము) ఒక పని. ఆ పనిని ఏలినది
-శర్మ లేకుండా నిరవ్హించినది - తన మేలు చేయి. మేలయిన చేయి - కుడి చేయి. దానిన్ శీర్కృషుణ్డు పెదద్లకు ఇచాచ్డు (ఒసగెన).
కంసుణిణ్ చంపి తన కుటుంబంలో ఉనన్ పెదద్లకీ ఇంకా సజజ్నులకీ అభయహసత్ం ఉచాచ్డని అరథ్ం.
చాణూర-ముషిట్కులిన్ చీలిచ్చెండాడి వాళళ్ గాయాలోల్ంచి పర్వహించే రకత్ం (క్షతము = గాయము, క్షతజము = రకత్ము) అనే నీటిని
(కీలాలము) రణరంగం అంతటా (ఆలంబులోన ఎలల్న) మళిళ్ంచాడు (అలవు వఱపె).
గుఱఱ్ంతల రాక్షసుడు హయగీర్వుడు, మురాసురుడు. వాడి పొటట్లోపలి పేగులిన్ - వాటి మూలాలిన్ (అంతర్మూల) అనే నురుగులిన్ (ఫేన +
ఆవళి) అవతలికి తొలగిపోయేటటుట్ (ఆవలి తలగన) చీకాకు పెటేట్శాడు. పేగులు నురుగులాల్ తెలల్గా ఉంటాయిట. నురుగులిన్ చిమిమ్నంత
తేలికగా పేగులిన్ చిమేమ్శాడని.
వీర రసంతో నిండిన శేర్షట్మైన సరోవరంలో (సారకాసారము) విహరించడం విషుణ్మూరిత్కే చెలిల్ంది (ఒపుప్న). అతడితో యుదాధ్నికి
పూనుకుంటే (దొరకొనినన) మనకు ఒక సామెతతో పోలిక వసుత్ంది.అదేమిటంటే, మదిద్చెటుల్ మునిగేటుట్ పర్వాహం పొంగిపారుతొంటే
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వెంపలిచెటుల్ (వెంపలి – వెంపళుళ్)

మనకేపాటి లోతు (ఎంతబంటి?) - అనన్టుట్ంటుంది మనం కృషుణ్డితో తలపడడం. నరకాసుర

కంసాదులకే దికుక్లేకపోతే మనం ఎంత ఆ మహానుభావుడితో పోరాడడ్నికి? (వెంపలి అంటే వరిమడికి ఎరువుగా తొకేక్ ఒక చినన్మొకక్).
ఇంక సాకాష్తుత్ ఆదిశేషుడి అవతారం అయిన బలరాముడి బాల పరాకర్మాల గురించి చెబుతునాన్డు.
నిలువంజాలుదురే రణాంగణంబులో నీలాంబరాడంబరో
జజ్వ్లవేషంబు హలా హలసథ్ల హల వాయ్పార దోసాప్రముం
బర్ళయాంభొధర సోదరారవము నొపప్న దరప్ మేరాప్టుగా
బలభదుర్ండతి రౌదుర్డై కదిసినం బర్తయ్రిథ్ భూపాలకుల
బలరాముడిది నీలవసాత్ర్ల ఆడంబరంతో ఉజజ్వ్లమైన వేషం. నితయ్ం మదయ్పానం సేవిసూత్ ఉంటాడని పర్సిదిధ్. హాలాహల మయమైన
సథ్లంలో కూడా - అటువంటి భీషణ రణరంగంలో కూడా తన హలాయుధ వాయ్పారం - దునిన్ వేయగలగడం - సాగించగల భుజసారం
(దోః భుజ, సారము - బలము) ఉనన్వాడు.
ఉనన్వాడు.

లేదా, హాలాహలానికి సథ్లమైన హలం - దానిన్ ఆయుధంగా ఉపయోగించే భుజబలం

పర్ళయకాల మేఘంతో సాటివచేచ్ (పర్ళయ అంభోధరానికి సోదరమైన) అంటే ఆ మేఘగరజ్నకి తోబుటుట్వువంటి ఆరవం

(హుంకారం, గరజ్న) చెయయ్గలవాడు. ఆ వేషం, ఆ దోసాస్రము ఈ ఆరవం ఒపప్గా, ఠీవీ దరప్ం సప్షట్పడేటుట్ బలభదుర్డు అతి రౌదుర్డై
ఎతిత్వసేత్ - సమీపిసేత్ (కదిసినన) శతుర్రాజులు (పర్తయ్రిథ్ - భూపాలకులు) రణరంగంలో నిలువగలుగుతారా?

యుదధ్ం చెయయ్డం,

జయించడం మాట అటుంచు. ముందసలు ఎదిరించి నిలబడగలరా? అని అడుగుతునాన్డు జనారద్నుడు.
శీర్కృషణ్భకుత్డైన జనారద్నుడు హంస-డిభకులతో చిచచ్రపిడుగైన సాతయ్కి యొకక్ శకిత్సామరాధ్య్లు వివరిసుత్నాన్డు.
వికల వూయ్హ విధా విహసత్భటమై విధవ్సత్మాతంగమై
శకలీభూత శతాంగమై శరఘటా శలాయ్యమానాశవ్మై
సికతాసేతువు నిమన్గా రయముచే జిందైన చందాన సా
తయ్కిచేతంబడు శతృసంఘము దశాదైనయ్ంబు సైనయ్ంబునన
శతుర్సంఘం అది ఎంతటిదైనా సాతయ్కి చేతిలో ఇటేట్ నశిసుత్ంది. శతుర్సైనయ్ంలో దశాదైనయ్ం - దీన దశ - ఆవరిసుత్ంది. ఇసుకతో
(సికతా) కటిట్న వారిధి (సేతువు) సెలయేటి పర్వాహవేగంతో (నిమన్గా - రయమునన) చెలాల్చెదరై కొటుట్కుపోయినటుట్ (చిందైన చందమున)
శతుర్సంఘం క్షణంలో మాయమైపోతుంది.
ఎలాగంటే - శతుర్వులు పనిన్న వూయ్హవిధానమంతా వికలమైపోయి (వికలవూయ్హవిధా) భటులు చెదిరిపోతారు (విహసత్ భటమై).
గజసైనయ్ం (మాతంగాలు) విధవ్సత్మైపోతుంది.

రథాలు (శతాంగాలు) తుతుత్నియలైపోతాయి (శకలీభూత). బాణసమూహంతో -

బాణపరంపరతో (శరఘటా) అశావ్లు శలాయ్యమానమైపోతాయి.

గుచుచ్కునన్ బాణపు ములుకులతో వాటి శరీరాలు నిండిపోతాయి.

పదాతి - గజ - రథ - అశవ్ సైనాయ్లతో బలిసివచిచ్న శతుర్సంఘం సాతయ్కి చేతిలో ఇటేట్ నాశనమైపోతుంది.
పదయ్ నిరామ్ణంలో సమతూకం సాధించడం అనేది ఒక రచనా శిలప్ కళ. తెలుగు పార్చీన సాహితయ్ంలో గొపప్ సమతూకం సాధించిన
పదాయ్లను ఉదహరించేటపుప్డు నాచన సోమనాథుడు రాసిన పై పదాయ్నిన్ చెబుతారు పండితులు.
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ఇందాకా మనవి చేశాను. సోమన గారి పర్భావం పోతనగారి రచనలో కొనిన్చోటల్ కనిపిసుత్ంది అని. ఇదిగో ఈ పదయ్ం మరొక ఉదాహరణ.
శరవిచచ్నన్ తురంగమై పటుగదా సంభినన్ మాతంగమై
యురుచకార్హత వీర మధయ్ పద బాహు సక్ంధముఖాయ్ంగమై
సురభితైయ్నయ్ము దైనయ్ముం బొరయుచున శొషించి హైనయ్ంబుతో
హరి మోర్లన నిలువంగ లేక పరచెన హాహా నినాదంబులన
భాగవతం నరకాసుర వధ కథలో - దేవతలిన్ కూడా గడగడలాడించిన నరకాసురుడి సైనయ్ం, శీర్కృషుణ్ని శర-గద-చకర్ పర్హారాలతో
చెలాల్చెదరైపోయిన దీనావసథ్ను పోతన గారు వరిణ్సుత్నాన్డు.
ఈ పదయ్ం నాచన సోముని "వికల వూయ్హ విధా విహసత్ భటమై..." పదాయ్నిన్ తలపించడం లేదూ? రెండూ మతేత్భ వృతత్ంలోనే
సాగాయి.
సరే, పర్సుత్తానికొసేత్ జనారద్నుడు చెపిప్నదానిన్ హంసుడు లెకక్ చేయలేదు. తీసి అవతల పాడేసాడు.
కలుదార్వంబని యాదవులు ఖడాగ్ఖడిగ్ వాదింతురే
కలగం బాఱుట గాక; పంతములకుం గంసారి సైరించినం
గలనం బార్ణముతోన పటుట్వడు, నింకన సాతయ్కిన గీతయ్కిన
బలభదుర్న గిలభదుర్ నా యెదుర జెపప్ం జొపప్ దపుప్ంజుమీ!
ఏంటయాయ్ జనారద్నా, ఆ యాదవుల గురించి అంత గొపప్గా చెబుతునాన్వు! ఆ యాదవులకు కలుల్ తార్గటం ఒకక్టే పని. వాళుళ్
మాతో యుదధ్ం చేయడమే !?

వాళుళ్ కతిత్కి కతిత్ దూసి జవాబు చెబుతారా, భయపడి పారిఫొతారు గానీ! యాదవూలోల్కెలాల్ మహావీరుడు,

కంసుణిణ్ చంపిన కృషుణ్డు అంటునాన్వే, ఆ కృషుణ్డు ఆ అహంకారంతో ఒకవేళ పంతానికిపోతే (పంతమునకున సైరించినన), రణరంగంలో
(కలనన) పార్ణాలతో సహా పటుట్బడిపోతాడు. అంతటి కృషుణ్డిపనే ఇలా అయితే ఇక సాతయ్కి - గీతయ్కి, బలభదుర్డు-గిలభదుర్డు అంటూ
వాళళ్ మాటే నా దగగ్ర (నా యెదురన) చెపప్వదుద్. వాళళ్ ఊసెతిత్తే చొపుప్ తపుప్తుంది సుమా - అంటే ఔచితయ్భంగం ఔతుంది సుమా
అనాన్డు.
జనారద్నుడు ఎంత వారించినా వినకుండా హంస హంసడిభకులు అతనిన్ శీర్కృషుణ్డి వదద్కు రాయబారానికి పంపించారు “ మేము
రాజసూయం చేసుత్నాన్ం నువువ్ యాగానికి కావలసిని ' ఉపుప్ ' ని కపప్ంగా పంపించు” అని సందేశం పంపించారు . ఈ జనారద్నుడు కృషణ్
భకుత్డు. తాను దరిశ్ంచాలని చాలా కాలంగా కోరుకుంటునన్ శీర్కృషుణ్డి దగగ్రికే తన పర్భువు పంపుతునాన్డు

. తీరథ్మూ-సావ్రథ్మూ

కలిసివచాచ్యి. జనారద్నుడి మనసు పరవశించిపోతోంది . దావ్రకకి వెళుతూ అతను తనలో తాను ఇలా అనుకునాన్డు :
యదుకులాంబుధి చందుర్ నానందమున జూచు
రామాది హితచకోరములలోన
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దనుజారి పారిజాతము జేరి పొదిగొనన్
రాజనయ్ రాజకీరములలోన
వసుదేవసుత సరోవరములో నోలాడు
సనకాది దివయ్హంసములలోన
గోపాల నవపుషప్గుచచ్ంబు మూగిన
పరిచారికా దివ్రేఫములలోన
గలయ దొలు బాము నోములు గలవు గాన
సెలవులేక జనమ్ంబులు చెడియె నాకు
మీద జనమ్ంబు గలుగ నిరిమ్ంచెనేని
కమలజుని పేర దాపటి కాలి బొమమ్.

యదువంశం అనే సముదార్నికి చందుర్డు శీర్కృషుణ్డు . పునన్మి నాడు సముదర్ం ఉపొప్ంగుతుంది. శీర్కృషుణ్డివలల్ యదువంశం పెంపు
వహించింది. “యదుకులాంబుధి చందుర్డు " శీర్కృషుణ్డు. అతనిన్ నితయ్ం ఆనందంతో చూసుత్నాన్రు, చూసి అనందిసుత్నాన్రు బలరాముడు
మొదలైన హితులు (ఇషుట్లు) వాళుళ్ చకోరాలు. హిత చకోరాలు. ఆ చకోరాలొల్ నేనిపుప్డు కలవబోతునాన్ను .
దనుజారి (దనుజ + అరి) రాక్షస సంహారకుడైన శీర్కృషుణ్డు ఒక పారిజాతం - ఒక కలప్వృక్షం .అతణిణ్ చేరి చుటూట్ పరివేషిట్ంచి ఉంటారు
రాజనుయ్లు. ఆ రాజనుయ్లే రాచిలుకలు (రాజకీరము = శేర్షట్మైన చిలుక) వారిలో నేనూ ఒక రాచిలుకగా కలవబోతునాన్ను.
వసుదేవుని సుతుడు శీర్కృషుణ్డు. ఆయన ఒక సరోవరం వంటి వాడయితే అందులో సనక-సనందాదులు దివయ్హంసల లాగా
ఓలలాడుతుంటారు. ఆ హంసలోల్ నేనూ కలవబోతునాన్ను

.

గోపాలుడు ఒక కొతత్రకం పూలగుతిత్ (నవపుషప్గుచచ్ము) పరిచాకలు అనే తుమెమ్దలు దానిచుటూట్ మూగి ఉంటాయి. నేనూ ఒక
తుమెమ్దగా వారిలో కలవబోతునాన్ను. ఆ పూలగుతిత్ని ఆసావ్దించ బోతునాన్ను.
ఇంతగొపప్ అవకాశం నాకు లభిసోత్ందంటే దానికి కారణం తొలిజనమ్లో (తొలిబాము) నేను నోచిన మంచి నోములు, వర్తాలు ఏవో
ఉండటమే. ఇపప్టికి ఈ అవకాశానిన్ అందించడం వలల్ నా పూరవ్ జనమ్లనీన్ చరితారథ్మైనటేల్. ఇపుప్డు శీర్కృషణ్ సందరశ్నంతో ఈ జీవుడికి జనమ్
సాఫలయ్ం సిదిధ్సోత్ంది. కనక రాబోయే జనమ్లనీన్ నిరుపయోగమే. నిషర్ప్యోజనమే. పర్యోజనం, ఉపయోగం లేకపోవడంతో (సెలవు లేక)
నాకు భవిషయ్జజ్నమ్లు నశించిపోయినటేట్ . కృషణ్దరశ్నంతోనాకు జనమ్రాహితయ్ సిథ్తి వచేచ్సుత్ంది .
ఒకవేళ బర్హమ్దేవుడు నాకు మళీళ్ జనమ్ కలిగేటుట్ చేసేత్ (మీద జనమ్ంబు గలుగ నిరిమ్ంచెనేని) ఆ బర్హమ్దేవుని పేరుతో (కమలజుని పేర) నా
ఎడమకాలికి (దాపటి కాలికి) బొమమ్ వేసుకుంటాను. అతడి పేరు వార్సి బొమమ్వేసి నా ఎడమ కాలికి కటుట్కుంటాను. (ఆ కాలంలో రాజులు
తాము జయించిన శతుర్రాజుల బొమమ్లిన్ తమ ఎడంకాలిమీద పచచ్బొటుట్ల్ పొడిపించుకునేవారట. గండపెండేరాలమీద చెకిక్ంచి కాలికి
తొడుకొక్నేవారట.)
'దివ్రేఫము’ అంటే రెండు రేఫలునన్(రకారాలు) పదం. అది “భర్మర " శబద్ం. భర్మరమంటే తుమెమ్ద, దివ్రేఫము అంటే తుమెమ్ద.
జనారద్నుడు కతిపయ దినములు పయనించి, దావ్రక చేరుకునాన్డు. శీర్ కృషణ్ దరశ్నం అయింది.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో..)
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